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প্রয়য়োজনীয়প্রয়য়োজনীয়প্রয়য়োজনীয়   প্রযকু্তিগতপ্রযকু্তিগতপ্রযকু্তিগত   তথ্যতথ্যতথ্য   

ইউএসএইড ভিভডও টুলভিট প্রাথভিিিাবে এই তথযিাণ্ডার ততভর িবরবে, পভরপূর্ণ টুলভিট এই ওবেেসাইবট 
পাওো যাবে :  http://www.ictforag.org/video/ 

যযবিাবিা ভিভডও শুটিং ো প্রচার িরার আবে আপভি যটিভিিযাল ভেষেগুবলা পেন্দ িবর ভিবত পাবরি। িি 
দাবির অবিি ভিভডও যরিভডণ িং ভডিাইবসর তথয এখাবি এিিজবর যদবখ ভিবত পাবরি। যয-তথযগুবলা যথবি আপভি 
ভডিাইসগুবলার সেল ভদি এেিং দেুণল ভদিগুবলা সম্পবিণ  জািবত পারবেি এেিং আপিার িাবজর জিয যিািট 
সেবচবে উপযুক্ত তা ঠিি িবর ভিবত পাবরি। এই ওবেেসাইটট োড়ভত ভডিাইস, সম্পাদিা সফ্টওেযার এেিং সম্ভােয 
অিযািয যটিভিিযাল ভেষেগুবলা সম্পবিণ ও তথয প্রদাি িবর। 

আপভি যভদ এিোর ভসদ্ধান্ত যিি যয, আপিার প্রবজবে ভিভডও অন্তিুণ ক্ত িরবেি, তবে আপিার লক্ষ্য অজণ বির জিয 
যিাি ভডিাইসগুবলা সেবচবে উপযুক্ত তা যেবে ভিি। যযবেতু প্রভতট অেস্থা আলাদা এেিং ভিভডও এেিং অভডও 
সরঞ্জািগুবলা প্রভতভিেত েদবল যাবে, যসবেতু এট েবল যদওো সম্ভে িে যয, যিািগুবলা আপিার িাবজর জিয 
সেবচবে উপযুক্ত। এই ভডিাইসগুবলা চারট প্রধাি শাখাে ভেিক্ত : 

১. ক্তিক্তিও যন্ত্র 

২. প্রচোয়েে জনয যন্ত্র 

৩. বোড়ক্তত যন্ত্র এবং আনুষক্তিক 

৪. সফ্টওয়যোে  

এই ওবেেসাইটট সিংিলবির সিেিাবল সে তথয যথাযথ ভেল, তবে এিথা িবি রাখা দরিার যয, অিযািয ভডভজটাল 
যটিবিালভজগুবলার িবতা ভিভডও যটিবিালভজগুবলাও দ্রুত উন্নত েবে। যটিবিালভজ েযেোবরর যক্ষ্বে যিাবিা চ‚ড়ান্ত 
ভসদ্ধান্ত যিওোর আবে আপিার ভিজস্ব স্বাধীি েবেষর্ার জিয অিয যিাক্তাবদর িতািত ভেবেচিা িরুি এেিং 
যটিবিালভজ উপিরবর্ যিাবিা অগ্রেভত েবেবে ভি িা তা যজবি ভিি, আপিার প্রবোজিীে যটিভিিযাল উপিরবর্র 
জিয যসটাই েবে উত্তি পন্থা। ভেবশষজ্ঞ এেিং যিাক্তাবদর পযণাবলাচিার জিয ভসএিইট [CNET]  

(http://reviews.cnet.com) এিট উপযুক্ত তথযিান্ডার। 

 
 
 
 

 সোফয়যযে গুরুত্বপরূ্ণ কোের্সমূহ 
 

• আপিার সেবচবে যেভশ প্রবোজি যিটাবে এিি উপিরর্গুবলা ভিিুি  
• এিি উপিরর্ ভিিুি, যযগুবলা আপিার িিীবদর েযেোবরর জিয 

উপযুক্ত 
• োবজট অিুযােী (প্রবোজিীে প্রভশক্ষ্র্ এেিং সোেতাসে) যিাট েযে 

িরুি 
• এিি উপিরর্ ভিিুি, যযগুবলা পভরবেবশর সাবথ িািািসই, প্রযুভক্তেত 

েযেোবরর উপযকু্ত এেিং স্থািীেিাবে যিরািতবযােয
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ictforag.org/video/
http://reviews.cnet.com/
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1. ভিভিও ভিিাইস  
ভিভডও ভডিাইস শাখাট েতণ িাবি োজাবর সরেরাে আবে এিি চার ধরবির ভিভডও ভডিাইবসর সেল ভদি এেিং 
দেুণল ভদি ভেবেচিা িবর : পবিট ো ভিভি িযািবিাডণ ারস, স্ট্যান্ডডণ  িযািবিাডণ ারস, যপ্রা-সািার [ো প্রবেশিাল 
িিভজউিার] িযািবিাডণ ারস, এেিং িাভিোিংশািাল ভিভডও ভডিাইস।   

 
 
 

 

পকেট েযামকোিড ারস 
 
 
 
 
 
 
 

 

একনজয়ে পবিট িযািবিাডণ ারগুবলা আিাবর যোবটা, ‘তাি িবরা আর শুযট িবরা-এর িবতা 
সুভেধাজিি েযেোর, আিার এেিং স্বল্প িবূলযর জিয এই ভডিাইসগুবলা জিভপ্রে। এর 
যেভশরিাে িবডলই শুধু অি / অে যোতাি যচবপ চালাবিা যাে। এই ভডিাইসগুবলা ভদবে 
যরিভডণ িং িরা, শব্দ ভিেন্ত্রর্ িরা, যেেযাি িরা এতই সেজ যয, এবিোবর িতুিরাও এগুবলা 
অিাোবস চালাবত পাবর। 

 
 

সবয ক্তিক আরািদােি েযেোর, িিবপে সাইজ আর সাশ্রেী িলূয এই ভডিাইসগুবলার সেবচবে েবড়া 
সুভেধা। এই ভডিাইসগুবলা প্রােই িলূ সম্পাদিা সেটওেযাবরর সাবথ যুক্ত েবে যাে, তখি এর 
সাোবযয সেবজ এেিং দ্রæত ভিভডও এভডটিং িরা যাে। এই ভডিাইসগুবলার োই যডভেবিশি 
(HD) সেজলিয, যভদও এগুবলার ভচপ ও যলবের সীিােদ্ধতা প্রিৃত এইচভড (HD) িাবির 
িাজ িরার জিয উপযুক্ত িে, এসে োই ভডিাইবসর সিংখযা ভদি ভদি সেজলিয েবে।  

 
 

িবুণয ক্তিক অিযন্তরীর্ িাইবরাবোিগুবলা প্রােশই ভিম্নিাবির েে, এগুবলা অযাভচত শব্দ [background 
noise] ধারর্ িবর। যপশাদার ো িািসম্পন্ন িবডল োড়া ভিভডও প্রডািশি এইচভড [HD 
] িািসম্পন্ন েে িা। যপশাদার অথো িািসম্পন্ন এইচভড ভিভডওর িবতা এগুবলা িাও েবত 
পাবর। যেভশরিাবেরই ভডভজটাল জিু-িাি িাবলা িা এেিং সীভিত। এগুবলাবত যোিাস, 
যোোইট েযাবলে ইতযাভদ োবত সিন্বে ো িযািেুাভল এডজাস্ট্ িরা যাে িা। 
যেভশরিাবেরই ভডভজটাল জিু ভিম্নিাবির েে এেিং [েভে যোিাস িরা, যোোইট েযাবলে 
িরা, ইতযাভদ যক্ষ্বে] িযািেুযাল এযাডজাসবিন্ট সক্ষ্িতা থাবি িা, ো এবিোবর িি থাবি। 

  
 

 

সবয়চয়য় উপযিু এটর স্বল্পিলূযতা এেিং িাযণিাভরতার জিয যিাি সীভিত অভিজ্ঞতাযুক্ত অথো 
সময় কখন  অভিজ্ঞতােীি যিাি েযভক্ত, যযিি িৃষি, িাঠিিী েযভক্তবদর েযেোবরর জিয এট আদশণ  

 
 

ক্তবয়বচয ক্তবষয় ভিভদণষ্ট যিাবিা িবডল যিিার ভেষবে ভস্থর ভসদ্ধান্ত যিওোর আবে আপভি ভিম্নভলভখত 
ভেষেগুবলা ভেবেচিা িরুি : 

অক্তিও উপকের্ সয়কট : স্বীিৃত সীিােদ্ধতা সবত্ত¡ও ইন্টারিাল িাবইবরাবোিগুবলার অভডও 
উপিরর্ সবিট খুে গুরুত্বপরূ্ণ। এবক্ষ্বে অভডওর িাি োড়াবিার জিয আপিাবি এক্সটারিাল 
িাইবরাবোি েযেোর িরবত েবে।  
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সম্প্রসোের্য়যোগয মময়মোক্তে : যেভশরিাে পবিট িযািবিাডণ াবরর ইন্টারিাল যিবিাভরর সাোবযয 
িাে দইু ঘণ্টা শুটিং িরা যাে। এি শবট যেভশ সিে ধবর শুটিং িরার জিয োড়ভত 
যিবিাভর স্লটযুক্ত িবডলগুবলা েযেোর িরার যক্ষ্বে আপিাবি অভতভরক্ত SD যিবিাভর েযেোর 
িরবত েবে। 

বযোটোক্তেে ধেন : যেভশরিাে িবডবল ভলভথোি আেি েযাটাভর েযেোর িরা েে, যভদও 
যিাবিা যিাবিা িবডল এএ েযাটাভরবতও চবল। যা যোি, এটা ভিভিত েি যয, েযাটাভরগুবলা 
ভডিাইস যথবি আলাদা িরা যাে এেিং যসগুবলা পৃথি অেস্থাে চাজণ  িরা যাে। সরাসভর 
েযাটাভর চাজণ  িরবত যেবল িযািবিাডণ াবরর ক্ষ্ভতর ঝুুঁ ভি থাবি, ভেবশষত ভেদযুৎ চবল যাোর 
পর যখি পুিারাে ভেবর আবস।  যেভশরিাে পবিট িযািবিাডণ াবরর েযাটাভরর যিোদ েবড় 
৯০ ভিভিট। তাই গুরুত্বপূর্ণ ভিভডও যরিভডিংবের সিে অন্তত দটু ভরিবুিেল েযাটাভর সাবথ 
রাখুি, যার এিট, যযট েযেহৃত েবে িা, যসট যযি চাজণ  যদওো থাবি যস েযেস্থা রাখুি। 

প্রোপযতো : খুে জিভপ্রে দটু ব্র্যান্ড [ভিপ ও যিাডাি] সম্প্রভত যঘাষর্া িবরবে যয, তারা 
পবিট  িযািবিাডণ াবরর উৎপাদি িভিবে আিবে। তাবদর এ ভসদ্ধাবন্তর েবল, িবডলগুবলার 
জিয যয যটিভিিযাল সেবযাভেতা ভেল তা িবি যাবে। এই ব্র্যাবন্ডর িবডল যতা েবটই এিিভি 
অিয ব্র্যান্ড যিিার সিেও িথাট িবি রাখুি। এই ভেষেটও ভেবেচিাে রাখা উভচত যয, 
আপভি যয িবডল ভিিবেি যসগুবলা স্থািীেিাবে সেজলিয িে, যিাবিা প্রযুভক্তেত েæটর 
িারবর্ আপিাবি উৎপাদিিারী যদবশ ো িলূ জােোে যসগুবলা যেরত ভদবত েবত পাবর।  

 

 

