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সহায়ক িনেদিশকা স েক ধারণা 

About the Toolkit  

বতমান সমেয় অ া েয়ড অপাের ং িসে ম (Android Operating System), াটেফান 

(Smartphone) এবং ট াবেলট (tablet)-এর বাজার এক ভােব দখল কের আেছ। িবনামূেল  এবং 

অবােধ া  অ া েয়ড অপাের ং িসে ম সফটওয় ার  (OS) কাঠােমাগতভােব সহেজ 

ব বহারপেযাগী হওয়ায়, এ  াটেফান এবং ট াবেলট তকারকেদর কােছ অিধকতর জনি য়। 

ল  ার (Google Play Store)-এ রি ত অ া েয়ড অপাের ং িসে েমর অসংখ  

উ তমােনর অ াপ (app) - ব বহারকারীেদর ত াশা পূরেণ যেকােনা িকছু মতূ কের তুলেত স ম।  

গত কেয়ক বছের াটেফান এবং ট াবেলেটর বাজার ত সার ঘটায়, এ বাজার  সরকার, িশ , 

িশ াসহ অেনক খােতর দিৃ  আকষণ কেরেছ। মাবাইল িবজেনস (Mobile Business ‘m 

Business’), মাবাইল লািনং (Mobile Learning ‘m learning’) এবং মাবাইল গভনেম  

(Mobile Government ‘m Government’) - এর মেতা িতন  ত বধনশীল  মাবাইল 

িডভাইস (device)-এর মাধ েম িব  বাজাের তথ  এবং সবা দান কের থােক। এ কারেণ 

চািহদািভি ক অ াপ তকরণ ব াপকহাের বিৃ  পেয়েছ, যার ফল িতেত ব বসা-বািণজ  এবং 

াহক সবা দােনর উে েশ  তােদর উপেযাগী চািহদািভি ক মাবাইল অ াি েকশন তিরর জন  

িবপুল অথ িবিনেয়াগ হে ।  

থাগতভােব, অ া েয়ড অ াপ তকরেণর  সফটওয় ার ইি িনয়ার বা া ামারেদর জন  

িবেশষভােব িনধািরত কমে । ত  সে ও, ব বহার উপেযাগী অ ােপর ব াপক চািহদার কারেণ, 

অ াপ তকরেণর েত বতমােন সাধারণ মানুষও িবচরণ করেছ। আর এ  স ব হেয়েছ 

িভজু য়াল া ািমং (Visual Programming)-এর মাধ েম। িভজু য়াল া ািমং (Visual 

programming) এমন এক  ধারণা/ িবষয় যার মাধ েম া ামার নন এমন ব ি ও লিজ কাল 

িবি ং ক (Logical Building Blocks)-এর মাধ েম ব বহার উপেযাগী অ াি েকশন 

(Application) তির করেত পােরন। এটা অেনকটা ভাচুয়াল পােজল িপস (Virtual Puzzle piece)-

এর সাহােয  িজগেসা পােজল (Jigsaw Puzzle) গেড় তালার মেতা কাজ। েত কটা পােজেলর টুকরা 

এক  কােডর ক যার লিজ কাল সম য় (Logical assemble) ঘটেল এক  পূণা  া াম তির 

হয়। িভজু য়াল অ াপ ডভলপেম  াটফম েলার মেধ  বতমােন ম াসাচুেসটস ইনি উট ারা 

তকৃত অ াপ ইনেভনটর AI2 (App Inventor ‘AI2’) াটফম  শীষ ানীয়। এ  েলর 

(Google) কাযকািরতা ব বহার কের, অ া েয়ড অপাের ং িসে েমর (OS) মাধ েম 

চািহদািভি ক অ াপ (app) তকরেণর জন  এক  জারােলা সমাধান দান কেরেছ।  

এই সহায়ক িনেদিশকা , AI2 াটফেম অ া েয়ড অ াপ তকরেণর জন  মৗিলক এবং িকছু 

অ বত  ধারণার সােথ পিরিচত করার িনিমে  তির। হােত-কলেম অনুশীলনী এবং 
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উেটািরয়াল েলা ( সকশন ২ এবং ৩) অনুসরেণর মাধ েম আপিন অ াপ ইনেভনটেরর িডজাইনার 

এবং েকর উপাদান েলা অ াপ তিরর জন  িকভােব ব বহার করেত হয়, তা িশখেত পারেবন। 

অ াপ তির শষ হেল, সােথ সােথই আপিন তা ডাউনেলাড (download) কের আপনার অ া েয়ড 

াটেফান বা ট াবেলেট ব বহার করেত পারেবন। উপর , সশন েলা হােত-কলেম অনুসরেণর 

মাধ েম আপিন িবিভ  িবষয় যমন ট ট টু ি চ (text-to-speech), অ াকেসলেরািমটার 

(accelerometer), ি চ িরেকাগনাইশন (speech recognition), ইং (drawing), িভিডও 

(video), গমস (games) এবং িমউিজক ব াক (music playback) িকভােব ব বহার করেত হয়, 

তা স েক জানেত পারেবন। উেটািরয়াল সশেনও (session) ছয়  অেপ াকৃত জ ল অ াপ 

তির করেবন, যা আপনােক ভিবষ েত আেরা বিশ জ ল অ াপ তিরর ে  মজবতু িভি  দেব। 

সবেশেষ, ণয়ন (package) এবং িবতরণ (Distribute) িকভােব করা হয় তা িশখেত পারেবন 
( সকশন ৪) ।  

সহায়ক িনেদিশকা ব বহােরর প িত  

How to Use the Toolkit 

সহায়ক িনেদিশকা  সফটওয় ার া ািমং-এ যােদর  বা পূেবর কােনা অিভ তা নই, এমন  

িশ ক এবং িশ াথ  উভেয়র জেন ই ণয়ন করা হেয়েছ। িনেদিশকা েত অ াকাউ  (Account) 

খালা এবং িডভাইস (device) সটআপ থেক  কের অ াপ  ল   াের (Google Play 

store) কাশ করা পয   সকল পযােয়রই বণনা রেয়েছ। আপনােক এখােন ধানত দ’ু কােরর 

অ া েয়ড অ াপ তির করেত হেব- থম  অনুশীলনী (Activities), য  অেপ াকৃত সহজ 

অ াি েকশন িডজাইন যা আপনােক একবাের এক  বা দ’ু  উপাদান ব বহােরর াথিমক ধারণা 

দেব। িত  অনুশীলনীর কায বােহর ধাপ েলা অনুসরেণর মাধ েম, আপিন সহেজ এ অ াপ েলা 

স  করেত স ম হেবন। ি তীয় , উেটািরয়াল যখােন আপনােক অেনক েলা স কযু  এবং 

স কহীন উপাদান ব বহােরর মাধ েম মা েয় জ ল থেক জ লতর অ াপ তির করেত হেব। 

অ ােপ উ মােনর ইউজার এ েপিরেয়  (user experience) স  করার য়ােস আপনােক জ ল 

লিজ ক ক (blocks) তির করাও িশখেত হেব। সহায়ক িনেদিশকা েত উেটািরয়ােলর জন  

কায বাহ নই। যেহতু আপিন উেটািরয়ােলর পূেব সকল অনুশীলনী েলা স  করেছন সুতরাং 

এে ে  আপিন অ াপ তকরেণর জন  অিত সামান ই িত লতার স ুখীন হেবন। িনেদিশকা র 

অ গত সকল সকশন সফলভােব স  করার পর, আপিন ব বসাসহ িবিভ  উে েশ  অ া েয়ড 

অ াপ (Android apps) তির করেত স ম হেবন।  

এই সহায়ক িনেদিশকা (Toolkit)  িশ কেদর িশ েণর জন  এক  পথ দশক 

িহেসেব কাজ করেব। যিদ আপিন একজন িশ ক হান, আর আপিন িশ াথ েদর 

অ া েয়ড অ াপ তকরণ িশখােত চান, তেব অবশ ই থেম আপনােক একজন িশ াথ  
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িহেসেব, সহায়ক িনেদিশকা র কায ম েলা স  করেত হেব। একবার AI2 াটফেম 

অ াপ তকরণ আয়  করেত পারেল, আপিন সহায়ক িনেদিশকা  অন েদর িশ েণর 

উে েশ  কমশালা পিরচালনার কােজ ব বহার করেত পারেবন। সেবাপির, যেহতু এ 

সহায়ক িনেদিশকা ড েম  (document) এবং েজ  িনেদিশকা েলা (project 

resources) আ জািতক লাইেস  Creative Commons Attribution-Share Alike- 

(CC By-Sa)-এর অধীেন কাশ করা হেয় থােক, সুতরাং আপিন যভােব খুিশ 

সভােব এমনিক বািণিজ ক উে েশ ও এ  ব বহার করেত পােরন।  

 

সহায়ক িনেদিশকা ব বহার প িত : িশ াথ  

Using the Toolkit: Students 

 ধাপ-১ :  AI2 অ াকাউ  খালার (set up) জন  সকশন-১-এর িনেদশাবলী অনুসরণ ক ন।  

 ধাপ-২ :  অ াপ তকরেণর জন  AI2 িডজাইন (Design) এবং ক (Block)-এর সােথ 

িনেজেক পিরিচত ক ন অথাৎ AI2 অ াপ তকরেণর াটফম ওেপন ক ন এবং 

িডজাইন এবং েকর িবিভ  উপাদান (Component) ব বহার কের দখুন। 

 ধাপ-৩ : সকশন ২-এর সকল অনুশীলনী েলা (Activities) স  ক ন। িনি ত হান য, 

থম অনুশীলনী থেক  কের অ ম অনুশীলনী পয  মানসুাের অ াপ তির 

করেবন। িত  অনুশীলনীই এমনভােব িডজাইন করা হেয়েছ যা স  করার জন  

পূেবর অনুশীলনী েলার অিভ তার েয়াজন। সুতরাং, কােনা অনুশীলনীই বাদ রেখ 

পেরর অনুশীলনীেত যাওয়া যােব না।  

 ধাপ-৪ : সকশন ৩-এর ছয়  উেটািরয়ালই (Tutorials) স  ক ন। আপিন সকশন-২ 

এর অনুশীলনী েলা স  করার ফেল য ান অথবা ধারণা অজন কেরেছন 

সসবই, সকশন ৩-এর উেটািরয়াল েলা স  করার িভি । উেটািরয়াল েলা 
১ হেত ৬ পয  এমনভােব নকশা বা িডজাইন করা হেয়েছ যা সহজ হেত মধ ম এবং 
পিরেশেষ জ ল অ াি েকশন েতর িদেক িনেয় যােব। িত  উেটািরয়াল গেড় 

উেঠেছ তার পূববত  উেটািরয়ােলর ওপর িনভর কের। সুতরাং উেটািরয়াল েলা 
মানসুাের স  ক ন। 

 ধাপ-৫ : সকশন ৪-এর বণনা অনুসাের আপনার অ াপ েলা ণয়ন এবং িবতরণ (Packaging 

and distribution) করার অনুশীলন ক ন।  

 ধাপ-৬ : ল  ডভলপার কনসু ল (Google Play Developer console)- কী তা জাননু 

এবং সকশন-৫-এর বণনা অনুসাের ল েত আপনার অ াপ েলা কাশ ক ন। 
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একবার AI2 াটফেম অ াপ তকরণ স ণূভােব আয়  করেত পারেল, আপিন অন েদরেকও 

শখােনার জন  তির হেয় যােবন। 

সহায়ক িনেদিশকা ব বহার প িত : িশ ক 

Using the Toolkit: Teachers 

 সকশন ১ থেক ৫ পয   এমনভােব ত করা হেয়েছ য, েত ক  সকশনেকই এক  ত  

িশখন সহায়ক সাম ী (handout) িহেসেব মু ণ এবং িবতরণ করা যায়।  

 েত ক  অনুশীলনী (activities) এবং উেটািরয়াল েলা এেক অেন র থেক ত  কের ত 

করা হেয়েছ। সহায়ক িনেদিশকা েত দ  এ স িকত নিথ েলা মু ণ কের, কমশালা েলােত 

(workshop) উপি ত িশ াথ েদর কােছ িবতরণ করা যেত পাের।  

 সকশন ৬.১-এ কমশালা িশ েণর এক  ধারা িববরণী/সময়সূিচ দয়া আেছ। কমশালার 

সকল সশন পিরচালনার িব ািরত বণনা, এ সহায়ক িনেদিশকা েত দয়া আেছ। িত  িশখন 

সহায়ক সাম ী (handout), আপনার পিরচািলত কমশালায় রফাের  (reference) উপকরণ 

িহেসেব ব বহার করা যেত পাের।  

 সকশন ৬.২-এ কমশালা মলূ ায়েনর জন  এক  ছক বা ফদ (form) রেয়েছ। এই ছক র 

মাধ েম কমশালায় উপি ত িশ ণাথ র িনকট থেক সংগৃহীত িতি য়া (feedback) 

আপনােক পরবত  কমশালা আেরা সমৃ  করার জন  সহায়তা করেব।  

 কমশালা  অবশ ই এক  কি উটার ল ােব অনুি ত/ পিরচািলত হেত হেব। কারণ িত  

সশেনই স ূণভােব হােত-কলেম কাজ করেত হেব। তিরকৃত অ াপ েলার যুগপৎ পরী া 

(Live testing) করার িনিমে  িশ াথ েদর িনজ  িডভাইস আনার জন  উৎসািহত করা হেব। 

যিদ িশ াথ র পে  িনজ  িডভাইস আনা স ব না হয়, তেব তারা ইমেুলটর (emulator) 

ব বহার করেত পােরন।  
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সকশন ১ (Section 1) 

১. এমআই  অ াপ ইনেভনটর  

     MIT App Inventor 

১.১ ভূিমকা১  

         Introduction1 

এমআই  অ াপ ইনেভনটর এমন এক  ক-িভি ক া ািমং টুল (block-based programming 

tool) যার মাধ েম া ািমং-এ অনিভ  একজন ব ি  অ া েয়ড িডভাইেসর জন  স ণূ কাযকর 

(functional) এক  অ াি েকশন তির করেত পােরন। অ াপ তকরেণর ে  আগত একজন 

নতুন ব ি ও অ াপ ইনেভনটেরর মাধ েম এক ঘ ার চেয় কম সমেয় এক  অ াপ ণয়ন এবং চাল ু

করেত পােরন, এবং ট ট বসড অ াপ তকরেণর জন  সাধারণত য সমেয়র েয়াজন হয় তার 

চেয় অেনক কম সমেয় অেপ াকৃত জ ল া ািমং স  করেত পােরন। াথিমক পযােয় 

এমআই  অ াপ ইনেভটর  (MIT App Inventor), অধ াপক হ াল আেবলসন (Professor Hal 

Abelson) েল (Google) চাকির শেষ িব ােম থাকাকালীন সমেয়, এবং ল এডুেকশন 

(Google Education)-এর এক  দল যৗথভােব ণয়ন কেরন। অ াপ ইনেভনটর  ওেয়ব সািভস 

িহেসেব এমআই  স ােরর  মাবাইল লািনং (Mobile Learning)-এর াফেদর অধীেন, 

এমআই -র কি উটার সাই  (Computer Science)  এবং আ িফিসয়াল ইন িলেজ  

ল াবেরটিরর সহেযািগতায় (Artificial Intelligence Laboratory ‘CSAIL’) চাল ু রেয়েছ। 

বতমােন এমআই  অ াপ ইনেভনটর িব ব াপী ১৯৫  দেশর ায় ৩ িমিলয়ন ব বহারকারীেদর 

সহায়তা করেছ। িত স ােহ, ১০০,০০০ এর বিশ সি য় ব বহাকারীর মধ  থেক সাত (৭) 

িমিলয়েনরও বিশ অ া েয়ড অ াপ ব বহারকারীরা তির করেছ। 

এমআই  অ াপ ইনেভনটর দল  পাঁচ  াথিমক উে শ  সামেন রেখ এ কাজ  পিরচালনা কেরন: 

 টুল  চালু রাখা এবং সবা  উ ত  করা : কি উটার ব বহারকারীেদর জন  িবনামেূল  

এক  কাযকরী সবা চাল ুরাখা এবং সবা  উ ত করার দীঘেময়াদী িত িত। এ কারেণ 

এমআই  অ াপ ইনেভনটর দল মাগতভােব, এ টুল  উ ত করেছ, নতুন বিশ  যাগ 

করেছ,  সংেশাধন করেছ এবং এর কাযকািরতা বাড়াে ।  

 উেদ াগ বিৃ করণ : সরকাির সং া এবং বসরকাির িত ানেক সেবা ম ব বহারপেযাগী 

যিু গত সবা দােনর উে েশ , তােদর চািহদা অনুযায়ী অ াপ ইনেভনটেরর উপাদােনর 

বিশ  তির এবং বৃি র মাধ েম।  

১১.১-এর ভূিমকা 
http://appinventor.
mit.edu/explore/ab
out-us.html ওেয়ব 
িলংক থেক নয়া 
হেয়েছ (৮ই মাচ 
২০১৫) যা  
CC BY-SA 3.0 
Unported Licence-
এর অধীেন ব বহার 
করা হেয়েছ। । 
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 কমদ তা বৃি করণ : িব জেুড় া বয়  এবং যুবকেদর জন  আনু ািনক এবং 

অনানু ািনক কি উ ং িশ ার দ তা (computing education) সার করেত চাওয়া। এ 

কারেণ যারা িনজ  ােন থেক া ািমং- এ উৎসাহী, তােদর সহায়তার জন  নতুন িনেদিশকা 

বা তথ  ভা ার (resource) এবং িশ েণর উপাদান তির এবং চাের সি য়ভােব িনেবিদত 

থাকা। 

 কি উটার িব ান স িকত িশ া চাের : িশ ায় কি উটার িব ান এবং 

কি উেটশনাল িথংিকং (computational thinking)-এর ে  মেনােযাগ আনয়েনর িবষেয় 

িত িতব । এ কারেণ নীিতগতভােব, ানীয় এবং জাতীয় পযােয় কি উটার িশ ার মান 

স েক আেলাচনায় সি য়ভােব অংশ হণ। সেচতনতার দিৃ ভি  থেক, নতুন াহকেদর মেধ  

সেচতনতা বিৃ র লে  ব াপক চারিভযােন অংশ হণ এবং সহায়তা করা। 

 ানীয় পযােয় গেবষণা পিরচালনা এবং সহায়তা : িব ব াপী এমআই  অ াপ ইনেভনটর 

ব বহােরর ে  য সার, পরী া-িনরী া এবং মূল ায়ন হে , তা িনেয় এমআই  (MIT) 

এবং এর সহেযাগী িত ােনর াতক এবং াতেকা র পযােয়র িশ াথ রা গেবষণা পিরচালনা 

এবং কাশনার সােথ সি য়ভােব যু  আেছ।  

া ািমং ও অ াপ তিরেত উ ু  সফটওয় ার িহেসেব এমআই  অ াপ ইনেভনটর এক িবশাল 

গা ীর কােছ িনে  বিণত েলােত দিৃ  আকষেণ সমথ হেয়েছ : 

 পশাদার এবং অেপশাদার িশ ািবদ, যারা এমআই  অ াপ ইনেভনটরেক কি উটার 

িব ােনর িশ াথ , িব ান ােবর সদস , ু ল পরবত  া ােম অংশ হণকারী এবং 

ী কালীন িশিবের অংশ হণকারীেদর া ািমং পিরিচিতর জন  ব বহার কেরন। অেনক 

িশ ািবদও িনজ  িনেদশনা দােনর উে শ  সাধেনর জন  MIT App Inventor-এর মাধ েম 

িনজ  অ াপ তির করেত  কেরেছন।  

 সরকাির ও ানীয় কমচাির এবং ােসবক, যারা এমআই  অ াপ ইনেভনটেরর  

কাযকািরতা ব বহার কের াকৃিতক দুেযাগ মাকােবলা বা জনসাধারেণর চািহদার িভি েত 

ায়ই অত  ানীয় পযােয়র অ াপ ত কেরন।  

 িডজাইনার এবং পণ  ব ব াপকেদর কােছ অ াপ  অেনকেবিশ স াবনাময় কারণ এ  

ব বহার কের অিত ত এক  েব র নমনুা তির কের পার িরক কাযকািরতা বা ব বহার 

উপেযািগতা তুলনার মাধ েম এক  সি য় িডজাইন িতেত সহায়তার জন । 

 গেবষক তােদর গেবষণার সহায়তার জন , যমন, িচিকৎসা িব ান থেক সামািজক 

িব ােনর মত িবিভ  ধরেনর  ে র উপা  সং হ এবং িবে ষেণর েয়াজেনর কােজ, তােদর 

ব বহার উপেযাগী অ াপ তির কেরন।  
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  সৗিখন এবং আ হী উে া া যােদর অ াপ স েক সাধারণ ধারণা রেয়েছ, তােদর পে ও 

এমআই  অ াপ ইনেভনটেরর মাধ েম অিত সহেজ অ াপ তির করা স ব, যখােন থাগত 

অ াপ তির করেত অেনক বিশ খরচ এবং অিভ তার েয়াজন। 

 

১.২ অ াপ ইনেভনটর অ াকাউ  খালা  

       Creating an App Inventor Account 

অ াপ তির  করার জন , আপনার এক  অ াপ ইনেভনটর অ াকাউে র (App Inventor 

Account) েয়াজন হেব। অ াপ ইনেভনটর ২ (App Inventor 2), ল-এর িব াসেযাগ তার 

কারেণ, এর িনরাপ া ব ব া ব বহার কের। সুতরাং আপনার িজেমইল (Gmail) অ াকাউ  না 

থাকেল থেম এক  িজেমইল অ াকাউ  খালার েয়াজন হেব। নতুন এক  অ াকাউ  

(Account) খুলেত আপনার https://www.gmail.com ওেয়ব সাইেট েবশ কের ি েনর ডান 

পােশর উপেরর িদেক অবি ত Create an Account-এর অধীেনর িনেদশনা েলা অনুসরণ করেত 

হেব। িজেমইল অ াকাউ  তির করা শষ হেল আপিন, http://ai2.appinventor.mit.edu ওেয়ব 

সাইেট িগেয় AI2 অ াকাউ  খুলুন। সাইন (sign) করার জন  আপনার িজেমইল কানা (Gmail 

Address) এবং পাসওয়াড (password) ব বহার ক ন। তারপর আপিন সরাসির ল অ াকাউ  

(Google account)-এর পারিমশন পৃ ায় (permission page) চেল যােবন। AI2 াটফেম েবেশর 

জন  আপনার Allow-এর উপর ি ক করা েয়াজন। অিভন ন! আপিন এখন অ া েয়ড অ াপ 

তিরর জন  ত।  

 

১.৩ অ াপ তিরর পিরেবশ২  

        The Development Environment2 

AI2 াটফেম অ াপ তিরর ে  দ’ু  কােজর সম য় ঘটােত হয়। Designer িভউ (View) (িচ  

১.১), আপিন য অ াি েকশন  তির করেবন তা কমন দখেত হেব তার এক  িতিব  

উপ াপন কের। Blocks িভউ (View), আপনােক যৗি ক উপাদান েলা (Logic Components), 

যােক ক (Blocks) বলা হয়, তার সাহােয  যৗি ক অ াি েকশন (Logic Application) তিরর 

জন  সুেযাগ দান করেব। আপিন সহায়ক িনেদিশকা েত দয়া অনুশীলনী সকশেন ( সকশন ২), 

এই ক েলা িকভােব ব বহার করেত হেব তা িশখেবন।  

২DesignTab.png 
এবং 
BlocksTab.png, 
http://appinventor. 
mit.edu/explore/ 
about-us.html ওেয়ব 
িলংক থেক এবং 
Creative Commons 
Attribution-
ShareAlike 
3.0 Unported 
Licence-এর অধীেন 
ব বহার করা হেয়েছ। 
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িচ  ১.১ : AI2 াটফেমর Designer View. 

 

িচ  ১.২ : AI2 াটফেমর Blocks View. 

