
স্বত্বাধিকবার © 2018 GSM Association

সবসময় কানেনটেড 
ম�বাববাইল ইন্বারনে্ দক্ষতবা প্রধিক্ষণ ্ুলধক্
ম�বাববাইল ইন্বারনে্ দক্ষতবা প্রধিক্ষণ ্ুলধক্ 
ম�বাববাইল ইন্বারনেন্র ম�ৌধলক দক্ষতবায় প্রধিক্ষনণর জন্য একধ্ ধেনদদেধিকবা



GSMA বিশ্বি্যাপ ী ম�যািযাইল মেিযা প্রদযানকযার ীদদর 
প্রবিবনবিত্ব কদর, বিস্তৃি ম�যািযাইল ইদকযাবেদটেদ� 250 এর 
মিব ি মকযাম্যাবনর েযাদে প্রযায় 800 জন অপযাদরটরদক একবরিি 
কদর, যযার অন্তর্ ভুক্ত হল হ্যান্ডদেট ও বিরযাইে বন� ভুযািযারযা, 
েফ্ টওয়্যার মকযাম্যাবন, েরঞ্যা� প্রদযানকযার ী ও ইন্যারদনট 
মকযাম্যাবন, এছযাি়যাও পযাশ্ব ভুিি ভু ী ব িল্প মষেদরির েংস্যাগুবল। 
GSMA ম�যািযাইল ওয়যার্ ভু কংদরেে, ম�যািযাইল ওয়যার্ ভু কংদরেে 
িযাংহযাই এিং ম�যািযাইল 360 বেবরজ েদমেলনগুবলর �দিযা 
ব িল্পদষেদরির মনিতৃত্বকযার ী অন্ষ্যানগুবলও প্রস্তুি কদর।

আদরযা িদে্র জন ,্ অন্রেহ কদর www.gsma.com এ GSMA 
কদপ ভুযাদরট ওদয়িেযাইট মদখ্ন

Twitter এ GSMA-মক অন্েরণ করুন: @GSMA

GSMA কযাদনদটেি মেযােযাইব ট কযায ভুক্র�ব ট ম�যািযাইল ব িল্প ও 
প্রিযান অংি ীদযারদদর েদগে কযাজ কদর যযাদি আদরযা বিস্তৃিরযাদি 
ম�যািযাইল ইন্যারদনট রেহদণর লদষে্ মনটওয়যাক ভুকরযাদরজ, 
ক্রয়ষে�িযা, বিবজটযাল দষেিযা ও স্যান ীয়রূদপ প্রযােবগেক 
বিষয়িস্তুদক উন্নি করযা যযায।়

আদরযা িদে্র জন ,্ অন্রেহ কদর এব ট মদখ্ন:  
www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/
connected-society

অেিযা আ�যাদদর েদগে মযযাগযাদযযাগ করুন এখযাদন: 
connectedsociety@gsma.com



সূচিপত্র
সূচ িপত্র 4

এই ্ুলধকন্র ভূধ�কবা 4

এই ্ুলধকন্ কী ক ী অন্তভু দেক্ত 6

প্রধ িক্ষনণর ধবষয়বস্তুর সংধক্ষপ্ত বণ দেেবা 8

এই ্ুলধক্নক কীভবানব ব্যবহবার করবা যবায়? 9

বাইটসাইজ প্রচ িক্ষণ 10

কীভবানব ববাই্সবাইজ প্রধ িক্ষণ ব্যবহবার করনত হয় 12

ম�বাববাইল ইন্বারনে্ কী? 14

WhatsApp 16

YouTube 18

Google 20

Wikipedia 22

Facebook 24

সুরক্ষবা 26

খরচ 28

গভীনে প্রচ িক্ষণ 30

আপেবার প্রধ িক্ষনণর ধিজবাইে কীভবানব করনত হয় 32

প্রধ িক্ষকনদর জন্য পরবা�ি দে 33

গভীনর প্রধ িক্ষণ কীভবানব ব্যবহবার করনত হয় 34

প্রধ িক্ষণ মসিনের মচকধলস্ট 35

�ধিউল 1: ভূধ�কবা 36

�ধিউল 2: WhatsApp 46

�ধিউল 3: YouTube 58

�ধিউল 4: Google 70

�ধিউল 5: Wikipedia 84

�ধিউল 6: Facebook 94

সম্পদ: পপাস্াে ও হ্ানডআউট 104

আইকে কবা্-আউ্

সবাধ ্ দেধিনক্
3ভূমিকা

ম�োবোইল ইন্োরনেট দক্ষতো প্রশিক্ষণ টুলশিট (MOBILE INTERNET SKILLS TRAINING TOOLKIT, MISTT)



ম�বাববাইল মিবানের উপকবাধরতবা শুি ুকল করবার �নি্য স ী�বাবদ্ধ েয়। ক্র�ি 
আনরবা মবধ ি �বাত্বায় এ্বা ধবশ্বব্যবাপ ী �বানুনষর ইন্বারনেন্ প্রনবি করবার 
প্রিবাে উপবায় হনয় উঠনে। ইন্বারনে্ ব্য বাবহবানর ধবধভন্ন িরনের সুধবিবা 
আনে, তনব কবায দেকরভবানব ম�বাববাইল মিবাে ব্যবহবার করবার জন্য সুধেধদ দেষ্ট 
দক্ষতবা ও জ্বাে প্রনয়বাজে হয়। অর দেবাৎ যবানদর দক্ষতবা ও িবারণবা মেই তবারবা 
এই মসববাগুধল ব্যবহবার করনত পবারনবেেবা।

এই টুলচ কনটে ভূচ মকা

এই টুলচকট কী লক্ষষ্য অজ্জে কেনে িাইনে?
এই ্ুলধক্ ম�বাববাইল মে্ওয়বাক দে অপবানর্র 
(MNOs), মবসরকবার ী সংস্বা (NGOs), 
উন্নয়ে�ূলক সংস্বা ও সরকবানরর জন্য, যবারবা ম�বাববাইল 
ইন্বারনে্ সম্পনক দে �বানুনষর ম�ৌধলক জ্বাে ও 
িবারণবানক উন্নত করবার জন্য প্রধ িক্ষণ ধদনত চবায়।

ম�বাববাইল মিবানে ইন্বারনেন্র গুরুত্ ও 
কবায দেকবাধরতবা প্রদি দেনের জন্য প্রধ িক্ষকনদর যবা 
প্রনয়বাজে, এখবানে মদওয়বা উপকরণ ও সংস্বােগুনলবা 
তবানদরনক তবা প্রদবাে কনর। িলস্বরূপ, প্রধ িক্ষকরবা 
এই ধবষনয় আনরবা গভীর িবারণবা অজ দেে করনবে 
ময তবারবা কীনসর জন্য ইন্বারনে্ ব্যবহবার করনত 
পবানরে এবং ইন্বারনে্ অ্যবানসেস ও ব্যবহবার করবার 
জন্য ম�ৌধলক দক্ষতবা অজ দেে করনবে। আ�রবা ধবশ্ববাস 
কধর ময এর িনল সনচতেতবা ববাড়নব এবং ম�বাববাইল 
ইন্বারনে্ জীবনের �বােবি দেক ময মসববাগুনলবা প্রদবাে 
কনর তবার ব্যবহবারও বধৃদ্ধ পবানব।

 

এই ্ুলধকন্ উপস্বাধপত প্রধ িক্ষনণর লক্ষ্য হনলে 
মসই �বানুষরবা যবানদর ম�বাববাইল ইন্বারনে্ দক্ষতবা 
খুব ক� আনে অরববা এনকববানরই মেই। এর লক্ষ্য 
হল মসই সব �বানুষনক মিখবানেবা, যবারবা ধ িখনত 
চবায় ম�বাববাইল ইন্বারনে্ কী এবং কীভবানব 
অেলবাইে মযবাগবানযবাগ ও অনুসন্বাে করনত হয়। এই 
্ুলধক্ মসই সব �বানুনষর জন্য উপযুক্ত েয় যবানদর 
ম�বাববাইল মিবাে ব্যবহবানরর মকবানেবা অধভজ্তবাই 
মেই এবং কল করবা ববা SMS পবাঠবানেবার �ত 
সবািবারণ কবাজগুনলবা এর অন্তভু দেক্ত েয়। এই কবারনণ, 
কীভবানব অ্যবাপ িবাউেনলবাি করনত হয় ববা কীভবানব 
ইন�ল অ্যবাকবাউণ্ট খুলনত হয় মসই ধবষনয় তর্য 
এই ্ুলধকন্ মদওয়বা মেই, মযনহতু ম�বাববাইল 
ইন্বারনেন্র খুব ক� দক্ষতবা আনে ববা মকবানেবা 
দক্ষতবাই মেই এ�ে �বানুষনদর পনক্ষ এই প্রধক্রয়বাগুনলবা 
সবািবারণত খুব মবধ ি জধ ্ল। একইভবানব, এ্বা মসই 
�বানুষনদর জন্যও পধরকধ পিত েয় যবারবা ইধত�নি্যই 
ম�বাববাইল ইন্বারনেন্র সবানর পধরধচত।
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এই টুলচ কনটে ভূচ মকা

এই টুলচ কনট কী কী অন্তভু ্জক্ত?

'কীভানব কো যায় চেনদ্জচিকা' কী?
'ক ীভবানব করবা যবায় ধেনদ দেধ িকবা' এই েধ রর সনগে 
ধ�ধলতভবানব ব্যবহবার করবা উধচত, যবা ময মকবানেবা 
মদনির প্রধ িক্ষকনদর তবানদর ম্বাতবানদর জন্য 
ম�বাববাইল ইন্বারনেন্র ম�ৌধলক দক্ষতবাগুধলর 
প্রবাসধগেকভবানব সুধেধদ দেষ্ট প্রধ িক্ষণ প্রস্তুত 
করনত ও তবা প্রদবাে করনত সক্ষ� কনর মতবানল। 
কীভবানব তবানদর সুধেধদ দেষ্ট ম্বাতবানদর জন্য 
প্রনয়বাজনেবাপনযবাগ ী, অর দেপণূ দে প্রধ িক্ষণ মসিে 
ও সংস্বাে প্রস্তুত করবা যবায় মসই ধবষনয় এই 
ধেনদ দেধ িকবাধ ্ পদনক্ষপ ও পরবা�ি দে প্রদবাে কনর।

 

এেবাড়বাও 'ক ীভবানব করবা যবায় ধেনদ দেধ িকবা'-মত 
অন্তভু দেক্ত আনে সহবায়ক উদবাহরণগুধল, যবা এই 
্ুলধক্ মরনক তর্য ও পরবা�নি দের সবানর ব্যবহবার করবা 
যবায়। আ�রবা এই ্ুলধকন্র সব ব্যবহবারকবার ীনক 
উৎসবাধহত করব তবানদর প্রধ িক্ষনণর মসিেগুধলনক 
পণূ দেতবা মদওয়বার জন্য 'কীভবানব করবা যবায় 
ধেনদ দেধ িকবা'র সবনচনয় প্রবাসধগেক অংিগুধলনক 
পয দেবানলবাচেবা ও ব্যবহবার করনত।

আ�রবা �বানুষনক ম�বাববাইল ইন্বারনেন্র সবানর 
পধরধচত করবানেবার জন্য WhatsApp, YouTube, 
Wikipedia, Facebook ও Google-
এর মসববাগুধল ব্যবহবার কধর। এেবাড়বাও আ�রবা 
ইন্বারনেন্র সবানর পধরধচত করবাই এবং ধেরবাপত্বা 
ও খরনচর ধবষয়গুধলনক অন্তভু দেক্ত কধর। এ্বা 
আ�বানদর উপনভবাক্তবা গনবষণবার ধভধত্নত করবা হয়, 
যবা মদধ খনয়নে ময এই মসববাগুধল মবধ ির ভবাগ মদনিই 

সবনচনয় প্রবাসধগেক। আপধে যধদ আপেবার মদনি 
ব্যবহবানরর জন্য এই ্ুলধক্নক উপনযবাগ ী করনত 
চবাে, তবাহনল আপেবার ম্বাতবার কবানে যবা প্রবাসধগেক 
তবার ওপনর ধেভ দের কনর আপধে এই মসববাগুধলনক 
উপনযবাগ ী কনর ধেনত পবানরে। এই মক্ষনত্ আনুষধগেক 
'ক ীভবানব করবা যবায় ধেনদ দেধ িকবাধ ্' সহবায়ক হনত 
পবানর।

এই ্ুলধক্ একধ ্ সূচেবা পয দেবানয়র স্বা্ দেনিবানে ম�বাববাইল ইন্বারনে্ 
ব্যবহবার করবার সবানর পধরধচত করবায়। এধ ্র পধরকপিেবা করবা হনয়নে 
একধ ্ যবাত্বাপর ধহনসনব, যবা প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর ম�ৌধলক মযবাগবানযবানগর 
দক্ষতবা মরনক ইন্বারনেন্ অনুসন্বাে করবার �নতবা আনরবা জধ ্ল 
দক্ষতবাগুধলর ধদনক এধ গনয় ধেনয় যবায়। যধদও এই কবাঠবান�বাধ ্ এই 
্ুলধকন্র সবাধব দেক প্রববাহনক ধেনদ দেিেবা মদয়, তনব এ�েভবানব এধ ্র 
পধরকপিেবা করবা হনয়নে যবানত প্রধতধ ্ প্রধ িক্ষণ মসিেই এককভবানব 
কবায দেকর হয়। এ্বা প্রধ িক্ষকনক মবনে মেওয়বার সুনযবাগ মদয় ময তবার 
উধদিষ্ট ম্বাতবার কবানে মযগুধল প্রবাসধগেক তবার ওপনর ধেভ দের কনর মকবাে 
মসিেগুধল ব্যবহবার করনত হনব।

5ভূমিকা

ম�োবোইল ইন্োরনেট দক্ষতো প্রশিক্ষণ টুলশিট (MOBILE INTERNET SKILLS TRAINING TOOLKIT, MISTT)



ইনটােনেনটে সানে পচ েিয়y
অনেক �বানুষ ইন্বারনেন্র ব্য বাপবানর শুনে রবাকনলও, তবারবা জবানেে েবা ময 
ইন্বারনে্ কী। ইন্বারনে্ সম্পনক দে �বানুনষর সবনচনয় সবািবারণ ময প্রশ্নগুধল আনে 
তবার কনয়কধ ্র উত্র ধদনত সবাহবায্য করবার জন্য, আ�রবা ধকেু সহজ ব্য বাখ্য বা 
ধদনয়ধে।

WhatsApp
অনেক মদনির �বানুনষরই WhatsApp-এর ব্য বাপবানর আগ্রহ আনে। SMS 
ব্যবহবার করবার কবারনণ, এর ম�নসধজং কবায দেকধরতবাধ ্র সবানর �বানুষ ধকেু্বা 
পধরধচত। WhatsApp-মক 'প্রনবিধবন্দু' ধহনসনব ব্যবহবার করনল প্রধ িক্ষকরবা 
�বানুনষর জবােবা ধবষনয়র ওপনর ধভধত্ কনর এনগবানত পবানরে, একই সবানর 
ইন্বারনেন্র �বাি্যন� মযবাগবানযবানগর সুধবিবা এবং এর জন্য প্রনয়বাজেীয় দক্ষতবার 
সবানর পধরধচত করবানত পবানরে।

YouTube
YouTube প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর একধ ্ সহজ, অংিগ্রহণ�ূলক ও তুলেবা�ূলকভবানব 
সংযুক্ত অেলবাইে পধরনবনি ইন্বারনে্ ধবষয়বস্তু আধবষ্বার করনত সক্ষ� কনর। 
অধিও-ধভজুয়বাল ধবষয়বস্তুনত �বানুনষর ময উৎসবাহ আনে তবার ওপনর ধভধত্ 
কনর এ্বা প্রধ িক্ষকনদর এনগবানত মদয়, এবং একই সবানর ম�বাববাইল ইন্বারনে্ 
ব্যবহবার করবার জন্য প্রনয়বাজেীয় দক্ষতবাগুধলর সবানর পধরধচত করবায়।

ইন্বারনে্ সংনযবানগর স�স্যবার কবারনণ সব জবায়গবায় YouTube উপলব্ধ েবাও 
হনত পবানর। এই মক্ষনত্ আ�রবা YouTube �ধিউলধ ্ ববাদ মদওয়বার অরববা 
অন্য একধ ্ অধিও/ধভজুয়বাল অ্যবাধলিনকিে ব্যবহবার করবার পরবা�ি দে ধদই যবা 
চবালবানেবার জন্য ক� মি্বা প্রনয়বাজে হয় (ময�ে Google ইন�জ সবানচ দের �নতবা 
একধ ্ েধব সন্বানের অ্যবাধলিনকিে)।

Google Search
Google Search �বানুষনক এ�ে ধবষয়বস্তু সন্বাে করনত মদয় যবা ইন্বারনেন্ 
তবানদর কবানে প্রবাসধগেক। এ্বা প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক ইন্বারনেন্ তবানদর কবানে 
উপলব্ধ তনর্যর ব্য বাধ প্ত ও গভীরতবার অধভজ্তবা অজ দেনের সুনযবাগ মদয়। এেবাড়বাও 
এ্বা তবানদরনক সন্বাে ও মেধভনগিনের দক্ষতবাগুধল অনুি ীলনের সুনযবাগ মদয়। 
ময প্রধ িক্ষকরবা তবানদর অংিগ্রহণকবার ীনদর কবানে YouTube �ধিউলধ ্ ব্য বাখ্য বা 
কনরনেে, তবানদর জন্য এ্বা YouTube এর সবানর মিখবা দক্ষতবাগুধলনক আনরবা 
উন্নত করবার সুনযবাগ মদয়।

এই টুলচ কনট কী কী অন্তভু ্জক্ত?
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Wikipedia
Wikipedia হল ধবেবা�ূনল্যর একধ ্ ইন্বারনে্ সূত্ (ববা ধবশ্বনকবাষ), যবা 
ধ িক্ষবা�ূলক ধবষয়গুধল সম্পনক দে ধ েরনপক্ষ, ববাস্তব তর্য প্রদবাে কনর। এই 
�ধিউলধ ্ প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক ইন্বারনেন্ ময ধবিবাল ব্য বাধ প্তর তর্য পবাওয়বা 
যবায় তবার একধ ্ উদবাহরণ মদয়, এ�ে একধ ্ ওনয়বসবাইন্ যবা গ্রবাহনকর অপি 
পধর�বাণ ম�বাববাইল মি্বা ব্যবহবার কনর। এ্বা তবানদরনক এই িবারণবার সনগেও 
পধরধচত করবায় ময প্রবায়ই ধবশ্বব্যবাপ ী সবািবারণ �বানুষরবা ইন্বারনেন্ ধবষয়বস্তু 
ততধর কনরে।

Facebook
Facebook হল একধ ্ মসবাি্যবাল মে্ওয়বাক দে যবা �বানুষনক ব্যবসবাধয়ক 
মযবাগবানযবানগর সনগে কনরবাপকরে করবা, সংববাদ পবাওয়বা, পধরববার ও বনু্নদর 
সনগে সম্পক দে রবাখবা অরববা ধবখ্যবাত �বানুষ ও মখলবার দলগুধলনক অনুসরণ করবার 
সুনযবাগ মদয়। এই �ধিউল একধ ্ মসবাি্যবাল মে্ওয়বাক দে-এর দ্বারবা উপস্বাধপত 
ধবস্তৃত �বাত্বার সম্বাবেবাগুধল প্রদি দেে কনর এবং তবানদরনক একধ ্ 'অ্যবাকবাউণ্ট' ও 
ধবষয়বস্তু 'মিয়বার করবার' ধবষনয় িবারণবা মদয়।

চেোপত্া ও খেি
WhatsApp, YouTube, Google, Wikipedia ও Facebook প্রধতধ ্ 
�ধিউনলই সুরধক্ষত রবাকবা এবং ম�বাববাইল ইন্বারনে্ ব্যবহবার করবার খরচ 
মববাঝবার ধবষয়গুধলনক অন্তভু দেক্ত করবা হয়। আ�বানদর গনবষণবা মদধ খনয়নে ময 
ভবারনত ম�বাববাইল ইন্বারনে্ ব্যবহবারকবার ী �বানুষনদর কবানে ধেরবাপত্বা ও খরচ 
উনলেখনযবাগ্য উনদ্নগর ধবষয়, তবাই আ�রবা প্রধতধ ্ গভীর প্রধ িক্ষনণর ধভতনর 
এবং ববাই্সবাইজ প্রধ িক্ষণ মসিেগুধলনত পরৃকভবানব এগুধলনক উনদিি করবার 
ধসদ্ধবান্ত ধেনয়ধেলবা�।

এই টুলচ কনট কী কী অন্তভু ্জক্ত?

$
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এই েচ বচ ট প্রচ িক্ষনণে অন্তভু ্জক্ত প্রধাে পসবা, 
কায ্জকাচ েো ও দক্ষোগুচ লে একচ ট িাকু্ষষ চ ববেণ 
প্রদাে কনে।

Google

তর্য সন্বাে 
করুে এবং তবার 

�নি্য ধদনয় 
চবালেবা করুে

পমাবাইল ইনটােনেট

YouTube

ধভধিও সন্বাে 
করুে

WhatsApp

দুজনের �নি্য 
পবারস্পধরক ম�নসজ 

পবাঠবানেবা ও গ্রহণ
দল গঠে করুে এবং 

দলবদ্ধভবানব অংিগ্রহণ 
করুে

Wikipedia Facebook

বনু্ ও পধরববানরর 
সনগে যুক্ত রবাকুে

ধবেবা�ূনল্য তর্য 
সন্বাে করুে এবং 
তবার �নি্য ধদনয় 

চবালেবা করুে
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পয প্রচ িক্ষকো প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে একবানে মাত্র 2-3 চ মচ েট 
স�য় ধদনত পবানরে, তবানদর জন্য 'ববাই্সবাইজ' প্রধ িক্ষণ আনে, যবা �বাত্ 2-3 
ধ�ধেন্র প্রধ িক্ষণ মসিে। প্রধতধ ্ মসিনে একধ ্ ধবষয় অন্তভু দেক্ত রবানক এবং 
েয়ধ ্ ধবষনয়র �নি্য মরনক মবনে মেওয়বা যবায়: ইন্বারনেন্র সবানর পধরচয়, 
WhatsApp, YouTube, Google, Wikipedia, Facebook ধ েরবাপত্বা 
ও খরচ।

ময সব প্রধ িক্ষেবার দে ী ইধত�নি্যই প্রধ িক্ষণ সম্পণূ দে কনরনেে, ধকনু্ত তবারবা যবা 
ধ িনখনেে তবার এক্বা সংধক্ষপ্ত পুেরবাবধৃত্ চবাে, তবানদর জন্য ববাই্সবাইজ 
মসিেগুধলনক ধরনরেিবার ধহনসনবও ব্যবহবার করবা যবায়।

ববাই্সবাইজ' প্রধ িক্ষনণর জন্য পবাতবা 10 মদখুে।

পয প্রচ িক্ষকো প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে 45-60 চ মচ েট সময় চ দনে 
পানেে, তবানদর জন্য চবারধ ্ 'গভীর প্রধ িক্ষণ' মসিে আনে। গভীর প্রধ িক্ষণ 
মসিেগুধল 45-60 ধ�ধেন্র সূচেবা�ূলক মসিনের সবানর শুরু হয়, তবারপনর 
একই স�য়সী�বার ধতেধ ্ ম�বাববাইল ইন্বারনে্ মসববা প্রধ িক্ষনণর মসিে করবা 
হয়। ম�বাববাইল ইন্বারনে্ প্রধ িক্ষনণর প্রধতধ ্ মসিনে একধ ্ ধবষয়নক অন্তভু দেক্ত 
করবা হয়: WhatsApp, YouTube, Google. প্রধতধ ্ প্রধ িক্ষণ মসিনের 
�নি্য Wikipedia, Facebook, ধ েরবাপত্বা ও খরচ অন্তভু দেক্ত করবা হয়।

'গভীর' প্রধ িক্ষনণর জন্য পবাতবা 30 মদখুে।

 

এই টুলচ কটনক কীভানব বষ্যবহাে কো যায়?
আপেবার প্রধিক্ষণবারদেীনদর জন্য কত্বা স�য় আনে তবার ওপনর ধেভদের কনর 
আপধে ধবধভন্নভবানব এই ্ুলধক্ ব্যবহবার করনত পবানরে।

2-3

45-60 
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বাইটসাইজ 
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এই চ বভাগচ ট পসই প্রচ িক্ষকনদে জন্য যাো প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে 
সনগে কাজ কোে জন্য মাত্র 2-3 চ মচ েট স�য় পবাে। ময সব প্রধ িক্ষেবার দে ী 
ইধত�নি্যই প্রধ িক্ষণ সম্পণূ দে কনরনেে, ধকনু্ত তবারবা যবা ধ িনখনেে তবার এক্বা 
সংধক্ষপ্ত পুেরবাবধৃত্ চবাে, তবানদর জন্য এধ ্নক ধরনরেিবার ধহনসনবও ব্যবহবার 
করবা যবায়।

প্রধতধ ্ মসিনে একধ ্ ধবষয় অন্তভু দেক্ত রবানক এবং েয়ধ ্ ধবষনয়র �নি্য মরনক 
মবনে মেওয়বা যবায়: ইন্বারনেন্র সবানর পধরচয়, WhatsApp, YouTube, 
Google, Wikipedia, Facebook ধ েরবাপত্বা ও খরচ। প্রধতধ ্ মসিনে 
মসববাধ ্র একধ ্ ব্য বাখ্য বা মদওয়বা ও মিবানে অনুি ীলনের ওপনর �নেবাধেনবি 
করবা হয়।

কীভানব বাইটসাইজ 
প্রচিক্ষণ বষ্যবহাে 
কেনে হয়

ম�োবোইল ইন্োরনে্ দক্ষতো প্রশ িক্ষণ ্ুলশি্ 
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এটা ক ী?
মসববাধ ্র একধ ্ সংধক্ষপ্ত ব্য বাখ্য বা ধদে। "উদ্ধৃচ ে" ধ চহ্ন ইধগেত কনর প্রধ িক্ষকরবা 
কী বলনত পবানরে

আপচ ে চ কনসে জন্য এচ ট বষ্যবহাে 
কেনে পানেে?
মসববাধ ্র সুধবিবাগুধল সংনক্ষনপ ব্য বাখ্য বা করুে। "উদ্ধৃধত" ধচহ্ন ইধগেত কনর 
প্রধ িক্ষকরবা কী বলনত পবানরে

এটা চ কভানব কাজ কনে??
বাস্তব বষ্যবহাে!
প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক মিবানে মসববাধ ্ ব্যবহবার করনত সবাহবায্য করবার জন্য 
'কীভবানব মপবাস্টবারগুধল ব্যবহবার করনত হয়' ব্যবহবার করুে। এ্বা আপেবার মদওয়বা 
মিবাে হনত পবানর, অরববা প্রধ িক্ষেবার দে ীর ধেনজর মিবােও হনত পবানর।

অনুি ীলে করুে!
অনুি ীলে করুে, ম্বাতবার জন্য প্রবাসধগেক উদবাহরণগুধলর সবানর

প্রচ েচ ট বাইটসাইজ পসিে একই েকম কাঠানমা 
অনুসেণ কনে:
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ম�বাববাইল ইন্বারনে্ সম্পনকদে প্রধিক্ষেবারদেীনদর ময সব আনরবা সবািবারণ প্রশ্ন 
রবাকনত পবানর, প্রধিক্ষকনদরনক মসগুধলর উত্র ধদনত সবাহবায্য করবার জন্য এই 
পবাতবাধ্ ধিজবাইে করবা হনয়নে। �বানুষ ইন্বারনে্ সম্পনকদে প্রবায়ই ময সব প্রশ্ন 
ধজজ্বাসবা কনর তবার �নি্য কনয়কধ্র সহজ ব্যবাখ্য এখবানে মদওয়বা হনয়নে। এই 
পবাতবাধ্ ধপ্রন্ করনল সহবায়ক হনত পবানর। আপধে এই ্ুলধকন্র �ধিউলগুধলর 
�নি্যও এই উদবাহরণগুধলনক অন্তভুদেক্ত মদখনত পবানবে।

'ইনটােনেট পপাস্াে' পদখাে (প.ৃ115) "ইন্বারনে্ হল ধবশ্বব্যবাপ ী লক্ষ 
লক্ষ কধ ম্পউ্বানরর একধ ্ মে্ওয়বাক দে মযগুধল মিবাে লবাইে, উপগ্রহ ও তবানরর 
দ্বারবা এনক অনন্যর সনগে সংযুক্ত আনে। এধ ্ আপেবানক প্রচুর পধর�বাণ তর্য ও 
মসববার অ্যবানসেস প্রদবাে কনর এবং এধ ্ সবস�য় মবনড়ই চনলনে। ইন্বারনে্ 
সকনলর জন্য। মক এ্বা ব্যবহবার করনত পবানরে তবার ওপনর মকবানেবা ধ েয়ন্ত্রণ 
মেই। আপেবার শুি ুএক্বা কধ ম্পউ্বার, ম�বাববাইল মিবাে ববা ্্য বাবনল্ এবং মি্বা 
কবানেকিে প্রনয়বাজে।"

"ইন্বারনে্ আপেবানক অনেকগুধল কবাজ করনত সবাহবায্য করনব। উদবাহরণ স্বরূপ, আপধে বনু্ ও পধরববানরর 
সনগে করবা বলনত ববা তবানদরনক ম�নসজ পবাঠবানত, েধব পবাঠবানত, ধভধিও মদখনত, ধ�উধজক শুেনত, 
ধজধেসপত্ মকেবানবচবা করনত, অর দে হস্তবান্তর করনত পবারনবে। এ্বা আপেবানক প্রবায় ময মকবানেবা ধবষনয়র ওপনর 
তর্য খুঁ নজ মপনতও সবাহবায্য করনব, যবার অন্তভু দেক্ত হল সংববাদ, আবহবাওয়বা, ধবনেবাদে, পধরবহনের স�য়সূধ চ, 
ি� দে ববা মখলবািূলবা। আপধে যধদ চবাকধর মখবাঁনজে, স্ববাস্্য সংক্রবান্ত পরবা�ি দে প্রনয়বাজে হয়, অরববা েতুে মকবানেবা 
দক্ষতবা অজ দেে করনত চবাে তবাহনল এ্বা আপেবানক সবাহবায্য করনত পবানর।

প্রধ িক্ষক ধেনজর ব্যধক্তগত উদবাহরণগুধল মদনবে ময ইন্বারনে্ তবানক কীভবানব সবাহবায্য কনরনে। এধ ্নক 
প্রধ িক্ষেবার দে ীর কবানে প্রাসচ গেক কনে েুলুে: প্রধ িক্ষেবার দে ীর ধেনজর জীবনে এধ ্ কীভবানব উপকবার ী হনত 
পবানর তবা আনলবাচেবা করুে।

এটা ক ী?

বয্াি�ং

েযাগােযাগ

িবেনাদন

শিক্ষা

�া�য্
তথয্

সরকারী 
সেবা

অনলাইন 
েকনাকাটা

�মণ

ইন্টারেনেটর সােথ 
পিরচয়

ইন্টারেনট

আপচ ে চ কনসে জন্য এচ ট বষ্যবহাে কেনে পানেে?
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ইন্বারনে্ 
ব্যবহবার করবার 
জন্য আপধে 
দুই প্রকবানরর 
ম�বাববাইল 
মিবাে ব্যবহবার 
করনত পবানরে

2. চ িিাে পিাে: স্বা্ দে মিবানের 
তুলেবায় এগুধলনত ক� কবায দেকবাধরতবা 
আনে। এগুধলনত স্পি দে করবার �ত 
স্কীে মেই, ধকনু্ত আপধে ধ�উধজক 
ববাজবানত ও েধব তুলনত পবানরে। 
আপেবার পেনদের অেলবাইে 
মসববাগুধল ব্যবহবার করবার জন্য আপধে 
একধ ্ ব্বাউজবানর ইন্বারনেন্ প্রনবি 
করনত পবানরে।

1. একচ ট স্াট ্জনিাে: এই 
মিবােগুধল মেবা্ কধ ম্পউ্বানরর 
�নতবা। সবািবারণভবানব আপধে মববাতবা� 
ব্যবহবানরর পধরবনত দে, স্কীে স্পি দে 
কনর এগুধলনক ধেয়ন্ত্রণ করনত 
পবানরে। এগুধল েধব তুলনত পবানর, 
ধ�উধজক ও ধভধিও চবালবানত পবানর 
এবং এনত 'অ্যবাপ' রবানক মযগুধল 
আপেবানক দ্রুত একধ ্ ইন্বারনে্ 
মসববায় ধেনয় মযনত পবানর।

"আপেবার ম�বাববাইল মিবানের �বাি্যন� ইন্বারনেন্ প্রনবি করবার জন্য, আপধে 
ম�বাববাইল মি্বা কবানেকিে ববা Wi-Fi কবানেকিনের �নি্য ময মকবানেবা একধ ্ 
ব্যবহবার করনত পবানরে।" 'পডটা পপাস্াে' পদখাে (প.ৃ117)।

"সবািবারণভবানব আপধে যখে আপেবার মিবানে ইন্বারনে্ ব্যবহবার কনরে, তখে 
আপধে ম�বাববাইল মি্বা ব্যবহবার কনরে। আপেবানক স্বাে ীয় ম�বাববাইল মে্ওয়বাক দে 
এনজনন্র কবাে মরনক অরববা মিবাে মক্রধি্ ধবধক্র কনর এ�ে মদবাকবাে মরনক এ্বা 
ধকেনত হনব।

আপধে ইন্বারনেন্ যবা যবা কনরে তবার �নি্য কনয়কধ ,্ ময�ে ধভধিও মদখবা 
ববা ধ�উধজক মিবােবার স�য় মবধ ি মি্বা ব্যবহবার হয়, তবাই আপেবার মবধ ি অর দে 
খরচ হনব।"

স�ীত

েডটার খরচ

এটা চ কভানব কাজ কনে?

পডটাে খেি$
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পিানে WhatsApp পদখাে

"WhatsApp একধ ্ ম�নসধজং মসববা, ধকেু্বা SMS এর �নতবা, মযখবানে 
আপধে ভনয়স ম�নসজ, িন্বাও পবাঠবানত পবানরে এবং এক দল �বানুষনক 
ম�নসজ পবাঠবানত পবানরে।"

"WhatsApp ইন্বারনে্ মি্বা ব্যবহবার কনর, তবাই আনরবা সস্তবায় ম�নসজ 
পবাঠবানেবা মযনত পবানর, এবং আপধে ময ব্যধক্তনক ম�নসজ পবাঠবানছেে তবার 
দূরনত্র কবারনণ খরনচর পধরবত দেে হনব েবা। উদবাহরণস্বরূপ, আপেবার যধদ 
এ�ে মকবানেবা পধরববানরর সদস্য ববা বনু্ রবানকে ধযধে অন্য একধ ্ মদনি চনল 
মগনেে, তবাহনল আপধে তবানদরনক WhatsApp-এ ম�নসজ পবাঠবানত পবানরে 
এবং ধতধে আপেবার ববাধড়র পবানিই রবাকনল ম�নসজ পবাঠবানত যবা খরচ হত তবার 
মরনক মবধ ি খরচ হনব েবা।"

"আপধে পধরববার ও বনু্নদর সনগে সহনজই মযবাগবানযবাগ রবাখবার জন্য এ্বা 
ব্যবহবার করনত পবানরে।"

"আপধে ব্যবসবায় ী �বানুষ/ সহক� দে ী / সহপবাঠ ী / গ্রবাহকনদর বড় দনলর সনগে 
মযবাগবানযবাগ রবাখবার জন্যও এ্বা ব্যবহবার করনত পবানরে: পনণ্যর ধবজ্বাপে 
মদওয়বা, পরবা�ি দে ধবধে�য় করবা, ক্বানসর মেবা্ ববা অ্যবাসবাইেন�নন্র ব্য বাপবানর 
আনলবাচেবা করবা।"

প্রধ িক্ষক WhatsApp এর সুধবিবা সম্পনক দে ধ েনজর ব্যধক্তগত উদবাহরণগুধল 
মদনবে এবং তবারবা ধকনসর জন্য এধ ্ ব্যবহবার কনরে তবা উনলেখ করনবে।

এধ ্নক প্রধ িক্ষেবার দে ীর কবানে প্রাসচ গেক কনে েুলুে: প্রধ িক্ষেবার দে ীর 
ধেনজর জীবনে এধ ্ কীভবানব উপকবার ী হনত পবানর তবা আনলবাচেবা করুে।

1 2 3 4 5

WhatsApp One to One Messaging

How to use

WhatsApp 
মপবাস্টবার

1 2 3 4 5
WhatsApp একে অপরকে মেসেজ করা
কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

আপোে পয 
সব চ জচ েস 
প্রনয়াজে হনব

স্বা্ দেনিবাে হ্বানিনস্

আপচ ে চ কনসে জন্য এচ ট বষ্যবহাে 
কেনে পানেে?

