প্রজেক্ট-এর নাম : ফম মতৈররকরণ
প্রজয়ােনীয় উপকরণ : একটি পার্ানাল
স
কম্পিউিার এবং MS access আপ্লিরকশন
ফরম তৈরর :
ডািা ইনপুরির ক্ষেরে বহুল বযবহৃত Screen প্লডজাইন হল Form। ্বগুল Field এর ্মন্বরে বা পছন্দমত Field প্লনরে
একটি একটি করর ক্ষরকডস প্রদশনস এর ক্ষেরে Form অতযন্ত গুরুত্বপূর্ ভূ
স প্লমকা পালন করর। অরনযর ডািারক আড়াল
করার ক্ষেরে ফররমর জুপ্লড় ক্ষনই।

১:- উইোর্ম ব্যব্হার কজর Form তৈররকরণ :
এজনয education ডািারব্টি Open করর Forms িযাব প্ল্রলক্ট কররল Form ততপ্লরর দুটি পদ্ধপ্লত ক্ষদখারব (১) প্লডজাইন প্লভউ।
(২)উইজাডস পদ্ধপ্লত।
অব্জেক্ট ৈারিকা হজৈ Form Object রনর্ারণ
ম
:
এজনয Create এ Click করর Object List ক্ষেরক Form িুল টিপ Select কররত হরব।
ররব্ন হজৈ Create মমনু রনর্ারণ
ম
:
Education ডািারব্ open কররল উপররর প্লদরক একটি ক্ষমনু ক্ষদখরত পাওো যারব। ক্ষযখারন Home, Create,
Database Tools ইতযাপ্লদ অবস্থান কররব। Create বািরন প্লিক করর Create ক্ষমনু প্লনর্ারর্
স করা যাে। Create বািরন
প্লিক Forms করর প্লরবন হরত More Forms িুল প্লনর্ারর্
স করা যাে।

ফরম উইোর্ম র্ায়াি ব্ক্স মেজক মেরব্ি রনর্ারণ
ম
:
Table Selection এর ডাোলগ বক্স ক্ষেরক প্ররোজনীে ক্ষিপ্লবরলর নাম প্ল্রলক্ট করা যারব। এজনয ড্রপ ডাউন আররারত
Click করর Student ক্ষিপ্লবলটি প্ল্রলক্ট কররত হরব। তাহরল Available Fields এর ঘরর Student ক্ষিপ্লবরলর Field
্মূহ(ক্ষযমন- RollNo, RegNo, StudentName, Session, Department ইতযাপ্লদ) ক্ষদখা যারব।

পর্াপ্ত
ম রফল্ড রিস্ট মেজক প্রজয়ােনীয় রফল্ডসস্মূহ রসজিক্ট করণ :
Available Fields ঘর ক্ষেরক পছন্দমরতা প্লফল্ডরক Selected Fields এর ঘরর ট্রান্সফার কররত > ক্ষত কররত হরব।
্বগুরলা প্লফল্ডরক Selected Fields এর ঘরর ট্রান্সফার কররত >> ক্ষত প্লিক কররত হরব। ক্ষকান প্লফল্ডরক Selected
Fields এর ঘর ক্ষেরক Available Fields এর ঘরর ক্ষফরত পাঠারত < ক্ষত প্লিক কররত হরব। ্বগুরলা প্লফল্ডরক Selected
Fields এর ঘর ক্ষেরক Available Fields এর ঘরর পাঠারত << ক্ষত প্লিক কররত হরব। Layout প্লনর্ারর্
স কররত চাইরল
Next বািন Click কররত হরব। পছন্দমরতা Layout ক্ষযমন Columnar প্ল্রলক্ট করর Next বািন Click কররল Style
প্লনর্ারর্
স এর জনয বক্স প্রদপ্লশতস হরব। পছন্দমরতা Style ক্ষযমন Standard প্ল্রলক্ট করর Next বািন Click কররত হরব।

Finish ব্ােন Click এর মার্যজম প্রক্রিয়ার সমারপ্ত ঘোজনা :
What title do you want for your form? এর ঘরর পছন্দমত ফররমর নাম প্ললরখ ্বরশষ
স
বািরন কররত হরব। র্ারপ
দুটি ক্ষরপ্লডও বািন আরছ - (১) Open the form to view or enter information. (২) Modify the form's design.
Modify the form's design অপশনটি প্ল্রলক্ট কররল ফরমটি পুনরাে প্লডজাইন প্লভউ ক্ষমারড ওরপন হরব। প্ররোজরন
ক্ষ্খারন নতু ন প্লফল্ড ্ংরযাজন করা যারব। প্লফল্ড এর ডািা িাইপ পপ্লরবতসন করা যারব।

