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েমাঃ আিরফুল iসলাম শাoন 
 

জn ১৯৮৯ সােল, রংপুর েজলায়। জnসূt েথেকi িতিন sায়ী ভােব রংপুের থােকন। 
বতর্মােন িহসাব িবjান শাst িনেয় িবিবeস পড়েছন রংপুর সরকাির কেলেজ। পাশাপািশ 
িনেজর ভাল লাগা েথেক িতিন গত ৪ বছর েথেক কেয়কিট েসkর িনেয় সাফেলয্র সােথ 
ি লািnং eবং বাংলা o iংেরিজেত ভাষায় েpােফসনাল bিগং েপশায় জিড়ত আেছন। 
সােথ তাঁর িনজ uেদয্ােগ pিত া করা ীলাn o আiিসিট েTiিনং ফামর্ 
“Rangpur Sour ce” eর িসio eর দািয়t পালন করেছন। কােজর ফাঁেক aবসের 
িতিন দীঘর্ মন করেত eবং  uপnাস/কlকািহনী/ মন িবষয়ক গl পড়েত 
ভালবােসন।  
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১. oয়াডর্েpস িক?  
oয়াডর্েpস িনেয় ধারাবািহক িটuেটািরয়ােলর pথম পেবর্ আপনােদর sাগতম। বতর্মােন যারা aনলাiেনর 
সােথ জিড়ত, তােদর সােথ oয়াডর্েpসেক নতুনভােব পিরচয় কিরেয় েদবার মেতা িকছু aবিশ  েনi। 
তারপেরo যারা eকদমi নতুন তােদর জn িলখেত r করলাম। 

 

oয়াডর্েpস বতর্মান সমেয়র বhল বয্বhত eবং সবর্ািধক জnিpয় কনেট ট ময্ােনজেম ট িসেsম bিগং 
সফটoয়য্ার। eিট মূলত িপeiচিপ eবং মাieসিকueল dারা তরী eবং িনয়িntত eকিট bিগং পয্ােকজ 
সফটoয়য্ার। oয়াডর্েpেসর বয্বহােরর েkেt aেনক gেলা sিবধা রেয়েছ, েসgেলা ধােপ ধােপ 
পরবতর্ীেত েদখােনা হেব। 

কারনঃ বয্বহারকারীেদর sিবধােতর্ oয়াডর্েpসেক oেপন েসাসর্ কের েদয়া হেয়েছ যােত েয েকu সহেজi 
তার i ামেতা পিরবতর্ন কের িনেয় কাজ করেত পাের। oয়াডর্েpস dারা েকােনা pকার 
িপeiচিপ,মাieসিকueল বা eiচিটeমeল jান ছাড়াi oেয়বসাiট বা bগ কেয়ক িদেনi তরী করা 
সmব। তেব hাঁ, েপশাগত কােজর মান আনেত হেল আপনােক aব i eiচিটeমeল, িসeসeস, 
িপeiচিপ সােথ মাieসিকueল সmেকর্ সময্ক jান থাকেত হেব। 

sিবধাঃ oয়াডর্েpস িসeমeস পয্ােকজ সফটoয়য্ারিট oেপনেসাসর্ eবং িবনামূেলয্ পাoয়া যায়। eছাড়াo 
িবনামূেলয্ aজs থীম,pাগiন পাoয়া যায় যা আপনার কাজেক করেব আর েবগবান। কে ট ট 
ময্ােনজেম ট িসেsম হoয়ায় েযেকান তথয্ সহেজi হালনাগাদ করা যায়। eছাড়াo oয়াডর্েpস বয্বহার 
বাnব, সাচর্ iি ন aপিটমাiেজেশন iতয্ািদ। 

oয়াডর্েpেসর সবর্েশষ ভাসর্নিট ডাuনেলাড করেত পােরনঃ www.wordpress.org/download েথেক। 

oয়াডর্েpস িনেয় আর িলখা িনেয় আসিছ শী i। 
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২. oয়াডর্েpেসর iিতহাস!  
২০০৩ সােলর ২৭েশ েম oয়াডর্েpেসর s া ময্াট মেুলনoেয়গ সবর্pথম 
eিট pকাশ কেরন। eবং িডেসmর ২০১১ পযর্n oয়াডর্েpস ৩.০ সংsরণ 
৬৫ িবিলয়ন বােরর েবিশ ডাuনেলাড করা হেয়েছ। r েথেক eিট bিগং 
সফটoয়য্ার িহেসেব বয্বhত হেলo বতর্মােন oয়াডর্েpস িদেয় aেনক বড় 
বড় oেয়বসাiট িনমর্ান করা হে । 

rর েথেক বলেত েগেল, B2 eবং CAFELOG নােমর সংগঠন oয়াডর্েpেসর agদূত। oয়াডর্েpস 
তরীর পর েথেক ২০০৩ সােলর েম মাস পযর্n B2 eবং CAFELOG সংগঠনিট কমপেk ২০০০ bগ 
েহাs করােত েচেয়িছল। oয়াডর্েpস িসeমeস-িট িপeiচিপ ে মoয়াকর্ eবং মাieসিকueল 
েডটােবজ eর সমিnত rপ। eিট মাiেকল ভাি Dিঘ কতৃর্ক আধিুনকায়ন করা, িযিন বতর্মােন oয়াডর্েpস 
eর েডেভলপার eবং oয়াডর্েpেসর aিফিসয়াল agদূত। সােথ িতিন িব২iভুলুেয়শন pেজেkর eিkভ 
সদs। 

oয়াডর্েpস সবর্pথম ২০০৩ সােল ময্াট মেুলনoেয়গ eবং মাiক িলিটল কতৃর্ক িব২iভুলুেয়শন eর 
eকিট েছাট েpােজk িছল। আর আমরা বতর্মােন “oয়াডর্েpস” েয নােম ধের বলিছ eটা ময্াট 
মুেলনoেয়গ eর বnু িkিsন েসেlক িTমুেলট eর পছn কের েদয়া নাম। 

২০০৪ সােল Six Apart কতৃর্ক তরীকৃত আেরক bিগং সফটoয়য্ার Movable Type তােদর বয্বহার 
িবিধমালা পিরবতর্ন করায় তােদর েবিশর ভাগ বয্বহারকারীরা Movable Type েছেড় oয়াডর্েpেস পািড় 
জমায়। আর eিট-i oয়াডর্েpেসর ভাগয্েক pসািরত কের েদয়। 

aেkাবার ২০০৯, oেপন েসাসর্ কে ট ট ময্ােনজেম ট িসেsম েশয়ার মােকর্ট িরেপাটর্ anযায়ী েদখা যায়, 
oয়াডর্েpস ২০০৯ সােল তােদর টােগর্েটর তুলনায় oেপন েসাসর্ কে ট ট ময্ােনজেম ট িসেsম িহেসেব 
aিধক জনিpয়তা eবং সফলতা aজর্ন করেত সমথর্ হেয়েছ। আর eভােবi oয়াডর্েpস আজেকর িব  
দরবাের মাথা uচু কের দািঁড়েয় েগেছ। 
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৩. েলাকাল কিmuটাের oয়াডর্েpস েসটআপ!  
bিগং িসeমeস িহেসেব oয়াডর্েpেসর জনিpয়তা eখন তুে  েসটা বলার aেপkা রােখ না। চাiেলi 
আপিনo eiচিটeমeল, িসeসeস িশেখ িনেয় oয়াডর্েpেস কাজ করেত পারেবন। তেব, ভাল করেত 
হেল আপনােক aব i িপeiচিপ eবং মাieসিকueলo জানেত হেব। eখন কথা হল, আপিন di 
ভােব oয়াডর্েpেস কাজ করেত পারেবন। ১. েলাকাল কিmuটাের, মােন আপনার িপিসেকi oেয়ব সাভর্ার 
িহেসেব বয্বহার করার মাধয্েম, eবং ২. িরেমাটর্/oেয়ব সাভর্াের, মােন i টারেনট লাiন বয্বহার কের। 
িরেমাটর্ সাভর্াের আবার d’ভােব েসটআপ করেত পারেবন, ক) সরাসির sয়ংিkয় িসeমeস সফটoয়য্ার 
পয্ােলন েথেক, খ) ময্াnয়ািল ডাটােবজ তরী কের। 

তাi, oয়াডর্েpস িনেয় ধারাবািহক পেবর্র আজেক আপনােদর েদখােবা িকভােব আপিন েলাকাল 
কিmuটারেক েলাকাল oেয়ব সাভর্ার বািনেয় oয়াডর্েpস েসটআপ িদেবন... 

১ pথেম আপনার কিmuটারেক েলাকাল oেয়ব সাভর্ার বানােত WAMP aথবা XAMP inটল কের 
িনন। আপনার কােছ সফটoয়য্ার dিট না থাকেল ডাuনেলাড কের িনেত পােরন eখােন eবং eখােন 
েথেক। ann সফটয়ােরর মতi eর inটেলশন পdিত তাi নতুন কের eটা িনেয় িলখলাম না। 
(uেlখঃ আিম uiে ডাজ ekিপ eবং WAMP সাভর্ার বয্বহার কের িটuটিরয়ালিট তরী করিছ।( 
আপনােদর েকাথাo বুঝেত সমsা হেল জানােবন)। 

২. oয়াm inটাল করার পর আপনার হাডর্িডেsর C: Dাiেভ wamp নােম eকিট েফাlার তরী হেব। 
eবং eর িভতের www নােমর েয েফাlার – িট পােবন তার িভতেরi আপনােক oয়াডর্েpস বা anাn 
িসeমeস gেলা inটাল কেরেত হেব। েযেহতু আমারা oয়াডর্েpস িনেয় কাজ করেব তাi oয়াডর্েpস 
িসeমeস সফটoয়য্ারিট eকিট নতুন েফাlার eর িভতের সরাসির আনিজপ করেবা। oয়াডর্েpস inটল 
করার জn আিম www েফাlােরর িভতের Trail Blog নােমর eকিট েফাlার কেরিছ eবং eর িভতের 
oয়াডর্েpস আনিজপ কেরিছ। oয়াডর্েpস সফটoয়য্ারিট ডাuনেলাড কrন eখােন েথেক। 

৩. eবার চলুন oয়াডর্েpস সফটoয়য্ারিট Trail Blog েফাlােরর িভতের আনিজপ কির। আপনার 
হাডর্িডেsর েযখােন িজপ করা oয়াডর্েpস সফটoয়য্ারিট আেছ েসখােন চলুন... 

৪. িজপ ফাiলিটর uপেরi মাuস েরেখ Extract Files... e িkক কrন। eবার িনেচর মেতা skীন 
আসেল My Computer> C: Dাiভ > wamp > www > Trail Blog (েফাlার নামিট আপনার i া 
মেতা িদেত পােরন।) িনবর্াচন কের িদন। িনেচর মেতা কের ... 
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৫. OK িkক করার সােথ সােথ আনিজপ হoয়া r হেব। িনেচর মেতা কের... 

 

৬. আনিজপ হেয় েগেল bাuজ কrন আপনার inটেলশন েফাlারিট। সিঠকভােব inটল হেল িনেচর 
মেতা ফাi্ল+ েফাlারgেলা পােবন... 
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৭. eবার oেয়ব bাuজাের http://localhost িলেখ bাuজ কrন। আিম oয়াm eর পুরাতন ভাসর্ন 
বয্বহার করিছ তাi আপনােদর আমার skীেনর সােথ িকছুটা aিমল থাকেব। নয়েতা িনেচর মেতা uiে ডা 
আসেব... 

 

৮. েসখােনর িনেচ েথেক Trail Blog aথবা আপনার েদয়া েফাlার নােম িkক কrন। িনেচর মেতা েপজ 
পােবন bাuজাের... েসখােন েথেক Create a Configuration File বাটেন িkক কrন... 

 

৯. আবােরা িনেচর মেতা েপজ পােবন। Let’s go! েত িkক কrন... 

 

১০. eবার িনেচর iেমজ পােবন... 
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১১. আবােরা আপনার bাuজাের http://localhost/phpmyadmin/ bাuজ কrন। িনেচর মেতা skীন 
েপেল Create a database e আপনার ডাটােবেজর নাম িদেয় Create বাটেন িkক কrন। 

 

১২. সব িকছু িঠক থাকেল, eবার আপনার oয়াডর্েpস িডেরkরীর wp-config-sample.php ফাiলিট 
েনাটপয্াড বা Dীমoেয়ভার িদেয় oেপন কrন। eবং িনেচর েদখােনা পdিতেত ধু database নােম 
িদেয় ফাiলিট েসভ কrন। 
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১৩. eবার িনেচর মেতা কের েডটােবজ নাম, ডাটােবজ েহাs িঠকানা, েটিবল িpিফk িদন। আর hা 
uiজার নাম eবং পাসoয়াডর্ aব i ফাঁকা রাখেবন। তারপর Submit িkক কrন। 

 

১৪. িনেচর মেতা েপজ আসেল Run the install e িkক কrন। 

 

১৫. িনেচর মেতা েপজ আসেল আপনার সাiট টাiেটল, uiজার েনম, পাসoয়াডর্, iেমiল িঠকানা িদেয় 
েশেষ Install WordPress বাটেন িkক কrন... 
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১৬. কেয়ক েসেকে ডর মেধয্ oয়াডর্েpস inটল হেব eবং আপনার সামেন inটল সফল হেয়েছ eমন 
বাতর্াসহ েপজ uপিsত হেব িনেচর মেতা... 

