
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 

HSC ICT ফুল ককার্স 
(শর্স মর্ডলবার্ ২০২২) 

 

*  HSC ICT এর র্ম্পরূ্স মর্ডলবার্ পড়াডনা হডব 
*  Zoom App এর িাধ্যডি র্প্তাডহ ২ মিন (শুক্র ও শমনবার) Live 

Class অনুমিত হডব  
*  কিার্ ক্লাস সংখ্যা-২৩ টি, Daily Live & Practice Exam-৪৬ সসি,  
     Weekly Live & Practice Exam-২২ সসি, মলূ্যায়ন পরীক্ষা-০২ সসি 
*   প্রমতমর্ ক্লাডর্র িামি-কালার pdf ক্লার্ডনার্ প্রিান করা হডব 
*   প্রমতমর্ ক্লাডর্র মরডে মিমেও কিখার বযবস্থা থাকডব 

*  আডের মিডনর ক্লাডর্র উপর Daily Live MCQ Exam অনুমিত হডব 

*  প্রমত িঙ্গলবার Weekly Live CQ & MCQ Exam অনুমিত হডব 

*  ককার্স কশডে িলূযায়ন পরীক্ষা অনুমিত হডব 
*  প্রমতমর্ পরীক্ষার এনালাইমর্র্ মরডপার্স ও Auto SMS এ সরজাল্ট প্রদান 
*  স াসস টি ৩০০০/- (টিন হাজার) িা া এ  াল্ীন। র্রার্মর ব্রাডে এডর্ অথবা 

Online Payment (www.udvash.com) এর মাধ্যমম ভটিস হওয়া যামে  

* Helpline - 09666775566 
 

অনলাইন ক্লাডর্র র্িয়রূ্মি: বাাংলা িার্সন - র্কাল ১০:০০ র্া অনলাইন এক্সাডির র্িয়রূ্মি: র্কাল ১০:০০ র্া হডত রাত ১০:০০ র্া পর্সন্ত 
 

ক্লার্ ও এক্সাি রুমর্ন 
 

তামরখ ও বার লাইি ক্লার্ (িমতসকৃত বযাি র্াইি অনুর্ায়ী) লাইি এক্সাি (র্কাল ১০ র্া কথডক রাত ১০ র্া পর্সন্ত িলডব) 
০৯.০৭.২১ (শুক্রবার) Live Class (Lecture-01); অধ্যায় - ৩ ------ 

১০.০৭.২১ (শমনবার) Live Class (Lecture -02); অধ্যায় - ৩ Daily Live Exam (Lecture-01) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১৩.০৭.২১ (িঙ্গলবার) Weekly Live Exam-01 (Lecture-1, 2) CQ (2×10=20); 60 min. & MCQ (20×1=20); 15 min. 

১৬.০৭.২১ (শুক্রবার) Live Class (Lecture -03); অধ্যায় - ৩ Daily Live Exam (Lecture-02) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৭.০৭.২১ (শমনবার) Live Class (Lecture -04); অধ্যায় - ৩ Daily Live Exam (Lecture-03) MCQ (10×1=10); 10 min. 

পমবত্র ঈদুল আর্হা উপলডক্ষ ১৮ জুলাই হডত ২৬ জুলাই, ২০২১ পর্সন্ত র্কল কার্সক্রি বন্ধ থাকডব 
২৭.০৭.২১ (িঙ্গলবার) Weekly Live Exam-02 (Lecture-3, 4) CQ (2×10=20); 60 min. & MCQ (20×1=20); 15 min. 

৩০.০৭.২১ (শুক্রবার) Live Class (Lecture -05); অধ্যায় - ৩ Daily Live Exam (Lecture-04) MCQ (10×1=10); 10 min. 

৩১.০৭.২১ (শমনবার) Live Class (Lecture -06); অধ্যায় - ৩ Daily Live Exam (Lecture-05) MCQ (10×1=10); 10 min. 
০৩.০৮.২১ (িঙ্গলবার) Weekly Live Exam-03 (Lecture-5, 6) CQ (2×10=20); 60 min. & MCQ (20×1=20); 15 min. 

