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সতেত  উিদত  েহাৱা  ��  সমূহ সতেত  উিদত  েহাৱা  ��  সমূহ সতেত  উিদত  েহাৱা  ��  সমূহ সতেত  উিদত  েহাৱা  ��  সমূহ (FAQ)

১ ১ ১ ১ িৱিকিপিডয়া    িকিৱিকিপিডয়া    িকিৱিকিপিডয়া    িকিৱিকিপিডয়া    িক????

িৱিকিপিডয়া এখন ই"াৰেনট িব%েকাষ। পৃিথৱীৰ িবিভ+ ে,-ােসৱক িলখেক
পাৰ.িৰক সহেযািগতাৰ জিৰয়েত ইয়াক সংকিলত কিৰ উিলয়াইেছ। �ায় ৩৭
ল67ািধক �ব9েৰ ইংৰাজী িৱিকিপিডয়াখেনই িবিভ+ ভাষাৰ িভতৰত সব:বৃহৎ
িৱিকিপিডয়া। ২০  টা ভাৰতীয় ভাষােক ধিৰ এিতয়াৈলেক পৃিথৱীৰ ২৮৫  টা
ভাষাত (এি�ল,  ২০১২ৰ তথ7 অনুসিৰ)  িৱিকিপিডয়া �কািশত ৈহেছ।
িৱিকিপিডয়াৰ �ায় �েত7ক �ব9ই একািধক েলখকৰ ""সহেযািগতামূলক
সংকলন

িৱিকিপিডয়াৰ সহ-�িতIাপক িজমী েৱলচৰ মেত িৱিকিপিডয়া ৈহেছ "পৃিথৱীৰ
�েত7ক ব7িKৰ মাতৃভাষােত এখন উৎকৃL মানৰ বMভাষীক মুK িব%েকাষ ৰচনাৰ
�য়াস।"  িৱিকিপিডয়াৰ ল67 ৈহেছ সকেলােৱ িবনামূলীয়াৈক পাবপৰাৈক Nানৰ
িবতৰণ।

২২২২    িৱিক  মােন   িকিৱিক  মােন   িকিৱিক  মােন   িকিৱিক  মােন   িক????

সাধাৰণেত িযেকােনা েৱবচাইটত িলিখবৈল আমাক কািৰকৰী Nান আ� ইয়াৰ
মািলকৰ অনুমিতৰ �েয়াজন হয়। িৱিক চO টেৱৰৰ সহায়ত আিম এেন
বাধ7বাধকতা আ� কািৰকৰী Nান েনােহাৱাৈক মুKভােৱ িলিখব,  সলিন কিৰব
বা মিচব পােৰাঁ। েসেয়,  বMেতা মানুেহ ইজেন িসজনৰ লগত তাল-িমল ৰািখ
সহেজ িৱিকত "সহেযািগতামূলক সQাদনা"  কিৰ েৱবচাইটৰ সমল (content)

িলিখ উিলয়াব পােৰ।

১৯৯৪  চনত ৱাড:  কািনংহােম �থম িৱিক চO টেৱৰ েডেভলপ কেৰ।
WikiWikiweb নামৰ এই চO টেৱৰ ১৯৯৫  চনৰ ২৫  মাচ:  তািৰখৰ পৰা
www.c2.com নামৰ এটা েৱবচাইটত �থমেত ব7ৱহাৰ কৰা হয়। িৱিক নামেটাও
েতেখেতই িদয়া। হনুলুলুৰ এক িবমান বUৰত লগেপাৱা এজন কম:চাৰীৰ মুখত
েতেখেত �থম "িৱিক িৱিক" শVেটা Wিনিছল। হাৱাইৰ ভাষাত িৱিক িৱিকিৱিক িৱিকিৱিক িৱিকিৱিক িৱিক  মােন
ৈহেছ খৰৈকখৰৈকখৰৈকখৰৈক   বা েবগেবগেবগেবগ।
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৩ ৩ ৩ ৩ িৱিক  আ� িৱিকিপিডয়া    এেক  েনিকিৱিক  আ� িৱিকিপিডয়া    এেক  েনিকিৱিক  আ� িৱিকিপিডয়া    এেক  েনিকিৱিক  আ� িৱিকিপিডয়া    এেক  েনিক????

নহয়। িৱিক ৈহেছ "সহেযািগতামূলক সQাদনা" কিৰ িলিখব পৰাৰ ব7ৱIা থকা
েৱবচাইট চO টেৱৰ। "িৱিকিপিডয়া"ই িনজৰ েৱবচাইটৰ কাৰেণ "িমিডয়ািৱিক"
নামৰ িৱিক চO টেৱৰ ব7ৱহাৰ কেৰ। এেন িবিভ+ িৱিক চO টেৱৰ ব7ৱহাৰ কৰা
অগণন িৱিক েৱবচাইটৰ িভতৰত িৱিকিপিডয়াই সকেলাতৈক জনি�য় আ�
তথ7সYৃZ েৱবচাইট।

৪ ৪ ৪ ৪ িৱিকিপিডয়াৰ    বুৰ[ীিৱিকিপিডয়াৰ    বুৰ[ীিৱিকিপিডয়াৰ    বুৰ[ীিৱিকিপিডয়াৰ    বুৰ[ী

সকেলােৱ িলিখব পৰা িব%েকাষৰ ধাৰণােটা �থেম আগবঢ়াইিছল িৰক েগ] চ-
এ। িক^ু ই আঁচিন _ৰতৈক েবিছ আগ নাবািঢ়ল। অন7 এটা উদাহৰণ ৈহেছ
নু7িপিডয়া। িজমী েৱ` চ আ� েলৰী েছংগাৰ-এ ইয়াক আৰa কিৰিছল।
�ব9সমূহৰ bণগত মানত অত7^ b�c আেৰাপ কৰা ৈহিছল বােব ইয়াৰ কাম
লােহ-লােহেহ আগবািঢ়িছল। গিতেক কামৰ েবগ বেঢ়াৱাৰ উেdেশ7 িজমী আ�
েচংগােৰ সকেলােৱ িলিখব বা সQাদনা কিৰব পৰাৈক িৱিকিপিডয়া িব%েকাষ
�কe আৰa কিৰেল। অিচেৰই িৱিকিপিডয়াৰ েবেগ তথ7সংfহ আ�
জনি�য়তাত নু7িপিডয়াক েচৰ েপলাই গ'ল। আিজ িৱিকিপিডয়াক আনিক
"িব%েকাষ"  শVৰ সমাথ:ক শV িহছােপ ব7ৱহাৰ কৰা হয়। বত:মান িৱিকিমিডয়ািৱিকিমিডয়ািৱিকিমিডয়ািৱিকিমিডয়া
ফাউেiশ7নফাউেiশ7নফাউেiশ7নফাউেiশ7ন সংIােন িৱিকিপিডয়া পিৰচালনা কেৰ। 

৫ ৫ ৫ ৫ ভাৰত চৰকাৰ  বা  অসম  চৰকােৰ   এই  �কeক  মান7তা   িদেছ  েনিকভাৰত চৰকাৰ  বা  অসম  চৰকােৰ   এই  �কeক  মান7তা   িদেছ  েনিকভাৰত চৰকাৰ  বা  অসম  চৰকােৰ   এই  �কeক  মান7তা   িদেছ  েনিকভাৰত চৰকাৰ  বা  অসম  চৰকােৰ   এই  �কeক  মান7তা   িদেছ  েনিক????

