
    ক্যারিয়াি এন্ড রিলস এক্াডডরি 
(GKwU D™¢vm-D‡b¥l cÖwZôvb) 

৪৩তি BCS রলরিত ক্র্যাশ কক্াসস (অনলাইন)   
 

*    ৪৩তম BCS লিলিত প্রোগ্রোমম সর্বমমোট ৫৮রি প্িকচোর ক্লোস, ৫৮রি লিলিত 
এক্সোম, ১৪রি ইভোিুমেশন প্টস্ট, ১৩রি সোর্মেক্ট প্টস্ট, ০৬রি ফোইনোি মমেি 
প্টস্ট অনুলিত হমর্। 

*   প্ োছোমনো রস্তুলতর েন্য লর্ষেলভলিক ১২রি লিলিত লরপোমরশন রু্ক, ০১রি লিলিত 
রশ্নর্্োাংক, ০২রি লরমটটে ম্োপ রু্ক (র্োাংিোমেশ ও আর্ন্বেোলতক) এর রিডন্িড 
ক্রি রেোন করো হমর্। 

*    সকি ক্লোস অনিোইমন Zoom App এর মোধ্্মম অনুলিত হমর্।  
*    রলতলট ক্লোমসর মোলি-কোিোর pdf ক্লোসমনোট রেোন করো হমর্ 
*    রলতলট ক্লোমসর রিডে রিরডও প্েিোর র্্র্স্থো থোকমর্ 

*  রলতলট পরীক্ষোর তোৎক্ষলিক এনালাইরসস রিডিািস রেশবন করো হমর্  
*   প্েইলি লিলিত প্টস্ট অনলাইন  এর্াং ইভ্োিুমেশন প্টস্ট, সোর্মেক্ট প্টস্ট ও ফোইনোি 
 মমেি প্টস্ট রিরিক্যারল ও অনলাইন উভে পদ্ধলতমত অনুলিত হমর্।    
*  একেন BCS রত্োশী প্েশর্্োপী D™¢vm-D‡b¥l এর প্েমকোমনো শোিোে পরীক্ষো  

    লেমত পোরমর্ এর্াং প্েমকোমনো শোিো হমত লরমটটে র্ইসমূহ সাংগ্রহ করমত পোরমর্। 
*   Auto SMS এর মোধ্্মম রলতলট প্রেোি প্ররি করো হমর্। 
*   সরোসলর ব্রোমে এমস অথর্ো অনিোইন প্পমমটট এর মোধ্্মম ভলতব হওেো েোমর্। 
*   লর্স্তোলরত েোনমত অথর্ো অনিোইমন ভলতব হমত লভলেট করুন www.uttoron.academy 
*   Helpline - 09666775566 

 

অনলাইন লাইি ক্লাডসি সিয়সূরি 06:30pm অনলাইন লাইি এক্সাডিি সিয়সূরি 12:00am to 11:55pm 
 

ক্লাস ও এক্সাি রুরিন (িািস-০২) 
 

তারিি ও রিন লাইি ক্লাস (Zoom Live) লাইি এক্সাি (12:00am to 11:55pm) 

১৪.০৩.২২ (প্সোমর্োর) ইংডিরি-০৩ ইাংমরলে-০২ Written (50 Marks); 60 min. 

১৬.০৩.২২ (র্ধু্র্োর) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৫ ইাংমরলে-০৩ Written (50 Marks); 60 min. 

১৮.০৩.২২ (শুক্রর্োর) গারিরতক্ যরুি-০৫ আর্ন্েবোলতক লর্ষেোর্লি-০৫ Written (45 Marks); 85 min. 

১৯.০৩.২২ (শলনর্োর) ইংডিরি-০৪  োলিলতক েুলি-০৫ Written (50 Marks); 120 min. 

২০.০৩.২২ (রলর্র্োর) Evaluation Test-05 (আন্তিসারতক্ রিষয়ািরলিঃ প্িকচোর-০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫) Written (70 Marks); 120 min. 

