
কম্পিউটার 

গণকযন্ত্র বা কম্পিউটার (ইংররম্পি: Computer কম্ম্পিঊটার্) হল এমন একম্পট যন্ত্র যা সমু্পনম্পদিষ্ট ম্পনরদিশ অনসুরণ করর গাম্পণম্পিক গণনা সংক্রান্ত 

কাি কররি িারর। 

যম্পদও কম্পিউটাররর যাম্পন্ত্রক উদাহরণ মানব ইম্পিহারস সংরম্পিি ররয়েরে, প্রথম ইরলকট্রম্পনক কম্পিউটার মধ্য ম্পবংশ শিাব্দীরি তিম্পর করা হরয়েম্পেল 

(১৯৪০–১৯৪৫)। 

ইম্পিহাস 

এমন একম্পট যরন্ত্রর ম্পনমিাণ ও বযবহাররর ধ্ারণা (যা ককবলমাত্র যাম্পন্ত্রকভারব, মারন কযরকানও রকম বুম্পিমত্তা বযম্পিরররক, গাম্পণম্পিক ম্পহসাব কররি 

িারর) প্রথম কসাচ্চার ভারব প্রচার কররন চালিস বযারবি, যম্পদও িার িীবদ্দশায়ে ম্পিম্পন এর প্ররয়োগ কদরে কযরি িাররনম্পন। কম্পিউটার ম্পবজ্ঞারনর 

সম্পিযকার সচূনা হয়ে অযালান টুম্পরং এর প্রথরম িাম্পিক ও িরর বযবহাম্পরক গরবষণার মাধ্যরম। বিিমান প্রযুম্পিরি কম্পিউটাররর আবদারনর অন্তরারল 

ররয়েরে শিাব্দীর ির শিাব্দী ধ্রর মানষু ম্পনরলস িম্পরশ্রম, উদ্ভাবনী শম্পি ও গরবষনা স্বাির। প্রগগম্পিহাম্পসক যুরগ গননার যন্ত্র উদ্ভাম্পবি ম্পবম্পভন্ন 

ককৌশল/ প্ররচষ্টারক কম্পিউটার ইম্পিহাস বলাযায়ে। প্রাচীন কারল মানষু সংেযা বুঝারনার িনয ম্পঝনুক, নমু্প ়ে, দম্প ়ের ম্পগট ইিযাম্পদ বযবহার করি। 

িরবম্পিিরি গননার কারি ম্পবম্পভন্ন ককৌশল ও যন্ত্র ব্রবহার করর থাকরলও অযাবাকাস (Abacus) নামক একম্পট প্রাচীন গননা যন্ত্ররকই কম্পিউটাররর 

ইম্পিহারস প্রথম যন্ত্র ম্পহরসরব ধ্রা হয়ে। অথিাৎ অযাবাকাস কথরকই কম্পিউটাররর ইম্পিহারসর শুভযাত্রা। অযাবাকাস কেরম সািারনা গুম্পটর স্থান 

িম্পরবিিন করর গননা করার যন্ত্র। ম্পিষ্ট িবূি ৪৫০/৫০০ অরব্দ ম্পমশরর/ চীরন গননা যন্ত্র ম্পিরসরব অযাবাকাস তিম্পর হয়ে। 

১৬১৬ সারল স্কটলযারের গম্পণিম্পবদ িন কনম্পিয়োর (John Napier) গণনা কারি োিা বা দাগ কাটাকাম্পট/ দে বযবহার কররন । এসব দে 

কনম্পিয়োর (John Napier) এর অম্পস্থ নারম িম্পরম্পচি। 

১৬৪২ সারর ১৯ বের বয়েস্ক ফরাম্পস ম্পবজ্ঞানী কেইি িযাসরকল (Blaise Pascal) সবিপ্রথম যাম্পন্ত্রক কযালকুরলটর আম্পবষ্কার কররন। ম্পিম্পন 

দাাঁিযুি চাকা বা ম্পগয়োররর সাহারযয কযাগ ম্পবরয়োগ করার িিম্পি চালু কররন। ১৬৭১ সারলর িামিান গম্পণিম্পবদ হটোই  ভন ম্পলবম্পনি 

(Gottfried Von Leibniz) িযাসরকরলর যরন্ত্রর ম্পভম্পত্তরি চাকা ও দে বযবহার করর গণ ও ভারগর িমিাসিন্ন আররা উন্নি যাম্পন্ত্রক 

কযালকুরলটর কিম্পর কররন।। ম্পিম্পন যন্ত্রম্পটর নামরদন ম্পররকাম্পনং যন্ত্র (Rechoning Mechine)। যন্ত্রম্পট িিগি ম্পদক ম্পদরয়ে ভাল হরলও যাম্পন্ত্রক 

আসমু্পবধ্ার িনয িনম্পপ্রয়ে হরয়ে উরেম্পন। 

িরর ১৮২০ সারল টমাস ম্প  ককামার bjgtut(Tomas De Colmar) ম্পররকাম্পনং যরন্ত্রর অসমু্পবধ্া দূর করর লাইবানরির যন্ত্ররক িনম্পপ্রয়ে করর 

কিারলন। 

এর ির ইংলযারের ককমম্পব্রি ম্পবশ্বম্পবদযালরয়ের গম্পণরির আধ্যািক চালিস বযারবি (Charles Babbage) ১৮২৩ সারল ম্প ফাররন্স ইম্পিন 

(Difference Engine) বা ম্পবরয়োগফল ম্পভম্পত্তক গননার যন্ত্র উদ্ভাবন কররন। 

একটু সহি করর বলা যায়ে - 

কম্পিউটার (computer) শব্দম্পট ম্পিক কম্পিউট(compute)শব্দ কথরক এরসরে। compute শরব্দর অথি ম্পহসাব বা গণনা করা।আর 

computer শরব্দর অথি গণনাকারী যন্ত্র।ম্পকন্তু এেন আর কম্পিউটাররক শুধ্ু গণনাকারী যন্ত্র বলা যায়ে না। কম্পিউটার এমন এক যন্ত্র যা িথযিহণ 

করর এবং ম্পবম্পভন্ন প্রম্পক্রয়োর মাধ্যরম িা ম্পবরেষণ ও উিস্হািন করর। কদরশ প্রথম কম্পিউটার আরস ১৯৬৪ সারল। 

কম্পিউটার ম্পসরেম 

ম্পসরেম হরলা কিগুরলা ইম্পিরিরট  উিাদারনর সম্পিম্পলি প্রয়োস যা ম্পকেু সাধ্ারণ উরদ্দশয সাধ্রনর িনয কাি করর। কম্পিউটার ম্পসরেরমর 

উিাদানগুরলা ম্পনম্নরূি :- ১. হা িওয়েযার, ২. সফট্ওয়েযার, ৩. ম্পহউমযানওয়েযার বা বযবহারকারী, ৪. ক টা/ইনফররমশন। 

হা িওয়েযার (Hardware) 

কম্পিউটাররর বাম্পহযক আকৃম্পিসিন্ন সকল যন্ত্র, যন্ত্রাংশ ও ম্প ভাইসসমহূরক হা িওয়েযার বরল। কম্পিউটাররর হা িওয়েযাররক প্রাথম্পমকভারব ম্পিনভারগ 

ভাগ করা যায়ে। 

 ইনিুট যন্ত্রিাম্পি : কী-কবা ি, মাউস, ম্প স্ক, স্কযানার, কা ি ম্পর ার, ম্প ম্পিটাল কযারমরা ইিযাম্পদ।  

 ম্পসরেম ইউম্পনট : হা িম্প স্ক, মাদাররবা ি, এম্পিম্পি কা ি ইিযাম্পদ।  

 আউটিটু যন্ত্রিাম্পি : মম্পনটর, ম্পপ্রিার, ম্প স্ক, ম্পিকার ইিযাম্পদ। 

সফট্ওয়েযার (software) 

সমসযা সমাধ্ান বা কাযি সিাদরনর উরদ্দরশয কম্পিউটাররর ভাষায়ে ধ্ারাবাম্পহকভারব সািারনা ম্পনরদিশমালারক কপ্রািাম বরল। কপ্রািাম বা কপ্রািাম 

সমম্পষ্ট যা কম্পিউটাররর হা িওয়েযার ও বযবহারকারীর মরধ্য সিকি সমৃ্পষ্টর মাধ্যরম হা িওয়েযাররক কাযিিম করর িারকই সফট্ওয়েযার বরল। 



কম্পিউটাররর সফট্ওয়েযাররক প্রধ্ানি দুই ভারগ ভাগ করা যায়ে। ক * ম্পসরেম সফট্ওয়েযার : ম্পসরেম সফট্ওয়েযার কম্পিউটাররর ম্পবম্পভন্ন ইউম্পনরটর 

মরধ্য কারির সমন্বয়ে রিা করর বযবহাম্পরক কপ্রািাম ম্পনবিারহর িনয কম্পিউটাররর সামথিযরক সাথিকভারব ম্পনরয়োম্পিি রারে। ে * অযাম্পিরকশন সফট্

ওয়েযার : বযবহাম্পরক সমসযা সমাধ্ান বা ক টা প্রম্পক্রয়োকররণর িনয বযবম্পহি কপ্রািামরক অযাম্পিরকশন সফট্ওয়েযার বরল। বযবহাম্পরক সমসযা 

সমাধ্ারনর িনয অরনক রকম তিম্পর কপ্রািাম বাম্পণম্পিযক িণয ম্পহরসরব িাওয়ো যায়ে, যারক সাধ্ারণি িযারকি কপ্রািামও বলা হয়ে। 

ম্পহউমযানওয়েযার বা বযবহারকারী (Humanware) 

ক টা সংিহ, কপ্রািাম বা ক টা সংরিণ ও িরীিাকরণ, কম্পিউটার চালারনা িথা কপ্রািাম ম্পলো, ম্পসরেমগুরলা ম্প িাইন ও করক ি ম্পলম্পিবিকরণ 

এবং সংরিণ, সফট্ওয়েযার ও হা িওয়েযাররর মরধ্য সমন্বয়ে সাধ্ন ইিযাম্পদ কািগুরলার সারথ যুি সকল মানষুরক একরত্র ম্পহউমযানওয়েযার 

(Humanware) বলা হয়ে। 

ক টা/ইনফররমশন 

ইনফররমশন বা িরথযর িুদ্রিম এককরক ক টা বরল। ক টা হল সািারনা নয়ে এমন ম্পকেু ম্পবশৃঙ্খল ফযাক্ট (Raw Fact)ক টা প্রধ্ানি দুরকম - 

(ক) ম্পনউরমম্পরক (Numeric) ক টা বা সংেযাবাচক ক টা। কযমন – ২৫,১০০,৪৫৬ ইিযাম্পদ। (ে) অ-ম্পনউরমম্পরক (Non-Numeric) ক টা। 

কযমন – মানুষ, কদশ ইিযাম্পদর নাম, িীম্পবকা, িাম্পি ম্পকংবা েম্পব, শব্দ ও িাম্পরে প্রভৃম্পি। 

অিাররম্পটং ম্পসরেম 

অিাররম্পটং ম্পসরেম হরে এমন একম্পট সফ্টওয়েযার যা কম্পিউটার কপ্রািারমর এম্পিম্পকউশনরক ম্পনয়েন্ত্রণ করর এবং যা ম্পসম্প উম্পলং, ম্প বাম্পগং, 

ইনিুট/আউটিটু কররাল, একাউম্পিং, কিাইরলশন, কোররি অযাসাইনরমি, ক টা মযারনিরমি এবং আনষুম্পিক কাি করর থারক। বিিমারন 

মাইরক্রা কম্পিউটার বা ম্পিম্পসরি বহুল বযবহৃি অিাররম্পটং ম্পসরেমগুরলা হরলা - PC DOS, MS WINDOWS 95/98/2000, 

UNIX,UBUNTU, LinuxMint, MANDRIVA, DEBIAN, Fedora, MAC OSX, WINDOWS XP, 

WINDOWS Vista, WINDOWS 7, Windows 8 

প্ররয়োগ 

কম্পিউটাররর ররয়েরে প্রচুর বযাবহার| ঘররর কাি কথরক শুরু করর বযাবসাম্পয়েক, তবজ্ঞাম্পনক ইিযাম্পদ নানা কিরত্র এর অিম্পরসীম বযাবহার| সরবিািম্পর 

কযাগারযাগ কিরত্র এম্পট এরনরে অননয ম্পবিব| ম্পচম্পকৎসা ও মানবকলযারনও এম্পট এক অননয সিী| এক কথায়ে কম্পিউটার এমন এক যন্ত্র যা প্রায়ে 

