
 

বিষয় : কবিউটার ও তথ্য প্রযুবি-1 (২য় পত্র)     বিষয় ককাড : ৬৮২3 

 

অধ্যায় ও 

বিররানাম 
পাঠ্যপুস্তরক/পাঠ্যক্ররম প্রদত্ত বিখনফল 

বিষয়িস্তু (পাঠ ও 

পারঠর বিররানাম) 
জরির তাবলকা বপবরয়ড  মন্তব্য 

১। 

ডাটারিজ 

এিং এর 

উপাদান 

১.৪. ডাটারিস সফটওয়যার সমূরের তাবলকা ব্যি কররত পাররি। 

১.৫. মাইরক্রাসফট এরেস এর কল-আউট উইরডার পবরবিবত ব্যি 

কররত পাররি। 

১.৬. ডাটারিস করিারনন্ট কেমন- কটবিল, ককায়াবর, ফম ম, 

বররপাট ম, কপজ কী তা ব্যি কররত পাররি। 

১.৭. মাইরক্রাসফট এরেস -এ একটি নতুন ডাটারিস কটবিল ততবর 

কররত পাররি। 

ডাটারিজ এিং 

এর উপাদান 

 ০ ককাবিড-১৯ 

পূি মিতী 

সমরয় 

সিন্ন 

েরয়রে। 

২। 

ডাটাটাইপ, 

বফল্ড 

কপ্রাপারটিস 

এিং 

কটবিল 

ততবর 

২.১. ডাটাটাইপ কী তা ব্যি কররত পাররি। 

২.২. মাইরক্রাসফট এরেস এর ডাটা টাইপ সমূরের তাবলকা ততবর 

কররত পাররি। 

২.৩. বিবিন্ন বফল্ড প্রপাবরটিজ (সাইজ, ফররমট, ইনপুট মাস্ক, 

বডফল্ট িযালু, িযাবলরডিন রুল, িযাবলরডিন কটেট) কী তা ব্যি 

কররত পাররি। 

২.৪. কটবিল ততবর কররত পাররি। 

২.৫. কটবিল ততবর করর ডাটা এবি কররত পাররি। 

২.৬. ডাটা বিড বিউ, এ বিবিন্ন বফরল্ড ডাটা সাজারত পাররি। 

২.৭. করকড ম আপরডট কররত পাররি। 

২.৮. করকড ম মুেরত পাররি। 

ডাটাটাইপ, বফল্ড 

কপ্রাপারটিস এিং 

কটবিল ততবর 

 ০ 

 

 

