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অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র 

ভিতরোনোম 

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভিে ভিিনফে ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসর ক্রম মন্তব্য 

 

েথম অধ্যোয়: 

েথ্য ও ক োগোত োগ 

েযুভি এবং 

আমোতের বোংেোতেি 

 

 েথ্য ও ক োগোত োগ েযুভির ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

 েথ্য ও ক োগোত োগ েযুভি সংভিষ্ট ব্যভিবতগ ির অবেোন বর্ িনো  রতে 

পোরতব; 

 বোংেোতেতি ই-েোভন িং এর গুরুত্ব ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

 বোংেোতেতি ই-গিন্যিোতের েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

 বোংেোতেতি ই-সোভি িতসর গুরুত্ব ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

 বোংেোতেতি ই- মোতস ির গুরুত্ব ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

 বোংেোতেতি  ম িতিতে েথ্য ও ক োগোত োগ েযুভির সম্ভোবনো ভবতিষর্ 

 রতে পোরতব; 

 সোমোভজ  ক োগোত োতগ েথ্য ও ক োগোত োগ েযুভির ভূভম ো ব্যোখ্যো 

 রতে পোরতব; 

 ভবতনোেতনর কিতে আইভসটির ইভেবোি  ভে গুতেো ব্যোখ্যো  রতে 

পোরতব; 

 েথ্য ও ক োগোত োগ েযুভিভনি ির িভবষ্যৎ বোংেোতেতির স্বরূপ ব্যোখ্যো 

 রতে পোরতব এবং  

 ‘েথ্য ও ক োগোত োগ েযুভিভনি ির বোংেোতেি’ ভবষয়  এ টি কপোস্টোর 

ভডজোইন  রতে পোরতব। 

 একুি িে  এবং েথ্য ও ক োগোত োগ 

েযুভি 

০২ ১ম ও ২য়  

 েথ্য ও ক োগোত োগ েযুভির ভব োতি 

উতিিত োগ্য ব্যভিত্ব  

০২ ৩য় ও ৪থ ি 

 ই-েোভন িং ও বোংেোতেি ০১ ৫ম 

 ই-গিন্যিোে ও বোংেোতেি  

 ই-সোভি িস ও বোংেোতেি 

০২ ৬ষ্ঠ ও ৭ম 

 ই- মোস ি ও বোংেোতেি, বোংেোতেতির 

 ম িতিতে আইভসটি  

০১ ৮ম 

 সোমোভজ  ক োগোত োগ ও আইভসটি  ০১ ৯ম  

 ভবতনোেন ও 

আইভসটি 

 ভডভজটোে বোংেোতেি 

০২  ১০ম ও ১১ি  

 

ভিেীয় অধ্যোয়: 

 ভিউটোর ও 

 ভিউটোর 

ব্যবহোর োরীর 

ভনরোপত্তো 

  ভিউটোর রির্োতবিতর্ সফটওয়যোতরর গুরুত্ব ব্যোখ্যো  রতে 

পোরতব; 

 Software uninstall এবং Software delete-এর 

পোথ ি য  রতে পোরতব; 

  ভিউটোর েথ্য উপোত্ত ও Software-এর ভনরোপত্তোয় পোসওয়োড ি 

ও এভিিোইরোতসর গুরুত্ব ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

  ভিউটোতরর রির্োতবিতর্ 

সফটওয়যোতরর গুরুত্ব  

০২ ১২ি ও ১৩ি  ব্যোবহোভরত র 

েোভে োর ১ম 

 োজটি ১৪ি, 

১৫ি,১৬ি ও ১৭ি 

ক্লোতস সিন্ন 

 রতে হতব। 

 সফটওয়যোর ইনস্টতেিন ও 

আনইনস্টতেিন  

০২ ১৪ি ও ১৫ি 

 সফটওয়যোর ভডভেট ০২ ১৬ি ও ১৭ি 



অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র 

ভিতরোনোম 

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভিে ভিিনফে ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসর ক্রম মন্তব্য 

 সোধোরর্ ও সোমোভজ  সোইটসমূতহর মতধ্য পোথ ি য ভনরূপর্  রতে 

পোরতব; 

 অভেমোেোয় ইিোরতনট ব্যবহোতরর ফেোফে ভবতিষর্  রতে পোরতব; 

 অভেমোেোয়  ভিউটোর কগমস কিেোর কনভেবোি  ভে গুতেো ব্যোখ্যো 

 রতে পোরতব; 

 সফটওয়যোর পোইতরভসর ভবষয়টি বর্ িনো  রতে পোরতব; 

   ভপরোইট আইতনর গুরুত্ব ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

 ইিোরতনতটর েতথ্যর অবোধ েবোতহর সোতথ সোতথ ভনরোপত্তোর 

েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

  ভিউটোতরর ট্রোবেশ্যযটিং-এর গুরুত্ব ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

  থো থ েভক্রয়ো অবেম্বন  তর ভনভে িষ্ট Software 

install/uninstall  রতে পোরতব; 

