নটর ডেম, হলি ক্রস, ডসন্ট ড

োসসফ ও ডসন্ট ডেগরী

কসিজ ভলতি ডসরো প্রস্তুলত-২০২০
অনিোইন মসেি ডটস্ট রুলটন
(লিজ্ঞোন লিভোগ, িোাংিো ও ইাংসরলজ ভোসিন)
তোলরখ ও িোর

অনিোইন মসেি ডটস্ট (সকোি ৯ টো ডেসক রোত ৯ টো প িন্ত চিসি)

১০.০৮.২০ (ডসোমিোর)

Online Model Test-01 MCQ (40×1=40); 40 min.

১১.০৮.২০ (মঙ্গিিোর)

Online Model Test-02 MCQ (40×1=40); 40 min.

১২.০৮.২০ (িুধিোর)

Online Model Test-03 MCQ (40×1=40); 40 min.

১৩.০৮.২০ (ি ৃহঃিোর)

Online Model Test-04 MCQ (40×1=40); 40 min.

১৪.০৮.২০ (শুক্রিোর)

Online Model Test-05 MCQ (40×1=40); 40 min.

পরীক্ষোর লসসিিোস

এস.এস.লস পরীক্ষোর
লসসিিোস অনু োয়ী
(িোাংিো, ইাংসরলজ, উচ্চতর গলিত,
পদোেিলিজ্ঞোন, রসোয়ন, জীিলিজ্ঞোন ও
সোধোরি জ্ঞোন)

লিঃ দ্রঃ প্রলত ২লট ভু ি উত্তসরর জন্য ১ নম্বর কোটো োসি।
অনিোইসন ভলতি ও পরীক্ষো পদ্ধলত:
*

অনিোইন মসেি ডটস্ট কো িক্রসমর লফ ২০০/- (দুইশত টোকো মোত্র)। ভলতির জন্য udvash.com এই ওসয়িসোইসট লগসয় ‘অনিোইন
ভলতি’ ডমনুুসত লিক কসরো। (কসিজ ভলতি ডসরো প্রস্তুলত ডপ্রোেোসম পূসিি ভলতিকৃত লশক্ষোেিীসদর জন্য লি)

*

পরীক্ষো লদসত udvash.com এই ওসয়িসোইসট লগসয় ‘অনিোইন িোস ও পরীক্ষো’ ডমনুুসত লিক কসরো। পরীক্ষোয় অাংশেহি করসত D™¢vm এর
কসিজ ভলতি ডসরো প্রস্তুলত ডপ্রোেোসম ডতোমোর ভলতিকৃত ডরলজসেশন নম্বর িুিহোর কসর Login কসরো।

*

অনিোইন মসেি ডটস্টগুসিো রুলটসন উসেলখত তোলরখ অনু োয়ী সকোি ০৯:০০ টো ডেসক রোত ০৯:০০ টো প িন্ত চিসি। এই সমসয়র মসধু
একজন লশক্ষোেিী উক্ত Live Exam-এ একিোরই অাংশেহি করসত পোরসি। তসি অলধক অনুশীিসনর জন্য লশক্ষোেিীরো একই লসসিিোসসর
Practice Exam এ একোলধকিোর অাংশেহি করসত পোরসি ।

D™¢vm একোসেলমক এন্ে এেলমশন ডকয়োর
অনিোইন ডপ্রোেোম সাংক্রোন্ত ড সকোন তসেুর জন্য লনসনোক্ত নম্বরগুসিোসত ড োগোস োগ করুন
ঢোকোর শোখোসমূহ : লমরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কুোন্টনসমন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তরো-০১৭১৩-২৩৬৭০৭
ডমোহোম্মদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০১

সোইন্স

িুোি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬,

ফোমিসগট-০১৭১৩-২৩৬৭১১,

আলজমপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৫

শোলন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, মোলিিোগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২, মলতলিি-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, িোসোসিো-০১৭১৩-২৩৬৭২২, িনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩
িক্ষ্মীিোজোর-০১৭১৩-২৩৬৭২০, োত্রোিোড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দলনয়ো-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ সোভোর-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গোজীপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬
নোরোয়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, ডকোনোপোড়ো-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭
ঢোকোর িোইসরর শোখোসমূহ : ময়মনলসাংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, লকসশোরগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জোমোিপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, ডশরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯
টোঙ্গোইি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পোিনো-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬ লসরোজগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রাংপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুলড়েোম-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩
গোইিোন্ধো-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫ সসয়দপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, িগুড়ো-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পুরহোট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪ লদনোজপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩
ঠোকুরগোাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রোজশোহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩ নওগোাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নোসটোর-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চোাঁপোইনিোিগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭
কুলিয়ো-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফলরদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, মোগুরো-০১৭১৩-২৩৬৭৫২ সশোর-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খুিনো- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫
সোতক্ষীরো- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, িলরশোি-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, লসসিট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯ ব্রোþিিোলড়য়ো- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরলসাংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮
কুলমেো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, ডনোয়োখোিী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, ডফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টেোম (চকিোজোর)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪
চট্টেোম (হোলিশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮

