D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার
HSC-ICT ফু ল ককার্স ২০২০ (অনলাইন)
(১ি ও ২য় বর্স, র্কল মবভাগ, বাাংলা ও ইাংডরমি ভার্সন)

* একাদশ-দ্বাদশ কেমির ICT এর র্ম্পূিস মর্ডলবার্ পড়াডনা হডব
* ককার্স মফ ৩০০০ (মিন হািার) টাকা। Online Payment এর

*
*
িাধ্যডি কপডিন্ট কডর ভমিস হডি হডব
*
* Zoom App এর িাধ্যডি র্প্তাডহ ২ মদন (শুক্র ও শমনবার) Live *
Class অনুমিি হডব
*

আডগর মদডনর ক্লাডর্র উপর Daily Live Exam অনুমিি হডব
প্রমি িঙ্গলবার Weekly Live Exam অনুমিি হডব
ককার্স কশডর্ িূলযায়ন পরীক্ষা অনুমিি হডব
অনলাইডন ভমিসর িন্য মভমিট করুন www.udvash.com
Helpline - 09666775566

বযাডের র্িয়র্ূমে : বাাংলা ভার্সন - র্কাল ৮:০০ টা, র্কাল ১০:৩০ টা, দুপুর ২:৩০ টা ও মবকাল ৪:৪৫ টা এবাং ইাংডরমি ভার্সন - র্ন্ধ্যা ৭:৩০ টা

ককার্স বযামপ্ত : ০৪ কর্ডেম্বর, ২০২০ হডি ০১ মেডর্ম্বর, ২০২০ পর্সন্ত েলডব
কিাট ক্লার্ র্াংখ্যা- ২৫ মট, Daily Live Exam- ২৫ মট, Weekly Live Exam- ১২ মট, িূলযায়ন পরীক্ষা- ১ মট

অনলাইন লাইভ ক্লার্ ও এক্সাি রুমটন
০২.০৯.২০২০ (বুধ্বার) ওমরডয়ডন্টশন কর্মিনার Zoom App এর িাধ্যডি (র্িয় ও মলাংক SMS এ িানাডনা হডব)
িামরখ্ ও বার

লাইভ ক্লার্ (ভমিসকৃি মনি মনি বযাে টাইি অনুর্ায়ী)

লাইভ এক্সাি (র্কাল ১০ টা কেডক রাি ১০ টা পর্সন্ত েলডব)

০৪.০৯.২০ (শুক্রবার)

Live Class (Lecture-01); অধ্যায় - ৩

----

০৫.০৯.২০ (শমনবার)

Live Class (Lecture -02); অধ্যায় - ৩

Daily Live Exam (Lecture-01) MCQ (10×1=10); 10 min.

০৮.০৯.২০ (িঙ্গলবার)

Weekly Live Exam-01 (Lecture-1, 2) CQ (2×10=20); 60 min. & MCQ (20×1=20); 15 min.

১১.০৯.২০ (শুক্রবার)

Live Class (Lecture -03); অধ্যায় - ৩

Daily Live Exam (Lecture-02) MCQ (10×1=10); 10 min.

১২.০৯.২০ (শমনবার)

Live Class (Lecture -04); অধ্যায় - ৩

Daily Live Exam (Lecture-03) MCQ (10×1=10); 10 min.

১৫.০৯.২০ (িঙ্গলবার)

Weekly Live Exam-02 (Lecture-3, 4) CQ (2×10=20); 60 min. & MCQ (20×1=20); 15 min.

১৮.০৯.২০ (শুক্রবার)

Live Class (Lecture -05); অধ্যায় - ৩

Daily Live Exam (Lecture-04) MCQ (10×1=10); 10 min.

১৯.০৯.২০ (শমনবার)

Live Class (Lecture -06); অধ্যায় - ৩

Daily Live Exam (Lecture-05) MCQ (10×1=10); 10 min.

২২.০৯.২০ (িঙ্গলবার)

Weekly Live Exam-03 (Lecture-5, 6) CQ (2×10=20); 60 min. & MCQ (20×1=20); 15 min.

২৫.০৯.২০ (শুক্রবার)

Live Class (Lecture -07); অধ্যায় - ৩

Daily Live Exam (Lecture-06) MCQ (10×1=10); 10 min.

২৬.০৯.২০ (শমনবার)

Live Class (Lecture -08); অধ্যায় - ৩

Daily Live Exam (Lecture-07) MCQ (10×1=10); 10 min.

