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বাংলা সংসরেণর ভিমকা
অিফস সফটওয়যারগচ এখন সকল কিমউটার বযবহারকারীর  জন আবশকীয়। মুক সফটওয়যার  িনমরাতা 
সারািবেশর  অগনিত  েসচােসবকেদর  কােছ  িবষয়িট  অজানা  নয়।  সাধারণ  বযবহারকারীেদর  পিত  মুক 
সফটওয়যােরর অঙীকােরর একিট মূল উপাদান ওেপন অিফস ডট অগর নােমর এই অিফস গচ সফটওয়যার। 
২০০১ সােল পথম পকােশর পর সমিত এই সফটওয়যােরর তৃতীয় সংসরণ পকািশত হেয়েছ। এই সফটওয়যােরর 
মূল ৈবিশষয হেলা

– আমােদর মাতৃভাষা বাংলা ইনটারেফস বযবহার কের কাজ করা যায়।
– ISO/IEC এর িনধরািরত ওেপন ডকেমনট ফরমযাট সমথরন কের। এছাড়া মাইেকাসফট অিফেসর ফাইল 

ফরমযাট অনযায়ী ফাইল ৈতরী করা যায়।
– উইেনডাজ, িলনাক , মযাক, েসালািরস, িবএসিড এর মত পায় সব জনিপয় অপােরিটং িসেসেম বযবহার 

করা যায়। এমনিক এই সফটওয়যােরর েপােটরবল সংসরণরও রেয়েছ।
– েযেকান ফরমযােরট ডকেমনট সরাসির িপিডএফ ফরমযােট রপানর করা যায়। এমনিক একেটনশন 

বযবহার কের িপিডএফ সমাদনা করা যায় এই সফটওয়যার িদেয়। 
– ওেপন অিফস ডট অগর একিট ওেপন েসাসর পকম তাই েযেকউ েডভলপেমেনটর সােথ যুক হেত পাের। 
– পেয়াজন অনযায়ী অিতিরক একেটনশন ৈতরী কের সফটওয়যারিটেক আরও বযবহার উপেযাগী করা যায়।
– ওেপন অিফস ডট অগর সফটওয়যারিট সমূণর িবনামূেলয বযবহার করা যায়। 

অনান মুক সফওয়যােরর মেতা এই সফটওয়যারিটেকও সমূণর বাংলা ভাষায় রপানর করা সমব এবং আনেনর 
িবষয় হেলা ইিতমেধয এই রপানেররর কাজিট সমন হেয়েছ। 
েযেকান সফটওয়যার বযবহাের দকতা অজরন সহজ হয় যিদ েসিটর একিট সহািয়কা থােক। ওেপন অিফস ডট 
অেগররও সহািয়কা রেয়েছ। িকন েসগেলার েবিশরভাগই ইংেরজী ভাষায়। মাতৃভাষায় সহািয়কা হেল েসিট সকেলর 
জন সহায়ক হয়। এ কারেণ বাংলা ভাষােত ওেপন অিফস ডট অেগরর একিট সহািয়কা পকােশর উেদযাগ েনয় 
বাংলােদশ ওেপন েসাসর  েনটওয়াকর  (িবিডএএসএন)। বাংলা রপানর করার জন আমরা েবেছ িনেয়িছ ওেপন 
অিফস ডট অেগরর অিফিসয়াল মযানয়যাল। শর কেরিছলাম িদতীয় ভাসেনরর  সময়। কাজ অেনকদূর এিগেয়ও 
িনেয়িছলাম িকন েশষ পযরন সমূণর করা সমব হয়িন। তৃতীয় সংসরণ পকােশর পর আমরা আবার নতুন উদযেম 
কাজ শর কির যার পথম পযরায় েশষ হেলা। পরবতরী সংসরেণ মযানয়ােলর অনান অধযায়গেলা আমরা সংেযাজন 
করেত পারেবা বেল আশা করিছ। 

িবিডএএসএন একিট সমূণর েসচােসবী সংসা। েসচাশেমর িভিতেতই এই বই পকাশনার সকল কাজ সমন 
হেয়েছ। আমরা আশাকির, এই বই এর পাঠেকরা আমােদর সেঙ েদেশ মুক দশরন ও মুক সফটওয়যােরর 
িবকােমর লড়াই-এ েযাগ েদেবন। কারণ েক না জােন ইিতহােস সাধীনতার জন সব পজনেকই রেখ দঁাড়ােত 
হেয়েছ।

এখন আমােদর পালা।

মুিনর হাসান
সাধারণ সমাদক
বাংলােদশ ওেপন েসাসর েনটওয়াকর
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Chapter 1
  Introducing to Open Office

ওেপন অিফেসর পিরিচিত



.  OpenOffice org িক?
ওেপন অিফস.অগর (ওওও) একিট সফটওয়যার পণয এবং একদল েসচােসবেকর একিট সংগঠন। মূলত 
েসচােসবকরাই এিট ৈতির কের থােকন এবং এই সফটওয়যার সংকান সহেযািগতা িদেয় থােকন।  

Note
আেরকজন ওেপনঅিফস শবিটর সস ধারণ করার কারেণ এই ওেপন েসাসর পেজক ও 
সফটওয়যারিটর সিঠক নাম ওেপন অিফস.অগর।

ওেপন অিফস.অগর সফটওয়যারিট সাধীনভােব বযবহাযর, সয়ংসমুণর একিট অিফস সুযট।

ওেপনঅিফস ৩.০ আেগর উনত ভাসরনগেলার েথেকও অেনক েবিশ শিকশালী। আপিন যিদ আেগ ওওও 
এর অনয েকান ভাসরন বযবহার কের থােকন তেব উইিক েথেক নতুন িফচারগেলা একবার েদেখ িনেত 
পােরন।  

ওেপনঅিফেসর িনজস ফাইল ফরমযাট হল ওেপনডকুেমণ। ওেপনডকুেমণ ফরমযাটিট সারা িবেশর 
সরকারী সংসাগেলা তােদর তথয পকাশ এবং গহেণর জনয আবশযকীয় িহেসেব গণয কের। 
ওেপনঅিফস.অেগর অনযানয অেনক ফরমযােটই ফাইল েসইভ করা যায়। অনযানয ফরমযােটর মেধয 
মাইেকাসফট অিফেসর েবশিকছু ফরমযাট রেয়েছ। 

ওওওর িনমিলিখত কেমােনণগেলা রেয়েছ।

রাইটার (ওয়াডর পেসসর)
িচিঠপত, বই, িরেপাটর, িলফেলটসহ অনযানয ডকুেমণ েলখার জনয রাইটার বযবহার করা হয়। অনযানয 
কেমােনণ বযবহার কের রাইটাের আপিন গািফক ও অবেজকও েযাগ করেত পারেবন। রাইটার িবিভন 
ফরমযাট েযমন:  , ,  HTML XHTML XML এ ফাইল বদেল িদেত পাের। রাইটার আপনার ই-েমইল 
কােয়েণর সােথও সংযুক থাকেত পাের। 

কযাল (েসডিশট)
একিট েসডিশেটর জনয পেয়াজনীয় উচতর িবেশষণ, ছক-করা ও িসদান গহণ সহ সকল িফচার আেছ 
েসডিশেট। এেত ৩০০ এর ও েবিশ গািণিতক ও অথরসংকান ফাংশন রেয়েছ। কযাল বযবহার কের িদ-
মািতক ও িত-মািতক ছক ৈতির করা যায় েযগেলােক আবার খুব সহেজই অনযানয ডকুেমেণর সােথ 
েযাগ করা যায়। কযােলর সাহােযয আপিন মাইেকাসফট এেকল ওয়াকরবুক খুলেত পারেবন এবং 
েসগেলােক এেকল ফরমযােট সংরকণও করেত পারেবন। কযাল েসডিশটগেলােক এযােডািবর িপিডএফ 
ফরমযাট এবং এইচিটএমএেল বদেল িদেত পাের। 
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ইমেপস (েপেজেণশন)
ইমেপেস সব ধরেণর মািলিমিডয়া েপেজেণশন টুল আেছ। এগেলার মেধয আেছ েসশাল এেফক, 
এযািনেমশন ও ডইং টুল। ওেপনঅিফস.অেগরর ড ও মযাথ বযবহার কের ইমপসেক আেরা সয়ংসমূণর করা 
যায়। সাইডেশাগেলােক ফণওয়ােকরর েসশাল ইেফক েটকটসহ শব ও িভিডও িকপ বযবহার কের আেরা 
অেনক েবিশ আকষরণীয় কের েতালা যায়। ইমেপেস মাইেকাসফেটর পাওয়ারপেয়ণ ফাইল ফরমযাট কাজ 
কের। এছাড়াও এেত আপিন িবিভন ধরেণর গািফক ফরমযােট েযমন: মযােকািমিডয়া ফযাশ 
(এসডিবউএফ) এ আপনার কাজ সংরকণ করেত পারেবন।   

ড (েভকর গািফক)
সাধারণ িচত বা পবাহ িচত েথেক শর িতমািতক িশেলর সকল কাজ ড িদেয় করা যায়। এিটর  Smart 

 Connectors িফচারিটর মাধযেম আপিন িনেজর পছনমত কােনকশন পেয়ণ েযাগ কের িনেত পােরন। 
ড েথেক ওেপনঅিফেসর অনযানয সকল কেমােনেণর জনয ডইং আঁকা যায়। আপিন িনেজ িনেজ িকপ 
আটর ৈতির কের গযালািরেত েযাগ কের িদেত পােরন। ড িবিভন ধরেণর ফরমযাট েথেক গািফক ইমেপাটর 
করেত পাের এগেলােক িপএনিজ, এইচিটএমএল, িপিডএফ ও ফযাশসহ ২০িটরও েবিশ ফরমযােট 
সংরকণ করেত পাের। 

েবস (ডাটােবস)
খুবই সহজ একিট ইণারেফস িদেয়ই িনতযপেয়াজনীয় ডাটােবেসর কাজগেলা করা হয়। এিট  ,forms  

, , ,  reports queries tables views ও  relations ৈতির ও সমাদনা করেত পাের। েবস 
অেনক নতুন িফচার েযমন: ডায়াগাম িভউ েথেক িরেলশনিশপগেলা ৈতির ও িবশষণ করা সমথরন করেছ। 
েবস এইচএসিকএলিডিব েক এর িডফল িরেলশনাল ডাটােবস ইিঞন িহেসেব বযবহার কের। তেব 
িডেবস, মাইেকাসফট এেকস, মাইিসকুেয়ল. ওরাকলসহ েয েকান ওিডিবস বা েজিডিবস ডাটােবসও 
সমথরন কের েবস। েবস এএনএনআই-৯২ এসিকউএল ও সমথরন কের। 

মযাথ (ফমুরলা এিডটর)
মযাথ ওেপনঅিফস.অেগরর সূত ও সমীকরণ সমাদক। এিট বযবহার কের আপিন জিটল সমীকরণ 
িলখেত পােরন। সাধারণ ফণ েসেট েয সকল অকর সচরাচর থােক না এখােন েসগেলাও পাওয়া যায় খুব 
সহেজই। মযাথ বযবহার কের মূলত রাইটার িকংবা ইমপেসর জনয সমীকরণ েলখা হেলও এিট আদশর 
মযাথেমিটকাল মাকরআপ লযাঙুেয়জ বযবহার কের িনেজ িনেজই কাজ করেত পাের।  ফেল সরাসির 
ওেয়বেপইেজ িকংবা ওেপনঅিফস ছাড়াও অনযানয ডকুেমেণ এই সমীকরণগেলা েযাগ করা যায়। 

ওেপনঅিফস.অগর এর সুিবধাবলী
িনেচ ওেপনঅিফস.অগর সুযেটর েবশিকছু সুিবধা উেলখ করা হল:
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• লাইেসিনং িফ েনই. ওওও সবাই িনেজর ইচামত বযবহার ও িবতরণ করেত পাের। অনযানয 
অিফসসুযেট েয এযাড-অন সমূহ অিতিরক অথর িদেয় িকনেত হয় (েযমন: িপিডএফ একেপাটর 
করা), এখােন েসগেলা িবনামূেলযই পাওয়া যায়। এখােন কখেনাই েকান লুকােনা চাজর থাকেব না।

• ওেপন েসাসর  আপিন আপনার চািহদামত সফটওয়যারিট িবতরণ, কিপ ও পিরবতরন করেত 
পােরন। 

• কস পযাটফমর ওেপনঅিফস ৩ িবিভন হাডরওয়যার সাপতয এবং অেনক অপােরিটং িসেসেম 
চেল। অপােরিটং িসেসমগেলার মেধয রেয়েছ মাইেকাসফট উইেণাজ, িলনাক ও সান েসালািরস। 

• ভাষা সমথরন   ওওও র বযবহারকারী ইণারেফসিট ৪০িটরও েবিশ ভাষায় পাওয়া যায়। এছাড়াও 
ওওএর পেজেকর অধীেন ৭০িটরও েবিশ ভাষায় বানান শিদকরণ, হাইেফন েদয়া ও সমাথরক 
শেবর অিভধােনর সুিবধা পাওয়া যায়। ওওও এর সাহােযয জিটল ভাষার েলআউট (িসিটএল) 
ডান েথেক বােম েলখা ভাষার (েযমন : িহিন, িহব ও আরবীয়) েল-আউট পাওয়া যা। 

• অিভন বযবহারকারী ইণারেফস. সবগেলা কেমােনেণর একই রকেমর লুক এযাণ 
িফল আেছ, যার ফেল এগেলা বযবহার কের দকতা অজরন খ ুবই সহজ।

• সংযিুককরণ ওেপনঅিফস.অেগরর কেমােনণগেলােক খুব সহেজই এেক অেনযর সােথ 
সমকৃ কের কাজ করা যায়।

-সব কেমােনেণই অিভন বানান েচকার বযবহার করা হয়। েযমন: রাইটার ও কযােল ডইং 
টুল পাওয়া যায়, আবার একই ধরেণর িকন উনত ভাসরন পাওয়া যায় ইমেপস ও ডেত। 

-একিট ফাইল েকান এিপেকশন িদেয় ৈতির করা হেয়িছল েসিট জানা আপনার পেয়াজন হয় না। েযমন: 
রাইটার েথেক আপিন ড ফাইল খুলেত পােরন। 

•  Granularity  সাধারণত েকান একিট অপশন বদেল িদেল পুেরা কেমােনণিটরই বদেল 
যাবার কথা। িকন ওওও এর অপশনগেলা এমনভােব েসট করা যায় যার মাধযেম কেমােনণ 
পযরায় এমনিক ডকুেমণ পযরােয়ও খুব সহেজই পৃথকভােব পিরবতরন আনা যায়। 

• ফাইল কমযািটিবিলিট িনজস ওেপনডকুেমণ ফরমযাট ছাড়াও ওওওেত িপিডএফ ও ফযাশ 
কমযািটিবিলিট আেছ। মাইেকাসফট, এইচিটএমএল, একএমএল, ওয়াডর পারেফক ও েলাটাস 

 123 ফরমযােট ফাইল সংরকণ করা যায়। ওওও েত নতুন একিট িফচার েযাগ করা হেয়েছ যার 
মাধযেম িকছু িপিডএফ ফাইল ইমেপাটর কের সমাদনাও করা যায়।

• েকান েভণর লক-ইন েনই ওওও ওেপনডকুেমণ ফরমযাট বযবহার কের, এিট 
একিট একএমএল ফাইল ফরমযাট যা িশেলাপেযাগী কের ৈতির কের ওেয়িসস 
(অগরানাইেজশন ফর িদ এযাডভানেমণ অফ সাকচারড ইনফরেমশন সযাণাড রস)। 
এই ফাইলগেলা সহেজই আনিজপ করা যােব এবং েয েকান েটকট এিডটের পড়া 
যােব, এবং এেদর েফমওয়াকর উনুক ও পকািশত।

•

• আপনার অবদান. উনিতকরণ, সফটওয়যার সংেশাধন ও মুিকর তািরখ িঠক করা সবিকছুই 
কিমউিনিটর মাধযেম িঠক করা হয়। আপিনও এই কিমউিনিটেত েযাগ িদেত পােরন এবং আপনার 
পেয়াজনীয় সফটওয়যারিটর উনিতেত অবদান রাখেত পােরন। 
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ওেপনঅিফস.অেগরর লকয, ইিতহাস, লাইেসিনং ও অনযানয সাংগঠিনক তথয জানার জনয 
ওেপনঅিফেসর ওেয়বসাইেট পেবশ করেত পােরন ( :// . . /http about openoffice org । 

নূনযতম চািহদা 
ওেপনঅিফস.অগর ৩ এর জনয িনেচর একিট অপােরিটং িসেসম লাগেব: 

• মাইেকাসফট উইেণাজ , 98 উইেণাজ , ME উইেণাজ  (     2000 Service Pack 2 বা 
েবিশ), উইেণাজ , XP উইেণাজ  2003 বা উইেণাজ িভসতা

• িজএনইউ/িলনাক কােনরল ভাসরন . .  2 2 13 এবং  . .  glibc 2 2 0 বা নতুনতর

• মযাক ওএস এক . . ,  10 4 x X11 পেয়াজন; িকংবা    . +  Mac OS X 10 5 X11 ছাড়া

• েসালািরস ভাসরন ৮ বা তার েবিশ

ওেপনঅিফস.অেগরর িকছু িফচার (উইজাডর ও এইচএসিকউএলিডিব ডাটােবস ইিঞন) এর জনয জাভা 
রানটাইম এনভায়রনেমেণর পেয়াজন। ওওও জাভা ছাড়াই ভালমত চলেব, তেব িকছু িফচার কাজ করেব 
না। আপিন েজআরই সহ িকংবা ছাড়াই ওওও ডাউনেলাড করেত পারেবন। আপনার েমিশন যিদ েসা হয়, 
তেব আপিন জাভা িনিষয় কের েপাগােমর েলািডং সময় কিমেয় েফলেত পােরন। 

এ সমেকর িবসািরত ও হালনাগাদ তথয জানেত েদখুন 
 :// . . / / / .http www openoffice org dev_docs source sys_reqs_30 html.

েযভােব  সফটওয়যারিট  পাওয়া  যােব
অেনক নতুন কিমউটাের ওেপনঅিফস.অগর ইনটল করা অবসায় থােক। এছাড়াও অেনক িলনাক 
িডিসিবউশণ, েযমন উবুণতুেত ওেপনঅিফস.অগর েদওয়া থােক। আপিন যিদ িনেজই এিট ইনটল করেত 
চান, তেব খুব সহেজই তা করেত পােরন। আপিন পেজেকর েহাম েপজ ( ’   project s home page) 
েথেকই ওেপনঅিফস.অগর এর ইনটেলশন পযােকজ ডাউনেলাড করেত পােরন িকংবা িবটটেরেণর মত 
িপয়ার টু িপয়ার কােয়ণ বযবহার করেত পােরন। 

ইনটেলশন পযােকজিটর সাইজ পায় ১৫০ েমগাবাইট। যােদর ইণারেনট কােনকশনিট ধীরগিতর তার থাডর 
পািটর েভণরেদর কাছ েথেক িসিড িকেন বযবহার করেত পােরন। পেজেক পিরেবশকেদর একিট তািলকা 
আেছ, তেব পিরেবশেকরা ওেপনঅিফস.অেগরর সােথ সংযুক নয় এবং তােদর পৃষেপাষণও করা হয় না। 
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সফটওয়যারিট েয ভােব ইনটল করেত হয়
িবিভন অপােরিটং িসেসেম ওেপনঅিফস.অগর ইনটেলশেনর জনয পেয়াজনীয় তেথযর জনয িনেচর িলেঙ 
যান: :// . . / / .http download openoffice org common instructions html

এছাড়াও িবিভন ভাষার েসটআপ গাইড েপেত পােরন :// .http documentation  
. / / .openoffice org setup_guide2 index html

েয ভােব সাহাযয পাওয়া যােব
এই বইিটসহ অনযানয ওও বযবহারকারী গাইেডর েকেত ধারণা কের েনওয়া হয় েয আপিন কিমউটার ও 
এর মূল অপােরশনগেলার সােথ পিরিচত। অথরাত আমরা ধের িনিচ একিট েপাগাম িকভােব চালু করেত 
হেব, একিট ফাইল িকভােব খুলেত বা েসইভ করেত হেব আপিন তা জােনন। 

সাহাযয পদিত
ওওও এর িভতেরই একিট উনত েহল িসেসম যােব। সাহােযযর জনয এিটই আপনার পথম গনবযসল।

সমুণর েহল িসেসমিট েদখেত  F1 চাপুন িকংবা  Help েমনু েথেক .  OpenOffice org িনবরাচন 
করন। এছাড়াও টুলিটপ, একেটনেডট িটপ ও েহল এেজণ  চালু করা হেব িকনা তা িঠক করেত 
পারেবন আপিন। এজনয  >  >  Tools Options General এ েযেত হেব।   

টুলিটপিট যিদ সিকয় অবসায় থােক, তেব মাউস পেয়ণারিটেক েকান আইকেনর সামেন িনেয় টুলিটপ 
নােমর একিট েছাট বক উেনাচন হেব, এখােন আইকনিটর কাজ সংিকপ আকাের েলখা থাকেব। 
িবসািরত জানার জনয িসেলক করন  > '  ? Help What s This এবং েকান আইকেনর সামেন 
মাউস পেয়ণারিট িনেয় যান। 

িবনামূলয অনলাইন সােপাট র
ওেপনঅিফস.অগর সমদায় শধু সফটওয়যার েডেভলপই কের না, বরং েসচােসবক িনভরর িবনামূেলযর 
সােপাটরও িদেয় থােক। বযবহারকারীরা অনলাইেন কিমউিনিটর িবিভন েভনুয েযমন িনউজগপ, েফারাম ও 
েমইিলং িলস েথেক িবশদ সাহাযয েপেত পােরন। এছাড়াও বযবহারকারীেদর িনজস বহ ওেয়বসাইট আেছ 
যােত িবনামূেলয িটপস ও সহািয়কা েদওয়া থােক। 
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িবনামূেলয ওেপনঅিফস.অগর সােপাটর

বযবহারকারীেদর েমইিলং 
িলস

পচুর সংখযক অিভজ বযবহারীর িফ সােপাটর িদেয় থােকন। এখােন 
েমেসজ িলখেত হেল আপনােক অবশযই গেপ সাবসাইব করেত হেব। 
সাবসাইব করার জনয একিট খািল েমইল পাঠান 

- @ .users subscribe openoffice org

সংগহশালার তািলকা এখােন পাওয়া যােব:
:// . . / / ?http www openoffice org servlets SummarizeList  

=listName users

ডকুেমেণশন পকল

েটমেপট, বযবহারকারী গাইড ও অনযানয ডকুেমেণশন 
:// . . /http documentation openoffice org

ডকুেমেণশন উইিকিটও েদখুন 
:// . . . /http wiki services openoffice org  
/wiki Documentation

মাতৃভাষা পকল
আপনার িনেজর ভাষায় তথয, িরেসাসর এবং েমইেলর জনয

:// . . / - .http projects openoffice org native lang html

মযাক সমথরন
মযাক ওএস এেক ওেপনঅিফস ইনটল ও অনযানয সাহােযযর জনয 

:// . . / / .http porting openoffice org mac index html

ওেপনঅিফস.অগর 
কিমউিনিট েফারাম

েসটআপ করা েথেক শুুর কের িবেশষািয়ত েপাগািমং িফচােরর জনয 
বিধরত আেলাচনা েফারাম:

:// . . . / / /http user services openoffice org en forum

ওেপনঅিফস.অগর মযােকা 
ইনফরেমশন

ওেপনঅিফস.অগর মযােকা একেপইন এর েলখ এযাণু িপেটািনয়ােকর 
ওেয়বসাইেট ডকুেমণুেশন ও মযােকা সমেকর িবসািরত েলখা আেছ। 
এখােন  অেনক িলঙও েদওয়া আেছ 

:// . . / .http www pitonyak org oo php

ওওও এর সােপাটর সমেকর িবসািরত জানেত পড়ুন:

 :// . . / .http support openoffice org index html

অেথরর িবিনমেয় সাহাযয ও েটইিনং
,এছাড়াও আপিন সােপাটর সািভরেসর জনয অথরও বরাদ করেত পােরন। এর ফেল ওেপনঅিফস.অেগর 
িবেশষজ েভণরেদর কাছ েথেক সাহাযয পাওয়া যােব। 

সান মাইেকািসেসমস ওেপনঅিফসেক সাহাযয িদেয় থােক। সান দই সেরর সাহাযয িদেয় থােক। 
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পরামশরদাতােদর একিট তািলকা ও তােদর সািভরেসর িববরণ, েদশ অনুযায়ী ওেপনঅিফেসর ওেয়বসাইেট 
পাওয়া যােব। 

একেটনসন ও এযাডঅনসমূহ:
েবশিকছু ওেয়বসাইেট .  OpenOffice org েক সমৃদ করার জনয অেনক এযাডঅন পাওয়া যায়। িনেচর 
েটিবেল এমন কেয়কিট ওেয়বসাইেটর নাম েদওয়া আেছ। এ সমেকর আেরা জানেত ১৪ অধযােয় েদখুন 

িফ ওওও েটমেপট, আটরওয়াকর, এযাড-অন ও অনযানয সূতসমুহ

.  OpenOffice org

একেটনসন

 OOo এর পেয়াজনীয় িজিনষগেলার অিফিসয়াল সংগহশালা। 
এখােন পায় সবিকছুই িবনামূেলযই পাওয়া যায়। 

:// . . . /http extensions services openoffice org

OOExtras
িবিভন ভাষার জনয েটমেপট, সযামল ও মযােকা পাওয়া যায়। 

:// . . /http ooextras sourceforge net

OOoMacros
ওেপন অিফেসর মযােকা ও এযাডঅেনর একিট সংগহশালা। 
এছাড়া এখােন মযােকা েলখা বা সমৃদ করার পিকয়া জানার 
পেয়াজনীয় সহািয়কা রেয়েছ।// . . /www ooomacros org

    Open Clip Art Library
এিট িকপ আেটরর একিট সংগহশালা।

:// . . /http www openclipart org

ওেপনঅিফস.অগর শর করা
ওেপন অিফেস েয েকান কেমােনণ েবর করার জনয সব েথেক সহজ উপায় হল িসেসম েমনু। 
উইেণােজ এিটেক বেল সাটর েমনু। িজেনােম এিটেক বেল এযািপেকশশন েমনু। েকিডইেত এিটেক েকিডই 
েলােগা বলা হয়। মযাক ওএস এেকও এিটেক এযািপেকশন েমনু বলা হয়।  

যখন আপনার কিমউটাের ওও ইনটল করা হেয়িছল, তখন সবগেলা কেমােনেণর জনয েমনুেত একিট 
এিণ েযাগ করা হেয় যাওয়ার কথা। অবশয আপিন যিদ মযাক বযবহার কেরন, তেব িনেচর েনাটিট পড়ুন। 
িবিভন অপােরিটং িসেসম সােপেক এই েমনু এিণগেলার নাম ও অবসান িবিভন হেত পাের। 

মযাক বযবহারকারীেদর জনয তথয
এযািপেকশন েফালাের আপিন .  OpenOffice org আইকনিট েদখেত পােবন। আপিন যিদ এই 
আইকনিটর উপর ডাবল-িকক কেরন, তেব রাইটাের একিট েটকট ডকুেমণ খুলেব। অনযানয কেমােনণ 
েখালার জনয অথরাত ড, কযাল, ইমেপস, েবস ইতযািদ েখালার জনয রাইটার উইেণার ফাইল েমনুেত যান 
এবং আপনার পছনমত কেমােনণিট িনবরাচন করন।  
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 OOo েডসটেপ সয়ংিকয়ভােব েকান শটরকাট আইকন ৈতির কের না, তেব আপিন চাইেল একিট েযাগ 
কের িনেত পারেবন। আপিন যিদ েকান েপাগােমর শটরকাট আইকন েযাগ করার পদিতিট না জােনন, 
তেব আপিন েয অপােরিটং িসেসমিট বযবহার করেছন, েসিট সহািয়কা েথেক সাহাযয িনেত পােরন। 

আেগ েথেক ৈতির থাকা েকান ডকুেমণ েথেক শর করা
েকান  ওওও ডকুেমণ ফাইেল ডাবল-িকক কের আপিন ওওও চালু করেত পােরন। এেত ওওও এর 
পেয়াজনীয় কেমােনণিট চালু হেব এবং ডকুেমণিট েলাড হেব। 

উইেণাজ বযবহারকারীেদর জনয পরামশর
আপিন মাইেকাসফট অিফেসর ফাুীইলটাইপগেলােক ওেপনঅিফস.অগর িদেয় খুলেত পারেবন। 
েসেকেত, *.  (doc ওয়াডর) ফাইেল ডাবল িকক করেল এিট রাইটাের ওেপন হেব। একইভােব *.xls 
(এেকল) ফাইল কযােল এবং *.  ppt ফাইল ইমেপেস খুলেব। 

তেব মাইেকাসফট অিফেসর ফাুীইলগেলােক ওওও এর সােথ সংযুক না কেরও বযবহার করা যােব। 
েসেকেত একিট মাইেকাসফট ওয়াডর ডকুেমেণ ডাবল িকক করেল েসিট এমএস ওয়ােডরই খুলেব, যিদ 
ওয়াডর আপনার িপিসেত ইনটল করা অবসায় থােক। িঠক এভােবই এেকল ফাইল এেকেল এবং পাওয়ার 
পেয়ণ ফাইল পাওয়ার পেয়েণ খুলেব। 

আেরা একিট পদিতেতও আপিন মাইেকাসফট অিফস ফাইল ওওও েত খুলেত পারেবন এবং 
মাইেকাসফট অিফেসর ফরমযােটই েসভ করেত পারেবন। এ জনয ২০ পৃষা েদখুন। 

উইেণােজ কুইকসাটরার বযবহার
কুইকসাটরার একিট আইকন েযিট িসেসম চালু হবার সময় উইেণাজ িসেসম েটেত অবসান কের। এিট 
লকয করেল েবাঝা যােব েয ওওও ইনটল করা হেয়েছ এবং েসিট বযবহার করার জনয ৈতির আেছ। 
কুইকসাটরার ওওও এর জনয পেয়াজনীয় .  DLL ফাইল েলাড কের রােখ, ফেল ওওও ফাুীইল সাটর 
হবার সময় অেধরেক েনেম আেস। কুইকসাটরার যিদ অেকেজা কের রাখা হয় তেব েসিট আবােরা 
এযািকেভট করেত চাইল পড়ুন “কুইকসাটরার আবােরা সিকয় করা”।

কুইকসাটরার আইকন বযবহার

িসেসম েটর  Quickstarter আইকেন রাইট- িকক করেল একিট পপ-আপ েমনু খুলেব। এখান 
েথেক আপিন নতুন ডকুেমণ খুলেত পারেবন, েটমেপট ও ডকুেমণ ডায়ালগ খুলেত পারেবন িকংবা 
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আেগর েকান ডকুেমণ খুলেত পারেবন। এছাড়াও আপিন কুইকসাটরার আইকেন সরাসির ডাবল- িকক 
কের েটমেপট ও ডকুেমণ ডায়ালগ খুলেত পারেবন।  

Figure 1: কইকসাটরার পপ-আপ েমন

কুইকসাটরারিট িনিষয় করা
কুইকসাটরারিট বন করেত িসেসম েটর আইকনিটেত রাইট-িকক করন এবং তারপর   Exit 

 Quickstarter বাটনিট িকক করন। পরবতরীবার কিমউটারিট যখন সাটর হেব, তখন অবশয 
কুইকসাটরার আবােরা েলাড হেব। 

িসেসম সাটরআেপর সময় ওেপনঅিফস.অগর েলাড করেত না চাইেল পপ-আপ েমনুর  Load 
.    -  OpenOffice org during system start up অপশনিটর িটক িচহ উিঠেয় িদন। 

যিদ আপনার কিমউটাের যেথষ পিরমাণ েমেমাির না থােক তাহেল আপিন এই কাজিট 
করেত পােরন। 

কুইকসাটরার আবােরা সিকয় করা

কুইকসাটরারিট যিদ িনিষয় থােক, তেব েসিটেক কাযরকর করেত চাইেল আপিন   >Tools  
 > .  >  Options OpenOffice org Memory েত িগেয়   Load 

.    -  OpenOffice org during system start up বকিট িসেলককরন। 

িলনােক কুইকসাটরার বযবহার
িলনােক ওেপনঅিফস.অেগরর ইনটেলশন করেল অেনক সময় উইেণােজর মত কুইকসাটরার সিকয় হয়। 
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েকিডই/িলনােক ওওও আেগ েথেক েলাড কের রাখা
িলনাক/েকিডইেত আপিন েকডকার বযবহার কের ওওও েলাড করেত ও সাটরআেপ রাখেত পারেবন। 
েকডকার ওওও এর অংশ নয়। এিট একিট পচিলত “   ” systray app docker েযিট আপনােক 
ওওও খুলেত সাহাযয কের। 

কমাণ লাইন েথেক চালু করা
আপিন কমাণ লাইন েথেক ওেপনঅিফস.অগর চালু করেত চাইেত পােরন। েকন? কারণ, কমাণ লাইন 
েথেক ওেপনঅিফস.অগর চালু করেল সফটওয়যারিট চলাকােল আেরা অেনক েবিশ িনয়নণ আপনার হােত 
থাকেব। েযমন: কমাণ লাইন বযবহার কের আপিন রাইটারেক একিট ডকুেমণ খুেল তখিন েসিটেক িপণ 
েদবার িনেদরশ িদেত পােরন। আপিন চাইেল সপযাশ িসনিট ছাড়াও ওওও চালু হেব। 

Note অিধকাংশ বযবহারকারীর কখেনাই এিট করেত হেব না। 

এেকর েবিশ পদিতেত আপিন কমাণ লাইন েথেক ওওও চালু করেত পােরন। এিট িনভরর কের আপিন 
েকান কােসামাইজড ভাসরন ইনটল কেরেছন না ওওও এর ওেয়বসাইট েথেক আদশর ভাসরনিট 
নািমেয়েছন। 

আপিন যিদ ওওও ওেয়বসাইট বযবহার কের ডাউনেলাড কের থােকন, তেব রাইটার চালু করেত 
আপনােক কমাণ লাইেন িলখেত হেব

 -soffice writer
বা

swriter

ফেল রাইটার চালু হেব এবং একিট নতুন ডকুেমণ ওেপন হেব। একইভােব আপিন অনযানয ওওও 
কেমােনণ কমাণ লাইন েথেক চালু করেত পােরন:

ডকুেমেণর ধরণ কেমােনণ কমাণ লাইেন অপশন

Text Writer -writer
Spreadsheet Calc -calc
Drawing Draw -draw
Presentation Impress -impress

Formula Math -math

 Web page Writer -web

কমাণলাইন েথেক রাইটার চালু করার সময় েয সব সুিবধা আপিন জেুড় িদেত পােরন তার তািলকা 
েদখেত চাইেল িলখুন
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 -?soffice

িনেচ িকছু জনিপয় অপশেনর তািলকা েদওয়া হল:

অপশন িববরণ

-help  অপশেনর একিট পূণরাঙ তািলকা পােবন।

-nologo সাটরআপ িসন েদখােব না

-  < - >show odp file অনিতিবলেম েপেজেণশন চালু করেব

-  <  ...>view documents িভউয়ার (ির-অনিল) েমােড ডকুেমণ খুলেব।

-minimized েছাট করা (িমিনমাইজড) অবসায় ওেপনঅিফস.অগর চালু 
হেব

-norestore বড় এরর হবার পেরও কেমােনণিট বন হেব না।

-invisible েকান সাটরআপ িসন থাকেব না, েকান িডফল ডকুেমণ 
এমনিক ও ইউআই থাকেব না। এিট েসইসব থাডর-পািটর 
সফটওয়যােরর জনয পেযাজয েযগেলা ওওও এর ৈবিশষযসমূহ 
বযবহার কের।

আপিন যিদ ওেপনঅিফস.অেগরর কােসামাইজড ভাসরনিট পান (েযমন: েয ভাসরনিট িলনাক মযানেডক বা 
েজনটু েত েদওয়া হয়), েসেকেত রাইটার কমাণ লাইেন চালু করেত হেল িলখুন:

oowriter

Note
কমাণ িসনটযাক আলাদা হেলও, এর কাযরকািরতা একই রকম। এিট একিট খািল 
রাইটার ডকুেমণ সহ ওওও চালু হেব। 

পধান উইেণার িবিভন অংশ
িকছু সুক পাথরকয ছাড়া ওওও এর সব কেমােনেণর পধান উইেণা অিভন। িবসািরত জানেত এই বইেয়র 
কেমােনণ অধযায়িট পড়ুন।

সাধারণ িফচারগেলার মেধয উইেণার উপেরর েমনুবার, আদশর টুলবার ও ফরমযািটং টুলবার এবং িনেচর 
সযাটাসবার উেলখেযাগয। 

েমনু বার
টাইেটল বােরর একটু িনেচ, উপেরর িসনজুেড় েমনুবার অবিসত। আপিন যিদ একিট েমনু িসেলক কেরন 
তেব একিট সাবেমনু কমাণ েদখােত িনেচ েনেম আেস।  
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• File এ েয কমাণগেলা থােক েসগেলা সমুণর ডকুেমেণর জনয পেযাজয েযমন: ওেপন, েসভ 
এবং িপিডএেফ রপানর। 

• Edit  এ ডকুেমণ সমাদনা করার কমাণগিল থােক, েযমন: আনডু, েখাঁজা ও পিতসাপন। 
আপিন ডকুেমেণর িনিদরষ িকছু অংশ িসেলক কের েসিটেক কাট, কিপ বা েপস করেত পারেবন 
এখান েথেকই। 

• View ডকুেমেণর িডসেপ িনয়নেণর জনয পেয়াজনীয় কমাণ েযমন: জুম, ওেয়ব েলআউট 
ইতযািদ পাওয়া যােব এখােন।

• Insert ডকুেমেণ েকান িবষয় েযমন: েহডার, ফুটার ও ছিব সংযুক করার জনয কমাণ আেছ 
এখােন। 

• Format আপনার ডকুেমেণর েল-আউট ফরমযাট করার জনয কমাণ েযমন সাইলস এযাণ 
ফরমযািট ও অেটাফরমযাট আেছ

• Table এ েটিবল যুক বা সমাদন করার কমাণ আেছ।

• Tools এ েসলেচক, পিরবতরন ও অপশন ইতযািদ ফাংশন আেছ।

• Window িডসেপ উইেণার কমাণ এখােন আেছ।

• Help এখােন েহল ফাইেলর িলঙ আেছ। এছাড়াও  ’  ? What s This ও েপাগাম সমেকর নানা 
তথয এখােন পাওয়া যায়।

টুলবার
ওওও েত েবশিকছু ধরেণর টুলবার আেছ, েযমন: ডকড, েফািটং ও িটয়ার অফ। ডকড টুলবারেক িবিভন 
সােন সরােনা যায় িকংবা েফােট রপানর করা যায়। েফািটং টুলবারগেলােকও ডকড করা যায়। 

সবেচেয় উপেরর ডকট টুলবারিটেক সযাণাডর টুলবার বেল। ওেপন অিফেসর সবগেলা এযািপেকশেন 
সযাণাডর টুলবার আেছ। 

উপেরর অংেশর িদতীয় টুলবারিটেক ফরমযািটং টুলবার বেল। এই বারিট িভন পিরিসিতর উপর িনভরর কের 
িভন িভন িবষয় পদশরন কের। উদাহরণসরপ, যখন কাসররিটেক গািফেক রাখা হয়, তখন ফরমযািটং 
টুলবাের গািফক সংকান িবষয়গেলা পদিশরত হয়। যখন কাসররিট েলখার উপের থােক, তখন েলখােক 
ফরমযাট করার েটকট পাওয়া যায় এখােন।

