কিবাবফ জাবা ডাউনবরাড িযবফন?
জাবা ডাউনবরাড িযা খুফ জ এফং কফনাভূ বরে াওযা মায।আকন উইবডাবজয জনে জাবা পবে াবযন িবযি উাবয।
াধাযণে আকন ওযাির িবপাবযন(ভাকিপন)এয অকপকযার াইট পেবি জাবা ডাউনবরাড িযবে াবযন

www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase6419409.html#jre-6u21-b07-oth-JPR
ধা ১:আনায ব্রাউজাবযয Address Bar এ কনবেয এবেকট করখুন।
[www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/java-archive-downloads-javase6-

419409.html#jre-6u21-b07-oth-JPR]
[পাযাযপক্স অেফা ইন্টাযবনট এক্সবলাযায]।
ধা ২: রাইবন্স একিবভন্ট িণ িরুন।
ধা ৩:কিি িরুন “jre-6u21-windows-i586.exe”
ধা ৪:াইন ইন Username: egpdohatec@gmail.com এফং Password: Egp12345
ধা ৫: ংযক্ষণ পাইর ফাটবন(Save File)কিি িরুন।
আকন কনম্নকরকখে করঙ্ক পেবিও জাবা ডাউনবরাড িযবে াবযন।
করঙ্ক ১: www.mediafire.com/folder/4geac287lt867/Necessary_Softwares
করঙ্ক ২: www.mediafire.com/folder/f8774g74cvzjf/Necessary_Softwares
ধা ১: প্রেভ করঙ্ককট িক িরুন এফং URLএ করখুন

[www.mediafire.com/folder/4geac287lt867/Necessary_Softwares] in the address bar of your
browser [Firefox or Internet Explorer]
ধা ২:"জাবা" আইিবন কিি িরুন।
ধা ৩:"ডাউনবরাড" ফাটন কিি িরুন।
ধা ৪: আনায িকিউটাবযয এিকট কযকেে স্থাবন পমভন, আনায পডস্কটব পাইরকট ংযক্ষণ(Save) িযায জনে

Save ফাটবন কিি িরুন।
জাবা ইনস্টর
আকন ইকেভবধে জাবা ইনস্টর িবয োিবর, আনায কবস্টভ/Computer পেবি জাবায ভস্ত ংস্কযণ আনইনস্টর িযায
জনে আভযা আনাবি যাভপ কিকি।

ভোনু যার আনইনস্টর

আকন মকি আনায উইবডাজ িকিউটায পেবি অনে পিান পটওযোয আনইনস্টর িযবে াবযন এিই বাবফ
জাবায ভস্ত ংস্কযণ আনইনস্টর িযবে াযপফন।জাবা পপ্রািাবভয োকরিায প্রিকপে বে াবয এই বাবফ
J2SE, Java 2, Java SE or Java Runtime Environment
Windows 8 - Uninstall Programs
1. িপায(Monitor) ফাভ কিবিয কনবেয পিাণা ডান কিি িরুন এফং  আ পভনু পেবি িবরার োবনর কনফপােন
িরুন.
2. মখন িবরার োবনর প্রিকপে বফ,পপ্রািাভ পিটাগকয পেবি আনইনস্টর পপ্রািাভকট কনফপােন িরুন।
3. আনইনস্টর পপ্রািাভ কনফপােন িরুন এফং োযয আনইনস্টর ফাটনকট কিি িরুন।
4. পপ্রািাভ আনইনস্ট রকনকিে িযায জনে YES ফাটনকট কিি িরুন।
5. আনায পপ্রািাভ ভুবে পপরায জনে প্রাি অকধিায(Administrative Permission) প্রবযাজন বে াবয।

Windows 7 and Vista - Uninstall Programs
1. START ফাটবন কিি িরুন।
2. িবরার োবনর (Control Panel)কনফপােন িরুন।
3. পপ্রািাভ এফং কপোয এ (Programs and Features) কিি িরুন।
4. আনইনস্টর িযায জনে পপ্রািাভ কনফপােন িরুন, এফং োযয আনইনস্টর ফাটবন কিি িরুন।

