ওয়ার্ড আর্ড এবং সেইপ । পাওয়ার পয়য়ন্র্ ২০০৭
বাংলা টর্উয়র্াটরয়াল – পবড ৯

মাইয়রােফর্ পাওয়ার পয়য়ন্র্ ২০০৭ এ আকর্ডণীয় স্লাইর্ তৈটর করার অয়েক টফচার এবং
কমান্র্ রয়য়য়ে। ৈার ময়যে দুটর্ হয়লা: ওয়ার্ড আর্ড (Word Art) এবং সেইপ (Shape)। ওয়ার্ড
আর্ড দ্বারা স্লাইয়র্র সর্ক্সর্েমূহয়ক Textures, Shadow ও Outlines দ্বারা স্টাইলাইজর্ করা
যায়। এোড়াও স্লাইয়র্ Rectangles, Circles, Basic Shapes, lines, callouts, stars
ও Arrows যুক্ত করা যায়।
এ অযোয়য় স্লাইয়র্ ওয়ার্ড আর্ড তৈটর, প্রয়য়াগ ও মটর্ফাই করা োড়াও টবটিন্ন যরয়ণর সেইপ যুক্ত
করার পদ্ধটৈ েম্পয়কড অবগৈ হব।
ওয়ার্ড আর্ড স্টাইল প্রয়য়াগ করা
▪ সয সলখার উপর ওয়ার্ড আর্ড স্টাইল প্রয়য়াগ করয়ৈ চাে ৈা টেয়লক্ট করুে। র্োব বায়র
Format র্োব প্রদটশডৈ হয়ব।
▪ Format র্োব টিক করুে।
▪ Word Art Style গ্রুপ এর টবটিন্ন ওয়ার্ড আর্ড স্টাইয়লর উপর মাউে রাখয়ল স্লাইয়র্
টেয়লক্টকৃৈ সর্ক্সর্ এর পটরবৈডে লক্ষ্ে করুে।

▪

Word Art এর টবটিন্ন স্টাইল পাওয়ার জন্য More ড্রপ-র্াউে এোয়রা টিক করুে।

পেয়ের স্টাইয়লর উপর টিক করুে।
সদখুে স্লাইয়র্র সর্ক্সর্ ওয়ার্ড আর্ড স্টাইল দ্বারা পটরবৈডে হয়য়য়ে।

▪

ওয়ার্ড আর্ড স্টাইয়লর টফল কালার পটরবৈডে করা
▪ সয সলখা পটরবৈডে করয়ৈ চাে ৈা টেয়লক্ট করুে।
▪ Word Art Styles গ্রুপ হয়ৈ Text Fill এর ড্রপ-র্াউে টিক কয়র প্রয়য়াজেীয় টফল কালার
টেয়লক্ট করুে।

এোড়া টফল করার আয়রা অপশে রয়য়য়ে। টেয়ে অপশেেমূহ বটণডৈ হয়লা:
▪ No Fill: এ অপশে দ্বারা ওয়ার্ড আর্ড সর্ক্সর্ ট্রান্সপায়রন্র্ করা যায়ব। অর্ডাৎ কালার োে করা
যায়ব।
▪ More Fill Colors: এ অপশে দ্বারা আয়রা কালার পাওয়া যায়ব।
▪ Picture: এ অপশে টিক করয়ল Insert Picture এর র্ায়ালগ বক্স প্রদটশডৈ হয়ব। এখাে
সর্য়ক Word Art এর টফল টহয়েয়ব েটব টেযডারণ করা যায়ব।
▪ Gradient: এ অপশেটর্ টিক করয়ল Gradient এর টবটিন্ন অপশেেহ একটর্ োবয়মন্যে
প্রদটশডৈ হয়ব। এখায়ে সর্য়ক ওয়ার্ড আয়র্ডর টফল টহয়েয়ব সেটর্য়য়ন্র্ টেয়লক্ট করা যায়ব।
এমেটক টবটিন্ন কালার টদয়য় সেটর্য়য়ন্র্ও তৈটর করা যায়ব।
▪ Textures: এ অপশে হয়ৈ কটম্পউর্ায়র েংরটক্ষ্ৈ টবটিন্ন সচকচারেমূহ পাওয়া যায়ব। যা
ওয়ার্ড আয়র্ডর সর্ক্সর্ এর টফল টহয়েয়ব বেবহার করা যায়ব।

ওয়ার্ড আর্ড স্টাইয়লর আউর্লাইে পটরবৈডে করা
▪ প্রয়য়াজেীয় ওয়ার্ড আয়র্ডর সলখা টেয়লক্ট করুে। লক্ষ্ে করুে Format র্োব প্রদটশডৈ হয়য়য়ে।
▪ টেয়লক্ট করা ো র্াকয়ল Format র্োব টেয়লক্ট করুে।
▪ Word Art Styles গ্রুপ হয়ৈ Text Outline কমান্র্ টিক করুে।

▪
▪

এবায়র টবটিন্ন কালায়রর ওপর মাউে রাখুে এবং স্লাইয়র্র সর্ক্সর্ লাইি টিউ সদখুে।
প্রয়য়াজেীয় কালায়রর ওপর টিক করুে।

