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HTML/XHTML এর পরররিরি 

এই ডকুর্মন্টরট Interactive Media Center এর অ্নলাইন রটউর্টাররোল Introduction 
to HTML/XHTML এর রবিরণর্ াগয সংস্করন। এরট পাওো  ার্ব এখার্ন 
http://library.albany.edu/imc/html_tut/। 

HTML/XHTML এর সম্পর্কে 

HTML (Hyper Text Markup Language) এবং এর সাম্প্ররিক রুপ XHTML (Extensible 
Hyper Text Markup Language) হর্ে রনরমেি সকল ওর্েব পািার মূল রভরি।  রিও নিুন ধরর্ণর 
ি ুরি এবং বকারডংর্ের অ্পশন আর্ছ,  ব মন PHP, ASP, XML ও অ্ন্য রকছু,  িথ্ারপ ট্র্যারডশনাল 
মাকেআপ লযাঙু্গর্েজ হর্ে বস  ােগা ব খান বথ্র্ক “সকল ওর্েব” শুরু হে। 

বিেমান সমর্ে HTML এর সবের্শষ সংস্করণ হর্ে “HTML5” এবং  রিও এর্িারিন এরট অ্রফরসোরল আর্সরন,  
রকছুরিন হর্লা এরট অ্রফরসোরল বযবহৃি হর্ে। ব্রাউজার্রর িরিরট হালনাগার্ি আর্রা ববরশ কর্র HTML5 ক্ষমিা 
 ুি হর্ে। এই রটউর্টাররোর্ল আমরা HTML, XHTML এবং HTML5 এর ববশ রকছু রবষে রনর্ে আর্লািনা 
করর্বা। ববরশরভাগ বক্ষর্িই এই রিনটরটর মর্ধয বিমন বকার্না পাথ্েকয বনই।  রিও,   খন িরকার পড়র্ব িখন 
পররবিেনগুর্লা বনাট করা হর্ব।  

রকছু ওর্েব সম্পািনার সফটওোর্রর িকাশকরা বর্লন ব ,  ওর্েব পািা তিররর জন্য আপরন  রি িার্ির বিাগ্রাাম 
বযবহার কর্রন ির্ব HTML জানা জরুরী নে।  রিও সকল বক্ষর্ি এরট সরিক নে। িাে সকল বক্ষর্িই HTML 
সম্পর্কে রকছুটা জ্ঞান অ্ন্তিঃ িরকারী। 

এই রটউর্টাররোর্ল ববরসক HTML বকাড বলখার বযপার্র আমরা আপনার্ক গাইড করর্বা। এটা বজর্ন রাখা জরুরী 
ব ,  রনর্জ রলর্খ ও বযবহার করার বির্ে অ্ন্য বকার্না উপার্ে বকাড বশখা ও বুঝা  াে না। এই রটউর্টাররেোল 
আপনার্ক বকাড সম্পর্কে জ্ঞান বৃরি করার পর্থ্ একধাপ এরগর্ে রনর্ে  ার্ব। 

কলার্কৌশল 

অ্র্নক বলাক এমন ভার্ব ওর্েব পািার বকাড রলখর্ি বিষ্টা কর্র ব র্না িারা টামে বপপার রলখর্ছ। িারা এর্কবার্র 
শুরু বথ্র্ক শুরু কর্র এবং তররখকভার্ব মাঝ হর্ে বশর্ষ ির্ল  াে। HTML/XHTML বকাড দুই ধরর্ণর টযাগ রির্ে 
গরিি হে। িারা হর্লা কর্ন্টইনার টযাগ এবং রসর্ঙ্গল পাটে টযাগ,   ার্ক “নন-কর্ন্টইনার” টযাগও বর্ল। 

কর্ন্টইনার টযার্গর শুরু ও বশষ অ্ংশ থ্ার্ক,  আর মার্ঝ িার্ক িার উপািান ব গুর্লা টযাগরট রনেন্ত্রন কর্র। একরট 
উিারণ হর্লা এমন একরট টযাগ  া বটক্সটর্ক ববাল্ড কর্র,  <strong></strong>। এখার্ন <strong> 
হর্লা শুরুর অ্ংশ এবং </strong> হর্লা বশর্ষর অ্ংশ। 
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আপরন  রি এই বছাট বকাড অ্ংশরট রলখর্ি িান ির্ব িা বিখর্ি এমন হর্ব,  "<strong>This is 

bold</strong>" এবং বিখর্বন ব  টযার্গর দুই অ্ংর্শর বভির্রর বলখার্ক ববাল্ড রহর্সর্ব বিখার্ে। 

রসর্ঙ্গল পাটে টযার্গর একরট উিাহরণ হর্ে লাইন বব্রক টযাগ,  <br/>  া শুধু একরট বটক্সর্টর লাইনর্ক রনরিেষ্ট 
জােগাে থ্ারমর্ে বিে। এটা বযবহার করা হে ব  বাকযরট থ্ামার্না লাগর্ব িার বশর্ষর শর্ের পর।  

ওর্েব পািাে ব র্হিু অ্র্নক বকাড থ্াকর্ব িাই বকান টযাগরট বখালা বা বন্ধ আর্ছ িা মর্ন রাখা করিন হর্ে  ার্ব। 
সবর্ির্ে ভার্লা উপাে হর্ে একই সার্থ্ টযার্গর শুরু ও বশর্ষর অ্ংশ রলর্খ বফলা,  িারপর িার মধযকার রবষেবস্তু। 
এরট টযাগ বন্ধ জরনি িূর্েটনাবশি র্টা সমস্যার িরিকার কর্র এবং এই রটউর্টাররোর্ল এ পিরিই বযবহার করা 
হর্ের্ছ। 

রসর্ঙ্গল পাটে টযাগ িরকার্রর সমেই  ুি করা  ার্ব। 

টুল 

সাধারণ ওোডে ির্সসর্রই HTML এবং XHTML বকাড বলখা  াে। রকন্তু এটা মর্ন রাখা জরুরী ব  বকাড বলখার 
জন্য কখর্নাই Word, WordPerfect, OpenOffice বা এধরর্ণর বকার্না ওোডে ির্সসর বযবহার 
করা  ার্ব না। “হাই এন্ড” ওোডে ির্সসরগুর্লা এর্িাই স্মাটে ব  িারা িার্ির রনজস্ব ফর্মের্টর বকাড ির্বশ করাে। 

বযবহার করার জন্য সবর্ির্ে ভার্লা সফটওোর হর্ে এর্কবার্র সাধরণ। HTML বলখার জন্য সবর্ির্ে উপ ুি 
হর্ে NotePad। রকছু বিাগ্রাাম শুধুমাি ওর্েব পািা তিররর জন্যই রবর্শ ভার্ব রডজাইন করা হর্ের্ছ ,  ব মন 

Dreamweaver এ HTML বলখার জন্য রবর্শষ ফাংশন আর্ছ  া আপনার্ক বসাজা বকাড রলখর্ি বিে। 
HTMLKit এর মর্িা রকছু বিাগ্রাাম আর্ছ  া "code insertion" বিাগ্রাাম রহর্সর্ব কাজ কর্র,  ব খার্ন 
বযবহারকারীর্ক বকাড রলখর্ি হেনা,  িার বির্ল বিাগ্রাামর্ক HTML/XHTML ব্লক ির্বশ করার্ি রনর্িেশ কর্র। 
 রিও এই বিাগ্রাামগুরল বকাড বলখা সহজ কর্র রির্ের্ছ,  িথ্ারপ বকাড জানাও জরুরী। 

এই রটউর্টাররোর্ল আমরা আপনার্ক NotePad এই ধরর্ণর বিাগ্রাাম বযবহার করর্ি পরামশে বির্বা। 

ওর্েব বনাম রিন্ট 

আমরা জারন ব  একই সার্থ্ কাজ করা এবং অ্নলাইর্ন উিাহরণ অ্নুসরণ করা করিন। িাই আমার্ির এই 
রটউর্টাররোর্লর একরট রির্ন্টড সংস্করণও আর্ছ,   া এখান বথ্র্ক ডাউনর্লাড করর্ি পার্রন। িারপর আপরন 
রির্ন্টড সংস্করণ পড়র্ি পার্রন এবং করম্পউটার্র ধাপগুরল সম্পািন করর্ি পার্রন।  

শুরু হর্ে 

আপনার ওর্েব ির্জক্ট শুরু করার জন্য আপনার সাইটরট সরিকভার্ব বসটাপ করর্ি 
হর্ব। সাইর্টর গিন এর্কবার্র সহজ। আপনার ির্জর্ক্টর একরট “রুট বফাল্ডার” 
থ্াকর্ব ব টার্ি সাইটরট সম্পরকেি সকল ফাইল থ্াকর্ব। রুট বফাল্ডার্রর বভির্র 
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( ার্ক আসর্ল ব  “রুট” ই বলর্ি হর্ব িা নে,  আপনার ইোমর্িা নাম রির্ি পার্রন) রনরিেষ্ট ধরর্ণর ফাইর্লর 
জন্য আলািা সাব-র্ফাল্ডার থ্াকর্ব। ব র্হিু ওর্েব পািার HTML ফাইলগুরল রুট বফাল্ডার্র হাররর্ে ব র্ি পার্র 
িাই আমরা ছরবগুর্লা images বফাল্ডার্র,  PDF ফাইল PDF বফাল্ডার্র এমন কর্র সবগুর্লা সারজর্ে রাখর্বা। 
ডার্নর ডাোগ্রাার্ম রিনরট HTML পািা এবং দুইরট সাব বফাল্ডার সম্বরলি একরট টযান্ডাডে ওর্েব সাইর্টর গিন 
বিখার্না হর্লা।  

রুট এবং ির্োজনীে সাব বফাল্ডার সহ আপরন আপনার করম্পউটার্র  খন আপনার সাইটরট বসটাপ করর্বন সার্থ্ 
সার্থ্ই আপরন আপনার িথ্ম ওর্েব পািা তিরর শুরু করর্ি পার্রন। মর্ন করুন এটা আপনার বহামর্পজ হর্ব। 
 রি অ্ন্য বকার্না রনর্িেশনা না বিো থ্ার্ক ির্ব আপনার বহামর্পর্জর নাম রনর্ির একরট হর্ব: 

index.htm 

index.html 

default.htm 

default.html 

 থ্া থ্ নামরট আপনার সাইর্টর বহাট সাভোর্রর পররিালক ওর্েব মাটার কিৃেক রনধোররি হর্ব। ববরশরভাগ ওর্েব 
সাভোর্রর নার্মর একরট িারলকা থ্ার্ক।  খন একজন সাইর্টর রভরজটর িার ব্রাউজার্র একরট ওর্েব সাইর্টর URL 
টাইপ কর্র িখন ব্রাউজাররটর্ক বহাট সাভোর্র পািার্না হে। বহাট সাভোররট িখন স্বেংরিেভার্ব রলর্টর িম 
অ্নুসার্র বহামর্পজ খুুঁর্জ এবং িা পাওো মািই এরট ও এটার সার্থ্ সংরিষ্ট সকল ফাইল রভরজটর্রর করম্পউটার্র 
বিরণ কর্র,  বসখান বথ্র্ক ব্রাউজার িারপর রির্ন একি কর্র। 

 রি সাভোর HTML ফাইর্লর সংগ্রাহ বথ্র্ক শুরুর বহামর্পর্জর নাম খুুঁর্জ না পাে ির্ব স্বেংরিেভার্ব রিিীে নার্মর 
ফাইল খুুঁর্জ।  রি িাও না পাে ির্ব িৃিীে নাম,  এবং এভার্ব বাকী গুর্লা। িাই আপনার উরিি শুরুর নার্মর 
একরট ফাইল নাম বিো  ার্ি ফাইল খুুঁজর্ি রগর্ে আপনার বহাট সাভোর্রর সমে নষ্ট না হে। 

NotePad ( বা আপরন ব  বিাগ্রাাম বযবহার করর্ি িান) এ একরট নিুন ডকুর্মন্ট খুলুন এবং িারপর রুট 
বফাল্ডার্র উপর্রর ব র্কার্না একরট নার্ম বহামর্পজরট সংরক্ষণ করুন।  

ববরসক বকাড বসট করা 

একরট ওর্েব পািা দুই অ্ংর্শ রবভি,  বহড এবং বরড। বহড এর মর্ধয বপর্জর িথ্য থ্ার্ক,  ব মন বমটা টযাগ,  
কখন এরট বানার্না হর্ের্ছ,  এবং বকার্ডর রবস্তাররি রববরণ। বরডর্ি থ্ার্ক িাই,   া আপরন পািাে বিখর্ি 
পান।  বহর্ডর মধযকার ডাটা বিখা  াে না,   রিও বরডর্ি “রজরনসগুরল” বকমন বিখার্ব িার রনর্িেশনা এর্ি 
থ্াকর্ি পার্র। বহড এবং বরড সহ সকল টযাগ <html></html> টযার্গর মর্ধয থ্ার্ক  ার্ক “পরম কর্ন্টইনার” 
টযাগ বলা হে,  ব রট ব্রাউজারর্ক বর্ল ব  এর মর্ধয  া রকছু আর্ছ িা একরট ওর্েব পািা। 

ডান রির্ক বিখার্নার মর্িা কর্র HTML টযার্গর শুরু এবং বশষ 
অ্ংশ <html></html> রলখুন। 

<html> 

</html> 
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এখন HTML পািার জন্য বহড টযার্গর শুরু এবং বশষ অ্ংশ রলখুন 
 ার্ি িা ডার্নর উিাহরর্ণর মর্িা বিখা  াে। 

 

 

 

িারুন! এখন বরড টযাগ ব াগ করুন। 

ফাইল সংরক্ষণ করুন। 

 

 

 

 

এখন আপনার ওর্েব পািাে রকছু বলখা ব াগ করুন  ার্ি পরীক্ষা 
করার সমে আপরন িা বিখর্ি পার্রন। এটা অ্বশ্যই বরডর মর্ধয 
রলখর্ি হর্ব,  বরড টযার্গর শুরু এবং বশষ অ্ংর্শর মার্ঝ। 

 

 

 

এখন আপনার ওর্েব ব্রাউজার িালু করুন। এটা হর্ি পার্র Internet Explorer, Firefox, 

Mozilla, Safari, Opera বা আপনার  া পছন্দ। আপনার নিুন ওর্েব পািারট খুলুন এবং ফাইলরট 
বিখুন। ববরশরভাগ ব্রাউজার্র আপনার্ক এভার্ব ফাইলরট খুলর্ি হর্ব,  File এ রিক কর্র Open ( বা Open 
File)  এ রিক করুন,  িারপর আপনার সংররক্ষি ফাইলরটর্ি রগর্ে OK রিক করুন। 

<html> 

<head> 

</head> 

</html> 

<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

</body> 

</html> 

<html> 

<head> 

</head> 

<body> 

This is my first Web 

page! 

