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  FUEL Entries   Current Translation   Evaluated Translation

About ବିବରଣୀ ପରିଚୟ
Accessibility ଅଭିଗମ୍ଯତା ପ୍ରବେବଶସୁବିଧା  menu

Accessories ସହାୟକ ବସୁ୍ତ  menu

Accounts ଲଗଇନ ଖାତା ଖାତା  pidgin

Administration ପ୍ରବଶାସନ ପ୍ରବଶାସନ  menu

Alignment ପାଶ୍ର୍ଶ୍ବସଜ୍ଜା ପାଶୱସଜ୍ର୍ଶ୍ବସଜ୍ଜା
Anchor ସି୍ଥରବିନ୍ଦୁ ସି୍ଥରକ
Applications ପ୍ରବେୟାଗ ପ୍ରବେୟାଗ  menu

 ApplyFilters ଫିଲଟର ମ୍ାନଙୁ୍କ ପ୍ରବେୟାଗ କରନ୍ତୁ ଫିଲଟର  evolution

Area େକ୍ଷେତ େକ୍ଷେତ
Arrange ସଜାଡନ୍ତୁ ସଜାଡ
Authentication େବୈଧିକରଣ େବୈଧିକରଣ  menu

ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବେର ଠିକ କରନ୍ତୁ ସୱସଜ୍ତଃ ସଂେଶାଧନ
ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବେର ଖାପଖୁଆନ୍ତୁ ସୱସଜ୍ତଃ ଖାପ
ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଫମ୍ର୍ଶ୍ବାଟ ସୱସଜ୍ତଃସଜ୍ଜିକରଣ
ସ୍ବୟଂଚାଳିତ େଟକ୍ସଟ ସୱସଜ୍ତଃପାଠ

Back ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବବତ୍ର୍ଶ୍ବୀ ପଛ
Bookmark ପୃଷ୍ଠାସଂେକତ ପୃଷ୍ଠା ଚିହ
Boundaries ସୀମ୍ାେରଖା ପରିସୀମ୍ା
Buddies ସାଙ୍ଗ ମ୍ାେନ ବନୁ୍ଧ  pidgin

    Applicationswhere fuel entry

appear

     evolution gdm panel desktop gedit

   gnometerminal nautilus openoffice

 pidgin

ସହାୟକ-ବସୁ୍ତ

 openoffice

 openoffice

 openoffice

 openoffice

AutoCorrect  openoffice

Autofit  openoffice

AutoFormat  openoffice

AutoText  openoffice

    firefox openoffice

  Openoffice , firefox

 openoffice
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Calculate ଗଣନା କରନ୍ତୁ ଗଣନା
Calculator କାଲ୍କୁେଲଟର ଗଣକ  menu

କଯାେଲଣ୍ଡର କଯାେଲଣ୍ଡର  menu

Cancel ବାତିଲ କରନ୍ତୁ ବାତିଲ
Caption ଶିେରାନାମ୍ା ଶିେରାନାମ୍ା
Cells େକାଷ ଗୁଡିକ େକାଷ
Changes ପରିବତ୍ର୍ଶ୍ବନ ଗୁଡିକ ପରିବତ୍ର୍ଶ୍ବନ
Character ଅକ୍ଷେର ବଣ୍ର୍ଶ୍ବ
Chart ତାଲିକା େରଖା ଚିତ
Clear ପରିଷ୍କାର ହଟାଅ  evolution

Close ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଦ
Column ସ୍ତମ ସ୍ତମ
Computer କମ୍ପୁଟର କମ୍ପୁଟର     menu nautilus

Consolidate ଦୃଢକର ଏକତ
Contact ସମ୍ପକର୍ଶ୍ବ ସମ୍ପକର୍ଶ୍ବ  menu

 Contents ସୂର୍ଚୀପତ ସୂର୍ଚୀ
Control ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରକ
Convert ବଦଳାନ୍ତୁ ରୂପାନ୍ତର

Copy ନକଲ କରନ୍ତୁ ନକଲ
Create ସୃଷି୍ଟ କର ସୃଷି୍ଟ
Customize ଇଚ୍ଛାରୂପଣ ମ୍ନ ମ୍ୁତାବକ
Cut କାଟନ୍ତୁ କାଟ

ତଥ୍ଯପାଇଲଟ ତଥ୍ୟଚାଳକ

 openoffice

Calender

   gdmpaneldesktop

 openoffice

 openoffice

 openoffice

 openoffice

 openoffice

       gedit nautilus openoffice

 openoffice

 openoffice

         evolution gedit gnometerminal

 nautilus

 openoffice

 openoffice

         evolution firefox gedit

       gnometerminal nautilus openoffice

 openoffice

 openoffice

          firefox gedit nautilus openoffice

DataPilot  openoffice
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Day ଦିନ ବାର  evolution

Delete ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ଅପସାରଣ
Desktop େଡସ୍କଟପ େଡସ୍କଟପ  menu

Detective ଗୁପ୍ତଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଅେନୱସଜ୍ଷକ
Dictionary ଅଭିଧାନ ଅଭିଧାନ  menu

Display ପ୍ରବଦଶର୍ଶ୍ବନ ପ୍ରବଦଶର୍ଶ୍ବନ  menu

Documentations ଦଲିଲକରଣ ନିେଦ୍ର୍ଶ୍ବଶାବଳୀ  menu

Documents ଦଲିଲ ଦଲିଲ
Downloads ଡାଉନେଲାଡ ଡାଉନେଲାଡ
Drafts ଡ୍ରାଫଟ ଡ୍ରାଫଟ  evolution

Duplicate ନକଲ କରନ୍ତୁ ଅବିକଳ ନକଲ
Edit ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ ସମ୍ପାଦନ
Envelope ଲଫାପା ଲଫାପା
Exit ପ୍ରବସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରବସ୍ଥାନ
Export ରତ୍ପାନୀ କର ରପ୍ତାନୀ
Expunge କାଟନ୍ତୁ ବିେଲାପ  evolution

Extensions ଅନୁଲଗ ବିସ୍ତାରକ
Eyedropper ଆଇଡ୍ରପର ଆଇଡ୍ରପର
Fields େକ୍ଷେତଗୁଡିକ େକ୍ଷେତ

File ଫାଇଲ ଫାଇଲ
Fill ପୂର୍ଣ୍ର୍ଶ୍ବ କରନ୍ତୁ ପୁରଣ
Filter ଫିଲଟର ଫିଲଟର
Find େଖାଜନ୍ତୁ େଖାଜ
Flip ଆଘାତଦିଅ ଓଲଟାଅ

          evolution firefox gedit openoffice

 openoffice

 gedit

 firefox

    nautilus openoffice

          evolution gedit nautilus openoffice

 openoffice

 openoffice

 openoffice

 firefox

 openoffice

 openoffice

         evolution firefox gedit

       gnometerminal nautilus openoffice

 openoffice

 openoffice

 gedit

 openoffice
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Folder େଫାଲଡର େଫାଲଡର  evolution

Fonts ଅକ୍ଷେରରୂପ ବଣ୍ର୍ଶ୍ବରୂପ  menu

Footer ପାଦଟୀକା ପାଦିକା
Footnotes ପାଦଟିପପଣୀଗୁଡିକ ପାଦଟିକା
Form ଫମ୍ର୍ଶ୍ବ ଫମ୍ର୍ଶ୍ବ
Format ସଜ୍ଜିକରଣ େଶୈଳୀ ସଜ୍ଜିକରଣ
Formula ସୂର୍ତ ସୂର୍ତ
Forward ଅଗ୍ରସରକ ଆଗ
Frame ବେନ୍ଧଇ େଫ୍ରେମ୍
Freeze ଜମ୍ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସି୍ଥର

 FullScreen ସମ୍ପୁଣ୍ର୍ଶ୍ବ ପରଦା ପ୍ରବଦଶର୍ଶ୍ବନ ପୁରା ପରଦା
Function କାୟର୍ଶ୍ବଯ ଫଳନ
Gallery ଗଯାେଲରି ଗୟାେଲରୀ
Graphics ଆେଲଖୀ ଆେଲଖୀ  menu

