
D™¢vm একাডেমিক এন্ে এেমিশন ককয়ার 

১০ম কেমি একাডেমিক করাগ্রাি-২০২৩ (অনলাইন) 
বিজ্ঞান বিভাগ (বাাংলা ভার্সন) 

 

* পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, উচ্চতর গবিত, গবিত, জীিবিজ্ঞান এিং ICT এই ৬বি মবষডয়র ১০ম শ্রেবির র্মূ্পিস ফুল বসলেিাস পড়াডনা হডব। 
* Zoom App এর িাধ্যডি র্প্তাডহ ৫ মিন (রবি, শ্রসাম, মঙ্গে, বধু, িহৃঃ) Live Class অনুমিত হডব।  

*  র্বসডিাট– ১৮০ টি লেকচার (রমতমিন োবল কলকচাডরর ক্লার্ অনুমিত হডব) 
* কিাট পরীক্ষা এর সংখ্যা - Daily Live Exam - ৯০ টি, Daily Practice Exam – ৯০ টি, Chapter Wise Live Exam – ৩৭ টি।  
* রমতমট অনলাইন ক্লাডর্র িামি-কালার pdf ক্লার্ডনাট রিান করা হডব। 
* রমতমট অনলাইন ক্লাডর্র বভবিও বরলে শ্রিািথ পরীক্ষা পর্থন্ত বিক্ষার্থীলদর আইবিলত সংরবক্ষত র্াকলি। 
* এক্সপার্ট টর্চার পযানেনলর মাধ্যনম সার্টক্ষটিক Q & A সসর্া রিান করা হডব। 

* আনের টিনের ক্লানসর উপর Daily MCQ Live & Practice Exam (অনোইন)।  
* প্রটিটর্ টর্ষনে অধ্যাে সেনষ Chapter–wise Live CQ + MCQ Exam (অনোইন + ইনব্রাঞ্চ)।  
* সজৃনশীে উত্তরপত্রের লকন্দ্রীয় মূেযায়ন।  
* রমতমট পরীক্ষার এনাোইবসস বরলপািথ ও Auto SMS এ সরজাল্ট প্রিাে। 
* লকাসস টি ১৬,০০০/- (ল াে হাজার িাকা মাে)।  
* র্রার্মর ব্রাডে এডর্ অথবা Online Payment এর মাধ্যনম ভটিট হওো যানর্।  
* Website - www.udvash.com, Helpline - 09666775566 

 

অনোইন োইভ ক্লালসর সময়সূবি িাংো ভাসথন- দুপরু ৩:০০ িা ও সন্ধ্যা ৬:৩০ িা অনোইন োইভ এক্সালমর সময়সূবি 
সকাে ১০:০০ িা শ্রর্লক রাত ১০:০০ িা পর্থন্ত 

িেলি 
 

অনোইন ক্লাস ও এক্সাম রুবিন (পািথ-০২) 
 

তাবরখ ও িার োইভ ক্লাস (ভবতথকৃত বনজ বনজ িযাি িাইম অনুর্ায়ী) োইভ এক্সাম (সকাে ১০:০০ িা শ্রর্লক রাত ১০:০০ িা পর্থন্ত িেলি) 
২৬.০২.২৩ (রমববার) Live Class (P-13+14) পিাথসমবজ্ঞান: অধ্যায় – ১১ Daily Live Exam (B-07+08) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৭.০২.২৩ (কর্ািবার) Live Class (M-15+16) গমিত: অধ্যায় – ১৭ Daily Live Exam (P-13+14) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৮.০২.২৩ (মঙ্গলবার) Live Class (C-11+12) রর্ায়ন: অধ্যায় – ১১ Daily Live Exam (M-15+16) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০১.০৩.২৩ (র্ধু্বার) Live Class (HM-13+14) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ১৩ Daily Live Exam (C-11+12) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২০ .০৩.২৩ (র্হৃঃর্ার) Live Class (B-09+10) জীবমবজ্ঞান: অধ্যায় – ১১ Daily Live Exam (HM-13+14) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৪.০৩.২৩ (শটনবার) Chapter-wise Exam [Biology Chapter-11] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

০৫.০৩.২৩ (রমববার) Live Class (P-15+16) পিাথসমবজ্ঞান: অধ্যায় – ১১ Daily Live Exam (B-09+10) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৬.০৩.২৩ (কর্ািবার) 
Live Class (M-17+18) গমিত: অধ্যায় – ১৩ Daily Live Exam (P-15+16) MCQ (10×1=10); 10 min. 

