
 

বাংলা iuিনেকাড (a ): েযভােব কিmuটারেক বাংলাময় করা যায় 

আমরা aেনেকi হয়েতা আেগ বাংলা েলখার জn িবজয় িকেবাডর্ বয্বহার কেরিছ। িবজয় হল শুধু বাংলায় েলখােলিখর 
সফটoয়ার যা িদেয় শুধু েলখার কাগজ েযমন- মাiেkাসফস aিফস, ফেটাশপ aিতসামাn iতয্াদীেত েলখা যায়। eর 
মাধয্েম আমােদর বাংলা েলখার েkt শুধু কিmuটার বেki সীমাবd। iuিনেকাড বয্বহােরর মাধয্েম ei সীমাবdতা 
েভে  eখন েয েকান যায়গায় বাংলা েলখা যায়। eবং বলা চেল iuিনেকাড ছাড়া iন্টরেনেট বাংলাবািজ pায় aসmব। 
কারন িবজয় িদেয় েলখা iন্টরেনেট pদিশর্ত হয় না। iuিনেকােড কনভাটর্ কের pকাশ করা যায়। কনভাটর্ করার বাড়িত 
ঝােমলা েকন করব যিদ সরাসির iuিনেকােড েলখা যায়।  

 কিmuটারেক iuিনেকাড uপেযাগী করেত হেল iuিনেকাড সফটoয়ার  a   inটল করেত হেব। কাজিট খুব 
সহজ- iন্টারেনট েথেক ডাuনেলাড করা eবং inটল করা। িবজেয়র নতুন ভাশর্ন  িবজয় ৫২ েত iuিনেকােডর বয্বsা 
আেছ, তেব তা িনতাni েগা-খাদয্। a  িকেবােডর্র মাধয্েম যা যা যায়- 

১. বাংলা ডkেমন্ট েলখা। নতুন েকান িকেবাডর্ েল-আuট িশখেত হেব না। eখােন িবজয় পুেরা পােব  iuিনজয়  নােম, বরং 
িবজেয়র েচ  েবিশ িকছু sিবধা আেছ।  

২. iন্টারেনেট েয েকান যায়গায় েযমন, bগ, uiিকিপিডয়া, ি কাের, েফসবুেক iতয্াদী iতয্াদী সব যায়গায়। 

৩. েয েয i-েমiল i বয্বহার কির না েকন মাt eক িkেকi বাংলায় i-েমiল িলখা o পাঠােনা যােব। eমন িক 
েমেসন্জারgেলােত চয্াট করেত পারব। 

৪. eেত চারিট িকেবাডর্ েদয়া আেছ, যথা- জাতীয়, বণর্না, iuিনজয়, a  iিজ, a  েফােনিটক। eর েযেকানিট বয্াবহার 
করা যায়। egেলা পছn না হেল িনেজর i ামত িকেবাডর্ েল-আuট তির কের েনয়ার sেযাগ আেছ। eমন aসাধারন 
sেযাগ আর েকাথায় আেছ? 

৫. েয িকেবাডর্ েল-আuট বয্বহার করেবন তার েল-আuট eক িkেকi েদখেত পারেবন। 

৬. আেছ িকেবাডর্ ছাড়া শুধু মাuস িদেয় েলখার sিবধা।  

৭. ফাiল েফাlােরর নাম বাংলায় িলখেত পারেবন।  

৮. eর রেয়েছ েপােটর্বল (বহনেযাগয্) ভাশর্ন, যা dারা anেদর কিmuটাের েযখােন a  iন্sল করা েনi েসখােন েপন 
Dাiভ হেত সহেজi a  বয্বহার করেত পারেব। 

