
D‡b¥l মেডিকেল এন্ি মিন্টাল এিডেশন মেয়ার 

2nd Time মেডিকেল 1 Week ডি মোর্স-২০২১ (অনলাইন) 
 
 

অনলাইন ক্লাকর্র র্েয়রূ্ডি বাাংলা ভার্সন: র্ন্ধ্যা ৭:৩০ টা অনলাইন এক্সাকের র্েয়রূ্ডি র্োল ৮ টা মেকে রাত ১০ টা 
 

মোর্স বযাডি: ০২ জলুাই, ২০২১ হকত ০৮ জলুাই, ২০২১ পর্সন্ত িলকব 
মোট ক্লার্ র্াংখ্যা- ০৩ ডট, Daily Live & Practice Exam- ০৬ মর্ট, Weekly Live & Practice Exam- ০২ মর্ট 

ক্লার্ ও এক্সাে রুডটন 

 

তাডরখ্ ও বার লাইভ ক্লার্ (Zoom) লাইভ এক্সাে (র্োল ৮ টা মেকে রাত ১০ টা পর্সন্ত িলকব) 

০২.০৭.২১ (শুক্রবার) জীবডবজ্ঞান (B-01) ---- 

০৪.০৭.২১ (রডববার) রর্ায়ন (C-01) জীবডবজ্ঞান (B-01) MCQ (50×1=50); 25 min. 

০৬.০৭.২১ (েঙ্গলবার) পদােসডবজ্ঞান (P-01) রর্ায়ন (C-01) MCQ (50×1=50); 25 min. 

০৭.০৭.২১ (বুধবার) ------ পদােসডবজ্ঞান (P-01) MCQ (50×1=50); 25 min. 

০৮.০৭.২১ (বহৃঃবার) Weekly Live & Practice Exam-01 (B-01, C-01, P-01, GKE) MCQ (100×1=100); 50 min. 
 

অনলাইকন ক্লার্ ও পরীক্ষা পদ্ধডত: 

*  Live Class অনুডিত হকব Zoom App এর োধযকে। এজন্য প্রকতযে ডশক্ষােসীকে আকে মেকেই ডনকজর মোবাইল/লযাপটপ/মিস্কটকপ Zoom App Install 

েকর রাখ্ার জন্য অনুকরাধ েরা হল। 

*  Live Class & Exam ডদকত unmeshbd.com এই ওকয়বর্াইকট ডেকয় ‘অনলাইন ক্লার্ ও পরীক্ষা’ মেনুযকত ডক্লে েকরা। ক্লার্ ও পরীক্ষায় অাংশগ্রহণ 

েরকত D‡b¥l এর মেডিকেল এিডেশন মপ্রাগ্রাকে মতাোর ভডতসেৃত মরডজকেশন নম্বর বযবহার েকর Login েকরা। 

*  Daily & Weekly Live Exam গুকলা রুডটকন উকেডখ্ত তাডরখ্ অনুর্ায়ী র্োল ০৮:০০ টা মেকে রাত ১০:০০ টা পর্সন্ত িলকব। এই র্েকয়র েকধয এেজন 

ডশক্ষােসী উক্ত Live Exam-এ এেবারই অাংশগ্রহণ েরকত পারকব। তকব অডধে অনুশীলকনর জন্য ডশক্ষােসীরা এেই ডর্কলবাকর্র Practice Exam এ 

এোডধেবার অাংশগ্রহণ েরকত পারকব। 
 

2nd Time মেডিকেল 1 Week ডি মোর্স-২০২১ 
ডবষয়ডভডিে ডর্কলবার্ (অনলাইন) 

 

জীবডবজ্ঞান 

B-01 অধ্যায়-০৪ : মানব শারীরতত্ত্ব : রক্ত ও সঞ্চালন (২য় পত্র) (হৃৎপপণ্ডের গঠন পর্যন্ত) 
রর্ায়ন 

C-01 অধ্যায়-১: পপরণ্ডবশ রসায়ন (গযাণ্ডসর সূত্রসমূহ ও অম্ল-ক্ষার তত্ত্ব) (২য় পত্র) 
পদােসডবজ্ঞান 

P-01 অধ্যায়-০১: তাপগতততিদ্যা (২য় পত্র) 

উইেডল এক্সাে ডর্কলবার্: ইাংকরডজ ও র্াধারণ জ্ঞান (Ref. Book: D‡b¥l GKE প্রশ্নবযাাংে) 

W-01 

Noun and its types, Countable and uncountable noun, Number, Gerund, Verbal noun, Pronoun, Gender, Synonym and 

Antonym variant [A, B, C]. 

বাাংলাকদশ পডরডিডত, ভূ- প্রেৃডত ও জলবায়ু, বাাংলাকদকশর আয়তন ও র্ীো, র্ীোন্ত ও ডিটেহল, বকঙ্গাপর্াের, বাাংলাকদকশর র্েুদ্র সর্েত, দ্বীপ, হ্রদ, জলপ্রপাত 

ও ঝরনা, উপতযো, পাহাড়-পবসত, বাাংলাকদকশর ির, ডবল, হাওর ও বাাঁওড়, ইকোপােস, র্াফাডর পােস, োডট, েৃডষজ র্ম্পদ। 

 
 

অনলাইন মপ্রাগ্রাে র্াংক্রান্ত মর্কোন তকেযর জন্য ডনকনাক্ত নম্বরগুকলাকত মর্াোকর্াে েরুন 
 

ঢাোর শাখ্ার্েূহ: ডেরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনের-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, েযান্টনকেন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭ 
মোহাম্মদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০১, র্াইন্স লযাব.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফােসকেট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আডজেপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শাডন্তনের-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭ 
োডলবাে-০১৭১৩-২৩৬৭০২, েডতডঝল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, বার্াকবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীবাজার-০১৭১৩-২৩৬৭২০ 
র্াত্রাবাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দডনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ র্াভার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, োজীপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়ণেঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭ 
মোনাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টাংেী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, বেডশবাজার-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢাোর বাইকরর শাখ্ার্েহূ: েয়েনডর্াংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, ডেকশারেঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জাোলপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, মশরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পাবনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, ডর্রাজেঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রাংপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুডড়গ্রাে-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 
োইবান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সর্য়দপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, বগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পুরহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, ডদনাজপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ 
ঠাকুরোাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রাজশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওোাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাকটার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, িাাঁপাইনবাবেঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ 
কুডিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফডরদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, োগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্কশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খ্ুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ 
র্াতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বডরশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, ডর্কলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþণবাডড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরডর্াংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 
কুডেো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, মনায়াখ্ালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, মফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, িট্টগ্রাে (িেবাজার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, িট্টগ্রাে (হাডলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 
মোপালেঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 

https://udvash.com/
https://online.udvash-unmesh.com/Account/Login

