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শেখার উদ্দেশ্য

45-60

• প্রশ িক্ষণের উদ্দেশ্য ব�োঝা এবং ঘরে কে আছেন তা জানা
•	ট�োন নির্দিষ্ট করুন: নিশ্চিত করুন প্রশ িক্ষনার ্থীরা যেন নিরাপদ,
আত্মবিশ্বাস ী অনুভব করে এবং ম�োবাইল ইন্টারনেট সম্পর্কে শ িখতে আগ্রহ ী
হয় এবং নিয়মাবল ী জানে
• তাদের জ ীবনে ইন্টারনেট ব্যবহার করার সম্ভাব্য সুবিধাগুলি ব�োঝা

সময় সীমা:

45-60 মিনিট

পরামর্শ: একটি বিখ্যাত স্থান ীয় জায়গার Google ছবির ফলাফলকে শেয়ার করা ড িভাইসগুলিতে

ইন্টারনেট হ�োমপেজ হিসেবে সেট করুন। এটা প্রশ িক্ষনার ্থীদের ইন্টারনেটে যাওয়ার একটা মজাদার
ও আকর্ষণ ীয় প্রথম অভিজ্ঞতা প্রদান করে। হ�োমপেজ সেট করার জন্য আপনার ব্রাউজার খু লু ন এবং
আপনি যে ওয়েবসাইটকে আপনার হ�োমপেজ হিসেবে সেট করতে চান সেটিতে যান। আপনার
ব্রাউজার মেনু খু লু ন এবং সেটিং ক্লিক করুন, তারপরে 'বর্তমান পেজকে' আপনার হ�োমপেজ হিসেবে
সেট করুন।

আপনার যে জিনিস দরকার হবে:
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স্মার্টফ�োন হ্যান্ডসেট

সংজ্ঞা

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

ইন্টারনিট হল দ্রুততম
একটট অ্যটাপ আপিটানক আপিটার চ�টানি চকটানিটা চসবটার শট্ট কটাট 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

অ্ঞাড্রেস িঞার

অ্যটানরেস বটার চদখটায় চে আপনি চকটাি ওনয়বসটাইনট আনেি।
অ্যটানরেস বটানর সবসময় ওনয়বসটাইনটর টিকটািটা থটাকনব চেমি www.google.in

www.india.in

Buy
Now!

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 অন্তিু ক্ত
্ট হল;

Google Chrome

ডডটঞা
বিচঞার
ডিঞান

এই জরায়গরাটি হল:

2G ইন্টারনিট হল সবনচনয় ধীরগনতর, 3G ইন্টারনিট তটার চচনয় দ্রুত এবং 4G

অ্ঞাপ

ব্ঞাউজঞার

আইকন কাট-আউট

শনের গ্রাউন্ড রুল্স

আপনি ইন্টারনিট ব্যবহটার করটার সময় তটা নিন্ন নিন্ন গনতনত চলনত পটানর।

2G/3G/4G

বিজ্ঞাপন
িঞা অ্ঞাড

ব্যক্তিত্বের প�োস্টার x 3
পু রু ষদের ক্ষেত্রে পু রু ষ
ব্যক্তিত্ব দেখান, মহিলাদের
জন্য মহিলা ব্যক্তিত্ব দেখান

Mozilla Firefox

Opera

নেররাপদ

অংশীদরানর কনিউনেটি

এই প্রশিক্ষণের সব তথ্য গ�োপনীয় রোখুন।
আমরো আপনোণে �্রুণপর অন্য সদস্যণদর
সণগে ব্যক্তি�ত নম্বরগুশি গিয়োর নো েরণত
পরোমি শদই
্শ

এই প্রশিক্ষণের সব তথ্য গ�োপনীয় রোখুন।
আমরো আপনোণে �্রুণপর অন্য সদস্যণদর
সণগে ব্যক্তি�ত নম্বরগুশি গিয়োর নো েরণত
পরোমি শদই
্শ

