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াঅভায ম্পপ্রকড 
 
 
 
 

াঅভায নাভ ডভাাঃ গরটন াঅপ্রযগপন (https://www.facebook.com/litonice09) । যাজাী 
গফশ্বগফদযারয় ডথপ্রক াআনপযপ্রভন এন্ড কগভউগনপ্রকন াআগিগনয়াগযাং গফবাপ্রগ ড়াপ্রানা কযগি, 
ানাড ডল এখন ভাস্টাড কযগি। াঅভায ফযগিগত ব্লগ “গরটন- ানরাাআন.কভ” ( www.liton-

online.com)  এ টাাআভ ডদাআ মতটা াগয, াপ্রথ টুকটাক গিরযাগন্সাং কগয  । াঅভাপ্রদয গতন 
দপ্রেয রে “ফুযান”(http://burhanbd.com/) - এ কাজ কগয এবাপ্রফাআ ভয় চপ্রর মায় 
াঅভায। াঅভায প্লাগগন খুফ ডফগ ডডপ্রবর কযা য়গন তফুও জাগভর বাাআ াঅভাপ্রক এাআ ফাআগট 
ডরখায কাজ গদপ্রয়প্রিন। াঅগভ াঅভায স্বল্প জ্ঞাপ্রন ডচষ্টা কযফ াঅভায ডযাটা ডদফায। জাগভর-

“(https://www.facebook.com/zamil.hossainsezan32) ” বাাআ াঅভাপ্রক ওয়াডডপ্রে রে 
এর- (“https://www.facebook.com/groups/Wordpress2Smashing/”) ক্ষ ডথপ্রক এাআ 
ফাআগট ডরখায কাজ াপ্রনক গদন াঅপ্রগাআ গদপ্রয়গিপ্ররন। গকন্তু  ভয় কপ্রয উঠপ্রত াযগিরাভ না। গত 
ভাপ্রাআ াঅভায ফাআগট স্তান্তয কযায কথা গির গকন্তু াগযগন। 
এাআ ফাআগটয স্বফডস্বত্ব াঅভায। ডকউ এাআ ফাআগট গফগি কযা ফা গনপ্রজয নাপ্রভ চারাপ্রনায ডচষ্টা কযপ্রফন 
না । তপ্রফ মত ডফগ াপ্রযন ফায াপ্রথ ডয়ায কযপ্রফন। াঅভযা রৄধু ওপ্রয়প্রফয জগপ্রত ডাটা এগন্ি 
এক্সাটড ফা গিকায প্রয় থাকপ্রত চাাআনা। ওপ্রয়প্রফয এডবান্স ডরপ্রবপ্রর াঅনাপ্রক স্বাগতভ। 
 
 
 
 

ডভাাঃ গরটন াঅপ্রযগপন 
 
 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/litonice09
http://liton-online.com/
http://burhanbd.com/
http://burhanbd.com/
https://www.facebook.com/zamil.hossainsezan32
https://www.facebook.com/groups/Wordpress2Smashing/
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ূগচত্র 
াধযায়- একাঃ ূচনা ডজ নম্বয 
         ৭ 
         র   ? ৭ 
               ৮ 
 
াধযায়- রৃাআাঃ প্লাগগপ্রনয গঠন 
        ? ৯ 
               র                   র? ৯ 
 খ      র            হ ? ১১ 
                       র র ৭     র  ১৩ 
      র      র      র      হ   ১৪ 
       হ  র ১৫ 
          ১৮ 
            র      ১৮ 
URL     ১৯ 
 
াধযায়- গতনাঃ রক 
           ( Hook)    ? ২২ 
    র    ( Filter Hooks)  ২২ 
এ         (Action Hooks) ২৭ 
 
াধযায়-  চাযাঃ প্লাগগন ডকাগডাং স্টযান্ডাডড 
      এ      /   এ             ৩২ 
uninstall.php ৩৪ 
Uninstall Hook ৩৫ 
                ৩৬ 
  এ              ৩৭ 
এ    এ          ৩৭ 
 
াধযায়- াাঁচাঃ ওয়াডডপ্রেপ্রয াপ্রথ াআগন্টপ্রেন 
    এ              র     ৩৮ 
             ৩৮ 
         র    র           র (াফ ডভনু) ৪৩ 
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         র  র  ৪৫ 
 
াধযায়- িয়াঃ প্লাগগন পাাংন 
                 ৫৬ 
 __()       ৫৬ 
_e()       ৫৬ 
esc_attr__()       ৫৮ 
 
াধযায়- াতাঃ প্লাগগন গগকউগযগট 
      র   ৬১ 
      র       র     ? ৬১ 
    র                  র        ? ৬১ 
    র   র      ৬২ 
Nonces ৬৩ 
Nonce URL    র ৬৪ 
Nonce Form    র ৬৫ 
        ৭৩ 
 
 
 
াধযায়- াঅটাঃ ডরাকারাাআপ্রজন এফাং Set t i ngs API  
             ৭৬ 
       API ৭৬ 
Settings API       ৭৭ 
                    ৮১ 
CSS/JS           র  ৯১ 
       ৯৩ 
 
াধযায়- নয়াঃ প্লাগগন উদাযন 
         র    /     /           র        র র       ১০০ 
     র       ১০১ 
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াধযায়- একাঃ চূনা 
 
গকি ুকথা 
ওয়াডডপ্রেপ্রয েগত যপ্রয়প্রি াপ্রনক বারফাা। ওয়াডডপ্রে ম্পপ্রকড নতুন কপ্রয গকিু ফরায ডনাআ। 
ডমপ্রকান ওয়াডডপ্রে ফযফাযকাযীয জন্য প্লাগগন একগট গুরুত্বূনড গফলয়। প্লাগগন াঅপ্রর গক? 
ওয়াডডপ্রে প্লাগগন াঅভাপ্রদযপ্রক াঅভাপ্রদয ব্লগ/ ওপ্রয়ফাাআপ্রটয পাাংনাগরগট ফৃগি কযপ্রত াাময 
কপ্রয, াভান্য াথফা ডকান যকভ ডোোগভাং জ্ঞান িাড়াাআ। ওয়াডডপ্রে প্লাগগপ্রনয গনগদডষ্ট ডকান 
াঅকায এফাং াঅকৃগত ডনাআ,  একগট প্লাগগন ডমপ্রকান গকিুাআ কযপ্রত াপ্রয ওয়াডডপ্রে 
ব্লগ/ ওপ্রয়ফাাআপ্রটয। 
াঅভায প্লাগগপ্রনয াংখযা খুফ কভ। গকিু াফগর কযা য়গন। াঅগভ ওয়াডডপ্রেপ্রয গকিু গরগভপ্রটন 
গনপ্রয় কাজ কযগি এফাং এগুপ্ররা গনপ্রয়াআ ভূরত কাজ কযগি গকবাপ্রফ াঅপ্রযা এক্সপ্রটন্ড কযা মায়। মাাআ 
ডাক াঅগভ এখনও গক্ষানগফ গপ্রপ্রফ াঅগি।  
 

ফাআগট কাপ্রদয জন্য? 
াঅগন মগদ এাআ ফাআগট ডাউনপ্ররাড কপ্রয থাপ্রকন তাপ্রর াঅগভ ধপ্রযাআ গনগচ্ছ াঅগন একজন ওপ্রয়ফ 
ডডপ্রবরায এফাং াপ্রথ গকিু ডোোগভাং জ্ঞান াঅপ্রি। প্লাগগন ডডপ্রবরপ্রভপ্রন্টয উপ্রেশ্য প্রচ্ছ 
াঅগন প্লাগগন ডডপ্রবর কযপ্রফন াঅনায িাপ্রয়ন্ট/ াঅগন ডমবাপ্রফ চান গঠক ডবাপ্রফ।  
ডমপ্রকান ধযপ্রনয ওপ্রয়ফাাআট ততযীপ্রত ওয়াডডপ্রেপ্রয ফযগতিভ প্লাটপভড াআপ্রতাভপ্রধযাআ েভাগিত।  
এাআ ফাআগট গিরযান্সাযপ্রদয জপ্রন্যও মাযা তাপ্রদয গির ডাটডপ্রপাগরও,  এফাং ওয়াডডপ্রেপ্রয 
পাাংনাগরগট ফুপ্রে কাজ কপ্রযন।  
 

 
ডোয়াজনীয় টরু 

 Notepad ++/( http://notepad-plus-plus.org/download/ )Dreamwaver 

 Mozilla Firefox (http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/) /Google Crome  

 Firebug Extension (Search For both Firefox/ Chrome as you want) 

 Web Developer Extension (Search For both Firefox/ Chrome as you want) 

 Xampp with Wordpress Installation 

 FTP Client. Example- Filezilla. 
 
ওয়াডডপ্রে গকবাপ্রফ াআনস্টর কযপ্রত য় তা নতুন কপ্রয ডদখাপ্রনায গকিু ডনাআ তফুও মাযা নতুন তাযা 
এখাপ্রন ডদখুন ( http://goo.gl/WJTp9 ) । 
গকবাপ্রফ প্লাগগন াআনস্টর কযপ্রত য় তা এখাপ্রন ডদখুন ( http://goo.gl/pE8AD) । 
 

http://notepad-plus-plus.org/download/
http://notepad-plus-plus.org/download/
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
http://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
https://www.google.com/intl/en/chrome/browser/
http://www.liton-online.com/ওয়ার্ডপ্রেস-টিউটোরিয়াল/
http://goo.gl/WJTp9
http://www.liton-online.com/ওয়ার্ডপ্রেস-প্লাগইনঃওয়া/
http://goo.gl/pE8AD
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াধযায়- রৃাআাঃ প্লাগগপ্রনয গঠন 
 
প্লাগগন গক? 
ওয়াডডপ্রেপ্রয প্লাগগন র একগট PHP গিে মা ওয়াডডপ্রেপ্রয গনজস্ব পাাংনাগরগট গযফতডন 
কপ্রয  াথফা গযফধডন কপ্রয। ভূরতাঃ একগট গপচায ফা গকিু গপচায াঅভাপ্রদয াাআপ্রট ডমাগ কযায 
জন্য াঅভযা প্লাগগন াআনস্টর ডদাআ।  একগট প্লাগগপ্রনয কাপ্রজয ডকান গরগভট ডনাআ ড ডকান 
কাজগুপ্ররা কযপ্রত াযপ্রফ, কাযন প্লাগগন ডাউনপ্ররাপ্রডয ডকান গনগদডষ্ট াাআজ ডনাআ। 
 
 
প্লাগগন ওয়াডডপ্রেপ্রয াপ্রথ গকবাপ্রফ কাজ কপ্রয? 
ওয়াডডপ্রেপ্র াপ্রনক গপচায াঅপ্রি,  গফগবন্ন API(Application Programming Interface)-  
এয জন্য ডমগুপ্ররা গফগবন্নবাপ্রফ কাজ কপ্রয ওয়াডডপ্রেপ্র। গনপ্রচ ডগুপ্ররা াঅপ্ররাচনা কযা রাঃ 

 প্লাগগনাঃ   একপ্রট রক( hooks)  ডমগুপ্ররা ওয়াডডপ্রেপ্রয গনগদডষ্ট পাাংপ্রন এপ্রক্স কপ্রয 
এগুপ্ররাপ্রক এনাফর কপ্রয। 

 উাআপ্রজটাঃ  প্লাগগন গদপ্রয় উাআপ্রজট ততগয এফাং গযচারনা কযা।  
 টডপ্রকাডাঃ াঅনায প্লাগগনপ্রক াপ্রাটড কযায জন্য টডপ্রকাড ডমাগ কযা।  টডপ্রকাড র 

একগট রক ডমটা একগট PHP পাাংনপ্রক এনাফর কপ্রয এফাং াঅনায ডাস্ট ফা ডজ এ 
েদডন কপ্রয। াঅগভ প্রয এ গফলপ্রয় গফস্তাগযত ফরফ। 

 HTTP:  এগট াঅনায প্লাগগপ্রন HTTP গযপ্রকাপ্রয়স্ট াঠায়। এাআ  API কনপ্রটন্ট ডথপ্রক 
external URL াথফা Submit কযা কনপ্রটন্ট ডথপ্রক URL retrieve কপ্রয। 

 ডগটাংাঃ াঅনায প্লাগগপ্রনয ডগটাং াআনাটড াথফা ডগটাং ডকন। ডগটাং API  এয 
োথগভক সুগফধা র গগকউগযগট। কর ডগটাং ডাটা গযিায( গযপ্রাগধত)  থাপ্রক,  
সুতযাাং মখন প্লাগগন ডগটাং ডব কযায ভয় Cross Site Request Forgery (CSRF) 
এফাং Cross Site Scripting(XSS) গনপ্রয় গচন্তায গকিু ডনাআ।  

 Options:  প্লাগগপ্রনয কর ান জভা যাপ্রখ এফাং retrieve কপ্রয। এগট নতুন ান 
ততযী কপ্রয, াঅপ্রগয ান াঅপ্রডট কপ্রয,  ান গডগরট কপ্রয এফাং ডমপ্রকান ান 
retrieve কপ্রয। 

 Dashboard Widgets: ডযাপ্রফাডড উাআপ্রজট ততগয কপ্রয। ওয়াডডপ্রে ডযাপ্রফাপ্রডড 
automatically উাআপ্রজট েদডন এফাং কর কাস্টভাাআপ্রজন গপচায ডমভন-  
গভগনভাাআজ,  ড্রাগ/ ড্র,  এফাং গিন ান। 

 Rewrite: াঅনায প্লাগগপ্রনয জন্য কাস্টভ রুর ততগয কযা। এাআ API াঅনায 
static-end-point(/custom-page), structure tags(%postname%), এফাং াগতগযি 
গপড গরঙ্ক (/feed/json/)। 
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 Transients:  গকিু াস্থায়ী ান (cached data) ততগয কপ্রয াঅনায প্লাগগপ্রনয 
জন্য। এাআ API গট Options API এয ানুরু। 

 Database:  ওয়াডডপ্রেপ্রয ডাটাপ্রফপ্র েপ্রফ কপ্রয। এগট াঅনায প্লাগগপ্রনয ডাটাপ্রফপ্রজ  
গনপ্রচয কাজগুপ্ররা ম্পাদন কপ্রয- creating,updating,deleting and retrieving  

 
 
 

কখন াঅনায প্লাগগন ডরাড য়? 
প্লাগগন ততগয কযপ্রত ডগপ্রর এাআ ডফগক কাজগুপ্ররা াঅভাপ্রদয াফশ্যাআ জানপ্রত প্রফ। াঅভযা ডতা 
প্লাগগন াআনস্টর গদপ্রয়াআ খারা. . .  একফায ডবপ্রফও ডদগখনা এগট াঅপ্রর গকবাপ্রফ,  কখন ডরাড 
প্রফ। াাআপ্রটয উয কতটা াআপ্রপক্ট ডপরপ্রফ। 
 
াঅগভ গনপ্রচ একগট ডায়াোভ গদরাভ াঅা কগয াঅয গকিু ফরপ্রত প্রফনা াঅভাপ্রক। 

Wordpress URL Called 

 

 

wp-config Loaded 
 

 

Functions Loaded 
 

 

Plugins Loaded 
 

 

Pluggables Loaded 
 

 

Translations Loaded 
 

 

Theme Loaded 
 

 

Page Content 
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ওয়াডডপ্রে প্লাগগন ডডপ্রবর কযায ৭গট কাযন 
 

