মুভি সংয োজন ও অপোযেট কেো । পোওয়োে পযয়ন্ট
২০০৭ বোংলো ভটউযটোভেয়োল – পবব ১২

অযনক সময় প্রেযজনযটশযন মুভি সংয োজন কেোে েযয়োজন হযয় থোযক। খুব সহযজই Microsoft
Office Clip Organizer অথবো কভিউটোে হযে সংেভিে মুভি স্লোইযে সংয োজন কেো ো ।
পোওয়োে পযয়ন্ট ২০০৭ এ মুভি অপোযেট কেোে ভবভিন্ন অপশন েযয়যে।
এ অধ্যোযয় ভকিোযব প্রেযজনযটশযন মুভি সংয োজন এবং অপোযেট কেোে ভবভিন্ন অপশন বযবহোে
কেো োয় প্রস ভবষযয় বর্বনো কেো হযয়যে।
কভিউটোে হযে মুভি সংয োজন কেো
▪ প্র স্লোইযে মুভি সংয োজন কেযে চোন প্রস স্লোইেভট ভসযলক্ট করুন।
▪ Insert টযোব ভিক করুন।
▪ Media Clips গ্রুপ হযে Movie কমোযন্েে ড্রপ-েোউন এযোযেো ভিক করুন।

▪

এবোযে েদভশবে প্রমন্যয হযে Movie from File ভিক করুন। মুভি সংয োজযনে েোয়োলগ বক্স
েদভশবে হযব।

▪

েযয়োজনীয় মুভিে প্রলোযকশন খুযুঁ জ প্রবে করুন এবং মুভিে ফোইল প্রনম এে ভিক Ok ভিক।

▪

এবোযে স্লোইে শুরু হওয়োে পে সংয োভজে মুভিভট স্বয়ংভিয়িোযব চলোে জন্য Automatically
এবং ভদ ভিক কযে চোলোযনোে জন্য When Clicked ভিক করুন।

প্রনোট: ইনসোটবকৃে মুভি সোইভজং হ্যোযন্েল ভিক কযে ভেসোইজ কেো োযব। স্লোইে প্রলআউযট ভদ
কনযটন্ট প্রেসযহোল্ডোে থোযক েযব Insert Media Clip কমোন্ে ভিক কযেও স্লোইযে মুভি
সংয োজন কেো োযব।
স্লোইযেে মুভি ভেভিউ কেো
▪ স্লোইযেে মুভি ভিক কযে ভসযলক্ট করুন।
▪ Option টযোব ভিক করুন।
▪ Play গ্রুপ হযে Preview ভিক করুন।

▪

মুভিভট বন্ধ কেোে জন্য পুনেোয় Preview ভিক করুন।

মুভিে সোউযন্েে িভলউম পভেবেবন কেো
▪ স্লোইযেে মুভিভট ভিক কযে ভসযলক্ট করুন।
▪ Option টযোব ভিক করুন।
▪ Movie Options গ্রুপ হযে Slide Show volume ভিক করুন এবং Low, Medium,
High, Mute অপশনগুযলো হযে েযয়োজনী অপশন ভসযলক্ট করুন।

মুভি শুরু কেোে অপশন পভেবেবন কেো
▪ স্লোইযেে মুভিভট ভিক কযে ভসযলক্ট করুন।
▪ Option টযোব ভিক করুন।
▪ Movie Options গ্রুপ হযে Play Movie: When Clicked এে ড্রপ-েোউন ভিক করুন
এবং েযয়োজনী অপশন ভসযলক্ট করুন।

মুভিে ভবভিন্ন অপশনসমূহ
Movie Tools এে Option টযোব এে প্রচকবক্স ভসযলক্ট এবং ভেভসযলক্ট কযে মুভিে ভবভিন্ন অপশন
ভনধ্বোের্ কেো োযব। অপশনসমূহ হযলো:

▪
▪
▪
▪

Hide During Show: স্লোইে প্রশো শুরু হযল মুভিভট প্রদখো োযব নো।
Play Full Screen: স্লোইে প্রশো শুরু হযল মুভিভট পুযেো পদবো জুযে প্রদখোযব।
Loop Until Stopped: বন্ধ নো কেো প বন্ত মুভিভট পুনেোবৃভি হযব।
Rewind Movie After Playing: প্রে কেোে পে মুভি ভেউইন্ে কেোে জন্য।

PICTURE TOOLS এে FORMAT টযোব
Format টযোব হযে Picture Styles হযে েযয়োজনীয় অপশন ভনববোচন কযে মুভি স্টোইল
পভেবেবন কেযে পোেযবন।

ভিপ অগবোনোইজ হযে স্লোইযে মুভি সংয োজন কেো
▪ প্র স্লোইযে মুভি ভিপ সংয োজন কেযে চোন েো ভসযলক্ট করুন।
▪ Insert টযোব ভিক করুন।
▪ Media Clips গ্রুপ হযে Movie কমোযন্েে ড্রপ-েোউন ভিক কযে Movie from Clip
Organizer ভিক করুন।

▪

▪

Search for: এে ঘযে েযয়োজনীয় কীওয়োেব টোইপ করুন। এযিযে আমেো Computer
টোইপ কযেভে।
অেপে Go ভিক করুন। প্রদখুন টোইপকৃে কীওয়োেব সিৃক্ত মুভি ভিপগুযলো টোস্ক পযোযন
েদভশবে হযয়যে।

▪
▪

েযয়োজনীয় মুভি ভিযপে উপে ভিক করুন। ভিপভট স্লোইযে সংয োজন হযব।
Clip Art অপশনভট বোভেল কেযে েোয়োলগ বযক্সে x ভিক করুন।

প্রনোট: মূলে: মুভি ভিপ হযলো এভনযমযটে ভপকচোে ফোইল। ইযে কযে Clip Art েোয়লগ বযক্সে
Clip Art on Office Online হযে এ ধ্েযর্ে অযনক মুভি ভিক স্লোইযে সংয োগ কেো োয়।
ভমভেয়ো ভিপ ভেভলট কেো
▪ েযয়োজনীয় মুভি বো মুভি ভিপ ভিক কযে ভসযলক্ট করুন।
▪ কীযবোযেবে Delete বো Backspace কী চোপুন।
আজযক এখোযনই প্রশষ কেভে। ইনশোআল্লোহ আগোমীযে পোওয়োে পযয়ন্ট ২০০৭ এ সোউন্ে
সংয োজন কেোে ভবস্তোভেে ভবষয় ভনযয় ভলখোে প্রচষ্টো কেযবো। ভটউনভট িোযলো লোগযল পভেভচে মহযল
প্রশয়োে করুন।

