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Learn more skills

‘’Arvind uses the internet to help him learn more skills’’

“Aarti uses the internet to help support her business”

Support my business

িব্দনকবাষ হ্বানিআউ্

মপে, কবাগজ, �বাধস্ং 
ম্প ও একধ ্ মেবা্ বল

আইকে কবা্-আউ্

ধভধত্�ূলক ধেয়�বাবল ী মেবা্ পুরস্বার

• প্রধ িক্ষনণর উনদিি্য মববাঝবা এবং ঘনর মক আনেে তবা জবােবা

• ম্বাে ধেধদ দেষ্ট করুে: ধেধচিত করুে প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা মযে ধেরবাপদ, 
আত্মধবশ্ববাসী অনুভব কনর এবং ম�বাববাইল ইন্বারনে্ সম্পনক দে ধ িখনত আগ্রহী 
হয় এবং ধেয়�বাবল ী জবানে

• তবানদর জীবনে ইন্বারনে্ ব্যবহবার করবার সম্বাব্য সুধবিবাগুধল মববাঝবা

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

শনের গ্রাউন্ড রুল্স
এই জরায়গরাটি হল:

নেররাপদ
এই প্রশিক্ষণের সব তথ্য গ�োপনীয় রোখুন। 

আমরো আপনোণে �্রুণপর অন্য সদস্যণদর 
সণগে ব্যক্তি�ত নম্বরগুশি গিয়োর নো েরণত 

পরোমি ্শ শদই

অংশীদরানর কনিউনেটি
এই প্রশিক্ষণের সব তথ্য গ�োপনীয় রোখুন। 

আমরো আপনোণে �্রুণপর অন্য সদস্যণদর 
সণগে ব্যক্তি�ত নম্বরগুশি গিয়োর নো েরণত 

পরোমি ্শ শদই

 ইনিবরাচক ও উে্িুক্ত
অনুগ্রহ েণর আপনোর মতোমত ও 

আণিোচনোগুশির সময় সম্োন শদন এবং 
ইশতবোচে থোেুন। গেোণনো উত্তরই ঠিে বো ভুি 

নয় এবং আমরো এখোণন আপনোণে

ে্রায্
আমরো গ�োট গ�োট দণি েোজ েরব এবং 

আপনোণে গিয়োর েরো গ�োন গদব। আমরো সবোর 
েথো গিোনোর জন্য সমোন সুণ�ো� শদণত চোই এবং 
আমরো চোইব গ� সবোই পোিোক্রণম এেঠট গ�োন 

ব্যবহোর েরুন

পোমি ্জ: একধ ্ ধবখ্যবাত স্বাে ীয় জবায়গবার Google েধবর িলবািলনক মিয়বার করবা ধিভবাইসগুধলনত 
ইন্বারনে্ মহবা�নপজ ধহনসনব মস্ করুে। এ্বা প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর ইন্বারনেন্ যবাওয়বার এক্বা �জবাদবার 
ও আকষ দেণ ীয় প্রর� অধভজ্তবা প্রদবাে কনর। মহবা�নপজ মস্ করবার জন্য আপেবার ব্বাউজবার খুলুে এবং 
আপধে ময ওনয়বসবাই্নক আপেবার মহবা�নপজ ধহনসনব মস্ করনত চবাে মসধ ্নত যবাে। আপেবার 
ব্বাউজবার ম�নু খুলুে এবং মসধ ্ং ধক্ক করুে, তবারপনর 'বত দে�বাে মপজনক' আপেবার মহবা�নপজ ধহনসনব 
মস্ করুে।

স্বা্ দেনিবাে হ্বানিনস্

ব্যধক্তনত্র মপবাস্টবার x 3
পুরুষনদর মক্ষনত্ পুরুষ 

ব্যধক্তত্ মদখবাে, �ধহলবানদর 
জন্য �ধহলবা ব্যধক্তত্ মদখবাে

“Pradip uses the internet 

to support and care for his 

family and friends”

