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এই টু লকিটের ভূ মিকা
ম�োবাইল ফ�োনের উপকারিতা শুধু কল করার মধ্যে স ীমাবদ্ধ নয়। ক্রমশ
আর�ো বেশ ি মাত্রায় এটা বিশ্বব্যাপ ী মানুষের ইন্টারনেটে প্রবেশ করার
প্রধান উপায় হয়ে উঠছে। ইন্টারনেট ব্যাবহারে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা
আছে, তবে কার্যকরভাবে ম�োবাইল ফ�োন ব্যবহার করার জন্য সুনির্দিষ্ট
দক্ষতা ও জ্ঞান প্রয়োজন হয়। অর ্থাৎ যাদের দক্ষতা ও ধারণা নেই তারা
এই সেবাগুলি ব্যবহার করতে পারবেননা।

এই টু লকিট কী লক্ষ্য অর্জন করতে চাইছে?
এই টু লকিট ম�োবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর
(MNOs), বেসরকার ী সংস্থা (NGOs),

উন্নয়নমূ ল ক সংস্থা ও সরকারের জন্য, যারা ম�োবাইল
ইন্টারনেট সম্পর্কে মানুষের ম�ৌলিক জ্ঞান ও
ধারণাকে উন্নত করার জন্য প্রশ িক্ষণ দিতে চায়।
ম�োবাইল ফ�োনে ইন্টারনেটের গুরুত্ব ও
কার্যকারিতা প্রদর্শনের জন্য প্রশ িক্ষকদের যা
প্রয়োজন, এখানে দেওয়া উপকরণ ও সংস্থানগুল�ো
তাদেরকে তা প্রদান করে। ফলস্বরূপ, প্রশ িক্ষকরা
এই বিষয়ে আর�ো গভ ীর ধারণা অর্জন করবেন
যে তারা ক ীসের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করতে
পারেন এবং ইন্টারনেট অ্যাক্সেস ও ব্যবহার করার
জন্য ম�ৌলিক দক্ষতা অর্জন করবেন। আমরা বিশ্বাস
করি যে এর ফলে সচেতনতা বাড়বে এবং ম�োবাইল
ইন্টারনেট জ ীবনের মানবর্ধক যে সেবাগুল�ো প্রদান
ৃ পাবে।
করে তার ব্যবহারও ব দ্ধি
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এই টু লকিটে উপস্থাপিত প্রশ িক্ষণের লক্ষ্য হলেন
সেই মানুষরা যাদের ম�োবাইল ইন্টারনেট দক্ষতা
খু ব কম আছে অথবা একেবারেই নেই। এর লক্ষ্য
হল সেই সব মানুষকে শেখান�ো, যারা শ িখতে
চায় ম�োবাইল ইন্টারনেট ক ী এবং ক ীভাবে
অনলাইন য�োগায�োগ ও অনুসন্ধান করতে হয়। এই
টু লকিট সেই সব মানুষের জন্য উপযু ক্ত নয় যাদের
ম�োবাইল ফ�োন ব্যবহারের ক�োন�ো অভিজ্ঞতাই
নেই এবং কল করা বা SMS পাঠান�োর মত
সাধারণ কাজগুল�ো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এই কারণে,
ক ীভাবে অ্যাপ ডাউনল�োড করতে হয় বা ক ীভাবে
ইমেল অ্যাকাউণ্ট খু ল তে হয় সেই বিষয়ে তথ্য
এই টু লকিটে দেওয়া নেই, যেহেতু ম�োবাইল
ইন্টারনেটের খু ব কম দক্ষতা আছে বা ক�োন�ো
দক্ষতাই নেই এমন মানুষদের পক্ষে এই প্রক্রিয়াগুল�ো
সাধারণত খু ব বেশ ি জটিল। একইভাবে, এটা সেই
মানুষদের জন্যও পরিকল্ পিত নয় যারা ইতিমধ্যেই
ম�োবাইল ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত।
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এই টু লকিটের ভূ মিকা
'কীভাবে করা যায় নির্দেশিকা' কী?
'ক ীভাবে করা যায় নির্ শদে িকা' এই নথির সঙ্গে
মিলিতভাবে ব্যবহার করা উচিত, যা যে ক�োন�ো
দেশের প্রশ িক্ষকদের তাদের শ্রোতাদের জন্য
ম�োবাইল ইন্টারনেটের ম�ৌলিক দক্ষতাগুলির
প্রাসঙ্গিকভাবে সুনির্দিষ্ট প্রশ িক্ষণ প্রস্তুত
করতে ও তা প্রদান করতে সক্ষম করে ত�োলে।
ক ীভাবে তাদের সুনির্দিষ্ট শ্রোতাদের জন্য
প্রয়োজন�োপয�োগ ী, অর ্থপূর্ণ প্রশ িক্ষণ সেশন
ও সংস্থান প্রস্তুত করা যায় সেই বিষয়ে এই
নির্ শদে িকাটি পদক্ষেপ ও পরামর্শ প্রদান করে।

এছাড়াও 'ক ীভাবে করা যায় নির্ শদে িকা'-তে
অন্তর্ভুক্ত আছে সহায়ক উদাহরণগুলি, যা এই
টু লকিট থেকে তথ্য ও পরামর্শের সাথে ব্যবহার করা
যায়। আমরা এই টু লকিটের সব ব্যবহারকার ীকে
উৎসাহিত করব তাদের প্রশ িক্ষণের সেশনগুলিকে
পূর্ণতা দেওয়ার জন্য 'ক ীভাবে করা যায়
নির্ শদে িকা'র সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক অংশগুলিকে
পর্যাল�োচনা ও ব্যবহার করতে।

এই টু লকিটে ক ী ক ী অন্তর্ভুক্ত?
এই টু লকিট একটি সূ চ না পর্যায়ের স্মার্টফ�োনে ম�োবাইল ইন্টারনেট
ব্যবহার করার সাথে পরিচিত করায়। এটির পরিকল্পনা করা হয়েছে
একটি যাত্রাপথ হিসেবে, যা প্রশ িক্ষনার ্থীদের ম�ৌলিক য�োগায�োগের
দক্ষতা থেকে ইন্টারনেটে অনুসন্ধান করার মত�ো আর�ো জটিল
দক্ষতাগুলির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যদিও এই কাঠাম�োটি এই
টু লকিটের সার্বিক প্রবাহকে নির্ শনা
দে
দেয়, তবে এমনভাবে এটির
পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে প্রতিটি প্রশ িক্ষণ সেশনই এককভাবে
কার্যকর হয়। এটা প্রশ িক্ষককে বেছে নেওয়ার সুয�োগ দেয় যে তার
উদ্ দিষ্ট শ্রোতার কাছে যেগুলি প্রাসঙ্গিক তার ওপরে নির্ভর করে ক�োন
সেশনগুলি ব্যবহার করতে হবে।
আমরা মানুষকে ম�োবাইল ইন্টারনেটের সাথে
পরিচিত করান�োর জন্য WhatsApp, YouTube,
Wikipedia, Facebook ও Googleএর সেবাগুলি ব্যবহার করি। এছাড়াও আমরা
ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত করাই এবং নিরাপত্তা
ও খরচের বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করি। এটা
আমাদের উপভ�োক্তা গবেষণার ভিত্তিতে করা হয়,
যা দেখিয়েছে যে এই সেবাগুলি বেশ ির ভাগ দেশেই

সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। আপনি যদি আপনার দেশে
ব্যবহারের জন্য এই টু লকিটকে উপয�োগ ী করতে
চান, তাহলে আপনার শ্রোতার কাছে যা প্রাসঙ্গিক
তার ওপরে নির্ভর করে আপনি এই সেবাগুলিকে
উপয�োগ ী করে নিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক
'ক ীভাবে করা যায় নির্ শদে িকাটি' সহায়ক হতে
পারে।
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এই টু লকিটে ক ী ক ী অন্তর্ভুক্ত?
ইন্টারনেটের সাথে পরিচয়y
অনেক মানুষ ইন্টারনেটের ব্যাপারে শুনে থাকলেও, তারা জানেন না যে
ইন্টারনেট ক ী। ইন্টারনেট সম্পর্কে মানুষের সবচেয়ে সাধারণ যে প্রশ্নগুলি আছে
তার কয়েকটির উত্তর দিতে সাহায্য করার জন্য, আমরা কিছু সহজ ব্যাখ্যা
দিয়েছি।

WhatsApp
অনেক দেশের মানুষেরই WhatsApp-এর ব্যাপারে আগ্রহ আছে। SMS
ব্যবহার করার কারণে, এর মেসেজিং কার্যকরিতাটির সাথে মানুষ কিছু টা
পরিচিত। WhatsApp-কে 'প্রবেশবিন্দু' হিসেবে ব্যবহার করলে প্রশ িক্ষকরা
মানুষের জানা বিষয়ের ওপরে ভিত্তি করে এগ�োতে পারেন, একই সাথে
ইন্টারনেটের মাধ্যমে য�োগায�োগের সুবিধা এবং এর জন্য প্রয়োজন ীয় দক্ষতার
সাথে পরিচিত করাতে পারেন।

YouTube
YouTube প্রশ িক্ষনার ্থীদের একটি সহজ, অংশগ্রহণমূ ল ক ও তু লনামূ ল কভাবে
সংযু ক্ত অনলাইন পরিবেশে ইন্টারনেট বিষয়বস্তু আবিষ্কার করতে সক্ষম করে।
অড িও-ভিজু য়া ল বিষয়বস্তুতে মানুষের যে উৎসাহ আছে তার ওপরে ভিত্তি
করে এটা প্রশ িক্ষকদের এগ�োতে দেয়, এবং একই সাথে ম�োবাইল ইন্টারনেট
ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজন ীয় দক্ষতাগুলির সাথে পরিচিত করায়।
ইন্টারনেট সংয�োগের সমস্যার কারণে সব জায়গায় YouTube উপলব্ধ নাও
হতে পারে। এই ক্ষেত্রে আমরা YouTube মড িউলটি বাদ দেওয়ার অথবা
অন্য একটি অড িও/ভিজু য়া ল অ্যাপ্ লিকেশন ব্যবহার করার পরামর্শ দিই যা
চালান�োর জন্য কম ডেটা প্রয়োজন হয় (যেমন Google ইমেজ সার্চের মত�ো
একটি ছবি সন্ধানের অ্যাপ্ লিকেশন)।

Google Search
Google Search মানুষকে এমন বিষয়বস্তু সন্ধান করতে দেয় যা ইন্টারনেটে
তাদের কাছে প্রাসঙ্গিক। এটা প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে ইন্টারনেটে তাদের কাছে
উপলব্ধ তথ্যের ব্যাপ্তি ও গভ ীরতার অভিজ্ঞতা অর্জনের সুয�োগ দেয়। এছাড়াও
এটা তাদেরকে সন্ধান ও নেভিগেশনের দক্ষতাগুলি অনুশ ীলনের সুয�োগ দেয়।
যে প্রশ িক্ষকরা তাদের অংশগ্রহণকার ীদের কাছে YouTube মড িউলটি ব্যাখ্যা
করেছেন, তাদের জন্য এটা YouTube এর সাথে শেখা দক্ষতাগুলিকে আর�ো
উন্নত করার সুয�োগ দেয়।
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এই টু লকিটে ক ী ক ী অন্তর্ভুক্ত?
Wikipedia
Wikipedia হল বিনামূ ল্যে র একটি ইন্টারনেট সূ ত্র (বা বিশ্বক�োষ), যা
শ িক্ষামূ ল ক বিষয়গুলি সম্পর্কে নিরপেক্ষ, বাস্তব তথ্য প্রদান করে। এই
মড িউলটি প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে ইন্টারনেটে যে বিশাল ব্যাপ্তির তথ্য পাওয়া
যায় তার একটি উদাহরণ দেয়, এমন একটি ওয়েবসাইটে যা গ্রাহকের অল্প
পরিমাণ ম�োবাইল ডেটা ব্যবহার করে। এটা তাদেরকে এই ধারণার সঙ্গেও
পরিচিত করায় যে প্রায়ই বিশ্বব্যাপ ী সাধারণ মানুষরা ইন্টারনেটে বিষয়বস্তু
তৈরি করেন।

Facebook
Facebook হল একটি স�োশ্যাল নেটওয়ার্ক যা মানুষকে ব্যবসায়িক
য�োগায�োগের সঙ্গে কথ�োপকথন করা, সংবাদ পাওয়া, পরিবার ও বন্ধুদে র
সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অথবা বিখ্যাত মানুষ ও খেলার দলগুলিকে অনুসরণ করার
সুয�োগ দেয়। এই মড িউল একটি স�োশ্যাল নেটওয়ার্ক-এর দ্বারা উপস্থাপিত
বিস্তৃত মাত্রার সম্ভাবনাগুলি প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে একটি 'অ্যাকাউণ্ট' ও
বিষয়বস্তু 'শেয়ার করার' বিষয়ে ধারণা দেয়।

$

নিরাপত্তা ও খরচ
WhatsApp, YouTube, Google, Wikipedia ও Facebook প্রতিটি
মড িউলেই সুরক্ষিত থাকা এবং ম�োবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার করার খরচ
ব�োঝার বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আমাদের গবেষণা দেখিয়েছে যে
ভারতে ম�োবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারকার ী মানুষদের কাছে নিরাপত্তা ও খরচ
উল্লেখয�োগ্য উদ্বেগের বিষয়, তাই আমরা প্রতিটি গভ ীর প্রশ িক্ষণের ভিতরে
এবং বাইটসাইজ প্রশ িক্ষণ সেশনগুলিতে প ৃথকভাবে এগুলিকে উদ্দেশ করার
সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।
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এই ছবিটি প্রশ িক্ষণের অন্তর্ভুক্ত প্রধান সেবা,
কার্যকারিতা ও দক্ষতাগুলির একটি চাক্ষু ষ বিবরণ
প্রদান করে।

ম�োবাইল ইন্টারনেট

WhatsApp
দুজনের মধ্যে
পারস্পরিক মেসেজ
পাঠান�ো ও গ্রহণ
দল গঠন করুন এবং
দলবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ
করুন
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YouTube

Google

ভিড িও সন্ধান
করুন

তথ্য সন্ধান
করুন এবং তার
মধ্যে দিয়ে
চালনা করুন

Wikipedia

Facebook

বিনামূ ল্যে তথ্য
সন্ধান করুন এবং
তার মধ্যে দিয়ে
চালনা করুন

বন্ধু ও পরিবারের
সঙ্গে যু ক্ত থাকুন

ম�োবাইল ইন্টারনেট দক্ষতা প্রশিক্ষণ টুলকিট (MOBILE INTERNET SKILLS TRAINING TOOLKIT, MISTT)

এই টু লকিটকে ক ীভাবে ব্যবহার করা যায়?
আপনার প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য কতটা সময় আছে তার ওপরে নির্ভর করে
আপনি বিভিন্নভাবে এই টু লকিট ব্যবহার করতে পারেন।
যে প্রশ িক্ষকরা প্রশ িক্ষনার্থীদের একবারে মাত্র 2-3 মিনিট

2-3

সময় দিতে পারেন, তাদের জন্য 'বাইটসাইজ' প্রশ িক্ষণ আছে, যা মাত্র 2-3
মিনিটের প্রশ িক্ষণ সেশন। প্রতিটি সেশনে একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং
ছয়টি বিষয়ের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া যায়: ইন্টারনেটের সাথে পরিচয়,
WhatsApp, YouTube, Google, Wikipedia, Facebook নিরাপত্তা
ও খরচ।
যে সব প্রশ িক্ষনার ্থী ইতিমধ্যেই প্রশ িক্ষণ সম্পূর্ণ করেছেন, কিন্তু তারা যা
ৃ চান, তাদের জন্য বাইটসাইজ
শ িখেছেন তার একটা সংক্ষিপ্ত পু ন রাব ত্তি
সেশনগুলিকে রিফ্রেশার হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।
বাইটসাইজ' প্রশ িক্ষণের জন্য পাতা 10 দেখু ন।

যে প্রশ িক্ষকরা প্রশ িক্ষনার্থীদের 45-60 মিনিট সময় দিতে
পারেন, তাদের জন্য চারটি 'গভ ীর প্রশ িক্ষণ' সেশন আছে। গভ ীর প্রশ িক্ষণ

45-60

সেশনগুলি 45-60 মিনিটের সূ চ নামূ ল ক সেশনের সাথে শুরু হয়, তারপরে
একই সময়স ীমার তিনটি ম�োবাইল ইন্টারনেট সেবা প্রশ িক্ষণের সেশন করা
হয়। ম�োবাইল ইন্টারনেট প্রশ িক্ষণের প্রতিটি সেশনে একটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত
করা হয়: WhatsApp, YouTube, Google. প্রতিটি প্রশ িক্ষণ সেশনের
মধ্যে Wikipedia, Facebook, নিরাপত্তা ও খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
'গভ ীর' প্রশ িক্ষণের জন্য পাতা 30 দেখু ন।
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বাইটসা
প্রশিক্ষণ
10
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কীভাবে বাইটসাইজ
প্রশিক্ষণ ব্যবহার
করতে হয়
এই বিভাগটি সেই প্রশ িক্ষকদের জন্য যারা প্রশ িক্ষনার্থীদের
সঙ্গে কাজ করার জন্য মাত্র 2-3 মিনিট সময় পান। যে সব প্রশ িক্ষনার ্থী
ইতিমধ্যেই প্রশ িক্ষণ সম্পূর্ণ করেছেন, কিন্তু তারা যা শ িখেছেন তার একটা
ৃ চান, তাদের জন্য এটিকে রিফ্রেশার হিসেবেও ব্যবহার
সংক্ষিপ্ত পু ন রাব ত্তি
করা যায়।

প্রতিটি সেশনে একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং ছয়টি বিষয়ের মধ্যে থেকে
বেছে নেওয়া যায়: ইন্টারনেটের সাথে পরিচয়, WhatsApp, YouTube,
Google, Wikipedia, Facebook নিরাপত্তা ও খরচ। প্রতিটি সেশনে
সেবাটির একটি ব্যাখ্যা দেওয়া ও ফ�োনে অনুশ ীলনের ওপরে মন�োনিবেশ
করা হয়।
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প্রতিটি বাইটসাইজ সেশন একই রকম কাঠাম�ো
অনুসরণ করে:
এটা ক ী?

সেবাটির একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিন। "উদ্ধৃ তি " চিহ্ন ইঙ্গিত করে প্রশ িক্ষকরা
ক ী বলতে পারেন

আপনি কিসের জন্য এটি ব্যবহার
করতে পারেন?

সেবাটির সুবিধাগুলি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। "উদ্ধৃতি" চিহ্ন ইঙ্গিত করে
প্রশ িক্ষকরা ক ী বলতে পারেন

এটা কিভাবে কাজ করে??
বাস্তব ব্যবহার!

প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে ফ�োনে সেবাটি ব্যবহার করতে সাহায্য করার জন্য
'ক ীভাবে প�োস্টারগুলি ব্যবহার করতে হয়' ব্যবহার করুন। এটা আপনার দেওয়া
ফ�োন হতে পারে, অথবা প্রশ িক্ষনার ্থীর নিজের ফ�োনও হতে পারে।

অনুশ ীলন করুন!

অনুশ ীলন করুন, শ্রোতার জন্য প্রাসঙ্গিক উদাহরণগুলির সাথে
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ম�োবাইল ইন্টারনেট সম্পর্কে প্রশিক্ষনার্থীদের যে সব আর�ো সাধারণ প্রশ্ন
থাকতে পারে, প্রশিক্ষকদেরকে সেগুলির উত্তর দিতে সাহায্য করার জন্য এই
পাতাটি ডিজাইন করা হয়েছে। মানুষ ইন্টারনেট সম্পর্কে প্রায়ই যে সব প্রশ্ন
জিজ্ঞাসা করে তার মধ্যে কয়েকটির সহজ ব্যাখ্য এখানে দেওয়া হয়েছে। এই
পাতাটি প্রিন্ট করলে সহায়ক হতে পারে। আপনি এই টু লকিটের মডিউলগুলির
মধ্যেও এই উদাহরণগুলিকে অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন।

এটা ক ী?
ইন্টারেনেটর সােথ
পিরচয়

েযাগােযাগ

বয্াি�ং

ইন্টারেনট

�মণ

িবেনাদন
সরকারী
সেবা
�া�য্
তথয্

অনলাইন
েকনাকাটা
শিক্ষা

'ইন্টারনেট প�োস্টার' দেখান (প ৃ.115) "ইন্টারনেট হল বিশ্বব্যাপ ী লক্ষ

লক্ষ কম্পিউটারের একটি নেটওয়ার্ক যেগুলি ফ�োন লাইন, উপগ্রহ ও তারের
দ্বারা একে অন্যের সঙ্গে সংযু ক্ত আছে। এটি আপনাকে প্রচু র পরিমাণ তথ্য ও
সেবার অ্যাক্সেস প্রদান করে এবং এটি সবসময় বেড়েই চলেছে। ইন্টারনেট
সকলের জন্য। কে এটা ব্যবহার করতে পারেন তার ওপরে ক�োন�ো নিয়ন্ত্রণ
নেই। আপনার শুধু একটা কম্পিউটার, ম�োবাইল ফ�োন বা ট্যাবলেট এবং ডেটা
কানেকশন প্রয়োজন।"

আপনি কিসের জন্য এটি ব্যবহার করতে পারেন?
"ইন্টারনেট আপনাকে অনেকগুলি কাজ করতে সাহায্য করবে। উদাহরণ স্বরূপ, আপনি বন্ধু ও পরিবারের
সঙ্গে কথা বলতে বা তাদেরকে মেসেজ পাঠাতে, ছবি পাঠাতে, ভিড িও দেখতে, মিউজিক শুনতে,
জিনিসপত্র কেনাবেচা করতে, অর ্থ হস্তান্তর করতে পারবেন। এটা আপনাকে প্রায় যে ক�োন�ো বিষয়ের ওপরে
তথ্য খুঁ জে পেতেও সাহায্য করবে, যার অন্তর্ভুক্ত হল সংবাদ, আবহাওয়া, বিন�োদন, পরিবহনের সময়সূ চি,
ধর্ম বা খেলাধূ ল া। আপনি যদি চাকরি খ�োঁ জেন, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শ প্রয়োজন হয়, অথবা নতু ন ক�োন�ো
দক্ষতা অর্জন করতে চান তাহলে এটা আপনাকে সাহায্য করতে পারে।
প্রশ িক্ষক নিজের ব্যক্তিগত উদাহরণগুলি দেবেন যে ইন্টারনেট তাকে ক ীভাবে সাহায্য করেছে। এটিকে
প্রশ িক্ষনার ্থীর কাছে প্রাসঙ্গিক করে তু লু ন: প্রশ িক্ষনার ্থীর নিজের জ ীবনে এটি ক ীভাবে উপকার ী হতে
পারে তা আল�োচনা করুন।
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এটা কিভাবে কাজ করে?
ইন্টারনেট
ব্যবহার করার
জন্য আপনি
দুই প্রকারের
ম�োবাইল
ফ�োন ব্যবহার
করতে পারেন

1. একটি স্মার্টফ�োন: এই
ফ�োনগুলি ছ�োট কম্পিউটারের
মত�ো। সাধারণভাবে আপনি ব�োতাম
ব্যবহারের পরিবর্তে, স্ক ্রীন স্পর্শ
করে এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে
পারেন। এগুলি ছবি তু লতে পারে,
মিউজিক ও ভিড িও চালাতে পারে
এবং এতে 'অ্যাপ' থাকে যেগুলি
আপনাকে দ্রুত একটি ইন্টারনেট
সেবায় নিয়ে যেতে পারে।

2. ফ িচার ফ�োন: স্মার্ট ফ�োনের
তু লনায় এগুলিতে কম কার্যকারিতা
আছে। এগুলিতে স্পর্শ করার মত
স্ক ্রীন নেই, কিন্তু আপনি মিউজিক
বাজাতে ও ছবি তু লতে পারেন।
আপনার পছন্দের অনলাইন
সেবাগুলি ব্যবহার করার জন্য আপনি
একটি ব্রাউজারে ইন্টারনেটে প্রবেশ
করতে পারেন।

$ ডেটার খরচ
েডটার খরচ

"আপনার ম�োবাইল ফ�োনের মাধ্যমে ইন্টারনেটে প্রবেশ করার জন্য, আপনি
ম�োবাইল ডেটা কানেকশন বা Wi-Fi কানেকশনের মধ্যে যে ক�োন�ো একটি
ব্যবহার করতে পারেন।" 'ডেটা প�োস্টার' দেখান (প ৃ.117)।
"সাধারণভাবে আপনি যখন আপনার ফ�োনে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন, তখন
আপনি ম�োবাইল ডেটা ব্যবহার করেন। আপনাকে স্থান ীয় ম�োবাইল নেটওয়ার্ক
এজেন্টের কাছ থেকে অথবা ফ�োন ক্রেড িট বিক্রি করে এমন দ�োকান থেকে এটা
কিনতে হবে।

স�ীত

আপনি ইন্টারনেটে যা যা করেন তার মধ্যে কয়েকটি, যেমন ভিড িও দেখা
বা মিউজিক শ�োনার সময় বেশ ি ডেটা ব্যবহার হয়, তাই আপনার বেশ ি অর ্থ
খরচ হবে।"
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এটা ক ী?
ফ�োনে WhatsApp দেখান
"WhatsApp একটি মেসেজিং সেবা, কিছু টা SMS এর মত�ো, যেখানে
আপনি ভয়েস মেসেজ, ফট�োও পাঠাতে পারেন এবং এক দল মানুষকে
মেসেজ পাঠাতে পারেন।"
"WhatsApp ইন্টারনেট ডেটা ব্যবহার করে, তাই আর�ো সস্তায় মেসেজ
পাঠান�ো যেতে পারে, এবং আপনি যে ব্যক্তিকে মেসেজ পাঠাচ্ছেন তার
দূ র ত্বের কারণে খরচের পরিবর্তন হবে না। উদাহরণস্বরূপ, আপনার যদি
এমন ক�োন�ো পরিবারের সদস্য বা বন্ধু থাকেন যিনি অন্য একটি দেশে চলে
গেছেন, তাহলে আপনি তাদেরকে WhatsApp-এ মেসেজ পাঠাতে পারেন
এবং তিনি আপনার বাড়ির পাশেই থাকলে মেসেজ পাঠাতে যা খরচ হত তার
থেকে বেশ ি খরচ হবে না।"

আপনার যে
সব জিনিস
প্রয়োজন হবে

আপনি কিসের জন্য এটি ব্যবহার
করতে পারেন?
"আপনি পরিবার ও বন্ধুদে র সঙ্গে সহজেই য�োগায�োগ রাখার জন্য এটা
ব্যবহার করতে পারেন।"

স্মার্টফ�োন হ্যান্ডসেট
How to use

WhatsA
pp একেOne
অপরকে
toমেসেজ
sApp
Oneকরা
Messaging
What
কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

1
1

22

33

44

55

WhatsApp
প�োস্টার
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"আপনি ব্যবসায়ী মানুষ/ সহকর্মী / সহপাঠ ী / গ্রাহকদের বড় দলের সঙ্গে
য�োগায�োগ রাখার জন্যও এটা ব্যবহার করতে পারেন: পণ্যের বিজ্ঞাপন
দেওয়া, পরামর্শ বিনিময় করা, ক্লাসের ন�োট বা অ্যাসাইনমেন্টের ব্যাপারে
আল�োচনা করা।"
প্রশ িক্ষক WhatsApp এর সুবিধা সম্পর্কে নিজের ব্যক্তিগত উদাহরণগুলি
দেবেন এবং তারা কিসের জন্য এটি ব্যবহার করেন তা উল্লেখ করবেন।
এটিকে প্রশ িক্ষনার ্থীর কাছে প্রাসঙ্গিক করে তু লু ন: প্রশ িক্ষনার ্থীর
নিজের জ ীবনে এটি ক ীভাবে উপকার ী হতে পারে তা আল�োচনা করুন।

বাইটসাইজ - WHATSAPP

এটা কিভাবে কাজ করে?
ফ�োনটি
প্রশ িক্ষনার্থীর
হাতে দিন এবং
তাকে ধাপগুলি
অনুসরণ করতে
সাহায্য করুন

কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

WhatsApp
1

2

3

কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

WhatsApp

একে অপরকে মেসেজ করা

4

1

5

WhatsApp কিভাবে

ব্যবহার করতে হয় পারস্পরিক মেসেজিং

প�োস্টার দেখান এবং টেক্সট /
ফট�ো / ভয়েস মেসেজ পাঠান�োর
ধাপগুলি ব্যাখ্যা করুন

2

গ্রপ
ু মেসেজিং

3

WhatsApp কিভাবে ব্যবহার

করতে হয় - দলগত মেসেজিং

প�োস্টার দেখান এবং গ্রুপ চ্যাট শুরু
করার ধাপগুলি ব্যাখ্যা করুন

অনুশ ীলন করুন!
"এখন আপনি জানেন যে WhatsApp কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, আপনি কিসের জন্য
এটি ব্যবহার করতে চান?"
প্রশ িক্ষক: প্রশ িক্ষনার ্থী তার ফ�োনের যে পরিচিত ব্যক্তিকে মেসেজ পাঠাতে চান তাকে WhatsApp
মেসেজ পাঠাতে প্রশ িক্ষনার ্থীকে সহায়তা করুন।

পরামর্শ: "WhatsApp-এ অনেকগুলি কার্যকারিতা আছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি WhatsApp-

এর মাধ্যমে মানুষকে ফ�োন করতে পারেন অথবা আপনার পরিচিত মানুষদের সঙ্গে WhatsApp-এ
একটি মানচিত্রে অবস্থান শেয়ার করতে পারেন যাতে তারা জানতে পারেন আপনি ক�োথায় আছেন।"

ব্যাখ্যা করুন: WhatsApp-এর মতই অন্য মেসেজিং সেবা আছে। অন্যগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হল