াঅগভ াআন্টাযপ্রনট এ “How to Write a Plugin (http://goo.gl/rCUY) ” গদপ্রয় াপ্রনক াচড 
কপ্রযগি। াপ্রনক াঅগটডপ্রকর াঅপ্রি গকন্তু ভন ভত কপ্রয়কগট িাড়া ফরায ভত াাআগন। ওয়াডডপ্রেপ্রয 
“ডকাপ্রডক্স” াঅপ্ররাআ ওয়াডডপ্রে ম্পপ্রকড জানায জন্য মপ্রথষ্ট,  এটা প্রয ফুপ্রেগি।  
৭ গট কাযন ডকন াঅগন ওয়াডডপ্রে প্লাগগন ফানাপ্রফনাঃ 
১)  াঅগন একগট প্লাগগন ম্পপ্রকড জাপ্রনন গকন্তু এয ফাস্তফায়ন িন্দ কযপ্রিন না। াঅভযা ডফগয 
বাগ ভয়াআ এাআ ভোয় গড়,  ২- ৩ গদন ধপ্রয একটা প্লাগগন ডখাাঁজায জন্য ফযয় কগয গকন্তু ভন 
ভত প্লাগগন খুাঁপ্রজ াাআ না। গকন্তু এাআ ভয় এ একটা প্লাগগন গরখা প্রয় ডমত। 
২)  াঅগন াঅপ্রগয ডকান প্লাগগন ভগডপাাআ কযপ্রফন। াপ্রনক ভয়াআ াঅনায িন্দ ভত প্লাগগন 
ডপ্ররন গকন্তু াভান্য গকিু ডচি কযপ্ররাআ াঅনায কাপ্রজ রাগপ্রফ এপ্রক্ষপ্রত্র াঅনাপ্রক ডাআ প্লাগগনগট 
ভগডপাাআ কযপ্রত জানপ্রত প্রফ। াপ্রনক ভয় প্লাগগপ্রনয ডরখক ফযস্ত থাকপ্রত াপ্রযন এফাং াঅপ্রডট 
কযপ্রত াপ্রযন না। এপ্রক্ষপ্রত্র াঅগন ডাআ প্লাগগনগট Aut hor  Name ডচি কপ্রয গনপ্রত াপ্রযন 
তপ্রফ GPL Compatible license (http://goo.gl/BOzm ) গঠক ডযপ্রখ াঅগন ুনযায় াগযগজনার 
প্লাগগপ্রনয নতুন বাডন ডফয কযপ্রত াপ্রযন। 
৩)  ডকান প্লাগগনপ্রক এক্সপ্রটন্ড কযপ্রত চান। াপ্রনক ভয় একগট প্লাগগন বার কাজ কপ্রয াাআপ্রটয 
জন্য গকন্তু াঅগন াঅপ্রযা গকিু গপচায ডমাগ কযপ্রত াপ্রযন। ডমভন AJAX, JQuery Effects 
াথফা াঅপ্রযা গকিু রক রাগাপ্রত চান ডমন এগট ান্য প্লাগগপ্রনয াপ্রথ াভিে থাপ্রক। তপ্রফ 
াফশ্যাআ GPL Compatible  (http://goo.gl/BOzm ) এয াপ্রথ াভিে প্রত প্রফ। 
৪)  াঅগন মগদ াঅনায গথপ্রভয ফনপ্রমাগয ডকাড কযপ্রত চান। এগট ভূরত কাস্টভ গথভ ডকাপ্রডয 
কথা ফরা প্রয়প্রি ডকান এগক্সগস্টাং গথপ্রভয। 
৫)  াঅগন মগদ গথভ গডজাাআনায ন। 
৬)  াঅগন মগদ টাকা উাজডন কযপ্রত চান প্লাগগন ততযী কপ্রয। 
৭)  াঅগন মগদ াঅনায াাআপ্রটয াআনকাগভাং গরঙ্ক গফল্ড কযপ্রত চান।  

 
 
 

প্লাগগপ্রনয ডপাল্ডায স্ট্রাকচায ডকভন প্রফ 
কর ওয়াডডপ্রে প্লাগগন wp-content/plugins গডপ্রযক্টগযপ্রত াআনস্টর য়। গকিু প্লাগগপ্রন রৄধু 
একগট PHP পাাআর থাপ্রক,  গকন্তু াঅগভ ফ ভয় একগট ডপাল্ডায কপ্রয প্লাগগন ততগয কযায 
যাভড ডদফ।  
প্লাগগপ্রনয স্ট্রাকচায প্রত প্রফ এযকভাঃ 

http://codex.wordpress.org/Writing_a_Plugin
http://goo.gl/rCUY
http://www.gnu.org/licenses/license-list.html
http://goo.gl/BOzm
http://www.gnu.org/licenses/license-list.html
http://goo.gl/BOzm
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 Plugin Folder Name( াঅনায প্লাগগন ডপাল্ডায নাভ,  ডকান ডস্প ফা ডস্পার 
কযাপ্রযক্টায থাকা চরপ্রফ না)  
◦ Main .php file 

◦ js ডপাল্ডায( জাবাগিে ফা Jquery file এয জন্য)  
◦ css ডপাল্ডায( স্টাাআরগট পাাআপ্ররয জন্য)  
◦ php/include ডপাল্ডায ( ান্য php পাাআর)  

একগট উদাযন ডদাআ পাাআপ্ররয স্ট্রাকচায ডকভন প্রফ-  
 litons-first-plugin 

◦ index.php 

◦ js 

◦ css 

◦ includes 

◦ images 

◦ uninstall.php 

 
প্লাগগন ডডায 

প্লাগগপ্রনয ডডায িাড়া ডাআ পাাআর/ ডপাল্ডাযগটপ্রক ওয়াডডপ্রে গচনপ্রত াযপ্রফ না। প্লাগগন ডডাযাআ 
প্রচ্ছ একভাত্র েপ্রয়াজনীয় পাাংন মা ওয়াডডপ্রে দাফী কপ্রয। ভাপ্রন াঅনাপ্রক প্লাগগন ডরখায 
রৄরুপ্রত  PHP comment ব্লপ্রকয ভপ্রধয গকিু াআনপযপ্রভন গদপ্রত প্রফ  মা এপ্রকফাপ্রয পাাআপ্ররয 
েথপ্রভ াফস্থান কপ্রয।  
এখাপ্রন গকিু কথা ফপ্রর যাগখ,  াঅগন মগদ াাআপ্রটয এাআও টাপ্রগডট কপ্রয প্লাগগন ফানান তাপ্রর 
ডকান িপ্রভাআ াঅনায নাভ গদপ্রয় প্লাগগন ফানাপ্রফন না ডমভনাঃ  Liton's Plugin এপ্রত এাআও ডত 
খাযা েবাফ প্রড়। 
গনপ্রচ উদাযন ডদয়া রাঃ  
 
 
<?php 

/* 

Plugin Name: Liton's Plugin       প্লাগগপ্রনয নাভ 

Plugin URI: http://liton-online.com/plugin   প্লাগগপ্রনয URI  
Description: This is a demo description.     প্লাগগপ্রনয গফফযন  
Version: 1.0           প্লাগগপ্রনয বাডন 
Author: Md. Liton Arefin     প্লাগগন ডরখক 

Author URI: http://liton-online.com    ডরখপ্রকয URI  
*/ 

?> 

http://liton-online.com/plugins
http://liton-online.com/
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উপ্রযয িগফপ্রত ডদখুন ওয়াডডপ্রেপ্রয ডযাপ্রফাপ্রডড াঅগভ প্লাগগন ডডাপ্রয মা মা তথয গদপ্রয়গিরাভ 
তাাআ ডদখাপ্রচ্ছ। এটাাআ াঅনায োথগভক কাজ।  
াঅগন রাাআপ্রন্সও ডমাগ কযপ্রত াপ্রযন এবাপ্রফ-  
< ?php 

/* Copyright YEAR PLUGIN_AUTHOR_NAME (email : PLUGIN AUTHOR 

EMAIL) 

This program is free software; you can redistribute it and/or modify 

it under the terms of the GNU General Public License as published by 

the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or 

(at your option) any later version. 

This program is distributed in the hope that it will be useful, 

but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the 

GNU General Public License for more details. 

You should have received a copy of the GNU General Public License 

along with this program; if not, write to the Free Software 

Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA 

*/ ? > 

 

প্লাগগন াথ 

একগট কভন কাজ র াঅনায প্লাগগপ্রনয পাাআর এফাং ডপাল্ডাযগুপ্ররাপ্রক ওয়াডডপ্রে াআনস্টপ্ররন 
গডপ্রযক্টগযপ্রত ডযপায কযা। াঅগন এাআ কাজগট রৃাআ বাপ্রফ কযপ্রত াপ্রযন-  ডরাকার াবডায াথ 
াথফা স্টান্ডাডড URL.  
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ডরাকার াবডায াথাঃ 
ডরাকার াবডায াথ াঅনায কগম্পউটাপ্রযয গডপ্রযক্টগযয ভতাআ।  ডরাকার াবডায াথ াধাযনত 
ফযফায কযা য় মখন াঅনাপ্রক গনপ্রজয ডরাকার াবডাপ্রযয গকিু পাাআর i ncl ude কযপ্রত য়। 
একগট কভন েশ্ন র-  প্লাগগন পাাআপ্ররয াথ ডদখাপ্রনায গঠক িগত ডকানগট? াঅনায 
প্লাগগপ্রনয ডরাকার াথ ডদখাপ্রনায জন্য াঅনাপ্রক plugin_dir_path() পাাংন ফযফায কযপ্রত 
প্রফ।  
plugin_dir_path() পাাংন প্লাগগন গডপ্রযক্টগযয গপগজকযার াথ এক্সিযাক্ট কপ্রয পাাআপ্ররয নাভ 
ডথপ্রক। 
<?php plugin_dir_path($file); ?> 

Parameters: 

 $file-(string)(required)- প্লাগগন পাাআপ্ররয নাভ 
 
এখন ডদগখ গকবাপ্রফ প্লাগগন ডপাল্ডাপ্রযয নাভ ডফয কযপ্রত য়-  
 

<?php 

 echo plugin_dir_path(__FILE__);  

?> 

 
এখাপ্রন গএাআচগ কনস্টযান্ট __FILE__ ডক  plugin_dir_path পাাংপ্রনয ভধয গদপ্রয় া 
কযারাভ। এাআ পাাংন াবডায াথ ডদখাপ্রফ প্লাগগন গডপ্রযক্টগযয। 
/public_html/wp-content/plugins/liton-plugin/ 

একাআবাপ্রফ াঅগন মগদ plugin_dir_path() এাআ পাাংনপ্রক মগদ ডকান াফ- গডপ্রযক্টগযয 
পাাআরপ্রক ডযপায কগয তাপ্রর গনপ্রচয ভত কপ্রয ডযপায কযপ্রত প্রফ। 
<?php  

echo plugin_dir_path(__FILE__).'js/scripts.js'; 

?> 

এাআ ডকাডগট গনপ্রচয ভত াথ ডদখাপ্রফ-  
/public_html/wp-content/plugins/liton-plugin/js/scripts.js 

 
 

URL াথাঃ 
াঅপ্রযা গকিু পাাংন াঅপ্রি ডমগুপ্ররা গদপ্রয় ওয়াডডপ্রেপ্রয  URL ডদখাপ্রনা মায়।  

 plugins_url() - প্লাগগন গডপ্রযক্টগযয ুপ্রযা URL 
( ডমভনাঃ http://liton-online.com/wp-content/plugins)  

 includes_url() -  ুপ্রযা গডপ্রযক্টগযয URL include কপ্রয  
( ডমভন http://liton-online.com/wp-includes)  

http://liton-online.com/wp-includes
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 content_url() -  ুপ্রযা কপ্রন্টন্ট গডপ্রযক্টগয URL  
( ডমভনাঃ http://liton-online.com/wp-content/ ) 

 admin_url() - ুপ্রযা এডগভন URL 
 

 ( ডমভনাঃ http://liton-online.com/wp-admin/ )  
 site_url() - কাপ্রযন্ট াাআট এয ুপ্রযা URL  

 ( ডমভনাঃ http://liton-online.com/ )  
 home_url() - কাপ্রযন্ট াাআট এয ুপ্রযা ডাভ URL  

  ( ডমভনাঃ http://liton-online.com/ )  
 

াথ গনপ্রয় াঅপ্রযা গফস্তাগযত ডদখপ্রত াপ্রযনাঃ 
http://codex.wordpress.org/Determining_Plugin_and_Content_Directories 

http://codex.wordpress.org/Function_Reference/plugins_url 

http://codex.wordpress.org/Function_Reference/plugin_dir_url 

http://codex.wordpress.org/Function_Reference/plugin_dir_path  

 

plugins_url() পাাংন াঅনায উত্তভ ফনু্ধ প্রত াপ্রয মখন াঅগন প্লাগগন ডডপ্রবর কযপ্রফন।  
 

<?php 

plugins_url($path, $plugin);  

?> 

Parameters: 

 $path-(string)(optional)- গযপ্ররগটব াথ URL 
 $plugin- (string)(optional)- প্লাগগন পাাআর মা াঅগন (__FILE__) এয ভাধযপ্রভ 
া কযপ্রত চান। 
 
ডমভনাঃ  
<?php 

echo '<img src=”'.plugins_url('images/icon.png',__FILE).'”>'; 

?> 

 

এয ুপ্রযা URL প্রফ  
<img src=”http://liton-online.com/wp-content/plugins/liton-plugin/images/icon.png” > 
 

 
 
 

http://codex.wordpress.org/Determining_Plugin_and_Content_Directories
http://codex.wordpress.org/Function_Reference/plugins_url
http://codex.wordpress.org/Function_Reference/plugin_dir_url
http://codex.wordpress.org/Function_Reference/plugin_dir_path
http://liton-online.com/wp-content/plugins
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     াধযায়- গতনাঃ রক 
 

ওয়াডডপ্রে রক( Hook)  গক? 
ওয়াডডপ্রেপ্র রক ফরপ্রত াধাযনত add_action() াথফা add_filter() পাাংন ডক ডফাোয়। এাআ রৃগট পাাংনপ্রক 
remove_action() াথফা remove_filter() গদপ্রয় ভুপ্রি ডপরা মায়। মগদও াপ্রনপ্রকয কাপ্রি রৄপ্রনগি ডম এাআ রৃগট 
পাাংপ্রনয ভপ্রধয ডকান াথডকয ডনাআ। গকন্তু াঅপ্রর তা নয়,  গফযাট াথডকয াঅপ্রি এ রৃগট পাাংপ্রনয ভপ্রধয।  
াঅগভ ভূরত এাআ রৃগট পাাংন গদপ্রয়াআ গকিু প্লাগগন ফাগনপ্রয় ডদখাফ। কাযন খুফাআ গুরুত্বূিড এাআ রৃগট পাাংন ম্পপ্রকড 
বাপ্ররাবাপ্রফ জানা। 
 

 
গপল্টায রক (Filter Hooks)  

গপল্টায রক পাাংপ্রনয কাজ প্রচ্ছ কনপ্রটন্টপ্রক ভগডপাাআ কযা। গপল্টায রক গদপ্রয় টাাআপ্রটর,  কনপ্রটন্ট াআতযাগদ 
ভগডপাাআ কযা মায়। ডমভন টাাআপ্রটর এ ডকান টযাগ না থাকা,  গবগজটয কপ্রভপ্রন্ট <> t ag,  span t ag 
াআতযাগদ গদপ্রয় াাআপ্রটয ডরাঅউপ্রটয গযফতডন কপ্রয গদপ্রত াপ্রয ভাপ্রন ডকান কপ্রভপ্রন্ট মগদ এযকভ ht ml  ডকাড 
াড কযা থাপ্রক তাপ্রর ডদখপ্রত খাযা রাগপ্রফ। এগুপ্ররা াফশ্য এখন ওয়াডডপ্রে াপ্রটাপ্রভগটকযাগর কপ্রয। গকন্তু 
এাআ কাজগুপ্ররা ভূরত গপল্টায রক গদপ্রয় কযা প্রয় থাপ্রক। 
গপল্টায রক রৃাআ ধযপ্রনয add_filter() এফাং remove_filter() পাাংন। 
খুফ গুরুত্বূনড একগট কথা গপল্টায রকপ্রক গযটানড কযপ্রত য়। 
<?php  

add_filter($tag, $function, $priority, $accepted_args); 

?> 

 $tag- ডম রকপ্রক াঅগন ডযগজস্টায কযপ্রত চান। 
 $function- ডম পাাংনপ্রক াঅগন াঅউটুপ্রট গপল্টায কপ্রয ডদখাপ্রত চান। 
 $priority- একগট াআগন্টজায াংখযা মা াঅনায গপল্টাযপ্রক িভানুাপ্রয াজাপ্রফ। মগদ ডকান 

াংখযা না ডদয়া থাপ্রক তাপ্রর এগট ১০ গডপল্ট গপ্রপ্রফ থাপ্রক। 
 $ accepted_args- ডম াংখযক যাযাগভটায একগট পাাংন েি কযপ্রত াপ্রয। গডপল্ট গপ্রপ্রফ 

১ থাপ্রক। াঅনায পাাংপ্রন ান্ততাঃ একগট যাযাগভটায থাকপ্রত প্রফ মা গযটানড কযপ্রফ। 
 
apply_filter($tag,$value) 

 $tag-  গপল্টায রপ্রকয নাভ 
 $value-  রপ্রকয ভধয গদপ্রয় ডম যাযাগভটায া কযাপ্রফন। 

 
াঅভযা এখন একগট উদাযি ডদখফ ডমখাপ্রন টাাআপ্রটর এয েগতটা ওয়াডডপ্রক ফড় াপ্রতয াক্ষপ্রয রূান্তয কযফ। 
গনপ্রচ একগট প্লাগগন ডদখুন-  
<?php 

/* 

Plugin Name: Liton filter 

Plugin URI: http://liton-online.com/plugins 

Description: This is a demo description. 

