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িলনির্দাক নিমনট নপরিরিচিত
িলনির্দাক নিমনট নএডকিট নকিম্পর্কউদ্দটার নঅফপরােরিটং নিসনেস্টলম নয্া নঅফিধ্কাংশি নআধ্ুিনির্দক নকিম্পর্কউদ্দটাের নকাজ নকের। নএডিট ন
এডক৮৬ নএডব্ং নএডক৬৪ নদুই নধ্রেণর নআিকর্দেশেটকচারই নসনমথর্দেশনির্দ নকের।
িলনির্দাক  ন িমনট  ন মাইেক্রিাসনফিশেটর  ন উদ্দইেনডিাজ,  নঅফযাপরেলর  ন মযাক  ন এডব্ং  ন িব্এডসনিডি  ন ওএডেসনর  ন িব্কল্প  ন িহসনােব্ ন
ব্যব্হার নকরা নেয্েত নপরাের। নএডই নসনব্ নঅফপরােরিটং নিসনেস্টলেমর নসনােথ নিলনির্দাক নিমনট নডিুেয়ল নব্ুেটর নমাধ্যেমও ন
ব্যব্হার নকরা নেয্েত নপরাের। নয্িদে নডিুেয়ল নব্ুট  নকরা নহয়,  নেসনেক্ষেত্রে নব্যব্হারকারীেক নিঠিক নকের নিনির্দেত নহেব্ ন
প্রতিতব্ার নকিম্পর্কউদ্দটার নচালুর নসনময় নিতিনির্দ নেকানির্দ নঅফপরােরিটং নিসনেস্টলম নচালু নকরেব্নির্দ।
িলনির্দাক নিমনট নব্যিক্তি নএডব্ং নপ্রতিতষ্ঠােনির্দর নজন্য নএডকিট নঅফসনাধ্ারণ নঅফপরােরিটং নিসনেস্টলম।

 ন ন ইিতহাসন
িলনির্দাক নিমনট নএডকিট নঅফতযাধ্ুিনির্দক নঅফপরােরিটং নিসনেস্টলম;  নয্ার নেডিভলপরেমনট নশুরু নহয় ন২০০৬  ন-  নএড। নয্িদেও ন
তুলনির্দামূচলকভােব্ ননির্দতুনির্দ,  নিকন্তু নএডিট নব্হু নপররীিক্ষত নএডব্ং নব্হুব্যব্হৃত নসনফিশটওয়ার নসনম্বলিলত নিলনির্দাক নকােনির্দর্দেশল , ন
GNU নটুলসন, নেগ্নোম নেডিস্কটপর নিনির্দেয় নগেড়ে নউদ্দেঠিেছে। নআর নএডিট নউদ্দব্ুনটু  ন এডব্ং নেডিিব্য়ানির্দ নএডর নউদ্দপরর নিভিত্তি নকের ন
ৈতরী নএডব্ং নতােদের নসনফিশটওয়যারেকই নিনির্দেজর নিভিত্তি নিহসনােব্ নব্যব্হার নকের।
িলনির্দাক নিমেনটর নমূচল  নউদ্দেদ্দেশ নহল নেডিস্কটপর নকিম্পর্কউদ্দটারেক নআরও নেব্িশি নব্যব্হারব্ান্ধব্ নএডব্ং নকমর্দেশক্ষম নকের ন
েতালা। নেডিস্কটেপরর নপরাশিাপরািশি নএডই নঅফপরােরিটং নিসনেস্টলেম নআরও নরেয়েছে নিব্শিাল নসনফিশটওয়যার নকােলকশিনির্দ ন
এডব্ং নপ্রতচুর নইিনটেগ্রেটেটডি নসনািভর্দেশসন।
ব্তর্দেশমানির্দ  নসনমেয়  ন িলনির্দাক নিমেনটর নজনির্দিপ্রতয়তা ন েব্েড়েই  ন চেলেছে ন এডব্ং নিদেেনির্দ  ন িদেেনির্দ ন আরও নেব্িশি নমানুষ ন এডটা ন
ব্যব্হার নশুরু নকরেছেনির্দ।

 ন ন উদ্দেদ্দেশ
িলনির্দাক নিমেনটর নউদ্দেদ্দেশ নহল নসনাধ্ারণ নব্যব্হারকারী নব্া নপ্রতিতষ্ঠােনির্দর নজন্য নএডমনির্দ নএডকিট নঅফপরােরিটং নিসনেস্টলম ন
সনরব্রাহ নকরা নয্া নিব্নির্দামূচেলয নশুধ্ু নব্যব্হারই নকরা নয্ােব্ ননির্দা, নব্রং নয্া নহেব্ নঅফিধ্ক নকমর্দেশক্ষম, নব্যব্হারব্ান্ধব্ নএডব্ং ন
অফিভজাত।
িলনির্দাক নিমেনটর নএডকিট নপ্রতধ্ানির্দ নউদ্দচ্চাশিা নহল নএডিট নতার নব্যব্হারকারীেদের নঅফতযাধ্ুিনির্দক নপ্রতয্ুিক্তির নসনােথ নপরিরচয় ন
কিরেয় নিদেেত নচায় নপ্রতয্ুিক্তিিট নসনরলীকৃত  ননির্দা নকের ন(তােত নকমর্দেশদেক্ষতা নহ্রাসন নপরােব্), নঅফথব্া নঅফন্য নকারও নৈতরী ন
করা নপ্রতয্ুিক্তি ননির্দকল ননির্দা নকের।
আমােদের নলক্ষয নহেচ্ছে নিনির্দেজেদের নধ্ারণা নঅফনুসনাের নআদেশির্দেশ নেডিস্কটপর নপ্রতস্তুত নকরা। নআর নিলনির্দাক নিমেনটর নপ্রতধ্ানির্দ ন
উদ্দেদ্দেশ নহেচ্ছে নিলনির্দােকর নসনকল নঅফতযাধ্ুিনির্দক নপ্রতয্ুিক্তি নব্যব্হারকারীেদের নউদ্দপরহার নেদেয়া নএডকই নসনােথ নব্যব্হার ন
সনহজ নরাখা।
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 ন ন ভাসনর্দেশ নির্দ সনমূচ হ  নএডব্ং নসনাংেকিতক ননির্দামসনমূচ হ
ভাসনর্দেশনির্দসনমূচহ নএডব্ং নসনাংেকিতক ননির্দামসনমূচেহর নজন্য নিলনির্দাক নিমনট নিকছেু নিনির্দয়ম নেমেনির্দ নচেলঃ
-

সনাধ্ারণত নএডকিট নভাসনর্দেশনির্দ নতার নভাসনর্দেশেনির্দর নেচেয় নসনাংেকিতক ননির্দাম নিদেেয়ই নেব্িশি নপরিরিচত।

-

ভাসনর্দেশনির্দ ন৫ নেথেক, নিলনির্দাক নিমনট নএডকিট নিনির্দিদের্দেশষ্ট নিরিলজ নসনাইেকল নেমেনির্দ নচলেছে। নএডিট নপ্রতিত ন৬ নমাসন নপরর ন
পরর ননির্দতুনির্দ  নভাসনর্দেশনির্দ  নিরিলজ নেদেয়। ননির্দতুনির্দ  নভাসনর্দেশনির্দ  ননির্দম্বলর নপরুরাতনির্দ নভাসনর্দেশনির্দ  ননির্দম্বলর নহেত নক্রিমান্নয়েয় নব্াড়েেত ন
থােক।

-

য্িদে নভাসনর্দেশনির্দিট নএডকিট নমাইনির্দর নআপরেডিট নিহেসনেব্ নিরিলজ নেদেয়া নহয়, নতেব্ ন১ নেয্াগ ননির্দা নহেয় নদেশিিমক ন১ ন
েয্াগ নকরা নহয় ননির্দােমর নেশিেষ। নেয্মনির্দঃ ন“৩” নব্া ন“৩.০” নেথেক ন“৩.১”।

-

িলনির্দাক নিমেনটর নসনাংেকিতক ননির্দামগেলা নমূচলত নেমেয়েদের ননির্দােম নহয় নএডব্ং নসনব্র্দেশেশিষ নব্ণর্দেশিট নহয় ন“a”। ন
আর নপ্রতথম নব্ণর্দেশিট নইংেরিজ নব্ণর্দেশমালার নক্রিমানুসনাের নপ্রতিতিট নভাসনর্দেশেনির্দ নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরা নহয়।

এডখনির্দ নপরয্র্দেশন নিলনির্দাক নিমনট নিনির্দেম্নের নসনাংেকিতক ননির্দামগেলা নব্যব্হার নকেরেছেঃ
ভাসনর্দেশ নির্দ

সনাংেকিতক ননির্দাম

১.০

আডিা ন(Ada)

২.০

ব্ারব্ারা ন(Barbara)

২.১

িব্য়া ন(Bea)

২.২

িব্য়ানা ন(Bianca)

৩.০

কাসনানড্রা ন(Cassandra)

৩.১

েসনেলনির্দা ন(Celena)

৪.০

ডিারইয়ানির্দা ন(Daryna)

৫

এডিলস্যা ন(Elyssa)

৬

েফিশিলসনা ন(Felicia)

৭

েগ্লািরয়া ন(Gloria)

৮

েহেলনির্দা ন(Helena)

৯

ইসনােডিারা ন(Isadora)

১০

জুিলয়া ন(Julia)

১১

কযাটইয়া ন(Katya)
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 ন ন সনংস্করণসনমূচ হ
সনংস্করণ নহল নএডকিট নিব্েশিষ নউদ্দেদ্দেেশ নপ্রতস্তুত নভাসনর্দেশনির্দ । নিলনির্দাক নিমেনটর নপ্রতধ্ানির্দ নকেয়কিট নসনংস্করণ নএডব্ং নএডগেলা ন
প্রতস্তুত নকরার নউদ্দেদ্দেশ নিনির্দেম্নে নব্ণর্দেশনির্দা নকরা নহলঃ
●
●
●

েমইনির্দ নএডিডিশিনির্দ ন(েগ্নোম নিডিই নব্যব্হার নকের)
েকিডিই নএডিডিশিনির্দ ন(েকিডিই নব্যব্হার নকের)
এডকএডফিশিসনই ন(এডকএডফিশিসনই নিডিই নব্যব্হার নকের) ন

আপরনির্দার নেকানির্দ নসনংস্করণ নব্যব্হার নকরা নউদ্দিচত নেসনিট নব্ুঝতেত ননির্দা নপরারেল নেমইনির্দ নএডিডিশিনির্দ নব্যব্হার নকরুনির্দ।
িব্ঃদ্রঃ  নআপরিনির্দ  ন য্িদে  ন য্ুক্তিরাষ্ট্র  ন অফথব্া  ন জাপরানির্দ  ন িকংব্া  ন এডমনির্দ  ন এডকিট  ন েদেেশি  ন িলনির্দাক  ন িমনট  ন িব্তরণ  ন অফথব্া ন
ব্ািণিজযকভােব্ নব্যব্হার নকরেত নচানির্দ নেয্খােনির্দর নপরযােটনট নসনম্পর্কেকর্দেশ  ন আপরিনির্দ নিনির্দিশ্চিত ননির্দনির্দ,  নতাহেল নআপরনির্দার ন
"িসনিডি নেনির্দা নেকােডিকসন" নব্যব্হার নকরা নউদ্দিচত।

 ন ন েকাথায় নসনাহায্য নপরােব্নির্দ
িলনির্দাক নিমনট নসনম্প্রতদোয় নখুব্ই নসনাহায্যপ্রতব্ণ নএডব্ং নসনিক্রিয়। নআপরনির্দার নয্িদে নিলনির্দাক নিমনট নব্যব্হার নকরেত নেকানির্দ ন
সনমস্যা নহয়, নতাহেল নআপরিনির্দ নঅফনির্দলাইনির্দ নএড নসনাহায্য নপরােব্নির্দ নএডই নসনম্প্রতদোেয়র নব্যব্হারকারীেদের নকাছে নেথেক।
প্রতথেম, ন“Linux নMint নForums” ন- নএড নিনির্দব্ন্ধনির্দ নকরুনির্দ। নসনাহায্য নপরাব্ার নজন্য নএডিট ন নঅফতযন নভাল নজায়গাঃ ন
http://www.linuxmint.com/forum।
এডছোড়োও নআপরিনির্দ নিমনট নব্যব্হারকারীেদের নসনােথ নসনরাসনির নচযাট নকরার নজন্য নIRC ন- নেত নয্ুক্তি  নহেত নপরােরনির্দ। ন
এডেক্ষেত্রে নিলনির্দাক নিমনট নেথেক নশুধ্ুমাত্রে ন“XChat” নচালু নকরেলই নহেব্। নআর নঅফন্য নঅফপরােরিটং নিসনেস্টলম নেথেক ন
চযােট  ন েয্েত  ন “irc.spotchat.org” ন সনাভর্দেশােরর  ন অফধ্ীেনির্দ  ন  ন “#linuxmint-help” ন এডব্ং ন
“#linuxmint-chat” নএডই নদুিট নচযােনির্দেল নেয্াগদোনির্দ নকরেত নপরােরনির্দ।
িলনির্দাক নিমনট নউদ্দব্ুনটুর  নিরেপরািজেটাির নব্যব্হার নকের নব্েল নউদ্দব্ুনটুর  নজন্য নিলিখত নিটউদ্দেটািরয়াল, নসনফিশটওয়যার, ন
প্রতব্ন্ধ নেকানির্দ নরুপরানর ননির্দা নকের নিকংব্া নসনামান্য নরুপরানর নকেরই নিলনির্দাক নিমেনট নব্যব্হার নকরা নয্ােব্। নআপরিনির্দ ন
য্িদে নগগেল ন“Katya” নসনাংেকিতক ননির্দাম নিদেেয় নেকানির্দ নসনমস্যার নসনমাধ্ানির্দ ননির্দা নপরানির্দ নতাহেল ন“Natty” নিলেখ ন
েচষ্টা নকরুনির্দ। নসনমাধ্ানির্দ নউদ্দভয় নেক্ষেত্রেই নপ্রতায় নএডকই নহেব্।
িব্ঃদ্রঃ নউদ্দব্ুনটু নGNU/Linux ন– নএডর নউদ্দপরর নিভিত্তি নকের নৈতরী নআেরকিট নঅফপরােরিটং নিসনেস্টলম।
িব্ঃদ্রঃ নিরেপরািজেটাির নহেচ্ছে নএডকিট নঅফনির্দলাইনির্দ নেডিটােব্ইজ/েসনব্া নেয্খােনির্দ নসনফিশটওয়যার নসনংরক্ষণ নকরা নহয় নএডব্ং নঅফপরােরিটং নিসনেস্টলম  ন
েসনখানির্দ  নেথেক  ন সনফিশটওয়যার  নইনটল  নএডব্ং  ন আপরেডিট ন কের  ন থােক। ন  নগ্নেুহ/িলনির্দাক  ন-  নএডর ন উদ্দপরর  ন িভিত্তি ন কের ন িনির্দিমর্দেশত  ন অফিধ্কাংশি  ন
অফপরােরিটং নিসনেস্টলমই নিরেপরািজেটাির নব্যব্হার নকের নএডব্ং নHTTP নব্া নFTP নপ্রতেটাকল নব্যব্হার নকের নসনফিশটওয়যার নইনটল নএডব্ং  ন
আপরেগ্রেটডি নকের নথােক।
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িলনির্দাক নিমনট নইনির্দস্টলেলশিনির্দ
আপরিনির্দ নিলনির্দাক নিমনট নঅফপরােরিটং নিসনেস্টলম নিব্নির্দামূচেলয নডিাউদ্দনির্দেলাডি নকরেত নপরােরনির্দ। নএডটা নআইএডসনও ন –  নেত ন
পরাওয়া নয্ায়, নয্া নআপরনির্দােক নিডিিভিডিেত নব্ানির্দর্দেশ নকরেত নহেব্। নআর নএডরপররই নিডিিভিডিিট নব্ুট নকরেত নসনক্ষম নহেব্ ন
এডব্ং নআপরিনির্দ নআপরনির্দার নিসনেস্টলেম নেকানির্দ নপরিরব্তর্দেশনির্দ ননির্দা নকেরই নতা নপররখ নকরেত নপরােরনির্দ।
িব্ঃদ্রঃ নআইএডসনও নইেমজ নইউদ্দএডসনিব্ নিস্টলক নঅফথব্া নঅফন্য নেমেমাির নিডিভাইেসন নরাইট নকের নিকংব্া নসনরাসনির নহাডির্দেশ নিডিস্ক নেথেকও নেথেক  ন
ব্ুট নকরা নসনম্ভব্। নিকন্তু নএডই নপরদ্ধতিতিট নতুলনির্দামূচলক নঅফিভজ্ঞ নব্যব্হারকারীেদের নজন্য। নআর নএডখােনির্দ নেয্ নপরদ্ধতিতিট নউদ্দেল্লেখ নকরা নহেয়েছে  ন
েসনিটই নিরকেমেনডিডি। নতেব্ নঅফন্যান্য নপরদ্ধতিত নসনম্পর্কেকর্দেশ নজানির্দেত নিলনির্দাক নিমেনটর নেফিশারাম নিভিজট নকরুনির্দ।

লাইভিডিিভিডি নব্যব্হার নকের নআপরিনির্দ নসনন্তুষ্ট নহেল,  নআপরিনির্দ নিসনেস্টলমিট নআপরনির্দার নহাডির্দেশ  ন িডিেস্ক নইনির্দস্টলল নকরেত ন
পরােরনির্দ। নপ্রতেয়াজনির্দীয় নসনকল নটুল ন(পরািটর্দেশশিিনির্দং নএডব্ং নইনির্দস্টলেলশিনির্দ নটুল) নিডিিভিডিেতই নেদেয়া নআেছে।

আইএডসনও নডিাউদ্দনির্দেলাডি নকরুনির্দ
িব্ঃদ্রঃ নআপরনির্দার নয্িদে নব্রডিব্যানডি নইনটারেনির্দট নসনংেয্াগ ননির্দা নথােক নঅফথব্া নআপরনির্দার নইনটারেনির্দট নসনংেয্াগ নয্িদে নধ্ীর ন
গিতর  ন হেয়  ন থােক,  নতেব্  ন আপরিনির্দ  ন িসনিডি  ন অফডির্দেশার  ন করেত  ন পরােরনির্দ  ন এডই  ন সনাইট  ন েথেকঃ  নhttp://www.ondisk.com
অফন্যথায়, নিলনির্দাক নিমেনটর নডিাউদ্দনির্দেলাডি নেপরইজ নেদেখুনির্দঃ নhttp://www.linuxmint.com/download.php
অফতঃপরর নআপরনির্দার নপরছেেন্দে নসনংস্করণিট নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ।
এডই নেপরইেজ নআপরিনির্দ নপরােব্নির্দঃ
•
•
•

এডকিট নMD5 নিসনগেনির্দচার
এডকিট নটেরনট নিলংক
ডিাউদ্দনির্দেলাডি নিমররগেলার নতািলকা

আপরনির্দােক নএডকিট নআইএডসনও নডিাউদ্দনির্দেলাডি নকরেত নহেব্। নআর নআপরিনির্দ নদুিট নপরদ্ধতিতেত নতা নকরেত নপরােরনির্দ। ন
েসনগেলা  ন হেচ্ছেঃ  ন টেরেনটর  ন মাধ্যেম  ন(িপরয়ার  ন টু  ন িপরয়ার  ন েপ্রতাটকল)  নঅফথব্া  ন ডিাউদ্দনির্দেলাডি  ন িমরেরর  ন মাধ্যেম ন
(HTTP  নঅফথব্া  নFTP  নেপ্রতাটকল)। নডিাউদ্দনির্দেলাডি নহেয় নেগেল, নMD5  নিসনগেনির্দচার নপররীক্ষার নমাধ্যেম নিনির্দিশ্চিত ন
হেত নপরারেব্নির্দ নআপরনির্দার নডিাউদ্দনির্দেলাডি নকরা নআইএডসনও ন– নিট নিঠিকমত নডিাউদ্দনির্দেলাডি নহেয়েছে নিকনির্দা।

 ন ন ন ন টেরেনটর নমাধ্যেম
টেরনট নহেচ্ছে নিপরয়ার নটু নিপরয়ার ন(P2P) নেপ্রতাটকল। নআর নএডিট নহেচ্ছে নএডমনির্দ নএডকিট নপ্রতয্ুিক্তি নয্ার নমাধ্যেম নআপরিনির্দ ন
সনরাসনির  নেকানির্দ নসনাভর্দেশার নেথেক নেকানির্দ নফিশাইল নডিাউদ্দনির্দেলাডি  ননির্দা নকের নএডকিট নফিশাইেলর নিব্িভন্নয় নঅফংশি নিব্িভন্নয় ন
ব্যব্হারকারীর নকাছে নেথেক নডিাউদ্দনির্দেলাডি নকরেত নপরােরনির্দ। নএডিট নহল নিলনির্দাক নিমনট নডিাউদ্দনির্দেলােডির নসনব্েচেয় নভাল ন
উদ্দপরায়।
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টেরেনটর নমাধ্যেম নয্ত নেব্িশি নমানুষ নিলনির্দাক নিমেনটর নআইএডসনও নডিাউদ্দনির্দেলাডি নকরেব্, নিস্পিডি নতত নেব্িশি নপরাওয়া ন
য্ােব্। নআর নএডজন্যই নএডই নমাধ্যমেক নিলনির্দাক নিমনট নডিাউদ্দনির্দেলােডির নসনব্েচেয় নভাল নউদ্দপরায় নিহেসনেব্ নআখযািয়ত ন
করা নহেয়েছে।
 ন ন ন ন ন ন টেরনট নক্লােয়নট নইনির্দস্টলল নকরুনির্দ
টেরেনটর নমাধ্যেম নডিাউদ্দনির্দেলােডির নজন্য নআপরনির্দােক ন“টেরনট নক্লােয়নট” নইনির্দস্টলল নকরেত নহেব্ ।
আপরিনির্দ নিলনির্দাক নব্যব্হারকারী নহেল, ন “Transmission”  নইনির্দস্টলল নকরেত নপরােরনির্দ। নতেব্ নিলনির্দাক নিমেনট ন
িডিফিশল্টভােব্ই ন নTransmission নেদেয়া নথােক। ন
আপরিনির্দ  ন উদ্দইেনডিাজ  ন ব্যব্হারকারী  ন হেল,  ন Vuze
http://azureus.sourceforge.net/ ন)।

 নব্যব্হার  ন করেত  ন পরােরনির্দ

 ন( ন

 ন ন ন ন ন ন টেরনট নফিশাইল নডিাউদ্দনির্দেলাডি নকরুনির্দ
এডখনির্দ  ন আপরনির্দােক  ন িলনির্দাক  ন িমেনটর  ন ওেয়ব্সনাইেট  ন েয্  ন িলঙ্ক  ন আেছে  ন েসনখােনির্দ  ন িক্লক  ন কের ন .torrent  নফিশাইল ন
ডিাউদ্দনির্দেলাডি নকরেত নহেব্। নএডিট নএডকিট নেছোট নসনাইেজর নফিশাইল। নআর নফিশাইলিট নডিাউদ্দনির্দেলােডির নপরর নটেরনট ন
ক্লােয়নট নিদেেয় নতা নচালু নকরুনির্দ।
টেরনট নক্লােয়নট নআপরনির্দােক নিজেজ্ঞসন নকরেত নপরাের, নআপরিনির্দ নআইএডসনও ন –  নিট নেকাথায় নডিাউদ্দনির্দেলাডি নকরেব্নির্দ । ন
েসনেক্ষেত্রে নআপরিনির্দ নতা নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকের নিদেনির্দ।
টেরনট নেপ্রতাটকল নসনম্পর্কেকর্দেশ নিব্স্তািরত নজানির্দেত, নিভিজট নকরুনির্দঃ
http://en.wikipedia.org/wiki/BitTorrent

 ন ন ন ন ডিাউদ্দনির্দেলাডি নিমরেরর নমাধ্যেম নডিাউদ্দনির্দেলাডি নকরুনির্দ
আপরিনির্দ নয্িদে নটেরনট নপরছেন্দে ননির্দা নকেরনির্দ নতেব্ নআপরিনির্দ নেয্ নেকানির্দ নএডকিট নিমরর নেথেক নেথেক নডিাউদ্দনির্দেলাডি নকরেত ন
পরােরনির্দ। নিলনির্দাক নিমেনটর নেপরইেজ নেয্ নসনকল নডিাউদ্দনির্দেলাডি নিমররগেলা নেদেয়া নআেছে নেসনখানির্দ নেথেক নেয্ নেকানির্দ ন
এডকিট নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ। নএডখনির্দ নআপরিনির্দ নিনির্দিদের্দেশষ্ট নসনাভর্দেশার নেথেক নআইএডসনও নডিাউদ্দনির্দেলাডি নকরেত নপরারেব্নির্দ।

িব্ঃদ্রঃ নঅফেনির্দক নসনাভর্দেশাের নিব্পরুল  নচাপর নথাকার নকারেণ নডিাউদ্দনির্দেলাডি নিস্পিডি নকেম নয্ায়। নআব্ার নেকানির্দ নকারেণ ন
ডিাউদ্দনির্দেলােডির নমাঝতখােনির্দ নেথেম নেগেল নআব্ার নপ্রতথম নেথেক নশুরু নকরেত নহেত নপরাের। নআর নতাই নআপরনির্দার ন
উদ্দিচত নহেব্ নএডকিট নডিাউদ্দনির্দেলাডি নমযােনির্দজার নব্যব্হার নকরা।

 ন ন িরিলজ নেনির্দাট
ডিাউদ্দনির্দেলাডি নচলাকালীনির্দ নসনমেয় নআপরিনির্দ ননির্দতুনির্দ  নভাসনর্দেশেনির্দ নিক নিক নপরােচ্ছেনির্দ নতা নেদেখেত নপরােরনির্দ। নিলনির্দাক নিমেনটর ন
িরিলজ নেনির্দােট নেয্ নসনকল নতথয নপরােব্নির্দঃ
•

িক নিক ননির্দতুনির্দ নিফিশচার নএডই নসনংস্করেণ নরেয়েছে?
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•
•

িক নিক নপরিরিচত নসনমস্যা নএডই নসনংস্করেণ নরেয়েছে?
িকভােব্ নপরূচব্র্দেশব্তর্দেশী নসনংস্করণ নেথেক নএডই নসনংস্করেণ নআপরেগ্রেটডি নকরেব্নির্দ?