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

০৭.০৩.২৩ (মঙ্গলবার) Live Class (C-13+14) রর্ায়ন: অধ্যায় – ১১ Daily Live Exam (M-17+18) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৮.০৩.২৩ (র্ধু্বার) ৮ মািথ িি-ই-িরাত উপেলক্ষ সকে অনোইন ক্লাস ও পরীক্ষা িন্ধ্ র্াকলি। 
০৯.০৩.২৩ (র্হৃঃর্ার) Live Class (B-11+12) জীবমবজ্ঞান: অধ্যায় – ১২ Daily Live Exam (C-13+14) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১১.০৩.২৩ (শটনবার) Chapter-wise Exam [Math Chapter-13] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

১২.০৩.২৩ (রমববার) Live Class (P-17+18) পিাথসমবজ্ঞান: অধ্যায় – ১১ Daily Live Exam (B-11+12) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৩.০৩.২৩ (কর্ািবার) Live Class (M-19+20) গমিত: অধ্যায় – ১০ Daily Live Exam (P-17+18) MCQ (10×1=10); 10 min 

১৪.০৩.২৩ (মঙ্গলবার) Live Class (C-15+16) রর্ায়ন: অধ্যায় – ১১ Daily Live Exam (M-19+20) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৫.০৩.২৩ (র্ধু্বার) Live Class (HM-15+16) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ১৩ Daily Live Exam (C-15+16) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৬.০৩.২৩ (র্হৃঃর্ার) Live Class (ICT-03+04) আইমর্মট: অধ্যায় – ০৫ Daily Live Exam (HM-15+16) MCQ (10×1=10); 10 min. 

১৮.০৩.২৩ (শটনবার) Chapter-wise Exam [Physics Chapter-11] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

১৯.০৩.২৩ (রমববার) Live Class (P-19+20) পিাথসমবজ্ঞান: অধ্যায় – ১২ Daily Live Exam (ICT-03+04) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২০.০৩.২৩ (কর্ািবার) 
Live Class (M-21+22) গমিত: অধ্যায় – ০৩ Daily Live Exam (P-19+20) MCQ (10×1=10); 10 min 

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

২১.০৩.২৩ (মঙ্গলবার) Live Class (C-17+18) রর্ায়ন: অধ্যায় – ১১ Daily Live Exam (M-21+22) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২২.০৩.২৩ (র্ধু্বার) Live Class (HM-17+18) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ০৫ Daily Live Exam (C-17+18) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৩.০৩.২৩ (র্হৃঃর্ার) Live Class (B-13+14) জীবমবজ্ঞান: অধ্যায় – ১২ Daily Live Exam (HM-17+18) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৫.০৩.২৩ (শটনবার) Chapter-wise Exam [H.Math Chapter-13] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

২৬.০৩.২৩ (রমববার) স্বাধীনতা বদিস উপেলক্ষয অনোইন ক্লাস ও এক্সাম িন্ধ্ র্াকলি । 
২৭.০৩.২৩ (কর্ািবার) Live Class (M-23+24) গমিত: অধ্যায় – ০৩ Daily Live Exam (B-13+14) MCQ (10×1=10); 10 min. 

২৮.০৩.২৩ (মঙ্গলবার) 
Live Class (C-19+20) রর্ায়ন: অধ্যায় – ১২ Daily Live Exam (M-23+24) MCQ (10×1=10); 10 min  

Chapter-wise Exam [Chemistry Chapter-11] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

২৯.০৩.২৩ (র্ধু্বার) Live Class (HM-19+20) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ৫ Daily Live Exam (C-19+20) MCQ (10×1=10); 10 min. 

