
uiিকিমিডয়া ফাuেnশেনর
বাংলা uiিকিপিডয়া pকl

eকিট ভূিমকা
uপsাপক: জয়n নাথ



uiিকিপিডয়া কী?
uiিকিপিডয়া হল eকিট oেযব়-িভিtক বh-ভাষীক মুk aনলাiন
িব েকাষ যা ei িবে র লk লk scাpেণািদত aবদানকারীেদর
dারা িলিখত । য কu eখােন aবদান রাখেত পােরন বা সmাদনা
করেত পােরন।

বতমােন iংেরিজ uiিকিপিডয়া সবেচেয় বড় uiিকিপিডয়া যখােন 34
লk িনবn আেছ। (পkাnের 2002 সােলর িbটািনকায় 65 হাজার o
aনলাiন সংরkেন 1 লk 20 হাজার িনবn আেছ) uiিকিপিডয়া
pকl বতমােন ভারতীয় 20িট ভাষাসহ িবে র pায় 275 ভাষায়
আেছ। uiিকিপিডয়ার pিতিট িনবn aেনক scােসবকেদর সমেবত
সmাদনার ফেল তির হেয়েছ।



uiিক কী?

“uiিক” শbিট eেসেছ হাoয়াiয়ান ভাষা wiki থেক, ঐ ভাষায় যার
aথ "drত" বা (quick)। uiিক মােন হেc eমন ধরেনর oেয়বসাiট
যা খুব সহেজ eবং drত তির করা যায় eবং যােত য কu aবদান
রাখেত পাের । aন aেথ uiিক মােন eমন সফটoয় ার যা িবিভn
মানুেষর সহেযািগতার মাধ েম কাজ কের । িবিশ aেথ oেয়বসাiট-
eর জন i eর ব বহার ।



uiিক o uiিকিপিডয়া eক নয়

uiিক o uiিকিপিডয়া eক নয় aথবা uiিক uiিকিপিডয়ার আর eকিট নামo নয়।

যেহতু uiিক সফটoয় ার সহেযািগতামূলক কাজ করার সবেথেক ভােলা টুল, তাi
uiিকিপিডয়া ,eকিট inারেনেটর মুk aনলাiন িব েকাষ, ei uiিক সফটoয় ার
ব বহার কের। eiিটi uiিক o uiিকিপিডয়ার মেধ সmক।

uiিকিপিডয়া হল aেনক oেয়বসাiেটর মেধ কবল মাt eকিট oেয়বসাiট যখােন
uiিক সফটoয় ার ব বহার করা হেয়েছ।

িকnt যেহতু uiিকিপিডয়া সবেথেক বড় o জনিpয় uiিক সাiট তাi aেনক মানুষ
aনমুান কের নন য uiিক মােন uiিকিপিডয়া। িকnt যা িঠক নয়।



uiিকিমিডয়া ফাuেnশন
িক: uiিকিমিডয়া ফাuেnশন eকিট আnজািতক aলাভজনক pিত ান। eর pধান
কাযালয় মািকন যুkরাে র ক ািলেফািনয়া a রােজ র সান ািnেsা শহের।
pাথিমকভােব pিত ানিটর কাযkম ািরডােত r করা হয় eবং সi রােজ র আiন
aনুযাযী় eিট pিত া করা হেয়িছল। জুলাi 20, 2003 সােল uiিকিপিডয়ার
সহpিত াতা িজিম oেয়লস আনু ািনকভােব uiিকিমিডয়া pিত ার ঘাষনা কেরন।

uেdশ : uiিকিমিডয়া ফাuেnশেনর মূল uেdশ মুk uপাদান বা লখন তির করা, তা
রkণােবkণ করা, িবিভn uiিকিমিডয়া pকlgিলর মেধ মুkভােব িবতরণ করা।
uiিকিমিডয়া ফাuেnশন aি কার বd হেয়েছ eiভােব য pিত মানুষ যন ei িবে র
সকল জনগেণর jান ভাnারেক মkু ভােব gহন করেত পােরন।

pকl: uiিকিমিডয়া ফাuেnশন inারেনট িভিtক বশিকছু সমিnত uiিক pকl
পিরচালনা কের থােক। eর মেধ রেয়েছ uiিকিপিডয়া, uiকশনারী, uiিকuিk,
uiিকবi (uiিকজুিনয়র সহ), uiিকেসাস, uiিকিমিডয়া কমn, uiিকpজািত,
uiিকসংবাদ, uiিকিব িবদ ালয,় uiিকিমিডয়া iনিকuেবটর eবং মটাuiিক.
pকlgিলর মেধ aন তম pধান iংেরিজ uiিকিপিডয়া, িব ব ািপ সবািধক িভিজট করা
pথম 10িট সাiেটর eকিট ।