Version: 1.0 
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Author: Md. Liton Arefin 

Author URI: http://liton-online.com 

*/ 

add_filter('the_title','liton_modify_title');  

function liton_modify_title($content) 

{ 

return ucwords($content); 

} 

?> 

 
প্লাগগনগট এগক্টপ্রবট কযায াঅপ্রগ ডাস্ট টাাআপ্রটর ডদখুন-  

 
 
 
এফায প্লাগগনগট এগক্টপ্রবট কযায প্রয ডাস্ট টাাআপ্রটর ডদখুন-  
 

 
 
এাআ প্লাগগনগট াঅভাপ্রদয াপ্রনক ভয়াআ কাপ্রজ রাগপ্রত াপ্রয। কাযন াপ্রনপ্রকাআ াঅভযা এাআ পযভযাটগট িন্দ কগয। 
ঠাৎ কপ্রযাআ াঅভযা ডাস্ট টাাআপ্রটর গরখায ভয় ফড় াপ্রতয াক্ষয কযপ্রত বুপ্রর ডমপ্রত াগয। াঅভযা এাআ কাজগট 
খুফ ডিাট একগট প্লাগগন গদপ্রয় াপ্রটাপ্রভগটকবাপ্রফ কযপ্রত াগয। 
  



17 

এখন াঅগভ গকিু াগতগযি গফলয় গনপ্রয় াঅপ্ররাচনা কযফ, ডমগুপ্ররা ডভপ্রন চরপ্রর বগফষ্যপ্রতয জন্য বার প্রফ। 
াঅগভ একগট পাাংন গরপ্রখগি-  
add_filter('the_title','liton_modify_title');  

function liton_modify_title($content) 

{ 

return ucwords($content); 

} 

একটু গফস্তাগযত ফরপ্রর, াঅভযা  the_title এয ভধয গদপ্রয় মা া কযফ তা গপল্টায কযপ্রফ।  
এখাপ্রন াঅভযা ucwords  the_title এয ভধয গদপ্রয় া কপ্রযগি। এফায াঅপ্রযা টড পভড ডদগখ। 
add_filter('the_title', ucwords);  

তায ভাপ্রন পু্রযা প্লাগগনগট প্রফ এযকভ-   
<?php 

 /*  

Plugin Name: Liton filter  

Plugin URI: http://liton-online.com/plugins 

Description: This is a demo description.  

Version: 1.0 Author: Md. Liton Arefin  

Author URI: http://liton-online.com  

*/  

add_filter('the_title', ucwords);  

?> 

 

গক খুফ জ রাগপ্রি? এখাপ্রন ফপ্রর যাগখ ডম, ucwords এগট গযগব কযপ্রফ the_title মা া কযপ্রি এফাং 
াপ্রটাপ্রভগটকযাগর গযটানড কযপ্রফ the_title এ। সুতযাাং এখাপ্রন গযটানড এয দযকায ডনাআ। 
এফায াঅগন মগদ গএাআচগ বাডন ৫.৩ ফযফায কপ্রযন তাপ্রর গনপ্রচয ভত কপ্রয anonymous function  
ফযফায কযপ্রফন। াঅনাযা জাবাগিে, ডজকুপ্রয়গয‟য াপ্রথ গযগচত। এগট াপ্রনকটাাআ এযকভ। 
 
<?php 

 /*  

Plugin Name: Liton filter  

Plugin URI: http://liton-online.com/plugins 

Description: This is a demo description.  

Version: 1.0 Author: Md. Liton Arefin  

Author URI: http://liton-online.com  

*/ 

add_filter('the_title', function($content) { 

return ucwords($content); 

}); 

?> 

বার কপ্রয ডদখুন ডতা াথডকযটা ডকাথায়? গনপ্রজ গনপ্রজ কাজ কযপ্রর এবাপ্রফ কযপ্রফন াফশ্যাআ। এগট একটু এডবান্স 
ডরপ্রফপ্ররয কাজ। মগদও প্লাগগন ফানাপ্রনায ডক্ষপ্রত্র এগট এখপ্রনা াঅদড নয় কাযন াপ্রনপ্রকযাআ গএাআচগ বাডন 
এখপ্রনা ৪ এাআ ডথপ্রক ডগপ্রি। সুতযাাং এাআ িগতগট একান্তাআ গনপ্রজয জন্য। 

 

http://liton-online.com/plugins
http://liton-online.com/
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এযাকন রক (Action Hooks) 
Action Hooks প্রচ্ছ ড ভস্ত রক ডমগুপ্ররা ওয়াডডপ্রেপ্রয রাাআপ াাআপ্রকর গনপ্রয় কাজ কপ্রয। Action Hooks 
রৃাআ ধযপ্রনয add_action(), remove_action(). এাআ রকগুপ্ররা কাজ কপ্রয মখন ডকান ডাস্ট ডব কযা য়, 
ডাস্ট াফগর কযা য়, কপ্রভন্ট কযা য় ডকান ব্লগ ডাপ্রস্ট াথফা ওপ্রয়ফাাআপ্রট ডডায/পটুায ডজনাপ্রযট য়। 
এগুপ্ররা েগতগট একগট একগট কপ্রয Actions,  মখন াআউজায তায এডগভগনপ্রস্ট্রটয ডভনুপ্রত েপ্রফ কপ্রয এগুপ্ররা 
ফাআ Action Hooks। এখাপ্রন াঅভযা কনপ্রটন্টপ্রক গপল্টায কযগিনা, াঅভযা ওয়াডডপ্রেপ্রয গনগদডষ্ট পাাংনগুপ্ররাপ্রক 
রক কপ্রয কাজ কযগি। 
াঅভযা একগট উদাযন ডদগখ-  
 
 
<?php 

 /*  

Plugin Name: Liton Action  

Plugin URI: http://liton-online.com/plugins 

Description: This is a demo description.  

Version: 1.0 Author: Md. Liton Arefin  

Author URI: http://liton-online.com  

*/ 

add_action('wp_footer', function($content) { 

echo "Hello, This is Liton Arefin"; 

}); 

?> 

 
 
াঅনাপ্রদয সুগফধাপ্রথড ডফাোয জন্য গনপ্রচয ভত কপ্রয গরখনু-   
 
<?php 

 /*  

Plugin Name: Liton Action  

Plugin URI: http://liton-online.com/plugins 

Description: This is a demo description.  

Version: 1.0 Author: Md. Liton Arefin  

Author URI: http://liton-online.com  

*/ 

add_action('wp_footer', 'liton_footer_action'); 

function liton_footer_action($content) { 

echo "Hello, This is Liton Arefin"; 

} 

?> 

াঅভযা খুফ ডিাট একগট উদাযন গদপ্রয় ডদখরাভ ডম,  action রক গকবাপ্রফ কাজ কপ্রয। 
গনপ্রচ ডদগখ াাআপ্রট ডকভন ডদখায়-  
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উপ্রযয িগফপ্রত ডদখুন, াঅগভ Hello, This is Liton Arefin এাআ রাাআনগট গেন্ট কপ্রযগি এফাং তা পুটাপ্রযয ফাভ 
াপ্র এপ্রকফাপ্রয গনপ্রচ ডদখাপ্রচ্ছ। এফায ডাড ডকাড এ ডদগখ াঅপ্ররাআ এয গজন টা ডকাথায় াঅপ্রি... 

 
 
উপ্রয ডদখুন, পটুাপ্রযয গঠক গনপ্রচাআ রাাআনগট ডদখাপ্রচ্ছ।  
 
এফায াঅপ্রযকগট ফাস্তফ এফাং খফুাআ গুরুত্বূনড উদাযন ডদগখ। এাআ প্লাগগনগটয কাজ প্রফ মখনাআ ডকান কপ্রভন্ট 
ডাস্ট প্রফ তখনাআ এডগভনপ্রক ডভাআর াঠাপ্রফ ডম নতুন কপ্রভন্ট ডাস্ট প্রয়প্রি। মগদও ওয়াডডপ্রে এাআ কাজগট কপ্রয 
থাপ্রক। াঅভযা এাআ কাজগট ভযানুয়ারী কপ্রয ডদগখ। 
<?php 

 /*  

Plugin Name: Liton Comments Mail  

Plugin URI: http://liton-online.com/plugins 

Description: This is a demo description.  

Version: 1.0 Author: Md. Liton Arefin  

Author URI: http://liton-online.com  

*/ 

add_action('comment_post', function() { 

$email= get_bloginfo('admin_email'); 

wp_mail( 

 $email, 

 'New Comment Posted!!!', 

 'A new comment has been left on your blog.' 

 ); 

 }); 

 

?> 

এখাপ্রন comment_post নাপ্রভয রপ্রক একগট ডবগযপ্রয়ফর $email –এ এডগভন ডভাআরপ্রক ডস্টায কপ্রযগি মাপ্রত কপ্রয 
ডাাআনাগভক বাপ্রফ ড ডমপ্রকান াাআপ্রটয এডগভন ডভাআরপ্রক গডপ্রটক্ট কযপ্রত াপ্রয। তপ্রফ এপ্রক্ষপ্রত্র মগদ 
bloginfo('admin_email'); ফযফায কযা ত তাপ্রর এডগভন ডভাআরপ্রক গডপ্রটক্ট কযত গকন্তু 
get_bloginfo('admin_email'); ফযফায কযায পপ্রর াঅভযা াআপ্রভাআর বযারুগটপ্রক গযটানড কপ্রয ডস্টায কযগি। 
এফাপ্রয ওয়াডডপ্রেপ্রয গফল্টাআন ডভাআর পাাংন wp_mail(email,subject,message); এয ভত কপ্রয গরপ্রখগি বার 
কপ্রয ডদখুন। প্লাগগনগট এগক্টপ্রবট কপ্রয ডদখুন। াঅনায াাআট মগদ ানরাাআপ্রন থাপ্রক তাপ্রর গনপ্রজাআ একগট কপ্রভন্ট 
কপ্রয ডদখুন, াঅনায এডগভন ডভাআপ্রর একগট ডভাআর চপ্রর ডগপ্রি। 
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াধযায়-  চাযাঃ প্লাগগন ডকাগডাং স্টযান্ডাডড 
 

প্লাগগন এগক্টপ্রবন/গডএগক্টপ্রবন পাাংন 
াঅগন মখন একগট প্লাগগনপ্রক এগক্টব কপ্রযন তখনাআ এগক্টপ্রবন পাাংন গিগায য়। এাআ 
পাাংনপ্রক register_activation_hook() ফপ্রর।  
<?php register_activation_hook($file, $function); ?> 

Parameters: 

 $file- োাআভাগয প্লাগগন পাাআপ্ররয াথ 

 $function- ডম পাাংনগট গিগায প্রফ মখন প্লাগগন এগক্টপ্রবট য়। 
ডমভনাঃ-  
<?php 

 register_activation_hook(__FILE__, „liton_plugin_install‟);  

function liton_plugin_install() 

{ 

//do something cool stuff 

} 

?> 

 
াঅভযা একগট প্লাগগন ফানাাআ এবাপ্রফ-  
 

<?php 

 /*  
Plugin Name: Liton Version 

Plugin URI: http://liton-online.com/plugins 

Description: This is a demo description.  

Version: 1.0 Author: Md. Liton Arefin  

Author URI: http://liton-online.com  

*/ 
register_activation_hook(__FILE__, 'liton_plugin_install');  

function liton_plugin_install() 

{ 

If(version_compare(get_bloginfo('version'),'5.1','<')) 

{ 

deactivate_plugins(basename(__FILE__)); 

//deactivate our plugin 

} 

} 

?> 

 

মখন াঅভযা প্লাগগন গডএগক্টপ্রবট কগয তখন প্লাগগন গডএগক্টপ্রবন পাাংন কর য়।  
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<?php  

 register_deactivation_hook ($file, $function); ?> 

   - 

<?php 

register_deactivation_hook (__FILE__, „liton_plugin_install‟);  

function liton_plugin_install() 

{ 

//do something  

} 

?> 

 

াঅপ্রযকগট গুরুত্বূনড গফলয় র াঅনাআনস্টর। ওয়াডডপ্রে াঅনাপ্রক প্লাগগন াঅনাআনস্টর এয জন্য 
রৃগট ান গদপ্রচ্ছ-  uninstall.php file and the uninstall hook. 

 

uninstall.php 

এগট ডভাটাভুগট েনপ্রমাগয িগত। এ ডভথড ফযফায কযায জন্য াঅনাপ্রক uninstall.php নাপ্রভ 
একগট পাাআর ততগয কযপ্রত প্রফ াঅনায প্লাগগন গডপ্রযক্টগযপ্রত। 
পাাআরগট গনপ্রচয ভত প্রফ-  
 
 
<?php 

/ / মগদ ওয়াডডপ্রে এগক্সট কযায াপ্রথ াঅনাআনস্টর কর কযা না য় 
If(!defined(„WP_UNINSTALL_PLUGIN‟)) 

exit(); 

delete_option(„liton_plugin_options‟); 

/ / াগতগযি ান এফাং কাস্টভ ডটগফর ভুপ্রি ডপরুন 
?> 

 
 

Uninstall Hook 

গিতীয় িগত র Uninstall Hook। মগদ াঅগন ডকান প্লাগগনপ্রক গডগরট কযপ্রত চান এফাং 
uninstall.php পাাআর না থাপ্রক তাপ্রর এাআ রক এগক্সগকউট য়(মগদ থাপ্রক)। 
<?php 

register_uninstall_hook($file,$function); 

?> 
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ডকাগডাং স্টযান্ডাডড 
প্লাগগন ফানাপ্রফন গকন্তু াঅনায ডকাড ডকভন প্রফ? গচন্তা াঅপ্রত াপ্রয। ওয়াডডপ্রে াঅনায জন্য 
একগট স্টযান্ডাডড গদপ্রয় গদপ্রয়প্রি মা াঅনাপ্রক ওয়াডডপ্রেপ্রয জন্য প্লাগগন গরখপ্রত ডগপ্রর পপ্ররা 
কযপ্রতাআ প্রফ। 
http://codex.wordpress.org/WordPress_Coding_Standards 

ডফগক একগট উদাযন গদরাভ গনপ্রচ-  
 
<?php 

/** 

* Short description 

* 

* Longer more detailed description 

* 

* @param type $varname1 Description 

* @param type $varname2 Description 

* @return type Description 

*/ 

function boj_super_function( $varname1, $varname2 ) { 

//do function stuff 

} 

?> 

 

 

গএাআচগ স্টান্ডাডড 
াঅভযা াপ্রনপ্রকাআ গএাআচগয টড পভড(<? ?>) ফযফায কগয। এটা ম্পূিডরুপ্র ফজডন করুন। 
কাযন াপ্রনক ডাগস্টাং ডকাম্পাগনপ্রতাআ এটা গডপল্ট গপ্রপ্রফ ফন্ধ কপ্রয ডদয়া থাপ্রক।  স্টযান্ডাডড টযাগ 
ফযফায করুন(<?php ?>) .  
 

