
Source Term Translation
Xbox Music Pass Xbox Music পাস
Purchases েকনা

Xbox Music Xbox Music
top rentals সরব্ািধক ভাড়াসমূহ

game demos েগেমর পিরদর্শন

You're signed in as {0} আপিন {0} িহসােব সাiন iন কেরেছন।
Start a new playlist eকিট নতুন েpিলs শরু ুকরনু।
Automatically retrieve and update album art and 
metadata aয্ালবাম আর্ট eবং েমটাডাটা sয়ংিkয়ভােব পনুরdুার eবং সাmpিতকতম  করনু

To use Xbox services, get the latest version of the 
app.  Xbox পিরেষবাগিুল বয্বহার করেত, aয্াপিটর সরব্েশষ সংsরণিট িনন।
game demo েগম েডেমা

game video েগম িভিডo

gamer picture েগমার িচt

theme িথম

game add‐on েগম aয্াড-aন

avatar item aবতার আiেটম

When I add songs to my music on other devices, 
download them here too

আিম aনয্ানয্ িডভাiেস আমার িমuিজেক গানগিুল যkু করার সমেয়, তােদর 

eখােনo ডাuনেলাড করনু।
New Smart DJ নতুন Smart DJ
new smart dj নতুন Smart DJ
New Smart DJ নতুন Smart DJ
Add this song to my music আমার িমuিজেক যkু করনু

Play Smart DJ sার্ট DJ বাজান
New Smart DJ নতুন sার্ট DJ
Enjoy all the music you love — free — for a limited 
time.

আপনার ভাললাগার সকল িমuিজকগেুলা uপেভাগ করনু - িবনামূেলয্ - সীিমত 

সমেয়র জনয্।
Can't play to device িডভাiেস বাজােনা যােc না

xbox games xbox Games
Xbox is the new way to get great games on 
Windows. Windows e দারণু েগমগেুলা পাoয়ার eক নতুন মাধয্ম হল Xbox।
xbox games xbox games

Enjoy games you\x2019ve played and loved, 
exciting new titles, and exclusives from Microsoft 
Studios.

আপনার \x2019ve েখলা eবং ভাললাগার েগমগেুলা, আকরয্নীয় নতুন 

িবষয়গেুলা eবং মাiেkাসফট sুিডoস eর aিভনবtগেুলা uপেভাগ করনু

xbox games on windows Windows e xbox games
Games for every style—latest hits to favorite 
classics.

pিতিট sাiেলর জনয্ েগমস - সাmpিতকােলর িহটগেুলা েথেক পছেnর 

িচরিবখয্াতগেুলা।
powered by xbox Xbox dারা পিরচািলত

With Xbox Games, find the latest hits and your 
favorite classics.

Xbox Games eর মাধয্েম, সাmpিতকালীন িহটগেুলা েথেক আপনার পছেnর 

িচরিবখয্াতগেুলা খুেঁজ িনন।
xbox games store xbox games েsার

Find the best games available from Xbox on 
Windows. Windows e xbox e uপলb েসরা েগমগেুলা খুজঁনু
xbox games store xbox েগমস েsার



If you have an Xbox 360, you can browse, buy, and 
queue your favorite games for download on your 
console.

আপনার কনেসােল ডাuনেলাড করেত আপনার পছেnর েগমগেুলা bাuজ করনু, 

িকননু eবং তািলকাবd করনু

xbox music xbox Music
xbox music xbox Music

Enjoy 6 months free unlimited music streaming on 
every Windows PC and tablet.

pিতিট Windows িপিস eবং টয্াবেলেটর সােথ 6 মােসর জনয্ িবনামূেলয্ 
সীমাহীন িমuিজক িsিমং uপেভাগ করনু।

* Internet required. Limits on free streaming 
apply. Available Xbox Music Store content may 
vary over time. See xbox.com/music.

* inারেনেটর pেয়াজন।িবনামূেলয্ িsিমং eর েkেt তার সরব্ািধক সীমা 

pেযাজয্। uপলb Xbox  Music েsােরর সামgীগিুল সময়ািবেশেষ পিরবির্তত 

হেত পাের।  েদখনু xbox.com/music
xbox music store xbox  music েsার

From the latest new releases to classic favorites. সাmpিতকােলর নতুন eেসেছ eমন েথেক পছেnর িচরিবখয্াতগেুলা।
xbox music xbox  music

Buy individual songs or get unlimited access to 
millions of songs with Xbox Music Pass.