সকল কাি কররি সিম। 

কম্পিউটাররর প্রকার 

প্ররয়োরগর িারিরমযর ম্পভম্পত্তরি কম্পিউটাররক দুভারগ ভাগ করা যায়ে। 

1. সাধ্ারণ বযবহাম্পরক কম্পিউটার। 

2. ম্পবরশষ বযবহাম্পরক কম্পিউটার। 

আবার কম্পিউটাররর গেন ও প্রচলন নীম্পির ম্পভম্পত্তরি এরক ম্পিন ভারগ ভাগ করা যায়ে। 

1. এনালগ কম্পিউটার। 

2. ম্প ম্পিটাল কম্পিউটার। 

3. হাইম্পব্র  কম্পিউটার। 

আকার, সামথিয, দাম ও বযবহাররর গুরুরের ম্পভম্পত্তরি ম্প ম্পিটাল কম্পিউটাররক আবার চার ভারগ ভাগ করা যায়ে। 

1. মাইরক্রা কম্পিউটার। 

2. ম্পমম্পন কম্পিউটার। 

3. কমইনরেম কম্পিউটার। 

4. সিুার কম্পিউটার। 

ম্পনরচ কম্পিউটাররর িণূিাি কশ্রণীম্পবভাগ কদোরনা হরলা : 

এনালগ কম্পিউটার 



কয কম্পিউটার একম্পট রাম্পশরক অির একম্পট রাম্পশর সারিরি িম্পরমাি কররি িারর,িাই এনালগ কম্পিউটার। এম্পট উষ্ণিা বা অনযানয িম্পরমাি যা 

ম্পনয়েম্পমি িম্পরবম্পিিি হয়ে িা করক ি কররি িারর।রমাটর গাম্প ়ের কবগ ম্পনণিায়েক যন্ত্র এনালগ কম্পিউটাররর একম্পট উৎকৃষ্ট উদাহরণ। 

ম্প ম্পিটাল কম্পিউটার 

ম্প ম্পিটাল কম্পিউটার দুই ধ্ররনর তবদুযম্পিক কভারেি দ্বারা সকল ম্পকেু প্রকাশ করা হয়ে। কভারেরির উিম্পস্থম্পিরক ১ এবং অনিুম্পস্থম্পিরক ০ দ্বারা 

প্রকাশ করা হয়ে এম্পট কয ককান গম্পণরির কযাগ প্রম্পক্রয়ো সিন্ন কররি িারর এবং ম্পবরয়োগ,গুণ ও ভারগর মরিা অনযানয অিাররশন কযারগর সাহারযয 

সিাদন করর। আধ্ুম্পনক সকল কম্পিউটার ম্প ম্পিটাল কম্পিউটার। 

হাইম্পব্র  কম্পিউটার 

হাইম্পব্র  কম্পিউটার হরলা এমন একম্পট কম্পিউটার যা এনালগ ও ম্প ম্পিটাল কম্পিউটাররর সরবিাত্তম তবম্পশষ্টযগুরলার সমন্বরয়ে গম্পেি। এম্পট তবজ্ঞাম্পনক 

গরবষণায়ে বযবহার করা হয়ে। সিুরাং বলা যায়ে, প্রযুম্পি ও ম্পভম্পত্তগি ম্পদক কথরক এনালগ ও ম্প ম্পিটাল কম্পিউটাররর আংম্পশক সমন্বয়েই হরে হাইম্পব্র  

কম্পিউটার। সাধ্ারণি হাইম্পব্র  কম্পিউটারর িথয সংিহ করা হয়ে অযানালগ িিম্পিরি এবং গণনা করা হয়ে ম্প ম্পিটাল িিম্পিরি। কযমন আবহাওয়ো 

দপ্তরর বযবহৃি হাইম্পব্র  কম্পিউটার অযানালগ িিম্পিরি বায়েুচাি,িাি ইিযাম্পদ িম্পরমাি করর ম্প ম্পিটাল িিম্পিরি গণনা করর আবহাওয়োর িবূিাভাস 

ম্পদরয়ে থারক। 

ম্পমম্পন কম্পিউটার 

কয কম্পিউটার টাম্পমিনাল লাম্পগরয়ে প্রায়ে এক সারথ অধ্ি শিাম্পধ্ক বযবহারকারী বযবহার কররি িারর িাই ম্পমম্পন কম্পিউটার। এটা ম্পশল্প-বাম্পণিয ও 

গরবষণাগারর বযবহার করা হরয়ে থারক।রযমন – pdp-11,ibms/36,ncrs/9290.  

মাইরক্রা কম্পিউটার 

মাইরক্রা কম্পিউটাররক িারসিানাল কম্পিউটার বা ম্পিম্পস বরলও অম্পভম্পহি করা হয়ে। ইিাররফস ম্পচি (Mother Board) , একম্পট মাইরক্রাপ্ররসসর 

cpu, ram, rom, hard disk etc. সহরযারগ মাইরক্রা কম্পিউটার গম্পেি হয়ে। তদনম্পিন িীবরনর সবিরিরত্র এ কম্পিউটাররর বযবহার কদো 

যায়ে।মযম্পকনরটাস আইম্পবএম ম্পিম্পস এ ধ্ররনর কম্পিউটার। 

সিুার কম্পিউটার 

অিযন্ত শম্পিশালী ও দ্রুিগম্পিসিন্ন কম্পিউটাররক সিুার কম্পিউটার বরল। এ কম্পিউটাররর গম্পি প্রায়ে প্রম্পি কসরকরে ১ ম্পবম্পলয়েন কযাররক্টর। কনা 

কদরশর আদমশুমাম্পরর মরিা ম্পবশাল িথয বযবস্হািনা করার মরিা সৃ্মম্পিভাোর ম্পবম্পশষ্ট কম্পিউটার হরে সিুার কম্পিউটার। CRAY 1, supers 

xll এ ধ্ররনর কম্পিউটার। 

টযাবরলট কম্পিউটার 

টযাবরলট কম্পিউটার এক ধ্ররণর মাইরক্রা কম্পিউটার। যা িাম টি কম্পিউটার নারম িম্পরম্পচি। এম্পট িশিিদিা সম্বম্পলি প্রযুম্পি। এম্পট এররারয়ে  

এবং উইরোি অিাররম্পটং ম্পসরেরম চরল। 



ক টারবি 

একম্পট ক টারবি (ইংররম্পি: Database) হল ককান কম্পিউটার ম্পসরেরম সম্পিি উিাত্ত বা করক িসমরূহর একম্পট কাোরমাবি সংিহ। উিাত্তরক 

একম্পট উিাত্ত মর ল অনসুারর সাম্পিরয়ে এই কাোরমাম্পট অিিন করা হয়ে। বিিমারন সবরচরয়ে কবম্পশ প্রচম্পলি উিাত্ত মর ল হল সািম্পকিক বা 

ম্পররলশনাল মর ল। অনযানয মর ল, কযমন স্তরক্রম্পমক বা হায়োরাম্পকিকাল মর ল এবং কনটওয়োকি মর ল, উিাত্তসমরূহর মধ্যকার সিকি 

অরিিাকৃি িষ্টভারব উিস্থািন (explicit representation) করর।  

 

 াটারবস মযারনিরমি ম্পসরেম 

 াটারবি মারন িথযভাোর। কম্পিউটার আম্পবষ্কাররর আরগ স্তুিীকৃি ফাইরল িথয সংরিণ করা হরিা, এেন ক টারবরি িথয সংরিণ করা হয়ে। 

 াটারবি তিরীর ম্পবম্পভন্ন কপ্রািাম আরে। একম্পট  াটারবি তিরী করার ির কসটারক প্রায়েই আির ট কররি হয়ে। এই আির রটর কাি করার িনযও 

ম্পবম্পভন্ন ধ্ররনর কপ্রািাম আরে।  াটারবি মযারনিরমি ম্পসরেম, ম্প ম্পবএমএস, হরলা এমন একম্পট িণূিাি কপ্রািাম যা একই সারথ  াটারবি তিরী, 

বযবস্থািনা, িিবধ্ান এবং  াটা প্ররসরসর কাি করর।  াটারবরির সাহারযয  াটা প্ররসস করর আমরা ঐসব  াটার প্রকৃম্পি ও তবম্পশষ্টয সিরকি 

িানরি িাম্পর। যম্পদও  াটা প্ররসস করর নরলি মাইন করা  াটারবরির মলু উরদ্দশয নয়ে। নরলি মাইম্পনংরয়ের িনয  াটা মাইম্পনং টলুস বযবহৃি হরয়ে 

থারক।  াটারবরির মলু উরদ্দশয হরলা, দ্রুি গম্পিরি  াটা কোাঁি করা, সবরচরয়ে ম্পনরািদ উিারয়ে  াটা সংরিণ করা ইিযাম্পদ।  াটারবি 

মযারনিরমি ম্পসরেম কসই সমস্ত কিরত্র অিম্পরহাযি কযোরন একই সময়ে একাম্পধ্ক বযবহারকারী একই  াটা বযবহার করর থারকন। কযমন, একম্পট 

বযাংরকর একাম্পধ্ক শাোয়ে অবম্পস্থি কমিকিিারা যম্পদ একই িথয, একই সমরয়ে আির ট কররি চান, িেন ম্পবম্পভন্ন সমসযার তিরী হরি িারর। 

 াটারবি মযারনিরমি ম্পসরেম, এই সমসযাগুরলারক েুবই দিিার সারথ সামাল কদয়ে। ম্পকেু িনম্পপ্রয়ে  াটারবস মযারনিরমি ম্পসরেম হল ওরাকল, 

এসম্পকউএল, এসম্পকউএল-লাইট, কিােম্পিআরই-এসম্পকউএল, মাইরক্রাসফট এসম্পকউএল সাভিার, আইম্পবএম ম্প ম্পব২, মাইরক্রাসফট এরিস। 

একম্পট  াটারবস ম্পবম্পভন্ন রকরমর  াটারবস মযারনিরমি ম্পসরেরম বযবহার করা যায়েনা িরব এসম্পকউএল সহ ম্পকেু েযাো ি বযবহার করর একই 

অযাম্পিরকশরন ম্পবম্পভন্ন ম্পসরেম একসারথ বযবহার করা যায়ে।  

কম্পিউটার আম্পবষ্কার এবং এর বযবহাররর শুরুর ম্পদরকই িথয তিরী, সংরিণ এবং কোাঁিার কািম্পট কবশ গুরুেিণূি হরয়ে উরেম্পেরলা। সবিপ্রথম 

১৯৬০ সারল, ম্পবেযাি কম্পিউটার ম্পবজ্ঞানী চালিস বাকমযান ম্প ম্পবএমএস তিরী কররন। ম্পিম্পন িেন কিনাররল ইরলম্পট্ররক কমিরি ম্পেরলন। কসই 

ম্প ম্পবএমএসম্পটর নাম কদয়ো হরয়েম্পেরলা, ইম্পিরিরট   াটা কোর(আইম্প এস) । ষারটর দশরকর কশরষর ম্পদরক আইম্পবএম ইনফররমশন মযারনিরমি 

ম্পসরেম নারম একম্পট ম্প ম্পবএমএস তিরী করর। এই সফটওয়েযারম্পটই, িথযরক কশ্রনীক্রম অনসুারর ম্পকভারব সািারনা যায়ে িার একম্পট ধ্ারনা 

ম্পদরয়েম্পেরলা, যা বিিমারন হায়োরারম্পককাল  াটা মর ল নারম িম্পরম্পচি। ১৯৭০ সারল এটস্খার ক , িথযরক িম্পররবশন করার নিুন একটা মর রলর 

প্রস্তাব কদন। ম্পিম্পন িেন আইম্পবএম'র সযান কহাস গরবষণাগারর কমিরি ম্পেরলন। এই ধ্ারনাম্পটই ম্পররলশনাল  াটা মর ল নারম িম্পরম্পচি। 

ম্প ম্পবএমরসর ক্রমম্পবকারশর সবরচরয়ে গুরুেিূণি অধ্যায়ে শুরু হয়ে, ইিাররনরটর আম্পবষ্কার এবং এর বহুল বযবহাররর ির কথরক। এেন ওরয়েবসাইট 

ম্পভম্পত্তক  াটারবিরক উন্নি করার িনয নানা ধ্ররনর গরবষণা চলরে।  

 াটারবস মযারনিরমি ম্পসরেম বযবহাররর সমু্পবধ্া 

1. একই িরথযর িনুরাবৃম্পত্ত করাধ্ করর স্থারনর সরবিাচ্চ বযবহার। ধ্রা যাক, একম্পট স্কুরলর  াটারবরি, ম্পিন ধ্ররনর কটম্পবল আরে। প্রথম 

কটম্পবরল, ম্পশিাথিীরদর িরীিার করিাে সংক্রান্ত িথয । ম্পদ্বিীয়ে কটম্পবরল িারদর কবিন সিম্পকিি িথয । িিৃীয়ে কটম্পবরল িারদর বযম্পিগি 

িথয। কদো যারব, প্রম্পিম্পট কটম্পবরলই, ম্পশিাথিীরদর নাম উরেে কররি হরে। অথচ,  াটারবি মযারনিরমি ম্পসরেম বযবহার করর আমরা 

শুধ্ু মাত্র এক যায়েগায়ে ম্পশিাথিীরদর নাম সংরিন করর, িরবিিীরি ঐ িায়োগার করফাররন্স ম্পদরয়ে ম্পদরি িাম্পর।  

