পিকচার এন্ড পিি আর্ট । িাওয়ার িয়য়ন্র্ ২০০৭
বাাংলা পর্উয়র্াপরয়াল – িবট ৫

িাওয়ার িয়য়য়ন্র্ প্রেয়েনয়র্শন তৈপরর সময় েয়ৈেক স্লাইয়ড আমরা মূলৈ আমায়ের েয়য়ােনীয়
ইনফরয়মশন সাংয় ােন কয়র থাপক। এই ইনফরয়মশনগুয়লা হয়ৈ িায়র প্রর্ক্সর্, ইলাসয়েসন, ছপব
এবাং পিি আর্ট।
এ অধ্োয়য় পশখয়বা কী কয়র স্লাইয়ড ছপব এবাং পিি আর্ট সাংয় ােন এবাং েয়য়ােন অনু ায়ী
মপডফাই করা ায়।
স্লাইয়ড ছপব সাংয় ােন করা
▪ Insert র্োব পনবটাচন করুন।
▪ Illustrations গ্রুি বা িোয়নল হয়ৈ Insert Picture পিক করুন।
িেটায় Insert Picture এর ডায়ালগ বক্স েেপশটৈ হয়ব।

▪

েয়য়ােনীয় ছপব খুঁয়ে প্রবর করুন এবাং ছপবপর্ পসয়লক্ট করুন।

▪

Insert পিক করুন। লক্ষ্ে করুন ছপবপর্ স্লাইয়ড সাংয় ােন হয়য়য়ছ।

প্রেসয়হাল্ডার কমান্ড দ্বারা স্লাইয়ড ছপব সাংয় ােন করা
▪ স্লাইয়ডর প্রেসয়হাল্ডার হয়ৈ Insert Picture পিক করুন। ছপব সাংয় ােয়নর েন্য একপর্
ডায়ালগ বক্স েেপশটৈ হয়ব।

েয়য়ােনীয় ছপব খুঁয়ে প্রবর করুন এবাং ছপবপর্ পসয়লক্ট করুন। Insert পিক করুন।
লক্ষ্ে করুন ছপবপর্ স্লাইয়ড সাংয় ােন হয়য়য়ছ।

▪

স্লাইয়ডর সাংয় াপেৈ ছপবর সাইে িপরবৈটন করা
▪ স্লাইয়ডর প্র ছপবর সাইে িপরবৈটন করয়ৈ চান ৈা পনবটাচন করুন।

▪

েয়য়ােনীয় কর্টায়রর সাইপোং হ্যায়ন্ডল পিক কয়র ড্রাগ করুন এবাং েয়য়ােনীয় সাইে পনধ্টারর্
কয়র মাউস বার্ন প্রছয়ে পেন।

প্রনার্: সাইপোং হ্যায়ন্ডল ধ্য়র ছপব বে করয়ল ছপবপর্ প্ররপসও পিক হয়ব না, ছপবর আকৃপৈ নষ্ট হয়য়
ায়ব। এেন্য সাইপোং হ্যায়ন্ডয়ল পিক কয়র ড্রাগ করার সময় কীয়বায়ডটর Shift কী প্রচয়ি ধ্য়র
কােপর্ করয়ল ছপবর প্ররপসও (ছপবর তের্ঘটে ও েস্থ অনুিায়ৈ পিক থাকা) পিক থাকয়ব।

স্লাইয়ডর ছপব অন্যত্র সরায়না
▪ স্লাইয়ডর প্র ছপবপর্ অন্যত্র সরায়ৈ চান ৈার ওির পিক করুন এবাং ড্রাগ কয়র অন্যত্র সরান
এবাং মাউয়সর বার্ন প্রছয়ে পেন।

▪
▪

ছপবপর্ পডপসয়লক্ট করার েন্য মাউস িয়য়ন্র্ার ছপবর বাইয়র পিক করুন।
ছপবপর্ পসয়লক্ট করার ির কীয়বায়ডটর েয়য়ােনীয় এোয়রা কী বেবহার কয়রও ছপবপর্ অন্যত্র
সরায়ৈ িায়রন।

প্রনার্: ছপবপর্ খন পসয়লক্ট করয়বন ৈখন ছপবর ওিয়র মায়ের অাংয়শ সবে প্রগাল আকৃপৈ
িপরলপক্ষ্ৈ হয়ব। এপর্র দ্বারা পনবটাপচৈ ছপবপর্ র্ঘরায়না ায়ব। মাউস িয়য়ন্র্ার প্রগাল আকৃপৈর ওির
পিক কয়র ধ্য়র প্ররয়খ েয়য়ােন অনু ায়ী ওিয়র-পনয়চ সরান।
স্লাইয়ডর ছপব মপডফাই করা
িাওয়ার িয়য়য়ন্র্ ছপবয়ক মপডফাই করার পবপিন্ন অিশন বেবহার করা ায়। খন প্রকান ছপব
পসয়লক্ট করা হয় ৈখন পরবয়ন নৈন Picture Tools Format নায়ম একপর্ র্োব েেপশটৈ হয়ব।
ছপবপর্ পডপসয়লক্ট করয়ল আবার স্বয়াংপিয়িায়ব প্রসপর্ চয়ল ায়ব। উোহরর্স্বরূি পনয়ের পচয়ত্র ছপব
মপডফাই করার কমান্ড এবাং পফচারসমূহ প্রেখায়না হয়লা। আিনার ছপব মপডফাই করার েন্য
এগুয়লা বেবহার করয়ৈ িারয়বন।

