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প্রথম অধ্যোয়: 

িথ্য ও 

ক োগোত োগ 

প্রযুভি এবং 

আমোতেি 

বোংেোতেি 

 

 িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভিি ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি সংভিষ্ট ব্যভিবতগ িি অবেোন বর্ িনো  িতি 

পোিতব; 

 বোংেোতেতি ই-েোভন িং এি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 বোংেোতেতি ই-গিন্যিোতেি প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 বোংেোতেতি ই-সোভি িতসি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 বোংেোতেতি ই- মোতস িি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 বোংেোতেতি  ম িতক্ষতে িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভিি সম্ভোবনো ভবতিষর্ 

 িতি পোিতব; 

 সোমোভজ  ক োগোত োতগ িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভিি ভূভম ো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিতব; 

 ভবতনোেতনি কক্ষতে আইভসটিি ইভিবোি  ভে গুতেো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিতব; 

 িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভিভনি িি িভবষ্যৎ বোংেোতেতিি স্বরূপ ব্যোখ্যো 

 িতি পোিতব এবং  

‘িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি ভনি িি বোংেোতেি’ ভবষয়  এ টি কপোস্টোি 

ভডজোইন  িতি পোিতব। 

 একুি িি  এবং িথ্য ও 

ক োগোত োগ প্রযুভি,  

 িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভিি 

ভব োতি উতিিত োগ্য ব্যভিত্ব,  

০১ ১ম  

 ই-েোভন িং ও বোংেোতেি, 

 ই-গভর্ন্যোন্স ও বোংেোতেি, ই-

সোভি িস ও বোংেোতেি,  

০১ ২য় 

 ই- মোস ি ও বোংেোতেি, 

বোংেোতেতিি  ম িতক্ষতে আইভসটি,  

 সোমোভজ  ক োগোত োগ ও আইভসটি,  

০১ ৩য় 

 ভবতনোেন ও 

আইভসটি, 

 ভডভজটোে বোংেোতেি। 

০১ ৪র্ য 

ভিিীয় অধ্যোয়: 

 ভিউটোি ও 

 ভিউটোি 

ব্যবহোি োিীি 

ভনিোপত্তো 

  ভিউটোি িক্ষর্োতবক্ষতর্ সফটওয়যোতিি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 Software uninstall এবং Software delete-এি 

পোথ ি য  িতি পোিতব; 

  ভিউটোি িথ্য উপোত্ত ও Software-এি ভনিোপত্তোয় পোসওয়োড ি ও 

  ভিউটোতিি িক্ষর্োতবক্ষতর্ 

সফটওয়যোতিি গুরুত্ব, সফটওয়যোি 

ইনস্টতেিন ও আনইনস্টতেিন,  

 সফটওয়যোি ভডভেট। 

০৩ ৫ম, ৬ষ্ঠ 

ও ৭ম 

ব্যোবহোভিত ি িোভে োি ১ম  োজটি 

৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম ক্লোতস সিন্ন  িতি 

হতব। 
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 এভিিোইিোতসি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 সোধোির্ ও সোমোভজ  সোইটসমূতহি মতধ্য পোথ ি য ভনরূপর্  িতি পোিতব; 

 অভিমোেোয় ইিোিতনট ব্যবহোতিি ফেোফে ভবতিষর্  িতি পোিতব; 

 অভিমোেোয়  ভিউটোি কগমস কিেোি কনভিবোি  ভে গুতেো ব্যোখ্যো 

 িতি পোিতব; 

 সফটওয়যোি পোইতিভসি ভবষয়টি বর্ িনো  িতি পোিতব; 

   ভপিোইট আইতনি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 ইিোিতনতটি িতথ্যি অবোধ প্রবোতহি সোতথ সোতথ ভনিোপত্তোি 

প্রতয়োজনীয়িো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

  ভিউটোতিি ট্রোবেশ্যযটিং-এি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

  থো থ প্রভিয়ো অবেম্বন  তি ভনভে িষ্ট Software 

install/uninstall  িতি পোিতব; 

 Unique পোসওয়োড ি তিভি  িতি পোিতব; এবং 

  ভিউটোতিি সোধোির্ সমস্যোি ট্রোবেশ্যযট  িতি পোিতব। 

 

 ভনতজি  ভিউটোতিি ভনিোপত্তো -

 ভিউটোি িোইিোস ও 

এভিিোইিোস, পোসওয়োড ি।  

 

