
D™¢vm একাডেমিক এন্ড এেমিশন ককয়ার 

৯ম শ্রেণির একাডেণমক শ্ররাগ্রাম-২০২৩ (অনলাইন) 
ণিজ্ঞান ণিভাগ (িাাংলা ভার্সন) 

 

*  পদার্সণিজ্ঞান, রর্ায়ন, গণিত, উচ্চতর গণিত, জীিণিজ্ঞান ও আইণর্ণি এই 
৬ণি ণিষডয়র ৯ম শ্রেণির র্ম্পূিস ণর্ডলিার্ পড়াডনা হডি 

*  Zoom App এর মাধ্যডম র্প্তাডহ ৫ ণদন (রণি-িহৃঃিার) Live Class 
অনুষ্ঠিত হবে 

*  ম োট ক্লার্ এর র্াংখ্যা-২৮০ ণি (প্রষ্ঠতষ্ঠিন ডোেল  ক্লোস অনুষ্ঠিত হবে) 
*  ম োট পরীক্ষা এর র্াংখ্যা Daily Live Exam-১৪০ ণি, Daily Practice Exam-

১৪০ ণি, Chapter Wise Live Exam-৫৭ ণি এিাং Evaluation Test exam-১২ 
ণি 

*  প্রষ্ঠতষ্ঠট অনলোইন ক্লোবসর  োষ্ঠি-কোলোর pdf ক্লোসবনোট প্রিোন করো হবে 
*  প্রষ্ঠতষ্ঠট ক্লোবসর ষ্ঠিষ্ঠডও ষ্ঠরবে মেোডড পরীক্ষো পর্ডন্ত ষ্ঠিক্ষোর্ডীবির আইষ্ঠডবত 
সংরষ্ঠক্ষত র্োকবে 

* এক্সপািস ণিচার পযাডনডলর মাধ্যডম র্ািসক্ষণিক Q & A শ্রর্িা প্রিোন করো হবে 
* রণতণি ণিষডয়র অধ্যায়ণভণিক পযারালাল শ্রিক্সি ণি রদান করা হডি 
* আডগর ণদডনর ক্লাডর্র উপর Daily MCQ Live & Practice Exam (অনলোইন) 
* রণতণি ণিষডয় অধ্যায় শ্রেডষ Chapterwise Live CQ+MCQ Exam 

(অনলোইন+ইনব্রোঞ্চ) 
* র্ৃজনেীল উিরপডের শ্রকন্দ্রীয় মূলযায়ন 
*  প্রষ্ঠতষ্ঠট পরীক্ষোর এনোলোইষ্ঠসস ষ্ঠরবপোটড ও Auto SMS এ শ্ররজাল্ট রদান। 
*  শ্রকার্স ণি ২৮,০০০/- (আটোি হাজার িাকা মাে) 
*  সরোসষ্ঠর ব্রোবঞ্চ এবস অর্েো Online Payment এর মাধ্যডম ভণতস হওয়া যাডি 
*  Website - www.udvash.com এেং Helpline - 09666775566 

 

অনলাইন ক্লাডর্র র্ময়র্ণূচ িাাংলা ভার্সনঃ ণিকাল ৩:০০ টো  অনলাইন এক্সাডমর র্ময়র্ণূচ র্কাল ১০ িা শ্রর্ডক রাত ১০ িা পযসন্ত চলডি 

ক্লার্ ও এক্সাম রুণিন (পোটড-০২) 
তাণরখ্ ও িার লাইভ ক্লার্ (ভণতসকৃত ণনজ ণনজ িযাচ িাইম অনুযায়ী) লাইভ এক্সাম (র্কাল ১০ িা শ্রর্ডক রাত ১০ িা পযসন্ত চলডি) 

০২.০৪.২৩ (রষ্ঠেেোর) Live Class (P-13+14) পিোর্ডষ্ঠেজ্ঞোন: অধ্যোয়-০৩   Daily Live Exam (HM-21+22) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৩.০৪.২৩ (মসো েোর) Live Class (C-15+16) রসোয়ন: অধ্যোয়-০৪ Daily Live Exam (P-13+14) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৪.০৪.২৩ ( ঙ্গলেোর) 
Live Class (M-17+18) গষ্ঠিত: অধ্যায়-০৯ Daily Live Exam (C-15+16) MCQ (10×1=10); 10 min. 

