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 াঠ- ০১ 

 

 

এ্ই ডসশনে আেরা জােনত ডচষ্টা করবঃ 

  ইন্টারনেট বযব ানরর ডকৌশলগত ডদকগুনলা 

 ওনেব ও ওনেবসাইট -এ্র ডেৌডলক  াথডকযগুনলা 

 ইন্টারনেট বযব ানর ডপ্রানটাকনলর গুরুত্ব 

 ডবডেন্ন ধরনের ব্রাউজানরর বযব ারগত ডদকগুনলা 

 www -এ্র ডেৌডলক ডবষেসেূ  

 ইন্টারনেট বযব ানরর োধযনে ওনেবসাইনটর ডবডেন্ন ধরনের কাঠানো ডচডিতকরণ 

 ইডন্টনগ্রনটি ডিনেল নেন্ট এ্েোইরেনেন্ট (আইডিই) সিনকড 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এ্ই প্রডশক্ষনণ োনলা িলািল ড নত দ্রুত গডতর ইন্টারনেট সিংন াগ স  কডিউটার / লযা ট  বযব ার করুে 
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কাজ- ১ : 

ইন্টারনেট, ওনেব, ব্রাউজার, ডপ্রানটাকল, www, ওনেবসাইট (টযাডটক ও িাইোডেক), ইডন্টনগ্রনটি ডিনেল নেন্ট 
এ্েোইনরােনেন্ট (আইডিই)  ডরডচডত 

  

 

 

 

 

 

১.১ অিংশগ্র ণকারীগণ ইন্টারনেট, ওনেব, ব্রাউজার, সিনকড জাো ডবষেগুনলা এ্কবার েনে কনর ডেনত ডচষ্টা করুে। 

এ্ই  ানঠ এ্কাডধক অিংশগ্র ণকারী থাকনল আ োরা ডেনজনদর েনধয আনলাচোর োধযনে এ্বিং বযব ানরর োধযনে ইন্টারনেট, 

ওনেব, ব্রাউজার সিনকড ডোটােুডট োনলা ধারণা ডেনে ডেে। প্রনোজনে  াঠগ্র ণকানল এ্কাডধক অিংশগ্র ণকারী অিংশ ডেে। 

 

১.২ সকল অিংশগ্র ণকারীগণ এ্ই  াঠ শুরু করার  ূনবড ওনেবসাইট সিনকড আ োর কী কী ধারণা আনে তা এ্কবার 

েনে করনত ডচষ্টা করুে এ্বিং আ োনদর েধয ডথনক আনলাচোর োধযনে ওনেব ও ওনেবসাইনটর েধযকার ডেৌডলক  াথডকযগুনলা 

সিনকড ধারণা ডেে।  

 

২. ১ টযাডটক ও িাইোডেক ওনেবসাইট এ্র কাঠানোগত ডদক ডেনে (ন েেঃ ডিসবকু, দদডেক  ডিকা ইতযাডদ) োধযনে 

ডচন্তা করুে, এ্কাডধক অিংশগ্র ণকারী থাকনল ডেনজনদর েনধয আনলাচো করুে এ্বিং  ানত কলনে ডকেু সেে ইন্টারনেট, ওনেব, 

ব্রাউজার, ওনেবসাইট বযব ানরর ডচষ্টা করুে।  

 

২.২ ইডন্টনগ্রনটি ডিনেল নেন্ট এ্েোইনরােনেন্ট (আইডিই) সিনকড ডকাে ধারণা আনে ডক ো েনে করনত ডচষ্টা 

করুে এ্বিং উদা রণ স্বরূ  আনলাচোর োধযনে সাবলাইে ডটক্সট, ডোট যাি সিনকড ধারণা ডেে।    

 

২.৩ সেে ড নল ডেনজর আগ্র  অেু ােী এ্রকে স জ ডকেু ডবষে ডেনে আনলাচো করুে। 
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পাঠ- ০১ 

ইন্টারনেট, ওনেব, ব্রাউজার, প্রানটাকল, www, ওনেবসাইট (স্ট্যাটিক ,ডাইোমিক ইমন্টনেনটড প্ডনেলপনিন্ট 

এেোইনরােনিন্ট (আইমডই) পমরমিমি 

 
 
 
 

ইন্টারনেট 

ইন্টারনেট  নে ইন্টারনেট্ও  াকড (Internetwork) -এ্র সিংডক্ষপ্ত রূ ।  এ্টা ডবনশষ ডগটওন   বা রাউটানরর োধযনে কডিউটার 