Take care 
of my 
family

পিখাে উনদেিষ্য

আপোে পয চ জচ েস দেকাে হনব:

সময় সীমা:
45-60 ধ�ধে্

45-60 
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পচ েচ িে কোে পগম
• আপেবার হবানত এক্বা মেবা্ বল ধেে এবং প্রধ িক্ষক ধহনসনব সংনক্ষনপ ধেনজর 

পধরচয় ধদে: আপেবার েবা�, পধরচয় এবং আপধে মকে এখবানে এনসনেে তবা 
বলুে।

• তবারপনর বলধ ্ আপেবার মকবানেবা একজে প্রধ িক্ষেবার দে ীর কবানে েুঁনড় ধদে এবং 
তবানক উনঠ দবাঁড়বানত বলুে এবং দনলর সবা�নে ধেনজর পধরচয় ধদনত বলুে। মস 
এ্বা মিষ করবার পনর তবানক বলুে বলধ ্ পবানির মলবানকর কবানে েুঁনড় ধদনত।

• রুন� রবাকবা প্রধতধ ্ প্রধ িক্ষেবার দে ী যখে বলধ ্ লুনি মেয় এবং ধেনজর পধরচয় 
মদয়, তখে মগ�ধ ্ মিষ হয়।

প্রস্তুধত  /  প্রধ িক্ষনণর ভূধ�কবা  /  মেবা্ দল ততধর করুে  /  ইন্বারনেন্র সুধবিবা  /  স্বা্ দে মিবাে ধদে

শনের গ্রাউন্ড রুল্স
এই জরায়গরাটি হল:

নেররাপদ
এই প্রশিক্ষণের সব তথ্য গ�োপনীয় রোখুন। 

আমরো আপনোণে �্রুণপর অন্য সদস্যণদর 
সণগে ব্যক্তি�ত নম্বরগুশি গিয়োর নো েরণত 

পরোমি ্শ শদই

অংশীদরানর কনিউনেটি
এই প্রশিক্ষণের সব তথ্য গ�োপনীয় রোখুন। 

আমরো আপনোণে �্রুণপর অন্য সদস্যণদর 
সণগে ব্যক্তি�ত নম্বরগুশি গিয়োর নো েরণত 

পরোমি ্শ শদই

 ইনিবরাচক ও উে্িুক্ত
অনুগ্রহ েণর আপনোর মতোমত ও 

আণিোচনোগুশির সময় সম্োন শদন এবং 
ইশতবোচে থোেুন। গেোণনো উত্তরই ঠিে বো ভুি 

নয় এবং আমরো এখোণন আপনোণে

ে্রায্
আমরো গ�োট গ�োট দণি েোজ েরব এবং 

আপনোণে গিয়োর েরো গ�োন গদব। আমরো সবোর 
েথো গিোনোর জন্য সমোন সুণ�ো� শদণত চোই এবং 
আমরো চোইব গ� সবোই পোিোক্রণম এেঠট গ�োন 

ব্যবহোর েরুন

মজা ও পগমস চ দনয় ওয়াম ্জ-আপ করুে

প্রচ িক্ষণ সম্পনক ্জ বলুে

প্রচ িক্ষনণে উনদেিষ্য বষ্যাখষ্যা করুে:
• "আ�রবা ম�বাববাইল ইন্বারনে্ সম্পনক দে ধ িখনত এখবানে এনসধে: এ্বা কী, 

ধকভবানব ব্যবহবার করনত হয় এবং আপধে এর সবাহবানয্য কী করনত পবানরে।"

• গ্রবাউনি রুলস ধেনয় আনলািো করুে
• বষ্য াখষ্যা করুে আপধে প্রধ িক্ষনণ কী কী ধবষয় মরনখনেে, ময�ে কীভবানব 

WhatsApp, YouTube, Google, Wikipedia ও Facebook ব্যবহবার 
করনত হয় এবং এগুধলর প্রধতধ ্ সুধেধদ দেষ্টভবানব ধকনসর জন্য উপনযবাগ ী