 Unique পোসওয়োড ি তেভর  রতে পোরতব; এবং 

  ভিউটোতরর সোধোরর্ সমস্যোর ট্রোবেশ্যযট  রতে পোরতব। 

 

 ভনতজর  ভিউটোতরর ভনরোপত্তো -

 ভিউটোর িোইরোস ও 

এভিিোইরোস, পোসওয়োড ি  

 

০৩ ১৮ি, ১৯ি ও 

২০ি 

ব্যোবহোভরত র 

েোভে োর ১ম 

 োজটির ইউভন  

পোসওয়োড ি তেভরর 

 োজটি ২০ি 

ক্লোতস সিন্ন 

 রতে হতব। 

 

 ওতয়তব ভনরোপে থো ো,  ভিউটোর 

ও ইিোরতনট ব্যবহোতর আসভি, 

 ভিউটোর কগতম আসভি, আসভি 

কথত  মুি থো োর উপোয়  

০৩ ২১ি, ২২ি ও 

২৩ি 

 

ব্যোবহোভরত র 

েোভে োর ২য় 

 োজটি অথ িোৎ 

পোসওয়োড ি তেভরর 

 োজটি ২৬ি, 

২৭ি, ২৮ি ও 

২৯ি ক্লোতস সিন্ন 

 রতে হতব। 

 

 পোইতরভস,  ভপরোইট আইতনর 

েতয়োজনীয়েো  

০১ ২৪ি 

 েথ্য অভধ োর ও ভনরোপত্তো  ০১ ২৫ি 

 সোধোরর্ ট্রোবেশ্যযটিং 

 

 

০৪ ২৬ি, 

২৭ি, ২৮ি ও 

২৯ি 

তৃেীয় অধ্যোয়: 

আমোর ভিিোয় 

ইিোরতনট 

 ভডভজটোে  নতটতির ধোরর্ো ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

 ভিিোয় ইিোরতনতটর গুরুত্ব ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

 পোঠ্য ভবষতয় ইিোরতনট ব্যবহোতরর কিে ভিভিে  রতে পোরতব; 

  যোভরয়োর উন্নয়তন আইভসটির গুরুত্ব ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

 ইিোরতনট ব্যবহোর  তর পোঠসংভিষ্ট ভবষতয়র এ টি েভেতবেন 

উপস্থোপন  রতে পোরতব। 

 ভডভজটোে  নতটি, ভডভজটোে 

 নতটতির ে োরতিে 

০১ ৩০ি  

 ই-বু , ই-বু  ব্যবহোতরর সুভবধো,  

 ভবভিন্ন ে োর ই-বু  

০১ ৩১ি 

 ভিিোয় ইিোরতনট, ইিোরতনট ও 

আমোর পোঠ্য ভবষয়গুতেো 

০২ ৩২ি ও ৩৩ি 

 আমোর িভবষ্যৎ  যোভরয়োর ও 

আইভসটি। 

০১ ৩৪ি 



অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র 

ভিতরোনোম 

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভিে ভিিনফে ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসর ক্রম মন্তব্য 

িতুথ ি অধ্যোয়: 

আমোর কেিোতেভি ও 

ভহসোব 

 

 ওয়োড ি েতসসতরর গুরুত্বপূর্ ি তবভিষ্টয ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

 ওয়োড ি েতসসর ব্যবহোতরর ক ৌিে বর্ িনো  রতে পোরতব; 

 কেডিীতটর গুরুত্বপূর্ ি তবভিষ্টয ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

 কেডিীট ব্যবহোতরর কিেগুতেো ভিভিে  রতে পোরতব; 

 কেডিীতটর ব্যবহোতরর ক ৌিে বর্ িনো  রতে পোরতব; 

 ওয়োড ি েতসসর ব্যবহোর  তর সিোেনো  রতে পোরতব এবং 

 কেডিীট ব্যবহোর  তর ভহসোব-ভন োি  রতে পোরতব। 

 

 ওয়োড ি েতসসতর আমোর কেিোর  োজ, 

অভফস বোটন এবং এর অপিনসমূহ    

০৩ ৩৫ি, 

৩৬ি ও ৩৭ি 

 

 

 

 কেিোতেভির সোজসজ্জো: কটভবে ও 

ভবভিন্ন ইেোতেিন, কটভবে বো সোরভর্ 

ক োগ  রো, ছভব ক োগ  রো।ওয়োড ি 

আট ি ক োগ  রো, মোভজিন ঠি   রো, 

প্যোরোগ্রোতফর েোইন ব্যবধোন ভনধ িোরর্ 

 রো, পৃষ্ঠোর নম্বর কেয়ো, বোনোন 

পরীির্ ও সংতিোধন। 

০৪ ৩৮ি, ৩৯ি, 

৪০ি ও ৪১ি 

ব্যোবহোভরত র 

েোভে োর ৩য় 

 োজটি ৩৮ি, 

৩৯ি, ৪০ি ও 

৪১ি ক্লোতস সিন্ন 

 রতে হতব। 

 

