কিভাবে PHA ওয়েবসাইটের তথ্য অন্যান্য
ভাষায় অনুবাদ করবেন
PHA ওয়েবসাইটটি জ�োরে জ�োরে পড়তে এবং ওয়েব পেজ এবং প�োর্টেবল ডকুমেন্ট ফরম্যাট (পিডিএফ) অনুবাদ করতে
ReachDeck ( পূর্বে Browsealoud) নামক একটি টু ল ব্যবহার করে কিন্তু টেক্সটের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছবিগুল�োকে নয়। এটি
ডিসলেক্সিয়া, হালকা ভিজ্যুয়াল ইমপেয়ারমেন্টস অথবা যাদের মাতৃ ভাষা ইংরেজি নয় তাদেরকে সাইটের তথ্য অ্যাক্সেস করতে
সহায়তা করে।
এটি মূলত উচ্চস্বরে তথ্য পড়ার জন্য অথবা অন্য উপায়ে এটি প্রদর্শ ন করার জন্য কিন্তু এটি গুগল অনুবাদ ব্যবহার করে
ওয়েব পৃষ্ঠাগুল�োকে বেশ কয়েকটি ভাষায় অনুবাদ করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি অনুদিত টেক্সটির কথা বলে
যেখানে একটি মানানসই ভয়েস পাওয়া যায় (কথ্য ভাষাগুল�োকে প্রথমে ড্রপ ডাউন মেনুতে তালিকাভু ক্ত করা হয়েছে)।
ভাষাগুল�োকে বর্ণানুক্রমিকভাবে অনুবাদিত ভাষা হিসাবে তালিকাভু ক্ত করা হয় (ইংরেজির পরে আসে, যদি একটি আপ-টু ডেট ব্রাউজার ব্যবহার করা হয়)।
ReachDeck টু লবার (ম�োবাইল ফ�োনে ভিন্নভাবে প্রদর্শিত হয়)

এটি আইকনকে টু লবারের সেটিংগুল�োকে ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে

একটি ওয়েব পৃষ্ঠা অনুবাদ করতে
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ReachDeck আইকন নির্বাচন করুন (সাধারণত
স্ক্রিনের ডানপাশের উপরের বা নিচের দিকে)।

ReachDeck টু লবার প্রদর্শিত হবে।

অনুবাদ আইকনের অধীনে আপনার ভাষা নির্বাচন করুন, এবং
অনুবাদটি কয়েক সেকেন্ড পরে প্রদর্শিত হবে।

যদি আপনার ভাষার জন্য হ�োভার
টু স্পিক বিকল্পটি পাওয়া যায় তবে
আপনি এই আইকনটি নির্বাচন
করতে সক্ষম হবেন এবং উচ্চস্বরে পড়ার জন্য
টেক্সট নির্বাচন করতে আপনার মাউস ব্যবহার
করতে পারবেন (যদি না হয় তবে এটি শেড করে
দেওয়া হবে)।
উচ্চস্বরে পড়া বন্ধ করতে হ�োভার টু স্পিক
আইকনটি অনির্বাচন করুন।
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অনুবাদ বন্ধ করতে স্টপ আইকন নির্বাচন করুন। যদি হ�োভার টু স্পিক অপশন ব্যবহার
করতে চান, তবে অনুবাদ ড্রপ ডাউন (আইকনের জন্য পয়েন্ট 3 দেখুন) এর ইংরেজিতে ফিরে
আসার আগে এটিকে অনির্বাচন করুন, তারপর টু লবারটি বন্ধ করুন।

PHA ওয়েবসাইটের তথ্য কিভাবে অন্যান্য
ভাষায় অনুবাদ করা যায় চলমান
ReachDeck টু লবার

এটি আইকন টু লবারের সেটিংগুল�োকে ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে

PDF এর টেক্সটকে অনুবাদ করতে
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ReachDeck আইকন নির্বাচন করুন (সাধারণত
স্ক্রিনের ডানপাশের উপরে বা নিচের দিকে)।

ReachDeck টু লবার প্রদর্শিত হবে।

অনুবাদ আইকনের অধীনে আপনার ভাষা নির্বাচন
করুন।

আপনি যে PDF টি অনুবাদ করতে চান সেটিকে খুলুন।

ইংরেজি লেখার উপরে অনূদিত টেক্সট
আসবে।

অনূদিত টেক্সট প্রিন্ট করতে, টেক্সট হাইলাইট করুন এবং একটি ওয়ার্ড ডকুমেন্টে কপি (ctrl+C) এবং পেস্ট
(ctrl+V) করুন। টেক্সটটিকে সঠিক ক্রমে রাখতে আপনাকে একটি অনুচ্ছেদ পর আরেকটি অনুচ্ছেদ অনুসারে
অনুবাদ কপি করতে হতে পারে।
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অনুবাদ বন্ধ করতে স্টপ আইকনটি নির্বাচন করুন এবং টু লবারটি বন্ধ করার
আগে অনুবাদ ড্রপ ডাউনে (আইকনের জন্য পয়েন্ট 3 দেখুন) ইংরেজি পুনরায়
নির্বাচন করুন।

