খান একাডেমি বাাংলা অনুবাদ মনডদেমিকা

খান একাডেমি বাাংলার অনুবাডদর ক্ষেডে লেণীয় মবষয়াবলী
১। সাংখযা এবাং অাংক (Number and digit)


খান একাডেমির মবষয়বস্তুগুডলার িডযয গামণমিক সিসযা এবাং অনু িীলনীগুডলা অনু বাদ করার ক্ষেডে সাংখযাগুডলাডক অনু বাদ না কডর ইাংডরমিডিই রাখডি
হডব।
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২। নাি (Name)


িানু ডষর নাি
ক্ষকান অনু িীলনীডি ক্ষকান িানু ডষর মবডদমি নাি থাকডল িা পমরবিেন কডর ক্ষদমি বা আিাডদর আডিপাডির পমরমিি ক্ষকান নাি মদডি হডব এবাং লেয
রাখডি হডব ক্ষে একই অনু িীলনী এবাং িার সিাযাডনর সূ ডে নাি একই রাখা হডে।
- ক্ষেিন- Carrol পমরবিেন কডর হডি পাডর কমরি, কণা, কমবিা, কান্তা ইিযামদ ক্ষে ক্ষকান নাি।
- িডব, ঐমিহামসক বা গুরুত্বপূ ণে ক্ষকান বযামিত্ব সম্পমকেি ক্ষকান সিসযা থাকডল ক্ষসখাডন ক্ষসই নািমিই রাখডি হডব। ক্ষেিনঃ George Washington
অথবা Martin Luther King jr ক্ষক িিে ওয়ামিাংিন অথবা িামিেন লু থার মকাং িুমনয়র মলখডি হডব।



প্রাণীর নাি
ক্ষে ক্ষকান প্রাণীর নাডির ক্ষেডে বাাংলা নািমি বযবহার করডি হডব। েমদ বাাংলা নাি না পাওয়া োয় িাহডল ক্ষসই প্রাণীমির কাছাকামছ একই ক্ষেমণর ক্ষকান
প্রাণীর নাি মদডি হডব।
- ক্ষেিন- Otter হডি পাডর ক্ষ াোঁদড় এবাং Walrus হডি পাডর মসল।
- ক্ষকাথাও Pig (শুকর) এর উডেখ থাকডল ক্ষসমিডক অবিযই বদডল অনয মকছু মদডি হডব।
- Pig (শুকর) এর ছমব থাকডল ছমবর সাডথ সািঞ্জসযপূ ণে ক্ষকান নাি ক্ষেিনঃ ক্ষখলনা/ ক্ষখলনা ইোঁদুর ইিযামদ মদডি হডব।



স্থাডনর নাি
মবডদমি ক্ষকান স্থাডনর নাি (ডদাকান, রাস্তা, বাসা ইিযামদ) ক্ষদয়া থাকডি ক্ষসমি পমরবিেন কডর ক্ষদমি নাি বা সম্পূ ণে নিুন ক্ষকান একমি বাাংলা নাি মদডি
হডব এবাং লেয রাখডি হডব ক্ষে একই অনু িীলনী এবাং িার সিাযাডনর সূ ডে নাি একই রাখা হডে।
- ক্ষেিন- 5th Avenue হডি পাডর আসাদ ক্ষগইি, ক্ষিৌযু রী পাড়া, গুলিান ইিযামদ ক্ষে ক্ষকান স্থান।
- আবার – Macdonald’s হডি পাডর ঢাকা ফ্রাইে মিডকন, বনানী কাবাব ঘর ইিযামদ ক্ষে ক্ষকান নাি।
- িডব নাডির ক্ষেডে োডি ক্ষকান ব্র্যাডের নাি ক্ষেিন- BFC, Star Kabab, Pizza Hut ইিযামদ বযবহার না করা হয় ক্ষসমদডক লেয রাখডি হডব।
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অনু ষ্ঠাডনর নাি
মবডদমি ক্ষকান মবডিষ মদন বা অনু ষ্ঠাডনর নাি পমরবিেন কডর ক্ষদিীয় সাংস্কৃমির সাডথ সািঞ্জসযপূ ণে ক্ষকান নাি মদডি হডব এবাং লেয রাখডি হডব ক্ষে একই
অনু িীলনী এবাং িার সিাযাডনর সূ ডে অনু ষ্ঠাডনর নািমি একই রাখা হডে।
- ক্ষেিন St. Patrick’s Day বা Halloween ক্ষক পমরবিেন কডর ক্ষদিীয় ক্ষকান মদন ক্ষেিন ববিাখ, ঈদ, পূ িা, বড়মদন ইিযামদ ক্ষদয়া ক্ষেডি পাডর।
মবডদমি নাি, গান, অনু ষ্ঠাডনর যরডণর নাি পমরবিেন কডর ক্ষদিীয় নাি, গান, অনু ষ্ঠাডনর নাি মদডি হডব।
- ক্ষেিন- Hip-hop, Jazz, Rock এর বদডল ক্ষদিাত্মডবাযক, আযু মনক, বযাে সঙ্গীি ইিযামদ ক্ষদয়া ক্ষেডি পাডর।
- আবার- Waltz, Salsa, Break Dance এর বদডল কত্থক, যািাইল, আযু মনক, িমনপুরী নৃ িয ইিযামদ ক্ষদয়া ক্ষেডি পাডর।