2. িরথযর অসামিসযিা দুর করা। ম্পবম্পেন্নভারব সংরম্পিি িরথয ম্পবভ্রাট বা কযৌম্পিক অসামিসযিা থাকরি িারর। ম্প ম্পবএমএরস িথয 

সংরিণ করা হরল, িরথযর কযরকান ধ্ররনর অসামিসযিা সনাি করা যায়ে। কযমন, একই বযম্পির েম্পবর ম্পশররানাম ম্পভন্ন হরি িারর না। 

কদো কগরলা, একই রকম েম্পব বা িথয িমা ম্পদরয়ে, দুিন ম্পভন্ন বযম্পি, দুরটা ম্পভন্ন নাম বযবহার কররলা। ম্প ম্পবএমএস বযবহাররর মাধ্যরম 

িা সনাি করা সম্ভব।  

3. একই সমরয়ে একাম্পধ্ক বযবহারকারী একই িথয ম্পনরয়ে কাি কররি সিম 

4. িরথযর ম্পনরািত্তা ম্পনম্পিি করা। িথয নবায়েন করার ির, সংরিরণর আরগই কযরনা িা মরুে না যায়ে িা ম্পনম্পিি করা। কযমন, ককান 

িথযভাোরর ২০০  াটা নবায়েন করার ির, সংরিরণর আরগই ম্পবদুযৎ চরল কযরি িারর। এই সমসযা সমাধ্ারনর বযবস্থা ম্প ম্পবএমএস এ 

আরে। ম্প ম্পবএমএস িরথযর কযরকরনা িম্পরবিিরনর সচুী তিরী করর রারে। যেন প্ররয়োিন হয়ে, িেন স্বল্পরময়োরদর িনয তিরীকৃি ঐসব 

সচুীর মাধ্যরম িথয উিার করা হয়ে।  

5. িরথযর স্বম্পনভিরিা তিরী করা। এর মারন হরলা, িথয কযন িথয বযবস্থািনা কপ্রািারমর ওির ম্পনভির না হয়ে। িারি সমু্পবধ্া হরব এই কয, 

এক ম্প ম্পবএমএসএ তিরী করা িথয অনয ম্প ম্পবএমএস এ বযবহার করা যারব।  

6. স্বল্পিম সমরয়ে িথয েুাঁরি কবর করা।  



7 . সহরি এবং কম সমরয়ে  াটারবি বা িথযভাোর তিরী করা  

 



ইরলকট্রম্পনক বযাংম্পকং  

বযাংরক কম্পিউটার প্রচলরনর িূরবি ম্পনধ্িাম্পরি অম্পফস সমরের মরধ্য বযাংম্পকং কাযিযক্রম কশষ কররি হি। িথয প্রযুম্পির আশীবিারদ এেন িাহকগন 

ম্পদরন ২৪ ঘিা, বেরর ৩৬৫ ম্পদনই বযাংম্পকং সমু্পবধ্া িারেন। এেন একিন িাহক কয ককান সমে এম্পটএম (ATM) বুথ কথরক টাকা উোরি িাররন 

এবং িৎিনাৎই িার একাউরির বযারলন্স আি-টু-ক ট হরে যারে এবং বযাংক কমিকিিাগণ যথারীম্পি সমস্ত ম্পররিাটি কিরে যারেন। একিন িহক 

কয ককান সমে ইিাররনট বযাংম্পকং বযবস্থা বযবহার করর ঘরর বা অম্পফরস বরস ম্পকেু বযাংম্পকং কসবা ম্পনরি িাররন। কদাকারন ককনা কাটা করর কয 

ককান সমে কা ি ও িস (POS) টাম্পমিনাল বযবহার করর ম্পবল িম্পররশাধ্ কররি িাররন। কমাবাইল কফান বযবহার কররও ম্পদরন ২৪ ঘিা, কবশম্পকেু 

কলনরদন করা যাে। 

িথয প্রযুম্পি প্রচলরনর িরূবি বযাংম্পকং কসবাে িনয িাহকরদররক কয ককান শাোে স্বশরীরর কযরি হি। িথয প্রযুম্পির সবুারদ িাহকবিৃ ককান শাোে 

না ম্পগরেও কবশ ম্পকেু বযাংম্পকং কসবা কিরি িাররন। কযমন এম্পটএম বুথ কথরক টাকা উোরনা বা টাকা িমা কদওো, ম্পবল প্রদান, টাকা স্থানান্তর, 

বযারলন্স কদো, কয ককান কদাকান, কহারটল বা করেরুররি কা ি ও িস টাম্পমিনাল বযবহার করর ম্পবল িম্পররশাধ্ করা, ম্পবরশ্বর কয ককান স্থারন কথরক 

ইিাররনট বযাংম্পকং িিম্পির মাধ্যরম উিররাি বযাংম্পকং কাযিযাম্পদ সিাদন করা, কমাবাইল কফান বযবহার করর কদরশর অভযন্তরীন কয ককান স্থান 

কথরক ম্পকেু বযাংম্পকং কাযিযাম্পদ সিাদন করা যারে। এ সবই সম্ভব হরেরে ইরলকট্রম্পনক বযাংম্পকং বযবস্থার কলযারণ। 

ইরলকট্রম্পনক বযাংম্পকং হল এমন একম্পট আধ্ুম্পনক বযাংম্পকং বযবস্থা, যার মাধ্যরম একিন িাহক বযাংরকর শাোে ককান কমিকিিার সাহাযয োড়াই 

কবশম্পকেু ম্পনধ্িাম্পরি কসবা কিরি িাররন। এরিরত্র িাহকরক স্বশরীরর বযাংরকর শাোে কযরি হে না। বাংলারদরশ প্রচম্পলি ইরলকট্রম্পনক বযাংম্পকং 

কসবাসমূরহর একম্পট ম্পচত্র ম্পনরচ কদওো হল: 

১। অরটারমরট  কটলার কমম্পশন (এম্পটএম) 

বযাংম্পকং কসবা িাহকরদর কাোকাম্পে কিৌাঁরে কদওোর ম্পনম্পমরত্ত বযাংকসমূহ কদরশর ম্পবম্পভন্ন শহরর এবং শহররর ম্পবম্পভন্ন স্থারন এম্পটএম স্থািন করররে। 

এরি বযাংম্পকং কসবা িাওোর িনয িাহকগনরক দূরবিিী বযাংরক কযরি হে না। িাোড়া, এম্পটএমসমহূ ম্পদরন ২৪ ঘিা ও বেরর ৩৬৫ ম্পদনই চালু 

থারক। ফরল িাহকগণ রাি-ম্পদন, বেররর সকল ম্পদরন এমনম্পক েুম্পটর ম্পদরনও এম্পটএম বুথ কথরক কবশ ম্পকেু কসবা িহণ কররি িাররন। 

বযাংরকর িাহকগণ একম্পট এম্পটএম বুথ কথরক ম্পনম্নবম্পণিি কসবাসমুহ কিরি িাররন: 

ক) টাকা উরত্তালন, 

ে) ইউম্পটম্পলম্পট ম্পবল প্রদান, 

গ) এক একাউি কথরক অনয একাউরি টাকা স্থানান্তর, 

ঘ) একাউরির বযারলন্স কদো, 

ঙ) একাউরির ম্পমম্পন কেটরমি োিারনা। 

ককান ককান এম্পটএম-এর মাধ্যরম নগদ টাকা িমা কদওো ও কচক িমা কদওো যাে। আবার ককান ককান এম্পটএম বুরথ টাকা িমা কদওোর িনয 

আলাদা ম্প রিাম্পিট কমম্পশন থারক যার মাধ্যরমও টাকা বা কচক িমা কদওো যাে। এম্পটএম কমম্পশন কথরক ম্পনধ্িাম্পরি কসবাসমূহ িহরণর িনয বযাংক 

িাহকরদর একম্পট কা ি ও ম্পিন (PIN) প্রদান করর থারক। এই কা িরক এম্পটএম কা ি বা ক ম্পবট কা ি বরল। ম্পিন হল িাররসানাল 

আইর ম্পিম্পফরকশন নাম্বার (Personal Identification Number) বা কগািনীে নম্বর। িাহক ঐ কা িম্পট এম্পটএম-এর ম্পনধ্িাম্পরি স্লরট ঢুম্পকরে 

ম্পিন টাইি করর ঐ সমস্ত কসবা িহণ করর থারকন। এম্পটএম কথরক িাহক ঐ ম্পিন িম্পরবিিনও কররি িাররন। িাোড়া কক্রম্প ট কা ি ও ম্পিন বযবহার 

কররও িাহক এম্পটএম কথরক টাকা উোরি িাররন। বিিমারন বাংলারদরশ ৩,৫০০ এর উির এম্পটএম ররেরে যার মরধ্য  াচ্-বাংলা বযাংরকর ররেরে 

১৮০০ম্পট। 

২। িরেি অফ কসল বা িস (POS) টাম্পমিনাল 

বযাংক ম্পবম্পভন্ন কদাকারন, প্রম্পিষ্ঠারন, কহারটল বা করেরুররি িস টাম্পমিনাল প্রদান করর থারক। িাহক ঐ সমস্ত স্থারন ককনাকাটা বা সাম্পভিস িহণ করর 

িস টাম্পমিনারলর মাধ্যরম ম্পবল প্রদান করর থারকন। িস টাম্পমিনারলর মাধ্যরম ম্পবল িম্পররশারধ্র িনয িাহক িার ক ম্পবট বা কক্রম্প ট কা িম্পট ম্পবরক্রিার 

কারে কদন। ম্পবরক্রিা িস টাম্পমিনারল ঐ কা িম্পট কসাোইি (Swipe) করর বা ইনসাটি করর টাকার অংক টাইি করর "এিার" বাটন চািরল 

বযাংরকর সাভিারর িাহরকর একাউি ক ম্পবট হরে প্রািরকর একাউিরট ঐ িম্পরমাণ টাকা কক্রম্প ট হরে যাে। ক ম্পবট কা ি হরল িাহক ম্পিন ম্পদরে 

কলনরদনম্পট সিন্ন কররন, আর কক্রম্প ট কা ি হরল ম্পিম্পন একম্পট ম্পস্লরি স্বাির করর িা অনরুমাদন কররন। ম্পবরক্রিা ঐ স্বািরম্পট কার ির ম্পিেরন 

অবম্পস্থি িাহরকর স্বািররর সারথ ম্পমম্পলরে কনন। বাংলারদরশ ১৩,০০০ এর উির িস টাম্পমিনাল ররেরে। ম্পদ ম্পসম্পট বযাংক,  াচ্-বাংলা বযাংক, 

নযাশনাল বযাংক, প্রাইম বযাংক, ব্রাক বযাংক প্ররিযরক উরেেরযাগয সংেযক িস টাম্পমিনাল ম্পবম্পভন্ন কদাকান ও প্রম্পিষ্ঠারন স্থািন করররে। 

৩। ইিাররনট বযাংম্পকং 

িাহক ঘরর বা অম্পফরস বরস ইিাররনট বযাংম্পকং এর মাধ্যরম কবশ ম্পকেু বযাংম্পকং কাযিক্রম সিন্ন কররি িাররন। এই সমস্ত সাম্পভিরসর িনয িাহরকর 

একম্পট কম্পিউটার ও ইিাররনট সংরযাগ থাকরি হরব এবং বযাংক কথরক ইিাররনট বযাংম্পকং এর িাসওো ি ম্পনরি হে। িাহক বযাংরকর 

ওরেবসাইরট ম্পগরে "ইিাররনট বযাংম্পকং" আইকরন ম্পিক কররন, অি:ির আই.ম্প  এবং িাসওো ি টাইি করর "ইিাররনট বযাংম্পকং"-এর কমনুরি 

প্ররবশ কররন। এইসব কমনু কথরক িাহক ম্পনম্নবম্পণিি কাযিক্রম সিন্ন কররি িাররবন: 

ক) বযারলন্স কচক করা। 



ে) একাউি কেটরমি কদো বা ম্পপ্রি করা বা  াউনরলা  করা। 

গ) এক একাউি কথরক অনয একাউরি টাকা স্থানান্তর করা। 

ঘ) ইউম্পটম্পলম্পট ম্পবল প্রদান করা। 

ঙ) স্কুল করলি-ম্পবশ্বম্পবদযালরের ম্পফ কদওো। 

চ) োম্পেং কেটমযাি তিরী করা। 

ে) এফ.ম্প .আর কোলা বা ভািারনা । 

ি) এল.ম্পস-র িনয আরবদন করা। 

িাোড়া কচরকর িনয অনরুরাধ্ করা, ককান কচক হাম্পররে কগরল িা "েি কিরমি" করা, ইিাররে করট কচক করা, মদু্রার ম্পবম্পনমে হার কদো, ককান 

একম্পট কচক ম্পিোম্পরং-এর মাধ্যরম ম্পিোর হল ম্পকনা িা কদো, ঋণ সমু্পবধ্ার িনয দরোস্ত করা ইিযাম্পদ কাি সমূহ ইিাররনট বযাংম্পকং এর মাধ্যরম 

