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পাঠ্যসূচি ও অ্যাসাইনমেন্ট  

শ্রেচি: নবে                                                                                                                      চবষয়: তথ্য ও শ্র াগাম াগ প্রযুচি 

অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়র 

চিমরানাে 

চিখনফল পাঠ নম্বর ও  

চিমরানাে /চবষয়বস্তু  

চিক্ষাক্রমে 

বরাদ্দকৃত 

চপচরয়ড 

অ্যাসাইনমেন্ট চনমদ েিনা মূল্যায়ন চনমদ েিনা /রুচিক্স  েন্তব্য 

প্রথে 

অ্ধ্যায়: 

তথ্য ও 

শ্র াগাম াগ 

প্রযুচি এবং 

আোমদর 

বাংলামদি 

➢ তথ্য ও শ্র াগাম াগ 

প্রযুচির গুরুত্ব ব্যাখ্যা 

করমত পারব; 

➢ তথ্য ও শ্র াগাম াগ 

প্রযুচি সংচিষ্ট 

ব্যচিবমগ ের অ্বদান 

বন োন করমত পারব; 

➢ বাংলামদমি ই-

লাচন েংময়র গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা করমত পারব; 

➢ বাংলামদমি ই-

গভর্ন্োমের 

প্রময়াজনীয়তা ব্যাখ্যা 

করমত পারব; 

➢ বাংলামদমি ই-

সাচভ েমসর গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা করমত পারব; 

➢ বাংলামদমি ই-

কোমস ের গুরুত্ব বি েনা 

করমত পারব; 

➢ বাংলামদমি 

কে েমক্ষমে তথ্য  

একুি িতক 

এবং তথ্য ও 

শ্র াগাম াগ 

প্রযুচি, তথ্য ও 

শ্র াগাম াগ 

প্রযুচির চবকামি 

উমেখম াগ্য 

ব্যচিত্ব, ই-

লাচন েং ও 

বাংলামদি, ই-

গভার্ন্োে ও 

বাংলামদি, ই-

সাচভেস ও 

বাংলামদি, ই-

কোস ে ও 

বাংলামদি, 

বাংলামদমির 

কে েমক্ষমে 

আইচসটি, 

১০  

অ্যাসাইনমেন্ট- ১: 
 

‘বতেোমন শ্রকাচভড-

১৯ উদূ্ভত 

পচরচিচতমত চিক্ষা  

কা েক্রে িলোন 

রাখায় ই-লাচন েং 

এর ভূচেকা’-  

চবষয়ক  ২৫০ 

িমের েমধ্য একটি 

প্রচতমবদন ততচর 

কর। 

 

 

 

 

 

 

 

প্রচতমবদনটি ততচরর শ্রক্ষমে লক্ষ রাখমত হমব 
- 

১। প্রারচিক অ্ংি: মূল চিমরানাে, প্রাপমকর 

নাে, ঠিকানা। 

 ২। প্রধান অ্ংি: চবষয় সম্পমকে ভূচেকা, মূল 

প্রচতমবদন  

 ( ক. শ্রকাচভড-১৯ এর কারমি উদ্ভতু 

পচরচিচতমত স্বাভাচবক চিক্ষা কা েক্রে 

কীভামব ব্যহত হমলা তা উপিাপন। 

খ. বদমল  াওয়া এই পচরচিচতমত আেরা 

কীভামব চবচভন্ন অ্নলাইন োধ্যে শ্রথমক 

চিক্ষা কা েক্রে িাচলময় শ্র মত পারচি তার 

বি েনা। 

গ.ই-লাচন েং এর সামথ চনজ প্রচতষ্ঠামনর 

সম্পকৃতা বি েনা। 

ঘ. ই-লাচন েং এর কারমি চিক্ষাথীমদর প্রাপ্ত 

সুফল।) উপসংহার ও সুপাচরি। 

৩।পচরচিষ্ট: তথ্য চনমদ েি, গ্রন্থ চববরিী, 

কচেটির তাচলকা ও আনুসচিক চবষয়াচদ। 

ক. অ্চত উত্তে: 