এটা ক ী?
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পিােচ ট 
প্রচ িক্ষোে ্জ ীে 
হানে চ দে এবং 
োনক ধাপগুচ ল 
অনুসেণ কেনে 
সাহাযষ্য করুে

WhatsApp চ কভানব বষ্যবহাে 
কেনে হয় - দলগে পমনসচ জং
মপবাস্টবার মদখবাে এবং গ্রুপ চ্য বা্ শুরু 
করবার িবাপগুধল ব্য বাখ্য বা করুে

WhatsApp চ কভানব 
বষ্যবহাে কেনে হয় - 
পােস্পচ েক পমনসচ জং 
মপবাস্টবার মদখবাে এবং ম্সে্ / 
িন্বা / ভনয়স ম�নসজ পবাঠবানেবার 
িবাপগুধল ব্য বাখ্য বা করুে

"এখে আপচ ে জানেে পয WhatsApp চ কভানব বষ্যবহাে কেনে হয়, আপচ ে চ কনসে জন্য 
এচ ট বষ্যবহাে কেনে িাে?"

প্রধ িক্ষক: প্রধ িক্ষেবার দে ী তবার মিবানের ময পধরধচত ব্যধক্তনক ম�নসজ পবাঠবানত চবাে তবানক WhatsApp 
ম�নসজ পবাঠবানত প্রধ িক্ষেবার দে ীনক সহবায়তবা করুে।

1 2 3 4 5

WhatsApp একে অপরকে মেসেজ করা
কিভাবে ব্যবহার করতে হয় কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

1 2 3

WhatsApp গ্রুপ মেসেজিং

বষ্যাখষ্যা করুে: WhatsApp-এর �তই অন্য ম�নসধজং মসববা আনে। অন্যগুধলর �নি্য অন্তভু দেক্ত হল 
Messenger, WeChat ও Viber, তনব আনরবা অনেক ধকেু আনে।

পোমি ্জ: "WhatsApp-এ অনেকগুধল কবায দেকবাধরতবা আনে। উদবাহরণস্বরূপ, আপধে WhatsApp-
এর �বাি্যন� �বানুষনক মিবাে করনত পবানরে অরববা আপেবার পধরধচত �বানুষনদর সনগে WhatsApp-এ 
একধ ্ �বােধচনত্ অবস্বাে মিয়বার করনত পবানরে যবানত তবারবা জবােনত পবানরে আপধে মকবারবায় আনেে।"

এটা চ কভানব কাজ কনে?

অনুি ীলে করুে!
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পিানে YouTube পদখাে

"YouTube আপেবানক ধ ্ধভর �তই ধভধিও মদখনত মদয়, তনব আপধে 
অনেক মবধ ি ধভধিওর �নি্য মরনক মবনে ধেনত পবানরে এবং মকবাে ধভধিও 
মদখনবে এবং তবা কখে মদখনবে মস্বাও মবনে ধেনত পবানরে।"

"আপধে YouTube-মক বলনবে কী িরনের ধভধিও খুঁ নজ মপনত চবাে, আর 
আপেবার চবাধহদবা �নতবা ধভধিও খুঁ নজ মবর করবার জন্য এ্বা YouTube এ 
�বানুষনদর মদওয়বা সব ধভধিওর �নি্য মরনক সন্বাে করনব।"

"আপধে ধবধভন্ন িরনের প্রচুর ধভধিও, ধসনে�বা, গবাে, সংববাদ, মখলবািূলবা, 
রবান্নবার প্রণবাল ী, ধ িক্ষবা�ূ্লক ধভধিও মদখনত পবানরে। 'ক ীভবানব করবা যবায়' 
এই ধবষনয়র ওপনর অনেক ধভধিও আনে, ময�ে কীভবানব একধ ্ ভবাষবা 
মিখবা যবায়, কীভবানব েবাচনত হয়, কীভবানব একধ ্ পদ রবান্নবা করনত হয় অরববা 
কীভবানব সবাইনকনলর ্বায়বার সবারবানত হয়।"

"আপধে ধেজস্ব ধভধিও ববােবানত পবানরে এবং YouTube-এ মিয়বার 
করনত পবানরে।"

প্রধ িক্ষক YouTube এর সুধবিবা সম্পনক দে ধ েনজর ব্যধক্তগত উদবাহরণগুধল 
ধদনত পবানরে এবং তবারবা ধকনসর জন্য এধ ্ ব্যবহবার কনরে তবা উনলেখ 
করনত পবানরে।

এধ ্নক প্রধ িক্ষেবার দে ীর কবানে প্রাসচ গেক কনে েুলুে: প্রধ িক্ষেবার দে ীর 
ধেনজর জীবনে YouTube ক ীভবানব উপকবার ী হনত পবানর তবা 
আনলবাচেবা করুে।

YouTube মপবাস্টবার

আপোে পয 
সব চ জচ েস 
প্রনয়াজে হনব

স্বা্ দেনিবাে হ্বানিনস্

YouTube
িকভােব বয্বহার করেত হয়

1 2 3 4 5

YouTube 
সন্ধান করুন

আপচ ে চ কনসে জন্য এচ ট বষ্যবহাে কেনে 
পানেে?

এটা ক ী?
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YouTube
িকভােব বয্বহার করেত হয়

1 2 3 4 5

YouTube 
সন্ধান করুন

পিােচ ট 
প্রচ িক্ষোে ্জ ীে 
হানে চ দে এবং 
োনক ধাপগুচ ল 
অনুসেণ কেনে 
সাহাযষ্য করুে

পপাস্াে পদখাে এবং সহজ ধভধিও সন্বাে করবার 
িবাপগুধল ব্য বাখ্য বা করুে (ময�ে একধ ্ জেধপ্রয় 
স্বাে ীয় গবাে সন্বাে করবা)।

"ভনয়স সবানচ দের জন্য মাইন্ানিাে ব্যবহবার 
করবা যবায়। আপেবানক মকবানেবা ম্সে্ ্বাইপ করনত 
হনব েবা।"

মাইন্ানিাে পদখাে: এধ ্ মকবারবায় এবং 
কীভবানব ব্যবহবার করনত হয়।

"এখে আপচ ে YouTube সম্পনক ্জ জানেে, আপচ ে চ কনসে জন্য এচ ট বষ্যবহাে কেনে আগ্রহী?"

প্রধ িক্ষেবার দে ীনক তবানদর আগ্রহ অনুযবায় ী সন্বাে করবার জন্য ধকেু কীওয়বাি দে ববা �ূল িব্দ ধদে (সন্বােনক সহজ 
রবাখনত মচষ্টবা করুে, �বাত্ 1-2ধ ্ িব্দ ব্যবহবার করুে)।

বষ্যাখষ্যা করুে: YouTube এর অনুরূপ অন্য মসববা আনে মযগুধল �বানুষনক ধভধিও আপনলবাি করবা ও 
মদখবার অনু�ধত মদয়। এর ধকেু উদবাহরণ হল Daily Motion ও Vimeo।

পোমি ্জ: YouTube ধভধিওর জন্য চ�ৎকবার, তনব ইন্বারনে্ YouTube-এর মচনয় অনেক বড়! 
ইন্বারনেন্ আনরবা অনেক তর্য আনে। যধদ আপধে পুনরবা ইন্বারনেন্ সন্বাে করনত চবাে, তবাহনল 
আপধে 'Google search' ব্যবহবানরর মচষ্টবা করনত পবানরে।

এটা চ কভানব কাজ কনে?

অনুি ীলে করুে!
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পিানে Google Search পদখাে।

"Google Search আপেবানক ধেনজর প্রনয়বাজে অনুযবায় ী তর্য সন্বাে করনত 
সবাহবায্য কনর। "আপধে Google-মক বলনবে কী িরনের তর্য খুঁ নজ মপনত 
চবাে, ময�ে 'ধবনশ্বর জেসংখ্যবা কত', আর এ্বা আপেবার চবাধহদবা �নতবা তর্য 
খুঁ নজ মবর করবার জন্য ইন্বারনেন্ �বানুনষর মদয়বা সব তনর্যর �নি্য মরনক 
সন্বাে করনব।"

"আপধে চবাকধরর তর্য, রবান্নবার প্রণবাল ী, �ুধভ, গবাে, সংববাদ ববা সু্ল ও কনলজ, 
পর ীক্ষবার জন্য তর্য মপনত পবানরে।"

"আপেবানক তর্য মখবাঁজবার জন্য মকবারবাও মযনত হনব েবা, এই সব ধকেুই আপেবার 
মিবানে ইন্বারনেন্ উপলব্ধ আনে"
প্রধ িক্ষক Google এর সুধবিবা সম্পনক দে ধ েনজর ব্যধক্তগত উদবাহরণগুধল 
মদনবে এবং তবারবা ধকনসর জন্য এধ ্ ব্যবহবার কনরে তবা উনলেখ করনবে

এধ ্নক প্রধ িক্ষেবার দে ীর কবানে প্রাসচ গেক কনে েুলুে: প্রধ িক্ষেবার দে ীর 
ধেনজর জীবনে Google Search ক ীভবানব উপকবার ী হনত পবানর তবা 
আনলবাচেবা করুে

Google মপবাস্টবার

আপোে পয 
সব চ জচ েস 
প্রনয়াজে হনব

স্বা্ দেনিবাে হ্বানিনস্

1 2 3 4 5

Google
িকভােব বয্বহার করেত হয়

সন্ধান করুন 
অথবা বলুন
“Ok Google”

Salman Khan - 
Wikipedia, the free 

encyclopedia

আপচ ে চ কনসে জন্য এচ ট বষ্যবহাে 
কেনে পানেে?

এটা ক ী?
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1 2 3 4 5

Google
িকভােব বয্বহার করেত হয়

সন্ধান করুন 
অথবা বলুন
“Ok Google”

Salman Khan - 
Wikipedia, the free 

encyclopedia

পিােচ ট 
প্রচ িক্ষোে ্জ ীে 
হানে চ দে এবং 
োনক ধাপগুচ ল 
অনুসেণ কেনে 
সাহাযষ্য করুে

পপাস্াে পদখাে এবং সহজ সন্বাে করবার 
িবাপগুধল ব্য বাখ্য বা করুে, ময�ে একধ ্ ধবখ্যবাত 
স্বাে ীয় পধরধচত জবায়গবা ববা ধবখ্যবাত �বানুনষর সন্বাে 
করবা

বষ্যাখষ্যা করুে "ভনয়স সবানচ দের জন্য �বাইনক্রবানিবাে 
ব্যবহবার করবা যবায়। আপেবানক মকবানেবা ম্সে্ ্বাইপ 
করনত হনব েবা"

মাইন্ানিাে পদখাে: এধ ্ মকবারবায় এবং 
কীভবানব ব্যবহবার করনত হয়।

"এখে আপচ ে Google সম্পনক ্জ জানেে, আপচ ে চ কনসে জন্য এচ ট বষ্যবহাে কেনে আগ্রহী?"

প্রধ িক্ষেবার দে ীনক তবানদর আগ্রহ অনুযবায় ী সন্বাে করবার জন্য ধকেু কীওয়বাি দে ববা �ূল িব্দ ধদে (সন্বােনক সহজ 
রবাখনত মচষ্টবা করুে, �বাত্ 1-2ধ ্ িব্দ ব্যবহবার করুে)

বষ্যাখষ্যা করুে: Google এর �নতবা অন্য মসববা আনে মযগুধল �বানুষনক সন্বাে করবার অনু�ধত মদয়। 
এর ধকেু উদবাহরণ হল Yahoo ও Bing

পোমি ্জ: "ইন্বারনেন্ প্রচুর চ�ৎকবার তর্য আনে, ধকনু্ত এ�ে ধকেু তর্যও আনে যবা মত�ে ভবাল েয়, 
আর ধকেু ধ�র্য বা তর্যও আনে। আপধে যবা খুঁজনেে তবার মসরবা উত্র পবাওয়বার জন্য সবস�য় ক�পনক্ষ 
2-3ধ ্ িলবািল মদখনলই সবনচনয় ভবাল হয়।"

এটা চ কভানব কাজ কনে?

অনুি ীলে করুে!
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পিানে Wikipedia পদখাে

"Wikipedia হল ধবেবা�ূনল্যর একধ ্ ইন্বারনে্ সূত্ (ববা ধবশ্বনকবাষ), যবা 
ধ িক্ষবা�ূলক ধবষয়গুধল সম্পনক দে ধ েরনপক্ষ, ববাস্তব তর্য প্রদবাে কনর। আপধে 
যখে Google সন্বাে কনরে তখে প্রবায়ই এ্বাই প্রর� সবাই্ ধহনসনব মদখবা 
যবায়, অরববা আপধে ময িব্দগুধল সন্বাে করনেে তবার সনগে "wiki" িব্দধ ্ ্বাইপ 
করনত পবানরে।

"Wikipedia পুনরবা ধবশ্ব জুনড় সবািবারণ �বানুষনদর দ্বারবা ধলধ খত। �বানুষরবা 
প্রধত ঘণ্টবায় সবাইন্ পধরবত দেে কনরে। আপধে প্রধতধ ্ পবাতবার ধেনচ, মযখবানে 
তনর্যর উৎসগুধলর তবাধলকবা মদওয়বা আনে, তবা মদনখ ধেধচিত হনত পবানরে ময 
আপেবার পবাওয়বা তর্য ধেভ দেরনযবাগ্য।

"আপধে অনেকগুধল ধবধভন্ন ধবষয় সন্বাে করবার জন্য Wikipedia ব্যবহবার 
করনত পবানরে। উদবাহরণস্বরূপ, আপধে মখলবািূলবা, ধ�উধজক, ইধতহবাস, অন্যবান্য 
মদি ববা ধবজ্বাে সম্পনক দে তর্য সন্বাে করনত পবানরে।"

"Wikipedia প্রবায় 300 ধ ্ ভবাষবায় উপলব্ধ। প্রধতধ ্ই এ�ে �বানুষরবা 
ধলনখনেে যবারবা মসই ভবাষবায় করবা বনলে, তবাই ধকেু Wikipedia-মত 
অন্যগুধলর মচনয় মবধ ি প্রবন্ আনে। উদবাহরণস্বরূপ, িরবাধস Wikipedia-মত 
2 ধ�ধলয়ে প্রবন্ আনে ধকনু্ত ইংনরধজ Wikipedia-মত 5 ধ�ধলয়নের মবধ ি 
প্রবন্ আনে।

প্রধ িক্ষকনক মববাঝবাে ধতধে মযে Wikipedia-র সুধবিবা সম্পনক দে ধ েনজর 
ব্যধক্তগত উদবাহরণগুধল মদে এবং ধকনসর জন্য এধ ্ ব্যবহবার কনরে তবা উনলেখ 
কনরে।

এধ ্নক প্রধ িক্ষেবার দে ীর কবানে প্রাসচ গেক কনে েুলুে: প্রধ িক্ষেবার দে ীর 
ধেনজর জীবনে এধ ্ কীভবানব উপকবার ী হনত পবানর তবা আনলবাচেবা করুে।

WhatsApp
মপবাস্টবার

আপোে পয 
সব চ জচ েস 
প্রনয়াজে হনব

স্বা্ দেনিবাে হ্বানিনস্

আপচ ে চ কনসে জন্য এচ ট বষ্যবহাে 
কেনে পানেে?

এটা ক ী?
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পিােচ ট 
প্রচ িক্ষোে ্জ ীে 
হানে চ দে এবং 
োনক ধাপগুচ ল 
অনুসেণ কেনে 
সাহাযষ্য করুে

Wikipedia চ কভানব বষ্যবহাে কেনে হয়
মপবাস্টবার মদখবাে এবং Wikipedia প্রবন্ (ময�ে 'আধরেকবা', 
'ধ�উধজক' ববা 'ধ বশ্বকবাপ') সন্বাে করবার িবাপগুধল ব্য বাখ্য বা 
করুে।

"এখে আপচ ে জানেে পয Wikipedia চ কভানব বষ্যবহাে কেনে হয়, আপচ ে চ কনসে জন্য 
এচ ট বষ্যবহাে কেনে িাে?"

প্রধ িক্ষক: প্রধ িক্ষেবার দে ীনক তবার মিবানে Wikipedia প্রবন্ সন্বাে করনত সহবায়তবা করুে।

বষ্যাখষ্যা করুে: আপধে হয়ত মদখনবে ময ইন্বারনেন্ সন্বাে করবার জন্য Google ববা Yahoo-এর 
�নতবা অন্য মকবানেবা মসববা ব্যবহবার করবার স�য় Wikipedia মদখনত পবাওয়বা যবায়। মকবানেবা সন্বানের 
প্রর� িলবািলধ ্ প্রবায়ই Wikipedia হয়। মকবানেবা ধবষনয়র সংধক্ষপ্ত বণ দেেবা পবাওয়বার জন্য আপধে 
মবধ ির ভবাগ মক্ষনত্ই প্ররন� Wikipedia মদখনত পবানরে এবং তবারপনর আনরবা ধেভ দেরনযবাগ্য তর্য 
পবাওয়বার জন্য সূত্গুধল অনবেষণ করনত পবানরে।

পোমি ্জ: "Wikipedia প্রবায় 300 ধ ্ ভবাষবায় উপলব্ধ। প্রধতধ ্ই এ�ে �বানুষরবা ধলনখনেে যবারবা মসই 
ভবাষবায় করবা বনলে, তবাই ধকেু Wikipedia-মত অন্যগুধলর মচনয় মবধ ি প্রবন্ আনে। উদবাহরণস্বরূপ, 
িরবাধস Wikipedia-মত 2 ধ�ধলয়ে প্রবন্ আনে ধকনু্ত ইংনরধজ Wikipedia-মত 5 ধ�ধলয়নের মবধ ি 
প্রবন্ আনে।

এটা চ কভানব কাজ কনে?

অনুি ীলে করুে!
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পিানে Facebook পদখাে

"Facebook আপেবানক আপেবার কধ�উধেধ ্নত ও ধবশ্বব্যবাপ ী �বানুনষর 
সনগে যুক্ত কনর। ব্যবসবাধয়ক মযবাগবানযবানগর সনগে কনরবাপকরে করবা, সংববাদ 
পবাওয়বা, পধরববার ও বনু্নদর সনগে সম্পক দে রবাখবা অরববা ধবখ্যবাত �বানুষ ও মখলবার 
দলগুধলনক অনুসরণ করবার জন্য আপধে এধ ্ ব্যবহবার করনত পবানরে।"

"িব্দ, িন্বা ও ধভধিও ব্যবহবার ক'মর আপধে একজে �বানুষ, ধকেু �বানুনষর 
একধ ্ ধেধদ দেষ্ট দল ববা ধবশ্বব্যবাপ ী �বানুষনদর সনগে কনরবাপকরে করনত পবানরে।"

"আপধে ময মকবানেবা িহর ববা গ্রবান� পধরববার ববা বনু্নদর সনগে যুক্ত রবাকবার জন্য, 
স্বাে ীয় ও ধবশ্বজেীে সংববাদ পড়বা এবং সবাম্প্রধতক ধবষনয় অবধহত রবাকবা ববা 
আপেবার ধপ্রয় ধবখ্যবাত �বানুষ ও মখলবার দলগুধলর আপনি্ পবাওয়বার জন্য এধ ্ 
ব্যবহবার করনত পবানরে।"

"আপধে ধেনজর িন্বা, ধভধিও ও ধচন্তবাভবাবেবাও সববার সনগে, আপেবার বনু্নদর 
সনগে ববা �বাত্ কনয়কজে বনু্র সনগে মিয়বার করনত পবানরে।"

এধ ্নক প্রধ িক্ষেবার দে ীর কবানে প্রাসচ গেক কনে েুলুে: উদবাহরণ ধদে এবং 
প্রধ িক্ষেবার দে ীর ধেনজর জীবনে এধ ্ কীভবানব উপকবার ী হনত পবানর তবা 
আনলবাচেবা করুে।

উদবাহরণ: বনু্নদর সনগে েধব মিয়বার করবা, সংববাদ মখবাঁজবা, ববা ব্যবসবার জন্য 
েতুে �বানুষনদর সনগে যুক্ত হওয়বা।Facebook 

মপবাস্টবার

আপোে পয 
সব চ জচ েস 
প্রনয়াজে হনব

 আপচ ে চ কনসে জন্য এচ ট বষ্যবহাে 
কেনে পানেে?

এটা ক ী?

Facebook

Mode d’emploi

Comment ajouter des amis1
2

3
Simon Okeke

Jacob Smith

Jack Simonds Jacob Smith

Jack Simonds

Simon Okeke

Jacob Smith

Jack Simonds

Simon Okeke

Simon Okeke

Facebook
Mode d’emploi

Comment créer un compte

1 2 3 4 5 6 7

Facebook একিট �াটৰ্েফােন কীভােব Facebook অয্াপ ডাউনেলাড করা যায ়বা 

ওেযে়ব অয্াে�স করা যায়

িকভােব বয্বহার করেত হয়

1 2 3

স্বা্ দেনিবাে হ্বানিনস্
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Facebook একিট �াটৰ্েফােন কীভােব Facebook অয্াপ ডাউনেলাড করা যায ়বা 
ওেযে়ব অয্াে�স করা যায়

িকভােব বয্বহার করেত হয়

1 2 3

িকভােব বয্বহার করেত হয়

Facebook কীভােব েপজ অনসুরণ করেত হয়

1 2 3 4

িকভােব বয্বহার করেত হয়

Facebook কীভােব ব� ুেযাগ করেত হয়

1 2 3

Simon Okeke

Jacob Smith

Jack Simonds

Jacob Smith

Jack Simonds

Simon Okeke

Jacob Smith

Jack Simonds

Simon Okeke

Simon Okeke

িকভােব বয্বহার করেত হয়

Facebook কীভােব একিট অয্াকাউ� ৈতির করেত হয়

1 2 3 4 5 6 7

িকভােব বয্বহার করেত হয়

Facebook কীভােব একিট েপা� করেত হয়

1 2 3

পিােচ ট 
প্রচ িক্ষোে ্জ ীে 
হানে চ দে 
এবং োনক 
ধাপগুচ ল 
অনুসেণ 
কেনে সাহাযষ্য 
করুে

প্রচ িক্ষোে ্জ ীনক Facebook িবাউেনলবাি করনত এবং একধ ্ অ্যবাকবাউণ্ট 
মরধজস্টবার করনত সাহাযষ্য কো।

োনদে চ জজ্াসা করুে তবারবা মকবাে ধবষনয় সবনচনয় মবধ ি আগ্রহী - 
ময�ে তবারবা ময ধবষনয় ধ িখনত চবাে, মখলবািূলবা/ধবনেবাদে ববা তবানদর ব্যবসবা 
এবং তবানদর কবানে যবা সবনচনয় মবধ ি গুরুত্পণূ দে তবার ওপনরই সীধ�ত স�নয় 
�নেবাধেনবি করবা।

"এখে আপচ ে জানেে Facebook চ কভানব বষ্যবহাে কেনে হয়, আপচ ে চ কনসে জন্য এচ ট 
বষ্যবহাে কেনে িাে?"

প্রধ িক্ষক: ব্যবহবারকবার ীনক ওপনরর মকবানেবা একধ ্ মপবাস্টবার মদখনত সহবায়তবা করুে।

বষ্যাখষ্যা করুে: "Facebook-এ আপেবার মদয়বা তর্য মক মদখনত পবানবে তবা আপধে ধেয়ন্ত্রণ কনরে। 
আপধে একধ ্ মপবাস্টনক জেগনণর কবানে (Facebook ব্যবহবারকবারী সববার কবানে) দিৃ্য�বাে করনত 
পবানরে অরববা শুিু�বাত্ সুধেধদ দেষ্ট বনু্নদর কবানে।"

এটা চ কভানব কাজ কনে?

অনুি ীলে করুে!

 5) ম্সে্ ববা েধব মপবাস্ট করবা।

1) Facebook অ্যবানসেস 
করুে 

2) একধ ্ অ্যবাকবাউণ্ট 
ততধর করুে 

3) বনু্ মযবাগ করুে

4) ধবখ্য বাত �বানুষ, 
মখলবািূলবা ও সংববাদ 
"লবাইক" করবা
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"আপধে অনেক চ�ৎকবার ধজধেনসর জন্য ইন্বারনে্ ব্যবহবার করনত পবানরে, 
তনব এ্বা �নে রবাখবা গুরুত্পণূ দে ময ইন্বারনে্ ধবশ্বব্যবাপ ী সববার জন্যই উন্ুক্ত 
এবং এই কবারনণ এ্বানক ববাস্তব জীবনের সব দেজেীে স্বানের (ময�ে ববাজবার) 
�নতবা ধবনবচেবা করবা এবং ধেরবাপদ রবাকবা আবি্যক।"

'ইনটােনেট চ েোপত্াে জন্য সহজ পোমি ্জ' পাোচ ট চ দে

"একধ ্ সব দেজেীে জবায়গবার �তই আপেবার যবা করবা উধচত:

1. আপধে ময �বানুষনদর জবানেে েবা ববা যবারবা আপেবানক ধবরক্ত করনে তবানদর 
'ব্লক' ববা উনপক্ষবা করুে

2. আপেবার ব্যধক্তগত তর্যনক মগবাপেীয় রবাখুে (ময�ে আপধে মক, মকবারবায় 
রবানকে, পবাসওয়বাি দে)

3. ইন্বারনেন্ আপেবার মদখনত পবাওয়বা মকবানেবা ধজধেনসর ব্য বাপবানর ববা 
মকবানেবা অধভজ্তবার ব্য বাপবানর আপধে যধদ অস্বছেদে মববাি কনরে তবাহনল 
আপেবার পধরধচত ও ধবশ্বস্ত মকবানেবা �বানুষনক বলুে

4. �বানুনষর প্রধত েম্র ও সম্বােপণূ দে মহবাে এবং তবানদরনক ধবরক্ত করনবে েবা"

প্রধ িক্ষক: প্রধতধ ্ পরবা�নি দের জন্য আপেবার ধেনজর উদবাহরণ ধদে, যধদ 
আপেবার স�য় রবানক।

ধেরবাপত্বা মপবাস্টবার

WhatsApp
'ব্লক' মপবাস্টবার

আপোে পয 
সব চ জচ েস 
প্রনয়াজে হনব

স্বা্ দেনিবাে হ্বানিনস্

আপনি যে মািুষদের জাদিি িা 
বা োরা আপিাদে নবরক্ত েরদে 
তাদের ‘ব্লে’ বা উদপক্া েরুি

আপিার যেখদত পাওযা 
বা অনিজ্ঞতা হওযা যোদিা 

জজনিদের ব্াপাদর আপনি েনে 
অস্বচ্ছন্দ যবাধ েদরি তাহদে 

আপিার পনরনিত ও নবশ্বস্ত 
যোদিা মািুষদে বেুি

আপিার ব্জক্তগত তথ্দে 
যগাপিীয রাখুি

মািুদষর প্রনত িম্র ও 
েম্ািপূর ্ণ যহাি

ইন্ারদিট নিরাপত্ার জি্ েহজ পরামর ্ণ

কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

1 2 3 4

আেরা �ক িঠক 
আেছ

WhatsApp কীভাবে ‘ব্লক’ করা যায়

আপচ ে চ কনসে জন্য এচ ট বষ্যবহাে 
কেনে পানেে?

এটা ক ী?
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পিােচ ট প্রচ িক্ষোে ্জ ীে হানে চ দে এবং োনক ধাপগুচ ল 
অনুসেণ কেনে সাহাযষ্য করুে
চ জজ্াসা করুে োো পকাে পসবানে (WhatsApp, YouTube বা Google) চ েোপনদ 
োকাে চ বষনয় চ িখনে িাে?

আপচ ে চ কভানব চ েোপনদ োনকে?

YouTube: "আপধে যধদ YouTube এ ধভধিও মদখবার স�য় এ�ে ধকেু 
মদখনত পবাে যবা আপেবার �নত খবারবাপ ববা আপধত্কর, তবাহনল পূব দেবত দে ী পষৃ্বায় 
ধিনর মযনত পবানরে, আপেবার সন্বােনক সংনিবািে করনত পবানরে এবং অন্য 
ধভধিওগুধল মদখবা চবাধলনয় মযনত পবানরে।"
YouTube এ এটা পদখাে - ব্য বাক ববা্ে ধ ্পুে, আপেবার সবাচ দে বনসে 
কীওয়বাি দেগুধল �ুনে ধদে এবং ধভন্ন কীওয়বাি দে ব্যবহবার কনর আপেবার সন্বােনক 
পধরবত দেে করুে।

Google: "আপধে যধদ Google এ তর্য মদখবার স�য় এ�ে ধকেু মদখনত পবাে 
যবা আপেবার �নত খবারবাপ ববা আপধত্কর, তবাহনল পূব দেবত দে ী পষৃ্বায় ধিনর মযনত 
পবানরে, আপেবার সন্বাে পধরবত দেে করনত পবানরে এবং অন্য তর্য মদখবা চবাধলনয় 
মযনত পবানরে।"
Google এ এটা পদখাে - ব্য বাক ববা্ে ধ ্পুে, আপেবার সবাচ দে বনসে 
কীওয়বাি দেগুধল �ুনে ধদে এবং ধভন্ন কীওয়বাি দে ব্যবহবার কনর আপেবার সন্বােনক 
পধরবত দেে করুে।

Facebook: "আপধে যধদ Facebook এ রবানকে, তবাহনল কবারবা আপেবার 
মপ্রবািবাইল মদখনত পবানরে এবং কবারবা আপেবার সনগে মযবাগবানযবাগ করনত পবানরে 
তবা আপধে পধরবত দেে করনত পবানরে।" Facebook এ এটা পদখাে - 
তবানদরনক মগবাপেীয়তবা ি্ দেকবা্গুধল মদখবাে মযখবানে তবারবা পধরবত দেে করনত 
পবারনবে ময কবারবা তবানদর মপ্রবািবাইল মদখনত পবানরে এবং কবারবা বনু্নত্র 
অনুনরবাি সহ তবানদর সনগে মযবাগবানযবাগ করনত পবানরে।

WhatsApp: "যধদ এ�ে মকউ আপেবানক WhatsApp-এ ম�নসজ কনর ববা 
ধবরক্ত কনর যবানক আপধে মচনেে েবা, এবং আপধে তবানদর ম�নসজ েবা মপনত 
চবাে, তবাহনল তবানদর 'ব্লক' করুে যবানত তবারবা আববার আপেবার সনগে মযবাগবানযবাগ 
করনত েবা পবানরে।"
'ক ীভানব ব্লক কেনে হয়' মপবাস্টবারধ ্ মদখবাে এবং িবাপগুধল প্রদি দেে করুে 
(প.ৃ157)।।
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$
"আপধে যখেই আপেবার মিবানে ইন্বারনে্ ব্যবহবার কনরে, তখে আপধে 'মি্বা' 
ব্যবহবার কনরে। অর দেবাৎ আপেবানক আপেবার ম�বাববাইল মে্ওয়বাক দে-এর কবাে মরনক 
মি্বা ধকেনত হনব। ইন্বারনেন্ ধকেু ধক্রয়বাকলবাপ মবধ ি মি্বা ব্যবহবার কনর, 
তবাই এগুধল করনত মবধ ি খরচ হয়।"

"আপধে ইন্বারনে্-এর জন্য মি্বা ধকেনত পবানরে; এ্বা কল ও ম�নসনজর জন্য 
মিবাে মক্রধি্ মকেবার �তই। আপেবার স্বাে ীয় ম�বাববাইল মে্ওয়বাক দে এনজন্ 
ববা মিবাে মক্রধি্ ধবনক্রতবার কবাে মরনক ইন্বারনে্-এর জন্য মি্বা মকেবা যবায়, 
ধযধে আপেবার জন্য এ্বা ্প আপ কনর মদনবে।"

"কখেও কখেও ইন্বারনে্ মি্বা 'মি্বা ভবাউচবার' ববা 'মি্বা কবাি দে' ধ হনসনবও 
মকেবা মযনত পবানর, যবা ব্যবহবার কনর আপধে আপেবার ম�বাববাইল ইন্বারনে্ 
ধেনজই ্প আপ করনত পবানরে।"

খেনিে পপাস্াে পদখাে
"ধবধভন্ন ধক্রয়বাকলবাপ ধভন্ন পধর�বাণ মি্বা ব্যবহবার কনর। ম্সে্ মদখবার জন্য 
সবনচনয় ক� মি্বা ব্যবহবার হয়, েধব মদখবার জন্য আনরবা মবধ ি, ধ�উধজক 
ববাজবানেবা ও িবাউেনলবাি করবা, ধ স্টকবার ও ধরংন্বাে িবাউেনলবাি করবার জন্য 
আনরবা মবধ ি মি্বা ব্যবহবার হয় এবং ধভধিও িবাউেনলবাি করবা ও চবালবানেবার জন্য 
সবনচনয় মবধ ি মি্বা ব্যবহবার হয়। ধভধিওগুধল অন্যবান্য ইন্বারনে্ ব্যবহবানরর 
মচনয় মবধ ি মি্বা ব্যবহবার কনর।"

"ধকেু ইন্বারনে্ মসববা এ�ে ধক্রয়বাকলবানপর সনগে সম্পধক দেত যবা মবধ ি মি্বা 
ব্যবহবার কনর:

• ময�ে YouTube এ ধভধিও মদখবার জন্য প্রচুর পধর�বাণ মি্বা ব্যবহবার হয়

• ময�ে ম্সে্ ও েধব মদখবার জন্য Google এ ক� খরচ হয়, ধকনু্ত ধভধিও 
মদখনল আপেবার মবধ ি খরচ হনব"

বষ্যাখষ্যা করুে ময "সি্ওয়্যবার আপনি্ও মি্বা ব্যবহবার কনর এবং এর জন্য 
অর দে খরচ হনব।"

র খরচখরনচর মপবাস্টবার

আপোে পয সব 
চ জচ েস প্রনয়াজে 
হনব

স্বা্ দেনিবাে হ্বানিনস্

পকােগুচ ল পডটা বষ্যবহাে কনে?

এটা ক ী?