িৱিকিপিডয়া অব7ৱসায়ীক �িতIান িৱিকিমিডয়া ফাউেiশ7নৰ jাৰা
পিৰচািলত। ফাউেiশ7ন েকােনা চৰকাৰ বা চৰকাৰী পৃkেপাষকতা�াl নহয়।
ইয়াক চলাবৈল �েয়াজনীয় অথ: দান-বৰঙিণৰ পৰা েপাৱা যায়। অৱেশ7
িৱিকিপিডয়াৰ উপেযািগতাৈল ল67 ৰািখ িকচুমান চৰকাৰী আ� ৰাজMৱাখiৰ
�িতIােন ইয়াৈল দান-বৰঙিণ আগবঢ়াইেছ।

৬ ৬ ৬ ৬ মই  িলিখব  েখাজা   িবষয়  েটাৰ  ওপৰত   েমাৰ   সিবেশষ   Nান  থকােটামই  িলিখব  েখাজা   িবষয়  েটাৰ  ওপৰত   েমাৰ   সিবেশষ   Nান  থকােটামই  িলিখব  েখাজা   িবষয়  েটাৰ  ওপৰত   েমাৰ   সিবেশষ   Nান  থকােটামই  িলিখব  েখাজা   িবষয়  েটাৰ  ওপৰত   েমাৰ   সিবেশষ   Nান  থকােটা

�েয়াজনীয়   েনিক�েয়াজনীয়   েনিক�েয়াজনীয়   েনিক�েয়াজনীয়   েনিক????

এইেটা িৱিকিপিডয়া সQেক:  মানুহৰ এটা ভুল ধাৰণা আ� তাৈল অৱদান
আগবেঢ়াৱাৰ বােব িjধােবাধ কৰাৰ এক �ধান কাৰণ। িৱিকিপিডয়াত িলিখবৈল
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আপুিন েকােনা িবষেয়েৰ িবেশষN েহাৱাৰ �েয়াজন নাই। �কৃতেত েকােনা
িৱিকিপিডয়া �ব9ই মাp এজন অৱদানকাৰীৰ ফচল নহয়। �িতেটা �ব9ৰ
আঁৰত িবিভ+ ঠাইৰ িবিভ+ অহ:তা থকা অৱদানকাৰীৰ হাত আেছ।

উদাহৰণ,rেপ ধৰা হওক েয িশৱসাগৰৰ এজন পঢ়াশলীয়া ছাpই কিQউটাৰৰ
ওপৰত িলিখব খুিজেছ। েতওঁৰ সীিমত Nােনেৰ কিQউটাৰ িক ব_ু তাৰ ওপৰত
েকৱল এটা অনুে-দেহ িলিখব পািৰেল। িকছুিদন িপছত bৱাহাটীৰ এজন
কািৰকৰী িবদ7াৰ ছাpই �ব9েটা েদিখ তাত আ� কথা েযাগ িদেল। তাৰ িকছুিদন
িপছত বাংগােলাৰত চাকিৰ কিৰ থকা অসমীয়া তথ7-�যুিKিবদ এজেন
�ব9েটাত কািৰকৰী খুঁিত-নািটৰ লগেত েকইখনমান িচp েযাগ কিৰেল। এেনৈক
িবিভ+জনৰ অৱদােনেৰ লােহ লােহ �ব9েটা িৱিকিপিডয়াৰ এটা উৎকৃL
�ব9ৈল rপা^িৰত হ'ল। িৱিকিপিডয়াৰ �েত7ক �ব9ৰ আঁৰত এেকধৰণৰ
�িsয়া লুকাই আেছ। আপুিনও ইয়াৰ সহেযাগী হ'ব পােৰ। আপুিন নতুন �ব9
েযাগ িদব পােৰ বা আগেত থকা �ব9 উ+ত কিৰব পােৰ।

৭ ৭ ৭ ৭ িৱিকিপিডয়াত    িক  িলিখব   লােগ  বা  নালােগ   তাৰ েকােনা   িনেদ:শনািৱিকিপিডয়াত    িক  িলিখব   লােগ  বা  নালােগ   তাৰ েকােনা   িনেদ:শনািৱিকিপিডয়াত    িক  িলিখব   লােগ  বা  নালােগ   তাৰ েকােনা   িনেদ:শনািৱিকিপিডয়াত    িক  িলিখব   লােগ  বা  নালােগ   তাৰ েকােনা   িনেদ:শনা

আেছ  েনিক আেছ  েনিক আেছ  েনিক আেছ  েনিক ????

আপুিন িৱিকিপিডয়াত িযেকােনা িবষয়ৰ ওপৰত �ব9 িলিখব পােৰ,  মাp ই
িব%েকাষত অ^ভু:K েহাৱাৰ উপযুK হ'ব লািগব। িৱিকিপিডয়াত সি+িবL হ'ব
পৰা িবষয় আ� তাৰ িলখাৰ ধৰণৰ ওপৰত েকতেবাৰ নীিত-িনেদ:শনা আেছ।

৮ ৮ ৮ ৮ িৱিকিপিডয়াত     মই  সৃিL কৰা  �ব9েটা   অেনেক   সQাদনা   কিৰেল।িৱিকিপিডয়াত     মই  সৃিL কৰা  �ব9েটা   অেনেক   সQাদনা   কিৰেল।িৱিকিপিডয়াত     মই  সৃিL কৰা  �ব9েটা   অেনেক   সQাদনা   কিৰেল।িৱিকিপিডয়াত     মই  সৃিL কৰা  �ব9েটা   অেনেক   সQাদনা   কিৰেল।

িকয়  এেন  হিকয়  এেন  হিকয়  এেন  হিকয়  এেন  হ''''লললল????