• বষ্য াখষ্যা করুে "আপেবানক স্বা্ দেনিবানে ইন্বারনেন্র সবানর পধরধচত 
করবানেবা হনব"

• বষ্য াখষ্যা করুে প্রধ িক্ষনকর ভূধ�কবা: "প্রধ িক্ষক ধহনসনব আ�রবা আপেবানক 
মিখবানত এবং সহবায়তবা করনত এখবানেই আধে"

• বষ্য াখষ্যা করুে "আজনকর ধদে্বা পুনরবা্বাই আপেবার সম্পনক দে! মকবানেবা উত্র 
ববা প্রশ্নই সধ ঠক ববা ভুল েয়। এ্বা মকবানেবা পর ীক্ষবা েয়, আ�রবা আপেবানক 
ধ িখনত সবাহবায্য করনত চবাই!"
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আব� �দন কবর 
আ�যার ম�যািযাইল 
ম�যাদন ইন্যারদনট 
ি্িহযার করযা েহজ

আব� আ�যার 
ম�যািযাইল ম�যাদন 

ইন্যারদনট ি্িহযার 
কদরবছ বকন্তু এটযা খ্ি 
রযালরযাদি জযাবন নযা

আব� আ�যার 
ম�যািযাইল ম�যাদন কখনও 

ইন্যারদনট ি্িহযার 
কবর বন

পোট দনল পচেচিেকেণ:
• প্রনত্যকনক বলুে তবার েবা� / ধতধে মকবারবা মরনক এনসনেে / ধতধে মকবাে ধবষনয় আগ্রহী তবা দলনক বলনত।

• আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর বলুে �বাধস্ং ম্নপ তবানদর েবা� ধলখনত এবং বুনক তবা লবাধ গনয় রবাখনত।

• প্রচ িক্ষনণে উনদেিষ্য চ েচ দ ্জষ্ট করুে: ধজজ্বাসবা করুে "আপধে কী ধ িখনত চবাে?"

• প্রনত্যক প্রধ িক্ষেবার দে ীর প্রধ িক্ষনণর উনদিি্য কবাগনজ চ লখুে এবং মদয়বানল আ্নক ধদে।

• আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর বলুে মরখবায় এ�ে একধ ্ স্বানে দবাঁড়বানত যবা তবার 
অবস্বা ধেধচিত কনর, মযখবানে তবারবা তবানদর ম�বাববাইল ইন্বারনে্ ব্যবহবার করবার 
সক্ষ�তবার সবানর সবনচনয় মবধ ি স্বছেদে অনুভব কনরে

• প্রচ িক্ষোে ্জ ীো মযখবানে দবাঁ ধড়নয় আনেে তবার ধভধত্নত তবানদরনক 
কনয়কচ ট দনল ভাগ করুে ধকনু্ত দনল েয়জনের মবধ ি েয় - রুন� রবাকবা 
প্রনত্যক প্রধ িক্ষক একধ ্ দনলর সনগে কবাজ করনবে

• বষ্যাখষ্যা করুে ময এই দলগুধলনক ধেনয়ই পুনরবা প্রধ িক্ষণ মিষ করবা হনব

পোমি ্জ: প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর দনলর সববারই একই রক� দক্ষতবার পয দেবানয় রবাকবা জরুধর, যবানত তবারবা 
আত্মধবশ্ববাসী ও স্বছেদে অনুভব কনরে। যধদ মদখবা যবায় ময প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা দনলর অন্যনদর সনগে একই 
রক� দক্ষতবার পয দেবানয় মেই তবাহনল প্রধ িক্ষণ শুরু হওয়বার পনর ঐ প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর দক্ষতবা অনুযবায় ী 
দনল সধরনয় ধদে।

পোট দল তেচ ে করুে

আপোে প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে পোট পোট দনল ভাগ করুে (প্রবি দদল 
ছয়জদনর মিব ি নয়)।
রুদ�র �যাঝ িরযাির একটযা মরখযা আঁক্ন এিং মেই মরখযায় বিনব ট বিন্্ 
বিবনিি করুন:

