
ভাত্রা রকাফয জনয ওী(key) দ্বিতীম ফায টিুন  . জজভনী

SmartKey মণিপরুী -  ট্রান্সণিটররশন

Step1

eihaaknnaa nahaakkii yaainfabaa thainajari 

াধাযণত ট্রান্সদ্বরটরযন জনা ইংরকজী ব্দ য দ্বওছু আপ্ন াফা জায়

অক্ষয / letter জরঔফায জনয ঈ ওীটা অফায টীরে রফ . জজভনী

জজভনী,  ajay   অজম prateek   প্রতীও charchaa   চচচ া 

ঐাক্না নাক্কী য়াইপনফা থথদ্বনজদ্বয

SmartKey is an Intelligent Self-learning Software.

For details, read on ..

sample this - sooryya kriiikett 

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

Step2

thhaakur             ঠাকুয        maannn             ভাাঁ

জজভনী

raajesh              যারজ       subhaashh           বুাল

nishtthaa             দ্বনষ্ ঠা        hallo               রলা

স্ ভাটচ -ওী ট্রান্সদ্বরটরযন দযওাদ্বয ওরনা ? 

ওঔুন ওঔুন ভদ্বণুযী ব্দ  আভযা দ্বরঔরত চাী, ইটা  প্রন 

                    letter  থারও না

স্ ভাটচ -ওী ট্রান্সদ্বরটরযনএ 

স্ ভাটচ -ওী ট্রান্সদ্বরটরযনএ ব্দ াধযণ যরু জরঔা  জাম জজইরত   

স্ ভাটচ -ওী ট্রান্সদ্বরটরযনএ রয অক্ষয জজাডফায জজানরন ওী দ্বিতীম ফায টিুন 

karmm     ওভচ      krom        ক্রভ    chanddan     চন্দন

bhakt      বওত     bhaktt       বক্ত   suprrabhaat    পু্রবাত

avashya             অব্ম        bhovishyya          বদ্বফলয

াধাযণত ট্রান্সদ্বরটরযন  জডটারফ উরয দ্বনবচ য ওরয, ইরত ফ ব্দ জারত ারয না  

স্ ভাটচ -ওী ট্রান্সদ্বরটরযন 

krishna              ওৃষ্ণ         prashnn             প্রশ্ ন

ratrri      যাদ্বত্র      nG         ঙ      naaminng     নাদ্বভং

এজনরন জাজা ভদ্বণুযী জত দ্বরঔা বার .  ইটা স্ ভাটচ -ওী ট্রান্সদ্বরটরযন জাএনা

স্ ভাটচ -ওী ট্রান্সদ্বরটরযনএ য াধাযণত ট্রান্সদ্বরটরযন দ্বও তপত ম ?



U        ku, kuu                   কু কূ

I         ki, kii                     দ্বও ওী

টিূন Show Full-screen.

O        ko, koo, kooo, koooo/ kau    ও জওা কূ জওৌ

Step4

H        duhhkhit                  দুুঃদ্বঔত

R        Kripyaa, anukriti            ওৃয়া অনওৃুদ্বত

         pletttfarmm                জপ্ রটপভচ

Q        kqr, rqk                  ক্র ওচ

E        ke, kee, keee/kai           জও ওী থও

Step5

X        kx, kxx, kxxx, kxxxx..        ওং ওাঁ  ক় ওুঃ

M        kom, komm, kommm        ওভ ওং ওাঁ

R        Kram, aakrramak           ক্রভ আক্রভও

Show Keyboard টিূন. অক্ষয উরয ভাউ ওচয আননূ. 

Step3

জপাননটিও ওীরফাডচ  এ ব অক্ষয য অফারজ উরয যাঔা হ্য়রচ

জপাননটিও ওীরফাডচ  ওী ম ?

টাই ওযনু T,Shift T, Ctrl T,Ctrl Shift T, Alt T,Alt Shift T  ত থ ট ঠ ত্র ত  ( tt..)