িৱিকিপিডয়াৰ থকা �ব9ৰ ওপৰত েকােনা এজন মানুহেৰ অিধকািৰতা নাই। ই
এক সহেযািগতামূলক �েচLা আ� েকােনােৱই �ব9ৰ অংশিবেশষ বা
েগােটইেটাৰ ওপৰত হ_ে6প কিৰব নালােগ। �ব9 সংেশাধন, েযাগ বা িবেলাপ
কৰা হ'ব পােৰ। যিদ েকােনা সদস7ই কৰা সালসলিন িৱিকিপিডয়াৰ বােব
fহণেযাগ7 নহয় বা তাৰ উৎস িব%াসেযাগ7 নহয়,  েতে^ েসই ে6pত
িৱিকিপিডয়াৰ িকছু িনজা নীিত আেছ।

৯ ৯ ৯ ৯ িৱিকিপিডয়াৈল     েকােন  বৰঙিণ  আগবঢ়াব   পােৰিৱিকিপিডয়াৈল     েকােন  বৰঙিণ  আগবঢ়াব   পােৰিৱিকিপিডয়াৈল     েকােন  বৰঙিণ  আগবঢ়াব   পােৰিৱিকিপিডয়াৈল     েকােন  বৰঙিণ  আগবঢ়াব   পােৰ????

জািত,  সংtৃিত,  অহ:তা িনিব:েশেষ Nানৰ �িত ধাউিত থকা সকেলা মানুেহই
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িৱিকিপিডয়াৈল বৰঙিণ আগবঢ়াব পােৰ, লািগেল েতওঁ পঢ়াশলীয়া ছাp, পূব:ৰ
ৈসিনক,  িশ6ক,  েখিতয়ক,  গৃিহণী,  ছvেৱৰ িবেশষN,  চৰকাৰী চাকিৰয়ােলই
হওক। Nান িবলাবৈল আfহ কৰা সকেলা মানুেহই িৱিকিপিডয়াত িমিলত ৈহেছ
আ� Nানৰ আদান-�দােনেৰ বত:মান বা ভিৱষ7ত �জwৈল এক সুUৰ উপহাৰ
আগবঢ়াইেছ।

১০ ১০ ১০ ১০ ইংৰাজীৰ   বািহেৰ   আন  ভাষাত   িৱিকিপিডয়া    আেছেন  ইংৰাজীৰ   বািহেৰ   আন  ভাষাত   িৱিকিপিডয়া    আেছেন  ইংৰাজীৰ   বািহেৰ   আন  ভাষাত   িৱিকিপিডয়া    আেছেন  ইংৰাজীৰ   বািহেৰ   আন  ভাষাত   িৱিকিপিডয়া    আেছেন  ? ? ? ? অসমীয়াঅসমীয়াঅসমীয়াঅসমীয়া

বা  আন ভাৰতীয়   ভাষাত  িৱিকিপিডয়া    আেছেনবা  আন ভাৰতীয়   ভাষাত  িৱিকিপিডয়া    আেছেনবা  আন ভাৰতীয়   ভাষাত  িৱিকিপিডয়া    আেছেনবা  আন ভাৰতীয়   ভাষাত  িৱিকিপিডয়া    আেছেন????

বত:মানৈল পৃিথৱীৰ ২৮৫টা ভাষাত িৱিকিপিডয়া �কািশত ৈহেছ। অসমীয়া
ভাষােটা এখন িৱিকিপিডয়া আেছ। �থমখন িৱিকিপিডয়া আিছল ইংৰাজী
ভাষাৰ, ২০০১ চনৰ ১৫ জানুৱাৰীত ইয়াৰ আৰaিণ ৈহিছল। তাৰ দমুাহ িপছত
২০০১ চনৰ মাচ:ত জাম:ান ভাষাত িৱিকিপিডয়া আৰa হ'ল। তাৰ িপছত লােহ
লােহ েxy,  চীনা,  ডা] ছ,  িহz,  ইটািলয়ান,  ৰািছয়ান আিদ ভাষাৰ
িৱিকিপিডয়াৰ িবকাশ হ'ল।

�থম বছৰত েকােনা ভাৰতীয় ভাষােৰ িনজা িৱিকিপিডয়া নািছল। ২০০২ চনৰ
জনু মাহত অসমীয়া,  পা[াবী আ� উিৰয়া িৱিকিপিডয়াৰ Wভাৰa হ'ল। েসই
বছৰেৰ িডেচYৰত মালায়ালম িৱিকিপিডয়া আৰa হ'ল। ২০০৩ চনত ব7_তা
আ� বািঢ়ল। েফzৱাৰীত েভাজপুৰী, েম' মাহত মাৰাঠী, জনুত ক+ড়, জলুাইত
িহUী,  েছেlYৰত তািমল,  েতেলb,  bজৰাটী আ� িপছৰ বছৰৰ জানুৱাৰীত
বাংলা িৱিকিপিডয়াৰ আৰaিণ হ'ল। এিতয়া সংtৃত আ� পািলেক ধিৰ
িবশটােৰা অিধক ভাৰতীয় ভাষাত িৱিকিপিডয়া উপল|। 

২০১২ চনৰ ২০ জানুৱাৰীৈল �ায় ৩.৯ টা �ব9েৰ ইংৰাজী িৱিকিপিডয়াই
বত:মান সব:বৃহৎ িৱিকিপিডয়া। অসমীয়া িৱিকিপিডয়াত এেক তািৰখৈল ১২৪৬ টা
�ব9 আেছ।

১১ ১১ ১১ ১১ মই ইংৰাজীত   পাগ:ত।  অসমীয়া   িৱিকিপিডয়াত    মই  িকয়  িলিখবমই ইংৰাজীত   পাগ:ত।  অসমীয়া   িৱিকিপিডয়াত    মই  িকয়  িলিখবমই ইংৰাজীত   পাগ:ত।  অসমীয়া   িৱিকিপিডয়াত    মই  িকয়  িলিখবমই ইংৰাজীত   পাগ:ত।  অসমীয়া   িৱিকিপিডয়াত    মই  িকয়  িলিখব

লােগলােগলােগলােগ????

