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121 ব্রিন লোি পবরবি্জ ন বা বিসমলে োোর 
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প্রাথবিক বিষয়সিূহ

প্থপি আিরাপক পড়ুন
বিভাইস বনরাপদ ও সবিেভামব ব্যবহার েরার আমগ এই ে্যানেুােবট পড়ুন৷

•  বণ্জনাগুমো বিভাইমসর বিিটি লসবটংস বভবতিে৷

•  অঞ্চে, পবরমেবা প্রদানোরী, েমিে লস্পবসবিমেশন, বা বিভাইমসর সিটওে্যামরর উপর বনভ্জ র েমর আপনার 
বিভাইমস বেছু ববেেবস্তু বভন্ন হমি পামর৷

•  বেছু অ্যাবলেমেশন বা বিচার ব্যবহার েরার সেে বিভাইসবটমে Wi-Fi বা লোবাইে লনটওোমে্জ র সামথ সংযুক্ত 
েরার প্রমোরন হমি পামর৷

•  লয সেস্ত ববেেবস্তুর (উচ্চ োমনর ববেেবস্তু) রন্য অমনে লববশ CPU ও RAM ব্যবহামরর প্রমোরন লসগুমো 
বিভাইমসর সােবরিে পারিরমেন্সমে প্রভাববি েরমব৷ ববেেবস্তুর সমগি সংযুক্ত অ্যাপগুমো বিভাইমসর 
লস্পবসবিমেশন এবং লোন পবরমবমশ ব্যবহার েরা হমছে িার উপর বনভ্জ র েমর োর নাও েরমি পামর৷

•  Samsung ছািা অন্যান্য প্রদানোরীমদর প্রদত্ অ্যামপর োরমণ পারিরমেমন্সর সেস্যা হমে িার রন্য 
Samsung দােী নে৷

•  সম্পাবদি লরবরব্রি বা েবিিাই েরা অপামরবটং বসমস্টে সিটওে্যামরর োরমণ পারিরমেমন্সর সেস্যা বা 
অসগিবির রন্য Samsung দােী নে৷ অপামরবটং বসমস্টে োস্টোইর েরার লচষ্ার োরমণ বিভাইস বা অ্যাপ 
বিেেমিা োর নাও েরমি পামর৷

•  এই বিভাইমসর সামথ প্রদান েরা সিটওে্যার, ওোেমপপার, ছবব, এবং অন্যান্য বেবিো সীবেি ব্যবহামরর 
রন্য োইমসন্সেৃি৷ ব্যবসাবেে বা অন্য উমদেমশ্য এই উপাদানগুবে বনষ্াশন েরা এবং ব্যবহার েরা েবপরাইট 
আইমনর েঙ্ঘন বমে ববমববচি হমব৷ বেবিোর আইন ববহভূ্জ ি ব্যবহামরর রন্য ব্যবহারোরী সম্পূণ্জ রূমপ দােবদ্ধ 
থােমবন৷

•  আপনার িাটা লে্যামনর উপর বভবতি েমর লেমসর আদান-প্রদান, আপমোি এবং িাউনমোি, স্বেংবরিে বসঙ্ক 
েরা, বা লোমেশন সাবভ্জ স ব্যবহার েরার েি িাটা পবরমেবাগুবের রন্য আপনার অবিবরক্ত খরচ হমি পামর৷ 
লববশ পবরোমন িাটা স্ানান্তমরর রন্য Wi-Fi বিচার ব্যবহার েরা সুপাবরশেৃি৷

•  লয সব বিিটি অ্যাপ বিভাইমসর সামথ আমস িা আপমিট সামপক্ এবং অবরিে লনাবটস না লপমে িা সেথ্জন 
নাও েরা হমি পামর৷ বিভাইমসর সামথ প্রদান েরা লোন অ্যাপ সম্বমন্ধ যবদ আপনার লোন প্রশ্ন থামে, 
Samsung পবরমেবা লেম্রের সামথ লযাগামযাগ েরুন৷ ব্যবহারোরীর ইনস্টে েরা অ্যামপর রন্য পবরমেবা 
প্রদানোরীর সামথ লযাগামযাগ েরুন৷

•  বিভাইমসর অপামরবটং বসমস্টে পবরবি্জ ন েরমে বা অননুমোবদি উৎস লথমে সিটওে্যার ইনস্টে েরমে 
িা বিভাইমসর ত্রুবট এবং িাটা ববনষ্ বা ক্বি হওোর োরণ হমি পামর৷ এই োরগুবে আপনার Samsung 
োইমসন্স চুবক্ত েঙ্ঘন েমর এবং আপনার ওোমরবন্ বাবিে েমর লদে৷
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•  অঞ্চে বা পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্জ র েমর, এেবট ্রিীন লপ্রামটক্টরমে উৎপাদন এবং ববিরণ েরার 
সেে সুরক্ার রন্য সংযুক্ত েরা হে৷ সংযুক্ত ্রিীন লপ্রামটক্টমরর ক্বিমে ওোমরবন্র েমি্য লদওো হে না৷

•  আমশপামশর পবরমবমশর উপর বভবতি েমর েন্টাস্ট লরঞ্মে স্বেংবরিেভামব সােঞ্স্য েমর আপবন এেনবে 
বাইমরর শবক্তশােী সযূ্জামোমে পবরষ্ারভামব টাচ্রিীন লদখমি পামরন৷ পণ্যবটর প্রেৃবির োরমণ, ববি্জি সেমের 
রন্য বনবদ্জষ্ রিাবিক্স প্রদশ্জমনর িেস্বরূপ আিটারইমের (্রিীন বান্জ-ইন) বা োমো হমি পামর৷

 – ববি্জি সেমের রন্য টাচব্রিমনর পুমরা অংমশ বা বেছুটামি বনবদ্জষ্ রিাবিক্স ব্যবহার না েরার পরােশ্জ লদওো 
হে এবং বিভাইস ব্যবহার না েরার সেে টাচব্রিন বন্ধ েমর বদন৷

 – আপবন যখন এবটমে ব্যবহার না েমরন িখন স্বেংবরিেভামব বন্ধ হওোর রন্য টাচব্রিনমে লসট েরমি 
পামরন৷ সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, প্দর্শনী লি ট্যাপ েরুন → ব্রিন সিয়সিরাবতি, িারপর আপবন 
টাচব্রিনমে বন্ধ েরার আমগ বিভাইসমে যিক্ণ অমপক্া েরামি চান লসই সেেোে বনব্জাচন েরুন৷

 – আমশপামশর পবরমবমশর উপর বভবতি েমর স্বেংবরিেভামব টাচ্রিীনমে িার উজ্জ্বেিার সােঞ্স্যিা লসট 
েরমি, চােু েরুন সসবিংস অ্যাপ, প্দর্শনী ট্যাপ েরুন, িারপর এবটমে সবরিে েরমি অবিপ�রাজক 
উজ্জ্বলতরা ট্যাপ েমর সুইচ েরুন৷

•  অঞ্চে বা েমিমের উপর বনভ্জ র েমর, বেছু বিভাইস লিিামরে েবেউবনমেশন েবেশমনর (FCC) অনুমোদন 
পাওো আবশ্যে৷

আপনার বিভাইস যবদ FCC দ্ারা অনুমোবদি হে, আপবন FCC আইবি বিভাইমস লদখমি পামরন৷ FCC আইবি 
লদখার রন্য, সসবিংস অ্যাপ শুরু েরুন এবং সিরান পবরবিবত → স্্রািরাস সম্পপক্শ  তথ্ ট্যাপ েরুন৷ যবদ 
আপনার বিভাইমস এেবট FCC আইবি না থামে, এর োমন হে লয বিভাইসবটমে ইউএস বা এর অঞ্চেগুবেমি 
বববরির রন্য অনুমোদন লদওো হেবন এবং শুিুোত্র োবেমের ব্যবক্তগি ব্যবহামরর রন্য ইউএস-এ আনা হমে 
থােমি পামর৷

•  ববোন বা রাহামর লোবাইে বিভাইসগুবের ব্যবহার লিিারাে এবং স্ানীে বনমদ্জ বশো এবং বববিবনমেি 
সামপক্৷ উপযুক্ত েিৃ্জ পমক্র সামথ েথা বেুন এবং আপবন েখন এবং বেভামব আপনার বিভাইস ব্যবহার 
েরমি পামরন লস সম্পমে্জ  সব্জদা রুি বনমদ্জশাবেী অনুসরণ েরুন৷

•  বিভাইমসর দ্ারা সেবথ্জি ব্যা্উইথগুবে অঞ্চে বা পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্জ র েমর পবরববি্জ ি হমি 
পামর৷

•  5G লনটওোে্জ র উপেভ্যিা লদশ, লনটওোে্জ  প্রদানোরী এবং ব্যবহারোরীর এনভােরনমেমন্র উপর বনভ্জ র 
েমর পবরববি্জ ি হমি পামর৷
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পরাবন এিং ধূলরািরাবল প্বতপররাধপকর রক্ষণরাপিক্ষণ

আপনার বিভাইস পাবন ও িুমো প্রবিমরািী৷ আপনার বিভাইস পাবন ও িুমো প্রবিমরািী েমর রাখমি এইসব 
পদমক্প েন বদমে অনুসরণ েরুন৷ এই রেে েরমি না পারমে আপনার বিভাইমসর ক্বি হমব৷

•  বিভাইসবট 1.5 m এর লচমে লববশ পাবনমি বনেবজিি েরমবন না অথবা 30 বেবনট এর লচমে লববশ সেে িমর 
পাবনমি িুববমে রাখমবন না৷ যবদ আপবন পাবন ব্যবিি অন্য লোন িরমে লযেন েবণ পাবন, আমোনাইর পাবন, 
বা েদ্যরািীে িরমে বিভাইসবট লিাবান, িাহমে িরে অবিদ্রুি বিভাইমস প্রমবশ েরমব৷

•  দ্রুত িহিরান পরাবনপত বিভাইসবট লিাবামবন না৷

•  যবদ বিভাইসবট পবরস্ার পাবনমি পমি যাে, িাহমে এবট এেবট পবরস্ার নরে োপি বদমে ভােভামব শুবেমে 
বনন৷ যবদ অন্য লোনও িরে লযেন েবণ পাবন, সুইবেং পুমের পাবন, সাবান পাবন, লিে, পারবিউে, সানব্রিন 
বা লেবেমেে পণ্য লযেন েসমেবটমে বিভাইসবট পমি িুমব যাে, িাহমে এবট পবরষ্ার পাবন বদমে িুমে বনন 
এবং এেবট পবরস্ার নরে োপি বদমে ভােভামব শুবেমে বনন৷ যবদ আপবন এই বনমদ্জশাবেী অনুসরণ না 
েমরন, িাহমে বিভাইমসর োয্জক্েিা এবং লসৌন্দয্জ ক্বিরিস্ত হমি পামর৷

•  �বদ বিিরাইসবি পরাবনপত পপ়ে �রায় বকংিরা িরাইপ্রাপিরান অথিরা বপিকরারবি বিপজ �রায়, িাহমে লিানেমের 
সেে স্পষ্ভামব েথা লশানা নাও লযমি পামর৷ এেবট শুেমনা োপি বদমে লোছার পর, লসবট বদমে ভােভামবা 
শুবেমে বনন৷

•  �বদ বিিরাইসবি পরাবনপত ি্িহরার কররা হয় িাহমে টাচ্রিীন এবং অন্যান্য বিচার বিে েমিা োর েরমব না৷

•  �বদ বিিরাইসবি পপ়ে �রায় িরা ক্ষবতগ্রস্ত হয়, িাহমে বিভাইমসর পাবন ও িূমো প্রবিমরামির বিচার ক্বিরিস্ত 
হমি পামর৷

•  আপনরার বিিরাইসবি একবি বনয়ব্রিত পবরপিপর পরীক্ষরা কররা হপয়পে এিং বনবদ্শ ষ্ট বকেু অিস্রায় 
পরাবন- এিং ধপুলরা-প্বতপররাধী বহপসপি প্ত্বয়ত কররা হপয়পে (আন্তজ্শরাবতক িরান IEC 60529-বিবগ্রর 
পবরপপ্বক্ষপত প্দত্ত সুরক্ষরা [IP Code] দ্রাররা িবণ্শত IP68 সরেবণর প্পয়রাজনীয়তরা পূরণ কপর; পরীক্ষরার 
অিস্রা বেল: 15-35°C তরাপিরাত্রা, 86-106 kPa, পবরষ্রার পরাবন, 1.5 বিিরার, 30 বিবনি)৷ এই সরেবণবিন্রাস 
সত্ত্বেও, আপনরার বিিরাইসবিও সকল বনবদ্শ ষ্ট পবরবস্বতপত ক্ষবতগ্রস্ত হপত পরাপর৷

বনপদ্শরিূলক আইকনসিূহ

সতককীকরণ: এেন পবরবস্বি যা আপনার বা অমন্যর আঘামির োরণ হমি পামর

সতক্শ তরা: এেন পবরবস্বি যা আপনার বিভাইমসর বা অন্য সরঞ্ামের ক্বির োরণ হমি পামর

বিজ্ঞবতি: লনাট, ব্যবহামরর পরােশ্জ বা অবিবরক্ত িথ্য
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বিিরাইস অবতবরক্ত গরি হপয় �রাওয়রা এিং তরার 
সিরাধরান

ি্রািরাবর িরাজ্শ  সদিরার সিয় �খন বিিরাইস গরি হপয় ওপে
চার্জ লদবার সেে, বিভাইস এবং চার্জার গরে হমে উিমি পামর৷ িারববহীন চামর্জর সেে বা িাস্ট চার্জ লদবার 
সেে, বিভাইসবট অবিেির গরে েমন হমি পামর৷ এমি বিভাইমসর রীবনোে বা েে্জক্েিা প্রভাববি হে না এবং 
এবট বিভাইমসর স্বাভাববে েমে্জর ব্যাবতির েমি্য পমর৷ যবদ ব্যাটাবর খুব গরে হমে যাে, চাবর্জং গবি হ্াস লপমি পামর 
বা চার্জার চার্জ েরা বন্ধ েরমি পামর৷

বিিরাইস গরি হপয় উেপল বনম্নবলবখতগুবল করুন:

•  বিভাইস লথমে চার্জারবট বববছন্ন েরুন এবং লোন চেোন অ্যাপ বন্ধ েরুন৷ বিভাইসবট শীিে হবার 
রন্য অমপক্া েরুন িারপর আবার বিভাইসবট চার্জ লদওো শুরু েরুন।

•  যবদ বিভাইমসর বনমচর অংশ গরে হমে ওমি, িার োরণ হমি পামর সংযুক্ত USB ে্যাবেবট ক্বিরিস্ত। 
ক্বিরিস্ত USB ে্যাবেবট এেবট নিুন Samsung অনুমোবদি USB ে্যাবমে বদমে বনন।

•  ওে্যারমেস চার্জার ব্যবহার েরার সেে, লোন িািব বস্তু, চুম্বে, এবং লচৌম্বে ্রিাইপ োমি্জ র েি লোন 
ববহরাগি উপাদান, বিভাইস এবং ওে্যারমেস চার্জামরর েমি্য স্াপন েরমবন না৷

িারববহীন চার্জ বা িাস্ট চামর্জর বিচার শুিু সেবথ্জি েমিমে েভ্য৷

�খন ি্িহরাপরর সিয় বিিরাইসবি উত্ততি হপয় ওপে
যখন আপবন এেন বিচার বা অ্যাপ ব্যবহার েমরন যার রন্য আমরা পাওোর প্রমোরন বা লসগুবে ব্যবহার েমরন 
অমনে লববশ সেে িমর, িখন আপনার বিভাইসবট সােবেেভামব গরে হমে উিমি পামর ববি্জি ব্যাটাবর খরমচর 
োরমণ৷ লোন চেোন অ্যাপ বন্ধ েরুন এবং বিভাইসবট বেছুক্ণ ব্যবহার েরা লথমে ববরি থােুন৷

বনম্নবেবখিগুবে হমো লসই সব পবরবস্বির উদাহরণ যামি বিভাইসবট গরে হমে উিমি পামর৷ আপবন লয সেে 
িাংশন এবং অ্যাপ ব্যবহার েমরন িার উপর বনভ্জ র েমর, এই উদাহরণগুবে আপনার েমিমের লক্মত্র োর নাও 
েরমি পামর৷

•  লেনার পমর প্রাথবেে লসটআপ অথবা িাটা পুনরুদ্ধার েরার সেে

•  বি িাইে িাউনমোি েরার সেে
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•  এেন অ্যাপ ব্যবহার েরার সেে যার রন্য লববশ পাওোর প্রমোরন অথবা দীঘ্জ সেেোমের রন্য অ্যাপগুবে 
ব্যবহার েরার সেে

 – যখন উচ্চোমনর লখো দীঘ্জ সেেোমের রন্য লখমেন

 – যখন দীঘ্জ সেেোমের রন্য বভবিও লরেি্জ  েমরন

 – যখন সমব্জাচ্চ ব্াইটমনস লসবটংস ব্যবহার েমর বভবিও ব্রিে েমরন

 – যখন এেবট TV-এর সামথ সংযুক্ত েমরন

•  যখন োবটিটাবস্ং েমরন (অথবা, যখন ব্যােরিাউম্ অমনে অ্যাপ চাোন)

 – যখন োবটি উইম্া ব্যবহার েমরন

 – যখন অ্যাপ আপমিট বা ইনস্টে েমরন বভবিও লরেি্জ  েরার সেে

 – যখন বি িাইে িাউনমোি েমরন এেবট বভবিও েমের সেে

 – যখন বভবিও লরেি্জ  েমরন লোন ন্যাবভমগশন অ্যাপ ব্যবহার েরার সেে

•  যখন লববশ পবরোমন িাটা ব্যবহার েমরন ক্াউি, ইমেে, বা অন্য অ্যাোউমন্র সামথ বসঙ্ক েরার সেে

•  এেবট গাবিমি ন্যাবভমগশন অ্যাপ ব্যবহার েরার সেে যখন বিভাইসবটমে সরাসবর সূময্জর আমোমি রাখা হে

•  যখন লোবাইে হটস্পট এবং লটথাবরং বিচার ব্যবহার েমরন

•  লসই সব স্ামন বিভাইসবট ব্যবহার েরার সেে যখন বসগনাে দবূ্জে অথবা লোন বরমসপশন লনই

•  যখন ক্বিরিস্ত USB ে্যাবে বদমে ব্যাটাবর চার্জ েরা হে

•  যখন বিভাইসবটর বহুেুখী র্যােবট ক্বিরিস্ত অথবা ববমদবশে উপাদামনর প্রবি উন্ুক্ত লযেন িরে, িুো, িািব 
পাউিার, এবং লপবন্সমের সীসা

•  যখন আপবন লরাবেংমে আমছন

বিিরাইস গরি হপয় উেপল বনম্নবলবখতগুবল করুন:

•  বিভাইসবট সব্জসাম্প্রবিে সিটওে্যার বদমে আপমিট েমর রাখুন৷

•  চেোন অ্যামপর েমি্য সংঘামির োরমণ বিভাইসবট গরে হমে উিমি পামর৷ বিভাইসবট পুনরাে শুরু 
েরুন৷

•  Wi-Fi, GPS, এবং Bluetooth বিচার বনব্রিে েরুন যখন লসগুবে ব্যবহার েরা হমছে না৷

•  লয সব অ্যাপ ব্যাটাবর খরচ বৃবদ্ধ েমর অথবা লযগুবে ব্যােরিাউম্ োর েমর যখন ব্যবহার েরা না হে৷

•  বনস্প্রমোরন অথবা অব্যবহৃি িাইে েুমছ লিেুন৷

•  ব্রিমনর ব্াইটমনস েোন৷

•  যবদ বিভাইসবট গরে হমে ওমি বা দীঘ্জ সেে িমর গরে েমন হে, লসবট বেছু সেমের রন্য ব্যবহার 
েরমবন না৷ যবদ বিভাইসবট অবিোত্রাে গরে হমি থামে, Samsung পবরমেবা লেম্রে লযাগামযাগ েরুন৷
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বিিরাইস অবতিরাত্রায় গরি হওয়রার উপর সতক্শ তরা
বিভাইসবট অবিোত্রাে গরে েরার োরমণ আপবন যবদ অস্ববস্ত লবাি েরমি শুরু েরমে বিভাইসবটর ব্যবহার বন্ধ 
েরুন৷
যখন বিভাইসবট গরে হমে ওমি, িার বিচার এবং েে্জক্েিা সীবেি েরা হমি পামর বা বিভাইসবট বন্ধ হমে লযমি 
পামর িা্া হবার রন্য৷ এই বিচারবট শুিু সেবথ্জি েমিমে েভ্য৷

•  বিভাইসবট যবদ অবিোত্রাে গরে হে এবং বনবদ্জষ্ িাপোত্রাে লপৌছাে িমব বিভাইমসর ব্যথ্জিা, স্ীমনর 
জ্াোেে এবং ক্েক্বি এবং ব্যাটাবর বেমেমরর প্রবিমরামি সিে্জ িা বাি্জ া প্রদবশ্জি হমব৷ বিভাইমসর িাপোত্রা 
েোবার রন্য, ব্রিমনর উজ্জ্বেিা এবং েে্জক্েিার গবি সীবেি েরা হমব এবং ব্যাটাবর চাবর্জং বন্ধ েরা হমব৷ 
চেোন অ্যাপগুবে বন্ধ েরা হমব এবং ররুরী েে ছািা সেস্ত েবেং এবং অন্যান্য বববশষ্্য সীোবদ্ধ থােমব, 
যিক্ণ না বিভাইসবট িা্া হমছে৷

•  বিভাইমসর িাপোত্রা আমরা বািামনার োরমণ বদ্িীে বাি্জ াবট প্রদবশ্জি হমে বিভাইসবট বন্ধ হমে যামব৷ 
বিভাইসবটর িাপোত্রা বনবদ্জষ্ স্তমরর নীমচ না আসা পয্জন্ত বিভাইসবট ব্যবহার েরমবন না৷ ররুরী েে 
চোোেীন বদ্িীে সিে্জ বাি্জ া প্রদবশ্জি হমে, েেবটমে বাি্যিােূেে শাট িাউন দ্ারা লেমট লদওো হমব না।

অপরাপরবিং পবরপিপরর জন্ সতক্শ তরা
বনম্নবেবখি অবস্াে আপনার বিভাইসবট পবরমবমশর োরমণ গরে হমে উিমি পামর। ব্যাটাবরর রীবনোে যামি 
সংবক্তি না হমে যাে, বিভাইসবট যামি ক্বিরিস্ত না হে, অথবা আগুন লেমগ না যাে িার রন্য সিে্জ িা অবেম্বন 
েরুন।

•  আপনার বিভাইসবট খুব িা্া বা খুব গরমে রাখমবন না৷

•  দীঘ্জ সেে িমর আপনার বিভাইসবট সরাসবর সূময্জর আমোে রাখমবন না৷

•  দীঘ্জ সেে িমর আপনার বিভাইসবট খুব গরে রােগাে ব্যবহার বা সংরক্ণ েরমবন না, লযেন রিীষ্মোমে লোন 
গাবির বভিমর৷

•  বিভাইসবট এেন লোন স্ামন রাখমবন না লযখামন লসবট অবিোত্রাে গরে হমে উিমি পামর, লযেন লোন 
ববদ্ূযবিে বহবটং ে্যামটর উপর৷

•  আপনার বিভাইসবট বহটার, োইমরিাওমেভ, গরে রান্নার সরঞ্াে, বা উচ্চ চামপর পামত্র সংরক্ণ েরমবন না বা 
িার োমছ রাখমবন না৷

•  এেন লোমনা ে্যাবে ব্যবহার েরমবন না লযবটর আছোদনবট উমি বগমেমছ বা ক্বিরিস্ত হমেমছ এবং ক্বিরিস্ত 
বা ত্রুবটযুক্ত লোনও চার্জার বা ব্যাটাবর ব্যবহার েরমবন না৷
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কী বিিরারসিূহ

ক্রাপিররা

আপনার ববেমের ছববগুবের পবরষ্ার লক্ার-আপ 
িুেুন৷ আপবন এেবট থাম্বমনইমের োি্যমেও প্রবিবট 
ে্যামেরার দশৃ্য লদখমি এবং লিমরক্টরস বভউ লোমি 
এেবট বভবিও লরেবি্জ ং েরার সেে দশৃ্যবট পবরবি্জ ন 
েরমি পারমবন৷ আমরা িমথ্যর রন্য ে্যামেরা লদখুন৷

xCloud
xCloud সাবভ্জ স বদমে আপনার লোবাইে বিভাইমস 
উচ্চ-োমনর লগবেং উপমভাগ েরুন৷

Samsung DeX
Samsung DeX ওে্যারমেস োমনেশন বদমে এেবট 
বি ব্রিমন োবটিটাবস্ংমের অবভজ্ঞিা বনন৷ আমরা 
িমথ্যর রন্য Samsung DeX লদখুন৷

Windows-এর সরাপথ বলংক
আপনার স্াট্জমিানবটমে এেবট েবম্পউটামর সংযুক্ত 
েরুন এবং এেবট ববরােববহীন অবভজ্ঞিা পান৷ আমরা 
িমথ্যর রন্য Windows-এর সামথ বেংে লদখুন৷

S Pen
S Pen-এর সামথ ্রিীনবট বনেন্ত্রণ েরুন (পৃথেভামব 
ববরিীি) এবং বববভন্ন S Pen বিচার ব্যবহার েরুন৷ 
আমরা িমথ্যর রন্য S Pen (Galaxy S21 Ultra 5G) 
লদখুন৷

bayur
Typewritten Text
https://www.galaxys21userguide.com
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বিিরাইস সলআউি এিং িরাংরন

প্রাপকপজর বিষয়িস্তু
প্যামেমরর ববেেবস্তুর রন্য দ্রুি শুরুর বনমদ্জ বশো লদখুন৷

•  এই বিভাইসবটর সামথ সরবরাহ েরা আইমটেগুবে এবং লোন েভ্য অ্যামক্সসবররগুবে অঞ্চে এবং 
পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্জ র েমর বভন্ন হমি পামর৷

•  সরবরাহেৃি আইমটেগুবে শুিুোত্র এই বিভাইমসর রন্য বিবর েরা এবং অন্য বিভাইমসর সামথ 
সগিবিপূণ্জ নাও হমি পামর।

•  অ্যাবপোমরন্স এবং লস্পবসবিমেশন লোন পূব্জ ববজ্ঞবতি ছািাই পবরববি্জ ি হমি পামর৷

•  আপবন অবিবরক্ত অ্যামক্সসবরর বেনমি পামরন আপনার স্ানীে Samsung খুচরা ববমরিিার োছ 
লথমে৷ লেনার আমগ বনবচিি েরুন লসগুবে বিভাইমসর সামথ সগিবিপূণ্জ বেনা৷

•  শুিু Samsung অনুমোবদি অ্যামক্সসবরর বেনুন৷ অননুমোবদি অ্যামক্সসবরর ব্যবহার েরমে িা 
েে্জক্েিা সংরিান্ত সেস্যা এবং ত্রুবটর োরণ হমি পামর যা ওোমরবন্র আওিাে পমর না৷

•  সেস্ত অ্যামক্সসবরমরর েভ্যিা পবরবি্জ ন সামপক্ যা সম্পূণ্জভামব বনে্জাণোরী সংস্াগুবের উপর বনভ্জ র 
েমর৷ েভ্য অ্যামক্সসবরমরর সম্বমন্ধ িমথ্যর রন্য Samsung এর ওমেবসাইট লদখুন৷

•  ইোরমিানগুবে (USB টাইপ-C) যা বিবরটাে আউটপুট সেথ্জন েমর িা বিভাইসবটর সামথ ব্যবহার 
েরা লযমি পামর৷ িথাবপ, বিভাইসবট লসই ইোরমিানগুবের সামথ সুসগিি নাও হমি পামর লযগুবে লোমনা 
আোদা অবিও আউটপুট পদ্ধবি ব্যবহার েমর বা লোমনা আোদা প্রস্তুিোরমের দ্ারা বিবর েরা 
হমেমছ৷
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বিিরাইপসর সলআউি

► Galaxy S21 Ultra 5G:

�ীকার

আঙ�েলর ছাপ শনা�করণ 
েস�র

সাইড কী

ভিলউম কী

টাচ�ীন

এজ ি�ন এজ ি�ন

সামেনর ক্যােমরা

�ি�িমিট/
লাইট েস�র

ইয়ারেফান জ্যাক/
ব�মুখী জ্যাক (USB 
টাইপ-C)

SIM কাডৰ্  ে�

মাইে�ােফান

NFC অ্যাে�না/
ওয়্যারেলস চািজৰ্ং কেয়ল

িপছেনর ক্যােমরা

েলসার AF েস�ার

েমইন অ্যাে�না

মাইে�ােফান�ীকার

GPS অ্যাে�না

ফ্ল্যাশ

মাইে�ােফান



প্রবথমিবিষয়সথমূ

13

► Galaxy S21+ 5G:

�ীকার

আঙ�েলর ছাপ শনা�করণ 
েস�র

সাইড কী

ভিলউম কী

টাচ�ীন

সামেনর ক্যােমরা
�ি�িমিট/
লাইট েস�র

ইয়ারেফান জ্যাক/
ব�মুখী জ্যাক (USB 
টাইপ-C)

SIM কাডৰ্  ে�

মাইে�ােফান

NFC অ্যাে�না/
ওয়্যারেলস চািজৰ্ং কেয়ল

িপছেনর ক্যােমরা
ফ্ল্যাশ

েমইন অ্যাে�না

�ীকার

মাইে�ােফান

GPS অ্যাে�না

মাইে�ােফান
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► Galaxy S21 5G:

�ীকার

আঙ�েলর ছাপ শনা�করণ 
েস�র

সাইড কী

ভিলউম কী

টাচ�ীন

সামেনর ক্যােমরা
�ি�িমিট/
লাইট েস�র

ইয়ারেফান জ্যাক/
ব�মুখী জ্যাক (USB 
টাইপ-C)

SIM কাডৰ্  ে�

মাইে�ােফান

NFC অ্যাে�না/
ওয়্যারেলস চািজৰ্ং কেয়ল

িপছেনর ক্যােমরা
ফ্ল্যাশ

েমইন অ্যাে�না

মাইে�ােফান�ীকার

GPS অ্যাে�না

মাইে�ােফান
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•  বস্পোর ব্যবহার েরার সেে, লযেন বেবিো িাইে চাোবার সেে অথবা বস্পোরমিান ব্যবহার েরার 
সেে, বিভাইসবট আপনার োমনর োমছ রাখমবন না৷

•  ে্যামেরা লেমন্স লযন লরারামো আমো লযেন সূময্জর আমো না পমি িার লথমে সাবিান থােুন৷ ে্যামেরা 
লেন্স লরারামো আমো লযেন সমূয্জর আমোর সংস্পমশ্জ এমে ে্যামেরার ইমের লসন্সর নষ্ হমে লযমি 
পামর৷ নষ্ হমে যাওো ইমের লসন্সর সারামনা যাে না এবং ছববমি ববন্দ ুবা দামগর সৃবষ্ েরমব৷

•  আপবন যবদ বিভাইসবটমে িার গ্াস বা অ্যাবরিবেে ববি ভাঙা অবস্াে ব্যবহার েমরন, িমব এমি 
আঘামির ঝঁুবে থােমি পামর৷ লোনও Samsung পবরমেবা লেম্রেই শুিুোত্র লেরােি হওোর পরই 
বিভাইসবট ব্যবহার েরুন৷

•  যবদ িূবেেণা বা বাবহ্যে উপেরণ োইমরিামিান, বস্পোর বা বরবসভামর প্রমবশ েমর িমব বিভাইমসর 
শব্দবট েে হমে লযমি পামর বা বেছু বিচারগুবে োর নাও েরমি পামর৷ যবদ আপবন লোনও িারামো 
বস্তু বদমে িুো বা বাবহ্যে উপেরণগুবে সবরমে লদওোর লচষ্া েমরন িমব বিভাইসবট ক্বিরিস্ হমি পামর 
এবং এর অ্যাবপইোমরন্স প্রভাববি হমি পামর৷

•  সংমযামগর সেস্যা এবং ব্যাটাবর বনঃমশে হবার ঘটনা ঘটমি পামর বনম্নবেবখি পবরবস্বিগুবেমি:

 – যবদ আপবন িািব বস্টোর োগান বিভাইমসর অ্যামন্নার রােগাে

 – যবদ আপবন িািব উপাদান দ্ারা বিবর বিভাইমসর েভার োগান বিভাইমস

 – যবদ আপবন বিভাইমসর অ্যামন্নার রােগা অথবা অন্যান্য বস্তু আপনার হাি বদমে লেমে লদন বেছু 
বিচার ব্যবহার েরার সেে, লযেন েে অথবা লোবাইে িাটা সংমযাগ

•  Samsung অনুমোবদি ব্রিন প্রমটক্টর ব্যবহার েরা সুপাবরশেৃি৷ অননুমোবদি ব্রিন প্রমটক্টমরর োরমণ 
লসন্সরগুবের ক্বি হমি পামর৷

•  প্রবক্সবেবট/োইট লসন্সর অঞ্চে ব্রিন অ্যামক্সসবর বদমে োেমবন না লযেন ্রিীন প্রমটক্টর বা বস্টোর বা 
এেবট েভার৷ িা েরমে লসন্সর োর নাও েরমি পামর৷

•  প্রবক্সবেবট লসন্সর অপামরশমনর োরমণ েে চোোমে বিভাইসবটর উপমর োইট বেটবেট েরমি পামর৷

•  আপনার লদখার অবস্ামনর উপর বভবতি েমর এর ্রিীমনর রঙ বভন্ন হমি পামর৷ (Galaxy S21 Ultra 5G)
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হরাি্শ  কী

কী িরাংরন

সরাইি কী

•  বিভাইসবট বন্ধ হমে, এবট চােু েরমি বটমপ িমর থােুন৷

•  ব্রিন চােু েরমি বা েে েরমি চাপুন৷

•  Bixby এর সামথ এেবট েমথাপেথন শুরু েরমি বটপুন ও িমর রখুন৷ আমরা 
িমথ্যর রন্য Bixby-এর ব্যবহার লদখুন৷

•  আপনার লসট েরা অ্যাপ বা বিচারবট েঞ্চ েরমি দবুার বটপুন বা বটমপ িমর 
রাখুন৷

সরাইি কী + িবলউি 
িরাউন কী

•  এেবট ্রিীনশট ে্যাপচার েরমি এেসামথ বটপুন৷

•  বিভাইসবট বন্ধ েরমি এেসামথ লচমপ িমর রাখুন৷

সরাইি কী সসি কররা
সাইি েী দবুার লচমপ বা সাইি েী লচমপ িমর লরমখ এেবট অ্যাপ বা বববশষ্্যমে চােু েরমি িা লবমছ বনন৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ → সরাইি কী-এ ট্যাপ েরুন এবং িারপমর আপবন লয অপশনবট 
চান লসবট লবমছ বনন৷

সিি িরািন

ব্যাক বাটন

েহাম বাটন

সা�িতক বাটন

যখন ব্রিনবটমে চােু েরমবন, সিট বাটন ব্রিমনর বনমচর বদমে প্রদবশ্জি হমব৷ আমরা িমথ্যর রন্য লনবভমগশন বার 
(সিট বাটন) লদখুন৷
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ি্রািরারী িরাজ্শ  কররা
প্রথেবার ব্যবহামরর আমগ ব্যাটাবর চার্জ েরুন অথবা যখন লসবট অব্যবহৃি আমছ দীঘ্জ সেে িমর৷

শুিুোত্র স্যােসাং অনুমোবদি ব্যাটাবর, চার্জার এবং ে্যাবে ব্যবহার েরুন যা ববমশেভামব আপনার 
বিভাইসবটর রন্যই বিরী েরা হমেমছ৷ লবোনান ব্যাটারী, চার্জার এবং ে্যাবমের রন্য গুরুির আঘাি 
োগমি পামর বা আপনার বিভাইমস ক্বির সৃবষ্ েরমি পামর৷

•  ভুেভামব চার্জার োগামে বিভাইমসর গুরুির ক্বি হমি পামর৷ অপব্যবহামরর োরমণ হওো লোন ক্বি 
ওোমরবন্র আওিাে পমর না৷

•  বিভাইমসর সামথ সরবরাহেৃি শুিুোত্র USB টাইপ-C ে্যাবে ব্যবহার েরুন৷ যবদ আপবন োইমরিা USB 
ে্যাবে ব্যবহার েমরন িাহমে বিভাইসবট ক্বিরিস্ হমব৷

•  পাওোর সংরক্ণ েরমি চার্জার লোগ লথমে খুমে রাখুন যখন লসবট ব্যবহার েরা হমছে না৷ চার্জামরর 
লোন পাওোর সুইচ থামে না, পাওোর যামি নষ্ না হে, িাই চার্জারবট যখন ব্যবহার েরমছন না িখন 
অবশ্যই সমেট লথমে খুমে রাখমি হমব৷ চার্জারবট ববদ্ুযবিে সমেট এর সবন্নেমট এবং চার্জ েরার সেে 
সহমর নাগামে পাওো যাে এেনভামব রাখা উবচি৷

•  এেবট চার্জার ব্যবহার েরার সেে, অি্যন্ত ভােভামব চার্জ হে এেন এেবট অনুমোবদি িারযুক্ত বা 
ওে্যারমেস চার্জার ব্যবহার েরার পরােশ্জ লদওো হমেমছ৷

তরার�ুক্ত িরাবজ্শং
USB ে্যাবেবট USB পাওোর অ্যািাটিামরর সামথ সংযুক্ত েরুন এবং ব্যাটাবরবট চার্জ েরার রন্য িারবট 
বিভাইমসর বহুেুখী র্যামে লোগ েরুন৷ সম্পূণ্জ চার্জ হমে এমে, বিভাইস লথমে চার্জারবট বববছেন্ন েরুন৷
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ওয়্রারপলস িরাবজ্শং
বিভাইমস ওে্যারমেস চাবর্জং েমেে অন্তবন্জবে্জি আমছ৷ আপবন ওে্যারমেস চার্জার ব্যবহার েমর ব্যাটাবর চার্জ 
েরমি পামরন (পৃথেভামব ববরিে হে)৷
ব্যাটাবর চার্জ েরমি বিভাইমসর বপছমনর লে্রে ওে্যারমেস চার্জামরর লেম্রে রাখুন৷ সম্পূণ্জ চার্জ হওোর পর, 
ওে্যারমেস চাবর্জং লথমে বিভাইসবট বববছেন্ন েরুন৷
ববজ্ঞবতি প্যামনমে চার্জ হমি আনুোবনে েি সেে োগমব িা প্রদবশ্জি হমব৷ চাবর্জংমের অবস্ার উপর বনভ্জ র েমর 
চার্জ েরার প্রেৃি সেে বভন্ন হমি পামর৷

ওয়্রারপলস িরাবজ্শংপয়র সরািধরানতরা
আপবন বনমম্নাক্ত সাবিানিা অবেম্বন না েরমে বিভাইসবট বিে েমিা চার্জ নাও হমি পামর বা োত্রাবিবরক্ত 
গরে হমি পামর অথবা বিভাইস এবং লযমোমনা োি্জ  ক্বিরিস্ত হমি পামর৷

•  বিভাইসবটর বপছমনর অংশ এবং বিভাইমসর েভামরর েমি্য লরিবিট োি্জ  অথবা লরবিও-বরিমোমেবন্স 
আইমিবন্বিমেশন (RFID) োি্জ  (লযেন এেবট পবরবহন োি্জ  বা এেবট েী োি্জ ) সহ বিভাইস 
ওে্যারমেস চার্জামর রাখমবন না৷

•  িািব এবং চুম্বমের েমিা পবরবাহী উপেরণ যখন আপনার বিভাইস এবং ওে্যারমেস চার্জামরর েমি্য 
থামে িখন বিভাইসবট লসখামন রাখমবন না৷

•  যবদ আপবন দবু্জে লনটওোে্জ  বসগন্যামে ওে্যারমেস চার্জার ব্যবহার েমরন িাহমে আপবন লনটওোে্জ  
বরমসপশন হারামি পামরন৷

•  Samsung-অনুমোবদি ওে্যারমেস চার্জার ব্যবহার েরুন৷ যবদ আপবন অন্য ওে্যারমেস চার্জার ব্যবহার 
েমরন, িাহমে ব্যাটাবর বিে েমিা চার্জ নাও হমি পামর৷

কুইক িরাবজ্শং
সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, ট্যাপ েরুন ি্রািরাবর ও বিিরাইস সকয়রার → ি্রািরাবর → আপররা ি্রািরাবর সসবিংস, এবং 
িারপর আপনার পছন্দ অনুযােী বিচারবট চােু েরুন৷

•  দ্রুত িরাজ্শ  হপছে: বিচারবট ব্যবহার েরার রন্য, এেন এেবট ব্যাটাবর চার্জার ব্যবহার েরুন লযবট অ্যািাবটিভ 
িাস্ট চাবর্জংমে সেথ্জন েমর৷

•  অত্ন্ত দ্রুত িরাবজ্শং: সুপার িাস্ট চাবর্জং বিচারবট ব্যবহার েরার রন্য, এেবট USB PD (পাওোর লিবেভাবর) 
চার্জার ব্যবহার েরুন লযবট সুপার িাস্ট চাবর্জংমে সেথ্জন েমর৷

•  তরারবিহীন দ্রুত িরাবজ্শং: এই বিচারবট ব্যবহার েরমি, এেবট চার্জার এবং সরঞ্াে ব্যবহার েরুন যা দ্রুি 
ওে্যারমেস চাবর্জং বিচারবট সেথ্জন েমর৷

•  যখন বিভাইস বা িার ্রিীনবট বন্ধ থামে িখন আপবন ব্যাটাবর আরও দ্রুি চার্জ েরমি পামরন৷

•  যবদ ওে্যারমেস চার্জারবটমি অভ্যন্তরীণ ি্যান থামে, িাহমে দ্রুি ওে্যারমেস চার্জ েরার সেে ি্যানবট 
লঘারার িমে িার লথমে শব্দ হমি পামর৷ Bixby Routines ব্যবহার েমর পূব্জবনি্জাবরি সেমে ওে্যারমেস 
চাবর্জং স্বেংবরিেভামব বন্ধ েরার বববশষ্্যবট লসট েরমি এেবট রুবটন যুক্ত েরুন৷ যখন িাস্ট ওে্যারমেস 
চাবর্জং বববশষ্্যবট বন্ধ হমে যাে, চার্জার এর ি্যান এর শব্দ ও ইব্মেটর োইট এর আমো েমে যাে৷
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ওয়্রারপলস পরাওয়রার সরয়রাবরং
আপবন আপনার বিভাইমসর ব্যাটাবর বদমে অন্য বিভাইস চার্জ েরমি পামরন৷ এেনবে আপবন আপনার বিভাইস 
চার্জ েরার সেে এেনবে অন্য বিভাইসও চার্জ েরমি পামরন৷ অ্যামক্সাসবরর বা েভামরর ব্যবহামরর িরমনর উপর 
বনভ্জ র েমর, ওে্যারমেস পাওোর লশোবরং বিচারবট সবিেভামব োর নাও েরমি পামর৷ এই বিচারবটমে ব্যবহার 
েরার আমগ ব্যবহার েরা লয লোন অ্যামক্সাসবরর এবং েভার খুমে লিোর রন্য সুপাবরশ েরা হে৷

1 ববজ্ঞবতি প্যামনেবটমে খুেুন, নীমচর বদমে লসাোইপ েরুন, িারপর এবট সবরিে েরমি  (ওয়্রারপলস 
পরাওয়রার সরয়রাবরং)-এ ট্যাপ েরুন৷

2 আপনার বিভাইমসর লেম্রে অন্য বিভাইসমে রাখুন, উমটিা বদে েমর।

�াটৰ্েফান Galaxy Watch Galaxy Buds

3 আপনার চাবর্জং লশে হমে, অন্য বিভাইসবটমে আপনার বিভাইমসর লথমে সংমযাগ বববছেন্ন েরুন৷

পাওোর লশোর েরার সেে ইোরমিান ব্যবহার েরমবন না৷ এেনবট োছাোবছ বিভাইমসর প্রভাববি েরমি 
পামর৷

•  ওে্যারমেস চাবর্জং েমেমের অবস্ান বিভাইমসর েমিমের উপর পবরববি্জ ি হমি পামর৷ সবিেভামব এমে 
অপমরর সামথ সংমযাগ েরার রন্য বিভাইসগুবেমে সাবরমে বনন৷

•  পাওোর লশোর েরার সেে বেছু বিচার উপেব্ধ থামে না।

•  ওে্যারমেস চাবর্জং বিচার সেথ্জন েমর এেন বিভাইসগুবেমে শুিুোত্র এই বিচারবট ব্যবহার েমর চার্জ 
েরা লযমি পামর৷ বেছু বিভাইস চার্জ েরা যামব না৷ ওে্যারমেস পাওোর লশোবরং বিচার সেথ্জন েমর 
এেন বিভাইসগুবে লদখমি, Samsung ওমেবসাইট-এ যান৷

•  সবিেভামব চার্জ েরার রন্য, চাবর্জং চোোেীন বিভাইসবটমে সরামবন না বা ব্যবহার েরমবন না৷

•  অন্য বিভাইমস চার্জ েরা পাওোরবট আপনার বিভাইমসর দ্ারা লশোর েরা পবরোমণর লচমে েে হমি 
পামর৷

•  আপবন যবদ আপনার বিভাইসবট চার্জ েরার সেে অন্য বিভাইসবট চার্জ েমরন িমব চাবর্জংমের গবি 
েমে লযমি পামর বা চার্জামরর িরন অনুসামর বিভাইসবট যথাযথভামব চার্জ নাও হমি পামর৷

•  চাবর্জং গবি বা দক্িা বিভাইমসর অবস্া বা পার্্জবিতী পবরমবমশর উপর বনভ্জ র েমর পবরববি্জ ি হমি পামর৷
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পরাওয়রার সরয়রার কপর সনওয়রার বলবিি সসি করুন
যখন অববশষ্ ব্যাটাবর পাওোর এেবট বনবদ্জষ্ স্তমরর বনমচ লনমে যাে িখন আপবন পাওোর লশোর বন্ধ েরার 
অপশন বিভাইসবটমি লসট েরমি পামরন৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, ট্যাপ েরুন ি্রািরাবর ও বিিরাইস সকয়রার → ি্রািরাবর → ওয়্রারপলস পরাওয়রার সরয়রাবরং 
→ ি্রািরাবরর সীিরা, এবং িারপর বেবেট বনি্জারণ েরুন৷

ি্রািরাবর খরি কিরান
আপনার বিভাইস বহু অপশন প্রদান েমর যা আপনামে ব্যাটাবরর পাওোর সংরক্ণ েরমি সাহায্য েমর।

•  বিভাইসবট অবটিোইর েরুন বিভাইস পবরচয্জা বিচার ব্যবহার েমর৷

•  যখন আপবন বিভাইসবট ব্যবহার েরমছন না, সাইি েী লচমপ ব্রিন বন্ধ েমর বদন৷

•  পাওোর লসবভং লোি সবরিে েরুন৷

•  অপ্রমোরনীে অ্যাপ বন্ধ েরুন৷

•  ব্যবহার না েরমে Bluetooth বিচার বনব্রিে েরুন৷

•  লয সব অ্যাপ বসঙ্ক েরা প্রমোরন না িা স্বেংবরিেভামব বসঙ্ক েরা বনব্রিে রাখুন৷

•  ব্যােোইমটর সেে েোন৷

•  ব্রিমনর ব্াইটমনস েোন৷

ি্রািরাবর িরাজ্শ  সদিরার পররাির্শ এিং সরািধরানতরা
•  ব্যাটাবর যবদ সম্পূণ্জ বনঃমশে হমে যাে, বিভাইসবট সমগি সমগি চােু েরা যামব না যখন চার্জার সংযুক্ত থামে৷ 
লশে হমে যাওো ব্যাটাবর েমেে বেবনট চার্জ হমি বদন বিভাইসবট চােু েরার আমগ৷

•  আপবন যবদ এেসামথ এোবিে অ্যাপ ব্যবহার েমরন, লযেন লনটওোে্জ  অ্যাপ, বা লয সব অ্যামপর রন্য 
আমরেবট বিভাইমসর সামথ সংমযাগ প্রমোরন, িাহমে ব্যাটাবর দ্রুি বনঃমশে হমব৷ িাটা স্ানান্তমরর সেে 
পাওোর হ্াস হওো এিামি, ব্যাটাবর সম্পূণ্জ চার্জ হবার পমর সব সেে এই অ্যাপগুবে ব্যবহার েরুন৷

•  চার্জার ছািা অন্য পাওোর উৎস ব্যবহার েরমে, লযেন েবম্পউটার, িা েে ববদ্ুযমির োরমণ িীর গবিমি 
চাবর্জং এর োরণ হমি পামর৷

•  চার্জ লদবার সেে বিভাইসবট ব্যবহার েরা লযমি পামর, বেন্তু ব্যাটাবর সম্পূণ্জ চার্জ হমি লববশ সেে োগমি পামর৷

•  চার্জ েরার সেে বিভাইসবট যবদ অবস্বিশীে পাওোর উৎস প্রাতি হে িাহমে টাচব্রিন োর নাও েরমি পামর৷ 
যবদ িা হে, চার্জারবট বিভাইস লথমে খমুে বনন৷
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•  চার্জ লদবার সেে, বিভাইস এবং চার্জার গরে হমে উিমি পামর৷ এটা স্বাভাববে এবং বিভাইমসর রীবনোে 
এবং েে্জক্েিা প্রভাববি েরা উবচি নে৷ এেবট ব্যাটাবর যবদ স্বাভাববমের লচমে লববশ গরে হমে যাে, চার্জার 
চার্জ েরা বন্ধ েমর বদমি পামর৷

•  বহুেুখী র্যাে লভরা থাো অবস্াে যবদ বিভাইসবট চার্জ লদন িাহমে বিভাইসবট ক্বিরিস্ত হমি পামর৷ বহুেুখী 
র্যােবট সম্পূণ্জরূমপ শুবেমে বনন বিভাইসবট চার্জ েরার আমগ৷

•  বিভাইসবট যবদ সবিেভামব চার্জ না েমর, বিভাইসবট এবং চার্জারবট এেবট Samsung সাবভ্জ স লসন্ামর বনমে 
যান৷

ন্রাপনরা-SIM করাি্শ  এিং eSIM
লোবাইে লটবেমিান পবরমেবা প্রদানোরীর লদওো SIM বা USIM োি্জ  প্রমবশ েরান৷
এেবট বিভাইমস দবুট লিান নম্বর বা পবরমেবা প্রদানোরী রাখমি, eSIM সবরিে েরুন অথবা দবুট SIM োি্জ  
লোোন৷ এেবট প্রেৃি ন্যামনা-SIM োি্জ  লথমে আোদা েরমে, eSIM হে এেবট এমম্বি েরা বিবরটাে SIM৷ 
ন্যামনা-SIM োি্জ  এবং eSIM উভেই ব্যবহার েরমে বেছু লক্মত্র িাটা স্ানান্তমরর গবি িীর হমি পামর৷

•  eSIM অঞ্চে, পবরমেবা প্রদানোরী বা েমিমের উপর বনভ্জ র উপেভ্য নাও হমি পামর৷

•  পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্জ র েমর এেবট লনটওোে্জ  সংমযাগ প্রমোরন এেন বেছু পবরমেবা 
উপেভ্য নাও হমি পামর৷

SIM িরা USIM করাি্শ  ইনস্ল কররা

21 3 4

<আ�ারসাইড>
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1 লট্ আেগা েরমি হমে লট্ এর েমি্য থাো বছদ্রবটমি বসে লবর েরার বপন লোোন৷

2 লট্-বট েৃদভুামব লট্ স্লট লথমে লটমন লবর েরুন৷

3 SIM বা USIM োি্জ বট লসানােী বমণ্জর েন্ামক্টর সামথ উপমরর বদমে েুখ েমর লট্মি রাখুন এবং আটোমনার 
রন্য SIM বা USIM োি্জ বট লট্মি হােো েমর চাপুন৷

4 লট্-বট লট্ স্লমট প্রমবশ েরান৷

•  লট্ অপসারণ েরমি সরের ঘপর বসে লবর েরার বপনবট প্রমবশ েরান৷

•  শুিুোত্র ন্যামনা-SIM োি্জ  ব্যবহার েরুন৷

•  সাবিানিা অবেম্বন েরুন যামি SIM বা USIM োি্জ  হাবরমে না যাে বা অন্য লেউ লসবট ব্যবহার েরমি 
না পমরন৷ হাবরমে যাওো বা চুবর যাওো োমি্জ র োরমণ হওো লোন ক্বির রন্য Samsung দােবদ্ধ নে৷

•  বসে লবর েরার বপন বছদ্রবটমি খািাভামব আমছ বেনা িা বনবচিি েরুন৷ অন্যথাে, বিভাইসবট ক্বিরিস্ 
হমি পামর৷

•  োি্জ বট যবদ দঢ়ৃভামব লট্মি আটোমনা না হে, SIM োি্জ  লট্ লথমে লছমি বা পমি লযমি পামর৷

•  আপবন যবদ লট্-বট আপনার বিভাইমস লভরা অবস্াে প্রমবশ েরান, আপনার বিভাইস ক্বিরিস্ত হমি 
পামর। সব সেে বনবচিি েরুন লট্-বট লযন শুেমনা থামে৷

•  আপনার বিভাইমস িরে পদামথ্জর প্রমবশ প্রবিমরাি েরমি লট্-বট সম্পূণ্জভামব লট্ স্লমট প্রমবশ েরান৷

একবি eSIM সব্য় কররা
সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন এবং সংপ�রাগসিূহ → SIM করাি্শ  পবরিরালক → সিরািরাইল প্্রান স�রাগ করুন-এ ট্যাপ 
েরুন৷ এেবট লোবাইে লে্যান খুঁমর পাওো লগমে, eSIM সবরিে েরমি অন-ব্রিন বনমদ্জশাবেী অনুসরণ েরুন৷
যবদ আপনার পবরমেবা প্রদানোরীর দ্ারা আপনামে এেবট QR লোি লদওো হমে থামে িমব সসবিংস অ্যাপ চােু 
েরুন, সংপ�রাগসিূহ → SIM করাি্শ  পবরিরালক → সিরািরাইল প্্রান স�রাগ করুন → ক্রাবরয়রাপরর QR সকরাি স্্রান 
করুন-এ ট্যাপ েরুন এবং িারপর QR লোিবট স্্যান েরুন৷

SIM করাি্শ  পবরিরালক
সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন এবং ট্যাপ েরুন সংপ�রাগসিূহ → SIM করাি্শ  পবরিরালক৷

•  SIM করাি্শ : SIM োি্জ  লসবটংস ব্যবহার ও োস্টোইর েরমি SIM োি্জ বট সবরিে েরুন৷

•  eSIM: eSIM সবরিে েরুন৷

•  অগ্রগণ্ বসি করাি্শ : দবুট োি্জ  সবরিে হমে লগমে ভমেস েমের েমিা বেছু বিচামরর রন্য বনবদ্জষ্ SIM োি্জ  
ব্যবহার েরমি বনব্জাচন েরুন৷

•  SIM করাপি্শর আপররা সসবিংস: েে বা eSIM লসবটংস োস্টোইর েরুন৷
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বিিরাইসবি িরালু এিং িন্ধ কররা
লসই সব অঞ্চমের অনুমোবদি েেতীগমণর লথমে সেস্ত লপাস্ট েরা সিে্জ িা এবং বনমদ্জশাবেী অনুসরণ েরুন 
লযখামন িারববহীন বিভাইমসর ব্যবহার সীোবদ্ধ, লযেন উমিারাহার এবং হাসপািাে৷

সাইড কী

ভিলউম ডাউন কী

বিিরাইসবি িরালু কররা
বিভাইসবট চােু েরার রন্য সাইি েী েমেে লসে্ বটমপ িমর রাখুন৷

বিিরাইসবি িন্ধ কররা

1 বিভাইসবট বন্ধ েরমি, সাইি েী এবং ভবেউে িাউন েী এেসামথ বটমপ িমর থােুন৷ ববেল্পভামব, ববজ্ঞবতি 
প্যামনে খুমে নীমচ লসাোইপ েরুন িারপর -এ ট্যাপ েরুন৷

2 পরাওয়রার িন্ধ-এ ট্যাপ েরুন৷
বিভাইসবট পুনরাে চােু েরমি, পুনররায় শুরু করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

আপবন সাইি েী লচমপ িমর রাখার সেে বিভাইসবট বন্ধ েরুন-এ লসট েরমি পামরন৷ সসবিংস অ্যাপ খেুুন, 
উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ → সরাইি কী-এ ট্যাপ েরুন িারপর পরাওয়রার িন্ধ কররার সিনু-এ ট্যাপ েরুন সিপপ 
ধপর ররাখুন-এর অিীমন৷

