
আইসিটি লাস্ নিং সিন্টার (আইএলসি)-এর 

অবকাঠাম া পসরচাল্া ও ব্যবহারসবসি 

“  

  

ফেব্রুয়ারি 11, 2018 

সিমকন্ডাসর এডুমকশ্ সিক্টর ই্মেস্টম ন্ট সরাগ্রা  (মিসিপ) 

 াধ্যস ক ও উচ্চ সশক্ষা অসিদপ্তর, সশক্ষা  ন্ত্রণালয় 

মাধ্যরমক ও উচ্চ মাধ্যরমক স্তরিি আইরিটি লার ন্িং  ফিন্টাি ব্যব্হািকারি আইরিটি, রব্জ্ঞা্ 

রিক্ষক ও তথ্য প্রযুরিরত আগ্রহী িকরলি জ্য    
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ফমই্রের্ন্স ইরির্য়াি 
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উৎির্ ন 

আ ার  রহু  সপতা  

যার স্বপ্ন সলল তার ি্া্মক তথ্য রযুসিসবি সহমিমব সদমে যাওয়া  

তার িপ্ন পূরমণর সচষ্টায় ক্ষুদ্র একটি রয়াি 
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পটভূস  

 াধ্যস ক সশক্ষায় আইসিটি লাস্ নিং সিন্টার (আইএলসি) িারণাটি যুমর্াপমযার্ী এবিং তথ্য রযুসির ক্র  বি ন া্ িারার 

পরীক্ষায় উসি্ ন ই-লাস্ নিং সশক্ষায় কায নকসর ও সটকিই ব্যবস্থা, যা সিসিটাল বািংলামদশ র্ঠম্ কায নকসর ভূস কা 

রােমত িক্ষ । ই-লাস্ নিং সশক্ষায় কায নকসর করমত সিসিটাল কায নক্রম র  অিংশ সহিামব সবসশরোর্ সশক্ষা রসত্াম্ 

আধুস্ক ক্লাি রু  ততসর করা হময়মল। আইএলসিগুসলর িন্য িব নি্ী্ সিসিটাল সশক্ষা-িম্পমদর উন্নয়্ করা হমে।  

আইএলসিগুমলার আইটি অবকাঠাম ায় হাি নওয়যার, িফটওয়যার, স্টওয়াকন, ইন্টারম্ট এবিং পাওয়ার সিোইমির 

ি সিত ই্স্টমলশম্র এবিং ক্সফর্ামরশম্র উপর স্স নত হময়মল, যা  াধ্যস ক স্তমরর রাসত্াস্ক ব্যবস্থাপ্ায় 

িম্পূণ ন ্তু্ একটি িিংমযাি্। মূলত, আইএলসিগুসল আইসিটি ল্যাবিিমুহমক একটি কায নকরী স্মাট ন ক্লাি রুম  

পসরণত করা।  াধ্যস ক ও উচ্চ  াধ্যস ক স্তমরর রসত্াম্র িন্য অসচমরই একটি সশক্ষা সপাট নাল স্থাপ্ করা হমব, 

যামত ই-লাস্ নিং উপকরণগুসলমত িহমি রমবশাসিকার এবিং সবমেষণ/পরীক্ষা-স্রীক্ষার িন্য ব্যবহারকারীর িন্য 

উন্মুি থাকমব। সশক্ষা সপাট নালটি স্য়স ত হাল্ার্াদ হমব ও তথ্য ব্যবস্তাপ্ায় সুরসক্ষত রমবশাসিকামরর স্সিয়তা 

রদা্ করা হমব। রসতটি লাত্রমদর িন্য আইসিটি সশক্ষা সকন্দ্রগুসলমত 6্ সথমক ১০   সেসণর সগ্রমির ইন্টারঅযাসক্টে 

বই িরবরাহ করা হমব। আইএলসির আইটি অবকাঠাম া িঠিকোমব পসরচাল্া ও তথ্য রযুসিমত দক্ষতািম্পন্ন 

 া্ব িম্পদ উন্নয়্ এর চূড়া্ লক্ষয।  
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ভূস কা 

 াধ্যস ক ও উচ্চ সশক্ষা অসিদপ্তমরর 'সিসিপ' অিীম্ দুই িামপ 640 সশক্ষা রসত্াম্ আইসিটি লাস্ নিং সিন্টার 

(আইএলসি) স্থাপ্ করা হমে। স্ব নাসচত 640 টি সশক্ষা রসত্াম্র  মধ্য স্কুমলর িিংখ্যা 512 টি  এবিং   াদ্রািা 

িিংখ্যা 1২8 টি। রসতটি উপমিলা িদরদপ্তর সথমক ক পমক্ষ 1 টি স্কুল এবিং সিলা িদরদপ্তর সথমক 1 টি  াদ্রািা 

স্ব নাচ্ করা হময়মল। ১  পমব ন আইসিটি লাস্ নিং সিন্টার (আইএলসি) স্থাপম্র আইটি অবকাঠাম া ই্স্টমলশ্ ও 

ক্সফর্ামরশম্র কািগুমলা িারামদশ জুমি়ে 270টি সশক্ষা রসত্াম্ িম্পন্ন হময়মল। হাি নওয়যার প্লার্ ই্িহ সকছু 

স্টওয়াসকনিং ক্সফর্ামরশম্র কাি এে্ চলমল, যা স্য়স তোমব েসবষ্যমতও চালু থাকমব। রসতটি আইসিটি লাস্ নিং 

সিন্টার (আইএলসি) এ িাে নার স্টওয়ামকনর িামথ ২১ টি (১টি আইসিটি সশক্ষমকরিহ) ল্যাপটপ ওয়াইফাই 

স্টওয়ামকনর  াধ্যম  িিংমযার্ রময়মল।   

 

উমেশ্য 

• 5১২ টি  াধ্যস ক সবদ্যালয় এবিং ১২8 টি  াদ্রািামক আইসিটি সশক্ষা সকন্দ্র সহিামব িম্পূণ নরূমপ কায নকরী ও 

ব্যবহাসরকরূমপ র্মড় সতালা; 

• 640 টি  াধ্যস ক স্কুমল আইসিটি সুসবিা রদা্ কমর সশক্ষাথীমদর সশক্ষার  া্উন্নয়্ করা; 

• সটকিই উন্নয়ম্ স্থাসয়ত্ব স্সিত করা; 

• আইসিটি সশক্ষা সকন্দ্রগুসল পসরচাল্া ও কায নকর ব্যবহামর সশক্ষকবৃন্দমক আইসিটি ব্যবহামর তদ্সন্দ্ উপকরণ 

সহিামব অেযস্ত করমত িক্ষ  করা; 

• আইসিটি লাস্ নিং সিন্টার অপামরশম্ আইসিটি ব্যবহারকারীমদর ্ীসত ালা ততসরমত; 

• সশক্ষাথীমদর সশোর দক্ষতা এবিং আইসিটিমত ক নক্ষ তা উন্নত হমব; 

• প্যািামর্াসিমত ্তু্ রযুসি ও পদ্ধসত গ্রহমণ সশক্ষকমদর দক্ষতা ও ক নক্ষ তা উন্নত করা; 

• ই-লাস্ নিং উপকরমণর িিংগ্রমহ রাসত্াস্ক িক্ষ তা শসিশালীকমর পসরচাল্া করমত সেণীকমক্ষর পসরমবমশর 

আধুস্কীকরমণ িহায়ক হমব। 
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সুসচপত্র 

ক্রস ক ্িং সবষময়র ্া  পৃ্া ্িং 

১ আইসিটি লাস্ নিং সিন্টামরর সিিাই্ ও পসরসচসত  

২ আইটি অবকাঠাম ার র্ঠ্শশলী ও স্ নাণমকৌশমলর পসরসচসত  

৩.১ আইটি অবকাঠাম ার সিোইিগুমলার িািারণ পসরসচসত  

৩.২ ওয়যারমলি স্টওয়াকনটির র্ঠ্শশলী ও পারস্পসরক িম্পৃিতা  

৩.৩ আইসিটি লাস্ নিং সিন্টামর ব্যবহৃত িফটওয়যামরর কায নব্যবহার  

৩.৪ সিসেল, ইমলকসিক ও আসথ নিং  

৪ আইটি অবকাঠাম ার সিোইিগুমলার তথ্য সেসিক পসরসচসত ও ব্যবহারসবসি  

   

৫ ইন্টারম্ট কাম্সক্টসেটি  

৬ ওময়বিাইট সফল্টাসরিং  

৭ সরমিাি ন সশয়াসরিং   

   

৮ আইটি সিোইিগুমলার ব্যবহারসবসি, রক্ষণামবক্ষণ, ি স্যা সচসিতকরণ ও 

ি ািা্, দীর্ নস্থাসয়ত্ব স্সিতকরমণ িািারণ স্মদ নসশকা 

 

৯ রক্ষণামবক্ষণ ও ওয়ামরসন্ট িম্পসকনত তথ্য ও সযার্ামযার্  

১০ আইসিটি লাস্ নিং সিন্টামরর ব্যবহারসবসি  
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১ আইসিটি লাস্ নিং সিন্টামরর সিিাই্ ও পসরসচসত 

 াধ্যস ক সশক্ষায় আইসিটি লাস্ নিং সিন্টার (আইএলসি) বতন া্ ি ময়র তথ্য রযুসির ক্র  বি ন া্ িারার পরীক্ষায় 

উসিণ ন ই-লাস্ নিং সশক্ষায় কায নকসর ও সটকিই ব্যবস্থা, যা সিসিটাল বািংলামদশ র্ঠম্ কায নকসর ভূস কা রােমত িক্ষ । 

ই-লাস্ নিং সশক্ষায় কায নকসর করমত সিসিটাল কায নক্রম র  অিংশ সহিামব সবসশরোর্ সশক্ষা রসত্াম্ ্তু্ ্তু্ 

ফাস্ নচারিহ আধুস্ক ক্লাি রু  ততসর করা হময়মল। আইএলসিগুমলার িন্য িব নি্ী্ সিসিটাল সশক্ষা-ব্যবস্থার উন্নয়্ 

করা হমে।  আইএলসিগুমলার আইটি অবকাঠাম ায় হাি নওয়যার, িফটওয়যার, স্টওয়াকন, ইন্টারম্ট এবিং পাওয়ার 

সিোইমির ি সিত ই্স্টমলশম্র এবিং ক্সফর্ামরশম্র সেসিমত স্ নাণ করা হময়মল। এই িকল সিোইি স্থাপম্র 

িন্য আধুস্ক ক্লাি রুম র সিমকামরশম্ ্তু্ কমর আসথ নিং ও আইসপএিিহ ইমলকসিক কাি, LAN স্টওয়াকন 

আন্ডার গ্রাউসন্ডিং কাি, সিসেল ওয়ামকন টাইলিিহ িাউন্ড প্রুফ থাই এলুস স্য়াম র কাি করা হময়মল। যা  াধ্যস ক 

স্তমরর রাসত্াস্ক ব্যবস্থাপ্ায় িম্পূণ ন ্তু্ একটি িিংমযাি্। 

 

 

সচত্র: ্তু্ ফাস্ নচারিহ আধুস্ক ক্লাি রু  
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সচত্র: আসথ নিং-গ্রাউসন্ডিং ও আইসপএিিহ ইমলকসিক কাি 

 

সচত্র: সিসেল ওয়ামকন টাইলিিহ িাউন্ডপ্রুফ থাই এলুস স্য়াম র কাি 
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২ আইটি অবকাঠাম ার র্ঠ্শশলী ও স্ নাণমকৌশমলর পসরসচসত 

আইএলসিগুমলার আইটি অবকাঠাম ায় হাি নওয়যার, িফটওয়যার, স্টওয়াকন, ইন্টারম্ট এবিং পাওয়ার সিোইমির 

ি সিত ই্স্টমলশ্ এবিং ক্সফর্ামরশম্র উপর স্ নাণ করা হময়মল। যামত ক্লাময়ন্ট-িাে নার পসরমবশ স্থাপম্ 

ব্যবহৃত যন্ত্রগুসলর র্ঠ্শশলী ও স্ নাণমকৌশমলর পসরসচসত িম্পমক আমলাকপাত করা হল।  

 

 

: আইটি অবকাঠাম ার র্ঠ্শশলী ও স্ নাণমকৌশমলর মূল িায়াগ্রা  

আইএলসিমত ব্যবহৃত আইটি সিোইমির পাওয়ার কাম্কশ্গুমলা সকা্ সিোইমির িামথ সকা্টির িিংমযার্ থাকমব 

তা এে্ সদেব। িািারণত িা ম্র বড় সিিমপ্ল  স্টমরর স্মচ পাওয়ার কাম্কশম্র িন্য চারটি িমকট থাকমব। 

এই চারটি পাওয়ার কাম্কশ্ িরািসর স ই্ িাসকনট সেকার সথমক এমিমল। এই িমকটগুমলামত যথাক্রম  ইউসপএি, 

বড় সিিমপ্ল  স্টর, সরন্টার এবিং সশক্ষমকর িন্য বরােকৃত ল্যাপটমপর কাম্কশ্ থাকমব। ইউসপএি সথমক িাে নার, 

িাে নামরর  স্টর এবিং ওয়াল  াউন্ট র যাকটির (যামত WLAN করার কামি ব্যবহৃত ওয়যারল্যাি অযামেি 

পময়সন্টর িিংমযার্ রময়মল) পাওয়ার কাম্কশ্ সদমত হমব। ্তু্ ফাস্ নচারগুমলার রসতটি সিমে একটি কমর পাওয়ার 

কাম্কশ্ এবিং LAN স্টওয়ামকনর আন্ডার গ্রাউসন্ডিং –এ িিংমযার্ রময়মল। সশক্ষাথীমদর িন্য ব্যবহৃত ২০টি 

ল্যাপটমপ আইসপএমির িিংমযার্ রময়মল। আইসপএমি ৪টি তবদুযসতক পাো, ৪~৬ এ্াসিন সিসেিং বাল্ব অথবা 

টিউবলাইট এবিং ২০টি ল্যাপটমপর িিংমযার্ রময়মল। উমেখ্য, আইএলসিগুমলার আইটি অবকাঠাম ায় সকা্ োমবই 

পাওয়ার সিপ ব্যবহার করা যামব্া।  
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সচত্র: ওয়াল  াউন্ট র যাক এবিং িাে নার বা  পামশ স্থাসপত 

 

 

 

সচত্র: ওয়াল  াউন্ট র যাক এবিং িাে নার িা্ পামশ স্থাসপত 
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৩ আইটি অবকাঠাম ার সিোইিগুমলার িািারণ পসরসচসত  

৩.১  সিোইিগুমলার িািারণ পসরসচসত ও ওয়ামরসন্ট িম্পসকনত তথ্য 

আইএলসিগুসলর আইটি অবকাঠাম া স্ নাণমকৌশমল পারস্পসরক িম্পৃিতা ওতমরাতোমব িসড়ত। আইসিটি লাস্ নিং 

সিন্টারটি হাি নওয়যার, িফটওয়যার, িােনার স্টওয়াকন, ইন্টারম্ট এবিং পাওয়ার িাপ্লাই সিোইিগুসলর একটি ি সিত 

আইটি অবকাঠাম া। রসতটি আইমট  এমক অমন্যর িামথ ওতমরাতোমব িম্পকনযুি, তামদর  মধ্য সকউ যসদ িিংমযার্ 

সবসেন্ন হয় তমব অন্য আইমট গুমলার কায নকাসরতা সলাপ পামব।  ফমল আইসিটি লাস্ নিং সিন্টারটির লক্ষয উমেশ্য 

অিন্ হমব ্া। অতএব, আইএলসিগুমলার চূড়া্ কায নকাসরতা অিনম্র িন্য, িকল আইমট  িব নদা কায নকরীোমব 

চলমত হমব। উমেখ্য, রসতটি আইএলসিমত 1 িাে নার  স্টরিহ, 21 টি ল্যাপটপ, 1 ইউসপএি, 1 টি আইসপএি, 1 টি 

ওয়যারল্যাি অযামেি পময়ন্ট (WLAN করার িন্য), ১ টি েিব্যান্ড ইন্টারম্ট  মি , 1 বড় সিিমপ্ল  স্টর, ১ টি 

সলিার সরন্টার, ১টি স্টযান্ড ফযা্  এবিং 1 টি ওয়াল  াউন্ট র যাক স্থাপ্ করা হময়মল।  

 

 আইএলসিমত ব্যবহৃত আইটি সিোইি গুমলার বসণ নত লমক িা সগ্রক সচত্র তুমল িরা হল। 

Sl 

No 
Item Name 

Product Model No Quty Warranty 

1 Server  

HP Z240 Intel Xeon E3-1200v5;  

3.0GHz 4c 8MB L3C; 16 GB DDR4,  2x2 TB HDD, 

Widows Server 2012, Office 2016 Academic, 

Kaspersky and 21” LED Monitor  

01 3 years + 

3 years 

Kaspersky 

update 

2 Wall Mount Rack 9U Wall Mounting Black Rack 01 1 year 

3 Power strip Styles MTS720 01 1 year 

4 Laptop/Computer  
HP 250G5 Intel 6th Core i5-6200U 3MB C Notebook 

PC (8 GB DDR3, 500GB HDD, Windows 10 Pro, 
15.6-inch LED HD) 

21 3 yrs + 1 yr 

Kaspersky 
update 

5 Laser Printer HP LaserJet Pro M402n 1200MHz 128MB 01 1 year 

6 UPS  SAKO PCM 2000VA 15 minutes backup 01 1 year 

7 IPS  SAKO SKN-M3000VA 2KVA 12V 150Ah 48VDC 01 1 year 

8 B/W Modem D-LINK DWP-157 3G Support 01 1 year 

9 
Wireless Access 

Point/Router 

Cisco AIP-AP 2800 Series Access Points  

(AIR-AP28021-C-K9) 

01 1 year 

10 Pedestal Fan GFC 20in sweep blade 40in Height 80 watt 01 1 year 

11 HD Monitor Walton W43E3000AS 42inch 01 3 years 

12 Installation including 

supply of all materials 

and labor 

Network Configuration, Server and laptop Software 

Installation and Electric Wiring including locking 

arrangement of Laptops with working desks and 

supply of all materials and labor 

NA NA 

13 Testing including 

supply of all materials 

and labor 

Testing and Commissioning the Center including 

supply of all materials and labor 

NA NA 

14 Preparation of an 

Operating Guide for 

ICT Learning Center 

Drafting and Printing of the Operating Guide in 

Bangla language with signs and guides including 

sketch, as appropriate. 

