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ক োভবড ১৯ কেভিতে ২০২3 োতরয এএভ যীিোয পুনভফ িন্যোকৃে োঠ্যসূভি 
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অধ্যোয় ও অধ্যোতয়য 

ভতযোনোভ 

ভিোক্রভ/োঠ্যপুস্তত  উভিভিে ভিনপর ভফলয়ফস্তু 

(োঠ ও োতঠয ভতযোনোভ) 

েতয়োজনীয় 

ক্লো ংখ্যো 

ক্লোতয ক্রভ ভন্তব্য 

 

েথভ অধ্যোয়: 

েথ্য ও কমোগোতমোগ 

েযুভি এফং 

আভোতেয ফোংরোতে 

 

 েথ্য ও কমোগোতমোগ েযুভিয ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 

 েথ্য ও কমোগোতমোগ েযুভি ংভিষ্ট ব্যভিফতগ িয অফেোন ফর্ িনো  যতে 

োযতফ; 

 ফোংরোতেত ই-রোভন িং এয গুরুত্ব ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 

 ফোংরোতেত ই-গবন্যিোতেয েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 

 ফোংরোতেত ই-োভব িতয গুরুত্ব ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 

 ফোংরোতেত ই- ভোত িয গুরুত্ব ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 

 ফোংরোতেত  ভ িতিতে েথ্য ও কমোগোতমোগ েযুভিয ম্ভোফনো ভফতিলর্ 

 যতে োযতফ; 

 োভোভজ  কমোগোতমোতগ েথ্য ও কমোগোতমোগ েযুভিয ভূভভ ো ব্যোখ্যো 

 যতে োযতফ; 

 ভফতনোেতনয কিতে আইভটিয ইভেফোি  ভে গুতরো ব্যোখ্যো  যতে 

োযতফ; 

 েথ্য ও কমোগোতমোগ েযুভিভনব িয বভফষ্যৎ ফোংরোতেতয স্বরূ ব্যোখ্যো 

 যতে োযতফ এফং  

 ‘েথ্য ও কমোগোতমোগ েযুভিভনব িয ফোংরোতে’ ভফলয়  এ টি কোস্টোয 

ভডজোইন  যতে োযতফ। 

 একু ে  এফং েথ্য ও কমোগোতমোগ 

েযুভি 

০2 ১ভ ও ২য়  

 েথ্য ও কমোগোতমোগ েযুভিয ভফ োত 

উতিিতমোগ্য ব্যভিত্ব  

02 ৩য় ও ৪থ ি 

 ই-রোভন িং ও ফোংরোতে ০1 ৫ভ 

 ই-গবন্যিোে ও ফোংরোতে  

 ই-োভব ি ও ফোংরোতে 

02 ৬ষ্ঠ ও ৭ভ 

 ই- ভো ি ও ফোংরোতে, ফোংরোতেতয 

 ভ িতিতে আইভটি  

০১ ৮ভ 

 োভোভজ  কমোগোতমোগ ও আইভটি  01 ৯ভ  

 ভফতনোেন ও 

আইভটি 

 ভডভজটোর ফোংরোতে 

০২  ১০ভ ও ১১  

 

ভিেীয় অধ্যোয়: 

 ভিউটোয ও 

 ভিউটোয 

ব্যফোয োযীয 

ভনযোত্তো 

  ভিউটোয যির্োতফিতর্ পটওয়যোতযয গুরুত্ব ব্যোখ্যো  যতে 

োযতফ; 

 Software uninstall এফং Software delete-এয 

োথ ি য  যতে োযতফ; 

  ভিউটোয েথ্য উোত্ত ও Software-এয ভনযোত্তোয় োওয়োড ি 

ও এভিবোইযোতয গুরুত্ব ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 

 োধোযর্ ও োভোভজ  োইটমূতয ভতধ্য োথ ি য ভনরূর্  যতে 

  ভিউটোতযয যির্োতফিতর্ 
পটওয়যোতযয গুরুত্ব  

০2 ১২ ও ১৩  ব্যোফোভযত য 

েোভর োয ১ভ 

 োজটি ১৪, 

১৫,১৬ ও ১৭ 

ক্লোত িন্ন 

 যতে তফ। 

 পটওয়যোয ইনস্টতরন ও 

আনইনস্টতরন  

02 ১৪ ও ১৫ 

 পটওয়যোয ভডভরট 02 ১৬ ও ১৭ 



োযতফ; 

 অভেভোেোয় ইিোযতনট ব্যফোতযয পরোপর ভফতিলর্  যতে োযতফ; 

 অভেভোেোয়  ভিউটোয কগভ কিরোয কনভেফোি  ভে গুতরো ব্যোখ্যো 

 যতে োযতফ; 

 পটওয়যোয োইতযভয ভফলয়টি ফর্ িনো  যতে োযতফ; 