২:- Form Save করা : "What title do you want for your form?" এর ঘরর পছন্দমত ফররমর নাম ক্ষযমন
Naogaon Polytechnic Institute প্ললরখ Finish বািন Click কররল ফরমটি স্বেংক্রিেভাভারব Education ডািারব্ এ
Save হরব।

Wizard ব্যব্হার কজর Form এ command button স্থাপন :
এজনয Education ডািারব্টি open কররত হরব। Forms িযারব Click কররল Naogaon Polytechnic Institute Form
ক্ষদখা যারব। উক্ত ফরমটি প্ল্রলক্ট করর Design এ Click কররল ফরমটি প্লডজাইন প্লভউ ক্ষমারড ওরপন হরব।

মমনুব্ার মেজক প্রজয়ােনীয় রর্োইন েযাব্ রনর্ারণ
ম
:
Form টি Design ক্ষমারড Open কররল বামপ্লদরক ক্ষকানাে প্ররোজনীে প্লডজাইন Toolbox ক্ষদখা যারব। তা ছাড়া ফররম
নতু ন প্লফল্ডও ্ংরযাজন করা যারব। এজনয Students ক্ষিপ্লবরলর প্ররোজনীে Fields ক্ষযমন RollNo, RegNo,
StudentName ইতযাপ্লদ ক্ষদখা যারব। র্রা যাক ফররম RegNo প্লফল্ডটি ্ংরযাজন কররত চাই। তাহরল Students
ক্ষিপ্লবরলর RegNo প্লফল্ড এ Click করর ক্ষ্টি প্ল্রলক্ট কররত হরব। মাউর্র বাম বািন ক্ষচরপ র্রর ফরম এর প্লনপ্লদসষ্ট স্থারন
drag করর উক্ত প্লফল্ডটি স্থাপন কররল ক্ষ্খারন নতু ন প্লফল্ড ্ংরযাক্রজত হরব। প্ররোজরন ক্ষকান প্লফল্ড মুরছ ক্ষফলা যারব।

রর্োইন ররব্ন মেজক কজরাি উইোর্ম কার্করণ
ম
:
Form টি Design ক্ষমারড ওরপন কররল Design Ribbon এর মরর্য Use control wizards Option টি ক্ষদখা যারব।
্ার্ারর্ত এটি Active অবস্থাে। োরক তরব Active না োকরল একটি প্লিক করর Activ করা যারব। Use control
wizards Active োকরল প্লবপ্লভন্ন কররাল বা িুল্ উইজাডস এর ্াহারযয বযবহার করা যারব।

কযাোগরর ৈারিকা মেজক র্জোপর্ুক্ত কযাোগরর রনর্ারণ
ম
:
Form টি Design ক্ষমারড ওরপন করর িুলবক্স ক্ষেরক Command Button এ প্লিক করর মাউ্ এর বাম বািন ক্ষচরপ র্রর
Drag করর ফরম এর প্লনপ্লদসষ্ট স্থারন একটি বক্স ততপ্লর কররল Command Button Wizard এর ডাোলগ বক্স প্রদপ্লশতস
হরব। Category এর তাপ্ললকাে Record Navigation, Record Operations, Forms Options, Report Options,
Application এবং Miscellaneous. এই ছেটি Options আরছ। Record Navigation প্ল্রলক্ট কররত হরব।

Action এর তাপ্ললকাে Find Next, Find Record, Go To First Record, Go To Last Record, Go To Next Record এবং
Go To Previous Record. এই ছেটি ওপশন আরছ। Go To Next Record প্ল্রলক্ট করর Next বািরন প্লিক কররল text
িাইপ না picture িাইপ Command Button ততপ্লর কররত চাই তা প্লনর্াররর্র
স
জনয প্ররোজনীে বক্স প্রদপ্লশতস হরব।
ক্ষরপ্লডও বািন প্লহর্রব text প্ল্রলক্ট করর বািরনর নাম প্লহর্রব Next িাইপ করর Go To Next 1 প্ল্রলক্ট করর Next
বািরন Click কররল Command Button এর Meaningful নাম প্লনর্ারর্
স এর জনয বক্স প্রদপ্লশতস হরব। পুনরাে Next
প্ললখরত হরব।
Finish Button এ Click কররল মূল ফররম Next নামক একটি বািন ততপ্লর হরব। পরর এর Sizing Handle র্রর ক্ষিরন
ইরেমত ক্ষছাি-বড় করা যাে। একই ভারব Next, Prev, Top, Bottom, Find, Print, Add, Edit ইতযাপ্লদ বািন ততপ্লর করা
যাে।

