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েমিে):
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179 আোদা অ্যামপর সাউ্

180 ববজ্ঞবতি

180 অ্যাপ আইেন ব্যাজ

181 প্রদশ্ডনী
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প্রাথবিক বিষয়সিূহ

প্থপি আিরাপক পড়ুন
বিভাইস বনরাপদ ও সবিেভামব ব্যবহার েরার আমগ এই ে্যানুোেবট পড়ুন।

• 	বণ্ডনাগুমো বিভাইমসর বিফটি লসবটংস বভবত্ে।

• 	অঞ্চে, পবরমেবা প্রদানোরী, েমিে লস্পবসবফমেশন, বা বিভাইমসর সফটওে্যামরর উপর বনভ্ড র েমর 
আপনার বিভাইমস বেছু ববেেবস্তু বভন্ন হমি পামর।

• 	লয সেস্ত ববেেবস্তুর (উচ্চ োমনর ববেেবস্তু) জন্য অমনে লববশ CPU ও RAM ব্যবহামরর প্রমোজন লসগুমো 
বিভাইমসর সােবরিে পারফরমেন্সমে প্রভাববি েরমব। ববেেবস্তুর সমগি সংযুক্ত অ্যাপগুমো বিভাইমসর 
লস্পবসবফমেশন এবং লোন পবরমবমশ ব্যবহার েরা হমছে িার উপর বনভ্ড র েমর োজ নাও েরমি পামর।

• 	Samsung ছািা অন্যান্য প্রদানোরীমদর প্রদত্ অ্যামপর োরমণ পারফরমেমন্সর সেস্যা হমে িার জন্য 
Samsung দােী নে।

• 	সম্পাবদি লরবজব্রি বা েবিফাই েরা অপামরবটং বসমস্টে সফটওে্যামরর োরমণ পারফরমেমন্সর সেস্যা বা 
অসগিবির জন্য Samsung দােী নে। অপামরবটং বসমস্টে োস্টোইজ েরার লচষ্ার োরমণ বিভাইস বা 
অ্যাপ বিেেমিা োজ নাও েরমি পামর।

• 	এই বিভাইমসর সামথ প্রদান েরা সফটওে্যার, ওোেমপপার, ছবব, এবং অন্যান্য বেবিো সীবেি ব্যবহামরর 
জন্য োইমসন্সেৃি। ব্যবসাবেে বা অন্য উমদেমশ্য এই উপাদানগুবে বনষ্াশন েরা এবং ব্যবহার েরা 
েবপরাইট আইমনর েঙ্ঘন বমে ববমববচি হমব। বেবিোর আইন ববহভূ্ড ি ব্যবহামরর জন্য ব্যবহারোরী 
সম্পূণ্ড রূমপ দােবদ্ধ থােমবন।

• 	আপনার িাটা লে্যামনর উপর বভবত্ েমর লেমসজ আদান-প্রদান, আপমোি এবং িাউনমোি, স্বেংব্ে 
বসঙ্ক েরা, বা অবস্ান পবরমেবা ব্যবহার েরার েি িাটা পবরমেবাগুবের জন্য আপনার অবিবরক্ত খরচ 
হমি পামর। মববশ পবরোমন িাটা স্ানান্তমরর জন্য Wi-Fi বফচার ব্যবহার েরা সুপাবরশেৃি।

• 	লয সব বিফটি অ্যাপ বিভাইমসর সামথ আমস িা আপমিট সামপষি এবং অবরিে লনাবটস না লপমে িা 
সেথ্ডন নাও েরা হমি পামর৷ বিভাইমসর সামথ প্রদান েরা লোন অ্যাপ সম্বমন্ধ যবদ আপনার লোন প্রশ্ 
থামে, Samsung পবরমেবা লেম্রের সামথ লযাগামযাগ েরুন। ব্যবহারোরীর ইনস্টে েরা অ্যামপর জন্য 
পবরমেবা প্রদানোরীর সামথ লযাগামযাগ েরুন।

• 	বিভাইমসর অপামরবটং বসমস্টে পবরবি্ড ন েরমে বা অননুমোবদি উৎস লথমে সফটওে্যার ইনস্টে 
েরমে িা বিভাইমসর ত্রুবট এবং িাটা ববনষ্ বা ষিবি হওোর োরণ হমি পামর। এই োজগুবে আপনার 
Samsung োইমসন্স চুবক্ত েঙ্ঘন েমর এবং আপনার ওোমরবন্ বাবিে েমর লদে।
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• 	অঞ্চে বা পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্ড র েমর, এেবট ্রিীন লপ্রামটক্টরমে উৎপাদন এবং ববিরণ েরার 
সেে সুরষিার জন্য সংযুক্ত েরা হে৷ সংযুক্ত ্রিীন লপ্রামটক্টমরর ষিবিমে ওোমরবন্র েমি্য লদওো হে না৷

• 	আমশপামশর পবরমবমশর উপর বভবত্ েমর েন্টাস্ট লরঞ্মে স্বেংব্েভামব সােঞ্স্য েমর আপবন এেনবে 
বাইমরর শবক্তশােী সূয্ডামোমে পবরষ্ারভামব টাচ্রিীন লদখমি পামরন৷ পণ্যবটর প্রেৃবির োরমণ, ববি্ডি 
সেমের জন্য বনবদ্ডষ্ রিাবফক্স প্রদশ্ডমনর ফেস্বরূপ আফটারইমেজ (্রিীন বান্ড-ইন) বা োমো হমি পামর৷

	– ববি্ডি সেমের জন্য টাচব্রিমনর পুমরা অংমশ বা বেছুটামি বনবদ্ডষ্ রিাবফক্স ব্যবহার না েরার পরােশ্ড 
লদওো হে এবং বিভাইস ব্যবহার না েরার সেে টাচব্রিন বন্ধ েমর বদন৷

	– আপবন যখন এবটমে ব্যবহার না েমরন িখন স্বেংব্েভামব বন্ধ হওোর জন্য টাচব্রিনমে লসট েরমি 
পামরন৷ সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, প্দর্শনী লি ট্যাপ েরুন → ব্রিন সিয়সিরাবতি, িারপর আপবন 
টাচব্রিনমে বন্ধ েরার আমগ বিভাইসমে যিষিণ অমপষিা েরামি চান লসই সেেোে বনব্ডাচন 
েরুন৷

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

• 	অঞ্চে বা েমিমের উপর বনভ্ড র েমর, বেছু বিভাইস লফিামরে েবেউবনমেশন েবেশমনর (FCC) 
অনুমোদন পাওো আবশ্যে।

আপনার বিভাইস যবদ FCC দ্ারা অনুমোবদি হে, আপবন FCC আইবি বিভাইমস লদখমি পামরন। 
FCC আইবি লদখার জন্য, পসবিংস অ্যাপ শুরু েরুন এবং সিরান পবরবিবত → স্্রািরাস ট্যাপ েরুন। 
যবদ আপনার বিভাইমস এেবট FCC আইবি না থামে, এর োমন হে লয বিভাইসবটমে ইউএস বা এর 
অঞ্চেগুবেমি ববব্র জন্য অনুমোদন লদওো হেবন এবং শুিুোত্র োবেমের ব্যবক্তগি ব্যবহামরর জন্য 
ইউএস-এ আনা হমে থােমি 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 
পদমষিপ েন বদমে অনুসরণ েরুন৷ এই রেে েরমি না পারমে আপনার বিভাইমসর ষিবি 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, 
আমোনাইজ পাবন, বা েদ্যজািীে িরমে বিভাইসবট লিাবান, িাহমে িরে অবিদ্রুি বিভাইমস প্রমবশ 
েরমব৷

• 	দ্রুত িহিরান পরাবনপত বিভাইসবট লিাবামবন না৷

• 	যবদ বিভাইসবট পবরস্ার পাবনমি পমর যাে, িাহমে এবট এেবট পবরস্ার নরে োপি বদমে ভােভামব 
শুবেমে বনন৷ যবদ অন্য লোনও িরে লযেন েবণ পাবন, সুইবেং পমুের পাবন, সাবান পাবন, মিে, 
পারবফউে, 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 বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ না েমরন, িাহমে বিভাইমসর োয্ডষিেিা এবং লসৌন্দয্ড ষিবিরিস্ত হমি পামর৷

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

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

• 	�বদ বিিরাইসবি পপে �রায় িরা ক্ষবতগ্রস্ত হয়, িাহমে বিভাইমসর পাবন ও িূমো প্রবিমরামির বফচার 
ষিবিরিস্ত হমি পামর৷

• 	আপনরার বিিরাইসবি একবি বনয়ব্রিত পবরপিপর পরীক্ষরা কররা হপয়পে এিং বনবদ্শ ষ্ট বকেু অিস্রায় 
পরাবন- এিং ধপুলরা-প্বতপররাধী বহপসপি প্ত্বয়ত কররা হপয়পে (আন্তজ্শ রাবতক ি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 সপ্বেও, আপনরার বিিরাইসবিও সকল বনবদ্শ ষ্ট পবরবস্বতপত ক্ষবতগ্রস্ত হপত পরাপর৷

বনপদ্শ রিূলক আইকনসিূহ

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

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

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

ি্রািরাবর িরাজ্শ  সদিরার সিয় �খন বিিরাইস গরি হপয় ওপে
চাজ্ড লদবার সেে, বিভাইস এবং চাজ্ডার গরে হমে উিমি পামর। িারববহীন চামজ্ডর সেে বা ফাস্ট চাজ্ড লদবার 
সেে, বিভাইসবট অবিেির গরে েমন হমি পামর। এমি বিভাইমসর জীবনোে বা েে্ডষিেিা প্রভাববি হে না 
এবং এবট বিভাইমসর স্বাভাববে েমে্ডর ব্যাবতির েমি্য পমর। যবদ ব্যাটাবর খুব গরে হমে যাে, চাবজ্ডং গবি হ্াস 
লপমি পামর বা চাজ্ডার চাজ্ড েরা বন্ধ েরমি পামর৷

বিিরাইস গরি হপয় উেপল বনম্নবলবখতগুবল করুন:

• 	বিভাইস লথমে চাজ্ডারবট বববছন্ন েরুন এবং লোন চেোন অ্যাপ বন্ধ েরুন। বিভাইসবট শীিে হবার 
জন্য অমপষিা েরুন িারপর আবার বিভাইসবট চাজ্ড লদওো শুরু েরুন।

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

• 	িারববহীন চাজ্ডার ব্যবহার েরার সেে, মোন িািব বস্তু, চুম্বে, এবং লচৌম্বে ্রিাইপ োমি্ড র েি 
লোন ববহরাগি উপাদান, বিভাইস এবং িারববহীন চাজ্ডামরর েমি্য স্াপন েরমবন না।

িারববহীন চাজ্ড বা ফাস্ট চামজ্ডর বফচার শুিু সেবথ্ডি েমিমে েভ্য।

�খন ি্িহরাপরর সিয় বিিরাইসবি উত্ততি হপয় ওপে
যখন আপবন এেন বফচার বা অ্যাপ ব্যবহার েমরন যার জন্য আমরা পাওোর প্রমোজন বা লসগুবে ব্যবহার 
েমরন অমনে লববশ সেে িমর, িখন আপনার বিভাইসবট সােবেেভামব গরে হমে উিমি পামর ববি্ডি ব্যাটাবর 
খরমচর োরমণ। মোন চেোন অ্যাপ বন্ধ েরুন এবং বিভাইসবট বেছুষিণ ব্যবহার েরা লথমে ববরি থােুন।

বনম্নবেবখিগুবে হমো লসই সব পবরবস্বির উদাহরণ যামি বিভাইসবট গরে হমে উিমি পামর। আপবন লয সেে 
ফাংশন এবং অ্যাপ ব্যবহার েমরন িার উপর বনভ্ড র েমর, এই উদাহরণগুবে আপনার েমিমের লষিমত্র োজ 
নাও েরমি পামর।

• 	লেনার পমর প্রাথবেে লসটআপ অথবা িাটা পুনরুদ্ধার েরার সেে

• 	বি ফাইে িাউনমোি েরার সেে
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• 	এেন অ্যাপ ব্যবহার েরার সেে যার জন্য লববশ পাওোর প্রমোজন অথবা দীঘ্ড সেেোমের জন্য 
অ্যাপগুবে ব্যবহার েরার সেে

	– যখন উচ্চোমনর লখো দীঘ্ড সেেোমের জন্য লখমেন

	– যখন দীঘ্ড সেেোমের জন্য বভবিও লরেি্ড  েমরন

	– যখন সমব্ডাচ্চ 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 লরেি্ড  েরার সেে

	– যখন বি ফাইে িাউনমোি েমরন এেবট বভবিও েমের সেে

	– যখন বভবিও লরেি্ড  ে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 সূময্ডর আমোমি রাখা 
হে

• 	যখন লোবাইে হটস্পট এবং লটথাবরং বফচার ব্যবহার েমরন

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

• 	যখন ষিবিরিস্ত USB ে্যাবে বদমে ব্যাটাবর চাজ্ড েরা হে

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

• 	যখন আপবন লরাবেংমে আমছন

বিিরাইস গরি হপয় উেপল বনম্নবলবখতগুবল করুন:

• 	বিভাইসবট সব্ডসাম্প্রবিে সফটওে্যার বদমে আপমিট েমর রাখুন।

• 	চেোন অ্যামপর েমি্য সংঘামির োরমণ বিভাইসবট গরে হমে উিমি পামর। বিভাইসবট পুনরাে শুরু 
েরুন।

• 	Wi-Fi, GPS, এবং Bluetooth বফচার বনব্রিে েরুন যখন লসগুবে ব্যবহার েরা হমছে না।

• 	লয সব অ্যাপ ব্যাটাবর খরচ বৃবদ্ধ েমর অথবা লযগুবে ব্যােরিাউম্ োজ েমর যখন ব্যবহার েরা না 
হে।

• 	বনস্প্রমোজন অথবা অব্যবহৃি ফাইে েুমছ লফেুন।

• 	ব্রিমনর ব্াইটমনস েোন।

• 	যবদ বিভাইসবট গরে হমে ওমি বা দীঘ্ড সেে িমর গরে েমন হে, মসবট বেছু সেমের জন্য ব্যবহার 
েরমবন না। যবদ বিভাইসবট অবিোত্রাে গরে হমি থামে, Samsung পবরমেবা লেম্রে লযাগামযাগ 
েরুন।
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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 েরুন।
যখন বিভাইসবট গরে হমে ওমি, িার বফচার এবং েে্ডষিেিা সীবেি েরা হমি পামর বা বিভাইসবট বন্ধ হমে 
লযমি পামর িা্া হবার জন্য। এই বফচারবট শুিু সেবথ্ডি েমিমে েভ্য।

• 	বিভাইসবট যবদ অবিোত্রাে গরে হে এবং বনবদ্ডষ্ িাপোত্রাে লপৌছাে িমব বিভাইমসর ব্যথ্ডিা, স্ীমনর 
জ্াোেে এবং ষিেষিবি এবং ব্যাটাবর বেমেমজর প্রবিমরামি সিে্ড িা বাি্ড া প্রদবশ্ডি হমব৷ বিভাইমসর 
িাপোত্রা েোবার জন্য, ব্রিমনর উজ্জ্বেিা এবং েে্ডষিেিার গবি সীবেি েরা হমব এবং ব্যাটাবর চাবজ্ডং 
বন্ধ েরা হমব। চেোন অ্যাপগুবে বন্ধ েরা হমব এবং জরুরী েে ছািা সেস্ত েবেং এবং অন্যান্য বববশষ্্য 
সীোবদ্ধ থােমব, যিষিণ না বিভাইসবট িা্া হমছে।

• 	বিভাইমসর িাপোত্রা আমরা বািামনার োরমণ বদ্িীে বাি্ড াবট প্রদবশ্ডি হমে বিভাইসবট বন্ধ হমে যামব। 
বিভাইসবটর িাপোত্রা বনবদ্ডষ্ স্তমরর নীমচ না আসা পয্ডন্ত বিভাইসবট ব্যবহার েরমবন না। জরুরী েে 
চোোেীন বদ্িীে সিে্ড বাি্ড া প্রদবশ্ডি 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 জীবনোে 
যামি সংবষিতি না হমে যাে, বিভাইসবট যামি ষিবিরিস্ত না হে, অথবা আগুন লেমগ না যাে িার জন্য সিে্ড িা 
অবেম্বন েরুন।

• 	আপনার বিভাইসবট খুব িা্া বা খুব গরমে রাখমবন না।

• 	দীঘ্ড সেে িমর আপনার বিভাইসবট সরাসবর সূময্ডর আমোে রাখমবন না।

• 	দীঘ্ড সেে িমর আপনার বিভাইসবট খুব গরে জােগাে ব্যবহার বা সংরষিণ েরমবন না, মযেন রিীষ্মোমে 
লোন গাবির বভিমর।

• 	বিভাইসবট এেন লোন স্ামন রাখমবন না লযখামন লসবট অবিোত্রাে গরে হমে উিমি পামর, মযেন লোন 
ববদ্ূযবিে বহবটং ে্যামটর উপর।

• 	আপনার বিভাইসবট বহটার, োইম্াওমেভ, গরে রান্নার সরঞ্াে, বা উচ্চ চামপর পামত্র সংরষিণ েরমবন 
না বা িার োমছ রাখমবন না।

• 	এেন লোমনা ে্যাবে ব্যবহার েরমবন না লযবটর আছোদনবট উমি বগমেমছ বা ষিবিরিস্ত হমেমছ এবং 
ষিবিরিস্ত বা ত্রুবটযুক্ত লোনও চাজ্ডার বা ব্যাটাবর ব্যবহার েরমবন না৷
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বিিরাইস সলআউি এিং িরাংরন

প্রাপকপজর বিষয়িস্তু
প্যামেমজর ববেেবস্তুর জন্য দ্রুি শুরুর বনমদ্ড বশো লদখুন।

• 	এই বিভাইসবটর সামথ সরবরাহ েরা আইমটেগুবে এবং লোন েভ্য অ্যামক্সসবরজগুবে অঞ্চে 
এবং পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্ড র েমর বভন্ন হমি পামর।

• 	সরবরাহেৃি আইমটেগুবে শুিুোত্র এই বিভাইমসর জন্য বিবর েরা এবং অন্য বিভাইমসর সামথ 
সগিবিপূণ্ড নাও হমি পামর।

• 	অ্যাবপোমরন্স এবং লস্পবসবফমেশন লোন পূব্ড ববজ্ঞবতি ছািাই পবরববি্ড ি হমি পামর।

• 	আপবন অবিবরক্ত অ্যামক্সসবরজ বেনমি পামরন আপনার স্ানীে Samsung খুচরা ববম্িার োছ 
লথমে। মেনার আমগ বনবচিি েরুন লসগুবে বিভাইমসর সামথ সগিবিপণূ্ড বেনা।

• 	শুিু Samsung অনুমোবদি অ্যামক্সসবরজ বেনুন। অননুমোবদি অ্যামক্সসবরজ ব্যবহার েরমে িা 
েে্ডষিেিা সং্ান্ত সেস্যা এবং ত্রুবটর োরণ হমি পামর যা ওোমরবন্র আওিাে পমর না।

• 	সেস্ত অ্যামক্সসবরমজর েভ্যিা পবরবি্ড ন সামপষি যা সম্পূণ্ডভামব বনে্ডাণোরী সংস্াগুবের উপর 
বনভ্ড র েমর। েভ্য অ্যামক্সসবরমজর সম্বমন্ধ িমথ্যর জন্য Samsung এর ওমেবসাইট লদখুন।

• 	সরবরাহেৃি ইোরমফান (USB টাইপ-C) যা বিবজটাে আউটপুট সেথ্ডন েমর যা শুিুোত্র এই 
বিভাইমসর জন্য বিজাইন েরা হমেমছ৷ লসগুবে বভন্ন অবিও আউটপুট পদ্ধবি ব্যবহার েরা অন্য 
বিভাইসগুবের সামথ সুসগিি নাও হমি পামর৷

bayur
Typewriter
https://galaxys20userguide.com
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বিিরাইপসর সলআউি

► Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra:

সামেনর কয্ােমরা

�ীকার

এজ ি�ন

আঙ�েলর ছাপ শনা�করণ 
েস�র

টাচ�ীন

এজ ি�ন

ভিলউম কী

SIM কাডর্ /
েমমির কাডর্  ে�

ইয়ারেফান জয্াক/
ব�মুখী জয্াক (USB 

টাইপ-C)

�ি�িমিট/
লাইট েস�র

সাইড কী 
(পাওয়ার/Bixby)

িপছেনর কয্ােমরা 
(েকায়া��পল)

মাইে�ােফান

GPS অয্াে�না

ফ্লয্াশ

েমইন অয্াে�না

�ীকার মাইে�ােফান

NFC অয্াে�না/
MST অয্াে�না/
ওয়য্ারেলস চািজর্ং কেয়ল



প্রবথমিবিষয়সথমূ

12

► Galaxy S20+ 5G, S20+:

সামেনর কয্ােমরা

�ীকার

এজ ি�ন

আঙ�েলর ছাপ শনা�করণ 
েস�র

টাচ�ীন

এজ ি�ন

ভিলউম কী

SIM কাডর্ /
েমমির কাডর্  ে�

ইয়ারেফান জয্াক/
ব�মুখী জয্াক (USB 

টাইপ-C)

�ি�িমিট/
লাইট েস�র

সাইড কী 
(পাওয়ার/Bixby)

িপছেনর কয্ােমরা 
(েকায়া��পল)

মাইে�ােফান GPS অয্াে�না

ফ্লয্াশ

মাইে�ােফান

�ীকার মাইে�ােফান

েমইন অয্াে�না

NFC অয্াে�না/
MST অয্াে�না/
ওয়য্ারেলস চািজর্ং কেয়ল
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► Galaxy S20 5G, S20:

সামেনর কয্ােমরা

�ীকার

এজ ি�ন

আঙ�েলর ছাপ শনা�করণ 
েস�র

টাচ�ীন

এজ ি�ন

ভিলউম কী

SIM কাডর্ /
েমমির কাডর্  ে�

ইয়ারেফান জয্াক/
ব�মুখী জয্াক (USB 

টাইপ-C)

�ি�িমিট/
লাইট েস�র

সাইড কী 
(পাওয়ার/Bixby)

িপছেনর কয্ােমরা (ি�পল)

মাইে�ােফান

GPS অয্াে�না

মাইে�ােফান

ফ্লয্াশ

েমইন অয্াে�না

�ীকার মাইে�ােফান

NFC অয্াে�না/
MST অয্াে�না/
ওয়য্ারেলস চািজর্ং কেয়ল
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• 	বস্পোর ব্যবহার েরার সেে, মযেন বেবিো ফাইে চাোবার সেে অথবা বস্পোরমফান ব্যবহার 
েরার সেে, বিভাইসবট আপনার োমনর োমছ রাখমবন না।

• 	ে্যামেরা লেমন্স লযন লজারামো আমো লযেন সূময্ডর আমো না পমি িার লথমে সাবিান থােুন। 
ে্যামেরা লেন্স লজারামো আমো লযেন সূময্ডর আমোর সংস্পমশ্ড এমে ে্যামেরার ইমেজ লসন্সর নষ্ 
হমে লযমি পামর৷ নষ্ হমে যাওো ইমেজ লসন্সর সারামনা যাে না এবং ছববমি ববন্দ ুবা দামগর সবৃষ্ 
েরমব৷

• 	আপবন যবদ বিভাইসবটমে িার গ্াস বা অ্যাব্বেে ববি ভাঙা অবস্াে ব্যবহার েমরন, িমব এমি 
আঘামির ঝঁুবে থােমি পামর। মোনও Samsung পবরমেবা লেম্রেই শুিুোত্র লেরােি হওোর 
পরই বিভাইসবট ব্যবহার েরুন৷

• 	যবদ িূবেেণা বা বাবহ্যে উপেরণ োইম্ামফান, বস্পোর বা বরবসভামর প্রমবশ েমর িমব 
বিভাইমসর শব্দবট েে হমে লযমি পামর বা বেছু বফচারগুবে োজ নাও েরমি পামর৷ যবদ আপবন 
লোনও িারামো বস্তু বদমে িুো বা বাবহ্যে উপেরণগুবে সবরমে লদওোর লচষ্া েমরন িমব 
বিভাইসবট ষিবিরিস্ 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 জােগাে

	– যবদ আপবন িািব উপাদান দ্ারা বিবর বিভাইমসর েভার োগান বিভাইমস

	– যবদ আপবন বিভাইমসর অ্যামন্নার জােগা অথবা অন্যান্য বস্তু আপনার হাি বদমে লেমে লদন 
বেছু বফচার ব্যবহার েরার সেে, মযেন েে অথবা লোবাইে িাটা সংমযাগ

• 	Samsung অনুমোবদি ব্রিন প্রমটক্টর ব্যবহার েরা সুপাবরশেৃি। অননুমোবদি ব্রিন প্রমটক্টমরর 
োরমণ লসন্সরগুবের ষিবি হমি পামর।

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

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

• 	আপনার লদখার অবস্ামনর উপর বভবত্ েমর এজ ্রিীমনর রঙ বভন্ন হমি পামর৷
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হরাি্শ  কী

ভিলউম কী

সাইড কী (পাওয়ার/Bixby)

কী িরাংরন

িবলউি কী • 	বিভাইমসর ভবেউে সেন্বে েরমি বটপুন।

সরাইি কী

• 	বিভাইসবট বন্ধ হমে, এবট চােু েরমি বটমপ িমর থােুন৷

• 	ব্রিন চােু েরমি বা েে েরমি চাপুন।

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

• 	আপনার লসট েরা অ্যাপ বা বফচারবট ে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
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সিি িরািন

বয্াক বাটন

েহাম বাটনসা�িতক বাটন

যখন ব্রিনবটমে চােু েরমবন, সফট বাটন ব্রিমনর বনমচর বদমে প্রদবশ্ডি হমব৷ সফট বাটনগুবে বিফটি বহমসমব 
সাম্প্রবিে বাটন, মহাে বাটন, এবং ব্যাে বাটমন লসট েরা আমছ। আমরা িমথ্যর জন্য লনবভমগশন বার (সফট 
বাটন) মদখুন৷

ি্রািরাবর

ি্রািরারী িরাজ্শ  কররা
প্রথেবার ব্যবহামরর আমগ ব্যাটাবর চাজ্ড েরুন অথবা যখন লসবট অব্যবহৃি আমছ দীঘ্ড সেে িমর।

শুিুোত্র স্যােসাং অনুমোবদি ব্যাটাবর, চাজ্ডার এবং ে্যাবে ব্যবহার েরুন যা ববমশেভামব আপনার 
বিভাইসবটর জন্যই বিরী েরা হমেমছ৷ লবোনান ব্যাটারী, চাজ্ডার এবং ে্যাবমের জন্য গুরুির আঘাি 
োগমি পামর বা আপনার বিভাইমস ষিবির সৃবষ্ েরমি পামর৷

• 	ভুেভামব চাজ্ডার োগামে বিভাইমসর গুরুির ষিবি হমি পামর। অপব্যবহামরর োরমণ হওো লোন 
ষিবি ওোমরবন্র আওিাে পমর না।

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

পাওোর সংরষিণ েরমি চাজ্ডার লোগ লথমে খুমে রাখুন যখন লসবট ব্যবহার েরা হমছে না। চাজ্ডামরর 
লোন পাওোর সুইচ থামে না, পাওোর যামি নষ্ না হে, িাই চাজ্ডারবট যখন ব্যবহার েরমছন না 
িখন অবশ্যই সমেট লথমে খমুে রাখমি হমব। চাজ্ডারবট ববদ্ুযবিে সমেট এর সবন্নেমট এবং চাজ্ড 
েরার সেে সহমজ নাগামে পাওো যাে এেনভামব রাখা উবচি৷
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1 USB ে্যাবে সংযুক্ত েরুন USB পাওোর অ্যািাপটমরর সামথ।

2 USB ে্যাবেবট বিভাইমসর বহুেুখী জ্যামে োবগমে বদন।

3 USB পাওোর অ্যািাপটর এেবট ববদ্ূযবিে সমেমট োবগমে বদন।

4 সম্পূণ্ড চাজ্ড হমে এমে, বিভাইস লথমে চাজ্ডারবট বববছেন্ন েরুন। িারপর, চাজ্ডারবট ববদ্ূযবিে সমেট লথমে 
খুমে বনন।

ি্রািরাবর খরি কিরান

আপনার বিভাইস বহু অপশন প্রদান েমর যা আপনামে ব্যাটাবরর পাওোর সংরষিণ েরমি সাহায্য েমর।

• 	বিভাইসবট অবটিোইজ েরুন বিভাইস পবরচয্ডা বফচার ব্যবহার েমর৷

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

• 	পাওোর লসবভং লোি সব্ে েরুন।

• 	অপ্রমোজনীে অ্যাপ বন্ধ েরুন।

• 	ব্যবহার না েরমে Bluetooth বফচার বনব্রিে েরুন।

• 	লয সব অ্যাপ বসঙ্ক েরা প্রমোজন না িা স্বেংব্েভামব বসঙ্ক েরা বনব্রিে রাখুন।

• 	ব্যােোইমটর সেে েোন।

• 	ব্রিমনর ব্াইটমনস েোন।
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ি্রািরাবর িরাজ্শ  সদিরার পররাির্শ এিং সরািধরানতরা

• 	যখন ব্যাটাবরর পাওোর েে, ব্যাটাবর আইেনবট খাবে লদখাে।

• 	ব্যাটাবর যবদ সম্পূণ্ড বনঃমশে হমে যাে, বিভাইসবট সমগি সমগি চােু েরা যামব না যখন চাজ্ডার সংযুক্ত থামে। 
লশে হমে যাওো ব্যাটাবর েমেে বেবনট চাজ্ড হমি বদন বিভাইসবট চােু েরার আমগ।

• 	আপবন যবদ এেসামথ এোবিে অ্যাপ ব্যবহার েমরন, মযেন লনটওোে্ড  অ্যাপ, বা লয সব অ্যামপর জন্য 
আমরেবট বিভাইমসর সামথ সংমযাগ প্রমোজন, িাহমে ব্যাটাবর দ্রুি বনঃমশে হমব। িাটা স্ানান্তমরর সেে 
পাওোর হ্াস হওো এিামি, ব্যাটাবর সম্পূণ্ড চাজ্ড হবার পমর সব সেে এই অ্যাপগুবে ব্যবহার েরুন।

• 	চাজ্ডার ছািা অন্য পাওোর উৎস ব্যবহার েরমে, মযেন েবম্পউটার, িা েে ববদ্ুযমির োরমণ িীর গবিমি 
চাবজ্ডং এর োরণ হমি পামর।

• 	চাজ্ড লদবার সেে বিভাইসবট ব্যবহার েরা লযমি পামর, বেন্তু ব্যাটাবর সম্পূণ্ড চাজ্ড হমি লববশ সেে োগমি 
পামর।

• 	চাজ্ড েরার সেে বিভাইসবট যবদ অবস্বিশীে পাওোর উৎস প্রাতি হে িাহমে টাচব্রিন োজ নাও েরমি 
পামর। যবদ িা হে, চাজ্ডারবট বিভাইস লথমে খুমে বনন।

• 	চাজ্ড লদবার সেে, বিভাইস এবং চাজ্ডার গরে হমে উিমি পামর। এটা স্বাভাববে এবং বিভাইমসর 
জীবনোে এবং েে্ডষিেিা প্রভাববি েরা উবচি নে। এেবট ব্যাটাবর যবদ স্বাভাববমের লচমে লববশ গরে 
হমে যাে, চাজ্ডার চাজ্ড েরা বন্ধ েমর বদমি পামর। যবদ এবট ওে্যারমেস চাবজ্ডংমের সেে ঘমট িমব 
বিভাইসবটমে চাজ্ডার লথমে সংমযাগ বববছেন্ন েমর লসবটমে িা্া হমি বদন, িারপমর বিভাইসবটমে পমর 
আবার চাজ্ড েরুন।

• 	বহুেুখী জ্যাে লভজা থাো অবস্াে যবদ বিভাইসবট চাজ্ড লদন িাহমে বিভাইসবট ষিবিরিস্ত হমি পামর। 
বহুেুখী জ্যােবট সম্পূণ্ডরূমপ শুবেমে বনন বিভাইসবট চাজ্ড েরার আমগ।

• 	বিভাইসবট যবদ সবিেভামব চাজ্ড না েমর, বিভাইসবট এবং চাজ্ডারবট এেবট Samsung সাবভ্ড স লসন্ামর 
বনমে যান।
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সুপরার িরাস্ িরাবজ্শ ং
বিভাইসবটমি এেবট ববটি-ইন সুপার ফাস্ট চাবজ্ডং বফচার আমছ িাই আপবন আরও দ্রুি বাটাবর চাজ্ড েরমি 
পামরন৷
সুপার ফাস্ট চাবজ্ডং বফচারবট ব্যবহার েরার জন্য, আপনামে অবশ্যই বিভাইসবটর সামথ প্রদান েরা ব্যাটাবরর 
চাজ্ডারবট ব্যবহার েরমি হমব এবং সুপার ফাস্ট চাবজ্ডং বফচারবটমে অবশ্যই সব্ে েরমি হমব৷
যবদ ফাস্ট চাবজ্ডং বফচার সব্ে না েরা থামে িাহমে, পসবিং অ্যাপ চােু েরুন বিিরাইস সকয়রার → ি্রািরাবর 
→ িরাজ্শ  হপছে-এ ট্যাপ েরুন এবং এবট সব্ে েরমি অত্ন্ত দ্রুত িরাবজ্শ ং সুইমচ ট্যাপ েরুন৷
আপবন এেবট ফাস্ট ব্যাটাবর চাজ্ডার সংযুক্ত েরমে, আপবন ফাস্ট চাবজ্ডং বফচারবট বদমে ব্যাটাবর চাজ্ড েরমি 
পামরন৷ বিভাইসবটমি পপ-আপ উইম্া প্রদবশ্ডি হমে, িরালু করুন-এ ট্যাপ েরুন৷
অন্যভামব, পসবিংস অ্যাপ চােু েমর বিিরাইস সকয়রার → ি্রািরাবর → িরাজ্শ  হপছে-এ ট্যাপ েরুন এবং এবট 
সব্ে েরমি দ্রুত িরাজ্শ  হপছে সুইমচ ট্যাপ েরুন৷

• 	চাজ্ড েরার সেে, আপবন এই বফচারবট সব্ে বা বনব্রিে েরমি পারমবন না।

• 	সুপার ফাস্ট চাবজ্ডং বফচারবট ব্যবহার েরার জন্য, এেবট USB PD (পাওোর লিবেভাবর) চাজ্ডার 
ব্যবহার েরুন লযবট সুপার ফাস্ট চাবজ্ডংমে সেথ্ডন েমর৷

• 	ফাস্ট চাবজ্ডং বফচারবট ব্যবহার েরার জন্য, এেন এেবট ব্যাটাবর চাজ্ডার ব্যবহার েরুন লযবট 
অ্যািাবটিভ ফাস্ট চাবজ্ডংমে সেথ্ডন েমর৷

• 	আপবন এেবট স্ট্যা্াি্ড  ব্যাটাবর চাজ্ডার ব্যবহার েমর ব্যাটাবর চাজ্ড েরার সেে আপবন ফাস্ট 
চাবজ্ডং বফচার বা সুপার ফাস্ট চাবজ্ডং বফচারবট ব্যবহার েরমি পারমবন না৷

• 	যবদ বিভাইসবট গরে হমে যাে বা আমশপামশর বািামসর িাপোত্রা লবমি যাে িাহমে চাজ্ড হওোর 
গবি বনমজ লথমেই েমে লযমি পামর৷ এবট হে বিভাইস যামি ষিবিরিস্ত না হে িা প্রবিমরাি েরার 
স্বাভাববে পবরচােনার অবস্া৷

• 	যখন বিভাইস বা িার ্রিীনবট বন্ধ থামে িখন আপবন ব্যাটাবর আরও দ্রুি চাজ্ড েরমি পামরন৷
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ওয়্রারপলস িরাবজ্শ ং
বিভাইমস ওে্যারমেস চাবজ্ডং েমেে অন্তবন্ডবে্ডি আমছ৷ আপবন ওে্যারমেস চাজ্ডার ব্যবহার েমর ব্যাটাবর চাজ্ড 
েরমি পামরন (পৃথেভামব বব্ে হে)৷

দ্রুত ওয়্রারপলস িরাবজ্শ ং

আপবন দ্রুি ওে্যারমেস চাবজ্ডং বফচার ব্যবহার েমর আপবন আপনার বিভাইস দ্রুি চাজ্ড েরমি পামরন৷ দ্রুি 
ওে্যারমেস চাবজ্ডং এর সেে চাজ্ডামরর েমি্য এেবট ফ্যান শব্দ েরমি পামর৷
সসবিংস অ্যাপবট চােু েরুন, বিিরাইস সকয়রার → ি্রািরাবর → িরাজ্শ  হপছে → তরারবিহীন দ্রুত িরাবজ্শ ং-এ ট্যাপ 
েরুন৷ িরালু আপে অথবা িন্ধ আপে সুইচ ব্যবহার েমর আপবন ফাস্ট ওে্যারমেস চাবজ্ডং বববশষ্্যবট চােু বা 
বন্ধ েরমি পামরন৷ যবদ আপবন সিয়সূবি অনু�রায়ী িন্ধ কররা অপশনবট ব্যবহার েমরন, িাহমে আপবন ফাস্ট 
ওে্যারমেস চাবজ্ডং বববশষ্্যবটমে বনমজ লথমেই পূব্ডবনি্ডাবরি সেমে বন্ধ েরমি পারমবন৷ যখন ফাস্ট ওে্যারমেস 
চাবজ্ডং বববশষ্্যবট বন্ধ হমে যাে, চাজ্ডার এর ফ্যান এর শব্দ ও ইব্মেটর োইট এর আমো েমে যাে৷

• 	এই বফচারবট ব্যবহার েরমি, আপনামে অবশ্যই এেবট চাজ্ডার এবং সরঞ্াে ব্যবহার েরমি হমব 
যা দ্রুি ওে্যারমেস চাবজ্ডং বফচারবট সেথ্ডন েমর৷

• 	চাজ্ড েরার সেে, আপবন এই বফচারবট সব্ে বা বনব্রিে েরমি পারমবন না।

ি্রািরারী িরাজ্শ  কররা

1 বিভাইমসর বপছমনর লে্রে ওে্যারমেস চাজ্ডামরর লেম্রে রাখুন৷

ববজ্ঞবতি প্যামনমে চাজ্ড হমি আনুোবনে েি সেে োগমব িা প্রদবশ্ডি হমব৷ চাবজ্ডংমের অবস্ার উপর 
বনভ্ড র েমর চাজ্ড েরার প্রেৃি সেে বভন্ন হমি পামর৷



প্রবথমিবিষয়সথমূ

21

2 সম্পূণ্ড চাজ্ড হওোর পর, ওে্যারমেস চাবজ্ডং লথমে বিভাইসবট বববছেন্ন েরুন৷

ওয়্রারপলস িরাবজ্শ ংপয়র সরািধরানতরা

• 	বিভাইসবটর বপছমনর অংশ এবং বিভাইমসর েভামরর েমি্য ল্বিট োি্ড  অথবা লরবিও-
বরিমোমেবন্স আইমিবন্বফমেশন (RFID) োি্ড  (লযেন এেবট পবরবহন োি্ড  বা এেবট েী োি্ড ) 
সহ বিভাইস ওে্যারমেস চাজ্ডামর রাখমবন না৷

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

বিভাইসবট বিে েমিা চাজ্ড না হমিও পামর বা োত্রাবিবরক্ত গরে হমি পামর অথবা বিভাইস এবং োি্ড  
ষিবিরিস্ত হমি পামর৷

• 	যবদ আপবন দবু্ডে লনটওোে্ড  বসগন্যামে ওে্যারমেস চাজ্ডার ব্যবহার েমরন িাহমে আপবন 
লনটওোে্ড  বরমসপশন হারামি পামরন৷

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

Wireless PowerShare
আপবন আপনার বিভাইমসর ব্যাটাবর বদমে অন্য বিভাইস চাজ্ড েরমি পামরন। এেনবে আপবন আপনার 
বিভাইস চাজ্ড েরার সেে এেনবে অন্য বিভাইসও চাজ্ড েরমি পামরন। অ্যামক্সাসবরজ বা েভামরর ব্যবহামরর 
িরমনর উপর বনভ্ড র েমর, Wireless PowerShare বফচারবট সবিেভামব োজ েরমি পামর না। এই 
বফচারবটমে ব্যবহার েরার আমগ ব্যবহার েরা লয লোন অ্যামক্সাসবরজ এবং েভার খুমে লফোর জন্য সুপাবরশ 
েরা হে।

পাওোর লশোর েরার সেে ইোরমফান ব্যবহার েরমবন না। এেনবট োছাোবছ বিভাইমসর প্রভাববি 
েরমি পামর।

1 ববজ্ঞবতি প্যামনেবটমে খুেুন, নীমচর বদমে লসাোইপ েরুন, িারপর এবট সব্ে েরমি  (Wireless 
PowerShare)-এ ট্যাপ েরুন৷
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2 আপনার বিভাইস লেম্রে অন্য বিভাইসমে রাখুন, উমটিা বদে েমর।

• 	চাবজ্ডং শুরু হমে, এেবট ববজ্ঞবতি শব্দ বা েম্পন হমব।

• 	ওে্যারমেস চাবজ্ডং েমেমের অবস্ান বিভাইমসর েমিমের উপর পবরববি্ড ি হমি পামর। 
সবিেভামব এমে অপমরর সামথ সংমযাগ েরার জন্য বিভাইসগুবেমে সাবজমে বনন।

• 	পাওোর লশোর েরার সেে বেছু বফচার উপেব্ধ থামে না।

�াটর্েফান Galaxy Watch Galaxy Buds

3 আপনার চাবজ্ডং লশে হমে, অন্য বিভাইসবটমে আপনার বিভাইমসর লথমে সংমযাগ বববছেন্ন েরুন।

• 	ওে্যারমেস চাবজ্ডং বফচার সেথ্ডন েমর এেন বিভাইসগুবেমে শুিুোত্র এই বফচারবট ব্যবহার েমর 
চাজ্ড েরা লযমি পামর। বেছু বিভাইস চাজ্ড েরা যামব না। Wireless PowerShare বফচার সেথ্ডন 
েমর এেন বিভাইসগুবে লদখমি, www.samsung.com-এ যান৷

• 	সবিেভামব চাজ্ড েরার জন্য, চাবজ্ডং চোোেীন বিভাইসবটমে সরামবন না বা ব্যবহার েরমবন না।

• 	অন্য বিভাইমস চাজ্ড েরা পাওোরবট আপনার বিভাইমসর দ্ারা লশোর েরা পবরোমণর লচমে েে 
হমি পামর।

• 	আপবন যবদ আপনার বিভাইসবট চাজ্ড েরার সেে অন্য বিভাইসবট চাজ্ড েমরন িমব চাবজ্ডংমের 
গবি েমে লযমি পামর বা চাজ্ডামরর িরন অনুসামর বিভাইসবট যথাযথভামব চাজ্ড নাও হমি পামর।

• 	চাবজ্ডং গবি বা দষিিা বিভাইমসর অবস্া বা পার্্ডবিতী পবরমবমশর উপর বনভ্ড র েমর পবরববি্ড ি হমি 
পামর।

পরাওয়রার সরয়রার কপর সনওয়রার বলবিি সসি করুন

যখন অববশষ্ ব্যাটাবর পাওোর এেবট বনবদ্ডষ্ স্তমরর বনমচ লনমে যাে িখন আপবন পাওোর লশোর বন্ধ েরার 
অপশন বিভাইসবটমি লসট েরমি পামরন৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন বিিরাইস সকয়রার → ি্রািরাবর → Wireless PowerShare → ি্রািরাবরর সীিরা-এ 
ট্যাপ েরুন, এবং িারপমর বেবেট বনি্ডারণ েরুন৷

http://www.samsung.com
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ন্রাপনরা-SIM করাি্শ  এিং eSIM
লোবাইে লটবেমফান পবরমেবা প্রদানোরীর লদওো SIM বা USIM োি্ড  প্রমবশ েরান।
এেবট বিভাইমস দবুট লফান নম্বর বা পবরমেবা প্রদানোরী রাখমি, eSIM সব্ে েরুন৷ এেবট প্রেৃি ন্যামনা-
SIM োি্ড  লথমে আোদা েরমে, eSIM হে এেবট এমম্বি েরা বিবজটাে SIM৷ ন্যামনা-SIM োি্ড  এবং eSIM 
উভেই ব্যবহার েরমে বেছু লষিমত্র িাটা স্ানান্তমরর গবি িীর হমি পামর৷

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

• 	পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্ড র েমর এেবট লনটওোে্ড  সংমযাগ প্রমোজন এেন বেছু পবরমেবা 
উপেভ্য নাও হমি পামর৷

SIM িরা USIM করাি্শ  (ন্রাপনরা-SIM করাি্শ ) ইনস্ল কররা

• 	শুিুোত্র ন্যামনা-SIM োি্ড  ব্যবহার েরুন৷

• 	সাবিানিা অবেম্বন েরুন যামি SIM বা USIM োি্ড  হাবরমে না যাে বা অন্য লেউ লসবট 
ব্যবহার েরমি না পমরন। হাবরমে যাওো বা চুবর যাওো োমি্ড র োরমণ হওো লোন ষিবির জন্য 
Samsung দােবদ্ধ নে।

► বসপগেল SIM িপিল:

4

21 3

5
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► িুয়রাল SIM িপিলিূহ:

4

1 3

5

2

1 লট্ আেগা েরমি হমে লট্ এর েমি্য থাো বছদ্রবটমি বসে লবর েরার বপন লোোন৷

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

2 লট্-বট েৃদভুামব লট্ স্লট লথমে লটমন লবর েরুন।

3 লট্মি লসানােী রমঙর েন্াক্টস বনমচর বদমে েুখ েরা অবস্াে SIM বা USIM োি্ড  স্াপন েরুন।

4 SIM বা USIM োি্ড  আটোমি লট্-বট েৃদভুামব লচমপ বদন।

োি্ড বট যবদ দঢ়ৃভামব লট্মি আটোমনা না হে, SIM োি্ড  লট্ লথমে লছমি বা পমি লযমি পামর।

5 লট্-বট লট্ স্লমট প্রমবশ েরান।

• 	আপবন যবদ লট্-বট আপনার বিভাইমস লভজা অবস্াে প্রমবশ েরান, আপনার বিভাইস ষিবিরিস্ত 
হমি পামর। সব সেে বনবচিি েরুন লট্-বট লযন শুেমনা থামে।

• 	আপনার বিভাইমস িরে পদামথ্ডর প্রমবশ প্রবিমরাি েরমি লট্-বট সম্পূণ্ডভামব লট্ স্লমট প্রমবশ 
েরান।
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সবেক করাি্শ  ইনস্পলরন (িুয়রাল SIM িপিল)

নয্ােনা-SIM কাডর্  1 নয্ােনা-SIM কাডর্

নয্ােনা-SIM কাডর্  2 মাইে�া SD কাডর্

আপবন এেই সেমে এে সামথ লট্ এেবট ন্যামনা-SIM োি্ড  এবং এেবট োইম্া SD োি্ড  প্রমবশ 
েরামি পারমবন না৷

একবি eSIM (িুয়রাল SIM িপিল) সব্য় কররা
সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন এবং সংপ�রাগসিূহ → SIM করাি্শ  পবরিরালক → সিরািরাইল প্্রান স�রাগ করুন-এ 
ট্যাপ েরুন৷ এেবট লোবাইে লে্যান খুঁমজ পাওো লগমে, eSIM সব্ে েরমি অন-ব্রিন বনমদ্ডশাবেী 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 → QR সকরাি বদপয় 
স�রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন এবং িারপর QR লোিবট স্্যান েরুন৷

অঞ্চে ও পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্ড র েমর এই বফচারবট েভ্য নাও হমি পামর।

eSIM এিং ন্রাপনরা-SIM করাি্শ  (িুয়রাল SIM িপিল)
আপবন যবদ এেবট ন্যামনা-SIM োি্ড  ইনস্টে েমরন এবং eSIM সব্ে েমরন, আপবন এেবট বিভাইমসই দবুট 
লফান নম্বর বা পবরমেবা প্রদানোরী রাখমি পারমবন৷

অঞ্চে ও পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্ড র েমর এই বফচারবট েভ্য নাও হমি পামর।

SIM এিং USIM করাি্শ  সব্য় কররা

সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন এবং ট্যাপ েরুন সংপ�রাগসিূহ → SIM করাি্শ  পবরিরালক। এেবট SIM বা USIM 
োি্ড  বনব্ডাচন েরুন এবং এবট সব্ে েরমি সুইচবট ট্যাপ েরুন।

bayur
Typewriter
https://galaxys20userguide.com
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eSIM এিং ন্রাপনরা-SIM করাি্শ  করাস্িরাইজ কররা

সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, সংপ�রাগসিূহ → SIM করাি্শ  পবরিরালক-এ ট্যাপ েরুন, িারপর এেবট eSIM বা 
ন্যামনা-SIM োি্ড  বনব্ডাচন েরুন বনম্নবেবখি অপশনপগুবে অ্যামক্সস েরার জন্য:

• 	আইকন: eSIM বা ন্যামনা-SIM োমি্ড র আইেন পবরবি্ড ন েরুন৷

• 	নরাি: eSIM বা ন্যামনা-SIM োি্ড  প্রদশ্ডমনর নাে পবরবি্ড ন েরুন৷

• 	সনিওয়রাক্শ  সিরাি: eSIM বা ন্যামনা-SIM োমি্ড র সামথ ব্যবহার েরার জন্য এেবট লনটওোে্ড  োি্ড  বনব্ডাচন 
েরুন৷

পেপদের eSIM িরা ন্রাপনরা-SIM করাি্শ  সসি কররা

যখন দবুট োি্ড  সব্ে েরা হমব, আপবন বনবদ্ডষ্ োমি্ড  ভমেস েে, মেমসবজং, এবং িাটা পবরমেবা আমরাপ 
েরমি পারমবন।
সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, সংপ�রাগসিূহ → SIM করাি্শ  পবরিরালক, ট্যাপ েরুন, িারপর অগ্রগণ্ বসি করাি্শ  
এ আপনার োমি্ড র জন্য পছন্দেি বফচার লসট েরুন৷

সিিবর করাি্শ  (িরাইপ্রাSD করাি্শ )

একবি সিিবর করাি্শ  ইনস্ল কররা
আপনার বিভাইমসর লেেবর োমি্ড র ষিেিা অন্য েমিমের লথমে বভন্ন হমি পামর এবং বেছু লেেবর োি্ড  হেি 
আপনার বিভাইমসর সামথ সগিবিপূণ্ড হমব না লেেবর োমি্ড র বনে্ডািা এবং িরমনর উপর বনভ্ড র েমর। আপনার 
বিভাইমসর সমব্ডাচ্চ লেেবর োি্ড  ষিেিা লদখার জন্য Samsung এর ওমেবসাইট লদখুন।

• 	বেছু লেেবর োি্ড  বিভাইমসর সামথ সম্পূণ্ডভামব সগিবিপণূ্ড নাও হমি পামর। অসগিবিপূণ্ড লেেবর 
োি্ড  ব্যবহার েরমে িা বিভাইসবটর অথবা লেেবর োমি্ড র ষিবি েরমি পামর, বা িামি সবঞ্চি 
িাটা নষ্ হমে লযমি পামর।

• 	লেেবর োি্ড বট সবিেভামব উপর েমর লোোবার জন্য সিে্ড িা অবেম্বন েরুন।

• 	বিভাইসবট লেেবর োমি্ড র জন্য FAT এবং এক্স FAT ফাইে বসমস্টে সেথ্ডন েমর। যখন বভন্ন এেবট 
ফাইে বসমস্টমে ফরে্যাট েরা োি্ড  প্রমবশ েরামনা হে, বিভাইসবট োি্ড বটমে আবার ফরে্যাট 
েরমি বেমব অথবা োি্ড বটমে বচনমি পারমব না। মেেবর োি্ড বট ব্যবহার েরমি আপনামে 
অবশ্যই লসবট ফরে্যাট েরমি হমব। আপনার বিভাইস যবদ লেেবর োি্ড  ফরে্যাট েরমি বা বচনমি 
না পামর, মেেবর োমি্ড র বনে্ডািা বা Samsung সাবভ্ড স লসন্ামরর সামথ লযাগামযাগ েরুন।

• 	ঘনঘন িাটা লেখা বা েুমছ লফো হমে িা লেেবর োমি্ড র জীবনোে হ্াস েমর।

• 	বিভাইমস লেেবর োি্ড  প্রমবশ েরামনার সেে, মেেবর োমি্ড র ফাইে বিমরক্টবর প্রদবশ্ডি হে আিরার 
িরাইল → SD করাি্শ  লফাল্ামর।
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1 লট্ আেগা েরমি হমে লট্ এর েমি্য থাো বছদ্রবটমি বসে লবর েরার বপন লোোন৷

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

2 লট্-বট েৃদভুামব লট্ স্লট লথমে লটমন লবর েরুন।

বিভাইস লথমে যখন লট্-বট সরামবন, মোবাইে িাটা সংমযাগ বনব্রিে হমে যামব।

3 লসানােী রমঙর সংমযাগস্ে বনমচর বদমে েুখ েরা অবস্াে লট্ এেবট লেেবর োি্ড  রাখুন৷

4 দঢ়ৃভামব আটোমনার জমন্য লেেবর োি্ড বট লট্মি হােো েমর চাপ বদমে ববসমে বদন।

োি্ড বট যবদ দঢ়ৃভামব লট্মি আটোমনা না হে, মেেবর োি্ড বট লট্ লথমে লছমি বা পমি লযমি পামর।

5 লট্-বট লট্ স্লমট প্রমবশ েরান।

• 	আপবন যবদ লট্-বট আপনার বিভাইমস লভজা অবস্াে প্রমবশ েরান, আপনার বিভাইস ষিবিরিস্ত 
হমি পামর। সব সেে বনবচিি েরুন লট্-বট লযন শুেমনা থামে।

• 	আপনার বিভাইমস িরে পদামথ্ডর প্রমবশ প্রবিমরাি েরমি লট্-বট সম্পূণ্ডভামব লট্ স্লমট প্রমবশ 
েরান।
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সিিবর করাি্শ বি অপসরাবরত কররা
লেেবর োি্ড  লখাোর আমগ, বনরাপমদ খুেমি প্রথমে লসবটমে আনোউন্ েরুন।
সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন ও ট্যাপ েরুন বিিরাইস সকয়রার → সস্রাপরজ → উচ্চতর → SD করাি্শ  → 
আনিরাউন্ট৷

বিভাইসবট যখন িথ্য স্ানান্তর েরমছ বা অ্যামক্সস েরমছ অথবা িাটা স্ানান্তমরর বিে পমর, মেেবর 
োি্ড  বা USB মস্টামরমজর েি বাবহ্যে লস্টামরজ সরামবন না। িা েরমে িাটা নষ্ হমে লযমি পামর বা 
বাবহ্যে লস্টামরমজর বা বিভাইমসর ষিবি হমি পামর। বাবহ্যে লস্টামরমজর অপব্যবহামরর জন্য হওো 
ষিবি, যার অন্তভু্ড ক্ত িাটা হারামনা, িার জন্য Samsung দােী নে।

সিিবর করাি্শ বি িরি্রাি কররা
েবম্পউটামর ফরে্যাট েরা এেবট লেেবর োি্ড  হেি বিভাইসবটর সামথ সগিবিপণূ্ড হমব না। বিভাইমস লেেবর 
োি্ড বট ফরে্যাট েরুন।
সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন ও ট্যাপ েরুন বিিরাইস সকয়রার → সস্রাপরজ → উচ্চতর → SD করাি্শ  → িরি্রাি৷

লেেবর োি্ড  ফরে্যাট েরার আমগ, মেেবর োমি্ড  সবঞ্চি সেস্ত গুরুত্বপূণ্ড িাটার ব্যােআপ লনবার 
েথা েমন রাখমবন। ব্যবহারোরীর ব্োর োরমণ হওো িাটা হারামনা বনে্ডািার ওোমরবন্র আওিাে 
আমস না।

বিিরাইসবি িরালু এিং িন্ধ কররা
লসই সব অঞ্চমের অনুমোবদি েেতীগমণর লথমে সেস্ত লপাস্ট েরা সিে্ড িা এবং বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ 
েরুন লযখামন িারববহীন বিভাইমসর ব্যবহার সীোবদ্ধ, মযেন উমিাজাহাজ এবং হাসপািাে।

বিিরাইসবি িরালু কররা

বিভাইসবট চােু েরার জন্য সাইি েী েমেে লসে্ বটমপ িমর রাখুন৷
আপবন আপনার বিভাইসবট প্রথেবার চােু েরমে অথবা িাটা বরমসট েরার পমর আপনার বিভাইসবট লসট 
আপ েরার জন্য অন-্রিীন বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷
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বিিরাইসবি িন্ধ কররা

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

সাইড কী

ভিলউম ডাউন কী

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 
খুেুন, উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ → সরাইি কী-এ ট্যাপ েরুন িারপর পরাওয়রার িন্ধ কররার সিন-ুএ ট্যাপ 
েরুন সিপপ ধপর ররাখুন-এর অিীমন৷

সিরাস্শ বরস্রাি্শ কররা

আপনার বিভাইসবট যবদ আটমে যাে এবং োজ না েমর, িাহমে এবটমে আবার চােু েরমি সাইি েী এবং 
ভবেউে িাউন েী এেসামথ 7 লসমেম্র লববশ সেে বটমপ িমর রাখুন৷

জরুবর সিরাি

ব্যাটাবর খরচ েোমি আপবন বিভাইসবটমে জরুবর লোমি বদে েরমি পামরন। বেছু অ্যাপ এবং ফাংশন 
সীোবদ্ধ েরা হমব। জরুবর লোমি আপবন জরুবর েে েরমি পারমবন, বি্ড োন অবস্ামনর িথ্য অন্যমদর 
পািামি পারমবন, এেবট জরুবর অ্যাোে্ড বাজামি পারমবন এবং আমরা অমনে বেছু েরমি পারমবন।
জরুবর লোি সব্ে েরমি, সাইি েী এবং ভবেউে িাউন েী এেসমগি বটমপ িমর থােুন এবং িারপর জরুবর 
সিরাি-এ ট্যাপ েরুন৷ ববেল্পভামব, ববজ্ঞবতি প্যামনেবট খুেুন এবং  → জরুবর সিরাি-এ ট্যাপ েরুন৷
জরুবর লোি বনব্রিে েরমি,  → জরুবর সিরাি িন্ধ করুন।

লয ব্যবহামরর সেে বাবে আমছ িা ব্যাটাবরর পাওোর লশে হবার আমগর অববশষ্ সেে প্রদশ্ডন েমর। 
লয ব্যবহামরর সেে বাবে িা আপনার বিভাইমসর লসবটংমসর এবং ব্যবস্াপনার অবস্ার উপর বনভ্ড র 
েমর বভন্ন হমি পামর।
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প্রাথবিক সসিআপ
আপবন আপনার বিভাইসবট প্রথেবার চােু েরমে অথবা িাটা বরমসট েরার পমর আপনার বিভাইসবট লসট 
আপ েরার জন্য অন-্রিীন বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷

1 বিভাইসবট চােু েরার জন্য সাইি েী েমেে লসে্ বটমপ িমর রাখুন৷

2  ট্যাপ েরুন৷

3 আপনার পছন্দসই বিভাইমসর ভাো বনব্ডাচন েরুন এবং পপর এ ট্যাপ েরুন৷

4 লসটআপ সম্পূণ্ড েরার জন্য অন-ব্রিন বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷

লহাে ব্রিন প্রদবশ্ডি হমব।

আপবন যবদ এেবট Wi-Fi লনটওোমে্ড র সামথ সংযুক্ত না হন, প্রাথবেে লসটআমপর সেে আপবন 
বিভাইমসর বেছু বফচার লসটআপ েরমি নাও পামরন।

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 েমর।
আপনার Samsung account এর সামথ লয পবরমেবাগুবে ব্যবহার েরা লযমি পামর িার িাবেো লচে েরমি, 
সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন এবং অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ → অ্রাকরাউন্টগুপলরা → Samsung account → 
অ্রাপ ও পবরপষিরা-এ ট্যাপ েরুন৷ ববেল্পভামব, বভবজট েরুন account.samsung.com৷

একবি Samsung account বতবর কররা

আপনার যবদ এেবট Samsung account না থামে, আপনার এেবট বিবর েরা উবচি। আপবন আপনার 
ইমেে বিোনা ব্যবহার েমর এেবট Samsung account বিবর েরমি পামরন।

1 সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন এবং অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ → অ্রাকরাউন্টগুপলরা → অ্রাকরাউন্ট স�রাগ 
করুন → Samsung account এ ট্যাপ েরুন৷

ববেল্পভামব সসবিংস অ্যাপ চােু েমর  এ ট্যাপ েরুন৷

2 অ্রাকরাউন্ট বতবর-মি ট্যাপ েরুন৷

3 অন-্রিীন বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন আপনার অ্যাোউন্ বিবর েরা সম্পূণ্ড েরমি৷

http://account.samsung.com
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আপনরার Samsung account-এ সরাইন ইন করুন

আপনার যবদ ইবিেমি্যই এেবট Samsung account লথমে থামে, আপনার Samsung account এ সাইন 
ইন েরুন। আপবন বনমজর Google অ্যাোউন্ ব্যবহার েমরও সাইন ইন েরমি পামরন৷

1 সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন এবং অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ → অ্রাকরাউন্টগুপলরা → অ্রাকরাউন্ট স�রাগ 
করুন → Samsung account এ ট্যাপ েরুন৷

ববেল্পভামব সসবিংস অ্যাপ চােু েমর  এ ট্যাপ েরুন৷

2 আপনার Samsung account আইবি এবং পাসওোি্ড  প্রমবশ েরান এবং সরাইন ইন ট্যাপ েরুন৷

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

3 আপনার Samsung account-এ সাইন ইন েরার জন্য ্রিীমন প্রদবশ্ডি বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷

আপনরার আইবি সখরঁাজরা এিং আপনরার পরাসওয়রাি্শ  পুনররায় সসি কররা

আপবন যবদ আপনার Samsung account -এর আইবি বা পাসওোি্ড  ভুমে যান, িাহমে Samsung 
account সাইন ইন ব্রিমন আইবি খুঁজনু বা পরাসওয়রাি্শ  বরপসি করুন এ ট্যাপ েরুন। প্রমোজনীে িথ্য 
লদওোর পর আপবন আপনার আইবি খুঁমজ লপমি পামরন বা আপনার পাসওোি্ড বট পুনরাে লসট েরমি 
পামরন।

আপনরার Samsung account অপসরারণ কররা

আপবন যখন বিভাইস লথমে আপনার Samsung account সরামবন, িখন আপনার েন্াক্ট অথবা ইমভমন্র 
েি িাটাও অপসাবরি হমি পামর।

1 সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন এবং অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ → অ্রাকরাউন্টগুপলরা ট্যাপ েরুন৷

2 ট্যাপ েরুন Samsung account → ি্বক্তগত তথ্ →  → অ্রাকরাউন্ট অপসরারণ৷

3 অপসরারণ ট্যাপ েরুন, আপনার Samsung account পাসওোি্ড  বেখুন, িারপর ওপক ট্যাপ েরুন৷



প্রবথমিবিষয়সথমূ

32

আপনরার আপগর বিিরাইস সথপক িরািরা স্রানরান্তবরত 
হপছে (Smart Switch)
আপবন আপনার পবূ্ডবিতী বিভাইস লথমে আপনার নিুন বিভাইস এ িাটা স্ানান্তমরর জন্য Smart Switch 
ব্যবহার েরমি পামরন।
সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন এবং অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ → Smart Switch ট্যাপ েরুন৷

• 	এই বফচারবট বেছু বিভাইমস বা েবম্পউটামর সেবথ্ডি নাও হমি পামর।

• 	সীোবদ্ধিা প্রমযাজ্য। আমরা িমথ্যর জন্য www.samsung.com/smartswitch লদখুন। 
Samsung েবপরাইট সং্ান্ত ববেে গুরুির েমন েমর। শুিু লয ববেেবস্তুর আপবন োবেে বা যা 
স্ানান্তমরর অবিোর আপনার আমছ, িা স্ানান্তবরি েরুন।

একবি USB ক্রািল ি্িহরার কপর িরািরা স্রানরান্তর কররা

সহমজ এবং চটজেবদ িাটা ট্ান্সফার েরমি, আপবন আপনার আমগর বিভাইসবটমে বি্ড োন বিভাইমসর সামথ 
USB ে্যাবে ব্যবহার েমর যুক্ত েরমি পামরন৷

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

আপনার 
িডভাইস

পূেবর্র 
িডভাইস

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

3 আমগর বিভাইমস, অনিুবত বদন-এ ট্যাপ েরুন৷

অ্যাপবট যবদ আপনার োমছ না থামে, মসবট Galaxy Store বা Play পস্রার লথমে িাউনমোি েরুন।

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

http://www.samsung.com/smartswitch
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4 এেবট আইমটেমে আনমি বনব্ডাচন েরুন ও স্রানরান্তর এ ট্যাপ েরুন৷

5 আমগর বিভাইস লথমে িাটা পািামনার জন্য ব্রিমন থাো বনমদ্ডশ অনুসরণ েরুন৷

িাটা স্ানান্তবরি হওোর পমর, আপবন আপনার বিভাইমস স্ানান্তবরি িাটার এেবট িাবেো লদখমি 
পামরন৷

যখন আপবন ফাইে ট্ান্সফার েরমছন িখন লসই বিভাইস লথমে USB ে্যাবে এর সংমযাগ বববছেন্ন 
েরমবন না৷ এইরেে েরমে িাটা ষিবি বা বিভাইস ষিবিরিস্ত হমি পামর৷

• 	আমগর বিভাইমসর উপর বনভ্ড র েমর USB োমনক্টর প্রমোজন নাও হমি পামর৷

• 	িাটা ট্ান্সফার েরমে আপনার বিভাইমসর ব্যাটাবর খরচ লবমি যাে৷ িাটা ট্ান্সফামরর আমগ 
বনবচিি েরুন লয আপনার বিভাইমস পয্ডাতি চাজ্ড আমছ৷ যবদ ব্যাটাবরর ষিেিা েে থামে, িাহমে 
িাটা ট্ান্সফার বববনিি হমি পামর৷

ওয়্রারপলপসর িরাধ্পি িরািরা স্রানরান্তবরত হপছে

আপনার আমগর বিভাইস লথমে িারববহীনভামব Wi-Fi Direct-এর োি্যমে িাটা স্ানান্তবরি েরুন।

1 পমূব্ডর বিভাইসবটমি, Smart Switch েঞ্চ েরুন৷

অ্যাপবট যবদ আপনার োমছ না থামে, মসবট Galaxy Store বা Play পস্রার লথমে িাউনমোি েরুন।

2 আপনার বিভাইমস, পসবিংস অ্যাপ চােু েরুন এবং অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ → Smart Switch ট্যাপ 
েরুন৷

3 বিভাইসগুবে পরস্পমরর োছাোবছ রাখুন।

4 আমগর বিভাইমস, িরািরা পরােরান → ওয়্রারপলস ট্যাপ েরুন৷

5 আমগর বিভাইমস, অনুিবত বদন-এ ট্যাপ েরুন৷

6 আপনার বিভাইমস এেবট আইমটেমে আনমি বনব্ডাচন েরুন ও স্রানরান্তর এ ট্যাপ েরুন৷

7 আপনার আমগর বিভাইস লথমে িাটা স্ানান্তর েরমি ব্রিমন লদওো বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷

িাটা স্ানান্তবরি হওোর পমর, আপবন আপনার বিভাইমস স্ানান্তবরি িাটার এেবট িাবেো লদখমি 
পামরন৷
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িরাবহ্ক সস্রাপরজ ি্িহরার কপর িরািরা ি্রাক আপ এিং পুনরুদ্রার কররা

বাবহ্যে লস্টামরজ ব্যবহার েমর িাটা স্ানান্তর েরা, মযেন োইম্া SD োি্ড ।

1 আপনার আমগর বিভাইস লথমে বাবহ্যে লস্টামরমজ িাটা ব্যাে আপ েরা।

2 বাবহ্যে লস্টামরজ আপনার বিভাইমস প্রমবশ েরান বা সংযুক্ত েরুন।

3 আপনার বিভাইমস, পসবিংস অ্যাপ চােু েরুন এবং অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ → Smart Switch → 
 → পুনরুদ্রার ট্যাপ েরুন৷

4 ব্রিমন লদওো বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন বাবহ্যে লস্টামরজ লথমে িাটা স্ানান্তর েরমি৷

একবি কবপিউিরার সথপক ি্রাকআপ িরািরা স্রানরান্তর কররা

আপনার বিভাইস এবং েবম্পউটামরর েমি্য িাটা স্ানান্তর েরুন। আপনামে অবশ্যই Smart Switch 
েবম্পউটার সংস্রণ অ্যাপ িাউনমোি েরমি হমব www.samsung.com/smartswitch লথমে। আপনার 
আমগর বিভাইস লথমে েবম্পউটামর িাটা ব্যােআপ েরুন এবং আপনার বিভাইমস িাটা আেদাবন েরুন।

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

2 েবম্পউটামর, Smart Switch চােু েরুন।

আপনার আমগর বিভাইস যবদ Samsung বিভাইস না হে, িাহমে এেবট েবম্পউটামর িাটা 
ব্যােআপ েরুন বিভাইমসর বনে্ডািার লদওো এেবট লপ্রারিাে ব্যবহার েমর। িারপর, পঞ্চে িামপ চমে 
যান।

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

4 বিভাইস লথমে িাটা ব্যােআপ েরার জন্য, েবম্পউটামর অন-ব্রিমনর বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷

িারপর, আমগর বিভাইস েবম্পউটার লথমে বববছেন্ন েরুন।

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

6 েবম্পউটামর, অন-ব্রিমনর বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন আপনার বিভাইমস িাটা স্ানান্তর েরার জন্য৷

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

িরািব্রিন বনয়্রিণ কররা
• 	টাচব্রিনবট অন্যান্য ববদ্ূযবিে বিভাইমসর সংস্পমশ্ড আসমি লদমবন না। ইমেমট্াস্ট্যাবটে 

বিসচামজ্ডর োরমণ টাচব্রিমন ত্রুবট হমি পামর।

• 	টাচব্রিন ষিবিরিস্ত হওো লথমে বাঁচামি, মসবট লোন বেছু বদমে ট্যাপ েরমবন না অথবা িামি 
আপনার আগিমুের িগা বদমে অি্যাবিে চাপ প্রমোগ েরমবন না।

• 	দীঘ্ড সেমের জন্য আংবশে বা সেস্ত টাচব্রিমন বনবদ্ডষ্ রিাবফক্স ব্যবহার না েরার পরােশ্ড লদওো 
হমেমছ৷ এরেে েরার ফেস্বরূপ (ব্রিন বান্ড-ইন) বা লঘাবস্টং হমি পামর৷

• 	বিভাইসবট ব্রিমনর প্রামন্তর টাচ ইনপুটস নাও বচনমি পামর, যা টাচ ইনপুট এবরোর বাইমর।

• 	টাচব্রিন ব্যবহার েরার জন্য আগিেু ব্যবহার েরা সুপাবরশেৃি।

ি্রাপ কররা

ব্রিনবট ট্যাপ েরুন।

ি্রাপ কপর সহরাল্ড কররা

ব্রিনবট ট্যাপ েমর আনুোবনে 2 লসে্ িমর 
থােুন।

িরানরা

এেবট আইমটে ট্যাপ েমর িমর লরমখ গন্তব্য 
অবস্ামন লটমন আনুন।
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িরািল ি্রাপ কররা

ব্রিনবট িাবে-ট্যাপ েরুন।

সসরায়রাইপ কররা হপছে

উপমরর বদমে, নীমচর বদমে, বােবদমে বা িান 
বদমে লসাোইপ েরুন।

স্রেবিং এিং বপব্চং

ব্রিমনর উপমর দবুট আগিেু ছবিমে বদন অথবা 
বপঞ্চ েরুন।

সনবিপগরন িরার (সিি িরািন)
যখন আপবন ব্নবট চােু েরমবন, ব্রিমনর নীমচর ন্যাবভমগশন বামর সফট বাটনগুবে প্রদবশ্ডি হমব৷ সফট 
বাটনগুবে বিফটি বহমসমব সাম্প্রবিে বাটন, মহাে বাটন, এবং ব্যাে বাটমন লসট েরা আমছ। বাটমনর 
োয্ডোবরিা বি্ড োমন ব্যবহৃি অ্যাপ বা ব্যবহামরর পবরমবশ অনুযােী পবরবি্ড ন হমি পামর।

িরািন িরাংরন

সরাম্প্রবতক • 	সাম্প্রবিে অ্যাপগুবের িাবেো খুেমি ট্যাপ েরুন।

সহরাি
• 	লহাে ব্রিমন বফমর আসার জন্য ট্যাপ েরুন।

• 	Google অ্যাপবট চােু েরমি ট্যাপ েমর িমর থােুন।

বিপর �রান • 	আমগর ব্রিমন বফমর যাওোর জন্য ট্যাপ েরুন।
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ন্রাবিপগরন িরার লুকরান

ন্যাবভমগশন বার েুবেমে এেবট বৃহত্র ব্রিমন ফাইে লদখুন বা অ্যাপ ব্যবহার েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুেুন, প্দর্শনী → সনবিপগরন িরার ট্যাপ েরুন, িারপর সনবিপগরপনর ধরন এর েমি্য িুল 
ব্রিন ইবগেত এ ট্যাপ েরুন৷ ন্যাবভমগশন বারবট েুোমনা থােমব এবং অগিভবগি বনমদ্ডশগুবে উপবস্ি হমব৷ আপররা 
অপরন ট্যাপ েরুন এবং আপবন লয অপশনবট চাইমছন লসবট লবমছ বনন৷

• 	বনি সথপক সসরায়রাইপ করুন: সফট বাটনগুবে লযখামন অববস্ি লসখামন অগিভবগির ইবগিিগুবে উপবস্ি 
হমব। সফট বাটনগুমো ব্যবহার েরমি, পছন্দসই বাটন উপমরর বদমে অগিভবগির ইবগিিবটমে লটমন আনুন৷

• 	পরার ও বনি সথপক সসরায়রাইপ করুন:

	– লহাে ব্রিমন লযমি ব্রিমনর নীচ লথমে উপমর লসাোইপ েরুন।

	– সাম্প্রবিে অ্যাপগুবের িাবেো লদখমি উপমর লসাোইপ েমর িমর রাখুন৷

	– পূব্ডবিতী ব্রিমন বফমর আসমি ব্রিমনর উভে বদে লথমে অভ্যন্তমর লসাোইপ েরুন৷

	– Google অ্যাপবটমে চােু েরমি নীমচর লোণগুবের এেবট লথমে বভিমর লসাোইপ েরুন৷

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

যবদ আপবন ব্রিমনর নীমচ অগিভবগি ইবগিিগুবেমে েুোমি চান, এবটমে বনব্রিে েরমি অগেিবগে সপিপক্শ  
ইবগেত এ ট্যাপ েমর সুইচ েরুন৷
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সহরাি ব্রিন এিং অ্রাপস ব্রিন
লহাে ব্রিন হে বিভাইমসর সেে বফচার অ্যামক্সস েরার জন্য সূচনা ববন্দ।ু এবট উইমজট, অ্যাপমসর শট্ডোট 
এবং আমরা অমনে বেছু প্রদশ্ডন েমর।
অ্যাপস ব্রিনবট নিুন ইনস্টে েরা অ্যাপ সহ সেস্ত অ্যামপর আইেন প্রদশ্ডন েমর।

অঞ্চে বা পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্ড র েমর ব্রিন বভন্নরুমপ প্রদবশ্ডি হমি পামর।

একিট উইেজট

েনিভেগশন বার (সফট বাটন)

এজ পয্ােনল হয্াে�ল

ি�য় অয্াপস

ি�ন ইি�েকটর
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সহরাি এিং অ্রাপস ব্রিপনর িপধ্ সুইি কররা

লহাে ব্রিমন, অ্যাপস ব্রিনবট খুেমি উপমরর বদমে বা নীমচর বদমে লসাোইপ েরুন।
লহাে ব্রিমন বফমর আসার জন্য, অ্যাপস ব্রিমনর উপমর বা নীমচর বদমে লসাোইপ েরুন। ববেল্পভামব, মহাে 
বাটন বা ব্যাে বাটনবট ট্যাপ েরুন।

েহাম �ীন অয্াপস �ীন

Finder

আপবন যবদ লহাে ব্রিমন অ্যাপস বাটন লযাগ েমরন, আপবন বাটনবট ট্যাপ েমর অ্যাপস ব্রিনবট খুেমি পামরন। 
লহাে ্রিীমন খাবে স্ামন ট্যাপ েমর িমর থােুন, পহরাি ব্রিপনর সসবিংস এ ট্যাপ েরুন িারপর অ্রাপ িরািন চােু 
েরমি লসবটমি ট্যাপ েরুন৷ অ্যাপস বাটনবট লহাে ব্রিমনর নীমচ যুক্ত েরা হমব।

অয্াপস বাটন
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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 েীওোি্ড  বেখুন৷

আপনার বিভাইমস অ্যাপগুবে এবং েমন্ন্ অনুসন্ধান েরা হমব৷

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

ল্রাডিপকেপ সিরাপি ্রিীন প্দর্শন কররা

লহাে ব্রিমন, খাবে স্ামন ট্যাপ েমর িমর থােুন, পহরাি ব্রিপনর সসবিংস, এবং িারপর এবট সব্ে েরমি ঘুবরপয় 
ল্রাডিপকেপ সিরাপি আনুন-এ ট্যাপ েরুন৷
বিভাইসবট িিষিণ লঘারান যিষিণ না ে্যা্মস্প লোমি এবট লহারাইমজন্াে অবস্াে লদখা যাে৷
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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 আনুন।
লহাে ্রিীমন লোন অ্যামপ এেবট শট্ডোট লযাগ েরমি, অ্যাপস ্রিীমন লোন আইমটে ট্যাপ েমর িমর থােুন 
িারপর সহরাি-এ স�রাগ করুন এ ট্যাপ েরুন। অ্যামপর এেবট শট্ডোট লহাে ব্রিমন লযাগ েরা হমব।
ঘন ঘন ব্যবহৃি অ্যাপগুমোমে আপবন লহাে ব্রিমনর নীমচ শট্ডোমটর জােগাে সবরমে বদমি পামরন।

সিরাল্ডরার বতবর কররা

অ্যাপগুমোমে দ্রুি অ্যামক্সস েরমি এবং চােু েরার জন্য লফাল্ার 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।
বনব্ডাবচি অ্যাপ িারণোরী এেবট নিুন লফাল্ার বিবর েরা হমব। পিরাল্ডরাপরর নরাি-এ ট্যাপ েরুন এবং এেবট 
লফাল্ামরর নাে প্রমবশ েরান৷

• 	আপররা অ্রাপ স�রাগ কররা

লফাল্ামর  ট্যাপ েরুন৷ অ্যাপগুবে লযাগ েরমি িামদর বটে েরুন এবং সপিন্ন-এ ট্যাপ েরুন৷ আপবন 
লফাল্ামর লটমন এমনও এেবট অ্যাপ লযাগ েরমি পামরন।

• 	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 লফাল্ার ট্যাপ েমর িমর রাখুন, এবং সিরাল্ডরার িুেুন-এ ট্যাপ েরুন। শুিুোত্র লফাল্ারবট েুমছ 
যামব। মফাল্ামরর অ্যাপগুবে অ্যাপস ব্রিমন স্ানান্তর েরা হমব।
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সহরাি ব্রিপনর সপিরাদনরা

সম্পাদনার ববেল্পগুবে অ্যামক্সস েরার জন্য, মহাে ব্রিমন, এেবট খাবে জােগাে ট্যাপ েরুন এবং িমর রাখুন, 
অথবা আপনার আগিেুগুবেমে এেসামথ বপঞ্চ েরুন। আপবন ওোেমপপার লসট েরমি পামরন, উইমজট যুক্ত 
েরমি পামরন, এবং আরও অমনে বেছু েরমি পামরন। আপবন লহাে ব্রিন প্যামনমে যুক্ত েরমি, েুমছ লফেমি 
বা পুনবব্ডন্যাসও েরমি পামরন।

• 	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: মহাে ্রিীন এবং েে থাো ্রিীমনর জন্য ওোেমপপার লসবটংস পবরবি্ড ন েরুন৷

• 	বথি: বিভাইমসর বথে পবরবি্ড ন েরুন৷ ইন্ারমফমসর বভজ্ুযোে উপাদানগুবে, মযেন রং, আইেন এবং 
ওোেমপপার, বনব্ডাবচি বথমের উপর বনভ্ড র েমর পবরবি্ড ন হমব।

• 	উইপজি: উইমজট হে লছাট লছাট অ্যাপ লযগুমো িথ্য প্রদান েরার জন্য এবং আপনার লহাে ্রিীমন 
অ্যামক্সমসর সুববিা প্রদান েরমি বনবদ্ডষ্ অ্যাপ ফাংশন চােু েমর৷ এেবট উইমজট ট্যাপ েরুন এবং িমর 
রাখুন, এবং লহাে ব্রিমন লটমন আনুন। উইমজটবট লহাে ব্রিমন লযাগ েরা হমব।

• 	সহরাি ব্রিপনর সসবিংস: মহাে ্রিীমনর জন্য লসবটংস েনবফগার েরুন, মযেন ্রিীন গাি্ড  বা লেআউট৷
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সহরাি ব্রিপন সিস্ত অ্রাপ প্দর্শন কররা

এেবট পৃথে অ্যাপস ব্রিন ব্যবহার না েমর, আপবন লহাে ব্রিমনর সেস্ত অ্যাপগুবে প্রদশ্ডন েরার জন্য 
বিভাইসবটমে লসট েরমি পামরন। মহাে ব্রিমন, এেবট খাবে জােগাে ট্যাপ েরুন এবং িমর রাখুন, িারপর 
সহরাি ব্রিপনর 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 পামরন।

বনপদ্শ রক আইকন
ব্রিমনর উপমর অববস্ি স্ট্যাটাস বামর বনমদ্ডশে আইেন প্রদবশ্ডি হে। নীমচর সারবণমি িাবেোভুক্ত 
আইেনগুবে সব্ডাবিে সািারণ।

• 	বেছু অ্যামপর ব্রিমনর উপমর স্ট্যাটাস বার প্রদবশ্ডি নাও হমি পামর। স্ট্যাটাস বারবট প্রদশ্ডন েরমি, 
ব্রিমনর উপর লথমে বনমচর বদমে টানুন।

• 	বেছু বনমদ্ডশে আইেন শুিুোত্র িখনই প্রদবশ্ডি হমব যখন আপবন ববজ্ঞবতি প্যামনেবট খুেমবন৷

• 	পবরমেবা প্রদানোরী বা েমিমের উপর বনভ্ড র েমর বনমদ্ডশে আইেন বভন্নরুমপ প্রদবশ্ডি হমি 
পামর৷

আইকন �রা িুঝরায়

লোন সংমেি লনই

সংমেি ষিেিা

লরাবেং (সািারণ সাবভ্ড স এোোর বাইমর)

GPRS মনটওোে্ড  সংযুক্ত েরা হমেমছ

EDGE লনটওোে্ড  সংযুক্ত েরা হমেমছ

UMTS লনটওোে্ড  সংযুক্ত েরা হমেমছ

HSDPA লনটওোে্ড  সংযুক্ত েরা হমেমছ

HSPA+ লনটওোে্ড  সংযুক্ত েরা হমেমছ

 / LTE লনটওোে্ড  সংযুক্ত েরা হমেমছ

5G লনটওোে্ড  সযুক্ত হমেমছ

LTE লনটওোে্ড  LTE এর সমগ্ড সংযুক্ত যামি 5G লনটওোে্ড  অন্তভু্ড ক্ত

Wi-Fi সংযুক্ত েরা হমেমছ

Bluetooth বফচার সব্ে েরা হমেমছ

অবস্ান পবরমেবা ব্যবহার েরা হমছে

েে চেমছ

বেস হওো েে

নিুন লটক্সট বা োবটিবেবিো লেমসজ
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আইকন �রা িুঝরায়

অ্যাোে্ড সব্ে েরা হমেমছ

লেৌন লোি সব্ে েরা হমেমছ

েম্পন লোি সব্ে েরা হমেমছ

ফ্াইট লোি সব্ে েরা হমেমছ

ত্রুবট ঘমটমছ বা সিে্ড িা প্রমোজন

ব্যাটাবর চাবজ্ডং

ব্যাটাবর পাওোর লেমভে

লক ব্রিন
সাইি েী চাপমে ব্রিন বন্ধ হমে যামব এবং েে হমে যামব৷ এছািাও, এেবট বনবদ্ডষ্ সেে পয্ডন্ত বিভাইসবট 
ব্যবহৃি না হমে ব্রিনবট বন্ধ হমে যাে এবং স্বেংব্েভামব েে হমে যাে।
ব্রিনবট আনেে েরমি, ব্রিন চােু হওোর পর লযমোমনা বদমে লসাোইপ েরুন।
যবদ ব্রিন বন্ধ থামে, ব্রিন চােু েরমি সাইি েী বটপুন৷ ববেল্পভামব, ব্রিনবট িাবে-ট্যাপ েরুন।

লক ি�ন
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ব্রিন লক পদ্বত পবরিত্শন কররা

ব্রিন েে পদ্ধবিবট পবরবি্ড ন েরমি, পসবিংস অ্যাপ চাে েরুন, লক ব্রিন-এ ট্যাপ েরুন → ব্রিন লপকর 
প্করার িারপমর এেবট পদ্ধবি বনব্ডাচন েরুন।
যখন আপবন ব্রিন েে পদ্ধবির জন্য এেবট প্যাটান্ড, PIN, পাসওোি্ড , অথবা আপনার বামোমেবট্ে িথ্য লসট 
েমরন, িখন আপবন আপনার ব্যবক্তগি িথ্যমে আপনার বিভাইমস অ্যামক্সস েরমি অন্যমদর বািা লদওোর 
োি্যমে রষিা েরমি পামরন। ব্রিন েে পদ্ধবি লসট েরার পমর, বিভাইসবটমে লোন সেে আনেে েরার জন্য 
আনেে লোমির প্রমোজন হমব।

• 	সসরায়রাইপ: ্রিীন আনেে েরমি লযমোন বদমে লসাোইপ েরুন৷

• 	বিন্রাস: ্রিীন আনেে েরার জন্য অন্তি চারবট বা িার লববশ ববন্দ ুবদমে এেবট প্যাটান্ড আঁেুন৷

• 	PIN: ্রিীন আনেে েরার জন্য অন্তি চার সংখ্যার এেবট PIN বদন৷

• 	পরাসওয়রাি্শ : ্রিীন আনেে েরার জন্য অন্তি চারবট অষির, নম্বর বা বচমনের এেবট পাসওোি্ড  বদন৷

• 	সকরানবিই নয়: ্রিীন েে পদ্ধবি লসট েরমবন না৷

• 	িুখ: ্রিীন আনেে েরার জন্য আপনার েুখ লরবজস্টার েরুন৷ আমরা িমথ্যর জন্য েুখ শনাক্তেরণ 
লদখুন৷

• 	আঙুপলর েরাপগুপলরা: ্রিীন আনেে েরার জন্য আপনার আঙুমের ছাপ লরবজস্টার েরুন৷ আমরা 
িমথ্যর জন্য আঙুমের ছাপ শনাক্তেরণ লদখুন৷

যবদ আপবন আনেে লোিবট এেবামর এোবিেবার ভুেভামব প্রমবশ েমরন এবং প্রমচষ্া সীোমি 
লপৌঁছান িমব আপবন এেবট ফ্যাক্টবর িাটা বরমসট ব্যবস্াপনা েরার জন্য 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 সব্ে েরমি স্বয়ংব্য় 
ি্রাক্টবর বরপসি সুইচবট ট্যাপ েরুন।
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বিজ্ঞবতি প্রাপনল
যখন আপবন নিুন ববজ্ঞবতি পামবন, মযেন লেমসজ বা বেস েে, বনমদ্ডশে আইেনবট স্ট্যাটাস বামর প্রদবশ্ডি 
হমব। আইেন সম্পমে্ড  আমরা িথ্য লদখমি, ববজ্ঞবতি প্যামনে খুেুন এবং ববস্তাবরি লদখুন।
ববজ্ঞবতি প্যামনেবট খুেমি, স্ট্যাটাস বারবট নীমচর বদমে লটমন আনুন। ববজ্ঞবতি প্যামনেবট বন্ধ েরমি, ব্রিমনর 
উপমরর বদমে লসাোইপ েরুন।

আপবন ববজ্ঞবতি প্যামনমে বনম্নবেবখি ফাংশনগুবে ব্যবহার েরমি পামরন।

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

সম� িবজ্ঞি� মুেছ েফলুন৷

লঞ্চ েসিটংস৷

পাওয়ার অপশন�িল অয্াে�স 
ক�ন৷

িবজ্ঞি� েসিটংস অয্াে�স ক�ন৷

কুইক েসিটং বাটন

সংযু� কাছাকািছ িডভাইস এবং 
SmartThings িডভাইস এবং 
দশৃয্�িল িনয়�ণ ক�ন৷

আপনার িডভাইস এবং সংযু� 
কাছাকািছ িডভাইস�িলেত িমিডয়া 
িনয়�ণ ক�ন৷
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কুইক সসবিং িরািন ি্িহরার কররা

বেছু বনবদ্ডষ্ বফচার সব্ে েরমি েুইে লসবটং বাটমন ট্যাপ েরুন। আরও বাটন লদখমি ববজ্ঞবতি প্যামনমের 
নীমচর বদমে লসাোইপ েরুন।

অিতির� অপশন অয্াে�স করা৷

িডসে�র উ�লতার সামঞ্জসয্ 
ক�ন।

Finder

বফচার লসবটংস পবরবি্ড ন েরমি, প্রবিবট বাটমনর নীমচ পাি্যবট ট্যাপ েরুন। আমরা ববস্তাবরি লসবটংস লদখমি, 
এেবট বাটন ট্যাপ েরুন এবং িমর রাখুন।

বাটন পুনঃবনি্ডারণ েরমি, ট্যাপ েরুন  → িরািপনর ্ি, এেবট বাটনমে ট্যাপ েরুন ও িমর রাখুন, িারপর 
অন্য অবস্ামন এবট লটমন বনমে যান।

বিবিয়রা সপ্ি্রাক বনয়্রিণ কররা

বেবিো বফচার ব্যবহার েমর সহমজ বেউবজে বা বভবিও ললেব্যাে বনেন্ত্রণ েরুন৷ এছািাও আপবন অন্য এেবট 
বিভাইমস ললেব্যাে চাবেমে লযমি পামরন৷

1 ববজ্ঞবতি প্যামনে খুেুন এবং বিবিয়রা-এ ট্যাপ েরুন৷

2 ললেব্যাে বনেন্ত্রণ েরমি েমন্টাোমর আইেনগুবে ট্যাপ েরুন৷

অন্য এেবট বিভাইমস ললেব্যাে চাবেমে লযমি,  -এ ট্যাপ েরুন এবং আপবন চান এেন বিভাইসবট 
বনব্ডাচন েরুন৷
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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 খুেুন এবং বিিরাইস-এ ট্যাপ েরুন৷

োছাোবছ সংযুক্ত বিভাইসগুবে এবং SmartThings বিভাইসগুবে এবং লসন্স প্রদবশ্ডি হমব৷

2 এবট বনেন্ত্রণ েরমি োছাোবছর এেবট বিভাইস বা এেবট SmartThings বিভাইস বনব্ডাচন েরুন বা 
এবট েঞ্চ েরমি এেবট দশৃ্য বনব্ডাচন েরুন৷

ব্রিন ক্রাপিরার এিং ব্রিন সরকি্শ

ব্রিন ক্রাপিরার
বিভাইস ব্যবহার েরার সেে ্রিীনশট ে্যাপচার েমর লসবটমি বেখুন, আঁেুন, ্প েরুন অথবা লশোর েরুন৷ 
আপবন বি্ড ো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
পদ্বত 1) েী ে্যাপচার: সাইি েী এবং ভবেউে িাউন েী এেসমগি বটপুন৷
পদ্বত 2) ে্যাপচার লসাোইপ: ্রিীমনর উপর আপনার হাি বাঁবদে লথমে িানবদমে লসাোইপ েরুন৷

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

• 	লসাোইপ েমর ্রিীনশট ে্যাপচার েরা সব্ে েরা না থােমে, পসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, উচ্চতর 
বিবরষ্ট্সিূহ → গবত ও ইবগেত, িারপর ক্রাপিরার করপত হরাপতর তরালু সসরায়রাইপ সু্যইমচ ট্যাপ 
েমর লসবটমে সব্ে েরুন৷
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্রিীনশট ে্যাপচার েরার পর, ্রিীমনর বনমচর টুেবামর থাো বনম্নবেবখি অপশনগুমো ব্যবহার েরুন:

• 	  : বি্ড োন েমন্ন্ এবং দীঘ্ড লপইমজর েুোমনা েমন্ন্ লযেন ওমেবমপজ ে্যাপচার েরুন৷ যখন 
আপবন , এ ট্যাপ েরুন, িখন ্রিীন বনমজ 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 ্প েরা ছবব লদখমি পামরন৷

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

• 	  : ্রিীনশটবট অন্যমদর সামথ লশোর েরুন৷

ে্যাপচার েরা ্রিীমন অপশনগুমো প্রদবশ্ডি না হমে, পসবিংস অ্যাপ চােু েরুন উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ 
→ ব্রিনরি ও ব্রিন সরকবি্শ ং-এ ট্যাপ েরুন িারপর ব্রিনরি িুলিরার সুইমচ ট্যাপ েরুন এবট সব্ে 
েরমি৷

্রিীন সরকি্শ
আপনার বিভাইস ব্যবহার েরার সেে ্রিীনবট লরেি্ড  েরুন৷

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

2 এেবট সাউ্ লসবটং লবমছ বনন এবং সরকবি্শ ং শুরু করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

োউন্িাউমনর পর, মরেি্ড  েরা শুরু হমব৷

• 	্রিীমন বেখমি বা আঁেমি, -এ ট্যাপ েরুন৷

• 	আপনার বনমজর ওভারমে েরা এেবট বভবিও সহ ্রিীনবট লরেি্ড  েরমি, -এ ট্যাপ েরুন৷

3 আপবন বভবিওবট লরেি্ড  েরা সোতি েরমে, -এ ট্যাপ েরুন৷

আপবন গ্রালরাবর -লি বভবিওবট লদখমি পামরন৷

্রিীন লরেি্ড ার লসবটংস পবরবি্ড ন েরমি, পসবিংস অ্যাপ েঞ্চ েরুন এবং উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ → 
ব্রিনরি ও ব্রিন সরকবি্শ ং → ব্রিন সরকি্শ রার-এর সসবিংস-এ ট্যাপ েরুন৷
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সিক্সি প্পির কররাপনরা

কীপিরাি্শ  সলআউি
এেবট েীমবাি্ড  স্বেংব্েভামব প্রদবশ্ডি হে যখন আপবন লেমসজ পািামনার জন্য লটক্সট এন্ার েমরন, মনাট 
বিবর েমরন এবং আরও অমনে বেছু।

লটক্সট এবন্ট বেছু ভাোে সেবথ্ডি নে। মটক্সট এন্ার েরার জন্য, আপনামে অবশ্যই ইনপুমটর ভাোবট 
সেবথ্ডি ভাোর এেবটমি পবরবি্ড ন েরমি হমব।

পেরর লাইেন ে�ক ক�ন।

একিট পূবর্বত� কয্াের�ার মুেছ 
েফলুন৷

�তীক�েলা �েবশ করান।

আপারেকস �েবশ করান। সব 
কয্াপেসর জনয্, এিট দবুার টয্াপ 

ক�ন।

অিতির� কীেবাডর্  ফাংশন

একিট ে�স �েবশ করান।

আরও কীেবাডর্  ফাংশন েদখুন।

ইনপুপির িরাষরা পবরিত্শন কররা

 → িরাষরা ও ধরন → সলখরার িরাষরা ি্িস্রাপনরা করুন -এ ট্যাপ েরুন িারপর লয ভাোগুবে ব্যবহার েমরন 
লসগুবে বনব্ডাচন েরুন৷ যখন আপবন দবুট বা িমিাবিে ভাো বনব্ডাচন েমরন, আপবন লস্পস েীমি বাে বা 
িানবদমে লসাোইপ েমর ইনপুট ভাোগুবের েমি্য সুইচ েরমি পামরন।

কীপিরাি্শ  পবরিত্শন কররা

লনবভমগশন বামর, েীমবাি্ড  পবরবি্ড ন েরমি  এ ট্যাপ েরুন।
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েীমবামি্ড র িরন পবরবি্ড ন েরমি, ট্যাপ েরুন  → িরাষরা ও ধরন, এেবট ভাো বনব্ডাচন েরুন, িারপমর 
আপনার পছন্দেি েীমবামি্ড র প্রোরবট বনব্ডাচন েরুন।

• 	যবদ েীমবাি্ড  বাটন ( ) ন্যাবভমগশন বামর উপবস্ি না থামে, পসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, ট্যাপ 
েরুন সরাধরারণ ি্িস্রাপনরা → িরাষরা এিং ইনপুি → ব্রিপনর উপপরর কীপিরাি্শ , িারপর এবট 
সব্ে েরমি কীপিরাপি্শ র িরািন সদখরান সুইচবট ট্যাপ েরুন৷

• 	3x4 বকপিরাি্শ , এেবট েী এর বিনবট বা চারবট অষির থামে। এেবট ে্যামরক্টার প্রমবশ েরার জন্য, 
আোব্ষিি ে্যামরক্টারবট প্রদবশ্ডি না হওো পয্ডন্ত অনুরূপ েী বট বারবার ট্যাপ েরুন।

অবতবরক্ত কীপিরাি্শ  িরাংরন

অঞ্চে ও পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্ড র েমর বেছু বফচার েভ্য নাও হমি পামর৷

• 	  : ইেবটেন প্রমবশ েরান৷

• 	  : বস্টোর প্রমবশ েরান৷ এছািাও আপনার েমিা লদখমি আপনার ইমোবজ বস্টোরও প্রমবশ েরামি 
পামরন৷ আমরা িমথ্যর জন্য চ্যামট আপনার ইমোবজ বস্টোর ব্যবহার েরুন লদখুন৷

• 	  : অ্যাবনমেমটি GIF সংযুক্ত েরুন।

• 	  : ভমেস দ্ারা লটক্সট প্রমবশ েরান।

• 	  : েীমবাি্ড  লসবটংস পবরবি্ড ন েরুন।

• 	  →  : বিভাইমস দ্রুি েমন্ন্ সন্ধান েরুন এবং এবট বেখুন৷

• 	  →  : মটক্সট অনুবাদ েরুন এবং এবট বেখুন৷

• 	  →  : Samsung Pass-এ লরবজস্টার েরা আপনার ব্যবক্তগি িথ্য বেখুন৷

• 	  →  : বক্পমবাি্ড  লথমে এেবট আইমটে লযাগ েরুন।

• 	  →  : মটক্সট সম্পাদনার প্যামনে খুেুন।

• 	  →  : েীমবাি্ড  লোি পবরবি্ড ন েরুন৷

• 	  →  : েীমবামি্ড র আোর পবরবি্ড ন েরুন৷

• 	  →  /  /  : বস্টোর প্রমবশ েরান৷
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কবপ কররা এিং সপস্ কররা

1 লটক্সমটর উপর ট্যাপ েরুন এবং িমর রাখুন।

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

3 কবপ করুন অথবা করাি েরুন-এ ট্যাপ েরুন।

বনব্ডাবচি লটক্সট বক্পমবামি্ড  েবপ েরা হমেমছ।

4 লযখামন লটক্সটবট ইনসাট্ড েরা হমব লসখামন ট্যাপ েরুন এবং িমর রাখুন এবং সপস্ করুন-এ ট্যাপ েরুন।

লয লটক্সটবট আপবন পূমব্ড েবপ েমরমছন লসবটমে লপস্ট েরার জন্য, ট্যাপ েরুন বলিপপিরাি্শ  এবং লটক্সটবট 
বনব্ডাচন েরুন।

অবিধরান
বনবদ্ডষ্ বফচারগুবে ব্যবহার েমর শমব্দর সংজ্ঞাগুবে লদখুন, মযেন ওমেবমপইজ ব্াউজ েরার সেে।

1 আপবন লয শব্দবট লদখমি চান লসবটমে ট্যাপ েরুন এবং িমর রাখুন।

2 অপশনগুবের িাবেোে Dictionary-লি ট্যাপ েরুন৷

বিভাইমস যবদ এেবট অবভিান আমগ লথমে ইনস্টে না েরা থামে, এবট িাউনমোি েরার জন্য 
অবভিামনর পামশ Move to Manage dictionaries  লি ট্যাপ েরুন, এবট িাউনমোি েরমি 
ইনস্ল করুন ট্যাপ েরুন৷

3 অবভিান পপ-আপ উইম্ামি সংজ্ঞাবট লদখুন।

ফুে ্রিীন বভউমি সুইচ েরমি,  ট্যাপ েরুন। আমরা সংজ্ঞা লদখমি ব্রিমন লিবফবনশন ট্যাপ েরুন। 
ববস্তাবরি বভউমের েমি্য, ট্যাপ েরুন  শব্দবট আপনার পছমন্দর শব্দিাবেোে যুক্ত েরমি অথবা ট্যাপ 
েরুন Search Web শব্দবট লে সাচ্ড  টাে্ড বহমসমব ব্যবহার েরমি।
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অ্রাপ এিং বিিরার

অ্রাপ ইনস্ল িরা আনইনস্ল কররা

Galaxy Store
অ্যাপ বেনুন এবং িাউনমোি েরুন। আপবন Samsung Galaxy বিভাইমসর জন্য অ্যাপ িাউনমোি েরমি 
পামরন।
Galaxy Store অ্যাপ চােু েরুন।

অঞ্চে ও পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্ড র েমর এই অ্যাপবট েভ্য নাও হমি পামর।

অ্রাপ ইনস্ল কররা

ে্যাটাগবর অনুযােী অ্যাপ ব্াউজ েরুন এেবট েীওোি্ড  লখাঁজার জন্য -এ ট্যাপ েরুন৷
এেবট অ্যাপ বনব্ডাচন েরুন লসবট সম্বমন্ধ িথ্য লদখবার জন্য। ববনােূমে্যর অ্যাপ িাউনমোি েরার জন্য, 
ইনস্ল-এ ট্যাপ েরুন। অ্যাপ বেনমি এবং িাউনমোি েরমি লযখামন েূে্য প্রদান প্রমযাজ্য, েূে্য ট্যাপ েরুন 
এবং অন-ব্রিন বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷

স্বেংব্েভামব আপমিট েরার লসবটংস পবরবি্ড ন েরমি  →  → স্বতঃ আপপিি অ্রাপস-এ 
ট্যাপ েরুন িারপর এেবট অপশন লবমছ বনন৷

Play পস্রার
অ্যাপ বেনুন এবং িাউনমোি েরুন।
Play পস্রার অ্যাপ চােু েরুন।

অ্রাপ ইনস্ল কররা

অ্যাপ ব্াউজ েরুন ে্যাটাগবর দ্ারা বা অ্যাপ খুঁজনু বেওোি্ড  বদমে।
এেবট অ্যাপ বনব্ডাচন েরুন লসবট সম্বমন্ধ িথ্য লদখবার জন্য। ববনােূমে্যর অ্যাপ িাউনমোি েরার জন্য, 
ইনস্ল-এ ট্যাপ েরুন। অ্যাপ বেনমি এবং িাউনমোি েরমি লযখামন েূে্য প্রদান প্রমযাজ্য, েূে্য ট্যাপ েরুন 
এবং অন-ব্রিন বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷

স্বেংব্েভামব আপমিট েরার লসবটংস পবরবি্ড ন েরমি  → সসবিংস → অ্রাপ অপিরাপিবিক 
আপপিি করুন-এ ট্যাপ েরুন িারপর এেবট অপশন লবমছ বনন।
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অ্রাপ ি্িস্রাপনরা কররা

অ্রাপ আনইনস্ল কররা অথিরা অক্ষি কররা

এেবট অ্যাপ ট্যাপ েমর িমর রাখুন এবং এেবট অপশন বনব্ডাচন েরুন।

• 	আনইনস্ল: িাউনমোি েরা অ্যাপগুবে আনইনস্টে েরুন৷

• 	বনব্রিয় করুন: বনব্ডাবচি পূব্ডবনি্ডাবরি অ্যাপগুবেমে অষিে েমর বদন লযগুমোমে বিভাইস লথমে ইনস্টে 
েরা যামছে না৷

বেছু অ্যাপ এই বফচারবট সেথ্ডন নাও েরমি পামর।

অ্রাপ সব্য় কররা হপছে

সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, অ্রাপ →  → বনব্রিয়কৃত, ট্যাপ েরুন, এেবট অ্যাপ বনব্ডাচন েরুন িারপর 
সব্য় করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

অ্রাপপর অনিুবত সসি করুন

বেছু অ্যাপ সবিেভামব োজ েরার জন্য, িামদর বেছু অনুেবির প্রমোজন হমি পামর আপনার বিভাইমসর 
িথ্য অ্যামক্সস বা ব্যবহার েরার জন্য।
আপনার অ্যামপর অনুেবির লসবটংস প্রদান েরমি সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন এবং অ্রাপ ট্যাপ েরুন। এেবট 
অ্যাপ বনব্ডাচন েরুন এবং অনিুবতগুবল ট্যাপ েরুন। আপবন অ্যামপর অনুেবির িাবেো লদখমি পামরন এবং 
িার অনুেবি পবরবি্ড ন েরমি পামরন।
অনুেবির ে্যাটাগবর বদমে অ্যামপর অনুেবির লসবটংস লদখমি বা পবরবি্ড ন েরমি সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন 
এবং অ্রাপ →  → পরারবিরন ি্রাপনজরার ট্যাপ েরুন৷ এেবট আইমটে বনব্ডাচন েরুন এবং এেবট অ্যাপ 
বনব্ডাচন েরুন৷

আপবন যবদ অ্যাপগুবেমে অনুেবি প্রদান না েমরন, অ্যাপগুবের প্রাথবেে বফচারগুবে হেি 
ভামোভামব োজ নাও েরমি পামর।
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Bixby

িূবিকরা
Bixby হে এেটা ইউজার ইন্ারমফস যা আপনামে আরও সুববিাজনেভামব আপনার বিভাইস ব্যবহার 
েরমি সাহায্য েমর৷
আপবন Bixby-লি েথা বেমি বা লটক্সট টাইপ েরমি পামরন। Bixby আপনার অনুমরাি েরা এেটা ফাংশন 
চােু েরমব বা আপবন লয িথ্য চান িা লদখামব। এটা আপনার ব্যবহামরর প্যাটান্ড ও পবরমবশও লশমখ। এটা 
আপনার ববেমে যি লববশ বশখমব িি সবিেভামব আপনামে বুঝমব।

• 	Bixby ব্যবহার েরমি, আপনার বিভাইসবটমে অবশ্যই এেবট Wi-Fi বা লোবাইে লনটওোমে্ড র 
সামথ সংযুক্ত থােমি হমব৷

• 	Bixby ব্যবহার েরমি, আপনামে অবশ্যই আপনার Samsung account-এ সাইন ইন েরমি 
হমব৷

• 	Bixby োত্র েমেেটা ভাোমি েভ্য এবং আপনার অঞ্চমের বভবত্মি বনবদ্ডষ্ বেছু বফচার েভ্য নাও 
হমি পামর৷

Bixby শুরু কররা হপছে
যখন আপবন প্রথেবামরর জন্য Bixby শুরু েরমবন, Bixby পবরবচবি লপইজ প্রদবশ্ডি হমব। Bixby-এর সামথ 
ব্যবহামরর জন্য আপনামে অবশ্যই ভাো বনব্ডাচন েরমি হমব, ব্রিমন প্রদবশ্ডি বনমদ্ডশাবেী অনুযােী আপনার 
Samsung account-এ সাইন ইন েরমি হমব এবং শি্ড াবেীর সামথ সম্মি হমি হমব৷

1 সাইি েী বটমপ িমর রাখুন৷ ববেল্পভামব, Bixby অ্যাপ চােু েরুন৷

আপনার 
Samsung 
account-এ লগ 
ইন ক�ন৷

একিট ভাষা 
িনবর্াচন ক�ন৷

সাইড কী
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2 Bixby-এর সামথ ব্যবহামরর জন্য ভাো বনব্ডাচন েরুন।

3 আপনার Samsung account- এ সাইন ইন েরমি Sign in to Samsung account-এ ট্যাপ েরুন 
এবং ্রিীমন লদওো বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷

আপবন ইবিেমি্য সাইন ইন েমর থােমে ্রিীমন আপনার অ্যাোউমন্র িথ্য প্রদবশ্ডি হমব।

4 লসটআপ সম্পূণ্ড েরার জন্য অন-ব্রিন বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷

Bixby ্রিীন প্রদবশ্ডি হমব।

Bixby-এর ি্িহরার
আপবন যা চান িা যখন Bixby-লে বেমবন, Bixby িখন আনুসবগিে ফাংশন চােু েরমব বা আপনার 
অনমুরাি েরা িথ্য লদখামব।
সাইি েী বটমপ িমর থাো অবস্াে, আপবন যা চান Bixby-লে বেুন এবং আপনার বো হমে লগমে েী লথমে 
আপনার আঙুে িুমে বনন৷ ববেল্পভামব, “Hi, Bixby” বেুন, এবং যখন বিভাইসবট শব্দ বনগ্ডি েমর িখন 
আপবন যা চান িাই বেুন৷
উদাহরণস্বরূপ, সাইি েী বটমপ এবং িমর রাখার সেমে, “How’s the weather today?” বেুন আবহাওোর 
িথ্য ্রিীমন প্রদবশ্ডি হমব৷
সাইি েী বটমপ এবং িমর রাখার সেমে আপবন যবদ আগােীোমের আবহাওোর ববেমে জানমি চান 
িাহমে শুিুোত্র বেুন “Tomorrow?” লযমহিু Bixby েমথাপেথমনর প্রসগি লবামঝ িাই এটা আপনামে 
আগােীোমের আবহাওো লদখামব৷
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“How's the weather 
today?”

