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ভা�রত সরকা�র বাং�	লা�সহ ভা�রতেতর বাং�তের�টি� ভা�ষা�র জন্য� একাটি� আদর্শ� টিকাতেবাং�র্ড�  তৈতটির কাতের যা� ইন্সটি�প্ট (InScript) টিকাতেবাং�র্ড�
ন্য�তে� পটিরটি!ত। এটি� ভা�রতেত বেবাংর্শ জন্যটি$য়। এই বেলাআউ�টি� অটি(টির্শয়�লাভা�তেবাং ��ইতে��স(� কাতেপ��তেরর্শন্য কাত) �কা গৃ)হ+ত হয়

এবাং	 উইতে,�জ অপ�তেরটি�	 টিসতে-তে� বাং�	লা� ভা�ষা�র জন্য� টির্ড(ল্ট টিকাতেবাং�র্ড�  টিহতেসতেবাং যা/ক্ত কার� হয়। এছা�ড়া� ���কা ওএস,  টিকাছা/

টিলান্য�ক্স টিসতে-তে�ও ইন্সটি�প্ট টিকাতেবাং�র্ড�  স	যা/ক্ত থা�তেকা।

বাং�	লা�তেদতের্শর  অটি6কা�	র্শ  কাটি7উ��র  বাং�বাংহ�রকা�র+  বাং�	লা�  বেলাখা�র  জন্য�  ইন্সটি�প্ট টিকাতেবাং�র্ড�  বাং�বাংহ�তের  অভা�স্ত  ন্যয়;  টিবাংজয়
বেলাআউ� বাং�	লা�তেদতের্শ সবাং��টি6কা বাং�বাংহৃত। টিকান্তু উইতে,�তেজ টির্ড(ল্ট টিহতেসতেবাং টিবাংজয় বেলাআউ� টিসতে-তে� অন্তভা/�ক্ত থা�তেকা ন্য�। (তেলা

উইতে,�তেজ বাং�	লা� বেলাখা�র জন্য� $তেত�তেকা বেকা�তেন্য� ন্য� বেকা�তেন্য� থা�র্ড�  প�টি��  স(�ওয়��র (টিবাংজয় বাং�য়�তে>�, টিবাংজয় একা/ তের্শ, অভ্র, বাংর্ণ�
$ভা) টিত)  বাং�বাংহ�র কাতের থা�তেকা।অ�টিবাং টিকাতেবাং�র্ড� টি� উইতে,�তেজ বেকাবাংলা  টিবাংজতেয়র অন্য/রূপ বেলাআউ� যা/ক্ত কাতের বেদয়। এটি� বাং�	লা�

ইউটিন্যতেকা�র্ড -��,�র্ড� তেকা স7Bর্ণ�ভা�তেবাং স�থা�ন্য কাতের। (তেলা এর ��6�তে� বেকা�তেন্য�  থা�র্ড�  প�টি��  স(�ওয়��তেরর সহ�য়ত� ছা�ড়া�ই

উইতে,�তেজ সর�সটির বাং�	লা� বেলাখা� যা�য়।

�Bলা  টিবাংজয় বেলাআউতে�র স�তেথা  অ�টিবাং  বেলাআউতে�র গুরুত্বপBর্ণ� টিকাছা/  প�থা�কা� আতেছা। টিবাংজয় বেলাআউতে�র যাথা��তে� ও, ৗG এর

পটিরবাংতেত�  অ�টিবাং বেলাআউতে� যাথা��তে� বৌ�, বৌG বাং�বাংহৃত হতেয়তেছা;  যা� ইউটিন্যতেকা�তের্ডর স�তেথা স��ঞ্জস�পBর্ণ�। এছা�ড়া� AltGr এবাং	

Shift AltGr বেলায়�তেরর স�তেথাও টিবাংজয় বেলাআউতে�র স�তেথা অ�টিবাং বেলাআউতে� প�থা��কা� রতেয়তেছা। টিকাছা/ যা/ক্তবাংর্ণ� এবাং	 বাংর্ণ� (বের(, ও-