টুলবার পকাশ বা আড়াল করা
টুলবার পদশরন বা আড়াল করার জনয   >  View Toolbars িসেলক করন, এরপর িলস 
েথেক ট ুলবােরর নােম িকক করন। যিদ েকান ট ুলবার এখন কাযরকর অবসায় থােক, তেব 
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েসিটর নােমর পােশ একিট েচকমাকর থােক। িভউ েমনুেত িটয়ার অফ টুলবারগেলা থােক 
না। 

অিতিরক েমনু এবং িটয়ার-অফ টলুবার
টুলবার আইকনগেলার ডানপােশ েছাট িতভূজ থাকেল েসগেলা সাবেমন,ু িটয়ার অফ টুলবার সহ অনয 
িজিনষ িনবরাচন কের। 

 Figure 2 িচেত ডইং টুলবার েথেক একিট িটয়ার অফ টুলবার েদখােনা হেচ

িটয়ার অফ টুলবারিট েফািটং িকংবা ডকড হেত পাের। েকান ভাসমান িটয়ার অফ টুলবারেক সরােত হেল 
টাইেটল বােরর কাছ েথেক এিটেক েটেন িনেলই হেব। 

Figure 2: Example of a tear-off toolbar

টুলবার সরােনা
েকান ডকড টুলবারেক সরােত হেল, টুলবােরর হাতেল মাউস পেয়ণারিটেক িনেয় যান, এরপর মাউেসর 
বােমর বাটনিট িচেপ ধাের টুলবারিটেক নতুন অবসােন িনেয় যান এবং মাউস বাটনিটেক েছেড় িদন। 

েকান েফািটং টুলবার সরােত হেল, এিটর টাইেটল বাের িকক কের এিটেক নতুন অবসােন িনেয় যান।
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Figure 3:একিট ডকড টুলবার সরােনা

Figure 4: একিট েফািটং টলুবার সরােনা।

েফািটং ট ুলবারসমূহ
ওওও েত অেনেক পিরিসিতর উপর িনভররশীল টুলবার আেছ। এগেলা কাসরেরর বতরমান অবসােনর উপর 
িনভরর কের েফািটং বা ভাসমান টুলবার িহেসেব আিবভূরত হয়। েযমন: যিদ কাসররিট েকান েটিবেলর উপর 
থােক তেব, তেব একিট ভাসমান েটিবল টুলবার পদিশরত 
হয়। কাসররিট যিদ েকান নামার বা বুেলট িলেস থােক, 
তেব     Bullets and Numbering টুলবারিট আেস। 
আপিন এই টুলবারগেলােক আপনার পছনমত উইেণার 
উপর, িনচ বা পােশ রাখেত পােরন। 

ডিকং/েফািটং উইেণা ও ট ুলবার
টুলবার এবং িকছু উইেণা েযমন েনিভেগটর এবং সাইল 
ও ফরমযািটং উইেণাগেলােক ডক করা যায়। আপিন 
এগেলােক পেয়াজনমত সরােত, আকার পিরবতরন করেত 
িকংবা েকান সােন ডক করেত পােরন। 

েকান টুলবার বা উইেণা ডক করেত, িনেচর 
অপশনগেলার েয েকান একিট করন:
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• ভাসমান উইেণািটর টাইেটলবাের িকক করন এবং যতকণ পযরন একিট বেকর আউটলাইন না 
আেস ততকণ পযরন েসিটেক পােশ সিরেয় িনেত থাকুন। এই পদিতিট আপনার িসেসেমর উইেণা 
মযােনজার েসিটং এর উপর িনভরর কের, ফেল এিট আপনার েবলায় কাজ নাও করেত পাের।

কেণাল িক েচেপ ধের েফািটং উইেণার খািল অংেশ ডাবল-িকক করেল এিট এর সবরেশষ অবসান ডক 
হেব। এিট কাজ না করেল কেণাল িক না েচেপ ডাবল-িকক করন।

েকান উইেণা আনলক করেত হল, কেণাল িক েচেপ ধের, ডকট উইেণার খািল অংেশ ডাবল িকক 
করন।

Note সাইলস এযাণ ফরমযািটং উইেণািটং ডক িকংবা আনডক করা যােব উইেণার উপেরর 
অংেশর পােশর ধুসর জায়গািটেত + -ontrol double click  বযবহার কের।

টুলবার পিরবতরন করা

আপিন অেনক পদিতেতই টুলবার বযবহার করেত পােরন। েযমন: েকান আইকনগিল পদশরন করেব তা 
আপিন িঠক করেত পােরন িকংবা একিট নতুন টুলবার ৈতির করেত পােরন। 

েকান টুলবােরর পিরবতরেনর অপশনগেলা েদখেত চাইেল, টুলবােরর িনেচর তীর িচহিট বযবহার করন 
িকংবা টাইেটল বার বযবহার করন। 

Figure 6: পিরবতরন করার টুলবার।

িসেলেকড টুলবােরর আইকন পদশরন বা আড়াল করার জনয ডপ-ডাউন েমনু েথেক  Visible 
 Buttons অপশনিট িনবরাচন করন। পদিশরত আইকনগেলার নােমর পােশ একিট েচকমাকর আেছ। 

এই আইকনগেলােত িকক কের েসগেলা িনবরািচত বা অিনবরািচত করন। 
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রাইট িকক েমনুসমূহ
আপিন অেনেক েমনু ফাংশন পযারাগাফ, গািফক বা অনযনয অবেজেক রাইট িকক কেরই েপেত পােরন। 
এেত একিট কনেটকট েমনু চেল আেসেব। অেনক সময় কনেটকট েমনুিটই েকান ফাংশন পাওয়ায় 
দততম ও সহজতম পদিত। েকাথায় একিট ফাংশেনর েমনুবার আেছ েসই িবষেয় আপিন যিদ িনিশত না 
থােকন, তেব অেনক সময় রাইট-িকক কেরই তা খুেঁজ িনেত পােরন।   

নতুন ডকেুমণ েখালা
আপিন েবশ কেয়কিট পদিতেত ওওও েত নতুন, ফঁাকা ডকুেমণ খুলেত পােরন।

যিদ ওওও েখালা থােক িকন েকান ডকুেমণই চালু না থােক (যিদ আপিন সবগেলা ডকুেমণ বন কের 
েদন িকন েপাগামিট চালু রােখন), তেব একিট ওেয়লকাম িসন েদখােনা হয়। এই ওেয়লকাম িসেন 
সবগেলা টাইেপর ডকুেমেণর আইকন থােক, এেদর েয েকান একিট িকক কের েসই টাইেপর একিট 
ডকুেমণ খুলেত পােরন। এছাড়াও েটমেপট আইকেন িকক কের েটমেপট বযবহােরর মাধযেম একিট নতুন 
ডকুেমণ খুলেত পােরন। 

আপিন িনেচর েয েকান একিট পদিতেতও নতুন ডকুেমণ খুলেত পারেবন। যিদ ওওও েত একিট 
ডকুেমণ েখালা অবসায় থােক, তেব নতুন ডকুেমণিট একিট নতুন উইেণােত খুলেব।

•  > File New এ িগেয় ডকুেমেণর টাইপ িসেলক করন।

•  পধান টুলবাের  New বাটেনর পােশ তীরিচহিট বযবহার করন। এরপর ডপডাউন েমনু েথেক, 
ডকুেমেণর ধরণিট িসেলক করন।

• িক-েবােডর  +  Control N চাপুন

•  িবেশষ িকছু ধরেণর ডকুেমেণর জনয  > File Wizards বযবহার করন

আেগর েকান ডকুেমণ েখালা
যখন সব ডকুেমণ বন অবসায় থােক, তখন ওেয়লকাম িসনিট আেগ সংরিকত েকান ডকুেমণ েখালার 
একিট আইকন েদখায়।

এছাড়াও িনেচর পদিতগেলা বযবহার কের আপিন ডকুেমণ খুলেত পােরন। যিদ েকান ডকুেমণ ওওওেত 
তখন েখালা অবসায় থােক তেব, তেব িদতীয় ডকুেমণিট একিট নতুন উইেণােত খুলেব। 

•  >  File Open িকক করন।

• পধান টুলবাের Open বাটেন িকক করন।

• িক-েবােডর +Control O চাপ িদন।
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উপেরর েলখা পিতিট েকেত একিট ওেপন ডায়ালগ বক খুলেব। আপিন েয ফাইলিট খুলেত চান েসিট 
িসেলক করন, এবং তারপর  Open বাটেন িকক করন।

ওেপন ডায়ালগ বেক ফাইেলর টাইপ িনধরারণ কের িদেয় আপিন ফাইেলর িলস েছাট করেত পারেবন। 
েযমন: আপিন যিদ ফাইল টাইপ িহেসেব    Text documents িসেলক কেরন, তাহেল রাইটার 
খুলেত পাের এমন ডকুেমণগেলাই আপিন েদখেত পারেবন (ফাইলটাইপসমূহ হল . , . ,odt doc  
. )txt । আপিন যিদ েসডিশট িনবরাচন কেরন, তেব  . , . , ods xsl সহ অনযানয টাইপ েযগেলা 
কযাল খুেল েসগেলা েদখেত পােবন। 

ওেপনডকুেমণ ফরমযােট েসইভ করা একিট ফাইল খুলেত হেল ফাইেলর আইকেন ডাবল-িকক করেত 
হেব।

আপিন যিদ মাইেকাসফট অিফেসর ফাইল ফরমযাটগেলােক ওওও এর সােথ সংযুক কের েদন, তেব 
েসগেলােকও আপিন ডাবল-িকক কের খুলেত পারেবন।

Note মাইেকাসফট উইেণােজ ওওও এর ওেপন ও েসইভ এযাজ ডায়ালগ িকংবা 
মাইেকাসফট উইেণােজরিট বযবহার করা যােব।

ডকেুমণ সংরকণ
েকান ডকুেমণ েসইভ করেত হেল

১)  >  File Save িনবরাচন করন।

২)যখন  Save As ডায়ালগ বকিট আেস, তখন ফাইেলর নাম িলখুন এবং ফাইলটাইপ যাচাই 
কের িনন(যিদ পেয়াজন হয়)।

বতরমােন েয নামিট আেছ, েসই নােম ফাইল েসইভ করেত হেল   >  File Save বাছাই করন। এর 
ফেল েশষবার সংরিকত ফাইলিট নতুন কের রাইট হেব।

পাসওয়াডর িনরাপতা

েকান ডকুেমণ পাসওয়াডর ছাড়া েদখেত িদেত না চাইেল, েসভ এযাজ ডায়ালগ বেক অপশন িনবরাচন 
কের পাসওয়াডর পেবশ করােত হেব। এই অপশনিট েকবল ওেপনডকুেমণ ফরমযােট েসভ করেলই 
পাওয়া যােব িকংবা ওেপনঅিফস.অগর ১.  x ফরমযােট েসভ করেলই পাওয়া যােব।

1)   Save As ডায়ালগ বেক    Save with password েচকারকিটেত িকক করন, এরপর 
 Save এ িকক করন. তখন আপিন িনেচর উইেণািট েদখেত পােবন:
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2) Password ও Confirm িফেল একই পাসওয়াডর িলখুন এবং এরপর  OK িকক করন. 
যিদ পাসওয়াডর দইিট হবহ িমেল যায় তেব ডকুেমণিট পাসওয়াডর সংরিকত অবসায় েসভ হেব। 
যিদ পাসওয়াডর দইিট িমেল না যায়, তেব আপিন একই উইেণািট আবােরা েদখেত পােবন।

Note
পাসওয়ােডর কম কের পঁাচিট অকর থাকেত হেব। পঁাচিট অকর পেবশ করােনার 
আেগ পযরন   OK বাটনিট কাজ করেব না।

ওওও খুবই দঢ়ৃ একিট এনিকপশন পদিত বযবহার কের। ফেল পাসওয়াডর হািরেয় েফলেল ডকুেমেণর 
েলখা পুনরদার কের পায় অসমব হেয় পেড়।

সয়ংিকয়ভােব ডকুেমণ সংরকণ কের রাখা
ওওওেক আপিন সয়ংিকয়ভােব আপনার ফাইল সংরকণ করেত িদেত পােরন। িনেজর হােত সংরকণ 
পদিতর মত এই পদিতেতও আেগর সংরকেণর সবিকছু নতুন কের েলখা হেব। সয়ংিকয় এই পদিত 
কাযরকর করেত চাইেল:

১)  >  > /  > Tools Options Load Save General িনবরাচন করন।

3)  Save AutoRecovery information every িচিহত কের সমেয়র িবরিত 
িনধরারণ কের িদন।

ফাইেলর নাম পিরবতরন করা বা ফাুীইল মুেছ 
েফলা
ওওও ডায়ালগ বেকর মাধযেমই আপিন ফাইেলর নতুন নামকরণ করেত পােরন িকংবা ফাইলিট মুেছ 
িদেত পােরন। অবশয ডায়ালগ বেক আপিন ফাইল কিপ বা েপস করেত পারেবন না।
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ওেপন ও েসভ এযাজ ডায়ালগ বেকর বযবহার
আপিন ফাইল েখালা িকংবা সংরকেণর জনয ওেপনঅিফস.অেগরর ডায়ালগ বকিট িনবরাচন করেত পােরন 
িকংবা আপিন েয অপােরিটং িসেসমিট বযবহার করেছন েসিটর পদিত কােজ লাগােত পােরন। েকান 
ধরেণর ডায়ালগ বক ওেপনঅিফস.অগর বযবহার কের তা েদখেত:

১)T  >  > .  > ools Options OpenOffice org General িনবরাচন করন

4)  .  Use OpenOffice org dialogs েচকার বকিট বযবহার করন।

এই অংশটুকু ওেপনঅিফস.অেগরর ওেপন এযাণ েসভ এযাজ ডায়ালগ বকিট িনেয় আেলাচনা করেছ। 
িনেচর ছিবেত ওেপন এযাণ েসভ এযাজ ডায়ালগ বকিট েদখুন, ওেপন ডায়ালগ বকিটও েদখেত পায় 
একই রকম।

ওওও এর      Open and Save As ডায়ালগিটর উপেরর ডানিদেকর িতনিট বাটন বাম েথেক ডােন 
যথাকেম:

• িডেরেকিরর এক েলেভল উপের িনেয় যােব। 
• একিট নতুন েফালার ৈতির করেব।
• েমনু েদখােব।

Figure 7: OpenOffice.org Save As  ডায়ালগ বক, এখােন েসভ করার িকছু  
ফরমযাট েদখােনা হেচ
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েয সকল ওেপনঅিফস.অগর ডকুেমণগেলা এেকর অিধক ভাসরেন সংরিকত আেছ, েসগেলা খুলেত ডপ-
ডাউন বক েথেক িসেলক করন েকান ভাসরনিট আপিন িরড-অনিল েমােড খুলেত চান। মাইেকাসফট 
অিফস ডকুেমেণর জনয েকবল বতরমান ভাসরনিট েখালা যােব। 

  Files of type িফলিট বযবহার কের  িঠক করা যায় েকান টাইেপর ফাুীইল েখালা হেব িকংবা 
েকান ফরমযােট ফাইল সংরিকত হেব।

-  Read only েচকার বকিট েকবল মাত ফাইল পড়া িকংবা িপণ করার জনয ফাইল ওেপন কের। এর 
ফেল েবশিকছু টুলবার চেল যায় এবং েমনুর েবশিকছু অপশন অেকেজা হেয় পেড়। ফাংশন টুলবাের 
এিডট ফাইল নােম একিট বাটন থােক, েযিট এিডট করার জনয ফাইলিট খুেল।

ওেয়ব েথেক ইউআরএল বযবহার কের ফাইল েখালা সমব।

েনিভেগটর বযবহার করা
েনিভেগটর েকান ডকুেমেণর সবগেলা অবেজক পদশরন কের। েযমন: রাইটার এিট েহিডং, েটিবল, 
েটকট েফম, েনাট, গািফক, বুকমাকর ও অনযানয িজিনষ পদশরন কের।

Figure 8: েনিভেগটর

কযােল এিট িশট, েরঞ েনম, ডাটােবস েরঞ, গািফক, ডইং অবেজক অনযানয আইেটম পদশরন কের। 
ইমেপস ও ডেত এিট সাইড, ছিব ও অনযানয আইেটম পদশরন কের। 
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েনিভেগটর খুলেত চাইেল, এিটর   আইকেন িকক করন। এিট সযাণাডর টুলবাের পাওয়া যােব। 
অথবা  F5 চাপুন বা  > Edit Navigator চাপুন। আপিন পধান ওও উইেণার েয েকান পােশ 
নামােত পােরন িকংবা ভাসমান অবসােতও রাখেত পােরন। 

কযাটাগিরর তািলকা আড়াল করেত এবং েকবল টুলবারগেলা শীেষর পদশরন করেত,

   /List Box On Off আইকেন ( ) িকক করন। এই আইকেন আবােরা িকক করেল িলস বক 
পদিশরত হেব।

েনিভেগটর বযবহার কের সহেজ একিট ডকুেমণ নড়াচড়া করা যায় এবং এর িভতের আইেটম খুেঁজ েবর 
করা যায়:

• যখন েকান কযাটাগির তােত থােক অবেজেকর তািলকা পদশরন কের, তখন েসই অবেজকিটর 
নােম ডাবল-িকক করেল সরাসির অবেজকিট ডকুেমেণর েয সােন আেছ েসখােন চেল যােব। 
অবেজকগেলােক খুব সহেজই খুেঁজ পাওয়া যােব যিদ আপিন ৈতিরর সময় েসগেলার নামকরণ 
কের থােকন। 

আপিন যিদ েকান িনিদরষ কযাটাগিরর কেণণগেলা েদখেত চান তেব, কযাটাগিরিটেক হাইলাইট 
কের    Content View আইকেন িকক করন। এই আইকেন আবােরা িকক করার 
আগ পযরন, ঐ কযাটাগিরর অবেজকগেলাই পদশরন করেব।

•  আইকেন(েনিভেগটেরর উপের বাম েথেক িদতীয়) িকক করেল েনিভেগটর টুলবার 
পদশরন করেব। এখােনা আপিন েয েকান কযাটাগির বযবহার করেত পােরন এবং  Previous 
ও  Next আইকন বযবহার কের একিট আইেটম েথেক আেরকিটেত েযেত পােরন। এর মাধযেম 
বুকমাকর ইনেডক ইতযািদ আইেটম খুেঁজ েবর করা সহজ। আইকেনর নামগেলা ( টুলিটেপ 
পদিশরত) িসেলক করা কযাটাগিরর সােথ িমল েরেখ পিরবিতরত হয়। েযমন:  Next Graphic 
ও  Next Bookmark।

Figure 9: েনিভেগটর টুলবার

• ডকুেমেণর েকান িনিদরষ পাতায় েযেত চাইেল, পাতািটর নামার েনিভেগটেরর উপের বেক িলেখ 
রাখেত হেব
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অনযানয আইকনগেলােক িনেয় একটু পরীকা-িনরীকা করেল করেল তােদর ফাংশনগেলা ভাল কের লকয 
করা যােব। কেমােনেণর উপর িনভররশীল িকছু বযবহার রাইটার ও অনযানয কেমােনেণর অধযােয় 
পাওয়া যােব।

ডকুেমণ বন করা
েকান ডকুেমণ বন করেত চাইেল, িকক করন  > File Close।

এছাড়াও ডকুেমণ উইেণার   Close আইকেন িকক কেরও আপিন ডকুেমণিট বন করেত পােরন। 
বাটনিট িচেত (  Figure 10)র মত লাল রংেয়র হেব। 

যিদ একািধক ওও উইেণা েখালা থােক, তেব েসগেলােক িচেতর বাম পােশর উইেণার মত লাগেব। এই 
উইেণা বন করেলও অনযানয উইেণাগেলা িঠকই েখালা থাকেব। 

যিদ মাত একিট ওও উইেণা েখালা থােক, তেব এিটেক ডানপােশর সযামেলর মত লাগেব। লকয করেল 
েদখা যােব েয এখােন লাল রং এর  X এর িনেচ একিট কােলা েছাট  X রেয়েছ। েছাট এই  X িটেত িকক 
করেল ডকুেমণিট বন হেয় যায়, তেব ওেপন অিফস েখালা থােক। আর বড়িটেত িকক করেল ওেপন 
অিফস পুেরাপুির বন হেয় যায়।  

Figure 10. আইকন বন করা

যিদ ডকুেমণিট পিরবতরন করার পর েসইভ করা না হয়, তেব একিট েমেসজ বক েদখােন হয়। এখান 
েথেক আপিন িঠক করেত পােরন েয, আপিন েমেসজিট েসভ করেবন িক না।

• Save: ডকুেমণিট েসভ হেব এবং এরপের বন হেয় যােব। 

• Discard: ডকুেমিণ বন হেব এবং েশষবাের সংরকণ করার পর েথেক সবগেলা পিরবতরন বাদ 
যােব।

• Cancel: িকছুই হেব না। আবােরা আেগর ডকুেমণিটেত িফের আসেব।

Caution আপনার ডকুেমণিট সংরকণ না করেল সামিতক পিরবতরনগেলা হািরেয় যােব, 
এমনিক আপনার পুেরা ফাইলও মুেছ েযেত পাের।
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.  OpenOffice org বন করা
ওেপন অিফস.অগর পুেরাপুির বন কের িদেত চাইেল, িকক করন   >  File Exit অথবা সবরেশষ খুেল 
রাখা ডকুেমণিট ২৫ নমর েপইেজ েলখা পদিতর মত বন করন। 

যিদ সবগেলা ডকুেমণ েসভ করা  থােক, ওও সােথ সােথই বন হেয় যােব। যিদ েকান ডকুেমেণ 
পিরবতরন আনার পের েসইভ করা না হয়, তেব একিট সতকরবাতরা েদয়া হয়। "ডকুেমণ বন করা" 
অংেশর পদিত অবলমন কের আপিন আপনার পিরবতরনগেলা সংরকণ বা বািতল কের িদেত পােরন।  
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Chapter 2
  Getting Started with Writer

ওেপন অিফস . অগর  ওয়াডর পেসসর বযবহার



রাইটার কী
রাইটার হল OpenOffice.org (OOo) এর ওয়াডর পেসসর কেমােননট। একিট ওয়াডর পেসসের সাধারণত েযসব িফচার 
থােক (বানান পরীকণ, অিভধান, হাইেফন সংযুিককারক, সয়ংিকয় সংেশাধন, অনসনান ও পিতসাপন ,েলখায় ও সূচীপেত 
সয়ংিকয়ভােব েটিবল ৈতির, েমইল মাজর এবং অনান), েসগেলার বাইেরও রাইটার আরও িকছু গরতপূণর সিবধা েদয়।

 Templates• ও সাইল (Chapter 3)

 • শিকশালী পৃষা েল-আউট পদিত, যার মেধয রেয়েছ frames, columns এবং tables

 • গািফক, েসপডশীট এবং অনান বসসমূহ সিনেবশন ও সংেযাজন

 • িবল-ইন ডিয়ং টুল

 Master documents- • অেনকগেলা ডকেমনট ফাইল সমিনত কের একিট ডকেমনট ফাইল ৈতরী

 revision • এর সময় tracking পিরবতরন

 Database integration, bibliography database • সহ

 PDF • ফাইেল রপানর, বুকমাকর সহ (Chapter 10)

 • এবং আরও অেনক

Writer Guide এ এই িফচারগেলা  িনেয় আরও িবসািরত বলা হেয়েছ।

রাইটার ইনটারেফস
রাইটােরর মূল কাযরপিরসর -  Writer workspace েদখােনা হেয়েছ  িচত-১ এ। এর েমন ও টুলবার সমেকর ১ম চযাপাের 
(Introducing OpenOffice.org) সিবসাের বণরনা রেয়েছ। রাইটার ইনটারেফেসর অনান িফচারসমূহ মূলত এই 
চযাপাের আেলািচত হেয়েছ।

িচত-১ : Print Layout view েত রাইটােরর মূল কাযরপিরসর 
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সযাটাস বার

রাইটােরর Status bar-এ ডকেমনটিট সমেকর িবেশষ িকছু তথয থােক। এছাড়া OOo এর িকছু িফচার বযবহােরর 
সিবধাও এখােন পাওয়া যােব। বাম িদক েথেক ডান িদেক িনেচর অপশন গেলা থােক। 

Page number
কত ননর পৃষা এিডট করা হেচ এবং ডকেমনটিটেত েমাট কতগেলা পৃষা আেছ তা জানা যােব এখােন। 
একই ডকেমেনটর েকান িনিদরষ পৃষা বা িবেশষ বুকমােকর  সহেজই েযেত চাইেল নমর িলখা জায়গািটেত 
মাউস িদেয় ডবল িকক করেল একিট েছাট উইেনডা ওেপন হেব েযখােন পৃষা নমল িলখার জায়গািটেত েকান 
নমর িলখেল ঐ পৃষােত যাওয়া যােব । একই পদিতেত Heading, table, Graph, Bookmark, 
Hyperlink বা Note ওেপন করা যােব।

Page style
পৃষািটর সাইল জানা যােব এখােন। সাইল পিরবতরন করেত চাইেল ঐ িনিদরষ জায়গািটেত মাউেসর ডান 
বাটন  চাপেল  সাইল  পিরবতরেনর  অেনকগেলা  অপশন  পাওয়া  যােব  ।  সাইল  এিডট  করেত  চাইেল 
জায়গািটেত ডাবল িকক করেত হেব তাহেল এিডট করার উইেনডািট ওেপন হেব। 

Language
িসেলক করা অংশটুক েকান ভাষায় িলখা তা এখােন েদখা যায়,  এছাড়া েকান অনেচেদর উপর মাউেসর 
পেয়নটার রাখেলও এর ভাষা েদখা যােব  । এখােন মাউেসর ডান বাটন চাপেল ভাষা পিরবতরেনর অপশন 
পাওয়া যােব। ভাষা None িসেলক করেল বানান পরীকন বন থাকেব। 

Insert mode
িলখার েমাড Insert বা Overwrite এ পিরবতরন করা যােব এখােন। 

Selection mode
িলখা িসেলক করার েমাড পিরবতরেনর অপশন এিট । এখােন STD (Standard), EXT (Extend), ADD 
(Add) and BLK (Block) অপশন গেলা পাওয়া যােব । Shift+ Click করেল েযভােব িসেলক করা যায় 
EXT (Extend) অপশনিটও একই কাজ কের । েলখা  িনেয়  কাজ  করা অধযােয়  ADD (Add) and 
BLK (Block) সমেকর িবসিরত িলখা আেছ। 

Digital signature
ডকেমনটিটেত যিদ িডিজটাল সাকর থােক তেব অংশিটেত   িচহ েদখা যােব। িচহিটেত  ডাবল িকক 
করেল সাকরিট েদখা যােব । 

Section or object information
কাসরর যখন েকান অবেজেকর(েযমন ছিব) উপর থাকেব তখন েসিটর তেথয এই অংেশ েদখা যােব। Write 
Guide এ িবসািরত  জানেত  পারেবন।

View layout
View পিরবতরেনর  জন  এখােন  single  page,  side-by-side,  and  book  এই  িতনিট  েলআউট 
কেরেছ(িচত-২)। কােজর সিবধা মত েয েকান একিট েলআউট িসেলক করেত হয়। 
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িচত ২: View েলআউট: single, side-by-side, book.

Zoom
জুম েলেভল কমােনা বা বাড়ােনার অপশন এিট। মােঝর সাইডারিট ডােন বা বােম সিরেয় জুম কমােন বা 
বাড়ােনা যায়। একই কাজিট করা যােব + বা - বাটনিট বযবহার কের। পযােনলিটর উপর মাউেসর ডান বাটন 
িকক করেল আরও কেয়কিট অপশন পাওয়া যােব ,  ডাবল িকক করেল জুম ও েলআউট েসিটংস উইেনডা 
ওেপন হেব।
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ডকেমেনটর  view পিরবতরন
একিট ডকেমনট েক িবিভন আিঙেক েদখার জন রাইটাের রেয়েছ েবশ কেয়কিট উপায়ঃ Print Layout, Web Layout 
এবং Full Screen । 

Print Layout বা Web Layout বযবহােরর সময় সযাটাস বােরর Zoom পযােনলিট বযবহার করেত পারেবন। তেব 
Print Layout বযবহােরর সময় সযাটাস বােরর Layout পিরবতরেনর অপশনিটও বযবহার করা যায়। তাছাড়া View >> 
Zoom িসেলক করেল Zoom & View Layout উইেনডা ওেপন হেব েসখান েথেকও Zoom ও Layout অপশনগেলা 
বযবহার করা যােব (িচত-৩)। 

িচত- ৩: Zoom and View Layout অপশন

 

ডকেমনট িনেয় কাজ করা

নতুন  ডকেমনট  ৈতির
আপিন রাইটাের একিট নতুন ও ফঁাকা ডকেমনট ৈতির করেত পােরন কেয়কিট উপােয়ঃ
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•Control+N কী চাপনু। একিট নতুন ও ফঁাকা ডকেমনট খুেল যােব। যিদ এমন হয় েয আপিন আেগই একিট 

ডকেমনট খুেল েরেখেছন, েসেকেত নতুন ডকেমনটিট একিট নতুন উইেনডােত আিবভূরত হেব।

•File >> New >> Text Document এ যান। ফলাফল হেব আেগরিটর মতই।

•পধান টলুবার এর New বাটেন িকক করন।

 • File >> Wizards িসেলক করেল িবেশষ ধরেনর ফাইল ৈতরী করেত পারেবন ।

template েথেক ডকেমনট  ৈতির

      রাইটাের আপিন template বযবহার কের নতুন ডকেমনট ৈতির করেত পােরন। ধারাবািহক  ডকেমনট ৈতিরর   এর 

েকেত  template  িভিত িহেসেব ভূিমকা রােখ,  পিতিট ডকেমেনটর েল-আউট েযন একই রকম হয় তা িনিশত কের। 
উদাহরণসরপ, এই বই এর পিতিট চযাপার একই template এর উপর িভিত কের ৈতির হেয়েছ। যার জন সবগেলা 

চযাপারই েদখেত হেয়েছ একই রকম; তােদর headers এবং footers এক,সবখােন বযবহত ফনট এক এবং আরও 
অনান অেনক িকছুই একরকম।

দভরাগযবশত,সমূণর  নতুন একিট  OpenOffice.org  ইনটল করেল খুব েবিশ  template  পাওয়া যােবনা। তেব, 
ইনটেলশেন নতুন template েযাগ কের,তা নতুন ডকেমেনট বযবহার করা সমব। এর িবসািরত িববরণ পােবন ১২তম 
চযাপাের(Working with Templates)। ইনটারেনট েথেক ডাউনেলাড কের আপিন

েপেত পােরন পচুর template।

একবার আপনার system নতুন template েপেয় েগেলই,আপিন েসগেলার উপর িভিত কের ৈতির করেত পারেবন 
নতুন ডকেমনট, এজন আপনােক েযেত হেব  File  > New > Templates and Documents এ। 
একিট উইেনডা পদিশরত হেব েযখান েথেক আপিন আপনার ডকেমেনট বযবহােরর জন পছনমত একিট

template িনবরািচত করেত পােরন।

 িচত-৪ এ  পদিশরত  উদাহরেণ  েদখােনা  হেয়েছ,  My  Templates  েফালারিটেত  “book  ” নামক  একিট 

template।এিটেক িসেলক কের  Open িকক করা হেল,template  িটর িনধরািরত ফরমযাট অনযায়ী একিট নতুন 
ডকেমনট ৈতির হয়।
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 িচত-৪ . template েথেক ডকেমনট  ৈতির

ডকেমনট  সংরকণ

অনান ডকেমনট েযভােব সংরকণ কের থােকন,রাইটার ডকেমনট িঠক একই ভােব সংরকণ করেবন। িবসািরত তেথযর 
জন েদখুন ৩য় চযাপার (File Management in OpenOffice.org).

মাইেকাসফট  ওয়াড র   ডকেমনট  িহেসেব  সংরকণ

এমন  অেনেকর  সােথ  আপনার  ডকেমনট  েশয়ােরর  পেয়াজন  হেত  পাের  যারা  িকনা  OOo  বযবহােরর  পিরবেতর 

মাইেকাসফট ওয়াডর  বযবহার কেরন। মাইেকাসফট ওয়ােডরর অিধকাংশ সংসরেণই  OOo  ফাইল পড়া বা রাইট করা 
যায়না, যিদও আজকাল সহেজই িফলার পাওয়া যােচ। েসৌভাগযকেম, OOo েযেকান ওয়াডর ফাইল পড়েত িকংবা রাইট 

করেত পাের। একিট ডকেমনটেক মাইেকাসফট ওয়াডর ফাইল িহেসেব সংরকণ করেত হেল:

১)  পথেমই  আপনার  ডকেমনটিট  OOo  এর ফরমযাট(.odt)  িহেসেব  সংরকণ  কের  িনন।  তা  না  করেল,  সবরেশষ 
সংরকেণর পর যাই পিরবতরন করেবন তা শধুমাত ডকেমনটিটর মাইেকাসফট ওয়াডর সংসরেণ পদিশরত হেব।

২) এরপর File > Save As এ িকক করন। Save As নামক একিট উইেনডা পদিশরত হেব।  (িচত-৫)

৩)Save as type ডপ-ডাউন েমনিটেত, আপনার পেয়াজনমত ওয়াডর ফরমযাট এর ধরণ িনধরারণ কের 
Save িকক করন।
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এরপর আপিন ডকেমেনট যা িকছু পিরবতরন করেবন তা শধুমাত মাইেকাসফট ওয়াডর ডকেমনটিটেতই কাযরকর হেব। 
আসেল আপিন আপনার ডকেমনটিটর নামিটই েকবল পিরবতরন কেরেছন। এখন আপিন যিদ আপনার ডকেমনটিটর 
OOo সংসরণিটেত িফের িগেয় কাজ করেত চান,তেব আপনােক েসিট পুনরায় খুেল িনেত হেব।

ইিঙত OOo েত সংরিকত ডকেমনট  েক মাইেকাসফট ওয়াডর  ফাইল ফরমযােট  িডফল িহেসেব  েপেত 
চাইেল, Tools  > Options >  Load/Save  এ যান। িলস েথেক General   িসেলক 
করন। Default f i le format and ODF Settings িবভােগ Document Type 
এর িনেচ Text  Document  িনবরাচন করন, এরপর  Always save as  এর অধীেন, 
পছেনর ফাইল ফরমযাটিট িনবরািচত করন। আরও েদখুন “Choosing options for loading 
and saving documents , ” ৫ম চযাপাের (Setting up OpenOffice.org).