Microsoft Internet
Explorer

পেন, কাগজ, মাস্কিং
টেপ ও একটি ছ�োট বল

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

এমি একটট চমটাবটাইল চ�টাি েটার ইন্টারনিট অ্যটানসেস করটা ও নমউক্জক সঞ্চয় করটা
ও বটাজটানিটার সষেমতটা আনে, নকি্তু স্টাট্ট ন�টানির উন্নত কটােষেমতটাগুনল
্ট
চিই

Google হল একটট ইন্টারনিট চসবটা েটা আপিটার পনষে এমি চে চকটানিটা তথ্য খরুনঁ জ
পটাওয়টানক সহজ কনর চতটানল, েটা আপনি ইন্টারনিনট খরুজ
ঁ নত চটাি

শব্দক�োষ হ্যান্ডআউট
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ইনিবরাচক ও উে্িুক্ত

ে্রায্

অনুগ্রহ েণর আপনোর মতোমত ও
আণিোচনোগুশির সময় সম্োন শদন এবং
ইশতবোচে থোেুন। গেোণনো উত্তরই ঠিে বো ভু ি
নয় এবং আমরো এখোণন আপনোণে

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

ভিত্তিমূ ল ক নিয়মাবল ী

ছ�োট পু র স্কার

মড িউল 1 - ভূ মিকা
প্রস্তুতি / প্রশ িক্ষণের ভূ মিকা / ছ�োট দল তৈরি করুন / ইন্টারনেটের সুবিধা / স্মার্ট ফ�োন দিন

মজা ও গেমস দিয়ে ওয়ার্ম-আপ করুন
পরিচ িত করার গেম
• আপনার হাতে একটা ছ�োট বল নিন এবং প্রশ িক্ষক হিসেবে সংক্ষেপে নিজের
পরিচয় দিন: আপনার নাম, পরিচয় এবং আপনি কেন এখানে এসেছেন তা
বলু ন।
• তারপরে বলটি আপনার ক�োন�ো একজন প্রশ িক্ষনার ্থীর কাছে ছু ঁ ড়ে দিন এবং
তাকে উঠে দাঁ ড়াতে বলু ন এবং দলের সামনে নিজের পরিচয় দিতে বলু ন। সে
এটা শেষ করার পরে তাকে বলু ন বলটি পাশের ল�োকের কাছে ছু ঁ ড়ে দিতে।
• রুমে থাকা প্রতিটি প্রশ িক্ষনার ্থী যখন বলটি লু ফে নেয় এবং নিজের পরিচয়
দেয়, তখন গেমটি শেষ হয়।

প্রশ িক্ষণ সম্পর্কে বলু ন
শনের গ্রাউন্ড রুল্স
এই জরায়গরাটি হল:

প্রশ িক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করুন:
• "আমরা ম�োবাইল ইন্টারনেট সম্পর্কে শ িখতে এখানে এসেছি: এটা ক ী,
কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং আপনি এর সাহায্যে ক ী করতে পারেন।"

নেররাপদ

অংশীদরানর কনিউনেটি

এই প্রশিক্ষণের সব তথ্য গ�োপনীয় রোখুন।
আমরো আপনোণে �্রুণপর অন্য সদস্যণদর
সণগে ব্যক্তি�ত নম্বরগুশি গিয়োর নো েরণত
পরোমি শদই
্শ

এই প্রশিক্ষণের সব তথ্য গ�োপনীয় রোখুন।
আমরো আপনোণে �্রুণপর অন্য সদস্যণদর
সণগে ব্যক্তি�ত নম্বরগুশি গিয়োর নো েরণত
পরোমি শদই
্শ

ইনিবরাচক ও উে্িুক্ত

ে্রায্

অনুগ্রহ েণর আপনোর মতোমত ও
আণিোচনোগুশির সময় সম্োন শদন এবং
ইশতবোচে থোেুন। গেোণনো উত্তরই ঠিে বো ভু ি
নয় এবং আমরো এখোণন আপনোণে

