অভৰ্ িকেবাডর্ ৫

বয্বহার িনেদর্িশকা
তৃতীয় সংস্করণ: ১ জানু য়াির ২০১১
িদব্তীয় সংস্করণ: ২৬ মাচর্ ২০০৭
পিরমািজর্ত পৰ্থম সংস্করণ: ২০ েফবৰ্ুয়াির ২০০৬
পৰ্থম সংস্করণ: ৯ েফবৰ্ুয়াির ২০০৬
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িকেবাডর্ েমাড (Keyboard Mode) সম্পেকর্ ধারণা:
অভৰ্ িকেবাডর্ ২িট িভন্ন িকেবাডর্ েমাড সমথর্ন কের ১) Bangla - বাংলায় েলখার জনয্।

২) English - কিম্পউটােরর িডফল্ট লয্াঙ্গুেয়েজ েলখার জনয্ (সাধারণত English US)। একই সােথ এই েমােড আপিন
উইেন্ডােজর "লয্াঙ্গুেয়জ বার" িদেয় অনয্ েয েকান ভাষায় িলখেত পারেবন।

িকেবাডর্ েমাড পিরবতর্ন করা:
১) িকেবাডর্ িদেয় িকেবাডর্ েমাড পিরবতর্েনর জনয্ অভৰ্ িকেবােডর্র িডফল্ট কী F12। F12 েচেপ আপিন Bangla েথেক English অথবা
িবপরীতকৰ্েম English েথেক Bangla েত িকেবাডর্ েমাড পিরবতর্ন করেত পারেবন। (এই F12 কী পিরবতর্নেযাগয্। আপিন
িকেবাডর্ েমাড পিরবতর্েনর জনয্ ইেচ্ছমািফক F1 েথেক F12 েযেকােনা কী অথবা Ctrl+Space কী কিমব্েনশন বয্বহার করেত
পােরন। িবস্তািরত জানেত Customizing Avro Keyboard শীষর্ক িনেদর্িশকািট েদখুন।)

২) মাউস িদেয় Top Bar ইন্টারেফেস িকেবাডর্ েমাড িনেদর্শক বাটনিটেত িক্লক করেল িকেবাডর্ েমাড (বাংলা/ইংেরিজ) পিরবিতর্ত
হেব।
System Tray Icon ইন্টারেফেস অভৰ্র আইকনিটর উপর ১বার িক্লক করেল িকেবাডর্ েমাড
(বাংলা/ইংেরিজ)পিরবিতর্ত হেব।

ইউজার ইন্টারেফস সম্পেকর্ ধারণা:
অভৰ্ িকেবাডর্ ২িট িভন্ন ইউজার ইন্টারেফস সােপাটর্ কের ১) টপ বার (Top Bar) - টপ বার েমােড অভৰ্ িকেবাডর্ িস্কৰ্েনর উপের একিট টুল বােরর মত েদখেত উইেন্ডােত চেল।

২) িসেস্টম েটৰ্ আইকন (System Tray Icon) - টপ বাের চলার সময় অভৰ্ িকেবােডর্র সবগুেলা িফচার হােতর কােছ সহেজ
পাওয়া যায়। তেব আপিন চাইেল িসেস্টম েটৰ্েতও আইকন িহেসেব অভৰ্ িকেবাডর্ বয্বহার করেত পােরন।
 এই আইকনিটর উপর ১ বার িক্লক করেল িকেবাডর্ েমাড (বাংলা/ ইংেরিজ) পিরবতর্ন হেব।
 ডাবল িক্লক করেল অভৰ্ িকেবাডর্ টপ বার েমােড যােব।
 রাইট িক্লক করেল অভৰ্ িকেবাডর্ এর েমনু আসেব।

ইনপুট লয্াঙ্গুেয়জ (Input Language/Input Locale) সম্পেকর্
ধারণা:
Input Locale/Input Language আসেল একিট টয্াগ িসেস্টম, েযখােন আপিন েকান এিডটের/ওয়াডর্ পৰ্েসসের েলখার সময়
েসিট বুঝেত পাের আপিন েকান ভাষায় ি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।
অভৰ্ িকেবাডর্ িদেয় বাংলায় েলখার সময় আপিন ভাষার জনয্ িতনিট অপশন এর েয েকান একিট বাছাই কের িনেত পারেবন১) বাংলা (ইিন্ডয়া)
২) বাংলা (বাংলােদশ)
৩) অসমীয়া
আপিন যখন বাংলায় কাজ করেবন, অভৰ্ িকেবাডর্ আপনার পছেন্দর ভাষািট Input Locale/Input Language িহেসেব েসট
কের িদেব। আবার বাংলা িকেবাডর্ েমাড েথেক যখন আপিন ইংেরিজ িকেবাডর্ েমােড যােবন, তখন ইংেরিজ িকেবাডর্ েমােডর
জনয্ সিঠক ভাষািট Input Locale/Input Language িহেসেব পিরবিতর্ত হেব।

আপনার েকান পৰ্েশ্নর জবাব এইখােন খুঁেজ না েপেল ওিমকৰ্নলয্াব েফারােম পরামশর্
চাইেত পােরন।
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