৩০.০৩.২৩ (র্হৃঃর্ার) Live Class Class (B-15+16) জীবমবজ্ঞান: অধ্যায় – ১২ Daily Live Exam (HM-19+20) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০১.০৪.২৩ (শটনবার) Chapter-wise Exam [Biology Chapter-12] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

০২.০৪.২৩ (রমববার) Live Class (P-21+22) পিাথসমবজ্ঞান: অধ্যায় – ১২ Daily Live Exam (B-15+16) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৩.০৪.২৩ (কর্ািবার) 
Live Class (M-25+26) গমিত: অধ্যায় – ১৪ Daily Live Exam (P-21+22) MCQ (10×1=10); 10 min  

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

০৪.০৪.২৩ (মঙ্গলবার) Live Class (C-21+22) রর্ায়ন: অধ্যায় – ১২ Daily Live Exam (M-25+26) MCQ (10×1=10); 10 min. 

০৫.০৪.২৩ (র্ধু্বার) 
Live Class (HM-21+22) উচ্চতর গমিত: অধ্যায় – ০৬ Daily Live Exam (C-21+22) MCQ (10×1=10); 10 min. 

Chapter-wise Exam [Physics Chapter-12] (CQ 2×10=20); Time: 50min & (MCQ 10×1=10); Time: 10min. 

০৬.০৪.২৩ (র্হৃঃর্ার) Live Class (ICT-05+06) আইমর্মট: অধ্যায় – ০৫ Daily Live Exam (HM-21+22) MCQ (10×1=10); 10 min 
 

অনোইলন ক্লাস ও পরীক্ষা পদ্ধবত:  
*  Live Class অনুমিত হডব Zoom App এর িাধ্যডি। এজন্য রডতযক মশক্ষাথসীডক আডগ কথডকই মনডজর শ্রমািাইে/েযাপিপ/শ্রিস্কিলপ Zoom App Install কডর রাখার জন্য অনুডরাধ্ করা হল।  
*  Live Class & Exam মিডত udvash.com এই ওডয়বর্াইডট মগডয় ‘Join Now’ কিনুযডত মক্লক কডরা। ক্লার্ ও পরীক্ষায় অাংশগ্রহি করডত D™¢vm এর িেম কেমির একাডেমিক করাগ্রাডি 

কতািার ভমতসকৃত করমজডেশন নম্বর বযবহার কডর Login কডরা। 
*  Daily Live Exam গুডলা রুমটডন উডেমখত তামরখ অনুযায়ী সকাে ১০:০০ িা শ্রর্লক রাত ১০:০০ িা পর্থন্ত চলডব। এই র্িডয়র িডধ্য একজন মশক্ষাথসী উক্ত Live Exam-এ একবারই 

অাংশগ্রহি করডত পারডব। তডব অমধ্ক অনুশীলডনর জন্য মশক্ষাথসীরা একই মর্ডলবাডর্র Practice Exam এ একামধ্কবার অাংশগ্রহি করডত পারডব। 

১০ম শ্রেণির একাডেণিক শ্ররাগ্রাডির ফুল ণিডেবাি-২০২৩ (অনোইন) 
 

পদার্থবিজ্ঞান  
অধযায় ক্লাস শ্রেকিার টসত্রেবাস 

অধযায়-১১ 
চল টর্দ্যযৎ 

Day-07 
P-13 টর্দ্যযৎ প্রর্াহ, িটিৎচালক েটি এর্ং টর্ভর্ পার্টকয, পটরর্াহী, অপটরর্াহী ও অধ্সপটরর্াহী পিার্ট, টর্দ্যযৎ প্রর্ানহর টিক। 
P-14 টর্ভর্ পার্টকয এর্ং িটিৎ প্রর্ানহর মনধ্য সম্পকটঃ ও’সমর সূত্র, সরাধ্, আনপটক্ষক সরাধ্ ও সরাধ্ সংক্রান্ত সমসযা। 

Day-08 
P-15 র্িটেী র্া সাটকটর্, িূলয সরাধ্ (নেিী র্িটেী ও সমান্তরাল র্িটেী)। 
P-16 র্িটেী ও িুলযনরাধ্ সংক্রান্ত োটিটিক সমসযা। 

Day-09 
P-17 িটিৎ ক্ষমিা, টর্দ্যযৎ পটরর্হে, িটিৎ ক্ষমিা সংক্রান্ত সমসযার্টল। 
P-18 টর্দ্যযনির টেরাপি র্যর্হার, র্াসার্াটিনি িটিৎ র্িটেীর েকো, োটিটিক সমসযার্টল টরটভউ। 