</body> 

</html> 



7 
 

 

আপনার পািারট বকমন বিখার্ব িা ডার্ন বিখার্না 
হর্লা। 

 

 

 

 

 

 

এখন আপনার ওর্েব পািার বহড অ্ংর্শ রকছু িথ্য ব াগ করুন  ার্ি িা আপনার রভরজটর্রর জন্য উপকারী হে।  

বহড টযার্গর মর্ধয title টযাগ ব াগ করুন এবং আপনার ওর্েব 
পািার একরট রশর্রানাম রিন। রশর্রানামরট ফাইর্লর নাম নে। 
বরং,  এরট ব্রাউজার্রর উপর্রর বার্র বিখা  ার্ব এবং রভরজটর 
বকান পািাে আর্ছ িা রিরিি কর্র। পািারট রকর্সর সম্পর্কে িা 
রনধোরন করর্ি সািে ইরিন িা বযবহার কর্র।  

পািারট সংরক্ষন কর্র আবার বিখুন। ব্রাউজার্রর এর্কবার্র 
উপর্রর বার্র পািার রশর্রানামরট বিখর্ি পারর্বন। 

 

বনাট: িরিবার সংররক্ষি পািারট বিখার জন্য বারবার File>Open ইিযারি করা লাগর্ব না। শুধু 
পািারট সংররক্ষি হর্ের্ছ রকনা িা রনরিি হর্ে ব্রাউজার্রর Refresh বা Reload বাটর্ন রিক করুন 
(র্কান ব্রাউজার বযবহার করর্ছন িার উপর রনভের কর্র)। 

বটক্সট ব াগ এবং ফর্মেট করা 
পরবিেী ধাপ সমূর্হ আপরন বিখর্বন কী কর্র আপনার ওর্েব পািাে বটক্সট ব াগ করর্ি পার্রন এবং িা বিখার 
জন্য ফর্মেট করর্ি পার্রন। আপনার ওর্েব পািার বরডর্ি একরট পযারাগ্রাাফ টযাগ ব াগ কর্র শুরু করুন। ডার্ন 
বকাডরট বিখার্না হর্লা। 

 পযারাগ্রাাফ হর্ে অ্ন্যিম একরট উপািান  া রিরিি করার জন্য HTML রডজাইন করা হর্ের্ছ। বিখুন,  
পযারাগ্রাাফরট p টযাগ িারা রনর্িেরশি হর্ে,  <p></p>.  

<html> 

<head> 

<title>My Web 

Page</title> 

</head> 

<body> 

This is my first Web 

page! 

</body> 

</html> 
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বনাট: এই বটক্সরট রক? ডার্নর উিাহরর্নর বলখার্ক 
এর িথ্ম দুরট শে অ্নু ােী "Lorem Ipsum" 
বলা হে। এরট একরট িযারসকাল লযারটন রিনা  া 
রনেরমি রিন্টার,  গ্রাারফক আরটেট এবং ওর্েব 
রডজাইনার কিৃেক “ডারম” বটক্সট রহর্সর্ব বযবহৃি 
হে রডজাইন,  ওর্েব পািা রকংবা রিন্টকৃি ব্ররসউর 
এর নমুনা বিখার্ি। ব র্হিু বটক্সরট English এ 
আর্ছ এবং ববরশরভাগ বলাক লযারটন পড়র্ি পার্র 
না িাই রডজাইন বকমন বিখার্ব িার জন্য এরট 
বযবহার করা হে,  সার্থ্ সার্থ্ রক বলখা আর্ছ িার 
রিক বথ্র্ক মনর্ াগ সরাে। Lorem Ipsum এর 
ভার্লা একরট উৎস হর্ে এর ওর্েব সাইট 
http://www.lipsum.com/ ব খার্ন 
এরট সম্পর্কে আর্রা জানর্ি পারর্বন এবং নমুনা 
করপ করর্ি পারর্বন। এই রটউর্টাররোর্লর জন্য 
আপনার্ক Lorem Ipsum বযবহার করর্ি হর্ব 
না। আপনার  া ইো িাই টাইপ করর্ি পারর্বন। 

<html> 

<head> 

<title>My Web 

Page</title> 

</head> 

<body> 

<p>Lorem ipsum dolor 

sit 

amet, consectetur 

adipisicing 

elit, sed do eiusmod 

tempor 

incididunt ut labore et 

dolore 

magna aliqua. Ut enim 

ad 

minim veniam, quis 

nostrud 

exercitation ullamco 

laboris nisi 

ut aliquip ex ea 

commodo 

consequat. Duis aute 

irure dolor 

in reprehenderit in 

voluptate 

velit esse cillum 

dolore eu 

fugiat nulla pariatur. 

Excepteur 

sint occaecat cupidatat 

non 

proident, sunt in culpa 

qui 

officia deserunt mollit 

anim id 

est laborum.</p> 

</body> 

</html> 
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বকার্না সর্ন্দহ বনই ব ,  রক কর্র কর্ন্টইনার টযাগগুর্লা ফর্মের 
করা হে িার পযাটানে আপরন লক্ষয কর্রর্ছন। কর্ন্টইনার টযার্গর 
বশর্ষর অ্ংর্শ সবেিা একরট সামর্ন বহলার্না স্ল্যাস,  /,  থ্াকর্ব। 
এই স্ল্যাসরটই আপনার ব্রাউজারর্ক বর্ল ব  টযাগরট এখার্নই বশষ 
এবং বন্ধ করা হর্ের্ছ। 

িলুন পযারাগ্রাাফরটর িথ্ম রকছু শে ববাল্ড কর্র আপনার বটক্সটর্ক 
আর্রকটু ফর্মেট করা  াক। ডার্নর মর্িা কর্র strong টযাগ 
ব াগ করুন। ব্রাউজার্র বিখার্নার সমে এরট বকমন বিখার্ে? 
পাইলরট সংরক্ষন কর্র িা আপনার ব্রাউজার্র বিখুন।  

বখোল করুন শুধুমাি strong টযার্গর মর্ধয থ্াকা শেগুর্লাই 
ববাল্ড রহর্সর্ব বিখার্ে। রিক এভার্বই কর্ন্টইনার টযাগগুর্লা কাজ 
কর্র। 

 

 

 

বটক্সটর্ক ইিারলক কর্র বিখার্নার জন্য আর্রকরট কর্ন্টইনার টযাগ 
আর্ছ। এটা হর্লা <em></em>। ববাল্ড করা অ্ংশ বার্ি বটক্সর্টর 
অ্ন্য অ্ংর্শ এই টযাগরট ির্োগ কর্র বিখুন। কীভার্ব করর্ি হর্ব 
িা ডার্নর উিাহরর্ণ বিো হর্লা।  

<html> 

<head> 

<title>My Web 

Page</title> 

</head> 

<body> 

<p<strong>Lorem ipsum 

dolor</strong> sit amet, 

consectetur adipisicing 

elit, sed 

do eiusmod tempor 

incididunt 

ut labore et dolore magna 

aliqua. Ut enim ad minim 

veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco 

laboris nisi 

ut aliquip ex ea commodo 

consequat.</p> 

</body> 

</html> 

<html> 

<head> 

<title>My Web 

Page</title> 

</head> 

<body> 

<p><strong>Lorem ipsum 

dolor</strong> sit amet, 

consectetur 

<em>adipisicing 

elit</em>, sed do eiusmod 

tempor incididunt ut 

labore et 

dolore magna aliqua. Ut 

enim 

ad minim veniam, quis 

nostrud 

exercitation ullamco 

laboris nisi 

ut aliquip ex ea commodo 

consequat.</p> 

</body> 

</html> 
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বনরটং টযাগ 

একরট বলখাংশ বা অ্ন্য বকার্না বস্তুর্ি একারধক টযাগ ির্োগ করা হর্ল বকান ির্ম িার্ির শুরু এবং বশষ অ্ংশ 
আসর্ব িা বনরটং টযাগ িারা বুঝার্না হে। ব মন,  বটক্সর্টর বকার্না অ্ংশ একই সার্থ্ ববাল্ড এবং ইিারলক হর্ি 
পার্র।  strong এবং emphasis টযার্গর সরিক বনরটং হর্ব রনর্ির মর্িা: 

<strong><em>This is bold and italics</em></strong> 

strong টযাগরট “বাইর্র” ব খার্ন emphasis টযাগরট “বভির্র” এবং বটক্সরট আর্ছ মার্ঝ। 

আপরন টযাগগুর্লা এভার্বও বনট করর্ি পারর্িন: 

<em><strong>This is bold and italics</strong></em> 

ভুলভার্ব বনট করা টযার্গর বারহর-র্ভির-মার্ঝ িমরট থ্াকর্ব না। ভুলভার্ব বনট করা টযার্গর একরট উিাহরণ 
হর্ে: 

<strong><em>This is bold and italics</strong></em> 

ওর্ের্বর আর্গর রির্ন ভুলভার্ব বনট করা টযার্গ সাধারণি বকার্না সমস্যা করর্িা না। রকন্তু ব র্হিু ওোলেড 
ওোইড ওর্েব তিরর হর্ে বগর্ছ িাই ব্রাউজারগুর্লার্ক একই টযান্ডার্ডে  ুি থ্াকা জরুরী হর্ে পড়র্ছ। 

বিেমার্নর XHTML HTML এর আর্রা  থ্া থ্ সংস্করণ রহর্সর্ব বরণেি হর্ের্ছ। অ্র্নক বক্ষর্িই এরট সরিক। 
XHTML এর রনেম সরিক বনরটং,  টযাগ বলখা এবং অ্ন্যান্য গুরুত্বপূণে রবষে রনরিেষ্ট কর্র। আধুরনক ব্রাউজারগুর্লা 
এই সকল রনেম র্রনষ্ঠভার্ব বমর্ন ির্ল।  রি আপনার বকাড সরিকভার্ব XHTML এর রনেম বমর্ন না ির্ল ির্ব 
িা মরনটর্র সরিকভার্ব নাও বিখার্ি পার্র।  

HTML এবং XHTML এর রনেম সম্পর্কে আর্রা জানর্ি World Wide Web Consortium এর ওর্েব 
সাইট www.w3x.org রভরজট করুন। এই সংস্থারট ওর্েব সংরিষ্ট সকল রজরনর্সর মান রনধোরণ কর্র। 

অ্যাডভান্সড বটক্স ফর্মেরটং 

বটক্সট ববাল্ড এবং ইিারলক করার সার্থ্ সার্থ্ HTML বযবহার কর্র 
আর্রা উন্নি উপার্ে িার সজ্জা পররবিেন করা  াে। এর মর্ধয 
বলখাে রং বিো,  ফন্ট রনেন্ত্রন এবং বলখার সাইজ পররবিেন করা 
 ার্ব।  

ফন্ট টযাগ,  <font></font> এর মাধযর্ম ফর্ন্টর উপস্থাপনা 
রনেন্ত্রন করা হে। ডার্নর উিাহরর্ণ ফর্ন্টর সাইজ ৩ রনরিেষ্ট করা 
আর্ছ। ফর্ন্টর সাইজ ১ বথ্র্ক ৭ এর মর্ধয রনরিেষ্ট করা  াে ব খার্ন 
১ সবর্ির্ে বছাট এবং ৭ সবর্ির্ে বড়। 

<html> 

<head> 

<title>My Web 

Page</title> 

</head> 

<body> 

<p><font size="3">This 

text is 

font size 3.</font></p> 

</body> 

</html> 
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রডফল্ট সাইজ হর্ে ৩। ববরশরভাগ বক্ষর্িই অ্রধকাংশ ব্রাউজার “সাধরণি” এই সাইজরটই বিখাে। 