আনুষি�ক ফাংশন চালু 
হেয়েছ

েশানা হে�একিট কেথাপকথন �� 
হে�

সাইি েী বটমপ িমর থাো অবস্াে েমথাপেথন চোেীেন Bixby আপনামে লোমনা প্রশ্ বজজ্ঞাসা েরমে 
Bixby-লে উত্র বদন৷ অথবা  ট্যাপ েরুন এবং Bixby-লে উত্র বদন।

আপবন যবদ এেবট লহিমফান 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  → Settings → Automatic listening → Hands-free only-
লি ট্যাপ েরুন৷
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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 প্রবিব্ো 
জানামব৷

1 Bixby অ্যাপবটমে চােু েরুন এবং  → Settings → Voice wake-up-এ ট্যাপ েরুন৷

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

3 লসটআপ সম্পূণ্ড েরার জন্য অন-ব্রিন বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷

এখন আপবন “Hi, Bixby” বেমি পামরন, এবং বিভাইসবট যখন এেবট ধ্ববন বনগ্ডি েমর িখন এেবট 
েমথাপেথন শুরু েরুন৷

সিক্সি িরাইপ কপর িরাত্শ রা আদরানপ্দরান

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

Bixby-এর বিবিন্ন ি্িহরার

অ্রাপ িরা পবরপষিরাগুবল িরালু কররা

আপবন Bixby-এর োি্যমে দ্রুি বফচারগুবে েঞ্চ েরমি পামরন৷ এছািাও আপবন বববভন্ন সুববিাজনে 
পবরমেবাগুবে ব্যবহার েরমি পামরন লযেন েবফ অি্ড ার েরা বা োছাোবছর লরসু্টমরন্ বা লহামটে লখাঁজা বা 
লোমনা সংরষিণ েরা৷
উদাহরণস্বরূপ, Bixby েী বটমপ িমর রাখার সেে, “োমে েে েরুন” বেুন এবং িারপর Bixby েী লথমে 
আপনার আগিেু িুমে বনন৷ এখন Bixby ো নামে সংরবষিি পবরবচবিমে েে েরমব৷
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Bixby ি্িহরার কররার আরও উপরায় সদখরা

Bixby ব্যবহার েরার আরও উপাে লদখার জন্য, Bixby অ্যাপ েঞ্চ েরুন এবং All capsules (বা 
Marketplace)-এ ট্যাপ েরুন৷
আপবন Bixby দ্ারা সেবথ্ডি পবরমেবাগুবে ও আমদশগুবের উদাহরণ লদখমি পামরন৷

অঞ্চে ও পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্ড র েমর বেছু বফচার েভ্য নাও হমি পামর৷
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Bixby Vision

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

QR েকাড �য্ান ক�ন৷

শিপং

(অনু�প ছিব সহ) অনুস�ান ক�ন

েট�ট অনুবাদ বা িন�াশন ক�ন৷

• 	এই বফচারবট ব্যবহার েরার জন্য বিভাইসবট অবশ্যই এেবট Wi-Fi বা লোবাইে লনটওোমে্ড র 
সামথ যুক্ত থােমি হমব৷

• 	েভ্য বফচারগুবে এবং অনুসন্ধামনর ফোফেগুবে বভন্ন হে অঞ্চে বা পবরমেবা প্রদানোরীর উপর 
বনভ্ড র েমর৷

• 	এই বফচারবট েভ্য নাও থােমি পামর অথবা আপবন সবিে অনুসন্ধামনর ফোফে নাও লপমি 
পামরন ছববর আেিন, ফরে্যাট, অথবা লরমজাবেউশমনর উপর বনভ্ড র েমর।

• 	Bixby Vision দ্ারা প্রদান েরা পমণ্যর িমথ্যর জন্য Samsung দােী নে৷
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Bixby Vision িরালু করুন
Bixby Vision চােু েরুন এই পদ্ধবিগুবের এেবট ব্যবহার েমর।

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

• 	গ্রালরাবর অ্যামপ এেবট ছবব বনব্ডাচন েরুন এবং  ট্যাপ েরুন।

• 	ইন্টরারপনি অ্যামপ, এেবট ছবব ট্যাপ েমর িমর রাখুন এবং Bixby Vision ট্যাপ েরুন।

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

সলখরা অনুিরাদ িরা বনষ্রারন কররা
অনুবাদ েরা লেখা শনাক্ত েরুন এবং ্রিীমন লসবট লদখান৷ আপবন লোন িেুমেন্ বা বচত্র ফাইে লথমেও 
লেখার অংশ লবর েরমি পামরন৷
উদাহরণস্বরূপ, আপবন যবদ জানমি চান এেবট বচনে বে বমে ববমদমশ সফর েরার সেে, Bixby Vision 
বফচার ব্যবহার েরুন। বিভাইসবট বচমনের লেখা অনুবাদ েরমব লসই ভাোে যা আপবন বনব্ডাচন েরমবন।

1 ক্রাপিররা অ্যাপ চােু েরুন, শুবটং লোমির িাবেোে আপররা ট্যাপ েরুন ও BIXBY VISION এ ট্যাপ 
েরুন৷

2  বনব্ডাচন েরুন এবং লটক্সটবট যামি লচনা যাে িার জন্য ্রিীমনর েমি্য রাখুন।

অনুবাদ েরা লেখাবট ্রিীমন প্রদবশ্ডি হমব।

• 	লটক্সট বনষ্াশন েরমি,  ট্যাপ েরুন। আপবন -এ ট্যাপ েরমে, এবট লশোর বা সংরষিণ েরার েি 
বনষ্াশন েরা লটক্সট সহ অবিবরক্ত বফচারাগুবে ব্যবহার েরমি পামরন৷

• 	লসাস্ড এবং টামগ্ডট ভাো পবরবি্ড ন েরার জন্য ব্রিমনর নীমচর বদমে ভাো লসবটংস প্যামনে ট্যাপ েরুন৷

সদরৃ েবি এিং সপিবক্শ ত তথ্ সখরঁাজরা
লচনা বস্তুবটর সেিুে্য ছবব এবং সম্পবে্ড ি িথ্য খুঁজনু অনোইমন৷ আপবন বববভন্ন ছবব লদখমি পামরন যার িে্ড 
বস্তুবটর সেিুে্য, মযেন রঙ বা আোর এবং সম্পবে্ড ি িথ্য লদখমি পামরন৷
উদাহরণস্বরূপ, আপবন যবদ এেবট বববল্ং সম্পমে্ড  জানমি চান, Bixby Vision বফচারগুবে ব্যবহার েরুন৷ 
বিভাইস সম্পবে্ড ি িথ্য বা সেিুে্য বফচার সহ ছবব অনুসন্ধান েরমব এবং আপনামে লদখামব।

1 ক্রাপিররা অ্যাপ চােু েরুন, শুবটং লোমির িাবেোে আপররা ট্যাপ েরুন ও BIXBY VISION এ ট্যাপ 
েরুন৷
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2  বনব্ডাচন েরুন এবং বস্তুবট যামি লচনা যাে িার জন্য ্রিীমনর েমি্য রাখুন।

3 এেবট সন্ধান ফোফে লবমছ বনন৷

সদশৃ ছবব এবং সম্পবে্ড ি িথ্য প্রদবশ্ডি হমব৷

সকনরাকরািরা কররা সপিবক্শ ত তথ্ অনুসন্ধরান কররা
আপবন যখন লপ্রািামক্টর নাে জামনন না িখনও িথ্য অনুসন্ধামনর জন্য লোনও লপ্রািাক্টমে শনাক্ত েরুন৷
উদাহরণস্বরূপ, আপবন যবদ অনোইমন পমণ্যর িথ্য খুঁজমি চান, Bixby Vision বফচারগুবে ব্যবহার েরুন 
এবং বিভাইসবট লসবট খুঁজমব এবং আপনামে ফোফে লদখামব৷

1 ক্রাপিররা অ্যাপ চােু েরুন, শুবটং লোমির িাবেোে আপররা ট্যাপ েরুন ও BIXBY VISION এ ট্যাপ 
েরুন৷

2  বনব্ডাচন েরুন এবং বস্তুবট যামি লচনা যাে িার জন্য ্রিীমনর েমি্য রাখুন।

3 এেবট সন্ধান ফোফে লবমছ বনন৷

পণ্য সম্বমন্ধ িথ্য প্রদবশ্ডি হমব৷

QR পকরাি পেরা হপছে
QR লোি বচনুন এবং বববভন্ন িরমনর িথ্য লদখুন লযেন ওমেবসাইট, ছবব, বভবিও, ে্যাপ, এবং ব্যবসাবেে োি্ড ।

1 ক্রাপিররা অ্যাপ চােু েরুন, শুবটং লোমির িাবেোে আপররা ট্যাপ েরুন ও BIXBY VISION এ ট্যাপ 
েরুন৷

2  বনব্ডাচন েরুন এবং QR লোিবট যামি লচনা যাে িার জন্য ্রিীমনর েমি্য রাখুন।

QR মোি সং্ান্ত িথ্য প্রদবশ্ডি হমব।
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Bixby Routines

িূবিকরা
Bixby Routines হে এেবট পবরমেবা যা আপনার বারবার ব্যবহার েরা লসবটংস স্বেংব্ে েমর 
এবং আপনার ব্যবহাবরে বনদশ্ডনগুবে বশখমি আপনার ঘন ঘন ঘমট এেন পবরবস্বি অনুসামর দরোরী 
বফচারগুবেমে সুপাবরশ েমর।
উদাহরণস্বরূপ, ঘেুামি যাওোর আমগ যখন আপবন বিভাইসবট ব্যবহার েমরন িখন আপনার লচামখ ও োমন 
যামি েে্ড শ না োমগ িার জন্য এেবট ‘ঘুোমি যাওোর আমগ’ রুবটন সাইমেন্ লোমির েি ব্োেোপ 
পারফে্ড েরমব৷

রুবিন স�রাগ কররা
আপনার বিভাইসমে আমরা সুববিাজনেভামব ব্যবহার েরমি রুবটন লযাগ েরুন। আপবন যখন এেবট রুবটন 
লযাগ েরমবন, আপবন িার চেোন অবস্ামে স্বেংব্ে বা ে্যানুোে বহসামব লসট েরমি পামরন।

প্স্তরাবিত রুবিন স�রাগ কররা

যখন আপনার বিভাইস আপনার ব্যবহামরর বনদশ্ডনগুবে বশখমব, িখন এবট রুবটন বহসামব দরোরী বা ঘন ঘন 
ব্যবহৃি বফচার লযাগ েরামে সুপাবরশ েরমব।
যখন সুপাবরশৃি ববজ্ঞবতি প্রদবশ্ডি হমব, সি সদখুন এ ট্যাপ েরুন এবং আপনার বনজস্ব রুবটন বহসামব এবটমে 
লযাগ েরুন৷
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সুপরাবররকৃত তরাবলকরা বহসরাপি রুবিন স�রাগ কররা হপছে

দরোরী বফচার িাবেো লদখুন এবং লসগুবেমে বনজস্ব রুবটন বহসামব লযাগ েরুন।

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

2 বিকেিরার িাবেোমি, আপবন চান এেন এেবট রুবটন বনব্ডাচন েরুন ও সংরক্ষণ এ ট্যাপ েরুন৷

• 	রুবটন এর শি্ড  এবং অ্যােশন লসট েরমি, সপিরাদনরা এ েরুন৷ নেি, আপবন সম্পাদনা েরমি চান 
এেন শি্ড  বা োয্ডেোপবটমি ট্যাপ েরুন৷

• 	যবদ আপবন রুবটমনর চেোন অবস্ামে ে্যানুোে বহসামব লসট েরমি চান, শুরুর িরািপন ি্রাপ কররা 
হপয়পে এ ট্যাপ েরুন। মোন চেোন শি্ড  লসট েরা না থােমেই এই ববেল্পবট উপবস্ি হমব।

ে্যানুোে রুবটনগুবের জন্য, আপবন লহাে ্রিীমন উইমজট বহসামব িামদর লযাগ েরমি এবং দ্রুি 
অ্যামক্সস েরমি পামরন। বিভাইস বনব্ডাচন পপ-আপ উইম্া প্রদবশ্ডি হমে স�রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন।

আপনরার বনজস্ব রুবিন স�রাগ কররা

আপবন রুবটন বহমসমব ব্যবহার েরমি চান এেন বফচারগুবে লযাগ েরুন৷

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

2  ট্যাপ েরুন, শি্ড  লসট েরুন এবং পরিতকী-মি ট্যাপ েরুন।

যবদ আপবন রুবটমনর চেোন অবস্ামে ে্যানুোে বহসামব লসট েরমি চান, শুরুর িরািপন ি্রাপ কররা 
হপয়পে এ ট্যাপ েরুন।
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3  ট্যাপ েরুন, অ্যােশন লসট েরুন এবং সরষ-মি ট্যাপ েরুন।

4 এেবট রুবটমনর নাে প্রমবশ েরান এবং ট্যাপ েরুন সরষ৷

ে্যানুোে রুবটনগুবের জন্য, আপবন লহাে ্রিীমন উইমজট বহসামব িামদর লযাগ েরমি এবং দ্রুি অ্যামক্সস 
েরমি পামরন। বিভাইস বনব্ডাচন পপ-আপ উইম্াগুবে প্রদবশ্ডি হমে স�রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন।

রুবিন ি্িহরার কররা

স্বয়ংব্য় রুবিন িরালরাপনরা

স্বেংব্ে রুবটনগুবে স্বেংব্েভামব চেমি শুরু েরমব যখন িামদর শি্ড  সনাক্ত হে।

ি্রানুয়রাল রুবিন িরালরাপনরা

আপবন চেোন শি্ড  বহসমব শুরুর িরািপন ি্রাপ কররা হপয়পে ে্যানুোে রুবটন লসট েমরন, যখনই আপবন চান 
িখনই বাটনবট ট্যাপ েমর বনমজ বনমজ 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, মহাে ্রিীমন রুবটন-এর উইমজটবটমে 
ট্যাপ েরুন।

িলিরান রুবিন সদখরা

ববজ্ঞবতি প্যামনমে বি্ড োমন চেোন রুবটন প্রদবশ্ডি হমব৷ এেবট রুবটন বববরণ লদখমি, ববজ্ঞবতিমি ট্যাপ েরুন।

িলিরান রুবিন িন্ধ কররা

আপবন দ্রুি চেোন রুবটন বন্ধ েরমি পামরন। ববজ্ঞবতি প্যামনমে, এেবট রুবটমনর পামশ  -এ ট্যাপ েরুন 
এবং থরািুন-এ ট্যাপ েরুন৷

রুবিপনর ি্িস্রাপনরা কররা
সসবিংস অ্যাপ েঞ্চ েমর উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ → Bixby Routines → আিরার রুবিন-এ ট্যাপ েরুন৷ 
আপনার রুবটন প্রদবশ্ডি হমব।
এেবট রুবটন বনব্রিে েরমি, রুবটন এর সুইমচ বা  এ ট্যাপ েরুন।
এেবট রুবটন সম্পাদনা েরমি, এেবট রুবটন বনব্ডাচন েরুন ও সপিরাদনরা এ ট্যাপ েরুন৷ নেি, আপবন 
সম্পাদনা েরমি চান এেন শি্ড  বা োয্ডেোপবটমি ট্যাপ েরুন৷
রুবটন েুমছ লফেমি,  → িুেুন ট্যাপ েরুন, েুমছ বদমি চান এেন রুবটন বটে বচনে বদন, ও িারপর িুেুন এ 
ট্যাপ েরুন।
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সিরান

িূবিকরা
ভমেস এবং বভবিও েে েরুন বা উত্র বদন।

কল কররা

1 সিরান অ্যাপ চােু েরুন এবং কীপ্রাি ট্যাপ েরুন৷

2 এেবট লফান নম্বর বেখুন৷

3 এেবট ভমেস েে েরমি  ট্যাপ েরুন বা এেবট বভবিও েে েরমি  ট্যাপ েরুন।

েফান ন�রিট ি�িভউ ক�ন৷

একিট পূবর্বত� কয্াের�ার মুেছ 
েফলুন৷

অিতির� অপশন অয্াে�স করা৷

একিট ক�া�-এর জনয্ অনুস�ান 
ক�ন৷

এই ক�াে�র তািলকায় ন�র েযাগ 
ক�ন৷

কল লগ িরা পবরবিবত তরাবলকরা সথপক কল কররা

সিরান অ্যাপ চােু েরুন, সরাম্প্রবতক এ ট্যাপ েরুন বা কন্টরাক্টগুপলরা এ ট্যাপ েরুন এবং েে েরার জন্য 
িানবদমে লফান পবরবচবি বা লফান নম্বমরর উপর লসাোইপ েরুন৷
যবদ এই বফচার বনব্রিে েরা হে, পসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ → গবত ও ইবগেত ট্যাপ 
েরুন, কল িরা সিপসজ পরােরাপত সসরায়রাইপ করুন সুইচ ট্যাপ েরুন সব্ে েরমি৷
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বপিি িরায়রাল ি্িহরার কররা

বস্পি িাোে নম্বর লসট েরুন দ্রুি েে েরমি।
বস্পি িামেে েরার জন্য এেবট নম্বর লসট েরমি সিরান অ্যাপ চােু েরুন, কীপ্রাি বা কন্টরাক্টগুপলরা এ ট্যাপ 
েরুন →  → বপিি িরায়রাল নম্বর ট্যাপ েরুন, এেবট বস্পি িাোে নম্বর বনব্ডাচন েরুন িারপর এেবট লফান 
নম্বর লযাগ েরুন৷
এেবট েে েরার জন্য, েীপ্যামি এেবট বস্পি িাোে নম্বর ট্যাপ েরুন এবং িমর রাখুন। 10 বা িার লববশ 
বস্পি িাোে নম্বমরর জন্য, নম্বমরর প্রথে বিবজট (গুবে) ট্যাপ েরুন, িারপর লশে বিবজটবট 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।

লক কররা ব্রিন সথপক কল কররা

েে েরা ্রিীমন, বৃমত্র বাইমর  লটমন আনুন।

করােরাকরাবে জরায়গরার জন্ অনুসন্ধরান কপর কল করুন

আপবন সহমজই িামদর িথ্য অনুসন্ধান েমর আপনার বি্ড োন অবস্ামনর োছাোবছ স্ানগুবেমি েে েরমি 
পামরন। আপবন ববভাগ লযেন লরসু্টমরন্ বা লস্টার, বা প্রস্তাববি আরিহপূণ্ড জােগা বনব্ডাচমনর োি্যমে োছাোবছ 
জােগা অনুসন্ধান েরমি পামরন।
সিরান অ্যাপ চােু েরুন, স্রান এ ট্যাপ েরুন এবং িারপর এেবট ববভাগ বনব্ডাচন েরুন অথবা  ট্যাপ েরুন 
এবং অনুসন্ধান স্ামন এেবট ব্যবসার নাে বেখুন৷ অথবা, প্রস্তাববি আরিহপূণ্ড জােগা লথমে এেবট বনব্ডাচন 
েরুন। ব্যবসার িথ্য, মযেন িার লফান নম্বর বা বিোনা, প্রদবশ্ডি হমব।

অঞ্চে ও পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্ড র েমর এই বফচারবট েভ্য নাও হমি পামর।

একবি আন্তজ্শ রাবতক কল কররা

1 সিরান অ্যাপ চােু েরুন এবং কীপ্রাি ট্যাপ েরুন৷

2 0 ট্যাপ েমর িমর রাখুন যিষিণ না + বচনে প্রদবশ্ডি হমছে।

3 োবন্ট লোি, এবরো লোি এবং লফান নম্বর বেখুন িারপর  ট্যাপ েরুন।
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কল প্রাতি হওয়রা

একবি কপলর উত্তর সদওয়রা

েে আসমে বি বমৃত্র বাইমর  লটমন আনুন।

একবি কল িরাবতল কররা

েে আসমে বি বমৃত্র বাইমর  লটমন আনুন।
ইনোবেং েে প্রি্যাখ্যান েরার সেে এেবট লেমসজ পািামি, পিপসজ পরােরান বার উপর বদমে টানুন এবং 
পািামনার জন্য এেবট লেমসজ বনব্ডাচন েরুন। যবদ বরিরাইডিরার স�রাগ করুন সুইচ সব্ে থামে, এেবট 
বরোই্ামর সংরষিণ েরা হমব আপনামে এে ঘন্া পমর প্রি্যাখ্যান েরা েে সম্বমন্ধ সিে্ড  েমর বদমি৷
বববভন্ন প্রি্যাখ্যান লেমসজ বিবর েরমি, পিরান অ্যাপ চােু েরুন,  → পসবিংস → দ্রুত প্ত্রাখ্রাপনর সিপসজ 
ট্যাপ েরুন, এেবট লেমসজ প্রমবশ েরান িারপর  ট্যাপ েরুন।

ধররা হয়বন এিন কল

লোমনা েে িরা না হমে থােমে স্ট্যাটাস বামর  আইেনবট প্রদবশ্ডি হে। িরা হেবন এেন েমের িাবেো 
লদখমি ববজ্ঞবতি প্যামনে খুেুন। ববেল্প বহমসমব, পিরান অ্যাপ চােু েরুন এবং সরাম্প্রবতক ট্যাপ েরুন বেসি 
েেগুবে লদখমি৷

ব্লবকং সিরান নম্বর
আপনার ব্লে বেমস্ট লযাগ েরা বনবদ্ডষ্ নম্বর লথমে েে ব্লে েরা।

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

2 ট্যাপ েরুন সরাম্প্রবতক, বা কন্টরাক্টগুপলরা, েন্াক্ট বা লফান নম্বর বনব্ডাচন েরুন, িারপর সপিন্ন ট্যাপ 
েরুন৷

এেবট নম্বর ে্যানুোবে প্রমবশ েরামি, পিরান নম্বর স�রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন, এেবট লফান নম্বর প্রমবশ 
েরান িারপর  ট্যাপ েরুন৷

যখন ব্লেেৃি নম্বর আপনার সামথ লযাগামযাগ েরমি চাে, আপবন লোন ববজ্ঞবতি পামবন না। েেগুবে েে 
েমগ েগ েরা হমব।

যারা বনমজর েোর আইবি লদখাে না িামদর েেও আপবন ব্লে েরমি পারমবন। অপবরবিত 
কলকরারীপদরপক ব্লক করুন সুইচবট ট্যাপ েরুন এই বফচারবট সব্ে েরমি।
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কপলর সিয়করার অপরনগুপলরা

বপছমনর ে্যামেরার জােগা যবদ োো থামে, অপ্রমোজনীে শব্দ হমি পামর েমের সেে৷ ব্রিন 
প্রমটক্টর বা বস্টোমরর েি অ্যামক্সসবরজ অপসাবরি েরুন বপছমনর ে্যামেরার অঞ্চে লথমে।

িপয়স কপলর সিয়

বনম্নবেবখি ব্োগুবে েভ্য:

• 	  : অবিবরক্ত অপশনগুবেমি অ্যামক্সস েরুন।

• 	কল স�রাগ করুন: এেবট বদ্িীে েে িাোে েরুন৷ প্রথে েেবট লহামল্ রাখা হমব। যখন বদ্িীে েেবট 
লশে েরমবন, প্রথে েেবট পুনরারম্ভ হমব।

• 	কল অপপক্ষরায় ররাখুন: এেবট েে িমর রাখুন৷ কল পুনররারম্ভ করুন-এ ট্যাপ েরুন িমর রাখা েেমে 
বফবরমে আনমি৷

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

• 	পিীকরার: স্পীোরমফানবট সব্ে বা বনব্রিে েরা৷ বস্পোরমফান ব্যবহামরর সেে, বিভাইসবট আপনার 
োমনর লথমে দমুর রাখুন।

• 	রব্দহীন করুন: োইম্ামফানবট বন্ধ েমর বদন যামি অপর পষি আপনার েথা শুনমি না পাে৷

• 	কীপ্রাি/লুকরান: েীপ্যাি খুেুন বা বন্ধ েরুন৷

• 	  : বি্ড োন েে লশে েরুন।

বিবিও কপলর সিয়

ব্রিনবট ট্যাপ েরুন বনম্নবেবখি অপশনগুবে ব্যবহার েরার জন্য:

• 	  : অবিবরক্ত অপশনগুবেমি অ্যামক্সস েরুন।

• 	ক্রাপিররা: অপরপষি যামি আপনামে লদখমি না পাে িার জন্য ে্যামেরা বন্ধ েমর বদন৷

• 	সুইি: সােমনর এবং বপছমনর ে্যামেরার েমি্য সু্যইচ েরুন৷

• 	  : বি্ড োন েে লশে েরুন।

• 	নীরি: োইম্ামফানবট বন্ধ েমর বদন যামি অপর পষি আপনার েথা শুনমি না পাে৷

• 	পিীকরার: স্পীোরমফানবট সব্ে বা বনব্রিে েরা৷ বস্পোরমফান ব্যবহামরর সেে, বিভাইসবট আপনার 
োমনর লথমে দমুর রাখুন।
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কন্টরাক্টগুবলপত একবি সিরান নম্বর স�রাগ কররা

কীপ্রাি সথপক কন্টরাক্ট-এ একবি সিরান নম্বর স�রাগ কররা

1 সিরান অ্যাপ চােু েরুন এবং কীপ্রাি ট্যাপ েরুন৷

2 নম্বরবট প্রমবশ েরান।

3 কন্টরাক্টগুপলরাপত স�রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

4 নিুন েন্াক্ট বিবর েরমি নতুন কন্টরাক্ট বতবর করুন-এ ট্যাপ েরুন, অথবা বিদ্িরান কন্টরাক্ট আপপিি 
করুন ট্যাপ েরুন নম্বরবট এেবট ববদ্যোন েন্ামক্ট লযাগ েরমি৷

কল বলস্ সথপক কন্টরাক্ট-এ একবি সিরান নম্বর স�রাগ কররা

1 সিরান অ্যাপ চােু েরুন এবং সরাম্প্রবতক ট্যাপ েরুন৷

2 এেজন েোমরর ইমেজ ট্যাপ েরুন ও স�রাগ করুন এ ট্যাপ েরুন, বা লফান নম্বমর ট্যাপ েরুন ও 
কন্টরাক্টগুপলরাপত স�রাগ করুন এ ট্যাপ েরুন৷

3 নিুন েন্াক্ট বিবর েরমি নতুন কন্টরাক্ট বতবর করুন-এ ট্যাপ েরুন, অথবা বিদ্িরান কন্টরাক্ট আপপিি 
করুন ট্যাপ েরুন নম্বরবট এেবট ববদ্যোন েন্ামক্ট লযাগ েরমি৷

একবি সিরান নম্বপর একবি ি্রাগ স�রাগ কররা
আপবন নম্বমর ট্যাগ লযাগ েরমি পামরন লসগুবে েন্ামক্ট সংরষিণ না েমরই। এবট আপনামে েোমরর িথ্য 
লদখমি লদে যখন িারা েে েমর, েন্ামক্ট িামদর িাবেোভুক্ত না েমরই।

1 সিরান অ্যাপ চােু েরুন এবং সরাম্প্রবতক ট্যাপ েরুন৷

2 এেবট লফান নম্বর →  ট্যাপ েরুন৷

3 সনরাি স�রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন, এেবট ট্যাগ প্রমবশ েরান, িারপর স�রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

যখন লসই নম্বর লথমে েে আমস, ট্যাগবট নম্বমরর বনমচ লদখা যামব।
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কন্টরাক্টগুপলরা

িূবিকরা
নিুন েন্াক্টগুমো বিবর েরুন বা বিভাইমস েন্াক্ট এর ব্যবস্াপনা েরুন।

কন্টরাক্টগুপলরা স�রাগ কররা

নতুন কন্টরাক্টগুপলরা বতবর কররা

1 কন্টরাক্টগুপলরা চােু েরুন এবং  ট্যাপ েরুন৷

2 এেবট লস্টামরজ অবস্ান বনব্ডাচন েরুন৷

3 েন্াক্ট এর িথ্য প্রমবশ েরান৷

একিট ে�ােরজ অব�ান িনবর্াচন 
ক�ন৷

একিট ছিব েযাগ ক�ন৷

আরও তথয্ েক্ষ� খুলুন৷

ক�া� এর তথয্ �েবশ করান৷

বনব্ডাবচি সঞ্চেস্ামনর উপর বনভ্ড র েমর, আপবন লয িরমনর িথ্য সংরষিণ েরমি পামরন, িা বভন্ন 
হমি পামর।

4 সংরক্ষণ ট্যাপ েরুন৷
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কন্টরাক্ট আিদরাবন কররা

অন্য সঞ্চেস্ান লথমে আেদাবন েমর আপনার বিভাইমস েন্াক্ট লযাগ েরুন।

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

2 েন্াক্ট আেদাবন েরার জন্য এেবট সঞ্চেস্ামনর অবস্ান বনব্ডাচন েরুন।

3 আেদাবন েরার VCF ফাইে বা েন্াক্ট বচবনেি েরুন এবং সপিন্ন ট্যাপ েরুন৷

4 এেবট সঞ্চেস্ামনর অবস্ান বনব্ডাচন েরুন লযখামন েন্াক্ট লসভ েরা যাে এবং আিদরাবন ট্যাপ ে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 account।

1 সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন এবং অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ → অ্রাকরাউন্টগুপলরা ট্যাপ েরুন এবং লয 
অ্যাোউমন্র সামথ বসঙ্ক েরমবন, মসবট বনব্ডাচন েরুন৷

2 অ্রাকরাউন্ট সিলয় করুন-এ ট্যাপ েরুন এবং কন্টরাক্টগুপলরা ট্যাপ েরুন লসবট সব্ে েরার জন্য৷

Samsung account-এর জন্য,  → সিলপয়র সসবিংস ট্যাপ েরুন এবং এবট সব্ে েরমি 
কন্টরাক্টগুপলরা সুইচবট ট্যাপ েরুন।

কন্টরাক্টগুপলরা সন্ধরান কররা
কন্টরাক্টগুপলরা অ্যাপ শুরু েরুন।
বনম্নবেবখি অনুসন্ধামনর পদ্ধবিগুবের এেবট ব্যবহার েরুন:

• 	েন্াক্ট এর িাবেো ল্রিাে েমর উপমর বা বনমচ যান।

• 	েন্াক্ট এর িাবেোর িান পামশর সূচে বরাবর আগিেু টানুন িার বভির বদমে দ্রুি ল্রিাে েরার জন্য।

• 	েন্াক্ট এর িাবেোর উপমরর  এ ট্যাপ েরুন এবং অনুসন্ধামনর বনণ্ডােে প্রমবশ েরান৷
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েন্াক্ট এ ট্যাপ েরুন৷ িারপর বনম্নবেবখি োজগুবের েমি্য এেবট েরুন:

• 	  : বপ্রে েন্ামক্ট লযাগ েরুন।

• 	  /  : এেবট ভমেস বা বভবিও েে েরুন।

• 	  : এেবট লেমসজ বেখুন।

• 	  : এেবট ইমেে বেখুন।

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

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

2 েন্াক্ট বনব্ডাচন েরুন এবং সরয়রার করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

3 এেবট লশোর েরার পদ্ধবি বনব্ডাচন েরুন৷

সপ্রািরাইল সংরক্ষণ এিং সরয়রার কররা
লপ্রাফাইে লশোবরং বফচারবট ব্যবহার েমর অন্যমদর সামথ আপনার লপ্রাফাইমের িথ্য, মযেন আপনার ছবব 
এবং স্ট্যাটাস লেমসজ সংরষিণ এবং লশোর েরুন।

• 	এই বফচারবট ব্যবহার েরমি আপনামে অবশ্যই আপনার Samsung account-এ সাইন ইন 
েরমি হমব৷

• 	অঞ্চে বা পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্ড র েমর লপ্রাফাইে লশোবরং বফচারবট েভ্য নাও হমি 
পামর।

• 	লপ্রাফাইে লশোবরং বফচার শুিুোত্র লসই েন্াক্টমদর জন্য েভ্য যারা িামদর বিভাইমস লপ্রাফাইে 
লশোবরং বফচারবট সব্ে েমরমছন।

1 কন্টরাক্টগুপলরা অ্যাপ চােু েরুন এবং আপনার লপ্রাফাইে বনব্ডাচন েরুন।

2 আপনরার সপ্রািরাইল সরয়রার করপত এখরাপন ি্রাপ করুন এ ট্যাপ েরুন এবং এবটমে সব্ে েরার জন্য 
সুইচ এ ট্যাপ েরুন৷

• 	লপ্রাফাইে লশোবরং বফচারবট ব্যবহার েরমি হমে, আপনার লফান নম্বর যাচাই হওো আবশ্যে। আপবন 
আপনার েন্াক্টমদর আপমিট েরা লপ্রাফাইমের িথ্য কন্টরাক্টগুপলরা লদখমি পামরন।

• 	আপনার লপ্রাফাইে লশোর েরার জন্য েন্াক্টমদর সুমযাগ পবরবি্ড ন েরমি, ট্যাপ েরুন কী সরয়রার 
কররা হপয়পে তরা বনি্শরািন করুন, মশোর েরার জন্য এেবট আইমটে বনব্ডাচন েরুন, এবং এেবট 
অপশন বনব্ডাচন েরুন৷
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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 গ্রুমপর এেবট নাে বদন৷

গ্রুপবটর জন্য এেবট বরংমটান লসট েরমি, গ্রুপপর বরংপিরান-এ ট্যাপ েরুন এবং এেবট বরংমটান লবমছ 
বনন৷

3 সদস্ স�রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন, গ্রুমপ লয েন্াক্ট লযাগ েরমবন িামদর লবমছ বনন এবং সপিন্ন-মি ট্যাপ 
েরুন৷

4 সংরক্ষণ ট্যাপ েরুন৷

গ্রুপপ সিপসজ পরােরাপনরা

আপবন এেই সেমে লোন গ্রুমপর সদস্যমদর এেবট গ্রুপ লেমসজ পািামি পামরন৷
কন্টরাক্টগুপলরা অ্যাপবট চােু েরুন,  → গ্রুপ ট্যাপ েরুন, এেবট গ্রুপ বনব্ডাচন েরুন িারপর  → সিপসজ 
পরােরান ট্যাপ েরুন৷

িুবপ্পকি কন্টরাক্টগুপলরা িরাজ্শ  কররা
যখন আপবন অন্য লস্টামরজগুবে লথমে েন্াক্ট ইেমপাট্ড েমরন, অথবা অন্যান্য অ্যাোউমন্র সামথ েন্াক্টগুমো 
বসঙ্ক েমরন, িখন আপনার েন্াক্ট এর িাবেোমি িুবলেমেট েন্াক্টগুমো অন্তভু্ড ক্ত থােমি পামর। আপনার 
েন্াক্ট এর িাবেোবট ব্রিেোইন েরমি িুবলেমেট েন্াক্টগুমো এেবত্রি েরুন।

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

2 েন্াক্টগুমো বটে েরুন এবং ট্যাপ েরুন সং�ুক্ত৷

কন্টরাক্টগুপলরা বিবলি কররা

1 কন্টরাক্টগুপলরা অ্যাপ চােু েরুন এবং  → িুেুন ট্যাপ েরুন।

2 েন্াক্টগুমো বনব্ডাচন েরুন এবং ট্যাপ েরুন িুেুন৷

এমের পর এে েন্্যাক্ট েুমছ লফোর জন্য, েন্্যামক্টর িাবেো খুেুন এবং এেবট েন্্যামক্ট ট্যাপ েরুন৷ 
িারপর  → িুেুন ট্যাপ েরুন।



অ্্াি িবিবফি্া

75

সিপসজ

িূবিকরা
েমথাপেথন দ্ারা লেমসজ পািান এবং লদখুন।

সিপসজ পরােরাপনরা

লরাবেং এ থাোোবেন আপনামে লেমসজ লপ্ররমণর জন্য অবিবরক্ত চাজ্ড বদমি হমি পামর।

1 সিপসজ অ্যাপ চােু েরুন এবং  ট্যাপ েরুন।

2 প্রাপে লযাগ েরুন এবং এেবট লেমসজ বেখুন৷

এেবট ভমেস লেমসজ লরেি্ড  েরমি এবং পািামি,  ট্যাপ েমর িমর রাখুন, আপনার লেমসজবট বেুন 
িারপর আপনার আঙুেবট লছমি বদন। মেমসজ ইনপুট লষিত্র খাবে থােমেই লেবে লরেবি্ড ং আইেনবট 
প্রদবশ্ডি হে৷

�াপক িলখুন৷

একিট েমেসজ �েবশ করান। ি�কার �েবশ করান।

ফাইল�িল সংযু� ক�ন।

�াপক

ময্ােসজিট পাঠান।

3 লেমসজ পািামি  ট্যাপ েরুন।
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সিপসজগুবল সদখরা
েন্াক্ট অনুযাবে লেমসজ লরেমি লেমসজগুবে গ্রুপ েরা রমেমছ।

লরাবেংমে থাোোেীন লেমসজ পাওোর জন্য আপনামে অবিবরক্ত চাজ্ড বদমি হমি পামর।

1 চােু েরুন সিপসজ অ্যাপ এবং ট্যাপ েরুন কপথরাপকথনগুপলরা৷

2 লেমসমজর িাবেোে, এেবট েন্াক্ট বা এেবট লফান নম্বর বনব্ডাচন েরুন।

• 	লেমসমজর উত্র বদমি, মেমসজ ইনপুট লষিত্র-এ ট্যাপ েরুন, মেমসজ বেখুন িারপর -এ ট্যাপ েরুন৷

• 	হরমফর আোর সােঞ্স্য েরমি, ব্রিমনর উপমর দবুট আগিেু ছবিমে বদন অথবা বপঞ্চ েরুন।

সিপসজ িরােরাই কররা
আপবন ববভাগ অনুসামর লেমসজগুবে বাছাই েরমি পামরন এবং সহমজই লসগুবে পবরচােনা েরমি পামরন৷

1 চােু েরুন সিপসজ অ্যাপ এবং ট্যাপ েরুন কপথরাপকথনগুপলরা৷

2 নতুন বিিরাগ → বিিরাগ স�রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

যবদ ববভাগবটর অপশন প্রদবশ্ডি না হে িমব  → সসবিংস -এ ট্যাপ েরুন এবং এবট সব্ে েরমি 
কপথরাপকথপনর বিিরাগ সুইমচ ট্যাপ েরুন৷

3 এেবট রুবটমনর নাে প্রমবশ েরান এবং সপিন্ন-এ ট্যাপ েরুন৷

4 ববভাগবটমি লযাগ েরার জন্য েমথাপেথন লবমছ বনন এবং সপিন্ন-এ ট্যাপ েরুন৷

অিরাবছিত সিপসজগুবল ব্লক কররা
আপনার ব্লে বেমস্ট যুক্ত েরা বনবদ্ডষ্ নম্বর লথমে লেমসজগুবে ব্লে েরুন।

1 সিপসজ অ্যাপ চােু েরুন এবং  → সসবিংস → নম্বর ও সিপসজগুপলরা ব্লক করুন → নম্বরগুপলরা ব্লক 
করুন-এ ট্যাপ েরুন।

2 কপথরাপকথনগুপলরা এ ট্যাপ েরুন এবং এেবট লযাগামযাগ বা এেবট লফান নম্বর বনব্ডাচন েরুন৷ অথবা, 
ট্যাপ েরুন কন্টরাক্টগুপলরা, েন্াক্ট বনব্ডাচন েরুন, এবং সপিন্ন ট্যাপ েরুন৷

এেবট নম্বর ে্যানুোবে প্রমবশ েরামি, পিরান নম্বর বলখুন-এর েমি্য, এেবট লফান নম্বর প্রমবশ েরান 
িারপর  ট্যাপ েরুন৷
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সিপসজ বিজ্ঞবতি সসি কররা
আপবন ববজ্ঞবতির শব্দ, বিসমলের অপশন এবং আরও অমনে বেছু পবরবি্ড ন েরমি পামরন।

1 সিপসজ অ্যাপ চােু েরুন,  → পসবিংস → বিজ্ঞবতিগুবল ট্যাপ েরুন িারপমর এবট সব্ে েরমি 
সুইচবট ট্যাপ েরুন।

2 ববজ্ঞবতি লসবটংস পবরবি্ড ন েরুন।

একবি সিপসজ বরিরাইডিরার সসি কররা

আনমচে েরা ববজ্ঞবতি সম্পমে্ড  জানামি আপবন এেবট ববরবিমি এেবট অ্যাোট্ড লসট েরমি পামরন। যবদ এই 
বফচারবট সব্ে না হমে থামে, চােু েরুন সসবিংস অ্যাপ, ট্যাপ েরুন, অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → উচ্চতর সসবিংস 
→ বিজ্ঞবতির বরিরাইডিরার, িারপমর এবট সব্ে েরমি সুইচবট ট্যাপ েরুন৷

সিপসজগুপলরা সিরােরা

1 চােু েরুন সিপসজ অ্যাপ এবং ট্যাপ েরুন কপথরাপকথনগুপলরা৷

2 লেমসমজর িাবেোে, এেবট েন্াক্ট বা এেবট লফান নম্বর বনব্ডাচন েরুন।

3 এেবট লেমসজ ট্যাপ েমর িমর রাখুন, িারপর িুেুন ট্যাপ েরুন।

এোবিে লেমসজ েুছমি, আপবন লয লেমসজগুবে েুছমি চান লসগুবেমি বটে বদন।

4 িুেুন ট্যাপ েরুন৷
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ইন্টরারপনি

িূবিকরা
িথ্য সন্ধান েরমি ইন্ারমনট ব্াউজ েরুন এবং আপনার পছমন্দর ওমেবমপজগুবেমে সুববিােি অ্যামক্সস 
েরার জন্য িামদর বেুোে্ড  েরুন।

ওপয়িপপজ ব্রাউজ কররা

1 ইন্টরারপনি অ্যাপ শুরু েরুন।

2 অ্যামরেস লষিত্রবট ট্যাপ েরুন।

3 ওমেব অ্যামরেস বা এেবট েীওোি্ড  প্রমবশ েরান, িারপর ট্যাপ েরুন �রান।

টুেবার লদখার জন্য, ব্রিমনর উপর আপনার আঙুেবট সাোন্য বনমচ টানুন।

ট্যাবগুবের েমি্য দ্রুি সুইচ েরমি, অ্যামরেস লষিত্রবটর বাে বা িানবদমে লসাোইপ েরুন।

বতর্ মান ওেয়বেপজিট বুকমাকর্  
ক�ন।

েহামেপজিট খুলুন।

েপেজর মেধয্ মুভ ক�ন। অিতির� অপশন অয্াে�স করা৷

বতর্ মান ওেয়বেপজিটেক িরে�শ 
ক�ন।

�াউজােরর টয্াব ময্ােনজারিট খুলুন।

আপনার বুকমাকর্ �েলা েদখুন৷
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সগরাপন সিরাি ি্িহরার কররা
লগাপন লোি, আপবন আোদাভামব ওমপন ট্যাব, বুেোে্ড  এবং সংরবষিি লপজগুবে ব্যবস্াপনা েরমি পামরন। 
আপবন এেবট পাসওোি্ড  এবং আপনার বামোমেবট্ে িথ্য ব্যবহার েমর লগাপন লোি েে েরমি পামরন৷

সগরাপন সিরাি সব্য় কররা

ব্রিমনর নীমচ টুেবামর, ট্যাপ েরুন  → সগরাপন সিরাি িরালু করুন৷ যবদ আপবন প্রথেবার এই বফচারবট 
ব্যবহার েমরন, িমব লগাপন লোমির জন্য এেবট পাসওোি্ড  ব্যবহার েরমবন বে না িা লসট েরুন।
লগাপন লোমি, বিভাইসবট টুেবামরর রং পবরবি্ড ন েরমব।

লগাপন লোমি, আপবন বেছু বফচার ব্যবহার েরমি পারমবন না, মযেন ব্রিন ে্যাপচার।

বসবকউবরবি সসবিংস পবরিত্শন কররা

আপবন আপনার পাসওোি্ড  বা েে পদ্ধবি পবরবি্ড ন েরমি পামরন।
 → পসবিংস → সগরাপনীয়তরা ও বনররাপত্তরা → সগরাপন সিরাপির সসবিংস → পরাসওয়রাি্শ  পবরিত্শন করুন-এ 

ট্যাপ েরুন৷ আপনার বনববন্ধি বামোমেবট্ে িাটামে পাসওোি্ড  সহ েে েরার পদ্ধবি বহমসমব ব্যবহার েরমি, 
এবট সব্ে েরার জন্য িরাপয়রাপিবরিক -এর েমি্য এেবট অপশন সুইমচ ট্যাপ েরুন৷

সগরাপন সিরাি বনব্রিয়করণ

ব্রিমনর নীমচ টুেবামর, ট্যাপ েরুন  → সগরাপন সিরাি িন্ধ করুন৷
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ক্রাপিররা

িূবিকরা
বববভন্ন লোি এবং লসবটংস ব্যবহার েমর ফমটা বনন এবং বভবিও লরেি্ড  েরুন।
ক্রাপিররা বরষ্টরািরার

• 	অন্য োমরা ছবব িামদর অনেুবি ছািা িুেমবন না বা িামদর বভবিও লরেি্ড  েরমবন না।

• 	আইনগিভামব বনবেদ্ধ লযখামন লসখামন ফমটা িুেমবন না অথবা বভবিও লরেি্ড  েরমবন না।

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

ক্রাপিররা িরালু কররা

ক্রাপিররা চােু েরার জন্য বনম্নবেবখি পদ্ধবিগুবে ব্যবহার েরুন:

• 	ক্রাপিররা অ্যাপবট চােু েরুন।

• 	দ্রুি দবুার সাইি েী বটপুন৷

• 	েে েরা ্রিীমন, বৃমত্র বাইমর  লটমন আনুন।

• 	বেছু পদ্ধবি অঞ্চে বা পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্ড র েমর েভ্য নাও হমি পামর।

• 	ক্রাপিররা অ্যাপমে েে েরা ব্রিমন চােু েরা হমে বা ব্রিন েে পদ্ধবি লসট েরার সেে ব্রিন বন্ধ 
হমে লগমে বেছু ে্যামেরা বফচার েভ্য হমব না।

• 	আপনার লিাো ফমটা যবদ আবছা লদখাে, ে্যামেরার লেন্সবট পবরষ্ার েরুন এবং আবার লচষ্া 
েরুন।
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েবি সতরালরা

1 ে্যামেরামে লযখামন লফাোস েরা উবচি লসখানোর ছবববট বপ্রবভউ ব্রিমন ট্যাপ েরুন।

ফমটা উজ্জ্বেিার সােঞ্স্য েরমি, ব্রিমন ট্যাপ েরুন। অ্যািজাস্টমেন্ বার প্রদবশ্ডি হমে, 
অ্যািজাস্টমেন্ বামর  বা -এর বদমে লটমন আনুন৷

2 এেবট ফমটা িুেমি -এ ট্যাপ েরুন৷

কয্ােমরা েসিটংস

একিট ছিব ত�লুন৷

ি�িভউ থা�েনল

�িটং েমাড
কাের� েমাড

ি�ন অি�মাইজার বাটনএকিট কয্ােমরা েবেছ িনন৷

সামেনর এবং িপছেনর কয্ােমরার 
মেধয্ বদল ক�ন৷

বতর্ মান �িটং েমােডর অপশন

• 	শুবটং লোি এবং লয ে্যামেরা ব্যবহার েরা হমছে িার উপর বনভ্ড র েমর বপ্রবভউ ব্রিন বভন্ন হমি 
পামর।

• 	যখন ব্যবহার না হে িখন ে্যামেরাবট স্বেংব্েভামব বন্ধ হমে যাে।

• 	লেন্স লয ষিবিরিস্ত বা দবূেি নে িা বনবচিি েরুন। অন্যথাে, ময সব লোমি হাই লরমজাবেউশমনর 
প্রমোজন লসখামন বিভাইসবট সবিেভামব োজ েরমব না।

• 	আপনার বিভাইমসর ে্যামেরাবটর ওোইি-এ্যমগিে লেন্স রমেমছ। ওোইি-এ্যমগিে ছবব বা 
বভবিওমি সাোন্য ববব্ো লদখা লযমি পামর এবং িা বিভাইমসর পারফে্ড্যান্স সেস্যার বনমদ্ডশ েমর 
না।

• 	আপবন যখন উচ্চ লরমজাবেউশন বা উচ্চির জেু অনুপামি ফমটা বা বভবিওগুবে লিামেন িখন 
ববেেবস্তুবট বনেমট থােমে লফাোস স্পষ্ নাও হমি পামর৷ সবিে দরূত্ব লথমে ফমটা বা বভবিওগুবে 
বনন৷
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জিু বিিরার ি্িহরার কররা

জেু বািামনার জন্য ব্রিমনর উপর দবুট আগিেু ছবিমে বদন, এবং জেু আউট েরমি বপঞ্চ েরুন। অন্যথাে, 
ে্যামেরা আইেনবটমে বাে বা িান বদমে লটমন আনুন৷ যবদ জেু অনুপাি এেবট বনবদ্ডষ্ স্তর অবি্ে েমর, 
আপবন ছবববটমি লোথাে জেু েরমছন িা বনমদ্ডশ েরমি এেবট জেু গাইি ে্যাপ উপবস্ি হমব৷

বপছমনর ে্যামেরা ব্যবহার েরার সেে জমুের বফচারগুবে পাওো যামব৷

জমু্ গাইড ময্াপ

ক্রাপিররা িরািন ি্িহরার কররা

এেবট বভবিও লরেি্ড  েরার জন্য ে্যামেরা বাটনবট ট্যাপ েমর িমর রাখুন৷
ববস্াবরি শটগুবে বনমি, ে্যামেরা বাটমনর নীমচ লসাোইপ েরুন এবং এবটমে িমর রাখুন৷

িত্শিরান শুবিং সিরাপির অপরন

বপ্রবভউ ব্রিমন, বনম্নবেবখি অপশনগুবে ব্যবহার েরুন।

বতর্ মান �িটং েমােডর 
অপশন

শুবটং লোমির বভবত্মি উপেব্ধ অপশনগুমো আোদা হমি পামর৷

• 	  : ফ্্যাশ সব্ে বা বনব্রিে েরুন৷

• 	  : ে্যামেরা স্বেংব্েভামব এেবট ফমটা লনওোর আমগর ববেমম্বর বদঘ্ড্য বনব্ডাচন েরুন৷

• 	  : ফমটাগুবের জন্য এেবট আসমপক্ট অনুপাি এবং লরমজাবেউশন বনব্ডাচন েরুন৷
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• 	  : লোশন ফমটা বফচারবট সব্ে বা বনব্রিে েরুন৷ আপবন যবদ বফচারবট সব্ে েমরন, িমব ে্যামেরা 
বাটমন ট্যাপ েরার আমগ েমেে লসমেম্ এেবট বভবিও বক্প লনওো লযমিও পামর৷

• 	  : এেবট বভবিও বস্র েরা।

• 	  : নাইট হাইপারে্যাপস বফচারবট সব্ে বা বনব্রিে েরুন৷

• 	  : এেবট লরিে লরট বনব্ডাচন েরুন৷

• 	  : বভবিওগুবের জন্য এেবট আসমপক্ট অনুপাি এবং লরমজাবেউশন বনব্ডাচন েরুন৷

• 	  : এেবট বফটিার ইমফক্ট বা লসৌন্দয্ড ইমফক্ট প্রমোগ েরুন।

• 	  : েুমখ বা অন্য লোথাও ভাচু্ড োে হামির লেখা বা আঁো বদমে েজার বভবিওগুবে লরেি্ড  েরুন। আমরা 
িমথ্যর জন্য AR িুিে লদখুন৷

• 	  : এেবট বেটাবরং পদ্ধবি বনব্ডাচন েরুন। এবট বনি্ডারণ েমর বেভামব োইমটর োন গণনা েরা হে।  
সকন্দীিূত শটবটর এক্সমপাজার গণনা েরার জন্য শটবটর লে্রে অংমশ আমো ব্যবহার েমর।  পিি 
শটবটর এক্সমপাজার গণনা েরার জন্য শটবটর ঘনীভূি লে্রেস্মে আমো ব্যবহার েমর।  ি্রাবরিক্স সেরি 
দশৃ্যবটর গি েমর।

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

• 	  : খরািরার লোমি, োোর লটামনর সােঞ্স্য েরুন৷

• 	  : সুপার লস্লা-মো বভবিও লরেি্ড  েরার সেে লোশন সনাক্তেরণ বফচারবট সব্ে বা বনব্রিে েরুন।

শুবিং সিরাি পবরিত্শন কররা
শুবটং লোিবট পাটিামি, শুবটং লোমির িাবেোবটমে বাঁবদমে বা িানবদমে লটমন বনমে আসুন বা বপ্রবভউ ্রিীমনর 
উপমর বাঁবদমে বা িানবদমে লসাোইপ েরুন৷
আপবন লয শুবটং লোিবট চাইমছন লসবট বনব্ডাচন েরুন।

�িটং েমাড�িলর তািলকা
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শুবিং এর জন্ একবি ক্রাপিররা বনি্শরািন কররা
বপ্রবভউ ব্রিমন, আপনার লযবট প্রমোজন লসই ে্যামেরাবটমে বনব্ডাচন েরুন এবং এেবট ফমটা িুেুন বা বভবিও 
লরেি্ড  েরুন৷

এই বফচার শুিুোত্র বেছু শুবটং লোমি েভ্য৷

• 	  (আল্টা ওোইি): আল্টা ওোইি ে্যামেরা আপনামে ওোইি-অ্যামগিে ফমটাগুবে বনমি বা ওোইি-
অ্যামগিে বভবিও লরেি্ড  েরমি লদে যা লদখমি প্রেৃি দমৃশ্যর েি োমগ৷ ে্যা্স্্যাপ ছবব বনমি এই 
বফচারবট ব্যবহার েরুন৷

আল্টা ওোইি ে্যামেরা বনমে লনওো ছববমি ববেৃবিবটমে সংমশািন েরমি, বপ্রবভউ ব্রিমন  এ ট্যাপ 
েরুন, সংরক্ষপণর অপরন এ ট্যাপ েরুন, ও িারপর এবট সব্ে েরমি অত্ন্ত প্রস্ত আকৃবত 
সংপররাধন সুইমচ ট্যাপ েরুন৷

• 	  (ওোইি অ্যামগিে): ওোইি অ্যামগিে ে্যামেরা আপনামে সািারণ ফমটা বা স্বাভাববে বভবিও লরেি্ড  
েরমি লদে৷

• 	  (মটবেফমটা): মটবেফমটা ে্যামেরা (অপবটোে জেু) আপনামে ববেেবস্তুবটমে বি েমর ফমটা বা 
বভবিও িুেমি লদে৷

আল�া ওয়াইড েটিলফেটাওয়াইড-অয্াে�ল
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েবি সিরাি (ইপন্টবলপজন্ট ক্রাপিররা)
ে্যামেরাবট আমশপামশর উপর বনভ্ড র েমর সহমজই ফমটাগুবেমে ে্যাপচার েরমি স্বেংব্েভামব শুবটং 
অপশনগুমোমে সেন্বে েমর৷ ইমন্বেমজন্ ে্যামেরা বফচারবট স্বেংব্েভামব ববেেবটমে সনাক্ত েমর এবং রঙ 
এবং লোনও ইমফক্টমে অনুেূে েমর।
শুবটং লোি িাবেোমি, েবি ট্যাপ েরুন ও এেটা ছবব বনমি  এ ট্যাপ েরুন৷

হরাই-পরপজরাবলউরন িপিরা সতরালরা

হাই-মরমজাবেউশন ফমটা িুেুন৷ আপবন লয জােগাটা চান লসটা বি েমর এবং এেবট উচ্চ-মরমজাবেউশন 
ফাইে বহমসমব এবটমে সংরষিণ েমর উচ্চ-মরমজাবেউশন ফমটাগুবেমে ্প েরমি পামরন৷

েমিমের উপর বনভ্ড র েমর লরমজাবেউশন বভন্ন হমি পামর৷

1 শুবটং লোমির িাবেোমি, েবি লি ট্যাপ েরুন৷

2 শুবটং অপশমন,  →  বা -এ ট্যাপ েরুন৷

3 এেবট ফমটা িুেমি -এ ট্যাপ েরুন৷
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দরৃ্ অপবিিরাইজরার

ে্যামেরা রমঙর লসবটংমস সােঞ্স্য েমর এবং ববেেবটমে শনাক্ত েমর স্বেংব্েভামব অবটিোইজি ইমফক্ট 
প্রমোগ েমর।
শুবটং লোমির িাবেোমি, েবি লি ট্যাপ েরুন৷ ে্যামেরা যখন ববেে শনাক্ত েমর িখন ব্রিন অপবটোইজার 
বাটন পবরববি্ড ি হমব এবং অবটিোইজ েরা রঙ ও ইমফক্ট প্রমোগ হমব৷

• 	যবদ এই বফচারবট সব্ে না হমে, বপ্রবভউ ্রিীমন  ট্যাপ েরুন এবং এবট সব্ে েরমি দরৃ্ 
অপবিিরাইজরার সুইচবট ট্যাপ েরুন৷

• 	অবিবরক্ত বফচার ব্যবহার েরমি, বপ্রবভউ ব্রিমন  এ ট্যাপ েরুন, দরৃ্ অপবিিরাইজরার এ ট্যাপ 
েরুন, এবং িারপর আপবন চান এেন বফচামরর পামশ থাো সুইমচ আেমিা চাপুন।

• 	আপবন যবদ এই বফচারবটমে ব্যবহার েরমি না চান িমব পূব্ডরূপ ্রিীমন ব্রিন অপবটোইজার 
বাটনবটমে আেমিা েমর চাপুন।

রি সপিপক্শ  পররাির্শ

ে্যামেরাবট আপনার ববেেবটর অবস্ান এবং লোণমে সনাক্ত েমর ছবববটর জন্য আদশ্ড েম্পবজসানবটমে 
প্রস্তাব েমর।
বপ্রবভউ ব্রিমন,  ট্যাপ েরুন এবং এবট সব্ে েরমি রি সপিপক্শ  পররাির্শ সুইচবট ট্যাপ েরুন।

1 শুবটং লোমির িাবেোমি, েবি লি ট্যাপ েরুন৷

এেবট গাইি বপ্রবভউ ব্রিমন প্রদবশ্ডি হমব।
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2 ববেেবটমি বনমদ্ডশবট পমেন্ েরুন৷

ে্যামেরা েমম্পাবজটমে শনাক্ত েমর এবং বপ্রবভউ ব্রিমন প্রস্তাববি েমম্পাবজশন প্রদবশ্ডি হে।

3 েমম্পাবজটমে োপসই েরার জন্য ে্যামেরার অবস্ান এবং লোমণর েমি্য সােঞ্স্য েরুন।

যখন আদশ্ড েমম্পাবজশন পাওো যাে, গাইি হেুদ এ পবরবি্ড ন হমব।

4 এেবট ফমটা িুেমি -এ ট্যাপ েরুন৷

গাইড

আইিডয়াল 
কে�ািসশন

সসলবি সনওয়রা

আপবন সােমনর ে্যামেরা বদমে লসল্ফ-মপামট্্ডট বনমি পামরন৷

1 শুবটং লোমির িাবেোমি, েবি লি ট্যাপ েরুন৷

2 বপ্রবভউ ্রিীমন, উপমর বা নীমচ লসাোইপ েরুন বা লসল্ফ-মপামট্্ডমটর জন্য সােমনর ে্যামেরামি সু্যইচ েরমি 
 ট্যাপ েরুন।

3 সােমনর ে্যামেরা লেমন্সর বদমে েুখ েরুন।

ে্যা্স্্যাপ বা লোমেমদর এেবট ওোইি-অ্যামগিে শমটর োি্যমে লসেফ-মপামট্্ডট বনমি, -এ ট্যাপ 
েরুন৷

4 এেবট ফমটা িুেমি -এ ট্যাপ েরুন৷
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বিল্রার এিং সসৌদে�্শ ইপিক্ট প্পয়রাগ কররা

এেবট ছবব লিাোর আমগ আপবন এেবট বফটিার ইমফক্ট বনব্ডাচন েরমি পামরন এবং ত্বমের রঙ বা েুমখর 
আোমরর েি েুখাবেমবর বফচার সংমশািন েরমি পামরন৷

1 বপ্রবভউ ্রিীমন,  ট্যাপ েরুন৷

2 এেবট বফটিার ইমফক্ট বা লসৌন্দয্ড ইমফক্ট বনব্ডাচন েরুন এবং এেবট ছবব িুেুন৷

বিল্রারগুবল বতবর কররা

গ্রালরাবর লথমে আপনার পছমন্দর োোর লটান সহ এেবট ছবব লবমছ বনন এবং এেবট নিুন বফটিার বহমসমব 
োোর লটান সংরষিণ েরুন৷ এর পর আপবন যখন বফটিারবট বদমে এেবট ফমটা িুেমবন, আপবন এেবট এেই 
রেে েুে লপমি পামরন৷

1 বপ্রবভউ ্রিীমন,  → আিরার বিল্রার ট্যাপ েরুন৷

প্রথেবার বফটিার বিবর েরার সেে, আপবন লয োোর লটান ব্যবহার েরমি চান লসবট সহ এেবট ছববর 
নেুনা লবমছ বনমে পপর → বিল্রার সংরক্ষণ ট্যাপ েরুন৷

2 -এ ট্যাপ েরুন এবং আপবন ব্যবহার েরমি চান এেন এেবট োোর লটান সহ এেবট ছবব বনব্ডাচন 
েরুন৷

বফটিামরর নাে পবরবি্ড ন েরমি, নােবটমি ট্যাপ েরুন৷

3 বিল্রার সংরক্ষণ এ ট্যাপ েরুন৷

সিরাকরাস (AF) এিং এক্সপপরাজরার (AE) লক কররা

ে্যামেরামে ববেে বা আমোর উৎমসর বভবত্মি স্বেংব্েভামব সােঞ্স্য েরমি প্রবিমরাি েরার জন্য আপবন 
এেবট বনব্ডাবচি এোোে লফাোস বা এক্সমপাজার েে েরমি পামরন।
ট্যাপ েরুন এবং লয জােগাবটমি লফাোস েরমি হমব লসইটা িমর রাখুন, AF/AE মরিেবট জােগাবটমি প্রদবশ্ডি 
হমব এবং লফাোস এবং এক্সমপাজার লসবটংস েে েরা হমব। আপনার এেবট ফমটা লিাোর পমরও লসবটং েে 
হমে থামে।
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বিবিও সিরাি
ে্যামেরাবট আমশপামশর উপর বনভ্ড র েমর সহমজই বভবিও লরেি্ড  েরমি স্বেংব্েভামব শুবটং অপশনগুমোমে 
সেন্বে েমর৷

1 শুবটং লোমির িাবেোমি, বিবিও লি ট্যাপ েরুন৷

2 এেবট বভবিও লরেি্ড  েরমি -এ ট্যাপ েরুন৷

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

• 	লরেবি্ড ংমের সেে বভবিও লথমে এেবট ছবব ে্যাপচার েরমি,  ট্যাপ েরুন।

• 	এেবট বভবিও লরেি্ড  েরার সেে লফাোস পবরবি্ড ন েরমি, মযখামন আপবন লফাোস েরমি চান 
লসখামন ট্যাপ েরুন। স্বেংব্ে লফাোস লোি ব্যবহার েরমি, ে্যানুোবে লসট লফাোস বাবিে েরমি 
AF এ ট্যাপ েরুন৷

• 	উচ্চ ভবেউমে এেবট বনবদ্ডষ্ বদে লথমে শব্দ লরেি্ড  েরমি, মসই বদমে ে্যামেরাবট পমেন্ েরুন এবং 
এমি দবুট আঙুে ছবিমে ব্রিনবট বি েরুন৷

3 বভবিও লরেি্ড  েরা বন্ধ েরমি  ট্যাপ েরুন৷

• 	যবদ আপবন বভবিও লরেি্ড  েরার সেে অমনেষিণ িমর বভবিওর জেু েরার বফচারবট ব্যবহার 
েমরন, িাহমে আপনার বিভাইসমে অি্যবিে গরে হমে ওিা লথমে এিামি বভবিওর গুণোন েে 
হমি পামর৷

• 	েে আমোর পবরমবমশ অবটিোে জেু হেমিা োজ নাও েরমি পামর৷

হরাই-পরপজরাবলউরন বিবিও সরকি্শ  কররা

সব্ডাবিে 8K লরমজাবেউশন সহ হাই-মরমজাবেউশন বভবিও লরেি্ড  েরুন৷
 →  এবং এেবট বভবিও লরেমি্ড  ট্যাপ েরুন৷

আপবন যখন এেবট 8K বভবিও লরেি্ড  েরা লশে েরমবন, িখন গ্রালরাবর অ্যামপ বভবিওবট চাোন৷ আপবন 
যখন আপনার পছমন্দর এেবট লরিমে -এ ট্যাপ েরমবন, মরিেবট এেবট উচ্চ-মরমজাবেউশন ফমটা বহমসমব 
সংরবষিি হমব৷

বভবিও লরেবি্ড ংমের সমব্ডাচ্চ ষিেিা লরমজাবেউশমনর উপর বনভ্ড র েমর বভন্ন হমি পামর৷

বিবিওগুবল বস্র কররা (একদি বস্র)

বভবিও লরেি্ড  েরার সেে, সুপার বস্টবি বফচারবট ব্যবহার েমর িামদর বস্র েরুন৷
শুবটং লোমির বেমস্ট বিবিও ট্যাপ েরুন, এবটমে সব্ে েরমি শুবটং অপশনগুবেমি  ট্যাপ েরুন এবং 
িারপমর এেবট বভবিও লরেি্ড  েরুন৷
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বসপগেল ি্রাপ সিরাি
আপবন লেবেোত্র এেবট শট বদমে বববভন্ন িরমণর ফোফে লপমি চাইমে বসমগিে লটে লোমি ফমটা বা 
বভবিওগুবে িুেুন৷ আপনার বিভাইসবট স্বেংব্েভামব লসরা শট এবং বভবিওগুবে ে্যাপচার েমর এবং 
অবটিোইজ েরা বফটিার সহ ফমটা বা বনবদ্ডষ্ অংশ পুনরাবৃত্ েমর বভবিও বিবর েমর৷

1 শু্যবটং লোি বেমস্ট একিরার সতরালরা ট্যাপ েরুন৷

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

3 আপবন হমে লগমে, বপ্রবভউ থাম্বমনইে ট্যাপ েরুন৷

এই দমৃশ্যর জন্য বববভন্ন িরমণর অবটিোইজি ফোফে উপবস্ি হমব৷ অন্যান্য ফোফেগুবে লদখমি  
আইেনবটমে উপমরর বদমে টানুন৷

পৃথেভামব ফোফেগুবে লসভ েরমি, বনি্শরািন করুন ট্যাপ েরুন, আপনার পছমন্দর আইমটেগুবে বটে 
বদন এবং িারপমর  ট্যাপ েরুন৷
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সপ্রা সিরাি/পপ্রা বিবিও সিরাি
ে্যানুোবে বববভন্ন শুবটং অপশনগুবে, মযেন এক্সমপাজার ভ্যােু এবং ISO োন, সেন্বে েরমি ফমটা বা বভবিও 
ে্যাপচার েরুন৷
শুবটং লোমির িাবেোে বগমে আপররা → সপ্রা বা সপ্রা বিবিও-এ ট্যাপ েরুন৷ ববেল্পগুবে বনব্ডাচন েরুন এবং 
লসবটংস োস্টোইজ েরুন িারপর এেবট ফমটা িুেমি  ট্যাপ েরুন বা এেবট বভবিও লরেি্ড  েরমি  
ট্যাপ েরুন।