NA NA 
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৩.২ ওয়যারমলি স্টওয়াকনটির র্ঠ্শশলী ও পারস্পসরক িম্পৃিতা 

 াধ্যস ক ও উচ্চ  াধ্যস ক স্তমরর রসত্াম্র িন্য সয সশক্ষা সপাট নাল  হমে তা সথমক  আইএলসিমত স্থাপ্ করা 

িাে নারটি ই-লাস্ নিং উপকরণগুসল তথ্য আদা্ রদাম্র িন্য আইসিটি লাস্ নিং সিন্টার (আইএলসি)-এ একটি ক্লাময়ন্ট-

িাে নার পসরমবশ স্থাপ্ করা হময়মল। ল্যাপটপগুমলা িাে নামরর িামথ ওয়যারমলি সলাকাল এসরয়া স্টওয়াকন 

(WLAN) সটকম্ালসির  াধ্যম  অযামেি পময়ন্ট সিোইমি ইন্টারম্মটর িামথ িরািসর যুি। 
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Sl 

No 
Item Name 

Product Model No Dependancy Priority Power 

Connection 

1 Server 
HP Z240 Intel Xeon E3-1200v5 
3.0GHz 4c 8MB L3C 

Wireless AP, 
UPS 

High UPS 

2 
Wall Mount 

Rack 

9U Wall Mounting Black Rack UPS Medium UPS 

3 Power strip Styles MTS720 XX NA XX 

4 Laptop 
HP 250G5 Intel 6th Core i5-6200U 
3MB C Notebook PC 

Wireless AP, 
Server 

Medium IPS Line 

5 Laser Printer 
HP LaserJet Pro M402n 1200MHz 

128MB 

Server, 

Wireless AP 

Low Electric 

Power 

6 UPS 
SAKO PCM 2000VA 15 minutes 
backup 

Electric 
Power 

High Electric 
Power 

7 IPS 
SAKO SKN-M3000VA 2KVA 12V 

150Ah 48VDC 

Electric 

Power 

Medium Electric 

Power 

8 
Bandwidth 

Modem 

D-LINK DWP-157 3G Support Internet 
Frequency 

Low NA 

9 

Wireless 

Access 
Point/Router 

Cisco AIP-AP 2800 Series Access 
Points (AIR-AP28021-C-K9) 

Note: If dedicated internet line, link 

must active. No internet then Server 

Internet or 
No internet 

then server 

High UPS 

10 HD Monitor 
Walton W43E3000AS 42inch Teachers 

Laptop 
Medium UPS/Power 

 

 

৩.৩ আইসিটি লাস্ নিং সিন্টামর ব্যবহৃত িফটওয়যামরর কায নব্যবহার 

৩.৩.১  িােনার িফটওয়যার: 

িােনার স্টওয়াকন অপামরটিিং সিমস্ট টি (এ্ওএি) একটি সিসিমকমটি িাে নামর ই্স্টল করা এবিং এ িাে নামরর িামথ 

িিংযুি সিমস্টম র ি স্ত কায নক্র  তদারসক করা, অযাসপ্লমকশ্ এবিং ফাইল / তথ্য সশয়ার করার সুমযার্ সুসবিা রদা্ 

কমর। স্টওয়াকন এিস স্মিটর উইটিসলটি হল স্টওয়াকন অপামরটিিং সিমস্টম র রিা্ উপাদা্ যা এ্ওএি সথমক 

ওয়যারল্যাি বা ওয়যাি ন স্টওয়াকন ক্সফর্ার করার িন্য অনু সত রদা্ কমর। এ্ওএি এর আমরকটি গুরুত্বপূণ ন 

উপাদা্ হমে ফাইল িাে নার। ফাইল িাে নার হল  ওয়যারমলি সলাকাল এসরয়া স্টওয়াকন (WLAN) িামথ যুি 

ক্লাময়ন্টমদর তথ্য িিংগ্রমহর িন্য সুসবিা রদা্ কমর। স্টওয়াকন অপামরটিিং সিমস্ট  ফাইল িাে নার এবিং স্টওয়ামকনর 

 মধ্য তথ্য সশয়াসরিং এবিং  স্টমর গুরুত্বপূণ ন ভূস কা পাল্ কমর।  

 

৩.৩.২  WLAN িােনামরর িফ্টওয়যার (ক্লাময়ন্ট / িােনার স্টওয়াসকনিং) এর সয িকল সুসবিা থাকমব:  

• সবদ্য া্ সিমস্টম  ইন্টারমফি ইথারম্ট স্টওয়াকন, তথ্য সযার্ামযার্ সরামটাকল, স্টওয়াকন ইউটিসলটি, 

ইম ইল, ইউিার সরাফাইল রক্ষণামবক্ষণ এবিং সিটামবি; 

• সহাসস্টিং সুসবিািহ ওময়বিাইট উন্নয়্ িরঞ্জা ; 

• তথ্য স্রাপিার সুরক্ষা সবমশষকমর তথ্য সব্মষ্টর হু সক সথমক ব্যবহারকারীর তথ্য এবিং সরাগ্রাম র সুরক্ষা;  
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• স্টওয়াকন ক নক্ষ তায় অযাসপ্লমকশ্ িফটওয়যার ব্যবহামরর তথ্য িিংগ্রহ; 

• ক্লাময়ন্ট / িাে নার বাস্তবায়ম্ ইউিার এসপ্লমকশ্ িফটওয়যার ইন্টারমফি;  

• ব্যাকআপ সুসবিা:  াসল্টওয়ার ফাইল সশয়াসরিং, সিটামবি ম্যাম্িম ন্ট; 

 

৩.৩.3  ল্যাপটপ অযাসপ্লমকশ্ িফটওয়়্োর 

আইএলসি সেণীকমক্ষর ি স্ত ল্যাপটপগুমলা উইমন্ডাি 10 এবিং একই অযাসপ্লমকশ্ িফটওয়যার ই্স্টল করা রময়মল। 

্ীমচর সচত্রটিমত একটি লসিকযাল কাঠাম া সদো্ হময়মল সযোম্ উপমরর স্তমর রময়মল অযাসপ্লমকশ্ িফটওয়যার 

ব্যবহারকারী উইমন্ডাি 10, ইউটিসলটি িফটওয়যার এবিং স্টওয়াকন অবকাঠাম া (হাি নওয়যার এবিং িফটওয়যার)। 

ল্যাপটমপর ব্যবহারকারী (লাত্র, সশক্ষক) তামদর কামির িী াবদ্ধতা রময়মল তারা সকছুই পসরবতন্  করমত পারমব ্া। 

স্টওয়াকন ব্যবস্থাপক, ল্যা্ অযািস স্মিটর বা কাসরর্রী িামপাট ন সস্পশাসলষ্ট দ্বারা আইএলসির সিমস্টম র 

পসরবতনম্র অনুম াদ্ সদওয়া হময়মল।  
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৩.৩.4  ব্যবহারকারী স্বন্ধ্ এবিং অযাসপ্লমকশ্ িফটওয়যার ব্যবহার 

আইএলসিমত িকল ব্যবহারকারীর স্বন্ধ আবশ্যক (রসে িাে নামর অযাকাউন্ট থাকমব)। ি স্ত সিোইি (ল্যাপটপ, 

সরন্টার,  স্টর, সিে ড্রাইে) িাে নামর স্বসন্ধত হমব একটি স্য় তাস্ক পদ্ধসতমত। এর  াম্ অন্য সকা্ও সিোইি 

WLAN এর িামথ িিংযুি হমত িক্ষ  হমব ্া। ল্যাপটপ সকবল াত্র িাে নামরর  াধ্যম  ওয়াইি এসরয়া স্টওয়াকন 

(ইন্টারম্ট) এর িামথ িিংযুি হমব। আইএলসিমত িাে নামর ব্যবহারকারীমদর অযাসপ্লমকশ্গুসলর ইউিার সরসিমিশ্ 

এবিং সিবা িিংক্রা্ ব্যবস্তাপ্ায় িহি পদ্ধসতমত রদা্ করমব এবিং ব্যবহারকারীমদর িন্য িহি সবাি হমব।  

স্মচ আইএলসি কসম্পউটার সেণীকমক্ষর একি্ ব্যবহারকারী িায়াগ্রা  উপস্থাপ্ করা হল: 

 

 

 

৩.৩.5  আইসিটি লাস্ নিং সিন্টামরর সবসেন্ন সিোইমি ব্যবহৃত িফটওয়যামরর ্া  

িােনার: Microsoft windows server 2012 Standard edition license; Microsoft Office 

2016 (Academic) license, Kaspersky License Antivirus with 3 years update 

validity 

ল্যাপটপ: Microsoft windows 10 Pro pre-loaded license; Open Office 2016, Kaspersky 

License Antivirus with 1 year update validity 
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৩.৪  সিসেল, ইমলকসিক ও আসথ নিং 

৩.৪.১  আইসিটি লাস্ নিং সিন্টার (আইএলসি) ই-লাস্ নিং সশক্ষায় কায নকসর ও সটকিই ব্যবস্থা, যা সিসিটাল বািংলামদশ 

র্ঠম্ কায নকসর ভূস কা রােমত িক্ষ । ই-লাস্ নিং সশক্ষায় কায নকসর করমত সিসিটাল কায নক্রম র  অিংশ সহিামব 

সবসশরোর্ সশক্ষা রসত্াম্ ্তু্ ্তু্ ফাস্ নচারিহ আধুস্ক ক্লাি রু  ততসর করা হময়মল। আইএলসিগুমলার িন্য 

িব নি্ী্ সিসিটাল সশক্ষা-ব্যবস্থার উন্নয়্ করা হমে।  আধুস্ক ক্লাি রুম র সিমকামরশম্ ্তু্ কমর আসথ নিং ও 

আইসপএিিহ ইমলকসিক কাি, LAN স্টওয়াকন আন্ডার গ্রাউসন্ডিং কাি, সিসেল ওয়ামকন টাইলিিহ িাউন্ড প্রুফ 

থাই এলুস স্য়াম র কাি করা হময়মল। যা  াধ্যস ক স্তমরর রাসত্াস্ক ব্যবস্থাপ্ায় িম্পূণ ন ্ তু্ একটি িিংমযাি্। 

 াধ্যস ক সশক্ষার এই বৃহৎ কায নক্রম  সশক্ষা রমকৌশল অসিদপ্তর এর িরািসর তত্ত্বাবিাম্ এই িকল সেৌত অবকাঠাম া 

স্ নাণ করা হময়মল। 

 

 
 

সচত্র : ফাস্ নচামরর সবসিক সলআউট 

ওয়াল  াউন্ট র যাক 
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সচত্র: ফাস্ নচার স্থাপম্র পর আইএলসির দৃশ্য 
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সচত্র: আন্ডার গ্রাউসন্ডিং ইমলকসিক এবিং LAN স্টওয়ামকনর সবসিক সলআউট 
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৩.৪.২  আসথ নিং বা আথ নই্/আথ ন-সলিংক 

অ্াকাসিত সবদুযৎ সথমক তবদুযসতক যন্ত্রপাসত ও িা্ াল রক্ষা করমত িাতু/ম টাল স্স নত বসহরাবরণ সথমক 

তবদুযসতক কামরন্টমক সকাম্া পসরবাহীর দ্বারা পৃসথবীর  াটিমত সররণ করার ব্যবস্থামক আসথ নিং বমল। 

িািারণত পাওয়ার িাপ্লাইগুমলা বড়বড় কযাপাসিটর সদময় সফল্টাসরিং করা হয়। সকন্তু অম্ক সক্ষমত্রই এই সফল্টাসরিং 

খুব কায নকর হয় ্া, সবমশষত এম্পসলফায়ার বা এ িাতীয় আমরা সকছু সিসিটিে িাসকনটগুমলার সক্ষমত্র। কার্ এই 

সফল্টারি সিসিমত অল্প পসর া্ এসি সরপল সহিামব স মশ থামক। এই সরপল ক ামত গ্রাউন্ড এর িাহায়্ স্য়া হয় 

যা সক্া িাসকনট এর (-) অথবা গ্রাউন্ড সথমক একটা তার আসথ নিং বা আথ নই্ কমর সদয়া হয়। তার ফমল ঐ অসতসরি 

এসি গ্রাউন্ড বা  াটিমত চমল যায়। সবদুযতাসয়ত হবার হাত সথমক বাঁচবার িন্যই মূলত আসথ নিং ব্যবহার করাহয়। লক্ষয 

করমল সদেমব্ সয সিি, কসম্পউটার, বড়  স্টর ইতযাসদ সিোইমির বসি সত হাত সদমল সকছু শক (electric 

shock) কমর। এটি সয্ কেম্া  াত্রা লাসড়ময় ক্ষসতরকারক ্া হমত পামর সিিন্য আসথ নিং ব্যবহার করা সেয়। 

আবার, উচ্চ ক্ষ তার সিোইি যা সক্া এসি স ই্ লাইম্ চমল সিগুমলা কেম্া সয্ শট ন িাসকনট হময় আগু্ ্া 

লামর্ তার িন্যও আসথ নিং সবশ ভূস কা রামে। যে্ই শট ন িাসকনট হয় তেস্ অসতসরি সবদুযৎ আসথ নিং এর  াধ্যম  

গ্রাউমন্ড চমল যায় অপরসদমক সফউি, কাট-আউট সকিংবা িাসকনট সেকার সবদুযৎ িিংমযার্ সবসেন্ন কমর অসতসরি 

ক্ষসতর হাত সথমক বাঁচায়। 

আসথ নিং এর রময়াি্ীয়তা হমলা: 

 ত্রুটির ি য় কামরন্ট সক  াটিমত যামত স্রাপমদ সররণ করা, যামত রক্ষ্ যন্ত্র বা স্রাপিা যন্ত্রপাসত ত্রুটিপূণ ন 

িাসকনট সক সবসলন্ন করমত পামর। 

 সিমস্টম র সয সকা্ অিংমশ সবেব সয্  াটির তুল্ায় একটি স্সদ নষ্ট াম্ থামক, তার ব্যবস্থা করা । 

 ত্রুটির ি য় যন্ত্রপাসতর সোমল্টি সয্  াটির তুল্ায় সবপদি্ক পয নায় ্া সপৌলায় তা স্সিত করা। 
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৩.৪.৩  3-সপ্ প্লার্ ব্যবহার করার কারণ/শবসশষ্ট 

3-সপ্ প্লামর্ দুমটা িরু সপ্ সদময় কামরন্ট আিা-যাওয়া কমর, আর অমপক্ষাকৃত স াটা তৃতীয়টির িমে আমথ নর 

িিংমযার্ থামক । সি-সপ্ প্লামর্ আথ ন বা গ্রাউন্ড সপ্ বাকী দুইটি সপম্র সচময় লম্বা, কারণ হমলা প্লার্টি সযম্া িমকমট 

লার্াম্ার ি য় আথ ন সপ্টি িবার আমর্ কাম্মক্টি হয় এবিং সোলার ি য় িবার সশমষ সিিকাম্মক্টি হয়। এোমব 

তবদুযসতক যমন্ত্রর র্াময় যসদ সকা্ স্টযাটিক চািন িম  তা  াটিমত চমল সর্ময় যন্ত্রটিমক সুরসক্ষত রামে । আথ ন সপ্ 

অমপক্ষাকৃত স াটা হয় যামত ভুল কমর এটিমক লাইে বা স্উিাল সলমদ্র রমবশ করাম্ার ্া যায়। আসথ নিং িরািসর 

 াটির িামথ যুি থামক, স্উিাল লাই্ পাওয়ার সস্টশম্ বা িািফর ামরই সফরত যায় আর লাইে লাইম্ মূল 

সবদুযৎ থামক। ্র াল অপামরশম্ স্উিামল কামরন্ট রবাসহত হয়। আসথ নিং সবপদি্ক পসরসস্থসতমত শট ন িাসকনমটর 

 াধ্যম  দ্রুত অ্াকাসিত সবদুযৎ  াটিমত সপৌসলময় সদওয়ার ি য় সফউি জ্বমল যায়। ফমল  ব্যবহারকারী ও যন্ত্র রক্ষা 

পায়। 

 

৩.৪.৪ িািারণত বািাবাসড় বা সলাট কসম্পউটার ল্যামবর িন্য আসথ নিং বা গ্রাউসন্ডিং এর স্য় : 

উির:- বািাবাসড়মত িািারণত আসথ নিং করা হয়  াটিমত রি ঢুসকময়। রমির উপমরর রাম্ তার যুি কমর স ই্ 

সিসিসবউশ্ প্যাম্মলর স্উিামলর িামথ সিটি োমলাোমব যুি করা হয়। শুকম্া  াটি, পাথুমর  াটি বা বাসলজুি 

 াটিমত পাঁচফুমটর সবসশ র্তন খু ুঁমড় সিোম্ পাস্ এবিং লবম্র স ে্ ততসর কমর তার উপর একটা িাতুর সপ্লট সরমে 

তার িামথ আসথ নিং এর তার যুি কমর বাইমর এম্ স ই্ সিসিসবউশ্ সবামি নর স্উিামলর িামথ কাম্ক্ট করমত হয়। 

সযিব ইমলসক্টক যন্ত্রপাসতর বসহরাবরণ িাতুর ততসর, সিিব যন্ত্রপাসতর বসি আসথ নিং করমত হয়। 

  

 

সচত্র: আসথ নিং বা গ্রাউসন্ডিং করার সবসিক সলআউট 
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৪ আইটি অবকাঠাম ার সিোইিগুমলার তথ্য সেসিক পসরসচসত ও ব্যবহারসবসি: 

৪.১  িােনার  

িােনার একটি সবমশষ িরম্র কসম্পউটার বা কসম্পউটার সরাগ্রা  বা এ ্ একটি সিোইি যা সবসেন্ন িরম্র সিোইি 

এবিং কসম্পউটামরর  মধ্য সযার্ামযার্ সরমে একটি ি সিত কায নকাসরতা রদা্ কমর। িাে নামরর িামথ িিংযুি সিোইি 

ও কসম্পউটারগুমলা িাে নামরর "ক্লাময়ন্ট" ্াম  পসরসচত। এই আসকনমটকচারমক ক্লাময়ন্ট-িাে নার  মিল বলা হয়।  

িাে নার দ্বারা সবসেন্ন কায নক্র  িম্পন্ন করা যায়, যা "Service" ্াম  পসরসচত হয়। একাসিক ক্লাময়মন্টর  মধ্য 

িাটা বা তথ্যিম্পদগুসল সশয়ার করা বা আদা্ রদা্ করা। একটি িাে নার একাসিক ক্লাময়মন্টর িামথ সয ্ সযার্ামযার্ 

করমত পামর সত স্ একটি ক্লাময়ন্ট একাসিক িাে নার ব্যবহার কমর সযার্ামযার্ রােমত পামর। িািারণত সবসেন্ন 

কামির উপর সেসি কমর সবসেন্ন টাইমপর হমত থামক, সয ্ িাটামবি িাে নার, ফাইল িাে নার, স ইল িাে নার, সরন্ট 

িাে নার, ওময়েব িাে নার, সর্  িাে নার এবিং অযাসপ্লমকশ্ িাে নার।  

 

আইএলসি’র ২১টি ল্যাপটপ পরস্পমরর িামথ যুি। কসম্পউটারগুমলামক যুি করার িন্য আইএলসিমত একটি িাে নার 

রময়মল।  

 
িােনামরর িা ম্র অিংমশর পসরসচসত িােনামরর সপলম্র অিংমশর পসরসচসত 
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িােনামরর িা ম্র সবসেন্ন অিংমশর পসরচয় ও কাি: 

(১) লসবর ১ ্িং স্থা্টির ্া  অপশ্াল হাি নড্রাইে বা অপটিকযাল হাি নসিে ড্রাইে।  

(২) এই স্থা্টির ্া ও অপশ্াল হাি নড্রাইে বা অপটিকযাল হাি নসিে ড্রাইে। 

(৩) এেটা্ নাল সি  অপটিকাল ড্রাইে: িােনামরর সিসি/সিসেসি রমবশ পথ।  

(৪) পাওয়ার বাট্: এটি চাপমল িাে নারটি চালু হমব।   

(৫) হাি নসিে ড্রাইে একটিসেটি লাইট: এই লাইটটি িাে নামরর হাি নসিে কাি করমল ্া ঘু ্ অবস্থায় আমল তা 

স্মদ নশ কমর।  

(৬) ইউএিসব ২.০ ব্যাটাসর চাসিনিং সপাট ন ১টি: এই সপাট ন সদময় ইউএিসব কযাবমলর িাহাময়্ স াবাইল ও অন্যান্য 

সলাট ব্যাটাসর চািন করাম্া যায়।  

(৭) ইউএিসব ২.০ সপাট ন ১টি: এই সপাট নটিমত ২.০ এবিং ৩.০ দুই িরম্র ইউএিসব সপ্ড্রাইে লার্াম্া যায়। অথ নাৎ 

এই সপাট নটি ২.০ এবিং ৩.০ দুটি ইউএিসব’ই িামপাট ন কমর।  

(৮) ইউএিসব ৩.০ সপাট ন (্ীল রমের) ২টি: এই সপাট নটিমত ৩.০ ইউএিসব সপ্ড্রাইে লার্াম্া যায়। অথ নাৎ এই 

সপাট নটি ২.০ িামপাট ন কমর ্া; শুধু াত্র ৩.০ ইউএিসব িামপাট ন কমর। 

(৯)  াইমক্রামফা্/সহি সফা্ কাম্ক্টর সপাট ন: এই সপাট নটিমত  াইমক্রামফা্/সহি সফা্ লার্াম্ার ব্যবস্থা রময়মল।  

(১০) সহি সফা্: এই সপাট ন সহি সফা্ লার্াম্ার িন্য। 

(১১) ঐসেক (অপশ্াল) কাি ন সরিার: এটি হল স ম াসর কাি ন লার্াম্ার িন্য।  

 

িােনামরর সপলম্র অিংমশর পসরসচসত: 

১) পাওয়ার কি ন কাম্ক্টর: এোম্ পাওয়ার কি ন (তবদুযসতক িিংমযার্ তার) িিংযুি করমত হয়।  

২) সপএি/২ সক-সবাি ন কাম্ক্টর (লাল রমের): এই সপাট নটি সক-সবাি ন লার্াম্ার িন্য ব্যবহৃত হয়।    

৩) ইউএিসব ২.০ সপাট ন ২টি: এই সপাট ন দুটিমত সপ্ড্রাইে লার্াম্া যায়। উমেখ্য, এই সপাট ন দুটি ২.০ এবিং ৩.০ 

উেয় ইউএিসব’ই িামপাট ন কমর।  

৪) সিিমপ্ল সবাি ন ২টি: এই সপাট নটি এইচসি গ্রাসফে কাি ন এর আউটপুট সবর করার িন্য ব্যবহৃত হয় (শুধু াত্র 

স্ব নাসচত রমিিমরর িন্য)।  

৫) সিসেআই-সি কাম্ক্টর (সিমেল সলিংক): এটি হল  স্টমরর িামথ কসম্পউটামরর সিসপইউ-এর িিংমযার্ সলিংক।  

৬) ইউএিসব ৩.০ সপাট ন (্ীল রমের) ৪টি: এই চারটি সপাট ন হল সপ্ড্রাইে লার্াম্ার সপাট ন। উমেখ্য, এই চারটি 

সপাট ন শুধু াত্র ৩.০ ইউএিসব সপ্ড্রাইে িামপাট ন কমর।  

৭)  াইমক্রামফা্ কাম্ক্টর (সর্ালাপী রমের): এই সপাট নটি সদময় অসিও ই্ করাম্া যায় অথ নাৎ  াইমক্রামফা্ 

লাসর্ময় সকা্ শব্দ রমবশ করাম্া যায়।  

৮)  অসিও লাই্ আউট কাম্ক্টর (িবুি রমের): এই সপাট নটি সদময় অসিও আউট করাম্া যায় অথ নাৎ এই সপাট নটি 

এেটা্ নাল িাউন্ডবে এর লাই্ লার্াম্ার িন্য ব্যবহৃত হয়। 

৯) সপএি/২  াউি কাম্ক্টর(িবুি রমের): এই সপাট নটি  াউি লার্াম্ার িন্য ব্যবহৃত হয়।   

১০) আরমি-৪৫ স্টওয়াকন কাম্ক্টর: এই সপাট ন ইন্টারম্ট িিংমযার্ ও অেয্রীণ স্টওয়াকন িিংমযার্ সদওয়ার 

