
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 

HSC-ICT ফুল মিডলবাি এেভান্স ককািস-২০২২ (অনলাইন) 
(বাাংলা ও ইাংমলশ ভািসন) 

 

*  HSC-ICT ফুল মিডলবাি এেভান্স ককািস এর ফুল মিডলবাি পড়াডনা হডব 

*   Zoom App এর িাধ্যডি িপ্তাডহ ৩ মিন (শমন-কিাি-বুধ্) Live Class 
অনুমিত হডব 

*   িবসডিাট ক্লাি িাংখ্যা ২৫ মট, কেইমল এক্সাি ৫০ কিট, উইকমল এক্সাি 
 ১৬ কিট, িাবডেক্ট ফাইনাল এক্সাি ০২ কিট 

*   প্রমতমট ক্লাডির িামি-কালার pdf ক্লািডনাট প্রিান করা হডব 

*   প্রমতমট ক্লাডির মভমেও মরডে কিখ্ার বযবস্থা থাকডব 

*  আডের মিডনর ক্লাডির উপর Daily Live & Practice Exam অনুমিত হডব 

*  প্রমত শুক্রবার Weekly Live Exam অনুমিত হডব (অনলাইন+মফমেকযামল) 

*  ককািস কশডে িলূযায়ন পরীক্ষা অনুমিত হডব (অনলাইন+মফমেকযামল) 

* ককািস মফ ৩৫০০ (মতন হাোর পাাঁচশত) টাকা। Online Payment এর 
িাধ্যডি কপডিন্ট কডর ভমতস হডত হডব 

* অনলাইডন ভমতসর েন্য মভমেট করুন www.udvash.com 

*   Helpline - 09666775566 
 

অনলাইন লাইভ ক্লাসের েময়েূচি বাাংলা ভােসন - েকাল ৯:০০ টা, েকাল ১১:১৫ টা ও দুপরু ২:৩০ টা ইাংচলশ ভােসন - দুপরু ২:৩০ টা 

অনলাইন লাইভ এক্সাসমর েময়েূচি েকাল ৯ টা থেসক রাত ৯ টা পর্সন্ত িলসব 
 

ক্লাি ও এক্সাি রুমটন 
 

তামরখ্ ও বার লাইভ ক্লাি (ভমতসকৃত বযাচ টাইি অনুযায়ী) লাইভ এক্সাি (িকাল ১০ টা কথডক রাত ১০ টা পযসন্ত চলডব) 
১১.১২.২১ (শমনবার) Live Class (Lecture-01); অধ্যায় - ৩ ---- 
১৩.১২.২১ (কিািবার) Live Class (Lecture -02); অধ্যায় - ৩ Daily Live Exam (Lecture-01) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৫.১২.২১ (বুধ্বার) Live Class (Lecture -03); অধ্যায় - ৩ Daily Live Exam (Lecture-02) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৭.১২.২১ (শুক্রবার) Weekly Live Exam-01 (Lecture-1, 2, 3) CQ (2×10=20); 60 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

১৮.১২.২১ (শমনবার) Live Class (Lecture -04); অধ্যায় - ৩ Daily Live Exam (Lecture-03) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২০.১২.২১ (কিািবার) Live Class (Lecture -05); অধ্যায় - ৩ Daily Live Exam (Lecture-04) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২২.১২.২১ (বুধ্বার) Live Class (Lecture -06); অধ্যায় - ৩ Daily Live Exam (Lecture-05) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৪.১২.২১ (শুক্রবার) Weekly Live Exam-02 (Lecture-4, 5, 6) CQ (2×10=20); 60 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

২৫.১২.২১ (শমনবার) Live Class (Lecture -07); অধ্যায় - ৩ Daily Live Exam (Lecture-06) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৭.১২.২১ (কিািবার) Live Class (Lecture -08); অধ্যায় - ৩ Daily Live Exam (Lecture-07) MCQ (10×1=10); 10 min. 
২৯.১২.২১ (বুধ্বার) Live Class (Lecture -09); অধ্যায় - ৫ Daily Live Exam (Lecture-08) MCQ (10×1=10); 10 min. 

