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ম�োবাইল ইন্টারনেট সম্পর্কে প্রশিক্ষনার্থীদের যে সব আর�ো সাধারণ প্রশ্ন
থাকতে পারে, প্রশিক্ষকদেরকে সেগুলির উত্তর দিতে সাহায্য করার জন্য এই
পাতাটি ডিজাইন করা হয়েছে। মানুষ ইন্টারনেট সম্পর্কে প্রায়ই যে সব প্রশ্ন
জিজ্ঞাসা করে তার মধ্যে কয়েকটির সহজ ব্যাখ্য এখানে দেওয়া হয়েছে। এই
পাতাটি প্রিন্ট করলে সহায়ক হতে পারে। আপনি এই টু লকিটের মডিউলগুলির
মধ্যেও এই উদাহরণগুলিকে অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন।

এটা ক ী?
ইন্টারেনেটর সােথ
পিরচয়

েযাগােযাগ

বয্াি�ং

ইন্টারেনট

�মণ

িবেনাদন
সরকারী
সেবা
�া�য্
তথয্

অনলাইন
েকনাকাটা
শিক্ষা

'ইন্টারনেট প�োস্টার' দেখান (প ৃ.115) "ইন্টারনেট হল বিশ্বব্যাপ ী লক্ষ

লক্ষ কম্পিউটারের একটি নেটওয়ার্ক যেগুলি ফ�োন লাইন, উপগ্রহ ও তারের
দ্বারা একে অন্যের সঙ্গে সংযু ক্ত আছে। এটি আপনাকে প্রচু র পরিমাণ তথ্য ও
সেবার অ্যাক্সেস প্রদান করে এবং এটি সবসময় বেড়েই চলেছে। ইন্টারনেট
সকলের জন্য। কে এটা ব্যবহার করতে পারেন তার ওপরে ক�োন�ো নিয়ন্ত্রণ
নেই। আপনার শুধু একটা কম্পিউটার, ম�োবাইল ফ�োন বা ট্যাবলেট এবং ডেটা
কানেকশন প্রয়োজন।"

আপনি কিসের জন্য এটি ব্যবহার করতে পারেন?
"ইন্টারনেট আপনাকে অনেকগুলি কাজ করতে সাহায্য করবে। উদাহরণ স্বরূপ, আপনি বন্ধু ও পরিবারের
সঙ্গে কথা বলতে বা তাদেরকে মেসেজ পাঠাতে, ছবি পাঠাতে, ভিড িও দেখতে, মিউজিক শুনতে,
জিনিসপত্র কেনাবেচা করতে, অর ্থ হস্তান্তর করতে পারবেন। এটা আপনাকে প্রায় যে ক�োন�ো বিষয়ের ওপরে
তথ্য খুঁ জে পেতেও সাহায্য করবে, যার অন্তর্ভুক্ত হল সংবাদ, আবহাওয়া, বিন�োদন, পরিবহনের সময়সূ চি,
ধর্ম বা খেলাধূ ল া। আপনি যদি চাকরি খ�োঁ জেন, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরামর্শ প্রয়োজন হয়, অথবা নতু ন ক�োন�ো
দক্ষতা অর্জন করতে চান তাহলে এটা আপনাকে সাহায্য করতে পারে।
প্রশ িক্ষক নিজের ব্যক্তিগত উদাহরণগুলি দেবেন যে ইন্টারনেট তাকে ক ীভাবে সাহায্য করেছে। এটিকে
প্রশ িক্ষনার ্থীর কাছে প্রাসঙ্গিক করে তু লু ন: প্রশ িক্ষনার ্থীর নিজের জ ীবনে এটি ক ীভাবে উপকার ী হতে
পারে তা আল�োচনা করুন।
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এটা কিভাবে কাজ করে?
ইন্টারনেট
ব্যবহার করার
জন্য আপনি
দুই প্রকারের
ম�োবাইল
ফ�োন ব্যবহার
করতে পারেন

1. একটি স্মার্টফ�োন: এই
ফ�োনগুলি ছ�োট কম্পিউটারের
মত�ো। সাধারণভাবে আপনি ব�োতাম
ব্যবহারের পরিবর্তে, স্ক ্রীন স্পর্শ
করে এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে
পারেন। এগুলি ছবি তু লতে পারে,
মিউজিক ও ভিড িও চালাতে পারে
এবং এতে 'অ্যাপ' থাকে যেগুলি
আপনাকে দ্রুত একটি ইন্টারনেট
সেবায় নিয়ে যেতে পারে।

