
                                  উবুন িিপস এন হযাকসঃ

১।রাইি িিক কের োকান ছিবেক উবুনেে ওয়ালেপপার  বানানঃ  সাধারণে উবুনেে উইেনাজ এর মে ছিবেক এক 

িিেক ওয়ালেপপার বানােনার অপশন থােক না।আপিন এইিা এনাবল কের িনেে পােরন।পথেম সাইনািিেক যান।

োসখান োথেক “nautilus-wallpaper” সাচচ  করন।এরপর পযােকজিা ইনিল করেলই হেয় োেল।এবার লে আউি 

কের আবার লে ইন করন।এবার োকান ছিবর পােশ রাইি িিক করেলই নেুন একিি অপশন আসেব।

২।আপনার সবেচ শষ িাইপকৃে কমানগেলা োেখুন এবং পুনরায় বযবহার করনঃ   আপিন কমান পমেি িক িক কমান 

ইউজ কেরেছন ো জানেে হেল িাইপ করন “History”।এর ফেল আপনার োহাম োফালাের একিা নেুন িহেেন ফাইল 

ৈেরী হেব যার নাম হল “.bash_history” োযখােন ১০০০ কমান িলখা থাকেব।আপিন কমান লাইন োথেক “less” 

বযবহার কের একিা পাইিপং কের িেেে পােরন এই কমান দারাঃ “history|less” এখন িলস োথেক োকান কমান 

পুণরায় বযবহার করেে চাইেল আপিন একিা “!” এর পর কািিে কমান নামারিা িাইপ করেলই চেে।োযমন ৫৯১ 

নামার কমান চাইেল িলখুন “!591”। 

৩।িেিম ও িরেমবক এ িিজুয়ালাইেজশন োযাে করনঃ  আপিন যিে িেিম বা িরেমবক এ আকষচণীয় 

িিজুয়ালাইেজশন োযাে করেে চান োহেল সাইনযািিক োথেক “libvisual-0.4-plugins package” ইনিল কের 

িনন।এবার িেিম এ এিেি োপফােরন এ যান।।এবার িেসেে িযাব এ যান।এখন “— Type of visualization” 

োথেক িনেজর পছেেরিি িনবাচ চন করন। িরেমবক এর জনয িিউ িিজুয়ালাইেজশন এ যান এবং পছেেরিি িনবাচ চন—  

করন।

৪।এক িিক এ মিনিেরর োরজুেলশন োচঞ করনঃ  ধরন আপনার একিি লযাপিপ আেছ যা িেেয় আপিন িনয়িমে 

োপেজেেশন কেরন।োহেল আপনােক বারবার োরজুেলশন বেলােে হেব।উবুনেে উইেনাজ এর মে এই কাজিা সহেজ 

করা যােব যিে আপিন একিু কাজ কেরন।সাইনযািিক োথেক “ resapplet” ইনিল কেরন। এইবার এইিােক িেফল 

সািচ  করার জনয “System ! Preferences ! Sessions”  এ যান। এবার “Startup Program” োথেক 

“Add” এ িিক করন। কমান িফল এ িলখুন “resapplet”।লে আউি কের আবার লে ইন করন।এইবার োেখুন 



োনিওয়াকচ  মযােনজােরর পােশ একিি নেুন আইকন এেসেছ।বযস ,ওইখােন িিক কের আপনার পছেের োরজুেলশন োবেছ 

িনন।

৫।কিমউিােরর শিির বযবহােরর িেেক নজর রাখুনঃ  “gnome-power-statistics” চালু করন।এেে আপিন 

আপনার োমিশন বুি আপ হওয়া োথেক শর কের এখন পযনচ  আপনার কিমউিােরর শিিকয় সমেকচ  জানেে 

পারেবন(যিে আপনার হােচ ওয়যার এইিা সমথনচ  কের)।এইবার একিি োপাগাম চািলেয় োেখুন এইিা োকমন শিি কয় 

কের।

৬।কাসরচ  িিিিং থামানঃ  অেনেকর কােছই কাসরচ  এর িিিিং একিি িবরিিকর িবষয়।এইিা থামােনার জনয “gconf-

editor” ওেপন করন এবং “/desktop/gnome/interface” এ যান। এইবার “cursor_blink” োথেক িিক 

উিিেয় িেন। এখন শধুমাত ইেিালুশন ছাড়া আর সবাই িবিিং এিড়েয় চলেব। 

৭।আপনার উবুনর বুিচািচ  োেখুনঃ  আপনার িসেসেমর বুিচািচ  োেখেে হেল পথেম “bootchart” পযােকজিি ইনসল 

করন।এইবার “/var/log/bootchart/directory” োে যান। আপিন যিে কমান লাইন বযবহার করেে চান োহেল 

োইেরকিরর আেে “eog” িলখেে হেব। নিিলাস ইউজ করেল োবল িিক করেলই হল।েেব বযবহার করার পের এই 

িজিনষ িরমুি কের োফলাই িাল।এইিা িসেসেমর উপর পিাব োফেল।

৮।কমান লাইন এর মাধযেম ইেমজ িরসাইজ করনঃ  কমান লাইেনর মাধযেম ইেমজ িরসাইজ করেে হেল পথেম 

“imagemagick” নােমর পযােকজিি ইনসল করন।এইবার এই িােব কমান িেনঃ

“$ convert -resize 50% filename.bmp filename_small.bmp”

এর ফেল filename.bmp ফাইলিি ৫০% সংকুিচে হেব। বড় করেে হেল কমান হেব িনমরপঃ

“$ convert -resize 200% filename.bmp filename_larger.bmp”



বযাস হেয় োেল।

৯।ছিবর িবসািরে  েথয োেখুনঃ  আপিন যিে োকান ছিবর িবসািরে েথয োেখেে চান ো হেল “exif” ইনসল করন।

এইবার কমান লাইন এ োযেয় িাইপ করন, “exif photo.jpg” োযখােন “photo.jpg” হল ছিবর নাম। এখন আপিন 

