sস্লাইড ভিউ ও ভিন্ট করা । পাওয়ার পয়য়ন্ট ২০০৭
বাাংলা ভটউয়টাভরয়াল – পবব ৮
•

প্রিয়েনয়টশন তৈভর করার পর সবভকছু ভিক আয়ছ ভকনা ৈা প্রেখার িয়য়ােন হয়য় থায়ক। পাওয়ার
পয়য়ন্ট প্রিয়েনয়টশন প্রেখা এবাং স্লাইড ভিন্ট করার ভবভিন্ন কমায়ন্ডর সুভবধা ভেয়য় থায়ক। এ
অধযায়য় িয়য়ােন অনুসায়র প্রিয়েনয়টশন ভিউ এবাং ভিন্ট করার ভবভিন্ন পদ্ধভৈ ভনয়য় আয়লাচনা
করা হয়য়য়ছ।
কায়ের েন্য পাওয়ার পয়য়য়ন্টর স্লাইড ভবভিন্নিায়ব প্রেখার িয়য়ােন হয়য় থায়ক। ভডফল্ট অবস্থায়
৩ ধরয়ের ভিউ েৃভশৈ (Visible) রয়য়য়ছ। নরমাল ভিউ অবস্থায় পাওয়ার পয়য়ন্ট উইয়ন্ডার ভনয়চর
ডান প্রকানায় স্লাইড ভিউ কমান্ড অবস্থান কয়র। এখায়ন প্রথয়ক স্লাইডসমূহ ভবভিন্নিায়ব ভিউ করা
যায়।
স্লাইডসমূহ ভিউ করা
Normal View: এ অবস্থায় স্লাইড তৈভর ও এভডট করা যায়। উইয়ন্ডার বায়য় অবভস্থৈ টাস্ক পযায়ন
অবভস্থৈ স্লাইডসমূহ মুি করা যায়।

Slide Sorter View: একাভধক স্লাইড এক সায়থ িেশবয়নর েন্য এই ভিউ বযবহৃৈ হয়। এ
অবস্থায় সহয়ে স্লাইডসমূয়হর অডবার পভরবৈবন করা যায় এবাং খুব সহয়ে অিয়য়ােনীয় স্লাইড
প্রবর কয়র মুয়ছ প্রফলা যায়।

Slide Show View: এ অবস্থায় প্রিয়েনয়টশনভট কভিউটায়রর পুয়রা পেবা েুয়ে েশবকগয়ের
সাময়ন ভকিায়ব িেভশবৈ হয়ব ৈা প্রেখা যায়। এ অবস্থায় অভৈভরক্ত একভট প্রমনুয িেভশবৈ হয়
প্রযখায়ন ৪ভট আইকন েলছায়পর মৈ িেভশবৈ হয়। মাউস ঐ স্থায়ন মুি করয়ল ৈা িেভশবৈ হয়।
যা দ্বারা স্লাইডসমূহ প্রনভিয়গটসহ ভবভিন্ন এভডভটাং কাে সিােন করা যায়।

প্রনাট: স্লাইড প্রশা ভিউ অবস্থায় কীয়বায়ডবর এযায়রা কী, প্রপে আপ ও প্রপে ডাউন কী, প্রেসবার
এবাং এন্টার কী বযবহার কয়র স্লাইডসমূহ মুি করা যায়ব। কীয়বায়ডবর ESC কী প্রচয়প স্লাইড প্রশা
ভিউ অবস্থা প্রথয়ক প্রবর হওয়া যায়ব।

স্লাইড প্রশা প্রমনুয
Arrows: ডান ভেয়কর এযায়রা পয়রর স্লাইড এবাং বাম ভেয়কর এযায়রা পূয়ববর স্লাইড িেশবন করার
েন্য বযবহৃৈ হয়।

Menu Icon: প্রমনুয আইকয়ন ভিক করয়ল একভট প্রমনুয িেভশবৈ হয়ব। যা দ্বারা পূয়ববর ও পয়রর
স্লাইয়ড এবাং ভনভেবষ্ট প্রকান স্লাইয়ড যাওয়া যায়ব। এছাো স্ক্রীয়ের ভবভিন্ন অপশন এবাং স্লাইড প্রশা
প্রশষ করা যায়ব।

Pen Icon: প্রপন আইকন ভিক কয়র একভট প্রমনুয িেভশবৈ হয়ব। এর দ্বারা কাসবরয়ক ভবভিন্নিায়ব
িেশবন করায়না যায়ব। এছাো স্লাইডগুভলয়ৈ টীকা প্রলখা এবাং েশবকয়ের কায়ছ উপস্থাপনা করার
সময় প্রনাটগুভল করার সুয়যাগ ভেয়য় থায়ক।

