
কীভােব বাংলায় িলখেবন, কীভােব বাংলায় ই-েমইল করেবন
Disclaimer: There is no warranty that the following information is correct, and 
the following steps will work for you. Therefore, use the following information at 
your own risk.
বাংলা েলখার জন িনমিলিখত ধাপ অনসরণ করেত হেবঃ 
• বাংলা সফটওয়যার ডাউনেলাড করেত হেব (পথেম অভ কীেবাডর ও ফনট ডাউনেলাড করেত হেব)ঃঃ
১। িনেচর িলংক েথেক অভ কীেবাডর ডাউনেলাড করেত হেবঃ
http://www.omicronlab.com/avro-keyboard.html
২। ডাউনেলাড করা ফাইল িকক কের অভ কীেবাডর ইনটল করেত হেব।
৩। িনেচর িলংক েথেক ফনট ডাউনেলাড করেত হেব (জনিপয় ফনট কমানসাের হেলাঃ েসালায়মান 
িলিপ, িসয়াম রপালী, মঙল, ...)ঃঃ
http://www.omicronlab.com/bangla-fonts.html
--পিতিট ফনট আলাদাভােব একই িডেরকরীেত ডাউনেলাড করেত হেব।
৪। ডাউনেলাড করা ফনট ইনটল করেত হেবঃ
(a) Start--->Control Panel--->Font--->Install New Font.
(b) বাম িদেকর েফালার েথেক ফেনটর িডেরকরী িসেলক করেত হেব।
© সবগেলা ফনট িসেলক কের Install এ িকক করেত হেব।
-------------------------------------------------
• বাংলায় ডকেমনট েলখার জনঃ
১। মাইেকাসফট ওয়াডর িকংবা ওেপন অিফস রাইটার বযবহার করেত হেব ।
২। অভ কীেবাডর এ িকক কের অভ কীেবাডর চালু করেত হেব।
৩। অভ কীেবাডর এর ইনটারেফস উপের ডানিদেক থাকেব। F12 িকংবা English এর উপর চাপ িদেয় 
বাংলা ইনপুট চালু করেত হেব।
৪। কীেবােডর চাপ িদেয় েদেখ িনন েকান কীেত চাপ িদেল কী েলখা হেব।
৫। ফনট িহেসেব েসালায়মান িলিপ খবুই ভােলা। আিম এই ডকেমনটটা েলখার জন েসালায়মান িলিপ 
ফনট বযবহার কেরিছ। 
৬। বাংলা েলখা খবুই সহজ। উচারণ অনযায়ী িলখেবন। েযমন “আমার েসানার বাংলা'' েলখার জন 
টাইপ করেবনঃ amar sOnar bangla. 
৭। েলখার সময় যিদ শব েজাড়া েলেগ যায় তাহেল পথেম েসস িদেয় বণরদ'েটা িলখেবন, পের েসস 
মুছেবন। েযমন “'ককরট' েলখার জন k<space>rrk<space>T টাইপ করেবন। পের েসসদ'েটা 
মুছেবন। 
--------------------------------------------------------------
• বাংলায় ই-েমইল করার জনঃ
পথেম মাইেকাসফট ওয়াডর িকংবা ওেপন অিফস রাইটাের আপনার েমেসজ িলখেবন। পের আপনার ই-
েমইলার (ইয়াহ, গগল, হটেমইল) এর এিডটের কিপ-েপস করেবন। 
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