আপরন ফর্ন্টর সাইর্জর মান ১ বথ্র্ক ৭ প েন্ত কর্র বিখর্ি পার্রন। রনর্ির িারলকাে সবগুর্লা সাইর্জ বটক্সট 
বকমন বিখার্ব িা বিখার্না হর্লা। মর্ন রাখুন,  ফর্ন্টর সরিক সাইজ অ্র্নক রবষর্ের উপর রনরভর কর্র,  ব মন 
আপনার মরনটর রির্নর সাইজ। 

Font size 1 

Font size 2 

Font size 3 

Font size 4 

Font size 5 

Font size 6 

Font size 7 

ব্রাউজার্রর বসরটংস অ্নু ােীও ফর্ন্টর সাইজ রনরিেষ্ট করা  াে। ফন্ট সাইজ অ্যারট্র্রবউর্ট "+" বা "-" রির্ে 
এরট করা হে। ডার্নর উিাহরর্ন ফর্ন্টর সাইজ +২ বযবহার করা হর্ের্ছ। এর মার্ন হর্ে ব্রাউজার্রর রডফল্ট সাইজ 
বথ্র্ক ২ সাইজ বড় কর্র ফন্টরট বিখার্ব। 

HTML এর রনেম অ্নু ােী এই ফন্ট সাইজগুর্লা রভরজটর্রর ব্রাউজার্রর বসরটংসর্ক অ্গ্রাাহ্য করর্ব। অ্ন্য কথ্াে,  
আপনার ওর্েব পািার রভরজটর  রি িার ব্রাউজার্রর ফন্ট বসরটংসর্ক কার্টামাইজ কর্র ির্ব ফন্ট টযার্গ বযবহৃি 
সাইজ অ্যরট্র্রবউট বসটার “রনর্জর মর্িা” করে রনর্ে বনে এবং আপনার মর্িা কর্রই বলখারট বিখার্ব।  

িাহর্ল "+" বা "-" আসর্ল রক? বলা  ার্ব না! কারণ,  িরিরট ব্রাউজার্রর রডফল্ট ফন্ট সাইজ এর্কক রকম 
হর্ব এবং বটক্সট বিখর্ি বকমন হর্ব িা রনণেে করা সম্ভব নে,  কারণ এরট বমরশন বথ্র্ক বমরশর্ন পররবরিেি হে। 
রনর্ির উিাহরণরট আপনার্ক রকছুটা ধারণা বির্ব,  রকন্তু আসর্ল এরট বকমন বিখার্ব িা বিখর্ি আপরন পািারট 
অ্ন্য বমরশর্ন অ্ন্য ব্রাউজার বসরটংসএ বিখর্ি পার্রন।  
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This Font size +1 

This Font size +2 

This Font size +3 

This Font size +4 

This Font size +5 

This Font size +6 

This Font size +7 

This is font size -1 

This is font size -2 

This is font size -3 

This is font size -4 

This is font size -5 

This is font size -6 

This is font size -7 

এরট সম্ভব ব  উপর্রর উিাহরর্ণর মর্ধয ববশ রকছু বিখর্ি একই রকম লাগর্ছ। এর কারন রকছু ব্রাউজার্র বড় বা 
বছাট ফন্ট বিখার্নার একরট সীমার্রখা বটর্ন বিে। পড়া  ােনা এমন বটক্সট তিররর বকার্না মার্নই হেনা,  এটা 
হর্ি পার্র ওর্নক বড় রকংবা অ্র্নক বছাট হর্ল।  

বটক্সট ফর্মেট করার আর্রকরট উপাে হর্ে রং এর বযবহার। রং িার নাম অ্নুসার্র রনরিেষ্ট করা  াে,  ব মন red, 
blue, বা ForestGreen। RGB ( Red, Green, Blue)  মান বযবহার কর্রও িার্ির রনধোরণ 
করা  াে। ওর্ের্ব রংর্ক সবর্ির্ে সাধারণ ভার্ব বযবহার করার উপাে হর্ে িার্ির বহক্সার্ডরসর্মল মান বযবহার 
করা। ির্িযক পিরির উিাহরণ রনর্ি বিো হর্লা।  

<font color="red">This is red specified as a color name.</font> 

<font color="255,0,0">This is red specified as an RGB value.</font> 

<font color="ff0000">This is red specified in hexadecimal.</font> 
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রং এবং ওর্েব 

ওর্েবর্পইজ রডজাইর্ন রং একরট গুরুত্বপূণে ভূরমকাে অ্ংশ বনে। এটা বযবহার করা হে বশাভাবধের্নর উর্ের্শ্য,  
ব মন বকান রকছুর্ক রফটফাট এবং িটকিার কর্র তিরর করর্ি,  অ্থ্বা এটা বযবহার করা হে বকান কাজর্ক অ্থ্বা 
বকান ফাংশনর্ক রনর্িেশ করর্ি। উিাহরণস্বরূপ,  এই পািার রলংকগুর্লার রং নীল,  এবং এর্ি কর্র এরট রিরিি 
করা সহজ হে। 

রং বযবহার করা  াে শর্ে,  বযাকগ্রাাউর্ন্ড এবং রনরিেষ্ট ধরর্নর সীমানাে। রং বযবহার্রর সুরবধা এবং 
অ্সুরবধাগুর্লাও বুর্ঝ রাখা জরুরী।  খন বকান ওর্েবসাইর্টর বযাকগ্রাাউন্ড কার্লা হর্ব এবং বলখাগুর্লার রং থ্াকর্ব 
ধূসর বর্ণের িখন িা অ্রভজাি হর্ি পার্র,  রকন্তু এটা পড়া করিন হর্ব। 

ওর্েব সাইর্ট ববশ রকছু িমৎকার টুল আর্ছ  া আপনার্ক রং সম্পর্কে সবর্ির্ে ভাল বুঝর্ি সহােিা করর্ব। রকছ ু
রলংক বিওো হল: 

• Color and the Web 

(http://library.albany.edu/imc/webcolor/index.htm), the 

Interactive Media Center's online tutorial. 

• Browser Safe Color Chart 

(http://library.albany.edu/imc/webcolors.htm), online chart 

of Web safe colors from the Interactive Media Center. 

• Color Names Chart 

(http://www.w3schools.com/html/html_colornames.asp), online 

chart from the W3 Schools. 

• The Browser Safe Color Pallet 

(http://www.lynda.com/hex.asp#), online guide from Lynda 

Weinman. 

বহরডং 

ওর্েব বপইর্জর একরট অ্বর্জক্ট হল বহরডং (রশর্রানাম)  া রিরিি করর্ি HTML এবং XHTML এ  ুি থ্ার্ক। 

বহরডং টযাগ বযবহার করা হে গুরুত্ব উর্েখ করর্ি এবং িা রিরিি করা হে “h” টযাগ বযবহার কর্র। ১ বথ্র্ক ৬ 
এই ছেরট বহরডং টযাগ আর্ছ  ার মর্ধয ১ সবর্ির্ে গুরুত্বপূণে এবং ৬ কম গুরুত্বপূণে। 

মর্ন করুন,  আপরন পরিকা অ্থ্বা একরট িবর্ন্ধ  া রলখর্ছন িার জন্য সনািন আউটলাইন তিরর করর্ছন। এটা 
বিখর্ি অ্র্নকটা এই রকম হর্ব: 

I. Introduction 

A. Welcome 

II. Main Message 

A. Part 1 - What I did on my summer vacation. 

1. Getting to the airport 

2. Flying on the airplane. 

a. Visiting Alaska. 

http://library.albany.edu/imc/webcolor/index.htm
http://library.albany.edu/imc/webcolors.htm
http://www.w3schools.com/html/html_colornames.asp
http://www.lynda.com/hex.asp
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b. Seeing a bear. 

3. Flying home. 

B. Summing my vacation. 

III. Conclusion 

এই আউট লাইর্নর সবর্ির্ে গুরত্বপূণে অ্ংশ হল বরামান সংখযা,  রিিীে গুরুত্বপূণে অ্ংশ হল বড় হার্ির হরফ,   
এবং এরট িমশ িলর্ি থ্ার্ক। বহরডং একই ধরন অ্নুসরণ কর্র। সবর্ির্ে গুরত্বপূণে h1 িুলনা করা হে বরামান 
সংখযা রির্ে,  রিিীে গুরুত্বপূণে বহরডং h2 বড় হার্ির হরফ িারা। এটা িলর্ি থ্ার্ক বশর্ষর h6 টযাগ প েন্ত। 

বহরডং টযাগ হল ধারক টযাগ,  রনর্ি এর্ির রবন্যাস রিরিি করা হল। 

<h1>This is heading H1</h1> 

 খন বকান ওর্েবর্পর্জ h1 টযাগ বযবহার করা হে,  িখন বকান 
ডান পার্শ বিখার্না উিাহরর্ণর মি হর্ব। 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

এটা একরট সাধারণ ওর্েবর্পইজ h1 টযাগ ডানরির্কর রির্ির মর্িা 
হর্ব। 

<html> 

<head> 

<title>My Web 

Page</title> 

</head> 

<body> 

<h1>This is an example 

of the 

h1 tag.</h1> 

</body> 
</html> 
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রলট 

রলট HTML এবং XHTML এর একরট অ্বর্জক্ট  া সংজ্ঞারেি করর্ি  ুি করা হে।  এর বকাড দুই ধরর্নর 
রলট অ্ডোডে রলট এবং আনঅ্ডোডে রলট রনরিেষ্ট করর্ি অ্নুমরি বিে। এই দুই ধরর্নর িাথ্রমক পাথ্েকয হল ব ,  
অ্ডোডে রলট গুরুত্ব রিরিি কর্র এবং আনঅ্ডোডে রলট শুধু মাি রিরিি কর্র ব  ডাটাগুর্লা একরট রলট,  বকান 
গুরুত্ব রির্ি এগুর্লা করা হেরন। 

রলট টযাগ একরট ধারক টযাগ,  রকন্তু এর্ির দুইরট অ্ংশ আর্ছ। িথ্ম অ্ংশ রিরিি কর্র ব  রলটরট অ্ডোডে না 
আনঅ্ডোডে। রিিীে অ্ংর্শ রলর্টর রনর্জর আইর্টমগুর্লা থ্ার্ক। রনর্ি একরট অ্ডোডে রলর্টর উিাহরণ বিখার্না 
হল। 

1. Dinner at 8:00 pm. 
2. Lunch at noon. 

3. Snacks at 11:00 am. 

এই রলট রিরিি কর্র ব ,  সবর্ির্ে গুরুত্বপূণে আইর্টম হল রাি আটটাে রার্ির খাবার,  রিিীে গুরুত্বপূণে 
আইর্টম হল দুপুর্রর খাবার,  এবং সবর্ির্ে কম গুরুত্বপূণে আইর্টম হল সকাল এগার্রাটার হালকা নাস্তা। এই 
রলর্টর বছাট একরট বকাড রনর্ি বিওো হল। 

<ol> 

<li>Dinner at 8:00 pm.</li> 

<li>Lunch at noon.</li> 

<li>Snacks at 11:00 am.</li> 

</ol> 

মর্ন রাখর্ি হর্ব ব ,  িরিরট আইর্টমই রলট আইর্টর্মর টযাগ <li></li> এর বভির্র থ্াকর্ব,  এবং 
রলর্টর পুর্রা বসটটা অ্ডোডে রলট টযাগ <ol></ol> এর বভির্র থ্াকর্ব। 

অ্ডোডে রলর্টর একরট উিাহরণ রনর্ি বিওো হল। 

• Apples 

• Oranges 

• grapes 

এই আনঅ্ডোডে রলট বকানরট সবর্ির্ে গুরুত্বপূণে িা রিরিি করর্ি পার্র না। এই রলর্টর বছাট একরট বকাড রনর্ি 
বিওো হল। 

<ul> 

<li>Apples</li> 

<li>Oranges</li> 

<li>grapes</li> 

</ul> 
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আনঅ্ডোডে রলট টযাগ হল <ul></ul> ,  এবং অ্ডোডে রলর্টর মর্িা,  রলর্টর িরিরট আইর্টম 
<li></li> টযার্গর বভির্র থ্াকর্ব। 

উপস্থাপনার উর্ের্শ্য অ্র্নর্কই অ্ডোডে এবং আন অ্ডোডে রলট টযাগ বযবহার কর্র থ্ার্কন। অ্ন্য ভার্ব বলা  াে ,  
 খন িারা সরিযকার রলর্ট আগ্রাহী হেনা,  রকন্তু রলর্টর আইর্টর্মর িরিরটর শুরুর্ি বুর্লট আকার্র িারলকা িান 
িখন িারা আনঅ্ডোডে রলট বযবহার কর্রন।  খন িারা বুর্লর্টর বির্ল নাম্বার িান িখন অ্ডোডে রলট বযবহার 
কর্রন। ওর্ের্বর জর্ন্য এটা খুব ভাল অ্নুশীলনী নে। রলট টযাগ শুধু মাি রলট ববাঝার্িই বযবহার করর্ি হে 
এবং এটা বকান রকছুর্ক বিখার্ি বযবহার করা হে না। এটার্ক একরট মামুলী বযাপার মর্ন হর্ি পার্র ,  রকন্তু রকছু 
পরররস্থরি আর্ছ ( ব মন সািে ইরির্নর জর্ন্য) সরিকভার্ব রলট টযাগ বযবহার করা না হর্ল সমস্যা হর্ি পার্র।  