 

১৭. uপেরর Log In বাটেন িkক কrন, িনেচর মেতা লিগন েপজ পােবন ...! uiজার নাম eবং 
পাসoয়াডর্ িদেয় লিগন বাটেন িkক কrন। 

 

১৮. সবর্েশষ আপনার oয়াডর্েpস eর Dashboard পােবন িনেচর মেতা। :D 
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৪. সফটাkাuস িদেয় oয়াডর্েpস েসটআপ!  
bিগং িসeমeস িহেসেব oয়াডর্েpেসর জনিpয়তা eখন তুে  েসটা বলার aেপkা রােখ না। চাiেলi 
আপিনo eiচিটeমeল, িসeসeস িশেখ িনেয় oয়াডর্েpেস কাজ করেত পারেবন। তেব, ভাল করেত 
হেল আপনােক aব i িপeiচিপ eবং মাieসিকueল-o জানেত হেব। eখন কথা হল, আপিন di 
ভােব oয়াডর্েpেস কাজ করেত পারেবন। 
১. েলাকাল কিmuটাের, মােন আপনার িপিসেকi oেয়ব সাভর্ার িহেসেব বয্বহার করার মাধয্েম, eবং 
২. িরেমাটর্/oেয়ব সাভর্াের, মােন i টারেনট লাiেনর eর বয্বহার কের। িরেমাটর্ সাভর্াের আবার d’ভােব 
েসটআপ করেত পারেবন,  
ক) সরাসির sয়ংিkয় িসeমeস সফটoয়য্ার পয্ােলন েথেক, 
খ) ময্াnয়ািল ডাটােবজ তরী কের। 

গত পেবর্ েদিখেয়িছ িকভােব েলাকাল কিmuটাের oয়াডর্েpস inটল করেত হয়। আর তাi, oয়াডর্েpস 
িনেয় ধারাবািহক পেবর্র আজেক আপনােদর েদখেবা িকভােব আপিন িরেমাটর্/oেয়ব সাভর্াের, aথর্াৎ 
i টারেনট লাiেনর eর বয্বহার কের সরাসির sয়ংিkয় িসeমeস সফটoয়য্ার পয্ােনল েথেক oয়াডর্েpস 
েসটআপ িদেবন... 

১. আপনার েহািsং িস-পয্ােনল e bাuজ কrন। আপনার িস-পয্ােনল িঠকানা হেব 
cpanel.yourdomain.com। yourdomain.com eর জায়গার আপনার েডােমiন eর নাম িলখুন। 
আবার িনেচর মেতা েপজ আসেব( ী েহািsং হেল লিগন েপেজর েচহার anরকম হেত পাের)। েসখােন 
আপনার iuজার নাম eবং পাসoয়াডর্ িদেয় লিগন e িkক কrন। 
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২. eবার আপিন আপনার েহািsং eর কে Tাল পয্ােনেল pেবশ কেরেছন। েসখান েথেক মাuস িনেচর 
িদেক skল কের সফটoয়য্ার eবং সািভর্স(Software/Services) নােমর েসকশন েথেক Softaculous 
eর িলে  িkক কrন িনেচর িচেtর মেতা... 

 

৩. uপেরর Softaculous িলে  িkক করেল আপিন িনেচর মেতা Softaculous eর িডেরkরী েপজ 
পােবন... ei িডেরkরী েথেক আপিন সকল pকার িপeiচিপ িskp পােবন inটল করার জn। েযমনঃ 
oয়াডর্েpস, জুমলা, িপeiচিপিবিব iতয্ািদ। 

 

৪. oয়াডর্েpস আiকেনর uপের মাuস েহাভার কের Install বাটেন িkক কrন। িনেচর িচেtর মেতা 
কের... 

 

৫. eবার oয়াডর্েpস inটেলশন eর েপজ পােবন েসখােন আপনােক িকছু iনফেমর্শন িদেত হেব। 
িনেচর িচেtর মেতা... 
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Choose Protocol: eখােন আপিন যিদ িসিকuর pেটাকল িকেন থােকন আপনার সাiেটর জn তাহেল 
https:// aথবা 

https://www আর যিদ সাধারন pেটাকল eর সাiট হেয় থােক তাহেল http:// aথবা http://www. । 

Choose Domain: eখােন েথেক আপিন আপনার েডােমiন িনবর্াচন কrন। 

In Directory: আপিন যিদ আপনার মূল েডােমiন বােদ তেব মূল েডােমiেনর anেকান 
িডেরেkারীেত/েফাlার e oয়াডর্েpস inটল করেত i ুক হন তেব In Directory েসিট িলেখ 
িদন।েযমন,আিম িলেখিছঃ test।ei aবsায় আপনার oয়াডর্েpস inটল হেয় সাiেটর িঠকানা হেবঃ 
yourdomain.com/test । 

Database Name: eখােন আপনার oয়াডর্েpেস জn কািkত ডাটােবেসর নাম িদন। ei ডাটােবেসi 
আপনার iuজাররা েরিজেsTশন করেল তােদর তথয্ িগেয় জমা হেয়। 

Table Prefix: eখােন েকান পিরবতর্েনর pেয়াজন নাi। 

Site Name: eখােন আপনার সাiেটর নাম িদন। েযমনঃ Tutohost.Com (পরবিতর্েত পিরবতর্ন করেত 
পারেবন) 

Site Description: eখােন আপনার সাiেটর বণর্না িদন। েযমনঃ Fastest and Reliable Hosting 
Provider. (পরবিতর্েত পিরবতর্ন করেত পারেবন) 

Admin Username: আপনার i ামত iuজার েনম িদন। েযমনঃ admin 
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Admin Password: আপনার i ামত পাসoয়াডর্ িদন। েযমনঃ 123456 (পরবিতর্েত পিরবতর্ন করেত 
পারেবন) 

Admin Email: আপনার i ামত iেমiল িঠকানা িদন। তেব aব i ভয্ািলড হেত হেব। কারন 
পরবিতর্েত আপিন aেনক িকছু পিরবতর্ন করেত ei iেমiিl pেয়াজন হেত পাের। (পরবিতর্েত 
পিরবতর্ন করেত পারেবন) 

Language: English. 

eবার Install বাটেন িkক কrন। 

৬. িনেচর মেতা inটেলশন েpােgস েপজ েদখেত পারেবন... 

 

৭. সব িকছু িঠকঠাক থাকেল কেয়ক েসেকে ডর মেধয্ আপিন িনেচর মেতা oয়াডর্েpস সফল inটেলশন 
বাতর্া পােবন। সােথ আপনার oয়াডর্েpস inটল হoয়া িডেরkরী িঠকানা eবং oয়াডর্েpস eডিমন 
পয্ােনল িঠকানা পােবন িনেচর মেতা... 

 

৮. সােথ আপিন eডিমন iেমiল িহেসেব েয iেমiলিট বয্বহার কেরেছন েসখােন আপনার oয়াডর্েpস 
iuজার নাম, লিগন পাসoয়াডর্,eডিমন পয্ােনল িঠকানাসহ eকিট েমiল পােবন িনেচর মেতা... 
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৯. eবার আপনার সাiটিটর iuআরeল bাuজ কrন। িনেচর iেমেজর মেতা েদখেত পারেবন... 
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৫. oেয়ব সাভর্াের ডাটােবজ তরীর মাধয্েম oয়াডর্েpস 
েসটআপ!  
bিগং িসeমeস িহেসেব oয়াডর্েpেসর জনিpয়তা eখন তুে  েসটা বলার aেনkা রােখ না। চাiেলi 
আপিনo eiচিটeমeল, িসeসeস িশেখ িনেয় oয়াডর্েpেস কাজ করেত পারেবন। তেব, ভাল করেত 
হেল আপনােক aব i িপeiচিপ eবং মাieসিকueল-o জানেত হেব। eখন কথা হল, আপিন di 
ভােব oয়াডর্েpেস কাজ করেত পারেবন। ১. েলাকাল কিmuটাের, মােন আপনার িপিসেকi oেয়ব সাভর্ার 
িহেসেব বয্বহার করার মাধয্েম, eবং ২. িরেমাটর্/oেয়ব সাভর্াের, মােন i টারেনট লাiন বয্বহার কের। 
িরেমাটর্ সাভর্াের আবার d’ভােব েসটআপ করেত পারেবন, ক) সরাসির sয়ংিkয় িসeমeস সফটoয়য্ার 
পয্ােলন েথেক, খ) ময্াnয়ািল ডাটােবজ তরী কের। 

গত পেবর্ েদিখেয়িছ িকভােব সরাসির sয়ংিkয় িসeমeস সফটoয়য্ার পয্ােনল েথেক oয়াডর্েpস inটল 
করেত হেয়। আর তাi, oয়াডর্েpস িনেয় ধারাবািহক পেবর্র আজেক আপনােদর েদখেবা িকভােব আপিন 
িরেমাটর্/oেয়ব সাভর্াের ময্াnয়ািল ডাটােবজ তরী কের oয়াডর্েpস েসটআপ িদেবন... 

১. আপনার েহািsং িস-পয্ােনল e bাuজ কrন। আপনার িস-পয্ােনল িঠকানা হেব 
cpanel.yourdomain.com। yourdomain.com eর জায়গার আপনার েডােমiন eর নাম িলখুন। 
আবার িনেচর মেতা েপজ আসেব( ী েহািsং হেল লিগন েপেজর েচহারা anরকম হেত পাের)। েসখােন 
আপনার iuজার নাম eবং পাসoয়াডর্ িদেয় লিগন e িkক কrন। 

   

২. িস-পয্ােনল েহাম েপজ েথেক মাuস skল কের িনেচর িদেক আsন। তারপর েসখােনর Files েথেক 
File Manager িkক কrন। িনেচর iেমজ eর মেতা... 

 

৩. ফাiল ময্ােনজার পপ-আপ বk আসেল েসখােন েথেক Public FTP Root (public_html) িসেলk 
কrন, তারপর Document Root For: েথেক আপনার েডােমiন িসেলk কের িনেচর েথেক Go বাটেন 
িkক কrন। িনেচর iেমজিট েদখুন... 
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৪. Go েত িkক করার কেয়ক েসেকে ডর মেধয্ আপিন public_html েপজিট পােবন। েসখােন েথেক 
New Folder e িkক কের নতুন eকিট িডেরkির তরী কের িনন েযখােন আপিন oয়াডর্েpস েসটআপ 
করেবন। আিম eখােন Test নােম েফাlার কেরিছ। িনেচর iেমজিটর মেতা... 

 

৫. Test েফাlারিটেত pেবশ কrন eবং Test েফাlাের oয়াডর্েpস িসeমeস-িট আপেলাড করার জn 
Upload িলে  িkক কrন... 

 

৬. আবার oয়াডর্েpস িসeমeস ফাiলিট আপেলাড করেত Choose File e িkক কrন... 
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৭. আপনার হাডর্িডs েথেক oয়াডর্েpস িজপ ফাiলিট Open কrন... 

 

৮. eবার আপেলাড r হেব... 

 

৯. আপনার েনট িsড ভাল হেল িকছুkেনর মেধয্ আপেলাড েশষ হেব... 
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১০. eবার oয়াডর্েpস ফাiলিট িসেলk কের Extract (আনিজপ) িkক কrন... 

 

১১. Extract (আনিজপ) পপআপ আসেল Extract File(s) িkক কrন... 

 

১২. Extract (আনিজপ) হেয় েগেল uiে ডািট Close কrন... 
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১৩. eবার েদখুন আপনার public_html/yourdirectoryname ei িঠকানায় oয়াডর্েpস আনিজপ হেয় 
েগেছ। আনিজপ হেল িনেচর মেতা ফাiলgেলা পােবন... 

 

১৪. eবার আপনার oয়াডর্েpস iuআরeল-িট bাuজ কrন... আমার iuআরeল 
www.rangpursource.com/test bাuজ কের িনেচর েপজিট আসেব। Create a Configuration File 
e িkক কrন... 

 

১৫. Let’s go! িkক কrন... 

 

১৬. eবার েয েপজিট আসেব েসখােন আপনােক oয়াডর্েpস ডাটােবস, ডাটােবস iuজার েনম, ডাটােবস 
পাসoয়াডর্ eবং ডাটােবস েহাs িদেত বলেব। বাi িডফl ডাটােবস েহাs নাম localhost. েকান 
পিরবতর্ন না কের eটাi রাখেবন। িকnt আপনােক eখন aব i ডাটােবস তরী করেত হেব eবং eটাo 
েমnয়ালi-i করেত হেব যিদ ময্াnয়ািল oয়াডর্েpস inটল করেত চান। পেরর েsপ েদখুন... 

১৭. আপনার েহািsং েহাম েপেজর Databases েসকশন েথেক MySQL databases e িkক কrন... 
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১৮. পেরর েপেজ Create New Database e আপিন েয নােম ডাটােবস তরী করেত চান েসটা িলখুন। 
েয নামিট িলখেবন েসi নােম eকi ডাটােবস েযন আেগ তরী করা না থােক েসিদেক লkয্ রাখেবন। 
eবার Create Database িkক কrন... 

