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সতেত উিদত োহাৱা পশসমূ হ (FAQ)
১ িৱিকিপিডয়া িক?
িৱিকিপিডয়া এখন ইনাৰেনট িবশেকাষ। পৃিথৱীৰ িবিভন োসচােসৱক িলখেক
পাৰসিৰক সহেযািগতাৰ জিৰয়েত ইয়াক সংকিলত কিৰ উিলয়াইেছ। পায় ৩৭
লকযািধক পবনেৰ ইংৰাজী িৱিকিপিডয়াখেনই িবিভন ভাষাৰ িভতৰত সবৰবৃহৎ
িৱিকিপিডয়া। ২০ টা ভাৰতীয় ভাষােক ধিৰ এিতয়াৈলেক পৃিথৱীৰ ২৮২ টা
ভাষাত (জুলাই, ২০১১ৰ তথয অনুসিৰ) িৱিকিপিডয়া পকািশত ৈহেছ।
িৱিকিপিডয়াৰ পায় পেতযক পবনই একািধক োলখকৰ ""সহেযািগতামূলক
সংকলন
িৱিকিপিডয়াৰ সহ-পিতসাপক িজমী োৱলচৰ মেত িৱিকিপিডয়া ৈহেছ "পৃিথৱীৰ
পেতযক বযিকৰ মাতৃ ভাষােত এখন উৎকৃ ষ মানৰ বহভাষীক মুক িবশেকাষ ৰচনাৰ
পয়াস।" িৱিকিপিডয়াৰ লকয ৈহেছ সকেলােৱ িবনামূলীয়াৈক পাবপৰাৈক জানৰ
িবতৰণ।

২ িৱিক মােন িক?
সাধাৰণেত িযেকােনা োৱবচাইটত িলিখবৈল আমাক কািৰকৰী জান আৰ ইয়াৰ
মািলকৰ অনুমিতৰ পেয়াজন হয়। িৱিক চফটেৱৰৰ সহায়ত আিম এেন
বাধযবাধকতা আৰ কািৰকৰী জান োনােহাৱাৈক মুকভােৱ িলিখব, সলিন কিৰব
বা মিচব পােৰঁা। োসেয়, বহেতা মানুেহ ইজেন িসজনৰ লগত তাল-িমল ৰািখ
সহেজ িৱিকত "সহেযািগতামূলক সমাদনা" কিৰ োৱবচাইটৰ সমল (content)
িলিখ উিলয়াব পােৰ।
১৯৯৪ চনত ৱাডৰ কািনংহােম পথম িৱিক চফটেৱৰ োডেভলপ কেৰ।
WikiWikiweb নামৰ এই চফটেৱৰ ১৯৯৫ চনৰ ২৫ মাচৰ তািৰখৰ পৰা
www.c2.com নামৰ এটা োৱবচাইটত পথমেত বযৱহাৰ কৰা হয়। িৱিক নামেটাও
োতেখেতই িদয়া। হনুলুলুৰ এক িবমান বনৰত লগেপাৱা এজন কমৰচাৰীৰ মুখত
োতেখেত পথম "িৱিক িৱিক" শবেটা শিনিছল। হাৱাইৰ ভাষাত িৱিক িৱিক মােন
ৈহেছ খৰৈক বা োবগ ।
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৩ িৱিক আৰ িৱিকিপিডয়া এেক োনিক ?
নহয়। িৱিক ৈহেছ "সহেযািগতামূলক সমাদনা" কিৰ িলিখব পৰাৰ বযৱসা থকা
োৱবচাইট চফটেৱৰ। "িৱিকিপিডয়া"ই িনজৰ োৱবচাইটৰ কাৰেণ "িমিডয়ািৱিক"
নামৰ িৱিক চফটেৱৰ বযৱহাৰ কেৰ। এেন িবিভন িৱিক চফটেৱৰ বযৱহাৰ কৰা
অগণন িৱিক োৱবচাইটৰ িভতৰত িৱিকিপিডয়াই সকেলাতৈক জনিপয় আৰ
তথযসমৃদ োৱবচাইট।

