




 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

স      (ক          সকস) 

      1:          ক       _________________________________________________________ 
       ,           ,       ,       ,        

      2: Windows XP  ____________________________________________________________ 

Windows XP,           , Notepad, WordPad 

      3:        XP _______________________________________________________________ 
MS      

      4:             _____________________________________________________________ 
          ’        ,        ’   , UDF,    ,             

      5:             _____________________________________________________________ 
                ,              ,              

      6:             _____________________________________________________________ 
                      ,            ,          ’    

      7:             _____________________________________________________________ 
     ,         ,      

      8:        7 _________________________________________________________________ 
       7,                  ,                 (       ,      ,        ) 

      9:  ম. ছ.    ছ _____________________________________________________________ 
  .  .     ,   .  .      2010,             

      10:     2010_________________________________________________________________ 
  .  .     2010,        , Page Setup (          ),          

      11:     2010 ________________________________________________________________ 
          ,             ,                

      12:     2010 ________________________________________________________________ 
Bullets and Numbering (                  ), Change Case (                ),  
Drop Cap (      ) 

      13:       2010 _____________________________________________________________ 
        ,          ,    

      14:       2010 _____________________________________________________________ 
               ,            

      15:       2010 _____________________________________________________________ 
          ,               ,     -    ,        ,      ,         ,       

      16:       2010 _____________________________________________________________ 
     ,               ,                   

       17:       2010 _____________________________________________________________ 
         ,                     

      18: Excel 2010 _____________________________________________________________ 
MS Excel 2010,               ,         



 

 
 
 

 

 
 

      19: Excel 2010 _______________________________________________________________ 
           

      20: Excel 2010 _______________________________________________________________ 
                        ,                         

      21: Excel 2010 _______________________________________________________________ 
SUMIF      , IF      , AND, AND, OR, NOT       

      22: Excel 2010 _______________________________________________________________ 
          ,      (    ),      ,          

      23: Excel 2010 ________________________________________________________________ 
     ,      ,           

Chapter - 24 Excel 2010 _____________________________________________________________ 
    ,              ,           ,              

      25: Excel 2010 ________________________________________________________________ 
       ,             ,               ,              

      26:           2010 ___________________________________________________________ 
  .  .          2010,        ,           

      27:           2010 ___________________________________________________________ 
           ,               ,           

      28:           2010 ___________________________________________________________ 
Insert    , Design     

      29:         __________________________________________________________________ 
       ,        ,            ,                   

      30:         __________________________________________________________________ 
 -         ,  -            ,  -             ,          ,           ,         

      31:         __________________________________________________________________ 
 ’              ,    ,         ,       

      32:      ক 2010 ______________________________________________________________ 
        -    ,   .  .        2010,                  

      33:      ক 2010 ______________________________________________________________ 
             ,         ,             ,       ,         ,              

      CommNet (কম   ) _____________________________________________________________ 
CommNet (     )(                    ),                     ,                  , 

         ,          ,                         
      35              ______________________________________________________________ 

                           ,                          ,       ,          ,           
      36:           __________________________________________________________________ 

         ,               

 

 



 

 
 
 

 

 
 

      19: Excel 2010 _______________________________________________________________ 
           

      20: Excel 2010 _______________________________________________________________ 
                        ,                         

      21: Excel 2010 _______________________________________________________________ 
SUMIF      , IF      , AND, AND, OR, NOT       

      22: Excel 2010 _______________________________________________________________ 
          ,      (    ),      ,          

      23: Excel 2010 ________________________________________________________________ 
     ,      ,           

Chapter - 24 Excel 2010 _____________________________________________________________ 
    ,              ,           ,              

      25: Excel 2010 ________________________________________________________________ 
       ,             ,               ,              

      26:           2010 ___________________________________________________________ 
  .  .          2010,        ,           

      27:           2010 ___________________________________________________________ 
           ,               ,           

      28:           2010 ___________________________________________________________ 
Insert    , Design     

      29:         __________________________________________________________________ 
       ,        ,            ,                   

      30:         __________________________________________________________________ 
 -         ,  -            ,  -             ,          ,           ,         

      31:         __________________________________________________________________ 
 ’              ,    ,         ,       

      32:      ক 2010 ______________________________________________________________ 
        -    ,   .  .        2010,                  

      33:      ক 2010 ______________________________________________________________ 
             ,         ,             ,       ,         ,              

      CommNet (কম   ) _____________________________________________________________ 
CommNet (     )(                    ),                     ,                  , 

         ,          ,                         
      35              ______________________________________________________________ 

                           ,                          ,       ,          ,           
      36:           __________________________________________________________________ 

         ,               
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 কম্পিউটাৰ 

            
        

 ফগীকৰণ 

 উাদান 
___________________________________________________________________________________________ 

        
‚কম্পিউটাৰ হছছ এক ইছরক্ট্ৰ’-মভকাম্পনছকর ম্পডবাইছ, ম্পম ফযৱাৰকাৰীৰ ৰা ইনুট র, আৰ ু ইাক প্ৰছচম্পছিং কৰাৰ ম্পছত, 
ফযৱাৰকতত াক আউটুট ম্পদছ‛। 
     : ইনুটৰ অথত হছছ আছদ ফা ম্পনছদতনা, ম্পম ফযৱাৰকতত াই ভাধানছটা জনাৰ ফাছফ কম্পিউটাৰক ম্পদছ। 
      : কম্পিউটাছৰ আভাৰ বালা ফমু্পজ নাা। ই মকৱর ফাইছণৰী বালা ফমু্পজ া ম্পম হছছ 0110011001100। 
কম্পিউটাছৰ প্ৰথছভ ফজুাৰ ফাছফ আভাৰ বালা ফাইছণৰীলর ৰূান্তৰ কছৰ আৰ ু তাৰ ম্পছত ফাইছণৰী ডাটাক ুনৰ 
ফযৱাৰকতত াৰ বালালর ৰূান্তৰ কছৰ মাছত ফযৱাৰকতত াই পরাপরছটা ফমু্পজ া। 
      : আউটুটৰ অথত হছছ ম্পনম্পদতষ্ট ইনুটৰ ম্পফৰীছত কম্পিউটাছৰ প্ৰদান কৰা পরাপর। 
ধম্পৰ রওঁক ফযৱাৰকতত া এজছন 2+2ৰ পরাপর জাম্পনফ ম্পফচাম্পৰছছ। এই মেত্ৰত, 2+2 হছছ ইনুট। এই ইনুট মরাৱাৰ ম্পছত, 
কম্পিউটাছৰ ইনুটছটা ফমু্পজ মাৱাৰ ফাছফ 2+2 ক ফাইছণৰী বালালর ৰূান্তৰ কছৰ, তাৰ ম্পছত ই পরপারছটা ফাইছণৰীত ৃম্পষ্ট কছৰ 
আৰ ুপরাপরছটা ফযৱাৰকতত াৰ বালালর ৰূান্তৰ কছৰ আৰ ুতাৰ ম্পছত ভম্পনটৰত পরাপরছটা প্ৰদতন কছৰ ম্পম হছছ 2+2=4। 
পরাপরছটা হছছ আউটুট। 
                               
    

ই ম্পকছু মছছকণ্ডৰ ম্পবতৰত ফৃৎ ম্পৰভাণৰ কাভ কম্পৰফ াছৰ। ম’ত ভানু এজছন কাভ কৰাৰ ফাছফ ম্পদনছটা র, কম্পিউটাছৰ 

এছকটা কাভ অম্পত কভ ভত কম্পৰফ াছৰ। কম্পিউটাৰ গম্পতছফাৰ ভাইক্ৰ’মছছকণ্ড, মনছনাছছছকণ্ড আৰ ুআনম্পক ম্পছকাছছছকণ্ডত মজাখা 
কৰা । 
     

কম্পিউটাৰ 100% ঠিক আৰ ুএছক ঠিকতাছৰ গম্পণতী আৰ ুমুম্পিগত গণনা কম্পৰফ াছৰ। কম্পিউটাছৰ বুর কম্পৰফ 
াছৰ ম্পকন্তু মা ভানুৰ বুরৰ ফাছফ । এা বুর ডাটা প্ৰম্পফষ্ট কৰা ফা প্ৰ’গ্ৰাভাছৰ বুর মছটিং কৰা ফাছফ ’ফ াছৰ। 
        
মম্পদ আুম্পন 3 ঘণ্টাৰ ফাছফ এছকৰাছ কাভ কছৰ, আুম্পন ভছনাছমাগৰ অবাৱ, বাগৰ আৰ ুম্পফৰম্পি অনবুৱ কম্পৰফ ম্পকন্তু 
কম্পিউটাৰ এইছফাৰৰ ভযাৰ ৰা ভিু আৰ ুআমু্পন ম্পফচৰা পরাপরছটা এছক গম্পত আৰ ুএছক শুদ্ধতাত প্ৰাপ্ত কম্পৰফ। 
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কম্পিউটাছৰ একাম্পধক কাভ কম্পৰফ াছৰ। ইাক ডাটা প্ৰছচম্পছিং   ভ, ফতৰ ুফতানভুান, টছকট ম্পৰজাছবত চন কৰা, ভাম্পিছভম্পডা 
ম্পডজাইম্পনিং, এম্পনছভচন ইতযাম্পদৰ ফাছফ ফযৱাৰ কৰা । 
                        
আধুম্পনক কম্পিউটাৰ হছছ মমাৱা মকইফাটাও দকত ফহুছতা মরাকৰ দ্বাৰা অীম্পভত আম্পৱষ্কাৰ, উ�াৱন আৰ ু ম্পফকাৰ 
অম্পন্তভ পরাপর। 1930 চনত ইিংছরণ্ডৰ মকম্পিজত স্বিংম্পক্ৰ মাম্পিক মকরকুছরটৰ এটা ম্পনভতাণ কৰাৰ ফাছফ চারতছ মফছফজৰ 
প্ৰছচষ্টাৰ হছত স্বিংম্পক্ৰ ডাটা প্ৰছচম্পছঙৰ ইম্পতা আৰ� হম্পছর। ভগ্ৰ কম্পিউটাৰৰ ভরূযানছটা ম্পকছু িংখযক প্ৰজ�ত ম্পফবি 

কৰা হছছ। 
                 
UNIVAC (ইউম্পনবাছচত র অছটাছভটক কম্পিউটাৰ) আম্পছর প্ৰথভ উরব্দ াধাৰণ ফযৱাৰৰ হফদযুম্পতক 
কম্পিউটাৰ আৰ ুই হফদযুম্পতক কম্পিউটাৰ প্ৰথভ প্ৰজ�ৰ আৰ�ম্পণ কছৰ। প্ৰথভ প্ৰজ�ৰ হফদযুম্পতক 
কম্পিউটাৰছফাৰত মবকুৱাভ টউফ ফযৱাৰ কৰা হম্পছর। এই কম্পিউটাৰছফাৰ ফৃৎ আকাৰৰ আম্পছর আৰ ু
ীত তা ম্পনিণৰ প্ৰছাজন আম্পছর। ইনুট আৰ ুআউটুট এককছফাৰ আম্পছর াঞ্চ কাডত  ৰীডাৰ আৰ ু
কাডত  াঞ্চাৰ।  
                    
এই কম্পিউটাৰছফাৰত মেম্পিষ্টৰ আৰ ুঅনযানয চম্পরড মষ্টট ম্পডবাইছ ফযৱাৰ কৰা হম্পছর। ইাৰ ফতত নীছফাৰ মবকুৱাভ 
টউফতলক ৰ ুআম্পছর আৰ ুকভ তা প্ৰস্তুত কম্পৰম্পছর। মছছ ম্পদ্বতী প্ৰজ�ৰ কম্পিউটাৰক কভ ম্পিৰ 

প্ৰছাজন হম্পছর, দ্ৰুততৰ আম্পছর আৰ ুঅম্পধক বৰা ূণত আম্পছর। IBM 1401 আম্পছর আটাইতলক জনম্পপ্ৰ 
ম্পদ্বতী প্ৰজ�ৰ কম্পিউটাৰ। 
                   
এইছফাৰত ইছণ্টছগ্ৰছটড চাম্পকত ট (আই.ম্পচ.) ফযৱাৰ কৰা হম্পছর ম’ত এক ূক্ষ্ম ম্পচম্পরকন মৱপাৰত 
ইছরক্ট্ৰম্পনক ফতত নী এটাৰ কছরাছফাৰ উাদান থাছক। তৃতী প্ৰজ�ৰ কম্পিউটাৰছফাৰ ম্পদ্বতী 
প্ৰজ�ৰ কম্পিউটাৰতলক মছথষ্ট কভ ফযফহুর আৰ ুঅম্পধক ম্পনবত ৰছমাগয। তৃতী প্ৰজ�ৰ কম্পিউটাৰত 

প’ৰোন আৰ ুমকাছফারৰ দছৰ উচ্চ মতাৰ বালা ফযৱাৰ কম্পৰফ াম্পৰ।  তৃতী প্ৰজ�ৰ কম্পিউটাৰৰ 
আন এক উ�ন হছছ ম্পভম্পন কম্পিউটাৰ। 
                   