সিরাস্শ বরস্রাি্শ কররা
আপনার বিভাইসবট যবদ আটমে যাে এবং োর না েমর, িাহমে এবটমে আবার চােু েরমি সাইি েী এবং 
ভবেউে িাউন েী এেসামথ 7 লসমেম্র লববশ সেে বটমপ িমর রাখুন৷
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জরুবর সিরাি
ব্যাটাবর খরচ েোমি আপবন বিভাইসবটমে ররুবর লোমি বদে েরমি পামরন৷ বেছু অ্যাপ এবং িাংশন সীোবদ্ধ 
েরা হমব৷ ররুবর লোমি আপবন ররুবর েে েরমি পারমবন, বি্জ োন অবস্ামনর িথ্য অন্যমদর পািামি পারমবন, 
এেবট ররুবর অ্যাোে্জ বারামি পারমবন এবং আমরা অমনে বেছু েরমি পারমবন৷
ররুবর লোি সবরিে েরমি, সাইি েী এবং ভবেউে িাউন েী এেসমগি বটমপ িমর থােুন এবং িারপর জরুবর 
সিরাি-এ ট্যাপ েরুন৷ ববেল্পভামব, ববজ্ঞবতি প্যামনে খুমে নীমচ লসাোইপ েরুন এবং িারপর  → জরুবর সিরাি-এ 
ট্যাপ েরুন৷
ররুবর লোি বনব্রিে েরমি,  → জরুবর সিরাি িন্ধ করুন৷

লয ব্যবহামরর সেে বাবে আমছ িা ব্যাটাবরর পাওোর লশে হবার আমগর অববশষ্ সেে প্রদশ্জন েমর৷ লয 
ব্যবহামরর সেে বাবে িা আপনার বিভাইমসর লসবটংমসর এবং ব্যবস্াপনার অবস্ার উপর বনভ্জ র েমর বভন্ন 
হমি পামর৷

প্রাথবিক সসিআপ
আপবন আপনার বিভাইসবট প্রথেবার চােু েরমে অথবা িাটা বরমসট েরার পমর আপনার বিভাইসবট লসট আপ 
েরার রন্য অন-্রিীন বনমদ্জশাবেী অনুসরণ েরুন৷

আপবন যবদ এেবট Wi-Fi লনটওোমে্জ র সামথ সংযুক্ত না হন, প্রাথবেে লসটআমপর সেে আপবন বিভাইমসর 
বেছু বিচার লসটআপ েরমি নাও পামরন৷

Samsung account
আপনার Samsung account এেবট এেীভূি অ্যাোউন্ পবরমেবা যা আপনামে বববভন্ন Samsung পবরমেবা 
ব্যবহার েরমি লদে, যা লোবাইে বিভাইস, TV, এবং Samsung ওমেবসাইট প্রদান েমর৷
আপনার Samsung account-এর সামথ ব্যবহার েরা লযমি পামর এেন পবরমেবার িাবেো পরীক্া েরমি, 
account.samsung.com-এ লদখুন।

1 সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন এবং Samsung account-এ ট্যাপ েরুন৷

ববেল্পভামব সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন এবং অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ → অ্রাকরাউন্ট ি্িস্রাপনরা করুন → 
অ্রাকরাউন্ট স�রাগ করুন → Samsung account-এ ট্যাপ েরুন৷

2 আপনার যবদ ইবিেমি্যই এেবট Samsung account লথমে থামে, আপনার Samsung account এ সাইন 
ইন েরুন৷

•  আপবন যবদ বনমরর Google অ্যাোউন্বট ব্যবহার েমর সাইন ইন েরমি চান িাহমে Google বদপয় 
এবগপয় �রান এ ট্যাপ েরুন৷

•  আপনার যবদ এেবট Samsung account না থামে, অ্রাকরাউন্ট বতবর এ ট্যাপ েরুন৷

http://account.samsung.com
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আপনরার আইবি সখরঁাজরা এিং আপনরার পরাসওয়রাি্শ  পুনররায় সসি কররা
আপবন যবদ আপনার Samsung account -এর আইবি বা পাসওোি্জ  ভুমে যান, িাহমে Samsung account 
সাইন ইন ব্রিমন আইবি খঁুজনু বা পরাসওয়রাি্শ  বরপসি করুন এ ট্যাপ েরুন। প্রমোরনীে িথ্য লদওোর পর আপবন 
আপনার আইবি খুঁমর লপমি পামরন বা আপনার পাসওোি্জ বট পুনরাে লসট েরমি পামরন৷

আপনরার Samsung account-এ সরাইন আউি করুন
আপবন যখন Samsung account লথমে সাইন আউট েরমবন, িখন েন্াক্ট বা ইমভন্গুবের েমিা আপনার 
িাটাও আপনার বিভাইস লথমে সরামনা হমব৷

1 সসবিংস চােু েরুন এবং অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ → অ্রাকরাউন্ট ি্িস্রাপনরা করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

2 ট্যাপ েরুন Samsung account → আিরার সপ্রািরাইল এবং ্রিীমনর নীমচ সরাইন-আউি-এ ট্যাপ েরুন৷

3 সরাইন-আউি -এ ট্যাপ েরুন, আপনার Samsung account-এর পাসওোি্জ  বেখুন, িারপর ওপক ট্যাপ 
েরুন৷

আপনরার আপগর বিিরাইস সথপক িরািরা স্রানরান্তবরত 
হপছে (Smart Switch)
আপবন আপনার পূব্জবিতী বিভাইস লথমে আপনার নিুন বিভাইস এ িাটা স্ানান্তমরর রন্য Smart Switch ব্যবহার 
েরমি পামরন।
সসবিংস চােু েরুন এবং অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ → পুররাতন বিিরাইস সথপক িরািরা বনপয় আসুন-এ ট্যাপ েরুন৷

•  এই বিচারবট বেছু বিভাইমস বা েবম্পউটামর সেবথ্জি নাও হমি পামর৷

•  সীোবদ্ধিা প্রমযার্য৷ আমরা িমথ্যর রন্য www.samsung.com/smartswitch লদখুন৷ Samsung 
েবপরাইট সংরিান্ত ববেে গুরুির েমন েমর৷ শুিু লয ববেেবস্তুর আপবন োবেে বা যা স্ানান্তমরর 
অবিোর আপনার আমছ, িা স্ানান্তবরি েরুন৷

একবি USB ক্রািল ি্িহরার কপর িরািরা স্রানরান্তর কররা
সহমর এবং চটরেবদ িাটা ট্ান্সিার েরমি, আপবন আপনার আমগর বিভাইসবটমে বি্জ োন বিভাইমসর সামথ 
USB ে্যাবে ব্যবহার েমর যুক্ত েরমি পামরন৷

1 বিভাইমসর USB ে্যাবে ব্যবহার েমর আপনার বিভাইস এবং আমগর বিভাইসবটমে যুক্ত েরুন৷

আমগর বিভাইমসর উপর বনভ্জ র েমর USB োমনক্টর প্রমোরন নাও হমি পামর৷

2 অ্যাপ-বনব্জাচমনর পপ-আপ উইম্াবট এমে, Smart Switch → িরািরা গ্রহণ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

3 আমগর বিভাইমস, অনুিবত বদন-এ ট্যাপ েরুন৷
অ্যাপবট যবদ আপনার োমছ না থামে, লসবট Galaxy Store বা Play সস্রার লথমে িাউনমোি েরুন৷

আপনার বিভাইসবট আমগর বিভাইসমে শনাক্ত েরমব এবং আপবন লয লয িাটা পািামি পামরন িার এেবট 
িাবেো চমে আসমব৷

http://www.samsung.com/smartswitch
bayur
Typewritten Text
https://www.galaxys21userguide.com



প্রবথমিবিষয়সথমূ

26

4 এেবট আইমটেমে আনমি বনব্জাচন েরুন ও Transfer এ ট্যাপ েরুন৷

যখন আপবন িাইে ট্ান্সিার েরমছন িখন লসই বিভাইস লথমে USB ে্যাবে এর সংমযাগ বববছেন্ন েরমবন 
না৷ এইরেে েরমে িাটা ক্বি বা বিভাইস ক্বিরিস্ত হমি পামর৷

িাটা ট্ান্সিার েরমে আপনার বিভাইমসর ব্যাটাবর খরচ লবমি যাে৷ িাটা ট্ান্সিামরর আমগ বনবচিি েরুন 
লয আপনার বিভাইমস পয্জাতি চার্জ আমছ৷ যবদ ব্যাটাবরর ক্েিা েে থামে, িাহমে িাটা ট্ান্সিার বববনিি 
হমি পামর৷

ওয়্রারপলপসর িরাধ্পি িরািরা স্রানরান্তবরত হপছে
আপনার আমগর বিভাইস লথমে িারববহীনভামব Wi-Fi Direct-এর োি্যমে িাটা স্ানান্তবরি েরুন৷

1 পূমব্জর বিভাইসবটমি, Smart Switch েঞ্চ েরুন৷

অ্যাপবট যবদ আপনার োমছ না থামে, লসবট Galaxy Store বা Play সস্রার লথমে িাউনমোি েরুন৷

2 আপনার বিভাইমস, সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন এবং অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ → পুররাতন বিিরাইস সথপক 
িরািরা বনপয় আসুন-এ ট্যাপ েরুন৷

3 বিভাইসগুবে পরস্পমরর োছাোবছ রাখুন৷

4 আমগর বিভাইমস, িরািরা পরােরান → ওয়্রারপলস ট্যাপ েরুন৷

5 আমগর বিভাইমস, অনুিবত বদন-এ ট্যাপ েরুন৷

6 আপনার বিভাইমস এেবট আইমটেমে আনমি বনব্জাচন েরুন ও Transfer এ ট্যাপ েরুন৷

একবি কবম্পউিরার সথপক ি্রাকআপ িরািরা স্রানরান্তর কররা
আপনার বিভাইস এবং েবম্পউটামরর েমি্য িাটা স্ানান্তর েরুন৷ আপনামে অবশ্যই Smart Switch েবম্পউটার 
সংস্রণ অ্যাপ িাউনমোি েরমি হমব www.samsung.com/smartswitch লথমে৷ আপনার আমগর বিভাইস 
লথমে েবম্পউটামর িাটা ব্যােআপ েরুন এবং আপনার বিভাইমস িাটা আেদাবন েরুন৷

1 েবম্পউটামর, www.samsung.com/smartswitch এ যান Smart Switch িাউনমোি েরার রন্য৷

2 েবম্পউটামর, Smart Switch চােু েরুন৷

আপনার আমগর বিভাইস যবদ Samsung বিভাইস না হে, িাহমে এেবট েবম্পউটামর িাটা ব্যােআপ 
েরুন বিভাইমসর বনে্জািার লদওো এেবট লপ্রারিাে ব্যবহার েমর৷ িারপর, পঞ্চে িামপ চমে যান৷

3 আপনার আমগর বিভাইস েবম্পউটামরর সামথ সংযুক্ত েরুন বিভাইমসর USB ে্যাবে ব্যবহার েমর।

4 বিভাইস লথমে িাটা ব্যােআপ েরার রন্য, েবম্পউটামর অন-্রিীন-এর বনমদ্জশাবেী অনুসরণ েরুন৷
িারপর, আমগর বিভাইস েবম্পউটার লথমে বববছেন্ন েরুন৷

5 USB ে্যাবে ব্যবহার েমর আপনার বিভাইস েবম্পউটামরর সামথ সংযুক্ত েরুন।

6 েবম্পউটামর, অন-্রিীন -এর বনমদ্জশাবেী অনুসরণ েরুন আপনার বিভাইমস িাটা স্ানান্তর েরার রন্য৷

http://www.samsung.com/smartswitch
http://www.samsung.com/smartswitch
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ব্রিনবি সিরাঝরা

িরািব্রিন বনয়্রিণ কররা
ি্রাপ কররা
ব্রিনবট ট্যাপ েরুন৷

ি্রাপ কপর সহরাল্ড 
কররা
ব্রিনবট ট্যাপ েমর 
আনুোবনে 2 লসে্ 
িমর থােুন৷

িরানরা
এেবট আইমটে 
ট্যাপ েমর িমর লরমখ 
গন্তব্য অবস্ামন লটমন 
আনুন৷

িরািল ি্রাপ কররা
ব্রিনবট িাবে-ট্যাপ 
েরুন।

সসরায়রাইপ কররা হপছে
উপমরর বদমে, নীমচর 
বদমে, বােবদমে বা 
িান বদমে লসাোইপ 
েরুন৷

স্রেবিং এিং বপব্চং
ব্রিমনর উপমর দবুট 
আগিেু ছবিমে বদন 
অথবা বপঞ্চ েরুন৷

•  টাচব্রিনবট অন্যান্য ববদ্ূযবিে বিভাইমসর সংস্পমশ্জ আসমি লদমবন না৷ ইমেমট্াস্ট্যাবটে বিসচামর্জর 
োরমণ টাচব্রিমন ত্রুবট হমি পামর৷

•  টাচব্রিন ক্বিরিস্ত হওো লথমে বাঁচামি, লসবট লোন বেছু বদমে ট্যাপ েরমবন না অথবা িামি আপনার 
আগিমুের িগা বদমে অি্যাবিে চাপ প্রমোগ েরমবন না৷

•  দীঘ্জ সেমের রন্য আংবশে বা সেস্ত টাচব্রিমন বনবদ্জষ্ রিাবিক্স ব্যবহার না েরার পরােশ্জ লদওো হমেমছ৷ 
এরেে েরার িেস্বরূপ (ব্রিন বান্জ-ইন) বা লঘাবস্টং হমি পামর৷

বিভাইসবট ব্রিমনর প্রামন্তর টাচ ইনপুটস নাও বচনমি পামর, যা টাচ ইনপুট এবরোর বাইমর৷
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সনবিপগরন িরার (সিি িরািন)
যখন আপবন বরিনবট চােু েরমবন, ব্রিমনর নীমচর ন্যাবভমগশন বামর সিট বাটনগুবে প্রদবশ্জি হমব৷ সিট বাটনগুবে 
বিিটি বহমসমব সাম্প্রবিে বাটন, লহাে বাটন, এবং ব্যাে বাটমন লসট েরা আমছ। বাটমনর োয্জোবরিা বি্জ োমন 
ব্যবহৃি অ্যাপ বা ব্যবহামরর পবরমবশ অনুযােী পবরবি্জ ন হমি পামর৷

িরািন িরাংরন

সরাম্প্রবতক •  সাম্প্রবিে অ্যাপগুবের িাবেো খুেমি ট্যাপ েরুন৷

সহরাি
•  লহাে ব্রিমন বিমর আসার রন্য ট্যাপ েরুন৷

•  Google Assistant অ্যাপবট চােু েরমি ট্যাপ েমর িমর থােুন।

বিপর �রান •  আমগর ব্রিমন বিমর যাওোর রন্য ট্যাপ েরুন৷

ন্রাবিপগরন িরার লুকরান
ন্যাবভমগশন বার েুবেমে এেবট বৃহত্র ব্রিমন িাইে লদখুন বা অ্যাপ ব্যবহার েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুেুন, প্দর্শনী → সনবিপগরন িরার ট্যাপ েরুন, িারপর সনবিপগরপনর ধরন এর েমি্য 
সসরায়রাইপপর ইবগিত এ ট্যাপ েরুন৷ ন্যাবভমগশন বারবট েুোমনা থােমব এবং অগিভবগি বনমদ্জশগুবে উপবস্ি হমব৷ 
আপররা অপরন ট্যাপ েরুন এবং আপবন লয অপশনবট চাইমছন লসবট লবমছ বনন৷

নীচ েথেক েসায়াইপ ক�ন পাশ এবং নীচ েথেক েসায়াইপ ক�ন

যবদ আপবন ব্রিমনর নীমচ অগিভবগি ইবগিিগুবেমে েুোমি চান, এবটমে বনব্রিে েরমি অগিিবগি সম্পপক্শ  ইবগিত এ 
ট্যাপ েমর সুইচ েরুন৷
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সহরাি ব্রিন এিং অ্রাপস ব্রিন
লহাে ব্রিন হে বিভাইমসর সেে বিচার অ্যামক্সস েরার রন্য সূচনা ববন্দ৷ু এবট উইমরট, অ্যাপমসর শট্জোট এবং 
আমরা অমনে বেছু প্রদশ্জন েমর৷
অ্যাপস ব্রিনবট নিুন ইনস্টে েরা অ্যাপ সহ সেস্ত অ্যামপর আইেন প্রদশ্জন েমর৷

সহরাি এিং অ্রাপস ব্রিপনর িপধ্ সুইি কররা
লহাে ব্রিমন, অ্যাপস ব্রিনবট খুেমি উপমরর বদমে বদমসাোইপ েরুন৷
লহাে ব্রিমন বিমর আসার রন্য, অ্যাপস ব্রিমনর উপমর বা নীমচর বদমে লসাোইপ েরুন৷ ববেল্পভামব, লহাে বাটন বা 
ব্যাে বাটনবট ট্যাপ েরুন৷

েহাম �ীন অ্যাপস �ীন

Finder

ি�য় অ্যাপস

আপবন যবদ লহাে ব্রিমন অ্যাপস বাটন লযাগ েমরন, আপবন বাটনবট ট্যাপ েমর অ্যাপস ব্রিনবট খুেমি পামরন৷ লহাে 
্রিীমনর খাবে স্ামন ট্যাপ েমর িমর থােুন, সসবিংস-এ ট্যাপ েরুন এবং িারপর সবরিে েরমি সহরাি ব্রিপন অ্রাপ 
ব্রিন িরািন সদখরান সু্যইচবট ট্যাপ েরুন৷ অ্যাপস বাটনবট লহাে ব্রিমনর নীমচ যুক্ত েরা হমব৷

অ্যাপস বাটন
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সহরাি ব্রিপনর সম্পরাদনরা

সম্পাদনার অপশনগুমো অ্যামক্সস েরার রন্য, লহাে ব্রিমন, এেবট খাবে রােগাে ট্যাপ েরুন এবং িমর রাখুন, 
অথবা আপনার আগিেুগুবেমে এেসামথ বপঞ্চ েরুন। আপবন ওোেমপপার লসট েরমি পামরন, উইমরট যুক্ত 
েরমি পামরন, এবং আরও অমনে বেছু েরমি পামরন৷ আপবন লহাে ব্রিন প্যামনমে যুক্ত েরমি, েুমছ লিেমি বা 
পুনবব্জন্যাসও েরমি পামরন৷

•  প্যামনে লযাগ েরা: বাঁবদমে লসাোইপ েরুন িারপর  এ ট্যাপ েরুন।

•  প্যামনে সরামনা: এেবট প্যামনে বপ্রবভউমি ট্যাপ েমর িমর থােুন এবং লসবটমে এেবট নিুন অবস্ামন লটমন 
আনুন৷

•  প্যামনে লোছা: প্যামনমে  এ ট্যাপ েরুন।

•  ওয়রালপপপরার: লহাে ্রিীন এবং েে থাো ্রিীমনর রন্য ওোেমপপার লসবটংস পবরবি্জ ন েরুন৷

•  বথি: বিভাইমসর বথে পবরবি্জ ন েরুন৷ ইন্ারমিমসর বভর্ুযোে উপাদানগুবে, লযেন রং, আইেন এবং 
ওোেমপপার, বনব্জাবচি বথমের উপর বনভ্জ র েমর পবরবি্জ ন হমব৷

•  উইপজি: উইমরট হে লছাট লছাট অ্যাপ লযগুমো িথ্য প্রদান েরার রন্য এবং আপনার লহাে ্রিীমন অ্যামক্সমসর 
সুববিা প্রদান েরমি বনবদ্জষ্ অ্যাপ িাংশন চােু েমর৷ উইমরট বনব্জাচন েরুন এবং স�রাগ করুন ট্যাপ েরুন৷ 
উইমরটবট লহাে ব্রিমন লযাগ েরা হমব৷

•  সসবিংস: লহাে ্রিীমনর রন্য লসবটংস েনবিগার েরুন, লযেন ্রিীন লেআউট৷

সহরাি ব্রিপন সিস্ত অ্রাপ প্দর্শন কররা
এেবট পৃথে অ্যাপস ব্রিন ব্যবহার না েমর, আপবন লহাে ব্রিমনর সেস্ত অ্যাপগুবে প্রদশ্জন েরার রন্য বিভাইসবটমে 
লসট েরমি পামরন। লহাে ব্রিমনর এেবট খাবে রােগাে ট্যাপ েরুন এবং িমর রাখুন এবং িারপর সসবিংস → 
সহরাি ব্রিপনর সলআউি → শুধু সহরাি ব্রিপন → প্পয়রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷
আপবন এখন লহাে ব্রিমন বাে বদমে লসাোইপ েমর আপনার সেস্ত অ্যাপ অ্যামক্সস েরমি পামরন৷
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Finder ল্চ কররা
বিভাইমস দ্রুি েমন্ন্ সন্ধান েরুন৷

1 অ্যাপস ব্রিমন, অনুসন্ধরান-এ ট্যাপ েরুন৷ ববেল্পভামব, ববজ্ঞবতি প্যামনে খুমে নীমচ লসাোইপ েরুন িারপর 
-এ ট্যাপ েরুন৷

2 এেবট েীওোি্জ  বেখুন৷
আপনার বিভাইমস অ্যাপগুবে এবং েমন্ন্ অনুসন্ধান েরা হমব৷

আপবন যবদ েীমবামি্জ  -এ ট্যাপ েমরন িমব আপবন আরও েমন্ন্ অনুসন্ধান েরমি পামরন৷

আইপিি সররাপত হপল
এেবট আইমটেমে ট্যাপ েরুন এবং িমর রাখুন, িারপর এেবট নিুন অবস্ামন লটমন বনমে যান। আইমটেবট অন্য 
প্যামনমে সরামি হমে, ব্রিমনর পামশ লটমন আনুন৷
লহাে ্রিীমন লোন অ্যামপ এেবট শট্জোট লযাগ েরমি, অ্যাপস ্রিীমন লোন আইমটে ট্যাপ েমর িমর থােুন িারপর 
সহরাি-এ স�রাগ করুন এ ট্যাপ েরুন৷ অ্যামপর এেবট শট্জোট লহাে ব্রিমন লযাগ েরা হমব৷
ঘন ঘন ব্যবহৃি অ্যাপগুমোমে আপবন লহাে ব্রিমনর নীমচ শট্জোমটর রােগাে সবরমে বদমি পামরন।

সিরাল্ডরার বতবর কররা
অ্যাপগুমোমে দ্রুি অ্যামক্সস েরমি এবং চােু েরার রন্য লিাল্ার বিবর েরুন এবং অনুরূপ অ্যাপগুবে এেসামথ 
সংরিহ েরুন।
লহাে ব্রিমন বা অ্যাপস ব্রিমন, এেবট অ্যাপমে ট্যাপ েরুন এবং িমর রাখুন, এবং অন্য অ্যাপবটর উপর লটমন আনুন।
বনব্জাবচি অ্যাপ িারণোরী এেবট নিুন লিাল্ার বিবর েরা হমব৷ সিরাল্ডরাপরর নরাি-এ ট্যাপ েরুন এবং এেবট 
লিাল্ামরর নাে প্রমবশ েরান৷

•  আপররা অ্রাপ স�রাগ কররা

লিাল্ামর  ট্যাপ েরুন৷ অ্যাপগুবে লযাগ েরমি িামদর বটে েরুন এবং সম্পন্ন-এ ট্যাপ েরুন৷ আপবন 
লিাল্ামর লটমন এমনও এেবট অ্যাপ লযাগ েরমি পামরন৷
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•  একবি সিরাল্ডরার সথপক অ্রাপস সররাপনরা

এেবট নিুন অবস্ামন বনমে লযমি অ্যাপবটমে ট্যাপ েরুন এবং িমর রাখুন এবং অবস্ামন লটমন আনুন।

•  একবি সিরাল্ডরার িুপে সিলরা

এেবট লিাল্ার ট্যাপ েমর িমর রাখুন, এবং সিরাল্ডরার িুেুন-এ ট্যাপ েরুন। শুিুোত্র লিাল্ারবট েুমছ যামব৷ 
লিাল্ামরর অ্যাপগুবে অ্যাপস ব্রিমন স্ানান্তর েরা হমব৷

এজ প্রাপনল
আপবন বববভন্ন এর প্যামনে লথমে আপনার বপ্রে অ্যাপ, এর প্যামনে লথমে বিচারগুবে চটরেবদ লদখমি পামরন৷
এর প্যামনে হ্যাম্েবটমে ্রিীমনর োঝখামন লটমন বনমে আসুন৷
যবদ এর প্যামনে হ্যাম্েবট দবৃষ্মগাচর না হে, সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, প্দর্শনী-লি ট্যাপ েরুন, এবং িারপমর 
Edge প্রাপনল সু্যইমচ ট্যাপ েমর লসবটমে সবরিে েরুন৷

এজ প্যােনল হ্যাে�ল এজ প্যােনল

এজ প্যােনল েসিটং
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লক ব্রিন
সাইি েী চাপমে ব্রিন বন্ধ হমে যামব এবং েে হমে যামব৷ এছািাও, এেবট বনবদ্জষ্ সেে পয্জন্ত বিভাইসবট ব্যবহৃি 
না হমে ব্রিনবট বন্ধ হমে যাে এবং স্বেংবরিেভামব েে হমে যাে৷
ব্রিনবট আনেে েরমি, ব্রিন চাে ুহওোর পর লযমোমনা বদমে লসাোইপ েরুন৷
যবদ ব্রিন বন্ধ থামে, ব্রিন চােু েরমি সাইি েী বটপুন৷ ববেল্পভামব, ব্রিনবট িাবে-ট্যাপ েরুন৷

ব্রিন লক পদ্ধবত পবরিত্শন কররা
ব্রিন েে পদ্ধবিবট পবরবি্জ ন েরমি, সসবিংস অ্যাপ চাে েরুন, লক ব্রিন-এ ট্যাপ েরুন → ব্রিন লপকর প্করার 
িারপমর এেবট পদ্ধবি বনব্জাচন েরুন৷
যখন আপবন ব্রিন েে পদ্ধবির রন্য এেবট প্যাটান্জ, PIN, পাসওোি্জ , অথবা আপনার বামোমেবট্ে িথ্য লসট 
েমরন, িখন আপবন আপনার ব্যবক্তগি িথ্যমে আপনার বিভাইমস অ্যামক্সস েরমি অন্যমদর বািা লদওোর োি্যমে 
রক্া েরমি পামরন৷ ব্রিন েে পদ্ধবি লসট েরার পমর, বিভাইসবটমে লোন সেে আনেে েরার রন্য আনেে 
লোমির প্রমোরন হমব।

যবদ আপবন আনেে লোিবট এেবামর এোবিেবার ভুেভামব প্রমবশ েমরন এবং প্রমচষ্া সীোমি লপৌঁছান 
িমব আপবন এেবট ি্যাক্টবর িাটা বরমসট ব্যবস্াপনা েরার রন্য আপনার বিভাইসবটমে লসট েরমি পামরন। 
চােু েরুন সসবিংস অ্যাপ, ট্যাপ েরুন লক ব্রিন → বনররাপদ লক সসবিংস, বপ্রমসট ব্রিন েে পদ্ধবি 
ব্যবহার েমর ব্রিনবট আনেে েরুন, িারপর এবট সবরিে েরমি স্বয়ংব্য় ি্রাক্টবর বরপসি সুইচবট ট্যাপ 
েরুন।

বনপদ্শরক আইকন
ব্রিমনর উপমর অববস্ি স্ট্যাটাস বামর বনমদ্জশে আইেন প্রদবশ্জি হে৷ নীমচর সারবণমি িাবেোভুক্ত আইেনগুবে 
সব্জাবিে সািারণ৷

আইকন �রা িুঝরায়

লোন সংমেি লনই

সংমেি ক্েিা

লরাবেং (সািারণ সাবভ্জ স এোোর বাইমর)

GPRS লনটওোে্জ  সংযুক্ত েরা হমেমছ

EDGE লনটওোে্জ  সংযুক্ত েরা হমেমছ

UMTS লনটওোে্জ  সংযুক্ত েরা হমেমছ

HSDPA লনটওোে্জ  সংযুক্ত েরা হমেমছ

HSPA+ লনটওোে্জ  সংযুক্ত েরা হমেমছ

 / LTE লনটওোে্জ  সংযুক্ত েরা হমেমছ

5G লনটওোে্জ  সযুক্ত হমেমছ

LTE লনটওোে্জ  LTE এর সমগি সংযুক্ত যা 5G লনটওোে্জ  অন্তভু্জক্ত
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আইকন �রা িুঝরায়

Wi-Fi সংযুক্ত েরা হমেমছ

Bluetooth বিচার সবরিে েরা হমেমছ

অবস্ান পবরমেবা ব্যবহার েরা হমছে

েে চেমছ

বেস হওো েে

নিুন লটক্সট বা োবটিবেবিো লেমসর

অ্যাোে্জ সবরিে েরা হমেমছ

 / বেউট লোি/ভাইমব্শন লোি

ফ্াইট লোি সবরিে েরা হমেমছ

ত্রুবট ঘমটমছ বা সিে্জ িা প্রমোরন

 / ব্যাটাবর চাবর্জং/ব্যাটাবর পাওোর লেমভে

•  বেছু অ্যামপর ব্রিমনর উপমর স্ট্যাটাস বার প্রদবশ্জি নাও হমি পামর৷ স্ট্যাটাস বারবট প্রদশ্জন েরমি, 
ব্রিমনর উপর লথমে বনমচর বদমে টানুন৷

•  বেছু বনমদ্জশে আইেন শুিুোত্র িখনই প্রদবশ্জি হমব যখন আপবন ববজ্ঞবতি প্যামনেবট খুেমবন৷

•  পবরমেবা প্রদানোরী বা েমিমের উপর বনভ্জ র েমর বনমদ্জশে আইেন বভন্নরুমপ প্রদবশ্জি হমি পামর৷
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বিজ্ঞবতি প্রাপনল
যখন আপবন নিুন লনাবটবিমেশন পামবন, লযেন লেমসর বা বেস েে, বনমদ্জশে আইেনবট স্ট্যাটাস বামর প্রদবশ্জি 
হমব৷ আইেন সম্পমে্জ  আমরা িথ্য লদখমি, ববজ্ঞবতি প্যামনে খুেুন এবং ববস্তাবরি লদখুন৷
ববজ্ঞবতি প্যামনেবট খুেমি, স্ট্যাটাস বারবট নীমচর বদমে লটমন আনুন৷ ববজ্ঞবতি প্যামনেবট বন্ধ েরমি, ব্রিমনর উপমরর 
বদমে লসাোইপ েরুন৷
আপবন ববজ্ঞবতি প্যামনমে বনম্নবেবখি িাংশনগুবে ব্যবহার েরমি পামরন৷

িবজ্ঞি�র িববরন েদখুন এবং িবিভ� কমৰ্ 
সঞ্চালন ক�ন৷

সম� িবজ্ঞি� মুেছ েফলুন৷

লঞ্চ েসিটংস৷

িবজ্ঞি� েসিটংস অ্যাে�স ক�ন৷

কুইক েসিটং বাটন

কুইক সসবিং িরািন ি্িহরার কররা
বেছু বনবদ্জষ্ বিচার সবরিে েরমি েুইে লসবটং বাটমন ট্যাপ েরুন৷ আরও বাটন লদখমি ববজ্ঞবতি প্যামনমের নীমচর 
বদমে লসাোইপ েরুন৷ আরও বাটন যুক্ত েরমি -এ ট্যাপ েরুন৷

িডসে�র উ�লতার সামঞ্জস্য ক�ন৷

কুইক েসিটং বাটন

সংযু� কাছাকািছ িডভাইস এবং 
SmartThings িডভাইস এবং দশৃ্য�িল 

িনয়�ণ ক�ন৷

আপনার িডভাইস এবং সংযু� 
কাছাকািছ িডভাইস�িলেত িমিডয়া 
িনয়�ণ ক�ন৷
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বিচার লসবটংস পবরবি্জ ন েরমি, প্রবিবট বাটমনর নীমচ পাি্যবট ট্যাপ েরুন৷ আমরা ববস্তাবরি লসবটংস লদখমি, এেবট 
বাটন ট্যাপ েরুন এবং িমর রাখুন৷

বাটনগুমো পুনরাে সারামি,  → িরািনগুপলরা সম্পরাদনরা করুন ট্যাপ েরুন, এেবট বাটনমে ট্যাপ েরুন ও িমর 
রাখুন, িারপর অন্য অবস্ামন লটমন বনমে যান৷

বিবিয়রা সপ্ি্রাক বনয়্রিণ কররা
বেবিো বিচার ব্যবহার েমর সহমর বেউবরে বা বভবিও ললেব্যাে বনেন্ত্রণ েরুন৷ এছািাও আপবন অন্য এেবট 
বিভাইমস ললেব্যাে চাবেমে লযমি পামরন৷

1 ববজ্ঞবতি প্যামনে খুমে নীমচ লসাোইপ েরুন এবং িারপর বিবিয়রা-লি ট্যাপ েরুন৷

2 ললেব্যাে বনেন্ত্রণ েরমি েমন্টাোমর আইেনগুবে ট্যাপ েরুন৷
অন্য এেবট বিভাইমস ললেব্যাে চাবেমে লযমি,  -এ ট্যাপ েরুন এবং আপবন চান এেন বিভাইসবট বনব্জাচন 
েরুন৷

করােরাকরাবে বিিরাইসগুবল বনয়্রিণ কররা
দ্রুি েঞ্চ েরুন এবং োছাোবছ সংযুক্ত বিভাইসগুবেমি এবং প্রােশ ব্যবহৃি SmartThings বিভাইসগুবেমি 
এবং ববজ্ঞবতি প্যামনমের লসমন্স বনেন্ত্রণ পান৷

1 ববজ্ঞবতি প্যামনে খুমে নীমচ লসাোইপ েরুন এবং িারপর বিিরাইস-এ ট্যাপ েরুন৷

োছাোবছ সংযুক্ত বিভাইসগুবে এবং SmartThings বিভাইসগুবে এবং লসন্স প্রদবশ্জি হমব৷

2 এবট বনেন্ত্রণ েরমি োছাোবছর এেবট বিভাইস বা এেবট SmartThings বিভাইস বনব্জাচন েরুন বা এবট েঞ্চ 
েরমি এেবট দশৃ্য বনব্জাচন েরুন৷
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ব্রিন ক্রাপিরার এিং ব্রিন সরকি্শ

ব্রিন ক্রাপিরার
বিভাইস ব্যবহার েরার সেে ্রিীনশট ে্যাপচার েমর লসবটমি বেখুন, আঁেুন, রিপ েরুন অথবা লশোর েরুন৷ 
আপবন বি্জ োন ্রিীন এবং ল্রিােমযাগ্য এোো ে্যাপচার েরুন৷

কীিরাপি একবি ্রিীনরি সনপিন
লোন ্রিীনশট বনমি বনমচর পদ্ধবিগুমো ব্যবহার েরুন৷ আপবন গ্রালরাবর -লি ে্যাপচার েরা ্রিীনশটগুবে লদখমি 
পামরন৷
পদ্ধবত 1) েী ে্যাপচার: সাইি েী এবং ভবেউে িাউন েী এেসমগি বটপুন৷
পদ্ধবত 2) ে্যাপচার লসাোইপ েরুন: আপনার হামির প্রান্ত বদমে, ্রিীন রমুি আপনার হািবট বাঁবদে বা িানবদমে 
লসাোইপ েরুন৷

•  বেছু অ্যাপস এবং বিচার ব্যবহার েরার সেে ব্রিনশট ে্যাপচার েরা সম্ভব নে।

•  লসাোইপ েমর ্রিীনশট ে্যাপচার েরা সবরিে েরা না থােমে, সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, উচ্চতর 
বিবরষ্ট্সিূহ → গবত ও ইবগিত, িারপর ক্রাপিরার করপত হরাপতর তরালু সসরায়রাইপ সু্যইমচ ট্যাপ েমর 
লসবটমে সবরিে েরুন৷

্রিীনশট ে্যাপচার েরার পর, ্রিীমনর বনমচর টুেবামর থাো বনম্নবেবখি অপশনগুমো ব্যবহার েরুন:

•   : বি্জ োন েমন্ন্ এবং দীঘ্জ লপইমরর েুোমনা েমন্ন্ লযেন ওমেবমপর ে্যাপচার েরুন৷ যখন আপবন 
, এ ট্যাপ েরুন, িখন ্রিীন বনমর লথমে বনমচর বদমে ল্রিাে হে এবং আরও েমন্ন্ ে্যাপচার েরা হমব৷

•   : ্রিীনশমটর উপর বেখুন বা আঁেুন এবং ্রিীনশট লথমে এেবট অংশ োটছাঁট েরুন৷ আপবন গ্রালরাবর 
-লি রিপ েরা ছবব লদখমি পামরন৷

•   : ্রিীনশটবটমি ট্যাগগুবে লযাগ েরুন৷ ট্যাগ অনুসামর ্রিীনশট সন্ধান েরমি, অ্যাপস ্রিীমনর শীমে্জ 
অনুসন্ধরান-এ ট্যাপ েরুন এবং ব্রিনরি-এ →  ট্যাপ েরুন৷ আপবন ট্যামগর িাবেো লদখমি পামরন এবং 
সহমর আপবন চান এেন ্রিীনশটবট সন্ধান েরমি পামরন৷

•   : ্রিীনশটবট অন্যমদর সামথ লশোর েরুন৷

ে্যাপচার েরা ্রিীমন অপশনগুমো প্রদবশ্জি না হমে, সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ → 
ব্রিনরি ও ব্রিন সরকবি্শ ং-এ ট্যাপ েরুন িারপর ব্রিনরি িুলিরার সুইমচ ট্যাপ েরুন এবট সবরিে েরমি।
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্রিীন সরকি্শ
আপনার বিভাইস ব্যবহার েরার সেে ্রিীনবট লরেি্জ  েরুন৷

1 ববজ্ঞবতি প্যামনেবটমে খুেুন, নীমচর বদমে লসাোইপ েরুন, িারপর এবট সবরিে েরমি  (ব্রিন সরকি্শ রার)-এ 
ট্যাপ েরুন৷

2 এেবট সাউ্ লসবটং লবমছ বনন এবং সরকবি্শ ং শুরু করুন-এ ট্যাপ েরুন৷
োউন্িাউমনর পর, লরেি্জ  েরা শুরু হমব৷

•  ্রিীমন বেখমি বা আঁেমি, -এ ট্যাপ েরুন৷
•  আপনার বনমরর ওভারমে েরা এেবট বভবিও সহ ্রিীনবট লরেি্জ  েরমি, -এ ট্যাপ েরুন৷

3 আপবন বভবিওবট লরেি্জ  েরা সোতি েরমে, -এ ট্যাপ েরুন৷
আপবন গ্রালরাবর -লি বভবিওবট লদখমি পামরন৷

্রিীন লরেি্জ ার লসবটংস পবরবি্জ ন েরমি, সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন এবং উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ → ব্রিনরি 
ও ব্রিন সরকবি্শ ং-এ ট্যাপ েরুন৷

সিক্সি প্পির কররাপনরা

কীপিরাি্শ  সলআউি
আপবন লটক্সট এন্ার েরামনার সেে এেবট েীমবাি্জ  স্বেংবরিেভামব উপবস্ি হে৷

পেরর লাইেন ে�ক ক�ন৷

একিট পূবৰ্বত� ক্যাের�ার মুেছ েফলুন৷

�তীক�েলা �েবশ করান৷

আপারেকস �েবশ করান৷ সব 
ক্যাপেসর জন্য, এিট দবুার ট্যাপ ক�ন৷

অিতির� কীেবাডৰ্  ফাংশন

একিট ে�স �েবশ করান৷

আরও কীেবাডৰ্  ফাংশন েদখুন৷

লটক্সট এবন্ট বেছু ভাোে সেবথ্জি নে৷ লটক্সট এন্ার েরার রন্য, আপনামে অবশ্যই ইনপমুটর ভাোবট 
সেবথ্জি ভাোর এেবটমি পবরবি্জ ন েরমি হমব।

ইনপুপির িরাষরা পবরিত্শন কররা
 → িরাষরা ও ধরন → সলখরার িরাষরা ি্িস্রাপনরা করুন -এ ট্যাপ েরুন িারপর লয ভাোগুবে ব্যবহার েমরন 

লসগুবে বনব্জাচন েরুন৷ যখন আপবন দবুট বা িমিাবিে ভাো বনব্জাচন েমরন, আপবন লস্পস েীমি বাে বা িানবদমে 
লসাোইপ েমর ইনপুট ভাোগুবের েমি্য সুইচ েরমি পামরন৷
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কীপিরাি্শ  পবরিত্শন কররা
লনবভমগশন বামর, েীমবাি্জ  পবরবি্জ ন েরমি  এ ট্যাপ েরুন৷
েীমবামি্জ র িরন পবরবি্জ ন েরমি, ট্যাপ েরুন  → িরাষরা ও ধরন, এেবট ভাো বনব্জাচন েরুন, িারপমর আপনার 
পছন্দেি েীমবামি্জ র প্রোরবট বনব্জাচন েরুন৷

•  যবদ েীমবাি্জ  বাটন ( ) ন্যাবভমগশন বামর উপবস্ি না হে, সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, ট্যাপ েরুন 
সরাধরারণ ি্িস্রাপনরা → কীপিরাপি্শ র তরাবলকরা ও বিিল্ট, এবং িারপর এবট সবরিে েরমি সনবিপগরন 
িরাপর কীপিরাি্শ  িরািন সুইচবট ট্যাপ েরুন৷

•  এেবট 3 x 4 েীমবামি্জ , এেবট েী-এ বিনবট বা চারবট অক্র থামে৷ এেবট ে্যামরক্টার প্রমবশ েরার রন্য, 
আোব্ষিি ে্যামরক্টারবট প্রদবশ্জি না হওো পয্জন্ত অনুরূপ েী বট বারবার ট্যাপ েরুন।

অবতবরক্ত কীপিরাি্শ  িরাংরন

•   : ইমেবরগুমো প্রমবশ েরান৷

•   : বস্টোর প্রমবশ েরান৷ এছািাও আপনার েমিা লদখমি আপনার ইমোবর বস্টোরও প্রমবশ েরামি 
পামরন৷ আমরা িমথ্যর রন্য চ্যাটগুবেমি আপনার ইমোবর বস্টোর ব্যবহার েরুন লদখুন৷

•   : অ্যাবনমেমটি GIF সংযুক্ত েরুন৷

•   : ভমেস দ্ারা লটক্সট প্রমবশ েরান৷

•   : েীমবাি্জ  লসবটংস পবরবি্জ ন েরুন৷

আরও েীমবাি্জ  িাংশন ব্যবহার েরমি  -এ ট্যাপ েরুন৷

•   : হস্তবেবখি লোমি বদোন৷

•   : েনমটন্ অনুসন্ধান েরুন এবং বেখুন৷

•   : লটক্সট অনুবাদ েরুন এবং এবট বেখুন৷

•   : Samsung Pass-এ লরবরস্টার েরা আপনার ব্যবক্তগি িথ্য বেখুন৷

•   : বভবিও বেঙ্কগুবে লশোর েরুন৷

•   : বক্পমবাি্জ  লথমে এেবট আইমটে লযাগ েরুন৷

•   : লটক্সট সম্পাদনার প্যামনে খুেুন৷

•   : েীমবাি্জ  লোি পবরবি্জ ন েরুন৷

•   : েীমবামি্জ র আোর পবরবি্জ ন েরুন৷

•   /  /  : বস্টোর এন্ার েরান৷

পবরমেবা প্রদানোরী বা েমিমের উপর বনভ্জ র েমর বেছু বিচার েভ্য নাও হমি পামর৷
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কবপ কররা এিং সপস্ কররা

1 লটক্সমটর উপর ট্যাপ েরুন এবং িমর রাখুন৷

2 পছন্দসই লটক্সট বনব্জাচন েরমি  বা  লটমন আনুন, বা সব লটক্সট বনব্জাচন েরমি সিস্ত বনি্শরািন করুন-এ 
ট্যাপ েরুন।

3 কবপ করুন অথবা করাি েরুন-এ ট্যাপ েরুন৷
বনব্জাবচি লটক্সট বক্পমবামি্জ  েবপ েরা হমেমছ৷

4 লযখামন লটক্সটবট ইনসাট্জ েরা হমব লসখামন ট্যাপ েরুন এবং িমর রাখুন এবং সপস্ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷
লয লটক্সটবট আপবন পূমব্জ েবপ েমরমছন লসবটমে লপস্ট েরার রন্য, ট্যাপ েরুন বলিপপিরাি্শ  এবং লটক্সটবট 
বনব্জাচন েরুন৷
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অ্রাপ এিং বিিরার

অ্রাপ ইনস্ল িরা আনইনস্ল কররা

Galaxy Store
অ্যাপ বেনুন এবং িাউনমোি েরুন৷ আপবন Samsung Galaxy বিভাইমসর রন্য অ্যাপ িাউনমোি েরমি 
পামরন৷
Galaxy Store অ্যাপ চােু েরুন৷ ে্যাটাগবর অনুযােী অ্যাপ ব্াউর েরুন এেবট েীওোি্জ  লখাঁরার রন্য -এ 
ট্যাপ েরুন৷

•  পবরমেবা প্রদানোরী বা েমিমের উপর বনভ্জ র েমর এই অ্যাপবট েভ্য নাও হমি পামর৷

•  স্বেংবরিেভামব আপমিট েরার লসবটংস পবরবি্জ ন েরমি  →  → স্বতঃ আপপিি অ্রাপস-এ ট্যাপ 
েরুন িারপর এেবট অপশন লবমছ বনন৷

Play সস্রার
অ্যাপ বেনুন এবং িাউনমোি েরুন৷
Play সস্রার অ্যাপ চােু েরুন৷ অ্যাপ ব্াউর েরুন ে্যাটাগবর দ্ারা বা অ্যাপ খঁুরনু বেওোি্জ  বদমে৷

স্বেংবরিেভামব আপমিট েরার লসবটংস পবরবি্জ ন েরমি  → সসবিংস → অ্রাপ অপিরাপিবিক 
আপপিি করুন-এ ট্যাপ েরুন িারপর এেবট অপশন লবমছ বনন।

অ্রাপ ি্িস্রাপনরা কররা

অ্রাপ আনইনস্ল কররা অথিরা অক্ষি কররা
এেবট অ্যাপ ট্যাপ েমর িমর রাখুন এবং এেবট অপশন বনব্জাচন েরুন৷

•  আনইনস্ল: িাউনমোি েরা অ্যাপগুবে আনইনস্টে েরুন৷

•  বনব্রিয় করুন: বনব্জাবচি পবূ্জবনি্জাবরি অ্যাপগুবেমে অক্ে েমর বদন লযগুমোমে বিভাইস লথমে ইনস্টে েরা 
যামছে না৷

বেছু অ্যাপ এই বিচারবট সেথ্জন নাও েরমি পামর৷

অ্রাপ সব্য় কররা হপছে
সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, অ্রাপ →  → বনব্রিয় হপয়পে → ওপক ট্যাপ েরুন, এেবট অ্যাপ বনব্জাচন েরুন 
এবং িারপর সব্য় করুন-এ ট্যাপ েরুন৷
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অ্রাপপর অনুিবত সসি করুন
বেছু অ্যাপ সবিেভামব োর েরার রন্য, িামদর বেছু অনুেবির প্রমোরন হমি পামর আপনার বিভাইমসর িথ্য 
অ্যামক্সস বা ব্যবহার েরার রন্য৷
আপনার অ্যামপর অনুেবির লসবটংস প্রদান েরমি সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন এবং অ্রাপ ট্যাপ েরুন৷ এেবট 
অ্যাপ বনব্জাচন েরুন এবং অনিুবতগুবল ট্যাপ েরুন। আপবন অ্যামপর অনুেবির িাবেো লদখমি পামরন এবং িার 
অনেুবি পবরবি্জ ন েরমি পামরন৷
অনুেবির ে্যাটাগবর বদমে অ্যামপর অনেুবির লসবটংস লদখমি বা পবরবি্জ ন েরমি সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন এবং 
অ্রাপ →  → পরারবিরন ি্রাপনজরার ট্যাপ েরুন৷ এেবট আইমটে বনব্জাচন েরুন এবং এেবট অ্যাপ বনব্জাচন েরুন৷

আপবন যবদ অ্যাপগুবেমে অনুেবি প্রদান না েমরন, অ্যাপগুবের প্রাথবেে বিচারগুবে হেি ভামোভামব 
োর নাও েরমি পামর৷

সিরান

িূবিকরা
ভমেস এবং বভবিও েে েরুন বা উত্র বদন৷

যবদ উপমরর োইমরিামিামনর চারপামশর অঞ্চে েভার েরা থামে, িমব এেবট েে চোোেীন অবাবছিি 
শব্দ হমি পামর৷ উপমরর োইমরিামিামনর চারপামশর অঞ্চে লথমে ব্রিন প্রমটক্টর বা বস্টোমরর েমিা 
অ্যামক্সসবরগুবে অপসারণ েরুন৷

কল কররা

1 সিরান অ্যাপ চােু েরুন এবং কীপ্রাি ট্যাপ েরুন৷

2 এেবট লিান নম্বর বেখুন৷

3 এেবট ভমেস েে েরমি  -এ ট্যাপ েরুন বা এেবট বভবিও েে েরমি  বা  -এ ট্যাপ েরুন৷

েফান ন�রিট ি�িভউ ক�ন৷

আরও অপশনসমূহ

একিট ক�া�-এর জন্য অনুস�ান 
ক�ন৷

এই ক�াে�র তািলকায় ন�র েযাগ 
ক�ন৷
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কল লগ িরা পবরবিবত তরাবলকরা সথপক কল কররা
সিরান অ্যাপ চােু েরুন, সরাম্প্রবতক এ ট্যাপ েরুন বা কন্টরাক্টগুপলরা এ ট্যাপ েরুন এবং েে েরার রন্য িানবদমে 
লিান পবরবচবি বা লিান নম্বমরর উপর লসাোইপ েরুন৷
যবদ এই বিচারবট বন্ধ থামে,  → সসবিংস → কপলর অন্রান্ সসবিংস-এ ট্যাপ েরুন, এবং িারপর কল করপত 
িরা সিক্সি পরােরাপত সসরায়রাইপ করুন সু্যইচবট ট্যাপ েমর পুনরাে চােু েরুন৷

বপিি িরায়রাল ি্িহরার কররা
বস্পি িামেে েরার রন্য এেবট নম্বর লসট েরমি সিরান অ্যাপ চােু েরুন, কীপ্রাি বা কন্টরাক্টগুপলরা এ ট্যাপ 
েরুন →  → বপিি িরায়রাল নম্বর ট্যাপ েরুন, এেবট বস্পি িাোে নম্বর বনব্জাচন েরুন িারপর এেবট লিান 
নম্বর লযাগ েরুন৷
এেবট েে েরার রন্য, েীপ্যামি এেবট বস্পি িাোে নম্বর ট্যাপ েরুন এবং িমর রাখুন৷ 10 বা িার লববশ বস্পি 
িাোে নম্বমরর রন্য, নম্বমরর প্রথে বিবরট (গুবে) ট্যাপ েরুন, িারপর লশে বিবরটবট ট্যাপ েমর িমর রাখুন।
উদাহরণস্বরূপ, আপবন যবদ 123 নম্বরবট লসট েমরন বস্পি িাোে নম্বর বহমসমব, 1 ট্যাপ েরুন, 2 ট্যাপ েরুন, এবং 
3 ট্যাপ েমর িমর রাখুন।

একবি আন্তজ্শরাবতক কল কররা

1 সিরান অ্যাপ চােু েরুন এবং কীপ্রাি ট্যাপ েরুন৷

2 0 ট্যাপ েমর িমর রাখুন যিক্ণ না + বচহ্ন প্রদবশ্জি হমছে৷

3 োবন্ট লোি, এবরো লোি এবং লিান নম্বর বেখুন িারপর  ট্যাপ েরুন।

কল প্রাতি হওয়রা

একবি কপলর উত্তর সদওয়রা
েে আসমে বি বতৃ্তির বাইমর  লটমন আনুন৷

একবি কল িরাবতল কররা
েে আসমে বি বতৃ্তির বাইমর  লটমন আনুন৷
ইনোবেং েে প্রি্যাখ্যান েরার সেে এেবট লেমসর পািামি, সিপসজ পরােরান বার উপর বদমে টানুন এবং 
পািামনার রন্য এেবট লেমসর বনব্জাচন েরুন।
বববভন্ন প্রি্যাখ্যান লেমসর বিবর েরমি, সিরান অ্যাপ চােু েরুন,  → সসবিংস → দ্রুত প্ত্রাখ্রাপনর সিপসজ ট্যাপ 
েরুন, এেবট লেমসর প্রমবশ েরান িারপর  ট্যাপ েরুন।



অ্্াি িবিবফি্া

44

ব্লবকং সিরান নম্বর
আপনার ব্লে বেমস্ট লযাগ েরা বনবদ্জষ্ নম্বর লথমে েে ব্লে েরা৷

1 সিরান অ্যাপ চােু েরুন এবং  → সসবিংস → নম্বরগুপলরা ব্লক করুন-এ ট্যাপ েরুন।

2 ট্যাপ েরুন সরাম্প্রবতক, বা কন্টরাক্টগুপলরা, েন্াক্ট বা লিান নম্বর বনব্জাচন েরুন, িারপর সম্পন্ন ট্যাপ েরুন৷
এেবট নম্বর ে্যানুোবে প্রমবশ েরামি, সিরান নম্বর স�রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন, এেবট লিান নম্বর প্রমবশ েরান 
িারপর  ট্যাপ েরুন৷

যখন ব্লেেৃি নম্বর আপনার সামথ লযাগামযাগ েরমি চাে, আপবন লোন ববজ্ঞবতি পামবন না৷ েেগুবে েে েমগ েগ 
েরা হমব৷

যারা বনমরর েোর আইবি লদখাে না িামদর েেও আপবন ব্লে েরমি পারমবন৷ এই বিচারবট সবরিে 
েরমি অজরানরা/প্রাইপিি নম্বরগুপলরা ব্লক করুন সুইচবট ট্যাপ েরুন৷

কপলর সিয়করার অপরনগুপলরা
•  কল স�রাগ করুন: এেবট বদ্িীে েে িাোে েরুন৷ প্রথে েেবট লহামল্ রাখা হমব৷ যখন বদ্িীে েেবট লশে 
েরমবন, প্রথে েেবট পুনরারম্ভ হমব৷

•  কল অপপক্ষরায় ররাখুন: এেবট েে িমর রাখুন৷

•  Bluetooth: যবদ লোন Bluetooth লহিমসট বিভাইসবটর সামথ যুক্ত থামে িাহমে লসবটমি সু্যইচ েরুন৷

•  পিীকরার: স্পীোরমিানবট সবরিে বা বনব্রিে েরা৷ বস্পোরমিান ব্যবহামরর সেে, বিভাইসবট আপনার োমনর 
লথমে দমুর রাখুন৷

•  রব্দহীন করুন: োইমরিামিানবট বন্ধ েমর বদন যামি অপর পক্ আপনার েথা শুনমি না পাে৷

•  কীপ্রাি/লুকরান: েীপ্যাি খুেুন বা বন্ধ েরুন৷

•   : বি্জ োন েে লশে েরুন৷

•  ক্রাপিররা: এেবট বভবিও েে চোোেীন, অপরপক্ যামি আপনামে লদখমি না পাে িার রন্য ে্যামেরা বন্ধ 
েমর বদন৷

•  সুইি: এেবট বভবিও েে চোোেীন, সােমনর এবং বপছমনর ে্যামেরার েমি্য সু্যইচ েরুন৷

পবরমেবা প্রদানোরী বা েমিমের উপর বনভ্জ র েমর বেছু বিচার েভ্য নাও হমি পামর৷
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কন্টরাক্টগুপলরা

িূবিকরা
নিুন েন্াক্টগুমো বিবর েরুন বা বিভাইমস েন্াক্ট এর ব্যবস্াপনা েরুন৷

কন্টরাক্টগুপলরা স�রাগ কররা

নতুন কন্টরাক্টগুপলরা বতবর কররা

1 কন্টরাক্টগুপলরা চােু েরুন এবং  ট্যাপ েরুন৷

2 এেবট লস্টামরর অবস্ান বনব্জাচন েরুন৷

3 েন্াক্ট িথ্য প্রমবশ েরান এবং সংরক্ষণ-এ ট্যাপ েরুন৷

কন্টরাক্ট আিদরাবন কররা
অন্য সঞ্চেস্ান লথমে আেদাবন েমর আপনার বিভাইমস েন্াক্ট লযাগ েরুন৷

1 কন্টরাক্টগুপলরা অ্যাপবটমে চােু েরুন এবং  → কন্টরাক্ট ি্িস্রাপনরা → কন্টরাক্ট আিদরাবন িরা রতিরাবন করুন 
→ আিদরাবন-এ ট্যাপ েরুন৷

2 েন্াক্টগুবে ইমম্পাট্জ েরমি ব্রিমন প্রদবশ্জি বনমদ্জশাবেী অনুসরণ েরুন৷

আপনরার ওপয়ি অ্রাকরাউপন্টর সরাপথ কন্টরাক্ট বসঙ্ক কররা
আপনার ওমেব অ্যাোউমন্ লসভ েরা অনোইন েন্াক্ট এর সামথ আপনার বিভাইমসর েন্াক্ট বসঙ্ক েরুন, লযেন 
আপনার Samsung account৷

1 সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন এবং অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ → অ্রাকরাউন্ট ি্িস্রাপনরা করুন ট্যাপ েরুন এবং 
লয অ্যাোউমন্র সামথ বসঙ্ক েরমবন, লসবট বনব্জাচন েরুন৷

2 অ্রাকরাউন্ট সিলয় করুন-এ ট্যাপ েরুন এবং কন্টরাক্টগুপলরা ট্যাপ েরুন লসবট সবরিে েরার রন্য৷



