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রিত্রটটযতআমিা কী যেখযত

পাক্তি?

খাতা, কলম খাতাি পৃষ্ঠা, 

যপক্তিল



আটলারিে ওয়ার্থ

প্রযেেি

মাইযরােফট

ওয়ার্থ



ইিপু

ট

আউট

পুট
যমযমা

রি

প্রযেে

ি

প্রযেরেিং - রিযেষি -

েিংিক্ষি
প্রক্তরয়াকিি

ইউরিট
প্রযেেযি

যপ্রিি

পুিিায়

যমযমারি

রিযিি প্রক্তরয়াটট মযিায াগ েহকাযি লক্ষয

কি।

তাহলি েি বিখালিশখর কাজ করলত আমরা বকান িফটওয়যার

েযেহার কশর।



ওয়ার্জ প্রলিির



এ পাঠ বিলে শিক্ষার্থীরা...

১। ওয়ার্জ প্রলিির কী েিলত পারলে।

২। ওয়ার্জ প্রলিির ও টাইপরাইটালরর
মলযয পার্থ জকয উলেখ করলত পারলে।

৩। ওয়ার্জ প্রলিির েযেহার কলর কী কী
কাজ করা যায় তা উলেখ করলত

রিখিফল



ওয়ার্জ

প্রলিিলরর

একটট খাশি

র্কুলমন্ট

ওয়ার্জ প্রলিিলরর

একটট শিশখত

র্কুলমন্ট

বকান র্কুলমন্টলক িংরক্ষন কলর রাখা

য়ায়, িংরশক্ষত র্কুলমন্টলক শিশর্ ো

বপনড্রাইলে রাখা যায়।এ িকি িুশেযার

কর্থা শিন্তা কলর মাইলরািফট বকািানী

এই িফটওয়যারটট ততশর কলরলে। তলে

বকউ যশি শেনা মূলিয এই িফটওয়যার

িংগ্রহ করলত িাই তলে তালক ওলপন

অশফি িফটওয়যার েযেহার করলত হলে।



রর্ক্তিটাল িািংলাযেি

গড়াআমাযেি লক্ষয।

ওয়ার্জ আইলকালন শিক কশর?র্কুলমলন্টর

শেতর কাি জার শনই।



ওয়ার্জ ও প্রলিি এ িব্দ িুটট শমলি হয় ওয়ার্জ প্রলিশিং।

এর োংিা অর্থ জহলে িব্দ প্রন্দরয়াকরণ। আর বয িফটওয়যার

ওয়ার্জ প্রলিশিং এর কাজ কলর তালক ওয়ার্জ প্রলিির েলি।

ওয়ার্জ

প্রলিির
Word অর্থ জ...........

Process অর্থ জ...............

িব্দ

প্রন্দরয়াকরণ



ওয়ার্থ প্রযেেি

কাযক িযল?

বজাড়ায়

কাজ

ওয়ার্থ প্রযেেি: কম্পিউটালরর িাহালযয বিখালিশখর

কাজ বয Software এর মাযযলম করা হয় তালক ওয়ার্জ

প্রলিির েলি।

উত্তযিি িিয এখাযি

রিক করি।



টাইপিাইটাযি

ি যমরিি
ওয়ার্থপ্রযেেযি

যলখা

রিত্রটটযতআমিা কী

যেখযত পাক্তি?
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আমিা কী যেখযত

পাক্তি?

টাইপ িাইটাযি যলখা একটা র্কুযমি



আমিা কী যেখযত পাক্তি?
ওয়ার্জ প্রলিির ও টাইশপটালরর মলযয িেলিলয়

েড় পার্থ জকয হি ওয়ার্জ প্রলিিলর এশর্ট করা

যায়, নতুন অংি বযাগ করা য়ায়। বকান

র্কুলমন্টলক িংরক্ষন কলর রাখা য়ায়,

িংরশক্ষত র্কুলমন্টলক শিশর্ ো বপনড্রাইলে

রাখা যায়।এ িকি িুশেযার কর্থা শিন্তা কলর

মাইলরািফট বকািানী এই িফটওয়যারটট

ততশর কলরলে। তলে বকউ যশি শেনা মূলিয এই

িফটওয়যার িংগ্রহ করলত িাই তলে তালক

ওলপন অশফি িফটওয়যার েযেহার করলত

হলে।
ওয়ার্থ প্রযেেযি যলখা একটা

র্কুযমি



রকযে যলখাটা েিংিক্ষি কযি

িাখা  ায়?

CDPen Drive





িালু অিস্থায় রিরিন্ন ওয়ার্থ

প্রযেেি যপ্রাগ্রাম

ওযপি অরফে

ওয়ার্থ প্রযেেি

রিিা মূযলয পাওয়া য়ায়

ওযপিঅরফে



ওয়ার্জপ্রলিির এেং টাইপরাইটালরর মলযয

বকানটটলত বিখা অশযকতর িুশেযাজনক

যুন্দি বিখাও।

িিগত কাজ



মূিযায়ন

১। যকাি েফটওয়যািটট রিিামূযলয

পাওয়া  ায়?

ক

খ গ

ঘ

ওলপন অশফি

িফটওয়যারএশিলকিন

িফটওয়যার

ওয়ার্জ

ফারলফক্ট
ওয়ার্জপ্রলি

ির

িটঠক

উত্তর

২।ওয়ার্থপ্রযেরেিং অথ্ থকী?

ক

খ

গ

ঘ

োকয প্রন্দরয়াকরণ

েণ জপ্রন্দরয়াকরণ িব্দ প্রন্দরয়াকরণ

শিখা

প্রন্দরয়াকরন

িটঠক

উত্তর



োশড়র কাজ

১।ওয়ার্জ প্রলিির ও টাইপরাইটালরর মলযয পার্থ জকয
শিখ।