আপুিন ইংৰাজী ভালদেৰ জািনব পােৰ,  িক^ু ই িনজৰ মাতৃভাষাক অৱেহলা
কৰাৰ কাৰণ হ'ব নালােগ। আপুিন ইংৰাজী ভাষাত িনজৰ দখেলেৰ তথ7 েগাটাই
িনজৰ মাতৃভাষাত পুনৰ �কাশ কিৰব পােৰ। ইংৰাজী নজনা বা অসমীয়ােত �ব9
পিঢ়বৈল ভাল েপাৱা মানুহৰ বােব ই অিতৈক সহায়ক হ'ব।
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সাংtৃিতক বা ভাষাগত সমস7াৰ বােব বMেতা Iানীয় তথ7ৰ ইংৰাজী
িৱিকিপিডয়াত ভালৈক ফুিট নুিঠব পােৰ। েতেন ে6pত ইংৰাজীৈল অনুবাদ
কৰাৰ সলিন েসইেবাৰ Iানীয় ভাষােত �কাশ কৰা ভাল। ইংৰাজীত থািকেল
পঢ়ুৈৱেয় েসয়া মাতৃভাষাৈল অনুবাদ কিৰেল ভালদেৰ বুজাত সহায় হ'ব। েকােনা
েকােনা ে6pত ইংৰাজীৈল কৰা অনুবাদ অিত িবদ7ায়তিনক আ� েতিতয়া
বMেতা কথা সাধাৰণ মানুহৰ পৰা লুকাই পেৰ।

বMেতা ভাৰতীয় ইংৰাজী ভাষাত পাগ:ত নহয়,  িক^ু মাতৃভাষা কম-েবিছ
সকেলােৱই জােন। ইংৰাজী ভাষা নজনাৰ বােবই মানুহক Nান লিভবৈল সুেযাগ
িনিদয়ােটা ভুল কথা হ'ব।

১২ ১২ ১২ ১২ মই অসমীয়া   িৱিকিপিডয়াত    িলিখবৈল   িবছািৰেছাঁ।   িক^ু মই অসমীয়ামই অসমীয়া   িৱিকিপিডয়াত    িলিখবৈল   িবছািৰেছাঁ।   িক^ু মই অসমীয়ামই অসমীয়া   িৱিকিপিডয়াত    িলিখবৈল   িবছািৰেছাঁ।   িক^ু মই অসমীয়ামই অসমীয়া   িৱিকিপিডয়াত    িলিখবৈল   িবছািৰেছাঁ।   িক^ু মই অসমীয়া

টাইপ কিৰব নাজােনা।   িক কিৰমটাইপ কিৰব নাজােনা।   িক কিৰমটাইপ কিৰব নাজােনা।   িক কিৰমটাইপ কিৰব নাজােনা।   িক কিৰম????

অসমীয়া িৱিকিপিডয়াত টাইপ কিৰবৈল বMেতা উপায় আেছ। বািহৰা সঁজিুলৰ
সহায় েনােহাৱাৈক অসমীয়া িৱিকিপিডয়াত িলিখবৰ বােব এটা অ^ৱ:ত: ী সঁজিুল
সি+িবL কৰা ৈহেছ। বত:মান ইয়াত 'িলপ7^ৰ', 'অ�', 'বণ:না'  আ� 'অসমীয়া
ই� ি�l'  টাইিপঙৰ সুিবধা আেছ। তাৰ বািহেৰও আপুিন ই�াৰেনটত উপল|
বািহৰা টাইিপং সঁজিুল ব7ৱহাৰ কিৰব পােৰ। অিধক তথ7ৰ বােব অসমীয়া
িৱিকিপিডয়াৰ Help Contents:  পৃkাখনৰ েশষ অংশ চাব পােৰ।

১৩ ১৩ ১৩ ১৩ মই  িৱিকিপিডয়াত    িকয়  �ব9  িলিখব   লােগমই  িৱিকিপিডয়াত    িকয়  �ব9  িলিখব   লােগমই  িৱিকিপিডয়াত    িকয়  �ব9  িলিখব   লােগমই  িৱিকিপিডয়াত    িকয়  �ব9  িলিখব   লােগ? ? ? ? েমাৰ  িক  লাভ  হেমাৰ  িক  লাভ  হেমাৰ  িক  লাভ  হেমাৰ  িক  লাভ  হ''''বববব????

আিম িবিভ+ সময়ত িবিভ+ সূpৰ পৰা নানা Nান লাভ কেৰাঁ। েসইেবাৰ েহৰাই
যাবৈল িনিদ ভালদেৰ সাঁিচ েথাৱােটা আ� আনৰ মাজত িবতৰণ কৰােটা এক
সামািজক দািয়c। সyয় কিৰ েনােথাৱাৰ েদাষেত বM মূল7ৱান তথ7 েহৰাই যায়।
িৱিকিপিডয়াৰ েযােগিদ আমাৰ একpীত Nান সমাজৈল মুকিল কিৰ িদ আিম
উ�ৰ-�জwৰ বােব আমাৰ ,াভািৱক দািয়c পালন কিৰেছাঁ।

Nান িবলাই িদয়াৰ তৃিlেয়ই এজন িৱিকিপিডয়াৰ বােব বঁটা,rপ। িবলােল
Nান নকেম, বািঢ়েহ যায়। আমাৰ পূব:েজ ৰািখ ৈথ েযাৱা Nানৰ েপাহেৰেৰ আিম
ধনী েহাৱা নাই জােনা।

ই�াৰেনটৰ আন িযেকােনা েৱবচাইটৰ িবপৰীেত িৱিকিপিডয়াত
সQাদকসকেল িনজৰ িনজৰ ভালেপাৱা িবষয়ৰ তথ7 সময় অনুসিৰ সলিন আ�
সQূণ: কিৰ ৰােখ। িৱিকিপিডয়াৰ েলখকসকেল সদায় ৈক আিহেছ েয েকােনা
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িবষয় ওপৰত িলখাৰ আগেত েসইেটা খৰিচ মািৰ পঢ়াৰ বােব েতওঁেলাকৰ
িনজেৰা লাভ হয়। আেপানাৰ �ব9েটাত অিধক অহ:তািবিশL আন ব7িKেয় হাত
ফুেৰাৱাৰ ফলত িবষয়েটা অিধক .L ৈহ উেঠ। লগেত আপুিন ভাল েপাৱা
িবষয়ৰ ওপৰত আন িৱিকিপিডয়ানৰ ৈসেত েহাৱা কথা-বতৰাইও আেপানাক
Nানৰ নতুন নতুন িদগ^ মুকিল কৰাত সহায় কিৰব।

১৪ ১৪ ১৪ ১৪ িৱিকিপিডয়াত    িলখাৰ    বােব মই িকবা   মানিন   পাম েনিকিৱিকিপিডয়াত    িলখাৰ    বােব মই িকবা   মানিন   পাম েনিকিৱিকিপিডয়াত    িলখাৰ    বােব মই িকবা   মানিন   পাম েনিকিৱিকিপিডয়াত    িলখাৰ    বােব মই িকবা   মানিন   পাম েনিক????