অ্্াি িবিবফি্া

46

কন্টরাক্টগুপলরা সন্ধরান কররা
কন্টরাক্টগুপলরা অ্যাপ শুরু েরুন৷ েন্াক্ট এর িাবেোর উপমরর  এ ট্যাপ েরুন এবং অনুসন্ধামনর বনণ্জােে 
প্রমবশ েরান৷
েন্াক্ট এ ট্যাপ েরুন৷ িারপর বনম্নবেবখি োরগুবের েমি্য এেবট েরুন:

•   : এেবট ভমেস েে েরুন৷

•   /  : এেবট বভবিও েে েরুন৷

•   : এেবট লেমসর বেখুন৷

•   : এেবট ইমেে বেখুন৷

কন্টরাক্টগুপলরা বিবলি কররা

1 কন্টরাক্টগুপলরা অ্যাপ চােু েরুন এবং  → কন্টরাক্টগুপলরা িুপে সিলুন ট্যাপ েরুন৷

2 েন্াক্টগুমো বনব্জাচন েরুন এবং ট্যাপ েরুন িুেুন৷

এমের পর এে েন্্যাক্ট েুমছ লিোর রন্য, েন্্যামক্টর িাবেো লথমে এেবট েন্ামক্ট ট্যাপ েরুন এবং আরও → 
িুেুন-এ ট্যাপ েরুন৷

কন্টরাক্ট সরয়রার কররা
আপবন বববভন্ন লশোর েরার অপশনগুবে ব্যবহার েমর অন্যমদর সামথ েন্াক্টগুবে লশোর েরমি পামরন৷

1 কন্টরাক্টগুপলরা অ্যাপ চােু েরুন এবং  → কন্টরাক্টসিূহ সরয়রার করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

2 েন্াক্ট বনব্জাচন েরুন এবং সরয়রার করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

3 এেবট লশোর েরার পদ্ধবি বনব্জাচন েরুন৷

গ্রুপ বতরী কররা
আপবন পবরবার, বা বনু্ধবান্ধমবর েি গ্রুপ বিরী েরমি পামরন এবং গ্রুপ অনুসামর েন্াক্ট বনেন্ত্রণ েরমি পামরন৷

1 কন্টরাক্টগুপলরা চােু েরুন এবং  → গ্রুপ → গ্রুপ বতবর করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

2 গ্রুপ বিরী েরার রন্য ব্রিমন প্রদবশ্জি বনমদ্জশাবেী অনুসরণ েরুন৷

িুবপ্পকি কন্টরাক্টগুপলরা িরাজ্শ  কররা
যবদ আপনার েন্ামের িাবেোে এেই েন্াক্ট দবুার থামে, িমব আপনার েন্ামের িাবেোবট ব্রিেোইন েরার 
রন্য এগুবেমে এেবটমি সংঘবদ্ধ েরুন৷

1 কন্টরাক্টগুপলরা অ্যাপ চােু েরুন এবং  → কন্টরাক্ট ি্িস্রাপনরা → কন্টরাক্টগুপলরা িরাজ্শ  করুন-এ ট্যাপ েরুন।

2 েন্াক্টগুমো বটে েরুন এবং ট্যাপ েরুন সং�ুক্ত৷
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সিপসজ

িূবিকরা
েমথাপেথন দ্ারা লেমসর পািান এবং লদখুন৷
লরাবেংমে থাোোেীন লেমসর পািামনা অথবা পাওোর রন্য আপনামে অবিবরক্ত চার্জ বদমি হমি পামর৷

সিপসজ পরােরাপনরা

1 সিপসজ অ্যাপ চােু েরুন এবং  ট্যাপ েরুন৷

2 প্রাপে লযাগ েরুন এবং এেবট লেমসর বেখুন৷
এেবট ভমেস লেমসর লরেি্জ  েরমি এবং পািামি,  ট্যাপ েমর িমর রাখুন, আপনার লেমসরবট বেুন িারপর 
আপনার আঙুেবট লছমি বদন। লেমসর ইনপুট লক্ত্র খাবে থােমেই লেবে লরেবি্জ ং আইেনবট প্রদবশ্জি হে৷

3 লেমসর পািামি  ট্যাপ েরুন৷

�াপক িলখুন৷

একিট েমেসজ �েবশ করান৷ ি�কার �েবশ করান৷

ফাইল�িল সংযু� ক�ন৷

�াপক

ম্যােসজিট পাঠান৷

সিপসজগুবল সদখরা

1 চােু েরুন সিপসজ অ্যাপ এবং ট্যাপ েরুন কপথরাপকথনগুপলরা৷

2 লেমসমরর িাবেোে, এেবট েন্াক্ট বা এেবট লিান নম্বর বনব্জাচন েরুন৷

•  লেমসমরর উত্র বদমি, লেমসর ইনপুট লক্ত্র-এ ট্যাপ েরুন, লেমসর বেখুন িারপর -এ ট্যাপ েরুন৷
•  হরমির আোর সােঞ্স্য েরমি, ব্রিমনর উপমর দবুট আগিেু ছবিমে বদন অথবা বপঞ্চ েরুন৷

সিপসজ িরােরাই কররা
আপবন ববভাগ অনুসামর লেমসরগুবে বাছাই েরমি পামরন এবং সহমরই লসগুবে পবরচােনা েরমি পামরন৷
সিপসজ অ্যাপ চােু েরুন এবং কপথরাপকথনগুপলরা → বিিরাগ স�রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷
যবদ ববভাগবটর অপশন প্রদবশ্জি না হে িমব  → সসবিংস -এ ট্যাপ েরুন এবং এবট সবরিে েরমি কপথরাপকথপনর 
বিিরাগ সুইমচ ট্যাপ েরুন৷
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সিপসজগুপলরা সিরােরা
বিবেট েরার রন্য এেবট লেমসর ট্যাপ েমর িমর রাখুন, িারপর িুেুন-এ ট্যাপ েরুন৷

সিপসজ সসবিংস পবরিত্শন কররা হপছে
সিপসজ অ্যাবলেমেশন চােু েরুন,  → সসবিংস-এ ট্যাপ েরুন৷ আপবন অযাবচি লেমসরগুবে ব্লে েরমি পামরন, 
ববজ্ঞবতি লসবটংস পবরবি্জ ন েরমি পামরন এবং আরও অমনে বেছু৷

ইন্টরারপনি
িথ্য সন্ধান েরমি ইন্ারমনট ব্াউর েরুন এবং আপনার পছমন্দর ওমেবমপরগুবেমে সুববিােি অ্যামক্সস েরার 
রন্য িামদর বুেোে্জ  েরুন৷

1 ইন্টরারপনি অ্যাপ শুরু েরুন৷

2 ওমেব অ্যামরেস বা এেবট েীওোি্জ  প্রমবশ েরান, িারপর ট্যাপ েরুন �রান৷

টুেবার লদখার রন্য, ব্রিমনর উপর আপনার আঙুেবট সাোন্য বনমচ টানুন৷

ট্যাবগুবের েমি্য দ্রুি সুইচ েরমি, অ্যামরেস লক্ত্রবটর বাে বা িানবদমে লসাোইপ েরুন৷

বতৰ্ মান ওেয়বেপজিট বুকমাকৰ্  ক�ন৷

েহামেপজিট খুলুন৷

েপেজর মেধ্য মুভ ক�ন৷ আরও অপশনসমূহ

বতৰ্ মান ওেয়বেপজিটেক িরে�শ ক�ন৷

ট্যাব ব্যব�াপনা৷ /
েগাপন েমাড ব্যবহার৷

আপনার বুকমাকৰ্ �েলা েদখুন৷



অ্্াি িবিবফি্া

49

সগরাপন সিরাি ি্িহরার কররা
আপবন যবদ বসমরিট লোমির রন্য এেবট পাসওোি্জ  লসট েমরন িমব আপবন অন্যমদর আপনার অনুসন্ধামনর 
ইবিহাস, ব্যবহামরর ইবিহাস, বেুোে্জ গুবে এবং সংরবক্ি পৃষ্াগুবে লদখমি বািা বদমি পামরন৷

1 ট্যাপ েরুন  → সগরাপন সিরাি িরালু করুন৷

2 এবট সবরিে েরমি সগরাপন সিরাি লক করুন সু্যইচবটমি ট্যাপ েরুন, শুরু-এ ট্যাপ েরুন, এবং িারপমর লগাপন 
লোমির রন্য এেবট পাসওোি্জ  লসট েরুন৷
লগাপন লোমি, বিভাইসবট টুেবামরর রং পবরবি্জ ন েরমব। বসমরিট লোি বনব্রিে েরমি,  → সগরাপন সিরাি 
িন্ধ করুন ট্যাপ েরুন৷

লগাপন লোমি, আপবন বেছু বিচার ব্যবহার েরমি পারমবন না, লযেন ব্রিন ে্যাপচার।

ক্রাপিররা

িূবিকরা
বববভন্ন লোি এবং লসবটংস ব্যবহার েমর িমটা বনন এবং বভবিও লরেি্জ  েরুন৷
ক্রাপিররা বরষ্টরািরার

•  অন্য োমরা ছবব িামদর অনেুবি ছািা িুেমবন না বা িামদর বভবিও লরেি্জ  েরমবন না৷

•  আইনগিভামব বনবেদ্ধ লযখামন লসখামন িমটা িুেমবন না অথবা বভবিও লরেি্জ  েরমবন না৷

•  লযখামন অন্য োমরা লগাপনীেিা েঙ্ঘন হমি পামর এেন স্ামন ছবব িুেমবন না বা বভবিও লরেি্জ  েরমবন না৷

েবি সতরালরা

1 ক্রাপিররা অ্যাপবট চােু েরুন৷

আপবন দবুার সাইি েী লচমপ বা েে ব্রিমনর বােবদে বরাবর  লটমন অ্যাপবট চােু েরমি পামরন৷

•  ক্রাপিররা অ্যাপমে েে েরা ব্রিমন চােু েরা হমে বা ব্রিন েে পদ্ধবি লসট েরার সেে ব্রিন বন্ধ হমে 
লগমে বেছু ে্যামেরা বিচার েভ্য হমব না৷

•  যখন ব্যবহার না হে িখন ে্যামেরাবট স্বেংবরিেভামব বন্ধ হমে যাে৷

•  পবরমেবা প্রদানোরী বা েমিমের উপর বনভ্জ র েমর বেছু পদ্ধবি েভ্য নাও হমি পামর৷

2 ে্যামেরামে লযখামন লিাোস েরা উবচি লসখানোর ছবববট বপ্রবভউ ব্রিমন ট্যাপ েরুন।
ছববর উজ্জ্বেিা সােঞ্স্য েরমি, ববজ্ঞবতি বারবট টানুন যা বৃত্াোর লরিমের উপমর বা নীমচ প্রদবশ্জি হমব৷
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3 এেবট িমটা িুেমি -এ ট্যাপ েরুন৷
শুবটং লোিবট পাটিামি, শুবটং লোমির িাবেোবটমে বাঁবদমে বা িানবদমে লটমন বনমে আসুন বা বপ্রবভউ ্রিীমনর 
উপমর বাঁবদমে বা িানবদমে লসাোইপ েরুন৷

ক্যােমরা েসিটংস

একিট ছিব ত�লুন৷

ি�িভউ থা�েনল

�িটং েমাড�িলর তািলকা

দশৃ্য অি�মাইজারজমু

সামেনর এবং িপছেনর ক্যােমরার মেধ্য 
বদল ক�ন৷

বতৰ্ মান �িটং েমােডর অপশন

•  শুবটং লোি এবং লয ে্যামেরা ব্যবহার েরা হমছে িার উপর বনভ্জ র েমর বপ্রবভউ ব্রিন বভন্ন হমি পামর৷

•  আপবন যখন উচ্চ লরমরাবেউশন বা উচ্চির রেু অনুপামি িমটা বা বভবিওগুবে লিামেন িখন 
ববেেবস্তুবট বনেমট থােমে লিাোস স্পষ্ নাও হমি পামর৷ সবিে দরূত্ব লথমে িমটা বা বভবিওগুবে বনন৷

•  আপনার লিাো িমটা যবদ আবছা লদখাে, ে্যামেরার লেন্সবট পবরষ্ার েরুন এবং আবার লচষ্া েরুন৷

•  লেন্স লয ক্বিরিস্ত বা দবূেি নে িা বনবচিি েরুন৷ অন্যথাে, লয সব লোমি হাই লরমরাবেউশমনর 
প্রমোরন লসখামন বিভাইসবট সবিেভামব োর েরমব না৷

•  আপনার বিভাইমসর ে্যামেরাবটর ওোইি-এ্যমগিে লেন্স রমেমছ৷ ওোইি-এ্যমগিে ছবব বা বভবিওমি 
সাোন্য বববরিো লদখা লযমি পামর এবং িা বিভাইমসর পারিে্জ্যান্স সেস্যার বনমদ্জশ েমর না৷ ছববমি 
ববেৃবিবটমে সংমশািন েরমি, বপ্রবভউ ব্রিমন -এ ট্যাপ েরুন, িরি্রাি ও উচ্চতর অপরনসিূহ-এ 
ট্যাপ েরুন এবং িারপর এবট সবরিে েরমি অত্ন্ত প্রস্ত আকৃবত সংপররাধন সুইমচ ট্যাপ েরুন৷

•  বভবিও লরেবি্জ ংমের সমব্জাচ্চ ক্েিা লরমরাবেউশমনর উপর বনভ্জ র েমর বভন্ন হমি পামর৷

•  ে্যামেরার েভামরর বাইমরর এবং লভিমরর িাপোত্রার পাথ্জমে্যর োরমণ, বিভাইসবটমি বািামসর 
িাপোত্রার হিাৎ পবরবি্জ মনর িমে ে্যামেরাবটমি লিাঁোশা বা ঘনীভবন হমি পামর৷ ে্যামেরাবট ব্যবহার 
েরার লে্যান েরার সেে এই সেে পবরবস্বি যামি না হে িার লচষ্া েরমবন৷ যবদ লিাঁোশা হমে থামে 
িমব িমটা লিাোর বা বভবিও লরেবি্জ ংমের আমগ ঘমরর িাপোত্রাে ে্যামেরাবটমে স্বাভাববেভামব শুবেমে 
লযমি বদন, নইমে লসগুমো ঝাপসা হমি পামর৷

bayur
Typewritten Text
https://www.galaxys21userguide.com
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জিু বিিরার ি্িহরার কররা
/ / /  বনব্জাচন েরুন বা রেু ইন বা আউট েরমি এবটমে বাে বা িানবদমে লটমন আনুন৷ ববেল্পভামব, 

রেু বািামনার রন্য ব্রিমনর উপর দবুট আগিেু ছবিমে বদন, এবং রেু আউট েরমি বপঞ্চ েরুন৷ যবদ রেু অনুপাি 
এেবট বনবদ্জষ্ স্তর অবিরিে েমর, আপবন ছবববটমি লোথাে রেু েরমছন িা বনমদ্জশ েরমি এেবট রেু গাইি ে্যাপ 
উপবস্ি হমব৷

•   : আল্টা ওোইি ে্যামেরা আপনামে ওোইি-অ্যামগিে িমটাগুবে িুেমি বা ে্যাণ্ডমস্মপর েমিা 
বরবনসগুবের ওোইি-অ্যামগিে বভবিও লরেি্জ  েরমি লদে৷

•   : ওোইি-অ্যামগিে ে্যামেরা আপনামে সািারণ িমটা বা স্বাভাববে বভবিওগুবে লরেি্জ  েরমি লদে৷

•   : লটবেিমটা ে্যামেরা (3x) ববেেবস্তুমে ববববি্জি েমর আপনামে িমটা িুেমি বা বভবিও লরেি্জ  েরমি 
লদে৷

•   : লটবেিমটা ে্যামেরা (10x) ববেেবস্তুমে ববববি্জি েমর আপনামে িমটা িুেমি বা বভবিও লরেি্জ  েরমি 
লদে৷ (Galaxy S21 Ultra 5G)

বপছমনর ে্যামেরা ব্যবহার েরার সেে রমুের বিচারগুবে পাওো যামব৷

সিরাকরাস (AF) এিং এক্সপপরাজরার (AE) লক কররা
ে্যামেরামে ববেে বা আমোর উৎমসর বভবতিলি স্বেংবরিেভামব সােঞ্স্য েরমি প্রবিমরাি েরার রন্য আপবন এেবট 
বনব্জাবচি এোোে লিাোস বা এক্সমপারার েে েরমি পামরন।
ট্যাপ েরুন এবং লয রােগাবটমি লিাোস েরমি হমব লসইটা িমর রাখুন, AF/AE লরিেবট রােগাবটমি প্রদবশ্জি হমব 
এবং লিাোস এবং এক্সমপারার লসবটংস েে েরা হমব৷ আপনার এেবট িমটা লিাোর পমরও লসবটং েে হমে 
থামে৷

এই বববশষ্্য শুবটং লোমির উপর বনভ্জ র েমর েভ্য নাও হমি পামর৷

ক্রাপিররা িরািন ি্িহরার কররা

•  এেবট বভবিও লরেি্জ  েরার রন্য ে্যামেরা বাটনবট ট্যাপ েমর িমর রাখুন৷

•  বাস্ট্জ শট বনমি, ে্যামেরা বাটনবটমে ব্রিমনর প্রান্ত পয্জন্ত লসাোইপ েরুন এবং িমর রাখুন৷

•  আপবন যবদ আমরা এেবট ে্যামেরার বাটন যুক্ত েমরন, িমব আপবন এবটমে ব্রিমনর লয লোনও রােগাে 
সবরমে বনমি পামরন এবং আরও সহমর িমটা িুেমি পামরন৷ বপ্রবভউ ব্রিমন, ট্যাপ েরুন  → শুবিংপয়র 
পদ্ধবত এবং এবট সবরিে েরমি িরাসিরান ররািরার িরািন সুইচবট ট্যাপ েরুন৷



অ্্াি িবিবফি্া

52

িত্শিরান শুবিং সিরাপির অপরন

বপ্রবভউ ব্রিমন, বনম্নবেবখি অপশনগুবে ব্যবহার েরুন৷

•   : ফ্্যাশ সবরিে বা বনব্রিে েরুন৷

•   : ে্যামেরা স্বেংবরিেভামব এেবট িমটা লনওোর আমগর ববেমম্বর বদঘ্জ্য বনব্জাচন েরুন৷

•   : িমটাগুবের রন্য এেবট আসমপক্ট অনুপাি এবং লরমরাবেউশন বনব্জাচন েরুন৷

•   : লোশন িমটা বিচারবট সবরিে বা বনব্রিে েরুন৷ আপবন যবদ বিচারবট সবরিে েমরন, িমব ে্যামেরা বাটমন 
ট্যাপ েরার আমগ েমেে লসমেম্ এেবট বভবিও বক্প লনওো লযমিও পামর৷

•   : এেবট বভবিও বস্বিশীে েরমি সুপার লস্টবি বববশষ্্যবট সবরিে বা বনব্রিে েরুন৷

•   : হাইপারে্যাপস বভবিওগুবের রন্য এেবট লরমরাবেউশন বনব্জাচন েরুন৷

•   : এেবট লরিে লরট বনব্জাচন েরুন৷

•   : বভবিওর রন্য এেবট দবৃষ্মোমণর অনুপাি বনব্জাচন েরুন৷

•   : বভবিওগুবের রন্য এেবট লরমরাবেউশন বনব্জাচন েরুন৷

•   : এেবট বিটিার ইমিক্ট বা লসৌন্দয্জ ইমিক্ট প্রমোগ েরুন।

•   : এেবট বেটাবরং পদ্ধবি বনব্জাচন েরুন৷ এবট বনি্জারণ েমর বেভামব োইমটর োন গণনা েরা হে৷  
সকন্দীিূত শটবটর এক্সমপারার গণনা েরার রন্য শটবটর লে্রে অংমশ আমো ব্যবহার েমর৷  পিি শটবটর 
এক্সমপারার গণনা েরার রন্য শটবটর ঘনীভূি লে্রেস্মে আমো ব্যবহার েমর৷  ি্রাবরেক্স সেরি দশৃ্যবটর 
গি েমর৷

•   : লিাোমসর এোোবট অমটা লিাোস লোমি পবরবি্জ ন েরুন৷  িরাবল্ট লরিমের েমি্য থাো বববভন্ন 
এোোমি লিাোস েমর৷ লিাোস েরা স্ানগুবে বনমদ্জশ েরমি বহু আেিাোর বাক্স উপবস্ি হমব৷  
িরাঝখরাপন লরিমের োঝখামন লেম্রে লিাোস েমর৷

•   : লপ্রা বভবিওগুবের রন্য এেবট লরমরাবেউশন বনব্জাচন েরুন৷

•   : বভবিওমি আমোর সােঞ্স্য পরীক্া েরমি রিাি প্রদশ্জন েরুন বা েুোন৷

•   : খরািরার লোমি, বৃত্ লরিেবটর েমি্য থাো লোমনা ববেমে লিাোস েরুন এবং লরিমের বাইমরর ছবব ঝাপসা 
েমর বদন৷

•   : খরািরার লোমি, োোর লটামনর সােঞ্স্য েরুন৷

•   : সুপার লস্লা-লো বভবিও লরেি্জ  েরার সেে লোশন সনাক্তেরণ বিচারবট সবরিে বা বনব্রিে েরুন৷

•   : পবরিরালপকর দবৃষ্টিবগি লোমি, ব্রিন পবরবি্জ ন েরুন৷

•   : বসগিে লটে শটগুবে লনওোর সেে শু্যবটং ববেল্পগুবে োস্টোইর েরুন৷

েমিে ও শুবটং লোমির উপর বভবতি েমর েভ্য অপশনগুমো আোদা হমি পামর৷
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িপিরা সিরাি
ে্যামেরাবট আমশপামশর উপর বনভ্জ র েমর সহমরই িমটাগুবেমে ে্যাপচার েরমি স্বেংবরিেভামব শুবটং 
অপশনগুমোমে সেন্বে েমর৷
শুবটং লোি িাবেোমি, েবি ট্যাপ েরুন ও এেটা ছবব বনমি  এ ট্যাপ েরুন৷

হরাই-সরপজরাবলউরন িপিরা সতরালরা
হাই-লরমরাবেউশন িমটা িুেুন৷ আপবন লয রােগাটা চান লসটা বি েমর এবং এেবট উচ্চ-লরমরাবেউশন িাইে 
বহমসমব এবটমে সংরক্ণ েমর উচ্চ-লরমরাবেউশন িমটাগুবেমে রিপ েরমি পামরন৷
শুবটং অপশমন  →  বা  -এ ট্যাপ েরুন এবং এেবট িমটা িুেুন৷

েমিমের উপর বনভ্জ র েমর লরমরাবেউশন বভন্ন হমি পামর৷

দরৃ্ অপবিিরাইজরার

ে্যামেরা যখন ববেে শনাক্ত েমর িখন ব্রিন অপবটোইরার বাটন পবরববি্জ ি হমব এবং অবটিোইর েরা রঙ ও 
ইমিক্ট প্রমোগ হমব৷

যবদ এই বিচারবট সবরিে না হমে, বপ্রবভউ ্রিীমন  ট্যাপ েরুন এবং এবট সবরিে েরমি দরৃ্ 
অপবিিরাইজরার সুইচবট ট্যাপ েরুন৷

রি সম্পপক্শ  পররাির্শ
ে্যামেরাবট আপনার ববেেবটর অবস্ান এবং লোণমে সনাক্ত েমর ছবববটর রন্য আদশ্জ েম্পবরসানবটমে প্রস্তাব 
েমর৷
বপ্রবভউ ব্রিমন,  ট্যাপ েরুন এবং এবট সবরিে েরমি রি সম্পপক্শ  পররাির্শ সুইচবট ট্যাপ েরুন৷

1 শুবটং লোমির িাবেোমি, েবি লি ট্যাপ েরুন৷

এেবট গাইি বপ্রবভউ ব্রিমন প্রদবশ্জি হমব৷

2 ববেেবটমি বনমদ্জশবট পমেন্ েরুন৷
ে্যামেরা েমম্পাবরটমে শনাক্ত েমর এবং বপ্রবভউ ব্রিমন প্রস্তাববি েমম্পাবরশন প্রদবশ্জি হে৷

3 বিভাইসবট সরান যামি প্রস্তাববি গিমনর বনমদ্জ বশো লেমে৷
যখন আদশ্জ েমম্পাবরশন পাওো যাে, গাইি হেুদ এ পবরবি্জ ন হমব৷
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4 এেবট িমটা িুেমি -এ ট্যাপ েরুন৷

গাইড

আইিডয়াল 
কে�ািসশন

সসলবি সনওয়রা
আপবন সােমনর ে্যামেরা বদমে লসল্ফ-লপামট্্জট বনমি পামরন৷

1 বপ্রবভউ ্রিীমন, উপমর বা নীমচ লসাোইপ েরুন বা লসল্ফ-লপামট্্জমটর রন্য সােমনর ে্যামেরামি সু্যইচ েরমি  
ট্যাপ েরুন৷

2 সােমনর ে্যামেরা লেমন্সর বদমে েুখ েরুন৷
ে্যা্স্্যাপ বা লোমেমদর এেবট ওোইি-অ্যামগিে শমটর োি্যমে লসেি-লপামট্্জট বনমি, -এ ট্যাপ েরুন৷

3 এেবট িমটা িুেমি -এ ট্যাপ েরুন৷

পবরষ্রার সলিরাজ-আপ েবি সতরালরা (Galaxy S21 Ultra 5G)
আপনার ববেমের ছববগুবের পবরষ্ার লক্ার-আপ িুেুন৷

1 বপ্রবভউ ্রিীমন,  ট্যাপ েরুন৷

2 ববেেবটর োমছ ে্যামেরাবট রাখুন৷

3  লদখা লগমে, এেবট িমটা িুেমি -এ ট্যাপ েরুন৷

এই বিচারবট সবরিে না থােমে, এবট সবরিে েরমি -এ ট্যাপ েরুন৷

বিল্টরার এিং সসৌন্দ�্শ ইপিক্ট প্পয়রাগ কররা
এেবট ছবব লিাোর আমগ আপবন এেবট বিটিার ইমিক্ট বনব্জাচন েরমি পামরন এবং ত্বমের রঙ বা েুমখর 
আোমরর েি েুখাবেমবর বিচার সংমশািন েরমি পামরন৷

1 বপ্রবভউ ্রিীমন,  ট্যাপ েরুন৷

2 ইমিক্টগুবে বনব্জাচন েরুন এবং এেবট িমটা বনন৷
আপবন যবদ োই বিটিার বিচারবট ব্যবহার েমরন, আপবন গ্রালরাবর লথমে পছন্দ েমিা রবঙন লটান বদমে এেবট 
বচত্র ব্যবহার েমর বনমরর বিটিার বিবর েরমি পামরন৷
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বিবিও সিরাি
ে্যামেরাবট আমশপামশর উপর বনভ্জ র েমর সহমরই বভবিও লরেি্জ  েরমি স্বেংবরিেভামব শুবটং অপশনগুমোমে 
সেন্বে েমর৷

1 শুবটং লোি িাবেোমি, বিবিও ট্যাপ েরুন ও এেটা বভবিও লরেি্জ  েরমি  এ ট্যাপ েরুন৷

•  লরেি্জ  েরার সেে সােমনর এবং বপছমনর ে্যামেরার েমি্য পাটিামি, পূব্জরূপ ব্রিমন উপমরর বদমে বা নীমচর 
বদমে লসাোইপ েরুন বা -এ ট্যাপ েরুন৷

•  লরেবি্জ ংমের সেে বভবিও লথমে এেবট ছবব ে্যাপচার েরমি,  ট্যাপ েরুন৷
•  বভবিও লরেি্জ  েরার সেে এেবট বনবদ্জষ্ বদে লথমে আসা উচ্চির ভবেউমের শব্দবট লরেি্জ  েরমি, 
ে্যামেরাবটমে লসই বদমে বনমদ্জ বশি েরুন এবং রেুবট সবিেভামব স্াপন েরুন৷

2 বভবিও লরেি্জ  েরা বন্ধ েরমি -এ ট্যাপ েরুন৷

•  যবদ আপবন বভবিও লরেি্জ  েরার সেে অমনেক্ণ িমর বভবিওর রেু েরার বিচারবট ব্যবহার েমরন, 
িাহমে আপনার বিভাইসমে অি্যবিে গরে হমে ওিা লথমে এিামি বভবিওর গুণোন েে হমি পামর৷

•  েে আমোর পবরমবমশ অবটিোে রেু হেমিা োর নাও েরমি পামর৷

হরাই-সরপজরাবলউরন বিবিও সরকি্শ  কররা
সব্জাবিে 8K লরমরাবেউশন সহ হাই-লরমরাবেউশন বভবিও লরেি্জ  েরুন৷

 →  এবং এেবট বভবিও লরেমি্জ  ট্যাপ েরুন৷
আপবন যখন লোমনা বভবিও লরেবি্জ ং লশে েরমবন, বভবিওবট গ্রালরাবর অ্যামপ ললে েরুন৷ আপবন যখন আপনার 
পছমন্দর এেবট লরিমে -এ ট্যাপ েরমবন, লরিেবট এেবট উচ্চ-লরমরাবেউশন িমটা বহমসমব সংরবক্ি হমব৷

বিবিওগুবল বস্র কররা (একদি বস্র)
বভবিও লরেি্জ  েরার সেে, সুপার বস্টবি বিচারবট ব্যবহার েমর িামদর বস্র েরুন৷
শুবটং লোমির বেমস্ট বিবিও ট্যাপ েরুন, এবটমে সবরিে েরমি শুবটং অপশনগুবেমি  ট্যাপ েরুন এবং 
িারপমর এেবট বভবিও লরেি্জ  েরুন৷
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বিপরক্টরস বিউ সিরাি
ে্যামেরাগুবে পবরবি্জ ন েমর বববভন্ন অ্যামগিমের দশৃ্য সহ বভবিওগুবে লরেি্জ  েরুন৷ এই লোমি, ববেেবস্ত এবং 
বচত্ররিহণোরী ব্যবক্ত উভেমে এেই সেমে লরেি্জ  েরা যাে৷

1 শুবটং লোমির িাবেোে আপররা → পবরিরালপকর দবৃষ্টিবগি-এ ট্যাপ েরুন৷

2 আপনার পছমন্দর ব্রিন এবং ে্যমেরা থাম্বমনে লবমছ বনন এবং বভবিও লরেি্জ  েরমি  ট্যাপ েরুন৷

•  লরেবি্জ ং শুরু েরার আমগ ব্রিন পবরবি্জ ন েরমি, ট্যাপ েরুন  এবং আপনার পছন্দ েমিা ব্রিন বনব্জাচন 
েরুন৷

•  লরেবি্জ ং েরার সেে আপবন ে্যামেরার থাম্বমনে পবরবি্জ ন েরমি পামরন৷ থাম্বমনইে েুোমনা থােমে, এবট 
বিসমলে েরমি -এ ট্যাপ েরুন৷

3 বভবিও লরেি্জ  েরা বন্ধ েরমি -এ ট্যাপ েরুন৷

ি�ন পিরবতৰ্ ন ক�ন৷

থা�েনল



অ্্াি িবিবফি্া

57

বসগিল সিক সিরাি
লেবেোত্র এেবট শমট বববভন্ন িমটা এবং বভবিও িুেুন৷
আপনার বিভাইসবট স্বেংবরিেভামব লসরা শটবট বনব্জাবচি েমর এবং বিটিার সমেি িমটা অথবা বনবদ্জষ্ ববভামগর 
পুনরাবৃবতিে বভবিওগুবে বিবর েমর৷

1 শু্যবটং লোি বেমস্ট একিরার সতরালরা ট্যাপ েরুন৷

2 আপবন লয দশৃ্যবট লদখমি চান িা ে্যাপচার েরমি  -এ ট্যাপ েরুন এবং ে্যামেরাবট সরান৷

3 সম্পন্ন হমে, বপ্রবভউ থাম্বমনইে ট্যাপ েরুন৷
অন্যান্য িোিেগুবে লদখমি হমে,  আইেনবটমে উপমরর বদমে টানুন৷ পৃথেভামব িোিেগুবে লসভ 
েরমি, বনি্শরািন করুন ট্যাপ েরুন, আপনার পছমন্দর আইমটেগুবে বটে বদন এবং িারপমর  ট্যাপ েরুন৷

েরকিডৰ্ ং সময় 
পিরবতৰ্ ন ক�ন৷

�িটং অপশন�িল 
কা�মাইজ ক�ন৷

AR িুিল সিরাি
েুমখ বা অন্য লোথাও ভাচু্জ োে হামির লেখা বা আঁো বদমে েরার বভবিওগুবে লরেি্জ  েরুন।
শুবটং লোমির িাবেোে আপররা → AR িুিল-এ ট্যাপ েরুন৷ আমরা িমথ্যর রন্য AR িুিে লদখুন৷
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সপ্রা সিরাি/সপ্রা বিবিও সিরাি
ে্যানুোবে বববভন্ন শুবটং অপশনগুবে, লযেন এক্সমপারার ভ্যােু এবং ISO োন, সেন্বে েরমি িমটা বা বভবিও 
ে্যাপচার েরুন৷
শুবটং লোমির িাবেোে বগমে আপররা → সপ্রা বা সপ্রা বিবিও-এ ট্যাপ েরুন৷ অপশনগুবে বনব্জাচন েরুন এবং 
লসবটংস োস্টোইর েরুন িারপর এেবট িমটা িুেমি  ট্যাপ েরুন বা এেবট বভবিও লরেি্জ  েরমি  ট্যাপ 
েরুন৷

লি্ অপরনগুবল

•   : লসবটংস পুনরাে লসট েরুন৷

•   : আপবন লোন বদে বরাবর উচ্চির স্তমরর লরেি্জ  আওোর লরেি্জ  েরমি চান িা বনব্জাচন েরুন৷ আপবন 
আপনার বিভাইমস (লপ্রা বভবিও লোি) লোনও USB বা Bluetooth োইমরিামিান সংমযাগ েমর ব্যবহার 
েরমি পামরন৷

•   : এেবট ISO োন বনব্জাচন েরুন৷ এবট ে্যামেরার আমোর সংমবদনশীেিা বনেন্ত্রণ েমর৷ লো ভ্যােু হে 
বস্বিশীে বা উজ্জ্বে আমোবেি বস্তুর রন্য৷ উচ্চির োনগুবে হে দ্রুি-গবিমি চেমছ বা েে আমোবচি বস্তুর 
রন্য৷ িমব, উচ্চির ISO লসবটংস ছববমি বা বভবিওমি লগােোে ঘটামি পামর৷

•   : শাটামরর গবি সােঞ্স্য েরুন৷ েে শাটামরর গবি লববশ আমোমে বভিমর আসমি লদে, োমরই ছবব বা 
বভবিও আমরা উজ্জ্বে হমে ওমি৷ এবট দমৃশ্যর িমটা বা বভবিও বা রামি লিাো িমটা বা বভবিওর রন্য আদশ্জ৷ 
দ্রুি শাটামরর গবি েে আমো প্রমবশ েরমি লদে৷ দ্রুি-গবিমি চো বস্তুর িমটা বা বভবিওগুবে ে্যাপচার 
েরার রন্য এবট আদশ্জ৷

•   : এক্সমপারার োন পবরবি্জ ন েরুন৷ এবট ে্যামেরাবটর লসন্সর েিটা আমো প্রাতি েরমছ িা বনি্জারণ েমর৷ 
লো-োইট পবরবস্বির রন্য, উচ্চির এক্সমপারার ব্যবহার েরুন৷

•   : লিাোস লোি পবরবি্জ ন েরুন৷ ে্যানুোবে লিাোস বিে েরমি সােঞ্স্য েরার বারবটমে  বা 
-এর বদমে লটমন বনমে যান৷ অমটা লিাোস লোমি সু্যইচ েরমি MANUAL ট্যাপ েরুন৷

•   : এেবট উপযুক্ত লহাোইট ব্যামেন্স বনব্জাচন েরুন, যামি ছববগুবেমি এেটা ট্রু-টু-োইি রমঙর পবরসীোে 
থামে৷ আপবন রমঙর িাপোত্রা লসট েরমি পামরন৷

•   : োোর লটামনর সােঞ্স্য ববিান েরুন৷

•   : রেু এর গবি বনেন্ত্রণ েরুন (লপ্রা বভবিও লোি)৷

যবদ শাটামরর গবি হামি েমর বিে েরা হে, িাহমে আপবন ISO লসবটং AUTO লি রাখমি পারমবন না 
এবং আপবন এক্সমপারার োন পবরবি্জ ন েরমি পারমবন না৷ শাটামরর গবির লসবটংমের উপর বনভ্জ র েমর 
এক্সমপারামরর োন পাটিামব এবং লদখামনা হমব৷

হরাই-সরপজরাবলউরন সপ্রা বিবিও সরকি্শ  কররা হপছে
সব্জাবিে 8K লরমরাবেউশন সহ হাই-লরমরাবেউশন লপ্রা বভবিও লরেি্জ  েরুন৷

 → -এ ট্যাপ েরুন এবং এেবট লপ্রা বভবিও লরেি্জ  েরুন৷
আপবন যখন লোমনা লপ্রা বভবিও লরেবি্জ ং লশে েমরন, গ্রালরাবর অ্যামপ ললে েরুন৷ আপবন যখন আপনার পছমন্দর 
এেবট লরিমে -এ ট্যাপ েরমবন, লরিেবট এেবট উচ্চ-লরমরাবেউশন িমটা বহমসমব সংরবক্ি হমব৷
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সিরাকরাপসর স্রান এিং এক্সপপরাজরাপরর স্রান আলরাদরা কররা
আপবন লিাোমসর স্ান এবং এক্সমপারামরর স্ান আোদা েরমি পামরন৷
বপ্রবভউ ্রিীন ট্যাপ েমর িমর থােুন৷ AF/AE লরিেবট ্রিীমন চমে আসমব৷ লযখামন আপবন লিাোস ও এক্সমপারামরর 
স্ান আোদা েরমি চান লরিেবটমে লসই রােগাে লটমন বনমে যান৷

প্রাপনরাররািরা সিরাি
প্যামনারাো লোি ব্যবহার েমর, ছববর এেবট বসবরর িুেুন এবং িারপর এেবট ওোইি দশৃ্য বিবর েরমি িামদর 
এেসমগি বস্টচ েরুন৷

1 শুবটং লোমির িাবেোে বগমে, আপররা → প্রাপনরাররািরা এ ট্যাপ েরুন৷

2  ট্যাপ েরুন এবং বিভাইসবটমে এে বদমে িীমর িীমর সরান৷
ে্যামেরার বভউিাই্ামরর লরিমের েমি্য ছবববট রাখুন৷ যবদ বপ্রবভউ ছবববট গাইি লরিমের বাইমর থামে বা আপবন 
বিভাইসবটমে না সরান, িমব বিভাইসবট স্বেংবরিেভামবই িমটা লিাো বন্ধ েরমব৷

3 িমটা লিাো বন্ধ েরমি  ট্যাপ েরুন৷

অপবরস্ফু ট ব্যােরিাউম্র ছবব লিাো এবিমে চেুন, লযেন খাবে আোশ বা এেবট সাদাোটা লদওোে৷
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িুি সিরাি
উজ্জ্বে রঙ সহ খাবামরর ছবব বনন৷

1 শুবটং লোমির িাবেোে বগমে, আপররা → খরািরার এ ট্যাপ েরুন৷

2 ্রিীমন ট্যাপ েরুন এবং লয অংশবট েক্্যণীে েরমি চান লসই স্ানবটর উপমর লগাে লরিেবট লটমন বনমে যান৷
লগাে লরিমের বাইমরর অংশবট আবছা েরা হমব৷

লগাে লরিেবটর োপ বিে েরমি, লরিেবটর এেবট লোণ িমর টানুন৷

3  ট্যাপ েরুন এবং রমঙর লটান বিে েরমি সােঞ্স্য বারবটমে লটমন বনমে যান৷

4 এেবট িমটা িুেমি -এ ট্যাপ েরুন৷

নরাইি সিরাি
ফ্্যাশ ব্যবহার না েমর, লো-োইট অবস্াে ছবব িুেুন৷ আপবন যখন এেবট ট্াইপি ব্যবহার েমরন, আপবন উজ্জ্বে 
এবং দঢ়ৃ িোিে লপমি পামরন৷

1 শুবটং লোমির িাবেোে, আপররা → ররাত এ ট্যাপ েরুন৷

আপবন যবদ ্রিীমনর িানবদমের নীমচ প্রদবশ্জি সেেবট সপি্শরাচ্চ লি লসট েমরন িমব আপবন আরও পবরষ্ার ছবব 
লপমি পামরন৷

2  -এ ট্যাপ েরুন এবং শুবটং লশে না হওো পয্জন্ত আপনার বিভাইসবটমে লহাল্ রাখুন৷

সপ্রা সিরাি / সপরাপরে্শি বিবিও সিরাি
ে্যামেরা আপনামে এেন িমটাগুবে বা বভবিও ে্যাপচার েরমি লদে লযখামন ব্যােরিাউ্ অস্পষ্ এবং ববেেবট 
স্ট্যা্ থামে৷ আপবন এেবট ব্যােরিাউ্ ইমিক্ট প্রমোগ েরমি পামরন এবং এেবট িমটা লিাোর পমর এবটমে 
সম্পাদনা েরমি পামরন৷

1 শুবটং লোমির িাবেোে আপররা → সপরাপরে্শি অথবা সপরাপরে্শি বিবিও-এ ট্যাপ েরুন৷

2  এ ট্যাপ েরুন এবং আপবন লয ব্যােরিাউ্ ইমিক্টবট চাইমছন লসবট লবমছ বনন৷
ব্যােরিাউ্ ইমিমক্টর িীব্িামে সােঞ্স্য েরমি, অ্যািরাস্টমেন্ বারমে লটমন আনুন৷
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3 যখন বপ্রবভউ ব্রিমন প্স্তুত উপবস্ি হে, লোনও িমটা বনমি  ট্যাপ েরুন বা এেবট বভবিও লরেি্জ  েরমি 
 ট্যাপ েরুন৷

ব্যাক�াউ� ইেফে�র ইনেটনিসিট 
অ্যাডজা�েম� বার

ব্যাক�াউ� ইেফ�

•  শুবটং লোমির বভবতিলি উপেব্ধ অপশনগুমো আোদা হমি পামর৷

•  এই বিচারবট এেন রােগাে ব্যবহার েরুন লযখামন পয্জাতি আমো আমছ৷

•  বনমম্নাক্ত পবরবস্বিমি ব্যােরিাউ্ ব্লার সবিেভামব প্রমোগ েরা নাও লযমি পামর:

 – বিভাইস বা ববেেবট চেোন রমেমছ৷

 – ববেেবট পািো বা স্বছে৷

 – ববেেবটর ব্যােরিাউ্ অনুরূপ রঙ আমছ৷

 – ববেে বা ব্যােরিাউ্বট সেিে৷

সুপরার স্রা-সিরা সিরাি
সুপার লস্লা লোশন হে এেবট বিচার যা দ্রুি পাস হওো লোমনা েুহূি্জ মে িীর গবিমি লরেি্জ  েমর যামি আপবন পমর 
লসবট সবিেভামব েূে্যােন েরমি পামরন৷

1 শুবটং লোি িাবেোমি, আপররা → অত্ন্ত ধীরগবতপত ট্যাপ েরুন এবং এেটা বভবিও লরেি্জ  েরমি  ট্যাপ 
েরুন৷

বিভাইসবট সুপার লস্লা লোশমন েুহুি্জ বট ে্যাপচার েরমব এবং এেবট বভবিও বহমসমব লসবটমে লসভ েরমব৷

2 বপ্রবভউ ্রিীমন বপ্রবভউ থাম্বমনেবট ট্যাপ েরুন এবং অত্ন্ত ধীর-গবতর বিবিও িরালরান-এ ট্যাপ েরুন৷
সুপার লস্লা লোশন ববভাগবট সম্পাদনা েরমি,  → সম্পরাদক ট্যাপ েরুন এবং ববভাগ সম্পাদনা বারবটমে 
বােবদমে বা িানবদমে লটমন বনমে যান৷

��র ব�নী

সুপার ে�া েমাশন িবভাগ
েশেষর ব�নী

িবভাগ স�াদনা বার
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এই বিচারবট এেন রােগাে ব্যবহার েরুন লযখামন পয্জাতি আমো আমছ৷ অপয্জাতি বা েে আমোযুক্ত 
রােগাে লোনও বভবিও লরেি্জ  েরার সেে, ব্রিন োমো হমে আসমি পামর বা িূসর বমণ্জর হমি পামর৷ 
বনবদ্জষ্ আমোে বস্বিমি লযেন লফ্ামরামসন্ আমছ এেন রােগাে ব্রিন দপদপ েরমি পামর৷

স্বয়ংব্য়িরাপি সুপরার স্রা সিরারন বিবিওগুবল সরকি্শ  কররা
যখন লোশন বিমটেশন এবরোমি লোশন িরা পমি িখন সুপার লস্লা লোশমন আপবন েুহূি্জ বট ে্যাপচার েরমি, এবট 
সবরিে েরার রন্য -এ ট্যাপ েরুন৷ গবি শনাক্তেরণ বিচারবট সবরিে েরা হমব এবং গবি শনাক্তেরণ এোোবট 
বপ্রবভউ ব্রিমন প্রদবশ্জি হমব৷
লরেবি্জ ং শুরু েরমি  ট্যাপ েরুন৷ গবি শনাক্তেরণ েরা হমে, বিভাইসবট সুপার লস্লা লোশমন লরেি্জ  েরা শুরু 
েরমব এবং এেবট বভবিও বহসামব লসবটমে লসভ েরমব৷

বনম্নবেবখি অবস্াগুবে থােমে, সুপার লস্লা লোশন লরেি্জ বটং অবাবছিি েুহুমি্জ  শুরু হমে লযমি পামর:

•  যখন বিভাইসবট োঁপমি থামে অথবা গবি সনাক্তেরণ অঞ্চমে ববেেবস্তুর োছাোবছ আমরেবট বস্তু 
চেোন থামে৷

•  লফ্ামরামসন্ আমছ এেন রােগাে োঁপাোঁপা আমোে লরেি্জ  েরার সেে৷

স্রা সিরারন সিরাি
িীর গবিমি লদখার রন্য এেবট বভবিওমে লস্লা লোশমন লরেি্জ  েরুন৷ আপবন লস্লা লোশমন চাোমনার রন্য আপনার 
বভবিওগুবের অংশ বনবদ্জষ্ েরমি পামরন৷

1 শুবটং লোি িাবেোমি, আপররা → ধীর গবত ট্যাপ েরুন এবং এেটা বভবিও লরেি্জ  েরমি  ট্যাপ েরুন৷

2 আপবন লরেবি্জ ং েরা লশে েরমে বন্ধ েরমি  ট্যাপ েরুন৷

3 বপ্রবভউ ্রিীমন বপ্রবভউ থাম্বমনেবট ট্যাপ েরুন এবং ধীরগবতর বিবিও িরালরান-এ ট্যাপ েরুন৷
বভবিওবটর দ্রুি অংশবট লস্লা লোশন অংশ বহসামব লসট েরা হমব এবং বভবিওবট চেমি শুরু েরমব৷ বভবিওবটর 
উপর বনভ্জ র েমর দবুট পয্জন্ত লস্লা লোশন বভবিও বিরী েরা হমব৷

লস্লা লোশন ববভাগবট সম্পাদনা েরমি,  → সম্পরাদক ট্যাপ েরুন এবং ববভাগ সম্পাদনা বারবটমে বােবদমে বা 
িানবদমে লটমন বনমে যান৷

��র ব�নী

ে�া েমাশন িবভাগ
েশেষর ব�নী

িবভাগ স�াদনা বার
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হরাইপরারল্রাপ্স সিরাি
গািী লঘািা বা োনুেরন চমে যাওোর েি দশৃ্য লরেি্জ  েরুন এবং লসগুবেমে দ্রুি গবির বভবিও বহসামব লদখুন৷

1 শুবটং লোমির িাবেোে বগমে, আপররা → হরাইপরারল্রাপস এ ট্যাপ েরুন৷

2  ট্যাপ েরুন এবং এেবট লরিে লরট অপশন লবমছ বনন৷
যবদ আপবন লরিমের লরটবট অপিরা েমর রামখন, িাহমে বিভাইসবট স্বেংবরিেভামব দমৃশ্যর পবরবি্জ মনর হার 
অনুসামর লরিে লরট বদমে লনমব৷

3 লরেবি্জ ং শুরু েরমি  ট্যাপ েরুন৷

4 লরেবি্জ ং লশে েরমি  ট্যাপ েরুন৷

ক্রাপিররা সসবিংস করাস্িরাইজ কররা
বপ্রবভউ ্রিীমন,  ট্যাপ েরুন৷ বেছু অপশন শুবটং লোমির উপর বনভ্জ র েমর েভ্য নাও হমি পামর৷

িুবদ্ধিরান বিিরার

•  দরৃ্ অপবিিরাইজরার: ববেে বা দমৃশ্যর বভবতিলি রমঙর লসবটংসমে সােঞ্স্য েরমি এবং অবটিোইর েরা 
ইমিক্টমে স্বেংবরিেভামব প্রমোগ েরমি বিভাইসবট লসট েরুন।

•  রি সম্পপক্শ  পররাির্শ: আপনার ববেেবটর অবস্ান এবং লোণমে সনাক্ত েমর ছবববটর রন্য আদশ্জ 
েম্পবরসানবটমে প্রস্তাব েমর সুপাবরশ েরমি বিভাইসবটমে লসট েরুন৷

•  QR সকরাি স্্রান করুন: পূব্জরপ ব্রিন লথমে QR লোিগুবে স্্যান েরার রন্য বিভাইসবটমে লসট েরুন৷

েবি

•  এবি করপত ররািরার িরািন সসরায়রাইপ করুন: আপবন যখন ব্রিমনর এমর ে্যামেরা বাটনবট লসাোইপ েমর লহাল্ 
েমরন িখন েরার রন্য এেবট োর লবঁমছ বনন৷

•  িরি্রাি ও উচ্চতর অপরনসিূহ: আপবন বেভামব িমটা সংরক্ণ েরমি চান িা বনব্জাচন েরুন৷

 – HEIF েবি: হাই এবিবসমেবন্স ইমের িে্জ্যাট (HEIF)-এ িমটাগুবে িুেুন৷

 – RAW কবপ: িমটাগুবেমে অসঙু্কবচি RAW িাইে (DNG িাইে িে্জ্যাট) বহসামব লপ্রা লোমি লসভ েরমি 
বিভাইসবটমে লসট েরুন৷ RAW িাইেগুবে ছববর লসরা োমনর রন্য িমটার সব িাটা িরা থামে, বেন্তু 
লসগুবে লববশ লেেবর দখে েমর৷ RAW কবপ বিচারবট ব্যবহার েরার সেে প্রবিবট ছবব দবুট িে্জ্যামট লসভ 
েরা হে, DNG এবং JPG৷

 – অত্ন্ত প্রস্ত আকৃবত সংপররাধন: আেট্া ওোইি ে্যামেরাে লিাো িমটাগুবেমি ববেৃবি সংমশািন 
েরমি বিভাইসবট লসট েরুন৷
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সসলবি

•  গ্রুপ সসলবির জন্ ওয়রাইি অ্রাপগিল ি্িহরার করুন: লরিেবটমি দরুমনর লববশ লোে থাোর সেে 
ওোইি-অ্যামগিে লসেবিমি স্বেংবরিেভামব সু্যইচ েরমি বিভাইসবট লসট েরুন৷

•  বপ্বিউপত সদখরাপনরািরাপি সসলবি সংরক্ষণ: িমটাগুবে বফ্প না েমর সােমনর ে্যামেরা বদমে লিাোর সেে 
বপ্রবভউ ্রিীমন লসগুবে বিে লযভামব প্রদবশ্জি হমেমছ লসইভামব লসভ েরার রন্য বিভাইসবটমে লসট েরুন৷

•  সসলবিপত রপের সিরান: লসেবি লিাোর লক্মত্র প্রমোগ েরার রন্য এেবট লটান লসট েরুন৷

বিবিও

•  সরকবি্শ ংপয় উচ্চতর অপরনসিূহ: এেবট উন্নি লরেবি্জ ং অপশন ব্যবহার েরার রন্য বিভাইসবটমে লসট 
েরুন৷

 – উচ্চ দক্ষতরাসম্পন্ন বিবিও: আপবন হাই এবিবসমেবন্স বভবিও লোমিে (HEVC) িে্জ্যামট বভবিওগুবে 
লরেি্জ  েরমি পামরন৷ বিভাইমসর লেেবর বাঁচামনার রন্য আপনার HEVC বভবিওগুবে সঙু্কবচি িাইে 
বহসামব লসভ েরা হমব৷

 – HDR10+ বিবিও: আপবন বভবিও লরেি্জ  েরমি পামরন লযখামন প্রবিবট দমৃশ্যর েনট্াস্ট এবং রঙ 
অবটিোইর েরা হে৷

 – জিু-ইন িরাইক: এেবট বভবিও লরেি্জ  েরার সেে, আপবন এেবট উচ্চির ভবেউমে রেু-ইন বদে লথমে 
শব্দ লরেি্জ  েরমি পামরন৷

•  আপবন অন্য লোন বিভাইমস HEVC বভবিও চাোমি পারমবন না বা লসগুবে অনোইমন লশোর 
েরমি পারমবন না৷

•  সুপার লস্লা লোশন এবং লস্লা লোশন বভবিওগুবে HEVC িে্জ্যামট লরেি্জ  েরা যামব না৷

•  HDR10+ বভবিওবট সবিেভামব ললে েরমি বিভাইসবটমে অবশ্যই HDR10+ সামপাট্জ েরমি হমব৷

•  বিবিও বস্বতকরণ: এেবট বভবিও লরেি্জ  েরার সেে ে্যামেরা লেঁমপ বগমে যামি ঝাপসা ছবব না আমস বা 
ঝাপসাভাব েমে িার রন্য অ্যাবন্-লশে সবরিে েমর বনন৷



অ্্াি িবিবফি্া

65

দরকরাবর বিিরার

•  অপিরা HDR: গাঢ় রংগুবের সামথ ছবব িুেুন এবং উজ্জ্বে এবং অন্ধোর এোোেও িমথ্যর পুনরূৎপাদন 
েরুন৷

•  অপিরা সিরাকরাস রে্রাক কররা: লোন বনব্জাবচি ববেে অনুিাবন েরমি এবং স্বেংবরিেভামব লসবটর উপর লিাোস 
েরমি বিভাইসবট লসট েরুন৷ যখন আপবন বপ্রবভউ ্রিীমন লোন ববেে লবমছ লনন, িখন ববেেবট নিমেও বা 
আপবন ে্যামেরার অবস্ান পাটিামেও বিভাইসবট ববেমের উপমরই লিাোস েরমব৷

বনম্নবেবখি পবরবস্বিমি ববেে অনুিাবন েরার োরবট ব্যথ্জ হমি পামর:

•  ববেেবট অি্যবিে বি বা অি্যবিে লছাট৷

•  ববেেবট অি্যবিে নমি৷

•  ববেেবটর বপছমন আমো রমেমছ বা আপবন অন্ধোর রােগাে ছবব িুেমছন৷

•  ববেমের রঙ বা িাঁচ লপ্রক্াপমটর সামথ বেমে যাে৷

•  ববেেবটমি অনুভূবেে বদমঘ্জ্যর নেশা আমছ, লযেন ব্লাই্৷

•  ে্যামেরাবট প্রচ্ োঁমপ৷

•  বভবিওর লরমরাবেউশন লববশ হে৷

•  রেু ইন বা আউট েরার সেে অপবটোে রেু ব্যবহার েরা৷

•  বগ্রি লরাইনগুপলরা: ববেে বনব্জাচমনর সেে গিন বিে রাখাে সাহায্য েরমি বভউিাই্ার বনমদ্জশগুবে লদখান৷

•  অিস্রান ি্রাগগুপলরা: লোন ছববর সামথ এেবট GPS অবস্ামনর ট্যাগ অ্যাটাচ েরুন৷

•  GPS সংমেমির শবক্ত এেন অবস্ামন হ্াস হমি পামর লযখামন সংমেি বািারিস্ত হে, লযেন ভবমনর 
েমি্য বা বনম্নভূবেমি, বা খারাপ আবহাওোর েমি্য৷

•  যখন আপবন ইন্ারমনমট িমটা আপমোি েরমবন িখন আপনার অবস্ান আপনার িমটামি 
প্রদবশ্জি হমি পামর৷ এবট এিামি, অবস্ান ট্যাগ লসবটংবট বনব্রিে েরুন৷

•  শুবিংপয়র পদ্ধবত: এেবট ছবব বা এেবট বভবিও লরেবি্জ ং রন্য অবিবরক্ত শুবটং পদ্ধবি বনব্জাচন েরুন৷

•  স� সসবিংস ররাখপিন: আপবন যখন ে্যামেরাবট চােু েরমবন িখন শু্যবটং লোমির েমিা আপনার ব্যবহৃি 
সব্জমশে লসবটংস রাখুন৷

•  কম্পপনর বিিি্রাক: বনবদ্জষ্ বেছু পবরবস্বিমি ভাইমব্ট েরার রন্য বিভাইসবট লসট েরুন, লযেন যখন 
আপবন ে্যামেরা বাটমন ট্যাপ েরমবন৷

•  সসবিংস বরপসি করুন: ে্যামেরা লসবটংস বরমসট েরুন৷

•  আিরাপদর সরাপথ স�রাগরাপ�রাগ করুন: প্রশ্ন বরজ্ঞাসা েরুন বা বারংবার বরজ্ঞাবসি প্রশ্নগুবে লদখুন৷

