পাওয়ার পয়য়য়টে চােট ব্যব্হার । পাওয়ার পয়য়টে
২০০৭ ব্াাংলা টেউয়োটরয়াল – পব্ট ১১

টিভায়ব্ পাওয়ার পয়য়য়টে চােট ব্যব্হার িরয়ব্ন?
Chart ব্া ললখটচত্র হয়লা এিটে েুল যার দ্বারা ডাোয়ি গ্রাটিিাটল দৃটিনন্দনভায়ব্ উপস্থাপন
িরয়ে পারয়ব্ন। এ টেউয়োটরয়ায়ল টিভায়ব্ পাওয়ার পয়য়য়টে চােট ব্যব্হার (সাংয়যাজন টিাংব্া
মটডিাই) িরা যায় লস সম্পয়িট ধারণা লদওয়া হয়লা।
স্লাইয়ড চােট ব্া ললখটচত্র যুক্ত (INSERT) িরা
▪ Insert েযাব্ টসয়লক্ট িরুন।
▪ Illustrations পযায়নল হয়ে Chart িমাটড টিি িরুন। Insert Chart এর ডায়ালগ ব্ক্স
প্রদটশটে হয়ব্।

প্রদটশটে ডায়ালগ ব্য়ক্সর ব্াম টদি লেয়ি টিি িয়র টব্টভন্ন চাে এর নমুনা লদখয়ে পায়ব্ন এব্াং
টসয়লক্টিৃে চায়েটর সাব্-অপশনসমূহ ডায়নর ঘয়র ড্রাগ িয়র লদখয়ে পারয়ব্ন। টনয়চর টচয়ত্র ব্ায়য়
এব্াং ডায়ন লাল টচটিে স্থান লক্ষ্য িরুন।

ডান টদয়ির ঘর হয়ে প্রয়য়াজনীয় চােট টসয়লক্ট িরুন।
▪ এব্ায়র Ok টিি িরুন। সাধারণে, টিয়নর ডান পায়শ এয়ক্সল প্রদটশটে হয়ব্, এব্াং
পাওয়ারপয়য়টে পদটার ব্াম টদয়ি প্রদটশটে হয়ব্।
আপনার স্লাইয়ডর িনয়েটে লেসয়হাল্ডার ললআউে হয়ে Insert Chart টিি িয়রও নেুন চােট
সাংয়যাজন িরয়ে পারয়ব্ন।
▪

চায়েটর জন্য ডাো এটটি িরা
লক্ষ্য িরুন, এয়ক্সয়লর ওয়ািটটশি ওয়পন হয়য়য়ে এব্াং চায়েটর লডয়মা ডাো প্রদটশটে হয়ে।
এয়ক্সয়লর লসাসট ডাোই পাওয়ারপয়য়য়টে চােট তেটরর জন্য ব্যব্হৃে হয়। এখান লেয়ি
পাওয়ারপয়য়টে চায়েটর জন্য প্রয়য়াজন অনুযায়ী ডাো এটটি িরয়ে পারয়ব্ন। টনয়চর টচত্র লক্ষ্য
িরুন।

চায়েটর জন্য ডাো ইনসােট িরা
প্রদটশটে এয়ক্সল ওয়ািটটশয়ে ডাো এটটি িরুন। টনয়চর টচয়ত্র প্রদটশটে ডান টদয়ি এয়ক্সল
ওয়ািটটশে এব্াং ব্াম টদয়ি ডাো এটটির পর পটরব্টেটে চােটটে লক্ষ্য িরুন।

আপনার প্রয়য়াজন অনুযায়ী এয়ক্সল ওয়ািটটশয়ের ডাো লরয়ের ডায়নর টনয়চর িণটায়র নীল রাংয়য়র
টচি লক্ষ্য িরুন। এই টচি ড্রাগ িয়র পাওয়ারপয়য়টে চায়েটর জন্য ডাো লরে িমায়ে এব্াং
ব্াড়ায়ে পারয়ব্ন। টনয়চর টচত্রটে লক্ষ্য িরুন।