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

•	গ্রাউন্ড রুলস নিয়ে আল�োচনা করুন
• ব্যাখ্যা করুন আপনি প্রশ িক্ষণে ক ী ক ী বিষয় রেখেছেন, যেমন ক ীভাবে
WhatsApp, YouTube, Google, Wikipedia ও Facebook ব্যবহার
করতে হয় এবং এগুলির প্রতিটি সুনির্দিষ্টভাবে কিসের জন্য উপয�োগ ী
• ব্যাখ্যা করুন "আপনাকে স্মার্টফ�োনে ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত
করান�ো হবে"
• ব্যাখ্যা করুন প্রশ িক্ষকের ভূ মিকা: "প্রশ িক্ষক হিসেবে আমরা আপনাকে
শেখাতে এবং সহায়তা করতে এখানেই আছি"
• ব্যাখ্যা করুন "আজকের দিনটা পু র�োটা ই আপনার সম্পর্কে! ক�োন�ো উত্তর
বা প্রশ্নই সঠিক বা ভু ল নয়। এটা ক�োন�ো পর ীক্ষা নয়, আমরা আপনাকে
শ িখতে সাহায্য করতে চাই!"
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ছ�োট দল তৈরি করুন
আপনার প্রশ িক্ষনার্থীদের ছ�োট ছ�োট দলে ভাগ করুন (প্রতি দলে

ছয়জনের বেশ ি নয় )।
রুমের মাঝ বরাবর একটা রেখা আঁকুন এবং সেই রেখায় তিনটি বিন্দু
চিহ্নিত করুন:
আমি মনে করি
আমার ম�োবাইল
ফ�োনে ইন্টারনেট
ব্যবহার করা সহজ

আমি আমার
ম�োবাইল ফ�োনে
ইন্টারনেট ব্যবহার
করেছি কিন্তু এটা খুব
ভালভাবে জানি না

আমি আমার
ম�োবাইল ফ�োনে কখনও
ইন্টারনেট ব্যবহার
করি নি

• আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের বলু ন রেখায় এমন একটি স্থানে দাঁ ড়াতে যা তার
অবস্থা নিশ্চিত করে, যেখানে তারা তাদের ম�োবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার করার
সক্ষমতার সাথে সবচেয়ে বেশ ি স্বচ্ছন্দ অনুভব করেন
• প্রশ িক্ষনার্থীরা যেখানে দাঁ ড়িয়ে আছেন তার ভিত্তিতে তাদেরকে
কয়েকটি দলে ভাগ করুন কিন্তু দলে ছয়জনের বেশ ি নয় - রুমে থাকা
প্রত্যেক প্রশ িক্ষক একটি দলের সঙ্গে কাজ করবেন
• ব্যাখ্যা করুন যে এই দলগুলিকে নিয়েই পু র�ো প্রশ িক্ষণ শেষ করা হবে

পরামর্শ: প্রশ িক্ষনার ্থীদের দলের সবারই একই রকম দক্ষতার পর্যায়ে থাকা জরুরি, যাতে তারা

আত্মবিশ্বাস ী ও স্বচ্ছন্দ অনুভব করেন। যদি দেখা যায় যে প্রশ িক্ষনার ্থীরা দলের অন্যদের সঙ্গে একই
রকম দক্ষতার পর্যায়ে নেই তাহলে প্রশ িক্ষণ শুরু হওয়ার পরে ঐ প্রশ িক্ষনার ্থীদের দক্ষতা অনুযায়ী
দলে সরিয়ে দিন।