1970ৰ দকত আৰ ুঅম্পধক নতুন ইছরক্ট্ৰম্পনক প্ৰমুম্পি ফযৱাৰ কম্পৰ চতুথত প্ৰজ�ৰ কম্পিউটাৰৰ আম্পফবত াৱ , মাৰ 
দ্বাৰা এইছফাৰ তৃতী প্ৰজ�ৰ কম্পিউটাৰতলক অম্পধক ৰ ুআৰ ুদ্ৰুততৰ ’ফলর েভ হম্পছর। এই ভত ফহুছতা নতুন 
প্ৰকাৰৰ টাম্পভতছনর আৰ ুকম্পিউটাৰ ফযৱাৰ কৰাৰ দ্ধম্পত ম্পফকম্পত কৰা হম্পছর। 
এক গুৰতু্বূণত আম্পৱষ্কাৰ, মাৰ পরত চতুথত প্ৰজ� ম্পফকম্পত হম্পছর, মা আম্পছর রাজত  মের ইছণ্টছগ্ৰছটড চাম্পকত ট 
(এর.এছ.আই.)। এর.এছ.আই. হছছ এটা ৰ ু“ম্পচ” ম’ত মকইফা াজাছৰা ূক্ষ্ম ইছরক্ট্ৰম্পনক উাদান থাছক ম্পম এক িূণত প্ৰণারী 
ম্পচাছ কাভ কছৰ। 
    ’       :  
1977 চনৰ জরুাইত, ডারাছত অনমু্পিত ৰাষ্ট্ৰী কম্পিউটাৰ ম্প�রনত, মকাছভাছডাৰ ম্পরম্পভছটছড াচত ছনর ইছরক্ট্ৰম্পনক মেনছজক্ট ফা 
ম্প.ই.ট. নাভত এছকটা জঁমু্পরছত িূণতবাছৱ একম্পত্ৰত কৰা ভাইক্ৰ’কম্পিউটাৰ এটা মঘালণা কম্পৰ কম্পিউটাৰ ম্পফশ্বক আচম্পৰত কম্পৰ 
ম্পদছ। 1977 চনৰ ম্পছৰ বাগত, মৰম্পডঅ’ মশ্বক কছতাছৰচছন ট.আৰ.এছ. 80 কম্পিউটাৰছটা মঘালণা কছৰ। 
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কম্পিউটাছৰ একাম্পধক কাভ কম্পৰফ াছৰ। ইাক ডাটা প্ৰছচম্পছিং   ভ, ফতৰ ুফতানভুান, টছকট ম্পৰজাছবত চন কৰা, ভাম্পিছভম্পডা 
ম্পডজাইম্পনিং, এম্পনছভচন ইতযাম্পদৰ ফাছফ ফযৱাৰ কৰা । 
                        
আধুম্পনক কম্পিউটাৰ হছছ মমাৱা মকইফাটাও দকত ফহুছতা মরাকৰ দ্বাৰা অীম্পভত আম্পৱষ্কাৰ, উ�াৱন আৰ ু ম্পফকাৰ 
অম্পন্তভ পরাপর। 1930 চনত ইিংছরণ্ডৰ মকম্পিজত স্বিংম্পক্ৰ মাম্পিক মকরকুছরটৰ এটা ম্পনভতাণ কৰাৰ ফাছফ চারতছ মফছফজৰ 
প্ৰছচষ্টাৰ হছত স্বিংম্পক্ৰ ডাটা প্ৰছচম্পছঙৰ ইম্পতা আৰ� হম্পছর। ভগ্ৰ কম্পিউটাৰৰ ভরূযানছটা ম্পকছু িংখযক প্ৰজ�ত ম্পফবি 

কৰা হছছ। 
                 
UNIVAC (ইউম্পনবাছচত র অছটাছভটক কম্পিউটাৰ) আম্পছর প্ৰথভ উরব্দ াধাৰণ ফযৱাৰৰ হফদযুম্পতক 
কম্পিউটাৰ আৰ ুই হফদযুম্পতক কম্পিউটাৰ প্ৰথভ প্ৰজ�ৰ আৰ�ম্পণ কছৰ। প্ৰথভ প্ৰজ�ৰ হফদযুম্পতক 
কম্পিউটাৰছফাৰত মবকুৱাভ টউফ ফযৱাৰ কৰা হম্পছর। এই কম্পিউটাৰছফাৰ ফৃৎ আকাৰৰ আম্পছর আৰ ু
ীত তা ম্পনিণৰ প্ৰছাজন আম্পছর। ইনুট আৰ ুআউটুট এককছফাৰ আম্পছর াঞ্চ কাডত  ৰীডাৰ আৰ ু
কাডত  াঞ্চাৰ।  
                    
এই কম্পিউটাৰছফাৰত মেম্পিষ্টৰ আৰ ুঅনযানয চম্পরড মষ্টট ম্পডবাইছ ফযৱাৰ কৰা হম্পছর। ইাৰ ফতত নীছফাৰ মবকুৱাভ 
টউফতলক ৰ ুআম্পছর আৰ ুকভ তা প্ৰস্তুত কম্পৰম্পছর। মছছ ম্পদ্বতী প্ৰজ�ৰ কম্পিউটাৰক কভ ম্পিৰ 

প্ৰছাজন হম্পছর, দ্ৰুততৰ আম্পছর আৰ ুঅম্পধক বৰা ূণত আম্পছর। IBM 1401 আম্পছর আটাইতলক জনম্পপ্ৰ 
ম্পদ্বতী প্ৰজ�ৰ কম্পিউটাৰ। 
                   
এইছফাৰত ইছণ্টছগ্ৰছটড চাম্পকত ট (আই.ম্পচ.) ফযৱাৰ কৰা হম্পছর ম’ত এক ূক্ষ্ম ম্পচম্পরকন মৱপাৰত 
ইছরক্ট্ৰম্পনক ফতত নী এটাৰ কছরাছফাৰ উাদান থাছক। তৃতী প্ৰজ�ৰ কম্পিউটাৰছফাৰ ম্পদ্বতী 
প্ৰজ�ৰ কম্পিউটাৰতলক মছথষ্ট কভ ফযফহুর আৰ ুঅম্পধক ম্পনবত ৰছমাগয। তৃতী প্ৰজ�ৰ কম্পিউটাৰত 

প’ৰোন আৰ ুমকাছফারৰ দছৰ উচ্চ মতাৰ বালা ফযৱাৰ কম্পৰফ াম্পৰ।  তৃতী প্ৰজ�ৰ কম্পিউটাৰৰ 
আন এক উ�ন হছছ ম্পভম্পন কম্পিউটাৰ। 
                   
1970ৰ দকত আৰ ুঅম্পধক নতুন ইছরক্ট্ৰম্পনক প্ৰমুম্পি ফযৱাৰ কম্পৰ চতুথত প্ৰজ�ৰ কম্পিউটাৰৰ আম্পফবত াৱ , মাৰ 
দ্বাৰা এইছফাৰ তৃতী প্ৰজ�ৰ কম্পিউটাৰতলক অম্পধক ৰ ুআৰ ুদ্ৰুততৰ ’ফলর েভ হম্পছর। এই ভত ফহুছতা নতুন 
প্ৰকাৰৰ টাম্পভতছনর আৰ ুকম্পিউটাৰ ফযৱাৰ কৰাৰ দ্ধম্পত ম্পফকম্পত কৰা হম্পছর। 
এক গুৰতু্বূণত আম্পৱষ্কাৰ, মাৰ পরত চতুথত প্ৰজ� ম্পফকম্পত হম্পছর, মা আম্পছর রাজত  মের ইছণ্টছগ্ৰছটড চাম্পকত ট 
(এর.এছ.আই.)। এর.এছ.আই. হছছ এটা ৰ ু“ম্পচ” ম’ত মকইফা াজাছৰা ূক্ষ্ম ইছরক্ট্ৰম্পনক উাদান থাছক ম্পম এক িূণত প্ৰণারী 
ম্পচাছ কাভ কছৰ। 
    ’       :  
1977 চনৰ জরুাইত, ডারাছত অনমু্পিত ৰাষ্ট্ৰী কম্পিউটাৰ ম্প�রনত, মকাছভাছডাৰ ম্পরম্পভছটছড াচত ছনর ইছরক্ট্ৰম্পনক মেনছজক্ট ফা 
ম্প.ই.ট. নাভত এছকটা জঁমু্পরছত িূণতবাছৱ একম্পত্ৰত কৰা ভাইক্ৰ’কম্পিউটাৰ এটা মঘালণা কম্পৰ কম্পিউটাৰ ম্পফশ্বক আচম্পৰত কম্পৰ 
ম্পদছ। 1977 চনৰ ম্পছৰ বাগত, মৰম্পডঅ’ মশ্বক কছতাছৰচছন ট.আৰ.এছ. 80 কম্পিউটাৰছটা মঘালণা কছৰ। 
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IBM                       : 

1981 চনত, ইণ্টাৰছনচছনর ম্পফজছনছ মভম্পচন (আই.ম্পফ.এভ.)মকািানীছ আই.ম্পফ.এভ. াচত ছনর কম্পিউটাৰৰ মঘালণাৰ 
হছত ভাইক্ৰ’কম্পিউটাৰ মেত্ৰত ইাৰ প্ৰথভ দছে র। াচত ছনর কম্পিউটাৰ �ছটাছৱ এই ধাৰণাছটা প্ৰকা কম্পৰম্পছর 
মম ফযম্পি এজনৰ মতওঁৰ ম্পনজৰ কম্পিউটাৰ থাম্পকফ াছৰ। আই.ম্পফ.এভ. ম্পম্পচৰ আম্পফবত াৱৰ হছত, কম্পিউটাৰছফাৰ ডাঙৰ 

প্ৰম্পতিানৰ ৰা ফাম্পৰ ওরাইম্পছর আৰ ুঘৰত প্ৰছৱ কম্পৰম্পছর। অৱছয, 8-ম্পফট ভাইক্ৰ’প্ৰছচছৰ ফযৱাৰ কৰাৰ রম্পন, আই.ম্পফ.এছভ. 

ইছণ্টর 8088 ফাছম্পন কম্পৰম্পছর- এক 16-ম্পফট ভাইক্ৰ’প্ৰছচছৰ ম্পম আই.ম্পফ.এভ. ম্পম্পচক “ম্পনাছটাৰ ম্পবতৰত পর” কম্পৰ তুম্পরম্পছর। 
1983 চনত ম্পম্পচ-ম্পৰারৰ এক্স.ট. ভছডরত আই.ম্পফ.এভ.ৰ প্ৰথভছটা মমাগদান ম্পদা হম্পছর। এ.ট. ভছডর, মাৰ ম্পম্পচ আৰ ু

এক্স.ট.ৰ তুরনাত ফা আনম্পক মডে মপ্ৰা-ৰ তুরনাছটা মছথষ্ট অম্পধক কম্পিউটাৰ গম্পতছফগ আম্পছর। মমম্পতা ছফ্টছৱৰ ম্পনভতাতা কছর 
মতওঁছরাকৰ ছফ্টছৱৰছফাৰ আই.ম্পফ.এভ. ম্পম্পচৰ হছত অনকুূম্পরত কৰা আৰ� কম্পৰছর, ফহুছতা ভাইক্ৰ’কম্পিউটাৰ ম্পনভতাতাই ইাৰ 
নকর ম্পনভতাণ আৰ ু ম্পফক্ৰী কৰা আৰ� কম্পৰছর। এই নকরছফাৰক আই.ম্পফ.এভ. ম্পম্পচ কিাটফর ফমু্পর মকাৱা হম্পছর ম্পম 
আই.ম্পফ.এভ. ম্পম্পচৰ ফাছফ ম্পনভতাণ কৰা কছরা ফা প্ৰা কছরা ছফ্টছৱৰ চরাফ াম্পৰম্পছর। 
                 

ঞ্চভ প্ৰজ�ৰ কম্পিউটাৰৰ িংজ্ঞা ম্পদা কঠিন ম্পকছনা এই মেত্ৰছটা নাফারক হ আছছ। ঞ্চভ প্ৰজ�ৰ কম্পিউটাৰৰ 

আটাইতলক ম্পফখযাত উদাৰণ হছছ আথতাৰ ম্পচ. ক্লাকত ৰ উনযা 2001: এ মেছ অম্পডম্পছৰ কাল্পম্পনক কম্পিউটাৰ HAL9000। ফতত ভাছন 

ফাস্তৱ ঞ্চভ প্ৰজ�ৰ কম্পিউটাছৰ কম্পৰফ ফমু্পর ম্পৰকল্পনা কৰা কছরা কাভ HAL-এ কম্পৰম্পছর। কাল্পম্পনক ফমু্পদ্ধভত্তাৰ হছত HAL-এ 
ভানৱ ম্পৰচারককরৰ হছত ফাতত ারা কৰা, দৃযভান ইনুট ফযৱাৰ কৰা, আৰ ুইাৰ ম্পনজৰ অম্পবজ্ঞতাৰ ৰা ম্পম্পকফ 
ৰালক মছথষ্ট মুম্পি দতাফ াম্পৰম্পছর। 
              ণ 
             : 

এক কম্পিউটাৰ ম্পম িংখযা ম্পচাছ ডাটা প্ৰকা কৰাৰ রম্পন ভযা এটা ভাধান কৰাৰ ফাছফ জমু্পখফ ৰা গুণাগুণ 
মমছন ব’মিজ, ম্পগছৰৰ ঘূণতন আম্পদৰ দ্বাৰা ডাটা প্ৰকা কছৰ। 

 
               :  

ই এক কম্পিউটাৰ ম্পম িংখযা ম্পচাছ অনফুাদ কৰা ৃথক িংছকতৰ দ্বাৰা প্ৰকা কৰা ডাটাৰ ওৰত ম্পফম্পব� গম্পণতী 
আৰ ুমুম্পিগত গণনা কছৰ আৰ ুম্পঞ্চত কছৰ, াধাৰনছত ফাইছণৰী ৰূত। 
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              :  
এনারগ আৰ ুম্পডম্পজছটর কম্পিউটাৰ প্ৰণারীৰ এক ম্পভশ্ৰছণছৰ গঠিত কম্পিউটাৰ প্ৰণারী এটাক াইম্পিড কম্পিউটাৰ ফমু্পর 
মকাৱা । 

 
               

       
                     :   

 াডত ছৱৰ 

 ছফ্টছৱৰ 
       : মইছফাৰ প্ৰকাৰৰ ম্পডবাইছ মাক আম্পভ মদখা াও ঁআৰ ুেত কম্পৰফ াছৰা ঁআৰ ু ম্পমছফাৰ মবৌম্পতক বাছৱ 
উম্পিত মইছফাৰক াডত ছৱৰ ম্পডবাইছ ফমু্পর মকাৱা । উদাৰণ: ভাউচ, ভম্পনটৰ, কীছফাডত , ম্পচম্পইউ ইতযাম্পদ। 
     :  কম্পিউটাৰত চরা প্ৰগ্ৰাভ ফা আন কছরাছফাৰক ছফ্টছৱৰ ফমু্পর মকাৱা । প্ৰমুম্পিগত বাছৱ, ছফ্টছৱৰ হছছ 

