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Programming In Java



Topics: 5.1(সুপার ক্লাস ও সাব ক্লাস)

• ইনহেরিহেন্স : যে প্রক্রিযার পূর্বে ক্রিফাইনকৃত এক বা 
একাক্রিক ক্লাস হর্ত গুনাগুন ও ক্রবক্রিষ্ট ইনর্হক্ররট কর্র নতুন 
যকান ক্লাস ততক্রর করা হয।তার্ক ইনর্হক্ররর্টন্স বর্ে

• সপুাি ক্লাস: ইনর্হক্ররর্টন্স প্রক্রিযার পূর্বে ক্রিফাইন কৃত যে এক 
বা একাক্রিক ক্লাস হর্ত ক্রবক্রিষ্ট ইনর্হক্ররট করা হয। যস সকে 
ক্লাস যক সুপার ক্লাস বর্ে।

• সাপ ক্লাস: ইনর্হক্ররর্টন্স প্রক্রিযার পূর্বে ক্রিফাইন কৃত এক বা 
একাক্রিক ক্লাস হর্ত তবক্রিষ্টয ইনর্হক্ররট কর্র নতুন যে ক্লাস 
ততক্রর করা হয। যসই ক্লাস যক সাব ক্লাস বর্ে।



Topics: 5.2(ক্রবক্রিন্ন প্রকার ইনর্হক্ররর্টন্স)

• ক্রসর্েে ইনর্হক্ররর্টন্স
• মাক্রির্ের্িে ইনর্হক্ররর্টন্স

• হাযারাক্রকে  ইনর্হক্ররর্টন্স

• ক্রসর্েে ইনর্হক্ররর্টন্স: েখন যকান সাপ প্লাস যকবে 
একটি বযাস কাছ যের্ক এক বা একাক্রিক ক্রবক্রিষ্ট 
ইনর্হক্ররট কর্র তখন যসই প্রক্রিযার্ক ক্রসর্েে 
ইনর্হক্ররর্টন্স বো হয।

• রসহেল ইনহেরিহেন্স এি রসনেযাক্স:

Class A

{

: // Class body

}

Class B extends A

{

M // class body

}



মারিহলহেল ইনহেরিহেন্স: েখন যকান সাব ক্লাস অপর যকান সুপার ক্লার্সর সাব ক্লাস যের্ক

একাক্রিক বা একাক্রিক ক্রবক্রিষ্ট ইনর্হক্ররট কর্র তখন যসই প্রক্রিযার্ক মাক্রির্ের্িে ইনর্হক্ররর্টন্স বো হয।

মারিহলহেল ইনহেরিহেন্স এি রসনেযাক্সঃ

Class A
{
:
:   //Class body

}
Class B extends A
{
:
:   //Class body B
}
:
:  //Class body

}



োযািািরিিযাল ইনহেরিহেন্স:েখন একটি মাত্র সুপার ক্লাস হর্ত দইু বা 
তর্তাক্রিক ক্লাস গঠন করা হয তখন যসই প্রক্রিযার্ক হাযারারক্রককযাে 
ইনর্হক্ররর্টন্স বো হয

সিনটেক্স

Class A

{

//.. .. ..

}

Class B extends A

{

//.........

}

Class C extends A

{

//.......

}

Class D extends C

{

//.........

}

Class E extends C

{

//.........

}

Class Nextends A

{

//.........

}



Topics: 5.3 (জািা িাষায ওিারক্ররর্িন যমেি)

ওোি রিহেহনি মমথহেি বৈরিষ্ট্য:
• (i).যকান একটি methodএর নাম এবংargument এর 
সংখযা,িরন ও িম েক্রদ হুবহু parent বা superclass এর 
corresponding method এর মর্তা হয তর্ব তা হর্ো overridden 
method 

• (ii).প্রক্রতটি parent class এর method যক এর subclass এ একবার 
মাত্রই override করা োর্ব অেোৎ যকান একটি Class এ signature 
এর দটুি method োকর্ব না। 

• (iii).overriden method এর return type অবিযই অনুরূপ হর্ত 
হর্ব োর্ক যস override করর্ছ। (iv).overriden method এর 
access modifier কখর্না more private হর্ত পার্র না। অেোৎ 
superclass এর যকার্না method েক্রদ public হয তর্ব subclass এ 
যক কখর্না protected অেবা private বা friendly করা োর্ব না।



Topics: 5.6 (ফাইনাে ক্রকওযািে )

সংজ্ঞা:
:ফাইনাে ক্রকওযািে  অর্নকটা কন্সটযান্ট যিক্ররর্যবর্ের নযায কাজ 
কর।অেোৎ final যিক্ররর্যবে একবার যকান িাটা সংরক্ষণ করা হর্ে এটি 
আর কখর্না পক্ররবতে ন করা োয না 

ফাইনাল মরেফাই এি মেহে রৈহৈচ্য রৈষযগুহলা:
(i) ফাইনাে অবর্জর্ের যরফার্রন্স যিক্ররর্যবে পক্ররবতে ন করা োর্ব না।
(ii) ফাইনাে অবর্জে এর ক্রিতর অবক্রিত তার পক্ররবতে ন করা োর্ব। 
(iii)ফাইনাে যমেির্ক কখর্না ওিাররাইট করা োর্ব না।



1 মথহি 100 পর্যন্ত সংখ্যাি মর্াগফল রনর্যহযি মগারাম
public class Calculation

{

public static void main(String[] args)

{

int sum=0;

int i;

for(i=1; i<=100; i++)

{

System.out.println(i);

sum=sum+1;

}

System.out.println(sum);

}

}



ম াড় রৈহ াড় সংখ্যা রনর্যহযি মগারাম:

➢/*

➢ * To change this license header, choose License 
Headers in Project Properties.

➢ * To change this template file, choose Tools | 
Templates

➢ * and open the template in the editor.

➢ */

➢package hello.world;

➢/**

➢ *

➢

➢}

➢ * @author Mohammad Ariful Islam

➢ */

➢public class HelloWorld {

➢ /**

➢ * @param args the command line 
arguments

➢ */

➢ public static void main(String[] 
args) {

➢ System.out.println("I Love You");

➢ // TODO code application logic 
here

➢ }



এরিথহমটিি অপাহিেি ৈযৈোি িহি এিটি াো মগারাম:

➢ Class program {

➢ Static void Main (string []args){

➢ int a=30;

➢ int b=10;

➢ int C=;

➢ C=a+b;

➢ System.out.println("addition="+C);

➢ C=a-b;

➢ System.out.println("Subtraction="-C);

➢ C=a*b;

➢ System.out.println("Multication="+C);

➢ C=a/b;

➢ System.out.println(Division="+C);

➢C=a%b;

➢System.out.println("Modulus="+C
);

➢C=a++;

➢System.out.println("Increment="+
C);

➢C=a--

➢System.out.println("Decrement="
+C);

➢ }

➢ }



The Presentation Is End

Thanks For Watching