সিন্ন করা যাে। উরেেয কয, ইিাররনট বযাংম্পকং-এর মাধ্যরম িাহক নগদ টাকা উরত্তালন বা িমা ম্পদরি িাররন না।  

বাংলারদরশ অরনক বযাংকই এেন ইিাররনট বযাংম্পকং কসবা িাহকরদর প্রদান কররে। এর মরধ্য-  াচ্-বাংলা বযাংক, প্রাইম বযাংক, ব্রাক বযাংক, 

ইোনি বযাংক, ঢাকা বযাংক, ম্পদ ম্পসম্পট বযাংক এর ইিাররনট বযাংম্পকং উরেেরযাগয। 

৪। এস.এম.এস বযাংম্পকং 

এসএমএস বযাংম্পকং-এর িনয বযাংক িার িাহকরক একম্পট ম্পিন প্রদান করর থারক। িাহক ম্পকেু কী-ওো ি ও ঐ ম্পিন বযবহার করর বযাংরকর 

ম্পনধ্িাম্পরি শটি ককার  একম্পট এসএমএস িাোরল বযাংক কথরক িৎিনাৎ ম্পফরম্পি এসএমএস-এর মাধ্যরম িাহকরক প্রিযাম্পশি িথযাবলী িানারনা হে 

বা ম্পনরদিম্পশি কািম্পট করর িা িাহকরক িাম্পনরে কদে। কযমন বযাংরকর "শটি ককা  ৩২২৫" এবং িাহরকর ম্পিন ১২৩৪ হরল িাহক িার করম্পিম্পিকৃি 

কমাবাইল কথরক ম্পনম্নম্পলম্পেি এসএমএস-ম্পট ৩২২৫ নম্বরর িাোরল িাহক িার একাউরির বযারলন্স িানরি িাররবন: 

BAL 1234 

এবং ম্পনম্নবম্পণিি এসএমএস-ম্পট িাোরল উরেম্পেি কমাবাইরলর ম্পবিরীরি ১২০০/- টাকা ম্পবল িম্পররশাধ্ হরে যারব; 

Pay 1234 1200.00 01211223344 

অরনক বযাংকই এসএমএস বযাংম্পকং চালু করররে। িরব এম্পট িাহকরদর কারে কিমন িনম্পপ্রে হরি িাররম্পন। 

৫। এলাটি বযাংম্পকং 

িাহরকর কমাবাইল এলাটি বযাংম্পকং-এর িনয করম্পিিা ি করা থাকরল িার একাউরি যেনই ককান ক ম্পবট বা কক্রম্প ট ট্রানরিকশন হরব, িেনই ঐ 

সংক্রান্ত একম্পট এসএমএস িার ঐ কমাবাইরল চরল আসরব। 

এম্পট িাহরকর একাউরি িাম্পলোম্পি প্রম্পিররারধ্ সাহাযয করর। িাোড়া ম্পবম্পভন্ন ককািানীর কমিকিিারা এর মাধ্যরম িানরি িাররন কেন িারদর 

একাউরি কবিরনর টাকা িমা হল। ম্পবরদশ কথরক আগি করম্পমরটন্স িাহকরদর একাউরি িমা হওোর বািিাও এর মাধ্যরম িাহক িানরি িাররন। 

এম্পট িাহকরদর মারঝ েুবই িনম্পপ্রে। 

৬। আই.ম্পভ.আর (IVR) 

আই.ম্পভ.আর হল "ইিারএকম্পটভ ভরেস ম্পরসিন্স"-এর সংম্পিপ্ত রূি। িাহক কয ককান লযােরফান বা কমাবাইল কফান কথরক বযাংরকর ম্পনম্পদিষ্ট একম্পট 

শটি ককার  কফান কররল আইম্পভআর কলম্পট িহন করর ম্পকেু অিশন কশানারব। কযমন, একাউি সাম্পভিরসর িনয ১ চািনু, কা ি সাম্পভিরসর িনয ২ 

চািনু ইিযাম্পদ। আিম্পন ১ চািরল আইম্পভআর িানারব একাউরির বযারলন্স িানার িনয ১ চািনু, ফাে ট্রান্সফাররর িনয ২ চািনু, কচক বই 

িাওোর িনয ৩ চািনু ইিযাম্পদ। 

আিম্পন ১ চািরল আইম্পভআর কথরক একাউি নম্বরম্পট কফান কথরক এম্পর কদওোর িনয বরল। িারির আিনার আইম্পভআর সাম্পভিরসর িনয প্ররদে 

ম্পিনম্পট এম্পি কদওোর িনয বলরব। একাউি নম্বর ও ম্পিন সম্পেক হরল একাউরির বযারলন্স িরড় কশানারব । 

সিুরাং আইম্পভআর হল এমন একম্পট স্বেংম্পক্রে িিম্পি যার মাধ্যরম একিন িাহক িার লযাে বা কমাবাইল কফান বযবহার করর একম্পট যরন্ত্রর সারথ 

িথয ম্পবম্পনমরের মাধ্যরম িার বযাংক একাউি সম্বরে ম্পকেু িথয িানরি িাররবন বা ককান অনরুরাধ্ কপ্ররণ কররি িাররন বা ম্পকেু কলনরদন সিন্ন 

কররি িাররন।  

 াচ্-বাংলা বযাংক ও ব্রাক বযাংরকর কল কসিাররর মাধ্যরম প্রদত্ত আইম্পভআর সাম্পভিস উরেেরযাগয।  

৭। অন-লাইন বযাংম্পকং 

িমৃ্পথবীর ককান ককান কদরশ অন-লাইন বযাংম্পকং বলরি ইিাররনট বযাংম্পকং-কক বুঝাে। ম্পকন্তু আমারদর কদশ সহ কবশ ম্পবেু কদরশ অন-লাইন বযাংম্পকং 

বলরি একম্পট বযাংরকর সকল শাোসমূহরক কনটওোকি-এর অন্তভূিি করর একম্পট ককার বযাংম্পকং সফটওেযার-এর আওিাে ম্পনরে আসারক কবাঝাে, 

যারি িাহকগণ িার একাউি কয শাোেই থাকুক না ককন, সকল শাো কথরক সকল বযাংম্পকং কাযিযক্রম িম্পরচালনা কররি িাররন। এই বযবস্থারক 

”এম্পন ব্রাি বযাংম্পকং”-ও বলা হে।  



বাংলারদরশ প্রাে সকল বযাংকই অন-লাইন বযাংম্পকং চালু করররে। 

৮। এম-কমাসি 

এম-কমাসি বা কমাবাইল কমাসি হল এমন একম্পট বযাংম্পকং িিম্পি কযোরন িাহক িার কমাবাইল কফান বযবহার করর িার কমাবাইল একাউি কথরক 

টাকা উোরনা, টাকা িমা কদওো, এক একাউি কথরক অনয একাউরি (P2P) টাকা স্থানান্তর করা, ম্পবরদশ কথরক কপ্রম্পরি টাকা িহণ করা, 

কদাকারন ককনাকাটার ম্পবল কদওো, ইউম্পটম্পলম্পট ম্পবল প্রদান করা, মাম্পসক কবিন ও ভািা িহণ করা, সরকারী টযাি প্রদান সহ অনযানয কাি কররি 

িাররন। 

বযাংক কিৃিক ম্পনধ্িাম্পরি কয ককান এরিরির মাধ্যরম KYC (Know Your Customer) ফরম িরূণ কররই অম্পি সহরি একম্পট কমাবাইল 

একাউি কোলা যাে। বযাংক কদরশর সবিত্র কোট কোট কদাকানরক এরিি ম্পহসারব ম্পনরোগ ম্পদরি িারর। এই এরিিরদররক কযাশ িরেি (Cash 

Point) ও বলা হে। িাহকগণ কয ককান এরিরির মাধ্যরম িার একাউরি টাকা িমা কদো বা িার একাউি কথরক টাকা উরত্তালন কররি 

িাররন। ম্পিম্পন বাসাে, অম্পফরস বা গাড়ীরি বরসই কমাবাইল কফান বযবহার করর িার একাউি কথরক অনয কয ককান কমাবাইল একাউরি টাকা 

িাোরি িাররন। 

ম্পবরদরশ অবম্পস্থি বাংলারদশী কলাকিন িারদর আত্মীে-স্বিরনর কমাবাইল নম্বর উরেে করর ঐ একাউরি টাকা িাোরি িাররন। কদরশ অবম্পস্থি 

আত্মীে-স্বিন ম্পনকটস্ত এরিরির কাে কথরক টাকা উরত্তালন কররি িাররন। 

িাহক ককান কদাকান কথরক ম্পকেু ম্পকরন নগদ টাকা না ম্পদরে কমাবাইরলর মাধ্যরম িার একাউি কথরক কদাকানদাররর একাউরি টাকা স্থানান্তররর 

মাধ্যরম ম্পবল িম্পররশাধ্ কররি িাররন। কিমম্পন িাহরকর একাউি কথরক ইউম্পটম্পলম্পট ককািানীর একাউরি টাকা স্থানান্তররর মাধ্যরম একিন িাহক 

ম্পবদুযৎ, কফান, গযাস ও িাম্পনর ম্পবল িম্পররশাধ্ কররি িাররন। 

িাোড়া যথাযথ কিৃিিি কারোনা সমূরহর শ্রম্পমকরদর কবিন, প্রাথম্পমক ম্পশিকরদর কবিন, মমু্পিরযািা ভািা, বেস্ক ভািা ইিযাম্পদ কমাবাইল 

একাউরির মাধ্যরম িম্পররশাধ্ কররি িাররন। 

বিিমারন কযোরন কদরশর মাত্র ১৩ ভাগ কলাক বযাংম্পকং কসবার আওিাে ররেরে, কসোরন ৫৫ ভাগ কলাক কমাবাইল কফান বযবহার কররে। কমাবাইল 

বযাংম্পকং-এর মাধ্যরম কদরশর প্রিযন্ত অিরল বযাংম্পকং কসবা সম্প্রসারণ করর ম্পবশাল িনরগাষ্ঠীরক বযাংম্পকং-এর আওিাে ম্পনরে আসা যারব। ফরল 

অগবধ্ িরথ টাকা কপ্রররণর সকল বযবস্থা বে হরব।  

কমাবাইল বযাংম্পকং বড় ধ্ররণর কলনরদরনর িনয বযবহার করা যাে না। টাকা উোরনা বা িমা কদওোর িনয বযাংক একম্পট সীমা ম্পনধ্িারণ করর কদে। 

িাোড়া ম্পদরন কি বার ও সারা মারস কমাট কিবার কলনরদন করা যারব, িাও বযাংক ম্পনধ্িারণ করর কদে। কযমন একিন িাহক একবারর সরবিাচ্চ 

৫,০০০/- টাকা উোরি বা িমা ম্পদরি িাররবন। ম্পিম্পন ম্পদরন কমাট ৫ বার ম্পকন্তু সারা মারস ২০ বাররর কবশী ঈধ্ংয কলনরদন কররি িাররবন না। 

এই সীমা ম্পনধ্িাররণর মাধ্যরম কমাবাইল বযাংম্পকং এর ঝুাঁম্পক কমারনা সম্ভব হে। 

কমাবাইল একাউরি প্রম্পিম্পট কলনরদরনর িনয িাহক কমাবাইল ককািানী, বযাংক ও এরিিরক একম্পট ম্পফ ম্পদরে থারকন। ফরল কমাবাইল বযাংম্পকং বা 

এম কমাসি িাহরকর িনয সস্তা বযাংম্পকং িদ্বম্পি নে। অনযম্পদরক বযাংরকর িনযও কমাবাইল বযাংম্পকং স্থািন বযে সারিি বযািার।  

বাংলারদরশ ইরিামরধ্য  াচ্-বাংলা বযাংক ও ব্রাক বযাংক কমাবাইল বযাংম্পকং চালু করররে। িারমর মানুষ ইরিামরধ্যই কমাবাইল একাউি েুরল 

কলনরদন শুরু করর ম্পদরেরেন।  াচ্-বাংলা বযাংরকর কমাবাইল বযাংম্পকং ইরিামরধ্য ২ম্পট আন্তিিাম্পিক িরুস্কারও অিিন করররে।  

৯। ই-কমাসি 

ইিাররনরটর মাধ্যরম ম্পিম্পনসিত্র ও কসবা ক্রে-ম্পবক্ররের িিম্পিরক ই-কমাসি বরল। এই িিম্পিরি ম্পবরক্রিা িার ওরেবসাইরট ম্পবক্রেরযাগয সকল 

দ্রবযাম্পদ প্রদশিন করর থারকন। কক্রিা ম্পবরক্রিার ওরেবসাইরট দ্রবযাম্পদর েম্পব, বণিনা ও দাম িহনরযাগয হরল িা ক্রে করার িনয ম্পনবিাচন কররন। 

এভারব ম্পনবিাম্পচি সকল দ্রবযাম্পদ একম্পত্রি করর কক্রিার নাম ম্পেকানা ( কয ম্পেকানাে দ্রবযাম্পদ িাোরি হরব) ম্পলম্পিবি কররন (িরূবিই কক্রিা 