•  ক্রাপিররা পবরবিবত: ে্যামেরা অ্যামপর সংস্রণ এবং আইবন িথ্য লদখুন৷

েমিমের উপর বনভ্জ র েমর বেছু বিচার েভ্য নাও হমি পামর৷
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গ্রালরাবর

িূবিকরা
আপনার বিভাইমস সংরবক্ি ছবব এবং বভবিও লদখুন৷ আপবন অ্যােবাে দ্ারা বা লস্টাবর বিবর েমরও ছবব এবং 
বভবিও ব্যবস্াপনা েরমি পামরন৷

গ্রালরাবর ি্িহরার কররা
গ্রালরাবর অ্যাপবট চােু েরুন৷

ছিব�িলর জন্য সাচৰ্  করা৷

একই রকম ছিব�িল �প করা৷

আরও অপশনসমূহ

একই রকি েবিগুবল গ্রুবপং কররা
গ্রালরাবর অ্যাপ চােু েরুন এবং এেই রেে ছববগুবে গ্রুপ েরমি এবং ছববগুবের এেবট পূব্জরূপ বহমসমব শুিুোত্র 
লসরা শট প্রদশ্জন েরমি  -এ ট্যাপ েরুন৷ আপবন যখন ছবব বপ্রবভউমি ট্যাপ েমরন, আপবন গ্রুমপর সেস্ত ছবব 
লদখমি পামবন৷
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েবি সদখরা
চােু েরুন গ্রালরাবর অ্যাপ এবং এেবট ছবব বনব্জাচন েরুন৷ অন্যান্য িাইেগুবে লদখমি, ব্রিমনর বাে বদমে বা িান 
বদমে লসাোইপ েরুন৷

আরও অপশনসমূহ

ছিব িডিলট ক�ন৷

ছিবিট অন্যেদর সােথ েশয়ার ক�ন৷

ইেমজ ও িভিডও থা�েনইল

ছিব মিডফাই ক�ন৷

�াটৰ্ িভউ ৈবিশ�্যিট ব্যবহার কের 
একিট বড় ি�েন সাম�ী েদখুন৷

ি�য়েত ছিবিট েযাগ ক�ন৷

Bixby Vision

ি়ে আকরাপরর েবিগুবল ্প কররা হপছে

1 চােু েরুন গ্রালরাবর অ্যাপ এবং এেবট ছবব বনব্জাচন েরুন৷

2 আপবন লসভ েরমি চান এেন অঞ্চমে দবুট আঙুে ছবিমে বদন এবং ট্যাপ েরুন ৷

রিপ েরা অঞ্চেবট িাইে বহসামব লসভ হমব৷

েসভড 
ইেমজ 
থা�েনইল
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বিবিও সদখরা
গ্রালরাবর অ্যাবলেমেশন চােু েরুন এবং চাোমনার রন্য এেবট বভবিও বনব্জাচন েরুন৷ অন্যান্য িাইেগুবে লদখমি, 
ব্রিমনর বাে বদমে বা িান বদমে লসাোইপ েরুন৷

ে�ব্যাক ি�নিট লক ক�ন৷

আেগর িভিডওেত িফের 
যান৷ িরওয়াই� করেত 
ট্যাপ ক�ন এবং ধের 

রাখুন৷

পপ-আপ িভিডও ে�য়াের 
সুইচ ক�ন৷

বতৰ্ মান ি�নিট ক্যাপচার 
ক�ন৷

ক্যাপশন েসিটংস 
কনিফগার ক�ন৷

বারিট েটেন িরওয়াই� বা 
ফা�-ফেরায়াডৰ্  ক�ন৷

একিট এিনেমেটড GIF 
ৈতরী ক�ন৷

আরও অপশনসমূহ

ি�নিটেক েঘারান৷

পেরর িভিডওেত চেল যান৷ 
ফা�-ফরওয়াডৰ্  করেত 
ট্যাপ ক�ন এবং ধের 
রাখুন৷

পজ ক�ন এবং ে�ব্যাক 
পুনরায় আর� ক�ন৷

ি�েনর অনুপাত পিরবতৰ্ ন 
ক�ন৷

�াটৰ্ িভউ ৈবিশ�্যিট 
ব্যবহার কের একিট বড় 

ি�েন সাম�ী েদখুন৷

উজ্জ্বেিা সােঞ্স্য েরমি ললেব্যাে ব্রিমনর বাে বদমে উপমর বা নীমচ আপনার আঙুে বদমে টানুন, অথবা ভবেউে 
সােঞ্স্য েরমি ললেব্যাে ব্রিমনর িান বদমে উপমর বা নীমচ আপনার আঙুে বদমে টানুন৷

বরওোই্ অথবা িাস্ট-িরওোি্জ  েরার রন্য, ললেব্যাে ব্রিমনর বাে বদমে বা িান বদমে লসাোইপ েরুন৷

আরও উজ্জ্বল এিং পবরষ্রার বিবিও সদখুন
আমরা উজ্জ্বে এবং ঝেেমে রঙ উপমভাগ েরমি আপনার বভবিওর ছববর োন উন্নি েরুন৷ সসবিংস অ্যাপ চােু 
েরুন, উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ ট্যাপ েরুন এবং Video enhancer ট্যাপ েমর লসবটমে সবরিে েরুন৷

•  এই বিচারবট শুিুোত্র বেছু অ্যামপই পাওো যামব৷

•  এই বিচারবট ব্যবহার েরমে ব্যাটাবরও লববশ পবরোমণ খরচ হমব৷
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অ্রালিরাি
অ্যােবাে বিবর েরুন এবং আপনার ছবব এবং বভবিওগুবে সারান৷

1 গ্রালরাবর অ্যাবলেমেশন চােু েরুন এবং অ্যােবাে বিবর েরমি অ্রালিরাি →  → অ্রালিরাি বতবর করুন ট্যাপ 
েরুন৷

2 অ্যােবােবট বনব্জাচন েরুন, আইপিি স�রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন, এবং িারপমর আপনার পছন্দ অনুযােী ছবব 
বা বভবিওগুবে েবপ েরুন বা সরান৷

গল্প
যখন আপবন ছবব এবং বভবিও ে্যাপচার বা সংরক্ণ েমরন, বিভাইসবট িামদর িাবরখ এবং অবস্ামনর ট্যাগগুবে 
পিমব, ছববগুবে এবং বভবিওগুবেমে সারামব, এবং লস্টাবর বিবর েরমব৷
চােু েরুন গ্রালরাবর অ্যাপ, ট্যাপ েরুন, গল্প অ্যাপ, িারপর এেবট লস্টাবর বনব্জাচন েরুন৷
ছবব বা বভবিওগুবে যুক্ত েরমি বা েুছমি, এেবট গল্প বনব্জাচন েরুন এবং  → স�রাগ করুন বা সম্পরাদনরা-এ ট্যাপ 
েরুন৷

েবি এিং বিবিও বসঙ্ক কররা
গ্রালরাবর অ্যাপ চােু েরুন,  → সসবিংস → লিরাউি সিলয় ট্যাপ েরুন, এবং বসঙ্ক সম্পূণ্জ েরমি অন-্রিীমনর 
বনমদ্জশাবেী লেমন চেুন৷ গ্রালরাবর অ্যাপ এবং Cloud বসঙ্ক হমব৷
যখন Cloud এর সামথ আপনার গ্রালরাবর অ্যাপ বসঙ্ক হমব িখন আপনার লিাো িমটা ও বভবিওগুবে ও Cloud-এ 
সংরবক্ি হমব৷ আপবন আপনার গ্রালরাবর অ্যাবলেমেশন এবং অন্যান্য বিভাইস লথমে Cloud-এ সংরবক্ি ছবব এবং 
বভবিওগুবে লদখমি পামরন৷

আপবন যখন আপনার Samsung account এবং Microsoft অ্যাোউন্বট োমনক্ট েমরন, আপবন Cloud 
লস্টামররবট Microsoft OneDrive বহসামব লসট েরমি পামরন৷

েবিগুবল িরা বিবিওগুবল বিবলি কররা
গ্রালরাবর অ্যাবলেমেশনবট চােু েরুন, লোনও ছবব, বভবিও, বা লোনও লস্টাবর েুছমি ট্যাপ েমর লহাল্ েমর রাখুন 
এবং িারপমর িুেুন-এ ট্যাপ েরুন৷

বরসরাইপকল বিন বিিরারবি ি্িহরার কররা
আপবন বরসাইমেে ববমন েুমছ লদওো ছবব এবং বভবিওগুবে লরমখ বদমি পামরন৷ এেবট বনবদ্জষ্ সেে পমর 
িাইেগুবে েুমছ লদওো হমব৷
গ্রালরাবর অ্যাপ চােু েরুন,  → সসবিংস এ ট্যাপ েরুন এবং এবট সবরিে েরমি রে্রার -এ ট্যাপ েরুন।
বরসাইমেে ববমন িাইেগুবে লদখমি গ্রালরাবর অ্যাপ চােু েরুন এবং  → রে্রার-এ ট্যাপ েরুন৷
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AR সজরান

িূবিকরা
AR লরান আপনামে AR সম্পবে্জ ি বববশষ্্যগুবে সরবরাহ েমর৷ এেবট বিচার লবমছ বনন এবং েরার িমটা বা 
বভবিওগুবে ে্যাপচার েরুন৷

AR সজরান িরালু কররা
AR লরান চােু েরার রন্য বনম্নবেবখি পদ্ধবিগুবে ব্যবহার েরুন:

•  AR সজরান অ্যাপবট চােু েরুন৷

•  ক্রাপিররা ে্যামেরা অ্যাবলেমেশন চােু েরুন এবং আপররা → AR সজরান এ ট্যাপ েরুন৷

পবরমেবা প্রদানোরী বা েমিমের উপর বনভ্জ র েমর বেছু বিচার েভ্য নাও হমি পামর৷

AR ইপিরাবজ ক্রাপিররা

AR ইপিরাবজ বতবর কররা
আপনার েি লদখমি এেটা ইমোবর বিবর েরুন৷

1 AR সজরান অ্যাপ চােু েরুন ও AR ইপিরাবজ ক্রাপিররা → -এ ট্যাপ েরুন৷

2 ব্রিমন আপনার েুখবট সারান, এেবট ছবব িুেমি -এ ট্যাপ েরুন এবং এেবট িমটা িুেুন অথবা এেবট 
িমটা বনব্জাচন েরমি েবি সথপক বতবর করুন-এ ট্যাপ েরুন৷
আপবন যবদ সরবিপিি ইপিরাবজ-এ ট্যাপ েমরন, িমব আপবন এেবট ইমোবর বনব্জাচন েমর আপনার পছন্দ 
অনুসামর লসবট সবজিি েরমি পামরন৷
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3 এেবট ইমোবর বিবর েরার রন্য ব্রিমন-প্রদবশ্জি বনমদ্জশাবেী অনুসরণ েরুন৷

ইপিরাবজ সিরােরা

AR সজরান অ্যাপ চােু েরুন ও AR ইপিরাবজ ক্রাপিররা-এ ট্যাপ েরুন৷  → ইপিরাবজ ি্িস্রাপনরা করুন-এ ট্যাপ 
েরুন, আপবন েুছমি চান এেন ইমোবরমি বটে বদন এবং িারপর িুেুন-এ ট্যাপ েরুন৷

ইপিরাবজর সরাপথ েবি িরা বিবিওগুবল ক্রাপিরার কররা হপছে
বববভন্ন শুবটং লোি ব্যবহার েমর ইমোবর বদমে েরাদার িমটা বা বভবিও বিবর েরুন৷

1 AR সজরান অ্যাপ চােু েরুন ও AR ইপিরাবজ ক্রাপিররা-এ ট্যাপ েরুন৷

2 আপবন লয ইমোবর ও লোিবট ব্যবহার েরমি চান লসবট বনব্জাচন েরুন৷ উপেব্ধ লোিগুবে বনব্জাবচি ইমোবরর 
উপর বভবতি েমর পবরববি্জ ি হমি পামর৷

•  দরৃ্: ইমোবরবট আপনার এক্সমপ্রশন নেে েমর৷
•  িরাস্: ইমোবরর েুখবট আপনার েুমখর উপর প্রদবশ্জি হে িাই েমন হমছে আপবন এেবট োস্ পমরমছন৷
•  আয়নরা: ইমোবরবট আপনার শরীমরর নিাচিা নেে েমর৷
•  সখলরাধুলরা: ইমোবরবট এেবট প্রেৃি ব্যােরিাউম্ নিাচিা েমর৷
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3 লোনও িমটা বনমি ইমোবর আইেনবটমি ট্যাপ েরুন বা লোনও বভবিও লরেি্জ  েরমি আইেনবট ট্যাপ েমর 
লহাল্ েমর রাখুন৷
আপবন গ্রালরাবর লি লয িমটা এবং বভবিওগুবে িুমে লরমখমছন িা লদখমি ও লশোর েরমি পামরন৷

AR ইপিরাবজ বস্করার
আপনার ইমোবরর এক্সমপ্রশন এবং অ্যােশমনর সমগি আপনার বনরস্ব বস্টোর বিবর েরুন৷ আপবন লেমসমরর 
োি্যমে বা লসাশ্যাে লনটওোমে্জ  পািামনার সেে আপনার ইমোবর বস্টোরগুবে ব্যবহার েরমি পামরন৷

আপনরার বনজস্ব বস্করার বতবর কররা

1 AR সজরান অ্যাপ চােু েরুন ও AR ইপিরাবজ বস্করার-এ ট্যাপ েরুন৷

2 ্রিীমনর নীমচ স্বকীয় বস্করার বতবর করুন -এ ট্যাপ েরুন৷

3 আপবন লযেন চান লসইভামব বস্টোরগুবেমে সম্পাদনা েরুন এবং সংরক্ষণ-এ ট্যাপ েরুন৷
আপবন স্বকীয়-এ ট্যাপ েমর আপনার বিবর েরা বস্টোরগুবে লদখমি পামরন৷

ইপিরাবজ বস্করার সিরােরা
AR সজরান অ্যাবলেমেশন চােু েরুন এবং AR ইপিরাবজ বস্করার →  → বস্করারগুপলরা িুেুন-এ ট্যাপ েরুন৷ েুমছ 
লিোর রন্য ইমোবর বস্টোরবট লবমছ বনন এবং িুেুন-এ ট্যাপ েরুন৷

ি্রািগুবলপত আপনরার ইপিরাবজ বস্করার ি্িহরার করুন
আপবন লেমসমরর োি্যমে বা লসাশ্যাে লনটওোমে্জ  েথাবাি্জ া চোোেীন আপনার ইমোবর বস্টোরগুবে ব্যবহার 
েরমি পামরন৷ সিপসজ অ্যামপ বনমচর পদমক্পগুবে আপনার ইমোবর বস্টোরগুবে ব্যবহার েরার উদাহরণ৷

1 সিপসজ অ্যামপ এেবট লেমসর বেখার সেে, Samsung েীমবাি্জ  এ  ট্যাপ েরুন৷

2 ইমোবর আইেনবট ট্যাপ েরুন৷

3 আপনার ইমোবর বস্টোরগুবের েমি্য লয লোন এেবট লবমছ বনন৷
ইমোবর বস্টোরবট বমস যামব৷

ইেমািজ আইকন
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AR ইপিরাবজ সু্বিও
AR ইমোবর সু্টবিওমি এেবট আপনার ইমোবর সম্পাদনা েরুন বা সাবরমে রাখুন৷ আপবন আপনার ইমোবরর রন্য 
োস্টে প্যাটান্জ এবং রঙ সহ লপাশাে বিবর েরমি পামরন৷
AR সজরান অ্যাপ চােু েরুন ও AR ইপিরাবজ সু্বিও-এ ট্যাপ েরুন৷

আরও অপশনসমূহ

স�াদনা করার জন্য একিট ইেমািজ 
েবেছ িনন৷

ইেমািজিট স�াদনা ক�ন৷

AR িুিল
োনুে বা লপাো প্রাণী (ববিাে এবং েুেুর) েুখ বা অন্য বেছুর ভাচু্জ োে হস্তাক্র বা অঙ্কন সহ েরাদার বভবিও 
লরেি্জ  েরুন৷ এেবট ে্যামেরা এেবট েুখ বা স্ান বচবহ্নি েরমে, েুমখর উপর িুিেবট লযেন ভামব লঘারামনা হমব 
এবট েুখমে অনুসরণ েরমব এবং স্ামনর িুিেবট ে্যামেরাবট সরামনা হমেও এেই স্ামন বস্র থােমব৷

1 AR সজরান অ্যাপ চােু েরুন ও AR িুিল-এ ট্যাপ েরুন৷

ে্যামেরা ববেেবট বচবহ্নি েরমে, বচবহ্নি রােগাবট ব্রিমন প্রদবশ্জি হমব৷
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2 বচবহ্নি অংশমি ছবব আঁেুন বা বেখুন৷

•  যবদ আপবন বপছমনর ে্যামেরাবটমি সুইচ েমরন, আপবন শনাক্তোরী লক্মত্রর বাইমরও বেখমি বা আঁেমি 
পামরন৷

•  আপবন যবদ -এ ট্যাপ েমর িারপর িুিে েরা শুরু েমরন, িমব আপবন বনমরর িুিে েরা লরেি্জ  
েরমি পারমবন৷

এিরয়া 
শনা�করণ

েপেনর �কার 
এবং রঙ পিরবতৰ্ ন 

ক�ন৷

সাউ� এেফ� 
চালু বা ব� ক�ন৷

িরড�

ড�ডল মুছ�ন৷

েট�ট অ�ভ�ৰ্� 
ক�ন৷

েপন ট�ল�িল 
লুকান৷

পূবৰ্াব�ায় েফরান

3 বভবিও লরেি্জ  েরমি -এ ট্যাপ েরুন৷

4 বভবিও লরেি্জ  েরা বন্ধ েরমি -এ ট্যাপ েরুন৷
আপবন গ্রালরাবর-লি বভবিও লদখমি এবং লশোর েরমি পামরন৷

সিপকরা বপক
বববভন্ন োইভ বস্টোমরর সমগি িমটা বা বভবিও ে্যাপচার েরুন৷
AR সজরান অ্যাপ চােু েরুন ও সিপকরা বপক-এ ট্যাপ েরুন৷



অ্্াি িবিবফি্া

75

Bixby

িূবিকরা
Bixby হে এেটা ইউরার ইন্ারমিস যা আপনামে আরও সুববিারনেভামব আপনার বিভাইস ব্যবহার েরমি 
সাহায্য েমর৷
আপবন Bixby-লি েথা বেমি বা লটক্সট টাইপ েরমি পামরন৷ Bixby আপনার অনুমরাি েরা এেটা িাংশন চােু 
েরমব বা আপবন লয িথ্য চান িা লদখামব৷ আরও িমথ্যর রন্য www.samsung.com/bixby এ যান৷

Bixby লেবেোত্র েমেেটা ভাোমি েভ্য এবং আপনার অঞ্চমের উপর বভবতি েমর েভ্য নাও হমি পামর৷

Bixby শুরু কররা হপছে
Bixby চােু েরমি সাইি েী বটমপ িমর রাখুন৷ Bixby বববরণ সম্পবে্জ ি লপরবট প্রদবশ্জি হমব৷ Bixby ব্যবহামরর 
ভাোবট বনব্জাচন েরার পমর, আপবন Samsung account-এ সাইন ইন েমর এবং ব্রিমন প্রদবশ্জি বনমদ্জশাবেী 
অনুসরণ েমর লসটআপ সম্পূণ্জ েরার পমর, Bixby ব্রিনবট উপবস্ি হমব৷

Bixby-এর ি্িহরার
সাইি েী বটমপ িমর থাো অবস্াে, আপবন যা চান Bixby-লে িা েরমি বেুন এবং িারপর েী লথমে আপনার 
আঙুে িুমে বনন৷ ববেল্পভামব, “Hi, Bixby” বেুন এবং যা চান িা বেুন৷
উদাহরণস্বরূপ, সাইি েী বটমপ এবং িমর রাখার সেমে, “How’s the weather today?” বেুন আবহাওোর িথ্য 
্রিীমন প্রদবশ্জি হমব৷
সাইি েী বটমপ এবং িমর রাখার সেমে আপবন যবদ আগােীোমের আবহাওোর ববেমে রানমি চান িাহমে 
শুিুোত্র বেুন “Tomorrow?”
সাইি েী বটমপ িমর থাো অবস্াে েমথাপেথন চোেীেন Bixby আপনামে লোমনা প্রশ্ন বরজ্ঞাসা েরমে 
Bixby-লে উত্র বদন৷ অথবা  ট্যাপ েরুন এবং Bixby-লে উত্র বদন৷
আপবন যবদ এেবট লহিমিান বা Bluetooth অবিও বিভাইস ব্যবহার েমরন বা “Hi, Bixby” বোর োি্যমে এেবট 
েমথাপেথন শুরু েমরন, িাহমে আপবন আইেমন ট্যাপ না েমরই েমথাপেথন চাবেমে লযমি পামরন৷ Bixby 
অ্যাপবটমে চােু েরুন এবং  →  → Automatic listening → Hands-free only-লি ট্যাপ েরুন৷

http://www.samsung.com/bixby
bayur
Typewritten Text
https://www.galaxys21userguide.com
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আপনরার িপয়স ি্িহরার কপর Bixby জরাবগপয় সতরালরা হপছে
আপবন “Hi, Bixby” বোর োি্যমে এেবট Bixby এর সামথ এেবট েমথাপেথন শুরু েরমি পামরন৷ আপনার 
ভমেস বনবন্ধন েরুন যামি আপবন যখন “Hi, Bixby” বমেন িখন Bixby আপনার ভমেমস প্রবিবরিো রানামব৷

1 Bixby অ্যাপবট চােু েরুন এবং  →  → Voice wake-up ট্যাপ েরুন৷

2 এবটমে সবরিে েরমি Wake with “Hi, Bixby” সু্যইমচ ট্যাপ েরুন৷

3 লসটআপ সম্পূণ্জ েরার রন্য অন-ব্রিন বনমদ্জশাবেী অনুসরণ েরুন৷
এখন আপবন “Hi, Bixby” বেমি পামরন, এবং এেবট েমথাপেথন শুরু েরমি পামরন৷

সিক্সি িরাইপ কপর িরাত্শ রা আদরানপ্দরান

লোোহেপূণ্জ পবরমবমশর োরমণ আপনার ভমেস শনাক্ত না হমে বা আপবন যবদ লোমনা এেন পবরবস্বিমি থামেন 
লযখামন েথা বো েষ্ের লসমক্মত্র আপবন লটক্সমটর োি্যমে Bixby-এর সামথ বাি্জ া লযাগামযাগ েরমি পামরন৷
Bixby অ্যাপ চােু েরুন, -এ ট্যাপ েরুন, এবং িারপর আপবন যা চান িা টাইপ েরুন৷
লযাগমযাগ চোোেীন, Bixby ভমেস প্রবিবরিোর পবরবমি্জ  লটক্সমটর োি্যমে আপনামে উত্র লদমব৷
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Bixby Vision

িূবিকরা
Bixby Vision এেবট পবরমেবা যা ইমের সনাক্তেরমণর উপর বভবতি েমর বববভন্ন বববশষ্্য প্রদান েমর৷ বস্তু 
সনাক্তেরমণর দ্ারা দ্রুি িথ্য অনুসন্ধান েরমি আপবন Bixby Vision ব্যবহার েরমি পামরন৷ বববভন্ন দরোরী 
Bixby Vision বিচার ব্যবহার েরুন৷

•  এই বিচারবট েভ্য নাও থােমি পামর অথবা আপবন সবিে অনুসন্ধামনর িোিে নাও লপমি পামরন 
ছববর আেিন, িরে্যাট, অথবা লরমরাবেউশমনর উপর বনভ্জ র েমর৷

•  Bixby Vision দ্ারা প্রদান েরা পমণ্যর িমথ্যর রন্য Samsung দােী নে৷

Bixby Vision িরালু করুন
Bixby Vision চােু েরুন এই পদ্ধবিগুবের এেবট ব্যবহার েমর৷

•  ক্রাপিররা অ্যামপ, শুবটং লোমির িাবেোে আপররা ট্যাপ েরুন ও BIXBY VISION এ ট্যাপ েরুন৷

•  গ্রালরাবর অ্যামপ এেবট ছবব বনব্জাচন েরুন এবং  ট্যাপ েরুন৷

•  ইন্টরারপনি অ্যামপ, এেবট ছবব ট্যাপ েরুন ও িমর রাখুন এবং Bixby Vision বদপয় খঁুজনু-এ ট্যাপ েরুন৷

•  যবদ আপবন অ্যামপর ্রিীমন Bixby Vision অ্যামপর আইেনবট লযাগ েমর থামেন, িাহমে, Bixby Vision 
অ্যাপবট চােু েমর বদন৷

Bixby Vision ি্িহরার কররা হপছে

1 Bixby Vision চােু েরুন৷

2 আপবন লয বিচারবট ব্যবহার েরমি চান লসবট বনব্জাচন েরুন৷

•   : িেুমেন্ বা ইমের লথমে লেখা শনাক্ত েরুন এবং অনুবাদ েরুন৷
•   : অনোইমনর লচনা বস্তুবটর সেিুে্য ছবব এবং সম্পবে্জ ি িথ্য খুঁরনু৷

•   : পমণ্যর িথ্য অনুসন্ধান েরুন৷
•   : QR লোিগুবে সনাক্ত েরুন এবং িথ্য লদখুন৷

েভ্য বিচারগুবে এবং অনুসন্ধামনর িোিেগুবে বভন্ন হে অঞ্চে বা পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্জ র 
েমর৷
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Bixby Routines

িূবিকরা
আপনার ব্যবহামরর পুনরাবৃবতির িরণগুবে রুবটন বহসামব সংযুক্ত েরুন এবং আপনার বিভাইসবটমে আরও সহমর 
ব্যবহার েরুন৷
উদাহরণস্বরূপ, ঘুোমি যাওোর আমগ যখন আপবন বিভাইসবট ব্যবহার েমরন িখন আপনার লচামখ ও োমন যামি 
েে্জ শ না োমগ িার রন্য এেবট ‘ঘুোমি যাওোর আমগ’ রুবটন সাইমেন্ লোমির েি বরিোেোপ পারিে্জ েরমব৷

রুবিন স�রাগ কররা

1 সসবিংস অ্যাপ েঞ্চ েমর উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ → Bixby Routines-এ ট্যাপ েরুন৷

2 বিস্িরার িাবেোে আপনার পছন্দ অনুযােী এেবট রুবটন বনব্জাচন েরুন বা রুবিন স�রাগ করুন-এ ট্যাপ েমর 
আপনার বনরস্ব রুবটন লযাগ েরুন৷

•  আপবন বিস্িরার িাবেোে রুবটনগুবের শি্জ  এবং বরিোেোপ লসট েরমি পামরন৷
•  যবদ আপবন রুবটমনর চেোন অবস্ামে ে্যানেুাে বহসামব লসট েরমি চান, শুরুর িরািপন ি্রাপ কররা হপয়পে 
এ ট্যাপ েরুন৷ লোন চেোন শি্জ  লসট েরা না থােমেই এই ববেল্পবট উপবস্ি হমব৷ বিভাইস বনব্জাচন 
পপ-আপ উইম্া প্রদবশ্জি হমে স�রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷ আপবন লহাে ব্রিমন এেবট উইমরট বহসামব 
রুবটন যুক্ত েরমি এবং এবটমে দ্রুি ব্যবহার েরমি পামরন৷

��ািবত তািলকা

আপনার িনজ� �িটন েযাগ করা৷
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প্স্তরাবিত রুবিন স�রাগ কররা
যখন আপনার বিভাইস আপনার ব্যবহামরর বনদশ্জনগুবে বশখমব, িখন এবট রুবটন বহসামব দরোরী বা ঘন ঘন 
ব্যবহৃি বিচার লযাগ েরামে সুপাবরশ েরমব৷
যখন সুপাবরশৃি ববজ্ঞবতি প্রদবশ্জি হমব, সি সদখুন এ ট্যাপ েরুন এবং আপনার বনরস্ব রুবটন বহসামব এবটমে লযাগ 
েরুন৷

রুবিন ি্িহরার কররা

স্বয়ংব্য় রুবিন িরালরাপনরা
স্বেংবরিে রুবটনগুবে স্বেংবরিেভামব চেমি শুরু েরমব যখন িামদর শি্জ  সনাক্ত হে৷

ি্রানুয়রাল রুবিন িরালরাপনরা
আপবন চেোন শি্জ  বহসমব শুরুর িরািপন ি্রাপ কররা হপয়পে ে্যানেুাে রুবটন লসট েমরন, যখনই আপবন চান 
িখনই বাটনবট ট্যাপ েমর বনমর বনমর চাোমি পামরন।
সসবিংস অ্যাপ েঞ্চ েমর উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ → Bixby Routines → আিরার রুবিন-এ ট্যাপ েরুন এবং 
আপবন চাোমি চান এেন রুবটমনর পামশ -এ ট্যাপ েরুন৷ অন্যথাে, লহাে ্রিীমন রুবটন-এর উইমরটবটমে ট্যাপ 
েরুন।

িলিরান রুবিন সদখরা
ববজ্ঞবতি প্যামনমে বি্জ োমন চেোন রুবটন প্রদবশ্জি হমব৷ এেবট রুবটন বববরণ লদখমি, ববজ্ঞবতিমি ট্যাপ েরুন৷
আপবন দ্রুি বদনন্দীন রুবটনগুবে বন্ধ েরমি পামরন৷ ববজ্ঞবতি প্যামনমে, এেবট রুবটমনর পামশ  -এ ট্যাপ েরুন 
এবং িন্ধ-এ ট্যাপ েরুন৷

রুবিপনর ি্িস্রাপনরা কররা
সসবিংস অ্যাপ েঞ্চ েমর উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ → Bixby Routines → আিরার রুবিন-এ ট্যাপ েরুন৷ আপনার 
রুবটন প্রদবশ্জি হমব৷
এেবট রুবটং বাবিে েরমি, রুবটমন ট্যাপ েরুন →  → এই রুবিন বনব্রিয় করুন বা -এ ট্যাপ েরুন৷
রুবটন েুমছ লিেমি,  → িুেুন ট্যাপ েরুন, েুমছ বদমি চান এেন রুবটন বটে বচহ্ন বদন, ও িারপর িুেুন এ ট্যাপ 
েরুন৷
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িরাবল্ট উইপডিরা

িূবিকরা
োবটি উইম্া আপনামে বপ্লেট ব্রিন বভউমি এেই সেমে দইুবট অ্যাপ চাোমি লদে৷ আপবন পপ-আপ বভউমি এেই 
সেমে এোবিে অ্যাপ চাোমি পামরন৷

িস্�ট �ীন িভউ পপ-আপ িভউ

বেছু অ্যাপ এই বিচারবট সেথ্জন নাও েরমি পামর৷

বপ্প্ি ্রিীন বিউ

1 সম্প্রবি ব্যবহৃি অ্যামপর িাবেো খেুমি সাম্প্রবিে বাটন ট্যাপ েরুন।

2 বাে বা িান বদমে লসাোইপ েরুন, এেবট অ্যামপর আইেমন ট্যাপ েরুন, িারপর বপ্প্ি ব্রিন বিউপত খুলুন-এ 
ট্যাপ েরুন৷

3 অ্যাবলেমেশন িাবেোে, চােু েরার রন্য অন্য এেবট অ্যাপ বনব্জাচন েরুন৷
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এজ প্রাপনল সথপক অ্রাপ িরালু কররা হপছে

1 অ্যাপ ব্যবহার েরার সেে, এর প্যামনেবটমে ব্রিমনর োঝখামন লটমন আনুন৷

2 এেবট অ্যাবলেমেশন ট্যাপ েমর লহাল্ েরুন, এবটমে বাে বদমে লটমন আনুন এবং লযখামন খুলপত এখরাপন ড্রপ 
করুন প্রদবশ্জি হমব লসখামন রেপ েরুন৷
বনব্জাবচি অ্যাপবট বপ্লেট ্রিীন বভউ লোমি চােু হমব৷

অ্যাবলেমেশনবটমি এেবার ট্যাপ েমর আপবন বপ্লেট ্রিীন বভউমি অ্যাবলেমেশন চােু েরা লসট েরমি পামরন৷ 
 →  ট্যাপ েরুন এবং বপ্প্ি ব্রিন বিউপত খুলুন-এর েমি্য ি্রাপ করুন-এট্যাপ েরুন৷ আপবন যবদ এবট 

চােু েরমি সরাম্প্রবতক অ্রাপগুপলরা সদখরান সু্যইচ এ ট্যাপ েমরন, িমব আপবন এর প্যামনে লথমে বস্লট ব্রিন 
বভউমি সাম্প্রবিে অ্যাপগুবে চােু েরমি পামরন৷

অ্রাপ সজরা়েরা স�রাগ কররা হপছে
এর প্যামনমে ঘন ঘন ব্যবহৃি দবুট অ্যাপ লযাগ েরুন, এর প্যামনমে এেবট ট্যামপর দ্ারা বপ্লেট ব্রিন বভউ লোমি 
িামদরমে এেসমগি আরম্ভ েরুন৷

1 বপ্লেট ব্রিন বভউমি, অ্যাপ উইম্ার েমি্য সামে্জ মের ট্যাপ েরুন৷

2  এ ট্যাপ েরুন৷
আপবন লয দবুট অ্যাবলেমেশনমে বপ্লেট ব্রিন বভউমি ব্যবহার েরমছন িা এর প্যামনমে অ্যাপ লরািা বহসামব 
সংরবক্ি হমব৷

উইপডিরার আকরার সরািঞ্জস্ কররা
অ্যাপ উইম্ার আোর সেন্বে েরমি অ্যাপ উইম্ার োমঝ থাো চরিবট উপমর বা নীমচ টানুন৷
যখন আপবন ব্রিমনর উপমরর বা নীমচর প্রামন্ত অ্যাপ উইম্ার োমঝর সামে্জ েবট লটমন আমনন, িখন উইম্াবট 
ে্যাবক্সোইর হমব৷
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পপ-আপ বিউ

1 সম্প্রবি ব্যবহৃি অ্যামপর িাবেো খেুমি সাম্প্রবিে বাটন ট্যাপ েরুন।

2 বাে বা িান বদমে লসাোইপ েরুন, এেবট অ্যাপ আইেমন ট্যাপ েরুন, ও িারপর পপ-আপ বিউপত খুলুন এ 
ট্যাপ েরুন৷
অ্যাপ ব্রিনবট পপ-আপ বভউমি প্রদবশ্জি হমব৷

যবদ আপবন পপ-আপ উইম্াবট ব্যবহার েরার সেে লহাে লবািােবট ট্যাপ েমরন িমব উইম্াবট লছাট হমে 
যামব এবং এেবট অ্যাবলেমেশন আইেন বহসামব প্রদবশ্জি হমব৷ পপ-আপ উইম্াবট পুনরাে ব্যবহার েরমি, 
অ্যাবলেমেশন আইেনবট ট্যাপ েরুন৷

এজ প্রাপনল সথপক অ্রাপ িরালু কররা হপছে

1 এর প্যামনে হ্যাম্েবটমে ্রিীমনর োঝখামন লটমন বনমে আসুন৷

2 এেবট অ্যাবলেমেশন ট্যাপ েমর লহাল্ েরুন, এবটমে বাে বদমে লটমন আনুন এবং লযখামন পপ-আপ বিউ-এর 
জন্ এখরাপন ড্রপ করুন প্রদবশ্জি হমব লসখামন রেপ েরুন৷
বনব্জাবচি অ্যাপবট পপ-আপ বভউমি চােু হমব৷

পপ-আপ উইপডিরাগুবল সররাপনরা
পপ-আপ উইম্াবট সরামনার রন্য, উইম্ার টুেবারবট ট্যাপ েরুন এবং এবট এেবট নিুন স্ামন লটমন বনমে যান৷
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Samsung Health

িূবিকরা
Samsung Health আপনামে আপনার সসু্িা ও বিটমনস ব্যবস্াপনা েরমি সাহায্য েমর৷ বিটমনমসর েক্্য লসট 
েরুন, আপনার অরিগবি লচে েরুন, এবং আপনার সােবরিে সুস্িা ও বিটমনমসর ট্্যাে রাখুন। আপবন অন্যান্য 
Samsung Health ব্যবহারোরীমদর সামথ আপনার লস্টপ োউন্ লরেমি্জ র িুেনা েরমি পামরন এবং লহলথ 
বটপগুবে লদখমি পামরন৷
আরও িমথ্যর রন্য www.samsung.com/samsung-health এ যান৷

Samsung Health ি্িহরার কররা
Samsung Health অ্যাপ চােু েরুন৷ প্রথেবার এই অ্যাপ চাোমনার সেে বা এেবট িাটা বরমসট েরার পমর এবট 
বরস্টাট্জ েরার সেে, লসটআপ সম্পূণ্জ েরার রন্য অন-ব্রিন বনমদ্জশাবেী অনুসরণ েরুন৷
Samsung Health লহাে ব্রিমন আইমটেগুবে সম্পাদনা েরমি, লহাে োমি্জ র িাবেোর নীমচ আইপিি ি্িস্রাপনরা 
করুন ট্যাপ েরুন৷

েহাম কাডৰ্ �িল

�া�্য িটপস েদখুন৷আপনার �া�্য এবং িফটেনস মিনটর 
ক�ন৷

অন্যান্য Samsung Health 
ইউজারেদর সােথ আপনার পদেক্ষপ 
গণনার েরকডৰ্ �িল ত�লনা ক�ন বা 
আপনার ব�ুেদর সােথ �িত�ি�তা 
ক�ন৷

•  এবরোর উপর বনভ্জ র েমর বেছু বিচার েভ্য নাও হমি পামর৷

•  গাবি বা লট্মন ভ্রেমণর সেে যবদ আপবন লস্টপ োি্জ  ব্যবহার েমরন, েম্পন আপনার লস্টপ োউন্ 
প্রভাববি েরমি পামর৷

http://www.samsung.com/samsung-health
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Samsung Notes

িূবিকরা
েীমবাি্জ  লথমে লটক্সট এন্ার েমর বা ব্রিমন হামি বেমখ বা অঙ্কন েমর লনাট বিবর েরুন৷ আপবন আপনার লনামটর 
েমি্য ছবব বা ভমেস লরেবি্জ ং সবন্নমবশ েরমি পামরন৷

সনরাি বতবর কররা

1 Samsung Notes অ্যাবলেমেশন চােু েরুন, -এ ট্যাপ েরুন এবং িারপমর এেবট লনাট বিবর েরুন৷

আপবন  বা -এ ট্যাপ েমর ইনপুট লেথি পবরবি্জ ন েরমি পামরন৷

একিট িশেরানাম �েবশ করান৷
ফাইল�িল েঢাকান৷

িরিডং েমাড

2 আপবন যখন লনাটবটর সম্পাদনা লশে েমরমছন, এবট সংরক্ণ েরমি ব্যাে বাটনবট ট্যাপ েরুন৷
আপবন যবদ লনাটবট অন্য লোনও িাইে িে্জ্যামট সংরক্ণ েরমি চান িমব  → িরাইলরূপপ সংরক্ষণ-এ ট্যাপ 
েরুন৷

সনরাি বিবলি কররা
েুমছ লিোর রন্য এেবট লনাট ট্যাপ েমর লহাল্ েরুন, এবং িুেুন-এ ট্যাপ েরুন৷
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হরাপতর সলখরা বদপয় সনরাি রিনরা কররা
লনাট রচনা ব্রিমন, আপনার বনমরর হামি আঁেমি বা বেখমি -এ ট্যাপ েরুন৷
আপবন যবদ ব্রিমনর উপর দবুট আঙুে ছবিমে ব্রিনবট বি েমরন িমব আপবন আপনার হামির লেখা আরও সহমর 
বেখমি পামরন৷

হাইলাইটার

ইেরজার

িনবৰ্াচন ও 
স�াদন 
ক�ন৷

পােঠ্য হােতর 
েলখা পিরবতৰ্ ন 

ক�ন৷

পূবৰ্াব�ায় 
েফরান

েপন

িরড�

েসাজা করা ৈশলী�িল 
পিরবতৰ্ ন 
ক�ন৷

সহজ েলখার 
প্যাড

আকার�িল 
�য়ংি�য় ভােব 
িঠক করা

ক্যানভাস 
লক ক�ন৷

•  েমিমের উপর বনভ্জ র েমর বেছু বিচার েভ্য নাও হমি পামর৷

•  S Pen সামপাট্জ েমর এেন এেবট েমিমে বিগিার ইনপুট োর না েরমে  → ‘আেুল বদপয় আঁকরা‘ 
িরালু-এ ট্যাপ েরুন৷

ইপরজরার ি্িহরার কররা
আপবন লোমনা লনাট লথমে হামির লেখা েুছমি চাইমে  ট্যাপ েরুন ও লোছার রন্য এেটা এোো বনব্জাচন 
েরুন৷
ইমররামরর প্রোর পবরবি্জ ন েরমি, আরও এেবার  ট্যাপ েরুন৷

•  সট্রাক ইপরজরার: আপনার বনব্জাবচি োইনবট েুছুন৷

•  এবরয়রা ইপরজরার: আপনার বনব্জাবচি অঞ্চেবট শুিুোত্র েুছুন৷ আপবন োপ সােঞ্স্যেরণ বারবটমে লটমন এমন 
ইমররামরর োপ সােঞ্স্য েরমি পামরন৷

এেনবে িুেনােূেে লছাট ইমররার বদমেও আপবন োবখিি অংশ সবিেভামব েুছমি সক্ে নাও হমি 
পামরন৷

িপয়স সথপক সনরাপি সরকবি্শ ং
এেবট লনাট বিবর েরার সেে আপনার ভমেমসর এেবট লরেবি্জ ং বিবর েরুন এবং িারপমর 
ববেেবস্তুবট লরেবি্জ ংমের সামথ বসঙ্ক েরা হমব৷
লনাট লেখার ্রিীমন  → িপয়স সরকবি্শ ং ট্যাপ েরুন এবং এেবট লনাট বিবর েরুন৷
িাবেো লথমে এেবট লনাট বনব্জাচন েরুন এবং লরেবি্জ ং ললে েরমি  ট্যাপ েরুন৷ িারপমর লরেবি্জ ংমের সেে 
আপনার দ্ারা বিরী েরা সােরিীবট লরেবি্জ ংমের সামথ ব্রিমন প্রদবশ্জি হমব৷
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PDF িরাইলগুবলপত সিপিরা �ুক্ত কররা হপছে
Samsung Notes অ্যাবলেমেশন চােু েরুন, -এ ট্যাপ েরুন এবং িারপমর এেবট PDF িাইে বনব্জাচন েরুন৷ 
আপবন PDF িাইমে লেমো যুক্ত েরমি পামরন৷

Samsung Members
Samsung Members রিাহেমদর সহােিা প্রদান েমর, লযেন বিভাইমস সেস্যা বনণ্জে েরা, এবং ইউরারমদর প্রশ্ন 
এবং এরর বরমপাট্জ রো েরমি লদে৷ আপবন Galaxy ইউরারস েবেউবনবট লি অন্যমদর সামথ িথ্য লশোর েরমি 
পামরন অথবা সব্জসাম্প্রবিে বনউর এবং বটপস লদখমি পামরন৷ Samsung Members বিভাইস ব্যবহার েরার 
সেে আপবন সেস্যার সমু্খীন হমে লযমোনও সেস্যার সোিান েরমি সহােিা েরমব৷

Samsung Kids
আপবন বনবদ্জষ্ অ্যাপগুবেমি বশশুমদর অ্যামক্সস সীোবদ্ধ েরমি, িামদর ব্যবহামরর সেে লসট েরমি, এবং বিভাইস 
ব্যবহার েরার সেে বশশুমদর রন্য এেবট েরার এবং বনরাপদ পবরমবশ সরবরাহ েরার রন্য লসবটংস েনবিগার 
েরমি পামরন৷
ববজ্ঞবতি প্যামনেবটমে খুেুন, নীমচর বদমে লসাোইপ েরুন, িারপর এবট সবরিে েরমি  (Samsung Kids)-এ 
ট্যাপ েরুন৷ Samsung Kids ্রিীনবট লদখামনা হমব৷ যখন প্রথেবামরর েি বা িাটা পুনরাে লসট েরার পর 
Samsung Kids শুরু হে, লসটআপ সম্পূণ্জ েরার রন্য অন-্রিীন-এর বনমদ্জশাবেী অনুসরণ েরুন৷
Samsung Kids-এর ব্রিমন, আপবন লয অ্যাপবট ব্যবহার েরমি চান িা বনব্জাচন েরুন৷

অবিিরািকীয় বনয়্রিণ সবরিে েরমি বা Samsung Kids বন্ধ েরার সেে আপনার বপ্রমসট ব্রিন েে 
পদ্ধবি বা আপনার বিবর েরা PIN ব্যবহার েরা হমব৷

সপপরন্টরাল কপট্রাল বিিরার ি্িহরার কররা
আপবন Samsung Kids লসবটংস েনবিগার এবং িামদর অনেুবি ব্যবহামরর ইবিহাস লদখমি পামরন৷
Samsung Kids ব্রিমন,  → অবিিরািকীয় বনয়্রিণ-এ ট্যাপ েরুন ও আপনার আনেে লোি বেখুন৷

Samsung Kids িন্ধ কররা
Samsung Kids বন্ধ েরমি, ব্যাে বাটমন বক্ে েরুন বা  → Samsung Kids িন্ধ করুন-এ ট্যাপ েরুন, এবং 
িারপর আপনার আনেে লোি বেখুন৷
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Samsung Global Goals
Global Goals, লযবট 2015-এ ইউনাইমটি লনশন লরনামরে অ্যামসবব্ল দ্ারা প্রবিবষ্ি হমেমছ, এেন েক্্য বনমে 
গবিি যার উমদেশ্যই হে এেবট স্ােী সোর গমি লিাো৷ এই সেে েমক্্যর েমি্য দাবরদ্র সোতি েরার, অসেিার 
ববরুমদ্ধ েিাই েরার এবং রেবােু পবরবি্জ নমে বন্ধ েরার পাওোর রমেমছ৷
Samsung Global Goals বদমে, ববর্ব্যাপী েক্্য সম্পমে্জ  আরও রানুন এবং আরও ভামো ভববে্যি গিামি 
লযাগদান েরুন৷

Galaxy Shop
Samsung ওমেবসাইট অ্যামক্সস েরুন এবং পণ্য সম্পবে্জ ি বববভন্ন িথ্য লদখুন৷
Galaxy Shop অ্যাপ চােু েরুন৷

Galaxy Wearable
Galaxy Wearable হে এেন এেবট অ্যাপ যা আপনামে আপনার Wearable-এর েি বিভাইসগুবে পবরচােনা 
েরমি লদে৷ যখন আপবন আপনার বিভাইসবটমে wearable বিভাইস-এর সামথ যুক্ত েরমবন, িখন আপবন 
wearable বিভাইস-এর লসবটংস এবং অ্যাপগুবেমেও োস্টোইর েরমি পামরন৷
Galaxy Wearable অ্যাপ চােু েরুন৷
আপনার বিভাইসবটমে পবরিানমযাগ্য বিভাইমসর সামথ যুক্ত েরমি শুরু করুন এ ট্যাপ েরুন৷ লসটআপ সম্পূণ্জ 
েরমি ্রিীমন আসা বনমদ্জশ অনুসরণ েরুন৷ আপনার বিভাইমসর সামথ wearable বিভাইস বেভামব যুক্ত েরমি 
হমব এবং ব্যবহার েরমি হমব লস সম্পমে্জ  আমরা িমথ্যর রন্য wearable বিভাইস-এর ব্যবহার বববিবট লদখুন৷
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ক্রাপলডিরার
আপনার লে্যানামর আসন্ন ইমভন্ বা অনুস্ারেগুবে বেমখ আপনার সেেসূচীর ব্যবস্াপনা েরুন৷

ইপিন্ট বতবর কররা

1 ক্রাপলডিরার অ্যাপ চােু েরুন এবং  ট্যাপ েরুন বা এেবট িাবরখ িবে-ট্যাপ েরুন৷

যবদ িাবরমখ ইবিেমি্য ইমভন্ বা টাস্ লসভ েরা হমে যাে িাহমে িাবরখবট ট্যাপ েরুন এবং  ট্যাপ েরুন৷

2 ইমভমন্র ববশদ বেখুন এবং সংরক্ষণ এ ট্যাপ েরুন৷

আপনরার অ্রাকরাউপন্টর সরাপথ ইপিন্ট বসঙ্ক কররা

1 সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন এবং অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ → অ্রাকরাউন্ট ি্িস্রাপনরা করুন ট্যাপ েরুন এবং 
িারপর লয অ্যাোউমন্র সামথ বসঙ্ক েরমবন, লসবট বনব্জাচন েরুন৷

2 ট্যাপ েরুন অ্রাকরাউন্ট সিলয় করুন এবং এবট সবরিে েরমি ক্রাপলডিরার সুইচবট ট্যাপ েরুন৷

বসঙ্ক েরার রন্য অ্যাোউন্গুবে লযাগ েরমি, ক্রাপলডিরার অ্যাপ চােু েরুন এবং  →  → অ্রাকরাউন্ট 
স�রাগ-এ ট্যাপ েরুন৷ িারপর, বসঙ্ক েরার রন্য এেবট অ্যাোউন্ বনব্জাচন েরুন এবং সাইন ইন েরুন৷ যখন এেবট 
অ্যাোউন্ লযাগ েরা হে, অ্যাোউন্ এর নামের পামশ নীে রমঙর এেবট বৃত্ প্রদবশ্জি হমব৷

Reminder
েরণীে আইমটেগুবেমে বরোই্ার বহসামব লরবরস্টার েরুন এবং আপনার লসট েরা শি্জ  অনুযােী ববজ্ঞবতিগুবে 
রিহণ েরুন৷

•  আমরা বনভু্জ ে ববজ্ঞবতি পাবার রন্য, এেবট Wi-Fi বা লোবাইে লনটওোমে্জ র সামথ সংযুক্ত হন৷

•  অবস্ান সংরিান্ত বরোই্ার ব্যবহার েরার রন্য GPS বিচার অবশ্যই সবরিে েরমি হমব। েমিমের 
উপর বনভ্জ র েমর অবস্ান সংরিান্ত বরোই্ার গুবে উপেব্ধ নাও হমি পামর৷

Reminder শুরু কররা
চােু েরুন ক্রাপলডিরার অ্যাপ এবং ট্যাপ েরুন  → Reminder৷ বরোই্ার ্রিীনবটমে লদখা যামব এবং 
বরোই্ার অ্যাপ আইেনবটমে ( ) অ্যাপস ্রিীমন লযাগ েরা হমব৷
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বরিরাইডিরার বতবর কররা

1 Reminder অ্যাপ শুরু েরুন৷

2 একবি বরিরাইডিরার বলখুন বা -এ ট্যাপ েরুন, ববশদবট বেখুন এবং িারপমর সংরক্ষণ-এ ট্যাপ েরুন৷

বরিরাইডিরারগুপলরা সম্পূণ্শ কররা
বরোই্ামরর িাবেোে, এেবট বরোই্ার বনব্জাচন েরুন এবং সরষ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

বরিরাইডিরারগুপলরা পুনররািস্রায় সিররাপনরা

লয সব বরোই্ার সম্পূণ্জ েরা হমেমছ লসগুবে পুনরুদ্ধার েরুন।

1 বরোই্ামরর িাবেোে,  → সম্পন্ন হপয়পে ট্যাপ েরুন৷

2 এেবট ে্যাটাগবর বনব্জাচন েরুন এবং সম্পরাদনরা-এ ট্যাপ েরুন৷

3 পুনরুদ্ধার েরমি এেবট বরোই্ার বনব্জাচন েরুন এবং পুনি্শহরাল-এ ট্যাপ েরুন৷
বরোই্ার গুবে বরোই্ার িাবেোে যুক্ত হমব এবং আপনামে পুনরাে স্রণ েবরমে লদওো হমব৷

বরিরাইডিরার সিরােরা
এেবট বরোই্ার েুছমি, এেবট বরোই্ার বনব্জাচন েরুন এবং িুেুন ট্যাপ েরুন৷ এোবিে বরোই্ার েুছমি, 
এেবট বরোই্ার ট্যাপ েরুন এবং িমর থােুন, বরোই্ার লোছার রন্য বচবহ্নি েরুন, এবং িুেুন ট্যাপ েরুন৷

িপয়স সরকি্শ রার
লরেি্জ  েরুন বা ভমেস লরেবি্জ ং চাোন৷

1 িপয়স সরকি্শ রার অ্যাপ চােু েরুন৷

2 লরেবি্জ ং শুরু েরমি  ট্যাপ েরুন৷ োইমরিামিামনর েমি্য েথা বেুন৷

•  লরেবি্জ ং থাোমি  ট্যাপ েরুন৷
•  এেবট ভমেস লরেবি্জ ং েরার সেে, এেবট বুেোে্জ  সবন্নমবশ েরার রন্য িুকিরাক্শ  ট্যাপ েরুন৷

3 লরেবি্জ ং লশে েরমি  ট্যাপ েরুন৷

4 এেবট িাইমের নাে প্রমবশ েরান এবং ট্যাপ েরুন সংরক্ষণ৷
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সরকবি্শ ং সিরাি পরাল্টরাপনরা

ভমেস লরেি্জ ার ্রিীমনর উপর লথমে এেবট লোি লবমছ বনন৷

•  প্বিত: এবট স্বাভাববে লরেবি্জ ং লোি৷

•  ইন্টরারবিউ: আশপাশ লথমে আওোমরর ভবেউে েবেমে বিভাইসবট উচ্চ ভবেউমে উপর ও নীমচ লথমে 
বিভাইসবটর আওোর লরেি্জ  েমর৷

•  পিীি-িু-সিক্সি: বিভাইসবট আপনার ভমেস লরেি্জ  েমর এবং এেই সেমে লসবটমে অন ্রিীন লটক্সমট 
রূপান্তবরি েমর৷ লসরা িে পাওোর রন্য, বিভাইসবটমে আপনার েুমখর োমছ রাখুন এবং লোন শান্ত 
রােগাে লরামর ও স্পষ্ভামব েথা বেুন৷

যবদ ভমেস লেমো বসমস্টমের ভাো আপবন লয ভাোে েথা বেমছন িার সামথ না লেমে, িাহমে 
বিভাইসবট আপনার গো বচনমি পারমব না৷ এই বিচারবট ব্যবহামরর আমগ, ভমেস লেমো বসমস্টমের 
ভাো লসট েরমি বি্জ োন ভাোে ট্যাপ েরুন।

বনি্শরাবিত িপয়স সরকবি্শ ং িরালরাপনরা
যখন আপবন সাক্াৎোমরর লরেবি্জ ং পয্জামোচনা েরমবন, িখন আপবন লরেবি্জ ংমে আসা বনবদ্জষ্ শমব্দর উৎস 
বেউট বা আনবেউট েরমি পামরন৷

1 তরাবলকরা ট্যাপ েমর সাক্াৎোর লোমি বিরী এেবট ভমেস লরেবি্জ ং লবমছ বনন৷

2 বনবদ্জষ্ শমব্দর উৎস বেউট েরমি, লয বদমের শব্দ বেউট েরা দরোর লসই বদমের রন্য  ট্যাপ েরুন৷
আইেন পবরবি্জ ন হমে  হমব এবং শব্দ বেউট হমব৷

নীরব করা সাউ� েসাসৰ্

নীরব না করা সাউ� েসাসৰ্



অ্্াি িবিবফি্া

91

আিরার িরাইল
বিভাইমস সংরবক্ি বববভন্ন িরমণর িাইেগুবেমে অ্যামক্সস এবং পবরচােনা েরুন৷
আিরার িরাইল অ্যাপবটমে চােু েরুন৷
অপ্রমোরনীে িথ্য লদখমি এবং বিভাইমসর লস্টামরর িাঁো েরমি সস্রাপরজ বিপলেষণ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷
িাইে বা লিাল্ার অনুসন্ধান েরমি,  ট্যাপ েরুন৷

ঘব়ে
অ্যাোে্জ লসট েরুন, ববমর্র বববভন্ন শহমর বি্জ োন সেে লচে েরুন, এেবট ইমভন্মে টাইে েরুন, বা এেবট বনবদ্জষ্ 
সেেোে বনি্জারণ েরুন।
ঘব়ে অ্যাপবট েঞ্চ েরুন৷

ক্রালকুপলির
সহর বা রবটে গণনা সঞ্চােন েরা৷
চােু েরুন ক্রালকুপলির অ্যাপ৷

•   : গণনার ইবিহাস লদখুন৷ ইবিহাস েুমছ লিোর রন্য, ট্যাপ েরুন ইবতহরাস িুপে সিলুন৷ গণনার ইবিহামসর 
প্যামনেবট বন্ধ েরমি,  ট্যাপ েরুন৷

•   : ইউবনট রূপান্তর টুেবট ব্যবহার েরুন৷ আপবন বববভন্ন োন, লযেন এোো, বদঘ্জ্য বা িাপোত্রা, অন্য 
ইউবনমট রূপান্তবরি েরমি পামরন৷

•   : ববজ্ঞাবনে ে্যােেুমেটর প্রদশ্জন েরুন৷
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Game Launcher
Game Launcher Play সস্রার এবং Galaxy Store লথমে আপনার িাউনমোি েরা লগে সহমর অ্যামক্সস 
েরার রন্য এে রােগাে সংরিহ েমর৷ আমরা সহমর লগে লখোর রন্য আপবন বিভাইসবট লগে লোমি লসট েরমি 
পামরন৷
Game Launcher অ্যাবলেমেশন চােু েরুন এবং আপনার পছন্দসই লগেবট বনব্জাচন েরুন৷

