
স্ভার্ট -ওীট্রান্সলরর্রযনদযওালযওরনা? 

ওঔুনওঔুনফাাংরাব্দাঅভযালরঔরেচাী, াআর্াপ্রন

াধাযণেট্রান্সলরর্রযনডের্ারফাঈরযলনবট যওরয, াআরেফব্দডারোরযনা

                        letter  থারওনা

স্ভার্ট -ওীট্রান্সলরর্রযনএ

স্ভার্ট -ওীট্রান্সলরর্রযনএব্দাধযণযরুডরঔাজামডজাআরে

স্ভার্ট -ওীট্রান্সলরর্রযনএরযাক্ষযডজােফাযডজানরনওীলিেীমফাযটিুন

karmm      ওভটkrom      ক্রভ    chanddan           চন্দন

bhokt       বওেbhoktt     বক্তsuprrabhaat         পু্রবাে

avashya              াব্মbhovishyya           বলফলয

স্ভার্ট -ওীট্রান্সলরর্রযন

krishna               ওৃষ্ণproshnn              প্রশ্ন

স্ভার্ট -ওীট্রান্সলরর্রযনএযাধাযণেট্রান্সলরর্রযনলওেপেম?

SmartKey বাাংলা - ট্রান্সললটরেশন

Step1

suprrabhaat, tomaar sakal sukh kaamonaa kori.  

াধাযণেট্রান্সলরর্রযনডনাাআাংরকজীব্দযলওছুাঅপ্নাফাজায়

াক্ষয/ letter ডরঔফাযজনযাইওীর্াাফাযটীরেরফ. ডজভনী

ডজভনী,  ajoy   াজমproteek   প্রেীওchorchaa   চচট া

SmartKey is an Intelligent Self-learning Software.

Step2

thhaakur              ঠাকুযmaannn             ভাাঁ

ডজভনী

raajesh               যারজsubhaashh           বুাল

SmartKey finds the 'character'. Press the Key / again or use Shift Key / again.

ratrri       যালি

এজনরনডাজাফাাংরাডেলরঔাবার.  াআর্াস্ভার্ট -ওীট্রান্সলরর্রযনডাএনা

For details, read on ..

sample this - sooryya kriiikett 

পু্রবাে, ডোভাযওরঔুওাভনাওলয.

nishtthaa              লনষ্ঠাheeeeloo            যাররা

ভািারকাফযজনযওী(key) লিেীমফাযটিুন. ডজভনী



N       kon, konn, konnn..          ওনওাংওাঁ ওন্নওণ

R      Kripyaa, anukriti            ওৃয়াানওৃুলে

       pletttfarmm                ডপ্রর্পভট

       dhanyyyabaad              ধনযফাদ

Q       kqr, rqk                  ক্রওট

Y       koyyy, koyyyaa, koyyyye     ওযওযাডওযা

ভািালওবারফরকারেডাএ?

Step4

X       kx, kxx, kxxx, kxxxx..        ওাংওাঁ ক়ওাঃ

র্াাআওযনুT, Shift T, Ctrl T, Ctrl Shift T, Alt T, Alt Shift T    েথর্ঠিত

A       Ka, kaa                    ওওা

kooo(k Shift O or kau)         ডওৌkuu(k Shift U or koo)    কূ

Baannglaa                    ফাাংরা

keee(k Shift E or kai)          কওkee(k Shift i)           ওী

Show Keyboard টিূন. াক্ষযাঈরযভাাঈওটযাঅননূ. 

Step3

ডপাননটিওওীরফােট এবাক্ষযযাফারজাঈরযযাঔাহ্য়রচ

ডপাননটিওওীরফােট ওীম?

I        ku, kuu                   কুকূ

I        ki, kii                     লওওী

E       ke, kee, keee/kai            ডওওীকও

M       kom, komm, kommm        ওভওাংওাঁ

O       ko, koo, kooo, koooo/ kau    ওডওাকূডওৌ

ওীরফারেট রযডওারনাাক্ষযলরওওযনু.

টিূনShow Full-screen.



লপ্রলেলিফকেস্র্ফযফাযকওভনূডওারযওযাজাএ?

kannthhh, kanTh                  ওাংঠ, ওণ্ঠ

a..t..m..                         এটীএভ

kat, katt..                       ওেওত্তওর্ওিওথওঠওত

panCh                          ঞ্চ

buddddh / buddH, buddHH, hatttth / hattH, hattHH

bhoktt                          বক্ত

kath,kathh..                      ওথওর্ওঠওত

karmm                          ওভট

farStt   (farqsqtt)                পর্স্ট iirSSyaa, paarSSSv

tthanDaa                         ঠণ্ডা

ronJan                          যঞ্জন

H      duhhkhit                  দাুঃলঔে

রারযরূ্রফাযShow Predictive Text  যলরওওরযযুুডওাযনূ

Q              জড়ূফাযরন্েdqv, dqd, dqD       িদ্দদ্ধ

Shift H          াধাযণরন্ে

Step 6

রন্েডওাথামাঅরছ?

স্ভার্ট -ওীট্রান্সলরর্রযনডওাংরকর্াাআলাংকওীবারফওযাজায়?

Step5

kQk, kQl, kQm                  ওরভ

াঅরধওাক্ষযলওবারফলরঔরেয়?

kk, kll, kmm                    ওরভ

kqk, kql, kqm                   ক্কক্লক্ম

 tz                               ত

R      Kram, aakrramak           ক্রভাঅক্রভও

ganGaa                         কঙ্গা

shanKar                         ঙ্কয

Step 7

Step 8

ddamruu                        েভযূ(Ctrl D amruu)

ttrak                            ট্রও(Ctrl T rrak)

saddak                          ড়ও



লপ্রলেলিফকেস্র্ঐডনােনব্দডজাড়ফারর্ডজারন, ব্দডরঔাযযSpace   টীূন

কল্পডওাথায়াঅরছ?

রযHelp কভন্য়ূ

ূরযাব্দডরঔাযযSpace   টীূন

রারযরূ্রফাযHide Predictive Text  যলরওওরযফন্ধডওাযনূ

লপ্রলেলিফকেস্র্ফযফাযকওভনূডওারযওযাজাএ?

Kbasic Unicode Ctrl E ( write in word / Social Media)  (TYPING)

Software reads the position of cursor on start-up, press Spacebar, before writing.

SmartKey  Ctrl Q  (TYPING)

SmartKey Transliteration  Ctrl W

লপ্রলেলিফকেস্র্াঈরযডওারনাব্দলরওডওারযা

` symbol (Key above Tab key)

লেযফুনাংেুযভ, লরঔূনলেযফু     Ctrl Space    দরূর্াওীএওডাাংরকটীূন

Step 10

Step 9

লপ্রলেলিফকেস্র্ডথরওাব্দযাফাযজরন্নMouse ডথরওদান-লদরওলরওওযনূ

রযরূ্রফাযডেHow to Write (This page)

F2 key  টীূনEnglish লরঔূন. োযরযF2 key  টীূনফাাংরালরঔূন

ডওারনাkey টীররর্িাযার্াাআাক্ষযডারেফডেকদঔালদরফ


