িপিডএফ ফাইল িক? জােনন িক ?
িপিডএফ ফাইল িক? িপিডএফ রীড, এিডট,
িসিকউিরিট,
পাসওয়ার্ড
ক্র্যাক;
সবিকছু!
িপিডএফ
েকন
এখেনা
গুরুত্বপূর্ণ?
িপিডএফ ফাইল—সর্বপ্রথম অ্যােডািব দ্বারা উন্নিত করা হেয়িছেলা,
তারা সর্বপ্রথম ডট িপিডএফ এক্সেটনশেনর ডকুেমন্ট ফাইল সামেন িনেয়
আেস, েযটার সম্পূর্ণ অর্থ হচ্েছ, েপার্েটবল ডকুেমন্ট ফরম্যাট
ফাইল। িপিডএফ সত্িযই এক শক্িতশালী ডকুেমন্ট ফাইল ফরম্যাট, েযটা
শুধু েটক্সট আর ইেমজ নয় বরং ইন্টােরক্িটভ বাটন, হাইপারিলঙ্ক,
এম্েবড করা ফন্ট, িভিডও, এবং আেরা অেনক িকছু ধারণ করেত পাের।
আপিন হয়েতা প্রায়ই প্েরাডাক্ট ডকুেমন্ট, জব েলটার, ই-বুক,
স্ক্যান করা ডকুেমন্ট, এবং আেরা আলাদা ডকুেমন্ট গুেলােক িপিডএফ
ফরম্যােট থাকেত েদেখন। েকেনানা িপিডএফ বহুল জনপ্িরয় একিট
ডকুেমন্ট আর আজও এর িবস্তর ব্যবহার রেয়েছ।

িপিডএফ

িপিডএফ বর্তমােন অফলাইন এবং অনলাইন দুই স্থােনই ব্যাপক জনপ্িরয়।
যখন এই ফাইল এক্সেটনশনিট প্রথম উদ্ভািবত হয়, ১৯৯০ সােল, তখন
ইন্টারেনট েকবল িশশু পর্যােয় িছল। েস সময় িবেশষ কের অফলাইেন এই
ফাইল ফরম্যাট অত্যািধক ব্যবহৃত হেতা। অফলাইন ডকুেমন্ট প্িরন্িটং,
িটউনার, বা েডক্সটপ েথেক েযেকােনা ডকুেমন্ট প্িরন্িটং এর
ক্েষত্ের িপিডএফ ব্যবহৃত হেতা।
তেব আজেকর িদেন িপিডএফ যেতাটা পাওয়ার ফুল সােথ যেতা প্রকােরর
িজিনষ িপিডএফ এ ধারণ করা যায়, শুরুর িদেক িপিডএফ এ এেতািকছু ধারণ
করা েযেতা না। সােথ িপিডএফ এর সােথ সমস্যা িছল, বড় ডকুেমন্ট ফাইল

গুেলা অেনক বড় সাইেজর িছল সােথ অেনক স্েলা িছল, ফাইল গুেলা ওেপন
হেত আর পড়েত িসস্েটেমর বােরাটা েবেজ েযেতা।
কেয়ক বছর পের অ্যােডািব, িপিডএফ ফাইেলর জন্য ফ্রী িপিডএফ িরডার
িরিলজ কের, তারপর েথেক িপিডএফ একিট গুড ডকুেমন্ট ফাইল
স্ট্যান্ডার্ড িহেসেব পিরচিত পায় এবং অেনক প্রিতদ্বন্দ্বী ফাইল
ফরম্যাটেক েপছেন েফেল েদয়। প্রথেমর িদেক িপিডএফ’েক শুধু
অ্যােডািব িনেজই িনয়ন্ত্রন করেব, অর্থাৎ এিট িকভােব কাজ করেব বা
এেত িক িফচার আনা হেব বা এটা িকভােব পড়া হেব, েসটা শুধু মাত্র
অ্যােডািব’র হােত িছল।
িকন্তু পের অ্যােডািব িপিডএফেক ওেপন স্ট্যান্ডার্ড কের েদয়, এর
জন্য আজ শতশত আলাদা িপিডএফ িরডার েদখেত পাওয়া যায়। আজেকর েমজর
ইন্টারেনট ব্রাউজার গুেলা িডফল্টভােব িপিডএফ ডকুেমন্ট রীড করেত
পাের। তাই গুগল ক্েরাম ইন্সটল থাকেল, আর আলাদা িপিডএফ িরডােরর
দরকার েনই আপনার।

িকভােব িপিডএফ ফাইল খুলেবন?

