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Contents of Training:
থম অধ ায় : তথ ও যাগােযাগ যুি

: িব ও বাংলােদশ

ি ত

১) িব ােমর াথিমক ধারণা
২) িব ােমর সুিবধা এবং িব াম িত ার ধান উপাদানসমূহ
৩) িব াম ধারণা সংি উপাদানসমূহ যাগােযাগ, কমসং ান, িশ া,িচিকৎসা, গেবষণা,অিফস, বাস ান, ব বসায়-বািণজ
সংবাদ,িবেনাদন ও সামািজক যাগােযাগ,সাং ৃ িতক িবিনময়
৪) ভাচু য়ালিরেয়িল , াত িহক জীবেন ভাচু য়ালিরেয়িল র ভাব
৫) তথ ও যাগােযাগ যুি র সা িতক বণতা
৬) কৃ ি ম বুি ম া বা আ িফিসয়াল ইনেটিলেজ
৭) এ পাট িসে ম, রেবা কস, ােয়াসাজাির,মহাকাশ অিভযান
৮) আইিস িনভর উৎপাদন ব ব া
৯) িতর া,বােয়ােমি ,বােয়াইনফরেমি , জেন ক ইি িনয়ািরং, ন ােনা টকনােলািজ
১০) তথ ও যাগােযাগ যুি ব বহােরর নিতকতা
১১) কি উটার ইিথকস বা নীিতশা
১২) সমাজ জীবেন তথ ও যাগােযাগ যুি র ভাব এবং নিতবাচক ভাব বা ফল
১৩) তথ ও যাে◌গােযাগ যুি এবং অথৈনিতক উ য়ন

ি তীয় অধ ায় : কিমউিনেকশন িসে ম এবং নটওয়ািকং
১)কিমউিনেকশন িসে ম, কিমউিনেকশন িসে েমর ধারণা
২) ডটা কিমউিনেকশেনর ধারণা, ডটা কিমউিনেকশেনর উপাদান
৩)ব া উইডথ : ডটা া িমশন, ডটা া িমশন মথড
৪) ডটা চলাচেলর মাড, ডটা কিমউিনেকশন মধ ম
৫)তার বা ক াবল, কা-এি য়াল ক াবল, টু ইে ড পয়ার ক াবল
৬)অপ ক াল ফাইবার ক াবল বা কই মসক
৭) টিলেফান, তারিবহীন বা ওয় ারেলস মাধ ম
৮) রিডও ওেয়ভ বা বতার তর , মাইে াওেয়ভ, ইন ােরড
৯)ওয় ারেলস কিমউিনেকশন িসে ম, ওয় ারেলস কিমউিনেকশেনর েয়াজনীতা।
১০)ওয় ারেলস কিমউিনেকশেনর কারেভদ, ওয়ারেলস ই ারেনট অ াে স পেয়
১১)ওয়াইফাই, ওয়াইম া , মাবাইল যাগােযাগ, সলুলার টিলেফান বা মাবাইল ফান নটওয়াক
১২)িবিভ জেনর মাবাইল, মাবাইল / সলুলার ফােনর কারেভদ
১৩) সলুলার টিলেফান বা মাবাইল ফােনর া , মাবাইল ই ারেনট
১৪)কি উটার নটওয়ািকং, নটওয়ােকর কারেভদ, নটওয়াক িডভাইস বা য পািত
১৫) নটওয়াক টেপালিজ াউড কি উ ং এর ধারনা

তৃ তীয় অধ ায় : সংখ া প িত ও িডিজটাল িডভাইস
১ম অংশ : সংখ া প িত।
১)সংখ া প িতর ধারণা, সংখ া প িতর কারেভদ
২)সংখ ার প িতর পা র, সংখ া প িত পা েরর গািণিতক সমস া ও তার সমাধান
৩)বাইনাির যাগ িবেয়াগ
৪)িচি ত সংখ া বা সাই না ার, ২-এর পিরপূরক
৫) কাড, অ াসিক(ASCII) কােডর সারিণ

২য় অংশ : িডিজটাল িডভাইস
১) বুিলয়ান অ ালেজবরা ও িডিজটাল িডভাইস, বুিলয়ান তঃিস
২) বুিলয়ান উপপাদ , লিজক ফাংশন সরলীকরণ
৩) সত ক সারিণ, িড-মরগ ােনর উপপাদ
৪) মৗিলক লিজক গইট,িবেশষ গইট, সাবজনীন গইট
৫) লিজক াল ফাংশন থেক লিজক াল সািকেট পা র
৬) এনেকাডার ও িডেকাডার।
৭)অ াডার (Adder),, ি প- প, রিজ ার, কাউ ার