Grid ଜାଲ ଜାଲି
Group ସମ୍ୂର୍ହ ସମ୍ୂର୍ହ
Guides ଗାଇଡଗୁଡିକ ଗାଇଡ
Header ଶୀଷର୍ଶ୍ବକ ଶୀଷିକା

Help ସହାୟତା ସାହାଯ୍ର୍ଶ୍ବୟ
Hibernate ନିଭରୁତ ଅବସ୍ଥାକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଶୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥା
History ପୁରୁଣା ତଥ୍ଯ ପୁରୁଣା ତଥ୍ୟ
Home ମ୍ୂର୍ଳସ୍ଥାନ ମ୍ୂର୍ଳସ୍ଥାନ
Hyperlink ହାଇପରଲିଙ୍କ ହାଇପରଲିଙ୍କ

ଚିତ ମ୍ାନଚିତ

 openoffice

 openoffice

 openoffice

 openoffice

 openoffice

    evolution firefox

 openoffice

 openoffice

       firefox gnometerminal openoffice

 openoffice

 openoffice

 openoffice

 openoffice

 openoffice

 openoffice

            evolution firefox nautilus openoffice

 pidgin

   gdmpaneldesktop

 firefox

    firefox nautilus

 openoffice

ImageMap ଚିତ-ନକ୍ସା  openoffice
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Import ଆୟତ କରନ୍ତୁ ଆମ୍ଦାନୀ
ଇନବକ୍ସ ଆସିବା ଡାକ  evolution

 InputMethod ନିେବଶ ପ୍ରବଣାଳୀ ନିେବଶ ପ୍ରବଣାଳୀ  menu

Insert ଭତ୍ର୍ଶ୍ବୀ କରନ୍ତୁ ଭତି୍
Interaction ପରସ୍ପର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆନ୍ତଃକି୍ରୟା
Internet ଇଣ୍ଟରେନଟ ଇଣ୍ଟରେନଟ  menu

Junk ଅଦରକାରୀ ତଥ୍ଯ ଅଦରକାରୀ  evolution

Keyboard  menu

Language ଭାଷା ଭାଷା
Launch ଚଳାନ୍ତୁ ଆରମ
Layout ବିନଯାସ ବିନୟାସ  evolution

Line େରଖା େରଖା
Links ଲିଙ୍କଗୁଡିକ ଲିଙ୍କ
List ତାଲିକା ତାଲିକା  evolution

Macros େମ୍େକ୍ରାସ ମ୍ାେକ୍ରା
Master ପ୍ରବଧାନ ମ୍ୁଖୟ
Message ସେନ୍ଦଶ ସେନ୍ଦଶ  evolution

Month ମ୍ାସ ମ୍ାସ  evolution

Mouse ମ୍ାଉସ ମ୍ାଉସ  menu

Move ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଘୁଞ୍ଚାଅ
Names ନାମ୍ଗୁଡିକ ନାମ୍
Navigator ନାଭିେଗଟର ନାଭିେଗଟର
Network େନଟୱାକର୍ଶ୍ବ େନଟୱକର୍ଶ୍ବ  nautilus

New ନୂତନ  ନୂଆ

    evolution firefox

Inbox

 openoffice

 openoffice

କି-େବାଡର୍ଶ୍ବ କି-େବାଡର୍ଶ୍ବ
         gdmpaneldesktop menu openoffice

   gdmpaneldesktop

 openoffice

 openoffice

 openoffice

 openoffice

   gdmpaneldesktop

 openoffice

 openoffice

       evolution gedit openoffice
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Next ପରବତ୍ର୍ଶ୍ବୀ ପରବତ୍ର୍ଶ୍ବୀ
Normal ସାଧାରଣ ସାଧାରଣ
Note ଟିପ୍ପଣୀ ଟିପ୍ପଣୀ
Object ବସୁ୍ତ ବସୁ୍ତ
Office କାଯ୍ର୍ଶ୍ବଯାଳୟ ଅଫିସ  menu

Open େଖାଲନ୍ତୁ େଖାଲ
Options ବିକଲପ ବିକଳ
Outbox ଆଉଟବକ୍ସ ଯି୍ବା ଡାକ  evolution

Outline ବାହଯେରଖା ରୂପେରଖ
Page ପରୁଷ୍ଠା ପୃଷ୍ଠା
Paragraph ପରିେଚ୍ଛଦ ପରିେଚ୍ଛଦ
Password ପ୍ରବେବଶ ସେଙ୍କତ ପ୍ରବେବଶ ସଂେକତ

Paste ଲଗାନ୍ତୁ େଯ୍ାଡ
Permissions ଅନୁମ୍ତି ଅନୁମ୍ତି  evolution

Personal ବଯକି୍ତଗତ ବୟକି୍ତଗତ  evolution

Picture ଚିତ ଛବି
Places ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନ     menu nautilus

Plug-in

Points ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡିକ ବିନ୍ଦୁ

Preferences ପସନ୍ଦ ପସନ୍ଦ
Presentation ଉପସ୍ଥାପନ ଉପସ୍ଥାପନ  menu

preview ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବାବେଲାକନ ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବାବେଲାକନ
Previous ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବବତ୍ର୍ଶ୍ବୀ ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବବତ୍ର୍ଶ୍ବୀ  evolution

    evolution openoffice

 openoffice

 openoffice

 openoffice

    gedit openoffice

 openoffice

 openoffice

 openoffice

 openoffice

  gdmpaneldesktop

           firefox gdmpaneldesktop gedit

       gnometerminal nautilus openoffice

 openoffice

ପଲଗ-ଇନ ପଲଗ-ଇନ  openoffice

 openoffice

             evolution firefox gedit menu nautilus

   pidgin

 firefox
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Print ମ୍ୂର୍ଦ୍ରଣୀ କରନ୍ତୁ ମ୍ୁଦ୍ରଣ
Printing ମ୍ୁଦ୍ରଣ କରୁଅଛି ମ୍ୁଦ୍ରଣ  menu

Privacy େଗାପନୀୟତା େଗାପନୀୟତା  pidgin

Profiles ରୂପେରଖ ଚରିତ
Programming େପ୍ରବାଗ୍ରାମ୍ିଙ୍ଗ େପ୍ରବାଗ୍ରାମ୍ିଙ୍ଗ  menu

Properties ଗୁଣଧମ୍ର୍ଶ୍ବ ଗୁଣଧମ୍ର୍ଶ୍ବ
 ProtectCell େକାଷକୁ ସୁରକ୍ଷୋ ପ୍ରବଦାନ କରନ୍ତୁ େକାଷ ସୁରକ୍ଷୋ

Purge ସଫା କରନ୍ତୁ ବିେଲାପନ  evolution

Quit ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ
Redo ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବ ପଦେକ୍ଷେପ ପୁଣି କର
Registration ପଞ୍ଜୀକରଣ ପଞ୍ଜିକରଣ
Reload ପୁନଧର୍ଶ୍ବାରଣ କରନ୍ତୁ ପୁନଧର୍ଶ୍ବାରଣ
Rename ନାମ୍ ବଦଳାନ୍ତୁ ପୁନନର୍ଶ୍ବାମ୍     evolution nautilus

Repeat ପୁନବର୍ଶ୍ବାର କରନ୍ତୁ ପୁନବର୍ଶ୍ବାର
Replace ବଦଳାନ୍ତୁ ବଦଳାଅ
Reset ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ପୁନରାବତ୍ର୍ଶ୍ବ
Restart ପୁନଃପ୍ରବାରମ କରନ୍ତୁ ପୁନରାରମ
Revert ପ୍ରବତୟାବୃତ କରିବା ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବାବସ୍ଥା
Row ପଂକି୍ତ ଧାଡି
Ruler ଶାସକ ମ୍ାପକ
Save ସଂରକ୍ଷେଣ କରନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷେଣ
Scenarios ବିବରଣଗୁଡିକ ପରିସି୍ଥତି

ପରଦା ସଂରକ୍ଷେକ ପରଦା ସଂରକ୍ଷେକ  menu

Script ସ୍କରିପଟ ସ୍କରିପଟ

  firefox  geditopenoffice

 gnometerminal

          evolution gdmpaneldesktop nautilus

  openoffice

 openoffice

       evolution gedit pidgin

    firefox gedit

 openoffice

       firefox nautilus openoffice

 openoffice

 gedit

 gnometerminal

   gdmpaneldesktop

 gedit

 openoffice

 openoffice

    gedit openoffice

 openoffice

Screensaver

 openoffice
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Search େଖାଜନ୍ତୁ ସନ୍ଧାନ
Section ବିଭାଗ ବିଭାଗ
Select ବାଛନ୍ତୁ ଚୟନ
Send ପଠାନ୍ତୁ ପଠାଅ
Sent ପଠାଗଲା ଗଲା ଡାକ  evolution

Services େସବା େସବା  menu

Sessions ଅଧିେବଶନ ଅଧିେବଶନ  menu

Sheet ସିଟ ଫଦ୍ର୍ଶ୍ବ
Show େଦଖାନ୍ତୁ େଦଖାଅ  evolution

Sidebar ପାଶ୍ର୍ଶ୍ବ ପଟି ପାଶୱସଜ୍ର୍ଶ୍ବପଚି୍ଚ
Slide ସଲାଇଡ ସଲାଇଡ
Sort ସଜାଡନ୍ତୁ କ୍ରମ୍ାୟନ

ବଣ୍ର୍ଶ୍ବଶୁଦ୍ୀକରଣ ବନାନଯ୍ାଞ୍ଚ
Split ସ୍ପଲିଟ ବିଭାଜନ
Spreadsheet େସ୍ପରଡସିଟ େସ୍ପରଡସିଟ

ଅବସି୍ଥତି ପଟି ଅବସି୍ଥତି ପଟି
Stop ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଅଟକାଅ
Subscriptions ସ୍ବୀକାରକରଣଗୁଡିକ ସଦସୟତା  evolution

Subtotals ସବର୍ଶ୍ବେମ୍ାଟ େମ୍ାଟ
Summary ସାରାଂଶ ସାରାଂଶ  evolution

Support ସହାୟତା ସହାୟତା
Suspend ନିଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ନିଲମ୍ବନ
System ତନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର  menu

Table ସାରଣୀ ସାରଣୀ

       evolution gedit nautilus

 openoffice

 openoffice

 openoffice

 openoffice

 firefox

 openoffice

 openoffice

Spellcheck  openoffice

 openoffice

    menu openoffice

Statusbar     firefox gedit

       evolution firefox nautilus

 openoffice

 openoffice

      gdmpaneldesktop menu

 openoffice



 Page9

Tasks କାଯ୍ର୍ଶ୍ବଯ କାଯ୍ର୍ଶ୍ବୟ     evolution menu

Templates ଛାଞ୍ଚଗୁଡିକ ଛାଞ୍ଚ
Terminal ଟମ୍ିନାଲ ଟମ୍ିନାଲ  menu

Text ପାଠଯ ପାଠ
Themes ପ୍ରବସଙ୍ଗ ପ୍ରବସଙ୍ଗ

ସାଧନ ପଟି ସାଧନ ପଟି
Tools ଉପକରଣ ସାଧନ
Trash ଆବଜର୍ଶ୍ବନା ପାତ ଅଳିଆ ବାକ୍ସ     evolution nautilus

Type ପ୍ରବକାର ପ୍ରବକାର
Undo ପଦେକ୍ଷେପ ବାତିଲ କରନ୍ତୁ ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବ ଭଳି
Unmatched ଅେମ୍ଳ ଅେମ୍ଳ  evolution

Untitled ଶୀଷର୍ଶ୍ବକ ହୀନ େବନାମ୍ୀ
Update ଅଦୟତନ ଅଦୟତନ
Validity ସଠିକତା େବୈଧତା
Versions ସଂସ୍କରଣ ସଂସ୍କରଣ
View ଦରୁଶଯ ଦୃଶୟ
Week ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ  evolution

Window ୱିେଣ୍ଡା ୱିେଣ୍ଡା  evolution

Wizards ୱିଜାଡର୍ଶ୍ବ ୱିଜାଡର୍ଶ୍ବ
Wrap ଆବରୁତ କରନ୍ତୁ ଆବୃତ୍
Zoom ସାନବଡ କରନ୍ତୁ ସାନ ବଡ

 AboutGNOME େନାମ୍ ବିଷୟେର  menu

 AboutMe େମ୍ା ବିଷୟେର େମ୍ା ପରିଚୟ  menu

  AboutMozillaFirefox େମ୍ାଜିଲା ଫାୟାରେଫାକ୍ସ ବିଷୟେର

    nautilus openoffice

 openoffice

 firefox

Toolbars  openoffice

          firefox gedit openoffice pidgin

 openoffice

    firefox gedit

 openoffice

 openoffice

 openoffice

 openoffice

          evolution gedit nautilus openoffice

 openoffice

 openoffice

    evolution openoffice

 GNOME ପରିଚୟ

  MozillaFirefox ପରିଚୟ  firefox



 Page10

 AboutPanels ଫଳକ ମ୍ାନଙ୍କ ବିଷୟେର ଫଳକ ବିଷୟେର
 AddBookmark ଚିହିତ ସ୍ଥାନ େଯ୍ାଗ କରନ୍ତୁ ପୃଷ୍ଠାଚିହ େଯ୍ାଡ  nautilus

 AddBuddy ସାଙ୍ଗ େଯ୍ାଗକରନ୍ତୁ ବନୁ୍ଧ େଯ୍ାଡ  pidgin

 AddChat ବାତ୍ର୍ଶ୍ବାଳାପ େଯ୍ାଡ  pidgin

 AddGroup ସମ୍ୂର୍ହ େଯ୍ାଗକରନ୍ତୁ ସମ୍ୂର୍ହ େଯ୍ାଡ  pidgin

Add/Edit  pidgin

 AddressBook ଠିକଣା ପୁସି୍ତକା ଠିକଣା ପୁସି୍ତକା  evolution

 AdvancedSearch ଉନ୍ନତ ସନ୍ଧାନ ଉନ୍ନତ ସନ୍ଧାନ  evolution

 AnimatedImage ଅନୁପ୍ରବାଣୀତ ପ୍ରବତିଛବି ଜୀବନାୟିତ ଚିତ
 AnyCategory େଯ୍ େକୌଣସି ବିଭାଗ େକୌଣସି ବଗର୍ଶ୍ବ  evolution

 ArchiveManager ଅଭିେଲଖ ପରିଚାଳକ ଆକର୍ଶ୍ବାଇଭ ମ୍ୟାେନଜର  menu

 ArrangeItems ବସୁ୍ତ ମ୍ାନଙୁ୍କ ସଜାଡନ୍ତୁ ବସୁ୍ତ ସଜାଡ  nautilus

 AssignTask କାଯ୍ର୍ଶ୍ବଯ ନଯସ୍ତ କରନ୍ତୁ କାଯ୍ର୍ଶ୍ବୟ ନୟସ୍ତ  evolution

ସ୍ବତଃ ବନାନ ଯ୍ାଞ୍ଚକରନ୍ତୁ ସୱସଜ୍ତଃ ବନାନ ଯ୍ାଞ୍ଚ
 BibliographyDatabase ଗ୍ରନ୍ଥସୂର୍ଚୀ ତଥ୍ଯସଂଚଯ୍ ଗ୍ରନ୍ଥସୂର୍ଚୀ ତଥ୍ୟାଧାର
 BibliographyEntry ଗ୍ରନ୍ଥ ସୂର୍ଚୀ ପ୍ରବବିଷି୍ଟ ଗ୍ରନ୍ଥସୂର୍ଚୀ ପ୍ରବବିଷ୍ଟ

 BottomPane ନିମ୍ନ ଫଳକ ନିମ୍ନ ଫଳକ
 BrowseFolders ବ୍ରାଉଜର େଫାଲଡର େଫାଲଡର ବ୍ରାଉଜ  nautilus

 BuddyPounces ସାଙ୍ଗ ମ୍ାନଙୁ୍କ ଡାକନ୍ତୁ ବନୁ୍ଧ ଡାକରା  pidgin

 ByCompany କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯ୍ାୟୀ କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯ୍ାୟୀ  evolution

 Can'tRestore ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିପାରିବ ନାହି ପୁନଃସ୍ଥାପନ େହବ ନାହି
 Can'tUndo ପଦେକ୍ଷେପ ବାତିଲ କରିପାରିବ ନାହି ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବ ଭଳି େହବ ନାହି
 CaretMode କଯାେରଟ ଧାରା କୟାେରଟ ଢ଼ାଞ୍ଚା  evolution

 CDPlayer ସି ଡି େପଲଆର  menu

   gdmpaneldesktop

ଗପ-ଶପ େକ୍ଷେତ େଯ୍ାଗକରନ୍ତୁ

େଯ୍ାଗକରନ୍ତୁ  / ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ େଯ୍ାଡ  / ସମ୍ପାଦନ

 openoffice

 AutocheckSpelling  gedit

 openoffice

 openoffice

 gedit

 openoffice

 openoffice

ସି.ଡି  . ଚାଳକ
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 CellContents େକାଷ ବିଷୟବସୁ୍ତ େକାଷ ବିଷୟବସୁ୍ତ
 ChangeCase ଅକ୍ଷେର ପ୍ରବକାର ବଦଳାନ୍ତୁ େକଶ୍ ବଦଳ
 ChangeLanguage ଭାଷା ପରିବତ୍ର୍ଶ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଭାଷା ବଦଳ
 ChangeProfile ରୂପେରଖ ପରିବତ୍ର୍ଶ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଚରିତ ବଦଳ
 ChangeSession ଅଧିେବଶନ ପରିବତ୍ର୍ଶ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଅଧିେବଶନ ବଦଳ

 CharacterEncoding ଅକ୍ଷେର ସାେଙ୍କତିକରଣ ବଣ୍ର୍ଶ୍ବ ସଂେକତ
 CharacterMap ଅକ୍ଷେର ତାଲିକା ବଣ୍ର୍ଶ୍ବ ନକ୍ସା  menu

 CheckSpelling ବନାନ ଯ୍ାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ବନାନଯ୍ାଞ୍ଚ
 ClearHighlight ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟତା ପ୍ରବଦଶର୍ଶ୍ବନ େବୈଶିଷ୍ଟୟ ହଟାଅ
  ClearPrivateData ବଯକି୍ତଗତ ତଥ୍ଯକୁ ସଫାକରନ୍ତୁ ବୟକି୍ତଗତ ତଥ୍ୟ ହଟାଅ
 CloseAll ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ସବୁ ବନ୍ଦ
 CloseTab ଟଯାବ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଟୟାବ ବନ୍ଦ

 CloseWindow ଉଇେଣ୍ଡାକୁ ବନ୍ଦ କର ୱିେଣ୍ଡା ବନ୍ଦ

 CompareDocuments ଦଲିଲ ମ୍ାନଙୁ୍କ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ଦଲିଲ ତୁଳନା
 ConditionalFormatting ସତର୍ଶ୍ବାଧୀନ ରଚନା କରିବା ସତ୍ର୍ଶ୍ବମ୍ୂର୍ଳକ ସଜ୍ଜିକରଣ

 ConfigurationEditor ବିନଯାସ ସମ୍ପାଦକ ବିନୟାସ ସମ୍ପାଦକ  menu

 ConnectionInformation ସଂେଯ୍ାଗ ସୂର୍ଚନା ସଂେଯ୍ାଗ ସୂର୍ଚନା
  Convert toTask କାଯ୍ର୍ଶ୍ବଯେର ପରିବତ୍ର୍ଶ୍ବନ କରନ୍ତୁ କାଯ୍ର୍ଶ୍ବୟେର ରୂପାନ୍ତର  evolution

 CreateDocument ଦଲିଲ ସୃଷି୍ଟ କର ଦଲିଲ ସୃଷି୍ଟ
 CreateFolder େଫାଲଡର ସୃଷି୍ଟ କରନ୍ତୁ େଫାଲଡର ସୃଷି୍ଟ
 CreateLauncher ପ୍ରବଚାଳକ ସୃଷି୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆରମକତ୍ର୍ଶ୍ବା ସୃଷି୍ଟ
 CreateRule ନୀୟମ୍ ପ୍ରବସୁ୍ତତ କରନ୍ତୁ ନିୟମ୍ ସୃଷି୍ଟ  evolution

Cross-reference ପ୍ରବତିନିେଦ୍ର୍ଶ୍ବଶ ପ୍ରବତିନିେଦ୍ର୍ଶ୍ବଶ

 openoffice

 openoffice

   gdmpaneldesktop

 gnometerminal

   gdmpaneldesktop

    evolution firefox

 gedit

 gedit

 firefox

 gedit

    firefox gnometerminal

         evolution firefox gnometerminal

 openoffice

Color/Grayscale ରଙ୍ଗ/ସ୍ବଚ୍ଛତା ରଙି୍ଗନ/େଗ୍ରେସ୍କଲ  openoffice

 openoffice

 openoffice

   gdmpaneldesktop

      gdmpaneldesktop nautilus

      gdmpaneldesktop nautilus

   gdmpaneldesktop

 openoffice
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 CurrentLocale ପ୍ରବଚଳିତ େଲାେକଲ ପ୍ରବଚଳିତ େଲାେକଲ
 CurrentProfile ବତ୍ର୍ଶ୍ବମ୍ାନ ରୂପେରଖ ପ୍ରବଚଳିତ ଚରିତ
 CurrentView ପ୍ରବଚଳିତ ଦୃଶଯ ପ୍ରବଚଳିତ ଦୃଶଯ  evolution

 CustomAnimation ଜୀବନାୟନକୁ ଇଚ୍ଛାରୂପଣ କରନ୍ତୁ ମ୍ନମ୍ୁତାବକ ଜୀବନାୟନ
 DayView ଦିବସ ଦରୁଶଯ ଦିନମ୍ାନର ଦୃଶୟ  evolution

 DebugWindow ୱିେଣ୍ଡାକୁ ତୃଟିମ୍ୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ତରୁଟି ନିବାରଣ ୱିେଣ୍ଡା  pidgin

 DefaultFormatting ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବାନିଦ୍ର୍ଶ୍ବାରିତ ରୂପେରଖୀକରଣ ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବନିଦ୍ର୍ଶ୍ବାରିତ ସଜ୍ଜିକରଣ
 DefaultPrinter ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବନିଦ୍ର୍ଶ୍ବାରିତ ମ୍ୂର୍ଦ୍ରଣୀ ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବନିଦ୍ର୍ଶ୍ବାରିତ ମ୍ୁଦ୍ରଣୀ  menu

 DefineRange ପରିସର ମ୍ାନଙୁ୍କ ବଯାଖଯା କରନ୍ତୁ ପରିସର ବୟାଖୟା
 DefineViews ପ୍ରବଦଶର୍ଶ୍ବନ ଗୁଡିକୁ ବଯାଖଯା କରନ୍ତୁ ଦୃଶୟ ବୟାଖୟା  evolution

 DeleteCells େକାଷଗୁଡିକୁ ବିେଲାପକର େକାଷ ଅପସାରଣ
 DeleteContents ସୂର୍ଚୀପତକୁ ବିେଲାପକର ସୂର୍ଚୀ ଅପସାରଣ
 DeleteMessage ସେନ୍ଦଶ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ସେନ୍ଦଶ ଅପସାରଣ  evolution

 DeleteSlide ସଲାଇଡ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ସଲାଇଡ ଅପସାରଣ
 DesktopBackground େଡସ୍କଟପ ପୃଷ୍ଠଭୂମ୍ି େଡସ୍କଟପ ପୃଷ୍ଠଭୂମ୍ି  menu

 DesktopEffects େଡସ୍କଟପ ଇେଫକଟସ େଡସ୍କଟପ ପ୍ରବଭାବ menu

 DetachTab ଟଯାବ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରନ୍ତୁ ଟୟାବ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ
 DigitalSignatures ଡିଜିଟାଲ ହସ୍ତାକ୍ଷେରଗୁଡିକ ସାଂଖିୟକ ସୱସଜ୍ାକ୍ଷେର

