D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার
HSC বাাংলা-English ফু ল ক ার্স-২০২২ (অনলাইন)
* HSC বাাংলা-ইাংললশ এই ২লি মিষডয়র ১ম ও ২য় পত্র এর শিস লর্ললবার্ পড়াডনা হডি

* মিগত ৩ বছলরর সকি কিাডেের pdf প্রশ্ন ও র্মাধান লি প্রিান করা হডি

* Zoom App এর িাধ্যডি সপ্তাডহ ৪ মিন (রলব, মঙ্গল, ব ৃহঃ, শুক্র) Live Class অনুমিত হডি

* আডগর মিডনর ক্লাডসর উপর Daily Live Exam অনুমিত হডি (অনলাইন)

* র্বসলমাি কল চার ক্লার্ র্াংখ্যা ৪০লি (বাাংলা-১৬লি ও ইাংললশ-২৪লি), কেইমি এক্সাি ৮০ কর্ি, িান্থমি
এক্সাি ০৮ কর্ি এিং কপপার ফাইনাি এক্সাি ০৮ কর্ি

* প্রমত মালর্ Monthly Live Exam অনুমিত হডি (অনলাইন + লফলি যালল)
* ক ার্স কশডষ Paper Final Live Exam অনুমিত হডি (অনলাইন + লফলি যালল)
* ককাসে মফ- ৪০০০/- (চার হািার) িাকা।

* প্রমতমি অনিাইন ক্লাডসর মালি- ালার pdf ক্লার্লনাি প্রিান করা হডি
* প্রমতমি অনিাইন ক্লাডসর লিলিও লরলে কবািস পরীক্ষা পর্সন্ত লশক্ষার্সীলের আইলিলে র্াংরলক্ষে
র্া লব।

* র্রার্লর ব্রালে এডস অথিা Online Payment এর মাধ্যমম ভর্তি হওয়া যামে
* Website – www.udvash.com
* Helpline – 09666775566

অনলাইন ক্লালর্র র্ময়র্ূলচ : লব াল ৩:০০ িা এবাং র্ন্ধ্যা ৬:৩০ িা

অনলাইন পরীক্ষার র্ময়র্ূলচ : র্ াল ৯:০০ িা কর্ল রাে ৯:০০ িা

ক্লার্ শুরু: ০৯ আগস্ট, ২০২২
ক্লার্ ও এক্সাম রুলিন (পািস-02)
োলরখ্ ও বার

লাইি ক্লার্ (িলেস ৃ ে লনি লনি বযাচ িাইম অনুর্ায়ী)

লাইি এক্সাম (র্ াল ৯ িা কর্ল রাে ৯ িা পর্সন্ত চললব)
Daily Live Exam (Ba-08) MCQ (10×1=10); 10 min & CQ/ Written (10+5=15); 40 min
Daily Live Exam (Ba-09) MCQ (10×1=10); 10 min & CQ/ Written (10+5=15); 40 min

০২.১০.২২ (রমিিার)

Live Class (Ba-09) িাংিা ১ি ও ২য় পত্র

০৪.১০.২২ (িঙ্গিিার)

Live Class (E-09) ইংডরমি ১ি ও ২য় পত্র

০৬.১০.২২ (ি ৃহঃিার)

Live Class (Ba-10) িাংিা ১ি ও ২য় পত্র

০৭.১০.২২ (শুক্রিার)

০৯.১০.২২ (রমিিার)

Live Class (E-10) ইংডরমি ১ি ও ২য় পত্র
Monthly Live & Practice Exam-02 English (E-6+7+8+9+10) Written 30 Marks; 60 min.
Bangla (Ba-6+7+8+9+10) CQ (2×10=20); Written (2×5=10); 1:10min & MCQ (30×1=30); 25 min.
Daily Live Exam (E-10) Written 20 Marks; 40 min.
Live Class (Ba-11) িাংিা ১ি ও ২য় পত্র

১১.১০.২২ (িঙ্গিিার)

Live Class (E-11) ইংডরমি ১ি ও ২য় পত্র

Daily Live Exam (E-09) Written 20 Marks; 40 min.
Daily Live Exam (Ba-10) MCQ (10×1=10); 10 min & CQ/ Written (10+5=15); 40 min

০৮.১০.২২ (শলনবার)

Daily Live Exam (Ba-11) MCQ (10×1=10); 10 min & CQ/ Written (10+5=15); 40 min

১৩.১০.২২ (ি ৃহঃিার)

Live Class (Ba-12) িাংিা ১ি ও ২য় পত্র

Daily Live Exam (E-11) Written 20 Marks; 40 min.