Messenger, WeChat ও Viber, তবে আর�ো অনেক কিছু আছে।
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এটা ক ী?
ফ�োনে YouTube দেখান
"YouTube আপনাকে টিভির মতই ভিড িও দেখতে দেয়, তবে আপনি
অনেক বেশ ি ভিড িওর মধ্যে থেকে বেছে নিতে পারেন এবং ক�োন ভিড িও
দেখবেন এবং তা কখন দেখবেন সেটাও বেছে নিতে পারেন।"
"আপনি YouTube-কে বলবেন ক ী ধরনের ভিড িও খুঁ জে পেতে চান, আর
আপনার চাহিদা মত�ো ভিড িও খুঁ জে বের করার জন্য এটা YouTube এ
মানুষদের দেওয়া সব ভিড িওর মধ্যে থেকে সন্ধান করবে।"

আপনার যে
সব জিনিস
প্রয়োজন হবে

আপনি কিসের জন্য এটি ব্যবহার করতে
পারেন?
"আপনি বিভিন্ন ধরনের প্রচু র ভিড িও, সিনেমা, গান, সংবাদ, খেলাধূ ল া,
রান্নার প্রণাল ী, শ িক্ষামূ্ ল ক ভিড িও দেখতে পারেন। 'ক ীভাবে করা যায়'
এই বিষয়ের ওপরে অনেক ভিড িও আছে, যেমন ক ীভাবে একটি ভাষা
শেখা যায়, ক ীভাবে নাচতে হয়, ক ীভাবে একটি পদ রান্না করতে হয় অথবা
ক ীভাবে সাইকেলের টায়ার সারাতে হয়।"

স্মার্টফ�োন হ্যান্ডসেট

"আপনি নিজস্ব ভিড িও বানাতে পারেন এবং YouTube-এ শেয়ার
করতে পারেন।"

িকভােব বয্বহার করেত হয়

YouTube
1

2

3

4

5

YouTube
সন্ধান করুন

YouTube প�োস্টার
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প্রশ িক্ষক YouTube এর সুবিধা সম্পর্কে নিজের ব্যক্তিগত উদাহরণগুলি
দিতে পারেন এবং তারা কিসের জন্য এটি ব্যবহার করেন তা উল্লেখ
করতে পারেন।
এটিকে প্রশ িক্ষনার ্থীর কাছে প্রাসঙ্গিক করে তু লু ন: প্রশ িক্ষনার ্থীর
নিজের জ ীবনে YouTube ক ীভাবে উপকার ী হতে পারে তা
আল�োচনা করুন।
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এটা কিভাবে কাজ করে?
ফ�োনটি
প্রশ িক্ষনার্থীর
হাতে দিন এবং
তাকে ধাপগুলি
অনুসরণ করতে
সাহায্য করুন

িকভােব বয্বহার করেত হয়

YouTube
1

2

3

YouTube
সন্ধান করুন

4

5

প�োস্টার দেখান এবং সহজ ভিড িও সন্ধান করার

ধাপগুলি ব্যাখ্যা করুন (যেমন একটি জনপ্রিয়
স্থান ীয় গান সন্ধান করা)।

"ভয়েস সার্চের জন্য মাইক্রোফ�োন ব্যবহার
করা যায়। আপনাকে ক�োন�ো টেক্সট টাইপ করতে
হবে না।"

মাইক্রোফ�োন দেখান: এটি ক�োথায় এবং

ক ীভাবে ব্যবহার করতে হয়।

অনুশ ীলন করুন!
"এখন আপনি YouTube সম্পর্কে জানেন, আপনি কিসের জন্য এটি ব্যবহার করতে আগ্রহ ী?"
প্রশ িক্ষনার ্থীকে তাদের আগ্রহ অনুযায়ী সন্ধান করার জন্য কিছু ক ীওয়ার্ড বা মূ ল শব্দ দিন (সন্ধানকে সহজ
রাখতে চেষ্টা করুন, মাত্র 1-2টি শব্দ ব্যবহার করুন)।

পরামর্শ: YouTube ভিড িওর জন্য চমৎকার, তবে ইন্টারনেট YouTube-এর চেয়ে অনেক বড়!
ইন্টারনেটে আর�ো অনেক তথ্য আছে। যদি আপনি পু র�ো ইন্টারনেটে সন্ধান করতে চান, তাহলে
আপনি 'Google search' ব্যবহারের চেষ্টা করতে পারেন।

ব্যাখ্যা করুন: YouTube এর অনুরূপ অন্য সেবা আছে যেগুলি মানুষকে ভিড িও আপল�োড করা ও

দেখার অনুমতি দেয়। এর কিছু উদাহরণ হল Daily Motion ও Vimeo।
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এটা ক ী?
ফ�োনে Google Search দেখান।
"Google Search আপনাকে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য সন্ধান করতে
সাহায্য করে। "আপনি Google-কে বলবেন ক ী ধরনের তথ্য খুঁ জে পেতে
চান, যেমন 'বিশ্বের জনসংখ্যা কত', আর এটা আপনার চাহিদা মত�ো তথ্য
খুঁ জে বের করার জন্য ইন্টারনেটে মানুষের দেয়া সব তথ্যের মধ্যে থেকে
সন্ধান করবে।"

আপনার যে
সব জিনিস
প্রয়োজন হবে

আপনি কিসের জন্য এটি ব্যবহার
করতে পারেন?
"আপনি চাকরির তথ্য, রান্নার প্রণাল ী, মু ভি, গান, সংবাদ বা স্কু ল ও কলেজ,
পর ীক্ষার জন্য তথ্য পেতে পারেন।"

স্মার্টফ�োন হ্যান্ডসেট

"আপনাকে তথ্য খ�োঁ জ ার জন্য ক�োথাও যেতে হবে না, এই সব কিছু ই আপনার
ফ�োনে ইন্টারনেটে উপলব্ধ আছে"
প্রশ িক্ষক Google এর সুবিধা সম্পর্কে নিজের ব্যক্তিগত উদাহরণগুলি
দেবেন এবং তারা কিসের জন্য এটি ব্যবহার করেন তা উল্লেখ করবেন

িকভােব বয্বহার করেত হয়

Google
1

2

সন্ধান করুন
অথবা বলুন
“Ok Google”

3

4

5

Salman Khan Wikipedia, the free
encyclopedia

Google প�োস্টার
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এটিকে প্রশ িক্ষনার ্থীর কাছে প্রাসঙ্গিক করে তু লু ন: প্রশ িক্ষনার ্থীর
নিজের জ ীবনে Google Search ক ীভাবে উপকার ী হতে পারে তা
আল�োচনা করুন
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এটা কিভাবে কাজ করে?
ফ�োনটি
প্রশ িক্ষনার্থীর
হাতে দিন এবং
তাকে ধাপগুলি
অনুসরণ করতে
সাহায্য করুন

িকভােব বয্বহার করেত হয়

Google
1

2

3

সন্ধান করুন
অথবা বলুন
“Ok Google”

4

Salman Khan Wikipedia, the free
encyclopedia

5

প�োস্টার দেখান এবং সহজ সন্ধান করার

ধাপগুলি ব্যাখ্যা করুন, যেমন একটি বিখ্যাত
স্থান ীয় পরিচিত জায়গা বা বিখ্যাত মানুষের সন্ধান
করা

ব্যাখ্যা করুন "ভয়েস সার্চের জন্য মাইক্রোফ�োন
ব্যবহার করা যায়। আপনাকে ক�োন�ো টেক্সট টাইপ
করতে হবে না"

মাইক্রোফ�োন দেখান: এটি ক�োথায় এবং

ক ীভাবে ব্যবহার করতে হয়।

অনুশ ীলন করুন!
"এখন আপনি Google সম্পর্কে জানেন, আপনি কিসের জন্য এটি ব্যবহার করতে আগ্রহ ী?"
প্রশ িক্ষনার ্থীকে তাদের আগ্রহ অনুযায়ী সন্ধান করার জন্য কিছু ক ীওয়ার্ড বা মূ ল শব্দ দিন (সন্ধানকে সহজ
রাখতে চেষ্টা করুন, মাত্র 1-2টি শব্দ ব্যবহার করুন)

পরামর্শ: "ইন্টারনেটে প্রচু র চমৎকার তথ্য আছে, কিন্তু এমন কিছু তথ্যও আছে যা তেমন ভাল নয়,
আর কিছু মিথ্যা তথ্যও আছে। আপনি যা খুঁ জ ছেন তার সেরা উত্তর পাওয়ার জন্য সবসময় কমপক্ষে
2-3টি ফলাফল দেখলেই সবচেয়ে ভাল হয়।"

ব্যাখ্যা করুন: Google এর মত�ো অন্য সেবা আছে যেগুলি মানুষকে সন্ধান করার অনুমতি দেয়।

এর কিছু উদাহরণ হল Yahoo ও Bing
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এটা ক ী?
ফ�োনে Wikipedia দেখান
"Wikipedia হল বিনামূ ল্যে র একটি ইন্টারনেট সূ ত্র (বা বিশ্বক�োষ), যা
শ িক্ষামূ ল ক বিষয়গুলি সম্পর্কে নিরপেক্ষ, বাস্তব তথ্য প্রদান করে। আপনি
যখন Google সন্ধান করেন তখন প্রায়ই এটাই প্রথম সাইট হিসেবে দেখা
যায়, অথবা আপনি যে শব্দগুলি সন্ধান করছেন তার সঙ্গে "wiki" শব্দটি টাইপ
করতে পারেন।
"Wikipedia পু র�ো বিশ্ব জু ড়ে সাধারণ মানুষদের দ্বারা লিখিত। মানুষরা
প্রতি ঘণ্টায় সাইটে পরিবর্তন করেন। আপনি প্রতিটি পাতার নিচে, যেখানে
তথ্যের উৎসগুলির তালিকা দেওয়া আছে, তা দেখে নিশ্চিত হতে পারেন যে
আপনার পাওয়া তথ্য নির্ভরয�োগ্য।

আপনার যে
সব জিনিস
প্রয়োজন হবে

আপনি কিসের জন্য এটি ব্যবহার
করতে পারেন?
"আপনি অনেকগুলি বিভিন্ন বিষয় সন্ধান করার জন্য Wikipedia ব্যবহার
করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি খেলাধূ ল া, মিউজিক, ইতিহাস, অন্যান্য
দেশ বা বিজ্ঞান সম্পর্কে তথ্য সন্ধান করতে পারেন।"

স্মার্টফ�োন হ্যান্ডসেট

"Wikipedia প্রায় 300 টি ভাষায় উপলব্ধ। প্রতিটিই এমন মানুষরা
লিখেছেন যারা সেই ভাষায় কথা বলেন, তাই কিছু Wikipedia-তে
অন্যগুলির চেয়ে বেশ ি প্রবন্ধ আছে। উদাহরণস্বরূপ, ফরাসি Wikipedia-তে
2 মিলিয়ন প্রবন্ধ আছে কিন্তু ইংরেজি Wikipedia-তে 5 মিলিয়নের বেশ ি
প্রবন্ধ আছে।
প্রশ িক্ষককে ব�োঝান তিনি যেন Wikipedia-র সুবিধা সম্পর্কে নিজের
ব্যক্তিগত উদাহরণগুলি দেন এবং কিসের জন্য এটি ব্যবহার করেন তা উল্লেখ
করেন।

WhatsApp
প�োস্টার
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এটিকে প্রশ িক্ষনার ্থীর কাছে প্রাসঙ্গিক করে তু লু ন: প্রশ িক্ষনার ্থীর
নিজের জ ীবনে এটি ক ীভাবে উপকার ী হতে পারে তা আল�োচনা করুন।
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এটা কিভাবে কাজ করে?
ফ�োনটি
প্রশ িক্ষনার্থীর
হাতে দিন এবং
তাকে ধাপগুলি
অনুসরণ করতে
সাহায্য করুন
Wikipedia কিভাবে ব্যবহার করতে হয়
প�োস্টার দেখান এবং Wikipedia প্রবন্ধ (যেমন 'আফ্রিকা',
'মিউজিক' বা 'বিশ্বকাপ') সন্ধান করার ধাপগুলি ব্যাখ্যা
করুন।

অনুশ ীলন করুন!
"এখন আপনি জানেন যে Wikipedia কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, আপনি কিসের জন্য
এটি ব্যবহার করতে চান?"
প্রশ িক্ষক: প্রশ িক্ষনার ্থীকে তার ফ�োনে Wikipedia প্রবন্ধ সন্ধান করতে সহায়তা করুন।

পরামর্শ: "Wikipedia প্রায় 300 টি ভাষায় উপলব্ধ। প্রতিটিই এমন মানুষরা লিখেছেন যারা সেই
ভাষায় কথা বলেন, তাই কিছু Wikipedia-তে অন্যগুলির চেয়ে বেশ ি প্রবন্ধ আছে। উদাহরণস্বরূপ,
ফরাসি Wikipedia-তে 2 মিলিয়ন প্রবন্ধ আছে কিন্তু ইংরেজি Wikipedia-তে 5 মিলিয়নের বেশ ি
প্রবন্ধ আছে।

ব্যাখ্যা করুন: আপনি হয়ত দেখবেন যে ইন্টারনেটে সন্ধান করার জন্য Google বা Yahoo-এর

মত�ো অন্য ক�োন�ো সেবা ব্যবহার করার সময় Wikipedia দেখতে পাওয়া যায়। ক�োন�ো সন্ধানের
প্রথম ফলাফলটি প্রায়ই Wikipedia হয়। ক�োন�ো বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়ার জন্য আপনি
বেশ ির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রথমে Wikipedia দেখতে পারেন এবং তারপরে আর�ো নির্ভরয�োগ্য তথ্য
পাওয়ার জন্য সূ ত্র গুলি অন্বেষণ করতে পারেন।
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এটা ক ী?
ফ�োনে Facebook দেখান
"Facebook আপনাকে আপনার কমিউনিটিতে ও বিশ্বব্যাপ ী মানুষের
সঙ্গে যু ক্ত করে। ব্যবসায়িক য�োগায�োগের সঙ্গে কথ�োপকথন করা, সংবাদ
পাওয়া, পরিবার ও বন্ধুদে র সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অথবা বিখ্যাত মানুষ ও খেলার
দলগুলিকে অনুসরণ করার জন্য আপনি এটি ব্যবহার করতে পারেন।"
"শব্দ, ফট�ো ও ভিড িও ব্যবহার ক'রে আপনি একজন মানুষ, কিছু মানুষের
একটি নির্দিষ্ট দল বা বিশ্বব্যাপ ী মানুষদের সঙ্গে কথ�োপকথন করতে পারেন।"

আপনার যে
সব জিনিস
প্রয়োজন হবে

আপনি কিসের জন্য এটি ব্যবহার
করতে পারেন?
"আপনি যে ক�োন�ো শহর বা গ্রামে পরিবার বা বন্ধুদে র সঙ্গে যু ক্ত থাকার জন্য,
স্থান ীয় ও বিশ্বজন ীন সংবাদ পড়া এবং সাম্প্রতিক বিষয়ে অবহিত থাকা বা
আপনার প্রিয় বিখ্যাত মানুষ ও খেলার দলগুলির আপডেট পাওয়ার জন্য এটি
ব্যবহার করতে পারেন।"

স্মার্টফ�োন হ্যান্ডসেট

"আপনি নিজের ফট�ো, ভিড িও ও চিন্তাভাবনাও সবার সঙ্গে, আপনার বন্ধুদে র
সঙ্গে বা মাত্র কয়েকজন বন্ধু র সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন।"

Mode
d’emploi

F ceb
Facaebo
o
Coment
ok Comm
ok
ook
m créer un
Faceb
e
des ament ajoutecompt
r
is
1
3
2
2
12
3
4
5 36
7
Mode d’emploi

িকভােব বয্বহার করেত হয়

1

Simon

Jacob

একিট �াটৰ্েফােন কীভােব Facebook অয্াপ ডাউনেলাড
ওেয়েব অয্াে�স করা যায়

করা যায় বা

Okeke

Smith

Jack Simonds

Simon

Jacob

Okeke

Smith
Simon

Okeke

Jack Simonds
Jacob

Smith

Jack Simonds

Simon

Okeke

Facebook
প�োস্টার
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এটিকে প্রশ িক্ষনার ্থীর কাছে প্রাসঙ্গিক করে তু লু ন: উদাহরণ দিন এবং
প্রশ িক্ষনার ্থীর নিজের জ ীবনে এটি ক ীভাবে উপকার ী হতে পারে তা
আল�োচনা করুন।
উদাহরণ: বন্ধুদে র সঙ্গে ছবি শেয়ার করা, সংবাদ খ�োঁ জ া, বা ব্যবসার জন্য
নতু ন মানুষদের সঙ্গে যু ক্ত হওয়া।
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এটা কিভাবে কাজ করে?
ফ�োনটি
প্রশ িক্ষনার্থীর
হাতে দিন
এবং তাকে
ধাপগুলি
অনুসরণ
করতে সাহায্য
করুন

িকভােব বয্বহার করেত হয়

Facebook
1

2

3

িকভােব বয্বহার করেত হয়

িকভােব বয্বহার করেত হয়

Facebook

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

1

2

3

4

Facebook

কীভােব একিট অয্াকাউ� ৈতির করেত হয়

5

6

1

7

কীভােব ব�ু েযাগ করেত হয়

2

3

Simon Okeke

Simon Okeke

Simon Okeke

Jacob Smith

Jacob Smith

Jacob Smith

Jack Simonds

Jack Simonds

Jack Simonds

Simon Okeke

1) Facebook অ্যাক্সেস

করুন

িকভােব বয্বহার করেত হয়

Facebook
1

2

2) একটি অ্যাকাউণ্ট

তৈরি করুন

3) বন্ধু য�োগ করুন

িকভােব বয্বহার করেত হয়

Facebook

কীভােব েপজ অনুসরণ করেত হয়

3

4) বিখ্যাত মানুষ,

খেলাধূ ল া ও সংবাদ
"লাইক" করা

4

1

2

কীভােব একিট েপা� করেত হয়

3

5) টেক্সট বা ছবি প�োস্ট করা।

প্রশ িক্ষনার্থীকে Facebook ডাউনল�োড করতে এবং একটি অ্যাকাউণ্ট
রেজিস্টার করতে সাহায্য করা।
তাদের জিজ্ঞাসা করুন তারা ক�োন বিষয়ে সবচেয়ে বেশ ি আগ্রহ ী -

যেমন তারা যে বিষয়ে শ িখতে চান, খেলাধূ ল া/বিন�োদন বা তাদের ব্যবসা
এবং তাদের কাছে যা সবচেয়ে বেশ ি গুরুত্বপূর্ণ তার ওপরেই স ীমিত সময়ে
মন�োনিবেশ করা।

অনুশ ীলন করুন!
"এখন আপনি জানেন Facebook কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, আপনি কিসের জন্য এটি
ব্যবহার করতে চান?"
প্রশ িক্ষক: ব্যবহারকার ীকে ওপরের ক�োন�ো একটি প�োস্টার দেখতে সহায়তা করুন।

ব্যাখ্যা করুন: "Facebook-এ আপনার দেয়া তথ্য কে দেখতে পাবেন তা আপনি নিয়ন্ত্রণ করেন।
আপনি একটি প�োস্টকে জনগণের কাছে (Facebook ব্যবহারকার ী সবার কাছে) দৃশ ্যমান করতে
পারেন অথবা শুধু মাত্র সুনির্দিষ্ট বন্ধুদে র কাছে।"

বাইটসাইজ - FACEBOOK 25

বাইটসাইজ - ন িরাপত্তা

এটা ক ী?
"আপনি অনেক চমৎকার জিনিসের জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন,
তবে এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে ইন্টারনেট বিশ্বব্যাপ ী সবার জন্যই উন্ মু ক্ত
এবং এই কারণে এটাকে বাস্তব জ ীবনের সর্বজন ীন স্থানের (যেমন বাজার)
মত�ো বিবেচনা করা এবং নিরাপদ থাকা আবশ্যক।"

আপনার যে
সব জিনিস
প্রয়োজন হবে

আপনি কিসের জন্য এটি ব্যবহার
করতে পারেন?
'ইন্টারনেট নিরাপত্তার জন্য সহজ পরামর্শ' পাতাটি দিন
"একটি সর্বজন ীন জায়গার মতই আপনার যা করা উচিত:

স্মার্টফ�োন হ্যান্ডসেট
ইন্ারদিট নিরাপত্ার জি্ েহজ পরামর ্ণ

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 যহাি
্ণ

নিরাপত্তা প�োস্টার
কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

WhatsApp
1

কীভাবে ‘ব্লক’ করা যায়

2

3

আেরা

�ক

4

িঠক
আেছ

WhatsApp
'ব্লক' প�োস্টার
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1. আপনি যে মানুষদের জানেন না বা যারা আপনাকে বিরক্ত করছে তাদের
'ব্লক' বা উপেক্ষা করুন
2. আপনার ব্যক্তিগত তথ্যকে গ�োপন ীয় রাখু ন (যেমন আপনি কে, ক�োথায়
থাকেন, পাসওয়ার্ড)
3. ইন্টারনেটে আপনার দেখতে পাওয়া ক�োন�ো জিনিসের ব্যাপারে বা
ক�োন�ো অভিজ্ঞতার ব্যাপারে আপনি যদি অস্বচ্ছন্দ ব�োধ করেন তাহলে
আপনার পরিচিত ও বিশ্বস্ত ক�োন�ো মানুষকে বলু ন
4.	মানুষের প্রতি নম্র ও সম্মানপূর্ণ হ�োন এবং তাদেরকে বিরক্ত করবেন না"
প্রশ িক্ষক: প্রতিটি পরামর্শের জন্য আপনার নিজের উদাহরণ দিন, যদি
আপনার সময় থাকে।
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আপনি কিভাবে নিরাপদে থাকেন?
ফ�োনটি প্রশ িক্ষনার্থীর হাতে দিন এবং তাকে ধাপগুলি
অনুসরণ করতে সাহায্য করুন
জিজ্ঞাসা করুন তারা ক�োন সেবাতে (WhatsApp, YouTube বা Google) নিরাপদে
থাকার বিষয়ে শ িখতে চান?
WhatsApp: "যদি এমন কেউ আপনাকে WhatsApp-এ মেসেজ করে বা
বিরক্ত করে যাকে আপনি চেনেন না, এবং আপনি তাদের মেসেজ না পেতে
চান, তাহলে তাদের 'ব্লক' করুন যাতে তারা আবার আপনার সঙ্গে য�োগায�োগ
করতে না পারেন।"
'ক ীভাবে ব্লক করতে হয়' প�োস্টারটি দেখান এবং ধাপগুলি প্রদর্শন করুন
(প ৃ.157)।।

YouTube: "আপনি যদি YouTube এ ভিড িও দেখার সময় এমন কিছু
দেখতে পান যা আপনার মতে খারাপ বা আপত্তিকর, তাহলে পূ র্ববর্তী প ষ্ৃ ঠায়
ফ িরে যেতে পারেন, আপনার সন্ধানকে সংশ�োধন করতে পারেন এবং অন্য
ভিড িওগুলি দেখা চালিয়ে যেতে পারেন।"
YouTube এ এটা দেখান - ব্যাক বাটন টিপু ন, আপনার সার্চ বক্সে
ক ীওয়ার্ডগুলি মু ছ ে দিন এবং ভিন্ন ক ীওয়ার্ড ব্যবহার করে আপনার সন্ধানকে
পরিবর্তন করুন।
Google: "আপনি যদি Google এ তথ্য দেখার সময় এমন কিছু দেখতে পান
যা আপনার মতে খারাপ বা আপত্তিকর, তাহলে পূ র্ববর্তী প ষ্ৃ ঠায় ফ িরে যেতে
পারেন, আপনার সন্ধান পরিবর্তন করতে পারেন এবং অন্য তথ্য দেখা চালিয়ে
যেতে পারেন।"
Google এ এটা দেখান - ব্যাক বাটন টিপু ন, আপনার সার্চ বক্সে
ক ীওয়ার্ডগুলি মু ছ ে দিন এবং ভিন্ন ক ীওয়ার্ড ব্যবহার করে আপনার সন্ধানকে
পরিবর্তন করুন।

Facebook: "আপনি যদি Facebook এ থাকেন, তাহলে কারা আপনার
প্রোফাইল দেখতে পারেন এবং কারা আপনার সঙ্গে য�োগায�োগ করতে পারেন
তা আপনি পরিবর্তন করতে পারেন।" Facebook এ এটা দেখান তাদেরকে গ�োপন ীয়তা শর্টকাটগুলি দেখান যেখানে তারা পরিবর্তন করতে
পারবেন যে কারা তাদের প্রোফাইল দেখতে পারেন এবং কারা বন্ধুত্বে র
অনুর�োধ সহ তাদের সঙ্গে য�োগায�োগ করতে পারেন।
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এটা ক ী?

$

"আপনি যখনই আপনার ফ�োনে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন, তখন আপনি 'ডেটা'
ব্যবহার করেন। অর ্থাৎ আপনাকে আপনার ম�োবাইল নেটওয়ার্ক-এর কাছ থেকে
ডেটা কিনতে হবে। ইন্টারনেটে কিছু ক্রিয়াকলাপ বেশ ি ডেটা ব্যবহার করে,
তাই এগুলি করতে বেশ ি খরচ হয়।"
"আপনি ইন্টারনেট-এর জন্য ডেটা কিনতে পারেন; এটা কল ও মেসেজের জন্য
ফ�োন ক্রেড িট কেনার মতই। আপনার স্থান ীয় ম�োবাইল নেটওয়ার্ক এজেন্ট
বা ফ�োন ক্রেড িট বিক্রেতার কাছ থেকে ইন্টারনেট-এর জন্য ডেটা কেনা যায়,
যিনি আপনার জন্য এটা টপ আপ করে দেবেন।"
"কখনও কখনও ইন্টারনেট ডেটা 'ডেটা ভাউচার' বা 'ডেটা কার্ড' হিসেবেও
কেনা যেতে পারে, যা ব্যবহার করে আপনি আপনার ম�োবাইল ইন্টারনেট
নিজেই টপ আপ করতে পারেন।"

আপনার যে সব
জিনিস প্রয়োজন
হবে

ক�োনগুলি ডেটা ব্যবহার করে?
খরচের প�োস্টার দেখান

"বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ ভিন্ন পরিমাণ ডেটা ব্যবহার করে। টেক্সট দেখার জন্য
সবচেয়ে কম ডেটা ব্যবহার হয়, ছবি দেখার জন্য আর�ো বেশ ি, মিউজিক
বাজান�ো ও ডাউনল�োড করা, স্টিকার ও রিংট�োন ডাউনল�োড করার জন্য
আর�ো বেশ ি ডেটা ব্যবহার হয় এবং ভিড িও ডাউনল�োড করা ও চালান�োর জন্য
সবচেয়ে বেশ ি ডেটা ব্যবহার হয়। ভিড িওগুলি অন্যান্য ইন্টারনেট ব্যবহারের
চেয়ে বেশ ি ডেটা ব্যবহার করে।"
স্মার্টফ�োন হ্যান্ডসেট

েডটার খরচ

"কিছু ইন্টারনেট সেবা এমন ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে সম্পর্কিত যা বেশ ি ডেটা
ব্যবহার করে:
•	যেমন YouTube এ ভিড িও দেখার জন্য প্রচু র পরিমাণ ডেটা ব্যবহার হয়
•	যেমন টেক্সট ও ছবি দেখার জন্য Google এ কম খরচ হয়, কিন্তু ভিড িও
দেখলে আপনার বেশ ি খরচ হবে"

স�ীত

র খরচখরচের প�োস্টার
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ব্যাখ্যা করুন যে "সফটওয়্যার আপডেটও ডেটা ব্যবহার করে এবং এর জন্য
অর ্থ খরচ হবে।"
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$ আপনি কীভাবে আপনার ডেটার খরচ যাচাই করেন?
ফ�োনটি
প্রশ িক্ষণার্থীর
হাতে দিন এবং
তাকে ধাপগুলি
অনুসরণ করতে
সাহায্য করুন

"আপনি কত ডেটা ব্যবহার করেছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াকলাপে কত খরচ
হয় তা ব�োঝার জন্য আপনার ডেটা যাচাই করলে তা সহায়ক হয়।
আপনি যাচাই করতে পারেন আপনার কতটা ডেটা আছে, ঠিক যেভাবে
আপনার ম�োবাইল নেটওয়ার্ক থেকে আপনার ফ�োনে একটি ক�োড টাইপ করে
আপনার কত মিনিট বা কটি টেক্সট বাকি আছে তা আপনি যাচাই করেন।"
প্রশ িক্ষনার ্থীকে দেখান ক ীভাবে ডেটা যাচাই করতে হয়। আপনি ক�োন
দেশে আছেন এবং ক�োন নেটওয়ার্কে আছেন তার ওপর নির্ভর করে এটা
আলাদা হয়। আপনার সাহায্য প্রয়োজন হলে একজন ম�োবাইল এজেন্টকে
জিজ্ঞাসা করুন।

পরামর্শ: "আপনি বিভিন্ন পরিমাণে ডেটা কিনতে পারেন, যা নির্ভর করে আপনি কিসের জন্য ইন্টারনেট
ব্যবহার করতে চলেছেন তার ওপরে। আপনার জন্য কতটা পরিমাণ সবচেয়ে ভালভাবে উপযুক্ত সেই
বিষয়ে আপনার স্থানীয় ম�োবাইল এজেন্টের কাছ থেকে পরামর্শ চান।"
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আপনার প্রশ িক্ষণের ডিজাইন ক ীভাবে করতে হয়
গভ ীর প্রশ িক্ষণ বাস্তবায়িত করার জন্য এগুলি হল পরামর্শ।

1. একই লিঙ্গের মানুষদের জন্য সেশন
মহিলা ও পু রু ষদের আলাদা প্রশ িক্ষণ সেশনে ভাগ করুন। লিঙ্গগত আগ্রহ ও উদ্বেগগুলি
খ�োলাখু লি আল�োচনা করার জন্য এটা বাস্তবিক অভিজ্ঞতা ও জায়গার একটি সমান
সুয�োগ প্রদান করে

2. ছ�োট দলে অনুশীলন
প্রশ িক্ষনার ্থীদের অনধিক ছয়জন মানুষের ছ�োট ছ�োট দলে ভাগ করুন। প্রতিটি
দলকে সহায়তা করার জন্য একজন প্রশ িক্ষক দিন। এটা প্রশ িক্ষনার ্থীদের বাস্তব
অভিজ্ঞতা অর্জনে সক্ষম করে এবং সমকক্ষ মানুষদের একে অপরের থেকে শেখা ও
সহায়তা করার সুয�োগ দেয়