আনুমোক্তনক  যেভশরিাে িািসম্পন্ন িবডবলর িলূয $১০০ যথবি $১৫০ এর িবধয। েুলার ভেচাডণ   
মূযযসীমো  িযািবিাডণ াবরর িলূয প্রাে $২০০। সভি, ভরবেটি, আরভসএ, সাভিও এেিং জিু অভত 

পভরভচত পবিট িযািবিাডণ ার িবডল
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স্ট্যান্ডাসড েযামকোিড ার 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

একনজয়ে 

 

স্ট্যন্ডাসণ িযািবিাডণ ারগুবলা সাধারর্ত পবিট িযািবিাডণ াবরর যচবে দইু যথবি ভতি গুর্ 
েবড়া। এগুবলা পবিট িযািবিাডণ াবরর যচবে যেভশ শভক্তশাভল ভেচার-সিদৃ্ধ ; এগুবলার 
ভিভডও ও অভডও যরিভডণ িং উচ্চিাবির, অপটিযাল জবুির িাি িাবলা, ভিি েবড়া 
এেিং অি-যোডণ  ভেচারও শভক্তশালী। 

  

সাধারর্িাবে েলা যাে, স্ট্যান্ডাডণ  িযািবিাডণ ার েযেোর িবর আপভি পবিট 
িযািিডণ াবরর যচবে যটািভিিযাভল উচ্চিাবির ভিভডও ভিিণাবর্ িরবত পারবেি।  

   

 সবয ক্তিক 

 

সাধারর্িাবে েলা যাে, স্ট্যান্ডাডণ  িযািবিাডণ ার েযেোর িবর আপভি পবিট 
িযািিডণ াবরর যচবে যটািভিিযাভল উচ্চিাবির ভিভডও ভিিণাবর্ িরবত পারবেি।  

 

 

িবুণয ক্তিক 

 

যভদও দাবি তারতিয আবে, তেওু স্ট্যান্ডাডণ  িযািবিাডণ াবরর িবডলগুবলা পবিট 
িযািবিাডণ াবরর যচবে যেভশ িবূলযর। সে িবডবলর অভডও উপিরর্ ‘জযািস’ পাওো 
যাে িা। এগুবলার সাবথ সিংযুক্ত অভতভরক্ত ভেচারগুবলা িতুি েযেোরিারীবদর জিয 
অসুভেধাজিি েবত পাবর এেিং যথাযথিাবে েযেোর িা িরার দরুি ভিম্নিাবির 
ভিভডও ততভর েবত পাবর।  

   

 

সবয়চয়য়  
উপযিু 
সময় কখন 

ভিভডও ততভরর যক্ষ্বে িিপবক্ষ্ এিট িাঝাভর স্তবরর অভিজ্ঞতার েযভক্তবদর দ্বারা 
েযেোবরর জিয স্ট্যান্ডাডণ  িযািিডণ ার সম্ভেত প্রবযাজয। সঠিি প্রভশক্ষ্র্র োড়া এগুভল 
সরাসভর িৃষি ো িাঠ িিণিতণ াবদর  েযেোবরর জিয উপযুক্ত িে। 

 

 

  

 

ক্তবয়বচয  
ক্তবষয়গুয়যো 

স্ট্যান্ডাডণ  িযািবিাডণ াবরর িািারিি ধরর্ এেিং ভেচাবরর দরুি এগুবলা েযেেহুল। এর 
যিাি িবডলট আপিার সুভিভদণষ্ট প্রবোজি যিটাবে তা েবেষর্া িবর যের িরুি।   

  

অক্তিও উপকের্ [মোইয়রোয়ফোন] সয়কট :: অিযন্তরীর্ িাইবরাবোবির স্বীিৃত সীিাব্ধতা 
সবত্তও এগুবলার অভডও উপিরর্ সবিট খুে গুরুত্বপূর্ণ। এগুবলা েযেোর িরবল 
আপিাবি অভডওর িাি োড়াবিার জিয এক্সটারিাল িাইবরাবোি েযেোর িরবত 
েবে। সে িযািবিাডণ াবরর পৃথি অভডও সবিট থাবি িা।  

  

যযোঙ্ক সয়কট : ভিেু িযািবিাডণ াবরর লযাঙ্ক সবিট িাবি আবরিট সবিট থাবি। এট 
ভরবিাট জিু িবরালারস সিংযকু্ত িবর েযেোর িরা যাে, িযাবিরাট সেবজ েযেোর 
িরার জিয এট আপিাবি অপটিযাল জিু সুভেধা যপবত সক্ষ্ি িরবে।  

   

 

আনুমোক্তনক 
মূযযসীমো 

স্ট্যান্ডাডণ  িযািবিাডণ ারবসর দাি সাধারর্ত $২০০- $১০০০ এর িবধয। তবে, এর 
িলূয ভিিণ র িবর িী ধরবির ভেচার আবে এেিং যসগুবলার িাবির ওপর। 
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মপ্রো-সোমোে কযোময়কোেিোেস 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  একনজয়ে ওোইড-অযাবেল যলে, সম্পরূ্ণ এইচভড সক্ষ্িতা এেিং অি-যোডণ  ভেচার-সে এিজি 
ভিভডওগ্রাোবরর জিয সম্ভােয যতগুবলা ভেচার প্রবোজি, তার প্রাে সেগুবলাই যপ্রা-
সািার িযািবিাডণ াবর থাবি। 

 
 

সবয ক্তিক ভিভডও এেিং অভডও গুর্িাবির ভদি যথবি এই িযািবিাডণ ারগুবলা যসরা, এর 
যিতর যথবি আপভি পভরপূর্ণ যপশাদার িযাবিরা খুুঁবজ ভিবত পারবেি। 

 
 

িবুণয ক্তিক এই িযািবিাডণ ারগুবলার প্রাথভিি দেুণলতা েবলা যেভশরিাে িৃভষ-প্রিবল্পর জিয 
এগুবলা উচ্চিবূলযর এেিং এগুবলা চালাবিার িবতা দক্ষ্ যলাি খুুঁবজ পাওো।  

 

 

সবয়চয়য়  যপ্রা-সািার িযািবিাডণ ারগুবলার জিয সেবচবে উপযুক্ত ভেবেচয ভেষে  
উপযিু  েবলা, েে এগুবলা প্রভশভক্ষ্ত যিাবিা ভিভডওগ্রাোর চালাবেি অথো তার  

সময় কখন  তত্ত্বােধাবি অিয যিউ চালাবেি।  
 

 

ক্তবয়বচয 
ক্তবষয়গুয়যো 

 
যপ্রা-সািার িযািবিাডণ ারগুবলা যথবি সবেণাচ্চ িাি পবত েবল এটা ভিভিত েি যয, 
আপিার িিীবদর িবধয এিজি দক্ষ্ ভিভডওগ্রাোর আবেি অথো তাবদর িবধয 
এিজিবি প্রভশভক্ষ্ত িবর যিওো যাবে। আপিার প্রবোজি অিযুােী যসরা 
িবডলট োোই িরার িবতা উপবদশ যদওোর যযােযতাও ওই েযভক্তর থািবত 
েবে।    

অক্তিও উপকের্ [মোইয়রোয়ফোন] সয়কট : যভদও এই িযাবিরাগুবলাবত ইন্টারিাল 
িাইবরাবোিগুবলা িাবলা িাবির থাবি, তে ুএিট অভডও উপিরর্ সবিট খুে 
গুরুত্বপূর্ণ। উন্নতিাবির অভডও যপবত এগুবলার সাোবযয আপভি এক্সটারিাল িাইবরাবোি 
েযেোবর িরবত পারবেি, ভেবশষত সাক্ষ্াৎিার গ্রেবর্র সিে।  

যযোঙ্ক সয়কট: এই িযািবিাডণ ারগুবলাবত লযাঙ্ক সবিট িাবি অিয এিট সবিট থাবি। 
এট জিু িবরালার সিংযুক্ত িবর েযেোর িরা যাে, এগুবলার সােবযয আপভি সেবজ 
িযাবিরাবত জিু সুভেধা েযেোর িরবত পারবেি।   

 
 

আনুমোক্তনক  এই িযাবিরাগুবলার দাি সাধারর্ত $১০০০ যথবি $৬০০০ এর িবধয।  
মূযযসীমো   তবে, এগুবলার দাি ভিিণ র িবর ভেচাবরর িাবির ওপর।   
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মোক্তিফোংশোনোয ক্তিিোইস 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 একনজয়ে 

 
িলূ িাবজর পাশাপাভশ, যিাোইল যোি ও ভডভজটাল িযাবিরা এ দটু ভডিাইস ভদবেও 
আজিাল ভিভডও যরিভডণ িং িরা যাে।  

   

   

 সবয ক্তিক 

ভডিাইসগুবলার শভক্তশালী ভদি েবলা এগুবলা প্রভতভিেত সেজলিয েবে উঠবে। 
স্থািীেিাবে সুভেধাবিােী ো িিীের্ যভদ ইবতািবধযই এ ভডিাইসগুবলার েযেোর যজবি 
থাবিি, তবে তারা প্রবজবের খরচ িভিবে ভদবত পাবর।  

   

িবুণয ক্তিক আিরা যযসে িযািবিাডণ ার ভিবে আবলাচিা িবরভে, যসগুবলার তুলিাে এই 
ভডিাইসগুবলা ভদবে ততভর ভিভডও ও অভডও-র িাি খারাপ েে। এিিাে েযভতরি 
েবলা ভডভজটাল এসএলআর িযাবিরা, যা ভদবে িাবলা-িাবির ভিভডও যরিডণ  িরা 
যাে। তবে এসে িযাবিরার দাি যেভশ েওো ও িযাবিরা চালাবিার জটলতার িারবর্ 
উপযুক্ত প্রভশক্ষ্র্ োড়া এগুবলা যথবি িাবলা েলােল পাওো যাে িা। এ ভডিাইসগুবলা 
ভস্থর রাখা সেজ িে েবল শুটিংবের সিে িযাবিরা ভস্থর রাখবত োড়ভত ভডিাইবসর 
সোেতা প্রবোজি েে।   

   

 

সবয়চয়য় 

উপযিু 

সময় কখন 

 

যখি যদখা যাবে যয, প্রিবল্পর পাটণ িার ো সুভেধাবিােীের্ ভিবজরা তাবদর ভিবজবদর 
িাবজই ভডিাইসগুবলা েযেোর িরবে। যিাোইল যোবি যতালা  
ভিভডওগুবলা এবিোবর খারাপ েে িা, েবল যসগুবলা ভেতরর্ িরা যাে। িাবলা িাবির 
ভিভডও িরা যাে এিি যিাোইল যোবির চাভেদা ভিভিতিাবে োড়বে। 

   

 

ক্তবয়বচয 
ক্তবষয়গুয়যো 

যডভডবিবটড িযািবিাডণ ারগুবলা এখবিা পযণন্ত সািভগ্রি িাবির ভদি যথবি িাবলা। যস 
যাই যোি, আপভি যভদ িবিাভস্থর িবরি যয, আপভি আপিার ভিভডও িিণিাবণ্ডর 
জিয এিট যিাোইল যোি ো ভডভজটাল ভস্ট্ল িযাবিরা েযেোর িরবেি তা েবল 
ভিবচর ভেষেগুবলা ভেবেচিাে রাখুি : 
 

  

ক্তিক্তিও মেজয়ুযশন : যরজবুলশি িিপবক্ষ্ ৭২০ভপ, যভদ ১০৮০ভপ িা পাওো যাে। এ 
োড়াও অন্তত ২৪ যেি প্রভতবসবিন্ডও (fps) যদখবত পাবরি।  

 

  

অক্তিও মোন : এই ভডিাইসগুবলাবত ইন্টারিাল িাইবরাবোিগুবলা ভিম্নিাবির েে। পবিট 
িযািবিাডণ ারগুবলার িবতা এগুবলাবতও িাইবরাবোবির সাবথ েযেোবরর জিয অভডও 
উপিরর্ জযাি আবে ভি িা তা ভিভিত েি।  

   

 আনুমোক্তনক আঞ্চভলি প্রাপযতা ও ভডিাইবসর ওপর ভিিণ র িবর। 

 মূযযসীমো  
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ভিভডও িযািবিাডণ ারগুবলার সাবথ সম্পভিণ ত প্রযভুক্তেত তেভশবষ্টযর আবরা তবথযর জিয, পযণাবলাচিা ও তুলিা িরার 
জিয CNET ভিভজট িরুি।  তাবদর িযািবিাডণ ার যিিার োইড েবলা https://www.cnet.com/topics/video-

cameras/products/. 

