
D™¢vm একাডেমিক এন্ড এেমিশন ককয়ার 

৮ি কেমি একাডেমিক করাগ্রাি-২০২২ (অনলাইন) 

বাাংলা ও ইাংললশ ভার্সন 
 

*  বাাংলা, ইাংরেলি, গলিত, লবজ্ঞান ও আইলর্লি এই ৫ লি লবষরেে র্ম্পূিস লর্রলবার্ 

পড়ারনা হরব 

* ক্লার্ র্াংখ্যা- ৮১ লি (গলিত ২৪ লি, লবজ্ঞান ১৮ লি, বাাংলা-১৪ লি, ইংডরমি ২০ 

লি ও আইমিমি ০৫ লি) 

* পেীক্ষা র্াংখ্যা-  

 Daily Live & Practice Exam- গলিত-৪৮ সর্ি, লবজ্ঞান-৩৬ সর্ি, বাাংলা-

২৮ সর্ি, ইংডরমি ৪০ সর্ি ও আইমিমি ১০ সর্ি। 

 Weekly Live & Practice Exam- ১৬ সর্ি 

     মূলযােন পেীক্ষা - ০৮ সর্ি 

*   Zoom App এর িাধ্যডি িপ্তাডে ৫ মিন Live ক্লাি অনমুিত েডে 

*    প্রলতলি ক্লারর্ে মালি-কালাে pdf ক্লার্রনাি প্রদান কো হরব 

*    রমতমি ক্লাডির লেরে লভলিও কিখার েযেস্থা থাকডে  

* আডের মিডনর ক্লাডির উপর Daily Live & Practice MCQ Exam 

* রমত শুক্রবাে Weekly Live (CQ+MCQ) Exam 
*    এছাড়াও সকার্স সশরষ সকার্স মূলযােন পরীক্ষা অনমুিত েডে 

* Weekly Exam ও ক োর্স মূল্যোয়ন পরীক্ষো অনল্োইননর পোশপোশশ শন টস্থ উদ্ভোর্-উনেনের 

কেন োননো শোখোয় ফিফিক্যাফিও কেওয়ো েোনে।  

*  িরািমর ব্রাডে এডি অথো Online Payment (www.udvash.com) এর িাধ্যডি 

ভমতি েওয়া যাডে  

*    Helpline - 09666775566 

 

 

অনলাইন িাইভ ক্লারর্ে র্মেরূ্লি বাাংলা ভার্সন: দুপুে ৩ িা ও র্ন্ধ্যা ৭ িা ইাংললশ ভার্সন: র্ন্ধ্যা ৭ িা 

অনলাইন িাইভ এক্সারমে র্মের্ূলি র্কাল ১০ িা সেরক োত ১০ িা পর্সন্ত িলরব  
 

 

 

ক্লার্ ও এক্সাম রুলিন (Part-04) 
 

তালেখ্ লাইভ ক্লার্ (লনি লনি বযাি িাইম অনুর্ােী) লাইভ এক্সাম (র্কাল ১০ িা সেরক োত ১০ িা পর্সন্ত িলরব) 

০৮.০৫.২২ (রমেোর) Live Class (S-16) মেজ্ঞান: অধ্যায় – ১১ Daily Live Exam (M-22) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৯.০৫.২২ (কিািোর) Live Class (ICT-05) আইমিমি: অধ্যায় – ৫ Daily Live Exam (S-16) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১০.০৫.২২ (িঙ্গলোর) Live Class (S-17) মেজ্ঞান: অধ্যায়–১৪ Daily Live Exam (ICT-05) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১১.০৫.২২ (েুধ্োর) Live Class (E-19) ইংডরমি ১ি ও ২য় পত্র Daily Live Exam (S-17) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৩.০৫.২২ (শুক্রোর) Weekly Live Exam-16 (S-16,17, E-19, ICT-05) CQ (4×10=40); 1:35 min. & MCQ (30×1=30); 25 min. 

১৪.০৫.২২ (শমনোর) Live Class (M-23) েমিত: অনশুীলনী – ৯ (৯.১, ৯.২, ৯.৩, অনু: ১-১৭) Daily Live Exam (E-19) Written 15 Marks; 25 min. 

১৫.০৫.২২ (রমেোর) Live Class (S-18) মেজ্ঞান: অধ্যায় – ১২ Daily Live Exam (M-23) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৬. ৫০ .২২ (কিািোর) Live Class (E-20) ইংডরমি ১ি ও ২য় পত্র Daily Live Exam (S-18) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৭. ৫০ .২২ (িঙ্গলোর) Live Class (M-24) েমিত: অনশুীলনী – ৯ (অনশুীলনী অেমশষ্ট অংশ) Daily Live Exam (E-20) Written 15 Marks; 25 min. 

১৮.০৫.২২ (েুধ্োর) - Daily Live Exam (M-24) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২০.০৫.২২ (শুক্রোর) Weekly Live Exam-17 (M-23+24, E-20, S-18) CQ (4×10=40); 1:35 min. & MCQ (30×1=30); 25 min. 
 

 

মূলযােন পেীক্ষা 
 

তালেখ্ লবষে ও লর্রলবার্ লাইভ এক্সাম (র্কাল ১০ িা সেরক োত ১০ িা পর্সন্ত িলরব) 

২৩.০৫.২২ (কিািোর) বাাংিা (সম্পূর্ণ ফসলিবাস) CQ (7×10=70); 2:40 min. & MCQ (30×1=30); 25 min. 