ছপবয়ৈ েয়য়ােনীয় স্টাইল েয়য়াগ করা
▪ প্র ছপবপর্র স্টাইলপর্ িপরবৈটন করয়ৈ চান ৈা পসয়লক্ট করুন।
▪ স্বয়াংপিয়িায়ব Format র্োব পনবটাপচৈ হয়ব। ৈা না হয়ল Format র্োব পিক করুন।
▪ েেপশটৈ ছপবর স্টাইল হয়ৈ More ড্রি ডাউন এোয়রা পিক করুন।

▪
▪

েেপশটৈ স্টাইয়লর ওির মাউস দ্বারা প্রহািার করুন, স্লাইয়ড লাইি পেপিউ প্রেখয়ৈ িারয়বন।
প্র স্টাইলপর্ আিনার িছন্দ হয়য়য়ছ ৈার ওির পিক করুন।

ছপবর প্রসইি িপরবৈটন করা

েেপশটৈ প্রমনুে হয়ৈ েয়য়ােনীয় প্রসয়ির ওির পিক করুন।
লক্ষ্ে করুন পনবটাপচৈ ছপবর প্রসইি (আকার) িপরবপৈটৈ হয়য়য়ছ।

▪

ছপবয়ৈ বডটার ক্ত করা
▪ প্র ছপবপর্য়ৈ বডটার ক্ত করয়ৈ চান ৈা পসয়লক্ট করুন।
▪ স্বয়াংপিয়িায়ব Format র্োব পনবটাপচৈ হয়ব। ৈা না হয়ল Format র্োব পিক করুন।
▪ Picture Styles গ্রুি হয়ৈ Picture Border আইকন পকাংবা ড্রি ডাউন এোয়রা পিক করুন।
পনয়ের পচয়ত্রর মৈ প্রমনুে েেপশটৈ হয়ব।

এখান প্রথয়ক ছপবর বাইয়র প্র কালায়রর বডটার পেয়ৈ প্রসই কালায়রর ওির পিক করুন। লক্ষ্ে
করুন পনবটাপচৈ ছপবয়ৈ বডটার ক্ত হয়য়য়ছ।
প্রনার্: Picture Styles গ্রুি হয়ৈ Picture Border আইকন পকাংবা ড্রি ডাউন এোয়রা পিক
করুন। লক্ষ্ে করুন ওিয়রর পচয়ত্র েেপশটৈ ডায়ালগ বয়ক্সর পনয়চ No Outline, More
Outline Colors, Weight, Dashes কমান্ড েেপশটৈ হয়য়য়ছ। পনয়চ এ কমান্ডগুয়লার কাে
বর্টনা করা হয়লা:▪ No Outline: ছপবর বডটার বাে প্রেয়ার েন্য।
▪ More Outline Colors: ছপবর বডটায়রর েন্য আরও রাং েেশটন করা।
▪ Weight: ছপবর বডটার প্রমার্া/পচকন করার েন্য।
▪ Dashes: ছপবর বডটায়রর স্টাইল িপরবৈটন করার েন্য।
ছপব প্রিাি বা কার্া
▪ প্র ছপবপর্ প্রিাি বা কার্য়ৈ চান ৈা পসয়লক্ট করুন।
▪ স্বয়াংপিয়িায়ব Format র্োব পনবটাপচৈ হয়ব। ৈা না হয়ল Format র্োব পিক করুন।
▪ Size গ্রুি বা িোয়নল হয়ৈ Crop আইকন পিক করুন।
লক্ষ্ে করুন, মাউস িয়য়ন্র্ার এবাং পনবটাপচৈ ছপর্য়ৈ কায়লা রাং এর প্রিাপিাং প্রহয়ন্ডল েেপশটৈ
হয়য়য়ছ।

▪

এবায়র ছপবপর্র প্রিাপিাং িয়য়য়ন্র্ মাউস দ্বারা ড্রাগ কয়র ছপবপর্ প্রিাি করুন। কর্টায়নর হ্যায়ন্ডল
পিক কয়র ছপবপর্র প্রোয়িারশনালী (দের্ঘটে ও েস্থ একই সায়থ) প্রিাপিাং করয়ৈ িারয়বন।