3. সমান দক্ষতার স্তরের দল
অনুরূপ জ্ঞান ও দক্ষতার স্তর আছে এমন অন্যদের সঙ্গে প্রশ িক্ষনার ্থীদের দলবদ্ধভাবে
মেলান। প্রশ িক্ষনার ্থীরা যাতে দলের অন্যদের সঙ্গে অনুরূপ দক্ষতার স্তরে থাকেন তা
খু ব ই গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা আত্মবিশ্বাস ী ব�োধ করেন ও আগ্রহ ী হন। যদি দেখা যায়
যে প্রশ িক্ষনার ্থীরা তাদের দলের অন্যদের সঙ্গে অনুরূপ দক্ষতার স্তরে নেই তাহলে
প্রশ িক্ষণ শুরু হওয়ার পরে প্রশ িক্ষনার ্থীদের বিভিন্ন দলে সরিয়ে দিন।

4. শেয়ার করা ডিভাইস
কার�ো যদি নিজস্ব স্মার্টফ�োন না থাকে তাহলে আগে থেকে ভরা ডেটা সমেত
তাদেরকে সূ চ না পর্যায়ের স্মার্টফ�োন দিন। নিশ্চিত করতে চেষ্টা করুন যাতে
ফ�োনগুলি অনুরূপ (যেমন এগুলিতে একই অপারেটিং সিস্টেম আছে) হয় এবং এতে
অনুরূপ কার্যকারিতা থাকে। এটা সবাইকে প্রশ িক্ষণের সময় একই ধাপগুলির মধ্যে
দিয়ে যেতে দেয় এবং ব্যক্তিগত ডেটা বা ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করার সম্পর্কে
উদ্বেগগুলি অতিক্রম করতে দেয়। আদর্শ ক্ষেত্রে আমরা প্রতি ড িভাইস পিছু তিন
জনের বেশ ি প্রশ িক্ষনার ্থীর পরামর্শ দিই না।
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প্রশ িক্ষকদের জন্য পরামর্শ

ম�ৌলিক বিষয় দিয়ে
শুরু করুন
যদিও প্রশ িক্ষনার ্থীরা
কিছু ইন্টারনেট
পরিষেবার সাথে
পরিচিত হতে পারেন,
তবে তাদের জ্ঞানে
কিছু টা ফাঁ ক থাকবে।

এটাকে প্রাসঙ্গিক
করে তু লু ন
প্রশ িক্ষনার ্থীদের যু ক্ত
রাখার জন্য ব্যক্তিগত
আগ্রহকে কাজে লাগান

প্রশ িক্ষনার্থীদের
প্রশংসা করুন
নিয়মিত ইতিবাচক উৎসাহ
দিয়ে প্রশ িক্ষনার ্থীদের
পু র স্কৃ ত করুন
আপনার প্রশ িক্ষণ
সেশনের জন্য উপযু ক্ত
হলে, প্রশ িক্ষনার ্থীদের
সার ্ টিফ িকেট দেওয়া
যেতে পারে

এটাকে সহজ রাখু ন

সংক্ষিপ্ত ও অ-প্রযু ক্তিগত
ব্যাখ্যা ব্যবহার করুন

কার্যকলাপে উৎসাহিত
করুন
প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে
ফ�োনে অনুশ ীলন করান�োর
ওপরে মন�োনিবেশ করুন

প্রশ িক্ষনার্থীদের সঙ্গে
মতবিনিময় করুন
প্রশ িক্ষনার ্থী ও প্রশ িক্ষকের
মধ্যে দু'তরফা কথাবার্তায়
উৎসাহ দিন
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গভীরে প্রশিক্ষণ কীভাবে ব্যবহার করতে হয়
যে প্রশ িক্ষকরা
প্রশ িক্ষনার্থীদের সঙ্গে
45-60 মিনিট সময়
পান, তাদের জন্য এটি
একটি 'গভ ীর প্রশ িক্ষণ'।

45-60

প্রশ িক্ষণে চারটি 45-60
মিনিটের সেশন থাকে।

এটা একটা সূ চ নামূ ল ক সেশন দিয়ে শুরু হয়,
তারপরে একটি করে বিষয়ের ওপরে পাঁ চ টি
প্রশ িক্ষণ সেশন হয়। WhatsApp, YouTube,
Google, Wikipedia ও Facebook। প্রতিটি
প্রশ িক্ষণ সেশনের মধ্যে নিরাপত্তা ও খরচ অন্তর্ভুক্ত
করা হয়।

ওপরে ভিত্তি করে এগ�োয়, তবে প্রতিটি প্রশ িক্ষণ
সেশন এককভাবেও করা যায়।
অর ্থাৎ আপনি আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের সঙ্গে
ক�োন প্রশ িক্ষণ সেশনটি ব্যবহার করতে চান
তা আপনি বেছে নিতে পারেন, যা নির্ভর করছে
তাদের জন্য ক�োনটা প্রাসঙ্গিক তার ওপরে। আপনি
যদি সংয�োগের সমস্যার কারণে আপনার স্থানে
YouTube ব্যবহার করতে না পারেন তাহলে এই
মড িউলটি বাদ দিয়ে যেতে পারেন এবং আরেকটি
অড িও-ভিজু য়া ল সেবা ব্যবহার করতে পারেন যা
চালান�োর জন্য কম ডেটা প্রয়োজন হয়।

যদিও এমনভাবে প্রশ িক্ষণটির ড িজাইন করা
হয়েছে যাতে প্রতিটি সেশন পূ র্ববর্তী সেশনের

গভীর প্রশিক্ষণে চারটি প্রধান ধরনের
কার্যক্রম আছে:
ব্যাখ্যা। একটি সেবার লাভগুলির সাথে পরিচিত করান�োর জন্য
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

কার্যক্রম: ফ�োনে ব্যবহারিক অনুশ ীলন

আল�োচনা। প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে তাদের জ ীবনে প্রাসঙ্গিকতা
বিবেচনা করতে উৎসাহিত করুন।

পু নর াব ৃত্তি। প্রতিটি মড িউলের পাঠগুলিকে আর�ো

জ�োরাল�ো করা
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ম�োবাইল ইন্টারনেট দক্ষতা প্রশ িক্ষণ টু লক িট (MOBILE INTERNET SKILLS TRAINING TOOLKIT, MISTT)

প্রশিক্ষণ সেশনের চেকলিস্ট
প্রতিটি প্রশ িক্ষণ সেশনের আগে নিশ্চিত করুন যে আপনি নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য প্রচু র সময় দিয়েছেন।
নিশ্চিত করুন যে ম�োবাইল ফ�োনগুলিকে প্রস্তুত করার জন্য আপনি পর্যাপ্ত সময় রেখেছেন। আপনার যা মনে
হয় তার চেয়ে বেশ ি সময় লাগতে পারে!

যাচাই করুন যে আপনার
সেশনের জন্য আপনার যে
সব জিনিস প্রয়োজন হবে তা
আপনার কাছে আছে (প্রতিটি
মড িউলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাতায়
প্রয়োজনীয় জিনিস দেখু ন)

অংশগ্রহণকার ীদের হাতে এটি
তু লে দেওয়ার আগে সব ব্যক্তিগত
ডেটা (যেমন ছবি, মেসেজ,
ইত্যাদি) খালি করুন

আপনার প্রশ িক্ষণের
বিষয়বস্তু বু ঝু ন
নিশ্চিত হয়ে নেবেন যে সবগুলি
ফ�োনে চার্জ আছে

আপনি ফ�োনগুলিতে যে সব সেবা
ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেন
সেগুলি ডাউনল�োড ও সেট আপ
করুন।ক ীভাবে অ্যাপ ডাউনল�োড
করতে হয় সেই মড িউল এই
টু লকিটের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এটা
একটা আর�ো জটিল ও ভ ীতিপ্রদ
প্রক্রিয়া যার জন্য একটি ইমেল
অ্যাকাউণ্ট প্রয়োজন হয়, যা অনেক
নতু ন বা প্রাথমিক প্রশ িক্ষনার ্থীর
কাছে নাও থাকতে পারে। তাছাড়া,
বেশ ির ভাগ সূ চ না স্তরের Android
হ্যান্ডসেটে YouTube ও Google
Search আগে থেকে ইনস্টল
থাকে। আপনার যদি WhatsApp,
Facebook বা Wikiepdia
ডাউনল�োড করতে সাহায্য প্রয়োজন
হয়, তাহলে তা ক ীভাবে করতে হয়
সেই বিষয়ে আপনি এখানে একটি
সহায়ক নির্ শদে িকা পাবেন।

সবগুলি ফ�োনে একটি ম�োবাইল
নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকার ীর
সাহায্যে ম�োবাইল সক্রিয় করুন
(মনে রাখু ন যে এর জন্য কয়েক
দিন সময় লাগতে পারে)

নিশ্চিত করুন যে আপনি যতগুলি
ম�োবাইল নম্বর ব্যবহার করতে
চলেছেন তার সবগুলি যেন
প্রশ িক্ষণের সময় ব্যবহৃত সব
ম�োবাইলে সঞ্ চিত থাকে।

সবগুলি ফ�োনে ম�োবাইল
ইন্টারনেট ডেটা ভরুন

আপনার ফ�োনগুলিকে নাম দিন।
প্রতিটি ফ�োনের পিছনে তার নাম ও
ম�োবাইল নম্বর লিখে লেবেল লাগান,
যাতে প্রশ িক্ষণের সময় এটিকে
সনাক্ত করতে পারেন।

আপনার সংয�োগ পর ীক্ষা করুন যদি Mi-Fi/Wi-Fi ব্যবহার করেন,
তাহলে যাচাই করুন যে এগুলি কাজ
করছে এবং সবগুলি ফ�োনে সাইন
ইন করা হয়েছে
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শেখার উদ্দেশ্য

45-60

• প্রশ িক্ষণের উদ্দেশ্য ব�োঝা এবং ঘরে কে আছেন তা জানা
•	ট�োন নির্দিষ্ট করুন: নিশ্চিত করুন প্রশ িক্ষনার ্থীরা যেন নিরাপদ,
আত্মবিশ্বাস ী অনুভব করে এবং ম�োবাইল ইন্টারনেট সম্পর্কে শ িখতে আগ্রহ ী
হয় এবং নিয়মাবল ী জানে
• তাদের জ ীবনে ইন্টারনেট ব্যবহার করার সম্ভাব্য সুবিধাগুলি ব�োঝা

সময় সীমা:

45-60 মিনিট

পরামর্শ: একটি বিখ্যাত স্থান ীয় জায়গার Google ছবির ফলাফলকে শেয়ার করা ড িভাইসগুলিতে

ইন্টারনেট হ�োমপেজ হিসেবে সেট করুন। এটা প্রশ িক্ষনার ্থীদের ইন্টারনেটে যাওয়ার একটা মজাদার
ও আকর্ষণ ীয় প্রথম অভিজ্ঞতা প্রদান করে। হ�োমপেজ সেট করার জন্য আপনার ব্রাউজার খু লু ন এবং
আপনি যে ওয়েবসাইটকে আপনার হ�োমপেজ হিসেবে সেট করতে চান সেটিতে যান। আপনার
ব্রাউজার মেনু খু লু ন এবং সেটিং ক্লিক করুন, তারপরে 'বর্তমান পেজকে' আপনার হ�োমপেজ হিসেবে
সেট করুন।

আপনার যে জিনিস দরকার হবে:
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স্মার্টফ�োন হ্যান্ডসেট

সংজ্ঞা

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

ইন্টারনিট হল দ্রুততম
একটট অ্যটাপ আপিটানক আপিটার চ�টানি চকটানিটা চসবটার শট্ট কটাট 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

অ্ঞাড্রেস িঞার

অ্যটানরেস বটার চদখটায় চে আপনি চকটাি ওনয়বসটাইনট আনেি।
অ্যটানরেস বটানর সবসময় ওনয়বসটাইনটর টিকটািটা থটাকনব চেমি www.google.in

www.india.in

Buy
Now!

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 অন্তিু ক্ত
্ট হল;

Google Chrome

ডডটঞা
বিচঞার
ডিঞান

এই জরায়গরাটি হল:

2G ইন্টারনিট হল সবনচনয় ধীরগনতর, 3G ইন্টারনিট তটার চচনয় দ্রুত এবং 4G

অ্ঞাপ

ব্ঞাউজঞার

আইকন কাট-আউট

শনের গ্রাউন্ড রুল্স

আপনি ইন্টারনিট ব্যবহটার করটার সময় তটা নিন্ন নিন্ন গনতনত চলনত পটানর।

2G/3G/4G

বিজ্ঞাপন
িঞা অ্ঞাড

ব্যক্তিত্বের প�োস্টার x 3
পু রু ষদের ক্ষেত্রে পু রু ষ
ব্যক্তিত্ব দেখান, মহিলাদের
জন্য মহিলা ব্যক্তিত্ব দেখান

Mozilla Firefox

Opera

নেররাপদ

অংশীদরানর কনিউনেটি

এই প্রশিক্ষণের সব তথ্য গ�োপনীয় রোখুন।
আমরো আপনোণে �্রুণপর অন্য সদস্যণদর
সণগে ব্যক্তি�ত নম্বরগুশি গিয়োর নো েরণত
পরোমি শদই
্শ

এই প্রশিক্ষণের সব তথ্য গ�োপনীয় রোখুন।
আমরো আপনোণে �্রুণপর অন্য সদস্যণদর
সণগে ব্যক্তি�ত নম্বরগুশি গিয়োর নো েরণত
পরোমি শদই
্শ

Microsoft Internet
Explorer

পেন, কাগজ, মাস্কিং
টেপ ও একটি ছ�োট বল

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

এমি একটট চমটাবটাইল চ�টাি েটার ইন্টারনিট অ্যটানসেস করটা ও নমউক্জক সঞ্চয় করটা
ও বটাজটানিটার সষেমতটা আনে, নকি্তু স্টাট্ট ন�টানির উন্নত কটােষেমতটাগুনল
্ট
চিই

Google হল একটট ইন্টারনিট চসবটা েটা আপিটার পনষে এমি চে চকটানিটা তথ্য খরুনঁ জ
পটাওয়টানক সহজ কনর চতটানল, েটা আপনি ইন্টারনিনট খরুজ
ঁ নত চটাি

শব্দক�োষ হ্যান্ডআউট
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ইনিবরাচক ও উে্িুক্ত

ে্রায্

অনুগ্রহ েণর আপনোর মতোমত ও
আণিোচনোগুশির সময় সম্োন শদন এবং
ইশতবোচে থোেুন। গেোণনো উত্তরই ঠিে বো ভু ি
নয় এবং আমরো এখোণন আপনোণে

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

ভিত্তিমূ ল ক নিয়মাবল ী

ছ�োট পু র স্কার
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মজা ও গেমস দিয়ে ওয়ার্ম-আপ করুন
পরিচ িত করার গেম
• আপনার হাতে একটা ছ�োট বল নিন এবং প্রশ িক্ষক হিসেবে সংক্ষেপে নিজের
পরিচয় দিন: আপনার নাম, পরিচয় এবং আপনি কেন এখানে এসেছেন তা
বলু ন।
• তারপরে বলটি আপনার ক�োন�ো একজন প্রশ িক্ষনার ্থীর কাছে ছু ঁ ড়ে দিন এবং
তাকে উঠে দাঁ ড়াতে বলু ন এবং দলের সামনে নিজের পরিচয় দিতে বলু ন। সে
এটা শেষ করার পরে তাকে বলু ন বলটি পাশের ল�োকের কাছে ছু ঁ ড়ে দিতে।
• রুমে থাকা প্রতিটি প্রশ িক্ষনার ্থী যখন বলটি লু ফে নেয় এবং নিজের পরিচয়
দেয়, তখন গেমটি শেষ হয়।

প্রশ িক্ষণ সম্পর্কে বলু ন
শনের গ্রাউন্ড রুল্স
এই জরায়গরাটি হল:

প্রশ িক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন:
• "আমরা ম�োবাইল ইন্টারনেট সম্পর্কে শ িখতে এখানে এসেছি: এটা ক ী,
কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং আপনি এর সাহায্যে ক ী করতে পারেন।"

নেররাপদ

অংশীদরানর কনিউনেটি

এই প্রশিক্ষণের সব তথ্য গ�োপনীয় রোখুন।
আমরো আপনোণে �্রুণপর অন্য সদস্যণদর
সণগে ব্যক্তি�ত নম্বরগুশি গিয়োর নো েরণত
পরোমি শদই
্শ

এই প্রশিক্ষণের সব তথ্য গ�োপনীয় রোখুন।
আমরো আপনোণে �্রুণপর অন্য সদস্যণদর
সণগে ব্যক্তি�ত নম্বরগুশি গিয়োর নো েরণত
পরোমি শদই
্শ

ইনিবরাচক ও উে্িুক্ত

ে্রায্

অনুগ্রহ েণর আপনোর মতোমত ও
আণিোচনোগুশির সময় সম্োন শদন এবং
ইশতবোচে থোেুন। গেোণনো উত্তরই ঠিে বো ভু ি
নয় এবং আমরো এখোণন আপনোণে

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

•	গ্রাউন্ড রুলস নিয়ে আল�োচনা করুন
• ব্যাখ্যা করুন আপনি প্রশ িক্ষণে ক ী ক ী বিষয় রেখেছেন, যেমন ক ীভাবে
WhatsApp, YouTube, Google, Wikipedia ও Facebook ব্যবহার
করতে হয় এবং এগুলির প্রতিটি সুনির্দিষ্টভাবে কিসের জন্য উপয�োগ ী
• ব্যাখ্যা করুন "আপনাকে স্মার্টফ�োনে ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত
করান�ো হবে"
• ব্যাখ্যা করুন প্রশ িক্ষকের ভূ মিকা: "প্রশ িক্ষক হিসেবে আমরা আপনাকে
শেখাতে এবং সহায়তা করতে এখানেই আছি"
• ব্যাখ্যা করুন "আজকের দিনটা পু র�োটা ই আপনার সম্পর্কে! ক�োন�ো উত্তর
বা প্রশ্নই সঠিক বা ভু ল নয়। এটা ক�োন�ো পর ীক্ষা নয়, আমরা আপনাকে
শ িখতে সাহায্য করতে চাই!"
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ছ�োট দল তৈরি করুন
আপনার প্রশ িক্ষনার্থীদের ছ�োট ছ�োট দলে ভাগ করুন (প্রতি দলে

ছয়জনের বেশ ি নয় )।
রুমের মাঝ বরাবর একটা রেখা আঁকুন এবং সেই রেখায় তিনটি বিন্দু
চিহ্নিত করুন:
আমি মনে করি
আমার ম�োবাইল
ফ�োনে ইন্টারনেট
ব্যবহার করা সহজ

আমি আমার
ম�োবাইল ফ�োনে
ইন্টারনেট ব্যবহার
করেছি কিন্তু এটা খুব
ভালভাবে জানি না

আমি আমার
ম�োবাইল ফ�োনে কখনও
ইন্টারনেট ব্যবহার
করি নি

• আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের বলু ন রেখায় এমন একটি স্থানে দাঁ ড়াতে যা তার
অবস্থা নিশ্চিত করে, যেখানে তারা তাদের ম�োবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার করার
সক্ষমতার সাথে সবচেয়ে বেশ ি স্বচ্ছন্দ অনুভব করেন
• প্রশ িক্ষনার্থীরা যেখানে দাঁ ড়িয়ে আছেন তার ভিত্তিতে তাদেরকে
কয়েকটি দলে ভাগ করুন কিন্তু দলে ছয়জনের বেশ ি নয় - রুমে থাকা
প্রত্যেক প্রশ িক্ষক একটি দলের সঙ্গে কাজ করবেন
• ব্যাখ্যা করুন যে এই দলগুলিকে নিয়েই পু র�ো প্রশ িক্ষণ শেষ করা হবে

পরামর্শ: প্রশ িক্ষনার ্থীদের দলের সবারই একই রকম দক্ষতার পর্যায়ে থাকা জরুরি, যাতে তারা

আত্মবিশ্বাস ী ও স্বচ্ছন্দ অনুভব করেন। যদি দেখা যায় যে প্রশ িক্ষনার ্থীরা দলের অন্যদের সঙ্গে একই
রকম দক্ষতার পর্যায়ে নেই তাহলে প্রশ িক্ষণ শুরু হওয়ার পরে ঐ প্রশ িক্ষনার ্থীদের দক্ষতা অনুযায়ী
দলে সরিয়ে দিন।

ছ�োট দলে পরিচিতকরণ:
• প্রত্যেককে বলু ন তার নাম / তিনি ক�োথা থেকে এসেছেন / তিনি ক�োন বিষয়ে আগ্রহ ী তা দলকে বলতে।
• আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের বলু ন মাস্কিং টেপে তাদের নাম লিখতে এবং বু কে তা লাগিয়ে রাখতে।
• প্রশ িক্ষণের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করুন: জিজ্ঞাসা করুন "আপনি ক ী শ িখতে চান?"
• প্রত্যেক প্রশ িক্ষনার ্থীর প্রশ িক্ষণের উদ্দেশ্য কাগজে লিখু ন এবং দেয়ালে আটকে দিন।
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ইন্টারনেটের সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করুন
জানান যে প্রশ িক্ষক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন এবং প্রশ িক্ষনার্থীরা উত্তর দেওয়ার জন্য হাত তু লবে:
• "এখানে কে আগে থেকেই ম�োবাইল ফ�োনে ইন্টারনেট ব্যবহার করেছেন?"
• "কেউ কি উঠে দাঁ ড়িয়ে আমাদের বলতে পারেন যে ইন্টারনেট ক ী?"

ইন্টারনেট ক ী এবং তা ক�োথা থেকে আসে ব্যাখ্যা করুন
• জানান "আপনার ম�োবাইল নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকার ী আপনার ম�োবাইল ফ�োনের মাধ্যমে আপনাকে এর
সঙ্গে যু ক্ত করতে পারে"

ইন্টারেনেটর সােথ
পিরচয়

েযাগােযাগ

বয্াি�ং

ইন্টারেনট

�মণ

'ইন্টারনেট প�োস্টার' দেখান
•

ব্যাখ্যা করুন "ইন্টারনেট হল একটি নেটওয়ার্ক যা কম্পিউটার ও কিছু ম�োবাইল
ফ�োনকে বিশ্বব্যাপ ী তথ্য পাঠাতে ও গ্রহণ করতে দেয়। এটা তথ্যের একটা বিশাল
লাইব্রেরির মত�ো, যা বিশ্বব্যাপ ী মানুষকে অ্যাক্সেস করতে, ব্যবহার করতে ও য�োগ
করতে দেয়"

িবেনাদন
সরকারী
সেবা
�া�য্
তথয্

অনলাইন
েকনাকাটা
শিক্ষা

"ব্যক্তিত্ব প�োস্টার" দেখান
আমার
পরিবারের
যত্ন নেওয়া

এই প�োস্টারগুলি প্রশ িক্ষনার ্থীদের কাছে এটা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে যে
একজন মানুষ কিসের জন্য ম�োবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন
• ব্যাখ্যা করুন "ইন্টারনেট সাহায্য করতে পারে আপনার ব্যবসাকে সহায়তা করতে,

আপনার দক্ষতাগুলিকে বিকশ িত করতে, আপনার পরিবার ও বন্ধুদে র যত্ন নিতে এবং
আর�ো অনেক কিছু তে !"
“স্বাতী তার পরিবার ও
বন্ধুদের সহায়তা করা ও
যত্ন নেওয়ার জন্য
ইন্টারনেট ব্যবহার করে”
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ইন্টারনেটের সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করুন
ইন্টারনেটের সুবিধাগুলি জ ীবনে নিয়ে আসুন!

ইন্টারনেট আপনার জন্য (প্রশ িক্ষক ), আপনার বন্ধু ও পরিবার অথবা আপনার কমিউনিটির জন্য
ক ীভাবে সহায়ক সেই বিষয়ে আপনার নিজের গল্প বলু ন। কিছু উদাহরণ হতে পারে:
•	মানুষের সঙ্গে WhatsApp এ সংয�োগ স্থাপন করা - বন্ধু ও পরিবারের কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া,
আপনার নেটওয়ার্ক-এর কাছে আপনার ব্যবসার বিজ্ঞাপন দেওয়া ইত্যাদি
• আপনার দক্ষতাগুলি শেখা ও তার উন্নতি করা এবং YouTube এ মন�োরঞ্জন করা যেমন 'ক ীভাবে করা
যায়' ভিড িওগুলি, যেমন ক ীভাবে নাচতে হয়, ক ীভাবে একটি পদ রান্না করতে হয় অথবা ক ীভাবে
সাইকেলের টায়ার সারাতে হয়
• আপনার জ ীবন, স্কুলে র কাজ, ব্যবসা ইত্যাদিতে সাহায্য করার জন্য Google এ উপয�োগ ী তথ্য খুঁ জে
পাওয়া, ইত্যাদি

আপনার প্রশ িক্ষনার্থীদের জন্য ইন্টারনেটকে প্রাসঙ্গিক করে তু লু ন
প্রশ িক্ষনার ্থীদের সাথে আল�োচনা করুন যে, ইন্টারনেট তাদের কিভাবে সহায়তা করতে পারে:
• জিজ্ঞাসা করুiন যে "আপনি ইন্টারনেটে কি ব্যবহার করা শ িখতে পারতেন যা আপনাকে সহায়তা
করতে পারে?" তাদের জন্য কিছু প্রস্তাব করুন
• জিজ্ঞাসা করুন যে "আপনি ক�োন জিনিসটি শেখার জন্য সবচেয়ে আগ্রহ ী এবং আনন্দিত
ব�োধ করছেন?"

পরামর্শ: ইন্টারনেট কিভাবে তাদের জ ীবনে সহায়ক বা কার্যকর ী হতে পারে সে ব্যাপারে প্রশ িক্ষণে
আল�োচনা ও কার্যক্রমগুলিকে য�োগ করুন। এটি প্রশ িক্ষণটিকে তাদের জন্য প্রাসঙ্গিক ও আগ্রহজনক
করে তু লতে সহায়তা করবে।
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মড িউল 1 - ভূ মিকা
প্রস্তুতি / প্রশ িক্ষণের ভূ মিকা / ছ�োট দল তৈরি করু ন / ইন্টারনেটের সুবিধা / স্মার্ট ফ�োন দিন

স্মার্টফ�োনগুলি দিন
র্টফ�োনগুলি দিন (নিশ্চিত করুন যে, একটি ফ�োন তিনজনের বেশ ি ব্যক্তি
ব্যবহার করছেন না)

• প্রদর্শন করুন, কিভাবে 'ট্যাপ' (স্ক ্রীনে একটি আইনকনকে স্পর্শ করা),
'স�োয়াইপ' (স্ক ্রীন বরাবর আঙ্গুলকে চেপে ডান বা বাম দিকে সরান�ো), 'জু ম'
(স্ক ্রীনে দুটি আঙ্গুলকে চেপে দুদিকে নেওয়া) করবেন
• প্রশ িক্ষণার ্থীদের বলু ন তারা যেন পালাক্রমে ফ�োনটি ধরে, তাদেরকে তা
নিয়ে খেলতে উৎসাহিত করুন এবং ট্যাপ করা, স�োয়াইপ করা বা জু ম করে
দেখতে বলু ন
• প্রশ িক্ষণার ্থীদের স্ক ্রীনে থাকা আইকনগুলিতে 'ট্যাপ' করতে বলু ন, এরপর কি
হচ্ছে দেখতে বলু ন

পরামর্শ: যে প্রশ িক্ষনার ্থীরা নার্ভাস বা ফ�োনের সাথে পরিচিত নয়, তাদের

'ক্যামেরা' আইকনটি ক�োথায় রয়েছে দেখান এবং তাদেরকে ফ�োন দিয়ে ছবি
তু লতে উৎসাহিত করুন। এটি তাদেরকে ফ�োন দিয়ে মজা করতে ও ফ�োন স্পর্শ
করার সাথে স্বাচ্ছন্দ্যব�োধ করাতে সহায়তা করবে।

আপনার প্রশ িক্ষনার্থীদেরকে ফ�োন দিয়ে একটি দলগত ছবি (গ্রুপ সেল্ফ ি!) তু লতে বলু ন
• প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে প্রশ িক্ষক ও অন্যান্য প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে ছবিটি দেখাতে বলু ন

আপনার প্রশ িক্ষনার্থীরা ফ�োনে কি কি চ িনতে পারছে তা নিয়ে তাদের সাথে আল�োচনা
করুন
•	জিজ্ঞাসা করুন "ব্যাটা্ রি র লাইফ ক�োথায় দেখা যাচ্ছে?"
•	জিজ্ঞাসা করুন "ফ�োনের সিগন্যাল ক�োথায় দেখা যাচ্ছে?"

এটি কেন একটি 'স্মার্ট' ফ�োন তা নিয়ে আপনার প্রশ িক্ষনার্থীদের সাথে আল�োচনা করুন
• জিজ্ঞাসা করুন "কি এটিকে স্মার্ট করে তু লেছে?"

