
নতুন uiেnাজ ekিপ inটল করনু  (Pack 2) 
 

 
যিদ আপিন pথমবােররমত ekিপ inটল করেত চান তেব আপনার ei 

েলখািট কােজ লাগেব । 
 
 
চারিট কারেন আপনার ekিপ inটল করেত হেত পােরঃ- 
 
  1) আপনার বতর্মান aপােরিটং িসেsম  UPGRADE  সােপাটর্  কের না । 
  2) আপনার বতর্মান aপােরিটং িসেsম  UPGRADE  সােপাটর্  কের িকn আপিন 
     সকল েসিটংস eবং ফাiল িডিলট কের িদেত চান । 
  3) আপনার কিmuটাের েকােনা aপােরিটং িসেsম inটল করা েনi । 
  4) আপনার আেগর aপােরিটং িসেsম ন  হেয় েগেছ । 

 

IMPORTANT  

নতুন কের ekিপ inটেলশন করেল সকল েpাgাম ফাiল িডিলট হেয় যােব । 
 

 
সিুবধাঃ- 
    নতুন কের ekিপ েসটাপ েদয়ার সময় আপিন বাড়িত িকছু  Options  চাল ু
করেত পারেবন , আপনার ফাiল িসেsম পিরবতর্ন করেত পারেবন , নতুন 
পািটর্ শন ৈতির করেত পারেবন । তাছাড়া ভাষা পিরবতর্ন ,  Advanced and 

Accessibility  পিরবতর্ন করেত পারেবন । 
 
 
 
 
 
 



বাছাi করেত হেব  যিদ আপিন চান . . . . . 
 
 
 
     Language 

  * আপিন েকান ভাষায় কিmuটার চালােত চান ।   
  ei aংশিট আপনার সময় , তািরখ , নাmার ,  
  eবং pাiমাির কীেবাডর্  েসিটং e বয্বহার করা হেব । 
 

* Additional language group  eবং Character 
  েসট করেত যােত pেয়াজনীয় সফটoয়য্ার চলেত  
  সহায়ক হয় । 

 
 
 
  Advanced Options 

* েসটাপ ফাiল েকাথায় েসভ করা হেব তা েদিখেয় 
িদেত হেব । 
 
* িসেsম ফাiলগেুলা Default (Windows) েফাlার 
ছাড়া aনয্ েকাথাo েসভ করেত চাiেল তা েদিখেয় 
িদন । 
 
* inটল করার জনয্ ফাiলগেুলা িসিড েথেক হাডর্ -
িডেs কিপ করা হেব ।  

 
    Accessibility 

  * ekিপ েসটাপ করার সময় Narrator  eবং   
    Magnifier  বয্বহার করেত । 

 
 
 

 

IMPORTANT  

যিদ আপিন নতুন বয্বহারকাির হেয় থােকন তেব uপেরর েসিটং গেুলা পিরবতর্ন না 
করা ভােলা । 

 

 

 



ফাiল িসেsম িনবর্াচন করাঃ- 

  
     uiেnাজ ekিপ inটল করার সময় ফাiল িসেsম িনবর্াচন করেত বলা  
  হেব । eখােন দiু ধরেণর ফাiল িসেsম রেয়েছঃ- 
 
     1) FAT32: ei aপশনিট uiেnাজ 95 eর পেরর সব িসেsেম চেল ।  
       eেত 512 েমগাবাiট েথেক 32 িগগাবাiেটর হাডর্  িডs চালােনা যায় । 
 
     2) NTFS: ei aপশনিট  Windows NT , Windows 2000 eবং 
       Windows XP  েত বয্বহার করা হয় । ei িসেsমিট িনরাপtা , 
       ফাiল সংেকাচন , সেবর্াc 2 েটরাবাiট পযর্n হাডর্  িডেsর বয্বহােরর 
       সিুবধা সহ আেরা েবশ িকছু সিুবধা পাoয়া যায় । 
 
 
      icা করেল আপিন আপনার হাডর্  িডs aপােরিটং িসেsম inটল করার 
পেরo কনভাটর্  করেত পারেবন eবং eেত েকােনা ফাiল িডিলট হেব না । eজনয্ 
আপনােক  “ াiভ ফরময্ট”  ei ফাiলিট পড়েত হেব যা আমার oেয়ব সাiেট 
পােবন । 
 
 
      যিদ আপিন বঝুেত না পােরন েয েকান ফাiল ফরময্েট পিরবতর্ন করেবন 
তেব িডফl ফাiল ফরময্ট বয্বহার করনু । 
 

aপােরিটং িসেsম েসটাপঃ- 
 
      কিmuটােরর সকল কােনকশন িদেয় কিmuটার aন করনু eবং সােথ 
সােথ আপনার  Bootable  Windows XP (pack 2)  িডsিট pেবশ করান । 
কিmuটার aন হoয়ার পর eকিট েলখা আসেব . . . . . 
 
Press any key to Boot from cd . . . 
 
      তখন আপিন কীেবােডর্ র েযেকােনা কী চাপনু । (যিদ চাপেত েদির হয় 
তেব কিmuটার িরsাটর্  করনু eবং েলখািট আবার আসেল েযেকােনা কী চাপনু) । 



িকছুkন পর eকিট skীন আসেব . . . . . 
 