এব্ায়র এয়ক্সল লপ্রাগ্রামটে ব্ন্ধ িয়র টদন। এয়ক্ষ্য়ত্র ডাো পটরব্েটন লসভ িরার প্রয়য়াজন লনই।
পরব্েটীয়ে চায়েটর ডাো পটরব্েটয়নর সময় স্বয়াংটিয়ভায়ব্ পাওয়ারপয়য়য়টের চায়েট টব্দযমান
ডাোসহ এয়ক্সল লপ্রাগ্রাম ওয়পন হয়ব্।
চায়েটর টব্টভন্ন িরয়মে সম্পাদন িরা
লক্ষ্য িরুন, পাওয়ারপয়য়টে স্লাইয়ড চােট ইনসােট িরার পর টরব্য়ন ৩টে নেুন েযাব্ প্রদটশটে
হয়য়য়ে। েযাব্ ৩টে হয়লা- Design, Layout, এব্াং Format; এই েযাব্গুয়লার ময়ধয অব্টস্থে
টব্টভন্ন েুলস ও িমায়টডর দ্বারা চােট মটডিাই এব্াং িরয়মে িরয়ে পারয়ব্ন।

চায়েটর োইপ পটরব্েটন িরা
▪ লয চােটটের োইপ পটরব্েটন িরয়ে লস োচট টনব্টাচন িরুন।
▪ টরব্ন হয়ে Design েযাব্ টনব্টাচন িরুন।
▪ এব্ায়র Type পযায়নয়লর Change Chart Type িমাটড টনব্টাচন িরুন।

লক্ষ্য িরুন টনয়চর টচয়ত্রর মে ইনসােট চায়েটর ডায়ালগ ব্ক্স প্রদটশটে হয়য়য়ে।

চায়েটর লসাসট ডাো এটডে িরা
▪ চােটটে টসয়লক্ট িরুন।
▪ টরব্ন হয়ে Design েযাব্ টনব্টাচন িরুন।
▪ Data পযায়নল হয়ে Edit Data িমাটড টিি িরুন। টসয়লক্টিৃে চায়েটর লসাসট ডাো টহয়সয়ব্
এয়ক্সল ওয়ািটটশে ওয়পন হয়ব্।

এব্ায়র প্রয়য়াজনীয় এটডটোং সম্পাদন িরুন। লক্ষ্য িরুন, স্বয়াংটিয়ভায়ব্ স্লাইয়ড চায়েটর পটরব্েটন
লক্ষ্য িরুন।
প্রয়য়াজনীয় এটডটোং লশষ হয়ল এয়ক্সল ওয়ািটটশেটে লসভ িরা োড়াই ব্ন্ধ িরুন।
চায়েটর স্টাইল পটরব্েটন িরা
প্রয়য়াজনীয় চােটটে টসয়লক্ট িরুন।
▪ টরব্ন হয়ে Design েযাব্ টসয়লক্ট িরুন।
Chart Styles পযায়নয়লর টব্টভন্ন চায়েটর স্টাইল িল (টচয়ত্রর ওপয়রর লাল দুটে স্থান) িয়র
লদখুন। প্রয়য়াজয়ন টনয়চর টচয়ত্রর টনয়চর লাল টচটিে স্থায়নর More এর ড্রপ ডাউন টিি িয়র
সিল স্টাইল এিয়ত্র লদখয়ে পারয়ব্ন।
▪

এব্ায়র আপনার প্রয়য়াজনীয় চােট স্টাইল টসয়লক্ট িরুন। লক্ষ্য িরুন স্লাইয়ডর চােটটে পটরব্েটন
হয়য়য়ে।

চায়েটর টব্টভন্ন অাংশ সনাক্ত িরা
আপটন যটদ লিান টিেু পয়ড়ন েয়ব্ সহয়জ ো সব্েুকু ব্ুয়ে উঠয়ে পারয়ব্ন না। টিন্তু যখন আপটন
এিটে চােট ব্া গ্রাি েখন আপনার িনয়সপ্ট পটরস্কার লব্াধগময হয়ব্ন। চােট হয়লা ডাোর দৃশ্যমান
উপস্থাপনা, যা আপনার ডাোর েুলনা, টনদশটন, এব্াং প্রব্ণো লদখয়ে সহজ িয়র লোয়ল।

Source Data: লয সিল ডাোর ওপর টভটি িয়র চােট তেটর িরা হয় ো হয়লা ডাো লসাসট। যখন
এ সিল ডাো পটরব্েটন িরা হয় েখন স্বয়াংটিয়ভায়ব্ চােট ব্া গ্রািটে পটরব্টেটে হয়।