সব িবসািরে েথয োেখেে পােবন।

১০।আপিন িলখেবন উবুন উচারন করেবঃ  উবুনেে িবল ইন িেয়স িসেেসাইজার আেছ।আপিন কমান লাইন এ িেেয় 

যিে িলেখন “espeak "Ubuntu Kung Fu"” োহেল কমান লাইন এই লাইনিাই আপনােক পের শনােব। আপিন 

“ espeak” এর পর “-s” িেেয় িপচ িিক করেে পােরন। িপচ সাধারণে েীঘ চ বােকযর োকেত পিরবেচ ন করা েরকার।

১১।খুব দে সাচচ ঃ আপিন উবুনেে খুব দে োকান িকছু সাচচ  করেে পােরন।শধুমাত যখন উইেনািা ওেপন থাকেব েখন 

আপিন িকছু িলখেলই োেখেবন িনেচ োকানার িেেক একিা বক এ ঐ োলখাগলা োেখা যােে।েকন আপিন সহেজই 

ফাইলিি খুেঁজ োপেে পারেবন। 

১২।ওেয়বকযাম সিিয় করনঃ আপিন উবুনেেও আপনার ওেয়বকযাম বযবহার কের ছিব েুলেে পারেবন।এর জনয  

আপনােক পথেম “cheese” পযােকজিি ইনসল কের িনেে হেব। এইবার আপিন এই সফি িি রান করােলই ছিব 

েুলেে পারেবন।এর বযবহার খুব ই সহজ।োয োকান নবীশ ও এক বার োেখেলই এর বযবহার বুঝেে পারেব।

১৩।রার ফাইল িনেয় কাজ করাঃ  উবুনেে িজপ ফাইল এর সােপািচ  থাকেলও রার এর নাই।রার এর সােপািচ  ইনসল 

করার জনয আপনােক “unrar” পযােকজিি ইনসল কের িনেে হেব।এইবার ফাইল োরালার রার ফাইল সংিান সব 

কাজই করেে পারেব।

১৪।িাচচুয়াল কনেসাল এ উবুন িবষয়ক  িবরিিকর োলখা বন করনঃ  আপিন যিে “Alt+F2” োচেপ িাচচুয়াল কনেসাল  

এ যান োহেল বারবার উবুন একিি িি পেজক এই োলখা োেখেে পােবন।এইিা হাসযকর কারণ এই কথা োকউ িুেল োযেে  



পাের না।োো আপিন যিে এইিা বন করেে চান োহেল পথেম বযাশ এ িলখুন, “$ sudo rm /etc/motd” এরপর 

িলখুন “$ sudo touch /etc/motd” বযাস হেয় োেল।আপিন “motd” ফাইলিা োিকি এিেির এ ওেপন কের 

িনেজর পছেের িকছুও িলখেে পােরন। োসেকেত িাইপ করন “gksu gedit /etc/motd” এরপর িনেজর পছে 

মে িকছু িলখুন।

১৫।উিব িেেয় ইনসল করা উবুন দে বুি করাঃ উিব িেেয় উবুন ইনসল করেল হােচ  ডাইিেক িেিােেমে কের িনেে 

হেব।আর না কের থাকেল ইনসল করার পেরও করা যায়।িকন একবার িেিযােেমে করা মাস।

১৬।আপেেি দে করনঃ  আপিন যিে োেেখন োয আপনার উবুন ধীের আপেেি হেে বা িিে িােলা িকন আপেেি 

করেে োেরী হেে োহেল বাংলােেেশর সািচ ার ইউজ করেে পােরন োমইন সািচ ার এর পিরবেেচ ।িয় নাই কারণ োযই 

সািচ ারই হক না োকন উবুনর পেযক েতাবধান থােক পিেিি সািচ ার এ।োই োকান ফ এর িয় নাই।সািচ ার পিরবেচ ন 

করার জনয “System  Adminis-→

tration  Software Sources” → এ যান। “Download From” এ িিক কের “Other” এ িিক করন।

এইবার িলস োথেক “Server from Bangladesh” িসেলক কের িরেিশ করন।

১৭।োকান কারেণ উইেনাজ এর পািিচ শন িলনাক এ োেখা না োেেলঃ  যিে োকাণ কারেন আপিন উইেনাজ এর পািিচ শন 

িলনাক এ না োেখেে পান েেব উইেনাজ এর িিেের িেেয় ঐ পািিচ শেন যান েস বযবহার কের।এরপর “chkdsk” 

কমানিা িেন।এইবার িলনাক এ িেেয় োেখযন কাজ হেয়েছ িক না।

১৮।অেিা িাইম িসেোিানাইেজশনঃ   আপিন যিে োকান কারেণ োেেখন োয আপনার কিমউিার এর সময় 

অসািািবকিােব িপিছেয় যােে োহেল আপিন িাইম িসেোিানাইেজশন এনাবল কের িেেে পােরন।এেে আর এই 

ঝােমলা থাকেব না।এিি করার জনয “ntp” পযােকজিি ইনসল করেে হেব।এরপর যিে িাইম োজান িিক করা না থােক 

োহেল ো িিক কের িেেে হেব।



১৯।োবিশ েথয রাইি করনঃ  আপিন যিে িসিেেে অিেিরি েথয রাইি করেে চান ো হেল “gconf-editor” োথেক 

যান “/apps/nautilus-cd-burner” এ।এবার োন িেক োথেক “overburn” এ িিক িেন।েেব এইিা না করাই 

িােলা কারন অেনক োমিশেনই িসিে নাও িনেে পাের।

২০।সহেজ োকান োপাগাম চালান উবুনেেঃ  উবুনেে সহেজ োকান োপাগাম চালােনার জনয “alt+f2” চাপুন।এইবার 

োপাগাম এর নাম িলখেলই হল।ইনসল করা থাকেল নাম োলখার সােথ সােথ সােজশন আসেে থাকেব। আপিন োপাগাম 