িচত- ৫. মাইেকাসফট ওয়াডর ফরমযােট ফাইল সংরকণ
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েলখা িনেয় কাজ করা 
রাইটাের েকান িকছু িলখেত েগেল সাধারণত েযসব কাজ করা হয়, েযমন- েলখার েকান অংশ িনবরািচত করা,কিপ,েপস বা 
সান পিরবতরন করা ইতযািদ কাজসমূহ অনান েপাগােম েলখা িনেয়  কাজ করার অনরপ। পাশাপািশ নয় এমন বসসমূহ 
িনবরাচন, অনেচদ দত সরােনা এবং ফরমযাট করা ছাড়াই েলখা েপস করা ইতযািদ  কাজ করার জন OOo েত রেয়েছ 
আরও িকছু সিবধাজনক উপায়।

পাশাপািশ  নয় এমন বসসমূহ   িনব রাচন  করা

পাশাপািশ নয় এমন বসসমূহ  িনবরাচন করার জন (িচত-৬) মাউস বযবহার কের:

১) েলখার পথম অংশটুক িনবরাচন করন।

২) Ctrl   কী েচেপ রাখুন এবং মাউস বযবহার কের েলখার পরবতরী অংশটুক িনবরাচন করন।

৩) যতবার পেয়াজন উপেরাক পিকয়ািট পুনরাবৃত করন।

৪) এখন আপিন িনবরািচত েলখা িনেয় কাজ করেত পােরন (কিপ করন, মুেছ েফলুন, সাইল পিরবতরন করন অথবা যা 

খুশী)।

টীকা মযািকনটশ বযবহারকারীগণ: যখনই এই চযাপাের Ctrl Key  বযবহােরর কথা বলা হেব, েসিটেক 
Command key ধের িনন।

পাশাপািশ নয় এমন বসসমূহেক কী-েবাডর বযবহার কের িনবরাচন করার জন :

১) েলখার পথম অংশটুক িনবরাচন করন। (কী-েবাডর দারা েলখা িনবরাচন সংকান আরও তথয জানেত, Help 
িবভােগ “Navigating and selecting with the keyboard  ” আেলাচনািট েদখনু।)

২) Shift+ F8 চাপনু। এর ফেল রাইটার “ADD  ” েমােড উপনীত হেব। সযাটাস বাের ADD শবিট   আিবভূরত 
হেব।

৩) েলখার পরবতরী অংেশর শরেত িগেয় িনবরাচন করার জন এযােরা কী বযবহার করন। Shift  কী েচেপ েরেখ 
েলখার পরবতরী অংশটুক িনবরাচন করন।

৪) যতবার পেয়াজন উপেরাক পিকয়ািট পনুরাবৃত করন।

৫) এখন আপিন িনবরািচত েলখা িনেয় কাজ করেত পােরন।

৬) এই েমাড েথেক েবর হেত হেল Esc চাপুন।
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লম বরাবর েলখা িনব রাচন  করা

েসস অথবা টযাব িদেয় পথৃক করা েলখা কলাম বরাবর িনবরাচন করার দরকার হেত পাের, েযমন েকান পৃষার মােঝ েলখা 
অনষান সূিচ। এভােব েলখা িনবরাচন করেত হেল িসেলকশন েমাড পিরবতরন করেত হেব।  Edit > Selection Mode > 
Block Area িসেলক করেত হেব। Alt+ Shift +F8 সটরকাট কী অথবা সযাটাস বাের মাউস িদেয় িকক কের BLK িসেলক 
করেত হেব । 

এবার মাউস বা কীেবাডর বযবহার কের উপেরর পদিত অনযায়ী লম বরাবর েলখা িসেলক করা যােব।
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Figure 11: Selecting a vertical 
block of text



েলখা cut, copy, এবং  paste করা

রাইটাের েলখা cut, copy, এবং  paste করা অনান অযাপিলেকশেন েযভােব করা হয় তারই অনরপ। এই 
কাজসমূহ করার জন আপিন মাউস অথবা কী-েবাডর বযবহার করেত পােরন।

Cut: Edit > Cut অথবা কী-েবাডর  শটরকাট Control+X িকংবা  টুলবার েথেক Cut আইকনিট 
বযবহার করন।

      Copy: Edit > Copy অথবা কী-েবাডর  শটরকাট Control+C িকংবা  টুলবার েথেক Copy   
আইকনিট বযবহার করন।           

Paste: Edit > Paste অথবা কী-েবাডর  শটরকাট Control+V  িকংবা Paste আইকনিট বযবহার 
করন।

যিদ আপিন শধুমাত Paste আইকনিট চােপন, তাহেল েলখািটর েযেকান ফরমযািটং (েযমন bold বা italics) বজায় 
থাকেব। েযই সােন েলখািট েপস করব তার চারপােশর ফরমযািটং অনযায়ী েলখািটেক ফরমযাট করেত চাইেল, Paste 
আইকেনর ডানিদেকর িতভুজিট িকক করন এবং েমন েথেক Unformatted text িনবরািচত করন (িচত-৭)।

িচত-৭: Paste েমন 

অনেচদ সম ূহ  দত সানানর

১) কাসরর েক অনেচেদর েযেকান সােন রাখনু।

২) Control কী েচেপ ধের রাখুনএবং তারপর  আপ-এযােরা অথবা ডাউন-এযােরা কী চাপুন।

এভােব আপনার ডকেমেনটর একিট অনেচদিটেক তার পূবরবতরী অনেচেদর আেগ অথবা পরবতরী অনেচেদর পের সরােনা 
যােব। একই সমেয় একািধক অনেচদ সরােত হেল, Control+arrow  কী চাপার পূেবর, সকল অনেচদ েথেক 
অনতপেক িকছু অংশ িনবরািচত কের িনন।

আপিন যিদ েসালািরস অপােরিটং িসেসম বযবহার কেরন, েসেকেত কী সমূেহর সংযুিক হেব : 
Control+AltGr+arrow ।

ইিঙত যিদ কখনও আপনার অনেচদ হঠাৎ কের এক সান েথেক আেরক সােন সের আেস,  তাহেল খুব 
সমবত আপিন ভুলকেম এেদর মধযকার েকান একিট কী-সংযুিক েচেপ েফেলিছেলন।
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েলখা  অনসনান , পিতসাপন  এবং ফরমযািটং  করা

রাইটাের রেয়েছ Find & Replace িফচার, যা ডকেমেনটর অভযনের  িনিদরষ েকান েলখা অনসনান পিকয়ািটেক 
একিট সয়ংিকয় বযবসায় রপানর কের। এর মাধযেম আপিন শব, শবসমিষ এবং বাকযাংশ অনসনান ও পিতসাপন করার 

সময় িনেমাক সিবধাসমূহ েপেত পােরন:

•  সষু ও িনভুরল উপােয় অনসনান পিকয়া চালােনার জন regular expressions (wildcards) বযবহার করন 

(Help িবভােগ িবসািরত েদখুন)।

• সিনিদরষ ফরমযিটং েকও অনসনান কের পিতসাপন করেত পােরন (আরও েবিশ তেথযর জন Writer Guide 
েদখুন)।

• অনেচদ রীিত বা ৈশলীেতও অনসনান ও পিতসাপন পিকয়া চালােনা সমব(আরও েবিশ তেথযর জন Writer  
Guide েদখনু)।

Find & Replace ডায়ালগ বকিট পদশরেনর জন (িচত-৮), কী-েবাডর শটরকাট Control+F বযবহার করন 

অথবা  Edit > Find & Replace িনবরাচন করন।

১) েলখার েয অংশিট খুঁেজ েবর করেত চান েসিটেক Search for ঘরিটেত িলখুন।

২) আেরকিট েলখা দারা েলখািটেক পিতসািপত করার জন, Replace with ঘরিটেত নতুন েলখািট টাইপ করন।

৩) আপিন িবিভন অপশন িনবরাচন করেত পােরন, েযমন  অকেরর ছঁাদ েমলােনা(Match case),সমূণর শব 

েমলােনা(Whole words only), অথবা একই ধরেনর শব খুঁেজ েবর করা। আরও অনান পছেনর জন িনেচ 
েদখুন।

৪) অনসনান পিকয়ার মানসমূহ িনধরািরত হেয় েগেল, Find িকক করন। আর েলখা পিতসাপেনর েকেত এর পিরবেতর 
Replace িকক করন।

 িচত-৮: Find & Replace ডায়ালগ বকিট পদশরন
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ইিঙত যিদ Find All  িকক কেরন, ডকমনটিটর যতখােন অনসননীয় েলখািট থাকেব,OOo সবগেলােক 
িনবরািচত করেব। একইভােব, Replace All  িকক করেল, OOo, িমেল যাওয়া পিতিট েলখােক 
পিতসািপত করেব। 

সতকরতা Replace All  বযবহােরর সময় সতকর থাকন; নয়েতা, আপিন কতগেলা হাসকর(এবং অতযন 
লজাজনক) ভুল কের সবিকছু েশষ েফলেত পােরন। Replace All দারা সংঘিটত ভুল 
সংেশাধেনর জন একিট একিট কের শব খুঁেজ েবর কের িঠক করেত হেত পাের। 

Special Character 

Special Character হল েসসব িবেশষ অকর েযগেলােক আদশর ইংেরজী কী-েবােডর পাওয়া যায়না। উদাহরণসরপ, 
© ¾ æ ç ñ ö ø ¢ এগেলা সব special character। special character েঢাকােত:

1) েলখার েযসােন অকরিট েপেত চান েসখােন কাসররিট রাখনু।

2)  Insert > Special Character এ িকক করন special character িবিশষ উইেনডািট েখালার 

জন (িচত-৯)।

3) েয অকরিট পেয়াজন েসিট িনবরাচন করন, পযরায়কেম, এরপর OK িকক করন। িনবরািচত অকরসমূহ িনেচ বামপাশরস 

ডায়ালগ বেক পদিশরত হেব। একিট অকর িনবরািচত করেল, েসিট তার সংখযাসূচক েকাডসহ িনেচ ডানপােশর পদিশরত হেব।

টীকা িবিভন ফেনট িবিভন রকম special character থােক। েকান িনিদরষ special character খুঁেজ না 
েপেল, ফনট পিরবতরন কের পুনরায় েচষা করন।

িচত-৯: Special Characters উইেনডা, েযখােন আপিন েঢাকােত পােরন  special characters।
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টীকা লক করন, িনবরািচত অকরসমূহ উইেনডার িনেচ বামপাশরস েকাণায় আিবভূরত হয়।

টযাব সপ ও ইনেডনট এর মান িনধ রারণ

অনভূিমক রলারিট আপনার িনধরািরত টযাব সপ এবং িডফল টযাব সপ, উভয়ই পদশরন কের থােক। পিরমােপর একক 
এবং িডফল টযাব সেপর িবসােরর মান িনধরারেণর জন, Tools > Options > OpenOffice.org 
Writer > General এ যান।

রলাের রাইট-িকক কের এককসমূেহর তািলকা খুেলও পিরমােপর একক এর মান িনধরারণ বা পিরবতরন করেত পােরন, 
িচত-১০ এ েযমনিট েদখােনা হেয়েছ। এেদর েকান একিটেত িকক কের রলারিটেক েসই একেক িনেয় যান।

িচত-১০: রলাের িডফল টযাব সপ

ডান ও বাম ইনেডেনটর মাঝামািঝ নয় রলােরর এমন একিট অংেশ ডাবল-িকক কের Paragraph ডায়ালগ বেকর 
Indents & Spacing পাতা খুলুন(িচত-১১)। টযাব সপ এর মানসমূহ সষুভােব িনধরারেণ, ডান ও বাম ইনেডেনটর 
মাঝামািঝ নয় রলােরর এমন একিট অংেশ ডাবল-িকক কের Paragraph ডায়ালগ বেকর Tabs পাতা খুলুন।
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বানান  পরীকণ

রাইটার বানান  পরীকেণর সিবধা িদেয় থােক। যা কীনা দ'ভােব বযবহার করা যায়:

AutoSpellcheck টাইপ করা পিতিট শব পরীকা কের েদেখ এবং ভুল বানােনর সকল শেবর িনেচ 
একিট তরিঙত লাল েরখা পদশরন কের। শবিট শদ করার সােথ সােথ েরখািট িমিলেয় যায়।

  ড কমেনট(বা েলখার িনবরািচত েকান অংেশ) পৃথকভােব বানান পরীকার জন, Spellcheck বাটনিট িকক 
করন। এিট পুেরা ডকেমনট অথবা িনবরািচত অংশটুক পরীকা করেব এবং ভুল বানােনর শব েপেল 
Spellcheck ডায়ালগ বেক তােদর পদশরন করেব।

বানান পরীককিটর আরও িকছু সিবধা িনেচ েদখােনা হল:

• আপিন Spellcheck ডায়ালগ বকিটেত dictionary বা অিভধানিটর ভাষা পিরবতরন কের িনেত 

পােরন(উদাহরণসরপ, সযািনশ, ফরাসী িকংবা জামরান ভাষায়) ।

• আপিন চাইেল অিভধােন েকান শব েযাগ কের িনেত পােরন। Spellcheck ডায়ালগ বেক Add িকক করন এবং 
েযই অিভধােন সংযুক করেবন তা েবেছ িনন।

• Spellcheck টুলিটর Options ডায়ালগিটেত িবিভন রকেমর অেনক অপশন পাওয়া যায়, েযমন বড় হােতর 

অকের েলখা শব িকংবা সংখযািবিশষ শব পরীকা করেব কীনা। আপিন সিনবরািচত অিভধানেক িনয়নণও করেত পারেবন, 
অথরাৎ, অিভধান সংযুককরণ বা তুেল েনয়া, এবং অিভধােন েকান শব সংযুককরণ বা তুেল েনয়া।

• Paragraph Styles ডায়ালগ বেকর Font পাতায়, এক একিট অনেচদ(ডকেমেনটর বাকী অংশ েথেক িভন) 
েকান ভাষায় পরীিকত হেব তা িনধরারণ কের িদেত পারেবন। আরও তেথযর জন Writer Guide এ ৭ম চযাপার 

(Working with Styles) েদখুন।
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Language Tool বযবহার  করা 
একিট ডকেমেনট যিদ একািধক ভাষা বযবহার করা হয় তেব ওেপন অিফেস এমন িকছু টুল আেছ েযগেলা বযবহার কের 
এধরেনর কােজ আপিন িবেশষ িকছু সিবধা েপেত পােরন।

সমূনর ডকেমেনট, েকান িবেশষ পযারাগােফ অথবা িনিদরষ েকান শব বা অেকেরর জন ভাষা িনধরারন কের েদয়া যায়। 
ওেপন অিফেসর আেগর ভাসরনগেলা েথেক এই ভাসরেন ভাষা সংকান কাজ গেলা খুব সহেজ করা যায়। েমউন েমনেত 
Language নােম একিট অপশন যুক করা হেয়েছ। 

েমইন েমনর Tools >> Languages এ নতুন এ অপশনগেলা পাওয়া যােব(িচত-১২)। 

Languages েমন েথেক িনেচর সিবধা গেলা পাওয়া যােব। 

• For Selections: িসেলক করা অংশটুক েকান িবেশষ ভাষায় পিরবতরন করেত চাইেল এই অপশনিট বযবহার 
করেত হেব। 

• For Paragraphs: কাসররিট েযখােন রেয়েছ েসই পযারাগাফিটর ভাষা পিরবতেনর জন এিট িসেলক করন। 

• For All  Text: এিট বযবহার কের সমূণর ডকেমনটিটর ভাষা পিরবতরন করা যােব । 

     Tools > Options > Language Settings > Languages েথেকও সমূণর ডকেমনটিটর ভাষা 
পিরবতরন করা যােব।  Default languages for documents িবভাগ েথেক এিট পিরবতরন করা যায়(িচত-১৩)।
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সতকরতা Default languages for documents েথেক ভাষা পিরবসরন করা হেল পরবিতর 
সকল ডকেমেনটর জনঐ ভাষা িনধরািরত হেয় যােব। তাই শধুমাত এই ডকেমনটিটর জনই যিদ 
ভাষািট বযবহার করেত চান তেব For the current document only েলখািটর 
পােশ িটক িচহ িদেত হেব। 

েকান ভাষায় েলখা হেচ তা িনেচর টাস বাের েদখা যায়। বানান পরীকেনর জন ভাষা িনবরাচন করা জররী। ভাষা যিদ 
None িসেলক করা হয় তেব বানান পরীকন বন থাকেব । এিট িসেলক করা যায় েকান ওেয়ব সাইেটর িঠকানা অথবা েকান 
পগািমং সংেকত িলখার সময়। 

AutoCorrect বযবহার 

রাইটােরর AutoCorrect িকয়ািটর, সচরাচর বানােন অথবা টাইপ করেত েযসব ভুল হয় তার একিট লমা তািলকা 

আেছ, েযসব এিট সয়ংিকয়ভােব সংেশাধন কের। উদাহরণসরপ, hte  “ ” পিরবিতরত হেয় “the  ” হেব। 
AutoCorrect ডায়ালগ বক খুলেত Tools > AutoCorrect িনবরাচন করন। েসখােন েকান শবসমিষ 

কীভােব সংেশাধন হেব তা িনধরারণ কের িদেত পারেবন। েবশীরভাগ েকেত, িডফল মানগেলাই যেথষ থােক।

ইিঙত সাভািবক অবসায় AutoCorrect এমিনই সচল থােক। এেক িনশল করার জন, Format > 
AutoFormat > While Typing এর েচকবকিটর িনবরাচন উিঠেয় িনন।

• েকান সিনিদরষ বানান পিতসাপন হেত রাইটারেক িবরত রাখেত,Tools > AutoCorrect > Replace এ 
িগেয়, শব-েজাড়িটেক িচিহত কের Delete িকক করন।

• নতুন েকান বানান সংেশাধন সংেযাজন করেত, Replace and With বেক েসিট িলখুন এবং  New িকক 
করন।

• AutoCorrect এর কাযরকম সষুভােব সমন করেত ডায়ালগ বকিটর িবিভন পাতায় অনান ৈবিচতযপূণর অপশন 
েদখুন। 

ইিঙত AutoCorrect েক েলখার মেধয special characters েঢাকােনার দত উপায় িহেসেব বযবহার 
করা যায়। উদাহরণসরপ, (c)  সংেশািধত হেয় © হেয় যােব। আপনার িনজস special 
character সমূহও সংেযাজন করেত পােরন।

Word Completion বযবহার

যিদ Word Completion সচল থােক, তাহেল আপিন েয শব িলখেত চােচন রাইটার তা বুঝেত েচষা কের এবং 
আপনার কােছ শবিট সমূণর করার পসাব রােখ। পসাবিট গহণীয় হেল, Enter চাপনু। নয়েতা েলখা চািলেয় যান।

ইিঙত অেনেকই Word Completion বযবহার করেত চান না। আপিন যিদ বযবহাের অিনচুক হন, 
Tools > AutoCorrect > Word Completion িনবরাচন করন এবং Enable 
Word Completion এর েচকবকিট অিনবরাচন করন।
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আপিন আপনার word completion েক সিনবরািচত কের িনেত পােরন Tools > AutoCorrect > 
Word Completion পাতা েথেক:

• সীকৃত শেবর েশেষ সয়ংিকয়ভােব একিট ফঁাকা সান সংেযাজন।

• আপনার টাইপকৃত েলখািট সমূণর না কের পসািবত শবিটেক ইিঙত িহেসেব েদখােনা (শেবর উপর িদেয় েভেস 
থাকা)।

• word completion এর জন মেন রাখা শবগেলার সেবরাচ সংখযা পিরবতরন এবং মেন রাখা শবগেলার মােঝ 
কুদতম শবিটর ৈদঘরয পিরবতরন।

• word completion তািলকা েথেক িনিদরষ অনভুরিক মুেছ েফলা।

• েযই কী এর মাধযেম পসািবত অনভুরিকিট গহণ করা হয় েসিট পিরবতরন অপশনসমূহ হল ডান— -এযােরা কী, End  কী, 
Return (Enter) কী, এবং েসস বার।

টীকা  word completion সয়ংিকয়ভােব তখনই কাজ করেব যখন আপিন িদতীয়বােরর মত শবিট 
ডকমেনট িলখেবন।

AutoText বযবহার 

AutoText বযবহার কের একিট কী-সংযুিকর জন িনিদরষ েকান েলখা, েটিবল, গািফক এবং অনান বস িনধরারণ কের 

িদেত পারেবন। উদাহরণসরপ, পিতবার “Senior Management  ” বাকযাংশিট েলখার েচেয়, শধুমাত “sm” 
িলখুন এবং  F3 চাপনু। অথবা একিট ফরমযাটকৃত টীকা (এই পাতায় েযমনিট রেয়েছ) AutoText িহেসেব সংরকণ 
কের রাখেত পােরন এবং এরপর টীকািটর েকান কিপ েলখায় েঢাকােত টীকার নামিট িলখুন এবং F3 চাপনু।

একিট AutoText শটরকােটর জন েকান েলখা িনধরারণ করেত চাইেল:

১) আপনার ডকমেনট েলখািট িলেখ িনন।

২) েলখািট িনবরাচন কের িনন যােত েসিট িচিহত হয়।.

৩) Edit > AutoText িনবরািচত করন (অথবা Control+F3 চাপনু)।

৪) আপনার শটরকাটিটর জন একিট নাম িদেয় িনন। রাইটার পরামশর িদেব এক অকর িবিশষ শটরকাট রাখার জন, যা 
িকনা আপিন পিরবতরন কের িনেত পারেবন।

৫) ডানপােশর AutoText বাটনিট িকক করন এবং েমন েথেক New (text only) িনবরািচত কের িনন।

৬) ডকমেনট িফের আসেত Close িকক করন।

ইিঙত যিদ AutoText এর অধীেন শধুমাত Import বাটনিট থােক, তাহেল হয় আপিন আপনার 
AutoText এর জন েকান নাম েদনিন অথবা ডকমেনট েকান েলখাই িনবরািচত হয়িন।

AutoText অতযন শিকশালী ভূিমকা রােখ যখন িফল(fields) এর জন িনধরািরত হয়।আরও তেথযর জন Writer  
Guide এ ১৪তম চযাপার (Working with Fields)  েদখুন। 
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ডযাশ  িচহ ও িবরিতহীন  েসস েঢাকােনা

Special Characters উইেনডা বা by AutoCorrect বযবহার কের আপিন েলখায় ডযাশ িচহ েঢাকােত পােরন। 
AutoCorrect সমেকর আরও জানেত, ৫ম চযাপাের (Setting up OpenOffice.org) Controlling“  
OOO s AutoCorrect functions  ’ ” এবং এই চযাপাের “”AutoCorrect বযবহার  েদখনু। 

    – হল এন-ডযাশ(en-dash); অথরাৎ, ডযাশ িচহিট ,আপিন েয ফনটিট বযবহার করেছন তােত “n  ” অকেরর েয 

পশসতা, তার সমান। এিট U+2013 ( Special Characters উইেনডােত General Punctuation 
িবভােগ সল কের নামুন)। AutoCorrect বযবহার কের এন-ডযাশ বসােত িলখুন: অনত একিট অকর, একিট 

েসস, দিট হাইেফন, আেরকিট েসস, এবং অনতপেক আেরকিট অকর, এরপর একিট েসস। হাইেফন দিট 
একিট এন-ডযাশ দারা পিতসািপত হেব।

— হল এম-ডযাশ(en-dash); অথরাৎ, ডযাশ িচহিট ,আপিন েয ফনটিট বযবহার করেছন তােত “m  ” অকেরর েয 
পশসতা, তার সমান। এিট U+2014. AutoCorrect বযবহার কের এেক বসােত িলখুন: অনত একিট 

অকর, দিট হাইেফন, এবং অনতপেক আেরকিট অকর, এরপর একিট েসস। হাইেফন দিট একিট এম-ডযাশ 
দারা পিতসািপত হেব।

িবরিতহীন েসস েঢাকােত হেল (অকরগেলা একসােথ রাখেত, উদাহরণসরপ েটিলেফান নামােরর েকেত), কী-েবােডর 
Control+Space চাপনু।

েলখা  ফরমযাট  করা

Styles বযবহার

রাইটারেক দকতার সােথ বযবহার করেত Styles েকনীয় ভূিমকা রােখ। Styles আপনােক সহেজ ও সঙিতপূণরভােব 
ডকমনট ফরমযাট করেত এবং সবরিনম পেচষায় ফরমযােট সকম কের থােক। style হল ফরমযাটকৃত অপশনসমূেহর 

নামযুক সমিষ। রাইটাের িবিভন উপাদান, েযমন অনেচদ, পাতা, েফম, এবং তািলকা, ইতযািদর জন িবিভন style 
রেয়েছ, । styles এর সিবধা সংকান তথয জানেত, এবং কী কের তােদর বযবহার করেত হয় জানেত, বইেয়র ১৩তম 

চযাপার (Working with Styles) েদখুন। Writer Guide এ Styles এর বযবহার সমেকর সিবসাের রেয়েছ 
৬ষ চযাপার (Introduction to Styles) এবং ৭ম চযাপার (Working with Styles) এ।

অনেচদ  ফরমযািটং

ফরমযািটং টুলবােরর িবিভন বাটন বযবহার কের আপিন অনেচদসমূেহ িবিভন ফরমযাট পেয়াগ করেত পারেবন। িচত-১৪ এ 
েদখােনা হেয়েছ ফরমযািটং টুলবারিট একিট ভাসমান টলুবার, েযিট শধুমাত অনেচদ ফরমযািটং এর বাটনসমূহ েদখােনার 
জন সিনবরািচত হেয়েছ।
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ইিঙত অনেচদ, সহেস ফরমযাট করার েচেয় paragraph styles বযবহার করা অিধকতর িনরাপদ, 
িবেশষত দীঘর ও সীকৃত ডকেমেনটর েকেত।

1  Open Styles and  5  Align Right 10  Numbering On/Off
    Formatting window 6  Justified 11  Bullets On/Off
2  Apply Style 7  Line Spacing: 1 12  Decrease Indent
3  Align Left 8  Line Spacing: 1.5 13  Increase Indent
4  Centered 9  Line Spacing: 2 14  Paragraph format dialog

িচত-১৪: ফরমযািটং টুলবার, অনেচদ ফরমযািটং এর বাটনসমূহ েদখােনা হেয়েছ

িচত-১৫ এ িবিভন ভােব েলখােক সািরবদ করার জন িবিভন অযালাইনেমনট অপশনসমূহ েদখােনা হল।

িচত-১৫:  েলখার িবিভন অযালাইনেমনট অপশনসমূহ

অকর ফরমযাট  করা

ফরমযািটং টুলবােরর িবিভন বাটন বযবহার কের আপিন িভন িভন অকের িভন িভন ফরমযাট পেয়াগ করেত পারেবন। িচত-
১৬ এ েদখােনা হেয়েছ ফরমযািটং টুলবারিট একিট ভাসমান টুলবার, েযিট শধুমাত অকর  ফরমযািটং এর বাটনসমূহ 
েদখােনার জন সিনবরািচত হেয়েছ।

ইিঙত অকরসমূহ, সহেস ফরমযাট করার েচেয় character styles বযবহার করা অিধকতর িনরাপদ ও 
অনকল। 
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1 Open Styles and  5 Bold 10 Increase Font 15 Open Character
   Formatting window 6 Italic 11 Reduce Font      Format dialog
2 Apply Style 7 Underline 12 Font Color

3 Font Name 8 Superscript 13 Highlighting

4 Font Size 9 Subscript 14 Background Color

িচত-১৬ : ফরমযািটং টুলবার, অকরসমূহ ফরমযািটং এর বাটনসমূহ েদখােনা হেয়েছ

ইিঙত সহেস কৃত ফরমযাট তুেল িনেত, েলখািট িনবরাচন করন এবং Format > Default 
Formatting িকক করন, পপ-আপ েমন েথেক রাইট িকক কের Default Formatt ing 
িনবরাচন কের িনন।

সয়ংিকয়ভােব  ফরমযাট  করা

AutoCorrect ডায়ালেগর অপশন পাতায় (Tools > AutoCorrect > Options) কৃত বাছাই 

অনসাের, আপিন ডকমেনটর িবিভন অংশ সয়ংিকয়ভােব ফরমযাট করােত রাইটারেক িনযুক করেত পােরন। 

ইিঙত যিদ আপনার ডকেমেনট অপতযািশত ফরমযািটং লক কেরন, কারণ খুঁেজ েবর করার জন এটাই 
সবরপথম সান।

সচরাচর েযসব অপতযািশত ফরমযািটং পিরবতরন নজের পেড়:

• অনভূিমক েরখা। আপিন যিদ ৩ বা তেতািধক  হাইেফন (---), আনডারেসার(___) বা সমান িচহ (===), একিট 

লাইেন িলেখ থােকন এরপর Enter চােপন, অনেচদিট, পৃষািটর সমান পশস একিট অনভূিমক েরখা দারা পিতসািপত 
হওেব। েরখািট আসেল পূবরবতরী অনেচেদর িনেচর িকনারা। 

• সংখযা বা সংেকত দারা িচিহত তািলকা। সংেকত দারা িচিহত একিট তািলকা ৈতির হয় যখন আপিন অনেচেদর 
শরেতই একিট হাইেফন (-), তারকা িচহ (*), বা েযাগ িচহ (+), িলেখ থােকন একিট েসস বা টযাব িদেয়। সংখযা দারা 

িচিহত একিট তািলকা ৈতির হয় যখন আপিন অনেচেদর শরেতই একিট সংখযা িলেখন এই িবরিত িচহিট (.) িদেয়, এবং 
তারপরই েসস বা টযাব চােপন। সংখযা দারা িচিহত বযবসািট েকবলমাত, Default, Text body অথবা Text 
body indent paragraph styles   দারা ফরমযাটকৃত অনেচেদর েকেতই পেয়াগ সমব। 

সয়ংিকয় এই ফরমযািটং বযবসা সচল বা িনশল করেত, Format > AutoFormat এ যান এবং সাবেমন েথেক 
আইেটমসমূহ িনবরাচন করন অথবা মুেছ েফলুন।

সংখযা  বা সংেকত  দারা  িচিহত  তািলকা  ৈতির
সংখযা বা সংেকত দারা িচিহত তািলকা ৈতির করার েবশ িকছু উপায় রেয়েছ:

• সয়ংিকয় ফরমযািটং বযবসা বযবহার করন, উপের উেলিখত বণরনা অনযায়ী।
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• list (numbering) styles বযবহার করন, Writer Guide এর ৭ম চযাপােরর (Working with Styles) বণরনা 
অনসাের।

• অনেচদ ফরমযািটং টুলবােরর উপর েথেক Numbering and Bullets আইকনিট বযবহার করন on the 
(িচত-৯ েদখনু)। এই পদিতিট এখােন বিণরত হল:

সংখযা বা সংেকত দারা িচিহত তািলকা ৈতির করেত, তািলকা েথেক অনেচদিট িনবরাচন করন, এরপর টুলবােরর উপর 
েথেক উপযুক আইকনিট িকক করন।

টীকা আপিন আপনার তথয আেগ িলেখ সংখযা বা সংেকত দারা িচিহত করেবন নািক েলখার সময়ই 
বযবসািট পেয়াগ করেবন, েসিট আপনার বযিকগত পছন।

Bullets and Numbering ট ুলবার  বযবহার
Bullets and Numbering টুলবােরর উপেরর বাটনসমূহ বযবহার কের আপিন সংিমিশত(nested) তািলকা ৈতির করেত 
পােরন (েযখােন তািলকার এক বা একািধক আইেটেমর িনেচ উপ-তািলকা আেছ, আউটলাইেনর মত) (িচত-১৭)।আপিন 
চাইেল আইেটমসমূহ েক উপের উঠােত বা িনেচ নামােত পােরন  অথবা উপেকন বানােত পােরন,  এমনিক সংেকেতর 

িচহিটও পােল িদেত পােরন। টুলবার েদখেত View > Toolbars > Bullets and Numbering এ 
যান।

1  Bullets On/Off   8  Insert Unnumbered Entry
2  Numbering On/Off   9  Move Up
3  Numbering Off 10  Move Down
4  Up One Level 11  Move Up with Subpoints
5  Down One Level 12  Move Down with Subpoints
6  Move Up (One Level) with Subpoints 13  Restart Numbering
7  Move Down (One Level) with Subpoints 14  Bullets and Numbering

িচত-১৭: Bullets and Numbering টুলবার

শেব  হাইেফন  য ুক করা

শেব সয়ংিকয়ভােব হাইেফন সংযুিককারক েক সচল বা িনশল করেত:

১) Styles and Formatting উইেনডা খুলেত F11 চাপনু (িচত-১৮)। 

২) Paragraph Styles পাতায় Styles and Formatting উইেনডােত, তািলকা েথেক Default এর উপর 
রাইট িকক করনএবং Modify িনবরাচন করন।
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িচত-১৮: িডফল সাইল পিরবতরন

৩) Paragraph Style ডায়ালেগ,Text Flow পাতায় যান (িচত-১৯ েদখুন)।

৪) Hyphenation এর িনেচ, Automatically বামপােশর বেক িনবরাচন কের িনন বা তুেল িনন। সংরকণ 
করেত OK িকক করন।

টীকা িডফল paragraph style এর েকেত hyphenation সচল থাকেল িডফল paragraph 
style এর অনান সকল অনেচেদ এর পভাব পড়েব। আপিন পৃথক পৃথক ভােব পিরবতরন কের 
িনেল আর েকান সমসা হেবনা; উদাহরণসরপ, আপিন িনশই চােবন না েলখার িশেরানােম 
হাইেফন যুক েহাক। িডফল ছাড়া অনান েকেত এই পভাব পড়েব না।

িচত-১৯: hyphenation সচল করা

hyphenation এর জন দরকারী মানসমূহ িনধরারেণ Tools > Options > Language Settings > 
Writing Aids এও েযেত পােরন। Options এ, ডায়ালগিটর িনমভােগ, hyphenation মান িনধরারেণ সল কের 
িনেচ নামুন (িচত-২০ এ েদখনু)।

িচত-১৫:  hyphenation অপশেনর মান িনধরারণ
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টীকা Writing Aids ডায়ালেগ িনধরািরত Hyphenation অপশনসমূহ একমাত তখনই কাযরকর হয় যখন 
hyphenation, paragraph styles এর মাধযেম সচল হয়।

Writing Aids ডায়ালেগ “characters before line break  ” এবং “characters after line 
break  ” এর জন বাছাই,  paragraphs styles এর “characters at line end  ” এবং 
“characters at line begin  ” এর বাছাই েক অগাহ কের। এিট একিট েপাগাম তিট।

শেবর মাঝখােন শতরাধীন হাইেফন বসােত  Control+minus sign চাপুন। শবিট এই অবসােন হাইেফনযুক হেব 
যখন তা লাইেনর েশষ পান হেব। এমনিক এই অনেচেদর জন সয়ংিকয় Hyphenation িনশল করা থাকেলও।

িবরিতহীন হাইেফন বসােত  Control+Shift+minus sign চাপনু।

পিরবতরন  বা িতল  করা অথবা প ুনরায়  করা
সবরেশষ সািধত পিরবতরনিট বািতল করেত  Control+Z চাপুন অথবা সযানডাডর টুলবােরর উপের Undo আইকনিট 

 িকক করন, কংবা েমন বার েথেক Edit > Undo িনবরাচন করন। 

Edit েমন েথেক সবরেশষ সািধত পিরবতরনিট েদখেত পােরন েযিট বািতল করা সমব, িচত-২১ এর মত।

িচত-২১: Edit > Undo সবরেশষ সািধত 
িকয়া

বািতল করা যােব এমন সমস পিরবতরেনর তািলকা েপেত Undo আইকনিটর ডানপােশর েছাট িতভুজিটেত িকক করন 
(িচত-২২). আপিন চাইেল একািধক পিরবতরন িনবরািচত কের একই সমেয় তােদর বািতল করেত পারেবন।
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িচত-২২: বািতল সমব এমন সব পিরবতরেনর তািলকা

পিরবতরনসমূহ বািতেলর পর, Redo সচল হেয় যায়। একিট পিরবতরন পুনরায় িফিরেয় আনেত, Edit > Redo 
িনবরাচন করন, বা Control+Y চাপনু বা Redo icon  িকক করন। Undo এর মতই, েযসব পিরবতরন 

পুনরায় পেয়াগ সমব তােদর তািলকা েপেত, তীর িচেহর ডানপােশর িতভুজিটেত িকক করন।

OpenOffice.org দারা মেন রাখা পিরবতরন সংখযািট পিরবতরন করেত চাইেল, Tools > Options > 
OpenOffice.org > Memory িনবরাচন করনএবং Undo number of steps পিরবতরন করন। েখয়াল 
করন, OOo েক অিধক পিরবতরন মেন রাখেত বলা মােন কিমউটােরর অিধক েমমির বযবহার করা।  

পৃষা ফরমযাট  করা

আপনার পৃষার েল-আউট িনয়নণ করার জন রাইটার েবশ িকছু সিবধা িদেয় থােক: 

• Page styles

• Columns

• Frames

• Tables

• Sections

িবসািরত জানেত, Writer Guide এ ৪থর চযাপার (Formatting Pages) েদখুন।

ইিঙত পৃষার েল-আউট সাধারণত সহজ হয় যিদ আপিন েলখা, বস, েটিবল, এবং েসকশন সীমানা 
Tools > Options > OpenOffice.org > Appearance এ, এবং অনেচেদর 
েশষ সীমা, টযাব, িবরিতসমূহ, এবং অনান বসসমূহেক Tools > Options > 
OpenOffice.org Writer > Formatting Aids এ পদশরন কের থােকন।
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েকান েল-আউট পদিত  বাছাই  করব?

েশষ পযরন ডকমনটিট েদখেত েকমন হেব এবং তােত কী ধরেণর তথযািদ থাকেব তার উপর িভিত কের,  সেবরাৎকৃষ েল-
আউটিট িভন হেয় থােক। এখােন িকছু উদাহরণ েদখােনা হল।

এই বযবহািরক গাইডিটর মত একিট বইেয়র েকেত, েযখােন 
েলখা রেয়েছ একিট কলােম, সােথ পাশরেলখা ছাড়া িকছু িচত 
এবং আরও িকছু বণরনাসহ িচত, েসেকেত মূল েল-আউট 
িহেসেব page styles এবং পেয়াজনমত বণরনামূলক েলখার 
পােশ িচত বসােনার জন েটিবল বযবহার করন।

সূচী অথবা অনান ডকেমেনটর েকেত, েযখােন েলখা দিট 
কলােম থােক এবং েলখার ধারাবািহকতা পযরায়কেম বামপাশরস 
কলাম েথেক ডানপােশরর কলােম এবং এরপর পরবতরী পৃষায় 
অগসর হয়,  (যােক বেল েলখার “snaking 
columns ),  ” েসেকেত বযবহার করন page styles 
(দই কলাম িনেয়)। যিদ ডকমনটিটর িশেরানােমর (পথম 
পৃষায়) বযািপ পুেরা পাতা জুেড় হয়, তেব এেক একক কলাম 
িবিশষ েলখায় জুেড় িদন।
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জিটল েল-আউট িবিশষ সংবাদ-িবজিপর জন, েযখােন 

এক পৃষায় দই বা তেতািধক কলাম থােক, িকছু পবন 
এক পৃষা েথেক িকছু পৃষা পের আেরক সােন অগসর হেয় 
থােক, েসেকেত মূল েল-আউট িহেসেব page styles 
বযবহার করন। পবনগেলােক সংযুক কাঠােমােত রাখুন 
এবং দরকার হেল গািফক েক পৃষার েকান সায়ী অবসােন 
িসর রাখুন।

েকান ডকমেনট শবাবলী ও  তােদর অনবাদ েক পাশাপািশ 
রাখেত হেল (েদখেত কলােমর মত লাগেব), আইেটমগেলা েক 
সািরবদ করার জন একিট েটিবল বযবহার করন যােত কের 
আপিন উভয় কলােমই  িলখেত পােরন।

Header ও Footer ৈতির

েহডার হল পৃষার এেকবাের উপিরভােগর অঞলিট। পৃষার এেকবাের িনেচর অঞলিটেক বেল ফুটার। িবিভন তথয, েযমন 
পৃষা নমরেক েহডার বা ফুটার িহেসেব সিনিবষ করা হেল , তাহেল পিতিট পৃষা েসই রীিতেতই পদিশরত হেব।

েহডার েঢাকােত চাইেল, Insert > Header > Default(বা page style,িডফল না হেল) িকক করন, 
িচত-২৩ এর মত।
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িচত-২৩: েহডার ও ফুটার িলখা 

পায়ই, অনান তথযািদ েযমন চযাপার বা ডকমেনটর িশেরানাম, েহডার বা ফুটার িহেসেব িদেয় েদয়া হয়।  এই 
আইেটমগেলা সবেচেয় ভােলা সংযুক হয় িফল িহেসেব। ফেল, েকান িকছু পিরবিতরত হেল েহডার ও ফুটার সয়ংিকয়ভােব 

পিরবিতরত হেয় যায়। এখােন খুব পিরিচত একিট উদাহরণ েদখােনা হল:

ডকেমেনটর িশেরানামিটেক েহডার িহেসেব েঢাকােত চাইেল:

১) Fi le > Properties > Descript ion িকক করনএবং ডকেমনটিটর জন একিট িশেরানাম বসান।

২) একিট েহডার সংযুক করন (Insert > Header > Default)।

৩) পৃষার েহডার অংেশ কাসররিটেক বসান।

৪) Insert > Fields > Title িনবরাচন করন। িশেরানামিট একিট ধূসর পটভূিমেত েদখা যােব  (যা কীনা িপনট 
করার সময় েদখা যায় না এবং চাইেল িনশল কেরও রাখা যায়)।

৫) সমগ ডকেমেনটর জন িশেরানামিট বদেল িদেত চাইেল, File > Properties > Descript ion এ 
িফের যান।

Writer Guide এ ১৪তম চযাপাের(Working with Fields) িফল িনেয় সিবসাের আেলাচনা হেয়েছ। 

েহডার ও ফুটার সমেকর আরও জানেত, Writer Guide এর ৪থর চযাপার (Formatting Pages)  এবং ৬ষ 

চযাপার (Introduction to Styles) েদখুন।

পৃষ া কমায়ণ

পৃষাসমূহেক সয়ংিকয়ভােব কমায়ণ করেত:
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১) েহডার বা ফুটার েঢাকান, ২৭ পৃষায়  েহডার ও ফুটার ৈতির  িবভােগ েযভােব বলা আেছ” ।

২) েহডার বা ফুটােরর েযখােন আপিন পৃষা নমর েদখােত চান, েসখােন কাসররিটেক রাখুন, Insert > Fields > 
Page Number িকক করন। 

সবরেমাট  প ৃষ া নমরেক অনভুর িক

সবরেমাট  পৃষা নমর েক অনভুরক করেত (েযমন, page 1 of 12 ):“ ”

১) page  “ ” শবিট এবং একিট েসস িলখুন, এরপর উপেরর মত কের পৃষা নমরিট বিসেয় িনন।

২) েসসবার একবার চাপনু, of  “ ” শবিট এবং একিট েসস িলখুন, এরপর Insert > Fields > Page 
Count িকক করন।

টীকা Page Count িফলিট সবরেমাট পৃষা নমরিট বিসেয় েদয়, েযমনিট েদখােনা হেয়েছ ডকমনটিটর 
Properties উইেনডার (File > Propert ies) Statistics পাতায়। যিদ আপিন ডকেমেনটর 
েয েকান সান েথেক পুনরায় পৃষা কমায়ণ শর কেরন, েসেকেত সবরেমাট পৃষা নমর আপিন েযমনিট 
চান তা নাও েপেত পােরন। আরও জানেত,Writer Guide এর ৪থর চযাপাের (Formatting 
Pages) েদখনু।

পৃষ া কমায়ণ  প ুনরায়  আরম  করা

অেনকসময়ই আপিন পৃষা কমায়ণ পুনরায় ১ েথেক শর করেত চাইেবন, েযমন, িশেরানাম িবিশষ পৃষা িকংবা সূচীসহ 

েটিবল এর পৃষার পরবতরী পৃষায়। এছাড়াও, অেনক ডকেমেনটর “front matter  (” েযমন সূচীসহ েটিবল) থােক, 
এেদর েরামান সংখযা দারা িচিহত করা হয় এবং ডকমেনটর মূল অংশিট আরবী সংখযা দারা কমািয়ত করা হয়, ১ েথেক শর 
কের।

দভােব আপিন পৃষা কমায়ণ পনুরায় আরম করেত পােরন:

পদিত  ১ (সপািরশকৃত ):

১) নতুন পৃষার পথম অনেচেদ কাসররিটেক রাখুন।

২) Format > Paragraph িকক করন।

৩) Paragraph ডায়ালেগর Text Flow পাতায় (িচত-১৯), Breaks িবভােগ, পথেম Insert এবং এরপর With 
Page Style িনবরাচন করন এবং বযবহােরর জন page style উেলখ কের িদন।

৪) েকাথা েথেক শর হেব েসই পৃষা নমরিট উেলখ করন,  এরপর OK িকক করন।

ইিঙত ডকেমেনটর পথম পৃষায় ১ এর েবশী নমর েথেক কমায়ণ শর করার েকেতও পদিত-১ অতযন 
সহায়ক। েযমন, আপিন হয়েতা একিট বই িলখেছন, পিতিট চযাপার আলাদা আলাদা ফাইেল। ১ম 
চযাপার পৃষা-১ েথেক শর হল, িকন ২য় চযাপার পৃষা-২৫ ,৩য় চযাপার পৃষা- ৫১ েথেক শর হেত 
পাের।
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পদিত  ২:

১) Insert > Manual break এ যান।

২) সাভািবক অবসায়, Insert Break ডায়ালেগ Page break িনবরািচত হেয়ই থােক (িচত-২৪)।

িচত-২৪: সহেস  page break এর পর পৃষা কমায়ণ  পুনরায়  আরম

৩) পৃষার জন পেয়াজনীয়  Style িনবরািচত কের িনন।

৪) Change page number িনবরাচন করন।

৫) েকাথা েথেক শর হেব েসই পৃষা নমরিট উেলখ করন,  এরপর OK িকক করন।

পৃষ ার মািজ রন  পিরবতরন
আপিন দই ভােব পৃষার মািজরন পিরবতরন করেত পােরন:

• পৃষার রলার বযবহার কের সহজ ও দত— , িকন িনয়নণ বযবসা খুব েবশী ভাল না।

• Page Style ডায়ালগ বযবহার কের দই দশিমক সান পযরন মািজরন িনিদরষ কের িদেত পাের— ।

টীকা আপিন যিদ রলার বযবহার কের মািজরন পিরবতরন কেরন, নতুন মািজরনিট পৃষা ৈশলীেত পভাব 
েফলেব এবং পরবতরী সমেয় Page Style ডায়ালগ খুলেল তা পদিশরত হেব।

রলার বযবহার কের মািজরন পিরবতরন করেত:

১) রলােরর ধসূর অংশিটই মূলত মািজরন (িচত-২৫ েদখুন). ধূসর ও সাদা অংেশর মধযবতরী েরখািটর উপর মাউস কাসররিট 

রাখুন। পয়নটারিট দইমুখী তীর-িচেহ পিরণত হেব।

২) মাউেসর বামপাশরস বাটনিট েচেপ ধের ডযাগ কের মািজরনিট নাড়ােনা যােব।
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িচত-২৫: মািজরন নাড়ােনা

ইিঙত অনেচদ েক ইনেডনট করার কােজ রলােরর উপেরর েছাট তীর-িচহ গেলা বযবহত হয়। পৃষার 
মািজরেনর কাছাকািছই এরা অিধকাংশ সময় থােক, েসজন মািজরন িনেদরশকেক নাড়ােত আপনােক 
সতকর থাকেত হেব, যােত তীর-িচহ যােত না নাড়ান। তীর-িচেহর মাঝামািঝ মাউস পয়নটারিট রাখনু 
এবং, যখন পয়নটারিট একিট দইমুখী তীর-িচেহ পিরণত হেব, তখন আপিন মািজরন নাড়ােত পারেবন 
(ইনেডনট তীর-িচহ গেলা এেদর সােথই নড়েব)।

Page Style ডায়ালগ বযবহার কের মািজরন পিরবতরন করেত চাইেল:

১) পৃষার েযেকান সােন রাইট-িকক করন এবং পপ-আপ েমন েথেক Page িনবরাচন করন।

২) ডায়ালেগর Page পাতায় , মািজরন বেকর জন পেয়াজনীয় দূরতিট িলখুন.