২১.০৩.২২ (প্সোমর্োর) গারিরতক্ যরুি-০৬ ইাংমরলে-০৪ Written (30 Marks); 40 min. 

২৩.০৩.২২ (র্ধু্র্োর) ইংডিরি-০৫  োলিলতক েুলি-০৬ Written (50 Marks); 120 min. 

২৫.০৩.২২ (শুক্রর্োর) িাংলা-০৫ ইাংমরলে-০৫ Written (25 Marks); 30 min. 

২৭.০৩.২২ (রলর্র্োর) Evaluation Test-06 (ইংডিরিিঃ প্িকচোর-০১, ০২, ০৩, ০৪, ০৫) Written (65 Marks); 85 min. 

২৮.০৩.২২ (প্সোমর্োর) গারিরতক্ যরুি-০৭ র্োাংিো-০৫ Written (30 Marks); 45 min. 

৩০.০৩.২২ (র্ধু্র্োর) িাংলা-০৬  োলিলতক েুলি-০৭ Written (50 Marks); 120 min. 

০১.০৪.২২ (শুক্রর্োর) গারিরতক্ যরুি-০৮ র্োাংিো-০৬ Written (30 Marks); 45 min. 

০২.০৪.২২ (শলনর্োর) িাংলা-০৭  োলিলতক েুলি-০৮ Written (50 Marks); 120 min. 

০৩.০৪.২২ (রলর্র্োর) Evaluation Test-07 (গারিরতক্ যরুিিঃ প্িকচোর-০৫, ০৬, ০৭, ০৮) Written (50 Marks); 120 min. 

০৪.০৪.২২ (প্সোমর্োর) িাংলাডিশ রিষয়ািরল-০৫ র্োাংিো-০৭ Written (30 Marks); 45 min. 

০৬.০৪.২২ (র্ধু্র্োর) িাংলা-০৮ র্োাংিোমেশ লর্ষেোর্লি-০৫ Written (50 Marks); 70 min. 

০৮.০৪.২২ (শুক্রর্োর) িাংলা-০৯ র্োাংিো-০৮ Written (70 Marks); 85 min. 

০৯.০৪.২২ (শলনর্োর) িাংলাডিশ রিষয়ািরল-০৬ র্োাংিো-০৯ Written (70 Marks); 85 min. 

১০.০৪.২২ (রলর্র্োর) Evaluation Test-08 (িাংলািঃ প্িকচোর-০৫, ০৬, ০৭, ০৮, ০৯) Written (60 Marks); 90 min. 

১১.০৪.২২ (প্সোমর্োর) রিজ্ঞান ও িযরুি-০৬ র্োাংিোমেশ লর্ষেোর্লি-০৬ Written (50 Marks); 70 min. 

১৩.০৪.২২ (র্ধু্র্োর) িাংলাডিশ রিষয়ািরল-০৭ লর্জ্ঞোন ও রেুলি-০৬ Written (25 Marks); 50 min. 

১৫.০৪.২২ (শুক্রর্োর) িাংলাডিশ রিষয়ািরল-০৮ র্োাংিোমেশ লর্ষেোর্লি-০৭ Written (50 Marks); 70 min. 

১৬.০৪.২২ (শলনর্োর) রিজ্ঞান ও িযরুি-০৭ র্োাংিোমেশ লর্ষেোর্লি-০৮ Written (50 Marks); 70 min. 

১৭.০৪.২২ (রলর্র্োর) Evaluation Test-09 (িাংলাডিশ রিষয়ািরলিঃ প্িকচোর-০৪, ০৫, ০৬, ০৭) Written (100 Marks); 120 min. 

১৮.০৪.২২ (প্সোমর্োর) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৬ লর্জ্ঞোন ও রেুলি-০৭ Written (25 Marks); 50 min. 

২০.০৪.২২ (র্ধু্র্োর) রিজ্ঞান ও িযরুি-০৮ আর্ন্েবোলতক লর্ষেোর্লি-০৬ Written (45 Marks); 85 min. 

২২.০৪.২২ (শুক্রর্োর) রিজ্ঞান ও িযরুি-০৯ লর্জ্ঞোন ও রেুলি-০৮ Written (30 Marks); 55 min. 