িরিলজ  ন েনির্দােট  ন আপরিনির্দ  ন সনব্র্দেশেশিষ  ন িরিলজিটর  ন িস্ক্রিনির্দশিটও  ন পরােব্নির্দ।  ন অফব্শ  ন আপরিনির্দ  ন অফপরােরিটং  ন িসনেস্টলমিট ন
ব্যব্হার নকেরই নসনেব্র্দেশাচ্চ নসুবিব্ধ্াগেলা নেপরেত নপরােরনির্দ, নিকন্তু নতারপররও নিকছেু  ন িফিশচার নব্াদে নপরেড়ে নেয্েত নপরাের। ন
েসনজেন্য নিরিলজ নেনির্দাট নপরড়োই নউদ্দত্তিম।
িলনির্দাক নিমনট ন১১ নকযাটইয়ার নিরিলজ নেনির্দাট নপরােব্নির্দ নএডই নিলংেকঃ
 নhttp://www.linuxmint.com/rel_ নkatya
 ন
 ন.php
 ন  ন

 ন ন MD5 ন পররীক্ষা নকরুনির্দ
ডিাউদ্দনির্দেলাডি  ন করার  ন পরর  ন আপরনির্দার  ন প্রতথম  ন কাজ  ন হেব্  নMD5  নপররীক্ষা  ন করা।  নMD5  নহেচ্ছে  ন এডকিট  ন অফনির্দন্য ন
িসনগেনির্দচার নয্া নডিাউদ্দনির্দেলাডি নসনাইেট নেদেয়া নআেছে। নআপরিনির্দ নয্িদে নডিাউদ্দনির্দেলাডি নকরার নপরর  নMD5  নপররীক্ষা ননির্দা ন
কেরনির্দ, নতাহেল নআপরনির্দার নিলনির্দাক নিমনট নব্ুট নকরার নসনময় নিব্িভন্নয় নধ্রেণর নব্ােগর নমুেখামুিখ নহেত নপরাের।
প্রতধ্ানির্দত নদুইিট নপ্রতধ্ানির্দ নকারেণ নআপরনির্দার নিলনির্দাক নিমনট নব্ুেটর নসনমেয় নএডরর নেদেখােত নপরাের। নেসনগেলা নহেচ্ছেঃ
•
•

ডিাউদ্দনির্দেলােডির নসনময় নেকানির্দ নকারেণ নআপরনির্দার নফিশাইেল নসনমস্যা নহেল।
ব্ানির্দর্দেশ  ন করার নসনময় নেকানির্দ নসনমস্যা নহেল নইেমজ নএডর নঅফভযনরীনির্দ নফিশাইলগেলা নপরিরব্তর্দেশনির্দ  নহেয় নেয্েত ন
পরাের। নতখনির্দ নিলনির্দাক নিমনট নব্ুট নকরার নসনময় নএডরর নেদেখােব্।

আসুবনির্দ নেদেিখ নিকভােব্ নএডমিডি৫ নেচক নকরা নয্ায়।
আপরিনির্দ  ন য্িদে  ন িলনির্দাক  ন ব্যব্হারকারী  ন হেয়  ন থােকনির্দ,  নতাহেল  ন েয্  ন েফিশালাের  ন আইএডসনও  ন রেয়েছে  ন(েয্মনির্দঃ ন
“linuxmint-gnome-i386.iso” নয্িদে নেডিস্কটেপর নথােক) নেসনখােনির্দ নিগেয় নটািমর্দেশন্যাল নেথেক নইসুবয নকরুনির্দঃ
cd ~/Desktop
md5sum linuxmint-gnome-i386.iso

এডখনির্দ নআপরিনির্দ নিকছেু নেলখা নেদেখেত নপরােব্নির্দ। নএডই নেলখাগেলা নিলনির্দাক নিমেনট নসনাইট নেথেক নেদেেখ নিমিলেয় নিনির্দনির্দ। ন
য্িদে নিমেল নয্ায় নতাহেল নআপরিনির্দ নব্ুঝতেত নপরারেব্নির্দ নআপরনির্দার নডিাউদ্দনির্দেলাডি নকরা নফিশাইলিট নসনম্পর্কূচণর্দেশ নিঠিক নআেছে।
আপরিনির্দ  ন য্িদে  ন উদ্দইেনডিাজ  ন ব্যব্হারকারী  ন হেয়  ন থােকনির্দ  ন তেব্  ন আপরনির্দার  নMD5  নপররীক্ষা  ন করার  ন সনফিশটওয়যার ন
ইনির্দস্টলল  ন কের  ন িনির্দেত  ন হেব্।  ন এড  ন রকম  ন এডকিট  ন সনফিশটওয়যার  ন পরােব্নির্দ  ন এডই  ন িলংক  ন েথেকঃ ন
http://www.etree.org/md5com.html
এডখনির্দ নআপরনির্দার নডিাউদ্দনির্দেলাডি নকরা নআইএডসনও নএডব্ং  নmd5sum.exe  নফিশাইলিট নএডকই নডিাইেরক্টরিরেত নরাখুনির্দ ন
(ধ্রুনির্দ নC:\) নএডব্ং নরানির্দ ন(run) ন ন- নএড নিগেয় নিলখুনির্দ ন“cmd”। নএডইব্ার নিনির্দেচর নকমানডিগেলা নিলখুনির্দঃ
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C:
cd \
md5sum linuxmint-gnome-i386.iso

অফতঃপরর নআপরিনির্দ নডিাউদ্দনির্দেলাডি নকরা নআইএডসনও ন– নিটর নMD5 েদেখেত নপরােব্নির্দ। নয্া নসনাইেট নেদেয়া নMD5 ন- নএডর ন
সনােথ নিমিলেয় নিনির্দনির্দ।

 ন ন িডিিভিডিেত নআইএডসনও নব্ানির্দর্দেশ  ন করুনির্দ
MD5 নপররীক্ষা নকরার নপরর নআপরিনির্দ নআইএডসনও ন– নিট নিডিিভিডিেত নব্ানির্দর্দেশ নকরার নজন্য নপ্রতস্তুত।
িব্ঃদ্রঃ নিলনির্দাক নিমনট নিসনিডিেত নব্ানির্দর্দেশ  ন করার নউদ্দপরেয্াগী নআইএডসনও  ন-  নও নিরিলজ নিদেেয় নথােক। নআপরনির্দার নয্িদে নিডিিভিডি নব্ানির্দর্দেশ  ন করার  ন
সুবেয্াগ ননির্দা নথােক নতাহেল নআপরিনির্দ নিডিিভিডির নপরিরব্েতর্দেশ নিসনিডিেত নব্ানির্দর্দেশ নকরার নউদ্দপরেয্াগী নআইএডসনও নব্যব্হার নকরেত নপরােরনির্দ।

এডকিট নখািল নDVD-R নিনির্দনির্দ।
খািল নDVD-R ন– নিট নড্রাইেভ নপ্রতেব্শি নকরুনির্দ। নএডখনির্দ নআপরনির্দার নআইএডসনও ন– নিট নব্ানির্দর্দেশ নকরার নজন্য নপ্রতস্তুত।
আপরিনির্দ নিলনির্দাক নিমনট নেগ্নোম নব্যব্হার নকরেল,  নআইএডসনও ন –  নিটেত নরাইট-িক্লক নকের ন“Write নto নDisc” ন
িনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ। ন
আপরিনির্দ নিলনির্দাক নিমনট নেকিডিই নব্যব্হার নকরেল, নK3B নচালু নকরুনির্দ নএডব্ং ন“Tools” নেমনু নেথেক ন“Write নISO ন
Image” নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ। ন
আপরিনির্দ  ন উদ্দইেনডিাজ  ন ব্যব্হারকারী  ন হেল  নInfraRecorder
http://infrarecorder.sourceforge.net/?page_id=5

 নব্যব্হার  ন করেত  ন পরােরনির্দঃ ন

িব্ঃদ্রঃ নআইএডসনও নইেমজিট  ন"ব্ানির্দর্দেশ"  নকরুনির্দ  ন"রাইট"  নকরার নপরিরব্েতর্দেশ।  নিনির্দেরা নব্যব্হারকারীরা নপ্রতায়ই নআইএডসনও নইেমজেক নেডিটা  ন
ফিশাইল নিহেসনেব্ নরাইট নকের নথােক। নআইএডসনও নহেচ্ছে নিডিেস্কর নএডকিট নপ্রতিতচ্ছেিব্। নতাই নএডিটেক নেডিটা নফিশাইল নিহেসনেব্ নব্ানির্দর্দেশ ননির্দা নকের  ন
আইএডসনও নিহেসনেব্ নব্ানির্দর্দেশ ন করেত নহেব্ ন(তােত নপরুেরা নআইএডসনও নইেমজ নিডিকেম্প্রতসনডি নহেয় নতার নকনির্দেটনটগেলা নিডিেস্ক নরাইট নহেব্)।  ন
আপরিনির্দ নিসনিডিেত নআইএডসনও নব্ানির্দর্দেশ  ন করার নপরর নআর নআইএডসনও নফিশাইলিট নেদেখেত নপরােব্নির্দ ননির্দা, নব্রং নেদেখেত নপরােব্নির্দ ন"casper" নব্া  ন
"isolinux" নএডই নরকম নেফিশালার। নেব্িশিরভাগ নব্ানির্দর্দেশ নকরার নসনফিশটওয়যােরই নএডই নকাজ নকরার নজন্য নিব্েশিষ নঅফপরশিনির্দ নথােক।
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 ন ন লাইভ নিডিিভিডি নিদেেয় নব্ু ট  নকরুনির্দ
ড্রাইেভ নিডিিভিডি নপ্রতেব্শি নকিরেয় নকিম্পর্কউদ্দটার নিরস্টলাটর্দেশ নকরুনির্দ। নএডখনির্দ নআপরিনির্দ নিনির্দেচর নিস্ক্রিনির্দ নেদেখেত নপরােব্নির্দঃ

িব্ঃদ্রঃ নআপরিনির্দ নয্িদে নএডই নিস্ক্রিনির্দিট ননির্দা নেদেেখনির্দ নএডব্ং নআপরনির্দার নিপরিসন নয্িদে নআেগর নমতই নব্ুট  নকের নতাহেল নএডিট নসনম্ভব্ত নআপরনির্দার  ন
ব্ােয়ােসন নিডিিভিডি নেথেক নব্ুট নকরার নঅফপরশিনির্দিট নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরা নেনির্দই। নআপরনির্দার নিপরিসন নিরস্টলাটর্দেশ নকের নF1, নF2, নDelete নব্া নEscape  ন
েচেপর নব্ােয়াসন নেসনিটং ন- নএড নিগেয় নপ্রতাইমারী নব্ুট নিডিভাইসন নিহেসনেব্ নিডিিভিডি নড্রাইভ নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ।

হাডির্দেশ  ন িডিেস্ক নিলনির্দাক নিমনট নইনির্দস্টলল নকরুনির্দ
িস্ক্রিেনির্দ  ন প্রতদেিশির্দেশত  ন হওয়া  ন অফপরশিনির্দগেলা  ন হেত  ন “Start  ন Linux  ন Mint”  নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ  নকরুনির্দ  ন এডব্ং  নEnter  নেপ্রতসন ন
করুনির্দ। নিকছেুক্ষেণর নমেধ্যই নলাইভিডিিভিডি নচালু নহেব্।
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িকছেুক্ষেণর নমেধ্যই নআপরিনির্দ নলাইভিডিিভিডির নেডিস্কটপর নেদেখেত নপরােব্নির্দঃ

এডই নপরয্র্দেশােয় নিলনির্দাক নিমনট নিকন্তু নআপরনির্দার নকিম্পর্কউদ্দটাের নইনির্দস্টলল নহয়িনির্দ। নএডটা নশুধ্ু নিডিিভিডি নেথেক নচলেছে। নআর ন
আপরিনির্দ নলাইভিডিিভিডির নেয্ই নেডিস্কটপর নেদেখেত নপরােচ্ছেনির্দ,  নিলনির্দাক নিমনট নইনির্দস্টলেলর নপররও নএডকই নেডিস্কটপর ন
েদেখেত নপরােব্নির্দ।
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আপরিনির্দ নইনির্দস্টলল নকরার নপরূচেব্র্দেশ  ন িলনির্দাক নিমনট নপররখ নকরেত নপরােরনির্দ। নতেব্ নমেনির্দ নরাখুনির্দ,  নআপরনির্দার নহাডির্দেশিডিেস্ক ন
ইনির্দস্টলল নকরার নপরের নেয্ নগিতেত নিলনির্দাক নিমনট নচলেব্ নিডিিভিডি নেথেক নতার নেচেয় নঅফেনির্দক নধ্ীের নচলেব্ নএডব্ং ন
কারণ নিডিিভিডি নহল নহাডির্দেশ নিডিেস্কর নেচেয় নঅফেনির্দক নধ্ীরগিতর নএডকিট নমাধ্যম।
য্খনির্দ নআপরিনির্দ নইনির্দস্টলল নকরার নজন্য নপ্রতস্তুত নহেব্নির্দ নতখনির্দ ন“Install নLinux নMint” ন- নএড নডিাব্ল নিক্লক নকরুনির্দ। ন
এডখনির্দ নইনির্দস্টললার নআসনেব্ নিনির্দেচর নমতঃ

আপরিনির্দ নয্িদে নএডখনির্দও নিরিলজ নেনির্দাট নপরেড়ে ননির্দা নথােকনির্দ নআর নআপরনির্দার নয্িদে নইনটারেনির্দট নসনংেয্াগ নথােক নতাহেল ন
আপরনির্দার নসনব্র্দেশপ্রতথম নকাজ নহওয়া নউদ্দিচত নহেব্ নিরিলজ নেনির্দাট নপরড়ো। ন“Release নNotes”  নেলখািটেত নিক্লক ন
করেলই নফিশায়ারফিশক নচালু নহেব্ নএডব্ং নেসনখােনির্দ নআপরিনির্দ নিরিলজ নেনির্দাট নপরড়েেত নপরারেব্নির্দ।
এডখনির্দ, নআপরনির্দার নভাষা নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকের ন“Forward” নব্াটেনির্দ নিক্লক নকরুনির্দ। ন
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এডই নধ্ােপর, নআপরনির্দােক নিনির্দিশ্চিত নকরেত নহেব্ নেয্, নআপরনির্দার নকিম্পর্কউদ্দটার নএডকিট নপরাওয়ার নেসনােসনর্দেশর  নসনােথ নয্ুক্তি ন
রেয়েছে  ন(আপরিনির্দ নয্িদে নলযাপরটপর নব্যব্হাকারী নহেয় নথােকনির্দ),  নইনটারেনির্দট নসনংেয্াগ নসনিক্রিয় নআেছে নএডব্ং নহাডির্দেশ  ন
িডিেস্ক নিনির্দেদের্দেশিশিত নখািল নজায়গা নরেয়েছে। নঅফতঃপরর ন“Forward” নব্াটেনির্দ নিক্লক নকরুনির্দ।

এডখনির্দ  নআপরনির্দােক নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ  নকরেত নহেব্  নেকাথায়  নিলনির্দাক  নিমনট  নইনির্দস্টলল নকরেত  নচানির্দ  ন(েকানির্দ নহাডির্দেশ  ন ড্রাইভ, ন
পরািটর্দেশশিনির্দ নইতযািদে)।
এডখােনির্দ  ন েব্শি  ন কেয়কিট  ন অফপরশিনির্দ  ন থাকেত  ন পরাের।  ন তেব্  ন আমরা  ন এডখােনির্দ  ন “Something  ন else”অফথর্দেশাৎ ন
মযানুয়াল নপরািটর্দেশশিনির্দ নব্যব্হার নকের নহাডির্দেশ নিডিস্ক নপরািটর্দেশশিনির্দ নকরব্। নএডই নঅফপরশিনির্দিটর নমাধ্যেম নআপরিনির্দ নিনির্দেজই নসনমস্ত ন
পরািটর্দেশশিনির্দ নৈতরী, নসনম্পর্কাদেনির্দা নব্া নমুছেেত নপরারেব্নির্দ। নএডই নপরদ্ধতিতিট নএডকটু  ন জিটল নএডব্ং নআপরিনির্দ নয্িদে নইিতমেধ্যই ন
অফন্য নপ্রতিক্রিয়ায় নকাজিট নসনম্পর্কন্নয় নকেরনির্দ নতেব্ নআপরনির্দার নিনির্দেচর নেলখাগেলা নপরড়োর নেকানির্দ নদেরকার নেনির্দই।
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মযানুয়াল নপরািটর্দেশশিনির্দ নকরার নপরূচেব্র্দেশ নআমােদের নিকছেু নিব্ষয় নেজেনির্দ নিনির্দেত নহেব্।
আপরনির্দার নকিম্পর্কউদ্দটাের নেয্ নেকানির্দ নতথয নহাডির্দেশ  ন িডিেস্কর নএডকিট নিনির্দিদের্দেশষ্ট  নঅফঞ্চলেল নথােক। নআপরিনির্দ নচাইেল নআপরনির্দার ন
হাডির্দেশ  ন ড্রাইভিটেক নিনির্দিদের্দেশষ্ট  নঅফংেশি নিব্ভািজত নকরেত নপরােরনির্দ নএডক নএডক নঅফংশি নএডক নএডক নকােজর নজন্য। নএডই ন
িব্ভক্তি নঅফংশিগেলােকই নব্লা নহয় নপরািটর্দেশশিনির্দ। নএডক নএডকিট নপরািটর্দেশশিেনির্দ নআপরিনির্দ নএডক নএডকিট নঅফপরােরিটং নিসনেস্টলম ন
রাখেত নপরােরনির্দ।
উদ্দইেনডিােজ নপরািটর্দেশশিনির্দেক নএডকিট নইংেরিজ নব্ণর্দেশমালা নিদেেয় ননির্দামকরণ নকরা নহয় ন(েয্মনির্দঃ নC: নঅফথব্া নD:)। নিকন্তু ন
িলনির্দােক নএডই ননির্দামকরণ নকরা নহয় নএডকটু নিভন্নয়ভােব্।
িলনির্দােক নআপরনির্দার নপ্রতথম নড্রাইভিট নহল ন“/dev/sda”। নিদ্বতীয় নড্রাইভিটর ননির্দাম নহল “dev/sdb”। নএডখােনির্দ ন
ড্রাইেভর  ন অফধ্ীেনির্দ  ন েকানির্দ  ন পরািটর্দেশশিনির্দেক  ন সনংখযা  ন িদেেয়  ন নির্দামকরণ  ন করা  ন হয়।  ন েয্মনির্দঃ  ন প্রতথম  ন ড্রাইেভর  ন এডকিট ন
পরািটর্দেশশিনির্দ নহল ন“/dev/sda1”।
“Something নelse” নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকের ন“Forward” নব্াটনির্দিট নেপ্রতসন নকরুনির্দ।
এডখনির্দ  ন আপরিনির্দ  ন এডকিট  ন িলস্টল  ন েদেখেত  ন পরােব্নির্দ  ন েয্খােনির্দ  ন আপরনির্দার  ন হাডির্দেশ  ন ড্রাইেভর  ন পরািটর্দেশশিনির্দগেলার  ন তািলকা ন
থাকেব্।
িলনির্দাক  ন িমনট  ন ইনির্দস্টলল  ন করেত  ন হেল  ন আপরনির্দার  ন কমপরেক্ষ  ন দুইিট  ন পরািটর্দেশশিনির্দ  ন থাকেত  ন হেব্।  ন এডকিট  ন েসনায়াপর ন
ঘরানির্দার। নআেরকিট নইএডকিট৪ ন(EXT4)।
য্িদে নআপরনির্দার নহাডির্দেশ  নড্রাইেভ নেকানির্দ নজায়গা ননির্দা নথােক ননির্দতুনির্দ নপরািটর্দেশশিনির্দ নৈতরীর নজন্য নতাহেল নআপরিনির্দ নব্তর্দেশমানির্দ নেয্ ন
েকানির্দ নএডকিট নপরািটর্দেশশিনির্দেকই ন“সনম্পর্কাদেনির্দা” নকরেত নপরােরনির্দ।

