অভৰ্ িকেবাডর্ ৫

বয্বহার িনেদর্িশকা
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OmicronLab
http://www.omicronlab.com

General settings:

পৰ্িতবার উইেন্ডাজ স্টাটর্ হওয়ার সময় অভৰ্ িকেবাডর্ও চালু হেব।

অভৰ্ িকেবাডর্ চালু হওয়ার সময় স্প্লয্াশ িস্কৰ্ন েদখােব।

চালু হওয়ার সময় অভৰ্ িকেবাডর্ টপ বার িহেসেব / িসেস্টম েটৰ্ আইকন িহেসেব / েশষবার েযভােব চলিছল েসভােব
চালু হেব।

ইন্টারেনট সংেযাগ থাকেল অভৰ্ িকেবাডর্ সপ্তােহ ১ বার নতুন ভাশর্েনর েখাঁজ করেব। অভৰ্ ইন্টারেনট সাভর্াের
েকানরকম তথয্ পাঠায় না এবং আপনার েগাপনীয়তা সু রিক্ষত রােখ।

টপ বােরর িমিনমাইজ/এিক্সট বাটেন িক্লক করেল অভৰ্ িকেবাডর্ সরাসির িসেস্টম েটৰ্েত যােব / বন্ধ হেয় যােব /
আপনােক েমনু পৰ্দশর্ন করেব েযখােন দু 'েটা সু িবধাই থাকেব।
িটপস: এখােন েয অপশনই িসেলক্ট করা থাক, বাটনিটর উপর রাইট িক্লক কের েযেকােনা সমেয়ই আপিন েমনু িট
েদখেত পােবন।

Interface settings:

আপিন যখন টপবাের কাজ করেছন না তখন এিট েসিম টৰ্ান্সপােরন্ট উইেন্ডা িহেসেব থাকেব যােত এর িপছেনর
উইেন্ডা েদখেত আপনার সমসয্া না হয়। স্লাইডারিট বয্বহার কের টপ বার কী পিরমাণ টৰ্ান্সপােরন্ট হেব এটা আপিন িনধর্ারণ
কের িদেত পােরন। ০ বাছাই করেল টপ বার সম্পূ ণর্ টৰ্ান্সপােরন্ট এবং ২৫৫ বাছাই করেল সম্পূ ণর্ দৃ শয্মান হেব।

অভৰ্ িকেবােডর্র টপ বারিট িস্কন সমিথর্ত। আপিন পছন্দমত িস্কন এখান েথেক বাছাই করেত পােরন অথবা আরও িস্কন
িবনামূ েলয্ ইন্টারেনট েথেক ডাউনেলাড কের িনেত পােরন।

Global Hotkeys settings:

আপিন F1 েথেক F12 পযর্ন্ত েযেকােনা কী অথবা Ctrl+Space বাছাই করেত পােরন বাংলা িকেবাডর্ েমাড চালু /বন্ধ
করার জনয্।
লক্ষ করুন: ওিমকৰ্নলয্াব F12 কী িট েরেখেছ িকেবাডর্ েমাড পিরবতর্ন করার জনয্। আপিন যখন েকান কী বাছাই
করেবন িকেবাডর্ েমাড পিরবতর্ন করার জনয্, িকেবাডর্ েমাড পিরবতর্ন করার পের অভৰ্ িকেবাডর্ েসই কী অনয্ েকান
সফটওয়য্াের েযেত েদেব না। েযমন, উইেন্ডাজ িভিত্তক সফটওয়য্ারগুেলা F1 চাপেল েহল্প ফাইল েদখায়। আপিন F1 যিদ
িকেবাডর্ েমাড পিরবতর্ন করার জনয্ িসেলক্ট কেরন, তাহেল F1 চাপেল আর অনয্ েকান সফটওয়য্াের েহল্প ফাইল খুলেব না।
েজেন রাখা ভাল, সাধারণত F2 িদেয় ফাইল/েফাল্ডােরর নাম পিরবতর্ন করা যায়, F3 িদেয় েকান িকছু Search/Find করা যায়,
F4 Address bar (যিদ থােক) এ েফাকাস করার জনয্, F5 িরেফৰ্শ করার জনয্, F10 েমনু কমান্ড এ যাওয়ার জনয্, F11
ইন্টারেনট বৰ্াউজারগুেলা েক Full Screen করার জনয্... ইতয্ািদ।