 

Palette : আপনার অ াপ (App)-এ বিশ  যাগ করার জন  

েয়াজনীয় উপাদান  বর কের viewer- এ ফলুন। 
Designer Button: যেকােনা ট াব (tab) 

থেক ি ক কের Designer ট াব (tab)-এ যান। 

Properties : এ র 

বিশ  (রং, আকার, 

আচরণ) পিরবতন করার 

জন  উপাদােনর তািলকা 

থেক এক  উপাদান 

বাছাই ক ন। 

Viewer : আপনার অ াপ (app)  কমন দখােব তা দখার 

জন  Palette থেক Viwer-এ উপাদান টেন আনুন। 

Built-in-Drawers : সাধারণ আচরেণর জন  Blocks বাছাই ক ন যা 

আপিন হয়েতা আপনার অ াপ (App)-এ যাগ করেত পােরন এবং এ  Blocks 

িভউয়ার (viewer) এ টেন আনুন। 

Blocks Button : যেকােনা ট াব 

থেক ি ক কের Blocks ট াব (tab)-এ 

যান, 

Component- Specific-
Drawer: িবেশষ উপাদােনর 

আচরেণর জন  কস (Blocks) 

বাছাই ক ন। এবং Blocks 

viewer এ টেন আনুন। 

Viewer : স ক এবং আচরণ তিরর জন  য়ার (Drawer) 

থেক কস িভউয়াের (Viewer)-এ টেন আনুন। 
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১.৪ অ াপ তির এবং  িচি তকরণ ও সংেশাধেনর জন  

িডভাইস সটআপ৩  

Device Setup for App Development and Debugging3 

আপিন িমিনেটর মেধ  কি উটাের অ াপ ইনেভনটর অ াি েকশন  সটআপ এবং অ াপ তিরর 

কাজ   করেত পারেবন। Designer এবং Blocks-এর কাজ  স ণূভােব াউজাের “Browser” 

(the cloud)-এ চালনা করা হয়। আপনার অ াপ  তির করার সময়কােল এ  কােনা িডভাইেস 

যুগপৎভােব দখার জন  (যােক লাইভ টি ং “Live testing” বেল) িনে র ধাপ েলা অনুসরণ 

করা হয়। 

আপিন অ াপ  তির করার সময়কােল এ  যুগপৎভােব (Live testing) দখার জন  িন িলিখত 

িতন  উপায় রেয়েছ:  

থম উপায়: আপিন যিদ অ া েয়ড িডভাইস ব বহার কেরন এবং আপনার তারিবহীন 

ই ারেনট সংেযাগ (wireless Internet connection) থােক, আপিন কি উটাের সফটওয় ার 

(software)  ডাউনেলাড ছাড়াই অ াপ তির  করেত পােরন। তেব এে ে  আপনার 

অ া েয়ড িডভাইেস “AppInventor Companion” অ াপ  ইন ল (Install) করেত হেব। এ 

উপায়  জারােলাভােব সুপািরশকৃত ( সকশন ১.৪.১ দখুন)। 

ি তীয় উপায়: আপনার যিদ কােনা অ া েয়ড িডভাইস (Android device) না থােক, 

তেব আপনার কি উটাের সফটওয় ার (software) ইন ল (Install) করেত হেব, সে ে  আপিন 

ি ন- দিশত অ া েয়ড ইমেুলটর (Android emulator) ব বহার করেত পারেবন ( সকশন ১.৪.২ 

দখুন)। 

তৃতীয় উপায়: যিদ আপনার তারিবহীন ই ারেনট সংেযাগ (wireless Internet 

connection) না থােক, তাহেল আপনার কি উটাের সফটওয় ার ইন ল করার েয়াজন হেব, 

ফল িতেত আপিন ইউএসিব (USB) ক াবল ারা অ া েয়ড িডভাইস (Android device)-এর 

সােথ কি উটােরর সংেযাগ াপন করেত পারেবন। ইউএসিব সংেযােগর এ উপায় , িবেশষত 

উইে ােজ অপাের ং িসে েমর জন  জ ল। এ  শষ অবল ন িহেসেব ব বহার করা 

যেত পাের ( সকশন ১.৪.৩  দখুন)।  

৩অ াপ তির এবং  

িচি তকরণ ও 

সংেশাধেনর জন  

িডভাইস সট আপ- 
http://appinventor.
mit.edu/ 
explore/get-
started.html ওেয়ব 
িলংক থেক নয়া 
হেয়েছ এবং 
Creative 
Commons 
Attribution- 
ShareAlike 3.0 
Unported Licence -
এর অধীেন। 
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েয়াজনীয় কমপ া 

System Requirements 

 

COMPUTER  AND 

OPERATING SYSTEM 

 

Macintosh (with Intel processor): Mac OS X 10.5 or higher 

Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

BROWSER GNU/Linux: Ubuntu 8 or higher, Debian 5 or higher 

Mozilla Firefox 3.6 or higher (Note: If you are using Firefox with 

the NoScript extension, you’ll need to turn the extension off. 

See the note on the troubleshooting page.) 

Apple Safari 5.0 or higher 

Google Chrome 4.0 or higher 

IMPORTANT: Microsoft Internet Explorer is not supported 

 

PHONE OR TABLET 

(OR USE THE 
ONSCREEN 

EMULATOR) 

 

A smartphone with Android Operating System 2.3 

(“Gingerbread”) or higher 

 

িচ  ১.৩ : অ া েয়ড িডভাইস (Android device) এবং ওয়াই-ফাই (Wi-Fi) সংেযােগর মাধ েম 

অ াপ তির। 
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১.৪.১ ওয়াই-ফাই সংেযাগ এবং অ া েয়ড িডভাইেসর  মাধ েম 

অ াপ তির : 

Building Apps with an Android Device and Wi-Fi Connection 

কি উটার, অ া েয়ড িডভাইস এবং ওয়াই-ফাই-এর সম েয় খুব সহেজই অ ােপর ব বহার 

উপেযািগতা পরী া করা যায় (িচ  ১.৩)। 

এ উপাদান েলার স নেয় কােনা িকছু ডাউনেলাড ছাড়াই আপিন অ াপ ইনেভনটর ব বহার কের, 

ওেয়বসাইেটই (website) : https://ai2.appinventor.mit.edu িবদ মান AI2 াটফেম অ াপ  

তির করেত পারেবন। অ াপ  তির করার সময়কােল এ  আপনার অ া েয়ড িডভাইেস  

যুগপৎভােব দখার (live testing) জন  ধুমা  “MIT App Inventor Companion” অ াপ  

আপনার অ া েয়ড ফান বা ট াবেলেট ইন ল ক ন। Companion অ াপ  ইন ল হেল, আপিন 

ওেয়েব অ াপ ইনেভনটেরর মাধ েম আপনার অ ােপর েজ  ওেপন ক ন, Companion অ াপ  

আপনার অ া েয়ড িডভাইেস খুলুন এবং পরী া কের িনি ত হান য, অ াপ  য উে েশ  তির 

কেরেছন স  চিরতাথ হেয়েছ। 

এ প িতেত কাজ করার জন  িনেচর পদে প েলা অনুসরণ করেত হেব:  

ধাপ-১: MIT AI2 Companion অ াপ  আপনার ফােন ডাউনেলাড (download) এবং 

ইন ল (Install) ক ন 

আপনার িডভাইেসর ( ফান অথবা ট াবেলট) QR code scanner  ওেপন ক ন এবং 

Companion App  ল  ার (Google playstore) থেক ডাউনেলাড করার জন  QR 

code (িচ  ১.৪)  ান (scan) ক ন। আপনার িডভাইেস যিদ QR Code scanner না থােক 

তেব ল  (Google play) থেক আপিন এ  িবনামেূল  ডাউনেলাড করেত পােরন। QR Droid 

Code Scanner এক  মা  উদাহরণ 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr&hl=en).  
 

অন ভােব, আপনার িডভাইস (device) থেক https://play.google.com/store/apps/ 

details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3 িলংক  অনুসরণ করেত পােরন।  

Companion app  আপনার িডভাইেস ডাউনেলাড করার পর, ইন ল করার জন , এ েত 

দিশত িনেদশনা অনুসরণ ক ন। এখন Companion অ াপ  আপনার ফান বা ট াবেলেটর ি েন 

দখা যােব যা অ াপ ইনেভনটর অ াি েকশন  ব বহার করার জন  ত।  
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িচ  ১.৪: ল  ার (Google Play Store) থেক Companion অ াপ (App)   download 

করার জন  QR code. 

ব  : আপিন যিদ QR code ব বহার করেত না পােরন, তেব আপনার িডভাইেসর ওেয়ব 

াউজার (Web browser)  ব বহার কের ল  াের েবশ ক ন। ল  ার থেক 

MIT AI2 Companion অ াপ  খুঁজনু। Companion অ াপ  পাওয়ার পর ইন ল (Install) বাটন 

(button)-এ ি ক কের অ াপ (App)  ইন ল ক ন।  

ধাপ-২: আপনার কি উটার এবং িডভাইস উভয়ইেকই একই ওয়াই-ফাই নটওয়াক 

(Wi-Fi Network)-এ সংেযাগ ক ন 

অ াপ ইনেভনটর য়ংি য়ভােবই আপনার তকৃত অ াপ  দখােব- তেব যিদ আপনার 

কি উটার (অ াপ ইনেভনটর চাল ুঅব ায়) এবং আপনার অ া েয়ড িডভাইস  (Companion 

চালু অব ায়) একই ওয়াই-ফাই নটওয়ােক সংযু  থােক। এ স েক আরও িব ািরত জানেত: 

http://appinventor.mit.edu/explore/support/explain-wifi-connection.html ওেয়ব 

সাইেট যেত পােরন।  

ধাপ-৩ : অ াপ ইনেভনটেরর এক  েজ  (Project) ওেপন ক ন এবং এ  আপনার 

িডভাইেসর সােথ সংেযাগ ক ন 

অ াপ ইনেভনটের যান এবং এক  েজ  ওেপন ক ন (অথবা এক  নতুন েজ  তির ক ন: 

Project > Start New Project এবং আপনার েজে র এক  নতুন নাম িদন)। ি েন দিশত Connect 

বাটেন ি ক কের, পডাউন (dropdown) মন ু থেক িচ  ১.৫-এর ন ায় AI Companion -এ াটার 

(Starter)  িনেয় যান। 

 
িচ  ১.৫ : AI2 থেক AI Companion-এ সংযু করণ। 
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QR Code-এর সােথ িকছু কথা আপনার কি উটােরর মিনটের ভেস উঠেব (িচ  ১.৬)। আপনার 

িডভাইেস অন  যেকােনা অ াপ যমনভােব চালু কেরন, একইভােব MIT App Companion 

অ াপ  চাল ুকরেবন। তারপর Companion-এর উপর দিশত Scan QR code বাটেন  ি ক ক ন 

এবং অ াপ ইনেভনটেরর উইে ােজ দশৃ মান কাড (Code)  ান ক ন।  

 

িচ  ১.৬ : QR  কাড অথবা ছয় হরেফর কাড ব বহার কের আপনার েজে  সংযু করণ। 

কেয়ক সেকে র মেধ ই, আপনার তকৃত অ াপ  িডভাইেস দখেত পােবন। এ  আপনার 

এমআই  অ াপ ইনেভনটেরর াটফেম তকৃত অ ােপর design এবং blocks-এ পিরবতন 

আনার সােথ সােথ যুগপৎভােব হালনাগাদ হেব, য বিশ েক Live testing নােম অিভিহত করা 

হয়।  

যিদ QR Code ান করেত ঝােমলা হয় অথবা আপনার িডভাইস (device)-এ ানার (scanner) 

না থােক, তেব আপনার অ া েয়ড িডভাইেসর Companion অ ােপর ট ট (Text)-এর জায়গায় 

ছয় অ েরর য কাড  কি উটাের দশৃ মান ক একইভােব তা টাইপ ক ন। এে ে , কমলা 

রেঙর Connect with code অপশন  (option)বাছাই ক ন। 

পূণ তথ  : 

 Enter- এ িহট করেবন না বা carriage return তির করেবন না। ধুমা  ছয়  হরফ পরপর 

টাইপ ক ন এবং তারপর কমলা রেঙর বাটন  (button) চাপুন। 
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সমস ায় করণীয় 

অ াপ  যিদ আপনার িডভাইেস দিশত না হয়, তেব যসকল সমস া েলা হওয়ার স াবনা সবেচেয় 

বিশ:  

 আপনার App Inventor Companion অ াপ  পুেরােনা সং রেণর হেত পাের। উপের বিণত 

প িত অনুসরণ কের App Inventor 2- এর  জন   Companion অ াপ র সবেশষ সং রণ  

ডাউনেলাড ক ন।  

 আপনার িডভাইস েত হয়েতা ওয়াই-ফাই (Wi-Fi)-এর সংেযাগ নই। িনি ত হান য, 

আপনার ফান বা ট াবেলেট দিশত AI Companion অ ােপর ি েনর িনেচ আপিন এক  IP 

অ াে স দখেত পাে ন।  

 আপনার িডভাইস এবং কি উটার একই ওয়াই-ফাই নটওয়ােক সংেযািজত নয়। িনি ত হান 

য, আপনার িডভাইস এবং কি উটার উভয়ই একই ওয়াই-ফাই নটওয়ােক সংেযািজত 

( নটওয়ােকর নাম  িমিলেয় দখুন)।  

 আপনার ু ল বা িত ােন নটওয়ােক েটাকলস (protocols) থাকেত পাের  যা িডভাইসেক 

ওয়াই-ফাই (Wi-Fi) সংেযাজেন বাধা িদে । যিদ এমন হয়, তেব অ াপ ইনেভনটর (Inventor), 

ইমেুলটেরর (emulator) সােথ ব বহার ক ন অথবা ইউএসিব (USB) ক াবেলর মাধ েম 

িডভাইস েক সংযু  ক ন।  

১.৪.২ ইমুেলটেরর মাধ েম অ াপ তির 

               Building Apps with the Emulator 

যিদ আপনার ু  অ া েয়ড ফান বা ট াবেলট না থােক, তব ুআপিন এখনও অ াপ ইনেভনটর 

ব বহার করেত পােরন। ি শ (৩০) জন িশ াথ র এক  াশ পিরচালনা করেল, িকছু িশ াথ েক 

ইমেুলটের (িচ  ১.৭) াথিমকভােব কাজ করেত িদন এবং িকছু িডভাইস এেদর মেধ  িবতরণ ক ন। 
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                         িচ  ১.৭ : অ াপ (App) তিরর জন  ইমেুলটেরর (Emulator) ব বহার। 

ইমেুলটর (emulator) ব বহার করার জন , আপনার থেম কি উটাের িকছু সফটওয় ার ইন ল 

করার েয়াজন হেব (এর জন  Wi-Fi নটওয়ােকর েয়াজন হেব না)। আপনার অপাের ং 

িসে েমর জন  িনেচর িনেদশনা েলা অনুসরণ ক ন। 

পূণ তথ  : 

 যিদ আপনার কি উটােরর পূেব ইন লকৃত অ াপ ইনেভনটর সফটওয় ার  হালনাগাদ করেত 

চান, তাহেল দখুন িকভােব অ াপ ইনেভনটর সফটওয় ার (App Inventor software)  

হালনাগাদ করা যায়: http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/updatesetup-
software.html. 

 আপিন যাচাই কের দখেত পােরন য, আপনার কি উটাের অ াপ ইনেভনটর সফটওয় ােরর 

সবেশষ সং রণ  চাল ুআেছ িকনা। এে ে  আপনার App Inventor 2 connection Test 

page-এ যেত হেব:  http://appinventor.mit. edu/test. 

ধাপ-১ : অ াপ ইনেভনটর (App Inventor) সটআপ (setup) সফটওয় ার  ইন ল 

ক ন 

 Mac OS X -এর জন  িনেদশনা আেছ : http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/mac.html 

 Windows-এর জন  িনেদশনা আেছ: 

http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/windows.html 

 GNU/Linux- এর জন  িনেদশনা আেছ : 

http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/linux.html 
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ধাপ-২ : aiStarter চালু করা (Windown এবং GNU/Linux only) 

ইমেুলটর বা ইউএসিব ক াবল ব বহার করার জন  aiStater নামক এক  া ােমর েয়াজন হয়। 

এ া াম  াউজারেক ইমুেলটর বা ইউএসিব ক াবেলর সােথ যাগােযাগ করার অনুমিত দান 

করেব।  

ম াক (Mac) কি উটাের আপিন যখন অ াকাউে  লগ ইন (log in) করেবন, তখন aiStarter 

সফটওয় ার  য়ংি য়ভােব চালু হেব এবং অদশৃ ভােব ব াক াউে  চলেত থাকেব।  

উইে ােজ, aiStarter-এর সটকাট  Desktop, Start menu, All Programs অথবা Startup Folder-এ 

থাকেব। আপিন যিদ অ াপ ইনেভনটেরর সােথ ইমেুলটর ব বহার করেত চান, তাহেল আপনার 

কি উটাের ম ানুয়ািল aiStarter চালু করার েয়াজন হেব। আপিন ড টেপ (desktop) দিশত 

আইকন (icon) (িচ  ১.৮) অথবা াট মন ু(start menu) থেক aiStarter চালু করেত পােরন।  

 

িচ  ১.৮ : উইে ােজর (Windows)-এর জন   aiStarter আইকন (icon)। 

িনেচর িচে র ন ায় উইে ােজর ছিব (িচ  ১.৯) কি উটােরর ি েন ভেস উঠেল বুঝেত পারেবন 

য, আপিন সফলভােব aiStarter চালু করেত পেরেছন।  

 

িচ  ১.৯ : aiStarter চালুকরেণর উইে াজ। 

GNU/Linux-এর জন , িনেচর ফা ার থেক আপনােক ম ানয়ুািল aiStarter চালু করেত হেব: 

/usr/google/appinventor/commands-for-Appinventor. 
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আপিন এ  কমা  লাইন থেক (command line) /usr/google/appinventor/commands-

for-appinventor/aiStarter-এর মাধ েম চালু করেত পােরন এবং 

aiStarter- এর জন  সাহােয র েয়াজেন আপিন http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/ 

aistarter-help.html  েবশ কের Connection help দখুন।  

ধাপ-৩: অ াপ ইনেভনটর (App Inventor)-এর এক  েজ  (project) ওেপন ক ন 

এবং ইমুেলটর (emulator)-এর সােথ সংেযাগ ক ন 

অ াপ ইনেভনটের েবশ ক ন এবং এক  েজ  ওেপন ক ন (অথবা এক  নতুন েজ  তির 

ক ন Project > Start New Project এবং েজে র জন  এক  নাম িদন)। এরপর, অ াপ 

ইনেভনটেরর মন ু থেক (অ াপ ইনেভনটেরর াউড- বসড সফটওয় ার  

http://ai2.appinventor.mit.edu ওেয়বসাইেট পােবন), Connect মন ু ত িগেয় Emulator অপশেন 

ি ক ক ন (িচ  ১.১০)। 

 

িচ  ১.১০: AI2 থেক ইমেুলটের সংেযাগ। 

আপিন এক  বাতা পােবন যখােন লখা থাকেব emulator is connecting। ইমেুলটর  চাল ুহেত 

দ’ু িমিনেটর মেতা সময় নেব। এ  চালু হবার সময়কােল আপিন িচ  ১.১১-এর ন ায় নতুন এক  

ি ন দথেত পােবন।  

 

িচ  ১.১১ : ইমেুলটর (emulator)  চাল ুহওয়ার মহূুেত নতুন ি ন। 

ইমেুলটর চালকুরেণর েত িচ  ১.১২-এর মেতা চার  পযােয়র ইমুেলটর দখােব। াথিমকভােব 

ইমেুলটর েক এক  কােলা ফাঁকা (১) ি নসহ মতূ হেত দখা যােব। রিঙন ব াক াউ  (২) দখা 
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গেল বাঝা যােব য, এ  ত। ব াক াউ  ভেস ওঠার পর, SD card ত শষ  

না হওয়া পয  অেপ া ক ন: card  ত হওয়ার সময় ফােনর উপেরর িদেক এক  ব  

ভেস উঠেব। একবার সংেযাগ পেল, আপিন অ াপ ইনেভনটের য অ াপ  ওেপন কেরেছন ইমেুলটর 

তা চাল ুএবং দশন করেব।  

 

িচ  ১.১২ : ইমেুলটর চালুকরেণর চার  পযায়। 

ব : অ াপ ইনেভনটর সটআপ সফটওয় ার (App Inventor Setup Software)  ইন ল 

করার পর আপিন যিদ থমবােরর জন  ইমেুলটর ব বহার কেরন, তাহেল আপিন এক  বাতা 

দখেবন যা আপনােক ইমেুলটর  হালনাগাদ করেত বলেব। হালনাগাদকরণ স  করার জন  

ি েন দিশত িনেদশনা অনুসরণ ক ন এবং ইমেুলটর  পুনঃসংেযাগ ক ন। অ াপ ইনেভনটর 

সফটওয় ােরর নতুন সং রণ তির হেল এভােব হালনাগাদ করার েয়াজন হেব। 

১.৪.৩ অ া েয়ড িডভাইস এবং ইউএসিব ক াবেলর মাধ েম 

অ াপ তির  

                  Building Apps with an Android Device and USB Cable 

িকছু ু ল এবং সংগঠন firewalls (network security system) ব বহার কের অ াপ ইনেভনটেরর 

জন  য কােরর ওয়াই-ফাই (Wi-Fi) সংেযাগ েয়াজন, তােত বাধা দান কের। এ সকল ে , 

িচ  ১.১৩-এর ন ায় ইউএসিব (USB) ক াবল ব বহার করা যেত পাের।  
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িচ  ১.১৩: অ াপ (Apps) তির করার জন  ইউএসিব ক াবল (USB cable)-এর ব বহার। 

আপিন যখন ফান বা ট াবেলেটর সােথ অ াপ ইনেভনটর ব বহার করেবন, আপনার িডভাইস  

কি উটােরর াউজােরর উইে ােজ য অ াপ ইনেভনটর সফটওয় ার  চাল ুঅব ায় আেছ তার 

সােথ যাগােযাগ াপন করেব। এ যাগােযাগ ব ব া  িডভাইেস চালুরত AI2 Companion অ াপ 

ারা পিরচািলত হেব। AI Companion software  ইন ল করার জন  ধাপ ২ (িনেচর) অনুসরণ 

ক ন।  

ব : Companion অ াপ  আপনার কি উটােরর সােথ তারিবহীন (wireless) বা ওয়াই-ফাই 

সংেযােগর মাধ েম যাগােযাগ করেত পাের। অ াপ ইনেভনটর দল, এ প িত েক 

জারােলাভােব সুপািরশ কেরেছন। এ প িত র জন  অিতির  কােনা সফটওয় ার আপনার 

কি উটাের ইন ল করার েয়াজন নই ( সকশন ১.৪.১ দখুন)। 

তারপরও কােনা কােনা পিরেবেশ তারিবহীন সংেযাগ কাজ কের না। উদাহরণ প িকছু হােটল, 

সে লন ক  এবং িবদ ালয় তােদর তারিবহীন নটওয়াকেক এমনভােব ত কের যা একই 

নটওয়ােকর মেধ  অবি ত দ’ু  িডভাইসেক এেক অপেরর সােথ যাগােযােগ বাধা দান কের। এ 

স েক সংি  বণনা জানার জন  

http://appinventor.mit.edu/explore/support/explain-wifi-connection.html 

দখনু। িকছু অ াপ ইনেভনটর ব বহারকারীরা তারিবহীন রাউটার (router) কনার মাধ েম তােদর 

িনজ  ানীয় নটওয়াক াপন কের, এ সমস ার সমাধান কেরেছন। [যিদও বিশর ভাগ ম াকস 

(Macs) এবং িকছু পােসানাল কি উটার (PCs) ওয়াই-ফাই রাউটার (Wi-Fi routers) -এর ন ায় 

কাজ কের যা অ  সংখ ক মিশনেক পিরচালনা করেত পাের]। ত  সে , এটাও যিদ অস ব হয় তেব 

ইউএসিব ক াবল (USB Cable)-এর মাধ েম আপিন ফান বা ট াবেলটেক কি উটােরর সােথ 

সংেযাগ কের অ াপ ইনেভনটর ব বহার করেত পােরন।  
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িবেশষ ে , যমন, উইে াজ মিশেনর জন  ইউএসিব (USB) সংেযাগ াপন করা জ ল হেত 

পাের, কারণ এেত অ া েয়ড িডভাইস সংেযােগর জন  িবেশষ driver software-এর েয়াজন হয়। 

[ম াক (Mac) বা িলনা  (Linux)-এর জন  িবেশষ driver-এর েয়াজন হয় না]। দভুাগ বশত, এ 

ব ব ায় িভ  িভ  িডভাইেসর জন  িভ  িভ  driver software-এর েয়াজন হয় এবং মান স  

িকছু মেডল ছাড়া, মাইে াসফট এবং ল, িডভাইস তকারকেদর ওপর এর driver software 

তির এবং সরবরােহর কাজ  ছেড় িদেয়েছন। ফেল আপনার ফােনর উপেযাগী driver আপনােকই 

খুঁেজ িনেত হেত পাের। অ াপ ইনেভনটর এক  test program সরবরাহ কের, যা ইউএসিবর মাধ েম 

সংযু  িডভাইস  আপনার কি উটােরর সােথ যাগােযাগ াপন করেত পেরেছ িকনা তা যাচাই 

কের। কােনা িডভাইেস ইউএসিব ক াবেলর মাধ েম অ াপ ইনেভনটর ব বহার করার চ ার পূেব, 

test া াম  চাল ুকের যিদ কােনা সমস া থােক তেব তা সমাধান করা উিচত।  

ইউএসিব ক াবেলর মাধ েম অ াপ ইনেভনটর ব বহােরর জন  িনেচর ধাপ েলা অনুসরণ ক ন।  

ধাপ-১: অ াপ ইনেভনটর সটআপ সফটওয় ার  ডাউনেলাড এবং ইন ল ক ন।  

ইউএসিবর মাধ েম সংেযাগ াপেনর জন , থেম অ াপ ইনেভনটর সটআপ সফটওয় ার  (App 

Inventor setup software) কি উটাের ইন ল করা েয়াজন। আপনার অপাের ং িসে েমর 

জন  িনেচর িনেদশনাবিলর মেধ  কান  উপেযাগী তা অনুসরণ ক ন। 

 Mac OS X-এর জন  িনেদশনা : http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/mac.html-এই 

ওেয়ব সাইেট দখুন। 

 Windows-এর জন  িনেদশনা : 

http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/windows.html-এই ওেয়বসাইেট দখুন।  

 GNU/Linux-এর জন  িনেদশনা : http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/linux.html-

এই ওেয়বসাইেট দখুন।  

পূণ তথ  : 

 যিদ আপনার কি উটােরর পূেব ইন লকৃত অ াপ ইনেভনটর সফটওয় ার  হালনাগাদ করেত 

চান, তাহেল দখুন িকভােব অ াপ ইনেভনটর সফটওয় ার  হালনাগাদ করা যায় : 
http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/update-setup-software.html. 

 আপিন যাচাই কের দখেত পােরন য, আপনার কি উটাের অ াপ ইনেভনটর সফটওয় ােরর 

সবেশষ সং রণ  চাল ুআেছ িকনা,  এে ে  আপনার Connection Test page-এ যেত হেব:  

http://appinventor.mit.edu/test. 

ধাপ-২ : MIT AI2 Companion অ াপ  আপনার ফােন ডাউনেলাড (download) এবং 

ইন ল (Install) ক ন 
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আপনার িডভাইেসর ( ফান অথবা ট াবেলট) QR code scanner  ওেপন ক ন এবং 

Companion App  ল  ার (Google playstore) থেক ডাউনেলাড করার জন  QR 

code (িচ  ১.১৪)  ান (scan) ক ন। আপনার িডভাইেস যিদ QR Code scanner না থােক 

তেব ল  (Google play) থেক আপিন এ  িবনামেূল  ডাউনেলাড করেত পােরন। QR Droid 

Code Scanner এক  মা  উদাহরণ 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr&hl=en).  