ডেটও  াকডগুনলা এ্নক-অ নরর সানথ সিংন াগ করার োধযনে গডঠত    ।  ইন্টারনেটনক প্রােশঃই ডেট বলা  ন   থানক।  খে সিূণড 

আইড  ডেটওোনকডর আন্তজডাডতক ডসনটেনক উনেখ করা     তখে ইন্টারনেট শব্দডটনক এ্কডট োেবাচক ডবনশষয েনে করা    । 

 

ইন্টারনেট এ্বিং ও  ার্ল্ড ও  াইি ওন  ব দদেডিে আলা চাডরতা   প্রা  ই ডকাে  াথডকয োি াই বযবহৃত    ।   াইন াক, ইন্টারনেট 

এ্বিং ওোর্ল্ড ওোইি ওনেব এ্কই ে  ।  ইন্টারনেনটর  ািডও  যার এ্বিং সফ্টও  যার  ডরকাঠানো কডিউটারসেূন র েনধয এ্কডট 

আন্তজডাডতক তথয ড াগান াগ বযবস্থা স্থা ে কনর।  ডব রীনত, ওন  ব ইন্টারনেনটর োধযনে প্রদত্ত  ডরনসবাগুডলর এ্কডট।  এ্টা 

 রের সিং ুক্ত কাগজ ি এ্বিং অেযােয সিদ সিংগ্রন র,  াই ারডলিংক এ্বিং URL-দ্বারা সিং ুক্ত। 

 
 

ওন  ব ব্রাউজার 

ওন  ব ব্রাউজার  নলা এ্েে এ্কডট সিটও  যার  ার োধযনে এ্কজে বযব ারকারী ড নকানো ওন  বন ইজ, ও  ার্ল্ড ও  াইি 
ওন  নব অথবা ডলাকাল এ্ডর  া ডেটও  ানকড অবডস্থত ডকানো ওন  বসাইনটর ড নকানো ডলখা, েডব এ্বিং অেযােয তনথযর অেুসন্ধাে, 

িাউেনলাি ডকিংবা ডদখনত  ানরে। ডকানো ওন  বসাইনট অবডস্থত ডলখা এ্বিং েডব এ্কই অথবা ডেন্ন ওন  বসাইনটর সানথ 

আন্তঃসিং ুক্ত ( াই ারডলিংক) থাকনল এ্কডট ওন  ব ব্রাউজার এ্কজে বযব ারকারীনক দ্রূত এ্বিং স নজ এ্ইসকল ডলনের োধযনে 

ডবডেন্ন ওন  বসাইনট অবডস্থত অসিংখয ওন  বন ইনজর সানথ তথয আদাে-প্রদানে সা া য কনর। এ্োনব ওন  বন নজর ডেতরকার 

ডলখা, েডব, ডেডিও ইতযাডদর েনধয চলাচল করানক ব্রাউডজিং বনল। বযডক্তগত কডিউটানরর জেয ডবদযোে উনেখন াগয ওন  ব 

ব্রাউজানরর েনধয আনে োইনক্রাসিট ইন্টারনেট এ্ক্সনরারার, েডজলা িা  ারিক্স, অযা ল সািাডর, ডেটনস্ক  এ্বিং অন রা, গুগুল 
ডক্রাে, ওন রা প্রেৃডত। 

 
 

 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%AB%E0%A6%9F%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%AC_%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%A1_%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A1_%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%AC
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%A1_%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A1_%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%AC
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B2_%E0%A6%8F%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE_%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%82%E0%A6%95
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A6%AB%E0%A6%9F
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9F_%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B0
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AB%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%B2_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BF&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9F%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%AA&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%85%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE_(%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%AC_%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%B0)


ইন্টারনেট, ওনেব সাইট ডিজাইে, ডিনেলড িং, ডিানেইে, ড াডটিং, গ্রাডিক্স ডিজাইে, কডিউটার, লযা ট ,  ািডওেযার, সাডেডডসিং, ডেডেিং, ড্রাইোর সিটওেযার, এ্যাডন্টোইরাস ও এ্তদসিংক্রান্ত অেযােয কানলকশে স  

আেডলডেনটি ড াডটিং/ডিস্কনেস, আেডলডেনটি বযাণ্ডউইড্থ, আেডলডেনটি সকল ডিচানরর জেয ড াগান াগ করুে- 

