ভিভিও ভিপ্ট অনুবাদ করার জনয ভনর্দে ভিকা
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আপনি যে নিনিও যেখতে আগ্রহী োর নিপ্ট (ইংতরনি বা ফরানি) এর িিয অিুতরাধ করতে 'নিপ্ট
নরতকাতেস্ট' বাটিটি বযবহার করুি। যে ফরমটি খুলতব যিটি পূরণ করুি। নিপ্টআড়াআনড়িাতব নবিযস্ত হতব এবং
নবিাগ অিুোেী িাগ করা থাকতব
এই যিশতির বাইতর প্রনেটি অংতশর িিয কতেক যিতকন্ড িমে থাকতব
এতে বযবহৃে নবষেবস্তু, এর ধরণ এবং িাষা িম্পতকে িামনগ্রক ধারণা যপতে নিপ্টটি শব্দ কতর পড়ুি। নিনিওটি
যেখুি োতে আপনি নবষে এবং এর ধরণ িম্পতকে িািতে পাতরি এবং িাক্ষাৎকার অংতশ পুরুষ-িারী-েুবক-বৃদ্ধ,
যক কথা বলতে ো লক্ষয করুি
েনে আপনি যকাতিা নবিাগ বা শব্দ বুঝতে িা পাতরি, েতব অিুবাে করার আতগ ঐ নবষতের একিি নবতশষতের
িাতথ যোগাতোগ করুি
আপিার নিনিওটি োতের যেখাতে চাি োরা েনে কৃ ষক হে েতব আপিাতক অবশযই কৃ ষতকর মতো কতর িাবতে
হতব এবং নিপ্ট এ িটিল শব্দ বা বাকযাংশ বযবহার করা োতব িা। েনে যকাতিা নকেু প্রেুনিগে হে, ো হতল যিটি
িহি কতর বলার উপাে যবর কতর নিি।
১.৫ বা নিগুণ ফাাঁক নেতে অিুবাে করা পাণ্ডুনলনপটি নিেীে কলাতম টাইপ করুি। এর ফতল যিপথয ধারাবণেিা পড়ার
িমে িুনবধা হতব।
নিনিে করুি যে, আপনি নিনিওটির নশতরািাম অিুবাে কতরতেি ; কারণ, এটি যরকিে করার িিয প্রতোিি হতব।
েনে আপিার বণেমালা যরামাি বণেমালার যথতক আলাো হে, েতব শব্দগুতলা ধ্বনিোনিকিাতব েৃ েীে কলাতম িািাি,
এতে আপিার বযবহৃে িাষা িম্পতকে োি িা থাকতলও োরা ধারাবণেিার োরা কাি করতবি, োরা নিপ্টটি
অিুিরণ করতে পারতবি
নবরামনচহ্নগুতলা েথােথিাতব বযবহার করুি, োতে অতিযরা েখি আপিার অিূনেে নিপ্টটি পড়তবি, েখি োরা
যকাথাে নবরনে হতব এবং যকাথাে বাকযটি যশষ হতে োতব ো িহতিই বুঝতে পাতরি
ধারাবণেিার নিপ্টটি কথয শব্দ বযবহার কতর যলখা হে, োই িবিমে কত ার বাকযারণগে নিেম যমতি করা হে িা।
অিুবাতের িমে মূল নিপ্ট এর ধরণটি বিাে রাখার যচষ্টা করুি। েেটা িম্ভব িহি িাষাে বলুি এবং কম শব্দ
বযবহাতরর যচষ্টা করুি
িমেোি িবিমেই গুরুত্বপূণে - ধারাবণেিার অিুবােটি মূল নিনিওর একই িমাি বা োর যথতক কম িমতের হতব
ো নিনিে করুি। প্রনেটি নবিাতগর িিয িমে নিধোরণ করা খুবই গুরুত্বপূণে। প্রনেটি শট ধারাবণেিাকারীর িিয
িমতের বযানি নিতেে শ কতর। এটি অবশযই বতড়া হতব িা, অিযথাে আপিাতক আবার অিুবাে করতে হতব
প্রনেটি শব্দ অিুবাে করার প্রতোিি যিই, নকন্তু মূল অথেটি যেি িহতিই যবাঝা োে, যিিাতব যলখা উনচে
অিীষ্ট িিতগাষ্ঠীতক নিতে যেিকল কমেকেে া কাি কতরি োতের উতেতশ অিুবাে করা পাণ্ডুনলনপটি পা করুি। েখি
োরা আওোি কতর কথা বলতবি, েখি শব্দগুতলা োতের আতলাচিাে যিতি থাকতে নেি।
আপিার অিীষ্ট েশেক-যরাোর কাতে অস্পষ্ট হতে পাতর এমি যকাতিা শব্দ বা বাকযাংশ থাকতল ো পনরবেে ি কতর
নিি
যরকিে করার আতগ অিুবাে পাণ্ডুনলনপটি অিয কাউতক নেতে পরীক্ষা কনরতে নিি, অথোৎ এটি যটকনিকযানল েথােথ
আতে নক িা ো নিনিে হি

মর্ন রাখর্বন !
কাতির প্রনেটি স্তর বা পেোতে িম্পূণে মতিাতোগ নেতে হতব।
একটি মািিম্পন্ন অিুষ্ঠাি বা কমেিূনচ তেনরর লক্ষয রাখতবি।
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