আমরা িক করিছ?
eমন eকটা পৃিথবী কlনা কrন যখােন ei
িবে র pিতিট মানুষ সকল মানবজাতীর িমিলত
jানভাnাের মুk ভােব pেবশ করেত পােরন

আমরা ei কাজিট কের চেলিছ



aেনক ভাষার uiিকিপিডয়া

uiিকিপিডয়া ধুমাt iংেরিজ ভাষায় নয়, ভারতীয় 20িট ভাষাসহ
িবে র pায় 275 ভাষায় আেছ।

eমনিক uiিকিপিডয়া aেনক মৃত ভাষায় পাoয়া যায়, যমন লািতন,
সংsৃত,পািল iত ািদ। eiভােব আমরা aেনক মৃত ভাষােক
uiিকিপিডয়ার মাধ েম নতুন কের ব বহার r কেরিছ।

uiিকিমিডয়া ফাuেnশেনর eমনi eকিট pকl বাংলা uiিকিপিডয়া
। eছাড়া aন সহ pকl uiিকসংকলন, uiিকবi,uiিকaিভধান,
বাংলা ভাষায় বতমান।



uiিকিপিডয়ার জn
iংেরিজ uiিকিপিডয়া pথম uiিকিপিডয়া eবং eiিট 15i জানুয়াির 2001
সােল r হয়।

iংেরিজ uiিকিপিডয়া সকল ভাষার মেধ সবেচেয় বৃহৎ uiিকিপিডয়া। pথম
বছেরi 20 হাজার িনবn পার কেরিছল। বতমােন iংেরিজ uiিকিপিডয়া
সবেচেয় বড় uiিকিপিডয়া যখােন 34 লk িনবn আেছ।

জামান uiিকিপিডয়া িনবn সংখ ার িদক িদেয় িdতীয়। জামান uiিকিপিডয়া
2001 সােলর 16i মাচ r হেয়িছল। eবং কেয়ক মােসর মেধ i
ফরািস,ডাচ, চাiিনজ,িহbr,iতালী,রািশয়ান iত ািদ ভাষায় r করা হয়।



uiিকিপিডয়ার aবsান

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

kম িনবn সংখ াভাষাভািষর সংখ া
( কািট)

ভাষা

27.8
29
2.7
50
13
4.3
7
20
18
150

6.0 লkরািশয়ান
6.1 লkপতুিগজ
6.4 লkডাচ
6.7 লks ািনশ
7.1 লkজাপািন
7.4 লkপািলশ
7.5 লkiতািল
10 লkফরািস
11 লkজামান
34 লkiংেরিজ

http://stats.wikimedia.org/EN/Sitemap.htm



ভারতীয় ভাষার uiিকিপিডয়া
যিদo iংেরিজ uiিকিপিডয়া 15i জানুয়াির 2001 সােল r হয়, সi সােল
ভারতীয় কােনা ভাষােতi uiিকিপিডয়া r করা হয়িন বা যায়িন।

2002 সােল জুন মােস পা ািব o uিড়য়া uiিকিপিডয়া r হয়। eকi ভােব পের

• মালয়ালম uiিকিপিডয়া - 2002 িডেসmর
• ভাজপুির uiিকিপিডয়া - 2003 ফbrয়াির
• মারািঠ uiিকিপিডয়া - 2003 ম
• কানাড়া uiিকিপিডয়া - 2003 জুন
• িহিn uiিকিপিডয়া - 2003 জুলাi
• তািমল uiিকিপিডয়া - 2003 সেpmর
• তলুg o gজরািত uiিকিপিডয়া - 2003 িডেসmর
• বাংলা uiিকিপিডয়া - 2004 জানুয়াির

বতমােন ভারতীয় 20িট ভাষায় uiিকিপিডয়া রেয়েছ।



বাংলা uiিকিপিডয়া
http://bn.wikipedia.org

বাংলা uiিকিপিডয়া 2004 সােলর জানুয়াির মােস r করা হয়। 2006 সােল ম মােস 1000িট
িনবেn মাiলেsান পার কের।বতমােন বাংলা uiিকিপিডয়ায় 22 হাজার িনবেnর uপর কাজ চলেছ।