প্রস্তুধত  /  প্রধ িক্ষনণর ভূধ�কবা  /  মেবা্ দল ততধর করুে  /  ইন্বারনেন্র সুধবিবা  /  স্বা্ দে মিবাে ধদে
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জাোে পয প্রচ িক্ষক প্রশ্ন চ জজ্াসা কেনবে এবং প্রচ িক্ষোে ্জ ীো উত্ে পদওয়াে জন্য হাে েুলনব:
• "এখবানে মক আনগ মরনকই ম�বাববাইল মিবানে ইন্বারনে্ ব্যবহবার কনরনেে?"

• "মকউ ধক উনঠ দবাঁ ধড়নয় আ�বানদর বলনত পবানরে ময ইন্বারনে্ কী?"

ইনটােনেট ক ী এবং ো পকাো পেনক আনস বষ্যাখষ্যা করুে
• জবােবাে "আপেবার ম�বাববাইল মে্ওয়বাক দে মসববা প্রদবােকবার ী আপেবার ম�বাববাইল মিবানের �বাি্যন� আপেবানক এর 

সনগে যুক্ত করনত পবানর"

'ইনটােনেট পপাস্াে' পদখাে
• বষ্যাখষ্যা করুে "ইন্বারনে্ হল একধ ্ মে্ওয়বাক দে যবা কধ ম্পউ্বার ও ধকেু ম�বাববাইল 

মিবােনক ধবশ্বব্যবাপ ী তর্য পবাঠবানত ও গ্রহণ করনত মদয়। এ্বা তনর্যর এক্বা ধবিবাল 
লবাইনব্ধরর �নতবা, যবা ধবশ্বব্য বাপ ী �বানুষনক অ্যবানসেস করনত, ব্যবহবার করনত ও মযবাগ 
করনত মদয়"

"বষ্যচক্তত্ব পপাস্াে" পদখাে
এই মপবাস্টবারগুধল প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর কবানে এ্বা ব্য বাখ্য বা করনত সবাহবায্য করনব ময 
একজে �বানুষ ধকনসর জন্য ম�বাববাইল ইন্বারনে্ ব্যবহবার করনত পবানরে

• বষ্যাখষ্যা করুে "ইন্বারনে্ সবাহবায্য করনত পবানর আপেবার ব্যবসবানক সহবায়তবা করনত, 
আপেবার দক্ষতবাগুধলনক ধবকধ িত করনত, আপেবার পধরববার ও বনু্নদর যত্ন ধেনত এবং 
আনরবা অনেক ধকেুনত!"

“স্বাতী তার পরিবার ও 
বন্ধুদের সহায়তা করা ও 

যত্ন নেওয়ার জন্য 
ইন্টারনেট ব্যবহার করে”

আমার 
পরিবারের 

যত্ন নেওয়া

বয্াি�ং

েযাগােযাগ

িবেনাদন

শিক্ষা

�া�য্
তথয্

সরকারী 
সেবা

অনলাইন 
েকনাকাটা

�মণ

ইন্টারেনেটর সােথ 
পিরচয়

ইন্টারেনট

ইনটােনেনটে সুচ বধাগুচ ল বষ্যাখষ্যা করুে

প্রস্তুধত  /  প্রধ িক্ষনণর ভূধ�কবা  /  মেবা্ দল ততধর করুে  /  ইন্বারনেন্র সুধবিবা  /  স্বা্ দে মিবাে ধদে
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পোমি ্জ: ইন্বারনে্ ধকভবানব তবানদর জীবনে সহবায়ক ববা কবায দেকর ী হনত পবানর মস ব্য বাপবানর প্রধ িক্ষনণ 
আনলবাচেবা ও কবায দেক্র�গুধলনক মযবাগ করুে। এধ ্ প্রধ িক্ষণধ ্নক তবানদর জন্য প্রবাসধগেক ও আগ্রহজেক 
কনর তুলনত সহবায়তবা করনব।