২৯.০৯.২০ (িঙ্গলবার)

Weekly Live Exam-04 (Lecture-7, 8) CQ (2×10=20); 60 min. & MCQ (20×1=20); 15 min.

০২.১০.২০ (শুক্রবার)

Live Class (Lecture -09); অধ্যায় - ৫

Daily Live Exam (Lecture-08) MCQ (10×1=10); 10 min.

০৩.১০.২০ (শমনবার)

Live Class (Lecture -10); অধ্যায় - ৫

Daily Live Exam (Lecture-09) MCQ (10×1=10); 10 min.

০৬.১০.২০ (িঙ্গলবার)

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

০৯.১০.২০ (শুক্রবার)

Live Class (Lecture -11); অধ্যায় - ৫

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

১০.১০.২০ (শমনবার)

Live Class (Lecture -12); অধ্যায় - ৫

Daily Live Exam (Lecture-11) MCQ (10×1=10); 10 min.

১৩.১০.২০ (িঙ্গলবার)

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

১৬.১০.২০ (শুক্রবার)

Live Class (Lecture -13); অধ্যায় - ৫

Daily Live Exam (Lecture-12) MCQ (10×1=10); 10 min.

১৭.১০.২০ (শমনবার)

Live Class (Lecture -14); অধ্যায় - ৫

Daily Live Exam (Lecture-13) MCQ (10×1=10); 10 min.

২০.১০.২০ (িঙ্গলবার)

Weekly Live Exam-07 (Lecture-13, 14) CQ (2×10=20); 60 min. & MCQ (20×1=20); 15 min.

২৩.১০.২০ (শুক্রবার)

Live Class (Lecture -15); অধ্যায় - ৫

Daily Live Exam (Lecture-14) MCQ (10×1=10); 10 min.

২৪.১০.২০ (শমনবার)

Live Class (Lecture -16); অধ্যায় - ৫

Daily Live Exam (Lecture-15) MCQ (10×1=10); 10 min.

২৭.১০.২০ (িঙ্গলবার)

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

৩০.১০.২০ (শুক্রবার)

Live Class (Lecture -17); অধ্যায় - ৫

Daily Live Exam (Lecture-16) MCQ (10×1=10); 10 min.

৩১.১০.২০ (শমনবার)

Live Class (Lecture -18); অধ্যায় - ৪

Daily Live Exam (Lecture-17) MCQ (10×1=10); 10 min.

০৩.১১.২০ (িঙ্গলবার)

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

০৬.১১.২০ (শুক্রবার)

Live Class (Lecture -19); অধ্যায় - ৪

Daily Live Exam (Lecture-18) MCQ (10×1=10); 10 min.

০৭.১১.২০ (শমনবার)

Live Class (Lecture -20); অধ্যায় - ৪

Daily Live Exam (Lecture-19) MCQ (10×1=10); 10 min.

১০.১১.২০ (িঙ্গলবার)

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

১৩.১১.২০ (শুক্রবার)

Live Class (Lecture -21); অধ্যায় - ৪

Daily Live Exam (Lecture-20) MCQ (10×1=10); 10 min.

১৪.১১.২০ (শমনবার)

Live Class (Lecture -22); অধ্যায় - ১

Daily Live Exam (Lecture-21) MCQ (10×1=10); 10 min.

১৭.১১.২০ (িঙ্গলবার)

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

২০.১১.২০ (শুক্রবার)

Live Class (Lecture -23); অধ্যায় - ২

Daily Live Exam (Lecture-22) MCQ (10×1=10); 10 min.

২১.১১.২০ (শমনবার)

Live Class (Lecture -24); অধ্যায় - ৬

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

২৪.১১.২০ (িঙ্গলবার)
২৭.১১.২০ (শুক্রবার)
২৮.১১.২০ (শমনবার)
০১.১২.২০ (িঙ্গলবার)

Weekly Live Exam-12 (Lecture-23, 24) CQ (2×10=20); 60 min. & MCQ (20×1=20); 15 min.
Live Class (Lecture -25); অধ্যায় - ৬
----

Daily Live Exam (Lecture-24) MCQ (10×1=10); 10 min.
Daily Live Exam (Lecture-25) MCQ (10×1=10); 10 min.

