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িব্দনকবাষ হ্বানিআউ্

সুরক্ষবা সংক্রবান্ত পরবা�ি দে আইকে কবা্-আউ্

খরনচর মপবাস্টবারFacebook মপবাস্টবার x 5স্বা্ দেনিবাে হ্বানিনস্

• ধ িক্ষবার দে ীরবা Facebook-এর জন্য মরধজস্টবার কনরনেে

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

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

পিখাে উনদেিষ্য

আপোে পয সব চ জচ েস প্রনয়াজে হনব:

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

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

অ্যটানরেস বটার চদখটায় চে আপনি চকটাি ওনয়বসটাইনট আনেি।

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

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

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

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

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

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

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

2G/3G/4G

অ্ঞাপ 

বিজ্ঞাপন 
িঞা অ্ঞাড

ডডটঞা

ব্ঞাউজঞার

অ্ঞাড্রেস িঞার
www.india.in

Buy 
Now!
Buy 
Now!

Google Chrome Mozilla Firefox Opera Microsoft Internet 
Explorer

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

বিচঞার 
ডিঞান

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

স�ীত

েডটার খরচ

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

আপিার যেখদত পাওযা 
বা অনিজ্ঞতা হওযা যোদিা 

জজনিদের ব্াপাদর আপনি েনে 
অস্বচ্ছন্দ যবাধ েদরি তাহদে 

আপিার পনরনিত ও নবশ্বস্ত 
যোদিা মািুষদে বেুি

আপিার ব্জক্তগত তথ্দে 
যগাপিীয রাখুি

মািুদষর প্রনত িম্র ও 
েম্ািপূর ্ণ যহাি

ইন্ারদিট নিরাপত্ার জি্ েহজ পরামর ্ণ

Facebook

Mode d’emploi

Comment ajouter des amis1
2

3
Simon Okeke

Jacob Smith

Jack Simonds Jacob Smith

Jack Simonds

Simon Okeke

Jacob Smith

Jack Simonds

Simon Okeke

Simon Okeke

Facebook
Mode d’emploi

Comment créer un compte

1 2 3 4 5 6 7

Facebook একিট �াটৰ্েফােন কীভােব Facebook অয্াপ ডাউনেলাড করা যায ়বা 

ওেযে়ব অয্াে�স করা যায়

িকভােব বয্বহার করেত হয়

1 2 3

সময় সীমা:
45-60 ধ�ধে্

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

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

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

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

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

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

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

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

• বনু্, পধরববার ও ব্যবসবাধয়ক পধরধচধতনদর সনগে 
মযবাগবানযবাগ করুে

• পরবা�ি দে ধবধে�য় করুে ও ধেে

• আপেবার ব্যবসবা/পণ্যগুধলর ধবজ্বাপে ধদে

• ধবশ্ব, ধবখ্যবাত �বানুষজে ও মখলবািূলবার সংববাদ পডু়ে

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

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

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

facebook.com/lite এ যবাে

• এখে ডাউেনলাড করুে-এ ্্য বাপ করুে

• Facebook Lite অ্যবাপ খুলুে

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

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

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

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

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

কায্জ্ম: আপোে পিানে Facebook অষ্যানক্সস করুে

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

িকভােব বয্বহার করেত হয়

1 2 3

ভূধ�কবা  /  প্রনবি ও ধেবন্ে  /  বনু্ মযবাগ করবা ও 'লবাইক'  /  একধ ্ মপবাস্ট করবা  /  ধ েরবাপত্বা  /  পুেরবাবধৃত্
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কায্জ্ম: একচট Facebook অষ্যাকাউণ্ট তেচে করুে

িকভােব বয্বহার করেত হয়

Facebook কীভােব একিট অয্াকাউ� ৈতির করেত হয়

1 2 3 4 5 6 7

1. আসল েবা� ধদে

2. জন্ধদে ধেব দেবাচে করুে

3. ম�বাববাইল েম্বর ধদে

4. ধলগে ধেব দেবাচে করুে

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

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

7. লগইে করনত "OK" ধক্ক করুে

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

কায ্্জ ম: বনু্নদে যুক্ত করুে

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

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

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

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

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

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

িকভােব বয্বহার করেত হয়

Facebook কীভােব ব� ুেযাগ করেত হয়

1 2 3

Simon Okeke

Jacob Smith

Jack Simonds

Jacob Smith

Jack Simonds

Simon Okeke

Jacob Smith

Jack Simonds

Simon Okeke

Simon Okeke

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

চ জজ্াসা করুে আপধে প্রধ িক্ষেবার দে ীনক একধ ্ অ্যবাকবাউণ্ট ততধরনত সবাহবায্য করনত পবানরে ধকেবা এবং মপবাস্টবানরর 
িবাপগুধল তবানদরনক মদখবাে:

ভূধ�কবা  /  প্রনবি ও ধেবন্ে  /  বনু্ মযবাগ করবা ও 'লবাইক'  /  একধ ্ মপবাস্ট করবা  /  ধ েরবাপত্বা  /  পুেরবাবধৃত্
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কায ্্জ ম: চ বখষ্যাে বষ্যচ ক্তত্ব, পখলাধূলা ও সংবানদে 
পপজগুচ ল লাইক কো

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

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

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

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

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

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

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

িকভােব বয্বহার করেত হয়

Facebook কীভােব েপজ অনসুরণ করেত হয়

1 2 3 4

ভূধ�কবা  /  প্রনবি ও ধেবন্ে  /  বনু্ মযবাগ করবা ও 'লবাইক'  /  একধ ্ মপবাস্ট করবা  /  ধ েরবাপত্বা  /  পুেরবাবধৃত্
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কায ্্জ ম: একচ ট পপাস্ কো

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

"চকভানব একচট পপাস্ কো যায়" পপাস্ােচট পদখাে

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

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

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

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

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

িকভােব বয্বহার করেত হয়

Facebook কীভােব একিট েপা� করেত হয়

1 2 3

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

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

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

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

বষ্যচ ক্তগে বষ্যবহাে

ভূধ�কবা  /  প্রনবি ও ধেবন্ে  /  বনু্ মযবাগ করবা ও 'লবাইক'  /  একধ ্ মপবাস্ট করবা  /  ধ েরবাপত্বা  /  পুেরবাবধৃত্
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বষ্যাখষ্যা করুে "ধ ঠক ধবনশ্বর �তই, আপধে Facebook-এও মবনে ধেনত পবানরে ময আপধে কবানদর সনগে 
করবাববাত দেবা বলনত চবাইনবে আর কবানদর সনগে তবা চবাইনবে েবা।"

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

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

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

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

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

• "আপেবার পরবত দে ী মপবাস্ট কী হনব?

পুেোব ধৃচ ত্

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

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

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

• সধ ঠক উত্রগুধলর জন্য পোট পোট পুেস্াে চ দে (ময�ে চকনল্) 
এবং আইকেগুধলনক মদয়বানল লবাধ গনয় ধদে, যবানত মসগুধল ধক ধেল তবা 
প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা পনর �নে করনত পবানর
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পপাস্াে 
কাট-আউট 
ও েেষ্যপত্র
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Icon Cutouts - Facebook

আইকে কবা্-আউ্ - Facebook
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