থিম ও ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইলস । পাওয়ার পয়য়ন্ট
২০০৭ ব্াাংলা থটউয়টাথরয়াল – পব্ব ৪

থিম হয়লা থিথদবষ্ট কালার, ফন্টস, এব্াং এয়ফক্ট এর সমন্বয়য় পূয়ব্বই ললআউট তৈথর কয়র রাখা, যা
আপিার লেয়েিয়টশয়ি েয়য়াগ করয়ৈ পারয়ব্ি। পাওয়ার পয়য়ন্ট েয়ফশিাল মায়ির থিম থব্ল্টইি (পূব্ব লিয়কই েস্তুৈ) কয়র লরয়খয়ে, যা আপিার মূলযব্াি সময় ও পথরশ্রময়ক লাঘব্ করয়ব্।
েয়ৈযকথট থিম থিন্ন কালার, ফন্টস, এব্াং এয়ফক্ট এর সমন্বয়য় তৈথর।
এ অধ্যায়য় লেয়েিয়টশয়ি থব্ল্ট-ইি থিম েয়য়াগ করা এব্াং থিয়মর কালার, ফন্টস, ও এয়ফক্টস
পথরব্ৈবি করা সম্পয়কব অব্গৈ হব্। এোড়াও থক কয়র থিয়মর ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইল পথরব্ৈবি করা
যায় ৈাও োিয়ব্া।
পাওয়ারপয়য়য়ন্ট যখি িৈুি লেয়েিয়টশি তৈথর করা হয় ৈখি স্বয়াংথিয়িায়ব্ সাদা
ব্যাকগ্রাউন্ড, Calibri ফন্ট এব্াং থব্থিন্ন অপশি সম্বথলৈ থডফল্ট থিমথট েয়য়াগ হয়য় িায়ক। এই
থডফল্ট থিময়ক ব্লা হয় Office Theme।

লেয়েিয়টশয়ির স্লাইয়ড লটক্সট সাংয়যােি ব্া থডফল্ট স্লাইড পথরব্ৈবি করার পূয়ব্বই থিন্ন থিম
েয়য়াগ করা যায়। এর এডিািয়টে হয়লা থিয়মর লটক্সটসমূহ থিয়মর েয়য়াগকৃৈ স্থায়ি িাকয়ব্।
থকন্তু যথদ ডকুয়ময়ন্ট ৈিা স্লাইয়ড লটক্সট সাংয়যােি করার পর থিন্ন থিম েয়য়াগ করা হয় ৈয়ব্
েয়য়াগকৃৈ থিয়মর লটক্সট এর স্থাি থিক িাকয়ব্ িা।
আব্ার থকেু লটক্সট সাংয়যােি করার পর থিন্ন থিম েয়য়াগ করার এডিািয়টে হয়লা Live
Preview এ কাথিৈ ললখা সম্বথলৈ অব্স্থায় লকমি লদখায়ব্ ৈা লদখা যায়ব্ এব্াং থিম থিব্বাচি
করা যায়ব্। থিয়চর উদাহরয়ে Concourse থিম েয়য়ায়গ কাথিৈ লটক্সটসহ লেয়েিয়টশি
লকমি লদখায়ব্ ৈা লদখায়িা হয়লা।

লেয়েিয়টশি তৈথরর সময় থিম েয়য়াগ করা এব্াং থিন্ন থিম এর সায়ি সুইচ করা যায় ৈা োিা
েরুরী। পাওয়ারপয়য়ন্ট লয সমস্ত থব্ল্ট-ইি থিম সাংয়যােি করা হয়য়য়ে, ৈা সব্ই Design
টযায়ব্র Themes গ্রুয়পর লিৈর িায়ক।
লেয়েিয়টশয়ি থিম েয়য়াগ করা
▪ Design টযাব্ থসয়লক্ট করুি।
▪ Themes গ্রুয়পর লিৈর েয়ৈযকথট েথব্ লিৈর থিন্ন থিন্ন থিম এর এয়ফক্ট রয়য়য়ে।

Theme এর ড্রপ ডাউি এযায়রা কী থিক কয়র আরও থব্ল্ট-ইি থিম পাওয়া যায়ব্।
েয়ৈযকথট থিয়মর ওপর মাউস পয়য়ন্টার লহািার কয়র থিমথটর লাইি থেথিউ এব্াং থিয়মর িাম
লদখা যায়ব্।

▪

েয়য়ােিীয় থিয়মর ওপর থিক করুি।
লিাট: মাইয়িাসফট অথফস ব্াটি লিয়ক Microsoft Office Online অিব্া তৈথরকৃৈ থিম
এয়ক্সস করা যায়।

