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ম�বাববাইল ইন্বারনে্ সম্পনকদে প্রধিক্ষেবারদেীনদর ময সব আনরবা সবািবারণ প্রশ্ন 
রবাকনত পবানর, প্রধিক্ষকনদরনক মসগুধলর উত্র ধদনত সবাহবায্য করবার জন্য এই 
পবাতবাধ্ ধিজবাইে করবা হনয়নে। �বানুষ ইন্বারনে্ সম্পনকদে প্রবায়ই ময সব প্রশ্ন 
ধজজ্বাসবা কনর তবার �নি্য কনয়কধ্র সহজ ব্যবাখ্য এখবানে মদওয়বা হনয়নে। এই 
পবাতবাধ্ ধপ্রন্ করনল সহবায়ক হনত পবানর। আপধে এই ্ুলধকন্র �ধিউলগুধলর 
�নি্যও এই উদবাহরণগুধলনক অন্তভুদেক্ত মদখনত পবানবে।

'ইনটােনেট পপাস্াে' পদখাে (প.ৃ115) "ইন্বারনে্ হল ধবশ্বব্যবাপ ী লক্ষ 
লক্ষ কধ ম্পউ্বানরর একধ ্ মে্ওয়বাক দে মযগুধল মিবাে লবাইে, উপগ্রহ ও তবানরর 
দ্বারবা এনক অনন্যর সনগে সংযুক্ত আনে। এধ ্ আপেবানক প্রচুর পধর�বাণ তর্য ও 
মসববার অ্যবানসেস প্রদবাে কনর এবং এধ ্ সবস�য় মবনড়ই চনলনে। ইন্বারনে্ 
সকনলর জন্য। মক এ্বা ব্যবহবার করনত পবানরে তবার ওপনর মকবানেবা ধ েয়ন্ত্রণ 
মেই। আপেবার শুি ুএক্বা কধ ম্পউ্বার, ম�বাববাইল মিবাে ববা ্্য বাবনল্ এবং মি্বা 
কবানেকিে প্রনয়বাজে।"

"ইন্বারনে্ আপেবানক অনেকগুধল কবাজ করনত সবাহবায্য করনব। উদবাহরণ স্বরূপ, আপধে বনু্ ও পধরববানরর 
সনগে করবা বলনত ববা তবানদরনক ম�নসজ পবাঠবানত, েধব পবাঠবানত, ধভধিও মদখনত, ধ�উধজক শুেনত, 
ধজধেসপত্ মকেবানবচবা করনত, অর দে হস্তবান্তর করনত পবারনবে। এ্বা আপেবানক প্রবায় ময মকবানেবা ধবষনয়র ওপনর 
তর্য খুঁ নজ মপনতও সবাহবায্য করনব, যবার অন্তভু দেক্ত হল সংববাদ, আবহবাওয়বা, ধবনেবাদে, পধরবহনের স�য়সূধ চ, 
ি� দে ববা মখলবািূলবা। আপধে যধদ চবাকধর মখবাঁনজে, স্ববাস্্য সংক্রবান্ত পরবা�ি দে প্রনয়বাজে হয়, অরববা েতুে মকবানেবা 
দক্ষতবা অজ দেে করনত চবাে তবাহনল এ্বা আপেবানক সবাহবায্য করনত পবানর।

প্রধ িক্ষক ধেনজর ব্যধক্তগত উদবাহরণগুধল মদনবে ময ইন্বারনে্ তবানক কীভবানব সবাহবায্য কনরনে। এধ ্নক 
প্রধ িক্ষেবার দে ীর কবানে প্রাসচ গেক কনে েুলুে: প্রধ িক্ষেবার দে ীর ধেনজর জীবনে এধ ্ কীভবানব উপকবার ী হনত 
পবানর তবা আনলবাচেবা করুে।

এটা ক ী?

বয্াি�ং

েযাগােযাগ

িবেনাদন

শিক্ষা

�া�য্
তথয্

সরকারী 
সেবা

অনলাইন 
েকনাকাটা

�মণ

ইন্টারেনেটর সােথ 
পিরচয়

ইন্টারেনট

আপচ ে চ কনসে জন্য এচ ট বষ্যবহাে কেনে পানেে?
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ইন্বারনে্ 
ব্যবহবার করবার 
জন্য আপধে 
দুই প্রকবানরর 
ম�বাববাইল 
মিবাে ব্যবহবার 
করনত পবানরে