______________________ 

এ্যািোন্সি আইডসডট প্রডশক্ষণাথডীনদর জেয 

 
 
 

 

 

ওোর্ল্ড ওোইি ওনেবঃ 

(সিংডক্ষপ্তরূ  ডদ ওন  ব)  ল ইন্টারনেট ডদন   দশডেন াগয আন্তঃসিংন াগকতৃ তথযাডদর এ্কডট োণ্ডার।  এ্কডট ওন  ব ব্রাউজানরর 

স া  তা ডেন   এ্কজে দশডক ওন  ব াতা বা ওন  ব ৃষ্ঠা ডদখনত  ানর এ্বিং সিংন াগ বা  াই ারডলে বযব ার কনর ডেনদডশো গ্র ণ 

ও প্রদাে করনত  ানর। ওন  ব  ৃষ্ঠা ডদখার প্রডক্র  া সাধারণত ডকাে ব্রাউজানর ইউআরএ্ল টাই  করা বা ডকাে  াতা  নত 

 াই ারডলে অেুসরনণর োধযনে শুরু  ন   থানক। এ্র র ওন  ব ব্রাউজার ড াগান াগ স্থা নের লনক্ষয ধারাবাড কোনব ডকেু বাতডা 

প্রদাে শুরু কনর। এ্র িলশ্রুডতনত  ডরনশনষ  াতাডট দশডেন াগয  ন   ওনঠ।  প্রথনেই ইউআরএ্ল এ্র সােডার োনের অিংশডট আইড  

এ্যানড্রস ধারণ কনর। এ্জেয এ্ডট এ্কডট ডবশ্বজেীে ইণ্টারনেট িাটানবস বা তথযোণ্ডার বযব ার কনর  া ডিানেইে ডেে ডসনটে 

োনে  ডরডচত। এ্ই আইড  ডঠকাোডট ওন  ব সােডানর িাটা  যানকট ডপ্ররনণর জেয জরুরী। এ্র র ব্রাউজার ডেডদডষ্ট ডঠকাোডটনক 

এ্কডট এ্ইচডটডটড র আনবদে জাো   ওন  ব সােডানরর কানে। সাধারণ ডকাে ওন  ব  ৃষ্ঠার ডবলা  ,  াতাডটর এ্ইচডটএ্েএ্ল ডলখার 

জেয শুরুনত আনবদে জাোনো    । এ্র র ওন  ব ব্রাউজারডট েডবস  অেযেয প্রন  াজেী   িাইনলর জেয আনবদে ড ৌনে ডদ  । 

ওন  ব সােডার ডথনক আনবদেকৃত িাইলসেূ   াবার  র ওন  ব ব্রাউজারডট এ্ইচডটএ্েএ্ল, ডসএ্সএ্স ও অেযােয ওন  ব লযাঙ্গুন  জ 

অেু া  ী  াতাডটনক ডিনে সাডজন   ডিনল। অডধকািংশ ওন  ব  াতাগুনলানত ডেজস্ব  াই ারডলে থানক  ানত সিংডিষ্ট অেযেয  াতা 

এ্বিং িাউেনলািস  অেযেয প্রন  াজেী   লক্ষয উনেডখত থানক। এ্ই প্রন  াজেী   ও  রষ্পর সিং ুক্ত  াই ারডলেগুনলার সেুডষ্টই 

ওন  ব োনে  ডরডচত। ডটে বােডাসড-ডল সবডপ্রথে এ্নক ও  ার্ল্ড ও  াইি ওন  ব োনে োোডেত কনরে। 

 
 
 
 
 
 
প্রনটাকল (Protocol) 
প্রনটাকলঃ //ন াট োে// িাইল োে 

Protocol: //host-name// File-name 
Example: http://www. compuartsdigital.com/index.htm 
protocol http 
host www.compuartsdigital.com 
File name: index.htm 
 
এ্োনবই সাধারণত ওনেব এ্নড্রস ডলখা  ে। এ্ক এ্ক ধরনণর অবস্থানক ডচিত করার জেয এ্ক এ্ক ধরনের প্রনটাকল বযবহৃত 

 ে।   

 
 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9F
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%95&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%9F_%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%B2_%E0%A6%B8%E0%A7%81%E0%A6%87%E0%A6%9F