 

 

2. ক্তিক্তিও প্রচোয়েে জনয ক্তিিোইস 
 

আপভি িািা উপাবে আপিার ভিভডও সম্প্রচার িরবত পাবরি, প্রবতযিটর জিয আলাদা আলাদা োডণ ওেযাবরর 
প্রবোজি েবে। সভুিভদণষ্ট োডণ ওেযার োস্তোেবির জিয এখাবি শুধু চারট পদ্ধভতর ওপর আবলাচিা িরা েবলা। 
আপভি এই পদ্ধভত েযেোর িবর যিাবিা প্রভতভিত িভম্পউটার যসন্টাবরর সাবথ িাজ িরবেি এেিং ভিবজ সরঞ্জাি 
ভিিবেি িা, এিি ধারিা িবর িভম্পউটার যসন্টার ো যটভলবসন্টারগুবলা এখাবি অন্তিুণ ক্ত িরা েেভি। 
যভদ আপভি যিাবিা িভম্পউটার যসন্টাবরর সাবথ িাজ িবরি, তা েবল িভম্পউটার ভসবস্ট্ি সাবস্ট্ইবিভেভলট টুলভিট 
পবড় যদখবত পাবরি, যযট িলূত AED ( েতণ িাবি FHI 360) দ্বারা ততভর িরা েবেবে। এট অিলাইবিও পাওো 
যাে :  

http://www.fhi360.org/resource/computer-system-sustainability-toolkit 

 

 

ক্তিক্তিও প্রয়জক্টে 
 
 

 একনজয়ে 

ভিভডও প্রবজের িভম্পউটার, ভডভিভড যেোর, টযােবলট, এিিভি যিাোইল যোিসে 
িািারিি ভডিাইবস সিংযুক্ত িরা যাে। অবিি প্রবজেবরই  USB যপাটণ  থাবি, েবল 
USB ভস্ট্ি ো যপিড্রাইি সরাসভর প্রবজেবরর সাবথ লাভেবে যদওো যাে। 

  

অভধিসিংখযি দশণিবি ভিভডও যদখাবিার সিে এগুবলা িাযণিরিাবে েযেোর িরা 
যাে। যভদও প্রবজেবরর সাবথ ভিি থািা স্বািাভেি (বরাল িরা এেিং যপাবটণ েল ভিি 
এখি সেজলিয) তেওু সাদা রবের খাভল যদওোল ভিি ভেবসবে েযেোর িরা যাে, 
এিিভি সাদা যিাবিা ভশটও েযেোর িরা যাে।    

 
  

 সবয ক্তিক 

ভিেভিত ভেদযুৎ সরেরাে থািবল যখালা জােোসে যযবিাবিা স্থাবি প্রবজের চালাবিা 
যাে। অবিি দশণিবি যদখাবিার জিয এর েবড়া ভিি খেুই সুভেধাজিি।  

   

 িবুণয ক্তিক 

ভিেভিত ভেদযুৎ সরেরাবের প্রবোজি েে এেিং আিা-যিওোর অসুভেধার দরুি 
ভিভডও প্রবজেবরর েযেোর চযাবলভঞ্জিং এেিং েযেসাবপক্ষ্। ভিভডও প্রজের গ্রািীর্ 
এলািাে সেজলিয িে।   

   

 

সবয়চয়য় 

উপযিু 

সময় কখন 

অভধিসিংখযি দশণিবি যদখাবিার জিয ভিভডও প্রবজেবরর প্রবোজি েে, এট প্রােশই 
যিাোইল ভিভডও িযাবির অিংশ ভেবসবে েযেহৃত েে। 

   
 

ক্তবয়বচয 
ক্তবষয়গুয়যো 
 

িতুি প্রবজেরগুবলা আিার এেিং ওজবি আবের তুলিাে অবিি োলিা ও যোবটা 
েবেবে এেিং এগুবলা আবের যচবে অবিি যেভশ েেিবযােয। যা যোি, এগুবলা 
চালাবিার জিয ভিেভিত ভেদযুৎ সরেরাে অথো যজিাবরটবরর িবতা ভিিণ রবযােয যিািা 
স্থািীে ভেদযুৎেযেস্থা থািবত েবে।  

 
আপিার প্রবজের যথবি যসরা িাি যপবত েবল যযখাবি এট েযেোর িরবেি 
যসখািিার আবলার পভরভস্থভত সম্পবিণ  আপিাবি জািবত েবে। চারপাবশর আবলার 

 

 

 

 

https://www.cnet.com/topics/video-cameras/products/
https://www.cnet.com/topics/video-cameras/products/
http://www.fhi360.org/resource/computer-system-sustainability-toolkit
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ওপর ভিিণ র িরবে ভিবির েভে িতটা দশৃযিাি েবে। যখি আপিার প্রবজেবরর 
উজ্জ্বলতা লবুিবের যিতর ভদবে প্রিাশ পাে সভতযিার অবথণ তখিই েভে যদখা যাে। 
এরিি সিেই আপিার প্রবজেবরর লবুিি িতটা উজ্জ্বল তা গুরুত্বপূর্ণ েবে উবঠ। 

যভদ রুিট যিাটািটু উজ্জ্বল েে তা েবল আপিাবি ২০০০ লবুিি উজ্জ্বলতার এিট 
প্রবজের ভিবত েবে। েভের িাবির পাশাপাভশ প্রবজেবরর শব্দিাি যিিি েবে, যসভদবি 
িজর রাখাও গুরুত্বপূর্ণ। েবল দশণবির পভরিার্ ও চাভেদা িাথাো যরবখ োড়ভত 
ভিিাবরর েযেস্থা রাখা েভুদ্ধিাবির িাজ।  

সেসিে এটা ভিভিত েবেি, যয-উপিরবর্র িাধযবি প্রবজেবর ভিভডও যদখাবেি যস-
উপিরবর্র সাবথ প্রবজেবরর সিংবযাে স্থাপিিারী তারট যথাযথ আবে ভি িা। 

 
    

 

আনুমোক্তনক 

মূযযসীমো 
েেিবযােয ভিভডও প্রবজেবরর িলূয সেসিে িিবত থাবি এেিং $৩০০ এ পাওো 
যাে। 
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পয়কট এবং ক্তপয়কো প্রয়জক্টে 
 
 
 
 

 
   PHOTO CREDIT: AAXA 

     

 একনজয়ে পবিট ও ভপবিা প্রবজেরগুবলা আিাবর যোবটা েে, এগুবলা প্রাে পবিট িযািবিাডণ াবরর 
সিাি ো তার যথবি সািািয েবড়া। সাধারর্ত ভপবিা প্রবজেবর ভলভথোি আেি 
েযাটাভর েযেোর িরা েে. এগুবলা  যিভিবেেল েে, ইন্টারিাল যিবিাভর ভসবস্ট্ি 
থাবি এেিং উপযুক্ত পভরভস্থভতবত ৫০ ইভঞ্চ পযণন্ত িাবপর েভে প্রদশণি িরা যাে। 
পবিট প্রবজেরগুবলা িলূত ভিেভিত ভেদযুৎ সরেরাবের সাোবযয চবল।     

     

 সবয ক্তিক আিাবর যোবটা েওোর দরুি পবিট ও ভপবিা প্রবজেরগুবলা িাঠ-পযণাবে েেি িবর 
ভিবে যাওো খুে সুভেধাজিি। অিয অবিি োডণ ওেযাবরর তুলিাে এগুবলা দাবিও 
সস্তা।    

     

 িবুণয ক্তিক যেভশরিাে িবডবলর এএিএসআই লবুিে যরটিং তুলিািলূি িি থাবি, এর অথণ েবলা 
আপভি যয-ঘবর েভে যদখাবত চাি যসখাবি িাবলা িাবির েভে যদখাবিার জিয চার 
পাবশর আবলা সািািয থািবত পাবর। ভপবিা প্রবজেরগুবলার তুলিাে পবিট 
প্রবজেরগুবলার লবুিি যরটিং যেভশ থাবি। তবে এগুবলা চালাবিার জিয ভিেভিত 
ভেদযুৎ সরেরাবের প্রবোজি েে।    

     

 

সবয়চয়য় 

উপযিু 

সময় কখন 

যযখাবি ভিেভিত ভেদযুৎ সরেরাে, যটভলভিশি এেিং ভডভিভড/ভিভসভড যেোর অথো 
িভম্পউটাবরর ওপর ভিিণ র িরবত েে িা, যসরিি জােোে অল্পসিংখযি দশণিবি 
যদখাবিার জিয ভপবিা প্রবজেরগুবলা উত্তি। পবিট প্রবজেরগুবলা তুলিাে ভিেুটা েবড়া 
দবলর জিয উপযুক্ত।    

     

 ক্তবয়বচয ভপবিা এেিং পবিট প্রবজেরগুবলার উত্তি েযেোবরর জিয আপভি ভিবচর ভেষেগুবলা 
ভেবেচিাে রাখবেি : 

িোটো ইনপটু : িাইবরা-এসভড এেিং িাইবরা-ইউএসভে যপাটণ স পেন্দ িরুি। এর 
সাোবযয আপভি ইন্টারবিট ো ইন্টারিাল যিবিাভর োড়াই প্রবজেবর ভিভডও যলাড িরবত 
পারবেি। ইন্টারিাল যিবিাভরসে ভডিাইসও পেন্দ িরবত পাবরি। যিিিা, এবত আবে 
যথবিই প্রবজেবর ভিভডও যলাড িবর রাখা যাে।  

ক্তবিযুয়তে ধেন : আপভি সম্ভেত যসখাবি এই প্রবজেরগুবলা েযেোর িরবেি যযখাবি 
ভেদযুবতর ওপর ভিিণ রশীল েওোর সুবযাে যিই, আপভি এিি ভডিাইস পেন্দ িরুি 
যযগুবলা েযাটাভরর সাোবযয িিপবক্ষ্ এি যথবি দইু ঘণ্টা চলবত পাবর। প্রবজের যথবি 
পৃথি িবর েযাটাভর চাজণ  িরা যাে এিি েযাটাভর রাখা িাবলা, যয-ভেষবে আিরা 
পবিট িযািবিাডণ ারস ভেিাবে আবে আবলাচিা িবরভে। ভিেু িবডবলর জিয এক্সটারিাল 
েযাটাভরর প্রবোজি েে, অিয িবডলগুবলা ইউএসভে যপাটণ  যথবি ভেদযুৎ সরেরাে যপবত 
পাবর।   

অক্তিও আউট : সাধারর্িাবে পবিট এেিং ভপবিা প্রবজেরগুবলার অিযন্তরীর্ ভসবস্ট্বি 
সবেণাচ্চ িভলউি ভিধণাভরত থাবি েবল যসগুবলা  group যসটিং’-এ িাবজ লাবে িা। এট 
এভড়বে চলার এিিাে উপাে েবলা এক্সটারিাল ভিিার েযেোর িরা। যভদ প্রবজেবরর 
অভডও আউট জযাি িা থাবি তবে যসট এভড়বে চলিু। 