কা�র, ঔ-কা�র, আ, র � ইত��টিদ) ��ইটিপ	 এর বেJতেK অ�টিবাং টিকাতেবাং�তের্ড� র স�তেথা টিবাংজয় টিকাতেবাং�তের্ড� র পদ্ধটিতগৃত প�থা�কা� আতেছা। বেকান্যন্য�

অ�টিবাং টিকাতেবাং�র্ড�  �Bলাত উইতে,�তেজর ইন্যপ/� পদ্ধটিততেত ন্যত/ ন্য বেলাআউ� বেযা�গৃ কাতের যা� ইউটিন্যতেকা�র্ডটিভাটিMকা।

Language Options: Bangla (Bangladesh)

টিকাতেবাং�র্ড�  বেলাআউ�

অ�টিবাং টিকাতেবাং�তের্ড�  !�রটি� বেলায়�র বাং�বাংহৃত হতেয়তেছা:

Normal Layer: এই বেলায়�তের shift বাং� caps lock ছা�ড়া�ই ��ইপ কার� যা�তেবাং। ই	তেরটিজতেত এই বেলায়�তের বেছা�� হ�তেতর অJর (a, b, c)

বেলাখা� হয়।

Shift Layer: এই বেলায়�তের shift key বে!তেপ ��ইপ কারতেত হতেবাং। এই বেলায়�তের ই	তেরটিজতেত বাংতেড়া� হ�তেতর অJর (A, B, C) বেলাখা� হয়।

এছা�ড়া� ই	তেরটিজর �তেত� বেকাবাংলা বাংর্ণ�গুতেলা�র জন্য� caps lock এর ��6�তে� shift layer এর বাংর্ণ� ��ইপ কার� যা�তেবাং। 

AltGr Layer: ই	তেরটিজ ছা�ড়া� অন্য� ভা�ষা�র জন্য� (বেযাসবাং ভা�ষা�র বাংর্ণ�স	খা�� ২৬ এর অটি6কা) এই বেলায়�তেরর স�হ�তেযা� টিকাছা/ বাংর্ণ� বেলাখা�

হয়। Right Alt বাং� Ctrl + Alt বে!তেপ এই বেলায়�তেরর বাংর্ণ�গুতেলা� বেলাখা� যা�তেবাং।

Shift AltGr: এই বেলায়�তেরর বাংর্ণ�গুতেলা� ��ইপ কার�র জন্য� Shift বে!তেপ Right Alt বাং� Shift + Alt + Ctrl !�পতেত হতেবাং।
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Otobi Keyboard Layout

দ্রষ্টবাং�: অ�টিবাং টিকাতেবাং�তের্ড�  বাং�বাংহ�তেরর স/টিবাং6�তেথা� বাং�	লা� স্বরবাংর্ণ�গুতেলা� AltGr বেলায়�তের থা�কাতেলাও ত� Normal বেলায়�তের হসন্ত (ৗS ) বাং� g বে!তেপ বেলাখা�
যা�তেবাং। পরবাংত� +তেত এ বাং��প�তের আতেলা�!ন্য� কার� হতেয়তেছা।

অ�টিবাং টিকাতেবাং�তের্ড�  ��ইটিপ	তেয়র জন্য� সর�সটির উইতে,�তেজর ��চ্ টিকাতেবাং�র্ড�  বাং�বাংহ�র কার� যা�য়। স�6�রর্ণত টিবাংটিভা> থা�র্ড�  প�টি��  বাং�	লা�

��ইটিপ	 স(�ওয়��তের এ 6রতেন্যর স/টিবাং6� থা�তেকা ন্য�।

Windows Touch Keyboard

বাং�	লা� বেলাখা� শুরু কার�

উইতে,�তেজ টিকাতেবাং�র্ড�  পটিরবাংত� তেন্যর জন্য�  Windows Key + Space  বাং�বাংহ�র কারতেত হতেবাং। ততেবাং  Windows 7  বাং�  পBবাং�বাংত� +

