
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 

৮ি কেমি একাডেমিক করাগ্রাি-২০২২ (অনলাইন) 
বাাংলা ও ইাংমলশ ভার্সন 

 

*  বাাংলা, ইাংডরমি, গমিত, মবজ্ঞান ও আইমর্মি এই ৫ মি মবষডয়র র্ম্পিূস 
মর্ডলবার্ পড়াডনা হডব 

* ক্লার্ র্াংখ্যা- ৮১ মি (গমিত ২৪ মি, মবজ্ঞান ১৮ মি, বাাংলা-১৪ মি, 
ইাংডরমি ২০ মি ও আইমর্মি ০৫ মি) 

* পরীক্ষা র্াংখ্যা-  
 Daily Live & Practice Exam- গমিত-৪৮ কর্ি, মবজ্ঞান-৩৬ কর্ি, 

বাাংলা-২৮ কর্ি, ইাংডরমি ৪০ কর্ি ও আইমর্মি ১০ কর্ি। 
 Weekly Live & Practice Exam- ১৬ কর্ি 
     িলূযায়ন পরীক্ষা - ০৮ কর্ি 

*   Zoom App এর িাধ্যডি র্প্তাডহ ৫ মিন Live ক্লার্ অনুমিত হডব 

*    রমতমি ক্লাডর্র িামি-কালার pdf ক্লার্ডনাি রিান করা হডব 
*    রমতমি ক্লাডর্র মরডে মভমেও কিখ্ার বযবস্থা থাকডব  
* আডগর মিডনর ক্লাডর্র উপর Daily Live & Practice MCQ Exam 

* রমত শুক্রবার Weekly Live (CQ+MCQ) Exam 

*    এছাড়াও ককার্স কশডষ ককার্স িলূযায়ন পরীক্ষা অনুমিত হডব 
* Weekly Exam ও ক োর্স মলূ্যোয়ন পরীক্ষো অনল্োইননর পোশপোশশ শন টস্থ 

উদ্ভোর্-উনেনের কেন োননো শোখোয় শিশি যোশল্ও কেওয়ো েোনে।  

*  র্রার্মর ব্রাডে এডর্ অথবা Online Payment (www.udvash.com) এর 
িাধ্যডি ভমতস হওয়া যাডব  

*    Helpline - 09666775566 
 

অনলাইন ল্োইভ ক্লাডর্র র্িয়রূ্মি বাাংলা ভার্সন: দুপরু ২:৩০ ও র্ন্ধ্যা ৬:৩০ িা ইাংমলশ ভার্সন: র্ন্ধ্যা ৬:৩০ িা 
অনলাইন ল্োইভ এক্সাডির র্িয়রূ্মি র্কাল ১০ িা কথডক রাত ১০ িা পযসন্ত িলডব  

 

ক্লার্ ও এক্সাি রুমিন (Part-02) 
 

তামরখ্ লাইভ ক্লার্ (মনি মনি বযাি িাইি অনুযায়ী) লাইভ এক্সাি (র্কাল ১০ িা কথডক রাত ১০ িা পযসন্ত িলডব) 
১৯.০২.২২ (শমনবার) Live Class (M-09) গমিত: অনুশীলনী–৮.২ (র্ম্পািয: ১-৭ ও উিাহরি র্িহূ)  Daily Live Exam (M-08) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২০.০২.২২ (রমববার) Live Class (E-07) ইাংডরমি ১ি ও ২য় পত্র Daily Live Exam (M-09) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২২.০২.২২ (িঙ্গলবার) Live Class (Ba-06) বাাংলা ১ি ও ২য় পত্র Daily Live Exam (E-07) Written 15 Marks; 25 min. 

২৩.০২.২২ (বধু্বার) Live Class (ICT-02) আইমর্মি: অধ্যায় – ২ Daily Live Exam (B-06) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৫.০২.২২ (শুক্রবার) Weekly Live Exam-06 (M-09, E-07, Ba-06, ICT-02) CQ (4×10=40); 1:35 min. & MCQ (30×1=30); 25 min. 

২৬.০২.২২ (শমনবার) Live Class (M-10) গমিত: অনুশীলনী–৮.২(শুধ্িুাত্র অনুশীলনীর অঙ্ক) Daily Live Exam (ICT-02) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৭.০২.২২ (রমববার) Live Class (E-08) ইাংডরমি ১ি ও ২য় পত্র Daily Live Exam (M-10) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৮.০২.২২ (কর্ািবার) Live Class (S-06) মবজ্ঞান: অধ্যায়– ২ (পাঠ: ৭, ৮), ৩(পাঠ: ১-৪)  Daily Live Exam (E-08) Written 15 Marks; 25 min. 
০১.০৩.২২ (িঙ্গলবার) Live Class (Ba-07) বাাংলা ১ি ও ২য় পত্র Daily Live Exam (S-06) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০২.০৩.২২ (বধু্বার) Live Class (M-11) গমিত: অনুশীলনী – ৫.১ Daily Live Exam (B-07) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৪.০৩.২২ (শুক্রবার) Weekly Live Exam-07 (M-10+11, E-08, S-06, Ba-07) CQ (4×10=40); 1:35 min. & MCQ (30×1=30); 25 min. 