িপিডএফ ফাইল ওেপন করার িচন্তা করেতই অবশ্যই আপনার মাথায় প্রথেম

আেস েযেকােনা িপিডএফ িরডােরর কথা, তাই না? অ্যােডািব’র িনজস্ব
প্েরাডাক্ট, িপিডএফ িরডার অেনকটা দক্ষ প্েরাগ্রাম, িপিডএফ ফাইল
ওেপন করার জন্য। িকন্তু আেরা অেনক িপিডএফ িরডার বর্তমান মার্েকেট
মজুদ রেয়েছ, এেদর মধ্েয অেনেকরই অঝথা িফচাের ভর্িত, েযগুেলা
সত্িযই আপনার কােজ লাগেব না।
আজেকর িদেনর েবিশরভাগ
মাইক্েরাসফট এজ —েকান
ফাইল ওেপন করেত পাের।
করেত েগেল লক্ষ্য কের
যায়।

ওেয়ব ব্রাউজার েযমন- ক্েরাম, ফায়ারফক্স,
প্রকােরর আলাদা এক্সেটনশন ব্যািতত িপিডএফ
আপিন অনলাইন েথেক েকান িপিডএফ ডাউনেলাড
থাকেবন হয়েতা, েসগুেলা সরাসির ওেপনই হেয়

েযেহতু আজেকর ওেয়ব ব্রাউজার গুেলা সরাসির িপিডএফ ফাইল রীড করেত
পাের, তাই এই পেয়ন্েট আিম অ্যােডািব িপিডএফ িরডার ইন্সটল করারও
প্রেয়াজন েবাধ কির না। িকন্তু আপিন যিদ িপিডএফ রীড করা ছাড়াও
আলাদা িফচার গুেলা েপেত চান, েসক্েষত্ের অ্যােডািব িপিডএফ িরডার
বা আলাদা িপিডএফ িরডার সফটওয়্যার গুেলা ইন্সটল করেত পােরন। আিম
েরকেমন্ড করেবা Sumatra PDF িরডার সফটওয়্যার’িট ব্যবহার করেত,
এিট সত্িয ফ্রী আর পাওয়ারফুল!

িকভােব িপিডএফ ফাইল এিডট করেবন?

অ্যােডািব অ্যাক্েরাব্যাট িপিডএফ এিডট করার জন্য সবচাইেত জনপ্িরয়
সফটওয়্যার। িকন্তু আপিন মাইক্েরাসফট ওয়ার্ড ব্যবহার কেরও িপিডএফ
এবং আলাদা এক্সেটনশেনর ডকুেমন্ট ফাইল এিডট করেত পারেবন। তাছাড়া
আেরকিট সফটওয়্যার িপিডএফ এিডটর িহেসেব
িপিডএফ! এটাও ব্যবহার কের েদখেত পােরন।

েবশ

জনপ্িরয়,

ফ্যানটম

শুধু েডক্সটপ সফটওয়্যার িনর্ভর িপিডএফ এিডটর নয়, অেনক অনলাইন
িনর্ভর িপিডএফ এিডটর রেয়েছ, ব্যাস আপনার ফাইলিট অনলাইেন আপেলাড
কের িদন, এর পের এিডট কের আবার কম্িপউটাের ডাউনেলাড কের িনন,
এেতাটাই সহজ! FormSwift’s Free PDF Editor, PDFescape, DocHub,
এবং PDF Buddy ফ্রী অনলাইন এিডটর িহেসেব ব্যবহার করেত পােরন।

েনাটঃ যিদ আপনারা চান, েসক্েষত্ের আিম িপিডএফ ফাইল এিডট করার
িবস্তািরত িটউেটািরয়াল পাবিলশ করেবা, তেব েসটা আমােক িনেচ
িটউেমন্ট এর মাধ্যেম িরেকােয়স্ট করেত হেব।

িকভােব িপিডএফ ফাইল কনভার্ট করেবন?