িন্য ব্যবহৃত হয়।  

১১) সকবল লক: এটি সকবল লক করার িন্য ব্যবহৃত হয়।  

১২) এটি প্যািলক লুপ  

১৩)  অসিও লাই্ ই্ কাম্ক্টর (্ীল রমের): এই সপাট নটি সদময় অসিও লাই্ ই্ করাম্া যায়। 
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িােনামরর িামথ অন্যান্য সিোইমির িিংমযার্: 

স্মচর লসবমত িাে নামরর িামথ অন্যান্য সিোইিগুমলা কীোমব িিংযুি করমত হমব তা সদোম্া হময়মল। 

 

  

িােনামরর একটি িিংমযার্ থাকমব তবদুযসতক লাইম্র িামথ অন্য একটি লাই্ থাকমব  স্টমরর িামথ।   

- একইোমব  স্টরও তবদুযসতক লাইম্র িামথ িিংযুি থাকমব।  

- িােনার এবিং  স্টমরর তবদুযসতক লাই্ এসি প্লযামর্ িিংযুি করমত হমব।  

- িােনামরর স্ি নাসরত সপামট নর িামথ সক-সবাি ন এবিং  াউি িিংযুি করমত হমব। 

- িােনামর স্টওয়াকন কযাবল িিংযুি করমত হমব রাউটার সথমক বা ল্যা্।  

- িােনামরর িামথ অন্যান্য সিোইি সয ্ সরন্টার িিংযুি করমত হমব।  

-  স্টমরর িামথ কযাবল িিংমযার্  

 

িােনামরর অেয্রীণ যন্ত্রািংশ: 

১) পাওয়ার িাপ্লাাই বা তবদুযসতক িিংমযার্ 

২) িাইি এমেি প্যাম্ল 

৩) কুলার 

৪) সিমস্ট  সবাি ন 

৫) সচসিি 

৬) এসল  অপটিকযাল ড্রাইে 

৭) হাি নড্রাইে 

৮) অপশ্াল সদ্বতীয় অপটিকযাল ড্রাইে 

৯) িসলি সস্টট ড্রাইে (অপশ্াল) 

১০) িন্ট ব্যামিল 
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৪.২        সটামট্ িসিউ ২.৬৪০৯.৯০০১ ওয়াল  াউন্টর্ যাক  

  

এটি সবমশষোমব ততসর একটি র যাক। এই র্ যামকর  মধ্য অযামেি পময়ন্ট, রাউটার রাো থাকমব।  

 

 

 

 

 

ওয়াল  াউন্ট র যামকর সবসেন্ন যন্ত্রািংমশর বণ ন্ া 

 
 

উপমরর লসবমত স্মদ নসশত ওয়াল  াউন্ট র যামকর সবসেন্ন যন্ত্রািংমশর বণ ন্ া স্মচ সদওয়া হল: 

১) সি : এটি হল মূল কাঠাম া যার িামথ ি স্ত যন্ত্রািংশ যুি থামক।  

২) িাইি প্যাম্ল: দুই পামশর সদওয়াল স্বরূপ।  

৩)  াউসন্টিং প্যাম্ল। 

৪) কযাবল এসি কোর: এটি র যামকর সেতমর কযাবল সনাকাম্ার কোর। 

৫)  াউসন্টিং সরাফাইল। 

৬) িন্ট সিার (িা ম্র দরিা): এই িা ম্র দরিা খুমল র যামকর সেতমর অযামেি পময়ন্ট, রাউটার রাো 

যামব।  

৭) লক: এটি হল িা ম্র দরিা বন্ধ করার িন্য লক।  
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৪.৩  ল্যাপটপ কসম্পউটার: 

রসতটি আইএলসিমত ২১টি কমর ল্যাপটপ সদওয়া আমল। স্রাপিার িন্য ল্যাপটপগুমলা সটসবমলর িামথ তালাচাসব 

সদময় আটকাম্া থাকমব। ল্যাপটপগুমলামত সশক্ষাক্র  ও পাঠ্যবইময়র আমলামক িপ্ত  ও অষ্ট  সেণীর লয়টি কমর 

সবষময়র ই-লাস্ নিং  সিউল আপমলাি করা থাকমব। সশক্ষাথীরা সশক্ষমকর িহায়তায়/স্মদ নশ্ায় স্সদ নষ্ট সশে্ফল 

অিনম্র িন্য ই-লাস্ নিং  সিউলগুমলা ব্যবহার করমব। পাশাপাসশ সশক্ষাথীরা ল্যাপটপ ব্যবহার কমর তামদর আইসিটি 

দক্ষতা বৃসদ্ধ করমব। সশক্ষমকর িহায়তায়/স্মদ নশ্ায় সশক্ষাথীরা ল্যাপটমপ ইন্টারম্ট োউি করমত পারমব।

 

উপমরর সচমত্র রদসশ নত ল্যাপটমপর সবসেন্ন অিংমশর বণ ন্ া স্মচ সদওয়া হল: 

১) ওময়বকযা  এলইসি: ল্যাপটমপর ওময়বকযা  চালু আমল ্া বন্ধ আমল তা স্মদ নশক লাইট। 

২) ওময়বকযা : এটি একটি কযাম রা যার িাহাময়্ লসব ও সেসিও িারণ করা যায়।  

৩)  াইমক্রামফা্: এটির িাহাময়্ শব্দ িার্ ও সররণ করা যায়। 

৪) টাচপ্যাি বাট্ি:  াউমির সবকল্প সহমিমব এই টাচপ্যাি বাট্ দুটি ব্যবহার করা হয়। 

৫) টাচপ্যাি:  াউমির পময়ন্টার ্াড়াচাড়া করার িন্য এই এলাকায় টাচ (স্পশন) করমত হয়।  

৬) অসিও ই্/আউট কমম্বা িযাক: সহি সফা্ লার্াম্ার িন্য এই সপাট ন ব্যবহার করা হয়। 

৭) ইউএিসব ২.০ সপাট ন: এই সপাট ন ফ্ল্যাশ ড্রাইে/সপ্ ড্রাইে লার্াম্ার িন্য ব্যবহৃত হয়। উমেখ্য সয, এই সপাট ন ২.০ 

সপ্ড্রাইে এবিং ৩.০ সপ্ ড্রাইে উেয়ই িামপাট ন কমর।  

৮) ইউএিসব ৩.০ সপাট ন: এই সপাট ন ফ্ল্যাশ ড্রাইে/সপ্ ড্রাইে লার্াম্ার িন্য ব্যবহৃত হয়। উমেখ্য সয, এই সপাট ন 

শুধু াত্র ৩.০ সপ্ ড্রাইে িামপাট ন কমর। 

৯) এইচসিএ আই (ঐউর্ও) সপাট ন: এই সপামট নর  াধ্যম   াসল্টস সিয়া রমিক্টর িিংযুি করা হয়। 

১০) ইথারম্ট সপাট ন: এই সপামট নর  াধ্যম  ইন্টারম্ট িিংমযার্ ও ইন্টার্াল স্টওয়াকন িিংমযার্ সদওয়া যায়।  

১১) সেসিএ সপাট ন: এই সপামট নর  াধ্যম  আলাদা  স্টমরর িামথ ল্যাপটপমক িিংযুি করা যায়।  

১২) পাওয়ার িযাক: এই সপামট ন ল্যাপটমপর চািনার লার্াম্া হয়। 

১৩) পাওয়ার বাট্: এই বাটম্র  াধ্য  ল্যাপটপ চালু এবিং বন্ধ করা যায়।  
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ল্যাপটপ িা ম্র অিংশ: 

 
ল্যাপটমপর িা ম্র অিংমশ রময়মল: 

১)অেয্রীণ পদ না সুইচ: এই সুইচ চাপমল ল্যাপটমপর পদ না বন্ধ হমব এবিং পু্রায় চাপমল পদ না চালু হমব। 

২)ওয়যারমলি এমন্ট্া: এটির িাহাময়্ ওয়যারমলমির িামথ ল্যাপটপমক িিংযুি করা যায়।  

৩) ওময়বকযা  লাইট: ওময়বকযা  চালু আমল ্া বন্ধ আমল এই লাইট তা স্মদ নশ কমর।   

৪) ওময়বকযা : এটি একটি কযাম রা যার িাহাময়্ লসব ও সেসিও িারণ করা যায়। 

৫) অেয্রীণ  াইমক্রামফা্: এটির িাহময়্ শব্দ িারণ ও সররণ করা যায়।   

 

ল্যাপটপ িাম্র অিংশ: 

 
উপমরর লসবমত রদসশ নত ল্যাপটমপর িাম্র অিংমশ রময়মল: 

১) পাওয়ার ইসন্ডমকটর এলইসি ও হাি নড্রাইে ইসন্ডমকটর এলইসি: এই লাইটটি কসম্পউটামরর সবদুযৎ িিংমযার্ আমল 

্া সক বন্ধ আমল তা স্মদ নশ কমর। একই িামথ হাি নড্রাইে কাি করমল ্া ঘু ্ অবস্থায় আমল তা স্মদ নশ কমর।  

২) এিসি কাি ন সপাট ন: এই সপাট নটি স ম াসর কাি ন লার্াম্ার িন্য ব্যবহার করা হয়। এোম্ স ম াসর কাি ন লাসর্ময় 

কসম্পউটামর িাটা ঢুকাম্া বা কসম্পউটার সথমক িাটা সবর করা যায়। 

৩) ইউএিসব ২.০ সপাট ন: এই সপাট ন ফ্ল্যাশ ড্রাইে/সপ্ ড্রাইে লার্াম্ার িন্য ব্যবহৃত হয়। উমেখ্য সয, এই সপাট ন ২.০ 

সপ্ড্রাইে এবিং ৩.০ সপ্ ড্রাইে উেয়ই িামপাট ন কমর।  

৪) সিসি/সিসেসি সরিার/রাইটার: এোম্ সিসি/সিসেসি রাইট করা বা সিসি/সিসেসি সথমক সকা্ িাটা 

কসম্পউটামর স্ওয়ার িন্য এই সপাট ন ব্যবহার করা হয়। এোম্ একটি সুইচ রময়মল যার  াধ্যম  সিসি/সিসেসি সি 

সোলা ও বন্ধ করা যায়।  

৫) সিসকউসরটি লক সপাট ন: ল্যাপটপমক সটসবমলর িামথ লক কমর রাোর িন্য এই সপাট নটি ব্যবহার করা হয়।  
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ল্যাপটপ বাম র অিংশ: 

 
 

উপমরর রদসশ নত লসবমত ল্যাপটমপর বা  পামশর সবসেন্ন যন্ত্রািংশ সদোম্া হময়মল। বা  পামশ ন রময়মল: 

১) পাওয়ার কাম্ক্টর/পাওয়ার িযাক: এই সপামট ন ল্যাপটপ চািন করার িন্য তবদুযসতক িিংমযার্ সদওয়া হয়। 

২) এসি এিাপটার/ব্যাটাসর লাইট: ল্যাপটমপ ব্যাটাসর িিংমযার্ আমল সক ্া তা স্মদ নশক লাইট। িিংমযার্ থাকমল 

লাইট জ্বলমত থাকমব, আর িিংমযার্ ্া থাকমল জ্বলমব ্া।  

৩) সেসন্টমলশ্: ল্যাপটমপর সেতমরর র্র  বাতাি সবসড়ময় যাওয়ার সপাট ন। 

৪) স্টওয়াকন সপাট ন এবিং স্মদ নশক লাইট: ইন্টারম্ট িিংমযার্ সদওয়ার সপাট ন। িিংমযার্ সপমল লাইট জ্বলমব আর 

িিংমযার্ ্া সপমল লাইট জ্বলমব ্া। 

৫) এইচসিএ আই (ঐউর্ও) সপাট ন: এই সপামট নর  াধ্যম   াসল্টস সিয়া রমিক্টর িিংযুি করা হয় এবিং রময়ািম্ 

আলাদা  স্টরও িিংযুি করা হয়। 

৬) ইউএিসব ৩.০ সপাট ন: এই সপাট ন ফ্ল্যাশ ড্রাইে/সপ্ ড্রাইে লার্াম্ার িন্য ব্যবহৃত হয়। উমেখ্য সয, এই সপাট ন 

শুধু াত্র ৩.০ সপ্ ড্রাইে িামপাট ন কমর। 

৭) ইউএিসব ২.০ সপাট ন: এই সপাট ন ফ্ল্যাশ ড্রাইে/সপ্ ড্রাইে লার্াম্ার িন্য ব্যবহৃত হয়। উমেখ্য সয, এই সপাট ন ২.০ 

সপ্ড্রাইে এবিং ৩.০ সপ্ ড্রাইে উেয়ই িামপাট ন কমর। 

৮) অসিও ই্ ( াইমক্রামফা্)/ অসিও আউট (সহি সফা্) কমম্বা িযাক:  াইমক্রামফা্ এবিং সহি সফা্ লার্াম্ার 

িন্য এই সপাট ন ব্যবহার করা হয়। 

 

ল্যাপটমপর টাচ-প্যাি: 

 
 

উপমরর সচমত্র রদসশ নত টাচ-প্যামির সবসেন্ন অিংমশর বণ ন্ া স্মচ সদওয়া হল: 

১) টাচ-প্যাি এলাকা:  াউমির পময়ন্টার ্াড়াচাড়া করার িন্য এই এলাকায় স্পশ ন করমত হয়।  

২) টাচ-প্যাি বা  বাট্:  াউি এর বা  বাটম্র কাি কমর। 

৩) টাচ-প্যাি িা্ বাট্:  াউি এর িা্ বাটম্র কাি কমর। 
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৪.৪  সলিার সরন্টার: 

আইএলসির কসম্পউটারগুমলা পরস্পমরর িামথ স্টওয়াসকনিং এর  াধ্যম  যুি রময়মল এবিং সযমকা্ কসম্পউটার 

সথমক সরন্ট করা যামব। 

 

 

সরন্টামরর িা ম্র সদমকর যন্ত্রািংশ সরন্টামরর সপলম্র সদমকর যন্ত্রািংশ 

 

সরন্টামরর িা ম্র সদমকর যন্ত্রািংমশর সববরণ: 

উপমর রদসশ নত সরন্টামরর িা ম্র সদমকর সবসেন্ন অিংমশর বণ ন্ া ক্রস ক অনুিামর স্মচ সদওয়া হল: 

১) দুই লাই্ কমিাল ব্যাকলাইট কমিাল প্যাম্ল: এটির িাহাময়্ সরন্টার স্য়ন্ত্রণ করা হয়। 

২) িা ম্র সিার সরসলি বাট্ 

এই বাটম্র িাহাময়্ িা ম্র দরিা সোলা হয়, সি ১ এ কার্ি সদওয়ার িন্য এবিং সরন্টামর সটা্ার লার্াম্ার 

িন্য।  

৩) পাওয়ার অ্/অফ বাট্: এই বাটম্র িাহাময়্ সরন্টার চালু (অ্) ও বন্ধ (অফ) করা হয়।  

৪) সি ৩ (অপশ্াল): কার্ি রাোর িন্য অপশ্াল সি।  

৫) কার্ি রাোর িন্য ২ ্িং সি। 

৬) কার্ি রাোর িন্য ১ ্িং সি। 

৭) আউটপুট সপপার বা সরসন্টিং কার্ি ি া রাোর িন্য এই িায়র্াটিমক বসি নত করা হয়। 

৮) আউটপুট: সরন্ট হওয়ার পর এই িায়র্া সদময় কার্ি সবসড়ময় আমি।  

 

সরন্টামরর সপলম্র অিংশ: 

উপমর রদসশ নত সরন্টামরর সপলম্র সদমকর সবসেন্ন অিংমশর বণ ন্ া ক্রস ক অনুিামর স্মচ সদওয়া হল: 

১) ইউএিসব সপাট ন: এই সপামট নর  াধ্যম  রাইমেট সরন্ট সদমত হয়। কসম্পউটার লাড়াই সপ্ড্রাইে সথমক সরন্টামরর 

কাি (স ম াসর) সস্টার কমর রাো যায়। এই সপাট নটি কভ্র দ্বারা নাকা থামক। 

২) ইউএিসব ইন্টারমফি সপাট ন: কসম্পউটামরর িামথ িরািসর িিংমযার্ স্থাপম্র িন্য এই সপাট ন ব্যবহার করা হয়।  

৩) ইথারম্ট সপাট ন (শুধু স্টওয়াকন  মিমলর িন্য): এই সপামট নর িাহাময়্ স্টওয়াকন িিংমযার্ কমর স্টওয়াকন 

সরন্ট করা যায়। 
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৪) পাওয়ার কাম্কশ্ বা তবদুযসতক িিংমযার্ সপাট ন: এই সপাট ন তবদুযসতক িিংমযার্ সদওয়ার িন্য। এোম্ 

তবদুযসতক িিংমযামর্র তারটি ঢুকামত হমব। 

৫) সি ৩ (অপশ্াল): এটি হল কার্ি রাোর িন্য অপশ্াল সি। কার্মির আকামরর উপর সেসি কমর (এ৪, 

সলগ্যাল িাইি ইতযাসদ) এই সিটি রময়ািম্ বসি নত বা িিংকুসচত করা যায়।  

৬) সি ২ এর িন্য িাস্ট কোর: এটি হল সি ২ এর িন্য িাস্ট কোর। এই কোরটি উপমর উঠমব যে্ সলগ্যাল 

িাইি কার্ি অথবা এ৪ আকামরর কার্ি সলাি করা হয়।  

৭) সিসরয়াল ্ম্বর এবিং সরন্টার ্ম্বর সলমেল: এোম্ সরন্টামরর সিসরয়াল ্ম্বর এবিং সরন্টার ্ম্বর মুসদ্রত থামক।  

৮) সরয়ার সিার: সরন্টামর কার্ি আটমক সর্মল এই দরিার িাহাময়্ তা লাড়াম্া যায়।  সরন্টামর কার্ি আটমক 

সর্মল এই দরিাটি খুমল সফলমত হমব এবিং আটমক থাকা কার্ি সবর কমর সফলমত হমব।  

 

সরন্টামরর কমিাল প্যাম্ল: 

 

উপমরর সচমত্র রদসশ নত সরন্টামরর কমিাল প্যাম্মলর সবসেন্ন অিংমশর বণ ন্ া স্মচ সদওয়া হল: 

১)  কমিাল প্যাম্ল সিিমপ্ল  স্টর: এই  স্টমরর িাহাময়্ সরন্টামরর স নু এবিং সরন্টার ই্ফরম শ্ (তথ্য) 

সদো যায়। এলাড়াও সরন্টামরর ইন্টার্াল ক্সফর্ামরশ্ (র্ঠ্, তবসশষ্টয এবিং  মিল) সদো যায়।  

২) এমট্শ্ লাইট: এই লাইট জ্বলা – স্ো করমল ক্ সদমক সরন্টার ব্যবহারকারীর  ম্ামযার্ সদওয়া রময়াি্, 

সরন্টামরর  স্টমর কী স্মদ নশ সদওয়া হমে তা সদো যায়।  

৩) সরসি লাইট (িবুি বাসত): এই বাসতটি (লাইট) জ্বলমল বুঝমত হমব সয সরন্টার সরন্ট করার িন্য রস্তুত আমল। 

আর যসদ বাসতটি সপটসপট কমর জ্বমল তাহমল বুঝমত হমব সয সরন্টার সরন্ট করার িন্য িাটা গ্রহণ (সরসিে) করমল। 

আবার সরন্টার ঘু ্ অবস্থায় থাকমলও এই বাসতটি সপটসপট কমর জ্বলমত পামর।  

৪) সলফট এমরা (বা  সদমক স্মদ নসশত) বাট্: এই বাট্টি স নুমত বা সিিমপ্লমত রদসশ নত সকা্  া্ ক /সবসশ 

করমত ব্যবহার করা হয়।  

৫) ব্যাক এমরা (সপল্ সদমক স্মদ নসশত) বাট্: এই বাট্টি স্ম্নবসণ নত কািগুমলা করার িন্য ব্যবহৃত হয় - 

 কমিাল প্যাম্ল স নু সথমক সবর হওয়ার িন্য 

 িাব-স নু তাসলকা সথমক পূব নবতী স ই্ স নুমত সফমর যাওয়ার িন্য এই বাট্ ব্যবহৃত হয়  
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৬) ওয়যারমলি বাট্: এই বাট্টি ওয়যারমলি স নু ও ওয়যারমলি সরন্ট সদওয়ার িন্য ব্যবহার করা হয় (শুধু াত্র 

ওয়যারমলি  মিমলর িন্য)।  

৭) রাইট এমরা (িা্ সদমক স্মদ নসশত) বাট্: এই বাট্টি স নুমত স্সেমর্ট করার িন্য বা রদশ নম্র িন্য বা 

রদসশ নত  া্ ক /সবসশ করমত ব্যবহার করা হয়। 

৮) ওমক বাট্: এই বাট্টি স্ম্নবসণ নত কািগুমলা করার িন্য ব্যবহৃত হয়: 

কমিাল প্যাম্ল স নু ওমপ্ করার িন্য, স নুগুমলার িাব-স নু রদশ ন্  করার িন্য, সযমকা্ একটি স নু আইমট মক 

স্ব নাচ্ করার িন্য, সয সকা্ ভুলত্রুটি িিংমশাি্ করার িন্য, একটি সরন্ট সদওয়ার পর তার কায নকাসরতা এই কমিাল 