০৬.০৮.২১ (শুক্রবার) Live Class (Lecture -07); অধ্যায় - ৩ Daily Live Exam (Lecture-06) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৭.০৮.২১ (শমনবার) Live Class (Lecture -08); অধ্যায় - ৩ Daily Live Exam (Lecture-07) MCQ (10×1=10); 10 min. 
১০.০৮.২১ (িঙ্গলবার) Weekly Live Exam-04 (Lecture-7, 8) CQ (2×10=20); 60 min. & MCQ (20×1=20); 15 min. 

১৩.০৮.২১ (শুক্রবার) Live Class (Lecture -09); অধ্যায় - ৫ Daily Live Exam (Lecture-08) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৪.০৮.২১ (শমনবার) Live Class (Lecture -10); অধ্যায় - ৫ Daily Live Exam (Lecture-09) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৭.০৮.২১ (িঙ্গলবার) Weekly Live Exam-05 (Lecture-9, 10) CQ (2×10=20); 60 min. & MCQ (20×1=20); 15 min. 

২০.০৮.২১ (শুক্রবার) Live Class (Lecture -11); অধ্যায় - ৫ Daily Live Exam (Lecture-10) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২১.০৮.২১ (শমনবার) Live Class (Lecture -12); অধ্যায় - ৫ Daily Live Exam (Lecture-11) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৪.০৮.২১ (িঙ্গলবার) Weekly Live Exam-06 (Lecture-11, 12) CQ (2×10=20); 60 min. & MCQ (20×1=20); 15 min. 

২৭.০৮.২১ (শুক্রবার) Live Class (Lecture -13); অধ্যায় - ৫ Daily Live Exam (Lecture-12) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৮.০৮.২১ (শমনবার) Live Class (Lecture -14); অধ্যায় - ৫ Daily Live Exam (Lecture-13) MCQ (10×1=10); 10 min. 
৩১.০৮.২১ (িঙ্গলবার) Weekly Live Exam-07 (Lecture-13, 14) CQ (2×10=20); 60 min. & MCQ (20×1=20); 15 min. 

০৩.০৯.২১ (শুক্রবার) Live Class (Lecture -15); অধ্যায় - ৫ Daily Live Exam (Lecture-14) MCQ (10×1=10); 10 min. 

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

০৭.০৯.২১ (িঙ্গলবার) Weekly Live Exam-08 (Lecture-15, 16) CQ (2×10=20); 60 min. & MCQ (20×1=20); 15 min. 

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

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

১৪.০৯.২১ (িঙ্গলবার) Weekly Live Exam-09 (Lecture-17, 18) CQ (2×10=20); 60 min. & MCQ (20×1=20); 15 min. 

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

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

২১.০৯.২১ (িঙ্গলবার) Weekly Live Exam-10 (Lecture-19, 20) CQ (2×10=20); 60 min. & MCQ (20×1=20); 15 min. 

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

২৫.০৯.২১ (শমনবার) Live Class (Lecture -22); অধ্যায় - ১ Daily Live Exam (Lecture-21) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৮.০৯.২১ (িঙ্গলবার) Weekly Live Exam-11 (Lecture-21, 22) CQ (2×10=20); 60 min. & MCQ (20×1=20); 15 min. 

০১.১০.২১ (শুক্রবার) Live Class (Lecture -23); অধ্যায় - ২ Daily Live Exam (Lecture-22) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০২.১০.২১ (শমনবার) ------ Daily Live Exam (Lecture-23) MCQ (10×1=10); 10 min. 