Chapter-wise Exam [ICT Chapter-01] (MCQ 15×1=15); Time: 15min. 

০৫.০৪.২৩ (েুধ্েোর) Live Class (B-13+14) জীেষ্ঠেজ্ঞোন: অধ্যোয়-০৪  Daily Live Exam (M-17+18) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৬.০৪.২৩ (েৃহঃেোর) Live Class (HM-23+24) উচ্চতর গষ্ঠিত: অধ্যোয়-০৮ Daily Live Exam (B-13+14) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৮.০৪.২৩ (িষ্ঠনেোর) Chapter-wise Exam [Biology Chapter-03] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

০৯.০৪.২৩ (রষ্ঠেেোর) Live Class (P-15+16) পিোর্ডষ্ঠেজ্ঞোন: অধ্যোয়-০৩  Daily Live Exam (HM-23+24) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১০.০৪.২৩ (মসো েোর) Live Class (C-01+02) রসোয়ন: অধ্যোয়-০১ Daily Live Exam (P-15+16) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১১.০৪.২৩ ( ঙ্গলেোর) 
Live Class (M-57+58) গষ্ঠিত: অধ্যায়-১৭ Daily Live Exam (C-01+02) MCQ (10×1=10); 10 min. 

Chapter-wise Exam [Math Chapter-09] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

১২.০৪.২৩ (েুধ্েোর)  Live Class (B-15+16) জীেষ্ঠেজ্ঞোন: অধ্যোয়-০৪  Daily Live Exam (M-57+58) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৩.০৪.২৩ (েৃহঃেোর) Live Class (HM-07+08) উচ্চতর গষ্ঠিত: অধ্যোয়-০১ Daily Live Exam (B-15+16) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৫.০৪.২৩ (িষ্ঠনেোর) Chapter-wise Exam [Chemistry Chapter-04] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

১৬.০৪.২৩ (রষ্ঠেেোর) Live Class (P-17+18) পিোর্ডষ্ঠেজ্ঞোন: অধ্যোয়-০৩ Daily Live Exam (HM-07+08) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৭.০৪.২৩ (মসো েোর) Live Class (C-17+18) রসোয়ন: অধ্যোয়-০৫ Daily Live Exam (P-17+18) MCQ (10×1=10); 10 min. 

পষ্ঠেত্র ঈদুল ষ্ঠিতর উপলবক্ষ ১৮ এষ্ঠপ্রল মর্বক ২৮ এষ্ঠপ্রল পর্ন্তড সকল অনলোইন ক্লোস ও পরীক্ষো েন্ধ র্োকবে।   
২৯.০৪.২৩ (িষ্ঠনেোর) Chapter-wise Exam [H.Math Chapter-08] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 
৩০.০৪.২৩ (রষ্ঠেেোর)  Live Class (P-19+20) পিোর্ডষ্ঠেজ্ঞোন: অধ্যোয়-০৪  Daily Live Exam (C-17+18) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০১.০৫.২৩ (মসো েোর) Live Class (C-19+20) রসোয়ন: অধ্যোয়-০৫ Daily Live Exam (P-19+20) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০২.০৫.২৩ ( ঙ্গলেোর) 
Live Class (M-59+60) গষ্ঠিত: অধ্যায়-১৭ Daily Live Exam (C-19+20) MCQ (10×1=10); 10 min. 

Chapter-wise Exam [Biology Chapter-04] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

০৩.০৫.২৩ (েুধ্েোর)  Live Class (B-17+18) জীেষ্ঠেজ্ঞোন: অধ্যোয়-০৫  Daily Live Exam (M-59+60) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৪.০৫.২৩ (েৃহঃেোর) Live Class (HM-09+10) উচ্চতর গষ্ঠিত: অধ্যোয়-০১  Daily Live Exam (B-17+18) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৬.০৫.২৩ (িষ্ঠনেোর) Chapter-wise Exam [Physics Chapter-03] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 
০৭.০৫.২৩ (রষ্ঠেেোর) Live Class (P-21+22) পিোর্ডষ্ঠেজ্ঞোন: অধ্যোয়-০৪  Daily Live Exam (HM-09+10) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৮.০৫.২৩ (মসো েোর) Live Class (C-21+22) রসোয়ন: অধ্যোয়-০৫ Daily Live Exam (P-21+22) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৯.০৫.২৩ ( ঙ্গলেোর) 
Live Class (M-09+10) গষ্ঠিত: অধ্যায়-০১ Daily Live Exam (C-21+22) MCQ (10×1=10); 10 min. 