প্যাম্মল সদোম্া িন্য ব্যবহৃত হয়।  

৯) কযামিল বাট্: এই বাট্টি সরন্ট বাসতল করার িন্য বা কমিাল প্যাম্ল স নু সথমক সবর হওয়ার িন্য ব্যবহৃত 

হয়। 

 

সরন্টামরর সি সোলা ও বন্ধ করা: 

সরন্টামরর সি: 

 
 
উপমরর সচমত্র রদসশ নত সরন্টামরর সিগুমলার সববরণ সদওয়া হল: 

সি ১: সি ১ সোলার পর তা িবুি তীর সচসিত স্থা্ সটম্ সদমল কার্ি রাোর িন্য িায়র্াটি বৃসদ্ধ পামব তা ঠিক 

উপমরর সদ্বতীয় লসবর  ত। 

 
 

সপপার এিিাস্টম ন্ট সক্লপ: িবুি রমের সপ্টিমত চাপ সদময় িাম্ এবিং বাম  কার্মির রস্থ অস্যায়ী চাপাম্া 

যায়। দুটি ্ীল তীর সচমির  াথায় এই দুটি সপপার এিিাস্টম ন্ট সক্লপ অবসস্থত।  
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সরন্টার সটা্ার: 

 
 

উপমরর সচমত্র রদসশ নত সরন্টামরর সটা্ামরর সববরণ স্মচ সদওয়া হল: 

১) ইম সিিং ড্রা : িবুি রমের সযটি সদো যামে সিটি হল ইম সিিং ড্রা । এটির িাহাময়্ই িাটাটিমক কার্মির 

উপর মুদ্রমণর কাি করা হয়। উমেখ্য সয, এটিমত কেম্া আঙ্গুল লার্াম্া যামব ্া। তাহমল আিংগুমলর লাপটি 

ড্রাম র র্াময় সলমর্ যামব এবিং সরসন্টিং-এ ি স্যা সদো সদমব।  

২) স ম াসর সচপ: এটই হল স ম াসর সচপ। যে্ সরন্ট সদওয়া হয় তে্ িাটাটি এই সচমপর িাহাময়্ সরসন্টিং-এর 

িন্য সরসিে করা হয়।  

 

সরন্টামরর সিা্ার সিটিিংি: 

সরন্টামরর সটা্ার সোলা এবিং লার্াম্ার িন্য লসবমত সদোম্া স্মচর িাপগুমলা অনুিরণ করমত হমব: 

 

পুরাত্ সটা্ারটি উঠিময় ্তু্ সটা্ারটি আবার উপমরর লসবর  ত বসিময় সদমত হমব। তারপর কোরটি চাপ সদময় 

লাসর্ময় সদমত হমব।  
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সরন্টার ইিটল করার রসক্রয়া: 

দুইোমব সরন্টার ইিটল করা যায়: 

১) ইউএিসব’র  াধ্যম  

২) ল্যা্ িিংমযামর্র  াধ্যম   

স্মচ এই দুই িরম্র বণ ন্ া সদওয়া হল: 

১) ইউএিসব সদময় িরািসর সরন্টার ইিটল করার রসক্রয়া: 

ক) রথম  ইউএিসব সদময় সরটারমক কসম্পউটামরর িামথ িিংযুি করমত হমব 

ে) কসম্পউটামরর সিসি ড্রাইমে সরন্টামরর িফটওয়যামরর সিসি রমবশ করামত হমব 

র্) সকছুক্ষণ অমপক্ষা করমল ইিটমলশ্ িায়ালর্ বে আিমব।  

র্) োষা স্ব নাচ্ করমত হমব 

ে) তারপর স্েট বাট্ সক্লক করমত হমব।  

চ) ইিটমলশ্ সশষ হমল সফস্শ বাট্ চাপমত হমব। 

 

২) ল্যা্ িিংমযামর্র  াধ্যম  সরন্টার ইিটল করার রসক্রয়া: 

ক) কসম্পউটামরর িামথ স্টওয়াকন কযাবল িিংযুি করমত হমব। 

ে) সরন্টামরর িামথ স্টওয়াকন কযাবল িিংযুি করমত হমব। 

র্) সরন্টামরর পাওয়ার বাট্ চাপমত হমব। 

র্) এরপর সকছুক্ষণ অমপক্ষা করমত হমব। 

ে) সরন্টার কমিাল প্যাম্মল সযমত হমব। 

চ) ওমক বাট্ চাপমত হমব। 

ল) স্টওয়াকন সিট আপ স নু ওমপ্ করমত হমব। 

ি) কমিাল প্যাম্ল আইসপ রদশ ন্  করমব। 

ঝ)  ম্ রােমত হমব সয সরন্টার হমত রাপ্ত আইসপ এমড্রি িফটওয়যার ই্স্টল করার ি য় ব্যবহার করমত হমব। 

উদাহরণ: আইসপ এমড্রি হমত পামর এই রক  ১৯২.১৬৮.০.১  

ঞ) যসদ সরন্টামরর সহা  সিম্ আইসপ এমড্রি রদশ ন্  ্া কমর তাহমল ম্যানুয়াসল আইসপ ক্সফর্ার করমত হমব।  

 

 

৪.৫  ওয়ারমলি একমিি পময়ন্ট/রাউটার: 

আইএলসির ল্যাপটপ কসম্পউটারগুমলা Wireless Local Area Network (WLAN) এর  াধ্যম  

পরস্পমরর িামথ িিংযুি। WLAN বা ওয়যারমলি সলাকাল এসরয়া স্টওয়াকন হমে, একটি িীস ত এলাকা অথ নাৎ 

একই েব্, পাশাপাসশ অবসস্থত েব্ অথবা একটি অসফি বা এপাট নম মন্ট অবসস্থত ক সপউটারিমূহ, সরন্টার ও 

অন্য সকা্ সবমশষ ইমলকিস্ক সিোইমির  মধ্য তামরর পসরবমতন সরসিও তরমের  াধ্যম  স্থাসপত আ্ঃিিংমযার্ 

ব্যবস্থামক ওয়ারমলি সলাকাল এসরয়া স্টওয়াকন (WLAN) বমল। 

একটি ওয়াইফাই রয়টার/একমিি পময়ন্ট/এসন্ট্ার  াধ্যম  সকা্ সবমশষ স্থাম্ যে্ ওয়ারমলি ইন্টারম্ট 

কাম্কশম্র সুসবিা রদা্ করা হয় তে্ সিই স্থা্মক Hot Spot বলা হয়। একাসিক একমিি পময়ন্ট/এসন্ট্ার 

 াধ্যম  সৃষ্ট হটস্পটগুমলামক ি িয় কমর যে্ বড় এলাকা সেসিক একটি ওয়াইফাই স্টওয়াকন ততসর হয় তে্ 

সিই এলাকামক Wi-Fi Zone বলা হয়।  
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একমিি পময়ন্ট সিটআপ পদ্ধসত: একমিি পময়ন্ট সিোইি ও কসম্পউটারমক ওয়যারমলি স্টওয়ামকনর িামথ যুি 

কমর। এটা আিমল স াবাইল সকাম্পাস্গুমলার টাওয়ামরর  ত ভূস কা পাল্ কমর। সকন্তু কাি কমর হাব/সুইমচর। 

একমিি পময়ন্ট সকম্ এর প্লার্ লাসর্ময় পাওয়ার অ্ কমর স্মচর কািগুমলা করমত হমব- 

১.   একমিি পময়মন্টর কযাবলটি আপ্ার সপসিমত লার্া্। 

২.   রা্ উইিাি ন বাটম্ সক্লক কমর Next করু্। 

৩.   ্তু্ SSID ্া  সলখু্+চযাম্ল অমটা সিমলক্ট করু্।Next 

৪.   WPA‐PSK বা WPA2‐PSK সিমলক্ট করু্+ passphrase সদ্ (সর্াপ্ ্ম্বর)। Next 

৫.   এবার স্েট কমর সরস্টাট ন করু্। এবার একটি িাকমিি ম্যামিি সদোমব। এরপর আবার সহা  ট্যামব সক্লক 

করু্। 

৬.    এবার DHCP বাটম্ সক্লক কমর DHCP Server সিিাবল কমর সদ্ এবিং Apply বাট্ সক্লক 

করু্। 

(িব একমিি পময়মন্টর সিটআপ পদ্ধসত রায় একই রক । সয একমিি পময়ন্টই কাি করমব্ তার িামথ ম্যানুয়াল 

সদমে স্মত হমব।) 

যসদ ইন্টারম্ট কাম্কশ্ স্মত চা্ তাহমল ISP এর িামথ সযার্ামযার্ করমল  তারা একমিি পময়মন্টর সপামট ন 

লাই্ লাসর্ময় সদময় যামব। 

 

রাউটামরর উপমরর অিংশ: 

 

 

উপমরর সচমত্র রদসশ নত রাউটামরর উপমরর অিংমশর সবসেন্ন যন্ত্রািংমশর বণ ন্ া স্মচ সদওয়া হল: 

১) ডুয়াল ব্যান্ড এসন্ট্া কাম্ক্টর এ: এটি ডুয়াল ব্যান্ড এসন্ট্া লার্াম্ার িন্য।  

২) ডুয়াল ব্যান্ড এসন্ট্া কাম্ক্টর সব: এটি ডুয়াল ব্যান্ড এসন্ট্া লার্াম্ার িন্য। 
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৩) ডুয়াল ব্যান্ড এসন্ট্া কাম্ক্টর সি: এটি ডুয়াল ব্যান্ড এসন্ট্া লার্াম্ার িন্য। 

৪) ডুয়াল ব্যান্ড এসন্ট্া কাম্ক্টর সি: এটি ডুয়াল ব্যান্ড এসন্ট্া লার্াম্ার িন্য। 

৫) স্টযাটাি লাইট: রাউটার চালু আমল ্া বন্ধ আমল তা এই লাইট স্মদ নশ করমব।  

৬) সপামট নর সলামকশ্: এোম্ই রাউটামরর ি স্ত সপাট নগুসল অবসস্থত। 

৭) স্মাট ন এসন্ট্া কাম্ক্টর সপাট ন: এোম্ স্মাট ন এসন্ট্া কাম্কশ্ সদওয়ার সপাট ন অবসস্থত। 

 

রাউটামরর পামশর অিংমশর বণ ন্ া:  

 
উপমরর সচমত্র রদসশ নত রাউটামরর পামশর সবসেন্ন যন্ত্রািংমশর বণ ন্ া স্মচ সদওয়া হল: 

১) স াি বাট্ 

২) ক্মিাল সপাট ন 

৩) ইউএিসব সপাট ন: এই সপামট ন ইউএিসব/সপ্ড্রাইে লার্াম্া যায়। 

৪) সর্র্াসবট ইথারম্ট সপাট ন: এই সপাট নটি ল্যা্ কাম্কশম্র িন্য ব্যবহৃত হয়। 

৫) সক্সিিংট্ লক সপাট: এই সপাট নটি লক সপাট ন। 

 

 

 

 

৪.৬  স্মাট ন টিসে/ স্টর: 

এটি একটি স্মাট ন সটসলসেশ্ সকন্তু এটিমক  স্টর সহমিমব ব্যবহার করমত হমব। কযাবল টিসে’র িিংমযার্ থাকমল 

টিসে সদো যামব। সশক্ষক সয  সরমিমন্টশ্টি সদমত  চাইবম্ এই  স্টর ব্যবহার কমর তা করমব্। পাশাপাসশ সতস্ 

ল্যাপটমপ সশক্ষাথীমদর সলো বা অন্য সকা্ কায নক্র ও  স্টমর সদোমত পারমব্। আইএলসি’র সশক্ষণ-সশে্ 

কায নক্র মক অিংশগ্রহণমূলক, আ্ন্দদায়ক ও ফলরসূ করার িন্য  স্টমরর ব্যবহার অতয্ গুরুত্বপূণ ন।  ম্ রােমত 

হমব আইএলসি সেণীকমক্ষর অ্ন্য তবসশষ্টয হল িবগুমলা ল্যাপটপ পরস্পমরর িামথ িিংযুি এবিং সযমকা্ 

কসম্পউটামরর সলো  স্টমর রদশ ন্  করা যামব। সবমশষোমব মূল্যায়্ করা এবিং মূল্যায়্মক সেণী কায নক্রম র অিংশ 

সহমিমব ব্যবহামরর িন্য  স্টমরর ব্যবহার অতয্ িরূসর।
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স্মাট ন সরম াট: 

উপমর রদসশ নত স্মাট ন সরম ামটর রময়মল সত্টি সিস্িঃ 

১) স্মাট ন সরম াট 

২) ইউএিসব ওয়যারমলি  মি  (সিােল) 

৩)  ইউএিসব কযাবল 

 

 স্টমরর িিংমযার্: 

 
ইউএিসব ওয়যারমলি  মি  (সিােল)টি ইউএিসব সপামট ন স্মাট ন সরম াট এর পাওয়ার সুইচ চালু (অ্) 
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স্মাট ন সরম ামটর ব্যবহার:  

ক) স্মাট ন সরম ামটর পময়ন্টার বাট্ চাপমল টিসের পদ নায় পময়ন্টার বাট্ রদশ ন্  করমব। পময়ন্টার আইক্ 

রদশ নম্র পর ল্যাপটমপর  াউমির  ত পসরচাল্া করা যামব। পময়ন্ট সক্লক কমর স্মচর লসবর  ত কমর কমিাল 

করা যামব।  

ে) সকা্ এসপ্লমকশ্/আইমট  স্ব নাচ্ করমত চাইমল ল্যাপটমপর  ত স্ব নাচ্ করার িন্য  াউি এবিং  াউি বাট্ 

চাপমত হমব। 

 
 

 
 

ক) পময়ন্টার বাট্ চালু ও বন্ধ (অ্/অফ) ে)  াউি বাট্ চালু ও বন্ধ (অ্/অফ) 
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স্মাট ন সক-সবামি নর ব্যবহার: 

ক) সরম ামটর সক-সবাি ন অ্ করার িন্য স্মচর লসবর  ত স্মাট ন সক-সবামি নর সক-লক বাট্ চাপমত হমব। 

 এে্ স্মাট ন সক-সবাি ন ব্যবহামরর িন্য ততসর।  

ে) েময়ি ফািংশ্ িসক্রয় করার িন্য স্মচর সচমত্রর  ত সরম ামটর েময়ি বাট্টি চালু ও বন্ধ (অ্/অফ) করমত 

হমব 

 

ক) সক-লক বাট্ ে) েময়ি বাট্ চালু ও বন্ধ (অ্/অফ) 

 

 

সরম াট সরচািন: 

ইউএিসব কযাবমলর স ইমক্রা সপাট নটি স্মাট ন সরম ামটর িামথ স্মচর লসবর  ত কমর লার্ামত হমব। ইউএিসব কযাবমলর 

অন্য অিংশটি ঠিক উপমরর লসবর  ত কমর টিসের িামথ লার্ামত হমব। এলাড়াও সপসি বা ল্যাপটপ সপামট ন লাসর্ময় 

সদমলও সরম াট চািন হমত থাকমব।   
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৪.৭  ইউসপএি: 

ইউসপএি এর পূণ ন ্া  হমলা টহরহঃবৎৎুঁঢ়ঃর্ষব চড়সবৎ ঝঁঢ়ঢ়ষু যা সকছু ি ময়র িন্য সবদুযৎ িঞ্চয়  কমর রােমত 

পামর এবিং সযমকা্ মুহূমতন কসম্পউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাসতমত সবদুযৎ িরবরাহ করমত পামর। আ রা যারা দীর্ নক্ষণ 

কসম্পউটামর গুরুত্বপূণ ন কাি কসর তামদর িন্য ইউসপএি ব্যবহামরর সবমশষ সুসবিা রময়মল। আ রা িকমলই িাস্ 

বতন াম্ সলািমশসিিং একটি বড় ি স্যা। ল্যাপটপগুমলামত কময়ক র্ন্টার ব্যাক-আপ থামক বমল মুহুমতনর  মধ্য বন্ধ 

হময় তথ্য বা ফাইল হারাম্ার ঝুঁসক থামক ্া। সকন্তু িােনার, িােনামরর  স্টর এবিং একমিি পময়ন্ট বা রাউটামরর 

পাওয়ার ব্যাকআপ থামক ্া। সি কারমণ এই সত্টি সিোইি ইউসপএি-এর িামথ িিংযুি থাকমব। 

 

উপমরর সচমত্র রদসশ নত ইউসপএি-এর সবসেন্ন যন্ত্রািংমশর সববরণ স্মচ সদওয়া হল: 

১) এসি ্র াল ইসন্ডমকটর: এই বাসতটি ্র াল এসি পাওয়ার স্মদ নশ কমর। 

২) ই্োরটার ইসন্ডমকটর: এই বাসতটি ই্োরটার স্মদ নশ কমর। 

৩) চালু ও বন্ধ (অ্/অফ) করার সুইচ: এই সুইমচর িাহাময়্ ইউসপএি চালু ও বন্ধ করা হয়।  

ইউসপএি-এর সপলম্র সদমকর যন্ত্রািংমশর সববরণ:

উপমরর সচমত্র রদসশ নত ইউসপএি-এর সপলম্র সদমকর সবসেন্ন যন্ত্রািংমশর সববরণ স্মচ সদওয়া হলঃ: 

১) ব্যাকআপ আউটমলট: এই সপামট নর  াধ্যম  ইউসপএি ব্যাকআপ সহমিমব ব্যবহার করা হয়। অথ্যনাৎ সয িব 

সিোইমি ইউসপএি-এর পাওয়ার ব্যাকআপ সদমত হমব সিই সিোইিগুমলামক এই সপাট নগুমলামত িিংযুি করমত 

হমব।  

২) আউটপুট সফউি: এই সপাট নটি হল আউটপুট সফউি। এটি স্রাপিার িন্য ব্যবহৃত হয়। 

৩) এসি ই্পুট: এই সপামট ন সবদুযৎ িিংমযার্ কযাবল লার্াম্া হয়। 
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৪.৮  আইসপএি: 

ওচঝ এর অথ ন ওহিংঃিহঃ চড়সবৎ ঝঁঢ়ঢ়ষু, অথ নাৎ এটি এ ্ একটি ইমলকিস্ক যাসন্ত্রক ব্যবস্থা যার  াধ্যম  ব্যাটারীমত 

িসঞ্চত সিসি শসিমক এসি রবামহ রূপা্র কমর তবদুযসতক সলাি সয ্ বাসত, পাো ইতযাসদ চালাম্া যায়। যে্ 

সবদুযৎ িরবরাহ থামক তে্ চািনামরর  াধ্যম  ব্যাটারীমক চািন কমর সবদুযৎ শসি িঞ্চয় করা হয় আর যে্ সবদুযৎ 

িরবরাহ বন্ধ হময় যায় তে্ উপযুি যন্ত্রািংমশর  াধ্যম  ব্যাটারী হমত িসঞ্চত শসিমক রময়াি্ীয়  রূমপ পসরবতন্  

কমর তবদুযসতক সলাি চাল্া করা হয়। আইএলসিমত িিংরসক্ষত আইসপএি এর িামথ িিংযুি থাকমব (১) তবদুযসতক 

পাো, (২) তবদুযসতক বাসত এবিং (৩) স্মাট ন টিসে যা  স্টর সহমিমব কাি করমব। 

 

 

 

৪.৯  হাই ব্যান্ডউইথ  মি : 

Modem  মি  এর পূণ ন ্া  হমলা - Modulation demodulation. অতএব বলা যায় সয Modem হমলা 

Modulation demodulation Device, যার  াধ্যম  সকাম্া িাটামক স্থা্া্মরর কাি িম্পন্ন করা হয়। 

 মি  সিসিটাল িিংমকতমক এ্ালর্ এবিং এ্ালর্ িিংমকতমক সিসিটাল িিংমকমত রূপা্র কমর। ইন্টারম্ট িিংমযার্ 

পাওয়ার িন্য  মি  ব্যবহার করা যায়। বতন াম্ সবসেন্ন স াবাইল সটসলমফা্ সকাম্পা্ীর সি   মি  – এ ব্যবহার 

কমর ইন্টারম্ট িিংমযার্ পাওয়া যায়। আইএলসিমত একটি  মি  সদওয়া হময়মল। সযোম্ েিব্যান্ড ইন্টারম্ট 

িিংমযার্ স্ওয়ার সুসবিা স্ই, সিোম্  মি  ব্যবহার কমর ইন্টারম্ট িিংমযার্ স্ওয়া যামব। 
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 মি  ই্স্টমলশ্ রসক্রয়া: 

ক)  মিম র  মধ্য রথম  স াবাইমলর সি টি রমবশ করামত হমব। 

ে) এরপর  মি টি ল্যাপটমপর ইউএিসব সপামট ন লার্ামত হমব। 

র্) ইউএিসব সপামট ন  মি  লার্াম্ার পর ড্রাইোর িফটওয়যারটি আপ্া আপস্ (অমটা) সিমটক্ট করমব এবিং 

ই্স্টমলশ্ িায়ালর্ বে আিমব।  

র্) এোম্ লাইমিি এর্সরম ন্ট সচওক কমর স্েট স্েট কমর অতঃপর সফস্শ বাট্ চাপমত হমব।  

ে) এোমব  মি  ই্স্টমলশ্ রসক্রয়া সশষ হমব।  

  

ইন্টারম্ট িিংমযার্ স্থাপ্করণ ইন্টারম্ট িিংমযার্ সবসেন্নকরণ 

ই্স্টমলশ্ রসক্রয়া িম্পন্ন হওয়ার পর উপমরর িা্ পামশর লসবর  ত একটি িায়ালর্ বে আিমব। কাম্ক্ট বাটম্ 