  কেডিীট ও আমোর ভহসোব ভন োি: 

কেডিীট ভবতিষর্, কেডিীট 

ব্যবহোতরর কিে, কেডিীট 

ব্যবহোতরর ক ৌিে, গুর্  রো, িোগ 

 রো,িে রো ভনর্ িয়  রো। 

 

০৪ ৪২ি, ৪৩ি, ৪৪ি 

ও ৪৫ি 

ব্যোবহোভরত র 

েোভে োর ৪থ ি 

 োজটি ৪৪েম ও 

৪৫েম ক্লোতস 

সিন্ন  রতে 

হতব। 

 

পঞ্চম অধ্যোয়: 

মোভিভমভডয়ো ও 

গ্রোভফক্স 

(আংভি ) 

 

 মোভিভমভডয়োর ধোরর্ো ব্যোখ্যো  রতে পোরতব 

 মোভিভমভডয়োর মোধ্যমসমুহ বর্ িনো  রতে পোরতব; 

 মোভিভমভডয়োর ব্যবহোতরর কিেসমূহ ভিভিে  রতে পোরতব; 

 কেতজতিিন সফটওয়যোতরর ধোরর্ো ব্যোখ্যো  রতে পোরতব; 

 কেতজতিিন সফটওয়যোর ব্যবহোতরর গুরুত্ব ভবতিষর্  রতে পোরতব; 

 কেতজতিিন সফটওয়যোর ব্যবহোতরর ক ৌিে বর্ িনো  রতে পোরতব; 

 কেতজতিিন সফটওয়যোর ব্যবহোর  তর ভবষয়সংভিষ্ট স্লোইড তেভর ও 

উপস্থোপন  রতে পোরতব ।  

 

 মোভিভমভডয়োর ধোরর্ো 

 মোভিভমভডয়োর মোধ্যমসমূহ  

০১ ৪৬ি  

 

ব্যোবহোভরত র 

েোভে োর ৫ম 

 োজটি ৪৭ি 

৪৮েম,৪৯েম ও 

৫০েম ক্লোতস 

সিন্ন  রতে 

হতব। 

 

 কেতজতিিন সফটওয়যোর: 

 কেতজতিিন তেভর  রো  

 পোওয়োরপতয়ি কেোগ্রোম কিোেো ও 

স্লোইড তেভর  রো 

 কেতজতিিন কসি বো সংরির্  রো, 

নতুন স্লোইড ক োগ  রো, কেতজতিিতন 

স্লোইড েেি িন  

০২ ৪৭ি ও ৪৮ি 



অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র 

ভিতরোনোম 

ভিিোক্রম/পোঠ্যপুস্তত  উভিভিে ভিিনফে ভবষয়বস্তু 

(পোঠ ও পোতঠর ভিতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসর ক্রম মন্তব্য 

 স্লোইতড ব্যো গ্রোউন্ড যুি  রো বো 

ব্যো গ্রোউন্ড পভরবেিন  রোর উপোয়, 

স্লোইতড ছভব যুি  রো , স্লোইতড 

ট্রোনভজিন যুি  রো, কেিোয় 

স্বেন্ত্রিোতব ট্রোনভজিন েতয়োগ  রো, 

ট্রোনভজিতন িব্দ েতয়োগ  রো, স্লোইতড 

ভিভডও যুি  রো। 

 

০২ ৪৯েম ও ৫০েম 

সব িতমোট  ৫০ 

 

 ব্যোবহোভর  

1. সফটওয়যোর ইনস্টতেিন ও আনইনস্টতেিন,  

2. সফটওয়যোর ভডভেট ও ইউভন  পোসওয়োড ি তেভর। 

3. সোধোরর্ ট্রোবেশ্যটিং 

4. কটভবে ও ভবভিন্ন ইেোতেিন, কটভবে বো সোরভর্ ক োগ  রো, ছভব ক োগ  রো ,ওয়োড ি আট ি ক োগ  রো, মোভজিন ঠি  

 রো, প্যোরোগ্রোতফর েোইন ব্যবধোন ভনধ িোরর্  রো, পৃষ্ঠোর নম্বর কেয়ো, বোনোন পরীির্ ও সংতিোধন। 

5. কেডিীট ভবতিষর্, কেডিীট ব্যবহোতরর কিে, কেডিীট ব্যবহোতরর ক ৌিে, গুর্  রো, িোগ  রো এবং িে রো 

ভনর্ িয়  রো। 

6. কেতজতিিন সফটওয়যোর ব্যবহোর  তর ভবষয় সংভিষ্ট স্লোইড তেভর ও উপস্থোপন । 

 

 

 

েত্ত্বীয় ক্লোতসর পোিোপোভি উভিভিে সমতয়র মতধ্য 

ব্যোবহোভর   োজ সিন্ন  রতে হতব। 

মোন বণ্টন: েতের ধোরো ও মোন বণ্টন অপভরবভেিে থো তব। 

 


