
 

 

‘ক োভিড-১৯’ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি 

পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি 

 

 

ভবষয় : িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি 

 

 

 

 



ক োভিড-১৯ পভিভিভিতি ২০২১ সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি 

ভবষয়: িথ্য ও ক োগোত োগ প্রযুভি 

অধ্যোয় ও ভিতিোনোম পোঠ্যপুস্তত  উভিভিি ভিিনফে ভবষয়বস্তু মন্তব্য 

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 প্রযুভি ভনি িি ি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, ই-

েোভন িং ও বোংেোতেি, ই-গিোন্যিোে ও 

বোংেোতেি, ই-সোভি িস ও বোংেোতেি, 

ই- মোস ি ও বোংেোতেি, 

বোংেোতেতিি  ম িতক্ষতে আইভসটি, 

সোমোভজ  ক োগোত োগ ও আইভসটি, 

ভবতনোেন ও আইভসটি, ভডভজটোে 

বোংেোতেি। 

 

ভিিীয় অধ্যোয়: 

 ভিউটোি ও  ভিউটোি 

ব্যবহোি োিীি ভনিোপত্তো 

 

  ভিউটোি িক্ষর্োতবক্ষতর্ সফটওয়যোতিি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি 

পোিতব; 

 Software uninstall এবং Software delete-

এি পোথ ি য  িতি পোিতব; 

 ভিউটোতিি িক্ষর্োতবক্ষতর্ 

সফটওয়যোতিি গুরুত্ব, সফটওয়যোি 

ইনস্টতেিন ও আনইনস্টতেিন, 

সফটওয়যোি ভডভেট,ভনতজি 

 ভিউটোতিি ভনিোপত্তো - ভিউটোি 

 

Sankar Das
Typewriter
Allresultnet.com



  ভিউটোি িথ্য উপোত্ত ও  Software-এি ভনিোপত্তোয় 

পোসওয়োড ি ও 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। 

 

িোইিোস ও এভিিোইিোস, পোসওয়োড ি, 

ওতয়তব ভনিোপে থো ো,  ভিউটোি 

ও ইিোিতনট ব্যবহোতি আসভি, 

 ভিউটোি কগতম আসভি, আসভি 

কথত  মুি থো োি উপোয়, পোইতিভস, 

 ভপিোইট আইতনি প্রতয়োজনীয়িো, 

িথ্য অভধ োি ও ভনিোপত্তো, সোধোির্ 

ট্রোবেশ্যযটিং। 

তৃিীয় অধ্যোয়: 

আমোি ভিক্ষোয় ইিোিতনট 

 

 ভডভজটোে  নতটতিি ধোির্ো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 ভিক্ষোয় ইিোিতনতটি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 পোঠ্য ভবষতয় ইিোিতনট ব্যবহোতিি কক্ষে ভিভিি  িতি পোিতব; 

  যোভিয়োি উন্নয়তন আইভসটিি গুরুত্ব ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 ইিোিতনট ব্যবহোি  তি পোঠসংভিষ্ট ভবষতয়ি এ টি প্রভিতবেন 

উপিোপন  িতি পোিতব। 

ভডভজটোে  নতটি, ভডভজটোে 

 নতটতিি প্র োিতিে, ই-বু , ই-

বু  ব্যবহোতিি সুভবধো, ভবভিন্ন প্র োি 

ই-বু , ভিক্ষোয় ইিোিতনট, ইিোিতনট 

ও আমোি পোঠ্য ভবষয়গুতেো, আমোি 

িভবষ্যৎ  যোভিয়োি ও আইভসটি। 

 

ি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; 

ওয়োড ি প্রতসসতি আমোি কেিোি  োজ, 

অভফস বোটন এবং এি অপিনসমূহ ,  

কেিোতেভিি সোজসজ্জো: কটভবে ও 
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 কেডিীট ব্যবহোতিি কক্ষেগুতেো ভিভিি  িতি পোিতব; 

 কেডিীতটি ব্যবহোতিি ক ৌিে বর্ িনো  িতি পোিতব; 

 ওয়োড ি প্রতসসি ব্যবহোি  তি সিোেনো  িতি পোিতব এবং 

 কেডিীট ব্যবহোি  তি ভহসোব-ভন োি  িতি পোিতব। 

 