এর নাম িলেখ এোর করেলই োপাগাম চালু হেব।

২১।কমান লাইন োথেক টযাশ এ ফাইল িরমুিঃ  “rm” িেেয় োয িরমুি করা হয় োসই িরমুি এ ফাইল িচরেের িরমুি হেয় 

যায়।আপিন যিে ফাইলেক trash এ িনেয় োযেে চান োহেল আপিন কাসম কমান ৈেরী করেে পােরন এইিােবঃ

ক)িািমনচ ােল িেেয় িলখুন “gedit ~/.bashrc”

খ)ফাইলিির িনেচ এই লাইনিি িলখুন “alias trash="mv -t ~/.local/share/Trash/files backup=t"”–

এইবার বযাশ এ িেেয় “trash filename.odt” িলখেল  filename.odt ফাইলিি টযাশ এ চেল যােব।

২২।ফায়ারওয়ালঃ   আপিন আপনার উবুনেেও ফায়ারওয়াল ইউজ করেে পােরন। এজনয “firestarter” পযােকজিি 

ইনসল করা েরকার।এইিা ইনসল কের আপনার োনি এর ধরন িেেয় িেেলই এইিি অেিা কনিফোর কের িনেব।আসেল 

ফায়ারওয়াল িনেয় োমািা োমািা বই িলখা যায়।িকন আিম োযেহেু িসিকউিরিি িনেয় কথা বলিছ না োই এইিুকুই যেথষ।

২৩।উইেনাজ এর পািিচ শন উবুন িেেয় োচক করনঃ  আপিন উইেনাজ এর োকান পািিচ শন উবুন োথেকও োচক করেে 

পােরন।এর জনয “ntfsprogs” ইনসল করেে হেব।এইবার কমান লাইন এ িেেয় িলখুন “sudo ntfs xfi  

/dev/sda1” যিে আপনার পািিচ শন হয় “/dev/sda1”।েুয়াল বুি কিমউিাের এইিাই থােক উইেনাজ এর  

পািিচ শন।



২৪।টযাশ এমিি করাঃ  কখেনা কখেনা টযাশ এমিি করা যায় না।কারন ওখানকার ফাইলিি হয়েো রি এর অধীন 

অথবা পারিমশন এরর আেছ।েখন বযাশ এ িনেচর কমান পেয়াে করন।

“$ sudo rm -rf ~/.local/share/Trash/{files,info}/”

২৫।িাচচুয়াল কনেসাল এর কমান আউিপুি োবর করনঃ  আপিন যিে িাচচুয়াল কনেসাল এ োকান কাজ করেে করেে  

ঐ কােজর আউিপুি চান োহেল িাইপ করন “ls > output.txt 2>&1” এিি “ output.txt” নােম একিি ফাইল 

এ যাবেীয় কমান এর িপে িেেব।এখন আপিন যিে োয লাইন এ কমান িলখেছন োও চান োহেল িলখুন “sudo 

screendump > output.txt” এেে আপনার কািিে ফল পােবন।

২৬।িাচচুয়াল কনেসাল োথেক িজইউআই োক িকল করনঃ  িাচচুয়াল কনেসাল োথেক GUI োক িািমেচ নি করেে িাইপ 

করন “sudo killall gdm” আবার িরেকািািরর জনয িাইপ করন “sudo gdm”।এখােন বেল রাখা েরকার োয 

GDM োেসিপ োক ওন কের রােখ।

২৭।কযালুেলির োক েইু েশিমক সান পযনচ  োেখােনার িনেেচ শ োেয়াঃ  কযালুেলির িেেয় যিে আপিন শধু িাকা পয়সার িহসাব  

কেরন োহেল আপনার েইু েশিমক সান পযনচ  োেখার েরকার পায়ই পেড়।এইেকেত আপিন “gconf-editor” িেেয় 

“/apps/gcalctool” খুলুন। এবার “accuracy” োে িিক কের ঐিােক পিরবেচ ন কের ২ করন।এইবার 

কযালকুেলির খুেল োেেখন।

২৮।কমানলাইন এর মজাঃ  আপিন োকান ফাইল এর িবশাল পাথ না মেন োরেখ োসিােক সহেজ ডাে এন ডপ করেল 

কনেসাল খুব সহেজই ফাইলিির আসল পাথ োবর কের আনেব।

২৯।খুব দে েিের কমান পমিঃ  খুব দে েিের কমান পমি এর জনয আপিন “xterm” বযবহার করেে পােরন। 

এই জনয আপনােক “alt+f2” োচেপ িলখেে হেব “xterm”, আর আপিন যিে লাঞার বানােে চান োহেল োনম ও 



কমান উিয়ই হেব “xterm” যিে সল োযাে করেে চান োহেল কমান এ “xterm -sb -rightbar” িলখুন।

সবেকেতই কেমে িফল ফঁাকা রাখেে পােরন।

৩০।োপাগাম কমাইেলশন এর সব িুল একেতঃ  কখনও কখনও োপাগাম কমাইল না কের োকান উপায় থােক না।এই 

সব োকেত আপনার আেেই উিচে হেব িকছু পাথিমক কমাইল লাইেেির ইনসল কের োনয়া। আপিন কমান োথেক 

“build-essential” পযােকজিি ইনসল কের িনেে পােরন।এখােন োবশ িকছু কােজর িুল োেয়া আেছ।

৩১।কমান লাইন োথেক িপে করনঃ  আপিন সাধারন কােজর জনয কমান লাইন োথেকই িপে করেে পােরন।উবুনেে 

এই কাজ করেে হেল আপনােক পথেম আপনার িপোরেক িেফল িহসােব িসেলচে করেে হেব।এজনয “System 

 Preferences  Default Printer” → → এ িেেয় আপনার িপোরেক িসেলক কের “Set Default” এ িিক 

করেে হেব।এইবার কমান লাইন এ “lp /etc/fstab” করেল “/etc/fstab” ফাইিল িপে হেব।এখােন আপিন োপজ 

মািজচ ন ও িিক করেে পােরন “-o page-top=” কমান এর মাধযেম।এই কমান এর মাধযেম ঐ একই ফাইল উপের ১ 