স	স্করর্ণগুতেলা�তেত Left Alt + Shift বে!তেপও টিকাতেবাং�র্ড�  পটিরবাংত�ন্য কার� যা�য়। 

Toggle keyboard – WinKey + Space

আপটিন্য বাং�বাংহ�তেরর স/টিবাং6�র জন্য� Desktop Language Bar বাং�বাংহ�র কারতেত প�তেরন্য; (তেলা আপটিন্য বাং/ঝতেত প�রতেবাংন্য বাংত���তেন্য

বেকা�ন্য টিকাতেবাং�র্ড�  স!লা আতেছা। এজন্য�  Control Panel  এর Language Preference  এ Advanced Setting  এ ত� !�লা/

থা�কাতেত হতেবাং (Windows 7)।
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স্বরবাংর্ণ�
অ�টিবাং টিকাতেবাং�তের্ড�  বাং�	লা� স্বরবাংর্ণ�গুতেলা� AltGr বেলায়�তের বেদয়� আতেছা। ততেবাং আপটিন্য !�ইতেলা ত� হসন্ত বাং� g বে!তেপও টিলাখাতেত প�তেরন্য।

বেযা�ন্য:

হসন্ত (g) + টিৗ (d) = ই অথাবাং� AltGr + টিৗ (d) = ই

হসন্ত (g) + ৗB  (S) = ঊ অথাবাং� AltGr + ৗB  (S) = ঊ

আপন্য�তেকা অবাংর্শ�ই বাং�	লা� কা�র-টি!হ্নগুতেলা� বাং�ঞ্জন্যবাংতের্ণ�র পর টিলাখাতেত হতেবাং। অথা��ৎ বাং�	লা� র্শব্দগুতেলা� বেযাভা�তেবাং উচ্চা�রর্ণ কার� হয় 

আপটিন্য বেসভা�তেবাংই ��ইপ কারতেবাংন্য। বেযা�ন্য:

� + বৌ + র্ড + টিৗ + কা + বৌ + লা = বে�টির্ডতেকালা

যা/ক্তবাংর্ণ�
বাং�	লা� গৃঠন্যর+টিত অন্য/যা�য়+ বেযাভা�তেবাং যা/ক্তবাংর্ণ� তৈতটির হয় আপন্য�তেকা বেসভা�তেবাংই যা/ক্তবাংর্ণ� টিলাখাতেত হতেবাং। এতেJতেK একা�টি6কা 

বাং�ঞ্জন্যবাংতের্ণ�র ��তেঝ হসন্ত (ৗS ) টিদতেয় যা/ক্তবাংর্ণ� তৈতটির কারতেত হতেবাং। বেযা�ন্য:

কা + ৗS  + কা = ক্ক

কা + ৗS  + ষা = J

স + ৗS  + � = -

যা/ক্তবাংর্ণ� তৈতটির হতেত ন্য� বেদয়�

দ/টি� বাং�ঞ্জন্যবাংতের্ণ�র ��তেঝ হসন্ত থা�কাতেবাং টিকান্তু ত�র� যা/ক্তবাংর্ণ� তৈতটির কারতেবাং ন্য�— এজন্য� আপন্য�তেকা AltGr + g !�পতেত হতেবাং। বেযা�ন্য:

কা + AltGr + g + কা = ক্ কা

কা + AltGr + g + স = ক্ স

এভা�তেবাং AltGr বে!তেপ g !�পতেলা হসন্ত এর পর ZWNJ (Zero Width Non Joiner) ন্য�তে�র একাটি� টিবাংতের্শষা ইউটিন্যতেকা�র্ড 