•  Game Launcher প্রদবশ্জি না হমে সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ, িারপর এবট 
সবরিে েরমি Game Launcher সু্যইচ ট্যাপ েরুন৷

•  Play সস্রার এবং Galaxy Store লথমে িাউনমোি েরা লগেগুবে স্বেংবরিেভামব Game Launcher 
্রিীমন লদখামনা হমব৷ আপবন যবদ আপনার লগেগুবে লদখমি না পান িমব োইমব্বর প্যামনেবটমে উপমরর 
বদমে লটমন আনুন ও  → অ্রাপ স�রাগ করুন এ ট্যাপ েরুন৷

Game Launcher সথপক একবি সগি অপসরারণ কররা
োইমব্বর প্যামনেবটমে উপমরর বদমে লটমন আনুন, এেবট লগমে ট্যাপ েরুন ও চাপুন, ও িারপর Game 
Launcher সথপক অপসরারণ করুন এ ট্যাপ েরুন৷

পরারিি্শ্রান্স সিরাি পবরিত্শন কররা
আপবন লগে পারিে্জ্যান্স লোি পবরবি্জ ন েরমি পামরন৷
Game Launcher অ্যাপ চােু েরুন,  → সগপির বনপুণ্ → সগপির বনপুণ্, এ ট্যাপ েরুন এবং িারপর 
আপনার পছন্দেি লোি বনব্জাচন েরুন৷

•  বনপুপণ্র উপর িপনরাপ�রাগ বদন: এটা লগে লখোর সেে আপনামে লসরা সম্ভাব্য পারিরে্যান্স লদওোমি 
লিাোস েমর৷

•  িরারসরাি্পণূ্শ: এটা পারিরে্যান্স ও ব্যাটাবর ব্যবহামরর সেে ভারসাে্য েমর৷

•  পরাওয়রার সরারেপয় িপনরাপ�রাগ বদন: এটা লগে লখোর সেে ব্যাটাবর পাওোর সাশ্রে েমর৷

ব্যাটাবর পাওোর দক্িা লগে দ্ারা পবরববি্জ ি হমি পামর৷
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সগি িুস্রার
লগে বুস্টার আপনামে আরও ভাে পবরমবমশ লগে লখেমি লদে৷ লগে লখোর সেে আপবন লগে বুস্টার ব্যবহার 
েরমি পামরন৷
লগে লখোর সেমে লগে বসু্টার প্যামনে খুেমি, লনবভমগশন বামর -এ ট্যাপ েরুন৷ ন্যাবভমগশন বার যবদ েুোমনা 
থামে, িমব প্রদশ্জন েরমি ব্রিমনর নীমচ লথমে এবটমে টানুন। সসরায়রাইপপর ইবগিত েরমি আপবন লনবভমগশন 
বারবটমে লসট েরমে, ববজ্ঞবতি প্যামনেবট খুেুন এবং সগি িুস্রার খুলপত ি্রাপ করুন৷-এ ট্যাপ েরুন৷

•   : লগে বসু্টামরর রন্য লসবটংস েনবিগার েরুন৷

•  অগ্রগণ্ সিরাি: আপনার লগেবটমি যামি লোমনা ববনি না হে িার রন্য অ্যাোে্জ ব্যিীি আগি েে এবং সেস্ত 
ববজ্ঞবতি ব্লে েরমি বিভাইসবট লসট েরুন৷

•  তরাপিরাত্রা প�্শপিক্ষণ কররা / সিপিরাবর প�্শপিক্ষণ কররা: বিভাইসবট অবিবরক্ত গরে হওোর লথমে 
আটোমি এবং পয্জাতি লেেবর না থােমে অ্যাবলেমেশনগুবেমে ব্যােরিাউম্ চেমি বািা বদমি বিভাইসবটমে 
স্বেংবরিেভামব ভবেউে বা বভবিও লরিমের হার সােঞ্স্য েরমি লসট েরুন৷

•  সনবিপগরন িরািন লক: লনবভমগশন বামরর বাটনগুবে েুোন৷ বাটন প্রদশ্জন েরমি, ন্যাবভমগশন বামর  ট্যাপ 
েরুন।

•  ব্রিন িরাি লক: লগে লখোর সেে টাচ্রিীন েে েরুন৷ টাচ্রিীন আনেে েরমি, লযমোন বদে লথমে েে 
আইেনমে লটমন আনুন৷

•  ব্রিনরি: ব্রিনশট ে্যাপচার েমর৷

•  লনবভমগশন বারবট সসরায়রাইপপর ইবগিত-লি লসট েরা থােমে আপবন লনবভমগশন বার লথমে লগে বুস্টার 
প্যামনে লখাোর রন্য লসট েরমি পামরন৷ লগে বসু্টার প্যামনমে,  → সগি িলরাকরালীন ব্লক করুন-এ 
ট্যাপ েরুন এবং এবটমে সবরিে েরমি সনবিপগরপনর ইবগিত সু্যইমচ ট্যাপ েরুন৷

•  লগমের বভবতিলি েভ্য অপশনগুমো আোদা হমি পামর।

সগি সখলরার সিয় পপ আপ উইপডিরাপত অ্রাপ িরালু কররা
এেবট লগে লখোর আপবন পপ আপ উইম্ামি অ্যাপ চােু েরমি পামরন৷

 ট্যাপ েরুন ও অ্যাপগুবে লথমে এেবট অ্যাপ বনব্জাচন েরুন৷
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SmartThings
স্াট্জ এ্যলোমেমন্সস এবং ইন্ারমনট অি বথংস (আইওবট) পণ্যগুবে বনেন্ত্রণ এবং ব্যবস্াপনা েরুন৷
আরও িথ্য লদখমি SmartThings অ্যাবলেমেশন চােু েরুন এবং  → ি্িহরাপরর বনয়ি-এ ট্যাপ েরুন৷

1 SmartThings অ্যাপবট চােু েরুন৷

2  → বিিরাইস-এ ট্যাপ েরুন৷

3 এেবট বিভাইস বনব্জাচন েরুন এবং অন-ব্রিন বনমদ্জশাবেী অনুসরণ েমর এবটর সামথ সংযুক্ত হন৷

•  সংযুক্ত পদ্ধবিগুবে সংযুক্ত বিভাইস বা লশোর েরা ববেেবস্তুর িরন অনুসামর পবরববি্জ ি হমি পামর৷

•  আপবন লয বিভাইসগুবে সংযুক্ত েরমি পামরন লসগুবে অঞ্চে লভমদ বভন্ন হমি পামর৷ সংযুক্ত বিভাইমসর 
উপর বনভ্জ র েমর েভ্য বিচারগুবে বভন্ন হমি পামর৷

•  সংযুক্ত বিভাইমসর বনরস্ব ত্রুবট বা অপণূ্জিা Samsung ওোমরবন্ দ্ারা েভার েরা নে৷ সংযুক্ত 
বিভাইসগুবেমি ত্রুবট বা অপণূ্জিা থােমে বিভাইমসর প্রস্তুিোরমের সামথ লযাগামযাগ েরুন৷

কপন্টন্ট সরয়রার কররা
বববভন্ন লশোবরং অপশন ব্যবহার েমর ববেেবস্তু লশোর েরুন৷ বনমম্নাক্ত পদমক্পগুবে ছবব লশোর েরার এেবট 
উদাহরণ৷

1 চােু েরুন গ্রালরাবর অ্যাপ এবং এেবট ছবব বনব্জাচন েরুন৷

2  এবং আপনার পছন্দ েমিা এেবট লশোর েরার পদ্ধবি বনব্জাচন েরুন৷

লোবাইে লনটওোে্জ  এর োি্যমে িাইে লশোর েরার সেে আপনার অবিবরক্ত চার্জ োগমি পামর৷

Quick Share

করােরাকরাবে বিিরাইসগুবলর সরাপথ সরািগ্রী সরয়রার কররা হপছে

Wi-Fi Direct বা Bluetooth, অথবা SmartThings সেবথ্জি বিভাইমসর োি্যমে োছাোবছ বিভাইসগুবের সামথ 
ববেেবস্তু লশোর েরুন৷

1 চােু েরুন গ্রালরাবর অ্যাপ এবং এেবট ছবব বনব্জাচন েরুন৷

2 অন্য বিভাইমস, ববজ্ঞবতি প্যামনেবট খুেুন, নীমচর বদমে লসাোইপ েরুন এবং িারপর এবট সবরিে েরমি  
(Quick Share) ট্যাপ েরুন৷
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3  → Quick Share-এ ট্যাপ েরুন এবং ছবববট স্ানান্তর েরার রন্য এেবট বিভাইস বনব্জাচন েরুন৷

4 অন্য বিভাইমস স্ানান্তমরর অনমুরাি স্বীোর েরুন৷

এই বিচারবট TV বা SmartThings সেবথ্জি বিভাইসগুবেমি বভবিও লশোর েরামে সেথ্জন েমর না৷ TV-লি 
বভবিও লদখার রন্য, স্াট্জ বভউ বিচার ব্যবহার েরুন৷

সরয়রার করপত পপয়ন্ট কররা (Galaxy S21 Ultra 5G, S21+ 5G)

োছাোবছ বিভাইসগুবের েমি্য বিভাইসবটমে বনমদ্জশ েমর সােরিী লশোর েরুন৷
এই বিচারবট লেবেোত্র এেন Galaxy বিভাইমস উপেভ্য যা আল্টা-ওোইিব্যা্ (UWB) বিচার সেথ্জন েমর৷ 
এছািাও, িাইেগুবে প্রাতি েরমছ এেন অন্য বিভাইমসর ব্রিনও অবশ্যই চােু থাো দরোর৷

1 চােু েরুন গ্রালরাবর অ্যাপ এবং এেবট ছবব বনব্জাচন েরুন৷

2 অন্য বিভাইমস, ববজ্ঞবতি প্যামনেবট খুেুন, নীমচর বদমে লসাোইপ েরুন এবং িারপর এবট সবরিে েরমি  
(Quick Share) ট্যাপ েরুন৷

3 অন্য বিভাইমস,  (Quick Share) িমর থােুন এবং ট্যাপ েরুন এবং এবটমে সবরিে েরমি অন্পদরপক 
আিরার অিস্রান সদখরাও সু্যইমচ ট্যাপ েরুন৷

4  → Quick Share ট্যাপ েরুন এবং আপনার বিভাইমসর লপছমনর পার্্জবট অন্য বিভাইমস বনমদ্জশ েরুন৷

5 অন্য বিভাইসবট যখন ব্রিমন প্রদবশ্জি হমব িখন িা ট্যাপ েরুন৷

6 অন্য বিভাইমস স্ানান্তমরর অনমুরাি স্বীোর েরুন৷

অঞ্চমের উপর বনভ্জ র েমর আল্টা-ওোইিব্যা্ (UWB) বিচারবট েভ্য নাও হমি পামর৷

আপনরার বিিরাইসবিপক খুঁপজ সপপত পরাপর সসই বিষয়বি সসবিং কররা

োরা আপনার বিভাইমস েমন্ন্ লখাঁরার এবং পািামনার রন্য অনুেবিপ্রাতি িা লসট েরুন৷

1 ববজ্ঞবতি প্যামনেবটমে খুেুন, নীমচর বদমে লসাোইপ েরুন, িারপর এবট সবরিে েরমি  (Quick Share)-এ 
ট্যাপ েরুন৷

2  (Quick Share)-এ ট্যাপ েমর লহাল্ েরুন৷
েুইে লশোর লসবটংস ্রিীন প্রদবশ্জি হমব৷

3 এেবট অপশন বনব্জাচন েরুন৷

•  শুধু কন্টরাক্ট: লেবেোত্র আপনার েনট্যাক্টগুবের েমি্য Samsung ব্যবহারোরীমদর আপনার বিভাইমসর 
সামথ লশোর েরার অনেুবি বদন৷

•  সিরাই: বনেটবিতী লযমোমনা বিভাইসমে আপনার বিভাইমস লশোর েরমি বদন৷
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বলংক সরয়রাবরং
বি িাইে লশোর েরুন৷ Samsung লস্টামরর সাভ্জ ামর িাইে আপমোি েরুন এবং এেবট ওমেব বেমঙ্কর োি্যমে 
অন্যমদর সামথ িাইে লশোর েরুন৷

1 চােু েরুন গ্রালরাবর অ্যাপ এবং এেবট ছবব বনব্জাচন েরুন৷

2  → বলংক সরয়রাবরং ট্যাপ েরুন৷
ছববর রন্য বেঙ্কবট বিবর েরা হমব৷

3 এেবট লশোর েরার অপশন লবমছ বনন৷

Music Share

িূবিকরা
বেউবরে লশোর বিচারবট আপনামে আপনার Bluetooth বস্পোর লশোর েরমি লদে যা ইবিেমি্যই অন্য ব্যবক্তর 
সামথ আপনার বিভাইমস সংযুক্ত রমেমছ৷ এছািাও আপবন এেই সংগীি আপনার Galaxy Buds এবং অন্য 
লোমের Galaxy Buds-এও শুনমি পামরন৷
এই বিচারবট শুিু লসই বিভাইসগুবেমিই পাওো যামব যা বেউবরে লশোর বিচার সেথ্জন েমর৷

একবি Bluetooth বপিকরার সরয়রার কররা হপছে
আপবন আপনার Bluetooth বস্পোমরর োি্যমে আপনার স্াট্জমিামন এবং আপনার বনু্ধর স্াট্জমিামন বেউবরে 
শুনমি পামরন৷

1 বনবচিৎ হন লয আপনার স্াট্জমিান এবং আপনার Bluetooth বস্পোর সংযুক্ত রমেমছ৷

েীভামব সংমযাগ েরমবন িা উমলেখ েমর অন্যান্য Bluetooth বিভাইমসর সামথ লপোর েরা৷

2 আপনার স্াট্জমিামন, ববজ্ঞবতি প্যামনেবট খুেুন, নীমচর বদমে লসাোইপ েরুন এবং িারপমর  (Music 
Share) সবরিে েরা আমছ বেনা িা পরীক্া েরুন৷

 (Music Share)-এ ট্যাপ েমর এবং লহাল্ েমর আপবন অবিবরক্ত বিচারগুবে ব্যবহার েরমি পামরন, 
লযেন োর সামথ আপনার বিভাইসবট লশোর েরমবন লসই ববেেগুবে লসট েরা৷

3 আপনার বনু্ধর স্াট্জমিামন, Bluetooth বিভাইমসর িাবেো লথমে আপনার বস্পোরবট বনব্জাচন েরুন৷

4 আপনার স্াট্জমিামন, সংমযামগর অনুমরািবট রিহণ েরুন৷
আপনার বস্পোর লশোর েরা হমব৷

আপবন যখন আপনার বনু্ধর স্াট্জমিামনর োি্যমে বেউবরে চাোমবন, িখন আপনার স্াট্জমিামন চেোন 
বেউবরেবট বন্ধ হমে যামব৷
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Galaxy Buds এর সরাপথ একসরাপথ বিউবজক সররানরা �রাপছে
আপবন আপনার Buds এবং আপনার বনু্ধর Buds বদমে এেসামথ আপনার স্াট্জমিামন বেউবরে শুনমি পামরন৷
এই বিচারবট লেবেোত্র Galaxy Buds বসবররগুবেমি সেবথ্জি হে৷

1 বনবচিৎ লহান লয স্াট্জমিান এবং Buds গুবে সংযুক্ত রমেমছ৷

েীভামব সংমযাগ েরমবন িা উমলেখ েমর অন্যান্য Bluetooth বিভাইমসর সামথ লপোর েরা৷

2 আপনার বনু্ধর স্াট্জমিামন, ববজ্ঞবতি প্যামনেবট খুেুন, িাউনমোি-এ লসাোইপ েরুন এবং িারপমর এবট সবরিে 
েরমি  (Music Share)-এ ট্যাপ েরুন৷

 (Music Share)-এ ট্যাপ েমর এবং লহাল্ েমর আপবন অবিবরক্ত বিচারগুবে ব্যবহার েরমি পামরন, 
লযেন োর সামথ আপনার বিভাইসবট লশোর েরমবন লসই ববেেগুবে লসট েরা৷

3 আপনার স্াট্জমিামন ববজ্ঞবতি প্যামনেবট খুেুন, বনমচর বদমে লসাোইপ েরুন এবং িারপমর বিবিয়রা-এ ট্যাপ 
েরুন৷

4  ট্যাপ েরুন এবং সনাক্ত েরা বিভাইমসর িাবেো লথমে আপনার বনু্ধর বািগুবে বনব্জাচন েরুন৷

5 আপনার বনু্ধর স্াট্জমিামন, সংমযামগর অনমুরািবট রিহণ েরুন৷

6 আপনার স্াট্জমিামনর অবিও আউটপুট িাবেোে আপনার Buds এবং আপনার বনু্ধর Buds গুবে বচবহ্নি 
েরুন৷

আপবন যখন আপনার স্াট্জমিামনর োি্যমে বেউবরে বারামবন, আপবন উভে Buds দ্ারা এেসামথ এবট 
শুনমি পামরন৷

Smart View
আপনার বিভাইবট এেবট ব্রিন বেরবরং-সক্বেি TV বা েবনটমরর সামথ সংযুক্ত েমর আপবন আপনার বিভাইমস 
প্রদবশ্জি ববেেবস্তু এেবট বৃহৎ ব্রিমন লদখুন৷

1 ববজ্ঞবতি প্যামনেবট খুেুন, নীমচর বদমে লসাোইপ েরুন, ও িারপর  (Smart View) এ ট্যাপ েরুন৷

2 আপনার বিভাইমসর ব্রিন বেরর বা ববেেবস্তু প্রদশ্জন েরার রন্য এেবট বিভাইস বনব্জাচন েরুন৷

আপবন স্াট্জ বভউ বদমে এেবট বভবিও চাোমনার সেে, লরমরাবেউশন TV েমিমের উপর বনভ্জ র েমর বভন্ন 
হমি পামর৷
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Windows-এর সরাপথ বলংক
েবম্পউটামর আপনার বিভাইমসর লিটা লযেন িমটা বা লেমসরগুবের িাৎক্বণেভামব অ্যামক্সস েরমি আপবন 
আপনার বিভাইসবটমে এেবট Windows বপবসমি সংযুক্ত েরমি পামরন৷
েে বা লেমসর এমে, আপবন লসগুবে েবম্পউটামর বরবসভ েরমি পামরন৷

•  এই বিচারবট লেবেোত্র Windows 10 সংস্রণ 1803 বা ঊর্্জিন সংস্রমণ উপেভ্য এবং এই 
বিচারবট সম্পূণ্জরূমপ ব্যবহার েরমি সব্জসাম্প্রবিে সংস্রণবট ব্যবহার েরার পরােশ্জ লদওো হে৷

•  এই বিচারবট ব্যবহার েরার রন্য এেবট Microsoft account প্রমোরন৷ আপবন এেবট Microsoft 
account বিবর েরমে, আপবন সেস্ত Microsoft বিভাইস এবং পবরমেবামি সাইন ইন েরমি পামরন 
লযেন Microsoft Office লপ্রারিাে এবং Windows 10৷

একবি কবম্পউিরাপরর সরাপথ সংপ�রাগ স্রাপন কররা

1 সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন এবং উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ → Windows-এর সরাপথ বলংক-এ ট্যাপ েরুন৷

2 সংমযাগবট সম্পূণ্জ েরমি ্রিীমন প্রদবশ্জি বনমদ্জশাবেী অনুসরণ েরুন৷

ববশদ রানমি https://aka.ms/setupltw লদখুন৷

কবম্পউিরাপর আপনরার বিিরাইস সথপক িরািরা এিং বিজ্ঞবতিগুবল সদখরা
েবম্পউটামর সতরািরার সিরান অ্যাবলেমেশন চােু েরুন এবং আপনার পছমন্দর ববভাগবট বনব্জাচন েরুন৷

আপনার িডভাইস

িবজ্ঞি�

েমেসজ

Photos
অ্যাপ�িল

কল:

সফ্টওে্যামরর সংস্রণ বা লোমির উপর বনভ্জ র েমর উপেব্ধ বিচার এবং লেনুগুবে আোদা হমি পামর৷

https://aka.ms/setupltw
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Samsung DeX

িূবিকরা
Samsung DeX হে এেন এেবট পবরমেবা যা আপনামে আপনার স্াট্জমিান TV বা েবনটর বা এেবট 
েবম্পউটামরর েমিা লোন বাবহ্যে বিসমলের সামথ যুক্ত েমর স্াট্জমিানবটমে েবম্পউটামরর েি ব্যবহার েরমি লদে৷ 
আপবন এেবট েীমবাি্জ  এবং োউস ব্যবহার েমর এেবট বি ব্রিমন আপনার স্াট্জমিামন দ্রুি এবং সহমর েরমি 
চান এেন োয্জগুবে সম্পাদন েরুন৷ Samsung DeX ব্যবহামরর সেে, আপবন এেই সামথ আপনার স্াট্জমিান 
ব্যবহার েরমি পামরন৷

বিিরাইস সংপ�রাগ কররা এিং Samsung DeX িরালু কররা

িরাবহ্ক প্দর্শনগুবলপত তরার�ুক্ত সংপ�রাগগুবল

আপবন আপনার স্াট্জমিানবটমে HDMI অ্যািাটিার (USB টাইপ-C লথমে HDMI) ব্যবহার েমর এেবট 
এক্সটারনাে বিসমলেমি সংযুক্ত েরমি পামরন৷

শুিুোত্র Samsung-এর লদওো অবিবসোে Samsung DeX সেবথ্জি অ্যামক্সসবরর ব্যবহার েরুন৷ 
অবিবসোবে সেবথ্জি নে এেন অ্যামক্সসবরর ব্যবহামরর িমে হওো পারিরে্যান্স সেস্যা এবং ববেৃবিগুবে 
ওোমরবন্র আওিাে পমি না৷

1 আপনার স্াট্জমিামন এেবট HDMI অ্যািাটিার সংযুক্ত েরুন৷

2 HDMI অ্যািাটিামর এবং এেবট TV বা েবনটমরর HDMI লপামট্জ এেবট HDMI ে্যাবে সংযুক্ত েরুন৷
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3 আপনার স্াট্জমিামনর ্রিীমন, শুরু-এ ট্যাপ েরুন৷
আপনার স্াট্জমিামনর ্রিীন পবরবি্জ ন না েমরই Samsung DeX ্রিীন সংযুক্ত TV বা েবনটমর প্রদবশ্জি হমব৷

HDMI ক্যাবল

HDMI অ্যাডা�র (USB টাইপ-C েথেক 
HDMI)

কবম্পউিরাপর তরার�ুক্ত সংপ�রাগগুবল
আপবন এেবট USB ে্যাবে ব্যবহার েমর এেবট েবম্পউটামর আপনার স্াট্জমিান সংমযাগ েরার োি্যমে 
Samsung DeX ব্যবহার েরমি পামরন৷ বিভাইসবটর সামথ সরবরাহেৃি USB ে্যাবে ব্যবহার েরার রন্য, 
েবম্পউটামর অবশ্যই এেবট USB টাইপ-C লপাট্জ থােমি হমব৷

1 এেবট েবম্পউটামর www.samsung.com/samsung-dex লদখুন এবং Samsung DeX অ্যাবলেমেশনবট 
িাউনমোি েরুন৷

2 USB ে্যাবে ব্যবহার েমর আপনার স্াট্জমিানবটমে েবম্পউটামরর সামথ যুক্ত েরুন৷

http://www.samsung.com/samsung-dex
bayur
Typewritten Text
https://www.galaxys21userguide.com
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3 আপনার স্াট্জমিামনর ্রিীমন, এখন শুরু করুন-এ ট্যাপ েরুন৷
যখন িারা সংযুক্ত থােমব, Samsung DeX ব্রিনবট েবম্পউটামর উপবস্ি হমব৷

ওয়্রারপলস সংপ�রাগসিূহ
আপবন ওে্যারমেসভামব আপনার স্াট্জমিানবট এেবট TV বা এেবট েবম্পউটামর সংযুক্ত েমর Samsung DeX 
ব্যবহার েরমি পামরন৷

1 আপনার স্াট্জমিামন, ববজ্ঞবতি প্যামনেবট খুেুন, িাউনমোি-এ লসাোইপ েরুন এবং িারপমর এবট সবরিে 
েরমি  (DeX) ট্যাপ েরুন৷

2 বিবিপত িরা িবনিপর DeX অথবা কবম্পউিরাপর DeX-এ ট্যাপ েরুন৷

3 শনাক্ত েরা বিভাইসগুবের িাবেো লথমে এেবট TV বা েবম্পউটার বনব্জাচন েরুন এবং এখন শুরু করুন-এ 
ট্যাপ েরুন৷
বেছু TV শুিুোত্র িখনই শনাক্ত হে যখন এবটর ব্রিন বেরবরং লোিবট চােু থামে৷

েবম্পউটারবট অবশ্যই আপনার স্াট্জমিামনর েমিা এেই Wi-Fi লনটওোমে্জ র সামথ সংযুক্ত থােমি হমব এবং 
Samsung DeX অ্যাপবট অবশ্যই এমি চেোন থােমি হমব৷

4 যবদ সংমযামগর অনমুরামির উইম্াবট TV বা েবম্পউটামর প্রদবশ্জি হে িাহমে অনুমরািবট স্বীোর েরুন৷

5 সংমযাগবট সম্পূণ্জ েরমি ্রিীমন প্রদবশ্জি বনমদ্জশাবেী অনুসরণ েরুন৷
িারা সংযুক্ত থােমে, Samsung DeX ব্রিনবট TV বা েবম্পউটামর প্রদবশ্জি হমব৷

•  2019-এর পমর বনবে্জি এেবট Samsung Smart TV ব্যবহার েরার পরােশ্জ লদওো হমছে৷

•  বনবচিি েরুন লয আপবন লয TV-লি সংমযাগ েরমি চান িামি ব্রিন বেরবরং সেথ্জনমযাগ্য৷
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Samsung DeX ্রিীন বনয়্রিণ কররা

একবি িরাবহ্ক বিসপপ্ প্দর্শন কররা

একবি িরাইপরর কীপিরাি্শ  ও িরাউস বদপয় বনয়্রিণ কররা

আপবন এেবট ওে্যারমেস েীমবাি্জ /োউস ব্যবহার েরমি পামরন৷ আমরা িমথ্যর রন্য সংবলিষ্ বিভাইমসর পুবস্তোবট 
লদখুন৷

•  আপবন োউমসর পমেন্ারবটমে বাবহ্যে বিসমলে লথমে স্াট্জমিামনর ্রিীমন প্রবাবহি হওোর রন্য লসট 
েরমি পামরন৷ সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, Samsung DeX → িরাউস/রে্রাকপ্রাি বনব্জাচন েরুন 
িারপর এবটমে সবরিে েরমি সিরাপনর ব্রিপন পপয়ন্টরার বনপয় �রাওয়রা সু্যইচ বনব্জাচন েরুন।

•  আপবন স্াট্জমিামনর ্রিীমন বাবহ্যে েীমবাি্জ ও ব্যবহার েরমি পামরন৷

আপনরার স্রাি্শপিরানপক একবি িরািপ্রাি বহপসপি ি্িহরার কররা

আপবন আপনার স্াট্জমিানবটমে টাচপ্যাি বহসামব ব্যবহার েরমি পামরন৷
আপনার স্াট্জমিামন, ন্যাবভমগশন বার এর -এ ট্যাপ েরুন৷ সসরায়রাইপপর ইবগিত েরার রন্য আপবন লনবভমগশন 
বারবটমে লসট েরমে, ববজ্ঞবতি প্যামনেবট খুেুন এবং আপনরার সিরানপক িরািপ্রাি বহপসপি ি্িহরার করুন-এ ট্যাপ 
েরুন৷

•  আপবন যবদ টাচপ্যামি দবুার ট্যাপ  েমরন িমব আপবন টাচপ্যামির সাহাময্য ব্যবহার েরমি পামরন 
এেন অগিভবগিগুবে লদখমি পামরন৷

•  যবদ আপনার স্াট্জমিামনর লেমস সােমনর েভার থামে, িাহমে টাচপ্যাি বহসামব স্াট্জমিানবট ব্যবহার 
েরমি সােমনর েভারবট খুমে বনন৷ যবদ সােমনর েভারবট বন্ধ থামে, িাহমে টাচপ্যািবট সবিেভামব 
োর নাও েরমি পামর৷

•  আপনার স্াট্জমিামনর ্রিীন বন্ধ থােমে ্রিীন চােু েরমি সাইি েী বটপুন বা ব্রিমন দবুার ট্যাপ েরুন৷
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্রিীন কীপিরাি্শ  ি্িহরার কররা

আপবন যখন লেমসর পািামি, লনাট বিবর েরমি বা অন্য লোমনা োর সম্পাদন েরমি লটক্সট প্রমবশ েরান 
িখন লোমনা বাবহ্যে েীমবাি্জ  সংমযাগ না েমরই আপনার স্াট্জমিামনর ্রিীমন স্বেংবরিেভামব এেটা ্রিীন েীমবাি্জ  
প্রদবশ্জি হমব৷

একবি কবম্পউিরাপর বনয়্রিণ কররা
েবম্পউটামরর সামথ সংযুক্ত েীমবাি্জ  এবং োউস ব্যবহার েমর Samsung DeX ব্রিন বনেন্ত্রণ েরুন৷
আপবন লটমন এমন লছমি লদওোর োি্যমে েবম্পউটার এবং Samsung DeX-এর েমি্য সহমরই িাইেগুবে সরামি 
পামরন এবং এছািাও আপবন লটক্সট েবপ এবং লপস্ট েরমি পামরন৷

Samsung DeX ব্যবহার েরার সেে উপেব্ধ েীমবাি্জ  শট্জোট লদখমি সসবিংস অ্যাবলেমেশনবট চােু েরুন 
এবং সরাধরারণ ি্িস্রাপনরা → সিৌত কীপিরাি্শ  → কীপিরাি্শ  রি্শকরাি-এ ট্যাপ েরুন৷

Samsung DeX ি্িহরার কররা
আপনার স্াট্জমিামনর বিচারগুবে এেন এে ইন্ারমিমসর পবরমবমশ ব্যবহার েরুন যা েবম্পউটামরর অনুরূপ৷ 
আপবন এেই সেমে বহু অ্যাপ চাবেমে এেসামথ অমনে োর েরমি পামরন৷ আপবন আপনার স্াট্জমিামনর 
ববজ্ঞবতি এবং বস্বিও লদখমি পামরন৷

Samsung DeX 
েহাম ি�ন

টা�বার

ি�য় অ্যাপস

�্যাটাস বার

িবজ্ঞি�

কু্যইক অ্যাে�স 
ট�লবার

অ্যাপস বাটন

•  Samsung DeX ব্রিন লেআউট এেবট সংযুক্ত বিভাইমসর উপর বনভ্জ র েমর বভন্ন হমি পামর৷

•  Samsung DeX শুরু বা বন্ধ েরার সেে, চােু অ্যাপগুবে বন্ধ েরা হমি পামর৷

•  Samsung DeX ব্যবহার েরার সেে বেছু অ্যাপ বা বিচার নাও পাওো লযমি পামর৷

•  ্রিীমনর লসবটংস সংমশািন েরমি, সংযুক্ত TV বা েবনটমরর বিসমলে লসবটংস ব্যবহার েরুন৷

•  অবিও আউটপুট পবরবি্জ ন েরমি, স্ট্যাটাস বামর ট্যাপ েরুন, বিবিয়রা বনব্জাচন েরুন, ও িারপর অবিও 
আউিপুি-এ এেবট বিভাইস বনব্জাচন েরুন৷
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একসপগি Samsung DeX এিং স্রাি্শপিরান ি্িহরার কররা
Samsung DeX ব্যবহামরর সেে আপবন বাবহ্যে বিসমলেমি বা েবম্পউটার ও আপনার স্াট্জমিামন এেসামথ পৃথে 
অ্যাপ ব্যবহার েরমি পামরন৷
উদাহরণস্বরূপ, সংযুক্ত TV বা েবনটমর এেটা বভবিও লদখার সেে, আপবন এেবট লেমসঞ্ার-এ আপনার বনু্ধর 
সামথ চ্যাট েরমি পামরন৷
সংযুক্ত TV বা েবনটমর, Samsung DeX ্রিীমন চোর রন্য এেটা অ্যাপ চােু েরুন৷ িারপর, আপনার স্াট্জমিামন 
অন্য এেবট অ্যাপ চােু েরুন৷

Samsung DeX ্রিীন লক কররা
আপবন Samsung DeX ব্যবহামরর সেে Samsung DeX ব্রিন এবং আপনার স্াট্জমিামনর ্রিীন েে েরমি 
চাইমে,  → DeX লক করুন বনব্জাচন েরুন৷

Samsung DeX ব্যবহামরর সেে, আপবন সাইি েী বটমপ Samsung DeX ব্রিন ও আপনার স্াট্জমিামনর 
্রিীন েে েরমি পারমবন না৷

একবি কবম্পউিরার বদপয় িরািরা স্রানরান্তর কররা

িরাইল কবপ কররা

Samsung DeX ব্রিমন, এেবট িাইে বক্ে েমর িমর রাখুন আিরার িরাইল অ্যামপ বা গ্রালরাবর অ্যামপ এবট 
বনব্জাচন েরমি এবং েবম্পউটার ব্রিমন এবট লটমন আনুন৷ েবম্পউটার ব্রিমন, এেবট িাইে বনব্জাচন েরুন এবং এবট 
Samsung DeX ব্রিন, আিরার িরাইল অ্যাপ বা গ্রালরাবর অ্যামপ লটমন বনমে যান৷

সিক্সি কবপ কররা এিং সপস্ কররা

েীমবাি্জ  শট্জোট েী ব্যবহার েমর, Samsung DeX ব্রিমন বা েবম্পউটার ব্রিমন লটক্সট েবপ েরুন এবং অন্য 
ব্রিমনর লটক্সট ইনপুট লক্মত্র এবট লপস্ট েরুন৷
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S Pen (Galaxy S21 Ultra 5G)

িূবিকরা
এেবট S Pen (পৃথেভামব ববরিীি) সহ বববভন্ন S Pen বিচার ব্যবহার েরুন৷

S Pen বববশষ্্যবট শুিুোত্র Galaxy S21 Ultra 5G-এ সেবথ্জি৷

এয়রার বনপদ্শর
এোর েে্যা্ হে এেটা লেন ুযা S Pen এর বিচারগুবে এবং বার-বার ব্যবহার েরা অ্যাপগুবেমি দ্রুি অ্যামক্সস 
লদে৷
এেবট এোর েে্যা্ প্যামনে খুেমি S Pen বটমে ্রিীমনর উপমর বনমে যান এবং S Pen বাটনবট বটপুন৷ এছািাও, 
ব্রিমনর উপর S Pen রাখুন এবং S Pen বদমে এোর েে্যা্ আইেন ( )-এ ট্যাপ েরমি পামরন৷
এোর েমে্ প্যামনমে এেবট িাংশন বা অ্যাপ বনব্জাচন েরুন৷

S Pen েসিটংস

•  সনরাি বতবর করুন: এেবট পপ-আপ উইম্ামি সহমরই notes বিবর েরুন৷ S Pen বাটনবট লচমপ িমর রাখার 
সেে আপবন ব্রিনবট িাবে-ট্যাপ েমরও এই বিচারবট চােু েরমি পামরন৷ আমরা িমথ্যর রন্য Samsung 
Notes লদখুন৷

•  সি সনরাি সদখুন: Samsung Notes অ্যামপ সব লনাট লদখুন৷

•  স্রাি্শ বনি্শরািন: এেটা এোো বনব্জাচন েরমি এবং লশোর বা লসভ েরার েি বরিোেোপ সম্পন্ন েরমি 
S Pen ব্যবহার েরুন৷
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•  ব্রিন বলখন: ্রিীনশটগুমোমি লেখার বা আঁোর রন্য অথবা ে্যাপচার েরা ছবব লথমে এেটা এোো 
রিপ েরার রন্য লসগুবে ে্যাপচার েমর৷ আপবন বি্জ োন েমন্ন্ এবং দীঘ্জ লপইমর েুোমনা েমন্ন্ লযেন 
ওমেবমপইরও ে্যাপচার েরমি পামরন৷

•  লরাইি সিপসজ: লটক্সট লেমসমরর পবরবমি্জ  এেটা োইভ লেমসর হামি লেখার বা অঙ্কন েরার সেে লসবটমে 
এেটা অ্যাবনমেমটি িাইে বহমসমব লসভ েমর আপনার বরিোেোপ লরেি্জ  েমর এেটা অনন্য লেমসর বিবর 
েরুন ও পািান৷

•  AR িুিল: েুমখ বা অন্য লোথাও ভাচু্জ োে হামির লেখা বা আঁো বদমে েরার বভবিওগুবে লরেি্জ  েরুন৷ আমরা 
িমথ্যর রন্য AR িুিে লদখুন৷

•  অনুিরাদ: লোমনা শব্দমে অনুবাদ েরমি S Pen বটমে লসটার উপমর বনমে যান৷

•  PENUP: আপনার আট্জওোে্জ  লপাস্ট েরুন, অন্যমদর আট্জওোে্জ  লদখুন এবং উপমযাগী অঙ্কমনর বটপস পান৷

•  Bixby Vision: অনুরূপ ছবব অনুসন্ধান েরমি, লটক্সট শনাক্ত ও অনুবাদ েরমি এবং আরও অমনে বেছু 
েরমি Bixby Vision বিচার ব্যবহার েরুন৷

•  বিিধ্শন: ্রিীমনর লোমনা এোো বি েরমি S Pen বটমে িার উপমর বনমে যান৷

•  গ্্রান্স: এেবট অ্যাপমে থাম্বমনমে েোন এবং অ্যাপবটমে পূণ্জ ্রিীমন লদখমি থাম্বমনমের উপমর S Pen বটমে 
বনমে যান৷

•  রং কররা: S Pen ব্যবহার েমর PENUP-এর লদওো ছববমি রঙ লযাগ েরুন৷

•  ক্রাপলডিরাপর বলখুন: ক্রাপলডিরার অ্যাপ েঞ্চ েরুন এবং ব্রিমন বেখুন বা আঁেুন৷

•  রি্শকরাি স�রাগ করুন: এোর েে্যা্ প্যামনমে বার-বার ব্যবহার েরা অ্যাপগুবের শট্জোট লযাগ েরুন৷

এয়রার কি্রাডি আইকন

এোর েে্যা্ প্যামনে বন্ধ থাোর সেে, বেছুক্মণর রন্য এোর েে্যা্ আইেনবট ব্রিমন লথমে যামব৷ আপবন 
S Pen বদমে আইেন ট্যাপ েমর এোর েে্যা্ প্যামনেবট খুেমি পামরন৷
আইেনবট সরামি, -লে এেবট নিুন অবস্ামন লটমন আনুন৷
আপবন ব্রিমনর উপর S Pen রাখার পর এোর েে্যা্ আইেন প্রদবশ্জি না হমে, সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, 
উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ → S Pen-এ ট্যাপ েরুন এবং িারপর এবট সবরিে েরমি িরাসিরান আইকন সদখরান 
সু্যইচ-এ ট্যাপ েরুন৷
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সপন বনি্শরািন
S Pen বাটন লটপার ও িমর থাোর সেে এোবিে আইমটে ও লটক্সট বনব্জাচন েরমি S Pen বটমে লটক্সট বা 
আইমটে িাবেোর উপমর লটমন আনুন৷ আপবন বনব্জাবচি আইমটেগুমো বা লটক্সটমে অন্য অ্যামপ েবপ ও লপস্ট 
েরমি বা লসগুবেমে অন্যমদর সামথ লশোর েরমি পামরন৷

ব্রিন িন্ধ সিপিরা
আপবন এটামে চােু না েমর ্রিীমন বেমখই দ্রুি লেমো বিবর েরমি পামরন৷
্রিীন বন্ধ থাোর সেে, ্রিীমনর উপমর S Pen-এর োস্জার রাখুন এবং S Pen বাটন বটপুন৷
আপবন যখন লেমো লেখার পমর সংরক্ষণ-এ ট্যাপ েমরন িখন লেমোবট Samsung Notes-এ লসভ হমে যামব৷

Always On Display-েত েমেমা 
িপন ক�ন৷

Samsung Notes-এ েমেমািট 
সংরক্ষণ ক�ন৷

েপজিট িব�ৃত ক�ন৷

লাইেনর েবধ পিরবতৰ্ ন ক�ন৷

ইেরজার

েপেনর রঙ পিরবতৰ্ ন ক�ন৷

এই বিচারবট সবরিে না থােমে সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ → S Pen ট্যাপ েরুন 
এবং এবট সবরিে েরমি ব্রিন িন্ধ সিপিরা সুইচবট ট্যাপ েরুন৷
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Google অ্রাপস
Google ববমনাদন, লসাশ্যাে লনটওোে্জ , এবং ববরমনস অ্যাপ প্রদান েমর৷ বেছু অ্যাপ অ্যামক্সস েরমি আপনার 
হেমিা এেবট Google অ্যাোউমন্র প্রমোরন হমি পামর৷
আরও অ্যামপর িথ্য লদখমি, প্রবিবট অ্যামপর লহল্প লেন ুঅ্যামক্সস েরুন৷

•  Chrome: িথ্য সাচ্জ  েরুন এবং ওমেবমপর ব্াউর েরুন৷

•  Gmail: Google Mail পবরমেবার োি্যমে ইমেে পািান বা রিহণ েরুন৷

•  Maps: োনবচমত্র আপনার অবস্ান খুঁরনু, ববর্ োনবচত্র সাচ্জ  েরুন, এবং আপনার চারপামশর বববভন্ন 
রােগার অবস্ামনর িথ্য লদখুন৷

•  YT Music: YouTube Music লথমে প্রদান েরা বববভন্ন বেউবরে এবং বভবিও উপমভাগ েরুন৷ এছািাও 
আপবন আপনার বিভাইমস লস্টার েরা বেউবরমের সংরিহ লদখমি এবং লসগুবে চাোমি পামরন৷

•  Play বসপনিরা: Play সস্রার লথমে বভবিও বেনুন বা ভািা েরুন, লযেন চেবচ্চত্র এবং TV লপ্রারিাে৷

•  ড্ররাইি: ক্াউমি আপনার ববেেবস্তু সংরক্ণ েরুন, লয লোনও রােগা লথমে এটা অ্যামক্সস েরুন, এবং 
অন্যমদর সামথ এবট লশোর েরুন৷

•  YouTube: বভবিও লদখুন বা বিবর েরুন এবং অন্যমদর সামথ লশোর েরুন৷

•  িপিরা: এেবট রােগাে বববভন্ন উৎস লথমে আপনার সেস্ত িমটা এবং বভবিওর রন্য সাচ্জ  েরুন, ব্যবস্াপনা 
এবং সম্পাদনা েরুন৷

•  Google: ইন্ারমনট বা আপনার বিভাইমসর আইমটেগুবের রন্য দ্রুি সাচ্জ  েরুন৷

•  Duo: এেবট সহর বভবিও েে েরুন৷

•  Messages: আপনার বিভাইস বা েবম্পউটামর বাি্জ াগুবে পািান বা রিহণ েরুন এবং বচত্র ও বভবিওগুবের 
েমিা বববভন্ন সােরিী লশোর েরুন৷

পবরমেবা প্রদানোরী বা েমিমের উপর বনভ্জ র েমর বেছু অ্যাপ েভ্য নাও হমি পামর৷
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িূবিকরা
বিভাইস লসবটংস োস্টোইর েরুন৷
সসবিংস অ্যাপবট চােু েরুন৷
েীওোি্জ  এন্ার েমর লসবটংস সাচ্জ  েরমি,  আেমিা চাপুন৷ এছািাও আপবন পররাির্শ-এর অিীমন এেবট ট্যাগ 
বনব্জাচন েমর লসবটংস এর রন্য অনুসন্ধান েরমি পামরন৷

Samsung account
আপনার Samsung account-এ সাইন-ইন েরুন ও ব্যবস্াপনা েরুন৷
লসবটংস ব্রিমন, Samsung account-এ ট্যাপ েরুন৷

সংপ�রাগসিূহ

অপরন
বববভন্ন োমনেশনগুবের লসবটংস পবরবি্জ ন েরুন, লযেন Wi-Fi বিচার এবং Bluetooth৷
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন সংপ�রাগসিূহ৷

•  Wi-Fi: Wi-Fi-এর সামথ যুক্ত েরমি Wi-Fi বিচারবট সবরিে েরুন এবং ইন্ারমনট বা অন্যান্য লনটওোে্জ  
বিভাইমসর সুববিা বনন৷ আমরা িমথ্যর রন্য Wi-Fi লদখুন৷

•  Bluetooth: অন্যান্য Bluetooth-সক্ে বিভাইসগুবের সামথ িাটা বা বেবিো িাইেগুবে বববনেে েরমি 
Bluetooth ব্যবহার েরুন৷ আমরা িমথ্যর রন্য Bluetooth লদখুন৷

•  NFC ও পির্শবিহীন সপপিন্ট: বিভাইসবটমে আপনার বনোর বিল্ েবেউবনমেশন (NFC) ট্যাগ পিমি 
লদওোর েি েমর লসট েমর রাখুন যামি ট্যাগগুবেমি লপ্রািাক্ট সম্পবে্জ ি িথ্য থামে৷ আপবন এই বিচারবট 
লপমেন্ েরমি এবং প্রমোরনীে অ্যাপ িাউনমোি েরার পমর পবরবহন বা ইমভমন্র রন্য বটবেট বেনমি 
পামরন৷ আমরা িমথ্যর রন্য NFC ও স্পশ্জববহীন লপমেন্ লদখুন৷
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•  ফ্রাইি সিরাি: আপনার বিভাইমসর সব ওে্যারমেস সংমযাগ অক্ে েমর বদমি বিভাইসবটমে লসট েরুন৷ 
আপবন শুিুোত্র নন-লনটওোে্জ  পবরমেবাগুবে ব্যবহার েরমি পামরন৷

ববোন েিৃ্জে প্রদত্ প্রববিান অনুসরণ েরুন এবং ববোন বাবহনীর বনমদ্জশাবেী অনুসরণ েরুন৷ লযসব 
লক্মত্র, বিভাইস ব্যবহার েরা অনুমোবদি, লসইসব লক্মত্র সব্জদা এবট ফ্াইট লোমি ব্যবহার েরুন৷

•  সিরািরাইল সনিওয়রাক্শ সিূহ: আপনার লোবাইে লনটওোমে্জ র লসবটংস েনবিগার েমর বনন৷

•  িরািরা ি্িহরার: আপনার িাটা ব্যবহামরর পবরোণ অনুিাবন েরুন এবং সীোর রন্য লসবটংস োস্টোইর 
েমর রাখুন৷ যখন আপনার ব্যবহৃি লোবাইে িাটার পবরোণ আপনার বনবদ্জষ্ েরা সীোে লপৌঁছমব িখন 
স্বেংবরিেভামব লোবাইে িাটা সংমযাগবট অক্ে েরমি বিভাসবটমে লসট েরুন।

ব্যােরিাউম্ চেোন বেছু অ্যাপমে িাটা লপ্ররণ বা রিহণ েরাে প্রবিমরাি েরমি িাটা লসভার বিচার সবরিে 
েরমি পামরন৷ আমরা িমথ্যর রন্য িাটা লসভার লদখুন৷

আপনার বিভাইস লোনও Wi-Fi লনটওোমে্জ র সামথ সংযুক্ত থােমেও আপবন সব্জদা লোবাইে িাটা ব্যবহার 
েরমি অ্যাবলেমেশনগুবে বনব্জাচন েরমি পামরন৷ আমরা িমথ্যর রন্য শুিু লোবাইে িাটা ব্যবহারোরী অ্যাপ 
লদখুন৷

•  SIM করাি্শ  পবরিরালক: আপনার SIM বা USIM োি্জ  সবরিে েরুন এবং SIM োমি্জ র লসবটংস োস্টোইর 
েরুন৷ আমরা িমথ্যর রন্য SIM োি্জ  পবরচােে লদখুন৷

•  সিরািরাইল হিপিি ও সিথরাবরং: বিভাইসবটর লোবাইে িাটা সংমযাগ অন্য বিভাইমসর সামথ লশোর েরমি 
বিভাইসবটমে এেবট লোবাইে হটস্পট বহসামব ব্যবহার েরুন৷ লোবাইে হটস্পট বভউ সম্পমে্জ  আরও িমথ্যর 
রন্য, লোবাইে হটস্পট লদখুন৷

এই বিচারবট ব্যবহার েরার সেে আপনার অবিবরক্ত চার্জ োগমি পামর৷

•  আরও সংপ�রাগ সসবিংস: অন্যান্য বিচার বনেন্ত্রমণর রন্য লসবটংস োস্টোইর েরুন৷ আমরা িমথ্যর রন্য 
আরও সংমযাগ লসবটংস লদখুন৷
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Wi-Fi
Wi-Fi বিচারবট সবরিে েরুন অন্য Wi-Fi লনটওোমে্জ র সামথ সংমযাগ স্াপমনর রন্য এবং ইন্ারমনট বা অন্যান্য 
লনটওোে্জ  বিভাইস অ্যামক্সস েরুন৷

Wi-Fi সনিওয়রাপক্শ র সরাপথ সংপ�রাগ স্রাপন কররা

1 লসবটংস ব্রিমন, সংপ�রাগসিূহ → Wi-Fi -এ ট্যাপ েরুন এবং এবট সবরিে েরমি সুইচবট ট্যাপ েরুন৷

2 Wi-Fi লনটওোে্জ  িাবেো লথমে এেবট লনটওোে্জ  বনব্জাচন েরুন৷
েে আইেনযুক্ত লনটওোে্জ গুবের লক্মত্র এেবট পাসওোি্জ  প্রমোরন হে৷

•  এেবার বিভাইসবট Wi-Fi লনটওোমে্জ  সংযুক্ত হমে লগমে, বিভাইসবট প্রবিবার পাসওোমি্জ র প্রমোরন 
ছািাই েভ্য থােমে লসই লনটওোমে্জ  পুনরাে সংমযাগ স্াপন েরমব। স্বেংবরিেভামব লনটওোমে্জ র 
বিভাইসবটর সংমযাগ হওো আটোমি, লনটওোমে্জ র পমর থাো  -এ ট্যাপ েরুন এবং এবটমে বনব্রিে 
েরমি স্বয়ংব্য়িরাপি পুনঃসংপ�রাগ সুইমচ ট্যাপ েরুন৷

•  যবদ আপবন Wi-Fi লনটওোমে্জ র সামথ সবিেভামব সংমযাগ না েরমি পামরন, িমব আপনার বিভাইমসর 
Wi-Fi বিচারবট বরস্টাট্জ েরুন বা ওে্যারমেস রাউটারবট পুনরাে চােু েরুন৷

Wi-Fi সনিওয়রাপক্শ র িরান সম্পবক্শ ত তথ্ সদখরা
গবি এবং স্াবেমত্বর েমিা Wi-Fi লনটওোে্জ  োন সম্পবে্জ ি িথ্য লদখুন৷
লসবটংস ব্রিমন, সংপ�রাগসিূহ → Wi-Fi -এ ট্যাপ েরুন এবং এবট সবরিে েরমি সুইচবট ট্যাপ েরুন৷ Wi-Fi 
লনটওোে্জ গুবের েমি্য লনটওোমে্জ র োন সম্পবে্জ ি িথ্য লদখা যামব৷ যবদ এবট উপবস্ি না হে িমব  → উচ্চতর 
ট্যাপ েরুন এবং এবটমে সবরিে েরমি সনিওয়রাপক্শ র িরান সং্রান্ত তথ্ সদখরান সুইমচ ট্যাপ েরুন৷

Wi-Fi লনটওোমে্জ র উপর বভবতি েমর োন সম্পবে্জ ি িথ্য উপবস্ি নাও হমি পামর৷

Wi-Fi সনিওয়রাপক্শ র পরাসওয়রাি্শগুবল সরয়রার কররা
আপবন যবদ সুরবক্ি Wi-Fi লনটওোমে্জ র সামথ সংযুক্ত লোনও ব্যবক্তর োমছ িার পাসওোি্জ  লশোর েমর লনওোর 
রন্য অনুমরাি েমরন িাহমে আপবন পাসওোি্জ বট না বদমেই লনটওোমে্জ র সামথ সংমযাগ েরমি পামরন৷ এই 
বববশষ্্যবট এমে অপমরর সামথ সংযুক্ত রমেমছ এেন বিভাইসগুবের েমি্য উপেব্ধ এবং অন্য বিভাইমসর ব্রিনবট 
অবশ্যই চােু থােমি হমব৷

1 লসবটংস ব্রিমন, সংপ�রাগসিূহ → Wi-Fi -এ ট্যাপ েরুন এবং এবট সবরিে েরমি সুইচবট ট্যাপ েরুন৷

2 Wi-Fi লনটওোে্জ  িাবেো লথমে এেবট লনটওোে্জ  বনব্জাচন েরুন৷

3 পরাসওয়রাপি্শ র জন্ অনুপররাধ জরানরান-এ ট্যাপ েরুন৷

4 অন্য বিভাইমস লশোর েরার অনমুরাি স্বীোর েরুন৷
আপনার বিভাইমস Wi-Fi-এর পাসওোি্জ  প্রমবশ েরামনা হমেমছ এবং এবট লনটওোমে্জ র সামথ সংযুক্ত হমেমছ৷
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Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct Wi-Fi লনটওোমে্জ র োি্যমে এেবট অ্যামক্সস পমেমন্র প্রমোরনীেিা ছািাই সরাসবর বিভাইসগুবে 
সংমযাগ েমর৷

1 লসবটংস ব্রিমন, সংপ�রাগসিূহ → Wi-Fi -এ ট্যাপ েরুন এবং এবট সবরিে েরমি সুইচবট ট্যাপ েরুন৷

2  → Wi-Fi Direct-এ ট্যাপ েরুন৷
শনাক্ত হওো বিভাইসগুবে িাবেোভুক্ত েরা হমেমছ৷

আপবন লয বিভাইসবট সংযুক্ত েরমি চান লসবট যবদ িাবেোে না থামে, িাহমে অনুমরাি রানান লয বিভাইসবট 
িার Wi-Fi Direct বিচার লযন চােু হে৷

3 সংমযাগ েরমি এেবট বিভাইস বনব্জাচন েরুন৷
অন্য বিভাইসবট Wi-Fi Direct সংমযামগর অনুমরাি রিহণ েরমে বিভাইসগুবে সংযুক্ত হমব৷

বিভাইমসর সংমযাগ লশে েরমি, িাবেো লথমে লয বিভাইসবটর সংমযাগ বববছেন্ন েরমবন লসবট বনব্জাচন েরুন৷

Bluetooth
অন্যান্য Bluetooth-সক্ে বিভাইমসর সামথ িাটা বা বেবিো িাইে বববনেে েরমি Bluetooth ব্যবহার েরুন৷

•  Bluetooth এর োি্যমে লপ্রবরি বা প্রাতি িথ্যগুবের ক্বি, বািা পিা, বা অপব্যবহামরর রন্য Samsung 
দােী নে৷

•  সব্জদা বনবচিি েরুন লয আপবন বনভ্জ রমযাগ্য এবং সবিেভামব সুরবক্ি বিভাইমসর সামথ িাটার আদান 
প্রদান েরমছন৷ বিভাইসগুবের েমি্য যবদ বািা থামে, িমব অপামরবটং দরূত্ব েোমনা লযমি পামর৷

•  বেছু বিভাইস, ববমশে েমর যারা Bluetooth SIG দ্ারা পরীবক্ি বা অনুমোবদি নে, আপনার 
বিভাইমসর সামথ অসগিবিপূণ্জ হমি পামর।

•  অববি উমদেমশ্যর রন্য Bluetooth বিচার ব্যবহার েরমবন না (উদাহরণস্বরূপ, িাইমের েবপ পাইমরট 
েরা বা বাবণবর্যে উমদেমশ্য অববিভামব লযাগামযাগ/েমথাপেথন ট্যাপ েরা)। Bluetooth বিচামরর 
অববি ব্যবহামরর প্রবিবরিোর রন্য Samsung দােী নে৷

অন্রান্ Bluetooth বিিরাইপসর সরাপথ সপয়রার কররা

1 লসবটংস ব্রিমন সংপ�রাগসিূহ → Bluetooth-এ ট্যাপ েরুন এবং এবট সবরিে েরমি সুইচবট ট্যাপ েরুন৷

শনাক্ত বিভাইসগুবে িাবেোভুক্ত েরা হমব৷

2 লপোর েরার রন্য এেবট বিভাইস বনব্জাচন েরুন৷
যবদ আপবন লয বিভাইসবটমে লপোর েরমি চান লসবট িাবেোে না থামে, িাহমে Bluetooth লপোবরং লোমি 
এন্ার েরার রন্য বিভাইসবট লসট েরুন। অন্য বিভাইমসর ব্যবহারোরীর ে্যানুোেবট পড়ুন৷

Bluetooth লসবটংস ব্রিন লখাো থােমে আপনার বিভাইস অন্যান্য বিভাইমস দশৃ্যোন হে৷
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3 বনবচিি েরমি আপনার বিভাইমস Bluetooth সংমযাগ অনুমরাি রিহণ েরুন৷
অন্য বিভাইসবট Bluetooth সংমযামগর অনুমরাি স্বীোর েরমে বিভাইসগুবে সংযুক্ত হমব৷