বয্িkগত পছেnর গানগেুলা িকননু aথবা Xbox Music পােসর সাহােযয্ 
লkািধক গান সীমাহীনভােব শনুনু।

xbox video xbox  video

Xbox Video brings you the latest movies and TV 
shows you love, anywhere you are.

আপিন েযখােনi থাkন না েকন Xbox Video আপনার কােছ সাmpিতক মিুভ; 
আপনার িpয় িটিভ aনু ানগেুলা হািজর কের।

xbox video xbox  video

Watch what you love wherever you are, get 
instant‐on HD to start watching right away.

আপিন েষখােনi থাkন না েকন আপনার ভাললাগার িজিনষগেুলা েদখনু, iনsয্াn-

aন HD েত সােথ সােথ েদখা শরু ুকরেত পােরন।
xbox video store xbox video েsার

Rent or buy the latest HD movies and buy TV 
shows.

eেকবাের নতুন HD মিুভগিুল ভাড়ায় িনন aথবা িকননু eবং িটিভ aনু ানগিুল 
িকননু।

xbox video store xbox  video েsার

Play your purchased videos anywhere you go. Start 
on your tablet and pick up where you left off on 
your Xbox 360.

আপিন েষখােনi থাkন। আপনার টয্াবেলট চাল ুকরনু eবং আপনার 

Xbox 360 e আপনার েশষ করা জায়গা েথেক েদখা চাল ুকরেত পােরন।

* Broadband Internet and compatible devices 
required. See xbox.com/live.

* bডবয্াn inারেনট eবং সসুংগত িডভাiেসর pেয়াজন। েদখনু 
www.xbox.com/live

xbox social xbox েসাসাল

Xbox Social connects you to your friends Xbox েসাসয্াল আপনােক আপনার বnেদর সােথ েযাগােযাগ রােখু

Personalize Xbox to meet your style. Pick a 
gamertag, the name you\x2019ll use while playing 
games with friends, and then create an avatar to 
be the &&quot;virtual you&&quot;.

িনেজর মেতা কের Xbox সািজেয় িনন। eকিট েগমারটয্াগ, েয নামিট 
আপিন\x2019ll বnেদর সােথ েগমগিুল েখলার সময় বয্বহার করেবনু , েবেছ 

িনন, &&quot;তারপের আপনার&&quot; ভার্টুয়াল pিতিবm িহসােব eকিট 
aবতার ৈতির করনু



Personalize your Avatar, message your friends, 
compare achievements.

আপনার aবতার িনেজর পছn মেতা করনু, আপনার বnেদর বার্তা পাঠানু , 

pািpগেুলা তুলনা করনু

* Internet required. Available Xbox Music Store 
content may vary over time. See xbox.com/music.

* inারেনেটর pেয়াজন। সমেয়র সােথ সােথ uপলভয্ হoয়া Xbox Music 
েsার িবষয়বs আলাদা হেত পাের। আরo জানেত 

www.xbox.com/music েদখনু।
* Content from Xbox Video Store. Internet 
required; carrier fees apply. HD capable display 
required.

* Xbox Video েsার েথেক িবষয়বs। inারেনেটর pেয়াজন;  বহনকারী মূলয্ 
pেযাজয্। HD সkম িডসেp pেয়াজন।

windows games Windows েগমস
xbox 360 games Xbox 360 games
bing িবং

When you connect to your Xbox 360 with Xbox 
SmartGlass, what you play there will appear here.

যখন আপিন আপনার Xbox 360 েক Xbox SmartGlass িদেয় সংেযাগ 
করেবন, আপিন িক েখলেছন তা eখােন েদখােব।

Enabled সkম

get started চাল ুকরা যাক

Control Xbox Xbox িনয়ntণ

Type, swipe, and tap to your favorite movies, 
music, games, and apps.

