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আজেকর ei তথ pযুিkর যুেগ কিmuটাের বাংলা ভাষার ব বহােরর pিত আমােদর আgহ aেনকখািন বেড়েছ। aেনেকi
eখন কিmuটাের বাংলা টাiপ করার চ া করেছন। সটা খুব ভাল লkণ eবং সটােত আপনারা aেনেক সns হেলo আিম মােটo সn
নi। কননা কিmuটাের বাংলা ব বহােরর জন আমােদর আেরা aেনক পথ পািড় িদেত হেব। আিম aেনক বাংলােদশীেদরi জািন যারা
কিmuটাের রীিতমত দk, aথচ তারা জােননi না য কিmuটাের বাংলা ব বহার করা যায়। কান বাংলােদশী eেক আপেরর সােথ
iংেরজীেত কথা বলেছ, eমন দৃশ আিম কখনo দিখিন। aথচ eকজন বাংলােদশী আেরকজেনর সােথ বাংলায় iেমiল করেছ, তমনটা
খুব কমi দেখিছ। কিmuটাের বাংলা ব বহাের eত দনতা কন? আমরা িক তেব iংেরজীেত ভাব pকােশ সাcn বাধ কির? aসmব।
আশা কির আমার সােথ আপনারাo eকমত হেবন। তেব কন আমরা iংেরজীেত eেক আপেরর সােথ iেমiল িলখিছ। eকজন বাংলােদশী
িহসােব ei কথা sীকার করেত আমার সিত i লjা লােগ। aেনেকi বেল থােকন য কিmuটাের বাংলা টাiিপং বশ কিঠন? সিত িক
তাi? তেব আপনােদর আিম জাপানীজেদর uদাহরণ িদব। জাপািনজরা তােদর িবশহাজার কাি (জাপানী akরgিলেক কাি বেল) যিদ
কিmuটাের টাiপ করেত পাের তেব আমরা পারব না কন? আসেল সিত কথা হল কিmuটাের বাংলা ভাষা pেয়ােগর ei বতমান দূদশার
জন আমােদর icার aভাব।
eকটু িপছেন তাকান যাক, 80 eর দশেক হােত গানা িকছু pিত ান কিmuটাের বাংলা ভাষা pেয়ােগর r কেরিছল।
আজেকর ei eকিবংশ শতািbেত সখােন aজs pিত ান পাoয়া যােব যারা কিmuটাের বাংলা pেয়ােগর জন কাজ করেছ। eখন বাংলায়
aেনক সফটoয় ারo বর হেয়েছ। আজ হেত দশ বছর আেগ ei দৃশ কখনo দখেত পাiিন। আর ei eতটা unিতর িপছেন
ব বহারকারীেদর থেক যারা aিত uৎসােহ ব বসািয়কভােব aসাফল হেব যেনo কিmuটাের বাংলা pেয়ােগর জন চ া কের আসেছন
তােদর ভুিমকাi বশী। আিম aিত dার সােথ তােদর কৃিতt sীকার করেত চাi। সi সােথ সাধারণ ব বহারকারীেদর বাংলা pেয়ােগর
kেt সিদcার aভাবেক আিম তীb ভাষায় িধkার জানাi। আসুন আমরা আেরা বশী কের কিmuটাের বাংলা pেয়ােগর চ া কির। আিম
বলিছনা কিmuটাের বাংলা pেয়ােগর kেt সমs pযুিkগত সমস ার সমাধান হেয় গেছ। িকnt যত বশী ব বহারকারী বাড়েব,
কিmuটাের বাংলা pেয়ােগর pযুিk ততi unত হেব। যিদo aথনীিত সমেn আিম তমন বুিঝনা, তেব eতটুকু বুিঝ য পেণ র চািহদা
বাজাের যত বশী থাকেব তার মান ততi unত হেব। আমােদর aেনক মধাবী pাgামার রেয়েছন, তারা যখন aসুিবধাgিল আমােদর কাছ
থেক নেব বা জানেব, তখনi তারা পাgামিটর unয়েনর চ া করেবন। আিম ei কথা িdধাহীন ভােব বলেত পাির। তার aথ দাড়াল
আমরা যত বশী কিmuটাের বাংলা ব বহার করেবা pযুিkগত aসুিবধাgিল ততi সমাধান হেব। আমরা কu ব বহার না করেল তার
unয়ন সাধন হেবনা। আর সটা করেবটা ক? আমরা সবাi, ei pবেnর পাঠক আপিনi।
eiবার আসা যাক িকভােব কিmuটাের বাংলা pেয়াগ করেত পাির। না eর জন কান খরচ আপনােদর করেত হেবনা, কান
সফট িকনেত হেবনা। তারপেরo িক কিmuটাের বাংলায় টাiপ করেবন না? যেহতু আমােদর বশীরভাগ ব বহারকারীi হল Windows
ব বহারকারী, তাi আজ আিম সহজ ভােব তােদরেকi uেdশ কের িলখব।
আপনার কিmuটারিট Windows xp, িকংবা 2000 হয় তেব যিদ আপিন তা িনয়িমত আপেডট কেরন তেব তােতi আপিন
বাংলা দখেত পারেবন। মাiেkাসফট তােদর কিmuটাের বাংলা pদশেনর জন “বৃnা” নামক eকিট ফnেক িডফl িহসােব ব বহার
কেরেছ। তেব icা করেল আপিন aেনক oেয়বসাiট থেক আেরা িকছু সুnর সুnর ফn আপনার কিmuটাের inটল কের িনেত পােরন।
oেয়বসাiটgিলর িলs পরবিত পাতায় দয়া হেয়েছ। eছাড়া মাiেkাসফট Windows xp eর জন 27 শ জানুয়ারী 2006 e Bengali
Language Pack ছেড়েছ, ফেল আপনার কিmuটােরর কমাngলী বাংলায় দখেত পারেবন।