স�ীত

েডটার খরচ
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পিােচ ট 
প্রচ িক্ষণাে ্জ ীে 
হানে চ দে এবং 
োনক ধাপগুচ ল 
অনুসেণ কেনে 
সাহাযষ্য করুে

"আপধে কত মি্বা ব্যবহবার কনরনেে এবং ধভন্ন ধভন্ন ধক্রয়বাকলবানপ কত খরচ 
হয় তবা মববাঝবার জন্য আপেবার মি্বা যবাচবাই করনল তবা সহবায়ক হয়।

আপধে যবাচবাই করনত পবানরে আপেবার কত্বা মি্বা আনে, ধ ঠক মযভবানব 
আপেবার ম�বাববাইল মে্ওয়বাক দে মরনক আপেবার মিবানে একধ ্ মকবাি ্বাইপ কনর 
আপেবার কত ধ�ধে্ ববা কধ ্ ম্সে্ ববাধক আনে তবা আপধে যবাচবাই কনরে।"

প্রধ িক্ষেবার দে ীনক পদখাে ক ীভবানব মি্বা যবাচবাই করনত হয়। আপধে মকবাে 
মদনি আনেে এবং মকবাে মে্ওয়বানক দে আনেে তবার ওপর ধেভ দের কনর এ্বা 
আলবাদবা হয়। আপেবার সবাহবায্য প্রনয়বাজে হনল একজে ম�বাববাইল এনজন্নক 
ধজজ্বাসবা করুে।

পোমি্জ: "আপধে ধবধভন্ন পধর�বানণ মি্বা ধকেনত পবানরে, যবা ধেভদের কনর আপধে ধকনসর জন্য ইন্বারনে্ 
ব্যবহবার করনত চনলনেে তবার ওপনর। আপেবার জন্য কত্বা পধর�বাণ সবনচনয় ভবালভবানব উপযকু্ত মসই 
ধবষনয় আপেবার স্বােীয় ম�বাববাইল এনজনন্র কবাে মরনক পরবা�িদে চবাে।"

আপচে কীভানব আপোে পডটাে খেি যািাই কনেে?$

বাইটসাইজ - খরচ 29
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গভীর প্রধ িক্ষণ ববাস্তববাধয়ত করবার জন্য এগুধল হল পরবা�ি দে।

আপোে প্রচ িক্ষনণে চ ডজাইে ক ীভানব কেনে হয়

1. একই চলনগেে মানুষনদে জন্য পসিে
�ধহলবা ও পুরুষনদর আলবাদবা প্রধ িক্ষণ মসিনে ভবাগ করুে। ধলগেগত আগ্রহ ও উনদ্গগুধল 
মখবালবাখুধল আনলবাচেবা করবার জন্য এ্বা ববাস্তধবক অধভজ্তবা ও জবায়গবার একধ ্ স�বাে 
সুনযবাগ প্রদবাে কনর

2. পোট দনল অনুিীলে
প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর অেধিক েয়জে �বানুনষর মেবা্ মেবা্ দনল ভবাগ করুে। প্রধতধ ্ 
দলনক সহবায়তবা করবার জন্য একজে প্রধ িক্ষক ধদে। এ্বা প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর ববাস্তব 
অধভজ্তবা অজ দেনে সক্ষ� কনর এবং স�কক্ষ �বানুষনদর এনক অপনরর মরনক মিখবা ও 
সহবায়তবা করবার সুনযবাগ মদয়

3. সমাে দক্ষোে স্তনেে দল
অনুরূপ জ্বাে ও দক্ষতবার স্তর আনে এ�ে অন্যনদর সনগে প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর দলবদ্ধভবানব 
ম�লবাে। প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা যবানত দনলর অন্যনদর সনগে অনুরূপ দক্ষতবার স্তনর রবানকে তবা 
খুবই গুরুত্পণূ দে, যবানত তবারবা আত্মধবশ্ববাসী মববাি কনরে ও আগ্রহী হে। যধদ মদখবা যবায় 
ময প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা তবানদর দনলর অন্যনদর সনগে অনুরূপ দক্ষতবার স্তনর মেই তবাহনল 
প্রধ িক্ষণ শুরু হওয়বার পনর প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর ধবধভন্ন দনল সধরনয় ধদে।

4. পিয়াে কো চডভাইস
কবানরবা যধদ ধেজস্ব স্বা্ দেনিবাে েবা রবানক তবাহনল আনগ মরনক ভরবা মি্বা সন�ত 
তবানদরনক সূচেবা পয দেবানয়র স্বা্ দেনিবাে ধদে। ধেধচিত করনত মচষ্টবা করুে যবানত 
মিবােগুধল অনুরূপ (ময�ে এগুধলনত একই অপবানরধ ্ং ধসনস্ট� আনে) হয় এবং এনত 
অনুরূপ কবায দেকবাধরতবা রবানক। এ্বা সববাইনক প্রধ িক্ষনণর স�য় একই িবাপগুধলর �নি্য 
ধদনয় মযনত মদয় এবং ব্যধক্তগত মি্বা ববা ব্যধক্তগত তর্য ব্যবহবার করবার সম্পনক দে 
উনদ্গগুধল অধতক্র� করনত মদয়। আদি দে মক্ষনত্ আ�রবা প্রধত ধিভবাইস ধপেু ধতে 
জনের মবধ ি প্রধ িক্ষেবার দে ীর পরবা�ি দে ধদই েবা।
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প্রচ িক্ষকনদে জন্য পোমি ্জ

পমৌচ লক চ বষয় চ দনয় 
শুরু করুে

এটানক প্রাসচ গেক 
কনে েুলুে

প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে 
প্রিংসা করুে

এটানক সহজ োখুে

কায ্জকলানপ উৎসাচ হে 
করুে

প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে সনগে 
মেচ বচ েময় করুে

যধদও প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা 
ধকেু ইন্বারনে্ 
পধরনষববার সবানর 
পধরধচত হনত পবানরে, 
তনব তবানদর জ্বানে 
ধকেু্বা িবাঁক রবাকনব।

প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর যুক্ত 
রবাখবার জন্য ব্যধক্তগত 
আগ্রহনক কবানজ লবাগবাে

সংধক্ষপ্ত ও অ-প্রযুধক্তগত 
ব্য বাখ্য বা ব্যবহবার করুে

প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক 
মিবানে অনুি ীলে করবানেবার 
ওপনর �নেবাধেনবি করুে

প্রধ িক্ষেবার দে ী ও প্রধ িক্ষনকর 
�নি্য দু'তরিবা করবাববাত দেবায় 
উৎসবাহ ধদে

ধেয়ধ�ত ইধতববাচক উৎসবাহ 
ধদনয় প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর 
পুরস্ৃত করুে
আপেবার প্রধ িক্ষণ 
মসিনের জন্য উপযুক্ত 
হনল, প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর 
সবাধ ্ দেধিনক্ মদওয়বা 
মযনত পবানর
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পয প্রচ িক্ষকো 
প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে সনগে 
45-60 চ মচ েট সময় 
পাে, োনদে জন্য এচ ট 
একচ ট 'গভ ীে প্রচ িক্ষণ'। 
প্রধ িক্ষনণ চবারধ ্ 45-60 
ধ�ধেন্র মসিে রবানক।

এ্বা এক্বা সূচেবা�ূলক মসিে ধদনয় শুরু হয়, 
তবারপনর একধ ্ কনর ধবষনয়র ওপনর পবাঁচধ ্ 
প্রধ িক্ষণ মসিে হয়। WhatsApp, YouTube, 
Google, Wikipedia ও Facebook। প্রধতধ ্ 
প্রধ িক্ষণ মসিনের �নি্য ধেরবাপত্বা ও খরচ অন্তভু দেক্ত 
করবা হয়।

যধদও এ�েভবানব প্রধ িক্ষণধ ্র ধিজবাইে করবা 
হনয়নে যবানত প্রধতধ ্ মসিে পূব দেবত দে ী মসিনের 

ওপনর ধভধত্ কনর এনগবায়, তনব প্রধতধ ্ প্রধ িক্ষণ 
মসিে এককভবানবও করবা যবায়।

অর দেবাৎ আপধে আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সনগে 
মকবাে প্রধ িক্ষণ মসিেধ ্ ব্যবহবার করনত চবাে 
তবা আপধে মবনে ধেনত পবানরে, যবা ধ েভ দের করনে 
তবানদর জন্য মকবাে্বা প্রবাসধগেক তবার ওপনর। আপধে 
যধদ সংনযবানগর স�স্যবার কবারনণ আপেবার স্বানে 
YouTube ব্যবহবার করনত েবা পবানরে তবাহনল এই 
�ধিউলধ ্ ববাদ ধদনয় মযনত পবানরে এবং আনরকধ ্ 
অধিও-ধভজুয়বাল মসববা ব্যবহবার করনত পবানরে যবা 
চবালবানেবার জন্য ক� মি্বা প্রনয়বাজে হয়।

গভীনে প্রচিক্ষণ কীভানব বষ্যবহাে কেনে হয়

গভীে প্রচিক্ষনণ িােচট প্রধাে ধেনেে 
কায্জ্ম আনে:

45-60 

বষ্যাখষ্যা। একধ ্ মসববার লবাভগুধলর সবানর পধরধচত করবানেবার জন্য 
সংধক্ষপ্ত ব্য বাখ্য বা

কায ্্জ ম: মিবানে ব্যবহবাধরক অনুি ীলে

আনলািো। প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক তবানদর জীবনে প্রবাসধগেকতবা 
ধবনবচেবা করনত উৎসবাধহত করুে।

পুেোব ধৃচ ত্। প্রধতধ ্ �ধিউনলর পবাঠগুধলনক আনরবা 
মজবারবানলবা করবা
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প্রচিক্ষণ পসিনেে পিকচলস্
প্রধতধ ্ প্রধ িক্ষণ মসিনের আনগ ধেধচিত করুে ময আপধে ধেনজনক প্রস্তুত করবার জন্য প্রচুর স�য় ধদনয়নেে। 
ধেধচিত করুে ময ম�বাববাইল মিবােগুধলনক প্রস্তুত করবার জন্য আপধে পয দেবাপ্ত স�য় মরনখনেে। আপেবার যবা �নে 
হয় তবার মচনয় মবধ ি স�য় লবাগনত পবানর!

যবাচবাই করুে ময আপেবার 
মসিনের জন্য আপেবার ময 
সব ধজধেস প্রনয়বাজে হনব তবা 
আপেবার কবানে আনে (প্রধতধ ্ 
�ধিউনলর সংধক্ষপ্ত বণ দেেবা পবাতবায় 
প্রনয়বাজেীয় ধজধেস মদখুে)

ধ েধচিত হনয় মেনবে ময সবগুধল 
মিবানে চবাজ দে আনে

আপধে মিবােগুধলনত ময সব মসববা 
ব্যবহবার করবার পধরকপিেবা কনরে 
মসগুধল িবাউেনলবাি ও মস্ আপ 
করুে।কীভবানব অ্যবাপ িবাউেনলবাি 
করনত হয় মসই �ধিউল এই 
্ুলধকন্র অন্তভু দেক্ত েয়। কবারণ এ্বা 
এক্বা আনরবা জধ ্ল ও ভীধতপ্রদ 
প্রধক্রয়বা যবার জন্য একধ ্ ইন�ল 
অ্যবাকবাউণ্ট প্রনয়বাজে হয়, যবা অনেক 
েতুে ববা প্রবারধ�ক প্রধ িক্ষেবার দে ীর 
কবানে েবাও রবাকনত পবানর। তবােবাড়বা, 
মবধ ির ভবাগ সূচেবা স্তনরর Android 
হ্বানিনসন্ YouTube ও Google 
Search আনগ মরনক ইেস্টল 
রবানক। আপেবার যধদ WhatsApp, 
Facebook ববা Wikiepdia 
িবাউেনলবাি করনত সবাহবায্য প্রনয়বাজে 
হয়, তবাহনল তবা কীভবানব করনত হয় 
মসই ধবষনয় আপধে এখবানে একধ ্ 
সহবায়ক ধেনদ দেধ িকবা পবানবে।

ধেধচিত করুে ময আপধে যতগুধল 
ম�বাববাইল েম্বর ব্যবহবার করনত 
চনলনেে তবার সবগুধল মযে 
প্রধ িক্ষনণর স�য় ব্যবহৃত সব 
ম�বাববাইনল সধ চিত রবানক।

সবগুধল মিবানে একধ ্ ম�বাববাইল 
মে্ওয়বাক দে মসববা প্রদবােকবার ীর 
সবাহবানয্য ম�বাববাইল সধক্রয় করুে 
(�নে রবাখুে ময এর জন্য কনয়ক 
ধদে স�য় লবাগনত পবানর)

আপেবার মিবােগুধলনক েবা� ধদে। 
প্রধতধ ্ মিবানের ধপেনে তবার েবা� ও 
ম�বাববাইল েম্বর ধলনখ মলনবল লবাগবাে, 
যবানত প্রধ িক্ষনণর স�য় এধ ্নক 
সেবাক্ত করনত পবানরে।

আপেবার সংনযবাগ পর ীক্ষবা করুে - 
যধদ Mi-Fi/Wi-Fi ব্যবহবার কনরে, 
তবাহনল যবাচবাই করুে ময এগুধল কবাজ 
করনে এবং সবগুধল মিবানে সবাইে 
ইে করবা হনয়নে

সবগুধল মিবানে ম�বাববাইল 
ইন্বারনে্ মি্বা ভরুে

অংিগ্রহণকবার ীনদর হবানত এধ ্ 
তুনল মদওয়বার আনগ সব ব্যধক্তগত 
মি্বা (ময�ে েধব, ম�নসজ, 
ইত্যবাধদ) খবাধল করুে

আপেবার প্রধ িক্ষনণর 
ধবষয়বস্তু বুঝুে

গভীরে প্রশ িক্ষণ 35

ম�োবোইল ইন্োরনে্ দক্ষতো প্রশ িক্ষণ ্ুলশি্ (MOBILE INTERNET SKILLS TRAINING TOOLKIT, MISTT)



1মচডউল 1 - 
ভূচমকা
36

মড িউল 1 - ভূড মকা

মডিউল 1 - ভূডমকা



1মচডউল 1 - 
ভূচমকা

মডিউল 1 - ভূডমকা 37

মড িউল 1 - ভূড মকা



Learn more skills

‘’Arvind uses the internet to help him learn more skills’’

“Aarti uses the internet to help support her business”

Support my business

িব্দনকবাষ হ্বানিআউ্

মপে, কবাগজ, �বাধস্ং 
ম্প ও একধ ্ মেবা্ বল

আইকে কবা্-আউ্

ধভধত্�ূলক ধেয়�বাবল ী মেবা্ পুরস্বার

• প্রধ িক্ষনণর উনদিি্য মববাঝবা এবং ঘনর মক আনেে তবা জবােবা

• ম্বাে ধেধদ দেষ্ট করুে: ধেধচিত করুে প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা মযে ধেরবাপদ, 
আত্মধবশ্ববাসী অনুভব কনর এবং ম�বাববাইল ইন্বারনে্ সম্পনক দে ধ িখনত আগ্রহী 
হয় এবং ধেয়�বাবল ী জবানে

• তবানদর জীবনে ইন্বারনে্ ব্যবহবার করবার সম্বাব্য সুধবিবাগুধল মববাঝবা

সংজ্ঞা
 আপনি ইন্টারনিট ব্যবহটার করটার সময় তটা নিন্ন নিন্ন গনতনত চলনত পটানর। 
2G ইন্টারনিট হল সবনচনয় ধীরগনতর, 3G ইন্টারনিট তটার চচনয় দ্রুত এবং 4G 
ইন্টারনিট হল দ্রুততম

একটট অ্যটাপ আপিটানক আপিটার চ�টানি চকটানিটা চসবটার শট্টকটাট প্রদটাি কনর। 
WhatsApp, Facebook, Google এর মনতটা ইন্টারনিট চসবটার জি্য অ্যটাপগুনল 
চসই চসবটা ব্যবহটার করটার উনদেনশ্য ইন্টারনিনট প্রনবশ করটার একটট দ্রুত ও সহজ 
উপটায় প্রদটাি কনর

অ্যটানরেস বটার চদখটায় চে আপনি চকটাি ওনয়বসটাইনট আনেি।

অ্যটানরেস বটানর সবসময় ওনয়বসটাইনটর টিকটািটা থটাকনব চেমি www.google.in

নবজ্টাপি হল নকেু তথ্য েটা আপিটানক নকেু একটটা নবক্রি করনত চচষ্টা করনে। 
নবজ্টাপনি নলিক করটা এন়িনয় চলটা একটট িটাল অি্যটাস

• অ্যটাডগুনল এমি নিনডও বটা েনব হনত পটানর েটা আপিটার ক্্রিনি চিনস ওনি

• Google �লটা�নলর ওপনর এবং ক্্রিনির ডটাি নদনক থটাকটা নলংকগুনলও 
নবজ্টাপি হনত পটানর

একটট ওনয়ব ব্টাউজটার, বটা সহজ কথটায় শুধরুই “ব্টাউজটার” হল একটট অ্যটানলিনকশি 
েটা ব্যবহটার কনর ওনয়বসটাইটগুনল অ্যটানসেস করটা ও চদখটা েটায়। সটাধটারণ ওনয়ব 
ব্টাউজটারগুনলর অন্তিু্টক্ত হল;

আপনি েখিই চ�টানি ইন্টারনিট ব্যবহটার কনরি, তখি আপনি ‘চডটটা’ ব্যবহটার 
কনরি। আপনি চমটাবটাইল চিটওয়টাক্ট চসবটা প্রদটািকটারীর কটাে চথনক চডটটা নকিনত 
পটানরি, টিক চেিটানব আপনি চ�টাি চরিনডট চকনিি

Google হল একটট ইন্টারনিট চসবটা েটা আপিটার পনষে এমি চে চকটানিটা তথ্য খরুনঁজ 
পটাওয়টানক সহজ কনর চতটানল, েটা আপনি ইন্টারনিনট খরুজঁনত চটাি

2G/3G/4G

অ্ঞাপ 

বিজ্ঞাপন 
িঞা অ্ঞাড

ডডটঞা

ব্ঞাউজঞার

অ্ঞাড্রেস িঞার
www.india.in

Buy 
Now!
Buy 
Now!

Google Chrome Mozilla Firefox Opera Microsoft Internet 
Explorer

এমি একটট চমটাবটাইল চ�টাি েটার ইন্টারনিট অ্যটানসেস করটা ও নমউক্জক সঞ্চয় করটা 
ও বটাজটানিটার সষেমতটা আনে, নকি্তু স্টাট্টন�টানির উন্নত কটাে ্টষেমতটাগুনল চিই

বিচঞার 
ডিঞান

প্রবিক্ষকরঞা ড�ঞািঞাইল ইন্ঞারড্নড্টর ওপড্র স্ঞানীয় প্রঞাসবগিক তথ্ড্ক অন্তর্ভুক্ত করঞার 
জন্ এই বিরঞাড্ে আড্রঞা তথ্ ড�ঞাে করড্ত পঞাড্রন

শনের গ্রাউন্ড রুল্স
এই জরায়গরাটি হল:

নেররাপদ
এই প্রশিক্ষণের সব তথ্য গ�োপনীয় রোখুন। 

আমরো আপনোণে �্রুণপর অন্য সদস্যণদর 
সণগে ব্যক্তি�ত নম্বরগুশি গিয়োর নো েরণত 

পরোমি ্শ শদই

অংশীদরানর কনিউনেটি
এই প্রশিক্ষণের সব তথ্য গ�োপনীয় রোখুন। 

আমরো আপনোণে �্রুণপর অন্য সদস্যণদর 
সণগে ব্যক্তি�ত নম্বরগুশি গিয়োর নো েরণত 

পরোমি ্শ শদই

 ইনিবরাচক ও উে্িুক্ত
অনুগ্রহ েণর আপনোর মতোমত ও 

আণিোচনোগুশির সময় সম্োন শদন এবং 
ইশতবোচে থোেুন। গেোণনো উত্তরই ঠিে বো ভুি 

নয় এবং আমরো এখোণন আপনোণে

ে্রায্
আমরো গ�োট গ�োট দণি েোজ েরব এবং 

আপনোণে গিয়োর েরো গ�োন গদব। আমরো সবোর 
েথো গিোনোর জন্য সমোন সুণ�ো� শদণত চোই এবং 
আমরো চোইব গ� সবোই পোিোক্রণম এেঠট গ�োন 

ব্যবহোর েরুন

পোমি ্জ: একধ ্ ধবখ্যবাত স্বাে ীয় জবায়গবার Google েধবর িলবািলনক মিয়বার করবা ধিভবাইসগুধলনত 
ইন্বারনে্ মহবা�নপজ ধহনসনব মস্ করুে। এ্বা প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর ইন্বারনেন্ যবাওয়বার এক্বা �জবাদবার 
ও আকষ দেণ ীয় প্রর� অধভজ্তবা প্রদবাে কনর। মহবা�নপজ মস্ করবার জন্য আপেবার ব্বাউজবার খুলুে এবং 
আপধে ময ওনয়বসবাই্নক আপেবার মহবা�নপজ ধহনসনব মস্ করনত চবাে মসধ ্নত যবাে। আপেবার 
ব্বাউজবার ম�নু খুলুে এবং মসধ ্ং ধক্ক করুে, তবারপনর 'বত দে�বাে মপজনক' আপেবার মহবা�নপজ ধহনসনব 
মস্ করুে।

স্বা্ দেনিবাে হ্বানিনস্

ব্যধক্তনত্র মপবাস্টবার x 3
পুরুষনদর মক্ষনত্ পুরুষ 

ব্যধক্তত্ মদখবাে, �ধহলবানদর 
জন্য �ধহলবা ব্যধক্তত্ মদখবাে

“Pradip uses the internet 

to support and care for his 

family and friends”

Take care 
of my 
family

পিখাে উনদেিষ্য

আপোে পয চ জচ েস দেকাে হনব:

সময় সীমা:
45-60 ধ�ধে্

45-60 
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পচ েচ িে কোে পগম
• আপেবার হবানত এক্বা মেবা্ বল ধেে এবং প্রধ িক্ষক ধহনসনব সংনক্ষনপ ধেনজর 

পধরচয় ধদে: আপেবার েবা�, পধরচয় এবং আপধে মকে এখবানে এনসনেে তবা 
বলুে।

• তবারপনর বলধ ্ আপেবার মকবানেবা একজে প্রধ িক্ষেবার দে ীর কবানে েুঁনড় ধদে এবং 
তবানক উনঠ দবাঁড়বানত বলুে এবং দনলর সবা�নে ধেনজর পধরচয় ধদনত বলুে। মস 
এ্বা মিষ করবার পনর তবানক বলুে বলধ ্ পবানির মলবানকর কবানে েুঁনড় ধদনত।

• রুন� রবাকবা প্রধতধ ্ প্রধ িক্ষেবার দে ী যখে বলধ ্ লুনি মেয় এবং ধেনজর পধরচয় 
মদয়, তখে মগ�ধ ্ মিষ হয়।

প্রস্তুধত  /  প্রধ িক্ষনণর ভূধ�কবা  /  মেবা্ দল ততধর করুে  /  ইন্বারনেন্র সুধবিবা  /  স্বা্ দে মিবাে ধদে

শনের গ্রাউন্ড রুল্স
এই জরায়গরাটি হল:

নেররাপদ
এই প্রশিক্ষণের সব তথ্য গ�োপনীয় রোখুন। 

আমরো আপনোণে �্রুণপর অন্য সদস্যণদর 
সণগে ব্যক্তি�ত নম্বরগুশি গিয়োর নো েরণত 

পরোমি ্শ শদই

অংশীদরানর কনিউনেটি
এই প্রশিক্ষণের সব তথ্য গ�োপনীয় রোখুন। 

আমরো আপনোণে �্রুণপর অন্য সদস্যণদর 
সণগে ব্যক্তি�ত নম্বরগুশি গিয়োর নো েরণত 

পরোমি ্শ শদই

 ইনিবরাচক ও উে্িুক্ত
অনুগ্রহ েণর আপনোর মতোমত ও 

আণিোচনোগুশির সময় সম্োন শদন এবং 
ইশতবোচে থোেুন। গেোণনো উত্তরই ঠিে বো ভুি 

নয় এবং আমরো এখোণন আপনোণে

ে্রায্
আমরো গ�োট গ�োট দণি েোজ েরব এবং 

আপনোণে গিয়োর েরো গ�োন গদব। আমরো সবোর 
েথো গিোনোর জন্য সমোন সুণ�ো� শদণত চোই এবং 
আমরো চোইব গ� সবোই পোিোক্রণম এেঠট গ�োন 

ব্যবহোর েরুন

মজা ও পগমস চ দনয় ওয়াম ্জ-আপ করুে

প্রচ িক্ষণ সম্পনক ্জ বলুে

প্রচ িক্ষনণে উনদেিষ্য বষ্যাখষ্যা করুে:
• "আ�রবা ম�বাববাইল ইন্বারনে্ সম্পনক দে ধ িখনত এখবানে এনসধে: এ্বা কী, 

ধকভবানব ব্যবহবার করনত হয় এবং আপধে এর সবাহবানয্য কী করনত পবানরে।"

• গ্রবাউনি রুলস ধেনয় আনলািো করুে
• বষ্য াখষ্যা করুে আপধে প্রধ িক্ষনণ কী কী ধবষয় মরনখনেে, ময�ে কীভবানব 

WhatsApp, YouTube, Google, Wikipedia ও Facebook ব্যবহবার 
করনত হয় এবং এগুধলর প্রধতধ ্ সুধেধদ দেষ্টভবানব ধকনসর জন্য উপনযবাগ ী

• বষ্য াখষ্যা করুে "আপেবানক স্বা্ দেনিবানে ইন্বারনেন্র সবানর পধরধচত 
করবানেবা হনব"

• বষ্য াখষ্যা করুে প্রধ িক্ষনকর ভূধ�কবা: "প্রধ িক্ষক ধহনসনব আ�রবা আপেবানক 
মিখবানত এবং সহবায়তবা করনত এখবানেই আধে"

• বষ্য াখষ্যা করুে "আজনকর ধদে্বা পুনরবা্বাই আপেবার সম্পনক দে! মকবানেবা উত্র 
ববা প্রশ্নই সধ ঠক ববা ভুল েয়। এ্বা মকবানেবা পর ীক্ষবা েয়, আ�রবা আপেবানক 
ধ িখনত সবাহবায্য করনত চবাই!"
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আব� �দন কবর 
আ�যার ম�যািযাইল 
ম�যাদন ইন্যারদনট 
ি্িহযার করযা েহজ

আব� আ�যার 
ম�যািযাইল ম�যাদন 

ইন্যারদনট ি্িহযার 
কদরবছ বকন্তু এটযা খ্ি 
রযালরযাদি জযাবন নযা

আব� আ�যার 
ম�যািযাইল ম�যাদন কখনও 

ইন্যারদনট ি্িহযার 
কবর বন

পোট দনল পচেচিেকেণ:
• প্রনত্যকনক বলুে তবার েবা� / ধতধে মকবারবা মরনক এনসনেে / ধতধে মকবাে ধবষনয় আগ্রহী তবা দলনক বলনত।

• আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর বলুে �বাধস্ং ম্নপ তবানদর েবা� ধলখনত এবং বুনক তবা লবাধ গনয় রবাখনত।

• প্রচ িক্ষনণে উনদেিষ্য চ েচ দ ্জষ্ট করুে: ধজজ্বাসবা করুে "আপধে কী ধ িখনত চবাে?"

• প্রনত্যক প্রধ িক্ষেবার দে ীর প্রধ িক্ষনণর উনদিি্য কবাগনজ চ লখুে এবং মদয়বানল আ্নক ধদে।

• আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর বলুে মরখবায় এ�ে একধ ্ স্বানে দবাঁড়বানত যবা তবার 
অবস্বা ধেধচিত কনর, মযখবানে তবারবা তবানদর ম�বাববাইল ইন্বারনে্ ব্যবহবার করবার 
সক্ষ�তবার সবানর সবনচনয় মবধ ি স্বছেদে অনুভব কনরে

• প্রচ িক্ষোে ্জ ীো মযখবানে দবাঁ ধড়নয় আনেে তবার ধভধত্নত তবানদরনক 
কনয়কচ ট দনল ভাগ করুে ধকনু্ত দনল েয়জনের মবধ ি েয় - রুন� রবাকবা 
প্রনত্যক প্রধ িক্ষক একধ ্ দনলর সনগে কবাজ করনবে

• বষ্যাখষ্যা করুে ময এই দলগুধলনক ধেনয়ই পুনরবা প্রধ িক্ষণ মিষ করবা হনব

পোমি ্জ: প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর দনলর সববারই একই রক� দক্ষতবার পয দেবানয় রবাকবা জরুধর, যবানত তবারবা 
আত্মধবশ্ববাসী ও স্বছেদে অনুভব কনরে। যধদ মদখবা যবায় ময প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা দনলর অন্যনদর সনগে একই 
রক� দক্ষতবার পয দেবানয় মেই তবাহনল প্রধ িক্ষণ শুরু হওয়বার পনর ঐ প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর দক্ষতবা অনুযবায় ী 
দনল সধরনয় ধদে।

পোট দল তেচ ে করুে

আপোে প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে পোট পোট দনল ভাগ করুে (প্রবি দদল 
ছয়জদনর মিব ি নয়)।
রুদ�র �যাঝ িরযাির একটযা মরখযা আঁক্ন এিং মেই মরখযায় বিনব ট বিন্্ 
বিবনিি করুন:

প্রস্তুধত  /  প্রধ িক্ষনণর ভূধ�কবা  /  মেবা্ দল ততধর করুে  /  ইন্বারনেন্র সুধবিবা  /  স্বা্ দে মিবাে ধদে
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জাোে পয প্রচ িক্ষক প্রশ্ন চ জজ্াসা কেনবে এবং প্রচ িক্ষোে ্জ ীো উত্ে পদওয়াে জন্য হাে েুলনব:
• "এখবানে মক আনগ মরনকই ম�বাববাইল মিবানে ইন্বারনে্ ব্যবহবার কনরনেে?"

• "মকউ ধক উনঠ দবাঁ ধড়নয় আ�বানদর বলনত পবানরে ময ইন্বারনে্ কী?"

ইনটােনেট ক ী এবং ো পকাো পেনক আনস বষ্যাখষ্যা করুে
• জবােবাে "আপেবার ম�বাববাইল মে্ওয়বাক দে মসববা প্রদবােকবার ী আপেবার ম�বাববাইল মিবানের �বাি্যন� আপেবানক এর 

সনগে যুক্ত করনত পবানর"

'ইনটােনেট পপাস্াে' পদখাে
• বষ্যাখষ্যা করুে "ইন্বারনে্ হল একধ ্ মে্ওয়বাক দে যবা কধ ম্পউ্বার ও ধকেু ম�বাববাইল 

মিবােনক ধবশ্বব্যবাপ ী তর্য পবাঠবানত ও গ্রহণ করনত মদয়। এ্বা তনর্যর এক্বা ধবিবাল 
লবাইনব্ধরর �নতবা, যবা ধবশ্বব্য বাপ ী �বানুষনক অ্যবানসেস করনত, ব্যবহবার করনত ও মযবাগ 
করনত মদয়"

"বষ্যচক্তত্ব পপাস্াে" পদখাে
এই মপবাস্টবারগুধল প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর কবানে এ্বা ব্য বাখ্য বা করনত সবাহবায্য করনব ময 
একজে �বানুষ ধকনসর জন্য ম�বাববাইল ইন্বারনে্ ব্যবহবার করনত পবানরে

• বষ্যাখষ্যা করুে "ইন্বারনে্ সবাহবায্য করনত পবানর আপেবার ব্যবসবানক সহবায়তবা করনত, 
আপেবার দক্ষতবাগুধলনক ধবকধ িত করনত, আপেবার পধরববার ও বনু্নদর যত্ন ধেনত এবং 
আনরবা অনেক ধকেুনত!"

“স্বাতী তার পরিবার ও 
বন্ধুদের সহায়তা করা ও 

যত্ন নেওয়ার জন্য 
ইন্টারনেট ব্যবহার করে”

আমার 
পরিবারের 

যত্ন নেওয়া

বয্াি�ং

েযাগােযাগ

িবেনাদন

শিক্ষা

�া�য্
তথয্

সরকারী 
সেবা

অনলাইন 
েকনাকাটা

�মণ

ইন্টারেনেটর সােথ 
পিরচয়

ইন্টারেনট

ইনটােনেনটে সুচ বধাগুচ ল বষ্যাখষ্যা করুে

প্রস্তুধত  /  প্রধ িক্ষনণর ভূধ�কবা  /  মেবা্ দল ততধর করুে  /  ইন্বারনেন্র সুধবিবা  /  স্বা্ দে মিবাে ধদে
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পোমি ্জ: ইন্বারনে্ ধকভবানব তবানদর জীবনে সহবায়ক ববা কবায দেকর ী হনত পবানর মস ব্য বাপবানর প্রধ িক্ষনণ 
আনলবাচেবা ও কবায দেক্র�গুধলনক মযবাগ করুে। এধ ্ প্রধ িক্ষণধ ্নক তবানদর জন্য প্রবাসধগেক ও আগ্রহজেক 
কনর তুলনত সহবায়তবা করনব।

ইনটােনেনটে সুচ বধাগুচ ল বষ্যাখষ্যা করুে

ইনটােনেনটে সুচ বধাগুচ ল জ ীবনে চ েনয় আসুে!
ইন্যারদনট আপনযার জন্ (প্রব িষেক), আপনযার িন্্ ও পবরিযার অেিযা আপনযার কব�উবনব টর জন্ 
ক ীরযাদি েহযায়ক মেই বিষদয় আপোে চ েনজে গল্প বলুে। ধকেু উদবাহরণ হনত পবানর:

• �বানুনষর সনগে WhatsApp এ সংনযবাগ স্বাপে করবা - বনু্ ও পধরববানরর কবাে মরনক সংববাদ পবাওয়বা, 
আপেবার মে্ওয়বাক দে-এর কবানে আপেবার ব্যবসবার ধবজ্বাপে মদওয়বা ইত্যবাধদ

• আপেবার দক্ষতবাগুধল মিখবা ও তবার উন্নধত করবা এবং YouTube এ �নেবারঞ্জে করবা ময�ে 'ক ীভবানব করবা 
যবায়' ধভধিওগুধল, ময�ে কীভবানব েবাচনত হয়, কীভবানব একধ ্ পদ রবান্নবা করনত হয় অরববা কীভবানব 
সবাইনকনলর ্বায়বার সবারবানত হয়

• আপেবার জীবে, সু্নলর কবাজ, ব্যবসবা ইত্যবাধদনত সবাহবায্য করবার জন্য Google এ উপনযবাগ ী তর্য খুঁ নজ 
পবাওয়বা, ইত্যবাধদ

আপোে প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে জন্য ইনটােনেটনক প্রাসচ গেক কনে েুলুে
প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সবানর আনলবাচেবা করুে ময, ইন্বারনে্ তবানদর ধকভবানব সহবায়তবা করনত পবানর:

• চ জজ্াসা করুiে ময "আপধে ইন্বারনেন্ ধক ব্যবহবার করবা ধ িখনত পবারনতে যবা আপেবানক সহবায়তবা 
করনত পবানর?" তবানদর জন্য ধকেু প্রস্তবাব করুে

• চ জজ্াসা করুে ময "আপধে মকবাে ধজধেসধ ্ মিখবার জন্য সবনচনয় আগ্রহী এবং আেধদেত 
মববাি করনেে?"
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ট ্জনিােগুচ ল চ দে (ধ েধচিত করুে ময, একধ ্ মিবাে ধতেজনের মবধ ি ব্যধক্ত 
ব্যবহবার করনেে েবা)

• প্রদি ্জে করুে, ধকভবানব '্্য বাপ' (স্কীনে একধ ্ আইেকেনক স্পি দে করবা), 
'মসবায়বাইপ' (স্কীে বরবাবর আগুেলনক মচনপ িবাে ববা ববা� ধদনক সরবানেবা), 'জু�' 
(স্কীনে দুধ ্ আগুেলনক মচনপ দুধদনক মেওয়বা) করনবে

• প্রধ িক্ষণবার দে ীনদর বলুে তবারবা মযে পবালবাক্রন� মিবােধ ্ িনর, তবানদরনক তবা 
ধেনয় মখলনত উৎসবাধহত করুে এবং ্্য বাপ করবা, মসবায়বাইপ করবা ববা জু� কনর 
মদখনত বলুে

• প্রধ িক্ষণবার দে ীনদর স্কীনে রবাকবা আইকেগুধলনত '্্য বাপ' করনত বলুে, এরপর ধক 
হনছে মদখনত বলুে 

পোমি ্জ: ময প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা েবাভ দেবাস ববা মিবানের সবানর পধরধচত েয়, তবানদর 
'ক্যবান�রবা' আইকেধ ্ মকবারবায় রনয়নে মদখবাে এবং তবানদরনক মিবাে ধদনয় েধব 
তুলনত উৎসবাধহত করুে। এধ ্ তবানদরনক মিবাে ধদনয় �জবা করনত ও মিবাে স্পি দে 
করবার সবানর স্ববাছেদে্যনববাি করবানত সহবায়তবা করনব।

পোমি ্জ: মিবােধ ্র ধবধভন্ন ধজধেস খধতনয় মদখনত ও এর সবানর স্ববাছেদে্যনববাি করনত, আপেবার 
প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর যত্বা মবধ ি স�য় প্রনয়বাজে তবা তবানদর ধদে।

স্াট ্জনিােগুচ ল চ দে

আপোে প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদেনক পিাে চ দনয় একচ ট দলগে েচ ব (গ্রুপ পসল্ চ ি!) েুলনে বলুে
• প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক প্রধ িক্ষক ও অন্যবান্য প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক েধবধ ্ মদখবানত বলুে 

আপোে প্রচ িক্ষোে ্জ ীো পিানে চ ক চ ক চ িেনে পােনে ো চ েনয় োনদে সানে আনলািো 
করুে 
• চ জজ্াসা করুে "ব্য বা্বা্ ধ রর লবাইি মকবারবায় মদখবা যবানছে?"

