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WhatsApp One to One Messaging

How to use

1 2 3 4 5

WhatsApp One to One Messaging

How to use

কবাগজ, কল� ও
আঠবানলবা ম্প

িব্দনকবাষ হ্বানিআউ্ সুরক্ষবা সংক্রবান্ত 
পরবা�ি দে

আইকে কবা্-আউ্

খরনচর মপবাস্টবার

মেবা্ পুরস্বার WhatsApp
মপবাস্টবার x 3

স্বা্ দেনিবাে
হ্বানিনসট্

• প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা জবােনব ধকভবানব WhatsApp-এর �বাি্যন� মযবাগবানযবাগ 
করনত হয়

• WhatsApp-এর �ত ্ুলসগুধলনক ধকভবানব �বানুনষর সবানর মযবাগবানযবানগর 
জন্য ব্যবহবার করবা মযনত পবানর তবা ধেনয় প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা উনত্জেবা ও আগ্রহী 
মববাি কনর

1 2 3 4 5
WhatsApp একে অপরকে মেসেজ করা
কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

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

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

স�ীত

েডটার খরচ

পিখাে উনদেিষ্য

আপোে পয সব চ জচ েস দেকাে হনব:

সময় সীমা:
45-60 ধ�ধে্

45-60 
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প্রচিক্ষোে্জীনদেনক WhatsApp আইকনেে কাট-আউট পদখাে এবং 
োনদেনক পিানে ো খুঁনজ পবে কেনে বলেু
চ জজ্াসা করুে "মকউ ধক জবানে ময, এধ ্ ধক?" "এধ ্ ধকনসর জন্য?"

WhatsApp-পক্জ একচট পোট বষ্যাখষ্যা চদে:
• "WhatsApp �বানুনষর সবানর অর দেবাৎ আত্মীয়, বনু্ 

ও সহক� দে ীনদর সবানর মযবাগবানযবাগ রবাখবা ও চ্য বা্ 
করবানক সহজ কনর মতবানল"

• "WhatsApp একধ ্ ম�নসধজং মসববা, ধকেু্বা 
SMS-এর �ত, তনব আপধে এেবাড়বাও ভনয়স 
ম�নসজ, েধব, ধভধিও ও তবার সবানর একধ ্ 
গ্রুপনক ম�নসজ পবাঠবানত পবানরে

• WhatsApp মিবাে মক্রধিন্র বদনল ইন্বারনে্ 
মি্বা ব্যবহবার কনর এর �বানে হল এর �বাি্যন� 
ম�নসজ পবাঠবানেবা সবা্য় ী হনত পবানর এবং আপধে 
যবানক ম�নসজ পবাঠবানছেে ধতধে ময দূরনত্ই রবাকুে 
েবা মকে এর খরনচ মকবাে পধরবত দেে হনব েবা"

WhatsApp-পক প্রচিক্ষোে্জীনদে জন্য প্রাসচগেক কনে েুলেু
WhatsApp ধকভবানব তবানদর ধেনজনদর জীবনে উপকবার ী হনয় উঠনত পবানর তবা ধেনয় প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর 
সবানর আনলবাচেবা করুে:

• চ জজ্াসা করুে "আপেবার ধেনজর জীবনে WhatsApp ধকনসর জন্য ব্যবহবার করনত চবাইনবে?" 
তবানদর আগ্রনহর উপর ধভধত্ কনর তবানদরনক ধকেু পরবা�ি দে ধদে

• চ জজ্াসা করুে "আপধে WhatsAppএর মকবাে ধজধেসধ ্ মিখবার ব্য বাপবানর সবনচনয় আগ্রহী?"

