
Unmesh Medical & Dental Admission Care  

Medical & Dental Admission Program-2021  

Guccho Prostuti ICT Class & Exam Routine 

Online Class Time: (BV) 8:00am, 11:00am, 2:30pm 6:00pm (EV) 2:30pm 
 

Date Day Class Syllabus (Short Syllabus) Daily Exam 

28-May-22 Saturday ICT-01 

অধ্যায়-০৩: সংখ্যা পদ্ধতি ও তিতিটাল তিভাইস (সংখ্যা পদ্ধতি আতিষ্কারেে ইতিহাস ও 
সংখ্যা পদ্ধতি, সংখ্যা পদ্ধতিে রূপান্তে, িাইনাতে য াগ তির াগ, তিহ্ন কু্ত সংখ্যা ও 2-
এে পতেপেূক, তিতভন্ন প্রকাে যকাি, িুতল ান অ্যালরিিো, িুতল ান উপপাদ্য ও সিযক 
সােতি, তি-মেগারনে উপপাদ্য, তিতভন্ন ধেরনে যগট, এনরকািাে 
তিরকািাে, অ্যািাে, যেতিস্টাে, কাউন্টাে, তিপ িপ। 

------- 

29-May-22 Sunday ICT-02 

অধ্যায়-০২: কতমউতনরকশন তসরস্টমস ও যনটও াতককং (কতমউতনরকশন তসরস্টম ও 
িযান্িউইথ, যিটা ট্রান্সতমশন যমথি, মাধযম ও যমাি, িাে ও িােতিহীন মাধযম, যমািাইল 
য ান সম্পতককি তিতভন্ন প্রর ািনী  য াগার াগ, যনটও াকক এে তিতভন্ন তিভাইস, যনটও াকক 
টরপালতি, ক্লাউি কতম্পউতটং) 
অধ্যায়-০৬: যিটারিি মযারনিরমন্ট তসরস্টম (যিটারিি মযারনিরমন্ট তসরস্টম সম্পরকক 
ধােিা, একতট িাটারিি এে পিূকাঙ্গ পতেতিতি, যেকিক, ত ল্ড, কুর তে, ইনরিতসং ও 
সতটকং, যিটারিি তেরলশন, তেরপাটক, তিতভন্ন ধেরনে িাটারিি, যিটারিি তসতকউতেতট।) 

ICT-01 

 MCQ 

(25X1=25) 

Time: 20 min 

30-May-22 Monday ICT-03 

  অধ্যায়-০১: িথয ও য াগার াগ প্র তুক্ত : তিশ্ব ও িাংলারদ্শ যপ্রতিি (তিশ্বগ্রারমে    ধােিা 
ও উপাদ্ান সমহূ, ভািুক াল তের তলতট, িার াইন েরমতটস, যিরনতটক  ইতিতন াতেং, 
ন্যারনারটকরনালতি, িিকমান সমর  িথয ও য াগার াগ প্র তুক্তে প্রভাি।)   
অধ্যায়-০৪: ওর ি তিিাইন পতেতিতি এিং HTML (ওর ি তিিাইরনে ধােিা, 
ওর িসাইট কাঠারমা, এে যমৌতলক তিষ   ও তিতভন্ন েকম টযাগ,  েমযাতটং, হাইপােতলংক, 
তিত্র য াগ কো, যটতিল তিতে) 

ICT-02 

 MCQ 

(25X1=25) 

Time: 20 min 

31-May-22 Tuesday ICT-04 

অধ্যায়-০৫: যপ্রাগ্রাতমং ভাষা (রপ্রাগ্রাতমং এে ধােিা ও ইতিহাস, যপ্রাগ্রারমে সংগঠন ও 
যপ্রাগ্রাম তিতেে ধাপসমহূ, অ্যালগতেদ্ম, যিািাটক ও সুরিারকাি, তস ভাষা  িযিহৃি যিটা 
টাইপ, িলক ও ধ্রুিক, ইনপটু/আউটপটু যস্টটরমন্ট, 
করন্ট্রাল ও কতন্িশনাল যস্টটরমন্ট, তিতভন্ন ধেরনে লপুের িযিহাে, অ্যাপর ও  াংশন)  

ICT-03 

 MCQ 

(25X1=25) 

Time: 20 min 

               

01-Jun-22                      

  

Wednesday 

         

----- 

                                                                                                         

-------------------------------------------- 

ICT-04 
  MCQ     

(25X1=25) 
Time: 20 min 

 

  