বিভাইসগুবের সংমযাগ বববছেন্ন েরমি বিভাইমসর নামের পামশ  ট্যাপ েরুন এবং সজরা়েিুক্ত করুন-এ ট্যাপ 
েরুন৷

িরািরা সপ্রণ এিং গ্রহণ কররা
বহু অ্যাপ Bluetooth এর োি্যমে িমথ্যর স্ানান্তর সেথ্জন েমর৷ অন্যান্য Bluetooth বিভাইসগুবের সামথ আপবন 
িাটা, লযেন েন্াক্ট বা বেবিো িাইে লশোর েরমি পামরন৷ বনম্নবেবখি বরিোগুবে অন্য এেবট বিভাইমস এেবট 
ছবব পািামনার এেবট উদাহরণ৷

1 চােু েরুন গ্রালরাবর অ্যাপ এবং এেবট ছবব বনব্জাচন েরুন৷

2  → Bluetooth-এ ট্যাপ েরুন এবং ছবববট স্ানান্তর েরার রন্য এেবট বিভাইস বনব্জাচন েরুন৷
যবদ আপবন লয বিভাইসবটমে লপোর েরমি চান লসবট িাবেোে না থামে, অনুমরাি েরুন লয বিভাইসবট লযন 
িার দবৃষ্রিাহ্যিা অপশনবট চােু েমর।

3 অন্য বিভাইমস Bluetooth সংমযামগর অনুমরাি স্বীোর েরুন৷

NFC ও পির্শবিহীন সপপিন্ট
আপনার বিভাইস আপনামে বনোর বিল্ েবেউমনমেশন (NFC) ট্যাগগুবে পিমি লদে লযগুবে পমণ্যর সম্পমে্জ  
িথ্য িারণ েমর৷ আপবন এই বিচারবট লপমেন্ েরমি এবং প্রমোরনীে অ্যাপ িাউনমোি েরার পমর পবরবহন বা 
ইমভমন্র রন্য বটবেট বেনমি পামরন৷

বিভাইসবটমি এেবট অন্তবন্জবে্জি NFC অ্যামন্না রমেমছ৷ NFC অ্যামন্নার ক্বি এিামি বিভাইসবট সাবিামন 
হ্যাম্ে েরুন৷

NFC ি্রাগ সথপক তথ্ প়েরা
NFC ট্যাগ লথমে পমণ্যর িথ্য পিমি NFC বিচার ব্যবহার েরুন৷

1 লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন সংপ�রাগসিূহ এবং এবট সবরিে েরমি NFC ও পির্শবিহীন সপপিন্ট সুইচবট ট্যাপ 
েরুন৷
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2 এেবট NFC ট্যামগর োছাোবছ আপনার বিভাইমসর বপছমন NFC অ্যামন্নার এোো স্াপন েরুন৷
ট্যামগর লথমে িথ্য প্রদবশ্জি হমব৷

বনবচিি েরুন লয বিভাইমসর ব্রিন চােু রমেমছ এবং আনেে েরা আমছ৷ অন্যথাে, বিভাইসবট NFC ট্যাগ 
পিমব না বা িাটাও রিহন েরমব না।

NFC বিিরাপরর িরাধ্পি সপপিন্ট কররা
লপমেন্ েরার রন্য NFC বিচারবট ব্যবহার েরার আমগ, আপনামে লোবাইে লপমেন্ সাবভ্জ মসর রন্য বনবন্ধন 
েরমি হমব৷ লরবরস্টার েরমি বা পবরমেবা সম্পমে্জ  আমরা িথ্য লপমি, আপনার পবরমেবা প্রদানোরীর সামথ 
লযাগামযাগ েরুন৷

1 লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন সংপ�রাগসিূহ এবং এবট সবরিে েরমি NFC ও পির্শবিহীন সপপিন্ট সুইচবট ট্যাপ 
েরুন৷

2 আপনার বিভাইমসর বপছমনর NFC অ্যামন্না এোোবট NFC োি্জ  বরিামর স্পশ্জ েরান৷

বিিটি লপমেন্ অ্যাপবট লসট েরমি, লসবটংস ব্রিনবট খুেুন এবং ট্যাপ েরুন সংপ�রাগসিূহ → NFC ও পির্শবিহীন 
সপপিন্ট → পির্শবিহীন সপপিন্ট → সপপিন্ট, এবং িারপর এেবট অ্যাপ বনব্জাচন েরুন৷

লপমেন্ পবরমেবার িাবেোে সেস্ত েভ্য লপমেন্ অ্যাপ অন্তভু্জক্ত নাও থােমি পামর৷
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িরািরা সসিরার
ব্যােরিাউম্ চেোন বেছু অ্যাপমে িাটা লপ্ররণ বা রিহণ েরাে প্রবিমরামির োি্যমে আপনার িাটা ব্যবহার েোন।
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন সংপ�রাগসিূহ → িরািরা ি্িহরার → িরািরা সসিরার এবং এবট সবরিে েরমি সুইচবট ট্যাপ 
েরুন৷
িাটা লসভার বিচার সবরিে েরা হমে,  আইেনবট স্ট্যাটাস বামর প্রদবশ্জি হমব৷

ডাটা েসভার িফচার সি�য় করা 
হেয়েছ

সীোবদ্ধিা ব্যিীি লিটা ব্যবহার েরমি অ্যাপ বনব্জাচন েরার রন্য, িরািরা সসিরার িরালু অিস্রায় িরািরা 
ি্িহরাপরর অনুিবত আপে-এ ট্যাপ েরুন এবং অ্যাপ বনব্জাচন েরুন৷

শুধু সিরািরাইল িরািরা ি্িহরারকরারী অ্রাপ
সব্জদা লোবাইে িাটা ব্যবহার েরমি অ্যাপগুবেমে বনব্জাচন েরুন এেনবে যখন Wi-Fi লনটওোমে্জ  আপনার 
বিভাইসবট সংযুক্ত থামে৷
উদাহরণস্বরূপ, আপবন অ্যামপর রন্য শুিুোত্র লোবাইে লিটা ব্যবহার েরমি বিভাইসমে লসট েরমি পামরন যামি 
েমর আপবন বনরাপদ থােমি চান বা ব্রিবেং অ্যাপ লথমে সংমযাগ বববছেন্ন রাখমি চান৷ এেনবে যবদ আপবন Wi-Fi 
বিচার বনব্রিে না েমরন, অ্যাপগুবে লোবাইে িাটা ব্যবহার েমর চােু হমব৷
লসবটংস ব্রিমন, সংপ�রাগসিূহ → িরািরা ি্িহরার → শুধু সিরািরাইল িরািরা ি্িহরারকরারী অ্রাপ ট্যাপ েরুন, এবট 
সবরিে েরার রন্য সুইমচ ট্যাপ েরুন, ও িারপমর আপবন লয অ্যাপগুবে চান িার পামশর সুইচগুবেমি ট্যাপ েরুন৷

এই বিচারবট ব্যবহার েরার সেে আপনার অবিবরক্ত চার্জ োগমি পামর৷

সিরািরাইল হিপিি
অন্যান্য বিভাইসগুবের সামথ আপনার বিভাইমসর লোবাইে িাটা োমনেশন লশোর েরার রন্য আপনার 
বিভাইসবট লোবাইে হটস্পট বহমসমব ব্যবহার েরুন৷

1 লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন সংপ�রাগসিূহ → সিরািরাইল হিপিি ও সিথরাবরং → সিরািরাইল হিপিি৷

2 এবট সবরিে েরমি সুইচবট ট্যাপ েরুন৷
এই  আইেনবট স্ট্যাটাস বামর প্রদবশ্জি হমব৷

কনবিগরার করুন-এ ট্যাপ েমর সুরক্া এবং পাসওোমি্জ র লেমভে পবরবি্জ ন েরমি পামরন৷
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3 অন্য বিভাইমসর ব্রিমন, Wi-Fi লনটওোে্জ  িাবেো লথমে আপনার বিভাইসবট সাচ্জ  েরুন এবং বনব্জাচন েরুন৷
ববেল্পভামব, লোবাইে হটস্পট ব্রিমন QR সকরাি ট্যাপ েরুন এবং অন্যান্য বিভাইমসর সামথ QR লোিবট স্্যান 
েরুন৷

•  যবদ লোবাইে হটস্পটবট আপনার বিভাইমস খুঁমর পাওো না যাে, কনবিগরার করুন ট্যাপ েরুন এবং 
ি্রাডি 2.4 GHz-এ লসট েরুন, উন্নত-এ ট্যাপ েরুন এবং িারপর লুকরাপনরা সনিওয়রাক্শ  সু্যইমচ ট্যাপ েমর 
বনব্রিে েরুন৷

•  আপবন যবদ অপিরা হিপিি বিচারবট সবরিে েমরন িমব, আপবন আপনার Samsung account-এ 
সাইন ইন অবস্াে থাো অন্যান্য বিভাইমসর সামথ আপনার বিভাইমসর লোবাইে লিটা োমনেশন লশোর 
েরমি পামরন৷

আরও সংপ�রাগ সসবিংস
অন্যান্য সংমযামগর বনেন্ত্রণ েরমি লসবটংস োস্টোইর েরুন৷
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন সংপ�রাগসিূহ → আরও সংপ�রাগ সসবিংস৷

•  বনকিিতকী বিিরাইস স্্রাবনং: বিভাইসবটমে োছাোবছ থাো বিভাইমসর সামথ যুক্ত েরমি লসগুবে স্্যান েরার 
রন্য লসট েরুন৷

•  বপ্বন্টং: বিভাইমস ইনস্টে েরা বপ্রন্ার লোগ-ইমনর রন্য লসবটংস েনবিগার েরুন৷ আপবন েভ্য বপ্রন্ার সাচ্জ  
েরমি পামরন বা িাইে বপ্রন্ েরমি ে্যানুোবে এেবট বপ্রন্ার লযাগ েরমি পামরন৷ আমরা িমথ্যর রন্য বপ্রবন্ং 
লদখুন৷

•  VPN: লোন স্ফু ে বা লোম্পাবনর ব্যবক্তগি লনটওোমে্জ র সামথ আপনার বিভাইসবটমে যুক্ত েরমি ভাচু্জ োে 
ব্যবক্তগি লনটওোে্জ  (VPN) বিরী েরুন৷

•  প্রাইপিি DNS: উন্নি বনরাপত্ার ব্যবক্তগি DNS ব্যবহার েরার রন্য বিভাইস লসট েরুন৷

•  ইথরারপনি: যখন আপবন লোন ইথারমনট অ্যািাটিামরর োি্যমে যুক্ত েরমবন, িখন আপবন এেবট িারসহ 
লনটওোে্জ  ব্যবহার েরমি পামরন এবং লনটওোমে্জ র লসবটংস েনবিগার েরমি পামরন৷

বপ্বন্টং

বিভাইমস ইনস্টে েরা বপ্রন্ার লোগ-ইমনর লসবটংস েনবিগার েরুন৷ আপবন Wi-Fi বা Wi-Fi Direct-এর োি্যমে 
বিভাইসবট বপ্রন্ামর সংযুক্ত েরমি পামরন, এবং ছবব বা নবথ বপ্রন্ েরমি পামরন৷

বেছু বপ্রন্ার বিভাইমসর সামথ সােঞ্স্যপূণ্জ নাও হমি পামর৷

বপ্ন্টরার প্রাগ-ইনগুবল স�রাগ কররা

আপবন বিভাইমসর সামথ সংমযাগ েরমি চান এেন বপ্রন্ামরর রন্য বপ্রন্ার লোগ-ইন যুক্ত েরুন৷

1 লসবটংস ব্রিমন, সংপ�রাগসিূহ → আরও সংপ�রাগ সসবিংস → বপ্বন্টং → প্রাগইন িরাউনপলরাি করুন-এ ট্যাপ 
েরুন।

2 এেবট বপ্রন্ার লোগ-ইন বনব্জাচন েরুন এবং এবটমে ইনস্টে েরুন৷

3 ইনস্টে েরা বপ্রন্ামরর লোগ-ইন বনব্জাচন েরুন৷
আপনার বিভাইমসর েমিা এেই Wi-Fi লনটওোমে্জ র সামথ সংযুক্ত বপ্রন্ারগুবেমে বিভাইস বনমর লথমেই 
খুঁরমব৷
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4 লযাগ েরার রন্য এেবট বপ্রন্ার বনব্জাচন েরুন৷

বপ্রন্ারমে ে্যানুোবে লযাগ েরমি,  → বপ্ন্টরার স�রাগ করুন এ আেমিা চাপুন৷

বিষয়িস্তু বপ্ন্ট কররা

ছবব বা িেুমেমন্র েি ববেেবস্তু লদখার সেে, অপশমনর িাবেোবট অ্যামক্সস েরুন, বপ্ন্ট করুন →  → সিস্ত 
বপ্ন্টরার… আেমিা চাপুন এবং এেবট বপ্রন্ার বনব্জাচন েরুন।

বপ্রবন্ং পদ্ধবি ববেেবস্তুর িরমনর উপর বনভ্জ র েমর পবরববি্জ ি হমি পামর৷

রব্দ ও কম্পন

অপরন
বিভাইমস বববভন্ন শমব্দর রন্য লসবটংস পবরবি্জ ন েরুন৷
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন রব্দ ও কম্পন৷

•  ধ্ববন সিরাি: বিভাইসবটমে সাউ্ লোি, ভাইমব্শন লোি বা সাইমেন্ লোি ব্যবহার েরার েি েমর লসট 
েরুন৷

•  বরং িরাজরার সিয় কম্পন: বিভাইসবটমে ভাইমব্ট েমর রাখুন এবং লয েেগুবে আসমছ লসগুবের রন্য এেবট 
বরংমটান বারান৷

•  সরািবয়কিরাপি সিৌন করুন: বনবদ্জষ্ সেমের রন্য সাইমেন্ লোি ব্যবহার েরমি বিভাইসবট লসট েরুন৷

•  বরংপিরান: েে বরংমটানবট পবরবি্জ ন েরুন৷

•  বিজ্ঞবতির রব্দ: ববজ্ঞবতির শব্দ পাটিান৷

•  বসপস্পির রব্দ: বেছু বনবদ্জষ্ োময্জর রন্য ব্যবহার েরমি শব্দ পবরবি্জ ন েরুন লযেন বিভাইসবট চার্জ েরা৷

•  িবলউি: বিভাইমসর ভবেউে লেমভে সেন্বে েরুন৷

•  কপলর কম্পপনর প্রািরান্শ: েে ভাইমব্শন প্যাটান্জবট পবরবি্জ ন েরুন৷

•  বিজ্ঞবতির কম্পপনর প্রািরান্শ: ববজ্ঞবতি ভাইমব্শন প্যাটান্জবট পবরবি্জ ন েরুন৷

•  কম্পন তীব্রতরা: ভাইমব্শমনর ববজ্ঞবতির িীব্িা সংমশািন েরুন৷

•  বসপস্পির রব্দ/কম্পন বনয়্রিণ: বিভাইমসর বরিো সম্পাদমনর রন্য শব্দ বা েম্পন লসট েরুন লযেন টাচ্রিীন 
বনেন্ত্রণ েরার েমিা৷

•  রপব্দর িরান ও প্িরািসিূহ: বিভাইমসর শমব্দর োণ এবং ইমিক্টগুবে লসট েরুন৷ আমরা িমথ্যর রন্য শমব্দর 
োন ও প্রভাবসেূহ লদখুন৷

•  আলরাদরা অ্রাপপর সরাউডি: অন্যান্য অবিও বিভাইমস পৃথেভামব এেবট বনবদ্জষ্ অ্যাপ লথমে বেবিো চাোমনার 
রন্য বিভাইসবট লসট েরুন৷ আমরা িমথ্যর রন্য আোদা অ্যামপর সাউ্ লদখুন৷

েমিমের উপর বনভ্জ র েমর বেছু বিচার েভ্য নাও হমি পামর৷
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রপব্দর িরান ও প্িরািসিূহ
বিভাইমসর শমব্দর োণ এবং ইমিক্টগুবে লসট েরুন৷
লসবটংস ব্রিমন, রব্দ ও কম্পন → রপব্দর িরান ও প্িরািসিূহ-এ ট্যাপ েরুন৷

•  Dolby Atmos: বববভন্ন িরমনর অবিও, লযেন চেবচ্চত্র, বেউবরে, এবং ভমেমসর রন্য অপবটোইর েরা 
এেবট সারাউ্ সাউ্ লোি বনব্জাচন েরুন৷ িেবব অ্যাটেমসর সামথ, আপবন চারপামশর প্রবাবহি চেোন 
অবিও শব্দ উপমভাগ েরমি পামরন৷

•  সগবিং-এর জন্ Dolby Atmos: লগে লখোর সেে লগমের রন্য অবটিোইরি িেবব অ্যাটেমসর অবভজ্ঞিা 
অর্জন েরুন৷

•  ইকু্য়রালরাইজরার: এেবট বনবদ্জষ্ িরমণর বেউবরমের রন্য এেবট অপশন বনব্জাচন েরুন এবং অবটিোইর শব্দ 
উপমভাগ েরুন৷

•  UHQ upscaler: িারযুক্ত ইোরমিানগুবেমে ব্যবহার েরার সেে বেউবরে এবং বভবিওগুবের শব্দ 
লরমরাবেউশন বািান৷

•  Adapt sound: আপনার রন্য সবমথমে উপযুক্ত শব্দ লসট েরুন৷

েমিমের উপর বনভ্জ র েমর বেছু বিচার ব্যবহার েরমি আপনামে অবশ্যই এেবট ইোরমিান সংমযাগ েরমি 
হমব৷

আলরাদরা অ্রাপপর সরাউডি
সংযুক্ত Bluetooth বস্পোমর বা লহিমসমট এেবট বনবদ্জষ্ অ্যাপ লথমে বেবিো সাউ্ চাোমনার রন্য বিভাইসবট 
লসট েরুন৷
উদাহরণস্বরূপ, আপবন আপনার বিভাইমসর বস্পোমর ন্যাবভমগশন অ্যাপবট শুনমি পামরন, এেইসামথ গাবির 
Bluetooth বস্পোমর বেউবরে অ্যামপ ললেব্যাে শুনমি পামরন৷

1 লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন রব্দ ও কম্পন → আলরাদরা অ্রাপপর সরাউডি এবং এবট সবরিে েরমি সুইচবট ট্যাপ 
েরুন৷

2 বেবিো আোদাভামব চাোমনার রন্য এেবট অ্যাপ বনব্জাচন েরুন এবং ব্যাে বাটনবটমি ট্যাপ েরুন৷

3 বনব্জাবচি অ্যাপ এর বেবিোর শব্দ বারামনার রন্য এেবট বিভাইস বনব্জাচন েরুন৷
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বিজ্ঞবতি
ববজ্ঞবতি লসবটংস পবরবি্জ ন েরুন৷
লসবটংস ব্রিমন, বিজ্ঞবতি ট্যাপ েরুন৷

•  বিজ্ঞবতির পপ-আপ স্রাইল: এেবট ববজ্ঞবতি পপ-আপ স্টাইে বনব্জাচন েরুন এবং লসবটংস পবরবি্জ ন েরুন৷

•  সম্প্রবত পরােরাপনরা হপয়পে: সাম্প্রবিে ববজ্ঞবতি লপমেমছ এেন অ্যাপ লদখুন এবং ববজ্ঞবতির লসবটংস পবরবি্জ ন 
েরুন৷ আমরা অ্যামপর রন্য ববজ্ঞবতি লসবটংস োস্টোইর েরমি, আপররা →  → সি-এ ট্যাপ েরুন এবং 
অ্যাপ িাবেো লথমে এেবট অ্যাপ বনব্জাচন েরুন৷

•  বিরক্ত করপিন নরা: অনুমোবদি বেছু ব্যবিরিে ছািা সব শমব্দ বেউট েরমি বিভাইসবটমে লসট েরুন৷

•  উচ্চতর সসবিংস: ববজ্ঞবতির রন্য অ্যািভান্সি লসবটংস েনবিগার েরুন৷

প্দর্শনী

অপরন
বিসমলে এবং লহাে ব্রিন লসবটংস পবরবি্জ ন েরুন৷
লসবটংস ব্রিমন, প্দর্শনী ট্যাপ েরুন৷

•  আপলরা/অন্ধকরার: িাে্জ  লোি সবরিে বা বনব্রিে েরুন৷

•  অন্ধকরার সিরাপির সসবিংস: রামি বা অন্ধোর স্ামন বিভাইসবট ব্যবহার েরার সেে িাে্জ  বথেবট প্রমোগ েমর 
লচামখর উপর িেে েোমনা যাে৷ আপবন অন্ধোর লোি প্রমোগ েরার রন্য এেবট সেেসূচী বনি্জারণ েরমি 
পামরন৷

এই িাে্জ  বথেবটমে বেছু অ্যামপ প্রমোগ েরা যামব না৷

•  উজ্জ্বলতরা: বিসমলের ঔজ্জ্বে্য সংমশািন েমর বনন৷

•  অবিপ�রাজক উজ্জ্বলতরা: আপনার উজ্জ্বেিার সংমশািনগুবে অনুিাবন েরমি এবং এেইরেে আমোর 
পবরবস্বিমি লসগুবে প্রমোগ েরমি বিভাইসবটমে লসট েরুন৷

•  গবতর িসৃণতরা: ব্রিমনর বরমরিশ লরট পবরবি্জ ন েরুন৷ যখন এেবট হাই বরমরিশ লরট লসট েরা হে িখন ব্রিনবট 
আরও সহমরই ল্রিাে হে৷ আমরা িমথ্যর রন্য গবির েসৃণিা লদখুন৷

•  সিরাপখর স্বরাছেপন্দ্র জন্ বরল্ড: ব্রিন দ্ারা বনগ্জি ব্লফু োইমটর পবরোণ েে েমর লচামখর উপর চাপ েোন৷ এই 
বিচারবট প্রমোগ েরার রন্য আপবন এেবট সেেসূবচ লসট েরমি পামরন৷

•  ব্রিন সিরাি: বিসমলের রঙ ও ববপরীি্য সংমশািন েরমি ্রিীন লোি পাটিান৷ আমরা িমথ্যর রন্য ব্রিন লোি 
পবরবি্জ ন বা বিসমলে োোর সােঞ্স্য েরা লদখুন৷

•  িপন্টর আকরার ও ধরন: িমন্র আোর এবং বশেী পবরবি্জ ন েরুন৷
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•  ব্রিন জিু: ব্রিমনর আইমটেগুবে আরও বি বা লছাট েরা৷

•  ব্রিন সরপজরালু্রন: ্রিীন লরমরাবেউশন পাটিান৷ লরমরােু্যশন যি লববশ হমব বিসমলে িি বণ্জেে হমব, 
যাইমহাে লসগুবে আমরা লববশ ব্যাটাবর খরচ েমর৷ যখন আপবন লরমরােু্যশন পাটিামবন িখন বি্জ োমন চো 
বেছু অ্যাপও বন্ধ হমে লযমি পামর৷

•  িুল ব্রিন অ্রাপ: পুমরা ্রিীমনর অ্যাসমপক্ট অনুপামির সামথ ব্যবহার েরার রন্য অ্যাপ লবমছ বনন৷

•  ব্রিন সিয়সিরাবতি: বিভাইসবট বিসমলের ব্যােোইট বন্ধ েরার রন্য েিক্ণ অমপক্া েরমব িার লেোদ বিে 
েমর বদন৷

•  সহজ সিরাি: লহাে ্রিীমন আমরা বি প্রিীে লদখামি এবং আমরা সহর লেআউট প্রমোগ েরার রন্য সহর 
লোমি পামটি বনন৷

•  Edge প্রাপনল: এর প্যামনমের রন্য লসবটংস পাটিান৷

•  সনবিপগরন িরার: লনবভমগশন বামরর লসবটংস পাটিান৷ আমরা িমথ্যর রন্য লনবভমগশন বার (সিট বাটন) 
লদখুন৷

•  অবনছেরাকৃত পির্শ প্বতপররাধ: পমেট বা ব্যামগর েি অন্ধোর স্ামন থাোর সেে টাচ ইনপুট শনাক্ত েরা লথমে 
্রিীনবটমে আটোমনার রন্য বিভাইসবটমে লসট েমর রাখুন৷

•  পিপর্শর প্বত সংপিদনরীলতরা: ্রিীন লপ্রামটক্টর বদমে ব্যবহার েরমে ্রিীমন সংমবদনশীেিা বািাে৷

•  িরাজ্শ  সম্পপক্শ  তথ্ সদখরান: ব্রিনবট বন্ধ থাোোেীন বােী ব্যাটাবর শিাংমশর েমিা চাবর্জং িথ্য প্রদশ্জমনর রন্য 
বিভাইসবটমে লসট েরুন৷

•  ব্রিন সসিরার: বিভাইসবট চার্জ হওোর সেে এেবট ্রিীনমসভার চােু েরমি বিভাইসবটমে লসট েরুন৷

েমিমের উপর বনভ্জ র েমর বেছু বিচার েভ্য নাও হমি পামর৷

গবতর িসৃণতরা
বরমরিশ লরট হমো প্রবি লসমেম্ ব্রিনবটর বরমরিশ হওোর নম্বর৷ ব্রিমনর েমি্য সু্যইচ েরার সেে ব্রিনবটর বফ্মেবরং 
প্রবিমরাি েরমি হাই বরমরিশ লরট ব্যবহার েরুন৷ ব্রিনবট আরও েসৃণভামব ল্রিাে হমব৷ আপবন যখন এেবট 
স্ট্যা্াি্জ  বরমরিশ লরট বনব্জাচন েমরন, আপবন ব্যাটাবরবট আরও লববশ সেে ব্যবহার েরমি পামরন৷

1 লসবটংস ব্রিমন, প্দর্শনী → গবতর িসৃণতরা ট্যাপ েরুন৷

2 এেবট বরমরিশ লরট বনব্জাচন েরুন৷

•  অবিপ�রাজক: আপনার ব্রিন বরমরিশ লরট 120 Hz পয্জন্তমি স্বব্অেংবরিেভামব সােঞ্স্য েরার োি্যমে 
স্ুথার অ্যাবনমেশন এবং ল্রিাবেং পান৷

•  প্বিত: ব্যাটাবর পাওোর িমর রাখার রন্য সািারণ পবরবস্বিমি এেবট স্ট্যা্াি্জ  বরমরিশ লরট ব্যবহার েরুন৷
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ব্রিন সিরাি পবরিত্শন িরা বিসপপ্ করালরার সরািঞ্জস্ কররা
ব্রিন লোিবট পবরবি্জ ন েরুন বা আপনার পছমন্দর বিসমলে রঙবট সােঞ্স্য েরুন৷

ব্রিন সিরাি পবরিত্শন কররা
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন প্দর্শনী → ব্রিন সিরাি এবং আপবন লযেন চাইমছন লিেন এেবট লোি বনব্জাচন েরুন৷

•  প্রাণিন্ত: এবট আপনার বিসমলে রমঙর পবরসীো, সম্পৃবক্ত, এবং িীব্িা অপবটোইর েমর৷ আপবন রমঙর োন 
দ্ারা ও বিসমলে োোমরর ব্যামেন্স সেন্বে েরমি পামরন৷

•  প্রাকৃবতক: এবট এেবট ন্যাচারাে লটান এ ব্রিনমে সােঞ্স্য েমর৷

•  আপবন বিসমলে োোর শুিুোত্র প্রাণিন্ত লোমির েমি্য সেন্বে েরমি পামরন৷

•  প্রাণিন্ত লোি িৃিীে পমক্র অ্যামপর সামথ সােঞ্স্যপূণ্জ নাও হমি পামর৷

িুল ব্রিপনর করালরার ি্রাপলন্স অপবিিরাইজ কররা
আপনার পছমন্দর রমঙর লটান সােঞ্স্য েমর বিসমলে োোর অবটিোইর েরুন৷
লসবটংস ব্রিমন, প্দর্শনী → ব্রিন সিরাি → প্রাণিন্ত ট্যাপ েরুন ও সহরায়রাইি ি্রাপলন্স এর অিীমন রমঙর সেন্বে 
বারমে সােঞ্স্য েরুন৷
যখন আপবন োোর অ্যািরাস্টমেন্ বারবট িজরাদরার এর বদমে লটমন আমনন, িখন নীে রমঙর লটান ববৃদ্ধ পামব। 
যখন আপবন বারবট উষ্ণ এর বদমে লটমন আমনন, িখন োে রমঙর লটান ববৃদ্ধ পামব৷

রে এর িরান দ্রাররা ব্রিপনর সিরান সরািঞ্জস্ কররা
োে, সবুর, অথবা নীে োনমে পৃথেভামব সােঞ্স্য েমর বনবদ্জষ্ রমঙর লটান বািান বা েবেমে বদন৷

1 লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন প্দর্শনী → ব্রিন সিরাি → প্রাণিন্ত৷

2 উচ্চতর সসবিংস-এ ট্যাপ েরুন৷

3 R (োে), G (সবুর), বা B (নীে) রমঙর বারমে আপনার পছমন্দ সেন্বে েরুন৷
্রিীন লটামনর সেন্বে েরা হমব৷
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ওয়রালপপপরার
লহাে ব্রিন এবং েেি ব্রিমনর ওোেমপপার লসবটংস পবরবি্জ ন েরুন৷
লসবটংস ব্রিমন, ওয়রালপপপরার ট্যাপ েরুন৷

বথি
লহাে ্রিীন, েেি ্রিীন এবং আইেনগুবের বভর্ুযোে উপাদানগুবে পবরবি্জ ন েরমি বিভাইসবটমি বভন্ন বথে 
প্রমোগ েরুন৷
লসবটংস ব্রিমন, বথি ট্যাপ েরুন৷

সহরাি ব্রিন
লহাে ্রিীমনর রন্য লসবটংস েনবিগার েরুন, লযেন ্রিীন লেআউট৷
লসবটংস ব্রিমন, সহরাি ব্রিন ট্যাপ েরুন৷

লক ব্রিন

অপরন
েে েরা ্রিীমনর রন্য লসবটংস পবরবি্জ ন েরুন৷
লসবটংস ব্রিমন, লক ব্রিন ট্যাপ েরুন৷

•  ব্রিন লপকর প্করার: ্রিীন েে েরার পদ্ধবিবট পাটিান৷

•  Smart Lock: ববর্স্ত স্ান বা বিভাইস শনাক্ত েরা হমে বিভাইসবটমে বনমর বনমর আনেে হমি লসট েরুন৷ 
আমরা িমথ্যর রন্য Smart Lock লদখুন৷

•  বনররাপদ লক সসবিংস: েে েরার বনব্জাবচি পদ্ধবির রন্য ্রিীন েে লসবটংস পাটিান৷

•  Always On Display: ্রিীন বন্ধ েরার সেে িথ্য লদখামনার রন্য বিভাইসবটমে লসট েরুন৷ আমরা িমথ্যর 
রন্য Always On Display লদখুন৷

•  ওয়রালপপপরার পবরপষিরা: ওোেমপপার পবরমেবাগুবে ব্যবহার েরার রন্য বিভাইসবট লসট েরুন লযেন 
িাইন্যাবেে েে ্রিীন৷

•  ঘব়ের স্রাইল: েে েরা ্রিীমনর ঘবির িরন ও রমঙর পবরবি্জ ন েরুন৷
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•  সররাবিং ঘব়ে: লরাবেংমের সেে ঘবিবটমে পবরবি্জ ন েমর এেন েমর রাখুন যামি স্ানীে ও লহাে টাইে উভেই 
লদখা যাে।

•  উইপজি: েে েরা ব্রিমন বিসমলে হওো আইমটেগুবের লসবটংস পবরবি্জ ন েরুন৷

•  কন্টরাপক্টর তথ্: বিভাইসবটমে এেনভামব লসট েরুন যামি েে েরা ্রিীমন আপনার ইমেে বিোনার েমিা 
লযাগামযামগর িথ্য প্রদবশ্জি হে৷

•  বিজ্ঞবতি: েে েরা ব্রিমন ববজ্ঞবতিগুবেমে েীভামব প্রদশ্জন েরমবন িা লসট েরুন৷

•  রি্শকরাি: েে ্রিীমন অ্যামপর শট্জোট লদখামনার রন্য অ্যাপ লবমছ বনন৷

•  লক ব্রিন পবরবিবত: েে ্রিীমনর সংস্রণ ও আইবন িথ্য লদখুন৷

েভ্য অপশনগুবে বনব্জাবচি ব্রিন েে পদ্ধবির উপর বভবতি েমর পবরববি্জ ি হমি পামর৷

Smart Lock
ববর্স্ত অবস্ান অথবা বিভাইস শনাক্ত হমে বনমর লথমেই আনেে েরমি এবং আনেে অবস্াে থােমি 
বিভাইসবটমে লসট েরমি পামরন।
উদাহরণস্বরূপ, আপবন যবদ আপনার বাসস্ানমে ববর্স্ত অবস্ান বহমসমব লসট েমরন, িমব আপবন যখন আপনার 
বাসস্ামন থােমবন িখন আপনার বিভাইসবট অবস্ান শনাক্ত েরমব এবং স্বেংবরিেভামব বনমরমে আনেে েমর 
লনমব।
লসবটংস ব্রিমন, লক ব্রিন → Smart Lock -এ ট্যাপ েরুন এবং লসটআপ সম্পূণ্জ েরমি অন-ব্রিন বনমদ্জশাবেী 
অনুসরণ েরুন৷

•  আপবন এেবট ব্রিন েে পদ্ধবি স্াপন েরার পর এই বিচারবট ব্যবহামরর রন্য েভ্য হমব।

•  যবদ আপবন আপনার বিভাইস চার ঘন্া ব্যবহার না েমরন বা যখন আপবন বিভাইসবট চােু েমরন, 
আপনামে অবশ্যই ব্রিনবট আপনার লসট েরা প্যাট্জান, PIN, বা পাসওোি্জ  ব্যবহার েমর আনেে েরমি 
হমব৷

Always On Display
আপবন িথ্য লদখমি পামরন, লযেন ঘবি বা ে্যামে্ার, বা ব্রিন বন্ধ থাো অবস্াে বেউবরে ললেব্যাে বনেন্ত্রণ েরমি 
পামরন৷
আপবন নিুন লেমসর বা বেসি েমের রন্য ববজ্ঞবতি লচে েরমি পামরন৷
শুিুোত্র আপবন ব্রিনবটমি ট্যাপ েরার সেেই Always On Display প্রদবশ্জি হওোর রন্য লসট েরা হমেমছ৷ 
লসবটংস ব্রিমন রিোগি বা এেবট লসট েরা সেেোমে এবট প্রদবশ্জি েরমি, লক ব্রিন → Always On 
Display-এ ট্যাপ েরুন এবং িারপর আপবন চান এেন এেবট লোি লবমছ বনন৷

আমোর অবস্ার উপর বনভ্জ র েমর Always On Display স্বেংবরিেভামব পবরববি্জ ি হমি পামর৷
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Always On Display-সত বিজ্ঞবতি সখরালরা
যখন আপবন এেবট লেমসর, বেসি েে বা অ্যাপ ববজ্ঞবতি পামবন, ববজ্ঞবতি আইেনগুবে Always On Display-লি 
প্রদবশ্জি হমব৷ এেবট ববজ্ঞবতি আইেমনর ববজ্ঞবতি লদখমি আইেনবটমে দ’ুবার ট্যাপ েরুন।

যবদ ব্রিনবট েে েরা থামে, িাহমে ববজ্ঞবতি লদখমি আপনামে আনেে েরমি হমব৷

Always On Display বিিরাপরর বনব্রিয়করণ

ববজ্ঞবতি প্যামনেবটমে খুেুন, নীমচর বদমে লসাোইপ েরুন, িারপর এবট বনব্রিে েরমি  (Always On 
Display)-এ ট্যাপ েরুন৷ ববেল্পভামব, লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন লক ব্রিন, িারপর এবট বনব্রিে েরমি Always 
On Display সুইচবট ট্যাপ েরুন৷

িরাপয়রাপিবরেক্স ও বনররাপত্তরা

অপরন
বিভাইসবট বনরাপদ েরমি লসবটংস পবরবি্জ ন েরুন৷
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন িরাপয়রাপিবরেক্স ও বনররাপত্তরা৷

•  িুখ রনরাক্তকরণ: আপনার েুখ শনাক্ত েমর ্রিীন আনেে েরমি বিভাইসবটমে লসট েরুন৷ আমরা িমথ্যর 
রন্য েুখ শনাক্তেরণ লদখুন৷

•  আেুপলর েরাপ: ্রিীন আনেে েরার রন্য আপনার আঙুমের ছাপ লরবরস্টার েরুন৷ আমরা িমথ্যর রন্য 
আঙুমের ছাপ শনাক্তেরণ লদখুন৷

•  আপররা িরাপয়রাপিবরেক্স সসবিংস: বামোমেবট্ে িথ্য এর রন্য লসবটংস পবরবি্জ ন েরুন৷ আপবনও এেনবে 
বামোমেবট্ক্স বনরাপত্া প্যাচ এর সংস্রণবট লদখমি পামরন এবং আপমিট লচে েরমি পামরন৷

•  Google Play Protect: ক্বিের অ্যাপ এবং আচরণ খুঁমর লদখমি এবং আপনামে সম্ভাব্য ক্বির ব্যাপামর 
সিে্জ  েরমি ও লসগুবে সরামনার রন্য বিভাইসবটমে লসট েমর রাখুন৷

•  বনররাপত্তরা আপপিি: আপনার বিভাইমসর বসবেউবরবট বসমস্টমের সংস্রণবট লদখুন এবং আপমিমটর রন্য 
লচে েরুন৷
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•  আিরার সিরািরাইল খঁুজনু: আোর লোবাইে খঁরনুু বিচারবট সবরিে বা বনব্রিে েমর বদন৷ আপনার হাবরমে 
যাওো বা চুবর যাওো বিভাইসবট ট্্যাে এবং বনেন্ত্রণ েরার রন্য আোর লোবাইে খঁুরনু ওমেবসাইটবট 
(findmymobile.samsung.com) অ্যামক্সস েরুন।

•  Samsung Pass: আপনার বামোমেবট্ে িাটার োি্যমে সহমর ও স্বছেমন্দ আপনার পবরচে যাচাই েমর৷ 
আমরা িমথ্যর রন্য Samsung Pass লদখুন৷

•  সুরবক্ষত সিরাল্ডরার: অন্যমদর লথমে আপনার ব্যবক্তগি ববেে ও অ্যাপগুবে সুরবক্ি রাখমি এেবট বসবেওর 
লিাল্ার বিরী েরুন৷ আমরা িমথ্যর রন্য সুরবক্ি লিাল্ার লদখুন৷

•  Secure Wi-Fi: অবনরাপদ Wi-Fi লনটওোে্জ  ব্যবহার েরার সেে আপনার লিটা সুরবক্ি েরমি বিভাইসবট 
লসট েরুন৷ আমরা িমথ্যর রন্য Secure Wi-Fi লদখুন৷

•  Private Share: ব্লেমচইন লটেমনােবর ব্যবহার েমর বনরাপদভামব অন্যমদর সামথ িাইেগুবে লশোর েরুন৷

•  Samsung Blockchain Keystore: বনরাপমদ আপনার ব্লেমচন প্রাইমভট েী ব্যবস্াপনা েরুন৷

•  অজরানরা অ্রাপ ইনস্ল করুন: Apps অরানা উৎস লথমে অ্যাপ ইনস্টমেশমনর অনুেবি বদমি বিভাইসবট লসট 
েরুন৷

•  অন্রান্ বনররাপত্তরা সসবিংস: অবিবরক্ত বসবেউবরবট লসবটংস েনবিগার েরুন৷

পবরমেবা প্রদানোরী বা েমিমের উপর বনভ্জ র েমর বেছু বিচার েভ্য নাও হমি পামর৷

িুখ রনরাক্তকরণ
আপনার েুখ বচমন ব্রিন আনেে েরার রন্য আপনার বিভাইবট লসট েরমি পামরন৷

•  যবদ আপবন আপনার েুখমে ব্রিন েে পদ্ধবি বহমসমব ব্যবহার েমরন, বিভাইসবট চােু েরার পর 
প্রথেবামর ব্রিন আনেে েরমি আপনার েুখ ব্যবহার েরা যামব না৷ বিভাইসবট ব্যবহার েরার রন্য, 
ব্রিনবট আনেে েরমি আপনামে অবশ্যই েুখ বনবন্ধীেরণ েরার সেে লসট েরা প্যাট্জান, PIN, অথবা 
পাসওোি্জ  ব্যবহার েরমি হমব৷ লখোে রাখমবন লয প্যাটান্জ PIN বা পাসওোি্জ  লযন ভুমে না যান৷

•  যবদ আপবন ব্রিন েে পদ্ধবি পবরবি্জ ন েমর সসরায়রাইপ বা সকরানবিই নয় েরুন, লযগুবে বনরাপদ নে, 
আপনার সেস্ত বামোমেবট্ে িাটা বিবেট হমে যামব। যবদ আপবন অ্যাপ বা বিচামর আপনার বামোমেবট্ে 
িাটা ব্যবহার েরমি চান, িাহমে আপনামে পুনরাে আপনার বামোমেবট্ে িাটা লরবরস্টার েরমি হমব৷

 িুখ রনরাক্তকরণ ি্িহরাপরর সত্শকতরা
আপনার বিভাইসবট েুখ শনাক্তেরণ দ্ারা আনেে েরার পূমব্জ, বনম্নবেবখি সাবিানিা গুবে েমন রাখমবন৷

•  আপনার বিভাইসবট এেন োমরা দ্ারা বা এেন বেছু বদমে আনেে েরা লযমি পামর যার ছবববট আপনার েি 
লদখমি৷

•  েুখ শনাক্তেরণ প্যাটাণ্জ, PIN অথবা পাসওোি্জ  এর লথমে েে সুরবক্ি৷

http://findmymobile.samsung.com
bayur
Typewritten Text
https://www.galaxys21userguide.com
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উন্নত িুখ রনরাক্তকরপণর জন্

েুখ শনাক্তেরণ ব্যবহার েরার সেে বনম্নবেবখি ববমবচনা েরমবন:

•  বনববন্ধেরমণর সেে লযগুবে লখোে রাখমি হমব, লযেন চশো পিা, টুবপ, েুমখাস, দাবি, বা ভারী লেেআপ৷

•  বনববন্ধেরমণর সেে বনবচিি েরুন লয আপবন পয্জাতি আমোবেি রােগাে রমেমছন এবং ে্যামেরার লেন্স 
পবরষ্ার আমছ৷

•  ভাে িোিমের রন্য বনবচিি েরুন লয আপনার ছবববট অস্পষ্ বা আবছা না হে৷

আপনরার িুখ সরবজস্রার কররা
ভাে েুখ বনবন্ধমনর রন্য, ইনমিামর এবং সরাসবর সূয্জামোমের বাইমর েুখ বনবন্ধন েরুন৷

1 লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন িরাপয়রাপিবরেক্স ও বনররাপত্তরা → িুখ রনরাক্তকরণ৷

2 অন-ব্রিমনর বনমদ্জশাবেী পড়ুন এবং অবিরত-এ ট্যাপ েরুন৷

3 এেবট ব্রিন েে পদ্ধবি লসট েরুন৷

4 আপবন চশো পমি আমছন বেনা িা বনব্জাচন েমর এবগপয় �রান ট্যাপ েরুন৷

5 ব্রিমনর লরিমের েমি্য আপনার েুখবট রাখুন৷
ে্যামেরাবট আপনার েুখ স্্যান েরমব৷

•  যবদ আপনার েুমখর সামথ ব্রিন আনেবেং সবিেভামব োর না েমর িমব, আপনার বনববন্ধি েুখ 
অপসারণ েরমি এবং পুনরাে আপনার েুখ বনবন্ধন েরার রন্য ট্যাপ েরুন িুপখর িরািরা অপসরারণ 
করুন৷

•  লিস বরেগবনশন বািামি, বিকল্প সিহরাররা স�রাগ করুন এ ট্যাপ েরুন এবং এেবট ববেল্প উপবস্বি যুক্ত 
েরুন৷

আপনরার িুখ বদপয় ব্রিনবি আনলক করুন
এেবট প্যাটাণ্জ, PIN, অথবা পাসওোমি্জ র পবরবমি্জ  আপনার েুখ বদমে ব্রিন আনেে েরমি পারমবন৷

1 লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন িরাপয়রাপিবরেক্স ও বনররাপত্তরা → িুখ রনরাক্তকরণ৷

2 বপ্রমসট ব্রিন েে পদ্ধবির সাহাময্য ব্রিন আনেে েরুন৷

3 এবট সবরিে েরমি িুপখর িরাধ্পি আনলক সুইচবট ট্যাপ েরুন৷

4 েেি ব্রিমন, ব্রিমনর বদমে িাোন৷
যখন আপনার েুখ স্বীেৃি হমব, লোন অবিবরক্ত ব্রিন েে পদ্ধবির ব্যবহার ছািাই আপবন ব্রিন আনেে েরমি 
পামরন৷ যবদ আপনার েুখ স্বীেৃি না হে, বপ্রমসট ব্রিন েে পদ্ধবি ব্যবহার েরুন৷
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বনিবন্ধত িুপখর িরািরা বিবলি কররা
আপনার বনববন্ধি েুমখর িাটা আপবন েুমছ বদমি পামরন৷

1 লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন িরাপয়রাপিবরেক্স ও বনররাপত্তরা → িুখ রনরাক্তকরণ৷

2 বপ্রমসট ব্রিন েে পদ্ধবির সাহাময্য ব্রিন আনেে েরুন৷

3 িুপখর িরািরা অপসরারণ করুন → অপসরারণ এ ট্যাপ েরুন৷
বনববন্ধি েুখ এেবার বিবেট হমে লগমে, সেস্ত আনুেবগিে বিচারগুবেও বনব্রিে হমে যামব৷

আেুপলর েরাপ রনরাক্তকরণ
আঙুমের ছাপ শনাক্তেরমণর োয্জোবরিার রন্য, আপনার আঙুমের ছামপর িথ্য আপনার বিভাইমস লরবরস্টার 
এবং লস্টার েরা প্রমোরন৷

•  পবরমেবা প্রদানোরী বা েমিমের উপর বনভ্জ র েমর এই বিচারবট েভ্য নাও হমি পামর৷

•  বিভাইমসর সুরক্া ববি্জি েরার রন্য আঙুমের ছাপ শনাক্তেরণ আপনার প্রবিবট আঙুমের ছামপর 
অনন্য বববশষ্্য ব্যবহার েমর৷ আঙুমের ছাপ লসন্সমরর দবুট বভন্ন আঙুমের ছাপ বনমে ববভ্রাবন্ত হওোর 
সম্ভাবনা খুবই েে৷ যবদও বা, বেছু ববরে লক্মত্র লযখামন পৃথে আঙুমের ছাপগুবে অি্যন্ত সাদশৃ্য হওোে 
লসন্সর লসগুবেমে অবভন্ন বমে বচবহ্নি েমর৷

•  আপনার বিভাইমস সংযুক্ত এেবট ব্রিন লপ্রামটক্টর রমেমছ৷ আপবন যবদ এবটমে প্রবিস্াপান েমরন িাহমে 
নিুন প্রমটক্টরবট আল্টামসাবনে আগিমুেরছাপ লসন্সর ব্যবহামরর অনুেবি লদে িা বনবচিি েরুন৷ িমব, 
অঞ্চে ও পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্জ র েমর ব্রিন লপ্রামটক্টর েভ্য নাও হমি পামর৷

•  যবদ আপবন আপনার আঙুমের ছাপ েে ব্রিন পদ্ধবি বহমসমব ব্যবহার েমরন, িমব বিভাইসবট চােু 
েরার পমর প্রথেবামরর রন্য ব্রিন আনেে েরমি আপনার আঙুমের ছাপ ব্যবহার েরা যামব না৷ 
বিভাইসবট ব্যবহার েরমি, আঙুমের ছাপ বনবন্ধন েরার সেে আপনার লসট েরা প্যাটান্জ, PIN বা 
পাসওোি্জ  বদমে ব্রিন আনেে েরমি হমব৷ লখোে রাখমবন লয প্যাটান্জ PIN বা পাসওোি্জ  লযন ভুমে না 
যান৷

•  যবদ আপনার আঙুমের ছাপবট স্বীেৃি না হে, িমব আঙুমের ছাপ বনবন্ধন েরার সেে লসট েরা প্যাটান্জ, 
PIN বা পাসওোি্জ  ব্যবহার েমর বিভাইসবট আনেে েরুন, িারপর আপনার আঙুমের ছাপ বর-
লরবরস্টার েরুন। যবদ আপনার প্যাটান্জ, PIN, বা পাসওোি্জ  ভুমে যান িমব আপবন বিভাইসবট বরমসট না 
েমর ব্যবহার েরমি পারমবন না। ভূমে যাওো আনেে লোমির োরমণ লোন িাটা হারামনা বা অসুববিা 
লভাগ েরার রন্য Samsung দােী হমব না৷

•  যবদ আপবন ব্রিন েে পদ্ধবি পবরবি্জ ন েমর সসরায়রাইপ বা সকরানবিই নয় েরুন, লযগুবে বনরাপদ নে, 
আপনার সেস্ত বামোমেবট্ে িাটা বিবেট হমে যামব। যবদ আপবন অ্যাপ বা বিচামর আপনার বামোমেবট্ে 
িাটা ব্যবহার েরমি চান, িাহমে আপনামে পুনরাে আপনার বামোমেবট্ে িাটা লরবরস্টার েরমি হমব৷
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আরও উন্নত আেুপলর েরাপ রনরাক্তকরপণর জন্

যখন আপবন বিভাইমস আপনার আঙুমের ছাপ স্্যান েমরন, িখন বনমম্নাক্ত ববেে সম্পমে্জ  অবগি থােুন যা 
বিচারবটর োয্জোবরিা প্রভাববি েরমি পামর:

•  লয সব আঙুমের ছাপ েুবঞ্চি হে বা ছামপ দাগ থােমে বিভাইসবট লসগুবে বচবহ্নি নাও েরমি পামর।

•  বিভাইসবট লছাট বা সরু আঙুমের ছাপ নাও বচবহ্নি েরমি পামর৷

•  স্বীেৃবির েে্জক্েিা উন্নি েরমি, লয হামির আঙুে বিভাইমস োর েরার লববশরভাগ সেে ব্যবহার েরা হে 
লসই হামির আঙুমের ছাপ বনবন্ধন েরুন৷

•  আপনার বিভাইমস ব্রিমনর নীমচর োঝখামন এেবট ববটি-ইন আঙুমের ছাপ শনাক্তেরমণর লসন্সর রমেমছ৷ 
ব্রিন প্রমটক্টর বা আগিমুের ছাপ শনাক্তেরমণর লসন্সমরর রােগামি টাচ্রিীনবটমি ্রিাচ লযন না পমর বা েুদ্রা, 
চাবব, েেে এবং লনেমেস দ্ারা ক্বিরিস্ত না হে, িা বনবচিি েরুন৷

•  ব্রিমনর নীমচর অংমশ আগিমুের ছাপ সনাক্তেরণ লসন্সমরর রােগা এবং আপনার আগিেুগুবে পবরষ্ার এবং 
শুষ্ আমছ বে না বনবচিি েরুন৷

•  বিভাইসবট আপনার আঙুমের ছাপ নাও বচবহ্নি েরমি পামর যবদ আপবন আঙুেবট বাঁোন বা আঙুমের িগা 
ব্যবহার েমরন৷ ব্রিনবটমি বটপুন যামি আপনার আগিমুের ছাপ আগিমুের ছাপ সনাক্তেরমণর ববসৃ্তি রােগাে 
ছবিমে যাে৷

আেুপলর েরাপ সরবজস্রার কররা

1 লসবটংস ব্রিমন, িরাপয়রাপিবরেক্স ও বনররাপত্তরা → আেুপলর েরাপ ট্যাপ েরুন৷

2 অন-ব্রিমনর বনমদ্জশাবেী পড়ুন এবং অবিরত-এ ট্যাপ েরুন৷

3 এেবট ব্রিন েে পদ্ধবি লসট েরুন৷

4 আঙুমের ছাপ শনাক্তেরণ লসনসমরর উপর আপনার আঙুে রাখুন৷ বিভাইসবট আপনার আগিেু সনাক্ত েরার 
পমর, আঙুে িুমে আনুন এবং আগিমুের ছাপ সনাক্তেরণ লসন্সমর আবার রাখুন৷
এই প্রবরিোবট চাবেমে যান যিখন না আঙুমের ছাপ লরবরস্টার হে৷
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5 যখন আপনার আঙুমের ছাপ লরবরস্টার েরা সম্পন্ন হমব, ট্যাপ েরুন সরষ৷
�ুক্ত কররা আেুপলর েরাপ সিক করুন-এ ট্যাপ েমর আপনার বিগিারবপ্রন্ লরবরস্টার আমছ বেনা িা লদখমি 
পামরন৷

আপনরার আেুপলর েরাপপর দ্রাররা ব্রিন আনলক করুন
আপবন এেবট প্যাটান্জ, PIN, বা পাসওোি্জ  ব্যবহার েরার পবরবমি্জ  আপনার আঙুমের ছাপ বদমে ব্রিন আনেে 
েরমি পামরন৷

1 লসবটংস ব্রিমন, িরাপয়রাপিবরেক্স ও বনররাপত্তরা → আেুপলর েরাপ ট্যাপ েরুন৷

2 বপ্রমসট ব্রিন েে পদ্ধবির সাহাময্য ব্রিন আনেে েরুন৷

3 এবট সবরিে েরমি আেুপলর েরাপ আনলক সুইচবট ট্যাপ েরুন৷

4 েেি ব্রিমন, আঙুমের ছাপ শনাক্তেরণ লসন্সমরর উপর আপনার আঙুে রাখুন এবং আপনার আঙুমের ছাপ 
স্্যান েরুন৷

আেুপলর েরাপ রনরাক্তকরণ আইকন সসবিং পবরিত্শন কররা হপছে
আগিমুের ছাপ সনাক্তেরমণর আইেনবট প্রদশ্জন বা েুোমনার রন্য বিভাইসবট লসট েরুন ্রিীনবট বন্ধ হমে যাওোর 
সেে যখন আপবন ্রিীনবটমি ট্যাপ েমরন৷

1 লসবটংস ব্রিমন, িরাপয়রাপিবরেক্স ও বনররাপত্তরা → আেুপলর েরাপ ট্যাপ েরুন৷

2 বপ্রমসট ব্রিন েে পদ্ধবির সাহাময্য ব্রিন আনেে েরুন৷

3 ব্রিন িন্ধ থরাকপল আইকন সদখরান ট্যাপ েরুন এবং এেবট অপশন লবঁমছ বনন৷

সরবজস্রার কররা আেুপলর েরাপপক বিবলি কররা
আপবন লরবরস্টার েরা আঙুমের ছাপ েুমছ বদমি পামরন৷

1 লসবটংস ব্রিমন, িরাপয়রাপিবরেক্স ও বনররাপত্তরা → আেুপলর েরাপ ট্যাপ েরুন৷

2 বপ্রমসট ব্রিন েে পদ্ধবির সাহাময্য ব্রিন আনেে েরুন৷

3 েুমছ লিোর রন্য এেবট আগিমুের ছাপ বনব্জাচন েরুন ও অপসরারণ এ ট্যাপ েরুন৷
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Samsung Pass
Samsung Pass-এ আপনার বামোমেবট্ে িাটা লরবরস্টার েরুন এবং আপনার েগইমনর এবং ব্যবক্তগি িথ্য 
প্রমোরন এেন পবরমেবাগুবে ব্যবহার েরার সেে আপনার পবরচে সহমর যাচাই েরুন৷

•  ওমেবসাইট সাইন-ইন বিচারবট শুিুোত্র এেন ওমেবসাইমটর রন্য েভ্য যা আপবন ইন্টরারপনি অ্যামপর 
োি্যমে অ্যামক্সস েমরন৷ বেছু ওমেবসাইট এই বিচারবট সেথ্জন নাও েরমি পামর।

•  বনববন্ধি বামোমেবট্ে িাটা শুিুোত্র আপনার বিভাইমস সংরবক্ি থামে এবং অন্যান্য বিভাইস বা 
সাভ্জ ামরর সামথ বসঙ্ক েরা হে না৷

Samsung Pass সরবজস্রার কররা
Samsung Pass ব্যবহার েরার আমগ, আপনার বামোমেবট্ে িাটা Samsung Pass-এ লরবরস্টার েরুন৷
লসবটংস ব্রিমন, িরাপয়রাপিবরেক্স ও বনররাপত্তরা → Samsung Pass ট্যাপ েরুন৷ লসটআপ সম্পূণ্জ েরার রন্য 
অন-ব্রিন বনমদ্জশাবেী অনুসরণ েরুন৷

Samsung account পরাসওয়রাি্শ  �রািরাই কররা
আপবন আপনার পবরচে যাচাই েরমি আপনার Samsung account পাসওোি্জ  এন্ার েরার পবরবমি্জ  আপনার 
বনববন্ধি বামোমেবট্ে িাটা ব্যবহার েরমি পামরন, উদাহরণস্বরূপ, যখন আপবন Galaxy Store লথমে েমন্ন্ 
রিে েমরন৷
Samsung Pass েূে ব্রিমন,  → সসবিংস → অ্রাকরাউন্ট ও সিলয় এ ট্যাপ েরুন িারপর Samsung Pass 
বদপয় �রািরাই করুন সুইচবটমি ট্যাপ েমর লসবটমে সবরিে েরুন৷