 DocumentStatistics ଦଲିଲର ପରିସଂଖଯାନ ଦଲିଲ ପରିସଂଖୟାନ
 DOMInspector ଡମ୍ ନିରୀକ୍ଷେକ

 DuplicateSlide ନକଲି ସଲାଇଡ ନକଲି ସଲାଇଡ
 EditBookmarks ବୁକମ୍ାକର୍ଶ୍ବକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରନ୍ତୁ ପୃଷ୍ଠା ଚିହ ସମ୍ପାଦନ  nautilus

 EmptyPresentation ଖାଲି ଉପସ୍ଥାପନ ଶୂର୍ନୟ ଉପସ୍ଥାପନ
 EmptyTrash ଖାଲି ଆବଜର୍ଶ୍ବନାପାତ ଅଳିଆ ବାକ୍ସ ଖାଲିକର  evolution

 gnometerminal

 gnometerminal

 openoffice

 openoffice

 openoffice

 openoffice

 openoffice

 openoffice

 gnometerminal

 openoffice

 gedit

 DOM ନିରୀକ୍ଷେକ  firefox

 openoffice

 openoffice
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 EnableNetworking େନଟୱାକର୍ଶ୍ବ େସବାକୁ ସକି୍ରୟ କରନ୍ତୁ େନଟୱକର୍ଶ୍ବ ସକି୍ରୟଣ
 ExchangeDatabase ତଥ୍ଯଧାରକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରନ୍ତୁ ତଥ୍ୟାଧାର ଅଦଳବଦଳ

 ExpandSlide ସଲାଇଡ ଭତି୍ କର ସଲାଇଡ ପ୍ରବସାରଣ

 FieldNames େକ୍ଷେତ ନାମ୍ େକ୍ଷେତ ନାମ୍
 FieldShadings େକ୍ଷେତ ଛାଯ୍ାଗୁଡିକ େକ୍ଷେତ ଛାୟା

 FileBrowser ଫାଇଲ ବ୍ରାଉଜର ଫାଇଲ ବ୍ରାଉଜର  menu

 FileManagement ଫାଇଲ ପରିଚାଳନା ଫାଇଲ ପରିଚାଳନା  menu

 File transfers ଫାଇଲ ବିନିମ୍ୟ ଫାଇଲ ବିନିମ୍ୟ  pidgin

 FindAgain ପୁନବର୍ଶ୍ବାର େଖାଜନ୍ତୁ ପୁଣି େଖାଜ
 FindNext ପରବତ୍ର୍ଶ୍ବୀ ଉପସି୍ଥତିକୁ େଖାଜନ୍ତୁ ପରବତ୍ର୍ଶ୍ବୀ େଖାଜ
 FindNow ବତ୍ର୍ଶ୍ବମ୍ାନ େଖାଜନ୍ତୁ ଏେବ େଖାଜ  evolution

 FindPrevious ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବବତ୍ର୍ଶ୍ବୀ ଉପସି୍ଥତିକୁ େଖାଜନ୍ତୁ ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବବତ୍ର୍ଶ୍ବୀ େଖାଜ
 FloatingFrame ଭାସମ୍ାନ େଫ୍ରେମ୍ ଭାସମ୍ାନ େଫ୍ରେମ୍

 ForgetPasswords ପ୍ରବେବଶ ସେଙ୍କତ ଭୂଲି ଯ୍ାଇଛନ୍ତି କି ପ୍ରବେବଶ ସଂେକତ ଭୁଲିଯ୍ାଅ  evolution

 FormattingMark ଫମ୍ର୍ଶ୍ବାଟ କରିବା ଚିହ ସଜ୍ଜିକରଣ ଚିହ
 Formulabar ସୂର୍ତ ପଟି ସୂର୍ତ ପଟି
 ForwardAs ଏହିପରି ଭାବେର ଅଗ୍ରସରଣ କରନ୍ତୁ ଏପରି ଅଗ୍ରସରଣ  evolution

 ForwardContact ଅଗ୍ରସରଣ ସମ୍ପକର୍ଶ୍ବ ସମ୍ପକର୍ଶ୍ବ ଅଗ୍ରସରଣ  evolution

 Fromtemplate ଛାଞ୍ଚରୁ ଛାଞ୍ଚରୁ
 FunctionList ପ୍ରବକି୍ରୟା ତାଲିକା ଫଳନ ତାଲିକା

 GluePoints ସଂେଯ୍ାଗ ବିନ୍ଦୁ ସଂେଯ୍ାଗ ବିନ୍ଦୁ
 GoTo ଏଠାକୁ ଯ୍ାଆନ୍ତୁ ଯ୍ାଅ  evolution

 GoalSeek ଲକ୍ଷେଯ େଖାଜିବା ଲକ୍ଷେୟ େଖାଜ

   gdmpaneldesktop

 openoffice

 openoffice

 FailsafeTerminal େଫଲ-େସଫ ଟମ୍ିନାଲ େଫଲ-େସଫ ଟମ୍ିନାଲ    gdmpaneldesktop
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 HandoutPage ବିତରଣ କରାଯି୍ବା ପୃଷ୍ଠା ଇସ୍ତାହାର ପୃଷ୍ଠା
 HelpContents ସାହାଯ୍ଯ ସୂର୍ଚୀ ସାହାଯ୍ୟ ସୂର୍ଚୀ

 HiddenParagraphs ଗୁପ୍ତ ପରିେଚ୍ଛଦଗୁଡିକ ଲୁକ୍କାଇତ ପରିେଚ୍ଛଦ
 HighlightMode ବିେଶଷଦଶର୍ଶ୍ବନ ଧାରା େବୈଶିଷ୍ଟୟ ଧାରା

 HomeFolder ମ୍ୂର୍ଳ ସ୍ଥାନ େଫାଲଡର ମ୍ୂର୍ଳ େଫାଲଡର  menu

 HorizontalRuler ଭୂସମ୍ାନ୍ତର େସ୍କଲ ଭୂସମ୍ାନ୍ତର ମ୍ାପକ
 IndexEntry ସୂର୍ଚୀ ପ୍ରବେବଶ କର ଅନୁକ୍ରମ୍ଣିକା ପ୍ରବବିଷ୍ଟ

 InteractiveSearch ପାରସ୍ପରିକ କି୍ରୟାକ୍ଷେମ୍ ସନ୍ଧାନ ଆନ୍ତଃକି୍ରୟାତ୍ମକ ସନ୍ଧାନ
 InternetMessenger ଇଣ୍ଟରେନଟ ବାତ୍ର୍ଶ୍ବା ବିନିମ୍ୟକାରୀ ଇଣ୍ଟରେନଟ ବାତ୍ର୍ଶ୍ବାବହ  menu

 JavaScriptConsole

 KeepAligned ସଂେରଖିତ କରନ୍ତୁ ପାଶୱସଜ୍ର୍ଶ୍ବସଜ୍ଜିତ ରଖ
 KeyboardShortcuts

 menu

 LastSession ଅନ୍ତିମ୍ ଅଧିେବଶନ ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବ ଅଧିେବଶନ
 LineNumbering େରଖା ସଂଖଯାେଦବା ଧାଡି ସଂଖୟାନ

 ListView ସୂର୍ଚୀ ଦରୁଶଯ ତାଲିକା ଦୃଶୟ  evolution

 LoadImages ପ୍ରବତିଛବି ମ୍ାନଙୁ୍କ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଚିତ ଧାରଣ  evolution

ଲଗଇନ ପରଦା ଲଗଇନ ପରଦା  menu

 MailingList ଡାକ ପଠାଇବା ସମ୍ୂର୍ହ ଡାକ ତାଲିକା  evolution

 MakeLinks ସଂେଯ୍ାଗ ପ୍ରବସୁ୍ତତ କରନ୍ତୁ ଲିଙ୍କ ପ୍ରବସୁ୍ତତି  nautilus

 ManageBookmarks ବୁକମ୍ାକର୍ଶ୍ବ ମ୍ାନଙୁ୍କ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ ପୃଷ୍ଠାଚିହ ପରିଚାଳନା
 ManualBreak ହସ୍ତକୃତ କ୍ରମ୍ଭଙ୍ଗ ହସ୍ତକୃତ କ୍ରମ୍ଭଙ୍ଗ