বাংলা েলখার সময় ইউিনেকাড/আনিস েমাড পিরবতর্ন করার জনয্ Shift+F1 েথেক Shift+F12 েযেকােনা কী আপিন
বাছাই করেত পােরন।

অভৰ্ েস্পল েচকার চালু করার জনয্ Ctrl+F1 েথেক Ctrl+F12 েযেকােনা কী আপিন বাছাই করেত পােরন।

Locale/Language settings:

এই অপশনিট িসেলক্ট করা থাকেল অভৰ্ িকেবাডর্ েকান সফটওয়য্ার এ আপিন েকান ভাষায় কাজ করেছন িকেবাডর্
েমােডর পাশাপািশ েসটাও মেন রােখ।
লক্ষ করুন: Input Locale/Input Language আসেল একিট টয্াগ িসেস্টম, েযখােন আপিন েকান এিডটের/ওয়াডর্
পৰ্েসসের েলখার সময় েসিট বুঝেত পাের েকান ভাষায় আপিন িলখেছন। ফেল Spell check, grammar check, auto
correction পৰ্ভৃিত িফচার সিঠকভােব বয্বহার করা যায়।
েযমন, আপনার একিট ওয়াডর্ ডকুেমন্ট এ যিদ বাংলা-ইংেরিজ িমিলতভােব েলখা থােক, Input Locale/Input Language
িঠকভােব বাছাই করা থাকেল মাইেকৰ্াসফট ওয়াডর্ শুধুমাতৰ্ ইংেরিজ েলখার বানান পরীক্ষা ইংেরিজ িডকশনাির েথেক করেব।
বাংলা েলখােক ইংেরিজ েভেব বানান ভুল ধরেব না।

উপেরর অপশনিট িসেলক্ট করা থাকেল বাংলা েলখার সময় আপিন েসটােক ভারতীয় বাংলা/বাংলােদশী বাংলা/অসমীয়া
ভাষা িহেসেব টয্াগ করেত পােরন।

Avro Phonetic settings:

অভৰ্ ফেনিটেক েলখার সময় িপৰ্িভউ উইেন্ডা এবং িডকশনাির সােজশন েদখা যােব।

িনেচর িতনটা েসিটংস বুঝার জনয্ আপনােক অভৰ্র িপৰ্িভউ উইেন্ডা সম্পেকর্ জানেত হেব।
 িপৰ্িভউ উইেন্ডােত পৰ্থম সােজশন থােক অেটাকােরক্ট িডকশনাির েথেক (যিদ েসখােন আপিন যা িলখেছন েস
সংকৰ্ান্ত েকান এিন্টৰ্ই থােক)
 িদব্তীয় সােজশন থােক ক্লািসক ফেনিটক, অথর্াত্ সরাসির ইংেরিজ েথেক বাংলা টৰ্ান্সিলটােরশন। আপিন অভৰ্
িকেবােডর্র পুরাতন বয্বহারকারী হেল এতিদন এভােবই বাংলা িলেখেছন। অেটাকােরক্ট িডকশনািরেত িকছু খুেঁ জ
পাওয়া না েগেল এটাই হেব পৰ্থম সােজশন। উপেরর ছিবর ১ম সােজশন এটাই।
 এরপর অভৰ্ বাংলা িডকশনাির েথেক সােজশন েদখায়। উপেরর ছিবর ২য় এবং ৩য় সােজশন িডকশনাির েথেক
েনয়া।
 একািধক সােজশেনর বানান একই হেল অভৰ্ সবগুেলা আলাদা কের না েদিখেয় একটা েদখায়। যিদ সবগুেলা
সােজশেনর বানান একই হয় অথবা ক্লািসক ফেনিটক ছাড়া আর েকান সােজশন খুঁেজ পাওয়া না যায় (েমাটকথা
সব িমিলেয় একটার েবিশ েকান অপশন না থােক) েসেক্ষেতৰ্ শুধু িপৰ্িভউ উইেন্ডা েদখা যায়, িনেচর িলস্টটা আর
আেস না।
উপেরর কথাগুেলা ভােলামেতা বুঝেত এই ছিবটা েদখুন-