   ভযোইট আইতনয গুরুত্ব ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 

 ইিোযতনতটয েতথ্যয অফোধ েফোতয োতথ োতথ ভনযোত্তোয 

েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 

  ভিউটোতযয ট্রোফরশ্যযটিং-এয গুরুত্ব ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 

 মথোমথ েভক্রয়ো অফরম্বন  তয ভনভে িষ্ট Software 

install/uninstall  যতে োযতফ; 

 Unique োওয়োড ি তেভয  যতে োযতফ; এফং 

  ভিউটোতযয োধোযর্ ভস্যোয ট্রোফরশ্যযট  যতে োযতফ। 

 

 ভনতজয  ভিউটোতযয ভনযোত্তো -
 ভিউটোয বোইযো ও 

এভিবোইযো, োওয়োড ি  

 

০৩ ১৮, ১৯ ও 

২০ 

ব্যোফোভযত য 

েোভর োয ১ভ 

 োজটিয ইউভন  

োওয়োড ি তেভযয 

 োজটি ২০ 

ক্লোত িন্ন 

 যতে তফ। 

 

 ওতয়তফ ভনযোে থো ো,  ভিউটোয 

ও ইিোযতনট ব্যফোতয আভি, 

 ভিউটোয কগতভ আভি, আভি 

কথত  মুি থো োয উোয়  

০৩ ২১, ২২ ও 

২৩ 

 

ব্যোফোভযত য 

েোভর োয ২য় 

 োজটি অথ িোৎ 

োওয়োড ি তেভযয 

 োজটি ২৬, 

২৭, ২৮ ও 

২৯ ক্লোত িন্ন 

 যতে তফ। 

 

 োইতযভ,  ভযোইট আইতনয 

েতয়োজনীয়েো  

০1 ২৪ 

 েথ্য অভধ োয ও ভনযোত্তো  ০1 ২৫ 

 োধোযর্ ট্রোফরশ্যযটিং 
 

 

04 ২৬, 

২৭, ২৮ ও 

২৯ 

তৃেীয় অধ্যোয়: 

আভোয ভিোয় 

ইিোযতনট 

 ভডভজটোর  নতটতিয ধোযর্ো ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 

 ভিোয় ইিোযতনতটয গুরুত্ব ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 

 োঠ্য ভফলতয় ইিোযতনট ব্যফোতযয কিে ভিভিে  যতে োযতফ; 

  যোভযয়োয উন্নয়তন আইভটিয গুরুত্ব ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 

 ইিোযতনট ব্যফোয  তয োঠংভিষ্ট ভফলতয়য এ টি েভেতফেন 

উস্থোন  যতে োযতফ। 

 ভডভজটোর  নতটি, ভডভজটোর 

 নতটতিয ে োযতবে 

01 ৩০  

 ই-বু , ই-বু  ব্যফোতযয সুভফধো,  

 ভফভবন্ন ে োয ই-বু  

01 ৩১ 

 ভিোয় ইিোযতনট, ইিোযতনট ও 

আভোয োঠ্য ভফলয়গুতরো 

02 ৩২ ও ৩৩ 

 আভোয বভফষ্যৎ  যোভযয়োয ও 

আইভটি। 

01 ৩৪ 

িতুথ ি অধ্যোয়: 

আভোয করিোতরভি ও 

ভোফ 

 ওয়োড ি েততযয গুরুত্বপূর্ ি তফভষ্টয ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 

 ওয়োড ি েতয ব্যফোতযয ক ৌর ফর্ িনো  যতে োযতফ; 

 ওয়োড ি েততয আভোয করিোয  োজ, 

অভপ ফোটন এফং এয অনমূ    

০3 ৩৫, 

৩৬ ও ৩৭ 

 

 

 



  কেডীতটয গুরুত্বপূর্ ি তফভষ্টয ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 

 কেডীট ব্যফোতযয কিেগুতরো ভিভিে  যতে োযতফ; 

 কেডীতটয ব্যফোতযয ক ৌর ফর্ িনো  যতে োযতফ; 

 ওয়োড ি েতয ব্যফোয  তয িোেনো  যতে োযতফ এফং 

 কেডীট ব্যফোয  তয ভোফ-ভন ো  যতে োযতফ। 

 

 করিোতরভিয োজজ্জো: কটভফর ও 

ভফভবন্ন ইরোতেন, কটভফর ফো োযভর্ 

কমোগ  যো, ছভফ কমোগ  যো।ওয়োড ি 

আট ি কমোগ  যো, ভোভজিন ঠি   যো, 

প্যোযোগ্রোতপয রোইন ব্যফধোন ভনধ িোযর্ 

 যো, পৃষ্ঠোয নম্বয কেয়ো, ফোনোন 

যীির্ ও ংতোধন। 

০৪ ৩৮, ৩৯, 

৪০ ও ৪১ 

ব্যোফোভযত য 

েোভর োয ৩য় 

 োজটি ৩৮, 

৩৯, ৪০ ও 

৪১ ক্লোত িন্ন 

 যতে তফ। 

 