২৩.০৪.২২ (শলনর্োর) আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল-০৭ লর্জ্ঞোন ও রেুলি-০৯ Written (30 Marks); 50 min. 

২৪.০৪.২২ (রলর্র্োর) Evaluation Test-10 (রিজ্ঞান ও িযরুিিঃ প্িকচোর-০৬, ০৭, ০৮, ০৯) Written (45 Marks); 85 min. 
 

অনলাইডন ক্লাস ও িিীক্ষা িদ্ধরত: 
 

 *  Live Class অনুলিত হমর্ Zoom App এর মোধ্্মম। এেন্য রমত্ক লশক্ষোথবীমক আম  প্থমকই লনমের প্মোর্োইি/ি্োপটপ/প্েস্কটমপ Zoom App Install  

 কমর রোিোর েন্য অনুমরোধ্ করো হমিো। 

 *  Live Class & Live Exam এ অাংশগ্রহি করমত www.uttoron.academy ওমের্সোইমট ল মে Join Now অপশমন লক্লক কমর ভলতবকৃত প্রলেমেশন নম্বর  

র্্র্হোর কমর Login করমত হমর্। 

 *  Daily live Exam গুমিো রুলটমন উলিলিত তোলরি ও সমে অনুেোেী অনুলিত হমর্। উলিলিত সমমের মমধ্্ একেন লশক্ষোথবী উি Live Exam-এ একর্োরই 

অাংশগ্রহি করমত পোরমর্।  

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


৪৩তি BCS রলরিত ক্র্যাশ কক্াসস এি রসডলিাস (িািস-০২) 
 

লেকচার রসডলিাস 
গারিরতক্ যরুি 

কলক্িাি-০৫ র্ীে োলিলতক সূত্রোর্লি, উৎপোেমক লর্মেষি, লিঘোত সমীকরি, র্ীে োলিলতক সরিীকরি, দুই ও লতন চিকলর্লশষ্ট সমীকরি, অসমতো।  
কলক্িাি-০৬ অনুক্রম, সমোর্ন্র ও গুমিোির ধ্োরো, সূচক ও ি োলরেম এর্াং তোমের ফোাংশন সমূহ। 

কলক্িাি-০৭ লর্ন্যোস, সমোমর্শ। 

কলক্িাি-০৮ প্সট তত্ত্ব ও প্ভনলচত্র, সম্ভোর্্তো। 

িাংলাডিশ রিষয়ািরল 

কলক্িাি-০৫ 
রনিসাহী রিিাগিঃ রোষ্ট্রপলত, রধ্োনমন্ত্রী, মলন্ত্রপলরষে, স্থোনীে সরকোর (পোর্বত্ স্থোনীে সরকোরসহ), স্থোনীে সরকোর লনর্বোচন ২০২০-২১, প্কন্দ্রীে মোঠ রশোসন ইত্োলে। 
আইন রিিাগিঃ আইন রিেন, সাংসমে রলতলনলধ্ত্ব সাংক্রোর্ন্ লর্ধ্োন,  আলথবক ও তত্ত্বোর্ধ্োেন সাংক্রোর্ন্ কোেবোর্লি, সাংসমের কোেবরিোলি লর্লধ্ । 
রিিাি রিিাগিঃ সাংসে সলচর্োিে, সুলরম প্কোটব, অধ্স্তন আেোিত, লর্চোর লর্ভো  পথৃকীকরি, গ্রোম আেোিত ADR. 