১৪.১০.২২ (শুক্রিার)

Live Class (E-12) ইংডরমি ১ি ও ২য় পত্র

Daily Live Exam (Ba-12) MCQ (10×1=10); 10 min & CQ/ Written (10+5=15); 40 min

১৬.১০.২২ (রমিিার)

Live Class (Ba-13) িাংিা ১ি ও ২য় পত্র

Daily Live Exam (E-12) Written 20 Marks; 40 min.

১৮.১০.২২ (িঙ্গিিার)

Live Class (E-13) ইংডরমি ১ি ও ২য় পত্র

Daily Live Exam (Ba-13) MCQ (10×1=10); 10 min & CQ/ Written (10+5=15); 40 min

২০.১০.২২ (ি ৃহঃিার)

Live Class (Ba-14) িাংিা ১ি ও ২য় পত্র

Daily Live Exam (E-13) Written 20 Marks; 40 min.

২১.১০.২২ (শুক্রিার)

Live Class (E-14) ইংডরমি ১ি ও ২য় পত্র

Daily Live Exam (Ba-14) MCQ (10×1=10); 10 min & CQ/ Written (10+5=15); 40 min

২৩.১০.২২ (রমিিার)

Live Class (Ba-15) িাংিা ১ি ও ২য় পত্র

Daily Live Exam (E-14) Written 20 Marks; 40 min.

২৫.১০.২২ (িঙ্গিিার)

Live Class (E-15) ইংডরমি ১ি ও ২য় পত্র

Daily Live Exam (Ba-15) MCQ (10×1=10); 10 min & CQ/ Written (10+5=15); 40 min

২৭.১০.২২ (ি ৃহঃিার)

Live Class (Ba-16) িাংিা ১ি ও ২য় পত্র

২৮.১০.২২ (শুক্রিার)

Live Class (E-16) ইংডরমি ১ি ও ২য় পত্র
Monthly Live & Practice Exam-03 English (E-11+12+13+14+15+16) Written 30 Marks; 60 min.
Bangla (Ba-11+12+13+14+15+16) CQ (2×10=20); Written (2×5=10); 1:10min & MCQ (30×1=30); 25 min.

Daily Live Exam (E-15) Written 20 Marks; 40 min.
Daily Live Exam (Ba-16) MCQ (10×1=10); 10 min & CQ/ Written (10+5=15); 40 min

২৯.১০.২২ (শলনবার)

অনলাইলন ক্লার্ ও পরীক্ষা পদ্ধলে:
*

Live Class অনুমিত হডি Zoom App এর িাধ্যডি। এিন্য প্রডতযক মশক্ষাথেীডক আডগ কথডকই মনডির কিািাইি/িযাপিপ/কেস্কিডপ Zoom App Install কডর রাখার িন্য অনুডরাধ্ করা হি।

*

Live Class & Exam মিডত udvash.com এই ওডয়িসাইডি মগডয় ‘Join Now’ কিনুযডত মক্লক কডরা। ক্লাস ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করডত D™¢vm এর HSC িাংিা-English ফু ি ককাডসে কতািার
ভমতেকৃত করমিডেশন নম্বর িযিহার কডর Login কডরা।

*

Daily Live & Practice Exam গুডিা রুমিডন উডেমখত তামরখ অনুযায়ী র্ াল ০৯:০০ িা কর্ল রাে ০৯:০০ িা পযেন্ত চিডি। এই সিডয়র িডধ্য একিন মশক্ষাথেী উক্ত Live Exam-এ একিারই
অংশগ্রহণ করডত পারডি। তডি অমধ্ক অনুশীিডনর িন্য মশক্ষাথেীরা একই মসডিিাডসর Practice Exam এ একামধ্কিার অংশগ্রহণ করডত পারডি। আর Monthly Live & Practice Exam রুমিডন
উডেমখত মনমিেষ্ট তামরডখ র্ াল ০৯:০০ িা কর্ল রাে ০৯:০০ িা পর্সন্ত চিডি।

HSC বাাংলা-English ফু ল ক ালর্সর শিস লর্ললবার্-২০২২ (অনলাইন)
(According to the announcement by Education Board on 14th June, 2022)
English 1st & 2nd Paper
Lecture

Syllabus

E-09

1st Paper: Unit-4 (Lesson-1, 2)

2nd Paper: Right form of verb (Verb Classification; Conjugation; Tense & Sequence of Tense).