উপর্রর উিাহরণগুর্লার্ি,   রি অ্ডোডে রলট সরিকভার্ব বযবহার করা না হি,  িাহর্ল বকাড সািে ইরিনর্ক বলি 
ব ,  রলর্ট ওর্রি হল একরট গুরুত্বপূণে রজরনস এর বিরক্ষর্ি আমরা সরিক বমর্সজরট বপিাম না। এটা হর্ি পার্র 
ব ,  বপইজ রডজাইনার শুধুমাি বির্েরছল রলর্ট থ্াকা লাইর্নর শুরুর্ি একর্সট নাম্বার এবং িার ওর্রর্ির গুরুত্ব 
রিরিি করার ইো রছল না। এই কারর্ণ সািে  খন কাজ কর্র িখন পািারট অ্সর্ন্তাষজনক ভার্ব সামর্ন আর্স।  

রলংক 

রলংক ওর্ের্বর সবর্ির্ে গুরত্বপূণে অ্ংশ। িকৃিপর্ক্ষ,  ওোল্ডে ওোইড ওর্েব বা WWW এর পুর্রাটা এক ডকুর্মন্ট 
বথ্র্ক আর্রক ডকুর্মর্ন্টর সার্থ্ রলংর্কর িক্ষিার উপর রনভের কর্র। এখন,  অ্বশ্যই,  রলংক এক সাইট বথ্র্ক 
আর্রক সাইর্ট রনর্ে ব র্ি বনিৃত্ব বিে,  এবং একরট সাইর্টর রনরিেষ্ট পর্েন্ট রিরিি কর্র। 

দুই ধরর্নর রলংক বিখর্ি পাওো  াে,  এবসুর্লট এবং ররর্লরটভ। সকল রলংক টযাগ হল ধারক টযাগ। 

এবসুর্লট টযাগর্ক এভার্ব রিন্তা করা হে ব ,  এটা ব্রাউজারর্ক বর্ল বিে সকল ির্োজনীে পথ্ অ্নুসরণ কর্র 
আসর্ল বকাথ্াে ব র্ি হর্ব। এক ওর্েব সাইট বথ্র্ক অ্ন্য সাইর্ট সংর্ াগ রির্ি এটা বযবহার করা হে। ররর্লরটভ 
রলংক (র্ টার্ক মার্ঝ মার্ঝ “বলাকাল রলংক” ও বলা হে) শুধুমাি শটেকাটটা বর্ল। 

এখন আমরা আলবযারন রবশ্বরবিযালর্ের ওর্েবসাইর্ট একরট এবসুর্লট রলংক তিরর করর্ি িাই। রলংক A টযার্গর 
বভির্র থ্ার্ক ব টা বিখর্ি হে রনর্ির মর্িা। 

<a href="http://www.albany.edu">Link to UAlbany</a> 

বমাটামুরট ভার্ব অ্নুবািকৃি রলংকরট বর্ল ব ,  হাইপার বটক্সট ট্র্ান্সফার বিার্টাকল বযবহার কর্র ব্রাউজার ব ন 
ওোল্ডে ওোইড ওর্ের্ব  াে এবং একরট ওর্েব সাইট খুুঁর্জ ববর কর্র ব টার নাম "albany.edu" । 
আমরা রবশ্বরবিযালর্ের ওর্েবসাইট বথ্র্ক রনরিেষ্ট একরট রডপাটের্মর্ন্টর বহাম বপইজ খুুঁর্জ বপর্ি িাই। 
করমউরনর্কশন রডপাটের্মর্ন্টর বহামর্পর্জর এবসুর্লট রলংকরট হল: 

<a 

href="http://www.albany.edu/communication/index.html">Link 

to the Communication Department home page </a> 

এই রলংর্ক বিখর্ি পাই ব ,  ব্রাউজার অ্বশ্যই হাইপার বটক্সট ট্র্ান্সফার বিার্টাকল বযবহার কর্র ওোল্ডে ওোইড 
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ওর্ের্ব  াে এবং রবশ্বরবিযালর্ের ওর্েবসাইট খুুঁর্জ ববর কর্র,  এরপর এই রবশ্বরবিযালর্ের সাইর্টর বভির বথ্র্ক 
করমউরনর্কশন রডপাটের্মর্ন্টর সাইট খুুঁর্জ ববর কর্র এবং বশষপ েন্ত একরট বপইজ উপস্থাপন কর্র  ার্ক বলা হে 
"index.html"। 

এখার্ন ht t p: / / www. al bany. edu/ communi cat i on রগর্ে  Communi cat i on 
Depar t ment  রভরজট করুন। 

ররর্লরটভ রলঙ্ক সকল “http রবষে” বথ্র্ক দুর্র থ্ার্ক। িারা বর্ল ব ,  ব্রাউজার ব র্না সমস্ত ওোলেড ওোইড 
ওর্ের্ব না রগর্ে শুধুমাি “আর্শ পার্শ” থ্ার্ক এবং একরট পািা রনর্ে বনে। ভার্লা একরট উিাহরণ হর্ে এই 
রটউর্টাররোর্লর বপছর্নর বকার্না পািাে  াওোর রলঙ্ক। এরট পঞ্চম পৃষ্ঠা,  এবং মর্ন করুন ব  আপরন এর বপছর্নর 
পািাে  াওোর জন্য রলঙ্ক করর্ি িার্েন। ফর্ল এরট হর্ব: 

<a href="page4.html">Previous Page</a> 

এই ররর্লরটভ রলঙ্ক আপনার্ক শুধু "page4.html"  এ ব র্ি বর্ল,  “সমস্ত” ওর্েব র্ুর্র আবার এই 
রবশ্বরবিযালর্ের ওর্েব সাইর্ট রফর্র আসর্ি না।  

anchor টযাগ বযবহার কর্র আপরন একরট ওর্েব পািার মর্ধয অ্ন্তঃসংর্ াগ ও করার্ি পারর্বন। anchor 
টযাগ আপনার্ক সরাসরর একরট পািার বকার্না অ্ংর্শ ব র্ি বিে। আমার্ির পািাে “top” নার্মর একরট 
anchor টযাগ রর্ের্ছ। এই anchor পর্ের্ন্টর জন্য বকাড হর্ে: 

<a name="top"></a> 

আর এটার্ি রলঙ্ক করার জন্য: 

<a href="#top">Go to the top of this page</a> 

ডান পার্শর উিাহরণরটর্ি বিখার্না হর্ের্ছ রকভার্ব একরট 
ওর্েব পািাে এরট বকাড করর্বন। 

বনাট: িরিরট anchor টযাগ সবেিা “#” রির্ে শুরু হর্ব। 

 

 

 

 

 

আপরন একরট অ্যাবসলুট বা ররর্লরটভ রলর্ঙ্কও এই anchor পর্েন্ট  ুি করর্ি পার্রন। এই পািার top 
anchor পর্ের্ন্টর জন্য ররর্লরটভ রলঙ্ক হর্ে: 

<a href="page5.html#top">Top of Page 5</a> 

<html> 

<head> 

<title>My Web 

Page</title> 

</head> 

<body> 

<a name="top"></a> 

<p>Welcome to my Web 

page. 

You can go to the top of 

the 

page by <a href="#top">by 

clicking here</a></p> 

</body> 

</html> 
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বলআউট এবং বটরবল 

ওর্েব পািার বলআউট খুবই গুরুত্বপূণে। একরট পািাে রবরভন্ন উপািান ব মন বটক্সট,  ছরব এবং বহরডং ইিযারি 
শুধু পািার িিশের্নর জন্যই সাজার্না হেনা,  বরং এরট কি সুন্দর ও ববাধগমযভার্ব রভরজটর্রর কার্ছ উপস্থাপন 
করা  াে িাও বখোল রাখা হে। একরট খারাপ বলআউট বিখর্ি খারাপ বিখার্ব,  সার্থ্ সার্থ্ পািাে থ্াকা িথ্য 
খুুঁর্জ বপর্ি ও বুঝর্িও করিন হর্ব। 

ওর্েব সাইট বলআউট করার িথ্য জানর্ি আমার্ির Media Center Web Design অ্নলাইন 
রটউর্টাররোল বিখুন এখার্ন: http://library.albany.edu/imc/webdesign/ 

ওর্েব পািাগুরলর্ি িার উপািানগুর্লা পািার উলম্বভার্ব বামপার্শ রবন্যস্ত থ্াকর্ি “িাে”। অ্র্নক উপািার্ন মাঝ 
ও ডান অ্যালাইনর্মন্ট অ্যারট্র্রবউটও ির্োগ করা  াে।  

ডানপার্শর এই ছরবরটর্ি বিখা  ার্ে ব ,  বকার্না ফর্মেরটং না 
করর্ল একরট ওর্েব পািা বকমন বিখার্ব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাম,  মাঝ ও ডান অ্যালাইনর্মন্ট অ্যারট্র্রবউট বযবহার কর্র 
একরট ওর্েব পািাে রবরভন্ন উপািান সুন্দর ভার্ব উপস্থাপন করা 
 াে। আমরা এই রটউর্টাররোর্লর পরবিেী অ্ংর্শ এই অ্বস্থান 
অ্যারট্র্রবউট ও বসন্টার টযাগ রবস্তাররিভার্ব আর্লািনা করর্বা। 

টযান্ডাডে HTML এবং XHTML বকাড এর বাম অ্যালাইনর্মন্ট 
এর িারা সৃষ্ট সমস্যা সমাধার্নর উপাে হর্ে বটরবল বযবহার। 
“বটবুলার” ফর্মের মূল উর্েশ্য রছর্লা িথ্যগুর্লা কলাম ও সারর 
আকার্র সারজর্ে রাখা। রকন্তু বিেমার্ন ওর্েব পািাে 
উপািানগুরলর সরিক রবন্যার্সর জন্য বটরবল ওর্েব রডজাইনার্রর 
“পরম বন্ধু” বি পররনি হর্ের্ছ। 
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ডার্নর উিাহরণরটর্ি একরট ওর্েব পািা 
বিখার্না হর্ের্ছ,   ার উপািানগুরল বটরবল 
বযবহার কর্র সাজার্না হর্ের্ছ। এখার্ন বটরবল 
অ্িৃশ্য। 

 

 

 

 

ডার্ন রিক একই পািা বিখার্না হর্ের্ছ,  রকন্তু 
এবার বটরবর্লর বডোর বিখার্না হর্ের্ছ। 
বটরবর্লর বডোর সহর্জই বিখা  ার্ে এবং পািাে 
কীভার্ব উপািানগুরল সাজার্না হর্ের্ছ িা লক্ষয 
করর্ি পারর্ছন।  

বটরবল টযাগরট একরট কর্ন্টইনার টযাগ  ার িধান 
রিনরট অ্ংশ রর্ের্ছ। বটরবল সারর ও বসর্লর 
সমন্বর্ে গরিি এবং িরিরটর জন্য আলািা টযাগ 
আর্ছ। সরিকভার্ব কাজ করার জন্য িরিরট টযাগ 
সরিক ির্ম রলখর্ি হর্ব। টযাগগুর্লা হর্ে: 

 বটরবল টযাগ - 
<table></table> 

 বটরবল বরা টযাগ - <tr></tr> 

 বটরবল বসল টযাগ - <td></td> 

রনর্ি একরট সাধারণ বটরবল বিখার্না হর্লা। 

   
   
   

 

এই বটরবর্লর রিনরট সারর ও রিনরট কলাম রর্ের্ছ। বটরবল তিরর শুরু করর্ি আমরা শুরু এবং বশষ বটরবল টযাগ 
রলর্খ শুরু করর্বা। 

<table></table> 

বাকী টযাগগুর্লা বলখার সুরবধার্থ্ে আমরা শুরু এবং বশষ বটরবল টযাগ দুই লাইর্ন রলখর্বা। 

<table> 

</table> 
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এখন আমরা িথ্ম বটরবল বরা টযাগ  ুি করর্বা। 

<table> 

<tr></tr> 

</table> 

 িক্ষণ না রিনরট বটরবল বসল  ুি না করর্বা ির্িাক্ষণ প েন্ত সারর সম্পন্ন হর্ব না। 

<table> 

<tr><td></td<td></td><td></td></tr> 

</table> 

এখন বটরবলরট এরকম কর্র তিরর হর্ব: 
 

   

 রি Notepad বযবহার কর্রন ির্ব অ্ন্য দুরট সারর ব াগ করার জন্য সহর্জ শুধু “কাট এবং বপট কাজ” 
করুন। 

<table> 

<tr><td></td<td></td><td></td></tr> 

<tr><td></td<td></td><td></td></tr> 

<tr><td></td<td></td><td></td></tr> 

</table> 

এখন বটরবলরটর গিন এমন হর্ব: 
 

   

   

   

