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

মেবা্ পুরস্বার Google মপবাস্টবার x 1স্বা্ দেনিবাে
হ্বানিনসট্

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

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

1 2 3 4 5

Google
িকভােব বয্বহার করেত হয়

সন্ধান করুন 
অথবা বলুন
“Ok Google”

Salman Khan - 
Wikipedia, the free 

encyclopedia

পিখাে উনদেিষ্য

আপোে পয সব চ জচ েস প্রনয়াজে হনব:

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

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

অ্যটানরেস বটার চদখটায় চে আপনি চকটাি ওনয়বসটাইনট আনেি।

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

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

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

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

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

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

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

2G/3G/4G

অ্ঞাপ 

বিজ্ঞাপন 
িঞা অ্ঞাড

ডডটঞা

ব্ঞাউজঞার

অ্ঞাড্রেস িঞার
www.india.in

Buy 
Now!
Buy 
Now!

Google Chrome Mozilla Firefox Opera Microsoft Internet 
Explorer

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

বিচঞার 
ডিঞান

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

স�ীত

েডটার খরচ

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

আপিার যেখদত পাওযা 
বা অনিজ্ঞতা হওযা যোদিা 

জজনিদের ব্াপাদর আপনি েনে 
অস্বচ্ছন্দ যবাধ েদরি তাহদে 

আপিার পনরনিত ও নবশ্বস্ত 
যোদিা মািুষদে বেুি

আপিার ব্জক্তগত তথ্দে 
যগাপিীয রাখুি

মািুদষর প্রনত িম্র ও 
েম্ািপূর ্ণ যহাি

ইন্ারদিট নিরাপত্ার জি্ েহজ পরামর ্ণ

কবাগজ, কল� ও
আঠবানলবা ম্প

সময় সীমা:
45-60 ধ�ধে্

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

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

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

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

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

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

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

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

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

জীবনে এে সুচবধাগুচলনক চেনয় আসুে!
• Google Search ধকভবানব আপেবার 

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

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

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

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

Google-এে পচ েিয়
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Google
িকভােব বয্বহার করেত হয়

সন্ধান করুন 
অথবা বলুন
“Ok Google”

Salman Khan - 
Wikipedia, the free 

encyclopedia

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

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

ব্যবহবানরর িবাপগুধল মদখবানেবা হনয়নে"

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

কায ্্জ ম: Google-এে পমৌচ লক বষ্যবহাে

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

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

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

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

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

একধ ্ তবাধলকবা মদনব

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

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

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

চ জজ্াসা করুে "আপধে এখবানে যবা মদখনত পবানছেে তবা ধেনয় ধক আপেবার মকবাে 
প্রশ্ন আনে?"
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Wikipedia একধ ্ ওনয়বসবাই্ যবা আপধে Google Search করবার স�য় 
প্রবায়ই সববার উপনর মদখনত পবাে, এধ ্ একধ ্ ধবিবাল ব্য বাধ প্তর ধবষয়বস্তুর উপর 
তর্য প্রদবাে কনর রবানক। Wikipedia ব্যবহবারকবার ী ব্যধক্তরবাই তবা ধলনখ রবানকে 
এবং প্রধত ঘন্বায় হবাজবার হবাজবার পধরবত দেে করবা হনয় রবানক। এনত ময তর্যবাবল ী 
মদয়বা হয় তবা উপনযবাগ ী হনলও আপেবানক অবি্যই এই তনর্যর �ূল্য বায়ে করনত 
হনব, কবারণ আপধে জবানেে েবা ময এর মলখক মক।

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

কায ্্জ ম: একাচধক িব্দ সন্াে

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

আপেবার অপধরধচত মকবাে ব্যধক্ত আপেবানক ধবরক্ত 
করনল আপধে ধক করনবে

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

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

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

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

আপেবার মচেবাজবােবা ও ধবশ্বস্ত কবাউনক বলুে ধক 
ঘন্নে

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

আপধে মলবানকনদর সবানর ভদ্রতবার সবানর ও সম্বাে 
ধদনয় আচরণ কনরে

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

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

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

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

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

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

আপিার যেখদত পাওযা 
বা অনিজ্ঞতা হওযা যোদিা 

জজনিদের ব্াপাদর আপনি েনে 
অস্বচ্ছন্দ যবাধ েদরি তাহদে 

আপিার পনরনিত ও নবশ্বস্ত 
যোদিা মািুষদে বেুি

আপিার ব্জক্তগত তথ্দে 
যগাপিীয রাখুি

মািুদষর প্রনত িম্র ও 
েম্ািপূর ্ণ যহাি

ইন্ারদিট নিরাপত্ার জি্ েহজ পরামর ্ণ

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

আপেবানক ধচন্তবায় মিনল?"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

আপচ ে যচ দ WhatsApp ও YouTube মচ ডউলগুচ লনে ইনোমনধষ্য খেনিে বষ্যাপােচ ট 
পদনখ চ েনয় োনকে, োহনল এচ টনক শুধুমাত্র একচ ট পুেোব ধৃচ ত্ চ হনসনব চ বনবিো করুে

খেি

স�ীত

েডটার খরচ

$
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$
পডটা যািাই কো
• চ জজ্াস করুে "আপধে কত পধর�বাণ মি্বা ব্যবহবার কনরনেে তবা যবাচবাই 

করনল সহবায়ক হয় মকে?"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

পুেোব ধৃচ ত্

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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