2. ফ িচার ফ�োন: স্মার্ট ফ�োনের
তু লনায় এগুলিতে কম কার্যকারিতা
আছে। এগুলিতে স্পর্শ করার মত
স্ক ্রীন নেই, কিন্তু আপনি মিউজিক
বাজাতে ও ছবি তু লতে পারেন।
আপনার পছন্দের অনলাইন
সেবাগুলি ব্যবহার করার জন্য আপনি
একটি ব্রাউজারে ইন্টারনেটে প্রবেশ
করতে পারেন।

$ ডেটার খরচ
েডটার খরচ

"আপনার ম�োবাইল ফ�োনের মাধ্যমে ইন্টারনেটে প্রবেশ করার জন্য, আপনি
ম�োবাইল ডেটা কানেকশন বা Wi-Fi কানেকশনের মধ্যে যে ক�োন�ো একটি
ব্যবহার করতে পারেন।" 'ডেটা প�োস্টার' দেখান (প ৃ.117)।
"সাধারণভাবে আপনি যখন আপনার ফ�োনে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন, তখন
আপনি ম�োবাইল ডেটা ব্যবহার করেন। আপনাকে স্থান ীয় ম�োবাইল নেটওয়ার্ক
এজেন্টের কাছ থেকে অথবা ফ�োন ক্রেড িট বিক্রি করে এমন দ�োকান থেকে এটা
কিনতে হবে।

স�ীত

আপনি ইন্টারনেটে যা যা করেন তার মধ্যে কয়েকটি, যেমন ভিড িও দেখা
বা মিউজিক শ�োনার সময় বেশ ি ডেটা ব্যবহার হয়, তাই আপনার বেশ ি অর ্থ
খরচ হবে।"
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প�োস্টার
কাট-আউট
ও তথ্যপত্র
106 প�োস্টার, কাট-আউট ও তথ্যপত্র

সেশনের গ্রাউন্ড রুল্স
এই জায়গাটি হল:

নিরাপদ
এই প্রশ িক্ষণের সব তথ্য গ�োপন ীয় রাখু ন। আমরা
আপনাকে গ্রুপের অন্য সদস্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগত
নম্বরগুলি শেয়ার না করতে পরামর্শ দিই

অংশ ীদারি কমিউনিটি
বিভিন্ন পটভূ মি, জ্ঞান ও মতামতের মানুষ আছেন।
এটা আমাদের সর্বজন ীন স্থান, তাই সবাইকে সম্মান
দিন ও সহায়তা করুন।

ইতিবাচক ও উন্ মু ক্ত

ন্যায্য

অনুগ্রহ করে আপনার মতামত ও আল�োচনাগুলির
সময় সম্মান দিন এবং ইতিবাচক থাকুন। ক�োন�ো
উত্তরই ঠিক বা ভু ল নয় এবং আমরা এখানে
আপনাকে পর ীক্ষা করছি না

আমরা ছ�োট ছ�োট দলে কাজ করব এবং আপনাকে
শেয়ার করা ফ�োন দেব। আমরা সবার কথা শ�োনার
জন্য সমান সুয�োগ দিতে চাই এবং আমরা চাইব যে
সবাই পালাক্রমে একটি ফ�োন ব্যবহার করুন

ইন্টারনেট নিরাপত্তার জন্য সহজ পরামর্শ

আপনি যে মানুষদের জানেন না বা
যারা আপনাকে বিরক্ত করছে তাদের
'ব্লক' বা উপেক্ষা করুন

আপনার দেখতে পাওয়া বা
অভিজ্ঞতা হওয়া ক�োন�ো জিনিসের
ব্যাপারে আপনি যদি অস্বচ্ছন্দ ব�োধ
করেন তাহলে আপনার পরিচিত ও
বিশ্বস্ত ক�োন�ো মানুষকে বলন
ু

