
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 

৮ি কেমির সকল মিষয় ফাইনাল মরমিশন ২০২২ (অনলাইন) 
িাাংলা ও ইাংমলশ িাসসন 

 

*  ৮ি কেমির গণিত, ণিজ্ঞান, িাাংলা, ইাংরেণি, িাাংলারেশ ও ণিশ্ব পণেচয়, 
ধর্ম ও ননণতক ণশক্ষা এিাং আইণিণি এই ৭ণি মিষডয়র সম্পিূস মসডলিাস 
মরমিশন সম্পন্ন করা হডি 

*  Zoom App এর িাধ্যডি সপ্তাহে ০৪ দিন Live Class অনুমিত হডি 
*  কিাট ক্লাস সাংখ্যা-২৭ মট, Daily Live & Practice এক্সাি-৭৭ কসট এিাং 
 ফাইনাল এক্সাি-১৯ কসট 
*   প্রতিতি ক্লাহসর মাতি-কালার pdf ক্লাসহ াি প্রদা  করা েহে 

*   প্রতিতি ক্লাহসর দিপ্লে দিদিও দদখার েযেস্থা থাকহে  
* আডের মিডনর ক্লাডসর উপর Daily CQ & MCQ Live Exam, Daily MCQ 

Practice Exam 
* প্রতিতি পরীক্ষার এ ালাইতসস তরহপািট ও Auto SMS এ করজাল্ট প্রিান 
*  ককািম ণি ৪০০০/- (চাে হািাে) িাকা। সরাসতর ব্রাহে এহস অথো Online 

Payment (www.udvash.com) এে র্াধযরর্ ভণতম হওয়া যারি  
*   Helpline - 09666775566 

 

অনলাইন লাইভ ক্লারিে ির্য়িূণচ বাাংলা িার্সনঃ দবকাল ০৩:০০ টায় ও র্ন্ধ্যা ০৭:০০ টায় ইাংদলশ িার্সনঃ র্ন্ধ্যা ০৭:০০ টায় 
অনলাইন লাইভ এক্সারর্ে ির্য়িূণচ িকাল ১০ িা কেরক োত ১০ িা পযমন্ত চলরি 

 

ণেণভশন ক্লাি ও এক্সার্ রুণিন 
 

তাদিখ ও বাি লাইি ক্লার্ (িদতসকৃত দনজ দনজ বযাচ টাইম অনুযায়ী) লাইি এক্সাম (র্কাল ১০ টা থেপ্লক িাত ১০ টা পযসন্ত) 
১৭.০৮.২২ (িধু্িার) Live Class (M-01) গতিি: অধ্যায়-৪ ----- 

১৯.০৮.২২ (শুক্রিার) Live Class (S-01) তেজ্ঞা : অধ্যায়-১, ২, ৩, ৪ 
Daily Live Exam (M-01) CQ (1×10=10); 25 min.  

& MCQ (10×1=10); 10 min. 

২০.০৮.২২ (শমনিার) Live Class (Ba-01) োাংলা: গদয + পদয 
Daily Live Exam (S-01) CQ (1×10=10); 25 min.  

& MCQ (10×1=10); 10 min. 

২২.০৮.২২ (কসািিার) Live Class (E-01) ইাংহরতি: Seen Part (Unit:1-5) + Dialogue 
Daily Live Exam (Ba-01) CQ (1×10=10); 25 min.  

& MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৪.০৮.২২ (িধু্িার) Live Class (BGS-01) োাংলাহদশ ও তেশ্ব পতরচয়: অধ্যায়-১, ২, ৩ Daily Live Exam (E-01) Written (20 Marks); 40 min. 

২৬.০৮.২২ (শুক্রিার) 
Live Class (R-01) ইসলাম ধ্মট: অধ্যায়-১, ২ Daily Live Exam (BGS-01) CQ (1×10=10); 25 min.  

& MCQ (10×1=10); 10 min. Live Class (R-01) তেন্দু ধ্মট: অধ্যায়-১, ২ 

২৭.০৮.২২ (শমনিার) Live Class (M-02) গতিি: অধ্যায়-২ 
Daily Live Exam (R-01) CQ (1×10=10); 25 min.  

& MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৯.০৮.২২ (কসািিার) Live Class (S-02) দবজ্ঞান: অধ্যায়-৭, ৯ 
Daily Live Exam (M-02) CQ (1×10=10); 25 min.  

& MCQ (10×1=10); 10 min. 

৩১.০৮.২২ (িধু্িার) 

Live Class (Ba-02) বাাংলা: ভাষা, মািভৃাষা ও রাষ্ট্রভাষা, সাধ্ ুও চতলি 
রীতির পাথটকয, ধ্বত  ও েিট, ম-ফলা ও ে-ফলার উচ্চারি, সতি, তেসগট 
সতি, সমাথটক শব্দ,  শব্দ ও পদ, তলঙ্গান্তরহরর ত য়ম ও উদােরি, েহুেচ  
গঠহ র ত য়ম ও উদােরি, তেহশহষযর দেতিতেভাগ, ত হদটশক সেট াহমর 
রূপ, ধ্ািু ও তিয়াপদ,  দমৌতলক ও সাতধ্ি ধ্ািু,  তিয়ার কাল, তেপরীি 
শব্দ, পত্র, আহেদ  পত্র 

Daily Live Exam (S-02) CQ (1×10=10); 25 min.  
& MCQ (10×1=10); 10 min. 

০২.০৯.২২ (শুক্রিার) Live Class (E-02) ইাংপ্লিদজ: Seen Part (Unit:6-10) + Paragraph 
Daily Live Exam (Ba-02) CQ (1×10=10); 25 min.  

& MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৩.০৯.২২ (শমনিার) Live Class (BGS-02) বাাংলাপ্লিশ ও দবশ্ব পদিচয়: অধ্যায়-৪, ৫, ৬, ৭ Daily Live Exam (E-02) Written (20 Marks); 40 min. 

০৫.০৯.২২ (কসািিার) 
Live Class (R-02) ইর্লাম ধমস: অধ্যায়-৩, ৫ Daily Live Exam (BGS-02) CQ (1×10=10); 25 min.  

& MCQ (10×1=10); 10 min. Live Class (R-02) দিন্দু ধমস: অধ্যায়-৩, ৪, ৫ 

০৭.০৯.২২ (িধু্িার) Live Class (M-03) গদিত: অধ্যায়-৫, ৬ 
Daily Live Exam (R-02) CQ (1×10=10); 25 min.  

& MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৯.০৯.২২ (শুক্রিার) Live Class (S-03) দবজ্ঞান: অধ্যায়-৬, ৮, ১০ 
Daily Live Exam (M-03) CQ (1×10=10); 25 min.  

& MCQ (10×1=10); 10 min. 

১০.০৯.২২ (শমনিার) 

Live Class (Ba-03) বাাংলা: শব্দ গঠ : প্রাথতমক ধ্ারিা,  ধ্বন্যাত্মক শব্দ, 
অনুকার শব্দ ও শব্দদ্বৈি, োকয গঠহ র শিট, খণ্ড োকয, স্বাধ্ী  ও অধ্ী  
খণ্ডোকয, সরল, িতিল ও দ ৌতগক োহকযর গঠ , তেরাম তচহ্ন, ো াহ র 
কহয়কতি সাধ্ারি ত য়ম, একই শব্দ তেতভন্ন অহথট প্রহয়াগ কহর োকয 
রচ া, োগধ্ারা,  সারাাংশ/সারমমট, ভাে সম্প্রসারি 

Daily Live Exam (S-03) CQ (1×10=10); 25 min.  
& MCQ (10×1=10); 10 min. 

১২.০৯.২২ (কসািিার) Live Class (E-03) ইাংপ্লিদজ: Unseen Part + E-mail 
Daily Live Exam (Ba-03) CQ (1×10=10); 25 min.  

& MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৪.০৯.২২ (িধু্িার) Live Class (BGS-03) বাাংলাপ্লিশ ও দবশ্ব পদিচয়: অধ্যায়-৮, ৯, ১০, ১১ Daily Live Exam (E-03) Written (20 Marks); 40 min. 

১৬.০৯.২২ (শুক্রিার) 
Live Class (R-03) ইসলাম ধ্মট: অধ্যায়-৪ Daily Live Exam (BGS-03) CQ (1×10=10); 25 min.  

