আপপোনোৰ কম্পিউটোৰত ম্পকদপৰ অসমীয়ো পম্পিব

Windows XP – চাৰ্বিচ পক -২
Windows XP বালকক অসভীয়া ফুৰ্িফ ৰাকক ৰ্ফকৰ্িত কৰা পহাৱা নাই। আুৰ্ন মৰ্দ নতু নকক
অসভীয়া ৰ্লখা ফা ঢ়াৰ পচষ্টা কৰ্ৰছে, পতছে আছানাৰ

Windows XP কৰ্িউটাৰত অসভীয়া

আখৰ পফাৰ বাৰ্ি বাৰ্ি মাফ াছৰ, ৰ্ফছিষকক স্বৰৰ্চহ্ন পফাৰ। এই সভস্যা সভাধান কৰ্ৰফৰ ফাছফ
আুৰ্ন আছানাৰ কৰ্িউটাৰৰ লগত অল সভয় ফযয় কৰ্ৰফ লাৰ্গফ। পকছনকক কৰ্ৰফ লাৰ্গফ
তলত উছেখ কৰা হহছে।
১। আুৰ্ন মৰ্দ ইণ্টাৰছনটত অসভীয়া চাফ ৰ্ফচাৰ্ৰছে পতছে

আছানাৰ পৱফ ব্ৰাউিাৰ ৰ

এছকফাছৰ পিহতীয়া সংস্কৰণছটা হল আছেড কৰক, পমছন ভাইক্ৰসফ্ট ইণ্টাৰছনট
এক্সপ্ল’ৰাৰৰ ৮ভ ফা তাৰ ৰ্েৰ, ভৰ্িলা পায়াৰপক্সৰ ৫ভ ফা তাৰ ৰ্েৰ, আৰু অছৰা ৯ভ
ফা তাৰ ৰ্েৰ সংস্কৰণ ডাউনল’ড কৰক।
২। তাৰ ােছত আছানাক এটা ইউৰ্নক’ড সভৰ্থিত পণ্টৰ প্ৰছয়ািন হফ। সাধাৰণছত ফৃন্দা
(Vrinda) Windows ৰ লগত থাছকই, আৰু ইছয়ই অসভীয়া আৰু ফাংলাৰ ফাছফ

Default

পণ্ট। ইয়াৰ ওৰ্ৰও ইণ্টাৰছনট এছন ৰ্কেু পণ্ট ৰ্ফনাভূলীয়াকক পাৱা মায়, আুৰ্ন
আছানাৰ চন্দৰ পণ্ট ডাউনল’ড কৰ্ৰ Windows ৰ্ডছৰক্টৰীৰ ৰ্বতৰত থকা Fonts নাভৰ
পল্ডাৰছটাত Paste কৰ্ৰ ৰ্দয়ক। (C:\WINDOWS\Fonts)

ৰ্ফ. দ্ৰ. : পণ্টৰ ৰ্ফলাক ফাংলা ইউৰ্নক ’ড পণ্ট ফুৰ্ল ৰ্লখা থাৰ্কছলও কথা নাই, প্ৰায়ৰ্ফলাক
ফাংলা পছণ্টই অসভীয়াও সভথিন কৰ্ৰফ ৰাকক ৰ্ফকৰ্িত কৰা হহছে।ৰ্কেু সভস্যা নথকা
নহয়, ৰ্কন্তু এই ভূহূতিত আুৰ্ন পসই ৰ্চো কৰ্ৰফ পনলাছগ।
৩। এৰ্তয়া আুৰ্ন আছানাৰ কৰ্িউটাৰছটা

Configure

কৰ্ৰফ লাৰ্গফ, তাৰ ফাছফ

প্ৰথভছত আছানাৰ Control Panel ত থকা “Regional and Language options”ত ৰ্িক
কৰক( মৰ্দ আুৰ্ন Classic View ত আছে), নহছল

‚Date, Time, Language, and

Regional Options‛ ( Category view) ত ৰ্িক কৰক, তাৰ ৰ্বতৰত ূণৰ
and Language options” ফুৰ্ল ৰ্লখা পদখা াফ। (

“Regional

Category View ত থাৰ্কছল এফাৰ

পফৰ্েকক ৰ্িক কৰ্ৰফ লাছগ)। ইয়াত ৰ্িক কৰাৰ লছগ লছগ আুৰ্ন

“Regional and

Language options” ফুৰ্ল এটা Dialogue box পখাল খাফ, তাত থকা Language নাভৰ
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Tab পটাকল মাওক। ইয়াত আুৰ্ন Supplemental Language support পফালা ৰ্িতানছটাৰ
তলছত দুটা Check box পদখা াফ। তাৰ “Install files for complex Script and right to
left languages” পফালা Check Box পটা ৰ্নফিাচন কৰক। তাৰ ােত OK ফা Apply ৰ্িক
কৰ্ৰ ওলাই আহক।
ৰ্ফ.দ্ৰ. : এৰ্তয়া আছানাৰ কৰ্িউটাছৰ windows installation CD, গৰ্তছক পসই ৰ্চৰ্ডখন
সািু ৰাৰ্খফ। কাভ পহাৱাৰ ােত আছানাৰ কৰ্িউটাৰ Reboot হফ।
৪। মৰ্দ আুৰ্ন ইণ্টাৰছনট ব্ৰাউিাৰ ৰ্ফলাকৰ পিহতীয়া সংস্কৰণ ফযৱহাৰ কৰ্ৰছে পতছে
আুৰ্ন আছানাৰ কৰ্িউটাৰত এৰ্তয়া সুন্দৰকক অসভীয়া পদখা াফ।
৫। আগছত পকাৱা দছৰ Windows ৰ ফাছফ অসভীয়া আৰু ফাংলাৰ Default পণ্ট হ’ল ফৃন্দা,
ৰ্কন্তু ফহুছলাছক এই পণ্টছতা বাল পনছদছখ, ৰ্ফছিষকক