  কেডীট ও আভোয ভোফ ভন ো: 

কেডীট ভফতিলর্, কেডীট 

ব্যফোতযয কিে, কেডীট 

ব্যফোতযয ক ৌর, গুর্  যো, বোগ 

 যো,ে যো ভনর্ িয়  যো। 

 

০৪ ৪২, ৪৩, ৪৪ 

ও ৪৫ 

ব্যোফোভযত য 

েোভর োয ৪থ ি 

 োজটি ৪৪েভ ও 

৪৫েভ ক্লোত 

িন্ন  যতে 

তফ। 

 

ঞ্চভ অধ্যোয়: 

ভোভিভভভডয়ো ও 

গ্রোভপক্স 

(আংভ ) 

 

 ভোভিভভভডয়োয ধোযর্ো ব্যোখ্যো  যতে োযতফ 

 ভোভিভভভডয়োয ভোধ্যভমু ফর্ িনো  যতে োযতফ; 

 ভোভিভভভডয়োয ব্যফোতযয কিেমূ ভিভিে  যতে োযতফ; 

 কেতজতিন পটওয়যোতযয ধোযর্ো ব্যোখ্যো  যতে োযতফ; 

 কেতজতিন পটওয়যোয ব্যফোতযয গুরুত্ব ভফতিলর্  যতে োযতফ; 

 কেতজতিন পটওয়যোয ব্যফোতযয ক ৌর ফর্ িনো  যতে োযতফ; 

 কেতজতিন পটওয়যোয ব্যফোয  তয ভফলয়ংভিষ্ট স্লোইড তেভয ও 

উস্থোন  যতে োযতফ ।  

 

 ভোভিভভভডয়োয ধোযর্ো 

 ভোভিভভভডয়োয ভোধ্যভমূ  

01 ৪৬  

 

ব্যোফোভযত য 

েোভর োয ৫ভ 

 োজটি ৪৭ 

৪৮েভ,৪৯েভ ও 

৫০েভ ক্লোত 

িন্ন  যতে 

তফ। 

 

 কেতজতিন পটওয়যোয: 

 কেতজতিন তেভয  যো  

 োওয়োযতয়ি কেোগ্রোভ কিোরো ও 

স্লোইড তেভয  যো 

 কেতজতিন কব ফো ংযির্  যো, 

নতুন স্লোইড কমোগ  যো, কেতজতিতন 

স্লোইড েে িন  

02 ৪৭ ও ৪৮ 



 স্লোইতড ব্যো গ্রোউন্ড যুি  যো ফো 

ব্যো গ্রোউন্ড ভযফেিন  যোয উোয়, 

স্লোইতড ছভফ যুি  যো , স্লোইতড 

ট্রোনভজন যুি  যো, করিোয় 

স্বেন্ত্রবোতফ ট্রোনভজন েতয়োগ  যো, 

ট্রোনভজতন ব্দ েতয়োগ  যো, স্লোইতড 

ভবভডও যুি  যো। 

 

02 ৪৯েভ ও ৫০েভ 

ফ িতভোট  50 

 

 ব্যোফোভয  

1. পটওয়যোয ইনস্টতরন ও আনইনস্টতরন,  

2. পটওয়যোয ভডভরট ও ইউভন  োওয়োড ি তেভয। 
3. োধোযর্ ট্রোফরশ্যটিং 
4. কটভফর ও ভফভবন্ন ইরোতেন, কটভফর ফো োযভর্ কমোগ  যো, ছভফ কমোগ  যো ,ওয়োড ি আট ি কমোগ  যো, ভোভজিন ঠি  

 যো, প্যোযোগ্রোতপয রোইন ব্যফধোন ভনধ িোযর্  যো, পৃষ্ঠোয নম্বয কেয়ো, ফোনোন যীির্ ও ংতোধন। 

5. কেডীট ভফতিলর্, কেডীট ব্যফোতযয কিে, কেডীট ব্যফোতযয ক ৌর, গুর্  যো, বোগ  যো এফং ে যো 

ভনর্ িয়  যো। 

6. কেতজতিন পটওয়যোয ব্যফোয  তয ভফলয় ংভিষ্ট স্লোইড তেভয ও উস্থোন । 

 

 

 

েত্ত্বীয় ক্লোতয োোোভ উভিভিে ভতয়য ভতধ্য 

ব্যোফোভয   োজ িন্ন  যতে তফ। 

ভোন ফণ্টন: েতেয ধোযো ও ভোন ফণ্টন অভযফভেিে থো তফ। 

 