 
 

এগকউএর ডস্টটপ্রভন্ট 
প্লাগগন ততগযয ভয় াঅনাপ্রক াপ্রনক ভয়াআ ডাটাপ্রফ ডথপ্রক াআনপযপ্রভন গনপ্রত প্রত াপ্রয। 
াপ্রনক রাাআপ্রনয ডকাড গরখপ্রত প্রত াপ্রয ডপ্রক্ষপ্রত্র বার েযাকগট প্রচ্ছ এগকউএর এয কভান্ড 
গুপ্ররা ফড় াপ্রতয াক্ষপ্রয ডরখা। ডমভন-  
SELECT username FROM table1 WHERE status = 'active' 

 

http://codex.wordpress.org/WordPress_Coding_Standards
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াধযায়- াাঁচাঃ ওয়াডডপ্রেপ্রয াপ্রথ াআগন্টপ্রেন 
 

ডভনু এফাং াফ ডভনু ততগয করুন 
াঅভযা াপ্রনক প্লাগগপ্রনাআ ডদগখ ডম, একগট ডভনু াঅাআপ্রটভ গপ্রপ্রফ াঅভাপ্রদয ডযাপ্রফাপ্রডড ডদখপ্রত 
াাআ এফাং ডাআ ডভনুপ্রত গিক কযপ্রর ডগটাং ডজ াঅপ্র ডখাপ্রন প্লাগগপ্রনয মাফতীয় ডগটাং গদপ্রয় 
াঅভযা প্লাগগন কনগপগায কগয। এফায এাআ চভৎকায কাজগট কযফ াঅভযা। 
 

ট ডরপ্রবর ডভনু 
েথভ িগত প্রচ্ছ একগট ট ডরপ্রবর ডভনু ততগয কযা ডমগট াঅভযা ডযাপ্রফাপ্রডড ডভনু গরপ্রস্ট একগট 
নতুন াঅাআপ্রটভ গপ্রপ্রফ ডমাগ কযফ। ডভনু ততগয কযায জন্য াঅনাপ্রক add_menu_page( )  
পাাংন ফযফায কযপ্রত প্রফ। 
<?php  

add_menu_page( page_title, menu_title, capability, menu_slug, function,icon_url, 

position );  

?> 

add_menu_page() পাাংন গনপ্রচয যাযাগভটাযগুপ্ররা াপ্রাটড কপ্রয 
 page_title- াঅনায ডপ্রজয টাাআপ্রটর গক প্রফ <title> tag এয ভপ্রধয। 
 menu_title- ডযাপ্রফাপ্রডড াঅনায ডভনুয নাভ। 
 capability- ফডগনম্ন capability রাগপ্রফ একগট ডভনু গবউ প্রত। 
 menu_slug- স্লাগ নাভ মা ডভনুপ্রক ডযপায কপ্রয-  তপ্রফ এগট াআউগনক প্রত প্রফ। 
 function- একগট ডপ্রজয কনপ্রটন্ট ডদখপ্রত ডম পাাংন কর কযা য়। 
 icon_url- একগট কাস্টভ াআপ্রভজ গরঙ্ক ডভনু াঅাআকন ডদখাপ্রনায জন্য। 
 position- ডভনুয গজন াডডায ডমখাপ্রন এটা ডদখাপ্রনা প্রফ। 

 
এফায াঅভযা একগট ফাস্তফ উদাযন ডদখফ-  
<?php 

 /*  

Plugin Name: Liton Menu 

Plugin URI: http://liton-online.com/plugins 

Description: This is a demo description.  

Version: 1.0 Author: Md. Liton Arefin  

Author URI: http://liton-online.com  

*/ 

add_action( 'admin_menu', 'liton_menu'); 

function liton_menu() { 
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//create custom top-level menu 

add_menu_page( 'Liton Menu Page', 'Liton Menu Page', 'manage_options', 

__FILE__, 'liton_menu_settings_page', plugins_url( '/images/wp-logo.png', 

__FILE__ ) ); 

} 

?> 

াঅভযা একগট ট ডরপ্রবর ডভনু ততগয কযরাভ। ডদখুন ডযাপ্রফাপ্রডড ডকভন ডদখায়-  

 
Liton Menu Page নাপ্রভ একগট ডভনু ততগয প্রয় ডগপ্রি। এফাপ্রয াঅভযা াফপ্রভনু কযফ। ভাপ্রন 
Liton Menu Page এয গনপ্রচ গকিু ডগটাং ডভনু(মগদ েপ্রয়াজন য়)।  
াফ ডভনু ডযগজস্টায কযায জন্য add_submenu_page( )  পাাংন ফযফায কযা য়। 
<?php  

add_submenu_page( parent_slug, page_title, menu_title, capability,menu_slug, 

function );  

?> 

 parent_slug- ডভনু স্লাগ মা াঅভযা াঅপ্রগ গডপাাআন কপ্রযগি। 
 menu_slug- মা ডভনুপ্রক াফপ্রভনুপ্রত ডযপায কযপ্রফ। 
ফাগক পাাংনগুপ্ররা াঅপ্রগয ভতাআ। 

এফায াফপ্রভনুয জন্য গকিু াগতগযি ডকাড ডমাগ কগয। 
//create submenu items 

    add_submenu_page( __FILE__, 'About My Plugin', 'About', 'manage_options', 

        __FILE__.'_about', liton_menu_about_page ); 

    add_submenu_page( __FILE__, 'Help with My Plugin', 'Help', 

'manage_options', 

        __FILE__.'_help', liton_menu_help_page ); 

    add_submenu_page( __FILE__, 'Uninstall My Plugin', 'Uninstall', 

'manage_options', 

        __FILE__.'_uninstall', liton_menu_uninstall_page ); 
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ুপ্রযা ডকাডগট প্রফ এযকভ-  
<?php 

 /*  

Plugin Name: Liton Menu 

Plugin URI: http://liton-online.com/plugins 

Description: This is a demo description.  

Version: 1.0 Author: Md. Liton Arefin  

Author URI: http://liton-online.com  

*/ 

 

add_action( 'admin_menu', 'liton_menu' 

); 

function liton_menu() { 

//create custom top-level menu 

add_menu_page( 'Liton Menu Settings Page', 'Liton Menu Page', 

'manage_options', __FILE__, 

'liton_menu_settings_page', 

plugins_url( '/images/wp-logo.png', __FILE__ ) ); 

 

 //create submenu items 

    add_submenu_page( __FILE__, 'About My Plugin', 'About', 'manage_options', 

        __FILE__.'_about', liton_menu_about_page ); 

    add_submenu_page( __FILE__, 'Help with My Plugin', 'Help', 

'manage_options', 

        __FILE__.'_help', liton_menu_help_page ); 

    add_submenu_page( __FILE__, 'Uninstall My Plugin', 'Uninstall', 

'manage_options', 

        __FILE__.'_uninstall', liton_menu_uninstall_page ); 

} 

?> 

 
 
 
 
 
 
গনপ্রচ ডদখুন াফপ্রভনুগুপ্ররা ততগয প্রয় ডগপ্রি-  
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ডভনুপ্রক াঅপ্রগয ডভনুয াপ্রথ মিু কযা 
এফায াঅগ গিতীয় িগতপ্রত, মগদ াঅনায প্লাগগপ্রনয একগট ভাত্র ডজ থাপ্রক। একগট ভাত্র 
ডপ্রজাআ াঅনায কর ডগটাং প্রয় মায় তাপ্রর এাআ িগত েন করুন। ডমভন, ডয়াগযাং 
াাআটগুপ্ররায জন্য রৄধু াঅনায াঅাআগড/পযানপ্রপ্রজয াঅাআগড দযকায য় এযকভ প্লাগগন। 
এধযপ্রনয প্লাগগপ্রনয জন্য াঅনায াগতগযি ডভনু ততগয কযায দযকায ডনাআ ফযাং এপ্রত কপ্রয 
াআউজায গফযি ডফাধ কযপ্রত াপ্রযন। এ ধযপ্রনয প্লাগগনগুপ্ররা ডগটাং এয াফপ্রভনু গপ্রপ্রফ 
থাপ্রক। 
add_options_page() এাআ পাাংন গদপ্রয় এফ ডভনু ডযগজস্টায কযা য়। 
<?php  

add_options_page( page_title, menu_title, capability, 

menu_slug, function); 

?> 

 
 
এফায চরুন এযকভ একগট ডভনু ততগয কগয-  
<?php 

 /*  

Plugin Name: Liton Sub Menu 

Plugin URI: http://liton-online.com/plugins 

Description: This is a demo description.  

Version: 1.0 Author: Md. Liton Arefin  

Author URI: http://liton-online.com  

*/ 

 

add_action( 'admin_menu', 'liton_submenu'); 

function liton_submenu() { 

//create a submenu under Settings 

add_options_page( 'Liton Menu Settings Page', 'Liton Menu Page', 

'manage_options', __FILE__, 

'liton_menu_settings_page'); 

} 
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?> 

 

াফপ্রভনু ততগয প্রয় ডগপ্রি, চরুন ডদগখ ডযাপ্রফাপ্রডড ডকভন ডদখায়-  
 

 
এপ্রকফাপ্রয গনপ্রচয গদপ্রক ডদখুন Liton Menu Page নাপ্রভ একগট ডভনু ততগয প্রয়প্রি। 
 
 

উাআপ্রজট ততগয কযা 
উাআপ্রজট ততগয কযায জন্য ওয়াডডপ্রে WP-Widget িা গদপ্রয় ততগয কযা য়। উাআপ্রজট এয 
একগট পযভযাট ডদখুন গনপ্রচ।  
<?php 

class My_Widget extends WP_Widget { 

function My_Widget() { 

// processes the widget 

} 

function form($instance) { 

// displays the widget form in the admin dashboard 

} 

function update($new_instance, $old_instance) { 

// process widget options to save 

} 

function widget($args, $instance) { 

// displays the widget 

} 

} 

?> 
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উাআপ্রজট ডযগজস্টায কযায জন্য widget_init() পাাংনপ্রক রক কযা য়। চরুন একগট উাআপ্রজট 
ততগয কগয-  
<?php 

 /*  

Plugin Name: Liton Widget 

Plugin URI: http://liton-online.com/plugins 

Description: This is a demo description.  

Version: 1.0 Author: Md. Liton Arefin  

Author URI: http://liton-online.com  

*/  

class Messager extends WP_Widget 

{ 

function __construct() 

{ 

$params=array( 

 'description'   =>'Display message to readers', 

 'name'   => 'Message' 

 ); 

 parent::__construct('Messager', ' ' , $params); 

} 

 

public function form() 

{ 

 

} 

 

public function widget() 

{ 

 

} 

 

} 

add_action('widgets_init','liton_register_message'); 

function liton_register_message() 

{ 

register_widget('Messager'); 

} 

 

?> 
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খুফ াধাযন একগট উাআপ্রজট প্লাগগন, এগট। াঅভযা াআউজাযপ্রদযপ্রক একগট ডভপ্রজ ডদখাপ্রফা 
াাআডফাপ্রয। ডটাাআ কযায ডচষ্টা কযগি। এখন প্লাগগনগট এগক্টপ্রবট কপ্রয ডদগখ-  
 

 
 
াঅভাপ্রদয উাআপ্রজটগট ডদখাপ্রচ্ছ। এফায াঅপ্রযা গকিু পাাংনার কাজ কগয। এগট মগদ াাআডফাপ্রয 
ড্রাগ কপ্রয ডদন তাপ্রর ডকান কাজ কযপ্রফ না। কাযন াঅভযা এখপ্রনা গকিুাআ কগযগন। 
পভড পাাংপ্রন গকিু কাজ কগয মা উাআপ্রজট টাাআপ্রটর গপ্রপ্রফ ডদখাপ্রফ-  
 
public function form($instance) 

{ 

extract($instance); 

?> 

<p> 

<label for="<?php echo $this->get_field_id('title');?>">Title: </label> 

<input 

 class="widefat" 

 id="<?php echo $this->get_field_id('title'); ?>" 

 name="<?php echo $this->get_field_name('title'); ?>" 

 value="<?php if(isset($title)) echo esc_attr($title); ?>" /> 

 </p> 

 <?php 

} 

 
াঅভযা উপ্রয class="widefat" ফযফায কপ্রযগি। এাআ িা ফযফায কযায কাযপ্রন পভড এয 
াআনুট গপল্ডগট াপ্রনক সুন্দয প্রয়প্রি।  
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মগদ এাআ িা ফযফায না কগয তাপ্রর ডকভন ডদখাপ্রফ গনপ্রচ ডদখুন-  
 

 
 
াঅভাপ্রদয উাআপ্রজট প্লাগগনগটয ডকাড গনপ্রচ ডদওয়া র  
<?php 

 /*  

Plugin Name: Liton Widget 

Plugin URI: http://liton-online.com/plugins 

Description: This is a demo description.  

Version: 1.0 Author: Md. Liton Arefin  

Author URI: http://liton-online.com  

*/ 

 

class Messager extends WP_Widget 

{ 

function __construct() 

{ 

$params=array( 

 'description' =>'Display message to readers', 

 'name'   => 'Message' 

 ); 

 parent::__construct('Messager','',$params); 
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} 

 

public function form($instance) 

{ 

extract($instance); 

//print_r($instance); 

?> 

<p> 

<label for="<?php echo $this->get_field_id('title');?>">Title: </label> 

<input 

 class="widefat" 

 id="<?php echo $this->get_field_id('title'); ?>" 

 name="<?php echo $this->get_field_name('title'); ?>" 

 value="<?php if(isset($title)) echo esc_attr($title); ?>" /> 

 </p> 

  

 <p> 

<label for="<?php echo $this->get_field_id('description');?>">Description: 

</label> 

<textarea 

 class="widefat" 

 rows="10" 

 id="<?php echo $this->get_field_id('description'); ?>" 

 name="<?php echo $this->get_field_name('description'); ?>"><?php 

if(isset($description)) echo esc_attr($description); ?></textarea> 

  </p> 

 <?php  

} 

public function widget($args,$instance) 

{ 

extract($args); 

extract($instance); 

echo $before_widget; 

echo $before_title.$title.$after_title; 

echo "<p>$description</p>"; 

echo $after_widget; 

} 

} 

add_action('widgets_init','liton_register_message'); 

function liton_register_message() 
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{ 

register_widget('Messager'); 

} 

?> 

এফায াঅভযা ডযাপ্রফাডড ডথপ্রক একগট ডভপ্রজ ডদফ গবগজটযপ্রদযপ্রক-  

 
 
াঅভযা এাআ উাআপ্রজটগট ডাাআনাগভক বাপ্রফ কপ্রযগি কাযন এখাপ্রন <h2>, <h3> <h4> এ ধযপ্রনয 
ডকান টযাগ াঅভযা ফযফায কগযগন। াঅভযা গথভ ডডপ্রবর কযগিনা সুতযাাং এ কাজগট াঅভাপ্রদয 
ান্যবাপ্রফ কযা দযকায গির, এগট গথভ ডডপ্রবরায ডদগখপ্রয় ডদপ্রফন ডম ডকভন টযাগ প্রফ 
াাআডফাপ্রয। াাআপ্রটয াাআডফাপ্রয ডকভন ডদখায় তা ডদখুন-  
াঅভযা রৃগট গথপ্রভ এগট ডটস্ট কপ্রয ডদখফ, েথভগট টুপ্রয়গন্ট াআপ্ররপ্রবন 
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এফায াঅপ্রযকগট গথপ্রভ ডদগখ-  
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াধযায়- িয়াঃ প্লাগগন পাাংন 
 

গকি ুডফগক পাাংন 
__() পাাংন 

__() পাাংনগট গএাআচগপ্রত াঅনায ডটক্সটপ্রক ডযগড কপ্রয িান্সপ্ররন এফাং গযটানড  কপ্রয। 
উদাযন গপ্রপ্রফ, াঅগন একগট বযারুপ্রক __() পাাংপ্রনয ভপ্রধয ডবগযপ্রয়ফর গদপ্রয় assign 
করুন। ভপ্রন যাখপ্রফন এাআ পাাংনগট রৃগট াঅন্ডাযপ্রিায(_) গদপ্রয় গগঠত, একগট নয়। 
<?php 

$text=__(„Wordpress is a wonderful publishing platform‟,‟liton_plugin‟); 

?> 

 
 

_e() পাাংন 
_e() পাাংনগট াঅনায ডটক্সবপ্রট ডরাকারাাআজ কপ্রয। এটা গএাআচগপ্রত echo এয ভত কাজ 
কপ্রয, ডকান ডটক্সটপ্রক গিপ্রন ডদখাপ্রনায জন্য। 
এফায একটু ভজা কগয মা রপ্রক ডদপ্রখগি াঅপ্রগাআ-  
_e() পাাংনগট গদপ্রয় াঅপ্রগয প্লাগগনগট এগডট কযফ, 
 
 
<?php 

 /*  

Plugin Name: Liton Action  

Plugin URI: http://liton-online.com/plugins 

Description: This is a demo description.  