পরামর্শ: ফ�োনটির বিভিন্ন জিনিস খতিয়ে দেখতে ও এর সাথে স্বাচ্ছন্দ্যব�োধ করতে, আপনার
প্রশ িক্ষনার ্থীদের যতটা বেশ ি সময় প্রয়োজন তা তাদের দিন।
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মড িউল 1 - ভূ মিকা
প্রস্তুতি / প্রশ িক্ষণের ভূ মিকা / ছ�োট দল তৈরি করুন / ইন্টারনেটের সুবিধা / স্মার্ট ফ�োন দিন

কার্যক্রম: 'আইকনটি খুঁ জে বের কর' খেলাটি খেলু ন
• একবারে একটি করে, প্রতিটি ম�োবাইল
আইকনকে ধরুন
• জিজ্ঞাসা করুন "ফ�োনে এটি ক�োথায় রয়েছে
এবং এটি কি?"
• আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের যদি সহায়তার
প্রয়োজন হয় তবে প্রতিটি আইকন কি

ব্যাখ্যা করুন।

• সঠিক উত্তরগুলির জন্য ছ�োট ছ�োট পু র স্কার
দিন (যেমন চকলেট) এবং আইকনগুলিকে
দেয়ালে লাগিয়ে দিন, যাতে পরে প্রশ িক্ষনার ্থীরা
মনে করতে পারে যে, সেগুলি কি ছিল
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মড িউল 1 - ভূ মিকা
প্রস্তুতি / প্রশ িক্ষণের ভূ মিকা / ছ�োট দল তৈরি করুন / ইন্টারনেটের সুবিধা / স্মার্ট ফ�োন দিন

কার্যক্রম: ইন্টারনেটে যান
• আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে তাদের ফ�োন স্ক ্রীনে 'বল' ইন্টারনেট
আইকনটি খুঁ জে বের করতে বলু ন এবং তার উপর ক্লিক করতে বলু ন (আপনি
যদি সেট-আপ করে রাখেন, ইন্টারনেট আপনার পছন্দের ওয়েবসাইটটি
খু লে দেবে - বিবরণের জন্য 20 পাতাতে সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিভাগটি দেখু ন)।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, বিভিন্ন ফ�োনে বিভিন্ন ব্রাউজার থাকতে পারে
(ন ীচে দেখু ন)
• ব্যাখ্যা করুন "ত�োমরা সবাই এখন ইন্টারনেটে রয়েছ�ো! এটা এতটাই
সহজ! অভিনন্দন!"
• আপনার প্রশ িক্ষনার্থীরা যা দেখতে পাচ্ছে তা খতিয়ে দেখা ও আল�োচনা
করার তাদেরকে প্রচু র সময় দিন

পরামর্শ: ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন ধরণের 'ব্রাউজার'
রয়েছে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত কয়েকটি আইকনকে ন ীচে
দেখান�ো হয়েছে। আপনি ক�োন ফ�োনটি ব্যবহার করছেন, তার ওপরে
নির্ভর করে আপনি উপরে দেখান�ো আইকনটির বদলে এগুলির মধ্যে যে
ক�োন�ো একটি ব্যবহার করতে পারেন।

মড িউল 1 - ভূ মিকা 45

2
মড িউল 2 - WHATSAPP

মডিউল 2
Whats
46 মড িউল 2 - WHATSAPP

মড িউল 2 - WHATSAPP

2sApp
মড িউল 2 - WHATSAPP 47

মড িউল 2 - WHATSAPP
ৃ
ভূ মিকা / একে অপরকে মেসেজ করা / গ্রুপ মেসেজ / ব্যক্তিগত ব্যবহার / নিরাপত্তা / খরচ / পু ন রাব ত্তি

শেখার উদ্দেশ্য

45-60

• প্রশ িক্ষনার ্থীরা জানবে কিভাবে WhatsApp-এর মাধ্যমে য�োগায�োগ
করতে হয়
• WhatsApp-এর মত টু লসগুলিকে কিভাবে মানুষের সাথে য�োগায�োগের
জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে তা নিয়ে প্রশ িক্ষনার ্থীরা উত্তেজনা ও আগ্রহ ী
ব�োধ করে

সময় সীমা:

45-60 মিনিট

আপনার যে সব জিনিস দরকার হবে:
How to

Whats
WhatsA
A
pp
pp
অপরকে
একেOne
toমেসেজ
sApp
Oneকরা
Messaging
What
One
to One
1
Messa
ging
2
1
2
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3
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How to use

কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

কাগজ, কলম ও
আঠাল�ো টেপ
সংজ্ঞা

প্রবিক্ষকরঞা ড�ঞািঞাইল ইন্ঞারড্নড্টর ওপড্র স্ঞানীয় প্রঞাসবগিক তথ্ড্ক অন্তর্ ক্ত
ভু করঞার
জন্ এই বিরঞাড্ে আড্রঞা তথ্ ড�ঞাে করড্ত পঞাড্রন
আপনি ইন্টারনিট ব্যবহটার করটার সময় তটা নিন্ন নিন্ন গনতনত চলনত পটানর।

2G/3G/4G

2G ইন্টারনিট হল সবনচনয় ধীরগনতর, 3G ইন্টারনিট তটার চচনয় দ্রুত এবং 4G

েডটার খরচ

Buy
Now!

অ্যটানরেস বটার চদখটায় চে আপনি চকটাি ওনয়বসটাইনট আনেি।

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

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

• 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

আপিার ব্জক্তগত তথ্দে
যগাপিীয রাখুি

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

Google Chrome

বিচঞার
ডিঞান

ইন্ারদিট নিরাপত্ার জি্ েহজ পরামর ্ণ

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

www.india.in

ডডটঞা

WhatsApp
প�োস্টার x 3

একটট অ্যটাপ আপিটানক আপিটার চ�টানি চকটানিটা চসবটার শট্ট কটাট 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

অ্ঞাড্রেস িঞার

ব্ঞাউজঞার

ছ�োট পু র স্কার

ইন্টারনিট হল দ্রুততম

অ্ঞাপ

বিজ্ঞাপন
িঞা অ্ঞাড

স্মার্টফ�োন
হ্যান্ডসেট্

Mozilla Firefox

Opera

Microsoft Internet
Explorer

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

এমি একটট চমটাবটাইল চ�টাি েটার ইন্টারনিট অ্যটানসেস করটা ও নমউক্জক সঞ্চয় করটা
ও বটাজটানিটার সষেমতটা আনে, নকি্তু স্টাট্ট ন�টানির উন্নত কটােষেমতটাগুনল
্ট
চিই

Google হল একটট ইন্টারনিট চসবটা েটা আপিটার পনষে এমি চে চকটানিটা তথ্য খরুনঁ জ
পটাওয়টানক সহজ কনর চতটানল, েটা আপনি ইন্টারনিনট খরুজ
ঁ নত চটাি

শব্দক�োষ হ্যান্ডআউট

স�ীত

খরচের প�োস্টার

আপিার যেখদত পাওযা
বা অনিজ্ঞতা হওযা যোদিা
জজনিদের ব্াপাদর আপনি েনে
অস্বচ্ছন্দ যবাধ েদরি তাহদে
আপিার পনরনিত ও নবশ্বস্ত
যোদিা মািুষদে বেুি

মািুদষর প্রনত িম্র ও
েম্ািপূর যহাি
্ণ

সুরক্ষা সংক্রান্ত
পরামর্শ
আইকন কাট-আউট
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WhatsApp-এর সাথে পরিচয়
প্রশিক্ষনার্থীদেরকে WhatsApp আইকনের কাট-আউট দেখান এবং
তাদেরকে ফ�োনে তা খুঁজে বের করতে বলুন
জিজ্ঞাসা করুন "কেউ কি জানে যে, এটি কি?" "এটি কিসের জন্য?"
WhatsApp-র্কে একটি ছ�োট ব্যাখ্যা দিন:

জীবনে এর সুবিধাগুলিকে নিয়ে আসুন!

• "WhatsApp মানুষের সাথে অর ্থাৎ আত্মীয়, বন্ধু
ও সহকর্মীদের সাথে য�োগায�োগ রাখা ও চ্যাট
করাকে সহজ করে ত�োলে"

• WhatsApp কিভাবে আপনার (প্রশ িক্ষক),
আপনার বন্ধু বান্ধব ও আপনার পরিবারের কাজে
এসেছে সে সংক্রান্ত গল্পটি বলু ন। কিছু উদাহরণ হতে
পারে:

• "WhatsApp একটি মেসেজিং সেবা, কিছু টা
SMS-এর মত, তবে আপনি এছাড়াও ভয়েস
মেসেজ, ছবি, ভিড িও ও তার সাথে একটি
গ্রুপকে মেসেজ পাঠাতে পারেন
• WhatsApp ফ�োন ক্রেড িটের বদলে ইন্টারনেট
ডেটা ব্যবহার করে এর মানে হল এর মাধ্যমে
মেসেজ পাঠান�ো সাশ্রয়ী হতে পারে এবং আপনি
যাকে মেসেজ পাঠাচ্ছেন তিনি যে দূ র ত্বেই থাকুন
না কেন এর খরচে ক�োন পরিবর্তন হবে না"

• পণ্যের বিজ্ঞাপন দেওয়া, পরামর্শ শেয়ার করা,
ক্লাসের ন�োট বা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আল�োচনা করা
এবং খবর শেয়ার করার জন্য ব্যবসায়িক ব্যক্তি /
সহকর্মী / সহপাঠ ী / গ্রাহক / বন্ধু বান্ধব / পরিবারের
ল�োকেদের সাথে সংয�োগ করা
• WhatsApp কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে সে
সংক্রান্ত নির্দিষ্ট উদাহরণ বা গল্প তু লে ধরুন

WhatsApp-কে প্রশিক্ষনার্থীদের জন্য প্রাসঙ্গিক করে তু লুন
WhatsApp কিভাবে তাদের নিজেদের জ ীবনে উপকার ী হয়ে উঠতে পারে তা নিয়ে প্রশ িক্ষনার ্থীদের
সাথে আল�োচনা করুন:
• জিজ্ঞাসা করুন "আপনার নিজের জ ীবনে WhatsApp কিসের জন্য ব্যবহার করতে চাইবেন?"
তাদের আগ্রহের উপর ভিত্তি করে তাদেরকে কিছু পরামর্শ দিন
•	জিজ্ঞাসা করুন "আপনি WhatsAppএর ক�োন জিনিসটি শেখার ব্যাপারে সবচেয়ে আগ্রহ ী?"

মনে রাখবেন: প্রশ িক্ষনার ্থীদের নিজেদের জ ীবনে ইন্টারনেট কিভাবে সহায়ক বা কার্যকর ী হতে

পারে তা নিয়ে পরে প্রশ িক্ষণে আল�োচনা ও কার্যক্রমগুলিকে য�োগ করুন। এটি প্রশ িক্ষণটিকে তাদের
জন্য প্রাসঙ্গিক ও আগ্রহজনক করে তু লতে সহায়তা করবে।
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কার্যক্রম: একে অপরকে মেসেজ করা
বাস্তব ব্যবহার!
ব্যাখ্যা করুন যে, "আপনি এখন ফ�োনে WhatsApp ব্যবহার করে দেখতে চলেছেন।"
কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

WhatsApp
1

2

3

একে অপরকে মেসেজ করা

4

5

'কিভাবে WhatsApp ব্যবহার করবেন: একে অপরকে মেসেজ
করা' প�োস্টার দেখান
• ব্যাখ্যা করুন "এই প�োস্টারটি WhatsApp-এ একে অপরকে মেসেজ
পাঠান�োর ধাপগুলি দেখায়।"
• প্রশ িক্ষনার ্থীদের দেয়া ফ�োনে এই ধাপগুলি দেখান এবং ব্যাখ্যা করুন,
আপনি লেখা, ছবি বা ভয়েস মেসেজ পাঠাতে পারেন

তাদেরকে ফ�োনগুলির মাধ্যমে একে অপরকে মেসেজ পাঠাতে বলু ন।
1. একটি শুভেচ্ছামূ ল ক টেক্সট

মেসেজ পাঠান:

3.একটি শুভেচ্ছামূ ল ক ভয়েস

মেসেবাইটসাইজ - নিরাপত্তা

• WhatsApp-এর চ্যাট আইকনটি ধরে
থাকুন।

• WhatsApp-এর জন্য মাইক্রোফ�োন
আইকনটি ধরে থাকুন

• এটি ক�োথায় পাওয়া যাবে তা ব্যাখ্যা করুন এবং
তা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে দেখিয়ে দিন

•	মাইক্রোফ�োন সম্পর্কে ও তা ক�োথায় পাওয়া
যাবে ব্যাখ্যা করুন এবং তা কিভাবে ব্যবহার
করতে হবে দেখিয়ে দিন

• প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে একে অন্যকে শুভেচ্ছামূ ল ক
টেক্সট মেসেজ পাঠাতে বলু ন
2. তাদের গ্রুপের একটি সেল্ ফি ছবি

তু লে পাঠান:

• WhatsApp-এর জন্য ক্যামেরা আইকনটি
ধরে থাকুন।
• ক্যামেরা সম্পর্কে ও তা ক�োথায় পাওয়া
যাবে ব্যাখ্যা করুন এবং তা কিভাবে ব্যবহার
করতে হবে দেখিয়ে দিন।
• প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে একে-অপরকে এই ফট�োগুলি
পাঠাতে বলু ন।
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• প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে একে অন্যকে শুভেচ্ছামূ ল ক
ভয়েস মেসেজ পাঠাতে বলু ন
• ব্যাখ্যা করুন যে "আপনি যখন কাউকে একটি
WhatsApp মেসেজ পাঠাবেন, আপনি দেখতে
পাবেন যে, তা তাদের ফ�োনে প�ৌঁ ছ েছে কি না
এবং তারা তা পড়েছেন কি না"। A) পাঠান�ো
হয়েছে = 1টি ধূ স র টিকচিহ্ন B) প�ৌঁ ছ ে গিয়েছে
= 2টি ধূ স র টিকচিহ্ন C) পড়া হয়েছে = 2টি
ন ীল টিকচিহ্ন
• জিজ্ঞাসা করুন যে "আপনি একটি টেক্সট
মেসেজের বদলে কখন একটি ভয়েস মেসেজ,
বা একটি ছবি পাঠাবেন তার কয়েকটি উদাহরণ
ভেবে বলু ন?"
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কার্যক্রম: গ্রুপ মেসেজিং
ব্যাখ্যা করুন যে "আপনারা এখন 'গ্রুপ চ্যাট' ব্যবহার করে দেখতে চলেছেন।"
ব্যাখ্যা করুন, "WhatsApp-এর 'গ্রুপ চ্যাট'-এ একাধিক ব্যক্তি একই গ্রুপ কথ�োপকথনের
অংশ হতে পারেন।"

কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

WhatsApp
1

2

গ্রপ
ু মেসেজিং

3

'কিভাবে WhatsApp ব্যবহার করবেন: গ্রুপ মেসেজিং' প�োস্টার
দেখান
• ব্যাখ্যা করুন যে "এই প�োস্টারটি একটি WhatsApp গ্রুপ তৈরির
প্রাথমিক ধাপগুলি দেখায়"
•	কিভাবে একটি WhatsApp গ্রুপ তৈরি করবেন এবং আপনার
প্রশ িক্ষনার ্থীদের আমন্ত্রণ জানাবেন, তা তাদের ফ�োনে করে দেখান, যাতে
সবাই একটি WhatsApp গ্রুপে য�োগ দেয় (ফ�োনগুলির নম্বর ব্যবহার করে
আমন্ত্রণগুলি পাঠান)
• প্রশ িক্ষনার ্থীদের WhatsApp গ্রুপে একটি টেক্সট বা ভয়েস মেসেজ
পাঠান, এবং তাদেরকে গ্রুপ চ্যাটে গ্রুপ সেল্ ফিগুলি শেয়ার করতে বলু ন
• জিজ্ঞাসা করুন "আপনি কি সেই উদাহরণগুলি ভেবে বলতে পারেন,
যেখানে একে অপরকে মেসেজ করা-এর বদলে গ্রুপ মেসেজিং ব্যবহার
করবেন?"

পরামর্শ: প্রশ িক্ষণের বাকি সময়কালের জন্য প্রশ িক্ষনার ্থীদের WhatsApp গ্রুপটিকে চালু

রেখে দিন এবং প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে গ্রুপ চ্যাটে অংশগ্রহণ করতে বলু ন, যেমন গ্রুপ চ্যাটে তাদের
চিন্তাভাবনা, অনুভূ তি, ক�োন ছবি বা মূ ল ্যায়ন শেয়ার করতে বলু ন।

ব্যক্তিগত ব্যবহার
WhatsApp তাদের নিজেদের জ ীবনে কিভাবে কাজে আসতে পারে তা নিয়ে প্রশ িক্ষনার ্থীদের সাথে

আল�োচনা করুন

• জিজ্ঞাসা করুন "এখন আপনি জানেন যে, WhatsApp কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, আপনি
আপনার নিজের জ ীবনে এটিকে কিভাবে ব্যবহার করতে চান?" তাদের আগ্রহের উপর ভিত্তি করে
তাদেরকে কিছু পরামর্শ দিন
• জিজ্ঞাসা করুন "আপনি এখন যেহেতু WhatsApp কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শ িখেছেন,
এক্ষেত্রে ক�োন জিনিসটি নিয়ে আপনি সবচেয়ে বেশ ি আগ্রহ ব�োধ করছেন?"
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সুরক্ষা
জিজ্ঞাসা করুন "আপনার কাছে সুরক্ষার অর ্থ কি?"
প্রশ িক্ষনার্থীদের কল্পনা করতে বলু ন যে তারা একটি বাজারের মত�ো ক�োন�ো সাধারণ
সর্বজন ীন স্থানে আছেন। তাদেরকে এটি নিয়ে আল�োচনা করতে বলু ন যে, তারা এই জায়গাতে
নিরাপদ থাকার জন্য ক ী করবেন। তাদেরকে ন ীচের প্রশ্ন ও উত্তরগুলি পড়ে শ�োনান:

পড়ে শ�োনান

সম্ভাব্য উত্তরগুলি

আপনার অপরিচিত ক�োন ব্যক্তি আপনাকে বিরক্ত
করলে আপনি কি করবেন

আপনি তাদের এড়িয়ে চলবেন বা উপেক্ষা
করবেন সতর্ক থাকুন - তারা যা বলে সবসময়
তারা তা নাও হতে পারে

আপনার পরিচিত বা বিশ্বস্ত নয় এরকম কেউ যদি
আপনার ব্যক্তিগত তথ্য চায় তাহলে আপনি কি
করবেন?

যাকে আপনি চেনেন না বা ভরসা করেন না, এমন
কাউকে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য দেবেন না, কারণ
তারা সেগুলির অপব্যবহার করতে পারে

আপনার দেখা বা সম্ মুখ ীন হওয়া ক�োন ব্যাপারে
অনিশ্চিত বা অস্বচ্ছন্দ হলে আপনি কি করবেন?

আপনার চেনাজানা ও বিশ্বস্ত কাউকে বলু ন কি
ঘটেছে

আপনি যাদের সাথে পারস্পরিক ভাববিনিময়
করেন, তাদের সাথে আপনি কি রকম ব্যবহার
করেন?

আপনি মানুষের সাথে ভদ্র ও সম্মানপূর্ণ আচরণ
করেন

ব্যাখ্যা করুন "এটি মনে রাখা জরুরি যে ইন্টারনেট একটি সর্বজন ীন জায়গা এবং এটিকে একটি
সর্বজন ীন জায়গা হিসেবে বিবেচনা করা ও নিরাপদ থাকা গুরুত্বপূর্ণ।"
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রক্ষা
ইন্ারদিট নিরাপত্ার জি্ েহজ পরামর ্ণ

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

আপিার ব্জক্তগত তথ্দে
যগাপিীয রাখুি

আপিার যেখদত পাওযা
বা অনিজ্ঞতা হওযা যোদিা
জজনিদের ব্াপাদর আপনি েনে
অস্বচ্ছন্দ যবাধ েদরি তাহদে
আপিার পনরনিত ও নবশ্বস্ত
যোদিা মািুষদে বেুি

মািুদষর প্রনত িম্র ও
েম্ািপূর যহাি
্ণ

কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

WhatsApp
1

2

আেরা

কীভাবে ‘ব্লক’ করা যায়

3

�ক

4

িঠক
আেছ

আপনার প্রশিক্ষনার্থীদেরকে 'সুরক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শগুলি' সংক্রান্ত
পুস্তিকাটি দিন
• ইন্টারনেট ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এই সহায়ক তথ্যগুলির মানে কি হতে পারে
তা নিয়ে আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের সাথে আল�োচনা করুন
• আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের কাছে প্রাসঙ্গিক হবে এরকম উদাহরণগুলি
ব্যবহার করে এই সহায়ক তথ্যগুলিকে জ ীবনের সাথে সম্পর্কিত করুন।
উদাহরণস্বরূপ, হয়রানি কিভাবে প্রতির�োধ করা যায় তা নিয়ে মেয়েরা বেশ ি
চিন্তিত হতে পারে

WhatsApp সুরক্ষা
• জিজ্ঞাসা করুন যে "যদি আপনার অপরিচিত ক�োন ব্যক্তি
WhatsApp-এ আপনাকে মেসেজ করার চেষ্টা করে, বা আপনাকে বিরক্ত
করার চেষ্টা করে এবং আপনি তা না চান, সেক্ষেত্রে আপনি কি করতে
পারেন?"
• ব্যাখ্যা করুন যে "WhatsApp-এ আপনি তাদেরকে 'ব্লক' করতে পারেন,
যাতে তারা একই নম্বরে আবার আপনার সাথে য�োগায�োগ করতে না পারে"
• 'ব্লক প্রক্রিয়া' প�োস্টারটি দেখান এবং কিভাবে WhatsApp-এ
মানুষকে ব্লক করবেন তা করে দেখান

মড িউল 2 - WHATSAPP 53

মড িউল 2 - WHATSAPP
ৃ
ভূ মিকা / একে অপরকে মেসেজ করা / গ্রুপ মেসেজ / ব্যক্তিগত ব্যবহার / নিরাপত্তা / খরচ / পু ন রাব ত্তি

$

খরচ

ব্যাখ্যা করুন "এখন আপনি জানেন যে, কিভাবে WhatsApp ব্যবহার করতে হবে এবং এটি কিসের

জন্য ব্যবহৃত হয়, চলু ন এবার এটি ব্যবহার করার খরচ নিয়ে কথা বলা যাক! আপনার ফ�োনে ইন্টারনেট
ব্যবহার করতে হলে, আপনাকে আপনার ম�োবাইল নেটওয়ার্ক প্রদানকার ীর কাছ থেকে ডেটা কিনতে হবে।"

ব্যাখ্যা করুন "প্রতিটি WhatsApp মেসেজের খরচ SMS-এর চেয়ে অনেকটাই কম। আপনি যে

ব্যক্তিকে মেসেজ পাঠাচ্ছেন তিনি যদি অনেক দূ রে ও থাকেন (এমনকি অন্য দেশে থাকলে) তার জন্য
খরচের ক�োন পরিবর্তন হয় না - তারা আরেকটি দেশে থাকুন বা আপনার ঘরের পাশে থাকুন খরচ একই
হবে।"।"

েডটার খরচ

'খরচ' প�োস্টারটি দেখান
• ব্যাখ্যা করুন "বিভিন্ন কার্যক্রমে বিভিন্ন পরিমাণ ডেটা ব্যবহৃত হয়। টেক্সট
দেখলে সবচেয়ে কম ডেটা ব্যবহৃত হয়, ছবি দেখলে তার চেয়ে বেশ ি, গান
চালালে বা ডাউনল�োড করলে তার চেয়ে সামান্য বেশ ি এবং ভিড িও চালালে
সবচেয়ে বেশ ি ডেটা খরচ হয়।
• ব্যাখ্যা করুন "কিছু ইন্টারনেট সেবায় এমন কিছু কার্যক্রম জড়িত থাকে
যেখানে বেশ ি ডেটা ব্যবহার হয়"

স�ীত

• জিজ্ঞাসা করুন "প�োস্টারে WhatsApp ক�োথায় রয়েছে?" এবং এর
মানে কি যে, এর জন্য কতটা খরচ হতে পারে?"
• জিজ্ঞাসা করুন "কিসের জন্য এতে বেশ ি খরচ হয়? উত্তর "ভিড িওগুলি"
• জিজ্ঞাসা করুন "কিসের জন্য এতে খরচ কম হয়?" উত্তর "টেক্সট
ব্যবহার করা"
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ডেটা খতিয়ে দেখা
•	জিজ্ঞাস করুন "আপনি কত পরিমাণ ডেটা ব্যবহার করেছেন তা যাচাই করা সহায়ক হয় কেন?"
• উত্তর "আপনার ডেটার কতটা অংশ আপনি ব্যবহার করেছেন এবং বিভিন্ন কাজে কতটা ডেটা খরচ হয়
তা ব�োঝা"
• ব্যাখ্যা করুন "আপনার কতটা ডেটা বাকি আছে তা আপনি যাচাই করতে পারেন, যেরকম আপনি
আপনার আর কত মিনিট বা টেক্সট বাকি রয়েছে তা যাচাই করেন; আপনার ম�োবাইল নেটওয়ার্ক থেকে
আপনার ফ�োনে একটি ক�োড টাইপ করে"
• ব্যাখ্যা করুন "আপনি কি রকম ভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করবেন তার উপর নির্ভর করে আপনি
বিভিন্ন পরিমাণে ডেটা কিনতে পারেন। আপনার জন্য ক�োন পরিমাণটি সবচেয়ে উপযু ক্ত হবে, সেই
ব্যাপারে আপনার স্থান ীয় ম�োবাইল এজেন্টের পরামর্শ নিন"
• ব্যাখ্যা করুন "আপনি যদি একটি Wi-Fi অঞ্চলে ইন্টারনেটে প্রবেশ করেন, তাহলে আপনার ডেটা
প্যাকেজ ব্যবহার হবে না। আপনার স্থান ীয় ম�োবাইল এজেন্ট আপনাকে আপনার স্থান ীয় Wi-Fi
অঞ্চলগুলি খুঁ জে বের করতে সহায়তা করতে পারেন। তবে, সবচেয়ে কাছের অঞ্চলটিও আপনার থেকে
বেশ দূ রে হতে পারে
• ভাবে ডেটা খতিয়ে দেখতে হবে তা প্রশ িক্ষনার ্থীদের প্রদর্শন করুন

পরামর্শ: আপনার কাছে কতটা ডেটা রয়েছে তা যাচাই করার বিষয়টি আপনি ক�োন দেশে

আছেন এবং ফ�োনটি ক�োন নেটওয়ার্কে রয়েছে তার উপর নির্ভর করে আলাদা হয়। কিভাবে ডেটা
যাচাই করতে হবে সে ব্যাপারে আপনার সহায়তার প্রয়োজন হলে, একজন ম�োবাইল এজেন্টকে
জিজ্ঞাসা করুন
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পু নর াব ৃত্তি
WhatsApp আইকন গেমটি খেলুন
• একবারে একটি করে, প্রতিটি WhatsApp আইকন ধরে থাকুন
• জিজ্ঞাসা করুন "ফ�োনে এটি ক�োথায় রয়েছে এবং এটি কি?"
• প্রশ িক্ষনার ্থীদের সহায়তার প্রয়োজন হলে ব্যাখ্যা করুন প্রপ্রতিটি
আইকন কি।
• সঠিক উত্তরগুলির জন্য ছ�োট ছ�োট পু র স্কার দিন (যেমন চক�োলেট)
এবং আইকনগুলিকে দেয়ালে লাগিয়ে দিন, যাতে পরে প্রশ িক্ষনার ্থীরা মনে
করতে পারে সেগুলি কি ছিল

ব্যাখ্যা করুন: WhatsApp-এর মতই অন্য মেসেজিং সেবা আছে। এর মধ্যে রয়েছে: Telegram,

Line, Viber, Hike বা Facebook Messenger

পরামর্শ: "ইন্টারনেটের অ্যাপ্ লিকেশন ও সেবাগুলি একই ধরণের আইকন ও শব্দগুলি ব্যবহার করে

থাকে। আপনি ইন্টারনেট ব্যবহার করার সময় এই আইকনগুলির দিকে নজর রাখু ন, যাতে এর পরের
বার যখন আপনি সেগুলি দেখবেন, তখন আপনি সেগুলির মানে মনে করতে পারেন।"

WhatsApp-এর পুনরাব ৃত্তি
• আপনার প্রশ িক্ষনার্থীরা WhatsApp ব্যবহার করে কি শ িখেছে

তা নিয়ে আল�োচনা করুন

• "আপনি WhatsApp ব্যবহার করা সম্পর্কে কি শ িখেছেন?", "আপনি এটি
কিসের জন্য ব্যবহার করতে পারেন?"
• "SMS-এর সাথে এর পার ক
্থ ্য কি?", "আপনি WhatsApp দিয়ে কি করতে
পারেন, যা আপনি SMS দিয়ে করতে পারবেন না?"
• "WhatsApp ব্যবহার করা নিয়ে আপনার কি এখনও ক�োন চিন্তা রয়েছে?"
• "আপনি আপনার নিজের জ ীবনে কিভাবে WhatsApp ব্যবহার করতে
চান? আপনি এটি ব্যবহার করার ব্যাপারে কি নিয়ে সবচেয়ে আগ্রহ ও
আনন্দিত ব�োধ করেন?"
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পরামর্শ:

ৃ
পু ন রাব ত্তিটিকে
একটি কুইজ
হিসেবে পরিচালনা
করুন এবং
প্রশ িক্ষনার ্থীদের
খেলার জন্য
পু র স্কার
দিন (যেমন,
চক�োলেট)।
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পু নর াব ৃত্তি
পরামর্শ: প্রশ িক্ষনার ্থীরা যদি তাদের নিজেদের ফ�োনে ইন্টারনেট ও WhatsApp ব্যবহার করতে

চান, সেক্ষেত্রে তারা যা শ িখেছেন তা অভ্যাস করার জন্য তাদেরকে কিছু টা সময় দিন এবং তাদেরকে
সহায়তা ও উৎসাহ দিন

পরের পর্যায়ে যাওয়া
আপনি যদি সেশনের শেষে এসে প�ৌঁ ছান এবং আপনার হাতে অতিরিক্ত কিছু টা সময় থাকে:
• জিজ্ঞাস করুন "আমরা এই সেশনে যা শ িখেছি সে সম্পর্কে আপনার কি আর ক�োন প্রশ্ন আছে?"
• জিজ্ঞাস করুন "ম�োবাইল ইন্টারনেট সম্পর্কে তারা আর কি কি জানতে চাইছেন?"