লি্ অপরনগুবল

• 	  : এেবট ISO োন বনব্ডাচন েরুন। এবট ে্যামেরার আমোর সংমবদনশীেিা বনেন্ত্রণ েমর। মো ভ্যােু 
হে বস্বিশীে বা উজ্জ্বে আমোবেি বস্তুর জন্য। উচ্চির োনগুবে হে দ্রুি-গবিমি চেমছ বা েে 
আমোবচি বস্তুর জন্য। িমব, উচ্চির ISO লসবটংস ছববমি বা বভবিওমি লগােোে ঘটামি পামর৷

যবদ শাটামরর গবি হামি েমর বিে েরা হে, িাহমে আপবন ISO লসবটং AUTO লি রাখমি 
পারমবন না৷

• 	  : শাটামরর গবি সােঞ্স্য েরুন৷ েে শাটামরর গবি লববশ আমোমে বভিমর আসমি লদে, োমজই ছবব 
বা বভবিও আমরা উজ্জ্বে হমে ওমি৷ এবট দমৃশ্যর ফমটা বা বভবিও বা রামি লিাো ফমটা বা বভবিওর জন্য 
আদশ্ড৷ দ্রুি শাটার গবি েে আমো প্রমবশ েরমি লদে৷ দ্রুি গবিমি চো বস্তুর ফমটা বা বভবিও ে্যাপচার 
েরার জন্য এবট আদশ্ড৷

• 	  : োোর লটামনর সােঞ্স্য ববিান েরুন৷

• 	  : মফাোস লোি পবরবি্ড ন েরুন৷ ে্যানুোবে লফাোস বিে েরমি সােঞ্স্য েরার বারবটমে  বা 
-এর বদমে লটমন বনমে যান৷ অমটা লফাোস লোমি সু্যইচ েরমি MANUAL ট্যাপ েরুন।

• 	  : এেবট উপযুক্ত লহাোইট ব্যামেন্স বনব্ডাচন েরুন, যামি ছববগুবেমি এেটা ট্রু-টু-োইফ রমঙর 
পবরসীোে থামে। আপবন রমঙর িাপোত্রা লসট েরমি পামরন।

• 	  : এক্সমপাজার োন পবরবি্ড ন েরুন। এবট ে্যামেরাবটর লসন্সর েিটা আমো প্রাতি েরমছ িা বনি্ডারণ 
েমর। মো-োইট পবরবস্বির জন্য, উচ্চির এক্সমপাজার ব্যবহার েরুন।

যবদ শাটামরর গবি হামি েমর বিে েরা হে, িাহমে আপবন এক্সমপাজামরর োন পাটিামি 
পারমবন না৷ শাটামরর গবির লসবটংমের উপর বনভ্ড র েমর এক্সমপাজামরর োন পাটিামব এবং 
লদখামনা হমব৷
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সিরাকরাপসর স্রান এিং এক্সপপরাজরাপরর স্রান আলরাদরা কররা

আপবন লফাোমসর স্ান এবং এক্সমপাজামরর স্ান আোদা েরমি পামরন৷
বপ্রবভউ ্রিীন ট্যাপ েমর িমর থােুন৷ AF/AE মরিেবট ্রিীমন চমে আসমব৷ লযখামন আপবন লফাোস ও 
এক্সমপাজামরর স্ান আোদা েরমি চান লরিেবটমে লসই জােগাে লটমন বনমে যান৷

প্রাপনরাররািরা সিরাি
প্যামনারাো লোি ব্যবহার েমর, ছববর এেবট বসবরজ িুেুন এবং িারপর এেবট ওোইি দশৃ্য বিবর েরমি 
িামদর এেসমগি বস্টচ েরুন।

প্যামনারাো লোি ব্যবহার েমর লসরা শট লপমি, এই বটপগুবে অনুসরণ েরুন:

• 	এে বদমে িীমর িীমর ে্যামেরাবট সরান।

• 	ে্যামেরার বভউফাই্ামরর লরিমের েমি্য ছবববট রাখুন। যবদ বপ্রবভউ ছবববট গাইি লরিমের বাইমর 
থামে বা আপবন বিভাইসবটমে না সরান, িমব বিভাইসবট স্বেংব্েভামবই ফমটা লিাো বন্ধ 
েরমব।

• 	অপবরস্ফু ট ব্যােরিাউম্র ছবব লিাো এবিমে চেুন, মযেন খাবে আোশ বা এেবট সাদাোটা 
লদওোে।

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

2  ট্যাপ েরুন এবং বিভাইসবটমে এে বদমে িীমর িীমর সরান।

3 ফমটা লিাো বন্ধ েরমি  ট্যাপ েরুন।
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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 েষি্যণীে েরমি চান লসই স্ানবটর উপমর লগাে লরিেবট লটমন বনমে 
যান৷

লগাে লরিমের বাইমরর অংশবট আবছা েরা হমব৷

লগাে লরিেবটর োপ বিে েরমি, মরিেবটর এেবট লোণ িমর টানুন৷

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

4 এেবট ফমটা িুেমি -এ ট্যাপ েরুন৷

নরাইি সিরাি
ফ্্যাশ ব্যবহার না েমর, মো-োইট অবস্াে ছবব িুেুন। আপবন যখন এেবট ট্াইপি ব্যবহার েমরন, আপবন 
উজ্জ্বে এবং দঢ়ৃ ফোফে লপমি পামরন৷

1 শুবটং লোমির িাবেোে, আপররা → ররাত এ ট্যাপ েরুন৷

2  -এ ট্যাপ েরুন এবং শুবটং লশে না হওো পয্ডন্ত আপনার বিভাইসবটমে লহাল্ রাখুন৷
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লরাইি সিরাকরাস সিরাি/লরাইি সিরাকরাস বিবিও সিরাি
ে্যামেরা আপনামে এেন ফমটাগুবে বা বভবিও ে্যাপচার েরমি লদে লযখামন ব্যােরিাউ্ অস্পষ্ এবং 
ববেেবট স্ট্যা্ থামে৷ আপবন এেবট ব্যােরিাউ্ ইমফক্ট প্রমোগ েরমি পামরন এবং এেবট ফমটা লিাোর পমর 
এবটমে সম্পাদনা েরমি পামরন।

শুবটং লোমির বভবত্মি উপেব্ধ অপশনগুমো আোদা হমি পামর৷

ঝাপসা বড় বৃত্ত

জমু রেঙর পেয়�

ি�ন

• 	এই বফচারবট এেন জােগাে ব্যবহার েরুন লযখামন পয্ডাতি আমো আমছ।

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

	– বিভাইস বা ববেেবট চেোন রমেমছ।

	– ববেেবট পািো বা স্বছে।

	– ববেেবটর ব্যােরিাউ্ অনুরূপ রঙ আমছ৷

	– ববেে বা ব্যােরিাউ্বট সেিে।
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লরাইি সিরাকরাস বিিরারবি ি্িহরার কপর বিষয়গুবল হরাইলরাইি কররা

1 শুবটং লোমির বেমস্ট বগমে আপররা → লরাইি সিরাকরাস বা লরাইি সিরাকরাস বিবিও-এ ট্যাপ েরুন৷

2  ট্যাপ েরুন এবং আপবন লয ব্যােরিাউ্ ইমফক্টবট চাইমছন লসবট লবমছ বনন৷

ব্যােরিাউ্ ইমফমক্টর িীব্িামে সােঞ্স্য েরমি, সেন্বে বারমে বাে বা িান বদমে লটমন আনুন।

3 যখন বপ্রবভউ ব্রিমন প্স্তুত উপবস্ি হে, মোনও ফমটা বনমি  ট্যাপ েরুন বা এেবট বভবিও লরেি্ড  
েরমি  ট্যাপ েরুন৷

বয্াক�াউ� ইেফে�র ইনেটনিসিট 
অয্াডজা�েম� বার

বয্াক�াউ� ইেফ�

লরাইি সিরাকরাস িপিরাগুবলর ি্রাকগ্ররাউডি সপিরাদনরা কররা

এছািাও আপবন োইভ লফাোস বফচামরর সামথ লিাো এেবট ফমটার ব্যােরিাউ্ ইমফক্ট এবং ব্যােরিাউ্ 
ইমফমক্টর িীব্িা সম্পাদনা েরমি পামরন।

1 োইভ লফাোস বফচার বদমে লনওো এেবট ফমটা বনব্ডাচন েরুন এবং ট্যাপ েরুন ি্রাকগ্ররাউডি ইপিক্ট 
িদলরান৷

2 আপবন লয ব্যােরিাউ্ ইমফক্ট চাইমছন লসবট বনব্ডাচন েরুন।

• 	ব্যােরিাউ্ ইমফমক্টর িীব্িামে সােঞ্স্য েরমি, সেন্বে বারমে বাে বা িান বদমে লটমন আনুন।
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• 	যখন অস্পষ্িা ববন্দমুি ব্যােরিাউ্ আমো প্রদবশ্ডি হে িখন ইমফক্ট িাবেোমি  (Artistic) 
আইেন প্রদবশ্ডি হমব৷ ব্যােরিাউ্ অস্পষ্িার আেৃবি পবরবি্ড ন েরমি,  -এ ট্যাপ েরুন আর 
আপনার পছমন্দর আেৃবি বনব্ডাচন েরুন৷

বয্াক�াউ� ইেফ� পিরবতর্ ন 
ক�ন৷

বয্াক�াউে�র ইেফে�র 
তী�তা সম�য় করা৷

3 ফমটা সংরষিণ েরমি প্পয়রাগ ট্যাপ েরুন৷

সুপরার স্রা-পিরা সিরাি
সুপার লস্লা লোশন হে এেবট বফচার যা দ্রুি পাস হওো লোমনা েুহূি্ড মে িীর গবিমি লরেি্ড  েমর যামি আপবন 
পমর লসবট সবিেভামব েূে্যােন েরমি পামরন৷ বভবিও লরেি্ড  হওোর পমর, ব্যােরিাউ্ সগিীি স্বেংব্েভামব 
যুক্ত হমব৷

• 	বেছু সুপার লস্লা লোশন বফচার েমিমের উপর বনভ্ড র েমর বভন্ন হমি পামর৷

• 	এই বফচারবট এেন জােগাে ব্যবহার েরুন লযখামন পয্ডাতি আমো আমছ। অপয্ডাতি বা েে 
আমোমি ঘমরর বভিমর এেটা বভবিও লরেি্ড  েরার সেে বনমম্নাক্ত বেছু পবরবস্বি ঘটমি পামর:

	– েে আমোর োরমণ ্রিীন োমো লদখামি পামর।

	– বনবদ্ডষ্ আমোে বস্বিমি লযেন লফ্ামরামসন্ আমছ এেন জােগাে ব্রিন দপদপ েরমি পামর।

	– নমেজ আসমি পামর।
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1 শুবটং লোমির িাবেোে বগমে আপররা → অত্ন্ত ধীরগবতপত ট্যাপ েরুন৷

একিট িভিডও েরকডর্  করা �� 
ক�ন৷

েমাশন িডেটকশনকয্ােমরা েসিটংস

2  ট্যাপ েরুন৷

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

3 বপ্রবভউ ্রিীমন বগমে, বপ্রবভউ থাম্বমনমে ট্যাপ েরুন।

4 অত্ন্ত ধীর-গবতর বিবিও িরালরান-এ ট্যাপ েরুন৷

ললেব্যাে চোোেীন যমথছেভামব ব্যােরিাউম্ গান স্বেংব্েভামব বভবিওবটর সামথ বাজমব৷

সুপার লস্লা লোশন ববভাগবট সম্পাদনা েরমি, ববভাগ সম্পাদনা বারবটমে বােবদমে বা িানবদমে লটমন 
বনমে যান৷

��র ব�নী

েশেষর ব�নী

সুপার ে�া েমাশন িবভাগ

বয্াক�াউ� িমউিজক 
পিরবতর্ ন ক�ন৷

িবভাগ স�াদনা বার
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স্বয়ংব্য়িরাপি সুপরার স্রা সিরারন বিবিওগুবল সরকি্শ  কররা

যখন লোশন বিমটেশন এবরোমি লোশন িরা পমি িখন সুপার লস্লা লোশমন আপবন েুহূি্ড বট ে্যাপচার েরমি, 
এবট সব্ে েরার জন্য -এ ট্যাপ েরুন৷ গবি শনাক্তেরণ বফচারবট সব্ে েরা হমব এবং গবি শনাক্তেরণ 
এোোবট বপ্রবভউ ব্রিমন প্রদবশ্ডি হমব৷
লরেবি্ড ং শুরু েরমি  ট্যাপ েরুন। গবি শনাক্তেরণ েরা হমে, বিভাইসবট সুপার লস্লা লোশমন লরেি্ড  েরা 
শুরু েরমব এবং এেবট বভবিও বহসামব লসবটমে লসভ েরমব৷

বনম্নবেবখি অবস্াগুবে থােমে, সুপার লস্লা লোশন লরেি্ড বটং অবাবছিি েুহুমি্ড  শুরু হমে লযমি পামর:

• 	যখন বিভাইসবট োঁমপ৷

• 	যখন গবিশীে অবস্াে বস্তুবটমে শনাক্ত েরার সেে িার োমছ আমরেবট বস্তু চেোন থামে৷

• 	লফ্ামরামসন্ আমছ এেন জােগাে োঁপাোঁপা আমোে লরেি্ড  েরার সেে৷

স্রা সিরারন সিরাি
িীর গবিমি লদখার জন্য এেবট বভবিওমে লস্লা লোশমন লরেি্ড  েরুন৷ আপবন লস্লা লোশমন চাোমনার জন্য 
আপনার বভবিওগুবের অংশ বনবদ্ডষ্ েরমি পামরন৷

1 শুবটং লোমির িাবেোে বগমে আপররা → ধীর গবত এ ট্যাপ েরুন৷

2 লরেবি্ড ং শুরু েরমি  ট্যাপ েরুন।

3 আপবন লরেবি্ড ং েরা লশে েরমে বন্ধ েরমি  ট্যাপ েরুন।

4 বপ্রবভউ ্রিীমন বগমে, বপ্রবভউ থাম্বমনমে ট্যাপ েরুন।

5 ধীরগবতর বিবিও িরালরান-এ ট্যাপ েরুন৷

বভবিওবটর দ্রুিিে অংশবট লস্লা লোশন অংশ বহসামব লসট েরা হমব এবং বভবিওবট চেমি শুরু েরমব৷ 
বভবিওবটর উপর বনভ্ড র েমর দবুট পয্ডন্ত লস্লা লোশন বভবিও বিরী েরা হমব৷

লস্লা লোশন ববভাগবট সম্পাদনা েরমি, ববভাগ সম্পাদনা বারবটমে বােবদমে বা িানবদমে লটমন বনমে যান৷

ে�া েমাশন িবভাগ

��র ব�নী

েশেষর ব�নী

িবভাগ স�াদনা বার



অ্্াি িবিবফি্া

99

হরাইপরারল্রাপ্স সিরাি
গািী লঘািা বা োনুেজন চমে যাওোর েি দশৃ্য লরেি্ড  ে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 স্বেংব্েভামব দমৃশ্যর পবরবি্ড মনর হার 
অনুসামর লরিে লরট বদমে লনমব৷

3 লরেবি্ড ং শুরু েরমি  ট্যাপ েরুন।

4 লরেবি্ড ং লশে েরমি  ট্যাপ েরুন।

5 বপ্রবভউ ্রিীমন বপ্রবভউ থাম্বমনেবট ট্যাপ েরুন এবং বভবিও লদখমি হরাইপরারল্রাপস সখলুন ট্যাপ েরুন৷

ক্রাপিররা সসবিংস করাস্িরাইজ কররা
বপ্রবভউ ্রিীমন,  ট্যাপ েরুন৷ বেছু অপশন শুবটং লোমির উপর বনভ্ড র েমর েভ্য নাও হমি পামর।

িুবদ্িরান বিিরার

• 	দরৃ্ অপবিিরাইজরার: ববেে বা দমৃশ্যর বভবত্মি রমঙর লসবটংসমে সােঞ্স্য েরমি এবং অবটিোইজ েরা 
ইমফক্টমে স্বেংব্েভামব প্রমোগ েরমি বিভাইসবট লসট েরুন।

• 	রি সপিপক্শ  পররাির্শ: আপনার ববেেবটর অবস্ান এবং লোণমে সনাক্ত েমর ছবববটর জন্য আদশ্ড 
েম্পবজসানবটমে প্রস্তাব েমর সুপাবরশ েরমি বিভাইসবটমে লসট েরুন।

• 	স্রাি্শ সসলবি অ্রাপগেল: মরিেবটমি দজুমনর লববশ লোে থাোর সেে এেবট ওোইি-অ্যামগিে লসেবফমি 
স্বেংব্েভামব সু্যইচ েরমি বিভাইসবট লসট েরুন৷

• 	QR পকরাি কে্রান করুন: QR মোি রীিার সব্ে বা বনব্রিে েরুন৷
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েবি

• 	ররািরার িরািন প্রাপন্তর বদপক সসরায়রাইপ করুন: আপবন যখন ে্যামেরা বাটমনর উপমরর বদমে নীমচ 
লসাোইপ েমর লহাল্ েমরন িখন েরার জন্য এেবট োজ লবঁমছ বনন৷

• 	সংরক্ষপণর অপরন: আপবন বেভামব ফমটা সংরষিণ েরমি চান িা বনব্ডাচন েরুন৷

RAW কবপগুপলরা সংরক্ষণ করুন সু্যইচ ট্যাপ েরুন যামি ছববগুবেমে অসঙু্কবচি RAW ফাইে (DNG 
ফাইে ফে্ড্যাট) বহসামব লপ্রা লোমি লসভ েরমি বিভাইসবটমে লসট েরা যাে৷ RAW ফাইেগুবে ছববর লসরা 
োমনর জন্য ফমটার সব িাটা িরা থামে, বেন্তু লসগুবে লববশ লেেবর দখে েমর৷

RAW কবপগুপলরা সংরক্ষণ করুন বফচারবট ব্যবহার েরার সেে প্রবিবট ছবব দবুট ফে্ড্যামট লসভ 
েরা হমব, DNG এবং JPG৷

বিবিও

• 	বপেপনর বিবিওর আকরার: আপবন বপছন ে্যামেরা বদমে িুেমি চান বভবিওর এেবট লরমজােু্যশন 
বনব্ডাচন েরুন৷ উচ্চির লরমজােু্যশন ব্যবহার েরমে উচ্চোমনর বভবিও লদখা যামব, িমব িারা অবিে 
লেেবর বনমে লনমব।

• 	সরািপনর বিবিওর আকরার: আপবন সােমনর ে্যামেরা বদমে িুেমি চান বভবিওর এেবট লরমজােু্যশন 
বনব্ডাচন েরুন৷ উচ্চির লরমজােু্যশন ব্যবহার েরমে উচ্চোমনর বভবিও লদখা যামব, িমব িারা অবিে 
লেেবর বনমে লনমব।

• 	সরকবি্শ ংপয় উচ্চতর অপরনসিূহ: এেবট উন্নি লরেবি্ড ং ববেল্প ব্যবহার েরার জন্য বিভাইসবটমে লসট 
েরুন।

যবদ আপবন উচ্চ দক্ষতরাসপিন্ন বিবিও বফচারবট সব্ে েমরন, িাহমে আপবন হাই এবফবসমেবন্স বভবিও 
লোমিে (HEVC) ফে্ড্যামট বভবিও লরেি্ড  েরমি পামরন৷ বিভাইমসর লেেবর বাঁচামনার জন্য আপনার 
HEVC বভবিওগুবে সঙু্কবচি ফাইে বহসামব লসভ েরা হমব৷

যবদ আপবন HDR10+ বিবিও বফচার সব্ে েমরন, আপবন বভবিও লরেি্ড  েরমি পামরন লযখামন 
প্রবিবট দমৃশ্যর েনট্াস্ট এবং রঙ অবটিোইজ েরা হে৷

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

• 	সুপার লস্লা লোশন এবং লস্লা লোশন বভবিওগুবে HEVC ফে্ড্যামট লরেি্ড  েরা লযমি যামব না৷

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

• 	বিবিও বস্বতকরণ: এেবট বভবিও লরেি্ড  েরার সেে ে্যামেরা লেঁমপ বগমে যামি ঝাপসা ছবব না আমস 
বা ঝাপসাভাব েমে িার জন্য অ্যাবন্-মশে সব্ে েমর বনন৷
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দরকরাবর বিিরার

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

• 	সসলবি সিরান: আপবন লসেবফ লিাোর লষিমত্র প্রমোগ েরার জন্য এেবট লটান লসট েরুন৷

• 	অপিরা সিরাকরাস রি ্রাক কররা: মোন বনব্ডাবচি ববেে অনুিাবন েরমি এবং স্বেংব্েভামব লসবটর উপর 
লফাোস েরমি বিভাইসবট লসট েরুন৷ যখন আপবন বপ্রবভউ ্রিীমন লোন ববেে লবমছ লনন, িখন ববেেবট 
নিমেও বা আপবন ে্যামেরার অবস্ান পাটিামেও বিভাইসবট ববেমের উপমরই লফাোস েরমব৷

বনম্নবেবখি পবরবস্বিমি ববেে অনুিাবন েরার োজবট ব্যথ্ড হমি পামর:

• 	ববেেবট অি্যবিে বি বা অি্যবিে লছাট৷

• 	ববেেবট অি্যবিে নমি৷

• 	ববেেবটর বপছমন আমো রমেমছ বা আপবন অন্ধোর জােগাে ছবব িুেমছন৷

• 	ববেমের রঙ বা িাঁচ লপ্রষিাপমটর সামথ বেমে যাে৷

• 	ববেেবটমি অনুভূবেে বদমঘ্ড্যর নেশা আমছ, মযেন ব্লাই্৷

• 	ে্যামেরাবট প্রচ্ োঁমপ৷

• 	বভবিওর লরমজাবেউশন লববশ হে৷

• 	জেু ইন বা আউট েরার সেে অপবটোে জেু ব্যবহার েরা৷

• 	েবি স�িরাপি বপ্বিউ কররা হপয়পে: সােমনর ে্যামেরা বদমে বফ্প না েমর বপ্রবভউ ্রিীমন প্রদবশ্ডি 
ফমটাগুবে সংরষিণ েরার জন্য বিভাইসবটমে লসট েরুন৷

• 	বগ্রি লরাইনগুপলরা: ববেে বনব্ডাচমনর সেে গিন বিে রাখাে সাহায্য েরমি বভউফাই্ার বনমদ্ডশগুবে 
লদখান৷

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

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

• 	যখন আপবন ইন্ারমনমট ফমটা আপমোি েরমবন িখন আপনার অবস্ান আপনার ফমটামি 
প্রদবশ্ডি হমি পামর। এবট এিামি, অবস্ান ট্যাগ লসবটংবট বনব্রিে েরুন।

• 	শুবিংপয়র পদ্বত: এেবট ছবব বা এেবট বভবিও লরেবি্ড ং জন্য অবিবরক্ত শুবটং পদ্ধবি বনব্ডাচন েরুন৷

• 	সস্রাপরজ অিস্রান: মস্টামরমজর জন্য লেেবরর অবস্ান লবমছ বনন৷ যখন আপবন এেবট লেেবর োি্ড  
সবন্নমবশ েরমবন িখন এই বফচারবট প্রদবশ্ডি হমব।

• 	সসবিংস বরপসি করুন: ে্যামেরা লসবটংস বরমসট েরুন৷

• 	আিরাপদর সরাপথ স�রাগরাপ�রাগ করুন: প্রশ্ বজজ্ঞাসা েরুন বা বারংবার বজজ্ঞাবসি প্রশ্গুবে লদখুন৷

• 	ক্রাপিররা পবরবিবত: ে্যামেরা অ্যামপর সংস্রণ এবং আইবন িথ্য লদখুন৷
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গ্রালরাবর

িূবিকরা
আপনার বিভাইমস সংরবষিি ছবব এবং বভবিও লদখুন। আপবন অ্যােবাে দ্ারা বা লস্টাবর বিবর েমরও ছবব 
এবং বভবিও ব্যবস্াপনা েরমি পামরন।

গ্রালরাবর ি্িহরার কররা
গ্রালরাবর অ্যাপবট চােু েরুন৷

• 	বিবিও: আপনার বিভাইমস সংরবষিি েরা বভবিও লদখুন।

• 	বপ্য়: আপনার বপ্রে ফমটা এবং বভবিও লদখুন।

• 	সরাম্প্রবতক: সাম্প্রবিে ছবব এবং বভবিওগুবে লদখুন৷

• 	সুপরাবররকৃত: প্রস্তাববি েমন্ন্ লদখুন।
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একই রকি েবিগুবল গ্রুবপং কররা

গ্রালরাবর অ্যাপ চােু েরুন এবং এেই রেে ছববগুবে গ্রুপ েরমি এবং ছববগুবের এেবট পবূ্ডরূপ বহমসমব 
শুিুোত্র লসরা শট প্রদশ্ডন েরমি  -এ ট্যাপ েরুন৷ আপবন যখন ছবব বপ্রবভউমি ট্যাপ েমরন, আপবন গ্রুমপর 
সেস্ত ছবব লদখমি পামবন৷

লেবে যখন এেই রেমের ছবব থামে িখনই আইেনবট উপবস্ি হে৷

িুবি বতবর কররা

ছবব এবং বভবিওগুবে বনব্ডাচন েমর এেবট েুবভ বিবর েরুন৷ গ্রালরাবর অ্যাপ েঞ্চ েরুন, -এ ট্যাপ েরুন, 
আপবন ব্যবহার েরমি চান এেন ফাইেগুবেমি বটে েরুন এবং িারপর িুবি বতবর করুন-এ ট্যাপ েরুন৷ 
আপবন যখন হরাইলরাইি বরল বনব্ডাচন েরমবন, বিভাইসবট বনমজ লথমেই ছবব বা বভবিও লথমে হাইোইটগুবে 
এেবত্রি েরমব এবং এেবট েুবভ বিবর েরমব৷

েবিগুবলর জন্ সরাি্শ  কররা

গ্রালরাবর অ্যাপ চােু েরুন এবং ববভাগ লযেন টাইপ, অবস্ান, অনুসামর বাছাই েরা ছববগুবে লদখমি  ট্যাপ 
েরুন৷
েীওোি্ড  এন্ার েমর ছবব সাচ্ড  েরমি, সাচ্ড  লষিত্রবট ট্যাপ েরুন।
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েবি সদখরা

1 চােু েরুন গ্রালরাবর অ্যাপ এবং েবিগুপলরা ট্যাপ েরুন৷

2 এেবট ছবব বনব্ডাচন েরুন।

অিতির� অপশন অয্াে�স করা৷

ছিব িডিলট ক�ন৷

ছিবিট অনয্েদর সােথ েশয়ার ক�ন৷ছিব মিডফাই ক�ন৷

Bixby Vision

ি�য়েত ছিবিট েযাগ ক�ন৷
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সকরানও অ্চল বিসৃ্তত কপর েবি ্প কররা

1 চােু েরুন গ্রালরাবর অ্যাপ এবং েবিগুপলরা ট্যাপ েরুন৷

2 এেবট ছবব বনব্ডাচন েরুন।

3 আপবন লসভ েরমি চান এেন অঞ্চমে দবুট আঙুে দবুার ট্যাপ েরুন বা ছবিমে বদন এবং  
ট্যাপ েরুন ৷

্প েরা অঞ্চেবট ফাইে বহসামব লসভ হমব৷

েসভড ইেমজ 
থা�েনইল
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বিবিও সদখরা

1 চােু েরুন গ্রালরাবর অ্যাপ এবং েবিগুপলরা ট্যাপ েরুন৷

2 চাোমনার জন্য এেবট বভবিও বনব্ডাচন েরুন।

3 বভবিওবট চাোমি বিবিও িরালরান ট্যাপ েরুন৷

ে�বয্াক ি�নিট 
লক ক�ন।

পপ-আপ িভিডও 
ে�য়াের সুইচ 

ক�ন।

বতর্ মান ি�নিট 
কয্াপচার ক�ন।

বারিট েটেন 
িরওয়াই� বা 

ফা�-ফেরায়াডর্  
ক�ন।

একিট এিনেমেটড 
GIF ৈতরী ক�ন।

অিতির� অপশন 
অয্াে�স করা৷

ি�নিটেক েঘারান৷

পজ ক�ন এবং 
ে�বয্াক পুনরায় 
আর� ক�ন।

ি�েনর অনুপাত 
পিরবতর্ ন ক�ন৷

পেরর িভিডওেত 
চেল যান। 
ফা�-ফরওয়াডর্  
করেত টয্াপ ক�ন 
এবং ধের রাখুন।আেগর িভিডওেত 

িফের যান। 
িরওয়াই� করেত 
টয্াপ ক�ন এবং 

ধের রাখুন।

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 টানুন।

বরওোই্ অথবা ফাস্ট-ফরওোি্ড  েরার জন্য, মলেব্যাে ব্রিমনর বাে বদমে বা িান বদমে লসাোইপ েরুন।

বিবিও উন্নত কররার বিিরার ি্িহরার কররা

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 সব্ে েরুন৷

• 	এই বফচারবট শুিুোত্র বেছু অ্যামপই পাওো যামব৷

• 	এই বফচারবট ব্যবহার েরমে ব্যাটাবরও লববশ পবরোমণ খরচ হমব৷
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অ্রালিরািগুবল সদখরা
আপবন লফাল্ার এবং অ্যােবাে দ্ারা সাজামনা আপনার ছবব এবং বভবিও লদখমি পামরন।
গ্রালরাবর অ্যাপ চােু েরুন, অ্রালিরাি ট্যাপ েরুন, এবং এেবট অ্যােবাে বনব্ডাচন েরুন৷

অ্রালিরািগুবল বতবর কররা

আপবন অ্যােবােগুবে লযাগ েরমি এবং ফাইেগুবে বাছাই েরমি পামরন৷

1 চােু েরুন গ্রালরাবর অ্যাপ এবং অ্রালিরাি ট্যাপ েরুন৷

2  → অ্রালিরাি বতবর করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

3 অ্যােবামের জন্য এেবট বশমরানাে প্রমবশ েরান এবং বতবর করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

অ্রালিরািগুবলপত িপিরা এিং বিবিওগুবল সররাপনরা

1 চােু েরুন গ্রালরাবর অ্যাপ এবং অ্রালিরাি ট্যাপ েরুন৷

2 এেবট অ্যােবাে লবমছ বনন এবং আইপিি স�রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

3 েবিগুপলরা-এ ট্যাপ েরুন বা অ্রালিরাি-এ ট্যাপ েরুন এবং আপবন চান এেন ছবব বা বভবিওগুবে আমছ 
এেন এেবট অ্যােবাে লবমছ বনন৷

4 ফাইেগুবেমি বটে েরুন এবং সপিন্ন-এ ট্যাপ েরুন৷

5 সররান ট্যাপ েরুন৷

ফাইেগুবেমে েূে লফাল্ার লথমে লোছা হমব এবং অ্যােবােবটমি সরামনা হমব৷ ফাইেগুবে েবপ েরমি, 
কবপ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

অ্রালিরাি সিরােরা

1 চােু েরুন গ্রালরাবর অ্যাপ এবং অ্রালিরাি ট্যাপ েরুন৷

2 লোছার জন্য এেবট অ্যােবােমে ট্যাপ েরুন এবং িমর রাখুন, এবং িুেুন-এ ট্যাপ েরুন৷
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অ্রালিরাি গ্রুপ বতবর কররা

আপবন গ্রুপ বিবর েরমি পামরন এবং অ্যােবাে বাছাই েরমি পামরন৷

1 চােু েরুন গ্রালরাবর অ্যাপ এবং অ্রালিরাি ট্যাপ েরুন৷

2  → গ্রুপ বতবর করুন এ ট্যাপ েরুন৷

3 গ্রুমপর জন্য এেবট টাইমটে এন্ার েরুন এবং বতবর করুন এ ট্যাপ েরুন৷

4 গ্রুপ বনব্ডাচন েরুন, অ্রালিরাি স�রাগ করুন এ ট্যাপ েরুন, অ্যােবােগুবেমি বটে বদন, এবং িারপমর 
স�রাগ করুন ট্যাপ েরুন৷

অ্যােবােগুবে গ্রুমপ স্ানান্তবরি হমব৷

সস্রাবর সদখরা
যখন আপবন ছবব এবং বভবিও ে্যাপচার বা সংরষিণ েমরন, বিভাইসবট িামদর িাবরখ এবং অবস্ামনর 
ট্যাগগুবে পিমব, ছববগুবে এবং বভবিওগুবেমে সাজামব, এবং লস্টাবর বিবর েরমব। মস্টাবরগুবে স্বেংব্েভামব 
বিবর েরমি, আপনামে এোবিে ছবব এবং বভবিও ে্যাপচার বা সংরষিণ েরমি হমব।
চােু েরুন গ্রালরাবর অ্যাপ, ট্যাপ েরুন, গল্প অ্যাপ, িারপর এেবট লস্টাবর বনব্ডাচন েরুন৷

সস্রাবরগুবল সপিরাদনরা কররা

• 	এেবট লস্টাবরমি ছবব বা বভবিও লযাগ েরমি, এেবট লস্টাবর বনব্ডাচন েরুন এবং গপল্পর অ্রালিরাি →  
→ স�রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

• 	এেবট লস্টাবর লথমে ছবব বা বভবিওগুবে সবরমে লফোর জন্য, এেবট লস্টাবর বনব্ডাচন েরুন, গপল্পর 
অ্রালিরাি →  → সপিরাদনরা-এ ট্যাপ েরুন, ময ছবব বা বভবিও সরামি চাইমছন লসগুবে বটে েরুন 
িারপর গল্প সথপক অপসরারণ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

সস্রাবর বিবলি কররা

1 চােু েরুন গ্রালরাবর অ্যাপ এবং গল্প ট্যাপ েরুন৷

2 বিবেট েরার জন্য এেবট লস্টাবরমে ট্যাপ েরুন এবং িমর রাখুন, এবং ট্যাপ েরুন িুেুন৷
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েবি এিং বিবিও বসঙ্ক কররা
আপবন যখন Cloud এর সামথ আপনার গ্রালরাবর অ্যাপ বসঙ্ক েমরন িখন আপনার লিাো ফমটা ও 
বভবিওগুবে ও Cloud-এ সংরবষিি হমব৷ আপবন আপনার গ্রালরাবর অ্যাবলেমেশন এবং অন্যান্য বিভাইস লথমে 
Cloud-এ সংরবষিি ছবব এবং বভবিওগুবে লদখমি পামরন৷
গ্রালরাবর অ্যাপ চােু েরুন,  → পসবিংস → লিরাউি সিলয়-এ ট্যাপ েরুন িারপর বসঙ্ক সম্পূণ্ড েরমি অন-
্রিীমনর বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷ গ্রালরাবর অ্যাপ এবং Cloud বসঙ্ক হমব৷

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

েবিগুবল িরা বিবিওগুবল বিবলি কররা

1 গ্রালরাবর অ্যাপবট চােু েরুন৷

2 েুমছ লদওোর জন্য এেবট ছবব বা এেবট বভবিও বনব্ডাচন েরুন৷

এোবিে ফাইে েুমছ বদমি, িাবেোমি েুমছ বদমি এেবট ফাইমে ট্যাপ েমর িমর রাখুন এবং েুমছ বদমি 
আরও ফাইমে বটে েরুন৷

3  বা িুেুন-এ ট্যাপ েরুন৷

বরসরাইপকল বিন বিিরারবি ি্িহরার কররা

আপবন বরসাইমেে ববমন েুমছ লদওো ছবব এবং বভবিওগুবে লরমখ বদমি পামরন৷ এেবট বনবদ্ডষ্ সেে পমর 
ফাইেগুবে েুমছ লদওো হমব৷
গ্রালরাবর অ্যাপ চােু েরুন,  → পসবিংস এ ট্যাপ েরুন এবং এবট সব্ে েরমি রি ্রার -এ ট্যাপ েরুন।
বরসাইমেে ববমন ফাইেগুবে লদখমি গ্রালরাবর অ্যাপ চােু েরুন এবং  → রি ্রার-এ ট্যাপ েরুন৷
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AR সজরান

িূবিকরা
AR লজান আপনামে AR সম্পবে্ড ি বফচার প্রদান েমর লযেন AR ইমোবজ এবং AR িুিে৷ এেবট বফচার লবমছ 
বনন এবং েজার ফমটা বা বভবিওগুবে ে্যাপচার েরুন৷

AR পজরান িরালু কররা
AR লজান চােু েরার জন্য বনম্নবেবখি পদ্ধবিগুবে ব্যবহার েরুন:

• 	AR পজরান অ্যাপবট চােু েরুন৷

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

অঞ্চে, পবরমেবা সরবরাহোরী বা েমিমের উপর বনভ্ড র েমর েভ্য বফচারগুবে পৃথে হমি পামর৷

• 	AR ইপিরাবজ ক্রাপিররা: এেবট ইমোবজ বিবর েরুন যা আপনার েিই লদখাে, এবং আপনার ইমোবজ, 
ে্যামরক্টার ইমোবজ ব্যবহার েমর ফমটা এবং বভবিও লরেি্ড  েরুন৷

• 	AR িুিল: েুমখ বা অন্য লোথাও ভাচু্ড োে হামির লেখা বা আঁো বদমে েজার বভবিওগুবে লরেি্ড  েরুন।
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• 	AR ইপিরাবজ সু্বিও: আপনার ইমোবজ সম্পাদনা বা সবজিি েরুন এবং আপনার ইমোবজ এর জন্য 
োস্টে নেশা এবং রঙ সহ লপাশাে বিবর েরুন৷

• 	AR ইপিরাবজ বস্করার: আপনার ইমোবজ এক্সমপ্রশন এবং অ্যােশমনর সমগি আপনার বনজস্ব বস্টোর বিবর 
েরুন৷

• 	সিপকরা বপক: বববভন্ন োইভ বস্টোমরর সমগি ফমটা বা বভবিও ে্যাপচার েরুন৷

• 	3D কে্রানরার (Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+): আপবন লয ববেেগুবের ছবব 
লিামেন লসগুবের 3D বচত্র বিবর েরুন এবং লসগুবে লশোর েরুন৷

• 	দ্রুত পবরিরাপ: ববেেবস্তুর আোর, মোনও ব্যবক্তর উচ্চিা অথবা বিভাইস এবং ববেেবস্তুর েমি্যোর 
দরূত্ব দ্রুি এবং সহমজই পবরোপ েরুন৷

• 	েবির বলংক: আপনার পছন্দসই ছববগুবেমি বেঙ্ক বা সগিীি সম্পবে্ড ি িথ্য যুক্ত েমর AR োে্ড ার বিবর 
েরুন৷ যখন ে্যামেরা োে্ড ারগুবেমে সনাক্ত েমর িখন আপবন লসগুবের েমি্য থাো িথ্য লদখমি পামরন৷

AR ইপিরাবজ বতবর কররা
আপনার এেবট ইমোবজ বিবর েরুন যা আপনার েিই লদখাে, এবং আপনার ইমোবজ, ে্যামরক্টার ইমোবজ 
ব্যবহার েমর ফমটা এবং বভবিও লরেি্ড  েরুন৷
আপনার ইমোবজর বফচার আপবন োস্টোইজ েরমি পামরন, মযেন লফমসর আোর বা লহোরস্টাইে, ও 
বববভন্ন আনেুাবগিমের সমগি আপনার ইমোবজ সাবজমে রাখুন৷ আপবন এেবট েমথাপেথমনর সেে আপনার 
ইমোবজ বস্টোর ব্যবহার েমর েজা েমর বনমজমে প্রোশ েরমি পামরন৷

আপনার ইেমািজ কয্াের�ার ইেমািজ
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ইপিরাবজ বতবর কররা

আপনার েি লদখমি এেটা ইমোবজ বিবর েরুন৷ বববভন্ন অবভব্যবক্তর ইমোবজ বস্টোর স্বেংব্েভামব বিবর 
হমব৷

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

2 ্রিীন বরাবর আপনার েুখ রাখুন এবং ফমটা িুেমি  ট্যাপ েরুন।

3 আপনার ইমোবজর িরন লবমছ বনন এবং পরিতকী ট্যাপ েরুন৷

4 আপনার এেবট ইমোবজ সাজান এবং পরিতকী ট্যাপ েরুন৷

5 সি সরষ হপয়পে-এ ট্যাপ েরুন৷

আপনার ইমোবজ এবং এর ইমোবজ বস্টোর এখন বিবর েরা হমেমছ৷ ইমোবজ বস্টোরগুবের ববেমে 
আরও িমথ্যর জন্য AR ইমোবজ বস্টোর -এ উমলেখ েরুন৷

আপবন AR ইপিরাবজ ক্রাপিররা বফচারবট সােমনর ও বপছমনর উভে ে্যামেরামিই ব্যবহার েরমি 
পামরন৷ ে্যামেরাগুবের োমঝ সু্যইচ েরমি বপ্রবভউ ব্রিমন উপমরর বা বনমচর বদমে লসাোইপ ে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 ইমোবজমি বটে বদন এবং িারপর িুেুন-এ ট্যাপ েরুন৷ ইমোবজ এবং 
এর ইমোবজ বস্টোরগুবেমে েুমছ লফো হমব৷
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AR ইপিরাবজ ক্রাপিররা

আপনরার ইপিরাবজ বদপয় িপিরা িরা বিবিও ক্রাপিরার কররা

বববভন্ন শুবটং লোি ব্যবহার েমর আপনার ইমোবজ বদমে েজাদার ফমটা বা বভবিও বিবর েরুন৷

আয়নামা�দশৃয্ ে� ক�ন

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

2 আপবন লয ইমোবজ ব্যবহার েরমি চান লসবট বনব্ডাচন েরুন৷

3 আপবন লয লোি ব্যবহার েরমি চান লসবট বনব্ডাচন েরুন৷

• 	দরৃ্: আপনার ইমোবজ আপনার এক্সমপ্রশন নেে েমর৷

• 	িরাকে: আপনার ইমোবজর েুখ আপনার েুমখর উপর প্রদবশ্ডি হে িাই েমন হমছে আপবন এেবট োস্ 
পমরমছন৷

• 	আয়নরা: আপনার ইমোবজ আপনার শরীমরর নিাচিা নেে েমর৷

• 	সখলরাধুলরা: আপনার ইমোবজ এেবট প্রেৃি ব্যােরিাউম্ নিাচিা েমর৷
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4 এেবট ফমটা িুেমি  -এ ট্যাপ েরুন বা এেবট বভবিও লরেি্ড  েরমি  -এ ট্যাপ েরুন৷

আপবন গ্রালরাবর লি লয ফমটা এবং বভবিওগুবে িুমে লরমখমছন িা লদখমি ও লশোর েরমি পামরন।

ক্রাপরক্টরার ইপিরাবজর সরাপথ েবি িরা বিবিও সতরালরা

ে্যামরক্টার ইমোবজ আপনার এক্সমপ্রশনমে নেে েমর।

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

2 আপবন লয ে্যামরক্টার ইমোবজ ইমফক্ট ব্যবহার েরমি চান লসবট বনব্ডাচন েরুন৷

3 এেবট ফমটা িুেমি  -এ ট্যাপ েরুন বা এেবট বভবিও লরেি্ড  েরমি  -এ ট্যাপ েরুন৷

আপবন গ্রালরাবর লি লয ফমটা এবং বভবিওগুবে িুমে লরমখমছন িা লদখমি ও লশোর েরমি পামরন।

AR ইপিরাবজ বস্করার
আপনার ইমোবজর এক্সমপ্রশন এবং অ্যােশমনর সমগি আপনার বনজস্ব বস্টোর বিবর েরুন৷ আপবন লেমসমজর 
োি্যমে বা লসাশ্যাে লনটওোমে্ড  পািামনার সেে আপনার ইমোবজ বস্টোরগুবে ব্যবহার েরমি পামরন৷
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আপনরার বনজস্ব বস্করার বতবর কররা

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

2 ্রিীমনর নীমচ স্বকীয় বস্করার বতবর করুন -এ ট্যাপ েরুন৷

3 আপবন লযভামব চান লসভামব বস্টোর সম্পাদনা েরুন।

• 	  : বস্টোর লযাগ েরা হমছে।

• 	  : বস্টোর এর ব্যােরিাউ্ বনব্ডাচন েরুন।

• 	  : এেবট এক্সমপ্রশন বনব্ডাচন েরুন।

• 	  : এেবট অ্যােশন বনব্ডাচন েরুন।

• 	  : মটক্সট অন্তভু্ড ক্ত েরুন

• 	  : বস্টোমর বেখুন বা ছবব আঁেুন৷

4 সংরক্ষণ ট্যাপ েরুন৷

আপবন স্বকীয়-এ ট্যাপ েমর আপনার বিবর েরা বস্টোরগুবে লদখমি পামরন৷
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ি্রাপি আপনরার ইপিরাবজ বস্করার ি্িহরার করুন

আপবন লেমসমজর োি্যমে বা লসাশ্যাে লনটওোমে্ড  েথাবাি্ড া চোোেীন আপনার ইমোবজ বস্টোরগুবে 
ব্যবহার েরমি পামরন৷ সিপসজ অ্যামপ বনমচর পদমষিপগুবে আপনার ইমোবজ বস্টোরগুবে ব্যবহার েরার 
উদাহরণ৷

1 সিপসজ অ্যামপ এেবট লেমসজ বেখার সেে, Samsung েীমবাি্ড  এ  ট্যাপ েরুন।

2 ইমোবজ আইেনবট ট্যাপ েরুন৷

3 আপনার ইমোবজ বস্টোরগুবের েমি্য লয লোন এেবট লবমছ বনন৷

ইমোবজ বস্টোরবট বমস যামব৷

ইেমািজ আইকন

ইপিরাবজ বস্করার সিরােরা

Samsung েীমবামি্ড , -এ ট্যাপ েরুন, েীমবামি্ড র নীমচ -এ ট্যাপ েরুন এবং িারপর বস্করার সসি 
ি্িস্রাপনরা করুন-এ ট্যাপ েরুন৷ আপবন লয ইমোবজ বস্টোরবট েুছমি চান লসবট লবমছ বনন এবং িুেুন-এ 
ট্যাপ েরুন৷
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AR ইপিরাবজ সু্বিও
AR ইমোবজ সু্টবিওমি এেবট আপনার ইমোবজ সম্পাদনা েরুন বা সাবজমে রাখুন৷ আপবন আপনার ইমোবজর 
জন্য োস্টে প্যাটান্ড এবং রঙ সহ লপাশাে বিবর েরমি পামরন৷ 

উপেভ্য অপশনগুমো এোো বা পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্ড র েমর আোদা হমি পামর৷

AR পজরান অ্যাপ চােু েরুন ও AR ইপিরাবজ সু্বিও-এ ট্যাপ েরুন৷ AR ইমোবজ সু্টবিও উপবস্ি হমব৷

স�াদনা করার জনয্ একিট 
ইেমািজ েবেছ িনন৷

নত�ন কী আেছ

ইেমািজিট স�াদনা ক�ন৷
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আপনরার ইপিরাবজর সপরাররাক বিজরাইন কররা

1 AR পজরান অ্যাপ চােু েরুন ও AR ইপিরাবজ সু্বিও-এ ট্যাপ েরুন৷

2 আপনরার বনপজর সপরাররাপকর বিজরাইন করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

3 লপাশামের িরন লবমছ বনমে ব্যবহামরর জন্য এেবট ছবব বা প্যাটান্ড লবমছ বনন৷

গ্রালরাবর-মি ট্যাপ েরমে, আপনার বিভাইমস সংরবষিি ছবব বদমে লপাশাে বিজাইন েরমি পামরন৷

4 আপনার লপাশাে বিজাইন েমর সংরক্ষণ-এ ট্যাপ েরুন৷

বিভাইস বনব্ডাচন পপ-আপ উইম্া প্রদবশ্ডি হমে এবি সিক কপর সদখুন-এ ট্যাপ েরুন৷ িারপর, আপনার 
বিজাইন েরা আউটবফমট আপনার ইমোবজ লদখমি লপমি পামরন৷
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AR িুিল
োনুে বা লপাো প্রাণী (ববিাে এবং েুেুর) েুখ বা অন্য বেছুর ভাচু্ড োে হস্তাষির বা অঙ্কন সহ েজাদার বভবিও 
লরেি্ড  েরুন৷ এেবট ে্যামেরা এেবট েুখ বা স্ান বচবনেি েরমে, েুমখর উপর িুিেবট লযেন ভামব লঘারামনা 
হমব এবট েুখমে অনুসরণ েরমব এবং স্ামনর িুিেবট ে্যামেরাবট সরামনা হমেও এেই স্ামন বস্র থােমব৷

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

ে্যামেরা ববেেবট বচবনেি েরমে, বচবনেি জােগাবট ব্রিমন প্রদবশ্ডি হমব৷

2 বচবনেি অংশমি ছবব আঁেুন বা বেখুন৷

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

• 	আপবন যবদ -এ ট্যাপ েমর িারপর িুিে েরা শুরু েমরন িমব আপবন বনমজমে িুিে েরা লরেি্ড  
েরমি পারমবন৷

এিরয়া 
শনা�করণ

েপেনর �কার 
এবং রঙ 

পিরবতর্ ন ক�ন৷

িরড�

ড�ডল মুছ�ন৷

েট�ট অ�ভ�র্ � 
ক�ন৷

েপন ট�ল�িল 
লুকান৷

পূবর্াব�ায় 
েফরান

3 এেবট বভবিও লরেি্ড  েরমি -এ ট্যাপ েরুন৷

4 বভবিও লরেি্ড  েরা বন্ধ েরমি  ট্যাপ েরুন৷

আপবন গ্রালরাবর-মি বভবিও লদখমি এবং লশোর েরমি পামরন৷
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সিপকরা বপক
বববভন্ন োইভ বস্টোমরর সমগি ফমটা বা বভবিও ে্যাপচার েরুন৷

1 AR পজরান অ্যাপ চােু েরুন ও সিপকরা বপক-এ ট্যাপ েরুন৷

2 আপবন লয বস্টোরবট ইমফক্ট ব্যবহার েরমি চান লসবট বনব্ডাচন েরুন৷

3 এেবট ফমটা িুেমি  -এ ট্যাপ েরুন বা এেবট বভবিও লরেি্ড  েরমি  -এ ট্যাপ েরুন৷

আপবন গ্রালরাবর লি লয ফমটা এবং বভবিওগুবে িুমে লরমখমছন িা লদখমি ও লশোর েরমি পামরন।
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দ্রুত পবরিরাপ
ববেেবস্তুর আোর, মোনও ব্যবক্তর উচ্চিা অথবা বিভাইস এবং ববেেবস্তুর েমি্যোর দরূত্ব দ্রুি এবং সহমজই 
পবরোপ েরুন৷

1 AR পজরান অ্যাপ চােু েরুন ও দ্রুত পবরিরাপ-এ ট্যাপ েরুন৷

2 এর আোর এবং দরূত্ব পবরোপ েরমি ববেেবটর বদমে ে্যামেরাবট পমেন্ েরুন৷

পবরোমপর ফোফেগুবে ব্রিমন উপবস্ি হমব৷

েুইে লেজার ব্যবহার েরমি, আপনামে অবশ্যই আপনার Google অ্যাোউমন্ সাইন ইন েরমি 
হমব৷

িডভাইস এবং িবষয়�িলর মেধয্ 
দরূ�

ময্ানুয়ািল মাপুন৷

ি�েন পিরমােপর ফলাফল�িল িঠক 
ক�ন৷

েকানও বয্ি�র উ�তা পিরমাপ করা৷

অিতির� অপশন অয্াে�স করা৷

বতর্ মান ি�নিট কয্াপচার ক�ন।ফলাফল�িল পুনরায় েসট ক�ন৷

বনপজই িরাপরা

আপবন বনমজই ববেেবটর আোর এবং দরূমত্বর পবরোপ েরমি পারমবন৷

1 AR পজরান অ্যাপ চােু েরুন ও দ্রুত পবরিরাপ-এ ট্যাপ েরুন৷

2 ববেেবস্তুবটর শুরুমি ব্রিমনর লেম্রে বৃত্বট পমেন্ েরুন৷
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3  ট্যাপ েরুন৷

স্টাবট্ডং পমেন্বট ব্রিমন বস্র হমব৷

4 পবরোপ শুরু েরমি বিভাইসবট লঘারান৷

ব্রিমন পবরোমপর ফোফেগুবে বিে েরমি  ট্যাপ েরুন৷

Always On Display
আপবন িথ্য লদখমি পামরন, মযেন ঘবি বা ে্যামে্ার, বা ব্রিন বন্ধ থাো অবস্াে বেউবজে ললেব্যাে বনেন্ত্রণ 
েরমি পামরন৷
আপবন নিুন লেমসজ বা বেসি েমের জন্য ববজ্ঞবতি লচে েরমি পামরন।
শুিুোত্র আপবন ব্রিনবটমি ট্যাপ েরার সেেই Always On Display প্রদবশ্ডি হওোর জন্য লসট েরা হমেমছ৷ 
্োগি বা এেবট লসট েরা সেেোমে এবট প্রদবশ্ডি েরমি লসবটংস পবরবি্ড ন েরার জন্য, পসবিংস অ্যাপ 
েঞ্চ েরুন, লক ব্রিন → Always On Display-এ ট্যাপ েরুন এবং িারপর আপবন চান এেন এেবট লোি 
লবমছ বনন৷

আমোর অবস্ার উপর বনভ্ড র েমর Always On Display স্বেংব্েভামব পবরববি্ড ি হমি পামর।

Always On Display-পত বিজ্ঞবতি সখরালরা

যখন আপবন এেবট লেমসজ, বেসি েে বা অ্যাপ ববজ্ঞবতি পামবন, ববজ্ঞবতি আইেনগুবে Always On 
Display-লি প্রদবশ্ডি হমব। এেবট ববজ্ঞবতি আইেমনর ববজ্ঞবতি লদখমি আইেনবটমে দ’ুবার ট্যাপ েরুন।

যবদ ব্রিনবট েে েরা থামে, িাহমে ববজ্ঞবতি লদখমি আপনামে আনেে েরমি হমব।
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Always On Display বিিরাপরর বনব্রিয়করণ

ববজ্ঞবতি প্যামনেবটমে খুেুন, নীমচর বদমে লসাোইপ েরুন, িারপর এবট বনব্রিে েরমি  (Always On 
Display)-এ ট্যাপ েরুন৷ ববেল্পভামব, পসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, ট্যাপ েরুন লক ব্রিন, িারপর এবট বনব্রিে 
েরমি Always On Display সুইচবট ট্যাপ েরুন৷

Edge ব্রিন

িূবিকরা
আপবন বববভন্ন এজ প্যামনে লথমে আপনার বপ্রে অ্যাপ, এজ প্যামনে লথমে বফচারগুবে চটজেবদ লদখমি 
পামরন৷

এজ প্রাপনল ি্িহরার কররা
এজ প্যামনে হ্যাম্েবটমে ্রিীমনর োঝখামন লটমন বনমে আসুন৷
যবদ এজ প্যামনে হ্যাম্েবট দবৃষ্মগাচর না হে, িাহমে সসবিংস অ্যাপ খুেুন, প্দর্শনী → Edge ব্রিন এ ট্যাপ 
েমর, িারপমর Edge প্রাপনল সু্যইমচ ট্যাপ েমর লসবটমে সব্ে েরুন৷

এজ পয্ােনল হয্াে�ল

এজ পয্ােনল

এজ পয্ােনল 
েসিটং
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এজ প্রাপনল সপিরাদনরা কররা

এজ ্রিীমন লদখামনার জন্য প্যামনে লবমছ বনন বা লসগুবে সম্পাদনা েরুন৷

1 এজ প্যামনে হ্যাম্েবটমে ্রিীমনর োঝখামন লটমন বনমে আসুন৷

2 এজ প্যামনে লসবটংস ্রিীন খুেমি  ট্যাপ েরুন৷

3 লদখামনার জন্য এজ প্যামনেগুবেমি বটে বদন৷

• 	এেবট প্যামনে সম্পাদনা েরার জন্য, সপিরাদনরা এ ট্যাপ েরুন৷

• 	অবিবরক্ত প্যামনে িাউনমোি েরমি Galaxy Store ট্যাপ েরুন৷

• 	প্যামনেগুবেমে আবার সাজামি,  → পুনবি্শন্রাস-এ ট্যাপ েরুন এবং -লে আমরেবট অবস্ামন 
লটমন বনমে যান৷

এজ প্রাপনল হ্রাপডিল সসি কররা

আপবন হ্যাম্েবটর স্ান, োপ, স্বছেিা বা েম্পমনর লসবটংস বদোমি পামরন৷
এজ প্যামনে হ্যাম্েবটমে ্রিীমনর োঝখামন লটমন বনমে আসুন৷ িারপর,  →  → হ্রাপডিপলর সসবিংস এ 
ট্যাপ েরুন৷

অ্রাপস এজ
বার বার ব্যবহৃি অ্যাপগুবে চটজেবদ চােু েরুন৷

1 এজ প্যামনে হ্যাম্েবটমে ্রিীমনর োঝখামন লটমন বনমে আসুন৷

2 অ্যাপস এজ প্যামনমে, এেবট অ্যাপ চােু োর জন্য বনব্ডাচন েরুন৷

অ্রাপস এজ প্রাপনল সপিরাদনরা কররা

• 	লোন অ্যাপ লযাগ েরমি, প্যামনমে  ট্যাপ েরুন এবং অ্যামপর িাবেো লথমে এেবট অ্যাপ ট্যাপ েরুন৷

• 	প্যামনমে এেবট লফাল্ার বিবর েরমি, প্যামনমে  ট্যাপ েরুন অ্যামপর িাবেো লথমে এেবট অ্যাপ 
ট্যাপ েমর িমর থােুন িারপর লসবটমে অ্যাপস এজ প্যামনমে থাো আমরেবট অ্যামপ লটমন বনমে যান৷

• 	লোন অ্যাপ েুছমি, প্যামনমে থাো অ্যাপ ট্যাপ েমর িমর থােুন এবং প্যামনমের উপমর অপসরারণ এ 
লসবটমে লটমন বনমে আসুন৷

• 	অ্যাপগুবের ্ে পাটিামি, অ্যাপবট ট্যাপ েমর িমর থােুন এবং লসবটমে আমরেবট অবস্ামন লটমন বনমে 
যান৷

আপবন সপিরাদনরা করুন এ ট্যাপ েমরও অ্যাপস এজ প্যামনে সম্পাদনা েরমি পামরন৷
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অ্রাপ সজরােরা স�রাগ কররা হপছে

দবুট ঘন ঘন ব্যবহৃি অ্যাপ লযাগ েরুন, মযেন এেবট বভবিও ললেোর এবং এেবট লেমসঞ্ার অ্যাপ, অ্যাপ এজ 
প্যামনমে এেবট ট্যামপর দ্ারা বপ্লেট ব্রিন বভউ এ িামদরমে এেসমগি আরম্ভ েরুন৷ বপ্লেট ব্রিন বভউ সম্পমে্ড  
আরও িমথ্যর জন্য, বপ্লেট ্রিীন বভউ লদখুন৷