ইিি মািজচ ন সহ িপে হেব “lp -o page-top=72 /etc/fstab”

৩২।আপনার উবুনর িাসনচ  এবং োকােেনম জানুনঃ  কােরা উবুন োহিিলী কাসমাইজ করা হেল হয়েো আপিন আর নাও 

বুঝেে পােরন এইিা োকান িাসনচ ।এেকেত কমান লাইন এ িেেয় িাইপ করন “cat /etc/lsb-release”।এেে 

আপিন োেখেে পারেবন কােরে িাসনচ  এবং োকােেনম।

৩৩।ওেয়বকযাম সমসযা সমাধান করন উবুনেেঃ  আপনার ওেয়বকযাম যিে কাজ না কের োহেল বযাশ এ িেেয় িলখুন 

“gstreamer-properties”।এইবার “Video” েযাব এ িিক করন।এবার “Test” বািন এ িিক করন।এইিি 

“Default Input” এর আওোয় আেছ।এইবার যিে ওেয়বকযাম কাজ না কের োহেল “Video for Linux (v4l)” 

অপশনিি “Plugin” ডপোউন োমনু োথেক িসেলক করন।এইবারও যিে কাজ না হয় োহেল আপনার ওেয়বকযামিি 

িলনাক সােপােিচ ে নয়।এখন কাজ হেল আপনার সব ওেয়বকযাম িিিিক োপাগাম িিকিােব িিিেও োেখােে পারেব।



৩৪।সব ধরেনর োকােেক ইনসল করনঃ  আপনার পেয়াজনীয় সব োকােেক ইনসল করেে সাইনযািিক এ িেেয় 

“gstreamer” িলখুন। এইবার এই গলার পােশ িিক িেন 

“GStreamer extra plugins

GStreamer ffmpeg video plugin

Ubuntu restricted extras

GStreamer plugins for mms, wavpack, quicktime, musepack

GStreamer plugins for aac, xvid, mpeg2, faad

GStreamer fluendo MPEG2 demuxing plugin”

োবশ িকছু সময় লােেব।িকন আপনার আর োকান ঝােমলা হেব না োে করেে।

৩৫।িেিিিে োেখুন োিােিম এঃ আপিন যিে োিােিম এ মুিি োেখেে চান োহেল িনেচর কমানিি পেয়াে করন বযাশ এ 

িেেয় “sudo /usr/share/doc/libdvdread3/install-css.sh”।এরপর োথেক আর োকান সমসযা হেব না আশা 

কির। 

৩৬।এক িিক এই িািমনচ াল রান করনঃ  আপিন যিে িািমনচ াল োপাকা হন োহেল এক িিেকই িািমনচ াল রান করােে 

পােরন।এর জনয “System  Preferences  Keyboard Shortcuts” → → এ িেেয় “Desktop” িশেরানােম 

“Run a Terminal” এ লকয করন। এর পােশ থাকা “Disabled” বািন এ িিক করন এবং “Ctrl + Alt + t” 

চাপুন।বযস এর পর োথেক এই হিকী িেেয়ই িািমনচ াল ওেপন হেব।

৩৭।োহহ োহহঃ  অেনক োো হল।এইবার একিু মজা করা যাক। বযাশ এ “ apt-get moo” িেন এরপর “apt-get -v 

moo” িেন।এইবার “-v” বাড়ােে থােকন।োেেখন িক মজা হয়।োহহ োহহ!!!!!!!!!!

৩৮।ফায়ারফক এর অিেিরি সুিবধা সমেকচ ঃ  আপিন আপনার ফায়ারফক এর িিকানা োখাঁজার োমনুেে িাইপ করন 

“about:plugins” এইবার োেইন এর একিি িলস পােবন।োকান োকান োে ইন ইনসল করা আেছ জানেে হেল “ 

Edit  Preferences” → এ িেেয় “Manage Add-ons” এ িিক করন।



৩৯।এক িিক এই োনিওয়াকচ  কােনকশন বন করনঃ  কখনও যিে একিি িুল োমইল পািিেয় থােকন োহেল হয়েো  

আপিন জােনন োনিওয়াকচ  কােনকশন িকল করা কে েরকার।এই জনয উবুনেে “NetworkManager” আইকন এ 

িিক কের “Enable Net-working” বািন োথেক িিক উিিেয় িেন।আবার কােনক করেে চাইেল িিক িেন।

৪০।কারও একাউে  সামিয়কিােব বন করাঃ  কােরা একাউে সামিয়কিােব বন করেে চাইেল আপিন কমান লাইন এ 

িাইপ করন “sudo passwd -l username” োযখােন ইউজারেনম আপনার কািিে লিেন নাম। আবার এনাবল 

করার জনয িাইপ করন “sudo password -u username”।

৪১।কমান পমি োথেকই িিলউম কেোালঃ  কমান পমি োথেকই িিলউম কেোাল করেে হেল আপিন কমান 

লাইন এ িলখুন “alsamixer”। কাজ হেয় োেেল “esc” চাপেে হেব।

৪২।িুল পাসওয়ােচ  এর জনয িেেল কমানঃ  উবুনেে োকান পাসওয়ােচ  িুল হেল ২ োসেকন এর একিি িবরিে কাজ  

কের।এই িবরিে োথেক বাঁচার জনয িাইপ করন “gksu gedit /etc/pam.d/common-auth” এরপর “auth 

requisite pam_unix.so nullok_secure” লাইনিি খুেঁজ োবর করন। োশেষ এই শবিি লাোন “nodelay”।

এইবার লাইনিি হেব এই রকম “auth requisite pam_unix.sonullok_secure nodelay”।ফাইলিি োসি 

কের কিমউিার িরবুি করন।

৪৩।আইকন বড় করনঃ  আপিন আপনার উবুন োেসিপ এর আইকন বড় করেে পােরন োকান আইকন এ রাইি িিক 



করন এবং “Stretch Icon” এ িিক কের োিেন িুেন বড় করন আপনার সুিবধামে সাইজ এ।

৪৪।ওেপনেসালািরস  এর কােণলচ  এ চালান িলনাকঃ  ওেপনেসালািরস একিি োরাবাস ওএস।আপিন আপনার উবুনেক 