অধযায়-১২ 
টর্দ্যযনির সচৌম্বক 

টক্রো 

Day-10 
P-19 চুম্বক, টর্দ্যযনির চুম্বক টক্রো, সটলেনেড। 
P-20 িাটিিচুম্বক, িটিৎ প্রর্াহী িানরর উপর চুম্বনকর প্রভার্। 

Day-11 
P-21 টডটস সমার্র, িাটিিনচৌম্বক আনর্ে, সজোনরর্র। 
P-22 ট্রান্সফমটার ও সকল োটিটিক সমসযার্টল। 

 

রসায়ন 
অধযায় ক্লাস শ্রেকিার টসত্রেবাস 

অধযায়-১১  Day-06 
C-11 অযাডরাডিমটক হাইডরাকাবসন, র্ম্পকৃ্ত হাইডরাকাবসন (অযালডকন)। 
C-12 অযালডকডনর রস্তুমত ও ববমশষ্ট্যিূলক মবমিয়া। 

https://youtu.be/EOfpUBBCe8U
http://www.udvash.com/
https://online.udvash-unmesh.com/Account/Login
https://zoom.us/download
https://udvash.com/
https://online.udvash-unmesh.com/Account/Login


খমনজ র্ম্পি: 
জীবাশ্ম 

Day-07 
C-13 অর্ম্পকৃ্ত হাইডরাকাবসন: অযালমকন ও অযালকাইন। 
C-14 অযালমকন ও অযালকাইডনর রস্তুমত ও ববমশষ্ট্যিূলক মবমিয়া। 

Day-08 
 

C-15 অযালডকাহল, অযালমেহাইে, ফ্যামট এমর্ে রস্তুমত, ফ্যামট এমর্ডের রার্ায়মনক ধ্িস। 
C-16 অযালডকাহল, অযালমেহাইে, ফ্যামট এমর্ে এর ববমশষ্ট্য িূলক মবমিয়া। 

Day-09 
C-17 হাইডরাকাবসন কথডক অযালডকাহল, অযালমেহাইে ও বজব এমর্ে রস্তুমত। 
C-18 অযালডকাহল, অযালমেহাইে ও বজব এমর্ডের বযবহার, পমলিার, রূপান্তর, গুরুত্বপিূস মবমিয়া। 

অধযায়-১২ 
আিাডির জীবডন 

রর্ায়ন 

Day-10 
C-19 গহৃস্থামলর রর্ায়ন (খািয লবি, কবমকাং পাউোর, মর্রকা বা মভডনগার, ককািল পানীয়), 
C-20 পমরষ্কার পমরচ্ছন্নতায় রর্ায়ন (কাপড় কাচা কর্াো, টয়ডলট মক্লনার) । 

Day-11 
C-21 র্াবান, মেটারডজন্ট মিয়া ককৌশলর্হ, মিমচাং পাউোর। 
C-22 গুরুত্বপিূস রার্ায়মনক মবমিয়া ও মিয়া ককৌশল (পনুঃ আডলাচনা)। 

 
 
 

উচ্চতর গবিত 
অধযায় ক্লাস শ্রেকিার টসত্রেবাস 

অধযায়-১৩ 
    ঘে জযাটমটি 

Day-07 
HM-13 সোলক, অনুেীলেী-১৩ (১৪-২০)। 
HM-14 টপ্রজম, টপরাটমড, উিাহরি। 

Day-08 
HM-15 অনুেীলেী-১৩ (২৫-২৮)। 
HM-16 সযৌটেক ঘের্স্তু, অনুেীলেী-১৩ (১-৬ এর্ং ২৯, ৩০) । 

অধযায়-০৫  
সমীকরণ 

Day-09 
HM-17 (দ্যই চলকটর্টেষ্ট সূচক সমীকরি সজার্, উিাহরি) অনুেীলেী-৫.৬। 
HM-18 সলখ্টচনত্রর সাহানযয টিঘাি সমীকরনির সমাধ্াে, অনুেীলেী-৫.৭ (১-১২) । 