ইনটােনেনটে সুচ বধাগুচ ল বষ্যাখষ্যা করুে

ইনটােনেনটে সুচ বধাগুচ ল জ ীবনে চ েনয় আসুে!
ইন্যারদনট আপনযার জন্ (প্রব িষেক), আপনযার িন্্ ও পবরিযার অেিযা আপনযার কব�উবনব টর জন্ 
ক ীরযাদি েহযায়ক মেই বিষদয় আপোে চ েনজে গল্প বলুে। ধকেু উদবাহরণ হনত পবানর:

• �বানুনষর সনগে WhatsApp এ সংনযবাগ স্বাপে করবা - বনু্ ও পধরববানরর কবাে মরনক সংববাদ পবাওয়বা, 
আপেবার মে্ওয়বাক দে-এর কবানে আপেবার ব্যবসবার ধবজ্বাপে মদওয়বা ইত্যবাধদ

• আপেবার দক্ষতবাগুধল মিখবা ও তবার উন্নধত করবা এবং YouTube এ �নেবারঞ্জে করবা ময�ে 'ক ীভবানব করবা 
যবায়' ধভধিওগুধল, ময�ে কীভবানব েবাচনত হয়, কীভবানব একধ ্ পদ রবান্নবা করনত হয় অরববা কীভবানব 
সবাইনকনলর ্বায়বার সবারবানত হয়

• আপেবার জীবে, সু্নলর কবাজ, ব্যবসবা ইত্যবাধদনত সবাহবায্য করবার জন্য Google এ উপনযবাগ ী তর্য খুঁ নজ 
পবাওয়বা, ইত্যবাধদ

আপোে প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে জন্য ইনটােনেটনক প্রাসচ গেক কনে েুলুে
প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সবানর আনলবাচেবা করুে ময, ইন্বারনে্ তবানদর ধকভবানব সহবায়তবা করনত পবানর:

• চ জজ্াসা করুiে ময "আপধে ইন্বারনেন্ ধক ব্যবহবার করবা ধ িখনত পবারনতে যবা আপেবানক সহবায়তবা 
করনত পবানর?" তবানদর জন্য ধকেু প্রস্তবাব করুে

• চ জজ্াসা করুে ময "আপধে মকবাে ধজধেসধ ্ মিখবার জন্য সবনচনয় আগ্রহী এবং আেধদেত 
মববাি করনেে?"
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ট ্জনিােগুচ ল চ দে (ধ েধচিত করুে ময, একধ ্ মিবাে ধতেজনের মবধ ি ব্যধক্ত 
ব্যবহবার করনেে েবা)

• প্রদি ্জে করুে, ধকভবানব '্্য বাপ' (স্কীনে একধ ্ আইেকেনক স্পি দে করবা), 
'মসবায়বাইপ' (স্কীে বরবাবর আগুেলনক মচনপ িবাে ববা ববা� ধদনক সরবানেবা), 'জু�' 
(স্কীনে দুধ ্ আগুেলনক মচনপ দুধদনক মেওয়বা) করনবে

• প্রধ িক্ষণবার দে ীনদর বলুে তবারবা মযে পবালবাক্রন� মিবােধ ্ িনর, তবানদরনক তবা 
ধেনয় মখলনত উৎসবাধহত করুে এবং ্্য বাপ করবা, মসবায়বাইপ করবা ববা জু� কনর 
মদখনত বলুে

• প্রধ িক্ষণবার দে ীনদর স্কীনে রবাকবা আইকেগুধলনত '্্য বাপ' করনত বলুে, এরপর ধক 
হনছে মদখনত বলুে 

পোমি ্জ: ময প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা েবাভ দেবাস ববা মিবানের সবানর পধরধচত েয়, তবানদর 
'ক্যবান�রবা' আইকেধ ্ মকবারবায় রনয়নে মদখবাে এবং তবানদরনক মিবাে ধদনয় েধব 
তুলনত উৎসবাধহত করুে। এধ ্ তবানদরনক মিবাে ধদনয় �জবা করনত ও মিবাে স্পি দে 
করবার সবানর স্ববাছেদে্যনববাি করবানত সহবায়তবা করনব।