খাবাডরর নাি
মবডদমি অপমরমিি খাবাডরর নাি পমরবিেন কডর ক্ষদিীয় পমরমিি খাবাডরর নাি মদডি হডব এবাং লেয রাখডি হডব ক্ষে একই অনু িীলনী এবাং িার
সিাযাডনর সূ ডে নাি একই রাখা হডে।
- ক্ষেিন- Burrito, Donut, Pie, Tart ইিযামদডক পমরবিেন কডর মসঙ্গারা, সিুিা, সযােুইি, মপঠা ইিযামদ ক্ষদয়া ক্ষেডি পাডর।



িুদ্রার নাি
মবডদমি িুদ্রার নাি পমরবিেন কডর ক্ষদিীয় িুদ্রার নাি মদডি হডব।
- ক্ষেিন- Doller হডব িাকা, Penny/Pence/Cent হডব পয়সা।
- িডব মবম ন্ন ক্ষদিীয় িুদ্রার িুলনািূ লক ক্ষকান সিসযা থাকডল ক্ষসখাডন ক্ষে িুদ্রা ক্ষদয়া আডছ ক্ষসমিই রাখডি হডব।

ো-ই পমরবিেন করা ক্ষহাক না ক্ষকন লেয রাখডি হডব ক্ষসই পমরবিেনমি ক্ষেন সািঞ্জসযপূ ণে হয়।
ক্ষেিন- Halloween এ বাচ্চাডদর িকডলি সাংগ্রহ সম্পমকেি ক্ষকান মববৃ মি থাকডল ক্ষসমি পমরবিেন কডর ঈডদ সালামি/ পূ িায় / বড়মদডন উপহার পাওয়ার মবষয়মি
বলা ক্ষেডি পাডর। মকন্তু েমদ ঈডদ/দু গো পূ িায় িকডলি সাংগ্রডহর কথা বলা হয় িডব িা অসািঞ্জসযপূ ণে িডন হডব।
নাি পমরবিেডনর ক্ষেডে লেয রাখডি হডব ক্ষে এডদর সাডথ সাংমিষ্ট ক্ষকান ছমব ক্ষদয়া আডছ মকনা। ছমব ক্ষদয়া থাকডল ছমবর সাডথ সািঞ্জসযপূ ণে নাি মদডি হডব
অথবা নাি অপমরবমিেি রাখডি হডব।
ক্ষেিন- Donut/Pie এর ছমব থাকডল ক্ষসিাডক পমরবিেন কডর ক্ষকক ক্ষলখা ক্ষেডি পাডর, মকন্তু সিুিা বা মসঙ্গারা ক্ষলখা োডব না।
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৩। েলার মিহ্ন (Doller Sign) $
-

িুদ্রার নাি পমরবিেন করার সাডথ সাডথ িুদ্রার অাংডকর সাডথ ক্ষে েলার মিহ্নমি ($) থাডক ক্ষসমিও িুডছ মদডি হডব।

-

এডেডে লেয রাখডি হডব ক্ষে সাংখযা বা অাংডকর সাডথ ক্ষে ক্ষকাে এর েলার মিহ্ন দু ডিা থাডক ক্ষসগুডলাডক ক্ষেন িুডছ ক্ষেলা না হয়।

