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Frequently Asked Questions (FAQ)
অ কীেবাড িক? কান অপােরিটং িসে ম এ চেল?
> অ কীেবাড একিট িসে ম লেভল বাংলা কীেবাড ই ারেফস। অ কীেবাড িদেয় বাংলা লখার
জন কান িবেশষ এিডটর এর েয়াজন নই, ইউিনেকাড সােপাট কের এমন য কান সফটওয় াের
আপিন অ কীেবাড ব বহার কের বাংলা িলখেত পারেবন। বাংলা লখার জন অ কীেবাড
স ূণভােব ইউিনেকাড া াড মেন চেল। এিট উইে াজ ২০০০, এ িপ, ২০০৩, িভ া এবং
পরবতী উইে াজ অপােরিটং িসে ম েলার জন তরী।
িক? UNICODE া াড এ বাংলা ব বহােরর সুিবধা িক?
> ইউিনেকাড একিট ই ারন াশনাল া াড, িবে র িবিভ ভাষার বণ, বণ ম যখােন সুিনিদ করা
আেছ। ইউিনেকাড স েক িব ািরত জানেত িভিজট ক ন http://www.unicode.org
UNICODE

া াড এ বাংলা ব বহােরর সুিবধাঃ
১) বারবার ফ পিরবতন করার ঝােমলা নই; একই ফ এ বাংলা এবং ইংিলশ লখা যায়
২) পুেরাপুির সািচং/সিটং এর সুিবধা আেছ
৩) বাংলায় ফাইল/ ফা ার এর নাম রাখা যায়
৪) মাইে াসফট ওয়াড এ Spell check, grammar check, auto correction এ ইংিলশ এর সােথ
conflict কের না
৫) বাংলায় ওেয়বেপজ তরীেত সেবা সুিবধা পাওয়া যায়
৬) ফ িনেয় কানরকম ঝােমলায় না িগেয় বাংলা ডাটােবজ তরী করা যায়
৭) অপােরিটং িসে ম লেভেলই যেহতু সােপাট থােক, তাই য কান ে ই সেবা সুিবধা পাওয়া
যায়।
৮) ই ারেনট এ সরাসির বাংলায় সাচ করা যায়। এ সমেয়র সবেচেয় জনি য় সাচ ইি ন
http://www.google.com পুেরাপুির ইউিনেকাড সােপাট কের।
সবেথেক বড় কথা, ধু বাংলা নয়, য কান ভাষায় কি উিটং এর জন একমা আদশ উপায়
ইউিনেকাড া াড ব বহার করা। বাংলায় আসিক (ASCII) িসে ম এর িবদায় ঘ া বেজ গেছ।
আজ থেক পঁাচ বছর পর, যখন আমােদর েয়াজনীয় সব সফটওয় ার ইউিনেকাড সােপাট করেব,
তখন বাংলার জন ইউিনেকাড ছাড়া আর অন কান কাযকর া াডও থাকেব না।
UNICODE

আিম আেগ িবজয় বাংলা সফটওয় ারিট ব বহার করতাম। নতুন কের কান কীেবাড লআউট
িশখেত চাি না। অ কীেবাড এর সােথ িবজয় বাংলা সফটওয় ার এর সুিবধা েলা পাওয়া স ব?
> কৃতপে অ কীেবাড িদেয় িবজয় বাংলা সফটওয় ার এর চেয় অেনক বিশ সুিবধা পাওয়া
স ব। িনেচর প িতেত এিট পেত পােরনঃ
১) নতুন কান কীেবাড লআউট িশখেত না চাইেল আপিন অ কীেবােডর ইউিনিবজয় কীেবাড
লআউটিট ব বহার করেত পােরন।
২) অ কীেবাড কনিফগােরশন উইে া থেক কীেবাড মাড পিরবতন করার জন Ctrl+Alt+B
িসেল কের িনন। এবং Advanced Option থেক Full Old Style Typing িসেল ক ন।
এবার আপিন আপনার পুরেনা অভ াসমতই বাংলা িলখেত পারেবন। অথাৎ “ ◌ + ক + ◌া” িলেখই
আপিন ইউিনেকােড “ কা” িলখেত পারেবন।
( নাটঃ ইউিনিবজয় লআউট িবজয় লআউট থেক িকছুটা িভ । কিপরাইট আইন ল ন থেক িবরত
থাকেত ওিম নল াব এই পিরবতন কেরেছ। আপিন েয়াজন হেল ইউিনিবজয় লআউট পিরবতন
কের িবজয় লআউট এর মত সািজেয় িনেত পােরন। এ স েক িব ািরত জানেত
Creating/Editing Fixed Keyboard Layouts শীষক িনেদিশকািট পড়ুন।)