ছ�োট দলে পরিচিতকরণ:
• প্রত্যেককে বলু ন তার নাম / তিনি ক�োথা থেকে এসেছেন / তিনি ক�োন বিষয়ে আগ্রহ ী তা দলকে বলতে।
• আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের বলু ন মাস্কিং টেপে তাদের নাম লিখতে এবং বু কে তা লাগিয়ে রাখতে।
• প্রশ িক্ষণের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করুন: জিজ্ঞাসা করুন "আপনি ক ী শ িখতে চান?"
• প্রত্যেক প্রশ িক্ষনার ্থীর প্রশ িক্ষণের উদ্দেশ্য কাগজে লিখু ন এবং দেয়ালে আটকে দিন।
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ইন্টারনেটের সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করুন
জানান যে প্রশ িক্ষক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন এবং প্রশ িক্ষনার্থীরা উত্তর দেওয়ার জন্য হাত তু লবে:
• "এখানে কে আগে থেকেই ম�োবাইল ফ�োনে ইন্টারনেট ব্যবহার করেছেন?"
• "কেউ কি উঠে দাঁ ড়িয়ে আমাদের বলতে পারেন যে ইন্টারনেট ক ী?"

ইন্টারনেট ক ী এবং তা ক�োথা থেকে আসে ব্যাখ্যা করুন
• জানান "আপনার ম�োবাইল নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকার ী আপনার ম�োবাইল ফ�োনের মাধ্যমে আপনাকে এর
সঙ্গে যু ক্ত করতে পারে"

ইন্টারেনেটর সােথ
পিরচয়

েযাগােযাগ

বয্াি�ং

ইন্টারেনট

�মণ

'ইন্টারনেট প�োস্টার' দেখান
•

ব্যাখ্যা করুন "ইন্টারনেট হল একটি নেটওয়ার্ক যা কম্পিউটার ও কিছু ম�োবাইল
ফ�োনকে বিশ্বব্যাপ ী তথ্য পাঠাতে ও গ্রহণ করতে দেয়। এটা তথ্যের একটা বিশাল
লাইব্রেরির মত�ো, যা বিশ্বব্যাপ ী মানুষকে অ্যাক্সেস করতে, ব্যবহার করতে ও য�োগ
করতে দেয়"

িবেনাদন
সরকারী
সেবা
�া�য্
তথয্

অনলাইন
েকনাকাটা
শিক্ষা

"ব্যক্তিত্ব প�োস্টার" দেখান
আমার
পরিবারের
যত্ন নেওয়া

এই প�োস্টারগুলি প্রশ িক্ষনার ্থীদের কাছে এটা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করবে যে
একজন মানুষ কিসের জন্য ম�োবাইল ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন
• ব্যাখ্যা করুন "ইন্টারনেট সাহায্য করতে পারে আপনার ব্যবসাকে সহায়তা করতে,

আপনার দক্ষতাগুলিকে বিকশ িত করতে, আপনার পরিবার ও বন্ধুদে র যত্ন নিতে এবং
আর�ো অনেক কিছু তে !"
“স্বাতী তার পরিবার ও
বন্ধুদের সহায়তা করা ও
যত্ন নেওয়ার জন্য
ইন্টারনেট ব্যবহার করে”
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ইন্টারনেটের সুবিধাগুলি ব্যাখ্যা করুন
ইন্টারনেটের সুবিধাগুলি জ ীবনে নিয়ে আসুন!

ইন্টারনেট আপনার জন্য (প্রশ িক্ষক ), আপনার বন্ধু ও পরিবার অথবা আপনার কমিউনিটির জন্য
ক ীভাবে সহায়ক সেই বিষয়ে আপনার নিজের গল্প বলু ন। কিছু উদাহরণ হতে পারে:
•	মানুষের সঙ্গে WhatsApp এ সংয�োগ স্থাপন করা - বন্ধু ও পরিবারের কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া,
আপনার নেটওয়ার্ক-এর কাছে আপনার ব্যবসার বিজ্ঞাপন দেওয়া ইত্যাদি
• আপনার দক্ষতাগুলি শেখা ও তার উন্নতি করা এবং YouTube এ মন�োরঞ্জন করা যেমন 'ক ীভাবে করা
যায়' ভিড িওগুলি, যেমন ক ীভাবে নাচতে হয়, ক ীভাবে একটি পদ রান্না করতে হয় অথবা ক ীভাবে
সাইকেলের টায়ার সারাতে হয়
• আপনার জ ীবন, স্কুলে র কাজ, ব্যবসা ইত্যাদিতে সাহায্য করার জন্য Google এ উপয�োগ ী তথ্য খুঁ জে
পাওয়া, ইত্যাদি