ককাবিড-১৯ 

পূি মিতী 

সমরয় 

সিন্ন 

েরয়রে। 

  ডাটারিস কটবিল 

বডজাইন কররে দক্ষতা 

অজমন কররত পাররি। 

০ 

৩। নমুনা 

ডাটারিজ 

অনুোয়ী 

কটবিল 

ততবর 

৩.১. স্কুল ডাটারিরজর বফল্ড ও করকড ম সমূে বনর্ মারন কররত 

পাররি। 

৩.২. স্কুল ডাটারিস ততবর কররত পাররি। 

নমুনা ডাটারিজ 

অনুোয়ী কটবিল 

ততবর 

 ০ ককাবিড-১৯ 

পূি মিতী 

সমরয় 

সিন্ন 

েরয়রে। 

  স্কুল ডাটারিস 

ততবরকররে দক্ষতা 

০ 



অধ্যায় ও 

বিররানাম 
পাঠ্যপুস্তরক/পাঠ্যক্ররম প্রদত্ত বিখনফল 

বিষয়িস্তু (পাঠ ও 

পারঠর বিররানাম) 
জরির তাবলকা বপবরয়ড  মন্তব্য 

অজমন কররত পাররি। 

৬। ফম ম 

ততবর 

৬.১ ফম ম কী তা ব্যি কররত পাররি। 

৬.২ উইজাড ম ব্যিোর করর ফম ম বডজাইন কররত পাররি। 

৬.৩ বডজাইন করা ফম ম রান কররত পাররি। 

৬.৪ বডজাইন বিউরত ফম ম পবরিতমন কররত পাররি। 

ফম ম ততবর  5  

  ফম ম ততবরকররে দক্ষতা 

অজমন কররত পাররি। 

45  

৭। বররপাট ম 

ততবর 

৭.১ বররপাট ম কী তা ব্যি কররত পাররি। 

৭.২ বররপারট মর প্ররয়াজনীয়তা ব্যি কররত পাররি। 

৭.৩ ফম ম এিং বররপারট মর মরধ্য পার্ মকয িে মনা কররত পাররি। 

৭.৪ বিবিন্ন আবিরক উইজাড ম ব্যিোর করর বররপাট ম ততবর কররত 

পাররি। 

৭.৫ বররপাট ম প্রদি মন কররত পাররি। 

৭.৬ বডজাইন বিউরত বররপাট ম পবরিতমন কররত পাররি। 

৭.৭ বররপারট মর বিবিন্ন কসকিন সমূরের নাম উরেখ কররত 

পাররি। 

৭.৮ বররপাট ম বফল্ড কোগ কররত পাররি। 

৭.৯ বররপারট ম পৃষ্ঠা নম্বর এিং সি মরমাট করকড ম সংখ্যা সংযুি 

কররত পাররি। 

৭.১০ একটি বনবদ মষ্ট করকড ম বপ্রন্ট কররত পাররি। 

৭.১১ কলরিল বররপাট ম ততবর কররত পাররি। 

বররপাট ম ততবর  5  

  বররপাট ম ততবরকররে 

দক্ষতা অজমন কররত 

পাররি। 

45  

৮। 

কবিউটার 

কপ্রািাবমং 

৮.১ কপ্রািাবমং ও কপ্রািাবমং িাষা কী তা ব্যি কররত পাররি। 

৮.২ বিবিন্ন প্রকার কপ্রািাবমং িাষা সিরকম জ্ঞাত েরি। 

৮.৩ কপ্রািারমর সংগঠন ও কপ্রািাম ততরীর র্াপ সিরকম জ্ঞাত েরি। 

৮.৪ এযালগবরদম, কলািাট ম সিরকম জ্ঞাত েরি। 

কবিউটার 

কপ্রািাবমং 

 10  

 



  

 welq t Kw¤úDUvi I Z_¨ cÖhyw³-2 (2q cÎ)    welq †KvW t 6824 

 

Aa¨vq I 

wk‡ivbvg 

cvV¨cy¯Í‡K/পাঠ্যক্ররম cÖ`Ë wkLbdj 

welqe ‘̄ (cvV 

I cv‡Vi 

wk‡ivbvg) 

R‡ei ZvwjKv wcwiqW gšÍe¨ 

1| Kw¤úDUvi 

wm‡÷‡gi 

†¯úwmwd‡Kkb 

1.1 GKwU c~Y©v½ Kw¤úDUvi wm‡÷g ‰Zwii Rb¨ cÖ‡qvRbxq 

hš¿vskmg~n‡i ZvwjKv cÖ¯‘Z Ki‡Z cvi‡e| 

1.2 ZvwjKv Abyhvqx wewfbœ hš¿vs‡ki †¯úwmwd‡Kkb (MwZ/aviY 

ÿgZv/ g‡Wj BZ¨vw`) ˆZwi Ki‡Z cvi‡e|) 

Kw¤úDUvi 

wm‡÷‡gi 

†¯úwmwd‡Kkb 

 0 ককাবিড-১৯ 

পূি মিতী 

সমরয় সিন্ন 

েরয়রে। 

  GKwU c~Y©v½ Kw¤úDUv‡ii 

†¯úwmwd‡Kkb ˆZwi Kivi `¶Zv 

AR©b Ki‡e| 

 