উপডরর উদাহরণমিডি েলার মিহ্নমিডক সরাডনার িনয স্ল্যাি মিহ্ন দু মি এবাং িার পডরর েলার মিহ্নমিডক (\\$) বাদ ক্ষদয়া হডয়ডছ। এছাড়া ক্ষকাডের সাডথর
বামক েলার মিহ্নগুডলাডক ক্ষস াডবই রাখা হডয়ডছ। অনু বাডদর আডগ এবাং পডর মরাংমি ক্ষদখডি ক্ষকিন হডব িা মনডি ক্ষদখাডনা হডয়ডছ।
েলার মিহ্নসহ ইাংডরমি অাংি
েলার মিহ্ন বাডদ বাাংলা অনু বাদ

৪। সডবাযন (Addressing Individuals)


ক্ষকান অনু িীলনী বা প্রবডে মিোথেী / মিেক / অম

াবকডদর সডবাযন কডর মকছু বলডি হডল, বা মকছু বযাখযা করডি হডল, ক্ষসখাডন “আপমন” বযবহার

না কডর “িুমি” বযবহার করডি হডব এবাং ক্ষসই অনু সাডর বাকয গঠন করডি হডব এবাং সকল ক্ষেডে এই সািঞ্জসযমি বিায় রাখডি হডব।
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৫। মবরাি মিহ্ন (Punctuation Mark)


মবরাি মিহ্ন বযবহাডরর ক্ষেডে লেয রাখডি হডব ক্ষেন Fullstop (.) এর বদডল অবিযই দাোঁমড় (।) বসাডনা হয়।



কিা ( , ), ক্ষসমিডকালন ( ; ) ইিযামদর আডগ ক্ষকান Space (িূ নযস্থান) থাকডব না।

৬। িূ নযস্থান (Space)


ক্ষলখার িাডে একামযক space বা িূ নযস্থান রাখা োডব না।

িডব মকছু মকছু মরাং এ মকছু হলু দ রডে মিমহ্নি িূ নযস্থান থাডক। ক্ষসগুডলাডক ক্ষস াডবই রাখডি হডব।
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৭। ক্ষকাে (Code)


সাংখযার সাডথ ক্ষকাে
- অমযকাাংি ক্ষেডে সাংখযার শুরুডি এবাং ক্ষিডষ একমি কডর েলার সাইন ($) বযবহার করা হয়, ক্ষেমিডক অবিযই ক্ষস াডবই রাখডি হডব।
- অডনক ক্ষেডে সাংখযাডক ম ন্ন ম ন্ন রডে প্রকাডির িনয মকছু ক্ষকাে বযবহার করা হয়। ক্ষসগুডলা একই রাখডি হডব।

- সাংখযাডক ক্ষছাি-বড়/ গ্াাংি ইিযামদ মবম ন্ন াডব প্রকাডির িনয সাংখযার সাডথ মকছু ক্ষকাে বযবহার করা হয়। ক্ষসগুডলাডক অপমরবমিেি রাখডি হডব। ক্ষেিন-
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ছমবর ক্ষকাে / ইউআরএল
- খান একাডেমির অনু িীলনী গুডলাডি অডনক ছমব বযবহার করা হয় ক্ষেগুডলা মবম ন্ন ক্ষকাে বা ইউআরএল মহডসডব অনু বাডদর পািায় ক্ষদখা োয়।
ক্ষসগুডলাডক ক্ষকান পমরবিেন না কডর ক্ষস াডবই রাখডি হডব।

উপডরর মিডের উদাহরণমিডি োনপাডির মিমহ্নি ক্ষকাে বা ইউআরএল মদডয় বািপাডির মেি সহ েুমড়মির ছমব প্রকাি করা হডয়ডছ। ছমবমিডক খান
একাডেমি বাাংলা ওডয়বসাইডির অনু িীলনীডিও সমঠক স্থাডন সমঠক াডব বসাডনার িনয ক্ষকােমিডক িাই হুবহু অনু বাডদর অাংডি বসাডনা হডয়ডছ।
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- মকছু মকছু অনু বাডদর মরাং থাডক ক্ষেখাডন একমি ক্ষকাে ছাড়া আর মকছু ই থাডক না। ক্ষস সব ক্ষেডে ক্ষকাে গুডলাডক অনু বাডদর অাংডিও একই রকি
ক্ষরডখ ক্ষস করডি হডব।

উপডরর উদাহরডণ োনপাডি ক্ষকবল একমি ক্ষকাে ক্ষদয়া আডছ ক্ষেমি মদডয় বািপাডির ছমবমিডক বুোডনা হডয়ডছ। িাই ক্ষকােমি অনু বাডদর অাংডিও একই
রাখা হডয়ডছ।