• চ জজ্াসা করুে "মিবানের ধসগন্যবাল মকবারবায় মদখবা যবানছে?"

এচ ট পকে একচ ট 'স্াট ্জ' পিাে ো চ েনয় আপোে প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে সানে আনলািো করুে
• চ জজ্াসা করুে "ধক এধ ্নক স্বা্ দে কনর তুনলনে?"
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• একববানর একধ ্ কনর, প্রধতধ ্ ম�বাববাইল 
আইকেনক ধরুে

• চ জজ্াসা করুে "মিবানে এধ ্ মকবারবায় রনয়নে 
এবং এধ ্ ধক?"

• আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর যধদ সহবায়তবার 
প্রনয়বাজে হয় তনব প্রধতধ ্ আইকে ধক  
বষ্যাখষ্যা করুে।

• সধ ঠক উত্রগুধলর জন্য পোট পোট পুেস্াে 
চ দে (ময�ে চকনল্) এবং আইকেগুধলনক 
মদয়বানল লবাধ গনয় ধদে, যবানত পনর প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা 
�নে করনত পবানর ময, মসগুধল ধক ধেল

কায ্্জ ম: 'আইকেচ ট খুঁ নজ পবে কে' পখলাচ ট পখলুে
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• আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক তবানদর মিবাে স্কীনে 'বল' ইন্বারনে্ 
আইকেধ ্ খুঁ নজ মবর করনত বলুে এবং তবার উপর ধক্ক করনত বলুে (আপধে 
যধদ মস্-আপ কনর রবানখে, ইন্বারনে্ আপেবার পেনদের ওনয়বসবাই্ধ ্ 
খুনল মদনব - ধববরনণর জন্য 20 পবাতবানত সংধক্ষপ্ত পধরচয় ধবভবাগধ ্ মদখুে)। 
অনুগ্রহ কনর �নে রবাখনবে, ধবধভন্ন মিবানে ধবধভন্ন ব্বাউজবার রবাকনত পবানর 
(েীনচ মদখুে)

• বষ্যাখষ্যা করুে "মতবা�রবা সববাই এখে ইন্বারনেন্ রনয়নেবা! এ্বা এত্বাই 
সহজ! অধভেদেে!"

•  আপোে প্রচ িক্ষোে ্জ ীো যবা মদখনত পবানছে তবা খধতনয় মদখবা ও আনলবাচেবা 
করবার োনদেনক প্রিুে সময় চ দে

পোমি ্জ: ইন্বারনে্ ব্যবহবার করবার জন্য ধবধভন্ন িরনণর 'ব্বাউজবার' 
রনয়নে। এগুধলর �নি্য সবনচনয় পধরধচত কনয়কধ ্ আইকেনক েীনচ 
মদখবানেবা হনয়নে। আপধে মকবাে মিবােধ ্ ব্যবহবার করনেে, তবার ওপনর 
ধেভ দের কনর আপধে উপনর মদখবানেবা আইকেধ ্র বদনল এগুধলর �নি্য ময 
মকবানেবা একধ ্ ব্যবহবার করনত পবানরে।

কায ্্জ ম: ইনটােনেনট যাে
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1 2 3 4 5

WhatsApp One to One Messaging

How to use

1 2 3 4 5

WhatsApp One to One Messaging

How to use

কবাগজ, কল� ও
আঠবানলবা ম্প

িব্দনকবাষ হ্বানিআউ্ সুরক্ষবা সংক্রবান্ত 
পরবা�ি দে

আইকে কবা্-আউ্

খরনচর মপবাস্টবার

মেবা্ পুরস্বার WhatsApp
মপবাস্টবার x 3

স্বা্ দেনিবাে
হ্বানিনসট্

• প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা জবােনব ধকভবানব WhatsApp-এর �বাি্যন� মযবাগবানযবাগ 
করনত হয়

• WhatsApp-এর �ত ্ুলসগুধলনক ধকভবানব �বানুনষর সবানর মযবাগবানযবানগর 
জন্য ব্যবহবার করবা মযনত পবানর তবা ধেনয় প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা উনত্জেবা ও আগ্রহী 
মববাি কনর

1 2 3 4 5
WhatsApp একে অপরকে মেসেজ করা
কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

সংজ্ঞা
 আপনি ইন্টারনিট ব্যবহটার করটার সময় তটা নিন্ন নিন্ন গনতনত চলনত পটানর। 
2G ইন্টারনিট হল সবনচনয় ধীরগনতর, 3G ইন্টারনিট তটার চচনয় দ্রুত এবং 4G 
ইন্টারনিট হল দ্রুততম

একটট অ্যটাপ আপিটানক আপিটার চ�টানি চকটানিটা চসবটার শট্টকটাট প্রদটাি কনর। 
WhatsApp, Facebook, Google এর মনতটা ইন্টারনিট চসবটার জি্য অ্যটাপগুনল 
চসই চসবটা ব্যবহটার করটার উনদেনশ্য ইন্টারনিনট প্রনবশ করটার একটট দ্রুত ও সহজ 
উপটায় প্রদটাি কনর

অ্যটানরেস বটার চদখটায় চে আপনি চকটাি ওনয়বসটাইনট আনেি।

অ্যটানরেস বটানর সবসময় ওনয়বসটাইনটর টিকটািটা থটাকনব চেমি www.google.in

নবজ্টাপি হল নকেু তথ্য েটা আপিটানক নকেু একটটা নবক্রি করনত চচষ্টা করনে। 
নবজ্টাপনি নলিক করটা এন়িনয় চলটা একটট িটাল অি্যটাস

• অ্যটাডগুনল এমি নিনডও বটা েনব হনত পটানর েটা আপিটার ক্্রিনি চিনস ওনি

• Google �লটা�নলর ওপনর এবং ক্্রিনির ডটাি নদনক থটাকটা নলংকগুনলও 
নবজ্টাপি হনত পটানর

একটট ওনয়ব ব্টাউজটার, বটা সহজ কথটায় শুধরুই “ব্টাউজটার” হল একটট অ্যটানলিনকশি 
েটা ব্যবহটার কনর ওনয়বসটাইটগুনল অ্যটানসেস করটা ও চদখটা েটায়। সটাধটারণ ওনয়ব 
ব্টাউজটারগুনলর অন্তিু্টক্ত হল;

আপনি েখিই চ�টানি ইন্টারনিট ব্যবহটার কনরি, তখি আপনি ‘চডটটা’ ব্যবহটার 
কনরি। আপনি চমটাবটাইল চিটওয়টাক্ট চসবটা প্রদটািকটারীর কটাে চথনক চডটটা নকিনত 
পটানরি, টিক চেিটানব আপনি চ�টাি চরিনডট চকনিি

Google হল একটট ইন্টারনিট চসবটা েটা আপিটার পনষে এমি চে চকটানিটা তথ্য খরুনঁজ 
পটাওয়টানক সহজ কনর চতটানল, েটা আপনি ইন্টারনিনট খরুজঁনত চটাি

2G/3G/4G

অ্ঞাপ 

বিজ্ঞাপন 
িঞা অ্ঞাড

ডডটঞা

ব্ঞাউজঞার

অ্ঞাড্রেস িঞার
www.india.in

Buy 
Now!
Buy 
Now!

Google Chrome Mozilla Firefox Opera Microsoft Internet 
Explorer

এমি একটট চমটাবটাইল চ�টাি েটার ইন্টারনিট অ্যটানসেস করটা ও নমউক্জক সঞ্চয় করটা 
ও বটাজটানিটার সষেমতটা আনে, নকি্তু স্টাট্টন�টানির উন্নত কটাে ্টষেমতটাগুনল চিই

বিচঞার 
ডিঞান

প্রবিক্ষকরঞা ড�ঞািঞাইল ইন্ঞারড্নড্টর ওপড্র স্ঞানীয় প্রঞাসবগিক তথ্ড্ক অন্তর্ভুক্ত করঞার 
জন্ এই বিরঞাড্ে আড্রঞা তথ্ ড�ঞাে করড্ত পঞাড্রন

আপনি যে মািুষদের জাদিি িা 
বা োরা আপিাদে নবরক্ত েরদে 
তাদের ‘ব্লে’ বা উদপক্া েরুি

আপিার যেখদত পাওযা 
বা অনিজ্ঞতা হওযা যোদিা 

জজনিদের ব্াপাদর আপনি েনে 
অস্বচ্ছন্দ যবাধ েদরি তাহদে 

আপিার পনরনিত ও নবশ্বস্ত 
যোদিা মািুষদে বেুি

আপিার ব্জক্তগত তথ্দে 
যগাপিীয রাখুি

মািুদষর প্রনত িম্র ও 
েম্ািপূর ্ণ যহাি

ইন্ারদিট নিরাপত্ার জি্ েহজ পরামর ্ণ

স�ীত

েডটার খরচ

পিখাে উনদেিষ্য

আপোে পয সব চ জচ েস দেকাে হনব:

সময় সীমা:
45-60 ধ�ধে্

45-60 

ভূধ�কবা  /  এনক অপরনক ম�নসজ করবা  /  গ্রুপ ম�নসজ  /  ব্যধক্তগত ব্যবহবার  /  ধ েরবাপত্বা  /  খরচ  /  পুেরবাবধৃত্

48

মড িউল 2 - WHATSAPP

মডিউল 2 - WHATSAPP



প্রচিক্ষোে্জীনদেনক WhatsApp আইকনেে কাট-আউট পদখাে এবং 
োনদেনক পিানে ো খুঁনজ পবে কেনে বলেু
চ জজ্াসা করুে "মকউ ধক জবানে ময, এধ ্ ধক?" "এধ ্ ধকনসর জন্য?"

WhatsApp-পক্জ একচট পোট বষ্যাখষ্যা চদে:
• "WhatsApp �বানুনষর সবানর অর দেবাৎ আত্মীয়, বনু্ 

ও সহক� দে ীনদর সবানর মযবাগবানযবাগ রবাখবা ও চ্য বা্ 
করবানক সহজ কনর মতবানল"

• "WhatsApp একধ ্ ম�নসধজং মসববা, ধকেু্বা 
SMS-এর �ত, তনব আপধে এেবাড়বাও ভনয়স 
ম�নসজ, েধব, ধভধিও ও তবার সবানর একধ ্ 
গ্রুপনক ম�নসজ পবাঠবানত পবানরে

• WhatsApp মিবাে মক্রধিন্র বদনল ইন্বারনে্ 
মি্বা ব্যবহবার কনর এর �বানে হল এর �বাি্যন� 
ম�নসজ পবাঠবানেবা সবা্য় ী হনত পবানর এবং আপধে 
যবানক ম�নসজ পবাঠবানছেে ধতধে ময দূরনত্ই রবাকুে 
েবা মকে এর খরনচ মকবাে পধরবত দেে হনব েবা"

WhatsApp-পক প্রচিক্ষোে্জীনদে জন্য প্রাসচগেক কনে েুলেু
WhatsApp ধকভবানব তবানদর ধেনজনদর জীবনে উপকবার ী হনয় উঠনত পবানর তবা ধেনয় প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর 
সবানর আনলবাচেবা করুে:

• চ জজ্াসা করুে "আপেবার ধেনজর জীবনে WhatsApp ধকনসর জন্য ব্যবহবার করনত চবাইনবে?" 
তবানদর আগ্রনহর উপর ধভধত্ কনর তবানদরনক ধকেু পরবা�ি দে ধদে

• চ জজ্াসা করুে "আপধে WhatsAppএর মকবাে ধজধেসধ ্ মিখবার ব্য বাপবানর সবনচনয় আগ্রহী?"

জীবনে এে সুচবধাগুচলনক চেনয় আসুে!
• WhatsApp ধকভবানব আপেবার (প্রধ িক্ষক), 

আপেবার বনু্ববান্ব ও আপেবার পধরববানরর কবানজ 
এনসনে মস সংক্রবান্ত গপিধ ্ বলুে। ধকেু উদবাহরণ হনত 
পবানর:

• পনণ্যর ধবজ্বাপে মদওয়বা, পরবা�ি দে মিয়বার করবা, 
ক্বানসর মেবা্ ববা অ্যবাসবাইেন�ন্ ধেনয় আনলবাচেবা করবা 
এবং খবর মিয়বার করবার জন্য ব্যবসবাধয়ক ব্যধক্ত / 
সহক� দে ী / সহপবাঠ ী / গ্রবাহক / বনু্ববান্ব / পধরববানরর 
মলবানকনদর সবানর সংনযবাগ করবা

• WhatsApp ধকভবানব ব্যবহবার করবা মযনত পবানর মস 
সংক্রবান্ত ধেধদ দেষ্ট উদবাহরণ ববা গপি তুনল িরুে

মনে োখনবে: প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর ধেনজনদর জীবনে ইন্বারনে্ ধকভবানব সহবায়ক ববা কবায দেকর ী হনত 
পবানর তবা ধেনয় পনর প্রধ িক্ষনণ আনলবাচেবা ও কবায দেক্র�গুধলনক মযবাগ করুে। এধ ্ প্রধ িক্ষণধ ্নক তবানদর 
জন্য প্রবাসধগেক ও আগ্রহজেক কনর তুলনত সহবায়তবা করনব।

WhatsApp-এে সানে পচ েিয়
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1. একচ ট শুনভচ্ামূলক পটক্সট 
পমনসজ পাঠাে:

• WhatsApp-এর চ্য বা্ আইকেধ ্ িনর 
রবাকুে।

• এধ ্ মকবারবায় পবাওয়বা যবানব তবা ব্য বাখ্য বা করুে এবং 
তবা ধকভবানব ব্যবহবার করনত হনব মদধ খনয় ধদে

• প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক এনক অন্যনক শুনভছেবা�ূলক 
ম্সে্ ম�নসজ পবাঠবানত বলুে

2. োনদে গ্রুনপে একচ ট পসচ ফি েচ ব 
েুনল পাঠাে:

• WhatsApp-এর জন্য ক্যবান�রবা আইকেধ ্ 
িনর রবাকুে।

• ক্য বান�রবা সম্পনক দে ও তবা মকবারবায় পবাওয়বা 
যবানব ব্য বাখ্য বা করুে এবং তবা ধকভবানব ব্যবহবার 
করনত হনব মদধ খনয় ধদে।

• প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক এনক-অপরনক এই িন্বাগুধল 
পবাঠবানত বলুে।

বাস্তব বষ্যবহাে!
বষ্যাখষ্যা করুে পয, "আপধে এখে মিবানে WhatsApp ব্যবহবার কনর মদখনত চনলনেে।"

'চকভানব WhatsApp বষ্যবহাে কেনবে: এনক অপেনক পমনসজ 
কো' পপাস্াে পদখাে
• বষ্যাখষ্যা করুে "এই মপবাস্টবারধ ্ WhatsApp-এ এনক অপরনক ম�নসজ 

পবাঠবানেবার িবাপগুধল মদখবায়।"

• প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর মদয়বা মিবানে এই িবাপগুধল মদখবাে এবং ব্য বাখ্য বা করুে, 
আপধে মলখবা, েধব ববা ভনয়স ম�নসজ পবাঠবানত পবানরে

• বষ্যাখষ্যা করুে ময "আপধে যখে কবাউনক একধ ্ 
WhatsApp ম�নসজ পবাঠবানবে, আপধে মদখনত 
পবানবে ময, তবা তবানদর মিবানে মপৌঁনেনে ধক েবা 
এবং তবারবা তবা পনড়নেে ধক েবা"। A) পবাঠবানেবা 
হনয়নে = 1ধ ্ িূসর ধ ্কধচহ্ন B) মপৌঁনে ধ গনয়নে 
= 2ধ ্ িূসর ধ ্কধচহ্ন C) পড়বা হনয়নে = 2ধ ্ 
ে ীল ধ ্কধচহ্ন

• চ জজ্াসা করুে ময "আপধে একধ ্ ম্সে্ 
ম�নসনজর বদনল কখে একধ ্ ভনয়স ম�নসজ, 
ববা একধ ্ েধব পবাঠবানবে তবার কনয়কধ ্ উদবাহরণ 
মভনব বলুে?"

3.  একচ ট শুনভচ্ামূলক ভনয়স 
পমনসবাইটসাইজ - চ েোপত্া

• WhatsApp-এর জন্য �বাইনক্রবানিবাে 
আইকেধ ্ িনর রবাকুে

• �বাইনক্রবানিবাে সম্পনক দে ও তবা মকবারবায় পবাওয়বা 
যবানব ব্য বাখ্য বা করুে এবং তবা ধকভবানব ব্যবহবার 
করনত হনব মদধ খনয় ধদে

• প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক এনক অন্যনক শুনভছেবা�ূলক 
ভনয়স ম�নসজ পবাঠবানত বলুে

তবানদরনক মিবােগুধলর �বাি্যন� এনক অপরনক ম�নসজ পবাঠবানত বলুে।

1 2 3 4 5

WhatsApp একে অপরকে মেসেজ করা
কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

কায ্্জ ম: এনক অপেনক পমনসজ কো
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বষ্যাখষ্যা করুে ময "আপেবারবা এখে 'গ্রুপ চ্য বা্' ব্যবহবার কনর মদখনত চনলনেে।"

বষ্যাখষ্যা করুে, "WhatsApp-এর 'গ্রুপ চ্য বা্'-এ একবাধিক ব্যধক্ত একই গ্রুপ কনরবাপকরনের 
অংি হনত পবানরে।"

WhatsApp তবানদর ধেনজনদর জীবনে ধকভবানব কবানজ আসনত পবানর তবা ধেনয় প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সবানর 
আনলািো করুে 
•  চ জজ্াসা করুে "এখে আপধে জবানেে ময, WhatsApp ধকভবানব ব্যবহবার করনত হনব, আপধে 

আপেবার ধেনজর জীবনে এধ ্নক ধকভবানব ব্যবহবার করনত চবাে?" তবানদর আগ্রনহর উপর ধভধত্ কনর 
তবানদরনক ধকেু পরবা�ি দে ধদে

• চ জজ্াসা করুে "আপধে এখে মযনহতু WhatsApp ধকভবানব ব্যবহবার করনত হয় তবা ধ িনখনেে, 
এনক্ষনত্ মকবাে ধজধেসধ ্ ধেনয় আপধে সবনচনয় মবধ ি আগ্রহ মববাি করনেে?"

'চকভানব WhatsApp বষ্যবহাে কেনবে: গ্রুপ পমনসচজং' পপাস্াে 
পদখাে
• বষ্যাখষ্যা করুে ময "এই মপবাস্টবারধ ্ একধ ্ WhatsApp গ্রুপ ততধরর 

প্রবারধ�ক িবাপগুধল মদখবায়"

• ধকভবানব একধ ্ WhatsApp গ্রুপ ততধর করনবে এবং আপেবার 
প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর আ�ন্ত্রণ জবােবানবে, তবা তবানদর মিবানে কনর পদখাে, যবানত 
সববাই একধ ্ WhatsApp গ্রুনপ মযবাগ মদয় (মিবােগুধলর েম্বর ব্যবহবার কনর 
আ�ন্ত্রণগুধল পবাঠবাে)

• প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর WhatsApp গ্রুনপ একচ ট পটক্সট বা ভনয়স পমনসজ 
পাঠাে, এবং তবানদরনক গ্রুপ চ্য বান্ গ্রুপ মসধফিগুধল মিয়বার করনত বলুে

•  চ জজ্াসা করুে "আপধে ধক মসই উদবাহরণগুধল মভনব বলনত পবানরে, 
মযখবানে এনক অপরনক ম�নসজ করবা-এর বদনল গ্রুপ ম�নসধজং ব্যবহবার 
করনবে?"

পোমি ্জ: প্রধ িক্ষনণর ববাধক স�য়কবানলর জন্য প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর WhatsApp গ্রুপধ ্নক চবাল ু
মরনখ ধদে এবং প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক গ্রুপ চ্য বান্ অংিগ্রহণ করনত বলুে, ময�ে গ্রুপ চ্য বান্ তবানদর 
ধচন্তবাভবাবেবা, অনুভূধত, মকবাে েধব ববা �ূল্য বায়ে মিয়বার করনত বলুে।

কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

1 2 3

WhatsApp গ্রুপ মেসেজিং

কায ্্জ ম: গ্রুপ পমনসচ জং

বষ্যচ ক্তগে বষ্যবহাে
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পন়ে পিাোে সম্াবষ্য উত্েগুচ ল

আপেবার অপধরধচত মকবাে ব্যধক্ত আপেবানক ধবরক্ত 
করনল আপধে ধক করনবে

আপধে তবানদর এধড়নয় চলনবে ববা উনপক্ষবা 
করনবে সতক দে রবাকুে - তবারবা যবা বনল সবস�য় 
তবারবা তবা েবাও হনত পবানর

আপেবার পধরধচত ববা ধবশ্বস্ত েয় এরক� মকউ যধদ 
আপেবার ব্যধক্তগত তর্য চবায় তবাহনল আপধে ধক 
করনবে?

যবানক আপধে মচনেে েবা ববা ভরসবা কনরে েবা, এ�ে 
কবাউনক আপেবার ব্যধক্তগত তর্য মদনবে েবা, কবারণ 
তবারবা মসগুধলর অপব্যবহবার করনত পবানর

আপেবার মদখবা ববা সম্ুখ ীে হওয়বা মকবাে ব্য বাপবানর 
অধেধচিত ববা অস্বছেদে হনল আপধে ধক করনবে?

আপেবার মচেবাজবােবা ও ধবশ্বস্ত কবাউনক বলুে ধক 
ঘন্নে

আপধে যবানদর সবানর পবারস্পধরক ভবাবধবধে�য় 
কনরে, তবানদর সবানর আপধে ধক রক� ব্যবহবার 
কনরে?

আপধে �বানুনষর সবানর ভদ্র ও সম্বােপণূ দে আচরণ 
কনরে

চ জজ্াসা করুে "আপেবার কবানে সুরক্ষবার অর দে ধক?"

প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে কল্পো কেনে বলুে ময তবারবা একধ ্ ববাজবানরর মনো পকানো সাধােণ 
সব ্জজে ীে স্ানে আনেে। তবানদরনক এধ ্ ধেনয় আনলবাচেবা করনত বলুে ময, তবারবা এই জবায়গবানত 
ধেরবাপদ রবাকবার জন্য কী করনবে। তবানদরনক েীনচর প্রশ্ন ও উত্রগুধল পনড় মিবােবাে:

বষ্যাখষ্যা করুে "এধ ্ �নে রবাখবা জরুধর ময ইন্বারনে্ একধ ্ সব দেজেীে জবায়গবা এবং এধ ্নক একধ ্ 
সব দেজেীে জবায়গবা ধহনসনব ধবনবচেবা করবা ও ধেরবাপদ রবাকবা গুরুত্পণূ দে।"

সুেক্ষা
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আপোে প্রচিক্ষোে্জীনদেনক 'সুেক্ষা সং্ান্ত পোমি্জগুচল' সং্ান্ত 
পচুস্তকাচট চদে
• ইন্বারনে্ ব্যবহবার করবার মক্ষনত্ এই সহবায়ক তর্যগুধলর �বানে ধক হনত পবানর 

তবা ধেনয় আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সবানর আনলািো করুে 
• আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর কবানে প্রবাসধগেক হনব এরক� উদবাহরণগুধল 

ব্যবহবার কনর এই সহবায়ক তর্যগুধলনক জীবনেে সানে সম্পচ ক ্জে করুে। 
উদবাহরণস্বরূপ, হয়রবাধে ধকভবানব প্রধতনরবাি করবা যবায় তবা ধেনয় ম�নয়রবা মবধ ি 
ধচধন্তত হনত পবানর

WhatsApp সুেক্ষা
• চ জজ্াসা করুে ময "যধদ আপেবার অপধরধচত মকবাে ব্যধক্ত 

WhatsApp-এ আপেবানক ম�নসজ করবার মচষ্টবা কনর, ববা আপেবানক ধবরক্ত 
করবার মচষ্টবা কনর এবং আপধে তবা েবা চবাে, মসনক্ষনত্ আপধে ধক করনত 
পবানরে?"

• বষ্য াখষ্যা করুে ময "WhatsApp-এ আপধে তবানদরনক 'ব্লক' করনত পবানরে, 
যবানত তবারবা একই েম্বনর আববার আপেবার সবানর মযবাগবানযবাগ করনত েবা পবানর"

• 'ব্লক প্রচ ্য়া' পপাস্ােচ ট পদখাে এবং ধকভবানব WhatsApp-এ 
�বানুষনক ব্লক করনবে তবা কনর মদখবাে

আপনি যে মািুষদের জাদিি িা 
বা োরা আপিাদে নবরক্ত েরদে 
তাদের ‘ব্লে’ বা উদপক্া েরুি

আপিার যেখদত পাওযা 
বা অনিজ্ঞতা হওযা যোদিা 

জজনিদের ব্াপাদর আপনি েনে 
অস্বচ্ছন্দ যবাধ েদরি তাহদে 

আপিার পনরনিত ও নবশ্বস্ত 
যোদিা মািুষদে বেুি

আপিার ব্জক্তগত তথ্দে 
যগাপিীয রাখুি

মািুদষর প্রনত িম্র ও 
েম্ািপূর ্ণ যহাি

ইন্ারদিট নিরাপত্ার জি্ েহজ পরামর ্ণ

কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

1 2 3 4

আেরা �ক িঠক 
আেছ

WhatsApp কীভাবে ‘ব্লক’ করা যায়

েক্ষা
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বষ্যাখষ্যা করুে "এখে আপধে জবানেে ময, ধকভবানব WhatsApp ব্যবহবার করনত হনব এবং এধ ্ ধকনসর 
জন্য ব্যবহৃত হয়, চলুে এববার এধ ্ ব্যবহবার করবার খরচ ধেনয় করবা বলবা যবাক! আপেবার মিবানে ইন্বারনে্ 
ব্যবহবার করনত হনল, আপেবানক আপেবার ম�বাববাইল মে্ওয়বাক দে প্রদবােকবার ীর কবাে মরনক মি্বা ধকেনত হনব।"

বষ্যাখষ্যা করুে "প্রধতধ ্ WhatsApp ম�নসনজর খরচ SMS-এর মচনয় অনেক্বাই ক�। আপধে ময 
ব্যধক্তনক ম�নসজ পবাঠবানছেে ধতধে যধদ অনেক দূনরও রবানকে (এ�েধক অন্য মদনি রবাকনল) তবার জন্য 
খরনচর মকবাে পধরবত দেে হয় েবা - তবারবা আনরকধ ্ মদনি রবাকুে ববা আপেবার ঘনরর পবানি রবাকুে খরচ একই 
হনব।"।"

'খেি' পপাস্ােচট পদখাে
• বষ্যাখষ্যা করুে "ধবধভন্ন কবায দেক্রন� ধবধভন্ন পধর�বাণ মি্বা ব্যবহৃত হয়। ম্সে্ 

মদখনল সবনচনয় ক� মি্বা ব্যবহৃত হয়, েধব মদখনল তবার মচনয় মবধ ি, গবাে 
চবালবানল ববা িবাউেনলবাি করনল তবার মচনয় সবা�বান্য মবধ ি এবং ধভধিও চবালবানল 
সবনচনয় মবধ ি মি্বা খরচ হয়।

• বষ্যাখষ্যা করুে "ধকেু ইন্বারনে্ মসববায় এ�ে ধকেু কবায দেক্র� জধড়ত রবানক 
মযখবানে মবধ ি মি্বা ব্যবহবার হয়"

• চ জজ্াসা করুে "মপবাস্টবানর WhatsApp মকবারবায় রনয়নে?" এবং এর 
�বানে ধক ময, এর জন্য কত্বা খরচ হনত পবানর?"

• চ জজ্াসা করুে "ধকনসর জন্য এনত মবধ ি খরচ হয়? উত্ে "ধভধিওগুধল"

• চ জজ্াসা করুে "ধকনসর জন্য এনত খরচ ক� হয়?" উত্ে "ম্সে্ 
ব্যবহবার করবা"

খেি

স�ীত

েডটার খরচ
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পডটা খচেনয় পদখা
• চ জজ্াস করুে "আপধে কত পধর�বাণ মি্বা ব্যবহবার কনরনেে তবা যবাচবাই করবা সহবায়ক হয় মকে?"

•  উত্ে "আপেবার মি্বার কত্বা অংি আপধে ব্যবহবার কনরনেে এবং ধবধভন্ন কবানজ কত্বা মি্বা খরচ হয় 
তবা মববাঝবা"

•  বষ্যাখষ্যা করুে "আপেবার কত্বা মি্বা ববাধক আনে তবা আপধে যবাচবাই করনত পবানরে, মযরক� আপধে 
আপেবার আর কত ধ�ধে্ ববা ম্সে্ ববাধক রনয়নে তবা যবাচবাই কনরে; আপেবার ম�বাববাইল মে্ওয়বাক দে মরনক 
আপেবার মিবানে একধ ্ মকবাি ্বাইপ কনর"

• বষ্যাখষ্যা করুে "আপধে ধক রক� ভবানব ইন্বারনে্ ব্যবহবার করনবে তবার উপর ধেভ দের কনর আপধে 
ধবধভন্ন পধর�বানণ মি্বা ধকেনত পবানরে। আপেবার জন্য মকবাে পধর�বাণধ ্ সবনচনয় উপযুক্ত হনব, মসই 
ব্য বাপবানর আপেবার স্বাে ীয় ম�বাববাইল এনজনন্র পরবা�ি দে ধ েে"

• বষ্যাখষ্যা করুে "আপধে যধদ একধ ্ Wi-Fi অচিনল ইন্বারনেন্ প্রনবি কনরে, তবাহনল আপেবার মি্বা 
প্য বানকজ ব্যবহবার হনব েবা। আপেবার স্বাে ীয় ম�বাববাইল এনজন্ আপেবানক আপেবার স্বাে ীয় Wi-Fi 
অচিলগুধল খুঁ নজ মবর করনত সহবায়তবা করনত পবানরে। তনব, সবনচনয় কবানের অচিলধ ্ও আপেবার মরনক 
মবি দূনর হনত পবানর

• ভবানব মি্বা খধতনয় মদখনত হনব তবা প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর প্রদি দেে করুে 

পোমি ্জ: আপেবার কবানে কত্বা মি্বা রনয়নে তবা যবাচবাই করবার ধবষয়ধ ্ আপধে মকবাে মদনি 
আনেে এবং মিবােধ ্ মকবাে মে্ওয়বানক দে রনয়নে তবার উপর ধেভ দের কনর আলবাদবা হয়। ধকভবানব মি্বা 
যবাচবাই করনত হনব মস ব্য বাপবানর আপেবার সহবায়তবার প্রনয়বাজে হনল, একজে ম�বাববাইল এনজন্নক 
ধজজ্বাসবা করুে

খেি
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পোমি ্জ: "ইন্বারনেন্র অ্যবাধলিনকিে ও মসববাগুধল একই িরনণর আইকে ও িব্দগুধল ব্যবহবার কনর 
রবানক। আপধে ইন্বারনে্ ব্যবহবার করবার স�য় এই আইকেগুধলর ধদনক েজর রবাখুে, যবানত এর পনরর 
ববার যখে আপধে মসগুধল মদখনবে, তখে আপধে মসগুধলর �বানে �নে করনত পবানরে।"

বষ্যাখষ্যা করুে: WhatsApp-এর �তই অন্য ম�নসধজং মসববা আনে। এর �নি্য রনয়নে: Telegram, 
Line, Viber, Hike ববা Facebook Messenger

পোমি ্জ: 
পুেরবাবধৃত্ধ ্নক 
একধ ্ কুইজ 
ধহনসনব পধরচবালেবা 
করুে এবং 
প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর 
মখলবার জন্য 
পুরস্বার 
ধদে (ময�ে, 
চনকবানল্)।

WhatsApp আইকে পগমচট পখলেু
• একববানর একধ ্ কনর, প্রধতধ ্ WhatsApp আইকে ধনে োকুে
• চ জজ্াসা করুে "মিবানে এধ ্ মকবারবায় রনয়নে এবং এধ ্ ধক?"

• প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সহবায়তবার প্রনয়বাজে হনল বষ্যাখষ্যা করুে প্রপ্রধতধ ্ 
আইকে ধক।

• সধ ঠক উত্রগুধলর জন্য পোট পোট পুেস্াে চ দে (ময�ে চনকবানল্) 
এবং আইকেগুধলনক মদয়বানল লবাধ গনয় ধদে, যবানত পনর প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা �নে 
করনত পবানর মসগুধল ধক ধেল

WhatsApp-এে পেুোব ধৃচত্
• আপোে প্রচ িক্ষোে ্জ ীো WhatsApp বষ্যবহাে কনে চ ক চ িনখনে 

ো চ েনয় আনলািো করুে
• "আপধে WhatsApp ব্যবহবার করবা সম্পনক দে ধক ধ িনখনেে?", "আপধে এধ ্ 

ধকনসর জন্য ব্যবহবার করনত পবানরে?"

• "SMS-এর সবানর এর পবার দেক্য ধক?", "আপধে WhatsApp ধদনয় ধক করনত 
পবানরে, যবা আপধে SMS ধদনয় করনত পবারনবে েবা?"

• "WhatsApp ব্যবহবার করবা ধেনয় আপেবার ধক এখেও মকবাে ধচন্তবা রনয়নে?"

• "আপধে আপেবার ধেনজর জীবনে ধকভবানব WhatsApp ব্যবহবার করনত 
চবাে? আপধে এধ ্ ব্যবহবার করবার ব্য বাপবানর ধক ধেনয় সবনচনয় আগ্রহ ও 
আেধদেত মববাি কনরে?"

