
Training Course on Internet & Troubleshooting 2018 

প্রশলক্ষণ ূশি 
১ম শদন   

অশধবেলন 
নং 

ময় শেয়েস্ত্ত শরবোস োসন/োয়ক 

 ০৯.০০-০৯.৩০  ররশিবেলন োইবেরীয়োন 
০১ ০৯.৩০-১০.৩০  উববোধনী অনুষ্ঠোন 

প্রশলক্ষবণর গুরুত্ব এেং প্রশলক্ষণ ম্পশকসত মোনশক 
প্রস্তুশত। 

মোশরিোক 
শরিোক(প্রলোন  অথস) 

০২ ১০.৩০-১১.৩০  যুে উন্নয়ন অশধদপ্তবরর োশেসক যুে কোযসক্রম  মোশরিোক 
শরিোক(প্রলোন  অথস) 

 ১১.৩০-১১.৪৫  িো-শেরশত।  
 

০৩ ১১.৪৫-০১.০০  োরস্পশরক শরশিশত  প্রশলক্ষবণর উবেশ্য েণসনো। অধযক্ষ 
 ০১.০০-০২.৩০  নোমোি  দুুবরর খোেোর শেরশত। 

  
০৪ ০২.৩০-০৩.৪৫ How to connect to the Internet. 

Networks basics, The uses of the network, How 

networks are structured, Network Media & 

Hardware, Requirements for Network. 

 

০৫ ০৩.৪৫-০৫.০০ About NIC (Network Interface Card), 
Repeater, Hub, Switch, Router. 
About twisted pair cable, coaxial cable, fiber 

optic cable, RJ45 connector, Cabling (straight, 

cross) 

 

-   ০৫.০০-  িো-িবক্রর মোধযবম শদবনর অশধবেলন মোশপ্ত।  
 

২য় শদন                                                

অশধবেলন নং ময় শেয়ে শরবোস োসন/োয়ক 
 ০৯.০০-০৯.৩০  ুনরোবোিনো রকোস রকো-অশডসবনটর 
০৬ ০৯.৩০-১০.৪৫ What is Browsing? Describe different 

Browsing Software (Mozilla Firefox / Google 
Chrome/ Internet Explorer /Opera). 

 

-  ১০.৪৫-১১.০০  িো-শেরশত   
০৭ ১১.০০-১২.১৫ Browsing Different Web Sites: DYD, PMO, 

MOF, MOPA website, social networking; face 

book, Youtube.  

 

০৮ ১২.১৫-০১.৩০ Settings of a browser. 
(File download location, default a homepage 
etc.)  

 

-  ০১.৩০-০২.৩০  নোমোি  দুুবরর খোেোর শেরশত 

  
০৯ ০২.৩০-০৩.৪৫ What is Downloading? 

How to download and save information from 
website. 

 

১০ ০৩.৪৫-০৫.০০ What is Uploading? 
How to upload information from PC /pen drive 
/mobile. 

 

 ০৫.০০-  িো-িবক্রর মোধযবম শদবনর অশধবেলন মোশপ্ত। 
 



৩য় শদন  

অশধবেলন নং ময় শেয়ে শরবোস োসন/োয়ক 
 ০৯.০০-০৯.৩০  ুনরোবোিনো রকোস রকো-অশডসবনটর 
১১ ০৯.৩০-১০.৪৫ Understanding PDF files.  

PDF reader application (like Adobe, Foxit).  
 

 

-  ১০.৪৫-১১.০০  িো-শেরশত   
১২ ১১.০০-১২.১৫ Use & Benefits of different download manager. 

Install/Setup of Free Download Manager 
/Internet Download Manager (IDM). 

 

১৩ ১২.১৫-০১.৩০ How to download and save information from 
website using Free Download Manager/ Internet 
Download Manager (IDM) 

 

 

-  ০১.৩০-০২.৩০  নোমোি  দুুবরর খোেোর শেরশত 

  
১৪ ০২.৩০-০৩.৪৫ Different plug-ins/Utilities for faster and safe 

Internet browsing (pop-up blocking, Adobe 

Flash Player, Java Run Time Environment), 

clear history.  

 

১৫ ০৩.৪৫-০৫.০০ Understanding Zip/Rar file, Printing 
downloaded page(s). IM/chatting, video 
conferencing using skype. Social networking. 

 

-  ০৫.০০-  িো-িবক্রর মোধযবম শদবনর অশধবেলন মোশপ্ত। 
 

 

               

৪থস শদন  

অশধবেলন নং ময় শেয়ে শরবোস োসন/োয়ক 
 ০৯.০০-০৯.৩০  ুনরোবোিনো রকোস রকো-অশডসবনটর 
১৬ ০৯.৩০-১০.৪৫ 

A brief history of computer virus Types of 

viruses and Threat (Malware / spam). How 

virus spread 

 

-  ১০.৪৫-১১.০০  িো-শেরশত    
১৭ ১১.০০-১২.১৫ 

Firewall and port concept, Installing, Scanning, 

updating antivirus (online and offline)  

 

১৮ ১২.১৫-০১.৩০ 
What is E-mail? About inbox, sent mail, draft, 

adding a contact. Creating email account: 

Gmail/Yahoo 

 

-  ০১.৩০-০২.৩০  নোমোি  দুুবরর খোেোর শেরশত 
  

১৯ ০২.৩০-০৩.৪৫ 
What is E-mail? About inbox, sent mail, draft, 

adding a contact. Creating email account: 

Gmail/Yahoo 

 

২০ ০৩.৪৫-০৫.০০ Creating email account : Gmail/Yahoo 
 

 

-  ০৫.০০-  িো-িবক্রর মোধযবম শদবনর অশধবেলন মোশপ্ত।  

 



৫ম শদন  

অশধবেলন নং ময় শেয়ে শরবোস োসন/োয়ক 
 ০৯.০০-০৯.৩০  ুনরোবোিনো রকোস রকো-অশডসবনটর 
২১ ০৯.৩০-১০.৪৫ Creating email account by trainee: 

Gmail/Yahoo  

 

-  ১০.৪৫-১১.০০  িো-শেরশত   
২২ ১১.০০-১২.১৫ How to send an e-mail in a different account? 

How to check e-mail? What are CC and BCC?  

What is a reply, forward an e-mail? What is 
attachment file? Describe About attachment, 
file size. How to attach file (s) with an e-mail? 
How to open and download attachment file? 

 

২৩ ১২.১৫-০১.৩০ Post-Test Examination 
ক োর্ স ক ো-অর্ড সনেটর 

-  ০১.৩০-০২.৩০  নোমোি  দুুবরর খোেোর শেরশত 
  

২৪ ০২.৩০-০৩.৪৫  মুক্ত আবোিনো মোশরিোক 
শরিোক (প্রলোাঃ  অথস) 

২৫ ০৩.৪৫-০৫.০০  নদত্র শেতরণ ঐ 
-  ০৫.০০-  িো-িবক্রর মোধযবম শদবনর প্রশলক্ষবণর মোশপ্ত। 

 

 