অেনেক িপিডএফ ফাইলেক আলাদা ডকুেমন্ট ফাইেল কনভার্ট করেত চায়,
যােত তারা েসটােক আলাদা আলাদা ভােব এিডট করেত পাের, এবং কাজ
কিরেয় িনেত পাের েসই িপিডএফ েথেক। িপিডএফ কনভার্ট করা মােন েসই
ফাইলেক শুধু িপিডএফ িরডার নয়, আলাদা সফটওয়্যার প্েরাগ্রাম
ব্যবহার কেরও যােত এিডট করা যায়।

েযমন অেনেক িপিডএফ ফাইলেক মাইক্েরাসফট ওয়ার্ড ডকুেমন্ট ফাইল ডট
িডওিস বা িডওিসএক্স ফরম্যােট কনভার্ট করেত চায়। এেত ফাইলিট শুধু
অিফস
ওয়ার্ড
বা
অ্যােডািব
ফেটাশপ
নয়,
বরং
OpenOffice
এবং LibreOffice দ্বারাও ওেপন করা যােব।
এই প্েরাগ্রাম গুেলার সাহায্েয িপিডএফ’েক ওেপন করার মাধ্যেম
িপিডএফ ফাইলেক আেরা িবস্তািরতভােব এিডট করা যােব। তাই অবশ্যই
ফাইল কনভার্ট করার প্রেয়াজনীয়তা রেয়েছ। যিদ আপিন সরাসির িপিডএফ
ফাইলেকই এিডট করেত চান, েসক্েষত্ের আিম উপের েতা িকছু সিলউসন
িলেখই িদেয়িছ।
শুধু িপিডএফ েথেক আলাদা ফরম্যােট নয়, আলাদা ফরম্যাট ফাইলেকউ
িপিডএফ ফাইেল কনভার্ট করেত পােরন। আপিন েযেকােনা মাইক্েরাসফট
ওয়ার্ড ডকুেমন্ট, ইেমজ, েটক্সট সবিকছুেকই িপিডএফ ফরম্যােট
কনভার্ট করেত পারেবন। িকছু িকছু প্েরাগ্রাম একসােথ সবকাজই কের
িদেত পাের, েযমন আপিন একসােথ িপিডএফ কনভার্ট করেত পারেবন, আলাদা
ফরম্যাট ফাইলেক িপিডএফ বানােত পারেবন, আবার িপিডএফ এিডটও করেত
পারেবন। Calibre —েক আপিন এই ধরেণর প্েরাগ্রােমর উদাহরণ িহেসেব
িনেত পােরন, এিট ইবুক ফরম্যাট েথেক িপিডএফ কনভার্ট করেত পাের
আবার িপিডএফ েথেক ইবুেক কনভার্ট করেত পাের।

িপিডএফ ফাইল িসিকউিরিট
িপিডএফ ফাইেলর সবচাইেত গুরুত্বপূর্ণ িসিকউিরিট িফচার, আপিন এেক
পাসওয়ার্ড প্রেটক্েটড বানােত পারেবন, অর্থাৎ ফাইলিট ওেপন করার
জন্য, এিডট করার জন্য, িটউেমন্ট েযাগ করার জন্য, েপজ েযাগ করার
জন্য পাসওয়ার্ড প্রেয়াজনীয় হেব। এেত আপনার ডকুেমন্ট ফাইলেক
িসিকউর বানােনা যােব।
অেনক সফটওয়্যার প্েরাগ্রাম রেয়েছ, েযগুেলার মাধ্যেম আপিন ফাইলেক
পাসওয়ার্ড প্রেটক্েটড বানােত পারেবন। িপিডএফ প্রেটক্ট ব্যবহার
কের আপিন েযেকােনা িপিডএফ’েক পাসওয়ার্ড প্রেটক্েটড বানােত
পারেবন। যাই েহাক, এখােন আেরকিট সমস্যা রেয়েছ, যিদ আপিন িপিডএফ
ফাইল পাসওয়ার্ড িনেজই ভুেল যান, েসক্েষত্ের আপিন িনেজর ফাইেলর
উপর িনেজই অ্যাক্েসস হািরেয় েফলেত পােরন, আর এটা সত্িযই িবরাট
মাথা ব্যাথায় পিরনত হেত পাের। তাই, দুর্ভাগ্যবসত পাসওয়ার্ড ভুেল
েগেল িপিডএফ ক্র্যাক, িজইউএ িপিডএফ, ফ্রী মাই িপিডএফ (অনলাইন
টুল) —এই টুল গুেলা ব্যবহার কের সহেজই িপিডএফ পাসওয়ার্ড িরকভার