ডকেমেনট েনাট য ুক করা 
ওেপন অিফস ৩ এ েনাট যুক করার অপশনিট আরও উনত করা হেয়েছ। েনাট অপশনিট বযবহার পদিতও আেগর চাইেত 
থেনক সহজ করা হেয়েছ। েনাটগিল এখন পৃষার এক পােশ থােক এবং িভন িভন বযবহারকারীর েনাট গিল িবিভন রং এ 
েদখােব।

অনেচেদর েকান অংেশ েনাট  িলখেত হেল েসখােন কাসররিট আনেত হেব, তারপর েমন েথেক Insert >> Note 
অথবা Ctrl+ Alt+ N চাপেল েসখােন একিট অযাঙর ৈতরী হয় । এিটর সােথ একিট েরখা িদেয় পৃষািটর ডানপােশ েনাট 
িলখার জন একিট জায়গা ৈতরী হেব। 
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েনাটিটর িনেচ েলখেকর নাম , তািরখ ও সময় সয়ংিকয় ভােব িলখা হেয় যায়। 

Tools >> Options >> User Data েথেক বযবহারকারীর  িবসািরত সংেযাজন ও পিরবতরন করা যােব। 

এক এর েবশী বযবহারকারী যিদ একিট ডকেমেনট সংেযাজন বা পিরবতরেনর সময় েনাট িলেখন তেব  পেতযক 
বযবহারকারীর েনাট গেলা আলাদা রং এর হেব। 

েনাট িলখার বকিটেত রাইট  িকক করেল একিট েমন ওেপন হয় , েযখােন েনাটিটর িকছু সাধারণ ফরমযািটং পিরবতরেনর 
অপশন পাওয়া যােব । েনাটিট মুেছ েফলা, একই েলখেকর বা ডকেমনটিটর সকল েনাট মুেছ েফলার অপশন পাওয়া যােব 
এখােন। 

ডকেমেনট েনাট গিল খুেজেত Navigator বযবহার করেত পােরন। কীেবাডর েথেক F5 চাপেল  Navigator ওেপন হেব, 
েসখােন Notes অপশনিট সমসািরত করেল  ডকেমেনটর সকল েনাট একসােথ েদখেত পারেবন। েকান িনিদরষ েনােট 
ডাবল িকক করেল ডকেমেনট েনাটিটর অবসান েদখা যােব। েনাটিটর উপর রাইট িকক কের পেয়াজেন সমাদন বা মুেছ 
েফলা যােব। 

এ কাজিট কী েবােডরর মাধযেমও করা যায়। Ctrl+ Alt+ Page Down বা Ctrl+ Alt+ Page Up েচেপ আেগর বা পেরর 
েনাটিটেত যাওয়া যােব। 

সূিচপত ৈতরী করা 
রাইটােরর সূিচপত ৈতরীর অপশনিট বযবহার কের খুব সহেজই ডকেমেনটর পধান িশরনাম গেলা িদেয় সয়ংিকয়ভােব 
সূিচপত ৈতরী করা যায়। তেব এিট বযবহােরর আেগ িনিশত হেয় িনন Heading 1 চযাপার টাইেটল ও Heading 
2 এবং Heading 3 গেলা অনেচেদর টাইেটল িহসােব বযবহার করা হেয়েছ িকনা। 

িনেজেদর পেয়াজন অনযায়ী পিরবতরেনর অপশন থাকেলও িডফল অপশনিট বযবহার কের খুব দত ও সহেজই সূিচপত 
ৈতরীর কাজিট করা যায়। পদিতিট হল :-

১. ডকেমেনট েকান চযাপার বা অনেচেদর নাম িলখার জন Heading 1, Heading 2 এবং Heading 3 
ইতযািদ েলেভল বযবহার করেত হেব। এগিল ছাড়াও আরও অেনক েলেভল বযবহার করা যায়, িকন িডফল অপশনিট 
বযবহার কের সূিচপত ৈতরী করার সময় এই িতনিট েলেভলই েকবল বযবহার করা হয়। 
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২. েয পৃষািটেত সূিচপত ৈতরী করেত চান েসখােন কাসররিট আনন। 

৩. Insert > Indexes and Tables > Indexes and Table িনবরাচন করন । 

৪. Insert Index/Table উইেনডা ওেপন হেব, েকান িকছু পিরবতরন না কের OK বাটন চাপনু।

েকান েহিডং পিরবতরন করা হেল বা েকান অংশ পিরবতরেনর ফেল যিদ েহিডং-এর পৃষা নমর পিরবিতরত হেয় যায় তেব 
সূিচপতিটেত পিরবতরন করেত হেব। এিট করার জন িনেচর পদিতিট অনসরন করন। 

১. কাসররিট সূিচপেতর েকান অংেশ রাখনু। 

২. মাউেসর ডান বাটন চাপনু এবং েমনিট েথেক Update Index/Table িনবরাচন করন। 

টীকা
সূিচপেতর েভতর যিদ আপিন কাসররিট রাখেত না পােরন তেব Tools > Options > 
OpenOffice.org Writer > Formatt ing Aids ওেপন করন এবং Cursor 
in protected areas অপশনিট  Enable করন।

সূিচপতিট সমাদনা করেত এিটর েযেকান অংেশ মাউস পেয়নটার েরেখ রাইট বাটনিট িকক করন এবং েমনিট েথেক  Edit 
Index/Table িনবরাচন করন। 

আরও িবসািরত জানেত Writer Guide এর Chapter 12 েদখুন। 

ডকেমনট িপনট করা 

দত িপনট করা

টুলবার েথেক সরাসির িপেনটর অপশনিটেত  িকক করন। এই পদিতেত িপনট করেল সমূণর ডকেমনটিট িডফল িপনটার 
িদেয় িপনট হেব। 

টীকা
দত িপনট করার িডফল অপশনিটেত েকান পিরবতরন করেত চাইেল Tools > Options > 
Load/Save > General েথেক Load printer settings with the 
document অপশনিট িনবরাচন করন। 
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িপনট অপশন  
রাইটাের িপেনটর সময় িবেশষ িকছু অপশন বযবহার করা যায়, এজন File > Print ওেপন করন। Print উইেনডা 

( িচত-২৭) েথেক আপিন িনেচর সিবধা গেলা বযবহার করেত পারেবন।  

– েকান িপনটার বযবহার করেবন (একািধক িপনটার ইনসল করা থাকেল), িপনটােরর েপাপািটরস িনিদরষ কের িদেত 
পারেবন, েযমন- িপেনটর ধরন (portrait or landscape) , েকান কাগেজর েট বযবহার করা 
হেব, কাগেজর আকার েকমন হেব ইতযািদ।

– কতগিল পৃষা িপনট করা হেব, কত কিপ করা হেব, েকান েকান পৃষা িপনট করা হেব তা িনিদরষ করা যায়। েরঞ 
িলখেত ডযাশ(-), পৃষা নমর গেলা আলাদা করেত কমা(,) বা েসিমেকালন (;) বযবহার করেত হয়। েযমন : ১, 
৫, ১১-১৪, ৩৪-৩৭ ।

– িকধরেনর িজিনস িপনট করেত চান তা িনিদরষ করার জন Print উইেনডার Option বাটনিটেত িকক করন। 
Printer Options উইেনডা(িচত-২৮) েথেক এগিল িসেলক করা যায়।
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িচত-২৮. Printer Options উইেনডা

ডকেমেনট  সািধত  পিরবতরেনর  ধারাবািহকতা   বজায় 
রাখা
ডকেমেনট সািধত পিরবতরেনর ধারাবািহকতা বজায় রাখেত আপিন েবশ িকছু পদিত অনসরণ করেত পােরন।

১) পিরবতরনগেলা ডকমনটিটর একিট কিপর মেধয করেত পােরন (িভন একিট েফালাের সংরিকত কের, বা িভন নােমর 
অধীেন েরেখ, িকংবা উভয়ই), এরপর রাইটার বযবহার কের ফাইল দিটেক একিতত কের পাথরকযগেলা েদেখ িনন। Edit 
> Compare Document এ িকক করন। এই পদিতিট তখনই িবেশষভােব কাযরকরী, যখন আপিনই 
একমাত বযিক িযিন ডকমনটিট িনেয় কাজ করেছন, েযেহতু এিট, অনান পদিতর ফেল ফাইেলর আকার ও জিটলতা বৃিদ 
পিরহার কের।

Chapter 2  Getting Started with Writer 67



২) পকৃত ফাইলিটর অংশ িহেসেব সিঞত িবিভন সংসরণগেলা সংরকণ করন। অবশ, বড় আকােরের ও জিটল ফাইেলর 

েকেত এ পদিত সমসা করেব, িবেশষত যখন আপনার একািধক সংসরণ থাকেব। সমব হেল এ পদিত পিরহার কের 
চলুন।

৩) আপিন েযখােন েযখােন উপকরণ সংেযাগ কেরেছন বা মুেছ েফেলেছন িকংবা ফরমযাট পিরবতরন কেরেছন, েসই 
সানগেলা েদখেত রাইটােরর পিরবতরন-িচহ (অিধকাংশ সময় “redlines  ” বা “revision marks  ” বলা হয়) 
বযবহার করন। পরবতরীেত, আপিন অথবা অন েকউ পুনিনররীকণ কের পিতিট পিরবতরনেক গহণ বা বজরন করেত পারেবন।

ইিঙত সব পিরবতরন সংরিকত হয়না। উদাহরণসরপ, একিট টযাব সপ েক বাম সাির েথেক ডান সািরেত 
পিরবতরন, ফমুরলায় (সমীকরণ)পিরবতরন িকংবা সংযুক গািফক সংরিকত হয়না।

পিরবতরন   সংরকণ

কীভােব পিরবতরনগেলা েদখােনা হেব, েস সমিকরত িনেদরশাবলী জানেত,Writer Guide এ ২য় চযাপার (Setting 
up Writer) েদখুন।

১) পিরবতরনসমূেহর সংরকণ শর করেত, Edit > Changes > Record িকক করন।

পিরবতরন পদশরন েদখােত বা েগাপন করেত, Edit > Changes > Show িকক করন।

ইিঙত িচিহত পিরবতরেনর উপর মাউস পয়নটারিট িসর করন; আপিন একিট সহায়ক ইিঙত েদখেত পােবন 
েযিট কীনা পিরবতরেনর ধরন, েলখেকর নাম, তািরখ, িদেনর েকান সমেয় পিরবিতরত হেয়েছ ইতযািদ 
পদশরন করেছ। বিধরত ইিঙতও যিদ সচল থােক , তেব এই পিরবতরেনর জন সংরিকত মনবযিট 
েদখেত পােবন।

২) িচিহত পিরবতরেনর জন একিট মনবয েঢাকােত, পিরবতরেনর সানিটেত কাসররিটেক রাখুন এবং এরপর Edit > 
Changes > Comment িকক করন(িচত-১৮), বিধরত ইিঙত িহেসেব পদিশরত হওয়ার পাশাপািশ, মনবযিটেক 

Accept or Reject Changes ডায়ালেগ তািলকার মােঝও েদখা যােব। 

একিট িচিহত পিরবতরন েথেক পেররিটেত েযেত এযােরা-কী বযবহার করন। যিদ একিট পিরবতরেনর জন েকান মনবয 

িলিপবদ না হেয় থােক, তাহেল েলখার সানিট ফঁাকা থাকেব।

৩) পিরবতরন সংরকণ বন্ করেত, Edit > Changes > Record এ পনুরায় িকক করন।
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িচত-১৮: পিরবতরন সংরকেণ মনবয েঢাকােনা

পিরবতরন  ও মনবয, গহণ ও বজরন

১) Edit > Changes > Accept or Reject িকক করন। Accept or Reject Changes 
ডায়ালগিট (িচত-২০) খুেল যােব।

২) ডায়ালগিটেত েকান পিরবতরন িনবরাচন করেল, ডকেমেনটর মূল েলখািট িচিহত হয়, যােত কের আপিন েদখেত 
পােরন এিডটর(সমাদক) কী পিরবতরন কেরেছ।

৩) িনরবািচত পিরবতরনিট গহণ বা বজরন করেত Accept বা Reject িকক করন। পিতিট পিরবতরন আলাদা ভােব 
পুনিনররীকণ করেত না চাইেল, আপিন Accept All  বা Reject All  এও িকক করেত পােরন।

িচত-২০:  Accept or Reject Changes ডায়ালেগর িহসাব-তািলকা

েযসব পিরবতরন এখনও গৃিহত বা বিজরত হয়িন েসগেলাই তািলকায় েদখা যায়। গৃিহত পিরবতরনগেলা তািলকা েথেক সিরেয় 
েনয়া হয় এবং েসগেলা েলখার েভতের েকানরপ িচহ ছাড়াই েদখা যায়।
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িনিদরষ কারও দারা বা িনিদরষ েকান িদেন সািধত পিরবতরনসমূহ েদখেত চাইেল, অথবা অনান আরও সীিমতকরেণর েকেত, 
Accept or Reject Changes ডায়ালেগর Filter টযাবিট বযবহার করন। filter এর মানদণ উেলখ কের েদয়ার 
পর, িহসাব-তািলকায় িফের আসন আপনার েদয়া মানদণ অনযায়ী পিরবতরনসমূহ েদখেত।
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Chapter 3
Getting Started with 

Impress
ওেপন অিফস.অগর পেজেনটশন বযবহার



ইমেপস  িক ?

ইমেপস হল OpenOffice.org এর সাইড েশা (েপেজেনটশন) েপাগাম। এিট িদেয় আপিন সাইড বানােত পােরন 
েযিটেত িবিভন উপাদান থাকেত পাের, েযমন েটকট, বুেলট বা নামার েদয়া িলস, েটিবল, চাটর, িকপ আটর, এবং অেনক 
ধরেনর গািফক অবেজক। ইমেপস এ একিট েসল েচকার, িবশাল িপপযােকজ েটকট সাইল, এবং অেনক আকষরনীয় 
বযাকগাউনড আেছ।

এই অধযােয় ইনসাকশন, সীনশট, এবং সহেজ েপেজেনটশন িডজাইন করার জন সাহাযযকারী িহনট আেছ যা আপনােক 

ইমেপস এর পিরেবেশর জন গাইড করেব। যিদও পুেরা অধযােয় েবশ জিটল িকছু িডজাইন এর কথা বলা হেয়েছ, ওগেলা 
ৈতির করার  বণরনা Impress Guide এ আেছ। যিদ আপনার সাইড েশা ৈতির করার অিভজতা থােক, তাহেল আমরা 

আপনােক আপনার তেথযর েসাসর িহেসেব Impress Guide  বযবহার করার সপািরশ করব।

টীকা একদম সাধারণ সাইড এর েচেয় ভাল সাইড ৈতির করেত হেল সাইেড েযসব উপাদান থাকেব 
েসগেলা সমেকর িকছুটা ধারনা থাকেত হেব। সাইেড েযসব েটকট আেছ েসগেলা িকভােব উপিসত 
হেব তা িঠক করার জন সাইল বযবহার করা হয়। Draw েত িঠক েযভােব আঁকা হয়, সাইড এও 
িঠক েসভােব অবেজক বানােনা হয়। এজন, আমরা আপনােক Chapter 7 (Getting Started 
with Draw) এবং Chapter 3 (Working with Styles) ও পড়ার জন সপািরশ করিছ।
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ইমেপস  উইেনডা-এর িবিভন অংশ
ইমেপেসর  পধান উইেনডােত (িচত-১) িতনিট অংশ রেয়েছ: Slides pane, Workspace এবং Tasks pane.  
এছাড়া েপেজেনটশন ৈতরী করার সময় পেয়াজন অনযায়ী িবিভন টলুবার যুক করা যায়। 

ইিঙত Slides pane বা  Tasks pane বন বা চালু করেত করেত পারেবন View > Slide Pane 
এবং View > Tasks Pane েথেক।

Slides pane
Slides pane এ আপনার ৈতরী করা েপেজেনটশেনর সবগিল সাইেডর ছিব থামেনইল িহসােব কম অনযায়ী থাকেব। েয 
সাইডিটেত পিরবতরন করেত চান েসিট তািলকা েথেক িনবরাচন করেল  Workspace  এ েসিট েদখেত পােবন। এরপর 
আপিন সাইিটেত পেয়াজনীয় পিরবতরন করেত পারেবন। 

এছাড়া Slides pane েথেক আপিন এক বা একািধক সাইেড িবিভন ধরেনর পিরবতরন আনেত পারেবন। েযমন 

 েপেজেনটশেনর েযেকান সােন নতুন সাইড যুক করেত বা সাইডগিল সমনয় করেত পারেবন।

 েকান সাইড লুিকেয় রাখেত পারেবন েযন েসিট েপেজেনটশেনর সময় েদখা না যায়। 

 অপেয়াজনীয় সাইডগিল মুেছ েফলেত পারেবন।

 সাইেডর নাম পিরবতরন করেত পারেবন।

 একিট সাইেডর –content অন েযেকান সাইেড কিপ করা যায়। 

িনেচর কাজগিলও  Slides pane  েথেক করেত পারেবন যিদও অন উপােয় হয়েতা আপিন এর চাইেত সহেজ করেত 
পারেবন।

 সাইড পিরবতরন হওয়ার মধযবতরী সমেয় (Slide Transition) এিনেমশন যুক করেত পারেবন।

 সাইেডর একিট গেপর একিট সাইড বা পিতটা সাইেডর পেরর টানিসশন পিরবতরন করন। 

 েপেজেনটশন এ সাইেডর কম পিরবতরন করন।

 সাইেডর িডজাইন পিরবতরন করন। (একিট উইেনডা েখােল যা আপনােক আপনার িনজস িডজাইন েলাড করেত েদয়।) 

 একইসােথ সাইেডর একিট গেপর েলআউট পিরবতরন করন। (এেত টাস েপন এর েলআউট অংশিট বযবহার করেত 

হেব।)
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িচত-১: ইমেপস-এর পধান উইেনডা

Tasks pane
Tasks pane পাচিট অংেশ  িবভক। 

Master Pages
এই অংেশ  আপিন  েপেজেনটশেনর  সাইল  িনধরারন  করেবন।  ইমেপস-এ েমাট  ২৮িট  েপজ সাইল  েদয়া  আেছ। 
সবগিলেতই িনধরািরত িবষয়বস অনযায়ী জায়গা িনধরারন করা থােক। তেব একিট সমূণর খািল পৃষা িডফল িহসােব 
থােক, েসিটেত আপিন আপনার পেয়াজন অনযায়ী িবষয়বস যুক করেত পারেবন। 

টীকা
F11 েচপেল Styles and Formating উইেনডা ওেপন হেব, েযখােন আপিন আপনার কােজর 
সিবধা  অনযায়ী  সাইড  মাসার  এর  সাইড  গেলার  সাইল  পিরবতরন  করেত  পারেবন।  এটা 
েযেকােনা সমেয় করা েযেত পাের।

Layout
েমাট ২০িট েলআউট আেছ। আপনার পছন ও পেয়াজন অনযায়ী েয েকানিট সরাসির বা পিরবতরন কের বযবহার করা 
যােব। বতরমােন কাসম েলআউট ৈতির করা সমব নয়।

Table Design
েমনেত েমাট ১১িট িডজাইন পােবন। লুক ও িফল কালার পিরবতরন এবং বযােনডড অপশন যকু করেত পারেবন। 
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Custom Animation
সাইেডর উপাদানগেলােত বযবহার করার জন পচুর অযািনেমশেনর একিট তািলকা েদয়া আেছ। এই এিনেমশন গিল 
পরবতরীেত পিরবতরন বা মুেছ েফলা যােব। অপশনগিল বযবহার কের এিনেমশেনর ধরন ও সায়ীতকাল পিরবতরন করা 
যায়।

Slide Transition
ছাপানিট টানিজশন আেছ, এর মেধয No Transition ও আেছ। আপিন টানিজশন এর গিত িনধরারন করেত পারেবন 
(slow, medium, fast)। আপিন  automatic  বা  manual transition  এর মেধয একিট বাছেত পারেবন,  এবং 
িনবরািচত সাইড কতকন েদখােব তাও িনধরারন করেত পােরন (automatic transition only)।

Workspace

ওয়াকরেসেস ৫িট টযাব রেয়েছ: Normal, Outline, Notes, Handout এবং Slide Sorter । এগিলেক 

View Button বেল । এছাড়া পেজেনটশন ৈতরী করার সময় View >> Toolbars েথেক পেয়াজন অনযায়ী টলুবার 
যুক করা যায়। িভউ বাটনগলার িনেচই থােক Workspace , এখােন আপিন সাইেড িবিভন অংশগিল যুক বা পিরবতরন 
করেত পারেবন।

িনিদরষ িকছু কাজ সহেজ করার জন এই িভউগিল বযবহার করেত পােরন।

 Normal view: েকান িনিদরষ সাইড ৈতরী করার সময় এই িভউিট বযবহার করা হয়। এই িভউিট বযবাহর কের 
সাইেডর ফরমযাট , িডজাইন ও েলআউট পিরবতরন এবং েকান েলখা, ছিব বা এিনেমশন যুক করন এই অধযােয়র অন 

অেনক অংেশ Normal view েত সাইড ৈতির এবং এিডট করার পদিত বণরনা করা হেয়েছ। আেরা েবিশ তথয েদয়া 
আেছ Impress Guide এ।

 Outl ine View: Outline view েত পিতিট সাইড এর জন টিপক এর নাম, বুেলট েদয়া িলস এবং নামার 
েদয়া িলস আউটলাইন ফরমযাট এ েদখােনা হয়। এই িভউিট বযাবহার কের সাইেডর কম পিরবতরন করন, নাম এবং েহিডং 
এিডট করন, েকােনা িলস এ আইেটম এর কম পিরবতরন করন এবং নতুন সাইড েযাগ করন 

 Notes View: Notes view েত পিতিট সাইেডর সােথ েনাট েযাগ করা যায় েযগেলা েপেজেনটশন চলাকালীন 
সময় েদখােনা হয় না। শধু “Click to add notes  ” েত িকক করন এবং টাইপ করা শর করন। আপিন েনােটর েটকট 
বকিট িরসাইজ করেত পােরন সবুজ িরসাইিজং হাতল গেলা িদেয় এবং সরােত পােরন পেয়নটারিট ওটার বডরার এ িকক 
কের এবং তারপর ডযাগ কের। F11 িক বযবহার কের েটকট সাইল ও পিরবতরন করা যায়।

 Slide Sorter View: সবগিল সাইড থামেনইল িহসােব কম অনযায়ী েদখা যােব। কম পিরবতরন বা সাইড 
পিরবতরনপর সময় এিনেমশন যুক করার কাজিট এখান েথেক সহেজ করেত পারেবন।

 Handout view: এই িভউিট  আপনােক আপনার সাইডগেলা িপনট করেত েদয়। Task pane > Layouts 
বযবহার কের আপিন পিত পৃষায় একিট, দিট, িতনিট, চারিট অথবা ছয়িট সাইড িদেত পােরন। এই চেয়সিট িঠক কের েয 
কয়িট thumbnails েদখা যােব। আপিন এই িভউেত শধু ডযাগ এবং ডপ কের thumbnails পিরবতরন করেত পােরন।

Toolbar 

ইমেপস-এ িবিভন ধরেনর টলুবার বযবহার করা যায়। কােজর পেয়াজন অনযায়ী Viev >> Toolbar েথেক আপিন টুলবার 
যুক করেত এবং পেয়াজন না থাকেল েয েকানিট বন করার অপশন পােবন এখােন। এছাড়া টুলবারিটর েকান েকান বাটন 
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রাখেত চান তাও িনবরাচন কের িদেত পারেবন। িবসািরত জানার জন চযাপার-১ (Introducing OpenOffice.org) এ 
েদখুন। 

ইমেপস এর অেনক টুলবার ওেপন অিফস ড  এর মত ওেপন অিফস ড গাইড“ ” “ ”-এ আপিন েসগিলর বযবহার পদিত 
জানেত পারেবন।

Navigator

Navigator (িচত-২)-এ আপিন ডকেমেনট ছিব, িভিডও ও অিডও িকপ এর মত িক িক বযবহার কেরেছন তা েদখেত 

পােবন। এিট িদেয় ডকেমেনটর েকান অংেশ িক বযবহার করা হেয়েছ তা জানা যায় খুব সহেজই। টুলবােরর  
আইকনিট বযবহার কের আপিন এিট ওেপন করেত পারেবন । এছাড়া Edit >> Navigator বা Ctrl+ Shift+ F5 
সটরকাট কী বযবহার কেরও এিট ওেপন করা যায়। 

ছিব বা িভিডও েযিট বযবহার কেরন না েকন েসগিলর যিদ সমঞসপূণর নাম েদন তেব েসগিল খুেজ েপেত সহজ হয়। 

িবিভন View গিল বযবহার  করা 

ডকেমনটিট ৫িট িভন দশৃ েথেক েদখা যায়। িনেচ েসগিল বণরনা করা হল।
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Normal View 

েকান িনিদরষ সাইড িদেয় কাজ করার জন এই View-িট বযবহার করা হয়। সাইেডর িডজাইন, েলআউট িনধরারন করা 

,সাইেড েলখা, ছিব বা এিনেমশন যুক করার কাজ সহেজ করেত পারেবন এখােন।

Normal িভউ এর সাইড িডজাইন অংেশ একিট সাইড রাখার দিট পদিত আেছঃ 

সাইড েপন এর সাইড িকক করা,  অথবা েনিভেগটর বযবহার করা  । েনিভেগটর 
েখালার  জন  Standard  Toolbar  এর  Navigator বাটন  এ  িকক 

করন (িচত ১২)। একিট সাইড িনবরাচন করার জন েনিভেগটর িলেসর িনেচ নামেত থাকন না পাওয়া পযরন, এবং েপেল 
ডাবল িকক করন।

টীকা সাইডগেলার  নামকরন  করার  একিট  কারন  হল  শরেত  ৈতির  করা  আউটলাইন  গেলার  সােথ 
েমলােনা। আেরকিট কারন হল েনিভেগটর বযবহার কের আপিন েয সাইডিট পিরবতরন করেত চান 
েসিট খুেজ েবর করা।

Outline View 

Outline View (িচত-৩)-এ কম অনযায়ী সাইডগিল কম অনযায়ী থােক। এভােব শধু পিতিট সাইেডর টাইেটল , 
সাবটাইেটল বা পেয়নট আকাের েলখা িবষয়বস েদখা যায়। সাইড িডজাইেন েয েটকট বক গিল থাকেব এখােন শধু েসইসব 
েলখাই েদখা  যােব  িকন অন েকান েলখা বা  ছিব , িভিডও গিল এভােব েদখা যােব না।  
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িচত- ৩: Outline view

Outline view পধানত দিট কােজর জন বযবহার করেত পােরন। 

১. সাইেডর েলখা গিল পিরবতরন করা

–Normal View -এ এর মত এখােনও  েলখা েযাগ করা ও এিডট করা যােব।

–েকান সাইেডর একিট অনেচদ সহেজই অন েকান সাইেড িনেয় যাওয়া যায়।

সাইেডর েলখা পিরবতরন করা: 

• Normal view েত থাকা অবসায় েযভােব িলখেত হয় বা েলখা এিডট করা যায় েসই একই ভােব  এখােন 
কাজগিল করা যােব।

• Text Formatting Toolbar এর UP ও DOWN বাটন(Move Up অথবা Move Down) 
বযবহার কের িনবরািচত পযারাগাফ েকান পাতার উপেরর বা িনেচর অংেশ িনেয় যাওয়া যায়।

• সাইেডর েযেকান পযারাগােফর আউটলাইন েলেভল (Promote অথবা Demote) পিরবতরন করা যায় 

RIGHT এবং  LEFT অযােরা  বাটন বযাবহার কের।

• সাইডগেলােক আউটলাইেনর সােথ তুলনা করা যায়। আপিন যিদ আউটলাইন েদেখ েবােঝন েয আেরকিট 
সাইড পেয়াজন, আপিন একিট নতুন সাইড ৈতির করার জন Normal িভউ েত িফরেত পােরন । তারপর 
আবার Outline িভউেত িফরেত পােরন আউটলােনর সােথ সবগেলা সাইডেক তুলনা করার জন।

Notes view

Notes view বযবহার করা হয় একিট সাইেড েনাট েযাগ করার জন। এই সমেয়, এগেলােক সাইড েশা চলাকালীন 
সমেয় েদখা যায় না ।

১. ওয়াকরেসস েথেক Notes এ িকক কের(িচত-৪) েনাটস িভউ চালু করেত পারেবন।
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২. েকান িনিদরষ সাইড িনবরাচন কের এেত েনাট যকু করেত পারেবন 

• সাইড পযান েথেক িনবরাচন করন অথবা 

• Previous Slide এবং Next Slide বাটন বযবহার কের িনিদরষ সাইডিট খুজেত পােরন

     ৩. সাইেডর িনেচর েটকট বেক েনাট িলেখ রাখা যােব, Click to add notes িলখািটর উপর িকক করন 

    এবং েলখা শর করন 

েনাট েলখার েটকট বেকর আকার পিরবতরন করা যােব পেয়াজন মত । েটকট সাইেল পিরবতরন করেত Styles and 
Formatting উইেনডা বযাবহার করেত পােরন , ওেপন করেত  F11 বাটনিট চাপুন।

িচত-৪: Notes view
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Slide Sorter view

Slide Sorter view বযবহার কের সাইডগিল থামেনইল আকাের (িচত-৫) েদখেত পারা যায়। এই িভউিট অেনকগেলা 
সাইডেক একসােথ িনবরাচন করেত িদেব তােদর কম পিরবতরন করার জন। এক সমেয় একিট সাইড িনেয় কাজ করাও 
সমব এখােন।

িচত-৫: Slide Sorter view

এক পাতায় কতগিল সাইড েদখােনা হেব তা িনধরারন কের েদয়া যােব।

1)  সাইড িভউ টুলবার েদখার জন View > Toolbars > Slide View িনবরাচন করন (িচত-৬)। 

িচত-৬: Slide Sorter এবং Slide View টুলবার

2)  সাইেডর সংখযা িঠক করন। একই পাতায় সেবরাচ ১৫িট সাইড েদখেত পারেবন।

3) পিত সািরেত সাইেডর সংখযা িনধরারন করার পর View > Toolbars > Slide View এ আবার 
িকক কের টলুবারিট বন কের িদেত পােরন।

Slide Sorter এ একিট েপেজেনটশন এর েকােনা সাইডেক সরােনাঃ

১) সাইডিটেক িকক করন। িনবরািচত সাইেডর চারিদেক একিট িচকন কােলা বডরার আসেব।

২) এিটেক আপিন েযই েলােকশন এ রাখেত চান েসখােন ডযাগ কের িনেয় রাখুন।

– আপিন যখন সাইডিট সরােবন, অন সাইডগেলার একিটেত কােলা একিট ভািটরকাল লাইন আসেব।

– আপনার সাইডিটেক ততকন ডযাগ করন যতকন না এিট আপনার কািঙত েলােকশন এ েপৌছায়।
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সাইেডর একিট গপেক িনবরাচন করাঃ

১) পথম সাইেডর নামাের িকক করন।

২) মাউস এর বাম বাটন িটেপ ধের রাখনু।

৩) কাসররিটেক েশষ সাইেডর thumbnail এ ডযাগ কের িনেয় যান। আপিন যখন কাসররিটেক সাইেডর thumbnail গেলার 
উপর িদেয় ডযাগ করেবন তখন চতূভুরেজর একিট ডযাশড আউটলাইন ৈতির হেব। িনিশত করন েয চতূভুরজিটেত আপনার 
িনবরাচন করা সব সাইড ই আেছ।

সাইেডর একিট গপেক সরােনাঃ

১) গপিট িনবরাচন করন।

২) নতুন েলােকশেন গপিটেক ডযাগ কের িনেয় যান। একইরকম কােলা ভািটরকাল লাইন আসেব সাইেডর গপিট েকাথায় 
যােচ তা েদখােনার জন।

টীকা সাইেডর গপ িনবরাচন করা চতূভুরজ আকৃিতেত সমন হয়। েযমন, ১, ২, ৩, ৫, ৬ এবং ৭ নং সাইড 
িনবরাচন করা যায় িকন ১, ২, ৫, ৬ এবং ৭ নং সাইড িনবরাচন করা সমব নয়।

আপিন Slide Sorter িভউেতও সাইডগেলােক িনেয় িঠক একইভােব কাজ করেত পােরন েযভােব সাইড েপন এ করেত 

পােরন। পিরবতরন করার জন,  একিট সাইেড right-click করন এবং পপ-আপ েমন বযবহার কের িনেচর কাজগেলা 
করনঃ

• িনবরািচত সাইেডর পের একিট সাইড েযাগ করন।

• িনবরািচত সাইডিট িডিলট করন।

• সাইড েলআউট পিরবতরন করন।

• সাইড টানিজশন পিরবতরন করন।

a) একিট সাইড িনবরাচেনর জন সাইডিটেত িকক করন। তারপের পছনমত টানিজশন েযাগ করন।

b) একািধক সাইেডর জন, সাইেডর গপিট িনবরাচন করন এবং পছনমত টানিজশন েযাগ করন।

• িনবরািচত সাইডিট হাইড করন। এিট সাইড েশােত েদখােনা হেব না।

• একিট সাইড কিপ এবং েপস করন।

• একিট সাইড কাট এবং েপস করন।

েনাট
মাউস বযবহার কের িনবরাচন করার সময়একিট চতুভুজ ৈতরী হয় এবং এর বাইেরর সাইডগিল 
িনবরািচত হয় না
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Handout view

Handout view বযবহার করা হয় িপনট করা হানডআউট এর েলআউট েসট করার জন। ওয়াকরেসস েথেক 

Handout  িনবরাচন কের এই িভউিট চালু করা যায়। Layouts  েমাট ৫িট অপশন রেয়েছ :  ১, ২, ৩, ৪, ৬, ৯ 
কের সাইড পিত পাতায় (িচত-৭)। আপিন যিদ আপনার হানডআউট েনাট সংযুক করেত চান, তাহেল Impress 
Guide েদখনু। 

িচত-৭ : Handout layouts

Handout িপনট করা:
1) Slide Sorter বযবহার কের একিট সাইড িনবরাচন করন (পৃষা ২০ এর সাইেডর একিট গপ িনবরাচন করার 

ধাপগেলা বযবহার করন)।
2) টুলবার  েথেক File > Print অথবা কীেবাডর েথেক Control+P  চাপুন ।

3) িপনট উইেনডািট ওেপন হেল িনেচর অংেশ বাম িদেক Options িসেলক করন। 

4) Contents অংশ েথেক Handouts িসেলক কের OK বাটন চাপুন।

5) Print Range িনবরাচন করন।

      এবার  OK বাটনিট চাপেল িপনট শর হেব 

টীকা একিটমাত সাইড িনবরাচন কের এিট এবং এর েভতেরর েযেকােনা েনাট িপনট করা সমব। পুেরা 
েপেজেনটশন এবং এর সব েনাটগেলা িপনট করা এই বই এর আেলাচয অংেশর বাইের।
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একিট নতুন  েপেজেনটশন  ৈতরী করা
এই অংেশ বলা হেয়েছ িকভােব একিট নতুন েপেজেনটশন েসট আপ করেত হেব। এখােনর েসিটং গেলা সাধারনঃ তারা সব 
সাইড এর জনই কাযরকর। পৃষা ১৪এর সাইড িনেয় কাজ করা  েত বযাখযা  করা হেয়েছ িকভােব িভন িভন সাইড এ“ ”  
আলাদা েসিটং েদয়া যায়। ওগেলার িকছু িকছু সাধারন েসিটং এর েকেত ও বযবহার করা যায়।

একিট েপেজেনটশন  পিরকলনা  করা

পথেম আপনােক িঠক করেত হেব েপেজেনটশনিটেত আপিন িক করেবন। উদাহরণসরপ, কতগেলা িডিজটাল ফেটা একত 
কের একিট েপেজেনটশন বানােত খুব সামান পিরকলনার দরকার হয়। অথচ,  আপনার টিপক সমেকর অনেদর জান 
বাড়ােনার জন অেনক েবিশ পিরকলনারর পেয়াজন।

আপনার িনেজেক অেনক পশ করেত হেব এবং উতর িদেত হেব েপেজেনটশন ৈতির  শর করার আেগ। আপিন যিদ 
েপেজেনটশন ৈতির করেত অভযস না হন তাহেল উতর গেলা খুব সাধারন হেব। যারা আেগ িবিভন ধরেনর েপেজেনটশন 
ৈতির কেরেছ, তারা একটু আলাদা উতর চাইেব।

েপেজেনটশনিট েক েদখেব? এিট িকভােব বযবহার করা হেব? েকান িবষেয় বানােনা হেচ? আউটলাইন িক হওয়া উিচত? 
আউটলাইনিট কতটা িনখুঁত হেব? েকােনা অিডও ফাইল িক বাজােনা হেব? এিনেমশন থাকেব? সাইডগেলার মধযবতরী 
পিরবতরনগেলা িকভােব হানডল করা হেব? েপেজেনটশন বানােনার পূেবর অেনক পেশর মেধয এখােন িকছু পেশর উতর েদয়া 

আেছ এবং েলখা আেছ। সাউনড এবং এিনেমশন অেনক এডভানড িবষয় এবং এগেলা Impress Guide এ আেলাচনা 
করা হেয়েছ।

আবার, এই মুহূেতর সব পেশর িনিদরষ উতর পাওয়া খুব জরির নয়। একিট আউটলাইন ৈতির করা খুব জরির। এরমেধয 
আপিন হয়েতা িকছু সাইড এ িক থাকেব তা িঠক কের েফেলেছন। আপনার হয়েতা খুব সামান ধারনা আেছ িকছু সাইেড 
আপিন িক চােচন েস বযাপাের। এেত েকােনা সমসা েনই। আপিন িকছু পিরবতরন করেত পারেবন সামেন আগােনার পেথ। 
সাইেডর পিরবতরেনর সােথ িমল কের আউটলাইেনও পিরবতরন করেত হেব। 

আপনার  ধারনা  থাকা  জরির  েয  আপিন  িক  চান  এবং  িকভােব  তা  পােবন।  এই তথযগেলা  কাগেজ িলখুন।  তাহেল 
েপেজেনটশনিট ৈতির করা অেনক সহজ হেয় যােব।

েপেজেনটশন  উইজাড র   শর  করা

আপিন ইমেপস দিট উপােয় শর করেত পােরনঃ

– New আইকেনর ডানিদেকর িতভূেজ িকক করন এবং ডপ-ডাউন েমন েথেক Presentation িনবরাচন করন। 

– েমনবার েথেক File > New > Presentation িনবরাচন করন।

যখন আপিন ইমেপস শর করেবন,  Presentation Wizard আসেব (িচত ৮).