পুেোব ধৃচ ত্
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পোমি ্জ: প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা যধদ তবানদর ধেনজনদর মিবানে ইন্বারনে্ ও WhatsApp ব্যবহবার করনত 
চবাে, মসনক্ষনত্ তবারবা যবা ধ িনখনেে তবা অভ্যবাস করবার জন্য তবানদরনক ধকেু্বা স�য় ধদে এবং তবানদরনক 
সহবায়তবা ও উৎসবাহ ধদে

পুেোব ধৃচ ত্

পনেে পয ্জানয় যাওয়া
আপধে যধদ মসিনের মিনষ এনস মপৌঁেবাে এবং আপেবার হবানত অধতধরক্ত ধকেু্বা স�য় রবানক:

• চ জজ্াস করুে "আ�রবা এই মসিনে যবা ধ িনখধে মস সম্পনক দে আপেবার ধক আর মকবাে প্রশ্ন আনে?"

• চ জজ্াস করুে "ম�বাববাইল ইন্বারনে্ সম্পনক দে তবারবা আর ধক ধক জবােনত চবাইনেে?"

আপধে আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সবানর আনলবাচেবা করনত পবানরে WhatsApp-এর এরক� আনরবা উন্নত 
ধকেু তবধ িনষ্ট্যর �নি্য রনয়নে:

• আপেবার েধবর গ্য বালবাধর মরনক একধ ্ WhatsApp কনরবাপকরনে েচ বগুচ ল আপনলাড কো 
• WhatsApp-এ আপোে অবস্াে পিয়াে কো, যবানত বনু্ববান্ব ও পধরববানরর �বানুষরবা জবােনত 

পবানরে ময আপধে মকবারবায় আনেে

• একচ ট WhatsApp পপ্রািাইল পসট-আপ কো, যবার �নি্য মগবাপেীয়তবার মসধ ্ংস অন্ত দেভুক্ত রনয়নে

• অ্যবাপ মস্টবার মরনক অষ্যাপগুচ ল ডাউেনলাড কো (আপেবানক ইন�ল ধেনয়ও আনলবাচেবা করনত হনব, 
কবারণ অ্যবাপ িবাউেনলবাি করবার জন্য ই-ম�ল রবাকনত হনব)
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কবাগজ, কল� ও
আঠবানলবা ম্প

িব্দনকবাষ হ্বানিআউ্ সুরক্ষবা সংক্রবান্ত পরবা�ি দে আইকে কবা্-আউ্খরনচর মপবাস্টবার

মেবা্ পুরস্বার YouTube মপবাস্টবার x 1স্বা্ দেনিবাে
হ্বানিনসট্

• প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা জবােনত পবারনব ময, ধভধিও ও গবাে অ্যবানসেস করবার জন্য 
ধকভবানব YouTube ব্যবহবার করবা মযনত পবানর

• প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা উপলব্ধ ধবষয়বস্তুর ব্য বাধ প্ত বুঝনত পবারনব এবং YouTube-
এর প্রবাসধগেক ধবষয়বস্তু ব্যবহবার করবার ব্য বাপবানর উৎসবাধহত ও অনুপ্রবাধ ণত হনয় 
উঠনব

মনে োখনবে: ইন্বারনে্ সংনযবানগর স�স্যবার কবারনণ সব জবায়গবায় YouTube উপলব্ধ েবাও হনত 
পবানর। এই মক্ষ্নত্ আ�রবা সুপবাধরি করব YouTube �ধিউলধ ্ ব্যবহবার েবা করনত অরববা ক� মি্বা 
প্রনয়বাজে হয় এ�ে অন্য মকবাে অধিও/ধভজু্যয়বাল অ্যবাধলিনকিে ব্যবহবার করনত।
ধবকপি ধহনসনব, আপধে মিবানে YouTube-এর অ্যবাকবাউন্ মসধ ্ংস পধরবত দেে করনত পবানরে, যবানত 
এধ ্ ক� ব্যবানিউইন্র ধভধিওগুধল চবালবায়। এেবাড়বাও আপধে ধভধিওর েীনচ রবাকবা আইকনে ধক্ক কনর 
অিলবাইনে চবালবানেবার জন্য YouTube ধভধিওগুধল িবাউেনলবাি করনত পবানরে।

YouTube
িকভােব বয্বহার করেত হয়

1 2 3 4 5

YouTube 
সন্ধান করুন

সংজ্ঞা
 আপনি ইন্টারনিট ব্যবহটার করটার সময় তটা নিন্ন নিন্ন গনতনত চলনত পটানর। 
2G ইন্টারনিট হল সবনচনয় ধীরগনতর, 3G ইন্টারনিট তটার চচনয় দ্রুত এবং 4G 
ইন্টারনিট হল দ্রুততম

একটট অ্যটাপ আপিটানক আপিটার চ�টানি চকটানিটা চসবটার শট্টকটাট প্রদটাি কনর। 
WhatsApp, Facebook, Google এর মনতটা ইন্টারনিট চসবটার জি্য অ্যটাপগুনল 
চসই চসবটা ব্যবহটার করটার উনদেনশ্য ইন্টারনিনট প্রনবশ করটার একটট দ্রুত ও সহজ 
উপটায় প্রদটাি কনর

অ্যটানরেস বটার চদখটায় চে আপনি চকটাি ওনয়বসটাইনট আনেি।

অ্যটানরেস বটানর সবসময় ওনয়বসটাইনটর টিকটািটা থটাকনব চেমি www.google.in

নবজ্টাপি হল নকেু তথ্য েটা আপিটানক নকেু একটটা নবক্রি করনত চচষ্টা করনে। 
নবজ্টাপনি নলিক করটা এন়িনয় চলটা একটট িটাল অি্যটাস

• অ্যটাডগুনল এমি নিনডও বটা েনব হনত পটানর েটা আপিটার ক্্রিনি চিনস ওনি

• Google �লটা�নলর ওপনর এবং ক্্রিনির ডটাি নদনক থটাকটা নলংকগুনলও 
নবজ্টাপি হনত পটানর

একটট ওনয়ব ব্টাউজটার, বটা সহজ কথটায় শুধরুই “ব্টাউজটার” হল একটট অ্যটানলিনকশি 
েটা ব্যবহটার কনর ওনয়বসটাইটগুনল অ্যটানসেস করটা ও চদখটা েটায়। সটাধটারণ ওনয়ব 
ব্টাউজটারগুনলর অন্তিু্টক্ত হল;

আপনি েখিই চ�টানি ইন্টারনিট ব্যবহটার কনরি, তখি আপনি ‘চডটটা’ ব্যবহটার 
কনরি। আপনি চমটাবটাইল চিটওয়টাক্ট চসবটা প্রদটািকটারীর কটাে চথনক চডটটা নকিনত 
পটানরি, টিক চেিটানব আপনি চ�টাি চরিনডট চকনিি

Google হল একটট ইন্টারনিট চসবটা েটা আপিটার পনষে এমি চে চকটানিটা তথ্য খরুনঁজ 
পটাওয়টানক সহজ কনর চতটানল, েটা আপনি ইন্টারনিনট খরুজঁনত চটাি

2G/3G/4G

অ্ঞাপ 

বিজ্ঞাপন 
িঞা অ্ঞাড

ডডটঞা

ব্ঞাউজঞার

অ্ঞাড্রেস িঞার
www.india.in

Buy 
Now!
Buy 
Now!

Google Chrome Mozilla Firefox Opera Microsoft Internet 
Explorer

এমি একটট চমটাবটাইল চ�টাি েটার ইন্টারনিট অ্যটানসেস করটা ও নমউক্জক সঞ্চয় করটা 
ও বটাজটানিটার সষেমতটা আনে, নকি্তু স্টাট্টন�টানির উন্নত কটাে ্টষেমতটাগুনল চিই

বিচঞার 
ডিঞান

প্রবিক্ষকরঞা ড�ঞািঞাইল ইন্ঞারড্নড্টর ওপড্র স্ঞানীয় প্রঞাসবগিক তথ্ড্ক অন্তর্ভুক্ত করঞার 
জন্ এই বিরঞাড্ে আড্রঞা তথ্ ড�ঞাে করড্ত পঞাড্রন

আপনি যে মািুষদের জাদিি িা 
বা োরা আপিাদে নবরক্ত েরদে 
তাদের ‘ব্লে’ বা উদপক্া েরুি

আপিার যেখদত পাওযা 
বা অনিজ্ঞতা হওযা যোদিা 

জজনিদের ব্াপাদর আপনি েনে 
অস্বচ্ছন্দ যবাধ েদরি তাহদে 

আপিার পনরনিত ও নবশ্বস্ত 
যোদিা মািুষদে বেুি

আপিার ব্জক্তগত তথ্দে 
যগাপিীয রাখুি

মািুদষর প্রনত িম্র ও 
েম্ািপূর ্ণ যহাি

ইন্ারদিট নিরাপত্ার জি্ েহজ পরামর ্ণ

স�ীত

েডটার খরচ

পিখাে উনদেিষ্য

আপোে পয সব চ জচ েস প্রনয়াজে হনব:

সময় সীমা:
45-60 ধ�ধে্

45-60 
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প্রচিক্ষোে্জীনদেনক YouTube আইকে পদখাে এবং োনদেনক খুনঁজ পবে 
কেনে বলেু ো পিানে পকাোয় েনয়নে
চ জজ্াসা করুে "মকউ ধক জবানে ময, এধ ্ ধক?" "এধ ্ ধকনসর জন্য?"

YouTube-এে একচট সংচক্ষপ্ত বষ্যাখষ্যা চদে

• "YouTube-এর �বাি্যন� আপধে ধ ্ধভর �ত 
ধভধিও মদখনত পবানরে, তনব আপেবানক অনেক 
মবধ ি সংখ্যক ধভধিওর �নি্য মরনক মবনে ধেনত 
হনব এবং আপধে এও মবনে ধেনত পবানরে ময, 
আপধে মকবাে ধভধিওগুধল মদখনত চবাইনেে এবং 
কখে মসগুধল মদখনবে"

• "আপধে YouTube-মক জবােবাে ময, আপধে 
ধক িরনণর ধভধিও মদখনত চবাইনেে এবং এধ ্ 
আপেবার কবাধ খিত িরনণর ধভধিও মখবাঁজবার জন্য 
YouTube-এ �বানুনষর মদওয়বা স�স্ত ধভধিও 
সন্বাে করনব"

• "আপধে প্রচুর সংখ্যবায় ধবধভন্ন রকন�র ধভধিও 
মদখনত পবানরে; ধসনে�বা, গবাে, খবর, মখলবা, 
রবান্নবার প্রণবাল ী ও ধ িক্ষবাগত ধভধিওগুধল। এেবাড়বাও 
প্রচুর সংখ্যবায় 'ধকভবানব করনবে' ধভধিওগুধল 
রনয়নে, ময�ে, ধকভবানব একধ ্ ভবাষবা ধ িখনবে, 
ধকভবানব একধ ্ পদ রবান্নবা করনবে, ধকভবানব 
একধ ্ ববাইসবাইনকনলর ্বায়বার ধ ঠক করনবে এবং 
আনরবা অনেক ধকেু।

• "আপধে এেবাড়বাও আপেবার ধেনজর ধভধিও 
ববােবানত পবানরে এবং মসগুধল YouTube-এ 
মিয়বার করনত পবানরে"

YouTube-পক আপোে প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে 
জন্য প্রাসচ গেক কনে েুলুে

YouTube ধকভবানব তবানদর জীবনে কবানজ আসনত 
পবানর তবা ধেনয় আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সবানর 
আনলবাচেবা করুে:

• ধজজ্বাসবা করুে "আপেবার ধেনজর জীবনে 
YouTube ব্যবহবার করবার সম্পনক দে আপধে ধক 
ধ িখনত মপনরনেে?" তবানদর আগ্রনহর উপর ধভধত্ 
কনর তবানদরনক ধকেু পরবা�ি দে ধদে

• ধজজ্বাসবা করুে "আপধে মকবাে ধজধেসধ ্ মিখবার 
জন্য সবনচনয় আগ্রহী এবং সবনচনয় উনত্জেবা 
মববাি করনেে?"

এে সুচবধাগুচলনক জীবনে চেনয় আসুে!

YouTube ধকভবানব আপেবার, আপেবার বনু্ 
ও পধরববানরর �বানুষনদর সহবায়তবা কনরনে মস 
সংক্রবান্ত ধেনজর গপিধ ্ বলুে। ধকেু উদবাহরণ 
হনত পবানর:

• ধ�উধজক ও গবাে মদখবা, একধ ্ েতুে দক্ষতবা 
মিখবা, একধ ্ দক্ষতবানক উন্নত করবা, আপেবার 
ধেনজর ধভধিও ববােবানেবা

• ধকভবানব YouTube ব্যবহবার করবা মযনত 
পবানর, মস সংক্রবান্ত ধেধদ দেষ্ট উদবাহরণ ববা 
গপিগুধল বলুে

YouTube-এে সানে পচ েিয়

মনে োখনবে: ইন্বারনে্ ধকভবানব আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর ধেনজনদর জীবনে সহবায়ক ববা 
কবায দেকর ী হনত পবানর, তবার সনগে প্রধ িক্ষনণ আনলবাচেবা ও কবায দেক্র�গুধলর মযবাগসূত্ স্বাপে করুে। এধ ্ 
প্রধ িক্ষণধ ্নক তবানদর জন্য প্রবাসধগেক ও আগ্রহজেক কনর তুলনত সহবায়তবা করনব।

ভূধ�কবা  /  ম�ৌধলক ব্যবহবার  /  একবাধিক িব্দ সন্বাে করুে  /  ব্যধক্তগত অনুসন্বাে  /  ধ েরবাপত্বা  /  খরচ  /  পুেরবাবধৃত্
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বাস্তব বষ্যবহাে!
বষ্যাখষ্যা করুে "আপধে এখে মিবানে YouTube ব্যবহবার করনত চনলনেে।"

'চকভানব YouTubeবষ্যবহাে কেনবে' পপাস্ােচট পদখাে
• বষ্যাখষ্যা করুে "এই মপবাস্টবারধ ্নত YouTube ব্যবহবার কনর ধভধিও সন্বাে 

করবার িবাপগুধল মদখবানেবা হনয়নে"

• প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক তবানদর মিবােগুধলনত একধ ্ সহজ YouTube সন্বানের 
িবাপগুধল প্রদি দেে করুে

YouTube
িকভােব বয্বহার করেত হয়

1 2 3 4 5

YouTube 
সন্ধান করুন

কায ্্জ ম: YouTube-এে বুচ েয়াদ ী বষ্যবহাে

ভূধ�কবা  /  ম�ৌধলক ব্যবহবার  /  একবাধিক িব্দ সন্বাে করুে  /  ব্যধক্তগত অনুসন্বাে  /  ধ েরবাপত্বা  /  খরচ  /  পুেরবাবধৃত্

একচট জেচপ্রয় চভচডওে িলািল পপজচট পদখাে
• আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা যবা মদখনেে তবা বষ্যাখষ্যা করুে:
• "উপনর ময েধবধ ্ রনয়নে তবা হল ধভধিও - আপধে এধ ্ চবালবানেবা 

ববা রবা�বানেবার জন্য এর উপনর ্্য বাপ করনত পবানরে"

• "এধ ্ হল এই ধভধিওধ ্ �বানুষ কতববার মদনখনে তবার সংখ্যবা এবং 
এধ ্ কত্বা জেধপ্রয় তবার ইধগেত ধদনত পবানর"

• রবাম্ব ববা বুনড়বা আঙুল আইকনে ধক্ক কনর আপধে 'লবাইক' ববা 
'ধিজলবাইক' করনত পবানরে। প্রধতধ ্র পবানি সংখ্যবাধ ্ ধেনদ দেি কনর 
ময, কতজে �বানুষ এধ ্নক পেদে ববা অপেদে কনরনেে"

• "এগুধল একই িরনণর অন্যবান্য ধভধিওর ধলঙ্ক যবা আপধে চবালবানত 
পবানরে"

• "আপধে যখে স্কল কনর েীনচ যবানবে, আপধে একধ ্ 'কন�ন্স' 
বসে মদখনত পবানবে, মযখবানে �বানুষ ধভধিওধ ্ সম্পনক দে ধলধ খত 
�ন্তব্য কনরনেে। আপধে এখবানে ধভধিওধ ্ সম্পনক দে আপেবার 
ধেনজর �ন্তব্য মযবাগ করনত পবানরে!"

চ জজ্াসা করুে "আপধে এখবানে যবা মদখনত পবানছেে তবা ধেনয় ধক 
আপেবার মকবাে প্রশ্ন আনে?"
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YouTube-এে জন্য মাইন্ানিােচট 
ধনে োখেু
• বষ্যাখষ্যা করুে ময "�বাইনক্রবানিবােধ ্ 

ব্যবহবার করবা মযনত পবানর, যবানত 
আপেবানক মকবাে ম্সে্ ্বাইপ করনত েবা 
হয়। আপধে যবা সন্বাে করনত চবাইনেে 
তবা যধদ ববােবাে করনত ববা ধলখনত েবা 
পবানরে, আপধে শুি ুসন্বােকবার ী িব্দগুধল 
YouTube-মক বলুে

• পদখাে ো পকাোয় খুঁজনে হনব: 
"সবাচ দে বনসে ধক্ক করুে এবং িবােধদনক 
�বাইনক্রবানিবাে মদখবা যবানব"

• পদখাে ো চ কভানব বষ্যবহাে কেনে 
হনব: "�বাইনক্রবানিবাে আইকেধ ্নত চবাপ 
ধদে এবং মজবানর, স্পষ্টভবানব ও ি ীনর 
বলুে"

• আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক 
�বাইনক্রবানিবাে ব্যবহবার কনর ধকেু সন্বাে 
করনত বলুে 

আপোে প্রচিক্ষোে্জীনদেনক েীনিে 
অনুিীলেীগুচল বষ্যবহাে কনে সন্াে কো 
অভষ্যাস কেনে বলেু:
1. YouTube সবাচ দে বনসে একধ ্ জেধপ্রয় স্বাে ীয় 

গবানের েবা� ্বাইপ করুে এবং মসধ ্নক চবালবাে

2. সবাচ দে বনসে স্বাে ীয় জেধপ্রয় একধ ্ স্বানের েবা� 
্বাইপ করুে এবং মসধ ্নক চবালবাে

3. আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক সবাচ দে বনসে 
একধ ্ িব্দ ্বাইপ করনত বলুে যবা তবানদর 
মক্ষনত্ প্রবাসধগেক, ময�ে 'রন্েপ্রণবাল ী', 'চবাকর ী', 
'চবাষবাববাদ' এবং িলবািলগুধল চবালবাে

কায ্্জ ম: YouTube-এে বুচ েয়াদ ী বষ্যবহাে

ভূধ�কবা  /  ম�ৌধলক ব্যবহবার  /  একবাধিক িব্দ সন্বাে করুে  /  ব্যধক্তগত অনুসন্বাে  /  ধ েরবাপত্বা  /  খরচ  /  পুেরবাবধৃত্
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বষ্যাখষ্যা করুে ময "আ�রবা এখে একবাধিক সন্বােকবার ী িব্দ ব্যবহবার কনর আনরবা ধবিনদ একধ ্ সন্বাে 
করবার মচষ্টবা করনত চনলধে - এধ ্ আপেবার কবাধ খিত ধভধিওগুধল খুঁ নজ মবর করনত সহবায়ক হনত পবানর"
আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক YouTube সবাচ দে বনসে দুই ববা ধতেধ ্ িব্দনক ধবধভন্নভবানব একসবানর ব্যবহবার 
কনর ধভধিওগুধল সন্বানের অনুি ীলে করনত বলুে। তবারবা �বাইনক্রবানিবাে ব্যবহবার কনর ববা ম্সে্ধ ্ ্বাইপ 
কনর তবা করনত পবানরে। আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর ধবধভন্ন িব্দ ধদে মযগুনলবা তবারবা একসবানর ব্যবহবার করনত 
পবানর এবং যবার উপর ধভধত্ কনর তবারবা এর আনগ সন্বাে কনরধেল। উদবাহরণস্বরূপ:

• 'আধরেকবা', 'েতুে", গবাে'

• 'ধপ্রধ�য়বার ল ীগ', 'মসরবা', 'মগবালগুধল'

YouTube ধকভবানব তবানদর ধেনজনদর জীবনে সহবায়তবা করনত পবানর, তবা ধেনয় আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর 
সবানর আনলািো করুে 
•  চ জজ্াসা করুে "এখে আপধে মজনে ধ গনয়নেে YouTube ধকভবানব ব্যবহবার করনত হয়, আপধে 

আপেবার ধেনজর জীবনে মসধ ্নক ধকভবানব ব্যবহবার করনত চবাে?" তবানদর আগ্রনহর উপর ধভধত্ কনর 
তবানদরনক ধকেু পরবা�ি দে ধদে

•  আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সবানর আনলািো করুে ময তবারবা তবানদর আগ্রহ অনুযবায় ী মকবাে িব্দগুধলনক 
সন্বানের জন্য ব্যবহবার করনত পবানরে (আপেবার সন্বােকবার ী িনব্দর সুপবাধরিগুধলনক সহজ রবাখুে এবং 
শুিু�বাত্ 1-2ধ ্ িব্দ ব্যবহবার করুে))

• প্রনত্যক প্রধ িক্ষেবার দে ীনক পবালবাক্রন� মিবাে ব্যবহবার কনর তবানদর আগ্রনহর ধভধিওগুধল সন্বাে করনত এবং 
অন্য প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক তবানদর এই ব্য বাপবানর সহবায়তবা করনত বলুে।

• চ জজ্াসা করুে "আপধে এরপর মকবাে ধভধিওগুধল সন্বাে করনত চবাইনেে?"

পোমি ্জ: আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক ধবধভন্ন িলবািলগুধল ও ধবধভন্ন িনব্দর সধম্লেগুধল খধতনয় 
মদখবার জন্য প্রচুর স�য় ধদে।

পোমি ্জ: "ইন্বারনেন্ ধবিবাল পধর�বানণ দবারুণ সব তর্য রনয়নে, তনব এেবাড়বাও ধকেু তর্য রনয়নে 
যবা তত্বা ভবাল েয় এবং ধকেু তর্য রনয়নে যবা সত্য েয়। আপধে যবা খুঁজনেে তবার মসরবা উত্রধ ্ মপনত 
সবস�য় 2-3ধ ্ িলবািল মদনখ ধেনল সবনচনয় ভবাল হয়।"

কায ্্জ ম: একাচধক িব্দ সন্াে

কায ্্জ ম: বষ্যচ ক্তগে সন্াে
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পন়ে পিাোে সম্াবষ্য উত্েগুচ ল

আপেবার অপধরধচত মকবাে ব্যধক্ত যধদ আপেবানক 
ধবরক্ত কনর, তবাহনল আপধে ধক করনবে

আপধে তবানদর এধড়নয় চলনবে ববা উনপক্ষবা 
করনবে সতক দে রবাকুে - তবারবা যবা বনল সবস�য় 
তবারবা তবা েবাও হনত পবানর

আপেবার পধরধচত ববা ধবশ্বস্ত েয় এরক� মকউ যধদ 
আপেবার ব্যধক্তগত তর্য চবায় তবাহনল আপধে ধক 
করনবে?

যবানক আপধে মচনেে েবা ববা ভরসবা কনরে েবা এ�ে 
কবাউনক আপেবার ব্যধক্তগত তর্য মদনবে েবা, কবারণ 
তবারবা মসগুধলর অপব্যবহবার করনত পবানর

আপেবার মদখবা ববা সম্ুখ ীে হওয়বা মকবাে ধকেু ধেনয় 
আপধে অধেধচিত ববা অস্বছেদে হনল আপধে ধক 
করনবে?

আপেবার মচেবাজবােবা ও ধবশ্বস্ত কবাউনক বলুে ধক 
ঘন্নে

আপধে যবানদর সবানর পবারস্পধরক ভবাবধবধে�য় 
কনরে, তবানদর সবানর আপধে ধক রক� ব্যবহবার 
কনরে

আপধে �বানুনষর সবানর ভদ্র ও সম্বােপণূ দে আচরণ 
কনরে

চ জজ্াসা করুে "আপেবার কবানে সুরক্ষবার অর দে ধক?"

প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে কল্পো কেনে বলুে পয, তবারবা ববাজবানরর মে একচ ট সাধােণ সব ্জজে ীে 
স্ানে েনয়নে্ে। তবানদরনক এধ ্ ধেনয় আনলবাচেবা করনত বলুে ময, তবারবা এই জবায়গবানত ধেরবাপদ রবাকবার 
জন্য কী করনবে। তবানদরনক েীনচর প্রশ্ন ও উত্রগুধল পনড় মিবােবাে:

বষ্যাখষ্যা করুে "এধ ্ �নে রবাখবা জরুধর ময ইন্বারনে্ একধ ্ সব দেজেীে জবায়গবা এবং এধ ্নক একধ ্ 
সব দেজেীে জবায়গবার �ত ধবনবচেবা করবা ও ধেরবাপদ রবাকবা গুরুত্পণূ দে।"

েক্ষা
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আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক 'সুরক্ষবা সংক্রবান্ত পরবা�ি দেগুধল' সংক্রবান্ত পুধস্তকবাধ ্ 
চ দে।
• ইন্বারনে্ ব্যবহবার করবার মক্ষনত্ এই সহবায়ক তর্যগুধলর �বানে ধক হনত পবানর 

তবা ধেনয় আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সবানর আনলািো করুে
• আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর কবানে প্রবাসধগেক হনব এরক� উদবাহরণগুধল 

ব্যবহবার কনর এই সহবায়ক তর্যগুধলনক জীবনেে সানে সম্পচ ক ্জে করুে। 
উদবাহরণস্বরূপ, হয়রবাধে ধকভবানব প্রধতনরবাি করবা যবায় তবা ধেনয় ম�নয়রবা মবধ ি 
ধচধন্তত হনত পবানর

YouTube সুেক্ষা
•  চ জজ্াসা করুে "YouTube ব্যবহবানরর মক্ষনত্ এরক� ধকেু ধক রনয়নে যবা 

ধ েনয় আপধে ধচধন্তত?"

• চ জজ্াসা করুে "আপধে যখে YouTube-এ ধভধিওগুধল মদনখে এবং 
মকবানেবা ধভধিওনক আপেবার খবারবাপ ববা আপধত্কর �নে হনল আপধে তবারপর 
ধক করনত পবানরে?"

• আপোে প্রচ িক্ষণাে ্জ ীনদে জন্য বষ্যাখষ্যা করুে ও বণ ্জে া করুে 
পয "আপধে ব্য বাক ববা্েধ ্ চবাপনত পবানরে, আপেবার সবাচ দে বনসের িব্দগুধল 
�ুনে ধদনত পবানরে এবং ধভন্ন িব্দ ব্যবহবার কনর আপেবার সন্বােনক সংনিবািে 
করনত পবানরে"

পোমি ্জ: "আপধে যবা সন্বাে করনবে তবার ধেয়ন্ত্রণ আপেবার হবানতই 
রনয়নে, আপধে ভবাল ধজধেসও সন্বাে করনত পবানরে ববা আপধে খবারবাপ 
ধজধেসও সন্বাে করনত পবানরে। ভবাল ধজধেসগুধল সন্বাে করবা আপেবার 
দবাধয়ত্।"

আপনি যে মািুষদের জাদিি িা 
বা োরা আপিাদে নবরক্ত েরদে 
তাদের ‘ব্লে’ বা উদপক্া েরুি

আপিার যেখদত পাওযা 
বা অনিজ্ঞতা হওযা যোদিা 

জজনিদের ব্াপাদর আপনি েনে 
অস্বচ্ছন্দ যবাধ েদরি তাহদে 

আপিার পনরনিত ও নবশ্বস্ত 
যোদিা মািুষদে বেুি

আপিার ব্জক্তগত তথ্দে 
যগাপিীয রাখুি

মািুদষর প্রনত িম্র ও 
েম্ািপূর ্ণ যহাি

ইন্ারদিট নিরাপত্ার জি্ েহজ পরামর ্ণ

েক্ষা
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বষ্যাখষ্যা করুে আপধে এখে জবানেে YouTube ধকভবানব ব্যবহবার করনত হয় এবং এধ ্ ধকনসর জন্য 
ব্যবহবার করবা হয়, চলুে এববার এধ ্ ব্যবহবার করনত কত খরচ হয় তবা ধেনয় করবা বলবা যবাক! আপেবার 
ম�বাববাইনল ইন্বারনে্ ব্যবহবার করনত হনল, আপেবানক আপেবার ম�বাববাইল মে্ওয়বাক দে মসববা প্রদবােকবার ীর 
কবাে মরনক মি্বা ধকেনত হনব, ময রক� আপধে মিবাে মক্রধিন্র জন্য ধকনে রবানকে।"

পডটা যািাই কো
•  চ জজ্াসা করুে "আপধে ধক পধর�বাণ মি্বা ব্যবহবার কনরনেে তবা যবাচবাই 

করবা সহবায়ক হয় মকে?" উত্ে "আপেবার মি্বার কত্বা অংি আপধে ব্যবহবার 
কনরনেে এবং ধবধভন্ন কবানজ কত্বা মি্বা খরচ হয় তবা মববাঝবা"

• বষ্যাখষ্যা করুে "আপধে আপেবার ম�বাববাইল মে্ওয়বাক দে মরনক আপেবার মিবানে 
একধ ্ মকবাি ্বাইপ কনর যবাচবাই করনত পবানরে ময, আপেবার কবানে কত্বা 
মি্বা রনয়নে, মযরক� আপধে যবাচবাই কনরে ময, কত ধ�ধে্ ববা কতগুধল ম্সে্ 
আপেবার ববাধক রনয়নে।"

• বষ্যাখষ্যা করুে "আপধে ধক রক� ভবানব ইন্বারনে্ ব্যবহবার করনবে তবার উপর 
ধেভ দের কনর আপধে ধবধভন্ন পধর�বানণ মি্বা ধকেনত পবানরে। মকবাে পধর�বাণধ ্ 
আপেবার জন্য সবনচনয় উপযুক্ত হনব মস ব্য বাপবানর আপেবার স্বাে ীয় ম�বাববাইল 
এনজনন্র পরবা�ি দে ধ েে"

• বষ্যাখষ্যা করুে "আপধে যধদ একধ ্ Wi-Fi অচিনল ইন্বারনেন্ প্রনবি কনরে, 
তবাহনল আপেবার মি্বা প্য বানকজ ব্যবহবার হনব েবা। আপেবার স্বাে ীয় ম�বাববাইল 
এনজন্ আপেবানক আপেবার স্বাে ীয় Wi-Fi অচিলগুধল খুঁ নজ মবর করনত 
সহবায়তবা করনত পবানরে। তনব সবনচনয় কবােবাকবাধে অচিলধ ্ও আপেবার যবাওয়বার 
পনক্ষ মবি দূনর হনত পবানর"  বষ্যাখষ্যা করুে "আপধে যধদ একধ ্

• ধকভবানব মি্বা যবাচবাই করনত হনব তবা প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর প্রদি ্জে করুে

পোমি ্জ: মি্বা 
যবাচবাই করবার 
প্রধক্রয়বাধ ্ এর 
উপর ধেভ দের কনর 
ময, আপধে মকবাে 
মদনি আনেে এবং 
মকবাে মে্ওয়বানক দে 
মিবােধ ্ চবাল ু
রনয়নে। মি্বা 
যবাচবাই করবা 
ধেনয় সহবায়তবার 
প্রনয়বাজে হনল 
একজে ম�বাববাইল 
এনজন্নক 
ধজজ্বাসবা করুে।

'খেি' পপাস্ােচট পদখাে
• বষ্যাখষ্যা করুে "ধবধভন্ন কবায দেক্রন� ধবধভন্ন পধর�বাণ মি্বা ব্যবহৃত হয়। ম্সে্ 

মদখনল সবনচনয় ক� মি্বা ব্যবহৃত হয়, েধব মদখনল তবার মচনয় মবধ ি, গবাে 
চবালবানল ববা িবাউেনলবাি করনল তবার মচনয় সবা�বান্য মবধ ি এবং ধভধিও চবালবানল 
সবনচনয় মবধ ি মি্বা খরচ হয়।

• বষ্যাখষ্যা করুে "ধকেু ইন্বারনে্ মসববানত এ�ে কবায দেক্র�গুধল জধড়ত রবানক 
মযখবানে মবধ ি মি্বা ব্যবহবার হয়"

• চ জজ্াসা করুে "মকবাে মসববা ব্যবহবার করবার মক্ষনত্ মবধ ি খরচ হয়?" 
উত্র YouTube। YouTube-এ ধভধিও মদখনল প্রচুর পধর�বানণ মি্বা খরচ 
হওয়বার সম্বাবেবা রবানক"

খেি

স�ীত

েডটার খরচ

$
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YouTube আইকে পগমচট পখলেু
• একববানর একধ ্ কনর প্রধতধ ্ YouTube আইকে ধনে োখুে 

• চ জজ্াসা করুে "মিবানে এধ ্ মকবারবায় রনয়নে এবং এধ ্ ধক?"

•  প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সহবায়তবার প্রনয়বাজে হনল বষ্যাখষ্যা করুে প্রধতধ ্ 
আইকে ধক।

• ক উত্রগুধলর জন্য পোট পোট পুেস্াে চ দে (ময�ে চকনল্) 
এবং আইকেগুধলনক মদয়বানল লবাধ গনয় ধদে, যবানত মসগুধল ধক ধেল তবা 
প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা পনর �নে করনত পবানরে 

YouTube সং্ান্ত পেুোব ধৃচত্
তবারবা YouTube ব্যবহবার করবা সম্পনক দে ধক ধ িনখনেে তবা ধেনয় আপেবার 
প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সবানর আনলািো করুে:
• YouTube ব্যবহবার করবা সম্পনক দে আপধে ধক ধ িনখনেে?"

• "এর সবানর ধ ্ধভ মদখবার ধক পবার দেক্য রনয়নে?", "আপধে YouTube ধদনয় ধক 
করনত পবানরে যবা আপধে ধ ্ধভ ধদনয় করনত পবানরে েবা?"

• "YouTubeব্যবহবার করবা ধেনয় আপেবার ধক এখেও মকবাে উনদ্গ রনয়নে?"

• "আপধে এধ ্নক আপেবার ব্যধক্তগত মকবাে কবানজ ব্যবহবার করনত পবানরে?", 
"আপধে এধ ্নক আপেবার মকবাে মপিবাদবার কবানজ ব্যবহবার করনত পবানরে?"

• "আপধে আপেবার ধেনজর জীবনে YouTube ধকভবানব ব্যবহবার করনত চবাে? 
আপধে এধ ্ ব্যবহবার করবার ব্যবাপবানর ধক ধেনয় সবনচনয় আগ্রহ ও উৎসবাহ 
মববাি কনরে?"

বষ্যাখষ্যা করুে: YouTube এর �নতবা অন্য মসববা আনে মযগুধল �বানুষনক ধভধিও আপনলবাি করবা ও 
মদখবার অনু�ধত মদয়। এর ধকেু উদবাহরণ হল Daily Motion ও Vimeo।

পোমি ্জ: "ইন্বারনেন্র অ্যবাধলিনকিে ও মসববাগুধল একই িরনণর আইকে ও িব্দগুধল ব্যবহবার কনর। 
আপধে ইন্বারনে্ ব্যবহবার করবার স�য় এই আইকেগুধলর ধদনক েজর রবাখুে, যবানত এর পনরর ববার 
এগুধল মদখনল আপধে এর �বানে �নে করনত পবানরে।"

পোমি ্জ: 
পুেরবাবধৃত্ধ ্নক 
একধ ্ কুইজ 
ধহনসনব 
পধরচবালেবা 
করুে এবং 
প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর 
মখলবার জন্য 
পুরস্বার ধদে 
(ময�ে, চকনল্)।
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পনেে পয্জানয় যাওয়া
আপধে যধদ মসিনের মিনষ এনস মপৌঁেবাে এবং এখেও আপেবার কবানে অধতধরক্ত স�য় রবানক:

• চ জজ্াসা করুে "আ�রবা এই মসিনে যবা ধ িনখধে মস সম্পনক দে আপেবার ধক আর মকবাে প্রশ্ন আনে?"