Chapter-wise Exam [Math Chapter-17] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

১০.০৫.২৩ (েুধ্েোর)  Live Class (B-19+20) জীেষ্ঠেজ্ঞোন: অধ্যোয়-০৫  Daily Live Exam (M-09+10) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১১.০৫.২৩ (েৃহঃেোর) Live Class (HM-11+12) উচ্চতর গষ্ঠিত: অধ্যোয়-০১ Daily Live Exam (B-19+20) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৩.০৫.২৩ (িষ্ঠনেোর)  Chapter-wise Exam [Chemistry Chapter-01] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

১৪.০৫.২৩ (রষ্ঠেেোর) Live Class (P-23+24) পিোর্ডষ্ঠেজ্ঞোন: অধ্যোয়-০৪  Daily Live Exam (HM-11+12) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৫.০৫.২৩ (মসো েোর) Live Class (ICT-03+04) আইষ্ঠসষ্ঠট: অধ্যোয়-০২ Daily Live Exam (P-23+24) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৬.০৫.২৩ ( ঙ্গলেোর) 
Live Class (M-11+12) গষ্ঠিত: অধ্যায়-০১ Daily Live Exam (ICT-03+04) MCQ (10×1=10); 10 min. 

Chapter-wise Exam [Math Chapter-01] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

১৭.০৫.২৩ (েুধ্েোর)  Live Class (B-21+22) জীেষ্ঠেজ্ঞোন: অধ্যোয়-০৫  Daily Live Exam (M-11+12) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৮.০৫.২৩ (েৃহঃেোর) Live Class (HM-13+14) উচ্চতর গষ্ঠিত: অধ্যোয়-০১ Daily Live Exam (B-21+22) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২০.০৫.২৩ (িষ্ঠনেোর)  Chapter-wise Exam [Physics Chapter-04] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

  

https://youtu.be/U9R7QdIBcXI
https://youtu.be/EOfpUBBCe8U
https://youtu.be/h_GpbZFk9ic
https://youtu.be/h_GpbZFk9ic
https://online.udvash-unmesh.com/Account/Login
http://www.udvash.com/


২১.০৫.২৩ (রষ্ঠেেোর) Live Class (P-31+32) পিোর্ডষ্ঠেজ্ঞোন: অধ্যোয়-০৬  Daily Live Exam (HM-13+14) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২২.০৫.২৩ (মসো েোর) Live Class (C-23+24) রসোয়ন: অধ্যোয়-০৬ Daily Live Exam (P-31+32) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৩.০৫.২৩ ( ঙ্গলেোর) 
Live Class (M-19+20) গষ্ঠিত: অধ্যায়-০২ Daily Live Exam (C-23+24) MCQ (10×1=10); 10 min. 
Chapter-wise Exam [H.Math Chapter-01] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

২৪.০৫.২৩ (েুধ্েোর)  Live Class (B-23+24) জীেষ্ঠেজ্ঞোন: অধ্যোয়-০৫  Daily Live Exam (M-19+20) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৫.০৫.২৩ (েৃহঃেোর) Live Class (HM-15+16) উচ্চতর গষ্ঠিত: অধ্যোয়-০৩  Daily Live Exam (B-23+24) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৭.০৫.২৩ (িষ্ঠনেোর)  Chapter-wise Exam [Chemistry Chapter-05] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 
 

অনলোইবন ক্লোস ও পরীক্ষো পদ্ধষ্ঠত:  
*  Live Class অনুষ্ঠিত হবে Zoom App এর  োধ্যব । এজন্য প্রবতযক ষ্ঠিক্ষোর্ডীবক আবগ মর্বকই ষ্ঠনবজর ম োেোইল/লযোপটপ/মডস্কটবপ Zoom App Install কবর রোখোর জন্য অনুবরোধ্ 

করো হল।  
*  Live Class & Exam ষ্ঠিবত udvash.com এই ওবয়েসোইবট ষ্ঠগবয় ‘Join Now’ ম নুযবত ষ্ঠক্লক কবরো। ক্লোস ও পরীক্ষোয় অংিগ্রহি করবত D™¢vm এর ৯ম মেষ্ঠির 

