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পকাশক:

িবএিইউএ ডকোমোনটশন িটম

পচার:

িবএিইউএ মাোকেিটং িটম

উবুনটু বাংিাোেশ

আমাোের পযুিি িটম

কৃতজতা:

রাোসি জন

আিশকর রহমান এযাোেি

শাবাব মুসাোা

কািরগর হাসান

অিন খান

জুনাোিে আহনাো িনঝের

সািাহউদীন পাশা

শাহিরিার তািরক

আমাোের পযুিি ও িবএিইউএ ডকোমোনটশন িটোমর সকিোক

মূিয:

িপোনটড ভাশেোনর মূিয _ _ _ _ টাকা

অনিাইন ভাশেোনর মূিয ০০ টাকা।

সকি োিখা িিোিিটভ কমন by-nc-sa এর অধীোন পকািশত
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শরর িকছ ু  কথা

উবুনটু  িিনাক বাংিাোেোশ োবশ জনিপিতা োপোিোছ, িবোশষ কোর বাংিা অনিাইন কিমউিনিটোত উবুনটু  িিনাোকর 

চচো োচাোখ পড়ার মোতা। িকন তারপরও একটা সমসা বরাবরই িছোিা তা হোে এই আোিাচনা, সমসার সমাধাোনর 

অিধকাংশই  অনিাইন  কিমউিনিটর  িবিভন  সাইট/বগ/োোারাোম  িবিিপভাোব  ছড়াি  িছটাি  রোিোছ।  উোেখয  োয 

িবিডওএসএন কতৃেক পকািশত একিট সহািিকা তাোের সাইোট পাওিা োগোিও োসই সহািিকািট এক বছোররও োবিশ 

পুরাতন, উি সহািিকািট োিখার পর উবুনটু িিনাোক োবশ িকছু পিরবতেন এর মোধযই এোসোছ।

এসব কারোণই এসব িবিিপ উোেযাোগর একিট সংকিিত, সমািেত , ও আপোডোটড সহািিকার োবশ পোিাজনীিতা 

িছোিা। এই উবুনটু িিনাক ৯.০৪ (জিনট জযাকাোিাপ) সহািিকা োিখার িপছোন অনোপরণা িহোসোব িছোিন আমাোের 

পযুিি িটোমর পশাসক ও সমনিকগন। িবোশষ কোর শাবাব ভাইোির পরামশে.অনযািীই এই সহািিকার পোজক শর 

হি, এবং োশষ পযেন িতিন িবিভন িবষোি মতামত ও মূিযবান পরামশে. িেোি সাহাযয কোরোছন। সহািিকািট ৈতিরর 

সমি  অনিাইন  োবশ  িকছু  সাইট/বগ/গাইড  বযবহার  করা  হোিোছ।  িবোশষভাোব  উোেখোযাগয:  আমাোের  পযুিি 

োোারাম, মুি.অগে, োটকিটউনস.কম, পজন োোারাম।

"উব ু নট ু  িিনাক ৯.০৪ (জিনট  জযাকাোিাপ)  সহািিকা"-িট িিোিিটভ কমন িাইোসন   by-nc-sa   এর 

অধীোন  পকািশত (অথোৎ. োয োকউ অবািণিজযক উোদোে এই সহািিকািট বযবহার ও িবতরণ করোত পারোবন, 

এমনিক পোিাজোন অংশিবোশষ পিরমাজেনও করোত পারোবন তোব সকি োিোেই উৎস িহোসোব এই সহািিকািটর 

কথা উোেখ করোত হোব। বািণিজযক উোদোে মূদণ ও বযবহাোরর পূোবে . মূি োিখক/পকাশোকর অনমিত গহণ করা 

বাধযতামূিক।)

এই োিখািট কখনও কাউোক উৎসগে করোবা ভাবা হিিন িকন তারপরও এই সহািিকা োিখার সমি যার কথা মোন 

পোরোছ োস আমার (আমাোের) িপি বনু আোিািকত। তার সরোণ এই সহািিকা পকাশ করিাম।

মুিির পোথ,

জুিাই, ২০০৯
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সহািিকা পড়ার আোগ পসিত

• উবুনটু িিনাক ৯.০৪ সহািিকািট োিখা হোিোছ উবুনটু িিনাক ৯.০৪ সযাবি ভাশেোনর সবেোশষ আপোডটকৃত 

িসোসোম

• এই সহািিকািট উবুনটু িিনাক সংিান পাথিমক িবষিগোিা তুোি ধরা হোিোছ। এিটোত যথাসমব ভুিভািন 

এিড়োি চিার পোচষা করা হোিোছ এবং অিধকাংশ সমাধান কাজ কোর বোি িনিিত করা হোিোছ।

• এই সহািিকা েীঘে. হোিও পুোরাটা না পোর শধু ইনসোিশন অংশটুক পোড় উবুনটু   িিনাক বযবহার করা 

উিচত হোব না।

• এখাোনর  অিধকাংশ  সমাধানই  কিমউটাোর  ইনটারোনট  সংোযাগ  আোছ  ধোর  িনোি  পোন  করা  হোিোছ। 

ইনটারোনট সংোযাগ না থাকোি সমাধান িকছুটা িভন হোি থাকোব (ইনটারোনট সংোযাগিবহীন সমাধাোনর জন 

"ইনটারোনট ছাড়া সমসার সমাধান  িবভাগ োেখুন” )

• এই  সহািিকাি:

➢ মূি োহিডং োবাল, োসনটার এযািাইনোমনট এবং ১৪ োনট বযবহার কোর োেখাোনা হোিোছ। উোহরণ:

মূি োহিডং

➢ মূি োহিডং এর িভতোর সাবোহিডং োেখাোনা হোিোছ োবাল, জািসোাইড এবং ১২ োোনট। উোহরণ:

সাবোহিডং

➢ অিধকাংশ সোটওিযার ইনসোিশন পিিিা কমাোনডর মাধযোম োেখাোনা  হোিোছ দত সমাধাোনর 

জন গািোকযাি সমাধাোনর জন িবোশষ কোর "সোটওিযার ইনসোিশন পদিত" িবভাগিট োেখুন

➢ কমানড োেখাোনা হোিোছ কাোিা বযাকগাউোনডর উপর োবাল সাো রোের োনট বযবহার কোর। উোহরণ

 This is an example of command in this tutorial 

➢ োমনয  আইোটম  োেখাোনা  হোিোছ  পথোম  আইোটম/এযািিোকশোনর  নাম  িেোি  এরপর  োিাোকশন 

োেখাোনা হোিোছ। উোহরণ:

Firefox (Applications=> Internet=> Firefox Web Browser)
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িিনাক অপাোরিটং িসোসম ও িি/ওোপনোসাস ে  আোোািন

আধুিনকািোনর এই যুোগ আমরা পিতিেন িশিা পিতষান/অিোোস/বাসাি িবিভন কাোজ কিমউটার বযবহার করিছ। 

কিমউটার চািাবার জন দধরোনর সোটওিযাোরর পোিাজন হি,  এক এযািিোকশন সোটওিযার  (োযমন:  অিডও 

োিিার, বাউজার ইতযািে) এবং িসোসম সোটওিযার (যা আমরা অপাোরিটং িসোসম িহোসোব োজোন থািক)।

পৃিথবীর িসংহভাগ কিমউটাোর  (িবিভন পিরসংখযান সংসা  ও পদিতর িহসাব অনযািী  এই সংখযা  ৮৫%  োথোক 

৯০%) অপাোরিটং িসোসম িহোসোব বযবহত হোে মাইোিাসোোটর উইোনডাজ অপাোরিটং িসোসম (উইোনডাজ একিপ, 

িভসা ইতযািে)। তাহোি বািক ১০-১৫% কিমউটার বযবহারকারী োকান অপাোরিটং িসোসম বযবহার করোছন? িি 

উইোনডাজই একমাে অপাোরিটং িসোসম নি, এযাপোির মযাক ওএস এক অপাোরিটং িসোসম োযমন আোছ োতমনই 

আোছ  িবএসিড,  োসািািরসসহ  িবিভন  অপাোরিটং  িসোসম।  তোব  গত  কোিক  বছর  ধোর  িবিভন  অপাোরিটং 

িসোসমগোিার মোধয আিাোভাোব িনোজর অবসান সৃিষ কোর িনোিোছ িিনাক অপাোরিটং িসোসম।

 িিনাক কােেিে
এই িিনাক অপাোরিটং িসোসম হোে িিনাক  কাোণ েোির (কাোণেি হোে অপাোরিটং িসোসোমর িভিিপসর)  উপর 

িভিি কোর ৈতির করা  ওোপনোসাস ে  অপাোরিটং িসোসম। ১৯৯১ সাোি িিনাস োোারভলস  (Linus Torvalds) 

বািণিজযক িমিনক িসোসোমর িবনামূোিযর ও উনুি (ওোপনোসাসে)  িবকল িহোসোব িিনাক কাোণেি িনোি কাজ করা 

শর কোরন। এই ওোপনোসাসে কাোণেোির. উপর িভিি কোরই এোতা বড় একিট কিমউিনিট গোড় উোেোছ,  এোতাগোিা 

িিনাক অপাোরিটং িসোসম (িডিিিবউশন) োডোভিপ হোিোছ।

িচে: িিনাস োোারভলস
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িোোর োেখা িি (উনুি) সোটওিযার আোোািন ও িজ.এন.ইউ. পোজক

এখাোন বার বার ওোপনোসাোসের উপর িবোশষ কোর োজাড় োেিা হোে কারণ ওোপনোসাোসের সিবধা হোে ওোপনোসাসে 

সোটওিযার বা অপাোরিটং িসোসোমর োসাসে োকাড (োয োকাোডর উপর িভিি কোর সোটওিযারিট ৈতির করা হোিোছ) 

সবার  পযেোবিণ,  বযবহার  ও  পিরমাজেোনর  জন উনুি।  িরচাড ে  সিমযান, একজন  পিতভাবাণ  কিমউটার 

িবজানী, ১৯৮০ সাোির িেোক িি (উনুি) সোটওিযার োাউোনডশন ও িজ.এন.ইউ. পোজক োঘাষনার মাধযোম উনুি 

সোটওিযার (িি সোটওিযার) (পরবতেীোত বহি বযবহত ওোপনোসাসে সোটওিযার ) এই ধারণাগোিার জন োেন।

িরচাডে  সিমযান তৎকািীন  সোটওিযার িবতরণ/বািণজয বযবসা  িনোি অসখী িছোিন। তখন ইউিনক িসোসোমর 

(তৎকািীন পচিিত অপাোরিটং িসোসম)  অিধকাংশ এযািিোকশন সোটওিযার  (এমনিক ইউিনক িসোসোমর িকছু 

পোজকও) োপাপাইটির িাইোসোনর িনোচ োডোভিপ করা হিেোিা, অথোৎ োকবি মূি োডোভিপাররাই জানোত পারোবন 