িব্ঃদ্রঃ নেসনায়াপর নহেচ্ছে নএডমনির্দ নএডকিট নপরািটর্দেশশিনির্দ নেয্খােনির্দ নহাডির্দেশ  ন ড্রাইভ নঅফস্থায়ীভােব্ নফিশাইল নজমা নকের নরােখ। নেসনায়াপর নপরািটর্দেশশিনির্দ নরাখা  ন
ব্াধ্যতামূচলক ননির্দা নহেলও নআপরনির্দার নর্যাম নয্িদে ন১ নিগগার নকম নহয় নতেব্ নর্যােমর নিদ্বগনির্দ নেসনায়াপর নপরািটর্দেশশিনির্দ নৈতরী নকরেল নআপরনির্দার  ন
কিম্পর্কউদ্দটার নঅফেনির্দক নদ্রুত নকাজ নকরেব্।

আপরিনির্দ নয্খনির্দ নিলনির্দাক নিমনট নইনির্দস্টলল নকরার নজন্য নএডকিট নপরািটর্দেশশিনির্দ নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরেব্নির্দ নতখনির্দ নকমপরেক্ষ ন১০িগগা ন
জায়গাসনহ নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরেব্নির্দ। নআপরিনির্দ নয্িদেও ন৩িগগা নজায়গােতই নিলনির্দাক নিমনট নইনির্দস্টলল নকরেত নপরােরনির্দ নিকন্তু ন
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পররব্তর্দেশীেত নসনফিশটওয়যার নইনির্দস্টলেলর নজন্য নআপরনির্দার নিকছেু নজায়গা নথাকা নদেরকার। নমাউদ্দনট নপরেয়নট নিহেসনেব্ ন“/” ন
এডব্ং নফিশাইল নফিশরেমট নিহেসনেব্ ন ন“Ext4 নjournaling নfile নsystem”  ন িনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ ন(তেব্ নলক্ষয নরাখেব্নির্দ ন
“/” নএডব্ং ন“\” নসনম্পর্কূচণর্দেশ নিভন্নয়)।
িলনির্দাক ন  নিমেনটর নজন্য নেয্ নপরািটর্দেশশিনির্দ নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরেব্নির্দ নতা নফিশরমযাট নকের নিনির্দেব্নির্দ। নতেব্ নঅফন্য নঅফপরােরিটং ন
িসনেস্টলম নেয্খােনির্দ নআেছে নেসনিট নফিশরমযাট নকরেব্নির্দ ননির্দা।
আপরিনির্দ নপররব্তর্দেশী  নধ্ােপরর নজন্য নপ্রতস্তুত নহেয় নেগেল  ন“Install নNow” ন ব্াটেনির্দ নিক্লক নকরুনির্দ নএডব্ং নএডিটই নিছেল ন
ইনির্দস্টলেলশিেনির্দর নসনব্েচেয় নজিটল নধ্াপর।
িব্ঃদ্রঃ নয্িদে নআপরিনির্দ নক্লাস্টলার নসনাইজ নসনম্পর্কেকর্দেশ নেকানির্দ নসনতকর্দেশীকরণ নেদেেখনির্দ, নতেব্ নেসনিট নএডিড়েেয় নয্ানির্দ।

এডখােনির্দ নআপরিনির্দ নেয্ নঅফঞ্চলেল নথােকনির্দ নেসনই নঅফঞ্চলল নএডব্ং নআপরনির্দার নশিহেরর ননির্দাম নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ। নএডই নধ্ােপরর ন
উদ্দেদ্দেশ নহেচ্ছে নআপরনির্দার নটাইম নেজানির্দ নিঠিক নকরা। নেখয়াল নকরেব্নির্দ নেয্নির্দ নআপরনির্দার নশিহেরর ননির্দাম নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরার ন
পরর ন“ব্তর্দেশমানির্দ নসনময়” নিঠিক নেদেখায়। নঅফতঃপরর নশুধ্ুমাত্রে ন“Forward” নব্াটেনির্দ নিক্লক নকরুনির্দ।
িব্ঃদ্রঃ নঅফেনির্দক নসনময় নেডি-লাইট নেসনিভং নটাইেমর নজন্য নশিহর নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরার নপরেরও নসনময় নভুল নেদেখােত নপরাের।
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এডখােনির্দ নআপরনির্দােক নআপরনির্দার নপরছেেন্দের নিকেব্াডির্দেশ  ন েলআউদ্দট নপরছেন্দে নকরেত নহেব্। নআপরনির্দার নপরছেেন্দের নিকেব্াডির্দেশ ন
িনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকের নিনির্দেচর নব্েক নিকছেু নটাইপর নকের নেদেেখ নতা নয্াচাই নকরেত নপরােরনির্দ।
িনির্দিশ্চিত নহব্ার নপরর ন“Forward” নব্াটেনির্দ নিক্লক নকরুনির্দ।
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আপরনির্দার  ন আসনল  ন নির্দাম,  নইউদ্দজারেনির্দম  ন এডব্ং  ন পরাসনওয়াডির্দেশ  ন িদেনির্দ।  ন আপরনির্দার  ন প্রতিতব্ার  ন লগইনির্দ  ন করেত  ন এডই ন
পরাসনওয়াডির্দেশ  ন এডব্ং  ন ইউদ্দজারেনির্দেমর  ন প্রতেয়াজনির্দ  ন হেব্।  ন এডকব্ার  ন ইনির্দস্টলল  ন হেয়  ন েগেল  ন আপরিনির্দ  ন অফন্যেদের  ন জন্য ন
এডকাউদ্দনট নখুেল নিদেেত নপরারেব্নির্দ নয্িদে নঅফন্যরা নআপরনির্দার নকিম্পর্কউদ্দটার নব্যব্হার নকের।
তারপরর নআপরনির্দার নকিম্পর্কঊটােরর নএডকিট ননির্দামও নিদেেত নহেব্ নেয্িট নেনির্দটওয়ােকর্দেশ নফিশাইল নেশিয়ার নব্া নিব্িভন্নয় নকােজ ন
দেরকার  নহেব্। নআপরিনির্দ ন য্িদে ন কখেনির্দা নিনির্দেজর নকিম্পর্কউদ্দটারেক  নএডকিট ননির্দাম নেদেব্ার নকথা নিচনা নকেরনির্দ  নতেব্ ন
এডখনির্দই নহল নেসনই নসনময়। নআপরনির্দার নপরছেন্দেমত নএডকিট ননির্দাম নিদেনির্দ। ন
িব্ঃদ্রঃ নব্ড়ে নহােতর নঅফক্ষর, নশিূচন্যস্থানির্দ নএডব্ং নিব্েশিষ নপ্রততীক নব্যব্হার নকের নইউদ্দজারেনির্দম নব্া নকিম্পর্কউদ্দটােরর ননির্দাম নেদেয়া নয্ােব্ ননির্দা।

আপরিনির্দ নয্িদে নএডকাই নএডই নকিম্পর্কউদ্দটারিট নব্যব্হার নকেরনির্দ নএডব্ং নপ্রতিতব্ার নলগইনির্দ নকরার নঝতােমলা নহেত নমুিক্তি ন
েপরেত নচানির্দ নতাহেল ন“Log নin নautomatically” ন- নেত নিটক নিদেনির্দ।
প্রতস্তুত নহেয় ন“Forward” নব্াটেনির্দ নিক্লক নকরুনির্দ।
ইনির্দস্টললার নআপরনির্দার নঅফন্যান্য নঅফপরােরিটং নিসনেস্টলমেক নিডিেটক্টর নকরেত নপরাের নএডব্ং নআপরনির্দার নঅফনুমিত নচাইেত ন
পরাের নেয্ নআপরনির্দার নব্যিক্তিগত নতথযাব্িল নইেম্পর্কাটর্দেশ নকরেব্ নিক ননির্দা। নআপরিনির্দ নচাইেল নঅফনুমিত নিদেেত নপরােরনির্দ।
এডখনির্দ ন“Forward” ন- নএড নিক্লক নকরুনির্দ।

ইনির্দস্টলল নহেত ন১০ নেথেক ন১৫ নিমিনির্দট নসনময় নলাগেব্।
িব্ঃদ্রঃ নইনির্দস্টলেলর নসনময় নইনটারেনির্দট নসনংেয্াগ নসনিক্রিয় নথাকেল নিব্িভন্নয় নফিশাইল নডিাউদ্দনির্দেলাডি নকরেত নপরাের। নপ্রতেয়াজেনির্দ নডিাউদ্দনির্দেলােডির  ন
এডই নধ্াপরিট নব্াদে নিদেেত ন“skip” নব্াটেনির্দ নিক্লক নকরুনির্দ। ন

ইনির্দস্টলেলশিনির্দ নেশিষ নহেল ন“Restart নNow” নব্াটনির্দিটেত নিক্লক নকরুনির্দ।
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িস্ক্রিেনির্দ নএডকিট নব্াতর্দেশা নপ্রতদেিশির্দেশত নহেল, নড্রাইভ নেথেক নিডিিভিডি নেব্র নকরুনির্দ নএডব্ং নEnter নচাপরুনির্দ। ন
আপরনির্দার নিপরিসন নএডখনির্দ নহাডির্দেশ নিডিস্ক নেথেক নিলনির্দাক নিমনট নব্ুট নকরেত নপ্রতস্তুত।

 ন ন ব্ু ট  নিসনেকােয়ন
আপরনির্দার নকিম্পর্কউদ্দটাের নএডকািধ্ক নঅফপরােরিটং নিসনেস্টলম নইনির্দস্টলল নকরা নথাকেল নিরব্ুট  নকরার নসনময় নএডকিট ন “ব্ুট  ন
েমনু” নেদেখেত নপরােব্নির্দ।
য্খনির্দ নিলনির্দাক নিমনট নেলাডি নকরা নহেয় নয্ােব্ নতখনির্দ নআপরিনির্দ নিনির্দেচর নছেিব্র নমত নএডকিট নিস্ক্রিনির্দ নেদেখেত নপরােব্নির্দ ন
েয্খােনির্দ নআপরনির্দােক নইউদ্দজারেনির্দম নএডব্ং নপরাসনওয়াডির্দেশ  ন প্রতেব্শি নকিরেয় নলগইনির্দ নকরেত নহেব্। নএডই নিস্ক্রিনির্দিট ন “েগ্নোম ন
লগইনির্দ নমযােনির্দজার” ন- নএডর নঅফনভুক্তি
র্দেশ  নএডব্ং নএডর ননির্দাম নহেচ্ছে ন“িজিডিএডম”।

িব্ঃদ্রঃ নআপরিনির্দ নইনির্দস্টলল নকরার নসনময় নেয্ নইউদ্দজারেনির্দম নএডব্ং নপরাসনওয়াডির্দেশ  ন িদেেয়েছেনির্দ নতাই নহেচ্ছে নআপরনির্দার ন “রুট ” নপরাসনওয়াডির্দেশ । নতাই  ন
িচিনত নহব্ার নেকানির্দ নকারণ নেনির্দই।
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িলনির্দাক নিমনট নেডিস্কটপর নপরিরিচিত
আমরা নএডই নঅফংেশি নিলনির্দাক নিমেনটর নিকছেু  ন প্রতয্ুিক্তি নিনির্দেয় নআেলাচনির্দা নকরব্ নএডব্ং নিকছেু  ন অফযািপ্লিকেকশিনির্দ নসনম্পর্কেকর্দেশ  ন
জানির্দব্ নেয্গেলা নিলনির্দাক নিমেনটর নেমইনির্দ নএডিডিশিেনির্দর নঅফনভুর্দেশক্তি।

 ন ন েগ্নোম নেডিস্কটপর
“েডিস্কটপর”  নহেচ্ছে  ন অফপরােরিটং  ন িসনেস্টলেমর  ন এডমনির্দ  ন এডকিট  ন অফংশি নেয্িট  ন কিম্পর্কউদ্দটার ন চালু  নকরেল  ন আপরিনির্দ  ন য্া ন
েদেেখনির্দ  ন তা  ন আপরনির্দােক  ন প্রতদেশির্দেশনির্দ  ন কের।  ন েডিস্কটেপরর  ন িকছেু  ন প্রতধ্ানির্দ  ন উদ্দপরাদোনির্দ  ন হলঃ  ন পরযােনির্দল,  নওয়ালেপরপরার, ন
িনির্দয়ন্ত্রণ নেকন, নেমনু...ইতযািদে।
িলনির্দাক নিমেনটর নেমইনির্দ নএডিডিশিনির্দ ন“েগ্নোম” নেডিস্কটপর নব্যব্হার নকের নয্া নএডকই নসনােথ নসুবন্দের নএডব্ং নশিিক্তিশিালী।
আপরিনির্দ  ন “েগ্নোম”  ন –  ন এডর  ন ব্যব্হার  ন িনির্দেদের্দেশিশিকা  ন পরােব্নির্দ  ন এডই  ন িঠিকানির্দায়ঃ  ন
http://library.gnome.org/users/user-guide/2.32/user-guide.html

 ন ন েডিস্কটপর নেসনিটংসন
“Desktop  ন Settings”  নহেচ্ছে  ন িলনির্দাক  ন িমেনটর  ন জন্য  ন প্রতস্তুতকৃত  ন এডমনির্দ  ন এডকিট  ন টুল  ন য্া  ন আপরনির্দার  ন েগ্নোম ন
েডিস্কটেপর নব্হুল নব্যব্হৃত নিকছেু নসুবিব্ধ্ােক নিনির্দেজর নমত নকের নসনািজেয় নিনির্দেত নসনাহায্য নকরেব্।

Desktop নSettings ন চালু  ন করেত ন “েমনু”  ন-  নেত  ন(নির্দীেচ নব্ঁা  নিদেেক)  নিক্লক নকের  ন“Preferences” ন েথেক ন
“Desktop নSettings” নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ।
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 ন ন িমনটেমনু
িলনির্দাক নিমেনটর নএডকিট নঅফিদ্বতীয় নৈব্িশিষ্টয নহল নিমনটেমনু। নএডিট নসুবিস্যর ন“সযাব্” নেমনুর নধ্ারনির্দা নিনির্দেয় নৈতরী নকরা  ন
হেলও নসুবিস্যর নসযাব্ নেমনুর নসনােথ নিমনটেমনুর নঅফেনির্দক নপরাথর্দেশকয নআেছে।
আপরিনির্দ  ন চাইেল  ন িমনটেমনুর নপরিরব্েতর্দেশ  ন েগ্নোম ন েমনুও ন ব্যব্হার ন করেত  ন পরােরনির্দ। ন আমরা ন িকছেুক্ষণ ন পরের  ন এডই ন
ব্যাপরাের নআেলাচনির্দা নকরব্ নিকভােব্ নিমনটেমনুেক নেগ্নোম নেমনু নিদেেয় নপ্রতিতস্থাপরনির্দ নকরা নয্ায়। নতেব্ নিমনটেমনু ন
সনম্পর্কেকর্দেশ  ন আপরনির্দার নিকছেু  ন জানির্দা নথাকা নদেরকার। নআপরিনির্দ নআেগ নয্া নব্যব্হার নকেরেছেনির্দ নিমনটেমনু নতার নেথেক ন
সনম্পর্কূচণর্দেশই নআলাদো। নএডকব্ার নএডিট নসনম্পর্কেকর্দেশ নজানির্দেত নপরারেল নআপরনির্দার নএডিট নভাল নঅফব্শই নলাগেব্।
িমনটেমনু নচালু  ন করেত নহেল নব্ঁা  নিদেেক নিনির্দেচ নেমনুেত নিক্লক নকরুনির্দ নঅফথব্া নCTRL+SUPER_L ন(ব্ঁা  নিদেেকর ন
উদ্দইেনডিাজ নিক)।

 ন ন ন ন িমনটেমনু নসনম্পর্কেকর্দেশ  ন জানুনির্দ
 ন ন ন ন ন ন “Places ” ন েমনু

উদ্দপরের নব্ঁা নিদেেক নআপরিনির্দ ন“Places” ননির্দােম নএডকিট নেমনু নেদেখেত নপরােব্নির্দ নয্ার নিনির্দেচ নপরঁাচিট নব্াটনির্দ নআেছে। নএডই ন
ব্াটনির্দগেলার নমাধ্যেম নআপরিনির্দ নিলনির্দাক নিমেনটর নপ্রতেয়াজনির্দীয় নঅফংশিগেলােত নখুব্  নসনহেজ নএডব্ং নখুব্  নদ্রুত নেয্েত ন
পরারেব্নির্দ।
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“Computer” ন- নএডর নমাধ্যেম নআপরিনির্দ নআপরনির্দার নকিম্পর্কউদ্দটােরর নেস্টলােরজ নভিলউদ্দমগেলা নেদেখেত নপরারেব্নির্দ। ন
আপরনির্দার নপরািটর্দেশশিনির্দগেলা নয্িদে নমাউদ্দনট নকরা নথােক নএডব্ং নআপরনির্দার নিমনটেডিস্কটেপর নয্িদে  নমাউদ্দনট নকরা নড্রাইভ ন
েডিস্কটেপর  নপ্রতদেশির্দেশেনির্দর নজন্য  নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ  ন করা নথােক  নতাহেল  নআপরনির্দার ন কিম্পর্কউদ্দটার নব্াটেনির্দ  নেব্িশি ন িক্লক ন করার ন
প্রতেয়াজনির্দ নহেব্ ননির্দা। নিকন্তু নয্িদে নআপরিনির্দ নমাউদ্দনট নকরা নড্রাইভ নেডিস্কটেপর নপ্রতদেশির্দেশনির্দ  নকরেত ননির্দা নচানির্দ নঅফথব্া নএডমনির্দ ন
েকানির্দ  নপরািটর্দেশশিনির্দ ন মাউদ্দনট  নকরেত  নচানির্দ  নয্া নব্ুেটর নসনােথ  নিনির্দজ নেথেক নমাউদ্দনট  নহয়  ননির্দা,  নতাহেল  নআপরনির্দার নএডই ন
ব্াটনির্দটােত নপ্রতায়ই নিক্লক নকরেত নহেব্।
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এডখােনির্দ ন“Home” ন েপ্লিকসনিটেক নেদেখা নয্ােচ্ছে নয্া নআপরনির্দােক নিলনির্দাক নিমেনট নসনব্েচেয় নেব্িশি নব্যব্হার নকরেত ন
হেব্। নআপরিনির্দ নয্িদে নেগ্নোম নব্যব্হােরর নঅফিভজ্ঞতা নথােক, নতাহেল নআপরিনির্দ নসনম্ভব্ত নেডিস্কটেপর নথাকা ন“Home” ন
ব্াটেনির্দ নিক্লক নকের নেহাম নেফিশালাের নঢুকেত নেব্িশি নঅফভযস্ত। নয্খনির্দ নেকানির্দ নউদ্দইেনডিা নেখালা নথােক নএডব্ং নআপরিনির্দ ন
আপরনির্দার নেডিস্কটপর নসনম্পর্কূচণর্দেশ নেদেখেত নপরানির্দ ননির্দা নতখনির্দ নেমনু নেথেক নসনহেজই ন“Home” ন- নএড নঢুকেত নপরারেব্নির্দ।
“Home”  নেফিশালাের  ন আপরিনির্দ  ন আপরনির্দার  ন সনব্  ন ধ্রেনির্দও  ন ব্যিক্তিগত  ন ফিশাইল  ন রাখেত  ন পরােরনির্দ।  ন েহাম ন
েফিশালাের নআপরনির্দার নজন্য নআেগ নেথেকই নিকছেু  ন েফিশালার নৈতরী নকের নরাখা নহেয়েছে। নআপরিনির্দ নচাইেল নেসনখােনির্দ ন
আপরনির্দার  ন পরছেন্দেমত  ন ফিশাইল  ন রাখেত  ন পরােরনির্দ  ন ব্া  ন িনির্দেজর  ন প্রতেয়াজনির্দ  ন মত  ন িকছেু  ন েফিশালার  ন ৈতরী  ন কের  ন িনির্দেত ন
পরােরনির্দ।
•
“Desktop”  নেফিশালােরর নমাধ্যেম নআপরনির্দার নেডিস্কটেপর নব্তর্দেশমােনির্দ নিক নআেছে নতা নেদেখেত নপরােব্নির্দ। ন
এডখােনির্দ নেকানির্দ নফিশাইল নরাখেল নআপরিনির্দ নেডিস্কটেপরও নতা নেদেখেত নপরােব্নির্দ।
•
“Network”  নএডর নমাধ্যেম নআপরিনির্দ নআপরনির্দার নেনির্দটওয়ােকর্দেশ নয্ুক্তি নকিম্পর্কউদ্দটার, নওয়াকর্দেশগ্রুপর, নেডিােমইনির্দ ন
ইতযািদে নেদেখেত নপরােব্নির্দ।
•
আপরিনির্দ নেকানির্দ নফিশাইল নমুছেেল নতা ন“Trash” ন- নএড নজমা নহেব্। ন
•

আপরিনির্দ নেয্ নেকানির্দ নফিশাইেল নরাইট নিক্লক নকের  ন“Move নto নTrash”  নঅফথব্া ন“Delete” ন -  নএড নিক্লক নকরেত ন
পরােরনির্দ। নেকানির্দ নফিশাইল ন“Delete”  নকরেল নআপরিনির্দ নসনাধ্ারণ নউদ্দপরােয় নফিশাইলেক নউদ্দদ্ধতার নকরেত নপরারেব্নির্দ ননির্দা। ন
তেব্  ন“Move  ন to  ন Trash”  নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ  ন করেল ন পররব্তর্দেশীেত  ন “Trash”  ন -  নএডর  ন ব্াইের  ন অফন্য  ন েকানির্দ  ন স্থােনির্দ ন
ফিশাইলিটেক নড্রযাগ নকের নআনির্দেলই নতা নআব্ার নপরুনির্দরুদ্ধতার নহেব্। ন“Trash” নেথেক নঅফেনির্দক নফিশাইল নএডকেত্রে নমুেছে ন
েফিশলেত নচাইেল নট্রিযােশির নডিােনির্দ নঅফব্িস্থত ন“Empty নTrash” নব্াটনির্দিটেত নিক্লক নকরুনির্দ।
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 ন ন ন ন ন ন “System ” ন েমনু
িমনটেমনুেত  ন “Places”  ন-  নএডর ন িনির্দেচই  ন “System”  নেমনুর নঅফব্স্থানির্দ।  নএডখােনির্দ  নছেয়িট  ন ব্াটনির্দ  নআেছে ন য্ার ন
সনাহােয্য নআপরিনির্দ নিসনেস্টলম নসনংক্রিান নগরুত্বপরূচণর্দেশ নকাজগেলা নসনম্পর্কন্নয় নকরেত নপরারেব্নির্দ।

