ICT সফলয়ক ফহুর ঘসিত এফং জজ ভাধানজমাগয ভযাভু
ভযা-১: pc এয power সদজর কাজ কজযনা
ভাধানঃ সসয সম বফদ্যযসতক রাআন এয াজথ ংমুক্ত সখাজন সচক করুন > াওয়ায সি এ াওয়ায অজছ
সকনা সচক করুন > আউসএ এ াওয়ায সুআচ ন কযা অজছ সকনা সচক করুন> আউসএ জত সসয
াওয়ায কযাফর ভূ নাড়াচাড়া সদজয় সদখুন> এফায সস াওয়ায সুআচ চাুন।
ভযা-২: pc এয power সদজর ব্দ কজয
ভাধানঃ সস এয াওয়ায ন কযায জয স স, স স ... ফা সআআআআআআআআ সআআআআআআআ এআ
ধযজনয ব্দ কজয তাজর সতত্বয অআসসি সফবাজগ সমাগাজমাগ করুন।
ভযা-৩: আউসএ ব্দ কযজছ।
ভাধানঃ মসদ আউসএ জত ব্দ য় তাজর প্রথজভ সখয়ার কযজত জফ সম আজরসিসসি অজছ সকনা> মসদ
আজরসিসসি থাজক তাজর সদখজত জফ আউসএ এ আনসিজকিয রাআি রার জয় অজছ সকনা এআ রাআিসি
াধাযণত ফুজ থাজক> মসদ আনসিজকিয রাআি রার জয় থাজক তাজর বফদ্যযসতক রাআন জত আউসএ এয
াওয়ায কযাফরসি সচক নাড়াচাড়া সদজত জফ ফা সচক কযজত জফ সম বফদ্যযসতক রাআন এয সুআচ ন কযা অজছ
সকনা।
ভযা-৪: ভসনিজয ছসফ অজনা।
ভাধানঃ ভসনিজয ছসফ না অজর প্রথজভ ভসনিয এ াওয়ায অজ সকনা তা সচক কযজত জফ > াধাযণত ভসনিয
গুজরায াওয়ায ফািজন চা সদজর ফুজ ফা নীর ফাসত জ্বজর। মসদ এআ ধযজনয ফুজ ফা নীর ফাসত জ্বজর তাজর
ফুজজত জফ ভসনিজয াওয়ায অজছ > এযয ও ছসফ না অজর সচক কযজত জফ সস ন কযা অজছ সকনা >
মসদ সস ন কযা থাজক তাজর ভসনিয জত একসি কযাফর সফয জয় সসজত ংমুক্ত য় মা সবসজএ (

VGA)

কযাফর নাজভ সযসচত উক্ত কযাফর এয কাজনক্টযগুজরা বারবাজফ রাগাজত জফ > এছাড়া সসয সকচায অউিুি
সিক অজছ সকনা তা সচক কযায জন্য সকজফািস এয নাভরক (