জীবনে এে সুচবধাগুচলনক চেনয় আসুে!
• WhatsApp ধকভবানব আপেবার (প্রধ িক্ষক), 

আপেবার বনু্ববান্ব ও আপেবার পধরববানরর কবানজ 
এনসনে মস সংক্রবান্ত গপিধ ্ বলুে। ধকেু উদবাহরণ হনত 
পবানর:

• পনণ্যর ধবজ্বাপে মদওয়বা, পরবা�ি দে মিয়বার করবা, 
ক্বানসর মেবা্ ববা অ্যবাসবাইেন�ন্ ধেনয় আনলবাচেবা করবা 
এবং খবর মিয়বার করবার জন্য ব্যবসবাধয়ক ব্যধক্ত / 
সহক� দে ী / সহপবাঠ ী / গ্রবাহক / বনু্ববান্ব / পধরববানরর 
মলবানকনদর সবানর সংনযবাগ করবা

• WhatsApp ধকভবানব ব্যবহবার করবা মযনত পবানর মস 
সংক্রবান্ত ধেধদ দেষ্ট উদবাহরণ ববা গপি তুনল িরুে

মনে োখনবে: প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর ধেনজনদর জীবনে ইন্বারনে্ ধকভবানব সহবায়ক ববা কবায দেকর ী হনত 
পবানর তবা ধেনয় পনর প্রধ িক্ষনণ আনলবাচেবা ও কবায দেক্র�গুধলনক মযবাগ করুে। এধ ্ প্রধ িক্ষণধ ্নক তবানদর 
জন্য প্রবাসধগেক ও আগ্রহজেক কনর তুলনত সহবায়তবা করনব।

WhatsApp-এে সানে পচ েিয়

ভূধ�কবা  /  এনক অপরনক ম�নসজ করবা  /  গ্রুপ ম�নসজ  /  ব্যধক্তগত ব্যবহবার / ধ েরবাপত্বা / খরচ / পুেরবাবধৃত্
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1. একচ ট শুনভচ্ামূলক পটক্সট 
পমনসজ পাঠাে:

• WhatsApp-এর চ্য বা্ আইকেধ ্ িনর 
রবাকুে।

• এধ ্ মকবারবায় পবাওয়বা যবানব তবা ব্য বাখ্য বা করুে এবং 
তবা ধকভবানব ব্যবহবার করনত হনব মদধ খনয় ধদে

• প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক এনক অন্যনক শুনভছেবা�ূলক 
ম্সে্ ম�নসজ পবাঠবানত বলুে

2. োনদে গ্রুনপে একচ ট পসচ ফি েচ ব 
েুনল পাঠাে:

• WhatsApp-এর জন্য ক্যবান�রবা আইকেধ ্ 
িনর রবাকুে।

• ক্য বান�রবা সম্পনক দে ও তবা মকবারবায় পবাওয়বা 
যবানব ব্য বাখ্য বা করুে এবং তবা ধকভবানব ব্যবহবার 
করনত হনব মদধ খনয় ধদে।

• প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক এনক-অপরনক এই িন্বাগুধল 
পবাঠবানত বলুে।

বাস্তব বষ্যবহাে!
বষ্যাখষ্যা করুে পয, "আপধে এখে মিবানে WhatsApp ব্যবহবার কনর মদখনত চনলনেে।"

'চকভানব WhatsApp বষ্যবহাে কেনবে: এনক অপেনক পমনসজ 
কো' পপাস্াে পদখাে
• বষ্যাখষ্যা করুে "এই মপবাস্টবারধ ্ WhatsApp-এ এনক অপরনক ম�নসজ 

পবাঠবানেবার িবাপগুধল মদখবায়।"

• প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর মদয়বা মিবানে এই িবাপগুধল মদখবাে এবং ব্য বাখ্য বা করুে, 
আপধে মলখবা, েধব ববা ভনয়স ম�নসজ পবাঠবানত পবানরে

• বষ্যাখষ্যা করুে ময "আপধে যখে কবাউনক একধ ্ 
WhatsApp ম�নসজ পবাঠবানবে, আপধে মদখনত 
পবানবে ময, তবা তবানদর মিবানে মপৌঁনেনে ধক েবা 
এবং তবারবা তবা পনড়নেে ধক েবা"। A) পবাঠবানেবা 
হনয়নে = 1ধ ্ িূসর ধ ্কধচহ্ন B) মপৌঁনে ধ গনয়নে 
= 2ধ ্ িূসর ধ ্কধচহ্ন C) পড়বা হনয়নে = 2ধ ্ 
ে ীল ধ ্কধচহ্ন