 

১৯. ডাটােবস তরী হেয় েগেল Go Back কrন... 

 

২১. MySQL Database েহাম েদখুন আপনার সদয্ তরী ডাটােবসিট যুk হেয় েগেছ... 

 

২০.MySQL Database েহাম েথেক eবার MySQL User যুk করেত হেব। িনেচর মেতা iuজার েনম 
eবং পাসoয়াডর্ িদেয় Create User িkক কrন... 

 

২১. iuজার তরী হেয় েগেল আবার Go Back কrন... 
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২২. eবার সদয্ তরী করা iuজার- িটেক িকছুkন আেগ তরী করা ডাটােবেস যুk করেত হেব। User 
eবং Database িসেলk কের Add িkক কrন... 

 

২৩. eবার iuজার আপনার ডাটােবেসর েকান েকান ডাটা eকেসস করেত পারেব তা িনধর্ারন কের িদন। 
eেkেt সবgেলা েচক বki েচক কের িদন aথবা All PRIVILEGES িসেলk কের িনেচর Make 
Changes িkক কrন... 

 

২৪.eবার আপনার তরী করা ডাটােবেস iuজার যুk হেয় যােব... 

 

২৫. eবার আপনার oয়াডর্েpস িডেরkিরেত (public_html/yourdirectoryname) চলুন। েসখােন 
েথেক oয়াডর্েpস wp- config-simple.php কনিফগােরশন ফাiলিট সদয্ তরী করা ডাটােবস eবং 
iuজার নাম িদেয় eিডট করেত হেব। wp- config-simple.php ফাiলিট িসেলk কের Code Editor 
িkক কrন। 
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২৬. িনেচর পপআপ বkিট oেপন হেল Edit িkক কrন ... 

 

২৭ eবার নতুন eকিট েপেজ wp- config-simple.php ফাiলিট oেপন হেব। েসখােন েথেক ডান 
পােশর uপের েথেক Use text editor িkক কrন eবং িনেচর েদখােনা লাiনgেলােত লাল মাকর্ করা 
জায়গায় আপনার তরী করা ডাটােবস নাম, ডাটােবস iuজার নাম, ডাটােবস পাসoয়াডর্ eবং ডাটােবস 
েহাs নাম িদন। েযভােব আিম েsপ ১৬ েত বেলিছলাম। নাম েদয়ার হেয় েগেল ডান পােশর uপের 
েথেক Save Changes েচেপ ফাiলিট েসভ কrন। 
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২৮. তারপর আপনার public_html/yourdirectoryname িডেরkিরিট িরে শ কrন। 

২৯. eবার wp- config-simple.php ফাiলিটর নাম পিরবতর্ন কের wp-config.php করেত হেব। 
েসজn wp- config-simple.php ফাiলিট িসেলk কের Rename e িkক কrন... 
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৩০. িনেচর পপআপ বkিট oেপন হেল here: িলখার িনেচর বেk wp-config.php িলেখ Rename File 
িkক কrন... 

 

৩১. েদখুন আপনার oয়াডর্েpস িডেরkিরেত wp- config-simple.php ফাiলিট িরেনম হেয় wp-
config.php হেয়েছ। 

 

৩২. eবার আsন oয়াডর্েpস েসটআপ েপেজ(yourdomain.com/yourwpdirectory)। িkক Run the 
install... 

 

৩৩. িনেচর েপজ আসেল েসখােন আপনার েহািsং পয্ােনল েথেক তরী করা ডাটােবস নাম, iuজার নাম 
eবং পাসoয়াডর্ িদেয় িনেচর েপজিট িফলআপ কrন eবং েশেষ Submit িkক কrন... 
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৩৪. সব িকছু িঠক থাকেল িনেচর েপজিট পােবন। eখােন আপনার সাiট টাiেটল, iuজার নাম, 
পাসoয়াডর্ d’বার eবং i-েমiল িঠকানা িদন (আপিন iuজার নাম eবং পাসoয়াডর্ বাi িডফl রাখেত 
পােরন)। eবার Install WordPress িkক কrন... 
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৩৫. িকছুkেনর মেধয্ oয়াডর্েpস inটল েশষ হেব eবং িনেচর মেতা সাকেসস বাতর্া িদেব। সােথ লিগন 
iনফরেমশন িদেব। Log In িkক কrন। 
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৩৬. লিগন েপজ আসেল আপনার iuজার নাম eবং পাসoয়াডর্ িদেয় লিগন কrন... 

 

৩৭. লিগন সাকেসস হেল আপিন আপনার oয়াডর্েpস ডয্াশেবাডর্ েপেয় যােবন। 

oেয়ব সাভর্াের ডাটােবজ তরীর মাধয্েম ময্াnয়ািল oয়াডর্েpস েসটআপ িটuেটািরয়াল পবর্ eখােনi 
েশষ। পরবিতর্েত েপা  আসেছ পুেরা oয়াডর্েpস ডয্াশেবাডর্ পিরিচিত পবর্ িনেয়। 
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৬. eডিমন পয্ােনল পিরিচিত!  
oয়াডর্েpস eর আজেকর িটuেটািরয়ােল sাগতম। গত পবর্gেলােত আেলাচনা িছল oয়াডর্েpেসর r 
েথেক িকভােব আপনার েলাকাল িপিসেত, িরেমাট oেয়ব সাভর্াের oয়াডর্েpস inটল করেবন েসgেলার 
িচtিভিtক ধারাবািহক বণর্না। আশা করিছ eত িদেন েসgেলা ভালভােব রp করেছন। আজ েথেক r 
হেব oয়াডর্েpেসর ডয্াশেবােডর্র/eডিমন পয্ােনেলর িবsািরত আেলাচনাসহ আরo aেনক িকছুi। নতুন 
েসi ধারাবািহকতায় আজেকর আেলাচনার িবষয় “oয়াডর্েpসeডিমন পয্ােনল পিরিচিত”। েতা চলুন r 
কির... 

১. pথেমi আপনার oয়াডর্েpস সাiেট লিগন কrন। আপনার oয়াডর্েpস সাiেটর লিগন েপজ িঠকানা 
হেবঃ yoursitename.extesion/wp-login.php 

২. লিগন eর পের েয েপজিট পােবন তা িনেচর মেতা... eিটi হল বাi িডফl oয়াডর্েpস সাiট বা 
bেগর ডয্াশেবাডর্ পয্ােনল। 

 

eবার আsন ধােপ ধােপ ডয্াশেবাডর্ eর pিতিট েসকশেনর সােথ পিরিচত হiঃ 

৩. Dashboard: oয়াডর্েpস সাiেট লিগন কেরi আপিন েয েপজিট পােবন েসিটেক ডয্াশেবাডর্ বেল। 
ei েসকশেন আপিন যা যা পাে নঃ 
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ক) Home: ei েসকশেনর আoতায় আপিন আপনার সাiেট লিগন কেরi েয েপজিট পােবন তা িনেচ 
েদখােনা ডয্াশেবাডর্ েসকশেনর Home e িkক কেরi আসেত পারেবন ডয্াশবেডর্র েযেকােনা েসকশন 
েথেক। 

খ) Updates: ei েমnয্ েথেক আপিন আপনার oয়াডর্েpস সাiেট আপনার inটল করা েযেকােনা 
pািগং, থীম eবং oয়াডর্েpস িসeমeস-িটর নতুন েকান ভাসর্ন েবর হেল তা জানেত eবং ei েপজ েথেক 
সরাসির আপেডট কের িনেত পারেবন। 

 

৪ Posts: oয়াডর্েpস সাiেট নতুন েকান িলখা েদoয়ােক েপাs বেল। ei েসকশেন আপিন যা যা 
পাে নঃ 
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ক) All Posts: আপিন আপনার oয়াডর্েpস bেগ বা সাiেট যত gেলা িলখা িলখেবন। েসটা সামিয়ক েসভ 
কের রাখুন aথবা পাবিলশ কrন না েকন, সব gেলা All Posts েসকশেন পােবন। খ) Add New: নতুন 
কের েপাs িলখেত Add New েপজ eর বয্বহার হয়। গ) Categories: সাiেট িলখার জn আলাদা 
আলাদা িবভাগ করেত চাiেল Categories েপজ eর বয্বহার হয়। ঘ) Tags: eকi ঘরনার িলখা, 
েযgেলা মূলত েপােs িলখার েশেষ pদশর্ন করােত চাiেল Tag eর বয্বহার করেত হয়। আপিন চাiেল 
আেগ েথেক Tag তরী কের রাখেত পােরন। নয়তঃ আপিন েপাs িলখার সময়o uেlখ করেত 
পারেবন। 

৫. bগ েপােs েকান ছিব, িভিডo বা aিডo যুk করেত চাiেল Media েসকশেনর বয্বহার হয়। ei 
েসকশেন আপিন যা যা পাে নঃ 

 

ক) Library: আেগ েথেক আপেলাড কের রাখা েকান ছিব, িভিডo বা aিডo Library েথেক েপােs যুk 
করেত পারেবন। খ) Add New: নতুন কের েকান ছিব, িভিডo বা aিডo যুk করেত চাiেল Add New 
েথেক যুk করেত পারেবন। 

৬. Links: আপনার সাiট েথেক বিহগর্ামী িল  সমূহ eখােন েথেক যুk করেত eবং মুেছ িদেত 
পারেবন। ei েসকশেন আপিন যা যা পাে নঃ 

 

ক) All Links: সাiেটর সকল বিহগর্ামী িল  eখােন পােবন। খ) Add New: নতুন কের বিহগর্ামী িল  
তরী করেত পােবন। েযমনঃ bগেরাল(Blogroll) গ) Link Categories: িবভাগ anযায়ী bগেরাল eর 
মেতা আরo িল  তরী করেত পারেবন eখােন েথেক। 

৭. Pages: ei েসকশেন আপিন যা যা পাে নঃ 

 

ক) All Pages: আপনার সাiেটর সকল পাতা eখােন পােবন। েযমনঃ নীড়, সmেকর্, েযাগােযাগ 
iতয্ািদ। খ) Add New: নতুন কের েকান পাতা (Page) eখােন যুk করেত পারেবন। 
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৮. Comments: ei েসকশন েথেক আপিন আপনার সাiেটর সকল মnবয্ যাচাi-বাছাi, পাবিলশ eবং 
মুেছ িদেত পারেবন। 

 

৯. Appearance: Appearance বা সাজসjা eিট oয়াডর্েpস সাiেটর সবেচেয় grpপুণর্ eকিট 
েসকশন। ei েসকশেন আপিন যা যা পাে নঃ 

 

ক) Theme: eখােন েথেক নতুন থীম যুk eবং মুেছ িদেত পারেবন। খ) Widgets: eখােন েথেক 
আপনার oয়াডর্েpস সাiেটর সাiডবাের uiেজট লাগােত eবং মুেছ িদেত পারেবন। গ) Menus: eখােন 
েথেক নতুন েমnয্ ত করেত পােবন। েযমনঃ নীড়, নীড়, সmেকর্, েযাগােযাগ iতয্ািদ। uেlখয্ঃ েপজ 
eবং েমnয্ eকi কাজ কের। ঘ) Theme Options: িকছু টাকা িদেয় েকনা িpিময়াম eবং িকছু েkেt ী 
িpিময়াম থীম সহেজ কাsমাiেজশেনর জn থীম িনমর্াতারা ei aপশনিট সংযুk কের েদন। তেব ৯০ 
শতাংশ ী থীেম ei aপশনিট থােক না। ;) ঙ) Background: সাiেটর পটভূিমর রং পিরবতর্েনর জn 
ei েসকশনিট বয্বহার করেত পারেবন। চ) Header: েকান থীেম যিদ েহডাের বয্ানার বয্বহােরর বয্বsা 
থােক তেব আপিন eখােন েথেক নতুন কের বয্ানার যুk eবং মুেছ েফলেত পারেবন। ছ) Editor: 
আপনার সাiেটর সকল ফাiলেক eখােন েথেক সmাদন করেত পারেবন। 

১০. pািগংস eমন eকিট টুলস, যা িদেয় আপিন aিত সহেজi আপনার সাiটেক কািkত aবsায় িনেয় 
েযেত পারেবন। eটা িনেয় পরবিতর্ েপােs িবsািরত আেলাচনা করব। eক ঝলক েদেখ িনi ei 
েসকশেন আপিন যা যা পাে নঃ 
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ক) Installed Plugging: eখােন আপিন আপনার সাiেট inটলকৃত সব pািগংসgেলা েদখেত 
পারেবন। খ) Add New: eখােন েথেক নতুন pািগং যুk করেত পারেবন। গ) Editor: eখােন েথেক 
েযেকােনা pািগংস সmাদন করেত পারেবন। 

১১. Users: eখান েথেক আপিন আপনার সাiেটর বয্বহারকারীেদর িনয়ntন করেত পারেবন। 

 

ক) All Users: eখােন েথেক আপনার সাiেটর সব বয্বহারকারীেদর িনয়ntন eবং েদখেত পারেবন। খ) 
Add New: eখােন েথেক নতুন বয্বহারকারী তরী করেত পারেবন। গ) Your Profile: eখােন েথেক 
সাiেট আপনার িনেজর েpাফাiল সmাদন করেত পারেবন। 

১২. Tools: ei েসকশন েথেক আপিন আপনার সাiেটর িলখা, iেমজ, ছিব an bেগ িনেয় েযেত, an 
সাiট েথেক আপনার সাiেট িনেয় আসেত eবং বুকমাকর্ করেত পারেবন। 

 

১৩. Settings: ei েসকশন েথেক আপিন আপনার সাiেটর িবিভn aংেশর জn েসিটংs  কের িনেত 
পারেবন। েযেহতু পরবতর্ী েপােsi েসিটংs  িনেয় িচtিভিtক িবsািরত আেলাচনা করেবা তাi ei 
েপােs নতুন কের িকছু িলখলাম না। 
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৭. pাথিমক েসিটং সমুহ!  
oয়াডর্েpস িনেয় ধারাবািহক িটuটিরয়ােল আপনােদর sাগতম। গত পেবর্ আেলাচনা কেরিছলাম 
oয়াডর্েpেসর ডয্াশেবাডর্ eর পিরিচিত িনেয়। আজেকর আেলাচনার িবষয় oয়াডর্েpস ডয্াশেবাডর্ 
েসিটংসমূহ িনেয়। মােন, আপিন oয়াডর্েpস inটল করার পর পরi েয েসিটংসgেলা পােবন েসgেলা 
িনেয় িচtিভিtক িবsািরত আেলাচনা। িনেচর oয়াডর্েpেসর েসিটংস েসকশেনর ছিবিট েদখুন... 