 ক্তবষয়গুয়যো 

  



10 
 

আয়যোক সকু্তবধো : এটা ভিভিত েি যয, প্রবজেরট িিপবক্ষ্ ১০ লবুিে সম্পন্ন। এর 
যথবি িি েবল যেভশরিাে জােোে এট েযেোর িরা যাবে িা। আদশণ প্রবজের 
যপবত েবল ৩০ ো তার যথবি যেভশ লবুিে সম্পন্ন প্রবজের পেন্দ িরুি। তােবল, 
চারপাবশ িদৃ ুআবলা থািবলও প্রবজের যথবি পযণাপ্ত আবলা পাওোর ভিিেতা থািবে। 
পবিট প্রবজেরগুবলা সাধারর্ত উচ্চ লবুিবির আউটপুট সম্পন্ন েবে থাবি।  

ফোইয সম্প্রসোের্ উপযিুতো : সে প্রবজের সে েরিযাবট উপযুক্ত েে িা। এটা ভিবে 
খুে ভচভন্তত েওোর প্রবোজি যিই। যিিিা, আপভি সেসিে আপিার ভিভডও এিট 
সুভেধাজিি েরিযাবট রূপান্তর িরবত পারবেি। (আবরা তবথযর জিয সফ্টওেযার শাখা 
যদখুি) 

ক্তেয়মোট কয়রোয : ভিেু িবডবল ভরবিাট িবরাল থাবি, যযগুবলার সাোবযয আপভি 
ভিভডও যদখাবিার সিে সেবজ যিভিবেটিং িরবত পারবেি এেিং ভেরভত ভদবত পারবেি। 
   

 
   

 

আনুমোক্তনক 

মূযযসীমো 
ভপবিা প্রজেরগুবলার দাি ১৫০ এেিং পবিট প্রবজেরগুবলার দাি ২৫০ ইউএস ডলার 
যথবি শুরু েে। 

ভশক্ষ্িপ্রভত এিট িবর ভিভডো যেোর ভদবে এ ভডিাইসগুবলার সিীক্ষ্া িরা েবেবে। 
অিলাইবি এই ওবেেসাইটট ভিভজট িবর আপভি আবরা তথয যপবত পাবরি : 
www.ompt.org/content/video 

  

  

     

http://www.ompt.org/content/video
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মটক্তযক্তিশন এবং  

ক্তিক্তিও মেয়োে 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 একনজয়ে যটভলভিশি এেিং ভিভডও যেোর (ভডভিভড অথো ভিভসভড] অভত পভরভচত ভিভডও 
সম্প্রচার ভডিাইস। ভিেু িতুি ধরবির যটভলভিশি আবে যযগুবলাবত SD িাডণ  ো 
USB যপাটণ  সিংযুক্ত থাবি, এগুবলার সাোবযয আপভি ভিভডও যেোর োড়াই সরাসভর 
ভিভডও যদখাবত পাবরি।   

   

 সবয ক্তিক ভেশ্বজবুড় প্রবজের ো িভম্পউটাবরর যচবে যটভলভিশি এেিং ভিভডও যেোর যেভশ 
পভরভচত। এই ভডিাইসগুবলার স্থািীে প্রাপতযা এেিং সেজবোিযতার দরুি প্রিবল্পর 
জিয ভিজস্ব সম্প্রচার-সরঞ্জাি যিিার প্রবোজিীেতা িবি যাে।    

   

 িবুণয ক্তিক এগুবলা যখি তখি পাওো যাে িা, পভরেের্ এেিং তেদযুভতি েযেস্থার িারবর্ 
যটভলভিশি এেিং ভিভডও যেোর লভজভস্ট্িযাভল চযাবলভঞ্জিং এেিং েযেসাবপক্ষ্।    

   

 সবয়চয়য় 

Televisions and video players are most appropriate in circumstances 
where they 

 

উপযিু 

সময় কখন 

আপভি যয িভিউভিটবত িাজ িরবেি যসখাবি যভদ যটভলভিশি এেিং ভিভডও যেোর 
থাবি তবে তা আপিার ভিভডও সম্প্রচাবরর জিয সেবচবে উপযুক্ত। 

   

 ক্তবয়বচয আপভি যয এলািাে িাজ িবরি যভদ যসখাবি এই ভডিাইসগুবলা আবে যথবিই যথবি 
থাবি তা েবল আপভি যসগুবলা েযেোর িরার ভসদ্ধান্ত যিওোর আবে যসগুবলা যিাথাে 
আবে তা ভেবেচিা িরুি। এ োড়াও আপভি স্থািীে তেদযুভতি েযেস্থা সম্পবিণ  
জািিু। উদােরর্স্বরূপ েলা যাে, িবেিজি িৃষি েেত যিাবিা ধিী পভরোবর অথো 
ভেরাধী যিাবিা রাজনিভতি যিতার োভড়বত ভিভডও যদখবত ভদ্বধাবোধ িরবত পাবর। 
ভিবরপক্ষ্ জােো এেিং দশণবির শারীভরি সুভেধা আপিার সবেণাচ্চ ভেবেচিাে থািবত 
েবে। আপভি যভদ যদবখি যয, যিাবিা জােো ভিধণারর্ িরার পর িৃষবিরা যসখাবি 
ভিভডও যদখবত আগ্রেী িে, তবে আপিাবি অেশযই জােো েদল িরবত েবে। 

যভদ এই ভডিাইসগুবলা স্থািীেিাবে পাওো িা যাে এেিং আপভি যভদ ভসদ্ধান্ত যিি যয, 
আপভি এগুবলা সিংগ্রে িরবেি তা েবল ভিবচর লভজভস্ট্ি ভেষেগুবলা ভেবেচিা িরুি : 

· আপিার এই সরঞ্জািগুবলা রাখার িবতা ভিরাপদ জােো আবে ভি িা? 

· যভদ আপভি পভরিল্পিা িবরি যয, এগুবলা এিট ভিভদণষ্ট জােোে রাখবেি, তা েবল 
যসই জােোট িৃষিবদর যাওোর জিয সুভেধাজিি ভি িা? 

যভদ তা িা েে তা েবল এগুবলা আিা-যিওো িরার েযাপাবর আপিার পভরিল্পিা  

িী?  

· স্থািীে তেদযুভতি েযেস্থা যবথষ্ট ভিিণ রবযােয ভি িা? 

· যভদ তা িা েে, আপভি ভেদযুবতর উৎস ভেবসবে যজিাবরটর ভিিবেি ভি িা? 

 

 ক্তবষয়গুয়যো 
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 আনুমোক্তনক আপভি ২২০ যথবি ৪০০ ইউএস ডলাবরর িবধয ইউএসভে যপাটণ সে এিট ২৬ ইভঞ্চ 
এলভসভড যটভলভিশি ভিিবত পারবেি। যভদ আপিার েযেোর িরার িবতা এিট 
যটভলভিশি থাবি তবে আপভি ৩০ যথবি ৫০ ইউএস ডলাবরর িবধয এিট ভডভিভড 
যেোর ভিিবত পাবরি।   

যজিাবরটবরর িলূয ভিিণ র িবর স্থািীে প্রাপযতার ওপর, তবে প্রভতট িলূ যজিাবরটবরর 
জিয আপিাবি ২০০ ইউএস ডলার েযে িরবত েবে, এর োইবর এট চালাবিার জিয 
জ¦লাভি খরচ যতা আবেই। 

এর এিট িাযণির ভেিল্প ভেবসবে আপভি যিাটর োভড়র েযাটাভর েযেোর িরবত 
পাবরবি।     

 

 মূযযসীমো 
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বহনয়যোগয ক্তিক্তিও মেয়োে 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

একনজয়ে েেিবযােয ভিভডও যেোরগুবলা (PVPs) েবলা িিপযাে ভডিাইস, যযগুবলার 

সাধারর্ত ভতি যথবি ১০ ইভঞ্চ িাবপর ভিিসে ভেি-ইি ভডভিভড যেোর থাবি। 
ভিেু িবডবল ইউএসভে এেিং এসভড-িাডণ  যিবিাভর উপিরর্ সি থবি। েবড়া দবল 
েযেোর িরার জিয প্রাে প্রভতট িবডবল ভিভডও যথবি প্রবজেবর আউটপুট যদওোর 
সুভেধা থাবি। 

  
সবয ক্তিক ভপভিভপএসগুবলা িিপযাে এেিং অবপক্ষ্ািৃত োলিা েওোে এগুবলা সেবজ েেি িরা 

যাে। ভিভডও প্রচাবরর জিয ভডভিভড োিণ (ো রাইট) িরবত িা চাইবল এসভড 

িাডণ -যুক্ত িবডলগুবলা সাশ্রেী েবত পাবর। 
  

িবুণয ক্তিক    েেিবযােয ভিভডও যেোরগুবলার ভিবির আিার যোবটা। স্মাটণ  যোি এেিং 

টযােবলবটর জিভপ্রেতা োড়ার িারবর্ এিিাে লক্ষ্য এই ভডিাইসগুবলার 

প্রবোজিীেতা িবি আসবে।  
  

সবয়চয়য়  
উপযিু 
সময় কখন 

 
ভিবজর দ্বারা েযেহৃত, এিইসিবে অল্প দশণিবি যদখাবিার জিয ভপভিভপএস সেবচবে 
উপবযােী। 

যা যোি, যখি প্রবজের এেিং অভডও ভিিার েযেোর িরবেি অথো যিাবিা 
যটভলভিশি যসট েযেোর িরবেি, তখি েবড়া যিাবিা দলবি যদখাবিার জিয এগুবলা 
খুেই িাযণির।    

 
  

ক্তবয়বচয  যখি এিট ভপভিভপ ভিিবেি তখি আপিাবি দটু প্রধাি ভেষে ভেবেচিাে রাখবত 
ক্তবষয়গুয়যো েবে- এর ভিবির আিার এেিং ইিপুট আউটপুট  স্লট। আপভি িিপবক্ষ্ সাত ইভঞ্চর 

এিট ভডিাইস েযেোর িরার যচষ্টা িরুি, যভদও ইউএসভে এেিং এসভড যিবিাভর 
ইিপুট স্লটসে িে ইভঞ্চ ভিি যেভশ পেবন্দর। 
 

এিট আউটপুট যদখুি যযট প্রবজের এেিং যটভলভিশি সিংযুক্ত িরবত পাবর। 

সম্ভেত পৃথি ভিভডও এেিং অভডও আউটপুট থাবি, যভদও এখি এিতাবরর 

িবধযই তাবদর সিংযুক্ত িরা যাে। 
 
 

আনুমোক্তনক সাত যথবি িে ইভঞ্চ িাবপর ভিজস্ব ভিিসে যদখবত সুন্দর িািসম্পন্ন প্রভতট 

মূযযসীমো ভপভিভপএস-এর দাি ৮০ ইউএস ডলার যথবি শুরু। 
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টযোবয়যট কক্তিউটোে 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

একনজয়ে টযােবলট িভম্পউটারগুবলা যিাোইল ভডিাইস, যযগুবলার টাচ ভিি যিভিবেশি 

এেিং সাধারর্ত সাত যথবি ১০ ইভঞ্চ িাবপর ভিি থবি।  
 
 

সবয ক্তিক টাচ ভিি যিভিবেশিগুবলার েযেোর পদ্ধভত ভিেু েযেোরিারীর িাবে প্রচভলত 

িভম্পউটাবরর তুলিাে যেভশ জািা থািবত পাবর। টযােবলটগুবলা োলিা এেিং েেি 

িরা সেজ, লযাপটপ িভম্পউটাবরর যচবে এগুবলার েযাটাভর দীঘণস্থােী েবে থাবি। 
 
 

