oেয়বসাiেট বাংলা ফ িকভােব সং

করেবন
ড. মিশuর রহমান

আপনারা যারা বাংলায় oেয়বসাiট তরী কেরেছন িকংবা তরী করার কথা ভাবেছন, তােদর aেনক সময়i eকটা সমসয্া হয়
oেয়বসাiেট বাংলা ফn িনেয়। aেনক পাঠকেদর কাছ থেক iেমiল পেয়িছ, ei বয্াপাের িবsািরত িলখেত। ei সংখয্ায়
oেয়বসাiেট বাংলা ফn সংযুk করার সমসয্াgিল সমাধােনর uপায় িনেয় আেলাচনা বলব। ei pবnিটেত খুবi pযুিkগত
িবষয়gিল িনেয় আেলাচনা করব, eবং আিম ধের িনিc যারা eিট পড়েছন তারা oেয়বেপজ তরী eবং html ফাiল সমেn
সাধারণ ধারণা রােখন।
oেয়বসাiট আপনার বাংলা
•
•
•
•

টkটgিলেক িনেmর uপােয় রাখেত পােরন:
ছিব
pdf
াশ
সাiেট ফn সংযুk বা eমেবড করা

ছিব িহসােব:
আপনার oেয়বেপেজর বাংলা aংশিট সাধারণ ছিব িহসােব pদশন করেত পােরন। ছিবর জনয্ gif, jpg ফরময্াটgিল
বhলভােব বয্বhত হয়। িকভােব করেবন? যিদ বাংলা িলখার জনয্ আপিন মাiেkাসফেটর oয়াড িকংবা aনয্ কান eিডটর বয্বহার
কেরন, তেব সরাসির সিট িদেয় বাংলা ফাiলিট aেপন কের, আপনার কিmuটােরর skীণিট কয্াপচার কrন। apেয়াজনীয় aংশটুকু
কেট ছিব ফাiল িহসােব সভ কrন। কয্াপচার করবার জনয্ আিম irfanview নােম সফটিট বয্বহার কির। তারপের আপনার
oেয়বেপজ থেক সi ছিবিটেক pদশন করেত পােরন। html ফাiেল কান ছিবর ফাiলক িলংক করবার কাড হল:
<img src="image_file_name.gif">
যিদ আপনার িলখািট ধুমাt সাদা-কাল ছিব িহসােব pদশন কেরন, তেব gif ফরময্াট বয্বহার করবার পরামশ িদব। তেব কয্াপচার
করার সময় ফেnর সাiজ খয়াল রাখেবন। বাংলা ফেnর আকার যন খুব ছাট িকংবা বড় না হেয় যায়। ছিব খুব বড় হেল সিটেক ছাট
ভােগ ভাগ কের কেয়কিট ফাiেল pদশন করেত পােরন।

সুিবধা:
•

•

eiভােব ছিব িহসােব বাংলা টkgিলেক pদশন করেল আপনার ফn িনেয় টনশেন থাকেত হয়না। পাঠক পড়েত পারেবন
িকনা, তা িনেয় কান িচnা নi। আপিন িনি েn থাকুন য uiেnাজ, ময্াক, িলনাk পাঠক য ধরেনর কিmuটারi বয্বহার
কrক না কন, 100% বলা যায় য পাঠক তা দখেত পারেবন।
আপনার লখা gিল যভােব pদশন করেত চান, িবেশষ কের ফেnর সাiজ, ছিবর aবsান iতয্ািদ, সভােবi পুেরাটা দখান
সmব হেব।