১) চবষয়বস্তুর সঠিকতা ও 

ধারাবাচহকতা। 

২) শ্রলখায় তথ্য, তত্ত্ব, ও 

সূে পাঠ্যপুস্তমকর সামথ 

সিচতপূি ে। 

 (3) শ্রলখায় লক্ষিীয় 

চনজস্বতা বা 

সৃজনিীলতা। 

খ. উত্তে:  

(১) চবষয়বস্তুর সঠিকতা 

ও ধারাবাচহকতা। 

(২) শ্রলখায় তথ্য, তত্ত্ব, ও 

সূে পাঠ্যপুস্তমকর সামথ 

সিচতপূি ে। 

(3) শ্রলখায় চনজস্বতা বা 

সৃজনিীলতা আমি তমব 

তা লক্ষিীয় নয়। 

গ. ভামলা:  

 



ও শ্র াগাম াগ 

প্রযুচির সিাবনা 

চবমিষি করমত 

পারব; 

➢ সাোচজক 

শ্র াগাম ামগ তথ্য ও 

শ্র াগাম াগ প্রযুির 

ভূচেকা ব্যাখ্যা 

করমত পারব; 

➢ চবমনাদমনর শ্রক্ষমে 

আইচসটির ইচতবািক 

চদকগুমলা ব্যাখ্যা 

করমত পারব; 

➢ তথ্য ও শ্র াগাম াগ 

প্রযুচিচনভের ভচবষ্যৎ 

বাংলামদমির স্বরূপ 

ব্যাখ্যা করমত পারব 

এবং 

তথ্য ও শ্র াগাম াগ 

প্রযুচিচনভের বাংলামদি 

চবষয়ক একটি শ্রপাস্টার 

চডজাইন করমত পারব; 

সাোচজক 

শ্র াগাম াগ ও 

আইচসটি, 

চবমনাদন ও 

আইচসটি, 

চডচজটাল 

বাংলামদি। 

 

 

 

 

অ্যাসাইনমেন্ট- 2: 
 

‘চডচজটাল 

বাংলামদমি ই-

সাচভ েস, ই-

গভর্ন্োে ও ই-

কোস ে আোমদর 

জীবনমক কমরমি 

সহজতর’-এর 

উপর ৩০০ িমের 

েমধ্য একটি 

প্রচতমবদন ততচর 

কর। 

 

 

প্রচতমবদনটি ততচরর শ্রক্ষমে লক্ষ রাখমত হমব 

- 

১। প্রারচিক অ্ংি: মূল চিমরানাে, প্রাপমকর 

নাে, ঠিকানা। 

 ২। প্রধান অ্ংি: চবষয় সম্পমকে ভূচেকা, মূল 

প্রচতমবদন  

 ( ক. ই-সাচভ েস, ই-গভর্ন্োে ও ই-কোস ে কী 

তা উপিাপন। 

খ. আোমদর প্রাতযচহক জীবমন এ সকল শ্রসবা 

কী ধরমনর সুচবধা চদমে তার বি েনা। 

গ.এ সকল শ্রসবা আোমদর বতেোন জীবনমক 

কীভামব সহজতর কমরমি তার বি েনা।) 

উপসংহার ও সুপাচরি। 

৩।পচরচিষ্ট: তথ্য চনমদ েি, গ্রন্থ চববরিী, 

কচেটির তাচলকা ও আনুসচিক চবষয়াচদ। 

 

(১) চবষয়বস্তুর সঠিকতা 

থাকমলও ধারাবাচহকতার 

অ্ভাব। 

(২) শ্রলখায় তথ্য, তত্ত্ব, 

সূে ও ব্যাখ্যা 

আংচিকভামব সঠিক। 

(3) শ্রলখায় সাোর্ন্ 

চনজস্বতা ও সৃজনিীলতা। 

ঘ. অ্গ্রগচত প্রময়াজন: 