৩১.১২.২১ (শুক্রবার) Weekly Live Exam-03 (Lecture-7, 8, 9) CQ (2×10=20); 60 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

০১.০১.২২ (শমনবার) Live Class (Lecture -10); অধ্যায় - ৫ Daily Live Exam (Lecture-09) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৩.০১.২২ (কিািবার) Live Class (Lecture -11); অধ্যায় - ৫ Daily Live Exam (Lecture-10) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৫.০১.২২ (বুধ্বার) Live Class (Lecture -12); অধ্যায় - ৫ Daily Live Exam (Lecture-11) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৭.০১.২২ (শুক্রবার) Weekly Live Exam-04 (Lecture-10, 11, 12) CQ (2×10=20); 60 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

০৮.০১.২২ (শমনবার) Live Class (Lecture -13); অধ্যায় - ৫ Daily Live Exam (Lecture-12) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১০.০১.২২ (কিািবার) Live Class (Lecture -14); অধ্যায় - ৫ Daily Live Exam (Lecture-13) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১২.০১.২২ (বুধ্বার) Live Class (Lecture -15); অধ্যায় - ৫ Daily Live Exam (Lecture-14) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৪.০১.২২ (শুক্রবার) Weekly Live Exam-05 (Lecture-13, 14, 15) CQ (2×10=20); 60 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

১৫.০১.২২ (শমনবার) Live Class (Lecture -16); অধ্যায় - ৫ Daily Live Exam (Lecture-15) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৭.০১.২২ (কিািবার) Live Class (Lecture -17); অধ্যায় - ৫ Daily Live Exam (Lecture-16) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৯.০১.২২ (বুধ্বার) Live Class (Lecture -18); অধ্যায় - ৪ Daily Live Exam (Lecture-17) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২১.০১.২২ (শুক্রবার) Weekly Live Exam-06 (Lecture-16, 17, 18) CQ (2×10=20); 60 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

২২.০১.২২ (শমনবার) Live Class (Lecture -19); অধ্যায় - ৪ Daily Live Exam (Lecture-18) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৪.০১.২২ (কিািবার) Live Class (Lecture -20); অধ্যায় - ৪ Daily Live Exam (Lecture-19) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৬.০১.২২ (বুধ্বার) Live Class (Lecture -21); অধ্যায় - ৪ Daily Live Exam (Lecture-20) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৮.০১.২২ (শুক্রবার) Weekly Live Exam-07 (Lecture-19, 20, 21) CQ (2×10=20); 60 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

৩০.০১.২২ (শমনবার) Live Class (Lecture -22); অধ্যায় - ১ Daily Live Exam (Lecture-21) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০১.০২.২২ (কিািবার) Live Class (Lecture -23); অধ্যায় - ২ Daily Live Exam (Lecture-22) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৩.০২.২২ (বুধ্বার) Live Class (Lecture -24); অধ্যায় - ৬ Daily Live Exam (Lecture-23) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৫.০২.২২ (শুক্রবার) Weekly Live Exam-08 (Lecture-22, 23, 24) CQ (2×10=20); 60 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 

০৬.০২.২২ (শমনবার) Live Class (Lecture -25); অধ্যায় - ৬ Daily Live Exam (Lecture-24) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৭.০২.২২ (রমববার) ---- Daily Live Exam (Lecture-25) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৯.০২.২২ (িঙ্গলবার) িূলযায়ন পরীক্ষা (িমূ্পর্স মিডলবাি) Board Standard CQ (5×10=50); 2:30 min. & MCQ (25×1=25); 20 min. 
 

অনলাইসন ক্লাে ও পরীক্ষা পদ্ধচত: 
*  Live Class অনুচিত হসব Zoom App এর মাধ্যসম। এজন্য প্রসতযক চশক্ষােসীসক আসে থেসকই চনসজর থমাবাইল/লযাপটপ/থেস্কটসপ Zoom App 

Install কসর রাখার জন্য অনুসরাধ্ করা হল।  

*  Live Class & Exam চিসত udvash.com এই ওসয়বোইসট চেসয় ‘অনলাইন ক্লাে ও পরীক্ষা’ থমনুযসত চক্লক কসরা। ক্লাে ও পরীক্ষায় অাংশগ্রহণ 

করসত D™¢vm এর HSC-ICT ফুল মিডলবাি এেভান্স ককািস থতামার ভচতসকৃত থরচজসেশন নম্বর বযবহার কসর Login কসরা। 