কম্পিউটাৰ আৰ ুিংম্পিষ্ট ম্পডবাইছছফাৰ চছরাৱাৰ ফাছফ ফযৱাৰ কৰা ম্পফম্পব� প্ৰকাৰৰ প্ৰগ্ৰাভৰ ফাছফ ফযৱাৰ কৰা এক াভম্পগ্ৰক �। 
উদাৰণ: এভ.এছ. অম্পপচ, মটরী, কছৰর ড্ৰ, ম্পব.এর.ম্পচ. মভম্পডা মোৰ, ম্পমছকাছনা মগভ ইতযাম্পদ। 
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              :  
এনারগ আৰ ুম্পডম্পজছটর কম্পিউটাৰ প্ৰণারীৰ এক ম্পভশ্ৰছণছৰ গঠিত কম্পিউটাৰ প্ৰণারী এটাক াইম্পিড কম্পিউটাৰ ফমু্পর 
মকাৱা । 

 
               

       
                     :   

 াডত ছৱৰ 

 ছফ্টছৱৰ 
       : মইছফাৰ প্ৰকাৰৰ ম্পডবাইছ মাক আম্পভ মদখা াও ঁআৰ ুেত কম্পৰফ াছৰা ঁআৰ ু ম্পমছফাৰ মবৌম্পতক বাছৱ 
উম্পিত মইছফাৰক াডত ছৱৰ ম্পডবাইছ ফমু্পর মকাৱা । উদাৰণ: ভাউচ, ভম্পনটৰ, কীছফাডত , ম্পচম্পইউ ইতযাম্পদ। 
     :  কম্পিউটাৰত চরা প্ৰগ্ৰাভ ফা আন কছরাছফাৰক ছফ্টছৱৰ ফমু্পর মকাৱা । প্ৰমুম্পিগত বাছৱ, ছফ্টছৱৰ হছছ 

কম্পিউটাৰ আৰ ুিংম্পিষ্ট ম্পডবাইছছফাৰ চছরাৱাৰ ফাছফ ফযৱাৰ কৰা ম্পফম্পব� প্ৰকাৰৰ প্ৰগ্ৰাভৰ ফাছফ ফযৱাৰ কৰা এক াভম্পগ্ৰক �। 
উদাৰণ: এভ.এছ. অম্পপচ, মটরী, কছৰর ড্ৰ, ম্পব.এর.ম্পচ. মভম্পডা মোৰ, ম্পমছকাছনা মগভ ইতযাম্পদ। 
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                   : 

i.            : কম্পিউটাৰৰ িূণত প্ৰণারীছটা ম্পনিণ কৰা প্ৰকাৰৰ ছফ্টছৱৰক ম্পচছষ্টভ কম্পিউটাৰ ফমু্পর মকাৱা 
।  

             : 
অাছৰটিং ম্পচছষ্টভ হছছ এক ম্পচছষ্টভ ছফ্টছৱৰ মাক কম্পিউটাৰ ষ্টাটত  মাৱাৰ ফাছফ প্ৰছাজন  আৰু ই হছছ াডত ছৱৰ আৰ ু
ফযৱাৰকতত াৰ ভাজৰ এক অনফুাদক। 
                                 ণ : 

1. MS       :        95, 98, 2000, XP, Vista,        7. (GUI:                    ) 
2. DOS (                 ) (CUI:                       ) 
3.       
4.        
5.               

ii.              :  
মই প্ৰকাৰৰ ছফ্টছৱৰ ম্পম এক ম্পচছষ্টভ ছফ্টছৱৰ অধীনত চছর আৰ ুমাক এক ম্পনম্পদতষ্ট প্ৰকাৰৰ উছেযৰ ফাছফ ফযৱাৰ 
কৰা  তাক এম্পেছকচন ছফ্টছৱৰ ফুম্পর মকাৱা । উদাৰণ স্বৰূছ, একাউম্পণ্টিং কাভৰ ফাছফ প্ৰছাজন মাৱা ছফ্টছৱৰছটা 
হছছ “মটরী”। ম্পচঠি ম্পরখা, গণনা কৰা আম্পদ হদনম্পিন অম্পপচৰ কাভৰ ফাছফ ফযৱাৰ কৰা ছফ্টছৱৰছটা হছছ এভ.এছ. অম্পপচ। 
ম্পডজাইম্পনিং কাভৰ ফাছফ ফযৱহৃত ছফ্টছৱৰছটা হছছ ‚কছৰর ড্ৰ‛। 

GUI     CUI 

 আুম্পন মম্পদ কছরা প্ৰকাৰৰ অাছৰটিং ম্পচছষ্টভ চা, আুম্পন রেয কম্পৰফ মম মইছফাছৰ দটুা ইণ্টাৰছপচ প্ৰদান কছৰ - 
CUI (মকছৰক্টাৰ ইউজাৰ ইণ্টাৰছপচ - Character User Interface) আৰ ু GUI (গ্ৰাম্পপউছকর ইউজাৰ ইণ্টাৰছপচ - 
Graphical User Interface) 

 CUI ভাছন হছছ মকছৰক্টাৰ ইউজাৰ ইণ্টাৰছপচ; ইাৰ অথত হছছ আছানাৰ কম্পিউটাৰৰ হছত মমাগাছমাগ কৰাৰ ফাছফ আুম্পন 
আছদ টাই কম্পৰফ রাম্পগফ। 

 GUI ভাছন হছছ গ্ৰাম্পপউছকর ইউজাৰ ইণ্টাৰছপচ; ইাৰ অথত হছছ আছানাৰ কম্পিউটাৰৰ হছত মমাগাছমাগ কৰাৰ ফাছফ 
আুম্পন আছদ টাই কৰাৰ প্ৰছাজন নাই; তাৰ রম্পন আুম্পন ভাউচৰ াছছৰ ূফতম্পনম্পভতত আছদৰ আইকনত ম্পক্লক কম্পৰফ 
রাম্পগফ। 

      ণ : 
ম্পমছকাছনা কম্পিউটাৰৰ ফাছফ কছভও এটা ম্পচছষ্টভ ছফ্টছৱৰ প্ৰছাজন। এটাতলক অম্পধক ম্পচছষ্টভ ছফ্টছৱৰ থকাও �ৱ ম্পকন্তু ম্পনম্নতভ এটা 
প্ৰছাজন, অনযথা কম্পিউটাৰছটা নচম্পরফ। ম্পকন্তু এম্পেছকচন ছফ্টছৱৰৰ ফাছফ এছন মকাছনা চতত  নাই। কম্পিউটাৰ এটা মকাছনা 
এম্পেছকচন ছফ্টছৱৰ অম্পফছনও চম্পরফ াছৰ। মছছ, এই ধাৰণাৰ ওৰত আধাম্পৰত কম্পৰ, আম্পভ ক’ফ াছৰা মম ম্পচছষ্টভ আৰ ুএম্পেছকচন 

ছফ্টছৱৰ ভাজৰ িকত ছটা মৰরগাড়ী আৰ ুমৰররাইনৰ দছৰ ম’ত মৰররাইন হছছ ম্পচছষ্টভ ছফ্টছৱৰ দছৰ আৰ ুমৰরগাড়ী এম্পেছকচন  ছফ্টছৱৰ দছৰ। 
মৰররাইন থাম্পকছরছ মৰরগাড়ী চছর, অনযথা নচছর।  
    : 
ফুটিং হছছ এক প্ৰম্পক্ৰা ম’ত কছরা প্ৰগ্ৰাভ (অাছৰটিং ম্পচছষ্টভ ) RAM হর (মৰণ্ডভ এছক্সছ মভভ’ৰী ম’ত কম্পিউটাৰছটা 
অন থাছকাঁছত ফযৱাৰকতত াই কাভ কছৰ), ফযৱাৰকতত াক এক কভতছমাগয ইণ্টাৰছপচ প্ৰদান কৰাৰ ফাছফ। আনুলম্পিক ম্পচনািকৰণ 

হছছ ফুটিং প্ৰম্পক্ৰাৰ এটা অিং ম’ত ম্পচছষ্টছভ কম্পিউটাৰৰ হছত কছরা ম্পডবাইছৰ িংছমাগ ৰীো কছৰ।   
ফুটিং প্ৰম্পক্ৰাৰ ম্পছত, ফযৱাৰকতত াই ম্পমছকাছনা কাভ আৰ� কম্পৰফ ৰা প্ৰথভ স্ক্ৰীণখনক মডেট ফুম্পর মকাৱা ।  মডেটৰ 
তরত থকা দম্পণ্ডকা এডারক টােফাৰ ফুম্পর মকাৱা  মাৰ ফাওঁপাছর ষ্টাটত  ফুটাভ এটা আৰু মাপঁাছর ঘড়ী এটা থাছক। 
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 কম্পিউটাৰৰ ুম্পফধা হছছ গম্পত, শুদ্ধতা, অধযৱা, ম্পফম্পফধতা ইতযাম্পদ। 
 কম্পিউটাৰৰ দমু্পফধ উাদান থাছক। এম্পফধ হছছ াডত ছৱৰ আৰ ুআনম্পফধ ছফ্টছৱৰ।  
 অাছৰটিং ম্পচছষ্টভ হছছ এক ম্পচছষ্টভ ছফ্টছৱৰ মাক কম্পিউটাৰ ষ্টাটত  মাৱাৰ ফাছফ প্ৰছাজন  আৰ ু ই হছছ 

াডত ছৱৰ আৰ ুফযৱাৰকতত াৰ ভাজৰ এক অনফুাদক। 
         

1. কম্পিউটাৰ ম্পক? 
2. কম্পিউটাৰৰ ুম্পফধাছফাৰ ম্পক? 
3. ম্পচছষ্টভ আৰ ুএম্পেছকচন ছফ্টছৱৰৰ ভাজৰ াথতকয ম্পক? 
4. ম্পচছষ্টভ প’ল্ডাৰ ফমু্পরছর আুম্পন ম্পক ফছুজ? 
5. GUI আৰ ুCUI-ৰ ভাজৰ াথতকয ম্পক? 
6. ফটুিং ভাছন ম্পক? 
7.  কছরা প্ৰজ�ৰ কম্পিউটাৰৰ কছভও দটুা উদাৰণ ম্পদক। 
8. কম্পিউটাৰৰ ম্পফম্পভ� প্ৰকাৰৰ ম্পফছলত্ব ফণতনা কৰক। 
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9. কম্পিউটাৰত থকা ঞ্চ ম্পডবাইচ ম্পক? 

10. ম্পৱনছচষ্টাৰ ম্পডে ম্পক? 

11. কম্পিউটাৰৰ মভৌম্পরক ম্পৰচারনা চভলুক ফণতনা কৰক। 
12. প্ৰম্পতছটা প্ৰজ�ৰ কম্পিউটাৰৰ ম্পফছলত্ব ফণতনা কৰক। 
13. ভাইছক্ৰা কম্পিউটাৰ ম্পক? ইাৰ ুম্পফধা আৰ ুঅুম্পফধাছফাৰ উছেখ কৰক। 
14. চুাৰ কম্পিউটাৰ ম্পক? ইাৰ ুম্পফধা আৰ ুঅুম্পফধাছফাৰ উছেখ কৰক। 
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       2 
Windows XP 
     : 

 Windows XP 
 ম্পফছলত্বছফাৰ 
 Notepad 
 WordPad 

___________________________________________________________________________________________ 
Windows XP হছছ Windows NT ম্পৰারৰ অাছৰটিং ম্পচছষ্টভৰ মতীা িংেৰণ। Windows XP ফযৱাম্পক ফযৱাৰকতত া 
করৰ ফাছফ আৰ ুWindows XP home উছবািা ফা ঘৰৱুা ফযৱাৰকতত া করৰ ফাছফ ম্পনম্পভতত। 
Windows XP -               
ম্পকছুভান ম্পফছলত্ব তরত আছরাচনা কৰা হছছ 
                         : 
Win XPত এছন ফহুছতা ুম্পফধা থাছক মাৰ দ্বাৰা ইাক ইন্ধটর কৰা আৰ ুআ টু মডট কম্পৰ ৰখা জ । ইাত অন্তবুত ি 
থাছক ডাইনাম্পভক আছডট আৰ ুউইছণ্ডাছ আছডট; পাইর আৰ ুমছটিং মেন্ধপাৰ ম্পৱজাডত ; ম্পফম্পব� প্ৰকাৰৰ কাভৰ ফাছফ অম্পধক 
ম্পৱজাডত ; এক ম্পফার ম্পৰৰৰ ম্পডবাইছ ড্ৰাইবাৰ; ভাম্পিপািংচন ম্পডবাইছৰ ফাছফ ৰরীকৃত ইন্ধটছরচন; আৰু Windows 98 তথা 
Windows Meহর কামতকৰীবাছৱ আনইন্ধটর কম্পৰ ঘূম্পৰ মমাৱা। 
                               :  
মমম্পতা আুম্পন Windows XP ইন্ধটর কম্পৰফ ওরা, আুম্পন রেয কৰা এটা নতুন ম্পফছলত্ব হছছ ইাৰ ডাইনাম্পভক 
আছডট, ম্পম আছানাক ডাউনছরাড ভত আছানাক মতীা মচ্ছ, মছকজ, আৰ ুিংছাধন ইন্ধটর কৰাৰ ফাছফ 
আগফঢ়া আৰ ুমইছফাৰ ইন্ধটর কছৰ মাছত আছানাৰ Windows XPৰ প্ৰম্পতম্পরম্পছটা দাছ আ টু মডট হ থাছক। 
                         : 
মনটৱকত মেন্ধপাৰ ম্পৱজাডত লর স্বাগতভ, ম্পম প্ৰদান কছৰ উইছণ্ডাছ মনটৱকত আৰ ুইণ্টাৰছনট িংছমাগ বাগ ফতৰাৰ ফাছফ কামতকৰী 
কনম্পপগাছৰশ্বন আৰ ুরগছত দটুা াডত ছৱৰ ম্পৱজাডত , নতুন াডত ছৱৰ মমাগ ম্পদা ম্পৱজাডত  আৰ ুনতুন াডত ছৱৰ �ান ম্পৱজাডত । 
                  : 
অম্পধক ম্পডবাইছ ড্ৰাইবাৰৰ ফাছফ আুম্পন নতুন ম্পডবাইছ এটা িংরগ্ন কম্পৰছর উইছণ্ডাচৰ অনযানয িংেৰণৰ তুরনাত 
(Windows 98, Windows Me ফা Windows 2000) Windows XP-ম স্বিংম্পক্ৰবাছৱ ড্ৰাইবাৰছটা মরাড কৰা আৰ ু
ইঠিকবাছৱ কাভ কৰাৰ �াৱনা অম্পধক। অনযথা, অম্পধক রাবারাবৰ ফাছফ, আুম্পন ম্পডবাইছৰ হছত অা ঠিক ড্ৰাইবাৰৰ াত 