 (১) চবষয়বস্তুর সঠিকতা 

ও ধারাবাচহকতার 

অ্ভাব। 

(২) শ্রলখায় তথ্য, তত্ত্ব, 

সূে ও ব্যাখ্যা 

পাঠ্যপুস্তমকর সামথ 

সিচতপূি ে নয়। 

(৩  (শ্রলখা য় চনজস্বতা বা 

সৃজনিীলতার অ্ভাব। 

অ্ধ্যায় ও 

অ্ধ্যাময়র 

চিমরানাে 

চিখনফল 

পাঠ নম্বর ও  

চিমরানাে /চবষয়বস্তু  

চিক্ষাক্রমে 

বরাদ্দকৃত 

চপচরয়ড 

অ্যাসাইনমেন্ট চনমদ েিনা মূল্যায়ন চনমদ েিনা /রুচিক্স  েন্তব্য 



চিতীয় অ্ধ্যায়: 

কচম্পউটার ও 

কচম্পউটার 

ব্যবহারকারীর 

চনরাপত্তা 

➢ কচম্পউটার 

রক্ষিামবক্ষমি 

সফটওয়যামরর গুরুত্ব 

ব্যাখ্যা করমত পারব; 

➢ Software 

uninstall এবং 

Software delete-

এর পাথ েকয করমত পারব; 

➢ কচম্পউটার, তথ্য-উপাত্ত 

ও Software-এর 

চনরাপত্তায় পাসওয়াড ে ও 

এচন্ট ভাইরাস ব্যবহামরর 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা করমত 

পারব; 

➢ সাধারি ও সাোচজক 

সাইটসমূমহর েমধ্য পাথ েকয 

চনরূপি করমত পারব; 

➢ অ্চতোোয় ইন্টারমনট 

ব্যবহামরর ফলাফল 

চবমিষি করমত পারব; 

অ্চতোোয় শ্রগেস্ শ্রখলার 

শ্রনচতবািক চদকগুমলা ব্যাখ্যা 

করমত পারব; 

কচম্পউটার 

রক্ষিামবক্ষি 

সফটওয়যামরর 

গুরুত্ব (পৃষ্ঠা-17-

18) 

চনমজর 

কচম্পউটামরর 

চনরাপত্তা-

কচম্পউটার 

ভাইরাস ও 

এচন্টভাইরাস 

(পৃষ্ঠা-24-26) 

ওময়মব চনরাপদ 

থাকা-সাধারি 

সাইট ও সােচজক 

সাইট (পৃষ্ঠা-২৮-

৩০) 

ঐ 

কচম্পউটার ও 

ইন্টারমনট 

ব্যবহামর আসচি 

(পৃষ্ঠা-৩০-31) 

২০  

অ্যাসাইনমেন্ট- 3: 
 

‘অ্চতচরি 

কচম্পউটার শ্রগেস 

ও ইন্টারমনমটর 

ব্যবহার আোমদর 

স্বাভাচবক ব্যচিগত 

ও সাোচজক 

জীবনমক ব্যহত 

করমি’। এই 

চবষময়র উপর ২০০ 

িমের েমধ্য একটি 

প্রচতমবদন ততচর 

কর। 

প্রচতমবদনটি ততচরর শ্রক্ষমে লক্ষ 

রাখমত হমব - 

 

১। প্রারচিক অ্ংি: মূল 

চিমরানাে, প্রাপমকর নাে, 

ঠিকানা। 

 

 ২। প্রধান অ্ংি: চবষয় সম্পমকে 

ভূচেকা, মূল প্রচতমবদন 

 ( ক. কচম্পউটার শ্রগেস ও 

ইন্টারমনমটর আসচি সম্পমকে 

বি েনা। 

খ. অ্চতচরি কচম্পউটার শ্রগেস ও 

ইন্টারমনমটর ব্যবহামর আোমদর 

স্বাভাচবক ব্যচিগত জীবমন প্রভাব 

বি েনা। 

গ. অ্চতচরি কচম্পউটার শ্রগেস ও 

ইন্টারমনমটর ব্যবহামর আোমদর 

স্বাভাচবক সাোচজক জীবমন প্রভাব 

বি েনা। 

 

