




কান ট ক উটার ািফ
এরআেলাচ িবষয় ?

ক) Animation movie
খ) Music
গ) Document

Poll Question 1



কি উটার ািফ

এই অংেশ মুলত আমরা ফেটাশপ এবং ইলাে টর সফটওয় ার ব বহার করা িশখব।

ফেটাশপ আর ইলাে টর এেডািব সফটওয় ার কা ািন এর দুইিট জনি য় সফটওয় ার
িক কান কােজ ফেটাশপ আর কান কােজ ইলাে টর ব বহার করা হয়।

আসেল যিদ সহজ ভাষায় বলেত হয় তাহেল ক ােমরা ত তালা ছিব বা ান করা ছিব পিরমাজন ও
পিরবতন করেত আমরা মূলত ফেটাশপ ব বহার কের থািক।

অন িদেক, ইলাে টর ব বহার কের আমরা কি উটার এর সাহােয িয়ং কের নতুন কান লােগা, 
পা ার, ব ানার ইত ািদ তির করেত পাির। যমন: াইডিটর িনেচ উ াস এর যই লােগা অথবা
আইিসিট বই এর কভার পজ এ লার িডজাইন ইলাে টর এর সাহােয আমরা কের থািক।



এখােন ধানত কান ট ব ব ত
হেয়েছ?

ক) Powerpoint
খ) Illustrator
গ) Photoshop

Poll Question 2



কান ট Photoshop এর
ব বহার?

ক) ছিব প করা
খ) েজে শন দওয়া
গ) িভিডও এিড টং করা
ঘ) লখার ফ বদলােনা

Poll Question 3



ফেটাশপ

ফেটাশপ ব বহার করার সময় কেয়কিট শ এর সােথ আমরা িবিভ সময় পিরিচত হব। তা স েক একটু
ধারণা িনেয় িনই-

ফার াউ কালার ও ব াক াউ কালার – ফেটাশপ এ আমরা যই উইে া বা পদায় ছিব রেখ এিডট কির
সই পদািট ক যিদ লখার কাগেজর সােথ তুলনা কির তাহেল সই কাগেজ তুিল বা কলম িদেয় দাগ িদেল যই
রঙ ফুেট উঠেব সটাই ফার াউ কালার এবং যিদ ু ইড িদেয় কান অংশ আমরা মুেছ ফলার চ া কির
তাহেল কাগেজ ু ইেডর যই রংিট ফুেট উঠেব সটােক আমরা ব াক াউ কালার বলেত পাির। সাধারণত
লখার কািল কােলা আর ু ইেডর কালার সাদা হেলও ফেটাশেপ যেকােনা কালার ব বহার করা যায় ফার াউ
ও ব াক াউ কালার িহেসেব। সংে েপ কলেমর কািলর রঙ িহেসেব রেয়েছ ফার াউ কালার এবং ইেরসােরর
কালার িহেসেব রেয়েছ ব াক াউ কালার।

টুলব ও প ােলট – ওয়ািকং উইে া এর বাম পােশ যই ল া বে যখােন সকল েয়াজনীয় টুল এক কের
রাখা আেছ তােক টুলব বেল। অন িদেক ডান িদেক িবিভ ধরেনর ছাট ছাট ব রেয়েছ যখান থেক িভ
ধরেনর তথ পাওয়া যায় এবং বিসক সিটংস পিরবতন করা যায় এইসব ছাট ছাট ব ক এক একিট
প ােলট নােম ফেটাশপ এ ডাকা হয়।



িফদািরং

িফদার(Feather) – ফেটাশপ এ িফদার নােম একিট টুল রেয়েছ যা িকভােব ব বহার করেত হয় তা বই এ তুেল ধরা
হেয়েছ এবং আমরা ব বহািরেকও িবষয়িট ল করব। িক কখন িফদার ব বহার করব? বা িফদািরং করেল ছিবর িক
ধরেনর পিরবতন ঘটােনা স ব তা একটু ল কির।

িনেচর দুইিট ছিবর িদেক ল কির –

মূলত একিট ছিবর কান অংশ অন ান অংেশর চেয় ভােব ফুিটেয় তুলেত ওই অংেশ িফদািরং েয়াগ কের
বািক অংশ অন কালার িদেয় িফল কের সু র ভােব উপ াপন করা যায়।



িফদািরং

িফদার ব বহার কের এিডট করা দুইিট ছিব দেখ নওয়া যাক-



ািকং

াক(Stroke) – াক এর সাহােয আমরা আমােদর িসেলকশন ক ফুিটেয় তুলেত পাির।

উদাহরণ িহেসেব িনেচর দুইিট ছিব দেখ নয়া যাক-

বােমর ছিবর চেয় ডােনর ছিবেত BOOM শ িটর া বিশ মাটা দােগ ফুিটেয় তুলা হেয়েছ ােকর সাহােয



লয়ািরং

লয়ার (Layer)– ফেটাশপ এ আমরা যই উইে া বা ক ানভােস কান ছিব রেখ এিডট কির বা কির
সই ক ানভােসর উপর আমরা চাইেল এক বা একািধক নতুন ক ানভাস রেখ নতুন কান এিডিটং বা
িয়ং রাখেত পাির। তােত অন ক ানভােস থাকা ছিবর উপর নতুন এিডিটং বা িয়ং এর ভাব পের না।

ফেল েত কিট আলাদা ভােব এিডট করা যায় এবং ি েন তােদরেক একসােথ একিটর উপর আেরকিট
রাখেল যমন দখােব তমনিট দখেত পাওয়া যায়।



লয়ািরং

যমন এই ছিবিট একই ক ানভােস না এেক ২ িট িভ লয়ার ব বহার কের করেল শপ দুিটর

রঙ এবং অব ান আলাদা কের পিরবতন করা যােব। তােত এিডিটং এবং াইিলং অেনক সহেজ

িনয় ণ করা স ব হেব।

স ূণ ছিব লয়ার - ১ লয়ার - ২



লয়ািরং

এখন চাইেলই আমরা যিদ ২য় লয়াের বৃে র রঙ পিরবতন কির তাহেল সহেজই মুল ছিবেত পিরবতন

িতফিলত হেব।

স ূণ ছিব লয়ার - ১ লয়ার - ২





ফেটাশপ ব বহািরক

ফেটাশপ া াম খালা এবং নতুন ডকুেম তির করা ও ফাইল সভ করা।

ফেটাশপ এর টুলব পিরিচিত।

 িসেলকশন টুল ও মুভ টুল এর ব বহার।

 িসেলকশন রঙ, িফদার, াক করা।

 লয়ার এর সাহােয অবেজ তির ও ট ট লয়ার এর ব বহার।

 লয়ার এর িডিলশন।

ছিব প করা।

ছিবর াইটেনস ও ক া পিরবতন করা।