পোমি ্জ: মিবােধ ্র ধবধভন্ন ধজধেস খধতনয় মদখনত ও এর সবানর স্ববাছেদে্যনববাি করনত, আপেবার 
প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর যত্বা মবধ ি স�য় প্রনয়বাজে তবা তবানদর ধদে।

স্াট ্জনিােগুচ ল চ দে

আপোে প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদেনক পিাে চ দনয় একচ ট দলগে েচ ব (গ্রুপ পসল্ চ ি!) েুলনে বলুে
• প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক প্রধ িক্ষক ও অন্যবান্য প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক েধবধ ্ মদখবানত বলুে 

আপোে প্রচ িক্ষোে ্জ ীো পিানে চ ক চ ক চ িেনে পােনে ো চ েনয় োনদে সানে আনলািো 
করুে 
• চ জজ্াসা করুে "ব্য বা্বা্ ধ রর লবাইি মকবারবায় মদখবা যবানছে?"

• চ জজ্াসা করুে "মিবানের ধসগন্যবাল মকবারবায় মদখবা যবানছে?"

এচ ট পকে একচ ট 'স্াট ্জ' পিাে ো চ েনয় আপোে প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে সানে আনলািো করুে
• চ জজ্াসা করুে "ধক এধ ্নক স্বা্ দে কনর তুনলনে?"
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• একববানর একধ ্ কনর, প্রধতধ ্ ম�বাববাইল 
আইকেনক ধরুে

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

• আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর যধদ সহবায়তবার 
প্রনয়বাজে হয় তনব প্রধতধ ্ আইকে ধক  
বষ্যাখষ্যা করুে।

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

কায ্্জ ম: 'আইকেচ ট খুঁ নজ পবে কে' পখলাচ ট পখলুে
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• আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক তবানদর মিবাে স্কীনে 'বল' ইন্বারনে্ 
আইকেধ ্ খুঁ নজ মবর করনত বলুে এবং তবার উপর ধক্ক করনত বলুে (আপধে 
যধদ মস্-আপ কনর রবানখে, ইন্বারনে্ আপেবার পেনদের ওনয়বসবাই্ধ ্ 
খুনল মদনব - ধববরনণর জন্য 20 পবাতবানত সংধক্ষপ্ত পধরচয় ধবভবাগধ ্ মদখুে)। 
অনুগ্রহ কনর �নে রবাখনবে, ধবধভন্ন মিবানে ধবধভন্ন ব্বাউজবার রবাকনত পবানর 
(েীনচ মদখুে)

• বষ্যাখষ্যা করুে "মতবা�রবা সববাই এখে ইন্বারনেন্ রনয়নেবা! এ্বা এত্বাই 
সহজ! অধভেদেে!"

•  আপোে প্রচ িক্ষোে ্জ ীো যবা মদখনত পবানছে তবা খধতনয় মদখবা ও আনলবাচেবা 
করবার োনদেনক প্রিুে সময় চ দে

পোমি ্জ: ইন্বারনে্ ব্যবহবার করবার জন্য ধবধভন্ন িরনণর 'ব্বাউজবার' 
রনয়নে। এগুধলর �নি্য সবনচনয় পধরধচত কনয়কধ ্ আইকেনক েীনচ 
মদখবানেবা হনয়নে। আপধে মকবাে মিবােধ ্ ব্যবহবার করনেে, তবার ওপনর 
ধেভ দের কনর আপধে উপনর মদখবানেবা আইকেধ ্র বদনল এগুধলর �নি্য ময 
মকবানেবা একধ ্ ব্যবহবার করনত পবানরে।

কায ্্জ ম: ইনটােনেনট যাে
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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
প্রচিক্ষকো পমাবাইল ইনটােনেনটে ওপনে স্ােীয় প্রাসচগেক েেষ্যনক অন্তভু্জক্ত কোে জন্য এই 

চবভানগ আনো েেষ্য পযাগ কেনে পানেে
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