এই ম্পডবাইছছফাত ইন্ধটর কম্পৰফ াছৰ। 
                           : 
পাইর আৰ ুমছটিং মেন্ধপাৰ ম্পৱজাছডত  এটা কম্পিউটাৰৰ ৰা আন এটা কম্পিউটাৰলর ফা এছকটা কম্পিউটাৰত উইছণ্ডাচৰ এটা 
ইন্ধটছরচনৰ ৰা আন এটালর পাইর আৰ ুমছটিংছফাৰ িানান্তৰ কৰাৰ উা এটা প্ৰদান কছৰ ম্পকন্তু আুম্পন নতুন 
কম্পিউটাৰছটাত আছানাৰ কছরাছফাৰ প্ৰ’গ্ৰাভ ুনৰ ইন্ধটর কম্পৰফ রাম্পগফ। 
Windows 98     Windows Me                                    :  
Windows XP-ত এক উৎকৃষ্ট ুম্পফধা আছছ, Windows XP ইন্ধছটরচনৰ ৰা আছানাৰ আগৰ Windows 98, Windows 
98 ম্পদ্বতী িংেৰণ আৰ ুWindows ME ইন্ধটছরচনলর ঘূম্পৰ মমাৱাৰ ফাছফ এক কামতকৰী আনইন্ধটর ুম্পফধা, ম্পকন্তু আুম্পন 
Windows NT আৰ ুWindows 2000 ৰ ৰা ঘূম্পৰ মাফ মনাৱাছৰ। 
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Windows XP হছছ Windows NT ম্পৰারৰ অাছৰটিং ম্পচছষ্টভৰ মতীা িংেৰণ। Windows XP ফযৱাম্পক ফযৱাৰকতত া 
করৰ ফাছফ আৰ ুWindows XP home উছবািা ফা ঘৰৱুা ফযৱাৰকতত া করৰ ফাছফ ম্পনম্পভতত। 
Windows XP -               
ম্পকছুভান ম্পফছলত্ব তরত আছরাচনা কৰা হছছ 
                         : 
Win XPত এছন ফহুছতা ুম্পফধা থাছক মাৰ দ্বাৰা ইাক ইন্ধটর কৰা আৰ ুআ টু মডট কম্পৰ ৰখা জ । ইাত অন্তবুত ি 
থাছক ডাইনাম্পভক আছডট আৰু উইছণ্ডাছ আছডট; পাইর আৰ ুমছটিং মেন্ধপাৰ ম্পৱজাডত ; ম্পফম্পব� প্ৰকাৰৰ কাভৰ ফাছফ অম্পধক 
ম্পৱজাডত ; এক ম্পফার ম্পৰৰৰ ম্পডবাইছ ড্ৰাইবাৰ; ভাম্পিপািংচন ম্পডবাইছৰ ফাছফ ৰরীকৃত ইন্ধটছরচন; আৰ ুWindows 98 তথা 
Windows Meহর কামতকৰীবাছৱ আনইন্ধটর কম্পৰ ঘূম্পৰ মমাৱা। 
                               :  
মমম্পতা আুম্পন Windows XP ইন্ধটর কম্পৰফ ওরা, আুম্পন রেয কৰা এটা নতুন ম্পফছলত্ব হছছ ইাৰ ডাইনাম্পভক 
আছডট, ম্পম আছানাক ডাউনছরাড ভত আছানাক মতীা মচ্ছ, মছকজ, আৰ ুিংছাধন ইন্ধটর কৰাৰ ফাছফ 
আগফঢ়া আৰু মইছফাৰ ইন্ধটর কছৰ মাছত আছানাৰ Windows XPৰ প্ৰম্পতম্পরম্পছটা দাছ আ টু মডট হ থাছক। 
                         : 
মনটৱকত মেন্ধপাৰ ম্পৱজাডত লর স্বাগতভ, ম্পম প্ৰদান কছৰ উইছণ্ডাছ মনটৱকত আৰ ুইণ্টাৰছনট িংছমাগ বাগ ফতৰাৰ ফাছফ কামতকৰী 
কনম্পপগাছৰশ্বন আৰ ুরগছত দটুা াডত ছৱৰ ম্পৱজাডত , নতুন াডত ছৱৰ মমাগ ম্পদা ম্পৱজাডত  আৰ ুনতুন াডত ছৱৰ �ান ম্পৱজাডত । 
                  : 
অম্পধক ম্পডবাইছ ড্ৰাইবাৰৰ ফাছফ আুম্পন নতুন ম্পডবাইছ এটা িংরগ্ন কম্পৰছর উইছণ্ডাচৰ অনযানয িংেৰণৰ তুরনাত 
(Windows 98, Windows Me ফা Windows 2000) Windows XP-ম স্বিংম্পক্ৰবাছৱ ড্ৰাইবাৰছটা মরাড কৰা আৰ ু
ইঠিকবাছৱ কাভ কৰাৰ �াৱনা অম্পধক। অনযথা, অম্পধক রাবারাবৰ ফাছফ, আুম্পন ম্পডবাইছৰ হছত অা ঠিক ড্ৰাইবাৰৰ াত 

এই ম্পডবাইছছফাত ইন্ধটর কম্পৰফ াছৰ। 
                           : 
পাইর আৰ ুমছটিং মেন্ধপাৰ ম্পৱজাছডত  এটা কম্পিউটাৰৰ ৰা আন এটা কম্পিউটাৰলর ফা এছকটা কম্পিউটাৰত উইছণ্ডাচৰ এটা 
ইন্ধটছরচনৰ ৰা আন এটালর পাইর আৰ ুমছটিংছফাৰ িানান্তৰ কৰাৰ উা এটা প্ৰদান কছৰ ম্পকন্তু আুম্পন নতুন 
কম্পিউটাৰছটাত আছানাৰ কছরাছফাৰ প্ৰ’গ্ৰাভ ুনৰ ইন্ধটর কম্পৰফ রাম্পগফ। 
Windows 98     Windows Me                                    :  
Windows XP-ত এক উৎকৃষ্ট ুম্পফধা আছছ, Windows XP ইন্ধছটরচনৰ ৰা আছানাৰ আগৰ Windows 98, Windows 
98 ম্পদ্বতী িংেৰণ আৰু Windows ME ইন্ধটছরচনলর ঘূম্পৰ মমাৱাৰ ফাছফ এক কামতকৰী আনইন্ধটর ুম্পফধা, ম্পকন্তু আুম্পন 
Windows NT আৰ ুWindows 2000 ৰ ৰা ঘূম্পৰ মাফ মনাৱাছৰ। 
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                           : 
Windows XP-ত এক নতুনলক ম্পডজাইন কৰা ষ্টাটত  মভন ুআছছ ম্পম ফযৱাৰ কম্পৰফলর জ আৰ ুদ্ৰুততৰ। Windows XP-
ৰ ফাছফ ম্পডজাইন কৰা ম্পডপি ‚ষ্টাটত  মভন‛ু Windows 9x-ৰ অনযানয িংেৰণতলক মদখাত ৃথক। 
            : 
Windows XP-ত আছানাৰ ছম্পফছফাৰক এক স্ক্ৰীণ মচবাৰ িাইড মশ্বা ম্পচাছ ম্পনধতাৰণ কৰাৰ ুম্পফধা আছছ। এা হছছ 
মৌিমতৰ উৎকৃষ্ট উদাৰণ আৰ ুমম্পদ আছানাৰ কম্পিউটাৰৰ াডত ছৱৰ আধুম্পনক ন, ইাৰ পরত আছানাৰ কম্পিউটাৰৰ 
প্ৰদতনৰ ওৰত প্ৰবাৱ ম্পৰফ াছৰ। 
                       ণ: 
Windows XP –ত টােফাৰত মকইফাটাও ম্পফকল্প অন্তবুত ি থাছক ম্পকন্তু আুম্পন টােফাছৰ কাভ কৰাৰ প্ৰকাৰছটা উইছণ্ডাচৰ আগৰ 
িংেৰণৰ দছৰ কম্পৰফ াছৰ। 
   ’                   ণ 8: 
উইছণ্ডাচ মভম্পডা মোৰ হছছ ম্পবম্পডঅ’ আৰ ুম্পডম্পবম্পড মোৰ, ম্পচম্পড মোৰ, এক ইণ্টাৰছনট মৰম্পডঅ’ মোৰৰ এক 
ম্পভশ্ৰণ আৰ ুরগছত ই হছছ ম্পডম্পজছটর অম্পডঅ’ পাইর মমছন WMA পাইর আৰ ুMP3 পাইর ফছজাৱা আৰ ুিংগঠিত কৰাৰ 
ফাছফ এক ম্পজউকফক্স। Windows 98-ত বারদছৰ নচরা কছরা DAT পাইর Windows XP  মেটপভতত ছজ চছর। 
Windows 98 –ৰ আগৰ িংেৰণৰ তুরনাত উইছণ্ডাচ মভম্পডা মোৰত মছথষ্ট উ�ম্পত হছছ। 
                  : 
এই মছকজছফাৰ ম্পবম্পডঅ’ গ্ৰণ কৰা, ম্পবম্পডঅ’ আৰ ুঅম্পডঅ’ িাদনা কৰা, আৰ ুরগছত উইছণ্ডাচ মভম্পডা পছভতটত 
ম্পবম্পডঅ’ পাইর ৃম্পষ্ট কৰাৰ ফাছফ ফযৱাৰ কৰা । 
CD   ণ     :  
Windows XPৰ ম্পবতৰত ম্পচম্পড ফাণত কৰাৰ েভতা অন্তবুত ি কৰা আছছ। আুম্পন উইছণ্ডাচ এক্সে’ৰাৰ ৰা আৰ ু রগছত 

উইছণ্ডাচ মভম্পডা মোৰৰ ৰাও ম্পচম্পড এখন ৃম্পষ্ট কম্পৰফ াছৰ। 
       ’   : 
Windows XPৰ ম্পবতৰত কছেছড পাইর আৰ ুপ’ল্ডাৰ অন্তবুত ি কৰা আছছ। ম্পঝ কম্পৰফলর, আছানাক মকাছনা ছফ্টছৱৰ 

প্ৰছাজন নাই- Windows XP-ৰ ম্পবতৰত ম্পডপিত WinZip 7 অন্তবুত ি আছছ।  
                Winkey:  Winkey? এা ম্পক? এা হছছ কীফ’ডত ত উইছণ্ডাচ কী – উইছণ্ডাচ মরাছগা থকা কীছটা। ই Alt+Ctrl 
কীছফাৰৰ ওচৰত অৱম্পিত। 
        Winkey    ণ     :   

Winkey + Break ম্পচছষ্টভ ম্পফছলত্ব প্ৰদতন 
Winkey + Tab টােফাৰৰ ৰৱতী ফুটাভলর ম্পনিণ ম্পনক। 
Winkey + B অম্পধূচনা এছরকালর অৱছরাকন িানান্তৰ কৰক। 
Winkey + D মডেট মদখুৱাওক। 
Winkey + E ভাই কম্পিউটাৰ প্ৰদতন কম্পৰ এক্সে’ৰাৰ উইছণ্ডা মখারক। 
Winkey + F �ান পরাপর উইছণ্ডা মখাছর, �ান ছমাগী ম্পক্ৰ কছৰ। 
Winkey + F1 া আৰু ছমাগ 
Winkey + R ৰান ডারগ ফক্স প্ৰদতন কৰক 
Winkey + U  ইউটম্পরট মভছনজাৰ প্ৰদতন কৰক 
Winkey + L কম্পিউটাৰছটা রক কছৰ। 
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           ’              ণ: 
Windows XP ত ইণ্টাৰছনট এক্সে’ৰাৰ িংেৰণ 6 অন্তবুত ি আছছ। িংেৰণ 6-ৰ তুরনাত, নতুন মভম্পডা ফাছৰ ইণ্টাৰছনট 

এক্সে’ৰাৰৰ ম্পবতৰত মানটালক ষ্ট্ৰীম্পভিং অম্পডঅ’ শুনা মছথষ্ট জ কছৰ। ইণ্টাৰছনট এক্সে’ৰাৰ 6-ত মভক্ৰ’মভম্পডা মেছ 
আৰ ুশ্বকছৱব এম্পনছভচনৰ ফাছফ ুফতম্পনম্পভতত ভথতন আছছ আৰ ুমকছছকম্পডিং ষ্টাইর শ্বীট মরছবর 1-ৰ ফাছফ ভথতন আছছ। 
ইাৰ পরাপর হছছ অম্পতম্পৰি ছফ্টছৱৰ প্ৰছাজন অম্পফছন অম্পধক এম্পনছভচন চম্পরফ। 
MSN    ’   : Windows XP-ত MSN এক্সে’ৰাৰ অন্তবুত ি থাছক। মম্পদ আছানাৰ এক ISP নাই, আুম্পন ইণ্টাৰছনট 
িংছমাগ কম্পৰফ ম্পফচাম্পৰফ াছৰ। 
                       (GUI) 
আম্পজকাম্পর, আুম্পন কছরা ঠাইছত ফস্তুছফাৰৰ ম্পচত্ৰৰ প্ৰম্পতম্পনম্পধত্ব াফ মমছন মাম্পডত িং, মফনাৰ, াম্পকত িং ম্পনছদতনা, মেম্পপক 
িংছকত আম্পদ। ইাৰ কাৰণ হছছ ম্পচত্ৰ প্ৰম্পতম্পনম্পধত্বছফাৰ হছছ বালাৰ ৰা স্বতি মাছত ম্পমছকাছনা প্ৰকাৰৰ মরাছক 
অনফুাদকৰ াৰ অম্পফছন ম্পফলছটা অম্পধক ছজ আৰ ুেীপ্ৰতাছৰ ফমু্পজ া। ছফ্টছৱৰ ম্পনভতাতা কছর ছফ্টছৱৰ ফা পাইর ফা 
প’ল্ডাৰ ফযৱাৰকতত াৰ ফাছফ ছজ ফজুা কম্পৰফলর এই ম্পচত্ৰগত প্ৰম্পতম্পনম্পধত্বৰ রাব অৱরম্বন কম্পৰছছ। ফতত ভাছন প্ৰা কছরা ছফ্টছৱৰ 
এই ধাৰণাৰ ওৰত আধাম্পৰত কম্পৰ ম্পনম্পভতত ম্পম ফযৱাৰকতত াৰ ফাছফ অম্পত ফযৱাৰকতত া-অনকুূর ম্পৰছৱ প্ৰদান কছৰ 
আৰ ুমফম্পছবাগ ফযৱাৰকতত াই ইাক ফযৱাৰ কম্পৰফ ধম্পৰছছ। এই ুম্পফধাছটাক গ্ৰাম্পপছকর ইউজাৰ ইণ্টাৰছপচ (GUI) ফমু্পর 