৪ িৱিকিপিডয়াৰ বু ৰ ঞী
সকেলােৱ িলিখব পৰা িবশেকাষৰ ধাৰণােটা পথেম আগবঢাইিছল িৰক োগটচ এ। িকন ই আঁচিন সৰতৈক োবিছ আগ নাবািঢল। অনয এটা উদাহৰণ ৈহেছ
নুযিপিডয়া। িজমী োৱলচ আৰ োলৰী োছংগাৰ-এ ইয়াক আৰম কিৰিছল।
পবনসমূহৰ গণগত মানত অতযন গৰত আেৰাপ কৰা ৈহিছল বােব ইয়াৰ কাম
লােহ-লােহেহ আগবািঢিছল। গিতেক কামৰ োবগ বেঢাৱাৰ উেদেশয িজমী আৰ
োচংগােৰ সকেলােৱ িলিখব বা সমাদনা কিৰব পৰাৈক িৱিকিপিডয়া িবশেকাষ
পকল আৰম কিৰেল। অিচেৰই িৱিকিপিডয়াৰ োবেগ তথযসংগহ আৰ
জনিপয়তাত নুযিপিডয়াক োচৰ োপলাই গ'ল। আিজ িৱিকিপিডয়াক আনিক
"িবশেকাষ" শবৰ সমাথৰক শব িহছােপ বযৱহাৰ কৰা হয়। বতৰ মান িৱিকিমিডয়া
ফাউেণশযন সংসােন িৱিকিপিডয়া পিৰচালনা কেৰ।

৫ ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকােৰ এই পকলক মানযতা িদেছ
োনিক?
িৱিকিপিডয়া অবযৱসায়ীক পিতসান িৱিকিমিডয়া ফাউেণশযনৰ দাৰা
পিৰচািলত। ফাউেণশযন োকােনা চৰকাৰ বা চৰকাৰী পৃষেপাষকতাপাপ নহয়।
ইয়াক চলাবৈল পেয়াজনীয় অথৰ দান-বৰঙিণৰ পৰা োপাৱা যায়। অৱেশয
িৱিকিপিডয়াৰ উপেযািগতাৈল লকয ৰািখ িকচু মান চৰকাৰী আৰ ৰাজহৱাখণৰ
পিতসােন ইয়াৈল দান-বৰঙিণ আগবঢাইেছ।

৬ মই িলিখব োখাজা িবষয়েটাৰ ওপৰত োমাৰ সিবেশষ জান
থকােটা পেয়াজনীয় োনিক ?
এইেটা িৱিকিপিডয়া সমেকৰ মানুহৰ এটা ভু ল ধাৰণা আৰ তাৈল অৱদান
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আগবেঢাৱাৰ বােব িদধােবাধ কৰাৰ এক পধান কাৰণ। িৱিকিপিডয়াত িলিখবৈল
আপুিন োকােনা িবষেয়েৰ িবেশষজ োহাৱাৰ পেয়াজন নাই। পকৃ তেত োকােনা
িৱিকিপিডয়া পবনই মাত এজন অৱদানকাৰীৰ ফচল নহয়। পিতেটা পবনৰ
আঁৰত িবিভন ঠাইৰ িবিভন অহৰ তা থকা অৱদানকাৰীৰ হাত আেছ।
উদাহৰণসৰেপ ধৰা হওক োয িশৱসাগৰৰ এজন পঢাশলীয়া ছাতই কিমউটাৰৰ
ওপৰত িলিখব খুিজেছ। োতওঁ ৰ সীিমত জােনেৰ কিমউটাৰ িক বস তাৰ ওপৰত
োকৱল এটা অনুেচদেহ িলিখব পািৰেল। িকছু িদন িপছত গৱাহাটীৰ এজন
কািৰকৰী িবদযাৰ ছাতই পবনেটা োদিখ তাত আৰ কথা োযাগ িদেল। তাৰ িকছু িদন
িপছত বাংগােলাৰত চাকিৰ কিৰ থকা অসমীয়া তথয-পযুিকিবদ এজেন
পবনেটাত কািৰকৰী খুিঁ ত-নািটৰ লগেত োকইখনমান িচত োযাগ কিৰেল। এেনৈক
িবিভনজনৰ অৱদােনেৰ লােহ লােহ পবনেটা িৱিকিপিডয়াৰ এটা উৎকৃ ষ
পবনৈল ৰপানিৰত হ'ল। িৱিকিপিডয়াৰ পেতযক পবনৰ আঁৰত এেকধৰণৰ
পিকয়া লুকাই আেছ। আপুিনও ইয়াৰ সহেযাগী হ'ব পােৰ। আপুিন নতু ন পবন
োযাগ িদব পােৰ বা আগেত থকা পবন উনত কিৰব পােৰ।

৭ িৱিকিপিডয়াত িক িলিখব লােগ বা নালােগ তাৰ োকােনা
িনেদৰ শ না আেছ োনিক?
আপুিন িৱিকিপিডয়াত িযেকােনা িবষয়ৰ ওপৰত পবন িলিখব পােৰ, মাত ই
িবশেকাষত অনভুৰ ক োহাৱাৰ উপযুক হ'ব লািগব। িৱিকিপিডয়াত সিনিবষ হ'ব
পৰা িবষয় আৰ তাৰ িলখাৰ ধৰণৰ ওপৰত োকতেবাৰ নীিত-িনেদৰশনা আেছ।