& MCQ (10×1=10); 10 min. Live Class (R-03) তেন্দু ধ্মট: অধ্যায়-৬, ৭, ৮ 

১৭.০৯.২২ (শমনিার) Live Class (M-04) গদিত: অধ্যায়-১, ৩ 
Daily Live Exam (R-03) CQ (1×10=10); 25 min.  

& MCQ (10×1=10); 10 min. 

http://www.udvash.com/


তাদিখ ও বাি লাইি ক্লার্ (িদতসকৃত দনজ দনজ বযাচ টাইম অনুযায়ী) লাইি এক্সাম (র্কাল ১০ টা থেপ্লক িাত ১০ টা পযসন্ত) 

১৯.০৯.২২ (কসািিার) Live Class (S-04) দবজ্ঞান: অধ্যায়-১১, ১২ 
Daily Live Exam (M-04) CQ (1×10=10); 25 min.  

& MCQ (10×1=10); 10 min. 

২১.০৯.২২ (িধু্িার) Live Class (ICT-01) আইদর্দট: অধ্যায়-১, ২, ৩ 
Daily Live Exam (S-04) CQ (1×10=10); 25 min.  

& MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৩.০৯.২২ (শুক্রিার) Live Class (E-04) ইাংপ্লিদজ: Grammar + Formal Letter 
Daily Live Exam (ICT-01) Written (2×5=10); 25 min.  

& MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৪.০৯.২২ (শমনিার) Live Class (BGS-04) বাাংলাপ্লিশ ও দবশ্ব পদিচয়: অধ্যায়-১২, ১৩, ১৪ Daily Live Exam (E-04) Written (20 Marks); 40 min. 

২৬.০৯.২২ (কসািিার) Live Class (M-05) গদিত: অধ্যায়-৭, ১১ 
Daily Live Exam (BGS-04) CQ (1×10=10); 25 min.  

& MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৮.০৯.২২ (িধু্িার) Live Class (S-05) দবজ্ঞান: অধ্যায়-৫, ১৩, ১৪ 
Daily Live Exam (M-05) CQ (1×10=10); 25 min.  

& MCQ (10×1=10); 10 min. 

৩০.০৯.২২ (শুক্রিার) Live Class (ICT-02) আইদর্দট: অধ্যায়-৪, ৫ 
Daily Live Exam (S-05) CQ (1×10=10); 25 min.  

& MCQ (10×1=10); 10 min. 

০১.১০.২২ (শমনিার) Live Class (M-06) গদিত: অধ্যায়-৮, ৯, ১০ 
Daily Live Exam (ICT-01) Written (2×5=10); 25 min.  

& MCQ (10×1=10); 10 min. 

০২.১০.২২ (রমিিার) ------ 
Daily Live Exam (M-06) CQ (1×10=10); 25 min.  

& MCQ (10×1=10); 10 min. 
 

ফাইনাল এক্সাম রুদটন 
 

তাদিখ ও বাি দবষয় লাইি এক্সাম (র্কাল ১০ টা থেপ্লক িাত ১০ টা পযসন্ত চলপ্লব) 

০৮.১০.২২ (শমনিার) ফাইনাল এক্সাম-০১: গদিত (র্ম্পিূস দর্প্ললবার্) 
Math Final Live Exam CQ (7×10=70); 2:30 min.  

& MCQ (30×1=30); 30 min. 

১০.১০.২২ (কসািিার) ফাইনাল এক্সাম-০২: দবজ্ঞান (র্ম্পিূস দর্প্ললবার্) 
Science Final Live Exam CQ (7×10=70); 2:30 min.  

& MCQ (30×1=30); 30 min. 

১২.১০.২২ (িধু্িার) ফাইনাল এক্সাম-০৩: বাাংলা (র্ম্পিূস দর্প্ললবার্) 
Bangla Final Live Exam CQ (7×10=70); 2:30 min.  

& MCQ (30×1=30); 30 min. 

১৪.১০.২২ (শুক্রিার) ফাইনাল এক্সাম-০৪: ইাংপ্লিদজ (র্ম্পিূস দর্প্ললবার্) English Final Live Exam Written (100 Marks); 3 hours.  