2. চ িিাে পিাে: স্বা্ দে মিবানের 
তুলেবায় এগুধলনত ক� কবায দেকবাধরতবা 
আনে। এগুধলনত স্পি দে করবার �ত 
স্কীে মেই, ধকনু্ত আপধে ধ�উধজক 
ববাজবানত ও েধব তুলনত পবানরে। 
আপেবার পেনদের অেলবাইে 
মসববাগুধল ব্যবহবার করবার জন্য আপধে 
একধ ্ ব্বাউজবানর ইন্বারনেন্ প্রনবি 
করনত পবানরে।

1. একচ ট স্াট ্জনিাে: এই 
মিবােগুধল মেবা্ কধ ম্পউ্বানরর 
�নতবা। সবািবারণভবানব আপধে মববাতবা� 
ব্যবহবানরর পধরবনত দে, স্কীে স্পি দে 
কনর এগুধলনক ধেয়ন্ত্রণ করনত 
পবানরে। এগুধল েধব তুলনত পবানর, 
ধ�উধজক ও ধভধিও চবালবানত পবানর 
এবং এনত 'অ্যবাপ' রবানক মযগুধল 
আপেবানক দ্রুত একধ ্ ইন্বারনে্ 
মসববায় ধেনয় মযনত পবানর।

"আপেবার ম�বাববাইল মিবানের �বাি্যন� ইন্বারনেন্ প্রনবি করবার জন্য, আপধে 
ম�বাববাইল মি্বা কবানেকিে ববা Wi-Fi কবানেকিনের �নি্য ময মকবানেবা একধ ্ 
ব্যবহবার করনত পবানরে।" 'পডটা পপাস্াে' পদখাে (প.ৃ117)।

"সবািবারণভবানব আপধে যখে আপেবার মিবানে ইন্বারনে্ ব্যবহবার কনরে, তখে 
আপধে ম�বাববাইল মি্বা ব্যবহবার কনরে। আপেবানক স্বাে ীয় ম�বাববাইল মে্ওয়বাক দে 
এনজনন্র কবাে মরনক অরববা মিবাে মক্রধি্ ধবধক্র কনর এ�ে মদবাকবাে মরনক এ্বা 
ধকেনত হনব।

আপধে ইন্বারনেন্ যবা যবা কনরে তবার �নি্য কনয়কধ ,্ ময�ে ধভধিও মদখবা 
ববা ধ�উধজক মিবােবার স�য় মবধ ি মি্বা ব্যবহবার হয়, তবাই আপেবার মবধ ি অর দে 
খরচ হনব।"

স�ীত

েডটার খরচ

এটা চ কভানব কাজ কনে?

পডটাে খেি$
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পপাস্াে 
কাট-আউট 
ও েেষ্যপত্র

প�োস্োর, কোট-আউট ও তথ্য�ত্র106



পসিনেে গ্রাউনড রুল্ স
এই জায়গাচট হল:

চ েোপদ
এই প্রধ িক্ষনণর সব তর্য মগবাপেীয় রবাখুে। আ�রবা 
আপেবানক গ্রুনপর অন্য সদস্যনদর সনগে ব্যধক্তগত 

েম্বরগুধল মিয়বার েবা করনত পরবা�ি দে ধদই

অংি ীদাচ ে কচ মউচ েচ ট
ধ বধভন্ন প্ভূধ�, জ্বাে ও �তবা�নতর �বানুষ আনেে। 

এ্বা আ�বানদর সব দেজেীে স্বাে, তবাই সববাইনক সম্বাে 
ধদে ও সহবায়তবা করুে।

ইচ েবািক ও উন্ুক্ত
অনুগ্রহ কনর আপেবার �তবা�ত ও আনলবাচেবাগুধলর 
স�য় সম্বাে ধদে এবং ইধতববাচক রবাকুে। মকবানেবা 

উত্রই ধ ঠক ববা ভুল েয় এবং আ�রবা এখবানে 
আপেবানক পর ীক্ষবা করধে েবা

ন্যাযষ্য
আ�রবা মেবা্ মেবা্ দনল কবাজ করব এবং আপেবানক 
মিয়বার করবা মিবাে মদব। আ�রবা সববার করবা মিবােবার 
জন্য স�বাে সুনযবাগ ধদনত চবাই এবং আ�রবা চবাইব ময 

সববাই পবালবাক্রন� একধ ্ মিবাে ব্যবহবার করুে



আপচে পয মানুষনদে জানেে ো বা 
যাো আপোনক চবেক্ত কেনে োনদে 

'ব্লক' বা উনপক্ষা করুে

আপোে পদখনে পাওয়া বা 
অচভজ্ো হওয়া পকানো চজচেনসে 
বষ্যাপানে আপচে যচদ অস্বচ্ন্দ পবাধ 
কনেে োহনল আপোে পচেচিে ও 

