
আপনার কিmuটার েক বাংলার uপযkু কrন 
বাঁধ ভাঙ্গার আoয়ােজ iuিনেকাড বাংলা বয্বhত হেচ্ছ । মাt dিট ধােপ বাংলা iuিনেকাড সােপাটর্ েযাগ 
করার জn e গাiডিট anসরন কrন : 

১। iuিনেকাড ভাষা সােপাটর্ েযাগ কrন । 

২। বাংলা iuিনেকাড ফন্ট েযাগ কrন । 

eটা মাt eকবার iনsল কের িনেল শুধু সামেহায়য্ার iন... bগ(www.somewhereinblog.net) নয় বরং 

আেরা শত শত বাংলা oেয়বসাiট েদখেত পােবন যা শিkশালী eবং জনিpয় iuিনেকাড িসেsম বয্বহার 
কের করা ।  

angহ কের আপনার aপােরিটং িসেsম বাছাi কের শুr কrন : 

 

১। বাংলা iuিনেকাড লয্াঙ্গুেয়জ ফাiল েযাগ কrন(pেয়াজনীয়)  
িসেsম ফাiেলর pেয়াজনীয় পিরবতর্ন  

uiেন্ডাজ ek- িপেত(সকল ভাসর্ন) 

১। আপনার িসেsেম iuিনেকাড লয্াঙ্গুেয়জ সােপাটর্ েযাগ কrন 

১.১. omicronlab eর icomplex 1.0.1 ডাuনেলাড কের চাল ুকrন  

১.২. iনsল কমেpk িskpস e িkক কrন  

 

 

২। আপনার িসেsেম iuিনেকাড বাংলা ফন্ট েযাগ কrন : 

২.১। বাংলা ফন্ট পয্াক(complete bangla font pack) সmূণর্টা ডাuনেলাড কrন eবং আনিজপ কের 
সবgেলা ফাiল ‘c:\windows\fonts’ েফাlাের রাখুন । 

http://www.omicronlab.com/
http://omicronlab.com/download/tools/IComplex_1.0.1.exe
http://www.banglacricket.com/tools/bangla/bangla_fonts_pack.zip


uiেন্ডাজ ২০০০ eর জn : 

১। আপনার িসেsেম iuিনেকাড লয্াঙ্গুেয়জ সােপাটর্ েযাগ কrন 

১.১। কেন্Tাল পয্ােনল e যান eবং তারপর regional options িসেলk কrন । 

 

১.২ । general tab e িkক কের আপনার িসেsেমর language settings েদখুন  

১.৩। িলs েথেক indic িসেলk কrন eবং oেক িkক কrন । 

 

 



২। আপনার িসেsেম iuিনেকাড বাংলা ফন্ট েযাগ কrন : 

২.১। বাংলা ফন্ট পয্াক(complete bangla font pack) সmূণর্টা ডাuনেলাড কrন eবং আনিজপ কের 
সবgেলা ফাiল ‘c:\windows\fonts’ েফাlাের রাখুন । 

uiেন্ডাজ ২০০৩ eর জn : 

১। আপনার িসেsেম iuিনেকাড লয্াঙ্গুেয়জ সােপাটর্ েযাগ কrন 

১.১। কেন্Tাল পয্ােনল e যান eবং তারপর regional options িসেলk কrন । 

 

১.২. language tab e িkক কrন eবং েসখান েথেক iনsল ফাiলস ফর কমেpk িskp...(install 
files for complex script and right‐to‐left languages (including thai) ) িসেলk কrন ।  

http://www.banglacricket.com/tools/bangla/bangla_fonts_pack.zip


 

১.৩.  Ok িkক কrন । 

২। আপনার িসেsেম iuিনেকাড বাংলা ফন্ট েযাগ কrন : 

২.১। বাংলা ফন্ট পয্াক(complete bangla font pack) সmূণর্টা ডাuনেলাড কrন eবং আনিজপ কের 
সবgেলা ফাiল ‘c:\windows\fonts’ েফাlাের রাখুন । 

uiেন্ডাজ িভsা eর জn:  