আপনার ব্যক্তিগত তথ্যকে
গ�োপনীয় রাখুন

মানুষের প্রতি নম্র ও
সম্মানপূর্ণ হ�োন

সংজ্ঞা

প্রশিক্ষকরা ম�োবাইল ইন্টারনেটের ওপরে স্থানীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই
বিভাগে আর�ো তথ্য য�োগ করতে পারেন
আপনি ইন্টারনেট ব্যবহার করার সময় তা ভিন্ন ভিন্ন গতিতে চলতে পারে।
2G ইন্টারনেট হল সবচেয়ে ধ ীরগতির, 3G ইন্টারনেট তার চেয়ে দ্রুত এবং
4G ইন্টারনেট হল দ্রুততম

2G/3G/4G

একটি অ্যাপ আপনাকে আপনার ফ�োনে ক�োন�ো সেবার শর্টকাট প্রদান করে।
WhatsApp, Facebook, Google এর মত�ো ইন্টারনেট সেবার জন্য অ্যাপগুলি
সেই সেবা ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে ইন্টারনেটে প্রবেশ করার একটি দ্রুত ও সহজ
উপায় প্রদান করে

অ্যাপ
অ্যাড্রেস বার

অ্যাড্রেস বারে সবসময় ওয়েবসাইটের ঠিকানা থাকবে যেমন www.google.in

www.india.in

বিজ্ঞাপন
বা অ্যাড
ব্রাউজার

অ্যাড্রেস বার দেখায় যে আপনি ক�োন ওয়েবসাইটে আছেন।

Buy
Now!

বিজ্ঞাপন হল কিছু তথ্য যা আপনাকে কিছু একটা বিক্রি করতে চেষ্টা করছে।
বিজ্ঞাপনে ক্লিক করা এড়িয়ে চলা একটি ভাল অভ্যাস
• অ্যাডগুলি এমন ভিড িও বা ছবি হতে পারে যা আপনার স্ক্রিনে ভেসে ওঠে
• Google ফলাফলের ওপরে এবং স্ক্রিনের ডান দিকে থাকা লিংকগুলিও

বিজ্ঞাপন হতে পারে

একটি ওয়েব ব্রাউজার, বা সহজ কথায় শুধু ই "ব্রাউজার" হল একটি
অ্যাপ্ লিকেশন যা ব্যবহার করে ওয়েবসাইটগুলি অ্যাক্সেস করা ও দেখা যায়।
সাধারণ ওয়েব ব্রাউজারগুলির অন্তর্ভুক্ত হল;

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera

Microsoft Internet
Explorer

ডেটা

আপনি যখনই ফ�োনে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন, তখন আপনি 'ডেটা' ব্যবহার
করেন। আপনি ম�োবাইল নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকার ীর কাছ থেকে ডেটা কিনতে
পারেন, ঠিক যেভাবে আপনি ফ�োন ক্রেড িট কেনেন

ফ িচার
ফ�োন

এমন একটি ম�োবাইল ফ�োন যার ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করা ও মিউজিক সঞ্চয়
করা ও বাজান�োর সক্ষমতা আছে, কিন্তু স্মার্টফ�োনের উন্নত কার্যক্ষমতাগুলি নেই

Google হল একটি ইন্টারনেট সেবা যা আপনার পক্ষে এমন যে ক�োন�ো তথ্য

খুঁ জে পাওয়াকে সহজ করে ত�োলে, যা আপনি ইন্টারনেটে খুঁ জ তে চান

সংজ্ঞা

প্রশিক্ষকরা ম�োবাইল ইন্টারনেটের ওপরে স্থানীয় প্রাসঙ্গিক তথ্যকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই
বিভাগে আর�ো তথ্য য�োগ করতে পারেন

ইন্টারনেট

"ইন্টারনেট হল বিশ্বব্যাপ ী লক্ষ লক্ষ কম্পিউটারের একটি নেটওয়ার্ক যেগুলি
ফ�োন লাইন, উপগ্রহ ও তারের দ্বারা একে অন্যের সঙ্গে সংযু ক্ত আছে। এটি
আপনাকে প্রচু র পরিমাণ তথ্য ও সেবার অ্যাক্সেস প্রদান করে এবং এটি সবসময়
বেড়েই চলেছে। ইন্টারনেট সকলের জন্য। কে এটা ব্যবহার করতে পারেন তার
ওপরে ক�োন�ো নিয়ন্ত্রণ নেই। আপনার শুধু একটা কম্পিউটার, ম�োবাইল ফ�োন বা
ট্যাবলেট এবং ডেটা কানেকশন প্রয়োজন।"