চতথ অধ ায় : ওেয়ব িডজাইন পিরিচিত এবং HTML
১) ওেয়ব িডজাইেনর ধারণা, ওেয়ব পজ বা ওেয়ব সাইট, ওেয়ব পাটাল
২) আইিপ অ াে স, ডেমইন ও সাব- ডেমইন
৩) ওেয়ব অ াে স, ওেয়ব াউজার
৪) ওেয়ব সাইেটর কারেভদ, ওেয়ব সাইেটর কাঠােমা
৫) HTML এর মৗিলক িবষয়সমূহ
৬) এইচ এমল (HTML) এর ধারণা, HTML এর সুিবধা-অসুিবধা
৭) HTML ট াগ ও িসনেট পিরিচিত, HTML বিসক বা মৗিলক ট াগ।
৮) ওেয়ব পজ তিরর িকছু
পূণ ট ােগর নাম ও গঠন, ওেয়ব পজ তিরর
৯) এইচ এমএল ফরেম ং, ওেয়ব পেজ অনুে দ বা প ারা াফ তরী
১০) হাইপারিলংক (Hyperlinks), ব ানারসহ িচ যাগ করা
১১) টিবল (Table), ট ােগর ব বহার
১২) HTML নকশা ও কাঠােমা ল-আউট, ওেয়ব সাইট িডজাইিনং এবং পাবিলিশং

প ম অধ ায়। থম অংশ :

পূণ ট ােগর নাম

া ােমরধারণা, অ ালগিরদম ও

১) া ােমর ধারণা, া ািমং, া ািমংও া ািমং ভাষা
২) া ােমরভাষার র- িন েরর ভাষা, অ ােস িল ভাষা, মধ েরর ভাষা, উ েরর ভাষা।
৩) চতু থ জে র ভাষা
৪) কেয়ক উ েরর ভাষার পিরিচিত
৫) অনুবাদক া াম , এক
া ােমরসংগঠন
৬) া াম তিরর ধাপসমূহ, আদশ া াম ও তার ণাবিল
৭) অ ালগিরদম (Algorithm), াচাট (Flowchart) বা বাহ িচ , াচাট এর মৗিলক গঠন
৮) অ ালািরদম ও াচাট উদাহরন
৯) া াম িডজাইন, া ািমং মেডল (Programing Model)

াচাট

ি তীয় অংশ : িস

া ািমং ল াং েয়জ

১) িস- া ািমং য়র াথিমক ধারণা, িস++ া ািমং ভাষা
২) িস- া ািমং ভাষার সুিবধা-অসুিবধা
৩) িস-ল াং েয়েজ া াম িডবাগ, িলংক, ক াইল করার ধারণা
৪) িস- া ােমর গঠন
৫) এক
া ােমর সাহােয িস া াম এর বিসক াকচােরর িবিভ অংশ িচি ত করা
৬) এক হডার ফাইেল কান কান লাইে ির ফাংশন ব ব ত হয়
৭) িস ল াং েয়জ া াম তির, িস- া ােম ডটা ও ডটার েয়াজনীয়তা
৮) ডটা টাইপ (Data Type), বক ও চলক।
৯) বক বা কন া (Constant), চলক বা ভিরয়াবল (variable), চলেকর কারেভদ
১০) ডটা টাইপ ঘাষণার প িত
১১) চলক বা ভিরয়াবল গঠেনর িনয়মাবিল
১২) কী-ওয়াড (Key word)।
১৩) িস া ােমর রািশমালা বা এ ে শন, িস া ােমর অপােরটর।
১৪) টেম (Statement), ইনপুট ও আউটপুট টেম ।
১৫) ইনপুট টেম (বা কী বাড হেত ডটা ইনপুট করার টেম )
১৬) if, )if ...else, nested if, else if
১৭) লুপ (Loop) কে াল টেম , লুিপং এর িণিবভাগ, লুপ কে াল টেম
১৮) অ াের (Array), অ ােরর কারেভদ বা ভাইেমনশ, অ াের ঘাষণার প িত
১৯) ফাংশন।, িস া ােম ফাংশন িডেকয়ােরশেনর প িত

ষ

অধ ায় : ডটােবজ ম ােনজেম

িসে ম

১) ডটােবজ তির, ডটােবজ িডজাইন
২) ডটা টাইপ, ডটােবেজর টিবল াকচার তির ও সংত ণ
৩) ডটােবেজর কাঠােমা বা াকচার পিরবতন
৪) ডটােবেজ নতু ন রকড যাগ করা
৫) েয়ির (Query), েয়িরর কারেভদ,, েয়রী ভাষা
৬) SQL Query (Structured Query Language -SQL)
৭) ডটােবজ ইনেডি ং এবং স ং
৮) স কযু ডটােবজ বা স কযু ডটােবজ মেডল
৯) এন
িরেলশনশীপ মেডল (E-R Model)
১০) ডটােবজ িরেলশন/িরেলশনশীপ, ডটােবেজর ব বহার।
১১) ডটা িসিকউির (Data Security), ডটা ইনি পশন