কলক্িাি-০৬ 

িিিাষ্ট্রনীরতিঃ িক্ষ্ লনধ্বোরমির উপোেোন, র্োাংিোমেমশর পররোষ্ট্রনীলতর র্োলিক ও অভ্র্ন্রীি উপোেোন, রিেন রলক্রেো, েোতীে শলির উপোেোন, েোতীে শলি ও 
র্োাংিোমেশ, লনরোপিো প্কৌশি, ভূ-রোেনীলত ও পলরমর্শ ত প্কৌশি, অথবননলতক কূটনীলত ও শ্রমকূটনীলত, আর্ন্েবোলতক সাংস্থো অাংশগ্রহি (UNO & UN Peace 

Keeping Missions, NAM, SAARC, OIC, BIMSTEC, D-8 etc) এর্াং আর্ন্েবোলতক অথবননলতক রলতিোন, বর্মেলশক সোহোে্ আর্ন্েবোলতক র্োলিে্, আর্ন্বেোলতক 
অঙ্গমন র্োাংিোমেশ।  

কলক্িাি-০৭ 
িাংলাডিডশি রনিসািনিঃ লনর্বোচন কলমশমনর  ঠন ও কোেবোর্লি, সুি ু লনর্বোচন কলমশমনর ভূলমকো, লনর্বোচলন আইন, লনর্বোচলন পেবমর্ক্ষক েি, RPO. িাংলাডিডশি 
িািননরতক্ িলিঃ ১৯৭২ সোি প্থমক র্তবমোন পেবর্ন্ রোেননলতক ধ্োরো, রোেনীলত ও মতোেশব, রোেননলতক েমির  ঠন রলক্রেো, রোেননলতক েি ও স্বোধ্ীনতো অেবন, 
সরকোর ও লর্মরোধ্ী েমির মমধ্্ সম্পকব । 

কলক্িাি-০৮ 
িাংলাডিডশি অর্সননরতক্িঃ উন্নেন পলরকল্পনো, অষ্টম পের্োলষবক পলরকল্পনো, প্রলক্ষত পলরকল্পনো, SDG, রূপকল্প ২০৪১, প্েিো প্ল্্োন, উন্নেন পলরকল্পনোর 
স্তরলর্ন্যোস। েোলরদ্র্্ লর্মমোচন, েোলরদ্র্্ লর্মমোচমন সরকোমরর  হৃীত পেমক্ষপ।লনম্ন আমের প্েশ প্থমক লনম্ন মধ্্ আমের প্েশ ও স্বমল্পোন্নত প্েশ প্থমক উন্নেনশীি 
প্েশ, প্ম ো রমেক্ট, GNP, NNP, GDP, PPP, প্রলমট্োন্স, মোনর্সম্পে উন্নেমন সরকোমরর  ৃহীত পেমক্ষপ, সোমোলেক উন্নেন সূচমক র্োাংিোমেমশর অগ্র লত। 

িাংলা 

কলক্িাি-০৫ র্্োকরমির প্মৌলিক আমিোচনো (ভোষো, ধ্বলন, র্িব, অক্ষর), শব্দ ও শমব্দর রকোরমভে, শব্দ  ঠন-রত্েমেোম  শব্দ  ঠন, উপস বমেোম  শব্দ  ঠন, শব্দ  ঠন-সমোসমেোম  
শব্দ  ঠন, সলিমেোম  শব্দ  ঠন, লিরুলির মোধ্্মম শব্দ  ঠন, পেোলশ্রত লনমেবশমকর মোধ্্মম শব্দ  ঠন, র্চমনর মোধ্্মম শব্দ  ঠন, পে-রকরি ও পমের র্্র্হোর। 

কলক্িাি-০৬ 
িানান ও িানাডনি রনয়িিঃ র্োাংিো র্োনোমনর লনেমোর্লি (সলিঘলটত, সমোসঘলটত, রত্েঘলটত, লিঙ্গঘলটত, র্চনেলনত, েুির্্ঞ্জন সাংক্রোর্ন্, ি-ত্ব ও ষ-ত্ব লর্ধ্োন এর্াং 
র্োাংিো একোমেলম রিীত রলমত র্োাংিো র্োনোমনর তৎসম এর্াং অ-তৎসম র্োনোমনর লনেম)।  

কলক্িাি-০৭ রর্োে-রর্চমনর লনলহতোথব রকোশ, র্োগ্ধ্োরো। িাক্য শুরদ্ধ, িডয়াগ-অিিডয়াগ, িাক্য গঠন ও রূিান্তিিঃ সরি, েলটি, প্েৌল ক, অলস্তর্োচক, প্নলতর্োচক, রশ্নমর্োধ্ক।  

