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পৃরথবীি এটিই প্রথম গিনা কাযে ব্যবহৃি  ন্ত্র। রিষ্টপূব ব৪৫০/৫০০ অযে রমশি ও

িীন শ্রেযশ গিনা ন্ত্র রিযেযব এযাবাকাে  ন্ত্র তিরি কিা িয় বযে মযন কিা িয়।



িাে বে ব্যাযবে রিরন

একেন প্রযকৌশেী ও

গরিিরবে। িাে বে

ব্যাযবে-শ্রক

করিউটাযিি েনক

বো িয়। রিরন

রিফাযিন্স ইরিন ও

এনারেটিকযাে ইরিন

নাযম দুইটি গিনা  ন্ত্র

তিরি কযিন।





রিরন ব্যাযবযেি এনারেটিকযাে ইরিনযক

কাযে োগাযনাি েন্য ‘শ্রপ্রাগ্রারমিং’-এি ধািিা

োমযন রনযয় আযেন। এ কািযি অযািা

োভযেে-শ্রক শ্রপ্রাগ্রারমিং ধািিাি প্রবিবক

রিযেযব েম্মারনি কিা িয়।

রবজ্ঞানী শ্রেমে ক্লাকব ম্যাক্সওযয়ে িরিৎ ও

শ্রিৌম্বক বেযক একত্র কযি িরিৎ শ্রিৌম্বকীয়

বযেি ধািিা প্রকাশ কযিন,  া রবনা িাযি

বািবা শ্রপ্রিযিি একটি েম্ভাবনাযক তুযে

ধযি।



রবনা িাযি এক স্থান শ্রথযক অন্য স্থাযন বািবা

শ্রপ্রিযি প্রথম েকে িন বাঙারে রবজ্ঞানী

েগেীশ িন্দ্র বসু। ১৮৯৫ োযে েগেীশিন্দ্র

বসু অরিক্ষুদ্র িিঙ্গ ব্যবিাি কযি এক স্থান

শ্রথযক অন্য স্থাযন িথ্য শ্রপ্রিযি েফে িন।

শ্রবিাি িিঙ্গ ব্যবিাি কযি একই কাযে

প্রথম েফে িন ইিারেি রবজ্ঞানী

গুগরেযয়েযমা মাকবরন-শ্রক শ্রবিাি  যন্ত্রি

আরবস্কািক রিোযব স্বীকৃরি শ্রেওয়া িয়।



রবশ শিযকি ষাট-েত্তযিি েশযক ইন্টািযনট

প্রযটাকে ব্যবিাি কযি আিপাযনযটি েন্ম িয়।

১৯৭১ োযে আিপাযনযট ইযেকট্ররনক মাধ্যযম

পত্রাোযপি সূিনা কযিন আযমরিকাি শ্রপ্রাগ্রামাি

শ্রিমন্ড স্যামুযয়ে টমরেনেন। রিরনই প্রথম ই-

শ্রমইে রেযেম িালু কযিন।

রেভ েবে ও িাি বন্ধু রেভ েেরনয়াক ও

শ্রিানাল্ড ওযয়যন ১৯৭৬ োযেি ১ো এরপ্রে

অযাপে করিউটাি নাযম একটি প্ররিষ্ঠান িালু

কযিন। প্ররিষ্ঠানটি বিবমাযন রবযেি অন্যিম

বৃিৎ প্ররিষ্ঠান। অযাপযেি িাযিই পাযে বানাে

করিউটাযিি নানান প বায় রবকরশি িযয়যে।



১৯৮১ োযে আইরবএম শ্রকািারন

িাযেি বানাযনা পাযে বানাে

করিউটাযিি অপাযিটিিং রেযেম

তিরি কিাি েন্য তৃিীয় উইরেয়াম

শ্রিনরি রবে শ্রগটে ও িাঁি বন্ধুযেি

প্ররিষ্ঠান মাইযরােফটযক োরয়ত্ব

শ্রেয়। রবকরশি িয় এমএে িে

এবিং উইযন্ডাে। বিবমাযন পৃরথবীি

অরধকািংশ করিউটাি পরিিারেি

িয় রবে শ্রগটে প্ররিরষ্ঠি

মাইযরােফট শ্রকািারনি

অপাযিটিিং রেযেম েফটওয়যাি

রেযয়।



ইন্টািযনযটি রবকাশকাযে ১৯৮৯ োযে একেন

রিটিশ করিউটাি রবজ্ঞানী িাইপািযটক্সট ট্রান্সফাি

প্রযটাকে (http) ব্যবিাি কযি িথ্য ব্যবস্থাপনাি

পস্তাব কযিন এবিং িা বাস্তবায়ন কযিন। শ্রেই শ্রথযক

স্যাি টিযমারথ েন ‘টিম’ বান বাে-রে ওয়াল্ডব ওয়াইি

ওযয়যবি (www) েনক রিযেযব পরিরিি।

িাভ বাি ব রবেরবদ্যােযয়ি রশক্ষাথী মাকব োকািবাগ ব

ও িাঁি িাি বন্ধুি িাযি সূরিি িয় শ্রফেবুযকি।

শুরুযি এটি শ্রকবে রবেরবদ্যােযয়ি রশক্ষাথীযেি

মযধ্য আবন্ধ থাকযেও শ্রম ২০১৪ এি পরিেিংখ্যান

অনু ায়ী রবযেি প্রায় ১১৯ শ্রকাটি ব্যবিািকািী

শ্রফেবুক ব্যবিাি কযিন।











মূল্যায়ন

Nationalization বেযি কী শ্রবাঝায়?

শ্রপ্রাগ্রারমিং এি েনক শ্রক?

ই-োরন বিং কী?