সক্লক করমল ইন্টারম্ট িিংমযার্ পাওয়া যামব। একইোমব সিিকাম্ক্ট বাটম্ সক্লক করমল ইন্টারম্ট িিংমযার্ 

সবসেন্ন হময় যামব। 

 

৪.১০ পাওয়ার এেমট্শ্ সবাি ন: 

 

 

পাওয়ার এেমট্শ্ সবাি ন িািারণত,  াসল্টপ্লযার্ ্াম  পসরসচত। যসদও আইএলসির িন্য একটি কমর  াসল্টপ্লযার্ 

সদওয়া আমল সকন্তু আ রা আইএলসিমত  াসল্টপ্লযার্ ব্যবহার ্া করার িন্য অনুমরাি করসল। কারণ, আইএলসির 

উপকরণগুমলা অতয্ দা ী এবিং এগুমলামত িরািসর সবদুযৎ িিংমযার্ সদওয়া রময়াি্। তা ্াহমল শট ন িাসকনট হময় 

দুর্ নট্া র্টার আশিংকা থাকমব। আইএলসিমত সশক্ষমকর সটসবমলর কালাকাসল চারটি তবদুযসতক প্লযার্ পময়ন্ট থাকমব। 

একটির িামথ আইসপএি, একটির িামথ ইউসপএি, একটির িামথ সরন্টার এবিং অন্যটির িামথ সশক্ষমকর ল্যাপটপ 

িিংযুি থাকমব।  াসল্টপ্লযার্ ব্যবহার করার রময়াি্ হমব ্া। 
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৫ ইন্টারম্ট কাম্সক্টসেটি ও ওময়বিাইট সফল্টাসরিং 

5.1  স্টওয়াসকনিং: স্টওয়াকন হমে এ ্ একটি ব্যবস্থা যামত দুই বা তমতাসিক কসম্পউটার একিামথ যুি থামক। 

কসম্পউটার স্টওয়াকন ব্যবহারকারীরা ফাইল, সরন্টার ও অন্যান্য সরমিাি ন োর্াোসর্ কমর ব্যবহার করমত পামর, এমক 

অপমরর কামল বাতনা পাঠামত এবিং এক কসম্পউটামর বমি অন্য কসম্পউটামর সরাগ্রা  চালা্ যায়। অযাসপ্লমকশ্ 

িফটওয়যার হমে কতগুসল ইন্টারমফি সরাগ্রাম র ি সষ্ট যার  াধ্যম  কসম্পউটার ব্যবহারকারীরা স্টওয়ামকনর িামথ 

যুি হময় স্টওয়ামকন সবদ্য া্ সবসেন্ন িম্পদ োর্াোসর্ করা যায়। এগুসল ক্লাময়ন্ট- িাে নার, সপয়ার টু সপয়ার রকৃসতর 

হমত পামর। স্টওয়াকন িফটওয়যার হমে কতগুসল সরাগ্রাম র ি সষ্ট যা স্টওয়াকন ব্যবহামরর স্য়  বা সরামটাকল 

স্থাপ্ কমর, যার সেসিমত একটি কসম্পউটার আমরকটি কসম্পউটামরর িামথ তথ্য আদা্ রদা্ কমর। সয 

ি স্ত  physical device বা উপাদা্ একাসিক কসম্পউটারমক িিংযুি কমর, তামদরমক একমত্র স্টওয়াকন 

হাি নওয়যার বলা হয়।  

ইন্টারম্ট কাম্সক্টসেটি হমে এক িরম্র রসক্রয়া যা একক ব্যবহারকারী এবিং িিংর্ঠ্মক ইন্টারম্মটর িামথ 

িিংমযামর্র সুসবিা রদা্ কমর। এই রসক্রয়াটি কসম্পউটার, কসম্পউটার টাস ন্ াল, স াবাইল সিোইি এবিং কসম্পউটার 

স্টওয়াকন সদময় বাস্তবাসয়ত হয়। ইন্টারম্মটর িামথ যুি হমলই সযমকউ ইন্টারম্মট রদি সুসবিািমূহ (সয ্: 

ইম ইল ও ওময়ব োউসিিং) উপমোর্ করমত পামর। ইন্টারম্ট সিবা রদা্কারী (Internet Service 

Provider ISP) িিংস্থািমূহ সবসেন্ন রযুসির িহয়তায় ইন্টারম্ট ব্যবহামরর ব্যান্ডউইথ সুসবিা রদা্ কমর।  

সবসশরোর্ েিব্যন্ড ইন্টারম্ট সিবারদা্কারীরা চল া্ "dedicated line" িিংমযার্ রদা্ কমর। েিব্যন্ড 

ইন্টারম্ট সিবারদা্কারীরা উন্নতর সুসবিা রদা্ কমর। সয ্: 

 দ্রুততর ওয়ার্ল্ন ওয়াইি ওময়ব োউসিিং। 

 সবসেন্ন িরম্র িকুম ন্ট, লসব, সেসিও ও অন্যান্য বৃহৎ ্সথ দ্রুত িাউ্মলাি করা। 

 েময়ি ওোর ইন্টারম্ট সরামটাকল, ইন্টারম্ট সবতার, ইন্টারম্ট সটসলসেশ্ এবিং সেসিও ক্ফামরসিিং। 

 োর্চনইাল ব্যসির্ত স্টওয়াকন এবিং সরম াট সিমস্ট  এিম স্মিশ্। 

৫.২ আইএলসিমত ইন্টারম্ট কাম্সক্টসেটি স্টওয়াকন সিিাই্ 

 াধ্যস ক ও উচ্চ সশক্ষা অসিদপ্তমরর 'সিসিপ' অিীম্ সশক্ষা রসত্াম্ আইসিটি লাস্ নিং সিন্টার (আইএলসি) স্থাপ্ 

করা হমে। আইএলসি স্থাপম্ রসত্া্ স্ব নাচ্ করার সক্ষমত্র রসত্া্গুমলামত ইন্টারম্মটর স্িস্ব ফাইবার অপটিক 

িিংমযার্ রময়মল অথবা ইন্টারম্ট িিংমযামর্র িহি লেযতা রময়মল সহিামব িমর স্ওয়া হময়মল। রসত্াম্ ইন্টারম্ট 

িিংমযামর্র উপর সেসি কমর আইএলসির ইন্টারম্ট স্টওয়ামকনর দুই িরমণর সিিাই্ করা হময়মল।  
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৫.২.১   রসত্াম্ যসদ ইন্টারম্ট িিংমযার্ থামক, সিমক্ষমত্র িরবরাহকাসর (মফ্ল্ারা সটসলক  সলস মটি) রসত্া্ 

কতনক িিংমযার্স্থল সথমক আইএলসির ওয়যারল্যাি অযামেি পময়ন্ট (Cisco AIP-AP 2800) পয ন্  কযাবল 

িিংমযামর্র  াধ্যম  ইন্টারম্ট কাম্সক্টসেটি স্থাপ্ করমব। এমক্ষমত্র ওয়যারল্যাি অযামেি পময়সন্ট ইন্টারম্ট সিবা 

দা্কারী রসত্া্ (ISP)র সদয়া একটি ইন্টারম্ট আইসপ পামব এবিং ওয়াই-ফাই  াধ্যম  একই সিসরমির আইসপ 

িাে নার ও ২১ টি ল্যাপটমপ েিকাস্ট করমব। ফমল ওয়যারল্যাি অযামেি পময়সন্টর  াধ্যম  WAN স্টওয়াকন স্থাপ্ 

করমব এবিং ইন্টারম্ট সশয়ার করমব। 
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৫.২.২  রসত্াম্ যসদ ইন্টারম্ট িিংমযার্ ্া থামক, সিমক্ষমত্র িরবরাহকাসর (মফ্ল্ারা সটসলক  সলস মটি) রসত্া্ 

িাে নামরর িামথ আইএলসির ওয়যারল্যাি অযামেি পময়ন্ট (Cisco AIP-AP 2800) পয ন্  কযাবল িিংমযামর্র  াধ্যম  

স্টওয়াকন কাম্সক্টসেটি স্থাপ্ করমব। এমক্ষমত্র ওয়যারল্যাি অযামেি পময়সন্ট িাে নার সথমক একটি সলাকাল 

স্টওয়াকন আইসপ পামব এবিং ওয়াই-ফাই  াধ্যম  সলাকাল স্টওয়াকন সিসরমির আইসপ ২১ টি ল্যাপটমপ েিকাস্ট 

করমব। ফমল ওয়যারল্যাি অযামেি পময়সন্টর  াধ্যম  WAN স্টওয়াকন স্থাপ্ করমব এবিং ইন্টারম্ট সবহী্  িাটা 

সশয়ার করমব। আইএলসিমত ১ টি েিব্যান্ড ইন্টারম্ট  মি  (D-LINK DWP-157 3G) িরবরাহ করা হময়মল। 

সকা্ কারমণ ইন্টারম্ট িরবরাহ সবসেন্ন হমল েিব্যান্ড ইন্টারম্ট  মি  সদময় িাব নক্ষসণক ব্যাকআপ সহিামব িােনামর 

ইন্টারম্ট িিংমযার্ চালু রাো যামব। উমেখ্য, েিব্যান্ড ইন্টারম্ট  মি টি চালু করমত হমল রসত্াম্র স্ি ্াম  

একটি ইন্টারম্ট সি  ক্রয় করমত হমব এবিং প্যামকিটিমত পয নাপ্ত স র্া বাইট থাকমত হমব। 

 

DHCP স ামি ওয়যারল্যাি অযামেি পময়ন্ট (Cisco AIP-AP 2800) -এ ইন্টারম্ট সবহী্ রসত্াম্ স্টওয়াকন 

সিটআপ করার পদ্ধসত: 

িাপ ১: িাে নারটি চালু কমর ৫ স টার স্টওয়াকন কযাবলটির এক রা্ িাে নামরর িামথ এবিং অপর রা্ একটি ল্যাপটমপর 

িামথ িিংমযার্ সদমত হমব। িিংমযামর্র পর ল্যাপটমপর স্টওয়াকন আইক্ টি হলুদ বণ ন িার্ করমব। এবার, ল্যাপটমপ আইসপ 

১৯২.১৬৮.০.১, িাবম্ট ২৫৫.২৫৫.২৫৫.০ সদময় কাি সশষ করব। 

িাপ ২: রথম  DHCP Server এ্াবল করার িন্য কাি করমত হমব। িাে নামর Server Manager রমবশ কমর 

Dashboardএ যাব। Configure this local server সিমলক্ট কমর Add roles and features 

সক্লক করব। Select installation type এ Role-based or feature-based installation 

সিমলক্ট কমর Next বাটম্ সক্লক করমল Server Selection অপশ্টি আিমব। তারপর Server Roles এ 

DHCP Server সিমলক্ট করমল Add Features অপশ্টি আিমব। এবার Features এ .NET 

framework 3.5 Features সিমলক্ট করমত হমব। 
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এবার Next  বাট্ সরি করমত থাকমল পয নায় ক্রস ক োমব DHCP Server, Confirmation  ও Result 

সদসেময় Add Roles and Features Wizard রসক্রয়াটি িম্পন্ন হমব। 

 

িাপ ৩: এবার DHCP Server ক্সফর্ার করার পূমব ন Services অফ কমর স্মত হমব। িাে নামর Server 

Manager রমবশ কমর Dashboard এ আবার যাব। এবার আ রা  DHCP Server টিমক সেসিবল অবস্থায় 

সদেমত পাব। DHCP Server সিমলক্ট করমল Configure this local server এ DHCP Server 

রাস্িং অবস্থায় সদোমব। এবার Services সর্ময় Services টি অফ করমত  াউি সদময় Stop Services সদমল 

DHCP Server এর Services অফ হময় যামব। 

 

 

িাপ ৪: এবার DHCP Server ক্সফর্ার করার পালা। এবার Control Panel সথমক Administrative 

Tools এ যাব। DHCP সত রমবশ কমর IPv4 এ রাইট বাট্ সক্লক করমল New Scope সিমলক্ট করব।  
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এবার Name : রসত্াম্র ্ া  সদব (এোম্ SESIP সদময় ক্সফর্ার করা) এবিং Description: রসত্াম্র EIIN 

্াম্বার সদব (এোম্ SESIP সদময় ক্সফর্ার করা)। এবার IP Range এ Start IP address: 192.168.0.2; 

End IP address: 192.168.0.240;  Length: 24; Subnet mask: 255.255.255.0 সদময় কাি সশষ 

করব। 

 
 

Lease Duration: 999 সদব (এোম্ ৩৬৫ সদময় ক্সফর্ার করা)। এবার Configure DHCP Option টি 

আিমব Next বাট্ সক্লক করমল Router (Default Gateway) সত IP address: 192.168.0.১ সদময় 

Add করব। এবার Next বাট্ সরি করমত থাকমল পয নায় ক্রস ক োমব িকল কাি িম্পন্ন হমব। 

 

 

িাপ ৫: রথম  ল্যাপটপ ও িাে নার  মধ্য িিংমযার্কারী স্টওয়াকন কাম্কশ্গুমলা খুমল সদব। এবার DHCP Server 

ক্সফর্ার করা সশমষ পু্রায় Services অফ/অ্ কমর স্মত হমব। িাে নামর Server Manager রমবশ কমর 

Dashboard এ আবার যাব। এবার আ রা  DHCP Server টিমক Stop অবস্থায় সদেমত পাব। এবার 

Services সর্ময় Services টি অ্/অফ করমত  াউি সদময় Start Services সদমল DHCP Server এর 

Services টিমক Restart কমর সদমত হমব। সশমষ ল্যাপটমপর আইসপটি মুমল সদময় IP address: 192.168.0.৩ 

সদমত পারব অথবা DHCP স াি সদময় কাি সশষ করব। 

  



  

 

  

  
  

4
4
/৮
৮

 

6  আইএলসিমত ইন্টারম্মট ওময়বিাইট সফল্টাসরিং এর হামত েসড় 

৬.১ উইমন্ডাি অপামরটিিং সিমস্টম র  াধ্যম  ম্যালওয়যার, হযাকার ও অন্যান্য আক্র ণ সথমক রক্ষা:  

 াইমক্রািফমটর উইমন্ডাি ৭ অপামরটিিং সিমস্ট িহ পরবসতন অপামরটিিং সিমস্টম   াইমক্রািফমটর আমর্র 

োি ন্ গুমলার তুল্ায় অসিক সিসকউসরটি সফচারিমৃদ্ধ। এমত এ ্ সকছু সফচার যুি করা হময়মল, যা আপ্ার 

কসম্পউটারমক ম্যালওয়যার, হযাকার ও অন্যান্য আক্র ণ সথমক রক্ষা করমত িক্ষ  হমব।  এ িরম্র সুসবিা 

পাওয়ার িন্য রথম ই  উইমন্ডাি অপামরটিিং সিমস্টম  একটি অযাসন্টোইরাি ই্স্টল কমর কমর আপমিট কমর 

স্মত হমব এবিং আপ্ার অপামরটিিং সিমস্টম র সবশ সকছু সফচার অযা্াবল কমর স্মত হমব। স্মচ সবশ সকছু 

সফচার িম্পমকন সবস্তাসরত আসলাচ্া করা হময়মল, যা আপ্ার কসম্পউটার সিসকউসরটি সলমেলমক বাড়ামত  

িাহায়্ করমব। 

িাপ-১ : সযমকাম্া কসম্পউটারমক  সুরসক্ষত করার িন্য রথম , যা রময়াি্ তা হমে োমলা  াম্র একটি 

অযাসন্টোইরাি িফটওয়যার ই্স্টল করা। রময়ািম্ আপ্ার অপামরটিিং সিমস্ট টি ইন্টারম্ট সথমক লাইে 

আপমিট কমর স্্। আপমিট করার পর স্টাট ন স নুমত সক্লক কমর িামচ ন network টাইপ কমর এন্টার চাপু্। 

Network and Sharing Center-এ সক্লক কমর স্টওয়াকন কাম্কশ্মক অযা্াবল কমর স্্। এবার 

কসম্পউটামর োমলা াম্র সয সকা্ একটি অযাসন্টোইরাি ই্স্টল কমর আপমিট কমর স্্। 

িাপ-২ : Network and Sharing Center-এর স্মচর সদমক উইমন্ডাি ফায়ারওয়াল সলমে সক্লক করু্। 

অথবা Windows Firewall State সক অযা্াবল কমর স্্। যে্ আপস্ ইন্টারম্মটর িামথ যুি হমব্, 

তে্ সকা্ হযাকার আপ্ার কসম্পউটামর অযাকমিি করমত চাইমল ফায়ারওয়াল তা রসতহত করমব। 
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িাপ-৩ :  াইমক্রািফট রসতস্য়ত সিসকউসরটি প্যাচ ইন্টারম্মট আপমিট সদমে। তাই আপ্ার উইমন্ডাি 

অপামরটিিং সিমস্টম র সিসকউসরটি বাড়াম্ার িন্য আপমিট সিসকউসরটি প্যাচ িাউ্মলাি কমর ই্স্টল কমর 

স্মত হমব।   

িাপ-৪ : স্টাট ন স নুমত সক্লক কমর িামচ ন Change User Account Control অথবা UAC টাইপ কমর এন্টার 

চাপু্। এোম্ িাইিামর উপমরর সদমক স্ময় “Always notify” সহিামব সিট কমর ওমক বাটম্ সক্লক করু্। 

এমত রসতমক্ষমত্র সয সকা্ এরর স মিি সপমলই সদোমব।  

 

িাপ-৫ : ম্যালওয়যার  সিমটকশম্র িন্য Windows Defender উইমন্ডাি ৭ অপামরটিিং সিমস্ট িহ পরবসতন 

অপামরটিিং সিমস্টম র িামথ িম্পৃি করা হময়মল। আপস্ যসদ সকা্ অযাসন্টোইরাি িফটওয়যার ই্স্টল কমর 

থামক্, তাহমল আর ই্স্টল করার রময়াি্ স্ই। আর ্া থাকমল Windows Defender সক অযা্াবল কমর 

আপমিট করমত হমব। আপমিট করার িন্য স্টাট ন স নুমত সক্লক কমর িামচ ন Defender টাইপ কমর এন্টার চাপমল 

Windows Defender সলিংক খুলমব। এোম্ সচক সফার আপমিট-এ সক্লক কমর Windows Defender 

সক আপ-টু-মিট কমর স্্। 
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িাপ-৬ : আপ্ার পসরবামরর সশশুমদর রক্ষা করার িন্য উইমন্ডাি ৭ অপামরটিিং সিমস্ট িহ পরবসতন অপামরটিিং 

সিমস্টম র িামথ Parental Controls System সফচারটি ইম্কটিে অবস্থায় থামক, এই সফচারটি ইন্টারম্ট 

হমত িাই্মলাি কমর ই্স্টল কমর স্মত হমব। িািারণত অপামরটিিং সিমস্টম র িামথ Parental Controls 

System, Messanger, Mail, Photo Gallery, Movie Maker সবল্টই্ থামক ্া। স্টাট ন স নুমত 

সক্লক কমর িামচ ন Live টাইপ কমর এন্টার সরি করু্। Go Online to get Windows Live Essentials 

link-এ সক্লক করু্। http://download.live.com সথমক একটি উইমন্ডা রদসশ নত হমব। Download 

সলমে সক্লক কমর আপ্ার রময়াি্ীয় সফচার িাউ্মলাি কমর স্্।  

িাপ-৭ : কসম্পউটার উইমন্ডাি লাইমের িফটওয়যারগুমলা িাই্মলাি হময় সর্মল ই্স্টল করার িন্য সক্লক করু্। 

এমত সয উইমন্ডা রদসশ নত হমব হমব এোম্ Family Safety বে সক্লক করু্ এবিং অন্য সযিব সফচার আপ্ার 

রময়াি্ তামত সক্লক কমর ই্স্টমলশ্ রসক্রয়া শুরু করু্। ই্স্টমলশ্ রসক্রয়া সশষ হওয়ার পর স্টাট ন স নুমত 

সক্লক কমর িামচ ন Family সলমে এন্টার চাপু্। এোম্ Family Safety Link-এ সক্লক করু্। আপ্ার 

উইমন্ডাি লাইে আইসি সদময় লর্ই্ করু্। লাইে আইসি ্া থাকমল িাই্আপ কমর আইসি সদময় লর্ই্ 

করু্। এবার উইমন্ডাি অযাকাউন্ট সথমক ঠিক কমর সদ্ সক িরম্র সিসকউসরটি বা সরসস্টকশ্ সিট করমত 

চামে্ বা ফযাস সল অযাকাউন্ট  স্টসরিং করমত চা্।  
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িাপ-৮ : উইমন্ডাি ৭ এ ইমতা মধ্য ইন্টারম্ট এেমপ্লারার ৮ ব্যবহার করা হমে। এবার সিসকউসরটির িন্য ওময়ব 

োউিারমক ক্সফর্ার কমর স্মত হমব। ইন্টারম্ট এেমপ্লারার ৮ খুমল ALT কী-মত সরি কমর টুল হমত 

Smart Screen Filter সিমলক্ট কমর এমক অযা ্াবল করু্। এবার ALT কী-মত সরি কমর টুল সথমক 

ইন্টারম্ট অপশম্ সক্লক করু্। এে্ সিসকউসরটি ট্যামব সক্লক কমর Enable Protected Mode সিমলক্ট 