আপনার প্রশ িক্ষনার্থীদের জন্য ইন্টারনেটকে প্রাসঙ্গিক করে তু লু ন
প্রশ িক্ষনার ্থীদের সাথে আল�োচনা করুন যে, ইন্টারনেট তাদের কিভাবে সহায়তা করতে পারে:
• জিজ্ঞাসা করুiন যে "আপনি ইন্টারনেটে কি ব্যবহার করা শ িখতে পারতেন যা আপনাকে সহায়তা
করতে পারে?" তাদের জন্য কিছু প্রস্তাব করুন
• জিজ্ঞাসা করুন যে "আপনি ক�োন জিনিসটি শেখার জন্য সবচেয়ে আগ্রহ ী এবং আনন্দিত
ব�োধ করছেন?"

পরামর্শ: ইন্টারনেট কিভাবে তাদের জ ীবনে সহায়ক বা কার্যকর ী হতে পারে সে ব্যাপারে প্রশ িক্ষণে
আল�োচনা ও কার্যক্রমগুলিকে য�োগ করুন। এটি প্রশ িক্ষণটিকে তাদের জন্য প্রাসঙ্গিক ও আগ্রহজনক
করে তু লতে সহায়তা করবে।
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স্মার্টফ�োনগুলি দিন
র্টফ�োনগুলি দিন (নিশ্চিত করুন যে, একটি ফ�োন তিনজনের বেশ ি ব্যক্তি
ব্যবহার করছেন না)

• প্রদর্শন করুন, কিভাবে 'ট্যাপ' (স্ক ্রীনে একটি আইনকনকে স্পর্শ করা),
'স�োয়াইপ' (স্ক ্রীন বরাবর আঙ্গুলকে চেপে ডান বা বাম দিকে সরান�ো), 'জু ম'
(স্ক ্রীনে দুটি আঙ্গুলকে চেপে দুদিকে নেওয়া) করবেন
• প্রশ িক্ষণার ্থীদের বলু ন তারা যেন পালাক্রমে ফ�োনটি ধরে, তাদেরকে তা
নিয়ে খেলতে উৎসাহিত করুন এবং ট্যাপ করা, স�োয়াইপ করা বা জু ম করে
দেখতে বলু ন
• প্রশ িক্ষণার ্থীদের স্ক ্রীনে থাকা আইকনগুলিতে 'ট্যাপ' করতে বলু ন, এরপর কি
হচ্ছে দেখতে বলু ন

পরামর্শ: যে প্রশ িক্ষনার ্থীরা নার্ভাস বা ফ�োনের সাথে পরিচিত নয়, তাদের

'ক্যামেরা' আইকনটি ক�োথায় রয়েছে দেখান এবং তাদেরকে ফ�োন দিয়ে ছবি
তু লতে উৎসাহিত করুন। এটি তাদেরকে ফ�োন দিয়ে মজা করতে ও ফ�োন স্পর্শ
করার সাথে স্বাচ্ছন্দ্যব�োধ করাতে সহায়তা করবে।

আপনার প্রশ িক্ষনার্থীদেরকে ফ�োন দিয়ে একটি দলগত ছবি (গ্রুপ সেল্ফ ি!) তু লতে বলু ন
• প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে প্রশ িক্ষক ও অন্যান্য প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে ছবিটি দেখাতে বলু ন

আপনার প্রশ িক্ষনার্থীরা ফ�োনে কি কি চ িনতে পারছে তা নিয়ে তাদের সাথে আল�োচনা
করুন
•	জিজ্ঞাসা করুন "ব্যাটা্ রি র লাইফ ক�োথায় দেখা যাচ্ছে?"
•	জিজ্ঞাসা করুন "ফ�োনের সিগন্যাল ক�োথায় দেখা যাচ্ছে?"