 

েতা চলুন মূল আলচনায় চেল যাi... 

১. General: িনেচর General েসিটংs  eর িচtিট েদখুন... 
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ei aপশেন আপিন যা যা পাে নঃ 

ক) Site Title: eখােন আপিন আপনার সাiেটর টাiেটল িদেবন। েযিট bাuজাের সাiট েলাড হবার 
সময় bাuজােরর টাiেটল বাের pদশর্ন করেব। আপিন চাiেল eখােন েথেক aথবা থীেমর header.php 
েপজ েথেকo সাiট টাiেটল িদেত পারেবন। তেব, েকািডং eর ভাল ধারনা না থাকেল header.php 
েপেজ না যাoয়াi ভাল। 

খ) Tagline: eিটo সাiট টাiেটেলর সােথi pদশর্ন করেব। তেব, সাiট টাiেটেলর পের েদখােব। 

গ) WordPress Address (URL) : eখােন আপনার oয়াডর্েpস সাiট েয িডেরkরীেত inটল করেছন 
েসিটর iuআরeল িদেত হেব। 

ঘ) Site Address: eিটo WordPress Address (URL) eর মতi কাজ করেব। তেব আপিন যিদ 
আপনার সাiেটর েহামেপজেক আলাদা েদখােত i ুক হন েসi েkেt আলাদা iuআরeল বয্বহার 
করেত পােরন eখােন। তেব, ৯৯.৯৯% েkেt WordPress Address (URL) eবং Site Address 
eকi থােক। 



37 
oয়াডর্েpস িটuেটািরয়াল  -  েলখকঃ আিরফুল iসলাম শাoন                             
Sponsor: TutoHost.com 

ঙ) Email Address: আপনার সাiট eডিমন িহেসেব েয েমiল িঠকনা বয্বহার করেত i ুক েসিট 
eখােন িদেত হেব। ei িঠকানায় সাiট সmকর্ীত েযেকােনা েমiল, নতুন iuজার িনবnন করেল তার 
iেমiল চেল যােব। 

চ) Membership: আপিন বয্িতত anেকu আপনার সাiেট িনবnন করেত পারেব িকনা। েসিটংিs 
েচক মাকর্ করা থাকেল িনবnন করেত পারেব। আর আনেচক করা থাকেল িনবnন করেত পারেব না। 

ছ) New User Default Role: সাiেট নতুন iuজার িনবnন করেল তার ভুিমকা িক হেত পাের বা 
আপিন িহেসেব রাখেত i ুক েসটা িনধর্ারন কের িদেত পারেবন। Administrator = েস আপনার 
সাiেটর সকলডাটা eেkস করেত পারেবন, Eidtor = েস আপনার সাiেট তার িলখা সরাসির pকাশ 
করেত, aেnর িলখা সmাদন করেত, সাiেটর সকল মnবয্ সmাদন করেত eবং aবাি ত মnবয্ মুেছ 
িদেত পারেব। 

জ) Timezone: eখান েথেক আপনার সাiেটর আnজর্ািতক টাiমেজান িঠক কের িনেত পারেবন। 

ঝ) Date Format: eখােন েথেক আপনার সাiেটর তািরখ eর ফরময্াট িঠক কের িনেত পারেবন। 

ঞ) Time Format: eখােন েথেক আপনার সাiেটর টাiম eর ফরময্াট িঠক কের িনেত পারেবন। 

ট) Week Starts On: eখােন েথেক আপনার সাiেটর সpােহর িদন r হেব েকান িদন েথেক eর 
ফরময্াট িঠক কের িনেত পারেবন। 

সব েশেষ Save Changes িkক কrন। 

২.Writing: িনেচর Writing েসিটংs  eর িচtিট েদখুন... 
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ei aপশেন আপিন যা যা পাে নঃ 

Writing েসিটংs  e েবিশ িকছু িনধর্ারন করার pেয়াজন নাi। তেব েয কেয়কিট িবষয় িনধর্ারন করেত হয় 
েসgেলাঃ ক) Formatting: eiখােনর dিট েচক বki েচক কের িদেত হেব। আপিন যখন gািফকাল 
iেমািটকেনর েকাড আপনার েপােs বয্বহার করেবন eবং েপােs বা মnেবয্র ঘের েকান 
HTML/XHTML েকাড বয্বহার করেবন eigলর েকান ভুল হেল তা সয়ংিkয়ভােব িঠক কের িনেব 
আর iেমািটকেনর gািফকয্াল লুক েদখেত পারেবন। 

খ) Default Post Category: আপনার সাiেটর িলখা/েপাsgেলার জn eকািধক িবভাগ থাকেত পাের। 
আপিন যখন েকান েপাs িলেখন তখন তা সয়ংিkয়ভােব সংরিkত হয় eবং ei Default Post 
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Category েত েযi িবভাগিট িনবর্াচন করা থােক েসi িবভােগর aধীেন সংরিkত হেব। আপনার i ামত 
Category(িবভাগ) িনধর্ারন কের িদন। 

সব েশেষ Save Changes িkক কrন। 

৩. Reading: িনেচর Reading েসিটংs  eর িচtিট েদখুন... 

 

ei aপশেন আপিন যা যা পাে নঃ 

ক) Front page displays: ei েসিটংেস আপিন dিট েরিডo বাটন পােবন। Your latest posts িনবর্াচন 
করা থাকেল আপিন আপনার সাiেট নতুন েপাs পাবিলশ করেলi েসgেলা েহাম েপেজ pদশর্ন করেব 
সয়ংিkয়ভােব। A static page (selected below) েথেক েকান েপজ িনবর্ািচত থাকেল আপনার সাiেটর 
েহাম েপেজ েসটাi pদশর্ন করেব। 

খ) Blog posts show at most: eiখােন আপিন যতটা েপাs আপনার েহাম েপেজ েদখােত চাiেবন 
তার সংখয্া িলেখ িদেবন। anাn aপশনgেলােত হাত না িদেলo চলেব। 

eবার সব েশেষ Save Changes িkক কrন। 

৪. Discussion: িনেচর Discussion েসিটংs  eর িচtিট েদখুন... ei েসকশেন আপিন মূলত সাiেটর 
মnবয্ িনেয় কাজ করেত পারেবন। ei aপশেন আপিন যা যা পাে নঃ 
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ক) Default article settings: 

> Attempt to notify any blogs linked to from the article ei aপশেন েচক করা থাকেল আপনার 
bেগর/সাiেটর েকান িলখা যিদ anেকান bগ/সাiেট িল  হেয় থােক েসটার নিটিফেকশন পােবন 
আপনার bগ eডিমন iেমiেল। > Allow link notifications from other blogs (pingbacks and 
trackbacks) ei aপশেন েচক করা থাকেল আপনার bেগর/সাiেটর েকান িলখা যিদ anেকান 
bগ/সাiেট িপং কের থােক েসটার নিটিফেকশন পােবন আপনার bগ eডিমন iেমiেল। > Allow 
people to post comments on new articles ei aপশেন েচক করা থাকেল আপনার bেগর/সাiেটর 
েযেকান িলখােত পাঠকরা মnবয্ pদান করেত পারেব। যিদ আনেচক থােক তেব মnবয্ করেত পারেব না। 

খ) Other comment settings: 

> Comment author must fill out name and e-mail ei aপশেন েচক করা থাকেল আপনার 
bেগর/সাiেটর েযেকান িলখােত পাঠকরা মnবয্ pদান করেত চাiেল তার নাম eবং iেমiল eেDস 
aব i িনধর্ািরত ঘের িদেয় মnবয্ pদান করেত হেব। > Users must be registered and logged in 
to comment ei aপশেন েচক করা থাকেল আপনার bেগর/সাiেটর েযেকান িলখােত পাঠকরা মnবয্ 
pদান করেত চাiেল তােক aব i আপনার সাiেট িনবnন করেত হেব। > Automatically close 
comments on articles older than days ei aপশেন েচক করা থাকেল আপনার bেগর/সাiেটর 
েযেকান িলখােত েকu িলখা pকােশর ১৪ িদন পের আর মnবয্ করেত পারেব না। > Break comments 
into pages with top level comments per page and the page displayed by default 
Comments should be displayed with the comments at the top of each page ei aপশেন 
েচক করা থাকেল pথম ৫০িট মnবয্ uk েপােsর pথম পাতায় েদখােব eবং ৫১ নং েথেক িdতীয় 
পাতায় চেল যােব। Comments should be displayed with the comments at the top of each 
page ei aপশেন older িনবর্াচন করা থাকেল নতুন মnবয্gেলা েপােs সবার েশেষ েদখােব আর যিদ 
newer িনবর্াচন করা থােক তেব নতুন মnবয্gেলা েপােs সবার আেগ eবং পুরাতনgেলা সবার েশেষ 
েদখােব। 

গ) E-mail me whenever: 

> Anyone posts a comment ei aপশেন েচক করা থাকেল আপনার bেগর/সাiেটর েযেকান 
িলখােত পাঠকরা মnবয্ করেল েসটা আপনার iেমiেল চেল যােব। তেব hাঁ, eডিমন িহেসেব যিদ 
আপিন েকান িলখা েপাs কেরন তেব আপনার িলখা gেলা েয aয্াকাu ট বয্বহার কের পাবিলশ করেবন 
েসi aয্াকাu ট iেমiল িঠকানায় েমiল পােবন। > A comment is held for moderation: ei 
aপশেন েচক করা থাকেল আপনার bেগর/সাiেটর েযেকান িলখােত পাঠকরা মnবয্ করেল েসটা 
আপনার iেমেল চেল যােব িকnt েসটা সরাসির bেগ pকাশ হেব না। েপােsর েলখক েসi মnবয্ 
pকােশর anমিত িদেল তেবi ধু মnবয্িট িলখায়/েপােs pকাশ পােব। 
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ঘ) Before a comment appears: 

> An administrator must always approve the comment : ei aপশেন েচক করা থাকেল 
আপনার bেগর/সাiেটর েযেকান িলখােত পাঠকেদর মnবয্ আপনার েথেক anেমাদন পাবার পের pকাশ 
পােব। > Comment author must have a previously approved comment: ei aপশেন েচক করা 
থাকেল আপনার bেগর/সাiেটর েযেকান িলখােত পাঠেকর পূরবতর্ী েকান ১িট মnবয্ আপিন eডিমন 
েথেক anেমাদন েপেয় থাকেল পেরর মnবয্gেলা pকােশর জn আর anেমাদেনর pেয়াজন হেব না। 

ঙ) Avatar Display: 

> Don’t show Avatars: ei aপশেন েচক করা থাকেল আপনার bেগর/সাiেটর েযেকান িলখােত 
পাঠেকর মnেবয্র পােশ আপনার েকান ছিব (Avatar) pদশর্ন করেব না। আভাটর িক েকন eসব 
সmেকর্ িবsািরত eখােন েদখুন। > Show Avatars: ei aপশেন েচক করা থাকেল আপনার 
bেগর/সাiেটর েযেকান িলখােত পাঠেকর মnেবয্র পােশ আপনার েকান ছিব( Avatar) pদশর্ন করেব। 

চ) Default Avatar: ei আভাটর aপশেন কেয়ক ধরেনর আভাটর পােবন। ৯০% eর েবিশ bগাররা 
eর aপশেন Gravatar Logo িনবর্াচন কের। 

সব েশেষ Save Changes িkক কrন। 

৫. Media: িনেচর Media েসিটংs  eর িচtিট েদখনু... ei েসকশেন আপিন মূলত সাiেটর iেমজ, 
িভিডo সাiজ eবং oয়াডর্েpেসর িডফl iেমজ আপেলাড েলােকশন িনেয় কাজ করেত পারেবন... 
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ei aপশেন আপিন যা যা পাে নঃ 