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

অনলাইডন ক্লার্ ও পরীক্ষা পদ্ধমত: 

*  Live Class অনুমিত হডব Zoom App এর িাধ্যডি। এজন্য প্রডতযক মশক্ষাথসীডক আডে কথডকই মনডজর কিাবাইল/লযাপর্প/কেস্কর্ডপ Zoom App Install 
কডর রাখার জন্য অনুডরাধ্ করা হল। 

*  Live Class & Exam মিডত udvash.com এই ওডয়বর্াইডর্ মেডয় ‘অনলাইন ক্লার্ ও পরীক্ষা’ কিনুযডত মক্লক কডরা। ক্লার্ ও পরীক্ষায় অাংশগ্রহর্ 

করডত D™¢vm এর একািশ-দ্বািশ কেমর্র ICT ফুল ককার্স কপ্রাগ্রাডি কতািার িমতসকৃত করমজডেশন নম্বর বযবহার কডর Login কডরা। 

*  Daily Live Exam গুডলা রুমর্ডন উডেমখত তামরখ অনুর্ায়ী র্কাল ১০:০০ র্া কথডক রাত ১০:০০ র্া পর্সন্ত িলডব। এই র্িডয়র িডধ্য একজন মশক্ষাথসী 
উক্ত Live Exam-এ একবারই অাংশগ্রহর্ করডত পারডব। তডব অমধ্ক অনুশীলডনর জন্য মশক্ষাথসীরা একই মর্ডলবাডর্র Practice Exam এ একামধ্কবার 
অাংশগ্রহর্ করডত পারডব। 

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


HSC ICT শর্স মর্ডলবার্ ২০২২ 
িথ্য ও সযাগামযাগ প্রযটুি (Reference Book : প্রম ৌশল্ী মুটজেুর রহমান সযার) 

অধ্যায় কলকিার মর্ডলবার্ 

িিৃীয় অধ্যায়: সংখ্যা পদ্ধটি ও টিটজিাল্ টিভাইস 

অধ্যায়-৩ 

L-01 

র্াংখযা পদ্ধমত আমবষ্কাডরর ইমতহার্, র্াংখযা পদ্ধমত, র্াংখযা পদ্ধমতর প্রকারডিি, বাইনামর র্াংখযা (অক্টাল র্াংখযা, কহক্সাডেমর্ডিল র্াংখযা), 
র্াংখযা পদ্ধমতর রূপান্তর (বাইনামর কথডক িশমিক, িশমিক কথডক বাইনামর, কেমর্ডিল কথডক অক্টাল, অক্টাল কথডক বাইনামর, বাইনামর কথডক 
অক্টাল, কহক্সাডেমর্ডিল কথডক কেমর্ডিল, কেমর্ডিল কথডক কহক্সাডেমর্ডিল, কহক্সাডেমর্ডিল কথডক বাইনামর, বাইনামর কথডক কহক্সাডেমর্ডিল), 
বাইনামর কর্াে-মবডয়াে। 

L-02 
মিহ্নরু্ক্ত র্াংখযা বা র্াইন্ে নাম্বার, ২- এর পমরপূরক, ককাে (ককাডের ধ্ারর্া), ককাডের উিাহরর্ (মবমর্মে, ই মব মর্ মে আই মর্, 
আলফামনউডিমরক ককাে, অযার্মক (ASCII), ইউমনডকাে, বুমলয়ান এলডজবরা ও মেমজর্াল মেিাইর্, বুমলয়ান অযালডজবরা।  

L-03 বুমলয়ান উপপািয, মে-িরোডনর উপপািয, র্তযক র্ারর্ী, লমজক ফাাংশন র্রলীকরর্ 

L-04 কিৌমলক লমজক কেইর্, অর কেইর্, অযান্ে কেইর্, নর্ কেইর্, র্াবসজনীন কেইর্, ন্যান্ে ও নর কেইডর্র র্াবসজনীনতা। 

L-05 

টেমশষ সগইি  (X-OR, X-NOR) কেইর্, শুধ্িুাত্র কিৌমলক কেইডর্র র্াহাডর্য এক্স-অর কেইডর্র বাস্তবায়ন, শুধ্ ুন্যান্ে কেইর্ দ্বারা X-OR 
কেইডর্র বাস্তবায়ন, শুধ্িুাত্র কিৌমলক কেইডর্র র্াহাডর্য এক্স-নর কেইডর্র বাস্তবায়ন, শুধ্ু ন্যান্ে কেইর্ দ্বারা X-NOR কেইডর্র বাস্তবায়ন, 
লমজক ফাাংশডনর র্রলডক লমজক র্ামকসডর্র িাধ্যডি বাস্তবায়ন। 