Title: এটে চায়েটর টশয়রানাম ব্হন িয়র।
Legend: এটে চায়েটর িী টহয়সয়ব্ ব্যব্হৃে হয়, যা ডাোর িালার প্রদশটন িয়র োয়ি।
Axis: এটে হয়লা চায়েটর ভাটেটিযাল ও লহাটরজটোল অাংশ। ভাটেটিযাল এটক্সস Y এব্াং লহাটরজটোল
এটক্সস X টনয়দটশ িয়র।
চায়েটর ললআউে ব্া টব্ন্যাস পটরব্েটন িরা
▪ চােটটে টসয়লক্ট িরুন।
▪ টরব্ন হয়ে Design েযাব্ টনব্টাচন িরুন।
▪ এব্ায়র Chart Layout গ্রুয়পর অপশন লিল িরুন টিাংব্া More ড্রপ-ডাউন এযায়রা টিি
িয়র সিল ললআউে প্রদশটন িরুন।

প্রয়য়াজনীয় এব্াং পেন্দনীয় ললআউে টসয়লক্ট িরুন। লক্ষ্য িরুন, স্লাইয়ডর টসয়লক্টিৃে চােটটের
ললআউে পটরব্েটন হয়য়য়ে।
চায়েটর টনটদটি এটরয়া মটডিাই িরা
▪ চােটটে টসয়লক্ট িরুন।
▪ টরব্ন হয়ে Layout েযাব্ টিি িরুন।
টনয়চর টচয়ত্রর লাল টচটিে Labels গ্রুয়পর টব্টভন্ন অপশন লক্ষ্য িরুন।
টচত্র: chart-labels-in-powerpoint.jpg

Chart Title: চায়েটর োইয়েল যুক্ত এব্াং মুয়ে লিলার জন্য এ িমাটড ব্যব্হৃে হয়।

Axis Titles: এ িমাটড দ্বারা লহাটরজটোল ব্া X axis ললয়ব্ল ও ভাটেটিযাল ব্া Y axis ললয়ব্ল
হাইড এব্াং টডসয়ে িরয়ে পারয়ব্ন। এমনটি ভাটেটিযাল ও লহাটরজটোল ভায়ব্ এটক্সস টডয়রিশন
পটরব্েটন িরয়ে পারয়ব্ন।

Legend: এ িমাটড দ্বারা Legend চায়েটর লিাোয় অব্স্থান িরয়ব্ ো প্রদশটন িরা এব্াং
প্রয়য়াজয়ন None িরা যায়।

Data Labels: এ িমাটড দ্বারা চায়েটর ডাোসমূয়হর লভলুয প্রদশটন ও লুিায়না যায়। এখান লেয়ি
More Data Label Options পটরব্েটন িরয়ে পারয়ব্ন।

Data Table: এ িমাটড দ্বারা ডাো লেটব্লটে চায়েট প্রদশটন িরায়ে এব্াং লুিায়ে পারয়ব্ন।

LAYOUT েযায়ব্র প্রয়য়াজনীয় টিেু িমাটড
Axes গ্রুপ: এ গ্রুয়প টব্টভন্ন িমাটড রয়য়য়ে। উভয় axes িয়টিাল িরা যায় এব্াং টগ্রডলাইন
প্রদশটন িরায়না যায়।
Background গ্রুপ: এ দ্বারা চায়েটর টভজুয়াল টদি িয়টিাল িরা যায়।
Analysis গ্রুপ: এ গ্রুয়প টব্টভন্ন িমাটড রয়য়য়ে। এ িমাটডগুয়লা েখনই এিটেভ হয়ব্ যখন টিেু
টনটদটি চােট (Line, Area or bubble চােট) টনব্টাচন িরয়ব্ন।
চােট িরয়মে িরার অটেটরক্ত িমাটড
চােট িরয়মে িরার অটেটরক্ত টিেু িমাটড রয়য়য়ে। এ িমাটডগুয়লা দ্বারা চায়েটর আউেলাইন,
চায়েটর ললখা ওয়াডট আয়েট রূপ লদয়াসহ অন্যান্য িাাংশন সম্পাদন িরা যায়।