মকাৱা । GUI ুম্পফধা ভথতন কৰা ম্পকছুভান চৰাচৰ অাছৰটিং ম্পচছষ্টভ হছছ, উইছণ্ডাচৰ ম্পফম্পব� িংেৰণ, অছন 
চাবত াৰ ইউম্পনক্স, ও.এছ./2, নছবর অাছৰটিং ম্পচছষ্টভ (NOS) িংেৰণ 4.1 ইতযাম্পদ। 
          
ভাম্পিটাম্পেিং হছছ একাম্পধক কাভ এছক ভছত কৰা। Windows XP-ত আমু্পন এছক ভছত একাম্পধক ছফ্টছৱৰ খুম্পরফ 
াছৰ আৰ ুরগছত এছকটা ফা ৃথক ছফ্টছৱৰ ম্পবতৰত একাম্পধক ডকুছভণ্ট খুম্পরফ াছৰ। আুম্পন টােফাৰ ফযৱাৰ কম্পৰ ফা  
Alt + Tab কী এছকরছগ ফযৱাৰ কম্পৰ ছজ এক ডকুছভণ্ট/ছফ্টছৱৰ ৰা আন একলর মাফ াছৰ। খুম্পরফ ৰা ছফ্টছৱৰ/ 

ডকুছভণ্টৰ িংখযা মভভৰী েভতাৰ (RAM) ওৰত ম্পনবত ৰ কছৰ। এই ুম্পফধাক ভাম্পিটাম্পেিং ফমু্পর মকাৱা । 

 
         
এই ুম্পফধাৰ দ্বাৰা আুম্পন দটুা পাইরৰ ভাজত িংছমাগ এটা ৃম্পষ্ট কম্পৰফ াছৰ মাছত মমম্পতা আুম্পন উৎ পাইরছটাত 
ম্পকফা ম্পৰৱতত ন কছৰ, রেয পাইরছটা প্ৰবাম্পৱত  আৰ ুরগছত আুম্পন রেয এছরকাত দফুাৰ ম্পক্লক কম্পৰ াঠ পাইরছটাৰ 
ৰা মানটালক উৎ পাইরছটা খুম্পর উৎ ভরত ম্পমছকাছনা ম্পৰৱতত ন কম্পৰফ াছৰ। উৎ পাইরছটা মখার খাফ; আমু্পন 

ম্পম ম্পৰৱতত ছনই কছৰ মা ভরূ উৎ পাইরৰ অধীনত ম্পঞ্চত ’ফ, আৰ ুইাৰ প্ৰবাৱছটা অৱধাম্পৰত বাছৱ রেয পাইরলরও আম্পফ। 
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           ’              ণ: 
Windows XP ত ইণ্টাৰছনট এক্সে’ৰাৰ িংেৰণ 6 অন্তবুত ি আছছ। িংেৰণ 6-ৰ তুরনাত, নতুন মভম্পডা ফাছৰ ইণ্টাৰছনট 

এক্সে’ৰাৰৰ ম্পবতৰত মানটালক ষ্ট্ৰীম্পভিং অম্পডঅ’ শুনা মছথষ্ট জ কছৰ। ইণ্টাৰছনট এক্সে’ৰাৰ 6-ত মভক্ৰ’মভম্পডা মেছ 
আৰ ুশ্বকছৱব এম্পনছভচনৰ ফাছফ ুফতম্পনম্পভতত ভথতন আছছ আৰ ুমকছছকম্পডিং ষ্টাইর শ্বীট মরছবর 1-ৰ ফাছফ ভথতন আছছ। 
ইাৰ পরাপর হছছ অম্পতম্পৰি ছফ্টছৱৰ প্ৰছাজন অম্পফছন অম্পধক এম্পনছভচন চম্পরফ। 
MSN    ’   : Windows XP-ত MSN এক্সে’ৰাৰ অন্তবুত ি থাছক। মম্পদ আছানাৰ এক ISP নাই, আুম্পন ইণ্টাৰছনট 
িংছমাগ কম্পৰফ ম্পফচাম্পৰফ াছৰ। 
                       (GUI) 
আম্পজকাম্পর, আুম্পন কছরা ঠাইছত ফস্তুছফাৰৰ ম্পচত্ৰৰ প্ৰম্পতম্পনম্পধত্ব াফ মমছন মাম্পডত িং, মফনাৰ, াম্পকত িং ম্পনছদতনা, মেম্পপক 
িংছকত আম্পদ। ইাৰ কাৰণ হছছ ম্পচত্ৰ প্ৰম্পতম্পনম্পধত্বছফাৰ হছছ বালাৰ ৰা স্বতি মাছত ম্পমছকাছনা প্ৰকাৰৰ মরাছক 
অনফুাদকৰ াৰ অম্পফছন ম্পফলছটা অম্পধক ছজ আৰ ুেীপ্ৰতাছৰ ফমু্পজ া। ছফ্টছৱৰ ম্পনভতাতা কছর ছফ্টছৱৰ ফা পাইর ফা 
প’ল্ডাৰ ফযৱাৰকতত াৰ ফাছফ ছজ ফজুা কম্পৰফলর এই ম্পচত্ৰগত প্ৰম্পতম্পনম্পধত্বৰ রাব অৱরম্বন কম্পৰছছ। ফতত ভাছন প্ৰা কছরা ছফ্টছৱৰ 
এই ধাৰণাৰ ওৰত আধাম্পৰত কম্পৰ ম্পনম্পভতত ম্পম ফযৱাৰকতত াৰ ফাছফ অম্পত ফযৱাৰকতত া-অনকুূর ম্পৰছৱ প্ৰদান কছৰ 
আৰ ুমফম্পছবাগ ফযৱাৰকতত াই ইাক ফযৱাৰ কম্পৰফ ধম্পৰছছ। এই ুম্পফধাছটাক গ্ৰাম্পপছকর ইউজাৰ ইণ্টাৰছপচ (GUI) ফমু্পর 

মকাৱা । GUI ুম্পফধা ভথতন কৰা ম্পকছুভান চৰাচৰ অাছৰটিং ম্পচছষ্টভ হছছ, উইছণ্ডাচৰ ম্পফম্পব� িংেৰণ, অছন 
চাবত াৰ ইউম্পনক্স, ও.এছ./2, নছবর অাছৰটিং ম্পচছষ্টভ (NOS) িংেৰণ 4.1 ইতযাম্পদ। 
          
ভাম্পিটাম্পেিং হছছ একাম্পধক কাভ এছক ভছত কৰা। Windows XP-ত আমু্পন এছক ভছত একাম্পধক ছফ্টছৱৰ খুম্পরফ 
াছৰ আৰ ুরগছত এছকটা ফা ৃথক ছফ্টছৱৰ ম্পবতৰত একাম্পধক ডকুছভণ্ট খুম্পরফ াছৰ। আুম্পন টােফাৰ ফযৱাৰ কম্পৰ ফা  
Alt + Tab কী এছকরছগ ফযৱাৰ কম্পৰ ছজ এক ডকুছভণ্ট/ছফ্টছৱৰ ৰা আন একলর মাফ াছৰ। খুম্পরফ ৰা ছফ্টছৱৰ/ 

ডকুছভণ্টৰ িংখযা মভভৰী েভতাৰ (RAM) ওৰত ম্পনবত ৰ কছৰ। এই ুম্পফধাক ভাম্পিটাম্পেিং ফমু্পর মকাৱা । 

 
         
এই ুম্পফধাৰ দ্বাৰা আুম্পন দটুা পাইরৰ ভাজত িংছমাগ এটা ৃম্পষ্ট কম্পৰফ াছৰ মাছত মমম্পতা আুম্পন উৎ পাইরছটাত 
ম্পকফা ম্পৰৱতত ন কছৰ, রেয পাইরছটা প্ৰবাম্পৱত  আৰ ুরগছত আুম্পন রেয এছরকাত দফুাৰ ম্পক্লক কম্পৰ াঠ পাইরছটাৰ 
ৰা মানটালক উৎ পাইরছটা খুম্পর উৎ ভরত ম্পমছকাছনা ম্পৰৱতত ন কম্পৰফ াছৰ। উৎ পাইরছটা মখার খাফ; আমু্পন 

ম্পম ম্পৰৱতত ছনই কছৰ মা ভরূ উৎ পাইরৰ অধীনত ম্পঞ্চত ’ফ, আৰ ুইাৰ প্ৰবাৱছটা অৱধাম্পৰত বাছৱ রেয পাইরলরও আম্পফ। 
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�ছটাছৱ ফছুজাৱাৰ দছৰ, এই ুম্পফধাছটা ফযৱাৰ কম্পৰ আুম্পন াঠ ডকুছভণ্টৰ ম্পবতৰত অফছজক্টছটাৰ প্ৰম্পতম্পরম্প এটা 
অন্তবুত ি কম্পৰফ াছৰ। ম্পকন্তু ভরূ উৎ পাইরৰ হছত মকাছনা িকত  নাথাম্পকফ। মছছ, মমম্পতা আুম্পন উৎ পাইরৰ 

ম্পবতৰত ম্পকফা ম্পৰৱতত ন কম্পৰফ, মা রেয পাইরত প্ৰম্পতপম্পরত ন’ফ। 
    ‘  ’   
এই ুম্পফধাই Windows XPৰ ড্ৰাইবাৰ তাম্পরকাৰ ৰা ঠিক ম্পডবাইছছটা মমাগান ধম্পৰ ম্পমছকাছনা নতুন াডত ছৱৰ ম্পডবাইছ 
ম্পক্ৰ কৰাত া কছৰ। মম্পদ িংম্পিষ্ট ম্পডবাইছ ড্ৰাইবাৰছটা Windows XPৰ ম্পবতৰত উরব্দ নাথাছক, ম্পডবাইছছটা 
চছরাৱাৰ ফাছফ িংম্পিষ্ট ম্পডবাইছ ড্ৰাইবাৰ মমাগান ধৰাৰ ফাছফ অাছৰটিং ম্পচছষ্টছভ ম্পনছজ ফাতত া এটা প্ৰদান কম্পৰফ। 
Windows XP-ৰ এই অতুরনী ুম্পফধাছটাক োগ „এন‟ মে ফমু্পর মকাৱা । এই প্ৰম্পক্ৰাছটা চছরাৱাৰ ফাছফ, াডত ছৱৰ 

উাদানছটা িংরগ্ন কৰক আৰ ুম্পম্পচছটা অন কৰক। অাছৰটিং ম্পচছষ্টছভ রছগ রছগ োগ ‘এন’ মে প্ৰ’গ্ৰাভৰ মমাছগছৰ নতুন াডত াছৱৰছটা 
ৰীো কম্পৰফ। মম্পদ Windows XP- ম াডত ছৱৰছটা চছরাৱাৰ ফাছফ ম্পডবাইছ ড্ৰাইবাছটা প্ৰদান কম্পৰফলর অভথত , আুম্পন এই 
ম্পডবাইছ ড্ৰাইবাৰছটা ফাম্পযকবাছৱ প্ৰদান কম্পৰফ রাম্পগফ, ম্পডবাইছছটা ক্ৰ কৰাৰ ভত ম্পফছক্ৰতাই মমাগান ধৰা ম্পচম্পড ফা েী 
ফযৱাৰ কম্পৰ। মম্পদ আছানাৰ ম্পম্পচছটা চম্পর আছছ আুম্পন ইাত ম্পমছকাছনা নতুন ম্পডবাইছ িংরগ্ন কম্পৰফ াছৰ ফা আগৰ ম্পমছকাছনা এটা 
রম্পন কম্পৰফ াছৰ, িংরগ্ন কৰাৰ ম্পছছত এই োগ ‘এন’ মে ুম্পফধাছটা রছগ রছগ আৰ� ’ফ। ম্পকন্তু এই প্ৰকাৰৰ িংরগ্ন 
কম্পিউটাৰ ফাছফ অম্পত ম্পফদজনক। কম্পিউটাৰৰ ম্পমছকাছনা অিং ম্পফকর ’ফ াছৰ। এই প্ৰকাৰৰ িংরগ্ন কৰা ম্পৰাৰ কৰাই 
উত্তভ। 
াঠ আৰ ুম্পডজানৰ ফাছফ, উইছণ্ডাছচ ম্পনম্নম্পরম্পখত এম্পেছকচনছফাৰ প্ৰদান কম্পৰছছ: 

1.  NOTEPAD (ৰর ম্পরখম্পনৰ ফাছফ ফযৱহৃত) 
2.  WORDPAD (ছুট ডকুছভণ্টৰ ফাছফ ফযৱহৃত) 
3.  PAINT (ছম্পফ অকাৰ ফাছফ ফযৱহৃত) 

        
মনাটছড হছছ Windows XPৰ ম্পডপি ৱডত  প্ৰছচছৰ। Windows XP ইন্ধটর কৰাৰ ম্পছত এই ছফ্টছৱৰছটা উরব্দ ’ফ। 
মনাটছড াঠ ম্পঞ্চত ৰখাৰ ফাছফ ফযৱহৃত , ম্পকন্তু ই মকাছনা উ�ত াঠ পছভতটিং ভথতন নকছৰ। মনাছটছডত ৃম্পষ্ট কৰা 
পাইরছফাৰক ভখুযতঃ াঠ পাইর ফমু্পর জনা মা। মনাটছড পাইরৰ ফাছফ ম্পডপি এক্সছটন্ধন হছছ .TXT। মনাটছড খুম্পরফলর, 
Start menu > Programs > Accessories > Notepad হর মাওঁক। ম্পনম্নম্পরম্পখত উইছণ্ডাখন মদখা মাফ। 
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এই উইছণ্ডাত ীলতক ফাৰ, মভন ুফাৰ, মস্ক্ৰার ফাৰ আৰ ুাঠ ৰখা িান থাছক। াঠ ম্পিত কম্পৰফলর,  Edit মভন ু > Set 