ওেপনেসালািরস এর কােণলচ  এ চালােে পােরন।িকন কাজিি অিেশয় জিিল বেল না করার পরামশ চ িেলাম। আপিন 

“http://www.nexenta.org”   োথেক িবসািরে জানেে পারেবন।েেব আপিন যিে সিেয এই কাজিি কেরন োহেল 

পুরষার িােলাই পােবন এইিা িনিিে।

৪৫।ফাইল বা োফালার লুিকেয় রাখুনঃ  োকান ফাইল এর নাম িরেনম কের োর আেে একিি েি লাোেলই ঐ ফাইল 

িহেেন হেয় জােব।আপিন আপনার বযািিেে ফাইলেক এই িােব খুব সহেজই িহেেন কের রাখেে পােরন।

৪৬।রি কমো পানঃ  কখেনা কখেনা রি পাওয়ার েরকার হয়।এইরকম োকেত আপিন কমান লাইন এ িলখেে পােরন 

“sudo su” োহেল আপিন রি পাওয়ার পােবন।িকন মেন রাখেবন এইিা কখেনাই িনরাপে না।োই এিড়েয় যাওয়াই 

িােলা।

৪৭।কমান লাইন োথেকই  িসনেসিার চালু করনঃ  কমান লাইন োথেকই িসনেসিার চালু করার জনয কমান এ িেেয় 

িলখুন “gnome-screensaver-command -a”।এেে আপনার পাসওয়ােচ  োসি করা থাকেল কখনও অল 

সমেয়র জনয চেল োেেল আপনার িনরাপিা িনিিে হেব।

৪৮।নিিলাস এর িিউ উইেনাজ ৯৫ এর মে করনঃ আিম জািন না োকউ আেছ নািক িকন োকউ োো থাকেেও পাের 

এই েিুনয়ায় োয উইেনাজ় ৯৫ পছে কের।আপিন যিে নিিলাসেক উইেনাজ ৯৫ এর মে করেে চান ো হেল “ Edit 

 Preferences” → এ যান।এবার “View” “Use Compact Layout” এ িিক িেন।



৪৯।কমান লাইন এ ছিব োেখুনঃ  কমান লাইন োথেক ছিব োেখেে চাইেল িলখুন “eog lename” fi োযমন “eog 

holiday.jpg” িলখেল “ holiday.jpg” ফাইলিি ওেপন হেব।“eog -f lename” fi িলখেল একই ফাইল ফুলসীন  

এ ওেপন হেব ।

৫০।িাইেিলবার এ িিক না কের োকান উইেনা মুি করনঃ  োকান আনমযািকমাইযে উইেনােক মুি করােে চাইেল 

“Alt” োচেপ ধের উইেনােক ডযাে করন।োহেলই উইেনািি মুি করেব।

৫১।Caps Lock বন করনঃ   "Caps Lock”  বন করেে চাইেল কমান লাইন এ যান এবং িলখুন “xmodmap 

-e"clear Lock"”।এইবার োেখুন কী িা আর কাজ করেব না।এইিা পামাচ েনে না করাই িােলা।োই আিম পামাচ েনে 

করার উপায় বলিছ না। িসেসম িরসািচ  করেলই আবার কী গেলা আেের মে কাজ করেব।

৫২।ফিপ ফরমযাি করনঃ  এখনও ফিপ ইউজ কেরন???িিক আেছ।করেেই পােরন।উবুনেে ফিপ ফরমযাি করেে 

চাইেল “Alt + F2” োচেপ িলখুন “g oppy”fl ।এইবার আপিন যিে িনেজই না বুঝেে পােরন িক করেে হেব োহেল 

কিমউিার িশকা োকাস চ এ িিেচ  হন।

৫৩।িসনিযাক হাইলাইি করনঃ  আপিন যিে িজএিেি এ িসনিযাক হাইলাইি করেে চান োহেল িজএিেি খুেল “Edit 

 Preferences” → োথেক “Highlight Matching Bracket” এ িিক করন। সাধারনে োকান ফাইল োসি 

করার পর োথেক হাইলাইি হেয় থােক।এই অপশন চালু করেল এখন োথেক সবসময়ই হাইলাইি হেব।

৫৪।দে োকান োলােকশন োউজ করনঃ  যিে আপিন োবশ অলস হন োহেল ফাইল োউজ করার জনয “/” িাইপ কের 

োলােকশন িলখুন।হেয় োেল।



৫৫।উবুনর িবরিিকর িবপ বন করনঃ  উবুনর িবরিিকর িবপ বন করেে চাইেল “System  Preferences → → 

Sound” োথেক “System Beep tab” এ িিক করন।এখান োথেক “Enable System Beep” েুেল িেন।

৫৬।বযাকগাউন এ উবুন আপেগে করনঃ  বযাকগাউন এ উবুন আপেগে করার জনয “Software Sources 

(System  Administration)” → এ যান।এইবার “Updates”িযাব এ িিক কের “Automatic Updates” 

িশরনােম “Install Security Updates without Con rmation”fi িনবাচ চন করন।

৫৭।অসাধারন িকছু ওেপন োসাস চ ফেঃ  আিম ধের িনিে আপিন উবুন পযােকজ মযােনজেমে সমেকচ  জােনন।োহেল 

“deb http://ppa.launchpad.net/corenominal/ubuntu jaunty main” িরেপািি োযাে করন।এইবার 

আপেেি কের “ttf-aenigma” পযােকজিি ইনসল করন।োেেখন কে সুের সুের ফে োপেয়েছন।

৫৮।ফাইল বা োফালার এর উলা পালা নাম োেয়া োথেক িবরে থাকুনঃ  উবুনেে ফাইল বা োফালার এর অেনক আিজব 

নাম োেয়া যায় “\/:*?@<>|” এই গেলা বযবহার কের।িকন উইেনাজ এই গলা িচনেে পারেব না এবং আপনােক িরেনম 