৩ :- মযানুয়ারি ফরম তৈরর : ফরম দুই ভারব ততপ্লর করা যাে (১) উইজাডস বযবহার করর ফরম ততপ্লর।
(২) মযানুোপ্লল ফরম ততপ্লর।

অব্জেক্ট ৈারিকা হজৈ Form Object এব্ং Create মমনু রনর্ারণ
ম
:
এজনয Microsoft Office Access 2007 ওরপন করর Education ডািারব্টি প্লনর্ারর্
স কররত হরব। ক্ষমনু ক্ষেরক Create
প্লিক করর প্রাপ্ত তাপ্ললকা হরত Form Object প্লনর্ারর্
স করা যাে। এবং Create ক্ষমনু প্লনর্ারর্
স করা যাে।
প্লরবন হরত Form Design িুল প্লনর্ারর্
স এর জনয প্লরবরনর ডানপ্লদরক প্লিক কররত হরব।

মিাজকশন সহ সংররিৈ র্াোজব্স ম ািা :Form টি Design ক্ষমারড Open কররত হরল ডানপ্লদরক ক্ষকানাে Add
Existing িুল টিপ ক্ষদখা যারব। Add Existing িুল টিপ এ প্লিক কররল Select করা যারব।Design ক্ষমারড Open কৃত
ফরম এর ডান ক্ষকানাে Add Existing িুল টিপ প্লিক কররল Field List বক্স প্রদপ্লশতস হরব। এখান ক্ষেরক প্ররোজন মত
ক্ষিপ্লবল ক্ষযমন Student প্লনর্ারর্
স কপ্লর।
প্রজয়ােনীয় রফল্ড এর ৈারিকা মেজক Drag এব্ং Drop পদ্ধরৈজৈ ফরজম রফল্ড স্থাপন এং মসভকরণ :
Design ক্ষমারড ফরম ওরপন হরল ফরম ডান ক্ষকানাে ক্ষিপ্লবরলর নাম্হ প্লফল্ড এর নাম প্রদপ্লশতস হরব। এবার পছন্দমত
প্লফল্ড নারমর উপর মাউ্ পরেন্টার প্লদরে Click করর প্লফল্ডটিরক Drag করর ফরম এর ক্ষয ক্ষকান ফাাঁকা স্থারন স্থাপন
কররল উক্ত প্লফল্ডটি স্থাপ্লপত হরব। একই ভারব ্কল প্লফল্ড ফাাঁকা স্থারন স্থাপন করর ক্ষশরষ Save কররত হরব।Form
view ক্ষমারড ফরমটি প্রদপ্লশতস করার জনয view ক্ষমনু ক্ষেরক Form view এ Click কররত হরব। তাহরল ফররমর
অভযন্তরর ডািাগুরলা প্রদপ্লশতস হরব।
Form view ক্ষমারড প্রদপ্লশতস ফরমরক ক্ষ্ভ কররত save বািরন প্লিক করর নাম প্ললরখ Ok কররত হরব।

৪ :- মযানুয়ারি কমান্ড ব্ােন স্থাপন :
পূরব ততপ্ল
স রকৃত ফরম প্লডজাইন প্লভউ ক্ষমারড ক্ষখালার জনয Education ডািারব্টি ওরপন করর Forms িযারব প্ল্রলক্ট
করর পূরব ততপ্ল
স রকৃত ক্ষকান ফরম প্লনর্ারর্
স করর Design ক্ষমনুরত Click কররত হরব। তাহরল পূরব ততপ্ল
স রকৃত ফরম
প্রদপ্লশতস হরব।