৮ িৱিকিপিডয়াত মই সৃ ি ষ কৰা পবনেটা অেনেক সমাদনা
কিৰেল। িকয় এেন হ'ল?
িৱিকিপিডয়াৰ থকা পবনৰ ওপৰত োকােনা এজন মানুহেৰ অিধকািৰতা নাই। ই
এক সহেযািগতামূলক পেচষা আৰ োকােনােৱই পবনৰ অংশিবেশষ বা
োগােটইেটাৰ ওপৰত হসেকপ কিৰব নালােগ। পবন সংেশাধন, োযাগ বা িবেলাপ
কৰা হ'ব পােৰ। যিদ োকােনা সদসযই কৰা সালসলিন িৱিকিপিডয়াৰ বােব
গহণেযাগয নহয় বা তাৰ উৎস িবশাসেযাগয নহয়, োতেন োসই োকতত
িৱিকিপিডয়াৰ িকছু িনজা নীিত আেছ।
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৯ িৱিকিপিডয়াৈল োকােন বৰঙিণ আগবঢাব পােৰ ?
জািত, সংসৃ িত, অহৰ তা িনিবৰেশেষ জানৰ পিত ধাউিত থকা সকেলা মানুেহই
িৱিকিপিডয়াৈল বৰঙিণ আগবঢাব পােৰ, লািগেল োতওঁ পঢাশলীয়া ছাত, পূবৰ
ৰ
ৈসিনক, িশকক, োখিতয়ক, গৃিহণী, ছফেৱৰ িবেশষজ, চৰকাৰী চাকিৰয়ােলই
হওক। জান িবলাবৈল আগহ কৰা সকেলা মানুেহই িৱিকিপিডয়াত িমিলত ৈহেছ
আৰ জানৰ আদান-পদােনেৰ বতৰ মান বা ভিৱষযত পজনৈল এক সুনৰ উপহাৰ
আগবঢাইেছ।