১৬.১০.২২ (রমিিার) 
ফাইনাল এক্সাম-০৫: বাাংলাপ্লিশ ও দবশ্ব পদিচয় (র্মূ্পিস 
দর্প্ললবার্) 

BGS Final Live Exam CQ (7×10=70); 2:30 min.  
& MCQ (30×1=30); 30 min. 

১৮.১০.২২ (িঙ্গলিার) ফাইনাল এক্সাম-০৬: ধমস ও ননদতক দশক্ষা (র্ম্পিূস দর্প্ললবার্) 
Religion Final Live Exam CQ (7×10=70); 2:30 min.  

& MCQ (30×1=30); 30 min. 

২০.১০.২২ (িহৃঃিার) ফাইনাল এক্সাম-০৭: আইদর্দট (র্ম্পিূস দর্প্ললবার্) 
ICT Final Live Exam Written (5×5=25); 1:35 min.  

& MCQ (25×1=25); 25 min. 
 

অনলাইরন ক্লাি ও পেীক্ষা পদ্ধণত: 
*  Live Class অনুমিত হডি Zoom App এর িাধ্যডি। এজন্য প্রডতযক মশক্ষার্সীডক আডে কর্ডকই মনডজর কিািাইল/লযাপটপ/কেস্কটডপ Zoom App Install কডর 

রাখ্ার জন্য অনুডরাধ্ করা হল।  
*  Live Class & Exam মিডত udvash.com এই ওডয়িসাইডট মেডয় ‘অনলাইন ক্লাি ও পেীক্ষা’ কিনুযডত মক্লক কডরা। ক্লাস ও পরীক্ষায় অাংশগ্রহি করডত D™¢vm 

এর ৮ি কেমি সকল মিষয় মরমিশন + ফাইনাল এক্সাি কপ্রাগ্রাডি কতািার িমতসকৃত করমজডেশন নম্বর িযিহার কডর Login কডরা। 
*  Daily Live & Practice Exam গুডলা রুমটডন উডেমখ্ত তামরখ্ অনুযায়ী সকাল ১০:০০ টা কর্ডক রাত ১০:০০ টা পযসন্ত চলডি। এই সিডয়র িডধ্য একজন 

মশক্ষার্সী উক্ত Live Exam-এ একিারই অাংশগ্রহি করডত পারডি। তডি অমধ্ক অনুশীলডনর জন্য মশক্ষার্সীরা একই মসডলিাডসর Practice Exam এ একামধ্কিার 
অাংশগ্রহি করডত পারডি। 

 

অনলাইন করাগ্রার্ িাংক্রান্ত কযরকান তরেযে িন্য ণনরনাক্ত নম্বেগুরলারত কযাগারযাগ করুন 
 

ঢাকাে শাখািরূ্হ: ণর্েপেু-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগে-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্িনরর্ন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তো-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, কর্াহাম্মেপেু-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 

িাইন্স লযাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, িার্মরগি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আণির্পেু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শাণন্তনগে-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, র্াণলিাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২ 

র্ণতণিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, িািারিা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, িনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীিািাে-০১৭১৩-২৩৬৭২০, যাত্রািাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, েণনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ 

িাভাে-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গািীপেু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নাোয়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, ককানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, িাংগী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, িকণশিািাে-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢাকাে িাইরেে শাখাির্হূ: র্য়র্নণিাংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, ণকরশােগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, িার্ালপেু-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশেপেু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ িাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭ 

পািনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, ণিোিগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, োংপেু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুণড়গ্রার্-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গাইিান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫ নিয়েপেু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১ 

িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, িয়পেুহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, ণেনািপেু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকুেগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮ োিশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬ 

নারিাে-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুণিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫ িণেেপেু-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, র্াগুো-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, যরশাে-০১৭১৩-২৩৬৭৩১ 

খলুনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫, িাতক্ষীো- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, িণেশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ ণিরলি-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþিিাণড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নেণিাংেী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 

কুণর্ল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ কিনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রার্ (চকিািাে)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রার্ (হাণলশহে)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 

কগাপালগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 

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