E-10

1st Paper: Unit-4 (Lesson-3)

2nd Paper: Subject Verb agreement (Part:1); Rewrite of text; Board Style Practice.

E-11

1st Paper: Unit-4 (Lesson-4)

2nd Paper: Subject Verb agreement (Part:2); Rewrite of text; Board Style Practice.

E-12

1st Paper: Unit-4 (Lesson-5)

2nd Paper: Preposition vs Conjunction; their classifications; Gaps with Appropriate Preposition (Board Style Practice).

E-13

1st Paper: Unit-5 (Lesson-1, 2)

2nd Paper: Phrase vs Clause; their classifications; Rewrite of text; Board Style Practice.

E-14

1st Paper: Unit-5 (Lesson-3, 4)

2nd Paper: Completing sentence with given phrases; Rewrite of text; Board Style Practice.

E-15

1st Paper: Unit-5 (Lesson-5)

2nd Paper: Completing Sentence (without clues); Rewrite of text; Board Style Practice.

E-16

1st Paper: Unit-6 (Lesson-1)

2nd Paper: Modifier & its types (Part-1); Rewrite of text; Board Style Practice.

বাাংলা ১ম ও ২য় পত্র
লেকচার

সিলেবাি

Ba-09

১ম পত্র: মাসি-সপসি

২য় পত্র: বাাংলা ভাষার অপপ্রয়য়াগ ও শুদ্ধ প্রয়য়াগ (Part-01)

Ba-10

১ম পত্র: আঠায়রা বছর বয়ি

২য় পত্র: বাাংলা ভাষার অপপ্রয়য়াগ ও শুদ্ধ প্রয়য়াগ (Part-02)

Ba-11

১ম পত্র: বায়ান্নর সিনগুয়লা

২য় পত্র: পাসরভাসষক শব্দ, অনু বাি, সিনসলসপ সলখন, প্রসিয়বিন রচনা।

Ba-12

১ম পত্র: ফেব্রুয়াসর ১৯৬৯

২য় পত্র: ববিু ুসিন সচসঠ, আয়বিনপত্র।

Ba-13

১ম পত্র: ফরইনয়কাট

২য় পত্র: িারাাংশ ও িারমমম, ভাবিম্প্রিারণ, িাংলাপ, খুয়ি গল্প রচনা।

Ba-14

১ম পত্র: আসম সকাংবিসির কথা বলসছ

২য় পত্র: প্রবন্ধ সলখন, সবষয়িমূ হ: বনসিকিা ও মূ লুয়বাধ, সবজ্ঞান ও প্রযু সি, জািীয় ফচিনা, সশল্প ও অথমনীসি, িাম্প্রসিক সবষয়।

Ba-15

১ম পত্র: লালিালু

২য় পত্র: গুরুত্বপূ ণম টসপক সরসভউ (Part-01)

Ba-16

১ম পত্র: সিরাজউয়দৌলা

২য় পত্র: গুরুত্বপূ ণম টসপক সরসভউ (Part-02)

অনলাইন কপ্রাগ্রাম র্াংক্রান্ত কর্ল ান েলর্যর িন্য লনলনাক্ত নম্বরগুললালে কর্াগালর্াগ রুন
ঢা ার শাখ্ার্মূহ: লমরপুর -০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, যান্িনলমন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, কমাহাম্মেপুর -০১৭১৩-২৩৬৭০১
র্াইন্স লযাব.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফামস ল গি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আলিমপু র -০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শালন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, মাললবাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২
মলেলিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, বার্ালবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীবািার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, র্াত্রাবাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, েলনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮
র্ািার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গািীপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়ণগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, ক ানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, িাংগী-০১৭১৩২৩৬৭৫৯, ব লশবািার-০১৭১৩২৩৬৭১২
ঢা ার বাইলরর শাখ্ার্মূহ: ময়মনলর্াংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, ল লশারগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, িামালপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯, িাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭
পাবনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, লর্রািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রাংপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুলড়গ্রাম-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গাইবান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সর্য়েপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪১
বগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, িয়পুরহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, লেনািপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকুরগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রািশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬
নালিার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনবাবগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুলিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফলরেপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, মাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্লশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১
খ্ুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫, র্ােক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বলরশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, লর্ললি-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþণবালড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরলর্াংেী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮
কুলমল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখ্ালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাম (চ বািার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, চট্টগ্রাম (হাললশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮
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