ভারতীয় uiিকিপিডয়ার তুলনা
•Hindi ( हन्दी ) - 57,700 িনবn
•Telugu ( ెలుగు ) – 46 634 িনবn
•Marathi (मराठ ) - 31,800 িনবn
•Tamil (தமிழ் ) – 26 230 িনবn
•Bishnupriya Manipuri (িব িpয়াু মিণপুরী) - 24740 িনবn
•Bengali (বাংলা) -21 900 িনবn
•Gujarati ( જુરાતી ) – 17 594 িনবn
•Malayalam (മലയാളം ) – 15650 িনবn
•Nepali (नेपाली ) 10 300 িনবn
•Kannada (కనನ್డ ) – 9778 িনবn
•Sanskrit (सःंकृतम ् ) - 3 990 িনবn
•Bihari (भोजपुरी ) 2 690 িনবn
•Pali (पािल ) - 2317 িনবn
•Punjabi (ਪੰਜਾਬੀ ) – 1 941 িনবn
•Oriya (� � ��� ) 638 িনবn
•Assamese (aসমীয়া) 309 িনবn



বাংলা uiিকিপিডয়া

kম ভাষা pধান দশ মাট দশ জনসংখ া
( কািট )

িনবn সংখ ার
িভিtেত
uiিক kম

1 চাiিনজ িচন 31 121 12

2 s ািনশ sন 44 32.9 8

3 iংেরিজ যুkরা 112 32.8 1

4 আরবী আরব 57 22.1 27

5 িহিn ভারত 20 18.2 54

6 বাংলা বাংলােদশ 10 18.1 63

http://www.ethnologue.com/ethno_docs/distribution.asp?by=size
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Multilingual_statistics

মৗিখক ভাষা aনুসাের বাংলা ভাষার aবsান o তার uiিকিপিডয়ার kম



বাংলা uiিকিপিডয়া



বাংলা uiিকিপিডয়া



বাংলা uiিকিপিডয়া



বাংলা uiিকিপিডয়া



বাংলা uiিকিপিডয়া – বতমান aবsা
inারেনেট বাংলা িব েকাষ বাংলা uiিকিপিডয়া লখার কাজ চেলেছ pায় ছয় বছর ধের । eর
মেধ i কুিড় হাজােররo বিশ িনবn তির করা হেয়েছ । িকnt ei িনবেnর aেনকgিলi রেয়েছ
pাথিমক aবsায় । সi gিলেক আরo unিত সাধন করা pেয়াজন।তাi ei িনবngিলেক আেরা
eিগেয় িনেয় যাবার জন দরকার scােসবেকর । eরমেধ i বাংলােদশ থেক বh মানুষ eিগেয়
eেসেছন । িকnt খুবi d: খর িবষয় ei য পি মব থেক scােসবেকর সংখ া নামমাt ।
আমরা পি মবে র মানুেষর আমােদর রােজ তথ pযুিkর unিত িনেয় খুবi গব কির বেট িকnt
বাংলা ভাষার pসাের, বাংলা ভাষার ব বহাের, তথ pযুিkেত বাংলা ভাষার ব বহাের ,বাংলা
uiিকিপিডয়ার ব াপাের আমরা খুবi িপিছেয় আিছ। eমনিক িবিভn aনলাiন বাংলা পিtকা
uiিনেকাড ব বহার কের না।

eকথা মেন রাখেত হেব কবল মাt বা ালীরাi বাংলা uiিকিপিডয়ার unিত করেত পােরন, তাi
আমােদরi কতব বাংলা uiিকিপিডয়ার কথা pিতিট বা ালীর কােছ পৗেছ দoয়া।



বা ািল o বাংলা uiিকিপিডয়া

আপিন যিদ বা ািল হন
তেব

বাংলা uiিকিপিডয়ােক সমৃd কrন



বাংলা uiিকিপিডয়া সmদায়

2007 সােল বাংলােদেশর ঢাকা শহের pথম বাংলা uiিকিপিডয়ার িমট-আপ হয়। সi
থেক pায় িনয়ম কের সখােন uiিকিপিডয়ার িমট-আপ হয় চেলেছ pায় i মাস anর।
বাংলা uiিকিপিডয়ার জন সi ভােব কােনা িমট-আপ আেয়াজন করা যায় িন।আমরা
চ া করিছ যােত i বাংলােক eক কের ei ধরেনর কােনা িমট-আেপর আেয়াজন করা
যায়।
বাংলােদেশর scােসবেকরা যিদ বাংলা uiিকিপিডয়ার unিতেত eিগেয় আসেত পােরন
তাহেল আমরাi বা কন িপিছেয় থাকব? তাi আসুন আমরা গঠনমূলক ei pেজেk
aংশgহন কের আমােদর ভিবষ ৎ সমােজর হােত তেলু িদi বাংলা ভাষায় eক চমৎকার
িব েকাষ ।