ইিঙত আপিন যিদ না চান েয পিতবার ইমেপস শর করেল উইজাডরিট আসক, তাহেল Do not show 
this wizard again েচকবকিট িনবরাচন করন।
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িচত ৮. েপেজেনটশন উইজাডর বযবহার কের েপেজেনটশন এর ধরন িনবরাচন করা

১) Type এর িনেচ Empty Presentation  িনবরাচন করন। এিট সযাচ েথেক একিট েপেজেনটশন শর হেব।

ইিঙত Preview  েচকবকিটেত িটক িচহ েরেখ িদন,  েযন েটমেপট,  সাইড িডজাইন এবং সাইড এর 
পিরবতরন গেলা িপিভউ বক এ েদখা যায়।

টীকা From Template  একিট েটমেপট েখােল েযিট  নতুন  েপেজেনটশন এর িভিত  িহেসেব  আেগ 
েথেকই  েদয়া  আেছ।  উইজাডরিট  েটমেপেটর  একিট  তািলকা  েদখায়।  েসখান  েথেক  আপনার 
পছনমত েটমেপট িনবরাচন করন।

Open Existing Presentation আেগ বানােনা একিট েপেজেনটশেন কাজ করার জন েখােল। 
উইজাডরিট  আেগ  বানােনা  েপেজেনটশন  এর  একিট  তািলকা  েদখায়।  েসখান  েথেক  আপনার 
পছনমত েপেজেনটশন িনবরাচন করন।
এই দিট অপশন ই Impress Guide এ বণরনা করা হেয়েছ।

২)  Next  িকক  করন।  Presentation Wizard  এর  িদতীয়  ধাপ  আসেব।  পথম  ধাপ  এ  Empty 
Presentation িনবরাচন করেল েযই উইজাডরিট আসেব তা িনেচ েদখা যােচ। আপিন যিদ From Template 
িনবরাচন করেতন তাহেল একিট উদাহরণমূলক সাইড েদখােনা হত িপিভউ বেক।
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িচত ৯. েপেজেনটশন উইজাডর বযবহার কের একিট সাইড িডজাইন িনবরাচন করা

৩)  Select  a  sl ide  design  েথেক একিট  িডজাইন  িনবরাচন  করন।  slide  design অংশিট 

আপনােক দিট পধান িজিনস িনবরাচন করেত েদয়ঃ Presentation Backgrounds এবং Presentations 
। পিতিটেতই সাইড িডজাইেনর জন একিট কের তািলকা আেছ। আপিন যিদ <Original> বােদ অনগেলা েথেক 
একিট বযবহার করেত চান তাহেল ওটার উপের িকক করন।

Presentation Backgrounds  এর ধরনগেলা  িচত ৯ েত েদখােনা হেয়েছ। এর েকােনািটেত িকক 

করেল িপিভউ উইেনডােত ওই সাইড িডজাইনিটর একিট িপিভউ েদখা যােব। ইমেপস এ Presentations 
এর  িনেচ  িতনিট  চেয়স  আেছঃ   <Original>,  Introducing  a  New  Product,  এবং 

Recommendation of a Strategy.

• <Original> হল বযাঙ েপেজেনটশন সাইড িডজাইন এর জন।

• Introducing a New Product and Recommendation of a Strategy এই দেটারই তােদর 
িনজস িপপযােকজ সাইড িডজাইন আেছ। এগেলার নাম এ িকক করেল এগেলােক িপিভউ উইেনডা েত েদখা যায়।

টীকা Introducing   a  New  Product এবং  Recommendation  of  a  Strategy 
Introducing  হল িপপযােকজড  েপেজেনটশন েটমেপট। এগেলােক  বযবহার  কের  েপেজেনটশন 
ৈতির করেত হেল পথম ধাপ এ From template িনবরাচন করেত হেব (িচত ১)।

৪)  েপেজনটাশনিট িকভােব  বযবহার  করা  হেব তা  Select  an  output  medium  েথেক িনবরাচন করন। 

েপেজেনটশনগেলা সাধারনত কিমউটার সীন এ বযবহার করার জনই ৈতির করা হয়। Screen িনবরাচন করন।

৫) Next িকক করন।  Presentation Wizard এর তৃতীয় ধাপ আসেব (িচত ১০)।
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িচত ১০. সাইড টানিজশন এেফক এবং গিত িনধরারন করা

৬) Effect ডপ-ডাউন েমন েথেক পছনমত অপশন িনবরাচন করন।

ইিঙত আপিন যিদ যেথষ দক না হন, তাহেল Effect এবং Speed এর জন আপিন আেগ েথেক েদয়া 
ভযালুগেলাই  রাখেত  পােরন।  এই  দেটা  ভযালুই  পের  Slide  transitions এবং 
animations  এর সােথ কাজ করা সময়  পিরবতরন কের যায়। এই দেটা িনেয় এই অধযােয় 
িবসৃত বণরনা করা হেয়েছ।

৭)  েপেজেনটশন এর সাইডগেলা  পিরবতরেনর গিত িনধরারন  করন  Speed  ডপ-ডাউন েমন েথেক। এখেনর জন 

Medium একিট ভাল চেয়স।

৮) Create িকক করন। একিট নতুন েপেজেনটশন ৈতির হল।

টীকা আপিন যিদ উইজােডরর পথম ধােপ From template িনবরাচন কেরন, তাহেল তৃতীয় ধােপ Next 
বাটনিট কাযরকর থাকেব এবং অনান েপজ আসেব। এই েপজগেলা এখােন বণরনা করা হয়িন।
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একিট েপেজেনটশন  সাজােনা

এখন সময় এেসেছ আপনার েপেজেনটশনিট আউটলাইন অনযায়ী সাজােনার। এিট করা হয় ইমেপস এর েমইন উইেনডা 
বযবহার কের । আমরা পথেম উইেনডািটর পিতিট অংেশর কাজ বণরনা করব। তারপের, আমরা বণরনা করব িকভােব এগেলা 
বযবহার কের আপনার েপেজেনটশনটা সাজােনা যায়।

একিট  েপেজেনটশন  ৈতির  করা

এই পেসস শর হয় আপিন সবগেলা সাইেডর জন েকান েবিসক ৈবিশষয রাখেত চান তা িদেয়। এই ৈবিশষযগেলাই িনধরারন 
কের েদয় েয আপিন আপনার সাইড গেলার জন েকান slide master বযবহার করেবন এবং িক মিডিফেকশন করেবন 
(যিদ কেরন)।

একিট সাইড মাসার িনব রাচন  করা

একিট Slide Master হল কতগেলা ৈবিশেষযর একিট েসট যা অনান সাইড ৈতিরর পাথিমক অবসা িহেসেব বযবহার 
করা হয়। এেককিট ৈবিশেষযর মেধয আেছ বযাকগাউনড,  বযাকগাউেনডর অবেজক,  েটকট এর ফরমযািটং এবং েযেকােনা 
বযাকগাউনড গািফক।

টীকা ইমেপস  এই  একিট  কনেসপ এর  জন িতনিট  টামর  বযবহার  কের।  Master  slide,  slide 
master,  এবং  master page সবগেলাই একিট সাইডেক েরফার কের েযিট অনান সাইড 
ৈতির করার জন বযবহার করা  হেয়েছ। এই অধযায় এবং  Impress Guide  এ শধু  slide 
master টামরিট বযবহার করা হেয়েছ।

একিট সাধারন েপেজেনটশন এর জন সাধারনত একিট মাত মাসার েপইজ থােক। পিতটা সাইড ৈতির করা হয় মাসার 
েপইজ এ উপাদান েযাগ কের। যিদ দরকার হয় তাহেল আেরকিট মাসার েপইজ ৈতির করা েযেত পাের িকছুসংখযক 
সাইেডর জন।

আপিন যিদ পের িঠক কেরন েয আপনার মাসার েপইজিট আপনার পেয়াজন পূরণ করেত পারেছ না, তাহেল আপিন অন 
আেরকিট মাসার েপইজ িনবরাচন করেত পােরন, অথবা আপিন আপনার মাসার েপইজ এর িকছু অংশ পিরবতরন করেত 
পােরন। এই মাসার েপইজ বযবহার কের েযসব সাইড বানােনা হেয়িছেলা েসই সবগেলা একইভােব পিরবিতরত হেয় যােব।

ইিঙত আপিন যখন আপনার মাসার সাইড এবং অন সাইডগেলা বানােচন তখন F5 বা F9 বযবহার  
করন, ফুল সীন এ সাইডগেলা েকমন েদখা যায় তা েদখার জন। তারপর Esc িক চাপুন সাইড 
েশা ৈতিরর কােজ েফরত যাওয়ার জন। এভােব আপিন সমসা তাড়াতািড় এবং সহেজ ধরেত  
পারেবন।

পথেম আপনার েপেজেনটশেন েকান সাইল বযবহার করেবন তা িঠক করেত হেব। টাস েপন এর  Master Pages 
অংেশ পঁাচিট িপপযােকজড সাইড মাসার আেছ (িচত ১১)। আপিন েযটা চান েসটা বাছুন। আমরা পের েদখব েয সাইড 
মাসার এ িকভােব পিরবতরন করা যায়।
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েনাট Default Master হল একিট বযাঙ সাইড েযিটেত িনিদরষ আউটলাইন সাইল আেছ। অন চারিট 
মাসার েপইজ এ িনিদরষ আউটলাইন সাইল এর সােথ িডজাইন ও আেছ।

িক করেত পােরন তা েদখার জন েপপযােকজড মাসার েপইজগেলা িকভােব বানােনা হেয়েছ তা েদখনু। এটা করেত, 
View  >  Master  >  Slide   Master  এ যান  Master  Pages  অংশিট  েখালার  জন। েযেহতু 
Default Master Page িট বযাঙ, তাই অন চারিট মাসার েপইজ িবেবচনা করন।

ইিঙত View >  Master  >  Sl ide  Master  আপনােক সাইড মাসাের পিরবতরন করেত িদেব। 
সাইড মাসার এ েযই পিরবতরন করা হেব,  অন সব সাইেডও েসই পিরবতরন গেলা হেব।

View  >  Normal  আপনােক িভন িভন সাইেড কাজ করেত েদেব,  িকন এই পিরবতরনগেলা 
সাইড মাসার এ েকােনা পিরবতরন করেব না।

একিট েপেজেনটশন ৈতির করার পথম দিট ধাপ হলঃ আপনার পেয়াজন এর সবেচেয় কাছাকািছ েযই সাইডিট আেছ েসিট 
মাসার সাইড িহেসেব িনবরাচন করন, এবং েপেজেনটশনিট সংরকন করন। তারপর আপনােক সাইড মাসারিট মিডফাই 
করেত হেব।
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সতকরতা  েপেজেনটশন এ কাজ করার সময় বাের বাের ওটা সংরকন করন,  েযন অপতযািশত িকছু ঘটেল 
েকােনা কিত না হয়। আপিন  AutoRecovery  ফাংশনিট কাযরকর রাখেত পােরন  (Tools  > 
Options > Load/Save > General)। িনিশত করন েয Save AutoRecovery 
information every িনবরািচত করা আেছ এবং আপিন িমিনেটর একিট সংখযা এনটার কেরেছন। 
(ভযালুিট ৫ এবং ১০ এর মেধয েসট করন।)

আপনার পছন করা সাইড মাসারিটেত পিরবতরন করার জন View > Master > Master Slide এ যান। 

এর  েবিশরভাগটাই  করা  হয়  সাইল  বযবহার  কের।  F11  চাপেল  সাইল  এবং  ফরমযািটং  উইেনডা  েখােল। 
Presentation Styles আইকনিট আেগ েথেক িসেলক হেয় থাকার কথা, যিদ না থােক তাহেল এিটেক িসেলক 
কের িদন। ১৪ িট সাইল তািলকােত েদয়া আেছ, এবং সবগেলােকই মিডফাই করা যায়, িকন েকােনা নতুন সাইল েযাগ 
করা যােব না। এর েকােনা একিট সাইল পিরবতরন করেত সাইল এর নােম right-click করন এবং পপ-আপ েমন 
েথেক Modify িনবরাচন করন।

ইিঙত আপিন যখন  View  >  Master  >  Slide  Master  িনবরাচন করেবন,  তখন  Master  
View টুলবারিটও খুলেব (িচত ১২)। এই টুলবার এর কাজ েদখার জন Impress Guide এর 
ইনসাকশন েদখনু।

িচত ১২: Master View 
টুলবার

িনেমাক েপেজেনটশন সাইলগেলা আেছঃ

১) Background সাইলঃ

– None মােন সকল সাইেডর বযাকগাউনডগেলা সাদা থাকেব।

– Color  আপনােক আপনার িনজস বযাকগাউনড কালার িনবরাচন করেত িদেব

• Gradient এ ১৫ িট িপপযােকজড বযাকগাউনড আেছ। এক কালার েথেক আেরক কালার এর ইনিকেমনট 
আেগ েথেক সয়ংিকয়ভােব েসট করা  আেছ,  িকন আপিন চাইেল এটা  মযানয়ািল  েসট করেত পােরন। নতুন 

েগিডেয়নট ৈতির করা যায় Format > Area > Gradient (tab) বযবহার কের।

– Hatching এ ১০ িট িপপযােকজড পযাটানর আেছ। Format > Area > Hatching (tab) বযবহার কের আেরা 
বানােনা যায়। হািচং এ একিট বযাকগাউনড কালার েযাগ করা েযেত পাের।

– Bitmap এ ২০ িট িপপযােকজড পযাটানর আেছ। আেরা িবটমযাপ েযাগ করা যায় এই তািলকায় যিদ েসগেলা  OOo 
িরকগনাইজ করেত পাের এমন গািফক ফরমযােট থােক। (িনেচর েনাটিট েদখুন।) Format  >  Area  >  Bitmaps 
বযবহার করন। িবটমযাপিটেক েলােকট করার জন Import  বাটন বযবহার করন এবং এিটেক একিট নাম িদন। F11 
বযবহার  কের এবং  Background  সাইল েথেক Bitmaps  িনবরাচন  কের  আপিন আপনার ইেমাটর  করা  িবটমযাপিট 
তািলকার একদম িনেচ েদখেত পারেবন।
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টীকা Tools  >  Options  >  OpenOffice.org  >  Colors  আপনােক আপনার িনজস 
কাসম  কালার  বানােত  েদেব।  আপিন  যখন  এভােব  একিট  কালার  ৈতির  করেব,  তখন  এিট 
বযাকগাউেনডর কালার এর জন তািলকাভুক হেব।

নতুন েগিডেয়নট,  হািচং এবং িবটমযাপ ৈতির করা  সমেকর  আেরা  জানেত  Impress Guide 
েদখনু।

OOo  েযসব গািফক ফরমযাট  িবটমযাপ িহেসেব  গহণ করেব  েসগেলা  েদখেত  Format  > 
Area  >  Bitmaps  িনবরাচন করন।  Import  িকক করন।  File types  এ গহণেযাগয 
গািফক ফরমােটর তািলকা আেছ।

২) Background objects সাইলঃ এিট বযবহার কের সাইড মাসাের েযাগ করা সকল অবেজেকর ৈবিশষয েসট করন। 
আপনার পেয়াজনমত পিরবতরন করন। মেন রাখেবন F5 বযবহার কের পিরবতরনিট েদেখ িনিশত হেত েয এটাই আপিন 
চােচন। Esc চাপেল আপিন আপনার কােজ েফরত েযেত পারেবন।

টীকা িঠক  Writer  এর  Paragraph  এবং  Character  styles  এর  মত,  বযাকগাউনড  অবেজক 
সাইলও  মযানয়াল  ফরমাট  বযবহার  কের  পিরবতরন  করা  যায়।  তাই  িভন  ফরমযািটং  এর  দিট 
বযাকগাউনড অবেজক রাখা সমব ।
বযাকগাউনড অবেজক বযবহার করেত হেল  OOo  এর Draw  কেমােননট সমেকর জান থাকেত 
হেব যা এই অধযােয়র আেলাচয িবষেয়র বাইের।

৩)  Notes:  আপিন যিদ  আপনার  সাইেডর সােথ  েনাট  অযাটাচ  করেত চান,  Notes  সাইল এ  right-click করন,  
Modify িনবরাচন করন, এবং আপনার েনাটগেলার ফরমযািটং েসট করন। িনিশত করন েয আপিন ফনট সাইজ পড়েত 
পারার মত যেথষ বড় কেরেছন। মেন রাখেবন, এই ফরমযািটংিট েসই সব সাইেডর েনােটর জন কাযরকর হেব েযগেলােত 
একই সাইড মাসার বযবহার করা হেয়েছ। েনাট উইেনডা এর িনেচর অংেশ একিট উদাহরণ থাকেব েযখােন েদখা যােব েয 
আপনার পছন গেলা েকমন েদখােব।

টীকা বতরমােন,  আপিন  যখন একিট  সাইড  েশা  রান  করেছন  তখন  েনাটগেলা  েদখেত পারেবন  না। 
েনাটগেলা সাইড েশা এর িপনট করা হানডআউেটও েযাগ করা যােব।

৪) Outline 1 েথেক Outline 9: এই সাইলগেলা সাইেডর েটকট বেকর েভতেরর েটকট গেলার পিত েলেভেলর 
ফরমযািটং েসট কের। এরসব গেলােতই েবশ ভাল িডফল ভযালু েদয়া আেছ। আপিন েবিশরভাগ ভযালুই েযরকম আেছ 
েসরকম েরেখ িদেত পােরন। েযেহতু একিট সাধারন েপেজেনটশেন একিট সাইড মাসার বযবহার করা হয়, তাই েকােনা 
পিরবতরন করেল তা সব সাইডেকই এেফক করেব েযগেলােত  affect  সাইল আেছ। উদাহরণসরপ,  পঁাচিট সাইেড 
Outline 2  সাইল েদয়া েটকট  আেছ। যখন আপিন  Outline 2  এর ফনট সাইজ ২০ েথেক পিরবতরন কের ১৮ 
করেবন, এই পিরবতরনিট ওই পঁাচিট সাইেডর পিতিটর সব পযারাগােফ কাযরকর হেব।

৫)  Title and Subtitleীঃ এই সাইলগেলােক িঠক একইভােব েসট করন েযভােব  আপিন  Outline 1  েথেক 
Outline 9 পযরন সাইল িঠক কেরেছন। এই সাইলগেলার েবিশরভাগই েযভােব আেছ েসভােব খুব ভাল কাজ কের। 
েযই অংশগিল আপিন পিরবতরন করেত পােরন েসগেলা হল ফনট, টাইপেফস, ফনট সাইজ এবং ফনট কালার (Font 
Effects tab)।

৬)  যখন আপনার পিরবতরন করা েশষ হেব তখন View  >  Normal  এ যান। অথবা আপিন  Master View 
টুলবার এর Close Master View  িকক করেত পােরন।
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পথম সাইড ৈতির করা

পথম সাইডিট সাধারনত  Title েপইজ হয়। িঠক করন েলআউটগেলার মেধয েকানিট আপনার পথম সাইেডর জন 
সবেচেয় ভাল হেব (িচত ১৩)। এিটেক িসমল রাখা ভাল। িকছু ভাল েলআউট হল Title Slide (সাবটাইেটল এর জনও 

একিট অংশ থােক), অথবা Title Only সাইড। বািক েলআউট গেলা েপেজেনটশন এর পেরর সাইডগেলার জন েবিশ 
উপেযাগী, অথবা আেরা জিটল েপেজেনটশন এর জন।

টীকা অতযন সাধারন েপেজেনটশন এর জন আপনার েকােনা টাইেটল পেয়াজন নাও হেত পাের; েযমন, 
েপেজেনটশনিট  যিদ  কাউেক  েদখােনার  জন  শধু  কতগেলা  ছিব  িদেয়  ৈতির  করা  হয়।  িকন 
েবিশরভাগ েকেতই আপনােক পথম সাইেডর জন টাইেটল বযবহার করেত হেব।

টাইেটল  েপইজ এ উপাদান েযাগ করা

পিতটা েলআউেটর উপেরই টাইেটল এর জন একিট অংশ আেছ। টাইেটল বানােত হেল Click to add title এ িকক 

করন। টাইেটলিট টাইপ করন। টাইেটল এর ফরমযািটং িঠক করেত F11 িক চাপুন, Title সাইল এ right-click 
করন, এবং পপ-আপ েমন েথেক Modify িনবরাচন করন।

আপিন যিদ  Title Slide  েলআউটিট  বযবহার  কের 
থােকন,  তাহেল  একিট  সাবটাইেটল  েযাগ  করেত 

Click  to  add  text  এ  িকক  করন।  আপনার 
পছনমত ফরমযািটং  করন। এিটও িঠক টাইেটল এর 
ফরমযািটং পিরবতরন করার পদিতেত পিরবতরন করনঃ 
F11 িক চাপুন, Subtitle সাইল এ right-click 
করন, এবং পপ-আপ েমন েথেক Modify  িনবরাচন 
করন,  এবং  পিরবতরন  করন।  আপনার  সাবটাইেটল 

এর  পিরবতরন  কাযরকর  করেত  OK িকক  করন। 
tommorow 

Title, Object েলআউট সাইডগেলাও বযবহার করা 
েযেত  পাের।  েসেকেত  জানেত  হেব  িকভােব  গািফক 
ইেমজ  (অবেজক)  সরােত এবং িরসাইজ করেত হয়। 
অবেজকেক একিট  OLE Object  িহেসেব ইনসাটর 
করন। এটা করেত হেলঃ

১) গািফক এ Double-click করন।

২) Create from file িনবরাচন করন এবং OK িকক করন।
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সতকরতা  আপিন যিদ ফাইল এবং েপেজেনটশনেক তােদর আসল িডেরকিরেত রােখন শধু তাহেলই Link to 
fi le িনবরাচন করন। তানাহেল,  পেয়াজেনর সময় আপনার সাইড েশা েথেক OLE Object গেলা 
এেকস না ও করা েযেত পাের।

৩)  ফাইেলর েলােকশেন বাউজ করার জন Search  িকক করন। ফাইলিট িনবরাচন করন এবং Open  িকক 
করন। তারপর OK িকক করন।

৪) অবেজকিটেক পেয়াজন অনযায়ী িরসাইজ করন এবং জায়গামত বসান।

অিতিরক  সাইড  য ুক  করা 

অিতিরক সাইড েযাগ করার ধাপগেলা অেনকটা টাইেটল েপইজ িনবরাচন করার মতই। এটা এমন একিট পেসস যা পিটতা 
সাইেডর জনই বাের বাের করেত হয়। েযেহতু আপিন শধুমাত একিট সাইড মাসার বযবহার করেবন, তাই এখন আপনার 
একমাত কাজ করার জায়গা হল ডানিদেকর Tasks েপন এর Layouts অংশ।

পথেম, আউটলাইন অনযায়ী আপনার যতগেলা সাইড লাগেব েসগলা ইনসাটর করন। এরপেরই আপনার েসশাল এেফক 
েযাগ করা উিচৎ, েযমন কাসম অযািনেমশন এবং সাইড টানিজশন। (এগেলা পেরর অংেশ আেলাচনা করা হেয়েছ।)

ধাপ ১ :  একিট নতুন সাইড ইনসাটর করন। এিট অেনক উপােয় করা যায়ঃ

• Insert > Slide.

• বতরমান সাইেড ডান িকক করন, এবং কেনটকট েমন েথেক New Slide বাছুন ।

• Presentation টুলবার এর Slide আইকেন িকক করন (িচত ১৪).

িচত ১৪: Presentation টুলবার

ধাপ ২: আপনার পেয়াজন অনযায়ী েলআউট সাইড িনবরাচন করন।

যিদ আপনার সাইেড টাইেটল এর সােথ শধু একিট গািফক,  চাটর,  অথবা েসপডিশট থােক,  তাহেল এগেলােক  OLE 
Object িহেসেব ইনসাটর করাই সেবরাতম । িকন মেন রাখেব চাটর এবং েসপডিশট এর জন এটা করা েমােটই সহজ নয়। 
এিট একিট এডভানড পদিত।

ধাপ  ৩:  এই অবসায়,  মাসার েপইজ এবং েলআউট সাইেড যা যা িছল তার সব ই এই সাইেড থাকেব।  সাইেডর 
উপাদান গেলােক Modify করন। েযমন, অপেয়াজনীয় উপাদানগেলা বাদ েদয়া, পেয়াজনীয় উপাদান েযাগ করা (ছিব 
এবং OLE অবেজক), এবং েটকট ইনসাটর করা।

সতকরতা  িপপযােকজড  েলআউটগেলােত পিরবতরন করা সমব শধুমাত  View  >  Normal  বযবহার কের। সাইড 
মাসার মিডফাই কের এিট করার েচষা করেল একিট ইেরার েমেসজ আসেব। (সাইড মাসারেক মিডফাই করা 
যায় View > Master > Master Sl ide বযবহার কের।)

১) সাইেডর েয উপাদান আপনার পেয়াজন েনই তা বাদ িদেয় িদন (িচত ১৫)।

c) হাইলাইট করার জন উপাদানিটেত িকক করন। (সবুজ চতূভুরজগেলা িদেয় েবাঝায় েয এিট হাইলাইট করা হেয়েছ।)
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d) এিট েমাছার জন Delete িক চাপুন ।

িচত ১৫: সাইেডর একিট উপাদান িডিলট করা

ইিঙত মােঝ মােঝ আপিন ভুল কের অন েলআউট এর সাইড িনবরাচন কের েফলেত পােরন। আপিন 
েযেকােনা মুহূেতর িঠক েলআউট সাইেড িকক করেত পােরন এবং কাজ চািলেয় েযেত পােরন।

২) আপনার পেয়াজনমত েয েকােনা উপাদান সাইেড েযাগ করন।

a) িকপআটর েফেম ছিব েযাগ করাঃ

i) েফেমর ছিবেত ডাবল িকক করন।

ii) ছিবর েলােকশন এ বাউজ করন।

iii) ছিব িনবরাচন করন এবং Open িকক করন।

iv) ছিবিট পেয়াজন অনযায়ী িরসাইজ করন। িনেমর সতকরতা েনােটর িনেদরশনা েদখনু ।

b) িকপআটর েফম ছাড়া অন গািফক ফাইল েযাগ করাঃ

i) Insert > Picture > From File.

ii) গািফক ফাইেল বাউজ করন, িনবরাচন করন এবং Open িকক করন।

iii) ছিবিটেক এর জায়গামত িনন।

iv) পেয়াজন হেল ছিবিট িরসাইজ করন।

c) OLE অবেজক েযাগ করা একিট এডভানড পদিত যা Impress Guide এ বণরনা করা হেয়েছ।

সতকরতা  েকােনা  গািফক  িরসাইজ  করেত  হেল  ছিবিটেত  right-click  করন।  পপ-আপ  েমন  েথেক 
Position  and  Size  িনবরাচন করন  । িনিশত করন েয  Keep  ratio  িনবরাচন করা 
আেছ। এখন আপনার পেয়াজন অনযায়ী  height  বা  width  অযাডজাস করন।  (আপিন একিট 
িদক অযাডজাস করেল দিট ই পিরবিতরত হেব।) এিট িঠকমত করেত না পারেল ছিবিট িবকৃত হেয় 
েযেত পাের।
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৩)  সাইেড েটকট েযাগ করাঃ সাইেড যিদ েটকট থােক তাহেল েটকট েফম এর  Click to add an outline  এ িকক 
করন। েটকট েফম এ েটকট টাইপ করন।

টীকা সাইেডর েটকট একিট আউটলাইন ফরমযােট থােকঃ েলেভল ১ েথেক েলেভল ১০ এর পিতিট 
েলেভল পূবরবতরী েলেভেলর েচেয় েবিশ আকষরনীয় ।

a) টাইপ করার সময় আউটলাইন েলেভল পিরবতরন করার জন left  এবং right  অযােরা বাটন বযবহার করন  (িচত 
১১)।

• left  অযােরা চাপেল আেগর আউটলাইন েলেভল এ পিরবিতরত হেব (েযমন, েলেভল ৩ েথেক েলেভল ২)।

• right অযােরা চাপেল পেরর আউটলাইন েলেভল এ পিরবিতরত হেব (েযমন, েলেভল ২ েথেক েলেভল ৩)।

িচত ১৬: েটকট সরােনার অযােরা

b) পযারাগােফর (লাইেনর) কম পিরবতরন করার জন up এবং down অযােরা বযবহার করন।

• up চাপেল পযারাগাফিট েটকট এর উপেরর িদেক যােব।

• down চাপেল পযারাগাফিট েটকট এর িনেচর িদেক যােব।

টীকা েটকটেক  মুভ  করার  জন  সাধারনত  এই  সবগেলা  িক  এর  পেয়াজন  হয়।  েযমন,  একিট 
পযারাগাফেক উপের তুলেত হেব এবং এর আউটলাইনেক িনেচর েলেভেল (১ এর কাছাকািছ) বা 
উপেরর েলেভেল (১০ এর কাছাকািছ) িনেত হেব।

ধাপ ৫: অিতিরক সাইড ৈতির করেত ১-৩ নং ধাপ আবার করন।

সাইড  িনেয়  কাজ  করা 

এখন সময় এেসেছ যখন পুেরা েপেজেনটশনটা পরীকা কের েদখেত হেব এবং িকছু পশ করেত হেব। পশগেলার উতর 
েদয়ার আেগ সাইড েশািট অনত একবার রান করন। আপিন িনেজর িকছু পশ ও েযাগ করেত পােরন।

১) সাইডগেলা িক সিঠক কম অনযায়ী আেছ? যিদ না থােক, তাহেল িকছু সাইডেক সরােত হেব।

২) একিট অিতিরক সাইড েযাগ কের িক েকােনা িবষয়েক আেরা পিরষার করা যায়? েসই সাইডিট বানােত হেব।

৩) িকছু কাসম অযািনেমশন িক েকােনা সাইেড েযাগ করা পেয়াজন? (এডভানড পদিত)

৪) িকছু সাইেডর িক টানিজশন টাইম পিরবতরন করা পেয়াজন? েসই সাইডগেলার টানিজশন টাইম পিরবতরন করেত হেব।

৫) িকছু সাইড িক অপেয়াজনীয় মেন হেচ? ভাল কের পরীকা কের সাইডগেলা মুেছ েফলুন।

সতকরতা যিদ এক বা একিধক সাইড অপেয়াজনীয় মেন হয়, সাইডিট বা সাইডগেলােক হাইড কের েফলুন 
এবং সাইড েশািট েবশ কেয়কবার েদখুন িনিশত হওয়ার জন। েকােনা সাইডেক হাইড করার জন, 
সাইড েপন এ সাইডিটেত ডান িকক করন। পপ-আপ েমন েথেক Hide Slide িনবরাচন করন। 
িনিশত হওয়ার আেগ সাইডিট  delete  করেবন না,  তানাহেল আপনােক সাইডিট আবার ৈতির 
করেত হেত পাের।
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যখন আপিন এই পশগেলা এবং আপনার িনেজর পশগেলার উতর িদেয় েদেবন, তখন আপনার পেয়াজনীয় পিরবতরনগেলা 

কের েফলেত হেব। এিট করার  সবেচেয় সহজ উপায় হল  Slide Sorter  িভউেত কাজ করা  এবং এিট ওখােনই 
আেলাচনা করা হেব। আপনার যিদ আেরা এক বা একািধক সাইড বানােনার পেয়াজন হয় তাহেল েসগেলা পৃষা ১৩ এর 
“অিতিরক  সাইড  যুক  করা  েত বণরীত ধাপ অনযায়ী ৈতির করন।”

কাসম  অযািনেমশন 

আপিন যিদ জােনন েয সাইেড কাসম অযািনেমশন িকভােব েযাগ করেত হয় তাহেল তা করন। এিট একিট এডভানড 
পদিত যা Impress Guide এ আেলাচনা করা হেয়েছ।

সাইড  টানিজশন

আপনার পথম সাইড েশােত পিত সাইেডর জন একই টানিজশন থাকা উিচত । Advance slide এ On mouse 
click  েসট করা হল একিট সহজ েসিটং। আপিন যিদ চান েয পিতিট সাইড একিট িনিদরষ সময় ধের েদখােব তাহেল 
Automatic after িকক করন এবং েসেকেনডর সংখযা িদন। Apply to al l  sl ides িকক করন।

ইিঙত সাইড টানিজশন অংেশ অতযন ভাল একিট অপশন আেছঃ Automatic preview। এর েচকবেক 
িটক িচহ িদন। এেত আপিন যখন সাইড টানিজশেন েকােনা পিরবতরন করেবন তখন টানিজশন 
এেফকসহ নতুন সাইডিট ওয়াকরেসেস েদখা যােব।

সাইড টানিজশেন েযসব পিরবতরন করা েযেত পােরঃ

১) Apply to selected slides এ অেনকগেলা সাইড টানিজশেনর একিট তািলকা আেছ।

 a) িনিশত করন েয Automatic preview েত িটক েদয়া আেছ।

 b) Apply to selected slides তািলকার েযেকােনা একিটেত িকক করন।

 c) সাইড টানিজশন এর এেফকগেলা েদখুন।

 d) আপনার পছনমত সাইড টানিজশন িনবরাচন করন।

২) Modify transition এ দিট ডপ ডাউন তািলকা আেছ ।

– Speed িনবরাচন করনঃ slow, medium, এবং fast.

