নেপথ্য ধারাবর্ণ োর জেয নের্দণ নিকা
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নতু ন ভাষায় ধারাবর্ণনাকারী বযক্তিকক এই কাকে দক্ষ হকত হকব, এ কাকে ববতাকর কণ্ঠ বদয় এমন কাউকক ক্তনকে ভাকো হয়
যক্তদ ক্তিপ্টটি অনুবাদ েনয করার সময় না পাওয়া যায়, তকব ধারাবর্ণনাকারীকদর ক্তিপ্টটি পড়কত এবং ক্তভক্তিওটি বদখকত
ক্তকছু টা সময় ক্তদন, বযন তারা ক্তভক্তিওটির গক্ততর সকে তাে ক্তমক্তেকয় কণ্ঠ ক্তদকত পাকরন
অেূনদত নির্রাোমসহ একইসমকয় একটি ক্তভক্তিওর সম্পূর্ণ ধারাবর্ণনা বরকিণ করুন, অনযথায় বযক্তির কন্ঠস্বর এবং/অথবা
রুকমর বভতকরর শব্দ পক্তরবতণ ন হকয় বযকত পাকর
বরকিণ করার সময় ধারাবর্ণনাকারীর েনয বযন পযণাপ্ত পক্তরমাকর্ পানীয় েকের বযবস্থা থাকক তা বখয়াকে রাখুন
আপক্তন যক্তদ 'েুম এইচ-১' হযাক্তি বরকিণাকরর মকতা অক্তিও বরকিণার বযবহার ককরন তকব বরকিণ করার েনয প্রথকমই একটি
উপযুি স্থান খুকুঁ ে ক্তনন
যক্তদ আপক্তন স্টু ক্তিওকত না থাককন তকব উন্নত শব্দ সরবরাকহর েনয মাইকরাক াকনর চারপাকশ কুশন বা কম্বকের মকতা নরম
বস্তু বযবহার করুন
অক্তিও াইেগুকো WAV 48KHZ 16 bit ক্তহকসকব বরকিণ করুন। ক্তনকদণ ক্তশকা বা ক্তে কেট পকড় আপনার অক্তিও বরকিণারটি
সম্পককণ বেকন ক্তনন
বরকিণ করার সময় বশানার েনয নহডর্ াে বযবহার করুে। ভাকো মাকনর অক্তিও সরবরাহ করা আপনার দাক্তয়ত্ব
বরকক্তিণং বেকভে পরীক্ষা করুন। নকার্ো ধরর্ের নবকৃনত ছাড়া ভাকো ভক্তেউকম বরকিণ করুন। বকাকনা প্রকার ক্তবকৃ ক্তত
সংকশাধন করা যাকব না
বকাকনা প্রকার 'পক্তপং' এড়াকত মাইকরাক ানটি ধারাবর্ণনাকারীর মুকখর সামকন না বরকখ সামানয একটু পাকশ রাখুন
ধারাবর্ণনা বযন কথা বোর মকতা হয় তা ক্তনক্তিত করুন, বকাকনা অবস্থাকতই বযন শুধু পড়ার মকতা না বশানায়
প্রথকম পরীক্ষামূেকভাকব একটি অংশ বরকিণ করুন এবং পুকরা অনুষ্ঠানটি বরকিণ করার আকগ বসটি শুনুন, তা হকে অক্তিও
বরকিণারটি সঠিকভাকব কাে করকছ ক্তক না তা ক্তনক্তিত হকত পারকবন
ধারাবর্ণনার বযাক্তপ্ত ক্তিপ্ট এ ক্তনকদণ ক্তশত প্রক্ততটি শাখার েনয ক্তনকদণ ক্তশত সমকয়র কাছাকাক্তছ হকব এবং অবশযই বকড়া হকব না
যক্তদ বরকিণ করার সময় বকাকনা ভু ে বা প্রবে আওয়াে হকয় থাকক। তা হকে বরকক্তিণং করা বন্ধ করুন এবং পুনরায়