☺ সবেচ  বড় কথা eসব কাজ হেব মাt eক সফটoয়াের। eবং ei aসাধারন সফটoয়ারিট পুেরাi ফৃ। আমরা েযমন 
িবজয় বয্বাহার করতাম না িকেন বাংলায় যােক বেল চুির করা বা কিmuিটং পিরভাষায় পাiেরেটড, a  তা নয়। ei 
aনn সফটoয়ারিট তির কেরেছন েমেহদী হাসান খান। eবং eিট িবতরন করেছ oিমkনলয্াব।  

তাহেল েদেখ িনন িকভােব a  inটল করেত হয়। a  inটল করার আেগ ডাuনেলাড করেত হেব, eর আকার ১০.৭ 
েমগাবাiট। 

 



ডাuনেলাড িলংক: http://www.omicronlab.com/avro-keyboard-download.html ei িলংেক a  
ডাuনেলােডর পাচিট িলংক আেছ। sিবধার জn িলংকgেলা eখােনi িদেয় িদি - 

1. িনপুনoেয়ভ-  http://www.niponwave.com/download-area/setup_avrokeyboard_4.5.1.exe 

2. মাrফ- http://maruf42.com/omicronlab/setup_avrokeyboard_4.5.1.exe 

3. পlব- http://www.pallab.com/downloads/avro/setup_avrokeyboard_4.5.1.exe 

4. pজn- http://softwares.projanmo.com/avro/setup_avrokeyboard_4.5.1.exe 

5. oিমkন লয্াব- http://www.omicronlab.com/download/setup_avrokeyboard_4.5.1.exe 

 

inটল: 

১. েয ফাiলিট ডাuনেলাড করেলন ( -আiকন যুk) তার uপর ডাবল িkক কrন। 

 

Next বাটেন িkক কrন। 

২.             I accept the agreement           –eর বাটেন িkক কের Next করেবন। আমার জীবেন ei জাতীয় িজিনস মাt 
diবার পেড়িছ।  

 

 

 

৩. eর পেরর dেটা পদেkেপ েচাখ বn কের Next  করেবন। েখালা থাকেল সমsা হেত পাের। 



  

 

৪. আসািম বা ভারতীয় বাংলা না িসেলk কের Use Bangla (Bangladesh) Language (eটা িসেলk করাi থােক) 

িসেলk কের Next  কrন, িনেচর ছিবেত েযভােব আেছ। 

 

৫. েরললাiন বেহ সমাnরাল (iন্sল হে )- 

 

 

 

৬. িফনাiশ কrন- 



 

৭. িফিনশ বাটেন িkক করার পর eটা আসেব। Install Indic Support-e িkক কর। eর পর েতমন িকছু হেব না, 

শুধু িকছু ফাiল কিপ হেত থাকেব। eটা eকিট grtপূণর্ িজিনস। যিদ iিন্ডক সােপাটর্ iন্sল না করা হয় ফাiল 
েফাlােরর নাম বাংলায় িলখেলo তা েদখােব চতুভুর্জ েkt। পরবতর্ীেত a  চালু করেল আবার iিন্ডক সােপাটর্ inটল 
করেবন। aতeব eিট পেরo iন্sল কের েনয়ার sেযাগ আেছ। আর icomplex iন্sল করা থাকেল eিট করেত 
চাiেব না। 

 

৮. Next  

 

 

৯. eiবার িঠক কর িকভােব a  চালু করেবন। আেগ যখন িবজয় বয্বাহার করেত Ctrl+Alt+B চাপেত eখন i া 

করেল েসi পdিতিট বজায় রাখেত পােরন। তেব সহজীকরেনের ei যুেগ iহা aচল। তাi Single Keystroke-e েয 
েকান Key িনধর্ািরত কের িদেত পােরন। আমার পরামশর্ F9 িদন, eটাi সহেজ হােতর কােছ পােবন। িনেচর ছিবর বৃt 

িচিhত sােন ডাuন eয্ােরােত িkক কের Key বাছাi কের Next কের িদন। eট পের পােl েনয়ার sেযাগ আেছ। তেব 

ei সব িনেয় আপাতত িচnা না করেলo চলেব। পের মাt di িkেক eিট পােl িনেত পারেবন। 

 



