
MBR Disk িক? 

MBR হে  Master Boot Record. MBR অেনক রাতন Hard Drive 
partition াকচার া াড। এ  সব থম ১৯৮৩ সােল আমােদর মােঝ পিরিচত হেয়িছেলা। MBR 
তখনই িডে  তির হয় যখন Hard Disk partition তির কির। এক  Hard Disk াইভ বা অ  
কান ােরজ িডভাইেস সংরি ত ট স র যা েয়াজনীয় ট েসস এর ত  ধারণ কের। MBR হাড 
াইেভর এক  পা শেন  িনেজর ত  সংর ন কের। MBR Hard Disk এর মে  থাকা partition 
েলার ত  সংর ন কের। আর য েটবল Hard Disk এই MBR ক সংর ন কের তােক বেল MBR 

িড ।  
 

MBR হে  এক  িডে র থম স র। এই MBR  হাডিডে র থম স ের থােক এবং বাকী ৪  

partition-এর সাইজ, অব ান ইত ািদ ত  সংর ন কের থােক। MBR  এর লােকশন হল িসিল ার ০, হড 
০, স র ১। সব Windows Operating System ই MBR Disk Support 
কের। MBR Disk Standard BIOS System বহার কের। MBR Disk সেবা  2TB 
পয  Partition Support কের। অথাৎ এই System এ কান Partition ক সেবা  2TB পয  
করা যায়। MBR Disk বহার করেল সেবা  4  পয  Primary Partition অথবা 3  
Primary Partition এবং 1  Extended Partition (এক  Extended Partition 
এ 128  পয  Logical Drive করা যায়) তির করা যায়। Removable Disk Default 
িহেসেব MBR Disk ই থােক। 
 

 
 

MBR Disk িকভােব কাজ কের ? 
 

        এই MBR, Hard Disk এর এমন জায়গায় অব ান নয় যখােন কান ধরেনর পিরবতন করার 
অিধকার বহারকারীর িনকট থােক না। যমন- C: Drive. আমরা সবাই একটা  িজ াসা কির য, কন 
উইে াজ ই টল অব ায় C: াইভেক ফর াট বা িডিলট করা যায় না? এই ে র উ র হে  C: াইভ  
কি উটােরর Master boot record িহেসেব কাজ কের এবং এই Master boot record এর 
কাজ হে  হাডিডে র সম  ত  সংর ন করা। এই কারেন উইে াজ ই টল অব ায় C: াইভেক ফর াট বা 
িডিলট করেত পাির না।  
 

তাছাড়া আমারা যখন কি উটার চা  কির, তখন কি উটার MBR ক চক কের হাডিডে র কান partition 
 Active আেছ তা বর করার জ । কারণ এই Active Partition এ অপাের ং িসে েমর Startup 

files থােক। 



MBR Disk -এর বিশ েলা িক িক ? 
 

১। MBR disk েলােত সেবা  ৪(চার)  partition করা যায়। ৪(চার) ই primary partition 
অথবা ৩  primary partition এবং ১  extendent partition এর সাহাে  একািধক 
logical volume তির করা যায়। 

২। হাডিডে র এক  partition সেবা  ২ টরাবাইট এর বিশ হেত পারেব না। সে ে  ৮ টরাবাইট এর চেয় 
বড় Hardisk হেল বাকী অংশ কাজ করেব না। 

 

এই MBR partition উইে াজ-এর সকল ভাসেন কাজ কের এবং এ  াপকভােব চিলত। 
 

GPT Disk িক? 

GPT হে  GUID(Globally Unique Identifier) Partition Table. GPT 
এর মা েম িফিজক াল ােরজ িডভাইস যমন- Hard Disk Drive বা Solid State Drive এর 
পা শেনর  ত  সংর ন কের। GUID হে  একটা র ানেডাম ি ং যটা Hard Disk এর িতটা 
partition ক আলাদা আলাদা আইেডি  দান কের যােত সহেজ partition ক িরকভার করা যায়। বা 
GPT ট ডাটােক কি উটােরর িবিভ  জায়গায় রেখ দয় যােত ডাটা করা  হেল ওইসব জায়গা থেক 
িরকভার করেত পাের। GPT তার ডাটােক সবসময় Cyclic Redundancy Check(CRC) 

াগােমর মা েম পযেব েণ রােখ। যিদ ডাটা িত  হয়, GPT সম া  িনণয় কের এবং িডে র অ  
অব ান থেক িত  ডটা ন ােরর চ া কের। 
 

বড় সাইেজর Partition বহার করার জ  এই System। GPT- UEFI (Unified 
Extensible Firmware Interface) System বহার কের। তেব UEFI িবধা না থাকেল 
GPT Partition থেক Windows Boot করােনা যায় না, এমনিক Operating System ও 
Install করা যায় না। Windows Operating System এ GPT Partition 
256TB পয  করা যায়। আর GPT Partition বহার করেল সেবা  128  পয  Primary 
Partition তির করা যায়। GPT’ ত 18 Exabyte(EB) বা 9.44 Zettabyte পয  এক এক  
partition তির করা স ব। GPT ত NTFS File System বহার করা হয়।  

GPT কান Operating System Support কের ? 