িৱিকিপিডয়াৈল বৰঙিণ আগবেঢ়াৱাৰ বাবদ আপুিন েকােনাধৰণৰ মানিন লাভ
নকেৰ। ই এক Nানৰ আদান-�দানৰ ে6pেহ। সমেয় পাহৰাই িদব পৰা Nান বা
তথ7 আনৰ মাজত িবলাই িদবৈল আ� তাৰ লগেত িনজেৰা Nানৰ পিৰসৰ বৃিZ
কিৰবৈল িৱিকিপিডয়াই আেপানাক সহায় কিৰব।

১৫ ১৫ ১৫ ১৫ অসমীয়া   িৱিকিপিডয়াৰ     ইিতহাসৰ   িবষেয়   অলপ  কঅসমীয়া   িৱিকিপিডয়াৰ     ইিতহাসৰ   িবষেয়   অলপ  কঅসমীয়া   িৱিকিপিডয়াৰ     ইিতহাসৰ   িবষেয়   অলপ  কঅসমীয়া   িৱিকিপিডয়াৰ     ইিতহাসৰ   িবষেয়   অলপ  ক''''ব পািৰবেনব পািৰবেনব পািৰবেনব পািৰবেন????

এই শিতকাৰ �থম দশকৰ আৰaিণৰ বছৰেকইটাত অসমীয়া টাইিপং সজুিঁল
আ� পZিত সহজলভ7 নািছল। গিতেক ২০০২  চনৰ জনু মাহত অসমীয়া
িৱিকিপিডয়া মুকিল কৰা েহাৱাৰ িপছেতা ইয়াৰ কাম অলেপা আগবঢ়া নািছল।
তাৰ িকছুবছৰ িপছত েযিতয়া �িতেটা আখৰ বা সংখ7াক এক অিjতীয় িচ�
�দান কৰা পZিত বা "ইউিনক'ড"  জনি�য় হ'বৈল ধিৰেল েতিতয়াৰ পৰােহ
অসমীয়া িৱিকিপিডয়াৰ �কৃত কাম-কাজ আৰa হ'ল।

২০০৬ চনত অসমীয়া িৱিকিপিডয়াৰ �থম েকইগৰাকী �শাসকৰ উেদ7াগত
েবটুপাতৰ লগেত আন আন মূল পৃkাসমূহ সািজ উিলওৱা হয়। ২০০৭ চনৰ ১২
েম'ত অসমীয়া িৱিকিপিডয়াৰ �ব9 সংখ7া ১০০টা হয়। এেক মাহেৰ ২০ তািৰেখ
এই সংখ7াই ১৫০ অিতsম কেৰ।

তাৰ িপছত অসমীয়া িৱিকিপিডয়াৰ �িত মানুহৰ আfহৰ অভাৱত দীঘ: সময়
ধিৰ কাম-কাজৰ গিত Iিবৰ ৈহ পেৰ। এই িবষেয় সজাগতা সৃিL অসমীয়া
িৱিকিপিডয়াৰ কম:শালা অনুিkত কৰাৰ �েচLও িবফল হয়। সামািজক
েযাগােযাগৰ মাধ7ম েফ'চবুকত অসমীয়া িৱিকিপিডয়াৰ েগাট এটাও মুকিল কৰা
হয়। েছগােছােৰাকাৈক দইু-এেক �ব9 িলিখ থকাৰ ফলত ২০১০  চনৰ
েফzৱাৰীত �ব9 সংখ7া ২৫০ হয়। েসই সময়েত ভাৰতীয় িৱিক �কeসমূহৰ
উ+য়নৰ বােব খািট থকা অনা-অসমীয়া িৱিকিপিডয়ান এজনৰ �েচLাত
অসমীয়া িৱিকিপিডয়া পুনৰ সিsয় ৈহ পেৰ। সহায় পৃkা,  দৰকাৰী সাঁচ আ�
প'েট:লসমূহৰ কাম-কােজা আৰa হয়।
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২০১১ চনৰ ১০ েচেlYৰত অসমীয়া িৱিকিপিডয়াৰ �ব9 সংখ7া ৬০০ টা হয়
আ� ২০১২ চনৰ জানুৱাৰীত ১,০০০টা হয়। েশহতীয়াৈক সিsয় ব7ৱহাৰকাৰীৰ
সংখ7া লােহ-লােহ বািঢ় আিহেছ আ� ন-ন সদস7ই এই কামত েযাগ িদেছ।

১৬ ১৬ ১৬ ১৬ িৱিকিপিডয়াৰ     বািহেৰ  আন িক িক িৱিক �কe  আেছিৱিকিপিডয়াৰ     বািহেৰ  আন িক িক িৱিক �কe  আেছিৱিকিপিডয়াৰ     বািহেৰ  আন িক িক িৱিক �কe  আেছিৱিকিপিডয়াৰ     বািহেৰ  আন িক িক িৱিক �কe  আেছ????

মুK ই�াৰেনট িব%েকাষ িৱিকিপিডয়াৰ অপাৰ সফলতাৰ পাছত িৱিকিমিডয়া
ফাউেiশ7েন আন আন Nানদায়ী �কe আৰa কিৰবৈল মন েমিলেল। তােৰ
িকছুমান ৈহেছ-  এখন বMভািষক মুK অিভধান "িৱ�েনৰী"  (Wiktionary),
ৰাজMৱা �া^ আ� িবনামূলীয়া অনুNাপp থকা f� সাঁিচ ৰখা Iান "িৱিকচ'ছ:"
(Wikisource),  িবনামূলীয়া িবষয়ব_ুৰ পাঠ7পুিথৰ Iান "িৱিকবু� ছ"
(Wikibooks),  সহেযািগতামূলক সাংবািদকতােৰ মুK উৎসৰ বা-বাতিৰৰ ে6p
"িৱিকিনউজ"  (Wikinews),  িবিভ+ িবখ7াত উিKৰ সংfহ "িৱিকক'ট"
(Wikiquote),  অনলাইন মাি�িমিডয়া ফাইলৰ ভঁৰাল "কম� ছ"  (Commons)

আিদ।

ইয়াৰ িভতৰত "িৱিকঅিভধান"  (Wiktionary) অসমীয়া ভাষাত আৰa কৰা
ৈহিছল যিদও দীঘ:সময়ৰ িনিsয়তাৰ বােব েসইখন এিতয়া ব9 কিৰ ৰখা ৈহেছ।

১৭ ১৭ ১৭ ১৭ ইংৰাজী   িৱিক �কe  থকাৰ  িপছত  অসমীয়া   িৱিক �কeৰ  b�c  িকইংৰাজী   িৱিক �কe  থকাৰ  িপছত  অসমীয়া   িৱিক �কeৰ  b�c  িকইংৰাজী   িৱিক �কe  থকাৰ  িপছত  অসমীয়া   িৱিক �কeৰ  b�c  িকইংৰাজী   িৱিক �কe  থকাৰ  িপছত  অসমীয়া   িৱিক �কeৰ  b�c  িক????