*  Daily Live & Practice Exam গুসলা রুচটসন উসেচখত তাচরখ অনুর্ায়ী েকাল ০৯:০০ টা থেসক রাত ০৯:০০ টা পর্সন্ত িলসব। এই েমসয়র মসধ্য 
একজন চশক্ষােসী উক্ত Live Exam-এ একবারই অাংশগ্রহণ করসত পারসব। তসব অচধ্ক অনুশীলসনর জন্য চশক্ষােসীরা একই চেসলবাসের Practice Exam 
এ একাচধ্কবার অাংশগ্রহণ করসত পারসব। 

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


HSC-ICT ফুল মিডলবাি এেভান্স ককািস মিডলবাি (অনলাইন) 
তেয ও থর্াোসর্াে প্রর্চুক্ত (Reference Book : প্রসকৌশলী মুচজবুর রহমান েযার) 

অধ্যায় কলকচার মিডলবাি 

ততৃীয় অধ্যায়: োংখযা পদ্ধচত ও চেচজটাল চেভাইে 

অধ্যায়-৩ 

L-01 

িাংখ্যা পদ্ধমত আমবষ্কাডরর ইমতহাি, িাংখ্যা পদ্ধমত, িাংখ্যা পদ্ধমতর প্রকারডভি, বাইনামর িাংখ্যা (অক্টাল িাংখ্যা, কহক্সাডেমিডিল িাংখ্যা), িাংখ্যা 
পদ্ধমতর রূপান্তর (বাইনামর কথডক িশমিক, িশমিক কথডক বাইনামর, কেমিডিল কথডক অক্টাল, অক্টাল কথডক বাইনামর, বাইনামর কথডক অক্টাল, 
কহক্সাডেমিডিল কথডক কেমিডিল, কেমিডিল কথডক কহক্সাডেমিডিল, কহক্সাডেমিডিল কথডক বাইনামর, বাইনামর কথডক কহক্সাডেমিডিল), বাইনামর 
কযাে-মবডয়াে। 

L-02 
মচহ্নযুক্ত িাংখ্যা বা  িাইন্ে নাম্বার, ২- এর পমরপূরক, ককাে (ককাডের ধ্ারর্া), ককাডের উিাহরর্ (মবমিমে, ই মব মি মে আই মি, আলফামনউডিমরক 
ককাে, অযািমক (ASCII), ইউমনডকাে, বুমলয়ান এলডেবরা ও মেমেটাল মেভাইি, বুমলয়ান অযালডেবরা।  

L-03 বুমলয়ান উপপািয, মে-িরোডনর উপপািয, িতযক িারমর্, লমেক ফাাংশন িরলীকরর্ 

L-04 কিৌমলক লমেক কেইট, অর কেইট, অযান্ে কেইট, নট কেইট, িাবসেনীন কেইট, ন্যান্ে ও নর কেইডটর িাবসেনীনতা। 

L-05 

চবসশষ থেইট  (X-OR, X-NOR) কেইট, শুধ্িুাত্র কিৌমলক কেইডটর িাহাডযয এক্স-অর কেইডটর বাস্তবায়ন, শুধ্িুাত্র ন্যান্ে কেইট দ্বারা X-OR 
কেইডটর বাস্তবায়ন, শুধ্িুাত্র কিৌমলক কেইডটর িাহাডযয এক্স-নর কেইডটর বাস্তবায়ন, শুধ্িুাত্র ন্যান্ে কেইট দ্বারা X-NOR কেইডটর 
বাস্তবায়ন, লমেক ফাাংশডনর িরলডক লমেক িামকসডটর িাধ্যডি বাস্তবায়ন। 

L-06 এনডকাোর, মেডকাোর,অযাোর  
L-07 থরচজস্টার, পযারালাল কলাে করমেস্টার, মশফট করমেস্টার 