ঘ. কচম্পউটার শ্রগেস ও 

ইন্টারমনমটর আসচি শ্রথমক 

ক. অ্চত উত্তে: 

(১  (চবষ য়বস্তুর সঠিকতা 

ও ধারাবাচহকতা। 

(২  (শ্রলখা য় তথ্য, তত্ত্ব, ও 

সূে পাঠ্যপুস্তমকর সামথ 

সিচতপূি ে। 

(3) শ্রলখায় লক্ষিীয় 

চনজস্বতা বা 

সৃজনিীলতা। 

খ. উত্তে:  

(১) চবষয়বস্তুর সঠিকতা 

ও ধারাবাচহকতা। 

(২) শ্রলখায় তথ্য, তত্ত্ব, ও 

সূে পাঠ্যপুস্তমকর সামথ 

সিচতপূি ে। 

(3) শ্রলখায় চনজস্বতা বা 

সৃজনিীলতা আমি তমব 

তা লক্ষিীয় নয়। 

গ. ভামলা:  

(১) চবষয়বস্তুর সঠিকতা 

থাকমলও ধারাবাচহকতার 

অ্ভাব। 

(২) শ্রলখায় তথ্য, তত্ত্ব, 

সূে ও ব্যাখ্যা 

আংচিকভামব সঠিক। 

(3) শ্রলখায় সাোর্ন্ 

চনজস্বতা ও সৃজনিীলতা। 

 



সাোচজক 

শ্রনটওয়ামকে 

আসচি (পৃষ্ঠা-32) 

কচম্পউটার শ্রগমে 

আসচি (পৃষ্ঠা-31-

32)  

আসচি শ্রথমক মুি 

থাকার উপায় (পৃষ্ঠা-

33-34) 

উত্তরমির উপায় বি েনা।) উপসংহার 

ও সুপাচরি। 

 

 ৩।পচরচিষ্ট: তথ্য চনমদ েি, গ্রন্থ 

চববরিী, কচেটির তাচলকা ও 

আনুসচিক চবষয়াচদ। 

ঘ. অ্গ্রগচত প্রময়াজন: 

 (১) চবষয়বস্তুর সঠিকতা 

ও ধারাবাচহকতার অ্ভাব। 

(২) শ্রলখায় তথ্য, তত্ত্ব, 

সূে ও ব্যাখ্যা 

পাঠ্যপুস্তমকর সামথ 

সিচতপূি ে নয়। 

(৩  (শ্রলখা য় চনজস্বতা বা 

সৃজনিীলতার অ্ভাব। 

 ➢ সফটওয়যার পাইমরচসর 

চবষয়টি বি েনা করমত 

পারব; 

➢ কচপরাইট আইমনর 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা করমত 

পারব; 

➢ ইন্টারমনমট তমথ্যর 

অ্বাধ প্রবামহর সামথ 

সামথ চনরাপত্তার 

প্রময়াজনীয়তা ব্যাখ্যা 

করমত পারব; 

➢ কচম্পউটার ট্রাবল শ্যযটিং-এর 

গুরুত্ব ব্যাখ্যা করমত পারব; 

➢  থা থ প্রচক্রয়া অ্বলম্বন 

কমর চনচদ েষ্ট 

Software 

install/uninstall 

করমত পারব 

পাইমরচস (পৃষ্ঠা-

34) 

কচপরাইট আইমনর 

প্রময়াজনীয়তা 

(পৃষ্ঠা-৩৪) 

তথ্য অ্চধকার ও 

চনরাপত্তা (পৃষ্ঠা-

35) 

সফটওয়যার 

চনরাপত্তায় 

পাসওয়াড ে (পৃষ্ঠা-

27) 

     



 

 

  

➢ Unique পাসওয়াড ে 

ততচর করমত পারব; 

এবং 

1. কচম্পউটামরর সাধারি 

সেস্যার ট্রাবলশ্যযট 

করমত পারব; 

Unique  

পাসওয়াড ে ততচর 

(পৃষ্ঠা-28) 



 

 

 


