ICT
ত ও যাগােযাগ ি (নবম - দশম িণ)
[100 Hrs]

Instructor: Pondit Team
E-Mail:
Phone:

Overview

Prerequisites

িশা জাতীয় উয়েনর ব শত । আিনক ও েগাপেযাগী িশা ছাড়া আিনভরশীল, দ ও
ময াদাস জািত গঠন সব নয় । এ তয় ও েণাদনা থেকই জাতীয় িশানীিত ২০১০ ণীত
হয় । এ িশানীিতেত িবান,ত ও যাগােযাগ ি িশােক াধা দওয়া হেয়েছ ।

েয়াজন নই।

২০২১ সােলর মে িডিজটাল বাংলােদশ অথ াৎ ত ও যাগােযাগ ি বহার কের বাংলােদেশর
সকল মােষর জীবন সহজ, র ও আনময় কের গেড় তালার লে সরকার কাজ কের যাে ।
িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার অতম মাম হে িবান ও িিনভর িশা । তাই জাতীয়
িশানীিত ২০১০-এ ষ থেক াদশ িণ পয  ত ও যাগােযাগ ি িশাবার সকল
ধারায় বাতালক করার কথা বলা হেয়েছ । তারই ধারাবািহকতায় থমবােরর মেতা পিত
Trainning School িনেয় এেলা সণ  াককাল িনভর কাস ।

Course Information
Duration : 100 Hours
Day : Friday, Saturday
Time :
Reg. Start : Jun 30, 2018
Reg. End : Sep 1, 2018
Class Start : Sep 1, 2018

ায়ন িশােমর এক অিবে অংশ। িশাথরা অিজত ান ও অধাবন বাব জীবেন
েয়াগ করেত এবং কােনা িবষয়েক িবচার-িবেষণ বা ায়ন করেত পাের িক না তা যাচাই করা
ায়েনর উে । তাই ায়নেক ফল করার জ িত অায় শেষ অশীলেনর জ
Online িভিক MCQ Test সংেযাজন করা হেয়েছ।

Audience
নবম ও দশম িণর সকল ছা-ছাী ।

Evaluation
আপনােক অবই ইজ এ ৮০% নর পেত হেব ।

Curriculum
1. থম অায়ঃ ত ও যাগােযাগ ি এবং আমােদর বাংলােদশ
1.1. এশ শতক এবং ত ও যাগােযাগ ি
1.2. ত ও যাগােযাগ ির িবকােশ উেখেযা ি
1.3. ই -লািন ং ও বাংলােদশ
1.4. ই -গভা ও বাংলােদশ
1.5. ই -সািভস ও বাংলােদশ
1.6. ই -কমাস  ও বাংলােদশ
1.7. বাংলােদেশর কমেে আইিস
1.8. সামািজক যাগােযাগ ও আইিস
1.9. িবেনাদন ও তি
1.10. িডিজটাল বাংলােদশ
2. িতীয় অায়ঃ কিউটার এবং কিউটার বহারকারীর িনরাপা
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2.1. কিউটার রণােবেণ সফটওয়ােরর 
2.2. সফটওয়ার ইনেলশন ও আনইনেলশন
2.3. িনেজর কিউটােরর িনরাপা - কিউটার ভাইরাস ও এিভাইরাস
2.4. ওেয়েব িনরাপদ থাকা
2.5. কিউটার ও ইারেনট বহাের আসি (IAD)
2.6. পাইেরিস
2.7. ত অিধকার ও িনরাপা
2.8. সাধারণ াবলং
3. তীয় অায়ঃ আমার িশায় ইারেনট
3.1. িডিজটাল কনেট
3.2. ই-ক
3.3. িশায় ইারেনট
3.4. ইারেনট ও আমার পা িবষয়েলা
3.5. আমার ভিবৎ কািরয়ার ও আইিস
4. চথ  অায়ঃ আমার লখােলিখ ও িহসাব
4.1. ওয়াড  েসসের আমার লখার কাজ
4.2. লখােলিখর সজসাঃ ফ াইল িনব াচন এবং এর সাইজ ও রঙ িনধ ারণ
4.3. লখােলিখর সজসাঃ টিবল ও িবিভ ইলাসেশন
4.4. ডিশট ও আমার িহসাব-িনকাশ
4.5. ডিশট বহােরর কৗশল
5. পম অায়ঃ মািিমিডয়া ও ািফ
5.1. মািিমিডয়া ও ািফ
5.2. িডিজটাল য ও মািিমিডয়া
5.3. মািিমিডয়ার েয়াগ
5.4. মাইোসফট পাওয়ারপেয়
5.5. এেডািব ফেটাশপ
5.6. ইলােটর
6. ষ অায়ঃ ডটােবজ-এর বহার
6.1. ডটােবজ সেক ধারণা
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