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আমরা আজকে যেভাকে শিখে

Interactive Learning
Computer Practising



• স লকাল া সেলের সভৌলগার্েকেীমা া র্ লজর
সেলের গক্তিছার্িলয় োরা সেলেছর্িলয় পলিলছ ।

স লকাল া সেলের অর্িিােী হলয়ও পৃর্থ্িীর অ য সেলের

 াগর্রক হলয় সিলছ থ্াকা ।

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://redoubtnews.com/2016/06/desensitizing-world-globalization/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Charles Babbage(1791-1871)
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#আধুশিে েম্পিউটাকরর জিে

# ১৯৯১ সাকে LONDON MUSEUM তা াঁর

সূত্র

শিকে ইঞ্জিি ততশরকত সফে হে

##১৮৩৩ সাকে – এিাশেটটোে ইঞ্জিি

#১৮২২ সাকে – শিফাকরন্স ইঞ্জিি

https://wellcomecollection.org/works/ak7wyyyq
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Ada Laovelace
(1815-1852))

# Bernouli Number এর িযািহার

#পৃর্থ্িীর প্রথ্ম সপ্রাগ্রামার

# তাাঁর  ালম সপ্রাগ্রার্মিং ভাষা - “ADA”



James Clerk Maxwell(1831-1879) Guelielmo Marconi(1874-1937)Jagadish Chandra Bose(1858-1937) Ramond Samuel Tomlinson

যেতার

েকের

আশেস্কারে

শহকসকে

স্বীেৃশত

(১)শেিা তাকর তথ্য

যেরকে সফে েযাঞ্জি

(২)১৮৯৫ সাকেঅশত

কু্ষদ্র তরঙ্গ েযােহার

েকর তথ্য যেরি

তশিৎ

য ৌম্বেীে

েকের

ধারো েোি

েকরি

(১)১৯৭১ সাকে মাইক্রেকসসর

আশেষ্কার েম্পিউটার ততশরর

পথ্ সুগম েকর

(২)Internet Protocol েযােহার

েকর Arpanet আশেষৃ্কত হে

(৩)শতশিই েথ্ম ইকমইে

পদ্ধশত  ােু েকরি



১৯৭৬ সাকে

১ো এশেে

Apple 

Computer 

িাকম েশতষ্ঠাি

 ােু েকরি

(১)পশৃথ্েীর িীর্ ষ

ধিীকিরমকধযঅিযতম

।

(২)এম এস িস ও

উইকডাজ অপাকরটটিং

শসকেম

(৩)Microsoft 

যোিাশির েশতষ্ঠাতা

(১)HYPER TEXT 

TRANSFER 

PROTOCOL 

েযােহার েকর তথ্য

েযােস্থাপিার েস্তাে

ও োস্তোেি েকরি।

(২)শতশি

www(World Wide 

Web)- এর জিে

যহকসকে পশরশ ত

২০০৪ সাকের

৪ যফেরুোরী

Facebook 

িাকম সামাঞ্জজে

যোগাকোগ

মাধযম েশতষ্ঠা

েকরি

Steve Jobs(1955-2011) Mark Jukerberk(1984)Willium Henry Bill Gates(1955)Sir Timothy John Berners Lee(1955)



ই-োর্ িিংঃ Electronic Learning

ই-গভল িন্সঃ Electronic Governance

ই-োর্ভিে ও িািংোলেে

ই-পুঞ্জজষ EMTS(Electronic 
Money

Transfer System)
ই-প ষা

ই-স্বাস্থযকসো
সরেওলয় ও

সমািাইে টিলকি

ই- কমাে ি

ও িািংোলেে



সামাঞ্জজে যোগাকোগ ওআইশসটট

www.stastica.com এর শরকপাটষ অিুোেী

জেুয-যসকেম্বর ২০১৮ অিেুােী শেকে
facebook েযােহারোশরর সিংখযা ২.৭ শেশেেি

েযােহারোশর সকে ষাচ্চ ১৪০ character

এ শিকজর মকিাভাে েোি েরকত পাকর, এ

োতষাকে েকে tweet.

http://www.stastica.com/


শিতীে অধযাে
েম্পিউটার ও েম্পিউটার েযােহারোরীর শিরাপত্তা

VIRUS=Vital Information Resources Under Siege

#VIRUS এর  ামকরণকলর University of New 

Haven এরঅিযাপক সেড সকালহ ১৯৮০

োলে

#অর্ত পর্রর্িত র্কছু VIRUS:-

Stone, Vienna, CIH, Folder, Trojan Horse

#Anti-VIRUS: এটট এশিভাইরাস ইউটটশেটট েযােহার

েকর । Free Ani-Virus:

()www.avg.com

()www.avira.com

()www.avast.com



# র্িশ্বিযার্প পাইলরর্ে  জরোর্র –

BSA(Business Software Aliance)

#এর ২০১১ োলের প্রর্তলিে – প্রর্ত ১০

জল র মলিয ৭ জ পাইলরর্ে মুি।

# িািংোলেে- “তথ্য অর্িকার আই ২০০৯”  

# সাধারে ট্রােেশুটটিংিংঃ-

সমসযার উৎস ো

উৎপশত্তস্থে শিে ষকের েঞ্জক্রো



৩ে অধযাে

আমার শিক্ষাে ইিারকিট

#র্ডক্তজিাে কলেেঃ যোকিা েকিি েশি শিঞ্জজটাে উপাত্ত আোকর শেরাজ েকর, েোশিত হে

শেিংো যেশরত-গহৃীত হে তাহকে যসটটই শিঞ্জজটাে েকিি।

সিক্সি িা র্ের্িতকলেে র্ভর্ডও িা এর্ লমে েব্দিা অর্ডওছর্ি

#ই-েুে(Electronic Book):ে শেত শরিার-

amazon.com এর Kindle একত েইসমূহ

PDF(Portable Document File)

আোকর থ্াকে।



 তুথ্ ষঅধযাে

আমার যেখাকেশখ ও শহসাে



র্ষ্ঠ অধযাে

যিটাকেজ সিকেষ ধারো

#যিটাকেজিংঃ সডিালিজ হে তথ্যভািার । সডিালিজ হে কম্পিউটিার র্ভর্িক একটি

পদ্ধর্ত  ার োহাল য েিংগহৃীত তথ্-উটপাি প্রলয়াজ অ  ুায়ী পু রুদ্ধার করা  ায়।

জিশেে যিটাকেজ যোগ্রাম

একেেযফাথ্ ষিাইকমিিি

ওরােে

ফেকেইজ

শিকেজ

পযারািে

ফেকো



#DBMS(Database Management System):
DBMS হেিযািহারকার্র ও সডিালিলজর মলিয একটি ইোরলেে (উটভয়র্েক সথ্লক েিংল াগ রক্ষাকারী) র্হলেলি

কাজ কলর । িযািহারকার্র সডিা মুলছ সেো , উটলিাে করা ও েিংল াজ করলত পালর ।

USER-1 USER-3USER-2

Application-3Application-2Application-1

DBMS(Data Base Management System)

Data Base



পঞ্চম অধযাে

মাশিশমশিো ও গ্রাশফে

#মার্ির্মর্ডয়াঃ মাশিশমশিো হে মািুকর্র শেশভ্ন েোি মাধযকমর সমন্বে।

িণ ি এর্ লমে েব্দছর্ি / র্িত্র

# ১৮৯৫ োলে র্েল মা িা িেক্তিত্র এর উটদ্ভি ঘলি ।


