
D‡b¥l মেডিকেল এন্ি মিন্টাল এিডেশন মেয়ার 
ভাডসিডট ‘ঘ’ মেশাল মরাগ্রাে-২০২০ (অনলাইন) 

বাাংলা ও ইাংকরডি ভাসিন 
 

*   ভাডসিডট ‘ঘ’ মেশাল মরাগ্রােডট ডবেল্প অপশন ডিকসকব ইডিডনয়াডরাং, 

মেডিকেল এবাং ভাডসিডট ে,খ,গ,ঘ ভডতিচু্ছ সেল ডশক্ষার্িীর িন্য উন্মকু্ত 

*  মরাগ্রােডটকত বাাংলা, ইাংকরডি, সাধারণ জ্ঞান, োধযডেে গডণত-আইডসডট 

এবাং োনডসে দক্ষতা ডবষকয়র উপর উকন্মষ ভাডসিডট ‘ঘ’ পণূিাঙ্গ রস্তুডত 

সম্পন্ন েরা িকব 

*   নতুন বযাকে সবিকোট ২৬ডট মলেোর ক্লাস, ২৯ডট পরীক্ষা অনুডিত িকব 

তকব ভডতি পরীক্ষার তাডরকখর উপর ডভডি েকর ক্লাস-পরীক্ষা সাংখযা 

েে/মবডশ িকত পাকর 

*   ভাডসিডট ‘ঘ’ মেশাল মরাগ্রাকে ডবষয়ডভডিে ৪ডট ডরপাকরশন বুে, ১ডট 

রশ্নবযাাংে এবাং ১ডট রযােডটস বেু রদান েরা িকব 

*   Zoom App এর োধযকে সপ্তাকি ২ ডদন Live Class অনুডিত িকব। রডতডট ক্লাকসর 

pdf ক্লাস মনাট ডশক্ষার্িীকদরকে ডি রদান েরা িকব 

* আকগর ডদকনর ক্লাকসর উপর ভাডসিডট স্ট্যান্িািি Daily CQ + MCQ Live Exam 

অনুডিত িকব  

* রকতযে োকস ভাডসিডট স্ট্যান্িািি Monthly CQ + MCQ Live Exam অনুডিত 

িকব 

*  মোসি ডি ৬০০০/- (ছয় িািার) টাো। ২০০০/- ছাকে ভডতি েলকছ... Online 

Payment এর োধযকে ভডতি িকত িকব 

* অনলাইকন ভডতির িন্য ডভডিট েরুন www.unmeshbd.com 

*    Helpline-09666775566 
 

অনলাইন বযাকের সেয়সূডে 
বাাংলা ভাসিন ইাংকরডি ভাসিন 

দুপরু ২:১৫ টা, এবাং সন্ধ্যা ৭:৩০ টা ডবোল ৪:৪৫ টা 
 

ডবষয় সাধারণ জ্ঞান ইাংকরডি বাাংলা োনডসে দক্ষতা োধযডেে গডণত োধযডেে আইডসডট 
মলেোর সাংখযা (২৬) ০৮ ০৭ ০৬ ০২ ০২ ০১ 

 

নতুন বযাকের ওডরকয়কন্টশন: ১৪ নকভম্বর, ২০২০  

ক্লাস শুরু : ১৬ নকভম্বর, ২০২০ 
ক্লাস ও এক্সাে রুডটন (১ে োস) 

 

তাডরখ ও বার লাইভ ক্লাস (ডনি ডনি বযাে টাইে অনুযায়ী) লাইভ এক্সাে (সোল ৮ টা মর্কে রাত ১০ টা পযিন্ত েলকব) 

১৬-১১-২০ (মসােবার) Live Class (E-01) ----- 

১৮-১১-২০ (বধুবার) Live Class (GK-01) Varsity Daily Exam (E-01) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

২৩-১১-২০ (মসােবার) Live Class (B-01) Varsity Daily Exam (GK-01) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

২৫-১১-২০ (বধুবার) Live Class (E-02) Varsity Daily Exam (B-01) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

৩০-১১-২০ (মসােবার) Live Class (GK-02) Varsity Daily Exam (E-02) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

০২-১২-২০ (বধুবার) Live Class (B-02) Varsity Daily Exam (GK-02) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

০৭-১২-২০ (মসােবার) Live Class (E-03) Varsity Daily Exam (B-02) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

০৯-১২-২০ (বধুবার) Live Class (GK-03) Varsity Daily Exam (E-03) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

১৪-১২-২০ (মসােবার) Live Class (B-03) Varsity Daily Exam (GK-03) MCQ (20×1.25=25); 15 min. & Written (3Qs, 10 Marks); 12 min. 

১৯-১২-২০ (শডনবার) Varsity Standard Monthly Exam-01 (E-1+2+3, GK-1+2+3, B-1+2+3) MCQ (24×1.25=30); 20 min. & Written (4×12.5=50); 50 min. 
 