“Software  ন Manager”  নব্াটনির্দিটর  ন মাধ্যেম  ন িলনির্দাক  ন িমনট  ন সনফিশটওয়যার  ন মযােনির্দজার  ন চালু  ন হেব্।  নএডই ন
েপ্রতাগ্রেটােমর নমাধ্যেম নআপরিনির্দ নিলনির্দাক নিমেনট নেয্ নেকানির্দ নসনফিশটওয়যার নইনির্দস্টলল নকরেত নপরােরনির্দ। নিমনটইনির্দস্টলল ন
িনির্দেয় নপররব্তর্দেশীেত নআেলাচনির্দা নকরা নহেব্। নআসুবনির্দ নএডখনির্দ নআমরা নঅফন্য নঅফপরশিনির্দগেলা নেদেিখ।
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“Package  ন Manager”  নব্াটনির্দিট  ন িদেেয়  ন “সনাইন্যািপ্টিক”  ন চালু  ন হেব্ ।  নএডর  ন মাধ্যেম  ন আপরিনির্দ  ন আপরনির্দার ন
িসনেস্টলেমর নেয্ নেকানির্দ নপরযােকজ নআপরেডিট নব্া নিরেপরািজটির নেথেক ননির্দতুনির্দ  নপরযােকজ নইনির্দস্টলল নকরেত নপরারেব্নির্দ। ন
য্িদে নএডই নমুহূচেতর্দেশ  ন ব্ুঝতেত ননির্দা নপরােরনির্দ নতেব্ নিচনার নেকানির্দ নকারণ নেনির্দই। নআমরা নিকছেুক্ষণ নপরের নএডগেলা নিনির্দেয় ন
িব্স্তািরত নআেলাচনির্দা নকরব্।
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“Control নCenter”  নব্াটনির্দিটর নমাধ্যেম নআপরিনির্দ নেগ্নোম নকেনট্রিাল নেসননটাের নেয্েত নপরারেব্নির্দ। নআপরিনির্দ নএডখানির্দ ন
েথেক নআপরনির্দার নেগ্নোম নেডিস্কটেপরর নসনকল নঅফংশি নকনির্দিফিশগার নকরেত নপরারেব্নির্দ। নআমরা নপররব্তর্দেশীেত নএডখানির্দকার ন
প্রতিতিট নঅফপরশিনির্দ নসনম্পর্কেকর্দেশ নআেলাচনির্দা নকরব্।

“Terminal”  নব্াটেনির্দর নসনাহােয্য নআপরিনির্দ ন “টািমর্দেশন্যাল”  ননির্দামক নএডকিট নেপ্রতাগ্রেটাম নচালু  ন করেত নপরারেব্নির্দ নয্ার ন
সনাহােয্য নআপরিনির্দ নসনরাসনির নিকেব্াডির্দেশ  ন েথেক নকমানডি নটাইপর নকরেত নপরারেব্নির্দ। নয্িদে নআপরিনির্দ নউদ্দইেনডিাজ নকমানডি ন
লাইনির্দ নব্যব্হার নকের নথােকনির্দ নআপরিনির্দ নহয়ত নভাব্েব্নির্দ নএডিট নপ্রতাচীনির্দ নপরদ্ধতিত, নকারণ নউদ্দইেনডিােজ নটািমর্দেশন্যাল নডিসন ন
মুডি নেথেক নআর নেব্িশি নদেূচর নঅফগ্রেটসনর নহেত নপরােরিনির্দ নএডব্ং নউদ্দইেনডিােজ নকমানডি নপ্রতম্পর্কট নিহেডিনির্দ নকরা নথােক। নিকন্তু ন
িলনির্দােক নঅফব্স্থা নসনম্পর্কূচণর্দেশই  নিভন্নয়। নউদ্দইেনডিােজর নসনােথ নিলনির্দােকর নঅফন্যতম নেমৌলিলক নপরাথর্দেশকয নহেচ্ছে নিলনির্দােকর ন
টািমর্দেশন্যাল নঅফতযন নপরিরপরূচণর্দেশ  ন এডব্ং নশিিক্তিশিালী। নটািমর্দেশন্যােলর নমাধ্যেম নআপরিনির্দ নকিম্পর্কউদ্দটােরর নউদ্দপরর নসনরাসনির ন
িনির্দয়ন্ত্রণ নগ্রেটহনির্দ নকরেত নপরােরনির্দ। নটািমর্দেশন্যাল নহয়ত নিলনির্দাক নিমেনটর নসনব্েচেয় নদেৃিষ্টনির্দন্দেনির্দ নসনফিশটওয়যার ননির্দয় নিকন্তু ন
টািমর্দেশন্যাল নহল নএড নপরয্র্দেশন  নেডিেভলপর নকরা নিলনির্দােকর নসনব্েচেয় নশিিক্তিশিালী নসনফিশটওয়যার। নএডকব্ার নিশিেখ নিনির্দেল ন
এডিট নব্যব্হার নকরা নখুব্ই নসনহজ নমেনির্দ নহেব্ নআপরনির্দার নকােছে।
গ্রেটািফিশকযাল নভােব্ নইসুবয নকরা নপ্রতিতিট নকমানডি নটািমর্দেশন্যাল নিদেেয় নপ্রতেসনসন নহেয় নয্ায়। নউদ্দদোহরণস্বরপর,  নআপরিনির্দ ন
য্খনির্দ নিমনটেমনুেত নিক্লক নকরেব্নির্দ নআপরিনির্দ নটািমর্দেশন্যালেক নিকছেু  ন িলিখত নকমানডি নপরিরচালনির্দার নিনির্দেদের্দেশশি  নিদেেচ্ছেনির্দ। ন
আপরিনির্দ  ন সনব্সনময়ই  ন আপরনির্দার  ন কিম্পর্কউদ্দটাের  ন টািমর্দেশনির্দাল  ন ব্যব্হার  ন করেছেনির্দ  ন আপরনির্দার  ন অফজােন।  ন পরাথর্দেশকয  ন হল, ন
সনরাসনির নআপরিনির্দ নকমানডি নইসুবয নকরার নপরিরব্েতর্দেশ  ন েগ্নোম নআপরনির্দার নহেয় নটািমর্দেশন্যােল নকমানডি নইনির্দপরুট নকরেছে নেয্টা ন
খুব্ই নভাল ন(েকনির্দনির্দা নেকউদ্দই নচায় ননির্দা নশিত নশিত নকমানডি নএডব্ং নেপ্রতাগ্রেটােমর ননির্দাম নমেনির্দ নরাখেত)।
আেগ নেহাক নব্া নপরের নআপরনির্দােক নটািমর্দেশন্যাল নব্যব্হার নকরেতই নহেব্ নেকানির্দ ননির্দা নেকানির্দ নকারেণ। নহেত নপরাের নেয্ ন
আপরিনির্দ নেয্ নকাজিট নকরেত নচােচ্ছেনির্দ নতা নকরার নেকানির্দ নগ্রেটািফিশকযাল নপরদ্ধতিত নেনির্দই। নিকংব্া নগ্রেটািফিশকযাল নপরদ্ধতিতর ন
েচেয় নকমানডি নলাইনির্দ নপরদ্ধতিতিটই নসনহজ। নিঠিক নপরেড়েেছেনির্দ, নকমানডি নলাইনির্দ নপরদ্ধতিত নঅফেনির্দক নেক্ষেত্রেই নগ্রেটািফিশকযাল ন
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পরদ্ধতিতর নেচেয় নসনহজ। নঅফেনির্দক নসনময় নেদেখা নয্ায় নএডকটা নকমানডি নিদেেয় নেয্ই নকাজ নকরা নয্ায় নতাই নঅফেনির্দকগেলা ন
উদ্দইেনডিা নখুেল নএডব্ং নঅফেনির্দক নটযাব্ নব্রাউদ্দজ নকের নগ্রেটািফিশকযাল নপরদ্ধতিতেত নকরেত নহেচ্ছে। নএডমনির্দ নেক্ষেত্রে নআপরিনির্দ ন
কমানডি নলাইনির্দেকই নঅফিধ্ক নপরছেন্দে নকরেব্নির্দ। নকেয়ক নসনপােহর নমােঝতই নআপরিনির্দ নকমানডি নলাইেনির্দ নসনম্পর্কূচণর্দেশ নআসনক্তি ন
হেয় নপরড়েেব্নির্দ। নেছেেলেব্লায় নআমােদের নঅফেনির্দক নিকছেুই  নভাল নলাগত ননির্দা, নঅফথচ নএডখনির্দ নেসনগেলা নছোড়ো নথাকার ন
কথা নিচনাই নকরা নয্ায় ননির্দা। নকমানডি নলাইনির্দও নেসনরকম নএডকিট নইউদ্দিটিলিট। নএডিট নসনহজ, নিনির্দরাপরদে, নদ্রুত, নিনির্দখুঁত ন
এডব্ং  ন ব্হুমুখী।  ন সনব্েচেয়  ন ব্ড়ে  ন কথা ন হেচ্ছে,  নটািমর্দেশন্যাল  ন ব্যব্হার  ন করা  ন খািনির্দকটা ন জিটল  ন মেনির্দ  ন কের  ন সনব্াই, ন
কােজই নএডটা নব্যব্হার নকরেল নসনব্াই নআপরনির্দােক নিলনির্দাক নগরু নভাব্ব্।

“Logout”  নব্াটনির্দিট নিদেেয় নআপরিনির্দ নলগআউদ্দট নকরেত নপরারেব্নির্দ নিকংব্া নব্যব্হারকারী নপরিরব্তর্দেশনির্দ  ন(switch ন
users) নকরেত নপরারেব্নির্দ।
“Quit” নব্াটেনির্দ নিক্লক নকরেল নআপরিনির্দ নএডকিট নডিায়লগ নব্ক নপরােব্নির্দ নেয্খানির্দ নেথেক নআপরিনির্দঃ
-

“Suspend” ন -  নএডর  ন মাধ্যেম  ন আপরনির্দার  ন সনম্পর্কূচণর্দেশ  ন েসনশিনির্দেক  ন র্যােম  ন েসনভ  ন করেত  ন পরােরনির্দ  ন অফথব্া ন
কিম্পর্কউদ্দটারেক নস্টলযানডিব্াই নরাখেত নপরারেব্নির্দ।
“Hibernate” ন - ন এডর নমাধ্যেম নআপরিনির্দ নআপরনির্দার নসনমস্ত নেসনশিনির্দেক নহাডির্দেশ  ন ড্রাইেভ নসনংরক্ষণ নকের ন
কিম্পর্কউদ্দটার নব্ন্ধ নকেরেত নপরােরনির্দ।
“Restart” ন- নএডর নমাধ্যেম নকিম্পর্কউদ্দটার নপরুনির্দরায় নচালু নকরেত নপরােরনির্দ।
“Shut নDown” ন- নএডর নমাধ্যেম নকিম্পর্কউদ্দটার নব্ন্ধ নহেব্।

িব্ঃদ্রঃ ন নCTRL+ALT+L নেপ্রতসন নকের নআপরিনির্দ নিস্ক্রিনির্দ নলক নকরেত নপরােরনির্দ।
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 ন ন ন ন ন ন “Applications ” ন েমনু
িলনির্দাক নিমনট নিসনিডি নসনংকুমিচত নঅফব্স্থায় নথােক নএডব্ং নআড়োই নিগগা নতথয নধ্ারণ নকের। নআপরিনির্দ নয্খনির্দ নিলনির্দাক ন
িমনট নইনির্দস্টলল নকেরনির্দ নতখনির্দ নেয্ নসনফিশটওয়যারগেলা নইনির্দস্টলল নহয় নতা ন “িডিফিশল্ট নসনফিশটওয়যার নিসনেলকশিনির্দ”  ন- নএডর ন
অফধ্ীেনির্দ নথােক। ন
েয্েহতু  ন িলনির্দাক  ন িমেনটর  ন এডকিট  ন প্রতধ্ানির্দ  ন উদ্দেদ্দেশ  ন হেচ্ছে  ন কমর্দেশদেক্ষতা  ন এডব্ং  ন সনহজ  ন ইনটারেফিশসন  ন েসনজন্য  ন িকছেু  ন
সনফিশটওয়যার নেদেওয়া নথােক নয্ােত নআপরিনির্দ নখুব্ নদ্রুতই নকমর্দেশক্ষম নহেয় নউদ্দঠিেত নপরােরনির্দ।
িমনটেমনুর নডিানির্দ নিদেেক নআপরিনির্দ নআপরনির্দার নকিম্পর্কউদ্দটাের নইনির্দস্টললকৃত  নসনকল নসনফিশটওয়যােরর নতািলকা নেদেখেত ন
পরােব্নির্দ।  ন এডিট  ন েশনির্দীব্দ্ধত  ন থােক।  ন প্রতথম  ন েশণীর  ন নির্দাম  ন হল  ন “All”।  ন এডখােনির্দ  ন আপরিনির্দ  ন সনকল  ন সনফিশটওয়যােরর ন
তািলকা নেদেখেত নপরােব্নির্দ।
েশিষ  ন দুিট  ন েশণী  ন“Preferences”  নএডব্ং  ন “Administration”  ন - ন এডর  ন মাধ্যেম  ন আপরিনির্দ  ন আপরনির্দার ন
কিম্পর্কউদ্দটারেক নব্যব্স্থাপরনির্দা নএডব্ং নিনির্দয়ন্ত্রণ নকরার নজন্য নিকছেু  ন টুল  নপরােব্নির্দ। নআমরা নএডগেলা নিনির্দেয় নএডকটু  ন পরের ন
আরও নিব্স্তািরত নআেলাচনির্দা নকরব্। নএডগেলােক ন“Control নCenter” নেথেকও নপরাওয়া নয্ােব্।
েকনীয় নপরঁাচিট নেশণী নেথেক নআপরিনির্দ নআপরনির্দার নপ্রতেয়াজনির্দীয় নেব্িশিরভাগ নসনফিশটওয়যার নপরােব্নির্দ। নআপরিনির্দ ননির্দতুনির্দ ন
েকানির্দ নসনফিশটওয়যার নইনির্দস্টলল নকরেল ননির্দতুনির্দ নেশণীেত নতা নয্ুক্তি নহেত নপরাের।
“Accessories”, নেমনু নেথেক নআপরিনির্দ নেয্ নসনফিশটওয়যারগেলা নপরােব্নির্দ নতােদের ননির্দাম নএডব্ং নকায্র্দেশিব্ব্রণী নিনির্দেম্নে ন
েদেয়া নহলঃ
নির্দাম
Calculator
Character নMap
Disk নUsage নAnalyzer
Search নfor নFiles...
Take নScreenshot

Terminal
Time নand নDate
Gedit
Tomboy নNotes

িব্ব্রণ
সনাধ্ারণ নিহসনাব্ নিনির্দকাশি নএডর নজন্য।
সনহেজ নিব্েশিষ নপ্রততীক নকিপর নএডব্ং নেপরস্টল নকরার নএডকিট নটুল। ন
হাডির্দেশ নড্রাইেভর নজায়গার নব্যব্স্থাপরনির্দা নকরার নএডকিট নটুল।
এডকিট নটুল নয্া নআপরনির্দােক নআপরনির্দার নকিম্পর্কউদ্দটােরর নফিশাইল নখুঁেজ নেদেয়।
িস্ক্রিনির্দসনট নেনির্দয়ার নএডকিট নটুল। নিকেব্ােডির্দেশর ন“Print নScrn” নিক নিদেেয়ও ন
েডিস্কটেপরর নিস্ক্রিনির্দসনট নিনির্দেত নপরােরনির্দ, নঅফথব্া ন“ALT”+”Print নScrn” ন
- নএডর নমাধ্যেম নব্তর্দেশমানির্দ নউদ্দইেনডিার নিস্ক্রিনির্দসনট নিনির্দেত নপরােরনির্দ।
টািমর্দেশন্যাল।
সনময় নএডব্ং নতািরখ নকনির্দিফিশগার নকরার নজন্য।
এডকিট নেটকক্টর নএডিডিটর নয্া ন“gedit” ননির্দােম নপরিরিচত।
েনির্দাট নেনির্দয়ার নএডকিট নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দ।

“Graphics” নেমনু নেথেক নআপরিনির্দ নএডই নসনফিশটওয়যারগেলা নপরােব্নির্দঃ
নির্দাম

িব্ব্রণ
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GIMP নImage নEditor

LibreOffice নDraw
Somple নScan
gThumb

এডই নসনফিশটওয়যােরর নসনাহােয্য নআপরিনির্দ নছেিব্ নরপরানর, নসনম্পর্কাদেনির্দা নএডমনির্দ নিক ন
ৈতরী নকরেত নপরারেব্নির্দ। নিলনির্দােক নফিশেটাশিেপরর নসনব্েচেয় নভাল নিব্কল্প ন
হেচ্ছে নিগম্পর্ক।
িলেব্রঅফিফিশসন নসুবযেটর নএডকিট নঅফংশি।
এডই নটুল নিদেেয় নআপরিনির্দ নস্কযানির্দার নেথেক নছেিব্ নকিম্পর্কউদ্দটাের নিনির্দেত নপরােরনির্দ।
আপরনির্দার নছেিব্ নব্যাব্স্থাপরনির্দার নএডকিট নএডযািপ্লিকেকশিনির্দ।

“Internet” নেমনুর নসনফিশটওয়যারগেলা নএডক ননির্দজের নেদেেখ নিনির্দইঃ
নির্দাম
Firefox
Giver
Thunderbird
Pidgin

Transmission
Xchat

িব্ব্রণ
এডকিট নওেয়ব্ নব্রাউদ্দজার।
এডকিট নদ্রুত নফিশাইল নেশিয়ার নকরার নটুল।
এডকিট নই-েমইল নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দ।
এডকিট নইনটারেনির্দট নমযােসনঞ্জার ন(য্া নAIM, নBonjour, নGadu-Gadu, ন
Google-Talk, নGroupWise, নICQ, নIRC, নMSN, ন
MySpaceIM, নQQ, নSIMPLE, নSametime, নXMPP, নYahoo ন
and নZephyr নেপ্রতাটকল নসনমথর্দেশনির্দ নকের)।
এডকিট নটেরনট নক্লােয়নট।
এডকিট নআইআরিসন নচযাট নেপ্রতাগ্রেটাম। নিডিফিশল্টভােব্ নিলনির্দাক নিমেনটর নচযাট ন
রুমগেলা নকনির্দিফিশগার নকরা নথােক ন(িলনির্দাক নিমনট নব্যব্হারকারীেদের নসনােথ ন
চযাট নকরার নজন্য নখুব্ই নউদ্দপরেয্াগী)।

“Office” নেমনুেত নরেয়েছেঃ
নির্দাম
Dictionary
LibreOffice নBase
LibreOffice নImpress
LibreOffice নCalc
LibreOffice নWriter

িব্ব্রণ
এডকিট নঅফিভধ্ানির্দ ন(ইনটারেনির্দট নসনংেয্ােগর নপ্রতেয়াজনির্দ)।
এডকিট নেডিটােব্জ নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দ ন(মাইেক্রিাসনফিশট নঅফযােকেসনর নিব্কল্প)।
এডকিট নউদ্দপরস্থাপরনির্দা নকরার নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দ ন(মাইেক্রিাসনফিশট নপরাওয়ার ন
পরেয়েনটর নিব্কল্প নএডব্ং নPPT নসনমথর্দেশনির্দ নকের)।
এডকিট নেস্প্রতডিশিীট নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দ ন(মাইেক্রিাসনফিশট নএডেকেলর নিব্কল্পএডব্ং ন
XLS নসনমথর্দেশনির্দ নকের)।
এডকিট নওয়াডির্দেশ নপ্রতেসনসনর ন(মাইেক্রিাসনফিশট নওয়ােডির্দেশর নিব্কল্প নএডব্ং নDOC ন
সনমথর্দেশনির্দ নকের)। ন

“Sound ন& নVideo” নেমনুেত নআপরিনির্দ নপরােব্নির্দঃ
নির্দাম
Brasero
Movie নPlayer

িব্ব্রণ
িসনিডি/িডিিভিডি নব্ানির্দর্দেশ নকরার নএডকিট নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দ। নমািল্টিমিডিয়া নফিশাইল ন
েথেক নব্রােসনেরা নঅফিডিও নিসনিডি নৈতরী নকরেত নপরাের।
এডকিট নমািল্টিমিডিয়া নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দ নয্া নঅফিধ্কাংশি নঅফিডিও নএডব্ং নিভিডিও ন
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Banshee

Sound নRecorder
VLC

ফিশাইল নসনমথর্দেশনির্দ নকের ন(মাইেক্রিাসনফিশট নিমিডিয়া নেপ্লিকয়ােরর নিব্কল্প)।
এডকিট নিমউদ্দিজক নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দ নয্া নিদেেয় নঅফনির্দলাইনির্দ নেরিডিও নব্াজােত ন
পরােরনির্দ, নইনটারেনির্দট নেথেক নিমউদ্দিজক নিস্ট্রিম নকরেত নপরােরনির্দ ন(এডিট ন
আইিটউদ্দনির্দেসনর নিব্কল্প)। নব্যানির্দিশি নিদেেয় নপরডিকাস্টল নকরা নসনম্ভব্, ন
ব্হনির্দেয্াগয নেপ্লিকয়ার নএডব্ং নিসনিডিও নিরপর নকরেত নপরােরনির্দ।
এডকিট নসনাউদ্দনডি নেরকডির্দেশার।
এডকিট নিভিডিও নেপ্লিকয়ার নয্া নঅফনির্দলাইেনির্দ নপরাওয়া নপ্রতায় নসনকল নিভিডিও নফিশাইল ন
চালােত নসনক্ষম।

 ন ন ন ন ন ন “Search ” ন িফিশল
আপরিনির্দ নয্িদে নভুেল নয্ানির্দ নেকানির্দ নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দ নেকাথায় নআেছে নব্া নআপরিনির্দ নয্িদে নেকানির্দ নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দ নচালু  ন করেত ন
চানির্দ নতাহেল নআপরিনির্দ নিমনট নেমনুর নসনাচর্দেশ  ন িফিশচারিট নব্যব্হার নকরেত নপরােরনির্দ। নেমনুেত নিক্লক নকের নআপরিনির্দ নেয্ই ন
এডিপ্লিকেকশিনির্দিট  ন খুঁজেছেনির্দ  ন তার  ননির্দাম  নটাইপর ন করেত  ন শুরু  ন করুনির্দ।  ন আপরিনির্দ  ন দ্রুত  ন েসনই  ন এডিপ্লিকেকশিনির্দিট  ন েদেখেত ন
পরােব্নির্দ।
আপরিনির্দ নটাইপর নকরার নসনােথ নসনােথ নআপরনির্দার নটাইপরকৃত নশিেব্দের নসনােথ নেয্ই নসনফিশটওয়যারগেলার ননির্দাম নিমেল নয্ায় ন
শুধ্ু নতােদেরই নেদেখেত নপরােব্নির্দ। ন
আপরনির্দার নটাইপর নকরা নশিব্দে নয্িদে নেকানির্দ নসনফিশটওয়যােরর ননির্দােমর নসনােথ ননির্দা নিমেল নতাহেল নিমনটেমনু নআপরনির্দােক ন
িকছেু  ন সনােজশিনির্দ নিদেেব্। নেয্মনির্দঃ নআপরিনির্দ নয্িদে নটাইপর নকেরনির্দ ন “অফেপররা”  নআর নঅফেপররা নওেয়ব্ নব্রাউদ্দজার নয্িদে  ন
ইনির্দস্টলল নকরা ননির্দা নথােক নতাহেল নিমনটেমনু নআপরনির্দােক নেপরাটর্দেশাল নব্া নিরেপরািজটির নেথেক নইনির্দস্টলল নকের নেনির্দব্ার ন
সুবিব্ধ্া নপ্রতদোনির্দ নকরেব্।