• চ জজ্াসা করুে "ম�বাববাইল ইন্বারনে্ সম্পনক দে তবারবা আর ধক ধক জবােনত চবাে?" 
 
 

প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সবানর আনরবা ধকেু উন্নত তবধ িষ্ট্য ধেনয় আনলবাচেবা করনত পবানরে, যবার �নি্য রনয়নে:

• িলািনলে মূলষ্যায়ে কো: "সন্বানের িলবািল মপনজ মকবাে ধভধিওধ ্ ধেব দেবাচে করনবে মসই ধসদ্ধবান্ত 
আপধে ধকভবানব মেে? আপধে ধকভবানব মববানঝে ময একধ ্ পেদে অন্যধ ্র মচনয় ভবানলবা?"

• চ ভচ ডওগুচ ল তেচ ে কো: "আপধে এেবাড়বাও ধেনজ ধভধিও ববােবানত পবানরে এবং মসগুধল YouTube-এ 
মিয়বার করনত পবানরে"

• চ ভচ ডওগুচ ল পিয়াে কো: "আপধে যধদ ধেনজর YouTube ধভধিওগুধল মিয়বার করনত পবানরে, 
তবাহনল আপধে মকবােগুধল মিয়বার করনবে?"

• অ্যবাপ মস্টবার মরনক অষ্যাপগুচ ল ডাউেনলাড কো (আপেবানক ইন�ল ধেনয়ও আনলবাচেবা করনত হনব, 
কবারণ অ্যবাপ িবাউেনলবাি করবার জন্য ই-ম�ল রবাকনত হনব)

পোমি ্জ: "YouTube ধভধিও মখবাঁজবার একধ ্ দবারুণ জবায়গবা, তনব ইন্বারনেন্ প্রচুর পধর�বাণ তর্য 
রনয়নে যবা ধভধিও েয় এবং তবা YouTube-এর �বাি্যন� অ্যবানসেস করবা যবায় েবা। ইন্বারনে্ You-
Tube-এর তুলেবায় অনেক বড় জবায়গবা! অন্য ময ভবানব তর্য পবাওয়বা মযনত পবানর তবা হল Google 
Search-এর �বাি্যন�।"

পোমি ্জ: প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা যধদ ধেনজনদর মিবানে ইন্বারনে্ ও YouTube অ্যবানসেস করনত চবাে, 
মসনক্ষনত্ তবারবা যবা ধ িনখনেে তবা অনুি ীলনের জন্য তবানদরনক ধকেু্বা স�য় ধদে এবং সহবায়তবা ও 
উৎসবাহ ধদে।
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িব্দনকবাষ হ্বানিআউ্ সুরক্ষবা সংক্রবান্ত পরবা�ি দে আইকে কবা্-আউ্খরনচর মপবাস্টবার

মেবা্ পুরস্বার Google মপবাস্টবার x 1স্বা্ দেনিবাে
হ্বানিনসট্

• প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা জবানেে ধকভবানব Google ব্যবহবার কনর ইন্বারনেন্র 
ধবষয়বস্তু অ্যবাকনসস করবা যবায়

• প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা উপলব্ধ ধবষয়বস্তুর ব্য বাধ প্ত সম্পনক দে অবগত আনেে এবং 
ইন্বারনেন্ প্রবাসধগেক ধবষয়বস্তু অ্যবানসেস করবার ব্য বাপবানর উৎসবাধহত ও 
অনুপ্রবাধ ণত মববাি কনরে।

1 2 3 4 5

Google
িকভােব বয্বহার করেত হয়

সন্ধান করুন 
অথবা বলুন
“Ok Google”

Salman Khan - 
Wikipedia, the free 

encyclopedia

পিখাে উনদেিষ্য

আপোে পয সব চ জচ েস প্রনয়াজে হনব:

সংজ্ঞা
 আপনি ইন্টারনিট ব্যবহটার করটার সময় তটা নিন্ন নিন্ন গনতনত চলনত পটানর। 
2G ইন্টারনিট হল সবনচনয় ধীরগনতর, 3G ইন্টারনিট তটার চচনয় দ্রুত এবং 4G 
ইন্টারনিট হল দ্রুততম

একটট অ্যটাপ আপিটানক আপিটার চ�টানি চকটানিটা চসবটার শট্টকটাট প্রদটাি কনর। 
WhatsApp, Facebook, Google এর মনতটা ইন্টারনিট চসবটার জি্য অ্যটাপগুনল 
চসই চসবটা ব্যবহটার করটার উনদেনশ্য ইন্টারনিনট প্রনবশ করটার একটট দ্রুত ও সহজ 
উপটায় প্রদটাি কনর

অ্যটানরেস বটার চদখটায় চে আপনি চকটাি ওনয়বসটাইনট আনেি।

অ্যটানরেস বটানর সবসময় ওনয়বসটাইনটর টিকটািটা থটাকনব চেমি www.google.in

নবজ্টাপি হল নকেু তথ্য েটা আপিটানক নকেু একটটা নবক্রি করনত চচষ্টা করনে। 
নবজ্টাপনি নলিক করটা এন়িনয় চলটা একটট িটাল অি্যটাস

• অ্যটাডগুনল এমি নিনডও বটা েনব হনত পটানর েটা আপিটার ক্্রিনি চিনস ওনি

• Google �লটা�নলর ওপনর এবং ক্্রিনির ডটাি নদনক থটাকটা নলংকগুনলও 
নবজ্টাপি হনত পটানর

একটট ওনয়ব ব্টাউজটার, বটা সহজ কথটায় শুধরুই “ব্টাউজটার” হল একটট অ্যটানলিনকশি 
েটা ব্যবহটার কনর ওনয়বসটাইটগুনল অ্যটানসেস করটা ও চদখটা েটায়। সটাধটারণ ওনয়ব 
ব্টাউজটারগুনলর অন্তিু্টক্ত হল;

আপনি েখিই চ�টানি ইন্টারনিট ব্যবহটার কনরি, তখি আপনি ‘চডটটা’ ব্যবহটার 
কনরি। আপনি চমটাবটাইল চিটওয়টাক্ট চসবটা প্রদটািকটারীর কটাে চথনক চডটটা নকিনত 
পটানরি, টিক চেিটানব আপনি চ�টাি চরিনডট চকনিি

Google হল একটট ইন্টারনিট চসবটা েটা আপিটার পনষে এমি চে চকটানিটা তথ্য খরুনঁজ 
পটাওয়টানক সহজ কনর চতটানল, েটা আপনি ইন্টারনিনট খরুজঁনত চটাি

2G/3G/4G

অ্ঞাপ 

বিজ্ঞাপন 
িঞা অ্ঞাড

ডডটঞা

ব্ঞাউজঞার

অ্ঞাড্রেস িঞার
www.india.in

Buy 
Now!
Buy 
Now!

Google Chrome Mozilla Firefox Opera Microsoft Internet 
Explorer

এমি একটট চমটাবটাইল চ�টাি েটার ইন্টারনিট অ্যটানসেস করটা ও নমউক্জক সঞ্চয় করটা 
ও বটাজটানিটার সষেমতটা আনে, নকি্তু স্টাট্টন�টানির উন্নত কটাে ্টষেমতটাগুনল চিই

বিচঞার 
ডিঞান

প্রবিক্ষকরঞা ড�ঞািঞাইল ইন্ঞারড্নড্টর ওপড্র স্ঞানীয় প্রঞাসবগিক তথ্ড্ক অন্তর্ভুক্ত করঞার 
জন্ এই বিরঞাড্ে আড্রঞা তথ্ ড�ঞাে করড্ত পঞাড্রন

স�ীত

েডটার খরচ

আপনি যে মািুষদের জাদিি িা 
বা োরা আপিাদে নবরক্ত েরদে 
তাদের ‘ব্লে’ বা উদপক্া েরুি

আপিার যেখদত পাওযা 
বা অনিজ্ঞতা হওযা যোদিা 

জজনিদের ব্াপাদর আপনি েনে 
অস্বচ্ছন্দ যবাধ েদরি তাহদে 

আপিার পনরনিত ও নবশ্বস্ত 
যোদিা মািুষদে বেুি

আপিার ব্জক্তগত তথ্দে 
যগাপিীয রাখুি

মািুদষর প্রনত িম্র ও 
েম্ািপূর ্ণ যহাি

ইন্ারদিট নিরাপত্ার জি্ েহজ পরামর ্ণ

কবাগজ, কল� ও
আঠবানলবা ম্প

সময় সীমা:
45-60 ধ�ধে্

45-60 
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ভূধ�কবা / ম�ৌধলক ব্যবহবার / একবাধিক িব্দ সন্বাে করুে / ব্যধক্তগত অনুসন্বাে / ধ েরবাপত্বা / খরচ / পুেরবাবধৃত্

প্রচিক্ষোে্জীনদেনক Google আইকে পদখাে এবং পিানে ো খুঁনজ 
পবে কেনে বলেুে
চ জজ্াসা করুে "মকউ ধক জবানে এধ ্ ধক?" "এধ ্ ধকনসর জন্য?"

Google Search এে একচট পোট 
বষ্যাখষ্যা চদে
• "Google Search আপেবানক ধেনজর প্রনয়বাজে 

অনুযবায় ী তর্য সন্বাে করনত সবাহবায্য কনর। আপধে 
Google-মক বলুে আপধে মকবাে তর্য খুঁজনত 
চবাইনেে, ময�ে, 'ধবনশ্বর জেসংখ্যবা কত?' এবং 
এধ ্ আপেবার কবাধ খিত তর্যধ ্ খুঁ নজ মবর করবার 
জন্য ইন্বারনেন্ �বানুনষর মদওয়বা স�স্ত তনর্যর 
�নি্য সন্বাে করনব"

• "আপধে জবায়গবা, চবাকর ী, রন্ে প্রণবাল ী, ধসনে�বা, 
গবাে, খবর, সু্ল, কনলজ, পর ীক্ষবা সংক্রবান্ত তর্য 
ইত্যবাধদ সম্পনক দে তর্যবাবল ী মপনত পবানরে"

YouTube-পক আপোে প্রচিক্ষোে্জীনদে জন্য 
প্রাসচগেক কনে েুলেু
• Google Search ধকভবানব তবানদর জীবনে 

সহবায়তবা করনত পবানর তবা ধেনয় আপেবার 
প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সবানর আনলবাচেবা করুে

• চ জজ্াসা করুে "আপধে ধেনজর জীবনে সবাচ দে ববা 
সন্বানের ব্যবহবার সম্পনক দে ধক ধ িখনত মপনরনেে?" 
তবানদর আগ্রনহর উপর ধভধত্ কনর তবানদরনক ধকেু 
পরবা�ি দে ধদে

• চ জজ্াসা করুে "আপধে মকবাে ধজধেসধ ্ 
ধ িখনত সবনচনয় আগ্রহী এবং সবনচনয় আেধদেত 
মববাি করনেে?"

জীবনে এে সুচবধাগুচলনক চেনয় আসুে!
• Google Search ধকভবানব আপেবার 

(প্রধ িক্ষক), আপেবার বনু্নদর ও পধরববানরর 
�বানুনষর কবানজ এনসনে মস সংক্রবান্ত আপোে 
চ েনজে গল্পচ ট বলুে। ধকেু উদবাহরণ 
হনত পবানর:

• জবায়গবা, চবাকর ী, ব্যধক্ত, তবারকবা, রন্ে প্রণবাল ী, 
ধসনে�বা, গবাে, খবর, সু্ল, কনলজ ববা পর ীক্ষবা 
সংক্রবান্ত তর্য মখবাঁজবা"

• Google Search ধকভবানব ব্যবহবার করবা 
হনত পবানর মস সংক্রবান্ত ধেধদ দেষ্ট উদবাহরণগুধল ববা 
গপিগুধল ধদে

মনে োখনবে: ইন্বারনে্ ধকভবানব 
আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর জীবনে সহবায়ক 
হনত পবানর তবার সবানর, প্রধ িক্ষনণর আনলবাচেবা 
ও কবায দেক্র�গুধলর সংনযবাগ স্বাপে করুে। এধ ্ 
প্রধ িক্ষণধ ্নক তবানদর জন্য প্রবাসধগেক ও 
আগ্রহজেক কনর তুলনত সহবায়তবা করনব।

Google-এে পচ েিয়
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1 2 3 4 5

Google
িকভােব বয্বহার করেত হয়

সন্ধান করুন 
অথবা বলুন
“Ok Google”

Salman Khan - 
Wikipedia, the free 

encyclopedia

বাস্তব বষ্যবহাে!
বষ্যাখষ্যা করুে "আপধে এখে মিবানে Google Search ব্যবহবার কনর মদখনত চনলনেে!"

'চকভানব Google বষ্যবহাে কেনবে' পপাস্ােচট পদখাে
• বষ্যাখষ্যা করুে ময "এই মপবাস্টবারধ ্নত তর্য সন্বানের জন্য Google 

ব্যবহবানরর িবাপগুধল মদখবানেবা হনয়নে"

• প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক তবানদর মিয়বার করবা মিবােগুধলনত একধ ্ সহজ সন্বানের 
িবাপগুধল মদধ খনয় ধদে"

কায ্্জ ম: Google-এে পমৌচ লক বষ্যবহাে

Google টষ্যাবগুচল পদচখনয় চদে
('স�স্ত', 'েধবগুধল', 'ধভধিওগুধল' ও '�বােধচত্গুধল')

• বষ্যাখষ্যা করুে "আপধে যখে ধবধভন্ন ্্যবানব ধক্ক করনবে, Google Search 
আপেবানক ধবধভন্ন িরনণর িলবািল ও উত্রগুধল মদখবানব। উদবাহরণস্বরূপ, আপধে 
যধদ 'েধবগুধল' ্্য বানব ধক্ক কনরে, তনব আপধে সন্বাে করবার স�য় শুি ুেধবগুধলই 
মদখনত পবানবে"

• প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক মিবানের ধবধভন্ন ্্যবানব ধক্ক করনত এবং তবারবা সন্বাে করবার 
স�য় ধবধভন্ন িরনণর ধক ধক িলবািল মদখনত পবানছেে তবা বলনত বলুে"

'সমস্ত' টষ্যানবে জন্য িলািল পপজচট পদখাে
('স�স্ত', 'েধবগুধল', 'ধভধিওগুধল' ও '�বােধচত্গুধল')

• প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা যবা মদখনেে তবা বষ্যাখষ্যা করুে:
"Googleআপেবার সন্বাে করবা িব্দধ ্র সবানর সম্পধক দেত প্রচুর ধবধভন্ন ওনয়বসবাইন্র 

একধ ্ তবাধলকবা মদনব

• ে ীল ম্সে্ধ ্ হল প্রধতধ ্ ওনয়বসবাইন্র ধলঙ্ক, আপধে যধদ এর উপর ধক্ক কনরে 
তবা আপেবানক ওনয়বসবাই্ধ ্নত ধেনয় যবানব

• সবুজ ম্সে্ধ ্ হল প্রধতধ ্ ওনয়বসবাইন্র 'অ্যবানরেস' - যবা হল ইন্বারনেন্ এর 
অবস্বাে

• কানলা ম্সে্ধ ্ হল ঐ ওনয়বসবাইন্র একধ ্ বণ দেেবা ববা সবার�� দে"

চ জজ্াসা করুে "আপধে এখবানে যবা মদখনত পবানছেে তবা ধেনয় ধক আপেবার মকবাে 
প্রশ্ন আনে?"

ভূধ�কবা  /  ম�ৌধলক ব্যবহবার  /  একবাধিক িব্দ সন্বাে করুে  /  ব্যধক্তগত অনুসন্বাে  /  ধ েরবাপত্বা  /  খরচ  /  পুেরবাবধৃত্
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Wikipedia একধ ্ ওনয়বসবাই্ যবা আপধে Google Search করবার স�য় 
প্রবায়ই সববার উপনর মদখনত পবাে, এধ ্ একধ ্ ধবিবাল ব্য বাধ প্তর ধবষয়বস্তুর উপর 
তর্য প্রদবাে কনর রবানক। Wikipedia ব্যবহবারকবার ী ব্যধক্তরবাই তবা ধলনখ রবানকে 
এবং প্রধত ঘন্বায় হবাজবার হবাজবার পধরবত দেে করবা হনয় রবানক। এনত ময তর্যবাবল ী 
মদয়বা হয় তবা উপনযবাগ ী হনলও আপেবানক অবি্যই এই তনর্যর �ূল্য বায়ে করনত 
হনব, কবারণ আপধে জবানেে েবা ময এর মলখক মক।

Google-এে জন্য মাইন্ানিােচট ধনে োকুে
• বষ্যাখষ্যা করুে "�বাইনক্রবানিবােধ ্ ব্যবহবার করবা মযনত পবানর, যবানত আপেবানক 

মকবাে ম্সে্ ্বাইপ করনত েবা হয়। আপধে যখে সন্বাে করনত চবাওয়বা িব্দগুধল 
ববােবাে করনত ববা ধলখনত পবানরে েবা, মসনক্ষনত্ আপেবার সন্বাে করনত চবাওয়বা 
িব্দগুধল শুি ুGoogle-মক বলুে।"

• ো পকাোয় খুঁজনে হনব পদখাে: �বাইনক্রবানিবাে আইকেধ ্ সবাচ দে বনসের 
িবাে ধদনক মদখবা যবায়"

• ো চ কভানব বষ্যবহাে কেনে হনব পদখাে: "�বাইনক্রবানিবাে 
আইকেধ ্নত চবাপ ধদে এবং সিনব্দ, স্পষ্টভবানব ও ি ীনর বলুে"

• আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক �বাইনক্রবানিবাে ব্যবহবার কনর একজে জেধপ্রয় 
তবারকবার েবা� সন্বাে করনত বলুে

প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদেনক ে ীনিে সন্ােকাে ী িব্দগুচ ল বষ্যবহাে কনে েেষ্য সন্ানেে 
অনুি ীলে কেনে বলুে:

1. সবাচ দে বনসে একজে তবারকবার েবা� ্বাইপ করুে এবং তবার সম্পনক দে সন্বাে করুে

2. সবাচ দে বনসে একধ ্ স্বাে ীয় ধবখ্যবাত স্বানের েবা� সবাচ দে করুে এবং এর সম্পনক দে সন্বাে করুে

3. প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক সবাচ দে বনসে ্বাইপ করবার জন্য 1ধ ্ িব্দ ধদে যবা তবানদর মক্ষনত্ প্রবাসধগেক (ময�ে, 
'ববাইসবাইনকল', 'মদবাকবাে', 'রবান্নবার প্রণবাল ী', 'চবাকর ী', 'চবাষবাববাদ') এবং তবানদরনক িলবািলগুধল খধতনয় 
মদখনত সহবায়তবা করুে

কায ্্জ ম: Google-এে পমৌচ লক বষ্যবহাে
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বষ্যাখষ্যা করুে "আ�রবা এখে আনরবা সন্বােকবার ী িব্দ ব্যবহবার কনর আনরবা ধবিনদ একধ ্ সন্বাে করবার মচষ্টবা 
করব - আপেবার কবাধ খিত তর্য খুঁ নজ মবর করনত এধ ্ সহবায়ক হনত পবানর"

প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক Google Search বনসে 2-3ধ ্ িব্দ একসবানর ধবধভন্ন ভবানব ধদনয় তর্য সন্বাে করবার 
অনুি ীলে করনত বলুে।তবারবা �বাইনক্রবানিবাে ব্যবহবার কনর ববা ম্সে্ধ ্ ্বাইপ কনর তবা করনত পবানরে। 
প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক একসবানর ব্যবহবার করবার জন্য ধবধভন্ন িব্দ ধদে, যবার উপর ধভধত্ কনর তবারবা এর আনগ 
সন্বাে কনরধেল।

Google Search ধকভবানব তবানদর জীবনে সহবায়তবা করনত পবানর তবা ধেনয় প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সবানর 
আনলািো করুে।
• চ জজ্াসা করুে "এখে আপধে জবানেে Google Search ধকভবানব ব্যবহবার করনত হনব, আপধে 

ধেনজর জীবনে এধ ্নক ধকভবানব ব্যবহবার করনত চবাে?" তবানদর আগ্রনহর উপর ধভধত্ কনর তবানদরনক ধকেু 
িবারণবা ধদে

• আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর আগ্রহ অনুযবায় ী, তবারবা সন্বানের জন্য মকবাে মকবাে িব্দগুধল ব্যবহবার করনত পবানর 
তবা ধেনয় আনলািো করুে (সন্বানের িব্দগুধলনক সহজ রবাখবার মচষ্টবা করুে এবং �বাত্ একধ ্ মরনক দুধ ্ 
িব্দ ব্যবহবার করুে)

• প্রনত্যক প্রধ িক্ষেবার দে ীনক পবালবাক্রন� মিবাে ব্যবহবার কনর তবানদর আগ্রনহর তর্য সন্বাে করনত এবং ববাধক 
প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক এই ব্য বাপবানর তবানদরনক সহবায়তবা করনত বলুে

• চ জজ্াসা করুে "আপধে এরপর মকবাে মকবাে তর্য সন্বাে করনত চবাে?"

পোমি ্জ: ধ বধভন্ন িলবািল ও ধবধভন্ন িনব্দর সধম্লেগুধল খধতনয় মদখবার জন্য আপেবার 
প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক প্রচুর স�য় ধদে

পোমি ্জ: "ইন্বারনেন্ ধবিবাল পধর�বানণ দবারুণ সব তর্য রনয়নে, তনব এেবাড়বাও এ�ে ধকেু তর্য আনে 
যবা তত্বা ভবাল েয় এবং ধকেু তর্য আনে যবা সত্য েয়। আপধে যবা খুঁজনেে তবার মসরবা উত্রধ ্ পবাওয়বার 
জন্য সবস�য় দুই মরনক ধতেধ ্ িলবািল মদখনল সবনচনয় ভবাল হয়"

কায ্্জ ম: একাচধক িব্দ সন্াে

কায ্্জ ম: বষ্যচ ক্তগে সন্ােগুচ ল
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পন়ে পিাোে সম্াবষ্য উত্েগুচ ল

আপেবার অপধরধচত মকবাে ব্যধক্ত আপেবানক ধবরক্ত 
করনল আপধে ধক করনবে

আপধে তবানদর এধড়নয় চলনবে ববা উনপক্ষবা 
করনবে সতক দে রবাকুে - তবারবা যবা বনল সবস�য় 
তবারবা তবা েবাও হনত পবানর

আপেবার পধরধচত ববা ধবশ্বস্ত েয় এ�ে মকউ 
আপেবার ব্যধক্তগত তর্য চবাইনল আপধে ধক 
করনবে?

যবানক আপধে মচনেে েবা ববা ভরসবা কনরে েবা এ�ে 
কবাউনক আপেবার ব্যধক্তগত তর্য মদনবে েবা, কবারণ 
তবারবা মসগুধলর অপব্যবহবার করনত পবানর

আপেবার মদখবা ববা সম্ুখ ীে হওয়বা মকবাে ধকেু ধেনয় 
আপধে অধেধচিত ববা অস্বছেদে হনল ধক করনবে?

আপেবার মচেবাজবােবা ও ধবশ্বস্ত কবাউনক বলুে ধক 
ঘন্নে

আপধে যবানদর সবানর পবারস্পধরক ভবাবধবধে�য় 
কনরে, তবানদর সবানর আপধে ধক রক� ব্যবহবার 
কনরে

আপধে মলবানকনদর সবানর ভদ্রতবার সবানর ও সম্বাে 
ধদনয় আচরণ কনরে

চ জজ্াসা করুে "আপোে কানে সুেক্ষাে মানে চ ক?"
প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে কল্পো কেনে বলুে তবারবা একধ ্ ববাজবানরর মনো পকানো সাধােণ সব ্জজে ীে 
স্ানে আনেে। তবানদরনক এধ ্ ধেনয় আনলবাচেবা করনত বলুে এই জবায়গবানত ধেরবাপদ রবাকবার জন্য তবারবা কী 
করনত চবাইনবে। তবানদরনক েীনচর প্রশ্ন ও উত্রগুধল পনড় মিবােবাে:

বষ্যাখষ্যা করুে "এধ ্ �নে রবাখবা জরুধর ময ইন্বারনে্ একধ ্ সব দেজেীে স্বাে এবং এধ ্নক একধ ্ 
সব দেজেীে স্বাে ধহনসনব ধবনবচেবা করবা ও ধেরবাপনদ রবাকবা গুরুত্পণূ দে।"

সুেক্ষা
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প্রধিক্ষেবারদেীনদরনক 'সুরক্ষবা সংক্রবান্ত পরবা�িদেগুধল' সংক্রবান্ত 
পধুস্তকবাধ্ চদে।
• ইন্বারনে্ ব্যবহবার করবার মক্ষনত্ এই সহবায়ক তর্যগুধলর �বানে ধক হনত পবানর 

তবা ধেনয় আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সবানর আনলািো করুে 
• আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর কবানে প্রবাসধগেক হনব এরক� উদবাহরণগুধল 

ব্যবহবার কনর এই সহবায়ক তর্যগুধলনক জীবনেে সানে সম্পচ ক ্জে করুে। 
উদবাহরণস্বরূপ, হয়রবাধে ধকভবানব প্রধতনরবাি করবা যবায় তবা ধেনয় ম�নয়রবা মবধ ি 
ধচধন্তত হনত পবানর

আপনি যে মািুষদের জাদিি িা 
বা োরা আপিাদে নবরক্ত েরদে 
তাদের ‘ব্লে’ বা উদপক্া েরুি

আপিার যেখদত পাওযা 
বা অনিজ্ঞতা হওযা যোদিা 

জজনিদের ব্াপাদর আপনি েনে 
অস্বচ্ছন্দ যবাধ েদরি তাহদে 

আপিার পনরনিত ও নবশ্বস্ত 
যোদিা মািুষদে বেুি

আপিার ব্জক্তগত তথ্দে 
যগাপিীয রাখুি

মািুদষর প্রনত িম্র ও 
েম্ািপূর ্ণ যহাি

ইন্ারদিট নিরাপত্ার জি্ েহজ পরামর ্ণ

Google সুেক্ষা
• চ জজ্াসা করুে "Google ব্যবহবার করবার স�য় এ�ে ধকেু আনে ধক, যবা 

আপেবানক ধচন্তবায় মিনল?"

• চ জজ্সা করুে ময "আপধে Google-এর তর্যগুধল মদখবার স�য় যধদ 
এরক� ধকেু মদনখে ববা মখবানলে যবা খবারবাপ ববা আপধত্কর, মসনক্ষনত্ আপধে 
ধক করনত পবানরে?"

• প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর কবানে বষ্যাখষ্যা করুে ও বণ দেেবা করুে ময "আপধে ব্য বাক 
ব্েধ ্ চবাপনত পবানরে, আপেবার সবাচ দে বনসের িব্দগুধল �ুনে ধদনত পবানরে এবং 
ধভন্ন িব্দ ব্যবহবার কনর আপেবার সন্বােনক সংনিবািে করনত পবানরে"

• বষ্যাখষ্যা করুে "আপধে Google Search ব্যবহবার করবার স�য় একধ ্ 
'সবাচ দে ধ হধ ্রি' ববা সন্বানের ইধতহবাস ততধর করনবে; যবা Google আপেবার 
মিবানে �নে মরনখ মদনব। আপধে সবাচ দে বনসে ধক্ক করবার স�য় আপেবার 
সন্বানের ইধতহবানসর ধকেু্বা অংি মদখনত পবানবে। এই সন্বানের ইধতহবাস 
ম�বােবা মযনত পবানর"

পোমি ্জ: "আপধে যবা সন্বাে করনবে তবার ধেয়ন্ত্রণ আপেবার হবানতই 
রনয়নে, আপধে ভবাল ধজধেসও সন্বাে করনত পবানরে ববা আপধে খবারবাপ 
ধজধেসও সন্বাে করনত পবানরে। ভবাল ধজধেসগুধল সন্বাে করবা আপেবার 
দবাধয়ত্"

সুেক্ষা
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বষ্য াখষ্য া করুে "এখে মযনহতু আপধে Google ব্যবহবার করনত এবং এধ ্ মকে ব্যবহৃত হয় তবা 
জবানেে, এববার চলুে এধ ্ ব্যবহবার করনত ধক রক� খরচ হনত পবানর তবা ধ েনয় করবা বলবা যবাক! আপেবার 
ম�বাববাইনল ইন্বারনে্ ব্যবহবানরর জন্য, আপেবানক আপেবার ম�বাববাইল মে্ওয়বাক দে মসববা প্রদবােকবার ীর 
কবাে মরনক মি্বা ধকেনত হনব, ধ ঠক মযভবানব আপধে মিবাে মক্রধি্ মকনেে"।

'খেি' পপাস্ােচট পদখাে
• বষ্যাখষ্যা করুে "ধবধভন্ন কবায দেক্রন� ধবধভন্ন পধর�বাণ মি্বা ব্যবহৃত হয়। ম্সে্ 

মদখনল সবনচনয় ক� মি্বা ব্যবহৃত হয়, েধব মদখনল তবার মচনয় মবধ ি, গবাে 
চবালবানল ববা িবাউেনলবাি করনল তবার মচনয় সবা�বান্য মবধ ি এবং ধভধিও চবালবানল 
সবনচনয় মবধ ি মি্বা খরচ হয়।

• বষ্যাখষ্যা করুে "ধকেু ইন্বারনে্ মসববায় এ�ে ধকেু কবায দেক্র� জধড়ত রবানক 
মযখবানে মবধ ি মি্বা ব্যবহবার হয়"

• চ জজ্াসা করুে "মপবাস্টবানরর মকবারবায় Google রনয়নে? এর জন্য ধক রক� 
খরচ হনত পবানর, তবার �বানে ধক?

• চ জজ্াসা করুে "ধকনসর জন্য এনত মবধ ি খরচ হয়? উত্ে "ধভধিওগুধল"

• চ জজ্াসা করুে ময, "ধকনসর জন্য এনত ক� খরচ হয়? উত্ে "ম্সে্"

আপচ ে যচ দ WhatsApp ও YouTube মচ ডউলগুচ লনে ইনোমনধষ্য খেনিে বষ্যাপােচ ট 
পদনখ চ েনয় োনকে, োহনল এচ টনক শুধুমাত্র একচ ট পুেোব ধৃচ ত্ চ হনসনব চ বনবিো করুে
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$
পডটা যািাই কো
• চ জজ্াস করুে "আপধে কত পধর�বাণ মি্বা ব্যবহবার কনরনেে তবা যবাচবাই 

করনল সহবায়ক হয় মকে?"

• উত্ে: "আপধে কত্বা মি্বা ব্যবহবার কনরনেে এবং ধবধভন্ন কবায দেক্রন� কত্বা 
খরচ হয় তবা মববাঝবা যবায়"

• বষ্যাখষ্যা করুে "আপেবার কত্বা মি্বা ববাধক আনে তবা আপধে যবাচবাই করনত 
পবানরে, মযভবানব আপেবার ম�বাববাইল মে্ওয়বাক দে মরনক আপেবার মিবানে একধ ্ 
মকবাি ্বাইপ কনর আপেবার আর কত ধ�ধে্ ববা কত ম্সে্ ববাধক রনয়নে তবা 
যবাচবাই কনরে"

• বষ্যাখষ্যা করুে "আপধে ধক রক� ভবানব ইন্বারনে্ ব্যবহবার করনবে তবার 
উপর ধেভ দের কনর ধবধভন্ন পধর�বানণ মি্বা ধকেনত পবানরে। আপেবার মক্ষনত্ 
মকবাে পধর�বাণধ ্ সবনচনয় উপযুক্ত হনব মস ব্য বাপবানর আপেবার স্বাে ীয় 
ম�বাববাইল এনজনন্র পরবা�ি দে ধ েে।

• বষ্যাখষ্যা করুে "আপধে যধদ একধ ্ Wi-Fi অচিনল ইন্বারনেন্ প্রনবি 
কনরে, তবাহনল আপেবার মি্বা প্য বানকজধ ্ ব্যবহবার হনব েবা। আপেবার স্বাে ীয় 
ম�বাববাইল এনজন্ আপেবানক স্বাে ীয় Wi-Fi অচিলগুধল খুঁ নজ মবর করনত 
সহবায়তবা করনত পবানরে। তনব সবনচনয় কবানের অচিলধ ্ও আপেবার যবাওয়বার 
পনক্ষ অনেক্বা দূর হনত পবানর।

• ধকভবানব মি্বা যবাচবাই করনত হনব তবা প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর প্রদি ্জে করুে 

পোমি ্জ: মি্বা 
খধতনয় মদখবার 
প্রধক্রয়বাধ ্ এর 
উপর ধেভ দের কনর 
ময, আপধে মকবাে 
মদনি আনেে এবং 
মকবাে মে্ওয়বানক দে 
মিবােধ ্ চবাল ু
রনয়নে। আপেবার 
মি্বা খধতনয় মদখবা 
ধেনয় সহবায়তবার 
প্রনয়বাজে হনল 
একজে ম�বাববাইল 
এনজন্নক তবা 
বলুে।

Google আইকে পগমচট পখলেু
• একববানর একধ ্ কনর, প্রধতধ ্ Google আইকে ধনে োখুে 

• চ জজ্াসা করুে "মিবানে এধ ্ মকবারবায় রনয়নে এবং এধ ্ ধক?"

• প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সহবায়তবার প্রনয়বাজে হনল প্রধতধ ্ আইকে ধক তবা বষ্য াখষ্যা 
করুে।

• প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর চ জজ্াসা করুে তবানদর ধপ্রয় তবারকবার বয়স কত

• সধ ঠক উত্রগুধলর জন্য পোট পোট পুেস্াে চ দে (ময�ে চকনল্) 
এবং আইকেগুধলনক মদয়বানল লবাধ গনয় ধদে, যবানত মসগুধল ধক ধেল তবা 
প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা পনর

পুেোব ধৃচ ত্
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Google Search এে চবষনয় পেুোব ধৃচত্
আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা Google Search ব্যবহবার করবা সম্পনক দে ক ী 
ধ িনখনেে মসই ধবষনয় তবানদর সনগে আনলবাচেবা করুে

• "আপধে Google Search ব্যবহবার করবা সম্পনক দে ক ী ধ িনখনেে?"

• "আপেবার ধক Google Search ব্যবহবার করবা সম্পনক দে এখেও 
উনদ্গ আনে?"

• "আপধে কী কী ব্যধক্তগত কবানজ এধ ্নক ব্যবহবার করনত পবানরে?" 
"আপধে কী কী মপিবাদবার কবানজ এধ ্নক ব্যবহবার করনত পবানরে?"

• আপধে ধেনজর জীবনে ধকনসর জন্য Google Search ব্যবহবার করনত 
চবাে? আপধে এধ ্ ব্যবহবার করবার ব্য বাপবানর ধক ধেনয় সবনচনয় আগ্রহ ও 
উৎসবাহ মববাি কনরে?"