একোবডষ্ঠ ক মপ্রোগ্রোব  মতো োর িষ্ঠতডকৃত মরষ্ঠজবেিন নম্বর েযেহোর কবর Login কবরো। 
*  Daily Live Exam গুবলো রুষ্ঠটবন উবেষ্ঠখত তোষ্ঠরখ অনুর্োয়ী সকোল ১০:০০ টো মর্বক রোত ১০:০০ টো পর্ডন্ত চলবে। এই স বয়র  বধ্য একজন ষ্ঠিক্ষোর্ডী উক্ত Live Exam-

এ একেোরই অংিগ্রহি করবত পোরবে। তবে অষ্ঠধ্ক অনুিীলবনর জন্য ষ্ঠিক্ষোর্ডীরো একই ষ্ঠসবলেোবসর Practice Exam এ একোষ্ঠধ্কেোর অংিগ্রহি করবত পোরবে। 

৯ম শ্রেণির অনলোইন ণর্ডলিার্-২০২৩ (পািস-০২) 
পদার্সণিজ্ঞান  

অধ্যায় শ্রলকচার ণর্ডলিার্ 

অধ্যোয়-০৩ 
(েল) 

P-13 সংঘর্ড (িরবেগ এেং িষ্ঠক্তর সংরক্ষিিীলতো) ও প্রকোরবিি 
P-14 িরবেগ এেং িষ্ঠক্তর সংরক্ষিিীলতো সংক্রোন্ত গোষ্ঠিষ্ঠতক স স্যো, ষ্ঠনরোপি ভ্র ি: গষ্ঠত ও েল 
P-15 েস্তুর গষ্ঠতর উপর েবলর প্রিোে: ষ্ঠনউটবনর ২য় সূত্র,  হোকর্ড েল 
P-16 ষ্ঠনউটবনর ২য় সূত্র,  হোকর্ড েল ও পুষ্ঠল / কষ্ঠপকল সংক্রোন্ত গোষ্ঠিষ্ঠতক স স্যো 

P-17 
ষ্ঠনউটবনর ৩য় সূত্র, ঘর্ডি ও ঘর্ডি েল (ঘর্ডবির প্রকোরবিি, গষ্ঠতর ওপর ঘর্ডবির প্রিোে, ঘর্ডি ক োবনো -েোড়োবনো), ঘর্ডি একষ্ঠট প্রবয়োজনীয় 
উপদ্রে 

P-18 ঘর্ডি েল সংক্রোন্ত গোষ্ঠিষ্ঠতক স স্যো 
 

 

অধ্যোয়-০৪ 
(কোজ, ক্ষ তো ও 

িষ্ঠক্ত) 

P-19 কোজ, িষ্ঠক্ত ও িষ্ঠক্তর ষ্ঠেষ্ঠিন্ন রূপ 
P-20 গষ্ঠতিষ্ঠক্ত সংষ্ঠিষ্ট গোষ্ঠিষ্ঠতক স স্যো ও ষ্ঠেিে িষ্ঠক্তর সূচনো 
P-21 িষ্ঠক্তর ষ্ঠেষ্ঠিন্ন রূপ (ষ্ঠেিে িষ্ঠক্ত ও সংষ্ঠিষ্ট গোষ্ঠিষ্ঠতক স স্যো), ষ্ঠ্প্রং 

P-22 
িষ্ঠক্তর ষ্ঠেষ্ঠিন্ন উৎস: (অনেোয়নবর্োগয িষ্ঠক্ত, নেোয়নবর্োগয িষ্ঠক্ত), িষ্ঠক্তর রূপোন্তর এেং পষ্ঠরবেবির ওপর প্রিোে, িষ্ঠক্তর ষ্ঠনতযতো, ষ্ঠনতযতো 
সংক্রোন্ত গোষ্ঠিষ্ঠতক স স্যো, ির ও িষ্ঠক্তর সম্পকড 

P-23 ক্ষ তো, ক ডিক্ষতো ও গোষ্ঠিষ্ঠতক স স্যো 
P-24 গড় সরি ( কুয়ো / মচৌেোচ্চো / টযোংক ) সংক্রোন্ত স স্যো 

   অধ্যোয়-০৬ 
(েস্তুর ওপর তোবপর 
প্রিোে) 

P-31 তোপ ও তোপ োত্রো, অিযন্তরীি িষ্ঠক্ত, পিোবর্ডর তোপ োষ্ঠত্রক ধ্ ড 

P-32 ষ্ঠেষ্ঠিন্ন মস্কবলর  োবে সম্পকড ও গোষ্ঠিষ্ঠতক স স্যো 

রর্ায়ন 

অধ্যোয়-০৪  
(পর্ডোয় সোরষ্ঠি) 