বটরবলরট বকাথ্াে? বটরবলরট এখার্নই আর্ছ। রকন্তু বটরবর্ল আমরা বকার্না অ্যারট্র্রবউট ির্োগ করররন,  িাই এরট 
এখার্ন থ্াকা সর্েও অ্িৃশ্য। এরটর্ক রির্ন বিখার্নার জন্য আমার্িরর্ক অ্বশ্যই এরট বকমন বিখার্ব িা রনধোরণ 
কর্র রির্ি হর্ব। িথ্ম ধাপ হর্ে বডোর  ুি করা। রনর্ির মর্িা কর্র বটরবর্লর শুরুর টযার্গ 'border="1"' 
টাইপ করুন। এরট বটরবর্লর বডোরর্ক ১ রপর্ক্সল পুরু করর্ব। 

<table border="1"> 

<tr><td></td<td></td><td></td></tr> 

<tr><td></td<td></td><td></td></tr> 

<tr><td></td<td></td><td></td></tr> 

</table> 

বটরবলরট এখন বিখা  ার্ে। রকন্তু এরট খুবই বছাট,  কারন আমরা এর্ি বকার্না সাইজ অ্যারট্র্রবউট ির্োগ করররন। 
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উপরন্তু,  HTML এবং XHTML এর একরট বকৌিুহলী রফিার আর্ছ  ার কারর্ন বটরবল বিখর্ি খারাপ বিখাে। 
 রি বটরবল বসর্ল বকার্না ধরর্ণর উপািান না থ্ার্ক,  ির্ব ববরশরভাগ ব্রাউজার বটরবলরটর বসল বা এর বাইর্রর 
বডোর বিখাে না। 

এরট রকছু অ্দ্ভুি িভার্বর সৃরষ্ট কর্র। রকছু ব্রাউজার বসল বিখার্ব না ,  অ্ন্যগুরল বিখার্ব। রনর্ির বটরবর্লর সব 
বসর্লই উপািান রর্ের্ছ,  শুধু মার্ঝর বসল ছাড়া। আপনার বযবহৃি ব্রাউজার্রর উপর রনভের করর্ব মার্ঝর বসলগুরল 
রিকভার্ব বিখার্ব রকনা। 

 

Text Object  
 

   

Text Object  
 

বনাট: আপরন রক মার্ঝর একরট বসল বিখর্ি পারর্ছন,  বা বকার্না “বারলর্শর-মর্িা” ইর্ফক্ট বিখর্ি পারর্ছন? 
অ্ন্য একরট ব্রাউজার্র পািারট বিখার বিষ্টা করুন। এখন আপরন রক বিখর্ছন? 

বসর্লর উপািান বটক্সট,  ছরব রকংবা এমনরক অ্ন্য একরট বটরবলও হর্ি পার্র। এর্িরর্ক “বনর্টড বটরবল” বর্ল। 
উপািানরট একরট রবর্শষ ধরর্ণর বকাডও হর্ি পার্র। এ ধরর্ণর বযবহার্রর সবর্ির্ে সাধারণ উর্েশ্য হর্ে 
“nonbreaking space”। 

nonbreaking space হর্ে একরট সরিযকার্রর অ্িৃশ্য উপািান। এরট বলখার মার্ঝ অ্রিররি বেস এবং 
সব ব্রাউজার্র বসল িিশের্নর জন্য বটরবল বসর্লর অ্িৃশ্য উপািান তিরর করর্ি বযবহৃি হে। nonbreaking 
space তিরর করার জন্য বটরবল বসর্ল সহজ একরট ASCII বকাড টাইপ করর্ি হে। 

বনাট: ASCII বকাড হর্ে কীর্বার্ডে িাপ্ত এবং কী ছাড়া বর্ণের গারণরিক রূপােন। করম্পউটার্র এবং ওর্ের্ব 
বযবহৃি হে এমন সব বণে রির্ন িিশেন করা  া কী বি থ্ার্ক না রকংবা আসল কী বরাক বযবহার করর্ি না 
িাইর্ল। রকছু ASCII বকাড ওর্েব বরাবর্টর কাছ বথ্র্ক ইর্মইল রিকানা লুকার্নার জন্য বযবহার করা হে,  
ব গুর্ল েযারমং করার জন্য ইর্মইল রিকানা সংগ্রাহ করে। ASCII বকাড এবং এর্ির রববরণ পাওো  ার্ব 
www.asciitable.com.  

nonbreaking space এর ASCII বকাড হর্ে &nbsp;। মার্ঝর বটরবল বসর্ল nonbreaking 
space  ুি করা হর্ল িা রনর্ির মর্িা রিক িাক ভার্ব ওর্েব পািাে িিরশেি হর্ব। 

 

Text Object  
 

   

Text Object  
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আর্গর উিাহরণ অ্নু ােী,  এরট আপনার ব্রাউজার্রর উপর রনভের করর্ব। রকছু বক্ষর্ি বিখর্বন ব  বকার্না 
পররবিেনই হেরন কারণ বসলগুরল সবসমেই রিকভার্ব বিখারের্লা। nonbreaking space এর মর্িা 
উপািান বযবহার করর্ল সবসমে আপনার পছন্দ অ্নু ােী পািারট বিখার্ব। 

আমরা ব  বটরবলরট রনর্ে কাজ কররছলাম িার্ি nonbreaking space ব াগ করর্ি পারর,  ফর্ল বকাডরট 
বিখর্ি এমন হর্ব: 

<table border="1"> 

<tr><td>&nbsp;</td<td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td>&nbsp;</td<td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td>&nbsp;</td<td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr> 

</table> 

বটরবলরট বড় কর্র বিখার্ি িাইর্ল আমরা এর width অ্যারট্র্রবউট ৩০০ রপর্ক্সল বির্বা। বকমন কর্র করর্বন 
রনর্ির উিাহরণরটর্ি িা বিখার্না হর্ের্ছ। 

<table width="300" border="1"> 

<tr><td>&nbsp;</td<td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td>&nbsp;</td<td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr> 

<tr><td>&nbsp;</td<td>&nbsp;</td><td>&nbsp;</td></tr> 

</table> 

এখার্ন "300" রির্ে বুঝার্না হর্ে বটরবর্লর িস্থ হর্ব ৩০০ রপর্ক্সল। উর্েখ না কর্র রির্ল মাপামারপ সবেিা 
রপর্ক্সর্ল হে। 

অ্যাডভান্সড বটরবল ফর্মেট 

বটরবল ফর্মেট করার বক্ষর্ি আপনার্ক শুধুমাি সাইজ এবং বডোর রনরিেষ্ট করার মর্ধযই সীমাবি থ্াকর্ি হর্ব না। 
আপরন আপনার পছন্দমর্িা বটরবল তিরর করার জন্য আর্রা অ্র্নক অ্পশন পার্বন। 

বটরবর্ল অ্যাসাইন করার জন্য cell padding এবং cell spacing দুরট গুরুত্বপূণে অ্যারট্র্রবউট। Cell 
padding হর্ে বটরবল বসর্লর মর্ধয থ্াকা উপািান বথ্র্ক বসর্লর বডোর্রর মধযকার ফাুঁকা স্থান। রনর্ির দুরট 
উিাহরর্ণ এই রবষেরট ভার্লা কর্র বুঝার্না হর্ের্ছ।  
 

এর্ি বকার্না Cell padding বনই 

 

এর্ি Cell padding অ্যারট্র্রবউট রহর্সর্ব ১০ 
রপর্ক্সল বসট করা হর্ের্ছ 
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রিিীে উিাহরণরটর্ি বিখুন বলখার আর্শপার্শ আর্রা জােগা আর্ছ। এটা পড়র্িও সুরবধাজনক আর বিখর্িও 
সুন্দর। padding অ্যারট্র্রবউটরট বটরবর্লর শুরুর টযার্গ রাখর্ি হে। এই বটরবর্লর বকাড হর্ে: 

<table width="284" border="1" cellspacing="0" cellpad-

ding="10"> 

<tr> 

<td align="center"> এর্ি Cell padding অ্যারট্র্রবউট রহর্সর্ব ১০ রপর্ক্সল বসট করা 
হর্ের্ছ </td> 
</tr> 

</table> 

Cell spacing হর্ে বসলগুরলর মধযকার ফাুঁকা স্থান। Cell spacing ছাড়া একরট বটরবর্লর উিাহরণ 
বিখুন: 

  
  

 

আর এখার্ন বিখুন ১০ রপর্ক্সর্লর cell spacing সম্বরলি একরট বটরবল। 

  

  

বির্খ মর্ন হর্ে বডোর আকার্র বড় হর্ের্ছ,  রকন্তু আসর্ল হেরন। Cell spacing ছাড়া শুধু বডোর গাঢ় কর্র 
রির্ল বটরবলরট এমন বিখার্ব: 

  

  

cell spacing এবং বডোর্রর মর্ধয  থ্া সম্ভব পাথ্েকয বুঝার্নার জন্য বসই একই বটরবর্লর cell spac-
ing ১০ রপর্ক্সল এবং বটরবল বডোর ৫ রপর্ক্সল কর্র বিখা  াক। 

  

  

cell padding, cell spacing এবং বডোর্রর রবরভন্ন সমন্বে আপনার্ক বটরবর্লর বসৌন্দ ে রনেন্ত্রণ 
করর্ি বিে  ার্ি এরট আপনার উপকার্র লার্গ। এখার্ন একরট বটরবল বিখার্না হর্লা  ার্ি রিনরট অ্যারট্র্রবউটই 
রর্ের্ছ। 
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cell padding ৮ 
রপর্ক্সল 

বটরবল বডোর ৪ রপর্ক্সল 

cell spacing ১০ 
রপর্ক্সল 

বটরবল ৩০০ রপর্ক্সল িওড়া 

এই বটরবর্লর বকাড হর্ে: 

<table width="300" border="4" cellspacing="10" cellpad-

ding="8"> 

<tr> 

<td>Cell Padding 8 pixels</td> 

<td>Table borders are 4 pixels</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>Cell spacing is 10 pixels</td> 

<td>The table is 300 pixels wide</td> 

</tr> 

</table> 

বনাট: টযান্ডাডে বটরবল বডোর্রর 3D ইর্ফক্ট একরট পুরার্না টাইল। অ্র্নক ওর্েব 
পািার রিরেিারা আজ কাল বটরবর্লর বডোর বযবহার করর্ি িান,  রকন্তু উপর্র বিখা 
হাল ফযাশর্নর “ছরবর বেম” এর মর্িা বকার্না বডোর না। Cascading Style 
Sheets বা সংর্ক্ষর্প CSS রির্ে রবরভন্ন ধরর্ণর বডোর তিরর করা  াে। রকন্তু 
CSS বযবহার এই রটউর্টাররোর্লর মর্ধয পর্র না। CSS সম্পর্কে রবস্তাররি িথ্য 
জানর্ি আমার্ির Cascading Style Sheets অ্নলাইন রটউর্টাররোল 
বিখর্ি পার্রন এখার্ন http://library.albany.edu/csstut/. 
CSS বডোর্রর উিাহরণ ডান পার্শ বিো হর্লা। 

বটরবর্ল রিন ভার্ব রং ব াগ করা  াে: 

1. বটরবর্লর বযাকগ্রাাউন্ড রং 

2. বসর্লর বযাকগ্রাাউন্ড রং 

3. বডোর্রর রং 

রনর্ির বটরবলরটর বযাকগ্রাাউন্ড রং #993300। এরটর টযান্ডাডে ১ রপর্ক্সল বডোর রর্ের্ছ। 

 

  
  

 



25 
 

 

এই বটরবর্লর বকাড হর্ে:  

<table width="300" border="1" cellpadding="0" cellspac-

ing="0" 

bgcolor="#993300"> 

<tr> 

<td>&nbsp;</td> 

<td>&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>&nbsp;</td> 

<td>&nbsp;</td> 

</tr> 

</table> 

ব র্হিু বটরবল বযাকগ্রাাউন্ড রং অ্যারট্র্রবউটরট সমস্ত বটরবর্লর বযাকগ্রাাউন্ড রং পররবিেন কর্র িাই এরটর্ক বটরবল 
টযার্গর শুরুর অ্ংর্শ  রাখর্ি হর্ব। 

এখার্ন একরট বটরবল বিখার্না হর্ের্ছ  ার একরট বসর্লর বযাকগ্রাাউন্ড রং #993366: 

  
  

এই বটরবর্লর বকাড হর্ে: 

<table width="300" border="1" cellpadding="0"  

cellspacing="0"> 

<tr> 

<td bgcolor="#993366">&nbsp;</td> 

<td>&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>&nbsp;</td> 

<td>&nbsp;</td> 

</tr> 

</table> 

বিখুন এই বযাকগ্রাাউন্ড রং অ্যারট্র্রবউটরট বটরবল বসল টযার্গর শুরুর অ্ংর্শ আর্ছ। আমরা এমনও বটরবল তিরর 
করর্ি পারর  ার বযাকগ্রাাউন্ড রং এক রকম আর িার একরট বসর্লর বযাকগ্রাাউন্ড রং অ্ন্যরকম। ব মন: 
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এই বটরবর্লর বকাডরট ভার্লা কর্র পরীক্ষা করুন: 