Font ম্পফকল্পলর মাওঁক। ইাত আুম্পন মকৱর পণ্ট, পণ্ট আকাৰ আৰ ুপণ্ট হরী রম্পন কম্পৰফ াছৰ। মনাছটছডত মকাছনা ৰরুাৰ 

ভম্পথতত ন, আৰ ুাঠ মভম্পৰওৱাৰ মকাছনা ধাৰণা নাই। মম্পদ আুম্পন ম্পমছকাছনা ভর নতুন াৰীত ম্পরম্পখত ম্পফচাছৰ, আুম্পন এণ্টাৰ 

কী টম্পফ রাম্পগফ। 
পাইর এটা ম্পঞ্চত কম্পৰফলর File>Save> হর মাওঁক, পাইর নাভ ম্পদক > save ম্পক্লক কৰক। 

 
                
মম্পদ আছানাৰ কম্পিউটাৰত MS-Office নাই আৰ ুআমু্পন বম্পৱলযছত মচাৱাৰ ফাছফ ম্পকছু ৰর াঠ ৰাম্পখফ ম্পফচাছৰ, 
আুম্পন তাৰ ফাছফ Notepad ফযৱাৰ কম্পৰফ াছৰ। এই প্ৰকাৰৰ পাইর MS-DOS-ৰ ৰাও খুম্পরফ াম্পৰ আৰ ুআুম্পন 
পাইরছটাৰ ম্পবতৰত ম্পমছকাছনা ম্পৰৱতত ন কম্পৰফ াছৰ। 
       
ৱডত ছড হছছ ছুট ডকুছভণ্টৰ ফাছফ ম্পডপি প্ৰগ্ৰাভ। ই হছছ উইছণ্ডাচৰ ম্পডপি ৱডত  প্ৰছচছৰ। Windows XP ইন্ধটর কৰাৰ 
ম্পছত এই ছফ্টছৱৰছটা উরব্দ ’ফ। াধাৰণছতৱ ডকুছভণ্ট এখনৰ ম্পবতৰত াঠ ভর ৰখাৰ ফাছফ ফযৱাৰ কৰা , ম’ত াঠ 

ম্পিত কৰা আৰ ুম্পপ্ৰণ্ট কৰাও উরব্দ। ৱডত ছড পাইরৰ ফাছফ এক্সছটন্ধন হছছ .WRI। ৱডত ছড খুম্পরফলর, Start menu > Programs 

> Accessories > WordPad হর মাওঁক। ম্পনম্নম্পরম্পখত উইছণ্ডাখন মদখা মাফ। 
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এই উইছণ্ডাত ীলতক ফাৰ, মভন ুফাৰ, মস্ক্ৰার ফাৰ আৰ ুাঠ ৰখা িান থাছক। াঠ ম্পিত কম্পৰফলর,  Edit মভন ু > Set 

Font ম্পফকল্পলর মাওঁক। ইাত আুম্পন মকৱর পণ্ট, পণ্ট আকাৰ আৰ ুপণ্ট হরী রম্পন কম্পৰফ াছৰ। মনাছটছডত মকাছনা ৰরুাৰ 

ভম্পথতত ন, আৰ ুাঠ মভম্পৰওৱাৰ মকাছনা ধাৰণা নাই। মম্পদ আুম্পন ম্পমছকাছনা ভর নতুন াৰীত ম্পরম্পখত ম্পফচাছৰ, আুম্পন এণ্টাৰ 

কী টম্পফ রাম্পগফ। 
পাইর এটা ম্পঞ্চত কম্পৰফলর File>Save> হর মাওঁক, পাইর নাভ ম্পদক > save ম্পক্লক কৰক। 

 
                
মম্পদ আছানাৰ কম্পিউটাৰত MS-Office নাই আৰ ুআমু্পন বম্পৱলযছত মচাৱাৰ ফাছফ ম্পকছু ৰর াঠ ৰাম্পখফ ম্পফচাছৰ, 
আুম্পন তাৰ ফাছফ Notepad ফযৱাৰ কম্পৰফ াছৰ। এই প্ৰকাৰৰ পাইর MS-DOS-ৰ ৰাও খুম্পরফ াম্পৰ আৰ ুআুম্পন 
পাইরছটাৰ ম্পবতৰত ম্পমছকাছনা ম্পৰৱতত ন কম্পৰফ াছৰ। 
       
ৱডত ছড হছছ ছুট ডকুছভণ্টৰ ফাছফ ম্পডপি প্ৰগ্ৰাভ। ই হছছ উইছণ্ডাচৰ ম্পডপি ৱডত  প্ৰছচছৰ। Windows XP ইন্ধটর কৰাৰ 
ম্পছত এই ছফ্টছৱৰছটা উরব্দ ’ফ। াধাৰণছতৱ ডকুছভণ্ট এখনৰ ম্পবতৰত াঠ ভর ৰখাৰ ফাছফ ফযৱাৰ কৰা , ম’ত াঠ 

ম্পিত কৰা আৰ ুম্পপ্ৰণ্ট কৰাও উরব্দ। ৱডত ছড পাইরৰ ফাছফ এক্সছটন্ধন হছছ .WRI। ৱডত ছড খুম্পরফলর, Start menu > Programs 

> Accessories > WordPad হর মাওঁক। ম্পনম্নম্পরম্পখত উইছণ্ডাখন মদখা মাফ। 
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1. ীলতক দম্পণ্ডকা (Title Bar) 
2. মভন ুদম্পণ্ডকা (Menu Bar) 
3. মষ্টণ্ডাডত  টুরফাৰ (Standard Toolbar) 
4. পছভতটিং টুরফাৰ (Formatting Toolbar) 
5. ৰরুাৰ (Ruler) 
6. ডকুছভণ্ট এছরকা (Document Area) 
7. ম্পিম্পত দম্পণ্ডকা (Status Bar) 

WordPad              
WordPad মরাড কৰাৰ ম্পছত, আুম্পন খারী ডকুছভণ্ট এখন াফ। ডকুছভণ্ট এছরকাৰ আৰ�ম্পণত ম্পতৰম্পফৰাই থকা উরম্ব মৰখা 
এডার ওরাফ, মাক কাচত ৰ ফমু্পর মা। ই ফতত ভানৰ অৱিান ূচা ম’ত াঠ প্ৰম্পফষ্ট ’ফ। আুম্পন কীফ’ডত ৰ ৰা টাই কম্পৰ ইাত াঠ 

ৰাম্পখফ াছৰ। ম্পমছকাছনা াঠ ম্পিত কম্পৰফলর, ভাউচছটা টাম্পন ইাক ফাছম্পন কৰক আৰ ুতাৰ ম্পছত পছভতটিং টুরফাৰ ফা পছভতট মভনলুর 

মাওঁক। মফম্পছবাগ মভনৰু ম্পফকল্প মইণ্টত ফণতনা কৰাৰ দছৰ, ম্পকন্তু ম্পকছুভান নতুন মভন ুঅন্তবুত ি কৰা হছছ, এা হছছ ইনচাটত  আৰ ু

পছভতট মভন।ু 
       

 Windows XPৰ ম্পবতৰত ম্পচম্পড ফানত কৰাৰ েভতা অন্তবুত ি কৰা আছছ। আমু্পন উইছণ্ডাচ এক্সে’ৰাৰ ৰা আৰ ুরগছত 

উইছণ্ডাচ মভম্পডা মোৰৰ ৰাও ম্পচম্পড এখন ৃম্পষ্ট কম্পৰফ াছৰ। 
 এই ুম্পফধাই Windows XPৰ ড্ৰাইবাৰ তাম্পরকাৰ ৰা ঠিক ম্পডবাইছছটা মমাগান ধম্পৰ ম্পমছকাছনা নতুন াডত ছৱৰ 

ম্পডবাইছ ম্পক্ৰ কৰাত া কছৰ। মম্পদ িংম্পিষ্ট ম্পডবাইছ ড্ৰাইবাৰছটা Windows XPৰ ম্পবতৰত উরব্দ নাথাছক, 
ম্পডবাইছছটা চছরাৱাৰ ফাছফ িংম্পিষ্ট ম্পডবাইছ ড্ৰাইবাৰ মমাগান ধৰাৰ ফাছফ অাছৰটিং ম্পচছষ্টছভ ম্পনছজ ফাতত া এটা 
প্ৰদান কম্পৰফ। 

 মনাটছডৰ ফাছফ এক্সছটন্ধন হছছ .txt আৰ ুৱডত ছডৰ ফাছফ এক্সছটন্ধন হছছ  .wri 

         
1. ম্পনম্নম্পরম্পখত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ম্পদক: 

i) উইছণ্ডাচ এক্স ম্প ম্পক? 
ii) ভাম্পিটাম্পেিং ফমু্পরছর আুম্পন ম্পক ফছুজ? 
iii) এছম্বড কৰা ফমু্পরছর আমু্পন ম্পক ফছুজ? 
iv) ম্পরিংক কৰা ফমু্পরছর আমু্পন ম্পক ফছুজ? 
v) োগ ‘এন’ মে ফমু্পরছর আুম্পন ম্পক ফছুজ? 

2. Notepad ফা WordPad মখারক আৰ ু ম্পনম্নম্পরম্পখত ম্পখম্পন টাই কম্পৰ (কছভও 3 াৰী) পাইরছটা আছানাৰ 
নাছভছৰ ম্পঞ্চত কৰক: 

 QWERTY U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M  
 Q w e r t y u I o p a s d f g h j k l z x c v b n m  
 A b C d E f G h I j K l M n O p Q r S t U v W x Y z 
 1234567890 
 123 456 789 / * - . + (using numeric keyboard) 
 @ ! ~ # $ % ^ & * (  ) - = _ +  / . , ' ; \ [  ]  ? >< ” : | { } 
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3. উইছণ্ডাচ এক্স.ম্প. ম্পক প্ৰকাৰৰ অাছৰটিং ম্পচছষ্টভ? 

4. আুম্পন উইছণ্ডাচ এক্সম্প-ত পাইর িাীবাছৱ ম্পফছরা কম্পৰফ? 

5. মডেটত মকানছফাৰ উাদান থাছক? 

6. আম্পভ আইকন ম্পক ফযৱাৰ কছৰা?ঁ 

7. চভুথৰ কাভ ম্পক? 

8. ম্পৰচাইকর ম্পফনৰ কামত ম্পরখক। 
9. ম্পফম্পব� প্ৰকাৰৰ স�ান প্ৰম্পক্ৰা ফণতনা কৰক। 
10. ম্পফম্পব� প্ৰকাৰৰ দতন উছেখ কৰক। 
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3. উইছণ্ডাচ এক্স.ম্প. ম্পক প্ৰকাৰৰ অাছৰটিং ম্পচছষ্টভ? 

4. আুম্পন উইছণ্ডাচ এক্সম্প-ত পাইর িাীবাছৱ ম্পফছরা কম্পৰফ? 

5. মডেটত মকানছফাৰ উাদান থাছক? 

6. আম্পভ আইকন ম্পক ফযৱাৰ কছৰা?ঁ 

7. চভুথৰ কাভ ম্পক? 

8. ম্পৰচাইকর ম্পফনৰ কামত ম্পরখক। 
9. ম্পফম্পব� প্ৰকাৰৰ স�ান প্ৰম্পক্ৰা ফণতনা কৰক। 
10. ম্পফম্পব� প্ৰকাৰৰ দতন উছেখ কৰক। 
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       XP 

     : 

 MS      
___________________________________________________________________________________________ 

MS      

MS-Paint-ৰ দ্বাৰা ফযৱাৰকতত াই ছম্পফ/ফস্তু আঁম্পকফ াছৰ। মইণ্ট ফযৱাৰ কম্পৰ আুম্পন ছম্পফ ৃম্পষ্ট কম্পৰফ, িাদনা কম্পৰফ আৰ ু

চাফ াছৰ। আুম্পন মইণ্ট ছম্পফ এখন আুম্পন ৃম্পষ্ট কৰা ডকুছভণ্ট এখনত ম্প�ম্পফষ্ট কম্পৰফ াছৰ, ফা ইাক আছানাৰ মডেটভ ৃিবূম্পভ 

ম্পচাছ ফযৱাৰ কম্পৰফ াছৰ। আুম্পন আনম্পক মেন কৰা পছটা চাফ আৰ ুিাদনা কৰাৰ ফাছফও মইণ্ট ফযৱাৰ কম্পৰফ 
াছৰ। 
             
Start menu >All Programs > Accessories > Paint, Paint উইছণ্ডা খুম্পরফ। 
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ছম্পফ এখনৰ অভান অিং এটা ফাছম্পন কম্পৰফলর, এই টুরছটা ম্পক্ৰ কৰক আৰ ুতাৰ ম্পছত ইণ্টাৰছটা এছরকাছটাৰ 
চাম্পৰওপাছর টাম্পন ম্পনক। আুম্পন ফাকচছটাৰ ফাম্পৰত ম্পক্লক কম্পৰ ফাছম্পনছটা নাইম্পকা কম্পৰফ াছৰ। 
       

ছম্পফ এখনৰ ভান অিং এটা ফাছম্পন কম্পৰফলর, এই টুরছটা ফযৱাৰ কৰক। টুরছটা ফাছম্পন কৰক আৰ ুছম্পফৰ এছরকাছটা 
ফাছম্পন কম্পৰফলর মকাণীবাছৱ টাম্পন ম্পনক। 
      /           

ড্ৰম্পিং এখনৰ অিং এটা ভম্পচফলর, ইছৰজাৰ (Eraser) টুর ফযৱাৰ কম্পৰফ। টুরফক্সৰ তরপাছর, ইছৰজাৰ আকৃম্পত এটাত ম্পক্লক 