A        Ka, kaa                    ও ওা

koo(k Shift O or kau/ kou) জওৌ    kuu(k Shift U or koo)     কূ  

mannnipurii               ভদ্বণুযী  baannglaa              ফাংরা

keee(k Shift E or kai)      থও    kee(k Shift i)           ওী

ওীরফারডচ  রয জওারনা অক্ষয দ্ব রও ওযনু.

ভাত্রা দ্বও বারফ রকারত জাএ ?

N        kon, konn, konnn..          ওন ওং ওাঁ  ওন্ ন ওণ



ganGaa                         কঙ্গা  

shanKar                         ঙ্কয

Step 7

Step 8

ddamruu                         ডভয ূ(Ctrl D amruu)

ttrak                            ট্রও   (Ctrl T rrak)

saddak                          ড়ও

karmm                          ওভচ

farStt  (farqsqtt)                 পর্স্চ      iirSSyaa, paarSSSv

tthanDaa                         ঠণ্ডা

Q              জড়ূফায রন্ ত         dqv, dqd, dqD       ি দ্দ দ্ধ

Shift H          াধাযণ রন্ ত

Step 6

রন্ ত জওাথাম আরছ ?

kQk, kQl, kQm                   ও  র  ভ

kk, kll, kmm                     ও  র  ভ

kqk, kql, kqm                   ক্ক ক্ল ক্ম

tz                                ত 

আরধও অক্ষয দ্বও বারফ দ্বরঔরত য় ?

bhoktt                          বক্ত

kath,kathh..                      ওথ ওট ওঠ ওত 

দ্বপ্রদ্বডদ্বিফ থতস্ ট ফযফায থওভনূ জওারয ওযা জাএ ?

kannthhh, kanThh                  ওংঠ, ওণ্ঠ

inngnGii                         ইংঙী

ranJan                          যঞ্জন

স্ ভাটচ -ওী ট্রান্সদ্বরটরযন জও ংরক টাইদ্বংক ওী বারফ ওযা জায়  ?

ei ghanttaaghargee manakttaa lei. Eigee minng ranjjan koui. 

buddddh / buddH, buddHH, hatttth / hattH, hattHH

Chekkii yumsi waanngi.

রারয টূরফায Show Predictive Text  য দ্ব রও ওরয যু ুজওাযনূ

a..t..m..                         এটীএভ

kat, katt..                       ওত ওত্ত ওট ওি ওথ ওঠ ওত 

panCh                          ঞ্চ



` symbol (Key above Tab key)

দ্বতযফুনংতুযভ, দ্বরঔূন দ্বতযফু   Ctrl Space      দরূটা ওী এও জাংরক টীূন

Step 10

Step 9

দ্বপ্রদ্বডদ্বিফ থতস্ ট জথরও াব্দ যাফায জরন্ ন Mouse জথরও দান-দ্বদরও দ্ব রও ওযনূ

রয টূরফায জত How to Write (This page)

দ্বপ্রদ্বডদ্বিফ থতস্ ট উরয জওারনা ব্দ দ্ব রও জওারযা

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

F2 key  টীূন English দ্বরঔূন . তায রয F2 key  টীূন ভদ্বণুযী দ্বরঔূন

জওারনা key টীরর ট িাযা টাই অক্ষয জারে ফ  জত থদঔা দ্বদরফ

দ্বপ্রদ্বডদ্বিফ থতস্ ট ঐ জনাতন ব্দ জজাড় ফারট জজারন, ব্দ জরঔায য  Space   টীূন

থল্প জওাথায় আরছ ?

রয Help থভন্য়ূ  

ূরযা ব্দ জরঔায য Space   টীূন

রারয টূরফায Hide Predictive Text  য দ্ব রও ওরয ফন্ ধ জওাযনূ                                                  

দ্বপ্রদ্বডদ্বিফ থতস্ ট ফযফায থওভনূ জওারয ওযা জাএ ?