C-15 
ম ৌবলর পর্ডোয়েৃত্ত ধ্ ড, ষ্ঠেষ্ঠিন্ন গ্রুবপ উপষ্ঠিত ম ৌলগুবলোর ষ্ঠেবির্ নো  (ক্ষোর ধ্োতু,  ৃৎক্ষোর ধ্োতু,  ুদ্রো ধ্োতু, হ্যোবলোবজন গ্রুপ, ষ্ঠনষ্ঠিয় গযোস, 
অেিোন্তর ম ৌল) 

C-16 পর্ডোয় সোরষ্ঠির সুষ্ঠেধ্ো, পর্ডোয় সোরষ্ঠির একই গ্রুবপর ম ৌল দ্বোরো গষ্ঠিত মর্ৌবগর ষ্ঠেষ্ঠক্রয়ো, চুবনর পোষ্ঠনর পরীক্ষো 

অধ্যোয়-০১ 
(রসোয়বনর ধ্োরিো) 

C-01 রসোয়ন পষ্ঠরষ্ঠচষ্ঠত, রসোয়ন এর পষ্ঠরষ্ঠধ্ েো মক্ষত্রস ূহ, রসোয়বনর সোবর্ ষ্ঠেজ্ঞোবনর অন্যোন্য িোখোর সম্পকড, রসোয়ন পোবির গুরুত্ব 

C-02 
রসোয়বন অনুসন্ধোন েো গবের্িো প্রষ্ঠক্রয়ো, গবের্িো প্রষ্ঠক্রয়োর ষ্ঠেষ্ঠিন্ন ধ্োপ, রসোয়ন পরীক্ষোগোর েযেহোবর ও পরীক্ষোগোবর েযেহৃত ষ্ঠেষ্ঠিন্ন রোসোয়ষ্ঠনক 
দ্রেয েযেহোবর সতকডতো গ্রহি 

অধ্যোয় -০৫  
(রোসোয়ষ্ঠনক েন্ধন) 

C-17 মর্োজযতো ইবলকট্রন, মর্োজনী েো মর্োজযতো, মর্ৌগ ূলক ও তোবির মর্োজনী, মর্ৌবগর রোসোয়ষ্ঠনক সংবকত 
C-18 আিষ্ঠেক সংবকত ও গোিষ্ঠনক সংবকত, অষ্টক ও দুই - এর ষ্ঠনয়  
C-19 ষ্ঠনষ্ঠিয় গযোস এেং এর ষ্ঠিষ্ঠতিীলতো, রোসোয়ষ্ঠনক েন্ধন ও রোসোয়ষ্ঠনক েন্ধন গিবনর কোরি, কযোটোয়ন ও অযোনোয়ন 
C-20 আয়ষ্ঠনক েন্ধন েো তষ্ঠড়ৎবর্োজী েন্ধন, স বর্োজী েন্ধন, ষ্ঠরষ্ঠিিন 
C-21 আয়ষ্ঠনক ও স বর্োজী মর্ৌবগর বেষ্ঠিষ্টয (গলনোঙ্ক ও সু্ফটনোঙ্ক, দ্রোেযতো, ষ্ঠেদুযৎ পষ্ঠরেোষ্ঠহতো) 
C-22 ধ্োতে েন্ধন, *হীরক, *গ্রোিোইবটর ষ্ঠেদুযৎ পষ্ঠরেোষ্ঠহতো, মর্ৌগ মর্বক েন্ধন িনোক্ত করো 

অধ্যোয়-০৬  
(ম োবলর ধ্োরিো ও 
রোসোয়ষ্ঠনক গিনো)  

C-23 ম োল, *অযোবিোবগবরো সংখযো, গযোবসর ম োলোর আয়তন, ম োল এেং আিষ্ঠেক সংবকত 

C-24 ম োলোর দ্রেি ও *ম োলোষ্ঠরষ্ঠট ও গোষ্ঠিষ্ঠতক স স্যো 

গণিত 
অধ্যোয়-০৯ 

(ষ্ঠত্রবকোিষ্ঠ ষ্ঠতক 
অনুপোত)  