ও করেে িেেব না।োই আপনার এর একেিনশন গলা না বযবহার করাই উিচে হেব।

৫৯।বযাশেক োবেঁধ না োফেল োকান GUI োপাগাম চালানঃ  বযাশেক োবেঁধ না োফেল োকান োপাগাম চালােে হেল োপাগাম 

এর নােমর োশেষ একিি “&” োযাে করন।উোহরনসরপ “gedit &” এেে আপিন “gedit” চািলেয় োরেখই অনযানয 

কমান িেেে পারেবন।

৬০।ইমযাক এ োেম োখলুনঃ  আপিন যিে ইমযাক এ োেম োখলেে চান ো হেল এমযাক চালু কের “Esc+x” চাপুন।

এবার িনেচর িলস োথেক োয োকান একিি িলখুনঃ



“tetris, pong, snake, solitaire, gomoku, doctor”

৬১।িিিেও োেবযাক িিক করনঃ  যিে কখনও োকান িিিেও োেবযাক ঝােমলা কের োহেল কমান লাইন োথেক 

“gstreamer-properties” িলখুন। োয উইেনািি আসেব োসখান োথেক “Video” িযাবিি িসেলক করন এবং 

“Plugin” ডপোউন িলস োথেক “X Window System (No Xv)” িসেলক করন।

৬২।োকান োিকি ফাইল োক কমান লাইন এ িপিেএফ এ পিরনে করনঃ  এই কমান ইসুয করেল ফাইলিি িপিেএফ 

ফরমযাি এ আপনার োহাম এ োসি হেবঃ “lp -d PDF textfile.txt”।

৬৩।োেসিপ োেখুনঃ  োেসিপ োেখার জনয কাজ চলাকােল “Ctrl + Alt + d” চাপুন।এইিােব আপিন সহেজই 

োেসিপ োেখেে পারেবন।আবার এই কাজ করেল োয উইেনােে কাজ করিছেলন োসইিাই োেখেে পারেবন।

৬৪।োনামএর িাসনচ  োেখুনঃ  আপিন আপনার উবুনেে োনােমর কে িাসনচ  আেছ ো োেখেে পােরন এই িােব “ Help 

 About GNOME” → এখােন োনাম এর িাসনচ  োলখা আেছ।

৬৫।উবুনেে োিম িিয়ার করনঃ  োিম ফাইল িিয়ার করেে চাইেল উবুনেে “Ctrl + Alt + F2” িাইপ কের িাচচুয়াল 

োেসিেপ যান।এবার িলখুন “sudo telinit 1” এইবার “root - Drop to root shell prompt” িসেলক করন 

এবং “rm -rf /tmp/{*,.*}” এবং “reboot” লাইন েিুি িলখুন।  এইবার িরসািচ  করন। োেখুন োবশ ফাস হবার কথা 

আপনার কিমউিার।



৬৬।কমান লাইনেক  সুের করনঃ  কমান লাইন এ রঙ োযাে কের আপিন কমান লাইনেক সুের কের েুলেে পােরন।  

এর জনয িাইপ করন “gedit ~/.bashrc” এইবার এই লাইনিি েকুেমে এর োশেষ োযাে করন 

“PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]: \

[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ '” 

এবার োেখুন। োবশ সুের োই না?

৬৭।পযােকজ োিােবস আনলক করনঃ   পযােকজ োিােবস সংিান এই এরর িক কখনও োেেখেছনঃ

“dpkg: status database area is locked by another process” অথবা 

“Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11 Resource temporarily

unavailable)

Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), is another process using 

it?” 

এর অথ চ হল োকান োপাগাম পযােকজ মযােনজেমে িনেয় কাজ করেছ।োই আপনার পথেম ঐ োপাগামিিেক বে করেে 

হেব। এরপর আপিন আপনার পেয়াজনীয় কাজিি করেে পারেবন।

৬৮।কমান লাইন এর মাধযেম োেখুন আপনার ডাইেি কেখািন জায়ো ফঁাকা আেছঃ  কমান লাইন এর মাধযেম োকান 

ডাইি এর ফঁাকা জায়ো োেখেে হেল িাইপ করন “df -h” এখােন “-h” দারা মনুষয উপযুি সংখযা বুঝােনা হয়।

৬৯।ওেপনিফস োবস ইনসল করনঃ  ওেপনঅিফস োবস উবুন িসিেেে োেয়া থােক না জায়োর সলোর জনয।িকন 

আপিন এইিা িনেজ িনেজ ইনসল কের িনেে পােরন এইিােব “sudo apt-get install openof ce.org-base”fi  

োেখুন কে সুের একিি সফিওয়যার।

৭০।কমান লাইন োথেক ইেমজ ফরমযাি পিরেচ নঃ  কমান লাইন োথেক ইেমজ ফরমযাি পিরবেচ ন করেে হেল পথেম 

“imagemagick” ইনসল করন।এরপর এইরকম কমান িেন “convert filename.jpg filename.bmp” 



এেে “ filename.jpg” ফাইলিি “ filename.bmp”োে পিরনে হেব। আপিন োকায়ািলিি িনয়নন করেে পারেবন 

এইিােব “convert -quality 80 filename.bmp filename.jpg”।োবশ সহজ োই না?