• চ জজ্াসা করুে ময "আপধে একধ ্ ম্সে্ 
ম�নসনজর বদনল কখে একধ ্ ভনয়স ম�নসজ, 
ববা একধ ্ েধব পবাঠবানবে তবার কনয়কধ ্ উদবাহরণ 
মভনব বলুে?"

3.  একচ ট শুনভচ্ামূলক ভনয়স 
পমনসবাইটসাইজ - চ েোপত্া

• WhatsApp-এর জন্য �বাইনক্রবানিবাে 
আইকেধ ্ িনর রবাকুে

• �বাইনক্রবানিবাে সম্পনক দে ও তবা মকবারবায় পবাওয়বা 
যবানব ব্য বাখ্য বা করুে এবং তবা ধকভবানব ব্যবহবার 
করনত হনব মদধ খনয় ধদে

• প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক এনক অন্যনক শুনভছেবা�ূলক 
ভনয়স ম�নসজ পবাঠবানত বলুে

তবানদরনক মিবােগুধলর �বাি্যন� এনক অপরনক ম�নসজ পবাঠবানত বলুে।

1 2 3 4 5

WhatsApp একে অপরকে মেসেজ করা
কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

কায ্্জ ম: এনক অপেনক পমনসজ কো
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বষ্যাখষ্যা করুে ময "আপেবারবা এখে 'গ্রুপ চ্য বা্' ব্যবহবার কনর মদখনত চনলনেে।"

বষ্যাখষ্যা করুে, "WhatsApp-এর 'গ্রুপ চ্য বা্'-এ একবাধিক ব্যধক্ত একই গ্রুপ কনরবাপকরনের 
অংি হনত পবানরে।"

WhatsApp তবানদর ধেনজনদর জীবনে ধকভবানব কবানজ আসনত পবানর তবা ধেনয় প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সবানর 
আনলািো করুে 
•  চ জজ্াসা করুে "এখে আপধে জবানেে ময, WhatsApp ধকভবানব ব্যবহবার করনত হনব, আপধে 

আপেবার ধেনজর জীবনে এধ ্নক ধকভবানব ব্যবহবার করনত চবাে?" তবানদর আগ্রনহর উপর ধভধত্ কনর 
তবানদরনক ধকেু পরবা�ি দে ধদে

• চ জজ্াসা করুে "আপধে এখে মযনহতু WhatsApp ধকভবানব ব্যবহবার করনত হয় তবা ধ িনখনেে, 
এনক্ষনত্ মকবাে ধজধেসধ ্ ধেনয় আপধে সবনচনয় মবধ ি আগ্রহ মববাি করনেে?"

'চকভানব WhatsApp বষ্যবহাে কেনবে: গ্রুপ পমনসচজং' পপাস্াে 
পদখাে
• বষ্যাখষ্যা করুে ময "এই মপবাস্টবারধ ্ একধ ্ WhatsApp গ্রুপ ততধরর 

প্রবারধ�ক িবাপগুধল মদখবায়"

• ধকভবানব একধ ্ WhatsApp গ্রুপ ততধর করনবে এবং আপেবার 
প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর আ�ন্ত্রণ জবােবানবে, তবা তবানদর মিবানে কনর পদখাে, যবানত 
সববাই একধ ্ WhatsApp গ্রুনপ মযবাগ মদয় (মিবােগুধলর েম্বর ব্যবহবার কনর 
আ�ন্ত্রণগুধল পবাঠবাে)

• প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর WhatsApp গ্রুনপ একচ ট পটক্সট বা ভনয়স পমনসজ 
পাঠাে, এবং তবানদরনক গ্রুপ চ্য বান্ গ্রুপ মসধফিগুধল মিয়বার করনত বলুে

•  চ জজ্াসা করুে "আপধে ধক মসই উদবাহরণগুধল মভনব বলনত পবানরে, 
মযখবানে এনক অপরনক ম�নসজ করবা-এর বদনল গ্রুপ ম�নসধজং ব্যবহবার 
করনবে?"