1 এজ প্যামনে হ্যাম্েবটমে ্রিীমনর োঝখামন লটমন বনমে আসুন৷

2 অ্যাপ এজ প্যামনমে,  → পজরােরা অ্রাপ বতবর করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

3 িাবেো লথমে দবুট অ্যাপ বনব্ডাচন েরুন৷

প্রথে অ্যাপ উপমরর বদমে খুেমব এবং বদ্িীে অ্যাপবট নীমচর বদমে খুেমব যখন বপ্লেট ব্রিন বভউমি 
লখাো হমব৷

4 সপিন্ন ট্যাপ েরুন৷

Edge লরাইবিং
যখন আপবন নিুন লেমসমজর েি ববজ্ঞবতি পামবন িখন ্রিীমনর প্রান্তগুবেমি আমো জ্ো ও পপ-আপ উইম্া 
লদখামনার জন্য বিভাইসবটমে লসট েরমি পামরন৷
লোন অ্যাপ ব্যবহার েরার সেে এেবট পপ-আপ উইম্া উপবস্ি হমে, চটজেবদ লসবটর ববেে লদখমি এবং 
উপেব্ধ োজগুবে েরমি উইম্াবটমে নীমচর বদমে লটমন বনমে আসুন৷

বিজ্ঞবতিগুবলপক এজ লরাইবিং বহসরাপি প্দর্শন কররাপনরা বনয়্রিণ কররা

1 সসবিংস অ্যাপ শুরু েরুন প্দর্শনী → Edge ব্রিন → Edge লরাইবিং ট্যাপ েরুন ও িারপর এটামে 
সব্ে েরমি সু্যইচবট ট্যাপ েরুন।

2 অ্রাপসিূহ সিপে বনন এ ট্যাপ েরুন এবং অ্যামপর পামশ থাো সু্যইচগুবেমি ট্যাপ েমর এজ োইবটং 
বহসামব ববজ্ঞবতি পান৷

ববজ্ঞবতির প্রোমরর উপর বনভ্ড র েমর বেছু ববজ্ঞবতি এজ োইবটং বহসামব লদখা নাও লযমি পামর৷
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পপ-আপ উইপডিরার িরাধ্পি বিজ্ঞবতি সদখরা

যখন আপবন এজ োইবটং সহ লোন ববজ্ঞবতি পান, িখন আপবন চটজেবদ লসটার ববেে লদখমি পামরন এবং 
পপ-আপ উইম্াবট খুমে লসবটর ববেে লদখমি ও লসবটমি উপেব্ধ োজ েরমি পামরন৷ লযেন িরুন, যখন 
আপবন বভবিও লদখমছন বা লগে লখেমছন িখন যবদ লোন লেমসজ পান, িাহমে আপবন লেমসজবট লদখমি 
পামরন এবং ্রিীন না পামটিই লসবটর উত্র বদমি পামরন৷
যখন আপবন লোন অ্যাপ ব্যবহার েরার সেে এজ োইবটং সহ লোন ববজ্ঞবতি পান, িখন ববজ্ঞবতিবটমে নীমচর 
বদমে টানুন৷

এই বফচারবট শুিু লসই অ্যাপগুবেমিই পাওো যামব যা োবটি উইম্া এবং এজ োইবটংমের বফচার 
সেথ্ডন েমর৷ সেবথ্ডি অ্যাপগুবে লদখমি সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, প্দর্শনী → Edge ব্রিন → 
Edge লরাইবিং → অ্রাপসিূহ সিপে বনন এ ট্যাপ েরুন৷
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িরাবল্ উইপডিরা

িূবিকরা
োবটি উইম্া আপনামে বপ্লেট ব্রিন বভউমি এেই সেমে দইুবট অ্যাপ চাোমি লদে। আপবন পপ-আপ বভউমি 
এেই সেমে এোবিে অ্যাপ চাোমি পামরন।

বেছু অ্যাপ এই বফচারবট সেথ্ডন নাও েরমি পামর।

িস্�ট �ীন িভউ পপ-আপ িভউ



অ্্াি িবিবফি্া

128

বপ্প্ি ্রিীন বিউ

1 সম্প্রবি ব্যবহৃি অ্যাপর িাবেো খুেমি সাম্প্রবিে বাটন ট্যাপ েরুন।

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

বনব্ডাবচি অ্যাপবট উপমরর উইম্ামি চােু হমব।

3 বনমম্নর উইম্ামি, অন্য অ্যাপ চােু েরমি বাে বা িান বদমে লসাোইপ েরুন৷

সম্প্রবি ব্যবহৃি অ্যামপর িাবেোে না থাো অ্যাপগুবে চােু েরমি, মহাে বাটন বা ব্যাে বাটনবট আেমিা 
চাপুন এবং এেবট অ্যাপ বনব্ডাচন েরুন৷

উইপডিরার আকরার সরািঞ্জস্ কররা

উইম্ার আোর সেন্বে েরমি অ্যাপ উইম্ার োমঝ থাো বারবট উপমর বা নীমচ টানুন।
যখন আপবন ব্রিমনর উপমরর বা নীমচর প্রামন্ত অ্যাপ উইম্ার োমঝর বারবট লটমন আমনন, িখন উইম্াবট 
ে্যাবক্সোইজ হমব।
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পপ-আপ বিউ

1 সম্প্রবি ব্যবহৃি অ্যাপর িাবেো খুেমি 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 প্রদবশ্ডি হমব।

উইে�ািট 
িমিনমাইজ ক�ন৷

অয্াপিট ব� ক�ন৷

উইে�ািট সবর্ািধক 
ক�ন৷

��তার �েরর 
সামঞ্জসয্ ক�ন৷

পপ-আপ উইপডিরাগুবল সররাপনরা

পপ-আপ উইম্াবট সরামনার জন্য, উইম্ার টুেবারবট ট্যাপ েরুন এবং এবট এেবট নিুন স্ামন লটমন বনমে 
যান।
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Samsung Daily
বভবিও ও লগেমসর েি সাম্প্রবিে খবর এবং বববভন্ন ববেে লদখুন৷

• 	Samsung Daily ব্যবহার েরমি, আপনার বিভাইসবট এেবট Wi-Fi বা লোবাইে লনটওোমে্ড র 
সামথ সংযুক্ত থােমি হমব৷

• 	এই বফচারবট পুমরাপুবর ব্যবহার েরমি আপনামে অবশ্যই আপনার Samsung account-এ 
সাইন ইন েরমি হমব৷

1 লহাে ্রিীমন িান বদমে লসাোইপ েরুন।

Samsung Daily ্রিীনবট লদখামনা হমব৷

প্রথেবার এই বফচার চােু েরার সেে বা এেবট িাটা বরমসট সম্পন্ন েরার পমর লসটআপ সম্পূণ্ড েরার 
জন্য ্রিীমন প্রদবশ্ডি বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷

কে���িল

অিতির� অপশন 
অয্াে�স করা৷

অিতির� কােডর্ র 
অপশন�িল 
অয্াে�স করা৷

• 	বেমস্ট এেবট োমি্ড র বিসমলে বন্ধ েরমি, োমি্ড র শীমে্ড  ট্যাপ েরুন এবং আর সদখরাপিন নরা ট্যাপ 
েরুন৷

• 	োি্ড  বহসামব লদখামি েমন্ন্ লযাগ েরমি বা েুছমি,  → করাি্শ -এ ট্যাপ েরুন এবং িারপমর 
আইমটেগুমোমে চােু বা বন্ধ েরমি লসগুমোর পামশ থাো সু্যইচগুমোমি ট্যাপ েরুন৷

• 	োি্ড গুবের অি্ড ার পবরবি্ড ন েরমি,  → করাি্শ  → পুনবি্শন্রাস-এ ট্যাপ েরুন এবং অন্য এেবট অবথামন 
 লটমন আনুন৷
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2 েমন্ন্ লদখমি ওপমর বা বনমচ লসাোইপ েরুন৷

োমি্ড র েমন্ন্ স্বেংব্েভামব আপমিট হে এে বনবদ্ডষ্ অন্তমর৷ আপবন যখনই চান ব্রিমনর নীমচর 
বদমে লসাোইপ েমর োি্ড গুবে আপমিট েরমি পামরন৷

3 Samsung Daily বন্ধ েরমি, ্রিীমনর বাঁবদমে লসাোইপ েরুন বা বফমর যান বাটমন ট্যাপ েরুন৷

Samsung Health

িূবিকরা
Samsung Health আপনামে আপনার সুস্িা ও বফটমনস ব্যবস্াপনা েরমি সাহায্য েমর। বফটমনমসর 
েষি্য লসট েরুন, আপনার অরিগবি লচে েরুন, এবং আপনার সােবরিে সুস্িা ও বফটমনমসর ট্ ্যাে রাখুন। 
আপবন অন্যান্য Samsung Health ইউজারমদর সামথ আপনার লস্টপ োউন্ লরেমি্ড র িুেনা েরমি পামরন, 
আপনার বনু্ধমদর সামথ প্রবিদ্ব্বিিা েরমি পামরন এবং লহলথ বটপস লদখমি পামরন।
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Samsung Health ি্িহরার কররা
Samsung Health অ্যাপ চােু েরুন। প্রথেবার এই অ্যাপ চাোমনার সেে বা এেবট িাটা বরমসট েরার পমর 
এবট বরস্টাট্ড েরার সেে, মসটআপ সম্পূণ্ড েরার জন্য অন-ব্রিন বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷

এবরোর উপর বনভ্ড র েমর বেছু বফচার েভ্য নাও হমি পামর।

Samsung Health মহাে ব্রিমন আইমটে যুক্ত েরমি, ট্ ্যাোর িাবেোর নীমচ আইপিি ি্িস্রাপনরা করুন এ 
ট্যাপ েরুন ও আইমটমের উপর  এ ট্যাপ৷

� য্াকার েদখা এবং বয্ব�াপনা করা।

�া�য্ িটপস েদখুন।আপনার �া�য্ এবং িফটেনস মিনটর 
ক�ন।

অনয্ানয্ Samsung Health 
ইউজারেদর সােথ আপনার পদেক্ষপ 
গণনার েরকডর্ �িল ত�লনা ক�ন বা 
আপনার ব�ুেদর সােথ �িত�ি�তা 
ক�ন।
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একসরাপথ

টুমগদার আপনামে লস্টপ োউমন্র েষি্য লসট আপ এবং আপনার বনু্ধমদর সামথ প্রবিদ্ব্বিিা েরমি লদে। 
আপবন বনু্ধমদর এেসমগি হাঁটার জন্য অনুমরাি জানামি পামরন, টামগ্ডট লস্টপ োউন্ লসট েরমি পামরন, 
চ্যামেমঞ্ প্রবিদ্ব্বিিা েরমি পামরন এবং আপনার র ্যাবঙ্কং লদখমি পামরন৷
Samsung Health মহােব্রিমন, ট্যাপ েরুন একসরাপথ৷

সস্পস

বিভাইস আপনার চো লস্টপমসর সংখ্যা গণনা েমর এবং ভ্রেমণর দরূত্ব পবরোপ েমর।
Samsung Health মহাে ব্রিমন, মস্টপ ট্ ্যাোরবট ট্যাপ েরুন৷

টােগর্টবতর্ মান েমাট ে�প

• 	লস্টপ ট্ ্যাোর আপনার লস্টপ েবনটর েমর এবং আপনার লস্টপ োউন্ লদখাে যখন আপবন 
এেবট সংবষিতি ববেমম্বর সম্মখুীন হমি পামরন। পপ-আপ উইম্ার বনমদ্ডশ েরার আমগ লয আপবন 
আপনার েষি্য লপৌঁমছ লগমছন আপনামে এেবট সংবষিতি ববেম্ব অনুভব েরমি হমি পামর।

• 	গাবি বা লট্মন ভ্রেমণর সেে যবদ আপবন লস্টপ ট্ ্যাোর ব্যবহার েমরন, েম্পন আপনার লস্টপ 
োউন্ প্রভাববি েরমি পামর।

• 	আপবন ববজ্ঞবতি প্যামনমে আপনার সাম্প্রবিে িাপগুবে পরীষিা েরমি পামরন৷ Samsung 
Health মহাে ্রিীমন ববজ্ঞবতিগুবেমে বন্ধ েরুন,  →  → বিজ্ঞবতি এ আেমিা চাপুন, িারপর 
এবটমে বনব্রিে েরমি পদপক্ষপ অন্তগ্ডি বিিরাগ লি পাটিান৷ ববেল্পভামব, ববজ্ঞবতি প্যামনে খুেুন, 
ববজ্ঞবতিবটমি ট্যাপ েমর িমর রাখুন, বিিরণ-এ ট্যাপ েরুন এবং িারপর এবট বনব্রিে েরমি 
পদপক্ষপ-এ ট্যাপ েরুন৷
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অবতবরক্ত তথ্
• 	Samsung Health লেবেোত্র বফটমনস এবং সসু্বামস্্যর উমদেমশ্য বিবর এবং লরাগ বা অন্যান্য অবস্ার 

বনণ্ডমের জন্য বা বনরােে, বচবেৎসা, বা লরাগ প্রবিমরামি ব্যবহামরর উমদেমশ্য নে।

• 	বববভন্ন স্ানীে আইন এবং প্রববিামনর োরমণ Samsung Health-এ েভ্য ফাংশন, বফচার এবং লযাগ 
েরা লযমি পামর এেন অ্যাপগুবে এে লদশ লথমে অন্য লদমশ বভন্ন হমি পামর। ব্যবহামরর আমগ আপনার 
বনবদ্ডষ্ এোোে েভ্য বফচার এবং অ্যাপ লচে েরা উবচি।

• 	Samsung Health অ্যাপ এবং এর পবরমেবা পবূ্ড লনাবটশ ছািাই পবরববি্ড ি বা প্রশবেি েরা হমি পামর।

• 	িাটা সংরিমহর উমদেশ্য আপনার সুস্িা, িাটা ববমলেেণ এবং পবরসংখ্যান বা উন্নি লসবা প্রদান এবং 
উন্নেমনর জন্য অবিবরক্ত িথ্য প্রদান সহ আপনার অনুমরাি েরা পবরমেবা প্রদান েরমি সীবেি। (বেন্তু 
যবদ আপবন Samsung Health লথমে আপনার Samsung account-এ সাইন ইন েমরন, িমব িাটা 
ব্যােআমপর উমদেমশ্য সাভ্ড ামর আপনার িাটা সংরষিণ হমি পামর।) ব্যবক্তগি িথ্য লযেন উমদেশ্য সম্পন্ন 
না হওো পয্ডন্ত সংরষিণ েরা হমি পামর। আপবন লসবটংস লেনুমি ব্যবক্তগি িাটা অপশন ব্যবহার েমর 
Samsung Health দ্ারা সংরবষিি ব্যবক্তগি িাটা েুমছ বদমি পামরন। আপনার লসাশ্যাে লনটওোমে্ড  
লশোর েরা বা লস্টামরজ বিভাইমস স্ানান্তর েরা লোমনা িাটা বিবেট েরার জন্য, আপনামে িামদর 
পৃথেভামব বিবেট েরমি হমব।

• 	আপবন অবিবরক্ত Samsung পবরমেবা অথবা আপনার চেন েরা সুসগিি থাি্ড  পাবট্ড পবরমেবাগুবের 
সামথ, পাশাপাবশ আপনার অন্যান্য লযমোমনা সংযুক্ত বিভাইমসর সামথ আপনার িাটা লশোর এবং/অথবা 
বসঙ্ক েরমি পামরন। এই িরমনর অবিবরক্ত পবরমেবা বা থাি্ড  পাবট্ড বিভাইসগুবের োি্যমে Samsung 
Health িমথ্যর অ্যামক্সস শুিুোত্র আপনার এক্সমপ্রস অ্যাপ্রফুভামের সামথ অনুমোবদি হমব।

• 	লসাশ্যাে লনটওোমে্ড  লশোর েরা বা অন্যমদর োমছ লপ্ররণ েরা িাটার অনুপযুক্ত ব্যবহামরর জন্য আপবন 
সম্পূণ্ড দাবেত্ব রিহণ েরমবন। অন্যমদর সমগি আপনার ব্যবক্তগি িথ্য লশোর েরার সেে সিে্ড িা অবেম্বন 
েরুন।

• 	যবদ আপবন এেবট লবিার সংমযাগ ব্যবহার েমরন, মযেন Bluetooth, বিভাইসবট অন্য বিভাইসগুবে 
লথমে ইমেেট্বনে হস্তমষিমপর দ্ারা প্রভাববি হমি পামর। অন্যান্য বিভাইস লযগুবে লরবিও িরগি লপ্ররণ 
েমর িার োছাোবছ বিভাইসবটর ব্যবহার ববরি রাখুন।

• 	Samsung Health ব্যবহার েরার পূমব্ড শি্ড  ও বনেোববে এবং লগাপনীেিার নীবি যত্ন সহোমর পড়ুন।
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Samsung Members
Samsung Members রিাহেমদর সহােিা প্রদান েমর, মযেন বিভাইমস সেস্যা বনণ্ডে েরা, এবং 
ইউজারমদর প্রশ্ এবং এরর বরমপাট্ড জো েরমি লদে। আপবন Galaxy ইউজারস েবেউবনবট লি অন্যমদর 
সামথ িথ্য লশোর েরমি পামরন অথবা সব্ডসাম্প্রবিে বনউজ এবং বটপস লদখমি পামরন৷ Samsung 
Members বিভাইস ব্যবহার েরার সেে আপবন সেস্যার সম্মুখীন হমে লযমোনও সেস্যার সোিান েরমি 
সহােিা েরমব।

আপনার প্রবিব্ো জো বদমি বা আপনার েন্তব্য লপাস্ট েরার জন্য, অবশ্যই আপনামে Samsung 
account-এ সাইন ইন েরমি হমব। আমরা িমথ্যর জন্য Samsung account লদখুন৷

Samsung Notes
েীমবাি্ড  লথমে লটক্সট এন্ার েমর বা ব্রিমন হামি বেমখ বা অঙ্কন েমর লনাট বিবর েরুন। আপবন আপনার 
লনামটর েমি্য ছবব বা ভমেস লরেবি্ড ং সবন্নমবশ েরমি পামরন।

সনরাি বতবর কররা

1 Samsung Notes অ্যাপ চােু েরুন এবং  ট্যাপ েরুন।

2 ব্রিমনর শীমে্ড অববস্ি টুেবার লথমে এেবট ইনপুট পদ্ধবি বনব্ডাচন েরুন এবং এেবট লনাট রচনা েরুন।

কীেবাডর্  বয্বহার কের েট�ট �েবশ 
করান।

কলম িদেয় িলখুন বা আঁকুন।

�ােশর সােথ েপই� ক�ন।

ফাইল�িল েঢাকান৷

3 আপবন লনাট রচনা েরা সম্পন্ন হমে, ট্যাপ েরুন সংরক্ষণ৷

সনরাি বিবলি কররা

1 Samsung Notes অ্যাপ চােু েরুন।

2 এেবট লনাট বিবেট েরার জন্য লনাটবট ট্যাপ েরুন এবং িমর রাখুন।

এোবিে লনাট বিবেট েরমি, বিবেট েরার জন্য আরও লনামট বটে বচনে বদন।

3 িুেুন ট্যাপ েরুন৷



অ্্াি িবিবফি্া

136

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 োস্টোইজ েরমি পামরন৷
Galaxy Wearable অ্যাপ চােু েরুন।
আপনার বিভাইসবটমে পবরিানমযাগ্য বিভাইমসর সামথ যুক্ত েরমি শুরু করুন এ ট্যাপ েরুন৷ লসটআপ 
সম্পূণ্ড েরমি ্রিীমন আসা বনমদ্ডশ অনুসরণ েরুন৷ আপনার বিভাইমসর সামথ wearable বিভাইস বেভামব 
যুক্ত েরমি হমব এবং ব্যবহার েরমি হমব লস সম্পমে্ড  আমরা িমথ্যর জন্য wearable বিভাইস-এর ব্যবহার 
বববিবট লদখুন৷

ক্রাপলডিরার
আপনার লে্যানামর আসন্ন ইমভন্ বা অনুস্ারেগুবে বেমখ আপনার সেেসূচী ব্যবস্াপনা েরুন।

ইপিন্ট বতবর কররা

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

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

2 ইমভমন্র বববরণ প্রমবশ েরান।

ইেভ� সংরক্ষণ করার জনয্ একিট 
কয্ােল�ার িনবর্াচন ক�ন।

একিট অব�ান �েবশ করান।

একিট েনাট েযাগ ক�ন।

একিট অয্ালামর্ েসট ক�ন।

একিট িশেরানাম �েবশ করান।

ইেভে�র সােথ �দশর্ন করার জনয্ 
একিট ি�কার িনবর্াচন ক�ন।

সময়সীমা েসট ক�ন।

আরও িব�ািরত েযাগ ক�ন।

ইেভ� এর রঙ পিরবতর্ ন ক�ন।
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3 ইমভন্বট সংরষিণ েরমি সংরক্ষণ ট্যাপ েরুন৷

বরিরাইডিরার বতবর কররা

আপবন অনুস্ারে বহসামব োজ বিবর েরমি পামরন ও প্রবিবট অনুস্ারমের জন্য পূব্ডবনি্ডাবরি সেমে বা 
অবস্ামন ববজ্ঞবতি পামবন। চােু েরুন ক্রাপলডিরার অ্যাপ এবং ট্যাপ েরুন  → Reminder। আমরা িমথ্যর 
জন্য Reminder লদখুন৷

আপনরার অ্রাকরাউপন্টর সরাপথ ইপিন্ট বসঙ্ক কররা

1 সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ → অ্রাকরাউন্টগুপলরা, এ ট্যাপ েরুন এবং লয 
অ্যাোউমন্র সামথ বসঙ্ক েরমবন, মসবট বনব্ডাচন েরুন৷

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

Samsung account-এর লষিমত্র,  → সিলপয়র সসবিংস ট্যাপ েরুন এবং ক্রাপলডিরার সু্যইচ সব্ে 
েরমি লসবট ট্যাপ েরুন।

বসঙ্ক েরার জন্য অ্যাোউন্ লযাগ েরমি, ক্রাপলডিরার অ্যাপ চােু েরুন এবং  →  → নতুন অ্রাকরাউন্ট 
স�রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷ িারপর, বসঙ্ক েরার জন্য এেবট অ্যাোউন্ বনব্ডাচন েরুন এবং সাইন ইন েরুন৷ 
যখন এেবট অ্যাোউন্ লযাগ েরা হে, অ্যাোউন্ এর নামের পামশ নীে রমঙর এেবট বৃত্ প্রদবশ্ডি হমব৷

Reminder
বরোই্ার বিবর েরুন টু-িু আইমটে বশবিউে েরার জন্য অথবা পমর ববেেবস্তু লদখার জন্য। পূব্ডবনি্ডাবরি 
সেমে বা অবস্ামন আপবন ববজ্ঞবতি পামবন প্রবিবট বরোই্ামরর জন্য।

• 	আমরা বনভু্ড ে ববজ্ঞবতি পাবার জন্য, এেবট Wi-Fi বা লোবাইে লনটওোমে্ড র সামথ সংযুক্ত হন৷

• 	এই বফচারবট পুমরাপুবর ব্যবহার েরমি আপনামে অবশ্যই আপনার Samsung account-এ 
সাইন ইন েরমি হমব৷

• 	অবস্ান সং্ান্ত বরোই্ার ব্যবহার েরার জন্য GPS বফচার অবশ্যই সব্ে েরমি হমব।

Reminder শুরু কররা

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

বববভন্ন পদ্ধবিমি বরোই্ার বিবর েরা। Reminder আপনামে সিে্ড  েরমব আপবন যবদ এেবট বনবদ্ডষ্ সেে 
বা অবস্ামনর লসবটং সহ এেবট বরোই্ার বিবর েমরন৷ আপবন বববভন্ন ববেেবস্তু সংরষিণও েরমি পামরন, 
লযেন এেবট এেে লেমো অথবা ওমেবমপজ বিোনা, এবং পমর লসবট লদখমি পামরন।
উদাহরণস্বরূপ, এেবট বরোই্ার বিবর েরুন যামি েমর আপবন অ্যাোট্ড লপমি পামরন ‘বাবি লফরার পমর 
আোমে ফুমে পাবন বদমি হমব’।

1 Reminder অ্যাপ শুরু েরুন।

2 একবি বরিরাইডিরার বলখুন বা  ট্যাপ েরুন এবং ‘ফুমে পাবন বদন’ বেখুন৷

3 স্রান-এ ট্যাপ েরুন → একবি জরায়গরা সিপে বনন এবং অবস্ান লসট েরুন লহাে বহমসমব৷

4 �খন আবি এখরাপন সপৌঁেরাপিরা-এ ট্যাপ েরুন → সরষ হপয়পে৷

5 বরোই্ারবট সংরষিণ েরমি সংরক্ষণ-এ ট্যাপ েরুন৷

আপবন যখন বাবিমি লফমরন, ‘ফুমে পাবন বদন’ ববজ্ঞবতি প্রদবশ্ডি হমব।
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বরিরাইডিরারগুপলরা সপিূণ্শ কররা

লয বরোই্ারগুবে সম্বমন্ধ েমন েরামনা লহাে আপবন চান না, মসগুবে বচবনেি েরুন।
বরোই্ামরর িাবেোে, এেবট বরোই্ার বনব্ডাচন েরুন এবং সরষ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

বরিরাইডিরারগুপলরা পুনররািস্রায় সিররাপনরা

লয সব বরোই্ার সম্পূণ্ড েরা হমেমছ লসগুবে পুনরুদ্ধার েরুন।

1 বরোই্ামরর িাবেোে,  → সপিন্ন হপয়পে → সপিরাদনরা ট্যাপ েরুন৷

2 পুনরুদ্ধার েরার আইমটেগুবে বচবনেি েরুন এবং পুনি্শহরাল ট্যাপ েরুন৷

বরোই্ামরর িাবেোে বরোই্ারবট লযাগ েরা হমব এবং আপনামে পূব্ড বনি্ডাবরি সেমে েমন েবরমে 
লদওো হমব।

বরিরাইডিরার সিরােরা

এেবট বরোই্ার েুছমি, এেবট বরোই্ার বনব্ডাচন েরুন এবং িুেুন ট্যাপ েরুন৷ এোবিে বরোই্ার েুছমি, 
এেবট বরোই্ার ট্যাপ েরুন এবং িমর থােুন, বরোই্ার লোছার জন্য বচবনেি েরুন, এবং িুেুন ট্যাপ েরুন৷

িপয়স সরকি্শ রার

িূবিকরা
বববভন্ন পবরবস্বির জন্য বববভন্ন লরেবি্ড ংমের লোি ব্যবহার েরুন৷ বিভাইস আপনার গোর স্বর লেখাে 
পাটিামি পামর এবং শমব্দর বববভন্ন উৎমসর েমি্য পাথ্ডে্য েরমি পামর৷

িপয়স সরকবি্শ ং কররা

1 িপয়স সরকি্শ রার অ্যাপ চােু েরুন৷
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2 লরেবি্ড ং শুরু েরমি  ট্যাপ েরুন। োইম্ামফামনর েমি্য েথা বেুন।

• 	লরেবি্ড ং থাোমি  ট্যাপ েরুন।

• 	এেবট ভমেস লরেবি্ড ং েরার সেে, এেবট বুেোে্ড  সবন্নমবশ েরার জন্য িুকিরাক্শ  ট্যাপ েরুন।

েরকিডর্ ং েমাড পিরবতর্ ন ক�ন৷

েরকিডর্ ং �� ক�ন।

3 লরেবি্ড ং লশে েরমি  ট্যাপ েরুন।

4 এেবট ফাইমের নাে প্রমবশ েরান এবং ট্যাপ েরুন সংরক্ষণ৷

সরকবি্শ ং সিরাি পরাল্রাপনরা
িপয়স সরকি্শ রার অ্যাপ চােু েরুন৷
ভমেস লরেি্ড ার ্রিীমনর উপর লথমে এেবট লোি লবমছ বনন৷

• 	প্বিত: এবট স্বাভাববে লরেবি্ড ং লোি৷

• 	ইন্টরারবিউ: আশপাশ লথমে আওোমজর ভবেউে েবেমে বিভাইসবট উচ্চ ভবেউমে উপর ও নীমচ লথমে 
বিভাইসবটর আওোজ লরেি্ড  েমর৷
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• 	পিীি-িু-পিক্সি: বিভাইসবট আপনার ভমেস লরেি্ড  েমর এবং এেই সেমে লসবটমে অন ্রিীন লটক্সমট 
রূপান্তবরি েমর৷ লসরা ফে পাওোর জন্য, বিভাইসবটমে আপনার েুমখর োমছ রাখুন এবং লোন শান্ত 
জােগাে লজামর 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 বফচারবট ব্যবহামরর আমগ, ভমেস লেমো 
বসমস্টমের ভাো লসট েরমি বি্ড োন ভাোে ট্যাপ েরুন।

বনি্শরাবিত িপয়স সরকবি্শ ং িরালরাপনরা
যখন আপবন সাষিাৎোমরর লরেবি্ড ং পয্ডামোচনা েরমবন, িখন আপবন লরেবি্ড ংমে আসা বনবদ্ডষ্ শমব্দর উৎস 
বেউট বা আনবেউট েরমি পামরন৷

1 িপয়স সরকি্শ রার অ্যাপ চােু েরুন৷

2 তরাবলকরা ট্যাপ েমর সাষিাৎোর লোমি বিরী এেবট ভমেস লরেবি্ড ং লবমছ বনন৷

3 বনবদ্ডষ্ শমব্দর উৎস বেউট েরমি, ময বদমের শব্দ বেউট েরা দরোর লসই বদমের জন্য  ট্যাপ েরুন৷

আইেন পবরবি্ড ন হমে  হমব এবং শব্দ বেউট হমব৷

নীরব করা সাউ� েসাসর্

নীরব না করা সাউ� েসাসর্
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আিরার িরাইল
ক্াউি লস্টামরজ পবরমেবার েি বিভাইমস বা অন্যান্য অবস্ামন সবঞ্চি বববভন্ন ফাইে অ্যামক্সস এবং ব্যবস্াপনা 
েরুন।
আিরার িরাইল অ্যাপবটমে চােু েরুন৷
প্রবিবট লস্টামরমজ সংরবষিি ফাইেগুবে লদখুন।
অপ্রমোজনীে িথ্য লদখমি এবং বিভাইমসর লস্টামরজ ফাঁো েরমি সস্রাপরজ বিপলেষণ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷
ফাইে বা লফাল্ার অনুসন্ধান েরমি,  ট্যাপ েরুন।

ঘবে

িূবিকরা
অ্যাোে্ড লসট েরুন, ববমর্র বববভন্ন শহমর বি্ড োন সেে লচে েরুন, এেবট ইমভন্মে টাইে েরুন, বা এেবট 
বনবদ্ডষ্ সেেোে বনি্ডারণ েরুন।

অ্রালরাি্শ
চােু েরুন ঘবে অ্যাপ এবং ট্যাপ েরুন অ্রালরাি্শ৷

অ্রালরাি্শ সসি কররা

অ্যাোে্ড িাবেোে  ট্যাপ েরুন, এেবট অ্যাোে্ড টাইে লসট েরুন, অ্যাোে্ডবট লয বদনগুমোে পুনরাবৃবত্ হমব 
লসগুবে বনব্ডাচন েরুন, অন্যান্য বববভন্ন অ্যাোে্ড অপশন লসট েরুন িারপর সংরক্ষণ ট্যাপ েরুন৷
েীপ্যাি খুমে এেবট অ্যাোে্ড টাইে এন্ার েরার জন্য, টাইে ইনপুট লষিত্রবট ট্যাপ েরুন।
অ্যাোে্ড সব্ে বা বনব্রিে েরমি, অ্যাোে্ড িাবেোমি অ্যাোমে্ডর পামশর সুইচবট ট্যাপ েরুন।

অ্রালরাি্শ িন্ধ কররা

এেবট অ্যাোে্ড থাোমি বিসবিস ট্যাপ েরুন৷ যবদ আপবন পূমব্ড সু্জ অপশনবট সব্ে েমর থামেন, বনবদ্ডষ্ 
সেমের পমর অ্যাোে্ডবটর পুনরাবৃবত্ েরার জন্য স্ুজ ট্যাপ েরুন৷

অ্রালরাি্শ বিবলি কররা

এেবট অ্যাোে্ড ট্যাপ েরুন এবং িমর রাখুন, বিবেট েরার জন্য অ্যাোে্ডগুবে বটে েরুন, এবং িারপর ট্যাপ 
েরুন িুেুন৷
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বিশ্ব ঘবে
চােু েরুন ঘবে অ্যাপ এবং ট্যাপ েরুন বিশ্ব ঘবে৷

ঘবে বতবর কররা

 ট্যাপ েরুন, এেবট শহমরর নাে প্রমবশ েরান বা লগ্াব লথমে এেবট শহর বনব্ডাচন েরুন িারপর স�রাগ 
করুন-এ ট্যাপ েরুন৷
টাইে লজান েনভাট্ডার ব্যবহার েরমি  → িরাইি সজরান কনিরাি্শরার এ ট্যাপ েরুন৷

ঘবে বিবলি কররা

এেবট ঘবি ট্যাপ েরুন এবং িমর রাখুন, বিবেট েরার জন্য ঘবি বটে েরুন, এবং ট্যাপ েরুন িুেুন৷

স্পওয়রাি

1 চােু েরুন ঘবে অ্যাপ এবং ট্যাপ েরুন স্পওয়রাি৷

2 এেবট ইমভমন্র সেে সূবচি েরমি শুরু ট্যাপ েরুন৷

এেবট ইমভমন্র সেে সূবচি েরার সেে ে্যাপ টাইে লরেি্ড  েরমি, ল্রাপ ট্যাপ েরুন৷

3 টাইবেং বন্ধ েরার জন্য, থরািুন ট্যাপ েরুন৷

• 	টাইবেং পুনরাে চােু েরমি, ট্যাপ েরুন পুনররারম্ভ৷

• 	ে্যাপ টাইে পবরষ্ার েরমি, ট্যাপ েরুন বরপসি৷

িরাইিরার

1 চােু েরুন ঘবে অ্যাপ এবং ট্যাপ েরুন িরাইিরার৷

এেটা বারবার ব্যবহার েরা টাইোর লযাগ েরমি  ট্যাপ েরুন, সেেোে ও নাে লসট েরুন িারপর 
স�রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

2 সেেোে লসট েরুন, এবং শুরু-এ ট্যাপ েরুন৷

সেেোে প্রমবশ েরমি েীপ্যাি লখাোর জন্য, বিউমরশন ইনপুট লষিত্রবট ট্যাপ েরুন।

3 টাইোর বন্ধ হমে লগমে বিসবিস ট্যাপ েরুন৷
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ক্রালকুপলির
সহজ বা জবটে গণনা সঞ্চােন েরা।
চােু েরুন ক্রালকুপলির অ্যাপ।

• 	  : গণনার ইবিহাস লদখুন। ইবিহাস েুমছ লফোর জন্য, ট্যাপ েরুন ইবতহরাস িুপে সিলুন৷ গণনার 
ইবিহামসর প্যামনেবট বন্ধ েরমি,  ট্যাপ েরুন৷

• 	  : ইউবনট রূপান্তর টুেবট ব্যবহার েরুন। আপবন বববভন্ন োন, মযেন এোো, দদঘ্ড্য বা িাপোত্রা, অন্য 
ইউবনমট রূপান্তবরি েরমি পামরন।

• 	  : দবজ্ঞাবনে ে্যােেুমেটর প্রদশ্ডন েরুন।

Game Launcher

িূবিকরা
Game Launcher Play সস্রার এবং Galaxy Store লথমে আপনার িাউনমোি েরা লগে সহমজ অ্যামক্সস 
েরার জন্য এে জােগাে সংরিহ েমর। আমরা সহমজ লগে লখোর জন্য আপবন বিভাইসবট লগে লোমি লসট 
েরমি পামরন।

আপনার েগমে� তথয্ েদখুন৷

সাউে�র সােথ বা সাউ� ছাড়া 
েগমস খুলুন৷

অিতির� অপশন অয্াে�স করা৷

ডাউনেলাড করা অয্াপ

লাইে�রী পয্ােনল
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Game Launcher ি্িহরার কররা

1 Game Launcher অ্যাপবট চােু েরুন।

Game Launcher প্রদবশ্ডি না হমে সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ, িারপর এবট 
সব্ে েরমি Game Launcher সু্যইচ ট্যাপ েরুন৷

2 োইমব্বর প্যামনেবটমে উপমরর বদমে টানুন এবং এেবট লগমে ট্যাপ েরুন৷

Play পস্রার এবং Galaxy Store লথমে িাউনমোি েরা লগেগুবে স্বেংব্েভামব 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 পথপক 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

পরারিি্্শ রান্স সিরাি পবরিত্শন কররা
আপবন লগে পারফে্ড্যান্স লোি পবরবি্ড ন েরমি পামরন।
Game Launcher অ্যাপ চােু েরুন,  → পগপির বনপুণ্ → সগপির বনপুণ্, এ ট্যাপ েরুন এবং িারপর 
আপনার পছন্দেি লোি বনব্ডাচন েরুন৷

• 	বনপুপণ্র উপর িপনরাপ�রাগ বদন: এটা লগে লখোর সেে আপনামে লসরা সম্ভাব্য পারফরে্যান্স লদওোমি 
লফাোস েমর।

• 	িরারসরাি্পূণ্শ: এটা পারফরে্যান্স ও ব্যাটাবর ব্যবহামরর সেে ভারসাে্য েমর।

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

ব্যাটাবর পাওোর দষিিা লগে দ্ারা পবরববি্ড ি হমি পামর।
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সগি িুস্রার

িূবিকরা
লগে বুস্টার আপনামে আরও ভামো পবরমবমশ লগে লখেমি লদে এবং আপনামে লগে বুস্টার প্যামনমের 
োি্যমে উপমযাগী অপশনগুবে সহ প্রদান েমর৷

সগি িুস্রার ি্িহরার কররা
লগে লখোর সেমে লগে বুস্টার প্যামনে খুেমি, মনবভমগশন বামর -এ ট্যাপ েরুন৷ ন্যাবভমগশন বার যবদ 
েুোমনা থামে, িমব প্রদশ্ডন েরমি ব্রিমনর নীমচ লথমে এবটমে টানুন।

লগমের বভবত্মি েভ্য অপশনগুমো আোদা হমি পামর।

• 	  : মগে বুস্টামরর জন্য লসবটংস েনবফগার েরুন৷

• 	তরাপিরাত্রা প�্শপিক্ষণ কররা/পিপিরাবর প�্শপিক্ষণ কররা: বিভাইমসর অবিবরক্ত িাপ প্রবিমরাি েরমি এবং 
ভামো েমর লেেবর বনেন্ত্রণ েরমি ব্যােরিাউম্ অ্যাপ চো বন্ধ েরমি স্বেংব্েভামব লসবটংস সেন্বে 
েরার জন্য বিভাইসবট লসট েরুন৷

• 	সগি িলরাকরালীন ব্লক করুন: মগমের সেে বেছু বববশষ্্য েে েরুন।

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

• 	ব্রিন িরাি লক: মগে লখোর সেে টাচ্রিীন েে েরুন৷ টাচ্রিীন আনেে েরমি, মযমোন বদে লথমে েে 
আইেনমে লটমন আনুন।

• 	ব্রিনরি: ব্রিনশট ে্যাপচার েমর।
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সগি সখলরার সিয় পপ আপ উইপডিরাপত অ্রাপ িরালু কররা
এেবট লগে লখোর আপবন পপ আপ উইম্ামি অ্যাপ চােু েরমি পামরন।

 ট্যাপ েরুন ও অ্যাপগুবে লথমে এেবট অ্যাপ বনব্ডাচন েরুন।
অ্যামপর িাবেো সম্পাদনা েরমি,  এ ট্যাপ েরুন৷

বকিস সহরাি

িূবিকরা
আপবন বনবদ্ডষ্ অ্যাপগুবেমি বশশুমদর অ্যামক্সস সীোবদ্ধ েরমি, িামদর ব্যবহামরর সেে লসট েরমি, এবং 
বিভাইস ব্যবহার েরার সেে বশশুমদর জন্য এেবট েজার এবং বনরাপদ পবরমবশ সরবরাহ েরার জন্য 
লসবটংস েনবফগার েরমি পামরন৷

বকিস সহরাি ি্িহরার কপর
ববজ্ঞবতি প্যামনেবটমে খুেুন, নীমচর বদমে লসাোইপ েরুন, িারপর এবট সব্ে েরমি  (বকিস সহরাি)-এ 
ট্যাপ েরুন৷ বেিস লহাে ব্রিন প্রদবশ্ডি হমব৷ যখন প্রথেবামরর েি বা িাটা পুনরাে লসট েরার পর বেিস 
লহাে শুরু হে, মসটআপ সম্পূণ্ড েরার জন্য অন-্রিীন এ বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷
বেিস লহাে ্রিীমন, আপবন লয অ্যাপবট ব্যবহার েরমি চান িা বনব্ডাচন েরুন।

অিতির� অপশন অয্াে�স করা৷

উপল� অয্াপ

িশ�েদর গয্ালািরিশ�েদর েফান

িশ�েদর কয্ােমরা
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অবিিরািকীয় বনয়্রিণ সব্ে েরমি বা বেিস লহাে বন্ধ েরার সেে আপনার বপ্রমসট ব্রিন েে 
পদ্ধবি আপনার বিবর েরা PIN ব্যবহার েরা হমব৷

সপপরন্টরাল কপট্রাল বিিরার ি্িহরার কররা
আপবন বেিস লহাে লসবটংস েনবফগার এবং িামদর অনুেবি ব্যবহামরর ইবিহাস লদখমি পামরন।
বেিস লহাে ব্রিমন,  → অবিিরািকীয় বনয়্রিণ এ ট্যাপ েরুন ও আপনার আনেে লোি বেখুন।

• 	বরশুর নরাি: আপনার সন্তামনর লপ্রাফাইে পবরচােনা েরুন৷

• 	বদবনক সখলরার সিয় সসি করুন: বেিস লহাে জন্য ব্যবহার েরার সেে সীোবদ্ধ েরুন৷

• 	বদবনক ি্িহরার: বেিস লহাে ব্যবহামরর বদবনে সেে লদখুন৷

• 	অ্রাবক্টবিবি: বেিস লহামের োয্ডেোমপর ইবিহাস লদখুন৷

• 	প্রায়র স�রাগরাপ�রাগকৃত: বেিস লহামে ঘন ঘন ব্যবহৃি েন্াক্ট লদখুন৷

• 	আপনরার সন্তরাপনর সৃবষ্টকি্শ: বেিস লহামে অ্যাপ লথমে বিবর োজ লদখুন৷

• 	অনুপিরাবদত কপন্টন্ট: বেিস লহাে দ্ারা সেবথ্ডি অ্যাপ বা েমন্ন্ লদখুন এবং িামদর লযাগ েরুন৷

• 	কপন্টপন্টর সপইজ সদখরান: বেিস লহাে ্রিীমন Samsung সহমযাগীর েমন্ন্ লপইজ লদখামি বিভাইসবট 
লসট েরুন৷

বকিস সহরাি িন্ধ কররা হপছে
বেিস লহাে বন্ধ েরমি, ব্যাে বাটমন বক্ে েরুন বা  → বকিস সহরাি িন্ধ করুন-এ ট্যাপ েরুন, এবং িারপর 
আপনার আনেে লোি বেখুন।

SmartThings

িূবিকরা
স্াট্ড এ্যলোমেমন্সস এবং ইন্ারমনট অফ বথংস (আইওবট) পণ্যগুবে বনেন্ত্রণ এবং ব্যবস্াপনা েরুন৷

• 	করােরাকরাবে বিিরাইপসর সরাপথ �ুক্ত কররা: সহমজ ও চটজেবদ Bluetooth-এর লহিমসট বা অন্য 
স্াট্ডমফামনর েি োছাোবছ থাো বিভাইসগুবের সামথ যুক্ত েরুন৷

• 	ঘপররায়রা সরঞ্জরাি, IoT পপ্রািরাক্ট, TV-এর িত বজবনসগুবলপক সরবজস্রার ও বনয়্রিণ কররা: আপনার 
লফামন স্াট্ড লরবরিজামরটর, ওোশার, এোর েব্শনার, এোর বপউবরফাোর, TV এবং ইন্ারমনট অফ 
বথংস (IoT) লপ্রািাক্টগুবে লরবজস্টার েরুন এবং আপনার স্াট্ডমফামনর ্রিীন লথমেই লসগুবের অবস্া 
লদখুন বা লসগুবেমে পবরচােনা েরুন৷
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• 	বিজ্ঞবতি পরাওয়রা: আপনার স্াট্ডমফামন সংযুক্ত বিভাইসগুবে লথমে ববজ্ঞবতি পান৷ উদাহরণস্বরূপ, েব্রি 
সম্পন্ন হমে লগমে, আপবন আপনার স্াট্ডমফামন এেবট ববজ্ঞবতি লপমি পামরন৷

• 	SmartThings ব্যবহার েরার জন্য, আপনার স্াট্ডমফান এবং অন্যান্য বিভাইসগুবেমে এেবট 
Wi-Fi বা লোবাইে লনটওোমে্ড র সামথ সংযুক্ত হমি হমব। SmartThings পুমরাপুবর ব্যবহার েরমি 
আপনামে অবশ্যই আপনার Samsung account-এ সাইন ইন েরমি হমব৷

• 	আপবন লয বিভাইসগুবে সংযুক্ত েরমি পামরন লসগুবে অঞ্চে বা পবরমেবা প্রদানোরীর উপর 
বনভ্ড র েমর বভন্ন হমি পামর। সংযুক্ত বিভাইমসর উপর বনভ্ড র েমর েভ্য বফচারগুবে বভন্ন হমি 
পামর।

• 	সংযুক্ত বিভাইমসর বনজস্ব ত্রুবট বা অপূণ্ডিা Samsung ওোমরবন্ দ্ারা েভার েরা নে। সংযুক্ত 
বিভাইসগুবেমি ত্রুবট বা অপূণ্ডিা থােমে বিভাইমসর প্রস্তুিোরমের সামথ লযাগামযাগ েরুন।

করােরাকরাবে বিিরাইসগুবলর সরাপথ সংপ�রাগ স্রাপন করপে
োছাোবছ বিভাইসগুবের সামথ সংমযাগ েরুন, মযেন Bluetooth লহিমসট, সহমজ এবং দ্রুি।

সংযুক্ত পদ্ধবিগুবে সংযুক্ত বিভাইস বা লশোর েরা ববেেবস্তুর িরন অনুসামর পবরববি্ড ি হমি পামর।

1 SmartThings অ্যাপবট চােু েরুন৷

2 বিিরাইস �ুক্ত করুন-এ ট্যাপ েরুন বা  → বিিরাইস-এ ট্যাপ েরুন৷

3 কে্রান-এ ট্যাপ েরুন৷

4 িাবেো লথমে এেবট বিভাইস বনব্ডাচন েরুন এবং অন-ব্রিন বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েমর এবটর সামথ 
সংযুক্ত হন৷

সহরাি অ্রাপ্রাপয়ন্স, TV এিং আইওবি পণ্ ি্িহরার কররা
আপনার স্াট্ডমফামনর ব্রিন লথমে আপনার স্াট্ড অ্যালোমেন্স, TV এবং আইওবট পমণ্যর অবস্া লদখুন। আপবন 
িামদর অবস্ান দ্ারা বিভাইসগুবেমে লগাষ্ঠীভুক্ত েরমি পামরন এবং বিভাইসগুবেমে সহমজই এবং সুববিােি 
বনেন্ত্রণ েরার জন্য বনেে লযাগ েরমি পামরন।

বিিরাইসগুপলরাপক সং�ুক্ত কররা

1 SmartThings অ্যাপবট চােু েরুন৷

2 বিিরাইস �ুক্ত করুন-এ ট্যাপ েরুন বা  → বিিরাইস-এ ট্যাপ েরুন৷
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3 এেবট বিভাইস টাইপ বনব্ডাচন েরুন।

বা, কে্রান-এ ট্যাপ েরুন বা বিভাইসগুবে অনুসন্ধান েরমি সন্ধান লষিমত্র ট্যাপ েরুন৷

4 বিভাইসগুবে সংমযাগ েরমি অন-ব্রিন বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷

সং�ুক্ত বিিরাইসগুবল সদখরা এিং বনয়্রিণ কররা

আপবন বিভাইসগুবে লদখমি এবং বনেন্ত্রণ েরমি পামরন। উদাহরণস্বরূপ, আপবন আপনার বরিমজ রাখা 
উপাদান লচে েরমি পামরন বা TV-এর ভবেউে সােঞ্স্য েরমি পামরন।

1 SmartThings অ্যাপবট চােু েরুন৷

সংযুক্ত বিভাইমসর িাবেো প্রদবশ্ডি হমব।

2 িাবেোর বিভাইসগুবের অবস্া লদখুন।

বিভাইসগুবে বনেন্ত্রণ েরমি, এেবট বিভাইস বনব্ডাচন েরুন। যখন বনব্ডাবচি বিভাইমসর সামথ সরবরাহ 
েরা বিভাইস েনমট্াোরবট িাউনমোি েরা হে, িখন আপবন বিভাইসবট বনেন্ত্রণ েরমি পামরন।

অিস্রান দ্রাররা বিিরাইস এিং দরৃ্ স�রাগ কররা

েমেশন দ্ারা বিভাইস লযাগ েরুন, এেই অবস্ামন অববস্ি বিভাইমসর িাবেো লদখুন, এবং িামদর বনেন্ত্রণ 
েরুন। এেই সেমে এোবিে বিভাইস বনেন্ত্রণ েরার জন্য এেবট অবস্ামন এেবট দশৃ্য লযাগ েরমি পামরন।

অিস্রান স�রাগ কররা

1 SmartThings অ্যাপবট চােু েরুন এবং  →  → স্রান স�রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

2 অবস্ামনর নাে প্রমবশ েরান।

• 	এেবট অবস্ান লসট েরমি, ট্যাপ েরুন সিৌপগরাবলক অিস্রান োনবচমত্র এেবট অবস্ান বনব্ডাচন 
েরমি এবং ট্যাপ েরুন সরষ।

• 	অবস্ামনর জন্য রুে লযাগ েরমি, রুি ট্যাপ েরুন, আপবন লযাগ েরমি চান এেন রুমে বটে বদন, ও 
িারপর সরষ ট্যাপ েরুন।

3 সরষ ট্যাপ েরুন৷

আপনার অবস্ান লযাগ েরা হমব।

অবস্ামন বিভাইস লযাগ েরমি, বিিরাইস �ুক্ত করুন-এ ট্যাপ েরুন বা  → বিিরাইস-এ ট্যাপ েরুন 
এবং বিভাইসগুবেমে বনবন্ধন েরমি অন-ব্রিন বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷
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দরৃ্ স�রাগ কররা

এেই সেমে এোবিে বিভাইস বনেন্ত্রণ েরার জন্য এেবট দশৃ্য লযাগ েরুন ও িামি বিভাইসগুবে বনবন্ধন 
েরুন৷

1 SmartThings অ্যাপবট চােু েরুন৷

2  →  ট্যাপ েরুন এবং এেবট অবস্ান বনব্ডাচন েরুন।

3  → দরৃ্ → দরৃ্ স�রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

4 দমৃশ্যর নাে প্রমবশ েরান।

5 োজ সম্পাদন েরা লযাগ েরমি কি্শকরাণ্ড-এ  ট্যাপ েরুন৷

6 সংরক্ষণ ট্যাপ েরুন৷

অপিরাপিরন �ুক্ত কররা

আপবন পবূ্ডবনি্ডাবরি সেে, বিভাইসগুবের বস্বি এবং আরও অমনে বেছুর বভবত্মি স্বেংব্েভামব 
বিভাইসগুবে চাোমি এেবট অমটামেশন লসট েরমি পামরন।
উদাহরণস্বরূপ, 7:00 AM এ প্রবিবদন স্বেংব্েভামব অবিও চােু েরার জন্য এেবট অমটামেশন লযাগ েরুন।

1 SmartThings অ্যাপবট চােু েরুন৷

2  →  ট্যাপ েরুন এবং এেবট অবস্ান বনব্ডাচন েরুন।

3  → অপিরাপিরন → অপিরাপিরন স�রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

4 �বদ, অমটামেশমনর জন্য সব্েেরমণর শি্ড  লসট থামে িাহমে িার অিীমন -এ ট্যাপ েরুন িারপমর 
পরিতকী আেমিা চাপুন৷

5 -এ ট্যাপ েরুন তখন -এর েমি্য, োয্ড সম্পাদন েরমি অ্যােশন লসট েরুন িারপর সরষ-এ ট্যাপ 
েরুন৷

6 অমটামেশান নাে প্রমবশ েরান এবং ওপক-এ ট্যাপ েরুন৷

বিজ্ঞবতি প্রাতি কররা

আপবন আপনার স্াট্ডমফামন সংযুক্ত বিভাইসগুবে লথমে লনাবটবফমেশন লপমি পামরন৷ উদাহরণস্বরূপ, েব্রি 
সম্পন্ন হমে লগমে, আপবন আপনার স্াট্ডমফামন এেবট ববজ্ঞবতি লপমি পামরন৷
ববজ্ঞবতিগুবে লপমি বিভাইসগুবে লসট েরমি, SmartThings অ্যাপবট চােু েরুন,  →  → বিজ্ঞবতি-এ 
ট্যাপ েরুন িারপর আপবন চান এেন বিভাইসগুবের পমরর সুইচগুবেমি ট্যাপ েরুন৷
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কপন্টন্ট সরয়রার কররা
বববভন্ন লশোবরং অপশন ব্যবহার েমর ববেেবস্তু লশোর েরুন। বনমম্নাক্ত পদমষিপগুবে ছবব লশোর েরার এেবট 
উদাহরণ।

লোবাইে লনটওোে্ড  এর োি্যমে ফাইে লশোর েরার সেে আপনার অবিবরক্ত চাজ্ড োগমি পামর।

1 চােু েরুন গ্রালরাবর অ্যাপ এবং এেবট ছবব বনব্ডাচন েরুন।

2  ট্যাপ েরুন এবং এেবট লশোর েরার পদ্ধবি বনব্ডাচন েরুন, মযেন লেমসজ এবং ইমেে।

যখন আপনার োমছ এেবট েবেউবনমেশন থামে বা বহব্রি লশোর েমরন, আপবন যামদর সামথ 
লযাগামযাগ েমরমছন িারা লশোবরং অপশনস প্যামনমে প্রদবশ্ডি হমব। সংবলেষ্ অ্যাপবটর োি্যমে 
সরাসবর িামদর সামথ ববেেবস্তু লশোর েরমি, এেবট ব্যবক্তর আইেন বনব্ডাচন েরুন। যবদ বফচারবট 
সব্ে না হে, িমব চােু েরুন সসবিংস অ্যাপ, ট্যাপ েরুন উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ এবং এবট সব্ে 
েরমি সররাসবর সরয়রার সুইচবট ট্যাপ েরুন।
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Quick Share
Wi-Fi Direct বা Bluetooth, অথবা SmartThings সেবথ্ডি বিভাইমসর োি্যমে োছাোবছ বিভাইসগুবের 
সামথ ববেেবস্তু লশোর েরুন।

1 চােু েরুন গ্রালরাবর অ্যাপ এবং এেবট ছবব বনব্ডাচন েরুন।

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

3  ট্যাপ েরুন এবং ছবব স্ানান্তর েরমি এেবট বিভাইস বনব্ডাচন েরুন৷

4 অন্য বিভাইমস স্ানান্তমরর অনমুরাি স্বীোর েরুন৷

আপনরার বিিরাইসবিপক খুঁপজ সপপত পরাপর সসই বিষয়বি সসবিং কররা

োরা আপনার বিভাইমস েমন্ন্ লখাঁজার এবং পািামনার জন্য অনুেবিপ্রাতি িা লসট েরুন৷

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

2  (Quick Share) ট্যাপ েমর িমর রাখুন৷

েুইে লশোর লসবটংস ্রিীন প্রদবশ্ডি হমব৷

3 করাররা আপনরার সরাপথ সরয়রার করপত পরারপি? এর অিীমন এেবট অপশন বনব্ডাচন েরুন৷

• 	শুধু কন্টরাক্ট: শুিুোত্র আপনার েনট্যাক্টমেই আপনার বিভাইমসর লশোর েরমি লদমবন৷

• 	সিরাই: বনেটবিতী লযমোমনা বিভাইসমে আপনার বিভাইমস লশোর েরমি বদন৷

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

1 চােু েরুন গ্রালরাবর অ্যাপ এবং এেবট ছবব বনব্ডাচন েরুন।

2  → Smart View-এ ট্যাপ েরুন এবং আপনার বিভাইমসর ্রিীন বেরর েরমি বা েমন্ন্ প্রদশ্ডন 
েরমি এেবট বিভাইস লবমছ বনন৷



অ্্াি িবিবফি্া

154

বলংক সরয়রাবরং

বি ফাইে লশোর েরুন। Samsung মস্টামরজ সাভ্ড ামর ফাইে আপমোি েরুন এবং এেবট ওমেব বেমঙ্কর 
োি্যমে অন্যমদর সামথ ফাইে লশোর েরুন৷

এই বফচারবট ব্যবহার েরমি আপনামে অবশ্যই আপনার Samsung account-এ সাইন ইন েরমি 
হমব৷

1 চােু েরুন গ্রালরাবর অ্যাপ এবং এেবট ছবব বনব্ডাচন েরুন।

2  → বলংক সরয়রাবরং ট্যাপ েরুন৷

ছববর জন্য বেঙ্কবট বিবর েরা হমব৷

3 এেবট লশোর েরার অপশন লবমছ বনন৷

সরয়রারকৃত অ্রালিরাি

অন্যমদর সামথ আপনার ফমটা এবং বভবিওগুবে লশোর েরমি এবং আপবন লযখামন চান আপনার ফাইেগুবে 
িাউনমোি েরমি এেবট লশোর েরা অ্যােবাে বিবর েরুন৷

এই বফচারবট ব্যবহার েরমি আপনামে অবশ্যই আপনার Samsung account-এ সাইন ইন েরমি 
হমব৷

1 চােু েরুন গ্রালরাবর অ্যাপ এবং এেবট ছবব বনব্ডাচন েরুন।

2  → পরয়রারকৃত অ্রালিরাি-এ ট্যাপ েরুন৷

3 লশোর েরার জন্য এেবট অ্যােবাে লবমছ বনন৷

যবদ লশোর েরার জন্য লোমনা অ্যােবাে না থামে, পরয়রার অ্রালিরাি বতবর করুন-এ ট্যাপ েরুন এবং 
এেবট অ্যােবাে বিবর েরার জন্য অন-্রিীন বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷
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Music Share
বেউবজে লশোর বফচারবট আপনামে সহমজ আপনার Bluetooth বস্পোর বা লহিমসটমে লশোর েরমি লদে 
যা ইবিেমি্যই অন্যমদর সামথ আপনার বিভাইমস সংযুক্ত রমেমছ৷ উদাহরণ স্বরূপ, আপবন এবট রাখার সেে 
আর আপনার সংযুক্ত স্াট্ডমফামন আপনার Bluetooth োর বস্টবরওর োি্যমে আপনার বনু্ধর স্াট্ডমফামন 
লস্টার েরা বেউবজে চাোমি পামরন৷