ভবভিন্ন ইেোতেিন, কটভবে বো সোির্ী 

ক োগ  িো, ছভব ক োগ  িো। 

ওয়োড ি আট ি ক োগ  িো, মোভজিন ঠি  

 িো, প্যোিোগ্রোতফি েোইন ব্যবধোন 

ভনধ িোির্  িো, পৃষ্ঠোি নম্বি কেয়ো, 

বোনোন পিীক্ষর্ ও সংতিোধন। 

কেডিীট ও আমোি ভহসোব ভন োি: 

কেডিীট ভবতিষর্, কেডিীট 

ব্যবহোতিি কক্ষে, কেডিীট 

ব্যবহোতিি ক ৌিে, গুর্  িো, িোগ 

 িো,িি িো ভনর্ িয়  িো। 

পঞ্চম অধ্যোয়: 

মোভিভমভডয়ো ও গ্রোভফক্স 

 

 মোভিভমভডয়োি ধোির্ো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 মোভিভমভডয়োি মোধ্যমসমুহ বর্ িনো  িতি পোিতব; 

 মোভিভমভডয়োি ব্যবহোতিি কক্ষেসমূহ ভিভিি  িতি পোিতব; 

 কপ্রতজতিিন সফটওয়যোতিি ধোির্ো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 কপ্রতজতিিন সফটওয়যোি ব্যবহোতিি গুরুত্ব ভবতিষর্  িতি পোিতব; 

 কপ্রতজতিিন সফটওয়যোি ব্যবহোতিি ক ৌিে বর্ িনো  িতি পোিতব; 

 গ্রোভফতক্সি ধোির্ো ব্যোখ্যো  িতি পোিতব; 

 গ্রোভফক্স সফটওয়যোি ব্যবহোতিি ক ৌিে বর্ িনো  িতি পোিতব; 

 কপ্রতজতিিন সফটওয়যোি ব্যবহোি  তি ভবষয়সংভিষ্ট স্লোইড তিভি ও 

উপিোপন  িতি পোিতব এবং  

 গ্রোভফক্স সফটওয়যোি ব্যবহোি  তি সৃজনিীে ভিে অঙ্কন ও 

উপিোপন  িতি পোিতব।  

 

 

মোভিভমভডয়োি ধোির্ো, 

মোভিভমভডয়োি মোধ্যমসমূহ, 

কপ্রতজতিিন সফটওয়যোি: 

কপ্রতজতিিন তিভি  িো, 

পোওয়োিপতয়ি কপ্রোগ্রোম কিোেো ও 

স্লোইড তিভি  িো, কপ্রতজতিিন কসি 

বো সংিক্ষর্  িো, নতুন স্লোইড ক োগ 

 িো, কপ্রতজতিিতন স্লোইড প্রেি িন, 

স্লোইতড ব্যো গ্রোউন্ড যুি  িো বো 

ব্যো গ্রোউন্ড পভিবিিন  িোি উপোয়, 

স্লোইতড ছভব যুি  িো , স্লোইতড 

ট্রোনভজিন যুি  িো, কেিোয় 

স্বিন্ত্রিোতব ট্রোনভজিন প্রতয়োগ  িো, 

ট্রোনভজিতন িব্দ প্রতয়োগ  িো, স্লোইতড 

ভিভডও যুি  িো। 
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গ্রোভফতক্সি গুরুত্ব, ফতটোিপ কপ্রোগ্রোম 