করম্পিম্পিকৃি হরল িার প্ররোিন হে না)। সবরশরষ ক্রেকৃি মালামারলর মলূয িম্পররশারধ্র িনয "কি" বা "কচক আউট" বাটরন ম্পিক কররন। 

িারির কক্রিা িার কক্রম্প ট কা ি বা ক ম্পবট কার ির নাম্বার ও অনযানয ককা  টাইি করর মলূয িম্পররশাধ্ কররন। 

ম্পবরক্রিার ওরেবসাইট কয বযাংরকর সারথ সংযুি, কসম্পটরক একুোম্পরং (Acruiring) বযাংক বরল। কক্রিা কিৃিক প্রদত্ত সকল িথয প্রথরম 

এযাকুোম্পরং বযাংকরক যাে। ইসুযম্পেং বযাংক (অথিাৎ কয বযাংক কক্রিার কা ি প্রদান করররে) যম্পদ একই বযাংক হে, িরব ঐ বযাংক কক্রিার কা ি 

একাউি ক ম্পবট করর িা ম্পবরক্রিা ও কক্রিা দুইিনরকই িানাে এবং ম্পবরক্রিার একাউি কক্রম্প ট করর। যম্পদ ইসুযম্পেং বযাংক ম্পভন্ন হে, কসরিরত্র 

কা িম্পট কয ককািানীর (মাোর কা ি, ম্পভসা, অযারমি, কিম্পবম্পস, ম্প নার, ম্প সরকাভার ইিযাম্পদ) কসোরন অনরুমাদরনর িনয কপ্ররণ কররব। ঐ 

ককািানী িা ইসুযম্পেং বযাংকরক িাোরব। ইসুযম্পেং বযাংক কক্রিার কা ি একাউি ক ম্পবট করর ঐ ককািানীর মাধ্যরম এযাকুোম্পরং বযাংরক িানারব। 

সবরশরষ এযাকুোম্পরং বযাংক ম্পবষেম্পট কক্রিা ও ম্পবরক্রিারক িানারব। এই কিরত্র কয িিম্পিরি এযাকুোম্পরং বযাংক ও ম্পবরক্রিা ইসুযম্পেং বযাংক কথরক 

টাকা িাে, িারক সযারটলমযাি বা ম্পনষ্পম্পত্ত করা বরল।  



উরেম্পেি কা ি ককািানীসমূহ এই সব কলনরদন প্রম্পক্রোকরণ ও ম্পনিম্পত্ত করার িনয ইসুযম্পেং ও এযাকুোম্পরং বযাংক কথরক ম্পফ ম্পনরে থারক। এই 

সমস্ত ম্পফ এড়ারনার িনয ককান ককান কদরশর ককন্দ্রীে বযাংক বা বযাংকসমূহ কিৃিক গম্পেি ককান ককািানী "নযাশনাল কিরমি কগটওরে" স্থািন 

করর। ফরল কদরশর অভযন্তরীন সকল কলনরদন এর মাধ্যরম ম্পনষ্পম্পত্ত করা হে। 

ম্পবরক্রিা যেন িার বযাংক কথরক অনরুমাদন কিরে যান, িেন ম্পিম্পন ওরেবসাইরট উরেম্পেি সমেসীমার মরধ্য কক্রিার ম্পেকানাে দ্রবযাম্পদ িাম্পেরে 

কদন। 

উিরর বম্পণিি ই-কমাসি িিম্পিরি ককনাকাটা োড়াও ম্পবদুযৎ, িাম্পন, গযাস, কফান, স্কুল-করলি-ম্পবশ্বম্পবদযালে এর ম্পফ িম্পররশাধ্ করা যাে। িাোড়া 

কট্রন, বাস, উরড়ািাহাি, ম্পসরনমার/নাটরকর ম্পটরকট ও কহারটল বুম্পকংও করা যাে। 

িরব কযসব ককািানী বা সংস্থার ম্পবল/ম্পটরকট টযাি ই-কমাসি িিম্পিরি িম্পররশাধ্ কররি হরব, কসসব সংস্থার একম্পট ওরেবসাইট থাকরি হরব এবং 

িাহরকর ম্পবল সংক্রান্ত িথযাবলীর একম্পট  াটারবি থাকরি হরব। িাহক ম্পমটার নম্বর বা কফান নম্বর বা করাল নম্বর ম্পদরে কযন িার প্ররদে ম্পবরলর 

িম্পরমান কদেরি িাররন এবং ঐ স্ক্রীণ কথরকই "কি" বাটরন ম্পিক করর উিররাম্পেম্পেি িিম্পিরি ম্পবল িম্পররশাধ্ কররি িাররন, িার বযবস্থা থাকরি 

হরব। এোড়া, ম্পবল িম্পররশারধ্র ির বযাংক কথরক অনরুমাদন িাওোর সারথ সারথ কযন িাহরকর প্ররদে ম্পবল ওরেবসাইরট িম্পররশাম্পধ্ি কদোে, কস 

বযবস্থাও থাকরি হরব। ২০১১ সাল কথরক DESCO এই িিম্পিরি  াচ্-বাংলা বযাংরকর "কিরমি কগটওরে" বযবহার করর ম্পবদুযি ম্পবল িহন 

কররে। 

বাংলারদরশ ইরিামরধ্য  াচ্-বাংলা বযাংক ও ব্রাক বযাংক "কিরমি কগটওরে" স্থািন করর ই-মারচিি ম্পহসারব কদাকান, কহারটল, ইউম্পটম্পলম্পট সংস্থা, 

বাস-কট্রন-উররািাহারির ম্পটরকট ম্পবম্পক্র করর এমন ককািানী, স্কুল-করলি-ম্পবশ্বম্পবদযালে ইিযাম্পদ এরি সংরযাগ করর যারে। 



ইরমইল ম্পক? 

ইরলকট্রম্পনক কমইরলর সংম্পিপ্ত রূি হল ইরমইল যা এমন একম্পট িিম্পি যার মাধ্যরম ম্প ম্পিটাল প্রযুম্পির সাহাযয ম্পনরে মানুষ িরির িরিররর 

সারথ কযাগারযাগ করর থারক। যম্পদও মূলি এম্পট একম্পট কটিট কবস  কম্পমউম্পনরকশান ম্পসরষ্টম ম্পকন্তু প্রযুম্পির আধ্ুম্পনকােরনর ফরল আি এর মাধ্যরম 

এটাচরমি ম্পহরসরব ম্পবম্পভন্ন ফররমরটর ফাইল, েম্পব ম্পকংবা চলমান ম্পভম্প ও িাোরনা সম্ভব। 

অনয কথাে বলরি কগরল এম্পট এমন একম্পট দ্রুি ও ম্পনরািদ কযাগারযাগ বযবস্থা যার মাধ্যরম একিন কনম্পটরিন ইউিার অনযিন কনম্পটরিন 

ইউিাররর কারে ম্পনম্পমরষই িাোরি িারর কয ককান ধ্ররনর ইনফররমশান।  

 

ককন ইরমইল এি িনম্পপ্রে? 

একম্পট ম্পনরীিাে কদো কগরে কয মানষু সরাসম্পর ম্পকংবা ইিারএকম্পটভ ককান ভরেস ম্পসরেরম কয ককান ম্পবষেরক যিটানা সাম্পিরে উিস্থািন কররি 

িারর িার চাইরি ইরমইরল অরনক ভারলাভারব উিস্থািন কররি িারর।  

িাোড়া অনযানয কম্পমউম্পনরকশান ম্পসরেমগুরলার িুলনাে এম্পট একবাররই সস্তা ম্পকন্তু মানসিন্ন কম্পমউম্পনরকশান ম্পসরেম। প্রািরকর সামম্পেক 

অনিুম্পস্থম্পি ম্পকংবা বযস্তিা এই ইরমইল কম্পমউম্পনকশান ম্পসরেরম ককান ম্পবরূি প্রভাব কফলরি িাররনা। 

 
ইরমইরলর সংম্পিপ্ত ইম্পিহাস 

১৯৭০ সারলর ম্পদরক কর টমম্পলনসন কনরটনি অিাররম্পটং ম্পসরেম বযবহার করর কলাকাল ইরমইল ম্পসরেম উদ্ভাবন কররন যা SNDMSG এবং 

READMAIL ম্পহরসরব নামকরন করা হে। ১৯৭১ এর ম্পদরক ম্পিম্পন িনুরাে আরিারনট উিরযাগী একম্পট ইরমইল ম্পসরেম উদ্ভাবন কররন। 

ম্পিনই প্রথম ইরমরলর প্রািিরক ম্পচম্পহৃি করার িনয @ ম্পসম্বল বযবহার কররন যা বিিমান ইরমইল ম্পসরেরম বযবহার হরে থারক।  

এর িরবম্পিি সমে কথরক ক্রমান্বরে MAIL, MLFL, RD, NRD, WRD, MSG, MMDF ও Send Mail সহ ম্পবম্পভন্ন 

কমইম্পলং ম্পসরেম ও োো ি উদ্ভাম্পবি হে। 

 



কম্পিউটার কনটওয়োম্পকিং 

কম্পিউটার কনটওয়োম্পকিং (কনটওয়োকি) হরলা হা িওয়েযার করিারনি ও কিউটাররর সমম্পষ্ট যা কম্পমউম্পনরকশন চযারনল এর মাধ্যরম ইিারকারনরক্ট  

থারক এবং ম্পবম্পভন্ন িথয ও ম্পররসাসি কশয়োর অনরুমাদন করর। কনটওয়োম্পকিং এর মাধ্যরম দুরবিিী কয ককান কম্পিউটারর িথয আদান-প্রদান করা যায়ে। 

কম্পিউটার কনটওয়োম্পকিংরক অরনক সময়ে দূরসিাররর (রটম্পলরযাগারযাগ) ম্পবভাগ বরল ধ্রা হরয়ে থারক। 

 

কম্পিউটার কনটওয়োম্পকিং: ইম্পিহাস 

শুরুর ম্পদরক একাম্পধ্ক কম্পিউটাররর মরধ্য িথয আদানপ্রদারনর কাি মানষুই করি। ১৯৪০ সারলর কসরেম্বরর িিি ম্পস্তবম্পলৎি প্রথম একম্পট 

দূরসিার যন্ত্র বযবহার কররন ম্পনউ হযািসযার এর  টিমাউথ করলি কথরক ম্পনউইয়েরকি িাাঁর িম্পটল সংেযা গননার যরন্ত্রর মরধ্য সংরযাগস্থািরনর 

িরনয। ১৯৬৪ সারল  টিমাউথ এক ম্পবশাল কম্পিউটার বযবস্থার ম্পবিম্পরি বযবহারকারীরদর িনয একম্পট সময়ে ম্পবভম্পিকরন বযবস্থা উদ্ভাবন করর। 

ওই একই সারল কিনাররল ইরলম্পিক ও কবল লযাবররটম্পরর সাহাযযপ্রাপ্ত ম্পকেু গরবষক একম্পট ম্পিম্প ম্পি-৮ কম্পিউটাররক বযবহার কররন কটম্পলরফান 

সংরযাগরক ম্পনয়েন্ত্রণ ও িম্পরচালন করার িনয। ১৯৬৯ সারল লস এরিলস এর কযাম্পলরফাম্পনিয়ো ম্পবশ্বম্পবদযালয়ে, েযানরফার ির এস আর আই, সান্তা 

বারবারার কযাম্পলরফাম্পনিয়ো ম্পবশ্বম্পবদযালয়ে ও উিা ম্পবশ্বম্পবদযালয়ে আরিারনট এর মাধ্যরম ম্পনরিরদর মরধ্য ৫০ ককম্পবম্পিএস (ম্পকরলাম্পবট প্রম্পি কসরকরে) 

গম্পিরি সংরযাগ স্থািন করর। 

 

কনটওয়োকি ম্পক? 