পৰ্িতটা শ

েলখার সময় অভৰ্ িনেজ েথেক িডকশনাির সােজশন িসেলক্ট কের রাখেব, অথর্াত্ আপিন যখন িলখেবন,

িডকশনাির সােজশন েথেকই েলখা হেব। যারা ক্লািসক ফেনিটেকর েচেয় িডকশনাির েমাড েবিশ পছন্দ কেরন তারা এটা িসেলক্ট
কের রাখেত পােরন। িডকশনাির েমােড েলখার েবশ িকছু সু িবধা আেছ, েযমন িশফট কী ছাড়াই টাইপ করা যায় (ফেল টাইিপং
এর গিত বােড়), বানান ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থােক কম। যারা অভৰ্র ক্লািসক ফেনিটকও েশখার জনয্ কিঠন মেন কেরন, এটা
তােদর জনয্ উপেযাগী হেত পাের।

পৰ্িতটা শ

েলখার সময় অভৰ্ িনেজ েথেক ক্লািসক ফেনিটক সােজশন িসেলক্ট কের রাখেব। অভৰ্ পুরাতন ফেনিটক

বয্বহারকারীেদর জনয্ এটা সু িবধাজনক হেত পাের।

েলখার সময় যারা সােজশন িলস্ট েদখেত চান না, সম্পূ ণর্ পুরাতন অেভৰ্র স্টাইেল িলখেত চান, তারা এটা িসেলক্ট কের
রাখেত পােরন।

সােজশন িলস্ট েথেক িবিভন্ন শ

আপিন সরাসির মাউস িদেয় অথবা িকেবােডর্র আপ/ডাউন অয্ােরা কী িদেয় িলখেত

পােরন। তেব এজনয্ মূ ল িকেবাডর্ েথেক হাত উঠােত হয়, ফেল টাইিপং এর গিত কেম যায়। এই অপশনটা িসেলক্ট করা
থাকেল আপিন টয্াব কী িদেয়ও সােজশনগুেলা িসেলক্ট করেত পারেবন।
েযেকােনা শে

আপিন যিদ আপ/ডাউন অয্ােরা অথবা টয্াব কী িদেয় েকান সােজশন িসেলক্ট কেরন, অভৰ্ েসটা মেন

রাখেব যােত পেররবার একই শে

আপনােক আবার েসটা িসেলক্ট করেত না হয়।

অেটাকােরক্ট অপশন চালু হেব।

় েলখা যােব। বণর্িট ভারেত েবিশ বয্বহৃত হয়।
Shift+J চাপেল জ

অভৰ্ ফেনিটেক ডট েলখার জনয্ .` িলখেত হয়। আবার নামব্ারপয্ােডর . িদেয় সরাসিরই ডট েলখা যায়। েবিশরভাগ
লয্াপটপ/েনটবুেক ইদানীং নামব্ারপয্াড থােক না। েসেক্ষেতৰ্ এই অপশন িসেলক্ট থাকেল িকেবােডর্র | িদেয়ই ডট েলখা যােব।

Avro Mouse settings:

অভৰ্ মাউেস েলখার সময় িকেবাডর্ েমাড পিরবিতর্ত হেব না।

অভৰ্ মাউেস েলখার সময় িকেবাডর্ েমাড বাংলায় পিরবিতর্ত হেব।

Fixed Layouts settings:

এই অপশনিট িসেলক্ট করা থাকেল আপিন িফক্সড িকেবাডর্ েলআউটগুেলা িদেয় সাধারণভােব ইউিনেকাড িনয়েম িলখেত
পারেবন। েযমন: “েকাথায়” িলখেত চাইেল আপনােক িলখেত হেব - “ক + ে◌া + থ + ◌া + য়”
িবস্তািরত জানেত চাইেল Bangla Typing with Fixed Keyboard Layouts শীষর্ক িনেদর্িশকািট পড়ুন।

