
ভাবনুেতা এমন এক পিৃথবীর কথা - যখােন সম
ােন সব মা েষর থাকেব অবাধ েবশািধকার।

এটাই আমােদর িত া
– িজিম ওেয়লস



উইিকিপিডয়া িবষয়ক

কমশালা
আলী হায়দার খান (ত য়)



“সবাই সবিকছু জােননা, তেব সবাই িকছু না িকছু জােন”

“Nobody knows everything but 
everybody knows something”



উইিকিপিডয়া
পৃিথবীর সবকােলর সববহৃৎ িব েকাষ

২৮৬িট ভাষায়
সবেমাট ২.৬ কািট িনব

িতমােস ৪০ কািটরও বিশ ব বহারকারী
িনবি ত ব বহারকারীর সংখ া ৩.৫ কািট

িবে র ৬ শীষ ওেয়বসাইট
স া েমর িভি েত তির

য কউ এেত স াদনা করেত পাের
এবং পুেরাটাই মু ও িবনামেূল



একিট চলমান িব েকাষ
িতিদন ২২ হাজােররও বিশ নতনু িনব

এবং
ই টােনেটর সবেচেয় জনি য় তথ ভা ডার

উইিকিপিডয়া



উইিক কী?

উইিক = হাওয়াইয়ান শ , অথ ‘ ত’
উইিক = সফটওয় ার বা ওেয়ব সাইট

িপিডয়া = িব েকাষ
উইিকিপিডয়া = স া েম গেড় ওঠা িব েকাষ



য কান উইিক িক উইিকিপিডয়া?



িপিডয়া থেক উইিকিপিডয়া

িত াতা িজিম ওেয়লস
িপিডয়ার জ মাচ ২০০০ সাল

িপিডয়া ব হয় সে র ২০০৩ সােল
উইিকিপিডয়ার জ ১৫ জা য়াির ২০০১

উইিকিপিডয়া থেম িপিডয়ার একিট সহ ক িহেসেব হয়
উইিকিপিডয়া পিরচািলত হয় উইিকিমিডয়া ফাউে ডশেনর মাধ েম



উইিকিপিডয়া, িকছু তথ

সববহৃৎ উইিকিপিডয়া ইংেরিজ ভাষার
িনব সংখ া ৪২ ল

সি য় ব বহারকারী ১ ল
অ া বড় উইিকিপিডয়া:

জামান, ফরািস, ইতািলয়ান, ািনশ
বাংলা উইিকিপিডয়ার জ ২০০৪ সােল

িনব সংখ ায় অব ান ৮৪তম



উইিকিপিডয়ােত কারা িনব লেখ? 



So in the beginning,
anybody could edit
Wikipedia.
And then anybody
could edit
Wikipedia.
And as of 
tomorrow,
anybody can edit
Wikipedia.

- Jimmy Wales



আিম, তিুম, আপিন
স, তার িতেবশী

তামার িশ ক, তার বাবা,
সই ছেলটা, তার বান

এমন হাজােরা স ােসবী

উইিকিপিডয়ােত কারা িনব লেখ?



উইিকিপিডয়ার িকছু বিশ

মু লাইেসে র অধীন
িনরেপ দিৃ ভংগী

তথ সূ
যাচাইেযাগ তা
িনভরেযাগ তা





ব মেূল র িব েকাষ

বনাম

িবনামেূল র িব েকাষ





উইিকিমিডয়া ফাউে ডশন

আেমিরকা িভি ক অলাভজনক সবামূলক িত ান
িত াতা িজিম ওেয়লস, ২০০৩ সােল িতি ত

িনবাহী পিরচালক গাডনার
কমী সংখ া ১৪২ জন

মূল ল ই টারেনটিভি ক িশ ামূলক উপকরণ তির, 
সং হ এবং তা িবনামূেল িব ব াপী ছিড়েয় দয়া



উইিকিমিডয়া ফাউে ডশেনর সােথ সহেযাগী িহেসেব
আেছ ৪০িটরও বিশ ানীয় চ া ার, 
যমন উইিকিমিডয়া বাংলােদশ চ া ার

াবাল জানাল কতকৃ কািশত ২০১২ সােলর
িবে র ১০০িট শীষ বসরকাির উ য়ন সং ার তািলকায়

উইিকিমিডয়া ফাউে ডশন থম ান লাভ কের

উইিকিমিডয়া ফাউে ডশন



উইিকিমিডয়া ফাউে ডশেনর ক সমূহ

মু ও িবনামূেল র িব েকাষ

মু ব ভাষীক অিভধান

উি বা Quotation এর সং হশালা



উইিকিমিডয়া ফাউে ডশেনর ক সমূহ

িবিভ িবষয়িভি ক ই-বুক ক

কিপরাইট িবহীন বইেয়র পাঠাগার

জীব জািতর ক ীয় তথ ভা ডার



উইিকিমিডয়া ফাউে ডশেনর ক সমূহ

মু সংবাদ ক

মু িব িবদ ালয়

মু ও িবনামূেল র মন গাইড



উইিকিমিডয়া ফাউে ডশেনর ক সমূহ

মু িমিডয়ার সং হশালা

ি নেলজেবস, যা মা েষর সােথ সােথ
য ও পড়েত ও স াদনা করেত পারেব

মু সফটওয় ার ক



বাংলাভাষার ক সমূহ



বাংলা উইিকিপিডয়া

হয় ২০০৪ সােল
২৫,০০০ এর বিশ িনব

িনবি ত ব বহারকারী ৪৪,২৮৫ জন
সি য় ব বহারকারী ৬৭ জন

খবু সি য় ব বহারকারী ১২ জন
নতনু িনব সিৃ হার ১২িট/িদন

িনব সংখ ার িভি েত অব ান ৮৪ তম
বাংলাভাষার একমা পূণা িব েকাষ



বাংলা উইিকিপিডয়া
বিৃ র ধারা



বাংলা উইিকিপিডয়া
নতনু িনব সিৃ র হার



বাংলা উইিকিপিডয়া
সি য় ব বহারকারী



বাংলা উইিকিপিডয়া
bn.wikipedia.org



বাংলা উইিকিপিডয়া
এখােন ি ক কের স াদনা ক ন





উইিকিমিডয়া বাংলােদশ
উইিকিমিডয়া ফাউে ডশেনর বাংলােদশ চ া ার

কাজ কের ২০১০ সােল
উইিকিমিডয়া ফাউে ডশেনর অ েমাদন ২০১১ সােল

িত াকাল ৩রা অে াবর ২০১১
উে : বাংলােদেশ উইিকিমিডয়া ফাউে ডশেনর িশ ামলূক

ক েলার চার, সার ও বিৃ র লে কাজ করা; 
তেব মলূ ল বাংলা উইিকিপিডয়া ও বাংলাভাষার

অ া কে র চার ও সাের
অনলাইন ও অফলাইন কমসূচী পিরচালনা



সহ ক সমহূ:
উইিকিপিডয়া: bn.wikipedia.org
উইিকঅিভধান: bn.wiktionary.org
উইিকবই: bn.wikibooks.org
উইিকসংকলন: bn.wikisource.org

উইিকিমিডয়া বাংলােদশ: 
ওেয়বসাইট: bd.wikimedia.org
ফসবুক: www.facebook.com/WikimediaBD
টইুটার: twitter.com/wikimediabd

উইিকিমিডয়া বাংলােদশ



কন অবদান রাখেবন?



?



কিপরাইট

এই াইেডর যাবতীয় লােগা ও ছিব নয়া হেয়েছ
উইিকিমিডয়া কম থেক।



ধ বাদ

tonmoy.du@gmail.com


