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wØZxq Aa¨vq 

KwgDwb‡Kkb wm‡÷gm I †bUIqvwK©s 

 

 ## U‡cvjwR ev †bUIqvK© U‡cvjwR wK ? Bnv KZ cÖKvi I wK wK ? 

নটওয়াক টেপালিজ:  

কি উটার নটওয়ােক একিট কি উটার হেত অপর কি উটােরর সােথ সংেযাগ ব বসা এবং সংেযাগ এর ধরণেক টেপালিজ বেল। 
তেব নটওয়ােকর কি উটার েলােক তার িদেয় যুক করেলই হয় না। তােরর িভতর িদেয় িনিবেঘ ডটা যাওয়া আসার জন  যুিক 

িনভর সুিনয়িনত একিট পেথর েয়াজন আেছ। নটওয়ােকর কি উটার েলােক তােরর মাধ েম যুক করার য নকশা এবং এর 

পাশাপািশ সংেযাগকারী তােরর িভতর িদেয় ডটা যাওয়া আসার জন  যুিক িনভর পেথর য পিরক না এ ইেয়র সমি ত ধারণােক 

বলা হয় নটওয়াক টেপালিজ। 
Kw¤úDUvi †bUIqv‡K© Kw¤úDUvi mg~n GKwU Ab¨wUi mv‡_ mshy³ _vKvi c×wZ‡K U‡cvjwR e‡j | †bUIqv‡K© 

Kw¤úDUvi mg~n wKfv‡e mshy³ Av‡Q , K¨vej wKfv‡e mshy³ Av‡Q ,GwUB U‡cvjwRi g~j welq | 

 

1.evm U‡cvjwR (Bus Topology):  
 
 
†h U‡cvjwR‡Z GKwU gvÎ gva¨‡gi mv‡_  meKwU IqvK©‡÷kb ev Kw¤úDUvi hy³ _v‡K Zv‡K  evm U‡cvjwR (Bus 
Topology) e‡j |gva¨g ev ms‡hvM jvBb‡K mvaviYZ evm ejv nq | 

বাস টেপালিজর ধান ক াবলিটেক বলা হয় ব াকেবান। িসগনাল যখন e¨vK‡ev‡b চলােফরা কের তখন নটওয়াক ভুক সকল 

কি উটা‡র এই িসগনালিট যায়। িকন এেদর মেধ  থেক ধ ুএকিট কি উটার Kvw•LZ িসগনাল হন কের, বাকীরা এেক অ াহ  

কের। একই সমেয় কবলএকিট কি উটার তথ  পাঠােত পাের। 
GB †bUIqv‡K© GKwU Kw¤úDUvi bó n‡q †M‡j †Kvb mgm¨v nq bv , Ab¨ Kw¤úDUvi My‡jv w`‡q KvR Kiv hvq|Z‡e 

cÖavb ms‡hvM jvB‡b ‡Kvb ÎæwU n‡j cy‡iv ‡bUIqvK© APj n‡q c‡o |GQvov †bUIqv‡K Ab¨ ‡Kvb mgm¨v †`Lv w`‡jI 

Zv mbv³ Kiv KwVb |GB †bUIqvK© ˆZix Ki‡Z me‡P‡q Kg K¨ve‡ji cÖ‡qvRb nq , d‡j G‡Z LiPI mvkÖq nq | GB 

†bUIqvK mn‡R mgcÖmviY Kiv hvq | Z‡e †WUvi AvwaK¨ †`Lv w`‡j ms‡K‡Z msNl© N‡U | 

বাস টেপালিজর সিুবধা: 
1. নটওয়ােক কােনা কি উটার যকু করেল বা সিরেয় িনেল নটওয়ােক কােনা সমস া হয় না। 
2. নটওয়ােক কােনা কি উটার ন  হেল পেুরা নটওয়ােকর কােনা সমস া হয় না। 
3. এই টেপালিজ ছাট আকােরর নটওয়ােক ব বহার খবু সহজ ও িব স। 
4. কম ক াবল েয়াজন হয় বেল খরচ কম 

5. সহেজই নটওয়ােকর পিরিধ বাড়ােনা বা কমােনা যায়। 
বাস টেপালিজর অসিুবধা: 

1. ব াকেবান ন  হেল পেুরা নটওয়ােকর সমস া হয়। বাস টেপালিজেত সৃ  সমস া িনণয় তলুনামলুক জিটল। 
2. ব ােরল কােন র এর মধ  িদেয় ডটা বািহত হেল িসগনাল বল হেয় যায়। 
3. কি উটার সংখ া বশী হেল ািফক বশী হয় ফেল ডটা া িমশন িবিঘত হয়। 
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2. ÷vi U‡cvjwR (Star Topology):  