১। আপনার িসেsেম iuিনেকাড লয্াঙ্গুেয়জ সােপাটর্ েযাগ কrন 

 (দরকার েনi) 

২। আপনার িসেsেম iuিনেকাড বাংলা ফন্ট েযাগ কrন : 

২.১। বাংলা ফন্ট পয্াক(complete bangla font pack) সmূণর্টা ডাuনেলাড কrন eবং আনিজপ কের 
সবgেলা ফাiল ‘c:\windows\fonts’ েফাlাের রাখুন । 

 

 
 

 

 

http://www.banglacricket.com/tools/bangla/bangla_fonts_pack.zip
http://www.banglacricket.com/tools/bangla/bangla_fonts_pack.zip


 

২। bাuজার কনিফগােরসন (ঐিচ্ছক) 
লয্াঙ্গুেয়জ েসিটংস িঠক কের িনন ফায়ারফk, iন্টারেনট ekেpারার eবং aেপরা েত।  

d বয্: ei aংশটা ঐিচ্ছক ।  
আপনার bাuজার oেয়বসাiেট বাংলা সনাk কের িডফl বাংলা ফন্ট epাi করেত পারেব,যিদ আপিন 
bাuজােরর ei sেযাগটা না িনেত চান, তাহেল ei aংশ বাদ িদন । 

ei aংেশ আপিন আপনার bাuজাের: ফায়ারফk,iন্টারেনট ekেpারার aথবা aেপরােত যথাথর্ বাংলা 
সােপাটর্ েযাগ করেবন ।  

 

ফায়ারফেk (ভাসর্ন ১.৫) বাংলা েসটআপ  

  ১. েমnবার েথেক টুলস e যান eবং aপশনস বাছাi কrন  

  ২. ei uiেন্ডা েথেক কনেটন্টস e িkক কrন  

  ৩. ফন্টস eন্ড কালারস েথেক eডভাnড বাটেন িkক কrন  

  ৪. ফন্টস ফর aপশেনর Dপ ডাuন িলs েথেক “bengali” িসেলk কrন  

  ৫. নীেচর ছিব anযায়ী বািক aপশনgেলা িফল আপ কrন eবং oেক েত িkক কrন  

  আবার oেক িkক কrন আপনার েসটআপ েশষ করার জn ।  

  ei ধাপgেলা ফায়ারফেk বাংলা েসটআপ কমিpট করেব । 

 

iন্টারেনট ekেpারাের বাংলা েসটআপ  

   ১. েমn েথেক টুলস e যান eবং iন্টারেনট aপসn িসেলk কrন  

   ২. ei uiেন্ডা েথেক ফন্টস e িkক কrন  

   ৩. লয্াঙু্গেয়জ িskpস eর Dপডাuন িলs e িkক কrন  

   ৪. ei Dপ ডাuন িলs েথেক “bengali” িসেলk কrন( eটা খুঁেজ েপেত skল করেত থাkন) 

   ৫. িলখন িসেলk কrন oেয়বেপজ ফন্ট eর জn । তারপর oেক িkক কrন eবং আবার oেক িkক                        
কrন ।  

ei ধাপgেলা iন্টারেনট ekেpারাের বাংলা েসটআপ কমিpট করেব । 

 



আেপরােত(ভাসর্ন ৯.১০) বাংলা েসটআপ  

   ১. েমn েথেক টুলস e যান eবং েpফােরেnস িসেলk কrন  

   ২. aয্াডভাnড টয্াব e িkক কrন, বামিদেকর েমn েথেক ফন্টস e যান eবং “iন্টারnাশনাল ফন্টস” e     

িkক কrন ।  

   ৩. Dপ ডাuন িলs েথেক রাiিটং িসেsম “bengali”  বাছাi কrন ।  

   ৪. নরমাল ফন্ট eর জn িলখন বাছাi কrন । েpফােরেnস েথেক েবর হoয়ার আগ পযর্n oেক িkক       

     কrন ।  

ei ধাপgেলা aেপরােত বাংলা েসটআপ কমিpট করেব । 

 

 

 