▪

িনরায় প্রিাি কমায়ন্ডর ওির পিক কয়র প্রিাি কমান্ড পডপসয়লক্ট করয়ৈ িারয়বন।

▪

অথবা, পনবটাপচৈ ছপবর বাপহয়র মাউস িয়য়য়ন্র্ার পিক করুন ৈায়ৈও প্রিাি কমান্ড পডপসয়লক্ট
হয়ব।

প্রনার্: Crop কমায়ন্ডর ডায়ন অবপস্থৈ Height এবাং Weight এর প্রিলে বাপেয়য়/কপময়য়ও ছপব
প্রিাি করয়ৈ িারয়বন।
ছপব কময়েস করা
▪ প্র ছপবপর্ কয়েস করয়ৈ চান ৈা পসয়লক্ট করুন।
▪ স্বয়াংপিয়িায়ব Format র্োব পনবটাপচৈ হয়ব। ৈা না হয়ল Format র্োব পিক করুন।
▪ Adjust গ্রুি বা িোয়নল হয়ৈ Compress Pictures আইকন পিক করুন। ছপব কয়েস
করার ডায়ালগ বক্স েেপশটৈ হয়ব।

▪

ছপবর Compression Setting ডায়ালগ বক্স এয়ক্সস করার েন্য Option বার্ন পিক
করুন।

▪

এবায়র ডায়ালগ বক্স হয়ৈ েয়য়ােনীয় অিশন পনবটাচন করুন এবাং Ok বার্ন পিক করুন।
িনরায় Compress Pictures ডায়ালগ বয়ক্সর Ok বার্ন পিক করুন।

▪

ছপব ফরয়মর্ করার পবপিন্ন র্লস এর বর্টনা

িাওয়ারিয়য়ন্র্ প্রোগ্রায়ম ছপবয়ক মপডফাই করার আয়রা পিন্ন ধ্রয়র্র র্লস রয়য়য়ছ। পনয়ে
এগুয়লার বর্টনা করা হয়লা:-

▪
▪

▪
▪
▪

Change Picture: পনবটাপচৈ ছপবর িপরবয়ৈট কপিউর্ার হয়ৈ পিন্ন ছপব পনবটাপচৈ করা।
Reset Picture: ছপবর প্র প্রকান ধ্রয়র্র িপরবৈটন বাপৈল কয়র ছপব িূয়বটর অবস্থায় পফপরয়য়
আনা।
Brightness: ছপবর উজ্জ্বলেৈা বাোয়না এবাং কমায়না।
Contrast: ছপবর আয়লা এবাং অন্ধকার িপরবৈটন করা।
Recolor: ছপবর কালার পবপিন্নিায়ব মপডফাই করা। প্র মন- Black and white, sepia, pink,
and purple.

স্লাইয়ড পরবন হয়ৈ পিি আর্ট সাংয় ােন করা
▪ পরবয়নর Insert র্োব পিক করা।
▪ Illustrations গ্রুি বা িোয়নল হয়ৈ Clip Art কমায়ন্ডর ওির পিক করুন।
লক্ষ্ে করুন, িেটার ডায়ন পিি আয়র্টর র্াস্ক প্রিন েেপশটৈ হয়য়য়ছ।

প্র ধ্রয়নর ছপব সাংয় ােন করয়ৈ চান ৈা Search পফয়ল্ড র্াইি করুন।
▪ ধ্রুন আিপন কপিউর্ায়রর পিি আর্ট সাং ক্ত করয়ৈ চান। প্রসেন্য পফয়ল্ড Computer র্াইি
করুন।
লক্ষ্ে করুন, বয়ক্সর পনয়চর পেয়ক কপিউর্ার সিৃক্ত অয়নক পিি আর্ট েেপশটৈ হয়য়য়ছ।
▪

এবায়র েেপশটৈ পিক আর্ট হয়ৈ েয়য়ােনীয় পিি আয়র্টর ওির পিক করুন। লক্ষ্ে করুন,
পনবটাপচৈ অবস্থায় পিি আর্টপর্ স্লাইয়ড সাংয় ােন হয়য়য়ছ।
স্লাইয়ডর প্রেসয়হাল্ডার কমান্ড হয়ৈ পিক আর্ট সাংয় ােন করা
▪ স্লাইয়ড অবপস্থৈ প্রেসয়হাল্ডার হয়ৈ Clip Art কমান্ড পিক করুন।
িেটার ডায়ন পিি আয়র্টর র্াস্ক িোন সাং ক্ত হয়ব।

▪

এবায়র ওিয়রর পরবন হয়ৈ পিি আর্ট সাংয় ােন পর্উয়র্াপরয়ায়লর বর্টনা অনু ায়ী পিক আর্ট
সাংয় ােন করুন।

পিি আর্ট মপডফাই করা
▪ স্লাইয়ড অবপস্থৈ পিি আয়র্টর ওির পিক কয়র পসয়লক্ট করুন।
এবায়র ওিয়র বপর্টৈ ছপব মপডফাই করার সমস্ত কমান্ডই এয়ক্ষ্য়ত্র েয়য়াগ করয়ৈ িারয়বন।