Version: 1.0 Author: Md. Liton Arefin  

Author URI: http://liton-online.com  

*/ 

add_action('wp_footer', 'liton_footer_action'); 

function liton_footer_action() { 

/* Output the translated text. */ 

_e( 'This site runs off the coolest platform ever &mdash; 

WordPress.', 

'liton-plugin' ); 

} 

?> 
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এফায াঅউটুট ডদগখ  

 
 

esc_attr__() পাাংন 
এাআ পাাংনগট esc_attr() এয ভত। এগট এাআচ.গট.এভ.এর. এগিগফউটপ্রক escape কপ্রয, াঅভযা 
এফায esc_attr__() এফাং __() এাআ রৃগট পাাংনপ্রক একগট কপ্রয প্লাগগন ততগয কযফ।  
<?php 

 /*  

Plugin Name: Liton Esc Attr 

Plugin URI: http://liton-online.com/plugins 

Description: This is a demo description.  

Version: 1.0 Author: Md. Liton Arefin  

Author URI: http://liton-online.com  

*/ 

 

/* A function that returns a link to the site's terms of service 

page. */ 

function liton_terms_of_service_link() { 

return '<a href="http://liton-online.com/tos" title="' . 

esc_attr__( 'Visit the Terms of Service page', 'boj-plugin' ) .'">' .__( 'Terms of 

Service', 'liton-plugin' ) . '</a>'; 

} 

 

/* Display the output of the liton_terms_of_service_link() 

function. */ 

echo liton_terms_of_service_link(); 

?> 

প্লাগগনগটয াঅউটুট ডদখুন-  
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এযকভ াঅপ্রযা গকিু পাাংন াঅপ্রি ডমগুপ্ররা াঅনাযা ডদপ্রখ ডনপ্রফন াআন্টাযপ্রনট ডঘপ্রট। 

 esc_html__()  Function 

 esc_attr() Function 

 esc_url() Function 

 esc_js() Function 

 esc_html()  Function 

 esc_attr_e() Function 

 esc_html_e() Function 

 _x() Function 

 _ex() Function 

 esc_attr_x() Function 

 esc_html_x() Function 

 _n() Function 

 _nx() Function 

 _n_noop() Function 

 _nx_noop() Function 

Translation     

• Poedit: http://poedit.net 

• GlotPress: http://glotpress.org 

• Launchpad: https://translations.launchpad.net 

• Pootle: http://pootle.locamotion.org 

• KBabel: http://i18n.kde.org 

• GNU Gettext: http://gnu.org/software/gettext 

GlotPress এখন ওপ্রয়ফ ডফড টুর গপ্রপ্রফ ফযফায কযা প্রচ্ছ ওয়াডডে েপ্রজপ্রক্টয ডিপ্রন 
একজন াথফা গটপ্রভয জন্য িান্সপ্ররগটাং পটওয়যায গপ্রপ্রফ। 

http://gnu.org/software/gettext
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াধযায়- াতাঃ প্লাগগন গগকউগযগট 
 

গগকউগযগট 
কগম্পউটাপ্রযয বালায় “গগকউগযগট” ভাপ্রন বীগতকয একগট ব্দ ডমভন Cross Site 

Scripting(XSS), Cross Site Request Forgery(CSRF), SQL Injection, Privilege, 

Escalation, Vulnerabilities এফাং Holes.  
রৃফডর ডকাড একগট াবডাপ্রযয সুযক্ষায জন্য রভকীয কাযন প্রত াপ্রয।  
 
 

প্লাগগপ্রনয গগকউগযগট গক? 
াঅনায প্লাগগনগট ডমন গগকউয য় vulnerabilities,  data integrity এফাং reliability 
ডথপ্রক।  
 

াঅনায প্লাগগনপ্রক গক গগকউগযগট ডদপ্রফন? 
ওয়াডডপ্রে এনবায়যনপ্রভপ্রন্ট াঅনায প্লাগগনপ্রক গগকউগযগট ডদয়া খুফ কগঠন কাজ নয় এফাং খুফ 
ভয় াপ্রক্ষ গফলয়ও নয়। ওয়াডডপ্রেপ্রয গনজস্ব গকিু পাাংন এপ্রক্ষপ্রত্র াঅনাপ্রক খুফাআ াাময 
কযপ্রফ। 
 
 
 
 

াআউজায াযগভন 
াঅভযা াপ্রনক প্লাগগন াআনস্টর কযায প্রযাআ ডদপ্রখগি ডম মখনাআ এডগভন যাপ্রনর এ েপ্রফ কযপ্রত 
মাাআ তখন একগট এযয ডভপ্রজ াঅপ্র। ডভপ্রজগট গনপ্রচয ভত-  

 
ডরখা াঅপ্রি-  You do not have sufficient permissions….. এটা গনশ্চয়তা ডদয় ডম ডমপ্রকান 
এযাকন ীভাফি থাপ্রক গনগদডষ্ট গকিু যাাআট গদপ্রয়। ওয়াডডপ্রেপ্রয একগট কভন পাাংন র 
current_user_can(). একগট উদাযন ডদাআ-  
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<?php 

// Capability: 

if ( !current_user_can('install_plugins') ) 

wp_die( 'Insufficient permissions' ); 

// Role: 

if( !current_user_can('editor') ) 

wp_die( 'You cannot edit this setting' ); 

?> 

খুফ তাড়াতাগড় াঅগন এাআ current_user_can() পাাংন ডচক কযপ্রফন না কাযন এটা গনবডয 
কযপ্রফ get_currentuserinfo() এাআ পাাংপ্রনয উপ্রয, াঅয এয ফযফাপ্রয ীভাফিতা াঅপ্রি। 
এটা একগট প্লাপ্রগফর পাাংন(pluggable function) াঅয এয ডরাপ্রকন প্রচ্ছ wp-

includes/pluggable.php মা প্লাগগন এগক্টব ফায য ডরাড য়। 
 

Nonces 

ডকউ এগটপ্রক াঅফায Nonsense( গনপ্রফডাধ) বাফপ্রফন না,এগট ওয়াডডপ্রেপ্রয বালায় Nonces। 
কগম্পউটাপ্রযয বালায় nonce ফা cryptographic nonce প্রচ্ছ “number used once. ” 
এটা ডিাট এফাং স্পষ্ট গকিু য যানডভ গস্ট্রাং, ডমভন-  াওয়াডড, মা গকিু গনপ্রদড কপ্রয। Nonce 
গপ্রডন গপল্ড পভডপ্রক Retrieve ফা display কপ্রয-  

 একজন ওয়াডডপ্রে াআউজায 
 ডমপ্রকান একগট এযাকন (delete, update, save, and such)  
 একগট াফপ্রজক্ট(একগট ডাস্ট, প্লাগগন ডগটাং াআতযাগদ) 
 ২৪ ঘন্টায একগট ভয় ডিভ। 

ডমভন, ডাস্ট #50 গডগরট কযপ্রফন াঅনায ওয়াডডপ্রে ব্লগ ডথপ্রক তাপ্রর াঅনায গরঙ্কগট প্রফ 
এযকভ-  
http://example.com/wp-admin/ 

post.php?post=43&action=trash&_wpnonce=83a08fcbc2. 

এখাপ্রন 83a08fcbc2 এগট র nonce মা ২৪ ঘন্টা স্থায়ী থাপ্রক। রৄধুভাত্র এগট মগদ াঅনায 
িাযা ফযফরত য় এফাং গডগরট য় ডাস্ট #50, মখন াঅগন গরপ্রঙ্ক গিক কপ্রযন। 
 
ফপ্রচপ্রয় গুযত্বূনড র ডম Nonce ডকান malicious াআউজায ফুেপ্রত াপ্রযনা এফাং গঠক গরঙ্ক 
িাড়া nonce এযয ডপ্রজ চপ্রর মায় ডমখাপ্রন াযগভন থাপ্রক না। 
াঅপ্রযা গফস্তাগযত ডদখুন  
http://codex.wordpress.org/WordPress_Nonces 

 

http://codex.wordpress.org/WordPress_Nonces
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Nonce URL ততগয 
এফায চরুন াঅপ্রগয উদাযন ডথপ্রক Nonce URL ততগয কগয একগট ডাস্ট গডগরট কযায জন্য 
wp_nonce_url() পাাংন ফযফায কযা য়। 
<?php 

$url = wp_nonce_url( $url, $action ); 

?> 

েথভ যাযাগভটায $url প্রচ্ছ গস্ট্রাং URL এপ্রড্র এয মাপ্রক াঅগন কুপ্রয়যী গস্ট্রাং এয Nonce 
কযপ্রত চান। াফযফহ্রত প্লাগগপ্রনয গডগরট গরঙ্ক এযকভ থাপ্রক-  
http://example.com/wp-admin/edit.php?page= liton 

_utags&liton_action=delete&id=6; 

এখাপ্রন ডদখুন যাযাগভটায liton_action এফাং এয টযাগ াঅাআগড। 
 
গিতীয় যাযাগভটায প্রচ্ছ $action একগট গস্ট্রাং মা াঅগন একগট াফপ্রজক্ট এয জন্য একগট action 
ততগয কযপ্রফন। উপ্রয ডদখরাভ delete এযাকন এয টযাগ াঅাআগড 6,  সুতযাাং $action 
যাযাগভটায প্রত াপ্রয „liton_utags-delete_tag6‟. গনপ্রচ ফাস্তফ উদাযন ডদগখ-  
<?php 

$delete_url = add_query_arg(array(' liton _action'=>'delete','id'=>$id) ); 

$nonced_url = wp_nonce_url( $delete_url, „liton _utags-delete_tag'.$id ); 

?> 

<a href="<?php echo $nonced_url; ?>">delete</a> 

এাআ টযাগগট প্রফ গডগরট গরঙ্ক। এখাপ্রন add_query_arg() পাাংন ফযফায কযা প্রয়প্রি মা 
কাপ্রযন্ট URL ডক এযাপ্রয যাযাগভটায এয ভপ্রধয যাপ্রখ। ান্যবাপ্রফ ফরপ্রর এগট ডমাগ কপ্রয 
এযকভাঃ 
? liton_action=delete&id=6  & liton_action=delete&id=6 

 
 

Nonce Form ততগয 
Nonce পভডপ্রকও ডোপ্রটক্ট কপ্রয wp_nonce_field() পাাংপ্রনয ভাধযপ্রভ।  
<?php  

wp_nonce_field( $action, $name, $referer, $echo );  ?> 

 $action ( string) (optional)  - action নাভ। াআউগনক identifier। optional 

গকন্তু recommended। 
 $name   (string) (optional) – গপ্রডন গপল্ড পভড ডবগযপ্রয়ফর নাভ। 
 $referer (boolean) (optional) – গডপল্ট গপ্রপ্রফ true থাপ্রক। ডমখাপ্রন গপল্ড 

ডবগরপ্রডন এয দযকায য়। 
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 $echo  (boolean) (optional)  - গডপল্ট গপ্রপ্রফ true থাপ্রক। ডমখাপ্রন াঅউটুট 
ডদখাপ্রনায ফা গপ্রডন পভড গপল্ড গযটানড কযায জন্য দযকায য়। 

 
পপ্রভড াঅনায action এয নাভ গদন।  
<form method="post"> 

   <!-- some inputs here ... --> 

   <?php wp_nonce_field('name_of_my_action','name_of_nonce_field'); ?> 

</form> 

 
াঅভযা একগট প্লাগগন ফানাপ্রফা ডমখাপ্রন াফযফরত টযাগগুপ্ররাপ্রক াঅভযা ভযানুয়াগর গডগরট ফা 
গযপ্রনভ কযপ্রত াযফ। এগট একটু ফড় গকন্তু াপ্রনক গফলয়াআ াঅপ্রগাআ াঅপ্ররাচনা কযা প্রয়প্রি। 
ডদখপ্ররাআ ফুেপ্রত াযপ্রফন।  
 
একগট ফাস্তফধভডী উদাযন গনপ্রচ গদরাভ-  
<?php 

/* 

Plugin Name: Liton Unused Tags 

Plugin URI: http://liton-online.com/plugins 

Description: This is a demo description.  

Version: 1.0 Author: Md. Liton Arefin  

Author URI: http://liton-online.com  

*/ 

// Add an entry for our option page to the Posts menu 

add_action('admin_menu', 'liton_utags_add_page'); 

 

function liton_utags_add_page() { 

add_posts_page( 'Unused Tags', 'Unused Tags','manage_options','liton_utags', 

'liton_utags_option_page' ); 

} 

 

// Catch any liton_action parameter in query string 

add_action( 'admin_init', 'liton_utags_do_action' ); 

// Proceed to requested liton_action if applicable 

function liton_utags_do_action() { 

if( !isset( $_REQUEST['liton_action'] ) ) 

return; 

if( !current_user_can( 'manage_options' ) ) 

wp_die( 'Insufficient privileges!' ); 
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$id = $_REQUEST['id']; 

$action = $_REQUEST['liton_action']; 

 

if( $action == 'done' ) { 

add_action( 'admin_notices', 'liton_utags_message' ); 

return; 

} 

check_admin_referer( 'liton_utags-'.$action.'_tag'.$id ); 

switch( $action ) { 

case 'rename': 

$newtag = array( 'name' => $_POST['name'], 'slug' => 

$_POST['name'] ); 

wp_update_term( $id, 'post_tag', $newtag ); 

break; 

case 'delete': 

wp_delete_term( $id, 'post_tag' ); 

break; 

} 

 

wp_redirect( add_query_arg( array( 'liton_action' => 'done' ) 

) ); 

} 

// Admin notice 

function liton_utags_message() { 

echo "<div class='updated'><p>Action 

completed</p></div>"; 

} 

// Draw the tag management page 

function liton_utags_option_page() { 

?> 

<div class="wrap"> 

<?php screen_icon(); ?> 

<h2>Unused Tags</h2> 

 

<?php 

if( $tags = liton_utags_find_orphans() ): 

echo '<p>You currently have '.count( $tags ). ' unused 

tags:</p>'; 

echo '<ol>'; 

foreach( $tags as $tag ) { 
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$id = $tag->term_id; 

$name = esc_attr( $tag->name ); 

$delete_url= add_query_arg( 

array('liton_action'=>'delete','id'=>$id) ); 

$nonced_url= wp_nonce_url( $delete_url, 

'liton_utags-delete_tag'.$id ); 

?> 

<li> 

<form action="" method="post"> 

 

<?php wp_nonce_field( 'liton_utags-rename_tag'.$id ); 

?> 

<input type="hidden" name="liton_action" 

value="rename" /> 

<input type="hidden" name="id" value="<?php echo 

$id; ?>" /> 

<input type="text" name="name" value="<?php echo 

$name; ?>" /> 

<input type="submit" value="Rename" /> or 

<a href="<?php echo $nonced_url; ?>">delete</a> 

this tag 

</form> 

</li> 

<?php } 

else: ?> 

<p>You have no unused tags.</p> 

 

<?php endif; ?> 

</ol> 

</div> 

<?php 

} 

// Find unused tags, return them in an array 

function liton_utags_find_orphans() { 

global $wpdb; 

$sql = "SELECT terms.term_id, terms.name FROM 

{$wpdb->terms} terms 

INNER JOIN {$wpdb->term_taxonomy} taxo 

ON terms.term_id=taxo.term_id 

WHERE taxo.taxonomy = 'post_tag' 
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AND taxo.count=0"; 