কলক্িাি-০৮ 
সািাংশ/সািিিসিঃ সোধ্োরি আমিোচনো ও লনেমোর্লি , ে্ ও পে্। গ্রন্র্-সিাডলািনািঃ র্োঙোলির ইলতহোস লকাংর্ো প্িোক ঐলতি লনভবর গ্রমের সমোমিোচনো, প্শি মুলের্ুর 
রহমোমনর লিলিত গ্রে/তোাঁমক লনমে লিলিত গ্রমের সমোমিোচনো, ভোষো আমদোিমনর পটভূলমমত রলচত গ্রমের সমোমিোচনো, উপন্যোস,  ল্প, কলর্তোগ্রে, ঊনসিমরর 
 িঅভু্ত্থোমনর পটভূলমমত রলচত গ্রমের সমোমিোচনো, র্োাংিোমেমশর মুলিেুদ্ধমকলন্দ্রক গ্রমের সমোমিোচনো ও অন্য সর্গুমিো। 

কলক্িাি-০৯ 
িাি-সম্প্রসািিিঃ সোধ্োরি আমিোচনো ও লনেমোর্লি। িিনািঃ উন্নেন ও অথবননলতক লর্ষেোর্লি, পলরমর্শ লর্ষেক, সোমোলেক লর্ষেোর্লি, তথ্ ও রেলুি লর্ষেক, 
সোম্প্রলতক লর্ষেোর্লি, ভোষো আমদোিন ও মুলিেুদ্ধ লর্ষেক, রোেননলতক লর্ষেোর্লি, লশক্ষো ও সাংস্কৃলত লর্েষক 

আন্তিসারতক্ রিষয়ািরল 

কলক্িাি-০৫ 
রিডেি িধান শরিসিূডহি িডধয বিডিরশক্ সম্পক্স-১: মোলকবন েুিরোমষ্ট্রর সোমথ অন্যোন্য র্ৃহৎ শলির বর্মেলশক সম্পকব (রোলশেো, চীন), প্েোনোল্ড ট্রোম্প ও প্েো–
র্োইমেমনর পররোষ্ট্রনীলতর পোথবক্ (মুসলিম প্েশসমূমহর সোমথ)। রিডেি িধান শরিসিূডহি িডধয বিডিরশক্ সম্পক্স-২: চীমনর পররোষ্ট্রনীলত (েুিরোষ্ট্র ও ভোরমতর 
সোমথ), লনউ লসল্ক প্রোে নীলত, ভোরত ও রশোর্ন্ মহোসো রীে নীলত, মুিোর মোিো নীলত এর্াং অন্যোন্য (েুিরোষ্ট্র ও ভোরমতর সোমথ রলতমেোল তোর প্রক্ষোপমট)। 

কলক্িাি-০৬ 

বিরেক্ উডিযাগ ও িরতষ্ঠানসিূহিঃ লর্শ্বর্্োাংক, আইএমএফ (IMF), এলেলর্ (ADB), লে-৮, লে-৭৭, লর্শ্ব স্বোস্থ্ সাংস্থো, লব্রকস (BRICS), এনলেলর্(NDB), 
এআইআইলর্ (AIIB), প্কোলভে-১৯ সমেকোিীন অথবননলতক  মদো প্থমক পনুরুদ্ধোর, লকমেোমটো প্রোমটোকি, কনফোমরন্স অফ পোলটবস (COP) ইত্োলে। আঞ্চরলক্ 
িরতষ্ঠানিঃ আরলসইলপ (RCEP), লর্মসমটক (BIMSTEC), সোকব (SAARC), আলসেোন (ASEAN) ও ওআইলস (OIC), ন্যোমটো (NATO), এমপক (APEC), 
লেলসলস (GCC) এর্াং ইইউ (EU), প্কোলভে -১৯ পরর্তবী লর্শ্ব র্্র্স্থো। 