2| 

gv`vi‡evW© 

Gi wewfbœ 

As‡ki 

cwiwPwZ I 

Bb÷‡jkb 

2.1 gv`vi‡ev‡W©i wewfbœ As‡ki bvg D‡jøL Ki‡Z cvi‡e| 

2.2 K¨vwms G gv`vi‡evW© †mU Ki‡Z cvi‡e| 

2.3 gv`vi‡ev‡W©i cÖ‡mmi m‡K‡U cÖ‡mmi‡K Bb÷j Kivi cÖwµqv 

D‡jøL Ki‡Z cvi‡e| 

2.4 gv`vi‡ev‡W©i i¨vg ¯ø‡U i¨vg gWy¨j Bb÷j Kivi cÖwµqv D‡jøL 

Ki‡Z cvi‡e| 

2.5 gv`vi‡ev‡W©i G·cvbkb ¯ø‡U cÖ‡qvRbxq KvW©mg~n Bb÷j 

Kivi cÖwµqv D‡jøL Ki‡Z cvi‡e| 

gv`vi‡evW© Gi 

wewfbœ As‡ki 

cwiwPwZ I 

Bb÷‡jkb 

 0 ককাবিড-১৯ 

পূি মিতী 

সমরয় সিন্ন 

েরয়রে। 

  GKwU gv`vi‡ev‡W© wewfbœ hš¿vsk 

Bb÷j Kivi `¶Zv AR©b 

Ki‡e| 

০ 

3| †Kwms I 

gv`vi‡ev‡W© 

†cwi‡divjm 

ms‡hvRb 

3.1 Kw¤úDUvi wm‡÷‡gi mv‡_ mshy³ †cwi‡divjmg~‡ni ZvwjKv 

‰Zwi Ki‡Z cvi‡e| 

3.2 nvW©wW¯‹ WªvBf, wmwW/wWwfwW ig WªvBf, BZ¨vw` †cwi‡divj‡K 

K¨vwms G h_v¯’v‡b Bb÷j Ki‡Z cvi‡e| 

3.3 wewfbœ Kv‡b±i mg~n‡K gv`vi‡ev‡W©i mswkøó Kv‡b±‡i hy³ 

Kivi cÖwµqv D‡jøL Ki‡Z cvi‡e| 

3.4 mKj wWfvBm K¨vwms G †mU Kivi ci K¨vwms Gi Kfvi 

†Kwms I 

gv`vi‡ev‡W© 

†cwi‡divjm 

ms‡hvRb 

 0 ককাবিড-১৯ 

পূি মিতী 

সমরয় সিন্ন 

েরয়রে। 



Aa¨vq I 

wk‡ivbvg 

cvV¨cy¯Í‡K/পাঠ্যক্ররম cÖ`Ë wkLbdj 

welqe ‘̄ (cvV 

I cv‡Vi 

wk‡ivbvg) 

R‡ei ZvwjKv wcwiqW gšÍe¨ 

jvMv‡Z cvi‡e| 

  K¨vwms I gv̀ vi‡ev‡W© 

†cwi‡divjmg~n mshy³Ki‡Y 

`¶Zv AR©b Ki‡e| 

 