<table width="300" border="1" cellpadding="0"  

cellspacing="0" 

bgcolor="#993300"> 

<tr> 

<td bgcolor="#993366">&nbsp;</td> 

<td>&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

<td>&nbsp;</td> 

<td>&nbsp;</td> 

</tr> 

</table> 

বিখুন ব  বযাকগ্রাাউন্ড রং অ্যারট্র্রবউটরট সমস্ত বটরবর্ল ির্োগ করা হর্ের্ছ ,  রকন্তু বকবল মাি একরট বসর্লর 
বযাকগ্রাাউন্ড রং রনরিেষ্ট কর্র বিো হর্ের্ছ। এরট খুবই গুরুত্বপূণে ধারণা  া রনর্ির বটরবর্ল আর্রা স্বরবস্তার্র বিখার্না 
হর্ের্ছ। 

  
  

এই বটরবর্লর বকাড হর্ে: 

<table width="300" border="1" cellpadding="0" cellspac-

ing="0" 

bgcolor="#993300"> 

<tr> 

<td bgcolor="#993366">&nbsp;</td> 

<td>&nbsp;</td> 

</tr> 

<tr> 

<td bgcolor="#FFCC33">&nbsp;</td> 

<td bgcolor="#0000FF">&nbsp;</td> 

</tr> 

</table> 

রিনরট বসর্লর রং রনরিেষ্ট কর্র বিো আর্ছ,  বাকীরটর বনই। ব ই বসর্লর রং রনরিেষ্ট করা বনই বসরটই বকবলমাি 
বটরবর্লর বযাকগ্রাাউন্ড রং বিখার্ে। বসর্লর রং বটরবর্লর রং এর আর্গই বিখার্ব। এজন্যই  রিও বটরবর্লর 
বযাকগ্রাাউন্ড রং বিো আর্ছ,  িথ্ারপ শুধু বসর্লর বযাকগ্রাাউন্ড রংই বিখার্ে। রনর্ির উিাহরর্ণ এরট আর্রকটু 
রবস্তাররিভার্ব বিখার্না হর্ের্ছ। 

বসর্লর বযাকগ্রাাউন্ড রং বটরবর্লর বযাকগ্রাাউন্ড রং 



27 
 

বসর্লর বযাকগ্রাাউন্ড রং বসর্লর বযাকগ্রাাউন্ড রং 

রবভ্রান্ত লাগর্ছ? এই ধারণারট হের্িা িথ্র্মই ধরা  াে না। http://library.al-

bany.edu/imc/html_tut/table_demo.txt এখার্নর এই ফাইলরট একরট সাধারণ বনাটপযাড 
ডকুর্মন্ট  ার্ি বটরবল তিররর ির্োজনীে বকাড বিো আর্ছ। আপরন এরট খুর্ল,  সম্পািনা কর্র পুনরাে .html 
এক্সর্টনশন রির্ে সংরক্ষণ করর্ি পার্রন। বটরবলরটর্ি রবরভন্ন বযাকগ্রাাউন্ড রং এবং বডোর রির্ে বিখুন রক হে। 

বযাকগ্রাাউন্ড ছরবও রংর্ের মর্িা একই অ্গ্রাারধকার নীরি অ্ণুসরণ কর্র। বটরবল এবং বটরবল বসল উভর্েরই 
বযাকগ্রাাউন্ড ছরব থ্াকর্ি পার্র। 

এখার্ন এই বটরবর্লর বযাকগ্রাাউন্ড রহর্সর্ব একরট র্রড়র ছরব রর্ের্ছ। 

 

বিখুন ছরবরট বারবার এর্সর্ছ। এই বারবার আসার্ক “টাইরলং” বলা হে কারণ টাইস্ ব ভার্ব বসার্না হে 
ছরবগুর্লাও বসভার্ব এর্সর্ছ। 

রনর্ি একই রকর্মর দুই সারর ও দুই কলার্মর একরট বটরবল আর্ছ।  

 

এখার্ন একরট বসর্লর বযাকগ্রাাউন্ড রহর্সর্ব একরট বখলনা হাুঁর্সর ছরব রর্ের্ছ। এরটও টাইল হর্ের্ছ,  ির্ব শুধু 
বসর্লর বভির্র। এই বটরবর্লর বকাড হর্ে: 

<table width="267" border="0" cellpadding="0"  

cellspacing="0" 

background="images/clock_60.jpg"> 

<tr> 

<td width="171" back-

ground="imges/duck_small.jpg">&nbsp;</td> 

<td width="96"> </td> 

</tr> 

<tr> 

<td>&nbsp;</td> 

<td>&nbsp;</td> 

</tr> 

</table> 

অ্যারট্র্রবউট রহর্সর্ব উভে বটরবল ও বসর্ল বযাকগ্রাাউন্ড ব াগ করা হর্ের্ছ।  
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বটরবল সম্পর্কে ব  বশষ পর্েন্টরট এখার্ন ধরা উরিি িা হর্লা বটরবর্লর অ্যালাইনর্মর্ন্টর জন্য িাররট অ্যারট্র্রবউট 
আর্ছ। িারা হর্লা রডফল্ট,  বার্ম,  মার্ঝ এবং ডার্ন। রডফল্ট হর্লা সাধারণি বযবহারকারীর ব্রাউজার  রি 
পররবিেন না কর্র ির্ব িা পািার বাম রির্ক অ্বস্থান করর্ব। বাম অ্যালাইনর্মন্ট বটরবলরটর্ক পািার বার্ম,  মাঝ 
অ্যালাইনর্মন্ট পািার মার্ঝ এবং ডান অ্যালাইনর্মন্ট পািার ডার্ন স্থাপন কর্র। এই অ্যারট্র্রবউটগুর্লা বটরবল 
টযার্গর শুরুর অ্ংর্শ রাখা হে। রসনটযাক্স হর্ে: 

<table align="left"> 

<table align="center"> 

<table align="right"> 

রডফল্ট অ্যালাইনর্মর্ন্টর জন্য বকার্না অ্যারট্র্রবউট লার্গ না। 

ছরব 

ছরব হর্লা ওর্েব পািার একরট গুরুত্বপূণে অ্ংশ। HTML এবং XHTML আপনার্ক ওর্েব পািাে ছরব বসার্ি বিে 
এবং এর অ্যারট্র্রবউট বসট কর্র আকার ও অ্বস্থান রনেন্ত্রন করর্ি বিে। পরবিেী অ্ংর্শ আপরন ছরব ও ছরবর বকারডং 
সম্পর্কে জানর্বন। 

ছরবর বসাসে টযাগরট একরট একক টযাগ। িা হর্লা: 

<img src="nameofyouimage.gif" /> 

এরট একরট সাধারণ ছরবর অ্বস্থার্নর উিাহরণ: 

 

এই ছরবর জন্য বকাড হর্ে: 

<img src="images/dogonhat.jpg" alt="" width="205" 

height="170" /> 

এই বকাড বথ্র্ক পাওো িথ্য অ্নুসার্র ছরবর নাম হর্ে “dogonhat.jpg” এবং এরট ওর্েব সাইর্টর im-
ages বফাল্ডার্র আর্ছ। এই বকাড আর্রা রনর্িেশ কর্র ব  ছরবরটর িস্থ ২০৫ রপর্ক্সল এবং উচ্চিা ১৭০ রপর্ক্সল। 

লক্ষয করুন: রিন ধরর্ণর ছরব আপরন ওর্ের্ব বযবহার করর্ি পারর্বন। িারা হর্লা JPG (Joint 
Photographers Experiment Group), GIF (Graphics Interchange 

Format), এবং PNG (Portable Networks Graphics)। এই রিন ধরর্নর ফর্মেট 
সম্পর্কে আর্রা জানর্ি এই ডকুর্মর্ন্টর বশর্ষ পরররশষ্ট ১ বিখুন। 
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ছরবর মাপ অ্যারট্র্রবউট রহর্সর্ব রনর্িেশ করা হে। মাপ রনর্িেশ করর্ল ব্রাউজার আপনার ইো অ্নু ােী ছরবরট িিশেন 
করর্ব। উপরন্তু,  আপরন আপনার সুরবধার জন্য ছরবর্ক মযারনপুর্লট করর্ি পার্রন। ব মন এখার্ন খুবই বছাট 
আকার্রর একরট ছরব িার “িকৃি” আকার অ্থ্োৎ িস্থ ২ রপর্ক্সল এবং উচ্চিা ২ রপর্ক্সল রহর্সর্ব বিখার্না হর্লা: 

 

আপরন রক এরট বিখর্ি পারর্ছন? এই ছরবরট এর্িাই বছাট ব  বকার্না বকার্না মরনটর্র এরট িাে বিখাই  াে না। 
 াই বহাক,  আমরা এর আকার পররবিেন কর্র আর্রা বড় কর্র ছরবরট বিখার্ি পারর। এখার্ন আমরা ছরবরটর িস্থ 
৪০ রপর্ক্সল এবং উচ্চিা ৪০ রপর্ক্সল কর্র রির্েরছ: 

 

এই ছরবর জন্য বকাড হর্ে: 

<img src="images/orangedot.gif" alt="Orange dot 40 x 40" 

width="40" 

height="40" /> 

ব র্হিু উভে বক্ষর্িই একই ছরব বিখার্না হর্ের্ছ,  িাই একারধকবার ডাউনর্লাড বা বড় আকার্রর ফাইল 
ডাউনর্লাড কর্র সমে নষ্ট হর্ব না। 

এখার্ন বসই একই কমলা রংর্ের রবন্দুর্ক একরট বরখা রহর্সর্ব বিখার্না হর্ের্ছ: 

 

বকাডরট হর্ে: 

<img src="images/orangedot.gif" alt="Orange dot as line" 

width="300" 

height="4" border="0" /> 

বনাট: HTML বকার্ড ছরবর আকার পররবিেন করা হর্ল িা আসল ছরবর বকার্না পররবিেন কর্র না। আপরন শুধ ু
ব্রাউজারর্ক বলর্ছন ছরবর্ক বকমন কর্র বিখার্না হর্ব। বছাট ছরবর্ক বড় করা হর্ল এর ফাইর্লর আকার বড় হর্ে 
 ােনা রকংবা ডাউনর্লার্ডর সমেও বার্ড় না। একই ভার্ব বড় ছরবর্ক বছাট করর্লই এর ফাইর্লর আকার বা 
ডাউনর্লাড সমে কর্ম  ার্ব না। 

ফর্টাগ্রাাফ,  রনরিেষ্ট ধরর্ণর আুঁকাআুঁরক এবং ফাইন লাইন,  বফড,  বফিাররং বা অ্ন্য সূক্ষ্ম ইর্ফক্ট সম্বরলি ছরব 
মযারনপুর্লট করার বক্ষর্ি সিকে থ্াকুন। বছাট ছরবর্ক বড় কর্র বিখার্না হর্ল এরটর ডাটা (এর্ক্ষর্ি রপর্ক্সল) বডোর্রর 
উপর রির্ে ছারড়র্ে  াে। এর ফর্ল ছরবর অ্র্নক রববরণ হাররর্ে  াে এবং রপর্ক্সল বভর্ঙ্গ  াে।  

 

ডার্নর ছরবরট িার রডফল্ট আকার্র অ্থ্োৎ িস্থ ১৫০ রপর্ক্সল এবং উচ্চিা ১০০ রপর্ক্সল 
এ িিশেন করা হর্ের্ছ।  
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এখার্ন একই ছরব রকন্তু রভন্ন 
আকার্রর অ্যারট্র্রবউট বিো 
হর্ের্ছ,  অ্থ্োৎ িস্থ ৪০০ রপর্ক্সল 
এবং উচ্চিা ২৬৭ রপর্ক্সল। বিখুন 
ছরবরটর রপর্ক্সল কর্িা বভর্ঙ্গ 
বগর্ছ।  

 

 

 

 

 

 
ছরবর্ি বাম ও ডান অ্যালাইনর্মন্ট অ্যারট্র্রবউট বিো  াে। অ্যালাইনর্মন্ট এর জন্য রসনটযাক্স হর্ে: 

<img src="yourimage.gif" alt=" align="left" /> 

<img src="yourimage.gif" alt=" align="right" /> 

Alt টযাগরট একরট রবর্শষ অ্যারট্র্রবউট  া ছরবরট রক এবং রকর্সর জন্য িা জানার জন্য ির্োগ করা হে। বলাকজন 
 ার্ির িৃরষ্টশরি িূবেল িারা িােই ওর্েব ব্রাউজার্রর রিন-রররডং রফিার বযবহার কর্রন,  ব খার্ন ওর্েব পািার 
িথ্য িার্ির পর্ড় বশানার্না হে। একরট ছরবর alt টযাগ ব্রাউজার পড়র্ব।  

অ্র্নক সািে ইরিনও িার্ির অ্যালগররির্মর উপািান রহর্সর্ব alt টযাগ বযবহার কর্র  া ফলাফর্লর অ্বস্থান 
গণনা কর্র। িাই রিন-রররডং ব্রাউজার,  সািে ইরিন সরিকভার্ব বলখা alt টযার্গর উপর রনভের কর্র। রনর্ির 
ছরবরটর্ি al t  টযাগ ির্োগ করা হর্ের্ছ। 
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এই ছরবর alt টযাগ হর্ে “Green 1940 Ford Deluxe hot rod automobile” এবং 
পুর্রা ছরবর টযাগ হর্ে: 

