
BIOS (Basic Input Output Syaytem) িক? 

যখন িপিস Boot হয় তখন BIOS কি উটােরর সম  হাডওয়ার চক কের দেখ Device েলা Active 
আেছ িকনা এবং এ েলার মে  এক ’র সােথ অ ’র কান Conflict আেছ িকনা। কান  পেল Massage 
িদেয় জািনেয় দয় আর সব িক  ক থাকেল সামেনর িদেক অ সর। অ সর হেয় BIOS এক  Bootable Media 
খ জ কের। সটা হেত পাের MBR System বা Super floppy। Super floppy বলেত সাধারণত 

Removable Bootable Media ক ঝায়। যমন: Floppy, Flash Drive, CD/DVD 
ইত ািদ। MBR System বা Super floppy ক দািয়  েঝ দয়ার পর BIOS এর আর কান িমকা থােক 
না। এই হেলা BIOS। 
 

BIOS(Legacy) MBR এর জ  এবং UEFI GPT এর জ  াবহার করা হয়। MBR এবং GPT 
উইে ােজর ই ধরেনর partition টিবল অথাৎ উইে াজ সটাপ করার সময় হাডিডে  য partition কির তার 
ত  এবং উইে ােজর ত  িকভােব থাকেব, কাথায় থাকেব এই িজিনস েলা র নােব ন করাই MBR বা GPT এর 
কাজ। MBR অ নক রাতন এবং GPT ন ন ধরেনর partition টিবল। এমিবআর সকল বােয়ােসই পাওয়া যায় 
িক  GPT এর িবধা পেত হেল বােয়াস ক অব ই UEFI ড সােপাট থাকেত হেব। লত  MBR এর িক  
সীমাব তার কারেনই GPT তির করা হেয়েছ।  
 

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) িক? 

BIOS System এর আ িনক/বিধত প UEFI যা আেগ EFI িহেসেব পিরিচত িছল। এ  কান 
Operating System ছাড়াই ত ভােব কি উটােরর Hardware Diagnosis এবং Repair করেত 
পাের যা BIOS পাের না। বতমান িপিস েলােত অেনক Upgrade Configure এর Hardware বহার 
করা হে । সই Hardware েলােক পিরচালনা করার জ  BIOS এর মে  িক  সীমাব তা দখা 
দয়। সই হাডওয়ােরর সােথ Operating System এর সম য় বা Compability তির করার জ  উ ত 

মােনর Firmware System ই হেলা UEFI। ১৯৯০ সােলর িদেক Intel এর হাত ধের এর আিবভাব। তখন এর 
নাম িছল EFI (Extensible Firmware Interface)। পরবত েত এেক আেরা উ ত করার জ  Intel 
সবার মােঝ ি   উ ু  কের দয়। ফেল অেনেকর সাধনা আর যাচাই-বাছাইেয়র পর ২০০৫ সােলর মাঝামািঝেত এ  
ড়া  প লাভ কের UEFI নােম। এর ফেল বতমােন িপিস েলােত Bluetooth, Wifi/Wireless এর মত 

অত া িনক Hardware System বহার করা স ব হে ।  তাই নয়- আজেক য আমরা এত Powerful 
Processor বহার করিছ তাও UEFI এর বােধই স ব হে । তরাং BIOS এর মত UEFI ও কি উটােরর 
Hardware Control বা পিরচালনা করার এক  Firmware System যােক অেনক বিশ আ িনক করা 
হেয়েছ। এর ফেল BIOS এ যসব বলতা বা িসমাব তা িছল তা র হেয়েছ। 
 

Drive Partition িক? 

াইভ partition হাল লত হাড িড  এর এমন এক  অংশ য  অ  অংশ থেক আলদা। এবং এক  
Hard Drive এ অেনক েলা partition করা যায়। কি উটার এই partition েলােক আলদা আলাদা 
Hard Drive িহেসেব িডেট  কের।  

GPT (GPT) বা এমিবআর (MBR) হে  partition াকচার, যটা ঝায় িকভােব এক  পা শেন কান ত  
ার থাকেব এবং িকভােব অপাের ং িসে ম সই ত  েলােক অ াে স করেব। 

যিদ Hard Drive Partition াকচার িসে ম না থাকেতা, অপাের ং িসে ম কখেনাই পা শেন  থাকা ত  
েলা রীড করেত পারেতা না। এখােন GPT এক  ন ন া াড, আর এমিবআর রাতন া াড। যেহ  এমিবআর 
রাতন া াড, তাই বিশ অপাের ং িসে ম এ েক সমথন কের, যিদও উইে াজ, াক, িলনা  এরা GPT’ কও 

সমথন কের। 
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