IDMT িরডার িনেদিশকা
এ েয়ড

IDMT িরডার
IDMT িরডার IDMT বই েলা া
ভােব পড়ার জন তির। িত
সােথ সােথ স েলা বুঝার জন উপকারী।

বইেত রেয়েছ অসংখ সহেযাগী মাধ ম যা পড়ার

ডাউনেলাড ও ই টল করা

IDMT অ া েয়ড এপ

ডাউনেলাড করা যােব এই ওেয়বসাইট থেক:

http://idmt.ebmeb.gov.bd
ডাউনেলাড শষ হেল এ
মেমারী কাড/ ফান মেমারীর “Downloads” ফা াের থাকেব। সখান থেক APK
ফাইল র ওপর ি ক কের এ ই টল করেত হেব। ই টল করার পর এপ চালু করেল িনেচর ছিবর মত দখা যােব।
এখােন উপেরর বার েত আইকন েলা িক িনেদশ কের তা িনেচ দয়া হল:

IDMT ত নতু ন বই লাড করা।
সাভার থেক নতু ন বই ডাউনেলাড করা।
সাভােরর সােথ বুকমাক, হাইলাইট, নাট ইত ািদ Sync করা।

IDMT ত বই লাড করা
সাভার থেক নতু ন বই ডাউনেলাড করার আইকন েত (
) ি ক কের সাভার থেক বই ডাউনেলাড করা যােব।
সাভার থেক এভােব ডাউনেলাড করা বই সয়ংি য়ভােব IDMT ত লাড হেব। এছাড়া অন উপােয় সং হ করা বই
IDMT িরডাের লাড করার জন নতু ন বই লাড করার আইকন েত (
এ েলা দখােনা হেলা:

) ি ক করেত হেব। িনেচ ছিবর মাধ েম

থম িচ েত দখােনা হেয়েছ
আইকেন ি ক কের বই ডাউনেলাড করার িচ । ি তীয় িচে দখােনা হেয়েছ
আইকেন ি ক কের ফােনর মেমারী থেক বই লাড করার িচ । বই লাড করার পর তৃ তীয় িচে র মত বই বইেয়র
তািলকায় চেল আসেব। এখােন বইেয়র উপর ি ক করেল বই IDMT িরডাের পড়ার জন খুলেব।

IDMT িরডাের বই পড়া
িনেচর িচে বই খালা অব ায় িরডােরর িচ

দখােনা হেলা এবং কান বাটন িক কাজ কের তা দখােনা হেলা।

বইেয়র কান পৃ ােক বুকমাক কের রাখা।
িরডােরর িবিভ

স ংস, যমন: ফ

সাইজ বড়/ ছাট করা, িথম বদলােনা, ফু লি ন পিরবতন করা ইত ািদ।

বইেয়র সূিচপ , বুকমাক কের রাখা পৃ া েলার িল
যাওয়া যােব

ইত ািদ। এখান থেক সহেজ সূিচপে র যেকান অংেশ সহেজ

বইেয় কান িকছু খুেজ বর করা বা সাচ করা

IDMT বই েলার epub সং রণ েলােক “reflowable” বই-ও বলা যেত পাের। এর মােন হে বই েলার পাতার
সুিনিদ কান পৃ া ন র নই। য যে পড়া হেব তার ীন এবং বইেয়র ফ এর আকার অনুসাের পৃ া েলা পুন:
িনধািরত হয়।
বই পড়ার সময় বইেয়র মাঝামািঝ কান জায়গায় ি ক করেল কে াল েলা চেল যােব। যা া
ভােব বই পড়ার জন
উপকারী। আবার কে াল েলা দরকার হেল, আেগরমতই মাঝামািঝ কান জায়গায় ি ক করেল তা চেল আসেব।

িবেশষ সুিবধাবলী
িনেচ IDMT িরডােরর িবেশষসুিবধাবলী দয়া হেলা।

বুকমাক:
কান পৃ ায় বুকমাক বাটেন ি ক কের এই পাতা েক বুকমাক কের রাখা যােব। েয়াজন অনুসাের পের এই পাতা েত
আবার ত যেত ইনেড বাটেন ি ক কের বুকমাক িল থেক ঐ বুকমাক েক বাছাই করেত হেব।
হাইলাইট:
কান শে সামান দীঘ সময় স করেল এক
হাইলাইেটর সােথ নাট রাখা যােব।