অনলাইকন ক্লাস ও পরীক্ষা পদ্ধডত: 

*  Live Class অনুডিত িকব Zoom App এর োধযকে। এিন্য রকতযে ডশক্ষার্িীকে আকগ মর্কেই ডনকির মোবাইল/লযাপটপ/মিস্কটকপ Zoom App Install 

েকর রাখার িন্য অনুকরাধ েরা িল। 

*  Live Class & Exam ডদকত udvash.com এই ওকয়বসাইকট ডগকয় ‘অনলাইন ক্লাস ও পরীক্ষা’ মেনুযকত ডক্লে েকরা। ক্লাস ও পরীক্ষায় অাংশগ্রিণ 

েরকত D‡b¥l এর ভাডসিডট ‘ঘ’ এিডেশন মরাগ্রাকে মতাোর ভডতিেৃত মরডিকেশন নম্বর বযবিার েকর Login েকরা। 

*  Daily Live Exam গুকলা রুডটকন উকেডখত তাডরখ অনুযায়ী সোল ০৮:০০ টা মর্কে রাত ১০:০০ টা পযিন্ত েলকব। এই সেকয়র েকধয এেিন ডশক্ষার্িী 

উক্ত Live Exam-এ এেবারই অাংশগ্রিণ েরকত পারকব। আর Weekly Live Exam রুডটকন উকেডখত ডনডদিষ্ট তাডরকখ ডিে সোল ০৮:০০ টা মর্কে রাত 

০৮:০০ টা পযিন্ত েলকব। তকব অডধে অনুশীলকনর িন্য ডশক্ষার্িীরা এেই ডসকলবাকসর Practice Exam এ এোডধেবার অাংশগ্রিণ েরকত পারকব। 

http://www.unmeshbd.com/
https://udvash.com/
https://online.udvash-unmesh.com/Account/Login
https://live.udvash-unmesh.com/Student/Login


ভাডসিডট ‘ঘ’ মেশাল মরাগ্রাে-২০২০ (অনলাইন) 
ডবষয়ডভডিে ডসকলবাস (অনলাইন নতুন বযাে) 

 

ইাংকরডি 
লেকচার  সিলেবাি 

E-01 
Noun & its Classification, Preposition & Conjunction, Redundancy, Dangling Modifier, Translation, Vocabulary (A, B, C), 

Appropriate Preposition (A, B, C) 

E-02 
Pronoun & its Classification, Parallel Structure, Affirmative & Negative Agreement, Pin Point Error Detection, Vocabulary (D, E), 

Appropriate Preposition (D, E), Free Hand Writing 

E-03 
Verb & its Classification, Right From of verb, Modal Auxiliaries, Conditionals, Suffix Prefix, Vocabulary (F, G, H), Appropriate 

Preposition (F, G, H), Poem Analysis 

সাধারণ জ্ঞান 

GK-01 

বাাংলাদেশ পরিরিরি, ভূ- প্রকৃরি ও জলবায়ু, বাাংলাদেদশি আযিন ও সীমা, রিটমহল, সীমান্ত, বদগাপসাগি, সম়ুদ্র সসকি, দ্বীপ, বাাংলাদেদশি হৃে, জলপ্রপাি 
ও ঝিনা, উপিযকা, পাহাড়-পববি, িি, রবল, হাওড় ও বাাঁওড়, ইদকাপাকব, সাফারি পাকব, মারট, কৃরিজ সম্পে, বাাংলাদেদশি বনজসম্পে, জ্বালারন, রবে়ুবযবস্থা ও 
খরনজসম্পে, মৎসয ও প্রারিসম্পে, রশল্প-কািখানা, বাাংলাদেদশি নে-নেী, সসি প্রকল্প, বাাঁধ ও বনযা রনযন্ত্রি, পারন বণ্টন ি়ু রি ও পারন সশাধিাগাি, প্রাকৃরিক 
ে়ুদ্বাগ, বাাংলাদেদশি জনসাংখযা, আেমশুমারি, উপজারি বা ক্ষ়ু দ্র নৃদগাষ্ঠী,  