০২ ৮ম ও ৯ম ব্যোবহোভিত ি িোভে োি ১ম  োজটির 

ইউবন  পোেওয়োড য তৈবরর  োজটি ৯ম 

ক্লোয়ে সিন্ন  িতি হতব। 

 

 ওতয়তব ভনিোপে থো ো, 

 ভিউটোি ও ইিোিতনট ব্যবহোতি 

আসভি,  ভিউটোি কগতম 

আসভি, আসভি কথত  মুি 

থো োি উপোয়।  

০১ ১০ম  

 পোইতিভস,  ভপিোইট আইতনি 

প্রতয়োজনীয়িো,  

০১ ১১ি 

 িথ্য অভধ োি ও ভনিোপত্তো, 

সোধোির্ ট্রোবেশ্যযটিং। 

০১ ১২ি 

িতুথ ি অধ্যোয়: 

আমোি 

কেিোতেভি ও 

ভহসোব 

 

 ওয়োড ি প্রতসসতিি গুরুত্বপূর্ ি তবভিষ্টয ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 ওয়োড ি প্রতসসি ব্যবহোতিি ক ৌিে বর্ িনো  িতি পোিতব; 

 কেডিীতটি গুরুত্বপূর্ ি তবভিষ্টয ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 কেডিীট ব্যবহোতিি কক্ষেগুতেো ভিভিি  িতি পোিতব; 

 কেডিীট ব্যবহোতিি ক ৌিে বর্ িনো  িতি পোিতব; 

 ওয়োড ি প্রতসসি ব্যবহোি  তি সিোেনো  িতি পোিতব এবং 

 কেডিীট ব্যবহোি  তি ভহসোব-ভন োি  িতি পোিতব। 

 

 ওয়োড ি প্রতসসতি আমোি কেিোি 

 োজ, অভফস বোটন এবং এি 

অপিনসমূহ।    

০১ ১৩ি  

 

 

 কেিোতেভিি সোজসজ্জো: কটভবে ও 

ভবভিন্ন ইেোতেিন, কটভবে বো 

সোিভর্ ক োগ  িো, ছভব ক োগ 

 িো।ওয়োড ি আট ি ক োগ  িো, 

মোভজিন ঠি   িো, প্যোিোগ্রোতফি 

েোইন ব্যবধোন ভনধ িোির্  িো, 

পৃষ্ঠোি নম্বি কেয়ো, বোনোন পিীক্ষর্ 

ও সংতিোধন। 

০৩ ১৪ি, ১৫ি 

ও ১৬ি 

ব্যোবহোভিত ি িোভে োি ২য়  োজটি 

১৪ি, ১৫ি ও ১৬ি ক্লোতস সিন্ন 

 িতি হতব। 
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  কেডিীট ও আমোি ভহসোব 

ভন োি: কেডিীট ভবতিষর্, 

কেডিীট ব্যবহোতিি কক্ষে, 

কেডিীট ব্যবহোতিি ক ৌিে, গুর্ 

 িো, িোগ  িো, িি িো ভনর্ িয় 

 িো। 

 

০৪ ১৭ি, 

১৮ি, 

১৯ি ও 

২০ি 

ব্যোবহোভিত ি িোভে োি ৩য়  োজটি 

১৭ি, ১৮ি, ১৯ি ও ২০ি ক্লোতস 

সিন্ন  িতি হতব। 

 

 সতব িোতমোট ক্লোস সংখ্যো= ২০ 

 ব্যোবহোভি  

১। সফটওয়যোি ইনস্টতেিন ও আনইনস্টতেিন,  

সফটওয়যোি ভডভেট ও ইউবন  পোেওয়োড য তৈবর। 

২। কটভবে ও ভবভিন্ন ইেোতেিন, কটভবে বো সোিভর্ ক োগ  িো, ছভব ক োগ  িো। ওয়োড ি আট ি ক োগ  িো, মোভজিন 

ঠি   িো, প্যোিোগ্রোতফি েোইন ব্যবধোন ভনধ িোির্  িো, পৃষ্ঠোি নম্বি কেয়ো, বোনোন পিীক্ষর্ ও সংতিোধন। 

 

৩। কেডিীট ভবতিষর্, কেডিীট ব্যবহোতিি কক্ষে, কেডিীট ব্যবহোতিি ক ৌিে, গুর্  িো, িোগ  িো,িি িো 

ভনর্ িয়  িো। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িত্ত্বীয় ক্লোতসি পোিোপোভি উভিভিি সমতয়ি মতধ্য ব্যোবহোভি   োজটি 

 িোতি হতব। 
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