iuিনেকাড িক?
কিmuটাের pিতিট বণেক মূলত িকছু সংখ া িদেয় pকাশ কের। কননা কিmuটােরর িভতের সমs
কাজi হয় সংখ া িদেয়। কিmuটার আমােদর মত িবিভn ভাষা বুেঝনা, স বুেঝ ধু “eক” o “শূন ”। তাi
কিmuটাের pিতিট ভাষার বণgিলেক pকাশ করবার জন সুিনিদ িকছু s াnাড বা মানদn আেছ। িনধািরত আেছ
কান বণিটর িক কাড। সমস া হল বাংলা ভাষার kেt সরকম কান সুিনিদ s াnাড িছলনা। য সমs
pিত ানgিল pথম িদেক বাংলা টাiিপং িসেsম udাবন কেরেছ তারা তােদর সুিবধামত কাড ব বহার কেরেছ।
ফেল eকিট pিত ােনর ফn িদেয় কান ডকুেমn (ফাiল) তরী করেল aন কিmuটাের সi ফnিট না থাকেল
তা দখা যত না। ধু ডকুেমni নয়, কান ডাটােবস তরীর kেto eকi সমস া দখা িদত। ei সমস ার
সমাধান হল iuিনেকােডর আিবভােব। iuিনেকাড পৃিথবীর িবিভn ভাষার বণgিলেক pকাশ করার জন eকিট
s াnাড চাট তরী কেরেছ eবং তােত বাংলা ভাষাo sান পায়। আর iuিনেকাডেক মেন িনেয়i বড় বড়
pিত ানgিল। ফেল সুিবধা হল আপিন যিদ iuিনেকােড বাংলা িলেখন তেব iেমiলিট িকংবা ফাiলিট aন
কাuেক িদেল তার কিmuটাের iuিনেকাড ফn থাকেল দখেত কান aসুিবধা হেবনা। eছাড়া Google,
Yahoo, Hotmail জাতীয় iেমiলo আপিন বাংলােত িলখেত পারেবন।