uiিকিপিডয়া সহpকl

uiিকসংকলন - unুk পাঠাগার
uiিকaিভধান - aিভধান o সমাথশbেকাষ
uiিকবi - unুk পাঠ পুsক o ম ানুয়ালসমূহ



uiিকসংকলন - unkু পাঠাগার
http://bn.wikisource.org

uiিকসংকলন eক aনলাiন পাঠাগার যখােন মুk pকাশনা রেয়েছ, যা আমােদর
scােসবক কতকৃ সংgহ eবং রkণােবkণ করা হয়। বাংলা ভাষার পাঠাগাের বতমােন
আমােদর 5,114 লখা রেয়েছ।
তাজudীন আহমদ , কাজী নজ ল iসলাম, শ ামাচরণ কিবরt মেহnনাথ p শরৎচn
চে াপাধ ায় ,pমথ চৗধুr িdেজnনাথ ঠাkর, রবীnনাথ ঠাkর রােমnসুnর িtেবd
রেমশচn দt ,সেত nনাথ দt ,kসুমkমারী দাশ , akয়kমার বড়াল , aমৃতলাল বসু্
,জগদীশ চn বসু সুকাn ভ াচায দিkণার ন িমt মজুমদার িdেজnলাল রায় সুkমার রায়
uেপnিকেশার রায়েচৗধুরী িশবনাথ শাsী যাগীnনাথ সরকার বগম রােকয়া সাখাoয়াত
হােসন aতলpসাদু সন নবীনচn সন সয়দ ঈসমাiল হােসন িসরাজী মীর মশাররফ
হােসন



uiিকaিভধান - aিভধান o সমাথশbেকাষ

http://bn.wiktionary.org
eক মুk aিভধান, যা সবাi সmাদনা করেত পাের। বতমােন
uiিকaিভধােনর ভিkু সংখ া 650।



uiিকবi - unkু পাঠ পুsক o ম ানুয়ালসমূহ

http://bn.wikibooks.org
uiিকব i হল unkু বাংলা পাঠ ব iসমূেহর eক সংকলন। ei ব i েলা য কu
সmাদনা করেত পােরন। uiিকবiেয়র বাংলা সংsরেণর কাজ হেয়িছল 2005
সােলর জুন মােস। 45 ভিkরু oপর কাজ চলেছ।



?
আপনােদর p



ধন বাদ

আপনােদর সে বাংলা uiিকিপিডয়ায় দখা হেব



বাংলা uiিকিপিডয়া

িdতীয় ভাগ



বাংলা টাiিপং

• িফিkড ল-আuট
• ফােন ক ল-আuট
• সিম ফােন ক ল-আuট



বাংলা টাiিপং

Ami banglay gan gai

আিম বাংলায় গান গাi



a - ভাষা হাক unkু

a
ভাষা হাক unkু

a বাংলা েফােনিটক িক-েবাডর্ েল-আuট



iনিsp বাংলা

• মাiেkাসফট uiেnাজ aপাের ং িসেsেম মাiেkাসফট uiেnাজ ekিপ
(2001 সােল pকািশত) iনিsp বাংলা আেছ, যা iuিনেকাড সমথন কের।

• পি মব সরকােরর “ভাষা pযুিk গেবষণা পিরষদ” বশাখী pকl বশাখী িলনােk
iনিsp বাংলা টাiিপং আেছ।

iনিskp বাংলা িফিkড িক- বাড ল-আuট



iনিsp বাংলা

পি মব সরকােরর “ভাষা pযুিk গেবষণা পিরষদ” বশাখী pকl বশাখী িলনােk
iনিsp বাংলা টাiিপং আেছ।

বশাখী iনিsp বাংলা িফিkড িক- বাড ল-আuট



pভাত বাংলা

2001 সােল ekেশ aগ o a র বাংলা িলনাk gপ বাংলা িক- বাড ফােন ক pভাত
ল-আuট pকাশ কেরন, যা িলনাk o মাiেkাসফট uiেnাজ aপাের ং uভয়
িসেsেম চেল।

pভাত বাংলা সিম ফােন ক ল-আuট িক- বাড ল-আuট



সমাp


