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থেম Windows 10 এর ISO ফাইল িনেয় CD/Pen drive এ
ট করেত হেব। BIOS এ েবশ করার জ PC Start/Restart িদেয়

Key board থেক Delete/F2/F10/ Esc click করেত থািক।
তারপর BIOS থেক First Boot িহেসেব CD/Pen drive িনবাচন
কির এবং Key board থেক F10 click এর মা েম Save কির।
PC Restart হেব এবং িনেচর মেসজ আসেব। তখন Key board
থেক যেকান এক Key ি ক করেবা।



* এই ডায়ালগ ব
দখােব, িক পিরবতন না
কের NEXT এ ি ক
করেবা।



Install Now 
ত ি ক করেবা।



য Operating System
আমােদর েয়াজন স িসেল
কের Next এ ি ক করেবা।

Note: এখান থেক
Windows এর কান
Edition এবং কত
32bit/64bit এর হেব স
িসেল কেরNext িদেবা।



** এরপর I accept 
the license terms 
Select কের NEXT এ
ি ক করেবা।



Custom 
Option এ
ি ক করেবা।



ন ন Partition
তির করেত NEW
ত ি ক করেবা।



ন ন Partition
এর size () MB
ত িলেখ Apply
ত ি ক করেবা।
এভােব একািধক
Partition তির
করেত পারেবা।



কান Message
আসেল OK িদব।
এভােব আমােদর
েয়াজন অ যায়ী

Partition
করেবা।



* য Drive েত Operating System Install করেবা সই Drive েত
Install হেত minimum যেতা Storage/Memory দরকার তেতা অব ই
থাকেত হেব। এবং অব ইDrive র type Primary হেত হেব।

পােশর ছিব েত দখেত
পাি Drive েত
যেতা Storage/
Memory দরকার
তেতা নই তাই এই
Drive েত
Operating System
Install িদেত পারেবা না।



** যDrive এOperating System Install করেবা স িসেল কেরNext এ
ি ক করেবা। অব ইDrive র type Primary হেত হেব।



*ই টেলশন
হেব।



* Restart হেব।



** আমরা চাইেল েয়াজনীয় িক Settings কের িদেত পাির। সজ Customize এ
Click কেরSettings on/off কের িদেত হেব।



** এখােনUser name এবংPassword িদেয়Next এ ি ক করেবা।



** Microsoft Windows 10 এর এক features Cortana বহার করেত চাইেলUse 
Cortana এ ি ক করেবা আর বহার করেত না চাইেলNot now এ ি ক করেবা। তারপর
Windows Installationস হেব।