▪

থিম মথডফাই করা
লেয়েিয়টশয়ির েয়য়াগকৃৈ থিয়মর কালার, ফন্টস, এব্াং এয়ফক্ট খুব্ সহয়েই পথরব্ৈবি করা
যায়। ধ্রুি, লেয়েিয়টশয়ির েন্য Urban থিমথট পেন্দ কয়রয়েি থকন্তু রাংথটয়ক আয়রা লাল
আকায়র লপয়ৈ চাি। এমৈাব্স্থায় থিয়মর কালার, ফন্ট, এব্াং এয়ফক্টস পথরব্ৈবি কয়র িৈুি একথট
কাস্টম থিমও তৈথর কয়র সাংরক্ষে করয়ৈ পারয়ব্ি।
পাওয়ারপয়য়ন্ট থডফল্ট থিমগুয়লা খুব্ই পাওয়াফুল কারে এর দ্বারা খুব্ সহয়েই দ্রুৈ েয়ফশিাল
মায়ির স্লাইড তৈথর করা যায়। আর থিয়মর কালার, ফন্টস, এব্াং এয়ফক্ট পথরব্ৈবি করার অপশি
এয়ক আরও শথিশালী কয়র ৈুয়লয়ে। কারে এ থিমগুয়লা আরও েয়য়ােিীয় ও কাযবকরী কয়র
কাস্টমাইে করা যায়।
থব্থিন্ন থিয়মর কালার অপশি পথরব্ৈবি করা
▪ Design টযায়ব্র Themes গ্রুপ ব্া পযায়িয়লর Colors কমায়ন্ডর ওপর থিক করুি।

▪
▪
▪

েদথশবৈ Color Group এর ওপর মাউস পয়য়ন্টার লহািার করুি।
ফয়ল থিব্বাথচৈ স্লাইয়ড কালায়রর এয়ফক্ট লাইি থেথিউ লদখা যায়ব্।
ওপয়রর থচয়ে Concourse থিয়মর ওপর Metro থিয়মর কালার এয়ফক্ট লদখায়িা হয়য়য়ে।

▪

েয়য়ােিীয় কালার অপশয়ির ওপর থিক করুি।

ব্ৈবমাি থিয়মর কালার কাস্টমাইে (পথরব্ৈবি) করা
▪ Design টযায়ব্র Themes গ্রুপ ব্া পযায়িয়লর Colors কমায়ন্ডর ওপর থিক করুি।

▪

েদথশবৈ লমন্যয হয়ৈ Create New Theme Colors কমায়ন্ডর ওপর থিক করুি। িৈুি
ডায়ালগ ব্ক্স েদথশবৈ হয়ব্।
েয়য়ােিীয় কালার অপশি হয়ৈ কালার পথরব্ৈবি করুি।

▪

িৈুি কালার থিয়মর েন্য Name: এর ঘয়র একথট িাম থদি এব্াং Save ব্াটি থিক করুি।

▪

থব্থিন্ন থিয়মর ফন্টস অপশি কাস্টমাইে (পথরব্ৈবি) করা
▪ Design টযায়ব্র Themes গ্রুপ ব্া পযায়িয়লর Fonts কমায়ন্ডর ওপর থিক করুি।

▪
▪

▪
▪

েদথশবৈ Font Group এর ওপর মাউস পয়য়ন্টার লহািার করুি।
থিব্বাথচৈ স্লাইয়ড ফয়ন্টর এয়ফক্ট লাইি থেথিউ লদখা যায়ব্।

ওপয়রর থচয়ে Georgia ফয়ন্টর এয়ফক্ট লদখায়িা হয়য়য়ে।
েয়য়ােিীয় ফন্ট অপশয়ির ওপর থিক করুি।

ব্ৈবমাি থিয়মর ফন্টস কাস্টমাইে (পথরব্ৈবি) করা
▪ Design টযায়ব্র Themes গ্রুপ ব্া পযায়িয়লর Fonts কমায়ন্ডর ওপর থিক করুি।
▪ েদথশবৈ লমন্যয হয়ৈ Create New Theme Fonts কমায়ন্ডর ওপর থিক করুি।

▪

েয়য়ােিীয় ফন্ট অপশি হয়ৈ ড্রপ ডাউি লমন্যয দ্বারা ফন্ট পথরব্ৈবি করুি।

▪

িৈুি ফন্ট থিয়মর েন্য Name: এর ঘয়র একথট িাম থদি এব্াং Save ব্াটি থিক করুি।

থব্থিন্ন থিয়মর এয়ফক্ট অপশি পথরব্ৈবি করা
▪ Design টযায়ব্র Themes গ্রুপ ব্া পযায়িয়লর Effects কমায়ন্ডর ওপর থিক করুি।

েদথশবৈ Built-In এয়ফক্ট হয়ৈ েয়য়ােিীয় এয়ফয়ক্টর ওপর থিক করুি।
লেয়েিয়টশয়ির ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইল েয়য়াগ করা
▪ Design টযায়ব্র Background গ্রুপ ব্া পযায়িয়লর Background Style কমায়ন্ডর ওপর
থিক করুি।
▪ েদথশবৈ অপশি হয়ৈ েয়য়ােিীয় অপশি এর ওপর থিক করুি।
▪

লিাট: Design টযায়ব্র Background গ্রুপ ব্া পযায়িয়লর Background Style কমায়ন্ডর
ওপর থিক কয়র েদথশবৈ লমন্যয হয়ৈ Format Background থিক কয়র ইচ্ছামৈ ব্যাকগ্রাউন্ড
ফরয়মট করা যায়ব্।