L-06 এনডকাোর, মেডকাোর,অযাোর  
L-07 সরটজস্টার, পযারালাল কলাে করমজস্টার, মশফর্ করমজস্টার 

L-08  াউন্িার, মবেত বছডরর কবােস প্রশ্নর্িহূ। 
পঞ্চম অধ্যায়: সপ্রাগ্রাটমং ভাষা 

অধ্যায়-৫ 

L-09 

কপ্রাগ্রাডির ধ্ারর্া, কপ্রাগ্রাডির িাো (কিমশন িাো, অযাডর্ম্বমল িাো, িধ্যি স্তডরর িাো, উচ্চ স্তডরর িাো, মর্, মর্ োর্ োর্, জািা, অযালেল, 
কফারট্রান, পাইথন), িতুথস প্রজডের িাো, অনুবািক কপ্রাগ্রাি (অযাডর্ম্বলার, কম্পাইলার, ইন্র্ারডপ্রর্ার), কপ্রাগ্রাডির র্াংেঠন, কপ্রাগ্রাি ততমরর 
ধ্াপর্িূহ, (অযালেমরিি, কলািার্স), কপ্রাগ্রাি মেজাইন িডেল।  

L-10 কপ্রাগ্রাি ততমরর ধ্াপর্িূহ, (অযালেমরিি, কলািার্স) মবস্তামরত  

L-11 মর্-কপ্রাোমিাং িাো, মর্ িাোর কম্পাইলার, হ্যাডলা ওয়ােস, কের্া র্াইপ, মক-ওয়ােস, ইনপরু্, আউর্পরু্ কস্টর্ডিন্র্,  

L-12 

 ীওয়ািস ,চল্  ো সভটরময়েমল্র সক্ষত্র ও সীমানা, চল্  ো সভটরময়েমল্র ইনপিু/আউিপিু অপামরশন, ইউনাটর অপামরির, োইনাটর 
অপামরির, অযাটরথ্মমটি  অপামরির, টরমল্শনাল্ অপামরির, ল্টজ যাল্ অপামরির, টেিওয়াইজ অপামরির, এসাইনমমন্ি অপামরির, 
 টন্িশনাল্ অপামরির,  মা অপামরির, পাঙ্কচুময়ির, সেশাল্ টসম্বল্, অপামরিমরর অগ্রগণ্যিা, টস-সপ্রাগ্রাটমং প্রা টি যাল্ (অযাল্গটরদম 
ও সলাচািসসহ)। 

L-13 
কডন্ট্রাল কস্টর্ডিন্র্, কমন্েশনাল কডন্ট্রাল কস্টর্ডিন্র্, if কস্টর্ডিন্র্, if.... else কস্টর্ডিন্র্, কনডস্টে if কস্টর্ডিন্র্, else if কস্টর্ডিন্র্, 
switch কস্টর্ডিন্র্, টস-সপ্রাগ্রাটমং প্রা টি যাল্ (অযাল্মগাটরদম ও সলাচািসসহ)। 

L-14 
ল্পু (Loop)  মন্রাল্ সস্টিমমন্ি, for লপু কস্টর্ডিন্র্, টস-সপ্রাগ্রাটমং প্রা টি যাল্ (অযাল্মগাটরদম ও সলাচািসসহ), টস-সপ্রাগ্রাটমং প্রা টি যাল্ 
(অযাল্মগাটরদম ও সলাচািসসহ) 

L-15 
while কস্টর্ডিন্র্,do... while  কস্টর্ডিন্র্, continue কস্টর্ডিন্র্, goto কস্টর্ডিন্র্, টস-সপ্রাগ্রাটমং প্রা টি যাল্ (অযাল্মগাটরদম ও 
সলাচািসসহ)। 

L-16 
অযামর, অযামর সভটরময়েমল্র মান টনধ্সারণ্, অযামর সভটরময়েমল্র সাইজ টনধ্সারণ্, টিমাটত্র  অযামর, টিমাটত্র  অযামরর উপাদান, টিমাটত্র  
অযামরর উপাদামনর মান টনধ্সারণ্। 