M-17 0°,30°,60°,45°, 90° মকোবির ষ্ঠত্রবকোিষ্ঠ ষ্ঠতক অনুপোত এর প্র োি, উিোহরি (১৩) অনুিীলনী  ৯.২ (১-১৭, ২২, ২৭) 

M-18 উিোহরি (১৪), অনুিীলনী-৯.২ (১৮-২১, ২৩-২৬, ২৮-৩২) 

অধ্যোয়-১৭ 
(পষ্ঠরসংখযোন)  

M-57 ক্র বর্োষ্ঠজত সংখযো, গিসংখযো ষ্ঠনবেিন সোরষ্ঠি, গিসংখযো েহুিুজ, অষ্ঠজি মরখো    
M-58 গড় ষ্ঠনিডয়, সংষ্ঠক্ষপ্ত পদ্ধষ্ঠতবত গড় ষ্ঠনিডয়, গুরুত্বর্কু্ত উপোবত্তর গড় ষ্ঠনিডয় 
M-59  ধ্যবকর ধ্োরিো, উিোহরি, অনুিীলনী- ১৭ 
M-60 প্রচুরবকর ধ্োরিো, উিোহরি, অনুিীলনী- ১৭ 

  
অধ্যোয় -০১ 

(েোস্তে সংখযো) 

M-09 েোস্তে সংখযোর মেষ্ঠিষ্ঠেন্যোস, অ লূি এর প্র োি, িিষ্ঠ ক িগ্োংি, অনুিীলনী-১ (৯, ১০, ২০) 
M-10 আেৃত িিষ্ঠ ক, সোধ্োরি িগ্োংবি রূপোন্তর, আেৃত িিষ্ঠ বকর মর্োগ-ষ্ঠেবয়োগ, অনুিীলনী-১ (১২-১৬) 
M-11 আেৃত িিষ্ঠ বকর গুি, িোগ, অনুিীলনী-১ (১৭, ১৮, ২৩) 
M-12 েগড লূ, অসী  িিষ্ঠ ক িগ্োংি, অনুিীলনী-১ (১১, ১৯, ২১, ২২) 

অধ্যোয়-০২ 
(মসট ও িোংিন) 

M-19 
মসট, মসট প্রকোবির পদ্ধষ্ঠত, সকল সংজ্ঞো ও উিোহরি (সসী  মসট, অসী  মসট, িোাঁকো মসট, উপবসট, প্রকৃত উপবসট, মসবটর স তো, মসবটর অন্তর, 
িষ্ঠক্ত মসট, সোষ্ঠেডক মসট, পূরক মসট, সংবর্োগ মসট, মেি মসট, ষ্ঠনবেি মসট), অনুিীলনী- ২.১ (১-৬) 

M-20 ক্র বজোড়, কোবতডসীয় গুিজ , মিনষ্ঠচত্র, অনুিীলনী- ২.১ (৭-১২) 

https://online.udvash-unmesh.com/Account/Login
https://zoom.us/download
https://udvash.com/
https://online.udvash-unmesh.com/Account/Login


 

 

অনলাইন প্রাগ্রাম সংক্রান্ত প্েক ান তকযের জনে ননকনাক্ত নম্বরগুকলাকত প্োগাকোগ  রুন 
 

ঢা ার শাখাসমূহ: নমরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪,  োন্টনকমন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, প্মাহাম্মদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০১ সাইন্স লোব.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬ 
ফামমকগট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আনজমপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শানন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, মানলবাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২, মনতনিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, বাসাকবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২ বনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩  
লক্ষ্মীবাজার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, োত্রাবাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দননয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সাভার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গাজীপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়ণগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, প্ ানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭,  
টংগী-০১৭১৩২৩৬৭৫৯, ব নশবাজার-০১৭১৩২৩৬৭১২ নখলগাাঁও- ০১৭১৩২৩৬৭৬৮ 
 