৭১।ইেিালুশন এর িনউ োমইল উইেনােক লমা করনঃ  িনউ োমইল উইেনােক লমা করেে চাইেল োপাগামিি চালু থাকা 

অবসায় “gconf-editor” িেেয় “/apps/evolution/mail/compose” ফাইলিি খুলুন এবং “height” োক 

োচঞ কের ৭০০ করন।এইবার একিি নেুন োমইল িলখুন োেখুন িক ঘেি।

৭২।িসিে িেিিিে নষ হেয় যাওয়া োথেক রকা করনঃ  িসিে নষ হেয় যাওয়া োথেক রকা করেে চাইেল “gconf-

editor” িেেয় “/apps/nautilus-cd-burner” এ যান। এইবার “burnproof” বেক একিি িিক িেেয় োবিরেয় 

আসুন।

৭৩।োশল োথেক বযাশ এ আসুনঃ  কখেনা কখেনা আপিন োশল োথেক বযাশ এ আসেে চাইেে পােরন।কারণ োশল এ 

িকছু গরতপণূ চ িফচার োনই।এই জনয োশল এ থাকা অবসায় িাইপ করন “/bin/bash”।আপনার োশল এর নাম 

জানেে হেল িাইপ করন “ps -p $$” এবং “CMD” শীেরানাম এর িেেক োকান।

৭৪।োলস কমান এ ফাইল োেখার সময় এিেি করনঃ  যিে আপিন “less” এর মাধযেম োকান ফাইল োেখেে থােকন 

োহেল োেখার সময় “v” চাপেল োসই ফাইল “nano” োিকি এিেির এ ওেপন হেব।

৭৫।ফায়ারফক এর Add on িেেল কমানঃ  ফায়ারফক এ Add on ইনসল হেে ৩ োসেকন োেরী কের।িকন আপিন 

যিে এই ৩ োসেকনেক কমােে চান োহেল িিকানা োলখার বােক “about:con g” fi িলখুন।এইবার শপথ গহন করন।

এখন “Filter” এর অধীেন “security.dialog_enable_delay” িলখুন এবং “Value” োহিেং এ োবল িিক 



কের এইিােক “0” কের িেন।এইবার োবিরেয় আসুন।হেয় োেল।

৭৬।পযােকজ কযাশ িিন করনঃ  উবুনর পযােকজ কযাশ িিন করেে চাইেল িলখুন “sudo apt-get clean”।এেে 

আপনার ডাইি এর িকছু জায়ো খািল হেব।

৭৭।িপিেএফ োক ইেমজ এ রপানরঃ  িপিেএফ ফাইলেক ছিবেে রপানর করার জনয “imagemagick” থাকেে 

হেব।এবার এরকম কমান িেেয় কাজ করেে হেব “convert filename.pdf filename.png” এেে “ 

filename.pdf” “ filename.png” োে রপানিরে হেব।আপিন ছিবর আউিপুি ফরমযাি োচঞ করেে পােরন।

৭৮।োেসিেপ িকছু আইকন রাখুনঃ  োেসিেপ যিে আপিন উইেনাজ এর মে আইকন রাখেে চান ো হেল “gconf-

editor” িেেয় “/apps/nautilus/desktop” এ যান।এবার োনিেেক 

“trash_icon_visible,home_icon_visible(আপনার ইোমে)” িিক করন।োেখুন ঐগেলা োেসিেপ এেস 

োেেছ।

৭৯।ফাইলেক সেব াচচ সংকুিচে করনঃ  ফাইল োরালার িেেয় ফাইলেক সেব াচচ সংকুিচে করেে হেল “ gconf-

editor” িেেয় “/apps/ le-roller/general” fi এ যান।এইবার “compression_level” োক “maximum” 

কের িেন। এখন োথেক ফাইলগেলা সেব াচচ সংকুিচে হেব।

৮০।আপিন োক?  উবুনেে আপিন যিে একািধক একাউে ইউজ কেরন োহেল োকান একাউে োথেক লে ইন কেরেছন 

ো িুেল োযেে পােরন।এই োকেত কমান লাইন এ িলখুন “ whoami”।এখন আপিন খুেঁজ পােবন আপিন োক।



৮১।িপিেএফ এর িবসািরে েথয োেখুনঃ  িপিেএফ এর িবসািরে েথয োেখার জনয “pd nfo lename.pdf” fi fi িলখুন 

বযাশ এ োযখােন “filename.pdf” ফাইলিির নাম। “pdffonts” এর মাধযেম ফাইলিির ফে এর নাম োেখা যােব।

৮২।ওেপনঅিফস এর িলযাশ সীন বন করনঃ  ওেপনঅিফস এর িলযাশ সীন বন করেে হেল “gksu gedit 

/etc/openoffice/sofficerc” িলখুন কমান লাইন এ।এইবার “Logo=1” োক “Logo=0” বানান। এইবার োসি 

কের বন করন।োচঞ আপিনই োেখেে পােবন।

৮৩।োেখুন োকান িাচচুয়াল কনেসাল এ আপিন কাজ করেছনঃ  আপিন োকান িাচচুয়াল কনেসাল এ কাজ করেছন ো  

জানেে হেল “tty” িাইপ করন।এইবার এরকম িকছু আসেব “/dev/tty2” এখােন োশষ ২ নামার িা আপনার িাচচুয়াল  

কনেসাল এর নামার।

৮৪।সীন শি এ ডপ শযােো োযাে করনঃ  সীন শি এ ডপ শযােো োযাে করেে হেল “gconf-editor” িেেয় 

“/apps/gnome-screenshot” এ োযেে হেব। এরপর “border_effect” কী োক “shadow” োে পিরণে 

করেে হেব।শযােো এর পিরবেেচ  কােলা আউিলাইন িেেে চাইেল “border” এ পিরবেচ ন করেে হেব।

৮৫।োয োকান িসিে বা িেিিিে এর আইএসও ৈেরী করনঃ  উবুনেে োয োকান িসিে বা িেিিিে এর বযাকআপ করা 

যায়।এর জনয িসিে বা িেিিিে এর উপর রাইি িিক কের “Copy Disc” এ িিক করেে হেব।এইবার “File 

image” িনবাচ চন করেে হেব।এইবার “Write” এ িিক করেলই হেয় োেল।



৮৬।কমান লাইন এর িকছু মজার বযবহারঃ  কমান লাইন এর মাধযেম িিপ,শািোউন,হাইবারেনি এবং িরসািচ  করার 

কমান িনেচ োেয়া হলঃ

হাইবারেনিঃ “sudo /etc/acpi/hibernate.sh”

িিপঃ  “sudo /etc/acpi/sleepbtn.sh”

শািোউনঃ “sudo telinit 0”

িরসািচ ঃ “sudo telinit 6”

