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পিানে Google Search পদখাে।

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

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

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

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

Google মপবাস্টবার

আপোে পয 
সব চ জচ েস 
প্রনয়াজে হনব

স্বা্ দেনিবাে হ্বানিনস্

1 2 3 4 5

Google
িকভােব বয্বহার করেত হয়

সন্ধান করুন 
অথবা বলুন
“Ok Google”

Salman Khan - 
Wikipedia, the free 

encyclopedia

আপচ ে চ কনসে জন্য এচ ট বষ্যবহাে 
কেনে পানেে?

এটা ক ী?
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িকভােব বয্বহার করেত হয়

সন্ধান করুন 
অথবা বলুন
“Ok Google”

Salman Khan - 
Wikipedia, the free 

encyclopedia

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

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

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

মাইন্ানিাে পদখাে: এধ ্ মকবারবায় এবং 
কীভবানব ব্যবহবার করনত হয়।

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

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

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

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

এটা চ কভানব কাজ কনে?

অনুি ীলে করুে!
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পপাস্াে 
কাট-আউট 
ও েেষ্যপত্র

প�োস্োর, কোট-আউট ও তথ্য�ত্র106
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