একম্পট কম্পিউটার যেন এক বা একাম্পধ্ক কম্পিউটাররর সারথ সংযুি হরয়ে িথয আদানপ্রদান করর িেন থারক কনটওয়েিাক বরল। কনটওয়েিাক করার 

িনয নযূনিম দুম্পট কম্পিউটার প্ররয়োিন। 

কনটওয়োরকির প্রকাররভদ : 

কনটওয়োরকি সাধ্ারণি ম্পিন ভারগ ভাগ করা যায়ে। 

. LAN 

. MAN 

. WAN 

Local Area Network (LAN): একই ম্পবম্পডং এর মারঝ অবম্পস্থি ম্পবম্পভন্ন কম্পিউটার ম্পনরয়ে গম্পেি কনটওয়োরিরক কলাকাল এম্পরয়ো 

কনটওয়োকি বরল। এই কনটওয়োকি এর  াটা ট্রান্সফার গম্পি ১০এমম্পবম্পিএস। এই কনটওয়োকি এ বযবম্পহি ম্প ভাইসগুরলা হরলা ম্পরম্পিটার, হাব, 

কনটওয়োকি ইিাররফস ইিযাম্পদ। 

Metropolitan Area Network (MAN): একই শহররর মরধ্য অবম্পস্থি করয়েকম্পট লযারনর সমন্বরয়ে গম্পেি ইিাররফসরক বলা হয়ে 

কমরট্রািম্পলটন এম্পরয়ো কনটওয়োকি । এ ধ্ররনর কনটওয়োকি ৫০-৭৫ মাইল িযিন্ত ম্পবস্তৃি হরি িারর। এই কনটওয়োকির  াটা ট্রান্সফার ম্পি  ম্পগগাম্পবট 

িার কসরকে। এ ধ্ররনর কনটওয়োকি এ বযবম্পহি ম্প ভাইস গুরলা হরলা রাউটার, সইুি, মাইরক্রাওরয়েভ এরিনা ইিযাম্পদ। 

WAN (Wide Area Network): দূরবিিী লযানসমরূক ম্পনরয়ে গর ়ে উো কনটওয়োকিরক ওয়োই  এম্পরয়ো কনটওয়োকি বরল। এ ধ্ররনর 

কনটওয়োকি এর  াটা ট্রান্সফার িী  ৫৬ ককম্পবম্পিএস কথরক ১.৫৪৪ এমম্পবম্পিএস। ওয়েযারনর গম্পি ধ্ীরর ধ্ীরর িম্পরবিিন হরে। এ ধ্ররনর 

কনটওয়োরকি বযবম্পহি ম্প ভাইসগুরলা হরলা রাউটার, মর ম, ওয়েযান সইুি ইিযাম্পদ। 

টরিালম্পি : 

একম্পট কনটওয়োরকি কম্পিউটারগুরলা ম্পকভারব সংযুি আরে িার কযাটালগরকই টরিালম্পি বরল । কনটওয়োকি ম্প িাইরনর কিরত্র টরিালম্পি ম্পবরশষ 

ভূম্পমকা রারে। টরিালম্পি ম্পবম্পভন্ন ধ্ররনর হরি িারর কযমন- বাস টরিালম্পি, োর টরিালম্পি, ম্পরং টরিালম্পি,কমশ টরিালম্পি ইিযাম্পদ। নীরচ ম্পবম্পভন্ন 

টরিালম্পিগুরলা কদওয়ো হরলা: 

কনটওয়োকি কযাবল : 

এক কম্পিউটার কথরক অনয কম্পিউটাররর  াটা িাোরনার িনয কয কযাবল বযবহার করা হয়ে থারকই কনটওয়োকি কযাবল বরল । 

কনটওয়োম্পকিং করার িনয ম্পবম্পভন্ন ধ্ররনর কযাবল বযবহার করা হয়ে । কযমন: 



. ককাএম্পিয়োল কযাবল 

. টুযইরে  কিয়োর কযাবল 

. ফাইবার অিম্পটক কযাবল 

. িযাচ কযাবল 

. ইিাররনট ক্রসওভার কযাবল 

ম্পরম্পিটার 

ম্পরম্পিটার হরলা এমন একম্পট ম্প ভাইস যা ম্পসগনযালরক এমম্পিফাই করার িনয বযবহার করা হয়ে। ১৮৫ ম্পমটার দূরে অম্পিক্রম করার আরগই আিম্পন 

একম্পট ম্পরম্পিটার বযবহার করর কসই ম্পসগনযালরক এমম্পিফাই করর ম্পদরল কসম্পট আররা ১৮৫ ম্পমটার অম্পিক্রম কররি িারর। এম্পট কাি করর ওএসআই 

মর ল এর ম্পফম্পিকযাল কলয়োরর। 

হাব 

হাব হরলা একাম্পধ্ক কিাটি ম্পবম্পশষ্ট ম্পরম্পিটার। এম্পট কাি করর ইরলকম্পট্রক ম্পসগনযাল ম্পনরয়ে। কনটওয়োকি এরেস ম্পকংবা কনটওয়োকি এ াোররর মযাক 

এেস ম্পনরয়ে হারবর মাথাবযাথা কনই। এম্পটও কাি করর ওএসআই মর ল এর ম্পফম্পিকযাল কলয়োরর। 

ম্পব্রি 

ম্পব্রি এমন একম্পট ম্প ভাইস যা একাম্পধ্ক কনটওয়োকি কসগরমিরক যুি করর থারক। এম্পট প্রম্পিম্পট কসগরমি ম্পবম্পভন্ন ম্প ভাইরসর ম্পহরসব রাোর িনয 

ম্পব্রম্পিং কটম্পবল তিম্পর করর। ইহা ওএসআই মর ল এর  াটাম্পলংক কলয়োরর কাি করর। 

সইুি 

সইুি হরলা একাম্পধ্ক কিাটি ম্পবম্পশষ্ট ম্পব্রি।ইহা প্রম্পিম্পট কনার র মযাক এরেস এর িাম্পলকা সংরিন করর। ইহা ওএসআই মর ল এর  াটাম্পলংক 

কলয়োরর কাি করর। 

রাউটার 

এক কনটওয়োকি কথরক আররক কনটওয়োরকি  াটা িাোরনার িিম্পিরক বলা হয়ে রাউম্পটং। আর রাউম্পটং এর িনয বযবহুি ম্প ভাইস হরলা রাউটার। ইহা 

ওএসআই মর ল এর কনটওয়োকি কলয়োরর কাি করর। 

কগটওরয়ে 

ম্পবম্পভন্ন ধ্ররনর কনটওয়োকিসমহূরক যিু করার িনয বযবম্পহি ম্প ভাইসম্পট হরলা কগটওরয়ে। ইহা প্ররটাকলরক ট্রান্সরলশন করর থারক। ইহা ওএসআই 

মর ল এর ৭ কলয়োররই কাি করর। 

 

ভাচুিোল প্রাইরভট কনটওোকি বা ম্পভম্পিএন 

ভাচুিোল প্রাইরভট কনটওোকি বা ম্পভম্পিএন হরে এমন একম্পট বযবস্থা যারি িাহক ইিাররনট কক কারি লাম্পগরে একম্পট প্রাইরভট কনটওোকি কথরক 

ক টা ট্রাম্পফক দূরবিিী অনয একম্পট প্রাইরভট কনটওোরকি িাম্পেরে ম্পদরি িারর। এই প্রম্পক্রোে করিিাররট প্রম্পিষ্ঠান গুরলা ম্পবিুল অংরকর অথি সাশ্রে 

কররি িারর। ম্পভম্পিএন বা ভাচুিোল প্রাইরভট কনটওোরকির সংগা ককান ককান বযম্পি এই ভারব ম্পদরে থারকন: 

ম্পভম্পিএন হরে একম্পট প্রাইরভট কনটওোকি যা কটম্পলরফান সাম্পভিস কপ্রাভাই ার প্রদত্ত িাবম্পলক সইুচ  সাম্পকিট এর মাধ্যরম কাি করর এবং ক টা 

িযারকট িম্পরবহরনর সমে সম্পিম্পলি ভারব িযারকট টারনম্পলং অরথনম্পটরকশন এবঙ ক টা এনম্পক্রিশন প্ররটাকল ইিযাম্পদ ককৌশল বযবহার করর। 

িরব ককান  াোলআি সংরযাগ বা ম্পররমাট আযাকরসস সংরযাগ ক টা ট্রাম্পফরকর মাধ্যম ম্পহরসরব যম্পদ ইিাররনট বা অনয ককান কপ্রাভাই াররর 

বযবস্থািনাে চাম্পলি কনটওোকি বযবহৃি হে, িাহরল কসরিরত্র ম্পভম্পিএন প্রযুম্পি বযবহৃি হরে বরল ধ্রর কনওো হরব। এরিরত্র বরল রাো ভারলা 

কয, ইিাররনট ক টা প্রবারহর কবলাে েুব কবম্পশ ম্পনরািত্তা প্রদান কররি িারর না। ম্পকন্তু ম্পভম্পিএন সমাধ্ারন ক টা ট্রাম্পফরকর ম্পনরািত্তা ম্পবষেম্পট কক 

সবিাম্পধ্ক গুরুে কদো হে। এোড়া ক টার সরুিাে ম্পভম্পিএন ম্পবরশষ প্ররটাকল বযবহার করর থারক। 

 



ফায়োরওয়োল (কম্পিউটার কনটওয়োম্পকিং) 

FIREWALL বাইররর আক্রমণ কথরক এক বা একাম্পধ্ক কম্পিউটার কক রিা করার িনয হা িওয়েযার আর সফটওয়েযার এর ম্পমম্পলি প্রয়োস। 

ফায়োরওয়োল এর সবরচরয়ে বহুল বযবহার কলাকাল এম্পরয়ো কনটওয়োকি এর কিরত্র। িথয ম্পনরািত্তা রিাও এর কারির অংশ। ফায়োর ওয়োল হল এক 

ম্পবরশষ ম্পনরািত্তা বযাবস্থা িারি এক কনটওয়োরক কথরক আররক কনটওয়োররক  াটা প্রবাহ ম্পনয়েন্ত্রণ করা যায়ে। দুই কনটওয়োররকর মারঝ এই 

ফায়োরওয়োল থারক। িারি এক কনটওয়োরক কথরক আররক কনরটায়োররক ককারনা  াটা িম্পরবাম্পহি হরল কসম্পটরক অবশযয়ে ফায়োরওয়োল অম্পিক্রম 

ককাররি হয়ে। ফায়োরওয়োল িার ম্পনওন অনসুারর কসই  াটা নীম্পরিা করর কদরে এবং যম্পদ কদরে কি কস  াটা ওই গন্তরবয িাওয়োর অনমুম্পি আরে 

িাহরল কসম্পটরক কিরি কদয়ে। আর িা না হরল কসম্পটরক ওোরন আটরক রারে বা িম্পরিযাগ করর। vccvম্পসরস্কা রাউটাররই এেন ম্পবে -ইন ম্পসরস্কা 

ios ফায়োরওয়োল িাওয়ো যায়ে। 

 

ওয়োই ফাই 

ওয়োই ফাই হল ওয়োই ফাই এলারয়েরন্সর বাম্পণিয-ম্পচহ্ন বা কট্র মাকি । আই ই ই ই ৮০২.১১ আদরশির িারহীন স্থানীয়ে এলাকা কনটওয়োকি বা 

অয়েযাররলস কলাকাল এম্পরয়ো কনটওয়োকি ( ম্পেউ এল এ এন) ম্প ভাইস ব্রযাে করার িনয উৎিাদনকারীরা এই বাম্পণিয-ম্পচহ্ন বযবহার করর। এেন 

িযিন্ত সবরচরয়ে কবম্পশ বযবহৃি  ম্পেউ এল এ এন িাশ হল আই ই ই ই ৮০২.১১। ওয়োই ফাই শব্দম্পট প্রায়েই আই ই ই ই ৮০২.১১ এর প্রম্পিশব্দ 

ম্পহরসরব বযবহৃি হয়ে। 

ওয়োই ফাই এলারয়েন্স হল একম্পট ম্পবশ্ববযিী প্রম্পিষ্ঠারনর দল যা  ম্পেউ এল এ এন প্রযুম্পি ম্পবস্তার করর এবং ইরিররারিরাম্পবম্পলম্পটর আদশি সমম্পন্বি 

ম্প ভাইসরক প্রিযয়েন করর। ইরিররারিরাম্পবম্পলম্পট হল িথয ম্পবম্পনময়ে ও বযবহার করার িমিা। অরনক সময়ে েরচ কমারনার িনয সকল ৮০২.১১-

উিরযাগী ম্প ভাইস ওয়োই ফাই এলারয়েন্স প্রিযয়েরনর িনয কদয়ো হয়ে না। ককান ম্প ভাইরস ওয়োই ফাই লরগা না থারক মারন এই না কয ম্প ভাইসম্পট 

ওয়োই ফাই সমথিন করর না। 

সাধ্ারণি সকল লযােি, কিম্পররফরাল ম্প ভাইস, ম্পপ্রিার, স্মাটি কফান, এম ম্পি থ্রী কিয়োর, ম্পভম্প ও কগম কনরসাল এবং বযম্পিগি কম্পিউটারর 

বযবহার করা যায়ে। 

 

ওরয়েব ব্রাউিার 

ওরয়েব ব্রাউিার হরলা এমন একম্পট সফটওয়েযার যার মাধ্যরম একিন বযবহারকারী কযরকারনা ওরয়েবরিইি, ওয়োডি ওয়োই  ওরয়েরব অথবা কলাকাল 

এম্পরয়ো কনটওয়োরকি অবম্পস্থি ককারনা ওরয়েবসাইরটর কযরকারনা কলো, েম্পব এবং অনযানয িরথযর অনসুোন,  াউনরলা  ম্পকংবা কদেরি িাররন। 

ককারনা ওরয়েবসাইরট অবম্পস্থি কলো এবং েম্পব একই অথবা ম্পভন্ন ওরয়েবসাইরটর সারথ আন্তসংযুি (হাইিারম্পলঙ্ক ) থাকরল একম্পট ওরয়েব ব্রাউিার 