 

অন ভােব, আপনার িডভাইস (device) থেক https://play.google.com/store/apps/ 

details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3 িলংক  অনুসরণ করেত পােরন।  

Companion app  আপনার িডভাইেস ডাউনেলাড করার পর এ  ইন ল করার জন  িনেদশনা 

অনুসরণ ক ন। এখন Companion অ াপ  আপনার ফান বা ট াবেলেটর ি েন দখা যােব যা 

অ াপ ইনেভনটর অ াি েকশন  ব বহার করার জন  ত।  

 

িচ  ১.১৪: ল  ার (Google Play Store) থেক Companion অ াপ (App)  download 

করার জন  QR code. 

ব  : আপিন যিদ QR code ব বহার করেত না পােরন, তেব আপনার িডভাইেসর ওেয়ব 

াউজার (Web browser)  ব বহার কের ল  াের েবশ ক ন। ল  ার থেক 

MIT AI2 Companion অ াপ  খুঁজনু। Companion অ াপ  পাওয়ার পর ইন ল (Install) বাটন 

(button)-এ ি ক কের অ াপ (App)  ইন ল ক ন।  

ধাপ-৩ : aiStarter চালু করা (Windown এবং GNU/Linux only) 

ইমেুলটর বা ইউএসিব ক াবল ব বহার করার জন  aiStater নােম এক  া ােমর েয়াজন হয়। এ 

া াম  াউজারেক ইমেুলটর বা ইউএসিব ক াবেলর সােথ যাগােযাগ করার অনুমিত দান 

করেব।  
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ম াক (Mac) কি উটাের আপিন যখন অ াকাউে  লগ ইন (log in) করেবন, তখন aiStarter 

সফটওয় ার  য়ংি য়ভােব চালু হেব এবং অদশৃ ভােব ব াক াউে  চলেত থাকেব।  

উইে ােজ, aiStarter-এর সটকাট  Desktop, Start menu, All Programs অথবা Startup Folder-এ 

থাকেব। আপিন যিদ অ াপ ইনেভনটেরর সােথ ইমেুলটর ব বহার করেত চান, তাহেল আপনার 

কি উটাের ম ানুয়ািল aiStarter চালু করার েয়াজন হেব। আপিন ড টেপ (desktop) দিশত 

আইকন (icon) (িচ  ১.১৫) অথবা াট মন ু(start menu) থেক aiStarter চালু করেত পােরন।  

 

িচ  ১.১৫ : উইে াজ (Windows)-এর জন   aiStarter আইকন (icon)। 

উইে ােজ, aiStarter চালু করার জন  আইকেনর উপর দইুবার ি ক ক ন। িনেচর িচে র ন ায় 

উইে ােজর ছিব (িচ  ১.১৬) কি উটােরর ি েন ভেস উঠেল বঝুেত পারেবন য, আপিন 

সফলভােব aiStarter চাল ুকরেত পেরেছন।  

 

িচ  ১.১৬ : aiStarter চালুকরেণর উইে াজ। 

GNU/Linux-এর জন , িনেচর ফা ার থেক আপনােক ম ানয়ুািল aiStarter চালু করেত হেব: 

/usr/google/appinventor/commands-for-Appinventor 

 

আপিন এ  কমা  লাইন থেক (command line) /usr/google/appinventor/commands-

for-appinventor/aiStarter মাধ েম চালু করেত পােরন এবং 
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aiStarter- এর জন  সাহােয র েয়াজেন আপিন http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/ 

aistarter-help.html-এ  েবশ কের Connection help দখুন।  

ধাপ-৪ : ইউএসিবর জন  আপনার িডভাইসেক ত ক ন (ইউএসিব debugging চালু 

ক ন) 

আপনার অ া েয়ড িডভাইেসর System settings যাওয়ার পর Developer options- এ যান। 

Developer options-  চাল ুক ন এবং িনি ত হান য USB debugging কাজ করেছ।  

বিশরভাগ িডভাইেস অ া েয়ড ৩.২ (Android 3.2) বা এর চেয় পুরােনা সং রণ চাল ুরেয়েছ, 

সখােন আপিন, এই অপশন  Settings > Applications > Development- এর অধীেন পােবন।  

অ া েয়ড ৪.০ (Android 4.0) এবং এর চেয় নতুন সং রেণ, এ  আেগ থেকই রেয়েছ। এ  

পাওয়ার জন  System settings > About phone > Software information-এ যান এবং Build number-এ 

সাত বার টাকা িদন। পূেবর ি েন এেস Developer options-এ যান এবং USB debugging সি য় 

ক ন। 

ধাপ-৫ : আপনার কি উটার এবং িডভাইস (device) সংযু  ক ন এবং েয়াজেন 

সংেযাগ  িনি ত ক ন 

আপনার অ া েয়ড িডভাইস েক ইউএসিব ক াবেলর মাধ েম কি উটােরর সােথ সংযু  ক ন। 

িনি ত হান য, কি উটার যন এ েক াইভ িহেসেব সনা  না কের, এ  কি উটাের mass 

storage device িহেসেব সংযু  থােক, media device িহেসেব নয়। আপনার অ া েয়ড িডভাইস েক 

কি উটােরর সােথ সংযু  করার সময় পূেব থেক কােনা াইভ এ েত সংযু  থাকেল, Finder 

(Mac–এর জন ) অথবা My Computer (windows-এর জন )-এ িগেয় তা িবি  ক ন।  

ব : আপনার অ া েয়ড িডভাইস র সং রণ যিদ ৪.২.২ (Android 4.2.2) এবং অেপ াকৃত 

নতুন হয় এবং এ  কােনা নতুন কি উটাের থমবােরর মেতা সংযু  করা হয় তেব “Allow 

USB Debugging?” বাতা  ভেস উঠেব। OK- ত চাপ (press) িদন। এ বাতা  মাণ কের য, 

িডভাইস  কি উটারেক যাগােযােগর জন  অনুমিত িদে  অথাৎ কি উটার এবং িডভাইেসর 

সংেযাগ ািপত হে । েত ক  কি উটারেকই িডভাইেসর সােথ সংযু  করেত হেল উপেরর 

বিণত কায ম  অিত ম করেত হেব, তেব এ কায ম  এক  িনিদ  কি উটাের এক  িনিদ  

িডভাইস সংেযাগ করার সময় ধুমা  একবারই ঘটেব।  
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ধাপ-৬ : সংেযাগ  পরী া ক ন 

আপনার কি উটার িডভাইস (device) েক সনা  করেত পারেছ িকনা, তা িনি ত হওয়ার জন  

Connection Text Page at : http://appinventor.mit.edu/test-এ যান। 

সমস ায় করণীয়: যিদ পরী া েত সফল না হান তেব General Connection Help at http:// 

appinventor.mit.edu/explore/ai2/connection-help.html–এ যান এবং আপনার কি উটার 

(Windows or Mac) জন  USB help অপশন  বাছাই ক ন। সংেযােগর সমস ার সমাধান না 

হওয়া পয  ইউএসিব ক াবেলর মাধ েম অ াপ ইনেভনটর (App Inventor) ব বহাের স ম হেবন 

না।  
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সকশন ২ (Section 2) 

২. অনশুীলনী  

      Activities 

আপিন এখন AI2 -এ অ া েয়ড অ াপ (Android apps) তির  করার জন  ত। অনুশীলনী 

এবং উেটািরয়াল েলা ( সকশন ২ এবং ৩) এমনভােব সাজােনা হেয়েছ, যা  আপনােক অ াপ 

তিরর জন  AI2 ই ারেফস (Interface)-এ য মৗিলক উপাদান েলা রেয়েছ তার বিশরভাগ 

উপাদান স েক হােত-কলেম িশ ণ দেব। অনুশীলনী েলা অেপ াকৃত ছাট অ াপ, যােত ধুমা  

এক  বা দু  কের কায ম রেয়েছ। উেটািরয়াল েলা অেপ াকৃত উ ত েরর অ াপ, যােত 

অেনক েলা পার িরক স কযু  কায ম রেয়েছ। উেটািরয়াল েলা  করার পূেব আপনার 

সকল অনুশীলনী শষ করা বা নীয়। 

কায বাহ : 

Walkthrough: 

িত  অনুশীলনী বা উেটািরয়ােলর জন  এক  নতুন েজ  (project)  ক ন। েজে র 

বিশ  অনুযায়ী নাম িদন। নাম দয়ার পর অ াপ র properties, যমন Title এবং Description 

পিরবতন করার জন  Designer িভউ (View)-এর উপর দিশত Screen 1- এ ি ক ক ন। 

ব বহারকারীরা অ াপ  িকভােব দখেব, িকভােব চালনা করেব, তার েয়াজেন কতটু  ব বহােরর 

উপেযাগী (user experience) হেব ইত ািদ িবষেয় সম য় কের অ াপ  তিরর জন  Designer  িভউ-

এ অবি ত Palette থেক উপাদান েলা কাসর (cursor)-এর সাহােয  টেন এেন Viewer-এর উপর 

ফলনু (িচ  ২.১)। আপিন যিদ ইেতামেধ  লাইভ টি ং- এর setup ত কের থােকন, তেব এখন 

আপনার অ া েয়ড িডভাইস বা ইমেুলটর, অ াপ র আকৃিত  

দখােনার জন  সমথ হওয়া উিচৎ। 
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িচ  ২.১: Designer view-এ Palette, Viewer এবং Properties-এর ব বহার কৗশল। 

একবার যিদ অ াপ  দখেত কমন হেব তা নকশা কের ফেলন এবং Viewer-এর উপর এ  

অনুধাবন করেত পােরন, তেব এখন আপনার অ াি েকশন র লিজ ক তির করেত হেব। এটা Block 

িভউ (view) ব বহার কের তির করা হয়। Blocks িভউ (view)-এ েবশ করার জন  Blocks বাটন 

(button)-এ ি ক ক ন (িচ  ২.২)  

 

 

িচ  ২.২ Blocks িভউ (view)-এ Blocks য়ার (drawers)-এর ব বহার কৗশল। 

Built-in-Drawers : সাধারণ আচরেণর জন  Blocks বাছাই ক ন যা 

আপিন হয়েতা আপনার অ াপ (App)-এ যাগ করেত পােরন এবং এ  Blocks 

িভউয়ার (viewer)- এ টেন আনুন। 

Blocks Button : যেকােনা ট াব 

থেক ি ক কের Blocks ট াব (tab)-এ 

যান। 

Component- Specific-
Drawer: িবেশষ উপাদােনর 

আচরেণর জন  কস (Blocks) 

বাছাই ক ন। এবং Blocks 

viewer- এ টেন আনুন। 

Viewer : স ক এবং আচরণ তিরর জন  য়ার (Drawer) 

থেক কস িভউয়াের (Viewer)-এ টেন আনুন। 

Palette : আপনার অ াপ (App)-এ বিশ  যাগ করার জন  

েয়াজনীয় উপাদান  বর কের viewer- এ ফলুন। 
Designer Button: যেকােনা ট াব (tab) 

থেক ি ক কের Designer ট াব (tab)-এ যান। 

Properties : এ র 

বিশ  (রং, আকার, 

আচরণ) পিরবতন করার 

জন  উপাদােনর তািলকা 

থেক এক  উপাদান 

বাছাই ক ন। 

Viewer : আপনার অ াপ (app)  কমন দখােব তা দখার 

জন  Palette থেক Viwer-এ উপাদান টেন আনুন। 
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আপনার অ াি েকশন  তির করার জন , য ক েলার েয়াজন তা Built-In Drawers এবং 

Component-Specific Drawers থেক বাছাই ক ন। লিজ ক তির করার জন  Viewer-এ অবি ত 

ফাঁকা ােন ক েলা টেন এেন ফলনু। যিদ ক েলা এেক অপেরর সােথ খাপ খায়, তেব তারা 

একসােথ জেড়া হেয় থাকেব। ক মেুছ ফলার জন , DEL-এ চাপুন অথবা ক  টেন এেন trash can 

-এ ফলনু।  

েত ক অনুশীলনী/ উেটািরয়াল পাতায় দয়া তথ  ভা ার (Resources)-এর িলংক থেক 

অনুশীলনী এবং উেটািরয়াল েলার জন  ছিব, অিডও ফাইল ইত ািদ তথ েলা ডাউনেলাড করেত 

পারেবন। অনুশীলনী এবং উেটািরয়াল জন  সকল তথ ই রেয়েছ https://goo.gl/Abz5BX িলংেক।  
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অনুশীলনী ১ : ট ট টু ি চ (Loud Mouth)  

      TextToSpeech 

েজে র নাম  

Project name 

(AppName) 

COL_LoudMouth 

অ ােপর নাম 

App Name  

(Title) 

Loud Mouth 

অ ােপর বণনা  

App description 

(AboutSreen) 

এই অ াপ  TextBox-এর িভতর য শ  বা বাক  টাইপ করা হেব তা 

TextToSpeech নামক উপাদান  ব বহার কের বেল উঠেব।  

This app speaks out the text typed into the TextBox using the TextToSpeech 
component. 

তথ  ভা ার 

 Resources 

https://goo.gl/8HdAIJ 
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ি নশট 

Screenshot 

 

কাি ত িশখনফল 

Expected 

Learning 

Outcomes 

এ অনুশীলনী শেষ আপিন :  

 Designer-এর িভতর উপাদান েলা (components) যাগ করেত সমথ 

হেবন।  

 Blocks এিডটর (editor) ব বহার করেত সমথ হেবন।  

 ই ারেফস (Interface)-এ TextBox এবং Button যাগ করেত সমথ 

হেবন। 

 অদশৃ মান TextToSpeech নামক উপাদান  (components) ব বহার 

করেত সমথ হেবন। 

উপাদান এবং 

বিশ সমহূ 

Components 

& Attributes 

 

Hint: Type something 

 

Text: Speak 
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কস 

Blocks 

 

কায বাহ: 

Walkthrough: 

১.  আপনার AI2 অ াকাউে  (account) লগ ইন (Log in) করেত 

http://ai2.appinventor.mit.edu-ওেয়ব সাইেট যান। 

২.  নতুন েজ  (Project)  করার জন  Start new project বাটেন (িচ  ২.৩) ি ক ক ন। 

 

িচ  ২.৩: নতুন AI2 েজ   করার জন  Start new project বাটেন ি ক ক ন। 

৩. অনুশীলনী পাতায় লখা project name-এর নাম অনুসাের েজ র নাম িদন (িচ  ২.৪)। 

এই ে , েজ  নাম  COL_LoudMouth. আপিন  েজে র পছ মেতা যেকােনাভােব 

নাম িদেত পােরন তেব নাম  আলফািনউমািরক (alphanumeric) বিশ : বণ ( ছাট এবং 

বড় হােতর), িচ  (আ যজনক িচ  “!”), তীক ( যমন এবং * ইত ািদ) এবং 

অ া ারে ােরর (-) সম েয় হেত হেব। Project-এর নােমর মধ খােন কােনা space 

িদেত পারেবন না [যিদও আপিন app name (Title)-এর মােঝ space িদেত 

পারেবন]। নাম দয়ার ে  CamelCase notation-এর ব বহার programming-এর 

জন  এক  চমৎকার অিভ তা। এ ে  েত কটা শে র  বাঝার জন  বড় হােতর 

অ র ব বহার করা হয়। CamelCase notation স েক আেরা িব ািরত তথ  পােবন 

https://en.wikipedia.org/wiki/CamelCase িলংেক। 
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িচ  ২.৪: অনুশীলনীর পাতায় দয়া project name  ব বহার কের project-এর নাম 

িদন। 

৪. নতুন project তির করা হেল, আপিন AI2-এর িভতেরর Designer িভউেত (View) 

েবশ করেবন। Project-এর নাম  িচ  ২.৫-এর মেতা দিশত হেব বা দখােব। 

 

 িচ  ২.৫ : AI2 project-এর িভতের project name  দিশত হেব।  

 

৫.    িচ   ২.৬-এর ন ায় এক  ফাঁকা ফােনর ি ন/পদা Designer িভউেত দখা যােব।  

ব বহারকারীরা অ াপ েক অ া েয়ড মাবাইল ফান/ ট াবেলেটর ি েন যভােব দখেব 

তা এখােন িচি ত হেব। সুতরাং আপনার অ াপ েক যভােব দখেত চান, তা, এ AI2 

াটফেমর এই ফাঁকা ফােনর ি েন তির করা  করেত হেব। ল  কের দখেবন য, 

AI2 াটফেম ফােনর ি ন র শীেষ ওয়াই-ফাই (Wi-Fi)-এর অব া, িসগন াল, 

ব াটািরর শি  এবং সময় দখায়, যা ক অ া েয়ড মাবাইল িডভাইেসর মেতা দখেত।  
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 িচ  ২.৬ : অ ােপর দৃশ মান অবয়ব  তির করার জন  ফাঁকা ফােনর ি ন/পদা  

ব ব ত হয়।  

৬. এই মুহূেত Live Testing  করা ভােলা কারণ তাহেল আপনার আসল মাবাইল 

(mobile) বা ট াবেলেট (Tablet) অ াপ  কমন অবয়ব ধারণ করেছ তা স েক 

সেচতন হেত পারেবন। যেহতু আপিন ইেতামেধ ই সকশন-১ থেক Live Testing-এর 

জন  িকভােব ত হেত হয় এবং িকভােব  করেত হয় তা জেনেছন সুতরাং আপিন 

যভােব (AI Companion, Emulator বা USB)) testing করেত চান, তা Connect মন ু

(menu) থেক বাছাই ক ন। একবার ফান বা ইমেুলটর সংযু  হেল, আপিন িচ  

২.৬-এর মেতা ফাঁকা ফােনর ি ন/পদা আপনার িডভাইেস দখেত পােবন।  

৭. ল  ক ন য, িচ  ২.৬-এ ফােনর ি েনর শীেষ “Screen1” শ  দিশত হে  বা 

দখাে । এটা হেলা app title. AI2 াটফম পূব থেকই Screen1 ক app title 

িহেসেব ব বহার কের। এই অনুশীলনী পাতার নামানুসাের app name পিরবতন 

ক ন। এ অনুশীলনীর জন  app name হেলা Loud Mouth। এ কাজ  স  

করার জন  Designer িভউ- এ app title (screen1) বহনকারী ধূসর রং-এর 

টুকরা েত ি ক ক ন এবং এর ডােন দিশত Properties-এ যান। এখােন থেম 

আপিন AboutScreen নােম, লখা যায় এমন এক  খািল ট ট ব  (text box) সব 

শীেষ দখেত পােবন। ব বহারকারীরা যখন অ াপ  তােদর িডভাইেস ইন ল করেবন বা 

যখন ইন ল করা অ াপ েলার তািলকা থেক অ াপ  বাছাই করেবন, তখন এ বে  

িলিখত বাতা  দখেত পােবন। বে  আপনার অ াপ র জন , এক  অথপণূ বণনা দান 

করা েয়াজন। এ বণনা  দয়ার জন  অনুশীলনী পাতার app description  ব বহার 

ক ন (িচ  ২.৭)। Properties-এর িনেচ নেম Title-এর ট ট ব  সনা  ক ন 



33 
 

এবং এ বে  পূব থেক িলিখত Screen1 লখা র পিরবেত Loud Mouth িলখুন। 

এখন আপিন দখেবন য, AI2 াটফেমর ফােনর ি েন দিশত title  িচ  ২.৮-এর 

ন ায় Loud Mouth-এ পিরবিতত হেয়েছ। Title-এর নাম পিরবতন হেলও উপাদান র 

নাম এখনও Screen1-ই থাকেব। 

 

িচ  ২.৭ : অ ােপর এক  অথপূণ বণনা দান ক ন। 

 

িচ  ২.৮: অ ােপর title পিরবতন ক ন। 

৮. এখন আপিন থম অ াপ  তির করার জন  ত। অ াপ  তির করার জন    

আপনার অনুশীলনী পাতার Components and Attributes সকশেন দিশত িতন  উপাদান 

ব বহার করা েয়াজন। এ উে েশ  ি েনর বাম িদেক অবি ত Palette-এ যান এবং user 

Interface-এর িভতর অ গত থম দু  উপাদান TextBox এবং Button খুেঁজ বর 

ক ন (িচ  ২.৯)। 

 

িচ  ২.৯ : Textbox এবং Button নামক উপাদান েলা (components) সনা  ক ন। 
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৯. ফাঁকা ি েন TextBox-এর পের Button  িচ  ২.১০-এর ন ায় টেন এেন ফলনু। Live 

Test িডভাইেসও সােথ সােথই এ উপাদান েলা দখেত পােবন।  

 

 িচ  ২.১০: খািল ফান ি েন TextBox এবং Button নামক উপাদান দু  টেন এেন 

ফলনু।  

 

১০. Palette-এ অ ভু  Media drawer-এর মেধ  অবি ত TextToSpeech নামক উপাদান  

(িচ  ২.১১) সনা  ক ন। TextBox এবং Button নামক উপাদান েলার মেতা, 

এ ও টেন এেন ফােনর ি েন ফলনু। ল  ক ন য, TextToSpeech নামক 

উপাদান  ফােনর ি েন দখা যাে  না। কারণ এ  অদৃশ মান উপাদান (non-

visible component) িহেসেব ণীব । এ উপাদান েলা ব বহারকারীরা তােদর 

িডভাইেস দখেত পােবন না। এ  নপেথ  থেক তার জন  িনিদ  কাজ  স  করেব। 

আপিন এই অদৃশ মান উপাদান  Designer িভউ-এ দিশত ফান ি েনর দশৃ মান 

জায়গার বাইের, িনেচ দখেবন (িচ  ২.১২)। 

 

 িচ  ২.১১ : TexToSpeech নামক উপাদান  Palette-এর Media drawer-এর 

িভতের অবি ত।  
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 িচ  ২.১২ : অদশৃ মান উপাদান েলা (Non-visible components) ফান ি েনর 

দশৃ মান জায়গার বাইের দিশত হয়। 

 

১১. অনুশীলনী পাতায় দিশত screenshot-এর সকশেনর কাজ  শষ হেয়েছ অথাৎ 

সকল উপাদান েলা ি েন রেয়েছ। এখন অনুশীলনী পাতার Components এবং 

Attributes সকশেনর বণনা অনুযায়ী Properties-এ িগেয়, এ সকল উপাদােনর বিশ  

পিরবতন করেত হেব। “Properties” এবং “attributes”-এর অথ একই। থেম 

Designer িভউ-এর অ গত ফান ি েনর িভতের অবি ত TextBox-এ ি ক ক ন। 

ি ক করার ফেল TextBox নামক উপাদান  ল ণীয় (highlight) হেয় উঠেব। এখন 

ধাপ-৭ এর ন ায় Properties এ যান। িনেচ নেম Hint বর ক ন, Hint-এর ট ট 

বে  িলিখত Hint for TextBox1 পিরবতন কের িচ  ২.১৩-এর ন ায় “Type 

something....” িলখুন। “Type something” বিশ  বা লখা  অ াপ 

ব বহারকারীরা তােদর Live Test-এর জন  িনধািরত িডভাইেস (Android 

device), অ ােপর ট ট বে  দখেত পােবন ফেল ব বহারকারীরা বুঝেত পারেবন য, 

অ ােপর িভতের অবি ত, এ বে  কী করেত হেব। আপিন যখন Live Test িডভাইেসর 

“Type Something...” লখা ট ট ব  ি ক করেবন, তখন এ লখা  অদৃশ  

হেয় যােব এবং আপনােক এ বে  টাইপ করার সুেযাগ দান করেব। এটা ল ণীয় য, 
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Hint, ব বহারকারীেদর জন  এক  পথ দশন মা । এটা ট ট বে র জন  িনিদ  

কােনা সাম ী নয়। ব বহারকারীেক অ াপ র ি য়াশীলতার জন  এখােন িকছু টাইপ 

করেত হেব।  

 

িচ  ২.১৩ : TextBox নামক উপাদােনর Hint-এর বিশ  পিরবতন। 

 

১২. এখন Designer িভউেত অ গত ফান ি েনর উপর Button নামক উপাদােন, এর 

বিশ সমূহ পিরবতেনর জন  ি ক (click) ক ন। Text বিশ  সনা  ক ন এবং 

এ  “Speak”-এ পিরবতন ক ন। অথাৎ আপিন button-এর উপেরর কথা  

“Text for Button 1” থেক পিরবিতত করেবন “Speak”-এ (িচ  ২.১২) । 

 

িচ  ২.১৪: Button-এর লখা  “Speak” এ পিরবতন। 

 

১৩. অনুশীলনীর পাতায় TextToSpeech নামক উপাদান র কােনা বিশ  পিরবতেনর 

উে খ নই, সুতরাং বিশ েলা পূেবর মেতাই রেখ িদন।  

১৪. অিভন ন! আপিন থম অ াপ  কমন দখেত হেব তা তির করা স  কেরেছন। 

আপিন এটা আপনার Live Test িডভাইেস দখেত সমথ হেবন। তদুপির, িডভাইেস 

দিশত Speak বাটন  চেপ ধরেল িকছুই ঘটেব না, কারণ আপনার অ াপ  চালনার 

জন  লিজ ক (logic) তির করেত হেব। Blocks িভউ ব বহার কের আপিন এ  স  

করেত পারেবন। আপিন সব ডােন উপের য দু  বাটন আেছ স েলা ব বহার কের 

Designer িভউেক Blocks িভউ এবং Blocks িভউেক Designer িভউ-এ পিরবতন করেত 

পােরন (িচ  ২.১৫)।  
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 িচ  ২.১৫ : Designer িভউ এবং Blocks িভউ দুইেয়র মেধ  পার িরক পিরবতেনর 

জন  Designer এবং Blocks বাটন ব বহার ক ন।  

 

১৫. অ াপ েক কা কর করার জন , এই অনুশীলনী পাতার Blocks- সকশেন দিশত 

স িনত েকর ন ায় লিজ ক ক (Logic Block) তির করা েয়াজন (িচ  ২.১৬)।  

 

িচ  ২.১৬ : LoudMouth অ ােপর জন  লিজ ক ক। 

 

১৬. া ািমং-এর জন  AI2-এর লিজ ক ক েলা অত  উ  েরর। এর অথ হেলা, য 

া ািমং েলা লিজ ক (logic) ব বহার কের স  করা হয়, তা মানুেষর িনজ  ভাষা 

( মিশেনর ভাষা নয়) ব বহার কের তির করা যেত পাের। লিজ ক ক েলা (logic 

blocks) তিরর পূেব অ াপ েক িদেয় িক করােত চাইেছন স স েক বাক  গঠেনর 

অভ াস করেত হেব। ক না কেরন য, একজন ব বহারকারীেক আপিন অ াপ  কী কের 

তা বননা করেছন। এ ে  আপনার ব াখ া  িনেচর বােক র মত হেব:  

The user will enter some text into the text box. When the Speak button is clicked, the 
app will speak out the text the user has entered. 

 ব বহারকারী text box-এ িকছু কথা িলখেবন। যখন Speak বাটন  ি ক করা হয়, 

অ াপ  ব বহারকারী য কথা  িলেখেছন তা বেল উঠেব। 

উপেরাি িখত বাক  িবেবচনা করেল বাঝা যায় য, ব বহারকারী TextBox-এর িকছু 

লখার ে  অ াপ র কােনা কাযকািরতা নই। এই কাযকলাপ  ব বহারকারীর 

িনয় েণ। Speak বাটন  চেপ ধরার সময় ধুমা  অ াপ র সি য়তার েয়াজন হেব। 

তখন অ াপ র েয়াজন হেব TextBox থেক বাক  িনেয়, এটােক কথায় পিরণত 
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করা এবং ি কােরর মাধ েম বাজােনা। এই অংশ  লিজ ক ক েলার মাধ েম তির 

করার েয়াজন হেব।  

 চলনু, এখন আমরা উপাদান েলার (component) নাম আেরা একটু িনিদ  কির। 

ল  করেল দখেবন য, িত  উপাদােনর ইেতামেধ  দয়া নােমর সােথ AI2 এক  

ন র িনধারণ কেরেছ। থম উপাদান র নামকরণ হেয়েছ XX1. উদাহরণ প, থম 

য বাটন  টেন এেন ি েন ফলা হেব সটা Button1 এবং ি তীয়  হেব Button2। 

একইভােব, থম ট ট ব  TextBox1 এবং তারপর েলা মানসুাের। আপিন এ 

উপাদান েলার এমনভােব নাম পিরবতন করেত পােরন যােত এ েলা লিজ ক ক েলা 

তিরর সময় আেরা বিশ অথেবাধক হেয় ওেঠ। পরবত  অনুশীলনীেত আমরা এ স েক 

িশখেবা। এখন আমরা উপাদান েলার পূেব িনধািরত নাম িনেয়ই কাজ করেবা।  

 অ াপ র িন ানুসাের কাজ করেত হেব:  

 When Button1 is Clicked, TextToSpeech1 reads the Text inside TextBox1 as the 
Message and Speaks it out. 

 উপেরর বাক র আ ারলাইন (underlined) করা িবেশষ  এবং ি য়া পদ েলার 

িদেক িবেশষ মেনােযাগ িদন। এ েলােকই আমরা লিজ ক ক েলার মেধ   তির করেবা।  

১৭. Blocks িভউ-এর বােম অবি ত Blocks সকশন থেক Button1 সনা  ক ন। Button1-

এর য়াের অ গত Button1-এর উপাদােনর জন  Button1 ি ক কের য়ার  খুলনু। 
When Button1. Click do নামক ক  সনা  ক ন। িচ  ২.১৭-এর ন ায় ক  টেন এেন 

Blocks িভউ-এর খািল জায়গায় ফলনু। ল  ক ন, য ক েলা অদৃশ মান উপাদান, 

তােদর Live Test-এর ফােনর ি েন দখা যােব না। তথািপ, এক  অ ােপর ক তির 

স  হেল আপিন Live Test িডভাইেস, এর কাযকািরতা ব বহার করেত স ম হেবন।  
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 িচ  ২.১৭ : Blocks সকশেন অ গত Button1-এ ি ক ক ন এবং When 

Button1. Click do নামক ক  টেন এেন খািল জায়গায় ফলনু। 

 

১৮. একইভােব, call TextToSpeech1.Speak নামক ক  সনা  করার জন  TextToSpeech1-এর 

উপর ি ক ক ন। এ  টেন এেন when Button1.Click do েকর খাঁেজ ফলনু (িচ  

২.১৮)। দু  ক লিজ কািল (logically) িমেল গেল আপিন এক  ি ক শ  নেবন।  

 ব : এইভােব ধুমা  সংগিতপূণ ক েলাই একসে  িমলেব। যিদ দু  ক একসে  

িমেল না যায় অথাৎ ি ক শ  না হয়, তাহেল আপনার লিজ ক (logic) পূণ।  

 

িচ  ২.১৮: ক দু  সংযু  ক ন যােত একসােথ িমেল যায়। 
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১৯. সবেশেষ, TextBox1-এর উপর ি ক কের, এর য়ার থেক TextBox1.Text ক  টেন 

এেন call TextToSpeech1.Speak message-এর খাঁেজ ফলুন, যােত এরা পর র িচ  ২.১৯-

এর ন ায় িমেল যায়।  

 

 িচ  ২.১৯ : আপনার অ ােপর লিজ ক তির করার জন  িতন  কই সংযু  ক ন। 

২০. অিভন ন! আপিন া ািমং ছাড়াই এইমা  আপনার থম অ া েয়ড অ াপ  তির 

কেরেছন। এখন অ াপ  Live Test িডভাইেস পরী া করেত পােরন। TextBox-এর 

িভতর “Hello world. I just built my first Android app” বাক  টাইপ 

ক ন এবং Speak বাটেন চাপ িদেয় দখুন িক ঘটেছ।  
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অনুশীলনী ২ : অ াকেসলেরািমটার সনসর  (Stop Shaking Me)  

       AccelorometerSensor 

েজে র নাম  

Project name 

(AppName) 

COL_StopShakingMe 

অ ােপর নাম 

App Name 

(Title) 

Stop Shaking Me 

অ ােপর বণনা  

App 
description 

(AboutSreen) 

এই অ াপ  ফান  সরােল বা ঝাঁ িন িদেল তা সনা  করার জন  

AccelormeterSensor নামক উপাদান  ব বহার কের। যখন 

আপিন ফান েক ঝাঁ িন িদেবন, তখন এ  আপনােক ঝাঁ িন ব  

করেত বলেব।  

This app uses the AccelormeterSensor to detect if 
the phone is moving or shaking. When you shake 
the phone it will ask you to stop shaking it. 

তথ  ভা ার 

Resources 

https://goo.gl/85u95x 

কাি ত িশখনফল 

Expected 

Learning 

Outcomes 

এ অনুশীলনী শেষ আপিন: 

 ফােনর চলাচল (movement) সনা  করার জন  

AccelerometerSensor নামক উপাদান  ব বহার করেত সমথ 

হেবন। 

উপাদান এবং 

বিশ সমহূ 

Components 
& Attributes. 

 

MinimumInterval: 1000 

 

Pitch: 2.0 
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কস 

Blocks 

 

 

কায বাহ : 

Walkthrough: 

১.  বাক েক কথােত পিরণত করার (text to speech) থম অ াপ  শষ করার পর               

আপিন িন য় ি তীয়  করার জন  অধীর আ হাি ত। এই অ াপ , Loud Mouth 

অ াি েকশেনর কাযকািরতা এবং ত ণালীর সােথ খুব বিশ আলাদা নয়। 

তথািপ, সবেচেয় বড় পাথক  হেলা, এই অ াপ েত দশৃ মান কােনা উপাদান নই 

-এর অথ হেলা, সকল উপাদানই অদৃশ মান উপাদান। এ কারেণ ব বহারকারী 

তােদর অ া েয়ড িডভাইেস এক  ফাঁকা সাদা ি ন দখেবন। আপনার মেন হেত 

পাের য, এক  অ ােপ দশৃ মান িকছু আকার-আকৃিতর েয়াজন আেছ। তথািপ, 

অ াপ িডজাইেনর আধুিনক ধ ান-ধারণা, আপনার অন ান  ইি য়গত অনভূুিতর 

পাশাপািশ দৃি শি র ওপর মেনােযাগ িদে । উদাহরণ প বলা যায় য, গমস 

(games) ব বহারকারীেদর উ ম অিভ তার (User Experience) জন  

বণশি  এবং শেনর ওপর বিশ  দয়া হয়। য সকল মাবাইল 

ব বহাকারীর িকছু শারীিরক অ মতা (disability) রেয়েছ, তােদর জন  এ  

এক  িবেশষ িবেবচনার িবষয়। একজন অ াপ তকারক িহেসেব, আপনার 

িনি ত করেত হেব, আপনার অ াপ  সেবা  সংখ ক ব বহাকারীর কােছ 

অবািরত/ েবশেযাগ ।  

২. আপিন এখন জােনন য, Palette থেক িকভােব উপাদান েলােক খুঁেজ বর করা যায়। 

Palette-এর Sensors drawer-এ অবি ত AccelerometerSensor নামক উপাদান েক টেন 

এেন ফান ি েন ফলনু। পূেবর অনুশীলনী থেক আপিন ইেতামেধ  জেনেছন, 

TextToSpeech নামক উপাদান েক কাথায় পাওয়া যােব।  
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৩. AccelerometerSensor-এর MinimumInterval বিশ  1000-এ পিরবতন ক ন। ল  

ক ন য, সময় সং া  বিশ  িমিলেসেকে  রাখা আেছ - এর অথ, আপিন যখন 

বিশ  1000-এ রাখেবন, তখন Accelerometersensor  েত ক সেকে  

আপনার ফােনর চলাচল পরী া কের দখেব।  

৪. TextToSpeech নামক উপাদােনর Pitch বিশ েক ২.০-এ রাখুন। আপিন শূন  (০) থেক 

দইু (২)-এর মেধ  যেকােনা মান বসােত পােরন। কম মান রাখেল ক র অেপ াকৃত 

আে  শানােব আবার বিশ মান রাখেল ক র অেপ াকৃত জাের শানােব। েত ক  

উপাদান এবং এেদর বিশ  স েক আেরা বিশ জানার জন  আপিন Palette-এর অ গত 

েত ক  উপাদােনর পােশ দিশত িজ াসা িচ  (?) ত কাসর (cursor) রেখ ি ক 

ক ন। দিশত (িচ  ২.২০) বাতা  আপনােক ধ ুউপাদান র কাজ স েকই িনেদশনা 

দেব না উপর  এ  আপনােক AI2-এর ওেয়ব সাইেটর এক  িলংক দান করেব, 

যখােন উপাদান র য সকল বিশ  চাল ু করা  

যায়, তা স েক সাহায কারী িব ািরত তেথ র তািলকা রেয়েছ।  

 

িচ  ২.২০: TextToSpeech নামক উপাদান স েক অিধক তথ  ভেস উঠা। 

 

৫. সাধারণ ইংেরিজর মাধ েম এক  অ ােপর কাযকািরতা বণনা করার কৗশল  

মাগতভােব চচা করা খুব েয়াজনীয়। এ  আপনােক া ােমর ে  এক  সুযুি পূণ 

লিজ ক ক (logic blocks) তির করেত সাহায  কের। চলনু আমরা এই অ াপ র 

কাযকািরতা এক  ব বহারকারীর কােছ বণনা করার চ া কির: 

 When you shake the phone it will speak to you and ask you to stop shaking 
it.  

 এখন এ  আেরা লিজ কাল (logical) প িতেত উে খ করা যাক:  

 When AccelorometerSensor1.Shaking do XYZ  
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ব  : অেনক া ািমং-এর ল াং েয়জ dot operator ব বহার কের। এটার অথ 

য, “is” এবং “are” ( য েলােক stop words বলা হয়) শ িল মিশন-বা ব 

(machine-friendly) কাঠােমা ারা িত ািপত হেয়েছ এবং DOT ারা ব াক  

িবি  হেয়েছ। উপর , do শ  ফলাফেলর জন  িক ি য়া হণ করা হেব তা 

িনেদশ করার জন  এক  িনি ত উপায়। উদাহরণ প, “I eat when I’m 

hungry” বাক  আেরা স কভােব িভ  শে  “When I’m Hungry do eat” 

এভােব রচনা করা যায়।  

এখন, এই অ ােপর ে  XYZ-এর অথ “Speak out the words, ‘Stop         

shaking me”. সুতরাং লিজ ক  িনেচর মেতা কের লখা যায়:  

 When AccelorometerSensor1.Shaking do (Speak out the 
words “Stop shaking me”) 

 উপেরর বাক  অনুশীলনী পাতায় দিশত েকর ন ায় পা িরত হেব (িচ  ২.২১)।  

 

 িচ  ২.১১ : Stop Shaking Me অ াপ র জন  লিজ ক ক (logic block).  

যেহতু এই অ াপ  এবং Loud Mouth অ াপ খুব সাম স পণূ, তাই আিম িনি ত য, 

আপিন [when AccelorometerSensor1.Shaking]  এবং [call TextToSpeech1.Speak] ক িল 

সমি ত করেত পারেবন। এক মা  পাথক  য, ব বহারকারী TextBox-এ ইনপটু 

(text)  িছল ব বহাকারী ারা পিরবতনশীল আর এই অ াপ র TextBox-এর বাক  

(text)  অপিরবতনশীল িন ল এক  বাক । এটা করার জন  আপনার Built-in blocks 

েলা থেক এক  ক ব বহার করা েয়াজন, য েলা পূব িনধািরত ক। Text-এর উপর 

ি ক ক ন এবং থম ক  িনধারণ ক ন, য  এক  ফাঁকা ট ট ক (empty 

text block) এবং এ েক িচ  ২.২২-এর ন ায় [call TextToSpeech1.Speak]-এর সােথ 

সংযু  ক ন।  
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িচ  ২.২২ : ফাঁকা ট ট ক ব বহার কৗশল। 

৬. এখন আপনার ফাঁকা Text ক  িকছু ট ট িদেয় পূরণ করেত হেব। ফাঁকা ক (block) 

র মাঝখােন ি ক ক ন এবং “Stop Shaking Me” টাইপ ক ন। 

৭.    অিভন ন! আপিন এইমা  ি তীয় অ াপ  শষ করেলন। আপনার ফান েক ঝাঁ িন দন 

এবং কী ঘেট দখুন। আপিন TextToSpeech নামক উপাদান র Pitch-এর বিশ  

(property) ক পু েষর ক র থেক মিহলার ক ের পিরবতন করার জন  িকছুটা 

পিরবতন করেত পােরন। আিম আশা করিছ য, আপিন Live Testing-এর জন  আসল 

অ া েয়ড িডভাইস ব বহার করেছন কারণ ইমেুলটর ঝাঁকােনা এেকবােরই অস ব।  
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অনুশীলনী ৩ : ি চিরেকাগনাইজার  (Dictation)  

     SpeechRecognizer 

েজে র নাম  

Project name 

(AppName) 

COL_Dictation 

অ ােপর নাম 

App Name 
(Title) 

Dictation 

অ ােপর বণনা  

App 
description 

(AboutSreen) 

এই অ াপ  আপনার িনেদশ বাঝার জন  SpeechRecognizer নামক 

উপাদান  ব বহার কের।  

This app uses the SpeechRecognizer Component to take dictation 

from you. 

তথ  ভা ার 

Resources 

https://goo.gl/XYCiqM 
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ি নশট 

Screenshot 

 

 

কাি ত 

িশখনফলসমহূ 

Expected 

Learning 

Outcomes 

এ অনুশীলনী শেষ আপিন: 

 SpeechToText নামক উপাদান  ব বহার করেত সমথ হেবন। 

 বাটন (button)-এ ইেমজ/ছিব (image) সংযু  করেত সমথ হেবন।  

 TexBox1 নামক উপাদােনর Height, Width এবং Align নামক 

বিশ েলা পিরবতন করেত সমথ হেবন। 

 জেয়ন (join) নামক ক  ব বহার কের কথার মালােক (text strings) 

িণব ভােব সংযু  করেত সমথ হেবন। 

উপাদান এবং 

বিশ সমহূ 

Components & 
Attributes. 

 

• AlignHorizontal: Center 

 

• Text: 

• Image: microphone73.png 
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• Hint: Your dictation appears here… 

• Width: Fill parent 

• Height: Fill parent 

 

 

কস  

Blocks 

 

কায বাহ: 

Walkthrough: 

১. Loud Mouth অ াপ েত আপিন িশেখেছন Screen1 নামক উপাদােন িকভােব Title 

পিরবতন করা হয়। Title-এর নাম পিরবতন হেলও উপাদান র নাম এখনও Screen1-ই 

থাকেব। আপিন জেন আ য হেত পােরন য, এক  একক অ ােপও একািধক ি ন 

(screens) থাকেত পাের, যােক ১, ২, ৩... নােম অিভিহত করা হয়। হ া, এক  

একক অ ােপরও অেনক েলা ি ন (screens) থাকেত পাের, যা এই সহায়ক 

িনেদিশকার কায েমর ঊে । তেব এক  ি েনও আপিন অেনক উঁচু েরর অ াপ তির 

করেত পােরন- উেটািরয়াল েলা  করেলই তা বুঝেত পারেবন।  

 Screen1-এর Title এবং AboutScreen বিশ েলা পিরবতন করার সময়, AlignHorizontal 

বিশ েক পিরবতন ক ন এবং Center-এ রাখুন। AlignHorizontal বিশ েক Center-এ 

রাখার ফেল সকল উপাদান েলা ি েন অনুভূিমকভােব মাঝখােন সাজােনা থাকেব। আপিন 
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অবগত আেছন য, Loud Mouth অ ােপ Screen1-এর উপাদান েলার বিশ  পূব 

থেকই ি েনর বােম িনধারণ করা আেছ, যা এই অ াপ র (App) উপাদান েলার 

িবন াস থেক আলাদা। AlignHorizontal বিশ র পডাউন (dropdown) তািলকায় 

left, center এবং right অপসন েলা (option) রেয়েছ। AlignVertical বিশ র 

অপসন েলা  (option) হেলা top, center এবং bottom. 

২. আপিন Button নামক উপাদান র ট ট (text) িকভােব পিরবতন করেত হয় তা 

িশেখেছন। এখন আপিন িশখেবন িকভােব ইেমেজর বিশ েক পিরবতন করা যায়, যা 

আপনার ভিবষ েতর ায় সকল অ াপ তিরর ে  ব বহার করেত হেব। Image-এর 

এই বিশ  ইেমজ ফাইল যমন .jpeg বা .png- ক Button-এর প াতপেট াপন 

কের। এে ে  microphone73.png নামক ইেমজ  পাওয়ার জন  তথ  ভা াের 

(এই অনুশীলনী পাতার তথ  ভা ার সকশন দখুন) যান। তথ  ভা ার থেক ফাইল েলা 

ডাউনেলাড করার পর, এ  কি উটােরর এক  সুিবধাজনক জায়গায় রাখুন। তারপর 

Button1-এর Image-এর বিশ  ব বহার কের ইেমজ  িচ  ২.২৩-এর ন ায় AI2 সাভাের 

(server) আপেলাড (upload) ক ন।  

 

িচ  ২.২৩ : তথ  ভা ার (Resources Pack) থেক ইেমজ অ াপেলাড ক ন। 

 

৩. Button1 এখন মাইে ােফােনর ইেমজ েক Designer িভউ (View)-এর ফান ি েন দশন 

করেব। তথািপ “Text for Button1” কথা  মাইে ােফােনর ইেমেজর মাঝখােন 

এখনও থাকেব। এটা সরােনার জন  Text বিশ েক খািল রাখুন। 

৪. Palette-এর Media drawer-এর িভতর আপিন SpeechRecognizer নামক উপাদান  পােবন। 

এ  দু  ত  েকর সম েয় তকৃত এক  অ াপ। থম লিজ ক ক  (িচ  ২.২৪) 

িনে র ন ায় তির ক ন:  

When Button1.Click, capture the speech of the user until the user stops speaking. 
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িচ  ২.২৪ : থম লিজ ক ক যা ব বহারকারীর ব ৃ তা হণ কের। 

 

৫. যেহতু এ  এক  তিলিপ (dictation) অ াপ সুতরাং অ াপ েক সিচেবর 

(secretary) মেতা, ব ৃ তার ল া ল া বাক  এক র পর এক  িলিপব  করেত হেত 

পাের। একারেণ, অ াপ েত কিথত কােনা নতুন বাক  পূববত  বাক েলার সােথ যাগ 

করার েয়াজন হেব। তাই লিজ ক  হেত হেব : 

 When the user has stopped speaking, append the new text to the 
existing. 

 িচ  ২.২৫-এ দখােনা ক েলার সাহােয  এ লিজ ক  তির করা যায়।  

 

 িচ  ২.২৫ : ব বহারকারী কথা বলা ব  করেল িবদ মান বােক র সােথ নতুন বাক  

যু করণ।  

 

৬. দু  িবষয় এখন আপনার কােছ নতুন হেব। থমত, Built-in blocks-এর Text drawer-এ 

অবি ত join নামক ক র িভতের ািপত খাঁজ েলার সংখ া বৃি করণ। এ  আপনােক 

িচ  ২.২৬-এর ন ায় খাঁজ েলা যু  করা এবং সিরেয় ফলার সুেযাগ দেব। খাঁজযু  

করার জন  এক   ক টেন এেন join ক (block)-এর িভতর ফলেত 

হয়। খাঁজ সিরেয় ফলার জন  এক    িসেল  (select) কের DEL চাপুন।  
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িচ  ২.২৬: join েক খাঁজযু  এবং িবযু করণ। 

 

৭. ি তীয় িবষয়  হেলা  [when SpeechRecognizer.AfterGettingText do]  নামক ক হেত 

িকভােব [get result] নামক ক  পাওয়া যােব। কাসর (cursor)  ধমুা  [when 

SpeechRecognizer.AfterGettingText do] েকর উপর দিশত Result প ারািমটােরর উপর 

রাখুন িক  ি ক করেবন না। এর ফেল িচ  ২.২৭ -এর মেতা এক  ক ভেস উঠেব। 

 ক  বর কের আনুন এবং ব বহার ক ন। এই ক  

ব বহারকারীর ব ৃ তা/কথা- ক ধারণ কের রােখ। Result প ারািমটার েক 

[SpeechRecognizer.AfterGettingText] ক র return value িহসােব উে খ করা হয়। 
এক  একক েকর অেনক েলা return values থাকেত পাের।  

 

িচ  ২.২৭ : SpeechRecognizer.AfterGettingText নামক ক থেক result ক 

পাওয়ার কৗশল। 

 

৮. অিভন ন! এ ই ৩ ন র অ াপ। আপনার Live Test িডভাইেস এ  পিরচালনা ক ন। 

অ াপ  আপনার বলা বাক িলেক ট েট পিরবতন করার সময়ও আপিন পরবত  বাক  

বলেত পারেবন। আপনার বলা বাক েলােক ট েট পিরবতন করার পর, এই বাক েলা 

আপনার ই ানযুায়ী ইেমইল বা ট ট করা যেত পাের। ইমেুলটর (Emulator) 

ব বহারকারী, এ অ াপ র কাযকািরতা দখার জন , আপনার কি উটাের মাইে ােফান 

(microphone)-এর সংযু তা িনি ত ক ন।  
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 এই তথ  ভা ােরর িভতর: 

In the Resources: 

“microphone73” by Sebastien Gabriel http://sebastien-gabriel.com 
from www.flaticon. com is licensed under Creative Commons BY 3.0 
http://creativecommons.org/licenses/ by/3.0. 
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অনুশীলনী ৪ : ক ানভাস  (Join the Dots)  

 Canvas 

েজে র নাম  

Project name 

(AppName) 

COL_JoinTheDots 

অ ােপর নাম 

App Name 
(Title) 

Join the Dots 

অ ােপর বণনা  

App 
description 

(AboutSreen) 

এই অ াপ   আপনােক Canvas নামক উপাদান র উপর ডট (dots) 

েলা যু  কের এক  ছিব আঁকেত সহায়তা করেব।  

This app allows you to draw a picture by joining the 
dots on a Canvas component. 

তথ  ভা ার 

Resources 

https://goo.gl/JQMOLo 
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ি নশট 

Screenshot 

 

কাি ত িশখনফল 

Expected 

Learning 

Outcomes 

এ অনুশীলনী শেষ আপিন: 

 Canvas নামক উপাদান  ব বহার করেত সমথ হেবন। 

 Canvas-এ BackgroundImage াপন করেত সমথ হেবন। 

 ি েনর উপর আঙুল িদেয় টানা সনা  করেত সমথ হেবন। 

উপাদান এবং 

বিশ সমহূ 

Components 
& Attributes. 

 

 BackgroundImage: pattern.png 
 Width: Fill parent 
 Height: Fill parent 

 PaintColor: Red 

 

 Text: Clear 
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কস 

Blocks 

 

 

কায বাহ: 

Walkthrough: 

১. Palette-এর Drawing and Animation drawer-এর অধীেন য Canvas নামক উপাদান  

পাওয়া যায়, মাবাইল অ ােপর জন  এ  এক  পূণ উপাদান। এই উপাদান ই গইম 

িডজাইনসহ (game design) মাবাইল অ াপ তিরর সৃজনশীল িদক েক সহায়তা 

কের আর িশ ার জন  তকৃত gamification ক অেনক পষেদই এখন িশ ার 

সেবা ম মাধ ম িহেসেব িবেবচনা করা হয়। সুতরাং Canvas নামক উপাদান েক আয়  

করেত পারেল এ  আপনােক এমন সব অ াপ তির করেত সহায়তা করেব,  য 

অ াপ েলােত সবাধুিনক গিতধারা িতফিলত হয়।  

   ২. Cavas-এর বিশ  িনেয় কাজ করার সময়, িডভাইেসর ি ন  পূণ কের িনন,       

তাহেল গইম  পুেরা ি ন জেুর সি য় থাকেব। িডভাইেসর ি ন  পূণ করার জন  

আপনার Canvas নামক উপাদান র Height এবং Width- ক Fill parent-এ িনধারণ 

করা েয়াজন হেব। অন ন  বিশ েলার য়ংি য়ভােব (Automatic) িনধািরত হেব, 

যখােন িডভাইস সি য় ি েনর আয়তনেক (dimension) িনধারণ করেব। Custom 

setting ব বহার করেল আপনার Pixels-এর ন রেক উে খ করেত হেব। আপনার 

অ াপ েক পিরবতনশীল আয়তেনর নানারকম িডভাইেসর ব বহার উপেযাগী হওয়ার জন  

Custom setting- ক কদািচৎ ব বহার করা বা নীয়। Fill parent এর স ং  
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আপনােক িনি ত করেব য, আপনার উপাদান  (Canvas) িনিবেশেষ সকল 

আয়তেনর যেকােনা িডভাইেসর ব বহার করার জন  উপেযাগী। 

৩. Canvas-এর জন  BackgroundImage লািডং (loading) করা এবং Button- এর জন  

Image লািডং (loading) করা একই রকম। PaintColor  Canvas-এর উপর য 

লাইন  আঁকা হেব তার রঙ। আপিন এ স েক আেরা িব ািরত তথ  পাওয়ার জন  “?”-

এর উপর ি ক ক ন। 

৪. Dictation অ াপ  আপনােক িশিখেয়েছ িকভােব ক থেক results পেত হয়, যার 

return values রেয়েছ। এখােনও এর কােনা পাথক  নই, ধুমা  িনি ত হান য 

আপিন ি ক করেছন না। 

৫. েকর কাজ  স  ক ন এবং আপনার অ াপ  পরী া ক ন।  
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অনুশীলনী ৫ : বল এবং ইেমজ াইট  (Move the Ball)  

 Ball and ImageSprite 

েজে র নাম  

Project name 

(AppName) 

COL_MovetheBall 

অ ােপর নাম 

App Name 
(Title) 

Move the Ball 

অ ােপর বণনা  

App 
description 

(AboutSreen) 

এই অ াপ  এক  বল (ball) এবং এক  ইেমজ াইট 

(ImageSprite) ব বহার কের এক  কৃি ম গলফ গইম তির 

(simulate) কের। এই গইম েত বল েক গেতর িদেক ছুেড় মারেত 

হয়। বল  গেতর সােথ ধা া খেল অ াপ  বেল উঠেব “িহট” (“Hit”)। 

This app uses a ball and an ImageSprite to simulate a 
golf game. The ball needs to be flung towards the hole. If 
the ball hits the hole the app will say “Hit.” 

তথ  ভা ার 

 Resources 

https://goo.gl/cfnhh1 
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ি নশট 

Screenshot 

 

কাি ত 

িশখনফল 

Expected 

Learning 

Outcomes 

এ অনুশীলনী শেষ আপিন: 

 Ball নামক উপাদান  (component) ব বহার করেত সমথ 

হেবন।  

 ImageSprite নামক উপাদান  ব বহার করেত সমথ হেবন।  

 Screen.Initialize ক  ব বহার কের অ াপ র ার কােলর বিশ  

িনধারণ করেত সমথ হেবন।  

    Procedures েলােক বানােত এবং Call করেত সমথ হেবন। 

 ই ামেতা অব ান েলার মান/ন র তির করেত সমথ হেবন।   

উপাদান এবং 

বিশ সমহূ 

Components 
& Attributes. 

 

• ScreenOrientation: Portrait 

 

• BackgroundColor: Green 

• Width: Fill parent 
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• Height: Fill parent 

 

• PaintColor: Red 

• Radius: 7 

 

• Picture: golf25.png 

 

• Source: Sv-hit.ogg 

কস 

Blocks 
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কায বাহ : 

Walkthrough: 

১. Screen নামক উপাদােনর ScreenOrientation বিশ  িডভাইেসর উপর অ াপ র 

অব ান িনধারণ কের। সাধারণত এ  Unspecified-এ িনধািরত থােক, যা িডভাইসেক 

screen-এর স ং অনুযায়ী অ াপ  ি েন কমন দখােব, তা স েক িস া  িনেত 

দয়। Sensor নামক বিশ  অ াপ েক িডভাইেসর sensor-এর িনেদশনা অনুযায়ী 

িনেজ িনেজ নতুন অব ান িনেত িবেশষভােব িনেদশ দান কের। User বিশ  

ব বহারকারীেক অ াপ র অব ান িনধারণ করার অনুমিত দয়। আপিন যিদ অ াপ র, 

এ অব ােনর পিরবতন ব  করেত চান তেব Portrait এবং Landscape বিশ েলা 

ব বহােরর মাধ েম অ াপ েক িডভাইস র অব ান পিরবতন সে ও এক  িনিদ  

অব ােন থাকার জন  িনেদশনা িদেত পােরন। এ অ াপ র ে , আপিন Portrait 

অপশন  িনধারণ করেবন।  

২. Ball এবং ImageSprite নামক উপাদান েলা অ ািনেমশন বা AI2 াটফেম গইম তিরর 

জন  ব ব ত সবেচেয় পূণ উপাদান। এ উপাদান েলা Palette- এর Drawing and 

Animation drawer-এর মেধ  পাওয়া যায়। অ াপ র সােথ সাম স  র া করার জন  

Ball-এর PaintColor এবং Radius পিরবতন ক ন। golf25.png (তথ  ভা াের পােবন) 

নামক ফাইল  ImageSprite1- এর Picture-এ অ াপেলাড ক ন।  

৩. Palette-এর Media drawer-এ রি ত Player নামক উপাদান , সাউ  ি প (sound 

clips) যমন: সুর বা সতক করণ শ েলা (sound) বাজােনার জন  ব ব ত হয়। 
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অেপ াকৃত ছাট সাউ  ি প েলার (sound clips) জন  আপিন Sound নামক 

উপাদান ও ব বহার করেত পােরন। তদপুির, Sound নামক উপাদান  সকল 

অ া েয়ড িডভাইেসর জন  উপেযাগী নয়। এ কারেণ, Player নামক উপাদান  আপনার 

অ ােপর জন  ব বহার করা অেপ াকৃত িনরাপদ। Player1-এর Source নামক বিশে  Sv-

hit.ogg (তথ  ভা াের পােবন) নামক ি প  অ াপেলাড ক ন।  

৪. এই অ াপ র নানািবধ িদক রেয়েছ, এ কারেণ ধমুা  এক  একক বাক  ারা বণনা 

করা যােব না। অ াপ র বণনা িন ানুসাের দয়া হেলা- 

 The ball and hole will appear in a random location on the screen 
when the app starts for the first time. The ball needs to be flung 
towards the hole. If the ball hits the hole the app will say “Hit.”The 
location of the hole and the ball are re-set to random locations each 
time the ball hits the hole. 

 

৫. অ াপ র লিজ ক ক তির করার জন  আপনার অ াপ র বণনােক ভে  িন ানুসাের 

পৃথক পৃথক ত  বােক  লখার েয়াজন হেব:  

The ball and hole will appear in a random location on the screen 
when the app starts for the first time. 

 

 যেহতু আপিন ball এবং hole  ব বার এেলােমেলাভােব িবিভ  জায়গায় াপন 

করেবন, এ কারেণ, পুনরায় ব বহার করা যায় এমন এক  লিজ ক ক তির করাই 

অথবহ। এ  object oriented programming (oop)-এর মূল ধারণা। এ  

স  করার জন  আপিন, Built-in blocks- এর অ গত Procedures সকশেনর িভতেরর 

[toProcedure do] নামক ক  ব বহার করেবন (িচ  ২.২৮)। যখন আপিন বড় আকােরর 

অ াপ িলখেবন তখন অেনক েলা Procedure ব বহার করেত হেব। সুতরাং 

Procedure িচি ত করার জন  আপনার এক  বাধগম  নাম দয়ার েয়াজন। 
সাধারণত নােমর মাধ েমই procedure  কী করেব তা িতফিলত হেব। এে ে , 

Procedure- র নাম িদন SetBallAndHole (িচ  ২.২৯)।  
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িচ  ২.২৮ নতুন Procedure তিরকরণ। 

 

িচ  ২.২৯ Procedure-এর পুননামকরণ। 

৬. SetBallAndHole নামক Procedure-  তির করার জন  আপনার িচ  ২.৩০-এর ন ায় 

লিজ ক ক েলা তির করার েয়াজন হেব। Ball এবং ImageSprite-এর অব ান েলােক 

িনধারণ করার জন  [call Ball1.MoveTo] এবং [call ImageSprite1.MoveTo] নামক ক েলা 

ব বহার করেত হেব।  

 

িচ  ২.৩০ : Ball এবং Hole-এর িবিভ  অব ান িনধারণ করার জন  Procedure. 

 X এবং Y ানাে র িবিভ  মান িনধারণ করার জন , Built-in blocks-এর (িচ  ২.৩১) 

Math সকশেনর িভতের অবি ত [random integer from xx to xx] নামক ক  ব বহার 

ক ন। ল  ক ন য, Built-in blocks-এর েত ক  সকশেনর ক েলা িকভােব 

colour-coded - Math-এর ক েলা হালকা নীল রেঙর, Text-এর ক েলা ম ন 
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রেঙর আর Procedure-এর ক েলা ব নী রেঙর। এই Colour-coding আপনার 

অ ােপর ব ব ত ক েলা সহেজ সনা  করার জন  সাহায  করেব। 

 

 িচ  ২.৩১ : Math সকশন র অ গত random integer নামক ক র ব বহার 

কৗশল।  

 িডভাইেসর ি েনর সীমানার মেধ  Ball এবং Hole  তীয়মান/ দিশত হওয়ার 

েয়াজন। এ র বাইের থাকেল এ েলা অদৃশ মান হেয় যােব। যেহতু আপিন অ াপ  

িবিভ রকম আকােরর ি ন স িলত নানািবধ িডভাইেসর জন  তির করেছন, সুতরাং 

আপিন সীমানার জন  এক  িনিদ  ন র িনধারণ করেত পারেবন না। (১,১) ানাংক  

সবসময় িডভাইেসর উপেরর বাম হােতর িদেকর কাণ েক িচি ত কের। আপনার X 

ানাংেকর  এবং Y ানাংেকর জন  সেবা  মান দয়া েয়াজন। এই কাজ  স  করার 

জন  আপনার -এর উপর ি ক কের DEL চাপেত হেব। জায়গা  িচ  ২.৩০ -

এর ন ায়  এবং  ক েলা 

ারা পূরণ ক ন। আপনার Procedure তির করা স  হেয়েছ।  

 

৭. অ াপ   করার মুহূেত, আপনার Ball এবং Hole-এর অব ান েলা িনধারণ করা 

েয়াজন। এ কাজ  স  করার জন , [when Screen1.Initiate do] নামক ক  ব বহার 

করেত হেব (িচ  ২.৩২)। অ াপ   করার সময় এই ক  থেম কাযকির ভুিমকা 

পালন করেব। [call SetBallAndHole] নামক ক  SetBallAndHole নামক Procedure-  

চাল ুকরার জন  ব ব ত হয়, যা Procedures সকশেনর মেধ  অ গত।  

 

িচ  ২.৩২ : Screen Initialize-এ procedure ক কল (Calling). 
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 আপিন এখন িনেচর বাক র জন  লিজ ক (logic) তির কেরেছন:  

The ball and hole will appear in a random location on the screen 
when the app starts for the first time. 

 

৮. ি তীয় বাক  িন প:  

 The ball needs to be flung towards the hole. 

 ব বহারকারীর আঙুেলর ারা যখন বল  ছাড়া হয় তখন কী ঘেট তা িনধারণ করার 

জন  [when Ball1.Flung do] নামক ক  (িচ  ২.৩৩) ব বহার করেবন। Ball-এর িদক 

িনধারণ করার জন  return value  ব বহার ক ন।  

 

 িচ  ২.৩৩ : ব বহারকারী ারা Ball  ছাড়া হেল কী ঘেট তা িনধারণ করার জন  

লিজ ক ক।  

 ব বহারকারী কত বেগ (Speed) বল  ছােড় তা  return value 

হেত ি র করা হয়। যেহতু এ  এক  ু  সংখ া সুতরাং Speed of the Ball ি র করার 

পূেব বেলর বগেক 10 ারা ণ করার লে  Math section থেক multiplication নামক 

block  ব বহার ক ন। এ ক  ব বহারকারী যখন বল  ছুড়েব তখন তা যন তরল 

পদােথর মেতা গিত পায় তা িনি ত করেব। 

 ি েনর াে  বল র গিত রাধ করার জন  িচ  ২.৩৪-এর ন ায় ক তির ক ন। 

আপিন যিদ বল েক ি েনর া  থেক িফিরেয় আনেত চান, তেব িচ  ২.৩৫-এর ন ায় 

লিজ ক ক তির ক ন।  

 

িচ  ২.৩৪: সীমানার মেধ  Ball র গিত রিহেতাকরণ। 
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িচ  ২.৩৫: ি েনর া  থেক Ball েক িফিরেয় আনা। 

৯. আপনার এখন তৃতীয় এবং সবেশষ বাক র জন  লিজ ক ক (logic block) তির 

করা েয়াজন:  

If the ball hits the hole the app will say “Hit.” The location of 
the hole and the ball are re-set to random locations each time 
the ball hits the hole. 

 এ  করার জন , [when Ball1.CollidedWith do] নামক ক  ব বহার করা হয়। আমােদর 

পরী া করার েয়াজন, Ball  Hole-এর সােথ ধা া খাে  িকনা। এ িবষয়  েকর 

Other নামক এক  রািশ ারা িনধািরত হয়। এ  ImageSprite1- এ সট ক ন। 
ধা া লাগেল Player সাউ  ি প (sound clip)  বাজােব। Player বাজা ব  হেয় 

গেল, SetBallAndHole নামক procedure  Ball এবং Hole এর অব ান 

পুনঃিনধারণ কের।  

 

 িচ  ২.৩৬ : Ball এবং ImageSprite-এর মেধ র ধা া সনা করণ। 

১০. অিভন ন! আপিন Canvas নামক উপাদান  আয়  কের ফেলেছন। এখন গলফ খলার 

সময়!  
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 এই তথ  ভা ােরর িভতর: 

 In the Resources:  

“golf25.png” by Yannick http://yanlu.de from www.flaticon.com is licensed 

under Creative Commons BY 3.0. http://creativecommons.org/licenses/by/3.0. 

“Sv-hit.ogg” by M. Kihlstedt, N. Vion (The Shtooka Project) [CC BY 2.0 fr 

(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/fr/deed.en)],via Wikimedia 

Commons. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Sv-hit.ogg. 
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অনুশীলনী ৬ :  ছাট ডাটােবইস, ফান ন র িপকার এবং ফান    

কল (Call a Friend) 

 TinyDB, PhoneNumberPicker and PhoneCall 

েজে র নাম  

Project name 

(AppName) 

CO L_CallAFriend 

অ ােপর নাম 

App Name 
(Title) 

Call A Friend 

অ ােপর বণনা  

App 
description 

(AboutSreen) 

এই অ াপ  ক া  িলে  (contact list) ফান ন র সংর ণ এবং 

ক া  িলে র সংরি ত ন র থেক এক  ন ের ফান করার জন  

PhoneNumberPicker এবং TinyDB নামক উপাদান েলা 

ব বহার কের। 

This app uses the PhoneNumberPicker and a TinyDB to store 
a contact in a list and make a phone call to a contact from 
that list. 

তথ  ভা ার 

Resources 

https://goo.gl/LvFem0 
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ি নশট 

Screenshot 

 

কাি ত 

িশখনফল 

Expected 

Learning 

Outcomes 

এ অনুশীলনী শেষ আপিন: 

 জ ল চহারার ই ারেফস (Interface) তির করার জন  

Layout drawer-এ একসােথ রাখা উপাদান েলা ব বহার 

করেত সমথ হেবন।  

 ফােনর অ াে স বকু (Phone’s address book) থেক 

ক া  ন র িনবাচন করার জন  PhoneNumberPicker 

নামক উপাদান  ব বহার করেত সমথ হেবন। 

 TinyDB- ত tag-value pairs সংর ণ, উ ার এবং মেুছ 

ফলেত সমথ হেবন। 

 TinyDB নামক উপাদান  ব বহার কের ListPicker  পূণ 

করেত সমথ হেবন।  

 PhoneCall নামক উপাদান  ব বহার কের কল (Call) 

করেত সমথ হেবন। 
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উপাদান ও 

বিশ সমহূ 

Components & 
Attributes. 

 

 

• AlignHorizontal: Right 

• Width: Fill Parent 

 

• Image: picture-add-icon.png 

 

• Image: Address-Book-icon.png 

 

• Text: Name 

 

• Text: 
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• Text: Name 

 

• Text: 

 

• Image: picture-remove-icon.png 

 

• Image: app-phone-icon.png 

 

কস 

Blocks 
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কায বাহ:  

Walkthrough: 

১. এক  অ ােপর সফলতার অিধকাংশ িনভর কের ব বহারকারীর ফােন আপনার অ াপ  

কমন দখােব তার উপর, সতুরাং অ াপ র উে শ , আইেকান, বণিবন াস, রঙিবন াস এবং 

নকশার িবষেয় িবেশষভােব মেনােযাগ দয়া েয়াজন । আপনার অ াপ  সাম স পূণ হওয়া 

পূণ- এ  সকল তকারক, মেডল অথবা ি েনর যেকােনা ফান বা ট াবেলেট 

িনিবেশেষ একই রকম দখােনা উিচৎ। এই সাম স তা অজেনর জন , আপিন Palette-এর 

Layout drawer-এর িভতেরর উপাদান েলা ব বহার করেবন।  

নামক উপাদান , এর মেধ  ািপত অন ান  উপাদান েলােক ি েন উ ভােব ণীব  

করেব (িচ  ২.৩৭)। আপিন VerticalArrangement-এর বিশ েলা ব বহার কের বা 

পিরবতন কের, VerticalArrangement-এর মেধ  অবি ত উপাদানসমূহেক ি েনর উপর 

উল ভােব সরােত পারেবন (িচ  ২.৩৮)।  

 

িচ  ২.৩৭ : VerticalArrangement নামক উপাদান। 
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িচ  ২.৩৮ : VerticalArrangement নামক উপাদােনর বিশ । 

  উপাদানসমূহেক িচ  ২.৩৯-এর ন ায় অনভূুিমকভােব ি েনর 

উপর ণীব  কের। HorizontalArrangement-এর অ গত উপাদানে েলার বিশ  পিরবতন 

কের, এর মেধ  VerticalArrangement-এর সাহােয  উপাদান েলােক ণীব  করা যায়।  

 

িচ  ২.৩৯: HorizontalArrangement নামক উপাদান। 

২. PhoneNumberPicker এবং PhoneCall নামক উপাদান েলা Palette-এর Social drawer -এ 

অ গত। PhoneNumberPicker র ফােনর ক া  িল  (phone’s contacts) থেক এক  

ক াে র িব ািরত তথ  খুঁেজ িনেত ব ব ত হয়। একবার ক া  বাছাই করা শষ হেল, 

িনেচর বিশ েলা ব বহার / পিরবতন করা যায়:  

 ContactName : ক াে র নাম 

 PhoneNumber : ক াে র ফান ন র 

 EmailAddress : ক াে র ইেমইল অ াে স 

 Picture : File র নাম ক াে র ছিব বহন কের, যা Image বা ImageSprite নামক 

উপাদােনর Picture বিশ  িহেসেব ব ব ত হয়।  
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PhoneNumberPicker স েক আেরা িব ািরত জানার জন       

http://ai2.appinventor.mit. 

edu/reference/components/social.html#PhoneNumberPicker ওেয়ব সাইেট 

যান।  

PhoneCall নামক উপাদান  এক  অদশৃ মান উপাদান যা এক  িবেশষ ন ের ফান করার 

জন  ব ব ত হয়। এটা সাধারণত PhoneNumberPicker নামক উপাদােনর সােথ ব বহার করা 

হয়। PhoneCall নামক উপাদান  স েক 

http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/social.html#PhoneCall 

ওেয়ব সাইট থেক িব ািরত জানা যােব।  

৩. এ পযায় আপিন অন  আেরক  উপাদান থমবােরর মেতা ব বহার করেত যাে ন, তাহেলা 

Palette-এর User Interface drawer িভতর অবি ত Label নামক উপাদান। Label নামক 

উপাদান েলা িন ল ট ট দশেনর জন  অ ােপ (app) ব াপকভােব ব ব ত হয়। Label-

এর Text-এর বিশ  (এখােন বাক  বা শ ) ব বহারকারী কতৃক পিরবিতত হেত পাের না 

(যত ণ না অ াপ  ব বহারকারীেক িদেয় তা করােত চায়)। অথাৎ এ  সবসময় অ াপ  

ারা িনধািরত বা পিরবিতত হয়। Label েলা সাধারণত এক  েক বা উপাদানেক 

বণনা করার জন  ব ব ত হয়- উদাহরণ প, TextBox-এ একজন ব বহারকারীর কী ( কান 

িবষয় ) লখার েয়াজন।  

৪. ল  ক ন য, দ’ু টা Labels এবং দ’ু টা Buttons-এর নতুন নামকরণ lblName, lblPhoneNo, 

btnRemove এবং btnCall করা হেয়ছ। এ কারেণ, লিজ ক ক েলা তির করার সময় আপনার 

সংি  ক েলা িনধারণ করা খুব সহজ হেব। এক  উপাদােনর নতুন নামকরণ করার জন , 

উপাদান  Designer view-এর Components list থেক িসেল  ক ন। তারপর Components-

এর জন  য কাঠােমা  রেয়েছ, তার িনেচ দিশত Rename- এ চাপ িদন (িচ  ২.৪০)। য 

উইে া  (window) ভেস উঠেব, সখােন New Name-এর জন  িনধািরত জায়গায় নতুন 

নাম টাইপ ক ন এবং OK ত চাপ িদন। এই ি য়া র ফেল উপাদান র এবং এর সােথ 

সহেযাগী সকল ক েলার আপনার ারা সরবরাহকৃত নতুন নামকরণ হেব। উপেরা , 

েজ  থেক কােনা উপাদান অপসারণ করার জন  আপিন Components থেক 

উপাদান  িসেল  ক ন এবং Components- এর জন  য কাঠােমা  রেয়েছ, তার িনেচ 

দিশত Delete-এ চাপ িদন।  

 পূণ তথ  : 

 সতকতার সােথ Delete-এর ি য়া  স  ক ন কারণ কােনা উপাদান অপসারণ বা 

delete করার সময় আপনার তকৃত, এর সহেযাগী সকল কই অপসািরত বা delete হেব।  
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 ব  : 

 নতুন নামকরণ করার সময় শ াে  সংযু  শ াংশ  ব বহার করা হয়, যমন- “Label” 

এর জন    lbl এবং “Button”-এর জন  btn ব ব ত হয়। এ ই া ািমং-এ ব ব ত 

মানস  নামকরেণর চলন (Standard naming conventions)। আপনার অ ােপ, এই 

চলন  অনুসরণ করা উ ম।  

 

িচ  ২.৪০: উপাদােনর নতুন নামকরণ। 

৫. আপিন যখন অ াপ  তির করেবন, স সময় আপনার ডাটােবইেস (database) ডাটা 

সংর েণর েয়াজন অিবরত দখা িদেব, যটা পরবত েত ডাটােবইস থেক ব বহার করা 

যেত পাের। যিদ আপিন Blocks view-এর Built-in blocks-এর Variables section-এর িভতেরর 

Variable ক ব বহার কের value সংর ণ কেরন, তাহেল আপিন অ াপ  চাল ু অব ায় 

ধুমা  এই value ব বহার করার সুেযাগ পােবন। উদাহরণ প বলা যায়, আপিন আপনার 

তকৃত গইম (game) র জন  সেবা  ার  (score) সংর ণ এবং দশন করেত 

চাে ন। আপিন, এ কাজ  িচ  ২.৪১ ত দিশত Variable নামক ক  ব বহার কের 

স  করেত পারেবন। এটা যত ণ পয  আপনার অ াপ  চালু থাকেব তত ণ পয  কাজ 

করেব। তথািপ একবার যিদ আপিন অ াপ  ব  কেরন, তেব এই সেবা  ার  হািরেয় 

যােব- এর অথ, পরবত  সমেয় যখন আপিন অ াপ  পুনরায় চালু করেবন, তখন সেবা  

ার িহেসেব বহাল থাকেব শনূ  (o),  
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িচ  ২.৪১ : Value সংর ণ এবং দশেনর জন  variables-এর ব বহার কৗশল। 

         অ াপ  পুনরায় চালু করার পর আেগর value পাওয়ার জন , আপনার এক  ডাটােবইস 

ব বহার করা েয়াজন। Palette- এর Storage drawer-এর অধীেন তথ  সংর েণর জন  চার 

কার অদশৃ মান উপাদান আেছ। উপাদান েলা িন ানুসাের :  

 File : ফাইল সংর ণ এবং পুন ােরর জন  অদৃশ মান উপাদান। এ উপাদান  আপনার 

িডভাইেস ফাইল েলা লখা বা পড়ার জন  ব বহার ক ন। পূেব িনধািরত (default) বা 

সাধারণ বিশ  হেলা অ াপ (app)-এর সােথ রাখা াইেভট ডাটা িডের িরেত (private 

data directory) ফাইল লখা। Companion সফটওয় ার  সহেজ অ াপ িডভাইেস সংেযাগ 

পাওয়ার জন  /sdcard/AppInventor/data- ত ফাইল েলা লেখ। যিদ ফাইেলর জন  

পথ  াশ (/) িদেয়  হয়, তখন ফাইল  / sdcard-এ তির হয়। উদাহরণ প, 

/myFile.txt-এ ফাইল িলখেল, /sdcard/myFile.txt-এ ফাইল লখা হেব। 

 এ  স েক আেরা িব ািরত জানার জন  
ttp://ai2.appinventor.mit.edu/reference/ 
components/storage.html#File ওেয়ব সাইট  দখুন। 

 FusionTablesControl : এক  অদশৃ মান উপাদান যা Google Fusion Tables-এর সােথ 

যাগােযাগ কের। Fusion Tables আপনােক data tables ক সংর ণ, শয়ার (share), 

অনুস ান এবং দখেত দেব; এই উপাদান  আপনােক tables েলােক অনুস ান, তির 

এবং পিরবতন করেত দেব।  

 এ  স েক আেরা িব ািরত জানার জন  
http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/ 

    components/storage.html#FusionTablesControl ওেয়ব সাইট  দখুন। 

 TinyDB : অদশৃ মান উপাদান যা অ ােপর জন  ডাটা সংর ণ কের।  TinyDB অ ােপর 

জন  ডাটা সংর েণর এক  িনভরেযাগ  ভা ার। TinyDB- ত সংরি ত ডাটা েত কবারই 

নতুনভােব অ াপ  চালু করার সময় পাওয়া যােব। ডাটা আইেটম (data item) েলা tags-

এর অধীেন একসােথ সংরি ত থােক। এক  ডাটা আইেটম সংর েণর জন  আপিন এক  
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tag িনধারণ করেবন, যার অধীেন আপনার ডাটা সংরি ত হেব। আপিন তাহেল যেকােনা 

সময় এই িনধািরত tag র অধীন থেক ডাটা পুন ার করেত পারেবন।  

 এ স েক আেরা িব ািরত তথ  জানার জন , 

http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/storage.htm

l#TinyDB ওেয়ব সাইট  দখুন।  

 TinyWebDB: অদৃশ মান উপাদান যা তথ  সংর ণ এবং পুন ােরর জন  ওেয়ব 

সািভেসর সােথ যাগােযাগ কের। 
 এ স েক আেরা িব ািরত তেথ র জন  

http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/storage.htm
l#TinyWebDB ওেয়ব সাইট দখুন।  

এই সহায়ক িনেদিশকা  ধুমা  TinyDB নামক উপাদান  ব বহার কেরেছ। য  

মাবাইেলর িভতর ডাটা সংর েণর জন  এক  ব ল ব ব ত িনভরেযাগ  উপাদান 

(persistent storage)। য সকল জ ল অ াি েকশন তিরর জন  real-time ডাটার দরকার 

হয়, সসকল ডাটা সংর েণর জন  আপিন ভিবষ েত িভ  storage component ব বহার 

করেবন।  

৬. TinyDB  নামক উপাদান  তথ  সংর েণর জন  Tag-Value pair ধারণা  ব বহার কের। এই 

িনিদ  অ াপ েত ক াে র Name এবং Phone Number সংর েণর জন  আমরা TinyDB 

ব বহার করিছ - যার অথ, Tag  হেব Name এবং Value  হেব Phone Number. 

উদাহরণ প বলা যায় য, আমরা জাহােনর ফান ন র (John’s phone Number) 

সংর ণ করেত চাই। Tag-Value pair  হেব John-5552223331.  

 [call TinyDB1.StoreValue] নামক ক (procedure)  TinyDB- ত Tag-Value pair 

সং েণর জন  িচ  ২.৪২-এর ন ায় ব ব ত হয়।  

 
                             িচ  ২.৪২ : TinyDB-ইর িভতর Tag-Value pair াপন করা। 
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 এই অ াপ েত, ব বহারকারী ফােন সংরি ত ক া  িল  থেক ক া  বাছাই/িনধারণ 

করার জন  PhoneNumberPicker নামক উপাদান  ব বহার কেরন। ক া  িনধারণ করার 

তথ  [when PhoneNumberPicker1.AfterPicking do] নামক ক  ব বহােরর মাধ েম ধারণ 

করা হেব, য  ব বহাকারী িল  (list) থেক ফান ন র  বাছাই করার পর কাযকর হেব। 

এই মহূুেত নাম এবং ফান ন র েলা PhoneNumberPicker নামক েকর ContactName এবং 

PhoneNumber বিশ েলার (Properties) িভতর সংরি ত থাকেব। এ েলা সংর েণর 

জন  ক েলা িচ  ২.৪৩-এর ন ায় TinyDB ত যু  হেব। এ  Bindlist নামক Procedure 

েকও দখায়। এই িবষয়  পরবত  ধােপ (৭) আেলািচত হেব।  

 

 িচ  ২.৪৩ : TinyDB- ত PhoneNumberPicker থেক এক  ক া  (contact) াপন 

করা। 

 TinyDB থেক ক া  অপসারণ করার জন  [call TinyDB.ClearTag] নামক procedure  

িচ  ২.৪৪-এর ন ায় ব বহার ক ন।  

 

িচ  ২.৪৪ : TinyDB থেক Tag-Value pair অপসারণ। 

 

৭. ফােনর ক া  িল  থেক ক া  িনধারণ এবং TinyDB ত এ  সংর েণর পর, ফান 

কল করার জন  য ক া েলা সংর ণ কেরেছন, তা দখার েয়াজন হেব। এ কাজ  

করার জন  আপনার Palette-এর User Interface drawer-এ অবি ত ListPicker নামক 

উপাদান  ব বহার করেত হেব। User Interface drawer-এ ListView নামক অন  আেরক  

উপাদান আেছ যা িল েক ধের রাখেত পাের। তথািপ এ উপাদান  (list view) ব বহােরর 

ফেল িল , অ ােপর ি েন ািয়ভােব/ সবসময় দিশত হয়, যখােন listpicker ধুমা  
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িল  যখন ি ক করা হয় তখনই এ  দশন কের। অ ােপর েয়াজন অনুযায়ী আপিন 

যেকােনা এক  উপাদান ব বহার করেত পােরন। এই অ াপ র উে শ  িবেবচনা কের, 

আপিন Listpicker ব বহার করেত যাে ন। ListPicker স েক আেরা িব ািরত তথ  

জানার জন  আপিন 

http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/userinterface.html#ListVi

ew ওেয়ব সাইেট যেত পােরন।  

 সাধারণত, আপিন নাম ারা এক  ক া  অনুস ান/ খুজঁেবন - এর অথ হেলা য, TinyDB 

ত য ক া  িল  সংরি ত আেছ, স িল র ক া  নাম েলা (contact name) 

দশন করার েয়াজন হেব। Tag-Value pair- এ Name  Tag িহেসেব সংরি ত আেছ। 

সুতরাং LisPicker- এর মেধ  আপনার সকল Tag ঢুকােত (Load) হেব, যটােক lstContacts 

িহেসেব নতুন নামকরণ করা হেয়েছ। এ  স  করার জন  িচ  ২.৪৫-এর ন ায় Bindlist 

নামক এক  custom procedure ব বহার করেত হেব।   

 

িচ  ২.৪৫ : TinyDB-ইর িভতর ListPicker েক Tag িদেয় পূণ করা। 

৮. অিভন ন! এখন আপিন িডভাইস র persistent storage- এর িভতর Tag-Value pair 

সংর ণ করেত পােরন। এ  আপনােক পূণ উ  েরর অ াপ তির করার জন  ত 

করেব।  
 

 এই তথ  ভা ােরর িভতর: 

 In the Resources: 

“app-phone-icon.png” by Double-J Design is used under a CC BY 4.0 International 
License 

from www.iconarchive.com/show/apple-festival-icons-by-double-j-design/app-
phoneicon. 

html. 

“picture-add-icon.png” is used under a public domain licence from 
www.iconarchive.com/ 

show/blue-bits-icons-by-icojam/picture-add-icon.html. 
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“Address-Book-icon.png” by Double-J Design is used under a CC BY 4.0 
International 

Licence from “picture-remove-icon.png” is used under a public domain licence 
from 

www.iconarchive.com/show/blue-bits-icons-by-icojam/picture-remove-
icon.html.  
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অনুশীলনী ৭ : ক ােমরা  (Say Cheese!)  

   Camera 

েজে র নাম  

Project Name 

(AppName) 

COL_SayCheese 

অ ােপর নাম 

App Name 

 (Title) 

Say Cheese! 

অ ােপর বণনা  

App 
description 

(AboutSreen) 

এই অ াপ   ি েন দিশত ছিবর েমর মেধ  িবদ মান ফাকা জায়গায় 

ি ক করার মাধ েম camera নামক উপাদান  ব বহার কের ছিব 

তােল। ছিব তালার পর ছিব  েমর মেধ  দিশত হয়। 

This app uses the camera component to take a picture by 
clicking on the empty area of the picture frame. The picture is 
then displayed in a frame. 

তথ  ভা ার 

Resources 

https://goo.gl/cMJrha 
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ি নশট 

Screenshot 

 

কাি ত িশখনফল 

Expected 

Learning 

Outcomes 

এ অনুশীলনী শেষ আপিন: 

 ছিব তালার জন  Camera নামক উপাদান  ব বহার করেত সমথ 

হেবন।  

 অ াপ র Screen orientation পিরবতন করেত সমথ হেবন। 

 Screen-এর Background colour পিরবতন করেত সমথ হেবন।  

 Screen েত Background Image সংযু  করেত সমথ হেবন।  

 Button-এর Background colour পিরবতন করেত সমথ হেবন। 

 ক (Blocks) ব বহার কের বাটন (Button)-এর  

Background Image িনধারণ করেত সমথ হেবন। 

উপাদান এবং 

বিশ সমহূ 
 

• AlignHorizontal: Center 
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Components 
& Attributes. 

• AlignVertical: Center 

• BackgroundColor: None 

• BackgroundImage: imgPictureFrame.png 

• ScreenOrientation: Portrait 

 

• Text: 

• BackgroundColor: White 

• Width: 210 pixels 

• Height: 270 pixels 

 

 

কস 

Blocks 

 

 

কায বাহ:  

Walkthrough: 

 

১. আপিন যিদ, এ পয  পৗঁছেত পােরন বা পূেবর অ াপ েলা সফলভােব স  করেত 

পােরন, তাহেল আপিন AI2 াটফেম অ াপ তিরর িবদ া  ভােলাভােব আয়  কেরেছন। 
এই অ াপ েত আপিন Palette-এর Media drawer-এ অ গত Camera নামক উপাদান  

ব বহার করেবন।  
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২. আপিন পূেব য সকল অ াপ আয়  কেরেছন বা স  কেরেছন, তা থেক ইেতামেধ  

যতটু  ান অজন কেরেছন স তুলনায় এ  এক  খুব সহজ অ াপ। Camera 

নামক উপাদান র বিশ  পিরবতন কের, আপিন এ অ াপ েক সলিফ (selfie)- ত 

পা র করেত পােরন।  
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অনুশীলনী ৮ : ক ামেকাডার এবং িভিডও য়ার  (Action 

Capture)  

  Camcoder and VideoPlayer 

েজে র নাম  

Project 
Name 

(AppName) 

COL_ActionCapture 

অ ােপর নাম 

App Name 

(Title) 

Action Capture. 

অ ােপর বণনা  

App 
description 

(About 
Screen) 

এই অ াপ  Camcorder নামক উপাদান  ব বহার কের, এক  িভিডও 

ি প (videoclip) ধারণ কের। িভিডও ি প  ধারণ করা হেল,  

Videoplayer নামক উপাদান  ব বহার কের এ  চার করা যােব।  

This app uses the Camcorder component to capture a 
video clip. Once the clip has been captured, it is 
played back using the VideoPlayer component. 

তথ  ভা ার 

Resources 

https://goo.gl/liL46j 
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ি নশট 

Screenshot 

কাি ত 

িশখনফল 

Expected 

Learning 

Outcomes 

এ অনুশীলনী শেষ আপিন: 

 িভিডও ধারণ করার জন  Camcorder নামক উপাদান  ব বহার 

করেত সমথ হেবন। 

 িভিডও ি প  চার করার জন  VideoPlayer নামক উপাদান  

ব বহার করেত সমথ হেবন। 

উপাদান এবং 

বিশ সমহূ 

Component
s & 
Attributes. 

 

• AlignHorizontal: Center 

• AlignVertical: Center 

• ScreenOrientation: Landscape 

 

• Text: Action! 

• Width: Fill parent 
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কস 

Blocks 

 

 

কায বাহ: 

Walkthrough: 

১. এই অ াপ  Palette-এর িভতের অবি ত Media drawer- এর Camcoder এবং VideoPlayer 

নামক উপাদান েলা ব বহার কের। এ  অনুশীলনী ৭-এ তকৃত অ াপ র অনু প।  

২. এ অ াপ েলা ত করার সময় AI2 আপনােক অ া েয়ড িডভাইেসর অেনক েলা 

built-in উপাদান এবং সফটওয় ার ব বহার করার সুেযাগ িদেয়েছ। আপনার িডভাইেস 

অ ােপর মেধ  অন  কােনা সফটওয় ার এবং হাডওয় ার ব বহার করার জন  আপনার 

Palette-এর Connectivity drawer থেক  নামক অদৃশ মান উপাদান  

ব বহার করার েয়াজন হেব। Activity Starter ব বহার ণালী স েক আেরা িব ািরত 

জানেত 

http://ai2.appinventor.mit.edu/reference/components/connectivity. 

 html#ActivityStarter ওেয়ব সাইেট ঢু ন। 

 কাড ি পেপটস ইত ািদ স েক আেরা বিশ তথ  পাওয়ার জন  

http://puravidaapps.com িলংেক েবশ ক ন।  

 আপনার ে র উ র পেত হেল,  

https://groups.google.com/forum/#!forum/mitappinventortest ওেয়ব 

সাইেট যান। 
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 আপিন এখন উেটািরয়াল েলা িনেজ িনেজই স  করেত স ম হেবন। িনি ত ক ন 

য, আপিন অ াপ েলা মানসুাের করেবন এবং সব েলা করেবন। 

উেটািরয়াল েলা সফলভােব স  করার পর আপিন আপনার িশ া, িশ াদান, 

এমনিক বািণিজ ক উে েশ ও সিত কার চমৎকার অ াে েয়ড অ াপ তির করেত স ম 

হেবন। 
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সকশন ৩ (Section 3) 

৩. উেটািরয়ালসমূহ  

       Tutorials 

উেটািরয়াল ১ : িবড়ালেক আদর ক ন 

  Pet the Kitty 

েজে র নাম  

Project Name 

(AppName) 

COL_PetTheKitty 

অ ােপর নাম  

App Name 

(Title) 

Pet The Kitty 

অ ােপর বণনা  

App Description 

(AboutScreen) 

এ  এক  দশৃ মান (virtual) অ াি েকশন। িবড়ােলর এক  ছিব ি েনর 

মাঝখােন আিবভূত হেব এবং িবড়াল েক আ লু িদেয় ঘাই দয়া হেল, এ  

িমউ িমউ শ  করেব। উপর  িমউ িমউ শে র সােথ ফান  কাঁপেব।  

This is a virtual pet application. An image of a cat appears in the centre of the 
screen and makes a purring sound when stroked with a finger. In addition, the 
phone vibrates to the purring sound. 

তথ  ভা ার 

Resources 

https://goo.gl/E6GvQg 
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ি নশট 

Screenshot 

 

কাি ত িশখনফল 

Expected 

Learning 

Outcomes 

এ উেটািরয়াল শেষ আপিন :  

 ি ন  সুিবন  করার জন  arrangement- এর উপাদানসমূহ 

(components) ব বহার করেত সমথ হেবন। 

 Images, sound, touch এবং vibration-এর সম েয় user experiences 

(UX) নকশা করেত সমথ হেবন। 

উপাদান এবং 

বিশ সমহূ 

Components 

& Attributes 

 

• Icon: appicon.png 

• ScreenOrientation: Portrait 

 

• Width: Fill parent 

• Height: Fill parent 

• AlignHorizontal: Center 

• AlignVerticle: Center 
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• BackgroundImage: Noorse-boskat_wikipedia_1.png 

• Width: 300 pixels 

• Height: 300 pixels 

 

• Source: Meow.ogg 

কস 

Blocks 

 

এই তথ  ভা ােরর  িভতর: 

In the Resources: 

“Noorse-boskat wikipedia 1” by Wieke de Rijk, Netherlands at nl.wikipedia. Licensed 
under 

CC BY 2.5 via Wikimedia Commons: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Noorseboskat_ 

wikipedia_1.JPG#mediaviewer/File:Noorse-boskat_wikipedia_1.JPG. 

“Meow.ogg” by Dcrosby at en.wikipedia [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/ 

licenses/by-sa/3.0/)], from Wikimedia Commons: http://upload.wikimedia.org/ 

wikipedia/commons/6/62/Meow.ogg. 
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উেটািরয়াল ২ : মশা  মা ন  

  Swat the Mosquito 

েজে র নাম  

Project Name 

(AppName) 

COL_SwatTheMosquito 

অ ােপর নাম  

App Name 

(Title) 

Swat The Mosquito 

অ ােপর বণনা  

App 

Description 

(AboutScreen) 

এ  এক  পার িরক ি য়াশীল (interactive) গইম। এ র উে শ  

মশা েক আ লু িদেয় মের ফলা । মশা  এেলােমেলাভােব ি েনর ওপর উেড় 

এবং মশা  উড়েল ফান  কাঁেপ। যখন আপিন মশা েক মের ফেলন তখন 

গইম  বেল উঠেব “িহট” এবং আপনার ার বাড়েব+১। নতুন গইম  

করার জন  ার  পুনরায় াপন করেত হেব। 

This is an interactive game. The objective is to swat the mosquito with your 
finger. The mosquito flies randomly on the screen and the phone vibrates as the 
mosquito flies. When you swat the mosquito the game will say “Hit” and your 
score will increase by +1. You can reset the score to start a new game. 

তথ  ভা ার 

Resources 

https://goo.gl/EFy0Pg 
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ি নশট 

Screenshot 

 

কাি ত িশখনফল 

Expected 

Learning 

Outcomes 

এ উেটািরয়াল শেষ আপিন :  

 ImageSprite ব বহার করেত সমথ হেবন।  

 Procedures েলােক বানােত এবং Call করেত সমথ হেবন। 

 Global variables সটআপ এবং ব বহার করেত সমথ হেবন। 

 Clock নামক উপাদান (component)-এর মাধ েম কাজ করেত সমথ 

হেবন। 

উপাদান এবং 

বিশ সমহূ 

Components 

& Attributes 

 

• Icon: appicon.png 

• ScreenOrientation: Portrait 

 

• BackgroundImage: Brown_brick_wall.png 

• Width: Fill parent 

• Height: Fill parent 
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• Picture: Mosquito.png 

• Width: 35 pixels 

• Height: 35 pixels 

 

• Width: Fill parent 

• AlignHorizontal: Right 

 

• FontBold: True 

• FontSize: 18.0 

• Text: Score : - 

 

• FontBold: True 

• FontSize: 18.0 

• Text: 0 

 

• BackgrounColor: Yellow 

• FontSize: 18.0 

• Shape: rounded 

• Text: RESET 

 

• TimeInterval: 700 

 

• Source: Sv-hit.ogg 
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কস 

Blocks 

 

 

 

এই তথ  ভা ােরর িভতর 

In the Resources: 

“Mosquito.png” is based on the icon by www.freepik.com used under a CC BY 3.0 licence 

from www.flaticon.com. 

“Brown brick wall” by Titus Tscharntke: www.public-domain-image.com/free-
images/texturesand- 

patterns/wall-texture/brick-wall-texture-pictures/brown-brick-wall-605x544.jpg Licensed 

under Public Domain via Wikimedia Commons: http://commons.wikimedia.org/wiki/ 

File:Brown_brick_wall.jpg#mediaviewer/File:Brown_brick_wall.jpg. 
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“Sv-hit.ogg” by M. Kihlstedt, N. Vion (The Shtooka Project) [CC BY 2.0 from (http:// 

creativecommons.org/licenses/by/2.0/fr/deed.en)], via Wikimedia Commons: http:// 

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Sv-hit.ogg.
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উেটািরয়াল ৩ : ছ া 

                             Dice 

েজে র নাম  

Project Name 

(AppName) 

COL_Dice 

অ ােপর নাম  

App Name 

(Title) 

Dice 

অ ােপর বণনা  

App 

Description 

(AboutScreen) 

এই অ াপ েক বাড গইম েলা (board games), যমন: সাপ লডুু খলার 

সময় বা ব ছ ার (Dice) িত াপক িহেসেব ব বহার করা যেত পাের। 
ছ া েক (dice) গিড়েয় দওয়ার জন  ফান েক দাল খাওয়ােত হেব। 
গড়ােনার ফেল য ন র  উঠেব অ াপ  স ন র বেল উঠেব। 

This app can be used as a replacement for a physical dice when playing board 
games such as Snakes and Ladders. Swing the phone to roll the dice. The app 
will speak out the number you have rolled. 

তথ  ভা ার 

Resources 

https://goo.gl/s8GXMD 
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ি নশট 

Screenshot 

 

কাি ত িশখনফল 

Expected 

Learning 

Outcomes 

এ উেটািরয়াল শেষ আপিন :  

 আপনার পািরপাি ক বা বা ব অব া (real-world scenario) িবেবচনায় 

রেখ TextToSpeech নামক উপাদান  (component) ব বহার করেত 

সমথ হেবন। 

 AccelerometerSensor নামক উপাদান  ব বহার করেত সমথ হেবন। 

 িনবাচন করার জন  if-Then-Else নামক control statement  ব বহার 

করেত সমথ হেবন। 

 দ  পিরসেরর মেধ  এেলােমেলাভােব ন র েলা তির করেত সমথ হেবন। 

 ক (blocks)- এর মাধ েম media ক িনযু  করেত সমথ হেবন।  

 Procedures -এ প ারািমটার েলা ঢুকােত (pass) সমথ হেবন।  

উপাদান এবং 

বিশ সমহূ 

Components 

& Attributes 

 

• Icon: appicon.png 

• ScreenOrientation: Portrait 

 

• Width: Fill parent 
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• Height: Fill parent 

• AlignHorizontal: Center 

• AlignVerticle: Center 

 

• Picture: D6_1.png 

 

• Width: Fill parent 

• AlignHorizontal: Center 

 

• BackgroundColor: Green 

• Text: Roll Dice 

 

 

কস 

Blocks 
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এই তথ  ভা ােরর িভতর: 

In the Resources: 

“D6 1” by Christophe Dang Ngoc Chan (cdang). Own work. This vector image was 

created with Inkscape. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D6_1.svg#mediaviewer/File:D6_1.svg. 
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“D6 2” by Christophe Dang Ngoc Chan (cdang). Own work. This vector image was 

created with Inkscape. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D6_2.svg#mediaviewer/File:D6_2.svg. 

“D6 3” by Christophe Dang Ngoc Chan (cdang). Own work. This vector image was 

created with Inkscape. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D6_3.svg#mediaviewer/File:D6_3.svg. 

“D6 4” by Christophe Dang Ngoc Chan (cdang). Own work. This vector image was c 

reated with Inkscape. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D6_4.svg#mediaviewer/File:D6_4.svg. 

“D6 5” by Christophe Dang Ngoc Chan (cdang). Own work. This vector image was 

created with Inkscape. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D6_5.svg#mediaviewer/File:D6_5.svg. 

“D6 6” by Christophe Dang Ngoc Chan (cdang). Own work. This vector image was 

created with Inkscape. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D6_6.svg#mediaviewer/File:D6_6.svg.
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উেটািরয়াল ৪ : রসায়নিবদ ার দশৃ মান পরী াসমূহ  

                           Virtual Chemistry Experiments 

েজে র নাম  

Project Name 

(AppName) 

COL_VirtualChemistryExperiments 

অ ােপর নাম  

App Name 

(Title) 

Virtual Chemistry Experiments 

অ ােপর বণনা  

App 
Description 

(AboutScree) 

রসায়নিবদ ার দশৃ মান (virtual) পরী াসমূহ দশন করার জন  এই অ াপ , 

Canvas এবং ImageSprite নামক উপাদানসমূহ (components) ব বহার 

কেরেছ। ছয়  িবিভ  মৗিলক পদাথ পািনর সােথ িকভােব িবি য়া কের, তা 

দখার জন  ব বহারকারী সলফ থেক পদাথ েলা িনেয় পািনর িবকােরর মেধ  

ফলেত পারেবন। 

This app uses the Canvas and ImageSprite components to demonstrate a virtual 
chemistry experiment. The user can drag and drop six different elements from the 
shelf into the beaker of water to see how they react.. 

তথ  ভা ার 

Resources 

https://goo.gl/e91OBV 

ি নশট 

Screenshot 
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কাি ত 

িশখনফল 

Expected 

Learning 

Outcomes 

এ উেটািরয়াল শেষ আপিন :  

 উপাদানসমহূ (componets) ধারণ করার জন  global variables ব বহার 

করেত সমথ হেবন। 

 Procedure- এ প ারািমটার েলা ঢুকােত (pass) সমথ হেবন।  

 ক েলা ব বহার কের উপাদানসমেূহর X এবং Y ানাংক পুনরায় বসােত 

সমথ হেবন।  

উপাদান এবং 

বিশ সমহূ 

Components 

& Attributes 

 

• Icon: appicon.png 

• ScreenOrientation: Landscape 

 

• Width: Fill parent 

• Height: Fill parent 

 

• Image: imgShelf.jpg 

 

• Image: imgPotasium.png 

 

• Image: imgLithium.png 

 

• Image: imgCopper.png 

 

• Image: imgAluminium.png 

 

• Image: imgSodium.png 
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• Image: imgIron.png 

 

• Image: imgBeaker.png 

 

• Width: 10 pixels 

• Height: 10 pixels 

 

• BackgroundColor: Yellow 

• FontBold: True 

• Text: RESETBackgroundColor: Yellow 

• FontBold: True 

• Text: RESET 

 

কস 

Blocks 
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এই তথ  ভা ােরর িভতর : 

In the Resources: 

“imgNaReaction.jpg” by Naatriumi_reaktsioon_veega_purustab_klaasist_anuma.jpg: 

Tavoromann. Derivative work: Tony Mach - This file was derived from Naatriumi 

reaktsioon veega purustab klaasist anuma.jpg. Licensed under CC BY-SA 3.0 via 
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Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sodium_and_Water. 

png#/media/File:Sodium_and_Water.png. 