aসুিবধা:
•

•

আপনার pিতিট পেজর আকার (সাiজ) বড় হেব। কননা, ছিবর ফাiল সাধারণ টkট ফাiল থেক aেনক বড় হয়। আপিন
যখােন আপনার ফাiল রাখেছন, সখানকার sস কম হেল aসুিবধায় পড়েবন। eছাড়া পাঠকরা, িবেশষ কের যারা
bডবয্াn বয্বহার কেরননা, তােদর কিmuটাের ডাuনেলাড হেত সময় িনব, তাi পাঠকরা সাধারণ টkট eর থেক ধীের
দখেত পােব। পাঠকরা িবরk হেয় আপনার সাiট নাo পড়েত পাের!
eিডট করার aসুিবধা: আপিন eকবার সাiটিট তরী করার পের যিদ আবার পিরবধন, পিরমাজন িকংবা eিডট করেত চান
তেব ময্ানুয়ািল pথম থেক আবার তা করেত হেব। যারা pায়সi oেয়বসাiট আপেডট করেবন, তােদর kেt সমসয্া হেব।
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PDF ফাiল িহসােব:
আপিন যিদ pবn িকংবা গl িলেখন তেব ছিবর থেক আেরকিট সুিবধার হল, PDF ফাiল িহসােব তা oেয়বসাiেটর
রাখেত পােরন। PDF ফাiল eেডাব কmািনর udািবত eকিট িবেশষ ফরমাট। তেব PDF ফাiল তরী করবার সময় বাংলা
ফnিট আবশয্i সংযুk (eমেবড, embed) কের িদেবন। eiেkেt সমসয্া হয়, aেনক ফn PDF ফাiেল সংযুk করবার
aনুমিত থােকনা। তেব আিম CutePDF বয্বহার কের দেখিছ, তা িদেয় সংযুk করা যায়। ফn সংযুk করার সমসয্া হেল
িবিভn ধরেনর PDF তরীর সফট িদেয় তরী কের দখুন কানিট িদেয় ফn সংযুk করা যােc। িবjানী.com oেয়বসাiেট িকছু
PDF ফাiল তরীর ি সফেটর কথা uেlখ করা আেছ। তারপেরo ফn সংযুk করার সমসয্া হেল তা postscript ফরময্াট
ফাiেল আuটপুট কrন তারপের কান ps2pdf পাgাম বয্বহার কের তা PDF ফাiেল পিরবতন করেত পােরন। ফnিট যিদ
PDF ফাiেল সংযুk কের না দন, তেব পাঠকেদর কিmuটাের সi ফn না থাকেল, তা পাঠকরা পড়েত পারেবননা। uেlখয্ য
PDF ফাiল পড়বার জনয্ পাঠকেদর কিmuটাের aবশয্i Acrobat reader জাতীয় কান PDF ফাiল পড়বার সফট থাকেত
হেব।

pdfCreator e ফn সংযুk করবার aপশন
pdf ফাiেলর properties e দেখ
িনন ফn সংযুিk হেয়েছ িকনা

মাiেkািমিডয়ার াশ

eছাড়া ময্ােkািমিডয়ার াশ বয্বহার কেরo াশ ফাiল িহসােব বাংলা pদশন করেত পােরন। ােশর ফাiল সাধারণ ছিবর
ফাiল থেক আকাের তুলনামূলকভােব ছাট হয়। তেব াশ ফাiল তরীর জনয্ Macromedia Shockwave Flash সফিটর
pেয়াজন হেব, যার দাম খুব বশী (বতমান সংsরেণর মূলয্ 700 ডলার)।

uপের uেlিখত পdিত gিলেত আপিন বাংলায় কান িকছু pদশন করেলo যেহতু টkট িহসােব থাকেছনা তাi কান সাচ
iি ন িদেয় আপনার oেয়বসাiটেটর বাংলা aংশgিল খুঁজা যােবনা। ক কের যখন oেয়বসাiেট কান তথয্ রাখেছন তখন সাচ iি ন
বয্বহার কের পাঠকরা যিদ না খুঁেজ পায় তেব eকটু সমসয্া বেট। হয়েতা আপিন ভাল িকছু িলেখেছন যা পাঠকরা খুঁজেছন, সেkেt খুেঁ জ
পেত aসুিবধা হেব। যিদ পাঠকেদর সহেজ খুেঁ জ পাবার জনয্ তথয্মূলক কান oেয়বসাiট তরী কেরন তেব iuিনেকাড বাংলা
বয্বহােরর পরামশ িদব। কননা gগল, iয়াh eর মত সাচ iি ন িদেয় আপনার content খুব সহেজi খুঁেজ পাoয়া যােব।
iuিনেকাড বাংলা বয্বহার করেল আপনার html ফাiেলর header eর aংেশ িনেmর dিট লাiন িলখুন।
<meta http-equiv="Content-Language" content="bn">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
eিটর মাধয্েম html ফাiল বলেছ য আপনার ফাiলিট eকিট বাংলা iuিনেকােডর ফাiল। িনেm eকিট html ফাiেলর uদাহরণ দয়া
হল:
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<HTML>
<HEAD>
<TITLE> টs পজ</TITLE>
<meta http-equiv="Content-Language" content="bn">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
</HEAD>
<BODY>
<font lang="bn"> oেয়বসাiেট বাংলা </font>
</BODY>
</HTML>