আপনি আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের সাথে আল�োচনা করতে পারেন WhatsApp-এর এরকম আর�ো উন্নত
কিছু বৈশ িষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে:
• আপনার ছবির গ্যালারি থেকে একটি WhatsApp কথ�োপকথনে ছবিগুলি আপল�োড করা
• WhatsApp-এ আপনার অবস্থান শেয়ার করা, যাতে বন্ধু বান্ধব ও পরিবারের মানুষরা জানতে
পারেন যে আপনি ক�োথায় আছেন
• একটি WhatsApp প্রোফাইল সেট-আপ করা, যার মধ্যে গ�োপন ীয়তার সেটিংস অর্ন্তভু ক্ত রয়েছে
• অ্যাপ স্টোর থেকে অ্যাপগুলি ডাউনল�োড করা (আপনাকে ইমেল নিয়েও আল�োচনা করতে হবে,
কারণ অ্যাপ ডাউনল�োড করার জন্য ই-মেল থাকতে হবে)
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শেখার উদ্দেশ্য

45-60

• প্রশ িক্ষনার ্থীরা জানতে পারবে যে, ভিড িও ও গান অ্যাক্সেস করার জন্য
কিভাবে YouTube ব্যবহার করা যেতে পারে
• প্রশ িক্ষনার ্থীরা উপলব্ধ বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি বু ঝ তে পারবে এবং YouTubeএর প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু ব্যবহার করার ব্যাপারে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে
উঠবে

সময় সীমা:

45-60 মিনিট

মনে রাখবেন: ইন্টারনেট সংয�োগের সমস্যার কারণে সব জায়গায় YouTube উপলব্ধ নাও হতে

পারে। এই ক্ষে্ ত্রে আমরা সুপারিশ করব YouTube মড িউলটি ব্যবহার না করতে অথবা কম ডেটা
প্রয়োজন হয় এমন অন্য ক�োন অড িও/ভিজ্যুয়াল অ্যাপ্ লিকেশন ব্যবহার করতে।
বিকল্প হিসেবে, আপনি ফ�োনে YouTube-এর অ্যাকাউন্ট সেটিংস পরিবর্তন করতে পারেন, যাতে
এটি কম ব্যান্ডউইড্থে ভিড িওগুলি চালায়। এছাড়াও আপনি ভিড িওর নীচে থাকা আইকনে ক্লিক করে
অফলাইনে চালান�োর জন্য YouTube ভিড িওগুলি ডাউনল�োড করতে পারেন।

আপনার যে সব জিনিস প্রয়োজন হবে:
িকভােব বয্বহার করেত হয়

YouTube
1

2

3

4

5

YouTube
সন্ধান করুন

কাগজ, কলম ও
আঠাল�ো টেপ

সংজ্ঞা

প্রবিক্ষকরঞা ড�ঞািঞাইল ইন্ঞারড্নড্টর ওপড্র স্ঞানীয় প্রঞাসবগিক তথ্ড্ক অন্তর্ ক্ত
ভু করঞার
জন্ এই বিরঞাড্ে আড্রঞা তথ্ ড�ঞাে করড্ত পঞাড্রন
আপনি ইন্টারনিট ব্যবহটার করটার সময় তটা নিন্ন নিন্ন গনতনত চলনত পটানর।

2G/3G/4G

2G ইন্টারনিট হল সবনচনয় ধীরগনতর, 3G ইন্টারনিট তটার চচনয় দ্রুত এবং 4G

েডটার খরচ

Buy
Now!

অ্যটানরেস বটার চদখটায় চে আপনি চকটাি ওনয়বসটাইনট আনেি।

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

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

• 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

আপিার ব্জক্তগত তথ্দে
যগাপিীয রাখুি

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

Google Chrome

বিচঞার
ডিঞান

ইন্ারদিট নিরাপত্ার জি্ েহজ পরামর ্ণ

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

www.india.in

ডডটঞা

YouTube প�োস্টার x 1

একটট অ্যটাপ আপিটানক আপিটার চ�টানি চকটানিটা চসবটার শট্ট কটাট 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

অ্ঞাড্রেস িঞার

ব্ঞাউজঞার

ছ�োট পু র স্কার

ইন্টারনিট হল দ্রুততম

অ্ঞাপ

বিজ্ঞাপন
িঞা অ্ঞাড

স্মার্টফ�োন
হ্যান্ডসেট্

Mozilla Firefox

Opera

Microsoft Internet
Explorer

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

এমি একটট চমটাবটাইল চ�টাি েটার ইন্টারনিট অ্যটানসেস করটা ও নমউক্জক সঞ্চয় করটা
ও বটাজটানিটার সষেমতটা আনে, নকি্তু স্টাট্ট ন�টানির উন্নত কটােষেমতটাগুনল
্ট
চিই

Google হল একটট ইন্টারনিট চসবটা েটা আপিটার পনষে এমি চে চকটানিটা তথ্য খরুনঁ জ
পটাওয়টানক সহজ কনর চতটানল, েটা আপনি ইন্টারনিনট খরুজ
ঁ নত চটাি

শব্দক�োষ হ্যান্ডআউট
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স�ীত

খরচের প�োস্টার

আপিার যেখদত পাওযা
বা অনিজ্ঞতা হওযা যোদিা
জজনিদের ব্াপাদর আপনি েনে
অস্বচ্ছন্দ যবাধ েদরি তাহদে
আপিার পনরনিত ও নবশ্বস্ত
যোদিা মািুষদে বেুি

মািুদষর প্রনত িম্র ও
েম্ািপূর যহাি
্ণ

সুরক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শ

আইকন কাট-আউট
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YouTube-এর সাথে পরিচয়
প্রশিক্ষনার্থীদেরকে YouTube আইকন দেখান এবং তাদেরকে খুজে
ঁ বের
করতে বলুন তা ফ�োনে ক�োথায় রয়েছে
জিজ্ঞাসা করুন "কেউ কি জানে যে, এটি কি?" "এটি কিসের জন্য?"
YouTube-এর একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিন

এর সুবিধাগুলিকে জীবনে নিয়ে আসুন!

• "YouTube-এর মাধ্যমে আপনি টিভির মত
ভিড িও দেখতে পারেন, তবে আপনাকে অনেক
বেশ ি সংখ্যক ভিড িওর মধ্যে থেকে বেছে নিতে
হবে এবং আপনি এও বেছে নিতে পারেন যে,
আপনি ক�োন ভিড িওগুলি দেখতে চাইছেন এবং
কখন সেগুলি দেখবেন"

YouTube কিভাবে আপনার, আপনার বন্ধু
ও পরিবারের মানুষদের সহায়তা করেছে সে
সংক্রান্ত নিজের গল্পটি বলু ন। কিছু উদাহরণ
হতে পারে:

• "আপনি YouTube-কে জানান যে, আপনি
কি ধরণের ভিড িও দেখতে চাইছেন এবং এটি
আপনার কাঙ্ খিত ধরণের ভিড িও খ�োঁ জ ার জন্য
YouTube-এ মানুষের দেওয়া সমস্ত ভিড িও
সন্ধান করবে"
• "আপনি প্রচু র সংখ্যায় বিভিন্ন রকমের ভিড িও
দেখতে পারেন; সিনেমা, গান, খবর, খেলা,
রান্নার প্রণাল ী ও শ িক্ষাগত ভিড িওগুলি। এছাড়াও
প্রচু র সংখ্যায় 'কিভাবে করবেন' ভিড িওগুলি
রয়েছে, যেমন, কিভাবে একটি ভাষা শ িখবেন,
কিভাবে একটি পদ রান্না করবেন, কিভাবে
একটি বাইসাইকেলের টায়ার ঠিক করবেন এবং
আর�ো অনেক কিছু।
• "আপনি এছাড়াও আপনার নিজের ভিড িও
বানাতে পারেন এবং সেগুলি YouTube-এ
শেয়ার করতে পারেন"

•	মিউজিক ও গান দেখা, একটি নতু ন দক্ষতা
শেখা, একটি দক্ষতাকে উন্নত করা, আপনার
নিজের ভিড িও বানান�ো
•	কিভাবে YouTube ব্যবহার করা যেতে
পারে, সে সংক্রান্ত নির্দিষ্ট উদাহরণ বা
গল্পগুলি বলু ন
YouTube-কে আপনার প্রশ িক্ষনার্থীদের

জন্য প্রাসঙ্গিক করে তু লু ন

YouTube কিভাবে তাদের জীবনে কাজে আসতে
পারে তা নিয়ে আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের সাথে
আল�োচনা করুন:
•	জিজ্ঞাসা করুন "আপনার নিজের জীবনে
YouTube ব্যবহার করার সম্পর্কে আপনি কি
শ িখতে পেরেছেন?" তাদের আগ্রহের উপর ভিত্তি
করে তাদেরকে কিছু পরামর্শ দিন
•	জিজ্ঞাসা করুন "আপনি ক�োন জিনিসটি শেখার
জন্য সবচেয়ে আগ্রহ ী এবং সবচেয়ে উত্তেজনা
ব�োধ করছেন?"

মনে রাখবেন: ইন্টারনেট কিভাবে আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের নিজেদের জ ীবনে সহায়ক বা

কার্যকর ী হতে পারে, তার সঙ্গে প্রশ িক্ষণে আল�োচনা ও কার্যক্রমগুলির য�োগসূ ত্র স্থাপন করুন। এটি
প্রশ িক্ষণটিকে তাদের জন্য প্রাসঙ্গিক ও আগ্রহজনক করে তু লতে সহায়তা করবে।
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কার্যক্রম: YouTube-এর বু নিয়া দ ী ব্যবহার
বাস্তব ব্যবহার!
ব্যাখ্যা করুন "আপনি এখন ফ�োনে YouTube ব্যবহার করতে চলেছেন।"
িকভােব বয্বহার করেত হয়

YouTube
1

2

3

4

5

YouTube
সন্ধান করুন

'কিভাবে YouTubeব্যবহার করবেন' প�োস্টারটি দেখান
• ব্যাখ্যা করুন "এই প�োস্টারটিতে YouTube ব্যবহার করে ভিড িও সন্ধান
করার ধাপগুলি দেখান�ো হয়েছে"
• প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে তাদের ফ�োনগুলিতে একটি সহজ YouTube সন্ধানের
ধাপগুলি প্রদর্শন করুন

একটি জনপ্রিয় ভিডিওর ফলাফল পেজটি দেখান
• আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীরা যা দেখছেন তা ব্যাখ্যা করুন:
• "উপরে যে ছবিটি রয়েছে তা হল ভিড িও - আপনি এটি চালান�ো
বা থামান�োর জন্য এর উপরে ট্যাপ করতে পারেন"
• "এটি হল এই ভিড িওটি মানুষ কতবার দেখেছে তার সংখ্যা এবং
এটি কতটা জনপ্রিয় তার ইঙ্গিত দিতে পারে"
•	থাম্ব বা বু ড়ো আঙুল আইকনে ক্লিক করে আপনি 'লাইক' বা
'ড িজলাইক' করতে পারেন। প্রতিটির পাশে সংখ্যাটি নির্ শ
দে করে
যে, কতজন মানুষ এটিকে পছন্দ বা অপছন্দ করেছেন"
• "এগুলি একই ধরণের অন্যান্য ভিড িওর লিঙ্ক যা আপনি চালাতে
পারেন"
• "আপনি যখন স্ক্রল করে ন ীচে যাবেন, আপনি একটি 'কমেন্টস'
বক্স দেখতে পাবেন, যেখানে মানুষ ভিড িওটি সম্পর্কে লিখিত
মন্তব্য করেছেন। আপনি এখানে ভিড িওটি সম্পর্কে আপনার
নিজের মন্তব্য য�োগ করতে পারেন!"

জিজ্ঞাসা করুন "আপনি এখানে যা দেখতে পাচ্ছেন তা নিয়ে কি
আপনার ক�োন প্রশ্ন আছে?"
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কার্যক্রম: YouTube-এর বু নিয়া দ ী ব্যবহার
YouTube-এর জন্য মাইক্রোফ�োনটি

ধরে রাখুন

• ব্যাখ্যা করুন যে "মাইক্রোফ�োনটি
ব্যবহার করা যেতে পারে, যাতে
আপনাকে ক�োন টেক্সট টাইপ করতে না
হয়। আপনি যা সন্ধান করতে চাইছেন
তা যদি বানান করতে বা লিখতে না
পারেন, আপনি শুধু সন্ধানকার ী শব্দগুলি
YouTube-কে বলু ন
• দেখান তা ক�োথায় খুঁ জ তে হবে:
"সার্চ বক্সে ক্লিক করুন এবং ডানদিকে
মাইক্রোফ�োন দেখা যাবে"

আপনার প্রশিক্ষনার্থীদেরকে নীচের
অনুশীলনীগুলি ব্যবহার করে সন্ধান করা
অভ্যাস করতে বলুন:
1. YouTube সার্চ বক্সে একটি জনপ্রিয় স্থান ীয়
গানের নাম টাইপ করুন এবং সেটিকে চালান
2. সার্চ বক্সে স্থান ীয় জনপ্রিয় একটি স্থানের নাম
টাইপ করুন এবং সেটিকে চালান
3. আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে সার্চ বক্সে
একটি শব্দ টাইপ করতে বলু ন যা তাদের
ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক, যেমন 'রন্ধনপ্রণাল ী', 'চাকর ী',
'চাষাবাদ' এবং ফলাফলগুলি চালান

• দেখান তা কিভাবে ব্যবহার করতে
হবে: "মাইক্রোফ�োন আইকনটিতে চাপ
দিন এবং জ�োরে, স্পষ্টভাবে ও ধ ীরে
বলু ন"
• আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে
মাইক্রোফ�োন ব্যবহার করে কিছু সন্ধান
করতে বলু ন
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কার্যক্রম: একাধিক শব্দ সন্ধান
ব্যাখ্যা করুন যে "আমরা এখন একাধিক সন্ধানকার ী শব্দ ব্যবহার করে আর�ো বিশদে একটি সন্ধান

করার চেষ্টা করতে চলেছি - এটি আপনার কাঙ্ খিত ভিড িওগুলি খুঁ জে বের করতে সহায়ক হতে পারে"
আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে YouTube সার্চ বক্সে দুই বা তিনটি শব্দকে বিভিন্নভাবে একসাথে ব্যবহার
করে ভিড িওগুলি সন্ধানের অনুশ ীলন করতে বলু ন। তারা মাইক্রোফ�োন ব্যবহার করে বা টেক্সটটি টাইপ
করে তা করতে পারেন। আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের বিভিন্ন শব্দ দিন যেগুল�ো তারা একসাথে ব্যবহার করতে
পারে এবং যার উপর ভিত্তি করে তারা এর আগে সন্ধান করেছিল। উদাহরণস্বরূপ:
• 'আফ্রিকা', 'নতু ন", গান'
• 'প্রিমিয়ার ল ীগ', 'সেরা', 'গ�োলগুলি'

পরামর্শ: আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে বিভিন্ন ফলাফলগুলি ও বিভিন্ন শব্দের সম্মিলনগুলি খতিয়ে

দেখার জন্য প্রচু র সময় দিন।

কার্যক্রম: ব্যক্তিগত সন্ধান
YouTube কিভাবে তাদের নিজেদের জ ীবনে সহায়তা করতে পারে, তা নিয়ে আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের
সাথে আল�োচনা করুন
• জিজ্ঞাসা করুন "এখন আপনি জেনে গিয়েছেন YouTube কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, আপনি
আপনার নিজের জ ীবনে সেটিকে কিভাবে ব্যবহার করতে চান?" তাদের আগ্রহের উপর ভিত্তি করে
তাদেরকে কিছু পরামর্শ দিন
• আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের সাথে আল�োচনা করুন যে তারা তাদের আগ্রহ অনুযায়ী ক�োন শব্দগুলিকে
সন্ধানের জন্য ব্যবহার করতে পারেন (আপনার সন্ধানকার ী শব্দের সুপারিশগুলিকে সহজ রাখু ন এবং
শুধু মাত্র 1-2টি শব্দ ব্যবহার করুন))
• প্রত্যেক প্রশ িক্ষনার ্থীকে পালাক্রমে ফ�োন ব্যবহার করে তাদের আগ্রহের ভিড িওগুলি সন্ধান করতে এবং
অন্য প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে তাদের এই ব্যাপারে সহায়তা করতে বলু ন।
• জিজ্ঞাসা করুন "আপনি এরপর ক�োন ভিড িওগুলি সন্ধান করতে চাইছেন?"

পরামর্শ: "ইন্টারনেটে বিশাল পরিমাণে দারুণ সব তথ্য রয়েছে, তবে এছাড়াও কিছু তথ্য রয়েছে
যা ততটা ভাল নয় এবং কিছু তথ্য রয়েছে যা সত্য নয়। আপনি যা খুঁ জ ছেন তার সেরা উত্তরটি পেতে
সবসময় 2-3টি ফলাফল দেখে নিলে সবচেয়ে ভাল হয়।"
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রক্ষা
জিজ্ঞাসা করুন "আপনার কাছে সুরক্ষার অর ্থ কি?"
প্রশ িক্ষনার্থীদের কল্পনা করতে বলু ন যে, তারা বাজারের মত একটি সাধারণ সর্বজন ীন
স্থানে রয়েছে্ ন। তাদেরকে এটি নিয়ে আল�োচনা করতে বলু ন যে, তারা এই জায়গাতে নিরাপদ থাকার
জন্য ক ী করবেন। তাদেরকে ন ীচের প্রশ্ন ও উত্তরগুলি পড়ে শ�োনান:

পড়ে শ�োনান

সম্ভাব্য উত্তরগুলি

আপনার অপরিচিত ক�োন ব্যক্তি যদি আপনাকে
বিরক্ত করে, তাহলে আপনি কি করবেন

আপনি তাদের এড়িয়ে চলবেন বা উপেক্ষা
করবেন সতর্ক থাকুন - তারা যা বলে সবসময়
তারা তা নাও হতে পারে

আপনার পরিচিত বা বিশ্বস্ত নয় এরকম কেউ যদি
আপনার ব্যক্তিগত তথ্য চায় তাহলে আপনি কি
করবেন?

যাকে আপনি চেনেন না বা ভরসা করেন না এমন
কাউকে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য দেবেন না, কারণ
তারা সেগুলির অপব্যবহার করতে পারে

আপনার দেখা বা সম্ মুখ ীন হওয়া ক�োন কিছু নিয়ে
আপনি অনিশ্চিত বা অস্বচ্ছন্দ হলে আপনি কি
করবেন?

আপনার চেনাজানা ও বিশ্বস্ত কাউকে বলু ন কি
ঘটেছে

আপনি যাদের সাথে পারস্পরিক ভাববিনিময়
করেন, তাদের সাথে আপনি কি রকম ব্যবহার
করেন

আপনি মানুষের সাথে ভদ্র ও সম্মানপূর্ণ আচরণ
করেন

ব্যাখ্যা করুন "এটি মনে রাখা জরুরি যে ইন্টারনেট একটি সর্বজন ীন জায়গা এবং এটিকে একটি
সর্বজন ীন জায়গার মত বিবেচনা করা ও নিরাপদ থাকা গুরুত্বপূর্ণ।"
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রক্ষা
ইন্ারদিট নিরাপত্ার জি্ েহজ পরামর ্ণ

আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে 'সুরক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শগুলি' সংক্রান্ত পু স্তি কাটি

দিন।
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 যহাি
্ণ

• ইন্টারনেট ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এই সহায়ক তথ্যগুলির মানে কি হতে পারে
তা নিয়ে আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের সাথে আল�োচনা করুন
• আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের কাছে প্রাসঙ্গিক হবে এরকম উদাহরণগুলি
ব্যবহার করে এই সহায়ক তথ্যগুলিকে জ ীবনের সাথে সম্পর্কিত করুন।
উদাহরণস্বরূপ, হয়রানি কিভাবে প্রতির�োধ করা যায় তা নিয়ে মেয়েরা বেশ ি
চিন্তিত হতে পারে

YouTube সুরক্ষা
• জিজ্ঞাসা করুন "YouTube ব্যবহারের ক্ষেত্রে এরকম কিছু কি রয়েছে যা
নিয়ে আপনি চিন্তিত?"
• জিজ্ঞাসা করুন "আপনি যখন YouTube-এ ভিড িওগুলি দেখেন এবং
ক�োন�ো ভিড িওকে আপনার খারাপ বা আপত্তিকর মনে হলে আপনি তারপর
কি করতে পারেন?"
• আপনার প্রশ িক্ষণার্থীদের জন্য ব্যাখ্যা করুন ও বর্ণনা করুন
যে "আপনি ব্যাক বাটনটি চাপতে পারেন, আপনার সার্চ বক্সের শব্দগুলি
মু ছ ে দিতে পারেন এবং ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে আপনার সন্ধানকে সংশ�োধন
করতে পারেন"

পরামর্শ: "আপনি যা সন্ধান করবেন তার নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতেই

রয়েছে, আপনি ভাল জিনিসও সন্ধান করতে পারেন বা আপনি খারাপ
জিনিসও সন্ধান করতে পারেন। ভাল জিনিসগুলি সন্ধান করা আপনার
দায়িত্ব।"
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$

খরচ

ব্যাখ্যা করুন আপনি এখন জানেন YouTube কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং এটি কিসের জন্য

ব্যবহার করা হয়, চলু ন এবার এটি ব্যবহার করতে কত খরচ হয় তা নিয়ে কথা বলা যাক! আপনার
ম�োবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হলে, আপনাকে আপনার ম�োবাইল নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকার ীর
কাছ থেকে ডেটা কিনতে হবে, যে রকম আপনি ফ�োন ক্রেড িটের জন্য কিনে থাকেন।"

েডটার খরচ

'খরচ' প�োস্টারটি দেখান
• ব্যাখ্যা করুন "বিভিন্ন কার্যক্রমে বিভিন্ন পরিমাণ ডেটা ব্যবহৃত হয়। টেক্সট
দেখলে সবচেয়ে কম ডেটা ব্যবহৃত হয়, ছবি দেখলে তার চেয়ে বেশ ি, গান
চালালে বা ডাউনল�োড করলে তার চেয়ে সামান্য বেশ ি এবং ভিড িও চালালে
সবচেয়ে বেশ ি ডেটা খরচ হয়।
• ব্যাখ্যা করুন "কিছু ইন্টারনেট সেবাতে এমন কার্যক্রমগুলি জড়িত থাকে
যেখানে বেশ ি ডেটা ব্যবহার হয়"

স�ীত

• জিজ্ঞাসা করুন "ক�োন সেবা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বেশ ি খরচ হয়?"
উত্তর YouTube। YouTube-এ ভিড িও দেখলে প্রচু র পরিমাণে ডেটা খরচ
হওয়ার সম্ভাবনা থাকে"

ডেটা যাচাই করা
• জিজ্ঞাসা করুন "আপনি কি পরিমাণ ডেটা ব্যবহার করেছেন তা যাচাই
করা সহায়ক হয় কেন?" উত্তর "আপনার ডেটার কতটা অংশ আপনি ব্যবহার
করেছেন এবং বিভিন্ন কাজে কতটা ডেটা খরচ হয় তা ব�োঝা"
• ব্যাখ্যা করুন "আপনি আপনার ম�োবাইল নেটওয়ার্ক থেকে আপনার ফ�োনে
একটি ক�োড টাইপ করে যাচাই করতে পারেন যে, আপনার কাছে কতটা
ডেটা রয়েছে, যেরকম আপনি যাচাই করেন যে, কত মিনিট বা কতগুলি টেক্সট
আপনার বাকি রয়েছে।"
• ব্যাখ্যা করুন "আপনি কি রকম ভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করবেন তার উপর
নির্ভর করে আপনি বিভিন্ন পরিমাণে ডেটা কিনতে পারেন। ক�োন পরিমাণটি
আপনার জন্য সবচেয়ে উপযু ক্ত হবে সে ব্যাপারে আপনার স্থান ীয় ম�োবাইল
এজেন্টের পরামর্শ নিন"
• ব্যাখ্যা করুন "আপনি যদি একটি Wi-Fi অঞ্চলে ইন্টারনেটে প্রবেশ করেন,
তাহলে আপনার ডেটা প্যাকেজ ব্যবহার হবে না। আপনার স্থান ীয় ম�োবাইল
এজেন্ট আপনাকে আপনার স্থান ীয় Wi-Fi অঞ্চলগুলি খুঁ জে বের করতে
সহায়তা করতে পারেন। তবে সবচেয়ে কাছাকাছি অঞ্চলটিও আপনার যাওয়ার
পক্ষে বেশ দূ রে হতে পারে" ব্যাখ্যা করুন "আপনি যদি একটি

পরামর্শ: ডেটা

যাচাই করার
প্রক্রিয়াটি এর
উপর নির্ভর করে
যে, আপনি ক�োন
দেশে আছেন এবং
ক�োন নেটওয়ার্কে
ফ�োনটি চালু
রয়েছে। ডেটা
যাচাই করা
নিয়ে সহায়তার
প্রয়োজন হলে
একজন ম�োবাইল
এজেন্টকে
জিজ্ঞাসা করুন।

•	কিভাবে ডেটা যাচাই করতে হবে তা প্রশ িক্ষনার ্থীদের প্রদর্শন করুন
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পু নর াব ৃত্তি
YouTube আইকন গেমটি খেলুন
• একবারে একটি করে প্রতিটি YouTube আইকন ধরে রাখু ন
•	জিজ্ঞাসা করুন "ফ�োনে এটি ক�োথায় রয়েছে এবং এটি কি?"
• প্রশ িক্ষনার ্থীদের সহায়তার প্রয়োজন হলে ব্যাখ্যা করুন প্রতিটি
আইকন কি।
• ক উত্তরগুলির জন্য ছ�োট ছ�োট পু র স্কার দিন (যেমন চকলেট)
এবং আইকনগুলিকে দেয়ালে লাগিয়ে দিন, যাতে সেগুলি কি ছিল তা
প্রশ িক্ষনার ্থীরা পরে মনে করতে পারেন

ব্যাখ্যা করুন: YouTube এর মত�ো অন্য সেবা আছে যেগুলি মানুষকে ভিড িও আপল�োড করা ও

দেখার অনুমতি দেয়। এর কিছু উদাহরণ হল Daily Motion ও Vimeo।

পরামর্শ: "ইন্টারনেটের অ্যাপ্ লিকেশন ও সেবাগুলি একই ধরণের আইকন ও শব্দগুলি ব্যবহার করে।
আপনি ইন্টারনেট ব্যবহার করার সময় এই আইকনগুলির দিকে নজর রাখু ন, যাতে এর পরের বার
এগুলি দেখলে আপনি এর মানে মনে করতে পারেন।"

YouTube সংক্রান্ত পুনরাব ৃত্তি
তারা YouTube ব্যবহার করা সম্পর্কে কি শ িখেছেন তা নিয়ে আপনার
প্রশ িক্ষনার ্থীদের সাথে আল�োচনা করুন:
• YouTube ব্যবহার করা সম্পর্কে আপনি কি শ িখেছেন?"
• "এর সাথে টিভি দেখার কি পার ক
্থ ্য রয়েছে?", "আপনি YouTube দিয়ে কি
করতে পারেন যা আপনি টিভি দিয়ে করতে পারেন না?"
• "YouTubeব্যবহার করা নিয়ে আপনার কি এখনও ক�োন উদ্বেগ রয়েছে?"
• "আপনি এটিকে আপনার ব্যক্তিগত ক�োন কাজে ব্যবহার করতে পারেন?",
"আপনি এটিকে আপনার ক�োন পেশাদার কাজে ব্যবহার করতে পারেন?"
• "আপনি আপনার নিজের জীবনে YouTube কিভাবে ব্যবহার করতে চান?
আপনি এটি ব্যবহার করার ব্যাপারে কি নিয়ে সবচেয়ে আগ্রহ ও উৎসাহ
ব�োধ করেন?"
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পরামর্শ:

ৃ
পু ন রাব ত্তিটিকে
একটি কুইজ
হিসেবে
পরিচালনা
করুন এবং
প্রশ িক্ষনার ্থীদের
খেলার জন্য
পু র স্কার দিন
(যেমন, চকলেট)।
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পু নর াব ৃত্তি
পরামর্শ: "YouTube ভিড িও খ�োঁ জ ার একটি দারুণ জায়গা, তবে ইন্টারনেটে প্রচু র পরিমাণ তথ্য
রয়েছে যা ভিড িও নয় এবং তা YouTube-এর মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা যায় না। ইন্টারনেট YouTube-এর তু লনায় অনেক বড় জায়গা! অন্য যে ভাবে তথ্য পাওয়া যেতে পারে তা হল Google
Search-এর মাধ্যমে।"

পরামর্শ: প্রশ িক্ষনার ্থীরা যদি নিজেদের ফ�োনে ইন্টারনেট ও YouTube অ্যাক্সেস করতে চান,

সেক্ষেত্রে তারা যা শ িখেছেন তা অনুশ ীলনের জন্য তাদেরকে কিছু টা সময় দিন এবং সহায়তা ও
উৎসাহ দিন।

পরের পর্যায়ে যাওয়া
আপনি যদি সেশনের শেষে এসে প�ৌঁ ছান এবং এখনও আপনার কাছে অতিরিক্ত সময় থাকে:
• জিজ্ঞাসা করুন "আমরা এই সেশনে যা শ িখেছি সে সম্পর্কে আপনার কি আর ক�োন প্রশ্ন আছে?"
• জিজ্ঞাসা করুন "ম�োবাইল ইন্টারনেট সম্পর্কে তারা আর কি কি জানতে চান?"

প্রশ িক্ষনার ্থীদের সাথে আর�ো কিছু উন্নত বৈশ িষ্ট্য নিয়ে আল�োচনা করতে পারেন, যার মধ্যে রয়েছে:
• ফলাফলের মূ ল ্যায়ন করা: "সন্ধানের ফলাফল পেজে ক�োন ভিড িওটি নির্বাচন করবেন সেই সিদ্ধান্ত
আপনি কিভাবে নেন? আপনি কিভাবে ব�োঝেন যে একটি পছন্দ অন্যটির চেয়ে ভাল�ো?"
• ভিডিওগুলি তৈরি করা: "আপনি এছাড়াও নিজে ভিড িও বানাতে পারেন এবং সেগুলি YouTube-এ
শেয়ার করতে পারেন"
•	ভিডিওগুলি শেয়ার করা: "আপনি যদি নিজের YouTube ভিড িওগুলি শেয়ার করতে পারেন,
তাহলে আপনি ক�োনগুলি শেয়ার করবেন?"
• অ্যাপ স্টোর থেকে অ্যাপগুলি ডাউনল�োড করা (আপনাকে ইমেল নিয়েও আল�োচনা করতে হবে,
কারণ অ্যাপ ডাউনল�োড করার জন্য ই-মেল থাকতে হবে)

মড িউল 3 - YOUTUBE 69

মড িউল 4 - GOOGLE

মডিউল 4
Google
70 মড িউল 4 - GOOGLE

মড িউল 4 - GOOGLE

4e
মড িউল 4 - GOOGLE 71

মড িউল 4 - GOOGLE

শেখার উদ্দেশ্য

45-60

• প্রশ িক্ষনার ্থীরা জানেন কিভাবে Google ব্যবহার করে ইন্টারনেটের
বিষয়বস্তু অ্যাকসেস করা যায়
• প্রশ িক্ষনার ্থীরা উপলব্ধ বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি সম্পর্কে অবগত আছেন এবং
ইন্টারনেটে প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু অ্যাক্সেস করার ব্যাপারে উৎসাহিত ও
অনুপ্রাণিত ব�োধ করেন।

সময় সীমা:

45-60 মিনিট

আপনার যে সব জিনিস প্রয়োজন হবে:
িকভােব বয্বহার করেত হয়

Google
1

2

সন্ধান করুন
অথবা বলুন
“Ok Google”

কাগজ, কলম ও
আঠাল�ো টেপ

সংজ্ঞা

প্রবিক্ষকরঞা ড�ঞািঞাইল ইন্ঞারড্নড্টর ওপড্র স্ঞানীয় প্রঞাসবগিক তথ্ড্ক অন্তর্ ক্ত
ভু করঞার
জন্ এই বিরঞাড্ে আড্রঞা তথ্ ড�ঞাে করড্ত পঞাড্রন
আপনি ইন্টারনিট ব্যবহটার করটার সময় তটা নিন্ন নিন্ন গনতনত চলনত পটানর।

2G/3G/4G

2G ইন্টারনিট হল সবনচনয় ধীরগনতর, 3G ইন্টারনিট তটার চচনয় দ্রুত এবং 4G

েডটার খরচ

Buy
Now!