১০ ইংৰাজীৰ বািহেৰ আন ভাষাত িৱিকিপিডয়া আেছেন ?
অসমীয়া বা আন ভাৰতীয় ভাষাত িৱিকিপিডয়া আেছেন ?
বতৰ মানৈল পৃিথৱীৰ ২৮২টা ভাষাত িৱিকিপিডয়া পকািশত ৈহেছ। অসমীয়া
ভাষােটা এখন িৱিকিপিডয়া আেছ। পথমখন িৱিকিপিডয়া আিছল ইংৰাজী
ভাষাৰ, ২০০১ চনৰ ১৫ জানুৱাৰীত ইয়াৰ আৰমিণ ৈহিছল। তাৰ দুমাহ িপছত
২০০১ চনৰ মাচৰ ত জামৰান ভাষাত িৱিকিপিডয়া আৰম হ'ল। তাৰ িপছত লােহ
লােহ োফঞ, চীনা, ডাটছ, িহব, ইটািলয়ান, ৰািছয়ান আিদ ভাষাৰ
িৱিকিপিডয়াৰ িবকাশ হ'ল।
পথম বছৰত োকােনা ভাৰতীয় ভাষােৰ িনজা িৱিকিপিডয়া নািছল। ২০০২ চনৰ
জুন মাহত অসমীয়া, পাঞাবী আৰ উিৰয়া িৱিকিপিডয়াৰ শভাৰম হ'ল। োসই
বছৰেৰ িডেচমৰত মালায়ালম িৱিকিপিডয়া আৰম হ'ল। ২০০৩ চনত বযসতা
আৰ বািঢল। োফবৱাৰীত োভাজপুৰী, োম' মাহত মাৰাঠী, জুনত কনড, জুলাইত
িহনী, োছেপমৰত তািমল, োতেলগ, গজৰাটী আৰ িপছৰ বছৰৰ জানুৱাৰীত
বাংলা িৱিকিপিডয়াৰ আৰমিণ হ'ল। এিতয়া সংসৃ ত আৰ পািলেক ধিৰ িবশটােৰা
অিধক ভাৰতীয় ভাষাত িৱিকিপিডয়া উপলব।
২০১১ চনৰ ২৬ জানুৱাৰীৈল পায় ৩,৮৫৫,৭০০ টা পবনেৰ ইংৰাজী
িৱিকিপিডয়াই বতৰ মান সবৰবৃহৎ িৱিকিপিডয়া। অসমীয়া িৱিকিপিডয়াত এেক
তািৰখৈল ১০৬০ টা পবন আেছ।
১১ মই ইংৰাজীত পাগৰ ত । অসমীয়া িৱিকিপিডয়াত মই িকয় িলিখব
লােগ?
আপুিন ইংৰাজী ভালদেৰ জািনব পােৰ, িকন ই িনজৰ মাতৃ ভাষাক অৱেহলা
িৱিক, িৱিকিপিডয়া, অসমীয়া িৱিকিপিডয়া
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কৰাৰ কাৰণ হ'ব নালােগ। আপুিন ইংৰাজী ভাষাত িনজৰ দখেলেৰ তথয োগাটাই
িনজৰ মাতৃ ভাষাত পুনৰ পকাশ কিৰব পােৰ। ইংৰাজী নজনা না অসমীয়ােত
পবন পিঢবৈল ভাল োপাৱা মানুহৰ বােব ই অিতৈক সহায়ক হ'ব।
সাংসৃ িতক বা ভাষাগত সমসযাৰ বােব বহেতা সানীয় তথযৰ ইংৰাজী
িৱিকিপিডয়াত ভালৈক ফু িট নুিঠব পােৰ। োতেন োকতত ইংৰাজীৈল অনুবাদ
কৰাৰ সলিন োসইেবাৰ সানীয় ভাষােত পকাশ কৰা ভাল। ইংৰাজীত থািকেল
পঢু ৈৱেয় োসয়া মাতৃ ভাষাৈল অনুবাদ কিৰেল ভালদেৰ বুজাত সহায় হ'ব। োকােনা
োকােনা োকতত ইংৰাজীৈল কৰা অনুবাদ অিত িবদযায়তিনক আৰ োতিতয়া
বহেতা কথা সাধাৰণ মানুহৰ পৰা লুকাই পেৰ।
বহেতা ভাৰতীয় ইংৰাজী ভাষাত পাগৰত নহয়, িকন মাতৃ ভাষা কম-োবিছ
সকেলােৱই জােন। ইংৰাজী ভাষা নজনাৰ বােবই মানুহক জান লিভবৈল সুেযাগ
িনিদয়ােটা ভু ল কথা হ'ব।
১২ মই অসমীয়া িৱিকিপিডয়াত িলিখবৈল িবছািৰেছঁ া। িকন মই
অসমীয়া টাইপ কিৰব নাজােনা। িক কিৰম ?
অসমীয়া িৱিকিপিডয়াত টাইপ কিৰবৈল বহেতা উপায় আেছ। বািহৰা সঁজিু লৰ
সহায় োনােহাৱাৈক অসমীয়া িৱিকিপিডয়াত িলিখবৰ বােব এটা অনৱৰতৰ ী সঁজিু ল
সিনিবষ কৰা ৈহেছ। বতৰ মান ইয়াত 'িলপযনৰ', 'অভ', 'বণৰনা' আৰ 'অসমীয়া
ইিনসপ' টাইিপঙৰ সুিবধা আেছ। তাৰ বািহেৰও আপুিন ইণাৰেনটত উপলব
বািহৰা টাইিপং সঁজিু ল বযৱহাৰ কিৰব পােৰ। অিধক তথযৰ বােব অসমীয়া
িৱিকিপিডয়াৰ Help:Contents পৃষাখনৰ োশষ অংশ চাব পােৰ।
১৩ মই িৱিকিপিডয়াত িকয় পবন িলিখব লােগ ? োমাৰ িক লাভ
হ'ব?
আিম িবিভন সময়ত িবিভন সূতৰ পৰা নানা জান লাভ কেৰঁা। োসইেবাৰ োহৰাই
যাবৈল িনিদ ভালদেৰ সঁািচ োথাৱােটা আৰ আনৰ মাজত িবতৰণ কৰােটা এক
সামািজক দািয়ত। সঞয় কিৰ োনােথাৱাৰ োদাষেত বহ মূলযৱান তথয োহৰাই যায়।
িৱিকিপিডয়াৰ োযােগিদ আমাৰ একতীত জান সমাজৈল মুকিল কিৰ িদ আিম
উতৰ-পজনৰ বােব আমাৰ সাভািৱক দািয়ত পালন কিৰেছঁা।
জান িবলাই িদয়াৰ তৃ িপেয়ই এজন িৱিকিপিডয়াৰ বােব বঁটাসৰপ। িবলােল
জান নকেম, বািঢেহ যায়। আমাৰ পূবেৰ জ ৰািখ ৈথ োযাৱা জানৰ োপাহেৰেৰ আিম
িৱিক, িৱিকিপিডয়া, অসমীয়া িৱিকিপিডয়া