এই বফচারবট শুিু লসই বিভাইসগুবেমিই পাওো যামব যা বেউবজে লশোর বফচার সেথ্ডন েমর৷

1  Your smartphone  পসবিংস অ্যাবলেমেশন চােু েরুন, সংপ�রাগসিূহ → Bluetooth ট্যাপ েরুন, 
এবট সব্ে েরমি সুইচবটমি ট্যাপ েরুন এবং িারপমর স্াট্ডমফানবটমে আপনার Bluetooth োর 
লস্টবরওমি সংযুক্ত েরুন৷

যবদ স্াট্ডমফান এবং আপনার Bluetooth োর লস্টবরও ইবিেমি্য সংযুক্ত থামে, পরবিতী পদমষিমপ 
এবগমে যান৷

2  Your smartphone  ববজ্ঞবতি প্যামনেবটমে খুেুন, নীমচর বদমে লসাোইপ েরুন, িারপর এবট সব্ে 
েরমি  (Music Share) -এ ট্যাপ েরুন৷

সসবিংস অ্যাবলেমেশন চােু েমর এবং সংপ�রাগসিূহ → Bluetooth →  → উন্নত → Music Share 
ট্যাপ েমর োমদর আপনার বিভাইসবট লশোর েরমবন এেন লসবটংমের েমিা অবিবরক্ত বফচারগুবে 
আপবন ব্যবহার েরমি পামরন৷

3  Friend’s smartphone  ববজ্ঞবতি প্যামনেবটমে খুেুন, নীমচর বদমে লসাোইপ েরুন, িারপর এবট 
সব্ে েরমি  (Bluetooth) -এ ট্যাপ েরুন৷

সংমযাগ েরা লযমি পামর এেন বিভাইসগুবের িাবেোবট প্রদবশ্ডি হমব৷
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4  Friend’s smartphone  আপনার স্াট্ডমফামন সংযুক্ত আপনার Bluetooth োর বস্টবরও বনব্ডাচন 
েরুন৷

5  Your smartphone  সংমযামগর অনুমরাি স্বীোর েরুন৷

আপনার বনু্ধর স্াট্ডমফান এবং আপনার স্াট্ডমফান সংমযাগ েরা হমব৷

6  Friend’s smartphone  এেবট বেউবজে ফাইে ললে েরুন৷

বেউবজেবট আপনার Bluetooth োর বস্টবরওমি ললে েরা হমব৷

Samsung DeX

িূবিকরা
Samsung DeX হে এেন এেবট পবরমেবা যা আপনামে আপনার স্াট্ডমফান TV বা েবনটর বা এেবট 
েবম্পউটামরর েমিা লোন বাবহ্যে বিসমলের সামথ যুক্ত েমর স্াট্ডমফানবটমে েবম্পউটামরর েি ব্যবহার েরমি 
লদে৷ আপবন এেবট েীমবাি্ড  এবং োউস ব্যবহার েমর এেবট বি ব্রিমন আপনার স্াট্ডমফামন দ্রুি এবং সহমজ 
েরমি চান এেন োয্ডগুবে সম্পাদন েরুন৷ Samsung DeX ব্যবহামরর সেে, আপবন এেই সামথ আপনার 
স্াট্ডমফান ব্যবহার েরমি পামরন।
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বিিরাইস সংপ�রাগ কররা এিং Samsung DeX িরালু কররা

িরাইপরর সকরান বিসপপ্র সরাপথ �ুক্ত কররা

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

• 	সেস্ত অ্যামক্সসবরজ পৃথেভামব ববব্ হে৷

• 	শুিুোত্র Samsung-এর লদওো অবফবসোে Samsung DeX সেবথ্ডি অ্যামক্সসবরজ ব্যবহার 
েরুন৷ অবফবসোবে সেবথ্ডি নে এেন অ্যামক্সসবরজ ব্যবহামরর ফমে হওো পারফরে্যান্স সেস্যা 
এবং ববেৃবিগুবে ওোমরবন্র আওিাে পমি না৷

1 আপনার স্াট্ডমফামন এেবট HDMI অ্যািাটিার সংযুক্ত েরুন৷

2 HDMI অ্যািাটিামর এবং এেবট TV বা েবনটমরর HDMI লপামট্ড এেবট HDMI ে্যাবে সংযুক্ত েরুন৷
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3 আপনার স্াট্ডমফামনর ্রিীমন, এবগপয় �রান → শুরু ট্যাপ েরুন৷

আপনার স্াট্ডমফামনর ্রিীন পবরবি্ড ন না েমরই Samsung DeX ্রিীন সংযুক্ত TV বা েবনটমর প্রদবশ্ডি 
হমব।

HDMI কয্াবল

HDMI অয্াডা�র 
(USB টাইপ-C েথেক 

HDMI)

একবি কবপিউিরাপরর সরাপথ সংপ�রাগ স্রাপন কররা

আপবন এেবট USB ে্যাবে ব্যবহার েমর এেবট েবম্পউটামর আপনার স্াট্ডমফান সংমযাগ েরার োি্যমে 
Samsung DeX ব্যবহার েরমি পামরন৷

1 USB ে্যাবে ব্যবহার েমর আপনার স্াট্ডমফানবটমে েবম্পউটামরর সামথ যুক্ত েরুন৷

েবম্পউটামর অবশ্যই এেবট USB টাইপ-C মপাট্ড থােমি হমব৷

2 ববজ্ঞবতি প্যামনেবটমে খুেুন Samsung DeX-এ ট্যাপ েরুন৷
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3 আপনার স্াট্ডমফামন অ্যাবলেমেশন ইনস্টমেশন সং্ান্ত বনমদ্ডশাবেীর জন্য ব্রিনবট উপবস্ি হমে 
েবম্পউটামর Samsung DeX অ্যাবলেমেশনবট িাউনমোি েরার জন্য ্রিীমনর বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ 
েরুন৷

4 অ্যাবলেমেশন ইনস্টে হমে লগমে, আপনার স্াট্ডমফানবট আবার USB ে্যাবমের সামথ সংযুক্ত েরুন৷

যখন িারা সংযুক্ত থােমব, Samsung DeX ব্রিনবট েবম্পউটামর উপবস্ি হমব৷

Samsung DeX ্রিীন বনয়্রিণ কররা

একবি িরাবহ্ক বিসপপ্ প্দর্শন কররা

একবি িরাইপরর কীপিরাি্শ  ও িরাউস বদপয় বনয়্রিণ কররা

আপবন এেবট ওে্যারমেস েীমবাি্ড /োউস ব্যবহার েরমি পামরন৷ আমরা িমথ্যর জন্য সংবলেষ্ বিভাইমসর 
পবুস্তোবট লদখুন৷

• 	আপবন োউমসর পমেন্ারবটমে বাবহ্যে বিসমলে লথমে স্াট্ডমফামনর ্রিীমন প্রবাবহি হওোর জন্য 
লসট েরমি পামরন। পসবিংস অ্যাপ চােু েরুন, Samsung DeX → িরাউস/রি ্রাকপ্রাি বনব্ডাচন 
েরুন িারপর এবটমে সব্ে েরমি সিরাপনর ব্রিপন পপয়ন্টরার বনপয় �রাওয়রা সু্যইচ বনব্ডাচন 
েরুন।

• 	আপবন স্াট্ডমফামনর ্রিীমন বাবহ্যে েীমবাি্ড ও ব্যবহার েরমি পামরন।
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আপনরার স্রাি্শপিরানপক একবি িরািপ্রাি বহপসপি ি্িহরার কররা

আপবন আপনার স্াট্ডমফানবটমে এেবট টাচপ্যাি বহমসমব ব্যবহার েরমি এবং এবটমে আপনার আঙুে 
চাোমি পামরন৷
আপনার স্াট্ডমফামন, ববজ্ঞবতি প্যামনেবট খুেমি ্রিীমন শীে্ড লথমে বনমচর বদমে লটমন আনুন এবং আপনরার 
সিরানপক িরািপ্রাি বহপসপি ি্িহরার করুন-এ ট্যাপ েরুন।

• 	Samsung DeX মোি ব্যবহার েরার সেেই আপবন শুিু টাচপ্যািবট ব্যবহার েরমি পারমবন৷

• 	যবদ আপনার স্াট্ডমফামনর লেমস সােমনর েভার থামে, িাহমে টাচপ্যাি বহসামব স্াট্ডমফানবট 
ব্যবহার েরমি সােমনর েভারবট খুমে বনন৷ যবদ সােমনর েভারবট বন্ধ থামে, িাহমে টাচপ্যািবট 
সবিেভামব োজ নাও েরমি পামর৷

• 	আপনার স্াট্ডমফামনর ্রিীন বন্ধ থােমে ্রিীন চােু েরমি সাইি েী বটপুন বা ব্রিমন দবুার ট্যাপ 
েরুন৷

্রিীন কীপিরাি্শ  ি্িহরার কররা

আপবন যখন লেমসজ পািামি, মনাট বিবর েরমি বা অন্য লোমনা োজ সম্পাদন েরমি লটক্সট প্রমবশ েরান 
িখন লোমনা বাবহ্যে েীমবাি্ড  সংমযাগ না েমরই আপনার স্াট্ডমফামনর ্রিীমন স্বেংব্েভামব এেটা ্রিীন 
েীমবাি্ড  প্রদবশ্ডি হমব।
েীমবাি্ড  প্রদবশ্ডি না হমে, দ্রুি অ্যামক্সস টুেবামর  বনব্ডাচন েরুন।
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একবি কবপিউিরাপর বনয়্রিণ কররা

েবম্পউটামরর সামথ সংযুক্ত েীমবাি্ড  এবং োউস ব্যবহার েমর Samsung DeX ব্রিন বনেন্ত্রণ েরুন৷
আপবন লটমন এমন লছমি লদওোর োি্যমে েবম্পউটার এবং Samsung DeX-এর েমি্য সহমজই ফাইেগুবে 
সরামি পামরন এবং এছািাও আপবন লটক্সট েবপ এবং লপস্ট েরমি পামরন৷

Samsung DeX ব্যবহার েরার সেে উপেব্ধ েীমবাি্ড  শট্ডোটগুবে লদখমি,  → বকিরাপি 
ি্িহরার করপত হয় → কীপিরাি্শ  রি্শকরাি ি্িহরার করুন → কীপিরাি্শ  রি্শকরাি বনব্ডাচন েরুন৷

Samsung DeX ি্িহরার কররা
আপনার স্াট্ডমফামনর বফচারগুবে এেন এে ইন্ারমফমসর পবরমবমশ ব্যবহার েরুন যা েবম্পউটামরর অনুরূপ৷ 
আপবন এেই সেমে বহু অ্যাপ চাবেমে এেসামথ অমনে োজ েরমি পামরন৷ আপবন আপনার স্াট্ডমফামনর 
ববজ্ঞবতি এবং বস্বিও লদখমি পামরন৷

Samsung DeX 
েহাম �ীন

Samsung DeX 
পয্ােনল

টা�বার

ি�য় অয্াপস

�য্াটাস বার

কুয্ইক অয্াে�স 
ট�লবার

অয্াপস বাটন

• 	Samsung DeX ব্রিন লেআউট এেবট সংযুক্ত বিভাইমসর উপর বনভ্ড 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 বফচার নাও পাওো লযমি পামর৷

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

• 	অবিও আউটপুট পবরবি্ড ন েরমি, স্ট্যাটাস বামর  বনব্ডাচন েরুন, বিবিয়রা বনব্ডাচন েরুন, ও 
িারপর অবিও আউিপিু-এ এেবট বিভাইস বনব্ডাচন েরুন৷

• 	বপ্রে অ্যাপসেূহ: মহাে্রিীমন বারবার ব্যবহৃি হওো অ্যাপগুবে লযাগ েরুন এবং লসগুবে চটজেবদ খুেুন৷

• 	Samsung DeX প্যামনে: আপবন বহু উপমযাগী বফচার ব্যবহার েরমি পামরন, মযেন Samsung DeX 
ব্রিন েে েরা, েীভামব Samsung DeX ব্যবহার েরমবন িা লদখা এবং ব্রিন বেরবরং লোমি সুইচ েরা৷
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• 	অ্যাপস বাটন: আপনার স্াট্ডমফামনর অ্যাপগুবে লদখুন এবং চাোন৷

• 	টাস্বার: বি্ড োমন লয অ্যাপগুবে চেমছ লসগুবে লদখুন৷

• 	স্ট্যাটাস বার: আপনার স্াট্ডমফামনর ববজ্ঞবতি এবং বস্বি লদখুন৷ আপনার স্াট্ডমফামনর বস্বি অনুসামর 
স্ট্যাটামসর প্রিীেগুবে বভন্নভামব আসমি পামর৷ যখন আপবন  বনব্ডাচন েরমবন, িখন দ্রুি লসবটং 
বাটনগুবে প্রদবশ্ডি হমব৷ আপবন েু্যইে লসবটং বাটন ব্যবহার েমর স্াট্ডমফামনর বনবদ্ডষ্ বেছু বফচার সব্ে 
বা বনব্রিে েরমি পামরন৷

• 	েু্যইে অ্যামক্সস টুেবার: ্রিীন েীমবাি্ড , ভবেউে েমন্টাে বা অনুসন্ধামনর েি চটজেবদ টুে ব্যবহার 
েরুন৷

একসপগে Samsung DeX এিং স্রাি্শপিরান ি্িহরার কররা

Samsung DeX ব্যবহামরর সেে আপবন বাবহ্যে বিসমলেমি বা েবম্পউটার ও আপনার স্াট্ডমফামন 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 জন্য এেটা অ্যাপ চােু েরুন। িারপর, আপনার 
স্াট্ডমফামন অন্য এেবট অ্যাপ চােু েরুন।

Samsung DeX ্রিীন লক কররা

আপবন Samsung DeX ব্যবহামরর সেে বাবহ্যে বিসমলে এবং আপনার স্াট্ডমফামনর ্রিীন েে েরমি চাইমে 
 → DeX লক করুন বনব্ডাচন েরুন৷

Samsung DeX ব্যবহামরর সেে, আপবন সাইি েী বটমপ বাবহ্যে বিসমলে ও আপনার লফামনর ্রিীন 
েে েরমি পারমবন না৷

একবি কবপিউিরার বদপয় িরািরা স্রানরান্তর কররা

িরাইল কবপ কররা

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

সিক্সি কবপ কররা এিং সপস্ কররা

েীমবাি্ড  শট্ডোট েী ব্যবহার েমর, Samsung DeX ব্রিমন বা েবম্পউটার ব্রিমন লটক্সট েবপ েরুন এবং অন্য 
ব্রিমনর লটক্সট ইনপুট লষিমত্র এবট লপস্ট েরুন৷
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Samsung DeX সিরাতি কররা
আপবন বাবহ্যে বিসমলে লযেন এেবট TV বা েবনটর বা েবম্পউটার লথমে আপনার স্াট্ডমফামনর সংমযাগ 
বববছেন্ন েরমে Samsung DeX সোতি হমব৷
HDMI অ্যািাটিার বা USB ে্যাবে লথমে আপনার স্াট্ডমফামনর সংমযাগ বববছেন্ন েরুন৷

Windows-এর সরাপথ বলংক

িূবিকরা
েবম্পউটামর আপনার বিভাইমসর লিটা লযেন ফমটা বা লেমসজগুবের িাত্ষিবণেভামব অ্যামক্সস েরমি 
আপবন আপনার বিভাইসবটমে এেবট Windows বপবসমি সংযুক্ত েরমি পামরন৷
েে বা লেমসজ এমে, আপবন লসগুবে েবম্পউটামর বরবসভ েরমি পামরন৷

• 	এই বফচারবট লেবেোত্র Windows 10 সংস্রণ 1803 বা ঊধ্ব্ডিন সংস্রমণ উপেভ্য এবং এই 
বফচারবট সম্পূণ্ডরূমপ ব্যবহার েরমি সব্ডসাম্প্রবিে সংস্রণবট ব্যবহার েরার পরােশ্ড লদওো হে৷

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

একবি কবপিউিরাপরর সরাপথ সংপ�রাগ স্রাপন কররা

1  Device  পসবিংস অ্যাপ েঞ্চ েরুন এবং উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ → Windows-এর সরাপথ বলংক-এ 
ট্যাপ েরুন৷

2  Device  Microsoft এর সরাপথ সরাইন ইন করুন-এ ট্যাপ েরুন, আপনার Microsoft account-এ 
সাইন ইন েরুন এবং িারপর িরাবলপয় �রান-এ ট্যাপ েরুন৷

আপনার োমছ যবদ লোমনা Microsoft account না থামে, একবি বতবর করুন! -এ ট্যাপ েরুন এবং 
এেবট অ্যাোউন্ বিবর েরমি অন-্রিীন বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷

3  Device  েবম্পউটার লসটআপ পদ্ধবিগুবে লদখমি আিরাপক সদখরান ট্যাপ েরুন এবং লসটআপবট সম্পূণ্ড 
েরমি িরাবলপয় �রান ট্যাপ েরুন৷
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4  Computer   →  → অ্রাকরাউন্টগুপলরা → আপনরার তথ্ → পবরিপত্শ  একবি Microsoft 
অ্রাকরাউন্ট বদপয় সরাইন ইন করুন-এ ট্যাপ েরুন এবং আপনার Microsoft account-এ সাইন ইন 
েরুন৷

5  Computer  Microsoft Store অ্যাপ েঞ্চ েরুন, পতরািরার সিরান অ্যাপ খুঁজনু এবং িাউনমোি েরুন 
এবং িারপর এবট েঞ্চ েরুন৷

6  Device  সংমযামগর অনমুরাি স্বীোর েরুন৷

আপনার বিভাইস এবং েবম্পউটার সংমযাগ েরা হমব৷

কবপিউিরাপর আপনরার বিিরাইস সথপক িরািরা এিং বিজ্ঞবতিগুবল সদখরা

1 আপনার েবম্পউটামর সতরািরার সিরান অ্যাপ েঞ্চ েরুন৷

আপনার িডভাইস

ফেটাসমূহ

বাতর্ া

কলসমূহ

িবজ্ঞি��েলা

েফােনর ি�ন

সফ্টওে্যামরর সংস্রণ বা লোমির উপর বনভ্ড র েমর উপেব্ধ বফচার এবং লেনুগুবে আোদা হমি 
পামর৷



অ্্াি িবিবফি্া

165

2 আপনার পছমন্দর এেবট ববভাগবনব্ডাচন েরুন৷

• 	িপিরাসিূহ: আপনার বিভাইমস সংরবষিি ফমটাগুবে লদখুন৷

• 	িরাত্শ রা: আপনার বিভাইমস সংরষিণ েরা লেমসজগুবে লদখুন বা নিুন লেমসজগুবে পািান৷

• 	বিজ্ঞবতিগুপলরা: েবম্পউটামর আপনার বিভাইস লথমে িাটা এবং ববজ্ঞবতিগুবে লদখুন৷

• 	সিরাপনর ব্রিন: েবম্পউটার ্রিীমন আপনার বিভাইমসর ্রিীন বেরর েরুন৷ এছািাও আপবন 
বিভাইসবটমি অ্যাপ এবং বফচারগুবে ব্যবহার েরমি পামরন৷

• 	কলসিূহ: েে েরুন বা েমের উত্র বদন৷

Samsung Global Goals
Global Goals, মযবট 2015-এ ইউনাইমটি লনশন লজনামরে অ্যামসবব্ল দ্ারা প্রবিবষ্ি হমেমছ, এেন েষি্য 
বনমে গবিি যার উমদেশ্যই হে এেবট স্ােী সোজ গমি লিাো৷ এই সেে েমষি্যর েমি্য দাবরদ্র সোতি েরার, 
অসেিার ববরুমদ্ধ েিাই েরার এবং জেবােু পবরবি্ড নমে বন্ধ েরার পাওোর রমেমছ৷
Samsung Global Goals বদমে, ববর্ব্যাপী েষি্য সম্পমে্ড  আরও জানুন এবং আরও ভামো ভববে্যি গিামি 
লযাগদান েরুন৷

Google অ্রাপস
Google ববমনাদন, মসাশ্যাে লনটওোে্ড , এবং ববজমনস অ্যাপ প্রদান েমর। বেছু অ্যাপ অ্যামক্সস েরমি 
আপনার হেমিা এেবট Google অ্যাোউমন্র প্রমোজন হমি পামর।
আরও অ্যামপর িথ্য লদখমি, প্রবিবট অ্যামপর লহল্প লেনু অ্যামক্সস েরুন।

বেছু অ্যাপ েভ্য নাও হমি পামর বা এবরো বা পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বভবত্ েমর বভন্নভামব 
লেমবে হমি পামর।

Chrome
িথ্য সাচ্ড  েরুন এবং ওমেবমপজ ব্াউজ েরুন।

Gmail
Google Mail পবরমেবার োি্যমে ইমেে পািান বা রিহণ েরুন৷
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ি্রাপ

োনবচমত্র আপনার অবস্ান খুঁজনু, ববর্ োনবচএ সাচ্ড  েরুন, এবং আপনার চারপামশর বববভন্ন জােগার 
অবস্ামনর িথ্য লদখুন।

YT Music
YouTube Music মথমে প্রদান েরা বববভন্ন সগিীি এবং বভবিও উপমভাগ েরুন৷ এছািাও আপবন আপনার 
বিভাইমস লস্টার েরা সগিীমির সংরিহ লদখমি এবং লসগুবে চাোমি পামরন৷

Play বসপনিরা

Play সস্রার লথমে বভবিও বেনুন বা ভািা েরুন, মযেন চেবচ্চত্র এবং TV লপ্রারিাে।

ড্রাইি

ক্াউমি আপনার ববেেবস্তু সংরষিণ েরুন, ময লোনও জােগা লথমে এটা অ্যামক্সস েরুন, এবং অন্যমদর সামথ 
এবট লশোর েরুন।

YouTube
বভবিও লদখুন বা বিবর েরুন এবং অন্যমদর সামথ লশোর েরুন।

িপিরা

এেবট জােগাে বববভন্ন উৎস লথমে আপনার সেস্ত ফমটা এবং বভবিওর জন্য সাচ্ড  েরুন, ব্যবস্াপনা এবং 
সম্পাদনা েরুন।

Google
ইন্ারমনট বা আপনার বিভাইমসর আইমটেগুবের জন্য দ্রুি সাচ্ড  েরুন।

Duo
এেবট সহজ বভবিও েে েরুন।
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িূবিকরা
বিভাইস লসবটংস োস্টোইজ েরুন। আপবন বববভন্ন লসবটং অপশনগুমো েনবফগার েমর আপনার বিভাইসমে 
আরও ব্যবক্তগিেৃি েরমি পামরন।
সসবিংস অ্যাপবট চােু েরুন।
েীওোি্ড  এন্ার েমর লসবটংস সাচ্ড  েরমি,  আেমিা চাপুন৷

সংপ�রাগসিূহ

অপরন
বববভন্ন োমনেশনগুবের লসবটংস পবরবি্ড ন েরুন, মযেন Wi-Fi বফচার এবং Bluetooth।
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন সংপ�রাগসিূহ।

• 	Wi-Fi: Wi-Fi-এর সামথ যুক্ত েরমি Wi-Fi বফচারবট সব্ে েরুন এবং ইন্ারমনট বা অন্যান্য লনটওোে্ড  
বিভাইমসর সুববিা বনন৷ আমরা িমথ্যর জন্য Wi-Fi লদখুন৷

• 	Bluetooth: অন্যান্য Bluetooth-সষিে বিভাইসগুবের সামথ িাটা বা বেবিো ফাইেগুবে বববনেে 
েরমি Bluetooth ব্যবহার েরুন৷ আমরা িমথ্যর জন্য Bluetooth লদখুন৷

• 	NFC এিং প্দরান: বিভাইসবটমে আপনার বনোর বফল্ েবেউবনমেশন (NFC) ট্যাগ পিমি লদওোর েি 
েমর লসট েমর রাখুন লয ট্যাগগুবেমি লপ্রািাক্ট সম্পবে্ড ি িথ্য থামে৷ আপবন এই বফচারবট লপমেন্ েরমি 
এবং প্রমোজনীে অ্যাপ িাউনমোি েরার পমর পবরবহন বা ইমভমন্র জন্য বটবেট বেনমি পামরন। আমরা 
িমথ্যর জন্য NFC এবং প্রদান লদখুন৷

• 	ফ্রাইি সিরাি: আপনার বিভাইমসর সব ওে্যারমেস সংমযাগ অষিে েমর বদমি বিভাইসবটমে লসট েরুন৷ 
আপবন শুিুোত্র নন-মনটওোে্ড  পবরমেবাগুবে ব্যবহার েরমি পামরন৷

ববোন েিৃ্ড ে প্রদত্ প্রববিান অনুসরণ েরুন এবং ববোন বাবহনীর বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷ 
লযসব লষিমত্র, বিভাইস ব্যবহার েরা অনুমোবদি, মসইসব লষিমত্র সব্ডদা এবট ফ্াইট লোমি ব্যবহার 
েরুন৷

• 	সিরািরাইল সনিওয়রাক্শ সিূহ: আপনার লোবাইে লনটওোমে্ড র লসবটংস েনবফগার েমর বনন৷
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• 	িরািরা ি্িহরার: আপনার িাটা ব্যবহামরর পবরোণ অনুিাবন েরুন এবং সীোর জন্য লসবটংস োস্টোইজ 
েমর রাখুন৷ যখন আপনার ব্যবহৃি লোবাইে িাটার পবরোণ আপনার বনবদ্ডষ্ েরা সীোে লপৌঁছমব িখন 
স্বেংব্েভামব লোবাইে িাটা সংমযাগবট অষিে েরমি বিভাসবটমে লসট েরুন।

ব্যােরিাউম্ চেোন বেছু অ্যাপমে িাটা লপ্ররণ বা রিহণ েরাে প্রবিমরাি েরমি িাটা লসভার বফচার 
সব্ে েরমি পামরন৷ আমরা িমথ্যর জন্য িাটা লসভার লদখুন৷

আপনার বিভাইস লোনও Wi-Fi লনটওোমে্ড র সামথ সংযুক্ত থােমেও আপবন সব্ডদা লোবাইে িাটা 
ব্যবহার েরমি অ্যাবলেমেশনগুবে বনব্ডাচন েরমি পামরন৷ আমরা িমথ্যর জন্য শুিু লোবাইে িাটা 
ব্যবহারোরী অ্যাপ লদখুন৷

• 	SIM করাি্শ  পবরিরালক (িুোে SIM েমিে): আপনার SIM বা USIM োি্ড  সব্ে েরুন এবং SIM 
োমি্ড র লসবটংস োস্টোইজ েরুন৷ আমরা িমথ্যর জন্য SIM োি্ড  পবরচােে (িুোে SIM েমিে): 
লদখুন৷

অঞ্চে ও পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্ড র েমর এই বফচারবট েভ্য নাও হমি পামর।

• 	সিরািরাইল হিপিি ও সিথরাবরং: মনটওোে্ড  সংমযাগ উপেব্ধ না থােমে বিভাইসবটর লোবাইে িাটা 
সংমযাগ অন্য বিভাইমসর সামথ লশোর েরমি বিভাইসবটমে এেবট লোবাইে হটস্পট বহসামব ব্যবহার 
েরমি পামরন৷ Wi-Fi, USB বা Bluetooth এর োি্যমে সংমযাগ েরা লযমি পামর। আমরা িমথ্যর জন্য 
লোবাইে হটস্পট ও লটথাবরং লদখুন৷

• 	আরও সংপ�রাগ সসবিংস: অন্যান্য বফচার বনেন্ত্রমণর জন্য লসবটংস োস্টোইজ েরুন৷ আমরা িমথ্যর জন্য 
আরও সংমযাগ লসবটংস লদখুন৷

Wi-Fi
Wi-Fi বফচারবট সব্ে েরুন অন্য Wi-Fi লনটওোমে্ড র সামথ সংমযাগ স্াপমনর জন্য এবং ইন্ারমনট বা 
অন্যান্য লনটওোে্ড  বিভাইস অ্যামক্সস েরুন।

Wi-Fi পনিওয়রাপক্শ র সরাপথ সংপ�রাগ স্রাপন কররা

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

2 Wi-Fi মনটওোে্ড  িাবেো লথমে এেবট লনটওোে্ড  বনব্ডাচন েরুন।

লয লনটওোে্ড গুবের পাসওোি্ড  প্রমোজন লসগুবে এেবট েে আইেমনর সামথ উপবস্ি হমব। 
পাসওোি্ড বট প্রমবশ েরান এবং সংপ�রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

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

• 	যবদ আপবন Wi-Fi লনটওোমে্ড র সামথ সবিেভামব সংমযাগ না েরমি পামরন, িমব আপনার 
বিভাইমসর Wi-Fi বফচারবট বরস্টাট্ড েরুন বা ওে্যারমেস রাউটারবট পুনরাে চােু েরুন।
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Wi-Fi Direct
Wi-Fi Direct Wi-Fi লনটওোমে্ড র োি্যমে এেবট অ্যামক্সস পমেমন্র প্রমোজনীেিা ছািাই সরাসবর 
বিভাইসগুবে সংমযাগ েমর।

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

2  → Wi-Fi Direct-এ ট্যাপ েরুন৷

শনাক্ত হওো বিভাইসগুবে িাবেোভুক্ত েরা হমেমছ।

আপবন লয বিভাইসবট সংযুক্ত েরমি চান লসবট যবদ িাবেোে না থামে, িাহমে অনুমরাি জানান লয 
বিভাইসবট িার Wi-Fi Direct বফচার লযন চােু হে।

3 সংমযাগ েরমি এেবট বিভাইস বনব্ডাচন েরুন।

অন্য বিভাইসবট Wi-Fi Direct সংমযামগর অনুমরাি রিহণ েরমে বিভাইসগুবে সংযুক্ত হমব।

িরািরা সপ্রণ এিং গ্রহণ কররা

আপবন অন্যান্য বিভাইসগুবের সামথ িাটা, মযেন েন্াক্টস বা বেবিো ফাইে লশোর েরমি পামরন। 
বনম্নবেবখি ব্োগুবে অন্য এেবট বিভাইমস এেবট ছবব পািামনার এেবট উদাহরণ।

1 চােু েরুন গ্রালরাবর অ্যাপ এবং এেবট ছবব বনব্ডাচন েরুন।

2  → Wi-Fi Direct আেমিা চাপুন এবং ছবববট স্ানান্তবরি েরমি এেবট বিভাইস বনব্ডাচন েরুন।

3 অন্য বিভাইমস Wi-Fi Direct সংমযামগর অনুমরাি স্বীোর েরুন।

বিভাইসগুবে ইবিেমি্য সংযুক্ত থােমে, অন্য লোনও বিভাইমস সংমযামগর অনুমরাি ছািাই ছবববট পািামনা 
হমব।

বিিরাইস সংপ�রাগবি িন্ধ কররা

1 লসবটংস ব্রিমন, সংপ�রাগসিূহ → Wi-Fi ট্যাপ েরুন।

2  → Wi-Fi Direct-এ ট্যাপ েরুন৷

বিভাইসবট িাবেোে সংযুক্ত বিভাইসগুবে বিসমলে েমর।

3 বিভাইসগুবের সংমযাগ বববছেন্ন েরার জন্য বিভাইমসর নাে ট্যাপ েরুন।
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Bluetooth
অন্যান্য Bluetooth-সষিে বিভাইমসর সামথ িাটা বা বেবিো ফাইে বববনেে েরমি Bluetooth ব্যবহার 
েরুন।

• 	Bluetooth এর োি্যমে লপ্রবরি বা প্রাতি িথ্যগুবের ষিবি, বািা পিা, বা অপব্যবহামরর জন্য 
Samsung দােী নে।

• 	সব্ডদা বনবচিি েরুন লয আপবন বনভ্ড রমযাগ্য এবং সবিেভামব সুরবষিি বিভাইমসর সামথ িাটার 
আদান প্রদান েরমছন। বিভাইসগুবের েমি্য যবদ বািা থামে, িমব অপামরবটং দরূত্ব েোমনা লযমি 
পামর।

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

• 	অদবি উমদেমশ্যর জন্য Bluetooth বফচার ব্যবহার েরমবন না (উদাহরণস্বরূপ, ফাইমের 
েবপ পাইমরট েরা বা বাবণবজ্যে উমদেমশ্য অদবিভামব লযাগামযাগ/েমথাপেথন ট্যাপ েরা)। 
Bluetooth বফচামরর অদবি ব্যবহামরর প্রবিব্োর জন্য Samsung দােী নে।

অন্রান্ Bluetooth বিিরাইপসর সরাপথ সপয়রার কররা

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

শনাক্ত বিভাইসগুবে িাবেোভুক্ত েরা হমব।

2 লপোর েরার জন্য এেবট বিভাইস বনব্ডাচন েরুন।

যবদ আপবন লয বিভাইসবটমে লপোর েরমি চান লসবট িাবেোে না থামে, িাহমে Bluetooth লপোবরং 
লোমি এন্ার েরার জন্য বিভাইসবট লসট েরুন। অন্য বিভাইমসর ব্যবহারোরীর ে্যানুোেবট পড়ুন।

Bluetooth মসবটংস ব্রিন লখাো থােমে আপনার বিভাইস অন্যান্য বিভাইমস দশৃ্যোন হে।

3 বনবচিি েরমি আপনার বিভাইমস Bluetooth সংমযাগ অনুমরাি রিহণ েরুন।

অন্য বিভাইসবট Bluetooth সংমযামগর অনুমরাি স্বীোর েরমে বিভাইসগুবে সংযুক্ত হমব।



সসটবস

171

িরািরা সপ্রণ এিং গ্রহণ কররা

বহু অ্যাপ Bluetooth এর োি্যমে িমথ্যর স্ানান্তর সেথ্ডন েমর। অন্যান্য Bluetooth বিভাইসগুবের সামথ 
আপবন িাটা, মযেন েন্াক্ট বা বেবিো ফাইে লশোর েরমি পামরন। বনম্নবেবখি ব্োগুবে অন্য এেবট 
বিভাইমস এেবট ছবব পািামনার এেবট উদাহরণ।

1 চােু েরুন গ্রালরাবর অ্যাপ এবং এেবট ছবব বনব্ডাচন েরুন।

2  → Bluetooth-এ ট্যাপ েরুন এবং ছবববট স্ানান্তর েরার জন্য এেবট বিভাইস বনব্ডাচন েরুন।

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 েরুন।

Bluetooth বিিরাইসগুবল আনপপয়রার কররা

1 লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন সংপ�রাগসিূহ → Bluetooth।

বিভাইসবট িাবেোর েমি্য লপোরি বিভাইসগুবেমি বিসমলে েমর।

2 আনমপোর েরমি বিভাইমসর নামের পামশ  আেমিা চাপুন।

3 সজরােিুক্ত করুন-এ ট্যাপ েরুন।

NFC এিং প্দরান
আপনার বিভাইস আপনামে বনোর বফল্ েবেউমনমেশন (NFC) ট্যাগগুবে পিমি লদে লযগুবে পমণ্যর 
সম্পমে্ড  িথ্য িারণ েমর। আপবন এই বফচারবট লপমেন্ েরমি এবং প্রমোজনীে অ্যাপ িাউনমোি েরার পমর 
পবরবহন বা ইমভমন্র জন্য বটবেট বেনমি পামরন।

বিভাইসবটমি এেবট অন্তবন্ডবে্ডি NFC অ্যামন্না রমেমছ। NFC অ্যামন্নার ষিবি এিামি বিভাইসবট 
সাবিামন হ্যাম্ে েরুন।

NFC ি্রাগ সথপক তথ্ পেরা

NFC ট্যাগ লথমে পমণ্যর িথ্য পিমি NFC বফচার ব্যবহার েরুন৷

1 লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন সংপ�রাগসিূহ এবং এবট সব্ে েরমি NFC এিং প্দরান সুইচবট ট্যাপ েরুন।
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2 এেবট NFC ট্যামগর োছাোবছ আপনার বিভাইমসর বপছমন NFC অ্যামন্নার এোো স্াপন েরুন।

ট্যামগর লথমে িথ্য প্রদবশ্ডি হমব।

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

NFC বিিরাপরর িরাধ্পি সপপিন্ট কররা

লপমেন্ েরার জন্য NFC বফচারবট ব্যবহার েরার আমগ, আপনামে লোবাইে লপমেন্ সাবভ্ড মসর জন্য বনবন্ধন 
েরমি হমব। মরবজস্টার েরমি বা পবরমেবা সম্পমে্ড  আমরা িথ্য লপমি, আপনার পবরমেবা প্রদানোরীর সামথ 
লযাগামযাগ েরুন।

1 লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন সংপ�রাগসিূহ এবং এবট সব্ে েরমি NFC এিং প্দরান সুইচবট ট্যাপ েরুন।

2 আপনার বিভাইমসর বপছমনর NFC অ্যামন্না এোোবট NFC োি্ড  বরিামর স্পশ্ড েরান।

বিফটি লপমেন্ অ্যাপবট লসট েরমি, মসবটংস ব্রিনবট খুেুন এবং ট্যাপ েরুন সংপ�রাগসিূহ → NFC এিং 
প্দরান → ি্রাপ কপর সপপিন্ট → সপপিন্ট, এবং িারপর এেবট অ্যাপ বনব্ডাচন েরুন।

লপমেন্ পবরমেবার িাবেোে সেস্ত েভ্য লপমেন্ অ্যাপ অন্তভু্ড ক্ত নাও থােমি পামর।
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NFC বিিরাপরর িরাধ্পি িরািরা পরােরাপনরা

অন্যান্য বিভাইসগুবের সামথ িথ্য স্ানান্তর েরুন, মযেন ছবব বা পবরবচবি, অন্যান্য বিভাইমসর NFC 
অ্যামন্নামি আপনার বিভাইমসর NFC অ্যামন্নামে স্পশ্ড েমর৷

1 লসবটংস ব্রিমন, সংপ�রাগসিূহ → NFC এিং প্দরান ট্যাপ েরুন এবং এবট সব্ে েরমি সুইচবট ট্যাপ 
েরুন।

2 অ্রান্ড্রপয়ি বিি সব্ে েরমি সুইচবট ট্যাপ েরুন।

3 এেবট আইমটে বনব্ডাচন েরুন এবং আপনার বিভাইমসর NFC অ্যামন্নামি অন্য বিভাইমসর NFC 
অ্যামন্না স্পশ্ড েরুন।

4 যখন বিি পির্শ করুন। ব্রিমন প্রদবশ্ডি হে, আইমটেবট পািামি আপনার বিভাইমসর ব্রিনবট ট্যাপ েরুন।

উভে বিভাইস এেমযামগ িথ্য পািামনার লচষ্া েরমে, ফাইে স্ানান্তর ব্যথ্ড হমি পামর।

ি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 সব্ে েরমি সুইচবট 
ট্যাপ েরুন।
িাটা লসভার বফচার সব্ে েরা হমে,  আইেনবট স্ট্যাটাস বামর প্রদবশ্ডি হমব।

ডাটা েসভার িফচার সি�য় 
করা হেয়েছ

সীোবদ্ধিা ব্যিীি িাটা ব্যবহার েরমি অ্যাপ বনব্ডাচন েরার জন্য, ট্যাপ েরুন ‘িরািরা সসিরার’ 
সব্য় থরাকরাকরালীন অ্রাপপক অনুিবত বদন এবং অ্যাপ বনব্ডাচন েরুন।
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শুধু সিরািরাইল িরািরা ি্িহরারকরারী অ্রাপ
সব্ডদা লোবাইে িাটা ব্যবহার েরমি অ্যাপগুবেমে বনব্ডাচন েরুন এেনবে যখন Wi-Fi লনটওোমে্ড  আপনার 
বিভাইসবট সংযুক্ত থামে৷
উদাহরণস্বরূপ, আপবন অ্যামপর জন্য 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 বফচার বনব্রিে না েমরন, অ্যাপগুবে লোবাইে িাটা ব্যবহার েমর চােু হমব৷
লসবটংস ব্রিমন, সংপ�রাগসিূহ → িরািরা ি্িহরার → শুধু সিরািরাইল িরািরা ি্িহরারকরারী অ্রাপ ট্যাপ েরুন, এবট 
সব্ে েরার জন্য সুইমচ ট্যাপ েরুন, ও িারপমর আপবন লয অ্যাপগুবে চান িার পামশর সুইচগুবেমি ট্যাপ 
েরুন৷

এই বফচারবট ব্যবহার েরার সেে আপনার অবিবরক্ত চাজ্ড োগমি পামর।

SIM করাি্শ  পবরিরালক (িুয়রাল SIM িপিল):
আপনার eSIM বা ন্যামনা-SIM োি্ড  সব্ে েরুন এবং SIM োি্ড  লসবটংস োস্টোইজ েরুন৷ আমরা িমথ্যর 
জন্য eSIM এবং ন্যামনা-SIM োি্ড  (িুোে SIM েমিে) মদখুন৷
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন সংপ�রাগসিূহ → SIM করাি্শ  পবরিরালক।

অঞ্চে ও পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্ড র েমর এই বফচারবট েভ্য নাও হমি পামর।

• 	কলসিূহ: ভমেস েমের জন্য এেবট eSIM বা ন্যামনা-SIM োি্ড  লবমছ বনন৷

• 	সিক্সি সিপসজ: মেমসজ েরার জন্য এেবট eSIM বা ন্যামনা-SIM োি্ড  লবমছ বনন৷

• 	সিরািরাইল িরািরা: িাটা পবরমেবার জন্য এেবট eSIM বা ন্যামনা-SIM োি্ড  লবমছ বনন৷

• 	কপলর জন্ বসি করাি্শ  বনবচিত করুন: আপনার পছমন্দর eSIM বা ন্যামনা-SIM োি্ড  েেগুবের জন্য 
ব্যবহার না েমরই লোমনা েে েরার সেে পরবিতী েেবটর জন্য eSIM বা ন্যামনা-SIM োি্ড  ব্যবহার েরা 
হমব বেনা িা জানমি বিভাইসবটমে লসট েরুন৷

• 	িুয়রাল SIM সি্শদরা িরালু: মোমনা েে চোোেীন বিভাইসবটমে অন্য eSIM বা ন্যামনা-SIM োি্ড  লযবট 
েমের সেে ব্যবহার েরা হমছে না িার লথমে েে আসমি লদওোর জন্য লসট েরুন৷

যখন এই বফচারবট সষিে েরা হে, িখন আপবন এবরো বা পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্ড র 
েমর েে ফরওোবি্ড ং এর জন্য অবিবরক্ত চাজ্ড বদমি হমি পামর।
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সিরািরাইল হিপিি ও সিথরাবরং
লনটওোে্ড  সংমযাগ েভ্য না থােমে বিভাইমসর লোবাইে িাটা সংমযাগমে অন্য বিভাইমসর সামথ লশোর েরার 
জন্য লোবাইে হটস্পট বহমসমব বিভাইসবট ব্যবহার েরুন। Wi-Fi, USB বা Bluetooth এর োি্যমে সংমযাগ 
েরা লযমি পামর।
লসবটংস ব্রিমন, সংপ�রাগসিূহ → সিরািরাইল হিপিি ও সিথরাবরং ট্যাপ েরুন।

এই বফচারবট ব্যবহার েরার সেে আপনার অবিবরক্ত চাজ্ড োগমি পামর।

• 	সিরািরাইল হিপিি: েবম্পউটার বা অন্য বিভাইমসর সামথ বিভাইসবটর লোবাইে িাটা সংমযাগ ভাগ েরমি 
লোবাইে হটস্পট ব্যবহার েরুন৷

• 	Bluetooth পিথরাবরং: Bluetooth-এর োি্যমে বিভাইমসর লোবাইে িাটা সংমযাগ লোন েবম্পউটার বা 
অন্যান্য বিভাইমসর সামথ লশোর েরমি Bluetooth লটথাবরং ব্যবহার েরুন৷

• 	USB পিথরাবরং: USB-র োি্যমে বিভাইমসর লোবাইে িাটা সংমযাগ লোন েবম্পউটামরর সামথ ভাগ েরমি 
USB লটথাবরং ব্যবহার েরুন৷ েবম্পউটামরর সামথ সংযুক্ত হমে, বিভাইসবট েবম্পউটামরর জন্য এেবট 
ওে্যারমেস েমিে বহমসমব ব্যবহৃি হে।

সিরািরাইল হিপিি ি্িহরার কররা

অন্যান্য বিভাইসগুবের সামথ আপনার বিভাইমসর লোবাইে িাটা োমনেশন লশোর েরার জন্য আপনার 
বিভাইসবট লোবাইে হটস্পট বহমসমব ব্যবহার েরুন।

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

2 এবট সব্ে েরমি সুইচবট ট্যাপ েরুন।

এই  আইেনবট স্ট্যাটাস বামর প্রদবশ্ডি হমব। অন্যান্য বিভাইসগুবে Wi-Fi লনটওোে্ড  িাবেোে 
আপনার বিভাইসবটমে খুঁমজ লপমি পামর।

লোবাইে হটস্পমটর জন্য এেবট পাসওোি্ড  লসট েরমি,  → পিরািরাইল হিপিি কনবিগরার করুন 
আেমিা চাপুন এবং বনরাপত্ার স্তর বনব্ডাচন েরুন। িারপর, এেবট পাসওোি্ড  প্রমবশ েরান এবং 
সংরক্ষণ ট্যাপ েরুন৷
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3 অন্য বিভাইমসর ব্রিমন, Wi-Fi মনটওোে্ড  িাবেো লথমে আপনার বিভাইসবট সাচ্ড  েরুন এবং বনব্ডাচন 
েরুন।

পাসওোি্ড  এন্ার না েমরই সংমযাগ েরমি, -এ ট্যাপ েরুন এবং অন্য বিভাইমস QR লোি স্্যান 
েরুন৷

যবদ আপনার বিভাইমস লোবাইে হটস্পট না পাওো যাে, িাহমে ি্রাডি লসট েরুন 2.4 GHz-এ,  → 
সিরািরাইল হিপিি কনবিগরার করুন-এ ট্যাপ েরুন এবং িারপর আিরার বিিরাইস লুকরান বনব্ডাচন 
লথমে সবরমে লফেুন৷

4 সংযুক্ত বিভাইমস, ইন্ারমনট অ্যামক্সস েরমি বিভাইমসর লোবাইে িাটা সংমযাগ ব্যবহার েরুন।

অপিরা হিপিি

আপবন এেবট পাসওোি্ড  এন্ার না েমরই আপনার Samsung account-এ সাইন ইন েমর থাো অন্য 
বিভাইসগুবেমি আপনার বিভাইমসর লোবাইে লিটা সংমযাগ লশোর েরমি পামরন৷
অপিরা হিপিি সু্যইমচ ট্যাপ েমর লসবটমে সব্ে েরুন৷

আরও সংপ�রাগ সসবিংস
অন্যান্য সংমযামগর বনেন্ত্রণ েরমি লসবটংস োস্টোইজ েরুন।
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন সংপ�রাগসিূহ → আরও সংপ�রাগ সসবিংস।

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

• 	বপ্বন্টং: বিভাইমস ইনস্টে েরা বপ্রন্ার লোগ-ইমনর জন্য লসবটংস েনবফগার েরুন৷ আপবন েভ্য বপ্রন্ার 
সাচ্ড  েরমি পামরন বা ফাইে বপ্রন্ েরমি ে্যানুোবে এেবট বপ্রন্ার লযাগ েরমি পামরন। আমরা িমথ্যর 
জন্য বপ্রবন্ং লদখুন৷

• 	MirrorLink: আপনার বিভাইমসর MirrorLink অ্যাপগুবে যামনর লহি ইউবনট েবনটমর বনেন্ত্রণ েরমি 
MirrorLink বফচারবটর ব্যবহার েরুন৷ আমরা িমথ্যর জন্য MirrorLink লদখুন৷

• 	VPN: মোন স্ফু ে বা লোম্পাবনর ব্যবক্তগি লনটওোমে্ড র সামথ আপনার বিভাইসবটমে যুক্ত েরমি ভাচু্ড োে 
ব্যবক্তগি লনটওোে্ড  (VPN) বিরী েরুন৷

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

• 	ইথরারপনি: যখন আপবন লোন ইথারমনট অ্যািাটিামরর োি্যমে যুক্ত েরমবন, িখন আপবন এেবট িারসহ 
লনটওোে্ড  ব্যবহার েরমি পামরন এবং লনটওোমে্ড র লসবটংস েনবফগার েরমি পামরন৷
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বপ্বন্টং

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

বেছু বপ্রন্ার বিভাইমসর সামথ সােঞ্স্যপূণ্ড নাও হমি পামর।

বপ্ন্টরার প্রাগ-ইনগুবল স�রাগ কররা

আপবন বিভাইমসর সামথ সংমযাগ েরমি চান এেন বপ্রন্ামরর জন্য বপ্রন্ার লোগ-ইন যুক্ত েরুন।

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

2 Play সস্রার এ এেবট বপ্রন্ার লোগ-ইমনর জন্য সাচ্ড  েরুন।

3 এেবট বপ্রন্ার লোগ-ইন বনব্ডাচন েরুন এবং এবটমে ইনস্টে েরুন।

4 ইনস্টে েরা বপ্রন্ামরর লোগ-ইন বনব্ডাচন েরুন৷

আপনার বিভাইমসর েমিা এেই Wi-Fi লনটওোমে্ড র সামথ সংযুক্ত বপ্রন্ারগুবেমে বিভাইস বনমজ লথমেই 
খুঁজমব।

5 লযাগ েরার জন্য এেবট বপ্রন্ার বনব্ডাচন েরুন।

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

বিষয়িস্তু বপ্ন্ট কররা

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

বপ্রবন্ং পদ্ধবি ববেেবস্তুর িরমনর উপর বনভ্ড র েমর পবরববি্ড ি হমি পামর।
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MirrorLink
আপবন বিভাইমসর ্রিীনবট যামনর লহি ইউবনট েবনটমর লদখামি পামরন৷
আপনার বিভাইমসর MirrorLink অ্যাপগুবে যামনর লহি ইউবনট েবনটমর বনেন্ত্রণ েরমি আপনার 
বিভাইসবটমে এেবট যামনর সামথ যুক্ত েরুন৷
লসবটংস ্রিীমন বগমে, সংপ�রাগসিূহ → আরও সংপ�রাগ সসবিংস → MirrorLink-এ ট্যাপ েরুন।

আপনার বিভাইসবট এেন যামনর সামথই সগিবিপণূ্ড লযগুবে MirrorLink 1.1 বা িার উচ্চির 
সংস্রণ সেথ্ডন েমর৷

MirrorLink-এর িরাধ্পি আপনরার বিিরাইসবিপক সকরান �রাপনর সরাপথ �ুক্ত কররা

প্রথে বার এই বফচারবট ব্যবহার েরার সেে, বিভাইসবটমে Wi-Fi বা লোবাইে লনটওোমে্ড র সামথ যুক্ত েরুন৷

1 আপনার বিভাইসবটমে Bluetooth-এর োি্যমে এেবট যামনর সামথ যুক্ত েরুন৷

আমরা িমথ্যর জন্য অন্যান্য Bluetooth বিভাইমসর সামথ লপোর েরা লদখুন৷

2 USB ে্যাবে ব্যবহার েমর আপনার বিভাইসবটমে যানবটর সামথ যুক্ত েরুন৷

লসগুবে যুক্ত হমে লগমে, মহি ইউবনট েবনটর লথমে আপনার বিভাইমসর MirrorLink অ্যামপ প্রমবশ 
েরুন৷

MirrorLink সংপ�রাগ সরষ কররা

USB ে্যাবেবটমে আপনার বিভাইস এবং যানবট লথমে আনলোগ েরুন৷

রব্দ ও কপিন

অপরন
বিভাইমস বববভন্ন শমব্দর জন্য লসবটংস পবরবি্ড ন েরুন।
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন রব্দ ও কপিন।

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

• 	বরং িরাজরার সিয় কপিন: বিভাইসবটমে ভাইমব্ট েমর রাখুন এবং লয েেগুবে আসমছ লসগুবের জন্য 
এেবট বরংমটান বাজান৷

• 	সরািবয়কিরাপি সিৌন করুন: বনবদ্ডষ্ সেমের জন্য সাইমেন্ লোি ব্যবহার েরমি বিভাইসবট লসট েরুন৷

• 	বরংপিরান: েে বরংমটানবট পবরবি্ড ন েরুন।

• 	বিজ্ঞবতির রব্দ: ববজ্ঞবতির শব্দ পাটিান৷
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• 	বসপস্পির রব্দ: বেছু বনবদ্ডষ্ োময্ডর জন্য ব্যবহার েরমি শব্দ পবরবি্ড ন েরুন লযেন বিভাইসবট চাজ্ড 
েরা৷

• 	িবলউি: বিভাইমসর ভবেউে লেমভে সেন্বে েরুন৷

• 	কপিপনর প্রািরান্শ: ভাইমব্শমনর এেবট িাঁচ লবমছ বনন৷

• 	কপিন তীব্তরা: ভাইমব্শমনর ববজ্ঞবতির িীব্িা সংমশািন েরুন৷

• 	বসপস্পির রব্দ/কপিন বনয়্রিণ: বিভাইমসর ব্ো সম্পাদমনর জন্য শব্দ বা েম্পন লসট েরুন লযেন 
টাচ্রিীন বনেন্ত্রণ েরার েমিা৷

• 	ধ্ববন িরান এিং প্িরািসিূহ: বিভাইমসর শমব্দর োণ এবং ইমফক্টগুবে লসট েরুন৷ আমরা িমথ্যর জন্য 
Dolby Atmos (সারাউ্ সাউ্) মদখুন৷

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

Dolby Atmos (সরাররাউডি সরাউডি)
বববভন্ন িরমনর অবিও, মযেন চেবচ্চত্র, বেউবজে, এবং ভমেমসর জন্য অপবটোইজ েরা এেবট সারাউ্ 
সাউ্ লোি বনব্ডাচন েরুন। িেবব অ্যাটেমসর সামথ, আপবন চারপামশর প্রবাবহি চেোন অবিও শব্দ 
উপমভাগ েরমি পামরন৷
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন রব্দ ও কপিন → ধ্ববন িরান এিং প্িরািসিূহ → Dolby Atmos, এবট সব্ে 
েরমি সুইচবট ট্যাপ েরুন, এবং িারপর এেবট লোি বনব্ডাচন েরুন।

আলরাদরা অ্রাপপর সরাউডি
অন্যান্য অ্যাপর শব্দ লথমে পৃথে সংযুক্ত Bluetooth বস্পোমর বা লহিমসমট এেবট বনবদ্ডষ্ অ্যাপ লথমে 
বেবিো সাউ্ চাোমনার জন্য বিভাইসবট লসট েরুন।
উদাহরণস্বরূপ, আপবন আপনার বিভাইমসর বস্পোমর ন্যাবভমগশন অ্যাপবট শুনমি পামরন, এেইসামথ গাবির 
Bluetooth বস্পোমর বেউবজে অ্যামপ ললেব্যাে শুনমি পামরন।

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

2 বেবিো আোদাভামব চাোমনার জন্য এেবট অ্যাপ বনব্ডাচন েরুন এবং ব্যাে বাটনবটমি ট্যাপ েরুন৷

3 বনব্ডাবচি অ্যাপ এর বেবিোর শব্দ বাজামনার জন্য এেবট বিভাইস বনব্ডাচন েরুন৷
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বিজ্ঞবতি

অপরন
ববজ্ঞবতি লসবটংস পবরবি্ড ন েরুন।
লসবটংস ব্রিমন, বিজ্ঞবতি ট্যাপ েরুন।

• 	অ্রাকরন ও জিরাি সপিপক্শ  পররাির্শ বদন: বিভাইসমে ববজ্ঞবতির জন্য পদমষিপ লনওো এবং জবাব 
লদওোর জন্য সুপাবরশ বনি্ডারণ েরুন৷

• 	স্ুপজর অপরন সদখরান: সু্জ অপশনবট প্রদশ্ডন েরমি লসট েরুন৷

• 	অ্রাপ আইকন ি্রাজ: অ্যাপ আইেন ব্যামজর জন্য লসবটংস পবরবি্ড ন েরুন৷ আমরা িমথ্যর জন্য অ্যাপ 
আইেন ব্যাজ লদখুন৷

• 	স্্রািরাস িরার: বিভাইসবটমে বেভামব ববজ্ঞবতি আইেন প্রদশ্ডন েরমি এবং বস্বি বামর অববশষ্ ব্যাটাবর 
লেমভে প্রদশ্ডন েরমি লসট েরুন৷

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

• 	সম্প্রবত পরােরাপনরা হপয়পে: সাম্প্রবিে ববজ্ঞবতি লপমেমছ এেন অ্যাপ লদখুন এবং ববজ্ঞবতির লসবটংস 
পবরবি্ড ন েরুন৷ আমরা অ্যামপর জন্য ববজ্ঞবতি লসবটংস োস্টোইজ েরমি, সি সদখুন →  → সি-এ 
ট্যাপ েরুন এবং অ্যাপ িাবেো লথমে এেবট অ্যাপ বনব্ডাচন েরুন৷

অ্রাপ আইকন ি্রাজ
আপবন এেবট সংখ্যা বা িট ব্যাজ প্রদশ্ডন েরমি বিভাইসবট লসট েরমি পামরন লযবটমি ববজ্ঞবতি রমেমছ৷ 
এছািাও আপবন লোমনা ব্যাজ প্রদশ্ডন না েরার জন্য এবট লসট েরমি পামরন৷

1 লসবটংস ব্রিমন, বিজ্ঞবতি → অ্রাপ আইকন ি্রাজ ট্যাপ েরুন এবং এবট সব্ে েরমি সুইচবট ট্যাপ 
েরুন৷

2 ি্রাপজর ধরন-এর েমি্য এেবট অপশন লবমছ বনন৷

আপবন যবদ অ্রাপপর আইকপন বিজ্ঞবতি িমব আপবন অ্যাপ আইেনবট ট্যাপ েমর িমর লরমখ ববজ্ঞবতিবট 
লদখমি পামরন৷
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প্দর্শনী

অপরন
বিসমলে এবং লহাে ব্রিন লসবটংস পবরবি্ড ন েরুন।
লসবটংস ব্রিমন, প্দর্শনী ট্যাপ েরুন।

• 	আপলরা/অন্ধকরার: িাে্ড  লোি সব্ে বা বনব্রিে েরুন৷

• 	অন্ধকরার সিরাপির সসবিংস: রামি বা অন্ধোর স্ামন বিভাইসবট ব্যবহার েরার সেে িাে্ড  বথেবট প্রমোগ 
েমর লচামখর উপর িেে েোমনা যাে৷ আমরা িমথ্যর জন্য অন্ধোর লোমির লসবটংস লদখুন৷

• 	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 পবরবি্ড ন েরুন৷ যখন এেবট হাই বরমরিশ লরট লসট েরা হে িখন 
ব্রিনবট আরও সহমজই ল্রিাে হে৷ আমরা িমথ্যর জন্য গবির েসৃণিা লদখুন৷

• 	নীল আপলরার বিল্রার: নীে আমোর বফটিার সব্ে েরুন এবং বফটিামরর লসবটংস পাটিান৷ আমরা 
িমথ্যর জন্য নীে আমোর বফটিার লদখুন৷

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

• 	িপন্টর আকরার ও ধরন: ফমন্র আোর এবং বশেী পবরবি্ড ন েরুন৷ আমরা িমথ্যর জন্য ফমন্র আোর 
ও িরন লদখুন৷

