
প্রচিক্ষণ পসিনেে পিকচলস্
প্রধতধ ্ প্রধ িক্ষণ মসিনের আনগ ধেধচিত করুে ময আপধে ধেনজনক প্রস্তুত করবার জন্য প্রচুর স�য় ধদনয়নেে। 
ধেধচিত করুে ময ম�বাববাইল মিবােগুধলনক প্রস্তুত করবার জন্য আপধে পয দেবাপ্ত স�য় মরনখনেে। আপেবার যবা �নে 
হয় তবার মচনয় মবধ ি স�য় লবাগনত পবানর!

যবাচবাই করুে ময আপেবার 
মসিনের জন্য আপেবার ময 
সব ধজধেস প্রনয়বাজে হনব তবা 
আপেবার কবানে আনে (প্রধতধ ্
�ধিউনলর সংধক্ষপ্ত বণ দেেবা পবাতবায় 
প্রনয়বাজেীয় ধজধেস মদখুে)

ধ েধচিত হনয় মেনবে ময সবগুধল 
মিবানে চবাজ দে আনে

আপধে মিবােগুধলনত ময সব মসববা 
ব্যবহবার করবার পধরকপিেবা কনরে 
মসগুধল িবাউেনলবাি ও মস্ আপ 
করুে।কীভবানব অ্যবাপ িবাউেনলবাি
করনত হয় মসই �ধিউল এই 
্ুলধকন্র অন্তভু দেক্ত েয়। কবারণ এ্বা 
এক্বা আনরবা জধ ্ল ও ভীধতপ্রদ 
প্রধক্রয়বা যবার জন্য একধ ্ ইন�ল 
অ্যবাকবাউণ্ট প্রনয়বাজে হয়, যবা অনেক 
েতুে ববা প্রবারধ�ক প্রধ িক্ষেবার দে ীর 
কবানে েবাও রবাকনত পবানর। তবােবাড়বা, 
মবধ ির ভবাগ সূচেবা স্তনরর Android 
হ্বানিনসন্ YouTube ও Google 
Search আনগ মরনক ইেস্টল 
রবানক। আপেবার যধদ WhatsApp, 
Facebook ববা Wikiepdia 
িবাউেনলবাি করনত সবাহবায্য প্রনয়বাজে 
হয়, তবাহনল তবা কীভবানব করনত হয় 
মসই ধবষনয় আপধে এখবানে একধ ্ 
সহবায়ক ধেনদ দেধ িকবা পবানবে।

ধেধচিত করুে ময আপধে যতগুধল 
ম�বাববাইল েম্বর ব্যবহবার করনত 
চনলনেে তবার সবগুধল মযে 
প্রধ িক্ষনণর স�য় ব্যবহৃত সব 
ম�বাববাইনল সধ চিত রবানক।

সবগুধল মিবানে একধ ্ ম�বাববাইল 
মে্ওয়বাক দে মসববা প্রদবােকবার ীর 
সবাহবানয্য ম�বাববাইল সধক্রয় করুে 
(�নে রবাখুে ময এর জন্য কনয়ক 
ধদে স�য় লবাগনত পবানর)

আপেবার মিবােগুধলনক েবা� ধদে। 
প্রধতধ ্ মিবানের ধপেনে তবার েবা� ও 
ম�বাববাইল েম্বর ধলনখ মলনবল লবাগবাে, 
যবানত প্রধ িক্ষনণর স�য় এধ ্নক 
সেবাক্ত করনত পবানরে।

আপেবার সংনযবাগ পর ীক্ষবা করুে - 
যধদ Mi-Fi/Wi-Fi ব্যবহবার কনরে, 
তবাহনল যবাচবাই করুে ময এগুধল কবাজ 
করনে এবং সবগুধল মিবানে সবাইে 
ইে করবা হনয়নে

সবগুধল মিবানে ম�বাববাইল 
ইন্বারনে্ মি্বা ভরুে

অংিগ্রহণকবার ীনদর হবানত এধ ্ 
তুনল মদওয়বার আনগ সব ব্যধক্তগত 
মি্বা (ময�ে েধব, ম�নসজ, 
ইত্যবাধদ) খবাধল করুে

আপেবার প্রধ িক্ষনণর 
ধবষয়বস্তু বুঝুে
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