 ন ন ন ন পরছেেন্দের নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দ নিনির্দব্র্দেশ া চনির্দ  নকরুনির্দ
স্বাভািব্কভােব্ই  ন আপরিনির্দ  ন সনব্  ন অফযািপ্লিকেকশিনির্দ  ন সনমানির্দভােব্  ন ব্যব্হার  ন করেব্নির্দ  ন নির্দা।  ন আপরিনির্দ  ন েয্  ন েয্ ন
অফযািপ্লিকেকশিনির্দগেলা নেব্িশি নব্যব্হার নকরেব্নির্দ নতােদের নসনহেজ নখুঁেজ নপরাব্ার নজন্য নতা নপরছেেন্দের নতািলকায় নয্ুক্তি  ন
করেত নপরােরনির্দ।
িমনটেমনু নআপরনির্দােক নআপরনির্দার নপরছেেন্দের ন নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দ নসনহেজ নখুঁেজ নেব্র নকরার নজন্য নএডকিট নিব্েশিষ নব্যব্স্থা ন
েরেখেছে।
িমনটেমনু  নেথেক নআপরনির্দার নপরছেেন্দের  নঅফযািপ্লিকেকশিেনির্দর  নউদ্দপরর নরাইট  নিক্লক ন করুনির্দ  নএডব্ং ন “Show in my
favorites” নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ।
এডখনির্দ নআপরিনির্দ নয্িদে নেফিশভািরট নব্াটেনির্দ নিক্লক নকেরনির্দ নতাহেল নআপরনির্দার নপরছেেন্দের নএডিপ্লিকেকশিেনির্দর নতািলকা নেদেখেত ন
পরােব্নির্দ। নিলনির্দাক নিমনট ন৭ নেথেক নিকছেু  ন জনির্দিপ্রতয় নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দ  নস্বয়ংিক্রিয়ভােব্ নপরছেেন্দের নতািলকায়  নেদেওয়া ন
থােক।
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েফিশভািরট নেমনু নচলমানির্দ নথাকা নঅফব্স্থায় নআপরিনির্দ নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দগেলােক নপরুনির্দরায় নসনাজােত নপরােরনির্দ। নড্রযাগ নএডব্ং ন
ড্রপর নকরার নমাধ্যেমও নআপরিনির্দ নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দগেলার নঅফডির্দেশার নপরিরব্তর্দেশনির্দ  নকরেত নপরারেব্নির্দ। নরাইট নিক্লক নকের ন
আপরিনির্দ নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দিট নিরমুভ নকরেত নপরােরনির্দ নপরছেেন্দের নতািলকা নেথেক।

 ন ন ন ন িনির্দজস্ব নশিটর্দেশক াট  নৈতরী নকরুনির্দ
আপরনির্দার নয্িদে ন“পরছেেন্দের” নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দগেলার নধ্ারণা নভাল ননির্দা নলােগ , নতেব্ নআপরিনির্দ নচাইেলই নিনির্দেজর নপরছেন্দে ন
মত নজায়গায়  ন(েয্মনির্দঃ নেডিস্কটপর নব্া নপরযােনির্দল)  নশিটর্দেশকাট নব্িসনেয় নিনির্দেত নপরােরনির্দ। ন েসনেক্ষেত্রে নিমনটেমনু নেথেক ন
পরছেেন্দের নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দিট নশুধ্ু নেডিস্কটেপর নড্রযাগ নএডনডি নড্রপর নকরুনির্দ। ন

 ন ন ন ন লগইনির্দ নকরার নসনােথ নসনােথ নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দ নচালু  ন করুনির্দ
লগইনির্দ নকরার নসনােথ নসনােথ নেকানির্দ নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দ নচালু  ন করেত নিমনট নেমনু নেথেক নঐ নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দিটেত নরাইট ন
িক্লক নকের ন“Launch when I log in” নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ। নএডর নফিশেল নআপরিনির্দ নলগইনির্দ নকরার নসনােথ নসনােথ ন
উদ্দক্তি নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দিট নচালু  ন হেব্। নআব্ার নএডকই নপরদ্ধতিতেত নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দিটর নস্বয়ংিক্রিয়ভােব্ নচালু  ন হওয়া নব্ন্ধ ন
করেত নপরােরনির্দ।

 ন ন ন ন িমনটেমনুর নেচহারা নপরিরব্তর্দেশ নির্দ  নকরুনির্দ
আপরিনির্দ নিব্িভন্নয় নপরদ্ধতিতেত নিমনটেমনুর নেচহারা নপরিরব্তর্দেশনির্দ  নকরেত নপরােরনির্দ। ন“Menu” ন- নেত নরাইট নিক্লক নকের ন
“Preferences” নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ।
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এডিট নহল নিমনটেমনুর নকনির্দিফিশগােরশিনির্দ নটুল। নএডখানির্দ নেথেক নআপরিনির্দ নিমনটেমনুর নপ্রতায় নসনব্িকছেুই নপরিরব্তর্দেশনির্দ নকরেত ন
পরােরনির্দ। নেব্িশিরভাগ নপরিরব্তর্দেশনির্দই নসনােথ নসনােথ নঘটেব্। নতেব্ নিকছেু  ন িকছেু  ন পরিরব্তর্দেশেনির্দর নেক্ষেত্রে নিমনটেমনু নিরস্টলাটর্দেশ  ন
করার  ন প্রতেয়াজনির্দ  ন হেব্।  ন এডর  ন জন্য  ন আপরিনির্দ  ন েমনুেত  ন রাইট  ন িক্লক  ন কের  ন “Reload plugins” িনির্দব্র্দেশাচনির্দ ন
করুনির্দ।

 ন ন ন ন "সনাম্প্রতিতক" নপ্লিকাগ-ইনির্দেক নসনিক্রিয় নকরুনির্দ
িমনটেমনুেত নিডিফিশল্টভােব্ই নএডকিট নপ্লিকাগ-ইনির্দ নরেয়েছে নয্া নসনিক্রিয় নঅফব্স্থায় নথােক ননির্দা ন(েকনির্দনির্দা নেমনু নঅফেনির্দক নব্ড়ে ন
হেয় নয্ায়)। নএডই নপ্লিকাগ-ইনির্দিটর নমাধ্যেম নআপরনির্দার নসনম্প্রতিত নচালু নকরা ন১০িট নডিকুমেমনট নেদেখেত নপরারেব্নির্দ।
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এডই নপ্লিকাগ-ইনির্দিট নসনিক্রিয়  নকরেত নিমনটেমনুর  নpreferences  নেথেক  ন“Show নRecent নDocuments” ন
িনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ।

 ন ন ন ন সনব্িকছেু  ন পরূচে ব্র্দেশ র  নঅফব্স্থায় নিফিশিরেয় নিনির্দনির্দ
আপরিনির্দ নয্িদে নিমনটেমনুেক নপরূচেব্র্দেশর  নঅফব্স্থায় নঅফথর্দেশাৎ নিডিফিশল্ট নঅফব্স্থায় নিফিশিরেয় নিনির্দেত নচানির্দ নতাহেল নিমনটেমনুেত ন
রাইট নিক্লক নকের ন“Remove নfrom নPanel” নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ। নঅফতঃপরর নটািমর্দেশন্যােল নটাইপর নকরুনির্দঃ ন
mintmenu clean

এডখনির্দ নপরযােনির্দেলর নখািল নজায়গায় নরাইট নিক্লক নকের ন“Add নto নPanel” নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ।.
তারপরর নতািলকা নেথেক ন“mintMenu” নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ। ন

 ন ন ন ন িমনটেমনুেক নিডিফিশল্ট নেগ্নোম নেমনু নদ্বারা নপ্রতিতস্থাপরনির্দ নকরুনির্দ
িমনটেমনু নআপরনির্দার নপরছেন্দে ননির্দা নহেল নআপরিনির্দ নেগ্নোম নেমনু নব্যব্হার নকরেত নপরােরনির্দ। নেসনজন্য নিনির্দেচর নপরদ্ধতিত ন
অফনুসনরণ নকরুনির্দ।
েমনুেত নরাইট নিক্লক নকের ন“Remove নfrom নPanel” নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ।
এডখনির্দ নপরযােনির্দেলর নখািল নজায়গায় নরাইট নিক্লক নকের ন“Add নto নPanel” নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ।
অফতঃপরর ন“Main নMenu”  নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ নএডকিট নসনাধ্ারণ নেগ্নোম নেমনু নব্যব্হার  নকরার ন জন্য, ন “Menu ন
Bar” নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ নিডিফিশল্ট নেগ্নোম নেমনুর নজন্য নঅফথব্া নআপরিনির্দ নয্িদে নপরুণরায় নিমনটেমনু নব্যব্হার নকরেত নচানির্দ ন
তাহেল ন“mintMenu” নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ।
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সনফিশটওয়যার নমযােনির্দজেমনট
িলনির্দাক নিমেনট নপরযােকজ নমযােনির্দজেমনট
আপরিনির্দ নয্িদে নপ্রতথম নব্ােরর নমত নিলনির্দাক নব্যব্হার নকেরনির্দ নতেব্ নআপরিনির্দ নহয়ত নসনফিশটওয়যারেক নপরযােকজ নিহসনােব্ ন
েদেখার নধ্ারণার নসনােথ নপরিরিচত ননির্দনির্দ। নতেব্ নআপরিনির্দ নদ্রুতই নপরযােকজ নমযােনির্দজেমেনটর নসনােথ নপরিরিচত নহেয় ন
উদ্দঠিেব্নির্দ নএডব্ং নএডর নসুবিব্ধ্াগেলার নগনির্দগানির্দ নকরেব্নির্দ নদ্রুত নগিত, নিনির্দরাপরত্তিা নএডব্ং নসনহজেব্াধ্যতার নজন্য।
েডিেভলপরাররা নিলনির্দাক নিমনটেক নএডমনির্দভােব্ নৈতরী নকেরেছেনির্দ নেয্নির্দ নআপরনির্দার নকিম্পর্কউদ্দটােরর নসনব্ নব্া নেব্িশিরভাগ ন
হাডির্দেশওয়যার নস্বয়ংিক্রিয়ভােব্ নশিনির্দাক্তি নকরা নসনম্ভব্ নহয়। নেয্নির্দ নথাডির্দেশ-পরািটর্দেশ  ন েকানির্দ নসনফিশটওয়যােরর নসনাহায্য নছোড়ো ন
ৈদেনির্দিন্দেনির্দ নকাজ নকরেত নসনমস্যা ননির্দা নহয় নএডব্ং নেসন নেচষ্টা নয্থাসনম্ভব্ নকরা নহেয়েছে। নআপরিনির্দ নইিতমেধ্যই নিনির্দশ্চিয়ই ন
লক্ষয নকেরেছেনির্দ নআপরনির্দার নিলনির্দাক নিমনট নইনির্দস্টলেলর নসনােথ নএডকিট নঅফিফিশসন নসুবযট, নওেয়ব্ নব্রাউদ্দজার, নপ্রতেফিশশিনির্দাল ন
ছেিব্ নএডিডিটর,  নইনটযানট নমযােসনঞ্জার, নIRC  নক্লােয়নট,  নই-েমইল নক্লােয়নট নএডব্ং নিমিডিয়া নেপ্লিকয়ার নেদেয়া নআেছে ন
(সনােথ নিকছেু  ন েমৌলিলক নটুলেতা নআেছেই)। নিকন্তু নিচনার নেকানির্দ নকারণ নেনির্দই। নেকনির্দনির্দা নআপরিনির্দ নেকানির্দ নিকছেু  ন চুির ন
কেরনির্দিনির্দ। নএডইটাই নমুক্তি  নসনফিশটওয়যােরর নসুবিব্ধ্া। নিলনির্দােকর নপরযােকজ নমযােনির্দজেমেনটর নআরও নব্ড়ে নসুবিব্ধ্া ন
হেচ্ছে নআপরিনির্দ নঅফন্য নেকানির্দ নসনাইেট নেখঁাজাখুঁিজ ননির্দা নকেরই নঅফিত নসনহেজ নআপরনির্দার নপ্রতেয়াজনির্দীয় নসনফিশটওয়যার ন
সনংগ্রেটহ নকরেত নপরােরনির্দ নএডব্ং নতা নৈব্ধ্ভােব্ই।
এডখােনির্দ নআেলাচনির্দা নকরা নহেব্ নপরযােকজ নমযােনির্দজেমনট নিকভােব্ নকাজ নকের নএডব্ং নএডিট নিকভােব্ নআপরনির্দােক ন
সনাহায্য  ন করেত  ন পরাের।  ন এডিট  ন এডকটু  ন দেীঘর্দেশ,  নিকন্তু  ন আশিা  ন করা  ন য্ায়  ন এডই  ন অফনুেচ্ছেদে  ন আপরনির্দােক  ন পরযােকজ ন
মযােনির্দজেমেনটর নদেশির্দেশনির্দ নএডব্ং নেকনির্দ নএডিটেক নিলনির্দাক নব্যব্হারকারীরা নভাল নব্েল নেসন নসনম্পর্কেকর্দেশ নস্পিষ্ট নধ্ারণা নপ্রতদোনির্দ ন
করেব্। নআপরনির্দার নয্িদে নতাড়ো নথােক নতাহেল নআপরিনির্দ নপররব্তর্দেশী  নঅফংেশি নচেল নেয্েত নপরােরনির্দ নেয্খােনির্দ নআেলাচনির্দা ন
করা নহেয়েছে নিকভােব্ নএডিটেক নব্যব্হার নকরেত নহেব্।
সনফিশটওয়যার  ন েপ্রতাভাইডিারেদের  ন সনাইট  ন ব্রাউদ্দজ  ন কের  ন কের  ন আপরনির্দার  ন প্রতেয়াজনির্দীয়  ন সনফিশটওয়যার  ন সনংগ্রেটহ  ন করা ন
অফেনির্দক নঝতােমলার। নেয্মনির্দঃ
•
সনফিশটওয়যারিট নআপরনির্দার নঅফপরােরিটং নিসনেস্টলেমর নসনােথ নপররীক্ষা নকের নেদেখা নহেয়েছে নিকনির্দা নতা নজানির্দা ন
কিঠিনির্দ নব্া নঅফসনম্ভব্।
•
এডটাও নজানির্দা নঅফসনম্ভব্ নব্া নকিঠিনির্দ নেয্ নআপরনির্দার নকিম্পর্কউদ্দটাের নইনির্দস্টলল নকরা নেকানির্দ নসনফিশটওয়যােরর নসনােথ ন
েয্িট নইনির্দস্টলল নকরেত নয্ােচ্ছেনির্দ নতা নকনির্দিফ্লিক্টর নকরেব্ নিকনির্দা।
•
আপরিনির্দ নকখেনির্দাই নিনির্দিশ্চিত নহেত নপরারেব্নির্দ ননির্দা নেয্,  নআপরিনির্দ নথাডির্দেশ-পরািটর্দেশর  নেয্ নসনফিশটওয়যারিট নইনির্দস্টলল ন
করেত  ন য্ােচ্ছেনির্দ  ন তা  ন েকানির্দ  ন ক্ষিতকর  ন মযালওয়যার  ন ব্হনির্দ  ন করেছে  ন নির্দা। ন য্িদে  ন েডিেভলপরার  ন আপরনির্দার  ন
পরিরিচতও  ন হয়  ন তব্ুও  ন সনম্ভাব্নির্দা  ন েথেক  ন য্ায়  ন েয্  ন,সনফিশটওয়যােরর  ন েকাডি  ন েকউদ্দ  ন পরিরব্তর্দেশনির্দ  ন কের  ন
িদেেয়েছে। ন
আরও  ন এডকিট  ন সনমস্যা  ন হেচ্ছে,  নিব্িভন্নয়  ন প্রতদোয়েকর  ন কাছে  ন েথেক  ন িব্িভন্নয়  ন সনফিশটওয়যার  ন ইনির্দস্টলল  ন করেল ন
সনফিশটওয়যারগেলা নেকানির্দ নব্যব্স্থাপরনির্দা নসনফিশটওয়যার নএডর নঅফধ্ীেনির্দ নআেসন ননির্দা। নএডেত নআপরেডিট নকরা নখুব্  নকিঠিনির্দ ন
হেয় নয্ায়। নআপরিনির্দ নয্িদে নথাডির্দেশ-পরািটর্দেশর  নেকানির্দ নসনফিশটওয়যােরর নউদ্দপরর নিব্রক্তি নহেয় নয্ানির্দ নএডব্ং নিরমুভ  নকরেত নচানির্দ ন
তা নিকভােব্ নকরেব্নির্দ, নয্িদে নআপরনির্দার নইনির্দস্টলল নকরা নেপ্রতাগ্রেটােমর নসনােথ নেকানির্দ নআনির্দইনির্দস্টললার ননির্দা নথােক? নয্িদে ন
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আনির্দইনির্দস্টললার নথােকও নআপরিনির্দ নিনির্দিশ্চিত নহেত নপরারেব্নির্দ ননির্দা নেয্ নেসনিট নিরমুভ নকরেত নপরারেব্নির্দ নিকনির্দা নব্া নআপরিনির্দ ন
কতব্ার  ন ব্যথর্দেশ  ন হেব্নির্দ।  ন ব্াস্তেব্,  নআপরিনির্দ  ন য্খনির্দ  ন েপ্রতাগ্রেটামিটর  ন ইনির্দস্টললার  ন চালু  ন করেব্নির্দ,  নআপরিনির্দ  ন আপরনির্দার ন
কিম্পর্কউদ্দটােরর নিকছেু নিনির্দয়ন্ত্রণ নসনম্পর্কূচণর্দেশ নঅফজানির্দা নএডকিট নেপ্রতাগ্রেটােমর নহােত নেছেেড়ে নিদেেচ্ছেনির্দ।
সনব্র্দেশপররী, নেয্ নসনমস্ত নসনফিশটওয়যার নএডই নপরদ্ধতিতেত নিব্তরণ নকরা নহয়, নতারা নঅফেনির্দক নেক্ষেত্রেই ন “িস্থর” হয়। নঅফথর্দেশাৎ ন
আপরনির্দার  ন শুধ্ু  নসনফিশটওয়যারিট  ন নির্দািমেয়  ন িনির্দেলই  ন চলেব্  ন নির্দা,  নআপরনির্দােক  ন সনফিশটওয়যারটা  ন চালােনির্দার  ন জন্য ন
প্রতেয়াজনির্দীয়  নDLL  নফিশাইলগেলাও ননির্দািমেয় নিনির্দেত নহেব্ নেয্েহতু  ন এডকজনির্দ নথাডির্দেশ -পরািটর্দেশর  নেডিেভলপরােরর নপরেক্ষ ন
জানির্দা  ন সনম্ভব্  ননির্দয়  ন আপরনির্দার  ন কিম্পর্কউদ্দটাের  ন েকানির্দ  ন েকানির্দ  ন েডিটা ন লাইেব্ররী  ন আেছে।  ন তােদের  ন েপ্রতাগ্রেটাম  ন আপরনির্দার ন
কিম্পর্কউদ্দটাের নচলেব্ নএডটা নিনির্দিশ্চিত নকরার নজন্য নএডকমাত্রে নউদ্দপরায় নহল  নDLL  নফিশাইলগেলা নেপ্রতাগ্রেটােমর নসনােথ ন
সনংয্ুক্তি নকের নেদেয়া। নএডর নমােনির্দ নহেচ্ছে নআপরনির্দােক নঅফেনির্দক নব্ড়ে নসনাইেজর নফিশাইল নডিাউদ্দনির্দেলাডি নকরেত নহেব্। নআর ন
য্খনির্দ নএডকিট নলাইেব্ররীেক নআপরেডিট নকরেত নহেব্ নতখনির্দ নঐ নলাইেব্ররীর নউদ্দপরর নয্তগেলা নেপ্রতাগ্রেটাম নিনির্দভর্দেশর নকের ন
তােদের নপ্রতেতযেকর নেক্ষেত্রে নআলাদোভােব্ নআপরেডিট নকরেত নহেব্। নএডেত নঅফেনির্দক নেব্িশি নআপরেডিট নকরেত নহেব্ ন
এডব্ং নঅফেনির্দক নেক্ষেত্রে নডিুপরিলেকট নফিশাইল নৈতরী নহেব্।
িলনির্দাক নিমনট নতথা নসনকল নগ্নেুহ/িলনির্দাক নঅফপরােরিটং নিসনেস্টলেম নসনফিশটওয়যার নমযােনির্দজ নকরার নপরযােকজ নমযােনির্দজার ন
ব্যব্হার নকরা নহয় নিব্িভন্নয় নসনমস্যা নহেত নপরিরত্রোেণর নজন্য। নপরযােকজ নমযােনির্দজােরর নমাধ্যেম নিনির্দরাপরদেভােব্ ন
সনফিশটওয়যার নইনির্দস্টলল নএডব্ং নিরমুভ নকরার নপ্রতচলনির্দ নশুরু নহয় ন১৯৯০ নসনােলর নেথেক।
সনফিশটওয়যার নপ্রতথেম নতার নেডিেভলপরার নদ্বারা নিলিখত নহয়। নেডিেভলপরাররা নিনির্দেজর নেলখা নেপ্রতাগ্রেটাম নিনির্দেয় নসনন্তুষ্ট ন
হেল নব্া নপ্রতেয়াজনির্দীয় নআপরেডিট নসনম্পর্কাদেনির্দ নকের নেসনাসনর্দেশ  ন েকাডি নউদ্দন্মুক্তি  নকের নেদেনির্দ। নতারা নসনফিশটওয়যােরর নসনােথ ন
প্রতদেত্তি নগাইেডি নউদ্দেল্লেখ নকেরনির্দ নেকানির্দ নেকানির্দ নলাইেব্ররী নএডব্ং নেকানির্দ নেকানির্দ নেপ্রতাগ্রেটােমর নসনাহায্য নেনির্দয়া নহেয়েছে নউদ্দক্তি ন
েপ্রতাগ্রেটামিট নিলখেত। নিকছেু  ন ব্যািতক্রিম নছোড়ো  ন(এডিটআই,  নএডনির্দিভিডিয়া নব্া নএডেডিািব্)  নপ্রতায় নসনব্াই নপ্রতকৃত  নেসনাসনর্দেশ ন
েকাডিই নউদ্দন্মুক্তি নকের নেদেনির্দ নয্ােত নসনব্াই নতার নেকাডি নেদেেখ নপ্রতেয়াজনির্দীয় নসনংেশিাধ্নির্দ নকরেত নপরােরনির্দ নব্া নপরিরব্তর্দেশনির্দ  ন
আনির্দেত নপরােরনির্দ। নএডেত নতার নেকাডি নআেরা নেব্িশি নমজব্ুত নহয়। নআর নিব্েশ্বের নসনব্াই নয্খনির্দ নেকানির্দ নসনফিশটওয়যােরর ন
েকাডি নেদেখেত নপরানির্দ নতখনির্দ নেসনখােনির্দ নমযালওয়যার নপ্রতেব্শি নকরােনির্দা নপ্রতায় নঅফসনম্ভব্।
সনফিশটওয়যারিট নতারপরর নআেসন নপরযােকজ নেমেনটনির্দারেদের নকােছে, নয্ারা নহয় নেস্বচ্ছোেসনব্ক নব্া নেব্তনির্দভুক্তি নকমর্দেশচারী ন
েকানির্দ নিলনির্দাক নেকাম্পর্কািনির্দর। নতােদের নকাজ নহল নেকানির্দ নসনফিশটওয়যারেক নঐ নিডিিস্ট্রিিব্উদ্দশিেনির্দর নএডর নজন্য নকম্পর্কাইল ন
করা, নেটস্টল নকরা, নেকানির্দ নসনমস্যা নহেল নতা নসনমাধ্ানির্দ নকরা নএডব্ং নসনফিশটওয়যারিটেক নপরযােকজ নকরা নয্ােত নেমিশিনির্দ ন
সনফিশটওয়যারিটেক  ন পরড়েেত  ন পরাের।  ন পরযােকেজর  ন মেধ্য  ন এডিকিকউদ্দেটব্ল  ন েপ্রতাগ্রেটাম,  নকনির্দিফিশগােরশিনির্দ  ন েপ্রতাগ্রেটাম, ন
পরযােকজ নব্যব্স্থাপরক নএডব্ং নসনফিশটওয়যারিট নিকভােব্ নইনির্দস্টলল নকরেত নহেব্ নতার নিনির্দেদের্দেশশিনির্দা নথােক। নএডখােনির্দ নিস্থর ন
লাইেব্ররী নথােক ননির্দা। নকারণ নতার নেকানির্দ নদেরকার নেনির্দই। নলাইেব্ররীগেলা নঅফন্যান্য নপরযােকজ নেথেকই নেনির্দওয়া ন
হয়, নফিশেল নেসনগেলার ননির্দাম নহয় নেশিয়ারডি নলাইেব্ররী। নআপরনির্দার নপরযােকজ নমযােনির্দজেমনট নসনফিশটওয়যারিট নআেগ ন
েথেকই নজানির্দেব্ নেয্ নেকানির্দ নসনফিশটওয়যার নইনির্দস্টলল নকরেত নআেগ নেকানির্দ নলাইেব্ররী নইনির্দস্টলল নকরা নলাগেব্ নিক ননির্দা। ন
কারণ  ন সনফিশটওয়যােরর  ন সনােথ  ন েয্  ন িনির্দেদের্দেশশিনির্দা  ন থােক  ন েসনখােনির্দই  ন এডই  ন িব্ষেয়  ন উদ্দেল্লেখ  ন থােক।  ন  ন িব্েশিষভােব্ ন
প্রতস্তুতকৃত  ন এডই  ন ফিশাইলগেলােক  ন এডকিট  ন িব্েশিষ  ন সনাভর্দেশাের  ন িনির্দেয়  ন য্াওয়া  ন হয়  ন য্ার  ন নির্দাম  ন হল  ন সনফিশটওয়যার ন
িরেপরািজেটাির।
আপরনির্দার নেয্ই নফিশাইলিট নদেরকার নতা নআপরিনির্দ নিরেপরািজেটাির নেথেকই নসনংগ্রেটহ নকরেত নপরােরনির্দ। নিরেপরািজেটাির ন
হল নএডকিট নিনির্দিশ্ছিদ্র নিনির্দরাপরত্তিা নব্যব্স্থা। নকারণ নএডখােনির্দ নপ্রতিতিট নপরযােকেজর নিব্েশিষ নিনির্দরাপরত্তিা নসননির্দদে নথােক নয্া ন
আপরনির্দার নপরযােকজ নমযােনির্দজার নপররীক্ষা নকরেব্। নপ্রতিতটা নপরযােকেজর  নএডকিট  নGPG  নিক  ন(key)  নথােক নয্া ন
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আপরনির্দার নপরযােকজ নমযােনির্দজার নপররীক্ষা নকের নেদেখেব্ নফিশেল নআপরনির্দার নপ্রতিতটা নইনির্দস্টলল নহেব্ নঅফতযন নিনির্দরাপরদে। ন
এডমনির্দিক নআপরনির্দার নপরযােকজ নমযােনির্দজার নMD5 নsum ও নপররীক্ষা নকরেব্ নেয্নির্দ নডিাউদ্দনির্দেলাডি নকরার নসনময় নেকানির্দ ন
সনমস্যা নহেল নতা নিনির্দণর্দেশয় নকরা নয্ায়। নেয্মনির্দ নআমরা নকেরিছেলাম নলাইভ নিসনিডি নডিাউদ্দনির্দেলাডি নকের। নেদেখুনির্দ নিকভােব্ ন
পরযােকজ নমযােনির্দজার নআপরনির্দার নজন্য নসনব্ নিকছেু  ন কের নিদেেচ্ছে। নআপরিনির্দ নশুধ্ু  ন আরাম নকের নব্েসন নথাকেব্নির্দ। নআর ন
পরযােকজ  ন মযােনির্দজার  ন সনফিশটওয়যারিট  ন ডিাউদ্দনির্দেলাডি  ন করেব্,  নসনফিশটওয়যারিট  ন িনির্দখুঁত  ন ভােব্  ন ইনির্দস্টলল  ন করার ন
িনির্দেদের্দেশশিনির্দা নঅফক্ষের নঅফক্ষের নপরালনির্দ নকরেব্, নসনব্ নিডিেপরেনডিিন নসনিঠিক নিনির্দেদের্দেশেশি নডিাউদ্দনির্দেলাডি নকরেব্ নএডব্ং নইনির্দস্টলল ন
করেব্। নএডখােনির্দ নেকানির্দ নমানির্দব্ীয় নভুেলর নসুবেয্াগ নেনির্দই ন- নয্িদে নপরযােকজিট নেমেনটনির্দােরর নকিম্পর্কউদ্দটাের নকাজ নকের ন
তেব্  ন আপরনির্দার ন কিম্পর্কউদ্দটােরও  ন কাজ ন করেব্।  ন কারণ ন হুব্ুহু  ন এডকই  ন পরদ্ধতিত  ন দুই  নজেনির্দর  নকিম্পর্কউদ্দটােরই  ন এডই ন
অফনুসনরণ নকরা নহেয়েছে।
য্খনির্দ নেকানির্দ নসনফিশটওয়যারেক নআপরেডিট নকরেত নহেব্ নতখনির্দ নআপরনির্দার নপরযােকজ নমযােনির্দজার নিরেপরােত নথাকা ন
সনব্র্দেশেশিষ  ন ভাসনর্দেশেনির্দর  ন সনােথ  ন আপরনির্দার  ন কিম্পর্কউদ্দটাের  ন থাকা  ন পরুরাতনির্দ  ন ভাসনর্দেশেনির্দর  ন তুলনির্দা  ন করেব্  ন এডব্ং  ন আপরনির্দার ন
িসনেস্টলম নভালভােব্ নচলার নজন্য নপ্রতেয়াজনির্দীয় নসনকল নকাজ নকরেব্। নসুবতরাং নBestSoft নএডর ন2.4 নভাসনর্দেশনির্দ  নয্িদে ন
িরেপরােত নথােক নআর নআপরনির্দার নকিম্পর্কউদ্দটাের নথােক  ন2.3  নতাহেল নপরযােকজ নমযােনির্দজার নএডই নদুিট নভাসনর্দেশেনির্দর ন
তুলনির্দা  ন করেব্  ন এডব্ং  ন আপরনির্দােক  ন েলেটস্টল  ন ভাসনর্দেশনির্দ  ন ইনির্দস্টলল  ন করেত  ন অফনুেরাধ্  ন  ন করেব্।  ন এডকই  ন সনােথ  ন নির্দতুনির্দ ন
ভাসনর্দেশেনির্দর নজন্য নেকানির্দ নিডিেপরেনডিিন নদেরকার নহেল নেসনিটও নডিাউদ্দনির্দেলাডি নকরেব্। ন
অফসনাধ্ারণ, নতাই ননির্দা? নআরও নআেছে।
মানুষ নভুল  নকরেতই নপরাের নিকন্তু  নকিম্পর্কউদ্দটার নকের ননির্দা। নধ্রুনির্দ,  নদুঘর্দেশটনির্দাব্শিত নআপরিনির্দ নগ্রেটািফিশক  নড্রাইভারিট ন
ইনির্দস্টলল নকের নেফিশলেলনির্দ নঅফন্য নহাডির্দেশওয়যােরর নজন্য নএডব্ং নএডেত নেকানির্দ নিকছেু  ন সনমস্যা নহল। নএডরকম নআমােদের ন
সনব্ারই নহেত নপরাের। নঅফথব্া নেকানির্দ নসনফিশটওয়যাের নব্াগ নেদেখা নেগল নব্া নআপরনির্দার নপরছেেন্দের নেকানির্দ নিফিশচার নমুেছে ন
েফিশলা নহল নেডিেভলপরার নদ্বারা নেকানির্দ নকারেণ। নএডই নসনমস্যাগেলা নপরযােকজ নমযােনির্দজােরর নআেরা নশিিক্তিশিালী নিকছেু  ন
িদেক নআমােদের নসনামেনির্দ নতুেল নধ্রেব্। নেয্েহতু নআপরনির্দার নপরযােকজ নমযােনির্দজার নয্খনির্দ নয্া নকের নতার নেরকডির্দেশ নেরেখ ন
েদেয় নেসনেহতু  ন এডিট নপরিরষ্কার নএডব্ং নসনম্পর্কূচণর্দেশভােব্ নইনির্দস্টলেলশিনির্দেক নিপরছেেনির্দ নিফিশিরেয় নিনির্দেত নপরাের। নএডিট নিনির্দিশ্চিত ন
করেব্  নেয্ নএডকিট নপরযােকজ নমুেছে নিদেেল নঅফন্য নেকানির্দ নপরযােকজ নএডিটর নউদ্দপরর নিনির্দভর্দেশর  নকের নিকনির্দা। নএডমনির্দিক ন
আপরিনির্দ নপরযােকজ নমযােনির্দজারেক নব্েল নিদেেত নপরারেব্নির্দ নেকানির্দ নিনির্দিদের্দেশষ্ট নপরযােকজ নএডিট নআপরেডিট নকরেব্ নব্া নকরেব্ ন
নির্দা। নকারণ নআপরিনির্দ নপরযােকজগেলা নেয্মনির্দ নআেছে নেতমনির্দই নপরছেন্দে নকরেছেনির্দ। নসনব্েশিেষ, নএডই নপ্রতিক্রিয়াটাই নব্হুব্ার ন
পররীিক্ষত। নেয্েহতু  নআপরিনির্দ নএডক নিব্শিাল নিলনির্দাক নসনমােজর নঅফংশি নয্ারা নএডকই নিরেপরািজেটাির নব্যব্হার নকরেছে, ন
তাই নেকানির্দ নিকছেু  ন ভুল  নহেল নতা নআপরিনির্দ নআেগ নজানির্দেত নপরারেব্নির্দ। নতাছোড়ো নেকানির্দ নসনমস্যা নেদেখা নিদেেল নতা ন
মুহুেতর্দেশই  নসনমাধ্ানির্দও নহেয় নয্ায়। নপ্রতকৃতপরেক্ষ নগ্নেুহ /িলনির্দাক ন- নএডর নসনফিশটওয়যার নিব্তরণ নব্যব্স্থা নিব্শ্বোেসনর নউদ্দপরর ন
িভিত্তি  ন কের  ন গেড়ে  ন উদ্দেঠিেছে।  ন েসনজন্যই  ন েডিেভলপরারগণ  ন িনির্দজস্ব  ন ওেয়ব্সনাইেট  ন তার  ন ৈতরী  ন সনফিশটওয়যারিটর ন
েসনাসনর্দেশেকাডি নিদেেয় নিদেেচ্ছেনির্দ। নেসনজন্যই নিব্িভন্নয় নআেলাচনির্দামূচলক নেফিশারােম নেসনগেলা নিনির্দেয় নআেলাচনির্দা নহেচ্ছে। ন
আপরিনির্দ নেয্ নসনফিশটওয়যারিট নব্যব্হার নকরেছেনির্দ নেসন নসনম্পর্কেকর্দেশ  ন আপরিনির্দ নিনির্দিশ্চিত নথাকেত নপরােরনির্দ নকারণ নশুধ্ুমাত্রে ন
িনির্দিশ্ছিদ্র নিনির্দরাপরত্তিা নব্যব্স্থাই ননির্দয়, নেকানির্দিকছেু নভুল নহেল নসনব্াই নেসনিট নিনির্দেয় নকথা নব্লেব্!
আসুবনির্দ নেদেিখ নআমােদের নসনমস্যাগেলা নএডব্ং নেসনগেলা নিকভােব্ নসনমাধ্ানির্দ নকেরিছেঃ
•