 

 

 

 

†h U‡cvjwR‡Z meKwU IqvK©‡÷kb ev Kw¤úDUvi GKwU gvÎ nve ev myB‡Pi  mv‡_  hy³ _v‡K Zv‡K  ÷vi U‡cvjwR 

(Star Topology) e‡j | ার টেপালিজেত নটওয়াক ভকূ সকল কি উটার থেক ক াবল বর হেয় এেস একিট ক ীয় সােন 

যকু হয়। এই ক ীয় সােন এসব ক াবল একিট িডভাইেসর সােথ যকু হয় যােক কনেসনে টর বেল। এ কনেসনে টর হাব বা সইুচ 

হেত পাের। কােনা কি উটার ডটা া ফার করেত চাইেল তা থেম সব হাব অথবা সইুেচ পািঠেয় দয়। এরপর হাব বা সইুচ স 

িসগনালেক ল সােন পািঠেয় দয়। 
GB †bUIqv‡K© GKwU Kw¤úDUvi bó n‡q †M‡j †Kvb mgm¨v nq bv , Ab¨ Kw¤úDUvi My‡jv w`‡q KvR Kiv hvq|Z‡e nve 

ev myB‡Pi  ‡Kvb ÎæwU n‡j cy‡iv ‡bUIqvK© APj n‡q c‡o |GQvov †bUIqv‡K Ab¨ ‡Kvb mgm¨v †`Lv w`‡jI Zv mbv³ 

Kiv mnR | GB †bUIqvK© ˆZix Ki‡Z me‡P‡q ‡ekx K¨ve‡ji cÖ‡qvRb nq , d‡j G‡Z LiPI ‡ekx nq Kvib G‡Z 

cÖwZwU †bv‡Wi Rb¨ c„_K c„_K Zv‡ii cÖ‡qvRb nq | GB †bUIqvK mn‡R mgcÖmviY Kiv hvq | 

ার টেপালিজর সিুবধা: 
 
 
 
 

 

1. নটওয়ােক অিধক সংখ ক কি উটার যাগ করা যেত পাের। ার টেপালিজেত কি উটােরর সংখ া িনভর কের হােব/সইুেচ কয়িট 

পাট আেছ তার উপর। একিট হােবর সবকিট পাট ব ব ত হেল এই নটওয়াকেক স সারন করা যেত পাের আেরকিট হাব/সইুচ 

সই হােবর সােথ যাগ কের। এখােন হােবর সংখ া বািড়েয় নটওয়ােক অিধক সংখ া কি উটার যাগ করা যেত পাের।  
2. নটওয়ােক কােনা সমস া দখা িদেল সহেজই ক ীয় অবসান অথাৎ হাব থেক সমস া অনসুন ান  করা যায়। ইনেটিলেজ  

হাব ব বহার করা হেল সিট নটওয়াক মিনটিরং এর কাজও করেত পাের। 
3. নটওয়ােকর কােনা একিট কি উটার িবকল হেয় গেল তা নটওয়ােকর উপর কােনা ভাব ফেল না। অন ান  কি উটার 

িনেজেদর মেধ  িঠকমেতাই যাগােযাগ করেত পাের। কােনা কি উটার সমস াযকু তাও বর করা যায় সহেজই। 
4.হাব িবিভন ধরেণর ক াবল সােপাট করেল একইসােথ কেয়ক ধরেণর ক াবল ব বহােরর সিুবধা পাওয়া যায়। 
ার টেপালিজর অসিুবধা: 
1. কে র হাব অেকেজা হেয় গেল পেুরা নটওয়াকই িবকল হেয় পেড়। 

     2.এই টেপালিজেত অিধক ক াবল লােগ। কারন িত কি উটার থেক ক াবল হােবর িনকট িনেয় যেত হয়। ক াবল বশী লাগায় 

খরচও বশী হয়।  
 

 

 

3.wis U‡cvjwR (Ring Topology):  

 
 
wis  U‡cvjwR‡Z meKwU IqvK©‡÷kb ev Kw¤úDUvi‡K K¨ve‡ji gva¨‡g ci¯ú‡ii mv‡_ Ggb fv‡e hy³ Kiv nq hv‡Z 

GKwU wis ev jy‡ci  m„wó |িরং টেপালিজেত িতিট কি উটার তার পা বতী কি উটােরর সােথ সংযকু থােক। এভােব িরংেয়র 

সবেশষ কি উটারিট থমিটর সােথ যকু হয়। GB U‡cvjwR‡Z †Kvb ïiæ ev †kl cÖvšÍ mxgv _v‡Kbv |‡bUIqv‡K©i †Kvb 
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Kw¤úDUvi ms‡KZ cvVv‡j Zv cieZ©x †bv‡Wi w`‡K cªevwnZ nq | GLv‡b Z‡_¨i GKgyLx cÖevn nq |এ ধরেণর 