অ কীেবােড বাংলা ছাড়া অন কান ভাষা ব বহার করা স ব?
> অ কীেবাড এর িফ ড কীেবাড লআউট েলা এবং অ মাউস ব বহার কের আপিন চাইেল
অসমীয়া (Assamese) ভাষায়ও িলখেত পারেবন, কননা অসমীয়া ভাষায় বাংলার চেয় অিতির য
িট ব নবণ ব ব ত হয় তা এখােন দয়া আেছ। অসমীয়া (Assamese) ভাষায় িলখেত চাইেল অ
কীেবাড কনিফগােরশন উইে া থেক Input Locale/Input Language অসমীয়া (Assamese) ত
পিরবতন কের িনন।
অ ফেনিটক এ আপিন অসমীয়া ভাষায় িলখেত পারেবন না যেহতু এিট বাংলা উ ারণরীিত অনুসরণ
কের।

কান কান সফটওয় ার এ আিম অ কীেবাড ব বহার করেত পারেবা?
> ইউিনেকাড সােপাট কের এমন য কান সফটওয় ার এ আপিন অ কীেবাড ব বহার কের বাংলা
িলখেত পারেবন। এসব সফটওয় ার এর মেধ আেছ মাইে াসফট অিফস এ িপ (এবং পরবতী
এিডশনসমূহ), নাটপ াড, ওয়াডপ াড, ওেপন অিফস, ই ারেনট এ ে ারার ৭ (এবং পরবতী
এিডশনসমূহ), ওেপরা ৯ (এবং পরবতী এিডশনসমূহ), ফায়ারফ ইত ািদ। উইে াজ এ ে ারার এ
আপিন অ কীেবাড ব বহার কের য কান ফাইল/ ফা ােরর নাম এমনিক বাংলায়ও িদেত পারেবন।
ইউিনেকাড সােপাট কের এমন সফটওয় ার এর তািলকা িবশাল, পুেরা তািলকা এমনিক ইউিনেকাড
ক িটয়ামও তরী কেরিন।
কান কান সফটওয় ার এ আিম অ কীেবাড ব বহার করেত পারেবা না? আিম Adobe
Illustrator/Photoshop এ অ কীেবাড িদেয় বাংলা িলখেত পারিছ না!
> ইউিনেকাড সােপাট কের এমন সফটওয় ার এর তািলকা যমন িবশাল, তমিন ইউিনেকাড সােপাট
কের না এমন সফটওয় ার এর সংখ াও কম না। কান সফটওয় ার ইউিনেকাড সােপাট না করেল
আপিন তােত অ কীেবাড িদেয় বাংলা িলখেত পারেবন না। আশার কথা এই য, দনি ন
লখােলিখর কােজর জন ায় সব সফটওয় ারই ইউিনেকাড এর সােপাট িদে । তেব Adobe এর
সফটওয় ার েলােত (Illustrator,Photoshop...) এখেনা ইউিনেকাড সােপাট থাকেলও বাংলার জন
সােপাট নই।