িকভাোব তাোের সোটওিযারিট ৈতির হোে,  োিসূিতোত োকবি মূি োডোভিপাররাই সোটওিযারিটোত পোিাজনীি 

পিরবতেন/পিরমাজেন করোত পারোবন। িকন িরচাডে সিমযান এই বযবসার সমূণে . িবপরীত িেোক অবসান িনোতন, তঁার 

মোত সোটওিযার িবতরণ, সংগহ, পিরমাজেন ও বযবহাোরর অিধকার সকি পোির সমানভাোব থাকা উিচত, োকবি 

মূি োডোভিপাোরর হাোত িমতা থাকা উনুি োমধা ও জান চচোর জন বাধা এবং েীঘেোমিাোে সমাোজর সবার িিতর 

কারণ হোব।

তঁার  ধারণার  পূণে  িবকাোশর  জন  িতিন  িি  সোটওিযার  োাউোনডশন  গেন  কোরন  োযখান  োথোক  িি  (উনুি) 

সোটওিযাোরর পচার ও পসাোরর জন সকি কাযেিম পিরচািনা করা হি। এই িি সোটওিযার োাউোনডশন োথোকই 

িরচাডে সিমযান  িজ.এন.ইউ. (GNU- (G-noo))  অপাোরিটং িসোসোমর পিরকলনার োঘাষনা োেন,  যা ইউিনক 

িসোসোমর িবকল িহোসোব থাকোব। এই িজ.এন.ইউ. অপাোরিটং িসোসমিট োকবি িবনামূোিযই পাওিা যাোব না, এই 

অপাোরিটং িসোসমিট োকান বাধা ছাড়াই িবতরণ ও বযবহার করা যাোব এবং পোিাজোন োযোকান ধরোণর পিরবতেন 

আনা যাোব।

িচে: িরচাডে সিমযান। িচে: GNU
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িিনাক িডিিিবউশন

িিনাক কাোণেি ৈতির হবার পর োথোকই িজ.এন.ইউ.  পোজক নতুন কোর পাণ পাি। ওোপনোসাসে . হওিাি পৃিথবীর 

িবিভন পান োথোক পিতভাবাণ োডোভিপাররা কাজ করা শর কোরন, ধীোর ধীোর িজ.এন.ইউ িিনাোকর িপছোন োবশ 

বড় একিট কিমইউিনিট গোড় উোেোছ। এই ওোপনোসাসে/িি (উনুি) সোটওিযার আোোািোনর োিসূিতোত একসমি 

কোিকজন োডোভিপার িিনাক কাোণেোির সাোথ িকছু এযািিোকশন সোটওিযার বাোনডি িহোসোব িবতরণ করা শর 

কোরন।  এখান  োথোকই  িডিিিবউশন  সংোিোপ  িডোিা  কথািট  এোসোছ।  এভাোবই  আজ িিনাক  োকবি  একিট 

অপাোরিটং িসোসম নি, এখন শত শত অপাোরিটং িসোসমোক (represent) কোর (উোহরণ: োডিবিান, োরডহাট, 

সোস, মযানিিভা, োোোডারা ইতযািে)।

িচে: িিনাক িডিিিবউশন টাইমিাইন

(পিরসার িচে: http://www.kde-files.org/CONTENT/content-pre1/57722-1.png )

িডিিিবউশন িহোসোব উব ু নট ু   িিনাক

বতেমাোন বহিবযাবহত অসংখয িজ.এন.ইউ. িিনাক অপাোরিটং িসোসোমর মোধয অনতম জনিপি িডিিিবউশন হোে 

উবুনটু  িিনাক। োডিবিান িিনাোকর উপর িভিি কোর পসতকৃত উবুনটু  িিনাক তার যাো শর কোর ২০০৪ সাোির 

অোকাবর মাোস। উবুনটু   িিনাোকর িপছোন  মাকে  োোটিওোথের কযাোনািনকযাি িিিমোটড পিতষানিট থাকোিও এই 

অপাোরিটং িসোসমিট ৈতির ও পিরচািনার োিিতভার উবুনটু   িিনাোকর িবশাি োেোোসবক কিমউিনিটর উপর 

পোড়োছ।

উবুনটু  িিনাোকর োেোোসবক কিমউিনিট সবোচোি সিিি কিমউিনিটর মোধয অনতম। এিাকা অথবা োেশিভিিক 

অোনক োেোোসবক েিই গোড় উেোছ উবুনটু  িিনাোকর জন। নতুন অথবা সমাবয সকি বযবহারকারীোের সাহাযয 

করার জন সবসমিই োকান না োকান োেোোসবক এিগোি আসোছন। বযবহারকারীোের পোের উির োেিা োথোক 

তাোের সমসার সমাধান,  এমনিক িবনামূোিয উবুনটু  িিনাকও িবতরণ করোছন অোনক োেোোসবকই। এোত নতুন 
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বযবহারকারীরা সহোজই িিনাক অপাোরিটং িসোসম িহোসোব উবনুটু  িিনাকোক হাোতর কাোছ পাোেন।

উবুনটু  িিনাক জনিপি হবার িপছোন সবোচোি বড় কারণ হোে এর বযবহার বানব পিরচািনা বযবসা যা একজন নতুন 

বযবহারকারীোক  িিনাক অপাোরিটং  িসোসোম  সহোজই  অভযস  হোি  উেোত সাহাযয  কোর।  পূোবের  অোনক িিনাক 

অপাোরিটং িসোসম োবশ শিিশািী হোিও সমসা িছোিা োয সাধারণ কাোজর জনও সমাধান একটু  েীঘে . অথবা 

কমানড িাইন িভিিক িছোিা। িকন উবুনটু  িিনাক এোস এই সকি সমসার সহজ সমাধান কোর িেোিোছ। বতেমাোন 

উবুনটু  িিনাোক হাডেওিযার ও সোটওিযার সাোপাটে োযমন অোনক উনত োতমনই অিধকাংশ কাজই একজন োডসটপ 

বযবহারকারী  সহোজই গািোকযাি ইনটারোোোসর মাধযোম সমন করোত পারোছন। উবুনটু   িিনাক োকবি িিনাক 

একপাটেোের নি বরং সাধারণ কিমউটার বযবহারকারীোেরও কাোছ োটোন আনোত সিম হোিোছ। একারোণই উবুনটু 

িিনাোকর টযাগিাইন হোে মানোষর জন িিনাক (Linux for Human Being)।

উবুনটু  িিনাক সাধারণ বযবহারকারীোের কথা মাথাি োরোখ ৈতির করা হোিোছ বোি উবুনটু  িিনাোকর সাোথ োবশ িকছ ু

বযবহারবানব ওোপনোসাসে. এযািিোকশন সোটওিযার বাোনডি িহোসোব এোস থাোক। এগোিার মোধয উোেখোযাগয হোে 

োপাডািকিভিট অিোস সযট ওোপনঅিোস.অগে,  অনিাইন বাউজার োািারোক,  মািিোপাোটাকি ইনটযানট োমোসোর 

িপিজন, অিডও োিিার িরেমবক, ইোমজ এিডটর িহোসোব িগম ইতযািে।

িচে: উবুনটু িিনাক

উবু নট ু   িিনাোকর আেশে

িজ.এন.ইউ.,  িি  (উনুি)  সোটওিযার আোোািন,  িিনাক এসব িকছুর মোতাই উবুনটু  িিনাোকর িপছোনও একিট 

আেশে রোিোছ। উবুনটু  একিট আিিকান জুিু শব “ ” (উচারণ:  ওউোবাউননটু  oo-boon-too)  যার অথে. “অোনর 

জন মানবতা  ” ( Humanity to Others )” ” । অথোৎ আমরা মানষ িহোসোব োবঁোচ থািক তা অোনর জনই বঁাচা, 

আমাোের মানবতাোবাধ অোনর পিত োিিতশীিতার কারোনই আমরা অন পানীোের োচোি উনত। একজন মানোষর 

মঙি হোি আমাোের সবার ভাোিা িাগোব োতমনই একজোনর অমঙি হোি সবার খারাপ িাগোব। (  িবসািরত…  )  

এই ৈবিশোষযর উপর িভিি কোরই উবুনটু  িিনাক িডিিিবউশন গোড় উোেোছ। িবোের িবিভন পাোনর োেোোসবকোের 

পিরশোম োযমন এই িিনাক ৈতির হোিোছ, োতমনই বযবহারকারীরা এোক অোনর সাহাযয সহোযাগীতাি উবুনটু  িিনাক 
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বযবহার পাোনাবন কোর তুিোছ এবং এোক অোনর সমসারও সমাধান করোছ। (  িবসািরত…  )  

িচে: Ubuntu Circle of Human

উবু নট ু   িিনাোকর িবিভন সংসরণ

পিত ছি মাস অনর অনর উবুনটু  িিনাোকর একিট নতুন সংসরণ োবর হোি থাোক। সবেপথম সংসরণ িছোিা ৪.১০ 

(ওিািটে ওিাথেগ- Warty Warthog) ,  এবং সবেোশষ সংসরণ হোে উবনুটু  ৮.১০ (ইনোািপড আইোবক-Intrepid 

Ibex)। 

উবুনটু  িিনাোকর সংসরণগোিার সাংোকিতক নমরগোিা আোস িরিিজ হবার সাি এবং মাস অনযািী,  ৪.১০ মাোন 

হোে ২০০৪ সাোির অোকাবর  (১০)  মাস,  একইভাোব ৮.১০ অথে. ২০০৮ সাোির অোকাবর মাস। আগামী উবুনটু 

সংসরণ পকাশ পাোব ২০০৯ সাোির অোকাবোর তাই এর সাংোকিতক নমর ৯.১০।

আরও একিট  মজার  িবষি  হোে উবুনটু    িিনাোকর  সংসরণগোিার  সাংোকিতক  নামকরণ।  উবুনটু   িিনাোকর 

সংসরণগোিার সাংোকিতক নাম দই শব িবিশষ হোি থাোক এবং শব দইিট একই অির িেোি শর হি (উোহরণ: 

Dapper  Drake,  Edgy Eft,  Hardy  Heron  ইতযািে)।  উবুনটু   িিনাোকর  পরবতী  সংসরোণর  সাংোকিতক 

নামকরণও এই নীিত  অনসরণ  কোর  এোসোছ,  উবুনটু   ৯.১০ এর সাংোকিতক নাম  কািমেক  োকািািা  (Karmic 

Koala)।

িনোচ উবুনটু  িিনাোকর িবিভন সংসরণ সমোকে িকছু তথয তুোি িেিে:

সংসরোণর ধরণ রং

পুরাোনা, সাোপাটে িবহীন সংসরণ

পুরাোনা, সাোপাটেসহ সংসরণ

বতেমান সংসরণ

ভিবষত সংসরণ
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িিমক সংসরণ সাংোকিতক নাম পরীিামূিক 