িফক্সড িকেবাডর্ েলআউটগুেলার জনয্ “েরফ েলখার পুরাতন িনয়ম” চালু হেব। আপিন বয্ঞ্জনবেণর্র/যু ক্তাক্ষেরর পের
েরফ িলখেত পারেবন, অভৰ্ িকেবাডর্ জায়গামত েরফ সিরেয় িনেয় যােব। (এই অপশনিট শুধুমাতৰ্ আধুিনক ইউিনেকাড িনয়েম
িফক্সড িকেবাডর্ েলআউট িদেয় েলখার জনয্ পৰ্েযাজয্।)

িফক্সড িকেবাডর্ েলআউট গুেলার জনয্ “সব্য়ংিকৰ্য় সব্রবণর্ ৈতির” চালু হেব। (এই অপশনিট শুধুমাতৰ্ আধুিনক
ইউিনেকাড িনয়েম িফক্সড িকেবাডর্ েলআউট িদেয় েলখার জনয্ পৰ্েযাজয্।)

ইউিনেকাড িনয়েম চন্দৰ্-িবন্দু (◌ঁ) কােরর (◌া ি◌ ◌ী ...) পের বেস। েযমন, “চাঁদ” িলখেত চাইেল আপনােক িলখেত
হেব “চ + ◌া + ◌ঁ + দ”। এই অপশনিট অন করা থাকেল আপনােক ইউিনেকাড িনয়ম িনেয় িচন্তা করেত হেব না। অথর্াত্,
আপিন যিদ “চ + ◌ঁ + ◌া + দ” িলেখন, অভৰ্ িকেবাডর্ িনজ েথেকই চন্দৰ্-িবন্দু (◌ঁ) কােরর পের সিরেয় িনেব। (এই অপশনিট
শুধুমাতৰ্ আধুিনক ইউিনেকাড িনয়েম িফক্সড িকেবাডর্ েলআউট িদেয় েলখার জনয্ পৰ্েযাজয্। পুরাতন িনয়েম িলখেল অভৰ্ িকেবাডর্
সবসমেয়ই চন্দৰ্-িবন্দুর (◌ঁ) অবস্থান িঠক কের িনেব।)

এই অপশনিট িসেলক্ট করা থাকেল আপিন পুরাতন অয্ানিস িনয়েম িলখেত পারেবন। েযমন, “েকাথায়” িলখেত চাইেল
আপনােক িলখেত হেব - “ে◌ + ক + ◌া + থ + ◌া য়”
িবস্তািরত জানেত চাইেল Bangla Typing with Fixed Keyboard Layouts শীষর্ক িনেদর্িশকািট পড়ুন।

িকেবােডর্র নামব্ারপয্াড িদেয় বাংলা সংখয্া েলখা যােব।

Global output settings:

আপিন যখন বাংলা িলখেবন, অভৰ্ সবসময় ইউিনেকাড স্টয্ান্ডাডর্ েমেন চলেব।
অভৰ্ িকেবাডর্ এর সােথ Kalpurush ANSI এবং Siyam Rupali ANSI নােম দু ইটা আনিস (ANSI) িভিত্তক বাংলা
ফন্ট েদয়া আেছ। এই ফন্ট দু ইটা িবজয় ২০০০ ফেন্টর সােথ কম্পয্ািটবল। েযসব সফটওয়য্াের ইউিনেকাড সােপাটর্ কের না
েসখােন আপিন চাইেল এসব ফেন্ট সরাসির অভৰ্ িকেবাডর্ িদেয়ই বাংলা িলখেত পােরন।
আনিস েমােড েলখার সময় সতকর্তা েদখােব। েকান সু িনিদর্ষ্ট পৰ্েয়াজন না থাকেল আপনার সবসময় ইউিনেকােডই
েলখা উিচত।

আপনার েকান পৰ্েশ্নর জবাব এইখােন খুঁেজ না েপেল ওিমকৰ্নলয্াব েফারােম পরামশর্
চাইেত পােরন।
http://www.omicronlab.com/forum