উইে াজ এ িপ (service pack 2) এর সােথই তা Bengali Inscript লআউট এেসেছ।
এছাড়াও ই ারেনট এ িবিভ সাইেট অেনক বাংলা কীেবাড লআউট পাওয়া যাে । সে ে অ
কীেবাড ব বহার করার যুি কাথায়?
> অ কীেবাড এর অসংখ ব বহারকারী (মাচ,২০০৩ থেক িডেস র,২০০৫ পয কমপে
৫০,০০০) স বত এই ে র জবাব িদেত পারেবন! ই ারেনেটর এসব বাংলা কীেবাড লআউট
তরী করা হয় মাইে াসফট কীেবাড লআউট ি েয়টর (MSKLC) নামক সফটওয় ার িদেয়, অেনক
ে ই বাংলার জন এসব কীেবাড লআউট ব বহারকারীর সব েয়াজন মটােত স ম হয় না।
িনেচর তুলনামূলক তািলকা থেক আপনার ে র উ র পেয় যােবন :
সুিবধা
অ কীেবাড
MSKLC িদেয় তরী লআউট
ফেনিটক (ইংিলশ থেক বাংলা
√
X
লখা)
মাউস িদেয় বাংলা লখা
√
X
লআউট দখার সুিবধা
√
X
Automatic vowel forming
√
X
পুেরাপুির পুরাতন প িতেত বাংলা
√
X
লখা।
Old style “Reph”
√
X
Number Pad থেক বাংলা লখা
√
X
কীেবাড ম াে া
√
X
অপােরিটং িসে ম এর সােপাট না
থাকেলও Input Language
√
X
পিরবতন করার সুিবধা
Customizable
√
X
ইলাে শেনর কােজ আিম এপল কি উটার ব বহার কির। সখােন অ কীেবাড ব বহার করব
িকভােব? অথবা, িলনা এ অ কীেবাড ব বহার করা যােব?
> ঃিখত। অ কীেবাড উইে াজ এর জন তরী সফটওয় ার। এিট অন কান অপােরিটং িসে ম এ
চেল না এবং ভিবষ েতও উইে াজ ছাড়া অন কান অপােরিটং িসে ম এর জন অ কীেবাড এর
কান সং রন বর করার পিরক না নই।

আিম িক কমািশয়াল কােজও ি অ কীেবাড ব বহার করেত পারেবা?
> য কােজই আপিন অ কীেবাড ব বহার ক ন না কন, এিট স ূণ ি ।

আিম ওিম নল াব এর ওেয়বসাইট থেক অ কীেবাড ডাউনেলাড কেরিছ। এটা আমার
সহকমী/ব ুর সােথ শয়ার করা িক আইনস ত? অথবা, আমার িনেজর একিট ওেয়বসাইট আেছ।
আিম আমার ওেয়বসাইেট অ কীেবাড ডাউনেলাড এর জন রাখেত পারেবা?
> ি য কান উপােয় আপিন অ কীেবাড িবতরণ করেত পােরন। তেব সবে ে ই আপনােক উে খ
করেত হেব য সফটওয় ারিট আপিন http://www.omicronlab.com/ থেক পেয়েছন।

িবজয় বাংলা (অথবা অন কান) সফটওয় ার এর ফ অ কীেবােড ব বহার করা যােব?
> যেকান ইউিনেকাড িভি ক বাংলা সফটওয় ােরর ( যমন, িবজয় একুেশ) ফ অ কীেবােড
ব বহার করা যােব। তেব তার আেগ জেন িনন ফ ভ র (Font Vendor) আইনগতভােব আপনােক
এ কাজ করার অনুমিত দয় িকনা।

আমার পুরােনা বশ িকছু ডকুেম িবজয় বাংলা সফটওয় ার িদেয় লখা হেয়েছ। এ েলা
ইউিনেকাড এ কনভাট করেত চাইেল িক করেত হেব?
> এে ে আপনােক অ কনভাটার ব বহার করেত হেব। অ কনভাটার িদেয় আপিন আপনার
পুরেনা িবজয়, আলপনা, িশকা, বতন িদেয় লখা ডকুেম েলােক ইউিনেকাড ফরেমেট কনভাট
করেত পারেবন। অ কনভাটার িবনামূেল ব বহার করা যায়। এখান থেক ডাউনেলাড কের িননঃ
http://www.omicronlab.com/avro-converter.html