ঢা ার বাইকরর শাখাসমূহ:   ময়মননসংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, ন কশারগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জামালপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, প্শরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯, টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭ 
পাবনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, নসরাজগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রংপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৬,  ুনড়গ্রাম-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গাইবান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সসয়দপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪১ বগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭ 
জয়পুরহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪,  নদনাজপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩,  ঠা ুরগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮,  রাজশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩,  নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬  নাকটার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১ 
চাাঁপাইনবাবগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭,   ুনিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫,  ফনরদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩২,  মাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২,  েকশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১  খুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫, 
সাতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০,  বনরশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০,  নসকলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাহ্মণবানড়য়া ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরনসংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮  ুনমল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮ 
প্নায়াখালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, প্ফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, প্গাপালগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০, নিনাইদহ-০১৭১৩-২৩৬৭৬১, মুনন্সগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬২ চট্টগ্রাম (চ বাজার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, 
চট্টগ্রাম(হানলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, মানন গঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬৩, চুয়াডাঙ্গা-০১৭১৩২৩৬৭৬৪, চাাঁদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৬৫,  ক্সবাজার-০১৭১৩-২৩৬৭৬৬, প্নত্রক ানা-০১৭১৩-২৩৬৭৬৭,  
ময়মননসংহ (প্ নব)-০১৭১৩-২৩৬৭৬৯  
 

  উচ্চতর গণিত 
অধ্যোয়-০৮ 

(ষ্ঠত্রবকোিষ্ঠ ষ্ঠত) 
HM-23 ষ্ঠত্রবকোিষ্ঠ ষ্ঠতক অনুপোতস ূহ, ষ্ঠেষ্ঠিন্ন চতুিডোবগ ষ্ঠত্রবকোিষ্ঠ ষ্ঠতক অনুপোতস ূবহর ষ্ঠচহ্ন,  অনুিীলনী-৮.২ (১-৬) 
HM-24 অনুিীলনী-৮.২ (৭-১৩), উিোহরি, অনুিীলনী-৮.৩ (১০, ১২) 

     
অধ্যোয়-০১ 

(মসট ও িোংিন) 

HM-07 
মসট, ষ্ঠেষ্ঠিন্ন ধ্রবনর মসট (সোষ্ঠেডক মসট, উপবসট, িোাঁকো মসট, মসট স তো, প্রকৃত উপবসট, মসবটর অন্তর, পরূক মসট, িষ্ঠক্ত মসট), মসবটর 
সংবর্োগ, প্রষ্ঠতজ্ঞো- ৯,  অনুিীলনী ১.১ (৭, ৮, ৯, ১৪, ১৫) 

HM-08 মিনষ্ঠচত্র, অনুিীলনী ১.১ (১৬-২৫, ২৭) 

HM-09 
ষ্ঠনবেি মসট, ষ্ঠড  রগযোবনর সূত্র (প্রষ্ঠতজ্ঞো-১), কোবতডসীয় গুিজবসট, এক-এক ষ্ঠ ল, স তুল মসট, সোন্ত ও অনন্ত মসট অনুিীলনী- ১.১ (১০, 
১১, ১২, ১৩)    

HM-10 প্রষ্ঠতজ্ঞো-৩, অনুিীলনী- ১.১ (২৬, ২৮, ২৯, ৩০)    

HM-11 
অন্বয়, িোংিন (অন্বয় ও িোংিবনর  বধ্য পোর্ডকয), েযেষ্ঠধ্, মডোব ন, মরঞ্জ, মকো-মডোব বনর ধ্োরিো, ক্র বজোবড়র স স্যো স োধ্োন, অনুিীলনী-
১.২ (১-৪, ৬-৯) 

HM-12 এক-এক িোংিবনর ধ্োরিো, সোষ্ঠেডক িোংিবনর ধ্োরিো, ষ্ঠেপরীত িোংিন, অনুিীলনী- ১.২ (৫, ১০, ১১, ১২)   
HM-13 ষ্ঠদ্বঘোত িোংিন, অন্বয় ও িোংিবনর মলখষ্ঠচত্র, েৃবত্তর মলখষ্ঠচত্র, অনুিীলনী-১.২ (১৩, ১৪) 
HM-14 অনুিীলনী-১.২ (১৫, ১৬, ১৭), কোজ 

অধ্যোয়-০৩ 
(জযোষ্ঠ ষ্ঠত) 

HM-15 ষ্ঠেন্দুর অষ্ঠিবক্ষপ, লম্ব অষ্ঠিবক্ষপ, উপপোিয- ১, ২, ৩, ৪ 
HM-16 অনুিীলনী- ৩.১ (১, ২, ৩, ৪, ৬) 

জীিণিজ্ঞান 

অধ্যোয়-০৪ 
(জীেনীিষ্ঠক্ত)  

B-13 জীেনীিষ্ঠক্ত,  ATP-এর গিন ও িূষ্ঠ কো, সোবলোকসংবির্ি, সোবলোকসংবির্বির প্রষ্ঠক্রয়ো (আবলোকষ্ঠনিডর পর্ডোয়, আবলোক ষ্ঠনরবপক্ষ পর্ডোয়) 