যিদ সাধারণ কান টkট eিডটর (মাiেkাসফেটর NotePad) বয্বহার কের html ফাiল তরী কেরন, তেব ফাiল সভ করবার
সময় aবশয্i UTF-8 aথবা iuিনেকােড সভ করেবন।

iuিনেকােড ফাiলিট সভ কrন

ফn সংযুk করা:

iuিনেকােড বাংলায় আপনার oেয়বসাiট তরী করেলন, িকnt যিদ পাঠকেদর কিmuটাের iuিনেকাড ফn না থােক তাহেল
দখেত aসুিবধা হেব। তেব আশার কথা হল, বাংলা oেয়বসাiেটর পাঠকেদর pায় aিধকাংশi uiেnাজ ekিপ িকংবা uiেnাজ 2000
বয্বহার কেরন। িক িব াস হেcনা আমার কথা? িনেm আমার সাiেটর (িবjানী.com) eর িভিজটর লগ ফাiল pদশন করেছ য 94%
বয্বহারকারীi ekিপ িকংবা 2000 বয্বহার কেরন। dিটেতi বৃnা (vrinda) নােম eকিট িডফl বাংলা iuিনেকাড ফn থােক, তাi
আপনার oেয়বসাiটিট দখবার aসুিবধা হবার কথা না। আিম aেনক কিmuটার িদেয় পরীkা কের দেখিছ, iuিনেকােড বাংলা
oেয়বসাiট তরী করেল কান সমসয্া হয়না। eমনিক firefox, internet explorer, opera বয্বহার করেলo aসুিবধা হয়না।
আপনার oেয়বসাiেটর িভিজটর লগ দেখ জেন িনন আপনার পাঠকরা কান aপােরিটং িসেsম বয্বহার করেছন eবং কান ধরেনর
bাuজার বয্বহার করেছন আপনার সাiটিট দখবার জনয্। যিদ আপনার oেয়বসাiেট কান লগ eর বয্বsা না থােক তেব িনেmর
সাiটgিল থেক ি লেগর বয্বsা কের িনেত পােরন। আমরা eigিলেক িভিজটর াকার বিল, কননা eigিল িদেয় বুঝা যায় আপনার
পাঠক কান দশ থেক বয্বহার করেছন, িক িসেsম বয্বহার করেছন, িকরকম eকেসস eর হার, কান পাতা বশী দখেছন, iতয্ািদ।
http://www.onestatfree.com/
http://www.shinystat.com/en/free/info_free.html
http://freestats.com/
http://www.statcounter.com
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যেহতু oেয়বসাiট তরী করেছন পাঠকেদর uেdশয্ কের, তাi পাঠকরা যােত সহেজ পড়েত পাের সরকম বয্বsার িদেক
যt িনন।

িবjানী.com eর লগ ফাiল

eiবার আসা যাক, যারা পুরান পdিতেত (িবজয় 2000, বণ iতয্ািদ) বাংলায় িলেখন। তােদর ফn যেহতু iuিনেকাড নয় তাi
বয্বহারকারীর কিmuটাের ফn না থাকেল পাঠক পড়েত পারেবননা। eেkেt আপনার dিট uপায় আেছ:
1. ফnিট ডাuনেলাড কের পাঠকেদর কিmuটাের inটল কের রাখার বয্বsা করা। তেব aেনক kেt যারা কিmuটাের ফn
inটেলর বয্বহার করা বুেঝননা, সসমs পাঠকেদর বুঝান eকটু কিঠন। সহেজ বলেত গেল বলেত হয়, ফnিট ডাuনেলাড
কের uiেnােজর ফেnর িডেরkিরেত রাখেত হেব। আবার aেনক পাঠক eটােক eকটা বাড়িত ঝােমলা মেন কেরন। আেরকিট
aসুিবধা হল, সবসt বা কিপরাiেটর সমসয্া। আপিন ফেnর কmািনর কাছ থেক ফnিট িকেন বয্বহার করেছন বেট, তা
eiভােব unুkভােব ডাuনেলাড করার বয্বsা রাখার kেt ফn কmািনিটর আপিt থাকেত পাের।
2. ফnিট oেয়বসাiেট সংযুk করা। কান ফnেক oেয়বেপেজ সংযুk করার pযুিkেক font embed বেল। তেব ei
kেto কিপরাiেটর সমসয্া থাকেত পাের। তাi য ফnিট eমেবড করেবন তা সংযুk করবার সময় ফেnর কmািনিটর
সােথ কথা বলুন।