পোমি ্জ: প্রধ িক্ষনণর ববাধক স�য়কবানলর জন্য প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর WhatsApp গ্রুপধ ্নক চবাল ু
মরনখ ধদে এবং প্রধ িক্ষেবার দে ীনদরনক গ্রুপ চ্য বান্ অংিগ্রহণ করনত বলুে, ময�ে গ্রুপ চ্য বান্ তবানদর 
ধচন্তবাভবাবেবা, অনুভূধত, মকবাে েধব ববা �ূল্য বায়ে মিয়বার করনত বলুে।

কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

1 2 3

WhatsApp গ্রুপ মেসেজিং

কায ্্জ ম: গ্রুপ পমনসচ জং

বষ্যচ ক্তগে বষ্যবহাে
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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 এরক� মকউ যধদ 
আপেবার ব্যধক্তগত তর্য চবায় তবাহনল 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 ব্য বাপবানর 
অধেধচিত ববা অস্বছেদে হনল আপধে 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 �বানুনষর সবানর ভদ্র ও সম্বােপণূ দে আচরণ 
কনরে

চ জজ্াসা করুে "আপেবার কবানে সুরক্ষবার অর দে ধক?"

প্রচ িক্ষোে ্জ ীনদে কল্পো কেনে বলুে ময তবারবা একধ ্ ববাজবানরর মনো পকানো সাধােণ 
সব ্জজে ীে স্ানে আনেে। তবানদরনক এধ ্ ধেনয় আনলবাচেবা করনত বলুে ময, তবারবা এই জবায়গবানত 
ধেরবাপদ রবাকবার জন্য কী করনবে। তবানদরনক েীনচর প্রশ্ন ও উত্রগুধল পনড় মিবােবাে:

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

সুেক্ষা

ভূধ�কবা  /  এনক অপরনক ম�নসজ করবা   / গ্রুপ ম�নসজ  /  ব্যধক্তগত ব্যবহবার  /  ধ েরবাপত্বা   / খরচ  /  পুেরবাবধৃত্

52

মড িউল 2 - WHATSAPP

মডিউল 2 - WHATSAPP



আপোে প্রচিক্ষোে্জীনদেনক 'সুেক্ষা সং্ান্ত পোমি্জগুচল' সং্ান্ত 
পচুস্তকাচট 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

WhatsApp সুেক্ষা
• চ জজ্াসা করুে ময "যধদ আপেবার অপধরধচত মকবাে ব্যধক্ত 

WhatsApp-এ আপেবানক ম�নসজ করবার মচষ্টবা কনর, ববা আপেবানক ধবরক্ত 
করবার মচষ্টবা কনর এবং আপধে তবা েবা চবাে, মসনক্ষনত্ আপধে ধক করনত 
পবানরে?"

• বষ্য াখষ্যা করুে ময "WhatsApp-এ আপধে তবানদরনক 'ব্লক' করনত পবানরে, 
যবানত তবারবা একই েম্বনর আববার আপেবার সবানর মযবাগবানযবাগ করনত েবা পবানর"

• 'ব্লক প্রচ ্য়া' পপাস্ােচ ট পদখাে এবং ধকভবানব WhatsApp-এ 
�বানুষনক ব্লক করনবে তবা কনর মদখবাে