বষ্যাখষ্যা করুে: Google এর �নতবা অন্য মসববা আনে মযগুধল �বানুষনক সন্বাে করবার অনু�ধত মদয়। 
এর কনয়কধ ্ উদবাহরণ হল Yahoo ও Bing।

পোমি ্জ: "ইন্বারনেন্র অ্যবাধলিনকিে ও মসববাগুধল একই িরনণর আইকে ও িব্দগুধল ব্যবহবার কনর 
রবানক। ইন্বারনে্ ব্যবহবার করবার স�য় এই আইকেগুধলর ধদনক েজর রবাখুে, যবানত এর পনরর ববার 
যখে আপধে মসগুধল মদখনবে, তখে মসগুধলর �বানে আপধে �নে রবাখনত পবানরে।"

পোমি ্জ: প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা যধদ ধেনজর মিবানে ইন্বারনে্ ও Google অ্যবানসেস করনত চবাে, তবাহনল 
তবারবা যবা ধ িনখনেে তবা অনুি ীলে করবার জন্য তবানদরনক ধকেু স�য় ধদে এবং সহবায়তবা ও উৎসবাহ ধদে।

পোমি ্জ: 
পুেরবাবধৃত্ধ ্নক 
একধ ্ কুইজ 
ধহনসনব পধরচবালেবা 
করুে এবং 
ধ িক্ষবার দে ীনদর 
মখলবার জন্য 
পুরস্বার ধদে 
(ময�ে, চকনল্)।
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পনেে পয্জানয় যাওয়া
আপধে যধদ মসিনের মিনষ মপৌঁনে ধ গনয় রবানকে এবং আপেবার অধতধরক্ত স�য় রবানক:

• চ জজ্াসা করুে "আ�রবা এই মসিনে যবা ধ িনখধে মস সম্পনক দে আপেবার ধক আর মকবাে প্রশ্ন আনে?"
• চ জজ্াসা করুে "ম�বাববাইল ইন্বারনে্ সম্পনক দে তবারবা আর ধক ধক জবােনত চবাে?"

প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সবানর আনরবা ধকেু উন্নত তবধ িষ্ট্য ধেনয় আনলবাচেবা করনত পবানরে, যবার �নি্য রনয়নে:

• িলািনলে মূলষ্যায়ে কো: "সন্বানের িলবািল পবাতবায় মকবাে ধলঙ্কধ ্ ধেব দেবাচে করনত হনব মসই 
ধসদ্ধবান্ত আপধে কীভবানব মেনবে?" "আপধে কীভবানব জবােনবে ময একধ ্ পেদে অন্যধ ্র মচনয় ভবাল?"

• চ বজ্াপে সোক্ত কো: "Google এর মকবাে িলবািলগুধল �ূল্য প্রদত্ ধবজ্বাপে তবা আপধে কীভবানব 
সেবাক্ত করনত পবানরে?", "ধবজ্বাপেনক আপেবার প্রনয়বাজনেবাপনযবাগ ী কনর মতবালবার জন্য Google ক ীভবানব 
আপেবার সন্বানের ইধতহবাসনক ব্যবহবার কনর?"

• Google Maps: আপধে কীভবানব পরধেনদ দেি ব্যবহবার কনরে?" "ববাধকংহবা� প্যবানলস মকবারবায়?"

• অ্যবাপ মস্টবার মরনক অষ্যাপগুচ ল ডাউেনলাড কো (আপেবানক ইন�ল ধেনয়ও আনলবাচেবা করনত হনব, 
কবারণ অ্যবাপ িবাউেনলবাি করবার জন্য ই-ম�ল রবাকনত হনব)
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িব্দনকবাষ হ্বানিআউ্ সুরক্ষবা সংক্রবান্ত পরবা�ি দে আইকে কবা্-আউ্খরনচর মপবাস্টবার

মেবা্ পুরস্বার Wikipedia 
মপবাস্টবার x 1

স্বা্ দেনিবাে
হ্বানিনসট্

• প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা জবানেে ময ধবেবা�ূনল্য জ্বাে ও তর্য পবাওয়বার জন্য কীভবানব 
Wikipedia ব্যবহবার করনত হয়।

• প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা মববানঝে ময পুনরবা ধবশ্ব জুনড় �বানুষরবা Wikipedia ততধর 
কনরনেে এবং েতুে ধজধেস মিখবার জন্য এধ ্নক ব্যবহবার করবার ধবষনয় 
উনত্ধজত অনুভব কনরে।

পিখাে উনদেিষ্য

আপোে পয সব চ জচ েস প্রনয়াজে হনব:

সংজ্ঞা
 আপনি ইন্টারনিট ব্যবহটার করটার সময় তটা নিন্ন নিন্ন গনতনত চলনত পটানর। 
2G ইন্টারনিট হল সবনচনয় ধীরগনতর, 3G ইন্টারনিট তটার চচনয় দ্রুত এবং 4G 
ইন্টারনিট হল দ্রুততম

একটট অ্যটাপ আপিটানক আপিটার চ�টানি চকটানিটা চসবটার শট্টকটাট প্রদটাি কনর। 
WhatsApp, Facebook, Google এর মনতটা ইন্টারনিট চসবটার জি্য অ্যটাপগুনল 
চসই চসবটা ব্যবহটার করটার উনদেনশ্য ইন্টারনিনট প্রনবশ করটার একটট দ্রুত ও সহজ 
উপটায় প্রদটাি কনর

অ্যটানরেস বটার চদখটায় চে আপনি চকটাি ওনয়বসটাইনট আনেি।

অ্যটানরেস বটানর সবসময় ওনয়বসটাইনটর টিকটািটা থটাকনব চেমি www.google.in

নবজ্টাপি হল নকেু তথ্য েটা আপিটানক নকেু একটটা নবক্রি করনত চচষ্টা করনে। 
নবজ্টাপনি নলিক করটা এন়িনয় চলটা একটট িটাল অি্যটাস

• অ্যটাডগুনল এমি নিনডও বটা েনব হনত পটানর েটা আপিটার ক্্রিনি চিনস ওনি

• Google �লটা�নলর ওপনর এবং ক্্রিনির ডটাি নদনক থটাকটা নলংকগুনলও 
নবজ্টাপি হনত পটানর

একটট ওনয়ব ব্টাউজটার, বটা সহজ কথটায় শুধরুই “ব্টাউজটার” হল একটট অ্যটানলিনকশি 
েটা ব্যবহটার কনর ওনয়বসটাইটগুনল অ্যটানসেস করটা ও চদখটা েটায়। সটাধটারণ ওনয়ব 
ব্টাউজটারগুনলর অন্তিু্টক্ত হল;

আপনি েখিই চ�টানি ইন্টারনিট ব্যবহটার কনরি, তখি আপনি ‘চডটটা’ ব্যবহটার 
কনরি। আপনি চমটাবটাইল চিটওয়টাক্ট চসবটা প্রদটািকটারীর কটাে চথনক চডটটা নকিনত 
পটানরি, টিক চেিটানব আপনি চ�টাি চরিনডট চকনিি

Google হল একটট ইন্টারনিট চসবটা েটা আপিটার পনষে এমি চে চকটানিটা তথ্য খরুনঁজ 
পটাওয়টানক সহজ কনর চতটানল, েটা আপনি ইন্টারনিনট খরুজঁনত চটাি

2G/3G/4G

অ্ঞাপ 

বিজ্ঞাপন 
িঞা অ্ঞাড

ডডটঞা

ব্ঞাউজঞার

অ্ঞাড্রেস িঞার
www.india.in

Buy 
Now!
Buy 
Now!

Google Chrome Mozilla Firefox Opera Microsoft Internet 
Explorer

এমি একটট চমটাবটাইল চ�টাি েটার ইন্টারনিট অ্যটানসেস করটা ও নমউক্জক সঞ্চয় করটা 
ও বটাজটানিটার সষেমতটা আনে, নকি্তু স্টাট্টন�টানির উন্নত কটাে ্টষেমতটাগুনল চিই

বিচঞার 
ডিঞান

প্রবিক্ষকরঞা ড�ঞািঞাইল ইন্ঞারড্নড্টর ওপড্র স্ঞানীয় প্রঞাসবগিক তথ্ড্ক অন্তর্ভুক্ত করঞার 
জন্ এই বিরঞাড্ে আড্রঞা তথ্ ড�ঞাে করড্ত পঞাড্রন

স�ীত

েডটার খরচ

আপনি যে মািুষদের জাদিি িা 
বা োরা আপিাদে নবরক্ত েরদে 
তাদের ‘ব্লে’ বা উদপক্া েরুি

আপিার যেখদত পাওযা 
বা অনিজ্ঞতা হওযা যোদিা 

জজনিদের ব্াপাদর আপনি েনে 
অস্বচ্ছন্দ যবাধ েদরি তাহদে 

আপিার পনরনিত ও নবশ্বস্ত 
যোদিা মািুষদে বেুি

আপিার ব্জক্তগত তথ্দে 
যগাপিীয রাখুি

মািুদষর প্রনত িম্র ও 
েম্ািপূর ্ণ যহাি

ইন্ারদিট নিরাপত্ার জি্ েহজ পরামর ্ণ

কবাগজ, কল� ও
আঠবানলবা ম্প

সময় সীমা:
45-60 ধ�ধে্

45-60 
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প্রচিক্ষোে্জীনদে Wikipedia পলানগা কাট-আউট পদখাে।
চজজ্াসা করুে মকউ ধক জবানে Wikipedia কী? এ্বা ধকনসর জন্য ব্যবহবার করবা হয়?

বষ্যাখষ্যা করুে ময প্রধিক্ষেবারদেীরবা Google-এর �বাি্যন� সন্বাে কনর Wikipedia অ্যবানসেস 
করনত পবানরে। তবানদর Google খলুনত বলেু এবং 'Wikipedia' সন্বাে করনত বলেু।

Wikipedia-ে একচট সংচক্ষপ্ত বষ্যাখষ্যা চদে
• "Wikipedia হল ধবেবা�নূল্যর একধ্ ইন্বারনে্ 

সূত্ (ববা ধবশ্বনকবাষ), যবা ধিক্ষবা�লূক ধবষয়গুধল 
সম্পনকদে ধেরনপক্ষ, ববাস্তব তর্য প্রদবাে কনর।"

• "Wikipedia একধ্ ওনয়বসবাই্। আপধে যখে 
Google সন্বাে কনরে তখে প্রবায়ই এ্বাই প্রর� 
সবাই্ ধহনসনব মদখবা যবায়, অরববা আপধে ময 
িব্দগুধল সন্বাে করনেে তবার সনগে "wiki" িব্দধ্ 
্বাইপ করনত পবানরে।

• "Wikipedia পনুরবা ধবশ্ব জনুড় সবািবারণ �বানুষনদর 
দ্বারবা ধলধখত। �বানুষরবা প্রধত ঘণ্টবায় সবাইন্ 
পধরবতদেে কনরে। আপধে প্রধতধ্ পবাতবার ধেনচ, 
মযখবানে তনর্যর উৎসগুধলর তবাধলকবা মদওয়বা 
আনে, তবা মদনখ ধেধচিত হনত পবানরে ময আপেবার 
পবাওয়বা তর্য ধেভদেরনযবাগ্য।

জীবনে এে সুচবধাগুচলনক চেনয় আসুে!
• Wikipedia আপেবার জন্য (প্রধিক্ষক), আপেবার 

বনু্ ও পধরববানরর জন্য কীভবানব সহবায়ক মসই ধবষনয় 
আপেবার ধেনজর গপি বলেু। উদবাহরণ স্বরূপ, 
আপধে একধ্ ধিশুনক তবার মহবা�ওয়বানকদে সবাহবায্য 
করবার জন্য, ভুনগবাল ববা ধবজ্বাে সম্পনকদে মকবানেবা 
প্রনশ্নর উত্র মদওয়বার জন্য এধ্নক ব্যবহবার করনত 
পবানরে। অন্যবান্য সুধেধদদেষ্ট উদবাহরণ।

• প্রধিক্ষেবারদেীনদর বলেু তবারবা ময ধবষয়গুধলনত 
সবনচনয় মবধি আগ্রহী তবা মিয়বার করনত। উত্রগুধল 
হনত পবানর মকবানেবা মখলবার দল ববা মগ�, পপ সংস্ধৃত 
সংক্রবান্ত মকবানেবা আগ্রহ ববা সবাম্প্রধতক ঘ্েবা।

মনে োখনবে: ইন্বারনে্ ধকভবানব আপেবার 
প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর জীবনে সহবায়ক হনত 
পবানর তবার সবানর, প্রধ িক্ষনণ আনলবাচেবা ও 
কবায দেিবারবাগুধলর সবানর সংনযবাগ স্বাপে করুে। 
এধ ্ আপেবানক প্রধ িক্ষণধ ্নক তবানদর জন্য 
প্রবাসধগেক ও আগ্রহজেক কনর তুলনত সহবায়তবা 
করনব।

Wikipedia এে সানে পচ েিয়

Wikipedia-পক আপোে প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে কানে 
প্রাসচ গেক কনে েুলুে।
• প্রধিক্ষেবারদেীনদর সনগে আনলবাচেবা করুে ময Wikipedia 

কীভবানব তবানদর ধেনজর জীবনে উপকবার করনত পবানর।
• চ জজ্াসা করুে "আপধে Wikipedia ব্যবহবার কনর 

মকবাে প্রশ্নগুধলর উত্র ধদনত চবাইনবে?" তবানদর আগ্রনহর 
উপর ধভধত্ কনর তবানদরনক ধকেু পরবা�িদে ধদে।

• মখলবািলূবা (ময�ে অধলধম্পক মগ�স, ধবশ্বকবাপ)

• পপ সংস্ধৃত (ময�ে সগেীত)

• ইধতহবাস (ময�ে আধরেকবা)
• অন্য মদি সম্পনকদে জবানুে (ময�ে যকু্তরবাষ্ট্র)

• ধবজ্বাে (ময�ে সযূদে গ্রহণ)

ভূধ�কবা  /  ম�ৌধলক ব্যবহবার  /  তর্য �ূল্য বায়ে করবা  /  ধ েরবাপত্বা  /  খরচ  /  পুেরবাবধৃত্
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বাস্তব বষ্যবহাে!
বষ্যাখষ্যা করুে "এখে আ�রবা মিবানে Wikipedia ব্যবহবার করনত মচষ্টবা করব!"

'Wikipedia চকভানব বষ্যবহাে কেনে হয়' পপাস্ােচট পদখাে
• বষ্যাখষ্যা করুে "এই মপবাস্টবারধ ্ তর্য সন্বাে করবার জন্য Wikipedia ব্যবহবার 

করবার িবাপগুধল মদখবায়।"

• আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর তবানদর মিবানে িবাপগুধল মদখবাে এবং তবানদর ধপ্রয় 
সগেীতধ িপি ীনক মখবাঁজবার জন্য এক্বা সহজ সন্বাে করুে।

প্রচিক্ষোে্জীনদে পদখাে কীভানব চবষয়গুচল সম্পনক্জ আনো পবচি জাো যায়:
• বষ্যাখষ্যা করুে "Wikipediaধবষয় অনুযবায়ী সবাজবানেবা। আপেবার ধপ্রয় সগেীতধিপিী সম্পনকদে এক্বা মপজ আনে, ধকনু্ত 

আপেবার মদনির সগেীত সম্পনকদে এবং আধরেকবাে সগেীত সম্পনকদেও আনরকধ্ মপজ আনে।
• "ময মকবাে Wikipedia মপজ মরনকই আপধে সরবাসধর অন্য মপনজ মযনত পবানরে কবারণ সব েীল 

িব্দগুনলবাই হল ধলংক।"
• "একধ্ েীল িনব্দ ধক্ক করনল আপধে অন্য একধ্ Wikipedia মপনজ চনল যবানবে, মযখবানে িব্দধ্ সম্পনকদে আনরবা 

তর্য আনে।"
• আপেবার প্রধিক্ষেবারদেীনদর বলেু মপনজ আনরেবাপপ (Afropop) সম্পনকদে ময মকবানেবা িনব্দ ধক্ক করনত এবং তবারপনর 

তবারবা যবা খুনঁজ মপনলে তবা মিয়বার করনত।।

• আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা যবা মদখনেে তবা বষ্যাখষ্যা করুে:
• প্রধতধ ্ পবাতবা শুরু হয় আপধে যবা সন্বাে কনরনেে তবার এক্বা 

সবারসংনক্ষপ ধদনয়।

• আপধে পবাতবা বরবাবর ধেনচ পড়নত রবাকবার সবানর সবানর আনরবা ধবিদ তর্য 
আধবষ্বার করনবে, যবার অন্তভু দেক্ত হল ইধতহবাস, রবাজেীধত ববা সংযুক্ত 
অন্যবান্য ব্যধক্ত।

• প্রধতধ ্ তনর্যর মিনষ একধ ্ সংখ্যবা আনে। এ্বা পবাতবার ধেনচ একধ ্ 
"তর্যসূনত্র" সংখ্যবার সনগে ম�নল, এখবাে মরনকই তর্যধ ্ এনসধেল।

চ জজ্াসা করুে "আপধে এখবানে যবা মদখনত পবানছেে তবা ধেনয় ধক 
আপেবার মকবাে প্রশ্ন আনে?"

কায ্্জ ম: Wikipedia-এে পমৌচ লক বষ্যবহাে
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• Wikipedia চ কভানব োনদে জ ীবনে সহায়ো কেনে পানে ো চ েনয় আপোে 
প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে সানে আনলািো করুে।

বষ্যাখষ্যা করুে "Wikipedia পুনরবা ধবশ্ব জুনড় সবািবারণ �বানুষনদর দ্বারবা ধলধ খত। ময মকউ মকবানেবা প্রবন্নক 
সংনিবািে করনত ববা তর্য মযবাগ করনত পবানর। Wikipedia সম্পবাদেকবার ী ময মকবানেবা �বানুষনক ব্য বাখ্য বা 
করনত হয় ময তর্যধ ্ মকবারবা মরনক এনসধেল। তবাই আপধে ধেনজই যবাচবাই কনর মদখনত পবানরে ময আপধে যবা 
পনড়নেে তবা সত্য।"

প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর বলুে তবানদর মদনির Wikipedia পবাতবাধ ্ সন্বাে করনত এবং তবারপনর মস্কবাল কনর 
ধেনচ মেন� পবাতবার ধেনচর তর্যসূত্গুধলনত মযনত।

• আপোে প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে বলুে Wikipedia-এে চ ভেনে চ েনিে চ বষয়গুচ ল সম্পনক ্জ েেষ্য 
সন্াে কেনে:

• সবাচ দে ববানর আপেবার মদি ্বাইপ করুে।

• সবাচ দে ববানর সবনচনয় কবানের বড় িহনরর েবা� ্বাইপ করুে।

• প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর বলুে সবাচ দে বনসে এ�ে একধ ্ ধবষয় ্বাইপ করনত যবা তবানদর আগ্রনহর সবানর প্রবাসধগেক 
(ময�ে মখনলবায়বাড়, িখ, মপিবা)।

পোমি ্জ: তবানদর আগ্রনহর আনরবা তর্য খুঁ নজ পবাওয়বার জন্য আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর প্রধতধ ্ প্রবনন্ 
েীল রনঙর িব্দগুধল ধক্ক করনত উৎসবাধহত করুে।

কায ্্জ ম: েেষ্য যািাই কো

কায ্্জ ম: বষ্যচ ক্তগে সন্ােগুচ ল

• Wikipedia অনেকগুচ ল ভাষায় উপলব্ধ।
বষ্যাখষ্যা করুে "Wikipedia প্রবায় 300 ধ ্ ভবাষবায় উপলব্ধ। প্রধতধ ্ এ�ে �বানুষনদর দ্বারবা ধলধ খত যবারবা 
মসই ভবাষবায় করবা বনলে, তবাই ধকেু Wikipedia-মত অন্যগুধলর মচনয় মবধ ি প্রবন্ আনে। উদবাহরণস্বরূপ, িরবাধস 
Wikipedia-মত 2 ধ�ধলয়ে প্রবন্ আনে ধকনু্ত ইংনরধজ Wikipedia-মত 5 ধ�ধলয়নের মবধ ি প্রবন্ আনে।"

পবাতবাধ ্র ওপনর "অন্য একধ ্ ভবাষবায় পডু়ে" মববাতবা�ধ ্ প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর পদখাে।
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পন়ে পিাোে সম্াবষ্য উত্েগুচ ল

আপেবার অপধরধচত মকবাে ব্যধক্ত আপেবানক ধবরক্ত 
করনল আপধে ধক করনবে

আপধে তবানদর এধড়নয় চলনবে ববা উনপক্ষবা করনব 
সতক দে রবাকুে - তবারবা যবা বনল সবস�য় তবারবা তবা 
েবাও হনত পবানর

আপেবার পধরধচত ববা ধবশ্বস্ত েয় এ�ে মকউ 
আপেবার ব্যধক্তগত তর্য চবাইনল আপধে ধক 
করনবে?

যবানক আপধে মচনেে েবা ববা ভরসবা কনরে েবা এ�ে 
কবাউনক আপেবার ব্যধক্তগত তর্য মদনবে েবা, কবারণ 
তবারবা মসগুধলর অপব্যবহবার করনত পবানর

আপেবার মদখবা ববা সম্ুখ ীে হওয়বা মকবাে ধকেু ধেনয় 
অধেধচিত ববা অস্বছেদে হনল আপধে ধক করনবে?

আপেবার মচেবাজবােবা ও ধবশ্বস্ত কবাউনক বলুে ধক 
ঘন্নে

আপধে যবানদর সবানর পবারস্পধরক ভবাবধবধে�য় 
কনরে, তবানদর সবানর আপধে ধক রক� ব্যবহবার 
কনরে

আপধে �বানুনষর সবানর ভদ্র ও সম্বােপণূ দে আচরণ 
কনরে

চ জজ্াসা করুে "আপেবার কবানে সুরক্ষবার �বানে ধক?"

প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে কল্পো কেনে বলুে পয, তবারবা ববাজবানরর �নতবা একচ ট সাধােণ সব ্জজে ীে 
স্ানে আনেে। তবানদরনক এধ ্ ধেনয় আনলবাচেবা করনত বলুে ময, তবারবা এই জবায়গবানত ধেরবাপদ রবাকবার 
জন্য কী করনত চবাইনবে। তবানদরনক েীনচর প্রশ্ন ও উত্রগুধল পনড় মিবােবাে:

বষ্যাখষ্যা করুে "এধ ্ �নে রবাখবা জরুধর ময ইন্বারনে্ একধ ্ সব দেজেীে স্বাে এবং এধ ্নক একধ ্ 
সব দেজেীে স্বাে ধহনসনব ধবনবচেবা করবা ও ধেরবাপনদ রবাকবা গুরুত্পণূ দে।"

Wikipedia-পে চ েোপত্া
চ জজ্াসা করুে "Wikipediaব্যবহবার করবার স�য় মকবাে ধকেু ধক আপেবানক ধচন্তবায় মিনল?"

চ জজ্সা করুে "আপধে যধদ Wikipedia-মত মকবানেবা ধকেুনত ধক্ক করবার পনর এ�ে ধকেু মদনখে ববা 
মখবানলে যবা আপেবার �নত খবারবাপ ববা আপধত্কর, মসনক্ষনত্ আপধে তবারপনর ধক করনত পবানরে?"

প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর বষ্যাখষ্যা করুে ও মদখবাে ময "আপধে ব্য বাক ব্েধ ্ চবাপনত পবানরে, এবং Wikipe-
dia-এর ধভতনর অন্যবান্য ধলংকগুধল ধক্ক করনত পবানরে।"

সুেক্ষা
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বষ্যাখষ্যা করুে "আপধে এখে জবানেে Wikipedia ধকভবানব ব্যবহবার করনত হয় এবং এধ ্ ধকনসর জন্য 
ব্যবহবার করবা হয়, তবাহনল চলুে এববার এধ ্ ব্যবহবার করনত কত খরচ হয় তবা ধেনয় করবা বলবা যবাক! আপেবার 
ম�বাববাইনল ইন্বারনে্ ব্যবহবার করনত হনল, আপেবানক আপেবার ম�বাববাইল মে্ওয়বাক দে প্রদবােকবার ীর কবাে 
মরনক মি্বা ধকেনত হনব, মযভবানব আপধে মিবাে মক্রধিন্র জন্য ধকনে রবানকে।

'খেি' পপাস্ােচট পদখাে
• বষ্যাখষ্যা করুে "ধবধভন্ন কবায দেক্রন� ধবধভন্ন পধর�বাণ মি্বা ব্যবহৃত হয়। ম্সে্ 

মদখনল সবনচনয় ক� পধর�বাণ মি্বা ব্যবহৃত হয়, েধব মদখনল তবার মচনয় মবধ ি, 
গবাে চবালবানল ববা িবাউেনলবাি করনল তবার মচনয় সবা�বান্য মবধ ি এবং ধভধিও 
চবালবানল সবনচনয় মবধ ি মি্বা খরচ হয়।"

• বষ্যাখষ্যা করুে "ধকেু ইন্বারনে্ মসববায় এ�ে ধকেু কবায দেক্র� জধড়ত রবানক 
মযখবানে মবধ ি মি্বা ব্যবহবার হয়"

• চজজ্াসা করুে "মপবাস্টবানরর মকবারবায় Wikipedia রনয়নে? এর জন্য ধক রক� 
খরচ হনত পবানর তবার �বানে ধক?

আপচ ে যচ দ পূব ্জবে ্জ ী মচ ডউলগুচ লনে ইনোমনধষ্য খেনিে বষ্যাপােচ ট আনলািো কনে 
োনকে, োহনল এচ টনক শুধুমাত্র একচ ট পুেোব ধৃচ ত্ চ হনসনব বষ্যবহাে করুে।

স�ীত

েডটার খরচ

খেি

পডটা যািাই কো
• চজজ্াস করুে ময "আপধে ধক পধর�বাণ মি্বা ব্যবহবার কনরনেে তবা যবাচবাই করনল 

সহবায়ক হয় মকম্ন?"
• উত্ে: "আপধে কত্বা মি্বা ব্যবহবার কনরনেে এবং ধবধভন্ন কবাযদেক্রন� কত্বা 

খরচ হয় তবা মববাঝবা যবায়"
• বষ্যাখষ্যা করুে "আপেবার কত্বা মি্বা ববাধক আনে তবা আপধে যবাচবাই করনত 

পবানরে, মযভবানব আপধে আপেবার ম�বাববাইল মে্ওয়বাকদে মরনক মিবানে একধ্ মকবাি 
্বাইপ কনর যবাচবাই কনরে আর কত ধ�ধে্ ববা কত ম্সে্ ববাধক আনে"

• বষ্যাখষ্যা করুে "আপধে ধক রক� ভবানব ইন্বারনে্ ব্যবহবার করনবে তবার উপর 
ধভধত্ কনর আপধে ধবধভন্ন পধর�বানণ মি্বা ধকেনত পবানরে। আপেবার মক্ষনত্ 
মকবাে পধর�বাণধ্ সবনচনয় উপযকু্ত হনব মস ব্যবাপবানর আপেবার স্বােীয় ম�বাববাইল 
এনজনন্র পরবা�িদে ধেে।

• বষ্যাখষ্যা করুে ময "আপধে যধদ একধ্ Wi-Fi অচিনল ইন্বারনেন্ প্রনবি কনরে, 
তবাহনল আপেবার মি্বা প্যবানকজধ্ ব্যবহবার হনব েবা। আপেবার স্বােীয় ম�বাববাইল এনজন্ আপেবানক আপেবার 
স্বােীয় Wi-Fi অচিলগুধল খুনঁজ মবর করনত সহবায়তবা করনত পবানরে। তনব সবনচনয় কবানের অচিলধ্ও 
আপেবার যবাওয়বার পনক্ষ অনেক্বা দূর হনত পবানর।

• ধকভবানব মি্বা যবাচবাই করনত হনব তবা প্রধিক্ষেবারদেীনদর প্রদি্জে করুে 

পোমি্জ: মি্বা যবাচবাই 
করবার প্রধক্রয়বাধ ্ এর 
উপর ধেভ দের কনর ময, 
আপধে মকবাে মদনি 
আনেে এবং মকবাে 
মে্ওয়বানক দে মিবােধ ্ 
চবাল ুরনয়নে। আপেবার 
মি্বা যবাচবাই করবা ধেনয় 
সহবায়তবার প্রনয়বাজে 
হনল একজে ম�বাববাইল 
এনজন্নক ধজজ্বাসবা 
করুে।।
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Wikipedia আইকে পগমচট পখলেু
• একববানর একধ ্ কনর, প্রধতধ ্ Wikipedia আইকেনক েুনল ধরুে
• চ জজ্াসা করুে "Wikipedia-মত এ্বা কী কনর?"

•  আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সহবায়তবার প্রনয়বাজে হনল প্রধতধ ্ আইকে ধক তবা 
বষ্যাখষ্যা করুে।

• সধ ঠক উত্রগুধলর জন্য পোট পোট পুেস্াে চ দে (ময�ে চকনল্) 
এবং আইকেগুধলনক মদয়বানল লবাধ গনয় ধদে, যবানত মসগুধল ধক ধেল তবা 
প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা পনর �নে করনত পবানর

Wikipediaচবষনয় পেুোব ধৃচত্
োো Wikipedia বষ্যবহাে কো সম্পনক ্জ চ ক চ িনখনেে ো চ েনয় আপোে প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে 
সানে আনলািো করুে
• "একজে বনু্ ববা পধরববানরর সদনস্যর কবানে আপধে Wikipedia-মক কীভবানব বণ দেেবা করনবে?"

• "Wikipedia ব্যবহবার করবা ধেনয় আপেবার ধক এখেও মকবাে ধচন্তবা রনয়নে?"

• "আপধে কী কী ব্যধক্তগত ববা মপিবাদবার কবানজ Wikipedia ব্যবহবার করনত পবানরে?"

• "Wikipedia-মত মকবােগুধল অনবেষণ করবার ব্য বাপবানর আপধে সবনচনয় মবধ ি উনত্ধজত?"

বষ্যাখষ্যা করুে: আপধে হয়ত মদখনবে ময ইন্বারনেন্ সন্বাে করবার জন্য Google ববা Yahoo-এর 
�নতবা অন্য মকবানেবা মসববা ব্যবহবার করবার স�য় Wikipedia মদখনত পবাওয়বা যবায়। মকবানেবা সন্বানের 
প্রর� িলবািলধ ্ প্রবায়ই Wikipedia হয়। মকবানেবা ধবষনয়র সংধক্ষপ্ত বণ দেেবা পবাওয়বার জন্য আপধে 
মবধ ির ভবাগ মক্ষনত্ই প্ররন� Wikipedia মদখনত পবানরে এবং তবারপনর আনরবা ধেভ দেরনযবাগ্য তর্য 
পবাওয়বার জন্য সূত্গুধল অনবেষণ করনত পবানরে। 

পোমি ্জ: প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা যধদ ধেনজনদর মিবানে Wikipedia ব্যবহবার করনত চবাে, মসনক্ষনত্ 
তবারবা যবা ধ িনখনেে তবা অভ্যবাস করবার জন্য তবানদরনক ধকেু্বা স�য় ধদে এবং তবানদরনক সহবায়তবা ও 
উৎসবাহ ধদে।

পুেোব ধৃচ ত্
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পনেে পয্জানয় যাওয়া
আপচ ে যচ দ পসিনেে পিনষ পপৌঁনে চ গনয় োনকে এবং আপোে অচ েচ েক্ত সময় োনক:

• চ জজ্াস করুে "আ�রবা এই মসিনে যবা ধ িনখধে মস সম্পনক দে আপেবার ধক আর মকবাে প্রশ্ন আনে?"

• চ জজ্াস করুে "ম�বাববাইল ইন্বারনে্ সম্পনক দে তবারবা আর ধক ধক জবােনত চবাইনেে?" আপেবার 
প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সবানর আনরবা ধকেু উন্নত তবধ িষ্ট্য ধেনয় আনলবাচেবা করনত পবানরে, যবার �নি্য রনয়নে:

• Wikipedia অষ্যাপ ডাউেনলাড করুে। বষ্যাখষ্যা করুে, "আপধে অ্যবানপ ধ গনয় সরবাসধর 
Wikipedia-মত সন্বাে করনত পবানরে।"

• আনলািো কো: মকবানেবা অধতধরক্ত কবায দেকবাধরতবা/প্রশ্ন আনে ধক, ময ধবষনয় আ�রবা আনলবাচেবা 
করনত চবাই?

পুেোব ধৃচ ত্
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িব্দনকবাষ হ্বানিআউ্

সুরক্ষবা সংক্রবান্ত পরবা�ি দে আইকে কবা্-আউ্

খরনচর মপবাস্টবারFacebook মপবাস্টবার x 5স্বা্ দেনিবাে হ্বানিনস্

• ধ িক্ষবার দে ীরবা Facebook-এর জন্য মরধজস্টবার কনরনেে

• ধ িক্ষবার দে ীরবা বনু্ মযবাগ কনরনেে, মপজগুধলনক অনুসরণ কনরনেে একধ ্ 
মপবাস্ট কনরনেে।

• ধ িক্ষবার দে ীরবা Facebook ব্যবহবার করবা এবং বনু্নদর সনগে যুক্ত হওয়বার 
ব্য বাপবানর উৎসবাধহত

পিখাে উনদেিষ্য

আপোে পয সব চ জচ েস প্রনয়াজে হনব:

সংজ্ঞা
 আপনি ইন্টারনিট ব্যবহটার করটার সময় তটা নিন্ন নিন্ন গনতনত চলনত পটানর। 
2G ইন্টারনিট হল সবনচনয় ধীরগনতর, 3G ইন্টারনিট তটার চচনয় দ্রুত এবং 4G 
ইন্টারনিট হল দ্রুততম

একটট অ্যটাপ আপিটানক আপিটার চ�টানি চকটানিটা চসবটার শট্টকটাট প্রদটাি কনর। 
WhatsApp, Facebook, Google এর মনতটা ইন্টারনিট চসবটার জি্য অ্যটাপগুনল 
চসই চসবটা ব্যবহটার করটার উনদেনশ্য ইন্টারনিনট প্রনবশ করটার একটট দ্রুত ও সহজ 
উপটায় প্রদটাি কনর

অ্যটানরেস বটার চদখটায় চে আপনি চকটাি ওনয়বসটাইনট আনেি।

অ্যটানরেস বটানর সবসময় ওনয়বসটাইনটর টিকটািটা থটাকনব চেমি www.google.in

নবজ্টাপি হল নকেু তথ্য েটা আপিটানক নকেু একটটা নবক্রি করনত চচষ্টা করনে। 
নবজ্টাপনি নলিক করটা এন়িনয় চলটা একটট িটাল অি্যটাস

• অ্যটাডগুনল এমি নিনডও বটা েনব হনত পটানর েটা আপিটার ক্্রিনি চিনস ওনি

• Google �লটা�নলর ওপনর এবং ক্্রিনির ডটাি নদনক থটাকটা নলংকগুনলও 
নবজ্টাপি হনত পটানর

একটট ওনয়ব ব্টাউজটার, বটা সহজ কথটায় শুধরুই “ব্টাউজটার” হল একটট অ্যটানলিনকশি 
েটা ব্যবহটার কনর ওনয়বসটাইটগুনল অ্যটানসেস করটা ও চদখটা েটায়। সটাধটারণ ওনয়ব 
ব্টাউজটারগুনলর অন্তিু্টক্ত হল;

আপনি েখিই চ�টানি ইন্টারনিট ব্যবহটার কনরি, তখি আপনি ‘চডটটা’ ব্যবহটার 
কনরি। আপনি চমটাবটাইল চিটওয়টাক্ট চসবটা প্রদটািকটারীর কটাে চথনক চডটটা নকিনত 
পটানরি, টিক চেিটানব আপনি চ�টাি চরিনডট চকনিি

Google হল একটট ইন্টারনিট চসবটা েটা আপিটার পনষে এমি চে চকটানিটা তথ্য খরুনঁজ 
পটাওয়টানক সহজ কনর চতটানল, েটা আপনি ইন্টারনিনট খরুজঁনত চটাি

2G/3G/4G

অ্ঞাপ 

বিজ্ঞাপন 
িঞা অ্ঞাড

ডডটঞা

ব্ঞাউজঞার

অ্ঞাড্রেস িঞার
www.india.in

Buy 
Now!
Buy 
Now!