Day-10 
HM-19 অনুেীলেী-৫.৭ (১৩-১৭)। 
HM-20 অধ্যায়-৫ (পুেঃ আনলাচো)। 

অধযায়-০৬  
অসমতা 

Day-11 
HM-21 অসমিার ধ্ারিা , উিাহরি, অনুেীলেী-৬.১ (সম্পিূট), অসমিার র্যর্হার, অনুেীলেী-৬.২ এর উিাহরি। 
HM-22 অনুেীলেী-৬.২ (১-১১) । 

 
 

গবিত 
অধযায় ক্লাস শ্রেকিার টসত্রেবাস 

অধযায়-১৭ 
পটরসংখ্যাে 

Day-08 
M-15 মধ্যনকর ধ্ারিা, উিাহরি, অনুেীলেী- ১৭। 
M-16 রচুরডকর ধ্ারিা, উিাহরি, অনুেীলেী- ১৭ । 

অধযায়-১৩ 
সসীম ধ্ারা 

 
Day-09 

M-17 
প্রর্ম n সংখ্যক স্বাভাটর্ক সংখ্যার র্েট ও ঘনের সমটষ্ট টেিটে, অনুেীলেী ১৩.২ (১৮, ১৯, ২০, ২১) কাজ, উিাহরি ,গুনিাত্তর ধ্ারা, র্াধ্ারি পি, 
উিাহরি, অনুেীলেী-১৩.২ (১-৫, ৭, ৮-১১)। 

M-18 
গুনিাত্তর ধ্ারার সমটষ্ট টেিটে, অনুেীলেী- ১৩.২ (৬, ১২-১৭, ২২-২৫)। 
HW: (উিাহরি-১২)। 

অধযায়-১০ 
িূরত্ব ও উচ্চিা 

Day-10 
M-19 উন্নটি সকাি ও অর্েটি সকাি, উিাহরি, অনুেীলেী-১০ (১-১৩)। 
M-20 অনুেীলেী- ১০ (১৪-২১), কাজ। 

অধযায়-০৩ 
র্ীজোটিটিক রাটে 

Day-11 
M-21 র্াস্তর্ সমসযা সমাধ্ানে র্ীজোটিটিক সূত্র েঠে ও প্রনোে (সিে র্া প্রাপয, সমে ও কাজ, সমে ও িূরত্ব) টর্ষেক, অনুেীলেী- ৩.৫ (১৪-১৯)। 
M-22 র্াস্তর্ সমসযা সমাধ্ানে র্ীজোটিটিক সূত্র েঠে ও প্রনোে (েল ও সচৌর্াচ্চা, লাভ-ক্ষটি) টর্ষেক, অনুেীলেী- ৩.৫ (২০-২৫)। 

Day-12 
M-23 র্ীজোটিটিক সতূ্র েঠে (টর্টেনোে-মুোফা সংক্রান্ত), অনুেীলেী-৩.৫ ( ৩৩-২৬ )। 
M-24 অনুেীলেী- ৩.৫ (৩৪-৩৮)। 

অধযায়-১৪ 
অনুপাি, সিেৃিা ও 

প্রটিসমিা 
Day-13 

M-25 অনুপাি ও  সমানুপানির ধ্মট, জযাটমটিক সমানুপাি, উপপািয: ২৮, ২৯, ৩০, ৩১। 

M-26 অনুেীলেী- ১৪.১ (১-৫)। 
 
 

জীিবিজ্ঞান 
অধযায় ক্লাস শ্রেকিার টসত্রেবাস 
অধযায়-১১ 

জীনর্র প্রজেে 
Day-05 

B-09 
B-10 

প্রািীর প্রজেে ও টেনষক, টেনষনকর সমৌটলক িাৎপযট, মাের্ প্রজেনে হরনমানের ভূটমকা। 
ভ্রূনির টর্কাে, অমরা, ভ্রূি আর্রিী, প্রজেে- সংক্রান্ত সরাে (এইডস)। 

অধযায়-১২ 
জীনর্র র্ংেেটি ও 

টর্র্িটে 

Day-06 
B-11 জীনর্র র্ংেেটি, র্ংে পরম্পরাে চাটরটত্রক বর্টেষ্টয র্হেকারী উপািাে (র্ংেেটির্স্তু), সক্রানমানসাম, DNA। 
B-12 RNA, টজে, DNA অনুটলপে। 