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

কিভাবে ব্যবহার করতে হয়

1 2 3 4

আেরা �ক িঠক 
আেছ

WhatsApp কীভাবে ‘ব্লক’ করা যায়

েক্ষা
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বষ্যাখষ্যা করুে "এখে আপধে জবানেে ময, ধকভবানব WhatsApp ব্যবহবার করনত হনব এবং এধ ্ ধকনসর 
জন্য ব্যবহৃত হয়, চলুে এববার এধ ্ ব্যবহবার করবার খরচ ধেনয় করবা বলবা যবাক! আপেবার মিবানে ইন্বারনে্ 
ব্যবহবার করনত হনল, আপেবানক আপেবার ম�বাববাইল মে্ওয়বাক দে প্রদবােকবার ীর কবাে মরনক মি্বা ধকেনত হনব।"

বষ্যাখষ্যা করুে "প্রধতধ ্ WhatsApp ম�নসনজর খরচ SMS-এর মচনয় অনেক্বাই ক�। আপধে ময 
ব্যধক্তনক ম�নসজ পবাঠবানছেে ধতধে যধদ অনেক দূনরও রবানকে (এ�েধক অন্য মদনি রবাকনল) তবার জন্য 
খরনচর মকবাে পধরবত দেে হয় েবা - তবারবা আনরকধ ্ মদনি রবাকুে ববা আপেবার ঘনরর পবানি রবাকুে খরচ একই 
হনব।"।"

'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 "মপবাস্টবানর WhatsApp মকবারবায় রনয়নে?" এবং এর 
�বানে ধক ময, এর জন্য কত্বা খরচ হনত পবানর?"

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

• চ জজ্াসা করুে "ধকনসর জন্য এনত খরচ ক� হয়?" উত্ে "ম্সে্ 
ব্যবহবার করবা"

খেি

স�ীত

েডটার খরচ
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পডটা খচেনয় পদখা
• চ জজ্াস করুে "আপধে কত পধর�বাণ মি্বা ব্যবহবার কনরনেে তবা যবাচবাই করবা সহবায়ক হয় মকে?"

•  উত্ে "আপেবার মি্বার কত্বা অংি আপধে ব্যবহবার কনরনেে এবং ধবধভন্ন কবানজ কত্বা মি্বা খরচ হয় 
তবা মববাঝবা"

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

• বষ্যাখষ্যা করুে "আপধে ধক রক� ভবানব ইন্বারনে্ ব্যবহবার করনবে তবার উপর ধেভ দের কনর আপধে 
ধবধভন্ন পধর�বানণ মি্বা ধকেনত পবানরে। আপেবার জন্য মকবাে পধর�বাণধ ্ সবনচনয় উপযুক্ত হনব, মসই 
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 বানকজ ব্যবহবার হনব েবা। আপেবার স্বাে ীয় ম�বাববাইল এনজন্ আপেবানক আপেবার স্বাে ীয় Wi-Fi 
অচিলগুধল খুঁ নজ মবর করনত সহবায়তবা করনত পবানরে। তনব, সবনচনয় কবানের অচিলধ ্ও আপেবার মরনক 
মবি দূনর হনত পবানর

• ভবানব মি্বা খধতনয় মদখনত হনব তবা প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর প্রদি দেে করুে 

পোমি ্জ: আপেবার কবানে কত্বা মি্বা রনয়নে তবা যবাচবাই করবার ধবষয়ধ ্ আপধে মকবাে মদনি 
আনেে এবং মিবােধ ্ মকবাে মে্ওয়বানক দে রনয়নে তবার উপর ধেভ দের কনর আলবাদবা হয়। ধকভবানব মি্বা 
যবাচবাই করনত হনব মস ব্য বাপবানর আপেবার সহবায়তবার প্রনয়বাজে হনল, একজে ম�বাববাইল এনজন্নক 
ধজজ্বাসবা করুে

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

বষ্যাখষ্যা করুে: WhatsApp-এর �তই অন্য ম�নসধজং মসববা আনে। এর �নি্য রনয়নে: Telegram, 
Line, Viber, Hike ববা Facebook Messenger

পোমি ্জ: 
পুেরবাবধৃত্ধ ্নক 
একধ ্ কুইজ 
ধহনসনব পধরচবালেবা 
করুে এবং 
প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর 
মখলবার জন্য 
পুরস্বার 
ধদে (ময�ে, 
চনকবানল্)।

WhatsApp আইকে পগমচট পখলেু
• একববানর একধ ্ কনর, প্রধতধ ্ WhatsApp আইকে ধনে োকুে
• চ জজ্াসা করুে "মিবানে এধ ্ মকবারবায় রনয়নে এবং এধ ্ ধক?"