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ধনী োহাৱা নাই জােনা।
ইণাৰেনটৰ আন িযেকােনা োৱবচাইটৰ িবপৰীেত িৱিকিপিডয়াত
সমাদকসকেল িনজৰ িনজৰ ভালেপাৱা িবষয়ৰ তথয সময় অনুসিৰ সলিন আৰ
সমূণৰ কিৰ ৰােখ। িৱিকিপিডয়াৰ োলখকসকেল সদায় ৈক আিহেছ োয োকােনা
িবষয় ওপৰত িলখাৰ আগেত োসইেটা খৰিচ মািৰ পঢাৰ বােব োতওঁ েলাকৰ
িনজেৰা লাভ হয়। আেপানাৰ পবনেটাত অিধক অহৰ তািবিশষ আন বযিকেয় হাত
ফু েৰাৱাৰ ফলত িবষয়েটা অিধক সষ ৈহ উেঠ। লগেত আপুিন ভাল োপাৱা
িবষয়ৰ ওপৰত আন িৱিকিপিডয়ানৰ ৈসেত োহাৱা কথা-বতৰাইও আেপানাক
জানৰ নতু ন নতু ন িদগন মুকিল কৰাত সহায় কিৰব।
১৪ িৱিকিপিডয়াত িলখাৰ বােব মই িকবা মানিন পাম োনিক ?
িৱিকিপিডয়াৈল বৰঙিণ আগবেঢাৱাৰ বাবদ আপুিন োকােনাধৰণৰ মানিন লাভ
নকেৰ। ই এক জানৰ আদান-পদানৰ োকতেহ। সমেয় পাহৰাই িদব পৰা জান বা
তথয আনৰ মাজত িবলাই িদবৈল আৰ তাৰ লগেত িনজেৰা জানৰ পিৰসৰ বৃিদ
কিৰবৈল িৱিকিপিডয়াই আেপানাক সহায় কিৰব।
১৫ অসমীয়া িৱিকিপিডয়াৰ ইিতহাসৰ িবষেয় অলপ ক 'ব পািৰবেন ?
এই শিতকাৰ পথম দশকৰ আৰমিণৰ বছৰেকইটাত অসমীয়া টাইিপং সজুিঁ ল
আৰ পদিত সহজলভয নািছল। গিতেক ২০০২ চনৰ জুন মাহত অসমীয়া
িৱিকিপিডয়া মুকিল কৰা োহাৱাৰ িপছেতা ইয়াৰ কাম অলেপা আগবঢা নািছল।
তাৰ িকছু বছৰ িপছত োযিতয়া পিতেটা আখৰ বা সংখযাক এক অিদতীয় িচহ
পদান কৰা পদিত বা "ইউিনক'ড" জনিপয় হ'বৈল ধিৰেল োতিতয়াৰ পৰােহ
অসমীয়া িৱিকিপিডয়াৰ পকৃ ত কাম-কাজ আৰম হ'ল।
২০০৬ চনত অসমীয়া িৱিকিপিডয়াৰ পথম োকইগৰাকী পশাসকৰ উেদযাগত
োবটু পাতৰ লগেত আন আন মূল পৃষাসমূহ সািজ উিলওৱা হয়। ২০০৭ চনৰ ১২
োম'ত অসমীয়া িৱিকিপিডয়াৰ পবন সংখযা ১০০টা হয়। এেক মাহেৰ ২০ তািৰেখ
এই সংখযাই ১৫০ অিতকম কেৰ।
তাৰ িপছত অসমীয়া িৱিকিপিডয়াৰ পিত মানুহৰ আগহৰ অভাৱত দীঘৰ সময়
ধিৰ কাম-কাজৰ গিত সিবৰ ৈহ পেৰ। এই িবষেয় সজাগতা সৃিষ অসমীয়া
িৱিকিপিডয়াৰ কমৰশালা অনুিষত কৰাৰ পেচষও িবফল হয়। সামািজক
োযাগােযাগৰ মাধযম োফ'চবুকত অসমীয়া িৱিকিপিডয়াৰ োগাট এটাও মুকিল কৰা
িৱিক, িৱিকিপিডয়া, অসমীয়া িৱিকিপিডয়া
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হয়। োছগােছােৰাকাৈক দুই-এেক পবন িলিখ থকাৰ ফলত ২০১০ চনৰ
োফবৱাৰীত পবন সংখযা ২৫০ হয়। োসই সময়েত ভাৰতীয় িৱিক পকলসমূহৰ
উনয়নৰ বােব খািট থকা অনা-অসমীয়া িৱিকিপিডয়ান এজনৰ পেচষাত
অসমীয়া িৱিকিপিডয়া পুনৰ সিকয় ৈহ পেৰ। সহায় পৃষা, দৰকাৰী সঁাচ আৰ
প'োটৰ লসমূহৰ কাম-কােজা আৰম হয়।
২০১১ চনৰ ১০ োচেপমৰত অসমীয়া িৱিকিপিডয়াৰ পবন সংখযা ৬০০ টা হয়
আৰ ২০১২ চনৰ জানুৱাৰীত ১,০০০টা হয়। োশহতীয়াৈক সিকয় বযৱহাৰকাৰীৰ
সংখযা লােহ-লােহ বািঢ আিহেছ আৰ ন-ন সদসযই এই কামত োযাগ িদেছ।
১৬ িৱিকিপিডয়াৰ বািহেৰ আন িক িক িৱিক পকল আেছ ?
মুক ইণাৰেনট িবশেকাষ িৱিকিপিডয়াৰ অপাৰ সফলতাৰ পাছত িৱিকিমিডয়া
ফাউেণশযেন আন আন জানদায়ী পকল আৰম কিৰবৈল মন োমিলেল। তােৰ
িকছু মান ৈহেছ- এখন বহভািষক মুক অিভধান "িৱকেনৰী" (Wiktionary),
ৰাজহৱা পান আৰ িবনামূলীয়া অনুজাপত থকা গন সঁািচ ৰখা সান "িৱিকচ'ছৰ"
(Wikisource), িবনামূলীয়া িবষয়বসৰ পাঠযপুিথৰ সান "িৱিকবুকছ"
(Wikibooks), সহেযািগতামূলক সাংবািদকতােৰ মুক উৎসৰ বা-বাতিৰৰ োকত
"িৱিকিনউজ" (Wikinews), িবিভন িবখযাত উিকৰ সংগহ "িৱিকক'ট"
(Wikiquote), অনলাইন মািলিমিডয়া ফাইলৰ ভঁ ৰাল "কমনছ" (Commons)
আিদ।
ইয়াৰ িভতৰত "িৱিকঅিভধান" (Wiktionary) অসমীয়া ভাষাত আৰম কৰা
ৈহিছল যিদও দীঘৰসময়ৰ িনিকয়তাৰ বােব োসইখন এিতয়া বন কিৰ ৰখা ৈহেছ।