 MarkAs ଏହିପରି ଭାବେର ଚିହିତ କରନ୍ତୁ ଏପରି ଚିହଟ  evolution

 MediaPlayer ମ୍ିଡିଆ େପଲୟାର େମ୍ଡିଆ େପଲଆର
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ଜାଭା-ସ୍କରିପଟ େକାନେଶାଲ ଜାଭା-ସ୍କରିପଟ କନେସାଲ  firefox
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କି-େବାଡର୍ଶ୍ବ ସଂକ୍ଷେିପ୍ତ ପଥ୍ କି-େବାଡର୍ଶ୍ବ ସଂକ୍ଷେିପ୍ତ ପଥ୍     gnometerminal menu

 KeyringManager କି-ରିଙ୍ଗ ପରିଚାଳକ କି-ରିଙ୍ଗ ପରିଚାଳକ
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 MenuLayout ତାଲିକା ବିନଯାସ େମ୍ନୁ ବିନୟାସ  menu

 MergeCell େକାଷ ମ୍ାନଙୁ୍କ ମ୍ିଶାନ୍ତୁ େକାଷ ମ୍ିଶ୍ରଣ
 MergeTable େଟବୁଲକୁ ମ୍ିଶାଅ ସାରଣୀ ମ୍ିଶ୍ରଣ

 MessageFilters ସେନ୍ଦଶ ଫିଲଟର ସେନ୍ଦଶ ଫିଲଟର  evolution

 MessageSource ସେନ୍ଦଶ ଉତ ସେନ୍ଦଶ ଉତ  evolution

 MonthView ମ୍ାନ ଦରୁଶଯ ମ୍ାସିକ ଦୃଶୟ  evolution

 MorePreferences ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ  menu

 MultipleOperations ଏକାଧିକ କାଯ୍ର୍ଶ୍ବଯ ଏକାଧିକ ପ୍ରବକି୍ରୟା
 MuteSounds ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନିଃଶବ୍ଦ  pidgin

 NetworkProxy େନଟୱାକର୍ଶ୍ବ େପ୍ରବାକ୍ସି େନଟୱକର୍ଶ୍ବ ପ୍ରବକ୍ସି  menu

 NetworkServers େନଟୱାକର୍ଶ୍ବ େସବକ େନରୱକର୍ଶ୍ବ େସବକ  menu

 NewMessage ନୂତନ ସେନ୍ଦଶ ନୂଆ ସେନ୍ଦଶ
 NewPanel ନୂତନ ଫଳକ ନୂଆ ଫଳକ
 NewProfile ନୂତନ ରୂପେରଖ ନୂଆ ଚରିତ
 NewTab ନୂତନ ଟଯାବ ନୂଆ ଟୟାବ
 NewWindow ନୂତନ ୱିେଣ୍ଡା ନୂଆ ୱିେଣ୍ଡା
 NextDocument ନୂତନ ଦଲିଲ ପରବତ୍ର୍ଶ୍ବୀ ଦଲିଲ
 NextTab ନୂତନ ଟଯାବ ପରବତ୍ର୍ଶ୍ବୀ ଟୟାବ

ଅମ୍ୂର୍ଦ୍ରୀତ ଅକ୍ଷେରଗୁଡିକ ଅମ୍ୁଦ୍ରିତ ବଣ୍ର୍ଶ୍ବ
 NormalSize ସାଧାରଣ ଆକାର ସାଧାରଣ ଆକାର

 NotesPage ଟିପ୍ପଣୀ ପୃଷ୍ଠା ଟିପ୍ପଣୀ ପୃଷ୍ଠା
 NumberFormat ସଂଖଯା ଫମ୍ର୍ଶ୍ବାଟ ସଂଖୟା ସଜ୍ଜିକରଣ େଶୈଳୀ

 OnlineHelp ଅନଲାଇନ ସାହାଯ୍ୟ  pidgin

 OpenFile ଫାଇଲକୁ େଖାଲନ୍ତୁ ଫାଇଲ େଖାଲ
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 OpenLocation ଅବସ୍ଥାନ େଖାଲନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥାନ େଖାଲ
 OpenParent ପ୍ରବମ୍ୂର୍ଖ ଫାଇଲକୁ େଖାଲନ୍ତୁ ଊର୍ଦ୍ୱସଜ୍ର୍ଶ୍ବ େଫାଲଡର େଖାଲ  nautilus

 OpenTab ଟଯାବ େଖାଲନ୍ତୁ ଟୟାବ େଖାଲ
 OpenTerminal ଟମ୍ିନାଲ େଖାଲନ୍ତୁ ଟମ୍ିନାଲ େଖାଲ

 OutlineNumbering ବାହଯେରଖାର ସଂଖଯାେଦବା ରୂପେରଖ ସଂଖୟାନ
 PackageManager ପଯାେକଜ ପରିଚାଳକ ପୟାେକଜ ପରିଚାଳକ

 PageInfo ପୃଷ୍ଠା ସୂର୍ଚନା ପୃଷ୍ଠା ସୂର୍ଚନା
 PageNumber ପୃଷ୍ଠା ସଂଖଯା ପୃଷ୍ଠା ସଂଖୟା
 PagePreview ପରୁଷ୍ଠା ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବାବେଲାକନ ପୃଷ୍ଠା ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବାବେଲାକନ
 PageSetup ପୃଷ୍ଠା ବଯବସ୍ଥାପନ ପୃଷ୍ଠା ବୟବସ୍ଥାପନ
 PageSource ପୃଷ୍ଠା ଉତ ପୃଷ୍ଠା ଉତ
 PageStyle ପୃଷ୍ଠା େଶୈଳୀ ପୃଷ୍ଠା େଶୈଳୀ

ପାମ୍ଓଏସ ଉପକରଣ  menu

 PasteSpecial ବିେଶଷ ଲଗାଅ ବିେଶଷ େଯ୍ାଡ
 PhoneList େଫାନ ତାଲିକା େଫାନ ତାଲିକା  evolution

 PowerManagement ଶକି୍ତ ପରିଚାଳନା ଶକି୍ତ ପରିଚାଳନା  menu

 PreferredApplications ପସନ୍ଦୀୟ ପ୍ରବେୟାଗ ପସନ୍ଦାନୁଯ୍ାୟୀ ପ୍ରବେୟାଗ  menu

 PresentationWizard ଉପସ୍ଥାପନ ୱିଜାଡର୍ଶ୍ବ ଉପସ୍ଥାପନ ୱିଜାଡର୍ଶ୍ବ
 PreviousDocument ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବବତ୍ର୍ଶ୍ବୀ ଦଲିଲ ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବବତ୍ର୍ଶ୍ବୀ ଦଲିଲ
 PreviousTab ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବବତ୍ର୍ଶ୍ବୀ ଟଯାବ ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବବତ୍ର୍ଶ୍ବୀ ଟଯାବ

 PrintLayout ମ୍ୂର୍ଦ୍ରଣ ବିନୟାସ ମ୍ୂର୍ଦ୍ରଣ ବିନୟାସ
 Printpreview ମ୍ୁଦ୍ରଣର ପ୍ରବାକଦର୍ଶର୍ଶ୍ବନ ମ୍ୁଦ୍ରଣ ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବାବେଲାକନ
 PrintRanges ମ୍ୂର୍ଦ୍ରଣ ପରିସର ଗୁଡିକ ମ୍ୁଦ୍ରଣ ପରିସର

 PrinterSettings ମ୍ୂର୍ଦ୍ରଣୀ ବିନଯାସ ମ୍ୁଦ୍ରଣୀ ସଂରଚନା
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 ProjectManagement େଯ୍ାଜନା ପରିଚାଳନା ପ୍ରବକଳ ପରିଚାଳନା  menu

 ProtectDocument ଦଲିଲ  ସୁରକ୍ଷେିତକର ଦଲିଲ ସୁରକ୍ଷୋ
 QuickReference ସହଜ ନିେଦ୍ର୍ଶ୍ବଶ ସରଳ ଆଧାର  evolution

 ReadMail ଡାକ ପଢନ୍ତୁ ଡାକ ପଢ
 RecentDocuments ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦଲିଲ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦଲିଲ

 RefreshRange ସେତଜନ ପରିସର ପରିସର ସେତଜନ
 RehearseTimings ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବାଭାସ କରିବା ସମ୍ୟ ସମ୍ୟାନ୍ତର ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବାଭୟାସ

 RemoteDesktop ଦୂର େଡସ୍କଟପ ଦୂର େଡସ୍କଟପ  menu

 RoomList ଘର ତାଲିକା େକାଠରୀ ତାଲିକା  pidgin

 RootPassword ପ୍ରବମ୍ୂର୍ଖ ଚାଳକର ପ୍ରବେବଶ ସେଙ୍କତ ରୁଟ ପ୍ରବେବଶ ସଂେକତ  menu

 SaveAll ସବୁକିଛି ସଂରକ୍ଷେଣ କରନ୍ତୁ ସମ୍ସ୍ତ ସଂରକ୍ଷେଣ
 SaveAs ଏହିପରି ସଂରକ୍ଷେଣ କରନ୍ତୁ ଏପରି ସଂରକ୍ଷେଣ
 SaveSearch ସନ୍ଧନକୁ ସଂରକ୍ଷେଣ କରନ୍ତୁ ସନ୍ଧାନ ସଂରକ୍ଷେଣ  evolution

 ScannerTool କ୍ରମ୍ବୀକ୍ଷେକ ଉପକରଣ ସ୍କାନର ସାଧନ  menu

 ScreenResolution ପରଦା ବିେଭଦନ ପରଦା ବିେଭଦନ  menu

 SearchFolders େଫାଲଡର ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ େଫାଲଡର ସନ୍ଧାନ  evolution

 SelectAll ସମ୍ସ୍ତଙୁ୍କ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ସମ୍ସ୍ତ ଚୟନ
 SelectDate ତାରିଖ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ତାରିଖ ଚୟନ  evolution

 SelectPattern ନମ୍ୁନା ଚୟନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରବତିକୃତି ଚୟନ  nautilus

 SelectRange ପରିସରକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ପରିସର ଚୟନ
 SelectText ପାଠଯ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ପାଠ ଚୟନ
 SelectToday ଆଜିକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଅଦୟ ଚୟନ  evolution

ଏସଇ ଲିନକ୍ସ ବାଧା ନିବାରକ  menu

 SendLink ସଂେଯ୍ାଗ ପଠାନ୍ତୁ ଲିଙ୍କ ପଠାଅ

 openoffice

 firefox

 openoffice

 openoffice

 openoffice

    gedit openoffice

    gedit openoffice

          firefox gedit nautilus openoffice

 openoffice

 openoffice

 SELinuxTroubleshooter  SELinux ତୃଟି ନିବାରଣ
 firefox
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Send/Receive  evolution

 SetLanguage ଭାଷା ବିନଯାସ କରନ୍ତୁ ଭାଷା ନିଦ୍ର୍ଶ୍ବାରଣ
 SetTitle ଶୀଷର୍ଶ୍ବକକୁ ବିନଯାସ କରନ୍ତୁ ଶୀଷର୍ଶ୍ବକ ନିଦ୍ର୍ଶ୍ବାରଣ

େମ୍ନୁ ପଟିକୁ ପ୍ରବଦଶର୍ଶ୍ବନ କରନ୍ତୁ େମ୍ନୁପଟି େଦଖାଅ
 ShutDown ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଦ
 SidePane ପାଶ୍ର୍ଶ୍ବ ପରଦାଖଣ୍ଡ ପାଶୱସଜ୍ର୍ଶ୍ବ ଫଳକ

 SlideDesign ସଲାଇଡ ନମ୍ୁନା ସଲାଇଡ ଡିଜାଇନ
 SlideLayout ସଲାଇଡ ବିନଯାସ ସଲାଇଡ ବିନୟାସ
 SlidePane ସଲାଇଡ ପରଦାଖଣ୍ଡ ସଲାଇଡ ଫଳକ
 SlideShow ସଲାଇଡ ପ୍ରବଦଶର୍ଶ୍ବନ ସଲାଇଡ ପ୍ରବଦଶର୍ଶ୍ବନ
 SlideSorter ସଲାଇଡ ବଛାଳି ସଲାଇଡ ବଛାଳି
 SlideTransition ସଲାଇଡ ପରିଗମ୍ନ

 SoftwareUpdater ସଫଟେୱର ଅଦଯତକ ସଫଟେୱର ଅଦୟତକ  menu

 SortBuddies ସାଙ୍ଗ ମ୍ାନଙୁ୍କ ସଜାଡନ୍ତୁ ବନୁ୍ଧ କ୍ରମ୍ାୟନ  pidgin

 SpecialCharacter ବିେଶଷ ଅକ୍ଷେର ସୱସଜ୍ତନ୍ତ୍ର ବଣ୍ର୍ଶ୍ବ
 SplitCell ବିଭକ୍ତ େକାଷ େକାଷ ବିଭାଜନ
 SplitTable ବିଭକ୍ତ ସାରଣୀ ସାରଣୀ ବିଭାଜନ

 StretchIcon ପ୍ରବସାରିତ ଚିତସେଙ୍କତ ଚିତ ସଂେକତ ପ୍ରବସାରଣ  nautilus

 SummarySlide ସାରାଂଶ ସଲାଇଡ ସାରାଂଶ ସଲାଇଡ
 SwitcherAppearance ପରିବତ୍ର୍ଶ୍ବନକାରୀ ଉପସି୍ଥତି ସୱସଜ୍ୀଚର େଚେହରା  evolution

 SynchronizationOptions ସମ୍କାଳୀନ ବିକଳ ସମ୍ଲୟନ ବିକଳ  evolution

 SystemLog ତନ୍ତ୍ର ଲଗ ତନ୍ତ୍ର ଲଗ     menu pidgin

 SystemMonitor ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବଦଶିକା ତନ୍ତ୍ର ମ୍ନିଟର  menu

 SystemTools ତନ୍ତ୍ର ଉପକରଣ ତନ୍ତ୍ର ଉପକରଣ  menu

ପଠାନ୍ତୁ/ପାଆନ୍ତୁ ପଠାଅ/ପାଅ
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 TableBoundaries ସାରଣୀ ପରିସୀମ୍ା ସାରଣୀ ପରିସିମ୍ା
 TableProperties ସାରଣୀ ଗୁଣଧମ୍ର୍ଶ୍ବ ସାରଣୀ ଗୁଣଧମ୍ର୍ଶ୍ବ

େଗାଟିଏ ଆଶୁଚିତ ନିଅନ୍ତୁ ପରଦାଚିତ ନିଅ  menu

 TaskPane କାଯ୍ର୍ଶ୍ବଯ ପରଦାଖଣ୍ଡ କାଯ୍ର୍ଶ୍ବୟ ଫଳକ
 TextEditor ପାଠଯ ସମ୍ପାଦକ ପାଠ ସମ୍ପାଦକ  menu

 TextSize ପାଠଯ ଆକାର ପାଠ ଆକାର
 TheGIMP ଗିମ୍ପ ଗିମ୍ପ  menu

 ThunderbirdEmail  menu

ଅପସାରଣ କରାଯ୍ାଇ ନ ଥ୍ିବା ସେନ୍ଦଶ ସେନ୍ଦଶ ଅନପସାରଣ  evolution

 UnsavedDocument ଅସଂରକ୍ଷେିତ ଦଲିଲ ଅସଂରକ୍ଷେିତ ଦଲିଲ
 UserName ଚାଳକ ନାମ୍ ବୟବହାରକାରୀ ନାମ୍

 ValueHighlighting ମ୍ୂର୍ଲଯ ବିଶିଷ୍ଟତା ପ୍ରବଦଶର୍ଶ୍ବନ ମ୍ୂର୍ଲୟ ବିଶିଷ୍ଟତା
 Vi Improved ଉନ୍ନତ ଭିଆଇ  menu

 VolumeControl ପ୍ରବବଳତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଧୱସଜ୍ନି ନିୟନ୍ତ୍ରକ  menu