০৫.০৩.২২ (শমনবার) Live Class (M-12) গমিত: অনুশীলনী – ৫.২ Daily Live Exam (M-11) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৬.০৩.২২ (রমববার) Live Class (E-09) ইাংডরমি ১ি ও ২য় পত্র Daily Live Exam (M-12) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৭.০৩.২২ (কর্ািবার) Live Class (S-07) মবজ্ঞান: অধ্যায়– ৩ (পাঠ: ৫-১০) Daily Live Exam (E-09) Written 15 Marks; 25 min. 

০৮.০৩.২২ (িঙ্গলবার) Live Class (Ba-08) বাাংলা ১ি ও ২য় পত্র Daily Live Exam (S-07) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৯.০৩.২২ (বধু্বার) Live Class (M-13) গমিত: অনুশীলনী – ৬.১ Daily Live Exam (B-08) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১১.০৩.২২ (শুক্রবার) Weekly Live Exam-08 (M-12+13, E-09, S-07, Ba-08) CQ (4×10=40); 1:35 min. & MCQ (30×1=30); 25 min. 
১২.০৩.২২ (শমনবার) Live Class (M-14) গমিত: অনুশীলনী – ৬.২ Daily Live Exam (M-13) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৩.০৩.২২ (রমববার) Live Class (E-10) ইাংডরমি ১ি ও ২য় পত্র Daily Live Exam (M-14) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৪.০৩.২২ (কর্ািবার) Live Class (S-08) মবজ্ঞান: অধ্যায় – ৮ (পাঠ: ১-৫) Daily Live Exam (E-10) Written 15 Marks; 25 min. 

১৫.০৩.২২ (িঙ্গলবার) Live Class (Ba-09) বাাংলা ১ি ও ২য় পত্র Daily Live Exam (S-08) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৬.০৩.২২ (বধু্বার) Live Class (E-11) ইাংডরমি ১ি ও ২য় পত্র Daily Live Exam (B-09) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৮.০৩.২২ (শুক্রবার) Weekly Live Exam-09 (M-14, E-10+11, S-08, Ba-09) CQ (4×10=40); 1:35 min. & MCQ (30×1=30); 25 min. 
১৯.০৩.২২ (শমনবার) Live Class (M-15) গমিত: অনুশীলনী – ১০.১ Daily Live Exam (E-11) Written 15 Marks; 25 min. 
২০.০৩.২২ (রমববার) Live Class (E-12) ইাংডরমি ১ি ও ২য় পত্র Daily Live Exam (M-15) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২১.০৩.২২ (কর্ািবার) Live Class (S-09) মবজ্ঞান: অধ্যায় – ৮ (পাঠ: ৬-১৪) Daily Live Exam (E-12) Written 15 Marks; 25 min. 

২২.০৩.২২ (িঙ্গলবার) Live Class (Ba-10) বাাংলা ১ি ও ২য় পত্র Daily Live Exam (S-09) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৩.০৩.২২ (বধু্বার) Live Class (M-16) গমিত: অনুশীলনী – ১০.২ Daily Live Exam (B-10) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৫.০৩.২২ (শুক্রবার) Weekly Live Exam-10 (M-15+16, E-12, S-09, Ba-10) CQ (4×10=40); 1:35 min. & MCQ (30×1=30); 25 min. 

http://www.udvash.com/


অনলাইডন ক্লার্ ও পরীক্ষা পদ্ধমত:  
*  Live Class অনুমিত হডব Zoom App এর িাধ্যডি। এিন্য রডতযক মশক্ষাথসীডক আডগ কথডকই মনডির কিাবাইল/লযাপিপ/কেস্কিডপ Zoom App Install 

কডর রাখ্ার িন্য অনুডরাধ্ করা হল। 

*  Live Class & Exam মিডত udvash.com এই ওডয়বর্াইডি মগডয় ‘অনলাইন ক্লার্ ও পরীক্ষা’ কিনুযডত মক্লক কডরা। পরীক্ষায় অাংশগ্রহি করডত উদ্ভার্ 
এর ৮ি কেমি একাডেমিক করাগ্রাডি কতািার ভমতসকৃত করমিডেশন নম্বর বযবহার কডর Login কডরা। 

*  Daily Live & Practice Exam গুডলা রুমিডন উডেমখ্ত তামরখ্ অনুযায়ী র্কাল ১০:০০ িা কথডক রাত ১০:০০ িা পযসন্ত িলডব। এই র্িডয়র িডধ্য একিন 
মশক্ষাথসী উক্ত Live Exam-এ একবারই অাংশগ্রহি করডত পারডব। তডব অমধ্ক অনুশীলডনর িন্য মশক্ষাথসীরা একই মর্ডলবাডর্র Practice Exam এ একামধ্কবার 
অাংশগ্রহি করডত পারডব। 