১৭ ইংৰাজী িৱিক পকল থকাৰ িপছত অসমীয়া িৱিক পকলৰ গৰত
িক?
িৱিকিমিডয়া ফাউেণশযন বা িৱিকিপিডয়াৰ উেদশয ৈহেছ জানৰ উৎস মুকিল
কৰা আৰ সকেলােৰ মাজত িবলাই িদয়া। তাৰ লগেত অসমীয়া িৱিকিপিডয়াৰ
আন এক উেদশয ৈহেছ চাইবাৰ যুগত অসমীয়া ভাষা জীয়াই ৰখা আৰ
ইণাৰেনটত অসমীয়া ভাষাৰ সমল বৃিদ কৰা।
এই যুগত িশকা বযৱসা ছাত-পধান আৰ পৰীকা-িভিতক ৈহ পিৰেছ বােব মূল
পাঠযপুিথৰ বািহেৰও জানৰ পিৰসৰ বৃিদ কৰােটা দৰকাৰী ৈহ পিৰেছ। িবদযালয়
আৰ ঘৰত ইণাৰেনট উপলব ৈহ অহাৰ লেগ লেগ ল'ৰা-োছাৱালীেয় অসমীয়া
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িৱিকিপিডয়াৰ সুিবধা গহণ কিৰব পািৰব। িবজান, জীৱনী, ভাষা আিদ িবিভন
িবষয়ৰ পবন অসমীয়া িৱিকিপিডয়াত আেছ। তােৰাপিৰ আিজকািল সহজেত
ইণাৰেনটত নজনা কথা এটা িবচািৰ োচাৱাৰ অভযাসক অসমীয়া িৱিকিপিডয়াই
সহায় কিৰব পািৰব। পবন সংখযা বািঢ অহাৰ লেগ লেগ বৃহৎ কেলৱৰৰ িবশেকাষ
িকতাপতৈক এই মুক ইণাৰেনট িবশেকাষৰ গৰত বািঢ আিহব বুিল আশা কৰা
ৈহেছ।
অসমীয়া িৱিকিপিডয়াৈল বৰঙিণ আগবঢাই আপুিন িনজৰ লগেত আনেৰা
জান বৃিদ কৰাৰ সুেযাগ লাভ কিৰেছ। তাৰ লগেত অসমীয়া ভাষাৰ িবকাশ আৰ
উনয়নেতা ই অিৰহণা োযাগাব।
১৮ মই িৱিকিপিডয়াত থকা ভু ল তথযৰ ওপৰত পবন এটা িলিখব
খু ি জেছঁ া। িৱিকিপিডয়াৰ সমাদকসকেল োসই িবষেয় বা িক
কয়?
িৱিকিপিডয়াক আন পৰমৰাগত জানৰ উৎসৰ লগত তু লনা কিৰেল এই
সমসযা আিহব পােৰ। পৰমৰাগত জানৰ উৎসত (োযেন বাতিৰ কাকত, িকতাপ,
ব'গ, দূৰদশৰন আিদ) তথযৰ তিট শধৰাবৈল সুিবধা োপাৱা নাযায় আৰ
োকিতয়াবা োসইেবাৰ আঙু িলয়াই িদবৈল সিঠক োশাতাও োপাৱা নাযায়।
িৱিকিপিডয়াৰ পাথৰকয এইেটােৱই োয ই মুক আৰ সকেলােৱ ইয়াক সমাদনা
কিৰব পােৰ। িৱিকিপিডয়াই আেপানাৰ চকু ত পৰা িযেকােনা ভু ল শধৰাবৈল
অিধকাৰ পদান কেৰ। গিতেক সিকয়ভােৱ অংশগহণ কিৰ তথযগত ভু ল শদ
কৰােটা সকেলা সদসযেৰ দািয়ত।
িৱিকিপিডয়াত থকা তথযৰ ভু লৰ ওপৰত পবন এটা িলখাতৈক োসই ভু ল িনেজ
শদ কৰােটা অিধক সহজ। োকােনা পবন আৰমিণেত িনখুঁত নহয় আৰ বহজনৰ
সংেশাধনৰ িপছতেহ লােহ লােহ ই পূণাৰ ঙ ৰপ পায়; এইেটা িৱিকিপিডয়াৰ িনয়ম
বুিলেয়ই ক'ব পািৰ। গিতেক আমাৰ মত আৰ িবনম অনুেৰাধ এই োয আপুিন
িৱিকিপিডয়াত ভু ল তথযৰ ওপৰত পবন এটা িলিখ আন ঠাইত ছপা কৰাতৈক
িৱিকিপিডয়াত োযাগ িদয়ক আৰ চকু ত পৰা ভু লেবাৰ শধৰাওক। আপুিন এেন
নকিৰেলও আেপানাৰ পবনেটা োকােনা িৱিকিপিডয়ােন পঢাৰ পঁাচ িমিনটমান
িপছেতই তথযিখিন শদ কিৰব আৰ আেপানাৰ পবনেটা মূলযহীন ৈহ পিৰব।
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১৯ িৱিকিপিডয়াৰ সু ি বধা আৰ অসু ি বধাসমূহ িক?
িৱিকিপিডয়াৰ পবনসমূহ বহ োসচােসৱেক িলিখ উিলয়ায়। তােৰ িকছু মানৰ
জান োবিছ থািকব পােৰ, িকছু মানৰ ভাষাৰ দখল হয়েতা োবিছ, িকছু মান পফ
োচাৱাত ভাল, োকােনা োকােনা কািৰকৰী কামত পাগৰত হ'ব পােৰ। এই সকেলােৱ
এেকলেগ কাম কিৰেলেহ পবন এটাই িনখুঁত ৰপ পায়।
োবিছভাগ অৱদানকাৰীেয়ই ভাল উেদশয এটা মনত ৈল িৱিকিপিডয়াত োযাগ
িদেছ। িকন তােৰ িভতৰত িকছু মান োবয়া উেদশয পুিহ ৰখা োলাক থািকব পােৰ।
িৱিকিপিডয়াৰ নীিত ৈহেছ সতযাপনেযাগয তথযসূতেৰ জানৰ আদান-পদান কৰা।
িযেকােনা োলােক সমাদনা কিৰব পৰা িৱিকিপিডয়াৰ সুিবধাৰ গইনা ৈল োবয়া বা
পৰীকামূলক কাম কৰা মেনাবৃিতৰ োলােক পবনৰ গণাগত মান হাস কিৰব পােৰ।
িকন এেন ধংসকাৰী সালসলিন সায়ী নহয়, কাৰণ আন সিকয় সদসযৰ চকু ত
পৰাৰ লেগ লেগই ভু ল তথযৰ শধৰিণ কৰা হয়।
২০ অসমীয়াত িক িক িৱিক পকল সিকয় ৈহ আেছ ?