Day-07 
B-13 টডএেএ সর্স্ট, , মানুনষর টলঙ্গ টেধ্টারি। 
B-14 সজনেটর্ক টডসঅডটার র্া র্ংেেটি র্যাটধ্/অস্বাভাটর্কিা (কালার ব্লাইন্ডনেস র্া র্িটান্ধিা, র্যালানসটমো)। 

Day-08 
B-15 বজর্ টর্র্িটে িত্ত্ব, জীর্নের আটর্ভটার্। 
B-16 ডারউইনের মির্াি ও প্রজাটির টর্নক র্াকাে টর্র্িটনের গুরুত্ব। 

 
 
 

আইবসবি 
অধযায় ক্লাস শ্রেকিার টসত্রেবাস 

অধযায়-০৫ 
মাটল্টটমটডো ও 

গ্রাটফক্স 

Day-02 

ICT-03 

টসনলকেে রু্ল এর্ং মভু রু্ল পেুঃআনলাচো, টসনলকেে স্থাোন্তটরি করা, ভাসমাে টসনলকেেটর্ রঙ টিনে পরূি করা, টফিার-এর র্যর্হার, লযানসা রু্ল 
ও পটলনোোল লযানসা রু্নলর সাহানযয টসনলক্ট করা, সরাক, ফাইল সসভ র্া সংরক্ষি করা, সলোর, েিুে সলোর যিু করা, র্াম্বনেইল আইকে, গুচ্ছ 
পযানলর্ এর্ং পযানলর্ যিু ও টর্যিু করা, সলোনর অর্নজক্ট বিটর করা, সর্ক্সর্ সলোর বিটর করা, এক ফাইনলর ছটর্ অন্য ফাইনল স্থাোন্তটরি করা, 
র্ানেটর্ সলোর টেধ্টারি করা, সলোনরর ওপাটসটর্ পটরর্িটে করা, সলোর র্াটিল কনর সিওো, একাটধ্নক সলোর একীভূি করা 

ICT-04 

কার্, কটপ, সপস্ট ও সপস্ট ইেরু্, ক্রপ রু্নলর র্যর্হার, সহলানো ছটর্ ক্রপ করা, ইনরজার রু্ল এর র্যর্হার সগ্রটডনেন্র্ রু্নলর সাহানযয সব্লন্ড বিটর করা, 
সগ্রাটডনেন্র্ রু্নলর সাহানযয টলটেোর সব্লন্ড বিটর করার জন্য, সেটডনেন্র্ সম্পািো, েিুে রঙ ও কালার স্টপস যিু করা ও র্াটিল করা, ছটর্র ঔজ্জ্বলয 
ও কেট্রাস্ট সমন্বে করা। 

Day-03 

ICT-05 

ইলানরর্র, ইলারর্নর েিুে ফাইল সখ্ালার জন্য, কানজর পটরনর্ে পটরটচটি, র্াইনর্ল র্ার, রু্লর্নক্সর প্রনোজেীে রু্লসমনূহর পটরটচটি, অর্নজনক্ট রঙ 
প্রনোে করা, কালার সগ্রটডনেন্র্ ও োে (Color, (,) Gradient (.) None (/), অর্নজক্ট সছার্/র্ি কনর সিখ্া, হ্যান্ড রু্নলর সাহানযয পষৃ্ঠা/অর্নজনক্টর 
অর্স্থাে পটরর্িটে, অর্নজক্ট অর্নলাকনের পটরনর্ে, অর্নজক্ট বিটর করা, অর্নজক্ট টসনলক্ট করা এর্ং অর্নজনক্টর প্রান্তনরখ্া র্া পাি মুনছ সফলা, পার্ র্া 
প্রান্তনরখ্া, টসনলকেে রু্ল, ডাইনরক্ট টসনলকেে রু্ল, অর্নজক্ট গ্রুপ করা, অর্নজক্ট লক করা, কার্, কটপ সপস্ট কমানন্ডর র্যর্হার। 