কৰক। আুম্পন ভম্পচফ ম্পফচৰা এছরকাছটাৰ ওছৰছৰ ভাউচছটা টাম্পন ম্পনক। ফাছম্পন কৰা ৃিবূম্পভৰ ৰছঙ মদখুৱা ইছৰজাছৰ ম্পক 
ৰিং এম্পৰ মাফ। আুম্পন ৰঙৰ ফাকচত আন এটা ৰঙত মাঁ ম্পক্লক কম্পৰ ৃিবূম্পভৰ ৰিং রম্পন কম্পৰফ াছৰ। আুম্পন মু্ভখৰ 
ৰঙছটা ভম্পচফ ম্পফচৰা ৰঙছটালর ম্পৰৱতত ন কম্পৰ আৰ ু ৃিবূম্পভৰ ৰঙছটা ইাৰ রম্পন ম্পফচৰা ৰঙছটালর ম্পৰৱতত ন কম্পৰ 
আুম্পন ম্পনম্পদতষ্ট ৰিং এটা রম্পন কম্পৰফ াছৰ। তাৰ ম্পছত, আুম্পন মমম্পতা ইছৰজাৰত ম্পক্লক কছৰ, আমু্পন ৰঙছটা রম্পন কম্পৰফলর 

মাঁ-ম্পক্লক কম্পৰফ াছৰ। আুম্পন এম্পডট মভনৰু ৰা প্ৰম্পতছটা ম্পৰৱতত নৰ ফাছফ আনডু ম্পক্লক কম্পৰ ম্পতম্পনটালর ম্পৰৱতত ন নাকচ 
কম্পৰফ াছৰ। 
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ছম্পফ এখনৰ অভান অিং এটা ফাছম্পন কম্পৰফলর, এই টুরছটা ম্পক্ৰ কৰক আৰ ুতাৰ ম্পছত ইণ্টাৰছটা এছরকাছটাৰ 
চাম্পৰওপাছর টাম্পন ম্পনক। আুম্পন ফাকচছটাৰ ফাম্পৰত ম্পক্লক কম্পৰ ফাছম্পনছটা নাইম্পকা কম্পৰফ াছৰ। 
       

ছম্পফ এখনৰ ভান অিং এটা ফাছম্পন কম্পৰফলর, এই টুরছটা ফযৱাৰ কৰক। টুরছটা ফাছম্পন কৰক আৰ ুছম্পফৰ এছরকাছটা 
ফাছম্পন কম্পৰফলর মকাণীবাছৱ টাম্পন ম্পনক। 
      /           

ড্ৰম্পিং এখনৰ অিং এটা ভম্পচফলর, ইছৰজাৰ (Eraser) টুর ফযৱাৰ কম্পৰফ। টুরফক্সৰ তরপাছর, ইছৰজাৰ আকৃম্পত এটাত ম্পক্লক 

কৰক। আুম্পন ভম্পচফ ম্পফচৰা এছরকাছটাৰ ওছৰছৰ ভাউচছটা টাম্পন ম্পনক। ফাছম্পন কৰা ৃিবূম্পভৰ ৰছঙ মদখুৱা ইছৰজাছৰ ম্পক 
ৰিং এম্পৰ মাফ। আুম্পন ৰঙৰ ফাকচত আন এটা ৰঙত মাঁ ম্পক্লক কম্পৰ ৃিবূম্পভৰ ৰিং রম্পন কম্পৰফ াছৰ। আুম্পন মু্ভখৰ 
ৰঙছটা ভম্পচফ ম্পফচৰা ৰঙছটালর ম্পৰৱতত ন কম্পৰ আৰ ু ৃিবূম্পভৰ ৰঙছটা ইাৰ রম্পন ম্পফচৰা ৰঙছটালর ম্পৰৱতত ন কম্পৰ 
আুম্পন ম্পনম্পদতষ্ট ৰিং এটা রম্পন কম্পৰফ াছৰ। তাৰ ম্পছত, আুম্পন মমম্পতা ইছৰজাৰত ম্পক্লক কছৰ, আমু্পন ৰঙছটা রম্পন কম্পৰফলর 

মাঁ-ম্পক্লক কম্পৰফ াছৰ। আুম্পন এম্পডট মভনৰু ৰা প্ৰম্পতছটা ম্পৰৱতত নৰ ফাছফ আনডু ম্পক্লক কম্পৰ ম্পতম্পনটালর ম্পৰৱতত ন নাকচ 
কম্পৰফ াছৰ। 
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আকৃম্পত এটা ৰছঙছৰ বৰাফলর, এই টুরছটা ফযৱাৰ কৰক। ভাউচ ইণ্টাৰছটা আকৃম্পতছটাৰ ম্পবতৰৰ ম্পমছকাছনা িানত ৰাখক, 
ফতত ভানৰ �খুৰ ৰছঙছৰ বৰাফলর ফাও ঁফটুাভছটা ফযৱাৰ কৰক আৰ ুৃিবূম্পভৰ ৰছঙছৰ বৰাফলর মা ঁফটুাভছটা ফযৱাৰ কৰক। মম্পদ 
ৰছঙছৰ বছৰাৱা আকৃম্পতছটাৰ ীভাত মকাছনা ফযৱধান আছছ, বছৰাৱা ৰঙছটা অঁকা িানৰ ফাকী অিংলর ম্পনগম্পৰ মাফ। 
আুম্পন ম্পবউ মভন ুম্পক্লক কম্পৰ, ঝুভ ফাছম্পন কম্পৰ আৰ ুতাৰ ম্পছত ডাঙৰ আকাৰ ফা কাষ্টভ ফযৱাৰ কম্পৰ ম্পমছকাছনা ফযৱধান ম্পফচাম্পৰফ 
আৰ ুফ� কম্পৰফ াছৰ। ম্পডপি  �খু আৰ ুৃিবূম্পভৰ ৰঙছফাৰ ৰিং ফাকচৰ ফাওপঁাছর মদখা মা। 
         

এটা এছরকা ফা আকৃম্পতৰ ৰা আন এটালর ৰিং প্ৰম্পতম্পরম্প কম্পৰফলর, আই ড্ৰাৰ ফযৱাৰ কৰক। �খুৰ ৰিং ফাছম্পন 
কম্পৰফলর ফাও ঁফটুাভ আৰ ুৃিবূম্পভৰ ৰিং ফাছম্পন কম্পৰফলর মা ঁফটুাভছটা ফযৱাৰ কৰক। 
     

িাদনা কৰাৰ ফাছফ ছম্পফখনৰ ম্পমছকাছনা অিং এটা মচাৱাৰ ফাছফ এই টুরছটা ফযৱাৰ কৰক। ইাক ফতাম্পধক 800% 

হরছক ফঢ়াফ াম্পৰ। টুরফাকচৰ তরত ঝুম্পভিং তািংৰ তাম্পরকা এখন থাম্পকফ ম্পম 1x, 2x, 6x, 8x ম্পচাছ ওরাফ মাৰ অথত হছছ 
ক্ৰভান্বছ 100%, 200%, 600% আৰ ু800%।  
       

ভিু আকৃম্পতৰ মৰখা এডার আঁম্পকফলর, টুরছটা ফাছম্পন কৰক আৰ ুমৰখা আঁম্পকফলর টাম্পন ম্পনক। আুম্পন �খু আৰ ু
ৃিবূম্পভৰ ৰছঙছৰ আঁম্পকফলর ফাও ঁআৰ ুমা ঁফটুাভ ফযৱাৰ কম্পৰফ াছৰ। 
     

ম্পমছকাছনা ফ্ৰীছণ্ড ছম্পফ আঁম্পকফলর, এই টুরছটা ফযৱাৰ কৰক। ইাত আুম্পন মকছরাগ্ৰাপী অঙ্কনৰ ফাছফ িাছৰ প্ৰি আৰ ু
রগছত িাছৰ আকৃম্পত রম্পন কৰাৰ ুম্পফধা াফ। এই ুম্পফধাছটা প্ৰাপ্ত কম্পৰফলর, ৰ ুফাকচছটাৰ ৰা িাছৰ আকৃম্পত আৰ ুআকাৰ 

ফাছম্পন কৰক, ম্পম টুরফক্সৰ তরপাছর ওরাফ। ম্পমছকাছনা আকৃম্পত আঁম্পকফলর, টুরছটা ফাছম্পন কৰক আৰ ু প্ৰছাজন অনুম্পৰ ভাউচ 

ইণ্টাৰছটা টাম্পন ম্পনক। 
          

মে ম্পপ্ৰণ্ট কৰাৰ ফাছফ এইছটা টুর ফযৱাৰ কৰক। আুম্পন টুরফক্সৰ তরত থকা আকাৰ ফাকচৰ ৰা ঠিক আকাৰ 
ফাছম্পন কম্পৰ মেৰ আকাৰ রম্পন কম্পৰফ াছৰ। ডাঙৰ আকাছৰ ৰঙৰ ম্পনম্নতভ ঘনত্ব ম্পদছ আৰ ুৰ ুআকাছৰ অম্পধক 
ঘনত্ব ম্পদছ। মে কম্পৰফলর, ইণ্টাৰছটা টাম্পন ম্পনক। আুম্পন �খু আৰ ুৃিবূম্পভৰ ৰিং প্ৰাপ্ত কম্পৰফলর ফাও ঁআৰ ুমা ঁফটুাভ 
ফযৱাৰ কম্পৰফ াছৰ। 
     

াঠ টাই আৰ ুপছভতট কম্পৰফলর, এই টুরছটা ফযৱাৰ কৰক। টুরছটা ফাছম্পন কৰক আৰ ুাঠ মফ্ৰভ এটা ফনাফলর টাম্পন 
ম্পনক। আুম্পন ম্পফচৰা আকাৰলর ইণ্টাৰছটা মকাণীালক টাম্পন ম্পনক। াঠ পছভতট কম্পৰফলর স্ক্ৰীণত রছগ রছগ াঠ টুরফাৰ 
ওরাফ। মম্পদ মকাছনা কাৰণত ই উরব্দ ন, ইাক ম্পক্ৰ কৰাৰ ফাছফ View মভন>ুText Tool bar হর মাওকঁ। াঠ টুরফাৰত প’ন্ট 

ম্পফকল্প মাৰ দ্বাৰা ফাছম্পন কৰা াঠৰ ফাছফ আমু্পন ম্পফচৰা াঠৰ আকাৰ, হরী, ৰিং আম্পদ প্ৰছাগ কম্পৰফ াছৰ। াঠ  ভৰ ম্পবতৰত 
ম্পক্লক কৰক, াঠ টাই কৰক, আৰ ুতাৰ ম্পছত প্ৰছাজন ’মর ইাক পছভতট কৰক। অৱছয, মমম্পতা াঠ টুরছটা ফাছম্পন কৰা 
, আুম্পন মকৱর াঠছ মষ্ট কম্পৰফ াছৰ। আুম্পন গ্ৰাম্পপকচ মষ্ট কম্পৰফ মনাৱাছৰ। 
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ৰর মৰখা এডার আঁম্পকফলর, এই টুরছটা ফযৱাৰ কৰক। ম্পফবি কম্পৰফ মনাৱাৰা থাম্পর, উরম্ব ফা 45-ম্পডগ্ৰী মকাণী মৰখা 
এডার আঁম্পকফলর ভাউচ ইণ্টাৰছটা টাছনাছত ম্পশ্বফ্ট কী টম্প ধম্পৰ থাম্পকফ। প্ৰছাজন ’মর আুম্পন মৰখাৰ প্ৰিও রম্পন কম্পৰফ াছৰ। 
    

মফকঁা মৰখা আঁম্পকফলর ফক্ৰ টুরছটা ফযৱাৰ কৰা । ফক্ৰ এডার আঁম্পকফলর, প্ৰথছভ ৰর মৰখা এডার আঁকক, আৰ ুতাৰ 

ম্পছত ফক্ৰ ফনাফলর ভাউন ইণ্টাৰছটা ম্পমছকাছনা ম্পদত দফুাৰ টাম্পন ম্পনক। প্ৰম্পতডার মফকঁা মৰখাত কছভও এডার ফক্ৰ থাম্পকফ 
রাম্পগফ ম্পকন্তু দডুারতলক অম্পধক ন। 
     

আত ফা ফগত আঁম্পকফলর এই টুরছটা ফযৱাৰ কৰা । আত এটা আঁম্পকফলর, টুরছটা ফাছম্পন কৰক আৰ ু ইাক 

মকাণীালক টাম্পন ম্পনক। ফগত এটা আঁম্পকফলর, ভাউচ ইণ্টাৰছটা টাছনাছত ম্পশ্বফ্ট কী টম্প ধম্পৰ থাম্পকফ। আুম্পন আত ফা ফগতৰ ীভাৰ 
ডাঠ রম্পন কম্পৰফ াছৰ আৰ ু ম্পচত্ৰছটা মকৱর ম্পৰীভা, ম্পৰীভাৰ হছত ৰিং বম্পতত  ফা মকৱর ৰিং বম্পতত ছৰ আঁম্পকফলর ম্পমছকাছনা হরী 
ফাছম্পন কম্পৰফ াছৰ। ডাঠ রম্পন কম্পৰফলর, মৰখা ফা ফক্ৰ টুর ফাছম্পন কৰক তাৰ ম্পছত ছম্পফত ইাৰ ডাঠ প্ৰাপ্ত কৰাৰ 
ফাছফ আত টুরছটা ফাছম্পন কৰক। ইাত আুম্পন �খু আৰ ুৃিবূম্পভৰ ৰিং প্ৰাপ্ত কম্পৰফলর ফাও ঁআৰ ুমাঁ ফটুাভ ফযৱাৰ 
কম্পৰফ াছৰ। 
       

দটুাতলক অম্পধক পার থকা ম্পমছকাছনা ফ� এছরকা আঁম্পকফলর এই টুরছটা ফযৱাৰ কৰা । ফহুবূজ এটা আম্পকফলর, 
ইণ্টাৰছটা টাম্পন ম্পনক আৰ ুপ্ৰম্পতছটা মকাণত ম্পক্লক কৰক, মলত দফুাৰ ম্পক্লক কম্পৰফ। মকৱর 45 ম্পডগ্ৰী আৰ ু90 ম্পডগ্ৰী মকাণ ফযৱাৰ 