করমত হমব। এমত সকা্ ম্যাসলসিয়াি িাইট সিার কমর সকা্ স্পাইওয়যার আপ্ার কসম্পউটামর িাই্মলাি 

করামত চাইমল আপ্ামক পপ-আপ স মিি তা সদোমব। এবার Privacy ট্যামব সক্লক কমর Pop-up 

Blocker অযা্াবল কমর সদমলই হমব। 

 

 

কসম্পউটামরর সিসকউসরটি সলমেল আরও বাড়াম্ার িন্য ব্যাকআপ পদ্ধসত এ্াবল করমত হমব। স্টামট ন সক্লক কমর 

িামচ ন Backup টাইপ কমর এন্টার চাপু্। Backup and Restore সলমে সক্লক করু্। সয ড্রাইমে ব্যাক আপ 

রােমত চামে্ তামত সক্লক কমর স্েট বাটম্ সক্লক কমর Let Windows Choose অপশ্টি সিমলক্ট করমল 

উি ড্রাইমের িব িাটা ব্যাকআপ হমব। আর স্সদষ্ট সকছু ফাইল ব্যাকআপ স্ওয়ার িন্য Let me choose 

অপমশ্ সক্লক কমর আপ্ার রময়াি্ীয় ফাইল িমূহ সিমলক্ট কমর সদ্। এবার স্েট বাটম্ সক্লক কমর 

ব্যাকআপ রসক্রয়াটি িম্পন্ন করু্। এবার ব্যাকআপ হময় সর্মল স্বয়িংসক্রয়োমব সিসিউলসেসিক ব্যাকআপ পদ্ধসত 

সিমলক্ট হময় যামব, যা পমর স্বয়িংসক্রয়োমব িাটা ব্যাকআপ হমত থাকমব। উপমরর িাপগুমলা অনুিরণ কমর 

আপ্ার অপামরটিিং সিমস্টম র সরামটকশ্ স্ওয়া যামব। 
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৬.২.২ এিোি সিসকউসরটির উইমন্ডাি ফায়ারওয়ামলর  াধ্যম  সফল্টাসরিং 

Windows Firewall with Advanced Security- র সবমশষ তবসশষ্টয:  

 াইমক্রািফমটর উইমন্ডাি ৮ অপামরটিিং সিমস্ট িহ পরবসতন অপামরটিিং সিমস্ট  এবিং উইমন্ডাি িাে নার ২০১২ 

আর২, িাে নার ২০১২ িহ পরবসতন িাে নার অপামরটিিং সিমস্টম   াইমক্রািফমটর আমর্র োি ন্ গুমলার তুল্ায় 

ফায়ারওয়াল স্টওয়াকন িমচত্ সফচারিমৃদ্ধ। এিোি সিসকউসরটির উইমন্ডাি ফায়ারওয়াল সলয়ার সিসকউসরটি 

 মিমলর একটি গুরুত্বপূণ ন অিংশ। উইমন্ডাি ফায়ারওয়াল ব্যবহারকারীর কসম্পউটারমক সহাস্ট-সেসিক সদ্ব-স্তর 

স্টওয়াকন িযাসফক সফল্টার ব্যবস্থা কমর, সলাকাল কসম্পউটামরর  সেতর বা বাইমর অ্নুম াসদত স্টওয়াকন িাসফক 

স্য়ন্ত্র্ কমর। এিোি সিসকউসরটির উইমন্ডাি ফায়ারওয়াল স্টওয়াকন িমচত্তারও কাি কমর, যামত এটি 

কসম্পউটামরর িামথ িিংযুি স্টওয়াকনগুসলর সুরক্ষা িিংক্রা্ সিটিিংমি কাি করা যায়। উইমন্ডাি ফায়ারওয়াল এবিং 

ইন্টারম্ট সরামটাকল সিসকউসরটির (আইসপইএিসি) ক্সফর্ামরশ্  াইমক্রািফট ম্যাম্িম ন্ট ক্মিাল 

(এ এ সি) ্াম  একসত্রত কমর, যা Windows Firewall with Advanced Security ্াম  পসরসচত।  

 

 

Windows Firewall with Advanced Security- র রময়ার্ সবসি  

এিোি সিসকউসরটির উইমন্ডাি ফায়ারওয়াল স্টওয়াকন সুরক্ষার চযামলঞ্জ স াকামবলা কমর আপ্ার কসম্পউটার ও 

রসত্া্মক িহায়তা কমর, এিোি সিসকউসরটির উইমন্ডাি ফায়ারওয়াল স্ম্নসলসেত সুসবিাগুসল রদা্ কমর: 

• স্টওয়াকন স্রাপিা হু সক ঝুঁসক হ্রাি করা। এিোি সিসকউসরটির উইমন্ডাি ফায়ারওয়াল একটি কসম্পউটামরর 

আক্র মণর হার কস ময় সদয়, defense-in-depth model এ একটি অসতসরি স্তর রদা্ কমর। ফমল 

কসম্পউটামর বাসহমরর একটি িফল আক্র মণর িম্ভাব্া কম  যায়। স্টওয়াকন অযামেি সরামটকশ্ (এ্এসপ) 
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উইমন্ডাি িাে নার ২০১২ এর একটি তবসশষ্টয যা এটি ক্লাময়ন্ট কসম্পউটারগুসলমক একটি ্ ীসত ালা স ম্ চলমত িহায়তা 

কমর, ফমল আপ্ার কসম্পউটামরর িামথ যুি কসম্পউটামরর সবসেন্ন িফটওয়যার এবিং সিমস্ট  ক্সফর্ামরশ্গুসলর 

 মধ্য ি িয় িাি্ কমর।  

 

 

• িিংমবদ্শীল তথ্য এবিং বুসদ্ধর্ত িম্পসির সুরক্ষা: এিোি সিসকউসরটির উইমন্ডাি ফায়ারওয়াল IPsec এর িামথ 

একীকরণ কমর রীসতটি স্টওয়ামকন অনুম াদ্রাপ্ত গ্রাহমক স্সিতকরণ িামপমক্ষ সযার্ামযামর্র সক্ষমত্র কায নকর ও 

িহমি রমবশাসিকার রদা্ কমর। এটি সবশ্বস্ত স্টওয়ামকন রসক্ষত িম্পদগুসলমত আপ্ার পসরচয় স্সিত কমর 

অযামেি রদা্ কমর, সিটা স্ভু নলতা বিায় রােমত িহায়তা কমর এবিং সিটাগুসলর সর্াপ্ীয়তা রক্ষা কমর। 

 



  

 

  

  
  

5
0
/৮
৮

 

 

 

• স্টওয়ামকন রসক্ষত িম্পদগুসলর সবস্ময়ার্ মূল্য বৃসদ্ধ কমর: এিোি সিসকউসরটির উইমন্ডাি ফায়ারওয়াল একটি 

সহাস্ট-সেসিক ফায়ারওয়াল যা উইমন্ডাি িাে নার ২০১২ এবিং পূব নবতী উইমন্ডাি অপামরটিিং সিমস্টম  অ্ভু নি রময়মল। 

এটি অযাসক্টে সিমরক্টসর সিাম ্ িাসে নমিি (এসিসিএি) এবিং গ্রুপ পসলসির িামথ একসত্রত করা হময়মল। অসতসরি 

হাি নওয়যার বা িফটওয়যার রময়াি্ ্া থাকায় এিোি সিসকউসরটির উইমন্ডাি ফায়ারওয়াল একটি ্সথভুি 

অযাসপ্লমকশ্ সরাগ্রাস িং ইন্টারমফি (এসপআই)  াধ্যম  সবদ্য া্  অন্যান্য স্টওয়াকন স্রাপিার কামি ব্যবহৃত 

সিোইি বা িফটওয়যার িামথ ি িয় কমর।  
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৬.২.3 অযামেি কমিামলর  াধ্যম  স্টওয়াকন সুরক্ষা ও সফল্টাসরিং ক্ষ তা রদা্  

অযামেি কমিামলর িািারণ তবসশষ্টয:  াইমক্রািফমটর উইমন্ডাি ৮ অপামরটিিং সিমস্ট িহ পরবসতন অপামরটিিং 

সিমস্ট  এবিং উইমন্ডাি িাে নার ২০১২ আর২, িাে নার ২০১২ িহ পরবসতন িাে নার অপামরটিিং সিমস্টম  ব্যবহারকারী 

স্সিতকরণ কমর যথাযথ অনুম াদম্র িামপমক্ষ আ্ঃিম্পসকনত ব্যবস্থায়  াধ্যম  সিমস্ট  এবিং স্টওয়াকন 

িম্পদগুসলর ব্যবহার স্য়ন্ত্রমণ িহায়তা কমর। সদ্বতীয় পয নাময়, ব্যবহারকারী স্সিতকরণ িামপমক্ষ স্টওয়ামকন 

িম্পদগুসলর সুরক্ষা রক্ষা এবিং অযামেি স্য়ন্ত্রণ রযুসি ব্যবহার কমর, িঠিক অনু সত আমল সক্া তা স্ি নারণ কমর। 

স্টওয়ামকন সশয়ার করা তথ্যিম্পদগুমলা ব্যবহারকারীমদর এবিং মূল  াসলমকর  লাড়া অন্যান্য গ্রুমপর িন্য 

অ্নুম াসদত ব্যবহার সথমক রক্ষা করা রময়াি্। উইমন্ডাি িাে নার ২01২ এবিং উইমন্ডাি 8 এ অযামেি কমিাল 

 মিমলর  মধ্য, ব্যবহারকারী এবিং গ্রুমপর (security principals) unique security 

identifiers (SIDs) দ্বারা রসতস্সিত্ব কমর। তামদর অসিকার এবিং অনু সত রদা্ কমর, যা রসতটি 

ব্যবহারকারী িম্পমকন অপামরটিিং সিমস্ট মক অবসহত কমর। স্টওয়ামকন সশয়ার করা তথ্যিম্পদগুমলা ব্যবহামর 

ব্যবহারকারী এবিং গ্রুমপ অনুম াদ্কারী সহিামব মূল  াসলক (admin) রময়মল সযস্ security 

principals অনু সত রদা্ কমর। অযামেি কমিাল সচমকর ি য়, এই অনু সতগুসল security 

principals স্ি নারণ কমর এবিং এটি সকোমব অযামেি করমব তা পরীক্ষা কমর। 

 

সিসকউসরটি সরসিপালগুমলা (security principals) পড়া, সলো, িিংমশাি্ বা পূণ ন ব্যবহামরর স্য়েন্ত্রমণ 

কািগুমলা িম্পাদ্ কমর। অবমিক্টগুমলা মূলত ফাইল, সফার্ল্ার, সরন্টার, সরসিসি কী এবিং অযাসক্টে িাইমরক্টসর 

সিাম ্ িাসে নমিি (ADDS) এর অ্ভু নি। সশয়ার করা তথ্যিম্পদগুমলামত অযামেি স্য়ন্ত্রণ তাসলকা (ACLs) 

ব্যবহার করার অনু সত সদয়, যা িম্পদ ব্যবস্থাপ্ায় স্য়ন্ত্রণ বিায় রােমত িক্ষ । অবমিমক্টর  াসলকরা িািারণত 

পৃথক ব্যবহারকারীর পসরবমতন গ্রুমপর স্রাপিা অনুম াদ্ কমর।   
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উন্নত স্রাপিায় অনু সত রদাম্র স্বািী্তা: উইমন্ডাি 8 এবিং উইমন্ডাি িােনার ২01২ এ অযািোিি সিসকউসরটি 

পারস শ্স্ সরাপাটি ন সপমি অনু সত, সশয়ার, অসিটিিং, কায নকর অযামেি এবিং সকন্দ্রীয় ্ীসতর িন্য ট্যাব রময়মল। 

এলাড়া, ্তু্ স্রাপিা সরসিপাল সযার্ করমত ব্যবহারকারী ঠিক করা, কসম্পউটার, সষবা অযাকাউন্ট, বা গ্রুপ 

িায়ালর্ বাে ব্যবহার করা যায়। 

 
 

সফার্ল্ার বা বস্তু সশয়ার স্রাপিার স্বািী্তা: সশয়ার ট্যাব সফার্ল্ার বা বস্তুর িন্য অনু সত দাম্ একটি পঠ্মযাগ্য 

তাসলকা রদশ ন্  কমর। যসদ সফার্ল্ার বা বস্তু সহিামব সশয়ার করা থামক তমব ট্যাবটি রদসশ নত হমব। আপস্ ফাইল 

এেমপ্লারার সরব্ সবাতা  সক্লক করু্ এবিং আিোি সশয়ার স্ব নাচ্ করু্। অথবা, সফার্ল্ারটির িাম্ সক্লক কমর, 

তবসশষ্টযাবলী স্ব নাচ্ করু্ তারপর সশয়ার ট্যামব সক্লক কমর সফার্ল্ারটির অনু সত পসরবতন্  করমত হমব। 

 

 



  

 

  

  
  

5
3

/৮
৮

 

অসিটিিং স্রাপিার স্বািী্তা: স্রাপিায় অসিট ্ীসত রসত্া একটি গুরুত্বপূণ ন সদক। অসিট ্ীসত সফার্ল্ার বা 

অবমিমক্টর ততসর বা িিংমশািম্র িন্য িম্ভাব্য স্রাপিায় সবঘ্ন সৃসষ্টকারীর িযাক করা, ব্যবহারকারীর িবাবসদসহতা 

স্সিত করা এবিং স্রাপিা সবসঘ্নত হওয়ার ি য় র াণ উপস্থাপ্ করমত গুরুত্বপূণ ন ভূস কা পাল্ কমর। 

  

 

 

স্রীক্ষায় িািারণ সবষয়গুমলা হল: 

• বস্তুর অযামেি, সয ্ ফাইল এবিং সফার্ল্ার সহিামব 

• সিমস্টম  ব্যবহারকারী লসর্িং অ্ এবিং লসর্িং অফ (ব্যবহারকারীর রমবশ এবিং সবর হওয়ার লর্বই)  স্টসরিং। 

• ব্যবহারকারী এবিং গ্রুমপর অযাকাউন্টগুমলার সয সকা্ পসরবতনম্র  স্টসরিং। 

অসিটিিংময়র রকামরর উপর সেসি কমর একই ব্যবহারকারী বা গ্রুমপর িন্য এক বা একাসিক অসিটিিং এসি ততসর 

করা যায়। অযামেমির রকার এবিং ব্যবহার  ও রময়ার্সবসির উপর সেসি কমর অসিট ্ীসত রসত্ার পসরকল্প্া এবিং 

ক্সফর্ার করা সুসবিা রময়মল।  
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7 সরমিাি ন সশয়াসরিং (আইএলসিমত এমিা স্মি কসর স্বসচত্র রসতমবদ্) 

7.1 ফাইল-মফার্ল্ার, ড্রাইে এর  াধ্যম  তথ্য সশয়াসরিং 

িাপ ১: রথম  File Server Resource Manager এ্াবল করমত রময়াি্ীয় কাি করমত হমব। িাে নামর 

Server Manager রমবশ কমর Dashboard এ যাব। Configure this local server সিমলক্ট কমর 

Add roles and features সক্লক করব। Select installation type এ Role-based or 

feature-based installation সিমলক্ট কমর Next বাটম্ সক্লক করমল Server Selection অপশ্টি 

আিমব। এোম্ Select a server from the server pool এ Microsoft Windows Server 

2016 Standard Evaluation সিমলক্ট করমল Server Roles অপশ্টি আিমব। এবার File and 

Storage Services এ File Server Resource Manager সিমলক্ট করমত হমব। 

 

 

 

এবার Next  বাট্ সরি করমত থাকমল পয নায় ক্রস ক োমব Features এ .NET framework 3.5 

Features সিমলক্ট করমত থাকমল Confirmation  ও Result সদসেময় Add Roles and Features 

Wizard রসক্রয়াটি িম্পন্ন হমব। 

িাপ ২: এবার Folder Share/Drive Share ক্সফর্ার করার পালা। এবার, িাে নামরর সয ড্রাইেমক সশয়ার করা 

হমব বা ড্রাইমের সকা্ একটা ্তু্ সফার্ল্ার ততরী কমর সশয়ার করা হমব (আইএলসিমত C Drive এ sesip1 ্াম  একটা 

্তু্ সফার্ল্ার ততরী কমর সশয়ার করা হময়মল)। রথম  আ রা My PC সত সক্লক কমর C Drive রমবশ কসর এবিং sesip1 

্াম  সফার্ল্ার ততরী করব। এবার, sesip1 সফার্ল্ারটিমত  াউমির রাইট বাঁট্ সক্লক করমল Properties অপশ্টি আিমব। 

এে্, Sharing ট্যাব বাটম্ সক্লক করমল Network File and Folder Sharing এ Share অপশ্ 

সিমলক্ট কমর Everyone সদময় Administrator সদময় Share সদমল কািটি ফাইল সফার্ল্ার সশয়ার করার কাি 

সশষ হমব। 
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িাপ 3: এবার File Server Resource Manager ক্সফর্ার করার পালা। এবার Control Panel 

সথমক Administrative Tools এ যাব। File Server Resource Manager সত রমবশ কমর 

Quota Management এ Quotas রাইট বাট্ সক্লক করমল Create Quota আিমল C Drive এর 

sesip1 সফার্ল্ার টিমক সদসেময় সদব (পাথটিমক সচস্ময় সদব)।  

 

 

 

িাপ ৪: এবার Drive propertics from this quota template এ 10 GB Limit সিমলক্ট কমর Create 

সক্লক করমল Source Template এ sesip1 এর ্তু্ সশয়ার সদওয়া িকল তথ্য সদোমব। 
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7.২ অযাসন্টোইরামির  াধ্যম  ফাইল/তথ্য সশয়াসরিং- এর স্রাপিা 

৭.২.১  অযাসন্টোইরাি সক ও সক্ ব্যবহার করব: 

অযাসন্টোইরাি (Antivirus) কসম্পউটামরর োইরাি সরাি করার িন্য ব্যবহৃত একিরম্র সরাগ্রা  যা 

কসম্পউটামরর হাি নসিে বা সরমুমেবল সিে হমত োইরাি ি্ািকর্, রসতমরাি ও রসতকার কমর। অযাসন্টোইরাি 

হমলা সিই িফটওয়যার যা ম্যালওয়যামরর িামথ িম্পৃি িফটওয়যারমক আপ্ার কসম্পউটামর অণুরমবমশ বািা রদা্ 

করা, সুপ্ত থাকা োইরািমক সক্ল্ করা, ক্ষসতকারক িফটওয়যামরর র্সতসবসি স্য়ন্ত্রণ কমর  মূল্যবা্ িাটার 

দীর্ নম য়াসদ সুরক্ষার ব্যবস্থা কমর। আপ্ার ল্যাপটপ, সিেটপ, িাে নার, ট্যাব, প্যাি এবিং স াবাইলিহ সয িকল 

ইমলক্ট্রস্ে সিোইমি আপস্ ইন্টারম্ট ব্যবহার কমর্ িকল সক্ষমত্র অযাসন্টোইরাি ব্যবহার করা রময়াি্। 

বািংলামদমশ ি্সরয় কময়কটি অযাসন্টোইরাি সরাগ্রাম র ্া  স্মচ সদয়া হল, সরে অযাসন্টোইরাি, কািপারসে, 

ম্যাকসফ, ্রট্, সবট সিমফন্ডার, সপসিসিসল্, এসেসি এবিং অযাোস্ট ইতযাসদ। 

 

আপস্ অযাোমস্টর সি অযাসন্টোইরাি ব্যবহার কমর যমথষ্ট োল িাসে নি সপমত পামর্। অযাোস্ট অযাসন্টোইরামির 

ির্মত িবমচময় ি্সরয় অযাসন্টোইরাি এর িাসে নমির িন্য। সিসকউসরটি, পারফরম মিও অযাোস্ট সকা্ অিংমশ 

ক  ্য়। সবসেন্ন এসন্টোইরাি সটসস্টিং সরমপামট ন অযাোমস্টর পারফ ন সরমপাট ন োল। আপ্ার ইম ইল অযামড্রি সদময় 

সরসিমিশ্ করমলই এক বলমরর িন্য অযাোস্ট সি ব্যবহার করমত পারমব্। শুধু অযাসন্টোইরাি িফটওয়যার ইিটল 

করমলই হমব ্া স্য়স ত আপমিটও করমত হমব। রসতসদ্ ্া হমলও িপ্তামহ অ্ত একবার আপমিট করা িরুসর। 

 

৭.২.২  আইএলসিমত অযাসন্টোইরাি িফটওয়যামরর সিটিিংি ক্সফর্ার করা:  

আইএলসিমত কািপারসে এন্ড-পময়ন্ট সিসকউসরটি ১০ অযাসন্টোইরাি িফটওয়যার ব্যবহার করা হময়মল। 

কািপারসের ১ বলমরর লাইমিি স য়াদ রময়মল, যা ইন্টারম্ট থাকা িামপমক্ষ অমটাআপমিট হমব। সযমহতু অম্ক 

রসত্াম্ ইন্টারম্ট স্ই তাই, ইন্টারম্ট থাকা িামপমক্ষ কািপারসে এন্ড-পময়ন্ট সিসকউসরটি ১০ এর আপ সিমটর 

িন্য ম্যানুয়াল পদ্ধসতমত আপ সিট করমত হমব। তালাড়া, আই এ ল সিমত ২১টি ল্যাপটপ ও িাে নামরর িামথ তথ্য 