L-08 কাউন্টার, মবেত বছডরর কবােস প্রশ্নিিহূ। 
পঞ্চম অধ্যায়: থপ্রাগ্রাচমাং ভাষা 

অধ্যায়-৫ 

L-09 

কপ্রাগ্রাডির ধ্ারর্া, কপ্রাগ্রাডির ভাো (কিমশন ভাো, অযাডিম্বমল ভাো, িধ্যি স্তডরর ভাো, উচ্চ স্তডরর ভাো, মি, মি োি, োভা, অযালেল, কফারট্রান, 
পাইথন), চতুথস প্রেডের ভাো, অনুবািক কপ্রাগ্রাি (অযাডিম্বলার, কম্পাইলার, ইন্টারডপ্রটার), কপ্রাগ্রাডির িাংেঠন, কপ্রাগ্রাি ততমরর ধ্াপিিূহ, 
(অযালেমরিি, কলাচাটস), কপ্রাগ্রাি মেোইন িডেল।  

L-10 কপ্রাগ্রাি ততমরর ধ্াপিিূহ, (অযালেমরিি, কলাচাটস) মবস্তামরত  
L-11 মি-কপ্রাোমিাং ভাো, মি ভাোর কম্পাইলার, হ্যাডলা ওয়ােস, কেটা টাইপ, মক-ওয়ােস, ইনপটু, আউটপটু কস্টটডিন্ট,  

L-12 

কীওয়ােস ,িলক বা থভচরসয়বসলর থক্ষত্র ও েীমানা, িলক বা থভচরসয়বসলর ইনপটু/আউটপটু অপাসরশন, ইউনাচর অপাসরটর, বাইনাচর 
অপাসরটর, অযাচরেসমচটক অপাসরটর, চরসলশনাল অপাসরটর, লচজকযাল অপাসরটর, চবটওয়াইজ অপাসরটর, এোইনসমন্ট অপাসরটর, 
কচন্েশনাল অপাসরটর, কমা অপাসরটর, পাঙ্কিুসয়টর, থেশাল চেম্বল, অপাসরটসরর অগ্রেণযতা, চে-থপ্রাগ্রাচমাং প্রাকচটকযাল (অযালেচরিম ও 
থলািাটসেহ)। 

L-13 
কডন্ট্রাল কস্টটডিন্ট, কমন্েশনাল কডন্ট্রাল কস্টটডিন্ট, if কস্টটডিন্ট, if.... else কস্টটডিন্ট, কনডস্টে if কস্টটডিন্ট, else if কস্টটডিন্ট, switch 
কস্টটডিন্ট, চে-থপ্রাগ্রাচমাং প্রাকচটকযাল (অযালসোচরিম ও থলািাটসেহ)। 

L-14 
লপু (Loop) কসন্রাল থস্টটসমন্ট, for লপু কস্টটডিন্ট, চে-থপ্রাগ্রাচমাং প্রাকচটকযাল (অযালসোচরিম ও থলািাটসেহ), চে-থপ্রাগ্রাচমাং প্রাকচটকযাল 
(অযালসোচরিম ও থলািাটসেহ) 

L-15 while কস্টটডিন্ট,do... while  কস্টটডিন্ট, continue কস্টটডিন্ট, goto কস্টটডিন্ট, চে-থপ্রাগ্রাচমাং প্রাকচটকযাল (অযালসোচরিম ও থলািাটসেহ)। 

L-16 
অযাসর, অযাসর থভচরসয়বসলর মান চনধ্সারণ, অযাসর থভচরসয়বসলর োইজ চনধ্সারণ, চিমাচত্রক অযাসর, চিমাচত্রক অযাসরর উপািান, চিমাচত্রক 
অযাসরর উপািাসনর মান চনধ্সারণ। 

L-17 
বহুমাচত্রক অযাসর, চে ভাষার ফাাংশন পচরচিচত, লাইসেচর ফাাংশন, ইউজার-চেফাইন্ে ফাাংশন, ফাাংশসনর চবচভন্ন উপািান, ফাাংশসনর বণসনা, 
ফাাংশন কল, ফাাংশন কপ্রাডটাটাইপ, ফাাংশডনর মরটানস  টাইপ ও মরটানস কস্টটডিন্ট। 

িতুেস অধ্যায়: ওসয়ব চেজাইন পচরচিচত এবাং HTML 

অধ্যায়-৪ 

L-18 
ওসয়ব চেজাইসনর ধ্ারণা,ব্রাউোর, িাচস ইমিন, ওডয়ব িাইডটর কাঠাডিা, HTML এর কিৌমলক মবেয়িিহূ, এইচমটএিএল এমলডিন্ট, 
(এমলডিন্ট কলখ্ার মনয়ি, কহমোং, প্রডয়ােনীয় মকছু এমলডিন্ট)। 