Samsung Pass ি্িহরার কপর ওপয়িসরাইপি সরাইন ইন কররা
আপবন Samsung Pass ব্যবহার েমর সহমরই লসই ওমেবসাইটগুবেমি সাইন ইন েরমি পামরন লযগুবে আইবি 
এবং পাসওোি্জ  অমটাবিে সেথ্জন েমর৷

1 ওমেবসাইমট সাইন-ইন পৃষ্াে, আপনার আইবি এবং পাসওোি্জ  বেখুন এবং িারপর ওমেবসাইমটর সাইন-ইন 
েরুন বাটমন ট্যাপ েরুন৷

2 যখন এেবট পপ-আপ উইম্া আপনামে সাইন ইন িথ্য লসভ েরার রন্য বমে িখন Samsung Pass বদপয় 
সরাইন-ইন করুন এ আেমিা লচমপ িপন ররাখুন এ আেমিা চাপুন৷

অ্রাপপ সরাইন ইন কররার জন্ Samsung Pass ি্িহরার কররা
আইবি এবং পাসওোি্জ  অমটাবিে সেথ্জনোরী অ্যাপমি সহমরই সাইন ইন েরমি আপবন Samsung Pass 
ব্যবহার েরমি পামরন৷

1 অ্যামপর সাইন-ইন পৃষ্াে, আপনার আইবি এবং পাসওোি্জ  বেখুন এবং িারপর অ্যামপর সাইন-ইন েরুন 
বাটমন ট্যাপ েরুন৷

2 যখন লোনও পপ-আপ উইম্া আপনামে বরজ্ঞাসা েরমব লয আপবন সাইন-ইন িথ্য সংরক্ণ েরমি চান, ট্যাপ 
েরুন সংরক্ষণ৷
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সরাইন ইন তথ্ ি্িস্রাপনরা কররা
Samsung Pass ব্যবহার এবং আপনার সাইন ইন িথ্য ব্যবস্াপনা েরার রন্য লসট েরা ওমেবসাইট এবং 
অ্যাপগুবের িাবেো লদখুন৷

1 Samsung Pass-এর েূে ব্রিমন, অ্রাপ অথবা ওপয়িসরাইি-এ ট্যাপ েরুন ও িাবেোবট লথমে এেবট 
ওমেবসাইট বা অ্যাপ বনব্জাচন েরুন৷

2 সম্পরাদনরা করুন এ ট্যাপ েরুন এবং আপনার আইবি, পাসওোি্জ  এবং ওমেবসাইমটর বা অ্যামপর নাে 
পবরবি্জ ন েরুন৷
আপনার সাইন ইমনর িথ্য েুছমি, িুেুন-এ ট্যাপ েরুন৷

ওপয়িসরাইি এিং অ্রাপপর সরাপথ Samsung Pass ি্িহরার কররা
Samsung Pass সেথ্জন েমর এেন ওমেবসাইট বা অ্যাপ ব্যবহার েরার সেে, আপবন সহমরই Samsung Pass 
বদমে সাইন ইন েরমি পামরন৷
Samsung Pass সেথ্জন েমর এেন ওমেবসাইট এবং অ্যাপমসর িাবেোবট লদখমি, Samsung Pass েূে ব্রিমন,  
→ পরাি্শনরার-এ ট্যাপ েরুন৷ যবদ Samsung Pass সেথ্জন েমর এেন লোন ওমেবসাইট বা অ্যাপ না থামে, িাহমে 
লসই পরাি্শনরার প্রদবশ্জি হমব না৷

•  উপেভ্য ওমেবসাইট এবং অ্যাপগুবে পবরমেবা প্রদানোরী বা েমিমের উপর বনভ্জ র েমর আোদা হমি 
পামর৷

•  Samsung Pass-এর োি্যমে ওমেবসাইট বা অ্যাপমস সাইন ইন েরার িমে লোনও ক্বি বা অসুববিার 
রন্য Samsung দােী নে৷

স্বয়ংব্য়িরাপি আপনরার ি্বক্তগত তথ্ বলখুন
আপবন আপনার ব্যবক্তগি িথ্য লযেন আপনার বিোনা বা লপমেন্ োমি্জ র িথ্য স্বেংবরিে ভবি্জ  েরামে সেথ্জন েমর 
এেন অ্যাপগুবেমি সহমর বেখমি Samsung Pass ব্যবহার েরমি পামরন৷

1 Samsung Pass-এর েূে ব্রিমন, একরান্ত তথ্-এর েমি্য থাো এেবট ববেল্প বনব্জাচন েরুন৷

2 িথ্য প্রমবশ েরান এবং সংরক্ষণ ট্যাপ েরুন৷
সেবথ্জি অ্যামপ স্বেংবরিেভামব ব্যবক্তগি িথ্য লেখার সেে এখন আপবন আপনার Samsung Pass-এ 
বনববন্ধি বামোমেবট্ে িাটা ব্যবহার েরমি পামরন৷

আপনরার Samsung Pass িরািরা বিবলি কররা
Samsung Pass-এ বনবন্ধীেৃি বামোমেবট্ে িাটা, সাইন-ইন িথ্য, এবং অ্যাপ িাটা েুমছ বদমি পামরন৷
Samsung Pass এর েূে ্রিীমন,  → সসবিংস → Samsung Pass ি্িহরার কপর সি বিিরাইস সদখুন →  → 
Samsung Pass সেপ়ে �রান-এ ট্যাপ েরুন৷

•  আপনার Samsung account-বট সবরিে থােমব৷

•  অন্যান্য বিভাইমস আপনার সাইন ইন েরা Samsung account-এর Samsung Pass লিটাও েুমছ 
লিো হমব৷
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সুরবক্ষত সিরাল্ডরার
সুরবক্ি লিাল্ার অন্যমদর দ্ারা অ্যামক্সস েরা লথমে আপনার ব্যবক্তগি ববেেবস্তু এবং অ্যাপমে রক্া েমর, 
লযেন িমটা এবং েন্াক্টস৷ বিভাইসবট আনেে েরা থােমেও আপবন আপনার ব্যবক্তগি ববেেবস্তু এবং অ্যাপমে 
সুরবক্ি রাখমি পামরন৷

সুরবক্ি লিাল্ার এেবট পৃথে, বনরাপদ লস্টামরর এোো৷ সুরবক্ি লিাল্ার িাটা অননুমোবদি লশোর 
েরার পদ্ধবিগুবে লযেন USB বা Wi-Fi Direct, এর োি্যমে অন্য বিভাইমস স্ানান্তর েরা যামব না৷ 
অপামরবটং বসমস্টে োস্টোইর েরার লচষ্া বা সিটওে্যার পবরবি্জ ন েরা হমে লসটা সুরবক্ি লিাল্ারমে 
স্বেংবরিেভামব েে এবং অপ্রাপ্য েরমি পামর। সুরবক্ি লিাল্ার িাটা সংরক্ণ েরার আমগ, অন্য বনরাপদ 
স্ামন িাটার এেবট ব্যাে আপ েবপ লরমখমছন িা বনবচিি েরুন৷

সুরবক্ষত সিরাল্ডরার সসি আপ কররা

1 সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন এবং ট্যাপ েরুন িরাপয়রাপিবরেক্স ও বনররাপত্তরা → সুরবক্ষত সিরাল্ডরার৷

2 লসটআপ সম্পূণ্জ েরার রন্য অন-ব্রিন বনমদ্জশাবেী অনুসরণ েরুন৷
সুরবক্ি লিাল্ার ব্রিনবট লদখা যামব এবং সুরবক্ি লিাল্ার অ্যাপ আইেনবটমে ( ) অ্যাপস ্রিীমন লযাগ 
েরা হমব৷

সুরবক্ি লিাল্ার-এর নাে বা আইেমনর পবরবি্জ ন েরমি,  → স্বকীয় করুন এ ট্যাপ েরুন৷

•  যখন আপবন সুরবক্ষত সিরাল্ডরার অ্যাপবট চােু েমরন, িখন আপনামে অবশ্যই আপনার বপ্রমসট েে 
পদ্ধবি ব্যবহার েমর অ্যাপবট আনেে েরমি হমব৷

•  আপবন আপনার সুরবক্ি লিাল্ামরর আনেে লোি ভুমে লগমে, আপনার Samsung account 
ব্যবহার েমর এবট বরমসট েরমি পামরন৷ েেি ব্রিমনর নীমচ বাটনবট ট্যাপ েরুন, এবং আপনার 
Samsung account-এর পাসওোি্জ  প্রমবশ েরান৷

সুরবক্ষত সিরাল্ডরার জন্ একবি অপিরা লপকর রত্শ  সসি কররা

1 সুরবক্ষত সিরাল্ডরার অ্যাপ চােু েরুন এবং  → সসবিংস → ‘সুরবক্ষত সিরাল্ডরার’ অপিরা লক করুন আেমিা 
চাপুন৷

2 এেবট েে অপশন বনব্জাচন েরুন৷

ে্যানুোবে আপনার সুরবক্ি লিাল্ার েে েরার রন্য,  → লক কপর সিবরপয় �রান এ ট্যাপ েরুন৷
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সুরবক্ষত সিরাল্ডরাপর বিষয়িস্তু সররাপনরা
সুরবক্ি লিাল্ামর ববেেবস্তু, লযেন িমটা এবং বভবিওগুবে সরান৷ বনমম্নাক্ত পদমক্পগুবে হে বিিটি লস্টামরর 
লথমে সুরবক্ি লিাল্ার এেবট ছবব সরামনার উদাহরণ৷

1 সুরবক্ষত সিরাল্ডরার অ্যাপ চােু েরুন এবং  → িরাইল স�রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

2 েবি ট্যাপ েরুন, লয ছববগুবে সরামি হমব লসগুবে বটে েরুন, এবং িারপর সম্পন্ন ট্যাপ েরুন৷

3 সররান ট্যাপ েরুন৷
বনব্জাবচি আইমটেগুবেমে েূে লিাল্ার লথমে বিবেট হমে সুরবক্ি লিাল্ামর সরামনা হমব। আইমটে েবপ 
েরমি, ট্যাপ েরুন কবপ৷

ববেেবস্তু সরামনার পদ্ধবি ববেেবস্তুর িরমনর উপর বনভ্জ র েমর পবরববি্জ ি হমি পামর৷

সুরবক্ষত সিরাল্ডরার সথপক বিষয়িস্তু সররাপনরা
সুরবক্ি লিাল্ার লথমে বিিটি লস্টামরমরর সংবলিষ্ অ্যামপ ববেেবস্তু সরামনা৷ বনমম্নাক্ত েে্জোণ্ড এেবট ছববমে 
সুরবক্ি লিাল্ার লথমে বিিটি লস্টামরমর সরামনার এেবট উদাহরণ৷

1 চােু েরুন সুরবক্ষত সিরাল্ডরার অ্যাপ এবং ট্যাপ েরুন গ্রালরাবর৷

2 এেবট ছবব বনব্জাচন েরুন এবং  → সুরবক্ষত সিরাল্ডরার সথপক সির করুন এ ট্যাপ েরুন।
বনব্জাবচি আইমটে বিিটি লস্টামরমরর গ্রালরাবর লি সরামনা হমব৷

অ্রাপ স�রাগ কররা
সুরবক্ি লিাল্ামর ব্যবহামরর রন্য এেবট অ্যাপ লযাগ েরুন৷

1 সুরবক্ষত সিরাল্ডরার অ্যাপ চােু েরুন এবং -এ ট্যাপ েরুন৷

2 বিভাইমস এে বা এোবিে ইনস্টে েরা অ্যামপ বটে েরুন এবং স�রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

সুরবক্ষত সিরাল্ডরার সথপক অ্রাপ সররাপনরা

বিবেট েরার রন্য এেবট অ্যাপমে ট্যাপ েরুন এবং িমর রাখুন, এবং ট্যাপ েরুন আনইনস্ল৷
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অ্রাকরাউন্ট স�রাগ কররা
সুরবক্ি লিাল্ামর থাো অ্যামপর সামথ বসঙ্ক েরার রন্য আপনার Samsung এবং Google অ্যাোউন্, বা 
অন্যান্য অ্যাোউন্ লযাগ েরুন।

1 সুরবক্ষত সিরাল্ডরার অ্যাপ চােু েরুন এবং  → সসবিংস → অ্রাকরাউন্ট ি্িস্রাপনরা করুন → অ্রাকরাউন্ট 
স�রাগ করুন-এ আেমিা চাপুন৷

2 এেবট অ্যাোউন্ সাবভ্জ স বনব্জাচন েরুন৷

3 অ্যাোউন্ লসটআপ সম্পূণ্জ েরার রন্য ব্রিমনর বনমদ্জশাবেী অনুসরণ েরুন৷

সুরবক্ষত সিরাল্ডরার লুকরাপনরা
আপবন অ্যাপস ব্রিন লথমে সুরবক্ি লিাল্ার শট্জোটবট েুবেমে রাখমি পামরন৷
সুরবক্ষত সিরাল্ডরার অ্যাপ চােু েরুন,  → সসবিংস এ আেমিা চাপুন এবং িারপর অ্রাপ ব্রিপন আইকন সদখরান 
সুইচবট আেমিা লচমপ এবট বনব্রিে েরুন৷
পবরবমি্জ , ববজ্ঞবতি প্যামনেবটমে খেুুন, নীমচর বদমে লসাোইপ েরুন, িারপর বিচারবট বন্ধ েরমি  (সুরবক্ষত 
সিরাল্ডরার) -এ ট্যাপ েরুন৷
আপবন যবদ আবার সুরবক্ি লিাল্ারবট লদখামি চান িমব সসবিংস অ্যাবলেমেশনবট চােু েরুন, িরাপয়রাপিবরেক্স ও 
বনররাপত্তরা → সুরবক্ষত সিরাল্ডরার-এ ট্যাপ েরুন, এবং িারপমর এবট সবরিে েরমি অ্রাপ ব্রিপন আইকন সদখরান 
সুইচবটমি ট্যাপ েরুন৷

সুরবক্ষত সিরাল্ডরার আনইনস্ল কররা
আপবন সুরবক্ি লিাল্ার আনইনস্টে েরমি পামরন, এমি থাো ববেেবস্তু এবং অ্যাপস সহ৷
চােু েরুন সুরবক্ষত সিরাল্ডরার অ্যাপ এবং  → সসবিংস → আপররা সসবিংস → আনইনস্ল করুন এ আেমিা 
চাপুন৷
সুরবক্ি লিাল্ার আনইনস্টে েরার আমগ ববেেবস্তু ব্যাে আপ েরমি, বটে েরুন ‘সুরবক্ষত সিরাল্ডরার’ সথপক 
বিবিয়রা িরাইল সবরপয় বনন এবং ট্যাপ েরুন আনইনস্ল করুন৷ সুরবক্ি লিাল্ার লথমে ব্যােআপ েরা িাটা 
অ্যামক্সস েরমি আিরার িরাইল অ্যাপ চােু েরুন এবং অি্ন্তরীণ সস্রাপরজ → Secure Folder-এ ট্যাপ েরুন৷

Samsung Notes এ সংরবক্ি লনাটগুবের ব্যাে আপ েরা হমব না৷
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Secure Wi-Fi
বনরাপদ Wi-Fi হে এেবট পবরমেবা লযবট আপনার Wi-Fi লনটওোে্জ  সংমযাগমে বনরাপদ রামখ৷ এবট Wi-Fi 
লনটওোে্জ  ব্যবহার েমর িাটা এনবরিটি েমর এবং ট্্যাবেং অ্যাপ এবং ওমেবসাইটগুবেমে বনব্রিে েমর িাই আপবন 
বনরাপমদ Wi-Fi লনটওোে্জ  ব্যবহার েরমি পামরন৷ উদাহরণ স্বরূপ, ে্যামি বা ববোন বন্দমরর েমিা সব্জরনীন 
স্ামন এেবট অবনরাপদ Wi-Fi লনটওোে্জ  ব্যবহার েরার সেে, বনরপদ Wi-Fi স্বেংবরিেভামব সবরিে হে িাই লেউ 
আপনার েগ ইমনর িথ্য হ্যাে েরি পারমব না বা অ্যাপ এবং ওমেবসাইটগুবেমি আপনার বরিোেোপ েবনটর 
েরমি পারমব না৷
লসবটংস ব্রিমন, িরাপয়রাপিবরেক্স ও বনররাপত্তরা → Secure Wi-Fi -এ ট্যাপ েরুন এবং লসটআপ সম্পূণ্জ েরমি 
অন-ব্রিন বনমদ্জশাবেী অনুসরণ েরুন৷
বনরাপদ Wi-Fi সবরিে েরা হমে,  আইেনবট স্ট্যাটাস বামর প্রদবশ্জি হমব৷

•  এই বিচারবট ব্যবহার েরমে এেবট িীর গবির Wi-Fi লনটওোে্জ  পাওো লযমি পামর৷

•  Wi-Fi লনটওোে্জ , পবরমেবা প্রদানোরী বা েমিমের উপর বনভ্জ র েমর এই বিচারবট েভ্য নাও হমি পামর৷

বনররাপদ Wi-Fi ি্িহরার কপর সুরবক্ষত করপত অ্রাপস বনি্শরািন কররা৷
বনরাপদ Wi-Fi ব্যবহার েমর সুরবক্ি েরমি অ্যাপস বনব্জাচন েরুন যামি আপবন বনরাপমদ িাটা রক্া েরমি 
পামরন লযেন অন্যমদর দ্ারা অ্যামক্সস হওো লথমে, আপনার পাসওোি্জ  বা অ্যাপমস আপনার বরিোেোপ৷
লসবটংস ্রিীমন, িরাপয়রাপিবরেক্স ও বনররাপত্তরা → Secure Wi-Fi → সুরবক্ষত অ্রাপসিূহ -এ ট্যাপ েরুন এবং 
বনরাপদ Wi-Fi ব্যবহার েমর আপবন রক্া েরমি চান এেন অ্যাপমসর পামশর সুইচগুবেমি ট্যাপ েরুন৷

বেছু অ্যাপ এই বিচারবট সেথ্জন নাও েরমি পামর৷

সুরক্ষরা প্্রান সকনরা
আপনামে প্রবিোমস Wi-Fi লনটওোমে্জ র রন্য এেবট ববনােূমে্যর সুরক্া লে্যান লদওো হে৷ এছািাও আপবন 
অথ্জপ্রদত্ সুরক্া লে্যান বেনমি পামরন এবং িামি এেবট সীবেি সেমের রন্য অসীবেি ব্যা্উইথ সুরক্া রমেমছ৷

1 লসবটংস ব্রিমন, িরাপয়রাপিবরেক্স ও বনররাপত্তরা → Secure Wi-Fi ট্যাপ েরুন৷

2 সুরবক্ষত প্্রান এ ট্যাপ েরুন এবং আপবন লয লে্যানবট চাইমছন লসবট লবমছ বনন৷

বেছু বনবদ্জষ্ সুরক্া লে্যামনর রন্য, আপবন আপনার Samsung account-এ সাইন ইন েরার অন্য এেবট 
বিভাইমস সুরক্া লে্যানবট স্ানান্তর েরমি পামরন৷

3 লেনাোটা সম্পূণ্জ েরার রন্য অন-ব্রিন বনমদ্জশাবেী অনুসরণ েরুন৷
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সগরাপনীয়তরা
লগাপনীেিার রন্য লসবটংস পবরবি্জ ন েরুন৷
লসবটংস ব্রিমন, সগরাপনীয়তরা ট্যাপ েরুন৷

•  পরারবিরন ি্রাপনজরার: বিচারগুবে এবং অ্যাপগুবের িাবেো লদখুন যামদর ব্যবহার েরার অনুেবি আমছ৷ 
আপবন অনুেবির লসবটংস সম্পাদনা েরমি পামরন৷

•  Samsung: আপনার Samsung account সম্পবে্জ ি ব্যবক্তগি লিটা ব্যবস্াপনা েরুন এবং োস্টোইর 
পবরমেবার রন্য লসবটংস পবরবি্জ ন েরুন৷

•  Google: লগাপনীেিার রন্য অ্যািভান্সি লসবটংস েনবিগার েরুন৷

পবরমেবা প্রদানোরী বা েমিমের উপর বনভ্জ র েমর বেছু বিচার েভ্য নাও হমি পামর৷

অিস্রান
অবস্ান িমথ্যর অনুেবির রন্য লসবটংস পবরবি্জ ন েরুন৷
লসবটংস ব্রিমন, অিস্রান ট্যাপ েরুন৷

•  অ্রাপপর অনিুবত: বিভাইমসর অবস্ান অ্যামক্সস এবং অনুেবি লসবটংস সম্পাদনা েরার অনেুবি রমেমছ এেন 
অ্যামপর িাবেো লদখুন৷

•  বনিু্শ লতরা িরা়েরান: আপনার অবস্ান িমথ্যর সবিেিা বািামি, Wi-Fi বা Bluetooth বিচার ব্যবহার েরমি 
বিভাইসবটমে লসট েরুন, এেনবে বিচারগুবে যখন বন্ধ থামে৷

•  সরাম্প্রবতক অিস্রাপনর অনুপররাধ: লয অ্যাপ আপনার বি্জ োন অবস্ামনর িমথ্যর রন্য অনুমরাি েরমছ িা 
লদখুন৷

•  অিস্রান পবরপষিরাগুপলরা: আপনার বিভাইসবট লয অবস্ান পবরমেবাগুবে ব্যবহার েরমছ িা লদখুন৷

Google
Google দ্ারা প্রদত্ বেছু বিচামরর লসবটংস েনবিগার েরুন৷
লসবটংস ব্রিমন, Google ট্যাপ েরুন৷
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অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ

অপরন
Samsung Cloud ব্যবহার েমর আপনার বিভাইমসর িাটা বসঙ্ক, ব্যাে আপ বা বরমস্টার েরুন৷ আপবন আপনার 
Samsung account বা Google অ্যাোউমন্র েি অ্যাোউমন্ সাইন ইন েরুন এবং ব্যবস্াপনা েরমি পামরন, 
অথবা Smart Switch এর োি্যমে অন্যান্য বিভাইস লথমে বা বিভাইমস িাটা স্ানান্তর েরমি পামরন৷
লসবটংস ব্রিমন, অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ ট্যাপ েরুন৷

•  অ্রাকরাউন্ট ি্িস্রাপনরা করুন: বসঙ্ক েরার রন্য আপনার Samsung এবং Google বা অন্যান্য অ্যাোউন্ 
লযাগ েরুন৷

•  Samsung Cloud: আপনার লিটা এবং লসবটংস ব্যাে আপ েরুন এবং এেনবে আপনার বিভাইস না 
থােমেও পূব্জবিতী বিভাইমসর লিটা এবং লসবটংস পুনরুদ্ধার েরুন৷ আমরা িমথ্যর রন্য Samsung Cloud 
লদখুন৷

•  Google Drive: আপনার ব্যবক্তগি িথ্য, অ্যাবলেমেশন লিটা এবং লসবটংস আপনার বিভাইমস সুরবক্ি 
রাখুন৷ আপবন আপনার সংমবদনশীে লিটা ব্যাে-আপ েরমি পামরন৷ লিটা ব্যাে-আপ েরমি আপনামে 
অবশ্যই আপনার Google অ্যাোউমন্ সাইন-ইন েরমি হমব৷

•  Smart Switch: Smart Switch চােু েরুন এবং আপনার আমগর বিভাইস লথমে িাটা ট্ান্সিার েরুন৷ 
আমরা িমথ্যর রন্য আপনার আমগর বিভাইস লথমে িাটা স্ানান্তবরি হমছে (Smart Switch) লদখুন৷

বনেবেিভামব এেবট বনরাপদ স্ামন আপনার িাটার ব্যােআপ বনন, লযেন Samsung Cloud অথবা এেবট 
েবম্পউটামর, যামি অবনছোেৃি ি্যাক্টবর িাটা বরমসমটর োরমণ িাটা ক্বিরিস্ত হমে বা হাবরমে লগমে আপবন 
িাটার পুনরুদ্ধার েরমি পামরন৷

Samsung Cloud
Samsung Cloud-এ আপনার বিভাইমসর লিটা ব্যাে-আপ েরুন এবং পমর এবটমে পুনরুদ্ধার েরুন৷

িরািরা ি্রাকআপ কররা
আপবন Samsung Cloud এ আপনার বিভাইমসর িাটা ব্যাে আপ েরমি পামরন।

1 লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ এবং Samsung Cloud এর অন্তগ্জি িরািরা ি্রাকআপ 
করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

2 লয আইমটেগুবে আপবন ব্যাে আপ েরমি চান লসগুমোমে বটে েরুন এবং ট্যাপ েরুন ি্রাকআপ বনন৷
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3 সম্পন্ন ট্যাপ েরুন৷

•  বেছু িাটা ব্যােআপ েরা হমব না৷ লোন িাটা ব্যাে-আপ েরা হমব িা পরীক্া েরমি, লসবটংস ্রিীমন 
ট্যাপ েরুন অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ এবং Samsung Cloud এর অন্তগ্জি িরািরা ি্রাকআপ করুন-এ 
ট্যাপ েরুন৷

•  অন্যান্য বিভাইমসর ব্যােআপ িাটা আপনার Samsung Cloud-এ লদখমি, লসবটংস ্রিীমন অ্রাকরাউন্ট 
ও ি্রাকআপ → িরািরা পুনি্শহরাল করুন →  ট্যাপ েরুন এবং িারপর আপবন চান এেন এেবট 
বিভাইস বনব্জাচন েরুন৷

িরািরা পুনরুদ্ধরার কররা
আপবন আপনার বিভাইমস Samsung Cloud লথমে আপনার ব্যােআপ িাটা পুনরুদ্ধার েরমি পামরন।

1 লসবটংস ব্রিমন, অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ ট্যাপ েরুন৷

2 িরািরা পুনি্শহরাল করুন →  এ ট্যাপ েরুন এবং আপবন চান এেন এেবট বিভাইস বনব্জাচন েরুন৷

3 আপবন লয আইমটেগুবে পুনরুদ্ধার েরমি চান লসগুবেমে বচবহ্নি েরুন এবং পুনরুদ্ধরার-এ ট্যাপ েরুন৷

উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ

অপরন
উচ্চির বববশষ্্যগুমো সবরিে েরুন এবং িামদর বনেন্ত্রণ েমর এেন লসবটংস পবরবি্জ ন েরুন।
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ৷

•  অন্ বিিরাইসগুপলরাপত কল ও সিক্সি: আপনার Samsung account এ সাইন ইন থাো অন্যান্য 
বিভাইসগুবেমি আপনার বিভাইমসর েবেং এবং লেমসবরং বিচারগুবে ব্যবহার েরুন৷

•  অন্রান্ বিিরাইপস অ্রাপগুপলরা অি্রাহত ররাখুন: আপনার Samsung account সাইন ইন থাো অন্যান্য 
বিভাইমস আপনার বিভাইমসর অ্যাপগুবে ব্যবহার েরুন৷

•  Windows-এর সরাপথ বলংক: অববেমম্ব আপনার েবম্পউটামর আপনার বিভাইমস সংরক্ণ েরা িাটা 
অ্যামক্সস েরুন৷ আমরা িমথ্যর রন্য Windows-এর সামথ বেংে লদখুন৷

•  Samsung DeX: আপবন আপনার স্াট্জমিানবট এেবট TV-লি িারহীনভামব সংযুক্ত েমর Samsung DeX 
ব্যবহার েরমি পামরন৷

•  Android Auto: আপনার বিভাইসবটমে এেবট গাবির সামথ সংযুক্ত েরুন এবং গাবির বিসমলেমি আপনার 
বিভাইমসর েমেেবট বববশষ্্য বনেন্ত্রণ েরুন৷

•  S Pen: S Pen ব্যবহামরর লসবটংস পবরবি্জ ন েরুন৷ আমরা িমথ্যর রন্য S Pen (Galaxy S21 Ultra 5G) 
লদখুন৷

•  সরাইি কী: সাইি েী ব্যবহার েমর েঞ্চ েরমি এেবট অ্যাপ বা বিচার বনব্জাচন েরুন৷ আমরা িমথ্যর রন্য 
সাইি েী লসট েরা লদখুন৷
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•  গবত ও ইবগিত: গবির বববশষ্্য সবরিে েরুন এবং লসবটংস েনবিগার েরুন৷ আমরা িমথ্যর রন্য গবি ও ইবগিি 
লদখুন৷

•  এক-হরাপতর সিরাি: এেহামি েমর বিভাইসবট ব্যবহার েরার সেে আপনার সুববিার রন্য ওোন-হ্যাম্ি 
অপামরশন লোি সবরিে েরুন৷

•  Bixby Routines: আপবন বারবার ব্যবহার েমরন এেন লসবটংসমে স্বেংবরিে েরমি রুবটন লযাগ েরুন৷ 
বিভাইস আপনার ঘনঘন ঘমট এেন পবরবস্বি অনুযােী দরোরী রুবটন সুপাবরশ েমর৷ আমরা িমথ্যর রন্য 
Bixby Routines লদখুন৷

•  ব্রিনরি ও ব্রিন সরকবি্শ ং: স্ীনশট এবং ্রিীন লরেি্জ ামরর রন্য লসবটংস পবরবি্জ ন েরুন৷

•  কপন্টন্ট সরয়রার কররার সিয় কন্টরাক্ট সদখরান: আপনামে সরাসবর ববেে লশোর েরমি লশোর েরার ববেমল্পর 
প্যামনমে আপবন যাঁমদর সামথ লযাগামযাগ েমরমছন িামদরমে লদখামি বিভাইসবটমে লসট েরুন৷

•  বিবিও কপলর ইপিক্ট: এেবট বভবিও েে চোোেীন অন্য পমক্র োমছ দশৃ্যোন ব্যােরিাউ্ বচত্র লসট 
েরুন৷

•  Game Launcher: Game Launcher সবরিে েরুন৷ আমরা িমথ্যর রন্য Game Launcher লদখুন৷

•  Video enhancer: আমরা উজ্জ্বে ও বণ্জেে বভবিও উপমভাগ েরমি বভবিওগুবের ছববর োন উন্নি েরুন৷

এই বিচারবট বেছু অ্যামপ নাও পাওো লযমি পামর৷

•  িুপয়ল সিপসঞ্জরার: বদ্িীে অ্যাপবট ইনস্টে েরুন এবং এেই লেমসঞ্ার অ্যামপর রন্য দবুট আোদা অ্যাোউন্ 
ব্যবহার েরুন৷ আমরা িমথ্যর রন্য িুমেে লেমসঞ্ার লদখুন৷

•  SOS সিপসজগুপলরা পরােরান: বারবার সাইি েী বটমপ SOS লেমসর পািামি বিভাইসবটমে লসট েরুন৷

পবরমেবা প্রদানোরী বা েমিমের উপর বনভ্জ র েমর বেছু বিচার েভ্য নাও হমি পামর৷

গবত ও ইবগিত
গবির বববশষ্্য সবরিে েরুন এবং লসবটংস েনবিগার েরুন৷
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ → গবত ও ইবগিত৷

•  জরাগরাপনরার জন্ তুলুন: বিভাইসমে িার ব্রিন চাে ুহওোমি লসট েরুন যখন আপবন লসবটমে িুেমবন৷

•  ব্রিন িরালু করপত দ’ুিরার ি্রাপ করুন: ্রিীনবট বন্ধ হমে লগমে ব্রিমন লযমোমনা রােগাে দবুার ট্যাপ েমর 
্রিীনবট চােু েরমি বিভাইসবটমে লসট েরুন৷

•  ব্রিন িন্ধ করপত দ’ুিরার ি্রাপ করুন: লহাে ব্রিন বা েে ব্রিমন এেবট িাঁো রােগাে দবুার ট্যাপ েমর ব্রিনবট 
বন্ধ েরমি বিভাইসবটমে লসট েরুন৷
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•  সদখরার সিয় ব্রিন িরালু ররাখুন: যখন আপবন ্রিীন লদখমছন িখন বিসমলেবট বন্ধ হমে যাওো এিামি 
বিভাইসবটমে লসট েরুন৷

•  সিরান হরাপত বনপল অ্রালরাি্শ বনন: যখন আপবন বিভাইসবট িুেমছন িখন লোন বেস হওো েে বা নিুন 
লেমসর এর রন্য সিে্জ  েরমি বিভাইসবটমে লসট েরুন৷

ব্রিন চােু থােমে বা বিভাইস সেিে পৃমষ্র উপর না থােমে এই বিচারবট োর নাও েরমি পামর৷

•  ইবগিপতর িরাধ্পি সিৌন করুন: নিাচিা বা অগিভবগি েমর বনবদ্জষ্ শব্দগুবেমে বেউট েরমি বিভাইসবটমে লসট 
েরুন৷

•  ক্রাপিরার করপত হরাপতর তরালু সসরায়রাইপ: যখন আপবন হািবট ্রিীমনর িানবদমে বা বাঁবদমে আিাআবি 
লসাোইপ েরমবন িখন এেবচ ্রিীনশট বনমি বিভাইসবটমে লসট েরুন৷ আপবন গ্রালরাবর -লি ে্যাপচার েরা 
ছবব লদখমি পামরন৷ বেছু অ্যাপস এবং বিচার ব্যবহার েরার সেে ব্রিনশট ে্যাপচার েরা সম্ভব নে।

অবিবরক্ত েম্পন বা বিভাইমস এেবট প্রভাব লসন্সর ব্যবহার েমর এেন বেছু বিচামরর উপর এেবট 
অবনছোেৃি ইনপুট ঘটামি পামর৷

িুপয়ল সিপসঞ্জরার
বদ্িীে অ্যাপবট ইনস্টে েরুন এবং এেই ে্যামসঞ্ার অ্যামপর রন্য দবুট পৃথে অ্যাোউন্ ব্যবহার েরুন৷

1 লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ → িুপয়ল সিপসঞ্জরার৷

সেবথ্জি অ্যাপ প্রদবশ্জি হমব৷

2 বদ্িীে অ্যাপবট ইনস্টে েরার রন্য এেবট অ্যামপর সুইচ ট্যাপ েরুন৷
বদ্িীে অ্যাপবট ইনস্টে েরা হমব৷  এর সামথ বদ্িীে অ্যামপর আইেনবট প্রদবশ্জি হমব৷

ি�তীয় অ্যাপ

•  অ্যাপবটর উপর বনভ্জ র েমর িুোে ে্যামসঞ্ার বিচারবট েভ্য নাও হমি পামর।

•  অ্যাপবটর বেছু বিচার বদ্িীে অ্যামপর রন্য সীবেি হমি পামর৷

বদ্তীয় একবি অ্রাপপক আনইনস্ল কররা

1 লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ → িুপয়ল সিপসঞ্জরার৷

2 লয অ্যাপবট আপবন আনইনস্টে েরমি চান লসবটর সুইমচ ট্যাপ েরুন এবং ট্যাপ েরুন আনইনস্ল৷

বদ্িীে অ্যাপ সম্পবে্জ ি সেস্ত িাটা বিবেট হমে যামব৷

যবদ আপবন প্রথে অ্যাপবট আনইনস্টে েমরন, বদ্িীে অ্যাপবটও বিবেট হমে যামব৷



ত্সটবস

141

বিবজিরাল কল্রাণ ও অবিিরািকীয় বনয়্রিণ
আপনার বিভাইমসর ব্যবহামরর ইবিহাস লদখুন এবং আপনার বিভাইসবটমে আপনার রীবমন হস্তমক্প লথমে ববরি 
রাখার বিচারগুবে ব্যবহার েরুন৷ আপবন বাচ্চামদর রন্য লপমরন্াে েমন্টােগুবে লসট আপ েরমি পামরন এবং 
লসগুবের বিবরটাে ব্যবহার পবরচােনা েরমি পামরন৷
লসবটংস ব্রিমন, বিবজিরাল কল্রাণ ও অবিিরািকীয় বনয়্রিণ-এ ট্যাপ েরুন৷

•  ব্রিন িরাইি: আপবন বনমরর বিভাইসবট বদমন েিটা ব্যবহার েমরন িা বনি্জারণ েরুন৷

•  অ্রাপ িরাইিরার: আপবন টাইোর লসট েমর প্রবিবট অ্যামপর রন্য বদবনে ব্যবহামরর সেে সীোবদ্ধ েরমি 
পামরন৷ আপবন সীোমি লপৌমঁছ লগমে, অ্যাপবটমে বনব্রিে েরা হমব এবং আপবন এবট ব্যবহার েরমি পারমবন 
না৷

•  সিরাকরাস সিরাি: আপবন আপনার বিভাইমসর বািা এিামি লিাোস লোি সবরিে েরমি পামরন এবং আপবন 
যা চান িামি লিাোস েরমি পামরন৷ আপবন লিাোস লোমি ব্যবহামরর রন্য অনুেবিপ্রাতি অ্যাবলেমেশনগুবে 
ব্যবহার েরমি পামরন৷

•  সিিিরাইি সিরাি: ঘুমের আমগ লচামখর চাপ েোমি এবং আপনার ঘুমের েমি্য ব্যাঘাি ঘটামে প্রবিমরাি েরমি 
আপবন লবিটাইে লোি সবরিে েরুন৷

•  িবলউি িবনির: আপনার শ্রবণশবক্ত রক্া েরমি ভবেউে েবনটর সবরিে েরুন৷

•  অবিিরািকীয় বনয়্রিণ: আপনার বাচ্চামদর বিবরটাে ব্যবহার পবরচােনা েরুন৷

ি্রািরাবর ও বিিরাইস সকয়রার

িূবিকরা
বিভাইমসর রক্ণামবক্ণ বিচারবট আপনার বিভাইমসর ব্যাটাবর, লস্টামরর, লেেবর এবং বসমস্টে বসবেউবরবটর 
অবস্া সম্পমে্জ  এেবট সংবক্তি বববরণ প্রদান েমর৷ আপবন আপনার আগিমুের ট্যামপও বিভাইসবটমে 
স্বেংবরিেভামব অনূেূে েরমি পামরন৷

আপনরার বিিরাইস অবটিিরাইজ কররা
লসবটংস ব্রিমন, ি্রািরাবর ও বিিরাইস সকয়রার → এখন অপবিিরাইজ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷
বনমম্নাক্ত পদমক্পগুবের োি্যমে েুইে অবটিোইমরশন বিচারবট বিভাইমসর োয্জোবরিা উন্নি েমর৷

•  ব্যােরিাউম্ চো অ্যাপগুবে বন্ধ েরা৷

•  অস্বাভাববে ব্যাটাবরর ব্যবহার ব্যবস্াপনা৷

•  রি্যাশ েরা অ্যাপ এবং ে্যােওোমরর রন্য স্্যান েরা হমছে।
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অপিরা অবটিিরাইপজরন বিিরার ি্িহরার কররা
আপনার বিভাইসবট যখন ব্যবহার না েরা অবস্াে থামে িখন আপবন অমটা অপবটোইমরশন েরমি 
বিভাইসবটমে লসট েরমি পামরন৷ ট্যাপ েরুন  → অপিরাপিরন → প্বতবদন অপিরা অবটিিরাইজ করুন এবং 
সবরিে েরমি সু্যইচবট ট্যাপ েরুন৷ আপবন যবদ অমটা অপবটোইমরশন সঞ্চােমনর সেে লসট েরমি চান, সিয় এ 
ট্যাপ েরুন৷

ি্রািরাবর
বিভাইসবট ব্যবহার েরার রন্য ব্যাটাবরর অববশষ্ পাওোর এবং সেে পরীক্া েরুন৷ েে ব্যাটাবর লেমভমের 
বিভাইমসর রন্য, পাওোর লসবভং বিচার সবরিে েমর ব্যাটাবর পাওোর সংরক্ণ েরুন৷
লসবটংস ব্রিমন ি্রািরাবর ও বিিরাইস সকয়রার → ি্রািরাবর ট্যাপ েরুন৷

•  পরাওয়রার সরারেয় সিরাি: ব্যাটাবর ব্যবহামরর সেে বািামি পাওোর লসবভং লোি সবরিে েরুন৷

•  ি্রাকগ্ররাউপডি ি্িহরাপরর সীিরা: আপবন প্রােশই ব্যবহার েমরন না এেন অ্যাবলেমেশনগুবের রন্য ব্যাটাবরর 
ব্যবহার সীোবদ্ধ েরুন৷

•  ওয়্রারপলস পরাওয়রার সরয়রাবরং: আপনার বিভাইমসর ব্যাটাবর বদমে অন্য বিভাইস চার্জ েরুন৷ আমরা িমথ্যর 
রন্য ওে্যারমেস পাওোর লশোবরং লদখুন৷

•  আপররা ি্রািরাবর সসবিংস: ব্যাটাবর রন্য অ্যািভান্সি লসবটংস েনবিগার েরুন৷

•  লয ব্যবহামরর সেে বাবে আমছ িা ব্যাটাবরর পাওোর লশে হবার আমগর অববশষ্ সেে প্রদশ্জন েমর৷ লয 
ব্যবহামরর সেে বাবে িা আপনার বিভাইমসর লসবটংমসর এবং ব্যবস্াপনার অবস্ার উপর বনভ্জ র েমর 
বভন্ন হমি পামর৷

•  পাওোর লসবভং লোি ব্যবহার েমর এেন বেছু অ্যাপ লথমে আপবন ববজ্ঞবতি নাও লপমি পামরন৷

সস্রাপরজ
ব্যবহৃি এবং েভ্য লেেবরর অবস্া লচে েরুন৷
লসবটংস ব্রিমন ি্রািরাবর ও বিিরাইস সকয়রার → সস্রাপরজ ট্যাপ েরুন৷ িাইে বিবেট েরমি বা লসই অ্যাপগুবে 
আনইনস্টে েরমি যা আপবন আর ব্যবহার েমরন না, এেবট ববভাগ বনব্জাচন েরুন৷ িারপর, ট্যাপ েরুন এবং িমর 
থােুন অথবা এেবট আইমটে বনব্জাচন েরুন এবং িুেুন অথবা আনইন্সিল-এ ট্যাপ েরুন৷

•  অভ্যন্তরীণ লেেবরর প্রেৃি েভ্য ে্যাপাবসবট বনবদ্জষ্ ে্যাপাবসবটর লথমে েে থামে োরণ অপামরবটং 
বসমস্টে এবং বিিটি অ্যাপগুবে লেেবরর অংশ দখে েমর থামে৷ বিভাইসবট আপমিট েরার সেে েভ্য 
ে্যাপাবসবট পবরবি্জ ন হমি পামর৷

•  আপবন Samsung ওমেবসাইমট আপনার বিভাইমস লস্পবসবিমেশন ববভামগ অভ্যন্তরীণ লেেবরর েভ্য 
ে্যাপাবসবট লদখমি পামরন৷
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সিপিরাবর
লসবটংস ব্রিমন ি্রািরাবর ও বিিরাইস সকয়রার → সিপিরাবর ট্যাপ েরুন৷
ব্যােরিাউম্ চেোন অ্যাপ বন্ধ েমর, আপনার বিভাইসবটমে দ্রুিির েরমি অ্যাপ িাবেো লথমে অ্যাপ বটে 
েরুন, এবং এখন খরাবল করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

বিিরাইস সুরক্ষরা
বিভাইমসর বনরাপত্া অবস্া লদখুন৷ এই বিচার ে্যােওোমরর রন্য আপনার বিভাইসবটমে স্্যান েমর।
লসবটংস ব্রিমন, ি্রািরাবর ও বিিরাইস সকয়রার → বিিরাইস সুরক্ষরা → সিরান স্্রান করুন ট্যাপ েরুন৷

অ্রাপ
বিভাইমসর অ্যাপগুবে ব্যবস্াপনা েরুন এবং িামদর লসবটংস পবরবি্জ ন েরুন৷ আপবন অ্যাপমসর ব্যবহামরর 
িথ্য লদখমি পামরন, িামদর ববজ্ঞবতি বা অনেুবি লসবটংস পবরবি্জ ন েরমি পামরন, বা অপ্রমোরনীে অ্যাপগুবে 
আনইনস্টে বা অক্ে েরমি পামরন৷
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন অ্রাপ৷

সরাধরারণ ি্িস্রাপনরা
আপনার বিভাইমসর বসমস্টে লসবটংস োস্টোইর েরুন বা বিভাইস বরমসট েরুন৷
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন সরাধরারণ ি্িস্রাপনরা৷

•  িরাষরা: বিভাইমসর ভাো বনব্জাচন েরুন৷ আমরা িমথ্যর রন্য বিভাইমস ভাো লযাগ েরা লদখুন৷

•  সিক্সি-িু-পিীি: যখন TalkBack সবরিে থামে িখন ব্যবহৃি লটক্সট-টু-বিচারগুবের রন্য লসবটংস পবরবি্জ ন 
েরুন, লযেন ভাো, বস্পি এবং আরও অমনে বেছু৷

•  তরাবরখ ও সিয়: বিভাইসবট বেভামব সেে ও িাবরখ লদখামব িা বনেন্ত্রণ েরমি লসবটংমস প্রমবশ েমর লসবটংস 
পাটিান৷

ব্যাটাবর পুমরাপুবর বিসচার্জ হমে থােমে, সেে ও িাবরখ বরমসট েরা হমব৷

•  Samsung কীপিরাি্শ  সসবিংস: Samsung েীমবামি্জ র লসবটংস পবরবি্জ ন েরুন৷

•  কীপিরাপি্শ র তরাবলকরা ও বিিল্ট: বিিটিরূমপ ব্যবহার েরমি এেবট েীমবাি্জ  বনব্জাচন েরুন এবং েীমবাি্জ  
লসবটংস পবরবি্জ ন েরুন৷

•  সিৌত কীপিরাি্শ : বাবহ্যে েীমবামি্জ র রন্য লসবটংস পবরবি্জ ন েরুন৷
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•  িরাউস ও রে্রাক প্রাি: এক্সটান্জাে োউস বা ট্্যােপ্যামির রন্য লসবটংস পবরবি্জ ন েরুন৷

•  স্বয়ংব্য়-পূরণ পবরপষিরা: ব্যবহামরর রন্য এেবট অমটাবিে পবরমেবা বনব্জাচন েরুন৷

•  বরপসি: আপনার বিভাইমসর লসবটংস বরমসট েরুন বা ি্যাক্টবর িাটা বরমসট েরুন৷

•  করাস্িরাইপজরন পবরপষিরা: আপনার আরিহ এবং আপনার বিভাইস আপবন েীভামব ব্যবহার েরমবন িার 
উপর বভবতি েমর ব্যবক্তগিেৃি পবরমেবা লপমি লসট েরুন৷

•  আিরাপদর সরাপথ স�রাগরাপ�রাগ করুন: প্রশ্ন বরজ্ঞাসা েরুন বা বারংবার বরজ্ঞাবসি প্রশ্নগুবে লদখুন৷

বিিরাইপস িরাষরা স�রাগ কররা
আপনার বিভাইমস ব্যবহার েরার রন্য ভাো লযাগ েরমি পামরন৷

1 লসবটংস ব্রিমন, সরাধরারণ ি্িস্রাপনরা → িরাষরা → িরাষরা স�রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

সেস্ত ভাোগুবে লদখমি লযগুবে লযাগ েরা লযমি পামর, ট্যাপ েরুন  → সকল িরাষরা৷

2 লযাগ েরার রন্য এেবট ভাো বনব্জাচন েরুন৷

3 বিিটি ভাো বহমসমব বনব্জাবচি ভাোবট লসট েরমি, বিিল্টরূপপ সসি করুন এ ট্যাপ েরুন৷ বি্জ োন ভাোর 
লসবটংস রাখার রন্য, ট্যাপ েরুন িত্শিরানবি ররাখুন৷
বনব্জাবচি ভাো আপনার ভাোর িাবেোে লযাগ েরা হমব৷ আপবন যবদ বিিটি ভাো পবরবি্জ ন েমরন, িমব 
বনব্জাবচি ভাো িাবেোর শীমে্জ লযাগ েরা হমব৷

আপনার ভাোগুবের িাবেো লথমে বিিটি ভাোবট পবরবি্জ ন েরমি, আপবন লয ভাোবট চান লসবট বনব্জাচন েরুন 
এবং প্পয়রাগ করুন এ ট্যাপ েরুন৷ যবদ লোমনা অ্যাপ বিিটি ভাো সেথ্জন না েমর, িাহমে িাবেোবটমি পরবিতী 
সেবথ্জি ভাো ব্যবহার েরা হমব৷

অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা
বিভাইমসর অ্যামক্সসমযাগ্যিা উন্নি েরমি বববভন্ন লসবটংস েনবিগার েরুন৷ আমরা িমথ্যর রন্য অ্যামক্সসমযাগ্যিা 
লদখুন৷
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা৷
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সিিওয়্রার আপপিি
িাে্জওে্যার ওভার-দা-এোর (FOTA) পবরমেবার োি্যমে আপনার বিভাইমসর সিটওে্যার আপমিট েরুন৷ আপবন 
সিটওে্যার আপমিটগুবে বশবিউেও েরমি পামরন৷
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন সিিওয়্রার আপপিি৷

•  িরাউনপলরাি ও ইনস্ল করুন: হামি েমর আপমিট লদখুন এবং লসগুবে িাউনমোি েরুন৷

•  ওয়রাই-িরাই বদপয় অপিরা িরাউনপলরাি করুন: লোন Wi-Fi লনটওোমে্জ র সামথ যুক্ত থাোর সেে স্বেংবরিেভামব 
আপমিট িাউনমোি েরার রন্য বিভাইসবটমে লসট েরুন৷

•  সি্শপরষ আপপিি: লশেবামরর সিটওে্যার আপমিট সম্পবে্জ ি িথ্য লদখুন৷

এোমর্জবন্স সিটওে্যার আপমিটগুবে আপনার বিভাইমসর সুরক্া এবং নিুন িরমনর বনরাপত্ার হুেবে ব্লে 
েরার রন্য বরবের েরা হে, এগুবে আপনার সম্বি ছািাই স্বেংবরিেভামব ইনস্টে েরা হমব৷

বনররাপত্তরা আপপিপির তথ্
আপনার বিভাইমসর বনরাপত্া লরারদার েরমি এবং আপনার ব্যবক্তগি িথ্য সুরবক্ি েরার রন্য 
বসবেউবরবট আপমিট প্রদান েরা হে৷ আপনার েমিমের বনরাপত্া আপমিটগুবের রন্য, বভবরট েরুন 
security.samsungmobile.com৷

ওমেবসাইটবট লেবেোত্র বেছু ভাো সামপাট্জ েমর।

সিরান পবরবিবত
আপনার বিভাইমসর িথ্য অ্যামক্সস েরুন৷
লসবটংস ব্রিমন, সিরান পবরবিবত ট্যাপ েরুন৷
আপনার বিভাইমসর নাে পবরবি্জ ন েরমি, সম্পরাদনরা করুন -এ ট্যাপ েরুন৷

•  স্্রািরাস সম্পপক্শ  তথ্: বিভাইস সংরিান্ত বববভন্ন িথ্য লদখুন, লযেন SIM োমি্জ র অবস্া, Wi-Fi MAC 
অ্যামরেস, বসবরোে নম্বর ইি্যাবদ৷

•  আইবন তথ্: বিভাইস সম্পবে্জ ি আইবন িথ্য, লযেন সুরক্া িথ্য এবং ওমপন লসাস্জ োইমসন্স লদখুন৷

•  সিিওয়্রাপরর তথ্: বিভাইমসর সিটওে্যার সংরিান্ত িথ্য লযেন এবটর অপামরবটং বসমস্টমের সংস্রণ এবং 
িাে্জওে্যামরর সংস্রণ লদখুন৷

•  ি্রািরাবরর তথ্: বিভাইমসর ব্যাটাবর সংরিান্ত িথ্য এবং বস্বি লদখুন৷

http://security.samsungmobile.com
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অ্রাপপবডিক্স

অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা

অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা সম্পপক্শ
বিচামরর োি্যমে অ্যামক্সসমযাগ্যিার উন্নবি েরমে িা দবৃষ্শবক্ত, শ্রবমণ সেস্যা এবং েে দক্ লোমেমদর লক্মত্র 
বিভাইমসর ব্যবহার সহর েমর৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েমর অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা-এ ট্যাপ েরুন৷ আপবন ব্যবহার েরমছন এেন প্রস্তাববি বিচারগুমো 
এবং অ্যামক্সস বববশষ্্যগুবে পরীক্া েরমি, আপনরার জন্ সুপরাবররকৃত অংমশ ট্যাপ েরুন৷ ব্যবহৃি বিচারগুমো 
বন্ধ েরমি, িন্ধ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

TalkBack (িপয়স প্বতব্য়রা)

TalkBack িন্ধ এিং িরালু কররা
যখন আপবন TalkBack চােু েরমবন িখন বিভাইস ভমেস প্রবিবরিো বদমি শুরু েরমব৷ যখন আপবন বনব্জাবচি 
বিচারবটমে এেবার ট্যাপ েরমবন িখন বিভাইস ব্রিমন যা লেখা আমছ িা লরামর লরামর পিমব৷ এই বিচামর 
দইুবার ট্যাপ েরমে লসবট সবরিে হমব৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → TalkBack এ ট্যাপ েরুন এবং সবরিে েরমি সু্যইচবটমি ট্যাপ 
েরুন৷
TalkBack বন্ধ েরমি, সু্যইচবট আবার বটপুন এবং ব্রিমনর লযমোন রােগাে দ্রুি দইুবার ট্যাপ েরুন৷
TalkBack েীভামব ব্যবহার েরমি হে িা লদখমি, সসবিংস → TalkBack বিউপিরাবরয়রাল-এ ট্যাপ েরুন৷

TalkBack ব্যবহামরর সেে বেছু বিচার উপেভ্য থামে না৷

আেুল বদপয় ব্রিন বনয়্রিণ কররা
TalkBack ব্যবহার েরার সেে ব্রিন বনেন্ত্রণ েরার রন্য আপবন আঙুে বদমে বববভন্ন অগিভগিী েরমি পামরন৷
উপেব্ধ আঙুমের অগিভবগি লদখমি এবং োস্টোইর েরমি, সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → 
TalkBack → সসবিংস → সজসিরার করাস্িরাইজ করুন-লি ট্যাপ েরুন৷
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বরবিং সিনু ি্িহরার কররা
TalkBack ব্যবহার েরার সেে বিন আঙুে বদমে বাে বা িানবদমে লসাোইপ েরুন৷ বরবিং লেন ুপ্রদবশ্জি হমব এবং 
বিভাইস অপশনগুমো লরামর লরামর পিা হমব৷ অপশনগুমো লদখার রন্য বাে বা িানবদমে বিন আঙুে বদমে 
লসাোইপ েরুন৷ যখন আপবন আপনার পছমন্দর অপশন শুনমি পামবন িখন লসই অপশনবট ব্যবহার েরমি অথবা 
অপশনবটর লসবটংস সােঞ্স্য েরমি উপর বদমে বা বনমচর বদমে লসাোইপ েরুন৷ উদাহরণস্বরূপ, যখন আপবন 
িরাপষ্র হরার শুনমছন, িখন আপবন উপর বা বনমচর বদমে লসাোইপ েমর বস্পচ লরট সােঞ্স্য েরমি পামরন৷

েবির সলপিল স�রাগ কররা এিং পবরিরালনরা কররা
আপবন ব্রিমন ছববমি লেমবে োগামি পামরন৷ যখন লসইসব ছববগুবে বনব্জাচন েরা হমব, িখন বিভাইস লরামর 
লরামর লেমবেগুবে পিমব৷ TalkBack লেনুগুবে উপবস্ি হওোর পমর, বিনবট আঙুে বদমে ্রিীন ট্যাপ েমর এবং 
সলপিলগুবল → সলপিল স�রাগ করুন ট্যাপ েমর লেমবেববহীন বচত্রগুবেমি লেমবে যুক্ত েরুন৷
লেমবে পবরচােনা েরমি, সসবিংস অ্যাপ খমুে অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → TalkBack → সসবিংস → করাস্ি 
সলপিলগুবল-এ ট্যাপ েরুন৷

TalkBack এর জন্ সসবিংস কনবিগরার কররা হপছে
আপনার সুববিােি TalkBack-এর লসবটংস েনবিগার েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → TalkBack → সসবিংস-এ ট্যাপ েরুন৷

•  নতুন 'িকি্রাক' বিিরার: প্রিান আপমিটগুবে এবং TalkBack এর পবরবি্জ নগুবে পরীক্া েরুন৷

•  সিক্সি-িু-বপিি' সসবিংস: যখন TalkBack সবরিে থামে িখন ব্যবহৃি লটক্সট-টু-বিচারগুবের রন্য লসবটংস 
পবরবি্জ ন েরুন, লযেন ভাো, বস্পি এবং আরও অমনে বেছু৷

•  িরাপি্শরাবসবি: েণ্ঠস্বমরর প্রবিবরিো রন্য ববস্তাবরি লসবটংস োস্টোইর েরুন৷

•  পরাসওয়রাি্শ  িলরা: বিভাইসবটমে এেনভামব লসট েরুন যামি যখন আপবন পাসওোি্জ  বেমবন িখন বিভাইস 
অক্রগুবে লরামর লরামর বেমব৷ আপবন যবদ এই বিচারবট বন্ধ েমরন, আপবন যখন ইোরমিান ব্যবহার 
েরমবন িখন বিভাইসবট লেবে উচ্চস্বমর পাসওোি্জ বট পিমব৷

•  সরাউডি বিিি্রাক: যখন আপবন ্রিীন বনেন্ত্রণ েরমছন লযেন লোন আইমটে বনব্জাচন েরা িখন শব্দ হমব এই 
বহমসমব বিভাইসবট লসট েরুন৷

