
Basic Disk িক ? 

MS DOS থেক  কের সব Windows Operating System ই Basic Disk 
Support কের। তাছাড়া এই System ক Windows Default িহেসেব বহার কের। Basic Disk এ 
MBR Partition বহার করেল সেবা  4  পয  Primary Partition অথবা ৩  Primary 
Partition এবং ১  Extended Partition (এক  Extended Partition এ 128  পয  
Logical Drive করা যায়) তির করা যায়। আর GPT Partition বহার করেল সেবা  128  পয  
Primary Partition তির করা যায়। Basic Disk এর েত ক  Partition এক একটা আলাদা 
Hard Disk এর মত কাজ কের। অ  কান Disk এর Primary বা Logical Drive এর সােথ Data 
Share বা Split করেত পাের না। 1GB Data এক  াইভ থেক অ  াইেভ কিপ করেত যত সময় লােগ তার 
চেয় কম সময় লােগ একই াইেভর িভতর এক ফা ার থেক আেরক ফা াের কিপ করেত। যেকান 

Internal/External Hard Disk, USB Flash Drive Default িহেসেব Basic Disk 
িহেসেব থােক। তাছাড়া Hard Disk ক Dynamic Disk এ Convert করা গেলও কান 
Removable Disk ক Dynamic Disk এ Convert করা যায় না। 
 

Dynamic Disk িক ? 

লত হ র Hard Disk এর জ  এই System। সব Windows Operating System এ  
Support কের না। Windows 2000, Windows Server 2003, XP Professional, 
Vista Ultimate, Vista Enterprise, Windows 7  এবং Windows 10 Operating 
System এই System ক Support কের। এই Disk System এ 2000 পয  Dynamic 
Volume তির করা যায়, যার কাজ Basic Disk এর Primary Partition এর মত। একািধক 
Dynamic Disk ক এক  Single Dynamic Volume িহেসেব বহার করা যায়, য িবধা Basic 
Disk এ নই। এর ফেল একািধক Disk এর মে  Data Share বা Split, Mirroring করা যায় যা বড় 
বড় Server এ বই ণ চািহদা রণ কের। 
 

উপেরর আেলাচনা থেক যা ঝেত পাির তা হল-Default িহেসেব Windows সাধারণ Basic Disk এবং 
MBR Partition বহার কের। আমােদর চিলত সব Hard Diskই Basic Disk এবং 
MBR Partition System। GPT Partition বহার করেত হেল Motherboard হেত হেব 
UEFI Supported. 
  

 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। 



 Hard Disk  কান Basic/Dynamic System বহার করেছ তা িকভােব ঝব? 

উ রঃ  
 

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 দখেত পােবা। 
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