• 	ব্রিন জিু: ব্রিন জেু লসবটংস পবরবি্ড ন েরুন৷

• 	ব্রিন সরপজরালু্রন: ্রিীন লরমজাবেউশন পাটিান৷ আমরা িমথ্যর জন্য ব্রিন লরমজােু্যশন লদখুন৷

• 	িুল ব্রিন অ্রাপ: পুমরা ্রিীমনর অ্যাসমপক্ট অনুপামির সামথ ব্যবহার েরার জন্য অ্যাপ লবমছ বনন৷ 
এছািাও আপবন ্রিীন লথমে সােমনর ে্যামেরাবটমে েুোমি বিভাইস লসট েরমি পামরন৷

• 	ব্রিন সিয়সিরাবতি: বিভাইসবট বিসমলের ব্যােোইট বন্ধ েরার জন্য েিষিণ অমপষিা েরমব িার লেোদ 
বিে েমর বদন৷

• 	সহরাি ব্রিন: মহাে ্রিীমনর জন্য লসবটংস েনবফগার েরুন, মযেন ্রিীন গাি্ড  বা লেআউট৷

• 	সহজ সিরাি: মহাে ্রিীমন আমরা বি প্রিীে লদখামি এবং আমরা সহজ লেআউট প্রমোগ েরার জন্য সহজ 
লোমি পামটি বনন৷
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• 	Edge ব্রিন: এজ ্রিীমনর লসবটংস পাটিান৷ আমরা িমথ্যর জন্য Edge ব্রিন লদখুন৷

• 	সনবিপগরন িরার: মনবভমগশন বামরর লসবটংস পাটিান৷ আমরা িমথ্যর জন্য লনবভমগশন বার (সফট বাটন) 
লদখুন৷

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

• 	পিপর্শর প্বত সংপিদনরীলতরা: ্রিীন লপ্রামটক্টর বদমে ব্যবহার েরমে ্রিীমন সংমবদনশীেিা বািাে৷

• 	িরাজ্শ  সপিপক্শ  তথ্ সদখরান: ব্রিনবট বন্ধ থাোোেীন অববশষ্ ব্যাটাবর শিাংশ এবং পুমরাপবুর চাজ্ড না 
হওো পয্ডন্ত আনুোবনে সেে প্রদশ্ডমনর জন্য বিভাইসবটমে লসট েরুন৷

• 	ব্রিনপসিরার: বিভাইসবট চাজ্ড হওোর সেে এেবট ্রিীনমসভার চােু েরমি বিভাইসবটমে লসট েমর 
রাখুন৷ আমরা িমথ্যর জন্য ব্রিনমসভার লদখুন৷

অন্ধকরার সিরাপির সসবিংস
রামি বা অন্ধোর স্ামন বিভাইসবট ব্যবহার েরার সেে িাে্ড  বথেবট প্রমোগ েমর লচামখর উপর িেে েোমনা 
যাে।

• 	এই িাে্ড  বথেবটমে বেছু অ্যামপ প্রমোগ েরা যামব না৷

• 	ববজ্ঞবতি প্যামনমে আপবন দ্রুি িাে্ড  লোি সব্ে বা বনব্রিে েরমি পামরন৷ ববজ্ঞবতি প্যামনেবট 
খেুুন, নীমচর বদমে লসাোইপ েরুন, ও িারপর  (অন্ধকরার সিরাি) এএ ট্যাপ েরুন৷

1 লসবটংস ব্রিমন, প্দর্শনী -এ ট্যাপ েরুন এবং এবট সব্ে েরমি অন্ধকরার -এ ট্যাপ েরুন৷

2 ব্রিমন িাে্ড  লোি প্রমোগ েরার সেেসূচী লসট েরমি, অন্ধকরার সিরাপির সসবিংস-এ ট্যাপ েরুন, এবট 
সব্ে েরমি সিয়সূবি অনু�রায়ী িরালু করুন-এ ট্যাপ েরুন এবং িারপর এেবট অপশন বনব্ডাচন েরুন৷

• 	স�ূ্শরাস্ত সথপক সূপ�্শরাদয় প�্শন্ত: আপনার বি্ড োন অবস্ামনর উপর বনভ্ড র েমর রামত্র িাে্ড  লোি চােু 
েরমি এবং সোমে বন্ধ েরার েি েমর বিভাইসবট লসট েরুন৷

• 	করাস্ি সিয়সূবি: িাে্ড  লোি চােু এবং বন্ধ েরার বনবদ্ডষ্ সেে লসট েরুন৷
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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 স্ট্যা্াি্ড  বরমরিশ লরট বনব্ডাচন েমরন, আপবন ব্যাটাবরবট আরও লববশ সেে ব্যবহার েরমি পামরন৷

1 লসবটংস ব্রিমন, প্দর্শনী → গবতর িসৃণতরা ট্যাপ েরুন৷

2 এেবট বরমরিশ লরট বনব্ডাচন েরুন৷

• 	উচ্চ বরপরের সরি (120 Hz): ব্রিনবট আরও স্বছে লদখমি চাইমে উচ্চ বরমরিশ লরট ব্যবহার েরুন৷

• 	স্্রাডিরাি্শ  বরপরের সরি (60 Hz): ব্যাটাবর পাওোর িমর রাখার জন্য সািারণ পবরবস্বিমি এেবট 
স্ট্যা্াি্ড  বরমরিশ লরট ব্যবহার েরুন৷

নীল আপলরার বিল্রার
ব্রিন দ্ারা বনগ্ডি নীে আমোর বফটিার সীবেি েমর লচামখর উপর চাপ েোন।

1 লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন প্দর্শনী → নীল আপলরার বিল্রার এবং এবট সব্ে েরমি এখন িরালু 
করুন সুইচবট ট্যাপ েরুন৷

2 বফটিার এর অপ্যাবসবট সেন্বে েরার জন্য অ্যািজাস্টমেন্ বারবট টানুন।

3 ব্রিমন নীে আমোর বফটিার প্রমোগ েরার সেেসূচী লসট েরমি, সিয়সবূি অনু�রায়ী িরালু করুন সুইচবট 
ট্যাপ েরুন এবট সব্ে েরমি এবং এেবট অপশন বনব্ডাচন েরুন।

• 	সূ�্শরাস্ত সথপক সূপ�্শরাদয় প�্শন্ত: আপনার বি্ড োন অবস্ামনর উপর বনভ্ড র েমর নীে আমোর 
বফটিারবটমে রামত্র প্রমোগ েরমি এবং সোমে বন্ধ েরার েি েমর বিভাইসবট লসট েরুন৷

• 	করাস্ি সিয়সূবি: নীে আমোর বফটিার প্রমোগ েরমি এেবট বনবদ্ডষ্ সেে লসট েমর বদন৷
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ব্রিন সিরাি পবরিত্শন িরা বিসপপ্ করালরার সরািঞ্জস্ কররা
ব্রিন লোিবট পবরবি্ড 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 বনব্ডাচন 
েরুন।

• 	প্রাণিন্ত: এবট আপনার বিসমলে রমঙর পবরসীো, সম্পৃবক্ত, এবং িীব্িা অপবটোইজ েমর৷ আপবন রমঙর 
োন দ্ারা ও বিসমলে োোমরর ব্যামেন্স সেন্বে েরমি পামরন।

• 	প্রাকৃবতক: এবট এেবট ন্যাচারাে লটান এ ব্রিনমে সােঞ্স্য েমর৷

• 	আপবন বিসমলে োোর শুিুোত্র প্রাণিন্ত লোমির েমি্য সেন্বে েরমি পামরন৷

• 	প্রাণিন্ত লোি িৃিীে পমষির অ্যামপর সামথ সােঞ্স্যপূণ্ড নাও হমি পামর৷

• 	নীে আমোর বফটিার প্রমোগ েরার সেে আপবন ব্রিন লোি পবরবি্ড ন েরমি পারমবন না।

িুল ব্রিপনর করালরার ি্রাপলন্স অপবিিরাইজ কররা

আপনার পছমন্দর রমঙর লটান সােঞ্স্য েমর বিসমলে োোর অবটিোইজ েরুন।
লসবটংস ব্রিমন, প্দর্শনী → ব্রিন সিরাি → প্রাণিন্ত ট্যাপ েরুন ও সহরায়রাইি ি্রাপলন্স এর অিীমন রমঙর 
সেন্বে বারমে সােঞ্স্য েরুন৷
যখন আপবন োোর অ্যািজাস্টমেন্ বারবট িজরাদরার এর বদমে লটমন আমনন, িখন নীে রমঙর লটান বৃবদ্ধ 
পামব। যখন আপবন বারবট উষ্ণ এর বদমে লটমন আমনন, িখন োে রমঙর লটান বৃবদ্ধ পামব।

রঙ এর িরান দ্রাররা ব্রিপনর সিরান সরািঞ্জস্ কররা

োে, সবুজ, অথবা নীে োনমে পৃথেভামব সােঞ্স্য েমর বনবদ্ডষ্ রমঙর লটান বািান বা েবেমে বদন৷

1 লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন প্দর্শনী → ব্রিন সিরাি → প্রাণিন্ত৷

2 উচ্চতর সসবিংস-এ ট্যাপ েরুন৷

3 R (োে), G (সবুজ), বা B (নীে) রমঙর বারমে আপনার পছমন্দ সেন্বে েরুন৷

্রিীন লটামনর সেন্বে েরা হমব৷
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িপন্টর আকরার ও ধরন
ফমন্র আোর এবং স্টাইে পবরবি্ড ন েরুন৷

1 লসবটংস ্রিীমন বগমে, প্দর্শনী → িপন্টর আকরার ও ধরন ট্যাপ েরুন৷

2 আোর পবরবি্ড ন েরমি ফমন্র আোর এবং স্থূ েিা লসবটং পবরবি্ড ন েরুন এবং হরপির আকরার-এর 
েমি্য সেন্বে বারবট লটমন আনুন৷

ব্রিন সরপজরালু্রন
্রিীন লরমজােু্যশন পাটিান৷ এবট পূ্ব্ডবনি্ডাবরিভামবই FHD+ েরা আমছ৷ লরমজােু্যশন যি লববশ হমব বিসমলে িি 
বণ্ডেে হমব, যাইমহাে লসগুবে আমরা লববশ ব্যাটাবর খরচ েমর৷

1 লসবটংস ্রিীমন বগমে, প্দর্শনী → ব্রিন সরপজরালু্রন ট্যাপ েরুন।

2 এেবট লরমজােু্যশন অপশন বনব্ডাচন েরুন ও প্পয়রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

যখন আপবন লরমজােু্যশন পাটিামবন িখন বি্ড োমন চো বেছু অ্যাপও বন্ধ হমে লযমি পামর৷

ব্রিনপসিরার
ব্রিনবট স্বেংব্েভামব বন্ধ হমে লগমে আপবন ব্রিনমসভার বহসামব ছবব বিসমলে েরমি লসট েরমি পামরন। 
বিভাইস চাজ্ড হওোর সেে ্রিীনমসভার লদখামনা হমব৷

1 লসবটংস ব্রিমন, প্দর্শনী → ব্রিনপসিরার এ ট্যাপ েরুন৷

2 এেবট অপশন বনব্ডাচন েরুন।

আপবন যবদ েবির সরেি বা িপিরা, বনব্ডাচন েমরন, িমব বনব্ডাবচি ছববগুবের সামথ এেবট স্লাইিমশা শুরু 
হমব৷ যবদ আপবন েবি সরারণী বনব্ডাচন েমরন, িমব বনব্ডাবচি ছববগুবে লছাট লছাট োি্ড  বহসামব প্রদবশ্ডি 
হমব এবং ওভারে্যাপ েরমব।

3 ছবব প্রদশ্ডমনর জন্য অ্যােবাে বনব্ডাচন েরমি  আেমিা চাপুন।
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4 আপনার হমে লগমে, ব্যাে বাটনবট ট্যাপ েরুন।

বনব্ডাবচি অপশনবট বপ্রবভউ েরমি, ট্যাপ েরুন পূি্শরূপ৷

আপনার ব্রিন-মসভার প্রদবশ্ডি হওোর সেে যখন আপবন ব্রিমন ট্যাপ েরুন, ব্রিন চােু হমব।

ওয়রালপপপরার
লহাে ব্রিন এবং েেি ব্রিমনর ওোেমপপার লসবটংস পবরবি্ড ন েরুন।
লসবটংস ব্রিমন, ওয়রালপপপরার ট্যাপ েরুন৷

বথি
লহাে ্রিীন, েেি ্রিীন এবং আইেনগুবের বভজ্ুযোে উপাদানগুবে পবরবি্ড ন েরমি বিভাইসবটমি বভন্ন বথে 
প্রমোগ েরুন৷
লসবটংস ব্রিমন, বথি ট্যাপ েরুন৷

• 	বথি: বিভাইমসর বথে পবরবি্ড ন েরুন৷

• 	ওয়রালপপপরার: মহাে ্রিীন এবং েে থাো ্রিীমনর জন্য ওোেমপপার লসবটংস পবরবি্ড ন েরুন৷

• 	আইকন: প্রিীমের িরন পাটিান৷

• 	AOD: Always On Display-মি প্রদশ্ডন েরার জন্য এেবট ছবব বনব্ডাচন েরুন।

লক ব্রিন

অপরন
েে েরা ্রিীমনর জন্য লসবটংস পবরবি্ড ন েরুন।
লসবটংস ব্রিমন, লক ব্রিন ট্যাপ েরুন।

েভ্য অপশনগুবে বনব্ডাবচি ব্রিন েে পদ্ধবির উপর বভবত্ েমর পবরববি্ড ি হমি পামর।

• 	ব্রিন লপকর প্করার: ্রিীন েে েরার পদ্ধবিবট পাটিান৷

• 	Smart Lock: ববর্স্ত স্ান বা বিভাইস শনাক্ত েরা হমে বিভাইসবটমে বনমজ বনমজ আনেে হমি লসট 
েরুন৷ আমরা িমথ্যর জন্য Smart Lock লদখুন৷
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• 	বনররাপদ লক সসবিংস: েে েরার বনব্ডাবচি পদ্ধবির জন্য ্রিীন েে লসবটংস পাটিান৷

• 	Always On Display: ্রিীন বন্ধ েরার সেে িথ্য লদখামনার জন্য বিভাইসবটমে লসট েরুন৷ আমরা 
িমথ্যর জন্য Always On Display লদখুন৷

• 	ওয়রালপপপরার পবরপষিরা: ওোেমপপার পবরমেবাগুবে ব্যবহার েরার জন্য বিভাইসবট লসট েরুন লযেন 
িাইন্যাবেে েে ্রিীন৷

• 	ঘবের স্রাইল: েে েরা ্রিীমনর ঘবির িরন ও রমঙর পবরবি্ড ন েরুন।

• 	সররাবিং ঘবে: মরাবেংমের সেে ঘবিবটমে পবরবি্ড ন েমর এেন েমর রাখুন যামি স্ানীে ও লহাে টাইে 
উভেই লদখা যাে।

• 	সিস-উইপজি: েেি ব্রিমন বিসমলে হওো আইমটেগুবের লসবটংস পবরবি্ড ন েরুন৷

• 	কন্টরাপক্টর তথ্: বিভাইসবটমে এেনভামব লসট েরুন যামি েে েরা ্রিীমন আপনার ইমেে বিোনার েমিা 
লযাগামযামগর িথ্য প্রদবশ্ডি হে।

• 	বিজ্ঞবতি: েে েরা ব্রিমন ববজ্ঞবতিগুবেমে েীভামব প্রদশ্ডন েরমবন িা লসট েরুন৷

• 	রি্শকরাি: েে ্রিীমন অ্যামপর শট্ডোট লদখামনার জন্য অ্যাপ লবমছ বনন৷

• 	লক ব্রিন পবরবিবত: েে ্রিীমনর সংস্রণ ও আইবন িথ্য লদখুন৷

Smart Lock
ববর্স্ত অবস্ান অথবা বিভাইস শনাক্ত হমে বনমজ 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 স্বেংব্েভামব বনমজমে 
আনেে েমর লনমব।

• 	আপবন এেবট ব্রিন েে পদ্ধবি স্াপন েরার পর এই বফচারবট ব্যবহামরর জন্য েভ্য হমব।

• 	যবদ আপবন আপনার বিভাইস চার ঘন্া ব্যবহার না েমরন বা যখন আপবন বিভাইসবট চােু 
েমরন, আপনামে অবশ্যই ব্রিনবট আপনার লসট েরা প্যাট্ডান, PIN, বা পাসওোি্ড  ব্যবহার েমর 
আনেে েরমি হমব।

1 লসবটং ব্রিমন, লক ব্রিন → Smart Lock ট্যাপ েরুন।

2 বপ্রমসট ব্রিন েে পদ্ধবির সাহাময্য ব্রিন আনেে েরুন।

3 লসবটং সম্পন্ন েরার জন্য এেবট অপশন বনব্ডাচন েরুন এবং অন-্রিীন বনমদ্ডশাববে অনুসরণ েরুন৷
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িরাপয়রাপিবরিক্স ও বনররাপত্তরা

অপরন
বিভাইসবট বনরাপদ েরমি লসবটংস পবরবি্ড ন েরুন।
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন িরাপয়রাপিবরিক্স ও বনররাপত্তরা।

• 	িুখ রনরাক্তকরণ: আপনার েুখ শনাক্ত েমর ্রিীন আনেে েরমি বিভাইসবটমে লসট েরুন৷ আমরা 
িমথ্যর জন্য েুখ শনাক্তেরণ লদখুন৷

• 	আঙুপলর েরাপ: ্রিীন আনেে েরার জন্য আপনার আঙুমের ছাপ লরবজস্টার েরুন৷ আমরা িমথ্যর জন্য 
আঙুমের ছাপ শনাক্তেরণ লদখুন৷

• 	িরাপয়রাপিবরিক্স-এর অগ্ররাবধকরার: বামোমেবট্ে িথ্য জন্য লসবটংস পবরবি্ড ন েরুন৷

• 	িরাপয়রাপিবরিক বনররাপত্তরা প্রাি: বামোমেবট্ক্স বনরাপত্া প্যাচ এর সংস্রণবট লদখুন এবং আপমিমটর জন্য 
লচে েরুন৷

• 	Google Play বনররাপত্তরা: ষিবিের অ্যাপ এবং আচরণ খুঁমজ লদখমি এবং আপনামে সম্ভাব্য ষিবির 
ব্যাপামর সিে্ড  েরমি ও লসগুবে সরামনার জন্য বিভাইসবটমে লসট েমর রাখুন৷

• 	আিরার সিরািরাইল খুঁজনু: আোর লোবাইে খঁজনুু বফচারবট সব্ে বা বনব্রিে েমর বদন৷ আপনার হাবরমে 
যাওো বা চুবর যাওো বিভাইসবট ট্ ্যাে এবং বনেন্ত্রণ েরার জন্য আোর লোবাইে খুঁজনু ওমেবসাইটবট 
(findmymobile.samsung.com) অ্যামক্সস েরুন।

• 	বনররাপত্তরা আপপিি: আপনার বিভাইমসর বসবেউবরবট বসমস্টমের সংস্রণবট লদখুন এবং আপমিমটর 
জন্য লচে েরুন।

• 	Google Play বসপস্ি আপপিি: Google Play বসমস্টে সংস্রণ লদখুন এবং আপমিটগুবে লদখুন

• 	Samsung Pass: আপনার বামোমেবট্ে িাটার োি্যমে সহমজ ও স্বছেমন্দ আপনার পবরচে যাচাই েমর৷ 
আমরা িমথ্যর জন্য Samsung Pass লদখুন৷

• 	Samsung Blockchain Keystore: বনরাপমদ আপনার ব্লেমচন প্রাইমভট েী ব্যবস্াপনা েরুন৷ 
(Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra)

• 	অজরানরা অ্রাপ ইনস্ল করুন: Apps অজানা উৎস লথমে অ্যাপ ইনস্টমেশমনর অনুেবি বদমি বিভাইসবট 
লসট েরুন।

• 	সুরবক্ষত সিরাল্ডরার: অন্যমদর লথমে আপনার ব্যবক্তগি ববেে ও অ্যাপগুবে সুরবষিি রাখমি এেবট 
বসবেওর লফাল্ার বিরী েরুন৷ আমরা িমথ্যর জন্য সুরবষিি লফাল্ার লদখুন৷

• 	Secure Wi-Fi: অবনরাপদ Wi-Fi লনটওোে্ড  ব্যবহার েরার সেে আপনার লিটা সুরবষিি েরমি 
বিভাইসবট লসট েরুন৷ আমরা িমথ্যর জন্য Secure Wi-Fi লদখুন৷

এই বফচারবট Wi-Fi লনটওোে্ড , অঞ্চে ও পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্ড র েমর েভ্য নাও 
হমি পামর৷

http://findmymobile.samsung.com
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• 	SD করাি্শ  এনব্প্ট িরা বিব্প্ট করুন: মোন লেেবর োমি্ড  ফাইে এনব্টি েরার েি েমর 
বিভাইসবটমে লসট েরুন৷

যবদ আপবন আপনার বিভাইসবট ফ্যাক্টবর বিফমটি বরমসট েমরন এই লসবটং সষিে েমর, িমব 
বিভাইসবট আপনার এনব্টি েরা ফাইেগুবে পিমি সষিে হমব না। বিভাইসবট বরমসট েরার 
পূমব্ড এই লসবটংবট বনব্রিে েরুন।

• 	অন্রান্ বনররাপত্তরা সসবিংস: অবিবরক্ত বসবেউবরবট লসবটংস েনবফগার েরুন৷

িুখ রনরাক্তকরণ
আপনার েুখ বচমন ব্রিন আনেে েরার জন্য আপনার বিভাইবট লসট েরমি পামরন।

• 	যবদ আপবন আপনার েুখমে ব্রিন েে পদ্ধবি বহমসমব ব্যবহার েমরন, বিভাইসবট চােু েরার পর 
প্রথেবামর ব্রিন আনেে েরমি আপনার েুখ ব্যবহার েরা যামব না। বিভাইসবট ব্যবহার েরার 
জন্য, ব্রিনবট আনেে েরমি আপনামে অবশ্যই েুখ বনবন্ধীেরণ েরার সেে লসট েরা প্যাট্ডান, 
PIN, অথবা পাসওোি্ড  ব্যবহার েরমি হমব। মখোে রাখমবন লয প্যাটান্ড PIN বা পাসওোি্ড  লযন 
ভুমে না যান।

• 	যবদ আপবন ব্রিন েে পদ্ধবি পবরবি্ড ন েমর সসরায়রাইপ বা সকরানবিই নয় েরুন, মযগুবে বনরাপদ 
নে, আপনার সেস্ত বামোমেবট্ে িাটা বিবেট হমে যামব। যবদ আপবন অ্যাপ বা বফচামর আপনার 
বামোমেবট্ে িাটা ব্যবহার েরমি চান, িাহমে আপনামে পুনরাে আপনার বামোমেবট্ে িাটা 
লরবজস্টার েরমি হমব৷

 িুখ রনরাক্তকরণ ি্িহরাপরর সত্শকতরা

আপনার বিভাইসবট েুখ শনাক্তেরণ দ্ারা আনেে েরার পূমব্ড, বনম্নবেবখি সাবিানিা গুবে েমন রাখমবন।

• 	আপনার বিভাইসবট এেন োমরা দ্ারা বা এেন বেছু বদমে আনেে েরা লযমি পামর যার ছবববট আপনার 
েি লদখমি।

• 	েুখ শনাক্তেরণ প্যাটাণ্ড, PIN অথবা পাসওোি্ড  এর লথমে েে সুরবষিি।

উন্নত িুখ রনরাক্তকরপণর জন্

েুখ শনাক্তেরণ ব্যবহার েরার সেে বনম্নবেবখি ববমবচনা েরমবন:

• 	বনববন্ধেরমণর সেে লযগুবে লখোে রাখমি হমব, মযেন চশো পিা, টুবপ, েুমখাস, দাবি, বা ভারী 
লেেআপ।

• 	বনববন্ধেরমণর সেে বনবচিি েরুন লয আপবন পয্ডাতি আমোবেি জােগাে রমেমছন এবং ে্যামেরার লেন্স 
পবরষ্ার আমছ।

• 	ভাে ফোফমের জন্য বনবচিি েরুন লয আপনার ছবববট অস্পষ্ বা আবছা না হে।



সসটবস

190

আপনরার িুখ সরবজস্রার কররা

ভাে েুখ বনবন্ধমনর জন্য, ইনমিামর এবং সরাসবর সূয্ডামোমের বাইমর েুখ বনবন্ধন েরুন।

1 লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন িরাপয়রাপিবরিক্স ও বনররাপত্তরা → িুখ রনরাক্তকরণ৷

2 অন-ব্রিমনর বনমদ্ডশাবেী পড়ুন এবং অবিরত-এ ট্যাপ েরুন৷

3 এেবট ব্রিন েে পদ্ধবি লসট েরুন৷

4 আপবন চশো পমি আমছন বেনা িা বনব্ডাচন েমর এবগপয় �রান ট্যাপ েরুন৷

5 বিভাইসবটর ব্রিনবট আপনার সােমন িরুন এবং ব্রিমনর বদমে িাোন।

6 ব্রিমনর লরিমের েমি্য আপনার েুখবট রাখুন।

ে্যামেরাবট আপনার েুখ স্্যান েরমব।

• 	যবদ আপনার েুমখর সামথ ব্রিন আনেবেং সবিেভামব োজ না েমর িমব, আপনার বনববন্ধি 
েুখ অপসারণ েরমি এবং পুনরাে আপনার েুখ বনবন্ধন েরার জন্য ট্যাপ েরুন িুপখর িরািরা 
অপসরারণ করুন।

• 	লফস বরেগবনশন বািামি, বিকল্প সিহরাররা স�রাগ করুন এ ট্যাপ েরুন এবং এেবট ববেল্প 
উপবস্বি যুক্ত েরুন৷
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বনিবন্ধত িুপখর িরািরা বিবলি কররা

আপনার বনববন্ধি েুমখর িাটা আপবন েুমছ বদমি পামরন।

1 লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন িরাপয়রাপিবরিক্স ও বনররাপত্তরা → িুখ রনরাক্তকরণ৷

2 বপ্রমসট ব্রিন েে পদ্ধবির সাহাময্য ব্রিন আনেে েরুন।

3 িুপখর িরািরা অপসরারণ করুন → অপসরারণ এ ট্যাপ েরুন৷

বনববন্ধি েুখ এেবার বিবেট হমে লগমে, সেস্ত আনুেবগিে বফচারগুবেও বনব্রিে হমে যামব।

আপনরার িুখ বদপয় ব্রিনবি আনলক করুন

এেবট প্যাটাণ্ড, PIN, অথবা পাসওোমি্ড র পবরবমি্ড  আপনার েুখ বদমে ব্রিন আনেে েরমি পারমবন।

1 লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন িরাপয়রাপিবরিক্স ও বনররাপত্তরা → িুখ রনরাক্তকরণ৷

2 বপ্রমসট ব্রিন েে পদ্ধবির সাহাময্য ব্রিন আনেে েরুন।

3 এবট সব্ে েরমি িুপখর িরাধ্পি আনলক সুইচবট ট্যাপ েরুন।

• 	আপনার েুখ সনাক্তেরমণর পমর েে েরা ্রিীমন লসাোইপ না েমর ব্রিন আনেে েরমি আপবন 
বিভাইসবট যবদ লসট েরমি চান, এবট বনব্রিে েরমি লক ব্রিপন থরাকুন সুইমচ ট্যাপ েরুন৷

• 	যবদ আপবন ফমটা বা বভবিওমি েুখ লচনার সম্ভাবনা েবেমে আনমি চান, দ্রুততর রনরাক্তকরণ 
বনব্রিে েরমি সুইচবট ট্যাপ েরুন। এবট েুখ শনাক্তেরমণর গবি েোমি পামর।

• 	যবদ আপবন লেবে আপনার লচাখ লখাো থাো অবস্ামিই আপনার েুখবট সনাক্ত েরার জন্য 
আপনার বিভাইসবট লসট েরমি চান, এবট সব্ে েরার জন্য সিরাখ সখরালরা থরাকরা আির্ক 
করুন সুইচবট ট্যাপ েরুন৷

• 	যবদ আপবন এেবট অন্ধোর জােগাে সনাক্তেরমণর হার বৃবদ্ধ েরমি চান, িাহমে লসবট সব্ে 
েরমি ব্রিন উজ্জ্বল করুন সুইমচ ট্যাপ েরুন৷

4 েেি ব্রিমন, ব্রিমনর বদমে িাোন।

যখন আপনার েুখ স্বীেৃি হমব, মোন অবিবরক্ত ব্রিন েে পদ্ধবির ব্যবহার ছািাই আপবন ব্রিন আনেে 
েরমি পামরন। যবদ আপনার েুখ স্বীেৃি না হে, বপ্রমসট ব্রিন েে পদ্ধবি ব্যবহার েরুন।
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আঙুপলর েরাপ রনরাক্তকরণ
আঙুমের ছাপ শনাক্তেরমণর োয্ডোবরিার জন্য, আপনার আঙুমের ছামপর িথ্য আপনার বিভাইমস 
লরবজস্টার এবং লস্টার েরা প্রমোজন। মরবজস্টার েরার পর, আপবন বনম্নবেবখি বফচারগুবের জন্য আঙুমের 
ছাপ ব্যবহার েরমি বিভাইসবট লসট েরমি পামরন:

• 	ব্রিন েে

• 	সুরবষিি লফাল্ার

• 	অঞ্চে ও পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্ড র েমর এই বফচারবট েভ্য নাও হমি পামর।

• 	বিভাইমসর সুরষিা ববি্ডি েরার জন্য আঙুমের ছাপ শনাক্তেরণ আপনার প্রবিবট আঙুমের 
ছামপর অনন্য বববশষ্্য ব্যবহার েমর। আঙুমের ছাপ লসন্সমরর দবুট বভন্ন আঙুমের ছাপ বনমে 
ববভ্রাবন্ত হওোর সম্ভাবনা খুবই েে। যবদও বা, বেছু ববরে লষিমত্র লযখামন পৃথে আঙুমের 
ছাপগুবে অি্যন্ত সাদশৃ্য হওোে লসন্সর লসগুবেমে অবভন্ন বমে বচবনেি েমর।

• 	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 বনভ্ড র েমর ব্রিন লপ্রামটক্টর েভ্য নাও হমি 
পামর৷

• 	যবদ আপবন আপনার আঙুমের ছাপ েে ব্রিন পদ্ধবি বহমসমব ব্যবহার েমরন, িমব বিভাইসবট 
চােু েরার পমর প্রথেবামরর জন্য ব্রিন আনেে েরমি আপনার আঙুমের ছাপ ব্যবহার েরা 
যামব না। বিভাইসবট ব্যবহার েরমি, আঙুমের ছাপ বনবন্ধন েরার সেে আপনার লসট েরা 
প্যাটান্ড, PIN বা পাসওোি্ড  বদমে ব্রিন আনেে েরমি হমব। মখোে রাখমবন লয প্যাটান্ড PIN বা 
পাসওোি্ড  লযন ভুমে না যান।

• 	যবদ আপনার আঙুমের ছাপবট স্বীেৃি না হে, িমব আঙুমের ছাপ বনবন্ধন েরার সেে লসট েরা 
প্যাটান্ড, PIN বা পাসওোি্ড  ব্যবহার েমর বিভাইসবট আনেে েরুন, িারপর আপনার আঙুমের 
ছাপ বর-মরবজস্টার েরুন। যবদ আপনার প্যাটান্ড, PIN, বা পাসওোি্ড  ভুমে যান িমব আপবন 
বিভাইসবট বরমসট না েমর ব্যবহার েরমি পারমবন না। ভূমে যাওো আনেে লোমির োরমণ 
লোন িাটা হারামনা বা অসুববিা লভাগ েরার জন্য Samsung দােী হমব না।

• 	যবদ আপবন ব্রিন েে পদ্ধবি পবরবি্ড ন েমর সসরায়রাইপ বা সকরানবিই নয় েরুন, মযগুবে বনরাপদ 
নে, আপনার সেস্ত বামোমেবট্ে িাটা বিবেট হমে যামব। যবদ আপবন অ্যাপ বা বফচামর আপনার 
বামোমেবট্ে িাটা ব্যবহার েরমি চান, িাহমে আপনামে পুনরাে আপনার বামোমেবট্ে িাটা 
লরবজস্টার েরমি হমব৷
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আরও উন্নত আঙুপলর েরাপ রনরাক্তকরপণর জন্

যখন আপবন বিভাইমস আপনার আঙুমের ছাপ স্্যান েমরন, িখন বনমম্নাক্ত ববেে সম্পমে্ড  অবগি থােুন যা 
বফচারবটর োয্ডোবরিা প্রভাববি েরমি পামর:

• 	লয সব আঙুমের ছাপ েুবঞ্চি হে বা ছামপ দাগ থােমে বিভাইসবট লসগুবে বচবনেি নাও েরমি পামর।

• 	বিভাইসবট লছাট বা সরু আঙুমের ছাপ নাও বচবনেি েরমি পামর।

• 	স্বীেৃবির েে্ডষিেিা উন্নি েরমি, ময হামির আঙুে বিভাইমস োজ েরার লববশরভাগ সেে ব্যবহার েরা 
হে লসই হামির আঙুমের ছাপ বনবন্ধন েরুন।

• 	আপনার বিভাইমস ব্রিমনর নীমচর োঝখামন এেবট ববটি-ইন আঙুমের ছাপ শনাক্তেরমণর লসন্সর রমেমছ৷ 
ব্রিন প্রমটক্টর বা আগিমুের ছাপ শনাক্তেরমণর লসন্সমরর জােগামি টাচ্রিীনবটমি ্রিাচ লযন না পমর বা 
েুদ্রা, চাবব, েেে এবং লনেমেস দ্ারা ষিবিরিস্ত না হে, িা বনবচিি েরুন৷

• 	ব্রিমনর নীমচর অংমশ আগিমুের ছাপ সনাক্তেরণ লসন্সমরর জােগা এবং আপনার আগিেুগুবে পবরষ্ার 
এবং শুষ্ আমছ বে না বনবচিি েরুন৷

• 	বিভাইসবট আপনার আঙুমের ছাপ নাও বচবনেি েরমি পামর যবদ আপবন আঙুেবট বাঁোন বা আঙুমের 
িগা ব্যবহার েমরন। ব্রিনবটমি বটপুন যামি আপনার আগিমুের ছাপ আগিমুের ছাপ সনাক্তেরমণর ববসৃ্তি 
জােগাে ছবিমে যাে৷

আঙুপলর েরাপ সরবজস্রার কররা

1 লসবটংস ব্রিমন, িরাপয়রাপিবরিক্স ও বনররাপত্তরা → আঙুপলর েরাপ ট্যাপ েরুন৷

2 অন-ব্রিমনর বনমদ্ডশাবেী পড়ুন এবং অবিরত-এ ট্যাপ েরুন৷

3 এেবট ব্রিন েে পদ্ধবি লসট েরুন৷

4 ্রিীন েভার এবং লপ্রামটক্টমরর বনমদ্ডশাবেী পড়ুন এবং ওপক-এ ট্যাপ েরুন৷
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5 ব্রিমনর নীমচ আগিমুের ছাপ সনাক্তেরণ লসন্সমর আপনার আঙুে রাখুন৷ বিভাইসবট আপনার আগিেু 
সনাক্ত েরার পমর, আঙুে িুমে আনুন এবং আগিমুের ছাপ সনাক্তেরণ লসন্সমর আবার রাখুন৷

এই প্রব্োবট চাবেমে যান যিখন না আঙুমের ছাপ লরবজস্টার হে।

6 যখন আপনার আঙুমের ছাপ লরবজস্টার েরা সম্পন্ন হমব, ট্যাপ েরুন সরষ৷

সরবজস্রার কররা আঙুপলর েরাপপক পরীক্ষরা করুন

আপনার আঙুমের ছাপ সনাক্তেরণ লসন্সমর আপনার আঙুে স্াপন েমরমছ বেনা িা যাচাই েরমি পামরন৷

1 লসবটংস ব্রিমন, িরাপয়রাপিবরিক্স ও বনররাপত্তরা → আঙুপলর েরাপ ট্যাপ েরুন৷

2 বপ্রমসট ব্রিন েে পদ্ধবির সাহাময্য ব্রিন আনেে েরুন।

3 �ুক্ত কররা আঙুপলর েরাপ সিক করুন -এ ট্যাপ েরুন৷

4 আঙুমের ছাপ শনাক্তেরণ লসনসমরর উপর আপনার আঙুে রাখুন।

সনাক্তেরমণর ফোফে লদখামনা হমব৷
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সরবজস্রার কররা আঙুপলর েরাপপক বিবলি কররা

আপবন লরবজস্টার েরা আঙুমের ছাপ েুমছ বদমি পামরন।

1 লসবটংস ব্রিমন, িরাপয়রাপিবরিক্স ও বনররাপত্তরা → আঙুপলর েরাপ ট্যাপ েরুন৷

2 বপ্রমসট ব্রিন েে পদ্ধবির সাহাময্য ব্রিন আনেে েরুন।

3 েুমছ লফোর জন্য এেবট আগিমুের ছাপ বনব্ডাচন েরুন ও অপসরারণ এ ট্যাপ েরুন৷

আপনরার আঙুপলর েরাপপর দ্রাররা ব্রিন আনলক করুন

আপবন এেবট প্যাটান্ড, PIN, বা পাসওোি্ড  ব্যবহার েরার পবরবমি্ড  আপনার আঙুমের ছাপ বদমে ব্রিন 
আনেে েরমি পামরন।

1 লসবটংস ব্রিমন, িরাপয়রাপিবরিক্স ও বনররাপত্তরা → আঙুপলর েরাপ ট্যাপ েরুন৷

2 বপ্রমসট ব্রিন েে পদ্ধবির সাহাময্য ব্রিন আনেে েরুন।

3 এবট সব্ে েরমি আঙুপলর েরাপ আনলক সুইচবট ট্যাপ েরুন।

4 েেি ব্রিমন, আঙুমের ছাপ শনাক্তেরণ লসন্সমরর উপর আপনার আঙুে রাখুন এবং আপনার আঙুমের 
ছাপ স্্যান েরুন।

আঙুপলর েরাপ রনরাক্তকরণ আইকন সসবিং পবরিত্শন কররা হপছে

আগিমুের ছাপ সনাক্তেরমণর আইেনবট প্রদশ্ডন বা েুোমনার জন্য বিভাইসবট লসট েরুন ্রিীনবট বন্ধ হমে 
যাওোর সেে যখন আপবন ্রিীনবটমি ট্যাপ েমরন৷

1 লসবটংস ব্রিমন, িরাপয়রাপিবরিক্স ও বনররাপত্তরা → আঙুপলর েরাপ ট্যাপ েরুন৷

2 বপ্রমসট ব্রিন েে পদ্ধবির সাহাময্য ব্রিন আনেে েরুন।

3 ব্রিন িন্ধ থরাকপল আইকন সদখরান ট্যাপ েরুন এবং এেবট অপশন লবঁমছ বনন৷
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Samsung Pass
Samsung Pass-এ আপনার বামোমেবট্ে িাটা লরবজস্টার েরুন এবং আপনার েগইমনর এবং ব্যবক্তগি 
িথ্য প্রমোজন এেন পবরমেবাগুবে ব্যবহার েরার সেে আপনার পবরচে সহমজ যাচাই েরুন৷

• 	এই বফচারবট ব্যবহার েরমি, আপনার বিভাইসবট এেবট Wi-Fi বা লোবাইে লনটওোমে্ড র সামথ 
সংযুক্ত থােমি হমব।

• 	এই বফচারবট ব্যবহার েরমি আপনামে অবশ্যই আপনার Samsung account-এ সাইন ইন 
েরমি হমব৷ আমরা িমথ্যর জন্য Samsung account লদখুন৷

• 	ওমেবসাইট সাইন-ইন বফচারবট শুিুোত্র এেন ওমেবসাইমটর জন্য েভ্য যা আপবন ইন্টরারপনি 
অ্যামপর োি্যমে অ্যামক্সস েমরন। বেছু ওমেবসাইট এই বফচারবট সেথ্ডন নাও েরমি পামর।

• 	বনববন্ধি বামোমেবট্ে লিটা এবং সংরবষিি লপমেন্ োমি্ড র িথ্য লেবে আপনার বিভাইমস 
সংরবষিি হে এবং অন্যান্য বিভাইস বা সাভ্ড ারগুবের সামথ বসঙ্ক হে না৷

Samsung Pass পরবজস্রার কররা

Samsung Pass ব্যবহার েরার আমগ, আপনার বামোমেবট্ে িাটা Samsung Pass-এ লরবজস্টার েরুন।
লসবটংস ব্রিমন, িরাপয়রাপিবরিক্স ও বনররাপত্তরা → Samsung Pass ট্যাপ েরুন। মসটআপ সম্পূণ্ড েরার জন্য 
অন-ব্রিন বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷

Samsung account পরাসওয়রাি্শ  �রািরাই কররা

আপবন আপনার পবরচে যাচাই েরমি আপনার Samsung account পাসওোি্ড  এন্ার েরার পবরবমি্ড  
আপনার বনববন্ধি বামোমেবট্ে িাটা ব্যবহার েরমি পামরন, উদাহরণস্বরূপ, যখন আপবন Galaxy Store 
লথমে েমন্ন্ ্ে েমরন৷
Samsung Pass েূে ব্রিমন,  → পসবিংস → অ্রাকরাউন্ট ও সিলয় এ ট্যাপ েরুন িারপর Samsung 
Pass বদপয় �রািরাই করুন সুইচবটমি ট্যাপ েমর লসবটমে সব্ে েরুন৷

Samsung Pass ি্িহরার কপর ওপয়িসরাইপি সরাইন ইন কররা

আপবন Samsung Pass ব্যবহার েমর সহমজই লসই ওমেবসাইটগুবেমি সাইন ইন েরমি পামরন লযগুবে 
আইবি এবং পাসওোি্ড  অমটাবফে সেথ্ডন েমর।

1 এেবট ওমেবসাইট খেুুন লযটামি আপবন সাইন ইন েরমি চান।

2 আপনার আইবি এবং পাসওোি্ড  প্রমবশ েরান, এবং িারপর ওমেবসাইট এর সাইন ইন বাটন ট্যাপ 
েরুন৷

3 যখন এেবট পপ-আপ উইম্া আপনামে সাইন ইন িথ্য লসভ েরার জন্য বমে িখন Samsung Pass 
বদপয় সরাইন-ইন করুন এ আেমিা লচমপ িপন ররাখুন এ আেমিা চাপুন৷
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অ্রাপপ সরাইন ইন কররার জন্ Samsung Pass ি্িহরার কররা

আইবি এবং পাসওোি্ড  অমটাবফে সেথ্ডনোরী অ্যাপমি সহমজই সাইন ইন েরমি আপবন Samsung Pass 
ব্যবহার েরমি পামরন।

1 এেবট অ্যাপ খুেুন লযখামন আপবন সাইন ইন েরমি চান।

2 আপনার আইবি এবং পাসওোি্ড  প্রমবশ েরান, এবং িারপর অ্যামপর সাইন ইন বাটন ট্যাপ েরুন৷

3 যখন লোনও পপ-আপ উইম্া আপনামে বজজ্ঞাসা েরমব লয আপবন সাইন-ইন িথ্য সংরষিণ েরমি 
চান, ট্যাপ েরুন সংরক্ষণ৷

সরাইন ইন তথ্ ি্িস্রাপনরা কররা

Samsung Pass ব্যবহার এবং আপনার সাইন ইন িথ্য ব্যবস্াপনা েরার জন্য লসট েরা ওমেবসাইট এবং 
অ্যাপগুবের িাবেো লদখুন।

1 Samsung Pass েূে ব্রিমন, সরাইন-ইন এ ট্যাপ েরুন ও িাবেো লথমে এেবট ওমেবসাইট বা অ্যাপ 
বনব্ডাচন েরুন৷

2 সপিরাদনরা করুন এ ট্যাপ েরুন এবং আপনার আইবি, পাসওোি্ড  এবং ওমেবসাইমটর বা অ্যামপর নাে 
পবরবি্ড ন েরুন৷

আপনার সাইন ইমনর িথ্য েুছমি, িুেুন-এ ট্যাপ েরুন৷

ওপয়িসরাইি এিং অ্রাপপর সরাপথ Samsung Pass ি্িহরার কররা

Samsung Pass সেথ্ডন েমর এেন ওমেবসাইট বা অ্যাপ ব্যবহার েরার সেে, আপবন সহমজই Samsung 
Pass বদমে সাইন ইন েরমি পামরন।
Samsung Pass সেথ্ডন েমর এেন ওমেবসাইট এবং অ্যাপমসর িাবেোবট লদখমি, Samsung Pass েূে 
ব্রিমন,  → পরাি্শনরার-এ ট্যাপ েরুন৷ যবদ Samsung Pass সেথ্ডন েমর এেন লোন ওমেবসাইট বা অ্যাপ না 
থামে, িাহমে লসই পরাি্শনরার প্রদবশ্ডি হমব না৷

• 	উপেভ্য ওমেবসাইট এবং অ্যাপ এবরো বা পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্ড র েমর আোদা হমি 
পামর।

• 	Samsung Pass-এর োি্যমে ওমেবসাইট বা অ্যাপমস সাইন ইন েরার ফমে লোনও ষিবি বা 
অসুববিার জন্য Samsung দােী নে।
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স্বয়ংব্য়িরাপি আপনরার ি্বক্তগত তথ্ বলখুন

আপবন আপনার ব্যবক্তগি িথ্য লযেন আপনার বিোনা বা লপমেন্ োমি্ড র িথ্য স্বেংব্ে ভবি্ড  েরামে সেথ্ডন 
েমর এেন অ্যাপগুবেমি সহমজ বেখমি Samsung Pass ব্যবহার েরমি পামরন৷

1 Samsung Pass েূে ব্রিমন, িরিগুপলরা অপিরা পূরণ করুন-এ ট্যাপ েরুন এবং এেবট অপশন বনব্ডাচন 
েরুন৷

2 িথ্য প্রমবশ েরান এবং সংরক্ষণ ট্যাপ েরুন৷

সেবথ্ডি অ্যামপ স্বেংব্েভামব 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

• 	বনেে ও শি্ড াবেীমি আপনার সম্মবি এবং আপনার Samsung account সব্ে থােমব।

• 	অন্যান্য বিভাইমস আপনার Samsung account-এ সাইন ইন েরা Samsung Pass িাটা লোছা 
হমব না৷

1 Samsung Pass েূে ব্রিমন,  → পসবিংস → িরািরা িুেুন-এ ট্যাপ েরুন৷

2 আপনার Samsung account-এর পাসওোি্ড  প্রমবশ েরান এবং বেক আপে ট্যাপ েরুন।

আপনার Samsung Pass িাটা বিবেট েরা হমব।
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সুরবক্ষত সিরাল্ডরার
সুরবষিি লফাল্ার অন্যমদর দ্ারা অ্যামক্সস েরা লথমে আপনার ব্যবক্তগি ববেেবস্তু এবং অ্যাপমে রষিা েমর, 
লযেন ফমটা এবং েন্াক্টস। বিভাইসবট আনেে েরা থােমেও আপবন আপনার ব্যবক্তগি ববেেবস্তু এবং 
অ্যাপমে সুরবষিি রাখমি পামরন।

সুরবষিি লফাল্ার এেবট পৃথে, বনরাপদ লস্টামরজ এোো। সুরবষিি লফাল্ার িাটা অননুমোবদি 
লশোর েরার পদ্ধবিগুবে লযেন USB বা Wi-Fi Direct, এর োি্যমে অন্য বিভাইমস স্ানান্তর েরা 
যামব না। অপামরবটং বসমস্টে োস্টোইজ েরার লচষ্া বা সফটওে্যার পবরবি্ড ন েরা হমে লসটা 
সুরবষিি লফাল্ারমে স্বেংব্েভামব েে এবং অপ্রাপ্য েরমি পামর। সুরবষিি লফাল্ার িাটা 
সংরষিণ েরার আমগ, অন্য বনরাপদ স্ামন িাটার এেবট ব্যাে আপ েবপ লরমখমছন িা বনবচিি 
েরুন।

সুরবষিি লফাল্ার ব্যবহার েরমি, আপনামে অবশ্যই আপনার Samsung account-এ সাইন ইন 
েরমি হমব৷

সুরবক্ষত সিরাল্ডরার সসি আপ কররা

1 সসবিংস অ্যাপ চােু েরুন এবং ট্যাপ েরুন িরাপয়রাপিবরিক্স ও বনররাপত্তরা → সুরবক্ষত সিরাল্ডরার৷

2 সুরবষিি লফাল্ামরর বনেে ও শি্ড াবেীমি সম্মি হন৷
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3 আপনার Samsung account আইবি এবং পাসওোি্ড  প্রমবশ েরান এবং সরাইন ইন ট্যাপ েরুন৷

4 সুরবষিি লফাল্ার ব্যবহার েরার জন্য এেবট েে পদ্ধবি বনব্ডাচন েরুন এবং লসটআপবট সম্পন্ন েরমি 
ব্রিমনর বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷

সুরবষিি লফাল্ার ব্রিনবট লদখা যামব এবং সুরবষিি লফাল্ার অ্যাপ আইেনবটমে ( ) অ্যাপস ্রিীমন 
লযাগ েরা হমব৷

সুরবষিি লফাল্ার-এর নাে বা আইেমনর রঙ পবরবি্ড 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 হমব।

• 	আপবন আপনার সুরবষিি লফাল্ামরর আনেে লোি ভুমে লগমে, আপনার Samsung account 
ব্যবহার েমর এবট বরমসট েরমি পামরন। েেি ব্রিমনর নীমচ বাটনবট ট্যাপ েরুন, এবং আপনার 
Samsung account-এর পাসওোি্ড  প্রমবশ েরান।

সুরবক্ষত সিরাল্ডরার জন্ অপিরা লক সসি কররা

যখন এবট ব্যবহার েরা না হে িখন স্বেংব্েভামব সুরবষিি লফাল্ার লে েে েরার জন্য বিভাইসবট লসট 
েরুন।

1 সুরবক্ষত সিরাল্ডরার অ্যাপ চােু েরুন এবং  → সসবিংস → ‘সুরবক্ষত সিরাল্ডরার’ অপিরা লক করুন 
আেমিা চাপুন।

2 এেবট েে অপশন বনব্ডাচন েরুন।

ে্যানুোবে আপনার সুরবষিি লফাল্ার েে েরার জন্য,  → লক কপর সিবরপয় �রান এ ট্যাপ েরুন৷

সুরবক্ষত সিরাল্ডরাপর বিষয়িস্তু সররাপনরা

সুরবষিি লফাল্ামর ববেেবস্তু, মযেন ফমটা এবং বভবিওগুবে সরান৷ বনমম্নাক্ত পদমষিপগুবে হে বিফটি 
লস্টামরজ লথমে সুরবষিি লফাল্ার এেবট ছবব সরামনার উদাহরণ।

1 সুরবক্ষত সিরাল্ডরার অ্যাপ েঞ্চ েরুন এবং িরাইল স�রাগ করুন ট্যাপ েরুন।

2 েবি ট্যাপ েরুন, ময ছববগুবে সরামি হমব লসগুবে বটে েরুন, এবং িারপর সপিন্ন ট্যাপ েরুন৷

3 সররান ট্যাপ েরুন৷

বনব্ডাবচি আইমটেগুবেমে েূে লফাল্ার লথমে বিবেট হমে সুরবষিি লফাল্ামর সরামনা হমব। আইমটে েবপ 
েরমি, ট্যাপ েরুন কবপ৷

ববেেবস্তু সরামনার পদ্ধবি ববেেবস্তুর িরমনর উপর বনভ্ড র েমর পবরববি্ড ি হমি পামর।
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সুরবক্ষত সিরাল্ডরার সথপক বিষয়িস্তু সররাপনরা

সুরবষিি লফাল্ার লথমে বিফটি লস্টামরমজর সংবলেষ্ অ্যামপ ববেেবস্তু সরামনা। বনমম্নাক্ত েে্ডোণ্ড এেবট ছববমে 
সুরবষিি লফাল্ার লথমে বিফটি লস্টামরমজ সরামনার এেবট উদাহরণ।

1 চােু েরুন সুরবক্ষত সিরাল্ডরার অ্যাপ এবং ট্যাপ েরুন গ্রালরাবর।

2 এেবট ছবব বনব্ডাচন েরুন এবং  → সুরবক্ষত সিরাল্ডরার সথপক সির করুন এ ট্যাপ েরুন।

বনব্ডাবচি আইমটে বিফটি লস্টামরমজর গ্রালরাবর লি সরামনা হমব।

অ্রাপ স�রাগ কররা

সুরবষিি লফাল্ামর ব্যবহামরর জন্য এেবট অ্যাপ লযাগ েরুন।

1 চােু েরুন সুরবক্ষত সিরাল্ডরার অ্যাপ এবং অ্রাপ স�রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন।

2 বিভাইমস এে বা এোবিে ইনস্টে েরা অ্যামপ বটে েরুন এবং স�রাগ করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

Play পস্রার অথবা Galaxy Store লথমে অ্যাপ ইনস্টে েরমি, ট্যাপ েরুন Play Store সথপক 
িরাউনপলরাি করুন বা Galaxy Store পথপক িরাউনপলরাি করুন৷

সুরবক্ষত সিরাল্ডরার সথপক অ্রাপ সররাপনরা

বিবেট েরার জন্য এেবট অ্যাপমে ট্যাপ েরুন এবং িমর রাখুন, এবং ট্যাপ েরুন আনইনস্ল৷

অ্রাকরাউন্ট স�রাগ কররা

সুরবষিি লফাল্ামর থাো অ্যামপর সামথ বসঙ্ক েরার জন্য আপনার Samsung এবং Google অ্যাোউন্, বা 
অন্যান্য অ্যাোউন্ লযাগ েরুন।

1 চােু েরুন সুরবক্ষত সিরাল্ডরার অ্যাপ এবং  → সসবিংস → অ্রাকরাউন্টগুপলরা → অ্রাকরাউন্ট স�রাগ 
করুন আেমিা চাপুন।

2 এেবট অ্যাোউন্ সাবভ্ড স বনব্ডাচন েরুন।

3 অ্যাোউন্ লসটআপ সম্পূণ্ড েরার জন্য ব্রিমনর বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷
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সুরবক্ষত সিরাল্ডরার লুকরাপনরা

আপবন অ্যাপস ব্রিন লথমে সুরবষিি লফাল্ার শট্ডোটবট েুবেমে রাখমি পামরন।
সুরবক্ষত সিরাল্ডরার অ্যাপ চােু েরুন,  → পসবিংস এ আেমিা চাপুন এবং িারপর অ্রাপ ব্রিপন আইকন 
সদখরান সুইচবট আেমিা লচমপ এবট বনব্রিে েরুন৷
পবরবমি্ড , ববজ্ঞবতি প্যামনেবটমে খেুুন, নীমচর বদমে লসাোইপ েরুন, িারপর বফচারবট বন্ধ েরমি  
(সুরবক্ষত সিরাল্ডরার) -এ ট্যাপ েরুন৷

সুরবক্ষত সিরাল্ডরার ি্রাক আপ এিং বরপস্রার কররা

আপনার Samsung account ব্যবহার েমর Samsung Cloud-এ সুরবষিি লফাল্ার ববেেবস্তু এবং অ্যামপর 
ব্যাে আপ বনন এবং পমর িামদর বরমস্টার েরুন।

িরািরা ি্রাকআপ কররা

1 চােু েরুন সুরবক্ষত সিরাল্ডরার অ্যাপ এবং  → সসবিংস → ি্রাকআপ ও পুনি্শহরাল এ আেমিা চাপুন।

2 অ্রাকরাউন্ট স�রাগ করুন এ ট্যাপ েরুন এবং ব্রিমন প্রদবশ্ডি বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন আপনার 
Samsung account -এ সাইন ইন েরার জন্য৷

3 ট্যাপ েরুন সুরবক্ষত সিরাল্ডরার িরািরা ি্রাকআপ করুন।

4 লয আইমটেগুবে আপবন ব্যাে আপ েরমি চান লসগুমোমে বটে েরুন এবং ট্যাপ েরুন ি্রাকআপ বনন৷

Samsung Cloud-এ িাটা ব্যাে আপ হমব।

িরািরা পুনরুদ্রার কররা

1 চােু েরুন সুরবক্ষত সিরাল্ডরার অ্যাপ এবং  → সসবিংস → ি্রাকআপ ও পুনি্শহরাল এ আেমিা চাপুন।

2 ট্যাপ েরুন পুনি্শহরাল।

3 িাটা পুনরুদ্ধার েরমি এেবট বিভাইস বনব্ডাচন েরমি  এ ট্যাপ েরুন৷

4 আপবন লয আইমটেগুবে পুনরুদ্ধার েরমি চান লসগুবেমে বচবনেি েরুন এবং পুনি্শহরাল-এ ট্যাপ েরুন৷

ব্যাে আপ েরা িাটা আপনার বিভাইমস বরমস্টার েরা হমব।
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সুরবক্ষত সিরাল্ডরার আনইনস্ল কররা

আপবন সুরবষিি লফাল্ার আনইনস্টে েরমি পামরন, এমি থাো ববেেবস্তু এবং অ্যাপস সহ।
চােু েরুন সুরবক্ষত সিরাল্ডরার অ্যাপ এবং  → সসবিংস → আপররা সসবিংস → আনইনস্ল করুন এ আেমিা 
চাপুন।
সুরবষিি লফাল্ার আনইনস্টে েরার আমগ ববেেবস্তু ব্যাে আপ েরমি, বটে েরুন ‘সুরবক্ষত সিরাল্ডরার’ 
সথপক বিবিয়রা িরাইল সবরপয় বনন এবং ট্যাপ েরুন আনইনস্ল করুন। সুরবষিি লফাল্ার লথমে ব্যােআপ 
েরা িাটা অ্যামক্সস েরমি আিরার িরাইল অ্যাপ চােু েরুন এবং অি্ন্তরীণ সস্রাপরজ → Secure 
Folder-এ ট্যাপ েরুন৷

Samsung Notes এ সংরবষিি লনাটগুবের ব্যাে আপ েরা হমব না।

Secure Wi-Fi
বনরাপদ Wi-Fi হে এেবট পবরমেবা লযবট আপনার Wi-Fi লনটওোে্ড  সংমযাগমে বনরাপদ রামখ৷ এবট Wi-Fi 
লনটওোে্ড  ব্যবহার েমর িাটা এনব্টি েমর এবং ট্ ্যাবেং অ্যাপ এবং ওমেবসাইটগুবেমে বনব্রিে েমর িাই 
আপবন বনরাপমদ Wi-Fi লনটওোে্ড  ব্যবহার েরমি পামরন৷ উদাহরণ স্বরূপ, ে্যামফ বা ববোন বন্দমরর েমিা 
সব্ডজনীন স্ামন এেবট অবনরাপদ Wi-Fi লনটওোে্ড  ব্যবহার েরার সেে, বনরপদ Wi-Fi স্বেংব্েভামব সব্ে 
হে িাই লেউ আপনার েগ ইমনর িথ্য হ্যাে েরি পারমব না বা অ্যাপ এবং ওমেবসাইটগুবেমি আপনার 
ব্োেোপ েবনটর েরমি পারমব না৷
লসবটংস ব্রিমন, িরাপয়রাপিবরিক্স ও বনররাপত্তরা → Secure Wi-Fi -এ ট্যাপ েরুন এবং লসটআপ সম্পূণ্ড েরমি 
অন-ব্রিন বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷
বনরাপদ Wi-Fi সব্ে েরা হমে,  আইেনবট স্ট্যাটাস বামর প্রদবশ্ডি হমব৷