iuিনেকাড বয্বহার কrন:
•

বাংলা iuিনেকাড বয্বহার করেল, aেনক ি ফn রেয়েছ যgিল আপিন oেয়বসাiট িকংবা pdf ফাiেল সংযুk (embed)
করেত পারেবন। ি বাংলা iuিনেকাড ফেnর জনয্ িনেmর সাiটgিল দখুন
http://ekushey.org/
http://www.omicronlab.com/avrokeyboard/bangla-fonts/
http://www.nongnu.org/freebangfont/
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িনেm িকছু ি বাংলা iuিনেকােডর ফেnর নমুনা দয়া হল:
uদাহরণ

ফেnর নাম

ফেnর নাম

Bangla

Ekushey Sumit

Ekushey Azad

SolaimanLipi

Ekushey Durga

Rupali

Ekushey Godhuli

Likhan

Ekushey Mohua

Akaash

Ekushey Puja

Mitra Mono

Ekushey Punarbhaba

Sagar

Ekushey Saraswatii

Mukti narrow

uদাহরণ

Ekushey Sharifa

•

যারা aতীেত িবজয় 2000 ফেn oেয়বেপজ তরী কেরেছন িকnt eখন iuিনেকােড পিরবতন করেত চান, তেব িনেmর সাiট
সহেজi আপনার পুরান িলখাgিলেক iuিনেকােড পিরবতন কের িনেত পারেবন।
http://shujan.org/bangla/

আিম িবjানী.com oেয়বসাiেটর জনয্ “মুিk” ফnিট বয্বহার কেরিছ। মুিk ফেn বাংলা o iংেরজী dিটi সংযুk রেয়েছ, eবং
ফngিল দখেত সুnর। বাংলা বiেয়র মত ফnিট খুব বশী ফমাল না, আবার হােতর িলখার মত aেবাধয্ নয়। যারা কান ফn সংযুk
করেবন তা িনেয় টনশন করেছন, তারা আমার মত মুিk ফnিট সংযুk করেত পােরন। তেব আিম PDF ফাiেলর kেt সালাiমান
িলিপ ফnিট বয্বহার কির।

িকভােব oেয়বসাiেট ফn সংযুk করেবন?
oেয়বেপেজ ফn সংযুk করবার জনয্ সবেথেক pচিলত পdিত হল মাiেkাসফেটর weft (Web Embedding Fonts
Tool) বয্বহার করা। eিট ি eবং িনেmর সাiট থেক ডাuনেলাড কের িনেত পারেবন। বতমােন eিটর 3য় সংsরণ বর হেয়েছ।
http://www.microsoft.com/typography/web/embedding/weft3/weft01.htm

িকভােব weft কাজ কের?
weft মূলত আপনার কিmuটােরর ফnিটেক eot নােম িবেশষ eকিট ফাiেল পিরবতন কের, যিটেত ফেnর aেনক তথয্
সংযুk থােক। eবং aেটােমিটক ভােব পাঠকেদর কিmuটাের সi ফেnর টkটেক pদশন কের। eর জনয্ পাঠকেদর ক কের ফn
inটল করেত হয়না। আশার কথা হল eiভােব ফn সংযুk করার kেt ফাiেলর সাiজ মাটামুিট ছাটi থােক, যমন মুিk ফেnর
kেt মাt 60 িকেলাবাiেটর pেয়াজন হেয়েছ। আপনার পুেরা সাiেটর kেt বারবার পাঠকেদর কিmuটাের ডাuনেলাড হেবনা,
eকবারi ডাuনেলাড হেব eবং তা aনয্ানয্ ফাiলgিল দখার kেt সিটi বয্বhত হেব। eছাড়া eকবার eিট সংযুk করেল, তা িদেয়
পুেরা সাiেটর কাজ করেত পারেবন। বারবার pিতিট ফাiেলর kেt আলাদাভােব তরী করার pেয়াজন হেবনা।
weft বয্বহােরর জনয্ ভাল িকছু িটuেটািরয়াল aনলাiেন আেছ বেল আর িবsািরত িলখিছনা। যারা বয্বহার করেত চান তারা
িনেmর িলংকgিল পড়ুন:
http://www.microsoft.com/typography/web/embedding/weft3/tutorial.htm
http://www.bearzcave.com/wefttutorial.htm
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http://webmonkey.wired.com/webmonkey/99/45/index0a.html
http://www.100megspop2.com/tutorials/embeddingfonts/embeddingfonts.htm

