
কি�উটােরর মাদারেবাড � পিরিচিত 

মাদারেবাড � এক� সািক�ট যার মা�েম �েসসর, �মেমাির, এ�পানশন কাড � সহ আরও িবিভ� য�াংশ সং�� থােক। এক� 
মাদারেবাড � এর �লত িন�িলিখত িজিনস�েলা ����ণ � । 
১) সেকট (Socket). 
২) িচপেসট (Chipset). 
৩) বােয়াস (BIOS). 
 

 
 

১) সেকট (Socket): 
সেকট হে� এক� ই�ারেফস যার সাহাে� �েসসর �ক মাদারেবােড �র সােথ �� করা হয়। িবিভ� মেডেলর �েসসেরর জ� 
িবিভ� সেকট �বহার হয়। �ই ধরেণর সেকট হেয় থােক। একটা হল ZIF (Zero Insertion Force) আর 
আেরক� হল LGA (Land Grid Array)। �লত সব মাদারেবাড � �কা�ািনই �ায় সব ধরেনর সেকট এর 
মাদারেবাড � �তির কের থােক। �কান িনিদ �� �েসসরের জ� �য সেকট লােগ, তা সাধারনত �সই �েসসর �য �কা�ািন �তির 
কেরেছ তারাই তা �তির এবং অ� �দর িদেয় থােক। �যমন ইে�ল Core i3, i5, i7 িসিরজ এর জ� �য সেকট লােগ তা 
ইে�ল �তির কের ও তারপর মাদারেবাড � �কা�ািন তা ইে�ল �থেক িকেন িনেয় তােদর মাদারেবাড � এ �াবহার কের। এখন 
LGA সেকট সবেচেয় �বিশ �াব�ত হয়। িবিভ� �েসসেরর জ� িবিভ� সেকট আেছ। �যমন �পি�য়াম �েসসেরর সেকট 
হল LGA 771. �কার � �ও এর সেকট LGA775. আর �কার িসিরেজর �েসসর বসােনা হয় LGA 1156 
সেকেট। িবিভ� সেকেটর বাস �ীড আলাদা আলাদা হেয় থােক। 
 

 

িচ�ঃ ZIF সেকট – 



 

িচ�ঃ LGA সেকট – 
 

 
 

িচ�ঃ �কার � �ও সেকট – 
 

 

সাধারণত একটা �বাড � এ একটাই �েসসর থােক। তেব স�িত একািধক �েসসর সেকট-�� �বাড � পাওয়া যায়। 
 

২) িচপেসট (Chipset): 
কি�উটার এর িচপ হে� �বই �ছাট আকােরর ইেল�িনক সািক�ট। িসিলকন Semiconductor ও Transistor 
�ক একসােথ কের এই িচপ বানােনা হয়। িচপেসট হে� িবেশষ িক� িচেপর সম�য় যা এ�পানশন কাড � �লেত থােক এবং তা 
ইেল�িনক ডাটা িসগনাল পিরবহেনর কাজ কের। িচপেসট িবিভ� রকেমর হেয় থােক যা এক� মেডল না�ার �ারা �িচত 
করা হয়। অথ �াৎ িচপেসট হল �য �পিরেফরাল �েসসর এবং অ�া� িডভাইস এর সােথ সাম�� র�া কের চেল। আ�িনক 
আিক�েটকচার অ�যায়ী মাদারেবাড � িচপেক �ই� অংেশ ভাগ করা হয়। একটােক বলা হয় নথ �ি�জ আেরকটা সাউথি�জ। 
 

নথ �ি�জ (North Bridge): 
 

এটা মাদারেবাড � এর হাই-�ীড িডভাইস�েলােক কে�াল কের। অথ �াৎ �েসসর, র �াম, িভিডও �েসসর এর সােথ �� থােক। 
এেক অেনক সময় ‘�মমির কে�ালার হাব’ও বলা হয়। আমরা মাদারেবােড � �য িহটিস� �দখেত পাই তার িনেচর িচপটাই 
নথ �ি�জ। এটা একই সােথ �েসসর, িভিডও আর র �ামেক কে�াল কের। িব�-ইন �ািফ� কােড � এটাই িভিডও �েসসর 
িহেসেব কাজ কের। আ�িনককােল নথ �ি�েজর সব�� অংশ �েসসের ইি�ে�ট করা হেয়েছ। তাই মাদারেবাড � এ বািক �য িচপ 
থােক �সটা সাউথি�জ। 
 