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

অনলাইডন ক্লার্ ও পরীক্ষা পদ্ধমি:

*

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

*

Live Class & Exam মদডি udvash.com এই ওডয়বর্াইডট মগডয় ‘অনলাইন ক্লার্ ও পরীক্ষা’ কিনুযডি মক্লক কডরা। ক্লার্ ও পরীক্ষায় অাংশগ্রহি
করডি D™¢vm এর একাদশ-দ্বাদশ কেমির ICT ফু ল ককার্স কপ্রাগ্রাডি কিািার ভমিসকৃি করমিডেশন নম্বর বযবহার কডর Login কডরা।

*

Daily Live Exam গুডলা রুমটডন উডেমখ্ি িামরখ্ অনুর্ায়ী র্কাল ১০:০০ টা কেডক রাি ১০:০০ টা পর্সন্ত েলডব। এই র্িডয়র িডধ্য একিন মশক্ষােসী
উক্ত Live Exam-এ একবারই অাংশগ্রহি করডি পারডব। িডব অমধ্ক অনুশীলডনর িন্য মশক্ষােসীরা একই মর্ডলবাডর্র Practice Exam এ একামধ্কবার
অাংশগ্রহি করডি পারডব। আর Weekly Live Exam রুমটডন উডেমখ্ি মনমদসষ্ট িামরডখ্ র্কাল ১০:০০ টা কেডক রাি ১০:০০ টা পর্সন্ত েলডব।

ICT মর্ডলবার্-২০২০ (অনলাইন)
অধ্যায়

কলকোর

L-01

L-02

অধ্যায়-৩

তথ্য ও যযোগোযযোগ প্রযুক্তি (Reference Book : প্রয ৌশলী মুক্তিবুর রহমোন স্যোর)
মর্ডলবার্
ৃ ীয় অধ্যোয়: স্ংখ্যো পদ্ধক্তত ও ক্তিক্তিটোল ক্তিভোইস্
তত

L-03
L-04
L-05
L-06
L-07
L-08

র্াংখ্যা আমবষ্কাডরর ইমিহার্, র্াংখ্যা পদ্ধমি, র্াংখ্যা পদ্ধমির প্রকারডভদ, স্থানীয় িান, বাইনামর র্াংখ্যা পদ্ধমি, কমম্পউটার মেিাইডন বাইনামর র্াংখ্যা পদ্ধমি
বযবহাডরর কারি, অকটযাল র্াংখ্যা পদ্ধমি, কহক্সাডেমর্ডিল র্াংখ্যা পদ্ধমি, অকটযাল ও কহক্সাডেমর্ডিল পদ্ধমির প্রডয়ািনীয়িা, র্াংখ্যা পদ্ধমির রূপান্তর, দশমিক
র্াংখ্যা পদ্ধমি কেডক অন্য কর্ ককান র্াংখ্যা পদ্ধমিডি রূপান্তডরর র্াধ্ারি মনয়ি, কর্ ককান র্াংখ্যা পদ্ধমি কেডক দশমিক র্াংখ্যা পদ্ধমিডি রূপান্তডরর র্াধ্ারি মনয়ি,
বাইনামর, অকটযাল ও কহক্সাডেমর্ডিল র্াংখ্যার িডধ্য পারস্পমরক রূপান্তর, বাইনামর গমিি, বাইনামর কর্াগ, মবডয়াগ, গুি, ভাগ।
মেহ্নর্ুক্ত র্াংখ্যা বা র্াইন্ে নাম্বার, মেহ্নর্ুক্ত র্াংখ্যার উপস্থাপনা, প্রকৃ ি-িান গঠন, 1 এর পমরপূরক গঠন, 2 এর পমরপূরক গঠন, মবপরীিকরি বা মনডগশন, 2 এর
পমরপূরক হডি বাইনামরডি রূপান্তর, 2 এর পমরপূরক কর্াগ, 2 এর পমরপূরক পদ্ধমি বযবহার কডর বাইনামর কর্াগ, মবডয়াগ, ককাে, BCD ককাে, আলফামনউডিমরক
ককাে, অযার্মক (ASCII) ককাে, EBCDlC Code, ইউমনডকাে, ইউমনডকাডের সুমবধ্া-অসুমবধ্া, বুমলয়ান অযালডিবরা।
বুমলয়ান ধ্রুবক ও েলক, বুমলয়ান স্বিঃমর্দ্ধ, দ্বদ্বি নীমি, বুমলয়ান পূরক বা বুমলয়ান পমরপূরক, বুমলয়ান উপপাদয, র্িযক র্ারিী, মে-িরগযাডনর উপপাদয,
লমিক ফাাংশন র্রলীকরি।
কিৌমলক লমিক কগইট, অর কগইট, অযান্ে কগইট, নট কগইট, র্াবসিনীন কগইট, ন্যান্ে ও নর কগইডটর র্াবসিনীনিা।
ক্তবযশষ যগইট (X-OR, X-NOR) কগইট, শুধ্ুিাত্র কিৌমলক কগইডটর র্াহাডর্য এক্স-অর কগইডটর বাস্তবায়ন, শুধ্ু ন্যান্ে কগইট দ্বারা X-OR কগইডটর বাস্তবায়ন,
শুধ্ুিাত্র কিৌমলক কগইডটর র্াহাডর্য এক্স-নর কগইডটর বাস্তবায়ন, শুধ্ু ন্যান্ে কগইট দ্বারা X-NOR কগইডটর বাস্তবায়ন, লমিক ফাাংশডনর র্রলডক লমিক
র্ামকসডটর িাধ্যডি বাস্তাবায়ন।
এনডকাোর, 4 to 2 বাইনামর এনডকাোর, 8 to 3 অকটযাল এনডকাোর, এনডকাোডরর বযবহার, মেডকাোর, 2 to 4 মেডকাোর, 3 to 8 মেডকাোর, মেডকাোর এর
বযবহার, অযাোর, হাফ-অযাোর, ফু ল-অযাোর, হাফ- অযাোডরর র্াহাডর্য ফু ল- অযাোডরর বাস্তবায়ন, বাইনামর অযাোর, পযারালাল বাইনামর অযাোর।
ক্তিপ-িপ, যরক্তিস্টোর, করমিস্টাডরর বযবহার, যরক্তিস্টোযরর প্র োরযভদ, যরক্তিস্টোযর যিটোর স্থোনোন্তর, করমিস্টাডরর গঠন, পযারালাল কলাে করমিস্টার, মশফ্ট করমিস্টার।
োউন্টোর, কাউন্টাডরর কিাে নাম্বার বা িমেউলার্, কাউন্টাডরর প্রকারডভদ, কাউন্টাডরর গঠন, মবগি বছডরর কবােস প্রশ্নর্িূহ।