– আপিন চাইেল তািলকা েথেক একিট Sound িনবরাচন করেত পােরন।

৩) আপিন যিদ েকােনা পিরবতরন কের থােকন, তাহেল Apply to all  sl ides িকক করন সব সাইেড একই টানিজশন 
েদয়ার জন।

৪) Play and Slide Show বযবহার করা হয় েপেজেনটশন এর এক বা একািধক সাইড চালােনার জন।

– Automatic Preview  েত িটক েদয়া থাকেল যা হয়, Play  েত িকক করেল তা-ই হেবঃ একিট সাইড েদখােনা হয় 
এিটর টানিজশনসহ ।

– Slide Show িদেল সাইড েশা শর হয় এবং েশষ না হওয়া পযরন চলেত থােক ।

ইিঙত আপিন যিদ এই বাটন বযবহার কের পুেরা সাইড েশা চালােত চান, তাহেল সাইড েপন এর সবেচেয় 
উপেরর সাইডিট িকক করন। তারপর টাসেপন এর Slides transitions অংেশর সাইড েশােত 
িকক করন।
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েপেজেনটশনিট  রান করা

সাইড েশািট রান করেত হেলঃ

• Slide Show > Slide Show এ িকক করন।

• Slide Show button এ িকক করন (িচত ১৭) ।

চ
িীত ১৭: Presentation টুলবার

• F5 বা F9 চাপনু সাইড েশা শর করেত।

সাইড টানিজশন যিদ Automatic after x seconds েদয়া থােক,তাহেল সাইড েশািটেক িনেজর মত চলেত িদন।

সাইড টানিজশন যিদ slide transition is On mouse click েদয়া থােক তাহেল িনেমাক কাজগেলার েযেকােনা একিট 
করন এক সাইড েথেক পেররিটেত যাওয়ার জন ।

– িকেবােডরর অযােরা িক গেলা বযবহার করন আেগর বা পেরর সাইেড যাওয়ার জন।

– আপিন মাউস এও িকক করেত পােরন পেরর সাইেড যাওয়ার জন।

– িকেবােডরর েসসবার চাপুন পেরর সাইেড যাওয়ার জন।

সাইড েশা েথেক েযেকােনা সময় এমনিক একদম েশেষ েবর হওয়ার জন Esc িক চাপুন।
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Chapter 4
Getting Started with Calc 

ওেপন অিফস.অগর েসপডিশট  বযবহার



Calc িক?
Calc হেচ ওেপন অিফেসর েসপডিশট কেমােননট।আপিন আপনার কিমউটাের েসপডিশেটর মাধযেম ওয়াকরিশট ৈতির 
করেত পােরন  : েযখােন িবিভন তথয িবেশষত গািণিতক তেথযর মাধযেম ওয়াকরিশটিটেক পূণর করেত পােরন  এবং ঐ–  
তথযগেলার মাধযেম েকান ফলাফল ৈতির, তথযগেলার সিবনসকরণ অথবা তথযগেলােক ডায়াগাম বা িচেতর মাধযেম পকাশ 
ও করেত পােরন।

এর পাশাপািশ আপিন তথয পেবশ করােত পােরন এবং 'িক হয়' এমন মেনাভাব িনেয় পুেরা তথয পিরবতরন না কের িকছু 
িকছু তথয পিরবতরেনর মাধযেম ফলাফেলর িক পিরবতরন হয় তা েদখেত পােরন।

েসপডিশট, িশট এবং েসল
Calc েসপডিশট নােম একিট অংশ িনেয় কাজ কের।েসপডিশেট একিট িনিদরষ সংখযক আলাদা আলাদা িশট থােক, এবং 
পেতযকিট বক বা ঘর কলাম এবং েরা েত সিবনস থােক।

এই েসলগেলােত আবার আলাদা আলাদা উপাদান থােক েযমন  েকান েলখা– , নমর, সূত ইতযািদ।এই তথযগেলা িনেয়ই 
কাজ করা হয়।

পেতযক েসপডিশেট অেনকগেলা িশট থাকেত পাের এবং পেতযক িশেট অেনকগেলা আলাদা েসল থাকেত পাের।ওেপন 
অিফস ৩ সংসরেণ পিতিট িশেট ৬৫,৫৩৬ িট েরা এবং সেব রাচ ১০২৪ িট কলাম থাকেত পাের।

পধান Calc উইেনডার িবিভন অংশ
যখন Calc েখালা হেব তখন, পধান উইেনডািট েদখেত ছিব ১ এর অনরপ হেব।

টাইেটল বার এবং েমন বার
এেকবাের উপের টাইেটল বার বতরমােন েয েসপডিশেট কাজ করা হেচ তার নাম েদখায়।যিদ েসপডিশটিট নতুন হয় 
তাহেল এর নাম েদখায় Untitled X, েযখােন X হেত পাের একিট নমর।যখন আপিন পথমবােরর মত একিট েসপডিশট 
েসভ করেত যােবন তখন আপনােক একিট নাম েদবার জন বলা হেব।

টাইেটল বােরর িনেচই রেয়েছ েমন বার।যখন আপিন একিট েমন িনবরাচন করেবন, তখন সাবেমনিটসহ এর অনান 
অপশনগেলা আপিন েদখেত পােবন।অধযায় ১৪ (ওেপন অিফসেক সািজেয় িনন িনেজর মত কের)-েত েমনবারেক আপনার 
ইেচমত সাজােনা বা পিরবতরন করা িনেয় আেলাচনা করা হেয়েছ।
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ট ুলবার
েমনবােরর িনেচ সবসময়ই িতনিট টুলবার থােক : সযানডাডর টুলবার, ফরেমিটং টলুবার এবং ফমূরলা বার।

িচত ১ : Calc উইেনডার িবিভন অংশ

এই টুলবারগেলােত েয আইকনগেলা রেয়েছ েসগেলা পচুর পিরমােন সাধারণ কমানড এবং ফাংশেনর সিবধা পদান কের। 
অধযায় ১৪ ( ওেপন অিফসেক সািজেয় িনন )-েত টুলবারেক আপনার ইেচমত সাজােনা বা পিরবতরন করা িনেয় আেলাচনা 
করা হেয়েছ।

েকান একিট আইকেনর উপর মাউস পেয়নটার িনেয় েগেলই েসিট একিট েছাট বাক েদখায়, যােক বলা হয় টুলিটপ।এই 
টুলিটপ ঔ আইকেনর ফাংশন বা কাজ সমেকর িবসািরত বণরণা েদয়।আেরা িবসািরত বণরণার জন Help>>what's this 
িনবরাচন করন এবং মাউস পেয়নটারিট আইকেনর উপর িনেয় যান।টীকা এবং বাড়িত টীকাসমূহ েদখেত পােরন অথবা েদখা 
বন কের িদেত পােরন Tools>> Options>> OpenOffice.org>> General িনবরাচেনর মাধযেম।

ফরেমিটং টলুবােরর বাম পােশ Font name এবং Font size নােম আয়তাকার দেটা ঘর রেয়েছ (িচত ২ েদখুন)।যিদ 
এসকল বােকর েভতর িকছু থােক, তাহেল তারা িনবরািচত অংেশর বতরমান অবসা েদখায়।

িচত ২: ফেনটর নাম এবং আকার

েমন ওেপন করার জন উেলােনা েছাট িতভূজিটেত িকক করন। Font name এবং Font size ঘেরর মাধযেম আপিন 
িনবরািচত েসলিটর ফনট এবং আকার পিরবতরন করেত পােরন।
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ফমূর ল া  বার
ফমূরলা বােরর বােম (িচত-৩)Name box নােম একিট েছাট বাক রেয়েছ D7 এর মত নমর এবং েলটােরর সিমলন রেয়েছ 
এেত।এটা হেচ কলাম েলটার এবং েরা নমর যােক বলা হয় বতরমান েসেলর েসল েরফােরন।

িচত ৩ : ফমূরলা বার

Name box এর ডান ধের রেয়েছ Function wizard, sum এবং Function বাটন।Function wizard এ িকক 
করেল একিট ডায়ালগ উইেনডা খুলেব েযখােন Open office Calc এ যত Function আেছ তার একিট িবসািরত তািলকা 
আপিন পােবন।

SUM বাটেন িকক করেল তা বতরমােন েয ঘরিট িনবরাচন করা আেছ তার উপেরর সমস ঘরগেলােত েয সংখযাগেলা রেয়েছ 
তার েযাগফল েবর করেব, নতুবা যিদ েকান সংখযা না থােক তাহেল তা বতরমান ঘেরই থাকেব।

িনবরািচত ঘর এবং েয লাইনিট আপিন পেবশ করােচন এর মােঝ একিট সমান িচহ (=) পেবশ করােত পােরন Function 
বাটেনর মাধযেম, এবং এর অথর হেচ িনবরািচত েসলিট সূত গহেনর জন পসত।

যখন আপিন একিট েসেল নতুন েকান তথয পেবশ করােবন তখন Sum এবং Equal এই বাটন দিট Cancel এবং 
Accept এই দিট বাটেন পিরবিতরত হেয় যােব ।

বতরমান েশেলর উপাদান গেলা(েযমন েডটা,ফরমুলা অথবা ফাংশন) ফরমুলা বােরর অবিশষ ইনপটু লাইেন িডসেপ করা 
হয়।আপিন বতরমান েশেলর েশল উপাদানগেলা ইনপুট লাইেন অথবা বতরমান েশেল সমাদনা করেত পােরন। ইনপুট 
লাইেনর েভতর সমাদনা করেত এর েয অংেশ সমাদনা করেত চাইেছন েস অংেশ িগেয় বাম-বাটন িকক করন এবং 
সমাদনা করন। বতরমান েশেলই সমাদনা করেত চাইেল েশেলর েভতর ডাবল িকক করন।

সতন েশল
সীেনর মূল অংশিট সতন েশলেক িগড এর ফরম এ েদখায় েযখােন পিতিট েশল িনিদরষ কলাম ও েরা এর েছদ-িবনেত 
থােক ।

কলাম এর উপের এবং েরা এর িনেচ বাম পােশ অকর এবং সংখযা সহ িকছু ধূসর বক সাজােনা আেছ।এগেলা কলাম এবং 
েরা এর েহডার(header)। কলাম গেলা A েথেক শর কের ডানিদেক যােব এবং েরা গেলা 1 েথেক শর হেয় িনেচ যােব।
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শীট টযাব
েশল গীড এর সবেচেয় িনেচ শীট টযাব আেছ(িচত ৪ েদখুন)।এই টযাবগেলা সাদা টযাব হওয়ার মাধযেম,পিতিট সতন 
শীেট(দৃশমান বা সিকয় অবসায়)পেবশ করােক সিকয় কের । 

অন শীট টযােব িকক করেল ওই শীট েদখােব এবং টযাব িট সাদা হেয় যােব।আপিন একািধক শীট বাছাই করেত নাম গেলা 
িকক করার সময়  Control key(Ctrl) েচেপ রাখুন।

িচত ৪: শীট টযাব

সযাটাস বার
Calc উইেনডার এেকবাের িনেচ আপিন একিট সযাটাস বার েদখেত পােবন (িচত  – ৫), েযখােন আপিন বতরমান 
েসপডিশেটর িকছু গরতপূণর তথয েদখেত পােবন।

িচত ৫ : সযাটাস বার সমিকরত তথয

বাম েথেক ডােনর িদেক েগেল আপিন িনেমাক তথযগেলা পােবন -

• বতরমান িশট এবং েসপডিশটিটেত সবরেমাট িশেটর সংখযা

• বতরমান িশটিটেত েকান page style বযবহার করা হেচ তাও সযাটাসবাের েদখােনা হেব।এছাড়া এর উপর 
ডাবল-িকক কের আপিন page style বদলােত পােরন। 

• zoom level এ ডাবল িকক কের zoom level পিরবতরন করেত পােরন।

• Selection mode এ িকক করার মাধযেম Default mode (STD), Extended mode(EXT) এবং 
Incremental mode (ADD) এ পিরবতরন করেত পােরন।

• Modified flag. যখন একিট ডকেমনট পিরবতরন করা হেব তখন সযাটাস বােরর এই অংেশ একিট star বা তারা 
িচহ েদখা যােব।

• Digital signature flag. আপিন যিদ েসপডিশটিটেত digital signature েযাগ কেরন তাহেল এই অংেশ 
একিট েছাট padlock আইকন েদখা যােব।েসপডিশটিটেত digital signature করেত চাইেল েসপডিশেটর এই 
অংেশ ডাবল িকক করন।
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•  Selected cells function. সাভািবকভােবই, িনবরািচত েসলগেলার েযাগফল সযাটাসবােরর এই অংেশ েদখােনা 
হয়।এমনিক এই অংেশর উপর রাইট িকক কের আপিন ফাংশনিট পিরবতরন করেত পােরন।েয ফাংশনগেলা 
এখােন বযবহার করা যােব েসগেলা হেচ -
- গড় (িনবরািচত েসলগেলার গড় করা যােব)
- CountA ( িনবরািচত েসলগেলার মেধয ঐ গেলােকও গণণা করেব েয গেলা পুেরাপুির শূণয নয়)
- গণণা ( িনবরািচত েসলগেলার মেধয সাংিখযক মানসহ েসলগেলােকও গণণা করেব)
- সেব রাচ ( িনবরািচত েসলগেলার সেব রাচ মান েদখােব)
- সবরিনম ( িনবরািচত েসলগেলার সবরিনম মান েদখােব)
- েযাগফল ( িনবরািচত েসলগেলার েযাগফল েদখােব)
- িকছুই করেব না
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নতুন  েসপডিশট শর করা
অন েযেকােনা  OOo েত কাজ করার পাশাপািশ  একই সমেয় নতুন একিট েসপডশীট িনেয় কাজ করা যায়।েযমন, নতুন 
একিট েসপডশীট Writer অথবা Draw েথেক েখালা যায়।

• menu bar েথেক  — File িকক করন এবং বাছাই করন New >> Spreadsheet।

• Toolbar েথেক —Standard toolbar এর উপর New Document  বাটন িকক  করন। েয 

ধরেণর ডকেমনট (েটকট বা েসপডশীট বা অন িকছু )খুলেত হেব তা ডপ-ডাউন অযােরা িকক এর মাধযেম বাছাই করা 
যােব।যিদ বতরমােন েখালা ডকেমেনটর ধরেণরই নতুন ডকেমনট খুলেত চান তাহেল  ওই বাটন িট িকক করন।(যিদ একিট 

েসপডশীট েখালা থােক,নতুন একিট েসপডশীট ৈতির হেব। )  

• কীেবাডর েথেক - যিদ আপনার একিট েসপডশীট আেগই েখালা থােক , তাহেল নতুন েসপডশীট  খুলেত Control+N 
চাপেত পােরন।

• Template েথেক -  আপনার কােছ যিদ েসপডিশেটর Template থােক তাহেল Template েথেকও Calc ডকেমনট 
েখালা যায়।আেগর িনেদরশনাই অনসরণ করন, িকন শধুমাত ফাইল েমন েথেক েসপডিশট িনবরাচন করার বদেল 
Templates and documents িনবরাচন করন।Templates and documents উইেনডােত সিঠক েফালারিট খুেজ  
েবর করন এবং পেয়াজনীয় Template িটর উপর ডাবল িকক করন।িনবরািচত Template িটর উপর িভিত কের একিট 
নতুন েসপডিশট খুলেব।

বতরমােন  আেছ এমন েসপডশীট  েখালা 
OOo অন েযেকান উপাদােনই আপিন থাকন না েকন নতুন একিট েসপডশীট খুলেত পারেবন।

• menu bar েথেক—File িকক করন এবং তারপর Open িনবরাচন  করন।

• Toolbar েথেক  — Standard toolbar এর উপর  Open  বাটন  িকক করন ।

• কীেবাডর েথেক—Control+O কী-কিমেনশন বযবহার করন ।

এগেলার পিতিট অপশন Open ডায়ালগ েদখায়,েযখােন আপিন েয েসপডশীটিট খুলেত চান েসিটর অবসান েকাথায়  
রাখেত চান তা িনেদরশ করেত পারেবন।

িটপস : িকছুকণ আেগ বযবহার করা ডকেমনটগেলার তািলকা েথেকও আপিন েসপডিশট খুলেত পােরন।এই তািলকািট 
আপিন পােবন File েমনেত, এেকবাের িঠক Open এর িনেচ।এই তািলকািট OOo এর েযেকান কেমােননট বা উপাদান 
িদেয় কাজ করা সবরেশষ ১০িট ডকেমনট েদখােব।
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েসপডিশট  সংরকণ করা
েসপডশীট ৩ ভােব সংরকণ কের রাখা যায় :

• menu bar েথেক—File িকক করন এবং তারপর Save িনবরাচন করন।

• Toolbar েথেক—Function bar এর উপর Save বাটন  িকক করন ।

• কীেবাডর েথেক—Control+S  কী-কিমেনশন বযবহার করন ।

যিদ েসপডশীটিট আেগ েথেক সংরকণ করা না থােক, তাহেল উপেরর পিতবার  Save As ডায়ালগিট খুলেব।এখােন 
আপিন েসপডশীট এর নাম এবং েসপডশীিট েযখােন সংরকণ করেত চান তার অবসান িনেদরশ করেত পারেবন ।

েনাট : যিদ েকান েসপডিশট আেগই সংরকণ করা থােক, তাহেল েস অবসায় পুণরায় সংরকণ করেল save as 
ডায়ালগ বক না খুেলই আেগর সংরিকত েসপডিশটিটর উপর নতুন সংরকণিট ওভাররাইট হেব।

েসপডিশেট  পিরকমণ  করা

েকান িনিদ রষ  েশেল যাওয়া
মাউস  বযবহার   কের :

েশল এর উপর মাউস িনেদরশক েরেখ বাম-বাটন চাপুন।

Cell reference বযবহার  কের :

 Name box এর ডানিদেক কােলা েছাট িতভূজ িটেত িকক করন ।  আেগর cell reference িট হাইলাইেটড হেয় 
যােব । েয েশেল েযেত চান েসিটর  cell reference িট টাইপ করন এবং Enter চাপুন। অথবা শধু Name box এ িকক 
করন, বতরমান cell reference এ backspace  িদন এবং েয cell reference িট চান েসিটেত টাইপ করন।

Navigator বযবহার কের :

Navigator েদখেত হেল Standard toolbar এর Navigator 
বাটন   এ িকক করন (অথবা F5  চাপনু)।cell reference িট 
উপেরর দেটা িফল , label করা Column এবং Row েত টাইপ 
করন  এবং Enter  চাপনু । িচত ৬ এ  Navigator িট  F5  েশল 

িট বাছাই করেব।
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এক েশল েথেক আেরক েশল এ যাওয়া
েসপডশীট এ একিট বা অেনকগেলা েশেল সাধারণত কােলা বডরার থােক।এই কােলা বডরারিট focus েকাথায় আেছ তা 
িনেদরশ কের।(িচত-৭ েদখুন)

 
িচত ৭ : (বােম) িনবরািচত একিট েশল (ডােন) িনবরািচত েশলগেলার গপ 

মাউস  বযবহার  কের 

মাউস বযবহার কের focus েক সরােত চাইেল, েকবলমাত মাউস পেয়নটারিটেক সিরেয় েযখােন focus করেত চান 

েসখােন িনেয় যান এবং মাউেসর বাম বাটেন িকক করন,তাহেল focus নতুন েসেল আসেব।এই পদিত তখনই েবিশ 
কাযরকর যখন দিট েসেলর মােঝ দূরত েবিশ হেব।

টযাব  ও Enter key বযবহার  কের :

• Enter অথবা  Shift+Enter  চাপেল focus িনেচ বা উপের সরেব ।

• Tab অথবা Shift+Tab  চাপেল focus ডােন বা বােম সরেব।

Enter key িনেজর মত সািজেয় েনয়া 
Tools >> Options >> OpenOffice.org Calc >> General এ িকক কের আপিন Enter key েক 
িনেজর মত কের সািজেয় িনেত পােরন (িচত ৮), যােত শধুমাত Enter key এর মাধযেমই আপিন focus পিরবতরন করেত 
পােরন।
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িচত ৮:  Enter key েক িনেজর মত কের সািজেয় েনয়া 

িচত ৮ এর ডানিদেক Enter key এর লকয িঠক কের েদয়ার জন চারিট অপশন রেয়েছ।ফাইল এবং তেথযর ধরেণর 
উপর িভিত কের িভন িভন লকয উপকারী হেত পাের।

Editing mode এ ঢুকেত িকংবা েবর হেয় েযেত Enter key বযবহার করা েযেত পাের।Input settings এর িনেচর 
অপশনগেলা বযবহার কের Enter key settings পিরবতরন করা যায়।

Arrow key বযবহার  করা
িক-েবােডর arrow key বযবহার কের arrow key এর িদক অনযায়ী focus এর িদক পিরবতরন করা যায়।

Home, End, Page Up এবং Page Down বযবহার   কের :
• Home ,focus েক েরা এর শরেত সরােব ।

• End, focus েক পেরর ডানিদেকর কলােম সরােব েযখােন েডটা আেছ। 

• Page Down েডসেপ েক পুেরা একিট সীন িনেচ নামােব এবং Page Up  েডসেপ েক পুেরা একিট সীন 
উপের িনেয় যােব ।

• Control এবং Alt  এর সােথ Home, End, Page Down, Page Up এবং cursor key এর কিমেনশন বতরমান  
েশেলর  focus েক আেরা অেনকভােব সরােত পাের।

িটপস : Alt+Cursor key ধের রাখেল েশেলর সাইজ বাড়েব ।

এক শীট েথেক আেরক শীট এ যাওয়া
েসপডশীট এর পিতিট শীট অনগেলা েথেক সাধীন, যিদও তারা একিট শীট েথেক অনশীট এ েরফােরন এর সােথ িলংকড 
বা যুক হেয় থাকেত পাের। েসপডশীট এর িবিভন শীেটর মেধয navigate বা পিরকমণ করার জন ৩িট উপায় আেছ।

কীেবাড র   বযবহার  কের :
Control+PgDn চাপেল একিট শীটেক ডােন সরােনা যােব এবং Control+PgUp  চাপেল  শীটিটেক বামিদেক সরােনা  
যােব ।
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মাউস  বযবহার  কের :
েসপডশীট এর এেকবাের িনেচ শীট টযাবগেলার (িচত ৪)েযেকান একিটেত িকক করেল ঐ শীটিট বাছাই হেব।

যিদ আপনার অেনক শীট থােক,তাহেল িকছু শীট টযাব সীণ এর একদম িনেচ horizontal scroll bar র েপছেন িহেডন 
বা লুকােনা েথেক েযেত পাের। যিদ এমন হয়, তাহেল শীট টযােবর বােম েয চারিট বাটন আেছ েসগেলা টযাবগেলােক 
সিরেয় দৃেশ আনেত পারেব। িচত ৯ এ এটা েদখােনা হেয়েছ।

িচত ৯. িশট টযাব অযােরা

মেন রাখেবন এই শীট গেলা কমানযায়ী সাজােনা নয়। Sheet numbering হেচ  arbitrary  – আপিন ইচামত 
শীট এর নাম িদেত পারেবন। 

টীকা িচত ৯ এর শীট টযাব অযােরা গেলা তখনই আসেব যখন আপনার িকছু এমন শীটটযাব থাকেব েযগেলা 
েদখা যােচনা । নাহেল িচত ৫ এর মত হালকা েদখা যােব ।

েসপডশীেট  বা শীেট বস বাছাই করা

েশল বাছাই  করা 
েশল িবিভন কিমেনশন এবং িবিভন পিরমােণ বাছাই হেত পাের।

একক েশল
েশল এ বাম-বাটন চাপনু। এর ফল িচত ৭ -র বামিদেকর  অংেশর মত েদখােব।আপিন Name box েদেখ আপনার 
িনবরািচতিট যাচাই করেত পােরন।
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একই সংলগ  েশল এর সীমা
েশল এর সীমা  ,কী-েবাডর বা মাউস বযবহার কের বাছাই করা েযেত পাের।

মাউস েটেন িনেয় েশল এর সীমা বাছাই করা:
        ১)েশল এ িকক করন।

  ২)মাউস এর বাম-বাটন েচেপ ধের রাখুন।

  ৩)মাউস িট সীেনর মেধয সরােত থাকন।

  ৪)যখন দরকাির েশলগেলা হাইলাইেটড হেয় যােব , তখন মাউস এর বাম-বাটন েছেড় িদন।

েশল এর সীমা মাউস েটেন না িনেয় িসেলক করা:
  ১)েশল এর সীমার মেধয েযিট েযেকান একিট েকানায় রাখেত চান েসই েশেল িকক করন।

  ২)মাউস িট েশল এর সীমার উেলা েকানার িদেক সরান।  

  ৩)Shift key ধের েরেখ িকক করন।

েশল এর সীমা মাউস বযবহার না কের িনবরাচন করা:
 ১)েশল এর সীমার মেধয েযিট আপিন েযেকান একিট েকানায় রাখেত চান েসই েশলিট বাছাই করন।

 ২)Shift key ধের রাখার সময় , বািক সীমা গেলা িনবরাচন করেত  cursor আী্যােরা বযবহার  করন।

উপেরর েযেকান িটর ফলই িচত৫ এর ডানিদেকর  অংেশর মত েদখােব।

ঈিঙত েশল এর সীমা আপিন  Name box  বযবহার কের সরাসির বাছাই করেত পােরন। Name box 
এ িকক করন ,পৃষা১০এর  েত েযভােব েদয়া আেছ“” “” ।. েশল এর সীমা বাছাই করেত ,উপের 
বামিদেকর েশল এর েরফােরন enter  করন, তারপর েকালন(:) িদন,তারপর িনেচর ডানিদেকর 
েশেলর েরফােরন enter  করন েযমন, A3 েথেক C6 পযরন  range বাছাই করেত আপনােক  
এভােব enter করেত হেব-A3:C6 ।

একসােথ  না থাকা েশেলর সীমা
• উপেরর েদয়া েযেকান উপােয় েশল বা েশেলর সীমা বাছাই করন ।

• মাউস িনদরশকিট পরবতরী সীমা অথবা েশলিটর  শরেত সিরেয় আনন।

• েকান সীমা বাছাই করার জন Control key েচেপ েরেখ িকক করন অথবা িকক কের েটেন িনেয় যান।

• পেয়াজনমত পুনরাবৃিত করন ।
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কলাম এবং েরা গেলা বাছাই করা
OOo েত খুব দত কলাম এবং েরা গেলা সমূনরভােব িনবরাচন করা যায়।

একক কলাম  বা েরা
েকান একক কলাম িনবরাচন করার জন, column identifier এ িকক করন(িচত ২ েদখুন)।

েকান একক েরা িনবরাচন করার জন, row identifier এ িকক করন(িচত ২ েদখুন)।

একািধক  একক কলাম  বা েরা

একই সংলগ একািধক কলাম এবং েরা বাছাই করা: 

 ১)গেপর পথম কলাম বা েরা েত িকক করন।

 ২)Shift key েচেপ রাখুন।

 ৩)গেপর েশষ কলাম বা েরা েত িকক করন।

 একসােথ না থাকা একািধক কলাম এবং েরা বাছাই করা :

 ১)গেপর পথম কলাম বা েরা েত িকক করন।

 ২)Control key েচেপ রাখুন।

          ৩)পরবতরী েযসব কলাম বা েরা িনেত চান েসগেলা Control key েচেপ রাখা অবসায়  িকক করেত থাকন। 

সমূণর শীট

সমূণর শীট িনবরাচন করেত, কলাম A  র header এবং েরা 1 র  header  এর মাঝখােনর েছাট বকিট েত িকক 
করন (িচত ১০)। আপিন সরাসির কীেবাডর েথেকও Control+A  েচেপ সমূনর শীট িনবরাচন করেত পেরন। 

িচত ১০ .সব বক বাছাই করা 
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িশট িনব রাচন করা
আপিন একিট অথবা একািধক িশট িনবরাচন করেত পােরন।যখন আপিন একইসােথ অেনকগেলা িশেট পিরবরতন করেত 
চাইেবন তখন একইসােথ অেনকগেলা িশট িনবরাচন করা আপনার সিবধাজনক হেত পাের।

একিট িশট
আপিন েয িশটিটেক িনবরাচন করেত চান তার জন িশট টযােব িকক করন।বতরমােন কায়রকরী িশটিট সাদা হেয় যােব (িচত 
৪)।

একই সােথ থাকা িশটেক একসােথ িনবরাচন করা

আলাদা আলাদা িশটেক একসােথ িনবরাচন করেত :

১।পথম িশটিটর জন িশট টযােব িকক করন।
২।মাউস পেয়নটারিটেক েশষ িশট টযােবর উপর িনন।
৩।shift key েচেপ িশট টযােবর উপর িকক করন।

এই দই িশেটর মধযকার সমস িশট সাদা হেয় যােব।এখন আপিন েয কাজই কেরন না েকন তা সমস িশটগেলার উপর 
একইসােথ পেযাজয হেব।

একই সােথ না থাকা িশটেক িনবরাচন করা
একই সােথ না থাকা িশটেক িনবরাচন করেত:
১।পথম িশটিটর জন িশট টযােব িকক করন।

২।মাউস পেয়নটারিটেক িদতীয় িশেটর টযােবর উপর িনন।

৩।এবার control key েচেপ িশট টযােবর উপর িকক করন।

৪।এভােব যতবার পেয়াজন একই কাজ বারবার করন।

িনবরািচত টযাবগেলা সাদা হেয় যােব।এখন আপিন েয কাজই কেরন না েকন তা সমস িশটগেলার উপর একইসােথ পেযাজয 
হেব।

সবগেলা িশট িনবরাচন করা
িশট টযােবর েয েকানিটর উপর রাইট িকক করন এবং pop-up menu েথেক select all sheets িনবরাচন করন।
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কলাম এবং েরা িনেয় কাজ করা

কলাম এবং েরা ঢ ুকােনা
কলাম এবং েরা গেলা িবিভন ভােব ও িবিভন পিরমােণ ঢুকােনা েযেত পাের।

একক কলাম অথবা েরা
েকান একক কলাম অথবা েরা  Insert menu বযবহার কের েযাগ করা েযেত পাের :

  ১)নতুন কলাম অথবা েরা িট েযখােন ঢুকােত চান েস কলাম বা েরা িট িনবরাচন করন।

  ২)বাছাই করন : Insert >> Column অথবা Insert >> Row.

টীকা আপিন যখন একিট নতুন কলাম ঢুকান,েসিট হাইলাইেটড কলােমর বােম ঢুেক যায়।যখন নতুন 
একিট েরা ঢুকান  কেরন,তখন েসিট হাইলাইেটড েরার উপের ঢুেক যায়।

েকান একক কলাম বা েরা, মাউস বযবহার কেরও েযাগ করা েযেত পাের :

  ১)নতুন কলাম অথবা েরা িট েযখােন ঢুকােত চান েস কলাম বা েরা িট  িনবরাচন করন।

  ২)header এ মাউেসর ডান-বাটন এ িকক করন।

 ৩)Insert Row অথবা Insert Column বাছাই করন।

একািধক  কলাম  বা েরা
একািধক কলাম বা েরা একিট একিট কের না ঢুিকেয় কের একবােরই ঢুকােনা যােব।

১)পেয়াজনীয় সংখযক কলাম বা েরা গেলার পথমিটেত মাউেসর বাম বাটন েচেপ েরেখ  হাইলাইট করন এবং তারপর 
পেয়াজনীয় সংখযক কলাম বা েরা গেলা েত েটেন িনেত থাকন।

২)উপের বিণরত একক কলাম বা েরা ঢুকােনার মত কের করন।  
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কলাম এবং েরা ম ুেছ েফলা
কলাম অথবা েরা একক ভােব বা গেপ মুেছ েফলা যায়।

একক  কলাম  বা  েরা

েকান একক কলাম বা েরা শধু মাউস বযবহার কেরই মুেছ েফলা যায় :

  ১)েয কলাম বা েরািট মুছেত চান েসিট িনবরাচন করন।

  ২)কলাম বা েরা এর header এ মাউেসর ডান-বাটন এ িকক করন।

   ৩)pop-up menu েথেক Delete Column অথবা  Delete Row বাছাই করন।

একািধক  কলাম  বা েরা
একািধক কলাম বা েরা একিট একিট কের না মুেছ একবােরই মুেছ েফলা যােব।

 ১)পেয়াজনীয় সংখযক কলাম বা েরা গেলার পথমিটেত মাউেসর বাম বাটন েচেপ েরেখ  হাইলাইট করন এবং তারপর 
পেয়াজনীয় সংখযক কলাম বা েরা গেলা েত েটেন িনেত থাকন।

 ২)উপের বিণরত একক কলাম বা েরা মুেছ েফলার মত কের করন। 

শীট িনেয় কাজ করা
অনান Calc উপাদােনর মত শীটও , ঢুকােনা , মুেছ েফলা এবং  নাম পিরবতরন করা যায়।

নতুন িশট ঢুকােনা
নতুন একিট শীট িবিভন িনয়েম ঢুকােনা যায়। েযেকান িনয়েমর েকেতই পথম কাজ হেচ নতুন শীটিট েকান শীেটর পের 
বসেব েসটা িনবরাচন করা । এরপর িনেচর েযেকান একিট অপশন বযবহার করা েযেত পাের।

• Insert menu িকক করন এবং Sheet িনবরাচন করন , অথবা

• tab এ মাউেসর ডান বাটন এ িকক করন এবং  Insert Sheet বাছাই  করন , অথবা

• sheet tab গেলার লাইেনর েশষ পােনর েকান একিট খািল জায়গায় িকক করন(িচত১১ েদখুন)।

িচত ১১. নতুন িশট ৈতির করা
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পিতিট িনয়েমই Insert Sheet dialogue  বকিট খুলেব(িচত ১২) । নতুন শীটিট িনবরািচত শীেটর আেগ নািক পের যােব 
এবং আপিন কতগেলা শীট ঢুকােত চান ,েসসব আপিন এখােন বাছাই করেত পারেবন।যিদ আপিন শধু একিট শীট ঢুকান, 
তাহেল েসখােন শীটিটর নাম েদয়ার সেযাগ আেছ ।

িচত ১২. িশট ডায়ালগ পেবশ করােনা

িশট মুেছ েফলা
শীট একক ভােব বা গেপ delete বা মুেছ েফলা যায়।

একক শীট

েয শীটিট মুেছ েফলেত চান েসিটর tab এ মাউেসর ডান-বাটন এ িকক করন এবং  pop-up menu েথেক  Delete 
বাছাই করন। 

একািধক  শীট

অেনকগেলা শীট মুেছ েফলেত , আেগর িনয়েমই বাছাই করন ,েযেকান একিট tab এ মাউেসর ডান-বাটন এ িকক করন 
এবং  pop-up menu েথেক  Delete বাছাই করন । 

িশেটর নাম পিরবতরন  করা 
নতুন িশেটর  নাম  ” “ “””SheetX  ”  আেগ েথেক েদয়া থাকেব , েযখােন X  হেচ একিট সংখযা। পকানের এিট অল 
শীেটর েছাট েসপডশীেটর জন কাজ কের, অেনক শীট থাকেল িবশী হেয় যায়।

শীেটর  আেরা অথরপূণর নাম িদেত ” , আপিন 
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• শীট ৈতরীর সময় name box এ নাম িদেত পােরন, অথবা 

• sheet tab এ মাউেসর ডান-বাটন এ িকক করন এবং  pop-up menu েথেক  Rename Sheet বাছাই কের 
বতরমান নামিট বদেল আরও উপযুক নাম িদন।

টীকা শীেটর  নাম অবশই একিট অকর” “ (letter) অথবা একিট সংখযা িদেয় শর হেত হেব ; অন 
characters (space সহ) গহণেযাগয হেবনা । শীট নাম এর েকেত (পথম character সহ) 
গহণেযাগয character গেলা হল letters, numbers, spaces, এবং underline 
character ।  আপনার েদয়া নাম অগহণেযাগয হেল একিট error message েদখােব ।

Calc েদখা

জুম বযবহার করা
আেরা েবিশ িকংবা কম েসল একই উইেনডােত েদখার জন জুম অপশনিট বযবহার করেত পােরন।জুম সমেকর আেরা 
িবসািরত জানার জন চযাপার -১ েদখুন (Introducing OOo).

কলাম এবং েরা Freezing (জিমেয় েদয়া)
Freezing িকছু সংখযক েরা েক শীট এর উপের লক  কের েদয় অথবা িকছু সংখযক কলাম েক শীট এর বামপােশ লক 
কের েদয় বা দিটই একসােথ কের। এরপর যখন শীট এর মেধয scroll করা হয় তখন Freeze করা েরা বা কলাম েদখা 
যায়।

িচত ১৩ এ িকছু Freeze করা েরা বা কলাম েদখা যােচ । েরা 3 এবং 14 এর মাঝখােনর ভারী সমানরাল েরখা এবং 
কলাম C ও H এর মাঝখােনর ভারী লম েরখািট Freeze করা েদখােচ ।েরা 4 েথেক 14 পযরন এবং কলাম  D েথেক G 
পযরন scroll করা যােচনা । পথম িতনিট েরা এবং কলাম Freeze  করার কারেণ  েসগেলা েদখা যােচ। 

িচত ১৩. কলাম এবং েরা জমােনা
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আপিন একিট েরা , একিট কলাম ,বা দিটরই একসােথ freeze point েসট করেত পােরন(িচত১৩ এর মত)।

একক  কলাম  বা েরা জমােনা  
  ১)েযখােন freeze কের রাখেত চান তার িনেচর েরা অথবা ডােনর কলাম এর header এ িকক করন।

  ২)Window >> Freeze িনবরাচন করন।

 freeze কের েকাথায় রাখা হেয়েছ িনেদরশ করেত কােলা লাইন েদখা যােব। 

একিট েরা এবং একিট  কলাম  জমােনা  
  ১)েয েরা freeze করেত চান তার িনেচর েশেল এবং েয কলাম freeze করেত চান ডানিদেকর েশল এ িকক করন।

  ২)Window >> Freeze িনবরাচন করন।

আপিন দিট েরখা সীেন েদখেত পােবন ,যার একিট সমানরাল েরখা এই েশলিটর উপের এবং একিট লম েরখা েশলিটর 

বামপােশ । এখন আপিন যখন সীেন scroll  করেবন তখন এই েরখা গেলার উপের এবং বামপােশর সবিকছু একই 
েদখা যােব।জমােনা  বািতল  করা

েকান েরা বা কলাম এর freeze বািতল করেত Window >> Freeze িনবরাচন করন।Freeze এর ফেল হওয়া  
checkmark  িট চেল যােব।

উইনেডা  িবভক করা
দৃশ পিরবতরেনর আেরকিট উপায় হল উইনেডা িবভক করা,বা বলা যায় সীন িবভক করা। সীন সমানরালভােব অথবা 
লমভােব বা দইভােবই িবভক করা যায়।এিট  আপনােক েযেকান একিট সমেয় শীটিটর চারিট ভাগ পযরন দৃেশ আসেত 
েদয় । 

েকন আপিন এটা করেত চাইেবন ? কলনা করন আপনার একিট িবশাল শীট আেছ এবং েশলগেলার েযেকান একিটেত 
এমন একিট সংখযা আেছ যা অন েশেলর িতনিট সূত দারা বযবহত হেচ । আপিন  সীন িবভক করার পদিত বযবহার কের 
,েয েশলিটেত সংখযা আেছ েসিট একিট েসকশেন এবং েয েশল গেলােত সূত আেছ েসগেলা অন েসকশেনর অবসান 
করােত পারেবন।এরপর আপিন সংখযািট পিরবতরন কের এর ফেল পিতিট সূেতর ফল িকভােব পিরবতরন হেচ তা পযরেবকণ 
করেত পারেবন।
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িচত ১৪. সীন িবভিকর উদাহারণ

সীন সমানরালভােব   িবভক  করা
সীন সমানরালভােব িবভক করেত

  ১)সীেনর ডানিদেক লমভােব থাকা scroll bar িটেত মাউস িনেদরশক িনেয় যান, এবং এিট উপেরর  েছাট 
বাটনিটর(েযিটেত কােলা িতভূজ আেছ) উপের রাখুন। 

িচত১৫. লম scroll bar এর উপর সীনবার িবভক করা

  ২)এই বাটেনর িঠক উপেরই একিট কােলা েমাটা েরখা বা লাইন েদখেত পােবন(িচত১৫)। মাউস িনেদরশকিট এই লাইেনর 
উপের সিরেয় িনেল এিট দিট arrow সহ একিট েরখা হেয় যােব।  

  ৩)মাউস এর বাম-বাটন েচেপ রাখুন ,একিট ধূসর েরখা আসেব েযিট েপইজিটর িনেচ বা উপের যােব । মাউস ধের িনেচ 
নামােল েরখািটও িনেচ আসেব।

  ৪)মাউস েছেড় িদেল সীন দইভােগ িবভক হেব , পিতিটর সােথ েসিটর িনজস লম scroll bar থাকেব।

িচত ১২েত, Beta  ‘ ’ এবং ‘A0  ’ মানগেলা উইনেডার উপেরর অংেশ এবং অন িহসাবগেলা িনেচর অংেশ আেছ । 
আপিন উপেরর ও িনেচর অংেশ সাধীনভােব েযেত বা scroll করেত পারেবন ।এভােব আপিন  ' Beta  ‘ ’ এবং ‘A0’ 
মানগেলা পিরবতরন কের এর ফেল উইনেডার িনেচর অংেশর িহসাব িকভােব পিরবতরন হেচ তা পযরেবকণ করেত পারেবন।

আপিন সীন লমভােবও িবভক করেত পারেবন যা িনেচ বণরনা করা হেয়েছ একই ফেলর সােথ— , উইনেডার  উপেরর ও 
িনেচর অংেশ সাধীনভােব েযেত বা scroll করেত পারেবন। সমানরাল ও লমভােব িবভিক কের, scroll করার মত চারিট 
সতন উইনেডা পাওয়া যােব।
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সীন লমভােব   িবভক  করা

সীন লমভােব িবভক করেত :

 ১)সীেনর িনেচ সমানরালভােব থাকা scroll bar িটেত মাউস িনেদরশক িনেয় যান, এবং এিট ডানিদেকর েছাট 
বাটনিটর(েযিটেত কােলা িতভূজ আেছ) উপের রাখুন।

িচত১৬:সমানরাল scroll bar এর উপর  Split 
bar 

 ২)এই বাটেনর িঠক ডানিদেকই একিট কােলা েমাটা েরখা েদখেত পােবন(িচত১৬)। মাউস িনেদরশকিট এই েরখার উপের 
সিরেয় িনেল এিট দিট arrow সহ একিট েরখা হেয় যােব।

 ৩)মাউস এর বাম-বাটন েচেপ রাখুন ,একিট ধূসর েরখা আসেব েযিট েপইজিটর বােম বা ডােন যােব । মাউস ধের বােম 
সরােল লাইনিটও বােম যােব।

 ৪)মাউস েছেড় িদেল সীন দইভােগ িবভক হেব , পিতিটর সােথ েসিটর িনজস সমানরাল scroll bar থাকেব।

টীকা একইসােথ সমানরাল ও লমভােব সীন িবভক করেল , চারিট দশৃ পাওয়া যােব যােদর পিতিটর সােথ 
সতন সমানরাল ও লম scroll bar থাকেব ।

 split views মুেছ েফলা
• পিতিট িবভিক েরখায়ডাবল-িকক করন,অথবা

• িবভিক েরখায় িকক কের scroll bar এর েশেষ আেগর জায়গায় েনেয় আসন,অথবা

• Window >> Spli t িনবরাচন করন ,এর ফেল সব িবভিক েরখা মুেছ যােব।

টীকা আপিন menu command বযবহার কেরও সীন িবভক করেত পােরন। এমন েশেল িকক করন 
েযিট সীেনর েযখােন িবভক করেত চান তার িঠক িনেচ এবং ডােন অবিসত, এবং Window >> 
Spli t িদন।

িক-েবাড র  বযবহার কের ডাটা েযাগ করা

কযােলর অিধকাংশ ডাটা িক-েবাডর বযবহার কের এিণট েদয়া হয়। 
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সংখযা েযাগ করা

েসেল িকক কের আপিন েয নামারিট িলখেত চাইেছন েসিট েমইন িক-েবাডর েথেক বা সংখযার িক-পযাড েথেক  টাইপ 
করন। 

ঋনাতক সংখযা েলখার জন সংখযািটর আেগ একিট িবেয়াগেবাধক িচহ ( ) – েযাগ করন অথবা সংখযািটেক একিট 
বযােকেটর (1234)িভতের রাখনু। 

েলখা েযাগ করা

েসেল িকক কের েলখািট েযাগ করন, সাধারণভােব েলখাগেলা েসেলর বাম িদেক েচেপ থােক। 

সাধারণ েলখা িহেসেব সংখযা পেবশ করা
যিদ েকান সংখযা েলখার সময় সামেন শূণয বসােনা হয় তেব কযােল েসিটেক সয়ংিকয়ভােব সিরেয় েফলেব। সামেনর 
শূণযিটেক দৃশমান করার জন সংখযািটর আেগ একিট এযােফাসফ (') িচহ েযাগ করন '01481।  