ক) Image sizes: 

> Thumbnail size: আপিন লk কের থাকেবন। আপিন যখন েকান সাiেট সরাসির েহাম েপেজ bাuজ 
কের pেবস কের থােকন। েসi সাiেটর pিতিট েপােsর বাম পােশ েপােsর সােথ িমল েরেখ eকিট 
কের েছাট iেমজ pদশর্ন কের। eিটেকi থাmনাiল iেমজ বেল। িমিডয়ার Thumbnail size েথেক 
eিটর জn ps eবং u তা িনধর্ারন কের িদেত হয়। বাi িডফl সাiজ থােক ১৫০x১৫০ িপেkল। 
আপিন চাiেল বাড়ােত িকংবা কমােত পােরন। 

খ) Embeds: eখােন েথেক আপিন আপনার oয়াডর্েpস সাiেটর েপােs eবং েপেজ েয িভিডo gেলা 
iনসাটর্ করেবন েসgেলার sয়ংিkয় সাiজ িনধর্ারন কের িনেত পারেবন। 

গ) Uploading Files: eখােন েথেক আপিন আপনার oয়াডর্েpস সাiেটর েপােs eবং েপেজ েয 
iেমiজ/ছিব gেলা iনসাটর্ করেবন েসgেলার আপেলাড েলােকশন িনধর্ারন কের িনেত পারেবন। 
সাধারনভােব oয়াডর্েpস সাiেটর rট িডেরkিরেত yoursite.extension/wp-content/uploads ei 
েফাlাের iেমiজ/ছিব আপেলাড হেয় থােক। আপিন চাiেল িচেt েদখােনা Store uploads in this 
folder eর পােশর ফাঁকা ঘের আপনার কাি ত নােমর eবং জায়গায় আপেলাড িডেরkরী তরী কের 
িনেত পােরন। 

ঘ) Organize my uploads into month- and year-based folders ei aপশেন েচক করা থাকেল 
আপনার সাiেট যত iমােগ/ছিব আপেলাড হেব সব মাস eবং বছর anযায়ী সাজােনা থাকেব। 

সব েশেষ Save Changes িkক কrন। 

৬. Privacy: িনেচর Privacy েসিটংs  eর িচtিট েদখুন... ei েসকশেন আপিন মূলত সাiটেক সাচর্ 
iি ন iনেডk করা eবং না করা েথেক িবরত রাখেত পারেবন। 
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ei aপশেন আপিন যা যা পাে নঃ 

ক) Site Visibility: 

> Allow search engines to index this site ei েরিডo বkিট িনবর্াচন করা থাকেল আপনার 
bগ/সাiটেক েযেকান িলখােক বা সmুনর্ সাiটেক সাচর্ iি ন iনেডk করেত পারেব। > Ask search 
engines not to index this site ei েরিডo বkিট িনবর্াচন করা থাকেল আপনার bগ/সাiটেক েযেকান 
িলখােক বা সmুনর্ সাiটেক সাচর্ iি ন iনেডk করেত পারেব পারেব না। তেব eমনটা না েয আপনার 
সাiট সাচর্ iি েন bক থাকেব। সাধরন িভিজটররা সরাসির আপনার সাiটেক bাuজ কের েদখেত 
পারেবন। 

সব েশেষ Save Changes িkক কrন। 

৭. Permalinks: িনেচর Permalinks েসিটংs  eর িচtিট েদখনু... ei েসকশেন আপিন মূলত সাiেটর 
েপােsর কাsম iuআরeল/ িঠকানার গঠন তরী কের িনেত পারেবন। 
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ei aপশেন আপিন যা যা পাে নঃ 

ক) Custom Settings: 

> Default, Day and name, Date and month, Numeric, Post name ei েপাs sTাকচার gেলার 
পােশর িল  gেলা েখয়াল কrন। িল  sTাকচার aেনক grpপূণর্ eকিট বয্াপার। eিট আপনার সাiটেক 
সাচর্ iি েন eিগেয় েযেত সহায়তা করেব। আপনার i াnযায়ী uপেরর েযেকােনা িল  sTাকচার িনধর্ারন 
করেত পারেবন। তেব Custom Structure িনধর্ারন করেত চাiেল আপনােক ei বয্াপারিট ভাল কের 
জানেত হেব। তাi, যিদ িবsািরত জানার আgহ থােক তেব oয়াডর্েpস.aগর্ eর কয্াsম sTাকচার eর 
েপজিট েদখেত পােরন। 

খ) Optional: িল  sTাকচােরর মেতা আপিন চাiেল oয়াডর্েpেসর কয্াটাগির eবং টয্ােগর নােমর িভnতা 
আনেত পােরন। েযমনঃ বাi িডফl কয্াটাগির eর নােম থােক category eবং টয্াগ eর নাম তােক tag। 
আপিন চাiেল Optional eর Category base e section বা subject eবং Tag base e topic বা 
আপনার পছn মেতা িলখা িদেত পােরন। েপজিট েসভ করার পর সাiেটর bাuজ কের েদখুন সাiেটর 
বাi িডফl Category eবং Tag নাম িট পিরবতর্ন হেয় আপনার েদয়া নাম pদশর্ন করেব। 
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৮. বয্বহারকারী েpাফাiল তরী eবং আপেডট!  
oয়াডর্েpস িনেয় ধারাবািহক িটuটিরয়ােল আপনােদর sাগতম। গত পেবর্ আেলাচনা কেরিছলাম 
oয়াডর্েpস ডয্াশেবাডর্ েসিটংসমূহ িনেয়। আজেকর আেলাচনার িবষয় oয়াডর্েpস বয্বহারকারী েpাফাiল 
তরী eবং আপেডট িনেয়। মােন, আপিন oয়াডর্েpস inটল করার পর পরi বয্বহারকারী িহেসেব 
aব i আপনার েpাফাiল eর েয সmাদনাgেলা কের িনেত হেব েসgেলা িনেয় িচt িভিtক িবsািরত 
আেলাচনা। িনেচর oয়াডর্েpেসর বয্বহারকারী(Users) েpাফাiল েসকশেনর ছিবিট েদখনু... 

 

েতা চলুন মূল আেলাচনায় চেল যাi... 

১. All Users: 

 

uপেরর iেমেজর েপজিটর মেতা oয়াডর্েpস সাiেট আপনার সব িনবিnত বয্বহারকারীেক ei All 
Users েপেজ েদখেত পারেবন তােদর iuজার আiিড, নাম, iেমiল, ভূিমকা eবং েপাs সংখয্াসহ। 
oয়াডর্েpস সাiেট বয্বহারকারীর ভূিমকা কেয়ক ধরেনর হয়। egেলা িনেয় িনেচ আেলাচনা করেবা। 

২. Add New: 
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uপেরর iেমজিট oয়াডর্েpস সাiেটর বয্বহারকারী িনবিnন করার েপজ। আপিন চাiেল যত খুিশ 
বয্বহারকারী ei েপজ েথেক তরী কের িনেত পােরন। বয্বহারকারী তরী করেতঃ 
Username(aব i), E-mail(aব i), First Name , Last Name, Website(বয্বহারকারী তরীর 
সময় নাম eবং oেয়বসাiট েদয়া বাধয্তামূলক নয়), পাসoয়াডর্(diবার বাধয্তামূলক িদেত হেব) িলেখ 
িদন। 

eবার Send Password? eর পােশর েচক বেk aব i িটক মাকর্ িদেবন। eখােন িটক মাকর্ িদেল 
আপনার নতুন বয্বহারকারীর iেমiেল iuজার নাম, পাসoয়াডর্ eবং লিগন iuআরeল(িঠকানা) চেল 
যােব sয়ংিkয়ভােব। 

Role eর পােশর Dপডাuন িসেলকশন েথেক আপিন সদয্ েরিজsার হoয়া বয্বহারকারীেক েকান 
ভুিমকায় রাখেত চান তা িনধর্ারন কের িদেত হেব। 

Administrator মােন সাiেটর pশাসক। িতিন সাiেট িনেজর িলখা সরাসির pকাশ করা েথেক r 
কের সকল েসকশেন হsেkপ করেত পােরন। আপিন eকাi বা আপনার পছেnর কাuেক ei ভুিমকায় 
রাখেত পােরন। সবাiেক ei ভুিমকায় পালেনর pেয়াজন পের না, eবং েকান সাiেটর eডিমিনেsTটর 
সবাi হয় না। 

Editor মােন সmাদক। িতিন সাiেটর সকল েপাs eবং মnবয্ েসকশেন হsেkপ করেত পােরন। 
িনেজর িলখা সরাসির pকাশ করেত পারেবন। সবাiেক ei ভুিমকায় পালেনর pেয়াজন পের না। আপিন 
eকাi বা আপনার পছেnর eকািধক কাuেক ei ভূিমকায় রাখেত পােরন। 
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Author িনধর্াররন কের িদেল িনবিnত বয্বহারকারী oয়াডর্েpস সাiেটর েপাsgেলােত মnবয্ করেত 
পারেব eবং তার িনেজর িলখা েপাsgেলা সরাসির pকাশ কের িদেত পারেবন। 

Contributor িনধর্ারন কের িদেল িনবিnত বয্বহারকারী oয়াডর্েpস সাiেটর েপাsgেলােত মnবয্ 
করেত পারেবন িকnt তার িনেজর িলখা েপাsgেলা সরাসির pকাশ করেত পারেবন না eবং েপাsgেলা 
ধুমাt Dাফট িহেসেব সাবিমট কের িদেত পারেব। 

Administrator িহেসেব েসi েপাsেক িরিভu কের পাবিলশ কের িদেত পারেবন। 

Subscriber: িনধর্াররন কের িদেল িনবিnত বয্বহারকারী ধুমাt oয়াডর্েpস সাiেটর েপাsgেলােত 
মnবয্ করেত পারেব। 

সব িকছু িঠক থাকেল eবার Add New User িkক কrন। 

েদখুন সােথ সােথ িনেচর মেতা েপজ েদখােব... 

 

৩. Your Profile: আপিন ei েপজ েথেক আপনার বয্বহারকারী েpাফাiল eর তথয্ পিরবতর্ন করেত 
পারেবন। 
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Personal Options: ei েসকশনিট বাi িডফl রাখাটাi ভাল। তাi eিট িনেয় েবিশ িকছু বললাম না। 

Name: 

> Username েরিজেsTশেনর সময় যা িদেয়েছন েসটাi থাকেব। eিট পিরবতর্ন করেত পারেবন না। 

> First Name, Last Name, Nick Name িদন। eরপর Display name publicly as: e আপিন 
First Name, Last Name, Nick Name e যা িদেবন েসটা anযায়ী pদশর্ন করেব। আপিন Display 
name publicly as eর পােশর Dপডাuন েথেক িনবর্াচন কের িনেবন িকভােব আপনার নাম পাবিলকিল 
pকাশ হেব। 
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> Contact Info: eখােন আপনার iেমiল (aব i িদেত হেব), oেয়বসাiট িঠকানা, েমেস ার আiিড 
িদেত পােরন। 

About Yourself: 

> Biographical info: আপনার সmেকর্ সংিkp বণর্না িলখেত পােরন। eটা িলখা বাধয্তামূলক না। > 
New Password: যিদ পাসoয়াডর্ পিরবতর্ন করেত চান তেব New Password পােশর dিট ঘের নতুন 
পাসoয়াডর্ িলেখ িদন। 

সব িকছু িঠক থাকেল eবার Update Profile িkক কrন। 

বয্বহারকারী eর ভূিমকা aিতব grttপূনর্ আপনার সাiেটর জn। আপিন যিদ েকান কিমuিনিট সাiট 
চালােনার i া িনেয় সাiট ত কের থােকন তেব বয্বহারকারী eর সাধারন ভূিমকা Author রাখেত 
পােরন। eেত কের েযেকu আপনার bেগ/সাiেট িনবnন কের িলখা r কের িদেত পারেব। তেব 
pিত ািনক/বয্বসািয়ক সাiট/bগ হেল আপিন যিদ িকছু েরিsTকেটড কের রােখন চান েয আপনার 
anেমাদন করা বয্বহারকািররাi েকবল আপনার সাiেট িলখা pকােশর aিধকার পােব েসেkেt 
Subscriber ভূিমকার রাখেত পােরন। েকu িলখেত চাiেল বা আপিন িলখার anমিত িদেল তার 
েpাফাiলেক ধু মাt Author/Contributor িহেসেব আপেডট কের িদেলi হেব। 
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৯. েপা  তির eবং আপেডট!  
oয়াডর্েpস িনেয় ধারাবািহক িটuেটািরয়ােল আপনােদর sাগতম। গত পেবর্ আেলাচনা কেরিছলাম 
oয়াডর্েpেসর সাiেট কয্াটাগরী তরী করার পdিত িনেয়। আজেকর আেলাচনার িবষয় oয়াডর্েpস সাiেট 
েপা  িলখার িনয়ম িনেয়। aথর্াৎ, আপিন oয়াডর্েpস সাiেট িলখা পাবিলশ/pকাশ করেবন িকভােব 
েসgেলা িনেয় িচt িভিtক িবsািরত আেলাচনা। িনেচর oয়াডর্েpেসর Posts(েপাs)েসকশেনর ছিবিট 
েদখুন... 