ইন্টারনেট, ওনেব সাইট ডিজাইে, ডিনেলড িং, ডিানেইে, ড াডটিং, গ্রাডিক্স ডিজাইে, কডিউটার, লযা ট ,  ািডওেযার, সাডেডডসিং, ডেডেিং, ড্রাইোর সিটওেযার, এ্যাডন্টোইরাস ও এ্তদসিংক্রান্ত অেযােয কানলকশে স  

আেডলডেনটি ড াডটিং/ডিস্কনেস, আেডলডেনটি বযাণ্ডউইড্থ, আেডলডেনটি সকল ডিচানরর জেয ড াগান াগ করুে- 
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এ্যািোন্সি আইডসডট প্রডশক্ষণাথডীনদর জেয 

 
 

 

 

 

ওন  বসাইট (website) 

ওন  বসাইটঃ (ইিংনরডজঃ website) বা ওন  ব সাইট অথবা শুধু সাইট  ল ডকাে ওন  ব সােডানর রাখা ওন  ব  ৃষ্ঠা, েডব, অডিও, 

ডেডিও ও অেযােয ডিডজটাল তনথযর সেডষ্টনক ডবাঝা  ,  া ইন্টারনেট বা লযানের োধযনে অযানক্সস করা  া  । ওন  ব  ৃষ্ঠা েূলত 

এ্কডট এ্ইচডটএ্েএ্ল িকুনেন্ট,  া এ্ইচডটডটড  / এ্ইচডটডটড এ্স ডপ্রানটাকজজনলর োধযনে ওন  ব সােডার ডথনক ইন্টারনেট 

বযব ারকারীর ওন  ব ব্রাউজানরর স্থাোন্তডরত    । সেস্ত উন্মুক্ত ওন  বসাইটগুডলনক সেডষ্টগতোনব "ওোর্ল্ড ওোইি ওনেব " বা 

"ডবশ্ববযা ী জাল" োে ডদ  া  ন  নে। 

 

ওন  ব  াতা অথবা ওন  বন জ  নে এ্কডট ওন  ব িকুনেন্ট অথবা ওোর্ল্ড ওোইি ওনেব  এ্র জেয উ ন াগী অেযােয ওন  ব 

ডরনসাসড এ্বিং ওন  ব ব্রাউজানরর োধযনে এ্বিং এ্কডট েডেটর বা ডোবাইল ডিোইনসর উ র প্রদডশডত  নত  ানর। এ্ই তথযগুডল 

সাধারণত এ্ইচডটএ্েএ্ল অথবা এ্ক্সএ্ইচডটএ্েএ্ল ডবেযানস থানক এ্বিং  াই ারনটক্সট ডলে োধযনে অেযােয ওন  ব  ৃষ্ঠাসেূ  

ডথনক ডেডেনগশে প্রদাে করনত  ানর। 

ওন  ব  াতা এ্কডট স্থােী   কডিউটার ডথনক বা ওন  ব সােডার ডথনক এ্কডট দূরবতডী সােডার ডথনক সােডগ্রকোনব  ূণনরাদ্ধার করা 

ড নত  ানর। ওন  ব সােডার শুধেুাি এ্কডট বযডক্তগত ডেটও  াকড অযানক্সনস সীোবদ্ধ  নত  ানর, ড েে- এ্কডট কন ডানরট ইন্টারনেট 

অথবা এ্ডট ও  ার্ল্ড ও  াইি ওন  ব  াতা   প্রকাশ করনত  ানরে। 

 
 
 
 
  
ইডন্টনগ্রনটি ডিনেল নেন্ট এ্েোইনরােনেন্ট (আইডিই) 

IDE (Integrated Development Environment)  ল এ্কডট সিটও  যার অযাডরনকশাে  া সিটও  যার উন্ন  নের 

জেয কডিউটার ডপ্রাগ্রাোরনদর জেয বযা ক সুডবধা ডদনে থানক। IDE স্বাোডবকোনব এ্কডট ডসাসড ডকাি এ্ডিটর ডেন   গডঠত। 

অডধকািংশ আধুডেক IDE -এ্র বুডদ্ধোে ডকাি সিূণডকরণ প্রডক্রো থানক। 

 

 

 

 

 

আনরাও ডদখুে- 

www.youtu.be/4YfDXRUDbu4 

 
 
 
 
 
 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%82%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%BF_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%AC_%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%93%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%AC_%E0%A6%AA%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
ইন্টারনেট
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8
http://www.youtu.be/4YfDXRUDbu4
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