
টেক্সে রয়েয়ে এমন ইয়মজ ব্যতীত ওয়েবয়েজ ও টেোয়েটেবল ডকুয়মন্ট ফরম্যোে (PDF) উচ্চস্বয়র েড়য়ত ও  অনুবোদ করোর 
জন্য PHA ওয়েবসোইে Browsealoud নোমক একটে েুল ব্যবহোর কয়র। এটে শব্োন্ধতো (ডডসয়লক্ক্সেো), মদুৃ দৃটটিশক্তির 
সমস্যোগ্রস্ত ব্যক্তি বো যোয়দর মোতৃভোষো ইংয়রক্জ নে তোয়দরয়ক সোইয়ের তথ্য টদখোর জন্য  এটে সোহোয্য কয়র।

প্োথডমকভোয়ব এটে উচ্চস্বয়র তথ্য েোঠ করোর জন্য বো অন্যভোয়ব টদখোয়নোর জন্য, তয়ব গুগল ট্োন্সয়লে ব্যবহোর কয়র অয়নক 
ভোষোে ওয়েব টেজগুয়লোয়ক অনুবোদ করোর জন্য তো ব্যবহোর করো যোে। টযখোয়ন ম্যোচ করো ভয়েস উেলভ্য আয়ে টসখোয়ন এটে 
অনডূদত করো আয়ে এমন টেক্সয়ে কথো বয়ল (কথ্য ভোষোগুয়লো ড্রে ডোউন টমনু্যর প্থম ডদয়ক তোডলকোভুতি রয়েয়ে)। ভোষোগুয়লো 
অনডূদত ভোষোে বর টেোনকু্রডমকভোয়ব তোডলকোভুতি রয়েয়ে (তোরের ইংয়রক্জ ভোষোে, যডদ আেয়ডে ব্োউজোর ব্যবহোর করো হে)।

browsealoud টুলবার (ম�াবাইল ম�ানে ভিন্নিানব মেখায়)

এই সহোেতো আইকনটে টথয়ক েুলবোয়রর টসটেংস সম্পয়কটে জোনো যোে

PHA ওনয়বসাইনটর তথ্য কীিানব অে্যাে্য 
িাষায় অেুবাে করনত হয়

মকানো ওনয়ব মেজ অেুবাে করনত

browsealoud আইকনটে ডনব টেোচন করুন 
(সোধোররত ক্্রিয়নর উেয়রর ডোন ডদয়ক) 

1

2 browsealoud েুলবোর টদখো যোয়ব (আেডন এর 
অবস্োন েডরবতটেন করয়ত েোরয়বন)।

3 েডৃথবী আইকন টথয়ক আেনোর ভোষো ডনব টেোচন করুন, এর 
কয়েক টসয়কন্ড েয়র অনুবোদ টদখো যোয়ব।  

4 যডদ আেনোর ভোষোে কথো বলোর 
জন্য ভোসমোন অেশনটে উেলভ্য 
থোয়ক, তয়ব আেডন এই আইকনটে 
ডনব টেোচন করয়ত এবং উচ্চস্বয়র েড়োর জন্য মোউস 
ব্যবহোর কয়র টেক্সে ডনব টেোচন করয়ত েোরয়বন (যডদ 
টসটে নো কয়র, তোহয়ল তো অনুজ্জ্বল হয়ে যোয়ব)।

উচ্চস্বয়র েড়ো বন্ধ করয়ত ভোসমোন স্পিক 
আইকনটের ডনব টেোচন বোডতল করুন।

5 অনুবোদ বন্ধ করয়ত 'বন্ধ করুন' আইকনটে ডনব টেোচন করুন। ভোসমোন স্পিক অেশনটে 
ব্যবহোরকোলীন, ভোষোর ড্রে ডোউন টথয়ক ইংয়রক্জ ভোষোে ডফয়র যোওেোর আয়গ ডনব টেোচনটে 
বোডতল করুন (েডৃথবী আইকন, েয়েন্ট 3 টদখুন), তোরের েুলবোরটে বন্ধ করুন। 



কীিানব PHA ওনয়বসাইনট 
browsealoud ব্যবহার করনত হয়

7 অনুবোদ বন্ধ করয়ত 'বন্ধ করুন' আইকনটে ডনব টেোচন করুন, এরের েুলবোরটে বন্ধ করোর েূয়ব টে 
ভোষোর ড্রে ডোউন (েডৃথবীর আইকন, েয়েন্ট 3 টদখুন) টথয়ক েুনরোে ইংয়রক্জ ডনব টেোচন 
করুন। 

browsealoud টুল বার

এই সহোেতো আইকনটে টথয়ক েুলবোয়রর টসটেংস সম্পয়কটে জোনো যোে

মকানো PDF-এর মটক্সট অেুবাে করনত

browsealoud আইকনটে ডনব টেোচন করুন 
(সোধোররত ক্্রিয়নর উেয়রর ডোন ডদয়ক) 

1

2 browsealoud েুলবোর টদখো যোয়ব (আেডন এর 
অবস্োন েডরবতটেন করয়ত েোরয়বন)।

3 েডৃথবী আইকন টথয়ক আেনোর ভোষো ডনব টেোচন 
করুন।

4 আেডন টয PDF-টে অনুবোদ করয়ত চোন তো খুলুন।

5 অনূডদত টেক্সে ইংয়রক্জ টেক্সয়ের উেয়র 
টদখো যোয়ব। 

6 অনূডদত টেক্সে ডপ্ন্ট করয়ত টেক্সে হোইলোইে করুন এবং একটে ওেোডটে ডকুয়ময়ন্ট কডে (ctrl+C) ও টেস্ট 
(ctrl+V) করুন। টেক্সেগুয়লোয়ক সটঠক ক্রয়ম রোখয়ত আেনোর প্ডতটে টসকশন আলোদোভোয়ব কডে করোর 
প্য়েোজন হয়ত েোয়র। 
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