পঞ্চম অধ্যোয়: যপ্রোগ্রোক্তমং ভোষো
L-09

L-10

L-11
অধ্যায়-৫
L-12
L-13
L-14
L-15
L-16
L-17

কপ্রাগ্রাডির ধ্ারিা, মবমভন্ন স্তডরর কপ্রাগ্রাডির ভার্া, প্রেি প্রিন্ম বা ফসাস্ট কিনাডরশন ভার্া (1945), মদ্বিীয় প্রিন্ম বা কর্ডকন্ে কিনাডরশন ভার্া (1950), িৃিীয়
প্রিন্ম বা োেস কিনাডরশন ভার্া (1960), েিু েস প্রিন্ম বা কফােস কিনাডরশন ভার্া (1970), পঞ্চি প্রিন্ম বা মফফথ্ কিনাডরশন ভার্া (1980), ইন্টারডপ্রটার,
অযাডর্ম্বলার, কপ্রাগ্রাডির ভু ল, মর্ ভার্ায় কপ্রাগ্রাি উন্নয়ন পমরডবশ, ক্তস্-যপ্রোগ্রোক্তমং ভোষো, অযালডগামরদি, কলাোটস, কপ্রাগ্রাডির র্াংগঠন।
মর্-কপ্রাগ্রামিাংডয়র প্রােমিক ধ্ারিা, মর্ কপ্রাগ্রাডির ভার্ার দ্ববমশষ্টয, মর্ স্টযান্োেস লাইডেমর, ফাাংশডনর কহোর ফাইল, মর্ ভার্ার কপ্রাগ্রাডির গঠন, মর্ ভার্ার
একমট র্রল কপ্রাগ্রাি, কপ্রাগ্রাডি কেটার বযবহার, মর্ কপ্রাগ্রাডি বযবহৃি কযাডরক্টার কর্ট, কেটা টাইপ, কিৌমলক বা প্রােমিক কেটা টাইপ বা মবস্ট ইন কেটা
টাইপ, মর্ কপ্রাগ্রাডির কেটার পমরেয়, ধ্রুবক বা কনস্টযান্ট, েলক বা কভমরডয়বল, কীওয়ােস, েলক বা কভমরডয়বডলর কক্ষত্র ও র্ীিানা, েলক বা কভমরডয়বডলর
ইনপুট/আউপুট অপাডরশন, েলক বা কভমরডয়বডলর ক ার্িা, ইনপুট ও আউটপুট যস্টটযমন্ট।
ইউনোক্তর অপোযরটর, বোইনোক্তর অপোযরটর, অযোক্তরথ্যমক্তট অপোযরটর, ক্তরযলশনোল অপোযরটর, লক্তি যোল অপোযরটর, ক্তবটওয়োইি অপোযরটর, এস্োইনযমন্ট অপোযরটর,
ক্তন্িশনোল অপোযরটর, মো অপোযরটর, পোঙ্কচু যয়টর, যেশোল ক্তস্ম্বল, অপোযরটযরর অগ্রগণ্যতো, ক্তস্-যপ্রোগ্রোক্তমং প্রো ক্তট যোল (অযোলযগোক্তরদম ও যিোচোটটস্হ)।
কডন্রাল কস্টটডিন্ট, কমন্েশনাল কডন্রাল কস্টটডিন্ট, if কস্টটডিন্ট, if.... else কস্টটডিন্ট, কনডস্টে if কস্টটডিন্ট, else if কস্টটডিন্ট, switch কস্টটডিন্ট,
ক্তস্-যপ্রোগ্রোক্তমং প্রো ক্তট যোল (অযোলযগোক্তরদম ও যিোচোটটস্হ)।
লুপ (Loop) যন্রোল যস্টটযমন্ট, for লুপ কস্টটডিন্ট, ক্তস্-যপ্রোগ্রোক্তমং প্রো ক্তট যোল (অযোলযগোক্তরদম ও যিোচোটটস্হ)।