 

মূল আেলাচনায় যাoয়ার পূেবর্ েজেন েনয়া ভাল... 

েপা  িক? 

েপা  হে  েযেকান িলখা যা আপিন েকান িনিদর্  িবষেয়র সmেকর্ িলেখ oেয়বসাiেটর মাধয্েম pকাশ 
কেরন। pথেমi বেলিছ েযেকােনা িবষয়ঃ েসটা হেত পাের আপনার িনেজর বা aেnর সmেকর্। েসটা েয 
ধু মাt েটkট িভিtক হেব eমনটা না, েপা  হেত পাের িলখা eবং ছিবর সমnেয়, হেত পাের িলখা eবং 

িভিডo eর সমnেয়। eবার আলাদা ভােব িলখা, ছিব, িভিডo িদেয়o হেত পাের। েযমন আিম ei 
িলখািট eবং িচেtর মাধয্েম জানাি  েয eটােক েপা  বেল। আশা কির বুঝেত েপেরেছন। :-) 

েতা চলুন মূল আেলাচনায় চেল যাi... 

oয়াডর্েpস bিগং pাটফেমর্ েপা  pকাশ করা েতমন কিঠন িকছু না। তেব নবাগত িহেসেব আপনার কােছ 
কিঠন লাগেব eটাi sাভািবক। oয়াডর্েpস সাiেট েপা  িলখেত িনেচর কেয়কিট ধাপ মেনােযাগ িদেয় 
anসরন কrন... 

১. ডয্াশেবােডর্র Posts েসকশন েথেক Add New –েত িkক কrন। িনেচর iেমজিটর মেতা েদখুন... 
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২. Add New –েত িkক করার পর িনেচর মেতা েপজ পােবন। eিটi oয়াডর্েpস েপািsং পয্ােনল... 

 

iেমজিট লk কrন। TITLE GOES HERE- ei eiখােন আপনােক আপনার েপােsর 
টাiেটল/িশেরানাম aব i িদেত হেব। KICTCHEN SINK- eিট আপনার েপােsর ফরময্ািটং টুলস। 
আপিন eখােন েথেক আপনার েপােsর যাবতীয় সাজসjার কাজ করেত পারেবন। POST BODY- 
eিট আপনার েপােsর মূল েসকশন। eiখােন আপিন আপনার েপা  িলখেবন। েসটা হেত পাের সরাসির 
ei uiে ডােতi টাiপ কের aথবা েযেকােনা oয়াডর্ pেসিসং েpাgােম িলেখ eখােন কিপ-েপs 
করেবন। কিপ-েপs eর সময় aব i েপা  িভu HTML -েত েপs করেবন। েকমন HTML িভu-েত 
েপs করেবন তা িনেচ আেলাচনা করেবা। 
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৩. KICTCHEN SINK eর সmেকর্ আরo eকটু ধারনা েদi। বাi িডফl KICTCHEN SINK eর 
টুলসgেলা eকিট লাiেন েদখা যায়। িকnt আসেলi KICTCHEN SINK eর টুলসgেলা di লাiেনর 
সাজােনা। িনেচর iেমজিট েদখুন... eখােন AFTER eবং BEFORE dিট iেমজ লk কrন। িচেt 
Show/Hide Kitchen Sink (Atl+Shift+Z) eর বাটেনর িkক করার পর BEFORE e 
KICTCHEN SINK eর িdতীয় লাiনিট pদশর্ন কেরেছ। :D 

<>  

বাi িডফl KICTCHEN SINK eর িdতীয়/p লাiনিট হাiড করা থাকার কারেন নতুনেদর মেধয্ 
aেনেকi িবপােক পের eবং মেন কের আসেলi oয়াডর্েpস inটল করেত েকান ভুল হেয়েছ িকনা। 
বুঝেলন েতা বয্াপারিট িক? :-) 

৪. eবার আsন েপা  িলিখ... 
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uপেরর iেমজিট েদখুন আিম eমeস oয়ােডর্ িলখািট টাiপ কের oয়াডর্েpস POST BODY -েত 
HTML িভuেত েপs কেরিছ। eবার েদখুন েকন আপিন HTML - েত িলখেবন... আপিন যখিন 
েকানখােন oয়াডর্ pেসিসং eর কাজ করেবন। েসখােন বাi িডফl eকিট ফরেমিটং থােক েসi 
েpাgােমর ভাষা anযায়ী। eখন আপিন েসখােন েথেক কিপ কের eেন সরাসির যখিন oয়াডর্েpেসর 
VISUAL মুেড েপs করেবন েসখােন ঐ েpাgােমর ফরময্ািটংgেলা সয়ংিkয়ভােব eখােন চেল 
আসেব। eেত আপিন আপনার েপািsং পয্ােনেল িলখােক আপনার i া মেতা সািজেয় িনেত পারেবন না 
eছাড়া আনoয়াে টড আরo সমsা হেত পাের। তাi, েটkট gেলা aব i HTML মুেড েপা  
করেবন। 

eবার আsন ফরময্ািটং eর কােজ... 

uপেরর iেমজিটেত েদখুন... আিম eকিট েpiন েটkট eর সােথ হাiপারিল  যুk করিছ যিদo eিট 
eকিট oেয়বসাiেটর িঠকানা। আপিন যা িলখার হাiপারিল  যুk করেত চান েসটা িচেt েদখানর মেতা 
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কের িনবর্াচন কrন। তারপর িচেtর uপেরর aংেশর েদখােনা Insert/edit link(Alt+Shift+A) বাটেন 
িkক কrন। eবার েদখুন িনেচর মেতা eকিট পপ-আপ িল  বk আসেব... 

 

URL eর পােশর বেk uপেরর িচেt েয েটkট িনবর্াচন কেরেছন তার জn িরলােভ ট িল  িদন। 
িল িটেক যিদ আলাদা েপেজ oেপন করেত চান তেব Open in a new window tab eর বাম পােশর 
বেk েচক মাকর্ কrন। eবার ডান িদক েথেক িনেচর Add Link বাটেন িkক কrন। 

িনেচর িচেt েদখুন আপনার িল িট েটkট eর সােথ যুk হেয় েগেছ... 
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eবার আsন েপােsর মােঝ ছিব/iেমজ যুk কির... 

িনেচর িচেt েদখােনা KICTCHEN SINK টুলস gেলার uপের েথেক Add Media আiকেন িkক 
কrন... 
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iেমজ যুk করার জn eকিট পপ-আপ বk আসেব িনেচ েদখুন... 
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eখােন আপিন ৩ ভােব iেমজ যুk করেত পারেবন আপনার েপােsর সােথ... 

আপনার হাডর্িডs েথেক যুk করেত চাiেল ধু পপ-আপ বk িট আশার পর uপেরর িচেt েদখােনা 
Select Files e িkক কrন... িনেচর মেতা File Upload uiে ডা আসেব। আপনার িলখার সােথ 
sস ত iেমজ ফাiলিট িনবর্াচন কের Open e িkক কrন... 
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কেয়ক েসেকে ডর মেধয্ ফাiলিট আপেলাড হেয় িনেচর মেতা skীন pদশর্ন করেব... 
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আপিন চাiেল eখােন েথেক iেমজিটর জn সব রকম েসিটংs  কের িনেত পােরন। তেব আিম eখােন 
িবsািরত আেলাচনায় যাি  না কারণ eিট eকিট িবিগনার েপা । পরবিতর্েত eটা িনেত আেলাচনা 
করেবা। আপিন ধু eখােন Insert Into Post িkক কrন। 

আপনার েপােs iেমজ যুk করার কাজ েশষ। 

eবার আsন েপািsেত কয্াটাগির eবং টয্াগ েসট কির... 

oয়াডর্েpস েপা  বিডর ডান পােশi Category পয্ােনল আেছ। িনেচর মেতা েদখুন... িলখািট আপিন েয 
কয্াটয্াগিরর আoতায় েদখেত চান েসi কয্াটাগিরেত েচক কrন। তেব hাঁ, কয্াটাগির aব i িলখার 
সােথ sস ত হেত হেব। eবার টয্াগ িলখুন। কয্াটাগিরর িঠক িনেচi টয্াগ eর aবsান। আপনার িলখািট 
েয িবষেয়র uপের িলখা েসi ধরেনর সবর্িনm ৩িট টয্াগ িলখুন, তারপর Add e িkক কrন। িনেচর eর 
মেতা... 
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সব িকছু েদখােনা িনয়ম মেতা করেল আপনার আপনার িলখািট eখন pকােশর জn pstত... 
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৫. eবার েপাsi পাবিলশ করার পালা... েপা  বিড’র িঠক ডান িদেক েদখুন Publish েসকশন আেছ... 
েপাsi সরাসির পাবিলশ করেত চাiেল Publish e িkক কrন। পাবিলশ eর আেগ পূবর্ rপ েদখেত 
চাiেল Preview িkক কrন। আর েপােs সংরkন কের রাখেত চাiেল Save Draft e িkক কrন। 
আিম েযেহতু pকাশ করেত চাiিছ তাi Publish e িkক করিছ... 
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৬. েপাsi pকাশ(Published) হবার পের আপনার েপােsর টাiেটেলর uপের িনেচর মেতা বাতর্া 
েদখােব... eবং আপনার েপাsিটর বতর্মান sয্াটাস o pকােশর সময় েদখােব Publish েসকশেনর 
িনেচর মেতা... 

 

বয্াস! েপা  িলখা eবং পাবিলশ করা েশষ। 

৭. eবার আপিন যিদ মেন কেরন আপনার িলখা বা আপনার সাiেটর সব িলখাgেলা েদখেবন। তাহেল 
ধু মাt ডয্াশেবােডর্র Posts েসকশন েথেক All Posts e িkক কrন... 
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oয়াডর্েpস েপািsং পয্ােনল িটuেটািরয়াল eখােনi েশষ! েদখা হেব সামেনর েপািsং e! :-) 
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১০. েপজ তরী eবং আপেডট করা!  
oয়াডর্েpস িনেয় ধারাবািহক িটuেটািরয়ােল আপনােদর sাগতম। গত পেবর্ আেলাচনা কেরিছলাম 
oয়াডর্েpেসর সাiেট েপা  তরী eবং েসটােক পাবিলশ/pকাশ করার পdিত িনেয়। আজেকর 
আেলাচনার িবষয় oয়াডর্েpস সাiেট েপজ তরী করার িনয়ম িনেয়। মােন, আপিন oয়াডর্েpস সাiেট 
েপজ পাবিলশ/pকাশ করেবন িকভােব েসgেলা িনেয় িচt িভিtক িবsািরত আেলাচনা। িনেচর 
oয়াডর্েpেসর Page (পাতা) েসকশেনর ছিবিট েদখনু... 

 

মূল আেলাচনায় যাবার পূেবর্ েজেন েনয়া ভাল... 

েপজ িক? 

anাn সাiেটর মেতা oয়াডর্েpস সাiেটo েপজ থােক। তেব েপজ আপনার সাiেটর সmুখভােগ 
েদখােবন িকনা eটা সmণর্ আপানার iচছার uপের িনভর্র কের। যােহাক, oয়াডর্েpেস েপজ eবং েপা  
ei dিট িজিনসেক নতুনরা eকi েভেব gিলেয় েফলেত পােরন। কারণ, েপজ eবং েপা  িলখার িনয়ম 
hবh eকi। িকnt, pকাশ হবার ধরনটা আলাদা। েপা  pকাশ করেল তা সরাসির চেল যায় েহােম েপেজর 
সবর্েশষ িলখা িহেসেব আর েপজ িলেখ pকাশ করেল তা আপনার সাiেটর থীম েসিটংস anযায়ী েমnয্ বা 
েপেজর sােন pদশর্ন কের বাi িডফl। আশা কির েপজ o েপােsর পাথর্কয্ বুঝেত েপেরেছন। :-) 

েতা চলুন মূল আেলাচনায় চেল যাi... 

oয়াডর্েpস bিগং pাটফেমর্ েপজ pকাশ করা েতমন কিঠন িকছু না। যিদ আপিন আমার িলখার েপা  
িলখার পdিত িনেয় িটuেটািরয়ালিট পেড় থােকন তেব আপনার জn eিত আরo সহজ হেব। তেব 
নবাগত িহেসেব আপনার কােছ কিঠন লাগেব eটাi sাভািবক। oয়াডর্েpস সাiেট েপজ িলেখ pকাশ 
করেত িনেচর কেয়কিট ধাপ মনেযাগ িদেয় anসরন কrন... 

১. ডয্াশেবােডর্র Pages েসকশন েথেক Add New –েত িkক কrন। িনেচর iেমজিটর মেতা েদখুন... 