GK-02 

রশক্ষাবযবস্থা, রবশ্বরবেযালয, স্বাস্থয ও রিরকৎসা, বাাংলাদেদশি ইরপদজড, অর্বনীরি, বাদজট, অর্বননরিক পরিকল্পনা, কি ও িাজস্ব, আমোরন-িপ্তারন, সবদেরশক 
রবরনদযাগ ও বারিজয, বযাাংরকাং বযবস্থা, বীমা, ম়ুদ্রাবযবস্থা, এনরজও, স্াগাদ্াগ বযবস্থা, ডাক ও সটরলদ্াগাদ্াগ। বাাংলাদেদশি রবখযাি প্ররিষ্ঠানসমূহ ও জাে়ুঘি, 
রশল্প ও সাংসৃ্করি, সাংবােপত্রসমূহ, বাাংলা সারহিয, বাাংলাদেদশি রবখযাি বযরিবগব ও নািী, ঐরিহারসক স্থান ও েশবনীয স্থাপনা, বাাংলাদেদশি উদলখদ্াগয ও 
স্মিিীয ঘটনা, বাাংলাদেদশি রবরভন্ন ি়ু রি ও সনে, বাাংলাদেদশি। পিিাষ্ট্রনীরি, কূটননরিক রমশন, রবরভন্ন রবশ্ব সাংস্থায বাাংলাদেশ, বাাংলাদেদশি পেক ও প়ুিস্কাি, 
বাাংলাদেদশি ক্রীড়াজগৎ 

GK-03 
প্রািীন বাাংলাি ইরিহাস ও জনপে, প্রািীন বাাংলাি িাজধানী, প্রািীন ়্ুগ, উপমহাদেদশ ও বাাংলায ম়ুসরলম শাসন, ইউদিাপীযদেি আগমন ও রিরটশ শাসন, রবরভন্ন 
সাংস্কাি আদদালন ও বাাংলাি জাগিি, রিরটশ ভািি, পারকস্তান আমল, বাাংলাদেদশি ম়ুরি ়্ুদ্ধ ও স্বাধীনিা, ভািা আদদালনরভরিক ও ম়ুরি ়্ুদ্ধরভরিক ভাস্ক ব্ 

বাাংলা 

B-01 
১ম পত্র পেয: অপরিরিিা, আহ্বান 

করবিা: ঐকিান, আরম রকাংবেরন্তি কর্া বলরি 

২য পত্র বাাংলা সরহিয ও সারহদিযি ইরিহাস, বাাংলা ভািা, বযাকিি, ধ্বরন ও বিব, ি-ত্ব ও ি-ত্ব রবধান, শুরদ্ধকিি, 

B-02 
১ম পত্র গেয: বাযান্নি রেনগুদলা, োজ়ুঘদি সকন ্াব 

করবিা: রবভীিদিি প্ররি সমঘনাে, সসই অস্ত্র 

২য পত্র ধ্বরন পরিবিবন, সরি, ধাি়ু , শদেি সেরিরবভাগ, সমার্বক শে/প্ররিশ্বে 

B-03 
১ম পত্র গেয: আমাি পর্, সনকদলস 

করবিা: সামযবােী, নূিলেীদনিি কর্া মদন পদড় ্ায 

২য পত্র উপসগব ও অন়ুসগব, রদ্বরুি শে, বিন, প়ুরুি ও স্ত্রীবািক শে, সাংখযাবািক শে, পারিভারিক শে 
 

অনলাইন মরাগ্রাে সাংক্রান্ত মযকোন তকর্যর িন্য ডনকনাক্ত নম্বরগুকলাকত মযাগাকযাগ েরুন 
 

ঢাোর শাখাসেূি : ডেরপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৭, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, েযান্টনকেন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উিরা-০১৭৮৭-৬৮৭৫১০ 
মোিাম্মদপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫২০, সাইন্স লযাব.-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৯, িােিকগট-০১৭৮৭-৬৮৭৫০১, আডিেপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫ 
শাডন্তনগর-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৭, োডলবাগ-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৪ েডতডিল-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৬, বাসাকবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনশ্রী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৪ 
লক্ষ্মীবািার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, যাত্রাবােী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৩ দডনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সাভার- ০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৫, গািীপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩১ 
নারায়ণগি-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩৬, মোনাপাো-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭ 
 

ঢাোর বাইকরর শাখাসেূি : েয়েনডসাংি-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৩, ডেকশারগি-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৫, িাোলপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৬, মশরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
টাঙ্গাইল-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৩, পাবনা-০১৭৮৭-৬৮৭৫২২, ডসরািগি-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৮, রাংপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫০২, কুডেগ্রাে-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 
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কুডষ্টয়া-০১৭৮৭-৬৮৭৫২১, িডরদপরু-০১৭৮৭-৬৮৭৫১১, োগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, যকশার-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৯, খুলনা-০১৭৮৭-৬৮৭৫১৫ 
সাতক্ষীরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বডরশাল-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৮, ডসকলট-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৬, ব্রাþণবাডেয়া-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৯, নরডসাংদী-০১৭৮৭-৬৮৭৫২৪ 
কুডেো-০১৭৮৭-৬৮৭৫০৫, মনায়াখালী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩২, মিনী-০১৭৮৭-৬৮৭৫৩০, েট্টগ্রাে (েেবািার)-০১৭৮৭-৬৮৭৫১২ 
 েট্টগ্রাে (িাডলশির)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 