িরিিোজর 

নাম

িরিিোজর তািরখ সাোপাটে োশষ হোব

োডসটপ সাভোর

১ ৪.১০ Warty Warthog Sounder ২০-১০-২০০৪ ৩০-০৪-২০০৬

২ ৫.০৪ Hoary 

Hedgehog

Array ০৮-০৪-২০০৫ ৩১-১০-২০০৬

৩ ৫.১০ Breezy Badger Colony ১৩-১০-২০০৫ ১৩-০৪-২০০৭

৪ ৬.০৬ এিিটএস* Dapper Drake Flight ০১-০৬-

২০০৬**

জুন, ২০০৯ জুন ২০১১

৫ ৬.১০ Edgy Eft Knot ২৬-১০-২০০৬ ২৫-০৪-২০০৮

৬ ৭.০৪ Feisty Fawn Herd ১৯-০৪-২০০৭ ১৯-১০-২০০৮

৭ ৭.১০ Gutsy Gibbon Tribe ১৮-১০-২০০৭ এিপি ২০০৯

৮ ৮.০৪ এিিটএস* Hardy Heron Alpha ২৪-০৪-২০০৮ এিপি ২০১১ এিপি২০১৩

৯ ৮.১০ Intrepid Ibex Alpha ৩০-১০-২০০৮ এিপি ২০১০

১০ ৯.০৪ Jaunty 

Jackalope

Alpha ২৩-০৪-২০০৯ অোকাবর ২০১০

১১ ৯.১০. Karmic Koala Alpha -১০-২০০৯ এিপি ২০১১

*উবুনটু  িিনাক এিিটএস বা িং টামে সািভেস সংসরণ িবোশষ সাোপাটে. সিবধা োপোি থাোক। পিত দই বছর অনর 

িরিিজ পাওিা এিিটএস োডসটপ ভাশেোন িতন বছর এবং এিিটএস সাভোর ভাশেোন ৫ বছোরর েীঘোিিত সাোপাটে 

রাখা হি।

**উবুনটু  ৬.০৬ িনিেেষ িরিিজ িসিডউোির দ মাস পোর িরিিজ হি।

উবু নট ু   িিনাোকর ধরণ ( িডরাইোভিটভ)

িবিভন বযবহারকারীোের পছো-অপছোোর কথা মাথাি োরোখ উবুনটু  িিনাক িবিভন ধরণ (িডরাইোভিটোভ) আসোছ। 

কযাোনািনকযাি িিিমোটড োমাট িতনিট িডরাইোভিটভোক আনষািনকভাোব সাোপাটে কোর থাোক।
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➢ উবুনটু  িিনাক (োনাম-gnome োডসটপ এযানভািাোমেোনটর উপর িভিি কোর ৈতির, পধান িডরাইোভিটভ)

➢ কবুনটু িিনাক (োকিডই -kde োডসটপ এযানভািাোমেোনটর উপর িভিি কোর ৈতির)

➢ এডুবুনটু িিনাক (সুোির োছাট োছোিোমোিোের জন িবোশষভাোব ৈতিরকৃত)

[োনাট: উবুনটু ৮.০৪ োথোক এডুবুনটু িিনাক উবুনটু িিনাক িাইভ িসিডর সাোথ আিাো এযাডঅন িসিড  িহোসোব পাওিা 

যাোে]

এছাড়াও োযসকি িডরাইোভিটভ কযাোনািনকযাি িিিমোটড োথোক িরিিজ োেিা হিনা িকন তারপরও কমোবিশ পিরিচত 

রোিোছ

➢ জুবুনটু  িিনাক  (একএোিসই-xfce  োডসটপ এযানভািাোমেোনটর  উপর িভিি  কোর  ৈতির,  পুরাোনা  কম 

শিিশািী কিমউটাোরর জন)

➢ উবুনটু  সুিডও (মািিিমিডিা োিবযাক, এিডিটং, পসত িবিভন কাোজর জন িবোশষভাোব পসতকৃত)

➢ িমথবুনটু (োহাম িথোিটাোরর জন িবোশষভাোব িডজাইনকৃত)

বাংিাোেোশ উব ু নট ু   িিনাক
উবুনটু  িিনাক িবিভন এিাকা বা োেশ িভিিক োেোোসবক েোির কমেকাোনডর মধয িেোি সারা িবোে পচার ও পসার 

পাোে।  বাংিাোেশও  বতেমাোন  এর  বযিতিম  নি।  ২০০৭  সাোির  োশষ  োথোক  বাংিাোেশ  িিনাক  ইউজারস 

এিাোিোনর অঙসংগেন, উবুনটু  বাংিাোেশ বাংিাোেোশর উবুনটু  িিনাক কিমউিনিট েি িহোসোব িবিভন পচারণামূিক 

কমেকানড চািিোি যাোে।

সমিত বাংিাোেোশর পথম বাংিা  পযুিি িভিিক কিমউিনিট  োোারাম  "আমাোের  পযুিি"  -র  সাোথ  সমোঝাতার 

মাধযোম উবুনটু   বাংিাোেোশর সাোথ োযৌথভাোব উবুনটু   িিনাক পচার/পচারণা,  এবং সাংগেিনক ও কািরগির িেক 

পযোোিাচনার োিিত "আমাোের পযুিি"  িটম গহণ কোরোছ। োসই সাোথ উবুনটু  িিনাোকর জন বাংিাি সাোপাোটের 

োিিত  "আমাোের পযুিি"  োোারাোমর উপর নাস হোিোছ। ২০০৮ সাোির োম মাস োথোক উবুনটু   বাংিাোেশ ও 

আমাোের পযুিি োযৌথভাোব িবিভন সাোন ওোপনোসাসে . ও উবনুটু  িিনাক িবষিক িবিভন সোচতনতামূিক অনষাোনর 

আোিজন কোর আসোছ।

উবুনটু  বাংিাোেশ ওোিবসাইট: http://www.ubuntu-bd.org/ অথবা  http://ubuntu.linux.org.bd/

আমাোের পযুিি োোারাম: http://forum.amaderprojukti.com/

পচারণায়:    উবুনু বাংলােেশ   আমার িিনাক    আমার সাধীনতা       সহায়তায়:    আমােের পযুিি োোারাম
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িকভাোব পাোবন উব ু নট ু   িিনাক

কমািশেিাি োপাপাইটির অোনক অপাোরিটং িসোসোমর সাোথ উবুনটু  িিনাোকর একিট বড় পাথেকয হোিা উবুনটু  িিনাক িবনামূোিয সংগহ, 

বযবহার করা োযমন যাি োতমনই িবনামূোিযও বনুবানব আতীিেজনোের মাোঝ িবতরণ করা যাি।

িশপইোটর মাধযোম

উবুনটু   িিনাক সহজিভয করার জন কযাোনািনকযাি িিিমোটড িবনামূোিয পৃিথবীর িবিভন পাোন তাোের িশপইট 

(shipit) সািভেোসর মাধযোম উবুনটু  িিনাক োপৌিছোি িেোে।

➢ উবুনটু  িিনাক িশপইোটর মাধযোম সংগোহর জন আোবেন করোত যান: http://shipit.ubuntu.com/

➢ কবুনটু িিনাক িশপইোটর মাধযোম সংগোহর জন আোবেন করোত যান: https://shipit.kubuntu.org/

িশপইোটর মাধযোম োযোকান সাোনই উবুনটু  িিনাক হাোত পাোবন। তোব অোনকোিোেই েীঘে. সমি োিোগ যাি।

সরাসির ডাউনোিাড

উবুনটু  িিনাোকর সকি িডরাইোভিটভ সরাসির ডাউনোিাোডর বযবসা রোিোছ:

উবুনটু  িিনাক ডাউনোিাোডর জন যান: http://www.ubuntu.com/GetUbuntu/download

কবুনটু িিনাক ডাউনোিাোডর জন যান: http://www.kubuntu.org/getkubuntu

জুবুনটু িিনাক ডাউনোিাোডর জন যান: http://www.xubuntu.org/get

এডুবুনটু িিনাক ডাউনোিাোডর জন যান: http://www.edubuntu.org/Download

উবুনটু  সিুডও িিনাক ডাউনোিাোডর জন যান: http://ubuntustudio.org/downloads

িমথবুনটু িিনাক ডাউনোিাোডর জন যান: http://www.mythbuntu.org/downloads

তোব ইনটারোনট গিত ভাোিা না থাকোি সরাসির ডাউনোিাড না কোর টোরোনটর মাধযোম ডাউনোিাড করাই োশি।

আমাোের পয ু িি কতৃ েক উব ু নট ু   িিনাক িসিড/িডিভিড আোন/পোন কম েস ূচ ী :

আমাোের  পযুিি  িটম  তাোের  সেসোের  সহািতাি  বাংিাোেোশর  িবিভন  পাোন  উবুনটু   িিনাক  িসিড/িডিভিড 

আোন/পোন কাযেিম গহণ কোরোছ। োযোকউ উি কাযেিোম অংশগহণ কোর উবুনটু  িিনাক িসিড/িডিভিড সংগহ 

করোত পারোবন।

আমাোের পযুিি উবুনটু  িিনাক িসিড/িডিভিড আোন/পোন কমেসূচী: 

http://forum.amaderprojukti.com/viewtopic.php?f=42&t=2461 

পচারণায়:    উবুনু বাংলােেশ   আমার িিনাক    আমার সাধীনতা       সহায়তায়:    আমােের পযুিি োোারাম
xv

http://www.ubuntu.linux.org.bd/
http://forum.amaderprojukti.com/viewtopic.php?f=42&t=2461
http://www.mythbuntu.org/downloads
http://ubuntustudio.org/downloads
http://www.edubuntu.org/Download
http://www.xubuntu.org/get
http://www.kubuntu.org/getkubuntu
http://www.ubuntu.com/GetUbuntu/download
http://shipit.kubuntu.org/
http://shipit.ubuntu.com/
http://forum.amaderprojukti.com/


উবুনটু িিনাক ৯.০৪ (জিনট জযাকাোিাপ) সহািিকা

পূব ে  পসিত

     উবুনু িিস ইেমজ িসিিেত বাে ে . করা

আপিন যিে উবুনটু  িিনাোকর িডস ইোমজ (iso image) ডাউনোিাড কোর থাোকন তাহোি আপনাোক আোগ ভাোিা 

মাোনর নতুন িসিডোত ইোমজিট বাণে. কোর িনোত হোব। আপিন যিে উইোনডাজ োথোক বাণে. কোর থাোকন তাহোি বাণে. 

করার  জন  isorecorder  (http://isorecorder.alexfeinman.com/isorecorder.htm)   বযবহার  করোত 

পাোরন। isorecorder বযবহার কোর িকভাোব িসিড বাণে. করোবন তা োেখনু এখাোন:

http://isorecorder.alexfeinman.com/HowTo.htm 

      িসিিরম েেেক বুট করার জনয কিিউটার পসত
উবুনটু  িসিড বুট কোর রান করার জন কিমউটাোরর বাোিাস োথোক িসিডরমোক primary boot device িহোসোব 

োসট কোর িনোত হোব। িকভাোব তা করোত হি তা মাোরোবাডে অনযািী িভন হোি থাোক। পোিাজন হোি আপনার 

মাোরোবাোডের মযানিাি োেখনু।

   উবুনু িিনাক িপিিউ

    উবুনু িিনাক িাইি িসিি
উবুনটু  িিনাোকর একিট বড় সিবধা হোে এই িিনাক িসিডরোম িসিড ঢিুকোি িসিড োথোকই িাইভ অপাোরিটং িসোসম 

িহোসোব চািাোনা সমব, এর  সিবধা হোে কিমউটাোরর হাডেিডোস ইনসোির পূোবে . পরীিা কোর োেখা সব িেক আোছ 

িকনা, োসই সাোথ নতুন বযবহারকারীরা িকছুিেন িাইভ চািিোি উবনুটু  োডসটোপর সাোথ অভযস হোি উেোত পারোবন। 

িাইভ িসিড চািাোি কিমউটাোর োকান ধরোনর পিরবতেন আোস না তাই সমূণে . িনরাপে। (তোব এর সমসা হোে 

োকান োসিটং কিমউটাোর োসভ হি না বোি পিতবার িাইভ িসিডোত বুট করার পর নতুন কোর সব োসট করোত হি)।

   উবুনু িিনাক েিসটপ
উবুনটু  িিনাোকর িডোি িিন পিরসার হািকা বাোমী রোের িথমসহ একিট োডসটপ। উপোর এবং িনোচ দইিট 

পযাোনি বার এবং মাোঝ িকছু আইকন থাোক। 

পচারণায়:    উবুনু বাংলােেশ   আমার িিনাক    আমার সাধীনতা       সহায়তায়:    আমােের পযুিি োোারাম
xvi

http://www.ubuntu.linux.org.bd/
http://isorecorder.alexfeinman.com/HowTo.htm
http://isorecorder.alexfeinman.com/isorecorder.htm
http://forum.amaderprojukti.com/


উবুনটু িিনাক ৯.০৪ (জিনট জযাকাোিাপ) সহািিকা

িচে: উবুনটু োডসটপ

উপোরর পযাোনিিট োমনয এবং এযািিোকশন শটেকাট, এযাপোিট বযবহাোরর জন। 

িচে: উপোরর পযাোনি

আর িনোচর পযাোনিিট োখািা উইোনডার তািিকা, ভাচুেিাি োডসটপ ওিাকেোেস এবং োযাশ োোালার শটেকাট োেখাি। 

িচে: িনোচর পযাোনি

উবুনটু র উপোরর পযাোনোি িডোিভাোব িতনিট োমনয থাোক 

• Applications োমনয: িবিভন সোটওিযার চািু করার জন 

• Places োমনয: কিমউটাোরর হাডেিডোস অবিসত িবিভন িাইভ/ডাইোরকিরোত যাবার জন 

• System োমনয: োমইনোটোনন এবং এযাডিমিনোিিটভ কনিোগাোরশোনর জন 

পচারণায়:    উবুনু বাংলােেশ   আমার িিনাক    আমার সাধীনতা       সহায়তায়:    আমােের পযুিি োোারাম
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      িচে: Applications িচে: Places িচে: System

    উবুনু িিনােকর িকছু সফটওযযার

েপািািিিিিট

িবিভন  অিোিসিাি  কাোজর  জন  রোিোছ  ওোপনঅিোস,  কযািকোিটর,  সাহাোযযর  জন  রোিোছ  িডকশনারী, 

ইোভািিউশন ইোমইি এবং কযাোিনডার মযাোনজার পভৃিত। 

ইনারেনট

উবুনটু  োত ইনটারোনট সোটওিযাোরর তািিকাও োবশ আকষেনীি। বাউজার িহোসোব রোিোছ োািারোক ভাশেন  ৩, 

মািিোপাোটাকি (ইিাহ,  এমএসএন,  িজটক,  একএমিপিপ পভৃিত)  ইনসযানট মযাোসোর িপিজন,  ইোমইি কাোিনট 

ইোভািিউশন, ইনটারোনট োোান/িভিডও কনোাোরোনর জন ইিকগা, টোরোনটর জন োানিমশন পভৃিত। 

পচারণায়:    উবুনু বাংলােেশ   আমার িিনাক    আমার সাধীনতা       সহায়তায়:    আমােের পযুিি োোারাম
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গািফক

ইোমজ এিডিটং এর জন োোটাশোপর িবকল িহোসোব রোিোছ িগম, ছিব োেখার জন এোেট, োছাটখাোটা ইোমজ 

এিডিটং এর জন ওোপনঅিোস.অগে িিিং ইতযািে।

মািিিমিিযা

অিডও োাইি চািাবার জন িরেমবক,  িভিডও োেখার জন োটাোটম মুিভ োিিার,  শব োরকোডের  জন সাউনড-

োরোকাডোর।

পচারণায়:    উবুনু বাংলােেশ   আমার িিনাক    আমার সাধীনতা       সহায়তায়:    আমােের পযুিি োোারাম
xix

http://www.ubuntu.linux.org.bd/
http://forum.amaderprojukti.com/


উবুনটু িিনাক ৯.০৪ (জিনট জযাকাোিাপ) সহািিকা

এযািিমিনেেিটি

সহোজ  সোটওিযার  ইনসি/আনইনসোির  জন  এযাড/িরমুভ,  িবিভন  িোচার  সমৃদ  সাইনাপিটক  পযাোকজ 

মযাোনজার, আপোডট মযাোনজার, হাডেওিযার িাইভার িডোটকশোনর জন হাডেওিযার িাইভার ইতযািে।

অনযানয

অিস সমি কাটাবার জন িকছু সাধারণ োখিা, একোসন সযানার সোটওিযার, দত োনাট োনিার জন টমবি োনাট, 

োটকট এিডটর, িসোসম সংিান দত তোথযর জন িসোসম মিনটর ইতযািে।

পচারণায়:    উবুনু বাংলােেশ   আমার িিনাক    আমার সাধীনতা       সহায়তায়:    আমােের পযুিি োোারাম
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   উবুনু িিনাক ইনসেিশন

উবুনটু  িিনাক িাইভ িসিড কোিকিেন চািিোি পরীিািনরীিা ও অভযস হোি পর আপনার হাডেিডোস সযানডএযাোিান 

ইনসোিশন করোত পাোরন। পাথিমকভাোব যারা বহিেন উইোনডাজ বযবহার করার পর িিনাোক আসোছন তাোেরোক 

পরামশে  োেিা  হি  উইোনডাজ  ও িিনাক দইিট  অপাোরিটং  িসোসম একসাোথ  (ডুোিি  বুিটং)  রাখোত,  এোত দই 

িসোসোমর পাথেকয  এবং  উবুনটু   িিনাোক অভযস  হোত সিবধা  হোব।  এই িটউোটািরিাোি  উইোনডাজ িপইনসিড 

কিমউটাোর উবুনটু  িিনাক ডুোিি বুট অপশনসহ ইনসি করা হোিোছ। 

  ইনসেির আেে পসিত
ইনসোির পূোবে. হাডেিডোসর উইোনডাজ িাইভগোিা িডিযাগোমনট কোর িনন োসই সাোথ িডস এরর পরীিা কোর 

িনিিত করন হাডে িডস িেক আোছ। 

িনিিত করন পযোপ খািি জািগা রোিোছ  (৮-১০িগগার োবিশ পোিাজন োনই)। একিট পািটেশন খািি কোর িডস 

মযাোনজার বযবহার কোর দভাোগ ভাগ কোর িনন। একিট িিনাোকর রট (িসোসম) পািটেশন অপরিট োসািযাপ (ভাচুেিাি 

োমমির)  পািটেশন। ইনসোিশোনর জন রট পািটেশোন ননূতম ২ িগগা জািগা িাোগ তোব পরবতেীোত সোটওিযার 

ইনসোিশন ও অনান োসিটং সংরিোণর জন ৮ িগগা জািগা খািি রাখা ভাোিা। োসািযাপ পািটেশন কিমউটাোরর 

রযাোমর সমান হোত হোব (৫১২োমগা রযাম= ৫১২োমগা োসািযাপ পািটেশন), তোব সাধারণত োসািযাপ পািটেশন ১িগগার 

োবিশ পোিাজন পোর না।

এরপর িাইভ িসিড বুট কোর োডসটোপর উপর Install আইকোন ডাবি িকক কোর ইনসোিশন পোসস শর করোত 

হোব।

  পেম ধাপ    িাষা িনবাে চন

পথম ধাোপ ইনসোিশোনর োিোে ভাষা  িনবোচন  করোত হোব।  বাংিা  ভাষা  িনবোচোনর সোযাগ থাকোিও আমরা 

সবাইোক সযানডাডে  ইংোরজী বযবহাোরর পরামশে . োেই। বযবহারকারী  যিে একানই োিাকািাইজড ভাসেন  বযবহার 

করোত চাি পরবতেীোত তা যুি করোত পারোবন। 

পচারণায়:    উবুনু বাংলােেশ   আমার িিনাক    আমার সাধীনতা       সহায়তায়:    আমােের পযুিি োোারাম
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িচে: ভাষা িনবোচন

  িিতীয ধাপ    অবসান িনবাে চন

এ ধাোপ বযবহারকারীোক তার অবসান োকাথাি োেিখোি িেোত হোব। এখাোন Dhaka িনবোচন করা হোিা। 

িচে: অবসান িনবোচন 

পচারণায়:    উবুনু বাংলােেশ   আমার িিনাক    আমার সাধীনতা       সহায়তায়:    আমােের পযুিি োোারাম
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  তৃতীয ধাপ     কীেবািে িবনযাস িনবাে চন

তৃতীি ধাোপ কীোবাডে  িবনাস বা কীোবাডে  োিআউট িননেি কোর িেোত হোব। কীোবাডে  োিআউট িহোসোবপ  USA 

িনবোচন করাই ভাোিা (কাোজ সিবধা হোব) তোব চাইোি Bangladesh-Probhat-ও িনবোচন করোত পাোরন। 

িচে: কীোবাডে িবনাস িনবোচন 

চতুেে .   ধাপ    হািে িিস পািটে শিনং

চতুথে. ধাোপ আপিন সবোচোি গরতপূণে. কাজিট করোবন োযিট হি হাডেিডস পািটেশিনং উবনুটু  িিনাক ইনসোিশোনর 

জন। এখাোন দিট পদিত আোছ গাইোডড ইনসোিশন ও মযানিাি ইনসোিশন। গাইোডড ইনসোিশোন পুরা িডস 

িনোি ইনসি হোত পাোর বোি ঝুিকপূণে . এোত বযবহারকারী সকি ডাটা মুোছ োযোত পাোর অসাবধানতাবশত। এছাড়া 

এই িটউোটািরিাোি উইোনডাোজর সাোথ ডুোিি বুিটং করিছ বোি আপাতত োশষ উপাি িহোসোব মযানিাি ইনসোিশন 

িনবোচন করিছ। এরপর উবুনটু  আপনার হাডেিডস পািটেশন সমূহ সযান ও িডোটক করা শর করোব। এোত িকছুটা সমি 

োনোব ৈধযযে হারাোবন না। সযান োশষ হোি আপনার পািটেশন গোিা োেখোত পাোবন। 

এখাোন নবীশরা একটু সমসাি পরোত পাোরন, কারন িিনাক আপনার পািটেশন সমূহ “C  ” বা " D  ” িাইভ িহোসোব 

োেখাোবনা । িিনাক োেখাোব sda1,sda5 এভাোব অথোৎ C drive িট হোব = sda1 D drive =sda5 [ C drive 

এর পোরর িাইভ গোিা শর হোব sda 5'  ” ” োথোক] অনিেোক যিে হাডেিডস দইিট হোি থাোক তাহোি পথম হাডেিডস 

পচারণায়:    উবুনু বাংলােেশ   আমার িিনাক    আমার সাধীনতা       সহায়তায়:    আমােের পযুিি োোারাম
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িচিিত হোব sda িহোসোব এবং িিতীি হাডেিডস িচিিত হোব sdb িহোসোব।

 দইিট হাডেিডস থাকোি উইোনডাজ পািটেশন োটিবি িিনাক পািটেশন োটিবি

১ম হাডেিডস 

C Drive sda1

D Drive sda5

E Drive sda6

F Drive sda7

G Drive sda8

২ি হাডেিডস

H Drive sdb1

I Drive sdb5

J  Drive sdb6

K Drive sdb7

L Drive sdb8

ছক: উইোনডাজ ও িিনাক পািটেশন োটিবোির তুিনা

সাধারনত পািটেশোনর আকার োেখোিই িচনোত পারোবন োকান পািটেশনিটোত িিনাক ইনসি করোবন।  এখাোন 

উবুনটুর জন পূোবেই দিট পািটেশন খািি কোর রাখা হোিোছ একিট ৮ িজিব উবুনটু  র মূি িসোসম বা  "/  (” রট) 

পািটেশোনর জন আোরকিট ১িগগা উবুনটু  োসািাপ (ভাচুেিাি োমমির) পািটেশোনর জন।

  রট পািটে শন ৈতির

এখন ৫িজিব পািটেশনিট িনবোচন কোর ”Edit Partition" বাটোন িকক করন। তাহোি োয উইোনডািট আসোব তাোত 

োাইি িসোসম িহোসোব  ext3  োাইি িসোসম িনবোচন করন। তারপর  Format Partition  োচকমাকে িেন এবার 

মাউনট পোিনট "/  ” সযাশ িেন এিটোক িিনাোকর রট পািটেশন (িসোসম পািটেশন) বোি এবার ok বাটোন িকক করন। 

িচে: রট পািটেশন ৈতির 
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  েসাযযাপ পািটে শন ৈতির

োসািাপ পািটেশোনর জন একিট োছাট পািটেশন ৈতরী করা িছোিা। োসই পািটেশনিট িনবোচন কোর একই ভাোব ”Edit 

Partition"  বাটোন িকক করন। এবারর উইোনডািট োথোক  swap  িনবোচন করন  "swap"  িনবোচন করন।  (যিে 

আপিন আোগই োসািযাপ পািটেশন ৈতির না কোর থাোকন তাহোি এখাোন োসািযাপ পািটেশোনর আকার পোন করোত 

হোব।) 

িচে: োসািযাপ পািটেশন ৈতির 

তাহোি আপনার পািটেশোনর পিরবতেন গোিা পািটেশোনর তািিকাি োেখোত পারোবন। এখনই িকন পািটেশন োরোমট 

হোি যািিন বা িসোসোম োকান পিরবতেন হিিন আপিন োকান ভূি কোর থাকোি তা সংোশাধন করোত পাোরন। 

িচে: নতুন পািটেশন োটিবি 

পচারণায়:    উবুনু বাংলােেশ   আমার িিনাক    আমার সাধীনতা       সহায়তায়:    আমােের পযুিি োোারাম
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  পঞম ধাপ       ইউজার েনম ও পাসওযািে েেওযা

এই ধাোপ আপিন আপনার ইউজার োনম পাসওিাডে ইতযািে োসট করোবন। এখাোন পথম বোক আপনার নাম িেন 

িিতীি বোক আপনার িগইন নাম িেন,  তৃতীি বোক আপনার পাসওিাডে িেন এিটই হোব আপনার এডিমিনোিটর 

পাসওিাডে।  পোরর  বোক  থাকোব  আপনার  কিমউটাোরর  নাম  অথোৎ . োনটওিাোকের  সাোথ  সংযুি  থাকোি  অন 

োনটওিাোকের িপিস সমূহ আপনার িপিসোক এই নাোম োেখাোব। সবেোশোষর অপশোন োচক মাকে করোি ইউজারোনম 

পাসওিাডে োেিা ছাড়াই আপিন উবুনটু  োত িগইন করোত পারোবন। 

িচে: একাউনট ৈতির 

  েশষ ধাপ     ইনটেিশন পিিযা শর

এর পরবতেী ধাোপ আপনাোক জানাোনা হোব আপিন ভাষা,  কী-োবাডে োিিাউট, বযাবহারকারীর নাম, অবসান ইতযািে 

িবষোি কী কী িনবোচন কোরোছন। এই উইোনডার Install বাটোন িকক করোি ইনসি শর হোব। তাই পািটেশোন োকান 

পিরবতেন করোত চাইোি এখনই সমি পূবেবতেী বাটোন িকক কোর পিরবতেন সাধন করোত পাোরন বা ইনসি না করার 

িসদান িনোি পসান বাটোন িকক করোত পাোরন। 
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িচে: োসিটংস পযোোিাচনা 

Install  বাটন িকক করোি ইনসোিশন শর হোব। কিমউটার িসোসোমর কনিোগাোরশন অনযািী ১৫-৪৫ িমিনট 

িাগোত পাোর। 

িচে: ইনসোিশন 

ইনসোিশন পিিিা োশষ হোি োমিশন িরবুট করোি আপিন িিনাক বুটোিাডার হোত উবুনটু  বটু করোত পাোরন। পূোবের 

উইোনডাজ থাকোি বুিটং অপশোন উইোনডাজ ও পাোবন। বযাস হোি োগি উবুনটু  িিনাক ইনসোিশন। 

পচারণায়:    উবুনু বাংলােেশ   আমার িিনাক    আমার সাধীনতা       সহায়তায়:    আমােের পযুিি োোারাম
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     উবুনু িিনােক ইনারেনট সংেোাে সাপন

উবুনটু  িিনাক ইনসোির পর পথোমই োযটা পোিাজন তা হোে ইনটারোনট সংোযাগ সাপন। বযবহারকারীর ইনটারোনট 

সংোযাোগর  ধরণ  অনযািী  ইনটারোনট  কনিোগাোরশনও  িভন  হোি  থাোক।  আমরা  এই  িটউোটািরিাোি  োয  সকি 

ইনটারোনট সংোযাোগর ধরণ োেখোবা োসগোিা হোে

• সযািটক আইিপ ইনটারোনট 

• োমাবাইি ইনটারোনট 

• PPPoE ইনটারোনট 

 পূব পে সিত
• আপনার  ইনটারোনট  িববরণী  (োযমন  আইিপ,  োনটমাস,  োগটওোি,  িডএনএস,  ডািািআোপর  োিোে 

োপাভাইডাোরর নমর পভৃিত) হাোতর কাোছ রাখনু। 

• আপনার ইনটারোনোটর কযাবি (ডািািআোপর োিোে মোডোমর কযাবি, োমাবাইোির োিোে ইউএসিব কযাবি) 

সংযুি আোছ তা িনিিত করন। 

• আপনার ইনটারোনট িডভাইস (োযমন িযান কাডে,  মোডম,  োমাবাইি পভৃিত)  উবুনটু  িচিিত করোত োপোরোছ 

িকনা তা িনিিত করন 

• উবুনটু  ইনসোিশোনর পর উপোরর ডানিেোক দিট কিমউটাোরর োনটওিাোকের আইকন োেখা যাি োসখান 

োথোক  ইনটারোনট  সংোযাগ  কনিোগার  করা  যাোব  অথবা  System=>  Preferences=>  Network 

Configuration োথোকও ইনটারোনট কাোনকশন কনিোগার করোত পারোবন। 

িচে: োনটওিাকে মযাোনজার

পচারণায়:    উবুনু বাংলােেশ   আমার িিনাক    আমার সাধীনতা       সহায়তায়:    আমােের পযুিি োোারাম
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  সযািটক আইিপ ইনারেনট
অিধকাংশ বডবযানড ইনটারোনট কাোনকশোনই বযবহারকারীোের সযািটক আইিপ (অপিরবতেনীি আইিপ) িেোি থাোক 

যা তাোের কিমউটারোক আইএসিপর োনটওিাোকে িচিিত কোর। আপনার ইনটাোনেট সংোযাোগর ধরন সমোকে িনিিত 

হবার জন আপনার ইনটারোনট োসবাোনকারী পিতষাোনর কাছ োথোকও সংোযাগিটর ধরন োজোন িনোত পাোরন। 

• োনটওিাকে মযাোনজার চািু করন। 

• "Wired" টযাোব "Add" িনবোচন করন। 

• উপোরর "Connection Name" িোোল আপনার োনটওিাোকের নাম পোন করন। 

• এবার IPv4 টযাোব "Method" িহোসোব "Manual" িনবোচন করন। 

• এরপর "Add" িনবোচন করন। 

• এোক এোক আপনার IP, Netmask, Getway, DNS এর তথযািে পোন করন। 

• "Ok" িনবোচন কোর োবিরোি আসন। 

 েমাবাইি ইনারেনট
োমাবাইি োোান বযবহার কোর ইনটারোনট বাউিজং বাংিাোেোশ োবশ জনিপিতা োপোিোছ। উবুনটু োত োমাবাইি িেোি 

ইনটারোনট কাোনকশন োবশ সহজ হোি োগোছ। 

• োনটওিাকে মযাোনজার চািু করন। 

• "Mobile Broadband" টযাোব "Add" িনবোচন করন। 

• এরপর  অনিিন  োসপগোিা  অনসরণ  করন।  (  Country:  Bangladesh,  Service  Provider: 

Grameen Phone, Aktel, Banglalink) 

• সব িেকভাোব হোি আপনার োনটওিাোকের নাম িনবোচন কোর "Apply" করন। 

PPPoE ইনারেনট

িকছু িকছু আইএসিপ ইোিনং PPPoE বা Point-to-Point Protocol over Ethernet এর মাধযোম ইনটারোনট 

সািভেস  িেোেন।  সংোযাগিট  PPPoE  িকনা  তা  োবাঝার  একিট  উপাি  হি  আপনার  ইনটারোনট  োসবাোনকারী 

পিতষানিট আপনাোক IP address, subnet mask, Getway address ইতযািে িেবার পিরবোতে শধুমাে User 

Name  এবং  Password  িেোব। এই  User Name এবং  Password  বযবহার কোর পিতবার কিমউটার চািু 

করার পর আপনাোক ইনটারোনট সংোযাগ সচি করোত হোব (অোনকটা ডািাি আপ কাোনকশোনর মোতা)। আপনার 

ইনটাোনেট সংোযাোগর ধরন সমোকে িনিিত হবার জন আপনার ইনটারোনট োসবাোনকারী পিতষাোনর কাছ োথোকও 

পচারণায়:    উবুনু বাংলােেশ   আমার িিনাক    আমার সাধীনতা       সহায়তায়:    আমােের পযুিি োোারাম
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সংোযাগিটর ধরন োজোন িনোত পাোরন। 

• Applications=> Accessories=> Terminal খুিুন। 

• sudo pppoeconf কমানডিট িিোখ এনটার চাপুন। আপনার root password পোন করন। 

• সিেকভাোব root password োেিার পর আপনাোক আপনার ইথারোনট সংোযাগ গিার নাম োেখাোনা হোব 

এবং জানোত চাওিা হোব আপনার আর োকান সংোযাগ আোছ িকনা। ঐ তািিকার বাইোর আপনার যিে আর 

োকাোনা সংোযাগ না থাোক তোব আপিন Enter কী চাপোবন। 

• এরপর সংোযাগ গিা  পরীিা করা  হোব এবং সচি সংোযাগিট  িচিিত করা  হোব।  এবার  POPULAR 

OPTIONS নাোম একিট ডািিগ বক আসোব তখন আপিন Enter কী চাপনু। 

• এরপর  আপনার  ইউজার  োনম  ও  পাসওিাডে  জানোত  চাওিা  হোব।  আপনার  ইনটরোনট  োসবাোনকারী 

পিতষানিট োেিা ইউজার োনম ও পাসওিাডে এখাোন িিখোত হোব। 

• এরপর আরও দিট ডািিগ বক আসোব USE PEER DNS ও LIMITED MSS PROBLEM আপিন 

তখন  Enter  কী  চাপোি  আরও  একিট  বক  আসোব  োযখাোন  োিখা  থাকোব  োয  আপনার  ইনটারোনট 

কাোনকশনিট সচি হোিোছ। 

• সবোশোষ  ইনটরোনট  কাোনকশনিট  তখনই  চািু  করা  হোব  িকনা  তা  িজজাসা  করা  হোব।এবং  ইনটরোনট 

কাোনকশনিট কমউটার অন করার সমিই চািু করা হোব িকনা তাও িজজাসা করা হোব। 

[োনাট:  িবকল পদিতোত  িপিপিপওই ইনটারোনট কনিোগার করোত,  System=> Preferences=> Network 

Configuration  এ  যান।  োসখান  হোত  DSL  টযাব  িনবোচন  করন।  এরপর  Add  োবাতাোম  এ  িকক  কোর 

username  এবং  password  িেোি  OK  োবাতাোম  িকক  করন।  ইনটরোনট  কাোনকশনিটর  িবসািরত  জানোত 

টারিমনাি ওোপন কোর িিখুন plog বা ifconfig ppp0 ]
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  সফটওযযার ইনসেিশন পদিত

ইনটারোনট সংোযাগ সাপোনর পর োয কাজিট সহজ হোি যাি তা হোে সোটওিযার ইনসোিশন। উবনুটু   িিনাোক 

সোটওিযার ইনসোিশোনর ধারণা উইোনডাোজর সোটওিযার ইনসোিশোনর ধারণার োচোি িকছুটা িভন। উইোনডাোজ 

সাধারণত বযবহারকারী োকান সোটওিযার ইনসি করোত চাইোি োডোভিপাোরর সাইট খুঁোজ োবর কোর ইনসিার 

(.exe বা msi) ডাউনোিাড কোর ইনসি কোর। িকন উবুনটু  িিনাোকর োিোে এই কাজ অোনক সহজ কোর োতািা 

হোিোছ। িিনাোক রোিোছ িরোপািসটির  (Repository)  নামক িবশাি সোটওিযাোরর আধার োযখাোন হাজার হাজার 

সোটওিযার  িবনামূোিয  ডাউনোিাড  কোর  ইনসি করার  সোযাগ  রোিোছ।  এছাড়াও  বযবহারকারী  চাইোি  িনিেেষ 

োডোভিপাোরর সাইট োথোক  .deb  নামক এিকিকউোটবি ইনসিার ডাউনোিাড কোর সোটওিযার ইনসি করোত 

পাোরন। আর কমানড িাইোনর মাধযোম সোটওিযার ইনসোির বযবসা োতা রোিোছই। 

পূবপে সিত
• আপিন োয সোটওিযারিট ইনসি করোত চাোেন তার সিেক নাম সংগহ করন 

• উবুনটু োত সোটওিযার ইনসোিশন সহজ হোি ওোে যিে ভাোিা গিতর ইনটারোনট সংোযাগ থাোক। আপনার 

কিমউটার ইনটারোনোট সংযুি আোছ তা িনিিত করন 

• োযোকান সোটওিযার ইনসোির আোগ সোটওিযার োসাোসের  তািিকা  (িরোপািসটিরোত োকান সোটওিযার 

োকান ভাসেোন আোছ তার তািিকা)  িেক আোছ িকনা তা পরীিা কোর িনন  (সবসমি করার পোিাজন োনই 

সাধারনত  পথমবার  করোিই  যোথষ)।  পরীিার  জন  System=>  Administrator=>  Software 

Sources এ িগোি সোটওিযার োসাসেগোিা পরীিা কোর োেখনু 

• সোটিযার োসাসে িিস িরোিশ কোর িনন 

✔ কমানড িাইন োথোক:

 sudo apt-get update 

✔ System=> Administrator=> Update Manager োথোক িরোিস করন 

✔ System=> Administrator=> Synaptic Package Manager োথোক িরোিস করন 

• সোটওিযার  ইনসোিশোনর  সমি  একিট  মাে  পদিত  অনসরণ  করন  এবং  িপছোন  অন  োকান 

এযাডিমিনোিিটভ (রট এোকোস) কাজ করা োথোক িবরত থাকন 
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পদিতসমূহ
উবুনটু  িিনাোক োবশ কোিকভাোব সোটওিযার ইনসোির সিবধা রোিোছ োযমন: 

• এযাড/িরমুযভ বযবহার কোর 

• সাইনাপিটক পযাোকজ মযাোনজার বযবহার কোর 

• োডব (.deb) পযাোকজ এিকিকউট কোর 

• কমানড িাইন বযবহার কোর 

• োসাসেোকাড কমাইি কোর 

এযাি/িরমুি

• Applications=> Add/Remove খুিুন 

• সাচে িোোল উি সোটওিযারিটর নাম িিোখ সাচে করন 

• সোটওিযারিট পাওিা োগোি ইনসোিশোনর জন িচিিত কোর Apply করন। 

িচে: এযাড/িরমুভ

  িসনযাপিটক পযােকজ মযােনজার
• System=> Administrator=> Synaptic Package Manager খুিুন। 

• সবেোশষ সোটওিযার তািিকা পাবার জন Refresh বাটন িকক করন (পিতবার করার পোিাজন োনই।) 

• Quick Search িোোল সোটওিযারিটর নাম িিোখ এনটার চাপুন। 
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• সোটওিযারিট পাওিা োগোি সামোনর বোক িটক করন অথবা মাউস িেোি রাইট িকক কোর  Mark For 

Installation িনবোচন করন। 

• সোটওিযারিটর  অন োকান  পযাোকোজর  উপর  িনভেরশীি  হোি  তা  একিট  তািিকাসহ  উইোনডা  আসোব। 

োসখাোন Mark িনবোচন করন 

• এরপর সোটওিযারিট ইনসোির জন Apply িনবোচন করন িচে: িসনািিক পযাোকজ মযাোনজার

িচে: িসনািিক পযাোকজ মযাোনজার

 েিব পযােকজ
• সোটওিযার োডোভিপারোের ওোিবসাইট োথোক .deb পযাোকজ ডাউনোিাড করন। (উোেখয সোটওিযারিটর 

োকান িডোপোনডিন থাকোি োসই পযাোকজ আোগ ডাউনোিাড করন) 

• ডাউনোিাড োশষ হোি .deb পযাোকজিট ডাবি িকক করন। 

• িডোপোনডিন পূরণ হোিোছ িকনা িিয করন। 

• Install িকক করন। 

িচে: োডব পযাোকজ
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   কমান িাইন বযবহার কের
• Application=> Accessories=> Terminal খুিুন। 

• িনোচর কমানডিট অনসরণ করন(বযাোকট ছাড়া সোটওিযারিটর নাম িিখুন) িিোখ এনটার চাপনু

 sudo apt-get instal l  (packagename) 

উোহরণ:

 sudo apt-get instal l  f irefox 

বা

sudo apt-get instal l  yakuake 

• এবার আপনার রট পাসওিাডে িেোি এনটার করন (উোেখয আপনার পাসওিাডে টাইপ করোিও োেখা যাোব 

না)। 

• কনোাোমেশন চাইোি Y িিোখ এনটার িেন। 

 েসাস ফে াইি
• সোটওিযার োডোভিপারোের ওোিবসাইট োথোক পযাোকজিটর োসাসে োাইি ডাউনোিাড করন 

• এরপর োসাসে. োাইিিটর উপর রাইট িকক কোর Extract Here িনবোচন করন।

(অিধকাংশ োসাসে. োাইোির একোযাককৃত োোালাোর readme নামক োাইি থাোক (তাোতই িকভাোব ইনসি করোত 

হোব উোেখ করা থাোক।)

সাধারণত পদিতিট হোি থাোক:

• টািমেনাি োথোক একোযাককৃত োোালাোর যান

cd /(extracted folder name) 

উোহরণ:

 cd /home/testpc/Desktop/firefox 

• এরপর রান করন

make

• সবোশোষ রান করন

sudo make instal l  
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উোেখয যিে একোযাককৃত যিে .configure োাইি থাোক তাহোি make কমাোনডর পূোবে ./configure কমানডিট রান 

করোত হোব।

তখন পদিতিট হোব

• টািমেনাি োথোক একোযাককৃত োোালাোর যান

cd /(extracted folder name) 

উোহরণ:

 cd /home/testpc/Desktop/firefox 

• কনিোগার করার জন রান করন (কনিোগাোরর অপশন োেখার জন রান করোত হোব  ./configure –

help  )

./configure 

• এরপর রান করন

make

• সবোশোষ রান করন

sudo make instal l  

পচারণায়:    উবুনু বাংলােেশ   আমার িিনাক    আমার সাধীনতা       সহায়তায়:    আমােের পযুিি োোারাম
xxxv

http://www.ubuntu.linux.org.bd/
http://forum.amaderprojukti.com/


উবুনটু িিনাক ৯.০৪ (জিনট জযাকাোিাপ) সহািিকা

 হািে ওযযার িিেটকশন

উবুনটু   িিনাোক হাডেওিযার সাোপাটে  অোনক উনত। মিনটর,  িপনটার,  োমাবাইি,  কযাোমরা,  সযানারসহ অিধকাংশ 

িডভাইসই বতেমাোন উবুনটু োত plug-'n-play অথোৎ. িাগাোিই সিংিিিভাোব িডোটক হোি যাি। োযোকান িডভাইস 

িডোটক করার জন আোগ কাোনকটর কযাবি িাগইন করন এবং িডভাইসিট অন করন। িকছুিণ অোপিা করার 

পরই িনোজ োথোক িডোটক হোি যাোব এবং অোনক সমি (োযমন োপনিাইভ,  োমাবাইি,  কযাোমরা পভৃিত িডভাইোসর 

োিোে) িনিেেষ এযািিোকশন চািাবার জন আপনাোক অপশন িেোব।

যিে োকান হাডেওিযার িাইভার নাও োপোি থাোক তাহোি Hardware Drivers (System=> Administration=> 

Hardware Drivers) -এ িগোি আপিন আপনার হাডেওিযাোরর িাইভার খুঁোজ োেখোত পাোরন। এোতও যিে সমাধান 

না হি তাহোি অনিাইোন আপনার হাডেওিযার েযািসিোোকশন িেোি িাইভার সিুযশন খুঁোজ িনোত পাোরন।

িচে: হাডেওিযার িাইভার োসনটার
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 েপাপাইটির (ননিি)     গািফক কািে ডাইিার ইনসি

গািোক কাোডের িাইভারগোিা এখনও উনুি নি, উবুনটু  িিনাোক িডোিভাোব ননিি বা োপাপাইটির োকান িাইভার 

বা োকাোডক থাোক না িবধাি অিতিরি গািোক এিনোমশন  (োযমন কিমোজর িবিভন ইোোক)  আনার জন গািোক 

িাডে িাইভার ইনসোির পোিাজন রোিোছ।

   এনিিিিযা ও এিটআই ডাইিার
এিটআই  (ATI)  এবং  এনিভিডিা  (nVidia)  গািোক  কাডে  বযবহারকারীোের  একিট  অিতিরি  সিবধা  হোে 

এনিভএনিজ (envyNG) নামক এযািিোকশন। এই এনিভএনিজ এযািিোকশন বযবহার কোর সিংিিিভাোব এিটআই 

অথবা এনিভিডিা গািোক কাোডের িাইভার ইনসি করা যাোব।

এনিভএনিজ সোটওিযার বযবহার কোর গািোক কাডে িাইভার ইনসোির জন 

• এনিভএনিজ সোটওিযার ইনসি করার জন টািমেনাোি রান করন

 sudo apt-get instal l  envyng-core envyng-qt 

• এনিভএনিজ ইনসি হোি পর এনিভএনিজ চািু করন Applications=> System Tools=> EnvyNG

• এরপর আপনার  গািোক কাডে  অনযািী  অনিিন অপশন  োেোখ  সিংিিিভাোব  গািোক কাডে  িাইভার 

ইনসি কোর িনন।

িচে: এনিভএনিজ

এভাোব আপনার গািোক কাডে িাইভার ইনসি হোি যাোব।
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[োনাট:  এনিভিডিা গািোোকর োিোে আরও একিট অিতিরি ধাপ অনসরণ কোর nvidia-settings এযািিোকশনিট 

ইনসি করোত পাোরন (এনিভিডিা-োসিটংস এযািিোকশন িেোি আপনার এনিভিডিা কাোডের িবিভন োসিটং পিরবতেন 

করোত পারোবন)

 sudo apt-get instal l  nvidia-settings 

এরপর চািাোনার জন alt+f2 োচোপ nvidia-settings িিোখ এনটার চাপনু।]

 ইেনি ডাইিার
আপনার গািোক কাডে যিে অনোবাডে ইোনটি গািোক কাডে হি তোব িকছুটা সমসা হোত পাোর। এরপরও পিতিনিত 

কাজ চিোছ ইোনটি গািোক কাোডের সাোপাটে আনার জন।

• ইোনটি গািোক কাডে িাইভার ইনসি করার জন টািমেনাোি রান করন

 sudo apt-get instal l  xserver-xorg-video-intel 

[োনাট: উপোরাি পদিত ছাড়াও আরও একিট পদিত আোছ ইোনটি গািোক কাডে িাইভার ইনসোির জন িনোচ িকছ ু

িিঙ োেিা হোিা উি পদিতর জন:

িিঙ ১: http://intellinuxgraphics.org/index.html

িিঙ ২: http://intellinuxgraphics.org/2008Q4.html

িিঙ ৩: http://intellinuxgraphics.org/download.html

িিঙ ৪: http://intellinuxgraphics.org/documentation.html

িিঙ ৫: http://intellinuxgraphics.org/install.html ]
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 েপাপাইটির (ননিি)       মািিিমিিযা ও অনযানয েরিেেিি েকােিক ইনসি

 ওেপন ফরেমট
আোগ োযমন বোিিছিাম উবুনটু   িিনাোক িডোিভাোব োপাপাইটির  (নন-িি)  োকাোডকগোিা োেিা হি না,  োতমনই 

এিমিি, এমিপিজ পভৃিত মািিিমিডিা োকাোডক োপাপাইটরী (নন-িি) হওিাি োকাোডকগোিা ইনসি করা থাোক না। 

একারোণ এসকি োরোমোটর িমিডিা চািাোনা সমব হি না। সাধারনত আমরা সকি বযবহারকারীোের পরামশে. িেোি 

থািক িবিভন ওোপন মািিিমিডিা োরোমট  (অিডও এর জন ogg.vorbis  বা  flac  িভিডওর জন ogg.theora) 

বযবহাোরর। 

   ননিি েরিেেিি একটা ইনসি
তোব সবসমি এই ওোপন োরোমটগোিা বযবহার করা সমব হোি উোে না (োযমন অনিাইন োথোক ডাউনোিাড করা 

অিধকাংশ মািিিমিডিা োাইি োপাপাইটির োরোমোট থাোক আবার িসিযাটোমে. গপ পোজোকর োিোে কমন োরোমট 

বযবহার করার পোিাজন পোর। োসোিোে ননিি োপাপাইটির োকাোডক ইনসি করা ছাড়া উপাি থাোক না।

• োপাপাইটির োকাোডকগোিা একবাোর ইনসি করার জন টািমেনাোি রান করন

 sudo apt-get instal l  ubuntu-restricted-extras 

[োনাট: উপোরাি কমাোনডর মাধযোম োকবি মািিিমিডিা োকাোডকই নি, ফযাশ, জাভাসহ োবশ িকছু ননিি োপাপাইটির 

এযাডঅন একোা ইনসি হোব। ডাউনোিাড ও ইনসোি িকছু সমি িাগোত পাোর।]
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   উবুনু িিনাক কােসামাইেজশন

ওযািেপপার, িেম,   আইকন পিরবতে ন

উবুনটু  িিনাোকর িডোি িথম/ওিািোপপার/আইকন পভৃিত পছো না হোিও সমসা োনই আপিন চাইোিই োসগোিা 

পিরবতেন করোত পারোবন।

• পথোম আপনার পছো মোতা িথম/ওিািোপপার/আইকন ডাউনোিাড কোর িনন। িকছু ভাোিা সাইট:

http://www.gnome-looks.org/ (উবুনটু োনাোমর জন িথম/ওিািোপপার/আইকন)

http://www.kde-look.org/ (কবুনটু োকিডই-র জন িথম/ওিািোপপার/আইকন)

http://www.xfce-look.org/ (জুবুনটু একএোিসই-র জন িথম/ওিািোপপার/আইকন)

• System=> Preferences=> Appearance োমনয অপশন িগোি ডাউনোিাডকৃত োাইিিট িযাগ-এনড-

িপ করোিই িথম ইনসি হোি যাোব।

 ফন ইনসেিশন
োযোকান িিনাোক োনট ইনসি করার জন:

• ডাউনোিাডকৃত োনটিট /usr/share/fonts/truetype োোালাোর কিপ কোর িনোি যান

 sudo cp /(FontLocation)/(yourFont) /usr/share/fonts/truetype 

উোহরণ:

 sudo cp ~/Desktop/solaimanlipi.tt f /usr/share/fonts/truetype 

• এরপর রান করন

 sudo fc-cache -f 

[োনাি:       বাংলা োন িাউনেলাি করেত  এই িলংেক   যান। এখােন উেেখয,       বাংলা োেনর মেধয োবিশরিাে োেেেই 

োসালায়মানিলিপ    োনেক পাধানয োেয়া হয়।]

  বাংিা পিাত কীেবািে
উবুনটু িিনাোক বাংিা োিখার জন োোাোনিটক পভাত কীোবাডে োেিা থাোক। পভাত কীোবাডে সিিি করার জন:

• System=> Preferences=> Keyboard োমনয অপশন খুিুন
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• Layouts টযাব োথোক Add বাটোন িকক কোর Layouts িপডাউন োমন োথোক বাংিাোেশ এবং Variants 

োমন োথোক Probhat িসোিক কোর এযাড বাটোন িকক করন।

• িডোি োিআউট িহোসোব U.S. English োরোখ িেন।

• এবার Layout Options টযাব োথোক Group Shift/Lock Behaviour োমনিট একপযানড কোর পছোমত 

কীোবাডে োি-আউট পিরবতেক শটেকাট (োযমন অভোত F12) িনবোচন করন (এমন কীোবাডে শটেকাট িনবোচন 

করন োযটা অন োকান এযািিোকশোনর োকান শটেকাোটর সাোথ কনিফক কোর না, উোহরণ: Alt+Shift)।

[োনাট: আপিন যিে িবজি োিআউোট অভযস হোি থাোকন তাহোি িবজোির িবকল িহোসোব ইউিনজি োিআউট বযবহার 

করোত পারোবন। তার জন এই দইিট িিঙ অনসরণ করন: িিঙ ১ ও িিঙ ২।]

 বাংিা েিাকািাইেজশন
উবুনটু িিনাক চাইোিই ইংোরজী ভাষার বেোি বাংিাি বযবহার করোত পারোবন। তার জন:

• System>> Administration>> Language Support এ িকক করন।

• িযাঙুোিজ সাোপাটে আপোডট সংিান একিট উইোনডা আসোি োসিট ওোক করন।

• সোটওিযার পযাোকজ ডাউনোিাড ও ইনটি হওিার জন িকছুিণ অোপিা করন।

• ইনটি হোি োগোি িযাঙুোিজ িিস োথোক বাংিা িনবোচন কোর Apply করন।

    ফাযারফেক বাংিা খবেরর কােজগেিা পড়া:

পূোবে োযসব বযবহারকারী বাংিা খবোরর কাগজগোিার অনিাইন ভাশেন পোড়ন তাোের খুবই সমসার একিট বড় 
কারণ সাইটগোিা ইউিনোকাড িভিিক না হওিাি োািারোোক এসব সাইোটর অির োভোঙ োযোতা। এই সমসার 
সমাধাোনর জন োািারোোকর জন পরশমিন এযাডঅনিট ৈতির কোরোছন িরোাত  -  উন  -  নবী   ভাই। এযাডঅনিট পাোবন 
োািারোক এযাডঅন সাইোটর এই িিোঙ (ইনসোির জন িগইন করা িাগোব)

অেটািেইন
কিমউটাোর এোকস যিে একজনমাে বযবহারকারীর হি তাহোি অোনক সমিই বযবহারকারী িসোসোম অোটািগইন 

িোচার রাখোত চান। উবনুটু িিনাোক অোটািগইন সিিি করার জন:

• System=> Administration=> Login Window োথোক িগইন অপশন খুিুন

• Security টযাোব Enable Automatic Login োচকবকিট িনবোচন কোর িেন

পচারণায়:    উবুনু বাংলােেশ   আমার িিনাক    আমার সাধীনতা       সহায়তায়:    আমােের পযুিি োোারাম
xli

http://www.ubuntu.linux.org.bd/
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/9975
http://vistaarc.com/
http://www.vistaarc.com/downloads/poroshmoni/
http://omi.net.bd/124
http://omi.net.bd/122
http://forum.amaderprojukti.com/


উবুনটু িিনাক ৯.০৪ (জিনট জযাকাোিাপ) সহািিকা

[োনাট:  বযবহারকারী যিে সিংিিি িগইন করার পূোবে িনিেেষ সমি পযেন অোপিা করোত চান তাহোি  Enable 

Timed login িনবোচন কোর একাউনট ও কোতািণ অোপিা করোত হোব তা িনধোনর কোর িেোত পাোরন।]

 সযংিিয ntfs   ডাইি মাউিনং

পূোবে  nfts িাইভ অোটামাউোনটর সিবধা থাকোিও োকান কারোণ উবুনটু ৮.১০-এ এই িোচারিট সিরোি োনিা হোিোছ। 

সিংিিিভাোব ntfs িাইভ মাউনট করার জন:

• টািমেনাি োথোক ntfs-config োাইিিট ইনসি করন

 sudo apt-get instal l  ntfs-config 

• ইনসি হোি োগোি রান করন

 ntfs-config 

• আপনার  হাডেিডস  ntfs  িাইোভর  জন  োপাব  করা  োশষ  হোি  nfts  িাইভগোিা  িনবোচন  কোর  িেন 

সিংিিিভাোব মাউনট করার জন।

   উবুনুর পর উইেনাজ ইনসি :

উবুনটু িিনাক ইনসোির পর যিে োকান কারোণ উইোনডাজ ইনসি কোরন তাোত গাোবর বুট এিনোোত পািটেশোনর িকছ ু
পিরবতেন আোস োযকারোণ উবুনটু বুট না হোি এরর োেি। এোত ঘাবড়াবার িকছু োনই।

• উবুনটু িাইভ িসিড োথোক বটু কোর রান করন

 sudo update-grub 

[োনাট: উবুনটু ৮.১০ এর পূোবের ভাশেনগোিাোত কখনও কখনও update-grub কমানড িেোিও সমসার সমাধান 
হোতা না। োসসমোি সমসার সমাধাোনর জন আমাোের পযুিি োোারাোমর এই িিঙ োেখুন।]

    ইনসিকৃত সফটওযযার ও িাটা বযাকআপ
একিট িসোসোম ইনসিকৃত সোটওিযারগোিা োকান কারোণ  (অন িসোসোম ইনসি করার জন অথবা িসোসম 

োিশ ইনসোির জন)  বযাকআোপর পোিাজন পরোি সোটওিযারগোিা একিট ডাইোরকিরোত বযাকআপ কোর িনোত 

পাোরন।

• পথোমই dpkg-repack ও fakeroot সোটওিযার দিট ইনসি কোর িনন

 sudo apt-get instal l  dpkg-repack fakeroot 

• এরপর আপনার  সিবধাজনক সাোন  আপনার সোটওিযার  বযাকআপ রাখার  জন  dpkg-repack  নাোম 
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একিট  োোালার  ৈতির  কোর  তাোত  যান।  (আমরা  এখাোন  োহাম  (/home)  ডাইোরকিরোত  সোটওিযার 

বযাকআপ করিছ)

 mkdir ~/dpkg-repack; cd ~/dpkg-repack 

• সবোশোষ বযাকআপ করার জন 

 fakeroot -u dpkg-repack `dpkg --get-selections |  grep instal l  |  cut -f1`

বযাকআপকৃত সোটওিযার ইনসি করার জন:

• োয িসোসোম ইনসি করোত চান োসখাোনর োহাম ডাইোরকিরোত dpkg-repack নাোম একিট োোালার ৈতির 
কোর তাোত বযাকআপকৃত সোটওিযারগোিা িনোি িগোি রাখুন।

• এরপর dpkg-repack োোালাোর পোবশ করন

 cd ~/dpkg-repack 

• সোটওিযারগোিা ইনসি করন

 sudo dpkg -i *.deb 

[োনাট: সিংিিি ডাটা এবং সোটওিযার বযাকআোপর জন sbackup নামক সোটওিযারিট বযবহার করোত পাোরন। 
sbackup এর িরিভউ পাোবন আমাোের পযুিি োোারাোমর এই িিোঙ]
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   ইনারেনট ছাড়া সমসযার সমাধান

   সফটওযযার সংগহ ও ইনসি:

ইনটারোনট না থাকোি িরোপা োথোক সরাসির ডাউনোিাড করা সমব হি না োসজন উবুনটুর সোটওিযারগোিার োডব 
পযাোকজ http://packages.ubuntu.com/ এই িেকানা োথোক সকি িডোপোনডিনসহ ডাউনোিাড কোর ইনসি 
করা সমব। 

  িিেপেনিনসহ ইনসেির জনয:

• সবগোিা একিট োোালাোর রাখনু (ধোর িনিে োডসটোপ softwares নামক োোালাোর রাখা হোিোছ)

 cd ~/Desktop/softwares 

• ইনসোির জন  রান করন

 sudo dpkg -i *.deb  

 িরেপা িিিিিি:

উবুনটুর িরোপািসটিরোত থাকা সবগোিা সোটওিযার সংগহ কোর িরোপা িডিভিড বানাোনা হোি থাোক। যাোের 
ইনটারোনট োনই তারা উি িরোপা িডিভিড সংগহ কোর সোটওিযার ইনসি করোত পারোবন।

[োনাট: িরোপা িডিভিড সংগোহর জন উবুনটু বাংিাোেোশর একজন সেোসর সাোথ োযাগাোযাগ করন।]

 িসিি এযািঅন:

বাংিাোেশী উবুনটু বযবহারকারী যাোের ইনটারোনট সংোযাগ োনই তাোের কথা িচনা কোর িসমি এযাডঅন 
সোটওিযারিট ৈতির কোরোছন সািাহউিদন পাশা। িসমি এযাডঅনিট অঙর বাংিাোেশ োহাস োথোক ডাউনোিাড 
করোত পারোবন।

UEC:

িসমি এযাডঅন োবশ বড় হওিাি োছাট একিট িবকল পযাোকজ Ubuntu Emergency Codecs ৈতির কোরোছন 
শাবাব োমাসাোা। UEC সমোকে িবসািরত পাোবন আমাোের পযুিি োোারাোমর এই িিোঙ।

পচারণায়:    উবুনু বাংলােেশ   আমার িিনাক    আমার সাধীনতা       সহায়তায়:    আমােের পযুিি োোারাম
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সােপাটে :
বাংিাোেোশ উবুনটু িিনাোকর জন সাবেিিনক োসবা পোন করোছ উবনুটু বাংিাোেশ ও আমাোের পযুিি িটম।

উবুনটু বাংিাোেশ তাোের োমইিিং িিোসর মাধযোম ২৪ ঘনটা ইোমইি সাোপাটে িেোি আসোছ।

উবুনটু বাংিাোেশ োমইিিং িিোস োরিজসার করার জন যান:

https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-bd

অথবা উবুনটু বাংিাোেশ োমইিিং িিোসর আকোইভ োেখনু:

http://www.mail-archive.com/ubuntu-bd@lists.ubuntu.com/

আমাোের পযুিি োোারাম তাোের িিনাক সাবোোারাোম উবুনটু িিনাক িনোি পািই  িবিভন িটউোটািরিাি িেোি থাোক। 
এছাড়াও সেসরা তাোের সমসা িনোি উি োোারাোম োপাস কোর সমাধান োপোি থাোকন।

আমাোের পযুিি োোারাোমর িিনাক সাবোোারাম:

http://forum.amaderprojukti.com/viewforum.php?f=42

এছাড়াও রোিোছ বাংিাোেশ িিনাক ইউজার এিাোিন এর অিোিসিাি োোারাম:

http://forum.linux.org.bd

পচারণায়:    উবুনু বাংলােেশ   আমার িিনাক    আমার সাধীনতা       সহায়তায়:    আমােের পযুিি োোারাম
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িবোশষভাোব উোেখোযাগয িকছু িিঙ:

উবুনটু বাংিাোেশ িটউোটািরিাি োপজ

আমাোের পযুিি োোারাম িিনাক োপজ

উবুনটু িিনাোকর সাধারণ িকছু িবষি

ডাকেিডে   (  োটকিটউনস  )  

এই  পকাশনািট  িিোিিটভ  কমন  by-nc-sa এর  অধীোন  পকাশ  কোরোছ  বাংিাোেশ  িিনাক 
ইউজার এিাোিন ডকোমোনটশন িটম। োযৌথ পচারণা করোছ উবুনটু বাংিাোেশ ও আমাোের পযুিি 
োোারাম।

আপিন পোিাজোন পিরমাজেন কোর অবািণিজযক উোদোে বযবহার করোত পারোবন। তোব অবেই 
সবোিোেই উবুনটু বাংিাোেশ ও আমাোের পযুিি োোারাোমর পিত কৃতজতা জাপন করোত হোব।

আপিন যিে এই সহািিকা আরও উনত করোত চান তোব আপনার পরামশে/মতামত ও সহািতা 
সংিান তথযািে পাোোত পারোবন িনোোাি িেকানাগোিাোত:

ashabadi@amaderprojukti.com  অথবা  shahriar@linux.org.bd

পচারণায়:    উবুনু বাংলােেশ   আমার িিনাক    আমার সাধীনতা       সহায়তায়:    আমােের পযুিি োোারাম
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