চবশ্বস্ত পকানো মানুষনক বলেু

 আপোে বষ্যচক্তগে েেষ্যনক 
পগাপেীয় োখেু

মানুনষে প্রচে েম্র ও 
সম্ােপণূ্জ পহাে

ইনটােনেট চেোপত্াে জন্য সহজ পোমি্জ



সংজ্া

আপধে ইন্বারনে্ ব্যবহবার করবার স�য় তবা ধভন্ন ধভন্ন গধতনত চলনত পবানর। 
2G ইন্বারনে্ হল সবনচনয় ি ীরগধতর, 3G ইন্বারনে্ তবার মচনয় দ্রুত এবং 
4G ইন্বারনে্ হল দ্রুতত�

একধ ্ অ্যবাপ আপেবানক আপেবার মিবানে মকবানেবা মসববার ি্ দেকবা্ প্রদবাে কনর। 
WhatsApp, Facebook, Google এর �নতবা ইন্বারনে্ মসববার জন্য অ্যবাপগুধল 
মসই মসববা ব্যবহবার করবার উনদিনি্য ইন্বারনেন্ প্রনবি করবার একধ ্ দ্রুত ও সহজ 
উপবায় প্রদবাে কনর

অ্যবানরেস ববার মদখবায় ময আপধে মকবাে ওনয়বসবাইন্ আনেে।

অ্যবানরেস ববানর সবস�য় ওনয়বসবাইন্র ধ ঠকবােবা রবাকনব ময�ে www.google.in

ধবজ্বাপে হল ধকেু তর্য যবা আপেবানক ধকেু এক্বা ধবধক্র করনত মচষ্টবা করনে। 
ধবজ্বাপনে ধক্ক করবা এধড়নয় চলবা একধ ্ ভবাল অভ্যবাস

• অ্য বািগুধল এ�ে ধভধিও ববা েধব হনত পবানর যবা আপেবার ধস্কনে মভনস ওনঠ

• Google িলবািনলর ওপনর এবং ধস্কনের িবাে ধদনক রবাকবা ধলংকগুধলও 
ধবজ্বাপে হনত পবানর

একধ ্ ওনয়ব ব্বাউজবার, ববা সহজ করবায় শুিুই "ব্বাউজবার" হল একধ ্ 
অ্যবাধলিনকিে যবা ব্যবহবার কনর ওনয়বসবাই্গুধল অ্যবানসেস করবা ও মদখবা যবায়। 
সবািবারণ ওনয়ব ব্বাউজবারগুধলর অন্তভু দেক্ত হল;

আপধে যখেই মিবানে ইন্বারনে্ ব্যবহবার কনরে, তখে আপধে 'মি্বা' ব্যবহবার 
কনরে। আপধে ম�বাববাইল মে্ওয়বাক দে মসববা প্রদবােকবার ীর কবাে মরনক মি্বা ধকেনত 
পবানরে, ধ ঠক মযভবানব আপধে মিবাে মক্রধি্ মকনেে

Google হল একধ ্ ইন্বারনে্ মসববা যবা আপেবার পনক্ষ এ�ে ময মকবানেবা তর্য 
খুঁ নজ পবাওয়বানক সহজ কনর মতবানল, যবা আপধে ইন্বারনেন্ খুঁজনত চবাে

2G/3G/4G

অষ্যাপ 

চ বজ্াপে 
বা অষ্যাড

পডটা

ব্াউজাে

অষ্যানরেস বাে
www.india.in

Buy 
Now!

Google Chrome Mozilla Firefox Opera Microsoft Internet 
Explorer

এ�ে একধ ্ ম�বাববাইল মিবাে যবার ইন্বারনে্ অ্যবানসেস করবা ও ধ�উধজক সচিয় 
করবা ও ববাজবানেবার সক্ষ�তবা আনে, ধকনু্ত স্বা্ দেনিবানের উন্নত কবায দেক্ষ�তবাগুধল মেই

চ িিাে 
পিাে

প্রচিক্ষকো পমাবাইল ইনটােনেনটে ওপনে স্ােীয় প্রাসচগেক েেষ্যনক অন্তভু্জক্ত কোে জন্য এই 
চবভানগ আনো েেষ্য পযাগ কেনে পানেে