Notes Page View: এভট নরমাল ভিউ অবস্থায় উইয়ন্ডার ভনয়চ প্রেখা যায় না। ৈয়ব এভট View
টযায়বর Presentation Views পযায়নল হয়ৈ বযবহার করা যায়। এ ভিউ অবস্থায়
প্রিয়েনয়টশয়নর প্রনাট প্রলখার েন্য োয়গা ভেয়য় থায়ক, যায়ক ভেকার প্রনাট বলা হয়য় থায়ক। এ
অবস্থায় ভিউ এর সময় প্রিয়েনয়টশয়নর প্রেসয়হাল্ডায়র সরাসভর ভেকার প্রনাট যুক্ত করা যায়ব।
নরমাল ভিউ অবস্থায় স্লাইয়ডর ভনয়চ অবভস্থৈ এভরয়ায় প্রনাট প্রলখা যায়ব।

NOTE PAGE VIEW এর বযবহার
▪

ভরবন হয়ৈ View টযাব ভিক করুন। লক্ষ্য করুন, Presentation Views গ্রুপ বা পযায়নয়ল
Notes Page রয়য়য়ছ।

▪

Presentation Views গ্রুপ হয়ৈ Notes Page এর উপর ভিক করুন।

স্লাইড ভিন্ট (ছাপা) করা
ভনয়ের ভকাংবা েশবয়কর িয়য়ােয়ন স্লাইডসমূহ ভিন্ট হওয়ার িয়য়ােন হয়ৈই পায়র। পাওয়ার
পয়য়ন্ট ২০০৭ এ Print, Quick Print এবাং Print Preview এই ৩ভট ভিন্ট অপশন রয়য়য়ছ।

PRINT PREVIEW অপশয়নর বযবহার
▪ মাইয়রাসফ্ট অভফস বাটয়ন ভিক করুন।
▪ িেভশবৈ প্রমনুয হয়ৈ Print ভিক কয়র Print Preview ভিক করুন।
প্রিয়েনয়টশনভট ভিন্ট ভিভিউ ফরয়ময়ট িেভশবৈ হয়ব।

এখান প্রথয়ক প্রিয়েনয়টশনয়ক প্রেয়স্কয়ল িেশবনসহ ভবভিন্ন অপশন বযবহার কয়র ভবভিন্ন কাযব
সিােন করা যায়ব।

প্রনাট: কীয়বায়ডবর ESC ভকাংবা Close Print Preview ভিক কয়র Print Preview উইয়ন্ডা
হয়ৈ প্রবর হওয়া যায়ব।
PRINT কমায়ন্ডর বযবহার
▪ মাইয়রাসফ্ট অভফস বাটয়ন ভিক করুন।
▪ িেভশবৈ প্রমনুয হয়ৈ Print ভিক কয়র Print ভিক করুন।
ভিন্ট ডায়ালগ বক্স িেভশবৈ হয়ব।

ভিন্ট ডায়ালগ বয়ক্সর ভবভিন্ন অপশন ভনয়ে বভেবৈ হয়লা:
▪ Name: এখান প্রথয়ক একাভধক ভিন্টার ইন্সটল করা থাকয়ল িয়য়ােনীয় ভিন্টার ভনধবারে করা
যায়।
▪ Properties: এখায়ন ভিক কয়র কাগয়ের সাইে এবাং িয়য়ােনীয় ভবভিন্ন অপশন ভনধবারে
করা যায়।
▪ Print range: এখান প্রথয়ক সকল স্লাইড ভকাংবা ভনভেবষ্ট স্লাইড ভকাংবা স্লাইড প্ররঞ্জ ভনধবারে করা
যায়।
▪ Print what: এখান প্রথয়ক Slides, handouts, notes pages অথবা outline ভনধবারে করা
যায়।
▪ Copies: এখান প্রথয়ক িভৈভট কৈ কভপ কয়র ভিন্ট করয়বন ৈা ভনধবারে করা যায়।
▪ Color/Grayscale: এখান প্রথয়ক িয়য়ােনীয় ভিন্টসমূয়হর কালার/য়েয়স্কল ভনধবারে করা
যায়।
▪ Handouts: এখান প্রথয়ক কৈগুয়লা স্লাইড একসায়থ ভিন্ট করয়বন ৈা ভনধবারে করা যায়।
ভডফল্ট অবস্থায় এভট ৬ থায়ক।
আে এখায়নই প্রশষ করভছ। মূলবান সময় নষ্ট কয়র ভটউন পোর েন্য ধন্যবাে। পরবৈবীয়ৈ ভিন্ন
ভটউয়টাভরয়াল ভনয়য় হাভের হয়বা, ইনশাআল্লাহ্।