এই ডাটািটেক এখন কযােল সংখযার পিরবেতর েলখা িহেসেব িবেবচনা করেব। এরপর ফমুরলা ও ফাংশনগেলা এিটেক একিট 
সাধারণ েলখা িহেসেবই ধের েনেব। এর অথর ফমুরলা এিটেক শূণয িহেসেব ধের েনেব এবং ফাংশেন এিটেক মূলযায়ন করা 
হেব না। 

Tip

েসলগেলােক িঠকভােব ফরমযাট করা  হেল সামেন শূণয থাকা মানগেলােকও সংখযা বেল িবেবচনা 
করা হেব। এ জন েসলিটেত রাইট িকক কের  Format Cells > Numbers িনবরািচত 
করন। এখান েথেক সামেনর শূেণযর সংখযা িনধরািরত কের িদেল সংখযািট সামেনর শূণযসহ েলখা 
হেব।

Note

সামেনর শূণযিট রাখার জন একিট এযােফাসপ বযবহার করা হেল এিণটিট েযাগ করার পর 
এযােফাসফিট আর েদখা যায় না । তেব এযােফাসেপর জন “smart quotes  ” বযবহার করা 
হেল েসিট েসেল দৃশমান হেব। এ ধরেণর এযােফাসফ টাইপ করার জন Tools > 
AutoCorrect > Custom Quotes িসেলক করন।  

সতকরতা যিদ েকান সংখযােক েলখা িহেসেব বযবহার করা হয় তেব এ কথা মেন রাখেত হেব েয, কযােল 
েসিট সংখযা িহেসেব িবেবিচত হেব না এবং ফাংশেনর আওতায় পড়েব না। 

তািরখ ও সময় েযাগ করা
তািরখ ও সময় েযাগ করার জন েসল িঠক কের তােত েসিট িলেখ েফলেত হেব। আপিন িদন, মাস ও বছরেক '/' বা 
হাইেফন '-' িচহ িদেয় আলাদা করেত পােরন বা  10 Oct 03 এভােবও িলখেত পােরন । কযাল তািরখ েলখার েবশিকছ ু

ধরণ বুঝেত পাের। অনিদেক সময়েক পকাশ করেত েকালন বযবহার করন 10:43:45। 
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ডাটা এিণট দতকরণ
েসপডিশেট ডাটা এিণট করা পচণ শমসাধয বযাপার হেলও কযােলর টুলগেলা বযবহার কের কাজগেলা অেনক সহজ কের 
েফলা যায়। সবেথেক সহজ পদিত হল একিট েসেলর সকল কেণণ মাউেসর সাহােযয আেরকিট েসেল সিরেয় আনা। তেব 
ডাটা এিণটর কাজেক সহজ করার জন কযােলর আেরা অেনক সাহাযযকারী পদিত আেছ। এেদর মেধয উেলখেযাগয হল 
িফল টলু ও িসেলকশন িলস। এছাড়াও কযােলর সাহােযয একই ডকেমেণর একািধক িশটগেলােক ইনপটু েদওয়া যায়। 

েসেল িফল ট ুল  বযবহার
সহজ ভাষায়, িফল টেুলর সাহােযয একই কেণেণর পনুরাবৃিত করা যায়। এ জন পথেম েয েসলিট কিপ করেবন, েসিটেত 
রাইট িকক কের পপ-আপ েমন েথেক কিপ িনবরাচন করন। এরপর মাউেসর েলফট বাটন ধের েরেখ িকংবা িশফট িক েচেপ 

েরেখ আপিন েয ঘর পযরন ভরাট করেত চান েসই ঘর পযরন িনবরাচন করন। এরপর Edit > Fill অপশনিট িনবরাচন করন 
এবং েয িডেরকশেন আপিন কিপ করেত চান, Up, Down, Left বা Right অথরাত উপের, িনেচ ডােন িকংবা বােম 
তা িনিশত কের িদেলই সবগেলা ঘের একই তথয কিপ হেয় যােব। 

সতকরতা েযই চািহদাগেলা েদওয়া সমব না েসগেলা ধুসর হেয় যায়, তেব আপিন তারপরও আপনার 
িনবরািচত িদেকর িবপরীত িদেক েযেত পােরন, তেব এর ফেল ভুেল আপনার েসলগেলা মুেছ 
যাওয়ার আশঙা থােক যার জন সতকরতা অতযন জররী।

Tip
েসলগেলা সহেজ পুরণ করার একিট শটরকাট পদিত হেচ েসেলর ডানপােশর িনেচর িদেকর 
েকাণার হােণলিটেক ধের আপনার পেয়াজনীয় িদেক েসিটেক েটেন িনেয় যাওয়া।

িচত ১৮: িফল টুেলর বযবহার

িফল টলু বযবহার কের আপিন এখিন আেছ এমন তথযগেলােক বিধরত কের িনেত পােরন। যিদ িনবরািচত েসলগেলার মােনর 
পাথরকয ধব হয় অথরাত িনিদরষ থােক, েযমন: যিদ িনবরািচত িতনিট েসেলর মান ১, ২ ও ৩ হয়, েসেকেত িফল টুল বযবহােরর 
ফেল কযােলর পরবতরী েসলিট ৪ হেব।
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িফল িসিরজ বযবহার
িফল টেুলর িকছুটা জিটল বযবহার হল িফল িসিরজ বযবহার করা। িডফল িলসগেলা হল পূণরাঙ ও সংিকপ রেপ সপােহর 
িদন ও মােসর নাম। তেব আপিন আপনার িনেজর িলসও বযবহার করেত পােরন।

েসপডিশেট একিট িফল িসিরজ েযাগ করেত হেল, পথেম েয েসলগেলা ভরাট করেবন েসগেলা  Edit > Fill > Series 
েথেক িনবরািচত করন। িফল িসিরজ ডায়ালগ বেক িসিরেজর ধরণ িহেসেব অেটািফল িনবরািচত করন। এরপর ওখােন েয 
িসিরজগেলা আেছ েসগেলার মেধয িসিরজগেলার েয েকান একিটর পথম মানিট পেবশ করান। এর ফেল িনবরািচত েসলগিল 
িলেসর অনান আইেটমগেলা ধারাবািহকভােব েযাগ কের যােব। এভােব কের যিদ িলেসর েশেষ েপৌেছ যায় তেব পুনরায় 
শর েথেক েযাগ হেত থাকেব। 

িচত ১৭: একিট িফল িসিরেজর পথম মানিট িঠক করা হেচ (ফল িচত -১৯ এ)

আপিন িফল িসিরজ বযবহার কের সংখযার জন 
িফল িসিরজ (Edit>Fill>Series)  ৈতির করেত 
পােরন। এ জন শরর মান, েশেষর মান এবং 
েযাগজ (েয িনিদরষ মানিট আেগর মােনর সােথ েযাগ 
হেয় নতুন মানিট ৈতির করেব) িঠক কের িদেলই 
িসিরজিট ৈতির হেয় যােব। উদাহরণসরপ, আপিন 
যিদ শরর মান (start value) ১ ও েশেষর মান 
(end value) ৭ েযাগ কেরন এবং increment 
এর মান ২ কের েদন তেব ১, ৩, ৫, ৭ এই 
িসিরজিট পােবন। 
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Figure 13: Result of fill series 
selection shown in 



উপেরর সকল েকেত, িফল টুলিট েসলগেলার মােঝ কিণেকর েযাগােযাগ ৈতির কের। 
একবার ভরাট হেয় যাওয়ার পর েসলগেলার িভতের আর েকান সংেযাগ থােক না। 

একিট িফল িসিরজ ৈতির করা
একিট িফল িসিরজ ৈতির করেত Tools > Options > OpenOffice.org Calc > Sort Lists 
এ েযেত হেব। এই ডায়ালগ বকিট আেগ ৈতির করা িসিরজগেলা বাম পােশর Lists box এ 
েদখায়। আর ডান পােশর Entries বেক হাইলাইট করা িলসগেলার কেণণগেলা েদখায়। 

Figure 14: আেগর ৈতির িফল িসিরজ সমূহ

New বাটেন িকক করেল Entries  বকিট পিরষার হেয় যােব। এরপর Entries বেক নতুন তািলকািটর 
পুেরা িসিরজিট টাইপ কের েফলুন এবং Add িকক করন।

Figure 15: একিট নতুন িফল িসিরজ ৈতির

িসেলকশন িলেসর বযবহার:
িসেলকশন িলস েকবলমাত েটকট এর জন পেযাজয এবং েকবল েসই 
েটকটগেলাই সমথরন কের েযগেলা এর মেধযই কলােম যুক হেয়েছ। 
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িসেলকশন িলস বযবহােরর জন একিট ফঁাকা েসল িনবরািচত করন এবং Ctrl+D চাপুন। একিট ডপ-
ডাউন িলস খুলেব যােত ঐ কলােমর সকল েটকটগেলা থাকেব। এর মধয েথেক আপনার পেয়াজনীয় 
এিণটিট িনবরািচত কের িনন।

িবিভন িশেট কনেটণ িবিনময়

আপিন একািধক িশেটর একই েসেল একই তথয রাখেত চাইেত পােরন। েযমন: একদল বযিক বা 
পিতষানেক িনেয় একিট তািলকা ৈতির করেত পােরন। এ জন পিতিট িশেট আলাদাভােব িলস েযাগ না 
কের, আপিন সবগেলা িশেট একসােথ এগেলা রাখেত পারেবন। এ জন আপনােক সবগেলা িশট িনবরাচন 
করেত হেব এবং তারপর সবগেলা তথয বতরমানিটেত িনেয় আসেত হেব। 

সতকরতা
এ পদিতিট অনান িশেটর েসেল থাকা তথযগিলেক মুেছ েফলেত পাের েকান রকেমর সতকরতা 
বাতরা েদওয়া ছাড়াই। এ কারেণ আপনার কাজ েশষ হেয় েগেল, িনিশত হন েয, সবগেলা টযাব 
অিনবরািচত করা হেয়েছ িক না। অিনবরািচত করা হেল পেতযকিট আলাদা কের এিডট করা যােব, 
অনগেলার েকান পিরবতরন না কেরই।   

ডাটা এিডট করা
ডাটা এিডট করার পদিতিট পায় পুেরাটাই ডাটা েযাগ করার পদিতর মতই। পথম ধােপ েযই েসলিটেক 
এিডট করেত হেব েসিট িনবরািচত করেত হেব।

একিট েসল েথেক তথয সিরেয় েফলা
েবশ কেয়ক পদিতেত একিট েসল েথেক ডাটা সিরেয় েফলা বা মুেছ েফলা সমব।

েকবল তথযিট সিরেয় েফলা
েকান েসেলর ফরমযািটং বদেল না েফেল একিট েসল েথেক েকবল তথযিটেকই মুেছ েফলা যােব। এ জন 
েয েসলিটর তথয মুছেত চাইেছন েসিট িনবরাচন করন, এরপর Backspace িক িট চাপুন। 

তথয সিরেয় েফলা এবং ফরমযাট করা
একই সমেয় একিট েসল েথেক ডাটা ও ফরমযািটং বদল করা যােব। এ জন Delete িক চাপুন এবং 
িকংবা "handle" এ রাইট িকক কের Delete Contents বাছাই করন অথবা  (Edit > Delete 
Contents) এর মাধযেম িডিলট কনেটণস ডায়ালগ িনবরািচত করন।  (Figure 14)েকান েসেলর 
সবিকছু মুেছ েফলার জন িসেলক করন Delete al l। 
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Figure 16: Delete Contents ডায়ালগ বক

একিট েসেলর সব ডাটা পিতসাপন করা

পুরেনা ডাটা মুেছ েফেল েফেল নতুন ডাটা েঢাকােনার জন েকবল আেগর ডাটার উপের টাইপ করন। 
নতুন ডাটািট আেগর ফরমযািটং েমেন চলেব।

একিট েসেলর ডাটার িকছ ু  অংশ পিরবত রন

মােঝ মােঝ েকান েসেলর েলখাগেলা পুেরাপুির বদেল না েফেল এর িকছু অংশ পিরবতরন করার পেয়াজন 
হয়। উদাহরণসরপ: "কিরম ভাল" বাকযিট যিদ েকান েসেল থােক তেব েসিটেক "কিরম ভাল েছেল" বাকয 
িদেয় পিতসাপন করার দরকার হেত পাের। এ জন আেগর েলখাগেলা মুেছ না েফলেল অেনক সিবধা 
হয়। 

এই পদিতিট ও আেগর পদিতর মতই। তেব এ জন আপনােক েসেলর িভতের কাসররিটেক িঠক কের 
বসােত হেব। আপিন এ কাজিট দইভােব করেত পােরন। 

িক-েবাড র  বযবহার কের
েয েসলিট পিরবতরন করেত চাইেছন, েসিট িসেলক কের, F2 িক চাপুন। এেত কাসররিট েসেলর 
েলখাগেলার েশেষ চেল আসেব। এরপর িক-েবােডরর এযােরা িক গেলা বযবহার কের কাসররিটেক েসেলর 
েলখাগেলার েয েকান সােন িনেয় েযেত পােরন।

মাউস বযবহার কের
মাউস বযবহার কের, পথেম িনিদরষ েসলিটর উপর ডাবল-িকক করন । এেত েসলিট িনবরাচন করা হেব 
এবং কাসররিটেক এিডিটংেয়র জন উপযুক সােন িনেয় যাওয়া যােব। 
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ডাটা ফরমযাট করা

কযােলর তথযগেলােক েবশ কেয়ক পদিতেত ফরমযাট করা যায়। এিটেক েসল সাইেলর অংশ িহেসেব 
এিডট করা যায় যার ফেল এিট সয়ংিকয়ভােব কাযরকর হেব, অথবা এিটেক হােত কের েসেলর জন 
পেয়াগ করেত হেব। টুলবার আইকন বযবহার কেরও ফরমযািটং পিরবতরন করা যায়। আেরা িনয়নণ ও 
অিতিরক অপশেনর জন, যেথাপযুক েসলিট িনবরািচত করন, রাইট িকক করন, ফরমযাট েসল িনবরািচত 
করন। িনেম ফরমযােটর সকল পদিত আেলািচত হল। 

লকণীয়
এখােন আেলািচত সকল েসিটং Styles and Formatting উইেণা বযবহার 
কের িনধরারণ করা যায়। 

একািধক লাইেনর েলখা ফরমযাট করা

একািধক লাইেনর েলখা একিট িনিদরষ েসেল ঢুকােনার জন automatic wrapping বা মযানয়াল line 
breaks বযবহার করা যায়। দইিট পদিতই িভন িভন পিরিসিতেত েবশ কাযরকর। 

automatic wrapping বযবহার
েসেলর েশেষ েলখাগেলা wrap কের যাওয়ার জন, েসলিটেত রাইট িকক করন এবং Format Cells িনবরািচত 

করন বা েমনবার েথেক Format > Cells এ যান বা Ctrl+1 চাপুন। Alignment টযােবর  (Figure
17), under Properties, select Wrap text automatically. The results are shown 
inProperties এর িনেচ Wrap text automatically িনবরািচত করন। এর ফলাফলিট িনেচর িচেত েদখােনা 
হেয়েছ। Figure 18.
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Figure 17: Format Cells > Alignment dialog

Figure 18: সয়ংিকয়ভােব েলখা wrap

manual l ine breaks বযবহার
একিট েসেল েলখার সময় মযানয়াল লাইন েবক ঢুকােনার জন, Ctrl+Enter চাপ িদেত হয়। অবশ 
কাসররিটেক ইনপুট লাইেন েরেখ এই পদিতিট কাজ কের না। সমাদনা করার সময় পথেম েলখািটেত 
ডাবল-িকক করন, এরপর েযখােন আপিন লাইন েবকিট বযবহার করেত চাইেছন েসখােন একিট িকক 
করন। 

যখন মযানয়াল লাইন েবক ঢুকােনা হয়, তখন েসেলর পস বােড় না।  Figure 19 
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Figure 19: Cell with manual line breaks

েসেল জায়গা হওয়ার জন েলখা েছাট হেয় যাওয়া

েকান তেথযর ফণ সাইজ সয়ংিকয়ভােব বদেল িগেয় একিট েসেল থাকেত পাের। এ জন েসেল রাইট 
িকক কের Format Cells > Alignments অপশেন যান এবং "Shrink to fit cell size" িনবরািচত 
কের িদন।  (Figure 17). Figure Figure 16 এ ফল েদখুন।

Figure 20: েসেল জায়গা হওয়ার জন েলখা েছাট হেয় যাওয়া

সংখযা ফরমযাট করা
ফরমযািটং টুলবােরর িবিভন পদিতেত সংখযা ফরমযােটর সেযাগ আেছ। এ জন আেগ েসলিট িনবরাচন করন  এবং এরপর 
কািঙত আইকেন িকক করন। 

Figure 21: Number format icons. বাম েথেক ডােন currency, percentage, 
date, exponential, standard, add decimal place, delete decimal place.

আেরা িনয়নণ ও অনান নামার ফরমযাট িনবরাচেনর জন Numbers টযাবিট বযবহার করন (Figure 15)।
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Figure 22: Format Cells > Numbers

• কযাটাগির িলস েথেক েয েকান ডাটা টাইপ পেয়াগ করেত পােরন।

• দশিমেকর পেরর সংখযা িকংবা সামেন কতগেলা শূণয থাকেব তা িনধরারণ করা যায়।

• একিট পিরবিতরত ফরমযাট েকাড ঢকুােত পােরন। 

ভাষা েসিটং করার অপশেন তািরখ বা মূদার সানীয় ফরমযাট থােক।

ফণ ফরমযাট করা
েকান েসেল বযবহার করা ফণিট দত পিরবতরন করার জন েসলিট িকক কের, ফেণর নােমর বকিটর 
পােশর তীর িচহিট িসেলক কের ফণ তািলকা েথেক ফণ ৈতির করা যায়। 

Tip
ফেণর নামগেলা িনজস ফেণ েদখােব বা সাধারণ েটকট িহেসেব েদখােব েসটা িচিহত করার জন 
Tools > Options > OpenOffice.org > View েত িগেয় Font Lists েসকশেনর 
Show preview of fonts অপশনিট িনবরাচন বা অিনবরাচন কের িদেত হেব। 

ফেণর সাইজ বাছাই করার জন, ফরমযািটং টুলবােরর ফণ সাইজ বেকর পােশর তীর িচেহ িকক করেত 
হেব। অনান ফরমযািটং এর েকেত আপিন েবাল, ইটািলক বা আণারলাইন আইকেন িকক করেত 
পােরন। 
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ফেণর রং বাছাই করার জন, ফণ কালােরর পােশর তীর িচেহ িকক 
করেল একিট রংদািন আসেব। এখান েথেক পছননীয় রংিট িঠক কের 
িনন।

রং পিরবতরেনর জন Tools > Options > OpenOffice.org 
> Colors অপশপেন যান।

েকান েসেলর জন ভাষা িঠক কের েদওয়াটা জররী, েকননা এর ফেল একই 
ডকেমেণ থাকা িভন িভন ভাষার সিঠক ভােব বানান শিদ করা যােব। ভাষা 
িনবরাচেনর জন েসলিট িসেলক কের রাইট-িকক কের Format Cells অপশেন 
েযেত হেব। এখান েথেক ফণ টযাব িসেলক কের আপনার ইচামত ভাষা বাছাই 
কের িনেত পােরন। অনান ৈবিশষয িনধরারেণর জন Font Effects টযাবিট 
িনবরাচন করেত হেব। 

েসেলর  সীমানা  ফরমযাট  করা

দত েকান েসেলর সীমানার লাইেনর সাইল ও রং িঠক করার জন, ফরমযািটং টুলবােরর  Line Style ও Line 
Color এর পােশর তীর িচেহ িটক িদেত হেব। পিতেকেত একিট পযােলট েদখােনা হয়। 

আেরা েবিশ পিরবতরন, িবেশষ কের েসল সীমানা ও েলখার spacing এর জন Format Cells বেকর Borders 
টযাবিট বযবহার করন।

লকণীয়

The cell border properties apply to a cell, and can only be changed if you 
are editing that cell. For example, if cell C3 has a top border (which 
would be equivalent visually to a bottom border on C2), that border can 
only be removed by selecting C3. It cannot be removed in C2.

েসেলর বযাকগাউণ ফরমযাট করা

েকান েসেলর বযাকগাউণ রং িঠক করার জন, ফরমযািটং টুলবােরর Background আইকনিট িসেলক করেত হেব। 
এখােন ফেণর রং িনধরারেণর মত একিট পযােলট েদখা যায়। 

রং পিরবতরেনর জন Tools > Options > OpenOffice.org > Colors বযবহার করন।

সয়ংিকয়ভােব েসল ও িশট ফরমযাট করা

১) েহডারসহ আপিন েয েসলগেলা িনবরািচত করন, েযগেলা আপিন পিরবতরন করেত চান। 

২) এবার Format > AutoFormat িনবরাচন করন।
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Figure 23: AutoFormat বাছাই করা।
৩) িবিভন ৈবিশষয েযমন: number format, font, alignment, borders, pattern,autofit width ও 
height অেটাফরমযােট েযাগ করার জন িকক করন More এ। পেয়াজনীয় অপশনগেলা িসেলক করন বা বাদ িদন। 

৪) OK িসেলক করন। 

আপিন যিদ েসেলর কনেটণগেলােত েকান পিরবতরন না েদেখন, তেব েমনবার েথেক View > Value 
Highlighting িনবরাচন করন।

একিট নতুন  AutoFormat ৈতির

১) িসেলক করন Edit > Select All। 

২) তারপর Format > AutoFormat এ যান। এখন Add বাটনিট কাযরকর েদখা যােব। 

৩) Add এ িকক করন। 

৪) Add AutoFormat এর Name বেক একিট মানানসই নাম বযবহার করন। 

৫) OK েত িকক কের সংরকণ করন। এখন েথেক আপনার নতুন ফরমযাটিট AutoFormat ডায়ালগ বেকর 

Format list এ েযাগ হেয় যােব।

িথম বযবহার কের েসপডিশট ফরমযাট করা

কযােলর সােথ েবশিকছু ফরমযািটং িথম আেগ েথেকই েদওয়া থােক। 

কযােল িথম েযাগ করা সমব নয়, এবং িথমগেলা পিরবতরন করাও যায় না। তেব েসপডিশেট েযাগ করার পর আপিন 
েসগেলার সাইলিট পিরবতরন করেত পােরন। 
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েকান েসপডিশেট িথম েযাগ করেত হেল:

১) Tools টুলবারিটর Choose Themes আইকেন িকক করন। যিদ এই টুলবারিট না েদখা যায় তেব 
আপিন View > Toolbars > Tools িলেখ এিটেক িনেয় আসেত পােরন।

Theme Selection ডায়ালগিট আসেব। ডায়ালগ বকিট পুেরা েসপডিশেটর জন সবগেলা িথম েদখােব। 
Styles and Formatting window েত পিরবিতরত সাইলগেলা েদখা যােব।

২)  Theme Selection ডায়ালগ বক েথেক আপিন েসপডিশেট িথম েযাগ করেত পােরন।

আপিন যখিন েকান িথম িনবরাচন করেবন, পিরবিতরত সাইলিটর িকছু ৈবিশষয সােথসােথই দশৃমান হেব।

৩) OK িকক করন।

ডাটা আড়াল ও পকাশ করা

যখন েকান িজিনষ আড়াল করা অবসায় থােক, তখন েসগেলা েদখাও যায় না এবং িপণও করা যায় না। তেব এগেলােক 

তখেনা িসেলক করা যায়। উদাহরণসরপ, যিদ কলাম B লুকােনা অবসায় থােক, তেব কলাম A ও কলাম C িসেলক করার 
সময় B ও কিপ হেয় যায়। আপনার যিদ আবােরা েকান লুকােনা েকান িজিনষ পেয়াজন হয়, আপিন পদিতিট ঘুিরেয় 

এিটেক দশৃমান কের তুলেত পােরন। লুিকেয় েফলা বা দশৃমান করার জন পথেম েরা/কলাম িসেলক কের  Format 
> Row > Hide করেলই হেব। 

েকান েসল লুিকেয় েফলা বা েদখােনার জন Format > Cells এ বা রাইট িকক কের Format Cells এ 
েযেত হেব। ফরমযাট েসলস ডায়ালগ েথেক Cell Protection tab এ েযেত হেব।

Figure 24: Hiding or showing cells
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আউটলাইন গপ কেণটাল

আপিন যিদ িনয়িমতভােব একই েসলগেলা লুিকেয় েফলা ও েদখােনার কাজ কেরন, তেব আউটলাইন গেপর মাধযেম 
কাজিট সহজভােব করেত পােরন। এর ফেল েসলগেলা লুকােনা বা েদখােনার জন সহজ একিট পদিত পাওয়া যায় যা দত 
বযবহাযর এবং সব সময় পাওয়া যায়। 

যিদ েসেলর কনেটণগেলা েকান িনয়িমত পযাটােনরর মেধয পেড় েযমন, চারিট েসেলর পের তার েযাগফল, তাহেল আপিন 

Data > Group and Outline > AutoOutline এর মাধযেম পযাটােনরর সােথ সামঞসপূণর 
আউটলাইন কেণটাল গপ ৈতির করেত পােরন। এছাড়াও হােত কলেম েসলগেলােত আউটলাীীইন কেণটাল েযাগ করেত 
চাইেল  Data > Group and Outline > Group বাছাই করন। গপ ডায়ালগ বকিটেত আপিন িঠক 
কের িদেত পারেবন েয,  আপিন েরা না কলাম অনযায়ী েসল বাছাই করেত পােরন। 

আপিন যখন উইেণািট বন করেবন তখন আউটলাইন গপিটেক েরা বা কলাম েহডার ও এিডট উইেণার মাঝখােন েদখেত 
পারেবন। 

সাধারণ আউটলাইন কেণটােলর েকেত েসল েদখােনা বা আড়াল করার জন গেপর শরেত েযাগ বা িবেয়াগ িচহ থােক। 
অবশ যিদ একিট আউটলাইন গেপর মেধয একািধক গপ অনিনরিহত অবসায় থােক, তেব কেণটাল িবিভন েলেভেলর 
গেপর নামার বাটনগেলা থােক।

আপনার যিদ েকান কেণটাল গেপর আর পেয়াজন না হয় তেব এর েয েকান একিট েসেল মাউস কাসরর িনেয় িগেয় 
Data > Group and Outline > Ungroup িনবরাচন করন। এরপর Data > Group and 
Outline > Remove িনবরাচন করন।

Figure 25: আউটলাইন গপ কেণটাল

Filtering which cells are visible
িফলার হেচ িবিভন শেতরর একিট তািলকা যা িনধরারণ কের েকান েসল পদিশরত অবসায় থাকেব িক না। আপিন  Data 
> Fil ter সাব-েমন েথেক িতন ধরেণর িফলার িনবরাচন করেত পােরন। 

Automatic f i l ters এর সাহােযয েকান সািরর সব েথেক উপেরর কলােম একিট ডপ-ডাউন িলস েযাগ করা হয় 

যােত িনয়িমত বযবহত িফলারগেলা থােক। এর সাহােযয দত ও সহজভােব িফলার বযবহার করা যায় েকননা ডপ-ডাউন 
িলেস সকল সতন েসলগেলা থােক যা সংখযা িকংবা েলখা েয েকান েকেতই সমানভােব কাজ কের।
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সতন এিণটগেলার পাশাপািশ অেটােমিটক িফলার সবগেলা এিণট েদখােনার অপশন েরেখেছ। এছাড়াও সেবরাচ দশিট 
সংখযার মান, সব খািল বা ভিতর েসল লুিকেয় েফলার পাশাপািশ আদশর বা সযাণাডর িফলারও আেছ। তেব এর িকছ ু
সীমাবদতা আেছ। েযমন,  এর সাহােযয একই রকেমর িকন অিভন নয় এমন কেণণগেলা েদখা যায় না।

Automatic filter েথেক Standard f i l ter িকছুটা জিটল। এর সাহােযয আপিন িতনিট পযরন ৈবিশষযেক 
িফলার িহেসেব বযবহার করেত পারেবন।  এই ৈবিশষযগেলােক আবার  AND বা  OR অপােরটর িদেয় একিতত করা 

যায়। সযাণাডর িফলার সাধারণ সংখযার েকেত েবিশ গহণেযাগয, তেব িকছু কিণশনার অপােরটর েযমন = < > ইতযািদ 
েলখার েকেতও বযবহার করা যােব। 

সযাণাডর িফলােরর অনন কিণশনাল অপােরটরগেলা কুদতম ও বৃহতম মান েদখােনার অপশন রােখ। এছাড়া তােদর 
শতাংেশর মানও রাখা যায়।  

Advanced fi lters এর কাঠােমা  Standard filter এর মতই। তেব পাথরকয হল Advanced filter মাত 
িতনিট শেতরর মেধযই সীমাবদ নয় এবং এেদর েশণীগেলা ডায়ালগ বেকর মেধযও েদয়া থােক না। এর বদেল এযাডভানড 
িফলারগেলা একিট িশেটর খািল এিরয়ােত রাখা হয় এবং এযাডভানড িফলার টুেলর মাধযেম পেয়াগ করা হয়।  

েরকডর  সাজােনা
Sorting এর সাহােযয েকান িশেটর দৃশমান েসলগেলা সাজােনা সমব হয়। কযােল আপিন িতনিট িবষেয়র িভিতেত 
সাজােত পােরন। েকান িনিদরষ আইেটম েখঁাজার সময় সটর অেনক সাহাযয কের এবং ডাটা িফলার কের েফলার পর আেরা 
েবিশ কাযরকর হয়।

এর পাশাপািশ নতুন তথয েযাগ করার সময়ও সিটরং আপনােক সাহাযয কের। যখন একিট িলস অেনক লমা হয়, তখন 
নতুন তথযগেলা িলেসর েশেষ েযাগ করা সহজ হয়। তাই এ সব েকেত নতুন েকান তথয িলেসর েশষ েযাগ কের সািজেয় 
িনেলই েসিট িঠক সােন চেল যােব। 

েয েসলগেলা আপিন সাজােত চান েসগেলা মাউস িদেয় হাইলাইট করার পর  Data > Sort িসেলক কের সাজােত 

পােরন। িনবরািচত েসলগেলা িতনিট সাির ও কলাম বযবহার কের সাজােনা যােব। এগেলােক মােন উধ রকম(A-Z, 1-9) 
ও অেধাঃকম(Z-A, 9-1) অনসাের সাজােনা যােব।  

Sort ডায়ালেগর  Options টযােব আপিন িনমিলিখত অপশনগেলা িনবরাচন করেত পােরন:

Case sensitive
যিদ দিট ভূিক একই রকম হয়, তেব েযিট বড় হােতর হরেফ েলখা েসিট েছাট হােতর হরেফ েলখারিট েথেক উপের 
থাকেব। 

Range contains column labels
সাজােনার সময় কলােমর েহিডং বযবহার কের না। অথরাত্ এেকেত েকান কলাম সাজােনার সময় তার পথম সািরিট 
অনভূরক করেব না।

ফরমযা িটং অনভ ূরক  করা
একিট েসেলর ফরমযািটং তার কনেটেণর সােথ সের আেস। যিদ িবিভন ধরেণর েসেলর মেধয পাথরেকযর উপাদান 
িহেসেব ফরমযািটংেক বযবহার করা হয়, তেব এ অপশনিট বযবহার করা েযেত পাের।

132 OpenOffice.org 3 user manual by BdOSN



Copy sort results to
এিট একিট েসপডিশেটর এযােডস ৈতির কের যােত সটর েরজালগেলা কিপ করা অবসায় থােক। যিদ এমন একিট 
সীমানা িঠক কের েদওয়া হয় যােত িনিদরষ সংখযক েসল েনই, তাহেল অিতিরক েসল যুক হয়। যিদ েসেল আেগ েথেকই 
কনেটণ েথেক থােক, তেব সাজােনার পিকয়ািট বযথর হেব।

Custom sort order
বক িসেলক কের  Tools > Options > Spreadsheet > Sort Lists েথেক একিট সটর অডরার িনবরািচত 
করন।

Direction
িনধরারণ কের সাির বা কলাম সটর করােক। সাধারণত কলাম অনযায়ী সটর কের।

িপিণং
কযাল েথেক িপণ করার সােথ ওেপনঅিফেসর অনান কেমােনেণর িপণ করার খুব একটা পাথরকয েনই। তেব িপিণংেয়র 
পসিতর িবসািরত েকেত িকছুটা পাথরকয আেছ।

িপণ ডায়ালগ বেক কযােলর জন িবেশষ িকছু অপশন আেছ। এই বেক েযেত হেল িকক করন  File > Print

Figure 26. িপণ ডায়ালেগর অংশিবেশষ

িপণােরর Options ডায়ালেগ (Options এ েযেত Print বেকর বাম পােশর েকাণায় িকক করন) দিট অপশন 

আেছ, িচেত েদখনু: Suppress output of empty pages and Print only selected 
sheets.

Chapter 4Getting Started with Calc 133



Figure 27. Printer Options ডায়ালেগর উপেরর অংশ

িপিণংেয়র জন িশট িনব রাচন
িপণ করার জন আপিন এক বা একািধক িশট িনবরাচন করেত পােরন। এিট কােজ লাগেব যখন আপনার একিট িবশাল 
েসপডিশট থাকেব এবং আপনােক েকবল কেয়কিট পাতা িপণ করেত হেব। উদাহরণসরপ, একজন িহসাবরকক পিত 

মােসর জন আলাদা িশট রাখেত পােরন। েসেকেত নেভমর ও িডেসমেরর িশট পকােশর জন িনেচর অপশন িকক করন:

১)নেভমেরর িশেট যান এবং Control  িক েচেপ ধের িডেসমেরর িশেটর টযােব িকক করন।

২)সবগেলা িশট একসােথ িপণ করার জন  File > Print এ িগেয় Options িসেলক করন

Note
Options বাটনিট Properties বাটন েথেক িভন,  Properties এর মাধযেম িপণােরর েসিটং 
িঠক করা হয়, আর Options িদেয় ওেপনঅিফেসর েসিটং িনধরারণ করা হয়।

৩)িনবরাচন করন  Print only selected sheets। এরপর OK িকক করন।

সতকরতা আপিন যিদ িশটগেলা িনবরািচত কের রােখন, তেব একিট িশেট তথয েঢাকােনার সময় 
অনগেলােত তথয চেল যােব, যা আপনার কাময নাও হেত পাের। 

েপজ অডরার, িবসািরত ও েসল িঠক করা

েপজ অডরার, িবসািরত ও েসল িপণ করার জন িনেচর পদিত অনসরণ করন:

১) পধান েমন েথেক  Format > Page িসেলক করন।

২) Sheet টযাবিট িসেলক করন।

৩) আপনার িসেলকশন িঠক কের OK করন।
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েপজ অডরার
েয কেম পাতাগেলা িপণ হেব আপিন েসগেলা খুব সহেজ িঠক কের িদেত পােরন। বড় ডকেমেণর েকেত এেত অেনক 
সিবধা হয়, িবেশষ কের যখন আপিন েকান ডকেমণিট িনেজর মত কের িপণ করেত চাইেবন। যিদ েকান িশট এক পাতার 
েবিশ বড় হয় তখন েকান িশটেক কলাম অনযায়ী, েযমন পথেম পথম কলাম, তারপর িদতীয় কলাম এভােব িপণ করা যায়। 

Figure 28. The Sheet tab of the Page Style dialog

িপণ
িপণ করার িবসািরত আপিন িঠক কের িদেত পােরন। েযমন:

• সাির ও কলােমর েহডার

• Sheet grid—েকান েসেলর বডরারগেলা িগড িহেসেব িপণ কের।

• Notes—আপনার েসপডিশেটর িবেশষ েনাটগেলা আলাদা একিট পৃষার িপণ কের, এর সােথ েযই েসেলর কথা 
বলা হেচ েসিটও উেলখ থােক।

• অবেজক ও গািফক

• চাটর

• অবেজক আকঁা

• Formulas—ফলাফেলর বদেল েকান েসেলর ফমুরলা িপণ কের

• Zero Values—েসলগেলােক শূণয মান িদেয় িপণ কের।
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Note

Remember that since the print detail options are a part of the page s’  
properties, they are also a part of the page style s properties. Therefore,’  
different page styles can be set up to quickly change the print properties 
of the sheets in the spreadsheet.

েসল
েসেলর িফচারগেলা বযবহার কের কত পৃষা জুেড় ডাটা িপণ হয় তা িনধরারণ করা হয়। যখন অেনক েবিশ সংখযক ডাটা 
অল জায়গার মেধয িপণ করার পেয়াজন হয় িকংবা পাঠেকর দৃিষশিক দূবরল হয় তখন েসল কােজ লােগ।

• Reduce/Enlarge printout—িপণআউেটর ডাটা বড় বা েছাট কের। উদাহরণসরপ যিদ েকান িশট ৪ 

পাতায় িপণ হয় তেব ৫০% েসল কের এিটেক এক পৃষায় িপণ করা যােব (এেকেত ৈদঘরয ও পস উভেয়ই অেধরক 
হেয় যােব)। 

• Fit print range(s) on number of pages—এর সাহােযয েকান িপণআউেটর েবলায় িঠক কত পাতা 
লাগেব তা িনধরারণ করা হয়। এই অপশেনর সাহােযয িপণআউটেক েকবল েছাটই করা যায়, বড় করা যায় না। 

িপণআউট বড় করার জন Reduce/Enlarge printout অপশনিট বযবহার করেত হেব।  

• Fit print range(s) to width/height—পাতায় িপণআউটিট কত উঁচু ও পসস হেব তা িঠক করেব।

িপণ েরেঞর বযবহার:
িপণ েরেঞর েবশিকছু বযবহার আেছ। এিট বযবহার কের ডাটা েকবল িনধরািরত অংশটুক িকংবা পিত পাতার িনবরািচত সাির 
ও কলােমর অংশটুক িপণ করা যায়। 

একিট িপণ েরঞ িনধরারণ করা

নতুন িপণ েরঞ িনধরারণ করেত বা পুরেনা িপণ েরঞ পিরবতরন করেত:
১)িপণ সীমানার মেধয রাখার জন পেয়াজনীয় েসলগেলােক হাইলাইট করন।

২)িসেলক করন Format > Print Ranges > Define.