সনফিশটওয়যারিট নআপরনির্দার নঅফপরােরিটং নিসনেস্টলেমর নসনােথ নপররীক্ষা নকের নেদেখা নহেয়েছে নিকনির্দা নতা নজানির্দা  ন
কিঠিনির্দ নব্া নঅফসনম্ভব্।
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আপরিনির্দ  ন জােনির্দনির্দ  ন আপরিনির্দ  ন পরযােকজ  ন মযােনির্দজার  ন িদেেয়  ন েয্  ন সনফিশটওয়যার  ন ইনির্দস্টলল  ন করেছেনির্দ  ন তা ন
পরযােকজ নেমেনটনির্দার নএডব্ং নপররীক্ষক নদেল নদ্বারা নপররীক্ষা নকের নেদেখা নহেয়েছে। নতারা নএডখােনির্দ নেকানির্দ ন
ভুল নকরেব্নির্দ ননির্দা। নকারণ নএডিট নতােদের ননির্দীিতিব্রুদ্ধত, নশুধ্ু নতাই ননির্দয়, নেকানির্দ নভুল নকরেল নতঁারা নপ্রতচুর ন
ই-েমইল নপরােব্।
এডটা নজানির্দাও নঅফসনম্ভব্ নব্া নকিঠিনির্দ নেয্ নআপরনির্দার নকিম্পর্কউদ্দটাের নইনির্দস্টলল নকরা নেকানির্দ নসনফিশটওয়যােরর নসনােথ  ন
েয্িট নইনির্দস্টলল নকরেত নয্ােচ্ছেনির্দ নতা নকনির্দিফ্লিক্টর নকরেব্ নিকনির্দা।
◦ পরযােকজ নমযােনির্দজাররা নতােদের নসনেব্র্দেশাচ্চ নেচষ্টা নসনব্র্দেশদোই নকেরনির্দ নেয্নির্দ নেকানির্দ নসনফিশটওয়যার নঅফন্য ন
েকানির্দ নসনফিশটওয়যােরর নসনােথ নকনির্দিফ্লিক্টর ননির্দা নকের। নিকন্তু নতঁােদেরও নভুল  নহেত নপরাের। নতেব্ নআশিার ন
কথা নহল নতঁােদের নভুলগেলা নসনােথ নসনােথই নেকউদ্দ ননির্দা নেকউদ্দ নধ্িরেয় নিদেেব্ নফিশেল নআপরিনির্দ নএডমনির্দ ন
েকানির্দ  নসনমস্যােত ন পররেব্নির্দ ন নির্দা নয্া নসনমাধ্ানির্দ ন করা ন হয়িনির্দ।  নআপরিনির্দ ন য্িদে ন েব্টা নেটস্টলার ননির্দা ন হনির্দ ন
তাহেল নআপরিনির্দ নকখেনির্দাই নিলনির্দােক নএডরকম নঝতােমলার নমুেখামুিখ নহেব্নির্দ ননির্দা।
আপরিনির্দ নকখেনির্দাই নিনির্দিশ্চিত নহেত নপরারেব্নির্দ ননির্দা  নেয্,  নআপরিনির্দ নথাডির্দেশ-পরািটর্দেশর  নেয্ নসনফিশটওয়যারিট নইনির্দস্টলল  ন
করেত নয্ােচ্ছেনির্দ নতা নেকানির্দ নক্ষিতকর নমযালওয়যার নব্হনির্দ নকরেছে ননির্দা।
◦ িরেপরা  ন সনাভর্দেশারগেলা  ন স্বনির্দামধ্ন্য  ন প্রতিতষ্ঠােনির্দর  ন হেয়  ন থােক।  ন তারা  ন িনির্দেজরাই  ন অফেনির্দক  ন ধ্রেনির্দর ন
িনির্দরাপরত্তিামূচলক নব্যব্স্থা নেনির্দয়।এডছোড়োও নআেছে নিনির্দরাপরত্তিা নসননির্দদে নএডব্ং নGPG নিক। নয্িদে নিকছেু  ন ভুল ন
হয়, নআপরনির্দার নপরযােকজ নমযােনির্দজার নআপরনির্দােক নসনমস্যািট নসনম্পর্কেকর্দেশ নজানির্দােব্।
সনফিশটওয়যারিট ন(সনম্পর্কূচণর্দেশরেপর) নমুেছে নেফিশলা নপ্রতায় নঅফসনম্ভব্। ন
◦ েয্েহতু  ন পরযােকজ নমযােনির্দজার নসনকল নপরিরব্তর্দেশনির্দগেলার নস্মৃিত নমেনির্দ নরােখ নতাই নএডিট নসনম্পর্কূচণর্দেশভােব্ ন
েকানির্দ নসনফিশটওয়যার নিরমুভ  নকরেত নসনক্ষম। নএডকই নসনােথ নএডিট নিনির্দিশ্চিত নকরেব্ নেকানির্দ নপরযােকজ ন
েয্টা নঐ নলাইেব্ররীর নউদ্দপরর নিনির্দভর্দেশর নকের নেসনই নলাইেব্ররী নেয্নির্দ নমুেছে ননির্দা নয্ায়।
িস্থর নপরযােকজগেলা নঅফেনির্দক নব্ড়ে।
◦ আপরিনির্দ নেয্েহতু  ন পরযােকজ নমযােনির্দজার নব্যব্হার নকরেছেনির্দ, নআপরনির্দােক নতখনির্দই নস্টলযািটক নলাইেব্ররী ন
ডিাউদ্দনির্দেলাডি নকরেত নহেব্ নয্খনির্দ নআর নেকানির্দ নেশিয়ারডি নিব্কল্প নথাকেব্ ননির্দা। নয্িদে নআপরনির্দার নেকানির্দ ন
েপ্রতাগ্রেটােমর  ন জন্য  ন নির্দতুনির্দ  ন লাইেব্ররী  ন দেরকার  ন হয়,  নআপরনির্দার  ন পরযােকজ  ন মযােনির্দজার  ন আপরনির্দােক ন
জািনির্দেয় নতা নইনির্দস্টলল নকরেব্। নআপরনির্দােক নএডকব্ারই নসনব্ নলাইেব্ররী নডিাউদ্দনির্দেলাডি নকরেত নহেব্, ন
কারণ নিসনেস্টলেমর নসনকল নেপ্রতাগ্রেটামই নলাইেব্ররী নেশিয়ার নকরেব্। নয্িদে নআপরিনির্দ নিনির্দভর্দেশরশিীল নসনব্র্দেশেশিষ ন
সনফিশটওয়যারিটও ন মুেছে নেফিশেলনির্দ,  নশুধ্ুমাত্রে  নতখনির্দই  নআপরিনির্দ ন েকানির্দ  নলাইেব্ররী নমুছেেত  নপরারেব্নির্দ। ন
য্িদেও নআপরিনির্দ নকখেনির্দাই নতা নচাইেব্নির্দ ননির্দা। নকারণ নপররব্তর্দেশীেত নআপরনির্দার নঐ নলাইেব্ররী নঅফন্য নেকানির্দ ন
েপ্রতাগ্রেটাম নএডর নজন্য নদেরকার নহেত নপরাের।
এডখনির্দও নসনন্তুষ্ট ননির্দনির্দ?
◦ িঠিক  নআেছে!  নআপরনির্দার নয্িদে  নআসনেলই  নপরযােকজ নমযােনির্দজেমনট  নসনম্পর্কেকর্দেশ  ন েকানির্দ নজানির্দার নআগ্রেটহ ন
থােক নতাহেল নেকানির্দ নেফিশারােম নআপরনির্দার নপ্রতশ্ন নেপরাস্টল নকরুনির্দ নব্া নঅফিভজ্ঞেদের নসনাহায্য নচানির্দ। নআিম ন
আপরনির্দােদের নআব্ারও নমেনির্দ নকিরেয়  নিদেেত নচাই নেয্ নগ্নেুহ /িলনির্দাক  ন-  নএড নপরযােকজ নিব্তরণ নহেয় ন
িব্শ্বোসন নএডর নউদ্দপরর নিভিত্তি নকের। নতাই নয্িদে নেকানির্দ নসনমস্যা নহয়, নতেব্ নসনব্াই নআপরনির্দার নকথা নশুনির্দেত ন
চাইেব্।
◦

•

•

•

•

•

েশিষ নকথা নহল, নআপরিনির্দ নহয়ত নশুেনির্দেছেনির্দ নেয্ নিলনির্দাক নএডখনির্দও নেশিষ নহয়িনির্দ, নআপরিনির্দ নয্িদে নিলনির্দাক নব্যব্হার নকেরনির্দ ন
তাহেল  ন আপরিনির্দ  ন এডকজনির্দ  ন েব্টা  ন েটস্টলার,  নঅফথব্া  ন িলনির্দাক  ন সনফিশটওয়যার  ন অফিস্থিতশিীল।  ন এডগেলা  ন অফধ্র্দেশসনতয। ন
“িলনির্দাক”  নকখেনির্দাই  ন “সনমাপ”  নহেব্  ননির্দা।  নেকানির্দ ন প্রতধ্ানির্দ  নিডিেস্ট্রিাই  নসনমাপ  নহেব্ ন নির্দা।  নিলনির্দাক নকােনির্দর্দেশল  নেথেক  ন
আপরনির্দার  ন িস্ক্রিেনির্দর  ন ছেিব্গেলা  ন সনব্সনময়ই  ন েকানির্দ  ন নির্দা  ন েকানির্দ  ন রকম  ন েডিেভলপরেমেনটর  ন মােঝত  ন থাকেব্।  ন কারণ ন
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েপ্রতাগ্রেটামাররা নসনব্সনময়ই নআমােদের নসনব্র্দেশেশিষ নসনফিশটওয়যার নেদেব্ার নজন্য নকাজ নকের নয্ােচ্ছে। নএডর নমােনির্দ নএডই ননির্দা ন
েয্ নআমােদের নকােছে নেয্ নসনফিশটওয়যারগেলা নআেছে নতা নখারাপর নব্া নিনির্দম্নেমােনির্দর। নিলনির্দােকর নিভিত্তি নিসনেস্টলমেক ন
আজ নদুই নয্ুগ নধ্ের নঅফেনির্দক নধ্রেনির্দর নপরিরব্তর্দেশনির্দ নকরা নহেয়েছে। নএডিট নএডখনির্দ নখুব্ই নপরিরণত, নস্থায়ী নএডব্ং নপরিরক্ষীত। ন
য্িদেও  ন আপরনির্দার ন ব্যব্হৃত  ন সনকল  ন সনফিশটওয়যােররই  নঅফিস্থিতশিীল  ন ভাসনর্দেশনির্দ  ন রেয়েছে,  নআপরিনির্দ  ন েসনগেলা  নব্যব্হার ন
করেত নচাইেব্নির্দ ননির্দা নকারণ নআপরিনির্দ নেব্টা নেটস্টলার ননির্দনির্দ। নআপরনির্দার নিরেপরািজেটািরেত নথাকা নসনকল নসনফিশটওয়যারই ন
খুব্ই নশিিক্তিশিালী নএডব্ং নদেীঘর্দেশস্থায়ী নয্তক্ষণ ননির্দা নআপরিনির্দ নআপরনির্দার নিনির্দেজর নিরেপরােক নেকানির্দ নেব্টা নেটস্টলােরর নিরেপরা ন
দ্বারা নপ্রতিতস্থাপরনির্দ নকেরনির্দ। নআর নয্িদে নআপরিনির্দ নতা নকেরনির্দ, নতাহেল নেতা নআপরিনির্দ নেব্টা নেটস্টলারই নহেয় নেগেলনির্দ।
তাহেল নআমরা নব্লেত নপরাির, নআপরিনির্দ নয্খনির্দ নিলনির্দাক নিমেনট নঅফেপররা, নিরেয়ল নেপ্লিকয়ার নব্া নগগল নআথর্দেশ  ন ইনির্দস্টলল ন
করেছেনির্দ, নআপরিনির্দ নেসনগেলা নগগল, নঅফেপররা নব্া নিরেয়ল নেথেক নসনরাসনির নপরােচ্ছেনির্দ ননির্দা। নয্িদেও নমূচল নসনফিশটওয়যারিট ন
এডেসনেছে নেডিেভলপরারেদের নকাছে নেথেকই,  নিকন্তু নতােদের নিঠিকভােব্ নপরযােকজ নকরার নপরেরই নআপরিনির্দ নব্যব্হার ন
করেত নপরারেছেনির্দ। নতাই নঅফন্যভােব্ নব্লেত নেগেল নব্লেত নহয়, নআপরনির্দােক নকখেনির্দাই নঅফন্য নেকানির্দ নসনাইেট নিগেয় ন
সনফিশটওয়যােরর নেখঁাজ নকরেত নহেব্ ননির্দা। নআপরিনির্দ নসনব্ই নপরােব্নির্দ নিলনির্দােকই।। নআপরনির্দার নয্া নকরেত নহেব্ নতা নহল ন
েকানির্দ নসনফিশটওয়যারিট নইনির্দস্টলল নকরেব্নির্দ নতা নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরা।
িলনির্দাক  ন িমনট  ন িমনটআপরেডিট  ন নির্দামক  ন এডকিট  ন টুেলর  ন সনাহােয্য  ন িনির্দেজেক  ন আপরেডিট  ন করেব্।  ন িমনটআপরেডিট ন
শুধ্ুমাত্রে  নিসনেস্টলমেকই  ন আপরেডিট  ন কের  ন নির্দা,  নএডিট  ন িসনেস্টলেম  ন ইনির্দস্টলল ন করা ন সনকল  নসনফিশটওয়যারও  ন আপরেডিট ন
কের।
অফেনির্দক নকথা নহল, নতাই ননির্দা!
িকছেু নজনির্দিপ্রতয় নসনফিশটওয়যার নয্া নিলনির্দাক নিমেনট নিডিফিশল্টভােব্ নইনির্দস্টলল নকরা নেনির্দই, নেয্গেলা নহেচ্ছে নঅফেপররা, নগগল ন
আথর্দেশ,  নিরেয়ল নেপ্লিকয়ার, নস্কাইপর নএডব্ং নএডেডিািব্ নিরডিার। নআপরিনির্দ নেগম নও নেয্াগ নকের নিনির্দেত নপরােরনির্দ ন(িলনির্দােকর ন
জন্য নঅফেনির্দক নভােলা নেগম নপরাওয়া নয্ায়। নআপরিনির্দ নgnome-games নিদেেয় নশুরু নকরেত নপরােরনির্দ)।

