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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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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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Icon Cutouts - Facebook

আইকন কাট-আউট - Facebook
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িকভােব বয্বহার করেত হয়

3

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

িকভােব বয্বহার করেত হয়
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কীভােব একিট অয্াকাউ� ৈতির করেত হয়

7

2
Simon Okeke

Jacob Smith

Jack Simonds

1

Simon Okeke

Jacob Smith

Jack Simonds

Facebook

িকভােব বয্বহার করেত হয়
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কীভােব ব�ু েযাগ করেত হয়
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Facebook

িকভােব বয্বহার করেত হয়

3

কীভােব েপজ অনুসরণ করেত হয়
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Facebook

িকভােব বয্বহার করেত হয়

3

কীভােব একিট েপা� করেত হয়
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