 WebSearch େୱବ ସନ୍ଧାନ େୱବ ସନ୍ଧାନ
 WeekView ସପ୍ତାହ ଦରୁଶଯ ସାପ୍ତାହିକ ଦୃଶୟ  evolution

 What'sThis ଏହା କଣ ଅେଟ
 WithStatus ସି୍ଥତି ସହିତ ସି୍ଥତି ସହିତ  evolution

 WordCount ଶବ୍ଦ ଗଣନା ଶବ୍ଦ ଗଣନା
 WordProcessor ଶବ୍ଦ ସଂସାଧକ ଶବ୍ଦ ସଂସାଧକ  menu

 WorkOffline ଅଫଲାଇନେର କାଯ୍ର୍ଶ୍ବୟ
 WorkWeek କାଯ୍ର୍ଶ୍ବଯ ସପ୍ତାହ କାଯ୍ର୍ଶ୍ବୟ ସପ୍ତାହ evolution

 ZoomIn ବଡ କରନ୍ତୁ ବଡ କର
 ZoomOut ସାନ କରନ୍ତୁ ସାନ କର
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ଥ୍ଣ୍ଡରବାଡର୍ଶ୍ବ ଇ-ଡାକ ଥ୍ଣ୍ଡରବାଡର୍ଶ୍ବ ଇ-ଡାକ
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  AddorRemove େଯ୍ାଗ କିମ୍ବା ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ େଯ୍ାଡ ବା କାଢ଼
    AddSendertoAddressBook େପ୍ରବରକକୁ ଠିକଣା ପୁସି୍ତକାେର େଯ୍ାଗ କରନ୍ତୁ ଠିକଣା ଖାତାେର େପ୍ରବରକ େଯ୍ାଡ  evolution

  AddtoPanel ଫଳକେର େଯ୍ାଗ କରନ୍ତୁ ଫଳକେର େଯ୍ାଡ
 Add/RemoveSoftware  menu

  AddressBookProperties ଠିକଣା ପୁସି୍ତକା ଗୁଣଧମ୍ର୍ଶ୍ବ ଠିକଣା ଖାତା ଗୁଣଧମ୍ର୍ଶ୍ବ  evolution

  AllMessageHeaders ସମ୍ସ୍ତ ସେନ୍ଦଶ ଶୀଷର୍ଶ୍ବକ ସମ୍ସ୍ତ ସେନ୍ଦଶ ଶୀଷିକା  evolution

ସହକାରୀ ପ୍ରବଯୁ୍କି୍ତଜ୍ଞାନ ପସନ୍ଦ ସହକାରୀ ପ୍ରବଯୁ୍କି୍ତ ବିଦୟା ପସନ୍ଦ  menu

  BackgroundsandEmblems ପୃଷ୍ଠଭୂମ୍ି ଏବଂ ପ୍ରବତୀକ ପୃଷ୍ଠଭୂମ୍ି ଏବଂ ପ୍ରବତୀକ  nautilus

  BookmarkAllTabs ଏହି ଟଯାବକୁ ବୁକମ୍ାକର୍ଶ୍ବ କରନ୍ତୁ ସମ୍ସ୍ତ ଟୟାବକୁ ଚିହଟ କର
  BookmarkThisPage ଏହି ପୃଷ୍ଠାକୁ ବୁକମ୍ାକର୍ଶ୍ବ କରନ୍ତୁ ଏହି ପୃଷ୍ଠାକୁ ଚିହଟ କର

  BulletsandNumbering ବିନ୍ଦୁ ସେଙ୍କତ ଏବଂ ସାେଙ୍କତିକରଣ ବିନ୍ଦୁ ସେଙ୍କତ ଏବଂ ସଂଖୟାନ
 CD/DVDCreator    Menu nautilus

  ChangeDesktopBackground େଡକ୍ସଟପ ପୃଷ୍ଠଭୂମ୍ିକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ େଡସ୍କଟପ ପୃଷ୍ଠଭୂମ୍ିକୁ ବଦଳାଅ
  Checkfor Junk ଅଦରକାରୀ ଡାକକୁ ଯ୍ାଞ୍ଚକରନ୍ତୁ ଅଦରକାରୀ ଡାକ ଯ୍ାଞ୍ଚ  evolution

  CheckforUpdates ଅଦଯତନ ମ୍ାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯ୍ାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଅଦୟତନ ପାଇଁ ଯ୍ାଞ୍ଚ
   CleanUPbyName ନାମ୍ ଅନୁଯ୍ାୟୀ ସଜାଡନ୍ତୁ ନାମ୍ାନୁସାେର ସଜାଡ
   CleanUpbyNames ନାମ୍ ଅନୁଯ୍ାୟୀ ସଜାଡନ୍ତୁ ନାମ୍ାନୁସାେର ସଜାଡ  nautilus

  CloseallFolders ସମ୍ସ୍ତ େଫାଲଡର ମ୍ାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ସମ୍ସ୍ତ େଫାଲଡର ବନ୍ଦ  nautilus

  CloseParentFolders େପୈତୃକ େଫାଲଡର ମ୍ାନଙୁ୍କ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଉଦ୍ୱସଜ୍ର୍ଶ୍ବ େଫାଲଡର ବନ୍ଦ  nautilus

  CollapseAllThreads ସମ୍ସ୍ତ େଥ୍ରେଡକୁ ନିପାତ କରନ୍ତୁ ସମ୍ସ୍ତ େଥ୍ରେଡର ସେଙ୍କାଚନ  evolution

   Column&RowHeaders ସ୍ତମ ଏବଂ ଧାଡି ଶୀଷର୍ଶ୍ବକ ସ୍ତମ ଓ ଧାଡି ଶୀଷିକା
  ComposeNewMessage ନୂତନ ସେନ୍ଦଶ େଲଖନ୍ତୁ ନୂଆ ସେନ୍ଦଶ ରଚନା  evolution

  ConnecttoServer େସବକ ସହିତ ସଂେଯ୍ାଗ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ୍୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁେସବକ ସହ ସଂେଯ୍ାଗ     menu nautilus

   CopyAllContactto ସମ୍ସ୍ତ ସମ୍ପକର୍ଶ୍ବକୁ ଏଠାେର ନକଲ କରନ୍ତୁ ଏଠାେର ସମ୍ସ୍ତ ସମ୍ପକର୍ଶ୍ବ ନକଲ କର  evolution
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  CopyContactto ସମ୍ପକର୍ଶ୍ବକୁ ଏଠାେର ନକଲ କରନ୍ତୁ ଏଠାେର ସମ୍ପକର୍ଶ୍ବ ନକଲ କର  evolution

  CopyFolderTo...  evolution

  CopytoFolder େଫାଲଡରେର ନକଲ କରନ୍ତୁ େଫାଲଡର ମ୍ଧ୍ଯକୁ ନକଲ କର  evolution

    CreateSearchFolder fromSearchସନ୍ଧାନରୁ ସନ୍ଧାନ େଫାଲଡରକୁ ସୃଷି୍ଟ କରନ୍ତୁ ସନ୍ଧାନରୁ ସନ୍ଧାନ େଫାଲଡର ସୃଷି୍ଟ କର  evolution

  CustomSlideShow ସଲାଇଡ ପ୍ରବଦଶର୍ଶ୍ବନକୁ ଇଚ୍ଛାରୂପଣ କରନ୍ତୁ ମ୍ନମ୍ୁତାବକ ସଲାଇଡ ପ୍ରବଦଶର୍ଶ୍ବନ
  Date&Time ତାରିଖ ଏବଂ ସମ୍ୟ ତାରିଖ ଏବଂ ସମ୍ୟ  menu

  DefaultSystemSession ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବ ନିଦ୍ର୍ଶ୍ବାରିତ ତନ୍ତ୍ର ଅଧିେବଶନ ପୂର୍ବର୍ଶ୍ବ ନିଦ୍ର୍ଶ୍ବାରିତ ତନ୍ତ୍ର ଅଧିେବଶନ
  DeleteManualBreak ହସ୍ତକୃତ ବିେଚ୍ଛଦକୁ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ହସ୍ତକୃତ କ୍ରମ୍ଭଙ୍ଗ ଅପସାରଣ
  DeleteThisPanel ଏହି ଫଳକକୁ ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ ଫଳକ ଅପସାରଣ
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