Num Lock ) ফািন সচজ সদখা সমজত াজয সম

সকজফািস এয উক্ত ফািনসিয উজয ফুজ ফাসত জ্বজর সকনা> এযয ও মসদ ছসফ না অজ তাজর VGA cable সি
একিু নাড়াচাড়া সদজয় সদখুন।
ভযা-৫: সকজফািস কাজ কজযনা।
ভাধানঃ সকজফািস হ্াং জয় অজছ সকনা তা প্রথজভ সচক করুন > এ জন্য ওয়ািস ফা এজের এ কজয়কসি সক সচজ
সদখজত াজযন সম সকজফািস সিকভত কাজ কযজছ সকনা , িসকাি উায় র কযা রক ফা নাভ রক ফািনগুজরা
কজয়ক ফায সচজ সদখা সম ফািনগুজরায জন্য সনধসাসযত রাআি গুজরা জ্বজর সনজব সকনা> উজযাক্ত উায় ভূ
নুযণ কযায জয সস জত সকজফািস এয আউএসফ ফা সএিু সািসসি ুনযায় কাজনক্ট কজয সদখজত জফ >
কাজ না জর একফায সস সযস্টািস সদন।
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ভযা-৬: ভাউ কাজ কজযনা ।
ভাধানঃ সস এয আউএসফ ফা সএিু সািস এ রাগাজনা ভাউসি খুজর ুনযায় রাগান > মসদ কাজ না কজয
সস একফায সযস্টািস সদন।
ভযা-৭: আন্িাযজনি নাআ।
ভাধানঃ সসজত মসদ সদজখন আন্িাযজনি নাআ তাজর প্রথজভ সদখজফন সিস্কিজয সনজচ িানসদজক সনিওয়াকস
অআকনসিজত ক্র সচহ্ন/রুদ (!) সচহ্ন সদখায় সকনা। মসদ ক্র সচহ্ন সদখায় তজফ অনায সসয সনিওয়াকস
কযাফরসি ুনযায় রাগান এযয না জর সস সযস্টািস করুন। অয মসদ সনিওয়াকস অআকনসিজত রুদ (!) সচহ্ন
সদখায় তাজর সসসি একফায সযস্টািস করুন।
এছাড়া সমফ সসয াজথ অআস সিসরজপান অজছ সফ সসজত আন্িাযজনি না থাকজর অআস সিসরজপান এয
াজথ সস এয সনিওয়াকস কযাফরসি সিকভত রাগাজনা অজছ সকনা সচক করুন।
ভযা-৮: সন্রাআজব সকান িািা Show কজযনা।
ভাধানঃ মসদ অনায সনরাআজব িািা থাজক সকন্তু কসিউিাজয রাগাজনায য িািা show কজযনা থচ
সনরাআজবয সে ফযফায জে সদখায় তাজর সনজেয দ্ধসত নুযণ করুনঃঅনায সসসি মসদ Windows 7 এয জয় থাজক তাজর My Computer এ Double Click করুন > একসি
window ওজন জফ মায উজযয সদজক ফাভাজ organise button এ click করুন > এযয folder and
search option এ click করুন > Folder Option নাজভ একসি Window অজফ> Folder Option জত
View button এ click করুন > Hidden Files and Folders এ সগজয় Show Hidden files, folder
and drives এ click করুন > এয সনজচ Hide সদজয় শুরু সতনসি ন মসদ সিক ভাকস কযা থাজক তাজর সিক
উসিজয় সদন > Ok কজয সফয জয় অসুন > এযজয অনায সনরাআজব কর পাআর সদখজত াযজফন।
ভযা-৯: কসিউিায ন কযজর Blue Screen অজ।
ভাধানঃ কসিউিায ন ওয়ায ভয় Blue Screen অজর দ্রুত অআসসি সফবাজগ সমাগাজমাগ করুন।
ভযা-১০: কসিউিায সকছু ক্ষণ চরায জয Blue Screen সদসখজয় Restart য়।
ভাধানঃ এধযজনয ভযা জর প্রথজভ ভজন কযায সচষ্টা কযজফন ম্প্রসত সকান পিওয়যায ফা কসিউিাজয সকান
সকছু রাসগজয়জছন সকনা। আউসফজত সকান সিবাআ রাগাজনা থাকজর সযভুব করুন। সকান পিওয়যায আন্সির কজয
থাকজর অনআন্সির করুন। মসদ আন্িাযজনি ব্রাউজ কযায ভয় এআ ভযা য় তাজর ব্রাউজাযসি অজিি
করুন। এযয না জর ব্রাউজায অনআন্সির কজয নতু ন কজয আন্সির করুন।
ভযা-১১: কসিউিায ন কযায াজথ াজথ হ্াং জয় মাওয়া।
ভাধানঃ কসিউিায হ্াং জর একফায সযস্টািস সদন।
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ভযা-১২: কসিউিায সকেু ক্ষণ চরায জয হ্াং য়।
ভাধানঃ প্রথজভ কসিউিাযসি একফায সযস্টািস সদন। এধযজনয ভযা ুনযায় জর সকান পিওয়যাযসিজত কাজ
কযায ভয় ভযা জে তা সচসহ্নত করুন। ম্ভফ জর পিওয়যাযসি অনআন্সির কজয ুনযায় আন্সির করুন।
ভাধান না জর অআসসি সফবাজগ সমাগাজমাগ করুন।
ভযা-১৩: ভসনিয স্ক্রীন কাাকাস কজয।
ভাধানঃ ভসনিয জত সসজত সম VGA Cable (নীর যঙ এয কযাফর) ংমুক্ত তা একিু নাড়াচাড়া সদজয় সদখুন।
ভযা-১৪: ভসনিজয ছসফ অজনা।
ভাধানঃ ভসনিজয ছসফ না অজর প্রথজভ ভসনিয এয াওয়ায সচক করুন। মসদ ভসনিজয াওয়ায থাজক তাজর
অনায সকজফািস এয Num Lock ফািন সি চা সদজয় সদখুন ন/প য় সকনা মসদ য় তাজর ফুঝজফন
অনায সসয CPU সিক অজছ। এযজয ভসনিয এয VGA Cable সি একিু নাড়াচাড়া করুন ফা ুনযায়
রাগান।
ভযা-১৫: সপ্রন্িায কাজ কজযনা।
ভাধানঃ সপ্রন্িায কাজ না কযজর প্রথজভ সপ্রন্িায এয াওয়ায সচক করুন। এযজয সদখুন সপ্রন্িাযসিজত সকান ফািন
রার জয় অজছ সকনা মসদ থাজক তাজর সপ্রন্িাযসি একফায সযস্টািস সদন। সপ্রন্িাযসিজত সদখুন সকান সজ অিজক
অজছ সকনা তাজর খুফ াফধাজন সজসি সযভুব করুন সফস সজাযাজুসয না কজয সখয়ার যাখজত জফ সম সজজয
সকান ং সমন সছজয না মায়।
ভযা-১৬: সস জনক ধীয গসতয।
ভাধানঃ প্রথজভ ফুঝায সচষ্টা কযজফন সস অজগয সচজয় ধীয জয়জছ সকনা মসদ জয় থাজক তাজর সনজেয সদ্ধত
নুযণ করুনসসয সিস্ক সে সদখুন সফস ফযফহৃত জে সকনা। C Drive জত প্রজয়াজনীয় কর পাআর সিসরি করুন।
মসদ ম্প্রসত সকান পিওয়যায আন্সির কজয থাজকন মা আন্সির কযায য জতআ অনায সস ধীয গসতয জয়জছ
তা অনআন্সির করুন।