<img src="images/green40.jpg" alt="Green 1940 Ford Deluxe 

hot rod automobile" width="300" height="261" /> 

সব একরিি করা 
এই অ্ংর্শ আপরন একরট সহজ ওর্েব পািা বানার্বন। ব সকল কাজ আপরন এখার্ন করর্বন িা হর্লা,  ছরব 
স্থাপন করা,  বটক্সট স্থাপন ও ফর্মেট করা,  বটরবল তিরর করা এবং রবরভন্ন িকার উপািার্ন রবরভন্ন অ্যারট্র্রবউট 
অ্যাসাইন করা। 

সব বশর্ষ পািারট বকমন 
বিখার্ব িা ডার্ন বিখার্না 
হর্লা।  

 

 

 

 

 

 

 

 

এই রটর্টাররোর্লর শুরুর কথ্া  রি রিন্তা কর্রন ির্ব রনিেই আপনার মর্ন থ্াকর্ব ব  আপনার ির্জর্ক্টর জন্য 
একরট রুট বফাল্ডার করর্ি হর্ব। এখনই এটা কর্র বফলুন।  

বনাটপযাড িালু করুন,   রিনা ইরিমর্ধযই িালু করা থ্ার্ক,  এবং নিুন একরট ফাইল তিরর করুন। এটার নাম 
রিন index.html এবং িা রুট বফাল্ডার্র সংরক্ষণ করুন। 

এখন HTML টযার্গর শুরুর এবং বশষ অ্ংশ রলখুন। রনর্ি িার্ির বিখার্না হর্লা। 

<html> 

</html> 

শুরুর HTML টযার্গর একরট গুরুত্বপূণে উপািান হর্ে doctype (document type) বটটর্মন্ট। 
doctype বটটর্মন্টরট ব্রাউজারর্ক ওর্েব পািারট সম্পর্কে রবস্তাররি িথ্য এবং বকান বকাড বযবহার কর্র এরট 
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বানার্না হর্ের্ছ িার িথ্য বিে।  রিও এরটর্ক জরটল মর্ন হর্ে ,  আসর্ল এরট িা নে। HTML টযার্গর শুরুর 
অ্ংর্শর রিক আর্গ doctype বটটর্মন্ট ব াগ করুন,   ার্ি বকাডরট বিখর্ি এমন হে: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html> 

</html> 

Doctype বটটর্মন্ট সম্পর্কে আর্রা রবস্তাররি িথ্য World Wide Web Consortium এর ওর্েব 
সাইর্টর এখার্ন পাওো  ার্ব http://www.w3.org/QA/Tips/Doctype 

বশষ একরট বটকরনকযাল রববরণ আপনার ওর্েব সাইট ব্রাউজার্র রিকভার্ব বরন্ডার করা রনরিি করর্ি সাহা য 
করর্ব। আপনার্ক  া করর্ি হর্ব িা হর্লা HTML টযার্গর শুরুর অ্ংর্শ একরট অ্যারট্র্রবউট ব াগ করর্ি হর্ব  া  
"name space" বক বরফার করর্ব। name space নবীন HTML বলখকর্ির কার্ছ একরট জরটল ধারণা,  
িাই এখার্ন আমরা রবস্তাররি রকছু বলর্বা না।  রি আর্রা রকছু জানর্ি উৎসাহী বহান ির্ব বিখুন 
http://www.w3.org/TR/REC-xml-names। HTML টযার্গর শুরুর অ্ংর্শ name space 

অ্যারট্র্রবউট ব াগ করুন,  ফর্ল এটা এমন বিখার্ব: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

</html> 

 াক,  এখন সকল িস্তুরি সম্পন্ন হর্ের্ছ এবং আপরন ওর্েব বপর্জর “মূল অ্ংশ” শুরু করর্ি পার্রন। 

head টযার্গর শুরু এবং বশষ অ্ংশ ব াগ করুন। নিুন বকাডরট এমন বিখার্ব: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head></head> 

</html> 

এখন body টযার্গর শুরু এবং বশষ অ্ংশ ব াগ করুন: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head></head> 

<body></body> 

</html> 
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 রি বিখর্ি বগালর্মর্ল লাগা শুরু হে ির্ব head এবং body টযার্গর শুরু এবং বশষ অ্ংর্শর মর্ধয রকছুটা 
বেস রির্ে রনন। 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

 

</head> 

<body> 

 

</body> 

</html> 

আপনার নিুন ওর্েব পািারট সংরক্ষণ করুন। এই প োর্ে এর্স আপরন আপনার ব্রাউজার্র ওর্েব পািারট বিখর্ি 
পার্রন। ব র্হিু পািাে আপরন বিখার মর্িা রকছুই রার্খনরন িাই পািারট খালী বিখার্ব। এরট পরীক্ষা করর্ি 
আপনার ব্রাউজার খুলুন,  File এ রিক করুন,  িারপর আপনার বযবহৃি ব্রাউজার অ্নু ােী Open File 
বা Open এ রিক করুন। আপনার নিুন ওর্েব পািারট রনবোিন কর্র OK বা Open এ রিক করুন। আপনার 
িীর্ন একরট খালী পািা বিখর্ি পারর্বন। 

একরট ছরব ব াগ করা 

পরবিেীর্ি আপরন ব টা করর্বন িা হর্লা আপনার পািার বহডার রহর্সর্ব একরট ছরব ব াগ করা। িথ্র্ম আপনার্ক 
ছরবরট ডাউনর্লাড কর্র আপনার images বফাল্ডার্র সংরক্ষণ করর্ি হর্ব। এই ওর্েব সাইর্ট বগর্ল  
http://library.albany.edu/imc/html_tut/download_images/garagehea

der.jpg আপরন "garageheader.jpg " নার্মর একরট বহডার ছরব বিখর্ি পারর্বন। ব্রাউজার্র 
ছরবর উপর মাউর্সর ডান বাটন রিক করুন,  িারপর আপনার ির্জর্ক্টর রুট বফাল্ডার্রর i mages বফাল্ডার্র 
সংরক্ষণ করার জন্য Save Image বা Save Picture As ( আবারও,  আপনার ব্রাউজার অ্নু ােী) 
এ রিক করুন। 

আপরন হের্িা িাইর্বন বহডার ছরবরট আপনার ওর্েব পািার মাঝামারঝ আসুক। রনর্ির মর্িা কর্র center 
টযাগ ব াগ করুন: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

 

</head> 

<body> 

<center></center> 

 

</body> 

</html> 
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এখন img src (image source) টযাগ  ুি করুন  া বহডার ছরবরট আপনার পািাে ব াগ করর্ব। 
ব র্হিু ছরবরট আপরন images বফাল্ডার্র সংরক্ষণ কর্রর্ছন িাই বকাডরট বিখর্ি এমন হর্ব: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

 

</head> 

<body> 

<center><img src="images/garageheader.jpg" /></center> 

 

</body> 

</html> 

ছরবরটর িস্থ ৮০০ রপর্ক্সল আর উচ্চিা ২০৮ রপর্ক্সল। img src টযার্গ আকার্রর অ্যারট্র্রবউট ব াগ করুন। 
আর হ্যাুঁ,  al t  টযাগ ব াগ করর্ি ভুলর্বন না ব র্না। ব মন রলখুন,  "Sammy's Garage"। এখন 
বকাডরট বিখর্ি এমন হর্ব: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

 

</head> 

<body> 

<center><img src="images/garageheader.jpg" alt="Sammy's 

Garage" 

width="800" height="208" /></center> 

 

</body> 

</html> 

সাধারণ একরট বটরবল ব াগ 

এখন আপরন একরট সাধারণ বটরবল ব াগ করর্বন  ার্ি বকার্না বডোর বা সীরমি অ্যারট্র্রবউট থ্াকর্ব না। ওর্েব 
পািাে Sammy's Garage এর র্ন্টার কাজগুর্লা সরিকভার্ব স্থাপর্নর জন্য এই বটরবলরট বযবহৃি হর্ব। 
আপরন রকছু বটক্সট ফর্মেরটংও করর্বন। 

রনর্ির মর্িা কর্র আপনার ওর্েব পািাে বটরবল টযাগ,  বটরবর্লর সারর ও বটরবর্লর বসর্লর টযাগ  ুি করুন: 
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<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 

Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-

transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

</head> 

<body> 

<center><img src="images/garageheader.jpg" alt="Sammy's 

Garage" width="800" height="208" /></center> 

<table> 

<tr> 

<td></td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

এখন বটরবর্লর বসর্ল রকছু বটক্সট ব াগ করুন  ার্ি Sammy's Garage এর র্ন্টার কাজ বলখা থ্াকর্ব। 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transiio-

nal//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

</head> 

<body> 

<center><img src="images/garageheader.jpg" alt="Sammy's 

Garage" 

width="800" height="208" /></center> 

<table> 

<tr> 

<td>Hours: Monday through Friday - 8:00 am to 6:00 pm<br /> 

Saturday - 8:00 am to 12:00 noon </td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

এখন আপরন পািারট সংরক্ষণ কর্র ব্রাউজার্র বিখর্ি পার্রন। বিখর্বন ব  বটক্সট এবং বটরবলরট রির্নর বামপার্শ 
আর্ছ এবং রিক ভার্লা বিখার্ে না। পর্রর ধাপ হর্ে বটরবল টযার্গর শুরুর অ্ংর্শ রকছু অ্যারট্র্রবউট ব াগ করা  ার্ি 
িা মাঝামারঝ থ্ার্ক। িারপর বটরবর্লর িস্থ ৮০০ রপর্ক্সর্ল বসট করুন এবং cell padding রিন ৬ রপর্ক্সল। 
বডোর ও cel l  spaci ng ০ রপর্ক্সর্ল বসট করুন। বকাডরট বিখর্ি এখন এমন হর্ব: 
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<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transiio-

nal//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transi-

tional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

</head> 

<body> 

<center><img src="images/garageheader.jpg" alt="Sammy's 

Garage" width="800" height="208" /></center> 

<table width="800" border="0" align="center"  

cellpadding="6" cellspacing="0"> 

<tr> 

<td>Hours: Monday through Friday - 8:00 am to 6:00 pm<br /> 

Saturday - 8:00 am to 12:00 noon </td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

আপরন পািারট সংরক্ষণ কর্র ব্রাউজার্র বিখর্ি পার্রন ব  এসকল অ্যারট্র্রবউট ব াগ করার ফর্ল বটরবল ও বটক্সট 
বকমন বিখার্ে। 

আপরন এখর্না বটক্সট ফর্মেরটং কর্রন রন। এটাই হর্ব আপনার পরবিেী পির্ক্ষপ। বটক্সটরটর্ক অ্যারট্র্রবউট সহ 
font টযার্গর শুরু এবং বশষ অ্ংশ রির্ে “আবৃি” করুন,   ার্ি এরট Arial ফর্ন্ট বিখাে।  "6:00 pm" 
এর পর লাইন বব্রক করার্নার জন্য <br/> টযাগ ব াগ করুন। ফর্ল বকাডরট বিখর্ি এমন হর্ব: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transi-

tional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transi-

tional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

</head> 

<body> 

<center><img src="images/garageheader.jpg" alt="Sammy's 

Garage" width="800" height="208" /></center> <table 

width="800" border="0" align="center" cellpadding="6" cell-

spacing="0"> 

<tr> 

<td><font face="Arial>Hours:Monday through Friday - 8:00 am 

to 6:00 

pm<br /> 

Saturday - 8:00 am to 12:00 noon</font></td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 
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এবং  "Hours" শর্ের দুপার্শ strong টযাগ। 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transi-

tional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transi-

tional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

</head> 

<body> 

<center><img src="images/garageheader.jpg" alt="Sammy's 

Garage" width="800" height="208" /></center> 

<table width="800" border="0" align="center" cellpad-

ding="6" 

cellspacing="0"> 

<tr> 

<td><font face="Arial><strong>Hours:</strong>Monday through 

Friday - 8:00 am to 6:00 pm<br /> 

Saturday - 8:00 am to 12:00 noon</font></td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

 রি আপরন পািারট সংরক্ষণ কর্র ব্রাউজার্র বির্খন ির্ব বিখর্বন ব  বটক্সটরট বার্ম বিখার্ে। বটক্সটরটর্ক মার্ঝ 
বিখার্নার জন্য বটরবল বসর্ল center অ্যারট্র্রবউট ব াগ করুন। এ প েন্ত বকাডরট হর্লা: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transi-

tional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transi-

tional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

</head> 

<body> 

<center><img src="images/garageheader.jpg" alt="Sammy's 

Garage" width="800" height="208" /></center> 

<table width="800" border="0" align="center" cellpad-

ding="6" 

cellspacing="0"> 

<tr> 

<td align="center"><font face="Arial> <strong>Hours: 

</strong>Monday through Friday - 8:00 am to 6:00 pm<br /> 

Saturday - 8:00 am to 12:00 noon</font></td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 
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িধান বরডর িথ্য 

এই ধাপসমূহ পার কর্র আপরন পািার জন্য িধান বটরবলরট তিরর করর্বন  ার্ি Sammy's Garage সম্পর্কে 
গুরুত্বপূণে িথ্য থ্াকর্ব। বটরবলরটর এই অ্যারট্র্রবউটগুর্লা থ্াকর্ব: 