 

১০. Next কের িদন। তেব আিম তার আেগ আেমিরকান iংিলশ নয় বৃিটশ iংিলশ-e িটক ( ) িদেয় িদi। 

  

১১. eiবার eকিট grtপূণর্ পদেkপ িনেত হেব। িঠক কের িনন িবেলত ঘুের বাংলায় যােবন না িনেজর বণর্মালায় 
িলখেবন। Traditional Fixed Keyboard িসেলk কের েনkট কের িদন। আর যিদ েফােনিটক পছn কেরন তেব 

আিম নাi, েফােনিটক িসেলk করেল আরo কেয়কিট ধাপ আেছ। েফােনিট হে  iংেরজী বেণর্র u ারণ িভিtক বাংলা 
েলখার পdিত। eটা িদেয় েঠকার কাজ চলেত পাের, eকিট ভাষােক eিগেয় িনেয় েযেত পাের না। iংেরজী বেণর্র u ারণ 
মাথায় েরেখ বাংলা েলখা(!)- বাংলা ভাষার eকজন ভk o েসবক িহেসেব আিম তা েমেন িনেত পাির না। 

 



১২. eবার িকেবাডর্ েলআuট বাছাi করেত হেব। িকেবাডর্ েল-আuট িনেয় পের িবsািরত বলার i া আেছ। আপাতত েয 
েকান eকিট িসেলk কের িসেলট চেল যান, বাড়ী েফরার রাsা আেছ। যিদ আেগ িবজয় িকেবাডর্ নখদপর্েন থােক তেব 
iuিনিবজয় িসেলk কrন, eটা িবজেয়রর মত। আর যারা েকান িকেবাডর্ জান না তারা পের েল-আuট েদেখ েযটা ভাল 
লােগ েসটাi েনেবন। 

 

 

১৩. eবার পুেরােনা sাiল আর আধুিনক sাiল েদখেছন, েযটা ভাল লােগ েসটা েবেছ িনন। eটা িনেয়o েবিশ িচnার 
িকছু েনi, পের বদলােনা যায়। েদখেতi পারেছন আধুিনক পdিতেত েমাহনা বানােন eকিট বাটন কম চাপেত হে । 
তেব আিম েদেখিছ পুেরােনা sাiল িনেলo diভােবi েলখা যায়। 

 

 

☺ বয্াস! েশষ, eবার শুr কের িদন বাংলা েলখা। 
a  চালু করেল a র কেন্Tালবার িট িডসেpর uপেরর pােn েদখােব। a  িদেয় বাংলা িলখেত হেল F9 বা েয েয ‘িক’ 
িসেলk কেরেছন েসিটেত চাপ িদন। 

English Keyboard Mood-  

 



বাংলা িকেবাডর্ মুড (9F বা িনধর্ািরত বাটেন চাপ িদেল eমন েদখেব)-  

 

eখন িলখুন। সাধারনত আলাদা েকান ফন্ট িসেলk করেত হেব না, aেটােমিটক বৃn ফন্টিট িসেলk হেয় যােব। তােব 
an েকান ফন্ট িদেয় িলখেত চাiেল তা িসেলk করেত হেব। েকান ফাiল বা েফাlােরর নাম বাংলায় িলখেত চাiেল a  
eকিটভ করার key েচেপ a  eকিটভ কের তারপর িলখেল বাংলা েলখা হেব। eভােব েয েকাথাo বাংলা েলখা যােব। 

 

ফন্ট: 

uiেন্ডােজ eকিট iuিনেকাড ফন্ট েদয়া থােক যার নাম ‘বৃn’ (Vrinda)। িকnt ফন্টিটর আকার খুব েছাট হoয়ায় েলখা 
খুব েছাট েদখা যায়। তাi eখন দরাকার নানান রকম iuিনেকাড বাংলা ফন্ট।  

http://www.omicronlab.com/bangla-fonts.html ‐eখােন েবশ িকছু বাংলা iuিনেকাড ফন্ট পােবন। 
ডাuনেলাড কের িনন।  