B-14 
কযোলষ্ঠিন চক্র, হ্যোচ ও স্ল্যোক চক্র, সোবলোকসংবির্বি মক্লোবরোষ্ঠিবলর িূষ্ঠ কো, সোবলোকসংবির্বি আবলোর িূষ্ঠ কো, সোবলোকসংবির্বির 
প্রিোেক, জীেজগবত সোবলোকসংবির্বির গুরুত্ব 

B-15 শ্বসন, শ্বসবনর প্রকোরবিি, শ্বসবনর  প্রষ্ঠক্রয়ো (সেোত শ্বসন) 
B-16 শ্বসবনর  প্রষ্ঠক্রয়ো (অেোত শ্বসন), শ্বসন প্রষ্ঠক্রয়োর প্রিোেকস ূহ, শ্বসবনর  গুরুত্ব 

অধ্যোয়-০৫ 
      (খোিয, পুষ্ঠষ্ট  
      এেং পষ্ঠরপোক) 

B-17 উষ্ঠিবির খষ্ঠনজ পুষ্ঠষ্ট, পুষ্ঠষ্ট উপোিোবনর উৎস এেং িূষ্ঠ কো, পুষ্ঠষ্ট উপোিোবনর অিোেজষ্ঠনত লক্ষি 

B-18 
প্রোিীর খোিয ও পুষ্ঠষ্ট, খোবিযর প্রধ্োন উপোিোন ও তোর উৎস (আষ্ঠ র্ েো মপ্রোষ্ঠটন, িকডরো েো কোবেডোহোইবরট, মেহজোতীয় খোিয, খোিযপ্রোি েো 
ষ্ঠিটোষ্ঠ ন) 

B-19 
খোবিযর প্রধ্োন উপোিোন ও তোর উৎস (খষ্ঠনজ লেি, পোষ্ঠন, খোিয আাঁি েো রোবিজ এেং এবির উৎস), আিিড খোিয ষ্ঠপরোষ্ঠ ড, খোিয গ্রহবির 
নীষ্ঠত োলো 

B-20 পষু্ঠষ্টর অিোেজষ্ঠনত মরোগ, পুষ্ঠষ্ট উপোিোবন িষ্ঠক্ত ও তোপিষ্ঠক্ত ষ্ঠনিডয় 
B-21 ষ্ঠেএ আর এেং ষ্ঠেএ আই, িরীরচচডো ও ষ্ঠেেো , খোিযদ্রেয সংরক্ষবি রোসোয়ষ্ঠনক পিোবর্ডর েযেহোর 
B-22 পষ্ঠরপোক, মপৌষ্ঠষ্টকনোষ্ঠল, মপৌষ্ঠষ্টক গ্রষ্ঠি, র্কৃবতর কোজ 
B-23 অগ্যোিয়, গযোষ্ঠেকগ্রষ্ঠি, আষ্ঠিক গ্রষ্ঠি ইতযোষ্ঠি, খোিয পষ্ঠরপোক ষ্ঠক্রয়ো পষ্ঠরপোককৃত খোিয মিোর্ি, আত্তীকরি 
B-24 আষ্ঠিক স স্যো, অজীিডতো, আ োিয়, মকোিকোষ্ঠিন্য, গযোষ্ঠেক আলসোর, অযোবপনষ্ঠডসোইষ্ঠটস, কৃষ্ঠ জষ্ঠনত মরোগ, ডোয়ষ্ঠরয়ো 

তর্য ও শ্রযাগাডযাগ রযুণি  

অধ্যায়-০২  
ICT-03 কষ্ঠম্পউটোর রক্ষিোবেক্ষবি সিটওয়যোবরর গুরুত্ব, সিটওয়যোর ইনস্টবলিন ও আনইনস্টবলিন, সফ টওয়যোর ষ্ঠডষ্ঠলট 
ICT-04  ষ্ঠনবজর কষ্ঠম্পউটোবরর ষ্ঠনরোপত্তো (কষ্ঠম্পউটোর িোইরোস ও এষ্ঠটটিোইরোস, িোইরোস সোধ্োরিত র্ো র্ো ক্ষষ্ঠত করবত পোবর, পোসওয়োডড) 

https://udvash.com/ud/udvash/branch