 

return $wpdb->get_results( $sql ); 

} 

?> 

 

ডযাপ্রফাপ্রডড এাআ প্লাগগপ্রনয ডভনু াওয়া মাপ্রফ ডাস্ট এয াফপ্রভনু গপ্রপ্রফ। গনপ্রচ ডদখুন-  

 
 
এফায প্লাগগন ডভনুপ্রত গিক কপ্রয ডদগখ প্লাগগপ্রনয ডবতপ্রযয কাজ-

 
উপ্রয ডদখুন াঅগভ একগট টযাগ ততগয কপ্রযগিরাভ l i  নাপ্রভ। এগট এখাপ্রন ডদখাপ্রচ্ছ। াঅগভ 
চাাআপ্রর এগট এগডট ফা গডগরট কযপ্রত াগয।  
এফায গডগরট গরঙ্ক এ ভাউপ্রয কাডয ডযপ্রখ গনপ্রচ গরঙ্ক ডদখুন ফা গডগরট করুন একগট টযাগ।  
 
াঅভায এখাপ্রন URL গট এযকভ 
http://localhost/dev-liton/wp-

admin/edit.php?page=liton_utags&liton_action=done&id=4&_wpnonce=30a44b7

986 

এখাপ্রন াঅগভ liton_action=done ফযফায কপ্রযগি।  
Nonces এয পাাংনগুপ্ররায নাভ গনপ্রচ গদরাভ। াঅনাযা ডদপ্রখ গনপ্রফন াআন্টাযপ্রনট ডথপ্রক। 
wp_nonce_field() 

wp_nonce_url() 

wp_verify_nonce() 

wp_create_nonce() 

http://localhost/dev-liton/wp-admin/edit.php?page=liton_utags&liton_action=done&id=4&_wpnonce=30a44b7986
http://localhost/dev-liton/wp-admin/edit.php?page=liton_utags&liton_action=done&id=4&_wpnonce=30a44b7986
http://localhost/dev-liton/wp-admin/edit.php?page=liton_utags&liton_action=done&id=4&_wpnonce=30a44b7986
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check_admin_referer() 

check_ajax_referer() 

 
 
 

ডাটাপ্রফ 
াঅনাযা ডমপ্রতু গএাআচগ গনপ্রয় কাজ কপ্রযন, এগকউএর ডাটাপ্রফ এয াপ্রথ ফাাআ কভপ্রফী 
গযগচত। এয গনটযাক্স গুপ্ররা ডভাটাভুগট ফায জানা।  
একাআ বাপ্রফ াপ্রনপ্রকাআ ওয়াডডপ্রেপ্রও ডাটাপ্রফ ডকাড গরপ্রখন, এটা ডকাগডাং এয জন্য খাযা গদক। 
াঅগভ নযভার গএাআচগ- এগকউএর ডকাড এয উদাযন গদগচ্ছ-  
<?php 

$sql=”INSERT INTO $wpdb->posts(post_title) VALUES(„$title‟)”;  

$wpdb->query($sql); ?> 

এফায ওয়াডডপ্রেপ্রয স্টযান্ডাডড ডকাগডাং গপ্রস্টভ ডদখুন-  
<?php 

$wpdb->insert($wpdb->posts, 

  array(„post_title‟ => $title), 

  array(„%s‟) 

); 

?> 

ডাটাপ্রফ গগকউয কযায জন্য াঅপ্রডট াাপ্রযন ডদখাফ-  
গনপ্রচয ডকাডগট খাযা েযাকগট 
<?php  

$wpdb->query(“UPDATE $wpdb->posts SET post_title=‟$newTitle‟ WHERE 

ID=$my_id” ); 

?> 

উপ্রযয ভত কপ্রয না গরপ্রখ গনপ্রচয ভত কপ্রয গরখুন-  
<?php  

$wpdb->update($wpdb->posts, 

 Array(„post_title‟ =>‟$newTitle‟), 

 Array(„ID‟ =>$my_id  

); 

?> 

ানুরু বাপ্রফ ান্যান্য াাপ্রযন গুপ্ররা গরখপ্রফন। 
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াধযায়- াঅটাঃ ডরাকারাাআপ্রজন এফাং Set t i ngs API  
 

ডরাকারাাআপ্রজন 
ডরাকারাাআপ্রজন একগট গুরুত্বূনড গফলয়। এয পাাংনগুপ্ররা র-  
load_theme_textdomain() 

load_plugin_textdomain() 

উদাযন-  
<?php $var=__(„Hello‟,‟domain‟); ?> 

<?php _e(„Hello‟,‟domain‟); ?> 

 
গফস্তাগযত গনপ্রচয গরপ্রঙ্ক ডদখুন-  
http://codex.wordpress.org/I18n_for_WordPress_Developers 

 
ডগটাং API 

ডগটাং API প্রচ্ছ াঅগন গকিু ান ততগয কযপ্রফন মা াআন্টাযনার বাপ্রফ াঅনায প্লাগগপ্রন 
এপ্লাাআ প্রফ।  
মখন াঅগন াআউজায- গডপাাআন ান ততগয কযপ্রফন াঅনায প্লাগগপ্রনয জন্য তখন Settings 

API –এ াঅনায ডকাড মতটা ারুন জ করুন। 
 
Settings API াঅনায ডম কাজগুপ্ররা handle কপ্রয-  

 ওয়াডডপ্রেপ্রক জাগনপ্রয় ডদয় ডম াঅগন গনজস্ব ান ফযফায কযপ্রফন 
 াঅনায াআনুটপ্রক পাাংপ্রনয ভপ্রধয উপ্রেখ কযপ্রফ 
 ডফগয বাগ ান ডজ গনপ্রজাআ ততগয কযপ্রফ 
 $_POST ডাটা গুপ্ররাপ্রক ভগনটয কপ্রয 
 ান ততগয এফাং াঅপ্রডট কপ্রয(মগদ েপ্রয়াজন য়) 

 
 

Settings API পাাংন 
Settings API পাাংপ্রন গতনগট ডস্ট থাপ্রক-  
১। েথপ্রভ ওয়াডডপ্রেপ্রক ফপ্রর ডম াঅগন নতুন ডগটাং ফযফায কযপ্রফন াঅনায প্লাগগপ্রনয 
জন্য। 
২। এয প্রয ডগটাং গডপাাআন করুন (text areas, input boxes, and any 

HTML form element) এফাং এপ্রদযপ্রক একাপ্রথ রে কপ্রয যাপ্রখ। 
৩। ওয়াডডপ্রেপ্রক াঅনায ডগটাং actual form এ ডদখাপ্রনায জন্য ফপ্রর। 

http://codex.wordpress.org/I18n_for_WordPress_Developers
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এফায াঅভযা একগট প্লাগগন ফানাপ্রফা Administration Page –এ। ডযপাপ্রযন্স গপ্রপ্রফ ডদখপ্রত 
াপ্রযন-  
 
http://codex.wordpress.org/Adding_Administration_Menus 

http://codex.wordpress.org/Function_Reference/add_options_page 

http://codex.wordpress.org/Action_Reference#Actions_Run_During_an_Admin_P

age_Request 

 
প্লাগগপ্রনয এডগভন ডজ প্রফ এযকভ-  
http://example.com/wp-admin/options-general.php?page=liton_myplugin 

 

েথপ্রভ াঅভযা ডভনু ততগয কযফ াঅপ্রগয ভত কপ্রয-  
// Add a menu for our option page 

add_action('admin_menu', 'liton_myplugin_add_page'); 

function liton_myplugin_add_page() { 

add_options_page( 'My Plugin', 'My Plugin', 'manage_options', 'liton_myplugin', 

'liton_myplugin_option_page'); 

} 

 

/ /  এফায ান ডজ এ পভড গনপ্রয় গকিু ডগটাং ডদফ  
function liton_myplugin_option_page() { 

?> 

<div class="wrap"> 

<?php screen_icon(); ?> 

<h2>My plugin</h2> 

<form action="options.php" method="post"> 

<?php settings_fields('liton_myplugin_options'); ?> 

<?php do_settings_sections('liton_myplugin'); ?> 

<input name="Submit" type="submit" value="Save" /> 

</form></div> 

<?php 

} 

?> 

 

 
উপ্রযয ডকাপ্রড াঅভযা একগট পপ্রভডয ভপ্রধয রৄধু াফগভট ফাটন এফাং My Plugin নাপ্রভ ডজ 
ততগয কপ্রযগি। ডযাপ্রফাপ্রডড ডদখুন-  
 

http://codex.wordpress.org/Adding_Administration_Menus
http://codex.wordpress.org/Function_Reference/add_options_page
http://codex.wordpress.org/Action_Reference#Actions_Run_During_an_Admin_Page_Request
http://codex.wordpress.org/Action_Reference#Actions_Run_During_an_Admin_Page_Request
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ডগটাং এয াফ ডভনু গপ্রপ্রফ My Plugin াঅপ্রি এফাং My Plugin ডত গিক কযপ্রর াঅভযা 
উপ্রযয ডজ ততগয কপ্রযগি। ডমখাপ্রন াফগভট ফাটনগট ডদখাপ্রচ্ছ। 
এফায গতনগট যাযাগভটায ডযগজস্টায কযফ-  
 
 
 
<?php 

register_setting(' liton _myplugin_options',' liton _myplugin_options',' liton 

_myplugin_validate_options'); 

?> 

েথভগট ডগটাং রেপ্রয নাভ, গিতীয়গট ান নাভ মা াঅভযা get_option() পাাংন গদপ্রয়ও 
ডপ্রত াগয। তৃতীয়গট করফযাক পাাংন। এগট একগট গস্ট্রাং ডযপাপ্রযন্স পাাংন, এখাপ্রন াঅভযা নাভ 
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গদপ্রয়গি liton _myplugin_validate_options' মা া কযপ্রফ পপ্রভডয কর ডব ডগটাং। 
াঅভযা এটা প্রয গডপাাআন কযফ। 
 
 

ডগটাং গডপাাআন ডকন 
add_settings_field() এফাং add_settings_section() পাাংন গদপ্রয় াঅভযা াঅভাপ্রদয কর 
ডগটাং গডপাাআন কযফ।  
<?php 

add_settings_section( 'liton_myplugin_main', 'My Plugin Settings',  

' liton_myplugin_section_text', ' liton _myplugin'); 

add_settings_field( ' liton _myplugin_text_string', 'Enter text here', 

' liton _myplugin_setting_input', ' liton _myplugin',' liton _myplugin_main'); 

?> 

add_settings_section() পাাংন গদপ্রয় াঅভযা ডদখাফ াঅপ্রর ডজ এ ডকন ডকভন ডদখাপ্রফ। 
এয চাযগট যাযাগভটায াঅপ্রি-  

 ডকপ্রনয জন্য HTML ID টযাগ 
 ডকন টাাআপ্রটর <H3> টযাপ্রগয ভপ্রধয 
 করফযাক পাাংন এয নাভ 
 ডগটাং ডজ এয ডম ডকনগট ডদখাপ্রফ  (?page= liton _myplugin এগট 

URL এয াাং গপ্রপ্রফ থাকপ্রফ) 
গিতীয় যাযাগভটায add_settings_field() পপ্রভডয াআনুট গপ্রপ্রফ ডদখাপ্রনা প্রয়প্রি। এখাপ্রন 
াাঁচগট যাযাগভটায াঅপ্রি-  

 ডকপ্রনয জন্য HTML ID টযাগ 
 প্রযয গপপ্রল্ড গক গেন্ট কযা প্রফ তা ডটক্সট গপ্রপ্রফ ডদখাপ্রনা প্রয়প্রি('Enter text 

here) 

 করফযাক পাাংন পপ্রভড গেন্ট কযপ্রফ 
  ডগটাং ডজ এয ডম ডকনগট ডদখাপ্রফ   
 ডগটাং ডপ্রজয ডকন গপল্ড মা add_settings_section() পাাংপ্রন গডপাাআন 

কযা প্রয়প্রি। 
 
 
 
<?php 

// Explanations about this section 

function liton_myplugin_section_text() { 

echo '<p>Enter your settings here.</p>'; 
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} 

// Display and fill the form field 

function liton_myplugin_setting_input() { 

// get option 'text_string' value from the database 

$options = get_option( ' liton _myplugin_options' ); 

$text_string = $options['text_string']; 

// echo the field 

echo "<input id='text_string' 

name=' liton _myplugin_options[text_string]' 

type='text' value='{$options['text_string']}' />"; 

} 

?> 

 

গিতীয় পাাংন ান বযারু text_string ডক এযাপ্রযপ্রত ডস্টায কপ্রয ডযপ্রখপ্রি। 
এফায াআউজায াআনুট বযাগরপ্রডট কযফ-  
 
<?php 

function liton_myplugin_validate_options( $input ) { 

$valid = array(); 

$valid['text_string'] = preg_replace('/[^a-zA-Z]/','',$input['text_string'] ); 

return $valid; 

} 

?> 

 
পভডপ্রক ডযন্ডায কযফ-  
 
<?php 

// Draw the options page 

function liton_myplugin_options_page() { 

?> 

<div class="wrap"> 

<?php  

screen_icon();  

?> 

<h2>My plugin</h2> 

<form action="options.php" method="post"> 

<?php 

settings_fields(' liton_myplugin_options'); 

do_settings_sections(liton_myplugin'); 
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?> 

<input name="Submit" type="submit" value="Save " /> 

</form></div> 

<?php 

}  ?> 

settings_fields() পাাংনগট ডযপাপ্রযন্স গপ্রপ্রফ ফযফায কযা প্রয়প্রি মা াঅভযা 
register_setting() পাাংপ্রন গডপ্রিয়ায কপ্রযগি।  
do_settings_sections() পাাংনগট কর কযপ্রফ কর াঅউটুট ডকন এফাং পভড গপল্ডপ্রক মা 
াঅভযা ূপ্রফড গডপাাআন কপ্রযগি। 
াঅভাপ্রদয কাজ ডল !!! 
এফায ুপ্রযা প্লাগগনগট ডদখফ-  
<?php 

/* 

Plugin Name: Settings API example 

Plugin URI: http://liton-online.com/plugins 

Description: This is a demo description.  