পপ-আপ আসেব, যখান থেক শ

হাইলাইট এবং ঐি কভােব

হাইপারিলংক:
IDMT বই েলােত িবিভ রকম হাইপারিলংক রেয়েছ। এ েলা মূলত নীল রং িদেয় িচি ত। এর কারেভদ েলা হেলা:
● শ াথ
● আরবী িতলাওয়াত
● অিডও ব াক
● িভিডও
● এিনেমশন
● ছিব
এক

হাইপারিলংেকর সােথ উপেরর িমিডয়া েলার মেধ এক বা একািধক থাকেত পাের। িনেচ িকছু উদাহরণ দয়া হেলা।

থম িচে নীল রেঙর লখা িদেয় িবিভ হাইপারিলংক বুঝােনা হেয়েছ। যমন এখােন িতন নীল রেঙর লখা রেয়েছ।
থম ও তৃ তীয় হাইপারিলংেক রেয়েছ শ াথ, এবং ি তীয় হাইপারিলংেক রেয়েছ িতলাওয়াত। শ ােথর হাইপারিলংেক ি ক
করেল ি তীয় িচে র মত শে র অথ দখােনা হেব।

কান িতলাওয়াত বা অিডও হাইপারিলংেক ি ক করেল তা শানা যােব।
এছাড়া বইেয়র যেকান ছিবেত ি ক করেল ছিব
যােব। িনেচ এটা দখােনা হেলা:

আলাদাভােব খুেল যােব, সখােন ছিব েক জুম কের ভালমত দখা

IDMT িরডার ও বই েলােত অনুশীলনীর জন রেয়েছ িবেশষ ব ব া। অনুশীলনীর
সংর ন করা যােব এবং েয়াজেন তা ডাউনেলাড বা ইেমইল করা যােব।

েলার উ র িরডােরর ভতেরর

িনেচ থম িচে বইেয়র এক অনুশীলনী দখােনা হেলা দখােনা হেলা। কান ে ি ক করেল তা উ র দয়ার দয়ার
জন এক উইনেডা খুেল যােব। সখােন
র উ র িদেয় তা সংর ন বা Save করা যােব। এ ি তীয় িচে দখােনা
হেলা।

আেরক

উদাহরণ িহেসেব সৃজনশীল

ও তার উ র দয়ার ব ব া িনেচ দখােনা হেলা।

সকল
েলা উ র সংরি ত থাকেব। বইেয়র কান অধ ােয়র “
” লখার উপর ি ক করেল এসব
উ র
সহ এক উ র প দখােনা হেব। এ িনেচর থম িচে দখােনা হেলা। ফােন যিদ ি
করার সুিবধা থােক তাহেল
“PRINT” বাটেন ি ক কের উ রপ
ি
করা যােব। এ ি তীয় িচে দখােনা হেলা। ি
করা ছাড়াও “EMAIL”
বাটেন ি ক কের এ সরাসির ইেমইল করা যােব এবং “DOWNLOAD” বাটেন ি ক কের উ রপ
ডাউনেলাড করা
যােব। ডাউনেলাড করেল এ মেমারীর “Downloads” ফা াের সভ হেব।

সচরাচর িজ ািসত

াবলী:

.
?
উ র: Epub সং রেনর কান িনিদ পৃ া ন র থােক না। য যে পড়া হয় তার ীন ও বইেয়র ফে র আকার
অনুসাের পৃ া িনধািরত হয়। এক বই যখন এেকবাের থমবার িরডাের খালা হয়, তখন এই পৃ া ন র েলা িহসাব
করা হয়। এসময়টােত অন ান কাজ একটু ধীর হেত পাের। এটা ধু এক বই থমবার খালার সময় অথবা িরডােরর
ফে র আকার পিরবতন করার পর হেত পাের।