িৱিকিমিডয়া ফাউেiশ7ন বা িৱিকিপিডয়াৰ উেdশ7 ৈহেছ Nানৰ উৎস মুকিল
কৰা আ� সকেলােৰ মাজত িবলাই িদয়া। তাৰ লগেত অসমীয়া িৱিকিপিডয়াৰ
আন এক উেdশ7 ৈহেছ চাইবাৰ যুগত অসমীয়া ভাষা জীয়াই ৰখা আ�
ই�াৰেনটত অসমীয়া ভাষাৰ সমল বৃিZ কৰা।

এই যুগত িশ6া ব7ৱIা ছাp-�ধান আ� পৰী6া-িভি�ক ৈহ পিৰেছ বােব মূল
পাঠ7পুিথৰ বািহেৰও Nানৰ পিৰসৰ বৃিZ কৰােটা দৰকাৰী ৈহ পিৰেছ। িবদ7ালয়
আ� ঘৰত ই�াৰেনট উপল| ৈহ অহাৰ লেগ লেগ ল'ৰা-েছাৱালীেয় অসমীয়া
িৱিকিপিডয়াৰ সুিবধা fহণ কিৰব পািৰব। িবNান,  জীৱনী,  ভাষা আিদ িবিভ+
িবষয়ৰ �ব9 অসমীয়া িৱিকিপিডয়াত আেছ। তােৰাপিৰ আিজকািল সহজেত
ই�াৰেনটত নজনা কথা এটা িবচািৰ েচাৱাৰ অভ7াসক অসমীয়া িৱিকিপিডয়াই
সহায় কিৰব পািৰব। �ব9 সংখ7া বািঢ় অহাৰ লেগ লেগ বৃহৎ কেলৱৰৰ িব%েকাষ
িকতাপতৈক এই মুK ই�াৰেনট িব%েকাষৰ b�c বািঢ় আিহব বুিল আশা কৰা
ৈহেছ।
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অসমীয়া িৱিকিপিডয়াৈল বৰঙিণ আগবঢ়াই আপুিন িনজৰ লগেত আনেৰা
Nান বৃিZ কৰাৰ সুেযাগ লাভ কিৰেছ। তাৰ লগেত অসমীয়া ভাষাৰ িবকাশ আ�
উ+য়নেতা ই অিৰহণা েযাগাব।

১৮ ১৮ ১৮ ১৮ মই িৱিকিপিডয়াত    থকা  ভুল  তথ7ৰ  ওপৰত  �ব9  এটা  িলিখব খুিজেছাঁ।মই িৱিকিপিডয়াত    থকা  ভুল  তথ7ৰ  ওপৰত  �ব9  এটা  িলিখব খুিজেছাঁ।মই িৱিকিপিডয়াত    থকা  ভুল  তথ7ৰ  ওপৰত  �ব9  এটা  িলিখব খুিজেছাঁ।মই িৱিকিপিডয়াত    থকা  ভুল  তথ7ৰ  ওপৰত  �ব9  এটা  িলিখব খুিজেছাঁ।

িৱিকিপিডয়াৰ    সQাদকসকেল   েসই িবষেয়  বা  িক  কয়িৱিকিপিডয়াৰ    সQাদকসকেল   েসই িবষেয়  বা  িক  কয়িৱিকিপিডয়াৰ    সQাদকসকেল   েসই িবষেয়  বা  িক  কয়িৱিকিপিডয়াৰ    সQাদকসকেল   েসই িবষেয়  বা  িক  কয়????

িৱিকিপিডয়াক আন পৰQৰাগত Nানৰ উৎসৰ লগত তুলনা কিৰেল এই
সমস7া আিহব পােৰ। পৰQৰাগত Nানৰ উৎসত (েযেন বাতিৰ কাকত, িকতাপ,
�'গ,  দৰূদশ:ন আিদ)  তথ7ৰ �িট Wধৰাবৈল সুিবধা েপাৱা নাযায় আ�
েকিতয়াবা েসইেবাৰ আঙুিলয়াই িদবৈল সিঠক ে�াতাও েপাৱা নাযায়।
িৱিকিপিডয়াৰ পাথ:ক7 এইেটােৱই েয ই মুK আ� সকেলােৱ ইয়াক সQাদনা
কিৰব পােৰ। িৱিকিপিডয়াই আেপানাৰ চকুত পৰা িযেকােনা ভুল Wধৰাবৈল
অিধকাৰ �দান কেৰ। গিতেক সিsয়ভােৱ অংশfহণ কিৰ তথ7গত ভুল WZ
কৰােটা সকেলা সদস7েৰ দািয়c।

িৱিকিপিডয়াত থকা তথ7ৰ ভুলৰ ওপৰত �ব9 এটা িলখাতৈক েসই ভুল িনেজ
WZ কৰােটা অিধক সহজ। েকােনা �ব9 আৰaিণেত িনখুঁত নহয় আ� বMজনৰ
সংেশাধনৰ িপছতেহ লােহ লােহ ই পূণ:া� rপ পায়; এইেটা িৱিকিপিডয়াৰ িনয়ম
বুিলেয়ই ক'ব পািৰ। গিতেক আমাৰ মত আ� িবন� অনুেৰাধ এই েয আপুিন
িৱিকিপিডয়াত ভুল তথ7ৰ ওপৰত �ব9 এটা িলিখ আন ঠাইত ছপা কৰাতৈক
িৱিকিপিডয়াত েযাগ িদয়ক আ� চকুত পৰা ভুলেবাৰ Wধৰাওক। আপুিন এেন
নকিৰেলও আেপানাৰ �ব9েটা েকােনা িৱিকিপিডয়ােন পঢ়াৰ পাঁচ িমিনটমান
িপছেতই তথ7িখিন WZ কিৰব আ� আেপানাৰ �ব9েটা মূল7হীন ৈহ পিৰব।

১৯ ১৯ ১৯ ১৯ িৱিকিপিডয়াৰ     সুিবধা   আ� অসুিবধা   সমূহ িকিৱিকিপিডয়াৰ     সুিবধা   আ� অসুিবধা   সমূহ িকিৱিকিপিডয়াৰ     সুিবধা   আ� অসুিবধা   সমূহ িকিৱিকিপিডয়াৰ     সুিবধা   আ� অসুিবধা   সমূহ িক????