সফঃদ্রঃ উজযাসিসখত ভযায ভাধানভূ প্রাথসভকবাজফ ফযফাযকাযীয সুসফধায জন্য। এআফ ভাধানভূ
নুযণ কযায জযও ভযায ভাধান না জর ফা ন্য সমজকান ভযায জন্য অআসসি সফবাজগ সমাগাজমাগ
করুন।
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সম কর াফধানতা ফভয় নুযণ কযা প্রজয়াজনঃ
১। সসজত সনরাআব/এেিাযনার রাআব আতযাসদ কভ ফযফায কযা এফং ফযফাজযয ভয় ফযআ প্রথজভ স্কযান
কজয সনজত জফ।
২। না ফুজঝ ফা সপ্রযকজক না সচজন সকান আজভআর/এিাচজভন্ি ওজন কযা মাজফ না।
৩। সনয়সভত কর িািায এেিাযনার রাআজব/সিবাআজ ফযাকঅ সনজয় যাখজত জফ।
৪। আন্িাযজনি ফযফায কযায ভয় Tor browser, torrent site, সযসচত সকান াআি, ক্ষসতকয াআি আতযাসদ
ফযফায কযা সথজক দূজয থাকজত জফ।
৫। সযসচত/ যীসক্ষত সকান পিওয়যায ফা এসিজকন ফযফায কযা সথজক দূজয থাকজত জফ।
৬। াজযসিং সজস্টভ সিকভত কনসপগায কজয সনজত জফ, সজস্টভ সযজষ্টায জয়ন্ি বতসয কজয যাখজত জফ।
৭। ািসসিজস্ক প্রজয়াজনভত সিস্কজে পাকা যাখজত জফ।
৮। রাআজন্সি এসন্িবাআযা ফযফায কযজত জফ এফং সনয়সভত অজিি কযজত জফ।
৯। গুরুত্বূণস িািা/পাআর ভূজক প্রজিকজিি কজয যাখজত জফ।
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