ICT-06 

সলোর, েিুে সলোর বিটর করা, সলোর র্াটিল করা, সলোর একীভূি করা, অর্নজনক্ট রনঙর র্যর্হার, কালার পযানলর্, রং প্রনোে করা, সরানকর 
র্যর্হার, সপে ও সপটন্সল রু্ল, র্ন্ধ পার্ ও সখ্ালা র্া মুি পার্, সপটন্সল রু্ল ও সপে রু্ল, পার্ সম্পািোর কাজ, অযাংকর পনেন্র্ সযাে করা, এযাংকর 
পনেন্র্ র্াি সিওো, পানর্র র্ক্রিা সম্পিো, সলখ্ানলটখ্র কাজ, পনেন্র্ সর্ক্সর্, সলখ্া সম্পিাে, অক্ষর টসনলক্ট করা, অক্ষনরর রং পটরর্িটে করা, অক্ষর 
মুনছ সফলা, অক্ষর সছার্-র্ি করা, অক্ষরনক খ্ািাখ্াটি এর্ং পাোপাটে সছার্-র্ি করা, সর্জলাইে টেফর্, টলটডং, এটরো সর্ক্সর্, পানর্ র্াইপ করা, 
র্তৃ্তাকার অর্নজনক্টর র্াইনরর টিনক র্াইপ করা, মিু পানর্ সলখ্া টর্ন্যস্ত করা, অক্ষনরর আউর্লাইে বিটর করা, ইলানরর্নর ছটর্ র্া ইনমজ স্থাপে করা। 

 
 
 
 
 
 

অনোইন শ্ররাগ্রাম সংক্রান্ত শ্রর্লকান তলর্যর জন্য বনলনাক্ত নম্বরগুলোলত শ্রর্াগালর্াগ করুন 
 

ঢাকার িাখাসমূহ: বমরপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূপনগর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, কযান্িনলমন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তরা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭, শ্রমাহাম্মদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭০১ সাইন্স 
েযাি.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬ ফামথলগি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আবজমপুর-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, িাবন্তনগর-০১৭১৩-২৩৬৮৫৭, মাবেিাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২ মবতবিে-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, 
িাসালিা-০১৭১৩-২৩৬৭২২,িনেী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩ েক্ষ্মীিাজার-০১৭১৩-২৩৬৭২০, র্াত্রািাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, দবনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮ সাভার-০১৭১৩-২৩৬৭২১, 
গাজীপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬ নারায়িগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭১৭, শ্রকানাপাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭ িংগী-০১৭১৩২৩৬৭৫৯, িকবিিাজার-০১৭১৩২৩৬৭১২ বখেগাাঁও- ০১৭১৩২৩৬৭৬৮ 
 

ঢাকার িাইলরর িাখাসমূহ: ময়মনবসংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, বকলিারগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, জামােপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, শ্রিরপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯, িাঙ্গাইে-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭ 
পািনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬ বসরাজগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, রংপরু-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুবড়গ্রাম-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩, গাইিান্ধ্া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সসয়দপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১ 
িগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, জয়পুরহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪ বদনাজপুর-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩, ঠাকুরগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, রাজিাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬ 
নালিার-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, িাাঁপাইনিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭, কুবিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫ ফবরদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, মাগুরা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, র্লিার-০১৭১৩-২৩৬৭৩১ 
খেুনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫, সাতক্ষীরা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, িবরিাে-০১৭১৩-২৩৬৭৩০, বসলেি-০১৭১৩-২৩৬৭২৯ ব্রাþিিাবড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নরবসংদী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 
কুবমল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, শ্রনায়াখােী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫, শ্রফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, শ্রগাপােগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০, বিনাইদহ-০১৭১৩-২৩৬৭৬১ মুবন্সগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬২ 
িট্টগ্রাম (িকিাজার)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, িট্টগ্রাম (হাবেিহর)-০১৭১৩-২৩৬৭৫৮, মাবনকগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬৩, িুয়ািাঙ্গা-০১৭১৩২৩৬৭৬৪, িাাঁদপরু-০১৭১৩-২৩৬৭৬৫ 
কক্সিাজার-০১৭১৩-২৩৬৭৬৬, শ্রনত্রলকানা-০১৭১৩-২৩৬৭৬৭, ময়মনবসংহ (শ্রকবি)-০১৭১৩-২৩৬৭৬৯ 
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