আপনার পছেnর মিুভস, িমuিজক, েগমস eবং aয্াপগেুলা টাiপ, সiুপ eবং 

টয্াপ করনু।
Browse the web oেয়ব bাuজ করনু

Tap, pinch, and swipe the web from your device. আপনার িডভাiস েথেক টয্াপ, িপ  eবং সiুপ করনু।
Expand Xbox Xbox পিরবির্dত
Learn what Xbox SmartGlass can do. Xbox SmartGlass িদেয় িক করা যায় িশখনু।

* Available content varies across devices. uপলb িবষয়বsগেুলা িডভাiস aনসুাের িভn িভn হয়।

Get Xbox Music Pass for unlimited access to 
millions of songs on all your devices.

আপনার সকল িডভাiসগেুলােত লkািধক গান সীমাহীনভােব শনুেত Xbox 
Music পাস িনন।

Xbox Video brings you the latest movies you love, 
anywhere you are.

আপিন েযখােনi থাkন না েকন Xbox Video আপনার কােছ আপনার িpয় 

সাmpিতক মিুভগিুল হািজর কের।

Get the latest TV shows the day after they air. সাmpিতক িটিভ েশা-গেুলা পিরেবিশত হoয়ার পেরর িদনi েদখনু।
Rent or buy the latest HD movies. সাmpিতক HD মিুভগিুল ভাড়া করনু aথবা িকননু।

Purchase songs and albums from the Xbox Music 
store to build your personal music collection.

আপনার বয্িkগত িমuিজক সংgহশালা বানােত Xbox Music েsার েথেক 

গান eবং aয্ালবামগেুলা িকননু।
Add this album to my music আমার িমuিজেক ei aয্ালবাম যkু করনু

To start your free trial, first sign in. আপনার িবনামূেলয্ ায়াল শরু ুকরেত, pথেম সাiন-iন করনু।

Use an existing Xbox profile or make a new one. বর্তমান Xbox  েpাফাiল বয্বহার করনু aথবা eকটা নতুন বানান।

Want to make this part of your collection? eিট িক আপনার সংgেহর aংশ িহসােব রাখেত চান?
accelerometer aয্ািসেলেরািমটার

gyroscope গাiেরােsাপ



vibration ভাiেbশন

location sান

touch টাচ

Your PC is offline. আপনার িপিস aফলাiেন আেছ।
To use Xbox services, connect to the Internet, then 
try again.

Xbox পিরেষবাগিুল বয্বহার করেত, inারেনেট সংেযাগ করনু eবং পনুরায় 
েচ া করনু।

Retail demo িরেটল েডেমা

activity কারয্কলাপ

Welcome! আমntণ!

Password prompt for purchase? েকনার জনয্ িক পাসoয়ার্ড জানােনার িবষয়িট চান?

Do you want us to ask for your password every 
time you make a purchase? You can change this 
preference later in Settings, Preferences.

আপিন িক চান েয আমরা আপনােক pিতবার পাসoয়াের্ডর জনয্ িজjাসা কির? 
আপিন পরবর্তীকােল েসিটং, েpফােরেnস েথেক ei পছn পিরবর্তন করেত পােরন।

Next পরবর্তী

Music Pass downloads িমuিজক পাস ডাuনেলাডস

When I add songs to my music on this device, 
automatically download them here

যখন আিম ei িডভাiেসর আমার িমuিজেক গানগেুলা েযাগ কির, sয়ংিkয়ভােব 

েসগেুলা eখােন ডাuনেলাড হেব

Sorry, this app won't work on your device. দঃুিখত, ei aয্াপিট আপনার িডভাiেস কাজ করেব না।
Save this as a playlist eিট েpিল  িহসােব েসভ করনু

my playlists আমার েpিল গেুলা

Browse your albums to find music to add aয্াড হoয়া িমuিজক খুজঁেত আপনার aয্ালবামগেুলা bাuজ করনু

Browse all music to find music to add aয্াড হoয়া িমuিজক খুজঁেত সকল িমuিজকগেুলা bাuজ করনু

Please provide artist, album and/or track name 
and describe the issue encountered.

aনgুহ কের আির্ট , aয্ালবাম eবং/aথবা াক নাম িদন eবং ঘিটত িবষয়িট 

বর্ণনা করনু।
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