কলক্িাি-০৭ 
ির্ি রিেযদু্ধ িিিতসী িধান সিসযা ও সংঘাতিঃ মধ্্রোচ্ সাংকট (প্েরুেোমিম, ইরোন, লসলরেো, ইমেমমন, কুলেবস্তোন, প্সৌলে-ইরোন সাংঘোত)। রিতীয় রিেযদু্ধ িিিতসী 
িধান সিসযা ও সংঘাতিঃ (i) লমেোনমোমর প্সনো অভু্ত্থোন। (ii) আেোরর্োইেোন ও আমমবলনেো সাংকট, (iii) ভূমধ্্সো র সাংকট (iv) র্োলিে্ েুদ্ধ এর্াং সমসোমলেক 
ইসু্। 

ইংডিরি 
কলক্িাি-০৩ Translation 3: Hands on Experience, Your Vocabulary Repertoire-03 (Q-Z) 

কলক্িাি-০৪ 

Interchanging Parts of Speech, Affixation, (Solving Question No. 3), Using appropriate capitalization, punctuation and 

quotation marks, Writing the Conditionals, Using the Appositives, Introductory phrases and Embedded Questions,  Common 

Mistakes in Writing, (Solving Question No. 5) 

কলক্িাি-০৫ 
Constructing Phrases and Clauses, Joining Sentences with Relative Pronouns and Conjunctions, Integrating Linkers, Sentence 

Run-ons, (Solving Question No. 4) 

রিজ্ঞান ও িযরুি 

কলক্িাি-০৬ 
ইডলক্রিক্যাল িযরুি (ELECTRICAL TECHNOLOGY): বর্দু্লতক উপোেোন, প্ভোমিে, লর্দু্ৎ রর্োহ, ওহমমর সূত্র, বর্দু্লতক ক্ষমতো ও শলি, তলিৎমচৌম্বক 
ও প্চৌম্বকমক্ষমত্র, তলিৎমচৌম্বক আমর্শ, র্তবনী প্ব্রকোর, লেএফলসআই ও লফউে, তলিৎক্ষমতোর রোলশমোিো ও প্শ্রলির্তবনী, প্শ্রলিসাংমেোম  প্ভোমিমের উৎস, কোশবমফর 
প্ভোমিে সূত্র, প্শ্রলির্তবনীর লর্লভন্ন উপোেোমনর অভ্র্ন্রীি পলরর্তবন। 

কলক্িাি-০৭ 

ইডলক্িরনক্স িযরুি (ELECTRONICS TECHNOLOGY): ইমিকট্রলনক উপোেোন, অ্োনোি  ও লেলেটোি সাংমকত, অ্োনোি  ইমিকট্রলনক লেভোইস, 
অ্োমলপ্ল্ফোেোর ও ওলসমিটর, প্রোধ্, প্রোধ্মকর রকোরমভে, পলরর্োলহতো, ওহম লমটোর, ধ্োরকত্ব, ধ্োরক, আমর্শক, আমর্লশতো, সোইনুসেেোি অিটোরমনলটাং, তরঙ্গরূপ, 
কম্পোঙ্ক র্িবোলি, সোইনুসেেোি তরঙ্গরূপ, লর্দু্ৎরর্োমহর সোইনুসেেোি প্ভোমিমের সোধ্োরি লর্ন্যোস, েশো সম্পকব, প্িেোর ও তোমরর প্মৌলিক ধ্োরিো, প্মৌলিক 
আরএিলস র্তবনীর রলতলক্রেো, সোইনুসেেোি প্ভোমিে অথর্ো লর্দু্ৎরর্োমহর উপোেোন। 