টেপালিজেত িতিট িডিভাইেস একিট িরিসভার এবং একিট া িমটার থােক যা িরিপটােরর কাজ কের। এে ে  িরিপটােরর দািয়  

হে  িসগনাল একিট কি উটােরর থেক তার পেরর কি উটাের পৗেছ ঁ দওয়া। িসগনাল একিট িনিদ  িদেক া িমশন হয়। 
‡bUIqv‡K© Aew¯’Z cÖwZwU Kw¤úDUvi †WUv UªvÝwgkv‡bi Rb¨ mgvb AwaKvi cvq|GLv‡b †Kvb mvf©v‡ii cÖ‡qvRb nq bv 

| GKwU gvÎ Kw¤úDUvi bó n‡j cy‡iv ‡bUIqvK© APj n‡q c‡o | 

   িরং টেপালিজর সুিবধা:  
1. নটওয়ােক কােনা সাভার কি উটােরর েয়াজন হয় না। 
2. িতিট কি উটার ডটা া িমশেনর জন  সমান অিধকার পায় তাই ডটা া িমশেনর জন  নটওয়ােক কােনা 
কি উটারই এক  আিধপত  িবসার করেত পাের না। 
3. নটওয়ােক কি উটার সংখ া বাড়েলও এর দ তা খুব বশী ভািবত হয় না। 

িরং টেপালিজ অসিুবধা:  

1.িরং নটওয়ােক একিট কি উটার অপসারণ / অচল হেল সংেযাগ িবি ন হেয় পুেরা নটওয়াক অচল হেয় যায়। 
2. নটওয়ােক কােনা কি উটার যাগ করার সময় সংেযাগ িবি ন হেয় পুেরা নটওয়ােকর কায ম ব াহত হয়। 

       3.িরং টেপালিজর ে  নটওয়ােক কােনা সমস া িন পন করা বশ জিটল। 
     4.কি উটােরর সংখ া বাড়েল ডটা া িমশন সময়ও বেড় যায়। 
     5.িরং টেপালিজর জন  জিটল িনয়নণ সফটওয় ার েয়াজন হয়। 
4. wUª U‡cvjwR (Tree Topology): ÷vi U†cvjwRi m¤úªmvwiZ iæc n‡”Q wUª U‡cvjwR |GB U‡cvjwR‡Z GKvwaK 

Kv‡bw±s wWfvBm wnmv‡e nve ev myBP e¨envi K‡i †bUIqvK©f~³ mKj Kw¤úUvi‡K GKwU we‡kl ¯’v‡b mshy³ Kiv 

nq|GK ejv nq iæU mvf©vi | সখােন তােদর সংেকত পাঠােনার গিত বৃিদ র জন  উ  গিত িবিশ  সংেযাগ ারা সাভার 

কি উটােরর সােথ যুক করা হয়। ি  সংগঠেন এক বা একািধক সেরর কি উটার হা  কি উটােরর সােথ যুক থােক।  
ি তীয় সেরর কি উটােরর সােথ আবার ততৃীয় সেরর কি উটার যুক থােক। ি তীয় সেরর কি উটার েলা ততৃীয় সেরর 

কি উটােরর Host িহেসেব কাজ কের। 
 

 

 

Awdm e¨e¯’vcbvi Kv‡R GB †bUIqvK© †ekx Dc‡hvMx | 

GB †bUIqv‡K© GKwU Kw¤úDUvi bó n‡q †M‡j †Kvb mgm¨v nq bv , Ab¨ Kw¤úDUvi My‡jv w`‡q KvR Kiv hvq|Z‡e iæU 

mvf©v‡ii   ‡Kvb ÎæwU n‡j cy‡iv ‡bUIqvK© APj n‡q c‡o |GQvov †bUIqv‡K Ab¨ ‡Kvb mgm¨v †`Lv w`‡jI Zv mbv³ 

Kiv mnR | GB †bUIqvK© ˆZix Ki‡Z me‡P‡q ‡ekx K¨ve‡ji cÖ‡qvRb nq , d‡j G‡Z LiPI ‡ekx nq Kvib G‡Z 

cÖwZwU †bv‡Wi Rb¨ c„_K c„_K Zv‡ii cÖ‡qvRb nq | GB †bUIqvK mn‡R mgcÖmviY Kiv hvq | 