Version: 1.0 Author: Md. Liton Arefin  

Author URI: http://liton-online.com  

*/ 

// Add a menu for our option page 

add_action('admin_menu', 'liton_myplugin_add_page'); 

function liton_myplugin_add_page() { 

add_options_page( 'My Plugin', 'My Plugin', 'manage_options', 'liton_myplugin', 

'liton_myplugin_option_page'); 

} 

// Draw the option page 

function liton_myplugin_option_page() { 

?> 

<div class="wrap"> 

<?php screen_icon(); ?> 

<h2>My plugin</h2> 

<form action="options.php" method="post"> 

<?php settings_fields('liton_myplugin_options'); ?> 

<?php do_settings_sections('liton_myplugin'); ?> 

<input name="Submit" type="submit" value="Save 

Changes" /> 

</form></div> 

<?php 

} 
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// Register and define the settings 

add_action('admin_init', 'liton_myplugin_admin_init'); 

function liton_myplugin_admin_init() 

{ 

register_setting( 'liton_myplugin_options', 

'liton_myplugin_options', 

'liton_myplugin_validate_options' ); 

add_settings_section( 'liton_myplugin_main', 'My Plugin 

Settings', 

'liton_myplugin_section_text', 'liton_myplugin' ); 

add_settings_field( 'liton_myplugin_text_string', 'Enter text 

here', 

'liton_myplugin_setting_input', 'liton_myplugin', 

'liton_myplugin_main' ); 

} 

// Draw the section header 

function liton_myplugin_section_text() { 

echo '<p>Enter your settings here.</p>'; 

} 

// Display and fill the form field 

function liton_myplugin_setting_input() { 

// get option 'text_string' value from the database 

 

$options = get_option( 'liton_myplugin_options' ); 

$text_string = $options['text_string']; 

// echo the field 

echo "<input id='text_string' 

name='liton_myplugin_options[text_string]' 

type='text' value='$text_string' />"; 

} 

// Validate user input (we want text only) 

function liton_myplugin_validate_options( $input ) { 

$valid = array(); 

$valid['text_string'] = preg_replace( 

'/[^a-zA-Z]/', 

'', 

$input['text_string'] ); 

return $valid; 

} 

?> 
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ডদখুন ডযাপ্রফাপ্রডড ডকভন ডদখায়-   

 
 
প্রয় ডগর াঅভাপ্রদয েথভ ূনডাাংগ প্লাগগন ান ডজ । াঅপ্রযকগট গজগন ডমটায জন্য 
এতগকিু, প্লাগগন URL এপ্রড্র-  
 
http://localhost/dev-liton/wp-admin/options-

general.php?page=liton_myplugin&settings-updated=true 

 

াঅভায এখাপ্রন এযকভ ডদখাপ্রচ্ছ ডটক্সট ফপ্রক্স ডকান গকিু গরপ্রখ ডব কযায য।  
এফাপ্রয াঅপ্রযকগট গজগন ডদখফ, াঅভযা াপ্রনক ভয়াআ াপ্রনক প্লাগগপ্রনয াআনুট গপপ্রল্ড বুর ডাটা 
াআনুট কযপ্রর এযয ডভপ্রজ ডদখায়।  
এাআ কাজগট কযফ এফায। াঅভযা এখাপ্রন esc_attr() ফা esc_html() ফযফায কগযগন সুতযাাং 
াঅভাপ্রদয গরগভপ্রটন থাকপ্রি। ডবগরপ্রডট পাাংনগট একটু এগডট কগয গনপ্রচয ভত কপ্রয।  
// Validate user input (we want text only) 

function liton_myplugin_validate_options( $input ) { 

$valid['text_string'] = preg_replace( 

'/[^a-zA-Z]/', 

'', 

$input['text_string'] ); 

if( $valid['text_string'] != $input['text_string'] ) { 

add_settings_error('liton_myplugin_text_string','liton_myplugin_texterror', 

http://localhost/dev-liton/wp-admin/options-general.php?page=liton_myplugin&settings-updated=true
http://localhost/dev-liton/wp-admin/options-general.php?page=liton_myplugin&settings-updated=true
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'Incorrect value entered!','error'); 

} 

return $valid; 

} 

উপ্রয ডদখুন add_settings_error() পাাংন ফযফায কপ্রযগি মা এযয ডচক কযপ্রফ পপ্রভডয। াঅগভ 
একগট বুর ডাটা(প্রস্পার কযাপ্রযক্টায) াআনুট কপ্রয ডদখরাভ এযয ডদখাপ্রচ্ছ-  

 
তায ভাপ্রন াঅভযা পর প্রয়গি। াঅনায প্লাগগনগট এগডট কপ্রয ডনপ্রফন।  
ডকায ডকন এফাং গপপ্রল্ডয গরস্ট গদরাভ াঅনাপ্রদয সুগফধায জন্য। 
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CSS/JS পাাআর মিু কযা 

াঅনায প্লাগগপ্রন গএএ ফা জাবাগিে ডমাগ কযপ্রত প্রত াপ্রয। াঅগন চাাআপ্রর ফাগপ্রযয 
ডকান ফা াঅনায ততগয ডকান গএএ ফা জাবাগিে পাাআর ডমাগ কযপ্রত াপ্রযন। তপ্রফ 
এপ্রক্ষপ্রত্র াঅভযা ডমবাপ্রফ HTML এ পাাআর ডমাগ কগয ডযকভ না।  
function liton_scripts() 

{ 

echo „<script type=”text/javascript” src=”path/to/jquery.js”></script>‟; 

echo „<script type=”text/javascript” src=”path/to/script.js”></script>‟; 

} 

add_action(„wp_head‟,‟liton_scripts‟);  

এগট ম্পূনডরুপ্র বুর িগত। গনপ্রচ ডদখুন ওয়াডডপ্রেপ্র গকবাপ্রফ পাাআর মুি কযপ্রত য়-  
function liton_scripts() 

{ 

wp_enqueue_script(„jquery‟); 

wp_enqueue_script(„theme-scripts‟,‟path/to/scripts.js‟); 

} 

add_action(„wp_enqueue_script‟,‟liton_scripts‟); 

ানুরু বাপ্রফ াঅগন স্টাাআরীট ডমাগ কযপ্রত াপ্রযন-  
 
function liton_styles() 

{ 

wp_enqueue_ style („css‟); 

wp_enqueue_ style („theme- styles,‟path/to/ styles.css‟); 

} 

 
ডযপাপ্রযন্স ডদখুন-  
http://codex.wordpress.org/Function_Reference/wp_enqueue_script 

http://codex.wordpress.org/Function_Reference/wp_enqueue_style 

 
 

টডপ্রকাড 
টডপ্রকাড প্রচ্ছ ওয়াডডপ্রেপ্রয ডস্পগগপক ডস্পার টযাগ মা াঅগন ডাস্ট ফা ডপ্রজয ভপ্রধয 
াআনাটড কপ্রয ান্য ডকান কনপ্রটন্টপ্রক ওপ্রয়ফাাআপ্রটয ভপ্রধয গযপ্রপ্ল কযপ্রত াযপ্রফন। মগদ াঅগন 
গযারাগয টাাআপ্রয ডকান প্লাগগন ফযফায কপ্রয থাপ্রকন তাপ্রর াঅনায ধাযনা থাকায কথা। মাাআ 
ডাক াঅগভ কপ্রয়কগট উদাযি ডদখাফ।  

http://codex.wordpress.org/Function_Reference/wp_enqueue_script
http://codex.wordpress.org/Function_Reference/wp_enqueue_style
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েথপ্রভ একগট প্লাগগন ততগয কযফ ডমখাপ্রন add_shortcode() নাপ্রভয একগট পাাংন থাকপ্রফ। এগট 
রৃগট যাযাগভটায েন কপ্রয। 
েথভগট, টডপ্রকাপ্রডয নাভ।  
গিতীয়গট, ডম পাাংনপ্রক কর কযপ্রফন ডগট। াঅভযা একগট উদাযন ডদগখ-  
<?php 

/* 

Plugin Name: Liton Shortcode 

Plugin URI: http://liton-online.com/plugins 

Description: This is a demo description.  

Version: 1.0 Author: Md. Liton Arefin  

Author URI: http://liton-online.com  

*/ 

add_shortcode('liton','hi'); 

function hi() 

{ 

echo "Hello World !!!"; 

} 

?> 

 উপ্রয ডদখুন খুফ ডিাট গকন্তু াঅগন চাাআপ্রর এয ফযফায াপ্রনক গফস্তৃত কযপ্রত াপ্রযন।  এখাপ্রন 
টডপ্রকাড নাভ প্রচ্ছ liton াঅয এগটপ্রক ডরখা য় এবাপ্রফ [liton] 
াঅভযা ডাপ্রস্টয ভপ্রধয াআনাটড কপ্রয ডদগখ াঅউটুট ডকভন ডদখায়-  

 
 
এফায াঅউটুট ডদগখ-  
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াঅভাপ্রদয ততগয কযা টডপ্রকাড পরবাপ্রফাআ কাজ কযপ্রি।  
াঅপ্রযকগট উদাযন ডদখফ, াঅনাযা াপ্রনপ্রকাআ গুগর এডপ্রন্স গনপ্রয় কাজ কপ্রযন। াঅনাযা 
াপ্রনপ্রকাআ এডপ্রন্স এয জন্য প্লাগগন ফযফায কপ্রযন গকন্তু চাাআপ্ররাআ এাআ কাজগট াঅনাযা গনপ্রজয 
ভত কপ্রয াগজপ্রয় গনপ্রত াপ্রযন। গুগপ্ররয কাপ্রি ফ ডাস্ট বযারু ায়না, াঅনাযা মাযা এক্সাটড 
াঅপ্রিন তাযা এটা বার কপ্রয জাপ্রনন। তাাআ াপ্রনপ্রকাআ গুগপ্ররয ডকাড ফ ডপ্রজ ডদখাপ্রত চান না। 
এজন্য প্লাগগন ফযফায কপ্রয রাব য়না কাযন প্লাগগপ্রন জায়গা গপক্সড থাপ্রক। এপ্রত কপ্রয াঅগনডাং ও 
কভ য়। াঅনাযা টডপ্রকাড ফযফায কপ্রয ডমপ্রকান জায়গায় এড ডদখাপ্রত াপ্রযন।  
গনপ্রচ াঅগভ রৃগট টডপ্রকাড ততগয কপ্রযগি রৃ‟ধযপ্রনয এড ডদখাপ্রনায জন্য।  
 
 
 
 
<?php 

/* 

Plugin Name: Liton Adsense Shortcode 

Plugin URI: http://liton-online.com/plugins 

Description: This is a demo description.  

Version: 1.0 Author: Md. Liton Arefin  

Author URI: http://liton-online.com  

*/ 

add_shortcode('adsense_468','adsense_468_60'); 

add_shortcode('adsense_250','adsense_250_250'); 

function adsense_468_60($atts) 

{ 

 return '<script type="text/javascript"><!-- 
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google_ad_client = "ca-pub-0956247412222369"; 

/* 468x60, created 10/15/10 */ 

google_ad_slot = "4372705450"; 

google_ad_width = 468; 

google_ad_height = 60; 

//--> 

</script> 

<script type="text/javascript" 

src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> 

</script> 

'; 

} 

 

function adsense_250_250($atts) 

{ 

return '<script type="text/javascript"><!-- 

google_ad_client = "ca-pub-0956247412222369"; 

/* 250x250, created 8/18/09 */ 

google_ad_slot = "9368091893"; 

google_ad_width = 250; 

google_ad_height = 250; 

//--> 

</script> 

<script type="text/javascript" 

src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> 

</script> 

'; 

} 

?> 

 
একগট টডপ্রকাড ফযানায টাাআপ্রয জন্য এফাং াঅপ্রযকগট ২৫০*২৫০ াাআপ্রজয। এফায ডাপ্রস্ট 
ডমপ্রকান একগট টডপ্রকাড াআনাটড করুন ডমখাপ্রন াঅনায ডদখাপ্রনায েপ্রয়াজন ভপ্রন কপ্রযন। 
াঅগভ রৃগট ডকাড ডটস্ট কপ্রয ডদখরাভ-  
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এফায াাআপ্রটয াঅউটুট ডদগখ-  

 
 
রৃগট এডাআ ডদখাপ্রচ্ছ। াঅপ্রযা াপ্রনক কাপ্রজ াঅগন টডপ্রকাড ফযফায কযপ্রত াপ্রযন।  
ডযপাপ্রযন্সাঃ 
http://codex.wordpress.org/Shortcode_API 

 

 

http://codex.wordpress.org/Shortcode_API
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াধযায়- নয়াঃ প্লাগগন উদাযন 
 

ওয়াডডপ্রেপ্রয ডডট/টাাআভ/কপ্রভন্ট নাম্বায ফাাংরা কযায প্লাগগন 
াঅভাপ্রক কপ্রয়কজন ফপ্ররগিপ্ররন ওয়াডডপ্রেপ্রয গডপল্ট ডডট/টাাআভ/কপ্রভন্ট নাম্বায ফাাংরা য়না, 
রযাাংগুপ্রয়জ ফাাংরা কযায যও ডডট/টাাআভ/কপ্রভন্ট নাম্বায গুপ্ররা াআাংপ্রযগজ ডথপ্রক মায়। গনপ্রচয 
প্লাগগনগট ফযফায কপ্রয ডদখপ্রত াপ্রযন-  
<?php 

/* 

Plugin Name: Liton Bangla date/time/comment number 

Plugin URI: http://liton-online.com/plugins 

Description: Bangla date/time/comment number 

Version: 1.0 Author: Md. Liton Arefin  

Author URI: http://liton-online.com  

*/ 

/** 

 * This function converts all english number's to bangla number 

 */ 

function make_bangla_number($str) 

{ 

    $engNumber = array(1,2,3,4,5,6,7,8,9,0); 

    $bangNumber = 
array(' ১' , ' ২' , ' ৩' , ' ৪' , ' ৫' , ' ৬' , ' ৭' , ' ৮' , ' ৯' , ' ০' ) ;  
    $converted = str_replace($engNumber, $bangNumber, $str); 

  

    return $converted; 

} 

  

add_filter( 'get_the_time', 'make_bangla_number' ); 

add_filter( 'the_date', 'make_bangla_number' ); 

add_filter( 'get_the_date', 'make_bangla_number' ); 

add_filter( 'comments_number', 'make_bangla_number' ); 

add_filter( 'get_comment_date', 'make_bangla_number' ); 

add_filter( 'get_comment_time', 'make_bangla_number' ); 

?> 
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স্লাাআডায প্লাগগন 
াঅভযা এাআ ফাআপ্রয়য কর গটউপ্রটাগযয়াপ্রর মা মা গখরাভ তা এফায একগট ূনডাাংগ প্লাগগপ্রনয 
এপ্লাাআ কযফ। স্লাাআডায প্লাগগন ম্পপ্রকড াঅভযা ফাাআ জাগন। একগট ওপ্রয়ফাাআপ্রটয ডচাযা ারপ্রট 
ডদয় একগট স্লাাআডায। াপ্রনক ডাাআনাগভক ভপ্রন য়, ডদখপ্রতও াপ্রনক বার রাপ্রগ।  
এাআ প্লাগগপ্রন াঅভযা এডগভন যাপ্রনর ডথপ্রক াআপ্রভজ ডমাগ কযফ এফাং তা াঅভাপ্রদয াাআপ্রট ডদখাফ। 
চরুন কাজ রৄরু কগয-  
েথপ্রভ গনপ্রবা স্লাাআডায এয ওপ্রয়ফাাআপ্রট মান এফাং jQuery Plugin ডাউনপ্ররাড করুন 
 
 
 

<?php 

/* 

Plugin Name: Liton's Nivo Plugin 

Description: Simple implementation of a nivo slideshow into wordpress 

Author: Md. Liton Arefin 

Author URI: http://liton-online.com  Version: 1.0 

 */ 

?> 

াঅভযা প্লাগগপ্রনয ডডায ততগয কযরাভ। 

 
প্লাগগন গরপ্রস্ট ডদখাপ্রচ্ছ „Liton's Nivo Plugin‟। াঅভাপ্রদয েথভ কাজ প্রচ্ছ custom post 

type ওয়াডডপ্রে পাাংনাগরগট। একগট নতুন কাস্টভ ডজ ততগয কযপ্রত custom post type 

ফযফহ্রত প্রফ ডমখাপ্রন একগট াআপ্রভজ থাকপ্রফ। াঅভযা রৄধু টাাআপ্রটর ডনভ এফাং াআপ্রভজ াঅপ্ররাডায 
গপ্রপ্রফ গপচায াআপ্রভজ পাাংনাগরগট ফযফায কযফ।  
 
 
 
function np_init() { 

    add_shortcode('np-shortcode', 'np_function');     

    add_image_size('np_function', 600, 280, true); 

     

http://nivo.dev7studios.com/pricing/
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    $args = array('public' => true, 'label' => 'Nivo Images', 'supports' => 

array('title', 'thumbnail')); 

    register_post_type('np_images', $args); 

} 

add_action('init', 'np_init'); 

উপ্রযয ডকাপ্রড np_init() পাাংনগট রক কপ্রযগি মা ডডায যান কযায াঅপ্রগ যান প্রফ। াঅয 
এজন্য register_post_type() পাাংনপ্রক এয যাযাগভটায গদপ্রয় np_init() পাাংপ্রনয ডবতপ্রয 
মুি কপ্রযগি। এটা মগদ না কযতাভ তাপ্রর “Headers already sent!” ডভপ্রজ ডদখাত। এাআ 
ডভপ্রজগটয াপ্রথ াপ্রনপ্রকাআ গযগচত াঅা কগয। register_post_type() পাাংন গদপ্রয় াঅভযা 
াআপ্রভজ মুি এফাং ভযাপ্রনজ কযফ। ভূরত াঅভযা একগট নতুন custom post type ডমাগ কপ্রযগি 
np_images নাভ গদপ্রয়।  
 
