
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 

৮ি কেমি একাডেমিক মি ক্লাস-২০২২ (অনলাইন) 
 

অনলাইন ক্লাডসর সিয়সূমি বাাংলা ভাসসন: দুপরু ২:৩০ টা ও সন্ধ্যা ৬:৩০ টা ইাংডরমি ভাসসন: মবকাল ৪:৩০ টা 
 

ককাসস বযামি: ০৮ িানুয়ামর, ২০২২ হডে ১২ িানুয়ামর, ২০২২ পর্সন্ত িলডব 
কিাট ক্লাস সাংখ্যা- ০৪ মট, Daily Live & Practice Exam- ০৮ কসট, Weekly Live & Practice Exam- ০৩ কসট 

 

ক্লাস ও এক্সাি রুমটন 
 

 

োমরখ্ ও বার লাইভ ক্লাস (ভমেসকৃে মনি মনি বযাি টাইি অনুর্ায়ী) লাইভ এক্সাি (সকাল ৮ টা কেডক রাে ১০ টা পর্সন্ত িলডব) 
০৮.০১.২২ (শমনবার) Live Class (M-01) গমিে: অধ্যায় - ০৪ ---- 

০৯.০১.২২ (রমববার) Live Class (S-01) মবজ্ঞান: অধ্যায় - ০৩ Daily Live Exam (M-01) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১০.০১.২২ (কসািবার) Live Class (B-01) বাাংলা ২য় পত্র (বযাকরি অাংশ) Daily Live Exam (S-01) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১১.০১.২২ (িঙ্গলবার) Live Class (E-01) ইাংডরমি ২য় পত্র (Grammar Part) Daily Live Exam (B-01) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১২.০১.২২ (বধু্বার) ------ Daily Live Exam (E-01) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৪.০১.২২ (শুক্রবার) Weekly Live & Practice Exam (M-01, S-01, B-01, E-01) CQ (3×10=30); 1:15 min. & MCQ (30×1=30); 25 min. 
 

অনলাইডন ক্লাস ও পরীক্ষা পদ্ধমে: 

*  Live Class অনুমিে হডব Zoom App এর িাধ্যডি। এিন্য প্রডেযক মশক্ষােসীডক আডগ কেডকই মনডির কিাবাইল/লযাপটপ/কেস্কটডপ Zoom App Install 
কডর রাখ্ার িন্য অনুডরাধ্ করা হল। 

*  Live Class & Exam মিডে udvash.com এই ওডয়বসাইডট মগডয় ‘অনলাইন ক্লাস ও পরীক্ষা’ কিনুযডে মক্লক কডরা। ক্লাস ও পরীক্ষায় অাংশগ্রহি করডে 

D™¢vm এর ৮ি কেমি একাডেমিক মি ক্লাডস কোিার ভমেসকৃে করমিডেশন নম্বর বযবহার কডর Login কডরা। 

*  Daily Live Exam গুডলা রুমটডন উডেমখ্ে োমরখ্ অনুর্ায়ী সকাল ০৮:০০ টা কেডক রাে ১০:০০ টা পর্সন্ত িলডব। এই সিডয়র িডধ্য একিন মশক্ষােসী উক্ত 
Live Exam-এ একবারই অাংশগ্রহি করডে পারডব। েডব অমধ্ক অনুশীলডনর িন্য মশক্ষােসীরা একই মসডলবাডসর আলািা প্রডে Practice Exam এ 
একামধ্কবার অাংশগ্রহি করডে পারডব। আর Weekly Live Exam রুমটডন উডেমখ্ে মনমিসষ্ট োমরডখ্ সকাল ০৮:০০ টা কেডক রাে ১০:০০ টা পর্সন্ত িলডব।  

 

৮ি কেমি একাডেমিক মি ক্লাস এর মসডলবাস-২০২২ (অনলাইন) 
 

লেকচার অধ্যায় সিলেবাি 
গসিত 

M-01 অধ্যায়-০৪ অনুশীলনী-৪ (বীিগমিেীয় সূত্রাবমল ও প্রডয়াগ) 
মবজ্ঞান 

S-01 অধ্যায়-০৩ বযাপন, অমভস্রবি, প্রডেিন 

বাাংলা 
B-01 বযাকরি ধ্বমন ও বিস, শব্দ গঠন (সিাস, প্রেযয়, উপসগস, সমন্ধ্) 

ইাংডরমি 
E-01 Grammar Use of Article, Countable & Uncountable Noun, Gerund-Participle 

 

অনলাইন কপ্রাগ্রাি সাংক্রান্ত কর্ডকান েডেযর িন্য মনডনাক্ত নম্বরগুডলাডে কর্াগাডর্াগ করুন 
 

ঢাকার শাখ্াসিূহ: মিরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭ 
কিাহাম্মিপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০১, সাইন্স লযাব.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসডগট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আমিিপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শামন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭ 
িামলবাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২, িমেমিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, বাসাডবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনেী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীবািার-০১৭১৩-২৩৬৭২০ 
র্াত্রাবাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, িমনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ সাভার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গািীপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭ 
ককানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, টাংগী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, বকমশবািার-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢাকার বাইডরর শাখ্াসিহূ: িয়িনমসাংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, মকডশারগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, িািালপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পাবনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, মসরািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রাংপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুমড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 
গাইবান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সসয়িপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, বগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, িয়পুরহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, মিনািপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ 
ঠাকুরগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রািশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডটার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, িাাঁপাইনবাবগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ 
কুমষ্টয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফমরিপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্ডশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খ্ুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ 
সােক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বমরশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, মসডলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþিবামড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরমসাংিী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 
কুমিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখ্ালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, িট্টগ্রাি (িকবািার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, িট্টগ্রাি (হামলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮ 
কগাপালগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 

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