• প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সহবায়তবার প্রনয়বাজে হনল বষ্যাখষ্যা করুে প্রপ্রধতধ ্ 
আইকে ধক।

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

WhatsApp-এে পেুোব ধৃচত্
• আপোে প্রচ িক্ষোে ্জ ীো WhatsApp বষ্যবহাে কনে চ ক চ িনখনে 

ো চ েনয় আনলািো করুে
• "আপধে WhatsApp ব্যবহবার করবা সম্পনক দে ধক ধ িনখনেে?", "আপধে এধ ্ 

ধকনসর জন্য ব্যবহবার করনত পবানরে?"

• "SMS-এর সবানর এর পবার দেক্য ধক?", "আপধে WhatsApp ধদনয় ধক করনত 
পবানরে, যবা আপধে SMS ধদনয় করনত পবারনবে েবা?"

• "WhatsApp ব্যবহবার করবা ধেনয় আপেবার ধক এখেও মকবাে ধচন্তবা রনয়নে?"

• "আপধে আপেবার ধেনজর জীবনে ধকভবানব WhatsApp ব্যবহবার করনত 
চবাে? আপধে এধ ্ ব্যবহবার করবার ব্য বাপবানর ধক ধেনয় সবনচনয় আগ্রহ ও 
আেধদেত মববাি কনরে?"

পুেোব ধৃচ ত্
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পোমি ্জ: প্রধ িক্ষেবার দে ীরবা যধদ তবানদর ধেনজনদর মিবানে ইন্বারনে্ ও WhatsApp ব্যবহবার করনত 
চবাে, মসনক্ষনত্ তবারবা যবা ধ িনখনেে তবা অভ্যবাস করবার জন্য তবানদরনক ধকেু্বা স�য় ধদে এবং তবানদরনক 
সহবায়তবা ও উৎসবাহ ধদে

পুেোব ধৃচ ত্

পনেে পয ্জানয় যাওয়া
আপধে যধদ মসিনের মিনষ এনস মপৌঁেবাে এবং আপেবার হবানত অধতধরক্ত ধকেু্বা স�য় রবানক:

• চ জজ্াস করুে "আ�রবা এই মসিনে যবা ধ িনখধে মস সম্পনক দে আপেবার ধক আর মকবাে প্রশ্ন আনে?"

• চ জজ্াস করুে "ম�বাববাইল ইন্বারনে্ সম্পনক দে তবারবা আর ধক ধক জবােনত চবাইনেে?"

আপধে আপেবার প্রধ িক্ষেবার দে ীনদর সবানর আনলবাচেবা করনত পবানরে WhatsApp-এর এরক� আনরবা উন্নত 
ধকেু তবধ িনষ্ট্যর �নি্য রনয়নে:

• আপেবার েধবর গ্য বালবাধর মরনক একধ ্ WhatsApp কনরবাপকরনে েচ বগুচ ল আপনলাড কো 
• WhatsApp-এ আপোে অবস্াে পিয়াে কো, যবানত বনু্ববান্ব ও পধরববানরর �বানুষরবা জবােনত 

পবানরে ময আপধে মকবারবায় আনেে

• একচ ট WhatsApp পপ্রািাইল পসট-আপ কো, যবার �নি্য মগবাপেীয়তবার মসধ ্ংস অন্ত দেভুক্ত রনয়নে

• 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 
ও েেষ্যপত্র

প�োস্োর, কোট-আউট ও তথ্য�ত্র106



আইকন কাট-আউট  - WhatsApp
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