িবুণয ক্তিক টযােবলটগুবলা অতযন্ত জিভপ্রে এেিং েেিবযােয, তাই অিযািয ভডিাইবসর তুলিাে 

এগুবলা চুভর েওোর ঝুুঁ ভি যেভশ। োরোর েযেোবরর েবল িভম্পউটার িভিটর 
ো যটভলভিশবির িবতা প্রদশণি ভডিাইসগুবলার তুলিাে টযােবলটগুবলার ভিি িষ্ট 
েওোর ঝুুঁ ভি যেভশ থাবি।  

 
 

সবয়চয়য়  যোবটা আিাবরর ভিবির জিয টযােবলটগুবলা এিইসিবে দইু যথবি ভতিজি 
উপযিু   েযভক্তর যেভশ যদখবত পাবর িা। এগুবলা যসরিি অেস্থাবতই েযেোর িরা যাে, 
সময় কখন  যযখাবি এিবে অবিি িৃষিবি জবড়া িরার প্রবোজি যিই অথো তা সম্ভে িে।  

 

 

ক্তবয়বচয আপভি যভদ শুধ ুভিভডও সম্প্রচাবরর জিয টযােবলট েযেোর িরবত চাি, তবে 
 

ক্তবষয়গুয়যো তা ভিবির আিার এেিং খরবচর ভেবেচিাে উপযুক্ত িে। আপভি যভদ যোবটা 

যিাবিা দবল ভিভডও যদখাবিার জিয টযােবলট েযেোর িরবত চাি তবে যসটর 

ভিবির আিার েবত েবে িে ইভঞ্চ।  
 
 

আনুমোক্তনক  িে ইভঞ্চ িাবপর ভিিসে যেভশরিাে টযােবলবটর দাি িিপবক্ষ্ ৩০০ যথবি ৬০০  
মূযযসীমো  ইউএস ডলাবরর িবধয।  

িারত যথবি আসা ‘আিাশ’ টযােবলট (Ubislate 7) যযগুবলার িথা প্রােই েলা েে, 
যসগুবলা োভর্ভজযিিাবে ৬০ ইউএস ডলাবর পাওো যাে। যভদও এগুবলা যিেল িারবতই 
সেজলিয। তবে এট িভেষযবত আবরা সাশ্রেী দাবি টযােবলট পাওোর এিট লক্ষ্র্ েবত 
পাবর। 
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 মমোবোইয মফোন 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 একনজয়ে আজিাল ভিভডও সম্প্রচাবরর জিয যিাোইল যোি এিট সুভেধা ভেবসবে ভেবেচয। 
এগুবলাবত সরাসভর ভিভডও চালাবিা যাে অথো আপভি যিাবিা যটভলভিশি ো 
িভম্পউটার িভিটবরর সাবথ যিাোইল যোি সিংযুক্ত িবরও ভিভডও চালাবত পাবরি।  

অভত সম্প্রভত যিাোইল যোিবি প্রবজের ভেবসবে েযেোর িরারও এিট সুবযাে ততভর 
েবেবে। যভদও খেুই িিসিংখযি যোবিই এই সুভেধা রবেবে, তবে সািবির েেরগুবলাবত 
এই সুবযাে আবরা োড়বে।   

   
   

 সবয ক্তিক যিাোইল যোবির েযেোর রসেধণিাি োবর সে জােোে েভড়বে পড়বে, এিিভি 
ভেবশ্বর অবিি দরূেতী গ্রাবিও।    

   

 

 

িবুণয ক্তিক এর ভিবির আিার যোবটা এেিং েতণ িাি অি-যোডণ  প্রবজেবরর সািথণযও সীভিত।   
   

 

 

সবয়চয়য় 

 
আপিার সুভেধাবিােীবদর িবধয যভদ যিাোইল যোবির েযেোর থাবি, োতণ াগুবলা 
যজারদার িরার িাবজ সেবযাভেতা িরার জিয ভিভডওর যিাোইল সিংস্করর্গুবলা িাবজ 
লাোবত পাবরি। যোবটা আিাবরর ভিবির দরুি এগুবলা প্রাথভিি সম্প্রচাবরর জিয 
খুে এিটা েযেোর উপবযােী িে। যযবেতু যিাোইল যোি েযেোরিারীর সিংখযা ভদি 
ভদি োড়বে, যসবেতু ভিভডও যদখাবত সক্ষ্ি এিি যিাোইল যোবির িাধযবি েযভক্ত-
পযণাবে িৃষিবদর িাবে ভিভডও োতণ াগুবলা যজারাবলািাবে যপ ুঁবে যদওোর এি দদুণ ান্ত 
সুবযাে সৃভষ্ট েবেবে। যভদ আপভি আপিার িাঠিিীবদর যিাোইল যোি ভদবে থাবিি, 
তবে যযসে যিাোইবল ভপবিা প্রবজের ইি-ভেি থাবি যসগুবলা তাবদর জিয িাযণির 
েবত পাবর। 

 

উপযিু 

সময় কখন  

  
   

 

 

ক্তবয়বচয 
 

ভিভডও সম্প্রচাবরর জিয যিাোইল যোি েযেোর িরবেি এিি ভসদ্ধান্ত যিওোর আবে 
আপভি ভিবচর ভেষেগুবলা ভেবেচিা িরুি : 
োইল েরিযাট : আপভি যভদ যিাোইল যোবির িাধযবি ভিভডও সম্প্রচার িরার 
পভরিল্পিা িবর থাবিি, তবে আপভি এটা ভিভিত েি যয, আপিার ভিভডওগুবলা 
আপিার সুভেধাবিােীবদর িাবে থািা যিাোইল যোবির সাবথ সািঞ্জসযপূর্ণ েরিযাবট 
আবে ভি িা। যেভশরিাে সাধারর্ েরিযাট েবলা ভিভজভপভপ (*.3gp file 
extension)। আপিার ভিভডওগুবলা এই েরিযাট ো অিয যিাবিা েরিযাবট রূপান্তর 
িরার জিয ভেিািবূলয সফ্টওেযার পাওো যাে। 

ক্তিন মেজয়ুযশন : অিিুাি িরা যাে যয, আপিার সুভেধাবিােীরা যযসে যিাোইল 
যোি েযেোর িবর যসগুবলার ভিি যরজবুলশি েবলা ২৪০ x ৩২০। ভিভডও-গুবলা 
প্রচাবরর িলূ উবেশয ভেবেচিাে রাখবল, ভেবশষ িবর এযাগ্রবিাভিি-চচণ ার ভশখি-
ভিভডওগুবলার যক্ষ্বে, এই যরজবুলশবির ভিভডও প্রচার িরার যিাবিা িাবি েে িা। 

 ক্তবষয়গুয়যো 
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তবে, অিয পদ্ধভত েযেোর িবর েবড়াপদণ াে আপভি যভদ ইবতািবধয আপিার ভিভডও-
গুবলা প্রচার িবর থাবিি, তবে এই যরজবুলশবির যিাোইল-িাসণি ভিভডও-গুবলা 
িৃষিবদর িাবে িাযণির েবত পাবর। এ ভিভডওগুবলা ভদবে িৃষিবদর িবধয তবথযর 
পুিঃপ্রবোে িরা যযবত পাবর অথো িলূ ভেষবের সারািংশ তাবদর িাবে যপ ুঁবে যদওো 
যযবত পাবর। 

প্রয়জক্টে ব্রোইটয়নস :  যেভশরিাে ভেি-ইি প্রবজের েে লবুিবের েবে থাবি। যা 
এিট দলবি ভিভডও যদখাবিার জিয যবথষ্ট িে। প্রযভুক্তর উন্নেি েবল এেিং ভচেবসটস 
যোবটা েবে এবল এবত পভরেতণ ি অসবে। সযািসিং ভেবির িবতা আবরা ভিেু যোি 
পাওো যাে যযগুবলাবত ইবতািবধযই ১০ লবুিবের প্রবজের রবেবে। যিাবিা যিাোইল 
যোি যিিার আবে লবুিবের ভেষেট ভিভিত েি।  

সবণয়মোট খেচ : ভেি-ইি ভপবিা প্রজেরসে যিাোইল যোি যিিার আবে আপভি 
অেশযই যিাট খরচ তুলিা িবর যদখবেি। এিট ভপবিা প্রজের এেিং এিট যিাোইল 
যোি আলাদা যিিার যচবে এর িলূয ভি িি? প্রবজেবরর িাি ভি স্ট্যান্ড-অযাবলাি 
ইউভিবটর িবতা উচ্চতর? েযাটাভর িতভদি চলবে? 

   

 

আনুমোক্তনক 

মূযযসীমো 

 

ভেি-ইি ভপবিা প্রবজেরসে এিট যিাোইল যোবির দাি ১৫০ যথবি ৬০০ ইউএস 
ডলাবরর িবধয। তবে এট ভিিণ র িবর সািভগ্রি িাি এেিং যোবির ভেচারগুবলার 
ওপর।   
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3. আনুষক্তিক যন্ত্রোংশসমূহ 

ভিভডও ও তার সম্পচাবরর িাবজ প্রবোজিীে যন্ত্রািংশসিূে এর পাশাপাভশ আপিার আরও যেশ ভিেু 
োড়ভত যন্ত্রািংবশর প্রবোজি পড়বে, যযগুবলা িািসম্পন্ন ভিভডও ভিিণার্ ও ভেতরবর্ আপভি েযেোর িরবত 
পারবেি। 

 

এক্সটোেনোয মোইয়রোয়ফোন 
 

এক্সটারিাল িাইবরাবোি েযেোর িরবল আপভি িযািিডণ াবরর সাবথ সিংযকু্ত 

িাইবরাবোবির যচবে িাবলা িাবির অভডও যরিডণ  িরবত পারবেি। এক্সটারিাল 
িাইবরাবোি ভেবসবে সাধারর্ত ‘ভডবরিশিাল’ ও ‘ওিভি-ভডবরিশিাল’ িাইবরাবোবির 
েযেোর েবে থাবি। 

 

যখি ভিভডও যরিডণ  িরবেি, তখি ভিভিত িরুি যয, আপিার ভিবজরসে আশপাবশর সিবলর যিাোইল 

যোবির সুইচ অে িরা আবে। যিাোইল যোিগুবলা েন্ধ থািবল যরিভডণ িং-এ ইবলভিিযাল শব্দ যরিডণ  

েবে যাওোর ঝাবিলা যথবি যরোই পাবেি। 

 

ওমক্তন-ক্তিয়েকশনোয মোইয়রোয়ফোন সে ভদবির শব্দ যরিডণ  িবর।  
‘লযািাভলোর’ িাইবরাবোিগুবলা এ ধরবির েে, এগুবলা ‘লযাবপল’ িাইবরাবোি  
িাবিও পভরভচত। যার িথা যরিডণ  িরবেি, তার লযাবপল-এ (বপাশাবির/জািার  
িলাবরর িাবে) িাইবরাবোিগুবলা আটিাবিা েে। এ িাইবরাবোবির সুভেধা েবলা যযবিাবিা  
ভদি যথবি আপভি তার িথা যরিডণ  িরবত পারবেি। যভদও এসে িাইবরাবোি েযািগ্রাউন্ডসে 
আশপাবশর অিযািয শব্দও যরিডণ  িবর যেলবত পাবর। ভিভডও যরিডণ  িরার সিে এসে শব্দ যথবি 
যরোই পাওোর জিয আপভি আপিার শুটিং যলাবিশি যিালােল যথবি ো রাস্তা যথবি দবূর ভিবে যযবত 
পাবরি। 
 