মমনু ব্ার মেজক রর্োইন েযাব্ রনর্ারণ
ম
:
Design View ক্ষমারড ফরমটি ওরপন অবস্থাে ক্ষমনু বার ক্ষেরক Design Tab প্লনর্ারর্
স কররল ফরম এর ক্ষকানাে একটি
Toolbox প্রদপ্লশতস হরব। িুলবক্স ক্ষেরক Command Button িুরল Click করর Design view ক্ষমারড ক্ষখালা ফরমটি ফাাঁকা
জােগাে drag এবং drop পদ্ধপ্লত ক্ষত একটি বক্স ততপ্লর কররত হরব। এবার কমান্ড বািরনর উপর ডাবল প্লিক কররল
ক্ষপাপাটিস প্লশি প্রদপ্লশতস হরব।
কমান্ড ব্ােন এব্ং মরকর্ম এর মজর্য সমন্বয়সার্ন :
Format িযারব Click করর Caption প্লহর্রব বািরনর নাম Next প্ললখরত হরব। Data িযারবClick করর Enabled প্লহর্রব
Yes প্লনর্ারর্
স কররত হরব। Event িযারব Click করর On Click প্লহর্রব প্লনর্ারর্
স কররত হরব। All িযারব Click করর এক
নজরর প্লবপ্লভন্ন িযারব স্থাপ্লপত কমান্ড্মূহ ক্ষদখা যাে। একইভারব ফররম Prev, Top, Bottom, Find, Add Delete ইতযাপ্লদ
বািন স্থাপন করা যাে।
্বরশষ
স
View ক্ষমনুর অর্ীন Form View এ Click করর ফরমটিরক প্লভউ ক্ষমারড রান করর প্লবপ্লভন্ন বািন পরীো করর
ক্ষদখরত হরব। ক্ষযমন Top বািরন Click কররল ক্ষরকরডসর ্বপ্রেরম
স
কররাল যারব Next বািরন Click কররল পররর
ক্ষরকরডস যারব Prev বািরন Click কররল পূরবরস ক্ষরকরডস যারব এবং Bottom বািরন Click কররল ্বরশষ
স
ক্ষরকরডস
উপনীত হরব ইতযাপ্লদ।
মযানুোপ্লল প্লডজাইনকৃত ফরমাটি ক্ষ্ভ কররত চাইরল Save বািরন Click কররল পূরবরস নারম Save হরব।

৫ কমান্ড ব্ােন ব্যব্হার কজর মরকর্ম মযারনপুজিেকরণ :
রনয়মৈারিকভাজব্ র্াোজব্স ম ািা এব্ং পূজব্ তৈররক
ম
ৃ ৈ ফরম ম ািা :
এজনয MS Access ওরপন করর Open বক্স ক্ষেরক Education.mdb ফাইপ্লি প্লনবাচন
স
কররল Security Warning এর বক্স
প্রদপ্লশতস হরব। Open বািন প্লিক কররল ডািারব্টি Open হরব।
পূরবরস ফরম খুলরত Education ডািারব্টি Open করর Forms িযাব প্লনর্ারর্
স কররত হরব। এরপর ক্ষয নারম ফরমটি
ক্ষ্ভ আরছ ক্ষ্টি প্ল্রলক্ট কররত হরব। এবার Open বািন Click কররল ফরমটি form view ক্ষমারড Open হরব।

Add ও Delete ব্ােজনর সাহাজর্য মকান মরকর্ম সংজর্ােন ব্া মুজে মফিা :
Add বািরন Click করর Sakil নারমর একটি নতু ন ক্ষরকডস ক্ষযাগ করা যাক ক্ষদখা যারব, ফররম উক্ত ক্ষরকডসটি
জােগামরতা ক্ষযাগ হরে ক্ষগরছ।
Delete বািন Click করর Hamza নারমর ক্ষকান ক্ষরকডস মুরছ ক্ষফলা যাক। ক্ষদখা যারব ফরম ক্ষেরক উক্ত ক্ষরকডসটি মুরছ
ক্ষগরছ।

মরকর্ম সংজশার্নকরণ :
Edit বািরন Click করর Zaynab নারমর ডািাটি ্ামানয পপ্লরবতসন করা যাক। র্রা যাক তার ক্ষরাল নং এর ১ প্লডক্রজি ভুল
হরেরছ। তাহরল ভুল টি মুরছ ্টঠক টি প্ললরখ প্লদরত হরব। একইভারব উক্ত ক্ষরকরডসর অনযানয প্লফল্ড যপ্লদ ্ংরশার্ন করার
প্ররোজন হে তরব তা ্ংরশার্ন করর ্বরশরষ Save কররত হরব।

