
ফাiল িসেsম  NTFS  e পিরবর্তন করনু 
 
 
 
 সাধারণত কিmuটাের থাকা সকল াiভ  FAT32  ফরম াট e থােক। 
িকn যিদ াiভগেুলােক  NTFS  e কনভার্ট করা হয় তেব আপনার াiভ e 
থাকা সকল ফাiল সংেকাচন কের al sান রাখা যােব। ফেল আপনার াiেভর 
খািল sােনর পিরমান বেড় যােব। যমন ধরনু আপনার কােনা eক  ফাiেলর 
সাiজ 100মগাবাiট। যিদ সi ফাiল   FAT32  িসেsম eর কােনা াiভ e 
রাখা হয় তেব সi ফাiল  100মগাবাiট sান দখল করেব। িকn যিদ ফাiল   
NTFS  ফরম াট eর াiভ e রাখা হয় তেব ফাiল  80মগাবাiট(pায়) sান 
দখল করেব। 
 
 াiভগেুলােক  NTFS  e পিরবর্তন করার জন  িনেচর িনয়ম aনসুরন 
করনু ......... 
 

• Start  >  Run   e   cmd  িলেখ enার চাপনু। 
• কমাn pেমাট আসেল সখােন িলখনু  CONVERT X: /FS:NTFS  
  eখােন  X  sােন আপিন য াiভ  কনভার্ট করেত চান তার াiভ     
  লটার বসেব। (eখােন  Convert  eর পর শধু ুsস হেব।) 
• eবার enার pস করেল কনভার্ট শরু ুহেব। 
 

 
 
 

কনভার্ট শরু ুকরার আেগ িdতীয় পজ  দেখ িনন। 
 
 
 
 
 
 
 



শর্ত 
 
• কনভার্ট শরু ুকরার আেগ াiেভ থাকা সকল ফাiল বকআপ কের িনন। 

যিদo কনভার্ট করার সময় ফাiল িডিলট হবার সmাবনা কম। 
• কনভার্ট চলা aবsায় কিmuটার বn করেবন না eবং aন  কােনা pাgাম 

ব বহার করেবন না। eেত াiেভর kিত হেত পাের। 
• ফাiল সংেকাচন করার জন  কনভার্ট হেয় যাবার পর মাi কিmuটাের 

pেবশ কের াiভ েত রাiট িkক করনু। eরপর সখােন  Compress drive 
to save disk space  e ক িচh িদেয়  Apply  o  OK  কের বর 
হেয় আসনু। যিদ াiভ e ফাiল থেক থােক তেব সংেকাচন হেত সময় 
লাগেব। সংেকাচন হেয় যাoয়া ফাiল গেুলা াiভ e নীল রঙ e দখা 
যােব। 

• যিদ আপনার কােছ নীল রঙ  ভােলা না লােগ বা কােলাi রাখেত চান তেব  
My computer  >  Tools  >  Folder options  e যান। eবার  View  ত 
িগেয় শেষর িদেক থােক  Show encrypted or compressed NTFS files in 
color  eর ক মার্ক তুেল িদেয়  Apply  o  Ok  কের বর হেয় 
আসনু। 
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