অ কীেবাড - ফেনিটক িভি ক, কীেবাড লআউট িভি ক এবং মাউস িভি ক বাংলা লখা
সােপাট কের। আিম সব েলা িনয়ম িশখেত চাি না। কান প িতেত টাইিপং শখা আমার জন ভাল
হেব?
> থেমই িঠক কের িনন িক কােজ বাংলা িলখেবন। েফশনাল টাইিপ হেত চাইেল আপনার উিচত
িফ ড কীেবাড লআউট িভি ক টাইিপং শখা।
দনি ন েয়াজেন অথবা অিফিশয়াল কােজ বাংলা লখার জন ইংিলশ থেক বাংলা ফেনিটক িভি ক
টাইিপং প িতিট আপিন সিত ই পছ করেবন। এই স ূণ user manual িট লখা হেয়েছ অ
ফেনিটক ব বহার কের।
অ মাউস রাখা হেয়েছ মূলতঃ ডেভলপার টু স িহেসেব। তেব আপিন যিদ এেকবােরই িকছু না িশেখ
বাংলা টাইপ
করেত চান, অ মাউস ব বহার করেত পােরন।
Input Locale/Input Language
Input Language

ব াপারটা িঠক বুঝেত পারিছ না। আিম আমার জন কান

বাছাই করেবা?

> Input Locale/Input Language এর মত অত
পূণ সুিবধািট অ কীেবাড ৩.০ ত অ ভূ
করা হেয়েছ। Input Locale/Input Language আসেল একিট ট াগ িসে ম, যা ারা আপিন য
এিডটের/ওয়াড েসসের কাজ করেছন সিট বুঝেত পাের আসেল কান ভাষায় আপিন িলখেছন।
ফেল Spell check, grammar check, auto correction ভৃিত িফচাের অসাধারন সুিবধা পাওয়া
যায়। যমন, আপনার একিট ওয়াড ডকুেম এ যিদ বাংলা-ইংিলশ িমিলতভােব লখা থােক, Input
Locale/Input Language িঠকভােব বাছাই করা থাকেল, মাইে াসফট ওয়াড ধুমা ইংিলশ
ট েটর বানান পরী া ইংিলশ িডকশনাির থেক করেব। আপনার বাংলা ট ট এ Spell check,
grammar check, auto correction ভৃিত িফচার ইংিলশ এর সােথ conflict করেব না।
অ কীেবাড কনিফগােরশন উইে া থেক আপিন আপনার পছ মত Input Locale/Input
Language বাছাই করেত পারেবন। আপিন বাংলােদশী হেয় থাকেল Bangla (Bangladesh) বাছাই
ক ন, অন
ে Bangla (India) বাছাই করেত পােরন। এছাড়া অসমীয়া ভাষায় িলখেত চাইেল
Assamese বাছাই ক ন।

সমস াঃ আিম

িহেসেব বাংলা (বাংলােদশ/ইি য়া) অথবা
অসমীয়া ভাষা বাছাই কেরিছ। িক যতবারই আিম বাংলা কীেবাড মােড টাইপ করেত যাই, উইে াজ
এর ল া ুেয়জ বার ভাষার নােম “?? Unknown Language” দখাে । সমস াটা কাথায়?
> এিট কান সমস া নয়। আপিন য Input Locale/Input Language বাছাই কেরেছন উইে াজ সটা
িচনেত পারেছ না, কারণ আপনার উইে ােজর ভাশনিট ওই ভাষার জন সােপাট িনেয় আেসিন।
উইে াজ িচনেত না পারেলও সমস া নই, Input Locale/Input Language ব াপারটা
পূণ
আপিন য এিডটের বাংলা িলখেছন সটােত, অ কীেবাড আপনার এিডটের িঠকই ভাষা পিরবতন
কের দয়।
আপনার কি উটাের মাইে াসফট ওয়াড (এ িপ বা পরবতী এিডশন) থাকেল আপিন িনেজই এটা
যাচাই কের িনেত পারেবন। মাইে াসফট ওয়াড এর িনেচ াটাস বাের ল ক ন, চলিত ভাষার
নাম সখােন দখেত পােবন।
Input Locale/Input Language