• িৱিকিপিডয়া (http://as.wikipedia.org)
বতৰ মান সিকয় ৈহ থকা ই একমাত অসমীয়া িৱিক-পকল। ওপৰত ইয়াৰ িবষেয়ই
অিধক আেলাচনা কৰা ৈহেছ।
"িৱিকঅিভধান" িকছু বছৰ আগেত আৰম কৰা ৈহিছল যিদও দীঘৰসময়ৰ
িনিষয়তাৰ বােব ইয়াক বন কিৰ ৰখা ৈহেছ। োশহতীয়াৈক িৱিকঅিভধান পুনৰ
মুকিল কিৰবৈল আেবদন জেনাৱা ৈহেছ। তাৰ লগেত "িৱিকউৎস"ৰ বােবও
আেবদন জেনাৱা ৈহেছ।
২১ িৱিকিপিডয়াত িলখা বা সমাদনাৰ োকতত োমাৰ োখােকাজা
লািগেল কাৰ লগত োযাগােযাগ কিৰম ?
অসমীয়া িৱিকিপিডয়াৰ সহায় পৃষাসমূহত োবিছভাগ পশেৰ উতৰ িদয়া ৈহেছ।
ইয়াৰ লগেত আপুিন িযেকােনা এজন সিকয় অসমীয়া িৱিকিপিডয়ানক বাতৰ া বা
ই-োমইল পিঠয়াব পােৰ। তােৰাপিৰ আপুিন োফ'চবুকৰ অসমীয়া িৱিকিপিডয়া
োগাটেটােৰা সদসযপদ ল'ব পােৰ। আিম আেপানাৰ িযেকােনা পশৰ উতৰ িদবৈল
সাজু।
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২২ মই ইংৰাজী িৱিকিপিডয়াত এটা লগই ন আই .িড. সৃিষ
কিৰিছেলঁ া । অসমীয়া িৱিকিপিডয়ােতা এেকটা আই .িড.
বযৱহাৰ কিৰব পািৰমেন ?
হয়। তাৰ বােব আপুিন সকেলা িৱিকিমিডয়া পকলৰ বােব আেপানাৰ একাউণ
এককৰণ কিৰব লািগব। অিধক তথযৰ বােব help page on metawiki চাওক।
২৩ িৱিক পকলৰ িবষেয় আেলাচনা কিৰবৈল িৱিকিপিডয়াৰ বািহৰত
োকােনা োগাট আেছ োনিক?
হয়। সামািজক োযাগােযাগৰ মাধযম োফ'চবুকত অসমীয়া িৱিকিপিডয়াৰ িবষেয়
আেলাচনা কিৰবৈল "Assamese Wikipedia Community" নামৰ এটা োগাট
োখালা ৈহেছ। তাত আপুিন সিকয় িৱিকিপিডয়ানসকলৰ লগত কথা পািতব
পািৰব।
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িৱিকিপিডয়াত সমাদনা
োহলনীয়া