 ন ন ন ন িমনটইনির্দস্টলল, নসনফিশটওয়যার নমযােনির্দজার
িলনির্দাক নিমেনট নেকানির্দ নসনফিশটওয়যার নইনির্দস্টলল নকরার নসনব্েচেয় নসনহজ নউদ্দপরায় নহল নিমনটইনির্দস্টলল নব্যব্হার নকরা। ন
এডিট নৈতরী নহেয়েছে নআমােদের নএডতক্ষণ নআেলাচনির্দা নকরা নপরযােকজ নমযােনির্দিজং নপ্রতয্ুিক্তির নউদ্দপরর নিভিত্তি নকের। নিকন্তু ন
এডিট নপরযােকেজর নপরিরব্েতর্দেশ নেপ্রতাগ্রেটাম নইনির্দস্টলল নকরেত নেদেয় নব্েল নএডিট নআেরা নসনহেজ নব্যব্হার নকরা নয্ায়।
িমনটেমনুেত নিক্লক নকের ন“Software নManager” নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ। ন
সনফিশটওয়যার নমযােনির্দজােরর নসনাহােয্য নআপরিনির্দ নিলনির্দাক নিমেনটর নজন্য নসনরব্রাহকৃত  নসনফিশটওয়যারসনমূচহ  নেদেখেত ন
পরােব্নির্দ। নআপরিনির্দ ন  নসনফিশটওয়যার নেশণীব্দ্ধতভােব্,  নিকওয়াডির্দেশ  ন িদেেয়,  নজনির্দিপ্রতয়তা নএডব্ং নেরিটং  ন-  নএডর নিভিত্তিেতও ন
খুঁজেত নপরারেব্নির্দ।

িমনটেমনু
আপরিনির্দ  ন িক  ন খুঁজেছেনির্দ  ন তা  ন য্িদে  ন েজেনির্দ  ন থােকনির্দ,  নতাহেল  ন আপরনির্দােক  ন আর  ন িকছেুই  ন করেত  ন হেব্  ন নির্দা।  ন শুধ্ু ন
িমনটেমনুেত নসনফিশটওয়যারিটর ননির্দাম নটাইপর নকরুনির্দ নআর নেসনখানির্দ নেথেক নইনির্দস্টলল নকের নিনির্দনির্দ।
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েয্মনির্দ ন“gftp” নইনির্দস্টলল নকরার নজন্যঃ
•
CTRL+Super_L নেচেপর নিমনটেমনু নচালু নকরুনির্দ
•
টাইপর নকরুনির্দ ন“gftp”
•
“Up” নঅফযােরা নেচেপর ন“Install নgftp” নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ
•
অফতঃপরর নEnter নচাপরুনির্দ
সনব্ই নপরযােকজ নমযােনির্দজেমেনটর নঅফসনাধ্ারণত্ব।

 ন ন ন ন সনাইন্যািপ্টিক নএডব্ং নAPT
আপরিনির্দ নয্িদে নএডকই নসনােথ নঅফেনির্দকগেলা নসনফিশটওয়যার নইনির্দস্টলল নকরেত নচানির্দ নঅফথব্া নএডমনির্দ নিকছেু নইনির্দস্টলল নকরেত ন
চানির্দ নয্া ন  নসনফিশটওয়যার নেপরাটর্দেশাল নব্া নসনফিশটওয়যার নমযােনির্দজাের নেনির্দই নতাহেল নআপরিনির্দ নদুইভােব্ নকাজিট নকরেত ন
পরােরনির্দ। নগ্রেটািফিশকযািল ন“সনাইন্যািপ্টিক” ন- নএডর নমাধ্যেম নব্া নকমানডি নলাইনির্দ নপরদ্ধতিতেত ন“APT” ন- নএডর নমাধ্যেম।
আসুবনির্দ নেদেিখ নআপরিনির্দ নিকভােব্ ন“অফেপররা” (ফিশায়ারফিশেকর নিব্কল্প নওেয়ব্ নব্রাউদ্দজার) নইনির্দস্টলল নকরেত নপরােরনির্দ।
িমনটেমনু নচালু নকের ন“Package নManager” নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ। ন
সনাচর্দেশ  ন ব্ােক নিক্লক নকের ন “অফেপররা” টাইপর নকরুনির্দ। নএডখনির্দ নেয্ নিলস্টল নআসনেব্ নেসনখানির্দ নেথেক  নOpera নWeb ন
Browser নখুঁেজ নেব্র নকরুনির্দ। নপরােশির নেচক নব্েকিট ন“Mark for Installation” নিহেসনেব্ নেচক নকরুনির্দ। ন
এডরপরর ন“Apply” নব্াটেনির্দ নিক্লক নকরুনির্দ।
এডেতা নেগল নগ্রেটািফিশকযাল নপরদ্ধতিত, নআসুবনির্দ নেদেিখ নকমানডি নলাইনির্দ নএডর নসনাহােয্য নিকভােব্ নঅফেপররা নইনির্দস্টলল নকরেত ন
পরাির নAPT ন– নএডর নমাধ্যেম।
িমনটেমনুেত নিক্লক নকের ন“Terminal” নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকির। নতারপরর নিনির্দেচর নকমানডিিট নটাইপর নকিরঃ
apt install opera

িব্ঃদ্রঃ নAPT নআর নসনাইন্যািপ্টিক নএডকই নসনােথ নকাজ নকরেত নপরাের ননির্দা নকারণ নসনাইন্যািপ্টিক নকাজ নকরার নসনময় নAPT নব্যব্হার নকের।  ন
এডকই নকথা নিমনটইনির্দস্টলেলর নেক্ষেত্রেও নপ্রতেয্াজয।

আপরিনির্দ নইিতমেধ্যই নেদেখেত নেপরেয়েছেনির্দ নAPT নব্যব্হার নকরা নঅফতযন নসনহজ, নিকন্তু নএডিট নগ্রেটািফিশকযাল ননির্দয়। নেসনিট ন
অফব্শ নেকানির্দ নসনমস্যা ননির্দয়। নআপরিনির্দ নেয্েহতু  ন িলনির্দাক নব্যব্হার নকরেছেনির্দ নিকছেু  ন িকছেু  ন েক্ষেত্রে নআপরিনির্দ নদ্রুত নকাজ ন
করােকই নসনব্েচেয় নেব্িশি নপরছেন্দে নকরেব্নির্দ। নঅফেপররা নইনির্দস্টলল নকরার নজন্য নAPT নএডর নেচেয় নসনহজ নআর নিকছেু ন
হেত নপরাের ননির্দা।
সনফিশটওয়যার নমযােনির্দজােরর নসনােথ নসনাইন্যািপ্টিক/APT ন- নএডর নমূচল  নপরাথর্দেশকয নহল নসনাইন্যািপ্টিক/APT নপরযােকজ ন
িনির্দেয় নকাজ নকের নেয্খােনির্দ নসনফিশটওয়যার নমযােনির্দজার নসনফিশটওয়যার নিনির্দেয় নকাজ নকের। নঅফেপররা নইনির্দস্টলল নকরার ন
েক্ষেত্রে নআপরনির্দার নপরযােকেজর ননির্দাম নআর নসনফিশটওয়যােরর ননির্দাম নএডকই নহেয় নিগেয়েছে। নিকন্তু নঅফেনির্দক নেক্ষেত্রেই নতা ন
হেব্  ন নির্দা।  ন আপরিনির্দ  ন হয়ত  ন জানির্দেব্নির্দ  ন নির্দা  ন আপরিনির্দ  ন েয্ই  ন সনফিশটওয়যারটা  ন ইনির্দস্টলল  ন করেত  ন চােচ্ছেনির্দ  ন তা  ন িক  ন িক ন
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পরযােকেজর নউদ্দপরর নিনির্দভর্দেশরশিীল। নএডমনির্দও নহেত নপরাের নআপরনির্দার নহয়ত নেসনই নিনির্দিদের্দেশষ্ট  নপরযােকজ নিনির্দেয় নকাজ নকরার ন
অফনুমিত নেনির্দই।
িকন্তু ন নসনফিশটওয়যার নমযােনির্দজার নআপরনির্দােক নিনির্দিদের্দেশষ্ট নসনফিশটওয়যারিট নইনির্দস্টলল নকের নিদেেব্। নএডিট নপরযােকজ নশুধ্ুমাত্রে ন
িরেপরািজেটাির নেথেকই নেখঁাজ নকরেব্ ননির্দা, নএডিট নইনটারেনির্দেটর নঅফন্য নস্থানির্দ নেথেকও নেখঁাজ নকরেব্।
আপরিনির্দ নসনফিশটওয়যার নমযােনির্দজার নব্যব্হার নকরেত নপরােরনির্দ নদুিট নকারেণঃ
- য্িদে নAPT/সনাইন্যািপ্টিক নব্যব্হাের নআপরিনির্দ নঅফভযস্ত ননির্দা নহনির্দ।
- আপরিনির্দ নয্িদে নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দ নইনির্দস্টলল নকরেত নচানির্দ নঅফন্য নেকানির্দ নটুেলর নসনাহায্য ননির্দা নিনির্দেয়।

 ন ন অফযািপ্লিকেকশিনির্দ নিরমু ভ  নকরা
 ন ন ন ন িমনটেমনু নেথেক
িলনির্দাক  ন িমেনট  ন অফযািপ্লিকেকশিনির্দ  ন িরমুভ  ন করা  ন খুব্ই  ন সনহজ।  ন আপরিনির্দ  ন েয্  ন অফযািপ্লিকেকশিনির্দিট  ন িরমুভ  ন করেত  ন চানির্দ ন
িমনটেমনু নেথেক নঐ ন নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দিটেত নরাইট নিক্লক নকের ন“Uninstall” নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ। ন
িমনটেমনু নপরযােকজ নআর নিডিেপরেনডিিনেক নিনির্দেজ নেথেকই নখুঁেজ নেব্র নকরেব্।
এডখনির্দ ন“Remove” নব্াটেনির্দ নিক্লক নকের নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দিট নিরমুভ নকরুনির্দ। ন

 ন ন ন ন APT নব্যব্হার নকের
আপরিনির্দ  নAPT ন-  নএডর নসনাহােয্যও  নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দ  নিরমুভ  নকরেত নপরােরনির্দ। নএডিট নকমানডি নলাইনির্দ  নপরদ্ধতিত নিকন্তু ন
তারপররও নএডই নপরদ্ধতিতিট নঅফতযন নসনহজঃ
িমনটেমনুেত নিক্লক নকের ন“Terminal” নচালু নকরুনির্দ। নএডখনির্দ নিনির্দেচর নকমানডিিট নটাইপর নকরুনির্দঃ
apt remove opera

ব্যসন নহেয় নেগল। নএডই নএডকিট নলাইেনির্দর নমাধ্যেমই নঅফেপররা নিরমুভ নহেয় নিগেয়েছে।uter.

 ন ন ন ন সনাইন্যািপ্টিক
পরযােকজ নিরমুভ নকরেত নসনাইন্যািপ্টিক নব্যব্হার নকরেত নপরােরনির্দ... নআসুবনির্দ নেদেিখ নিকভােব্ নকরেব্নির্দ।
িমনটেমনু নেথেক ন“Package নManager” নচালু নকরুনির্দ।
“Search”  নেথেক ন“opera”  নখুঁজুনির্দ। নঅফতপরর ন“opera”  নপরযােকজিটেত নরাইট নিক্লক নকের নপরযােকজিট ন
“Mark নfor নRemoval” নিহেসনেব্ নিচিহত নকরুনির্দ নএডব্ং ন“Apply” নব্াটেনির্দ নিক্লক নকরুনির্দ।
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 ন ন আপরনির্দার নিসনেস্টলম নএডব্ং নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দ নআপরেডিট নকরুনির্দ
য্িদে  নআপরনির্দার নকিম্পর্কউদ্দটাের  নথাকা ন েকানির্দ  নসনফিশটওয়যােরর ন নির্দতুনির্দ  ন ভাসনর্দেশনির্দ  নপরাওয়া  নয্ায়  নআপরিনির্দ  নচাইেল ন েসনই ন
ভাসনর্দেশেনির্দ নআপরনির্দার নইনির্দস্টললকৃত নসনফিশটওয়যারিট নআপরেগ্রেটট নকরেত নপরােরনির্দ। নআপরেডিটিট নহেত নপরাের নঅফপরােরিটং ন
িসনেস্টলেমর নএডকিট নিনির্দরাপরত্তিা নআপরেডিট, নহেত নপরাের নেকানির্দ নউদ্দপরিস্থত নলাইেব্ররীর নউদ্দন্নয়িত নঅফথব্া নফিশায়াফিশরেকর ন
নির্দতুনির্দ নেকানির্দ নভাসনর্দেশনির্দ। নআপরনির্দার নিসনেস্টলম নপরযােকেজর নউদ্দপরর নিভিত্তি নকের নগেড়ে নউদ্দেঠিেছে নএডব্ং নসনম্পর্কূচণর্দেশ ন িসনেস্টলম নব্া ন
িসনেস্টলেমর নেকানির্দ নএডকিট নঅফংশি নএডই নপরযােকজ নআপরেডিট নকরার নমাধ্যেম নআপরেডিট নকরা নয্ায়। নআপরেডিট নকরার ন
অফথর্দেশ নহল নব্তর্দেশমানির্দ নভাসনর্দেশনির্দেক নএডকিট নউদ্দন্নয়ত নভাসনর্দেশনির্দ নদ্বারা নপ্রতিতস্থাপরনির্দ নকরা।
আপরেডিট নকরার নঅফেনির্দকগেলা নপরদ্ধতিত নআেছে নিকন্তু নএডকিট নপরদ্ধতিত নঅফনুসনরণ নকরা নব্াঞ্ছনির্দীয়।
কমানডি নলাইেনির্দর নসনাহােয্য নমাত্রে নএডকিট নকমানডি ন(“apt নupgrade”) নিদেেয় নআপরিনির্দ নআপরনির্দার নসনব্ নপরযােকজ ন
আপরেডিট  নকের নিনির্দেত নপরােরনির্দ। নঅফথব্া নআপরিনির্দ  নসনাইন্যািপ্টিক নেথেকও  নআপরেডিট  নকরেত  নপরােরনির্দ নিকন্তু  নতা ন
কখেনির্দাই নকরা নউদ্দিচত নহেব্ ননির্দা নকারণ নসনাইন্যািপ্টিক নআপরিনির্দ নেকানির্দ নেকানির্দ নআপরেডিট নকরেব্নির্দ নেসনটা নব্াছোই ন
করার নেকানির্দ নসুবেয্াগ নেদেয় ননির্দা।
িসনেস্টলেমর নিকছেু  ন িকছেু  ন অফংশি নহালনির্দাগাদে নকরা নিনির্দরাপরদে নএডব্ং নিকছেু  ন িকছেু  ন অফংশি নিনির্দরাপরদে ননির্দয়। নেয্মনির্দঃ নকােনির্দর্দেশল ন
(িসনেস্টলেমর নিভিত্তি) নআপরেডিট নকরার নমাধ্যেম নআপরনির্দার নসনাউদ্দনডি নব্া নওয়াই-ফিশাই নসনােপরাটর্দেশ  ন চেল নেয্েত নপরাের। ন
িব্িভন্নয় নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দ  ন(েয্মনির্দঃ  নVMWare ন ব্া  নVirtualbox) ন কাজ ননির্দাও নকরেত নপরাের নকারণ নএডগেলা ন
কােনির্দর্দেশেলর নসনােথ নঘিনির্দষ্ঠভােব্ নসনম্পর্ককর্দেশয্ুক্তি।