সমস াঃ আিম আমার কি

উটাের বাংলায় িলখেত পারিছ, িক কান যু া র লখা স ব
হে না। কার/মা া (◌া ি◌ ◌ী ◌ু ...) েলা অ কীেবাড এর িনেদিশকা মত লখার পরও স েলা
িঠকমত না বেস উে াপা া আসেছ।
> কারণ ১: আপিন কি উটার বাংলা ভাষা ব বহার করার জন কনিফগার কেরনিন। িকভােব
কি উটার বাংলা ভাষা ব বহার করার জন কনিফগার করেত হয় জানেত চাইেল Before You Start
শীষক িনেদিশকািট দখুন।
> কারণ ২: আপিন য ফ িট ব বহার করেছন িনি ত হেয় িনন সিট পুেরাপুির ইউিনেকাড সােপাট
কের িকনা। Arial Unicode MS অথবা আলপনা বাংলা সফটওয় ার এর ফ েলােত বাংলা ক াের ার
থাকেলও বাংলার জন Glyph Table নই। এসব ফ ব বহার করেল সমস া হেব। অ কীেবাড এর
সােথ য বাংলা ফ এেসেছ (Siyam Rupali) সিট ব বহার কের দখুন। আপিন চাইেল আেরা ফ
এখান থেক ডাউনেলাড কের িনেত পােরনঃ http://www.omicronlab.com/bangla-fonts.html

সমস াঃ আিম অ

কীেবাড িদেয় “ৎ” িলখেত পারিছ না।
> অ কীেবাড সবেশষ ইউিনেকাড া াড ৫ অনুসরণ কের। ইউিনেকােডর এই সং রেণ বাংলা
“ৎ” একিট আলাদা বণ িহেসেব এেসেছ, যা আেগ িছলনা (আেগ ত+হস িদেয় “ৎ” িলখেত হত)।
“ৎ” লখার িনয়ম পিরবতন হওয়ার কারেণ বাংলা লখার সফটওয় ার (অ কীেবাড) এর সােথ সােথ
বাংলা ফ েলােতও পিরবতনিট থাকা েয়াজন। আপিন যিদ পুরেনা বাংলা ফ (যা পুরেনা অ
কীেবাড এর সােথ এেসিছল, অথবা আপিন অন উৎস থেক পেয়েছন) ব বহার কেরন তাহেল “ৎ”
িলখেত পারেবন না। অ কীেবাড এর সােথ য বাংলা ফ এেসেছ সিট ব বহার ক ন। ( নাটঃ
পুরেনা বাংলা ফ েলা িদেয় “ৎ” ছাড়া অন িকছু িলখেত সমস া হেব না।)

সমস াঃ আিম WordPad, MSN Messenger, Yahoo Messenger অথবা অন

কান
ফঁাকা জায়গা দখাে , যিদও আিম

সফটওয় াের বাংলা িলখেত গেল শ /বেণর মাঝখােন অিতির
কান Space দইিন। এিট িক ফে র সমস া?
> সমস ািট অ কীেবাড বা ফ কানটারই না, এিট উইে াজ অপােরিটং িসে ম এ RTF (Rich
Text Format) এর একিট “ ভৗিতক” বাগ (Bug), যিদও সমাধানিট খুব সহজ। একবার দািড়
(“।”) িলখুন, সব িঠক হেয় যােব, এমনিক দািড় মুেছ ফলেলও! তেব কাজিট আপনােক িতবার
সফটওয় ারিট চালু করার পর অ তঃ একবার করেত হেব।

সমস াঃ আিম মাইে

াসফট ওয়াড এ বাংলা ফ পিরবতন করেত পারিছ না। এিট বাংলা
লখার সময় িতবার Vrinda (অথবা অন কান) ফ িনেয় আসেছ যা পের পিরবতন করা স ব
হে না।
> অ কীেবাড ভাসন ২.২.০ পয এ সমস ািট িছল। অ কীেবাড ভাসন ৩.০.০ থেক Input
Language/Input Locale ব বহার কের সমস ািটর সমাধান করা হেয়েছ। িনি ত হেয় িনন য আপিন
বাংলা কীেবাড মােড Input Language/Input Locale পিরবতন করার অপশনিট ব (Off) কের
রােখনিন। বাংলা কীেবাড মােড বাংলা (ইি য়া)/ বাংলা (বাংলােদশ)/ অসমীয়া Input
Language/Input Locale িহেসেব ব বহার করেল এই সমস ািট হয় না।