একিন বযবহারকারীরক দ্রূি এবং সহরি এইসকল ম্পলরঙ্কর মাধ্যরম ম্পবম্পভন্ন ওরয়েবসাইরট অবম্পস্থি অসংেয ওরয়েবরিইরির সারথ িথয আদান-

প্রদারন সাহাযয করর। এভারব ওরয়েবরিরির ম্পভিরকার কলো, েম্পব, ম্পভম্প ও ইিযাম্পদর মরধ্য চলাচল করারক ব্রাউম্পিং বরল। 

বযম্পিগি কম্পিউটাররর িনয ম্পবদযমান উরেেরযাগয ওরয়েব ব্রাউিাররর মরধ্য আরে মাইরক্রাসফট ইিাররনট এিরিারার, কমাম্পযলা ফায়োরফি, 

অযরিল সাফাম্পর, কনটরস্কি এবং ওরিরা (আগে ২০০৬ নাগাদ ম্পবশ্ববযািী িারদর িনম্পপ্রয়েিার অধ্ঃক্রম অনযুায়েী) প্রভৃম্পি। 

 

হাইিার কটিট মাকি আি লযািরুয়েি (এইচম্পটএমএল) 

হাইিার কটিট মাকি আি লযািরুয়েি (অথবা এইচম্পটএমএল, ইংররম্পি: Hyper Text Markup Language) হরলা একম্পট ফমিযাট 

যারি ম্পবম্পভন্ন প্রকাররর ফমিযাম্পটং ও হাইিারম্পলংক বযবহার করা যায়ে। ইিাররনরট, িথা ওরয়েবসাইরট এইচ ম্পট এম এল সবরচরয়ে কবম্পশ বযবহৃি হয়ে। 

এই ফাইরলর এিরটনশন .htm অথবা .html উভয়েই হরি িারর। এরি ম্পবম্পভন্ন টযাগ বযবহার করর ম্পবম্পভন্ন ফমিযাম্পটং, অবরিক্ট ও ম্পলংক 

প্রকাশ করা করা হয়ে। html এর সবিরশষ ভাসিন হরলা html 5 যার উন্নয়েন কাি এেরনা অসিূণি। html 5 এ ওরয়েবসাইরট 

অম্প ও,ম্পভম্প ও কযাগ করার িনয নিুন আদশি(েযাো ি) কযাগ করা হরয়েরে। 

 

ওয়োডি ওয়োই  ওরয়েব (WWW) 

ওয়োডি ওয়োই  ওরয়েব (সংম্পিপ্তরূি ম্পদ ওরয়েব) হল ইিাররনট ম্পদরয়ে দশিনরযাগয আন্তঃসংরযাগকৃি িথযাম্পদর একম্পট ভাণ্ডার। একম্পট ওরয়েব 

ব্রাউিাররর সহায়েিা ম্পনরয়ে একিন দশিক ওরয়েবিািা বা ওরয়েবরিি কদেরি িারর এবং সংরযাগ বা হাইিারম্পলঙ্ক বযবহার করর ম্পনরদিশনা িহণ ও 

প্রদান কররি িারর। 



ইিাররনরটর মাধ্যরম িরিররর সারথ যুি হাইিার কটিট  কুরমিগুরলা ম্পনরয়ে কাি করার িম্পক্রয়োয়ে ওয়োড ওয়োই  ওরয়েব নারম িম্পরম্পচি। 

হাইিার ম্পলংরকর সাহারযয ওরয়েব ব্রাউিাররর মাধ্যরম, ওরয়েব কিইি কদো যায়ে, যা কটিট, ম্পচত্র, ম্পভম্প ও ও অনযানয মাম্পিম্পমম্প য়ো সমৃি হরি 

িারর। ১৯৮৯ সারলর মারচি ইংররি িদাথিম্পবদ ম্পটম বানিাস ম্পল, বিিমারন ম্পযম্পন ওয়োণ্ডি ওরয়েব কনরসাম্পটিয়োরমর  াইররক্টর, িবূিবিিী হাইিাররটিট 

ম্পসরেম হরি ধ্ারণা ম্পনরয়ে, কয প্রস্তাবনা কলরেন িা হরিই উিম্পত্ত ওয়োড ওয়োই  ওরয়েরবর। িরবিিীরি এ কারি ম্পল'র সারথ কযাগ কদন কবলম্পিয়োন 

ম্পবজ্ঞানী রবাটি কাইম্পলয়োউ। এসময়ে িারা উভরয়েই সইুিারলযারের কিরনভায়ে কসরনি কমিরি ম্পেরলন। ১৯৯০ এর ম্প রসম্বরর িারদর প্রকাম্পশি এক 

প্রস্তাবনায়ে িারা উরেে কররন,“ হাইিাররটিট্-কক ম্পলংক ও ওরয়েব হরি নানম্পবধ্ িরথযর সংিরহর মাধ্যম ম্পহরসরব বযবহার করর একিন 

বযবহারকাম্পর িার মম্পিিমাম্পফক ওরয়েব িম্পরভ্রমণ কররি িাররব।” 

বিিমান ইিাররনট সংরযারগর মাধ্যরম সংযুি হরয়ে, অনযানয ওরয়েব সাইট তিম্পর হরয়েম্পেল, সারা ম্পবশ্ববযািী, ক ারমইন এর নাম ও এইচম্পটএমল 

এর কিরত্র আন্তিিাম্পিক মান স্থাম্পিি হরয়েম্পেল। িেন কথরকই বানিাস ম্পল ওরয়েব োো ি এর বযািারর িার সম্পক্রয়ে ভূম্পমকা িালন কররন(রযমন, 

ওরয়েব কিইি্ তিরীরি ককান মাকিআি ভাষা বযবহার করা হরব)। সাম্প্রম্পিক কারল ম্পিম্পন আওয়োি িুরলরেন Semantic ওরয়েব এর বযািারর। 

ওয়োডি ওয়োই  ওরয়েব সহরি বযবহার কযাগয ও সাবলীল িম্পক্রয়োয়ে ইিাররনরটর মাধ্যরম িথয সমূরহর প্রসার বা ম্পবস্তৃম্পি ঘম্পটরয়েরে। আর এভারবই 

িারা ইিাররনটরক িনম্পপ্রয়ে কররি গুরুেবহ ভূম্পমকা কররেরেন। অরনক সময়ে সাধ্ারণি এরদর অথিরক গুম্পলরয়ে কফলা হয়ে যম্পদও ইিাররনট কেনই 

ওয়োডি ওয়োই  ওরয়েরবর প্রম্পিশব্দ নয়ে। ওরয়েব হল মলূি ইিাররনরটর উির ম্পভম্পত্তকরর গর ়ে ওো একটা এম্পিরকশন মাত্র। 

ওরয়েব কযভারব কাি করর 

ওরয়েব কিি কদোর প্রম্পক্রয়ো সাধ্ারণি ককান ব্রাউিারর ইউআরএল টাইি করা বা ককান িািা হরি হাইিারম্পলঙ্ক অনসুররণর মাধ্যরম শুরু হরয়ে 

থারক। এরির ওরয়েব ব্রাউিার কযাগারযাগ স্থািরনর লরিয ধ্ারাবাম্পহকভারব ম্পকেু বািিা প্রদান শুরু করর। এর ফলশ্রুম্পিরি িম্পররশরষ িািাম্পট 

দশিনরযাগয হরয়ে ওরে। 

প্রথরমই ইউআরএল এর সাভিার নারমর অংশম্পট আইম্পি এযারেস ধ্ারণ করর। এিনয এম্পট একম্পট ম্পবশ্বিনীন ইিাররনট  াটারবস বা িথযভাণ্ডার 

বযবহার করর যা ক ারমইন কনম ম্পসরেম নারম িম্পরম্পচি। এই আইম্পি ম্পেকানাম্পট ওরয়েব সাভিারর  াটা িযারকট কপ্রররণর িনয িরুরী। 

এরির ব্রাউিার ম্পনম্পদিষ্ট ম্পেকানাম্পটরক একম্পট এইচম্পটম্পটম্পির আরবদন িানায়ে ওরয়েব সাভিাররর কারে। সাধ্ারণ ককান ওরয়েব কিরির কবলায়ে, িািাম্পটর 

এইচম্পটএমএল কলোর িনয শুরুরি আরবদন িানারনা হয়ে। এরির ওরয়েব ব্রাউিারম্পট েম্পবসহ অনযনয প্ররয়োিনীয়ে ফাইরলর িনয আরবদন কিৌরে 

কদয়ে। 

ওরয়েব সাভিার কথরক আরবদনকৃি ফাইলসমহূ িাবার ির ওরয়েব ব্রাউিারম্পট এইচম্পটএমএল, ম্পসএসএস ও অনযানয ওরয়েব লযািরুয়েি অনযুায়েী 

িািাম্পটরক ম্পস্ক্ররন সাম্পিরয়ে কফরল। অম্পধ্কাংশ ওরয়েব িািাগুরলারি ম্পনিস্ব হাইিারম্পলঙ্ক থারক যারি সংম্পেষ্ট অনযনয িািা এবং  াউনরলা সহ 

অনযনয প্ররয়োিনীয়ে লিয উরেম্পেি থারক। এই প্ররয়োিনীয়ে ও িরষ্পর সংযিু হাইিারম্পলঙ্কগুরলার সমুম্পষ্টই ওরয়েব নারম িম্পরম্পচি। ম্পটম বানিাসি-ম্পল 

সবিপ্রথম এরক ওয়োডি ওয়োই  ওরয়েব নারম নামাম্পঙ্কি কররন।  

URL 

ইউম্পনফমি ম্পররসাসি কলারকটর (URL) ইিাররনরট একম্পট নম্পথ অথবা একম্পট সাভিাররর ম্পেকানা প্রদশিন করর। একম্পট ইউআরএরলর সাধ্ারণ 

কাোরমা টাইি কর অনসুারর িম্পরবিিন করর এবং আকার িম্পররষবারি সাধ্ারণি: //Hostname:Port/Path/Page#Mark 

যম্পদও সমস্ত উিাদান সবসময়ে প্ররয়োিন কবাধ্ করা হয়ে না। একম্পট URL একম্পট FTP ম্পেকানা, একম্পট WWW (HTTP) ম্পেকানা, একম্পট 

ফাইল ম্পেকানা অথবা একম্পট ই-কমইল ম্পেকানা।  

HTTP 

হাইিাররটিট স্থানান্তর কপ্রারটাকলম্পট হরলা WWW সাভিাররর (আরয়োিক) এবং ব্রাউিার (িারয়েি) এর মরধ্য WWW নম্পথর কপ্রররণর একম্পট 

করক ি ।  

FTP 



FTP ফাইল স্থানান্তর কপ্রারটাকরলর িনয দাাঁ ়োয়ে এবং ইিাররনরট ফাইরলর িনয প্রমাণ স্থানান্তর কপ্রারটাকল। একম্পট FTP সাভিার ইিাররনরট 

একম্পট গণক যরন্ত্র একম্পট অনষু্ঠান সংরযাগ করর হরি কযম্পট িম্পমরয়ে রারে ফাইল FTP এর সাহারযযর সরি কপ্ররণ কর। FTP এর সময়ে এবং 

 াউনরলা  ইিাররনট ফাইল, কপ্ররণ করার িনয দাম্পয়েেশীল HTTP (Hypertext স্থানান্তর কপ্রারটাকল) সংরযাগ বযবস্থািনা কিাগান কদয়ে 

এবং  াটা WWW সাভিার এবং িারয়েরির মরধ্য স্থানান্তর করর।  

 

 াটা কোররিঃ 

 াটা কোররি বলরি  াটা িমা(store) রাোর ম্পবম্পভন্ন উিােরক কবাঝাে। হা ি-োইভস, ফ্ল্যাশ কমমম্পর, অম্পেকাল ম্পমম্প ো এবং অস্থােী র যাম 

কোররি এর অন্তিভুি। ম্পনম্পদিষ্ট ককান  াটা কোররি িেি করার কিরত্র ম্পবম্পভন্ন ম্পিম্পনরসর প্রম্পি কেোল রােরি হে। উদাহরণস্বরূি, কযসব  াটা 

ম্পনেম্পমি আদান-প্রদান ম্পকংবা িম্পরবিিন করা হরব কসগুরলা হা ি-োইভ বা ফ্ল্যাশ কমমম্পররি রাো ভারলা। কারণ এধ্ররণর ম্পমম্প ো দ্রুি  াটাে 

প্ররবশ এবং প্ররোিনমি  াটা সরারনা বা িম্পরবিিন করার সরুযাগ আরে। আবার আকিাইভ  াটা মলুি অম্পেকাল ম্পমম্প োে(রযমনঃ ম্পসম্প  বা 

ম্প ম্পভম্প ) িমা করার সরুযাগ ররেরে। কারণ এধ্ররণর  াটা িম্পরবিিরনর প্ররোিন হে না। এোড়া অম্পেকাল ম্প রস্ক  াটার দীঘিস্থােীিা হা ি-

োইরভর কথরকও কবম্পশ হওোর আকিাইরভর কিরত্র এম্পটই কবশী বযবহৃি হরে থারক  

 

 াটা ম্পসম্পকউম্পরম্পটঃ 

 াটা ম্পসম্পকউম্পরম্পট বলরি কম্পিউটাররর  াটারক রিা করারক কবাঝাে। অরনরক ম্পনিস্ব ম্পকংবা ম্পবিরনস সংক্রান্ত মলূযবান িথয িারদর কম্পিউটারর 

িমা করর রারে। িাই এসব িরথযর কগািনীেিা এবং অেেিা রিার িনয ম্পবম্পভন্ন িদরিি কনো উম্পচি। কযমনঃ মলূ করেকম্পট িদরিরির মরধ্য 

প্রথমি, কম্পিউটারর একম্পট ফাোরওোল ইন্সটল করা থাকরি হরব যারি অননুরমাম্পদি ককউ কম্পিউটারর ঢুকরি না িারর। ম্পদ্বিীেি, 

অনলাইরনর মাধ্যরম বযাম্পিগি  াটা কশোররর সমে এনম্পক্রিশন করর করা উম্পচি। িৃিীেি, এম্পট েুবই গুরুেিূণি কয প্ররোিনীে সমস্ত  াটার 

বযাক-আি রাো যারি প্রাইমারী কোররি ম্প ভাইস ককান কাররণ নষ্ট হরে কগরল কযসব  াটা উিার করা যাে। 

 

কম্পিউটার ভাইরাস ম্পক? 