িসেন েপজ েবক লাইনগেলা েদখা যােব। 

Tip
আপিন  File > Page Preview এ িগেয় িপণ েরঞ েদখেত পারেবন। ওও.অগর শধু িপণ 
েরঞ এর েসলগেলা েদখােব

print range  সিরেয় েফলা
মােঝ মােঝ print range সিরেয় েফলা পেয়াজন হেয় পেড়। েযমন: কখেনা সমুণর পৃষািট িপণ হওয়া পেয়াজন হেত 
পাের।
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Format > Print Ranges > Remove বাছাই করন। এিট িশেটর সবগেলা print range সিরেয় 

েদয়। print range সিরেয় েদওয়ার পর িডফল েপজ েবক লাইনগেলা িসেন আসেত থােক।

পিত প ৃষ ায় সাির ও কলাম িপণ করা
েকান িশট একািধক েপেজ িপণ হেল পিত পৃষায় িপণ হবার জন আপিন িকছু িনিদরষ সাির ও কলাম িঠক কের িদেত 
পােরন।  

উদাহরণসরপ, যিদ পিত পাতায় পথম দিট সাির এবং কলাম A িপণ করার দরকার হয়, তেব িনেচর পদিত অনসরণ 

করন:

১)  Format > Print Ranges > Edit এ িগেয়  Edit Print Ranges বেক Rows to  
repeat বেক েয সািরগেলার পুনরাবৃিত হেব েসগেলা েযাগ করন। উদাহরণসরপ: ১ ও ২ নমর সািরর পুনরাবৃিত করেত 
টাইপ করন  $1:$2 আর  Rows to repeat িলেস - none -  বদেল  - user defined - 
েযাগ করন।

Figure 29: Specifying repeating rows

6)
২) কলােমরও পূনরাবৃিত করা যােব।  Columns to repeat বেকর িনেচ কলামগেলা িলখুন। কলাম A 
বারবার েপেত চাইেল টাইপ করন $A আর Columns to repeat তািলকায় - none - 
বদেল - user defined - েযাগ করন। 

৩) OK িকক করন।   

Note
একিট সািরর পুেরািটর পনূরাবৃিতর জন সবটুক েরঞ িনবরাচেনর দরকার েনই। পিত সািরেত একিট 
েসল িসেলক করেলই হেব। 

Chapter 4Getting Started with Calc 137



Page breaks
print range অতযন কাযরকর হেলও কখেনা কখেনা কযােলর িপণ করার বযবসািটেক মযানয়ািল পিরবতরন করা পেয়াজন 

হেয় পেড়। এর জন আপিন manual break বযবহার করেত পােরন। মযানয়াল েবক আপনার ডাটা িপণ হবার 
িনশয়তা পদান কের। আপিন আনভূিমক বা উলম page break বযবহার করেত পােরন। 

page break েযাগ করা

page break েযাগ করার জন:
১) েয েসল েথেক page break শর হেব েসখােন যান। 

২) Insert > Manual Break িনবরাচন করন। 

৩) আপনার পেয়াজনমত  Row Break ও  Column Break িঠক কের িনন। 

েবকিট এখন িনধরািরত হেয় েগল।

Row break
Row Break িনবরাচন করেল িসেলক করা েসেলর উপের একিট  page break ৈতির হেব। েযমন: যিদ কাযরকর 
েসলিট H15 হয় তেব, েবকিট ১৪ ও ১৫ তম সািরর মােঝ ৈতির হেব। 

Column break
Column Break িনবরাচন কের িসেলক করা েসেলর বাম পােশ েপজ েবক ৈতির করা যায়। উদাহরণ: যিদ কাযরকর 
েসলিট H15 হয় তেব েবকিট কলাম G  ও H এর মােঝ পিরবতরন করা যায়। 

Tip
েবক লাইনগেলা িসেন আেরা সহজভােব েদখােনার জন আপিন তােদর রং পিরবতরন করেত 
পােরন। এ জন  Tools > Options > OpenOffice.org > Appearance 
িনবরাচন কের েসপডিশট েসকশেনর িনেচর িদেক সল করেত হেব। 

page break ম ুেছ  েফলা
page break সিরেয় েফলেত চাইেল:

১) এমন একিট েসেল যান যার আেগর েসলিট আপিন সিরেয় েফলেত চাইেছন। 

২) িসেলক করন Edit > Delete Manual Break.
৩) Row Break বা  Column Break িনবরাচন কের িনেলই েবকিট সের যােব। 
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Note

একই েপেজ একািধক সাির ও কলােমর েবক থাকেত পাির। আপিন যিদ এগেলা সরােত চান তেব 
এেদর পেতযকিটেক আলাদাভােব সরােত হেব। এ পদিতিট একটু িবভািন ৈতির করেত পাের 
েকননা েকান পৃষায় কলাম েবক থাকেলও  Edit > Manual Break েগেল অেনক সময় 
এগেলা আড়াল হেয় পেড়। 

েবকিট সরােনার জন আপিন েয েসেলর েবক সরােত চাইেছন তার পেরর েসেল েযেত হেব। 
েযমন:  আপিন যিদ  H15 এ থাকার সময় কলাম েবক েসট কের থােকন তেব  D15 েথেক 
আপিন েসটা সরােত পারেবন না। অবশ H কলােমর েয েকান ঘর েথেক আপিন এিট সরােত 
পারেবন। 

েহডার ও ফুটার
েহডার ও ফুটার হল আেগ েথেক িঠক কের রাখা িকছু েলখা যা মূল িশেটর বাইের উপের ও িনেচ েলখা থােক। েহডার ও 
ফুটার একইভােব েসট করেত হয়। 

েহডার ও ফুটারেক েসপডিশেটর েপজ সাইেলর সােথ সংযুক কের েদয়া হয়। একই েসপডিশেট েযমন একািধক েপজ 
সাইল েযাগ করা যায় েতমিন িভন িভন িশেট িভন সাইল েযাগ করা যায়। 

েহডার ও ফুটার েসট করেত চাইেল:

১) আপিন েয িশেট েহডার ও ফুটার েযাগ করেত চান েসিটেত চেল যান এবং  Format > Page এ যান।

২) েহডার বা ফুটার টযাবিট িনবরািচত করন।

৩) Header on অপশনিট িনবরািচত করন। 

এখান েথেকই আপিন েহডার ও ফুটােরর জন মািজরন, েসিসং ও উচতা িঠক কের িদেত পারেবন। এছাড়াও 
AutoFit height বেক িকক কের সয়ংিকয়ভােব েহডার ও ফুটার িঠক কের িনেত পােরন। 
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Figure 30: হেীডার ডায়ালগ বক

Margin
বাম ও ডান পােশর মািজরেনর আকার পিরবতরন কের আমরা পৃষার দই পাশ েথেক েহডার ও ফুটােরর দূরত িনধরারণ 
করেত পাির।  

Spacing
েহডার বা ফুটার িশট েথেক িঠক কতখািন উপের বা িনেচ থাকেব তা spacing এর সাহােযয িঠক করা যায় । তাই যিদ 
spacing 1.00 েত িনধরারণ করা থােক তেব েহডার বা ফুটার েথেক িশটিট ১ ইিঞ দের থাকেব। 

Height
Height এর সাহােযয েহডার বা ফুটােরর আকার িনধরারণ করা যায়। 

েহডার ও ফ ুট ার পিরবত রন
েহডার ও ফুটার েদখেত েকমন হেব তা পিরবতরেনর জন  More

িনেচর ছিবর মত কের আপিন েহডার বা ফুটােরর সীমানা ও বযাকগাউেণর রং বদলােত পারেবন। 
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Figure 31: Header/Footer Border/Background

েহডার ও ফুটােরর কনেটণসমূহ
কযাল েসপডিশেটর েহডার ও ফুটাের িতন কলােমর েলখা রাখা যায়। পিত কলােমই আলাদা কেণণ থাকেত পাের।

েহডার ও ফুটােরর কনেটণ িঠক করার জন িনেচর ছিবর মত েহডার ও ফুটােরর ডায়ালগ বেকর এিডট বাটন িসেলক 
করন।

Figure 32: header ও footer এর েলখা এিডট করন।
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Areas
পেতযকিট এিরয়াই আলাদা এবং এেত িবিভন তথয থাকেত পাের। 

Header
আপিন েহডােরর ডপ-ডাউন িলেসর আেগ েথেক েদয়া পছেনর তািলকা েথেক বাছাই কের িনেত পােরন বা িনেচর 
বাটনগেলা বযবহার কের েহডার িঠক কের িনেত পােরন। আপিন যিদ ফুটার ফরমযাট করেত চান, েসেকেতও একই 
পদিতেতই কাজ হেব। 

Custom header
আপিন েয জায়গািট পিরবতরন কের িনেত চান (বােম, মাঝখােন িকংবা ডােন) েসই জায়গায় িকক করন,  তারপর বাটন 
বযবহার কের এিলেমণগেলা েযাগ করন বা েলখার ৈবিশষয পিরবতরন করন।

 Text Attributes dialog খুেল। 

 েযাগ কের total number of pages.

 File Name field েযাগ কের। 

 Date field েযাগ কের।

 Sheet Name field েযাগ কের।

 Time field েযাগ কের।

 বতরমান পৃষার নামারিট েযাগ কের। 
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Chapter 5
  Getting Started with Math 

ওেপন অিফস.অগর মযাথ  বযবহার



মযাথ িক ?
মযাথ হেচ গািণিতক সমীকরণ েলখার জন বযবহত OpenOffice.org এর একিট কেমােননট। এিট সাধারণত েকান 
েটকট ডকেমেনটর সমীকরণ সমাদক বা এিডটর িহসােব বযবহার করা হয়, িকন এটা অনান ডকেমেনটর কােজ বা 
সতনভােবও বযবহার করা যায়। এটা যখন Writer-এর িভতের বযবহার করা হয় তখন ঐ সমীকরণিটেক েটকট 
ডকেমেনটর একটা অবেজক িহসােব ধের েনওয়া হয়।

টীকা সমীকরণ সমাদক বা ইকেয়শন এিডটর শধুমাত সমীকরণেক সাংেকিতক ভাষায় েলখার জন বযবহার 
করা হয় (সমীকরণ ১ এর অনরপ)। আপিন যিদ সমীকরেণর গািণিতক মান েবর করেত চান তাহেল Calc 
Guide এর সাহাযয িনেত পােরন। 

df  x
dx

=ln  xtan−1
 x2

  
-1

শর করা
সমীকরণ েলখার জন Insert>Object>Formula েত িকক করন।

সীেনর নীেচর িদেক ইকেয়শন এিডটরিট খুলেব এবং একিট Selection Window েদখা যােব। আপিন আপনার 
ডকেমেনট ধসুর বডরােরর একিট েছাট বাক েদখেত পােবন, েযখােন সমীকরণ পদিশরত হেব (িচত ১ এর অনরপ)।
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িচত ১. ইকেয়শন এিডটর, Selection window এবং উদ ূত সমীকরেণর অবসান।

ইকেয়শন এিডটর ফমুরলা পদশরেনর জন markup language বযবহার কের। েযমনঃ %beta িগক অকর beta    ( 
) ৈতরী কের। এই markup িট যতটা সমব ইংেরজীর সােথ সাদৃশ েরেখ ৈতরী করা হেয়েছ। েযমনঃ a over b দারা এই 
a
b ভগাংশিট ৈতরী হয়।

ফমুরলা েলখা

িতন ভােব ফমুরলা েলখা েযেত পােরঃ

· Selection Window েথেক একটা িচহ িনবরাচন কের।

· Equation Editor এর উপর ডান িকক কের context menu েথেক িচহ িনবরাচন কের। 

· Equation Editor এ markup টাইপ কের। 

Context menu এবং Selection Window একটা িচহ এর markup টা insert কের। ঘটনাচেক, এটা 
OOoMath markup েশখার একটা সিবধাজনক উপায়।

টীকা Formula Editor েথেক েবর হওয়ার জন  ডকেমনট বিডেত িকক করন।

পণুরায় Formula Editor-এ েঢাকার জন ফমুরলার উপর ডাবল িকক করন। 

The Selection Window

ফমুরলা েলখার সহজতম পদিত হেচ Selection Window, যা িচত ২ এ েদখােনা হেচ।

িচত ২. িচহগেলা েশনীেত িবভক

Selection Window িট দইিট মূল ভােগ িবভকঃ
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•উপেরর অংশ িচেহর েশণীগেলা েদখােচ।এেককিট েশণীর উপর িকক করেল িনেচ িচেহর তািলকা পিরবতরন হেব।

•বতরমােন িনবরািচত িচেহর েশনীেত েয িচহগেলা রেয়েছ তা িনেচর অংেশ েসটা পদিশরত হয়।

িটপস আপিন View>Selection এ িকক কের Selection Window িট আড়াল ( অথবা েদখেত ) করেত 
পারেবন। 

 উদাহরণ ১: 5x4

এই উদাহরেণ আমরা Selection Window েত একটা সহজ ফমুরলা 5x4 িলখেবাঃ

১। Selection window েত উপেরর Category অনেচদ েথেক সবেচেয় উপেরর সািরর বােমর বাটনিট িনবরাচন করন 
(িচত ৩)।

২। এবার Symbol অনেচদ েথেক Multiplication িচেহ িকক করন (িচত ৩)।

িচত ৩. Unary/binary 
operators

যখন আপিন Selection Window এর Multiplication িচহ িট িনবরাচন কেরন তখন দিট ঘটনা ঘেটঃ

· Equation Editor <?>times<?> markup িট েদখায়।

· ডকেমনট বিডেত একিট ধসূর বােকর েভতর × িচহিট েদখা যায়।

িচত ৪. গনন িচহ

<?> িচহ গেলা হেচ placeholder যােক আপিন অন েকান েটকট দারা পিতসাপন করেত পােরন। সমীকরণিট 
সয়ংিকয়ভােব হালনাগাদ হেব এবং ফলাফল িচত ৫ এর অনরপ হেব। 
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িচত ৫.  "5" and "4"  ভুিকর  পর তা "times" operator এর 
উভয় পােশ আসেব

ঈিঙত :সয়ংিকয়ভােব সমীকরণ হালনাগাদ করেত চাইেল View>AutoUpdate Display িনবরাচন করন।

িনেজ হােত সমীকরণ হালনাগাদ করেত চাইেল F9 চাপনু অথবা View>Update িনবরাচন করন। 

রাইট-িকক েমন

গািণিতক িচহ গেলা বযবহার করার আেরকটা উপায় হেচ Equation Editor-এ রাইট-িকক করা। এর ফেল িচত ৬ এর 
মেতা একিট menu ৈতরী হয়।

িচত ৬. Right  িকক েমন

টীকা এই েমনর ভুিক গেলা Selection Window-এর ভুিক গেলার সােথ সঙিতপূণর। 

মাক রআপ

আপিন সরাসির Equation Editor-এ markup টাইপ করেত পােরন। েযমনঃ 5x4 পাওয়ার জন আপিন “5 times 
4” িলখেত পােরন। Markup জানা থাকেল েসটা সমীকরণ েলখার দততম উপায় হেত পাের।

ইিঙত : মেন রাখার সিবধােথর - মাকর-আপ সূত অেনকটা ইংেরজীেত ফমুরলা পড়ার অনরপ। 
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সাধারণ িকছু সমীকরণ এবং তােদর সংিশষ মাকর-আেপর একিট েছাট তািলকা িনেম েদওয়া আেছ।

Display Command Display Command

a=b a = b a sqrt {a}

a2 a^2 an a_n

∫ f x dx int f(x) dx ∑ an sum a_n

a≤b a <= b ∞ infinity

a×b a times b x⋅y x cdot y

 িগক অকরসমূহ
গািণিতক সূেত িগক অকর ( , , , , etc) α β γ θ েবিশ বযবহত হয়। এই অকরগেলা Selection box অথবা right-click  
menu েত পাওয়া যােব না । েসৌভাগযকেম িগক অকেরর markup খুব সহজঃ একিট % সাইেনর পর ইংেরজীেত 
অকরিটর নাম িলখেলই হেয় যােব।

· Lowercase character টাইপ করার জন অকরিটর নাম েছাট হােতর অকের িলখুন।

· Uppercase character টাইপ করার জন অকরিটর নাম বড় হােতর অকের িলখুন।

িনেচর ছেক িকছু উদাহরণ েদওয়া হেলাঃ

Lowercase Uppercase

%alpha   %ALPHA  A

%beta   %BETA  B

%gamma   %GAMMA  

%psi    %PSI   

%phi    %PHI   

%theta   %THETA  

টীকা :  িগক অকরসমূেহর একিট সমূণর ছক Writer Guide-এর Chapter 16(Math Objects)-এ েদওয়া 
আেছ।
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Catalog Window বযবহার কের আেরকট পদিতেত িগক অকর েলখা যায়। Tools>Catalog এ যান। িচত ৭ এ 
Catalog Window েদখােনা হেয়েছ। “Symbol set  ” েথেক “Greek  ” িনবরাচন করন এবং তািলকা েথেক িগক 
অকেরর উপর ডাবল-িকক করন। 

িচত ৭. Catalog - িগক বণর পেবশ করােত বযবহত হয়

উদাহরণ ২:  ≃ 3.14159
এই উদাহরেণর জন আমরা ধিরঃ

· আমরা উপেরর ফমূরলািট িলখেত চাই (pi এর মান পঁাচ দশিমক সান পযরন থাকেব)।

· আমরা িগক অকর (pi) এর নাম জািন।

· িকন আমরা ≃ িচহিটর সংিশষ markup িক তা জািন না।

ধাপ ১ : “%  ” এর পের “pi” টাইপ করন। এর ফেল িগক অকর  π পদিশরত হেব।

ধাপ ২ : Selection Window খুলুন (View>Selection)।

ধাপ ৩ : ≃  িচহিট একিট relation, অতএব আমরা  relation button-এ িকক করব। বাটেনর উপর মাউস 
িনেয় েগেল “Relations  tooltip ” েদখেত পােবন (িচত ৮)।

িচত ৮. Tooltip "Relations" বাটন বুঝােচ

ধাপ ৪ : <?> েলখািট মুেছ েফলুন এবং সমীকরেণর েশেষ “3.14159  ” িলখুন। markup pi simeq 3.14159“ ” 
েলখা েশষ হেয়েছ। িচত ৯ এ ফলাফল েদখােনা হেয়েছ। 
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িচত ৯. চূড়ান  ফলাফল

কােসামাইেজশন 

ভাসমান Window রেপ Formula Editor
িচত ১০ এ আমরা েদখেত পাই Formula Editor, Writer window-এর একটা বড় অংশ দখল কের থাকেত পাের।
Formula Editor েক ভাসমান Window েত রপানিরত করার জন যা করেবনঃ

১। Editor frame এর উপর মাউস িনেয় যান (Figure 10 এর অনরপ)।

২। Control key েচেপ েরেখ ডাবল িকক করন।

িচত ১০. ভাসমান উইেনডােত পিরণত করেত Control key েচেপ ধরন 
এবং math editor এর সীমানায় ডাবল িকক করন

িচত ১১ েত ফলাফল েদখা যােচ। একই পদিতেত ভাসমান Window েক আবার Embedded frame এ পিরণত করা 
যােব। Control key েচেপ েরেখ Window frame-এ ডাবল িকক করন।

িচত ১১. ভাসমান উইেনডা িহেসেব Equation editor
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িকভােব Formula বড় করব?
OOoMath সমেকর এই পশিটই মানষ সবেচেয় েবিশ কের। উতরটা সহজ, িকন অনমান সােপক নাঃ

১। Formula Editor খুলুন এবং Format>Font Size–এ যান।

িচত ১২. সূেতর ফনট সাইজ পিরবতরন করা হেচ

২। “Base Size  ” (পথম ভুিক)-এ িগেয় বড় ফনট সাইজ িনবরাচন করন ( িচত ১৩ এর অনরপ)।

িচত ১৩. বড় আকােরর েকান সূত ৈতির করেত "Base size"  
(top) সমাদনা করন

ফলাফল Figure 14 এ েদখােনা হল।

িচত ১৪. েবস ফনট সাইজ পিরবতরেনর ফলাফল
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ফমুরলা েলআউট 

OOoMath বযবহােরর সবেচেয় কিঠন অংশিট আেস জিটল সমীকরণ েলখার েকেত। এই িবভােগ জিটল সমীকরণ 
েলখার জন িকছু িনেদরশনা েদওয়া হল।

Bracket আপনার বনু

অপােরশেনর কম সমেকর OOoMath িকছুই জােন না। সষভােব অপােরশেনর কম বুঝােনার জন আপনােক 

অবশই bracket বযবহার করেত হেব। িনেচর উদাহরণিট েদখুনঃ

Markup Result

2 over  x + 1
2
x
1

2 over {x + 1}
2

x1

একািধক লাইেনর সমীকরণ

ধরা যাক আপিন একটা সমীকরণ একািধক লাইেন িলখেত চান। েযমনঃ 
x= 3
y= 1

আপনার পথেমই মেন হেত পাের Enter key press কের এটা করা যােব। Enter key press করেল markup নতুন 
লাইেন েগেলও উদ ূত সমীকরণিট যােব না। আপনােক অবশই সষ কের newline command িলখেত হেব। িনেচর 
েটিবেল এটা েদখােনা হলঃ

Markup Result

x = 3
y = 1

x= 3 y= 1

x = 3 newline
y = 1

x= 3
y= 1

সাধারণ সমসাবলী

আিম িকভােব sum/integral-এ limit েযাগ করব?
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“sum  ” এবং “int  ” কমানড দিট “from  ” এবং “to  ” parameter দিট িনেত পাের (ঐিচক)।

এই দিট যথাকেম lower এবং upper limit িহসােব বযবহত হয়। এই parameter গেলা একা অথবা এক সােথ 

বযবহার করা যায়। Integral-এর limit গেলােক সাধারণত subscript এবং superscript িহসােব ধরা হয়। 

Markup Result

sum from k = 1 to n a_k ∑
k= 1

n

a k

int from 0 to x f(t) dt
or 
int_0^x f(t) dt

∫
0

x

f  t  dt  or  ∫ 0

x
f  t  dt

int from Re f ∫
ℜ

f

sum to infinity 2^{-n} ∑
∞

2− n

টীকা “Integral  ” এবং “sum  ” সমেকর িবসািরত জানেত Writer Guide এর Chapter 16 (Math 
Objects) েদখনু।

Matrix-এর সােথ Bracket  দৃিষকটু লােগ!
পটভূিম বযাখযার জন আমরা Matrix command সমেকর ধারণা িদেয় শর কিরঃ

Markup Result

matrix { a # b ## c # d } a b
c d

টীকা Row গেলা দইিট # িচহ দারা পথৃক করা হয় এবং একিট row এর পিতিট এিনট একিট # িচহ দারা 
পৃথক করা হয়। 

Matrix িনেয় মানষ পথেমই েয সমসাটায় পেড় তা হল, bracket matrix এর সােথ িঠকভােব িবসৃত (scale) হয় না।
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Markup Result

(  matrix { a # b ## c # d }  ) 
a b
c d



OOoMath-এ “scalable  bracket ” পাওয়া যায়। তা হল, এই bracket তার িভতেরর উপাদােনর আকােরর সােথ 
ভারসাময েরেখ িবসৃত হয়। left (and right) কমানড বযবহার কের scalable bracket ৈতরী করা যায়।

Markup Result

left(  matrix { a # b ## c # d }  right)  a b
c d 

ঈিঙত বগরাকার bracket পাওয়ার জন left [and right] বযবহার করন। 

Derivative িকভােব ৈতরী করব?
Derivative ৈতরী করাটা মূলতঃ একিট েকৌশলঃ OOo েক বুঝােনা েয এটা একটা ভগাংশ।

অনকথায়, আপনােক “over  ” কমানডিট বযবহার করেত হেব। Derivative এর পভাব পাওয়ার জন এটােক “d” 
অকরিটর সােথ (সমূণর derivative এর জন) অথবা “partial  (” আংিশক derivative এর জন) কমােনডর সােথ 
একসােথ িলখেত হেব। 

Markup Result

{df} over {dx}
df
dx

{partial f} over {partial y}
∂ f
∂ y

{partial^2 f} over {partial t^2}
∂

2 f
∂ t 2

টীকা লকয করন derivative ৈতরী করার জন আমােদর পঁযাচােনা bracket বযবহার করেত হেয়েছ।

সমীকরেণ  কিমক নমর েদয়া
সমীকরেণ কিমক নমর েদওয়া  OOoMath এর একিট েসরা লুকািয়ত ৈবিশষয। ধাপগেলা সহজ, িকন অসষঃ

১। একিট নতুন লাইন শর করন।

২। “fn  ” টাইপ করন এবং F3 চাপুন।
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“fn” একিট সংখযািয়ত ফমুরলা দারা পিতসািপত হেবঃ

E= mc2  (1)

আপিন ফমুরলার উপর ডাবল িকক কের এটােক এিডট করেত পারেবন। উদাহরণসরপ, এখােন Riemann Zeta ফাংশন 
েদয়া আেছঃ

  z =∑
n=1

∞ 1
nz

 (2)

িনমিলিখত উপােয় আপিন একটা সমীকরেণর reference িদেত পােরন (সমীকরণ ২ এর অনরপ):

১। Insert>Cross-reference.

২। Reference টযােব িকক করন (িচত ১৫)।

৩। Type েথেক Text  িনবরাচন করন।

৪। Selection েথেক সমীকরণ নমর েবেছ িনন।

৫। Format েথেক Reference  িনবরাচন করন।

৬। Insert  িকক করন। 

হেয় েগল! আপিন যিদ পের “Referenced  ” সমীকরণিটর আেগ অন েকান সমীকরণ েযাগ কেরন তাহেল সবগেলা 
সমীকরণই সয়ংিকয়ভােব পুণরায় সংখযািয়ত হেয় যােব এবং  Cross-reference update হেব। 

িচত ১৫. একিট সমীকরেন  cross-reference েদওয়া
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ইিঙত Parenthesis ছাড়া সমীকরণ নমর িদেত চাইেল, Format এ িগেয় Reference এর বদেল 
Numbering  িনবরাচন করন।
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েপাগামিট কােজর উপেযাগী কের সাজােনা

েয কাজিট করা যােব মাইেকাসফট ওয়ােড র  ওেপন অিফস

Office Assistant বন করা (Help 
Agent)

Help >> Microsoft Word Help >> 
Options

Tools >> Options >> 
OpenOffice.org >> General

Auto Completion বন করা --- Tools >> AutoCorrect/ AutoFormat 
>> Word Completion tab, Enable 
Word Completion এর পােশর িচহিট 
তুেল েদয়া

Ruler, Status bar এবং ToolBar 
গিল চালু বা বন করা

View েমন েথেক িনিদরষ অপশনিট 
িনবরাচন করা

View েমন েথেক িনিদরষ অপশনিট 
িনবরাচন করা

পিরমােপর একক পিরবতরন করা Tools >> Options... >> General Tools >> Options... >> 
OpenOffice.org Writer >> General

টুলবার পিরবতরন করা Tools >> Customize Views >> Toolbars >> 
Customize 

েমন পিরবতরন করা Tools >> Customize Tools >> Customize

টুলবােরর ফনট িলেস ফনটগিলর িপিভউ 
েদখা

Tools >> Customize >> Options Tools >> Options >> OpenOffice.org 
>> View, এখােন Preview in fonts lists 

েলখািটর পােশ িটক িচহ িদেত হেব

সবসময় সমূণর েমন েদখােনা(কম 
বযবহার করা হয় এমন অপশনগিল 
সহ)

Tools >> Customize >> Options Tools >> Options >> 
OpenOffice.org >> View, Inactive 
menu items এর পােশ িটক িচহ 
িদেত হেব

সবসময় ডকেমেনটর বযাকআপ কিপ 
ৈতরী করা

Tools >> Options >> Save Tools >> Options >> Load/Save >> 
General

িনিদরষ সময় পরপর সয়ংিকয়ভােব 
Save হেব

Tools >> Options >> Save Tools >> Options >> Load/Save >> 
General

অনেচদ বা টযাব এর িচহ েদখােনা Tools >> Options >> View Tools >> Options >> Text Document 
>> Formatting Aids

ফাইল সংরকেনর িঠকানা পিরবতরন 
করা

Tools >> Options >> File Locations Tools >> Options >> OpenOffice.org 
>> Paths

বযবহারকারীর তথয পিরবতরন করা Tools >> Options >> User 
Information

Tools >> Options >> OpenOffice.org 
>> User Data

AutoCorrect এবং AutoFormat 

অপশন িনয়নন করা
Tools >> AutoCorrect Options Tools >> AutoCorrect >> Options 

টযাব
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নতুন  ডকেমনট ৈতরী, এিডট ও িরিভউ করা 

ওেপন অিফস রাইটার ও মাইেকাসফট ওয়ােডর ডকেমনট ৈতরী বা এিডট করার করাগিল একই ধরেনর। তেব িকছু িকছু 
অংেশ দিটর কাজ করার ধরন িকছুটা আলাদা। 

যা করেত চােচন মাইেকাসফট ওয়াড র ওেপন অিফস রাইটার

ডকেমেনটর েকান িনিদরষ অংেশ দত 
যাওয়া 

Edit >> Go to অথবা  Outline 
view বযবহার করা

Edit >> Navigator (F11) এবং 
েসখান েথেক েহিডং, িফগার, েটিবল 
ইতযািদ িনবরাচন করা 

বানান পরীকার জন ভাষা িনবরাচন করা Tools >> Language >> Set 
Language 

Tools >> Options >> 
Language Settings >> 
Language (েনাট: ওেপন অিফেস 
বযকরণ েচক করার েকান অপশন েনই)

বানান পরীকার সময় েলখার িকছু অংশ 
উেপকা করা 

িনিদরষ অংশ িনবরাচন করা এবং; Tools 
>> Language >> Set Language >> 
Do not check
(অথবা) Format >> Style >> Modify>> 
Format >> Language

িনিদরষ অংশ িনবরাচন করা এবং; right-

click(মাউেসর ডান বাটন) >> 
Character >> Font >> Language = 
[None]  অথবা ঐ অংশটুক যিদ অন 
েকান ভাষায় েলখা থােক তেব েসিট 
িনবরাচন করা

পুনরায় বানান পরীকা করা Tools >> Spelling & Grammar >> 
Recheck Document

ওেপন অিফেস েলখার সােথ সােথ 
সবসময়ই বানান পরীকা করা হয়

েলখা, ফরমযািটং ও সাইল েখাজা বা 
িরেপস করা 

Edit >> Replace >> More Edit >> Find&Replace (Ctrl+ F)

Use wildcards (regular 
expressions) in find and 
replace

Edit >> Replace >> More >> 
select Use Wildcards checkbox

Edit >> Find&Replace; select 
Regular Expressions checkbox. 
Wildcards differ from those in 
MSWord.

নতুন অিভধান ৈতরী বা এিডট করা Tools >> Options >> Spelling & 
Grammar >> Custom Dictionaries

Tools >> Options >> Language 
Settings >> Writing Aids

Create exception (exclude) 
dictionary

File >> New, type words, Save As >> 
text only, file extension .EXC

As for custom dictionary, but select 
Exception [-] checkbox

ডকেমেনট পাসওয়াডর বযবহার কের 
সরিকত করা

Tools >> Protect Document Edit >> Changes >> Protect Records

পিরবতরনগিল িচিহত করা Tools >> Track Changes >> 
Highlight Changes

Edit >> Changes >> Record

পিরবতরন করা অংেশর সােথ মনবয যুক 
করা 

িনিদরষ অংশ িচিহত করা;এবং Insert 
>> Comment

Edit >> Changes >> Comment
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ডকেমেনটর িনিদরষ অংেশ েনাট যুক 
করা 

িনিদরষ অংশ িচিহত করা;এবং Insert 
>> Comment

Insert >> Note

পিরবতরগিল pop-up text িহসােব 
েদখােনা

Options >> View >> Screentips Help >> Tips (and) Help >> 
Extended Tips

একািধক ডকেমনট একসােথ Marge 
করা

Tools >> Merge Documents Edit >> Changes >> Merge 
Document

পিরবতরগিল গহন বা বজরন করা View >> Toolbars >> Reviewing Edit >> Changes >> Accept or 
Reject

ডকেমেনটর Properties পিরবতরন 
করা

File >> Properties File >> Properties

শব সংখযা গননা করা Tools >> Word Count (েকান িনবরািচত 
অংেশর শব গননা করা যায়)

File >> Properties >> Statistics tab. 
(Macro বযাবাহর করা ছাড়া িনধরািরত 
অংেশর শব গননা করা যায় না)

Auto Text ৈতরী করা েলখা িনবরাচন করা; এবং Insert >> 
AutoText >> New

েলখা িনবরাচন করা; এবং Edit >> 

AutoText (অথবা) CTRL+F3

Auto Text যুক করা Shortcut -িট িলেখ F3 চাপেত হয় Shortcut -িট িলেখ F3 চাপেত হয় 
অথবা Auto Text িটর নাম িলেখ Enter 

চাপেত হয়। 

ওেপন অিফস Auto Text এর নাম“ ” 
ও সটরকাট  এর মেধয পাথরকয বুঝেত“ ”  
পাের েযিট মাইেকাসফট ওয়াডর পাের 
না । 

ডকেমনট েলআউট িনয়নন করা
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ডকেমেনটর েকান পাতার েলআউট েযমন Margins, Header, Footer, Column, Frame গিল েকমন হেব বা 
েসিট পিরবতরন করার িবষয়গিল এঅংেশ েদখােনা হেয়েছ। 

ওেপন অিফস রাইটার ও মাইেকাসফট ওয়ােডরর েপজ েলআউট িনয়নন করার পদিত িকছুটা িভন। 

মাইেকাসফট ওয়াড র

েপজ েসটআপ (পৃষার আকার, মািজরন ইতযািদ) সমুণর ডকেমেনটর অংশ। িনিদরষ েকান পাতার জন পিরবতরন করেত 
চাইেল েসিটর জন আলাদাভােব েসিটংস পিরবতরন করেত হয়। েযমন: ডকেমেনট েকান Header বা Footer ৈতরী 
করা হেব সমূণর ডকেমেনটর পিতিট পাতায় একই  Header বা Footer থাকেব যিদ না েকান িনিদরষ পাতায় তা 
পিরবতরন করা হয়।

ওেপন অিফস রাইটার

এখােন পিতিট পাতার েসিটং আলাদা ভােব পিরবতরন করা যায়। েযমন পথম পাতা, েশষ পাতা, সূিচপত ইতযািদ িবিভন 
েলআউট একই ডকেমেনট বযবহার করা যায়।

েয কাজিট করা হেব মাইেকাসফট ওয়াড র ওেপন অিফস রাইটার

মািজরন িনয়নন File >> Page Setup >> Margins Format >> Page >Page

পথম, েজাড় এবং িবেজাড় পাতার জন 
িনিদরষ Header এবং Footer িনধরারন 
করা

File >> Page Setup >> Layout >> 
Headers and Footers অংশ েথেক 
পিরবতরন করেত হয়

Format >> Page ওেপন কের Header 

এবং Footer টযাব েথেক পিরবতরন করা 
যায়

Header এবং Footer সমাদনা করা View >> Headers and Footers Header এবং Footer যুক করার পর 
েসগিল েযেকান সময়ই সমাদনা করা 
যায়

পৃষা নেমেরর কম এর ধরন পিরবতরন একিট section break িদেত হেব, 
এবং “Same as Previous  ” এর 
পােশর িচহিট তুেল িদেয় পরবতরী পাতা 
গিলর জন নতুন কম িনধরারন করেত 
হেব

একিট Manual page Break যুক 
কের পরবতরী পাতাগিলর জন আলাজা 
েপজ সাইল িনধরারন করেত হেব

কলাম এর সংখযা পিরবতরন করা Formate >> Columns

েটিবল বযবহার করা Table >> Insert >> Table Insert >> Table অথবা

Table >> Insert >> Table অথবা

Ctrl + F12

সমূণর পাতার িপিভউ েদখা File >> Print Preview , Zoom বাটন 
বযবহার কের েলখা বড় বা েছাট করা 
যােব

File >> Print Preview , এখােন জুম 
এর হার বাড়ােনা বা কমােনা যায়; 

এছাড়া পধান উইেনডার িনেচর 
পযােনেলর ডােন জুম করার অপশন 
থােক 
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Template এবং Style এর বযবহার 

েয কাজিট করা হেব মাইেকাসফট ওয়াড র ওেপন অিফস রাইটার

িডফল Template িনিদরষ করা Normal  Template “ ” িডফল 
িহসােব বযবহত হয়

File >> Templates >> 
Organize; এখােন সব template 
এর তািলকা পাওয়া যােব েসখান েথেক 
েয েকানিট িডফল িহসােব বযবহার 
করা যােব

নতুন Template ৈতরী করা File >> Save As; েসখান েথেক 
ডকেমেনটর ধরন Document Template 

(.DOT) িনধরারন কের িদেত হেব

File >> Templates >> Save

Template এিডট করা File >> Open; িনিদরষ Template িট 
ওেপন করেত হেব

File >> Templates >> Edit

একািধক Template এর সাইল 
সমনয় করা

Tools >> Templates and Add-ins 
>> Organizer

File >> Templates >> Organize. 
Ctrl েচেপ মাউেসর মাধযেম “Drag 

and Drop  ” পদিতেত কিপ করা 
যােব

Template েথেক নতুন ডকেমনট ৈতরী 
করা 

Tools >> Templates and Add-ins >> 
Attach; Template িট িনবরাচন কের 
ওেপন করেত হেব

File >> New >> Templates and 
Documents 

নতুন Style বা Formatting যুক 
করা

Format >> Styles (অথবা F11)

েকান  Style এর সজা পিরবতরন করা Format >> Style >> Modify কীেবাডর েথেক F11 চােপ Style এর 
তািলকা ওেপন কের মাউেসর ডান 
বাটন েচেপ Modefy িনবরাচন করেত 
হেব; অথবা Format >> Styles >> 
Catalog

নতুন সাইল ৈতরী করা Format >> Style >> New Format >> Styles >> Catalog; 
New

Outline এর কম ৈতরী Format >> Style, select style >> 
Format >> Numbering

Tools >> Outline Numbering
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Field বযবহার করা 
েয কাজিট করা হেব মাইেকাসফট ওয়াড র ওেপন অিফস রাইটার

নতুন Field যুক করা Insert >> Field 
অথবা CTRL+F9

Insert >> Fields

Define a number range field Insert >> Field, use SEQ Insert >> Fields >> Other >> 
Variables >> Number range

Bookmark যুক করা েলখা িনবরাচন করেত হেব এবং; 
Insert >> Bookmark

েলখা িনবরাচন করেত হেব এবং; 
Insert >> Bookmark

Bookmark এর সােথ Cross-
Reference সমনয় করা 

Insert >> Cross Reference; এর পর 
Bookmark িনবরাচন করেত হেব

Insert >> Cross Reference >> 
Bookmark

Heading এর সােথ Cross-
Reference সমনয় করা 

Insert >> Cross Reference; এর পর 
Heading  িনবরাচন করেত হেব

Heading েক Bookmark িহসােব 
বযবহার করেত হেব অথবা
Insert >> Cross Reference >> Set 
Reference েথেক Heading িনবরাচন 
করেত হেব, তারপর Insert >> Cross 
Reference >> Insert Reference

Table এর সােথ Cross-
Reference সমনয় করা 

Insert >> Cross Reference, Table 
িনবরাচন করেত হেব

Insert >> Cross Reference >> Insert 
Reference >> Figure (অথবা Table)

ডকেমনট A এর সােথ ডকেমনট B এর 
Cross-Reference সমনয় করা  

ডকেমনট B এর cross-reference গিলর 
নাম এর একিট আলাদা তািলকা ৈতরী 
করেত এবং ডকেমনট A এর cross-

reference যুক করার সময় পােশর 
তািলকা েথেক নাম বাছাই না কের 
ডকেমনট B  এর নামগিল বযবহার 
করেত হেব

িক েবাড র  শট রকাট বযবহার:
িনেচর েটিবলিটেত মাইেকাসফট ওয়ােডর বযবহত িকছু িক-েবাডর শটরকাট এবং এগেলার ওেপন অিফস িবকল েদওয়া হল। 
েয ফাংশনগেলার েকান িবল-ইন শটরকাট িক েনই েসগেলা টলুবার আইকনগেলােত িকক কের করা যােব। এছাড়া আপিন 
আপনার  িনেজর মত কের িক-েবাডর শটরকাট িঠক কের িনেত পােরন। 

েয কাজিট করা হেব মাইেকাসফট ওয়াড র ওেপন অিফস রাইটার

েসসগেলা বােদ আণারলাইন করা Control + Shift + W িবকল েনই।
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ফেণর আকার বদলােনা Control + Shift + P িবকল েনই।

Thesaurus Shift + F7
Control + F7

িপণ না করা অকরগেলা েদখা Control + Shift + *
Control + F10

Hanging Indent Control + T আদশর িবকল েনই

"Unhang” Indent Control + Shift + T আদশর িবকল েনই

Indent Control + M আদশর িবকল েনই

“UnIndent” Control + Shift + M আদশর িবকল েনই

সপারিসপ Control + Shift = Control+Shift+P

সাবিসপ Control + =
Control + Shift + B

কযােরকার ফরমযাট সিরেয় েফলা Control + Spacebar Right click > Default

পযারাগাফ ফরমযাট সিরেয় েফলা Control + Q িবকল েনই

িঠক আেগর এিডট অবসােন চেল 
যাওয়া

Shift + F5
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