ি  টেপালিজ ব বহােরর সিুবধাসমহূ: 
1.নতুন া  সিৃ র মাধ েম ি  টেপালিজর নটওয়াক স সারন বশ সুিবধাজনক। 
2.অিফস ব বসাপনা কােজ এ নটওয়ােকর গঠন বিশ উপেযাগী। 
3.bZzb কান নাড সংেযাগ করা বা বাদ দয়া নটওয়ােকর াভািবক কায ম ব াহত হয় না। 
ি  টেপালিজ ব বহােরর অসিুবধাসমহূ: 

1. ট বা সাভার কি উটাের কােনা ুিট দখা িদেল ি  নটওয়াক অচল হেয় যায়। 
2.অন ান  টেপালিজর তুলনায় অেপ াকতৃ জিটল। 
 

†gm U‡cvjwR (Mesh Topology):  
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†gm U‡cvjwR‡Z †bUIqv‡K©i AšÍ©f~³ cÖwZwU Kw¤úDUvi cÖwZwU Kw¤úDUv‡ii mv‡_ mivmwi hy³ _v‡K | ZvB †h ‡Kvb 

Kw¤úDUvi †h †Kvb Kw¤úDUv‡ii mv‡_ mivmwi †WUv Av`vb cÖ̀ vb Ki‡Z cv‡i| মশ টেপালিজেত িতিট কি উটার 

িতিটর সােথ একািধক পেথ যুক হেত পাের। এখােন কি উটার েলা ধু য অন  কি উটার থেক তথ  নয় তা নয় বরং সটা 
স নটওয়ােকর অন  কি উটােরর মােঝ িবতরনও করেত পাের। 

Gi KbwdMv‡ikb †ek RwUj | GB †bUIqvK© ˆZix Ki‡Z me‡P‡q ‡ekx K¨ve‡ji cÖ‡qvRb nq , d‡j G‡Z LiPI ‡ekx 

nq Kvib G‡Z cÖwZwU †bv‡Wi Rb¨ c„_K c„_K Zv‡ii cÖ‡qvRb nq | 

মস টেপালিজর সিুবধাসমহূ : 

1. মশ টেপালিজর বড় সুিবধা হেলা এিট ফ  টলাের  অথাৎ এেত একিট সংেযাগ অেকেজা হেল নটওয়াক অেকেজা হওয়ার 

সমাবনা নই। 
2. যেকােনা ইিট নােডর মেধ  অত ন তগিতেত সংেকত আদান দান করা যায়। 
3.এেত ডটা কিমউিনেকশেন অেনক বিশ িন য়তা থােক। 
4. নটওয়ােকর সমস া খুব সহেজই সমাধান করা যায় 

5.এক নাড থেক অন  নােড ডটা সরাসির সানানর করা যায়।  
6.অবকাঠােমা অেনক শিকশালী। 
মশ টেপালিজর অসুিবধাসমুহ :  

 
 
 
 
 
1.সংেযােগর সংখ া বশী হওয়ায় বড় ধরেণর নটওয়ােক মশ টেপালিজ ম ােনজ করা ায় অসাধ  হেয় পেড়। 

     2.সংেযাগ লাইন েলার দঘ  বিশ হওয়ায় খরচ বিশ হয়। তাছাড়া নটওয়ােক অরতিরক িলংক সাপন করেতহয় িবধায় খরচ     

আরও বেড় যায়।  
    3. মশ টেপালিজর ইন ল ও ম ােনজ করা কিঠন। 
 

6. nvBweªW U‡cvjwR (Hybrid Topology) : 

 

 

 

 

 

  

wewfbœ U‡cvjwRi mgš̂‡q †h †bUIqvK© MwVZ nq Zv‡K nvBweªW U‡cvjwR e‡j | B›Uvi‡bU GKwU nvBweªW 

†bUIqvK© , KviY G‡Z cÖvq me ai‡bi †bUIqvK©B mshy³ _v‡K | GB U‡cvjwRi myweav - Amyweav wbf©i K‡i 

H †bUIqv‡K© e¨eüZ U‡cvjwR¸‡jvi Dci | এত এক সােথ কােনা অংেশ ার, কােনা অংেশ বাস িকংবা িরং 
টেপালিজর ব বব ত হেত পাের। এেক ধান ইভােব ভাগ করা যেত পাের : ার বাস এবং ার িরং 

সুিবধা সমুহ:  

1. বড় আকােরর নটওয়ােকর জন  সুিবধাজনক। 
2. সমস া িন পন ও সমাধান সহজ 

3. ত নটওয়াক স সারন করা যায়। 
অসুিবধাসমুহ: 

1. নটওয়াক সাপন জিটল ও ব য়সাধ  

http://www.youtube.com/tulipkeshab
http://www.tulipkeshab.com
http://www.youtube.com/tulipkeshab