 



সাউথ ি�জ (South Bridge): 
 

মাদারেবাড � এর অ�া� ��া-�ীড িডভাইস �যমন বােয়াস, িপিসআই বাস, ইউএসিব, ��ােরজ িডভাইস, �ক, অিডও 
িডভাইস, এনআইিস ইত�ািদ সাউথ ি�জ িচপ কে�াল কের। আমরা মাদারেবাড � এ িহটিস� ছাড়া আেরক� �য বড় িচপ 
�দখেত পাই �সটাই সাউথ ি�জ। 

 
িচ�ঃ নথ �ি�জ আর সাউথি�জ- 

 

মাদারেবাড � এ িবিভ� মেডেলর িচপেসট লাগােনা থােক। 910, 915, 945, 965, 975, P31, P35, G31, 
G33, G35, X38, X48, P43, P45, G31, G33, G41, G43, G45, H55, H57, H61, H67, 
X79 ইত�ািদ হল িবিভ� িচপেসট। আলাদা আলাদা িচপেসেটর বাস, �পাট �, িপিসআই �ট ইত�ািদ এর ধারণ�মতা আলাদা 
আলাদা হয়। 
 

৩) বােয়াস (BIOS): 
Basic Input Output System বা বােয়াস হে� কি�উটার এর আেরক� ����ণ � অংশ যা কমিপউটার এর 
সকল িসে�ম ইনফরেমশন সংরি�ত কের রােখ। �যমন �েসসর মেডল, ি�ড, RAM এর পিরমান, হাড �িড� এর মেডল, 
সহ আরও অেনক িক� যা হাড �ওয়�ার পিরবত�ন করেলও িনেজ িনেজ তার তািলকা �তির কের �নয়। বত�মােন ন�ন 
মাদারেবাড � এর বােয়াস সকল রকেমর Over clock করার �াপাের সহায়তা কের। তাছাড়া এেত তাপমা�া িনয়�েনর 
�াব�া আেছ যােত কের এক� িনিদ �� তাপমা�ার উপের িপিস কাজ ব� কের �দয়। তাছাড়া বত�মােন িগগাবাইেটর �য়াল 
বােয়াস স�� মাদারেবাড � এ এক� �সেক�াির বােয়াস আেছ যা �থম� ন� হেয় �গেলও িপিস �ক সচল রােখ। 
 

Volatile Memory: 
 

�ভালাটাইল �মমির মােন হল �য �মমির পাওয়ার চেল �গেল �েছ যায়। RAM (Random Access Memory) 
হল �ভালাটাইল �মমির। RAM �ই ধরেণর হেয় থােক। এখন D-RAM বা ডাইনািমক র �া �ম অ�াে�স �মমির �বিশ 
�াব�ত হয়। এটা �েসসর এর কায �ে�� বা �াফট �পপােরর মত কাজ কের। �মমির লাগােনার জ� �য �ট থােক তােক বেল 
DIMM বা Dual In-line Memory Module. আ�িনক র �াম বা �মমির মিডউেল সািক�ট �বােড �র �পােশ 
�মমির িচপ বসােনা থােক বেল এরকম বলা হয়। �মমির �দখেত এরকম – 

 
 



Non-volatile Memory: 
 

পাওয়ার চেল �গেলও �যসব িডভাইস �ায়ীভােব ডাটা �রেখ িদেত পাের তােদর নন-�ভালাটাইল �মমির বেল। হাড �িড�, 
অি�কাল �াইভ, ��াশ �াইভ ইত�ািদ হল এরকম �মমিরর উদাহরণ। 
 

System Clock: 
 

মাদারেবাড � এ একটা আইিস থােক �যটা �থেক িনিদ �� সময় পর পর িসগনাল উৎপ� হয়। আপনারা জােনন �য ইেল�িন� 
িডভাইস �েলা কাজ কের ��েনর সাহাে�। এই টাইম িসগনাল �জনােরটর িপিস চা� হওয়ার সময় িনিদ �� মােনর িসগনাল 
উৎপ� কের �দয়। তেব এই ��নেক পিরবত�ন কের আেরা �বশী পারফরেম� পাওয়া স�ব যােক বেল ওভার�িকং। 
 

PCI/Expansion Slot: 
 