কা��তেরক্টা�র যা/ক্ত হয় যা� দ/টি� বাং�ঞ্জন্যবাংর্ণ� যা/ক্ত হতেত বেদয় ন্য�।

যা-(লা�

আপটিন্য টিকাতেবাং�র্ড�  বেথাতেকাই যা-(লা� টিলাখাতেত প�রতেবাংন্য। বেযা�ন্য:

কা + যা-(লা� = কা�

� + যা-(লা� = ��

এছা�ড়া� আপটিন্য কা, � + ৗS  + যা = কা�, ��— এভা�তেবাংও যা-(লা� ��ইপ কারতেত প�তেরন্য।

বের(

টিকাতেবাং�র্ড�  বেথাতেকা বের( ��ইপ কার�র জন্য� আপন্য�তেকা বের( আতেগৃ টিলাতেখা ত�রপর অন্য� বাংর্ণ�টি� টিলাখাতেত হতেবাং। বেকান্যন্য� বের( উচ্চা�রতের্ণর

স�য় আ�র� ত� অন্য� বাংতের্ণ�র আতেগৃ উচ্চা�রর্ণ কাটির। বেযা�ন্য:

বের( + কা = কা�
বের( + � = ��
এছা�ড়া� আপটিন্য র + হসন্ত (ৗS ) + কা, � = কা� , ��— এভা�তেবাংও বের( ��ইপ কারতেত প�তেরন্য।
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র �

আপন্য�তেকা ‘র �’ টিলাখাতেত হতেলা র এর পর AltGr + z ( ৗ�) !�পতেত হতেবাং। বেযা�ন্য: 

র + AltGr + z = র �

বেকান্যন্য� বেরতে(র টিন্যয়� অন্য/যা�য়+ র এর পতের অন্য� বাংর্ণ� হসন্ত টিদতেয় যা/ক্ত কারতেলা ঐ বাংতের্ণ�র উপর বের( হয়। টিকান্তু যা-(লা�র টিন্যয়� 

অন্য/যা�য়+ অন্য� বাংতের্ণ�র পর হসন্ত টিদতেয় যা যা/ক্ত কারতেলা ত� ঐ বাংতের্ণ�র স�তেথা যা-(লা� টিহতেসতেবাং যা/ক্ত হয়। অথা��ৎ এ অন্য/যা�য়+—

র + ৗS  + যা = যা� অথাবাং� র �

এতেJতেK বেকা�ন্যটি� ��ইপ হতেবাং ত� টিন্যভা�র কাতের বাং�	লা� (তেeর উপর। বাং�	লা� সকালা (তেe এতেত যা� ��ইপ হতেবাং। ততেবাং র � ��ইপ কার�র

জন্য� র এর পর ZWJ (Zero Width Joiner) ন্য�তে�র একাটি� টিবাংতের্শষা ইউটিন্যতেকা�র্ড কা��তেরক্টা�র যা/ক্ত কারতেত হয়। অথা��ৎ

র + ZWJ + ৗS  + যা = র �

টিকাতেবাং�র্ড�  বেথাতেকা সর�সটির AltGr + z ��ইপ কারতেলা ত� হসন্ত (ৗ�) এর আতেগৃ একাটি� ZWJ যা/ক্ত কাতের বেদয়।

!ন্দ্রটিবাংন্দু/

ইউটিন্যতেকা�র্ড টিন্যয়তে� !ন্দ্রটিবাংন্দু/ (ৗh ) ��ইপ কার�র জন্য� কা�র/��K� (টিৗ, ৗ+, ৗ/ , ৗB , তৈৗ, বৌG, বৌ, বৌ�) (যাটিদ থা�তেকা) এর পতের 

টিলাখাতেত হতেবাং। বেযা�ন্য:

! + ৗ� + ৗh  + দ = !�hদ

বাং + ৗ� + ৗh  + কা� = বাং�hকা�

ই + ৗh  + দ/র = ইhদ/র

Please, feel free to give your feedback.
Md. Rifat Hasan Jihan

https://rhjihan.github.io
facebook.com/RHJihan
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