২৬.০৫.২২ (েৃহস্পশিেোর) ইাংলেিী (সম্পূর্ণ ফসলিবাস) English Written (100 Marks); 3:00 min. 

২৯.০৫.২২ (রমেোর) গফর্ত (সম্পূর্ণ ফসলিবাস) CQ (7×10=70); 2:40 min. & MCQ (30×1=30); 25 min. 

০১.০৬.২২ (েুধ্োর) ফবজ্ঞান (সম্পূর্ণ ফসলিবাস) CQ (7×10=70); 2:40 min. & MCQ (30×1=30); 25 min. 

০৩.০৬.২২ (শুক্রোর) ICT (সম্পূর্ণ ফসলিবাস) Written (5×5=25); 1:40 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 
 

 

অনলাইরন ক্লার্ ও পেীক্ষা পদ্ধলত:  

*  Live Class অনমুিত েডে Zoom App এর িাধ্যডি। এিনয রডতযক মশক্ষাথিীডক আডে কথডকই মনডির কিাোইল/লযাপিপ/কেস্কিডপ Zoom App Install কডর রাখার িনয 

অনডুরাধ্ করা েল। 

*  Live Class & Exam মিডত udvash.com এই ওডয়েিাইডি মেডয় ‘অনলাইন ক্লার্ ও পেীক্ষা’ কিনুযডত মক্লক কডরা। পরীক্ষায় অংশগ্রেি করডত উদ্ভাি এর ৮ি কেমি একাডেমিক 

করাগ্রাডি কতািার ভমতিকৃত করমিডেশন নম্বর েযেোর কডর Login কডরা। 

*  Daily Live & Practice Exam গুডলা রুমিডন উডেমখত তামরখ অনযুায়ী িকাল ১০:০০ িা কথডক রাত ১০:০০ িা পযিন্ত চলডে। এই িিডয়র িডধ্য একিন মশক্ষাথিী উক্ত Live 
Exam-এ একোরই অংশগ্রেি করডত পারডে। তডে অমধ্ক অনুশীলডনর িনয মশক্ষাথিীরা একই মিডলোডির Practice Exam এ একামধ্কোর অংশগ্রেি করডত পারডে। 

 

 

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


৮ম সেলিে লর্রলবার্-২০২২ 

 

গলিত 

লিক্চাে ফবষয়বস্তু 

M-23 অনশুীলনী – ৯ (৯.১, ৯.২, ৯.৩, অনু: ১-১৭) 

M-24 অনশুীলনী – ৯ (অনুশীলনী অেমশষ্ট অংশ) 
 

 

 

লবজ্ঞান 

লিক্চাে ফবষয়বস্তু 

S-16 অধ্যায় – ১১ 

S-17 অধ্যায়–১৪ 

S-18 অধ্যায় – ১২ 
 

 

 

ইাংরেলি 

Lecture English 1st Paper  English 2nd Paper 
E-19 Unit-09: Lesson – 5, 6,7 Narration (Five Type Sentence Change, Passage Narration, Board Question) 
E-20 Unit-10: Lesson – 1, 2, 3; Without clues Paragraph writing, Table & Others 

 
 

 

 

তেয ও সর্াগারর্াগ প্রর্ুলি 
ICT-05 অধ্যায়  –  ৫ 

 

 

অনলাইন সপ্রাগ্রাম র্াংক্রান্ত সর্রকান তরেযে িনয লনরনাি নম্বেগুরলারত সর্াগারর্াগ করুন 

 

ঢাকাে শাখ্ার্মহূ : লমেপেু-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগে-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্টনরমন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তো-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, সমাহাম্মদপেু-০১৭১৩-২৩৬৭০১  

র্াইন্স লযাব.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফামসরগি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আলিমপুে-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শালন্তনগে-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, মাললবাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২  

মলতলিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, বার্ারবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনেী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীবািাে-০১৭১৩-২৩৬৭২০, র্াত্রাবাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯  

দলনো-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ র্াভাে-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গািীপুে-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নাোেিগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, সকানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭  

িাংগী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, বকলশবািাে-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢাকাে বাইরেে শাখ্ার্মূহ : মেমনলর্াংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬,লকরশােগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯,িামালপুে-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, সশেপুে-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯  

িাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পাবনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬ লর্োিগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, োংপেু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কলুড়গ্রাম-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গাইবান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫ 

সর্েদপুে-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, বগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, িেপুেহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪ লদনািপুে-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকুেগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮  

োিশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নারিাে-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, িাাঁপাইনবাবগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুলিো-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫  

ফলেদপেু-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, মাগুো-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্রশাে-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খ্লুনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫, র্াতক্ষীো- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বলেশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০  

লর্রলি-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþিবালড়ো- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নেলর্াংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮, কুলমল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, সনাোখ্ালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫  

সফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, িট্টগ্রাম (িকবািাে)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, িট্টগ্রাম (হাললশহে)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, সগাপালগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০, লিনাইদহ-০১৭১৩-২৩৬৭৬১  

মুলন্সগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬২, মালনকগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬৩ 


