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www.facebook.com/psk.partha007
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প্রথম প্রকাশনা

২০শ জানুয়াযী, ২০১০ইং ।
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-ূচচত্র এই ফইতে মা আতরাচনা কযা তেতছ

 জুমা কি
 িারা জুমা ব্যব্ার িরছেন
 ব্াাংাছেছল িারা জুমা ব্যব্ার িরছেন
 জুমা ডাউনছাড
 লািা ার্ভার এ জুমা ইনস্ট
 জুমার িছরা প্যাছনছর কব্কর্ন্ন লমনুর াছে প্করচয়
 লেমছেে ডাউনছাড ও ইনস্ট
 লেমছেে প্করব্র্ভন ও িাস্টমাইছজলন
 আকেভি কছে াইে এ প্রিাল
 এক্সছেনলন ইনস্ট ও কনফপগায
 ওয়য়ফ াইট এয এয়ে ফায়য শপফবকন শমাগ কযা
 ওয়য়ফ াইট এয ফনযাত্তা
 জুভরায়ে ফাংরা ইনস্টর
 ওয়য়ফ াবভায়য াইট আয়রাড
 উপ্াংার ।
-চফতল ংতমাজন -

 জুভরা আউটয়াফভং াইট-জুভরানযান্সাভ এ ফকবায়ফ কাজ কযা মায়- জাকারযয়া চ ৌধুযী
রয ারক, ওয়য়ফক্রাপট ফাাংরায়দ
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“আফভ অয়নক ফকছুই প্রথভ ফই এ ফরফি নাই ।বাফফফন শম ফাই এে ছন্দ কযয়ফ ।োযয অয়নকই ভযা
জাফনয়য়, আযও ফক ফক শেয়া উফিে ফছর এফ ফযাায়য শভইর কয়যয়ছন ।এফায শিষ্টা কযফছ ম্পূনভ একটা
ভাধান ফেয়ে ।েয়ফ ফ শিাই ফনয়জয কায়ছ । মে ঘাটাঘাফট কযয়ফন েেই ফিয়ফন । “

উৎসর্গ : বাাংলাদেশ ওদেনদসাসগ দনটওয়াকগ এর সবাইদক
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 জুমা কি ?
এই ফই থেতক আভযা ফেতভাতন চফতেয একচি জনচিে কনতিন্ি ভযাতনজতভন্ি চতেভ [ CMS] জুভরা ম্পতকত জানফ এফং
এয ফযফায চনতে আতরাচনা কযফ ।
জুভরা ওয়ন চাস ভযাটায়সয
জুভরা ভযায়বা নাভক আয়যকরট
জনরিয়তায কাযন য়রা, ি ুয
এফাং য়ফসারয জুভরা ফযফায়য
াওয়া মায়ফ।

তত্বাফধায়ন রএই রয়ত চরখা একরট উন্মুক্ত চায়সয রএভএ পটওয়ায।
রএভ চথয়ক জন্ম রদয়য় খুফ দ্রুত জনরিয়তা রাব কয়যয়ে। এই দ্রুত
াংখযক এক্সয়টনয়নয জরবযতা, রনবসযয়মাগয ায়তায জন্য রক্রয় চপাযাভ
জতা। জুভরা. অযগ ও এয রফরবন্ন াফ াইয়ট জুভরা ম্পরকসত ফ তথ্ম

আয, রএভএ চকান ওয়য়ফ াইটয়ক
ারায়নায উয়মাগী একরট পটওয়ায। মখন চকান ভ্রভণকাযী
ওয়য়ফাইয়টয চকান রকেু চদখয়ত ান, তখন রএভএ পটওয়ায চটা চমাগান চদয়। াাার, রএভএ
এয সুরফধা ফযফায কয়য ওয়য়ফ ভাস্টায িয়য়াজয়ন তায ওয়য়ফ াইয়ট ফাড়রত তথয, েরফ, রবরিও ইতযারদ
চমাগ কয়যন। ুয়যায়না তথয ইতযারদ আকসাইব কয়য যাখায সুরফধাও থায়ক। রনফরিত দস্যযা তায়দয
রনয়জয়দয খফয , তথয ইতযারদ জভা রদয়ত ায়যন। চকান ম্পাদক তা অনুয়ভাদন কযয়র তা িকা ায়ফ,
এভন
ফযফস্থাও
থায়ক।
এ
ধযয়নয
ফ
সুরফধা
থায়ক
রএভএ
এয
ফযাক
এয়ডি।
চম ফ ওয়য়ফ াইয়টয রফলয় ফস্তু িায়ই রযফরতসত য় , চফ ওয়য়ফ াইট চদখবার কযায জন্য রএভএ
এয াইয়ত বার আয রকেু য়ত ায়য না। চম ফ াইট দস্য ফযস্থানা কয়য তায়দযও অয়নক রকেু রদয়ত
ায়য রএভএ।
ওতমফ াইি দেচযয জন্য জুভরা কনতিন্ি ভযাতনজতভন্ি চতেভ এয ফযফায কে থম আকলতনীে , আচন ফযফায না কযতর
ফুজতফন না।এয ফতচতে ফড় চিক র এচি ওতন থাত চ . এভ. এ. ।মায িরুন থমতকান থকউ এচি চি ডাউনতরাড ও
ফযফায কতয ওতমফ াইি ও ওতমফ এচরতকন দেচয কযতে াযতফন ।এতে আনাতক থকানও িাকা চিতে চকনতে
তফনা।
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জুভরা রদয়য় িরতরনয়ত অাংখয ওয়য়ফাইট ততরয য়ে, মায ভয়ধয উয়েখয়মাগয য়ে –











কয়সায়যট ওয়য়ফাইট ফা চাটসার
কয়সায়যট ইডরায়নট এফাং এক্ট্রায়নট
অনরাইন ভযাগারজন, াংফাদত্র এফাং রফরবন্ন ধযয়নয িকানা
ই- কভাস াইট এফাং অনরাইন রযজায়বসন
যকাযী রফরবন্ন াইট
ভাঝারয ও ক্ষুদ্র ফযফায জন্য ওয়য়ফাইট
অরাবজনক এফাং রফরবন্ন াংস্থায ওয়য়ফাইট
করভউরনরট রনবসয চাটসার
রফরবন্ন রক্ষািরতষ্ঠায়নয ওয়য়ফাইট
ফযরক্তগত ফা ারযফারযক চাভয়ইজ

ফতসভায়ন ই- কভাস এয ভত াইটও য়জই ততরয কযা মায়ে জুভরা ফযফায কয়য, াযয়ফন আনায েন্দ
ভত Image Gallery,From ফানায়না, Download Manager,Guestbook , স্লাইি চা, এিয়ন্স চিাগাভ আযও
অাংখয চিাগাভ চমাগ কযয়ত । Custom Html নাভক একরট এক্সয়টনন মা রদয়য় এভন চকান চিাগাভ চনই
চম আরন চমাগ কযয়ত াযয়ফন না, িয়য়াজনীয় চকাি কর কয়য এয়ন এক্সয়টননরট চস্ট কযয়রই কারিত
আউটুট চদখয়ত াযয়ফন । াজায াজায চটভয়েট ও িয়য়াজনীয় এক্সয়টনন যয়য়য়ে ইডটাযয়নয়ট
। www.joomla24.com
এই
াইরটয়তই
যয়য়য়ে
৩০
াজায়যযও
অরধক
চটভয়েট, আয
www.extensions.joomla.org এ যয়য়ে অাংখয এক্সয়টনন । এই াইট ২রটই ফ ধযয়নয চটভয়েট ও
িয়য়াজনীয় এক্সয়টনন এয জন্য অয়নক ররকউয ।

চএইচচ চিতে এই চ. এভ. এ. চি দেচয এফং এচি ভাইচকুতের ডািাতফজ ফযফায কতয ।অতনক Freelancing
াইি যতেতছ থমখাতন শুধু Joomla এয ই যতেতছ াজায াজায ডরায এয কাজ ।আচনও Joomla’ে িক্ষ তে াজায
াজায ডরায আে কযতে াযতফন ।এজন্য শুধু Joomla’য জন্য যতেতছ একচি Freelancing াইি
http://joomlancers.com. এই ফইয়য়য চয়ল জুভরযান্সাস এ রকবায়ফ কাজ কযা মায়, এ রনয়য় জাকারযয়া
বাইয়য়য একরট আরটসকর আয়ে ।
এোড়া oDesk, rentacoder, getafreelancer ইতযারদ রিরযান্স আউটয়ারসাং াইটগুয়রায়তও ি ুয কাজ
াওয়া মায়।
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 িারা জুমা ব্যব্ার িরছেন








MTV Networks Quizilla (Social networking) - http://www.quizilla.com
IHOP (Restaurant chain) - http://www.ihop.com
Harvard University (Educational) - http://gsas.harvard.edu
The Green Maven (Eco-resources) - http://www.greenmaven.com
Outdoor Photographer (Magazine) - http://www.outdoorphotographer.com
PlayShakespeare.com (Cultural) - http://www.playshakespeare.com
Senso Interiors (Furniture design) - http://www.sensointeriors.co.za
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 ব্াাংাছেছল জুমা
 াজারার চফজ্ঞান ও িমুচি চফেচফিযারে- www.sust.edu
 চতরি ইচন্জচনোচযং কতরজ- www.sec.ac.bd
 জােীে ওতেফ থািতার- www.bangladesh.gov.bd
 ফাংরাতি ওতনতাত থনিওোকত- www.bdosn.org
 ফাংরাতি যকাতযয থফচযবাগ ওতেফ াইি ই
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 জুভরা ডাউনয়রাড
আচন চনতনাি চরংক থেতক জুভরা ডাউনতরাড কযতে াযতফন।
http://www.joomla.org/download.html

ডাউনতরাড কযায য থিখতফন পাইরচি zip অফস্থাে আতছ, এিা unzip কযতরই জুভরা পাইরচি াতফন ।

লািা ার্ভার এ জুমা ইনস্ট
জুভরা ইনতেরন এয জন্য িেতভই আনায pc থক web server এ চযনে কযতে তফ । এয জন্য আনায pc
থে এাচচ ও ভাইচকুতের এই দুচি থিাগ্রাভ যান কযা োকতে তফ ।
এই দুচি থিাগ্রাভ ইচন্িতগ্রতিি অফস্থােও াওো মাে ।আভযা এভনই একচি পিওোয xampp ফযফায কযফ ।এছাড়াও
আতযকচি পিওোয Apache2triad যয়য়য়ে । চময়কান একরট ফযফায কযয়রই য়ফ ।
আচন চনতনাি চরংক থেতক এচি ডাউনতরাড কযতে াযতফন এফং এয installation িচিোচিও থিখতে াযতফন ।
http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html
এখন আনায pc থক web server এ চযনে কযতে xampp software চি আনায pc থে install করুন
।
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এফায থিাগ্রাভচি যান কযায জন্য xampp এয xampp-control.exe পাইর এ ডফর চিক করুন ।োযয থিখতফন
চনতচয ভে একচি window তফ ।

এখন এাচচ ও ভাইচকুতের এই দুচি থিাগ্রাভ যান কযাতনায জন্য Apache ও Mysql এয াতয start ফািন এ
চিক করুন ।

এখন আনায pc চি web server এ চযনে তেতছ চকনা ো মাচাইকযায জন্য থমতকান
web browser এ
http://localhost চরতখ এন্িায চাুন ।এফায চনতনয ভে page আতর ফুঝতফন ,আনায pc চি এখন web
server এ চযনে তেতছ ।
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 Joomla upload in local server:
এখন থরাকার কযায জন্য জুভরায unzip পাইরচি copy কতয এতন xampp এয htdocs folder এয থবেয paste
করুন ।এফায আচন থম নাতভ database দেচয কযতফন থই নাতভ joomla পাইরচি rename করুন ।
Example: এচি িেতভ এই নাতভ োকতফ ->Joomla_1.5.10-….
আচন rename কযতফন Joomla_1.5.10-…. ->pskpartha

 Database create:
জুভরায জন্য database দেচযয জন্য xampp এয phpMyadmin tool চি ফযফায কযফ ।
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োযয Tool এয phpMyadmin এ click করুন।এখন আচন Joomla’r folder চি থম নাভ চিতে
কযচছতরন থই নাভ চরতখ create এ click করুন ।

rename

এফায থিখফ থম ডািাতফজচি দেচয তে থগতছ।

Example: আচভ pskpartha চরতখ rename কতযচছরাভ। োই এখন database নাভ pskpartha চরখফ ।
এফায এই থইজ এ আভযা database ইউজাতযয নাভ চিক কতয চিতে াচয । Privileges এ click কযতর থিখফ থম
এখাতন আভযা ইউজাতযয নাভ চাতফ root ফযফায কযচছ ।
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 Joomla Installation:
এফায আভযা জুভরা installation িচিোচি থিখফ । আনায web browser এ চগতে
http://localhost/pskpartha চরতখ enter চিন ।এখাতন pskpartha ডািাতফজ এয নাভ ।

Step:1

Choose Language:

English চতরক্ট কতয next

ফািতন চিক করুন।
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 Step:2
Pre-installation Check:
এখাতন জুভরা install কযতে থম চফলেগুতরা িযকায ও চযকভাতন্ডি োয একচি োচরকা আতছ ।এখাতন
কযায চকছু থনই ।

next

configure

ফািতন চিক করুন।

 Step:3
License
মচিও এচি একচি চি পিওোয

,োয তযও আচন

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE তয চনতে াতযন

।।এখাতনও configure কযায চকছু থনই। next

ফািতন চিক করুন।
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 Step:4
Database Configuration:
এবাতফ configure করুন।

আভযা Mysql database ফযফায কযাে এখাতন Database type: mysql.
আভযা আভাতিয local server থেতক যান কযাতনায জন্য Hostname: localhost.
Database create কযায ভে আভযা থিখচছরাভ থম আভাতিয Username: root । োই এখাতন
চরখফ ।
Password না থিওোে এিা খাচর োকতফ ।
এবং

Database name: pskpartha
19

root

 Step:5
FTP Configuration : ।।এখাতনও configure কযায চকছু থনই।োই এিাতক খাচর থযতখই next
ফািতন চিক করুন।
চাইতর আচন এিা Enable কযতে াতযন।Enable কযতে চাইতর এবাতফ Configure করুন।
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next

বাটনে ক্লিক করুে।

 Step:6
Main Configuration:

এবাতফ Configure করুন।
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Configure কতয
োযয next

ফািতন click করুন ।
ফািতন চিক করুন।

Step:6
Finish: এিা র Joomla installation এয থল ধা ।
এখাতন এই Notice চি বার কতয ড়ুন ।

এখন আচন xampp->htdocs->pskpartha-> installation [এই folder চি Delete কতয চিন ]

এিা delete ওোয াতে াতেই Joomla installation িচিোচি থল তে মাতফ।এখন আচন মচি browser এ এই
http://localhost/pskpartha চরংকচি Browse কতযন োতর Joomla package এয থবেয থম template চি
থিওো চছর এিা থিখতে াযফ।
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এিাতক joomla এয frontend ফতর।এই frontend থক backend থেতক ম্পূনত চনেন্ত্রন ও কনচপকায কযা মাে ।
এফায আভযা joomla template Download,Joomla থে install এফং configure ও customize কযা থিখফ।



Joomla Template Download:

অতনক াইি যতেতছ থমখাতন joomla’য রাখ রাখ free template াওো মাে ।এখান থেতক আচন template
download কতয customize কতয আনায website এ ফযফায কযতে াতযন।তেভচন একিা াইি
http://www.joomla24.com
আভযা এই াইি download কযা template customize কযা থিখফ। Joomla ‘য Template গুতরা zip অফস্থাে
োতক এই zip file থক joomla’য control panel থেতক install কযতে ে ।
এফায আভযা joomla’য controlmenu‘য াতে চযচচে ফ ।
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 Control Menu প্করকচকর্:

িেতভ আনাতক কতন্রার যাতনতর িতফ কযতে তফ ।এজন্য ব্রাউজায এই চরংক চিতে ব্রাউজ করুন ।
http://localhost/pskpartha/administrator/
োতর থিখতফন চনতনয ভে একচি থইজ আতফ ।এই থইজ এ username ও password চিতে login করুন।

Login কযায য এই থইজচি থিখতে াযতফন । এিাই joomla’য control panel
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১. কতন্রার যাতনতরয িেভ থভন্যয র Site ।এখাতন থগতর চনতচয ভে থভন্যয থিখতে াযতফন।

২.চিেীে থভন্যয র Menus ।এখাতন থগতর চনতচয ভে থভন্যয থিখতে াযতফন।

জুভরাতে চডপল্টবাতফ ৬ চি থভন্য োতক। আচন ইচ্ছা কযতর এগুতরা কভ-থফী কযতে াতযন।
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এখাতন চনতচয চচতত্রয ভে ৫চি আইকন আতছ ।

এগুতরায নাভ ও কাজ চনতচ থিওো র।
১। Copy: থকান থভন্যযতক কচ কতযতে তর এিা ফযফায ে। এতক্ষতত্র থভন্যযচি ফা থভন্যযগুতরা চতরক্ট কতয চনতে তফ।
োযয Copy এ চিক।
২। Delete: থকান থভন্যযতক চডচরি কতযতে তর এিা ফযফায ে। এতক্ষতত্র থভন্যযচি ফা থভন্যযগুতরা চতরক্ট কতয চনতে তফ।
োযয Delete এ চিক।
৩। Edit: থকান থভন্যযতে ম্পািনা কযতে তর এচিয ফযফায। এতক্ষতত্র এখাতন না চগতে যাচয থভন্যযয উয চিক
কযতরই ে।
৪। New: নেুন থকান থভন্যয আনতে এয ফযফায।
৫। Help: থকান চফলতে াাময াওোয জন্য।
িচেচি থভন্যযয আফায াফ থভন্যয োতক। াফ থভন্যযগুতরা ম্পািনা কযতে চাইতর চচতত্রয চচচিে স্থাতন চিক কযতে তফ।

োতর থই থভন্যযয অধীতন াফ থভন্যযগুতরা থিখা মাতফ।
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এখান থেতক আচন চাযবাতফ থভন্যযতক ম্পািনা কযতে াতযন।
১। Name- এজন্য আচন যাচয থভন্যযয উয চিক করুন। ফা থভন্যযচি চতরক্ট কতয উতযয থকানাে এচডি এ চিক
করুন।
২। Publish: থভন্যযচি িকাচে তফ নাচক অিকাচে তফ ো চনধতাযণ কযা। এতক্ষতত্র ফুজ চিক চচতি চিক কযা োকতর
থফাঝা মাতফ থভন্যযচি িকাচে। আয অিকাচে কযতে চাইতর ফুজ চচতি চিক কযতে তফ োতর রার চচি তে মাতফ।
েখন থফাঝা মাতফ থভন্যযচি অিকাচে। িকাচে কযতে চাইতর রার চচতিয উয চিক করুন।
৩। Order: আনায থভন্যয থকাোে িিচতে তফ অেতাৎ থকানচি আতগ, থকানচি তয ো চনতিত কযতে এয ফযফায।
৪। Access Lavel: আনায থভন্যয থকান ধযতনয চবচজিয থিখতফ অেতাৎ থযচজতেন কৃে ফযফাযকাযী নাচক াধাযন
চবচজিয ো চনতিত কযতে এয ফযফায।োতর চনতজয ভে কতয াচজতে চনন চনতজয ভে ফ থভন্য।
এোড়া আরন এখায়ন আনায Menu Item Type রযফতসন কযয়ত াযয়ফন । চমভন আরভ আভায top menu চত
Contact Us একরট চভনু আয়ে এখন আরভ াইফ একজনএই চভনুয়ত রিক কযয়র Contact page চদখায়ফ ,তায়র
আনায়ক মা কযয়ত য়ফ

১. Menus > Top menu >Contact us এ মান,
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তাযয

ফাটন এ রিক করুন ।
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এফায আনায িয়য়াজনীয় টাই রয়রক্ট করুন । চমভন এখায়ন আভযা Contacts type এয ররাংক চমাগ কযফ
। তাই Contacts এ রগয়য় Standard Contact Layout এ রিক করুন ।

এবার আপনি আপিার সাইটের Contact us এ নিক কটর দেখুি ।নিটের মত দেখাটে
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িানরদয়কয Parameters এ আরন রিক কয়য রদয়ত াযয়ফন রক রক আনায Contact Page এ চদখায়ফ ।
তায আয়গ আনায়ক Contact Page রট কনরপগায কয়য রদয়ত য়ফ।
Components > Contacts >Contact
এোড়া Contact Page এয জন্য আযওআকলসনীয় Module ইডটাযয়নট এ ায়ফন ।
এবায়ফ আরন আনায চভনু এয জন্য িয়য়াজনীয় টাই রনরদসষ্ট কয়য রদয়ত াযয়ফন ।
 Internal Link এর জিয আটে





Articles
Contacts
News Feeds
Polls
o Poll






Search
User
Web Links
Wrapper



Poll Layout

 External Link
 Separator
 Alias

৩.জুমার র্ৃর্ীয় লমনুয  Content। এেন আমরাContent লমনুযছর্
কি কি োিছে,র্া কনছয় আছাচনা িরব্ ।

Content থভন্যযতে োকা ৫চি াফ থভন্যযগুতরায চফস্তাচযে চফফযণ চনতচ থিওো র।
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১। Article Manager: এখাতন থগতর আনায ওতেফাইতি চক চক আচিততকর আতছ ো থিখা মাতফ। চনতচয চচতত্রয ভে
থিখা মাতফ।

এখাতন ১৩ চি করাভ োতক এগুতরায ফণতনা থিওো র
১। #: আচিততকর নম্বয থিখায জন্য।
২। িচেচি আচিততকতরয াত এিা োতক। এখাতন চিক কযতর আনায আচিততকর চতরক্ট তফ। আয ফ আচিততকতরয
উতয আযও একিা োতক। এখাতন চিক কযতর ফ আচিততকর চতরক্ট তফ।
৩। Title: আচিততকতরয নাভ থিখায জন্য। আচিততকতরয নাভ ম্পািনা কযতে তর এয উয চিক কযতরই একচি এচডিয
যাতনর চতর আত। এখাতন আচন আনায িতোজনীে ম্পািনা কযতে াতযন।
৪। Published: এিা চিতে আচন আনায আচিততকর চি িকাচে তফ চকংফা তফ না ো চনধতাযণ কযতে াতযন।
৫। Font Page: আচিততকর চি িেভ াোে িকাচে তফ চকংফা তফ না ো চনধতাযণ কযা মাে।
৬। Order: আচিততকরচি িেভ াোয িেতভ িকাচে তফ চকংফা কেচি থাতেয তয িকাচে তফ ো চনধতাযণ কযতে
াতযন। এয দু াত দুচি ফুজ চচি োতক এচি চিতে আচন আচিততকরতক উতয ফা চনতচ আনতে াতযন।
৭। Access Level: আচিততকরচি চনফন্ধন কযা ফযফাযকাযী থিখতফ অেফা াধাযণ ফযফাযকাযী থিখতফ ো চনধতাযণ কযায
জন্য এচিয ফযফায।
৮। Section: আচিততকরচি থকান থকন এ িকাচে তেতছ ো থিখায জন্য। আচন থকতনয নাতভয উয চিক কতয
উচিচখে থকতনয নাভ ও ম্পািনা কযতে াতযন।
৯। Category: আচিততকরচি থকান কযািাগযীতে িকাচে তেতছ ো থিখায জন্য। আচন কযািাগযীয নাতভয উয চিক
কতয উচিচখে কযািাগীয নাভ ও ম্পািনা কযতে াতযন।
১০। Author: থকান ফযফাযকাযী আচিততকরচি চরতখতছন ো থিখায জন্য ফযফায ে। আচন ফযফাযকাযীয নাতভয উয
চিক কতয উচিচখে ফযফাযকাযীয নাভ ও ম্পািনা কযতে াতযন।
১১। Date: থকান োচযতখ আচিততকরচি িকাচে তেতছ ো থিখায জন্য।
১২। Hits: আচিততকরচি কেফায ড়া তেতছ ো থিখায জন্য।
১৩। ID: আচিততকরচিয আইতডচন্ি নম্বয।
এছাড়াও আচিততকর এয এতকফাতয উতয এই িচি ফািন োতক

ফািনগুতরায নাভ থিতখই চনশ্চই এগুতরা চিতে চক ে ো ফুঝতে থতযতছন। আয হ্যা এগুতরা চনতে কাজ কযতে তর
আনায আচিততকরচি চতরক্ট কযা োকতে তফ।
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Article Trash: Content থভন্যযয চিেীে াফ থভন্যয র Article Trash। এখাতন থগতর চনতচয চচতত্রয ভে থিখতে
াতফন

এখান থেতক আচন আনায ূতফত চডচরি কযা আচিততকর থপযৎ আনা ফা Restore কযতে াতযন। েতফ এজন্য আনাতক
কচিে আচিততকরচি চতরক্ট কতয উতযয Restore এ চিক করুন।
Section Manager: Content থভন্যযয েৃেীে াফ থভন্যয র Section Manager। এখাতন থগতর চনতচয চচতত্রয ভে
থিখতে াতফন

এখাতন থেতক আনায আচিততকরগুচরয থকন চনধতাচযে কতয চিতফন। থমভন- খফয, িতনাত্তয, থমাগাতমাগ ইেযাচি।
Category Manager: Content থভন্যযয চেুেত াফ থভন্যয র Category Manager। এখাতন থগতর চনতচয চচতত্রয ভে
থিখতে াতফন

এখাতন থেতক আনায আচিততকরগুচরয থকন এয কযািাগযী চনধতাচযে কতয চিতফন। থমভন- চিউতিাচযোর, ডাউনতরাড,
ওতেফাইি চযচবউ ইেযাচি।
Font Page Manager: Content থভন্যযয ফততল থভন্যয র Font Page Manager। এিা থিখতে থিখতে আচিততকর
ভযাতনজাতযয ভেই। এখাতন থগতর আনায ওতেফাইতিয পন্িতজ অেতাৎ িেভ াোে চক চক আচিততকর আতছ ো থিখা
মাতফ। চনতচয চচতত্রয ভে থিখা মাতফ। একইবাতফ আচিততকতরয নাভ ম্পািনা কযতে তর এয উয চিক কযতরই একচি
এচডিয যাতনর চতর আত। এখাতন আচন আনায িতোজনীে ম্পািনা কযতে াতযন।
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এব্ার Components লমনুযর িাজ কনছয় আছাচনা।
৪.চেূেত থভন্যয র Components ।এখাতন থগতর চনতচয ভে থভন্যয থিখতে াযতফন। এখন থিখফ Components
থভন্যযয কাজ। চরুন থিচখ এতে চক চক াফ থভন্যয োতক

এতে চডপল্টবাতফ ৫ চি াফ থভন্যয োতক। আচভ একচি এক্সতিনন ইনের কতযচছ ফতর এখাতন ৬চি াফ থিখাতচ্ছ।
১। Banner: নাভ থিতখই ফুঝতে াযতছন চনশ্চই। এ থভন্যয িাযা িধানে চফজ্ঞাতনয কাজ কযা ে। এতে চেনচি থভন্যয
আতছ।

ক) Banners: আনায চফজ্ঞানতক এখান থেতক আচন চনেন্ত্রন কযতে াতযন। এখাতন থগতর চনতচয চচতত্রয ভে আতফ।
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এখাতন ১২ চি করাতভ চফচবন্ন অযাতডয েেয থিখা মাতফ
১। # : অযাড নম্বয।
২।
চফজ্ঞান চতরক্ট কযায জন্য।
৩। Name: চফজ্ঞাতনয নাভ। চফজ্ঞাতনয নাতভয উয চিক কযতর আচন একচি এচডিয যাতনর াতফন এখান থেতক
আচন চফজ্ঞাতনয ভস্ত চফলেোচি ম্পািনা কযতে াযতফন। এচডিয যাতনর চযচচেতে একিু তয আচছ।
৪। Client: অযাডিাোয নাভ (ম্ভফে)। থমভন গুগর, ইোহু অেফা অন্য থকান চফজ্ঞান িাোয নাভ।
৫। Category: চফজ্ঞাতনয কযািাগচয। থমভন Text Ads, Image Ads ইেযাচি।
৬। Published: চফজ্ঞান চি িকাচে তফ চকংফা তফ না ো থিখায জন্য। এখানকায রার ি চচচিে চচি োকতর
থফাঝা মাতফ চফজ্ঞানচি িকাচে না; িকাচে কযতে চাইতর চম্পচর এয উয চিক। আয ফুজ চিক চচি োকতর থফাঝা
মাতফ চফজ্ঞানচি অিকাচে; িকাচে কযতে চাইতর চম্পচর এয উয চিক কযতে তফ।
৭। Order: চফজ্ঞাতনয স্থান ফা চজন চনধতাযতণয জন্য এয ফযফায।
৮। Sticky: চফজ্ঞানচি চেচক কতয যাখতফন চক/না ো চনধতাযতণয জন্য এয ফযফায।
৯। Impressions: মাযা গুগর অযাড চনতে কাজ কতযন োযা জাতনন ইভতিন চক চজচন। েফুও মাযা জাতনন না োতিয
জন্য ফরচছ ইভতিন র আনায অযাড ফা চফজ্ঞান কেফায িিচতে তেতছ োয চযভাণ।
১০। Clicks: আনায থিওো চফজ্ঞাতন কেফায চিক তড়তছ োয চাফ চনকা।
১১। িযাগ: চফজ্ঞানচি থকান িযাতগ থিওো আতছ ো থিখায জন্য।
১২। আইচড: চফজ্ঞাতনয আইতডচন্ি নম্বয।
এছাড়াও একফাতয উতযয চিতক ৮চি আইকন আতছ। থগুতরা এযকভ

ফািনগুতরায নাভ থিতখই চনশ্চই এগুতরা চিতে চক ে ো ফুঝতে থতযতছন। না ফুতঝ োকতর আভাতক িন করুন। আয হ্যা
এগুতরা চনতে কাজ কযতে তর আনায চফজ্ঞানচি চতরক্ট কযা োকতে তফ।
২। Clients: উতয ফরা তেতছ।
৩। Categories: চফজ্ঞাতন কযািাগচয ম্পািনায জন্য।
অযাড এচডিয যাতনর: অযাতডয নাতভয উয চিক কযতর চনতচয ভে এচডিয যাতনর আতফ
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এখাতন
Name: অযাতডয নাভ
Alias: চরংক।
Show Banner: ফযানায িিচতে তফ চক/না ো চনধতাযণ।
Sticky: চফজ্ঞানচি চেচক তফ চক/না ো চনধতাযণ।
Order: চফজ্ঞানচিয স্থান চনধতাযণ।
Category: চফজ্ঞানচিয কযািাগচয চনধতাযণ।
Client Name: চফজ্ঞানচিয িাতেতন্িয নাভ ফা চফজ্ঞান িাোয নাভ।
Custom Banner Code: অযাতডয থকাড এখাতন চিতে তফ।
Description/Notes: থকান ফণতনা চিতে চাইতর এখাতন চিতে তফ।
Width: চফজ্ঞাতনয িস্থ চনধতাযণ
Height: চফজ্ঞাতনয উচ্চো চনধতাযণ
Tags: চফজ্ঞাতনয িযাগ চনধতাযণ
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এফায News Feed। এখাতন দুচি থভন্যয আতছ

১। Feeds: চপড ম্পতকত আাকচয ফরা রাগতফ না। আচন আনায অন্য থকান াইতিয চপড চবচজিযতক থিখাতে চাইতর
এিা ফযফায কযতে াতযন। োতর আনায ওতেফাইতিয চপতড এ ংমুি তফ। আচন এখাতন চফচবন্ন কযািাগচযতে
চপড ংমুি কযতে াতযন। জুভরা ইনের কযতর চডপল্টবাতফ থখাতন চনতচয ভে চপড োতক।

আচন চপতডয চতযানাতভয উয চিক কযতর চনতচয ভে এচডিয যাতনর াতফন।
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এখানকায চফচবন্ন স্থাতনয কাজ চনতচ থিওো র।
Name : চপড এয চতযানাভ
Published: চপড চি িকাচে তফ চক/না ো চনধতাযণ
Category : চপতডয কযািাগচয চনধতাযণ
Link : চপতডয একচি কামতকযী চরংক
Number of Articles : চপতড কেচি অচিততকর তফ ো চনধতাযণ। চডপল্টবাতফ ১০ চি থিওো োতক
Order : চপতডয অফস্থান চনধতাযণ
২। Category: চফচবন্ন চপতডয কযািাগচয দেচয ফা চডচরি কযায জন্য।
Pools: থার ম্পতকত আনাযা অতনতকই জাতনন। এয ফাংরা র থবািাবুচি।
থমভন:
িন: ােত াযচে কয থক আচন কে চিন ধতয থচতনন ?
১ ভা
২ভা
..
..
..
ফাভাত থবাি চিন আয ডানাত পরাপর আতছ। এিা াইতি আনতে তর থার এ থমতে তফ।
এখাতন থগতর চনতচয ভে আনায থার থিখতে াতফন। চডপল্টবাতফ জুভরাতে একচি থার োতক
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এয চতযানাতভয উয চিক কযতর চনতচয ভে এচডিয যাতনর ওতন তফ ।

এখাতন ফাভাতয থভন্যয গুতরা
Title: থাতরয চতযানাভ
Alias: চকওোডত
Lag: কে থতকন্ড য একই ফযফাযকাযী থবাি চিতে াযতফন।
Published: িকাচে তফ চক/না।
এফং ডানাতয থভন্যযগুতরা
Option 1
Option 2
Option 3
Option 4
Option 5
Option 6
Option 7
38

Option 8
Option 9
Option 10
Option 11
Option 12
থে আনায উত্তযগুতরা চরখুন।
োযয ফাভাতয থব ফা এযাপ্লাই এ চিক করুন। োতর আনায াইতি থার থি তে মাতফ।
এিাতক আচন আনায াইি এয frontpage এ চনতনয ভে থিখতফন ।

Search: আনায াইতি চক চক চকওোতডত াচত কযা তেতছ োয োচরকা থিখতে াতফন। েতফ এজন্য আনাতক উতযয
ডাতন Parameters এ চিক কযতে তফ োতর চনতচয ভে থভন্যয আতফ

এখাতন দুতিাতেই Yes এ চিক কতয Save এ চিক কযতে তফ। োতর যফেতীতে আচন আনায াইতি চক চক
চকওোতডত াচত কযা তেতছ োয োচরকা থিখতে াতফন।
Web Links: আনায াইতি ওতেফ চরংক অযাড কযায জন্য এয ফযফায। আচন চফচবন্ন কযািাগচযতে ওতেফচরংক
যাখতে াতযন। আাকচয কযািাগচয ও চফচবন্ন চরংক অযাড কযতে াযতফন।
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৫.জুমার ৫ম লমনুকে  Extentions ।
এই থভন্যতে আতছ ৫ চি াফতভন্য।

ক.Install/Uninstall –এই থভন্য ফযফায কতয Module,Template install ও uninstall কযা মাে ।
খ.Module Manager.
গ.Plugin Manager.
ঘ.Template Manager.
ঙ.Language Manager.
এই থভন্যগুতরা ফযফায কতয Module Plugin Template Language এই গুতরা চনেন্ত্রন কযা মাে ।চকবাফ কযা মাে
এগুতরা ূতফত আতরাচনা কযা তেতছ ।আনাযা থিখতরই ফুঝতফন ।


এব্ার আমরা এিকে Template ,Template Manager এর মাধ্যছম
কির্াছব্ Install িরা যায় লেেব্।

আচভ একচি template download কযচছ,থিখুন এিা zip অফস্থাে আতছ ।
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আভযা Template Manager চগতে থিখতে াযফ চক চক Template ফেতভাতন Install কযা আতছ ।

থিখা মাতচ্ছ থম আভাতিয ৩চি Template install কযা আতছ এফং Default চাতফ ৩নং Template চি আতছ

এফায আচন http://localhost/pskpartha/ চরংকচি ব্রাউজ কতয থিখতে াতযন ।
এখন থিখফ চকবাতফ Template চযফেতন কযা মাে ।ভতন করুন আভযা ২নং Template চি থি কযতে চাচচ্ছ োই
আনাতক চনতনয ভে কাজ কযতে তফ ।
১.িেতভ Template এয থযচডও ফািনচিতে চিক করুন তয
২.Template Manager এয ডানাত উতযয Default ফািন এ চিক করুন ।
োযয থিখতফন star
ফািনচি ২নং Template এ থিখাতচ্ছ অেতা star
াত আতছ ,থই Template চি ফেতভাতন আতছ ।
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ফািনচি থম Template এয

এফায ব্রাউজাযচি refresh কতয থিখুন কতয থিখুন Template চি ফিতর থগতছ ।

এফায আভযা Template install কযফ ।এজন্য আনায াইতিয অযাডচভচনতেন যাতনতরয Extension>
Install/Uninstall এ মান। চনতচয ভে থজ আতফ ।
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োযয এখানকায
Upload Package File: এখানকায Browse এ চিক কতয আনায ডাউনতরাড কৃে Template চিয চজ পাইরচি
থিচখতে চিন োযয ইনের এ চিক করুন।
Install from Directory: আচন চাইতর আনায থাচেং াবতাতয এপচিচ চিতে চজ পাইরচি আতরাড কতযও
ইনের কযতে াতযন। এতক্ষতত্র চজ পাইরচিয থরাতকন এখাতন চিতে তফ।
Install from URL: আচন যাচয ডাউনতরাড চরংকচি এখাতন ফচতে যাচয ইনের কযতে াতযন।
োযয Upload Files & Install

এ চিক করুন ।
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এখন Template Manager এ চগতে থিখতফন নেুন install কযা Template  থভাি ৪ চি Template থিখাতচ্ছ ।

এফায Template Maneger থেতক আভযায িরতোজনীে Template এয উয চিক কযতর Template ম্পতকত
চফস্তাচযে থিখতে াযফ ।
এখন Template চি আচন Customize কতয আনায Website এয জন্য দেচয কযতে াযতফন ।
এই Template গুতরায ফ পাইর আচন xampp এয htdocs থবেয templates থপাল্ডায এ াতফন ।
এখান থেতক আচন আনায িতোজনীে থিভতপ্লিচিয থপাল্ডায এ িতফ কতয থাততকাড, Background,Template এ
ফযফহ্রে চফচবন্ন ছচফ ইেযাচি Edit কযতে াযতফন ।
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 এেন আমরা লেেব্ কির্াছব্ এিকে Article লি আমরা আমাছের Website এ
প্রিাকলর্ িরছর্ প্াকর ।
১.িেতভ Control Panel থেতক Section Manager এ চিক কতয Section Manager এয Page এ মাফ ।চনতচয ভে
থজ আতফ ।

আভযা এখাতন থম Section আতছ এগুতরা Edit কযতে াচয অেফা নেুন একচি দেচয কযতে াচয । এযজন্য আভযা
Section Manager এয Page এয ডানাতয উতযয িুরগুতরা ফযফায কযফ ।

এফায আভযা একচি নেুন Section দেচয ।এজন্য New
।এতে চনতনয ভে চরখুন ।

ফািনচিতে চিক করুন ।।চনতচয ভে থজ আতফ
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।োযয Apply ফািন এ চিক করুন এফং Save করুন।তিখতফন Section এ আভাতিয নেুন P নাতভয Section চি
থমাগ তেতছ ।

46

Section এয য এফায Category Manager এ চগতে Category দেচয কযফ ।এজন্য আতগয ভে New
ফািনচিতে চিক করুন ।চনতচয ভে থজ আতফ ।এতে চনতনয ভে চরখুন ।
এখাতন Section এ আভাতিয দেচয কযা P , Section চি থিচখতে চিতে তফ ।োযয Save কযফ ।
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Save কযায য থিখফ থম About PSK Category চি Category থে থমাগ তেতছ ।
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এফায Content দেচয কযফ ।।এজন্য আতগয ভে Control Panel থেতক Add A NewArticle এ চিক ।োযয New
ফািনচিতে চিক করুন ।চনতচয ভে থজ আতফ ।এতে চনতনয ভে চরখুন ।

এখাতন Section অংত আভতিয দেচয কযা Section P এফং Category অংত About PSK চতরক্ট কতয চিতে তফ
।থখোর করুন আভযা এই Article চি Front Page এ Publish কযচছ ।এফায Save করুন ।এখন
http://localhost/pskpartha/ চি refresh কতয থিখুন Article চি থিখাতচ্ছ ।
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ফকবায়ফ এক্সয়টনন ইনস্টর কযশফন ও কনফপগায কযয়ে ায়যন:

আরভ আনায়দয Mod Html নাভক একটা এক্সয়টনন এয ফযফায চদখাফ । আরন এক্সয়টননরট িাউনয়রাি
কয়য,চটভয়েট ইনস্টর এয ভত Extensino > Install/Uninstall এ রগয়য় ব্রাউজ কয়য Upload file & Install ফাটন এ
রিক করুন ।

তাযয আরন Extensino >Module Manager এ চগয়রই আরন ইনস্টরকৃত Module/Extension রট চদখয়ত
াযয়ফন
।

র য়ত্র চদখুন, Extension রট চদখায়ে।
এফায ভরিউররটয়ত রিক কয়য এয কয়ডরার যায়নর এ ঢুকয়ত াযয়ফন।
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চদখুন ভরিউররটয Details চদখায়ে । এটা ফাভ অাংয়য র ত্র
Title: এখায়ন আরন ভরিউররটয নাভ Rename কযয়ত াযয়ফন ।
Show Title: টাইয়টর চদখায়ফ নারক চদখায়ফ না ,এখায়ন আরন রয়রক্ট কয়য রদয়ত াযয়ফন ।
Enabled: ভরিউররট Enable কযয়রই একভাত্র আনায ওয়য়ফাইট এ চদখাফ ।
Position: ভরিউররট আরনও চয়ফাইট এয চকান রজন এ চদখায়ত ান,রয়রক্ট কয়য রদয়ত াযয়ফন ।
Order: চকান Order এ ।
Access Level: কাযা এই ভরিউররট চদখয়ত াযয়ফ ও একয় কযয়ত াযয়ফ ।
Menus Assignment: চকান চকান Menu চত এরট চদখায়ফ।
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এই রের ভরিউররটয ফাভাইট কনরপগায়যন এয রফফযন ।

িান অাংয়য র ত্র
এই html অাংয় আরন আনায িয়য়াজনীয় চকাি যাখয়ত াযয়ফন এফাং যফতসী াইয়ট আউটুট চদখায়ফ । আরন এই
ভরিউর ফযফায কয়য facebook like page,like button,fb connect,twitter connect,google
adsense,Advertisement ইতযারদ আনায াইট এ চমাগ কযয়ত াযয়ফন ।
এবায়ফ আরন রফরবন্ন ভরিউর আনায াইয়ট চমাগ কযয়ত াযয়ফন এফাং এয কয়ডরায যায়নর এ রগয়য় কনরপগায কযয়ত
াযয়ফন ।
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 াইয়ট Favicon শমাগ কযা:

অয়নকই াইয়ট Favicon চমাগ কযয়ত ায়যন নাই । ফযাাযরট খুফই জ । আরন চম াইয়ট চমাগ কযয়ত ান,চই াইট
এয চটভয়েট এয <head> এয চবতয এই চকাি গুয়রা ররখুন
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="www.tinypic.com/pskpartha.gif" />
আডিাযরাইন চদয়া ররাংকরট য়ে আনায favicon রট চকাথায় আয়ে তায ররাংক । Google এ া স রদয়র অয়নকগুয়রা াইট
ায়ফন ,চমখায়ন আনায image রট য়জই favicon এয জন্য .ico অথফা .gif এ রুান্তরযত কযা মায় ।
রনয়ভ: আরভ জুভরায় রকবায়ফ কযয়ফন তা চদখারে ..
আরন আনায জুভরাাইট এয অযািরভরনয়েরটব যায়নর এ মায়ফন । তাযয
Extensions > Template Manager > আনায চটভয়েট রট রয়রক্ট করুন > Edit > Edit html

তাযয চব কয়য ব্রাউজায এ ব্রাউজ কয়য চদখুন ।
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 জুভরায ফনযাত্তা:
িথয়ভই আরন আনায াইটরট চারস্টাং এয জন্য মায়দয কাে চথয়ক চারস্টাং রকনয়ফন তায়দয ম্পয়কস চজয়ন রনয়ফন ।
ওয়ন চাস পটওয়যায়যয ভস্যা র এয ফাগগুয়রা ওয়ন ! অথযাৎ চম চকউ এয ফাগগুয়রা ম্পয়কস চজয়ন আনায ক্ষরত
কযয়ত ায়য। চয়ক্ষয়ত্র একভাত্র উায় নতুন াংস্কযণ আায ায়থ ায়থ পটওয়যাযরট আয়েি কয়য চপরা এফাং
এক্সয়টনন গুয়রা চজয়ন রৄয়ন ফযাায কযা ও ায়থ আয়িট কযা ।
ইদারনাং চদখরে ররকউরযরট এয জন্যও অয়নক গুয়রা এক্সয়টনন াওয়া মায় । আভায ভয়ত এগুয়রা ফযফায না কযাই বার
। রনয়জয দযজা খুরা থাকয়র অন্যজয়ন কতক্ষন রনযাত্তা রদয়ফ ?
আয়গ রনয়জয দযজা রিক কযা উর ত ।
আনায অযািরভন াওয়ািস রক্তারী করুন - নূন্যতভ ৮ রিরজয়টয ওয়া উর ত। াওয়ায়িস আায ও চরায়াযয়ক,
নুয়ভরযকার রিরজট এফাং রকেু রবর (চমভন @ # $ % _) থাকয়র বায়রা য় । মতগুয়রা পর হ্যারকাং য় , তায
চফরযবাগই য় দূফসর ায়ায়ািস এয কাযয়ণ। রফয়ল কয়য ইদারনাং ফাাংরায়দ এ মতগুয়রা াইট হ্যাক য়য়য়ে,এগুয়রা
চফরয বাগই এযই ইউজায চনইভ রের ‘এিরভন’ ও াওয়ািস ১২৩৪৫৬ অথফা ‘এিরভন’ । আনায FTP এফাং SSH
াওয়ািস-ও একইবায়ফ রক্তারী করুন।
াবসায়য রকেু রযফতসন .htaccess file রট একরট রিরেরফউয়টি কনরপগায়যন ,অয়নক ভয় htaccess.txt পযয়ভট এ্ পাইররট
থায়ক এয়ক Rename কয়য .htaccess এ রনয়য় আসুন ।
php. Ini পাইররটয়ত রনয়নাক্ত রযফতসন আনুন ফগুয়রা পাাংন ফি কয়য রদন ।
register_globals = off (or =0)
allow_url_fopen = off
define( 'RG_EMULATION', 0 )
safe_mode
allow_url_fopen
allow_url_include

আনায জুভরা াইট এয িাটায়ফজ এয রিরক্স jos_ নাভরট অন্য চময়কান নায়ভ (চমভন- psk_)রযফতসন করুন । কযায
ায়থ ায়থ আনায configuration.php চতও var
$dbprefix = 'jos_'; রযফতসন কযয়ত বুরয়ফন না ।
ইো কযয়র আনায configuration.php পাইররট রুরকয়য়ও যাখয়ত ায়যন । আয কখনও িাটায়ফজ এয নাভ আনায
চিায়ভইন নায়ভয ায়থ রভর চযয়খ যাখয়ফন না ।
স্বাবারফক বায়ফ জুভরায রনজস্ব োরগন ফা কয়ম্পায়নডটগুয়রা ময়থস্ট রনযাদ ফা ররকউযি মরদ আরন চযগুরায আয়িট
কয়যন। ভস্যা য় থািস ারটস োরগন ফযফায কযয়ত রগয়য়। মথা ম্ভফ জুভরায এক্সয়টনন রিয়যক্টযী চথয়ক োরগন
িাউনয়রাি করুন এফাং ইউজায রযরবউ চথয়ক ফযফায করুন।
http://extensions.joomla.org
জুভরায রনযাত্তা রনয়য় আযও রফস্তারযত জানয়ত াইয়র Joomla Web Security! নায়ভ একটা ফই আয়ে এটা ইডটাযয়নট
চথয়ক িাউনয়রাি কযয়ত ায়যন ।
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 জুভরায়ে ফাংরা ইনস্টর :
জুভরায়ত রিপল্টবায়ফ ইাংয়যরজ থায়ক। আরন াইয়র জুভরায়ক ফাাংরায়তও রূ রদয়ত ায়যন। আভযা আভযা আয়গ
ইাংয়যরজয়ত কয়যরে,এফায ফাাংরায় রকবায়ফ কযয়ত য় চদখফ । মাযা ফাাংরায় ওয়য়ফ াইট কযয়ত ান ,তায়দয জন্য গুরুত্বূনস
।
ফাাংরা ইনষ্টর চদওয়া িধানত রৃই িকায।
১| অযািরভন যায়নয়র ফাাংরা ইনষ্টর
২| ভূর াইয়ট ফাাংরা ইনষ্টর
১| অযািরভন যায়নয়র ফাাংরা ইনষ্টরঃ অযািরভন যায়নয়র ইাংয়যরজয ফদয়র ফাাংরা ফযফায কযয়ত াইয়র ইনষ্টর কযয়ত
ায়যন। তয়ফ এরটয়ত ভূর াইয়ট চকান রযফতসন য়ফ না।
িাউনয়রািঃ রনয়নয ররাংক চথয়ক অযািরভন যায়নয়রয জন্য ফাাংরা রযাঙ্গুয়য়জ যাক িাউনয়রাি করুন।
http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/9141/34038/bn-BD_admin_1.5.8.zip
ফযফায রফরধঃ িাউনয়রািকৃত রজ পাইররট এক্সরাক্ট করুন। চবতয়য রৃরট চপাল্ডায ও index.html নায়ভ একরট পাইর
ায়ফন। তাযয আনায াইট এয /htdocs/administrator/language চরায়কয়ন মান। তাযয চখায়ন চবতয়যয
রৃরট চপাল্ডায ও index.html পাইর রদয়য় ফতসভান পাইরয়ক Replace করুন। তাযয আয়রাি চল য়য় চগয়র আনায
াইয়টয অযািরভন যায়নয়রয Extensions>Language Manager এ মান। তায়র রনয় য ভত চদখয়ত ায়ফন ।

এফায Bangla রয়রক্ট কয়য Default এ রিক করুন ।
তাযয আনায াইটরট ব্রাউজ কয়য চদখুন ফরকেু ফাাংরায় চদখায়ে এফাং ফাাংরায় াইট কযায ভয় অফশ্যই আনায
আরটসকরগুয়রা ইউরনয়কাি এ ররখয়ফন ।
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 ওয়য়ফ াবভায এ তেফযকৃে াইট আয়রাড:
ততরযকৃত াইট আয়রাি এয জন্য আনায Cpanel ফযফায়যয জ্ঞান থাকা দযকায । কাযও কাে চথয়ক চাস্ট রকনয়র
Cpanelাওয়া মায় । রনয়ন আনায়ক একরট Cpanelচদখারে। চরাকার াবসায এয

ভত এখায়নও phpmyadmin যয়য়য়ে । মা রদয়য় এখায়নও আরন িাটায়ফজ ততরয কযয়ত াযয়ফন ।
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এখন আভযা মসায়ক্রয়ভ কাজগুয়রা রকবায়ফ কযা মায় চদখফ.

১.

িথয়ভ আরন আনায চরাকার াবসায এ রগয়য় িাটায়ফজরট

২. তাযয ওয়য়ফ াবসায এ

করুন।

রদয়য় িাটায়ফজ এয নাভ ততরয করুন । এফাং িাটায়ফজরট Import

করুন ।

৩. যফতসীয়ত

এ রগয়য় িাটায়ফজ ইউজায চনইভ এফাং াওয়ািস ততরয করুন । তাযয ততরযকৃত

ইউজায চনইভ এফাং াওমািস আনায িাটয়ফজ ও কনরপগায়যন (Configuration.php)এ আয়িট করুন । িাটায়ফজ
Import কযায আয়গ এই কাজরট কযয়র বার য় । এফায চদখফ রকবায়ফ ওয়মফাইট রট আয়রাি কযা মায় ।
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৪.

এফায ওয়মফাইট আয়রাি কযায জন্য আনায়ক Cpane এয

চপাল্ডায এ ঢুকয়রই আরন চদখয়ত াযয়ফন
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এ চময়ত য়ফ । এই

এই েরফয ভত একরট চইজ । এই চইজ এয Public_html এয চবতয আভযা আভায়দয ওয়য়ফাইট এয ফ পাইর যাখফ

। এফায আরন htdocs এয চবতয যাখা আনায rename

কযা পাইর এ ঢুয়ক ভাকস কচয ফ পাইর

Public_html এয চবতয আয়রাি করুন । তখন মরদ চকানরকেু Replace কযয়ত ান রকনা রজয়জ্ঞ কয়য ,তাইয়র
Replace কযয়ফন ।
তাযয িাটায়ফজ  ফরকেু রিকভত থাকয়র আনায াইরট ব্রাউজায এ ব্রাউজ কযয়রই চদখয়ত াযচফন ।

59

উাংায
এই ফছর জুভরা ম্পয়কভ এফায়যয আয়রািনা,আা কফয আনায়েয বার শরয়গয়ছ ।যফেভী আশরািনায় আযও ফক ফক ফফলয়
ংয়মাজন কযয়র আনায়েয বার য়ফ ো জাফনয়য় আভায়ক শভইর কযয়ে ায়যন ।

রনয়ন রফয়ল াংয়মাজন চদখুন
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জুভরা শডয়বরাযয়েয জনয - জুভরযান্সাভ - জাকাফযয়া শিৌধুযী
ফযিারক,ওয়য়ফক্রাপট ফাংরায়ে

ফতসভান ভয়য় জুভরা য়ে ওয়য়ফ চিয়বরাযয়দয ভয়ধয একরট আয়রার ত রফলয়। এরট রদয়য় একরদয়ক চমভন খুফ য়জই
ওয়য়ফাইট ততরয কযা মায়, অন্য রদয়ক জুভরা য়ত ায়য রিরযান্সাযয়দয আয়য়য িধান উৎ। িায় কর রিরযারন্সাং
াইয়টই জুভরায কাজ াওয়া মায়। তয়ফ রৄধুভাত্র জুভরা চিয়বরাযয়দয জন্য ম্পূণস একরট রিরযারন্সাং চাটসার য়ে
জুভরযান্সাস। এই য়ফস জুভরযান্সাস াইয়টয রফরবন্ন রপ ায রনয়য় আয়রা না কযা র।
জুভরা রযর রত:
জুভরা (Joomla) য়ে একরট Content Management System ফা CMS মা রদয়য় অনায়ায় চময়কান ধযয়নয
ওয়য়ফাইট, চকান ধযয়নয চিাোরভাং ফা চটকরনকযার জ্ঞান োড়াই ততরয কযা ম্ভফ। জ ইডটাযয়প এফাং রনয়জয ইয়েভত
এরটয়ক রযফতসন কয়য চনফায ক্ষভতা জুভরায়ক একরট রক্তারী ওয়য়ফাইট ততরযয পটওয়যায়য রযণত কয়যয়ে।
য়ফসারয জুভরা একরট উন্মুক্তয়াস পটওয়যায মা জুভরায ওয়য়ফাইট চথয়ক রফনাভূয়রয াংে কযা মায়। জুভরায াইয়টয
রিকানা য়ে - www.joomla.org । জুভরা PHP এফাং MySQL রদয়য় ততরয কযা য়য়য়ে। তাই জুভরা ইন্সটর কযয়ত
িথয়ভ করম্পউটায়য এার ওয়য়ফ াবসায ইন্সটর কয়য রনয়ত য়ফ।
জুভরা রদয়য় িরতরনয়ত অাংখয ওয়য়ফাইট ততরয য়ে, মায ভয়ধয উয়েখয়মাগয য়ে কয়সায়যট ওয়য়ফাইট ফা চাটসার
কয়সায়যট ইডরায়নট এফাং এক্ট্রায়নট
অনরাইন ভযাগারজন, াংফাদত্র এফাং রফরবন্ন ধযয়নয িকানা
ই-কভাস াইট এফাং অনরাইন রযজায়বসন
যকাযী রফরবন্ন াইট
ভাঝারয ও ক্ষুদ্র ফযফায জন্য ওয়য়ফাইট
অরাবজনক এফাং রফরবন্ন াংস্থায ওয়য়ফাইট
করভউরনরট রনবসয চাটসার
রফরবন্ন রক্ষািরতষ্ঠায়নয ওয়য়ফাইট
ফযরক্তগত ফা ারযফারযক চাভয়ইজ
জুভরযান্সাস াইট রযর রত:
জুভরা রদয়য় ওয়য়ফাইট ততরয কয়য মাযা অনরাইয়ন আয়কযয়ত আেী, তায়দয জন্য ভৎকায একরট রিরযান্স আউটয়ারসাং
াইট য়ে - জুভরযান্সাস। াইটরটয রিকানা য়ে - www.joomlancers.com । িরতরদন াইটরটয়ত িায় ১২৫ চথয়ক
১৫০ রট িয়জক্ট াওয়া মায়। াইয়ট এ মসন্ত িায় ১০ াজায ফায়ায ফা িায়য়ডট এফাং িায় ৭ াজায জুভরা রিরযান্সায
চিয়বরায চযরজয়েন কয়যয়ে। এই াইয়ট করভন রয়য়ফ িরতরট িয়জয়ক্টয ২০% অথস চকািাযয়ক রযয়াধ কযয়ত য় ।
াইয়টয চগাল্ড চভবাযয়দযয়ক চকান রপ রযয়াধ কযয়ত য় না। একজনাধাযণ ফযফাযকাযী ভায় ১৫ রট রফি কযয়ত
াযয়ফ, অন্যরদয়ক একজনচগাল্ড চভবায ভায় ১৫০ রট রফি কযয়ত ায়য। চগাল্ড চভবায য়ত য়র িরত ভায় ৩০ িরায কয়য
রযয়াধ কযয়ত য় । তয়ফ ৯৫ িরায রদয়য় একফেয়যয জন্য চগাল্ড চভবায ওয়া মায়। াইরটয়ত চযরজয়েন কযায জন্য
চকান রপ রদয়ত য় না, উযন্তু চযরজয়েন কযায য িয়তযক রিরযান্সাযয়ক ২ িরায চফানা িদান কযা য় ।
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জুভরযান্সাস চমবায়ফ কাজ কয়য:
জুভরযান্সাস াইটরট অন্যান্য াধাযণ রিরযারন্সাং াইয়টয ভতই কাজ কয়য –
১) িথয়ভ ফায়ায/িায়য়ডট একরট নতুন িয়জক্ট চাষ্ট কয়য।
২) রিরযান্সাযা ওই িয়জয়ক্ট রফি ফা আয়ফদন কয়য।
৩) তায়দয ভধয চথয়ক ফায়ায একজনরিরযান্সাযয়ক রনফসার ত কয়য।
৪) এযয ফায়ায াইরটয Escrow একাউয়ডট িয়জয়ক্টয ম্পূণস টাকা জভা যায়খ, মা কাজ ম্পন্ন ফায য রিরযান্সাযয়ক
টাকা াফায রনশ্চয়তা িদান কয়য।
৫) রিরযান্সায তায কাজ রৄরু কয়য এফাং ম্পন্ন ফায য ফায়ায়যয কায়ে ারিয়য় চদয়।
৬) িয়জক্ট রিকবায়ফ ম্পন্ন য়র ফায়ায কাজরট েণ কয়য এফাং রযয়য়ল Escrow চথয়ক টাকা রিরযান্সায়যয একাউয়ডট
য়র আয়।
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িয়জয়ক্টয িকাযয়বদ:
াইরটয়ত Joomla োড়াও Drupal, osCommerce, Wordpress এয অল্প াংখযক কাজ াওয়া মায়। াইয়টয িথভ
ৃষ্ঠায় ফসয়ল িয়জক্টগুয়রা িদসন কযা য়। একরট িয়জয়ক্ট ফায়ায তায ারদা অনুমায়ী রফরবন্ন ধযয়নয তফরষ্টয চমাগ কযয়ত
ায়য। তফরষ্টযগুয়রা য়ে 









Featured Project: এই ধযয়নয িয়জয়ক্ট একজনরিরযান্সায তায ফযরক্তগত তথয চমভন ইয়ভইর রিকানা,
ইন্সডটযাডট ভযায়ঞ্জায আইরি, চপান নাবায ইতযারদ ফায়াযয়ক িদান কযয়ত ায়য। পয়র ফায়ায িয়য়াজয়ন
রিরযান্সাযয়দয ায়থ যারয চমাগায়মাগ কযয়ত াযয়ফ।
Gold Member Project: রৄধুভাত্র চগাল্ড চভবাযযা এই ধযয়নয িয়জয়ক্ট রফি কযয়ত ায়য।
Sponsored Project: এই ধযয়নয িয়জয়ক্ট ফায়ায রনয়জয ফযরক্তগত চমাগায়মায়গয তথয িদান কযয়ত ায়য।
Hide Bidding Project: এই ধযয়নয িয়জয়ক্ট একজনরিরযান্সায়যয রফয়িয ভূরয অন্যযা চদখয়ত ায় না।
Nonpublic Project: এই ধযয়নয িয়জক্টগুয়রায়ক া স ইরঞ্জয়নয স্পাইিায চথয়ক রুরকয়য় যাখা য় এফাং রৄধুভাত্র
রগইন কযায য িথভ ৃষ্ঠায় চদখা মায়।
Private Project: এই ধযয়নয িয়জয়ক্ট চকফরভাত্র আভরিত রিরযান্সাযাই রফি কযয়ত ায়য।
Location Project: ফায়ায়যয রিক কয়য চদয়া চদয়য রিরযান্সাযযাই এই ধযয়নয িয়জয়ক্ট রফি কযয়ত ায়য।
Urgent Project: এই ধযয়নয িয়জয়ক্ট রফি কযায ভয়ীভা য়ে ৩ রদন।

একরট িয়জয়ক্ট রফি কযায দ্ধরত:
এই াইয়ট উন্মুক্ত দ্ধরতয়ত রফি কযয়ত য়। অথসাৎ একজনরিরযান্সায়যয রফয়ি উয়েরখত ভূরয, ভয় এফাং ভন্তফয
চম চকউ চদখয়ত ায়। তয়ফ ফায়ায ইয়ে কযয়র তথযগুয়রা চগান যাখয়ত ায়য। রফি উন্মুক্ত থাকয়রও PM ফা
িাইয়বট ভযায়জ অয়নয ভাধযয়ভ ফায়ায়যয ায়থ একান্তবাচফ চমাগায়মাগ কযা মায়। রফি কযায জন্য িথয়ভ
াইয়ট চযরজয়েন এফাং রগইন কয়য রনয়ত য়ফ। একরট িয়জক্ট ৃষ্ঠায রনয় য অাংয় রফি কযায পযভ াওয়া মায়
মায়ত আনায রফয়িয ভূরয, িয়জক্ট ম্পন্ন ওয়ায ম্ভাফয ভয়, রনয়জয ম্পয়কস ফণসনা, ফায়ায়যয ায়থ একান্তবায়ফ
চমাগায়মাগ কযায জন্য PM ইতযারদ তথয রদয়ত য়।

অথস উয়ত্তারয়নয উায়ভূ:
জুভরযান্সাস াইট চথয়ক রতনরট দ্ধরতয়ত অথস উয়ত্তারন কযা মায়। িথভ দ্ধরত য়ে Paypal - মা আভায়দয
চদয় ায়াটস কয়য না। রিতীয় দ্ধরত য়ে MoneyBookers - এরট রদয়য় অথস উয়ত্তারন কযয়ত জুভরযান্সাস
াইটয়ক ১ িরায াজস রদয়ত য়। যফতসীয়ত www.MoneyBookers.com াইট চথয়ক আয়যকরট রনরদসষ্ট
রযভাণ রপ রদয়য় আনায ভাস্টািস কািস ফা ফযাাংয়ক টাকা স্থানান্তয কযয়ত াযয়ফন। তৃতীয় দ্ধরত য়ে Wire
Transfer - মা রদয়য় যারয আনায ফযাাংক একাউয়ডট টাকা রনয়য় আয়ত াযয়ফন। এয জন্য খয ড়য়ফ ৩৫
িরায।
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পরিশেশে:
জুভরা রদয়য় চকান যকভ চিাোরভাং োড়াই ওয়য়ফাইট ততরয কযা ম্ভফ য়রও নতুন চকান ভরিউর ফা রপ ায
ততরয কযয়ত অফশ্যই আনায়ক চিাোরভাং জানয়ত য়ফ। জুভরযান্সাস াইয়ট জুভরা চটা কযা চথয়ক রৄরু
কয়য, চটম্পয়রট রিজাইন কযা, ভরিউর/ োগইন ততরয কযা, চকাি রযফতসন কযা, অন্য একরট
ওয়য়ফাইটয়ক চিান কযা, জুভরায কনরপগায়যন রযফতসন কযা ইতযারদ কাজ াওয়া মায়। অথসাৎ জুভরায
চিাোভায, রিজাইনায, ওয়য়ফভাস্টায - ফায জন্যই জুভরযান্সাস য়ত ায়য আদস অনরাইন রিরযারন্সাং
ভায়কসটয়ে।
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