িৱিকিপিডয়াৰ �ব9সমূহ বM ে,-ােসৱেক িলিখ উিলয়ায়। তােৰ িকছুমানৰ
Nান েবিছ থািকব পােৰ,  িকছুমানৰ ভাষাৰ দখল হয়েতা েবিছ,  িকছুমান �ফ
েচাৱাত ভাল, েকােনা েকােনা কািৰকৰী কামত পাগ:ত হ'ব পােৰ। এই সকেলােৱ
এেকলেগ কাম কিৰেলেহ �ব9 এটাই িনখুঁত rপ পায়।

েবিছভাগ অৱদানকাৰীেয়ই ভাল উেdশ7 এটা মনত ৈল িৱিকিপিডয়াত েযাগ
িদেছ। িক^ু তােৰ িভতৰত িকছুমান েবয়া উেdশ7 পুিহ ৰখা েলাক থািকব পােৰ।
িৱিকিপিডয়াৰ নীিত ৈহেছ সত7াপনেযাগ7 তথ7সূpেৰ Nানৰ আদান-�দান কৰা।
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িযেকােনা েলােক সQাদনা কিৰব পৰা িৱিকিপিডয়াৰ সুিবধাৰ গইনা ৈল েবয়া বা
পৰী6ামূলক কাম কৰা মেনাবৃি�ৰ েলােক �ব9ৰ bণাগত মান �াস কিৰব পােৰ।
িক^ু এেন �ংসকাৰী সালসলিন Iায়ী নহয়,  কাৰণ আন সিsয় সদস7ৰ চকুত
পৰাৰ লেগ লেগই ভুল তথ7ৰ Wধৰিণ কৰা হয়।

২০ ২০ ২০ ২০ অসমীয়াত   িক িক  িৱিক �কe  সিsয়   ৈহ আেছঅসমীয়াত   িক িক  িৱিক �কe  সিsয়   ৈহ আেছঅসমীয়াত   িক িক  িৱিক �কe  সিsয়   ৈহ আেছঅসমীয়াত   িক িক  িৱিক �কe  সিsয়   ৈহ আেছ????

• িৱিকিপিডয়া িৱিকিপিডয়া িৱিকিপিডয়া িৱিকিপিডয়া (http://as.wikipedia.org) 

বত:মান সিsয় ৈহ থকা ই একমাp অসমীয়া িৱিক-�কe। ওপৰত ইয়াৰ িবষেয়ই
অিধক আেলাচনা কৰা ৈহেছ।

"িৱিকঅিভধান"  িকছুবছৰ আগেত আৰa কৰা ৈহিছল যিদও দীঘ:সময়ৰ
িনি�য়তাৰ বােব ইয়াক ব9 কিৰ ৰখা ৈহেছ। েশহতীয়াৈক িৱিকঅিভধান পুনৰ
মুকিল কিৰবৈল আেবদন জেনাৱা ৈহেছ। তাৰ লগেত "িৱিকউৎস"ৰ বােবও
আেবদন জেনাৱা ৈহেছ।

২১ ২১ ২১ ২১ িৱিকিপিডয়াত   িলখা   বা   সQাদনাৰ   ে6pত েমাৰ  েখােকাজা    লািগেলিৱিকিপিডয়াত   িলখা   বা   সQাদনাৰ   ে6pত েমাৰ  েখােকাজা    লািগেলিৱিকিপিডয়াত   িলখা   বা   সQাদনাৰ   ে6pত েমাৰ  েখােকাজা    লািগেলিৱিকিপিডয়াত   িলখা   বা   সQাদনাৰ   ে6pত েমাৰ  েখােকাজা    লািগেল

কাৰ  লগত েযাগােযাগ   কিৰমকাৰ  লগত েযাগােযাগ   কিৰমকাৰ  লগত েযাগােযাগ   কিৰমকাৰ  লগত েযাগােযাগ   কিৰম????

অসমীয়া িৱিকিপিডয়াৰ সহায় পৃkাসমূহত েবিছভাগ ��েৰ উ�ৰ িদয়া ৈহেছ।
ইয়াৰ লগেত আপুিন িযেকােনা এজন সিsয় অসমীয়া িৱিকিপিডয়ানক বাত: া বা
ই-েমইল পিঠয়াব পােৰ। তােৰাপিৰ আপুিন েফ'চবুকৰ অসমীয়া িৱিকিপিডয়া
েগাটেটােৰা সদস7পদ ল'ব পােৰ। আিম আেপানাৰ িযেকােনা ��ৰ উ�ৰ িদবৈল
সাজ।ু

২২ ২২ ২২ ২২ মই ইংৰাজী   িৱিকিপিডয়াত     এটা   ল� ইন আইমই ইংৰাজী   িৱিকিপিডয়াত     এটা   ল� ইন আইমই ইংৰাজী   িৱিকিপিডয়াত     এটা   ল� ইন আইমই ইংৰাজী   িৱিকিপিডয়াত     এটা   ল� ইন আই....িডিডিডিড. . . . সৃিL   কিৰিছেলাঁ।সৃিL   কিৰিছেলাঁ।সৃিL   কিৰিছেলাঁ।সৃিL   কিৰিছেলাঁ।

অসমীয়া    িৱিকিপিডয়ােতা       এেকটা   আইঅসমীয়া    িৱিকিপিডয়ােতা       এেকটা   আইঅসমীয়া    িৱিকিপিডয়ােতা       এেকটা   আইঅসমীয়া    িৱিকিপিডয়ােতা       এেকটা   আই....িডিডিডিড. . . . ব7ৱহাৰ   কিৰব   পািৰমেনব7ৱহাৰ   কিৰব   পািৰমেনব7ৱহাৰ   কিৰব   পািৰমেনব7ৱহাৰ   কিৰব   পািৰমেন????