•  সরাউডি বিিি্রাক িবলউি: যখন আপবন ্রিীন বনেন্ত্রণ েরার রন্য লসবটমি স্পশ্জ েরমবন িখন লয আওোর 
হমছে িার ভবেউে সােঞ্স্য েরুন৷

•  অবিও িরাবকং: যখন বিভাইস লোন আইমটে লরামর লরামর পমি িখন বেবিো ভবেউে েোমি বিভাইসবট 
লসট েরুন৷

•  কম্পন প্বতব্য়রা: যখন আপবন ্রিীন বনেন্ত্রণ েরমছন লযেন লোন আইমটে বনব্জাচন েরা িখন েম্পন হমব 
এই বহমসমব বিভাইসবট লসট েরুন৷
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•  সজসিরার করাস্িরাইজ করুন: আপবন TalkBack ব্যবহার েরার সেে ্রিীন বনেন্ত্রণ েরমি বববভন্ন আগিমুের 
অগিভবগিগুবে লদখুন এবং অগিভবগির রন্য লসবটংস োস্টোইর েরুন৷

•  সিনু করাস্িরাইজ করুন: লোন TalkBack এবং বরবিং লেন ুব্যবহার েরমবন িা বনব্জাচন েরুন৷

•  TalkBack বিউপিরাবরয়রাল: বেভামব TalkBack ব্যবহার েরমবন িা বশখুন৷

•  Galaxy Store-এ TalkBack খুলুন: Galaxy Store লথমে TalkBack খুেুন এবং আপমিট লচে েরুন৷

•  সিরাকরাস বনপদ্শরক: আপবন যখন আইমটেগুবেমি ট্যাপ েরমবন িখন লয লিাোস সূচে লদখা লদমব িার 
বি্জ ার লোটা েরমি বিভাইসবট লসট েরুন৷ আপবন সূচমের রঙ পবরবি্জ ন েরমি পামরন৷

•  করাস্ি সলপিলগুবল: আপবন লযসব লেমবে লযাগ েমরমছন লসগুবে ব্যবস্াপনা েরুন৷

•  একিরার আলপতরা িরাপরার িরাধ্পি সব্য়করণ: বনব্জাবচি আইমটেবটমে এেবার ট্যাপ বদমে সবরিে েরমি 
বিভাইসবটমে লসট েরুন৷

•  এক-ি্রাপপ িরাইবপং: বসগিে ট্যাপ বদমে েীমবামি্জ  বনব্জাবচি অক্রবট প্রমবশ েরামি বিভাইসবট লসট েরুন৷

•  বকপিরাি্শ  রি্শকরািগুবল: যখন ববহরাগি েীমবাি্জ  ব্যবহার েরার সেে ব্যবহামরর রন্য েী শটোট্জগুবে লসট 
েরুন৷

•  সিপিলপরার সসবিংস: অ্যাপ বিবরর রন্য অপশনগুবে লসট েরুন৷

•  সগরাপনীয়তরা নীবত: লগাপনীেিা সংরিান্ত নীবিগুবে পড়ুন৷

•  পবরপষিরার রত্শ রািলী: শি্জ াবেীগুবে পড়ুন৷

কীপিরাি্শ  ি্িহরার কপর সিক্সি সলখরা
েীমবাি্জ  প্রদশ্জন েরমি, লটক্সট ইনপুট বিমল্ ট্যাপ েরুন এবং িারপর, ব্রিমনর লযমোন স্ামন দইুবার ট্যাপ েরুন।
দ্রুি েী ইনপুট বিচার সবরিে েরমি, সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → TalkBack → সসবিংস-এ 
ট্যাপ েরুন এবং িারপর লসবট সবরিে েরমি এক-ি্রাপপ িরাইবপং সু্যইমচ ট্যাপ েরুন৷
যখন আপবন আপনার আঙুে বদমে েীমবাি্জ  স্পশ্জ েরমবন, যখন আপনার আঙুমের বনমচ থাো অক্র েীগুবে 
বিভাইসবট লরামর লরামর পিমব৷ যখন আপবন আপনার পছমন্দর অক্র শুনমি পামবন িখন লসবটমে বনব্জাচন 
েরমি আপনার আঙুে লছমি বদন৷ অক্রবট বেখুন এবং বিভাইস লটক্সটবটমে লরামর লরামর পিমব৷
যবদ এক-ি্রাপপ িরাইবপং সবরিে না েরা থামে িাহমে আপবন লয অক্রবট চান লসবট লথমে আপনার আঙুে সরান 
এবং িারপর ব্রিমনর লযমোন স্ামন দইুবার ট্যাপ েরুন৷

অবতবরক্ত অক্ষর সলখরা

েী এর রন্য উপেভ্য অবিবরক্ত অক্র বেখমি েীমবামি্জ  েী ট্যাপ েমর িমর থােুন৷ উপেভ্য অক্র প্রদশ্জন েমর েী 
এর উপমর এেবট পপ-আপ উইম্া প্রদবশ্জি হমব৷ অক্র বনব্জাচন েরমি, আপবন লয অক্রবট চান লসবট না লশানা 
পয্জন্ত আপনার আঙুে পপ উইম্া পয্জন্ত লটমন এমন লছমি বদন৷
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দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরা়েরাপনরা

উচ্চ কনরেরাপস্র বথি ি্িহরার কররা
িাে্জ  ব্যােরিাউম্ হােো রমঙর ববসেবস্তুমে প্রদশ্জন েরমি এেবট পবরষ্ার বথে প্রমোগ েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুেুন, অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরা়েরাপনরা → উচ্চ কট্রাস্�ুক্ত বথি ট্যাপ েরুন, িারপর 
আপনার পছন্দেি এেবট বথে বনব্জাচন েরুন৷

উচ্চ কনরেরাপস্র হরি ি্িহরার কররা
লটক্সট এবং ব্যােরিাউম্র েমি্য েনট্াস্ট বািামি হরমির রঙ ও আউটোইন সােঞ্স্য েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুমে এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরা়েরাপনরা ট্যাপ েরুন এবং উচ্চ কট্রাস্�ুক্ত িন্ট 
সবরিে েরমি লসবটমি ট্যাপ েরুন৷

উচ্চ কনরেরাপস্র কীপিরাি্শ  ি্িহরার কররা
লটক্সট এবং ব্যােরিাউম্র েমি্য েনট্াস্ট বািামি Samsung েীমবামি্জ র রং পবরবি্জ ন েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুমে এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরা়েরাপনরা ট্যাপ েরুন এবং উচ্চ কট্রাস্ কীপিরাি্শ  
সবরিে েরমি লসবটমি ট্যাপ েরুন৷

িরািপনর আকরার প্দর্শন কররা
বাটমনর আোর সেমের লথমে আোদা েরমি লরিে সহোমর প্রদশ্জন েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরা়েরাপনরা-এ ট্যাপ েরুন, এবং িারপর িরািনগুপলরা 
হরাইলরাইি করুন সু্যইমচ ট্যাপ েমর এবটমে সবরিে েরুন৷

বিসপপ্ রে উল্টরাপনরা

ব্রিমন ব্যবহারোরীমদর আমরা সহমর পাি্য শনাক্ত েরার লক্মত্র সহােিা েরমি ব্রিমনর দশৃ্যোনিা উন্নি েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুমে এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরা়েরাপনরা ট্যাপ েরুন এবং বিপরীত রং সবরিে েরমি 
লসবটমি ট্যাপ েরুন৷
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রং সিন্বয় কররা
যবদ আপনার রঙ স্বিন্ত্র েরমি সেস্যা হে িাহমে ব্রিমন প্রদবশ্জি রঙ েীভামব প্রদবশ্জি হমব িার সােঞ্স্য েরুন৷ 
বিভাইস রঙগুমোমে আমরা সনাক্তমযাগ্য রমঙ পবরবি্জ ন েমর লদমব৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েমর অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরা়েরাপনরা → রং সিন্বয় কররা এ ট্যাপ েরুন এবং 
িারপর সবরিে েরমি সু্যইচবট ট্যাপ েরুন৷ এেবট অপশন বনব্জাচন েরুন৷
রমঙর িীব্িা সােঞ্স্য েরমি, তীব্রতরা এর অিীমন অ্যািরাস্টমেন্ বার লটমন আনুন৷
যবদ আপবন স্বকীয়কৃত রং বনব্জাচন েমরন, িাহমে আপবন ব্রিমনর রঙ ব্যবক্তগিেরণ েরমি পামরন৷ রমঙর 
সােঞ্স্য পদ্ধবি সম্পূণ্জ েরমি ব্রিমনর বনমদ্জশাবেী অনুসরণ েরুন৷

রপের বিল্টরার স�রাগ করুন
যবদ আপনার পাি্য পিমি সেস্যা হে িাহমে ব্রিমনর রঙ সােঞ্স্য েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরা়েরাপনরা → রপের বিল্টরার স�রাগ করুন-এ ট্যাপ 
েরুন, এবং িারপর সু্যইমচ ট্যাপ েমর এবটমে সবরিে েরুন৷ আপনার পছমন্দর এেবট রঙ বনব্জাচন েরুন৷
স্বছেিার োত্রা সােঞ্স্য েরমি, অস্বছেতরা এর অিীমন অ্যািরাস্টমেন্ বার লটমন আনুন৷

ব্রিন সিরারন ইপিক্ট কি কররা হপছে
যবদ আপনার অ্যাবনমেশন বা চেোন ্রিীন বনমে সেস্যা থামে িাহমে অ্যাবনমেশন ইমিক্ট েোন৷
সসবিংস অ্যাপ খুমে এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরা়েরাপনরা এ ট্যাপ েরুন এবং অ্রাবনপিরন অপসরারণ 
করুন সবরিে েরমি লসবটমি ট্যাপ েরুন৷

ি্রাগবনিরায়রার ি্িহরার কররা
ববেেবস্তু বি েমর লদখমি ব্রিমন রেু েমর লদখার রন্য এেবট ে্যাগবনিাোর সবরিে েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরা়েরাপনরা → বিিধ্শক উইপডিরা → বিিধ্শক উইপডিরা-
এর রি্শকরাি-এ ট্যাপ েরুন, এবং িারপর সু্যইমচ ট্যাপ েমর এবটমে সবরিে েরুন৷ িারপর এই ে্যাগবনিাোরবট 
সরাসবর ব্যবহার শুরু েরমি বরিোেোপগুবেমি বটে বচহ্ন বদন৷ আপবন যখন বরিোেোপবট সম্পাদন েরমবন 
িখন ে্যাগবনিাোর ব্রিমন উপবস্ি হমব৷
ব্রিমন আপবন লযখামন রেু েরমি চান লসখামন ে্যাগবনিাোরবট সরামি ে্যাগবনিাোর লরিমের প্রান্ত লটমন আনুন৷

bayur
Typewritten Text
https://www.galaxys21userguide.com
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ব্রিনবি বিিধ্শন করুন
ব্রিনবট বববি্জন েরুন এবং বনবদ্জষ্ এোোে রেু েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরা়েরাপনরা → বিিধ্শন → বিিধ্শন-এর রি্শকরাি-এ ট্যাপ 
েরুন, এবং িারপর সু্যইমচ ট্যাপ েমর এবটমে সবরিে েরুন৷ িারপর এই বিচারবটর সরাসবর ব্যবহার শুরু েরমি 
বরিোেোপগুবেমি বটে বচহ্ন বদন৷

•  অ্রাপক্সবসবিবলবি িরািপন ি্রাপ করুন: লনবভমগশন বামর  ট্যাপ েমর রেু ইন েরুন এবং িারপর ্রিীমনর লয 
রােগাবট বববি্জন েরমি চান লসখামন ট্যাপ েরুন৷ অস্ােীভামব ব্রিনমে ববববি্জি েরমি, ্রিীমনর লয অংশবট 
ববববি্জি েরমি চান লসখামন ট্যাপ েরুন এবং িমর থােুন৷

•  সরাইি ও িবলউি িরা়েরান কী িরাপুন: সাইি েী এবং ভবেউে আপ েী এেসামথ বটমপ রেু েরুন এবং িারপর 
আপবন ্রিীমনর লযখানবট ববববি্জি েরমি চান লসখামন টোপ েরুন৷ অস্ােীভামব ব্রিনমে ববববি্জি েরমি, 
্রিীমনর লয অংশবট ববববি্জি েরমি চান লসখামন ট্যাপ েরুন এবং িমর থােুন৷

•  ‘িবলউি িরা়েরান’ ও ‘িবলউি কিরান’ কী সিপপ 3 সসপকডি ধপর ররাখুন: ভবেউে আপ েী এবং ভবেউে িাউন 
েী এেসামথ 3 লসমে্ লচমপ িমর রেু েরুন িারপর আপবন ্রিীমনর লযখানবট ববববি্জি েরমি চান লসখামন 
টোপ েরুন৷ অস্ােীভামব ব্রিনমে ববববি্জি েরমি, ্রিীমনর লয অংশবট ববববি্জি েরমি চান লসখামন ট্যাপ 
েরুন এবং িমর থােুন৷

•  ব্রিপন বতনিরার ি্রাপ করুন: ্রিীমন বিনবার ট্যাপ েমর রেু ইন েরুন৷ অস্ােীভামব ব্রিনমে ববববি্জি েরমি, 
ব্রিনবট বিনবার ট্যাপ েরুন এবং িমর রাখুন৷

ব্রিন এক্সমলোর েরমি, ববববি্জি ব্রিন রমুি দবুট আঙুে বদমে টানুন৷

রমুের অনুপাি সােঞ্স্য েরমি, ববববি্জি ব্রিমন দবুট আঙুে বদমে বপঞ্চ েরুন অথবা িামদর ছবিমে বদন৷

•  েীমবাি্জ  এবং ব্রিমনর লনবভমগশন বারমে ববববি্জি েরা যামব না৷

•  যখন এই বিচারবট সবরিে েরা হে, িখন েমেেবট অ্যামপর পারিরমেন্স ক্বিরিস্ত হমি পামর৷

িরাউস িরা িরািপ্রাপির পপয়ন্টরার বিিধ্শন কররা
ববহরাগি োউস বা টাচপ্যাি ব্যবহামরর সেে পমেন্ারবট বি েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুমে এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরা়েরাপনরা এ ট্যাপ েরুন এবং িরাউস/িরািপ্রাপির ি়ে 
পপয়ন্টরার সবরিে েরমি লসবটমি ট্যাপ েরুন৷

িন্ট পবরিত্শন কররা
িমন্র আোর এবং স্টাইে পবরবি্জ ন েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুমে অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরা়েরাপনরা → িপন্টর আকরার ও ধরন এ ট্যাপ েরুন৷
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ব্রিন জিু-এর পবরিত্শন
ব্রিমনর আইমটেগুবে আরও বি বা লছাট েরা৷
সসবিংস অ্যাপ খুমে অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরা়েরাপনরা → ব্রিন জিু এ ট্যাপ েরুন৷

রেিণ সিৃদ্ধকরণ

বহয়রাবরং এইি সং্রান্ত সহরায়তরা
শ্রবমনর উপেরণগুবের সামথ আরও ভােভামব োর েরার রন্য শমব্দর োনমে উন্নি েরমি বিভাইসবট লসট 
েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েমর অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → রেিণ সিৃদ্ধকরণ → বহয়রাবরং এইি সং্রান্ত সহরায়তরা, এবং এবট 
সবরিে েরমি বহয়রাবরং এইপির সগিবতপণূ্শতরা সু্যইচবটমি ট্যাপ েরুন৷

িরারপরাপরর রব্দ িরা়েরান
আপবন এেবট ইোরমিান ব্যবহার েরার সেে আরও ভামো েমর শুনমি আপনামে সাহায্য েরার রন্য আপনার 
আমশ পামশর শব্দ বািামি বিভাইসবট লসট েরুন৷

1 সসবিংস অ্যাপ চােু েমর অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → রেিণ সিৃদ্ধকরণ → িরারপরাপরর রব্দ িরা়েরান-এ ট্যাপ েরুন 
এবং িারপর সবরিে েরমি িরারপরাপরর রব্দ িরা়েরান-এর রি্শকরাি সু্যইচবট ট্যাপ েরুন৷

2 বিভাইমস এেবট ইোরমিামন সংযুক্ত েমর পবরিান েরুন৷

3  এ ট্যাপ েরুন৷

Adapt Sound
লসরা শমব্দর গুণোন খুঁরমি শমব্দর লসবটং অবটিোইর েরুন এবং এবট েে বা বেবিো ললেোমরর রন্য ব্যবহার 
েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েমর অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → রেিণ সিৃদ্ধকরণ → Adapt Sound এ ট্যাপ েরুন এবং িারপর 
শমব্দর লসবটং অবটিোইর েরুন৷

রপব্দর িরারসরাি্ সরািঞ্জস্ করুন
শমব্দর ভারসাে্য সােঞ্স্য েরমি বিভাইস লসট েরুন৷

1 সসবিংস অ্যাপ েঞ্চ েমর অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → রেিণ সিৃদ্ধকরণ এ ট্যাপ েরুন৷

2 িরাি/িরান রব্দ ি্রাপলন্স এর অিীমন বাে বা িানবদমে শব্দ ভারসাে্য সােঞ্স্য েরমি অ্যািরাস্টমেন্ বার 
লটমন আনুন৷
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িপনরা অবিও

লোমনা অবিও বস্টবরও সাউ্মে এেবট বসগনামে এেবত্রি েমর, যা সেস্ত ইোরমিান স্পীোমরর োি্যমে চাোমনা 
হে৷ যবদ আপনার শ্রবণশবক্ত রবনি সেস্যা থামে বা এেে ইোরবাি্জ  যবদ লববশ সুববিারনে হে িাহমে এবট 
ব্যবহার েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুমে এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → রেিণ সিৃদ্ধকরণ এ ট্যাপ েরুন এবং িপনরা অবিও সবরিে েরমি 
লসবটমি ট্যাপ েরুন৷

সিস্ত রব্দ িন্ধ কররা
বিভাইসমে বিভাইমসর সেস্ত শব্দ, বেবিযা শব্দ এবং েমের সেে েোর ভমেস বনঃশব্দ েরার লক্মত্র বিভাইস লসট 
েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুেুন, অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → রেিণ সিৃদ্ধকরণ এ ট্যাপ েরুন, ও সি সরাউডি সিৌন করুন সবরিে 
েরমি লসবটমি ট্যাপ েরুন৷

লরাইি রেরান্রিরাইি

বিভাইমসর োইমরিামিান ব্যবহার েমর স্পীচ ে্যাপচার েরমি এবং এবটমে অন-্রিীন লটক্সমট রূপান্তর েরমি 
লিভাইসবট লসট েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েমর অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → রেিণ সিৃদ্ধকরণ → লরাইি রেরান্রিরাইি → লরাইি রেরান্রিরাইি-এর 
রি্শকরাি-এ ট্যাপ েরুন এবং িারপর সবরিে েরমি সু্যইচবট ট্যাপ েরুন৷ িারপর স্পীচ ট্ান্সরিাইব েরমি -এ 
ট্যাপ েরুন৷

লরাইি ক্রাপরন
আপবন বভবিও বা পিোমস্টর েি বেবিো েমন্ন্মে ললে েরার সেে স্পীচ শনাক্ত েরমি এবং স্বেংবরিেভামব 
ে্যাপশনগুবে লরনামরট েরমি বিভাইসবট লসট েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েমর অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → রেিণ সিৃদ্ধকরণ → লরাইি ক্রাপরন এ ট্যাপ েরুন এবং িারপর 
লরাইি ক্রাপরন সবরিে েরমি সু্যইচবট ট্যাপ েরুন৷

ক্রাপরপনর সসবিংস
সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → রেিণ সিৃদ্ধকরণ → গুগল উপবরপররানরাি (CC) ট্যাপ েরুন, 
এবং িারপর ক্রাপরনগুপলরা সদখরান-এ সু্যইমচ ট্যাপ েমর সবরিে েরুন৷
ে্যাপশমনর লসবটংস েনবিগার েরার রন্য এেবট অপশন বনব্জাচন েরুন৷
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সরাউডি সনরাবিবিপকরন
লস্াে বিমটক্টমরর বীপ লদওো বা বাচ্চার োন্নার েমিা শব্দগুবে শনাক্ত েরার রন্য বিভাইসমে লসট েরুন৷ যখন 
বিভাইস শব্দ শনাক্ত েরমব িখন এবট লেঁমপ উিমব এবং অ্যাোট্জ েগ বহমসমব সংরবক্ি হমব৷

যখন এই বিচারবট সক্ে থােমব িখন ভমেস শনাক্তেরণ োর েরমব না৷

1 সসবিংস অ্যাপ েঞ্চ েরুন এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → রেিণ সিৃদ্ধকরণ → সরাউডি সনরাবিবিপকরন → সরাউডি 
সনরাবিবিপকরন খুলুন-এ ট্যাপ েরুন৷

2 সাউ্ লনাবটবিমেশন বিচারবট সবরিে েরমি ব্রিমন-প্রদবশ্জি বনমদ্জশাবেী অনুসরণ েরুন৷
লোমনা সাউ্ শনাক্তেৃি হমে, টাইেোইমন েগবট িিবিসমলে হমব৷

3 আপবন এই বিচার বনব্রিে েরমি চাইমে -এ ট্যাপ েরুন এবং এবটমে বনব্রিে েরমি 'সরাউডি 
সনরাবিবিপকরন' িরালু আপে সু্যইচবটমি ট্যাপ েরুন৷

বিথব্রিয়রা ও বনপুণ্

ইউবনিরাস্শরাল সুইি
এেবট ববহরাগি সু্যইচ সংমযাগ েরার োি্যমে অথবা োথা নািামনা ও েুমখর অগিভগিীর োি্যমে আপবন টাচ্রিীন 
বনেন্ত্রণ েরমি পামরন৷

1 সসবিংস অ্যাপ খুেুন এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → বিথব্রিয়রা ও বনপুণ্ → ইউবনিরাস্শরাল সুইি এ ট্যাপ েরুন৷

2 ব্রিমনর বনমদ্জশাববে পড়ুন এবং সম্পন্ন-এ ট্যাপ েরুন৷

3 এবট সবরিে েরমি সুইচবট ট্যাপ েরুন৷

4 যবদ বিভাইমস ইউবনভ্জ াসাে সু্যইচগুমো লরবরস্টার েরা না থামে, িাহমে সু্ইি স�রাগ করুন এ ট্যাপ েরুন 
এবং বিভাইসবট বনেন্ত্রণ েরমি সু্যইচগুমো লসট েরুন৷

ইউবনভ্জ াসাে সু্যইচ বিচার সবরিে েরমি, অন্তি এেবট সু্যইচ বিভাইমস লরবরস্টার েরা আবশ্যে৷

বিভাইসবট বনেন্ত্রণ েরমি সু্যইচগুমো লসট েরমি, সু্ইিগুপলরা-এর অিীমন সু্যইচ এ ট্যাপ েরুন৷

এই বিচারবট বন্ধ েরমি, সাইি েী এবং ভবেউে আপ েী এেসমগি বটপুন৷
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সহরায়ক সিনু

সহরায়ক রি্শকরাি আইকন প্দর্শন কররা

অ্যাপ অ্যামক্সস, বিচার এবং লসবটংমসর রন্য সহােে শট্জোট আইেন প্রদশ্জন েরার রন্য বিভাইস লসট েরুন৷ 
আইেমন সহােে লেনুগুমোমি ট্যাপ েরার োি্যমে আপবন সহমরই বিভাইস বনেন্ত্রণ েরমি পামরন৷

1 সসবিংস অ্যাপ খুেুন এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → বিথব্রিয়রা ও বনপুণ্ → সহরায়ক সিনু এ ট্যাপ েরুন৷

2 এবট সবরিে েরমি সুইচবট ট্যাপ েরুন৷
্রিীমনর বনমচর িানবদমে সহােে শট্জোট আইেন প্রদবশ্জি হে৷

সহােে শট্জোট আইেমনর স্বছেিার োত্রা সােঞ্স্য েরমি, স্বছেতরা এর অিীমন অ্যািরাস্টমেন্ বার লটমন 
আনুন৷

সহরায়ক সিনুগুপলরা অ্রাপক্সস কররা

লযমোন ্রিীন লথমে সহােে লেনুগুমোর সহর অ্যামক্সমসর রন্য লফ্াবটং আইেন বহমসমব সহােে শট্জোট আইেন৷
যখন আপবন সহােে শট্জোট আইেমন ট্যাপ েরমবন, িখন আইেন অল্প প্রসাবরি হমব এবং আইেমন সহােে 
লেন ুপ্রদবশ্জি হমব৷ অন্যান্য লেন ুবনব্জাচন েরমি বাে বা িানবদে বনমদ্জ বশি িীরবচহ্নমি ট্যাপ েরুন অথবা বাে বা 
িানবদমে লসাোইপ েরুন৷

করাস্শরার ি্িহরার কররা

সহােে লেনুমি, করাস্শর এ ট্যাপ েরুন। আপবন টাচ এবরোর আঙুে বদমে অল্প নিাচিার োি্যমে ব্রিন বনেন্ত্রণ 
েরমি পামরন৷ োস্জার সরামনার রন্য টাচ এবরোে আপনার আঙুে লটমন আনুন৷ এছািাও, োস্জামরর বনমচর 
আইমটেগুমো বনব্জাচন েরার রন্য ব্রিমন ট্যাপ েরুন।
বনম্নবেবখি অপশনগুমো ব্যবহার েরুন:

•   /  : ্রিীমনর বাে বা িানবদমে ল্রিাে েরুন৷

•   /  : ্রিীমনর উপর বা বনমচ ল্রিাে েরুন৷

•   : লযখামন োস্জার রমেমছ লসই স্ানবট বববি্জন েরুন৷

•   : টাচপ্যাি এবং োস্জার লসবটংস পবরবি্জ ন েরুন৷

•   : টাচ এবরো অন্য স্ামন সরান৷

•   : টাচ এবরো বন্ধ েরুন৷
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উন্নত সহরায়ক সিনু ি্িহরার কররা

বনব্জাবচি অ্যাপগুমোর রন্য উন্নি সহােে লেন ুপ্রদশ্জন েরমি বিভাইসবট লসট েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → বিথব্রিয়রা ও বনপুণ্ → সহরায়ক সিনু → এবির িরাধ্পি 
প্রাসবগিক সিনুগুপলরা সদখরাপত অ্রাপ বনি্শরািন করুন, এবং িারপর আপবন সবরিে েরমি চান এেন অ্যাপগুবের 
পামশর সুইমচ ট্যাপ েরুন৷

সিরান ধররা িরা করািরা
লিান িরা ও োটার রন্য পদ্ধবিবটর পবরবি্জ ন েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ েঞ্চ েরুন, অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → বিথব্রিয়রা ও বনপুণ্ → কলগুপলরা গ্রহণ এিং সরষ কররা-এ 
ট্যাপ েরুন িারপর আপবন চান এেন পদ্ধবির সুইমচ ট্যাপ েরুন৷

ইন্ট্রার্রাকরন বনয়্রিণ
অ্যাপ ব্যবহামরর সেে ইনপুমটর লক্মত্র বিভাইমসর ইন্্যামরেশন সীবেি েরার রন্য ইন্্যামরেশন বনেন্ত্রণ সবরিে 
েরুন৷

1 সসবিংস অ্যাপ খুেুন এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → বিথব্রিয়রা ও বনপুণ্ → ইন্ট্রার্রাকরন বনয়্রিণ এ ট্যাপ 
েরুন৷

2 ইন্ট্রার্রাকরন বনয়্রিণ-এর রি্শকরাি সু্যইমচ ট্যাপ েমর লসবটমে চােু েরুন৷

3 অ্যাপ ব্যবহামরর সেে এেসমগি সাইি েী এবং ভবেউে আপ েী বটপুন৷

4 লরিমের আোর সােঞ্স্য েরুন এবং আপবন লযবট বনবেদ্ধ েরমি চান লসই এবরোবটর চারপামশ োইন লটমন 
বদন৷

5 সম্পন্ন ট্যাপ েরুন৷
বিভাইস বনবেদ্ধ এোো প্রদশ্জন েমর৷ যখন আপবন বনবেদ্ধ এোোে স্পশ্জ েরমবন িখন বিভাইমসর েী অক্ে 
থােমব৷ িমব, আপবন ইন্্যামরেশন বনেন্ত্রণ লোমি সাইি েী, ভবেউে েী এবং েীমবামি্জ র রন্য িাংশন েরমি 
পামরন৷

ইন্ামরেশন বনেন্ত্রণ লোি বন্ধ েরমি, সাইি েী এবং ভবেউে আপ েী এেসমগি বটপুন৷

ইন্ামরেশন বনেন্ত্রণ লোি বন্ধ েরার পর ্রিীন েে েরার রন্য বিভাইস লসট েরমি, সসবিংস অ্যাপ েঞ্চ েরুন, 
এবট সবরিে েরমি অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → বিথব্রিয়রা ও বনপুণ্ → ইন্ট্রার্রাকরন বনয়্রিণ-এ ট্যাপ েরুন এবং 
বনব্রিয় হপল ব্রিন লক হপি-ট্যাপ েরুন৷

পির্শ কপর ধপর ররাখরার বিলম্ব
ব্রিমন ট্যাপ েরা এবং িমর থাোর শনাক্তেরণ সেে লসট েরুন৷
সসবিংস অ্যামপ খুেুন, অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → বিথব্রিয়রা ও বনপুণ্ → পির্শ কপর ধপর ররাখরার বিলম্ব এ ট্যাপ েরুন 
এবং এেবট অপশন বনব্জাচন েরুন৷
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ি্রাপপর সিয়রাদ
বিভাইসবটমে এেবট ট্যাপ বহমসমব সনাক্ত েরামনার রন্য আপনামে অবশ্যই ব্রিনবটমে স্পশ্জ েরমি হমব৷
সসবিংস অ্যাপ খুেুন এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → বিথব্রিয়রা ও বনপুণ্ → ি্রাপপর সিয়রাদ এ ট্যাপ েরুন, এবটমে 
সবরিে েরমি ট্যাপ েরুন এবং িারপর সেে লসট েরুন৷

পুনররািৃত্ত পির্শগুপলরা উপপক্ষরা করুন
যখন আপবন বার বার ব্রিমন ট্যাপ েরমবন িখন লসট েরা সেমের েমি্য শুিুোত্র প্রথে ট্যাপবটমে শনাক্ত েরমি 
বিভাইসবট লসট েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুেুন এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → বিথব্রিয়রা ও বনপুণ্ → পুনররািৃত্ত পির্শগুপলরা উপপক্ষরা করুন-এ 
ট্যাপ েরুন, এবটমে সবরিে েরমি ট্যাপ েরুন এবং িারপর সেে লসট েরুন৷

পপয়ন্টরার িন্ধ হপল অপিরা বলিক করুন
যখন আপবন লোন আইমটমের উপর োউস পমেন্ার রামখন িখন বনমর লথমেই আইমটে বনব্জাচন েরার রন্য 
বিভাইস লসট েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → বিথব্রিয়রা ও বনপুণ্ ট্যাপ েরুন, এবং িারপর পপয়ন্টরার িন্ধ 
হপল অপিরা বলিক করুন সু্যইমচ ট্যাপ েমর চােু েরুন৷

বস্বক কী
লপ্রস েরা অবস্াে থােমি এেবট বাবহ্যে েীমবামি্জ র পবরবি্জ নোরী েী লসট েরুন লযেন Shift, Ctrl বা Alt েী৷ 
এবট আপনামে এেই সেমে দবুট েী লপ্রস না েমরই েীমবামি্জ র শট্জোটগুবে ব্যবহার েরমি সাহায্য েমর৷
সসবিংস অ্যাপ খুমে এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → বিথব্রিয়রা ও বনপুণ্ লি ট্যাপ েরুন, এবং িারপর বস্বক কী 
সবরিে েরমি লসবটমি ট্যাপ েরুন৷

ধীরগবতর কীসিূহ
বাবহ্যে েীমবামি্জ  এেবট েী লপ্রস েরার রন্য শনাক্তেরণ সেেবট লসট েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুেুন এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → বিথব্রিয়রা ও বনপুণ্ → ধীরগবতর কীসিূহ এ ট্যাপ েরুন, 
এবটমে সবরিে েরমি ট্যাপ েরুন এবং িারপর সেে লসট েরুন৷

িরাউন্স কী
যখন আপবন বার বার এেই েীমি ট্যাপ েরমবন িখন লসট েরা সেমের েমি্য শুিুোত্র প্রথেবার এেবট েী লপ্রস 
েরমবন িা শনাক্ত েরমি বিভাইসবট লসট েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুেুন এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → বিথব্রিয়রা ও বনপুণ্ → িরাউন্স কী এ ট্যাপ েরুন, এবটমে সবরিে 
েরমি ট্যাপ েরুন এবং িারপর সেে লসট েরুন৷
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উচ্চতর সসবিংস

দ্রুত অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরার বিিরার িরালু কররা
দ্রুি অ্যামক্সসবববেবট বিচারগুমো লখাোর রন্য লসট েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → উচ্চতর সসবিংস-এ ট্যাপ েরুন, অ্রাপক্সবসবিবলবির রি্শকরাি এর 
অিীমন পদ্ধবিবট বনব্জাচন েরুন, এবং িারপমর আপবন লয অ্যামক্সসবববেবট বিচারগুবে ব্যবহার েরমি চান িামি 
বটে বদন৷

লরাইি সনরাবিবিপকরন সসি কররা
যখন অ্যাোে্জ বারমব বা আপনার ইনোবেং েে বা নিুন লেমসমরর ববজ্ঞবতি আসমব িখন লযন ব্রিন জ্মে ওমি 
িার রন্য বিভাইস লসট েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুেুন অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → উচ্চতর সসবিংস → ফ্্রার বিজ্ঞবতি এ ট্যাপ েরুন এবং এর সু্যইমচর 
পামশর ববেল্পগুমোর লযবটমে সবরিে েরমি চান লসবটমে ট্যাপ েরুন৷

ি্িস্রা সনয়রার সিয় হপয়পে
পপ-আপ উইম্া প্রদশ্জন েরমি সেমের পবরোন লসট েরুন লযবট আপনামে পদমক্প বনমি বেমব লযেন ববজ্ঞবতি 
বা ভবেউে েমন্টাোর৷
সসবিংস অ্যামপ খুেুন, অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → উচ্চতর সসবিংস → ি্িস্রা সনয়রার সিয় হপয়পে এ ট্যাপ েরুন এবং 
এেবট অপশন বনব্জাচন েরুন৷

কীপিরাপি্শ র ইনপুি সজরাপর পপ়ে সররানরাপনরা হপি
আপবন েীমবামি্জ  যা প্রমবশ েরান িা লরামর পিার রন্য বিভাইসবট লসট েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → উচ্চতর সসবিংস → কীপিরাপি্শ র ইনপুি সজরাপর পপ়ে সররানরাপনরা 
হপি-এ বেুন-এ ট্যাপ েরুন এবং িারপর সবরিে েরমি সু্যইচবট ট্যাপ েরুন এবং িারপর অপশন বনব্জাচন েরুন৷

অ্রাপক্সবসবিবলবির জন্ Bixby Vision
আপবন যখন Bixby Vision অ্যামক্সবসবববেবট বিচারগুবে সবরিে েমরন, আপবন Bixby Vision এর অবিবরক্ত 
বিচারগুবে ব্যবহার েরমি পামরন৷

1 সসবিংস অ্যাপ চােু েমর অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → উচ্চতর সসবিংস → অ্রাপক্সবসবিবলবির জন্ Bixby Vision 
এ ট্যাপ েরুন এবং িারপর সবরিে েরমি সু্যইচবট ট্যাপ েরুন৷

2 Bixby Vision খুলুন এ ট্যাপ েরুন৷

bayur
Typewritten Text
https://www.galaxys21userguide.com
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3 আপবন লয বিচারবট ব্যবহার েরমি চান লসবট বনব্জাচন েরুন৷

•   : আপনার ে্যাপচার েরা দশৃ্যবট ববমলিেণ েরুন এবং এবট ভমেস বদমে বণ্জনা েরুন৷
•   : বস্তুগুবে শনাক্ত েরুন এবং ভমেস বদমে লসগুবে বণ্জনা েরুন৷
•   : পাি্যবট শনাক্ত েরুন এবং লসগুবে উচ্চস্বমর পড়ুন৷
•   : বস্তুর রঙ সনাক্ত েরুন এবং লসগুবে উচ্চস্বমর পড়ুন৷

পবরমেবা প্রদানোরী বা েমিমের উপর বনভ্জ র েমর বেছু বিচার েভ্য নাও হমি পামর৷

িপয়স সলপিল স�রাগ করপত িপয়স সরকবি্শ ং স�রাগ কররা
আপবন এেই রেে আোমরর বস্তু লেমবে বদমে পৃথে েরার রন্য ভমেস লেমবে ব্যবহার েরমি পামরন৷ আপবন 
এেবট NFC-সক্বেি ভমেস লেমবমের রন্য এেবট ভমেস লরেবি্জ ং বনি্জারণ েরমি পামরন৷ যখন আপবন লেমবমের 
োমছ আপনার বিভাইস রাখমবন িখন ভমেস লরেবি্জ ংবট বারমব৷

এই বিচারবট ব্যবহার েরার আমগ NFC বিচারবট চােু েরুন৷

1 সসবিংস অ্যাপ খুমে অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → উচ্চতর সসবিংস → কণ্ঠ সলপিল এ ট্যাপ েরুন৷

ভমেস লরেি্জ ার চােু হমব৷

2 লরেবি্জ ং শুরু েরমি  ট্যাপ েরুন৷ োইমরিামিামনর েমি্য েথা বেুন৷

3 আপনার লরেবি্জ ং সম্পূণ্জ েরা হমে লগমে সম্পন্ন এ ট্যাপ েরুন৷

4 ভমেস লেমবমের োমছ আপনার বিভাইসবট িরুন৷
ভমেস লরেবি্জ ং এর িথ্য ভমেস লেমবমে লেখা হমব৷

ইনস্লকৃত পবরপষিরা
বিভাইমস ইনস্টে েরা অ্যামক্সমসবববেবট পবরমেবাগুবে লদখুন৷
সসবিংস অ্যাপ েঞ্চ েমর অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → ইনস্লকৃত পবরপষিরা এ ট্যাপ েরুন৷
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রেরািলশুবিং
এেবট Samsung সাবভ্জ স লসন্ামরর সামথ লযাগামযাগ েরার আমগ, বনম্নবেবখি সোিানগুবে লচষ্া েরুন৷ বেছু 
পবরবস্বি আপনার বিভাইমস প্রমযার্য নাও হমি পামর৷
বিভাইসবট ব্যবহার েরার সেে আপবন লয সেস্যার েুমখােুবখ হমি পামরন িা সোিান েরমি আপবন Samsung 
সদস্যমদরও ব্যবহার েরমি পামরন৷

�খন আপবন আপনরার বিিরাইসবি িরালু কপরন িরা �খন আপবন 
বিিরাইসবি ি্িহরার করপেন, তখন এবি আপনরাপক বনম্নবলবখত 
সকরািগুবলর িপধ্ একবি এন্টরার করপত অনপুররাধ করপি:

•  পাসওোি্জ : যখন বিভাইমসর েে বিচার সক্ে থামে, িখন আপনামে অবশ্যই বিভাইমস লসট েরা পাসওোি্জ  
বদমি হমব৷

•  PIN: যখন প্রথেবার বিভাইস ব্যবহার েরা হমছে অথবা PIN প্রদান েরা আবশ্যে িাহমে আপনামে SIM 
বা USIM োমি্জ র সমগি প্রদত্ PIN অবশ্যই বদমি হমব৷ েে SIM োি্জ  লেন ুব্যবহার েমর আপবন এই বিচারবট 
বনব্রিে েরমি পামরন৷

•  PUK: েমেেবার ভুে PIN লদওোর োরমণ আপনার SIM বা USIM োি্জ  অবরুদ্ধ হমে যাে৷ আপনার 
পবরমেবা প্রদানোরীর সরবরাহেৃি PUK আপনামে অবশ্যই এন্ার েরমি হমব৷

•  PIN2: যখন আপবন PIN2 প্রমোরন এেন লোন লেন ুঅ্যামক্সস েরমছন, িখন আপনামে অবশ্যই SIM বা 
USIM োমি্জ র সমগি প্রদত্ PIN2 ব্যবহার েরমি হমব৷ আমরা িমথ্যর রন্য, আপনার পবরমেবা প্রদানোরীর 
সামথ লযাগামযাগ েরুন৷

আপনরার বিিরাইস সনিওয়রাক্শ  িরা পবরপষিরা ত্রুবির সিপসজ প্দর্শন 
কপর

•  যখন আপবন দবু্জে সংমেি বা বনম্ন বরমসপশমনর এোোে থামেন, আপবন বরমসপশন হারামি পামরন৷ অন্য 
এোোে সমর যান এবং আবার লচষ্া েরুন৷ চেোন থাোোেীন, ত্রুবটর লেমসর বারবার প্রদবশ্জি হমি পামর৷

•  আপবন এেবট সাবব্রিপশন ছািা বেছু অপশন অ্যামক্সস েরমি পারমবন না৷ আমরা িমথ্যর রন্য, আপনার 
পবরমেবা প্রদানোরীর সামথ লযাগামযাগ েরুন৷

আপনরার বিিরাইস িরালু হপছে নরা
ব্যাটাবরবট সম্পূণ্জভামব বিসচার্জ হমে লগমে, আপনার বিভাইসবট চােু হমব না৷ বিভাইসবট চােু েরার আমগ 
ব্যাটাবরবট সম্পূণ্জরুমপ চার্জ েরুন৷
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িরাি্রিীন ধীপর ধীপর িরা অনুপ�ুক্তিরাপি প্বতব্য়রা কপর
•  যবদ আপবন এেবট ব্রিন প্রমটক্টর বা টাচব্রিমন ঐবছেে অ্যামক্সসবরর সংযুক্ত েমরন, িাহমে টাচব্রিন 
সবিেভামব োর নাও েরমি পামর৷

•  যবদ আপবন গ্াভস পমর থামেন, যবদ টাচব্রিমন স্পশ্জ েরার সেে আপনার হাি অপবরষ্ার হে, অথবা যবদ 
আপবন িারামো বস্তু বা আপনার আগিমুের িগা বদমে ব্রিনবট ট্যাপ েমরন, িমব টাচ্রিীন সবিেভামব োর নাও 
েরমি পামর৷

•  টাচব্রিন আদ্র্জ  অবস্ার েমি্য বা পাবনমি উনু্ক্ত হমে সবিেভামব োর নাও েরমি পামর৷

•  লোন অস্ােী সিটওে্যার বাগ পবরষ্ার েরমি আপনার বিভাইসবট পুনরাে চােু েরুন৷

•  বনবচিি েরুন লয আপনার বিভাইস সিটওে্যারবট সব্জসাম্প্রবিে সংস্রমণ আপমিট েরা হমেমছ৷

•  টাচব্রিনবটমি আঁচি োগমে বা ক্বিরিস্ত হমে, এেবট Samsung সাবভ্জ স লসন্ামর বভবরট েরুন৷

আপনরার বিিরাইসবি বস্র হপয় �রায় িরা একবি িরাররাত্মক ত্রুবির 
সম্ুখীন হয়
বনম্নবেবখি সোিানগুবে লচষ্া েরুন৷ যবদ িাও সেস্যাবটর সোিান না হে, িাহমে Samsung সাবভ্জ স লসন্ামরর 
সামথ লযাগামযাগ েরুন৷

বিিরাইসবি বরস্রাি্শ কররা
যবদ আপনার বিভাইসবট বস্র হমে যাে বা হ্যাং েমর, িাহমে আপনামে অ্যাপ বন্ধ েরমি হমি পামর অথবা 
বিভাইসবটমে বন্ধ েমর পুনরাে চােু েরমি হমি পামর৷

সিরাস্শ বরস্রাি্শ কররা
আপনার বিভাইসবট যবদ আটমে যাে এবং োর না েমর, িাহমে এবটমে আবার চােু েরমি সাইি েী এবং 
ভবেউে িাউন েী এেসামথ 7 লসমেম্র লববশ সেে বটমপ িমর রাখুন৷

বিিরাইসবি বরপসি কররা
উপমরর পদ্ধবিগুবে আপনার সেস্যার সোিান না েরমে, ি্যাক্টবর িাটা বরমসট ব্যবস্াপনা েরুন৷
চােু েরুন সসবিংস অ্যাপ এবং ট্যাপ েরুন সরাধরারণ ি্িস্রাপনরা → বরপসি → ি্রাক্টবর িরািরা বরপসি করুন → 
বরপসি → সিগুপলরা িুপে সিলুন৷ ি্যাক্টবর িাটা বরমসট েরার আমগ, বিভাইসবটমি সবঞ্চি সেস্ত গুরুত্বপূণ্জ িাটার 
ব্যােআপ েবপ বিবর েরমি ভুেমবন না৷

কল করাপনক্ট হয় নরা
•  আপবন সবিে লসেুোর লনটওোে্জ  অ্যামক্সস েরমছন িা বনবচিি েরুন৷

•  বনবচিি েরুন লয আপবন লয লিান নম্বরবট িাোে েরমছন িার রন্য আপবন েে বাবরং লসট েমরনবন৷

•  বনবচিি েরুন লয আপবন ইনোবেং লিান নম্বরবটর রন্য েে বাবরং লসট েমরনবন৷
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অন্ সকউই আপনরাপক কপল কথরা িলপত শুনপত পরায়নরা
•  বনবচিি েরুন লয আপবন অন্তবন্জবে্জি োইমরিামিানবট োো বদমছেন না৷

•  বনবচিি েরুন লয োইমরিামিানবট আপনার েুমখর োমছ রমেমছ৷

•  এেবট ইোরমিান ব্যবহার েরার সেে, লসবট সবিেভামব সংযুক্ত হমেমছ বে না িা বনবচিি েরুন৷

একবি কপলর সিয় রব্দ প্বতধ্ববন
অন্য রােগাে সমর যান অথবা ভবেউে েী লপ্রস েমর ভবেউমের সােঞ্স্য েরুন৷

একবি সসলুলরার সনিওয়রাক্শ  িরা ইন্টরারপনি প্রায়ই সংপ�রাগ বিবছেন্ন হয় 
িরা অবিও িরান খরাররাপ হয়

•  বনবচিি েরুন লয আপবন বিভাইমসর অভ্যন্তরীণ অ্যামন্নামে ব্লে েরমছন না৷

•  যখন আপবন দবু্জে সংমেি বা বনম্ন বরমসপশমনর এোোে থামেন, আপবন বরমসপশন হারামি পামরন৷ আপনার 
পবরমেবা প্রদানোরীর লবস লস্টশমনর সামথ সেস্যার োরমণ আপনার সংমযাগ সেস্যা হমি পামর৷ অন্য 
এোোে সমর যান এবং আবার লচষ্া েরুন৷

•  চেোন থাোোবেন বিভাইসবট ব্যবহার েরার সেে, পবরমেবা প্রদানোরীর লনটওোমে্জ র সামথ সেস্যার 
োরমণ লবিার লনটওোে্জ  পবরমেবাগুবে অক্ে েরা হমি পামর৷

ি্রািরাবর সবেকিরাপি িরাজ্শ  হয় নরা (Samsung-অনুপিরাবদত 
িরাজ্শ রারগুবলর জন্)

•  চার্জার লয সবিেভামব সংযুক্ত েরা হমেমছ িা বনবচিি েরুন৷

•  এেবট Samsung পবরমেবা লেম্রে যান এবং ব্যাটাবরবট প্রবিস্াবপি েরুন৷

প্থি ্পয়র সথপক এখন ি্রািরাবরবি দ্রুত হ্রাস হয়
•  যখন আপবন খুব শীিে বা খুব গরে িাপোত্রাে বিভাইসবট বা ব্যাটাবরবট প্রোশ েমরন, প্রমোরনীে চার্জ হ্াস 
হমি পামর৷

•  আপবন যখন বনবদ্জষ্ বিচার বা অ্যাপ ব্যবহার েমরন লযেন GPS, লগেস বা ইন্ারমনট িখন ব্যাটাবরর খরচ ববৃদ্ধ 
পামব৷

•  ব্যাটাবরবট উপমভাগ্য এবং প্রমোরনীে চার্জ সেমের সামথ েে হমি থােমব৷
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ক্রাপিররা িরালু কররার সিয় ত্রুবির সিপসজ প্দবর্শত হয়
ে্যামেরা অ্যাপবট ব্যবস্াপনা েরার রন্য আপনার বিভাইমস পয্জাতি েভ্য লেেবর এবং ব্যাটাবর পাওোর থােমি হমব৷ 
ে্যামেরা চােু েরার সেে যবদ আপবন ত্রুবটর লেমসর পান, িমব বনম্নবেবখিগুবে লচষ্া েরুন:

•  ব্যাটাবরবট চার্জ েরুন৷

•  আপনার বিভাইস লথমে েবম্পউটামর িাইেগুবে স্ানান্তর েমর বেছু লেেবর খাবে েরুন অথবা িাইেগুবে 
বিভাইস লথমে বিবেট েরুন৷

•  বিভাইসবট পুনরাে শুরু েরুন৷ এই বটপসগুবে লচষ্া েরার পমরও যবদ আপনার ে্যামেরা অ্যামপ সেস্যা হে, 
িাহমে Samsung সাবভ্জ স লসন্ামরর সামথ লযাগামযাগ েরুন৷

বপ্বিউ এর তুলনরায় েবির িরান অবত বনম্ন
•  পবরমবশ এবং আপনার ব্যবহৃি িমটারিাবির লেৌশেগুবের উপর বনভ্জ র েমর আপনার িমটাগুবের োন 
পবরববি্জ ি হমি পামর৷

•  যবদ আপবন অন্ধোর রােগাে ছবব লিামেন, রাবত্রমবোে, বা ইনমিামর, ছববমি ত্রুবট ঘটমি পামর অথবা 
ছববগুবে আউট অি লিাোস হমি পামর৷

িরাবল্টবিবিয়রা িরাইল সখরালরার সিয় ত্রুবির সিপসজ প্দবর্শত হয়
আপবন যবদ ত্রুবটর লেমসর পান বা আপনার বিভাইমস োবটিবেবিো িাইে খুেমে িা না চমে, িখন 
বনম্নবেবখিগুবে লচষ্া েরুন:

•  আপনার বিভাইস লথমে েবম্পউটামর িাইেগুবে স্ানান্তর েমর বেছু লেেবর খাবে েরুন অথবা িাইেগুবে 
বিভাইস লথমে বিবেট েরুন৷

•  বনবচিি েরুন লয বেউবরে িাইেবট বিবরটাে রাইটস ে্যামনরমেন্ (DRM) - লপ্রামটমক্টি নে৷ যবদ িাইেবট 
DRM- লপ্রামটমক্টি হে, িমব বনবচিি েরুন লয আপনার োমছ িাইেবট চাোমনার রন্য উপযুক্ত োইমসন্স বা েী 
আমছ৷

•  বনবচিি েরুন লয িাইে িরে্যাটবট বিভাইস দ্ারা সেবথ্জি৷ যবদ এেবট িাইে িে্জ্যাট সেবথ্জি না হে, লযেন 
DivX বা AC3, এবট সেথ্জন েমর এেন এেবট অ্যাপ ইনস্টে েরুন৷ আপনার বিভাইস দ্ারা সেবথ্জি িাইে 
িে্জ্যাটগুবে েনিাে্জ েরমি, Samsung ওমেবসাইটবট লদখুন৷

•  আপনার বিভাইসবট বিভাইমসর সামথ ে্যাপচার েরা িমটা এবং বভবিও সেথ্জন েমর৷ অন্যান্য বিভাইস দ্ারা 
ে্যাপচার েরা িমটা এবং বভবিও সবিেভামব োর নাও েরমি পামর৷

•  আপনার বিভাইস লসই োবটিবেবিো িাইেগুবে সেথ্জন েমর যা আপনার লনটওোে্জ  পবরমেবা প্রদানোরী বা 
অবিবরক্ত পবরমেবার সরবরাহোরী েিৃ্জে অনুমোবদি৷ ইন্ারমনমট প্রচাবরি বেছু ববেেবস্তু, লযেন বরংমটান, 
বভবিও বা ওোেমপপার সবিেভামব োর নাও েরমি পামর৷
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Bluetooth িরাল করাজ করপে নরা
যবদ অন্য Bluetooth বিভাইসবট অববস্ি না থামে বা সংমযাগ সেস্যা বা োয্জোবরিা খারাপ হে িমব 
বনম্নবেবখিগুবে লচষ্া েরুন:

•  বনবচিি েরুন লয আপবন লয বিভাইসবটর সামথ সংযুক্ত েরমি চাইমছন লসবট স্্যান েরার রন্য বা সংযুক্ত 
েরার রন্য প্রস্তুি৷

•  বনবচিি েরুন লয আপনার বিভাইস এবং অন্য Bluetooth বিভাইসবট সমব্জাচ্চ Bluetooth পবরসীো (10 m) 
এর েমি্য রমেমছ৷

•  আপনার বিভাইমস, চােু েরুন সসবিংস অ্যাপ, ট্যাপ েরুন সংপ�রাগসিূহ, িারপমর এবট পুনরাে সবরিে েরমি 
Bluetooth সুইচবট ট্যাপ েরুন।

•  আপনার বিভাইমস, চােু েরুন সসবিংস অ্যাপ, ট্যাপ েরুন সরাধরারণ ি্িস্রাপনরা → বরপসি → সনিওয়রাক্শ  
সসবিংস বরপসি করুন → সসবিংস বরপসি করুন → বরপসি লনটওোে্জ  লসবটংস বরমসট েরমি৷ বরমসট েরার 
সেে আপবন বনববন্ধি িথ্য হারামি পামরন৷

উপমরর বটপস যবদ সেস্যার সোিান না েরমি পামর, এেবট Samsung সাবভ্জ স লসন্ামরর সামথ লযাগামযাগ েরুন৷

ব্রিন ব্ররাইিপনস অ্রািজরাস্পিন্ট িরারবি বিজ্ঞবতি প্রাপনপল প্দবর্শত হয় 
নরা
স্ট্যাটাস বারবট নীমচর বদমে লটমন ববজ্ঞবতি প্যামনেবট খুেুন, এবং িারপর ববজ্ঞবতি প্যামনেবট নীমচর বদমে টানুন৷  
→ দ্রুত প্রাপনপলর সলআউি-এ ট্যাপ েরুন ও এবট সবরিে েরমি বিজ্ঞবতির উপপর উজ্জ্বলতরা বনয়্রিক সদখরান 
সু্যইমচ ট্যাপ েরুন৷

একবি কবম্পউিরাপর বিিরাইস সংপ�রাগ কররার সিয় সংপ�রাগ স্রাপন 
কররা হয় নরা

•  বনবচিি েরুন লয আপবন লয USB ে্যাবেটা ব্যবহার েরমছন লসটা আপনার বিভাইমসর সামথ সােঞ্স্যপণূ্জ।

•  আপনার েবম্পউটামর যথাযথ রোইভার ইনস্টে েরা এবং আপমিট েরা আমছ িা বনবচিি েরুন৷

আপনরার বিিরাইস আপনরার িত্শিরান অিস্রান খুঁপজ পরাপছে নরা
বেছু অবস্ামন GPS সংমেি বািারিস্ত হমি পামর, লযেন ইনমিার এ৷ এই পবরবস্বিমি আপনার বি্জ োন অবস্ান 
খুঁমর লপমি Wi-Fi বা এেবট লোবাইে লনটওোে্জ  ব্যবহার েরার রন্য বিভাইস লসট েরুন৷
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বিিরাইপস সব্চত িরািরা হরাবরপয় সগপে
সব্জদা বিভাইমস সবঞ্চি সেস্ত গুরুত্বপূণ্জ িাটার ব্যােআপ েবপ বিবর েমর রাখুন৷ অন্যথাে, যবদ এবট ক্বিরিস্ত হে 
বা হাবরমে যাে িমব আপবন িথ্য পুনরুদ্ধার েরমি পারমবন না৷ Samsung বিভাইমস সবঞ্চি িাটা হারামনার রন্য 
দােী নে৷

বিিরাইস সকপসর িরাইপরর িরারপরাপর একবি সেরাি িরঁাক প্দবর্শত হয়
•  এই িাঁেবট এেবট প্রমোরনীে উৎপাদন বিচার এবং বেছু লছাটখাট রবেং বা অংমশর েম্পন হমি পামর৷

•  সেমের সামথ সামথ, অংশগুবের েমি্য ঘে্জমণর োরমন এই িাঁেবট সাোন্য পবরোমণ প্রসাবরি হমি পামর৷

বিিরাইপসর সস্রাপরপজ প�্শরাতি সপিস সনই
লস্টামরর লস্পস খাবে েরার রন্য বিভাইস লেোর বিচার ব্যবহার েমর অপ্রমোরনীে িাটা লযেন ে্যাশ বিবেট 
েরুন অথবা অব্যবহৃি অ্যাপস বা িাইে ে্যানুোবে বিবেট েরুন৷

সহরাি িরািন প্দবর্শত হয় নরা
বেছু অ্যাপ বা বিচার ব্যবহার েরার সেে লহাে বাটন িারণোরী ন্যাবভমগশন বারবট অদশৃ্য হমে লযমি পামর৷ 
ন্যাবভমগশন বারবট লদখমি, ব্রিমনর নীমচর লথমে উপমরর বদমে টানুন৷
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