Google প�োস্টার x 1

ইন্ারদিট নিরাপত্ার জি্ েহজ পরামর ্ণ

অ্যটানরেস বটার চদখটায় চে আপনি চকটাি ওনয়বসটাইনট আনেি।

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

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

• 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

আপিার ব্জক্তগত তথ্দে
যগাপিীয রাখুি

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

Google Chrome

বিচঞার
ডিঞান

Salman Khan Wikipedia, the free
encyclopedia

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

www.india.in

ডডটঞা

5

একটট অ্যটাপ আপিটানক আপিটার চ�টানি চকটানিটা চসবটার শট্ট কটাট 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

অ্ঞাড্রেস িঞার

ব্ঞাউজঞার

ছ�োট পু র স্কার

4

ইন্টারনিট হল দ্রুততম

অ্ঞাপ

বিজ্ঞাপন
িঞা অ্ঞাড

স্মার্টফ�োন
হ্যান্ডসেট্

3

Mozilla Firefox

Opera

Microsoft Internet
Explorer

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

এমি একটট চমটাবটাইল চ�টাি েটার ইন্টারনিট অ্যটানসেস করটা ও নমউক্জক সঞ্চয় করটা
ও বটাজটানিটার সষেমতটা আনে, নকি্তু স্টাট্ট ন�টানির উন্নত কটােষেমতটাগুনল
্ট
চিই

Google হল একটট ইন্টারনিট চসবটা েটা আপিটার পনষে এমি চে চকটানিটা তথ্য খরুনঁ জ
পটাওয়টানক সহজ কনর চতটানল, েটা আপনি ইন্টারনিনট খরুজ
ঁ নত চটাি

শব্দক�োষ হ্যান্ডআউট

72 মড িউল 4 - GOOGLE

স�ীত

খরচের প�োস্টার

আপিার যেখদত পাওযা
বা অনিজ্ঞতা হওযা যোদিা
জজনিদের ব্াপাদর আপনি েনে
অস্বচ্ছন্দ যবাধ েদরি তাহদে
আপিার পনরনিত ও নবশ্বস্ত
যোদিা মািুষদে বেুি

মািুদষর প্রনত িম্র ও
েম্ািপূর যহাি
্ণ

সুরক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শ

আইকন কাট-আউট
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Google-এর পরিচয়
প্রশিক্ষনার্থীদেরকে Google আইকন দেখান এবং ফ�োনে তা খুঁজে
বের করতে বলুনন
জিজ্ঞাসা করুন "কেউ কি জানে এটি কি?" "এটি কিসের জন্য?"
Google Search এর একটি ছ�োট

ব্যাখ্যা দিন

• "Google Search আপনাকে নিজের প্রয়োজন
অনুযায়ী তথ্য সন্ধান করতে সাহায্য করে। আপনি
Google-কে বলু ন আপনি ক�োন তথ্য খুঁ জ তে
চাইছেন, যেমন, 'বিশ্বের জনসংখ্যা কত?' এবং
এটি আপনার কাঙ্ খিত তথ্যটি খুঁ জে বের করার
জন্য ইন্টারনেটে মানুষের দেওয়া সমস্ত তথ্যের
মধ্যে সন্ধান করবে"
• "আপনি জায়গা, চাকর ী, রন্ধন প্রণাল ী, সিনেমা,
গান, খবর, স্কু ল, কলেজ, পর ীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য
ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্যাবল ী পেতে পারেন"

জীবনে এর সুবিধাগুলিকে নিয়ে আসুন!
• Google Search কিভাবে আপনার
(প্রশ িক্ষক), আপনার বন্ধুদে র ও পরিবারের
মানুষের কাজে এসেছে সে সংক্রান্ত আপনার
নিজের গল্পটি বলু ন। কিছু উদাহরণ
হতে পারে:
• জায়গা, চাকর ী, ব্যক্তি, তারকা, রন্ধন প্রণাল ী,
সিনেমা, গান, খবর, স্কু ল, কলেজ বা পর ীক্ষা
সংক্রান্ত তথ্য খ�োঁ জ া"
• Google Search কিভাবে ব্যবহার করা
হতে পারে সে সংক্রান্ত নির্দিষ্ট উদাহরণগুলি বা
গল্পগুলি দিন

YouTube-কে আপনার প্রশিক্ষনার্থীদের জন্য
মনে রাখবেন: ইন্টারনেট কিভাবে

আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের জ ীবনে সহায়ক
হতে পারে তার সাথে, প্রশ িক্ষণের আল�োচনা
ও কার্যক্রমগুলির সংয�োগ স্থাপন করুন। এটি
প্রশ িক্ষণটিকে তাদের জন্য প্রাসঙ্গিক ও
আগ্রহজনক করে তু লতে সহায়তা করবে।

প্রাসঙ্গিক করে তু লুন

• Google Search কিভাবে তাদের জ ীবনে
সহায়তা করতে পারে তা নিয়ে আপনার
প্রশ িক্ষনার ্থীদের সাথে আল�োচনা করুন
• জিজ্ঞাসা করুন "আপনি নিজের জ ীবনে সার্চ বা
সন্ধানের ব্যবহার সম্পর্কে কি শ িখতে পেরেছেন?"
তাদের আগ্রহের উপর ভিত্তি করে তাদেরকে কিছু
পরামর্শ দিন
• জিজ্ঞাসা করুন "আপনি ক�োন জিনিসটি
শ িখতে সবচেয়ে আগ্রহ ী এবং সবচেয়ে আনন্দিত
ব�োধ করছেন?"
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কার্যক্রম: Google-এর ম�ৌলিক ব্যবহার
বাস্তব ব্যবহার!
ব্যাখ্যা করুন "আপনি এখন ফ�োনে Google Search ব্যবহার করে দেখতে চলেছেন!"
িকভােব বয্বহার করেত হয়

Google
1

2

সন্ধান করুন
অথবা বলুন
“Ok Google”

3

4

Salman Khan Wikipedia, the free
encyclopedia
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'কিভাবে Google ব্যবহার করবেন' প�োস্টারটি দেখান
• ব্যাখ্যা করুন যে "এই প�োস্টারটিতে তথ্য সন্ধানের জন্য Google
ব্যবহারের ধাপগুলি দেখান�ো হয়েছে"
• প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে তাদের শেয়ার করা ফ�োনগুলিতে একটি সহজ সন্ধানের
ধাপগুলি দেখিয়ে দিন"

Google ট্যাবগুলি দেখিয়ে দিন
('সমস্ত', 'ছবিগুলি', 'ভিড িওগুলি' ও 'মানচিত্রগুলি')
• ব্যাখ্যা করুন "আপনি যখন বিভিন্ন ট্যাবে ক্লিক করবেন, Google Search
আপনাকে বিভিন্ন ধরণের ফলাফল ও উত্তরগুলি দেখাবে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি
যদি 'ছবিগুলি' ট্যাবে ক্লিক করেন, তবে আপনি সন্ধান করার সময় শুধু ছবিগুলিই
দেখতে পাবেন"
• প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে ফ�োনের বিভিন্ন ট্যাবে ক্লিক করতে এবং তারা সন্ধান করার
সময় বিভিন্ন ধরণের কি কি ফলাফল দেখতে পাচ্ছেন তা বলতে বলু ন "

'সমস্ত' ট্যাবের জন্য ফলাফল পেজটি দেখান
('সমস্ত', 'ছবিগুলি', 'ভিড িওগুলি' ও 'মানচিত্রগুলি')
• প্রশ িক্ষনার ্থীরা যা দেখছেন তা ব্যাখ্যা করুন:
"Googleআপনার সন্ধান করা শব্দটির সাথে সম্পর্কিত প্রচু র বিভিন্ন ওয়েবসাইটের
একটি তালিকা দেবে
• ন ীল টেক্সটটি হল প্রতিটি ওয়েবসাইটের লিঙ্ক, আপনি যদি এর উপর ক্লিক করেন
তা আপনাকে ওয়েবসাইটটিতে নিয়ে যাবে
• সব ু জ টেক্সটটি হল প্রতিটি ওয়েবসাইটের 'অ্যাড্রেস' - যা হল ইন্টারনেটে এর
অবস্থান
• কাল�ো টেক্সটটি হল ঐ ওয়েবসাইটের একটি বর্ণনা বা সারমর্ম"

জিজ্ঞাসা করুন "আপনি এখানে যা দেখতে পাচ্ছেন তা নিয়ে কি আপনার ক�োন
প্রশ্ন আছে?"

74 মড িউল 4 - GOOGLE

মড িউল 4 - GOOGLE
ৃ
ভূ মিকা / ম�ৌলিক ব্যবহার / একাধিক শব্দ সন্ধান করুন / ব্যক্তিগত অনুসন্ধান / নিরাপত্তা / খরচ / পু ন রাব ত্তি

কার্যক্রম: Google-এর ম�ৌলিক ব্যবহার
Google-এর জন্য মাইক্রোফ�োনটি ধরে থাকুন
• ব্যাখ্যা করুন "মাইক্রোফ�োনটি ব্যবহার করা যেতে পারে, যাতে আপনাকে
ক�োন টেক্সট টাইপ করতে না হয়। আপনি যখন সন্ধান করতে চাওয়া শব্দগুলি
বানান করতে বা লিখতে পারেন না, সেক্ষেত্রে আপনার সন্ধান করতে চাওয়া
শব্দগুলি শুধু Google-কে বলু ন।"
• তা ক�োথায় খুঁ জ তে হবে দেখান: মাইক্রোফ�োন আইকনটি সার্চ বক্সের
ডান দিকে দেখা যায়"
• তা কিভাবে ব্যবহার করতে হবে দেখান: "মাইক্রোফ�োন
আইকনটিতে চাপ দিন এবং সশব্দে, স্পষ্টভাবে ও ধ ীরে বলু ন"
• আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে মাইক্রোফ�োন ব্যবহার করে একজন জনপ্রিয়
তারকার নাম সন্ধান করতে বলু ন

প্রশ িক্ষনার্থীদেরকে ন ীচের সন্ধানকার ী শব্দগুলি ব্যবহার করে তথ্য সন্ধানের
অনুশ ীলন করতে বলু ন:
1. সার্চ বক্সে একজন তারকার নাম টাইপ করুন এবং তার সম্পর্কে সন্ধান করুন
2. সার্চ বক্সে একটি স্থান ীয় বিখ্যাত স্থানের নাম সার্চ করুন এবং এর সম্পর্কে সন্ধান করুন
3. প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে সার্চ বক্সে টাইপ করার জন্য 1টি শব্দ দিন যা তাদের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক (যেমন,
'বাইসাইকেল', 'দ�োকান', 'রান্নার প্রণাল ী', 'চাকর ী', 'চাষাবাদ') এবং তাদেরকে ফলাফলগুলি খতিয়ে
দেখতে সহায়তা করুন

Wikipedia একটি ওয়েবসাইট যা আপনি Google Search করার সময়
প্রায়ই সবার উপরে দেখতে পান, এটি একটি বিশাল ব্যাপ্তির বিষয়বস্তুর উপর
তথ্য প্রদান করে থাকে। Wikipedia ব্যবহারকার ী ব্যক্তিরাই তা লিখে থাকেন
এবং প্রতি ঘন্টায় হাজার হাজার পরিবর্তন করা হয়ে থাকে। এতে যে তথ্যাবল ী
দেয়া হয় তা উপয�োগ ী হলেও আপনাকে অবশ্যই এই তথ্যের মূ ল ্যায়ন করতে
হবে, কারণ আপনি জানেন না যে এর লেখক কে।
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কার্যক্রম: একাধিক শব্দ সন্ধান
ব্যাখ্যা করুন "আমরা এখন আর�ো সন্ধানকার ী শব্দ ব্যবহার করে আর�ো বিশদে একটি সন্ধান করার চেষ্টা
করব - আপনার কাঙ্ খিত তথ্য খুঁ জে বের করতে এটি সহায়ক হতে পারে"

প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে Google Search বক্সে 2-3টি শব্দ একসাথে বিভিন্ন ভাবে দিয়ে তথ্য সন্ধান করার
অনুশ ীলন করতে বলু ন।তারা মাইক্রোফ�োন ব্যবহার করে বা টেক্সটটি টাইপ করে তা করতে পারেন।
প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে একসাথে ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন শব্দ দিন, যার উপর ভিত্তি করে তারা এর আগে
সন্ধান করেছিল।

পরামর্শ: বিভিন্ন ফলাফল ও বিভিন্ন শব্দের সম্মিলনগুলি খতিয়ে দেখার জন্য আপনার

প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে প্রচু র সময় দিন

কার্যক্রম: ব্যক্তিগত সন্ধানগুলি
Google Search কিভাবে তাদের জ ীবনে সহায়তা করতে পারে তা নিয়ে প্রশ িক্ষনার ্থীদের সাথে

আল�োচনা করুন।

• জিজ্ঞাসা করুন "এখন আপনি জানেন Google Search কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, আপনি
নিজের জ ীবনে এটিকে কিভাবে ব্যবহার করতে চান?" তাদের আগ্রহের উপর ভিত্তি করে তাদেরকে কিছু
ধারণা দিন
• আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের আগ্রহ অনুযায়ী, তারা সন্ধানের জন্য ক�োন ক�োন শব্দগুলি ব্যবহার করতে পারে
তা নিয়ে আল�োচনা করুন (সন্ধানের শব্দগুলিকে সহজ রাখার চেষ্টা করুন এবং মাত্র একটি থেকে দুটি
শব্দ ব্যবহার করুন)
• প্রত্যেক প্রশ িক্ষনার ্থীকে পালাক্রমে ফ�োন ব্যবহার করে তাদের আগ্রহের তথ্য সন্ধান করতে এবং বাকি
প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে এই ব্যাপারে তাদেরকে সহায়তা করতে বলু ন
• জিজ্ঞাসা করুন "আপনি এরপর ক�োন ক�োন তথ্য সন্ধান করতে চান?"

পরামর্শ: "ইন্টারনেটে বিশাল পরিমাণে দারুণ সব তথ্য রয়েছে, তবে এছাড়াও এমন কিছু তথ্য আছে

যা ততটা ভাল নয় এবং কিছু তথ্য আছে যা সত্য নয়। আপনি যা খুঁ জ ছেন তার সেরা উত্তরটি পাওয়ার
জন্য সবসময় দুই থেকে তিনটি ফলাফল দেখলে সবচেয়ে ভাল হয়"
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সুরক্ষা
জিজ্ঞাসা করুন "আপনার কাছে সুরক্ষার মানে কি?"
প্রশ িক্ষনার্থীদের কল্পনা করতে বলু ন তারা একটি বাজারের মত�ো ক�োন�ো সাধারণ সর্বজন ীন
স্থানে আছেন। তাদেরকে এটি নিয়ে আল�োচনা করতে বলু ন এই জায়গাতে নিরাপদ থাকার জন্য তারা ক ী
করতে চাইবেন। তাদেরকে ন ীচের প্রশ্ন ও উত্তরগুলি পড়ে শ�োনান:

পড়ে শ�োনান

সম্ভাব্য উত্তরগুলি

আপনার অপরিচিত ক�োন ব্যক্তি আপনাকে বিরক্ত
করলে আপনি কি করবেন

আপনি তাদের এড়িয়ে চলবেন বা উপেক্ষা
করবেন সতর্ক থাকুন - তারা যা বলে সবসময়
তারা তা নাও হতে পারে

আপনার পরিচিত বা বিশ্বস্ত নয় এমন কেউ
আপনার ব্যক্তিগত তথ্য চাইলে আপনি কি
করবেন?

যাকে আপনি চেনেন না বা ভরসা করেন না এমন
কাউকে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য দেবেন না, কারণ
তারা সেগুলির অপব্যবহার করতে পারে

আপনার দেখা বা সম্ মুখ ীন হওয়া ক�োন কিছু নিয়ে
আপনি অনিশ্চিত বা অস্বচ্ছন্দ হলে কি করবেন?

আপনার চেনাজানা ও বিশ্বস্ত কাউকে বলু ন কি
ঘটেছে

আপনি যাদের সাথে পারস্পরিক ভাববিনিময়
করেন, তাদের সাথে আপনি কি রকম ব্যবহার
করেন

আপনি ল�োকেদের সাথে ভদ্রতার সাথে ও সম্মান
দিয়ে আচরণ করেন

ব্যাখ্যা করুন "এটি মনে রাখা জরুরি যে ইন্টারনেট একটি সর্বজন ীন স্থান এবং এটিকে একটি
সর্বজন ীন স্থান হিসেবে বিবেচনা করা ও নিরাপদে থাকা গুরুত্বপূর্ণ।"
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সুরক্ষা
ইন্ারদিট নিরাপত্ার জি্ েহজ পরামর ্ণ

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 যহাি
্ণ

প্রশিক্ষনার্থীদেরকে 'সুরক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শগুলি' সংক্রান্ত
পুস্তিকাটি দিন।
• ইন্টারনেট ব্যবহার করার ক্ষেত্রে এই সহায়ক তথ্যগুলির মানে কি হতে পারে
তা নিয়ে আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের সাথে আল�োচনা করুন
• আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের কাছে প্রাসঙ্গিক হবে এরকম উদাহরণগুলি
ব্যবহার করে এই সহায়ক তথ্যগুলিকে জ ীবনের সাথে সম্পর্কিত করুন।
উদাহরণস্বরূপ, হয়রানি কিভাবে প্রতির�োধ করা যায় তা নিয়ে মেয়েরা বেশ ি
চিন্তিত হতে পারে

Google সুরক্ষা
•	জিজ্ঞাসা করুন "Google ব্যবহার করার সময় এমন কিছু আছে কি, যা
আপনাকে চিন্তায় ফেলে?"
• জিজ্ঞসা করুন যে "আপনি Google-এর তথ্যগুলি দেখার সময় যদি
এরকম কিছু দেখেন বা খ�োলেন যা খারাপ বা আপত্তিকর, সেক্ষেত্রে আপনি
কি করতে পারেন?"
• প্রশ িক্ষনার ্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করুন ও বর্ণনা করুন যে "আপনি ব্যাক
বটনটি চাপতে পারেন, আপনার সার্চ বক্সের শব্দগুলি মু ছ ে দিতে পারেন এবং
ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে আপনার সন্ধানকে সংশ�োধন করতে পারেন"
• ব্যাখ্যা করুন "আপনি Google Search ব্যবহার করার সময় একটি
'সার্চ হিস্ট ্রি' বা সন্ধানের ইতিহাস তৈরি করবেন; যা Google আপনার
ফ�োনে মনে রেখে দেবে। আপনি সার্চ বক্সে ক্লিক করার সময় আপনার
সন্ধানের ইতিহাসের কিছু টা অংশ দেখতে পাবেন। এই সন্ধানের ইতিহাস
ম�োছা যেতে পারে"

পরামর্শ: "আপনি যা সন্ধান করবেন তার নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতেই

রয়েছে, আপনি ভাল জিনিসও সন্ধান করতে পারেন বা আপনি খারাপ
জিনিসও সন্ধান করতে পারেন। ভাল জিনিসগুলি সন্ধান করা আপনার
দায়িত্ব"
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$

খরচ

আপনি যদি WhatsApp ও YouTube মডিউলগুলিতে ইত�োমধ্যে খরচের ব্যাপারটি
দেখে নিয়ে থাকেন, তাহলে এটিকে শুধু ম াত্র একটি পু নর াব ৃত্তি হিসেবে বিবেচনা করুন
ব্যাখ্যা করুন "এখন যেহেতু আপনি Google ব্যবহার করতে এবং এটি কেন ব্যবহৃত হয় তা

জানেন, এবার চলু ন এটি ব্যবহার করতে কি রকম খরচ হতে পারে তা নিয়ে কথা বলা যাক! আপনার
ম�োবাইলে ইন্ টারনেট ব্যবহারের জন্য, আপনাকে আপনার ম�োবাইল নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকার ীর
কাছ থেকে ডেটা কিনতে হবে, ঠিক যেভাবে আপনি ফ�োন ক্রেড িট কেনেন"।

েডটার খরচ

'খরচ' প�োস্টারটি দেখান
• ব্যাখ্যা করুন "বিভিন্ন কার্যক্রমে বিভিন্ন পরিমাণ ডেটা ব্যবহৃত হয়। টেক্সট
দেখলে সবচেয়ে কম ডেটা ব্যবহৃত হয়, ছবি দেখলে তার চেয়ে বেশ ি, গান
চালালে বা ডাউনল�োড করলে তার চেয়ে সামান্য বেশ ি এবং ভিড িও চালালে
সবচেয়ে বেশ ি ডেটা খরচ হয়।
• ব্যাখ্যা করুন "কিছু ইন্টারনেট সেবায় এমন কিছু কার্যক্রম জড়িত থাকে
যেখানে বেশ ি ডেটা ব্যবহার হয়"

স�ীত

• জিজ্ঞাসা করুন "প�োস্টারের ক�োথায় Google রয়েছে? এর জন্য কি রকম
খরচ হতে পারে, তার মানে কি?
• জিজ্ঞাসা করুন "কিসের জন্য এতে বেশ ি খরচ হয়? উত্তর "ভিড িওগুলি"
• জিজ্ঞাসা করুন যে, "কিসের জন্য এতে কম খরচ হয়? উত্তর "টেক্সট"
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$

খরচ

ডেটা যাচাই করা
• জিজ্ঞাস করুন "আপনি কত পরিমাণ ডেটা ব্যবহার করেছেন তা যাচাই
করলে সহায়ক হয় কেন?"
• উত্তর: "আপনি কতটা ডেটা ব্যবহার করেছেন এবং বিভিন্ন কার্যক্রমে কতটা
খরচ হয় তা ব�োঝা যায়"
• ব্যাখ্যা করুন "আপনার কতটা ডেটা বাকি আছে তা আপনি যাচাই করতে
পারেন, যেভাবে আপনার ম�োবাইল নেটওয়ার্ক থেকে আপনার ফ�োনে একটি
ক�োড টাইপ করে আপনার আর কত মিনিট বা কত টেক্সট বাকি রয়েছে তা
যাচাই করেন"
• ব্যাখ্যা করুন "আপনি কি রকম ভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করবেন তার
উপর নির্ভর করে বিভিন্ন পরিমাণে ডেটা কিনতে পারেন। আপনার ক্ষেত্রে
ক�োন পরিমাণটি সবচেয়ে উপযু ক্ত হবে সে ব্যাপারে আপনার স্থান ীয়
ম�োবাইল এজেন্টের পরামর্শ নিন।
• ব্যাখ্যা করুন "আপনি যদি একটি Wi-Fi অঞ্চলে ইন্টারনেটে প্রবেশ
করেন, তাহলে আপনার ডেটা প্যাকেজটি ব্যবহার হবে না। আপনার স্থান ীয়
ম�োবাইল এজেন্ট আপনাকে স্থান ীয় Wi-Fi অঞ্চলগুলি খুঁ জে বের করতে
সহায়তা করতে পারেন। তবে সবচেয়ে কাছের অঞ্চলটিও আপনার যাওয়ার
পক্ষে অনেকটা দূ র হতে পারে।

পরামর্শ: ডেটা

খতিয়ে দেখার
প্রক্রিয়াটি এর
উপর নির্ভর করে
যে, আপনি ক�োন
দেশে আছেন এবং
ক�োন নেটওয়ার্কে
ফ�োনটি চালু
রয়েছে। আপনার
ডেটা খতিয়ে দেখা
নিয়ে সহায়তার
প্রয়োজন হলে
একজন ম�োবাইল
এজেন্টকে তা
বলু ন।

•	কিভাবে ডেটা যাচাই করতে হবে তা প্রশ িক্ষনার ্থীদের প্রদর্শন করুন

পু নর াব ৃত্তি
Google আইকন গেমটি খেলুন
• একবারে একটি করে, প্রতিটি Google আইকন ধরে রাখু ন
• জিজ্ঞাসা করুন "ফ�োনে এটি ক�োথায় রয়েছে এবং এটি কি?"
• প্রশ িক্ষনার ্থীদের সহায়তার প্রয়োজন হলে প্রতিটি আইকন কি তা ব্যাখ্যা

করুন।

• প্রশ িক্ষনার ্থীদের জিজ্ঞাসা করুন তাদের প্রিয় তারকার বয়স কত
• সঠিক উত্তরগুলির জন্য ছ�োট ছ�োট পু র স্কার দিন (যেমন চকলেট)
এবং আইকনগুলিকে দেয়ালে লাগিয়ে দিন, যাতে সেগুলি কি ছিল তা
প্রশ িক্ষনার ্থীরা পরে
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পু নর াব ৃত্তি
ব্যাখ্যা করুন: Google এর মত�ো অন্য সেবা আছে যেগুলি মানুষকে সন্ধান করার অনুমতি দেয়।

এর কয়েকটি উদাহরণ হল Yahoo ও Bing।

পরামর্শ: "ইন্টারনেটের অ্যাপ্ লিকেশন ও সেবাগুলি একই ধরণের আইকন ও শব্দগুলি ব্যবহার করে
থাকে। ইন্টারনেট ব্যবহার করার সময় এই আইকনগুলির দিকে নজর রাখু ন, যাতে এর পরের বার
যখন আপনি সেগুলি দেখবেন, তখন সেগুলির মানে আপনি মনে রাখতে পারেন।"

Google Search এর বিষয়ে পুনরাব ৃত্তি
আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীরা Google Search ব্যবহার করা সম্পর্কে ক ী
শ িখেছেন সেই বিষয়ে তাদের সঙ্গে আল�োচনা করুন
• "আপনি Google Search ব্যবহার করা সম্পর্কে ক ী শ িখেছেন?"
• "আপনার কি Google Search ব্যবহার করা সম্পর্কে এখনও
উদ্বেগ আছে?"
• "আপনি ক ী ক ী ব্যক্তিগত কাজে এটিকে ব্যবহার করতে পারেন?"
"আপনি ক ী ক ী পেশাদার কাজে এটিকে ব্যবহার করতে পারেন?"

পরামর্শ:

ৃ
পু ন রাব ত্তিটিকে
একটি কুইজ
হিসেবে পরিচালনা
করুন এবং
শ িক্ষার ্থীদের
খেলার জন্য
পু র স্কার দিন
(যেমন, চকলেট)।

• আপনি নিজের জ ীবনে কিসের জন্য Google Search ব্যবহার করতে
চান? আপনি এটি ব্যবহার করার ব্যাপারে কি নিয়ে সবচেয়ে আগ্রহ ও
উৎসাহ ব�োধ করেন?"

পরামর্শ: প্রশ িক্ষনার ্থীরা যদি নিজের ফ�োনে ইন্টারনেট ও Google অ্যাক্সেস করতে চান, তাহলে

তারা যা শ িখেছেন তা অনুশ ীলন করার জন্য তাদেরকে কিছু সময় দিন এবং সহায়তা ও উৎসাহ দিন।
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পু নর াব ৃত্তি
পরের পর্যায়ে যাওয়া
আপনি যদি সেশনের শেষে প�ৌঁ ছ ে গিয়ে থাকেন এবং আপনার অতিরিক্ত সময় থাকে:
•	জিজ্ঞাসা করুন "আমরা এই সেশনে যা শ িখেছি সে সম্পর্কে আপনার কি আর ক�োন প্রশ্ন আছে?"
•	জিজ্ঞাসা করুন "ম�োবাইল ইন্টারনেট সম্পর্কে তারা আর কি কি জানতে চান?"
প্রশ িক্ষনার ্থীদের সাথে আর�ো কিছু উন্নত বৈশ িষ্ট্য নিয়ে আল�োচনা করতে পারেন, যার মধ্যে রয়েছে:
• ফলাফলের মূ ল ্যায়ন করা: "সন্ধানের ফলাফল পাতায় ক�োন লিঙ্কটি নির্বাচন করতে হবে সেই
সিদ্ধান্ত আপনি ক ীভাবে নেবেন?" "আপনি ক ীভাবে জানবেন যে একটি পছন্দ অন্যটির চেয়ে ভাল?"
• বিজ্ঞাপন সনাক্ত করা: "Google এর ক�োন ফলাফলগুলি মূ ল ্য প্রদত্ত বিজ্ঞাপন তা আপনি ক ীভাবে
সনাক্ত করতে পারেন?", "বিজ্ঞাপনকে আপনার প্রয়োজন�োপয�োগ ী করে ত�োলার জন্য Google ক ীভাবে
আপনার সন্ধানের ইতিহাসকে ব্যবহার করে?"
• Google Maps: আপনি ক ীভাবে পথনির্ শ
দে ব্যবহার করেন?" "বাকিংহাম প্যালেস ক�োথায়?"
• অ্যাপ স্টোর থেকে অ্যাপগুলি ডাউনল�োড করা (আপনাকে ইমেল নিয়েও আল�োচনা করতে হবে,
কারণ অ্যাপ ডাউনল�োড করার জন্য ই-মেল থাকতে হবে)
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শেখার উদ্দেশ্য
• প্রশ িক্ষনার ্থীরা জানেন যে বিনামূ ল্যে জ্ঞান ও তথ্য পাওয়ার জন্য ক ীভাবে
Wikipedia ব্যবহার করতে হয়।
• প্রশ িক্ষনার ্থীরা ব�োঝেন যে পু র�ো বিশ্ব জু ড়ে মানুষরা Wikipedia তৈরি
করেছেন এবং নতু ন জিনিস শেখার জন্য এটিকে ব্যবহার করার বিষয়ে
উত্তেজিত অনুভব করেন।

45-60
সময় সীমা:

45-60 মিনিট

আপনার যে সব জিনিস প্রয়োজন হবে:

কাগজ, কলম ও
আঠাল�ো টেপ
সংজ্ঞা

প্রবিক্ষকরঞা ড�ঞািঞাইল ইন্ঞারড্নড্টর ওপড্র স্ঞানীয় প্রঞাসবগিক তথ্ড্ক অন্তর্ ক্ত
ভু করঞার
জন্ এই বিরঞাড্ে আড্রঞা তথ্ ড�ঞাে করড্ত পঞাড্রন
আপনি ইন্টারনিট ব্যবহটার করটার সময় তটা নিন্ন নিন্ন গনতনত চলনত পটানর।

2G/3G/4G

2G ইন্টারনিট হল সবনচনয় ধীরগনতর, 3G ইন্টারনিট তটার চচনয় দ্রুত এবং 4G

েডটার খরচ

Buy
Now!