এটি কেন একটি 'স্মার্ট' ফ�োন তা নিয়ে আপনার প্রশ িক্ষনার্থীদের সাথে আল�োচনা করুন
• জিজ্ঞাসা করুন "কি এটিকে স্মার্ট করে তু লেছে?"

পরামর্শ: ফ�োনটির বিভিন্ন জিনিস খতিয়ে দেখতে ও এর সাথে স্বাচ্ছন্দ্যব�োধ করতে, আপনার
প্রশ িক্ষনার ্থীদের যতটা বেশ ি সময় প্রয়োজন তা তাদের দিন।
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মড িউল 1 - ভূ মিকা
প্রস্তুতি / প্রশ িক্ষণের ভূ মিকা / ছ�োট দল তৈরি করুন / ইন্টারনেটের সুবিধা / স্মার্ট ফ�োন দিন

কার্যক্রম: 'আইকনটি খুঁ জে বের কর' খেলাটি খেলু ন
• একবারে একটি করে, প্রতিটি ম�োবাইল
আইকনকে ধরুন
• জিজ্ঞাসা করুন "ফ�োনে এটি ক�োথায় রয়েছে
এবং এটি কি?"
• আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদের যদি সহায়তার
প্রয়োজন হয় তবে প্রতিটি আইকন কি

ব্যাখ্যা করুন।

• সঠিক উত্তরগুলির জন্য ছ�োট ছ�োট পু র স্কার
দিন (যেমন চকলেট) এবং আইকনগুলিকে
দেয়ালে লাগিয়ে দিন, যাতে পরে প্রশ িক্ষনার ্থীরা
মনে করতে পারে যে, সেগুলি কি ছিল
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মড িউল 1 - ভূ মিকা
প্রস্তুতি / প্রশ িক্ষণের ভূ মিকা / ছ�োট দল তৈরি করুন / ইন্টারনেটের সুবিধা / স্মার্ট ফ�োন দিন

কার্যক্রম: ইন্টারনেটে যান
• আপনার প্রশ িক্ষনার ্থীদেরকে তাদের ফ�োন স্ক ্রীনে 'বল' ইন্টারনেট
আইকনটি খুঁ জে বের করতে বলু ন এবং তার উপর ক্লিক করতে বলু ন (আপনি
যদি সেট-আপ করে রাখেন, ইন্টারনেট আপনার পছন্দের ওয়েবসাইটটি
খু লে দেবে - বিবরণের জন্য 20 পাতাতে সংক্ষিপ্ত পরিচয় বিভাগটি দেখু ন)।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, বিভিন্ন ফ�োনে বিভিন্ন ব্রাউজার থাকতে পারে
(ন ীচে দেখু ন)
• ব্যাখ্যা করুন "ত�োমরা সবাই এখন ইন্টারনেটে রয়েছ�ো! এটা এতটাই
সহজ! অভিনন্দন!"
• আপনার প্রশ িক্ষনার্থীরা যা দেখতে পাচ্ছে তা খতিয়ে দেখা ও আল�োচনা
করার তাদেরকে প্রচু র সময় দিন

পরামর্শ: ইন্টারনেট ব্যবহার করার জন্য বিভিন্ন ধরণের 'ব্রাউজার'
রয়েছে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত কয়েকটি আইকনকে ন ীচে
দেখান�ো হয়েছে। আপনি ক�োন ফ�োনটি ব্যবহার করছেন, তার ওপরে
নির্ভর করে আপনি উপরে দেখান�ো আইকনটির বদলে এগুলির মধ্যে যে
ক�োন�ো একটি ব্যবহার করতে পারেন।
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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

সািটৰ্িফেকট
ে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