5. আনায পপ্রািাভ ভুবে পপরায জনে প্রাি অকধিায (Administrative Permission) প্রবযাজন বে
াবয।
Windows XP - Uninstall Programs
1. START ফাটবনকিি িরুন।
2. িবরার োবনর(Control Panel)কনফপােন িরুন।
3. িবরার োবনবরয অোড / কযভুব আইিবন কিি িরুন।
4. অোড/কযভুব িবরার োবনর আনায িকিউটায কবস্টবভয ফ্টওযোবযয এিকট োকরিা প্রিপন িবয। জাবা
পটওযোয. অনোনে ির পটওযোয, পমকট আনইনস্টর িযবে োন পকটয উয কিি িরুন এফং োযয
কযভুব(Remove)ফাটপন কিি িরুন।
5. আনায পপ্রািাভভুবে পপরায জনে প্রাি অকধিায প্রবযাজন (Administrative Permission) বে াবয।
ইনস্টবরন

এই প্রকিযাকট িূ ণপ ইনস্টবরবনয জনে প্রবযাজনীয ফ পাইর যবযবে এভন এিকট একক্সকিউবটফর পাইর
ডাউনবরাড িযায িযিায য।আনায ইনস্টবরবনয ভয ইন্টাযবনবটয াবে ংমু ক্ত োিা প্রবযাজন বফ না।
ধা ১: ব্রাউজায ফ অোকলবিন ফন্ধ িরুন।
ধা ২: ইনস্টবরন প্রকিযা আযম্ভ িযায জনে ংযকক্ষে পাইবরয উয ডাফর কিি িরুন।
ধা ৩: ইনস্টবরন প্রকিযা আযম্ভ িযা য। Install ফাটবন কিি িরুন, রাইবন্স েপাফরী িণ এফং ইনস্টবরন

োকরবয মান।
ধা ৪: িবযিকট ংকক্ষপ্ত ডাযারগ ফক্স ইনস্টবরন প্রকিযায পল ধা কনকিে িবয ;

পল ডাযরগ ফক্স ফন্ধ িরুন। এবে জাবা ইনস্টবরন প্রকিযা িন্ন বফ।

জাবা লাগ-ইন ইনস্টর িরুন
িীবাবফ পভাকজরা ব্রাউজায এ জাবা™ লাগ ইনইনস্টর িযবফন?
কনম্নকরকখে িবক্ষবয ভাধেবভ ভোনু যার ইনস্টবরন িযা য।
রক্ষে িরুন: আনায ব্রাউজাবয জাবা ইনস্টবরন কিয িযায জনে আনায ব্রাউজাযকট ুনযায আযম্ভ িযায
প্রবযাজন বে াবয।(ফন্ধ এফং ুনযায পখারা/Restart)।
ধা 1: Allow this installation কনফপােন িরুন এফং Continue ফাটনকট কিি িরুন।
ধা 2: ব্রাউজাবযয Restart Firefox বাটনটি ক্লিক িরুন।

ধা 3: Add-ons এমান এফং Plug-in এ কিি িরুন।

ধা ৪ : Java (TM) Platform SE 6 U21 6.0.210.6 এর Enable বাটনন ক্লিক করুন ।
জাভা এর আনেট অশনটি ক্লনক্লিয় করুন ।
ধা ১ : Start বাটন এ ক্লিক করুন ।
ধা ২ : Control Panel ক্লনববাচন করুন ।
ধা ৩ : Java(জাবা) প্রাগ্রামটি ক্লনববাচন করুন ।
ধা ৪: প্রেবভআবডট অনকট কনফপােন িরুন,কটি কেহ্ন পিযা অনকট

(Click for Update

Automatically)কিি িবয কটি কেহ্নকট েুবর কিনএফং ফববল Apply ফাটনকটকিি িরুন।
ভকজরা ব্রাউজাপযয জনে আবডট অনকট কনকিয িরুন।

ধা ১: পভাকজরা ব্রাউজায ওবন িরুন এফং Options কনফপােন িরুন।
ধা ২: প্রেভ Advanced ফাটন কনফপােন িরুন োযয আবডট কিি িরুন।
ধা ৩: Never check for updates (not recommended: security risk) পযকডও ফাটনকট কনফপােন িরুন এফং
ফাটনকট কিি িরুন।

OK