আদা্ রদাম্র সবষয়টি রময়মল সবিায়, অযাসন্টোইরাি িফটওয়যামরর সিটিিংমি সকছু িরুরী ক্সফর্ার করা 

রময়াি্। যসদ কািপারসে এন্ড-পময়ন্ট সিসকউসরটি ১০ অযাসন্টোইরামি িফটওয়যামরর সিটিিংি ক্সফর্ার ্া করা 

হয় সিমক্ষমত্র ফাইল বা সফার্ল্ার, তথ্য সশয়াসরিং অথবা সরন্টার সশয়াসরিং কমর কাি করা যামব ্া। এবার আ রা, 

কািপারসে এন্ড-পময়ন্ট সিসকউসরটি ১০ অযাসন্টোইরাি িফটওয়যামরর সিটিিংি ক্সফর্ার সদমে স্ব। 

 

রথম ই কািপারসে এন্ড-পময়ন্ট সিসকউসরটি ১০ অযাসন্টোইরাি অ্ কমর সিটিিংি যাব, Firewall রমবশ কমর 

Available Networks আ রা Configure accessible networks এ িকল 

স্টওয়ামকনর স্টযাটাি সদোমব। এোম্ আ রা সদেমত পাব সয, SESIP-T সক Untrusted Network 

অবস্থায় Disconnected রময়মল। এবার Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-Lm এ 

192.168.0.1/24 (Ethernet) এর উপর  াউি সদময় রাইট সক্লক কমর Trusted network সহিামব 

সদসেময় সদময় Save কমর আিমত হমব। 
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7.3 সরন্টার সশয়াসরিং- করা 

িাপ ১ (িােনার িাইমির কাি): আইএলসিমত এইচসপ সরা-এ ৪২০এ্  মিমলর একটি সলিারমিট সরন্টার িরবরাহ 

করা হময়মল। িকল সরন্টার একই স্য়ম  সিটআপ করার হয়। সরন্টার টি িামে নমরর (HP Z240 Intel Xeon 

E3-1200v5) িামথ সিটআপ কমর সশয়ার স ামি রাো হময়মল। সরন্টামরর সিটআপ করার স্য় টি ৪.৪ অধ্যাময় 

সরন্টার ই্স্টমল সবস্তাসরত ব্ ন্ া করা হময়মল। এবার সরন্টারটি সশয়ার করার িন্য িাে নামরর Control Panel 

সথমক Devices and Printers এ সক্লক করমল এইচসপ সরা-এ ৪২০এ্  মিমলর একটি সলিারমিট 

সরন্টার সদেমত পাব। এবার, সরন্টার সশয়ার করার পালা। সরন্টারটির উপর রাইট বাট্ সক্লক করমল Printer 

properties সদোমব। Printer properties এ সক্লক কমর Sharing এ Share this 

printer টি এ্াবল কমর সয ্াম  সরন্টার সশয়ার করমত চাই তা সলমে Save করব (আইএলসিমত sesip 

্াম  করা হময়মল)। 

িাপ ২ (ল্যাপটপ িাইমির কাি): রথম  ল্যাপটপ অ্ কমর ওয়াই-ফাই কাম্ক্ট করমত হমব। WLAN একটিে 

হমল, ল্যাপটমপর সক-সবাি ন সথমক Windows+R বাট্ সরি করমল Run উইমন্ডা আিমব।  
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Run উইমন্ডামত িাে নামরর ্া  (\\WIN-LCQ2MHCITT8) সলমে ok করমল িাে নামর রমবশ করার 

Login সপি আিমব। Login সপি এ User: administrator এবিং Password: Sesip1234 

সদময় Remember my credentials এবিং সিমলক্ট কমর OK করমত হমব। এবার িাে নামরর সরন্টার 

টিমক সদো যামব। সরন্টারটির উপর িাবল সক্লক করমল ল্যাপটমপ সরন্টার ই্স্টল হময় যামব। 

 

7.৪ িােনামরর সশয়ার করা সফার্ল্ার বা ড্রাইেমক ল্যাপটমপর লসিকযাল ড্রাইে করা 

ল্যাপটপ িাইমির কাি: রথম  ল্যাপটপ অ্ কমর ওয়াই-ফাই কাম্ক্ট করমত হমব। WLAN একটিে হমল, 

ল্যাপটমপর সক-সবাি ন সথমক Windows+R বাট্ সরি করমল Run উইমন্ডা আিমব।  

 

 

Run উইমন্ডামত িাে নামরর ্া  (\\WIN-LCQ2MHCITT8) সলমে ok করমল িাে নামর রমবশ করার 

Login সপি আিমব। Login সপি এ User: administrator এবিং Password: Sesip1234 

সদময় Remember my credentials এবিং সিমলক্ট কমর OK করমত হমব। এবার িাে নামরর সশয়ার 

করা সফার্ল্ার বা ড্রাইেটিমক সদো যামব। সফার্ল্ার বা ড্রাইমের (আইএলসিমত সফার্ল্ার টিমক sesep1 ্াম  করা 

হময়মল) উপর রাইট সক্লক কমর Map Network Drive আিমল Drive:Y এবিং Reconnected 

at sign-in সিমলক্ট কমর Finish বাট্ সরি করমল ল্যাপটমপ Drive:Y ই হমে িাে নামরর সশয়ার করা 

সফার্ল্ারটি লসিকযাল ড্রাইে সহিামব সদোমব। 

  

file://WIN-LCQ2MHCITT8
file://WIN-LCQ2MHCITT8
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৮ আইটি সিোইিগুমলার ব্যবহারসবসি, রক্ষণামবক্ষণ, ি স্যা সচসিতকরণ ও ি ািা্, দীর্ নস্থাসয়ত্ব স্সিত 

করমণ ও িািারণ স্মদ নসশকা:  

আইটি সিোইি তথা ইমলকিস্ক িা গ্রী ব্যবহারসবসি 

তদ্সন্দ্ িীবম্ আইটি সিোইি তথা ইমলকিস্ক িা গ্রীর ব্যবহার ক্র শ সবমড়ই চমলমল। সকন্তু আ রা অম্মকই 

িাস্ ্া এিমবর সিোইমির িঠিক ব্যবহার। আর ব্যবহার ও িঠিকোমব পসরষ্কার করার স্য়  ্া িা্ার কারমণ 

এিব িা গ্রীর স্থাসয়ত্ব কম  যায়। তাই স্তযব্যবহায ন আইটি সিোইি িা গ্রীর দীর্ নস্থাসয়মত্বর িন্য সিম্ রাো দরকার 

ব্যবহার ও পসরষ্কামরর িঠিক স্য় । আইটি সিোইি িঠিকোমব ব্যবহার করার স্য়  িা্া রময়াি্। ইমলকিস্ক 

িা গ্রী ব্যবহামরর সক্ষমত্র িমকট প্লার্ ঠিক আমল সক ্া সিটা লক্ষ রােমত হমব। এগুমলার িিংমযার্ তার সনমল থাকমল 

স্পাকন এবিং প্যাম্ল ্ষ্ট হময় যায়, তাই অবশ্যই প্লার্টা শি কমর লাসর্ময় এিব িা গ্রী ব্যবহার করমত হমব। 

স্তযব্যবহায ন আইটি সিোইি ও ইমলকিস্ক িা গ্রী িব ি য় পসরষ্কার কমর িঠিকোমব ব্যবহার করমল তার স্থাসয়ত্ব 

থামক।  

 

৮.১  বড় সিিমপ্ল  স্টর বা এলইসি/এলসিসি সটসলসেশ্ 

 সটসলসেশ্ ব্যবহামরর সক্ষমত্র এর িিংমযার্ সয্ সনমল হময় ্া থামক, সিসদমক লক্ষ রােমত হমব। 

 এলসিসি, এলইসি টিসের সক্ষমত্র অবশ্যই ইউসপএি ব্যবহার করমত পারমল োল হমব। 

 টিসে সদোর ি য় সবদুযৎ চমল সর্মলও িঠিক স্য়ম  বন্ধ কমর রােমত হমব। 
 

৮.২  UPS ইউসপএি সক ও সক্ 

িািার্ত অম্ক ি য় িমর যারা সিেটপ সপসি/কসম্পউটার সত কাি করার সক্ষমত্র ইউসপএি অম্ক উপকাসর একটি 

সিোইি। এটা সয ্ উপকামর আমশ সত স্ সিেটপ সপসি/কসম্পউটার স্ময় অম্ক সোর্াস্র মুমল এই ইউসপি 

রময়মল তা হয়ত আ রা অম্মকই বুিমত পাসর ্ া। কসম্পউটার ্ ষ্ট হয় তার মুমল থামক এই ইউসপএি। আইএলসিমত 

িাে নামরর িন্য ইউসপএি ব্যবহার করা হময়মল।  

সবসশ সদ্ োমলা রাোর িন্য ইউসপএি ব্যবহার সকছু টিপি   

 কেম্া ইউসপএি এর স ই্ পাওয়ার অফ করমব্ ্া। 

 সবদুযৎ চমল সর্মলও ইউসপএি বন্ধ করমব্ ্া। 

 রসত এক  াি পরপর ইউসপএি পুরপুসর সিিচািন করমব্ এবিং পুরপুসর ফুল চািন করমব্। 

 সিআরটি  স্টমরর সক্ষমত্র কেম্া সবদুযৎ চমল সর্মল বন্ধ থাকা  স্টর চালু করমব্ ্ া এমত ব্যটাসরর উপর 

চাপ পমর। 

 ইউসপএএি এ কে্ই অনু সদত সলাি এর অসতসরি সকা্ সলাি সদমব্ ্া। 

 ইউসপএি এ িািার্ সবসশরোর্ সক্ষমত্র ব্যটাসর ্ষ্ট হয় তাই দ্রুত ্তু্ ব্যটাসর লাসর্ময় ইউসপএি ব্যবহার 

করু্। যসদ িম্ভব ্ া হয় তমব ইউসপএিটি ্ া ব্যবহার কমর কসম্পউটার/িাে নারটি িরািসর ইমলকসিক লাইম্ 

ব্যবহার করু্। 
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৮.৩  IPS আইসপএি সক ও সক্ 

বািামর অম্ক িরম্র আইসপএি পাওয়া যায় সকছু ্া করা ব্র্যান্ড আবার অম্ক সলাকাল ব্র্যান্ড। আইসপএি এর 

সক্ষমত্র ব্র্যান্ড বা ্্ ব্র্যান্ড সকা্ রোব সফলমত পামর ্া। আ ারা িািারা্ত আইসপএি স্ময় সয ি স্যায় সবসশ পসর 

তা হমলা ব্যাকআপ ি স্যা। এই িরম্র ি স্যা ও আইসপএমির িািারণ স্মদ নসশকা: 

 আইসপএমির কাম্কশ্ লাইম্ সোমল্টি ঠিক আমল সক্া সদো স্মত হমব, সোমল্টি  াপা এবিং 
ব্যাটাসরমত চািন হমে সক্া সদেমত হমব। 

 ব্যাটাসরর িামথ আইসপএমির িিংমযার্ ঠিক আমল সক্া স্য়স ত পরীক্ষা করমত হমব। 

 ব্যাটাসরর িামথ আইসপএমির িিংমযার্ স্থামল কাব ন্  িম মল সক্া পরীক্ষা করমত হমব, রময়ািম্ পসরোর 

করমত হমব। 

 ব্যাটাটির চািন সোমল্টি ঠিক ্া থাকমল পাস্ দ্রুত শুসকময় যায়, পয নাপ্ত পাস্ আমল সক্া পরীক্ষা করমত 

হমব রময়ািম্ পাস্ সদমত হমব।  

 

৮.৪  ল্যাপটপ সক ও সক্ 

আ ামদর স্তযসদ্ রময়ািম্ ল্যাপটপ একটি অসত রময়াি্ীয় সিস্ি। বতন াম্ এে্ ল্যাপটমপর ব্যাপক চাসহদা। 

িব িায়র্ায় সিেটপ কসম্পউটার ব্যবহার করা যায় ্া সবিায় এটি দারুণ কামি আমি। সবসেন্ন সুসবিার কারম্ 

সিেটমপর পসরবমতন ল্যাপটপ ব্যাবহার বাড়মল। যসদও সরামফশ্াল কামির িন্য সিেটপই উপযুি। তমব যারা 

শমের বমশ অথবা িািারণ কামির িন্য কসম্পউটার ব্যবহার কমর্, তামদর ল্যাপটপ ব্যবহারই উপযুি। ল্যাপটপ 

িািার্ত দুই িরম্র হময় থামক স্টবুক ও স্াটবুক। যারা হাল্কা কাি বা অ্লাইম্ কাি কমর থামক্ তারা 

িািার্ত স্টবুক ব্যাবহার কমর্। আর অমপক্ষাকৃত োরী কাি ও হাই গ্রাসফে বা সর্স িং এর স্াটবুক উপযুি। 

শুধু ল্যাপটপ ব্যাবহার করমলই  হমব ্া এর িামথ িামথ স্য়স তোমব এর যত্নও স্ওয়া রময়াি্।  

 রমিিমরর উপর চাপ ক ামত অরময়াি্ীয় সরাগ্রা গুমলা বন্ধ কমর সদ্। 

 দরকাসর লাড়া অন্য উইমন্ডাগুমলা স স্ াইি কমর রাখু্। 

 ব্যাটাসরমত ল্যাপটপ চালাম্ার ি য় সিম্র োইটম্ি কস ময় রাখু্। 

 ব্যাটাসরর কাম্ক্টর এর লাই্  ামঝ  ামঝ পসরষ্কার করু্। 

 িব ি য় হাি নসিে সথমক মুসে ও র্া্ চলামব্। কার্, ল্যাপটমপর সিসি/সিসেসি রম র ক্ষ তা িািারণত 

ক  হময় থামক। 
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 িরািসর সূময নর আমলামত ল্যাপটপ ব্যাবহার করমব্ ্ া। এমত ল্যাপটপ খুব দ্রুত র্র  হময় ক্ষসত হমত পামর। 

 এয়ার সেমন্টর পথ সোলা রােমত িহমি বাতাি চলাচল কমর এ ্ স্থাম্ ল্যাপটপ সরমে কাি করমব্। 

 শাট িাউ্ এর পসরবমতন হাইবারম্ট অথবা সিপ অপশ্ ব্যাবহার করমল োল।  

 দরকার লাড়া ব্লু-টুথ ও ওয়াই-ফাই কাম্কশ্ বন্ধ রােমব্। 

 োমলা  াম্র একটি এসন্ট োইরাি ব্যাবহার করু্। Avast ব্যবহার কমত পামর্, Avast এক বলমরর 

সি লাইমিি সদয়। 

 হাি নসিে ও সিসপইউ এর স ইটিম্ি এর ি য় সকা্ কাি করা উসচত ্য়। 

 ব্যাটাসর যসদ ক  ব্যাবহার করা হয় বা একবামরই ব্যবহার ্া করা হমল এর আয়ু কম  যায়। এর সথমক 

বাঁচার িন্য িপ্তামহ ২ সথমক ৩ সদ্ ব্যাটাসর সদময় ল্যাপটপ চালাম্ার সচষ্টা করু্। 

 িপ্তামহ অ্ত একবার হাি নসিে সিিার্ম ন্ট করু্। 

 অরময়াি্ীয় বা িািারণত ব্যবহার হমে ্া এ ্ সরাগ্রা /িফটওয়যার গুমলা আ্ই্ষ্টল করু্। 

 ল্যাপটপ এর উপর  য়লা পরমল তা স্য়স ত পসরষ্কার করা আর অবশ্যই িঠিক পসরোরক দ্রব্য ব্যবহার 

করা উসচত। ল্যাপটপ  স্টর খুবই ্াজুক ও স্পশ নকাতর হময় থামক। পসরষ্কার করবার ি য় িাবিাম্ তা 

পসরষ্কার করমব্। 

 ল্যাপটমপর সক সবাি ন ও  াউি এর পসরবমতন এেটার্াল সক সবাি ন ও  াউি ব্যবহার করা। এমত কমর 

ল্যাপটমপর সকমবাি ন এবিং  াউি প্যাি োল থাকমব দীর্ ন সদ্। 

 ল্যাপটমপ সবসশ গ্রাসফমের সর্ ি ্া সেলা, এমত কমর ল্যাপটপ খুবই উিপ্ত হময় যায় যা সেতমরর অন্যান্য 

যন্ত্রপাসতর িন্য ক্ষসতকারক। 

 ল্যাপটমপ যথা িম্ভব সলাট িাইমির িফটওয়যার ব্যবহার করা উসচত। 

 ল্যাপটপ যথা িম্ভব ক  ি ময়র িন্য চালাম্া উসচৎ। 

 সকা্ সচৌম্বক সক্ষমত্রর কামল বা আমশপামশ র্চম্বক আমল, এ ্ িায়র্ায় ল্যাপটপ সরমে কাি করমব্ ্া। 

 কম্বল বাসলশ সকিংবা ি তল ্য় - এ ্ সকা্ িায়র্ার ওপর ল্যাপটপ সরমে কাি করমব্ ্া।  

 ল্যাপটমপর িন্য একটি সুস্সদ নষ্ট পািওয়াি ন রাখু্। 

 হযাকার যামত আপ্ার মূল্যবা্ তথ্য হযাক করমত ্া পামর, তাই একটি সেসপএ্ স্টওয়াকন ব্যবহার করু্। 

সহামটল, এয়ারমপাট ন, কসফ হাউি ইতযাসদ স্থাম্ তাহমল আপস্ সুরসক্ষত থাকমব্। 
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৮.৫  িােনার: 

 

আইএলসিমত িরবরাহ করা আইটি সিোইমির  মধ্য িবচাইমত গুরুত্বপুণ ন ও িবমচময় দাস  সিোইি। িাে নার লাড়া 

আইএলসি কায নত অচল। আইএলসিমত ক্লাি শুরুর পূমব ন রস্তুসতমূলক সকছু কাি রময়মল, যা িম্মস্ত সশক্ষক ণ্ডসলর 

িাসব নক তত্ত্বাবিাম্ করা রময়াি্। যা যা করমত হমব তা স্মম্ম আমলাচ্া ব্ ন্ া করা হল। 

 ক্লাি শুরুর ৩০-৪০ স স্ট পূমব ন আইএলসিমত রমবশ কমর সবদুযৎ িিংমযার্ আমল সক্া তা রথম ই পরীক্ষা 

কমর স্মত হমব। 

 িােনার চালু করার পূমব ন সবসেন্ন যন্ত্রািংশ সয ্ আইসপএি ও ইউসপএি চালু করমত হমব। সবদুযৎ িিংমযার্ 

সদমত হমব। পাওয়ার কযাবলগুমলা ইউসপএমির আউটপুট পময়মন্ট লার্া্ রময়মল সক্া সদমে স্মত হমব।  

 আইসপএি ও ইউসপএি চালু করা হমল, ওয়ারমলি একমিি পময়ন্ট/রাউটার চালু করমত হমব। রাউটামরর 

িাটাই্ সপামট ন স্টওয়াকন কযাবমলর িিংমযার্ আমল সক্া সদেমত হমব। রাউটামরর স্টযাটাি লাইটিমত সক 

স্মদ নশ কমর তা সদেমত হমব। বাসতটি ্ীলবণ ন িারণ করা পয ন্  অমপক্ষা করমত হমব। 

 এবার িাে নার চালু হমল সদেমত হমব স্টওয়াকন সপময়মল সক্া এবিং ইন্টারম্ট িিংমযার্ হময়মল সক্া।   

  

িােনামরর স্য়স তোমব এর যত্ন স্ওয়া স্মত সয িতকনতা:  

 িােনার রু টি িব ি য় পসরষ্কার-পসরেন্ন রােমত হমব। িাে নামর সয্ ধুলাবাসল সয্ ্া পমড়। 

 িােনার রু টি বায়ু স্মরািক হমল োল হয়। 

 িােনার ব্যবহামরর ি য় রুম র তাপ াত্রা স্য়ন্ত্রণ করমত হমব। এসি থাকমল তা চালামত পারমল োল হয়। 

এসি ্া থাকমল িাে নার ঠান্ডা রাোর িন্যর এর্িস্ট ফযা্ ব্যবহার করমত হমব এবিং সপমিস্টাল ফযা্ চালু 

রােমত হমব। 

 িােনার র যামকর লক িঠিকোমব লার্াম্া আমল সক্া তা পরীক্ষা কমর সদেমত হমব। 

 িােনার ব্যবহামরর পর িাে নারটি োলোমব বন্ধ কমর রােমত হমব। িাে নারটির িন্য নাক্া ব্যবহার করমত 

হমব। 

 িমব নাপসর িমচত্তা এবিং স্য়স ত িাে নার ব্যবহার করমল, িািারণ োমব পসরচয না করমল এর কায নকাল 

স্ি নাসরত ি ময়র সচময় সবশী ি য় ব্যবহার করা যামব। 
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৯ স ই্মটম্ি এবিং ওয়ামরসন্ট:  

৯.১  ল্যাপটপ স ই্মটম্ি 

আইএলসিমত ২১টি ল্যাপটপ সদওয়া হময়মল সবিায়, লাত্রলাসত্র এবিং সশক্ষক িকমলই ল্যাপটপ ব্যবহার করমব্। 

ল্যাপটপ ব্যবহামরর  াত্রা হমব সবসশ এবিং স্য়স ত স ই্মটম্ি থাকা দরকার। আপস্ স্মিই এর পসরষ্কার 

পসরেতার দাসয়ত্ব স্মত পামর্। শুধু ল্যাপটপ ্য়, আপ্ার সিেটপ এবিং িাে নার এর িন্যও পসরষ্কার পসরেন্নতা 

একা্ রময়াি্ীয় একটি সবষয়। ধুমলা  য়লা ি ার ফমল, আপ্ার কসম্পউটার এ থাকা ফযা্, এবিং সহট সিিংক, 

তামদর কাি োমলা োমব করমত পামর ্া। যার িন্য, কসম্পউটার এর সবসেন্ন হাি নওয়যারগুমলা ক্ষসত গ্রস্থ হমত পামর। 

আর ল্যাপটপ এর িন্য এটা আমরা  ারাত্বক আকার িারণ করমত পামর, সক্্া ল্যাপটপ এ বাতাি চলাচমলর িন্য 

খুব িা ান্যই িায়র্া থামক। 

 

 

ল্যাপটপ পসরষ্কার করার পূমব ন ল্যাপটপটির ম্যানুয়াল পমড় স্ওয়া দরকার। সকোমব পসরষ্কার করমত হমব, তা আপ্ার 

ম্যানুয়ালটিমত সুন্দর কমর সলো রময়মল। ল্যাপটপ বলমর একবার খুব োমলা োমব পসরষ্কার করমত ি স্ত হাি নওয়যার 

খুমল স্মত হমব। আপ্ার ল্যাপটপ ব্যবহামরর স্থা্ যসদ সবসশ ধুলা বালু থামক তাহমল স্য়স ত োমব পসরষ্কার করমত 

হমব। িসতয বলমত আ ামদর বািংলামদমশ সয পসর াম্ ধুলা বালু, সিোম্  ম্ হয়  ামি  ামি ল্যাপটপ পসরষ্কার 

করা উসচত। ল্যাপটপ পসরষ্কার করার আমর্, অবশ্যই ল্যাপটপ টিমক বন্ধ কমর স্মত হমব এবিং ল্যাপটপ এর ব্যাটাসর 

ল্যাপটপ সথমক খুমল স্মত হমব। স াট কথা আপ্ার ল্যাপটপ এ সকা্ িরম্র পাওয়ার থাকমত পারমব ্া। 
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বাসহমরর সদক পসরষ্কামরর স্য় ঃ 

ল্যাপটপ পসরষ্কামরর ি য় খুব ্র  কাপড় (ময ্ পুরাত্ টি শাট ন এর কাপড়) ব্যবহার করা োমলা। কে্ই শি 

কাপড় বা দার্ সফলমত পামর এ ্ সকছু সদময় ল্যাপটপ পসরষ্কার করা উসচত হমব ্া। আবার ল্যাপটপ এর র্াময় 

িরািসর সক্লস্িং িসলউশ্ সে ্ া করা োমলা। স্য়  হমে, সক্লস্িং িসলউশ্টিমক রথম  ্ র  কাপমড়র উপমর সে 

কমর, তা সদময় ল্যাপটপ পসরষ্কার করা। 

 

ল্যাপটপ এর কুসলিং সেন্ট পসরষ্কার করার স্য় ঃ 

 

 

কুসলিং সেমন্টর  াধ্যম  ল্যাপটমপর সেতর সথমক র্র  বাতাি সবর কমর বাসহর সথমক ঠাণ্ডা বাতাি রমবশ কমর। 

কমেিি এয়ার সদময়ও পসরষ্কার করা যায়। আবার সপামট নবল েযাকুয়া  সক্ল্ার সদময়ও পসরষ্কার করা যায়। কমেিি 

এয়ার সদময় পসরষ্কার করার ি য়, তমব লক্ষয রােমত হমব যামত ফযাম্র সিমি সকা্ িরম্র তরল ্া িম  যায়। 

ই্পুট/আউটপুট সপাট ন পসরষ্কার করার স্য় ঃ 

ই্পুট আউটপুট সপাট নগুমলামতই িবমথমক সবসশ  য়লা িম । সক্্া এগুমলা এ ্ োমব ততসর সয, িািার্ কাপড় 

সদময় এগুমলা সক পসরষ্কার করা িম্ভব হয় ্া। এমক্ষমত্র, একটি সচক্ কাঠির  াথায় র্চলা সেঁসচময় স্ময় তা সদময় 

ই্পুট/আউটপুট সপাট ন িহমি পসরষ্কার করা যায়। েযাকুয়া  সক্ল্ার সদময়ও পসরষ্কার করমত যায়, তমব লক্ষয হমব 

সয্ বাসহর সথমক  য়লা আবার সেতমর ্া চমল যায়। 
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কীমবাি ন পসরষ্কামরর স্য় ঃ 

 

ল্যাপটপটির কীমবাি ন টিমক োমলা রােমত হমল, কাি করার ি য় োবার োওয়া সথমক দূমর থাকমত হমব। ্ র  োশ, 

কাপড় অথবা ক মরিি এয়ার সকিংবা েযাকুয়া  সক্ল্ার সদময় ল্যাপটমপর কীমবাি ন পসরষ্কার খুব িাবিাম্ করমত 

হমব। সিেটমপর কীমবামি নর  ত ল্যাপটমপর কীমবাি নগুমলা শি ্য়। একটু অিতকনতায় ল্যাপটমপর কীমবাি ন সথমক 

কী উমঠ সযমত পামর। 

 

৯.২  ল্যাপটমপর ব্যাটাসরর পসরচয না:  

ল্যাপটমপর ব্যাটাসর খুব সি্সিটিে একটি কমম্পাম্ন্ট।  ল্যাপটমপর ব্যাটাসরর সকছু সবষয়  ম্ রােমত হমব, 

 

১। পাওয়ার কমিালঃ ল্যাপটমপর পাওয়ার সিটিিংস্ সথমক আপ্ার ল্যাপটপটি সক পসর াণ পাওয়ার েরচ করমব তা 

স্ি নার্ কমর সদমত পামর্। সয ্, আপ্ার ল্যাপটপটি সবশ সকছু ি য় িমর অকায নকর অবস্থায় সথমক, তমব তা 

সয্ স্ি সথমকই বন্ধ হময় যায়। তারপর, ঠিক কত ি য় পমর সিিমপ্ল বন্ধ হমব, সি ি ময় হাি নসিে টি চালু থাকমব 

সক ্া, ইতযাসদ আপস্ স্ি নার্ কমর সদমত পামর্। 
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২।িী্ এর উজ্জলতা কস ময়ঃ ল্যাপটমপর ব্যাটাসর েরচ ক ামত ল্যাপটমপর িী্ এর োইটম্ি বা উজ্জলতা 

কস ময় রাো যায়। এমক্ষমত্র অবশ্যই উজ্জলতা িহ্ীয়  াত্রায় ক াম্া উসচত, যামত সচামের উপর চাপ ্া পমড়। 

৩। ব্যাটাসরর পাওয়ার সশষ কমর স্্ঃ রথ বার যে্ আপস্ আপ্ার ল্যাপটপ টিমক চালু করমব্, (সয সদ্ আপস্ 

ল্যাপটপ সক্মল্ বা অম্ক সদ্ ব্যবহার ্া করমল) তে্ই ল্যাপটমপর ব্যাটাসরমক িম্পূ্ ন সিিচািন কমর স্্। 

এরপমর চািন করমত শুরু করু্। 

৪। ব্যাটাসর পসরোর রাখু্ঃ স্য়স ত োমব ব্যাটাসর পসরোর রাো খুবই গুরুত্বপূ্ ন। অম্ক ি য় সদো যায়, ব্যাটাসরর 

টাস ন্ ালগুমলামত  য়লা পমড়, তা ল্যাপটমপর িামথ ঠিক  ত্ কন্টাক্ট করমত পামর ্ া। এমত ল্যাপটপ এবিং ব্যাটাসরর 

ক্ষসত হবার িম্ভাব্া ততসর হয়। 

৫। অরময়াি্ীয় অযাসপ্লমকশা্ এবিং হাি নওয়যার বন্ধ কমর রাখু্ঃ ল্যাপটপ যে্ ব্যাটাসরমত চালামব্, তে্ 

ল্যাপটমপর BlueThooth, WiFi ্া ব্যবহার করমল বন্ধ কমর রাো উসচত। আপস্ যসদ এেটা্ নাল  াউি 

ব্যবহার কমর্, তমব ল্যাপটপটির টাচপ্যাি বন্ধ কমর রােমত পামর্। অকারম্ আপ্ার ইউএিসব সপামট ন সকা্ 

সিোইি লাসর্ময় রােমব্ ্া। সয ি স্ত িফটওয়যার আপ্ার কামি ক  লামর্, সিগুমলামক এমক বামর মুমল সফলাই 

োমলা। কেম্া লার্মল আবার ইিটল কমর স্্। 
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৯.৩  ওয়ামরসন্ট 

আইএলসিমত িরবরাহ করা রসতটি সিোইমির সরািাক্ট ওয়ামরসন্ট রময়মল। রসতটি সিোইমির আলাদা আলাদা 

ওয়ামরসন্ট রময়মল। রসতটি সরািামক্টর ওয়ামরসন্ট িম্পসকত তথ্য ৩.১ অধ্যাময় আমলাচ্া করা হময়মল। সরািাক্ট 

ওয়ামরসন্ট আইসিটি লাস্ নিং সিন্টামর (আইএলসি) সিোইিগুমলার হস্তা্মরর সদ্ সথমক কায নকর। স্মচ আইএলসিমত 

আই সিটি সিোইমির িরবরাহকারী রসত্া্ সফ্ল্ারা সটসলক  সলস মটি –এর তথ্য সদওয়া হল।   

Supplier: M/S Flora Telecom Ltd., Zahid Plaza (8th floor), 30, Gulshan Ave (North), Gulshan 

Circle-2, Dhaka-1212; Tel: 8881236-40, Web: www.floratelbd.com 

Warehouse: M/S Flora Telecom Ltd., Road No se(e) 6, Khusre Habib House, Gulshan Circle-1, 

Dhaka-1212 

 

সিোইিগুমলার ওয়ামরসন্ট  ও সবসেন্ন রময়ািম্ সযার্মযার্ িম্পসকনত তথ্য 

িরুরী সেসিমত ওয়ামরসন্ট পরা মশ নর িন্য সযার্ামযার্ করমত:  

1. AHM Hasibul Alam 

Assistant Vice President (Product, Presales & Sales) 
Cell: 01711-440129; Tel: 8881236-40(PABX), 8881250 

Email: hasib@floratelbd.com 

2. Mahbub Ul Alam 

Assistant Vice President (IT Support Division & MIS) 
Cell: 01711-162576; Tel: 8881236-40(PABX) 

Email: mahbub@floratelbd.com 

3. Md. Aminul Islam 
Assistant Director (Admin-2), SESIP 

Cell: 01818-424366; Tel: 9573846 

Email: sesip.amin@gmail.com 
4. Mahfuz Al Mahmud 

Project Officer (Admin-2), SESIP 

Cell: 01720-030228; Tel: 9586585 

Email: dillmahmud@gmail.com 

 

িরুরী সেসিমত কাসরর্সর সবষময় পরা মশ নর িন্য সযার্ামযার্ করমত:  

1. েন্দকার তা্সের পারমেি, িহঃ স ইমন্টম্ি ইসঞ্জস্য়ার, আঞ্চসলক কায নালয়, নাকা। ০১৬৮৫-৩৭৪৮৫৮ 

2. স াঃ  সশউর রহ া্, িহঃ স ইমন্টম্ি ইসঞ্জস্য়ার, আঞ্চসলক কায নালয়, চিগ্রা । 01724-152085 

3. সহ াল পাল, িহঃ স ইমন্টম্ি ইসঞ্জস্য়ার, আঞ্চসলক কায নালয়, রািশাহী। 01795-151810 

4. স াঃ আসিফ আল আস ্, িহঃ স ইমন্টম্ি ইসঞ্জস্য়ার, আঞ্চসলক কায নালয়, খুল্া। 

5. স াঃ ই দাদুল হক, িহঃ স ইমন্টম্ি ইসঞ্জস্য়ার, আঞ্চসলক কায নালয়, সিমলট। 01675-420279 

6. সিৌরে অসিকাসর, িহঃ স ইমন্টম্ি ইসঞ্জস্য়ার, আঞ্চসলক কায নালয়, বসরশাল। 

7. িসিব আহম দ, িহঃ স ইমন্টম্ি ইসঞ্জস্য়ার, আঞ্চসলক কায নালয়, রিংপুর।  

8. স াঃ সর্ালা  স ারমশদ, িহঃ স ইমন্টম্ি ইসঞ্জস্য়ার, আঞ্চসলক কায নালয়,  য় ্সিিংহ। 01723-913428 

9. িরূপ কাস্ ্াথ, িহঃ স ইমন্টম্ি ইসঞ্জস্য়ার, আঞ্চসলক কায নালয়, কুস ো। 01812-811141 
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ওময়েব সফল্টাসরিং সিমস্ট ; 

ওময়বিাইট:  

র্ত কময়ক বলমর সদমশর িরকাসর ওময়বিাইটগুমলামত হযাসকিংময়র র্ট্া সবমড়মল। সদসশ-সবমদসশ হযাকাররা এিব 

কামির িমে িসড়ত বমল র াণও স মলমল।  

িরকাসর িাইটগুমলামত সত্ স্তমরর স্রাপিা ব্যবস্থা স্ওয়া, সপশাদার স্রাপিা সবমশষজ্ঞমদর সদময় রক্ষণামবক্ষণ 

করা, িােনারগুমলা আরও স্সবড় পয নমবক্ষমণর আওতায় আ্া এবিং পািওয়াি ন ব্যবহামরর সক্ষমত্র আরও দক্ষ ও 

সযৌসিক হওয়ার পরা শ ন বরাবরই সলল তথ্যরসযুিসবদমদর। িিংসেষ্টরা বলমল্, হযাসকিং সথমক রক্ষা সপমত 

ওময়বিাইটটি সয িাে নামর রময়মল তামত সকা্ও ো্ নাসরসবসলটি আমল সক ্া, তা পরীক্ষা করমত হয়। িরকাসর 

ওময়বিাইটগুমলামত এিব পরীক্ষা কমর সদো হয় ্া। এটা আিমল ি স্যা ততসর কমর। 

 

10 আইসিটি লাস্ নিং সিন্টার ব্যবহামরর সক্ষত্রিমূহ: 

10.1 আইসিটি ফর সপিার্সি রকমল্পর বাস্তবায়্ 

িািারণোমব সবদ্যালময় সশক্ষকমদরমক কসম্পউটার রদা্ করা একটি িহি ও ি্সরয় কাি। অম্ক রকল্প, রসত্া্ 

বা ব্যসিও সবদ্যালময় কসম্পউটার রদা্ কমরমল্। কসম্পউটার ব্যবহার কমর সেণীকমক্ষর সশক্ষণ-সশে্ কায নক্র মক 

আ্ন্দদায়ক বা সশক্ষাথীমদর সশে্মক ফলরসূ করা একটি কঠি্ ও িটিল সবষয়। সশক্ষার আধুস্ক িারণা অনুযায়ী 

সবদ্যালময় সশক্ষাথীমদরমক সশেম্ িহায়তা করা। এটা র াস্ত সয, অনুকূল পসরমবশ সপমল সশক্ষাথীরা স্মিরাই 

সশেমত পামর। আইসিটির ব্যবহারমক সশক্ষার উমেশ্য অিনম্র হাসতয়ার সহমিমব ব্যবহার করার িন্য সিসিমপর 

আওতায় বাস্তবায়্ািী্ আইসিটি ফর সপিার্সি রকমল্প সয উমদ্যার্ স্ওয়া হময়মল, তা আইসিটি লাস্ নিং সিন্টারমক 

ব্যবহার কমরই বাস্তবায়্ হমব।  

 

(১) সশক্ষাথী-সকসন্দ্রক কায নক্র : আইসিটি ফর সপিার্সি রকমল্পর মূল উমেশ্য হল সবদ্যালময় এ ্ একটি পসরমবশ 

ততসর করা সযোম্ সশক্ষাথীরা তামদর সশে্ রসক্রয়ামক আ্ন্দদায়ক, দ্রুততর এবিং ফলরসূ করার িন্য কসম্পউটামর 

িিংরসক্ষত ই-লাস্ নিং  সিউল সশক্ষকমদর তত্ত্বাবিাম্ স্মিরা ব্যবহার করমত পারমব। পাশাপাসশ কসম্পউটার ব্যবহার 

কমর তারা স্মিমদর সৃি্শীলতারও সবকাশ র্টামত পারমব। সিফ ও সিসকউর ইন্টারম্ট ব্যবহার কমর বসিসবশ্ব 

(সলাবালাইিমশ্) িম্পমকনও তারা জ্ঞা্ লাে করমত পারমব।  

(২) িকল সবদ্যালয় ও  াদ্রািা অ্ভূ নি করা হমব: বািংলামদমশ এটাই আইসিটির রথ  সকা্ রকল্প যামত পয নায়ক্রম  

সদমশর িকল  াধ্যস ক সবদ্যালয় ও  াদ্রািামক অ্ভূ নি করার পসরকল্প্া রময়মল।  

(৩)  া্িম্মত ই-লাস্ নিং  সিউল ততসর করা: িাতীয় সশক্ষাক্র  ও পাঠ্যপুস্তক সবাি ন (এ্সিটিসব) রণীত ও রকাসশত 

পাঠ্যপুস্তক ও সশক্ষক স্মদ নশকার আমলামক িপ্ত  ও অষ্ট  সেণীর লয়টি কমর সবষময়র উপর ই-লাস্ নিং  সিউল ততসর 

করা হমে। লয়টি সবষয় হল: (ক) বািংলা, (ে) ইিংমরসি, (র্) র্সণত, (র্) সবজ্ঞা্, (ে) বািংলামদশ ও সলাবাল স্টাসিি, 

ও (চ) আইসিটি। ই-লাস্ নিং  সিউল সেণীকমক্ষর পাঠ উপস্থাপম্র িন্য িহায়ক উপকরণ সহমিমব ব্যবহৃত হমব।  

(৫) ই-লাস্ নিং  সিউমলর তথ্য োন্ডার র্মড় সতালা হমে: আইসিটি লাস্ নিং সিন্টামরর অন্যত  বড় ঝুঁসক (চযামলঞ্জ) হল 

্তু্ ্তু্ ই-লাস্ নিং  সিউল ততসর, আপমলাি এবিং ব্যবহার স্সিত করা। তা ্াহমল এর রসত ব্যবহারকারীমদর 

আগ্রহ িমর রাো কঠি্। সি কারমণ ই-লাস্ নিং  সিউমলর োন্ডার (িবঢ়ড়িংরঃড়ৎ)ু র্মড় সতালা হমব। এক পয নাময় 

সশক্ষকবৃন্দ তামদর স্মিমদর আঞ্চসলক পসরমবশ ও বাস্তবতার উপর সেসি কমর উপকরণ ততসর করমব্। আশা করা 

যায় সয, কময়ক বলমরর  মধ্য হািার হািার ই-লাস্ নিং  সিউল ততসর হময় যামব। হািার হািার উপকরমণর  ধ্য 
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সথমক স্মির রময়াি্ীয় উপকরণটি িহমি খু ুঁমি সবর করার িন্য ্ মলি ম্যাম্িম ন্ট িফটওয়যার (কহড়সষবফ ব 

র্িহি বিবহঃ ঝড়েঃসিৎব) বসষয় েসিসক ি নাচ ইঞ্জস্ তশরস্ কমর ব্যবহার করা হমব। ্তু্ ্তু্ ই-লাস্ নিং 

 সিউল সযার্ হওয়ায়, শসক্ষক শক্ষর্স্্াথীদমর আগ্রহমর সৃসষ্ট হমব  ফমল আইসিটি লাস্ নিং সিন্টারগুমলা সটকিই 

এবিং স্থায়ী হময় উঠমব। 

 

(৬) সটকিই, স্থাসয়ত্ব ও  াসলকা্া: আইসিটি লাস্ নিং সিন্টারগুমলার অন্যত  একটি তবসশষ্টয হমে শসক্ষা 

রতস্া্গুমলাআইসিটি লাস্ নিং সিন্টারগুমলামক রাতস্া্সক িম্পসি  ম্ কমর  তা সটকিই করার িন্য রময়াি্ীয় 

উমদ্যার্ গ্রহণ  করা িহ রক্ষণাবমক্ষণমর দায়সত্ব ্সবম্। সিসিমপর আওতায় আইসিটি লাস্ নিং সিন্টারগুমলামক সটকিই 

করার পসরকল্প্া গ্রহণ করা হময়মল। এমক্ষমত্র রথ  ঝুঁসক/চযামলঞ্জ হল আইএলসিগুমলামক চালু রাো। সি কারমণ 

রিা্ সশক্ষক ও সশক্ষক রসশক্ষমণ আইসিটি লাস্ নিং সিন্টার রক্ষণামবক্ষণ ও যতœ সবষয়টি  গুরুমত্বর িামথ অ্ভূ নি 

করা হমব। সকা্ কারমণ আইসিটি লাস্ নিং সিন্টামরর সকা্ ইকুইপম ন্ট ্ষ্ট হময় সর্মল বা কাি ্া করমল সবদ্যালয় 

পয নাময় সশক্ষকর্ণ যামত ঠিক করমত পামর্, সি িন্য বািংলায় একটি ব্যবহাসরক ও করণীয় সবসি ালা রকাশ করা 

হমব। এটি কসম্পউটামরও আপমলাি করা থাকমব।  

 

 

 