Windows OS কবল 64-bit ভাসন েলা GPT সমথন কের। Linux িব ইন ভােব GPT সমথন 
কের এবং Mac OS X  বতমােন APT বাদ িদেয় GPT বহার করেত  কেরেছ। 

GPT Disk এর বিশ েলা িক িক ? 
 

১। িত  িডে  (Winddows OS) এ ১২৮  Primary Partition করা যায়। 
 

২। GPT’ ত 18 Exabyte(EB) বা 9.44 Zettabyte পয  এক এক  partition তির করা 
স ব। তেব মাইে াসফট উইে াজ কবল ২৫৬ টরাবাইট পয ই এক  িসে ল partition সমথন করেত 
পাের। এত বড় Size এর Hard Disk এখন পয  তির হয় িন। 

 

৩। GPT Partition সহেজ ন  হয় না। 
 

৪। GPT ট ইনফরেমশনেক স ণ াইেভর িবিভ  জায়গায় রেখ দয়, ফেল ডাটা িরকভার করার সময় অেনক 
িবধা হেয় যায়। 

৫। যেকােনা ছাটখােটা এরর GPT িড  িনেজ থেকই সামাধান করেত পাের, এবং ডাটা লস হওয়ার স াবনাও 
অেনক কম থােক। 
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৬। BIOS এর পিরব‡Z© UEFI প িতর মা েম কাজ কের। 
  

 আিম একজন সাধারণ ইউজার। আমার কান System টা বহার করা ভাল? 

উ রঃ সাধারণ ইউজারেদর জ  Default System অথাৎ Basic Disk, MBR ই ভাল। এ  
স ণ িনরাপদ প িত। GPTSystem অেনকটা Advanced User দর জ । 
 

 GPT এবং Dynamic System কােদর জ  বিশ জ রী? 

উ রঃ যারা িবশাল Server বা হ র পযােয় কাজ কের, যারা অিধক Storage িনেয় কাজ 
কের তােদর জ  এই System। 
 

 এত System না কের একটা System করেল অ িবধা িক? 

উ রঃ লত েত ক ি রই কম বিশ িক  িবধা থােক। সবার কােছ হয়ত িবধা  েয়াজনীয় না হেত 
পাের। িক  অে র কােছ তা একা ই জ রী। যমন সাধারণ ইউজােরর কােছ GPT & Dynamic Disk 
System কম েয়াজনীয় হেত পাের। িক  Microsoft, Google, Facebook, 
Hosting Company বা তােদর মেতা িবশাল িবশাল Storage িনেয় যারা কাজ কের তােদর কােছ 
এই িবধা  জ রী। 

 

 Brand PC/1TB Hard Disk  GPT ত আেছ। ওটােক িকভােব MBR এ পা র করেবা? 
এর ফেল  িক িক সম া হেত পাের? 

উ রঃ Partition Existing থাকাব ায় GPT Disk ক MBR এ Convert করা যােব 
না। তাই থেম একটা একটা কের সব েলা Partition Delete করেত হেব যােত েরা Hard Disk 

 Unallocated দখায়।  
 

এর ফেল সকল Data, Partition েছ যােব। অথা©ৎ Hard Disk এ আেগর িক ই থাকেব না। এছাড়া 
আর কান সম া নই। তারপর ন ন কের Partition করেলই তা Default System এ MBR এ 
পা িরত হেয় যােব।  

 

 Hard Disk  কান System বহার করেছ তা িকভােব ঝব? 

উ রঃ এ  একািধকভােব জানেত পাির। 
 

Method 1: 
 

Step1: িনেচর িচে র ায় My Computer/This PC ত যেয় Mouse এর right button 
click কের ==> Manage ==> এ যেত হেব।  

 



Step 2: তারপর িনেচর িচে র ায় Disk Management এ click কির। তাহেল Disk এর 
তািলকার পিরিচিত পােবা। 

 

 
 
Step 3: িনেচর িচে র ায় Disk 0 ত যেয় Mouse এর right button click কের 

Properties এ যেত হেব। 
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Step 4: ন ন window থেক Volumes এ click করেল আমরা MBR/GPT দেখেত পােবা। 
 

 
 

Method 2: 
 

Step 1:  Win key+R (to open Run)= cmd (to open command 
prompt screen). 

 

 

 
 



Step 2:   diskpart  

 

 

Step 3:   yes (if a window appear). 

 

Step 4:  list disk 

 

 
 

All Command: 

Win key+R (to open Run)= cmd (to open command prompt 

screen) = diskpart = yes = list disk. 
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