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প্রশিক্ষণ সেশনের চেকলিস্ট
প্রতিটি প্রশ িক্ষণ সেশনের আগে নিশ্চিত করুন যে আপনি নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য প্রচু র সময় দিয়েছেন।
নিশ্চিত করুন যে ম�োবাইল ফ�োনগুলিকে প্রস্তুত করার জন্য আপনি পর্যাপ্ত সময় রেখেছেন। আপনার যা মনে
হয় তার চেয়ে বেশ ি সময় লাগতে পারে!

যাচাই করুন যে আপনার
সেশনের জন্য আপনার যে
সব জিনিস প্রয়োজন হবে তা
আপনার কাছে আছে (প্রতিটি
মড িউলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাতায়
প্রয়োজনীয় জিনিস দেখু ন)

অংশগ্রহণকার ীদের হাতে এটি
তু লে দেওয়ার আগে সব ব্যক্তিগত
ডেটা (যেমন ছবি, মেসেজ,
ইত্যাদি) খালি করুন

আপনার প্রশ িক্ষণের
বিষয়বস্তু বু ঝু ন
নিশ্চিত হয়ে নেবেন যে সবগুলি
ফ�োনে চার্জ আছে

আপনি ফ�োনগুলিতে যে সব সেবা
ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেন
সেগুলি ডাউনল�োড ও সেট আপ
করুন।ক ীভাবে অ্যাপ ডাউনল�োড
করতে হয় সেই মড িউল এই
টু লকিটের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ এটা
একটা আর�ো জটিল ও ভ ীতিপ্রদ
প্রক্রিয়া যার জন্য একটি ইমেল
অ্যাকাউণ্ট প্রয়োজন হয়, যা অনেক
নতু ন বা প্রাথমিক প্রশ িক্ষনার ্থীর
কাছে নাও থাকতে পারে। তাছাড়া,
বেশ ির ভাগ সূ চ না স্তরের Android
হ্যান্ডসেটে YouTube ও Google
Search আগে থেকে ইনস্টল
থাকে। আপনার যদি WhatsApp,
Facebook বা Wikiepdia
ডাউনল�োড করতে সাহায্য প্রয়োজন
হয়, তাহলে তা ক ীভাবে করতে হয়
সেই বিষয়ে আপনি এখানে একটি
সহায়ক নির্ শদে িকা পাবেন।

সবগুলি ফ�োনে একটি ম�োবাইল
নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকার ীর
সাহায্যে ম�োবাইল সক্রিয় করুন
(মনে রাখু ন যে এর জন্য কয়েক
দিন সময় লাগতে পারে)

নিশ্চিত করুন যে আপনি যতগুলি
ম�োবাইল নম্বর ব্যবহার করতে
চলেছেন তার সবগুলি যেন
প্রশ িক্ষণের সময় ব্যবহৃত সব
ম�োবাইলে সঞ্ চিত থাকে।

সবগুলি ফ�োনে ম�োবাইল
ইন্টারনেট ডেটা ভরুন

আপনার ফ�োনগুলিকে নাম দিন।
প্রতিটি ফ�োনের পিছনে তার নাম ও
ম�োবাইল নম্বর লিখে লেবেল লাগান,
যাতে প্রশ িক্ষণের সময় এটিকে
সনাক্ত করতে পারেন।

আপনার সংয�োগ পর ীক্ষা করুন যদি Mi-Fi/Wi-Fi ব্যবহার করেন,
তাহলে যাচাই করুন যে এগুলি কাজ
করছে এবং সবগুলি ফ�োনে সাইন
ইন করা হয়েছে
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