নতুন custom post type ডক ডগটাং বযারু গপ্রপ্রফ াঅযগুপ্রভন্ট া কপ্রযগি। $args 
ডবগযপ্রয়ফরগট ট ডরপ্রবর ডভনু ততগয কপ্রয াঅপ্রগাআ ডদপ্রখগি। প্লাগগনগট এগক্টপ্রবট কযপ্রর াঅভযা 
গনপ্রচয ভত ডদখপ্রত াফ-  

 
এফায গিে এফাং স্টাাআরীট ডক মুি কযফ-  
add_action('wp_print_scripts', 'np_register_scripts');   

add_action('wp_print_styles', 'np_register_styles'); 

 

এফায রক কযা পাাংনগুপ্ররা গডপ্রিয়ায কগয-  
function np_register_scripts() {   

    if (!is_admin()) {   

        // register   

        wp_register_script('np_nivo-script', plugins_url('nivo-

slider/jquery.nivo.slider.js', __FILE__), array( 'jquery' ));   

        wp_register_script('np_script', plugins_url('script.js', __FILE__));   

   

        // enqueue   

        wp_enqueue_script('np_nivo-script');   

        wp_enqueue_script('np_script');   
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    }   

}   

   

function np_register_styles() {   

    // register   

    wp_register_style('np_styles', plugins_url('nivo-slider/nivo-slider.css', 

__FILE__));   

    wp_register_style('np_styles_theme', plugins_url('nivo-

slider/themes/default/default.css', __FILE__));   

   

    // enqueue   

    wp_enqueue_style('np_styles');   

    wp_enqueue_style('np_styles_theme');   

} 

উপ্রযয ডকাডগুপ্ররা নতুন কপ্রয ফিডনা কযায গকিু ডনাআ। াঅপ্রগাআ wp_enqueue_style() এফাং 
wp_enqueue_script() ম্পপ্রকড ফরা প্রয়প্রি। 
নতুন াঅপ্রযকগট পাাআর ততগয করুন একাআ গডপ্রযক্টগযপ্রত script.js এফাং গনপ্রচয ডকাডটুকু গদন-  
jQuery(document).ready(function($) { 

    $('#slider').nivoSlider(); 

    }); 

 
াআপ্রভজপ্রক গযাাআজ করুন-  
add_image_size('np_widget', 180, 100, true);   

add_image_size('np_function', 600, 280, true); 

াঅভযা এাআ প্লাগগনগটপ্রক উাআপ্রজট গপ্রপ্রফও ফযফায কযফ, ডগট প্রয ডদখফ। াঅপ্রযকগট গজগন 
মগদ গথপ্রভ না ডদয়া থাপ্রক ডজন্য থাম্বপ্রনাআর াপ্রাটড গদপ্রয় গদন-  
    add_theme_support( 'post-thumbnails' );   

এফায ওয়াডডপ্রেপ্রয কাপ্রযন্ট ডাস্ট কুপ্রয়যী কযায ডকাড াঅয $result ডবগযপ্রয়ফপ্রর ডমফ <div> 
টযাগ ফযফায কযা প্রয়প্রি তা jQuery Plugin গট এক্সিাক্ট কপ্রয index.html ডজগটয ডভাআন 
স্লাাআডায ডকাডগট ডদখুন, একাআ াঅপ্রি। রৄধু ডখানকায <div> টযাগ গুপ্ররাপ্রক কগ কপ্রয এাআ 
প্লাগগপ্রন ফযফায কযা প্রয়প্রি। 
এফায টডপ্রকাড গদন-  
    add_shortcode('np-shortcode', 'np_function');   

এাআ টডপ্রকাড গএাআচগ পাাংনপ্রক রক কযপ্রফ এফাং এয ভধয ডথপ্রক স্লাাআডপ্রায কনপ্রটন্ট ডক 
গযটানড কযপ্রফ।  
াঅভাপ্রদয টডপ্রকাড প্রচ্ছ [np-shortcode] 
াঅভযা প্লাগগপ্রন মাাআ এফাং একগট িগফ মুি কগয গপচাযড াআপ্রভজ গপ্রপ্রফ। গনপ্রচ ডদখুন-  
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াঅগভ াঅপ্রযকগট ডজ ততগয কপ্রযগি ডমখাপ্রন টডপ্রকাড গদপ্রয়গি  

 
াঅউটুট ডজ ডদগখ এফায-  
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প্রয় ডগর াঅভাপ্রদয স্লাাআডায প্লাগগন। ুপ্রযা ডকাডগট গনপ্রচ গদরাভ-  
<?php 

/* 

Plugin Name: Liton's Nivo Plugin 

Description: Simple implementation of a nivo slideshow into wordpress 

Author: Md. Liton Arefin 

Author URI: http://liton-online.com 

 

 */ 

 

function np_register_scripts() { 

    if (!is_admin()) { 

        // register   

        wp_register_script('np_nivo-script', plugins_url('nivo-

slider/jquery.nivo.slider.js', __FILE__)); 

        wp_register_script('np_script', plugins_url('script.js', __FILE__)); 

        // enqueue   

        wp_enqueue_script('jquery'); 

        wp_enqueue_script('np_nivo-script'); 

        wp_enqueue_script('np_script'); 

    } 

} 

 

function np_register_styles() { 
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    // register   

    wp_register_style('np_styles', plugins_url('nivo-slider/nivo-slider.css', 

__FILE__)); 

    wp_register_style('np_styles_theme', plugins_url('nivo-

slider/themes/default/default.css', __FILE__)); 

 

    // enqueue   

 

    wp_enqueue_style('np_styles'); 

    wp_enqueue_style('np_styles_theme'); 

} 

 

/* function np_widgets_init() { 

    register_widget('np_Widget'); 

} */ 

 

function np_function($type='np_function') { 

    $args = array('post_type' => 'np_images', 'posts_per_page' => 5); 

    $result = '<div class="slider-wrapper theme-default">'; 

    $result .= '<div id="slider" class="nivoSlider">'; 

    //the loop 

    $loop = new WP_Query($args); 

    while ($loop->have_posts()) { 

        $loop->the_post(); 

 

        $the_url = wp_get_attachment_image_src(get_post_thumbnail_id($post-

>ID), $type); 

 

        $result .='<img title="'.get_the_title().'" src="' . $the_url[0] . '" data-

thumb="' . $the_url[0] . '" alt=""/>'; 

    } 

    $result .= '</div>'; 

    $result .='<div id = "htmlcaption" class = "nivo-html-caption">'; 

    $result .='<strong>This</strong> is an example of a <em>HTML</em> 

caption with <a href = "#">a link</a>.'; 

    $result .='</div>'; 

    $result .='</div>'; 

    return $result; 

} 
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function np_init() { 

    add_shortcode('np-shortcode', 'np_function');     

   // add_image_size('np_widget', 180, 100, true); 

    add_image_size('np_function', 600, 280, true); 

     

    $args = array('public' => true, 'label' => 'Nivo Images', 'supports' => 

array('title', 'thumbnail')); 

    register_post_type('np_images', $args); 

} 

 

//hooks 

add_theme_support('post-thumbnails'); 

add_action('init', 'np_init'); 

add_action('wp_print_scripts', 'np_register_scripts'); 

add_action('wp_print_styles', 'np_register_styles'); 

?> 

 

 
এফায াঅগন মগদ উাআপ্রজট গপ্রপ্রফ ফযফায কযপ্রত চান তাপ্রর গনপ্রচয ডকাডটুকু গদন-  
 
class np_Widget extends WP_Widget { 

 

    public function __construct() { 

        parent::__construct('np_Widget', 'Nivo Slideshow', array('description' => 

__('A Nivo Slideshow Widget', 'text_domain'))); 

    } 

 

    public function form($instance) { 

        if (isset($instance['title'])) { 

            $title = $instance['title']; 

        } else { 

            $title = __('Widget Slideshow', 'text_domain'); 

        } 

        ?> 

        <p> 

            <label for="<?php echo $this->get_field_id('title'); ?>"><?php 

_e('Title:'); ?></label>  
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            <input class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id('title'); ?>" 

name="<?php echo $this->get_field_name('title'); ?>" type="text" value="<?php 

echo esc_attr($title); ?>" /> 

        </p> 

        <?php 

    } 

 

    public function update($new_instance, $old_instance) { 

        $instance = array(); 

        $instance['title'] = strip_tags($new_instance['title']); 

 

        return $instance; 

    } 

    public function widget($args, $instance) { 

        extract($args); 

        //the title  

        $title = apply_filters('widget_title', $instance['title']); 

        echo $before_widget; 

        if (!empty($title)) 

            echo $before_title . $title . $after_title; 

        echo np_function('np_widget'); 

        echo $after_widget; 

    } 

} 

াঅপ্রযা রৃগট কাজ কযপ্রত প্রফ াঅনাপ্রক। এক, াআপ্রভজ াাআজ উাআপ্রজট এয জন্য গঠক কপ্রয গদপ্রত 
প্রফ-  
add_image_size('np_widget', 180, 100, true); 

াঅপ্রযকগট র উাআপ্রজট এযাকন রক ডমাগ কযা।  
add_action('widgets_init', 'np_widgets_init'); 

 
 
 
উাআপ্রজট  ুপ্রযা ডকাড াঅফায গদরাভ-  
<?php 

/* 

  Plugin Name: Nivo Plugin 

  Description: Simple implementation of a nivo slideshow into wordpress 

  Author: Ciprian Turcu 

  Version: 1.0 
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 */ 

 

class np_Widget extends WP_Widget { 

 

    public function __construct() { 

        parent::__construct('np_Widget', 'Nivo Slideshow', array('description' => 

__('A Nivo Slideshow Widget', 'text_domain'))); 

    } 

 

    public function form($instance) { 

        if (isset($instance['title'])) { 

            $title = $instance['title']; 

        } else { 

            $title = __('Widget Slideshow', 'text_domain'); 

        } 

        ?> 

        <p> 

            <label for="<?php echo $this->get_field_id('title'); ?>"><?php 

_e('Title:'); ?></label>  

            <input class="widefat" id="<?php echo $this->get_field_id('title'); ?>" 

name="<?php echo $this->get_field_name('title'); ?>" type="text" value="<?php 

echo esc_attr($title); ?>" /> 

        </p> 

        <?php 

    } 

 

    public function update($new_instance, $old_instance) { 

        $instance = array(); 

        $instance['title'] = strip_tags($new_instance['title']); 

 

        return $instance; 

    } 

    public function widget($args, $instance) { 

        extract($args); 

        //the title  

        $title = apply_filters('widget_title', $instance['title']); 

        echo $before_widget; 

        if (!empty($title)) 

            echo $before_title . $title . $after_title; 

        echo np_function('np_widget'); 
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        echo $after_widget; 

    } 

 

} 

 

function np_register_scripts() { 

    if (!is_admin()) { 

        // register   

        wp_register_script('np_nivo-script', plugins_url('nivo-

slider/jquery.nivo.slider.js', __FILE__)); 

        wp_register_script('np_script', plugins_url('script.js', __FILE__)); 

        // enqueue   

        wp_enqueue_script('jquery'); 

        wp_enqueue_script('np_nivo-script'); 

        wp_enqueue_script('np_script'); 

    } 

} 

 

function np_register_styles() { 

    // register   

    wp_register_style('np_styles', plugins_url('nivo-slider/nivo-slider.css', 

__FILE__)); 

    wp_register_style('np_styles_theme', plugins_url('nivo-

slider/themes/default/default.css', __FILE__)); 

 

    // enqueue   

 

    wp_enqueue_style('np_styles'); 

    wp_enqueue_style('np_styles_theme'); 

} 

 

function np_widgets_init() { 

    register_widget('np_Widget'); 

} 

 

function np_function($type='np_function') { 

    $args = array('post_type' => 'np_images', 'posts_per_page' => 5); 

    $result = '<div class="slider-wrapper theme-default">'; 

    $result .= '<div id="slider" class="nivoSlider">'; 

    //the loop 
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    $loop = new WP_Query($args); 

    while ($loop->have_posts()) { 

        $loop->the_post(); 

 

        $the_url = wp_get_attachment_image_src(get_post_thumbnail_id($post-

>ID), $type); 

 

        $result .='<img title="'.get_the_title().'" src="' . $the_url[0] . '" data-

thumb="' . $the_url[0] . '" alt=""/>'; 

    } 

    $result .= '</div>'; 

    $result .='<div id = "htmlcaption" class = "nivo-html-caption">'; 

    $result .='<strong>This</strong> is an example of a <em>HTML</em> 

caption with <a href = "#">a link</a>.'; 

    $result .='</div>'; 

    $result .='</div>'; 

    return $result; 

} 

 

function np_init() { 

    add_shortcode('np-shortcode', 'np_function'); 

     

    add_image_size('np_widget', 180, 100, true); 

    add_image_size('np_function', 600, 280, true); 

     

    $args = array('public' => true, 'label' => 'Nivo Images', 'supports' => 

array('title', 'thumbnail')); 

    register_post_type('np_images', $args); 

} 

 

//hooks 

add_theme_support('post-thumbnails'); 

add_action('init', 'np_init'); 

add_action('widgets_init', 'np_widgets_init'); 

add_action('wp_print_scripts', 'np_register_scripts'); 

add_action('wp_print_styles', 'np_register_styles'); 

?> 
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প্লাগগন গনপ্রয় এত ডিাট গযপ্রয ডরখা ম্ভফ নয়, এজন্যাআ ভপ্রন য় প্লাগগন গনপ্রয় ডকউ ডরপ্রখন না। 
কাযন এখাপ্রন এত গফলয় াঅপ্রি মা াঅপ্ররাচনা কযপ্রত ডগপ্রর ৫০০ ডজ ায প্রয় মাপ্রফ। ডফাোয 
সুগফধাপ্রথড াঅগভ মথাম্ভফ উদাযন গদপ্রয় ডফাোপ্রনায ডচষ্টা কপ্রযগি। াঅগভ এখাপ্রন টাপ্রগডট কপ্রযগি 
মাযা টুকটাক জাপ্রন প্লাগগন ম্পপ্রকড, এডবান্স ডরপ্রবপ্ররয নয় কাযন তাযা জাপ্রনন। াঅভায উপ্রেশ্য 
গির মাযা জানপ্রত চায় তাপ্রদযপ্রক জানাপ্রনা। এখাপ্রন ডমফ গফলয় াঅপ্ররাচনা কযা প্রয়প্রি, তা 
ডভাটাভুগট ভাপ্রনয একগট প্লাগগন ফানাপ্রনায জন্য মপ্রথষ্ট। তপ্রফ ভাপ্রনান্নয়প্রনয জন্য াঅনাপ্রক গনপ্রজাআ 
খুাঁপ্রজ গনপ্রত প্রফ াঅনায জন্য ডকানটা বার প্রফ। াঅগভ রৄধু গদক গনপ্রদডনা গদরাভ ভাত্র। 
এাআ ফাআগট রৄধুভাত্র ওয়াডডপ্রে রেপ্রয জন্য ডরখা। াপ্রনক বুর ভ্রাগন্ত থাকপ্রত াপ্রয। াঅনাযা 
ক্ষভাসুন্দয দৃগষ্টপ্রত ডদখপ্রফন। াঅগভ ডচষ্টা কপ্রযগি মতটা জ কপ্রয ডরখা মায়। াপ্রনক ভয় ডদখা 
মায় ডম খুফ ডিাট খাপ্রটা গফলয় গনপ্রয় াপ্রনপ্রকাআ নক কপ্রযন, এটা গতয রৃাঃখজনক। াঅনাযা গুগপ্রর 
একটু খুাঁজপ্ররাআ ভাধান াপ্রফন। াঅপ্রগ গনপ্রজ ডচষ্টা করুন তায প্রয ান্যপ্রক ভাধাপ্রনয জন্য 
গজজ্ঞাা করুন। াঅভায জন্য ডদায়া কযপ্রফন। বাপ্ররা রাগপ্রর জানাপ্রফন, খাযা রাগপ্ররও 
জানাপ্রফন। তাপ্ররাআ াঅভায গযশ্রভ স্বাথডক প্রফ। ভতাভত জাগনপ্রয় াঅভাপ্রক ডভাআর কযপ্রত াপ্রযন 
litonice09@gmail.com |  
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