এ িাইবরাবোিগুবলা যযবেতু যপাশাবির সাবথ আটবি থাবি, তাই আপভি যভদ এিসাবথ এিাভধি িািুবষর 
িথা যরিডণ  িরবত চাি তবে যার যার িথা আপভি যরিডণ  িরবত চাি, তার তার িথা েলার সিে 
আলাদা আলাদা শবট িাইবরাবোি সভরবে সভরবে যরিডণ  িরবত েবে। এিি অেস্থাে আপভি যভদ 
তারভেেীি ‘লযাবিভলোর’ িাইবরাবোি েযেোর িবরি, তবে আপিার "েক্তারা" ভিবজবদর িবধয 
িাইবরাবোিট োত েদল িবর েযেোর িরবত পারবেি। আপভি যভদ এিাভধি িাইবরাবোি েযেোর 
িবরি, তবে এিট যোবটা ও েেিবযােয ‘সাউন্ড ভিক্সার’ ভিবি ভিবত পাবরি। সাউন্ড ভিক্সারট প্রভতট 
িাইবরাবোবির শব্দতরেবি অযাডজাস্ট্ ো সিন্বে িরবত পাবর। 
 
যভদও িাবলা িাবির লযাবিভলোর িাইবরাবোবির দাি পড়বে ১০০ ইউএস ডলার, তবে আপভি চাইবল 
৩০ যথবি ৫০ ইউএস ডলাবর িি দাবির লযাবিভলোর ভিিবত পাবরি। যোবটা সাউন্ড ভিক্সার ৮০ 
ইউএস ডলাবর পাওো যাে। 
   

ক্তিয়েকশনোয মোউয়রোয়ফোন যযভদবি তাি িরা েবে, শুধু যসভদবি শব্দ যরিডণ   

িরবত িাজ িবর। ভডবরিশিাল িাইবরাবোি িূলত দইু ধরবির : 
কোক্তিণ ওি : এ িাইবরাবোিট যযভদবি তাি িরা েে যসভদি যথবি এট ‘োটণ ’-এর  

িবতা আিার জবুড় শব্দ যরিডণ  িবর। অথণাৎ শবব্দর উৎবসর যিন্দ্রভেন্দবুি ভঘবর এ  
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োটণ -এর আিারট ততভর েে ; 

শটগোন : এ িাইবরাবোিট যযভদবি তাি িরা েে যসখাবি যথবি যসাজাসভুজ শব্দ যরিডণ  িবর।  

যযবেতু যেভশরিাে ভডবরিশিাল িাইবরাবোি, যার শুটিং িরা েবে তার জািার সাবথ আটিাবিা যাে 
িা, যসবেতু ভিভডওগ্রাোরবি অথো তার সেিারীবি রিােত ভিবজর অেস্থাি পভরেতণ ি িবর যার 
ভিভডও িরা েবে তার ভদবি িাইবরাবোি তাি িরবত েে। শুটিংবের জােোট যিালােলপরূ্ণ েবল এ 
িাইবরাবোিট খুেই িাযণির, িারর্ এট যার ভদবি তাি িরা থাবি তার িথাই যরিডণ  িবর, 

আশপাবশর শব্দ খুে এিটা আবস িা। অিভি-ভডবরিশিাল িাইবরাবোি ভদবে এ-ধরবির যরিডণ  িরা 
যাে িা। প্রচুর োতাস আবে, এিি জােোে শুটিং িরবত েবল ভিভিত িরুি যয, আপিার 
িাইবরাবোবির সাবথ োতাবসর শব্দ িাটাবিার ‘উইন্ডভশল্ড’ যিিা েবেবে। 

উইন্ডভশল্ড-সে িি দাবির ভডবরিশিাল িাইবরাবোি ভিিবত খরচ পড়বে ৫০ যথবি ১০০ ইউএস 
ডলার। যার িথা যরিডণ  িরা েবে তার িাোিাভে অেস্থাি যথবি সেবজ িাইবরাবোি তাি িরবত 
‘েুি যপাল’ ো ‘েুি ভস্ট্ি’ লাবে, যার দাি পবড় ৩০ ইউএস ডলার। 

মহিয়ফোন-সমূহ 
  

আপিার ভিভডওটর জিয শব্দ যরিডণ  িরা জরুভর েবল সাবথ যেডবোি থািা আেশযি। 
 
িাবলা িাবির ও িাবির জিয আরািদােি যেডবোবির জিয প্রবোজিীে খরচ িরা দরিার। এ-ধরবির 
যেডবোবির দাি শুরু েে ২০ ইউএস ডলার যথবি, তবে সািথণয অিুযােী সেবচবে িাবলা িাবির 
যেডবোি েযেোর িরা িাবলা। িাঠ-পযণাবে িাবজর সুভেধা েে। 
 
যরিভডণ িংবের সিে শব্দ যশািার এিিাে উপাে েবলা আপভি িাবলা িাবির শব্দ যরিডণ  িরবেি। 
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ট্রোইপিস 
 
 

ভিভডও ভিিণাবর্ ট্রাইপডস এিট গুরুত্বপূর্ণ অিুষে। ট্রাইপডস োড়াও ভিেু পদ্ধভত 
েযেোর িবর আপভি আপিার িযাবিরাবি ঝাুঁকুভিিুক্ত রাখবত পাবরি, ভিন্তু 
পুবরাপুভর ঝাুঁকুভিিকু্ত রাখবত চাইবল ট্রাইপডস-এর যিাবিা ভেিল্প যিই।  
 
যিাটািুট িাবির ৫০ যথবি ৬০ ইভঞ্চর এিটা ট্রাইপড ভিিবত িি িবর েবলও ২০ 
ইউএস ডলার লাবে। তবে ‘িুইড যেড’-যুক্ত ট্রাইপডস যিিাটাই িাবলা, তাবত 
িযাবিরার ‘যলবিল’ ঠিি রাখা যাে। সে সিবের জিযই ‘োেল’-যুক্ত ট্রাইপড 
েযেোর িরা িাবলা, যাবত আপভি েুঝবত পাবরি িযাবিরার যলবিল ঠিি আবে 
ভি িা। 
 
এিিভি যিাবট ৫ ইউএস ডলার ভদবেও আপভি যোট ট্রাইপডস ভিিবত পাবরি, 
যভদও এসে ট্রাইপডস ইিবডার শুটিংবে েযেোর িরবত েলা েে। িারর্, যসখাবি 
যিাবিা-িা-যিাবিা জােো পাওো যাবে যার উপর ট্রাইপডস-ট রাখা যাে। 

যযোন্স ক্তেয়মোট জমু কয়রোযোে 
 

ভিভডও িযাবিরার সাবথ লযাে সবিট লাোবিা থাবি, যসসে িযাবিরার জিয 
এিট ভরবিাট জিু িবরালার ভিিবল িাবলা েে। প্রাে সিল ভিভডও িযাবিরার 
সাবথই জিু িবরাল থািবলও, তা িাবলািাবে েযেোর িরা প্রােশই ঝাবিলাপূর্ণ 
েে। ভরবিাট জিু িবরালার-গুবলা ট্রাইপডস-এর োতবলর সাবথ আটিাবিা থাবি। 
েবল জিু-এর িাযণিাভরতা িাবলািাবে ও সেজিাবে ভিেন্ত্রর্ িরা যাে। আপভি 
চাইবল ভরবিাট জিু ভদবেই িযাবিরা চালু ো েন্ধ িরবত পারবেি। জিু 
িবরালাবরর দাি ৩০ ইউএস ডলার যথবি শুরু েে। 
 

এসক্তি মময়মোক্তে কোিণ  
 
 

আপভি যভদ এিটা ‘িযািিডণ ার’ ভিবি থাবিি এেিং যসটার যভদ োড়ভত 
[এক্সপযািবডেল] যিবিাভর ¯øট থাবি, তবে আপিার এসভড যিবিাভর িাডণ  
যিিার প্রবোজি পড়বে। পবিবট রাখা যাে এিি প্রাে সিল িযািিডণ াবরই ৩২ 
যথবি ৬৪ ভেোোইট োড়ভত যিবিাভর যুক্ত িরা যাে। েত িবেি েেবরর 
িবধয এসভড যিবিাভর িাবডণ র দাি অবিি িবি যেবে, েবল আপভি ৩২ভজভে 
িাডণ  ৩০ যথবি ৪০ ইউএস ডলার ও ৬৪ভজভে িাডণ  ৮০ ইউএস ডলাবর 
ভিিবত পারবেি। ভিভিতিাবেই েলা যাে যয, আোিী িবেি েেবরর িবধয 
এগুবলার দাি আরও িিবে। 
 
 

বহনয়যোগয অক্তিও ক্তিকোে 
  
ভিভডওগুবলা আপভি যভদ প্রবজের ো টযােবলবটর [বোবটা আিাবরর লযাপটপ] 
িাধযবি প্রচার িরবত চাি, তবে শবব্দর আওতা োড়াবত আপিাবি েেত 
েেিবযােয অভডও ভিিার ভিিবত েবে। িারর্, শুধু যবন্ত্রর সাবথ যুক্ত 
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ভিিার ভদবে সিলবি যশািাবিা সম্ভে েবে িা। এি যসট েেিবযােয 
ভিিাবরর দাি ২০ যথবি ৪০ ইউএস ডলার। ভিিারট যিিার সিে যদবখ 
ভিি যয, যসট ভরচাবজণ েল েযাটাভর ো ভিেভিত েযাটাভরবত চবল ভি িা, 
িারর্, এিি জােোে আপিাবি ভিভডও যদখাবত েবত পাবর যযখাবি ভেদযুৎ 
সিংবযাে অভিেভিত, ভেদযুৎ িা থািবলও যযি ভিিারট চবল। 
 
িতুি ধরবির ভিেু ভিিার আবে যযগুবলা িভম্পউটাবরর ‘ইউএসভে’ যপাটণ  
েযেোর িবর চালাবিা যাে। যযখাবি ভিভডওগুবলা যদখাবিা েবে যসই স্থাবির ও 
দশণিবদর জিয ভিিারট সািঞ্জসযপূর্ণ ভি িা তা সে সিে যচি িবর 
যিবেি। 

 

ববিযুক্ততক ক্তিি-সংয়যোগহীন এযোকোয় বযবহোয়েে চোজণ োে-সমূহ 
 
 

সাধারর্িাবে ভিভডও ভিিণার্ ও প্রচাবরর জিয যয অভেবস ভিিণ রবযােয 
ভেদযুৎ সরেরাে আবে যস অভেসই েযেোর িরা উভচত। এিিভি 
তেদযুভতি ভগ্রবডর সাবথ সিংযুক্ত িা, এিি যিাবিা গ্রাবি আপিার ভিভডও 
ভিিণার্ ো প্রচাবরর িাজ থািবল ভিভিত েবে ভিি যয, োড়ভত 
েযাটাভরগুবলা, যযগুবলা প্রবোজবি আপভি পুিঃস্থাপি িরবেি, পুবরাপুভর 
চাজণ  িরা আবে ভি িা। তেদযুভতি ভগ্রড-সিংবযােেীি এলািাে শুটিং ো 
প্রচার, যযবিাবিা িাবজই আপিার যভদ িবি েে পেূণভিধণাভরত সিবের 
যচবে যেভশ সিে লােবে তখি আপিার ভডিাইসগুবলাবিও োড়ভত 
সিবের জিয চালাবত চাজণ  িরা লােবে।  
 