লিংক

একটি লিঙ্ক আপনাকে একটি ওয়েবসাইট থেকে অন্য ওয়েবসাইটে সংযু ক্ত করে।
অন্য ওয়েবসাইটে যাওয়ার জন্য, আপনি লিংকটি স্পর্শ করতে পারেন এবং এটা
আপনাকে সংযু ক্ত করবে এবং অন্য ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে

মেগাবাইট ও
গিগাবাইট
সন্ধান
স্মার্টফ�োন

মেগাবাইট (MB) ও গিগাবাইট (GB) হল ডেটার ইউনিট যা আপনি ম�োবাইল
ইন্টারনেট ব্যবহার করার সময় ব্যবহার করেন। GB হল MB এর চেয়ে 1000 গুণ
বড়। আপনি যদি একটি গান ডাউনল�োড বা স্ট ্রিম করেন, তাহলে এটি প্রায় 5MB
(প্রতি মিনিটে 1MB) ব্যবহার করবে

সন্ধান কার্যকরিতাটি আপনাকে খুঁ জে পেতে সাহায্য করে আপনি যা সন্ধান
করছেন। আপনি যে শব্দগুলি সন্ধান করছেন তা একটি সার্চ বক্সে সন্ধান করুন
এবং তারপরে আপনি সম্ভাব্য উত্তরগুলির লিংকের একটি তালিকা দেখতে পাবেন

ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করা, মিউজিক ও ভিড িও সঞ্চয় করা ও বাজান�ো এবং
'অ্যাপ' চালান�োর সক্ষমতা আছে এমন একটি ম�োবাইল ফ�োন। এই ফ�োনগুলিতে
সাধারণত একটি টাচস্ক ্রীন থাকে

YouTube হল একটি ইন্টারনেট সেবা যা আপনার পক্ষে ইন্টারনেটে ক�োন�ো

ভিড িও (এবং শুধু মাত্র ভিড িও) খুঁ জে পাওয়া, দেখা ও শ�োনাকে সহজ করে ত�োলে

ওয়েবসাইট

ইন্টারনেট সম্পর্কে তথ্য বিভিন্ন ওয়েবসাইটে রাখা থাকে। ইন্টারনেটে প্রচু র
আলাদা ও ভিন্ন ভিন্ন ওয়েবসাইট আছে, যেমন Google হল একটি ওয়েবসাইট,
YouTube হল একটি ওয়েবসাইট
WhatsApp হল একটি ইন্টারনেট সেবা যা আপনার পরিচিত মানুষদের সাথে

অর ্থাৎ আত্মীয়, বন্ধু ও সহকর্মীদের সাথে য�োগায�োগ রাখা ও কথাবার্তা বলাকে
সহজ করে ত�োলে

WiFi

WiFi জ�োন হল একটি এলাকা যেখানে আপনার ফ�োনে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস

করার জন্য আপনাকে নিজের ডেটা ব্যবহার করতে হয় না; আপনি বিনামূ ল্যে
ইন্টারনেটে সংযু ক্ত থাকতে পারেন। কফ ি শপ ও ক্যাফের মত�ো কিছু সর্বজন ীন
জায়গাতে WiFi জ�োনগুলি উপলব্ধ থাকে

ইন্টারেনেটর সােথ
পিরচয়

েযাগােযাগ

বয্াি�ং

ইন্টারেনট

�মণ

িবেনাদন
সরকারী
সেবা
�া�য্
তথয্

অনলাইন
েকনাকাটা
শিক্ষা

েডটার খরচ

স�ীত

আইকন কাট-আউট - অয্াপ

আইকন কাট-আউট - অয্াপ

আইকন কাট-আউট - েফােনর কাযৰ্কিরতা
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েমাবাইল ইন্টারেনেটর েমৗিলক দ�তা
�িশ�ণ স�ূণৰ্ কেরেছন

তািরখ

�া�িরত

সািটৰ্িফেকট
েমাবাইল ইন্টারেনেটর েমৗিলক দ�তা
�িশ�ণ স�ূণৰ্ কেরেছন

তািরখ

�া�িরত