আিম একজন ওেয়ব ডেভলপার। অ কীেবাড ব বহার কের বাংলা ওেয়ব সাইট তির করা
কতটুকু যুি যু ?
> অ কীেবাড ইউিনেকাড িভি ক বাংলা সফটওয় ার। ইউিনেকাড ব বহার কের বাংলা ওেয়বসাইট
তরীর সুিবধা/অসুিবধা েলা িন পঃ
সুিবধাঃ
১) আপনার ওেয়বসাইট সাচ ইি ন েলার ( যমন http://www.google.com) ইে
উপেযাগী
হেব। অথাৎ আপনার ওেয়বসাইট যিদ “বাংলােদশ” িবষয়ক হয়, সাচ ইি ন েলােত কউ
“বাংলােদশ” িলেখ সাচ করেল আপনার ওেয়বসাইট খুঁেজ পােবন।
২) আপিন য ফ িদেয় ওেয়বেপজ েলােত বাংলা িলখেবন, সই ফ িভিজটেরর কি উটাের
ই টল না থেক অন কান ইউিনেকাড িভি ক বাংলা ফ ই টল থাকেলও িতিন আপনার সাইটিট
দখেত পারেবন।
৩) জনি য় সব েলা ওেয়ব াউজার (Internet Explorer 5 or later, Opera, Firefox) ইউিনেকাড
সােপাট কের।
অেনক বড় বড় িত ান এখন তােদর বাংলা সাইট তরীর জন ইউিনেকাড িভি ক প িত বেছ
িনেয়েছন। এেদর মেধ আেছ Google (http://www.google.com.bd)
BBC Bangla (http://www.bbc.co.uk/bengali/)
Wikipedia Bangla (http:// bn.wikipedia.org)

অসুিবধাঃ
১) আপনার টােগট িভিজটর য উইে াজ ২০০০ বা এর পরবিত এিডশন এর অপােরিটং িসে ম
ব বহার কেরন স িবষেয় আপনােক িনি ত হেত হেব, কননা উইে াজ ৯৮, ৯৫, িমেলিনয়াম
এিডশেন ইউিনেকাড িভি ক বাংলা সাইট দখা স ব, িক সবে ে এিট িনি তভােব হেবই এমনিট
বলা যায় না। িলনাে ইউিনেকাড এর সােপাট রেয়েছ, িলনা িভি ক িভিজটরেদর আপনার সাইট
দখেত সমস া হেব না।
(ইউিনেকাড িভি ক বাংলা ওেয়ব সাইট তরী স েক িব ািরত জানেত চাইেল How to: Bangla
Web Page শীষক িনেদিশকািট দখুন।)

সমস াঃ

অ কীেবাড িদেয় আিম আমার িকছু িমউিজক ফাইেলর নাম বাংলায় িরেনম
(Rename) কেরিছলাম। ফাইল েলা উইে াজ িমিডয়া
য়ার এ চলেছ, িক winamp এ চলেছ না।
এখন িক করেবা?
> Winamp 5x (অথবা পরবতী এিডশন) ব বহার কের দখুন।
অ কীেবাড বাংলায় ফাইল/ ফা ার এর নাম রাখার সুিবধা দয়। তার মােন এই না পুেরা
কি উটােরর সম ফাইেলর নাম আপিন বাংলায় রেখ িদেবন, আমােদর সই সুিদন এখেনা
আেসিন! এে ে সতক হওয়া েয়াজন য সিত কার অেথ অেনক সফটওয় ারই এখনও ইউিনেকাড
সােপাট দয় না। বাংলায় িরেনম করা ফাইল েলা আপিন য সফটওয় ার এ চালােবন সই
সফটওয় ারিট ইউিনেকাড িভি ক ফাইল পাথ (File Path) সােপাট কের িকনা স ব াপাের আেগ
িনি ত হেয় িনন।
অ কীেবাড এর সােথ য কীেবাড লআউট েলা আেস স েলা িক পিরবতন করা স ব?
অথবা, আিম িক অ কীেবাড িদেয় আমার পছ মত কীেবাড লআউট তরী কের িনেত পারেবা?
> হঁ া, স ব। এ স েক িব ািরত জানেত Creating/Editing Fixed Keyboard Layouts
শীষক িনেদিশকািট পড়ুন।

যিদ আপনার কান ে র জবাব এইখােন খুঁেজ না পান তেব য কান
সময় OmicronLab Online Forum এ িজে স করেত পােরন।
িঠকানাঃ http://www.omicronlab.com/forum