Google Chrome Mozilla Firefox Opera Microsoft Internet 
Explorer

এমি একটট চমটাবটাইল চ�টাি েটার ইন্টারনিট অ্যটানসেস করটা ও নমউক্জক সঞ্চয় করটা 
ও বটাজটানিটার সষেমতটা আনে, নকি্তু স্টাট্টন�টানির উন্নত কটাে ্টষেমতটাগুনল চিই

বিচঞার 
ডিঞান

প্রবিক্ষকরঞা ড�ঞািঞাইল ইন্ঞারড্নড্টর ওপড্র স্ঞানীয় প্রঞাসবগিক তথ্ড্ক অন্তর্ভুক্ত করঞার 
জন্ এই বিরঞাড্ে আড্রঞা তথ্ ড�ঞাে করড্ত পঞাড্রন

স�ীত

েডটার খরচ

আপনি যে মািুষদের জাদিি িা 
বা োরা আপিাদে নবরক্ত েরদে 
তাদের ‘ব্লে’ বা উদপক্া েরুি

আপিার যেখদত পাওযা 
বা অনিজ্ঞতা হওযা যোদিা 

জজনিদের ব্াপাদর আপনি েনে 
অস্বচ্ছন্দ যবাধ েদরি তাহদে 

আপিার পনরনিত ও নবশ্বস্ত 
যোদিা মািুষদে বেুি

আপিার ব্জক্তগত তথ্দে 
যগাপিীয রাখুি

মািুদষর প্রনত িম্র ও 
েম্ািপূর ্ণ যহাি

ইন্ারদিট নিরাপত্ার জি্ েহজ পরামর ্ণ

Facebook

Mode d’emploi

Comment ajouter des amis1
2

3
Simon Okeke

Jacob Smith

Jack Simonds Jacob Smith

Jack Simonds

Simon Okeke

Jacob Smith

Jack Simonds

Simon Okeke

Simon Okeke

Facebook
Mode d’emploi

Comment créer un compte

1 2 3 4 5 6 7

Facebook একিট �াটৰ্েফােন কীভােব Facebook অয্াপ ডাউনেলাড করা যায ়বা 

ওেযে়ব অয্াে�স করা যায়

িকভােব বয্বহার করেত হয়

1 2 3

সময় সীমা:
45-60 ধ�ধে্

45-60 
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প্রচিক্ষোে্জীনদেনক Facebook আইকনেে কাট-আউট পদখাে এবং 
োনদেনক পিানে ো খুঁনজ পবে কেনে বলেু।

Facebook-এে একচট সংচক্ষপ্ত 
বষ্যাখষ্যা চদে
• "Facebook আপেবানক আপেবার কধ�উধেধ ্র 

সনগে সংযুক্ত কনর, তবারবা আপেবার কবানেই 
রবাকুে ববা দূনর মকবারবাও রবাকুে। ব্যবসবাধয়ক 
মযবাগবানযবানগর সনগে কনরবাপকরে করবা, সংববাদ 
পবাওয়বা, পধরববার ও বনু্নদর সনগে সম্পক দে রবাখবা 
অরববা আপেবার ধপ্রয় ধবখ্যবাত �বানুষ ও মখলবার 
দলগুধল সম্পনক দে আপনি্ পবাওয়বার জন্য আপধে 
এধ ্ ব্যবহবার করনত পবানরে।"

• "িব্দ, িন্বা ও ধভধিও ব্যবহবার কনর আপধে 
একজে �বানুষ, ধকেু �বানুনষর একধ ্ সুধেধদ দেষ্ট 
দল ববা Facebook-এ লক্ষ লক্ষ �বানুনষর সনগে 
কনরবাপকরে করনত পবানরে।"

পসবাচটনক প্রাসচগেক কনে েুলেু
Facebook ধকভবানব তবানদর ধেনজনদর 
জীবনে উপকবার ী হনয় উঠনত পবানর তবা ধেনয় 
প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সবানর আনলবাচেবা করুে:

• চ জজ্াসা করুে "আপধে ধকনসর জন্য 
Facebook ব্যবহবার করনত চবাইনবে?" তবানদর 
আগ্রনহর উপর ধভধত্ কনর তবানদরনক ধকেু 
পরবা�ি দে ধদে।

জীবনে এে সুচবধাগুচলনক  
চেনয় আসুে!
• আপধে কীভবানব Facebook ব্যবহবার কনরে 

এবং এ্বা কীভবানব আপেবানক, আপেবার বনু্নদর ও 
পধরববারনক সবাহবায্য কনর মসই ধবষনয় আপোে 
চ েনজে গল্প বলুে।ধকেু উদবাহরণ:

• বনু্, পধরববার ও ব্যবসবাধয়ক পধরধচধতনদর সনগে 
মযবাগবানযবাগ করুে

• পরবা�ি দে ধবধে�য় করুে ও ধেে

• আপেবার ব্যবসবা/পণ্যগুধলর ধবজ্বাপে ধদে

• ধবশ্ব, ধবখ্যবাত �বানুষজে ও মখলবািূলবার সংববাদ পডু়ে

Facebook-এে সানে পচ েিয়
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বাস্তব বষ্যবহাে!
বষ্যাখষ্যা করুে "আপধে একধ ্ অ্যবাপ ববা ওনয়ব ব্বাউজবানরর �বাি্যন� Facebook-এ 
মযনত পবানরে।"

পোমি ্জ: "আপেবার যধদ একধ ্ স্বা্ দেনিবাে রবানক তবাহনল Facebook অ্যবাপ িবাউেনলবাি কনর 
ব্যবহবার করবাই সবনচনয় ভবাল, এবং আপধে যধদ ধিচবার মিবাে ব্যবহবার কনরে তবাহনল ওনয়ব 
ব্বাউজবানর Facebook অ্যবানসেস করুে।"

"একচট স্াট্জনিানে কীভানব Facebook অষ্যাপ ডাউেনলাড কো 
যায়" পপাস্ােচট পদখাে
• free.facebook.com/lite এ যবাে অরববা ধবেবা�ূনল্য পবাওয়বা েবা মগনল 

facebook.com/lite এ যবাে

• এখে ডাউেনলাড করুে-এ ্্য বাপ করুে

• Facebook Lite অ্যবাপ খুলুে

• বষ্যাখষ্যা করুে ময "এই মপবাস্টবারধ ্ Facebook িবাউেনলবাি করবা, 
অ্যবানসেস ও মরধজস্টবার করবার িবাপগুধল মদখবায়"

• আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক তবানদর মিবানে িবাপগুধল অনুি ীলে করবাে এবং 
ব্য বাখ্য বা করুে ময আপধে বনু্নদর যুক্ত করনত পবানরে, ম্সে্ ও িন্বা মিয়বার 
করনত পবানরে এবং ধবখ্যবাত ব্যধক্তত্, মখলবার দনলর সব দেনিষ সংববাদ, খবর ও 
আনরবা অনেক ধকেু মপনত পবানরে।

বষ্যবহােকােীনক পদখাে ওনয়নব কীভানব Facebook অষ্যানক্সস 
কেনে হয় 
বষ্যাখষ্যা করুে "আপেবার যধদ একধ ্ ধিচবার মিবাে রবানক তবাহনল আপধে 
ওনয়ব ব্বাউজবানর Facebook অ্যবানসেস করনত পবানরে।"

• Free.facebook.com এ যবাে অরববা ধবেবা�ূনল্য পবাওয়বা েবা মগনল 
facebook.com এ যবাে

•  ওনয়বসবাই্ধ ্ বুক�বাক দে করুে যবানত প্রধ িক্ষেবার দে ী আববার এ্বা খুঁ নজ 
মপনত পবানরে

কায্জ্ম: আপোে পিানে Facebook অষ্যানক্সস করুে

Facebook একিট �াটৰ্েফােন কীভােব Facebook অয্াপ ডাউনেলাড করা যায ়বা 
ওেযে়ব অয্াে�স করা যায়

িকভােব বয্বহার করেত হয়

1 2 3
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কায্জ্ম: একচট Facebook অষ্যাকাউণ্ট তেচে করুে

িকভােব বয্বহার করেত হয়

Facebook কীভােব একিট অয্াকাউ� ৈতির করেত হয়

1 2 3 4 5 6 7

1. আসল েবা� ধদে

2. জন্ধদে ধেব দেবাচে করুে

3. ম�বাববাইল েম্বর ধদে

4. ধলগে ধেব দেবাচে করুে

5. �নে রবাখবা সহজ এ�ে একধ ্ সুরধক্ষত পবাসওয়বাি দে মবনে ধেে

6. SMS ববা WhatsApp এর �বাি্যন� ধেধচিতকরণ মকবাি গ্রহণ করুে 
ও ্বাইপ করুে

7. লগইে করনত "OK" ধক্ক করুে

বষ্যাখষ্যা করুে "বনু্রবা ময েধব ও তর্য মপবাস্ট কনরে তবা মদখবা এবং আপেবার েধব ও ধচন্তবাভবাবেবা 
মিয়বার করবার জন্য আপেবানক অবি্যই �বানুষনক Facebook-এ বনু্ ধহনসনব মযবাগ করনত হনব।"

কায ্্জ ম: বনু্নদে যুক্ত করুে

"কীভানব বনু্ পযাগ কেনে হয়" পপাস্ােচট পদখাে
বনু্নদর যুক্ত করুে:

• Facebook এর বনু্ (Friends) আইকেধ ্ তুনল িরুে এবং ব্য বাখ্য বা করুে 
এ্বা মকবারবায় পবাওয়বা যবায়

• আপধে ময সব �বানুষনক জবােনত পবানরে মসই "পরবা�ি দেগুধল" ব্যবহবার কনর 
প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর ক�পনক্ষ পবাঁচজে বনু্র সনগে যুক্ত হনত বলুে

• প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর বলুে 2 জে ধেধদ দেষ্ট বনু্নক সন্বাে করনত এবং তবানদরনক 
যুক্ত করনত

• প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর এক্বা বনু্নত্র অনুনরবাি পবাঠবাে যবানত তবানদরনক মদখবানেবা 
যবায় কীভবানব তবা স্ব ীকবার (ববা প্রত্যবাখ্য বাে) করনত হয়

• ব্য বাখ্য বা করুে ময এখে মরনক তবারবা যখেই Facebook ব্যবহবার করনবে, 
বনু্নদর মিয়বার করবা সব ধকেুই মদখনত পবানবে

িকভােব বয্বহার করেত হয়

Facebook কীভােব ব� ুেযাগ করেত হয়

1 2 3

Simon Okeke

Jacob Smith

Jack Simonds

Jacob Smith

Jack Simonds

Simon Okeke

Jacob Smith

Jack Simonds

Simon Okeke

Simon Okeke

বষ্যাখষ্যা করুে "আপেবার একধ ্ অ্যবাকবাউণ্ট ততধর করবার প্রনয়বাজে আনে যবানত আপেবার বনু্রবা Facebook-এ 
আপেবানক খুঁ নজ পবায়।" 

চ জজ্াসা করুে আপধে প্রধ িক্ষেবার দে ীনক একধ ্ অ্যবাকবাউণ্ট ততধরনত সবাহবায্য করনত পবানরে ধকেবা এবং মপবাস্টবানরর 
িবাপগুধল তবানদরনক মদখবাে:
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কায ্্জ ম: চ বখষ্যাে বষ্যচ ক্তত্ব, পখলাধূলা ও সংবানদে 
পপজগুচ ল লাইক কো

"কীভানব পপজ "লাইক" কেনে হয়" পপাস্ােচট পদখাে
• বষ্যাখষ্যা করুে "আপধে ধবখ্যবাত ব্যধক্তত্, মখলবািূলবা ও সংববানদর মপজগুধল 

লবাইক কনরও এই ধবষনয় সব দেনিষ সংববাদ মপনত পবানরে। আপধে যখে একধ ্ 
মপজনক "লবাইক" কনরে, তখে আপধে Facebook-এ লগ ইে করবার পনর 
মসগুধলনত মপবাস্ট করবা তর্য প্রদধ ি দেত হনব।"

পপজ লাইক কো:
• সন্াে আইকেধ ্ তুনল িরুে এবং ব্য বাখ্য বা করুে এ্বা মকবারবায় পবাওয়বা যবায়

• প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর ধজজ্বাসবা করুে তবারবা মকবাে ধবখ্যবাত ব্যধক্তত্, মখলবািূলবা 
ববা সংববাদ পেদে কনরে এবং মসই মপনজ যবাওয়বার জন্য তবানদরনক সন্বানের 
জবায়গবায় তবা ্বাইপ করনত বলুে

• তবানদরনক লাইক আইকেধ ্ মদখবাে এবং মপনজ মকবারবায় তবা ধক্ক করনত হনব 
তবা মদখবাে

• তবানদরনক চ েউজ ি ীড আইকেধ ্ মদখবাে, তবানদরনক এধ ্ ধক্ক করনত বলুে 
এবং মদখুে কীভবানব তবানদর �তবা�ত পধরবধত দেত হনয়নে

পোমি ্জ: প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর অনবেষণ করবার স�য় ধদে। তবানদরনক যত খুধ ি বনু্নদর ও মপজগুধলনক 
যুক্ত করনত ধদে। তবারবা যত মবধ ি যুক্ত করনবে, Facebook তবানদর জন্য ততই মবধ ি ভবাল হনয় 
উঠনব। এেবাড়বাও আপধে তবানদর সনগে মিয়বার করনত পবানরে ময স্বাে ীয় এলবাকবায় মকবাে মপজগুধল 
সবনচনয় মবধ ি জেধপ্রয়।

িকভােব বয্বহার করেত হয়

Facebook কীভােব েপজ অনসুরণ করেত হয়

1 2 3 4
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কায ্্জ ম: একচ ট পপাস্ কো

বষ্যাখষ্যা করুে "এখে মিখবা যবাক আপধে কীভবানব Facebook-এ ব্যধক্তগত ববা ব্যবসবা সংক্রবান্ত তর্য 
মিয়বার করনত পবানরে।"

"চকভানব একচট পপাস্ কো যায়" পপাস্ােচট পদখাে

• িন্বা/ধভধিও আইকেধ ্ পদখাে এবং প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর বলুে মস্বা ধক্ক 
করনত

• বষ্যাখষ্যা করুে ময আপধে িন্বা/ধভধিও মযবাগ করবার জন্য ক্যবান�রবা 
আইকেধ ্ও ধেব দেবাচে করনত পবানরে

• বষ্যাখষ্যা করুে ময িন্বা ববা ধভধিওগুধল মিবাে মরনক মযবাগ করবা যবায় অরববা 
েতুে মেওয়বা যবায়

• বষ্যাখষ্যা করুে ময তবারবা েধব/ধভধিওনত পবাঠ্য মযবাগ করনত পবানরে অরববা 
শুি ুমস্বাই মপবাস্ট করনত পবানরে

• বষ্য াখষ্যা করুে ময তবারবা যধদ মকবানেবা িন্বা ববা ধভধিও মযবাগ করনত েবা চবাে 
তবাহনল তবারবা শুি ুিব্দ ধদনয়ও এক্বা মপবাস্ট করনত পবানরে।

িকভােব বয্বহার করেত হয়

Facebook কীভােব একিট েপা� করেত হয়

1 2 3

আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সবানর আনলািো করুে ময তবারবা Facebook-এ কী মিয়বার করনত 
পেদে করনবে

আপধে Facebook-এ যবা মপবাস্ট কনরে তবা মিয়বার করুে। আপেবার করবা ধকেু মপবাস্ট তবানদরনক মদখবাে 
এবং আপধে এগুধল মকে মিয়বার কনরধেনলে তবা তবানদরনক বলুে।

• চ জজ্াসা করুে "আপধে আপেবার বনু্ ও পধরববানরর সনগে কী মিয়বার করনত চবাইনবে?"

• চ জজ্াসা করুে "আপেবার ব্যবসবানক সবাহবায্য করবার জন্য আপধে কী মপবাস্ট করনত পবানরে?"

বষ্যচ ক্তগে বষ্যবহাে
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বষ্যাখষ্যা করুে "ধ ঠক ধবনশ্বর �তই, আপধে Facebook-এও মবনে ধেনত পবানরে ময আপধে কবানদর সনগে 
করবাববাত দেবা বলনত চবাইনবে আর কবানদর সনগে তবা চবাইনবে েবা।"

বষ্যাখষ্যা করুে "আপধে মপ্রবািবাইনলর েধব ধহনসনব ময িন্বাধ ্ চয়ে কনরনেে তবা সব Facebook 
ব্যবহবারকবার ীই মদখনত পবানব। এ্বা আপেবানক খুঁ নজ মপনত এবং আপেবানক Facebook-এ বনু্ ধহনসনব যুক্ত 
করনত সবাহবায্য কনর।"

চ জজ্াসা করুে "কবারবা আপেবার মপবাস্ট মদখনত পবানবে তবা আপধে ধক মবনে ধেনত চবাে?"

মকবানেবা মপবাস্ট করবার স�য় কীভবানব দি দেক ধেব দেবাচে করবা যবায় এবং পরবত দে ীকবানল কীভবানব মগবাপেীয়তবার 
মসধ ্ং পধরবত দেে করবা যবায় তবা পদখাে।
বষ্যাখষ্যা করুে "আপধে একধ ্ মপবাস্টনক জেগনণর কবানে (Facebook ব্যবহবারকবার ী সববার কবানে) 
দিৃ্য�বাে করনত পবানরে অরববা শুিু�বাত্ আপেবার বনু্নদর কবানে।"
প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর কবানে বষ্যাখষ্যা করুে ময তবারবা অধতধরক্ত মগবাপেীয়তবার ধেয়ন্ত্রণগুধল অ্যবানসেস করনত 
পবানরে। োনদেনক পগাপে ীয়ো িট ্জকাটগুচ ল পদখাে মযখবানে তবারবা মদখনত পবানবে কবারবা তবানদর 
মপ্রবািবাইল মদখনত পবানরে এবং কবারবা বনু্নত্র অনুনরবাি সহ তবানদর সনগে মযবাগবানযবাগ করনত পবানরে এবং 
আপেবানক ধবরক্ত করনে এ�ে মকবানেবা �বানুষনক কীভবানব ব্লক করবা যবায়।

সুেক্ষা
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প্রধাে চিক্ষণীয় চবষয়গুচলে পেুোব ধৃচত্
তবারবা Facebook ব্যবহবার করবা সম্পনক দে যবা ধ িনখনেে তবা ধেনয় আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সবানর 
আনলািো করুে।
• "Facebook ব্যবহবার করবা সম্পনক দে আপধে কী ধ িনখনেে?"

• "আপধে আপেবার ধেনজর জীবনে ধকনসর জন্য Facebook ব্যবহবার করনত চবাে? আপধে এধ ্ ব্যবহবার 
করবার ব্য বাপবানর ধক ধেনয় সবনচনয় আগ্রহ ও উনত্জেবা মববাি কনরে?"

• "আপেবার পরবত দে ী মপবাস্ট কী হনব?

পুেোব ধৃচ ত্

পোমি ্জ: প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর বলুে একবা কবানরবা সবাহবায্য েবাড়বা Facebook ধ েনয় মখলবা করনত, মপবাস্ট 
করনত, েধব মিয়বার করনত, মপজ সন্বাে করনত এবং বনু্নদর যুক্ত করনত। তবারবা Facebook অনবেষণ 
করবার স�য় তবানদরনক প্রশ্ন ধজজ্বাসবা করনত উৎসবাহ ধদে।

Facebook আইকে পগমচট পখলেু
• একববানর একধ ্ কনর, প্রধতধ ্ Facebook আইকেনক েুনল ধরুে
• চ জজ্াসা করুে "মিবানে এধ ্ মকবারবায় রনয়নে এবং এধ ্ ধক?"

• প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সহবায়তবার প্রনয়বাজে হনল প্রধতধ ্ আইকে ধক তবা 
বষ্যাখষ্যা করুে।

• সধ ঠক উত্রগুধলর জন্য পোট পোট পুেস্াে চ দে (ময�ে চকনল্) 
এবং আইকেগুধলনক মদয়বানল লবাধ গনয় ধদে, যবানত মসগুধল ধক ধেল তবা 
প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা পনর �নে করনত পবানর
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আপচ ে প্রচ িক্ষণ পিষ কোে পনে আপোে প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে অচ ভেন্দে জাোে এবং 
পুেস্াে চ হনসনব সাচ ট ্জচ িনকট চ দে।

প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে ধন্যবাদ চ দে।
• চ জজ্াসা করুে "আপেবার ধক মকবানেবা চূড়বান্ত প্রশ্ন আনে?"

• আপোে প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে স�য়, ইেপু্ ও প্রধ িক্ষনণ অংিগ্রহনণর জন্য ধন্যবাদ চ দে

হ্ানডআউটগুচ ল চ দে
• আপোে প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে প্রধ িক্ষনণর হ্ানডআউটগুচ ল চ দে যধদ আপধে ইধত�নি্যই তবা কনর েবা 

রবানকে

• এর অন্তভু দেক্ত হল ''সুরক্ষবা সংক্রবান্ত পরবা�ি দে', 'সংজ্বা' এবং 'WhatsApp, YouTube ও Google ধকভবানব 
ব্যবহবার করনত হয় মসই সংক্রবান্ত মপবাস্টবার' যবা এই ্ুলধকন্র সংস্বাে ধবভবানগ পবাওয়বা যবায়।

'ধন্যবাদ' জাচ েনয় 
প্রচ িক্ষণ সমাপ্ত করুে

একচ ট সমাচ প্ত অনুষ্াে পচ েিালো করুে
• প্রনত্যক প্রধ িক্ষেবার দে ীনক একধ ্ স্ববাক্ষধরত সবাধ ্ দেধিনক্ ধদে (সংস্বাে ধবভবানগ 

সবাধ ্ দেধিনক্ ম্�নলি্গুধল মদয়বা হনয়নে)

• 'প্রধ িক্ষক' ধহনসনব প্রধ িক্ষণধ ্ মিষ করবার জন্য আপধে প্রধ িক্ষকনদরও সবাধ ্ দেধিনক্ 
ধদনত পবানরে

পোমি ্জ: আপধে প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক একজে একজে কনর ঘনরর সবা�নে এনস 
তবানদর সবাধ ্ দেধিনক্গুধল গ্রহণ করনত এবং প্রধ িক্ষনকর সনগে কর�দ দেে করনত 
বলনত পবানরে এবং এইভবানব এ্বানক তবানদর জন্য এক্বা অনুষ্বানে পধরণত 
করনত পবানরে।

েমাবাইল ই�ারেনেটর েমৗিলক দ�তা 
�িশ�ণ স�ূণ � কেরেছন

সা�ট�িফেকট

তািরখ �া�িরত

সা�ট�িফেকট

েমাবাইল ই�ারেনেটর েমৗিলক দ�তা 
�িশ�ণ স�ূণ � কেরেছন

তািরখ �া�িরত
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পপাস্াে 
কাট-আউট 
ও েেষ্যপত্র
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পসিনেে গ্রাউনড রুল্ স
এই জায়গাচট হল:

চ েোপদ
এই প্রধ িক্ষনণর সব তর্য মগবাপেীয় রবাখুে। আ�রবা 
আপেবানক গ্রুনপর অন্য সদস্যনদর সনগে ব্যধক্তগত 

েম্বরগুধল মিয়বার েবা করনত পরবা�ি দে ধদই

অংি ীদাচ ে কচ মউচ েচ ট
ধ বধভন্ন প্ভূধ�, জ্বাে ও �তবা�নতর �বানুষ আনেে। 

এ্বা আ�বানদর সব দেজেীে স্বাে, তবাই সববাইনক সম্বাে 
ধদে ও সহবায়তবা করুে।

ইচ েবািক ও উন্ুক্ত
অনুগ্রহ কনর আপেবার �তবা�ত ও আনলবাচেবাগুধলর 
স�য় সম্বাে ধদে এবং ইধতববাচক রবাকুে। মকবানেবা 

উত্রই ধ ঠক ববা ভুল েয় এবং আ�রবা এখবানে 
আপেবানক পর ীক্ষবা করধে েবা

ন্যাযষ্য
আ�রবা মেবা্ মেবা্ দনল কবাজ করব এবং আপেবানক 
মিয়বার করবা মিবাে মদব। আ�রবা সববার করবা মিবােবার 
জন্য স�বাে সুনযবাগ ধদনত চবাই এবং আ�রবা চবাইব ময 

সববাই পবালবাক্রন� একধ ্ মিবাে ব্যবহবার করুে
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আপচে পয মানুষনদে জানেে ো বা 
যাো আপোনক চবেক্ত কেনে োনদে 

'ব্লক' বা উনপক্ষা করুে

আপোে পদখনে পাওয়া বা 
অচভজ্ো হওয়া পকানো চজচেনসে 
বষ্যাপানে আপচে যচদ অস্বচ্ন্দ পবাধ 
কনেে োহনল আপোে পচেচিে ও 

চবশ্বস্ত পকানো মানুষনক বলেু

 আপোে বষ্যচক্তগে েেষ্যনক 
পগাপেীয় োখেু

মানুনষে প্রচে েম্র ও 
সম্ােপণূ্জ পহাে

ইনটােনেট চেোপত্াে জন্য সহজ পোমি্জ
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সংজ্া

আপধে ইন্বারনে্ ব্যবহবার করবার স�য় তবা ধভন্ন ধভন্ন গধতনত চলনত পবানর। 
2G ইন্বারনে্ হল সবনচনয় ি ীরগধতর, 3G ইন্বারনে্ তবার মচনয় দ্রুত এবং 
4G ইন্বারনে্ হল দ্রুতত�

একধ ্ অ্যবাপ আপেবানক আপেবার মিবানে মকবানেবা মসববার ি্ দেকবা্ প্রদবাে কনর। 
WhatsApp, Facebook, Google এর �নতবা ইন্বারনে্ মসববার জন্য অ্যবাপগুধল 
মসই মসববা ব্যবহবার করবার উনদিনি্য ইন্বারনেন্ প্রনবি করবার একধ ্ দ্রুত ও সহজ 
উপবায় প্রদবাে কনর

অ্যবানরেস ববার মদখবায় ময আপধে মকবাে ওনয়বসবাইন্ আনেে।

অ্যবানরেস ববানর সবস�য় ওনয়বসবাইন্র ধ ঠকবােবা রবাকনব ময�ে www.google.in

ধবজ্বাপে হল ধকেু তর্য যবা আপেবানক ধকেু এক্বা ধবধক্র করনত মচষ্টবা করনে। 
ধবজ্বাপনে ধক্ক করবা এধড়নয় চলবা একধ ্ ভবাল অভ্যবাস

• অ্য বািগুধল এ�ে ধভধিও ববা েধব হনত পবানর যবা আপেবার ধস্কনে মভনস ওনঠ

• Google িলবািনলর ওপনর এবং ধস্কনের িবাে ধদনক রবাকবা ধলংকগুধলও 
ধবজ্বাপে হনত পবানর

একধ ্ ওনয়ব ব্বাউজবার, ববা সহজ করবায় শুিুই "ব্বাউজবার" হল একধ ্ 
অ্যবাধলিনকিে যবা ব্যবহবার কনর ওনয়বসবাই্গুধল অ্যবানসেস করবা ও মদখবা যবায়। 
সবািবারণ ওনয়ব ব্বাউজবারগুধলর অন্তভু দেক্ত হল;

আপধে যখেই মিবানে ইন্বারনে্ ব্যবহবার কনরে, তখে আপধে 'মি্বা' ব্যবহবার 
কনরে। আপধে ম�বাববাইল মে্ওয়বাক দে মসববা প্রদবােকবার ীর কবাে মরনক মি্বা ধকেনত 
পবানরে, ধ ঠক মযভবানব আপধে মিবাে মক্রধি্ মকনেে

Google হল একধ ্ ইন্বারনে্ মসববা যবা আপেবার পনক্ষ এ�ে ময মকবানেবা তর্য 
খুঁ নজ পবাওয়বানক সহজ কনর মতবানল, যবা আপধে ইন্বারনেন্ খুঁজনত চবাে

2G/3G/4G

অষ্যাপ 

চ বজ্াপে 
বা অষ্যাড

পডটা

ব্াউজাে

অষ্যানরেস বাে
www.india.in

Buy 
Now!

Google Chrome Mozilla Firefox Opera Microsoft Internet 
Explorer

এ�ে একধ ্ ম�বাববাইল মিবাে যবার ইন্বারনে্ অ্যবানসেস করবা ও ধ�উধজক সচিয় 
করবা ও ববাজবানেবার সক্ষ�তবা আনে, ধকনু্ত স্বা্ দেনিবানের উন্নত কবায দেক্ষ�তবাগুধল মেই

চ িিাে 
পিাে

প্রচিক্ষকো পমাবাইল ইনটােনেনটে ওপনে স্ােীয় প্রাসচগেক েেষ্যনক অন্তভু্জক্ত কোে জন্য এই 
চবভানগ আনো েেষ্য পযাগ কেনে পানেে
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"ইন্বারনে্ হল ধবশ্বব্যবাপ ী লক্ষ লক্ষ কধ ম্পউ্বানরর একধ ্ মে্ওয়বাক দে মযগুধল 
মিবাে লবাইে, উপগ্রহ ও তবানরর দ্বারবা এনক অনন্যর সনগে সংযুক্ত আনে। এধ ্ 
আপেবানক প্রচুর পধর�বাণ তর্য ও মসববার অ্যবানসেস প্রদবাে কনর এবং এধ ্ সবস�য় 
মবনড়ই চনলনে। ইন্বারনে্ সকনলর জন্য। মক এ্বা ব্যবহবার করনত পবানরে তবার 
ওপনর মকবানেবা ধ েয়ন্ত্রণ মেই। আপেবার শুি ুএক্বা কধ ম্পউ্বার, ম�বাববাইল মিবাে ববা 
্্য বাবনল্ এবং মি্বা কবানেকিে প্রনয়বাজে।"

ইনটােনেট

একধ ্ ধলঙ্ক আপেবানক একধ ্ ওনয়বসবাই্ মরনক অন্য ওনয়বসবাইন্ সংযুক্ত কনর। 
অন্য ওনয়বসবাইন্ যবাওয়বার জন্য, আপধে ধলংকধ ্ স্পি দে করনত পবানরে এবং এ্বা 
আপেবানক সংযুক্ত করনব এবং অন্য ওনয়বসবাইন্ ধেনয় যবানবচ লংক

ম�গবাববাই্ (MB) ও ধ গগবাববাই্ (GB) হল মি্বার ইউধে্ যবা আপধে ম�বাববাইল 
ইন্বারনে্ ব্যবহবার করবার স�য় ব্যবহবার কনরে। GB হল MB এর মচনয় 1000 গুণ 
বড়। আপধে যধদ একধ ্ গবাে িবাউেনলবাি ববা ধ ্রি� কনরে, তবাহনল এধ ্ প্রবায় 5MB 
(প্রধত ধ�ধেন্ 1MB) ব্যবহবার করনব

পমগাবাইট ও 
চ গগাবাইট

সন্বাে কবায দেকধরতবাধ ্ আপেবানক খুঁ নজ মপনত সবাহবায্য কনর আপধে যবা সন্বাে 
করনেে। আপধে ময িব্দগুধল সন্বাে করনেে তবা একধ ্ সবাচ দে বনসে সন্বাে করুে 
এবং তবারপনর আপধে সম্বাব্য উত্রগুধলর ধলংনকর একধ ্ তবাধলকবা মদখনত পবানবেসন্াে

ইন্বারনে্ অ্যবানসেস করবা, ধ�উধজক ও ধভধিও সচিয় করবা ও ববাজবানেবা এবং 
'অ্য বাপ' চবালবানেবার সক্ষ�তবা আনে এ�ে একধ ্ ম�বাববাইল মিবাে। এই মিবােগুধলনত 
সবািবারণত একধ ্ ্বাচস্কীে রবানকস্াট ্জনিাে

ওনয়বসাইট

YouTube হল একধ ্ ইন্বারনে্ মসববা যবা আপেবার পনক্ষ ইন্বারনেন্ মকবানেবা 
ধভধিও (এবং শুিু�বাত্ ধভধিও) খুঁ নজ পবাওয়বা, মদখবা ও মিবােবানক সহজ কনর মতবানল

ইন্বারনে্ সম্পনক দে তর্য ধবধভন্ন ওনয়বসবাইন্ রবাখবা রবানক। ইন্বারনেন্ প্রচুর 
আলবাদবা ও ধভন্ন ধভন্ন ওনয়বসবাই্ আনে, ময�ে Google হল একধ ্ ওনয়বসবাই ,্ 
YouTube হল একধ ্ ওনয়বসবাই্

WiFi মজবাে হল একধ ্ এলবাকবা মযখবানে আপেবার মিবানে ইন্বারনে্ অ্যবানসেস 
করবার জন্য আপেবানক ধেনজর মি্বা ব্যবহবার করনত হয় েবা; আপধে ধবেবা�ূনল্য 
ইন্বারনেন্ সংযুক্ত রবাকনত পবানরে। কধি িপ ও ক্যবানির �নতবা ধকেু সব দেজেীে 
জবায়গবানত WiFi মজবােগুধল উপলব্ধ রবানক

WhatsApp হল একধ ্ ইন্বারনে্ মসববা যবা আপেবার পধরধচত �বানুষনদর সবানর 
অর দেবাৎ আত্মীয়, বনু্ ও সহক� দে ীনদর সবানর মযবাগবানযবাগ রবাখবা ও করবাববাত দেবা বলবানক 
সহজ কনর মতবানল

WiFi

সংজ্া
প্রচিক্ষকো পমাবাইল ইনটােনেনটে ওপনে স্ােীয় প্রাসচগেক েেষ্যনক অন্তভু্জক্ত কোে জন্য এই 

চবভানগ আনো েেষ্য পযাগ কেনে পানেে
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বয্াি�ং

েযাগােযাগ

িবেনাদন

শিক্ষা

�া�য্
তথয্

সরকারী 
সেবা

অনলাইন 
েকনাকাটা

�মণ

ইন্টারেনেটর সােথ 
পিরচয়

ইন্টারেনট
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স�ীত

েডটার খরচ



প�োস্োর, কোট-আউট ও তথ্য�ত্র118



আইকন কাট-আউট - অয্াপ
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আইকন কাট-আউট - অয্াপ
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আইকন কাট-আউট - Google
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আইকন কাট-আউট - Google
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আইকন কাট-আউট  - YouTube
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আইকন কাট-আউট  - YouTube
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আইকন কাট-আউট  - WhatsApp
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আইকন কাট-আউট  - WhatsApp



বাইট সাইজ 134



আইকন কাট-আউট - েফােনর কাযৰ্কিরতা



বাইট সাইজ 136



আইকন কাট-আউট  - YouTubeআইকে কবা্-আউ্ - Wikipedia



বাইট সাইজ 138



আইকন কাট-আউট  - YouTubeআইকে কবা্-আউ্ - Wikipedia



বাইট সাইজ 140



আইকন কাট-আউট  - YouTubeআইকে কবা্-আউ্ - Wikipedia



বাইট সাইজ 142



Icon Cutouts - Facebook

আইকে কবা্-আউ্ - Facebook



বাইট সাইজ 144





বাইট সাইজ 146
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েমাবাইল ইন্টারেনেটর েমৗিলক দ�তা  
�িশ�ণ স�ণূৰ্ কেরেছন

সািটৰ্িফেকট

তািরখ �া�িরত
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সািটৰ্িফেকট
েমাবাইল ইন্টারেনেটর েমৗিলক দ�তা  

�িশ�ণ স�ণূৰ্ কেরেছন

 তািরখ  �া�িরত
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