''অসমীয়া''

অসমীয়া

গড

'''অসমীয়া'''

অসমীয়া

নতু ন দফা

খালী শাৰী এৰক

িশেৰানামা ১

==ডাঙৰ িশেৰানামা==

িশেৰানামা ২

===সৰ িশেৰানামা===

িশেৰানামা ৩

====অিধক সৰ িশেৰানামা====

আন পৃ ষ াৈল সংেযাগ

[[অসমীয়া ভাষা]]
[[অসমীয়া ভাষা|অসমীয়া]]

আন ভাষাৈল সংেযাগ

[[en:Assamese language]],
[[de:Assamesische Sprache]]

বািহৰ সংেযাগ

[http://www.google.com োগাগল]

তািলকা

* কু কু ৰ
* োমকু ৰী

•
•

কু কু ৰ
োমকু ৰী

অনগৰ ত তািলকা

* কু কু ৰ
** ডাঙৰ
কু কু ৰ
** সৰ কু কু ৰ
* োমকু ৰী

•

কু কু ৰ
◦ ডাঙৰ কু কু ৰ
◦ সৰ কু কু ৰ
োমকু ৰী

ৰািশগত তািলকা

# কু কু ৰ
# োমকু ৰী

1. কু কু ৰ
2. োমকু ৰী

িচত অনভুৰ ক

[[িচত:নাম.png|thumb|right|alt=আন কথা|
োকপচন]]
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অসমীয়াত োকেনৈক িলিখব ?
আন সকেলা ভাষাৰ িৱিকিপিডয়াৰ দেৰ অসমীয়া িৱিকিপিডয়াও ইউিনক'ডত
পসত কৰা ৈহেছ; আৰ োসই বােবই ইউিনক'ডেতই িলিখব লািগব। ইউিনক'ডত
িলিখবৈল আেপানাৰ কিমউটাৰত ইনটল কৰা িনজা কীব'ডৰ বযৱহাৰ কিৰব
পােৰ, অথবা িৱিকিমিডয়া একেটনচন নাৰায়েমেৰ অসমীয়া িৱিকিপিডয়া সমােজ
িনজাববীয়াৈক ৈতয়াৰ কৰা "অসমীয়া িলপযানৰ" িকবডৰ বযৱহাৰ কিৰব পােৰ।
িৱিকিপিডয়াৰ িযেকােনা সমাদনা পৃষাত "অসমীয়া িলপযানৰ" কীব'ডৰ সকম বা
অসকম কিৰবৈল পৃষাখনৰ উপৰত িলখা "অসমীয়া কীব'ডৰ" িলংকেতা িটিপ
"অসমীয়া িলপযানৰ" বাছক। এিতয়া আপুিন তলত িদয়া ধৰেণেৰ অসমীয়াত
িলিখব পািৰব।

oxomiiya/oxomIya

অসমীয়া

xobiXeXh

সিবেশষ

Dikhou

িডেখৌ

dillii

িদলী

bhuuYa/bhUn~a

ভূ ঞা

brohmoputro

বহপুত

SOwalii

োছাৱালী

ThenG/TheM

োঠং

teON~

োতওঁ

ot-tot

অত-তত

ut~xo

উৎস

itzadi

ইতযািদ
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