িটপস:
•

uপের (তৃতীয় পতায়) য uদাহরেণর ফাiলিট রেয়েছ তা weft বয্বহার কের ফn সংযুk কারার পের ফাiলিট দখেত
িনেmর মত হেব:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> টs পজ</TITLE>
<meta http-equiv="Content-Language" content="bn">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<STYLE TYPE="text/css">
<!-- /* $WEFT -- Created by: Mashiur Rahman (editor@biggani.com) on 3/31/2006 -- */
@font-face {
font-family: MuktiNarrow;
font-style: normal;
font-weight: normal;
src: url(http://biggani.com/biggani/MUKTINA0.eot);
}
-->
</STYLE>
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<font lang="bn" face="MuktiNarrow"> oেয়বসাiেট বাংলা </font>
</BODY>
</HTML>

নীল রেঙর aংশিটেত ফn সংযুk করার কাড আেছ eবং সবুজ aংশিটেত ফn বয্বহােরর কাড pদশন করেছ।
• eiভােব eকিট টs ফাiল িদেয় eকবার ফn সংযুk কের ei ফাiলিটi eিডট কের aনয্ নােম ফাiল সভ কের আপনার
পুেরা সাiটিট তরী করেত পােরন।
• weft িদেয় ফn eমেবড করার সময় আপনার সাiেটর নাম িলেখ িদেত ভুলেবননা। (িনেmর িচেt দখুন)
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TrueDoc:
eছাড়া TrueDoc বয্বহার কেরo oেয়বসাiেট ফn সংযুk করেত পােরন। তেব তার জনয্ WebFont Maker িকংবা
HexWeb Typograph eর মত সফট িকনেত হেব, যার দাম pায় 150 থেক 200 ডলােরর মত। eছাড়া eigিল ActiveX
িদেয় কাজ কের, aেনক বয্বহারকারী তােদর কিmuটাের িনরাপtার জনয্ যা বn কের রােখ। তাi বয্বহার করবার জনয্ িনrৎসািহত
করব। TrueDoc বয্বহােরর জনয্ িনেmর সাiটgিলেত ভাল িটuেটািরয়াল আেছ।
http://www.netmechanic.com/news/vol3/css_no15.htm
http://webmonkey.wired.com/webmonkey/99/45/index1a.html
http://www.bitstream.com/font_rendering/products/truedoc/index.html

ফn সংযুk করবার সুিবধা aসুিবধা:
ফn oেয়বসাiেট সংযুk করেলo তেব pধান aসুিবধা হল ধুমাt internet explorer িদেয় দখা যায়। firefox িকংবা
opera eখনo embed font সােপাট কেরনা। তেব তারপরo বাংলার oেয়বসাiটgিলেত ফn সংযুk করার pযুিk বhল পিরমােন
বয্বhত হেc তার কারণ বাংলা বয্বহারকারীর aিধকাংশi internet explorer বয্বহার কেরন। তেব iuিনেকাড বাংলা বয্বহার করেল
ফn eমেবড না করেলo বয্বহারকারীর কিmuটাের iuিনেকাড ফn থাকেল pায় সব bাuজার (browser) firefox, opera,
internet explorer, netscapte িদেয় বাংলা দখেত aসুিবধা হেবনা। তাi iuিনেকাড বাংলা বয্বহােরর জনয্ uৎসািহত করব। eবং
তারপরo যিদ iuিনেকাড ফnিট আপনার সাiেট সংযুিk (embed) কের দন, তেব আেরা ভাল।

সাধারণ ফেnর pথম আেলার সাiট
iuিনেকােড ICTবয্ােরািমটােরর সাiট
(বাংলা পড়া যােcনা)
(বাংলা পড়েত aসুিবধা হেcনা)
** uেlখয্, য কিmuটাের কান বাংলা ফn inটল করা হয়িন, সদয্ inটল করা uiেnাজ xp eর কিmuটাের firefox িদেয় ei
dিট সাiট দখা হেয়েছ।
পিরেশেষ আিম বলব, আপিন বাংলা iuিনেকাড ফn িদেয় আপনার oেয়বসাiটিট তরী কrন, eবং pেয়াজন মেন করেল পছnমত
কান ফn আপনার সাiেট সংযুk বা eমেবড কের িদন।

1লা eিpল, 2006
মাশাল িব িবদয্ালয়, আেমিরকা
mashiur.rahman@gmail.com
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