অ্যটানরেস বটার চদখটায় চে আপনি চকটাি ওনয়বসটাইনট আনেি।

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

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

• 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

আপিার ব্জক্তগত তথ্দে
যগাপিীয রাখুি

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

Google Chrome

বিচঞার
ডিঞান

ইন্ারদিট নিরাপত্ার জি্ েহজ পরামর ্ণ

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

www.india.in

ডডটঞা

Wikipedia
প�োস্টার x 1

একটট অ্যটাপ আপিটানক আপিটার চ�টানি চকটানিটা চসবটার শট্ট কটাট 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

অ্ঞাড্রেস িঞার

ব্ঞাউজঞার

ছ�োট পু র স্কার

ইন্টারনিট হল দ্রুততম

অ্ঞাপ

বিজ্ঞাপন
িঞা অ্ঞাড

স্মার্টফ�োন
হ্যান্ডসেট্

Mozilla Firefox

Opera

Microsoft Internet
Explorer

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

এমি একটট চমটাবটাইল চ�টাি েটার ইন্টারনিট অ্যটানসেস করটা ও নমউক্জক সঞ্চয় করটা
ও বটাজটানিটার সষেমতটা আনে, নকি্তু স্টাট্ট ন�টানির উন্নত কটােষেমতটাগুনল
্ট
চিই

Google হল একটট ইন্টারনিট চসবটা েটা আপিটার পনষে এমি চে চকটানিটা তথ্য খরুনঁ জ
পটাওয়টানক সহজ কনর চতটানল, েটা আপনি ইন্টারনিনট খরুজ
ঁ নত চটাি

শব্দক�োষ হ্যান্ডআউট
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স�ীত

খরচের প�োস্টার

আপিার যেখদত পাওযা
বা অনিজ্ঞতা হওযা যোদিা
জজনিদের ব্াপাদর আপনি েনে
অস্বচ্ছন্দ যবাধ েদরি তাহদে
আপিার পনরনিত ও নবশ্বস্ত
যোদিা মািুষদে বেুি

মািুদষর প্রনত িম্র ও
েম্ািপূর যহাি
্ণ

সুরক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শ

আইকন কাট-আউট
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Wikipedia এর সাথে পরিচয়
প্রশিক্ষনার্থীদের Wikipedia ল�োগ�ো কাট-আউট দেখান।
জিজ্ঞাসা করুন কেউ কি জানে Wikipedia কী? এটা কিসের জন্য ব্যবহার করা হয়?
ব্যাখ্যা করুন যে প্রশিক্ষনার্থীরা Google-এর মাধ্যমে সন্ধান করে Wikipedia অ্যাক্সেস
করতে পারেন। তাদের Google খুলতে বলন
ু এবং 'Wikipedia' সন্ধান করতে বলন
ু ।
Wikipedia-র একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিন

জীবনে এর সুবিধাগুলিকে নিয়ে আসুন!

• "Wikipedia হল বিনামূল্যের একটি ইন্টারনেট
সূত্র (বা বিশ্বক�োষ), যা শিক্ষামূলক বিষয়গুলি

• Wikipedia আপনার জন্য (প্রশিক্ষক), আপনার

বন্ধু ও পরিবারের জন্য কীভাবে সহায়ক সেই বিষয়ে
আপনার নিজের গল্প বলন
ু । উদাহরণ স্বরূপ,
আপনি একটি শিশুকে তার হ�োমওয়ার্কে সাহায্য
করার জন্য, ভু গ�োল বা বিজ্ঞান সম্পর্কে ক�োন�ো
প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এটিকে ব্যবহার করতে
পারেন। অন্যান্য সুনির্দিষ্ট উদাহরণ।

সম্পর্কে নিরপেক্ষ, বাস্তব তথ্য প্রদান করে।"

• "Wikipedia একটি ওয়েবসাইট। আপনি যখন
Google সন্ধান করেন তখন প্রায়ই এটাই প্রথম

সাইট হিসেবে দেখা যায়, অথবা আপনি যে
শব্দগুলি সন্ধান করছেন তার সঙ্গে "wiki" শব্দটি
টাইপ করতে পারেন।

• প্রশিক্ষনার্থীদের বলন
ু তারা যে বিষয়গুলিতে

সবচেয়ে বেশি আগ্রহী তা শেয়ার করতে। উত্তরগুলি
হতে পারে ক�োন�ো খেলার দল বা গেম, পপ সংস্কৃতি
সংক্রান্ত ক�োন�ো আগ্রহ বা সাম্প্রতিক ঘটনা।

• "Wikipedia পুর�ো বিশ্ব জুড়ে সাধারণ মানুষদের

দ্বারা লিখিত। মানুষরা প্রতি ঘণ্টায় সাইটে
পরিবর্তন করেন। আপনি প্রতিটি পাতার নিচে,
যেখানে তথ্যের উৎসগুলির তালিকা দেওয়া
আছে, তা দেখে নিশ্চিত হতে পারেন যে আপনার
পাওয়া তথ্য নির্ভরয�োগ্য।

Wikipedia-কে আপনার প্রশ িক্ষনার্থীদের কাছে

প্রাসঙ্গিক করে তু লু ন।

• প্রশিক্ষনার্থীদের সঙ্গে আল�োচনা করুন যে Wikipedia

মনে রাখবেন: ইন্টারনেট কিভাবে আপনার

প্রশ িক্ষনার ্থীদের জীবনে সহায়ক হতে
পারে তার সাথে, প্রশ িক্ষণে আল�োচনা ও
কার্যধারাগুলির সাথে সংয�োগ স্থাপন করুন।
এটি আপনাকে প্রশ িক্ষণটিকে তাদের জন্য
প্রাসঙ্গিক ও আগ্রহজনক করে তু লতে সহায়তা
করবে।

কীভাবে তাদের নিজের জীবনে উপকার করতে পারে।

•

জিজ্ঞাসা করুন "আপনি Wikipedia ব্যবহার করে

ক�োন প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে চাইবেন?" তাদের আগ্রহের
উপর ভিত্তি করে তাদেরকে কিছু পরামর্শ দিন।
•	খেলাধূলা (যেমন অলিম্পিক গেমস, বিশ্বকাপ)
• পপ সংস্কৃতি (যেমন সঙ্গীত)
• ইতিহাস (যেমন আফ্রিকা)
• অন্য দেশ সম্পর্কে জানুন (যেমন যুক্তরাষ্ট্র)
•	বিজ্ঞান (যেমন সূর্য গ্রহণ)
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কার্যক্রম: Wikipedia-এর ম�ৌলিক ব্যবহার
বাস্তব ব্যবহার!
ব্যাখ্যা করুন "এখন আমরা ফ�োনে Wikipedia ব্যবহার করতে চেষ্টা করব!"

'Wikipedia কিভাবে ব্যবহার করতে হয়' প�োস্টারটি দেখান
• ব্যাখ্যা করুন "এই প�োস্টারটি তথ্য সন্ধান করার জন্য Wikipedia ব্যবহার
করার ধাপগুলি দেখায়।"
• আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের তাদের ফ�োনে ধাপগুলি দেখান এবং তাদের প্রিয়
সঙ্গীতশ িল্পীকে খ�োঁ জ ার জন্য একটা সহজ সন্ধান করুন।
• আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীরা যা দেখছেন তা ব্যাখ্যা করুন:
• প্রতিটি পাতা শুরু হয় আপনি যা সন্ধান করেছেন তার একটা
সারসংক্ষেপ দিয়ে।
• আপনি পাতা বরাবর নিচে পড়তে থাকার সাথে সাথে আর�ো বিশদ তথ্য
আবিষ্কার করবেন, যার অন্তর্ভুক্ত হল ইতিহাস, রাজন ীতি বা সংযু ক্ত
অন্যান্য ব্যক্তি।
• প্রতিটি তথ্যের শেষে একটি সংখ্যা আছে। এটা পাতার নিচে একটি
"তথ্যসূ ত্রে র" সংখ্যার সঙ্গে মেলে, এখান থেকেই তথ্যটি এসেছিল।

জিজ্ঞাসা করুন "আপনি এখানে যা দেখতে পাচ্ছেন তা নিয়ে কি

আপনার ক�োন প্রশ্ন আছে?"

প্রশিক্ষনার্থীদের দেখান কীভাবে বিষয়গুলি সম্পর্কে আর�ো বেশি জানা যায়:
• ব্যাখ্যা করুন "Wikipediaবিষয় অনুযায়ী সাজান�ো। আপনার প্রিয় সঙ্গীতশিল্পী সম্পর্কে একটা পেজ আছে, কিন্তু

আপনার দেশের সঙ্গীত সম্পর্কে এবং আফ্রিকান সঙ্গীত সম্পর্কেও আরেকটি পেজ আছে।

• "যে ক�োন Wikipedia পেজ থেকেই আপনি সরাসরি অন্য পেজে যেতে পারেন কারণ সব নীল

শব্দগুল�োই হল লিংক।"

• "একটি নীল শব্দে ক্লিক করলে আপনি অন্য একটি Wikipedia পেজে চলে যাবেন, যেখানে শব্দটি সম্পর্কে আর�ো

তথ্য আছে।"

• আপনার প্রশিক্ষনার্থীদের বলুন পেজে আফ্রোপপ (Afropop) সম্পর্কে যে ক�োন�ো শব্দে ক্লিক করতে এবং তারপরে

তারা যা খুজে
ঁ পেলেন তা শেয়ার করতে।।
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কার্যক্রম: তথ্য যাচাই করা
• Wikipedia কিভাবে তাদের জ ীবনে সহায়তা করতে পারে তা নিয়ে আপনার

প্রশ িক্ষনার্থীদের সাথে আল�োচনা করুন।

ব্যাখ্যা করুন "Wikipedia পু র�ো বিশ্ব জু ড়ে সাধারণ মানুষদের দ্বারা লিখিত। যে কেউ ক�োন�ো প্রবন্ধকে

সংশ�োধন করতে বা তথ্য য�োগ করতে পারে। Wikipedia সম্পাদনকার ী যে ক�োন�ো মানুষকে ব্যাখ্যা
করতে হয় যে তথ্যটি ক�োথা থেকে এসেছিল। তাই আপনি নিজেই যাচাই করে দেখতে পারেন যে আপনি যা
পড়েছেন তা সত্য।"
প্রশ িক্ষনার ্থীদের বলু ন তাদের দেশের Wikipedia পাতাটি সন্ধান করতে এবং তারপরে স্ক্রোল করে
নিচে নেমে পাতার নিচের তথ্যসূ ত্র গুলিতে যেতে।

কার্যক্রম: ব্যক্তিগত সন্ধানগুলি
• আপনার প্রশ িক্ষনার্থীদের বলু ন Wikipedia-এর ভিতরে নিচের বিষয়গুলি সম্পর্কে তথ্য

সন্ধান করতে:

• সার্চ বারে আপনার দেশ টাইপ করুন।
• সার্চ বারে সবচেয়ে কাছের বড় শহরের নাম টাইপ করুন।
• প্রশ িক্ষনার ্থীদের বলু ন সার্চ বক্সে এমন একটি বিষয় টাইপ করতে যা তাদের আগ্রহের সাথে প্রাসঙ্গিক
(যেমন খেল�োয়াড়, শখ, পেশা)।

পরামর্শ: তাদের আগ্রহের আর�ো তথ্য খুঁ জে পাওয়ার জন্য আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের প্রতিটি প্রবন্ধে
ন ীল রঙের শব্দগুলি ক্লিক করতে উৎসাহিত করুন।

• Wikipedia অনেকগুলি ভাষায় উপলব্ধ।

ব্যাখ্যা করুন "Wikipedia প্রায় 300 টি ভাষায় উপলব্ধ। প্রতিটি এমন মানুষদের দ্বারা লিখিত যারা

সেই ভাষায় কথা বলেন, তাই কিছু Wikipedia-তে অন্যগুলির চেয়ে বেশ ি প্রবন্ধ আছে। উদাহরণস্বরূপ, ফরাসি
Wikipedia-তে 2 মিলিয়ন প্রবন্ধ আছে কিন্তু ইংরেজি Wikipedia-তে 5 মিলিয়নের বেশ ি প্রবন্ধ আছে।"
পাতাটির ওপরে "অন্য একটি ভাষায় পড়ুন" ব�োতামটি প্রশ িক্ষনার ্থীদের দেখান।
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সুরক্ষা
জিজ্ঞাসা করুন "আপনার কাছে সুরক্ষার মানে কি?"
প্রশ িক্ষনার্থীদের কল্পনা করতে বলু ন যে, তারা বাজারের মত�ো একটি সাধারণ সর্বজন ীন
স্থানে আছেন। তাদেরকে এটি নিয়ে আল�োচনা করতে বলু ন যে, তারা এই জায়গাতে নিরাপদ থাকার
জন্য ক ী করতে চাইবেন। তাদেরকে ন ীচের প্রশ্ন ও উত্তরগুলি পড়ে শ�োনান:

পড়ে শ�োনান

সম্ভাব্য উত্তরগুলি

আপনার অপরিচিত ক�োন ব্যক্তি আপনাকে বিরক্ত
করলে আপনি কি করবেন

আপনি তাদের এড়িয়ে চলবেন বা উপেক্ষা করবে
সতর্ক থাকুন - তারা যা বলে সবসময় তারা তা
নাও হতে পারে

আপনার পরিচিত বা বিশ্বস্ত নয় এমন কেউ
আপনার ব্যক্তিগত তথ্য চাইলে আপনি কি
করবেন?

যাকে আপনি চেনেন না বা ভরসা করেন না এমন
কাউকে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য দেবেন না, কারণ
তারা সেগুলির অপব্যবহার করতে পারে

আপনার দেখা বা সম্ মুখ ীন হওয়া ক�োন কিছু নিয়ে
অনিশ্চিত বা অস্বচ্ছন্দ হলে আপনি কি করবেন?

আপনার চেনাজানা ও বিশ্বস্ত কাউকে বলু ন কি
ঘটেছে

আপনি যাদের সাথে পারস্পরিক ভাববিনিময়
করেন, তাদের সাথে আপনি কি রকম ব্যবহার
করেন

আপনি মানুষের সাথে ভদ্র ও সম্মানপূর্ণ আচরণ
করেন

ব্যাখ্যা করুন "এটি মনে রাখা জরুরি যে ইন্টারনেট একটি সর্বজন ীন স্থান এবং এটিকে একটি
সর্বজন ীন স্থান হিসেবে বিবেচনা করা ও নিরাপদে থাকা গুরুত্বপূর্ণ।"
Wikipedia-তে নিরাপত্তা

জিজ্ঞাসা করুন "Wikipediaব্যবহার করার সময় ক�োন কিছু কি আপনাকে চিন্তায় ফেলে?"
জিজ্ঞসা করুন "আপনি যদি Wikipedia-তে ক�োন�ো কিছু তে ক্লিক করার পরে এমন কিছু দেখেন বা
খ�োলেন যা আপনার মতে খারাপ বা আপত্তিকর, সেক্ষেত্রে আপনি তারপরে কি করতে পারেন?"

প্রশ িক্ষনার ্থীদের ব্যাখ্যা করুন ও দেখান যে "আপনি ব্যাক বটনটি চাপতে পারেন, এবং Wikipedia-এর ভিতরে অন্যান্য লিংকগুলি ক্লিক করতে পারেন।"
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$

খরচ

আপনি যদি পূ র্ববর্তী মডিউলগুলিতে ইত�োমধ্যে খরচের ব্যাপারটি আল�োচনা করে
থাকেন, তাহলে এটিকে শুধু ম াত্র একটি পু নর াব ৃত্তি হিসেবে ব্যবহার করুন।
ব্যাখ্যা করুন "আপনি এখন জানেন Wikipedia কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং এটি কিসের জন্য

ব্যবহার করা হয়, তাহলে চলু ন এবার এটি ব্যবহার করতে কত খরচ হয় তা নিয়ে কথা বলা যাক! আপনার
ম�োবাইলে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হলে, আপনাকে আপনার ম�োবাইল নেটওয়ার্ক প্রদানকার ীর কাছ
থেকে ডেটা কিনতে হবে, যেভাবে আপনি ফ�োন ক্রেড িটের জন্য কিনে থাকেন।

েডটার খরচ

'খরচ' প�োস্টারটি দেখান
• ব্যাখ্যা করুন "বিভিন্ন কার্যক্রমে বিভিন্ন পরিমাণ ডেটা ব্যবহৃত হয়। টেক্সট
দেখলে সবচেয়ে কম পরিমাণ ডেটা ব্যবহৃত হয়, ছবি দেখলে তার চেয়ে বেশ ি,
গান চালালে বা ডাউনল�োড করলে তার চেয়ে সামান্য বেশ ি এবং ভিড িও
চালালে সবচেয়ে বেশ ি ডেটা খরচ হয়।"
• ব্যাখ্যা করুন "কিছু ইন্টারনেট সেবায় এমন কিছু কার্যক্রম জড়িত থাকে
যেখানে বেশ ি ডেটা ব্যবহার হয়"

স�ীত

• জিজ্ঞাসা করুন "প�োস্টারের ক�োথায় Wikipedia রয়েছে? এর জন্য কি রকম
খরচ হতে পারে তার মানে কি?

ডেটা যাচাই করা
•	জিজ্ঞাস করুন যে "আপনি কি পরিমাণ ডেটা ব্যবহার করেছেন তা যাচাই করলে
সহায়ক হয় কেম্ন?"

• উত্তর: "আপনি কতটা ডেটা ব্যবহার করেছেন এবং বিভিন্ন কার্যক্রমে কতটা

খরচ হয় তা ব�োঝা যায়"

• ব্যাখ্যা করুন "আপনার কতটা ডেটা বাকি আছে তা আপনি যাচাই করতে

পারেন, যেভাবে আপনি আপনার ম�োবাইল নেটওয়ার্ক থেকে ফ�োনে একটি ক�োড
টাইপ করে যাচাই করেন আর কত মিনিট বা কত টেক্সট বাকি আছে"

• ব্যাখ্যা করুন "আপনি কি রকম ভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করবেন তার উপর

ভিত্তি করে আপনি বিভিন্ন পরিমাণে ডেটা কিনতে পারেন। আপনার ক্ষেত্রে
ক�োন পরিমাণটি সবচেয়ে উপযুক্ত হবে সে ব্যাপারে আপনার স্থানীয় ম�োবাইল
এজেন্টের পরামর্শ নিন।

পরামর্শ: ডেটা যাচাই

করার প্রক্রিয়াটি এর
উপর নির্ভর করে যে,
আপনি ক�োন দেশে
আছেন এবং ক�োন
নেটওয়ার্কে ফ�োনটি
চালু রয়েছে। আপনার
ডেটা যাচাই করা নিয়ে
সহায়তার প্রয়োজন
হলে একজন ম�োবাইল
এজেন্টকে জিজ্ঞাসা
করুন।।

• ব্যাখ্যা করুন যে "আপনি যদি একটি Wi-Fi অঞ্চলে ইন্টারনেটে প্রবেশ করেন,

তাহলে আপনার ডেটা প্যাকেজটি ব্যবহার হবে না। আপনার স্থানীয় ম�োবাইল এজেন্ট আপনাকে আপনার
ঁ বের করতে সহায়তা করতে পারেন। তবে সবচেয়ে কাছের অঞ্চলটিও
স্থানীয় Wi-Fi অঞ্চলগুলি খুজে
আপনার যাওয়ার পক্ষে অনেকটা দূর হতে পারে।

•	কিভাবে ডেটা যাচাই করতে হবে তা প্রশিক্ষনার্থীদের প্রদর্শন করুন
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পু নর াব ৃত্তি
Wikipedia আইকন গেমটি খেলুন
• একবারে একটি করে, প্রতিটি Wikipedia আইকনকে তু লে ধরুন
• জিজ্ঞাসা করুন "Wikipedia-তে এটা ক ী করে?"
• আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের সহায়তার প্রয়োজন হলে প্রতিটি আইকন কি তা

ব্যাখ্যা করুন।

• সঠিক উত্তরগুলির জন্য ছ�োট ছ�োট পু র স্কার দিন (যেমন চকলেট)
এবং আইকনগুলিকে দেয়ালে লাগিয়ে দিন, যাতে সেগুলি কি ছিল তা
প্রশ িক্ষনার ্থীরা পরে মনে করতে পারে

ব্যাখ্যা করুন: আপনি হয়ত দেখবেন যে ইন্টারনেটে সন্ধান করার জন্য Google বা Yahoo-এর

মত�ো অন্য ক�োন�ো সেবা ব্যবহার করার সময় Wikipedia দেখতে পাওয়া যায়। ক�োন�ো সন্ধানের
প্রথম ফলাফলটি প্রায়ই Wikipedia হয়। ক�োন�ো বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়ার জন্য আপনি
বেশ ির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রথমে Wikipedia দেখতে পারেন এবং তারপরে আর�ো নির্ভরয�োগ্য তথ্য
পাওয়ার জন্য সূ ত্র গুলি অন্বেষণ করতে পারেন।

Wikipediaবিষয়ে পুনরাব ৃত্তি
তারা Wikipedia ব্যবহার করা সম্পর্কে কি শ িখেছেন তা নিয়ে আপনার প্রশ িক্ষনার্থীদের
সাথে আল�োচনা করুন
• "একজন বন্ধু বা পরিবারের সদস্যের কাছে আপনি Wikipedia-কে ক ীভাবে বর্ণনা করবেন?"
• "Wikipedia ব্যবহার করা নিয়ে আপনার কি এখনও ক�োন চিন্তা রয়েছে?"
• "আপনি ক ী ক ী ব্যক্তিগত বা পেশাদার কাজে Wikipedia ব্যবহার করতে পারেন?"
• "Wikipedia-তে ক�োনগুলি অন্বেষণ করার ব্যাপারে আপনি সবচেয়ে বেশ ি উত্তেজিত?"

পরামর্শ: প্রশ িক্ষনার ্থীরা যদি নিজেদের ফ�োনে Wikipedia ব্যবহার করতে চান, সেক্ষেত্রে

তারা যা শ িখেছেন তা অভ্যাস করার জন্য তাদেরকে কিছু টা সময় দিন এবং তাদেরকে সহায়তা ও
উৎসাহ দিন।
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পু নর াব ৃত্তি
পরের পর্যায়ে যাওয়া
আপনি যদি সেশনের শেষে প� ৌঁ ছ ে গিয়ে থাকেন এবং আপনার অতিরিক্ত সময় থাকে:
• জিজ্ঞাস করুন "আমরা এই সেশনে যা শ িখেছি সে সম্পর্কে আপনার কি আর ক�োন প্রশ্ন আছে?"
• জিজ্ঞাস করুন "ম�োবাইল ইন্টারনেট সম্পর্কে তারা আর কি কি জানতে চাইছেন?" আপনার
প্রশ িক্ষনার ্থীদের সাথে আর�ো কিছু উন্নত বৈশ িষ্ট্য নিয়ে আল�োচনা করতে পারেন, যার মধ্যে রয়েছে:
• Wikipedia অ্যাপ ডাউনল�োড করুন। ব্যাখ্যা করুন, "আপনি অ্যাপে গিয়ে সরাসরি
Wikipedia-তে সন্ধান করতে পারেন।"
• আল�োচনা করা: ক�োন�ো অতিরিক্ত কার্যকারিতা/প্রশ্ন আছে কি, যে বিষয়ে আমরা আল�োচনা
করতে চাই?
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শেখার উদ্দেশ্য

45-60

•	শ িক্ষার ্থীরা Facebook-এর জন্য রেজিস্টার করেছেন
•	শ িক্ষার ্থীরা বন্ধু য�োগ করেছেন, পেজগুলিকে অনুসরণ করেছেন একটি
প�োস্ট করেছেন।
•	শ িক্ষার ্থীরা Facebook ব্যবহার করা এবং বন্ধুদে র সঙ্গে যু ক্ত হওয়ার
ব্যাপারে উৎসাহিত

সময় সীমা:

45-60 মিনিট

আপনার যে সব জিনিস প্রয়োজন হবে:
Mode
d’emploi

F ceb
Facaebo
o
Coment
ok Comm
ok
ook
m créer un
Faceb
e
des ament ajoutecompt
r
is
1
3
12
3 242
5 36
7
Mode d’emploi

িকভােব বয্বহার করেত হয়

1

Simon

একিট �াটৰ্েফােন কীভােব Facebook অয্াপ ডাউনেলাড
ওেয়েব অয্াে�স করা যায়

করা যায় বা

সংজ্ঞা

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

2G ইন্টারনিট হল সবনচনয় ধীরগনতর, 3G ইন্টারনিট তটার চচনয় দ্রুত এবং 4G
ইন্টারনিট হল দ্রুততম

েডটার খরচ

একটট অ্যটাপ আপিটানক আপিটার চ�টানি চকটানিটা চসবটার শট্ট কটাট 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

অ্ঞাপ
অ্ঞাড্রেস িঞার

অ্যটানরেস বটার চদখটায় চে আপনি চকটাি ওনয়বসটাইনট আনেি।
অ্যটানরেস বটানর সবসময় ওনয়বসটাইনটর টিকটািটা থটাকনব চেমি www.google.in

www.india.in

বিজ্ঞাপন
িঞা অ্ঞাড

Okeke

আপনি ইন্টারনিট ব্যবহটার করটার সময় তটা নিন্ন নিন্ন গনতনত চলনত পটানর।

2G/3G/4G

Buy
Now!

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

Jacob

Smith

Jack Simonds

Simon

Jacob

Okeke

ব্ঞাউজঞার

Smith
Simon

Okeke

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

Jack Simonds
Jacob

Smith

Jack Simonds

Google Chrome

ডডটঞা

Simon

Okeke

বিচঞার
ডিঞান

Mozilla Firefox

Opera

Microsoft Internet
Explorer

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

এমি একটট চমটাবটাইল চ�টাি েটার ইন্টারনিট অ্যটানসেস করটা ও নমউক্জক সঞ্চয় করটা
ও বটাজটানিটার সষেমতটা আনে, নকি্তু স্টাট্ট ন�টানির উন্নত কটােষেমতটাগুনল
্ট
চিই

Google হল একটট ইন্টারনিট চসবটা েটা আপিটার পনষে এমি চে চকটানিটা তথ্য খরুনঁ জ
পটাওয়টানক সহজ কনর চতটানল, েটা আপনি ইন্টারনিনট খরুজ
ঁ নত চটাি

স�ীত

স্মার্টফ�োন হ্যান্ডসেট

Facebook প�োস্টার x 5

শব্দক�োষ হ্যান্ডআউট

ইন্ারদিট নিরাপত্ার জি্ েহজ পরামর ্ণ

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 যহাি
্ণ

সুরক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শ
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Facebook-এর সাথে পরিচয়
প্রশিক্ষনার্থীদেরকে Facebook আইকনের কাট-আউট দেখান এবং
তাদেরকে ফ�োনে তা খুঁজে বের করতে বলুন।

Facebook-এর একটি সংক্ষিপ্ত

জীবনে এর সুবিধাগুলিকে
নিয়ে আসুন!