 

২. Add New –েত িkক করার পর িনেচর মেতা েপজ পােবন। eিটi oয়াডর্েpস েপজ পয্ােনল। 



66 
oয়াডর্েpস িটuেটািরয়াল  -  েলখকঃ আিরফুল iসলাম শাoন                             
Sponsor: TutoHost.com 

 

iেমজিট লk কrন। eiখােন আপিন আপনার েপেজর জn েয তথয্ িদেত চান েসgেলা িলখেবন। েসটা 
হেত পাের সরাসির ei uiে ডােতi টাiপ কের aথবা েযেকােনা oয়াডর্ pেসিসং েpাgােম িলেখ eখােন 
কিপ-েপs করেবন। কিপ-েপs eর সময় aব i েপা  িভu HTML -েত েপs করেবন। েকমন 
HTML িভu-েত েপs করেবন তা িনেয় oয়াডর্েpস সাiেট েপা  িলখেবন েযভােব! িশেরানােমর 
িটuেটািরয়ােলর আেলাচনা করা হেয়েছ। 

৩. oয়াডর্েpস সাiেট েপা  িলখেবন েযভােব! িশেরানােমর িটuেটািরয়ােলর েদখােনা পdিত anযায়ী 
েপেজর জn pেয়াজনীয় িলখা o iেমজgেলা sাপন কের িনলাম। আিম eখােন িলখাgেলা েদখােনার 
জn টয্ােmারারী িহেসেব sাপন কেরিছ। তেব আপনারা আপনােদর সাiেটর জn েয েপেজ েযমন 
iনেফা দরকার েসgেলা িঠকভােব িলখেবন। েযমনঃ About Us, Contact Us eবং Feedback 
iতয্ািদ। 

eবার সব িকছু িঠক থাকেল িচেtর ডান পােশ েদখােনা Publish বাটেন িkক কrন। িনেচর িচেt 
েদখুন... 
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৪. Publish বাটেন িkক করার পের আপিন িনেচর মেতা েদখেত পারেবন। eর aথর্ হলঃ আপনার 
েপজিট pকাশ হেয়েছ eবং আপিন চাiেল েসিট eখন Update করেত পারেবন। 

 

৪. eবার আপিন যিদ আপনার সাiেটর সব েপজ েদখেত চান তেব Pages েসকশন েথেক All Pages e 
িkক কrন। 
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িবভাগ তরী eবং পিরচালনা!  
oয়াডর্েpস িনেয় ধারাবািহক িটuেটািরয়ােল আপনােদর আবােরা sাগতম। গত পেবর্ আেলাচনা 
কেরিছলাম oয়াডর্েpস বয্বহারকারী েpাফাiল তরী eবং আপেডট িনেয়। আজেকর আেলাচনার িবষয় 
oয়াডর্েpস সাiেট কয্াটাগরী তরী করার িনয়ম িনেয়। মােন, আপিন oয়াডর্েpস সাiেট িলখা 
পাবিলশ/pকাশ করার সময় িলখািট aব i েকান িনিদর্  িবভােগ রাখেবন। েসজn িকভােব িবভাগ 
(Category) তরী করেবন েসi পdিতgেলা িনেয় িচtিভিtক িবsািরত আেলাচনা করেবা। িনেচর 
oয়াডর্েpেসর িবভাগ (Category) েসকশেনর ছিবিট েদখুন... 

 

মূল আেলাচনায় যাবার পূেবর্ েজেন েনয়া ভাল... 

Category eর জn oয়াডর্েpেস আলাদাভােব সতnt েকান েসকশন নাi। Post (েপাs) েসকশেনর সােথ 
Category- েক কিmেনশন কের েদয়া হেয়েছ। তাi, Category েক আলাদাভােব an েকাথায় পাoয়া 
যােব না। 

চলুন eবার Category তরী কির... 

১. আপনার Dashboard e লিগন কেরন Posts েসকশন েথেক Categories িkক কrন। িনেচর মেতা 
Category েপজ পােবন... 
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বাi িডফl oয়াডর্েpেস Uncategorized নােম eকিট Category পােবন। আপিন চাiেল ei 
কয্াটাগিরেক িরেনম কের নতুন নাম িদেত পােরন aথবা নতুন কয্াটাগির তরী কের িনেত পােরন। চলুন 
আমার নতুন কয্াটাগির তরী কির... 

২. Category েপেজর বাম পােশর েথেক Add New Category eর িনেচ লk কrন... Name – eখােন 
আপিন েয নােম কয্াটাগির করেত চাiেছন েসi নামিট iংেরিজেত িলখুন... আিম িলখলাম “Blogging”। 

eবার Slug, Slug হে  আপনার কয্াটাগির eর iuআরeল মােন িঠকানা। আপিন আপনার সাiেটর 
েথেক সরাসির কয্াটাগির bাuজ করেত ei sাগ (Slug) িট পােবন। েযমনঃ আিম আমার কয্াটাগিরর 
নােমর সােথ িমল েরেখ sাগ নাম িদেয়িছ “blogging”। eটা aব i করনীয়। eকিট iuজার ে ডিল 
sাগ iuআরeল আপনার সাiেটর জn aেনক ভাল েরপুেটশন িনেয় আেস। মেন রাখেবন, sাগName –
e সবসময় েছাট হােতর akর(a, b, c eভােব), সংখয্া(1, 2, 3 eভােব) eবং হাiেপন (-) বয্বহার 
করেত পারেবন। 

 

oেক, কয্টাগির eবং sাগ নাম েদoয়ার পর িনেচর Add New Category –েত িkক কrন... েদখুন 
িনেচর মেতা কয্াটাগির আপনার সাiেটর যুk হেয়েছ... িনেচর েপেজ লাল মািকর্ং কের িদেয় কয্াটাগির 
eর নাম eবং sাগ নামিট েখয়াল কrন। :-) 
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৩. কয্াটাগির তরী হল eবার আsন পয্াের ট কয্াটাগির তরী কির। তার আেগ েজেন েনi “পয্াের ট 
কয্াটাগির” িক? 

পয্াের ট কয্াটাগির হল eকিট মূল কয্াটাগির যার আoতায় আরo aেনক gেলা সাব-কয্াটাগির থােক বা 
থাকেত পাের। ধrন, আপিন চাiেছন আপনার সাiেট Blogging নােম eকিট কয্াটাগির থাকেব eবং 
েসi কয্াটাগিরিটেত WordPress Blogging, BlogSpot Blogging, Joomla Blogging eবং সাব-
কয্াটাগির রাখেবন। তাহেল Blogging পয্াের ট কয্াটাগিরর আ ডাের WordPress Blogging, 
BlogSpot Blogging, Joomla Blogging হেব সাব-কয্াটাগির। চলুন িকভােব করেবন েদেখ িনi... 

আেগর মতi কয্াটাগির Name, sাগ Name িদন Add New Category েথেক। eবার sােগর িনেচ 
েথেক Parent eর Dপডাuন e িkক কrন। (eখােন বেল রাখার ভাল আপিন েয পয্াের ট কয্াটাগিরর 
আ ডাের সাব-কয্াটাগির তরী করেত চাiেছন েসটা আেগ েথেক তরী থাকেত হেব। েযভােব আপিন 
uপেরর তরী করলাম।) পয্ােরে ট িkক করার পর েয Dপডাuন িলsিট পােবন েসখােন েথেক আপনার 
পয্াের ট কয্াটাগির িনধর্ারন কrন। িনেচর iেমজিট লk কrন... 
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কয্টাগির Name, sাগ Name eবং Parent িঠকমত িনধর্ারন কের েদoয়ার পর েপেজর িনেচ Add New 
Category-িkক কrন। 

৪. সব িকছু িঠক থাকেল িনেচর মেতা পয্াের ট কয্াটাগির eবং সাব-কয্াটাগির পােবন লাল মাকর্ কের 
েদখােনা... 

 

oয়াডর্েpস Category পয্ােনল িটuেটািরয়াল eখােনi েশষ! েদখা হেব সামেনর েপািsং e! :-) 
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১২. পাঠক মnবয্ পিরচালনা!  
oয়াডর্েpস িনেয় ধারাবািহক িটuেটািরয়ােল আপনােদর sাগতম। গত পেবর্ আেলাচনা কেরিছলাম 
oয়াডর্েpেসর সাiেট েপজ তরী eবং েসটােক পাবিলশ/pকাশ করার পdিত িনেয়। আজেকর 
আেলাচনার িবষয় oয়াডর্েpস সাiেট পাঠকেদর মnবয্ পিরচালনা করার িনয়ম িনেয়। aথর্াৎ, আপিন 
oয়াডর্েpস সাiেটর pকািশত েপা /িলখা gেলােত েকu মnবয্/pিতিkয়া pকাশ করেল েসgেলােক 
িকভােব পিরচালনা করেবন েসgেলা িনেয় িচtিভিtক িবsািরত আেলাচনা। িনেচর oয়াডর্েpেসর 
Comments (মnবয্) েসকশেনর ছিবিট েদখুন... 

 

মnবয্/পাঠক pিতিkয়া oয়াডর্েpস bেগর/সাiেটর aেনক grpপূণর্ eকিট aংশ। সহজ eবং iuজার 
ে ডিল মnবয্ পয্ােনেলর জn oয়াডর্েpেসর জুিড় েমলা ভার। bিগং pাটফমর্ িহেসেব আপিন oয়াডর্েpস 
eর জনিpয়তা হoয়ার িপছেন মnবয্ পয্ােনেলর aবদান aনsীকাযর্। আপিন bগ/সাiেটর eডিমন 
িহেসেব মnবয্ পিরচালনা করেত পােরন aথবা আপিন আপনার সাiেট Editor িনেয়াগ িদেয়i পিরচালনা 
করােত পােরন। 

চলুন েদিখ িকভােব মnবয্ পিরচালনা করেবন... 

১. oয়াডর্েpেস Comments (মnবয্) েসকশেন িkক করার সােথ সােথi আপিন মnবয্ পয্ােনেলর েপেজ 
চেল আসেবন। িনেচর িচtিট েদখুন... বাi িডফl েসখােন ১িট মnবয্ পােবন েসটাo sয়ংিkয় ভােব কের 
রাখা। aথর্াৎ, আপিন যতবার-i নতুন সাভর্ার oয়াডর্েpস inটল কেরন না েকন। ei sয়ংিkয় মnবয্িট 
পােবন-i। 

 

২. মেন কrন আপনার সাiেট েকu মnবয্ কেরেছন। eবং আপনার সাiেট মnবয্ মেডেরশন চালু আেছ। 
তাহেল েদখুন বয্াপারিট েকমন হয়... 
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ক) যখন মnবয্ মেডেরশন িসেsম চালু থােকঃ ডয্াশেবাডর্ Settings েথেক Discussion তারপর িনেচর 
iেমেজর মেতা মেডেরশন েসিটং e েচক মাকর্ কের িদেত হয় যিদ পাঠক মnবয্ সরাসির pকাশ করেত না 
চান। িনেচর িচtিট লk কrন... 

 

খ) মেডেরশন িসেsম চালু থাকেল পাঠক মnবয্ েযভােব জমা হয় Comments পয্ােলেন। িনেচর iেমজ-
িট েদখুন... 

 

৩. আপিন যিদ মnবয্িট pকাশ করেত i ুক হন তেব েসিটেক epভু কের িদেবন িনেচর মেতা... 

 

৪. মnবয্ epভু করার পর িনেচর মত হেব... 
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৫. ধrন, আপনার সাiেট েকান িলখায় েকu েকu বােজ মnবয্ কেরেছ যা আপিন মুেছ িদেয়েছন aথবা 
ভুেল ভাল মnবয্ মুেছ িদেয়েছন। িনেচর মেতা... 

 

৬. eখন আপিন আপনার মুেছ যাoয়া মnবয্gেলা পােবন Trash e। ভাল মnবয্ বা আপিন চাiেছন eমন 
েকান মnবয্ পুনরায় িফের েপেত Trash েথেক uk মnেবয্ Restore িkক কrন। িনেচর মেতা... 