৮ি কেমির মর্ডলবার্-২০২২ 
গমিত 

কলকিার মবষয়বস্তু  কলকিার মবষয়বস্তু 
M-09 অনুশীলনী–৮.২ (র্ম্পািয: ১-৭ ও উিাহরি এর অঙ্ক)  M-13 অনুশীলনী – ৬.১ 
M-10 অনুশীলনী–৮.২(শুধ্িুাত্র অনুশীলনীর অঙ্ক)  M-14 অনুশীলনী – ৬.২ 
M-11 অনুশীলনী – ৫.১  M-15 অনুশীলনী – ১০.১ 
M-12 অনুশীলনী – ৫.২  M-16 অনুশীলনী – ১০.২ 

 

মবজ্ঞান 
কলকিার মবষয়বস্তু 
S-06 অধ্যায়– ২ (পাঠ: ৭, ৮), ৩(পাঠ: ১-৪) 
S-07 অধ্যায়– ৩ (পাঠ: ৫-১০) 
S-08 অধ্যায় – ৮ (পাঠ: ১-৫) 
S-09 অধ্যায় – ৮ (পাঠ: ৬-১৪) 

 

ইাংডরমি 
Lecture English 1st Paper  English 2nd Paper 

E-07 Unit-04: Lesson – 1, 2,3; Unseen-(ii) Basic discussion on roots & derivatives 

E-08 Unit-04: Lesson – 4, 5; Unseen-(iii) Formation of Prefix-Suffix 

E-09 Unit-05: Lesson – 1, 2 Prefix Suffix with Board Practice 

E-10 Unit-05: Lesson – 3, 4; With clues Dialogue writing 

E-11 Unit-06: Lesson – 1, 2, 3 Punctuation & Capitalization 

E-12 Unit-06: Lesson – 4, 5, 6 Transformation: [Voice — 1 (Tense & Modal Verb Related)] 
 

বাাংলা 
কল্ চোর েোাংল্ো ১ম পত্র েোাংল্ো ২য় পত্র 
 Ba-06 গেয: তৈল্শচনত্রর ভূৈ পেয: আেোর আশর্ে শিনর শিয়োর  োল্, অশভধোন: ের্সোনুিম, ভুশি ও শীেস শব্দ 
Ba-07 গেয: এেোনরর র্াংগ্রোম স্বোধীনৈোর র্াংগ্রোম ধ্বন্যোত্ম  শব্দ, অনু োর শব্দ ও শব্দদ্বৈৈ, শব্দ গঠন: প্রোথশম  ধোরর্ো 
Ba-08 পেয: েোেুনরর মহত্ত্ব েো য গঠননর শৈস, খণ্ড েো য, স্বোধীন ও অধীন খণ্ডেো য, র্রল্, িশটল্ ও কেৌশগ  েোন যর গঠন 
Ba-09 গেয: আমোনের কল্ো শশল্প পেয: প্রোথসনো শেরোম শচহ্ন 
Ba-10 গেয: সুখী মোনুে পেয: িোনগো ৈনে অরর্য  ন্যোরো েোনোননর  নয় শট র্োধোরর্ শনয়ম, এ ই শব্দ শেশভন্ন অনথস প্রনয়োগ  নর েো য রচনো 

তথয ও কযাগাডযাগ রযমুক্ত 
ICT-01 অধ্যায় – ২ 

 

অনলাইন করাগ্রাি র্াংক্রান্ত কযডকান তডথযর িন্য মনডনাক্ত নম্বরগুডলাডত কযাগাডযাগ করুন 
ঢাকার শাখ্ার্িহূ : মিরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্িনডিন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, কিাহাম্মিপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 
র্াইন্স লযাব.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসডগি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আমিিপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শামন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, িামলবাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২ 
িমতমিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, বার্াডবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনেী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীবািার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, যাত্রাবাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯ 
িমনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ র্াভার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গািীপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, ককানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭ 
িাংগী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, বকমশবািার-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢাকার বাইডরর শাখ্ার্িূহ : িয়িনমর্াংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, মকডশারগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, িািালপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
িাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পাবনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬ মর্রািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রাংপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুমড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গাইবান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫ 
সর্য়িপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, বগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, িয়পরুহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪ মিনািপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকুরগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮ 
রািশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডিার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, িাাঁপাইনবাবগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুমিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫ 
ফমরিপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, যডশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খ্লুনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫, র্াতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বমরশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ 
মর্ডলি-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþিবামড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরমর্াংিী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮, কুমিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখ্ালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ 
কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, িট্টগ্রাি (িকবািার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, িট্টগ্রাি (হামলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, কগাপালগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০, মিনাইিহ-০১৭১৩-২৩৬৭৬১ 
িমুন্সগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬২, িামনকগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬৩ 
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