while কস্টটডিন্ট,do... while কস্টটডিন্ট, continue কস্টটডিন্ট, goto কস্টটডিন্ট, ক্তস্-যপ্রোগ্রোক্তমং প্রো ক্তট যোল (অযোলযগোক্তরদম ও যিোচোটটস্হ)।
অযোযর, অযোযর যভক্তরযয়বযলর মোন ক্তনধ্টোরণ্, অযোযর যভক্তরযয়বযলর স্োইি ক্তনধ্টোরণ্, ক্তিমোক্তি অযোযর, ক্তিমোক্তি অযোযরর উপোদোন, ক্তিমোক্তি অযোযরর
উপোদোযনর মোন ক্তনধ্টোরণ্।
বহুমোক্তি অযোযর, ক্তস্ ভোষোর ফোংশন পক্তরক্তচক্তত, লোইযেক্তর ফোংশন, ইউিোর-ক্তিফোইন্ি ফোংশন, ফোংশযনর ক্তবক্তভন্ন উপোদোন, ফোংশযনর বণ্টনো, ফাাংশন কল,
ফাাংশন কপ্রাডটাটাইপ, ফাাংশডনর মরটানস টাইপ ও মরটানস কস্টটডিন্ট।
মর্++ কপ্রাগ্রামিাং ভার্ার ধ্ারিা, কপ্রাগ্রাডির ভার্া মনবসােন, আদশস কপ্রাগ্রাি ও িার গুিাবমল, স্ ৃিনশীল প্রযো ক্তটস্, বহুক্তনবটোচক্তন প্রযো ক্তটস্।

চতু থ্ট অধ্যোয়: ওযয়ব ক্তিিোইন পক্তরক্তচক্তত এবং HTML
L-18
L-19
অধ্যায়-৪

L-20
L-21

ওযয়ব ক্তিিোইযনর ধ্োরণ্ো, ওযয়ব যপইি, ওযয়ব যপইযির ক্তবষয়বস্তু, ওযয়ব স্োইট, ওযয়ব যপোটটোল, ওযয়ব েোউিোর, HTML এর কিৌমলক মবর্য়র্িূহ,
এইেমটএিএল এর ধ্ারিা, HTML এর সুমবধ্া, HTML টযাগ, উপাদান, অযামরমবউট ও মর্নডটক্স পমরমেমি
ফরিযামটাং, মবমভন্ন টযাডগর বযবহার, হোইপোরক্তলঙ্ক, ক্তচি বো ইযমি (Image) যযোগ রো, বযানার, ছমবর র্াইি মনধ্সারি কর, ছমবর Alignment মনধ্সারি করা,
কটমবল, Table টযাডগর অযামরমবউট, ফমট ক্তিিোইন (Form Design), HTML যপযি বোংলো ফযন্টর বযবহোর, HTML নক্শো ও োঠোযমো যল-আউট, ওডয়ব
র্াইডটর কাঠাডিা, মর বা হায়ারারমককযাল, ওডয়ব মলাংকে বা কনটওয়াকস, ওডয়ব কপইি মেিাইমনাং,
আইক্তপ অযোযেস্, যিোযমইন যনম, ওযয়ব অযোযেস্, ওযয়ব স্োইযটর প্র োরযভদ, স্টযামটক ওডয়বর্াইট, স্টযামটক ওডয়বর্াইডটর সুমবধ্া-অসুমবধ্ার্িূহ,
োইনামিক ওডয়বর্াইট, োইনামিক ওডয়বর্াইডটর সুমবধ্া-অসুমবধ্ার্িূহ, ওডয়ব কহামস্টাং, ওডয়ব র্াভসার, ওডয়ব র্াইট পাবমলমশাং, স্ ৃিনশীল
প্রযো ক্তটস্, বহুক্তনবটোচক্তন প্রযো ক্তটস্।