কম্পিউটার ভাইরাস হল এক ধ্ররণর কম্পিউটার কপ্রািাম যা বযবহারকারীর অনমুম্পি বা ধ্ারণা ো ়োই ম্পনরি ম্পনরিই কম্পি হরি িারর। একম্পট 

ভাইরাস এক কম্পিউটার কথরক অির কম্পিউটারর কযরি িারর ককবলমাত্র যেন আক্রান্ত কম্পিউটাররক স্বাভাম্পবক কম্পিউটারম্পটর কারে ম্পনরয়ে 

যাওয়ো হয়ে। 

ভাইরাস আক্রমরনর কফুল ম্পক ম্পক ? 

 ম্পিম্পস কস্লা হরে যাওো 

 হাং এর সমসযা হওো 

  াটা নষ্ট হওো,  

 িথয চুম্পর হওো 

 হা ি ম্প স্ক এর িােগা দেল হওো 

 অবাম্পিি কমরসি কদোরনা 

 কম্পিউটার ওরিন হরি সমে কনো 

 এরর ম্পররিাটি কদোরনা  

 ফাইল নষ্ট হরে যাওো 

 ইিাররনট কস্লা হরে যাওো 

 টাস্ক মযারনিার কাি না করা 

 কররাল িযারনল কাি না করা ইিযাম্পদ । 



 

হযাম্পকং ম্পক? 

হযাম্পকং একম্পট প্রম্পক্রয়ো কযোরন ককউ ককান তবধ্ অনমুম্পি ো ়ো ককান কম্পিউটার বা কম্পিউটার কনটওয়োরকি প্ররবশ করর। যারা এ হযাম্পকং করর িারা 

হরে হযাকার। এসব কথা কিামরা প্রায়ে সবাই িান। আমরা প্রায়ে সবাই িাম্পন হযাম্পকং বলরি শুধ্ু ককান ওরয়েব সাইট হযাম্পকং আবার অরনরকর ধ্ারনা 

হযাম্পকং মারন শুধ্ু কম্পিউটার বা কম্পিউটার কনটওয়োকি  হযাক করা, আসরল ম্পক িাই? না আসরল িা না। হযাম্পকং অরনক ধ্ররনর হরি িারর। 

কিামার কমাবাইল কফান, লযাে কফান, গাম্প ়ে ট্রযাম্পকং, ম্পবম্পভন্ন ইরলিম্পনি ও  ম্প ম্পিটাল যন্ত্র তবধ্ অনমুম্পি ো ়ো বযবহার কররল িা ও হযাম্পকং এর 

আওিায়ে ির ়ে।  হযাকাররা সাধ্ারনি এসব ইরলকট্রম্পনি যরন্ত্রর ত্রুম্পট কবর করর িা ম্পদরয়েই হযাক করর। 

হযাকার কক বা ম্পক? 

কয বযাম্পি হযাম্পকং practice করর িারকই হযাকার বরল। এরা কয ম্পসরেম হযাম্পকং কররব ঐ ম্পসরেরমর গেন, কাযি প্রনালী, ম্পকভারব কাি করর 

সহ সকল িথয িারন। আরগ কিা কম্পিউটাররর এি প্রচলন ম্পেলনা িেন হযাকার রা কফান হযাম্পকং করি। কফান হযকার কদর বলা হি 

Phreaker এবং এ প্রম্পক্রয়ো কক বলা হয Phreaking । এরা ম্পবম্পভন্ন কটম্পলকমম্পনরকশন ম্পসরেমরক হযাক করর ম্পনরির প্ররয়োিরন বযাবহার 

করি। ম্পচম্পহ্নি  করা হয়ে Hat বা টুম্পি ম্পদরয়ে। 

ম্পিন প্রকাররর হযকার ররয়েরেঃ 

 White hat hacker 

 Grey hat hacker 

 Black hat hacker  



 

ইিাররনট 

আন্তিিাল বা ইিাররনট (ইংররম্পি: Internet ইন টার্ রনট্ ) হল সারা িমৃ্পথবী িুর ়ে ম্পবস্তৃি, িরিররর সারথ সংযুি অরনকগুরলা কম্পিউটার 

কনটওয়োরকির সমম্পষ্ট যা িনসাধ্াররণর িনয উনু্মি এবং কযোরন আইম্পি বা ইিাররনট প্ররটাকল নারমর এক প্রামাণয বযবস্থার মাধ্যরম  যাটা 

আদান-প্রদান করা হয়ে। এোরন উরেে করা প্ররয়োিন কয অরনরক ইিাররনট এবং ওয়োডি ওয়োই  ওরয়েবরক সমাথিক শব্দ ম্পহরসরব গণয কররলও 

প্রকৃিিরি শব্দদ্বয়ে ম্পভন্ন ম্পবষয়ে ম্পনরদিশ করর। 

ইিাররনট ইিাররনট্ওয়োকি(internetwork) এর সংম্পিপ্ত রূি। এটা ম্পবরশষ কগটওরয়ে বা রাউটাররর মাধ্যরম কম্পিউটার কনটওয়োকিগুরলা 

এরক-অিররর সারথ সংরযাগ করার মাধ্যরম গম্পেি হয়ে। ইিাররনটরক প্রায়েই কনট বলা হরয়ে থারক। যেন সিূণি আইম্পি কনটওয়োরকির আন্তিিাম্পিক 

ম্পসরেমরক উরেে করা হয়ে িেন ইিাররনট শব্দম্পটরক একম্পট নামবাচক ম্পবরশষয মরন করা হয়ে। 

ইিাররনট এবং ওয়োডি ওয়োই  ওরয়েব তদনম্পিন বিৃিায়ে প্রায়েই ককান িাথিকয ো ়ো বযবহৃি হয়ে। যাইরহাক, ইিাররনট এবং ওয়োডি ওয়োই  

ওরয়েব একই নয়ে। ইিাররনরটর হা িওয়েযার এবং সফ্টওয়েযার িম্পরকাোরমা কম্পিউটারসমরূহর মরধ্য একম্পট আন্তিিাম্পিক িথয কযাগারযাগ বযবস্থা 

স্থািন করর। ম্পবিরীরি, ওরয়েব ইিাররনরটর মাধ্যরম প্রদত্ত িম্পররষবাগুম্পলর একম্পট। এটা িরিরসংযুি কাগিিত্র এবং অনযানয সিদ সংিরহর, 

হাইিারম্পলংক এবং URL-দ্বারা সংযিু। 

 

ইরারনট ও এিট্রারনট 

একম্পট প্রম্পিষ্ঠারনর অভযন্তরীন কযাগারযারগর িনয বযবহৃি কনটওয়োকি ম্পসরেমরক ইরারনট বলা হয়ে। যা ককবল সংম্পেষ্ট প্রম্পিষ্ঠারনর কমিীরা বযবহার 

কররি িারর। ইিাররনরট  কয ককউ প্ররবশ কররি িারর। ম্পকন্তু ইরারনরট সংম্পেষ্ট প্রম্পিষ্ঠারনর কমিী বযিীি আর কাররা প্ররবশাম্পধ্কার থারক না। ধ্রা 

যাক একম্পট বৃহৎ ককািানী যার আম্পফস কদরশর ম্পবম্পভন্ন ম্পবভাগীয়ে সদরর এবং কদরশর বাইরর আররা করয়েকম্পট কদশবযািী ম্পবস্তিৃ । এই ককািানী 

প্রম্পিম্পট অম্পফরসই লযান ররয়েরে এবং কদরশ ও কদরশর বাইরর এই লযানগুরলা একম্পট আররকম্পটর সারথ যুি। এই ধ্ররনর লযানরক ওয়োন বলা 

হয়ে।িরব িাথিকয হরে, এই ওয়োরনর একম্পট অংশ বা ম্পররসাসি (রযমন-আম্পথিক ম্পহসাব, প্রশাসন, বযবস্থািনা, বযবসাম্পয়েক ককৌশল ইিযাম্পদ) অিযন্ত 

সরুম্পিি থারক। িাসওয়ো ি বযবহার করর শুধ্ু ককািানীর ম্পনিস্ব কলাকিন এসব ম্পররসাসি বযবহার কররি িারর।ককািানীর সরুম্পিি 

ম্পররসাসিসংবম্পলি এই কনটওয়োকি অংশম্পটরক বলা হয়ে ইরারনট(Intranet)। ইিাররনরটর মরিাই সম্প্রম্পি ইরারনটও বযািক িনম্পপ্রয়েিা কিরয়েরে। 

ককান ককািাম্পনর ওয়োরনর একম্পট ম্পনম্পদিষ্ট অংশ বা এর ম্পররসাসি সকরলর িনয উনু্মি থাকরি িারর। এসব উনু্মি ম্পররসারসির মরধ্য থাকরি িারর 

ককািানী কপ্রাফাইল, প্ররিক্ট এবং কপ্রািাম, কশয়োর েযাটাস, বাৎসম্পরক প্রম্পিরবদন ইিযাম্পদ।ককািানীর ওরয়েব সাইরটর মাধ্যরম সাধ্ারণ ইউিাররা 

এসব িথয কদেরি িারর বা  াউনরলা  করর সংরিণ কররি িারর। ওয়োরনর এ ধ্ররনর উনু্মি অংশরক বরল। 

 

IP address বা Internet Protocol (IP) address 

ইিাররনট প্ররটাকল অযারেস বা ইিাররনট প্ররটাকল ম্পেকানা ( IP address বা Internet Protocol (IP) address ) হল 

একম্পট সংেযাগি কলরবল যা ককান কম্পিউটার কনটওয়োরকি যুি প্রম্পিম্পট ককৌশল বা ম্প ভাইরসর িনয ম্পনধ্িাম্পরি কযোরন কনটওয়োরকির কনা  গুরলা 

কযাগারযারগর িনয ইিাররনট প্ররটাকল বযবহার করর ।[১] ইিাররনট প্ররটাকল অযারেরসর প্রধ্ান কাি মলুি দুম্পট:রহাে অথবা কনটওয়োকি 

ইিাররফস সনাি করা এবং অবস্থান েুরি কবর করা। 

ম্পটম্পসম্পি/আইম্পি িম্পরকল্পনাকারীরা ইিাররনট প্ররটাকল ম্পেকানারক ৩২ম্পবরটর নম্বর ম্পদরয়ে প্রকাশ কররম্পেরলন এবং এই িদ্বম্পিম্পট ইিাররনট প্ররটাকল 

ভাসিন ৪ নারম িম্পরম্পচি যা এেনও বযবহৃি হরে।িরব ইিাররনরটর বযবহার অস্বাভাম্পবক ভারব কবর ়ে যাওয়োয়ে এবং অবযবহৃি অযারেস ম্পদন ম্পদন 

কমরি থাকায়ে ১৯৯৫ সরন [২] নিুন একম্পট অযারেম্পসং িদ্বম্পি(আইম্পিম্পভ৬) চালু করা হয়ে কযোরন প্রম্পিম্পট অযারেসরক প্রকাশ করার িনয ১২৮ম্পবট 

নম্বর বযবহৃি হয়ে এবং িরবিিীরি ১৯৯৮ সারল আরফম্পস ২৪৬০ এ িা মারনািরযাগী করা হয়ে।[৩] ইিাররনট প্ররটাকল অযারেস গুরলারক কোর 

করার িনয বাইনারী নম্বর িদ্বম্পি বযবহার করা হরলও এম্পট প্রকাশ করার িনয সাধ্ারণি মানুরষর িেনরযাগয সরঙ্করি বযবহার করা হয়ে,উদাহরণ 

স্বরুি বলা যায়ে,180.210.130.13(আইম্পিম্পভ৪) এবং 2001:db8:0:1234:0:567:1:1(আইম্পিম্পভ৬)। 

 


