নতুন ভাষার সংস্কারণ ততরর করার রনর্দে রিকা
আপনার যরদ অরিও সম্পাদর্নর অরভজ্ঞতা থার্ক
1. অডিও রেকিডাে রেকক ফাইলগুকলা সম্পাদনা কোে কডম্পউটাকে স্থানান্তে করুন। ভাষা ও ডভডিওে নাম
ডলকে রসগুকলা রফাল্ডাকে োেুন
2. অনুষ্ঠান বা কমডসডূ িে নাম, ভাষা এবং শট-সংেযা ডদকে অরিও ফাইলগুর্লার নতু ন নামকরণ করা
সকবডাত্তম অভযাস বকল গণ্য হকব
3. আপনাে অডিও সম্পাদনা সফটওেযাকে একটি প্রকল্প শুরু করুন। ডবনামূকলযে অডিও সম্পাদক হকল
'Audacity' এটি িাউনকলাি কো যাকব এই ডলংক রেকক :http://www.audacityteam.org/ এবং ডবডভন্ন
ভাষাে এটি ইনস্টল কো যাকব
4. ইংকেডি বা ফোডস WAV ডভডিওে গাইি ট্র্যাককে িনয অযাকেস অযাডিকালিােকক বলুন। আপনাে
সম্পাদনা প্রককল্প এই ফাইলটি আমদাডন করুন
5. এেন নতু ন ভাষাে ফাইলগুকলা ধােণ্কৃ ত রফাল্ডাে/ফাইল আমদাডন করুন
6. ডভডিওে অডিও ট্র্যাক ডনকদড ডশকাটি নতু ন ভাষাে অডিও ফাইলগুকলাে অবস্থাকনে িনয বযবহাে করুন,
অনুষ্ঠান বা কমডসডূ িে ডশকোনামটি অডিওকত স্থাপন কেকত অবশযই ভু কল যাকবন না। আপডন যডদ ডভডিওটি
রদকে োককন, তকব আপডন এটি রকাোে হকেকে তা িানকত পােকবন, যডদ রকাকনা সকেহ োকক তা হকল
অযাকেস এডিকালিােকক তকেযে িনয অনুকোধ করুন
7. ডভডিও রপ্রািাকমে দদর্ঘডয পডেবতড ন কেকবন না
8. যডদ নতু ন ভাষাে ধাোবণ্ডনাে ফাইলগুকলা অডত দীর্ঘড হে, তকব রসগুকলা পুনোে রেকিড কো দেকাে হকব
9. যেন নতু ন ভাষাে অডিও ফাইলগুকলা যোস্থাকন োো হে, ভকেস ডনকদড ডশকাসহ অডিও ট্র্যাকটি ডনিঃশকে
বন্ধ করুন
10. নতু ন ভাষাে ধাোবণ্ডনাে কণ্ঠস্বকেে মাত্রাগুকলা ভাকলা ভডলউকম আকে, তা ডনডিত করুন এবং আপডন রযন
রকাকনা ডনশ্বাকসে শে বা ডিকগুকলাে শে শুনকত না পান, তা রেোল করুন
11. যেন আপডন সন্তুষ্ট হকবন রয, অডিও ভাকলা, তা হকল WAV 48KHZ 16 ডবট অডিও ফাইল ডহকসকব
অডিওটি েপ্তাডন করুন
12. আপডন রয অডিও ফাইলটি অযাকেস এডিকালিাকে পাঠান, তােপকে আমো অনুষ্ঠান বা কমডসূডিটিে নতু ন
ভাষাে সংস্কেণ্ একসাকে োেব এবং এটি ওকেবসাইকট আপকলাি কেব।

মর্ন রাখর্েন !
কাকিে প্রডতটি স্তে বা পযডাকে সম্পূণ্ড মকনাকযাগ ডদকত হকব।
একটি মানসম্পন্ন অনুষ্ঠান বা কমডসূডি দতডেে লক্ষ্য োেকবন।
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