প্রথ্ম অধ্যোয়: তথ্য ও যযোগোযযোগ প্রযুক্তি: ক্তবশ্ব ও বোংলোযদশ যপ্রক্তিত
অধ্যায়-১

L-22

স্ম্পূণ্ট অধ্যোয়

অধ্যায়-২

L-23

স্ম্পূণ্ট অধ্যোয়

ক্তিতীয় অধ্যোয়: ক্তমউক্তনয শন ক্তস্যস্টমস্ এবং যনটওয়োক্ত টং
ষষ্ঠ অধ্যোয়: যিটোযবি মযোযনিযমন্ট ক্তস্যস্টম
L-24
অধ্যায়-৬
L-25

যিটোযবযির ধ্োরণ্ো, ী (Key), প্রাইিামর কী, ফডরন কী, কেটাডবডির বযবহার, কেটাডবি িযাডনিডিন্ট মর্ডস্টি, কেটাডবি িযাডনিডিন্ট মর্ডস্টডির
প্রধ্ান কাি, মরডলশনাল কেটাডবি িডেল, মরডলশনাল কেটাডবি িযাডনিডিন্ট মর্ডস্টডির দ্ববমশষ্টয, মরডলশনাল কেটাডবি িযাডনিডিন্ট মর্ডস্টডির
বযবহার, কেটাডবি দ্বিমর, কেটা টাইপ, ককাডয়মর: কেটাডবি কেডক করকেস অনুর্ন্ধ্ান ও উপস্থাপন, কুডয়মর ভার্া, কেটা র্মটসাং বা র্ািাডনা, ইনডেক্স,
ইনডেমক্সাংডয়র সুমবধ্ার্িূহ ও অসুমবধ্ার্িূহ।
কেটাডবি মরডলশন/মরডলশনমশপ, মরডলশনমশপ মেমগ্র, মরডলশনমশডপর প্রকারডভদ, দু’মট কটমবডলর িডধ্য মরডলশন দ্বিমরকরি, করডপাডরট কেটাডবি,
র্রকামর প্রমিিাডন কেটাডবডির বযবহার, কেটা মর্মকউমরমট, কেটা এনমক্রপশন, কগাপন কী এনমক্রপশন, পাবমলক কী এনমক্রপশন, র্ ৃিনশীল প্রযাকমটর্,
বহুমনবসােমন প্রযাকমটর্, Form, Wizard।

অনলাইন কপ্রাগ্রাি র্াংক্রান্ত কর্ডকান িডেযর িন্য মনডনাক্ত নম্বরগুডলাডি কর্াগাডর্াগ করুন
ঢাকার শাখ্ার্িূহ : মিরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্টনডিন্ট-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, কিাহাম্মদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭০১
র্াইন্স লযাব.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসডগট-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আমিিপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শামন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, িামলবাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২
িমিমিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, বার্াডবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনেী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীবািার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, র্াত্রাবাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯
দমনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ র্াভার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গািীপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নারায়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, ককানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭
ঢাকার বাইডরর শাখ্ার্িূহ : িয়িনমর্াংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, মকডশারগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, িািালপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯
টাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, পাবনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬ মর্রািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রাংপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুমড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গাইবান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫
দ্বর্য়দপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, বগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, িয়পুরহাট-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪ মদনািপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকুরগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রািশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩
নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডটার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, োাঁপাইনবাবগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুমষ্টয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফমরদপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২
র্ডশার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, খ্ুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫, র্ািক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বমরশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, মর্ডলট-০১৭১৩-২৩৬৭২৯ োþিবামড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩
নরমর্াংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮, কুমিো-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়াখ্ালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, েট্টগ্রাি (েকবািার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪
েট্টগ্রাি (হামলশহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮

