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Insert & Edit Equation এ অধ ােয়র আেলাচনার িবষয়ব । এম এস ওয়াড ডকুেমে Equation কমা
সমীকরণ যু করা যায়।
এম এস ওয়ােডর মডান ভাসেন সকল িস ল এবং গিণেতর স াব েয়াজনীয় সকল
ডকুেমে শটকাট িকংবা মনু ব বহার কের সমীকরণ যু করা যায়।
এ িটউেন আমরা দখেবা িকভােব ওয়াড ২০১৬ ডকুেমে

শটকাট ব বহার কের ইকুেয়শন যু
Keyboard Shortcut)
ডকুেমে Equation (সমীকরণ) যু

Equation যু

ও

াকচার সংযু

ারা

করা হেয়েছ।

করা যায়।

করা (Insert Equation Using

করেত িনে র কীেবাড শটকাট ব বহার প িত বিণত হেলা:

ডকুেমে র যখােন সমীকরণ যু করেত চান কাসর সখােন াপন ক ন।
অতপর কীেবােডর Alt কী চেপ ধের Equal (=) চাপুন।
ফেল কাসর অবি ত ােন ইকুেয়শন যু
করার জন ইকুেয়শন এিডটরসহ িনে র িচে র
মত দিশত হে ।
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ইকুেয়শন লখার সময় যিদ কান িবেশষ িচ আনেত চান তেব িনে র পদে প হণ ক ন।
যমন: িচ আনার জন কীেবােডর \alpha টাইপ কের Spacebar চাপুন, িচ আনার জন কীেবােডর \beta টাইপ
কের Spacebar চাপুন, এবং িচ আনার জন কীেবােডর \Sigma টাইপ কের Spacebar চাপুন।
িনে র িচে স াব িচ সমূহ সহেজ কীেবাড ারা ইকুেয়শেন যু

করেত পারেবন।
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িনেচর উদাহরণ েলা ডকুেমে

লখার অনুশীলন ক ন। দখেবন খুব সহেজই সমীকরণ লখায় পারদশী হেয় উঠেবন।
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তেব ওপেরর িনয়েম ইকুেয়শন লখার জন অবশ ই িনে র পদে প হণ করেত হেব।
File ি ক কের Options ি ক ক ন।
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অতপর দিশত অপশন হেত বাম িদক থেক Proofing ি ক ক ন।
এবাের ডান িদক থেক Auto Correct Options ি ক ক ন।

দিশত অপশন হেত Math AutoCorrect ট ােবর Replace Text as you type িটক মাক দয়া না
থাকেল ি ক কের িটক মাক িদেত হেব।
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অবেশেষ Ok ি ক ক ন।

ইকুেয়শন যু

করা (Insert Equation)

ডকুেমে ইকুেয়শন যু

করার জন িনে র পদে প হণ ক ন:

েয়াজনীয় ােন কাসর াপন ক ন।
অতপর Insert ট ােবর Symbol প ােনল িকংবা

েপর Equation এর ডােনর প-ডাউন এ ােরা ি ক ক ন।
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এবাের দিশত মনু হেত েয়াজনীয় ইকুেয়শেনর টমে ট হেত
েয়াজনীয় টমে ট ি ক ক ন। এবং েয়াজনীয় এিডট
ক ন।
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আর যিদ িনেজর মেতা কের ইকুেয়শন িলখেত চান তেব Insert New Equation ি ক ক ন।

এবাের দিশত ইকুেয়শেনর টু লবার হেত েয়াজনীয় ইকুেয়শন স াদন ক ন।
অবেশেষ ইকুেয়শন বাউ ারীর বাইের ি ক কের িডিসেল ক ন।

হাত ারা ইকুেয়শন িলখা (Write Equation by Hand)
ডকুেমে হাত ারা ইকুেয়শন যু

করেত িনে র পদে প হণ ক ন:

যখােন ইকুেয়শন যু করেত চান সখােন কাসর াপন ক ন।
অতপর Insert ট ােবর Symbol প ােনল িকংবা েপর Equation এর ডােনর প-ডাউন এ ােরা ি ক ক ন।
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এবাের দিশত মনু হেত Insert New Equation ি ক ক ন।
অতপর Equation Tools Design ট ােবর Tools প ােনল িকংবা

েপর Ink Equation ি ক ক ন।

অতপর দিশত ডায়ালগ বে মাউস ারা েয়াজনীয় ইকুেয়শন িলখুন
এবং Insert বাটন ি ক ক ন।

এবাের ল

ক ন, হাত ারা লখা ইকুেয়শনিট কাসর অবি ত ােন দিশত হে ।

ইকুেয়শন

করা (Edit Equation)

ডকুেমে Equation যু

করার পর তা

করা েয়াজন হেত পাের।

ইকুেয়শন
করার জন ইকুেয়েশেনর মােঝ য কান জায়গায় মাউস ারা ি ক ক ন।
ফেল কাসর ইকুেয়শেনর ভতর দিশত হেব।
এবার েয়াজনীয় ইকুেয়শন
কের বাউি ং বে র বাইের ি ক ক ন।

ইকুেয়শন মুেছ ফলা (Delete Equation)
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ডকুেমে Equation যু

করার পর তা মাছার েয়াজন হেত পাের।

ইকুেয়শন িসেল করার জন ইকুেয়েশেনর বােয় অবি ত আইকেন মাউস ারা ি ক ক ন।
এবাের কীেবােডর Delete কী চাপুন।
ল

ক ন, িসেল কৃত ইকুেয়শনিট মুেছ গেছ।

Insert & Format Shapes – এম এস ওয়াড ২০১৬ বাংলা িটউেটািরয়াল | পব ৪২ দখেত এখােন ি ক ক ন।
Insert & Format Chart – এম এস ওয়াড ২০১৬ বাংলা িটউেটািরয়াল | পব ৪৪ দখেত এখােন ি ক ক ন।

ইকুেয়শন বা সমীকরণ যু করা এবং
করা িনেয় তির িটউন আজ এখােনই শষ করিছ। ইনশাআ া
পরবতীেত এম এস ওয়াড ২০১৬ ভাসেন িকভােব চাট যু ও ফরেমট (Insert & Format Chart) করা
যায় স িবষেয় িব ািরত িটউন িনেয় উপি ত হেবা। স পয আমােদর সােথই থাকুন।

িটউেন যিদ কান ভু ল িকংবা অসাম স দখুন তেব দয়া কের কেম ক ন। আর যিদ িটউেটািরয়ািট
তথ ব ল হয় তেব ব ু মহেল শয়ার ক ন।
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