
PHA ওয়েবসাইটটি জ�াযে জ�াযে পড়যে এবং ওয়েব জপ� এবং জপাযটটেবল ডকুযেন্ট ফেে্াট (পপপডএফ) অনুবাদ কেযে 
ReachDeck ( পূযবটে Browsealoud) নােক একটি টুল ব্বহাে কযে পকন্তু জটক্সযটে েয্্ অন্তরুটে ক্ত ছপবগুযলাযক ন়ে। এটি 
পডসযলপক্স়ো, হালকা পর�ু্ ়োল ইেযপ়োেযেন্টস অথবা যাযদে োেৃরাষা ইংযেপ� ন়ে োযদেযক সাইযটে েথ্ অ্াযক্সস কেযে 
সহা়েো কযে।

এটি েূলে উচ্চস্বযে েথ্ পড়াে �ন্ অথবা অন্ উপায়ে এটি প্রদরটেন কোে �ন্ পকন্তু এটি গুগল অনুবাদ ব্বহাে কযে 
ওয়েব পৃষ্াগুযলাযক জবর কয়েকটি রাষা়ে অনুবাদ কেযেও ব্বহাে কো জযযে পাযে। এটি অনুপদে জটক্সটিে কথা বযল 
জযখাযন একটি োনানসই রয়েস পাও়ো যা়ে (কথ্ রাষাগুযলাযক প্রথযে ড্রপ ডাউন জেনুযে োপলকারুক্ত কো হয়েযছ)। 
রাষাগুযলাযক বরটোনুক্রপেকরাযব অনুবাপদে রাষা পহসাযব োপলকারুক্ত কো হ়ে (ইংযেপ�ে পযে আযস, যপদ একটি আপ-টু-
জডট ব্াউ�াে ব্বহাে কো হ়ে)।

ReachDeck টুলবাে (জোবাইল জফাযন পরন্নরাযব প্রদপরটেে হ়ে)

এটি আইকনযক টুলবাযেে জসটিংগুযলাযক ব্াখ্া কেযে সহা়েো কযে

কিভাবে PHA ওব়েেসাইবের তথ্য অন্যান্য 
ভাষা়ে অনুোদ িরবেন

এিটি ওব়েে পৃষ্া অনুোদ িরবত

ReachDeck আইকন পনবটোচন করুন (সা্ােরে 
প্রিযনে ডানপাযরে উপযেে বা পনযচে পদযক)। 

1

2 ReachDeck টুলবাে প্রদপরটেে হযব।

3 অনুবাদ আইকযনে অ্ীযন আপনাে রাষা পনবটোচন করুন, এবং 
অনুবাদটি কয়েক জসযকন্ড পযে প্রদপরটেে হযব।  

4 যপদ আপনাে রাষাে �ন্ জহারাে 
টু পপিক পবকল্পটি পাও়ো যা়ে েযব 
আপপন এই আইকনটি পনবটোচন 
কেযে সক্ষে হযবন এবং উচ্চস্বযে পড়াে �ন্ 
জটক্সট পনবটোচন কেযে আপনাে োউস ব্বহাে 
কেযে পােযবন (যপদ না হ়ে েযব এটি জরড কযে 
জদও়ো হযব)।

উচ্চস্বযে পড়া বন্ধ কেযে জহারাে টু পপিক 
আইকনটি অপনবটোচন করুন।

5 অনুবাদ বন্ধ কেযে স্টপ আইকন পনবটোচন করুন। যপদ জহারাে টু পপিক অপরন ব্বহাে 
কেযে চান, েযব অনুবাদ ড্রপ ডাউন (আইকযনে �ন্ পয়েন্ট 3 জদখুন) এে ইংযেপ�যে পফযে 
আসাে আযগ এটিযক অপনবটোচন করুন, োেপে টুলবােটি বন্ধ করুন। 



PHA ওব়েেসাইবের তথ্য কিভাবে অন্যান্য 
ভাষা়ে অনুোদ িরা যা়ে চলমান

7 অনুবাদ বন্ধ কেযে স্টপ আইকনটি পনবটোচন করুন এবং টুলবােটি বন্ধ কোে 
আযগ অনুবাদ ড্রপ ডাউযন (আইকযনে �ন্ পয়েন্ট 3 জদখুন) ইংযেপ� পুনো়ে 
পনবটোচন করুন। 

ReachDeck টুলবাে

এটি আইকন টুলবাযেে জসটিংগুযলাযক ব্াখ্া কেযে সহা়েো কযে

PDF এর টেক্সেবি অনুোদ িরবত

ReachDeck আইকন পনবটোচন করুন (সা্ােরে 
প্রিযনে ডানপাযরে উপযে বা পনযচে পদযক)। 

1

2 ReachDeck টুলবাে প্রদপরটেে হযব।

3 অনুবাদ আইকযনে অ্ীযন আপনাে রাষা পনবটোচন 
করুন।

4 আপপন জয PDF টি অনুবাদ কেযে চান জসটিযক খুলুন।

5 ইংযেপ� জলখাে উপযে অনূপদে জটক্সট 
আসযব। 

6 অনূপদে জটক্সট পপ্রন্ট কেযে, জটক্সট হাইলাইট করুন এবং একটি ও়োডটে  ডকুযেযন্ট কপপ (ctrl+C) এবং জপস্ট 
(ctrl+V) করুন। জটক্সটটিযক সঠিক ক্রযে োখযে আপনাযক একটি অনুযছেদ পে আযেকটি অনুযছেদ অনুসাযে 
অনুবাদ কপপ কেযে হযে পাযে। 
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