 
Windows XP Professional Setup 
 
Welcome to setup 
 
This portion of the setup program prepares Microsoft(R) 
Windows(R) XP to run on your computer 
 

•  To set up Windows XP now, press ENTER. 

•  To repair a Windows XP installation using Recovery console, press 
R. 

•  To quit setup without installing windows XP, press F3. 
 
eখন enার চাপনু । 
 
   eবার eকিট েপiজ আসেব েযখােন  Licensing Agreement  েলখা থাকেব । 
যিদ আপিন eেত রাজী থােকন তেব F8 চাপনু eবং রাজী না থাকেল  ESC  
চাপনু ( যিদ F8 না চােপন তেব েসটাপ বn হেয় যােব) । 
 
F8 চাপার িকছুkন পের eকিট েপiজ আসেব . . . . . 



Windows XP Professional setup 
 
If one of the following windows XP installation is damaged, 
Setup can try to repair it. 
 
Use the Up and Down ARROW Keys to select an installation. 
 

•  To repair the selectd windows XP installation  PRESS R. 
•  TO continue installing a Fresh copy of windows XP 

Without repairing, PRESS ESC. 
 
C:\windows “Microsoft Windows XP professional” 

 

 
 
ESC  বাটন চাপনু । 
 
eরপর আপনােক েকান পািটর্ শেন  XP  েসটাপ করেবন তা িসেলk করেত বলা 
হেব । C:  িসেলk কের enার চাপনু । 
 
eরপর েসটাপ কিnিনu করেত C চাপনু । 
 
আপিন পািটর্ শনিট েকান ফরময্েট রাখেত চান তা িসেলk কের ফরময্ট করনু । 
যিদ আপিন eিট বঝুেত না পােরন তেব 
 
Leave the current file system intact (no changes)  
 
িসেলk কের enার করনু । 
যিদ আপিন পািটর্ শন ফরময্ট পিরবতর্ন কেরন তেব  F  েচেপ  DRIVE 
FORMAT  করনু । 
 
DRIVE FORMAT  হoয়া েশষ হেল কিmuটার িরsাটর্  হেব । 
 



Setup  শরু ুহেব 
 
 কিmuটার িরsাটর্  হoয়ার পর েসটাপ শরু ুহেব যা িনেজ েথেক চলেত থাকেব । 
 
িকছুkন পর আপনােক  Regional and Language options-  
িঠক করেত বলা হেব । যিদ আপিন ei aংেশর েকােনা পিরবতর্ন করেত না চান 
তেব  NEXT  e িkক করনু । 
 
eরপর  Personalize your software-  পদর্ায় আপনার নাম eবং 
েকাmানীর নাম িদন যা পরবত েত  কিmuটাের software install 
করেত সাহাযয্ করেব । NEXT  করনু । 
 
Product key  aংেশ আপনার িসিডর পয্ােকেটর গােয় থাকা েকাডিট pেবশ 
করান । ei েকাডিট ছাড়া েকােনা মেত ekিপ েসটাপ করা যােব না । েকাডিট 
েদoয়ার পর  NEXT  করনু । 
 
eরপর  Computer Name and Administrator 
Password  pেবশ করান । নাম aবয্শi িদেত হেব তেব পাসoয়াডর্  না 
িদেলo চলেব । যিদ পাসoয়াডর্  িদেয় থােকন তেব েকােনা মেত পাসoয়াডর্ িট ভুেল 
যােবন না । 
 
eরপর  Date and Time settings-  e তািরখ , সময় eবং সময় 
েজান pেবশ করান eবং  NEXT  করনু । 
 
eখন েসটাপ চলেত থাকেব । েসটাপ েশষ হoয়ার পর কিmuটার িরsাটর্  হেব । 
কিmuটার িরsাটর্  হoয়ার পর eকিট েপiজ আসেব যােত িলখা থাকেব  . . . . 
. 
 
 



 
Welcome to Microsoft windows. 
                 
 
                eখােন  NEXT  করনু । 

 
 eরপর  
 
Help protect your pc 
 
•  Help protect my pc by turning on Automatic 

updates now 
•  Not Right now 

 
       eখােন  Help protect . . . . . . .  e িkক কের  NEXT  
করনু । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



eরপর 
 
Who will use this computer? 
 
Your name :  
 
2nd user : 
 
3rd user : 
 
4th user : 
 
5th user : 
 
       েযসব বয্িk কিmuটারিট বয্বহার করেব তােদর নাম িলখনু । eেত সবার 
নােম আলাদা ভােব eকাun খলুেব যা আলাদা ভােব লগ aন করেত সাহাযয্ করেব । 
তেব eর pেয়াজন না থাকেল শধু ু Your name  aংেশ নাম িলখনু ।  
 
      eবার  NEXT  করনু eবং পেরর েপiেজ  FINISH  e িkক করনু । 

Moin 

Masum 

 

 

 

 
 
 
    আপনার ekিপ েসটাপ হেয় েগেছ । eবার কিmuটার িনেজর মত সািজেয় 
তুলনু । 
 
 
 
 
 

http://www.moins.tk 