এ যক্ষ্বে সেবচবে সেজ সিাধাি েবলা যস রভেদযুৎচাভলত চাজণ ার। তবে 
এ-চাজণ ার যথবি সভুেধা ভিবত েবল এিি জােোে আপিাবি থািবত েবে 
যযখাবি অন্তত েে ঘণ্টা সূবযণর আবলা থাবি। যযসে ভডিাইস ভিবে 
আিরা িথা েললাি, যসগুবলা চাজণ  িরবত যস রভেদযুৎচাভলত চাজণ াবরর 
খরচ পড়বে ১০০ যথবি ১৫০ ইউএস ডলার। তেদযুভতি ভগ্রড-সিংবযােেীি 
এলািাে েযেোবরর জিয চাজণ ার যিিার আবে িাবলা িবর যজবিেুবঝ 
ভিি। িারর্ অবিি সিে, এিই দাবি যিিা সবত্ত¡ও সিল চাজণ ার এিই 
িাবির যসো যদে িা। আবরিট ভেিল্প েযেস্থা েবলা, যভদ আপিাবি 
অবিিটা দরূ োভড় চাভলবে যযবে িাজ িরবত েে, তবে োভড়র চাজণ ার 
েযেোর িরা।
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ক্তেচোয়জণ বয বযোটোক্তে 
 

ভেবশষ িবর আপভি যভদ এিি যিাবিা জােোে িাজ িবরি, যযখাবি 
ইবলিট্রভিি ভজভিবসর যদািাি  যিই, তবে অেশযই ভরচাবজণ েল েযাটাভর 
রাখুি। আপিার ভিভডও ভিিণাবর্র জিয যয যন্ত্রই ভিবিি িা যিি, 
যসটর জিয উপবযােী চাজণ ার ও ভরচাবজণ েল েযাটাভর যিিার িথা 
িুলবেি িা। েযাটাভরর ধরি ও প্রস্তুতিারী যিাম্পভিবিবদ দাবির 
যেরবের েে। 
 

ইউএসক্তব এক্সয়টনশন মকবয 
 
 

পবিবট েেিবযােয ভিেু িযািিডণ াবরর সাবথ যোবটা ইউএসভে োে থাবি, 
যা ভদবে িযািিডণ ারট িভম্পউটাবরর ইউএসভে যপাবটণ র সাবথ যকু্ত িরা 
যাে। এক্সবটিশি যিেল-এর যোবটা তদঘণযবর িারবর্ এগুবলা েযেোর 
িরা ঝাবিলাপূর্ণ েে, তাোড়া িযাবিরার উপর চাপও পবড়। িাোিাভে 
৫ ইউএস ডলার ভদবে আপভি এিট ‘যিইল-টু-ভেবিইল’ ইউএসভে 
এক্সবটিশি যিেল ভিিবল আপিার িযািিডণ ারট িভম্পউটাবরর িাবে 
এবি ঝুভলবে রাখার েদবল দরূ যথবিই যসটবি িভম্পউটাবরর সাবথ যুক্ত 
িরবত পারবেি। 
 

 

সুেক্ষো ঢোকনো 
 

ভিেু ভডিাইবস িতুি অেস্থাবতই প্রবটিটি যিইস লাোবিা থাবি, 
আোর অবিিগুবলাবত থাবি িা। এিিভি িাপড় ভদবে েবলও 
ভডিাইসগুবলাবত প্রবটিটি যিইস লাোবিার জিয ভিেু খরচ িরা 
দরিার। ধুলা এেিং েৃভষ্ট যথবি ো পভরেেবির সিবে যিাবিা রিবির 
আঘাত যথবি প্রবটিটি যিইস আপিার ভডিাইসগুবলাবি রক্ষ্া 
িরবে। টযােবলট-িভম্পউটার ো স্মাটণ  যোবির জিয স্বে ভিি 
প্রবটিটর যিিা জরুভর। 
 
 

 

ওয়োইি অযোয়িয মযন্স 

 

এ যলেট থািবতই েবে এিি িা, তবে ভিভডও িরার সিে পুবরা 
জােোটর ভেসৃ্তভত ো েযাভপ্তবি দশণবির িাবে তুবল ধরবত েবল ওোইড 
অযাবেল যলে থািা িাবলা। সে ধরবির ওোইড অযাবেল যলে 
িযািিডণ াবর িাজ িবর িা, তাই যিিার আবে যদবখ ভিি যলেট 
উপযুক্ত ভি ভি। পবিবট েেিবযােয িযািিডণ াবর প্রাথভিিিাবে িাজ 
িরবে এিি যলে-এর দাি পড়বে ২৫ যথবি ৫০ ইউএস ডলার।
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4.  সফটওয়যোে 
 

ভিভডও ভিিণার্ ও ভেতরবর্র জিয ভিভডও এভডটিং অযাভেবিশিস, অভডও এভডটিং, েভে এভডটিং, 

ভিভডও অিুোদ ও ভিভডও োইল িিিাসণি, ইতযাভদ িাজ িরবত আপিার অবিি রিবির সেটওেযার 
যপ্রাগ্রাবির প্রবোজি পড়বে। 

এখাবি যযবেতু িি খরবচ ভিভডও ভিিণাবর্র ওপর গুরুত্ব যদওো েবে, এ অধযাবে আিরা ভে ো 
ভেিািূবলযর সেটওেযারগুবলা ভিবে আবলাচিা িরে। এই যপ্রাগ্রাি ো সেটওেযারগুবলা োভর্ভজযি 
সেটওেযারগুবলার িবতাই সেবজ েযেোরবযােয এেিং িূযিতি িািম্পন্ন ভিভডও ভিিণার্বযােয। 

যিিা এভডটিং সেটওেযারগুবলা প্রােশই ভেিািূবলযর সফ্ট-অেযাগুবলার যচবে অবিি িাবলা অপশিস ভদবে 
থাবি। যভদও যেভশরিাে যক্ষ্বেই অযাডিােড ো অগ্রোিী েযেোরিারীের্ই এই তোৎগুবলা ধরবত পাবর। 
ভেিািূবলয পাওো যাে এিি সফ্ট-অেযারগুবলাে যভদ যয ভেচারট আপভি খুুঁজবেি তা িা পাি, তবে যসই 
ভেচারটর জিয সেটওেযার যিিার ভেষেট ভেবেচিা িরবত পাবরি। যযবেতু িভম্পউটারগুবলা 
সাধারর্িাবে উইবন্ডাজ অপাবরটিং ভসবস্ট্বির িাধযবি চবল, তাই এ অধযাবে যিেল উইবন্ডাজ ভসবস্ট্বির সাবথ 
সািঞ্জসযপূর্ণ যপ্রাগ্রািগুবলা ভিবেই আবলাচিা েবে। 

আপভি যভদ এ ধরবির যপ্রাগ্রাি েযেোবরর যক্ষ্বে িতুি েি, তবে ভিভদণষ্ট ওবেেসাইবট ঢুবি ‘ভিভডও 
টউবটাভরোল’ যদবখ ভিবত পাবরি। যভদ যসখাবি ভিেু িা পাি, তবে ইউটউে ো ভিবিও-যত ‘ইউজার-
ভরবেবটড’ ো েযেোরিারীবদর োিাবিা টউবটাভরোল যদখবত পাবরি। 

‘স্ট্রািচাডণ ’ সেটওেযাবরর প্রভশক্ষ্র্ ভিভডওগুবলা অবিি ওবেেসাইবটই পাবেি। যযিি  

www.creativecow.net  

www.lynda.com  

www.larryjordan.com 

যভদও ভিেু প্রভশক্ষ্র্ ভিভডও ভেিািূবলযই পাওো যাে, তবে সােিাইে-এর ভিভত্তবত এসে প্রভশক্ষ্র্ ভিভডওবত 
যঢািা যাে। ভিভদণষ্ট ধরবির ভিভডও ভিিণাবর্র ভেভিন্ন ভদি, সফ্ট-অেযার এেিং োডণ -অেযার, ইতযাভদ ভেষবে 
‘ভরবেটি িাউ’ িাবির ওবেেসাইবট অবিি তথয পাওো যাে। 

আপভি যয যপ্রাগ্রািট েযেোর িরার িথা িােবেি, তার যটিভিিযাল চাভেদাগুবলা ভি তা যচি িবর 
যিওোর িথাটা িবি রাখবেি, যাবত যসট আপভি আপিার িভম্পউটাবর িাবলািাবে েযেোর িরবত 
পাবরি। এ ধরবির ভিেু ভিেু যপ্রাগ্রাি, ভেবশষ িবর ভিভডও এভডটিং সেটওেযারগুবলা চালাবত িভম্পউটাবরর 
অবিি রিবির চাভেদা পরূর্ িরবত েে। তাই আপিার িভম্পউটারট যসসে চাভেদা পরূবর্র জিয যবথষ্ট 
শভক্তশালী ভি িা তা ভিভিত েবে ভিি। যভদ িা েে, তবে আপিাবি এসে চাভেদা পূরর্ িরবত সক্ষ্ি 
এিি এিট িভম্পউটার ভিিবত েবে

 

http://www.creativecow.net/
http://www.lynda.com/
http://www.larryjordan.com/
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ক্তিক্তিও এক্তিটং 
আপভি যভদ পবিট-িযািিডণ ার েযেোর িবরি, তবে এ িযাবিরার যিতবর আবে যথবিই ভিেু ভিভডও 
এভডটিং সেটওেযার যুক্ত অেস্থাে পাবেি। এগুবলা খুেই প্রাথভিি পযণাবের সেটওেযার, যা ভদবে সীভিত 
পযণাবের সাধারর্ এভডটিং িরা যাে। আবরা উন্নত এভডটিং িরবত চাইবল আপভি ‘উইবন্ডাজ িুভিবিিার’ 
েযেোর িরবত পাবরি। এ সফ্ট-অেযারট যযবিাবিা ‘উইিবডাজ এক্সভপ সাভিণ স পযাি-২’-এ ভেিািূবলযই 
ইেটল িরা থাবি, এটা েযেোর িরাও সেজ। আপভি যভদ উইিবডাজ ভিসতা অথো ৭ েযেোর িবরি 
তবে এটর িতুি িাসণি ‘উইিবডাজ লাইি িুভি যিিার’ অিলাইি যথবি ডাউিবলাড িবর ভিবত পাবরি 
:http://explore.live.com/windows-live-essentials-movie-maker-get-started. 