কলক্িাি-০৮ 

িযরুি (Computer Technology): আধু্লনক কলম্পউটোমরর  ঠন এর্াং রধ্োন র্্র্হোলরক অাংশ, কলম্পউটোর রেন্ম লর্ভো , কলম্পউটোমরর সাংলক্ষপ্ত ইলতহোস, প্কন্দ্রীে 
রলক্রেোকরি ইউলনট, মোইমক্রোরমসসর, কলম্পউটোমরর স্মৃলত এর্াং এমের রকোরমভে ও বর্লশষ্ট্, ইনপটু ও আউটপটু লেভোইস এর্াং তোমের বর্লশষ্ট্ ও র্্র্হোর, 
র্োমেোমসর ভূলমকো, র্োস আলকবমটকচোর, মোেোরমর্োেব ও এর উপোেোন, মোইমক্রোরমসমসর কোেবক্রম ও সাং ঠন, অ্োলরথমমলটক িলেক ইউলনট, কমটট্রোি ইউলনট। 
ি্োাংগুমেে ট্রোন্সমিটর, প্টক্সট এলেটর, কম্পোইিোর, ইটটোরমরটোর, কলম্পউটোর সফটওে্োর, লসমস্টম সফটওে্োর, অ্োলপ্ল্মকশন সফটওে্োর এর্াং এর উেোহরি, 
অপোমরলটাং সফটওে্োর, কলম্পউটোর ভোইরোস, অলফস অমটোমমশন, কলম্পউমটশনোি র্োমেোিলে, ড্রো  লেেোইমন কলম্পউটোমরর ভূলমকো, প্রোগ্রোলমাং ি্োাংগুমেে, তোমের 
টোইপ ও প্িমভি, সফটওে্োর উন্নেমন পেমক্ষপসমূহ, সমোমে কলম্পউটোমরর রভোর্। 
তর্যিযরুি (Information Technology): েোটো কলমউলনমকশন ও তথ্, তথ্ সাংগ্রহ, রলক্রেোকরি ও লর্তরি, লসমস্টম লর্মেষি ও তথ্ র্্র্স্থো, েক্ষ র্্র্স্থো, 
প্েটোমর্স সফটওে্োর ও  ঠন, প্েটোমর্স র্্র্স্থোপনো পদ্ধলত, লেলর্এমএস, হোেবওে্োর ও সফটওে্োমরর উেোহরিসহ, মোলিলমলেেো র্্র্স্থোর লভলি, প্েটো কমম্প্রশমনর 
ধ্োরিো, েীর্নচমক্র মোলিলমলেেো র্্র্স্থোর উন্নেন। 

কলক্িাি-০৯ 

তর্যিযরুি (Information Technology): স্থোনীে এিোকো, শহর এিোকো, রশস্ত এিোকো কলম্পউটোর প্নটওেোকব (LAN, MAN, WAN), ি্োন টমপোিলে, 
প্নটওেোলকবাং লেভোইস (রোউটোর, সুইচ, হোর্), লটলসলপ আইলপ, রমটোকি সু্ট, ইটটোরমনট, ইটটোরমনট সোলভবস এর্াং প্রোমটোকি, ইটটোরমনট সোলভবস প্রোভোইেোর এর্াং 
তোমের েোের্দ্ধতো, ইটটোরমনট, ইটটোরমনট ও এক্সট্রোমনট, ওেোল্ডব ওেোইে ওমের্ প্টকমনোিলে, েনলরে ওমের্সোইটসমূহ, অ্োকমসস কমটট্রোি লসলকউলরলট ও রোইমভলস, 
ই-প্মইি, প্সোস্যোি লমলেেো (প্ফসর্ুক, টুইটোর, ব্ল ) এর্াং এগুমিোর রভোর্, লর্লভন্ন ধ্রমনর ট্রোন্সলমশন লমলেেোর উেোহরি, র্্োটেউইেথ, প্টলিকলমউলনমকশন 
লসমস্টমমর মূি উপোেোনসমূহ, প্মোর্োইি প্টলিমফোন লসমস্টম, স্যোমটিোইট কলমউলনমকশন লসমস্টম ও VSAT, অপলটক্োি ফোইর্োর কলমউলনমকশমনর গুরুত্ব, ওেোই-
ফোই, ই-কমোসব পদ্ধলত এর্াং সমোমে এর রভোর্, ই-কমোসব ওমের্সোইমটর উেোহরি: B2B, B2C, স্মোটবমফোন, লেলপএস। 

 