করেত পারেবন!
েনাটঃ যিদ আপনারা চান, েসক্েষত্ের আিম িপিডএফ ফাইল পাসওয়ার্ড
ক্র্যা*ক করার িবস্তািরত িটউেটািরয়াল পাবিলশ করেবা, তেব েসটা
আমােক িনেচ িটউেমন্ট এর মাধ্যেম িরেকােয়স্ট করেত হেব।

েকন এখেনা িপিডএফ গুরুত্বপূর্ণ?

িপিডএফ এখেনা সমান গুরুত্বপূর্ণ এবং ব্যাপক জনপ্িরয়, এর সবচাইেত
বড় কারন হচ্েছ েপার্টািবিলিট। আেরকিট ব্যবহার হচ্েছ, আপিন েকান
িডভাইজ েথেক ফাইলিট েদখেবন েসটা েকান ব্যাপার না, আপিন কম্িপউটার
েথেক েদেখন, েমাবাইল েথেক েদেখন, ট্যাবেলট েথেক েদেখন, সব
জায়গােত সমান এক্সেপিরেয়ন্স এবং সমান দক্ষতা েদখেত পােবন। আপিন
িপিডএফ ফাইেল েকান ফন্ট ব্যবহার কেরেছন, েসটা যিদ আলাদা েকান
কম্িপউটাের ইন্সটল নাও থােক, তারপেরও সমস্যা েনই, েকেনানা ফন্ট
িপিডএফ’এ িনেজ েথেক এমেবড করা থােক, তাই েনা প্রবেলম।
তাছাড়া িচন্তা কের েদখুন ডকুেমন্ট েশয়ািরং এর কথা, আপিন কাউেক
মাইক্েরাসফট ওয়ার্ড ডকুেমন্ট েসন্ড করেলন, অবশ্যই তার কম্িপউটাের
মাইক্েরাসফট ওয়ার্ড বা আলাদা ডকুেমন্ট িভউয়ার সফটওয়্যার ইন্সটল

থাকেত হেব, যিদও গুগল ডকস ব্যবহার কেরও ওয়ার্ড ফাইল অ্যাক্েসস
করা যায়, িকন্তু েসটা অেনেকই জােন না। ব্যাট যিদ কথা বিল িপিডএফ
িনেয়, েসক্েষত্ের েয ওেয়ব ব্রাউজার িদেয় ফাইলিট ডাউনেলাড কেরেছন,
েসখােনই আরােম িভউও করেত পারেবন, েনা আলাদা েটনশন!

েতা আপিন কেতাটা িপিডএফ ফাইেলর ভক্ত বা কেতাবার িপিডএফ ফাইল
ব্যবহার কেরন? নািক ওয়ার্ড ফাইলেক আপিন প্রাইমারী ডকুেমন্ট ফাইল
িহেসেব ব্যবহার কেরন? আমােদর সবিকছু িনেচ িটউেমন্ট কের জািনেয়
িদন। আপনার িপিডএফ ফাইল পাসওয়ার্ড িক আপিন ভুেল েগেছন? িনেচ
িটউেমন্ট কের জানান, অথবা আপিন আলাদা ডকুেমন্ট এক্সেটনশন ফাইল
ব্যবহার করেল, েসটা েকন ব্যবহার কেরন,