 ন ন ন ন িমনটআপরেডিেটর নব্যব্হার
িলনির্দাক  ন িমনট  ন আপরেডিট  ন করার  ন জন্য  ন িমনটআপরেডিট  ন নির্দােম  ন এডকিট  ন টুল  ন ব্যব্হার  ন কের।  ন এডিট  ন আপরনির্দােক ন
আপরেডিট  নসনম্পর্কেকর্দেশ  ন অফিতিরক্তি  নতথয নপ্রতদোনির্দ  নকের নএডব্ং নআপরেডিটিট  নআপরনির্দার নকিম্পর্কউদ্দটােরর নজন্য নকতটুকুম  ন
িনির্দরাপরদে নতা নিনির্দণর্দেশয় নকরেত নসনাহায্য নকের। নএডিট নএডকিট নিশিেলর নমত নএডব্ং নআপরনির্দার নেডিস্কটেপরর নডিােনির্দ ননির্দীেচর ন
িদেেক নঅফব্স্থানির্দ নকের।
িশিলিটর নউদ্দপরের নমাউদ্দসন নপরেয়নটার নরাখেল নআপরনির্দােক নপ্রতদেশির্দেশনির্দ নকরেব্ নআপরনির্দার নিসনেস্টলম নহালনির্দাগাদে নকরা নআেছে ন
িক ননির্দা নএডব্ং ননির্দা নথাকেল নআর নিক নিক নইনির্দস্টলল নকরেত নহেব্।
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িশিলিটেত নিক্লক নকরেল নিমনটআপরেডিট নচালু  ন হেব্ নএডব্ং নিমনটআপরেডিেটর নমাধ্যেম নআপরিনির্দ নেয্ নেয্ নআপরেডিট ন
করেত নপরারেব্নির্দ নতা নপ্রতদেশির্দেশনির্দ  নকরেব্। নএডিট নব্যব্হার নকরা নখুব্ই নসনহজ। নআপরিনির্দ নপ্রতিতিট নআপরেডিেটর নজন্য ন
িব্ব্রণ, নপরিরব্তর্দেশনির্দ  নআর নয্িদে নেকানির্দ নঅফিতিরক্তি নতথয নথােক নতা নেদেখেত নপরােব্নির্দ। নআপরনির্দার নকিম্পর্কটাের নেকানির্দ ন
সনংস্করণ  ন আেছে  ন আর  নআপরিনির্দ  নেকানির্দ  নসনংস্করেণ  ন আপরেডিট  ন করেত  ন য্ােচ্ছেনির্দ  নতাও  ন আপরিনির্দ  ন েদেখেত  ন পরােব্নির্দ। ন
সনব্েশিেষ, নআপরিনির্দ নসনফিশটওয়যারিটর নিস্থিতশিীলতা নিনির্দেদের্দেশশিক নসনংখযা নেদেখেত নপরােব্নির্দ। নপ্রতিতিট নআপরেডিট ননির্দতুনির্দ ন
িকছেু  ন সুবিব্ধ্া নআেনির্দ নব্া নিনির্দরাপরত্তিা নসনমস্যা নসনমাধ্ানির্দ নকের নিকন্তু নতার নমােনির্দ নএডই ননির্দয় নেয্ নতারা নঝতুঁিকমুক্তি  নএডব্ং ন
নির্দতুনির্দ নসনমস্যা নআনির্দয়নির্দ নকরেব্ ননির্দা। নিস্থিতশিীলতা নিনির্দেদের্দেশশিক নসনংখযা নয্া নিলনির্দাক নিমনট নপ্রতেয়াগ নকের নতার নসনাহােয্য ন
আপরিনির্দ নব্ুঝতেত নপরারেব্নির্দ নআপরনির্দার নজন্য নআপরেডিটিট নইনির্দস্টলল নকরা নিঠিক নহেব্ নিক ননির্দা। ন
আপরিনির্দ নআপরেডিটগেলােক নিস্থিতশিীলতা, নব্তর্দেশমানির্দ নঅফব্স্থা, নপরযােকেজর ননির্দাম নব্া নভাসনর্দেশনির্দ  নদ্বারা নেশণীব্দ্ধত নকরেত ন
পরােরনির্দ। নআপরিনির্দ নইেচ্ছে নকরেলই নসনব্গেলা নআপরেডিটেক নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরেত নপরারেব্নির্দ ন“Select All” নব্াটনির্দিট ন
দ্বারা। নআব্ার নতা নব্ািতলও নকরেত নপরােরনির্দ ন“Clear” নব্াটনির্দিটর নমাধ্যেম।
েলেভল ন১ নএডব্ং নেলেভল ন২ ন- নএডর নআপরেডিটগেলা নহল নিনির্দরাপরদে নআপরেডিট। নআপরিনির্দ নএডগেলােক নিনির্দিশ্চিেন ন
প্রতেয়াগ নকরেত নপরােরনির্দ। নেলেভল ন৩ ন- নএডর নআপরেডিট ন“িনির্দরাপরদে নহওয়া নউদ্দিচত”। নয্িদেও নআপরনির্দার নউদ্দিচত নহেব্ ন
আপরেডিট নকরার নআেগ নআপরেডিটগেলা নেদেেখ নিনির্দেয় নতারপরর নআপরেডিট নকরা। নয্িদে নেকানির্দ নিনির্দিদের্দেশষ্ট নেলেভল ন৩ ন
আপরেডিট ন- নএডর নজন্য নআপরনির্দার নকিম্পর্কউদ্দটার নএড নসনমস্যা নহয়, নতাহেল নিলনির্দাক নিমনট নিটমেক নঅফব্িহত নকরুনির্দ। ন
তারা নআপরেডিটগেলােক নেলেভল ন৪ নব্া ন৫ নএড ননির্দািমেয় নেনির্দেব্ নয্ােত নপররব্তর্দেশীেত নআর নেকউদ্দ নএডমনির্দ নসনমস্যায় ননির্দা ন
পরেড়ে।
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আপরিনির্দ  ন য্িদে  ন “Preferences” ন ব্াটনির্দিটেত  ন িক্লক  ন কেরনির্দ  ন তাহেল  ন উদ্দপরেরর  ন িস্ক্রিনির্দিট  ন েদেখেত  ন পরােব্নির্দ। ন
িমনটআপরেডিেটর নমাধ্যেম নআপরিনির্দ নপ্রতধ্ানির্দত নেলেভল ন১,  ন২ নব্া ন৩ নএডর নআপরেডিট নেদেখেত নপরােব্নির্দ। নআপরিনির্দ ন
চাইেল নেলেভল ন৪ নএডব্ং ন৫ নএডর নআপরেডিটেক নদেৃশমানির্দ নকের নিদেেত নপরােরনির্দ। নএডেত নআপরিনির্দ নআরও নেব্িশি ন
আপরেডিট নেদেখেত নপরােব্নির্দ। নচাইেল নআপরিনির্দ নেলেভল ন৪ নএডব্ং ন৫ নএডর নআপরেডিটেক নিনির্দরাপরদে নিহসনােব্ নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ ন
করেত নপরােরনির্দ ন(তেব্ নতা নকখেনির্দাই নউদ্দিচত ননির্দয়)।
িমনটআপরেডিট  নিনির্দরাপরদে ন আপরেডিটেকই  নিব্েব্চনির্দা নকের। নসুবতরাং  নয্খনির্দ ন আপরনির্দােক নএডিট ন েদেখােব্ নআপরনির্দার ন
িসনেস্টলম নহালনির্দাগাদে নকরা নআেছে,  নএডর নঅফথর্দেশ  ন হল নআপরনির্দার নিসনেস্টলম নআপরিনির্দ নয্ত নেলেভল নপরয্র্দেশন  নপরযােকজেক ন
িনির্দরাপরদে নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকেরেছেনির্দ, নতত নেলেভেলর নমেধ্যই নহালনির্দাগাদে নকরা নহেয়েছে। ন
িমনটআপরেডিট নশুধ্ুমাত্রে ন“দেৃশমানির্দ” নআপরেডিটেক নপ্রতদেশির্দেশনির্দ নকের।
েয্মনির্দঃ নআপরিনির্দ নয্িদে নেলেভল ন১ ন- নএডর নআপরেডিটেক ন“দেৃশমানির্দ” নও ন “িনির্দরাপরদে” নিহেসনেব্ নিচিহত নকেরনির্দ নএডব্ং ন
েলেভল ন২ ন- নএডর নআপরেডিটেক নদেৃশমানির্দ নকের নেদেনির্দ নতাহেল নআপরিনির্দ নঅফেনির্দক নআপরেডিেটর নতািলকা নেদেখেলও ন
হয়ত নেদেখেত নপরারেব্নির্দ নআপরনির্দার নিসনেস্টলম নআপরেডিট নআেছে।
“Auto-Refresh”  নটযােব্র নমাধ্যেম নআপরিনির্দ নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরেত নপরারেব্নির্দ নিমনটআপরেডিট নকতক্ষণ নপরর নপরর ন
আপরেডিেটর নজন্য নপররীক্ষা নকরেব্।
“Update Method” ন টযােব্র নমাধ্যেম নআপরিনির্দ  নিঠিক নকরেত নপরারেব্নির্দ  নিকভােব্ নিমনটআপরেডিট  ননির্দতুনির্দ ন
আপরেডিেটর নজন্য নপররীক্ষা নকরেব্।
“Startup delay” নহেচ্ছে নকিম্পর্কউদ্দটার নচালু নহব্ার নকতক্ষণ নপরের নিমনটআপরেডিট নআপরেডিেটর নজন্য নপররীক্ষা ন
করেব্। নএডিট নেদেয়া নহয় নেনির্দটওয়াকর্দেশ নসনংেয্াগ নস্থাপরনির্দ নকরার নজন্য।
আপরিনির্দ নিনির্দিদের্দেশষ্ট  নেকানির্দ নেডিােমইনির্দেক নিপরং নকের নইনটারেনির্দট নসনংেয্াগ নপররীক্ষা নকরার নব্যব্স্থাও নকরেত নপরােরনির্দ। ন
এডেক্ষেত্রে নিমনটআপরেডিট নসনব্র্দেশপ্রতথম নঐ নসনাইটেক নিপরং নকরেব্।
“Include dist-upgrade packages” ন- নএডর নসনাহােয্য নিমনটআপরেডিট ননির্দতুনির্দ নিডিেপরেনডিিন নইনির্দস্টলল ন
করেব্ নিকনির্দা নতা নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরেত নপরােরনির্দ... নয্িদে নপরযােকজ নক নএডর নভাসনর্দেশনির্দ  ন১ নআপরনির্দার নকিম্পর্কউদ্দটাের নইনির্দস্টলল ন
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করা নথােক নএডব্ং নপরযােকজ নক ন- নএডর নভাসনর্দেশনির্দ  ন২ নপরাওয়া নয্ায় নিকন্তু নভাসনর্দেশনির্দ  ন২ নপরযােকজ নখ ন- নএডর নউদ্দপরর নিনির্দভর্দেশর ন
কের নতাহেল নিক নহেব্?
য্িদে নএডই নেচক নব্কিট নেচক নকরা ননির্দা নথােক, নতাহেল নভাসনর্দেশনির্দ ন২ নআপরেডিট নিহেসনেব্ নথাকেব্ ননির্দা।
য্িদে নেচক নকরা নথােক নতাহেল নখ নপরযােকজেক নএডিট নিডিেপরেনডিিন নিহসনােব্ নইনির্দস্টলল নকরেব্।
এডখােনির্দ নএডকটু নসনতকর্দেশ নথাকা নদেরকার নকারণ নিডিেপরেনডিিন নআপরনির্দার নকিম্পর্কউদ্দটাের নশুধ্ু ননির্দতুনির্দ নপরযােকজ নইনির্দস্টললই ন
করেব্ ননির্দা নব্রং নএডিট নিকছেু নপরুরাতনির্দ নিডিেপরেনডিিনও নমুেছে নেফিশলেত নপরাের।
“Proxy” নটযােব্র নসনাহােয্য নআপরিনির্দ নমযানুয়ািল নপ্রতিক নকনির্দিফিশগার নকরেত নপরােরনির্দ।
সনব্র্দেশেশিষ নটযাব্িটর নসনাহােয্য নআপরিনির্দ নিমনটআপরেডিট নিসনেস্টলম নেট্রিেত নেয্ নপ্রততীক নব্যব্হার নকের নতা নপরিরব্তর্দেশনির্দ  ন
করেত নপরােরনির্দ।
আপরিনির্দ  ন য্িদে  ন িমনটআপরেডিট  ন িনির্দেয়  ন এডরর  ন(েয্মনির্দঃ  ন“Can’t  ন refresh  ন list  ন of  ন packages”)  ন -  নএডর ন
মুেখামুিখ নহনির্দ নতাহেল নলগ নেদেখেত নপরারেব্নির্দ। নিসনেস্টলম নেট্রি নেথেক নিমনটআপরেডিেটর নিশিলিটেত নরাইট নিক্লক ন
কের নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ ন“Information”। নঅফতঃপরর নিনির্দেচর নমত নএডকিট নিস্ক্রিণ নআসনেব্ঃ
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এডখােনির্দ নআপরিনির্দ নিমনটআপরেডিট নিকভােব্ নচলেছে নতার নিব্স্তািরত নতথয নেদেখেত নপরারেব্নির্দ।
আপরিনির্দ  ন আপরনির্দার  ন িসনেস্টলেম  ন িক  ন ধ্রেণর  ন আপরেডিট  ন হেয়েছে  ন তাও  ন েদেখেত  ন পরারেব্নির্দ ন (েসনেক্ষেত্রে  ন আপরেডিট ন
অফব্শই নিমনটআপরেডিেটর নমাধ্যেম নকরেত নহেব্) ন“View->History নof নUpdates” নেথেক।

িটপরসন নএডব্ং নিট্রিকসন
আপরিনির্দ  ন িক  ন আপরনির্দার  ন েডিস্কটেপরর  ন সনেব্র্দেশাচ্চ  ন ব্যব্হার  ন কেরনির্দ?  নআপরিনির্দ  ন িক  ন েকানির্দ  ন িকছেু  ন কিপর  ন করার  ন জন্য ন
“CTRL+C” ন ব্যব্হার নকেরনির্দ?  নআপরিনির্দ নিক নেনির্দাট নেনির্দব্ার নজন্য নেটকট নএডিডিটর নব্যব্হার নকেরনির্দ?  নআপরিনির্দ ন
িকভােব্ নআপরনির্দার নব্ন্ধুর  নসনােথ নেকানির্দ নফিশাইল নেশিয়ার নকেরনির্দ? নসনাধ্ারণ নএডই নকাজগেলা নকরার নঅফেনির্দক নউদ্দপরায় ন
আেছে। নিকছেু  ন উদ্দপরায় নএডকিট নআেরকিটর নেথেক নসনহজ। নএডখােনির্দ নআমরা নিলনির্দাক নিমেনটর নএডমনির্দ নিকছেু  ন কায্র্দেশকরী ন
িফিশচার নিনির্দেয় নআেলাচনির্দা নকরব্।

 ন ন মাউদ্দসন নিদেেয় নকিপর নএডব্ং নেপরস্টল নকরুনির্দ
েব্িশিরভাগ নমানুষই নেকানির্দ নিকছেু  ন এডিডিট নেমনু নেথেক নঅফথব্া নেকানির্দ নিকছেুর  নউদ্দপরর নরাইট নিক্লক নকের নকিপর নকের। ন
িকন্তু  ন িলনির্দােক  নআপরিনির্দ  নএডই  ন কাজ  ন আরও  ন সনহেজ  ন করেত  ন পরারেব্নির্দ।  ন ব্াম ন িক্লেকর  ন সনাহােয্য  ন কিপর  ন মােঝতর ন
িক্লেকর নসনাহােয্য নেপরস্টল। নএডই নপরদ্ধতিতগেলা নখুব্ই নসনহজ!
েয্ নেকানির্দ নএডকিট নেটকট নএডিডিটর নচালু নকরুনির্দ। নএডখনির্দ নিকছেু নিলখুনির্দ। নেলখার নিনির্দিদের্দেশষ্ট নঅফংশিেক নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ নব্াম ন
িদেেকর  নমাউদ্দসন  নব্াটনির্দ  ন দ্বারা।  নভাব্েছেনির্দ  নআপরনির্দার নএডিডিট  নেমনু  নেথেক ন কিপরেত  নিক্লক  নকরেত  ন হেব্?  ননির্দা ন তা ন
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কখেনির্দাই ননির্দয়। ন“CTRL+C” ন েপ্রতসন নকরেত নচানির্দ?  নিলনির্দােক নতারও নদেরকার নেনির্দই। নআপরিনির্দ নিসনেলক্টর নকরার ন
মাধ্যেমই নেটকটেক নকিপর নকের নেফিশেলেছেনির্দ। নিঠিক নতাই... নকিপর নকরা নঅফংশিিট নআপরনির্দার নমাউদ্দসন নব্াফিশাের নআেছে ন
আর নআপরনির্দার নিকছেু  ন চাপরার নদেরকার নেনির্দই। নএডখনির্দ নেকানির্দ নফিশঁাকা নস্থােনির্দ নিগেয় নমাউদ্দেসনর নমােঝতর নব্াটনির্দ নচাপরেলই ন
কাজ নেশিষ। নেলখািট নেসনখােনির্দ নেপরস্টল নহেয় নয্ােব্।
আপরিনির্দ নয্তেব্িশি নপরিরিচত নহেব্নির্দ নএডই নিফিশচারিটর নসনােথ, নতত নভালভােব্ নকিপর নকরেত নপরারেব্নির্দ।
িব্ঃদ্রঃ ন" CTRL+C” নএডব্ং ন"এডিডিট" নেমনু নব্যব্হার নকের নেগ্নোম নব্াফিশার। নতাই নআপরিনির্দ ন CTRL+C” নএডব্ং ন"এডিডিট" নেমনু নিদেেয়  ন
এডকিট নেলখা নআর নমাউদ্দসন নিদেেয় নআেরকিট নেলখা নকিপর নকরেত নপরারেব্নির্দ। নআর নতাই নআপরিনির্দ নআসনেল নএডকই নসনােথ নদুইিট নেলখা নকিপর  ন
করেত নপরারেছেনির্দ।

 ন ন টমব্য় নিদেেয় নেনির্দাট নৈতরী নকরুনির্দ
আমরা নসনব্াই নেনির্দাট নেনির্দই। নেহাক নতা নেটিলেফিশােনির্দ নব্লা নকারও নেফিশানির্দ ননির্দম্বলর নব্া নআগািমকােলর নকমর্দেশতািলকা। ন
আমােদের ন অফেনির্দক ন সনময়  ন খুব্  নদ্রুত  ন িকছেু  ন েনির্দাট  ন েনির্দব্ার নপ্রতেয়াজনির্দ  ন হয়।  ন েকউদ্দ ন েকউদ্দ ন িনির্দেজর  ন কিম্পর্কউদ্দটােরর ন
আেশিপরােশি নঅফেনির্দক নকাগজ নরােখ নআর নদেরকােরর নসনময় নকলম নখুঁেজ নপরায় ননির্দা, নেকউদ্দ নেকউদ্দ নএডই নকােজর নজন্য ন
ওয়াডির্দেশ  ন প্রতেসনসনর  ন(েয্মনির্দঃ নওেপরনির্দঅফিফিশসন নরাইটার)  নচালু  ন কের নেফিশেল নআব্ার নেকউদ্দ নেকউদ্দ নএডই নকােজর নজন্য ন
সনফিশটওয়যার নব্যব্হার নকেরনির্দ। নিলনির্দাক নিমেনট নেনির্দাট নেনির্দব্ার নজন্য নআলাদো নসনফিশটওয়যার নিডিফিশল্টভােব্ই নইনির্দস্টলল ন
করা  ন থােক  ন য্ার  ন নির্দাম  ন হেচ্ছে  ন টমব্য়।  ন এডিট  ন আপরনির্দার  ন িস্ক্রিেনির্দর  ন িনির্দেচ  ন ব্াম  ন িদেেক  ন অফব্িস্থত  ন আর  ন আঠিােলা ন
কাগেজর নমত নেদেখেত।
টমব্য় নব্যব্হার নকরা নখুব্ই নসনহজ। নএডখােনির্দ নিক্লক নকরেলই নআপরিনির্দ নআপরনির্দার নসনকল নেনির্দােটর নিলস্টল নেদেখেত ন
পরােব্নির্দ। ননির্দতুনির্দ নেনির্দাট নৈতরী নকরেত নহেল নআপরনির্দােক ন ন“Create নNew নNote” ন- নএড নিক্লক নকরেত নহেব্।

Page 46 of 48

নির্দতুনির্দ নএডকিট নেনির্দাট নচালু নহেয়েছে। নএডিটর নিশিেরানির্দাম নপরিরব্তর্দেশেনির্দর নমাধ্যেম নআপরিনির্দ নএডিটর ননির্দামও নপরিরব্তর্দেশনির্দ নকের ন
িদেেচ্ছেনির্দ। নআপরিনির্দ নেনির্দােট নয্া নখুিশি নিলেখ নেনির্দাটিট নব্ন্ধ নকের নিদেেত নপরােরনির্দ। নআপরিনির্দ নেনির্দােট নয্া নিলখেলনির্দ নতা ন
টমব্য় নেনির্দােটর নমাধ্যেম নসনব্সনময় নপরাওয়া নয্ােব্। নআপরনির্দার নিকছেু  ন েসনভ নকরেত নহেব্ ননির্দা। নআপরিনির্দ নকিম্পর্কউদ্দটার ন
িরস্টলাটর্দেশ নকরেল নব্া নকিম্পর্কউদ্দটার নব্ন্ধ নকরেলও নেনির্দাটিট নঅফটুট নথাকেব্।
আপরিনির্দ নয্িদে নেকানির্দ নেনির্দাট নরাখেত ননির্দা নচানির্দ নতাহেল নেনির্দাটিট নখুেল ন“Delete” নব্াটেনির্দ নিক্লক নকরুনির্দ।.
আপরিনির্দ নয্িদে নঅফন্য নেকানির্দ নেনির্দােটর নিশিেরানির্দাম নআপরনির্দার নেনির্দােট নিলেখ নরােখনির্দ, নটমব্য় নিনির্দজ নেথেকই নএডকিট নিলঙ্ক ন
ৈতরী নকের নিদেেব্ নয্ােত নআপরিনির্দ নিলংেক নিক্লক নকরেলই নউদ্দক্তি নেনির্দাটিট নচালু নহয়।
আপরিনির্দ  ন িব্িভন্নয়  ন ফিশরমযািটং  ন করেত  ন পরােরনির্দ  ন এডব্ং  ন আেরা  ন িকছেু  ন অফনির্দন্য  ন সুবিব্ধ্া  ন উদ্দপরেভাগ  ন করেত  ন পরারেব্নির্দ ন
(সনমন্বয়, নেখঁাজা, নএডকেপরাটর্দেশ নকরা...ইতযািদে)।

ই-েমইল নএডব্ং নওেয়ব্সনাইটেক নিপরিডিএডফিশ ন – নএড নরপরানর নকরুনির্দ
আপরিনির্দ নিক নপররব্তর্দেশী নসনমেয় নওেয়ব্ নেপরইজ নপরড়োর নজন্য নতা নব্ুকমাকর্দেশ নকেরনির্দ? নআপরিনির্দ নিক নপরুরাতনির্দ নই-েমইলেক ন
আপরনির্দার নইনির্দব্েক নসনংরক্ষণ নকেরনির্দ নয্িদে নেসনগেলা নিকছেু  ন গরুত্বপরূচণর্দেশ  ন তথয নধ্ারণ নকের? নআপরনির্দার নইনির্দব্ক নএডব্ং ন
ব্ুকমাকর্দেশ  ন িক নঅফপ্রতেয়াজনির্দীয় নিজিনির্দেষ নভিতর্দেশ  ন িকন্তু নআপরিনির্দ নতা নপরিরষ্কার নকরেত নপরারেছেনির্দ ননির্দা নতথয নহারােনির্দার ন
ভেয়? নয্িদে নতাই নহয় নতেব্ নআপরিনির্দ নটমব্য় নব্যব্হার নকরেত নপরােরনির্দ নিকন্তু নতােত নআপরিনির্দ নফিশরমযািটং নব্া নছেিব্ ন
সনংরক্ষণ নকরেত নপরারেব্নির্দ ননির্দা। নতেব্ নআপরিনির্দ নিপ্রতনট নকরেত নপরােরনির্দ। নআর নতা নকাগেজ ননির্দয় নিপরিডিএডফিশ নিহেসনেব্... ন
িলনির্দাক নিমেনট নিডিফিশল্টভােব্ নএডকিট নিপরিডিএডফিশ নিপ্রতনটার নইনির্দস্টলল নকরা নথােক।  নএডিট নআপরনির্দার নঅফযািপ্লিকেকশিনির্দ ন
েথেক  নতথয  ন গ্রেটহণ  ন কের  নএডব্ং ন েসনগেলােক  নিপরিডিএডফিশ  ন িহেসনেব্  ন কের।  ন মেনির্দ  ন করুনির্দ  ন আপরিনির্দ  ন এডকিট  ন ওেয়ব্ ন
েপরইজেক নব্ুকমাকর্দেশ নকের নরাখেত নচােচ্ছেনির্দ। নএডখনির্দ নFile নেমনু নেথেক নPrint নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ।
এডব্ার ন“Print_to_PDF” নিপ্রতনটারিট নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ নএডব্ং নিপ্রতনট নব্াটনির্দ নচাপরুনির্দ ।এডব্ার ন“Print_to_PDF”
িপ্রতনটারিট নিনির্দব্র্দেশাচনির্দ নকরুনির্দ নএডব্ং নিপ্রতনট নব্াটনির্দ নচাপরুনির্দ।
এডখনির্দ নঐ নেপরইজিট নেহাম নেফিশালাের নিপরিডিএডফিশ নিহেসনেব্ নিপ্রতনট নহেয়েছে।
আপরিনির্দ নথানডিারব্াডির্দেশ নেথেক নএডকই নপরদ্ধতিতেত নই-েমইলেকও নিপরিডিএডেফিশ নরপরানর নকরেত নপরারেব্নির্দ।
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সনমািপ
িলনির্দাক নিমনট নএডব্ং নিলনির্দাক নসনম্পর্কেকর্দেশ  ন আরও নঅফেনির্দক নিকছেু  ন জানির্দার নআেছে। নএডখােনির্দ নআপরনির্দার নেডিস্কটেপরর নসনােথ ন
সনম্পর্কিকর্দেশত নিকছেু নিব্ষয় নিনির্দেয় নআেলাচনির্দা নকরা নহেয়েছে। নয্ার নফিশেল নিলনির্দাক নিমনট নব্যব্হার নকরেত নআপরনির্দার নএডখনির্দ ন
অফেনির্দক  ন সুবিব্েধ্  ন হেব্।  নএডখনির্দ  ন আপরিনির্দ  ন িক  ন করেব্নির্দ?  নটািমর্দেশন্যাল  ন ব্যব্হার  ন করা  ন িশিখেব্নির্দ?  ননির্দািক  ন অফন্যান্য ন
েডিস্কটপর নএডনির্দভায়রনির্দেমনট ন(েকিডিই, নএডকএডফিশিসনই নইতযািদে) নকের নেদেখেব্নির্দ? নতা নসনম্পর্কূচণর্দেশ নআপরনির্দার নউদ্দপরর নিনির্দভর্দেশর ন
করেছে। নতেব্ নমেনির্দ নরাখেব্নির্দ, নিলনির্দাক নখুব্ই নমজার নএডব্ং নএডর নসনম্প্রতদোয় নআপরনির্দােক নসনাহায্য নকরেত নসনদোপ্রতস্তুত। ন
আপরিনির্দ নসনময় নিনির্দনির্দ নএডব্ং নপ্রতিতিদেনির্দই নসনামান্য নিকছেু নেশিখার নেচষ্টা নকরুনির্দ। ন
িলনির্দাক নউদ্দপরেভাগ নকরুনির্দ নএডব্ং নিলনির্দাক নিমনট নিনির্দব্র্দেশাচেনির্দর নজন্য নআপরনির্দােক নধ্ন্যব্াদে।
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