4| 

Kw¤úDUv‡ii 

ev‡qvm 

(BIOS) 
KbwdMv‡ikb 

4.1 ev‡qv‡mi D‡Ïk¨ m¤ú‡K© Rvb‡e| 

4.2 ev‡qv‡mi ÷ v̈ÛvW© I GWfvÝ wdPvi mg~‡ni bvg D‡jøL Ki‡Z cvi‡e| 

4.3 Kw¤úDUvi Gi cvIqvi myBP Pvjy (ON) K‡i ev‡qv‡m cÖ‡ek 

Ki‡Z cvi‡e| 

4.4 ev‡qv‡m mgq, ZvwiL, †mU Ki‡Z cvi‡e| 

4.5 GWfvÝ †mUAvc G wM‡q eyU wmKz‡qÝ wVK Ki‡Z cvi‡e| 

4.6 ‡mUAvc I Avc‡iwUs wm‡÷‡g cvmIqvW© cÖ‡qvM I Acmvib 

Ki‡Z cvi‡e| 

Kw¤úDUv‡ii 

ev‡qvm 

(BIOS) 
KbwdMv‡ikb 

 ৩  

  Kw¤úDUv‡ii ev‡qvm 

KbwdMviKi‡Y `¶Zv AR©b 

Ki‡e| 

২৪  

5| 

Kw¤úDUv‡ii 

Acv‡iwUs 

wm‡÷g 

Bb÷‡jkb 

5.1 wewfbœ cÖKvi Acv‡iwUs wm‡÷‡gi bvg D‡jøL Ki‡Z cvi‡e| 

5.2 DB‡ÛvR I wjbv· Acv‡iwUs wm‡÷‡gi myweav I Zzjbv g~jK 

ˆewkó¨ mg~n e¨³ Ki‡Z cvi‡e| 

5.3 ÒwmwW Kx/wmwiqvj KxÓ wK Zv wPwýZ Ki‡Z cvi‡e| 

5.4 wmwW ig WªvBf †_‡K Kw¤úDUvi‡K eyU Kivi cÖwµqv e¨³ 

Ki‡Z cvi‡e| 

5.5 nvW©wW‡̄ ‹ cÖ‡qvRbxq cvwU©kb m¤úv̀ b Kivi cÖwµqv e¨³ Ki‡Z 

cvi‡e| 

5.6 wewfbœ cÖKvi dvBj wm‡÷‡gi bvg D‡jøL Ki‡Z cvi‡e| 

5.7 cvwU©kbK„Z WªvBf‡K wba©vwiZ dvBj wm‡÷‡g di‡gU Kivi 

cÖwµqv e¨³ Ki‡Z cvi‡e| 

5.8 wbw`©ó W ªvB‡f Acv‡iwUs wm‡÷g‡K Bb÷কলর avcmg~n e¨³ Ki‡Z 

cvi‡e 

Kw¤úDUv‡ii 

Acv‡iwUs 

wm‡÷g 

Bb÷‡jkb 

 ৪  



Aa¨vq I 

wk‡ivbvg 

cvV¨cy¯Í‡K/পাঠ্যক্ররম cÖ`Ë wkLbdj 

welqe ‘̄ (cvV 

I cv‡Vi 

wk‡ivbvg) 

R‡ei ZvwjKv wcwiqW gšÍe¨ 

  Kw¤úDUv‡i Acv‡iwUs wm‡÷g 

Bb÷j Kivi `¶Zv AR©b 

Ki‡e| 

৩০  

8| 

Kw¤úDUvi 

†bUIqvK© Gi 

cÖv_wgK aviYv 

8.1 Kw¤úDUvi †bUIqvK© wK Zv e¨³ Ki‡Z cvi‡e| 

8.2 Kw¤úDUvi †bUIqv‡K©i myweav¸‡jv e¨³ Ki‡Z cvi‡e| 

8.3 Kw¤úDUvi ‡bUIqv‡K© e¨eüZ K¨vejmg~n mbv³ Ki‡Z 

cvi‡e| 

8.4 Kw¤úDUv‡i †bUIqv‡K©i e¨eüZ Kv‡bKUimg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡e| 

8.5 LAN, MAN I WAN wK Zv e¨³ Ki‡Z cvi‡e| 

8.6 LAN -G e¨eüZ Kv‡bKvwUwfwU wWevBmmg~n wPwýZ Ki‡Z cvi‡e| 

8.7 LAN Gi wewfbœ hš¿vs‡ki g‡a¨ ms‡hvM ¯’vcb Ki‡Z cvi‡e| 

Kw¤úDUvi 

†bUIqvK© Gi 

cÖv_wgK aviYv 

 ৬  

  ‡bUIqv‡K©i g‡a¨ 

dvBj/‡dvìvi †kqvi Kiv 

৩৬  

11| 

I‡qemvBU 

eªvDwRs 

11.1  ওরয়িরপজ কী ব্যক্ত কররত পাররি। 

11.2 URL, http, WWW এিং HTML, XML কী 

ব্যি কররত পাররি। 

11.3 ইন্টাররনট ব্রাউবজং কী ব্যি কররত পাররি। 

11.4 সাি ম ইবিরনর প্ররয়াজনীয়তা উরেখ কররত পাররি। 

11.5 ব্রাউবজং সফটওয়যার ও সাি ম ইবিরনর তাবলকা প্রস্তুত কররত 

পাররি। 

11.6 ব্রাউবজং সফটওয়যাররর মাধ্যরম সাি ম ইবিন ব্যিোর কররত 

পাররি। 

I‡qemvBU 

eªvDwRs 

 
 

 

 ৩  

12| 

AvDU‡mvwm©s 

Gi aviYv 

12.1 AvDU †mvwm©s Kx Zv e¨³ Ki‡Z cvi‡e|  

12.2 AvDU †mvwm©s Gi myweav I Amyweav e¨³ Ki‡Z cvi‡e| 

12.3 AvDU †mvwm©s G KvR Kivi wbqgvejx I †hvM¨Zv e¨³ 

Ki‡Z cvi‡e| 

12.4 AvDU †mvwm©s gv‡K©U †cøm Gi ZvwjKv ˆZix Ki‡Z cvi‡e| 

  ৪  

 