ফন্ট িফkার: 

েযমন ধrন eকিট ফাiল বা েফাlােরর নাম a  র সাহােযয্ বাংলায় িলখেলন, িকnt েলখা খুব েছাট েদখাে । েসi 
েফাlার বা ফাiলিট খুলেল বাের তার নাম খুব েছাট েদখাে  যা pাi বুঝা যায় না। iuিনেকাড বয্বhত বাংলা oেয়ব 
সাiটgেলােত েগেল েলখা েদখায় খুব েছাট। eজn দরকার বৃnেক পােl an েকান ফন্ট িডফl কের েদয়া। eজn 
েছাT eকিট টুল বয্বহার করেত হেব, যার নাম Font Fi xer . মাt ৭২ িকেলাবাiেটর ei টুলিট iন্sল করেত হয় না।  

eিট ডাuনেলাড করেবন eখান েথেক- http://www.vistaarc.com/downloads/?id=1 

কমর্ pিkয়া: 

১. ডাuনেলাড হবার পর সাফoয়ািটর আiকেনর uপর ডাবল িkক কrন। ei sৃনিট আসেব। Run বাটেন িkক করেত 
হেব। তেব তার আেগ Allwayes ask before opening  this file –eর িটক ( ) uিঠেয় িদেল eিট আর আসেব 
না।  

 

২. eবার েয uiেন্ডািট আসেব তার মােঝ ডাuন eেরািটেত িkক কের পছnসi eকিট ফন্ট িসেলk কের িনন। আমার 
পছn  বাংলা  o  িসয়াম rপালী  ফন্টdিট। বাংলা ফন্টিট snর eবং িসয়াম rপালী ফন্টিট যেথ  বড়। 

  

 



৩. eবার িনেচর dেটােতi িটক ( ) িচh িদন। তার পর Fi x I t . 

 

৪. Just OK 

 

৫. eবার িরsাটর্ (Yes) কের েফলুন। িরsাটর্ না করেল eেফk িঠকমত পােবন না। 

 

িরsাটর্ করার পর eবার েদখ ফাiল েফাlারgেলার নাম পির ারভােব েদখা যাে , eবং বাংলায় ফাiল বা েফাlােরর 
নাম েলখা যাে । eভােব যখন i া িডফl ফন্ট পােl িনেত পারেবন। 

eখন িলখেত থাkন sাধীনভােব। aে র িবিভn িফচার, বাংলায় চয্াট, িকেবাডর্, যুkাkর iতয্াদী িবষেয় আেরকিট েপাs 
েলখার i া আেছ। আপতত All Programs েথেক Avro Keyboard> Help –e েবশ িকছু িটuটুিরয়াল ফাiল 
পােবন। eেডাব িরডার িদেয় ফাiলgেলা পড়ুন। 

 

 

d বয্: eেডাব ফেটাশপ iuিনেকাড সােপাটর্ না করায় ফেটাশেপ a  িদেয় েলখা েযাগ করা যায় না (ফেটাশপ ৮ পযর্n)।  



 

ei িটuিটুিরয়ােলরর িবষয়বst: 

১. a  iন্sল করা। 

২. iuিনেকাড ফন্ট iন্sল। 

৩. ফন্ট িফkােরর বয্াবহার। 

 

 

eরপেরর িটuটুিরয়ােলর থাকেছ- aে র িবিভn িফচার, a  কাsমাiজ করা, িবিভn িকেবাডর্, aে র সাহােযয্ iন্টরেনেট 
েলখােলিখ, েমেসন্জাের বাংলায় চয্াট করা। 

িটuটুিরয়ালিট সহজকের েলখার েচ া করা হেয়েছ তাi হয়েতা েটকিনকয্াল িশ চার সিঠকভােব সংরিkত হয় িন। 
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