L-19 
কটক্সট ফরিযামটাং, মবমভন্ন টযাডের বযবহার, স্টাইল অযামট্রমবউট, হাইপারচলঙ্ক, চিত্র বা ইসমজ (Image) থর্াে করা, বযানার, ছমবর িাইে 
মনধ্সারর্ করা, ছমবর Alignment মনধ্সারর্ করা, 

L-20 িারমর্ বা কটমবল, ওডয়ব কপইডে বাাংলা কিখ্াডনা, div ও span এমলডিন্ট, ওডয়ব কপইে মেোইমনাং,  

L-21 
আইচপ অযাসেে, থোসমইন থনম, ওসয়ব অযাসেে, ওডয়ব কহামস্টাং, ওডয়ব িাভসার, ওডয়ব িাইট পাবমলমশাং, েজৃনশীল প্রযাকচটে, 
বহুচনবসািচন প্রযাকচটে। 

প্রেম অধ্যায়: তেয ও থর্াোসর্াে প্রর্চুক্ত: চবশ্ব ও বাাংলাসিশ থপ্রচক্ষত 
অধ্যায়-১ L-22 েম্পণূস অধ্যায় 

চিতীয় অধ্যায়: কচমউচনসকশন চেসস্টমে এবাং থনটওয়াচকসাং 
অধ্যায়-২ L-23 েম্পণূস অধ্যায় 

ষি অধ্যায়: থেটাসবজ মযাসনজসমন্ট চেসস্টম 

অধ্যায়-৬ 

L-24 
কেটাডবে িযাডনেডিন্ট ,কমম্পউটাডরর কিডিামর ও ফাইল, কেটাডবে, মরডলশনাল কেটাডবে, নাল ভযাল,ু প্রাইিামর মক, কেটাডবে মরডলশন, 
(ওয়ান টু ওয়ান মরডলশন, ওয়ান টু কিমন মরডলশন, কিমন টু কিমন), এিমকউএল, কেটাডবে ততমর, কুডয়মর বযবহার, িমটসাং, ইনডেমক্সাং।   

L-25 
কেটা মিমকউমরমট, কেটা এনমক্রপশন, (মিডিমট্রক মক মক্রডটাগ্রামফ, অযামিডিমট্রক মক মক্রডটাগ্রামফ, RDBMS তবমশষ্ট্য, RDBMS এর 
বযবহার, কডপসাডরট কেটাডবে, িরকামর প্রমতিাডন কেটাডবে, িেৃনশীল প্রযাকমটি, বহুমনবসাচমন প্রযাকমটি, 

 

অনলাইন কপ্রাগ্রাি িাংক্রান্ত কযডকান তডথযর েন্য মনডনাক্ত নম্বরগুডলাডত কযাোডযাে করুন 
 

ঢাকার শাখ্ািিূহ : মিরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনের-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, কিাহাম্মিপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 
িাইন্স লযাব.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসডেট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আমেিপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শামন্তনের-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, িামলবাে-০১৭১৩-২৩৬৭০২ 
িমতমিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, বািাডবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীবাোর-০১৭১৩-২৩৬৭২০, যাত্রাবাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯ 
িমনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ িাভার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, োেীপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়র্েি-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, ককানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭ 
টাংেী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, বকমশবাোর-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢাকার বাইডরর শাখ্ািিহূ : িয়িনমিাংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, মকডশারেি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, োিালপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পাবনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬ মিরােেি-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রাংপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুমড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, োইবান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫ 
তিয়িপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, বগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, েয়পুরহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪ মিনােপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকুরোাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রােশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩ 
নওোাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডটার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, চাাঁপাইনবাবেি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুমষ্ট্য়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফমরিপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২ 
যডশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খু্লনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫, িাতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বমরশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, মিডলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯ ব্রাþর্বামড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩ 
নরমিাংিী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮, কুমিল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখ্ালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, চট্টগ্রাি (চকবাোর)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪ 
চট্টগ্রাি (হামলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, কোপালেি-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 