XPত এই পণ্টছটা ফৰ সৰুকক

ওলায়। পসছয় আুৰ্ন হয়ছতা ব্ৰাউিাৰৰ ফাছফ পন্টছটা সলৰ্ন কৰাৰ ইচ্ছা কৰ্ৰফ াছৰ।
Default পণ্ট আৰু আখৰৰ আকাৰ সলৰ্ন কৰ্ৰফৰ ফাছফ :ভাইক্ৰচফ্টৰ ইণ্টাৰছনট এক্সপ্ল’ৰাৰ ফযৱহাৰ কাৰী সকল: “Tools” পভনুত থকা “Internet
options” ত ৰ্িক কৰক। নতু কক পখাল পখাৱা ৰ্ৱণ্ড খনত

“general” পফালা

tabপটাৰ

তলছত আুৰ্ন “Fonts” ফুটাভছটা পদখা াফ, তাত ৰ্িক কৰক, “ Fonts” নাভৰ এটা নতু ন
dialogue‛ ওলাই আৰ্হফ। তাত “ Language script “

Bengali ৰ্নফিাচন কৰ্ৰছল “ Web

page font:” ৰ্িতানত আছানাৰ কৰ্িউটাৰত থকা পণ্ট ৰ্ফলাক পদখা াফ। আছানাৰ
ৰ্প্ৰয় পণ্টছটা ৰ্নফিাচন কৰ্ৰ ok ফুটাভত ৰ্িক কৰক।
পণ্টৰ আকাৰ ডািৰ কৰ্ৰফৰ ফাছফ ‘view’ পভনুৰ তলত থকা Text Size ৰ্িতানত
large ফা largest ৰ্নফিাচন কৰক।
পায়াৰপক্স ফযৱহাৰকাৰী সকল : Tools পভনুৰ তলত থকা Option ত ৰ্িক কৰক, আৰু
পখাল পখাৱা ৰ্ৱণ্ড খনৰ content পটফছটাকল মাওক। তাত থকা Fonts and Colors ৰ্িতানৰ
পসাঁপাছল থকা Advanced পটফছতাট ৰ্িক কৰক। তাত
ৰ্নফিাচন কৰক আৰু তলত থকা

Fonts for ৰ্িতানত Bengali

Proportional’, ‘Sherif’, ‘Sans-Sherif’ আৰ্দ ৰ্ফৰ্বন্ন

িাখাত আছানাৰ ৰ্প্ৰয় পণ্ট ৰ্দ ৰ্দয়ক।
পণ্টৰ আকাৰ কভ পফৰ্ে কৰ্ৰফৰ ফাছফ আুৰ্ন পসাঁপাছল থকা
ঠাইত ভানসংখযা সলৰ্ন কৰ্ৰফ লাৰ্গফ।
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‘Size’ ফুৰ্ল ৰ্লখা

Windows Vista আৰু Windows 7
এই দুই অাছৰৰ্টং ৰ্চ পষ্টভত অসভীয়া সভথিন আছেই, গৰ্তছক এছকা কৰাৰ আৱশ্যক নাই।
ব্ৰাউিাৰত অসভীয়া ৰ্লৰ্খফ ফা ৰ্ঢ়ফৰ ফাছফও পকাছনা

Configuration ৰ দৰকাৰ নাই।

ৰ্কন্তু Default পণ্ট ফা পণ্টৰ আকাৰ সলৰ্ন কৰ্ৰফ খৰ্ু িছল ওৰত Windows XP ৰ ফাছফ
ৰ্দয়া দ্ধৰ্ত ফযৱহাৰ কৰ্ৰফ াছৰ।

সাভৰৰ্ণ
ৰ্লনাক্স, পভক- OS x, দছৰ পপ্লটপভিসভূহ ফা ভফাইলৰ এন্দ্ৰইড, ৰ্চৰ্িয়ান আৰ্দছতা সাভান্য
configuration ৰ ভাছিছৰ অসভীয়া ৰ্লৰ্খফ ফা ৰ্ঢ়ফ াৰ্ৰ, অফছশ্যৰ পসইৰ্খৰ্ন কথা এই
প্ৰফন্ধত অেবু ি ক্ত কৰা পহাৱা নাই। কৰ্িউটাৰত অসভীয়া ৰ্লৰ্খফৰ ফাছফ

“ৰ’দাৰ্ল”

ডাউনল’ড কৰ্ৰ আছানাৰ কৰ্িউটাৰত সংস্থান কৰক। ৰ ’দাৰ্লৰ লগত ৰ্দয়া ৰ্নছদিিনাৰ
সহায়ত আুৰ্ন আছানাৰ Windows কৰ্িউটাৰত সহছি অসভীয়া ৰ্লৰ্খফ াৰ্ৰফ।
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