“imgKReaction.jpg” by Tavoromann. Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via 

Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kaalumi_reaktsioon_ 

veega.jpg#/media/File:Kaalumi_reaktsioon_veega.jpg.
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উেটািরয়াল ৫ : ান ক ন এবং িশখনু 

Scan and Learn 

েজে র নাম  

Project Name 

(AppName) 

COL_ScanAndLearn 

অ ােপর নাম  

App Name 

(Title) 

Scan and Learn 

অ ােপর বণনা  

App Description 

(AboutScreen) 

এই অ াপ  BarcodeScanner এবং ActivityStarter নামক উপাদানসমূহ 

ব বহার কের। Barcode অথবা QR code ান করার জন  আপিন বাটন   

চেপ ধের রাখেত পােরন। আপনার িডভাইেস ইন লকৃত উপযু  

অ াি েকশন  ব বহার কের activity starter, URL এ সংরি ত সাম ী 

ওেপন (open) করেব। 

This app uses the BarcodeScanner and ActivityStarter components. You can 
press and hold to scan a barcode or QR code. The activity starter will open the 
content URL using the appropriate applications installed on your device. 

তথ  ভা ার 

Resources 

https://goo.gl/lTOVxt 
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ি নশট 

Screenshot 

 

কাি ত িশখনফল 

Expected 

Learning 

Outcomes 

এ উেটািরয়াল শেষ আপিন :  

 BarcodeScanner নামক উপাদান  (component) ব বহার করেত সমথ 

হেবন।  

 ActivityStarter নামক উপাদান (component) ব বহার কের বিহঃ  

অন  অ াপেক আ ান করেত সমথ হেবন। 

 উপাদানসমেূহর নতুন নামকরণ করেত সমথ হেবন। 

উপাদান এবং 

বিশ সমহূ 

Components 

& Attributes 

 

• AlignHorizontal: Center 

• AlignVertical: Center 

• Icon: appicon.png 

 

• Name: btnScan 

• Image: imgInformation.png 
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কস 

Blocks 

 

এই তথ  ভা ােরর িভতর :  

In the Resources: 

“Info Simple” by Amada44. Own work. Licensed under Public Domain via Wikimedia 

Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Info_Simple.svg#/media/ 

File:Info_Simple.svg. 

Useful Links 

https://www.the-qrcode-generator.com. 

http://www.classtools.net/QR/create.php.
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উেটািরয়াল ৬ : ক র সংর ণ 

 Voice Note 

অ াপ  তিরর পূেব, এই উেটািরয়াল  ািরেবাড বানােনার িবষয়  দশন করেব। ধারণা

হেলা, িনেচর ািরেবাড  (storyboard) অনুসরণ কের এক র পর এক  ি ন নকশা করা।

ক েলা (blocks) ধমুা  রফাের  (reference) িহেসেব দান করা হেয়েছ। হােত-কলেম কাজ

করা এবং শখার জন  আপনােক উেটািরয়াল র মেধ  িদেয় না যাওয়ার জন  পরামশ দান করা 

হে । ািরেবােডর  লিজ ক অনুসরণ কের ক েলা সমি ত করাই বা নীয়। ব ত, িশ ক এবং

িশ ণাথ রা ধুমা  ািরেবাড  পথ দশক িহেসেব ব বহার কের িনেজ িনেজ অ াপ  তির 

করেবন। ািরেবাড  আপনােক কােজর যৗি ক বােহর কাঠােমা গঠন করেত এবং ক েলা

তিরর লে  ত হওয়ার জন  সাহায  করেব।

ািরেবাড 

Storyboard 

১   ২  ৩

৪  ৫  ৬
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৭   ৮   ৯ 

েজে র নাম 

Project Name 

(AppName) 

COL_VoiceNote 

অ ােপর নাম 

App Name 

(Title) 

Voice Note 

অ ােপর বণনা 

App Description 

(AboutScreen) 

এই ভেয়স রকডার (voice recorder), িশ াথ েদর অধ য়ন এবং 

পুনরােলাচনার সময় আেলাচনার সংি  বাতা সংর ণ করেত সহায়তা 

করেব। অ াপ  সংরি ত বাতা  তািলকা থেক সং হ কের বাজােনার জন

SoundRecorder, Player এবং ListPicker নামক উপাদানসমূহ ব বহার 

কের। সংি  বাতা  TinyDB ত সংর ণ করা যেত পাের, পুনরায়

বাজােনা যেত পাের এবং TinyDB থেক মেুছ ফলাও যেত পাের।

This voice recorder app allows students to take audio notes while they study 
and revise. The app uses the SoundRecorder, Player and ListPicker 
components to play saved notes from a list. The notes can be saved, played 
back or deleted from the TinyDB storage. 

তথ  ভা ার 

Resources 

https://goo.gl/6ByCkp 
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কাি ত িশখনফল 

Expected 

Learning 

Outcomes 

এ উেটািরয়াল শেষ আপিন : 

 অ ােপর জন  এক  ািরেবাড (storyboard) তির করেত সমথ হেবন।

 ািরেবাড (storyboard)-এর উপর িভি  কের এক  অ াপ নকশা

করেত সমথ হেবন।

উপাদান এবং 

বিশ সমহূ 

Components 

& Attributes 
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• AlignHorizontal: Left • Width: 10 pixels

• AlignVertical: Top

• Icon: appicon.png • Image: imgPause.png

• Width: Fill parent • Image: imgStop.png

• AlignHorizontal: Center

• FontBold: True • Height: 20 pixels

• FontSize: 18.0

• Text: VOIC E NOTE

• TextColor: Blue • AlignHorizontal: Center

• Width: Fill parent

• AlignHorizontal: Left

• AlignVertical: Center • Image: imgSave.png

• Width: Fill parent

• Height: Fill parent

• Width: 10 pixels

• AlignHorizontal: Center • Image: imgTrash.png

• Width: Fill parent

• Image: imgRecord.png
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• Title: RECOR DINGS • NotifierLength: Long

• Image: imgList.png

• Image: imgPlay.png

কস 

Blocks 
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119 
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এই তথ  ভা ােরর িভতর: 

In the Resources: 

“imgList.png” is based on the icon at www.freepik.com, used under a CC BY 3.0 
licence 

from www.flaticon.com. 

“imgPause.png” is based on the icon at www.google.com, used under a CC BY 3.0 
licence 

from www.flaticon.com. 

“imgPlay.png” is based on the icon at http://appzgear.com, used under a CC BY 3.0 
licence 

from www.flaticon.com. 

“imgStop.png” is based on the icon at www.icomoon.io used under a CC BY 3.0 
licence 

from www.flaticon.com. 

“imgRecord.png” is based on the icon at www.alessioatzeni.com, used under a CC 
BY 3.0 

licence from www.flaticon.com. 

“imgSave.png” is based on the icon at www.freepik.com, used under a CC BY 3.0 
licence 

from www.flaticon.com. 

“imgTrash.png” is based on the icon at www.freepik.com, used under a CC BY 3.0 
licence 

from www.flaticon.com. 
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সকশন ৪ (Section 4) 

৪.  ণয়ন এবং িবতরণ ১

 Packaging and Distribution1

অ াপ  শয়ার করার জন  িডভাইেস executable ফেম (.apk) ইন ল করেত পােরন অথবা 

কি উটাের অ াপ ইনেভনটের (App Inventor) source code ফেম (.aia) পুনরায় িবন াস 

(remix) করার জন  ডাউনেলাড করেত পােরন। আপিন ল  ােরও (Google Play Store)

অ াপ  রাখেত পােরন।

৪.১ পনুরায় িবন ােসর লে  অ াপ  শয়ার করা (.aiaফাইল) 

Sharing your app so that others can remix it (.aia file)

িনি ত হান য, আপনার ারা তকৃত সকল েজে র তািলকা দখা যাে  (যিদ না দখেত 

পােরন, তেব Project >My Projects- এ যান)। য েজ  শয়ার করেত চান, তা িনবাচন করার

জন , এর পােশ দিশত ব েত ক (check) িদন। আপনার েজে র source code  (blocks)

র ািনর/পাঠােনার জন  Project > Export selected project (.aia) to my computer-এ যান (িচ  ৪.১)।

Source code-  (.aia) ফাইল িহেসেব ডাউনেলাড হয়।

িচ  ৪.১ : .aia file িহেসেব েজ  র ািন/পাঠােনা।

১ ণয়ন এবং 
িবতরণ, 
http://appinventor. 

mit.edu/explore/ 

ai2/share.html  ওেয়ব 
িলংক থেক নয়া হেয়েছ 
এবং Creative 
Commons Attribution- 

ShareAlike 3.0 

Unported Licence এর 
অধীেন। 
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আপিন যিদ এ  কােনা ব ু েক পাঠান তেব িতিন AI2 াটফেম ঢুেক িচ  ৪.২-এর ন ায় Project >

Import project (.aia) from my computer অপশন  (option) বাছাই কের অ াপ  ওেপন (open) 

করেত পােরন।

িচ  ৪.২ : AI2-এ েজ  আমদানী।

৪.২ অন েদর ব বহােরর উে েশ  তােদর ফােন/ট াবেলেট ইন ল করার জন  অ াপ  

শয়ার করা  (.apk ফাইল ) 

Sharing your app for others to install on their phone/tablet (.apk file)

অ াপ ইনেভনটেরর টুলবােরর ওপর Build মনেুত িগেয় অ াপ  (.apk file) ণয়ন ক ন (িচ  

৪.৩)।

িচ  ৪.৩: .apk ফাইল িহেসেব অ াপ ণয়ন।

App (save .apk to my computer) নামক অপশন  ব বহার ক ন। এক  ব  ভেস উেঠ আপনােক

সতক করেব য, অ াপ  ডাউনেলাড হওয়া  হেয়েছ (িচ  ৪.৪)।

ব : অন  অপশন  (.apk file এর জন  QR কাড দান করেব) ান করা যায় এমন এক  

QR কাড সৃি  কের, যটা অ াপ  ডাউনেলাড করেব এবং QR কাড েক দইু (2) ঘ ার মধ বত  
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সময়কােল ব বহার করার জন  সরবরাহ করেব। আপিন এই কাড  অেন র সােথ শয়ার করেত

পােরন, িক  তােদর এ কাড  সৃি  হওয়ার ২ ঘ ার মেধ  ব বহার করেত হেব।

িচ  ৪.৪: .apk ফাইল তকরেণর অ গিত।

অ াপ  তকরণ (Build) করা শষ হেল, আপিন ইেমইেলর মাধ েম অ াপ  (.apk file) ব ু র

কােছ পাঠােত পােরন, িযিন অ া েয়ড ফান থেক ইেমইল খুেল অ াপ  ইন ল করেত পারেবন।

যিদ অ াপ েক আরও ব াপকভােব ছিড়েয় িদেত চান, তেব অ াপ েক এক  ওেয়ব সাইেট 

আপেলাড ক ন, যখােন আপিন এবং আপনার ব ু রা ঢুকেত (access) পােরন। আপিন ল 

ােরর মাধ েমও অ াপ েক ছিড়েয় িদেত পােরন।

ব : 

১.  আপনার অ াপ  (.apk file এ আেছ) কউ ইন ল করেত চাইেল non-market 

applications ইন ল করার জন  তােক ফােনর স ং (setting) পিরবতন করেত হেব।

২.  অ া েয়ড ৪.০-এর আেগর সং রেণ, এই স ং  (setting) খাঁজার জন  আপনার Settings

> Applications-এ যেত হেব এবং তারপর Unknown Sources-এর ক পােশ দিশত বে

ি ক করেত হেব। যােদর িডভাইস েলা অ া েয়ড ৪.০ এবং এরপেরর সং রেণ চাল ুআেছ,

তােদর স ং  খাঁজার জন  System settings > Security বা Settings > Security & Screen

lock-এ িগেয়, Unknown sources- এর পােশ দিশত বে  ি ক করেত হেব এবং কাজ

িনি ত করেত হেব।

৩.  সাস কােডর (.aia) ফাইল েলা, অ া েয়ড া ােম চালু করা যায় না। অ া েয়ড িডভাইেস

ধুমা  .apk ফাইল চালু করা যায়। সাস কাড  Java SDK কাডও নয়- এ  ধুমা

অ াপ ইনেভনটের লাড করা যায়।



124 

সকশন ৫ (Section 5) 

৫.  ল েত অ াপ কাশকরণ১

 Publishing Apps on Google Play1

৫.১ ডভলপােরর কনসল 

The Developer Console 

অ াপ েলা আপেলাড ক ন, আপনার product page ত ক ন, মলূ  িনধারণ এবং িবতরণ 

ক ন এবং সবেশেষ কাশ ক ন। যেকােনা ওেয়ব াউজার থেক ডভলপার কনসেলর

(Developer Console) মাধ েম ল েত অ াপ  কাশকরেণর সকল পযায়/িদক িনয় ণ 

করেত পারেবন (িচ  ৫.১)। একবার িনবি ত এবং ইেমইল ারা যাচাইকৃত হেল, আপিন Google

Play Developer Console -এ সাইন ইন করেত পারেবন।

িচ  ৫.১ : ল  ডভলপার কনসল (Google Play Developer Console)।

১ ল েত অ াপ 
কাশকরণ, 

http://developer. 

android.com/distribute/ 

googleplay/developercon
sole.html ওেয়ব িলংক 
থেক  নয়া হেয়েছ 
এবং Creative
Commons 

Attribution 2.5 

Licence এর অধীেন।
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৫.১.১ অল অ াি েকশনস 

 All Applications 

All Applications থেক (িচ  ৫.২)  ক ন, যা আপনােক অ াপ  (app) স েক সংি  

িববরণসহ stats, reviews and product details-এ ত েবশ করেত দেব অথবা এক  নতুন 

অ াপ আপেলাড করেত দেব।

িচ  ৫.২ : ল  ডভলপার কনসল (Google Play Devlopers Console)-এ All 

Applications । 

৫.১.২ অ াকাউ  িডেটইলস 

Account Details 

অ াকাউ  িডেটইলস (Account details) page-এর ডভলপার াফাইেল (Developer Profile) 

আপনার স েক অথবা আপনার কা ানী স েক াথিমক িকছু তথ  যাগ ক ন (িচ  ৫.৩)।
এ  ল েত (Google Play) আপনােক এবং আপনার াহকেদর সনা  কের। আপিন যেকােনা

সময় আপনার স িকত তথ  পিরমাজন এবং স ং (settings) পিরবতন করার জন , পূেব িফের 

যেত পােরন। আপনার Developer Profile-এ রেয়েছ:

 Developer name : আপনার listing page-এ এবং ল র অন  এ  দিশত হেব।

 Contact information : ল  ধুমা  এ  ব বহার করেব, আপনার াহকরা এ  দখেত

পারেবন না।

 Website URL : আপনার store listing  page-এ এ  দিশত হেব।

Account details-এ িবপণনকারী এবং অন ান  দেলর েবশ করার (access)  সীমাব করণ, 

merchant account িনব নকরণ অথবা ল  লাইেসি ং (licensing)-এর জন  test 

accounts সটআপও করেত পােরন।
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িচ  ৫.৩ : ল ডভলপার অ াকাউ  িডেটইলস (Google Developer account details)।

৫.১.৩ Merchant Account িলংককরণ 

Linking Your Merchant Account 

আপিন যিদ অ াপ অথবা in-app পণ  িব য় করেত চান, তাহেল developer Profile-এ Google 

Wallet Merchant Account-  িলংক ক ন। ল , এই িলংককৃত merchant account-

আিথক এবং কর সনা করেণর পাশাপািশ িব য় থেক মািসক টাকা পিরেশােধর জন  ব বহার 

কের।

৫.১.৪ মাি পল ইউজার অ াকাউ স 

Multiple User Accounts 

অন ান  দেলর সদস েদর Developer Console-এর িবিভ  শাখা েলােত েবশ করার জন  িচ  

৫.৪-এর ন ায় ব বহারকারী অ াকাউ  (user accounts) ত ক ন।
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িচ  ৫.৪ : Developer Console-এ Multiple User Account. 

থম অ াকাউ  িনবি ত হয় অ াকাউে র মািলেকর জন , যার কনসেলর সকল অংেশ 

স ূণভােব েবশ করার সুেযাগ রেয়েছ। মািলকপ  অন ান  পে র জন  ইউজার অ াকাউ

সংযু  এবং কনসেল েবশ িনয় ণ করেত পাের। উদাহরণ প বলা যায়, একজন মািলক

ইউজারেক কবল অ াপ  কাশ এবং িবন  করার ে  েবেশর অনুমিত দান করেত পাের, 

তথািপ আিথক িতেবদেনর ে  নাও করেত পাের।

৫.১.৫ ার িলি ং-এর িববরণ 

Store Listing Details 

Store Listing page  সট আপ করার জন  Developer Console ব বহার ক ন (িচ  ৫.৫)। ল

েত আপনার অ াপ র জন  এ ই িবচরণ ান। আপনার অ াপ  স েক জানা এবং ডাউনেলাড

করার জন  ব বহারকারীরা তােদর মাবাইল ফান অথবা ওেয়েব, এই page- ই দখেত পান।

আপনার অ াপ র  ল ণীয় করার জন  এই page-এ, কা ম া  অ ােসট (custom brand 

assets), ি নশট (screenshots) এবং িভিডও (videos) অ াপেলাড ক ন; ানীয় বণনা দান 
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ক ন; অ াপ র সবেশষ সং রণ স েক িববরণ যাগ ক ন এবং আরও নতুন িকছু যাগ করেত 

পােরন। আপিন যেকােনা মহূুেত store listing  হালনাগাদ করেত পােরন।

িচ  ৫.৫ : ল  ার িলি ং-এর িববরণ।
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৫.১.৬ অ াপেলাড কের অিবলে  কাশ ক ন 

Upload and Instantly Publish 

ডভলপার কনসল (Developer Console) থেক  খুব তাড়াতািড় মুি র জন  ত, অ া েয়ড 

অ াি েকশন প ােকজ ফাইল  (Android application package file) অ াপেলাড এবং কাশ 

করেত পােরন। অ াপ  কাশ করার পূব মুহূত পয  এ  খসড়া (draft) িহেসেব িবেবিচত হেব, আর

এ সময় েত ল  (Google Play) আপনার listing page তির এবং অ াপ েক ইউজােরর 

কােছ সহজলভ /ব বহারপেযাগী কের। Store listing-এ আপনার অ াপ  কেয়ক ঘ ার মেধ

আিবভূত হয়, কেয়ক স াহ নয়।

আপনার অ াপ  কাশ হওয়ার পর, আপিন এ  হালনাগাদ করেত পারেবন- এ র মূল , িবন াস, 

এবং িবতরেণর বিশ েলা পিরবতন করেত পারেবন, উদাহরণ প, আপনার অ াপ বাইনািরর 

(app binary) হালনাগাদকরেণর েয়াজন না থাকেলও, আপিন অ াপ  যতবার, যখন চান, তখনই 

হালনাগাদ করেত পােরন।

আপিন বিশ েলা যাগ কের অথবা কােডর (code) সমস া েলার স েক িনেদশনা িদেয় 

যেকােনা সমেয় এক  হালনাগাদ binary কাশ করেত পােরন। নতুন সং রণ  ায় সে  সে ই

আিবভূত হয় এবং িবদ মান ব বহারকারীেদর অবিহত কের য, হালনাগাদকৃত অ াপ  

ডাউনেলােডর জন  ত। ব বহারকারীরা আপনার অ াপ র  হালনাগাদকরণ য়ংি য়ভােব

হণ করেত পাের যার ফেল আপিন অ াপ  কাশ করা মা ই এ  িবতরণ এবং ইন ল হেব।

যেকােনা সময় আপিন অ াপ র কাশনা ব ও করেত পােরন।

৫.১.৭ আলফা এবং িবটা পরী া 

 Alpha-and Beta-Testing 

ব বহারকারীেদর কাছ থেক বা ব অিভ তার িভি েত যেকােনা পণ  স েক িতি য়া জানা 

সবসময়ই মূল বান, িবেশষ কের এ  চাল ুহওয়ার পূেব। এ িবষেয় সহায়তা করার লে , ল 

(Google Play) আপনার অ াপ র াক-মুি  সং রণ  পৃিথবীর যেকােনা জায়গার Alpha

Testing এবং Beta Testing দেলর কােছ িবতরণ করার কাজ  সহজ কেরেছ।

আপনার Google Play Developer Console-এর APK সকশেন Alpha Testing এবং Beta Testing 

নামক দু  ট াব (tabs) দখেত পােবন (িচ  ৫.৬)। এখােন আপিন অ াপ র .apk ফাইল েলার

সং রণ েলা আপেলাড করেত পােরন এবং মূল ায়নকারীর এক  দলেক Google Group বা 

Google+Community িহেসেব সি য় করেত পােরন। আপিন মূল ায়নকারীেদর িনকট পাঠােনার

জন  এক  URL পােবন এবং তখন তারা Testing া াম র (Alpha and Beta-Testing) সােথ 

স ৃ  হেবন।
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িচ  ৫.৬ : আপনার অ ােপর Alpha and beta-testing. 

যখন মূল ায়কারীরা অ াপ , এর product page থেক ডাউনেলাড করেব, ল  তােদর জন  

alpha অথবা beta testing-এর য সং রণ  উপেযাগী স  দান করেব। ঘটনা েম, যিদ

কােনা ব বহারকারী উভয় মলূ ায়নকারীর দেলর জন ই িনবািচত হয়, ল  সবসময়ই 

তােদরেক alpha test সং রণ  দান করেব, beta test নয়।

মেন রাখেবন য, ব বহাকারীরা কখেনাই তােদর িতি য়া বা পযেব ণ আপনার alpha এবং beta 

সং রেণ িদেত পারেবন না। তােদর িতি য়া েলা সং হ করার জন  আপিন Google Group বা

Google + Community ব বহার করেত পােরন, িনজ  ইেমইল অ াে স বা িনজ  ওেয়বসাইটেক 

কােজ লাগােত পােরন।

আপিন, এ testing া াম েলা ব বহার করার মাধ েম অ াপ েলােক অিধকতর ব বহারপেযাগী 

কের তুলেত পােরন, নতুন বাজাের চালুকরেণর সহায়তা িনেত পােরন এবং িনজ  গা ী গেড় 

তালার কাজ  করেত পােরন।

৫.১.৮ নতুন সং রণ চালুকরণ 

Staged Rollouts 

আপনার Google Play Developer Console-এর APK সকশেন অ গত Production ট াব  ব বহােরর 

মাধ েম অ াপ র নতুন সং রণ চালু করেত পােরন। আপিন এখােন ব বহারকারীেদর এক  সংখ া

িনিদ  কের িদেত পােরন, যারা অ াপ র নতুন সং রণ  ডাউনেলাড করেত সমথ হেবন।
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নতুন সং রেণর চালকুরণ, অ ত ািশত েলার (bugs) অথবা সাভার লােডর (server load) 

ভাব সীিমত করেব, আপনােক ব বহারকারীর এক  িনরেপ  িতিনিধ কারী দেলর মাধ েম 

দ  িতি য়া েলা মাপেত স ম করেব। নতুন সং রণ চালকুরেণর সময়ও ব বহারকারীরা

আপনার অ াপ  মূল ায়ন এবং পযেব ণ করেত পাের, সতুরাং আপিন যিদ ি ধা  হান, আপনার 

অ াপ র নতুন সং রণ  অ সংখ ক ব বহারকারীর মেধ  সীমাব  রাখেত পােরন। যেকােনা

নিতবাচক পযােলাচনা দখা এবং জবাব দয়ার িবষয়  িনি ত ক ন।

মেন রাখুন য, অ া েয়ড াটফেমর অ াপ সং রণ শত েলা পুরাতন সং রেণ িফের যাওয়ার 

ঘটনা েক সহায়তা কের না। আপনার যিদ পুরাতন সং রেণ িফের যেত েয়াজন হয়, তেব নতুন

সং রণ ন েরর মাধ েম পেূবর তকৃত APK  (app pakage) চাল ু ক ন। তথািপ, এই

প িত েক আপনার শষ অবল ন িহেসেব ব বহার করা উিচৎ হেব কারণ আপনার 

ব বহারকারীরা এে ে  নতুন বিশ  স িলত অ াপ েত েবেশর সুেযাগ হারােব, আবার, পুরাতন 

সং রেণর অ াপ  পিরবিতত সাভার ডাটার িবন ােসর সােথ সাম স পণূ নাও হেত পাের, সুতরাং 

যেকােনা হালনাগাদকরেণর জন  অবশ ই alpha এবং beta test চালরু িবষয়  িনি ত ক ন।

৫.২ মাি পল APK-এর জন  সহায়তা 

 Multiple APK Support 

অিধকাংশ ে , এক  একক APK-ই আপনার সকল েয়াজন পূরণ কের, এবং এ ব ব া ই 

অ াপ  (app) পিরচালনা এবং চািলেয় রাখার সহজতম রা া। তারপরও, আপনার যিদ িবিভ

িডভাইেসর জন  িবিভ  APK সরবরাহ করার েয়াজন হয়, তেব ল , এ িবষেয় সহায়তা 

করার জন  একটা উপায় বাতেল দয়।

এ লে , Multiple APK Support আপনােক ব িবধ প ােকজ তির করেত দেব, য েলা 

নামকরেণর জন  একই প েকেজর নাম ব বহার কের িক  এ েলার মেধ  পাথক  রেয়েছ OpenGL 

texture compression ফরেমেট, ি ন-সাইেজর জন  অথবা িবিভ  সং রেণর অ াে েয়ড 

াটফেমর জন  সহায়তা দােন। আপিন এসকল APK- েলােক সহজভােব এক  একক product

listing-এর অধীেন অ াপেলাড করেত পােরন এবং ল , এর অ ােপর জন  ব ব ত 

িডভাইস েলার বিশে র ওপর িভি  কের সেবাৎকৃ েক বাছাই কের ব বহারকারীেক সরবরাহ 

কের।

আপিন িত  কািশত APK-এর জন  multiple APK সহ সেবা  আেরা দু  আনষুি ক ( য েলা 

APK Expansion Files অপশন  ব বহার কের) ডাউনেলাডকৃত APKs-ও অ াপেলাড করেত পােরন।

িত  expansion file সেবা  দইু GB হেত পাের এবং যেকােনা কার কাড (code) অথবা 

স দ (assets) বহন কের। ল  এ েলােক িবনামূেল  দােনর ব ব া কের এবং সাধারণ অ াপ

ইন েলশেনর অংশ িহসােব এই ফাইল েলােক ডাউনেলাড করার জন  তদারিক কের।
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৫.৩ আপনার পেণ র িব য় এবং মূল  িনধারণ 