গামণমিক ক্ষকাে
খান একাডেমির অনু িীলনী গুডলাডি মবম ন্ন যরডণর গামণমিক সিীকরণ বযবহার করা হয়। সিীকরণগুডলা অনু বাডদর পািায় ক্ষকাে মহডসডব আডস।
ক্ষসগুডলাডক ক্ষস াডবই ক্ষরডখ ক্ষস করডি হডব।

উপডরর মিডের োনপাডির ক্ষকােমি মদডয় বািপাডির গ্াাংডির সিীকরণমিডক ক্ষবাোডনা হডয়ডছ। ক্ষকােমিডক িাই অনু বাডদর অাংডি হুবহু রাখডি হডব।
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ক্ষবাল্ড, ইিামলক এবাং ক্ষেস ক্ষকাে
- মকছু মকছু মরাং এ ক্ষকান ক্ষকান বাকযডক ক্ষবাল্ড বা ইিামলক করার িনয বাডকযর শুরুডি এবাং ক্ষিডষ স্টার মিহ্ন (*) বযবহার করা হয়। শুরুডি এবাং
ক্ষিডষ দু মি স্টার (**) থাকার অথে হল বাকযমি ক্ষবাল্ড হডব। শুরুডি এবাং ক্ষিডষ একমি স্টার (*) থাকার অথে হল বাকযমি ইিামলক হডব। বাডকযর
শুরুডি এবাং ক্ষিডষ িাই মিহ্ন গুডলা অবিযই সমঠক াডব বসাডি হডব।

উপডরর মিডে োডন দু মি কডর স্টার বাডকযর শুরুডি এবাং ক্ষিডষ বমসডয় বাকযমিডক ক্ষবাল্ড করা হডয়ডছ এবাং একমি কডর স্টার িডের শুরুডি এবাং
ক্ষিডষ বমসডয় িেডক ইিামলক করা হডয়ডছ।
- অডনক মরাং এ এক বা একামযক \n মিহ্ন বযবহার কডর মরাং এ এক বা একামযক বাকযডক পরবিেী লাইডন ক্ষনয়া হয়। এই মিহ্নগুডলা অবিযই
অনু বাডদও একই াডব বসাডি হডব।
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উত্তডরর স্থাডনর / বযাখযার / মলাংডকর ক্ষকাে
- অনু িীলনী গুডলাডি উত্তর ক্ষলখার ঘরমির িনয দু মি িৃিীয় বেনী সবমলি মকছু ক্ষকাে বযবহার করা হয়। ক্ষসই ক্ষকাে গুডলাডক অনু বাডদও অবিযই
একই াডব রাখডি হডব।

উপডরর মিডে [[☃ numeric-input 1]] মিহ্নমি হল িূ লি বািপাডির উত্তর ক্ষলখার ঘরমির িনয ক্ষকাে।
- উত্তডরর ঘডরর ক্ষকাডের িি একই রকি মকছু ক্ষকাে বযবহার করা হয় ক্ষকান বযাখযা বা অনয ক্ষকান মকছু র মলাংক মহডসডব ক্ষদখাডনার িনয। ক্ষসই ক্ষকাে
গুডলাডকও অবিযই একই রাখডি হডব।

উপডর ক্ষদখাডনা ক্ষকাে গুডলার িি দু মি কডর িৃিীয় বেনী বযবহার করা সব যরডণর ক্ষকােডকই অনু বাডদও একই াডব রাখডি হডব।
- এছাড়া আডরা মবম ন্ন যরডণর মলাংডকর ক্ষকাে আডছ ক্ষেগুডলাডক পমরবিেন করা োয় না।
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ক্ষিক্সি ক্ষকাে
মকছু মকছু ক্ষকাডের ক্ষ িডর মকছু িে বা বাকয থাডক ক্ষেগুডলাডক অডনক সিয় অনু বাদ করডি হয়। এযরডণর ক্ষকাে গুডলা \\text{ মদডয় প্রকাি করা
হয়। এযরডণর ক্ষকাডের ক্ষ ির েমদ ক্ষকান িে বা বাকয ক্ষলখা থাডক িাহডল িা অবিযই পমরবিেন করডি হডব।
\\text{ এর ক্ষ িডরর ক্ষলখায় মক যরডণর পমরবিেন করডি হডব বা ক্ষকান পমরবিেন করডি হডব মকনা িা মরাংমির যরণ ক্ষদডখ বুেডি হডব। মনডি
কডয়কমি ক্ষিক্সি ক্ষকাে এর উদাহরণ ক্ষদখাডনা হল-