L-17 
েহুমাটত্র  অযামর, টস ভাষার িাংশন পটরটচটি, ল্াইমেটর িাংশন, ইউজার-টিিাইন্ি িাংশন, িাংশমনর টেটভন্ন উপাদান, িাংশমনর 
েণ্সনা, ফাাংশন কল, ফাাংশন কপ্রাডর্ার্াইপ, ফাাংশডনর মরর্ানস  র্াইপ ও মরর্ানস কস্টর্ডিন্র্। 

চিুথ্স অধ্যায়: ওময়ে টিজাইন পটরটচটি এেং HTML 

অধ্যায়-৪ 

L-18 
ওময়ে টিজাইমনর ধ্ারণ্া,ব্রাউজার, র্ািস ইমিন, ওডয়ব র্াইডর্র কাঠাডিা, HTML এর কিৌমলক মবেয়র্িহূ, এইিমর্এিএল এমলডিন্র্, 
(এমলডিন্র্ কলখার মনয়ি, কহমোং, প্রডয়াজনীয় মকছু এমলডিন্র্)। 

L-19 
কর্ক্সর্ ফরিযামর্াং, মবমিন্ন র্যাডের বযবহার, স্টাইল অযামট্রমবউর্, হাইপারটল্ঙ্ক, টচত্র ো ইমমজ (Image) সযাগ  রা, বযানার, ছমবর র্াইজ 
মনধ্সারর্ করা, ছমবর Alignment মনধ্সারর্ করা, 

L-20 র্ারর্ী বা কর্মবল, ওডয়ব কপইডজ বাাংলা কিখাডনা, div ও span এমলডিন্র্, ওডয়ব কপইজ মেজাইমনাং,  

L-21 
আইটপ অযামেস, সিামমইন সনম, ওময়ে অযামেস, ওডয়ব কহামস্টাং, ওডয়ব র্ািসার, ওডয়ব র্াইর্ পাবমলমশাং, সজৃনশীল্ প্রযা টিস, 
েহুটনেসাচটন প্রযা টিস। 

প্রথ্ম অধ্যায়: িথ্য ও সযাগামযাগ প্রযটুি: টেশ্ব ও োংল্ামদশ সপ্রটক্ষি 
অধ্যায়-১ L-22 সম্পণূ্স অধ্যায় 

টিিীয় অধ্যায়:  টমউটনম শন টসমস্টমস এেং সনিওয়াট সং 
অধ্যায়-২ L-23 সম্পণূ্স অধ্যায় 

 

অনলাইন কপ্রাগ্রাি র্াংক্রান্ত কর্ডকান তডথযর জন্য মনডনাক্ত নম্বরগুডলাডত কর্াোডর্াে করুন 
 

ঢাকার শাখার্িূহ : মিরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনের-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্র্নডিন্র্-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, কিাহাম্মিপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০১ 
র্াইন্স লযাব.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসডের্-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আমজিপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শামন্তনের-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, িামলবাে-০১৭১৩-২৩৬৭০২ 
িমতমিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, বার্াডবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনেী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীবাজার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, র্াত্রাবাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯ 
িমনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ র্ািার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, োজীপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়র্েি-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, ককানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭ 
র্াংেী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, বকমশবাজার-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢাকার বাইডরর শাখার্িহূ : িয়িনমর্াংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, মকডশারেি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জািালপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 
র্াঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পাবনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬ মর্রাজেি-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রাংপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুমড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, োইবান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫ 
তর্য়িপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, বগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পুরহার্-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪ মিনাজপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকুরোাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রাজশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩ 
নওোাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডর্ার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, িাাঁপাইনবাবেি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুমিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফমরিপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২ 
র্ডশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫, র্াতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বমরশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, মর্ডলর্-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþর্বামড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩ 
নরমর্াংিী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮, কুমিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, িট্টগ্রাি (িকবাজার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪ 
িট্টগ্রাি (হামলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, কোপালেি-০১৭১৩-২৩৬৭৬০ 