 Selling and Pricing Your Products 

আপনার অ াপ এবং in-app products-এ মলূ  িনধারেণর জন  িকছু টুলস রেয়েছ। আপনার অ াপ

িবনামেূল  ডাউনেলাড করা যেত পাের অথবা মলূ সহ, ডাউনেলাড করার পূেব মলূ  পিরেশােধর 

েয়াজন হেব (িচ  ৫.৭)।

িচ  ৫.৭ : Google Play ত আপনার পেণ র িব য় এবং মূল  িনধারণ।

আপিন যিদ অ াপ েক িবনামেূল  কাশ করেত চান, তেব অ াপ  চাল ুঅব ায় সবসমেয়র জন ই 

িবনামেূল  থাকেব। িবনামূেল র অ াপ িল ল -এর সকল ব বহারকারীই ডাউনেলাড করেত

পােরন। কােশর সময় এ র মলূ  িনধারণ করেলও, পরবত েত এ  পিরবতন কের িবনামূল

করেত পােরন। িনধািরত মেূল র অ াপ েলা, যসকল ব বহারকারী ল েত িবদ মান মলূ

পিরেশােধর জন  তকৃত ফম  (form of payment) িনব ন কেরেছ, তারাই ধুমা  িকনেত 

এবং ডাউনেলাড করেত পাের।

আপিন যসকল দেশ আপনার অ াপ েলা িবতরণ অথবা িব য় করেত পারেবন, সসকল দেশর 

তািলকার জন  Supported locations for distributing applications দখুন।

অ াপ  িবনামেূল  অথবা মূল সহ, যমনই িনধারণ কেরন না কন, তথািপ আপিন in-app 

products এবং Subscriptions-এর জন  মেূল র াব করেত পােরন। িনধািরত মেূল র অ াপস,

in-app products এবং subscription- এর জন  আলাদাভােব মূল  িনধারণ ক ন।
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যখন ব বহারকারী আপনার app product page েলা াউজ করেব অথবা য় করেত  

করেব, ল  তখন তােদর ানীয় মু ায় অ াপ  েয়র জন  কত দাম িদেত হেব তা দখােব।

িত  পেণ র দাম আপনার দেশর িনজ  মু ায় াথিমকভােব াপন ক ন। এরপর যিদ আপিন

আর িকছু না কেরন, তেব ল  য়ংি য়ভােব US dollar-এর মেূল র ওপর িভি  কের 

িতমােস একবার ানীয় মু ায় অ াপ র মূল  িনধারণ করেব।

যােহাক না কন, ল  িত  দেশ আপিন িকভােব আপনার পেণ র মূল  িনধারণ করেবন স 

িবষেয় আপনােক পূণ িনয় ণ দেব। এ   করার জন , Auto-convert prices now িফচার

ব বহার কের, ইেতামেধ  িনধািরত মলূ  থেক ম ানুয়ািল ানীয় দাম িনধারণ ক ন। আপিন তখন

মূল েলা পুনরায় িনধারণ করার মাধ েম যেকােনা দেশর জেন  আপনার ই ামত যেকােনা মূল  

িনধারণ করেত পােরন- িত  দেশর জন  মূল  ত , সুতরাং অন েলােক ভািবত না কের 

এক  মলূ  িনধারণ করেত পারেবন। বিশরভাগ দেশর জন , আপিন য মলূ  িনধারণ করেবন,

তার সােথ  সংযু  হেব।

৫.৪ ইন-অ াপ াডা স 

In-App Products 

Google Play In-app Billing ব বহার কের আপিন in-app products এবং subscriptions িব য় 

করেত পােরন। In-app products একসময়কার জন  িব য়কৃত, যখােন subscriptions েলার

মািসক বা বাৎসিরক িভি েত পুনরায় মলূ  িনধারণ কের।

In-app Products সকশেন এক  কাশকৃত িনিদ  বা খসড়া  APK-এর জন  আপিন: 

 In-app products এবং subscriptions-এর জন  product list তির ক ন,

 মূল  িনধারণ ক ন এবং

 অ ােপর সােথ products েলা কাশ (publish) ক ন অথবা বািতলকৃত products েলা

অপসরণ ক ন।

In-app Billing ব ব া  িকভােব বা বািয়ত করেত হয় তা স েক িব ািরত জানার জন  

https://developer.android.com/google/play/billing/index.html ওেয়ব সাইেট িগেয় In-app 

Billing developer documentation দখুন। আপিন Premium, Freemium এবং Subscription

monetisation মেডল েলার মাধ েম  in-app products ব বহার করেত পােরন।
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৫.৪.১ িডি িবউশন কে ালস 

 Distribution Controls 

আপনার অ াপ িবতরণকারী দশ এবং এলাকা েলােক িনয় ণ ক ন। িকছু দেশর জন , কান

বাহন েলা (carriers) আপনার অ ােপর ল  হেত পাের, তা বাছাই ক ন। অ াপ েলার ম ািনেফ

(manifest) ফাইেল কােনা িবতরণ আইন (distribution rules) আেছ িকনা, তার ওপর িভি  কের 

আপনার অ াপ  কান িডভাইস েলার জন  ব বহারেযাগ  স েলারও এক  তািলকা দখেত 

পােরন।

৫.৪.২ ভৗেগািলক ল করণ 

 Geographic Targeting 

Application binary-এর কােনা পিরবতন ছাড়াই, আপিন Google Play Developer Console-

এর controls ব বহার কের আপনার অ াপ েলার Geographic distribution খুব সহেজই 

পিরচালনা করেত পােরন। আপিন কান দশ এবং এলাকা েলােত এ  িবতরণ করেত চাে ন,

এমনিক কান বাহন  ব বহার করেত চান (িকছু দেশর জন ), স েলাও িনিদ  করেত পােরন।

ব বহারকারী যখন াের ঢুেক, আপনার অ াপ  ডাউনেলাড করার পূেব, ল  এটা িনি ত 

করেব য, তারা ল কৃত দশ েলার মেধ  এক র নাগিরক। আপিন যেকােনা সময় আপনার

ল কৃত দশ এবং বাহন েলার (carrier) পিরবতন আনার জন  ধমুা  Google Play 

Developer Console-এ িনধািরত পিরবতন  save ক ন। িব ব াপী ব বহারকারীেদর িনকট

অ াপ েক বাজারজাতকরেণর মাধ েম আপনােক সহায়তা করার লে ,  আপনার store listing- ক 

সমৃ  করার জেন , এ েত, অ াপ স িকত িব ািরত এবং বণনা সংযু করণ, চারমূলক ািফ , 

ি নশট এবং আরও িকছু ব বহার করেত পােরন।

৫.৪.৩ ক াপািবিল স টারেগ ং 

 Capabilities Targeting 

অ াপ েলা িডভাইেসর য বিশ েলা এবং মতার ওপর িনভর কের, স অনুসাের ল  

আপনােক িবতরণ (distribution) িনয় ণ করেত দয়। িবিভ  ধরেনর িনভরতা আেছ যা অ াপ

ম ািনেফে  িনধারণ কের িদেত পােরন, যমন হাডওয় ােরর বিশ েলা (hardware features), 

OpenGL texture compression formats, লাইে রী এবং অ া েয়ড াটফম সং রণ, তাছাড়াও 

আেরা অন ান  িনভরতা আেছ (িচ  ৫.৮)।
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িচ  ৫.৮ : িডভাইস কমপা িবিল  (Device Compatibility). 

আপিন যখন আপনার অ াপ  অ াপেলাড করেবন, ল  িনভরতা েলা (dependencies) িরড 

(read) কের এবং িবতরেণর জন  যেকােনা েয়াজনীয় িনয়ম াপন কের। য সকল িনভরতা

ঘাষনা দয়া হেব, তােদর স েক যু গত তেথ র জন , ল -এর 

http://developer.android.com/google/play/filters.html ওেয়বসাইেট ঢুেক Filters পড়ুন। 

িবতরেণর (distribution) সূ ািতসূ  িবষয় েলােক িনয় ণ করার জন , অ াপ েলার িনভরতার 

(যিদ থােক) ওপর িভি  কের, এ েলা যসকল িডভাইেস সহজলভ , ল  আপনােক এ সকল 

িডভাইস েলা সনা  করেত দয়। Google Play Developer Console থেক আপিন অনেুমাদনকৃত

(Supported) িডভাইস েলার িল  তির করেত পারেবন, এমনিক যিদ েয়াজন হয় তেব িনিদ  

িডভাইস েলােক িবযু করণও করেত পােরন।  
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৫.৫ ব বহারকারীর সমােলাচনা এবং িতেবদন 

User Reviews and Crash Reports

Ratings & Reviews সকশন  এক  িনিদ  অ ােপর জন  আপনােক user review-এ েবেশর 

অনুমিত দয় (িচ  ৫.৯)।  সমস া েলা সহেজ সনা করণ এবং আপনার াহকেদর আেরা

কাযকরভােব সহায়তা করার জন , আপিন সমােলাচনা েলা অেনক েলা উপােয় িফ ার (filter) 

করেত পােরন।

িচ  ৫.৯ : আপনার অ ােপ ব বহারকারীর সমােলাচনা (review) এবং ণমােনর িনেদশ (rating). 

ল -এর মাধ েম ব বহারকারীরা খুব সহেজই সমােলাচনা (reviews) দান করেত পােরন, যার 

থেক অন ান  ব বহারকারীরাও উপকৃত হেত পােরন। এই সমােলাচনা (reviews) দােনর মাধ েম

আপিন অ াপ র ব বহারেযাগ তা স েক িতি য়া (usability feedback), সহায়তার জন  

অনুেরাধসমহূ (support requists) এবং অ াপ র পণূ কাযকািরতার িদক েলা িনেয় আপনার 

াহেকর িনকট হেত সরাসির ম ব  পােবন।
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Crash report- েলা আপনার অ াপ র  সংেশাধন এবং অ াপ েক সমৃ  করার জন  ব ব ত 

হয়। আপিন crash reports-এর সােথ stack trace এবং অ া েয়ড িডভাইস েলা থেক

য়ংি য়ভােব দানকৃত অন ান  ডাটা দখেত পােরন।

৫.৫.১ অ াপ পিরসংখ ান 

App Statistics 

িচ   ৫.১০ : আপনার অ াপ র িব ািরত পিরসংখ ান।

অ াপ র Statistics Page  এক  িনিদ  অ ােপর ইন েলশেনর কম মতা স েক িবিভ  

পিরসংখ ান দশন করেব।
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সকশন ৬ (Section 6) 

৬. কমশালার িডজাইন এবং মলূ ায়ন 
     Workshop Design and Evaluation 

৬.১ কমশালায় িশ েণর জন  সময়সূিচ 
 Workshop Training Schedule 
িনং কমশালা পিরচালনায় ব বহার করার জন  িনেচ িশ েণর সময়সূিচ দয়া হেলা। িত

সশন, সহায়ক িনেদিশকায় (toolkit) বিণত অনুশীলনী এবং উেটািরয়াল েলার সােথ স িকত।

কমশালায় িশ েণর জন  সময়সূিচ 

িশেরানাম িশ ক এবং িশ াথ েদর জন  িশ ামূলক অ াপ েতর সহায়ক িনেদিশকা 
তািরখ িদন / মাস / বছর 

ভনু  
িশ ক 

আবশ কীয় > েত ক অংশ হণকারীর অবশ ই িনজ  Google/Gmail অ াকাউ
থাকেত হেব 

> অ া েয়ড াটেফান অথবা ট াবেলট (আপনার যিদ াটেফান না থােক,

তেব আপিন PC-র ব বহার কের ইমেুলটের কাজ করেত পােরন) 

সময় অ া েয়ড অ াপ তকরণ  

১ম িদন (িদন/মাস/বছর) 

সকাল ৮.৩০-৮.৪৫ িনব ন 

সকাল ৯.১৫-৯.৩০ পার িরক পিরিচিত 

সকাল ৯.৩০-৯.৪৫ কমশালার উে শ  এবং কাি ত ফলাফল 

থম িদেনর িশখনফল 

সকাল ৯.৪৫-১০.০০ িভজু য়াল া ািমং (Visal Programming) এবং এমআই  অ াপ 

ইনেভনটেরর (MIT App Inventor) সােথ পিরিচিত 

সকাল ১০.০০-১০.১৫ চা চ  

সকাল ১০.১৫-১০.৩০ অ াপ ইনেভনটর অ াকাউ  খালা 
সকাল ১০.৩০-১১.৩০ অ াপ তির এবং  সংেশাধেনর জন  িডভাইস তকরণ 

সকাল ১১.৩০-১১.৪৫ অ াপ তিরর পিরেবেশর (designer এবং blocks editor) সােথ 

পিরিচিতকরণ 

দপুুর ১১.৪৫-১২.১৫ অ াপ তিরর জন  ব বহারেযাগ  মিডউল েলার সােথ পিরিচিত 

দপুুর ১২.১৫-১.০০ মৗিলক উপাদান েলার ব বহারকরণ: 

১. Text To Speech App : Loud Mouth! 

২. Accelorometer Sensor App: Stop Shaking Me! 

৩. SpeechRecognizer App: Dictation! 

দপুুর ১.০০-২.০০ মধ া  ভাজন 

দপুুর ২.৩০-৩.০০ মৗিলক উপাদান েলার ব বহারকরণ: 

৪. Canvas App: Join the Dots! 
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 ৫. Ball and ImageSprite App: Move the Ball! 

 ৬. TinyDB, PhoneNumberPicker and PhoneCall App: Call a 
Friend! 

                                 ৭. Camera App: Say Cheese! 

 ৮. Camcoder and VideoPlayer App: Action Capture 

দপুুর ৩.০০-৩.১৫ চা চ  

দপুুর ৩.১৫-৩.৪৫  এবং উ র পব 

দপুুর ৩.৪৫-৪.০০ িফের দখা এবং সমাি  ঘাষণা 
  

সময় মধ বত  ধারণা 
 ২য় িদন (িদন/মাস/বছর) 

সকাল ৯.০০-৯.১৫ ি তীয় িদেনর িশখনফল 

সকাল ৯.১৫-১০.০০ উেটািরয়াল-১: Pet the Kitty 

সকাল ১০.০০-১০.১৫ চা চ  

সকাল ১০.১৫-১১.১৫ উেটািরয়াল-২ : Swat the Mosquito  

দপুুর ১১.১৫-১২.৩০  উেটািরয়াল-৩: Dice 

দপুুর ১২.৩০-১.০০  এবং উ র পব 

দপুুর ১.০০-২.০০ মধ া  ভাজন 

দপুুর ২.০০-৩.০০ উেটািরয়াল-৪ : Virtual Chemistry Experiments 

দপুুর ৩.০০-৩.১৫ চা চ  

দপুুর ৩.১৫-৩.৪৫ উেটািরয়াল-৪ : Virtual Chemistry Experiments (contd…) 
(চলেব.....) 

দপুুর ৩.৪৫-৪.০০ িফের দখা এবং সমাি  ঘাষণা 

 

সময় উ েরর ধারণ 

 তৃতীয় িদন (িদন/মাস/বছর) 

সকাল ৯.০০-৯.১৫ তৃতীয় িদেনর িশখনফল 

সকাল ৯.১৫-১০.০০ উ েরর ধারণার ব বহারকরণ: 

 ১. Built-in Blocks 

 ২. Functions 

 ৩. Variables 

 ৪. Arithmetic and Boolean Algebra 

 ৫. Control Structures 

 ৬. Exception Handlings 

সকাল ১০.০০-১০.১৫ চা চ  

সকাল ১০.১৫-১১.১৫ উ েরর ধারণা ব বহারকরণ: 

 ৭. Starting Activities 

 ৮. Databases and Storage 
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৯. Connectivity 

১০. Block Management 

দপুুর ১১.১৫-১২.৪৫ উেটািরয়াল ৫ : Scan and Learn 

দপুুর ১২.৪৫-১.০০ ণয়ন এবং িবতরণ 

দপুুর ১.০০-২.০০ মধ া  ভাজন 

দপুুর ২.০০-৩.০০ Storyboards এবং prototypes উেটািরয়াল ৬ : Voice Note 

দপুুর ৩.০০-৩.১৫ চা চ  

দপুুর ৩.১৫-৩.৪৫ ল েত অ াপ কাশকরণ 

দপুুর ৩.৪৫-৪.০০ িতফলন এবং িতি য়া 
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৬.২ কমশালার মূল ায়ন 
Workshop Evaluation

কমশালা র িবিভ  িদেকর ণগত (qualitative) এবং সংখ াগত (quantitative) িতি য়া সং হ 

করার উে েশ  িনেচর মূল ায়েনর জন  তকৃত ফম  ব বহার করেত পােরন। মূল ায়েনর জন

তকৃত ফম  কমশালায় িশ ণ সময়সূিচর শষ অিধেবশন িহেসেব পিরচালনা করেত হেব 

(৬.১ সকশন দখুন)। ফম  যাচাই করা হেয়েছ এবং মাঠ পযােয় পরী া করা হেয়েছ। এ

পিরি িতর ওপর িনভর কের হাড কিপ অথবা অনলাইন (online) ফরেমেট সরবরাহ করা যেত 

পাের।

িশ ক এবং িশ াথ েদর জন  িশ ামূলক 

অ াপ তকরণ 

কমশালা মূল ায়েনর উে েশ  

তকৃত ফম 

একজন অংশ হণকারী িহেসেব আপিন এই কমশালা  মলূ ায়েনর জন  আমি ত। আপনার

িতি য়া দয়ার জন  অনু হ কের ফম  ব বহার ক ন। আপনার ব ি গত তথ েলা সবসমেয়র

জন ই গাপনীয় রাখা হেব, তথািপ, আপনার িতি য়া েলা গেবষণার ফলাফল িহেসেব চািরত 

হেত পাের।

ব ি গত তথ  (Personal Information) 

নাম  _____________________________________________  

বয়স ❏ ১০-১৫ বছর
❏ ১৬-২০ বছর
❏ ২১-৩০ বছর
❏৩১-৪০ বছর
❏ ৪১-৬০ বছর

িল  ❏ পু ষ
❏ মিহলা

পশা  _____________________________________________  

িত ান/সংগঠন  _____________________________________________  

কােজর কানা  _____________________________________________  
 _____________________________________________  

ইেমইল অ াে স  _____________________________________________  
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পািরপাি ক অব ার তথ  (Background Information) 

আপিন একজন িশ ক নািক িশ াথ ? ❏  িশ ক 

 ( ধুমা  এক  িনবাচন ক ন) ❏   িশ াথ

আপনার IT-এর background কী? ❏ িশ ক/িশ াথ  (IT স িকত িবষয় েলার)

( ধুমা  এক  িনবাচন ক ন)  ❏ িশ ক/িশ াথ  (IT-র সােথ স িকত নয় এমন িবষয় েলা)

কান েত আপিন  __________________________________________

িবেশষ ? যমন : িশ া,   __________________________________________  

সামািজক িব ান, গিণত,  __________________________________________  

কি উটার সােয়  ইত ািদ।  __________________________________________  

কি উটার া ািমং-এ ❏ না
আপনার পূেবর কােনা ❏ হ া
অিভ তা রেয়েছ? আপনার উ র যিদ হ া হয়, তেব কি উটার া ািমং-এ আপনার

অিভ তার পযায় কী?
❏আিম ু ল, িব িবদ ালেয় ইত ািদেত া ািমং িশেখিছ।
❏ আিম পশাগতভােব একজন া ামার।
❏ আিম পশাগতভােব একজন া ামার নই িক  িশ াদান, িশ া

এবং গেবষণার জন  া াম িলিখ।
❏আিম সৗিখনতাবশত া াম িলিখ।

মাবাইল অ াপ তিরর ❏ না
ে  আপনার পূেবর কানা ❏ হ া

অিভ তা রেয়েছ? আপনার উ র  যিদ হ া হয়, অনু হ কের আপনার অিভ তা যমন:

অপাের ং িসে ম (iOS, Android, Windows, অন ান ), া ািমং
ল াং েয়জ ব বহার ইত ািদেত।
 _____________________________________________  
 _____________________________________________  
 _____________________________________________  

এই কমশালার পূেব আপিন ❏ না
িক কখনও িভজু য়াল া ািমং ❏ হ া
িনেয় কাজ কেরেছন? আপনার উ র যিদ হ া হয়, আপনার অিভ তার িববরণ িদন যমন:

াটফম, া ািমং ল াং েয়জ ইত ািদ।
 _____________________________________________  
 _____________________________________________  
 _____________________________________________  

এই কমশালার পূেব আপিন ❏ না
িক কখনও এমআই  অ াপ ❏ হ া
ইনেভনটর (MIT App Inventor) 

ব বহার কেরেছন? যিদ আপনার উ র হ া হয়, অনু হ কের আপনার অিভ তা বননা 
ক ন, যমন, িক ধরেনর অ াি েকশন তির কেরিছেলন, এটা িক 

Google Play ত কাশ কেরিছেলন ইত ািদ।
 _____________________________________________ 

 _____________________________________________  
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কমশালার উপর িতি য়া 

কমশালা র ফলাফল েলা: 

 িনেজেক AI2 াটফেমর সােথ সুপিরিচত করা

 Designer এবং Blocks Editor ব বহার করা

 অ াি েকশেনর িভতর নানারকম উপাদােনর  েয়াগ

 িডজাইন সমৃ  ইউজার এ েপিরেয়  (UX)

 অ াি েকশন েলার প ােকিজং (packaging) এবং িডি িবউশেনর অনুশীলন

এই কমশাল েক সামি কভােব ❏ দবুল

আপিন কান মান দেবন? ❏ ২

❏ ৩

❏ ৪

❏ অিত উ ম

এই কমশালার সময়কাল স েক ❏ খুবই ছাট

আপনার অনুভুিত কী? ❏ একদম ক

❏ খুবই ল া

এই কমশালার গিত স েক ❏ খুব আে

আপনার অনুভুিত কী? ❏ একদম ক

❏ খুব জাের

িনেচর িববরণ েলার সােথ আপিন স ত নািক অস ত তা ১ থেক ৫ পয  ল ব বহার কের জানান 

( যখােন ১: জারােলাভােব স ত এবং ৫ = জারােলাভােব অস ত)। যথাযথ ব েত ক িচ  িদন:

জারােলাভােব  জারােলাভােব 

 অস ত  স ত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

কমশালা র উে শ  অিজত হেয়েছ। ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
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আপিন য ব ি গত উে শ েলা িনেয় এ কমশালায় ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

উপি ত হেয়েছন তা অিজত হেয়েছ।

কমশালায় উপি িতর কারেণ অ া েয়ড অ াপ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

তিরর জন  আপনার দ তা উ ত হেয়েছ এবং বেড়েছ।

এই কমশালায় ভিবষ েত উপি ত হওয়ার জন  আপিন ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

অন েদর সুপািরশ করেবন।

য উপকরণ েলা দয়া হেয়েছ তা কমশালার জন  জ ির। ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

ব ৃ তা, অনুশীলনী, উেটািরয়াল এবং আেলাচনার মেধ  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

ভাল সম য় িছল।

কমশালা  যৗি কভােব াথিমক থেক মধ বত  ধারণা ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

পয  মবধমান িছল।

অনুশীলনী এবং উেটািরয়াল েলার হােত-কলেম িশ া, ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

এই ধারণা েলা শখােনার জন  কাযকর িছল।

অনুশীলনী এবং উেটািরয়াল েলা স  করার জন  ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

েদয় সময়কাল পযা  িছল।

য িশখন সহায়ক িনেদশনা েলা দয়া হেয়িছল তা ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

ব বহারেযাগী এবং মানস ।

যিদ আপনার অন  কােনা ম ব  ____________________________________________ 

বা িতি য়া থােক যা আপিন  ____________________________________________ 

শয়ার করেত চান? ____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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সকশন ৭ (Section 7)
৭. ব বহারপেযাগী তথ  ভা ার 

Useful Resources
আইকন 
Icons 

 www.iconarchive.com 
 www.flaticon.com 

আইকন  তির 
Make Icons 
http://makeappicon.com/# 

পটভূিম 
Backgrounds 
http://subtlepatterns.com 
http://colorcombos.com 

লােগা িডজাইনার 
Logo designers 
www.designmantic.com 
www.graphicsprings.com 

QR কাড উৎপাদক 
QR Code Generator 
http://goqr.me 

MySQL এ সংযু করণ 
Connecting to MySQL 
http://puravidaapps.com/mysql.php 

Activity Starter-এর িববরণী 
Activity Starter details 
http://beta.appinventor.mit.edu/learn/reference/other/activitystarter.html 
http://developer.android.com/distribute/googleplay/promote/linking 
html#OpeningPublisher 

HTML বসােনা 
Embedding HTML 
http://puravidaapps.com/javascript.php 

একিলপস ডভলপােরর উেটািরয়াল 
Eclipse developer tutorial 
www.vogella.com/tutorials/Android/article.html 

কাশকরণ 
Publishing 
http://beta.appinventor.mit.edu/learn/reference/other/appstoplay.html 

ি েনর আকার 
Screen Size 
http://developer.android.com/guide/practices/screens_support.html 

ফাইল ডাউনেলাড 
File downloads 
http://puravidaapps.com/filedownload.php 
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ছিবর জন  কৃত তা 

Image Credits 

http://appinventor.mit.edu  থেক নয়া সকল ছিব েলা CC BY-SA লাইেসে র অধীেন কািশত।

িচ  ১.১: http://appinventor.mit.edu/explore/sites/all/files/SetupAI2/DesignTab.png 
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