 

তাহেল আবােরা আপিন আপনার মnবয্ পয্ােনেল uk িরে ারকৃত মnবয্িট েপেয় যােবন। 

িকছু কথাঃ আপিন যিদ েকান কিমuিনিট bগ পিরচালনা কেরন তাহেল মnবয্ মেডেরশন না রাখাটাi 
ভাল। কারণ কিমuিনিট bগ gেলােত pিতিনয়ত মnবয্ আেস পাঠকেদর েথেক। তাi, ধুমাt কিমuিনিট 
bেগর েkেt ei পdিত েতমন ভাল ফলাফল বেয় আনেব না। আপিন যিদ Editor েরেখ pিতিট মnবয্ 
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মডােরশন করায় েনন েসটা eকাn আপনার i ার uপেরর িনভর্র করেব। আর বয্িkগত bেগর েkেt 
েবিশর ভাগ bগাররা মnবয্ মডােরশন রােখন যােত কের েকান বােজ মnেবয্র dারা িবbত হেত না হয়। 
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১৩. িথম o pািগং িক?  
oয়াডর্েpস িনেয় ধারাবািহক িটuেটািরয়ােল আপনােদর sাগতম। গত পেবর্ আেলাচনা কেরিছলাম 
oয়াডর্েpেসর সাiেট পাঠকেদর মnবয্ পিরচালনা করার পdিত িনেয়। আজেকর আেলাচনার িবষয় 
oয়াডর্েpস িথম o pািগং িনেয়। েতা চলুন r করা যাক... 

oয়াডর্েpস িথমঃ pাথিমকভােব oয়াডর্েpস িথমেক ধু মাt সাiেটর বা oেয়bেগর বািহেরর 
rপ/aবয়ব/েচহারা বলা চেল। oয়াডর্েpস সাiেটর েটমেpট পিরবতর্ন করার পেরo eিটেক ধুমাt 
আপনার oেয়bেগর েচহারার পিরবতর্ন িহেসেবi জানেবন। oয়াডর্েpেসর eকিট েটমেpট বয্বহার কের 
আপিন আপনার সাiেটর সব কনেট টেক আপনার i াধীন িনয়ntন করেত পােরন। 

 

eকিট oয়াডর্েpস িথম aেনকgেলা ফাiল বয্বহার কের তরী হয়, েযgেলার সমnয়েয় আপনার সাiেট 
বয্বhত িথমিট gািফকাল েচহারা পায়। েযমনঃ েটmেলেটর জn pেয়াজনীয় iেমজ ফাiল। িথমিটর 
কাঠােমােক ধের রাখেত sাiল সীট(style.css) ফাiল, eবং eiচিটeমeল (.html) eবং 
িপeiচিপ(.php) eর সমnয়েয় ফয্াংশনাল ফাiল। 

eককথায়, iেমজ, sাiল eবং ফয্াংশনাল ফাiেলর সমnয়েয় আপনার oেয়বসাiট/oেয়bগ eর 
কনেট টেক পাঠক বা gাহেকর সামেন দৃি নnন কের uপsাপন করার জn oেয়বসাiট/oেয়bগ eর েয 
aবয়ব তরী করা হয় েসটাi িথম। 

oয়াডর্েpস িসeমeস-িট আপনার েডােমiেন inটল করার পরপরi আপিন বাi িডফl েয িথমিট 
পােবন েসিটর নামঃ Twenty Eleven। oয়াডর্েpেসর আরo িথম েদখেত পােরন oয়াডর্েpস িথম 
িডেরkিরেতঃ http://wordpress.org/extend/themes/ 
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eছাড়া আরo িথম পােবনঃ 

http://wordpressthemesbase.com/  
http://freewordpressthemes.com/  
http://wptemplates.org/  
http://freewpthemes.net/  
http://wpskins.org/  
http://wpcorner.com/  
http://skinpress.com/ 

oয়াডর্েpস সাiেটর জn আপিন ২ ভােব িথম inটল করেত পােরন- ১. সরাসির oয়াডর্েpস ডয্াশেবাডর্ 
(Appearnace>Themes) েথেক eবং ২. eফিটিপ সফটoয়য্ার িদেয় সাভর্াের আপেলাড কের। egেলা 
িনেয় পেরর েপােs িবsািরত আেলাচনা করেবা। 

oয়াডর্েpস pািগংসঃ pািগংস হে  oয়াডর্েpস সাiেটর eমন eকিট টুলস যা িকছু িনিদর্  ফাংশনাল 
কমা ড বয্বহার কের iuজার eর কােজর চািহদা পূরণ কের থােক। আর oয়াডর্েpস eর সফলতার eবং 
জনিpয়তার জn pািগংস eর aবদান সবেচেয় েবিশ। pািগংস িদেয় আপিন চাiেলi আপনার সাiেটর 
পুেরা কাঠােমােকi িনয়ntন কের িনেত পােরন। আপিন চাiেল pািগংস িদেয় আপনার সাiেটর 
িলখা/েপাsgেলােক িনয়ntন করেত পােরন। 

 

eককথায়ঃ আপিন েযমনটা চাiেবন েসi ধরেনর aসংখয্ pািগংস oয়াডর্েpেসর pািগংস িডেরkিরেত 
খঁুেজ পােবনঃ http://wordpress.org/extend/plugins/ । oয়াডর্েpস থীেমর মেতা pািগংসo 
aেনকgেলা ফাiল বয্বহার কের তরী করা হয়, যা uপের আেলাচনা কেরিছ। 

oয়াডর্েpস সাiেটর জn আপিন pািগংসo ২ ভােব inটল করেত পােরন- ১. সরাসির oয়াডর্েpস 
ডয্াশেবাডর্ (Pluging) েথেক eবং ২. eফিটিপ সফটoয়য্ার িদেয় সাভর্াের আপেলাড কের। egেলা িনেয় 
পেরর েপােs িবsািরত আেলাচনা করেবা। 
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১৪. িথম inটল o পিরচালনা!  
oয়াডর্েpস িনেয় ধারাবািহক িটuেটািরয়ােল আপনােদর sাগতম। গত পেবর্ সংেkেপ আেলাচনা 
কেরিছলাম oয়াডর্েpস িথম eবং pািগংস িনেয়। আজেকর আেলাচনার িবষয় oয়াডর্েpস িথম inটল 
eবং পিরচালনা করার পdিত িনেয়। 

মূল আেলাচনা r করার পূেবর্ আবােরা বলিছ oয়াডর্েpস সাiেটর জn আপিন ২ ভােব িথম inটল 
করেত পারেবন- ১. সরাসির oয়াডর্েpস ডয্াশেবাডর্ (Appearnace>Themes) েথেক eবং ২. eফিটিপ 
সফটoয়য্ার িদেয় oয়াডর্েpস pািগংস িডেরkTিরেত আপেলাড কের। 

চলুন inটল করার পdিত িনেয় আেলাচনা r করা যাক... 

১. আপনার oয়াডর্েpস সাiেটর লিগন কের ডয্াশেবােডর্ আsন। েসখােন েথেক Appearance> Themes 
িkক কrন। িনেচর িচt েদখুন... 

 

২. Appearance> Themes িkক করার পর আপিন িনেচর েপজিট পােবন। েসখােন oয়াডর্েpস inটল 
করার পরপরi েয িথম িসেলk করা থােক েসিট pদশর্ন করেব। eবং আরo িক িক িথম Available আেছ 
তাo েদখােব িনেচর মেতা... নতুন িথম inটল করেত Install Themes টয্ােব িkক কrন ... 
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৩. পেরর েপেজ িফlািরং eর মাধয্েম আপিন িবিভn কয্াটাগির eবং কীoয়াডর্ anযায়ী িথম anসnান 
করেত পারেবন। 
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৪. ঐ েপেজ েথেকi Upload e িkক কrন। 

 

৫. eবার bাuজ কrন িথম িনবর্াচেনর জn... 

 

৬. আপনার হাডর্িডেsর েযখােন িথম রেয়েছ েসখােন েথেক থীমিট িনবর্াচন কrন eবং Open িkক 
কrন। 
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৭. eবার থীমিট আপনার সাiেটর িথম িডেরkিরেত inটল করার জn Install Now েত িkক কrন। 

 

৮. িকছুkেনর মেধয্ আপনার আপেলাড করা িথমিট sয়ংিkয়ভােব আনিজপ হেয় সাiেটর িথম 
িডেরkিরেত inটল হেয় যােব। eবার িথমিটেক আপনার সাiেটর জn eিkেভট করার পালা। Activate 
করার আেগ েসi িথমিট আপনার সাiেট েদখেত েকমন হেব েসটা েদখার জn Activate eর পােশর 
Preview েত িkক কrন। েদখা েশেষ Activate e িkক কrন। 
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৯. eবার সাiেটর ডয্াশেবােডর্ আপনার সদয্ inটল করা িথমিট েদখােব। িনেচর মেতা... 

 

েনাটঃ আপিন িথম eিkেভশন eর পর সাiেট bাuজ কের েদখেবন আপনার সাiেট িথম িঠকমেতা 
pদশর্ন করেছ িকনা। আপিন েয িথমিট inটল করেবন েসটা ei িটuেটািরয়ােলর িথেমর সােথ েয 
িমলেতi হেব eমনটা বাধয্তামুলক না। তাi, িথেমর সােথ িমল না খুঁেজ িটuেটািরয়ােলর িবষয়বstর 
সােথ আপনার কােজর িমলgেলা লk কrন। :-) 

চলুন eবার আমােদর সাiেটর সাiডবাের আরo তথয্ pদশর্েনর জn িকছু uiেজট(গয্ােজট) যুk কির... 

১০. ডয্াশেবােডর্র Appearance> Widgets e িkক কrন... 
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১১. Widgets e িkক করার পর িনেচর মেতা েপজ পােবন। েসখােন েথেক আপনার pেয়াজন মেতা 
সাiডবার uiেজটgেলা Dািগং-Dিপং eর মাধয্েম সাiডবার েসকশেন যুk কrন িনেচর মেতা। যুk 
করার সােথ সােথ েসgেলা sয়ংিkয়ভােব েসভ হেয় যােব। 
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১২. আপনার pেয়াজন মেতা সাiডবার uiেজটgেলা Dািগং-Dিপং eর মাধয্েম সাiডবার েসকশেন যুk 
করা হেয় েগেল eবার আপনার সাiেটর iuআরeল bাuজ কrন। সব িঠকঠাক থাকেল আপনার সাiট 
িনেচর মেতা(আপনার িথম anযায়ী) pদশর্ন করেব। 
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১৫. pািগংস inটল o পিরচালনা!  
oয়াডর্েpস িনেয় ধারাবািহক িটuেটািরয়ােল আপনােদর sাগতম। গত ২ পবর্ আেগ সংেkেপ আেলাচনা 
কেরিছলাম oয়াডর্েpস pািগংস িনেয়। আজেকর আেলাচনার িবষয় oয়াডর্েpস pািগংস inটল eবং 
পিরচালনা করার পdিত িনেয়। 

মূল আেলাচনা r করার পূেবর্ আবােরা বলিছ oয়াডর্েpস সাiেটর জn ২ ভােব pািগংস inটল করেত 
পারেবন- ১. সরাসির oয়াডর্েpস ডয্াশেবাডর্ (Pluging) েথেক eবং ২. eফিটিপ সফটoয়য্ার িদেয় 
oয়াডর্েpস pািগংস িডেরkTিরেত আপেলাড কের। 

চলুন inটল করার পdিত িনেয় আেলাচনা r করা যাক... 

১. আপনার oয়াডর্েpস সাiেটর লিগন কের ডয্াশেবােডর্ আsন। Plugings েসকশন েথেক Add New 
িkক কrন। িনেচর িচt েদখুন... 

 

২. Add New িkক করার পর িনেচর pািগংস আপেলােডর েপজিট আসেব... Upload e িkক কrন। 
েনাটঃ আপিন চাiেল eখােন েথেক আপনার সাiেটর জn pািগংস সাচর্ কের েবর কের িনেত পােরন 
টয্াগ anযায়ী। 
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৩. pািগংস আপেলােডর জn Browse (bাuজ) কrন... 

 

৪. Browse (bাuজ) িkক করার পের িনেচর মেতা File Upload বk পােবন। েসখােন েথেক আপনার 
pেয়াজনীয় pািগংিট িসেলk কrন...আিম eখােন mobilepress 1.1.5 নােমর pািগংিট িসেলk কের 
Open করলাম। mobilepress pািগংিট আপনার সাiটেক েমাবাiল েথেক পিরsারভােব েদখার জn 
inটল কের িনেত হয়। কারণ বতর্মান i টারেনট িব  েকান aংেশ িপিছেয় েনi। েমাবাiল েথেকo 
হাজার হাজার িভিজটর িবিভn সাiট িভিজট কের pিতিনয়ত। 
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৫. oেপন হoয়ার পেড় pািগংিট আপনার oয়াডর্েpস িডেরিkTেত inটল করার জn Install Now বাটেন 
িkক কrন... 

 

eখােন eকিট িবষয় েখয়াল কrন... oয়াডর্েpস থীম eবং pািগং inটােলশন পdিত ২/১ জায়গায় ছাড়া 
eকi রকম। :-) 
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৬. inটল েশেষ pািগংিট Activate(eিkেভট) কrন... 

 

৭. pািগংিট eিkেভেটর সােথ সােথ আপনােক All Plugings েপেজ sয়ংিkয়ভােব িনেয় যােব... েসখােন 
েথেক আপিন আপনার সাiেট আরo aনnা েয pািগংসgেলা আেছ েসgেলা েদখেত পারেবন। যােহাক, 
আিম mobilepress নােমর েয pািগংিট inটল কেরিছ েসিট আলাদাভােব কাsমাiজ কের িনেত 
পারেবা ডয্াশেবােডর্র Settings eর িনেচ MobilePress েসিটং েথেক। তেব আপিন যিদ েকািডং e দk 
না হন তেব eখােন হাত িদেত যােবন না। কারন, বাi িডফl েযভােব আেছ েসটা িদেয়i কাজ চালােনা 
সmব। pািগংিট eিkেভট হেল েমাবাiল িদেয় আপনার সাiটিট bাuজ কের েদখুন। 

 

৮. eবার েকান কারেন যিদ আপিন pািগংিট িডeিkেভট(িনিkয়) কের রাখেত চান। েসটা েযেকােনা 
pািগং-i হেত পাের। তাহেল ধু মাt আপনার pািগং eর নােমর িনেচর েথেক Deactivate িkক কrন। 
িনেচর iেমজিট েদখুন... 
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৯. িডeিkেভট(িনিkয়) pািগং eিkেভট(সিkয়) করেত হেল eকi ভােব ধু মাt আপনার pািগং eর 
নােমর িনেচর েথেক Activate িkক কrন। িনেচর iেমজিট েদখনু... 
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