হয়। তাৰ বােব আপুিন সকেলা িৱিকিমিডয়া �কeৰ বােব আেপানাৰ একাউ�
এককৰণ কিৰব লািগব। অিধক তথ7ৰ বােব help page on metawiki চাওক।
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২৩ ২৩ ২৩ ২৩ িৱিক �কeৰ   িবষেয়   আেলাচনা    কিৰবৈল  িৱিকিপিডয়াৰ     বািহৰতিৱিক �কeৰ   িবষেয়   আেলাচনা    কিৰবৈল  িৱিকিপিডয়াৰ     বািহৰতিৱিক �কeৰ   িবষেয়   আেলাচনা    কিৰবৈল  িৱিকিপিডয়াৰ     বািহৰতিৱিক �কeৰ   িবষেয়   আেলাচনা    কিৰবৈল  িৱিকিপিডয়াৰ     বািহৰত

েকােনা   েগাট  আেছ েনিকেকােনা   েগাট  আেছ েনিকেকােনা   েগাট  আেছ েনিকেকােনা   েগাট  আেছ েনিক????

হয়। সামািজক েযাগােযাগৰ মাধ7ম েফ'চবুকত অসমীয়া িৱিকিপিডয়াৰ িবষেয়
আেলাচনা কিৰবৈল "Assamese Wikipedia Community"  নামৰ এটা েগাট
েখালা ৈহেছ। তাত আপুিন সিsয় িৱিকিপিডয়ানসকলৰ লগত কথা পািতব
পািৰব।
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িৱিকিপিডয়াত     সQাদনািৱিকিপিডয়াত     সQাদনািৱিকিপিডয়াত     সQাদনািৱিকিপিডয়াত     সQাদনা

েহলনীয়ােহলনীয়ােহলনীয়ােহলনীয়া '' অসমীয়া'' অসমীয়া

গড়গড়গড়গড় ''' অসমীয়া''' অসমীয়াঅসমীয়াঅসমীয়াঅসমীয়া

নতুন দফানতুন দফানতুন দফানতুন দফা খালী শাৰী এৰক

িশেৰানামা িশেৰানামা িশেৰানামা িশেৰানামা ১১১১  ==ডাঙৰ িশেৰানামা==

িশেৰানামা িশেৰানামা িশেৰানামা িশেৰানামা ২২২২  ===স� িশেৰানামা===

িশেৰানামা িশেৰানামা িশেৰানামা িশেৰানামা ৩৩৩৩  ====অিধক স� িশেৰানামা====

আন পৃkাৈল সংেযাগআন পৃkাৈল সংেযাগআন পৃkাৈল সংেযাগআন পৃkাৈল সংেযাগ [[অসমীয়া ভাষা]]
[[অসমীয়া ভাষা|অসমীয়া]]

আন ভাষাৈল সংেযাগআন ভাষাৈল সংেযাগআন ভাষাৈল সংেযাগআন ভাষাৈল সংেযাগ [[en:Assamese language]],
[[de:Assamesische Sprache]]

বািহৰ সংেযাগবািহৰ সংেযাগবািহৰ সংেযাগবািহৰ সংেযাগ [http://www.google.com েগাগল]

তািলকাতািলকাতািলকাতািলকা * কুকুৰ
* েমকুৰী

•কুকুৰ
•েমকুৰী

অ^গ:ত তািলকাঅ^গ:ত তািলকাঅ^গ:ত তািলকাঅ^গ:ত তািলকা * কুকুৰ
** ডাঙৰ
কুকুৰ
** স� কুকুৰ 
* েমকুৰী

•কুকুৰ
◦ডাঙৰ কুকুৰ
◦স� কুকুৰ 
•েমকুৰী

ৰািশগত তািলকাৰািশগত তািলকাৰািশগত তািলকাৰািশগত তািলকা # কুকুৰ
# েমকুৰী

1.কুকুৰ
2.েমকুৰী

িচp িচp িচp িচp অ^ভু:Kঅ^ভু:Kঅ^ভু:Kঅ^ভু:K [[িচp:নাম.png|thumb|right|alt=আন কথা|
েক¢চন]]

িৱিক, িৱিকিপিডয়া, অসমীয়া িৱিকিপিডয়া                                                                                               11

অসমীয়াত   েকেনৈক    িলিখবঅসমীয়াত   েকেনৈক    িলিখবঅসমীয়াত   েকেনৈক    িলিখবঅসমীয়াত   েকেনৈক    িলিখব????

 আন সকেলা ভাষাৰ িৱিকিপিডয়াৰ দেৰ অসমীয়া িৱিকিপিডয়াও ইউিনক'ডত
�_ুত কৰা ৈহেছ; আ� েসই বােবই  ইউিনক'ডেতই িলিখব লািগব। ইউিনক'ডত
িলিখবৈল আেপানাৰ কিQউটাৰত ই£টল কৰা িনজা কীব'ড:  ব7ৱহাৰ কিৰব
পােৰ, অথবা িৱিকিমিডয়া এ�েট�চন নাৰায়েমেৰ অসমীয়া িৱিকিপিডয়া সমােজ
িনজাববীয়াৈক ৈতয়াৰ কৰা "অসমীয়া িলপ7া^ৰ" িকবড:  ব7ৱহাৰ কিৰব পােৰ।  

িৱিকিপিডয়াৰ িযেকােনা সQাদনা পৃkাত "অসমীয়া িলপ7া^ৰ" কীব'ড:  স6ম
বা অস6ম কিৰবৈল পৃkাখনৰ উপৰত িলখা "অসমীয়া কীব'ড: " িলংকেতা িটিপ
"অসমীয়া িলপ7া^ৰ"  বাছক। এিতয়া আপুিন তলত িদয়া ধৰেণেৰ অসমীয়াত
িলিখব পািৰব।

oxomiiya oxomIya/ অসমীয়া

xobiXeXh সিবেশষ

Dikhou িডেখৗ

dillii িদ¦ী

bhuuYa bhUn a/ ~ ভূঞা

brohmoputro ©ªপুp 

SOwalii েছাৱালী

ThenG TheM/ েঠং

teON~ েতওঁ

ot tot- অ«-ত«

ut xo~ উৎস

itzadi ইত7ািদ
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েমিডয়ািৱিক    ফাউেiশ7নৰ    অসমীয়াত    �কeসমূহেমিডয়ািৱিক    ফাউেiশ7নৰ    অসমীয়াত    �কeসমূহেমিডয়ািৱিক    ফাউেiশ7নৰ    অসমীয়াত    �কeসমূহেমিডয়ািৱিক    ফাউেiশ7নৰ    অসমীয়াত    �কeসমূহ
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