মাদারেবাড � এ িবিভ� �পিরেফরাল �� করার জ� �বশ কেয়ক� িপিসআই বা িপিসআই-ই �ট থােক। এ�েলােত �ান কাড �, 
সাউ� কাড �, িভিডও কাড �, �িভ কাড �, মেডম, ওয়াই-ফাই কাড � ইত�ািদ লাগােনা যায়। এখনকার মাদারেবােড �র িপিসআই 
�ট�েলা এরকম – 
 

Power Connector: 
 

সম� িসে�ম চা� রাখেত শি�র দরকার। পাওয়ার কােন�েরর মা�েম পাওয়ার সা�াই ইউিনট �থেক মাদারেবাড � ও এর 
িবিভ� অংশ িব��ৎ পায়। সাধারণত ২০ িপন বা ২৪ িপন িবিশ� সেকেটর মা�েম মাদারেবাড � পাওয়ার পায়। 
 

মাদারেবােড �র িবিভ� �পাট �- 
 

SATA Port: 
 

Serial Advanced Technology Attachment �থেকই সাটা এর নামকরণ। �ব �তগিত স�� �পাট � 
যার সােথ হাড �িড�, িডিভিড বা িসিড �াইভ ইত�ািদ লাগােনা থােক। অেনকিদন ধের সাটা ২.০ �াব�ত হেয় আসেলও এখন 
সাটা ৩.০ �� মাদারেবাড � পাওয়া যাে�। সাটা ২.০ এর গিত ৩ িগগািবট/�সেক� আর সাটা ৩.০ এর গিত ৬ 
িগগািবট/�সেক�। অেনক মাদারেবােড � ই-সাটা (External SATA) নােমর আেরক� �পাট � থােক। এটা আসেল সাটা 
�পােট �র একটা ই�ারেফস �যটা �কিসংএর বাইের থােক এবং �যেকান সাটা হাড �িড� বা িসিড/িডিভিড �াইভ লািগেয় একই 
গিতেত কাজ করা যায়। িক� �াপটেপ ই-সাটার সােথ ইউএসিব ক�াইন কের �পাট � বানােনা থােক। 
 

Parallel ATA Port: 
 

Parallel ATA �থেক পাটা নােমর উৎপি�। �ারালাল প�িতেত কাজ কের বেল এর গিত অেনক কম, মা� ১৩৩ 
�মগািবট/�সেক�। আর বড় সম�া, এক� �পােট � সেব �া� ২টা িডভাইস লাগােনা স�ব। এর সেকট ৪০ িপেনর। ওেয়�ান � 
িডিজটােলর গেবষণার ফসল এই �পাট � �য �কবল িদেয় লাগােনা হয় তার নাম আইিডই বা Integrated Drive 
Electronics. SATA Port আসার পর �থেক এর �াবহার কেম যায়। 
 

USB: 
 

Universal Serial Bus নােম পিরিচত এই �পাট � �ব �বিশ জনি�য় কারণ এই বােস এ�েলট কের িড�, ��াশ 
��ােরজ, মেডম, �ান, সাউ� কাড � ইত�ািদ অসং� িডভাইস কি�উটাের �� করা স�ব। এর িতন� ভাস �ন রেয়েছ। 
ইউএসিব ১.১ এর গিত ১২ �মগািবট/�সেক�, ইউএসিব ২.০ এর ৪৮০�মগািবট/�সেক�, আর ইউএসিব ৩.০ এর গিত 
৩িগগািবট/�সেক�। 
 

Serial and Parallel Port: 
 

আেগ এই �পাট � �েলার �াবহার িছল। ি��ার, ক�ােমরা, মেডম, মাউস ইত�ািদ িপিস এর সােথ কােন� করেত এই �পাট ��েলা 
�াবহার কের হত। 
 

PS/2 Port: 
 

আইিবএম কি�উটার এর �বিত�ত Personal System/2 নােমর এই �পােট �র সাহাে� মাউস ও িকেবাড �েক 
মাদারেবাড � এর সােথ �� করা হয় এবং সাউথি�জ তােদর কে�াল কের। এটা ৬ িপন িবিশ� হয়। 
 
এছাড়াও মাদারেবাড � এ ইি�ে�েটড সাউ� বা �নটওয়াক� িডভাইস থাকেল এেদর আউট�ট �পাট � এবং �েসসর আর িসে�ম 
�িলং ফ�ােনর পাওয়ার সেকট থােক। 
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