eiবার আসা যাক কিmuটাের বাংলা টাiপ করেবন িকভােব? আপনার কিmuটাের বাংলা ফn থাকেল বাংলা দখেত aসুিবধা
হেবনা, িকnt বাংলা টাiপ করবার জন আপনােক িবেশষ িকছু করেত হেব। মাiেkাসফট যিদo ভারেতর udািবত inিkপ টাiিপং
পdিতিট িডফl িহসােব gহন কেরেছ। তেব আমােদর দেশর সানার ছেলরা বেস নi। তােদর udািবত পdিতর কথা আিম uেlখ করব।
বাংলা টাiেপর জন সাধারণত dিট পdিতেত টাiপ করা যায়। eকিট হল বাংলা িকেবাড aপরিট হল ফেনিটক িকেবাড। বাংলা
িকেবাড হল িবেশষ ধরেনর িকেবােডর লআuট যা বাংলা টাiিপংেয়র জন ব বhত হয়। ei িকেবােডর িবণ াসgিল (layout) iংেরজীর
থেক িভn, কননা iংেরজীর থেক বাংলার বেণর সংখ া বশী। বাংলা িকেবাড লআuটgিলর মেধ pচিলত হল মুিনর, ন াশনাল/জাতীয়,
িবজয় iত ািদ। মুিনর িকেবাড pচিলত হয় 1973 সেন eবং eতিদন পযn তা িদেয়i কেmাজ eর কাজgিল হেয় eেসেছ। আপনারা কান
টাiপরাiটার eর দাকােন গেল সরকম মুিনর টাiপরাiটার দখেত পারেবন। িকnt আমােদর সবারi কিmuটােরর িকেবাড যেহতু
iংেরজী িকেবাড তাi ei iংেরজী িকেবাড িদেয় বাংলার সমs বণgিলেক টাiপ করা aসmব। eছাড়া রেয়েছ বাংলােত যুkবণ। ei
সমস া সমাধােনর জন মাsাফা জbার িবজয় নােম যুগাnকারী পdিত িনেয় আেসন। িবজয় িকেবাড তার যাtা r কের 1988 সেন।
তেব তার আেগo aেনক pিত ান বাংলা টাiিপং িনেয় কাজ কের, ক pথম কাজ r কের তা হয়েতা িবতেকর িবষয়। তেব eকথা sীকার
করেতi হেব িবজয় বাংলা টাiিপংেয়র kেt eক িবpব eেনিছল।
আর ফেনিটক টাiিপং হল iংেরজী িকেবাড িদেয়i iংেরজী ucারেণ বাংলা টাiপ করা। আপিন কানিট িদেয় টাiপ করেবন তা
eকাni আপনার ব াপার। যিদ কান িকেবাড মুখs করােক ঝােমলা বেল মেন হয় তেব ফেনিটক ব বহার করেত পােরন। তেব ফেনিটক
ব বহাের kেt aেনক সময়i জিটল শbgিল iংেরজী ucারেণ pকাশ করেত যেয় বশ সমস া হয়। তেব য কান eকটা িকেবাড eর
লআuট মুখs কের িনেত খুব িক ক করেত হেব? বাংলা pেয়ােগর kেt সi ক টুকু িক sীকার করেবননা? নািক আেগর মতi
iংেরজীেতi মেনর ভাব pকাশ করেবন।

Gmaile বাংলা িলখেত পারেবন eবং ফাiেলর নাম বাংলায় রাখেত পারেবন

ি বাংলা টাiিপং eর সফটঃ

বতমােন বািণিজ ক aেনক সফেটর পাশাপািশ িকছু ি সফটo বর হেc। িনেm িকছু বাংলা টাiেপর ি সফেটর সাiট uেlখ
করলাম। ei সমs সাiেটর পাgামাররা aেনক ক sীকার কের িবনামূেল তােদর udািবত সফটgিল রেখেছ আপনােদর ব বহােরর
জন i। আপনারা যত ব বহার করেবন তােদর ক টুকু সাথক হেব।

টাiিপং eর নাম
শািbক
a
eকুেশ sাধীনতা

oেয়বসাiট
http://www.iecbd.net
http://www.omicronlab.com
http://www.ekushey.org/projects/shadhinota

িকেবাড লআuট
Qwerty ফেনিটক (+1 লk শbেকাষ সহকাের)
a ফেনিটক, সহজ a , বণনা, জাতীয়, iuিনিবজয়
rপালী, iনিskp, pভাত, জাতীয়, iuিনজয়

যিদ আপনার ঘের কিmuটার থােক আর যিদ বnুবাnবেদর সােথ iেমiেল যাগােযাগ কেরন তেব বাঙালী িহসােব pমান করার জন
খামাখা পেহলা বশােখ পাnাভাত খেয় pমাণ করার pেয়াজন নi। বরং eকটু ক কের কিmuটাের বাংলা ব বহার কের িনেজর বাঙািলt
pকাশ কrন। চলুন বাংলা ভাষােক আেরা সমৃd কির। সটাi আিম সিবনেয় িনেবদন করিছ।