"ইন্বারনে্ হল ধবশ্বব্যবাপ ী লক্ষ লক্ষ কধ ম্পউ্বানরর একধ ্ মে্ওয়বাক দে মযগুধল 
মিবাে লবাইে, উপগ্রহ ও তবানরর দ্বারবা এনক অনন্যর সনগে সংযুক্ত আনে। এধ ্ 
আপেবানক প্রচুর পধর�বাণ তর্য ও মসববার অ্যবানসেস প্রদবাে কনর এবং এধ ্ সবস�য় 
মবনড়ই চনলনে। ইন্বারনে্ সকনলর জন্য। মক এ্বা ব্যবহবার করনত পবানরে তবার 
ওপনর মকবানেবা ধ েয়ন্ত্রণ মেই। আপেবার শুি ুএক্বা কধ ম্পউ্বার, ম�বাববাইল মিবাে ববা 
্্য বাবনল্ এবং মি্বা কবানেকিে প্রনয়বাজে।"

ইনটােনেট

একধ ্ ধলঙ্ক আপেবানক একধ ্ ওনয়বসবাই্ মরনক অন্য ওনয়বসবাইন্ সংযুক্ত কনর। 
অন্য ওনয়বসবাইন্ যবাওয়বার জন্য, আপধে ধলংকধ ্ স্পি দে করনত পবানরে এবং এ্বা 
আপেবানক সংযুক্ত করনব এবং অন্য ওনয়বসবাইন্ ধেনয় যবানবচ লংক

ম�গবাববাই্ (MB) ও ধ গগবাববাই্ (GB) হল মি্বার ইউধে্ যবা আপধে ম�বাববাইল 
ইন্বারনে্ ব্যবহবার করবার স�য় ব্যবহবার কনরে। GB হল MB এর মচনয় 1000 গুণ 
বড়। আপধে যধদ একধ ্ গবাে িবাউেনলবাি ববা ধ ্রি� কনরে, তবাহনল এধ ্ প্রবায় 5MB 
(প্রধত ধ�ধেন্ 1MB) ব্যবহবার করনব

পমগাবাইট ও 
চ গগাবাইট

সন্বাে কবায দেকধরতবাধ ্ আপেবানক খুঁ নজ মপনত সবাহবায্য কনর আপধে যবা সন্বাে 
করনেে। আপধে ময িব্দগুধল সন্বাে করনেে তবা একধ ্ সবাচ দে বনসে সন্বাে করুে 
এবং তবারপনর আপধে সম্বাব্য উত্রগুধলর ধলংনকর একধ ্ তবাধলকবা মদখনত পবানবেসন্াে

ইন্বারনে্ অ্যবানসেস করবা, ধ�উধজক ও ধভধিও সচিয় করবা ও ববাজবানেবা এবং 
'অ্য বাপ' চবালবানেবার সক্ষ�তবা আনে এ�ে একধ ্ ম�বাববাইল মিবাে। এই মিবােগুধলনত 
সবািবারণত একধ ্ ্বাচস্কীে রবানকস্াট ্জনিাে

ওনয়বসাইট

YouTube হল একধ ্ ইন্বারনে্ মসববা যবা আপেবার পনক্ষ ইন্বারনেন্ মকবানেবা 
ধভধিও (এবং শুিু�বাত্ ধভধিও) খুঁ নজ পবাওয়বা, মদখবা ও মিবােবানক সহজ কনর মতবানল

ইন্বারনে্ সম্পনক দে তর্য ধবধভন্ন ওনয়বসবাইন্ রবাখবা রবানক। ইন্বারনেন্ প্রচুর 
আলবাদবা ও ধভন্ন ধভন্ন ওনয়বসবাই্ আনে, ময�ে Google হল একধ ্ ওনয়বসবাই ,্ 
YouTube হল একধ ্ ওনয়বসবাই্

WiFi মজবাে হল একধ ্ এলবাকবা মযখবানে আপেবার মিবানে ইন্বারনে্ অ্যবানসেস 
করবার জন্য আপেবানক ধেনজর মি্বা ব্যবহবার করনত হয় েবা; আপধে ধবেবা�ূনল্য 
ইন্বারনেন্ সংযুক্ত রবাকনত পবানরে। কধি িপ ও ক্যবানির �নতবা ধকেু সব দেজেীে 
জবায়গবানত WiFi মজবােগুধল উপলব্ধ রবানক

WhatsApp হল একধ ্ ইন্বারনে্ মসববা যবা আপেবার পধরধচত �বানুষনদর সবানর 
অর দেবাৎ আত্মীয়, বনু্ ও সহক� দে ীনদর সবানর মযবাগবানযবাগ রবাখবা ও করবাববাত দেবা বলবানক 
সহজ কনর মতবানল

WiFi

সংজ্া
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িবেনাদন
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সরকারী 
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