৮। অনু বাডদর যরণ (Translation Style)
লেয রাখডি হডব ক্ষেন অনু বাদমি অবিযই আেমরক অনু বাদ না হডয় আিাডদর স্কুল / কডলি ক্ষেমণর মিোথেীডদর ক্ষবাযগিযিার িাো অনু সাডর সহি,
সাবলীল ও প্রাঞ্জল াষায় এবাং বাাংলায় রমিি স্কুল / কডলডির পাঠযপুস্তক (NCTB এর পাঠযপুস্তক) এর সাডথ সািঞ্জসযপূ ণে হয়।
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ক্ষকান ক্ষকাে অনু বাদ করা োডব মকনা িা ক্ষবাোর সহি উপায়
মকছু মকছু ক্ষকাডে এিন মকছু অাংি থাডক ক্ষেগুডলাডক অনু বাদ করা োডব মকনা িা সহডি বুো োয় না। এ সকল ক্ষেডে অনু বাডদর অাংডির মনডি
Other Languages নাডি ক্ষে Tab মি রডয়ডছ ক্ষসখান ক্ষথডক অনয াষায় অনু বাডদর ক্ষেডে ক্ষকান ক্ষকান অাংি অনু বাদ করা হডয়ডছ বা ক্ষকান অাংি
অনু বাদ করা হডয়ডছ মকনা িা ক্ষদডখ ক্ষনয়া োয়।
বািপাডির মিেমিডি লাল দাডগ মিমহ্নি অাংিগুডলার মদডক লেয করডল ক্ষদখা
োডব ক্ষে উপডরর ইাংডরমি মরাংমি এবাং িার মনডি অনু বাডদর ঘডরর মনডি
মিনমি িযাব রডয়ডছ- Bengali Suggestions, Other Languages এবাং
Search TM। এদের মদযে দ্বিতীয় ট্োবটিদত দ্বিক করদে দ্বিদে দ্বিদ্বিত
ভাষা গুদোর মত আদরা দ্ববদ্বভন্ন ভাষায় দ্বরিংটির ককান ককান অিংশ
অনুবাে করা হদয়দে (বা মকছু অনু বাদ করা হডয়ডছ মকনা) িা ক্ষদখা োডব।
মিডের এডকবাডর বািপাডি মিমহ্নি অাংিগুডলা প্রকাি করডছ ক্ষে অনু বাদমি
গ্রহন (approve) করা হডয়ডছ মকনা। (বািপাডি সবুি মিক মিডহ্নর অথে হল
approve করা হডয়ডছ এবাং সবুি বগেডেডের অথে হল অনু বাদমি এখডনা
approve করা হয়মন।)
কখডনা কখডনা ক্ষদখা োয় ক্ষে ক্ষকান ক্ষকান
ক্ষকান ক্ষকান

াষায় অনু বাদ করা হডয়ডছ মকন্তু

াষায় অনু বাদ করা হয়মন। এসকল ক্ষেডে ক্ষেসকল

অনু বাদমি approve হডয় মগডয়ডছ ক্ষস সকল
হডয়ডছ িা ক্ষদডখ মনডি হডব।
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াষায়

াষায় মক াডব অনু বাদ করা

খান একাডেমির অনুবাডদর ক্ষেডে বহুল বযবহৃি িে
String (মরাং) – খান একাডেমি বাাংলার অনু বাডদর ক্ষেডে মরাং বলডি ক্ষবাোয় অনু বাডদর এক একমি অাংিডক। অনু িীলনীর ক্ষেডে প্রশ্নমি একমি মরাং।
বনবেযমিক উত্তডরর ক্ষেডে মবকল্পগুডলা এক একমি মরাং। অডনক ক্ষেডে মিে, গামণমিক প্রকাি ইিযামদও এক একমি মরাং হডি পাডর।

উপডরর মিডে সবুি মিনমি অাংডির প্রডিযকমি এক একমি মরাং।
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খান একাডেমি বাাংলার অনু বাদ সম্পমকেি ক্ষে ক্ষকান প্রশ্ন / পরািিে / িিািডির িনয ক্ষোগাডোডগর ইডিইল মঠকানা –

khanacademybangla@agami.org
খান একাডেমি বাাংলার Facebook page –

https://www.facebook.com/KABangla/
খান একাডেমি বাাংলা Website মঠকানা –

https://bn.khanacademy.org/
খান একাডেমি বাাংলা ইমনমিডয়মি Project Website –

www.khanacademybangla.org
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