সোর্: এখাে সর্য়ক ওয়ার্ড আর্ড সর্ক্সর্ এর টফল কালার োে করা যায়ব। এোড়াও More
Outline Color, Weight, Dashes পটরবৈডে করা যায়ব।

ওয়ার্ড আয়র্ড সর্ক্সর্ এয়ফক্ট প্রয়য়াগ করা
▪ সয সলখা পটরবৈডে করয়ৈ চাে ৈা টেয়লক্ট করুে। লক্ষ্ে করুে Format র্োব প্রদটশডৈ হয়য়য়ে।
▪ টেয়লক্ট করা ো র্াকয়ল Format র্োব টেয়লক্ট করুে।
▪ Word Art Styles গ্রুপ হয়ৈ Text Effect কমান্র্ টিক করুে।

▪

এবায়র প্রদটশডৈ সমন্যে হয়ৈ Shadow, Reflection, Glow, Bevel, 3-D Rotation
এবং Transform এর োবয়মন্যে হয়ৈ প্রয়য়াজেীয় এয়ফক্ট টিক করুে।

স্লাইয়র্ সেইপ েংযুক্ত করা
▪ Insert র্োব টিক করুে।
▪ Illustration গ্রুপ হয়ৈ Shapes এর ড্রপ-র্াউে টিক করুে।

▪

প্রয়য়াজেীয় সেইপ এর উপর টিক করুে এবং স্লাইয়র্ মাউে দ্বারা ড্রাগ কয়র আকুে।

সোর্: সেইপ এর সরটেও টিক র্াকার জন্য কীয়বায়র্ডর Shift কী সচয়প যরুে।
সেইপ এর স্টাইল পটরবৈডে করা
▪ সয সেইপ এর স্টাইল পটরবৈডে করয়ৈ চাে ৈা টেয়লক্ট করুে। লক্ষ্ে করুে, র্োববায়র
Format র্োব প্রদটশডৈ হয়য়য়ে।
▪ Format র্োব টিক করুে।
▪ Shape Styles গ্রুপ হয়ৈ More এর ড্রপ-র্াউে টিক করুে।

▪

মাউে স্টাইলগুয়লার উপর রাখুে এবং স্লাইয়র্ লাইি টি্উ সদখুে। অৈপর প্রয়য়াজেীয়
স্টাইয়লর উপর টিক করুে।

সেইপ এর টফল পটরবৈডে করা
▪ সয সেইপ এর স্টাইল পটরবৈডে করয়ৈ চাে ৈা টেয়লক্ট করুে। লক্ষ্ে করুে, র্োববায়র
Format র্োব প্রদটশডৈ হয়য়য়ে।
▪ Format র্োব টিক করুে।
▪ Shape Styles গ্রুপ হয়ৈ Shape Fill এর ড্রপ-র্াউে টিক করুে।
▪ এবায়র প্রয়য়াজেীয় কালার টেয়লক্ট করুে।

সোর্: এ অপশে সর্য়ক More Fill Colors, Picture, Gradient, Texture বেবহার কয়র
টবটিন্নিায়ব সেইপ টফল করা যায়ব। এোড়াও No Fill বেবহার কয়র সেইপ টফল োে করা যায়ব।
সেইপ এর আউর্লাইে পটরবৈডে করা
▪ সয সেইপ এর স্টাইল পটরবৈডে করয়ৈ চাে ৈা টেয়লক্ট করুে। লক্ষ্ে করুে, র্োববায়র
Format র্োব প্রদটশডৈ হয়য়য়ে।
▪ Format র্োব টিক করুে।
▪ Shape Styles গ্রুপ হয়ৈ Shape Outline এর ড্রপ-র্াউে টিক করুে।
▪ এবায়র প্রয়য়াজেীয় কালার টেয়লক্ট করুে।

সেইপ এর এয়ফক্ট পটরবৈডে করা
▪

▪
▪
▪

সয সেইপ এর স্টাইল পটরবৈডে করয়ৈ চাে ৈা টেয়লক্ট করুে। লক্ষ্ে করুে, র্োববায়র
Format র্োব প্রদটশডৈ হয়য়য়ে।
Format র্োব টিক করুে।
Shape Styles গ্রুপ হয়ৈ Shape Effects এর ড্রপ-র্াউে টিক করুে।
প্রদটশডৈ োবয়মন্যে হয়ৈ প্রয়য়াজেীয় এয়ফক্ট টেয়লক্ট করুে।

আজ এখায়েই সশর্ করটে। টর্উয়র্াটরয়াল সলখায় সকাে িুল পটরলটক্ষ্ৈ হয়ল অন্যেহ পূবডক
কয়মন্র্ে কয়র জাোয়বে। ইেশাআল্লাহ পরবৈডীয়ৈ পাওয়ার পয়য়ন্র্ ২০০৭ এর টিন্ন টর্উে টেয়য়
সলখার সচষ্টা করয়বা। টর্উেটর্ ইেফরয়মটর্ক হয়ল পটরটচৈ মহয়ল সশয়ার করুে।