৮৭।কমান লাইন োথেক পাসওয়ােচ  োচঞ করনঃ  কমান লাইন োথেক আপনার পাসওয়ােচ  োচঞ করেে হেল িাইপ 

করন “passwd” এইবার একবার আপনার পুরােন পাসওয়ােচ  এবং েইুবার আপনার নেুন পাসওয়ােচ  িলখুন।

৮৮।ওেয়ব োথেক সহেজ ছিব োসি করনঃ  আপিন ওেয়ব োথেক োকান ফাইল োেসিেপ ডযাে এন ডপ করেলই ছিবিি 

োসি হেয় যােব।েেব এইিােব আপিন োকান িলিেক োসি করেে পারেবন না।

৮৯।উিব আনইনসল করনঃ  উিব িেেয় উবুন ইনসল করেল আপিন খুব সহেজই ো িরমুি করেে পারেবন।উইেনাজ 

এর োপাগাম িহসােব উিব ইনসল হয়।োই সাধারণ োপাগাম এর মে এইিা িরমুি ও করা যায়।

৯০।কমান পমি এ কযােলনার োেখুনঃ  কমান লাইন এ কযােলনার োেখেে হেল িাইপ করন “cal”।এিােক একিু 

িিন োচহারা িেেে িাইপ করন “ncal”।

৯১।উবুনেে ফাইল িসেসম োচক করনঃ  উবুনেে মযানুয়ািল ফাইল িসেসম োচক করেে চাইেল িাউপ করন “sudo 



fsck.ext3 -fck /dev/sda5” োযখােন আপনার ফাইল িসেসম হল “ext3” এবং আপিন উইেনাজ এর সােথ েুয়াল  

বুি করেছন।যিে আপিন িসেেল বুি কেরন উবুন আপনার কিমউিার এ োহেল “sda5” এর জায়োয় “sda1” 

িাইপ করন।

৯২।িাচচুয়াল কনেসাল এ মাউস ইউজ করনঃ  বাচচুয়াল কনেসাল এ মাউস বযবহার করেে হেল “ gpm” ইনসল 

করন।এইবার কমান লাইন এ িাইপ করন “sudo /etc/init.d/gpm start” এরবার োপাগামিি বুি োথেক অেিারান 

করেব।এইবার োেখু িাচচুয়াল কনেসাল এ মাউস পেয়োর পােবন।

৯৩।একিি েরর সােথ কথা বলুনঃ  আিম কখেনাই বিল নাই োয আমার সব িিপস এ কােজর হেব।একিু মজা করার  

জনয “cowsay” পযােকজিি ইনসল করন।এইবার কমান লাইন এ িলখুন “cowsay "I am human"”।োেখুন 

োকমন মজা হয়।

৯৪।ফাইল বা োফালার এ োনাি রাখুনঃ  আপিন যিে ফাইল বা োফালার এ োনাি রাখেে চান ো হেল ঐ ফাইল/োফালার এ 

রাইি িিক কের “Properties” িনবাচ চন করন।এবার “Notes” িযাব এ িিক করন। িকছু িাইপ কের োবিরয়া 

আসুন।এইবার োেখুন োফালার এর পােশ একিি োনাি এমেলম এেসেছ।

৯৫।নিিলাস এ িহেসাির োেখুনঃ  নিিলাস এ ফাইল োউিজং িহেসাির োেখেে হেল “Places” ডপোউন োমনু োথেক 

িনবাচ চন করন “History”।এবার সবেচ শষ োউজকৃে ফাইলগেলা িলস এর উপের োেখা যােব।

৯৬।ফাইল বা োফালার এর সাইজ োেখুনঃ  ফাইল বা োফালার এর নােমর িনেচ সাইয োেখেে হেল নিিলাস এ যান।

এইবার “Edit  Preferences” → োথেক “Display” িযাব এ যান।এইবার “Icon Captions” োথেক “Size, 



Date Modi ed,Type” fi িসেলক কেরন।(অনয িকছুও করেে পােরন।আপনার ইো)।পিরবেচ ন সােথ সােথই োেখেে 

পারেবন।

৯৭।মািলিমিেয়া ফাইল এর িবসািরে োেখুনঃ  োকান মািলিমিেয়া ফাইল এ রাইি িিক কের “Properties” এ িিক 

করন।এইবার “Audio/Video” িযাব এ িিক করন।আপনার োকােেক ইনসল করা থাকেল আপিন এখন িবসািরে 

েথয োেখেে পারেবন।

৯৮।োমইল এ আসল সাইিল িেনঃ  ইেিালুযশন এ আসল সাইিল োযাে করেে চাইেল “Edit  Preferences” → এ 

যান।এইবার “Composer Preferences” িসেলক করন। এখন “Automatically insert emoticon 

images” এবং “Format messages in HTML” এ িিক িেন।এখন োথেক আপিন আপনার িপয়জনেক সাইিল 

পািােে পারেবন।

৯৯।নিিলাস এ “Open in terminal” োযাে করনঃ  নিিলাস এ “Open in terminal” কমান োযাে করেে 

চাইেল “nautilus-open-terminal” পযােকজিি ইনসল করন।লে আউি কের আবার লে ইন করন।এখন 

োথেক আপিন োকান ফাইল বা োফালার এ রাইি িিক কের  “Open in terminal” িনবাচ চন করেে পারেবন।

১০০।উবুন ইনসল এ োকান েড়বড় হেলঃ  কখেনা কখেনা উবুনেে পািিচ শেন ঝােমলা হেল উইেনাজ আর রান কের না।

এমন হেল পথেম উইেনাজ এর িসিে োথেক বুি কের িরকিারী কনেসাল এ যান।এইবার পাসওয়ােচ  িেেয় িসেসম 

ডাইি এ ঢুকুন। এখন “ chkdsk C: /r” িলখুন যিে “C” আপনার িসেসম ডাইি হয়।কাজ হেয় োেেল “exit” িলেখ 

োবিরেয় আসুন। োেখুন এবার উইেনাজ বুি হয় িক না।