কিোেোি উপোয়, ফতটোিপ কপ্রোগ্রোতম 

নতুন ফোইে তিভি  িোি উপোয়, 

ফতটোিতপি টুেবক্স এবং প্যোতেট 

পভিভিভি, ভসতে িন টুে এবং মুি 

টুে পভিভিভি, ভসতে িন িোনোন্তভিি 

 িো, িোসমোন ভসতে িনটি িঙ 

ভেতয় পূির্  িো, ভফেোতিি ব্যবহোি, 

ল্যোতসো টুে ও পভেতগোনোে ল্যোতসো 

টুতেি সোহোতে ভসতেক্ট  িো, কেো , 

ফোইে কসি বো সংিক্ষর্  িো, 

কেয়োি, নতুন কেয়োিযুি  িো, 

থোম্বতনইে আই ন, গুচ্ছ প্যোতেট 

এবং প্যোতেটযুি ও ভবযুি  িো, 

কেয়োতি অবতজক্ট কিোভি  িো, কটক্সট 

কেয়োি তিভি  িো, এ ফোইতেি ছভব 

অন্য ফোইতে িোনোন্তভিি  িো, টোতগ িট 

কেয়োি ভনধ িোির্  িো, কেয়োতিি 

ওপোভসটি পভিবিিন  িো, কেয়োি 

বোভিে  তি কেয়ো,  োট,  ভপ, কপস্ট 

ও কপস্টইনটূ, িপটুতেি ব্যবহোি, 

কহেোতনো ছভব িপ  িো, ইতিজোি 

টুতেি ব্যবহোি, কগ্রভডয়োি টুতেি 

সোহোতে কেন্ড তিভি  িো, কগ্রভডয়োি 

টুতেি সোহোতে ভেভনয়োি কেন্ড তিভি 

 িোি উপোয়, কগ্রভডয়োি সিোেনো, 

নতুন িঙ ও  োেোি স্টপস যুি  িো 



ও বোভিে  িো, ছভবি উজ্জ্বল্য ও 

 ন্ট্রোস্ট সমন্বয়  িো।  

ইেোতেটি : ইেোতেটতি নতুন ফোইে 

কিোেোি উপোয়,  োতজি পভিতবি 

পভিভিভি, টোইতটে বোি, টুেবতক্সি 

প্রতয়োজনীয় টুেসমূতহি পভিভিভি, 

অবতজতক্ট িঙ প্রতয়োগ  িো,  োেোি, 

কগ্রভডতয়ি ও নোন, অবতজক্ট কছোট ও 

বড়  তি কেিো, হযোন্ড টুতেি সোহোতে 

পৃষ্ঠো/ অবতজতক্টি অবিোন পভিবিিন, 

অবতজক্ট অবতেো তনি পভিতবি, 

অবতজক্ট তিভি  িো, অবতজক্ট 

ভসতেক্ট  িো এবং অবতজতক্টি 

প্রোন্ততিিো বো পোথ মুতছ কফেো, পোথ বো 

প্রোন্ত কিিো, ভসতে িন টুে, ডোইতিক্ট 

ভসতে িন টুে, অবতজক্ট গ্রুপ  িো, 

অবতজক্ট ে   িো,  োট,  ভপ ও 

কপস্ট  মোতন্ডি ব্যবহোি, কেয়োি, 

নতুন কেয়োি তিভি  িো, কেয়োি 

বোভিে  িো, কেয়োি এ ীভূি  িো, 

অবতজতক্ট িতঙি ব্যবহোি,  োেোি 

প্যোতেট, িঙ প্রতয়োগ  িো, কেোত ি 

ব্যবহোি, কপন ও কপভেে টুে, বদ্ধ 

পোথ ও কিোেো বো মুি পোথ, কপভেে 

টুে ও কপন টুে, পোথ সিোেনো  িো, 

অযোং ি পতয়ি ক োগ  িো, অযোং ি 

পতয়ি বোে কেয়ো, কেিোতেভিি  োজ, 



পতয়ি কটক্সট, কেিো সিোেনো, 

অক্ষি ভসতেক্ট  িো অক্ষতিি িঙ 

পভিবিিন  িো, অক্ষি মুতছ কফেো, 

অক্ষি কছোট- বড়  িো, অক্ষিত  

িোড়োিোভড় এবং পোিোপোভি কছোট-বড় 

 িো, কবজেোইন ভিফট, ভেভডং, 

এভিয়ো কটক্সট, পোতথ টোইপ  িো, 

বৃত্তো োি অতেতক্টি বোইতিি ভেত  

টোইপ  িো, মুি পোতথ কেিো ভবন্যোস্ত 

 িো, অক্ষতিি আঊট েোইর্ তিভি 

 িো, ইেোতেটতি ছ্বভব বো ইতমজ 

িোপন।  

 