যভদও িভুি যিিারও সিল সিসযার ঊববণ িে। িাবঝ িাবঝই এট িাজ িবর িা, এোড়াও ভিেু ভিভদণষ্ট 
ভিভডও েরবিবটও সফ্ট-অেযারট িাজ িবর িা। ‘যটল-যটইলস’ সাইিযুক্ত ভিভডও ো ‘যিাবডি ১’ 
েরবিবটর ভিভডও িুভিবিিাবরর সাবথ অসেভতপরূ্ণ, েবল এ ধরবির ভিভডওগুবলা যসইি িরার সিে 
যদখবেি যয, যসইি-এর জিয সিে যিেলই োড়বত থাবি। এিট ভিভডও-র এভডটিং যশষ িরার পর 
যখি আপভি যদবখি যয, িভুি যিিার ভিভডওটর িাস্ট্ার-িভপ ততভর িরবত সিথণ েবে িা, তখি যসটা 
আপিার জিয েতাশাজিি েবত পাবর। এসে ঝাবিলা যথবি পভরোর্ পাওোর িাবলা উপাে েবলা, িুভি 
যিিার-এর ‘যসইি িুভি োইল’ যোতাবি চাপ যদওো। যভদ যদবখি যয, ভিভডওট িতুি িুভি ভেবসবে 
যসইি েবেবে, তা েবল েুঝবেি ভিভডওট িুভি যিিাবরর সাবথ সািঞ্জসযপূর্ণ। 

অগ্রোিী েযেোরিারীের্ আবরা যপশাদার যপ্রাগ্রাি ‘যোইটওয়োকণ স’-এর িবতা পরূ্ণ ভেচারযুক্ত 
সেটওেযারেযেোবর আগ্রেী েবত পাবরি। এ সেটওেযারট ভেিািূবলয েযেোর িরা যাে, তবে যপশাদাভর 
ভিভডও এভডটিংবের পভরপরূ্ণ সুভেধা ভিবত েবল েেবর ৬০ ইউএস ডলার ভদবত েে। এ িাবজর জিয 
ভিভদণষ্ট সেটওেযার সাবপাটণ -ও যিিা যযবত পাবর। ‘লাইট ওোিণ স’-ভেষেি আরও তথয জািবত ভিি 
িরুি : http://www.lwks.com 

অযাবডাে-এর ‘ভপ্রভিোরবপ্রা’ সেটওেযারট সেণাভধি েযেহৃত যপশাদার ভিভডও এভডটিং যপ্রাগ্রাি। 
িভম্পউটাবর েযেোবরর জিয এ যপ্রাগ্রািট যেশ িাবলা। তাই আপভি আপিার িভম্পউটারট যচি িবর 
যদখুি যয, যপ্রাগ্রািট যসখাবি চবল ভি িা। যপ্রাগ্রািট সম্পবিণ  োড়ভত তথয যপবত ভিি িরুি : 
www.adobe.com/products/premiere 

এ সেটওেযারট এত জিভপ্রে েওোর িারর্ েবলা এট ‘এডে’ এর অিযািয পর্য যযিি, েবটাশপ-এর 
সাবথ সমৃ্পক্ত। ভপ্রভিোরবপ্রা-এর সাবথ ভডভিভড ততভরর Encore িাবির এিট অগ্রোিী সফ্ট-অেযার যদওো 
থাবি। এ যপ্রাগ্রািট খুেই শভক্তশালী, যা ভদবে েহু ধরবির যপ্রাগ্রাি ও েহু-িাষার ভডভিভড োিাবিা যযবত 
পাবর। সাধারর্ িাবির ভডভিভড ততভরর যপ্রাগ্রািগুবলা প্রােশই িযাবিরার সেটওেযার ও অিযািয ভিভডও 
এভডটিং যপ্রাগ্রাবির সাবথ যকু্ত থাবি। 

যভদ আপিার িভম্পউটার পূর্ণ িাোর ভিভডও এভডটিং সফ্ট-অেযার চালাবিার জিয যবথষ্ট শভক্তশালী িা 
েে, ভিন্তু আপিার ইন্টারবিট িাবিশি যভদ দ্রুত িাোর েে, তবে আপভি অিলাইবির WeVideo ভদবে 
এভডটিং িরবত পাবরি : -www.wevideo.com 

যভদ দ্রুতেভতসম্পন্ন ও ভিরভেভেন্ন ইন্টারবিট িাবিিশি থাবি, তবে ‘উইভিভডও’ েযেোর িবর ‘িাউড’ ো 
ইন্টারবিবটই আপভি আপিার ভিভডও আপবলাড িবর এভডটিংবের িাজ িরবত পারবেি। ইন্টারবিবট এভডটিং 
িরবল অিযািয যলাবিশবি থািা সেিিীবদর সাবথও আপভি সিন্বে িরবত পারবেি। িাভসি ো োৎসভরি 
ভিভত্তবত ভিেভিত উইভিভডও সােসরাইে িরার ভসদ্ধান্ত যিওোর আবে ভেিািূবলযর প্রাথভিি ো যেভসি 
ইউজার পযাবিজট েযেোর িবর যদখুি। 

http://explore.live.com/windows-live-essentials-movie-maker-get-started.
http://www.lwks.com/
http://www.adobe.com/products/premiere
http://www.wevideo.com/
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ভিভডও এভডটিং সেটওেযাবরর সম্ভােয অিযািয ভেিল্পগুবলার তুলিািূলি িাযণােভল সম্পবিণ  জািবত 
FindTheBest এই ওবেেসাইটট ভিভজট িরুি :  

http://video-editing.findthebest.com 

েতণ িাবি এখাবি প্রাে ৬৫ রিবির ভিভডও এভডটিং যপ্রাগ্রাবির তথয রবেবে। 

 
 

 

1 ভডভজটাল ভিভডও এিবিাড/ভডবিাড িরার জিয ‘এ যিাবডি’ এিট সেটওেযার। 

 

 

অক্তিও এক্তিটং 

আপভি যভদ ভিভডও এভডটিংবের জিয উইবন্ডাজ িভুি যিিার ো প্রাথভিি পযণাবের যিাবিা ভিভডও 
সেটওেযার ভিেণাচি িবর থাবিি, তবে অভডও এভডটিংবের ভেিল্পগুবলা এখাবি সীভিত আিাবর পাবেি। 
আপভি যভদ আপিার ভিভডওবত যিাবিা গুরুত্বপূর্ণ অভডও এভডটিং চাি ো অিয যরিভডণ িং যুক্ত িরবত চাি 
অথো িবেস ওিার ো ডাভেিং যুক্ত িরবত চাি, আপিাবি এিট অভডও এভডটিং যপ্রাগ্রাি েযেোর িরবত 
েবে। ভেিািূবলযও, েযেোরিারী-োন্ধে ও শভক্তশালী অভডও এভডটিং সেটওেযারগুবলার িবধয ‘অডাভসট’ 
িাবির সেটওেযারট েতণ িাবি সেজলিয। সেটওেযারট ডাউিবলাড িরবত ভিি িরুি : 
www.audacity.sourceforge.net 

স্থািীে যরভডও যস্ট্শি অথো িভিউভিট যিন্দ্রগুবলাবত ভেতরবর্র জিয ‘অডাভসট’ িাবির সেটওেযার 
েযেোর িবরও আপভি আপিার অভডও-পর্য ততভর িরবত পাবরি। ভিভডও-র িাধযবি আপভি যয-সে 
তথয প্রচার িরবেি, অভডও-পর্যগুবলা যস-সে তথয আরও শভক্তশালী ও িাযণির িরবে। চাইবল আপভি 
আপিার ভিভডও িিবটবন্টর সাবথ সািঞ্জসয যরবখ অভডও িিবটন্ট ততভর িরবত পাবরি, অথো িতুি 
অভডও-পর্য ো িিবটন্ট-ও ততভর িরবত পাবরি। েে WAV ো mp3 যত আপিার অভডও-িিবটন্টগুবলার 
আউটপুট ভিি। 

 

ছক্তব এক্তিটং 
ভিভডও ভিিণার্ প্রভরোে ইবিজ ো েভে এভডটিং িরা গুরুত্বপূর্ণ িে। আপভি যভদ আপিার ভিভডও-এ 
গ্রাভেক্স েযেোর িরবত চাি ো েভেবত ভিন্নিাো যযাে িরবত চাি, তবেই ইবিজ-এভডটিং সফ্ট-অেযার 
প্রবোজি েবে। অভধিািংশ ভপভস িভম্পউটাবরর সাবথ ভেিা িূবলয ‘যপইন্ট’ িাবি এিট সফ্ট-অেযার যুক্ত 
থাবি, এট খুে সাধারর্ অথচ িাযণির এিট টুল যা ভদবে আপভি আপিার ভিভডওর েভেবত ভিন্নিাো 
আিবত পাবরি। আবরিট খুে শভক্তশালী এেিং ভেিািূবলযর সফ্ট-অেযাবরর িাি GIMP (the GNU Image 

Manipulation Program)। এট ডাউিবলাড িরবত ভিি িরুি : www.gimp.org 

েভে এভডটিংবের জিয অবিি রিবির সফ্ট-অেযার আবে। তবে সাধারর্িাবে েহুল েযেহৃতট েবে 
অযাডে’স েবটাশপ। 

 

কণ্ঠ-অনুবোি এবং সোবটোইয়টক্তযং 
সােটাইবটভলিংবের িাধযবি আপিার ভিভডওবত েভর্ণত িথাগুবলা অিুোদ িবর পদণ াে যদখাবিা েে, যা 
দশণিবদর পবড় েুঝবত েে, এট ভেরভক্তির েবলই ধবর যিওো েে। যস িারবর্ এভগ্রিালচারাল যপ্রাগ্রাবির 
অভধিািংশ ভিভডওবত িণ্ঠ অিুোদ ো ডাভেিং িরা েে। অথণাৎ ভিভডওর ের্ণিাসে সিল ইন্টারভিউ 
দশণবির িাষার চাভেদা অিুযােী িাষাে ভিভিণত েে। এ িাজট ভিভডও এভডটিং সফ্ট-অেযার ভদবে খুে 

http://video-editing.findthebest.com/
http://www.audacity.sourceforge.net/
http://www.audacity.sourceforge.net/
http://www.gimp.org/
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সেবজ সম্পন্ন িরা যাে। এ িাবজ ভিিুণ ল অিুোদ এেিং িতুি িবণ্ঠর (dubbing) টাইভিিং ো সিে-
সািঞ্জসয খুেই গুরুত্বপূর্ণ। 

যযবেতু িাউবি িা িাউবি ডােলেগুবলা (অথো ডােলবের অিুোদগুবলা) ভিজ উবদযাবে িাবলািাবে 
অিুধােি িরবত েে, েবল ভিভডও সােটাইবটভলিংবের িাবজ অবিি সিে েযে েে। ভিেু যপ্রাগ্রাি এ-
প্রভরোবি সেজ িবরবে। ‘এভেসাে’ যতিিই এিট ভেিািূবলযর সােটাইবটভলিং সফ্ট-অেযার-এর উদােরর্। এ 
সফ্ট-অেযারট ডাউিবলাবডর জিয www.aegisub.org এখাবি ভিি িরবত পাবরি। যযবেতু এ সফ্ট-অেযারট 
িূল ভিভডও-র যথবি আলাদা থাবি, তাই এবি softsubbing েলা েে। এ সফ্ট-অেযাবরর অসভুেধার ভদিট 
েবলা সােটাইবটল যদখাবত েবল যেেযাি ভডিাইবসর প্রবোজি েে। ‘এভেসাে’-এর ভিভডওগুবলা ইউটউবের 
সাবথ িিপযাটেল ো সািঞ্জসযপূর্ণ। িারর্, যখি আপভি ভিভডওট ইউটউবে আপবলাড িবরি, 

অিুোদগুবলাও ‘িযাপশি’ যসিশবির অধীবি আপবলাড েবে যাে। ‘োডণ সাভেিং’ প্রভরো ো ভিভডওবত 
সরাসভর এিবিাড িরা সােটাইবটল সেবচবে যেভশ সািঞ্জসযপরূ্ণ। অিলাইবি ‘োডণ সাভেিং’ িরার উপিরর্সিূে 
পাওো যাে। 

 

ফোইয পক্তেবতণ ন কেো 
 

যযবেতু দিুণ ােযজিিিাবে ভিভডও োইবলর যিাবিা ইউভিেরি ো অভিন্ন েরবিট যিই, আপভি েেত 
যদখবলি যয, আপিার িযািিডণ াবর ধারর্ িরা ভিভডও েুবটজসিূে এিি এি ধরবির োইল যয, যসগুবলা 
আপভি আপিার এভডটিং সেট-অেযার ভদবে এভডট িরবত পারবেি িা। অথো যদখা যেল আপিার এভডট 
িরা োইলট প্রবজেবর চলবে িা। ভিভডও োইলসিূে এি েরবিট যথবি আবরি েরবিট-এ িিিাসণি ো 
পভরেতণ ি িরার জিয অবিি ধরবির যপ্রাগ্রাি রবেবে। ‘েরিযাট েযােভর’ যতিিই যপ্রাগ্রাি, যা খুে িাবলা 
িাবজ যদে। এ যপ্রাগ্রািট ডাউিবলাড িরবত ভিি িরুি :  www.formatoz.com 
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