কম্পৰফলর, টাছনাছত Shift কী টম্প থাম্পকফ। আুম্পন টুরফক্সৰ তরত বছৰাৱা হরী এটা ম্পক্লক কম্পৰ ৰছঙছৰ বছৰাৱা ফহুবূজ 
এটা আঁম্পকফ াছৰ। 
       

এই টুরছটা ফযৱাৰ কম্পৰ আুম্পন ম্পডম্বকৃম্পত ফা ফতৃ্ত এটা আঁম্পকফ াছৰ। টুরছটা ফাছম্পন কৰক আৰ ুইণ্টাৰছটা মকাণীবাছৱ 

টাম্পন ম্পনক। ঠিক ফতৃ্ত এটা আঁম্পকফলর, টাছনাছত ম্পশ্বফ্ট কী টম্প থাম্পকফ। আুম্পন টুরফক্সৰ তরত ৰিং বছৰাৱা হরী এটা ম্পক্লক 
কম্পৰ ৰছঙছৰ বছৰাৱা ম্পডম্বকৃম্পত ফা ফতৃ্ত এটা আঁম্পকফ াছৰ। মৰখাৰ ৰিং রম্পন কম্পৰফলর ৰঙৰ ফাকচত নতুন ৰিং এটাত ম্পক্লক কৰক, 
ফা বছৰাৱা ৰিং রম্পন কম্পৰফলর নতুন ৰিং এটাত মা ঁম্পক্লক কৰক। 
          ণ       

ইাত আত টুরৰ দছৰ এছকদছৰ ফযৱাৰ কৰক। ম্পফছললক, ই আতৰ মকাণছফাৰ ঘূৰনীা কছৰ। 
     

মইণ্ট পাইর এটা ার-রম্পন কৰাৰ ফাছফ মইণ্ট ফা মইণ্টিাছত ম্পফম্পব� মভন ু ম্পফকল্প আছছ। কাভৰ এছরকাৰ ওৰত 
ম্পনবত ৰ কম্পৰ মভনছুফাৰ মশ্ৰণীফদ্ধ কৰা হছছ। পাইরৰ কাভছৰ ফাছফ হছছ পাইর মভন,ু এছকদছৰ ম্পমছকাছনা ছম্পফ অঁকা কাভৰ 
ফাছফ আুম্পন িাদনা মভনৰু ৰা কাভ কম্পৰফ রাম্পগফ ইতযাম্পদ। 
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ৰর মৰখা এডার আঁম্পকফলর, এই টুরছটা ফযৱাৰ কৰক। ম্পফবি কম্পৰফ মনাৱাৰা থাম্পর, উরম্ব ফা 45-ম্পডগ্ৰী মকাণী মৰখা 
এডার আঁম্পকফলর ভাউচ ইণ্টাৰছটা টাছনাছত ম্পশ্বফ্ট কী টম্প ধম্পৰ থাম্পকফ। প্ৰছাজন ’মর আুম্পন মৰখাৰ প্ৰিও রম্পন কম্পৰফ াছৰ। 
    

মফকঁা মৰখা আঁম্পকফলর ফক্ৰ টুরছটা ফযৱাৰ কৰা । ফক্ৰ এডার আঁম্পকফলর, প্ৰথছভ ৰর মৰখা এডার আঁকক, আৰ ুতাৰ 

ম্পছত ফক্ৰ ফনাফলর ভাউন ইণ্টাৰছটা ম্পমছকাছনা ম্পদত দফুাৰ টাম্পন ম্পনক। প্ৰম্পতডার মফকঁা মৰখাত কছভও এডার ফক্ৰ থাম্পকফ 
রাম্পগফ ম্পকন্তু দডুারতলক অম্পধক ন। 
     

আত ফা ফগত আঁম্পকফলর এই টুরছটা ফযৱাৰ কৰা । আত এটা আঁম্পকফলর, টুরছটা ফাছম্পন কৰক আৰ ু ইাক 

মকাণীালক টাম্পন ম্পনক। ফগত এটা আঁম্পকফলর, ভাউচ ইণ্টাৰছটা টাছনাছত ম্পশ্বফ্ট কী টম্প ধম্পৰ থাম্পকফ। আুম্পন আত ফা ফগতৰ ীভাৰ 
ডাঠ রম্পন কম্পৰফ াছৰ আৰ ু ম্পচত্ৰছটা মকৱর ম্পৰীভা, ম্পৰীভাৰ হছত ৰিং বম্পতত  ফা মকৱর ৰিং বম্পতত ছৰ আঁম্পকফলর ম্পমছকাছনা হরী 
ফাছম্পন কম্পৰফ াছৰ। ডাঠ রম্পন কম্পৰফলর, মৰখা ফা ফক্ৰ টুর ফাছম্পন কৰক তাৰ ম্পছত ছম্পফত ইাৰ ডাঠ প্ৰাপ্ত কৰাৰ 
ফাছফ আত টুরছটা ফাছম্পন কৰক। ইাত আুম্পন �খু আৰ ুৃিবূম্পভৰ ৰিং প্ৰাপ্ত কম্পৰফলর ফাও ঁআৰ ুমাঁ ফটুাভ ফযৱাৰ 
কম্পৰফ াছৰ। 
       

দটুাতলক অম্পধক পার থকা ম্পমছকাছনা ফ� এছরকা আঁম্পকফলর এই টুরছটা ফযৱাৰ কৰা । ফহুবূজ এটা আম্পকফলর, 
ইণ্টাৰছটা টাম্পন ম্পনক আৰ ুপ্ৰম্পতছটা মকাণত ম্পক্লক কৰক, মলত দফুাৰ ম্পক্লক কম্পৰফ। মকৱর 45 ম্পডগ্ৰী আৰ ু90 ম্পডগ্ৰী মকাণ ফযৱাৰ 

কম্পৰফলর, টাছনাছত Shift কী টম্প থাম্পকফ। আুম্পন টুরফক্সৰ তরত বছৰাৱা হরী এটা ম্পক্লক কম্পৰ ৰছঙছৰ বছৰাৱা ফহুবূজ 
এটা আঁম্পকফ াছৰ। 
       

এই টুরছটা ফযৱাৰ কম্পৰ আুম্পন ম্পডম্বকৃম্পত ফা ফতৃ্ত এটা আঁম্পকফ াছৰ। টুরছটা ফাছম্পন কৰক আৰ ুইণ্টাৰছটা মকাণীবাছৱ 

টাম্পন ম্পনক। ঠিক ফতৃ্ত এটা আঁম্পকফলর, টাছনাছত ম্পশ্বফ্ট কী টম্প থাম্পকফ। আুম্পন টুরফক্সৰ তরত ৰিং বছৰাৱা হরী এটা ম্পক্লক 
কম্পৰ ৰছঙছৰ বছৰাৱা ম্পডম্বকৃম্পত ফা ফতৃ্ত এটা আঁম্পকফ াছৰ। মৰখাৰ ৰিং রম্পন কম্পৰফলর ৰঙৰ ফাকচত নতুন ৰিং এটাত ম্পক্লক কৰক, 
ফা বছৰাৱা ৰিং রম্পন কম্পৰফলর নতুন ৰিং এটাত মা ঁম্পক্লক কৰক। 
          ণ       

ইাত আত টুরৰ দছৰ এছকদছৰ ফযৱাৰ কৰক। ম্পফছললক, ই আতৰ মকাণছফাৰ ঘূৰনীা কছৰ। 
     

মইণ্ট পাইর এটা ার-রম্পন কৰাৰ ফাছফ মইণ্ট ফা মইণ্টিাছত ম্পফম্পব� মভন ু ম্পফকল্প আছছ। কাভৰ এছরকাৰ ওৰত 
ম্পনবত ৰ কম্পৰ মভনছুফাৰ মশ্ৰণীফদ্ধ কৰা হছছ। পাইরৰ কাভছৰ ফাছফ হছছ পাইর মভন,ু এছকদছৰ ম্পমছকাছনা ছম্পফ অঁকা কাভৰ 
ফাছফ আুম্পন িাদনা মভনৰু ৰা কাভ কম্পৰফ রাম্পগফ ইতযাম্পদ। 
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New (    ) 
মইণ্টত নতুন পাইর এটা ৃম্পষ্ট কম্পৰফলর এইছটা ম্পফকল্প ফযৱাৰ কৰা । মম্পদ আমু্পন ম্পমছকাছনা পাইরৰ হছত কাভ কম্পৰ 
আছছ আৰ ুএই ম্পফকল্পছটা ফাছম্পন কম্পৰছছ, মম্পদ আমু্পন ফতত ভাছন কাভ কম্পৰ থকা পাইরছটা ম্পঞ্চত কৰা নাই মতছন’মর রছগ রছগ ই 
ুম্পধফ আুম্পন ইাক ম্পঞ্চত কম্পৰফ ম্পফচাছৰছন নাই, অনযথা ই মানটালক নতুন পাইর এটা প্ৰদান কছৰ। এই ম্পফকল্পছটা ম্পক্ৰ 
কৰাৰ ফাছফ চটত কাট হছছ Ctrl + N 

Open (     ) 
ম্পমছকাছনা ভজতু থকা পাইর এটা মইণ্টত খুম্পরফলর এইছটা ম্পফকল্প ফযৱাৰ কৰা । মম্পদ আমু্পন ম্পমছকাছনা পাইরৰ হছত 
কাভ কম্পৰ আছছ, প্ৰছাজনী পাইরছটা মখারাৰ আগছত, ই ুম্পধফ আমু্পন ফতত ভাছন কাভ কম্পৰ থকা িংছাধনছফাৰ ম্পঞ্চত  কম্পৰফ 
ম্পফচাছৰছন নাই আৰ ুম্পনম্পিম্পত প্ৰাপ্ত কৰাৰ ম্পছত ই ফতত ভানৰ পাইরছটা ফ� কম্পৰফ আৰ ুপ্ৰছাজনীছটা খুম্পরফ। এই ম্পফকল্পৰ ফাছফ 
চটত কাট হছছ Ctrl + O 

Save (   ) 
ম্পমছকাছনা পাইর এটা াডত  ম্পডে, েী ম্পডে ফা কছিক্ট ম্পডেত িাীবাছৱ ম্পঞ্চত কম্পৰফলর ইাক ফযৱাৰ কৰা 
। মম্পদ আুম্পন পাইরছটা প্ৰথভ ফাৰৰ ফাছফ ম্পঞ্চত কম্পৰফ ওরাইছছ, Save As  ডারগ ফাকচছটা ওরাফ ম্পম পাইর নাভছটা 
ম্পফচাম্পৰফ। ম্পকন্তু মম্পদ পাইরছটা ইম্পতভছধয নাভ এটাৰ হছত ম্পঞ্চত কৰা আছছ, ই আন এটা নাভ ম্পফচাম্পৰফ মনাৱাছৰ, মতীা 
িংছাধনছফাৰ আগৰ নাভৰ অধীনত ম্পঞ্চত কৰা ’ফ। মইণ্ট পাইরৰ ফাছফ ম্পডপি এক্সছটন্ধন হছছ .BMP, ম্পম পাইর নাভত 
স্বিংম্পক্ৰবাছফ মমাগ ’ফ। এই ম্পফকল্পৰ ফাছফ চটত কাট হছছ Ctrl + S 

Save As (      ) 
নতুন পাইর এটা ম্পঞ্চত কম্পৰফলর ফা আগৰ পাইর এটা নতুন নাভত ম্পঞ্চত কম্পৰফলর এই ম্পফকল্পছটা ফযৱাৰ কৰা 
। আগৰ পাইর এটাৰ ার-রম্পনছফাৰ নতুন নাভ এটাৰ অধীনত ম্পঞ্চত কম্পৰফলর এই ম্পফকল্প ফযৱাৰ কৰক ম্পম 
আছানাক নতুন নাভ এটা ম্পদফলর ম্পদফ। 
Print Preview (             ) 
এই ম্পফকল্পই ম্পপ্ৰণ্ট কৰাৰ আগৰ দতন এটা প্ৰদান কছৰ, মাছত ম্পপ্ৰণ্টাৰৰ মমাছগছৰ অম্পন্তভ আউটুট ম্পক ’ফ আমু্পন 
জাম্পনফ াছৰ। 
Page Setup (          ) 
এই ম্পফকল্প ফযৱাৰ কম্পৰ আুম্পন ডকুছভণ্টখনৰ কাগজৰ আকাৰ ম্পনম্পদতষ্ট কম্পৰফ াছৰ, ডকুছভণ্টখনৰ ভরছফাৰ 
ঠিকবাছৱ জাফলর ম্পদ আৰ ুভাম্পজত ছনা ম্পনধতাৰণ কম্পৰফ াম্পৰ, রগছত িা অনুম্পৰ ম্পপ্ৰম্পণ্টছঙা ঠিক ’ফ। 
Print (   ) 
এই ম্পফকল্পই কাগজৰ ওৰত আছানাক ফতত ভাছন মখারা থকা ডকুছভণ্টখনৰ াডত কী ফা ম্পপ্ৰণ্টআউট প্ৰদান কছৰ। ই 
এটা ম্পপ্ৰণ্ট ডারগ ফাকচ প্ৰদান কছৰ ম’ত আুম্পন ঠিক ম্পপ্ৰণ্টাৰৰ নাভ, প্ৰম্পতম্পরম্পৰ িংখযা, ম্পপ্ৰণ্ট কম্পৰফ রগা 
ৃিাৰ ম্পৰৰ, ম্পপ্ৰণ্টাৰৰ ফাছফ কাগজৰ মছটিং আম্পদ ফাছম্পন কম্পৰফ রাছগ। এই ম্পফকল্পছটা ম্পক্ৰ কৰাৰ ফাছফ চটত কাট 
হছছ Ctrl + P 
Exit (    ) 
এই ম্পফকল্পৰ দ্বাৰা মইণ্ট ফ� কম্পৰফ াম্পৰ। মম্পদ আুম্পন মকাছনা পাইরৰ হছত কাভ কম্পৰ আছছ আৰ ুএই ম্পফকল্পছটা ম্পক্লক কছৰ, 
ই ম্পঞ্চত কৰাৰ ফাছফ ম্পনম্পিত ম্পফচাম্পৰফ আৰ ুমম্পদ আুম্পন “” ফাছম্পন কছৰ ই মইণ্ট ফ� কম্পৰফ। এই ম্পফকল্পৰ ফাছফ চটত কাট 
হছছ Alt + F4 
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