 িস্থ ৮০০ রপর্ক্সল 

 বডোর ১ রপর্ক্সল 

 cel l  paddi ng ১০ রপর্ক্সল 

 cel l  spaci ng ০ রপর্ক্সল 

 বযাকগ্রাাউর্ন্ডর রং সািা 
 পািার মার্ঝ থ্াকর্ব 

 বটরবল বসর্লর অ্যারট্র্রবউটগুর্লা হর্ব "left" এবং 
"top" 

বিখুন বটরবলরটর্ক পািাে রনর্ে আসার জন্য রিকমর্িা বকাড রলখর্ি 
পার্রন রকনা।  রি রনরিি না থ্ার্কন ির্ব ডান পার্শর বক্সরট বিখুন।  

 

 

 

 

এখন আপরন বটরবলর্ল বটক্সট ব াগ করর্ি পার্রন এবং একরট রলট,  h1 বহরডং এবং রলঙ্ক সহ িা ফর্মেরটং 
করুন। বটক্সরট বকমন বিখার্ব িা রনর্ি বিখার্না হর্লা।  

 

বিষ্টা কর্রই বিখুন না। ফলাফল রনর্ে সন্তুষ্ট না হর্ল পরররশষ্ট ২ এর বকাডরট বির্খ রনর্ি পার্রন। 

<table width="800" 

border="1" 

align="center" 

cellpadding="10" 

cellspacing="0" 

bgcolor="#FFFFFF"> 

<tr> 

<td align="left" 

valign="top"></td> 

</tr> 

</table> 
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রফরনরশং টাি 

ির্জক্টরট বশষ করর্ি আর ববরশ রকছু করা লাগর্ব না। পািার রনর্ি একরট পযারাগ্রাার্ফ Sammy's Garage 
এর রিকানা রলখর্লই হর্ে  ার্ব। রকছু রজরনস করর্ি ভুলর্বন না ব মন,  পযারাগ্রাাফরট মাঝামারঝ রাখা,  বটক্সর্ট 
strong টযাগ ির্োগ করা এবং ফন্ট Arial বিো। বকাডরট হর্ে: 

<p align="center"><strong><font face="Arial>Sammy's Garage 

&amp; 

Restoration Shop<br /> 

1234 Airport Avenue<br /> 

Los Angeles, CA 90405</font></strong></p> 

সকল ওর্েব পািার একরট রশর্রানাম থ্াকর্ি হে। রশর্রানামরট ব্রাউজার্রর উপর্রর বার্র বিখাে ,  এবং ব্রাউজার্রর 
উপর রনভের কর্র এরট বুকমার্কেও আসর্ি পার্র। সািে ইরিনও এরট বযবহার কর্র। ওর্েব পািার head অ্ংর্শ 
title টযাগ  ুি করুন। বকাড হর্ে: 

<title>Sammys Garage - Demo page for IMC HTML/XHTML 

Tutorial</title> 

পুর্রা পািার বকাড বিখর্ি পরররশষ্ট ৩ বিখুন। 

সংরক্ষণ কর্র পািারট ব্রাউজার্র বিখুন। 

িারুন! আপনার পািারট বকমন বিখার্ে? 

 রি আপরন আর্রা িারলর্ে ব র্ি িান... 

HTML এবং XHTML রনর্ে আপরন  রি আর্রা অ্নুসন্ধান িারলর্ে  ান ির্ব বিখর্বন ব  আপনার ওর্েব পািারটর্ক 
আর্রা সুন্দর কর্র িুলর্ি পারর্বন। আপরন  া করর্ি পার্রন িার মর্ধয রকছু হর্লা:  

 আপনার পািারটর্ক সািে ইরিন  ার্ি খুুঁর্জ পাে িার জন্য meta টযাগ ব াগ করা 
 বটক্সট ও ছরবর িৃষ্টর্গািরিা রনেন্ত্রণ করা 
 িিশের্নর জন্য বটরবলর্ক ফর্মেট করা 
 রমরডো ফাইল বসার্না 
 উপািার্ন অ্যারট্র্রবউট  ুি করা 
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ওোলেড ওোইড ওর্ের্ব িিুর ররর্সাসে আর্ছ। আর্রা ির্থ্যর জন্য রনর্ির রলর্ঙ্ক রভরজট করর্ি ভুলর্বন না:  

 The Interactive Media Center's Introduction to Web Design 

online tutorial at http://library.albany.edu/imc/webdesign/ 

 The IMC's Color and the Web online Tutorial at  

http://library.albany.edu/imc/webcolor 

 The IMC HTML/XHTML tag list at  

http://library.albany.edu/imc/tagsheet.htm 

 The World Wide Web Consortium at http://www.w3.org 

আপনার ওর্েব তিররর জন্য শুভকামনা রইল! 

http://www.w3.org/
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পরররশষ্ট ১ 

ছরবর ফাইল ফর্মেট 

ওর্ের্ব রিন ধরর্ণর ছরবর ফাইল ফর্মেট বযবহার করা হে। িারা হর্লা,  JPG (Joint Photographers 
Experimental Group), GIF (Graphics Interchange Format) এবং PNG 
(Portable Networks Graphics। ( রিও BMP ফাইল ফর্মেট ববরশরভাগ ব্রাউজার্র িিরশেি হে,  
বযবহাররক কারর্ণ িা ওর্ের্ব বযবহৃি হে না।) এই রিন ফর্মের্টর মর্ধয JPG এবং GIF সবর্ির্ে পুরার্না। 

JPG হর্লা একরট সঙ্কুরিি ফর্মেট। ফাইল সংরক্ষর্ণর সমে ডাটা বখাো  াে। সঙ্কুরিি করার মািা ছরব সম্পািনার 
সফটওোর ব মন Photoshop বা PaintShop Pro িারা বসট করা হে। JPG ফর্টাগ্রাার্ফর জন্য 
সবর্ির্ে ভার্লা কারন এরট রং ববশ ভার্লা ভার্ব পররিালনা করর্ি পার্র। হাজার হাজার রং এরট িিশেন করর্ি 
পার্র,   রিও সংর্কাির্নর পররমার্নর উপর িা রনভের কর্র।  

ডান রির্কর JPG ছরবরটর্ক খুব অ্ল্প 
সংর্কািন কর্র তিরর করা হর্ের্ছ। রং 
ভার্লা এবং ছাোর রির্ক ববশ ভার্লা 
রববরন রর্ের্ছ।  
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একই ছরব ডার্ন বিখার্না হর্ের্ছ। 
রকন্তু এই উিাহরর্ণ এরটর্ক উচ্চমািাে 
সংর্কািন করা হর্ের্ছ। বিখুন ববশ 
রকছু “উল্টাপাল্টা” রজরনস বিখা 
 ার্ে,  হে ডট রহর্সর্ব রকংবা ভুর্ির 
মর্িা। উচ্চমািার সংর্কািন ফাইর্লর 
সাইজ করমর্ে রনর্ে আর্স,  সার্থ্ 
সার্থ্ ডাউনর্লার্ডর সমেও। এমন 
একরট সংর্কািন মািা বাছাই করা 
জরুরী  া ছরবর মান এবং ফাইল 
সাইজ ও ডাউনর্লার্ডর সমর্ের সার্থ্ 
সামিস্য রাখর্ব।  

 

 

GIF ফর্মেট রডজাইন করা হর্ের্ছ 
বসসকল ছরবর জন্য ব গুর্লার্ি সরলড 
রং থ্ার্ক ব মন ড্ররেং এবং বলার্গা। 
এরট মাি ২৫৬ রট রংর্ের মর্ধয 
সীমাবি,   রিও অ্র্নক সফটওোর 
ফাইল সাইজ ও ডাউনর্লার্ডর সমে 
কমার্নার জন্য বযবহারকারীর্ক আর্রা 
কম রং বাছাই করর্ি অ্নুমরি বিে।  

 

অ্ল্প রংর্ের জন্য GIF ফর্মেট ফর্টাগ্রাাফ পররিালনা করর্ি পার্রনা।  রিও এরট সরলড রং ববশ ভার্লাভার্ব 
পররিালনা করর্ি পার্র। ডার্নর ছরবরট একরট GIF। বিখুন ব  সরলড রংর্ের বক্ষর্ি রপর্ক্সর্লর বকার্না সমস্যাই 

হর্ে না। 
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ডার্নর ফর্টাগ্রাাফরট GIF রহর্সর্ব 
সংরক্ষণ করা হর্ের্ছ। বখোল কর্র 
বিখুন আকার্শ বকমন বযারন্ডং ইর্ফক্ট 
পর্ড়র্ছ। GIF ব র্হিু মাি ২৫৬ রট 
রং ধারণ করর্ি পার্র িাই আকার্শর 
অ্র্নক এং এর্ি বিখা  াে না। ঐ 
রংগুরলর বির্ল িার কাছাকারছ রং 
বিখাে। ফলাফল রহর্সর্ব বযারন্ডং,  
রাইপ বা মার্ঝ মার্ঝ পারনর মর্িা 
ইর্ফক্ট বিখা  াে।  

 

 

 

PNG ফর্মেট GIF ফর্মেট এর বিলী 
রহর্সর্ব পররকল্পনা করা হর্েরছর্লা। 
 রিও িা সফলিা পােরন। PNG 
ছরবগুর্লা GIF এর মর্িা সরলড রং 
ধারণ কর্ি পার্র,  সার্থ্ সার্থ্ িারা 
ফর্টাগ্রাারফক রংও পররিালনা করর্ি 
পার্র। ডার্নর ফর্টাগ্রাাফরট বিখুন,  
এরটর্ি আকার্শর রং সরিকভার্ব 
বিখার্ে এবং উপর্রর GIF ছরবর 
মর্িা বকার্না বযারন্ডং ইর্ফক্ট পড়র্ছ 
না।  
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পরররশষ্ট ২ 

 
<h1 align="center">Welcome to Sammy's Garage Home Page</h1> 

<p><strong><font color="#990000" size="4">Sammy's Garage &amp; 

Restoration 

Shop</font></strong> has been in business since 1957. We started 

in a small building 

just off of La Cienega Boulevard with only one bay and lift. To-

day we occupy a 35,000 

square foot building that is centrally located near the Santa 

Monica Airport. No matter 

what your automotive needs are, we do it all!</p> 

<ul> 

<li>Full automobile restoration</li> 

<li>Standard vehicle service</li> 

<li>Show-quality detailing</li> 

<li>Accident repair</li> 

</ul> 

<p>Although we service nearly all makes and models, our restora-

tion shop specializes in 

American Iron. Included are modern manufacturers, such as <a 

href="http://www.ford.com">Ford</a>, <a 

href="http://www.gm.com">General 

Motors</a>, and <a href="http://www.chrysler.com">Chrysler</a>. 

Long-gone marques 

such as American Motors, Willys, Hudson, and Studebaker also 

find careful attention 

here at Sammy's.</p> 

<p><em>You are invited to inspect our shop anytime during normal 

business 

hours.</em></p> 
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পরররশষ্ট ৩ 

 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<title>Sammys Garage - Demo page for IMC HTML/XHTML 

Tutorial</title> 

</head> 

<body> 

<center><img src="images/garageheader.jpg" alt="Sammy's Garage" 

width="800" 

height="208" /></center> 

<table width="800" border="0" align="center" cellpadding="6" 

cellspacing="0"> 

<tr> 

<td align="center"><font face="Arial"><strong>Hours:</strong> 

Monday through 

Friday - 8:00 am to 6:00 pm<br /> 

Saturday - 8:00 am to 12:00 noon</font></td> 

</tr> 

</table> 

<table width="800" border="1" align="center" cellpadding="10" 

cellspacing="0" 

bgcolor="#FFFFFF"> 

<tr> 

<td align="left" valign="top"><h1 align="center">Welcome to 

Sammy's Garage Home 

Page</h1> 

<p><strong><font color="#990000" size="4">Sammy's Garage &amp; 

Restoration 

Shop</font></strong> has been in business since 1957. We started 

in a small building 

just off of La Cienega Boulevard with only one bay and lift. 

Today we occupy a 35,000 

square foot building that is centrally located near the Santa 

Monica Airport. No matter 

what your automotive needs are, we do it all!</p> 

<ul> 

<li>Full automobile restoration</li> 

<li>Standard vehicle service</li> 

<li>Show-quality detailing</li> 
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<li>Accident repair</li> 

</ul> 

<p>Although we service nearly all makes and models, our 

restoration shop specializes in 

American Iron. Included are modern manufacturers, such as <a 

href="http://www.ford.com">Ford</a>, <a 

href="http://www.gm.com">General 

Motors</a>, and <a href="http://www.chrysler.com">Chrysler</a>. 

Long-gone marques 

such as American Motors, Willys, Hudson, and Studebaker also 

find careful attention 

here at Sammy's.</p> 

<p><em>You are invited to inspect our shop anytime during normal 

business 

hours.</em></p></td> 

</tr> 

</table> 

<p align="center"><strong><font face="Arial, Helvetica, sans-

serif">Sammy's Garage 

&amp; Restoration Shop<br /> 

1234 Airport Avenue<br /> 

Los Angeles, CA 90405</font></strong></p> 

</body> 

</html> 