• "Facebook আপনাকে আপনার কমিউনিটির
সঙ্গে সংযু ক্ত করে, তারা আপনার কাছেই
থাকুন বা দূ রে ক�োথাও থাকুন। ব্যবসায়িক
য�োগায�োগের সঙ্গে কথ�োপকথন করা, সংবাদ
পাওয়া, পরিবার ও বন্ধুদে র সঙ্গে সম্পর্ক রাখা
অথবা আপনার প্রিয় বিখ্যাত মানুষ ও খেলার
দলগুলি সম্পর্কে আপডেট পাওয়ার জন্য আপনি
এটি ব্যবহার করতে পারেন।"

• আপনি ক ীভাবে Facebook ব্যবহার করেন
এবং এটা ক ীভাবে আপনাকে, আপনার বন্ধুদে র ও
পরিবারকে সাহায্য করে সেই বিষয়ে আপনার
নিজের গল্প বলু ন।কিছু উদাহরণ:

ব্যাখ্যা দিন

• "শব্দ, ফট�ো ও ভিড িও ব্যবহার করে আপনি
একজন মানুষ, কিছু মানুষের একটি সুনির্দিষ্ট
দল বা Facebook-এ লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে
কথ�োপকথন করতে পারেন।"

• বন্ধু, পরিবার ও ব্যবসায়িক পরিচিতিদের সঙ্গে
য�োগায�োগ করুন
• পরামর্শ বিনিময় করুন ও নিন
• আপনার ব্যবসা/পণ্যগুলির বিজ্ঞাপন দিন
•	বিশ্ব, বিখ্যাত মানুষজন ও খেলাধূ ল ার সংবাদ পড়ুন

সেবাটিকে প্রাসঙ্গিক করে তু লুন
Facebook কিভাবে তাদের নিজেদের
জ ীবনে উপকার ী হয়ে উঠতে পারে তা নিয়ে
প্রশ িক্ষনার ্থীদের সাথে আল�োচনা করুন:
• জিজ্ঞাসা করুন "আপনি কিসের জন্য
Facebook ব্যবহার করতে চাইবেন?" তাদের
আগ্রহের উপর ভিত্তি করে তাদেরকে কিছু
পরামর্শ দিন।
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কার্যক্রম: আপনার ফ�োনে Facebook অ্যাক্সেস করুন
বাস্তব ব্যবহার!
ব্যাখ্যা করুন "আপনি একটি অ্যাপ বা ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে Facebook-এ
যেতে পারেন।"

পরামর্শ: "আপনার যদি একটি স্মার্টফ�োন থাকে তাহলে Facebook অ্যাপ ডাউনল�োড করে

ব্যবহার করাই সবচেয়ে ভাল, এবং আপনি যদি ফ িচার ফ�োন ব্যবহার করেন তাহলে ওয়েব
ব্রাউজারে Facebook অ্যাক্সেস করুন।"

িকভােব বয্বহার করেত হয়

Facebook
1

2

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

3

"একটি স্মার্টফ�োনে কীভাবে Facebook অ্যাপ ডাউনল�োড করা
যায়" প�োস্টারটি দেখান
• free.facebook.com/lite এ যান অথবা বিনামূ ল্যে পাওয়া না গেলে
facebook.com/lite এ যান
• এখন ডাউনল�োড করুন-এ ট্যাপ করুন
• Facebook Lite অ্যাপ খু লু ন
• ব্যাখ্যা করুন যে "এই প�োস্টারটি Facebook ডাউনল�োড করা,
অ্যাক্সেস ও রেজিস্টার করার ধাপগুলি দেখায়"
• আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে তাদের ফ�োনে ধাপগুলি অনুশ ীলন করান এবং
ব্যাখ্যা করুন যে আপনি বন্ধুদে র যু ক্ত করতে পারেন, টেক্সট ও ফট�ো শেয়ার
করতে পারেন এবং বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, খেলার দলের সর্বশেষ সংবাদ, খবর ও
আর�ো অনেক কিছু পেতে পারেন।

ব্যবহারকারীকে দেখান ওয়েবে কীভাবে Facebook অ্যাক্সেস
করতে হয়
ব্যাখ্যা করুন "আপনার যদি একটি ফ িচার ফ�োন থাকে তাহলে আপনি
ওয়েব ব্রাউজারে Facebook অ্যাক্সেস করতে পারেন।"

• Free.facebook.com এ যান অথবা বিনামূ ল্যে পাওয়া না গেলে
facebook.com এ যান
• ওয়েবসাইটটি বু ক মার্ক করুন যাতে প্রশ িক্ষনার ্থী আবার এটা খুঁ জে
পেতে পারেন
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কার্যক্রম: একটি Facebook অ্যাকাউণ্ট তৈরি করুন
ব্যাখ্যা করুন "আপনার একটি অ্যাকাউণ্ট তৈরি করার প্রয়োজন আছে যাতে আপনার বন্ধু রা Facebook-এ
আপনাকে খুঁ জে পায়।"

জিজ্ঞাসা করুন আপনি প্রশ িক্ষনার ্থীকে একটি অ্যাকাউণ্ট তৈরিতে সাহায্য করতে পারেন কিনা এবং প�োস্টারের
ধাপগুলি তাদেরকে দেখান:

1. আসল নাম দিন

িকভােব বয্বহার করেত হয়

Facebook
1

2

3

4

কীভােব একিট অয্াকাউ� ৈতির করেত হয়

5

6

7

2. জন্মদিন নির্বাচন করুন
3. ম�োবাইল নম্বর দিন
4.	লিঙ্গ নির্বাচন করুন
5.	মনে রাখা সহজ এমন একটি সুরক্ষিত পাসওয়ার্ড বেছে নিন
6.SMS বা WhatsApp এর মাধ্যমে নিশ্চিতকরণ ক�োড গ্রহণ করুন
ও টাইপ করুন
7. লগইন করতে "OK" ক্লিক করুন

কার্যক্রম: বন্ধুদের যু ক্ত করুন
ব্যাখ্যা করুন "বন্ধু রা যে ছবি ও তথ্য প�োস্ট করেন তা দেখা এবং আপনার ছবি ও চিন্তাভাবনা

শেয়ার করার জন্য আপনাকে অবশ্যই মানুষকে Facebook-এ বন্ধু হিসেবে য�োগ করতে হবে।"

িকভােব বয্বহার করেত হয়

Facebook
1

2

কীভােব ব�ু েযাগ করেত হয়

3

Simon Okeke

Simon Okeke

Simon Okeke

Jacob Smith

Jacob Smith

Jacob Smith

Jack Simonds

Jack Simonds

Jack Simonds

Simon Okeke

"কীভাবে বন্ধু য�োগ করতে হয়" প�োস্টারটি দেখান
বন্ধুদে র যু ক্ত করুন:
• Facebook এর বন্ধু (Friends) আইকনটি তু লে ধরুন এবং ব্যাখ্যা করুন
এটা ক�োথায় পাওয়া যায়
• আপনি যে সব মানুষকে জানতে পারেন সেই "পরামর্শগুলি" ব্যবহার করে
প্রশ িক্ষনার ্থীদের কমপক্ষে পাঁ চ জন বন্ধু র সঙ্গে যু ক্ত হতে বলু ন
• প্রশ িক্ষনার ্থীদের বলু ন 2 জন নির্দিষ্ট বন্ধুকে সন্ধান করতে এবং তাদেরকে
যু ক্ত করতে
• প্রশ িক্ষনার ্থীদের একটা বন্ধুত্বে র অনুর�োধ পাঠান যাতে তাদেরকে দেখান�ো
যায় ক ীভাবে তা স্বীকার (বা প্রত্যাখ্যান) করতে হয়
• ব্যাখ্যা করুন যে এখন থেকে তারা যখনই Facebook ব্যবহার করবেন,
বন্ধুদে র শেয়ার করা সব কিছু ই দেখতে পাবেন
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কার্যক্রম: বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, খেলাধূ ল া ও সংবাদের
পেজগুলি লাইক করা
িকভােব বয্বহার করেত হয়

Facebook
1

2

কীভােব েপজ অনুসরণ করেত হয়

3

4

"কীভাবে পেজ "লাইক" করতে হয়" প�োস্টারটি দেখান
• ব্যাখ্যা করুন "আপনি বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, খেলাধূ ল া ও সংবাদের পেজগুলি
লাইক করেও এই বিষয়ে সর্বশেষ সংবাদ পেতে পারেন। আপনি যখন একটি
পেজকে "লাইক" করেন, তখন আপনি Facebook-এ লগ ইন করার পরে
সেগুলিতে প�োস্ট করা তথ্য প্রদর্শিত হবে।"

পেজ লাইক করা:
• সন্ধান আইকনটি তু লে ধরুন এবং ব্যাখ্যা করুন এটা ক�োথায় পাওয়া যায়
• প্রশ িক্ষনার ্থীদের জিজ্ঞাসা করুন তারা ক�োন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, খেলাধূ ল া
বা সংবাদ পছন্দ করেন এবং সেই পেজে যাওয়ার জন্য তাদেরকে সন্ধানের
জায়গায় তা টাইপ করতে বলু ন
• তাদেরকে লাইক আইকনটি দেখান এবং পেজে ক�োথায় তা ক্লিক করতে হবে
তা দেখান
• তাদেরকে নিউজ ফ ীড আইকনটি দেখান, তাদেরকে এটি ক্লিক করতে বলু ন
এবং দেখু ন ক ীভাবে তাদের মতামত পরিবর্তিত হয়েছে

পরামর্শ: প্রশ িক্ষনার ্থীদের অন্বেষণ করার সময় দিন। তাদেরকে যত খু শ ি বন্ধুদে র ও পেজগুলিকে

যু ক্ত করতে দিন। তারা যত বেশ ি যু ক্ত করবেন, Facebook তাদের জন্য ততই বেশ ি ভাল হয়ে
উঠবে। এছাড়াও আপনি তাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন যে স্থান ীয় এলাকায় ক�োন পেজগুলি
সবচেয়ে বেশ ি জনপ্রিয়।
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কার্যক্রম: একটি প�োস্ট করা
ব্যাখ্যা করুন "এখন শেখা যাক আপনি ক ীভাবে Facebook-এ ব্যক্তিগত বা ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য
শেয়ার করতে পারেন।"
িকভােব বয্বহার করেত হয়

Facebook
1

2

কীভােব একিট েপা� করেত হয়

3

"কিভাবে একটি প�োস্ট করা যায়" প�োস্টারটি দেখান
•	ফট�ো/ভিড িও আইকনটি দেখান এবং প্রশ িক্ষনার ্থীদের বলু ন সেটা ক্লিক
করতে
• ব্যাখ্যা করুন যে আপনি ফট�ো/ভিড িও য�োগ করার জন্য ক্যামেরা
আইকনটিও নির্বাচন করতে পারেন
• ব্যাখ্যা করুন যে ফট�ো বা ভিড িওগুলি ফ�োন থেকে য�োগ করা যায় অথবা
নতু ন নেওয়া যায়
• ব্যাখ্যা করুন যে তারা ছবি/ভিড িওতে পাঠ্য য�োগ করতে পারেন অথবা
শুধু সেটাই প�োস্ট করতে পারেন
• ব্যাখ্যা করুন যে তারা যদি ক�োন�ো ফট�ো বা ভিড িও য�োগ করতে না চান
তাহলে তারা শুধু শব্দ দিয়েও একটা প�োস্ট করতে পারেন।

ব্যক্তিগত ব্যবহার
আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের সাথে আল�োচনা করুন যে তারা Facebook-এ ক ী শেয়ার করতে
পছন্দ করবেন
আপনি Facebook-এ যা প�োস্ট করেন তা শেয়ার করুন। আপনার করা কিছু প�োস্ট তাদেরকে দেখান
এবং আপনি এগুলি কেন শেয়ার করেছিলেন তা তাদেরকে বলু ন।
• জিজ্ঞাসা করুন "আপনি আপনার বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে ক ী শেয়ার করতে চাইবেন?"
• জিজ্ঞাসা করুন "আপনার ব্যবসাকে সাহায্য করার জন্য আপনি ক ী প�োস্ট করতে পারেন?"
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সুরক্ষা
ব্যাখ্যা করুন "ঠিক বিশ্বের মতই, আপনি Facebook-এও বেছে নিতে পারেন যে আপনি কাদের সঙ্গে
কথাবার্তা বলতে চাইবেন আর কাদের সঙ্গে তা চাইবেন না।"

ব্যাখ্যা করুন "আপনি প্রোফাইলের ছবি হিসেবে যে ফট�োটি চয়ন করেছেন তা সব Facebook

ব্যবহারকার ীই দেখতে পাবে। এটা আপনাকে খুঁ জে পেতে এবং আপনাকে Facebook-এ বন্ধু হিসেবে যু ক্ত
করতে সাহায্য করে।"

জিজ্ঞাসা করুন "কারা আপনার প�োস্ট দেখতে পাবেন তা আপনি কি বেছে নিতে চান?"
ক�োন�ো প�োস্ট করার সময় ক ীভাবে দর্শক নির্বাচন করা যায় এবং পরবর্তীকালে ক ীভাবে গ�োপন ীয়তার
সেটিং পরিবর্তন করা যায় তা দেখান।

ব্যাখ্যা করুন "আপনি একটি প�োস্টকে জনগণের কাছে (Facebook ব্যবহারকার ী সবার কাছে)
ৃ ্যমান করতে পারেন অথবা শুধু মাত্র আপনার বন্ধুদে র কাছে।"
দশ
প্রশ িক্ষনার ্থীদের কাছে ব্যাখ্যা করুন যে তারা অতিরিক্ত গ�োপন ীয়তার নিয়ন্ত্রণগুলি অ্যাক্সেস করতে
পারেন। তাদেরকে গ�োপন ীয়তা শর্টকাটগুলি দেখান যেখানে তারা দেখতে পাবেন কারা তাদের
প্রোফাইল দেখতে পারেন এবং কারা বন্ধুত্বে র অনুর�োধ সহ তাদের সঙ্গে য�োগায�োগ করতে পারেন এবং
আপনাকে বিরক্ত করছে এমন ক�োন�ো মানুষকে ক ীভাবে ব্লক করা যায়।
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ৃ
ভূ মিকা / প্রবেশ ও নিবন্ধন / বন্ধু য�োগ করা ও 'লাইক' / একটি প�োস্ট করা / নিরাপত্তা / পু ন রাব ত্তি

পু নর াব ৃত্তি
Facebook আইকন গেমটি খেলুন
• একবারে একটি করে, প্রতিটি Facebook আইকনকে তু লে ধরুন
•	জিজ্ঞাসা করুন "ফ�োনে এটি ক�োথায় রয়েছে এবং এটি কি?"
• প্রশ িক্ষনার ্থীদের সহায়তার প্রয়োজন হলে প্রতিটি আইকন কি তা

ব্যাখ্যা করুন।

• সঠিক উত্তরগুলির জন্য ছ�োট ছ�োট পু র স্কার দিন (যেমন চকলেট)
এবং আইকনগুলিকে দেয়ালে লাগিয়ে দিন, যাতে সেগুলি কি ছিল তা
প্রশ িক্ষনার ্থীরা পরে মনে করতে পারে

পরামর্শ: প্রশ িক্ষনার ্থীদের বলু ন একা কার�ো সাহায্য ছাড়া Facebook নিয়ে খেলা করতে, প�োস্ট

করতে, ছবি শেয়ার করতে, পেজ সন্ধান করতে এবং বন্ধুদে র যু ক্ত করতে। তারা Facebook অন্বেষণ
করার সময় তাদেরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে উৎসাহ দিন।

প্রধান শিক্ষণীয় বিষয়গুলির পুনরাব ৃত্তি
তারা Facebook ব্যবহার করা সম্পর্কে যা শ িখেছেন তা নিয়ে আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের সাথে

আল�োচনা করুন।

• "Facebook ব্যবহার করা সম্পর্কে আপনি ক ী শ িখেছেন?"
• "আপনি আপনার নিজের জ ীবনে কিসের জন্য Facebook ব্যবহার করতে চান? আপনি এটি ব্যবহার
করার ব্যাপারে কি নিয়ে সবচেয়ে আগ্রহ ও উত্তেজনা ব�োধ করেন?"
• "আপনার পরবর্তী প�োস্ট ক ী হবে?
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ম�োবাইল ইন্টারনেট দক্ষতা প্রশিক্ষণ টুলকিট (MOBILE INTERNET SKILLS TRAINING TOOLKIT, MISTT)

'ধন্যবাদ' জানিয়ে
প্রশ িক্ষণ সমাপ্ত করুন
আপনি প্রশ িক্ষণ শেষ করার পরে আপনার প্রশ িক্ষনার্থীদের অভিনন্দন জানান এবং
পু র স্কার হিসেবে সার্টিফ িকেট দিন।
প্রশ িক্ষনার্থীদের ধন্যবাদ দিন।
• জিজ্ঞাসা করুন "আপনার কি ক�োন�ো চূ ড়ান্ত প্রশ্ন আছে?"
• আপনার প্রশ িক্ষনার্থীদের সময়, ইনপু ট ও প্রশ িক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিন

হ্যান্ডআউটগুলি দিন
• আপনার প্রশ িক্ষনার্থীদের প্রশ িক্ষণের হ্যান্ডআউটগুলি দিন যদি আপনি ইতিমধ্যেই তা করে না
থাকেন
• এর অন্তর্ভুক্ত হল ''সুরক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শ', 'সংজ্ঞা' এবং 'WhatsApp, YouTube ও Google কিভাবে
ব্যবহার করতে হয় সেই সংক্রান্ত প�োস্টার' যা এই টু লকিটের সংস্থান বিভাগে পাওয়া যায়।

একটি সমাপ্তি অনুষ্ঠান পরিচালনা করুন

সা�ট� িফেকট
েমাবাইল ই�ারেনেটর েমৗিলক দ�তা
�িশ�ণ স�ূণ কেরেছন
�

তািরখ

�া�িরত

• প্রত্যেক প্রশ িক্ষনার ্থীকে একটি স্বাক্ষরিত সার ্ টিফ িকেট দিন (সংস্থান বিভাগে
সার ্ টিফ িকেট টেমপ্লেটগুলি দেয়া হয়েছে)
• 'প্রশ িক্ষক' হিসেবে প্রশ িক্ষণটি শেষ করার জন্য আপনি প্রশ িক্ষকদেরও সার ্ টিফ িকেট
দিতে পারেন

পরামর্শ: আপনি প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে একজন একজন করে ঘরের সামনে এসে

সা�ট� িফেকট
েমাবাইল ই�ারেনেটর েমৗিলক দ�তা
�িশ�ণ স�ূণ কেরেছন
�

তািরখ

�া�িরত

তাদের সার ্ টিফ িকেটগুলি গ্রহণ করতে এবং প্রশ িক্ষকের সঙ্গে করমর্দন করতে
বলতে পারেন এবং এইভাবে এটাকে তাদের জন্য একটা অনুষ্ঠানে পরিণত
করতে পারেন।

ভূ ম িকা 105

প�োস্টার
কাট-আউট
ও তথ্যপত্র
106 প�োস্টার, কাট-আউট ও তথ্যপত্র

সেশনের গ্রাউন্ড রুল্স
এই জায়গাটি হল:

নিরাপদ
এই প্রশ িক্ষণের সব তথ্য গ�োপন ীয় রাখু ন। আমরা
আপনাকে গ্রুপের অন্য সদস্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগত
নম্বরগুলি শেয়ার না করতে পরামর্শ দিই

অংশ ীদারি কমিউনিটি
বিভিন্ন পটভূ মি, জ্ঞান ও মতামতের মানুষ আছেন।
এটা আমাদের সর্বজন ীন স্থান, তাই সবাইকে সম্মান
দিন ও সহায়তা করুন।

ইতিবাচক ও উন্ মু ক্ত

ন্যায্য

অনুগ্রহ করে আপনার মতামত ও আল�োচনাগুলির
সময় সম্মান দিন এবং ইতিবাচক থাকুন। ক�োন�ো
উত্তরই ঠিক বা ভু ল নয় এবং আমরা এখানে
আপনাকে পর ীক্ষা করছি না

আমরা ছ�োট ছ�োট দলে কাজ করব এবং আপনাকে
শেয়ার করা ফ�োন দেব। আমরা সবার কথা শ�োনার
জন্য সমান সুয�োগ দিতে চাই এবং আমরা চাইব যে
সবাই পালাক্রমে একটি ফ�োন ব্যবহার করুন

108 প�োস্টার, কাট-আউট ও তথ্যপত্র

ইন্টারনেট নিরাপত্তার জন্য সহজ পরামর্শ

আপনি যে মানুষদের জানেন না বা
যারা আপনাকে বিরক্ত করছে তাদের
'ব্লক' বা উপেক্ষা করুন

আপনার দেখতে পাওয়া বা
অভিজ্ঞতা হওয়া ক�োন�ো জিনিসের
ব্যাপারে আপনি যদি অস্বচ্ছন্দ ব�োধ
করেন তাহলে আপনার পরিচিত ও
বিশ্বস্ত ক�োন�ো মানুষকে বলন
ু

আপনার ব্যক্তিগত তথ্যকে
গ�োপনীয় রাখুন

মানুষের প্রতি নম্র ও
সম্মানপূর্ণ হ�োন

110 প�োস্টার, কাট-আউট ও তথ্যপত্র

সংজ্ঞা

প্রশিক্ষকরা ম�োবাইল ইন্টারনেটের ওপরে স্থানীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই
বিভাগে আর�ো তথ্য য�োগ করতে পারেন
আপনি ইন্টারনেট ব্যবহার করার সময় তা ভিন্ন ভিন্ন গতিতে চলতে পারে।
2G ইন্টারনেট হল সবচেয়ে ধ ীরগতির, 3G ইন্টারনেট তার চেয়ে দ্রুত এবং
4G ইন্টারনেট হল দ্রুততম

2G/3G/4G

একটি অ্যাপ আপনাকে আপনার ফ�োনে ক�োন�ো সেবার শর্টকাট প্রদান করে।
WhatsApp, Facebook, Google এর মত�ো ইন্টারনেট সেবার জন্য অ্যাপগুলি
সেই সেবা ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ইন্টারনেটে প্রবেশ করার একটি দ্রুত ও সহজ
উপায় প্রদান করে

অ্যাপ
অ্যাড্রেস বার

অ্যাড্রেস বারে সবসময় ওয়েবসাইটের ঠিকানা থাকবে যেমন www.google.in

www.india.in

বিজ্ঞাপন
বা অ্যাড
ব্রাউজার

অ্যাড্রেস বার দেখায় যে আপনি ক�োন ওয়েবসাইটে আছেন।

Buy
Now!

বিজ্ঞাপন হল কিছু তথ্য যা আপনাকে কিছু একটা বিক্রি করতে চেষ্টা করছে।
বিজ্ঞাপনে ক্লিক করা এড়িয়ে চলা একটি ভাল অভ্যাস
• অ্যাডগুলি এমন ভিড িও বা ছবি হতে পারে যা আপনার স্ক্রিনে ভেসে ওঠে
• Google ফলাফলের ওপরে এবং স্ক্রিনের ডান দিকে থাকা লিংকগুলিও

বিজ্ঞাপন হতে পারে

একটি ওয়েব ব্রাউজার, বা সহজ কথায় শুধু ই "ব্রাউজার" হল একটি
অ্যাপ্ লিকেশন যা ব্যবহার করে ওয়েবসাইটগুলি অ্যাক্সেস করা ও দেখা যায়।
সাধারণ ওয়েব ব্রাউজারগুলির অন্তর্ভুক্ত হল;

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera

Microsoft Internet
Explorer

ডেটা

আপনি যখনই ফ�োনে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন, তখন আপনি 'ডেটা' ব্যবহার
করেন। আপনি ম�োবাইল নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকার ীর কাছ থেকে ডেটা কিনতে
পারেন, ঠিক যেভাবে আপনি ফ�োন ক্রেড িট কেনেন

ফ িচার
ফ�োন

এমন একটি ম�োবাইল ফ�োন যার ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করা ও মিউজিক সঞ্চয়
করা ও বাজান�োর সক্ষমতা আছে, কিন্তু স্মার্টফ�োনের উন্নত কার্যক্ষমতাগুলি নেই

Google হল একটি ইন্টারনেট সেবা যা আপনার পক্ষে এমন যে ক�োন�ো তথ্য

খুঁ জে পাওয়াকে সহজ করে ত�োলে, যা আপনি ইন্টারনেটে খুঁ জ তে চান
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সংজ্ঞা

প্রশিক্ষকরা ম�োবাইল ইন্টারনেটের ওপরে স্থানীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই
বিভাগে আর�ো তথ্য য�োগ করতে পারেন

ইন্টারনেট

"ইন্টারনেট হল বিশ্বব্যাপ ী লক্ষ লক্ষ কম্পিউটারের একটি নেটওয়ার্ক যেগুলি
ফ�োন লাইন, উপগ্রহ ও তারের দ্বারা একে অন্যের সঙ্গে সংযু ক্ত আছে। এটি
আপনাকে প্রচু র পরিমাণ তথ্য ও সেবার অ্যাক্সেস প্রদান করে এবং এটি সবসময়
বেড়েই চলেছে। ইন্টারনেট সকলের জন্য। কে এটা ব্যবহার করতে পারেন তার
ওপরে ক�োন�ো নিয়ন্ত্রণ নেই। আপনার শুধু একটা কম্পিউটার, ম�োবাইল ফ�োন বা
ট্যাবলেট এবং ডেটা কানেকশন প্রয়োজন।"

লিংক

একটি লিঙ্ক আপনাকে একটি ওয়েবসাইট থেকে অন্য ওয়েবসাইটে সংযু ক্ত করে।
অন্য ওয়েবসাইটে যাওয়ার জন্য, আপনি লিংকটি স্পর্শ করতে পারেন এবং এটা
আপনাকে সংযু ক্ত করবে এবং অন্য ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে

মেগাবাইট ও
গিগাবাইট
সন্ধান
স্মার্টফ�োন

মেগাবাইট (MB) ও গিগাবাইট (GB) হল ডেটার ইউনিট যা আপনি ম�োবাইল
ইন্টারনেট ব্যবহার করার সময় ব্যবহার করেন। GB হল MB এর চেয়ে 1000 গুণ
বড়। আপনি যদি একটি গান ডাউনল�োড বা স্ট ্রিম করেন, তাহলে এটি প্রায় 5MB
(প্রতি মিনিটে 1MB) ব্যবহার করবে

সন্ধান কার্যকরিতাটি আপনাকে খুঁ জে পেতে সাহায্য করে আপনি যা সন্ধান
করছেন। আপনি যে শব্দগুলি সন্ধান করছেন তা একটি সার্চ বক্সে সন্ধান করুন
এবং তারপরে আপনি সম্ভাব্য উত্তরগুলির লিংকের একটি তালিকা দেখতে পাবেন

ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করা, মিউজিক ও ভিড িও সঞ্চয় করা ও বাজান�ো এবং
'অ্যাপ' চালান�োর সক্ষমতা আছে এমন একটি ম�োবাইল ফ�োন। এই ফ�োনগুলিতে
সাধারণত একটি টাচস্ক ্রীন থাকে

YouTube হল একটি ইন্টারনেট সেবা যা আপনার পক্ষে ইন্টারনেটে ক�োন�ো

ভিড িও (এবং শুধু মাত্র ভিড িও) খুঁ জে পাওয়া, দেখা ও শ�োনাকে সহজ করে ত�োলে

ওয়েবসাইট

ইন্টারনেট সম্পর্কে তথ্য বিভিন্ন ওয়েবসাইটে রাখা থাকে। ইন্টারনেটে প্রচু র
আলাদা ও ভিন্ন ভিন্ন ওয়েবসাইট আছে, যেমন Google হল একটি ওয়েবসাইট,
YouTube হল একটি ওয়েবসাইট
WhatsApp হল একটি ইন্টারনেট সেবা যা আপনার পরিচিত মানুষদের সাথে

অর ্থাৎ আত্মীয়, বন্ধু ও সহকর্মীদের সাথে য�োগায�োগ রাখা ও কথাবার্তা বলাকে
সহজ করে ত�োলে

WiFi

WiFi জ�োন হল একটি এলাকা যেখানে আপনার ফ�োনে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস

করার জন্য আপনাকে নিজের ডেটা ব্যবহার করতে হয় না; আপনি বিনামূ ল্যে
ইন্টারনেটে সংযু ক্ত থাকতে পারেন। কফ ি শপ ও ক্যাফের মত�ো কিছু সর্বজন ীন
জায়গাতে WiFi জ�োনগুলি উপলব্ধ থাকে
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ইন্টারেনেটর সােথ
পিরচয়

েযাগােযাগ

বয্াি�ং

ইন্টারেনট

�মণ

িবেনাদন
সরকারী
সেবা
�া�য্
তথয্

অনলাইন
েকনাকাটা
শিক্ষা
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েডটার খরচ

স�ীত
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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

128 প�োস্টার, কাট-আউট ও তথ্যপত্র

আইকন কাট-আউট - YouTube
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আইকন কাট-আউট - WhatsApp
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আইকন কাট-আউট - WhatsApp

134 বাইট

সাইজ

আইকন কাট-আউট - েফােনর কাযৰ্কিরতা

136 বাইট

সাইজ

আইকন
কাট-আউট
- Wikipedia
আইকন
কাট-আউট
- YouTube

138 বাইট

সাইজ

আইকন
কাট-আউট
- Wikipedia
আইকন
কাট-আউট
- YouTube

140 বাইট

সাইজ

আইকন
কাট-আউট
- Wikipedia
আইকন
কাট-আউট
- YouTube

142 বাইট

সাইজ

Icon Cutouts - Facebook

আইকন কাট-আউট - Facebook

144 বাইট

সাইজ

146 বাইট

সাইজ

148 প�োস্টার, কাট-আউট ও তথ্যপত্র

সািটৰ্িফেকট
েমাবাইল ইন্টারেনেটর েমৗিলক দ�তা
�িশ�ণ স�ূণৰ্ কেরেছন

তািরখ

�া�িরত
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সািটৰ্িফেকট
েমাবাইল ইন্টারেনেটর েমৗিলক দ�তা
�িশ�ণ স�ূণৰ্ কেরেছন

তািরখ

�া�িরত
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1

2

3

WhatsApp

কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

4

5

একে অপরকে মেসেজ করা
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1

2

WhatsApp

কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

গ্রপ
ু মেসেজিং

3
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1

3

�ক

আেরা

িঠক
আেছ

4

কীভাবে ‘ব্লক’ করা যায়

2

WhatsApp

কিভাবে ব্যবহার করতে হয়
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1

2

YouTube
সন্ধান করুন

3

YouTube

িকভােব বয্বহার করেত হয়

4

5
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1

সন্ধান করুন
অথবা বলুন
“Ok Google”

2

Google

িকভােব বয্বহার করেত হয়

3

Salman Khan Wikipedia, the free
encyclopedia

4

5

162 ভূ ম িকা

ভূ ম িকা 163

ভাষা আইকন
যু ক্ত করুন

ক ীভাবে ব্যবহার করতে হয়

ভাষা
নির্বাচন
করুন

ভাষা
নির্বাচন
করুন

ক ীভাবে ভাষা পরিবর্তন করতে হয়

164 ভূ ম িকা

ভূ ম িকা 165

ক ীভাবে ব্যবহার করতে হয়
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1

2

Facebook

িকভােব বয্বহার করেত হয়

3

একিট �াটৰ্েফােন কীভােব Facebook অয্াপ ডাউনেলাড করা যায় বা
ওেয়েব অয্াে�স করা যায়
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1

2

3

4

Facebook

িকভােব বয্বহার করেত হয়

5

6

কীভােব একিট অয্াকাউ� ৈতির করেত হয়

7
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2
Simon Okeke

Jacob Smith

Jack Simonds

1

Simon Okeke

Jacob Smith

Jack Simonds

Facebook

িকভােব বয্বহার করেত হয়

Simon Okeke

Jack Simonds

Jacob Smith

Simon Okeke

3

কীভােব ব�ু েযাগ করেত হয়
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1

2

Facebook

িকভােব বয্বহার করেত হয়

3

কীভােব েপজ অনুসরণ করেত হয়

4
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1

2

Facebook

িকভােব বয্বহার করেত হয়

3

কীভােব একিট েপা� করেত হয়
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