করুন। ক্তিপ্ট এ একটি ক্তনকদণ শনা রাখুন বয, আপক্তন ওই শটটির অনয সংস্করর্ বরকিণ ককরকছন
একটি বতপায়া বস্তুর উপর মাইকরাক ানটি রাখুন, যক্তদ আপক্তন মাইকরাক ানটি হাকত ধকর রাকখন, তকব আপনার হাত বথকক
সৃষ্ট আওয়াে বরকিণ হকয় যাওয়ার সম্ভাবনা থাকক
বরকক্তিণং শুরু করার েনয ববাতাম টিপুন, ধারাবর্ণনা শুরু হওয়ার আকগ ২ বা ৩ বসককি সময় ক্তদন। বর্ণনা বশকষও
আবার বন্ধ করার েনয বাটন চাপার আকগ ২ বা ৩ বসককি সময় ক্তদন
বরকক্তিণং বশষ করার পকর, বযাটাক্তরর পাওয়ার সুরক্তক্ষত রাখার েনয বরকিণাকরর সুইচ বন্ধ করুন। আপনার কাকছ অক্ততক্তরি
বযাটাক্তর আকছ ক্তক না তা ক্তনক্তিত করুন]
যক্তদ আপক্তন একইসমকয় একাক্তধক ক্তভক্তিও বরকিণ ককরন তকব ক্তিতীয় ক্তভক্তিওটি বরকিণ করার আকগ প্রথম ক্তভক্তিওটির
াইেগুকো অনুক্তেক্তপ বা কক্তপ ককর কক্তম্পউটাকর রাখুন। এভাকব কাে করকে আপক্তন বকান ক্তভক্তিওর েনয বকান াইেগুকো
তা সঠিকভাকব োনকত পারকবন। ভাষা এবং ক্তভক্তিওর ধরন অনুযায়ী নামকরর্ করা একটি ব াল্ডাকর াইেগুকো রাখুন
যক্তদ আপক্তন বকাকনা স্টু ক্তিওকত ধারাবর্ণনা বরকিণ ককরন, তা হকে অক্তিও বরকিণাকরর েনয উপকরর একই নীক্তত অনুসরর্
করুন
বরকক্তিং চোকােীন বহিক ান পরার েনয শব্দ-প্রককৌশেীকক বেুন অথবা ক্তনকেই পরুন
স্টু ক্তিও বছকড় যাওয়ার আকগ ধারর্ করা শকব্দর মান এবং বযাক্তপ্ত পরীক্ষা ককর বদখুন, আপক্তন যক্তদ একবার চকে যান তা
হকে বকাকনা ভু ে সংকশাধন করা আরও কঠিন হকয় যাকব
ক্তভক্তিওর নাম, ভাষা এবং শট-সংখযা ক্তদকয় অনডও াইলটির েতু ে োমকরর্ করা সকবণাত্তম অভযাস বকে ক্তবকবচনা করা
হয়। বযককাকনা ভু কের েনয াইেগুকো দুই বার ককর পরীক্ষা করুন এবং প্রক্ততটি শকটর বযাক্তপ্ত বা সময় পরীক্ষা করুন,
বসগুকো বযন ক্তিপ্ট এ ক্তনকদণ ক্তশত সমকয়র বচকয় বকড়া না হয়
অযাকেস এক্তিকােচাকর WAV াইেগুকো পাঠান অথবা যক্তদ আপনার সম্পাদনার অক্তভজ্ঞতা থাকক, তা হকে অনুিহ ককর
ক্তনকদণ শনা বদখুন - েতু ে ভাষায় নভনডও সংস্করর্ ততনর করার নের্দণ নিকা

মর্ে রাখর্বে !
কাকের প্রক্ততটি স্তর বা পযণাকয় সম্পূর্ণ মকনাকযাগ ক্তদকত হকব।
একটি মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান বা কমণসূক্তচ ততক্তরর েক্ষয রাখকবন।
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