• 	এই বফচারবট ব্যবহার েরমি আপনামে অবশ্যই আপনার Samsung account-এ সাইন ইন 
েরমি হমব৷

• 	এই বফচারবট ব্যবহার েরমে এেবট িীর গবির Wi-Fi লনটওোে্ড  পাওো লযমি পামর৷

• 	এই বফচারবট Wi-Fi লনটওোে্ড , অঞ্চে ও পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্ড র েমর েভ্য নাও হমি 
পামর৷

বনররাপদ Wi-Fi ি্িহরার কপর সুরবক্ষত করপত অ্রাপস বনি্শরািন কররা৷

বনরাপদ Wi-Fi ব্যবহার েমর সুরবষিি েরমি অ্যাপস বনব্ডাচন েরুন যামি আপবন বনরাপমদ িাটা রষিা েরমি 
পামরন লযেন অন্যমদর দ্ারা অ্যামক্সস হওো লথমে, আপনার পাসওোি্ড  বা অ্যাপমস আপনার ব্োেোপ৷

বেছু অ্যাপ এই বফচারবট সেথ্ডন নাও েরমি পামর।

লসবটংস ্রিীমন, িরাপয়রাপিবরিক্স ও বনররাপত্তরা → Secure Wi-Fi → সুরবক্ষত অ্রাপসিূহ -এ ট্যাপ েরুন এবং 
বনরাপদ Wi-Fi ব্যবহার েমর আপবন রষিা েরমি চান এেন অ্যাপমসর পামশর সুইচগুবেমি ট্যাপ েরুন৷
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সুরক্ষরা প্্রান সকনরা

আপনামে প্রবিোমস Wi-Fi লনটওোমে্ড র জন্য এেবট ববনােূমে্যর সুরষিা লে্যান লদওো হে৷ এছািাও আপবন 
অথ্ডপ্রদত্ সুরষিা লে্যান বেনমি পামরন এবং িামি এেবট সীবেি সেমের জন্য অসীবেি ব্যা্উইথ সুরষিা 
রমেমছ৷

1 লসবটংস ব্রিমন, িরাপয়রাপিবরিক্স ও বনররাপত্তরা → Secure Wi-Fi ট্যাপ েরুন৷

2 সুরবক্ষত প্্রান এ ট্যাপ েরুন এবং আপবন লয লে্যানবট চাইমছন লসবট লবমছ বনন৷

বেছু বনবদ্ডষ্ সুরষিা লে্যামনর জন্য, আপবন আপনার Samsung account-এ সাইন ইন েরার অন্য 
এেবট বিভাইমস সুরষিা লে্যানবট স্ানান্তর েরমি পামরন৷

3 লেনাোটা সম্পূণ্ড েরার জন্য অন-ব্রিন বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷

সগরাপনীয়তরা
লগাপনীেিার জন্য লসবটংস পবরবি্ড ন েরুন৷
লসবটংস ব্রিমন, পগরাপনীয়তরা ট্যাপ েরুন৷

• 	পরারবিরন ি্রাপনজরার: বফচারগুবে এবং অ্যাপগুবের িাবেো লদখুন যামদর ব্যবহার েরার অনুেবি 
আমছ৷ আপবন অনুেবির লসবটংস সম্পাদনা েরমি পামরন৷

• 	িরায়গনবস্ক িরািরা পরােরান: বিভাইসবট যামি স্বেংব্েভামব বিভাইমসর িাোগনবস্টে এবং ব্যবহার 
সং্ান্ত িথ্য Samsung-লে পািাে লসভামব বিভাইসবটমে লসট েরুন৷

• 	বিপণপনর তথ্ গ্রহণ করুন: ববমশে অফার, সদস্যপমদর সুববিা এবং বনউজমেটামরর েি Samsung-
এর ববপণনী িথ্যগুবে লনমবন বেনা িা লসট েরুন৷

• 	Samsung account-এর সগরাপনীয়তরা: আপনার Samsung account এর সামথ সম্পবে্ড ি ব্যবক্তগি 
লিটা পবরচােনা েরুন এবং োস্টোইমজশন পবরমেবার জন্য লসবটংস পবরবি্ড ন েরুন৷

• 	উন্নত: মগাপনীেিার জন্য অ্যািভান্সি লসবটংস েনবফগার েরুন৷



সসটবস

205

অিস্রান
অবস্ান িমথ্যর অনেুবির জন্য লসবটংস পবরবি্ড ন েরুন।
লসবটংস ব্রিমন, অিস্রান ট্যাপ েরুন৷

• 	অ্রাপপর অনুিবত: বিভাইমসর অবস্ান অ্যামক্সস এবং অনুেবি লসবটংস সম্পাদনা েরার অনুেবি রমেমছ 
এেন অ্যামপর িাবেো লদখুন৷

• 	বনিু্শ লতরা িরােরান: আপনার অবস্ান িমথ্যর সবিেিা বািামি, Wi-Fi বা Bluetooth বফচার ব্যবহার 
েরমি বিভাইসবটমে লসট েরুন, এেনবে বফচারগুবে যখন বন্ধ থামে৷

• 	সরাম্প্রবতক অিস্রাপনর অনুপররাধ: ময অ্যাপ আপনার বি্ড োন অবস্ামনর িমথ্যর জন্য অনুমরাি েরমছ িা 
লদখুন৷

• 	অিস্রান পবরপষিরাগুপলরা: আপনার বিভাইসবট লয অবস্ান পবরমেবাগুবে ব্যবহার েরমছ িা লদখুন৷

অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ

অপরন
Samsung Cloud ব্যবহার েমর আপনার বিভাইমসর িাটা বসঙ্ক, ব্যাে আপ বা বরমস্টার েরুন। 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 
পামরন।
লসবটংস ব্রিমন, অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ ট্যাপ েরুন৷

• 	অ্রাকরাউন্টগুপলরা: বসঙ্ক েরার জন্য আপনার Samsung এবং Google বা অন্যান্য অ্যাোউন্ লযাগ 
েরুন৷

• 	ি্রাকআপ ও পুনি্শহরাল: আপনার ব্যবক্তগি িথ্য, অ্যাপ িাটা এবং লসবটংস আপনার বিভাইমস বনরাপদ 
রাখুন৷ আপবন আপনার সংমবদনশীে িমথ্যর ব্যােআপ েরমি পামরর এবং পমর িা অ্যামক্সস েরমি 
পামরন। িাটা ব্যােআপ অথবা বরমস্টার েরমি আপনামে অবশ্যই আপনার Google বা Samsung 
account-এ সাইন ইন েরমি হমব।

• 	Samsung Cloud: আপবন লয ববেেগুবেমে বনরাপমদ Samsung Cloud-এ সংরষিণ েরমি চান 
লসগুবেমে পবরচােনা েরুন৷ আপনার লিটা এবং লসবটংস বসঙ্ক এবং ব্যাে আপ েরুন এবং এেননবে 
আপনার বিভাইস না থােমেও পূব্ডবিতী বিভাইমসর লিটা এবং লসবটংস পুনরুদ্ধার েরুন৷ আমরা িমথ্যর 
জন্য Samsung Cloud লদখুন৷

• 	Smart Switch: Smart Switch চােু েরুন এবং আপনার আমগর বিভাইস লথমে িাটা ট্ান্সফার 
েরুন৷ আমরা িমথ্যর জন্য আপনার আমগর বিভাইস লথমে িাটা স্ানান্তবরি হমছে (Smart Switch) 
লদখুন৷

বনেবেিভামব এেবট বনরাপদ স্ামন আপনার িাটার ব্যােআপ বনন, মযেন Samsung Cloud অথবা 
এেবট েবম্পউটামর, যামি অবনছোেৃি ফ্যাক্টবর িাটা বরমসমটর োরমণ িাটা ষিবিরিস্ত হমে বা হাবরমে 
লগমে আপবন িাটার পুনরুদ্ধার েরমি পামরন।
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Samsung Cloud
Samsung Cloud বদমে আপনার বিভাইমসর িাটা বসঙ্ক েরুন এবং প্রবিবট অ্যামপ আপনার বসঙ্ক েরা িাটা 
লদখুন৷ আপবন Samsung Cloud এ আপনার বিভাইমসর লিটা ব্যাে আপ েরমি পামরন এবং পমর এবটমে 
পুনরুদ্ধার েরমি পামরন৷

Samsung Cloud ব্যবহার েরমি, আপনামে অবশ্যই আপনার Samsung account-এ সাইন ইন 
েরমি হমব৷

িরািরা বসঙ্ক কররা হপছে

আপবন আপনার বিভাইমস সংরষিণ েরা িাটা বসঙ্ক েরমি পামরন Samsung Cloud-এর সামথ এবং িা 
অ্যামক্সস েরমি পামরন অন্য বিভাইস লথমে।

1 লসবটংস ব্রিমন, অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ → Samsung Cloud এ ট্যাপ েরুন৷

2  → পসবিংস → সিলয় ও অপিরা ি্রাকআপপর সসবিংস → সিলয় এ ট্যাপ েরুন৷

3 আপবন লয আইমটেগুবের সামথ বসঙ্ক েরমি চান িার পামশর সুইচগুবে ট্যাপ েরুন।

• 	আপবন গ্রালরাবর, সিলয়কৃত অন্রান্ িরািরা বা Samsung Cloud Drive-এ ট্যাপ েরার 
োি্যমে লসভ েরা িাটা লচে েরমি পামরন বা লসবটংস পবরবি্ড ন েরমি পামরন৷

• 	আপবন যখন আপনার Samsung account এবং Microsoft অ্যাোউন্বট োমনক্ট েমরন, িখন 
আপবন Microsoft OneDrive বদমে ছবব এবং বভবিওগুবে বসঙ্ক েরমি পামরন৷
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িরািরা ি্রাকআপ কররা

আপবন Samsung Cloud এ আপনার বিভাইমসর িাটা ব্যাে আপ েরমি পামরন।

1 লসবটংস ব্রিমন, অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ → Samsung Cloud → এই সিরান ি্রাকআপ করুন এ 
ট্যাপ েরুন৷

2 লয আইমটেগুবে আপবন ব্যাে আপ েরমি চান লসগুমোমে বটে েরুন এবং ট্যাপ েরুন ি্রাকআপ বনন৷

3 সপিন্ন ট্যাপ েরুন৷

• 	বেছু িাটা ব্যােআপ েরা হমব না। মোন িাটা ব্যাে আপ েরা হমব িা পরীষিা েরমি, মসবটংস 
্রিীমন, অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ → Samsung Cloud → এই সিরান ি্রাকআপ করুন এ ট্যাপ 
েরুন

• 	আপনার Samsung Cloud এ অন্যান্য বিভাইমসর ব্যােআপ িাটা লদখমি, মসবটংস ্রিীমন, 
অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ → Samsung Cloud → িরািরা পুনরুদ্রার করুন-এ →  ট্যাপ 
েরুন, এবং িারপর আপবন চান এেন এেবট বিভাইস বনব্ডাচন েরুন৷

িরািরা পুনরুদ্রার কররা

আপবন আপনার বিভাইমস Samsung Cloud লথমে আপনার ব্যােআপ িাটা পুনরুদ্ধার েরমি পামরন।

1 লসবটংস ব্রিমন, অ্রাকরাউন্ট ও ি্রাকআপ → Samsung Cloud এ ট্যাপ েরুন৷

2 িরািরা পুনরুদ্রার করুন →  এ ট্যাপ েরুন এবং আপবন চান এেন এেবট বিভাইস বনব্ডাচন েরুন।৷

3 আপবন লয আইমটেগুবে পুনরুদ্ধার েরমি চান লসগুবেমে বচবনেি েরুন এবং পুনরুদ্রার-এ ট্যাপ েরুন৷

Google
Google দ্ারা প্রদত্ বেছু বফচামরর লসবটংস েনবফগার েরুন।
লসবটংস ব্রিমন, Google ট্যাপ েরুন।
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উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ

অপরন
উচ্চির বববশষ্্যগুমো সব্ে েরুন এবং িামদর বনেন্ত্রণ েমর এেন লসবটংস পবরবি্ড ন েরুন।
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ।

অবিবরক্ত েম্পন বা বিভাইমস এেবট প্রভাব লসন্সর ব্যবহার েমর এেন বেছু বফচামরর উপর এেবট 
অবনছোেৃি ইনপুট ঘটামি পামর।

• 	সরাইি কী: সাইি েী ব্যবহার েমর েঞ্চ েরমি এেবট অ্যাপ বা বফচার বনব্ডাচন েরুন৷ আমরা িমথ্যর জন্য 
সাইি েী লসট েরা লদখুন৷

• 	Bixby Routines: আপবন বারবার ব্যবহার েমরন এেন লসবটংসমে স্বেংব্ে েরমি রুবটন লযাগ 
েরুন। বিভাইস আপনার ঘনঘন ঘমট এেন পবরবস্বি অনুযােী দরোরী রুবটন সুপাবরশ েমর। আমরা 
িমথ্যর জন্য Bixby Routines লদখুন৷

• 	অন্ বিিরাইসগুপলরাপত কল ও সিক্সি: আপনার Samsung account এ সাইন ইন থাো অন্যান্য 
বিভাইসগুবেমি আপনার বিভাইমসর েবেং এবং লেমসবজং বফচারগুবে ব্যবহার েরুন৷

অঞ্চে ও পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্ড র েমর এই বফচারবট েভ্য নাও হমি পামর।

• 	Windows-এর সরাপথ বলংক: অববেমম্ব আপনার েবম্পউটামর আপনার বিভাইমস সংরষিণ েরা িাটা 
অ্যামক্সস েরুন৷ আমরা িমথ্যর জন্য Windows-এর সামথ বেংে লদখুন৷

• 	স্রাি্শ পপ-আপ বিউ: পপ-আপ উইম্াগুবের োি্যমে িামদর ববজ্ঞবতিগুবে লদখমি অ্যাপগুবে 
বনব্ডাচন েরুন৷ এই বববশষ্্যবট ব্যবহার েরার সেে, ব্রিমন আইেনবট ট্যাপ েমর আপবন দ্রুি পপ-আপ 
উইম্াগুবের োি্যমে েমন্ন্ লদখমি পামরন৷

এই বফচারবট শুিু লসই অ্যাপগুবেমিই পাওো যামব যা োবটি উইম্া বফচার সেথ্ডন েমর৷

• 	ব্রিনরি ও ব্রিন সরকবি্শ ং: স্ীনশট এবং ্রিীন লরেি্ড ামরর জন্য লসবটংস পবরবি্ড ন েরুন৷

• 	সররাসবর সরয়রার: আপনামে সরাসবর ববেে লশোর েরমি লশোর েরার ববেমল্পর প্যামনমে আপবন যাঁমদর 
সামথ লযাগামযাগ েমরমছন িামদরমে লদখামি বিভাইসবটমে লসট েরুন৷

• 	অ্রাবনপিরন কিরান: বনবদ্ডষ্ ব্োেোপগুবের ব্রিন ইমফক্টগুমো হ্াস েরার জন্য বিভাইসবট লসট েরুন, 
লযেন অ্যাপ লখাো বা বন্ধ েরা।

• 	গবত ও ইবগেত: গবির বববশষ্্য সব্ে েরুন এবং লসবটংস েনবফগার েরুন৷ আমরা িমথ্যর জন্য গবি ও 
ইবগিি লদখুন৷
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• 	এক-হরাপতর সিরাি: এেহামি েমর বিভাইসবট ব্যবহার েরার সেে আপনার সুববিার জন্য ওোন-হ্যাম্ি 
অপামরশন লোি সব্ে েরুন৷

অঞ্চে ও পবরমেবা প্রদানোরীর উপর বনভ্ড র েমর এই বফচারবট েভ্য নাও হমি পামর।

• 	Game Launcher: Game Launcher সব্ে েরুন৷ আমরা িমথ্যর জন্য Game Launcher লদখুন৷

• 	িুপয়ল সিপসঞ্জরার: বদ্িীে অ্যাপবট ইনস্টে েরুন এবং এেই লেমসঞ্ার অ্যামপর জন্য দবুট আোদা 
অ্যাোউন্ ব্যবহার েরুন৷ আমরা িমথ্যর জন্য িুমেে লেমসঞ্ার লদখুন৷

• 	Video enhancer: আমরা উজ্জ্বে ও বণ্ডেে বভবিও উপমভাগ েরমি বভবিওগুবের ছববর োন উন্নি 
েরুন৷

এই বফচারবট বেছু অ্যামপ নাও পাওো লযমি পামর৷

• 	SOS পিপসজগুপলরা পরােরান: সাইি েী বিনবার বটমপ SOS লেমসজ পািামি বিভাইসবটমে লসট েরুন৷

গবত ও ইবগেত
গবির বববশষ্্য সব্ে েরুন এবং লসবটংস েনবফগার েরুন৷
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ → গবত ও ইবগেত।

• 	জরাগরাপনরার জন্ তুলুন: বিভাইসমে িার ব্রিন চােু হওোমি লসট েরুন যখন আপবন লসবটমে িুেমবন।

• 	জরাগরাপত দ’ুিরার ি্রাপ করুন: ্রিীনবট বন্ধ হমে লগমে ব্রিমন লযমোমনা জােগাে দবুার ট্যাপ েমর ্রিীনবট 
চােু েরমি বিভাইসবটমে লসট েরুন৷

• 	স্রাি্শ সস্: যখন আপবন ্রিীন লদখমছন িখন বিসমলেবট বন্ধ হমে যাওো এিামি বিভাইসবটমে লসট েরুন৷

• 	স্রাি্শ সতক্শ তরা: যখন আপবন বিভাইসবট িুেমছন িখন লোন েে বা নিুন লেমসজ এবিমে লগমে 
আপনামে সিে্ড  েমর বদমি বিভাইসবটমে লসট েরুন৷

ব্রিন চােু থােমে বা বিভাইস সেিে পৃমষ্র উপর না থােমে এই বফচারবট োজ নাও েরমি 
পামর।

• 	সহপজ নীরি কররা: হামির িােু ব্যবহার েমর বা বিভআইমসর ্রিীনবটমে নীমচর বদমে নাবেমে েে বা 
অ্যাোে্ড বেউট েরমি বিভাইসবটমে লসট েরুন৷
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• 	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 পামরন।

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

• 	কল িরা সিপসজ পরােরাপত সসরায়রাইপ করুন: যখন আপবন সিরান বা কন্টরাক্টগুপলরা অ্যামপ লোন েন্াক্ট বা 
লফান নম্বমরর উপর িানবদমে বা বাঁবদমে লসাোইপ েরমবন িখন েে বা লেমসজ েরমি বিভাইসবটমে 
লসট েরুন৷

িুপয়ল সিপসঞ্জরার
বদ্িীে অ্যাপবট ইনস্টে েরুন এবং এেই ে্যামসঞ্ার অ্যামপর জন্য দবুট পৃথে অ্যাোউন্ ব্যবহার েরুন।

1 লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ → িুপয়ল সিপসঞ্জরার।

সেবথ্ডি অ্যাপ প্রদবশ্ডি হমব।

2 বদ্িীে অ্যাপবট ইনস্টে েরার জন্য এেবট অ্যামপর সুইচ ট্যাপ েরুন।

বদ্িীে অ্যাপবট ইনস্টে েরা হমব।  এর সামথ বদ্িীে অ্যামপর আইেনবট প্রদবশ্ডি হমব। যখন আপবন 
বদ্িীে অ্যাপ লথমে ববজ্ঞবতি পামবন, িখন ববজ্ঞবতিগুবে প্রথে অ্যামপর ববজ্ঞবতির লথমে আোদা েরার 
জন্য এর সামথ  প্রদবশ্ডি হমব।

ি�তীয় অয্াপ

• 	অ্যাপবটর উপর বনভ্ড র েমর িুোে ে্যামসঞ্ার বফচারবট েভ্য নাও হমি পামর।

• 	অ্যাপবটর বেছু বফচার বদ্িীে অ্যামপর জন্য সীবেি হমি পামর।

বদ্তীয় একবি অ্রাপপক আনইনস্ল কররা

1 লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন উচ্চতর বিবরষ্ট্সিূহ → িুপয়ল সিপসঞ্জরার।

2 লয অ্যাপবট আপবন বনব্রিে েরমি চান লসবটর সুইমচ ট্যাপ েরুন এবং বনব্রিয় করুন অথবা 
আনইনস্ল-এ ট্যাপ েরুন৷

বদ্িীে অ্যাপ সম্পবে্ড ি সেস্ত িাটা বিবেট হমে যামব।

যবদ আপবন প্রথে অ্যাপবট আনইনস্টে েমরন, বদ্িীে অ্যাপবটও বিবেট হমে যামব।
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বিবজিরাল কল্রাণ ও অবিিরািকীয় বনয়্রিণ

অপরন
আপনার বিভাইমসর ব্যবহামরর ইবিহাস লদখুন এবং আপনার বিভাইসবটমে আপনার জীবমন হস্তমষিপ লথমে 
ববরি রাখার বফচারগুবে ব্যবহার েরুন৷ আপবন বাচ্চামদর জন্য লপমরন্াে েমন্টােগুবে লসট আপ েরমি 
পামরন এবং লসগুবের বিবজটাে ব্যবহার পবরচােনা েরমি পামরন৷
লসবটংস ব্রিমন, বিবজিরাল কল্রাণ ও অবিিরািকীয় বনয়্রিণ-এ ট্যাপ েরুন৷

• 	বিবজিরাল কল্রাণ: আপনার বিভাইমসর বদবনে ব্যবহামরর ইবিহাস লদখুন৷ আমরা িমথ্যর জন্য বিবজটাে 
েে্যাণ লদখুন৷

• 	অবিিরািকীয় বনয়্রিণ: আপনার বাচ্চামদর বিবজটাে ব্যবহার পবরচােনা েরুন৷

বিবজিরাল কল্রাণ
আপনার বিভাইমসর বদবনে ব্যবহামরর ইবিহাস লদখুন। আপবন ব্যবহার সেে সীবেি েরমি পামরন বা প্রবিবট 
অ্যামপর জন্য ববজ্ঞবতি লসবটংস পবরবি্ড ন েরমি পামরন।
লসবটংস ব্রিমন, বিবজিরাল কল্রাণ ও অবিিরািকীয় বনয়্রিণ → বিবজিরাল কল্রাণ-এ ট্যাপ েরুন৷

আনলেকর সংখয্ািবজ্ঞি�র সংখয্া

ি�ন েয সময় চালু িছল

লক্ষয্�িল েসট ক�ন৷
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আপনরার লক্ষ্ সসি কররা

আপবন আপনার বিভাইসবট েিষিণ ব্যবহার েরমবন এবং বদমন েিবার এবট আনেে েরমবন িার জন্য 
েষি্য লসট েরমি পামরন৷

1 লসবটংস ব্রিমন, বিবজিরাল কল্রাণ ও অবিিরািকীয় বনয়্রিণ-এ ট্যাপ েরুন৷

2 ব্রিন িরাইপির লক্ষ্ বা লক্ষ্ আনলক করুন-এ ট্যাপ েরুন আপনরার লক্ষ্সিূহ-এর েমি্য, এেবট েষি্য 
লসট েরুন এবং িারপর সসি করুন-এ ট্যাপ েরুন৷

অ্রাপপর জন্ িরাইিরার লরাগরাপনরা

আপবন টাইোর লসট েমর প্রবিবট অ্যামপর জন্য বদবনে ব্যবহামরর সেে সীোবদ্ধ েরমি পামরন। আপবন 
সীোমি লপৌঁমছ লগমে, অ্যাপবটমে বনব্রিে েরা হমব এবং আপবন এবট ব্যবহার েরমি পারমবন না।

1 লসবটংস ব্রিমন, বিবজিরাল কল্রাণ ও অবিিরািকীয় বনয়্রিণ → অ্রাপ িরাইিরার-এ ট্যাপ েরুন৷

2 অ্যামপর পামশর সকরাপনরা িরাইিরার সনই ট্যাপ েরুন ও সেে লসট েরুন৷

সিরাকরাস সিরাি ি্িহরার কপর

আপবন আপনার বিভাইমসর বািা এিামি লফাোস লোি সব্ে েরমি পামরন এবং আপবন যা চান 
িামি লফাোস েরমি পামরন৷ লফাোস লোি চােু হমে, আপবন শুিুোত্র বিফটি অ্যাপস এবং আপবন লয 
অ্যাপগুবের জন্য ব্যবি্ে অনুমোদন েমরমছন লসগুবেই ব্যবহার েরমি পারমবন৷
লসবটংস ব্রিমন, বিবজিরাল কল্রাণ ও অবিিরািকীয় বনয়্রিণ-এ ট্যাপ েরুন৷ সিরাকরাস সিরাি-এর েমি্য আপবন 
লয লোিবট সব্ে েরমি চান লসবটমি ট্যাপ েরুন এবং শুরু-এ ট্যাপ েরুন৷

উইডি িরাউন সিরাি সব্য় করুন

ঘুমের আমগ লচামখর চাপ েোমি এবং ঘুে লথমে আপনার ঘুমের েমি্য ব্যাঘাি ঘটামে প্রবিমরাি েরমি আপবন 
উই্ িাউন লোি সব্ে েরুন।

1 লসবটংস ব্রিমন, বিবজিরাল কল্রাণ ও অবিিরািকীয় বনয়্রিণ → বরবথলকরণ-এ ট্যাপ েরুন৷

2 উই্ িাউন লোি সব্ে েরার সেেসূচী লসট েরমি, সিয়সূবি অনু�রায়ী িরালু করুন এ ট্যাপ েরুন, 
এবট সব্ে েরমি সুইচবটমিমি ট্যাপট্যাপ েরুন এবং িারপমর বদন এবং সেে লসট েরুন৷
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বিিরাইস সকয়রার

িূবিকরা
বিভাইমসর রষিণামবষিণ বফচারবট আপনার বিভাইমসর ব্যাটাবর, মস্টামরজ, মেেবর এবং বসমস্টে বসবেউবরবটর 
অবস্া সম্পমে্ড  এেবট সংবষিতি বববরণ প্রদান েমর৷ আপবন আপনার আগিমুের ট্যামপও বিভাইসবটমে 
স্বেংব্েভামব অনূেূে েরমি পামরন৷

বয্াটাির

ে�ােরজ

িনরাপত্তা

েমেমাির

আপনরার বিিরাইস অবপ্টিরাইজ কররা
লসবটংস ব্রিমন, বিিরাইস সকয়রার → এখন অপবিিরাইজ করুন ট্যাপ েরুন৷
বনমম্নাক্ত পদমষিপগুবের োি্যমে েুইে অবটিোইমজশন বফচারবট বিভাইমসর োয্ডোবরিা উন্নি েমর।

• 	ব্যােরিাউম্ চো অ্যাপগুবে বন্ধ েরা৷

• 	অস্বাভাববে ব্যাটাবরর ব্যবহার ব্যবস্াপনা।

• 	্  ্যাশ েরা অ্যাপ এবং ে্যােওোমরর জন্য স্্যান েরা হমছে।
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অপিরা অবপ্টিরাইপজরন বিিরার ি্িহরার কররা

আপনার বিভাইসবট যখন ব্যবহার না েরা অবস্াে থামে িখন আপবন অমটা অপবটোইমজশন েরমি 
বিভাইসবটমে লসট েরমি পামরন।  → উচ্চতর → স্বয়ংব্য় অপবিিরাইপজরন ট্যাপ েরুন এবং এবট সব্ে 
েরমি সু্যইচবট ট্যাপ েরুন৷ আপবন যবদ অমটা অপবটোইমজশন সঞ্চােমনর সেে লসট েরমি চান, সিয় এ 
ট্যাপ েরুন।

ি্রািরাবর
বিভাইসবট ব্যবহার েরার জন্য ব্যাটাবরর অববশষ্ পাওোর এবং সেে পরীষিা েরুন। েে ব্যাটাবর লেমভমের 
বিভাইমসর জন্য, পাওোর লসবভং বফচার সব্ে েমর ব্যাটাবর পাওোর সংরষিণ েরুন।
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন বিিরাইস সকয়রার → ি্রািরাবর৷

• 	লয ব্যবহামরর সেে বাবে আমছ িা ব্যাটাবরর পাওোর লশে হবার আমগর অববশষ্ সেে প্রদশ্ডন 
েমর। ময ব্যবহামরর সেে বাবে িা আপনার বিভাইমসর লসবটংমসর এবং ব্যবস্াপনার অবস্ার 
উপর বনভ্ড র েমর বভন্ন হমি পামর।

• 	পাওোর লসবভং লোি ব্যবহার েমর এেন বেছু অ্যাপ লথমে আপবন ববজ্ঞবতি নাও লপমি পামরন।

পরাওয়রার সিরাি

আপনার বিভাইস ব্যবহামরর উমদেমশ্য উপযুক্ত এেবট পাওোর লোি বনব্ডাচন েরুন৷
পরাওয়রার সিরাি ট্যাপ েরুন এবং এেবট অপশন বনব্ডাচন েরুন৷

• 	উচ্চ বনপুণ্: ব্রিন যিটা সম্ভব উজ্জ্বে এবং সব্ডাবিে লরমজােু্যশমন। ব্যাটাবর দ্রুি লশে হমে লযমি পামর৷

• 	অপবিিরাইজ হপয়পে: বিভাইমসর েে্ডষিেিা এবং ব্যাটাবর ব্যবহামরর েমি্য এেবট ভারসামে্যর জন্য 
অবটিোইজ েরা৷

• 	িরাঝরাবর পরাওয়রার সরারেয়: ব্যাটাবর ব্যবহামরর সেে বািামি পাওোর লসবভং লোি সব্ে েরুন৷

• 	সপি্শরাচ্চ পরাওয়রার সরারেয়: ে্যাবক্সোে পাওোর লসবভং লোমি, বিভাইসবট িাে্ড  লোি প্রমোগ েমর এবং 
উপেব্ধ অ্যাপ ও বফচার সীবেি লরমখ ব্যাটাবরর খরচ েোে৷ লোবাইে লনটওোে্ড  ব্যিীি, মনটওোে্ড  
সংমযাগগুবে বনব্রিে েরা হমব।

আপবন ব্যাটাবর আমরা দ্রুি চাজ্ড লদওোর জন্য বিভাইসবটমে লসট েরমি পামরন৷ িরাজ্শ  হপছে-এ ট্যাপ েরুন 
এবং আপবন লয আইমটেগুবে চান লসগুবের পামশর সু্যইচগুবে ট্যাপ েরুন৷
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অবিপ�রাজক পরাওয়রার সরারেয়

আপবন আপনার ব্যবহার িরমনর উপর এবং অববশষ্ ব্যাটাবর পাওোমরর উপর বভবত্ েমর স্বেংব্েভামব 
পাওোর সঞ্চে লোিবটমে সব্ে েরমি বিভাইসবট লসট েরমি পামরন।
পরাওয়রার সিরাি -এ ট্যাপ েরুন এবং এবট সব্ে েরমি অবিপ�রাজক পরাওয়রার সরারেয় সুইমচ ট্যাপ েরুন৷ 
আপনার বিভাইস ব্যাটাবর ব্যবহামরর সেে প্রসাবরি েরার উপর বভবত্ েমর পাওোর লসবভং লোি সব্ে 
েরমব।

অ্রাবপ্পকরনগুবলপক ব্প সিরাপি ররাখরা

যখন ব্যবহার না হে ব্যােরিাউম্ চেোন অ্যাপগুবের ব্যাটাবর ব্যবহার প্রবিমরাি েমর আপবন ব্যাটাবর পাওোর 
সংরষিণ েরমি পামরন। ি্রািরাবর ি্িহরার এ ট্যাপ েরুন, অ্যামপর িাবেো লথমে অ্যাপ বনব্ডাচন েরুন ও 
িারপর অ্রাপ সতুি করুন সুইচ ট্যাপ েরুন বফচার সব্ে েরমি৷

সস্রাপরজ
ব্যবহৃি এবং েভ্য লেেবরর অবস্া লচে েরুন।
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন বিিরাইস সকয়রার → সস্রাপরজ৷

• 	অভ্যন্তরীণ লেেবরর প্রেৃি েভ্য ে্যাপাবসবট বনবদ্ডষ্ ে্যাপাবসবটর লথমে েে থামে োরণ অপামরবটং 
বসমস্টে এবং বিফটি অ্যাপগুবে লেেবরর অংশ দখে েমর থামে। বিভাইসবট আপমিট েরার 
সেে েভ্য ে্যাপাবসবট পবরবি্ড ন হমি পামর।

• 	আপবন Samsung ওমেবসাইমট আপনার বিভাইমস লস্পবসবফমেশন ববভামগ অভ্যন্তরীণ লেেবরর 
েভ্য ে্যাপাবসবট লদখমি পামরন।

সিিবর ি্িস্রাপনরা

ফাইে বিবেট েরমি বা লসই অ্যাপগুবে আনইনস্টে েরমি যা আপবন আর ব্যবহার েমরন না, এেবট ববভাগ 
বনব্ডাচন েরুন৷ িারপর, আইমটেগুবে বনব্ডাচন েরমি বটে বদন এবং িুেুন অথবা আনইন্সিল ট্যাপ েরুন৷

সিপিরাবর
লসবটংস ব্রিমন, 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 েরুন।

বনররাপত্তরা
বিভাইমসর বনরাপত্া অবস্া লদখুন। এই বফচার ে্যােওোমরর জন্য আপনার বিভাইসবটমে স্্যান েমর।
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন বিিরাইস সকয়রার → বনররাপত্তরা → সিরান কে্রান করুন৷
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অ্রাপ
বিভাইমসর অ্যাপগুবে ব্যবস্াপনা েরুন এবং িামদর লসবটংস পবরবি্ড ন েরুন। আপবন অ্যাপমসর ব্যবহামরর 
িথ্য লদখমি পামরন, িামদর ববজ্ঞবতি বা অনুেবি লসবটংস পবরবি্ড ন েরমি পামরন, বা অপ্রমোজনীে অ্যাপগুবে 
আনইনস্টে বা অষিে েরমি পামরন।
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন অ্রাপ।

সরাধরারণ ি্িস্রাপনরা
আপনার বিভাইমসর বসমস্টে লসবটংস োস্টোইজ েরুন বা বিভাইস বরমসট েরুন।
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন সরাধরারণ ি্িস্রাপনরা।

• 	িরাষরা এিং ইনপিু: বিভাইমসর ভাো লবমছ বনন এবং েীমবাি্ড  ও ভমেস ইনপুমটর প্রোমরর েি লসবটংস 
পাটিান৷ বনব্ডাবচি ভাোর উপর বনভ্ড র েমর বেছু অপশন েভ্য নাও হমি পামর। আমরা িমথ্যর জন্য 
বিভাইমস ভাো লযাগ েরা লদখুন৷

• 	তরাবরখ ও সিয়: বিভাইসবট বেভামব সেে ও িাবরখ লদখামব িা বনেন্ত্রণ েরমি লসবটংমস প্রমবশ েমর 
লসবটংস পাটিান৷

ব্যাটাবর পুমরাপুবর বিসচাজ্ড হমে থােমে, সেে ও িাবরখ বরমসট েরা হমব।

• 	আিরাপদর সরাপথ স�রাগরাপ�রাগ করুন: প্রশ্ বজজ্ঞাসা েরুন বা বারংবার বজজ্ঞাবসি প্রশ্গুবে লদখুন৷

• 	বরপসি: আপনার বিভাইমসর লসবটংস বরমসট েরুন বা ফ্যাক্টবর িাটা বরমসট েরুন৷ আপবন আপনার সেস্ত 
লসবটংস, বা শুিুোত্র লনটওোে্ড  লসবটংস, বা অ্যামক্সবসবববেবট লসবটংস বরমসট েরমি পামরন৷ বিভাইমসর 
অবটিোইমজশমনর জন্য আপবন এেবট বপ্রমসট সেমে বরস্টাট্ড েরমি বিভাইসবটমে লসট েরমি পামরন।

বিিরাইপস িরাষরা স�রাগ কররা

আপনার বিভাইমস ব্যবহার েরার জন্য ভাো লযাগ েরমি পামরন।

1 লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন সরাধরারণ ি্িস্রাপনরা → িরাষরা এিং ইনপুি → িরাষরা → িরাষরা স�রাগ করুন।

সেস্ত ভাোগুবে লদখমি লযগুবে লযাগ েরা লযমি পামর, ট্যাপ েরুন  → সকল িরাষরা।

2 লযাগ েরার জন্য এেবট ভাো বনব্ডাচন েরুন।
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3 বিফটি ভাো বহমসমব বনব্ডাবচি ভাোবট লসট েরমি, বিিল্রূপপ সসি করুন এ ট্যাপ েরুন৷ বি্ড োন 
ভাোর লসবটংস রাখার জন্য, ট্যাপ েরুন িত্শিরানবি ররাখুন৷

বনব্ডাবচি ভাো আপনার ভাোর িাবেোে লযাগ েরা হমব। আপবন যবদ বিফটি ভাো পবরবি্ড ন েমরন, 
িমব বনব্ডাবচি ভাো িাবেোর শীমে্ড লযাগ েরা হমব।

আপনার ভাোগুবের িাবেো লথমে বিফটি ভাোবট পবরবি্ড ন েরমি, আপবন লয ভাোবট চান লসবট 
বনব্ডাচন েরুন এবং প্পয়রাগ করুন এ ট্যাপ েরুন৷ যবদ লোমনা অ্যাপ বিফটি ভাো সেথ্ডন না েমর, িাহমে 
িাবেোবটমি পরবিতী সেবথ্ডি ভাো ব্যবহার েরা হমব।

অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা
বিভাইমসর অ্যামক্সসমযাগ্যিা উন্নি েরমি বববভন্ন লসবটংস েনবফগার েরুন। আমরা িমথ্যর জন্য 
অ্যামক্সসমযাগ্যিা লদখুন৷
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা।

সিিওয়্রার আপপিি
ফাে্ডওে্যার ওভার-দা-এোর (FOTA) পবরমেবার োি্যমে আপনার বিভাইমসর সফটওে্যার আপমিট েরুন। 
আপবন সফটওে্যার আপমিটগুবে বশবিউেও েরমি পামরন৷
লসবটংস ব্রিমন, ট্যাপ েরুন সিিওয়্রার আপপিি৷

এোমজ্ডবন্স সফটওে্যার আপমিটগুবে আপনার বিভাইমসর সুরষিা এবং নিুন িরমনর বনরাপত্ার 
হুেবে ব্লে েরার জন্য বরবেজ েরা হে, এগুবে আপনার সম্মবি ছািাই স্বেংব্েভামব ইনস্টে েরা 
হমব৷

• 	িরাউনপলরাি ও ইনস্ল করুন: হামি েমর আপমিট লদখুন এবং লসগুবে িাউনমোি েরুন৷

• 	ওয়রাই-িরাই বদপয় অপিরা িরাউনপলরাি করুন: মোন Wi-Fi লনটওোমে্ড র সামথ যুক্ত থাোর সেে 
স্বেংব্েভামব আপমিট িাউনমোি েরার জন্য বিভাইসবটমে লসট েরুন৷

• 	সি্শপরষ আপপিি: মশেবামরর সফটওে্যার আপমিট সম্পবে্ড ি িথ্য লদখুন৷

বনররাপত্তরা আপপিপির তথ্

আপনার বিভাইমসর বনরাপত্া লজারদার েরমি এবং আপনার ব্যবক্তগি িথ্য সুরবষিি েরার জন্য 
বসবেউবরবট আপমিট প্রদান েরা হে। আপনার েমিমের বনরাপত্া আপমিটগুবের জন্য, বভবজট েরুন 
security.samsungmobile.com।

ওমেবসাইটবট লেবেোত্র বেছু ভাো সামপাট্ড েমর।

http://security.samsungmobile.com
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সিরান পবরবিবত
আপনার বিভাইমসর িথ্য অ্যামক্সস েরুন।
লসবটংস ব্রিমন, পিরান পবরবিবত ট্যাপ েরুন।
আপনার বিভাইমসর নাে পবরবি্ড ন েরমি, সপিরাদনরা করুন -এ ট্যাপ েরুন৷

• 	স্্রািরাস: বিভাইস সং্ান্ত বববভন্ন িথ্য লদখুন, মযেন SIM োমি্ড র অবস্া, Wi-Fi MAC অ্যামরেস, োমি্ড র 
্বেে সংখ্যা ইি্যাবদ৷

• 	আইবন তথ্: বিভাইস সম্পবে্ড ি আইবন িথ্য, মযেন সুরষিা িথ্য এবং ওমপন লসাস্ড োইমসন্স লদখুন৷

• 	সিিওয়্রাপরর তথ্: বিভাইমসর সফটওে্যার সং্ান্ত িথ্য লযেন এবটর অপামরবটং বসমস্টমের সংস্রণ 
এবং ফাে্ডওে্যামরর সংস্রণ লদখুন৷

• 	ি্রািরাবরর তথ্: বিভাইমসর ব্যাটাবর সং্ান্ত িথ্য এবং বস্বি লদখুন৷
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অ্রাপপবডিক্স

অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা

অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা সপিপক্শ
বফচামরর োি্যমে অ্যামক্সসমযাগ্যিার উন্নবি েরমে িা দবৃষ্শবক্ত, শ্রবমণ সেস্যা এবং েে দষি লোমেমদর লষিমত্র 
বিভাইমসর ব্যবহার সহজ েমর৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েমর অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা-এ ট্যাপ েরুন৷ আপবন ব্রিমনর শীমে্ড ব্যবহারমযাগ্য 
অ্যামক্সসমযাগ্যিার বফচারবট লদখমি পামরন৷ বি্ড োমন আপনার দ্ারা ব্যবহার েরা বফচারবট  এ ট্যাপ 
েরুন বা দ্রুি বফচারবট বনব্রিে েরমি িন্ধ করুন এ ট্যাপ েরুন৷

Voice Assistant (কন্ঠ প্বতব্য়রা)

Voice Assistant সব্য় িরা িন্ধ কররা

যখন আপবন Voice Assistant সব্ে েরমবন িখন বিভাইস েন্ঠ প্রবিব্ো শুরু েরমব৷ যখন আপবন 
বনব্ডাবচি বফচারবটমে এেবার ট্যাপ েরমবন িখন বিভাইস ব্রিমন যা লেখা আমছ িা লজামর লজামর পিমব৷ এই 
বফচামর দইুবার ট্যাপ েরমে লসবট সব্ে হমব৷
সসবিংস অ্যাপ েঞ্চ েরুন, অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → ব্রিন বরিরার-এ ট্যাপ েরুন, Voice Assistant সুইমচ ট্যাপ 
েরুন, অনুিবত বদন-এ ট্যাপ েরুন এবং িারপর বফচারবট সব্ে েরমি বনব্ডাবচি এোোমি দবুার ট্যাপ 
েরুন৷
Voice Assistant বন্ধ েরমি, সু্যইচবট আবার বটপুন এবং ব্রিমনর লযমোন জােগাে দ্রুি দইুবার ট্যাপ েরুন।
Voice Assistant মে বেভামব ব্যবহার েরমবন িা লদখমি, বিউপিরাবরয়রাল এ ট্যাপ েরুন৷

Voice Assistant সব্ে থাোর সেে বেছু বফচার উপেভ্য থামে না৷
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আঙুল বদপয় ব্রিন বনয়্রিণ কররা

Voice Assistant ব্যবহার েরার সেে ব্রিন বনেন্ত্রণ েরার জন্য আপবন আঙুে বদমে বববভন্ন অগিভগিী েরমি 
পামরন৷

এক আঙুপলর অগেিগেী

• 	ট্যাপ েরা: আপনার আঙুমের বনমচর আইমটে লজামর লজামর পিা হমব৷ ব্রিন এক্সমলোর েরমি, ব্রিমন 
আপনার আঙুে লরমখ নািান৷

• 	দইুবার ট্যাপ েরা: বনব্ডাবচি আইমটে লখামে৷ যখন বনব্ডাবচি আইমটেগুবে লজামর লজামর পিা হে, যখন 
আপবন আপনার পছমন্দর আইমটে লশামনন, িখন লসই আইমটেবট লথমে আপনার আঙুে িুমে বনন৷ 
িারপর, ব্রিমনর লযমোন স্ামন দইুবার ট্যাপ েরুন।

• 	দইুবার ট্যাপ েমর ব্রিমন আঙুে বদমে িমর থাো: আইমটে সরামনা যাে বা উপেভ্য ববেল্প ব্যবহার েরা 
যাে৷

• 	বাঁবদমে লসাোইপ েরা: আমগর আইমটে পড়ুন৷

• 	িানবদমে লসাোইপ েরা: আমগর আইমটে পড়ুন৷

• 	উপর বনমচ লসাোইপ েরা: সবমচমে সাম্প্রবিে প্রাসবগিে লেনু লসবটংস পবরবি্ড ন েরা যাে৷

• 	এেবামরই বাঁবদমে লসাোইপ েমর আবার িানবদমে লসাোইপ েরা: ব্রিমনর উপর বদমে ্রিে েরা যাে৷

• 	এেবামরই িানবদমে লসাোইপ েমর আবার বাঁবদমে লসাোইপ েরা: ব্রিমনর উপর বদমে ্রিে েরা যাে৷

• 	এে বামরই উপর বদমে লসাোইপ েমর আবার বনমচর বদমে লসাোইপ েরা: ব্রিমনর প্রথে আইমটমে যান৷

• 	এে বামরই বনমচর বদমে লসাোইপ েমর উপর বদমে লসাোইপ েরা: ব্রিমনর প্রথে আইমটমে যান৷

দইু আঙুপলর অগেিগেী

• 	দইুবার ট্যাপ: বি্ড োন অ্যােশন শুরু, ববরাে বা আবার শুরুর জন্য ব্যবহার েরা হে৷

• 	বিনবার ট্যাপ েরা: বি্ড োন সেে, অববশষ্ ব্যাটাবর পাওোর এবং আরও অমনে বেছু লচে েরা যাে৷ 
লযসব আইমটে, মজামর লজামর পিা হমব িা পবরবি্ড ন েরমি সসবিংস অ্যাপ খুমে অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → 
ব্রিন বরিরার → সসবিংস → স্্রািরাস িরার তথ্ এ ট্যাপ েরুন৷

• 	চারবার ট্যাপ েরা: েন্ঠ প্রবিব্ো সব্ে বা বন্ধ হে৷

• 	বাঁবদমে লসাোইপ েরা: পরবিতী আইমটমে যাওো যাে৷

• 	িানবদমে লসাোইপ েরা: আমগর আইমটমে বফমর আসা যাে৷

• 	উপর বদমে লসাোইপ েরা: িাবেোর বনমচর বদমে ল্রিাে হে৷

• 	বনমচর বদমে লসাোইপ েরা: িাবেোর উপর বদমে ল্রিাে হে৷

• 	লহাে ব্রিমন উপর বা বনমচর বদমে লসাোইপ েরুন: অ্যাপস ব্রিন খুেুন৷

• 	অ্যাপস ব্রিমন উপর বা বনমচর বদমে লসাোইপ েরুন: মহাে ব্রিমন বফমর যান৷

• 	েে থাো ব্রিমনর লযমোন বদমে লসাোইপ েরা: ব্রিন আনেে হে৷

• 	ব্রিমনর উপর লথমে বনমচর বদমে লসাোইপ েরা: মনাবটবফমেশন প্যামনে খুেমব৷
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বতন আঙুপলর অগেিগেী

• 	ট্যাপ েরা: উপমরর আইমটেগুবে লজামর লজামর পিা হমব৷

• 	দইুবার ট্যাপ: পরবিতী আইমটে লথমে পিা শুরু হমব৷

• 	বিনবার ট্যাপ: মশে বনব্ডাবচি পাি্যবট পিা হমব এবং বক্পমবামি্ড  িা েবপ হমব৷

• 	বাঁ বা িানবদমে লসাোইপ েরা: প্রাসবগিে লেনু খুেমব এবং অপশনগুমো লদখা যামব৷

• 	উপর বা বনমচর বনমচ লসাোইপ েরা: পাি্য পিার ও রি ্যানুোবরবট বনব্ডাচন পবরবি্ড ন হমব৷

• 	এে বামরই উপর বদমে লসাোইপ েমর বনমচর বদমে লসাোইপ েরা: আমগর ব্রিন বফমর যাওো যামব৷

• 	এে বামরই বনমচর বদমে লসাোইপ েমর উপর বদমে লসাোইপ েরা: মহাে ব্রিন বফমর যাওো যামব৷

িরার আঙুপলর অগেিগেী

• 	ট্যাপ েরা: আমগর ব্রিন বফমর যামব৷

• 	দইুবার ট্যাপ: মহাে ব্রিন বফমর যামব৷

• 	বিনবার ট্যাপ: সাম্প্রবিে অ্যামপর িাবেো খুেমব৷

প্রাসবগেক সিনু ি্িহরার কররা

Voice Assistant ব্যবহার েরার সেে বিন আঙুে বদমে বাে বা িানবদমে লসাোইপ েরুন৷ প্রাসবগিে লেনু 
লদখামব এবং বিভাইস অপশনগুমো লজামর লজামর পিা হমব৷ অপশনগুমো লদখার জন্য 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 বপিপির 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 বনব্ডাচন েরা হমব, িখন বিভাইস লজামর 
লজামর লেমবেগুবে পিমব৷ বিন আঙুে বদমে ব্রিমন ট্যাপ েমর িমর লথমে লেমবেহীন ছববগুবেমি লেমবে লযাগ 
েরুন৷
লেমবে পবরচােনা েরমি, পসবিংস অ্যাপ খুমে অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → ব্রিন বরিরার → সসবিংস → স্বকীয় 
সলপিল ি্িস্রাপনরা করুন এ ট্যাপ েরুন৷
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Voice Assistant-এর জন্ সসবিংস কনবিগরার কররা

আপনার সুববিা েমিা Voice Assistant-এর জন্য লসবটংস েনবফগার েরমি পামরন।
সসবিংস অ্যাপ খুমে অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → ব্রিন বরিরার → সসবিংস এ ট্যাপ েরুন৷

• 	সিক্সি-িু-পিীি: যখন Voice Assistant সব্ে থামে িখন ব্যবহৃি লটক্সট-টু-বফচারগুবের জন্য 
লসবটংস পবরবি্ড ন েরুন, মযেন ভাো, গবি এবং আরও অমনে বেছু৷

• 	িরাগরােম্বর: েণ্ঠস্বমরর প্রবিব্ো জন্য ববস্তাবরি লসবটংস োস্টোইজ েরুন৷

• 	্ িরাগতিরাপি পেরার জন্ ঝরঁাকরান: যখন আপবন বিভাইসবটমে ঝাঁোমবন িখন ্রিীমন প্রদবশ্ডি পাি্য 
লজামর লজামর পিা হমব এেন বহমসমব বিভাইসবটমে লসট েরুন৷ আপবন ঝাঁোমনার বববভন্ন িীব্িা বনব্ডাচন 
েরমি পামরন৷

• 	পরাসওয়রাি্শ  উচ্চরারণ করুন: বিভাইসবটমে এেনভামব লসট েরুন যামি যখন আপবন পাসওোি্ড  বেমবন 
িখন বিভাইস অষিরগুবে লজামর লজামর বেমব।

• 	কলরার আইবি সজরাপর পড়ুন: যখন আপনামে লেউ েে েরমব িখন েোমরর নাে লজামর লজামর পিা 
হমব এেন বহমসমব বিভাইসবট লসট েরুন৷

• 	কপিপনর বিিি্রাক: যখন আপবন ্রিীন বনেন্ত্রণ েরমছন লযেন লোন আইমটে বনব্ডাচন েরা িখন েম্পন 
হমব এই বহমসমব বিভাইসবট লসট েরুন৷

• 	রপব্দর বিিি্রাক: যখন আপবন ্রিীন বনেন্ত্রণ েরমছন লযেন লোন আইমটে বনব্ডাচন েরা িখন শব্দ হমব 
এই বহমসমব বিভাইসবট লসট েরুন৷ আপবন যখন ্রিীনবটমে বনেন্ত্রণ েরমি স্পশ্ড েমরন িখন আপবন 
শমব্দর ভবেউে-র সােঞ্স্য েরমি পামরন৷

• 	বপিি অবিওপত সিরাকরাস করুন: যখন বিভাইস লোন আইমটে লজামর লজামর পমি িখন বেবিো 
ভবেউে েোমি বিভাইসবট লসট েরুন৷

• 	সিরাকরাস বনপদ্শ রক: আপবন যখন আইমটেগুবেমি ট্যাপ েরমবন িখন লয লফাোস সূচে লদখা লদমব িার 
বি্ড ার লোটা েরমি বিভাইসবট লসট েরুন৷ আপবন সূচমের রঙ পবরবি্ড ন েরমি পামরন৷

• 	এক-ি্রাপপ সব্য়করণ: বনব্ডাবচি আইমটেবটমে এেবার ট্যাপ বদমে সব্ে েরমি বিভাইসবটমে লসট 
েরুন৷

• 	এক-ি্রাপপ সনবিপগরন িরার: এেবার ট্যাপ বদমে ন্যাবভমগশন বামরর লবািােগুবে ব্যবহার েরমি 
বিভাইসবটমে লসট েরুন৷

• 	দ্রুত সিনু: বিন আঙুে বদমে বাে বা িানবদমের লসাোইপ েরার সেে লয প্রাসবগিে লেনু অপশন লদখামনা 
হমব িা বনব্ডাচন েরুন৷

• 	স্বকীয় সলপিল ি্িস্রাপনরা করুন: আপবন লযসব লেমবে লযাগ েমরমছন লসগুবে পবরচােনা েরুন৷

• 	উচ্চতর সিরাকরাস: ্রিীন পবরবি্ড ন েরার সেে লফাোসবটমে শুরুমি বা আমগর জােগাে বনমে লযমি 
বিভাইসবট লসট েরুন৷

• 	কীপিরাি্শ  রি্শকরাি: যখন ববহরাগি েীমবাি্ড  ব্যবহার েরার সেে ব্যবহামরর জন্য েী শটোট্ডগুবে লসট 
েরুন৷

• 	লরাইি সসবন্সং: যখন আমোর সনাক্ত েমর িখন আপনামে বিভাইসবট যামি জানাে িা লসট েরুন৷
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• 	সরাইি কীসহ অন্ধকরার ব্রিন: মগাপনীেিার জন্য, ব্রিন বন্ধ থােমেও আপবন বিভাইসমে স্বাভাববেভামব 
োজ েরার জন্য লসট েরমি পামরন৷

• 	স্্রািরাস িরার তথ্: দইু আঙুে বদমে ্রিীমন বিনবার ট্যাপ েমর লোন আইমটে লজামর লজামর পিা হমব 
লসগুবে বনব্ডাচন েরুন৷

• 	সিপিলপরার অপরন: অ্যাপ ববোমশর জন্য অপশনগুবে লসট েরুন৷

্রিীন িন্ধ থরাকরার সিয় বিিরাইস ি্িহরার কররা

লগাপনীেিার জন্য, ব্রিন বন্ধ থােমেও আপবন বিভাইসমে স্বাভাববেভামব োজ েরার জন্য লসট েরমি 
পামরন৷ আপবন যখন েী ট্যাপ েরমবন ্রিীমন লটাো লদমবন িখন ্রিীন চােু হমব না৷ যখন ব্রিমন ট্যাপ েরমবন 
িখন বি্ড োমন ব্রিমন বফচারগুবে বন্ধ হমব না৷
সসবিংস অ্যাপ খুমে এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → ব্রিন বরিরার → সসবিংস এ ট্যাপ েরুন এবং িারপর এবট 
সব্ে েরমি সরাইি কীসহ অন্ধকরার ব্রিন সুইচ এ ট্যাপ েরুন৷ আপবন সাইি েী দ্রুি দইুবার বটমপ এই 
বফচারবট সব্ে বা বন্ধ েরমি পামরন৷

এই বববশষ্্যবট িখনই উপবস্ি হমব যখন Voice Assistant সব্ে েরা হমব৷

কীপিরাি্শ  ি্িহরার কপর সিক্সি সলখরা

েীমবাি্ড  প্রদশ্ডন েরমি, মটক্সট ইনপুট বফমল্ ট্যাপ েরুন এবং িারপর, ব্রিমনর লযমোন স্ামন দইুবার ট্যাপ 
েরুন।
দ্রুি েী ইনপুট বফচার সব্ে েরমি, পসবিংস অ্যাপ খুমে অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → ব্রিন বরিরার,-মি ট্যাপ েরুন 
এবং িারপর লসবট সব্ে েরমি দ্রুত িরাইবপং এ ট্যাপ েরুন৷
যখন আপবন আপনার আঙুে বদমে েীমবাি্ড  স্পশ্ড েরমবন, যখন আপনার আঙুমের বনমচ থাো অষির 
েীগুবে বিভাইসবট লজামর লজামর পিমব৷ যখন আপবন আপনার পছমন্দর অষির শুনমি পামবন িখন লসবটমে 
বনব্ডাচন েরমি আপনার আঙুে লছমি বদন৷ অষিরবট বেখুন এবং বিভাইস লটক্সটবটমে লজামর লজামর পিমব৷
যবদ দ্রুত িরাইবপং সব্ে না েরা থামে িাহমে আপবন লয অষিরবট চান লসবট লথমে আপনার আঙুে সরান 
এবং িারপর, ব্রিমনর লযমোন স্ামন দইুবার ট্যাপ েরুন৷

এই বববশষ্্যবট িখনই উপবস্ি হমব যখন Voice Assistant সব্ে েরা হমব৷

অবতবরক্ত অক্ষর সলখরা

েী এর জন্য উপেভ্য অবিবরক্ত অষির বেখমি েীমবামি্ড  েী ট্যাপ েমর িমর থােুন৷ উপেভ্য অষির প্রদশ্ডন 
েমর েী এর উপমর এেবট পপ-আপ উইম্া প্রদবশ্ডি হমব৷ অষির বনব্ডাচন েরমি, আপবন লয অষিরবট চান 
লসবট না লশানা পয্ডন্ত আপনার আঙুে পপ উইম্া পয্ডন্ত লটমন এমন লছমি বদন৷
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দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরােরাপনরা

উচ্চ কনরিরাপস্র বথি ি্িহরার কররা

িাে্ড  ব্যােরিাউম্ হােো রমঙর ববসেবস্তুমে প্রদশ্ডন েরমি এেবট পবরষ্ার বথে প্রমোগ েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুেুন, অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরােরাপনরা → উচ্চ কট্রাস্�ুক্ত বথি ট্যাপ েরুন, 
িারপর আপনার পছন্দেি এেবট বথে বনব্ডাচন েরুন৷

উচ্চ কনরিরাপস্র হরি ি্িহরার কররা

লটক্সট এবং ব্যােরিাউম্র েমি্য েনট্াস্ট বািামি হরমফর রঙ ও আউটোইন সােঞ্স্য েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুমে এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরােরাপনরা ট্যাপ েরুন এবং উচ্চ কট্রাস্�ুক্ত িন্ট 
সব্ে েরমি লসবটমি ট্যাপ েরুন৷

উচ্চ কনরিরাপস্র কীপিরাি্শ  ি্িহরার কররা

লটক্সট এবং ব্যােরিাউম্র েমি্য েনট্াস্ট বািামি Samsung েীমবামি্ড র রং পবরবি্ড ন েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুমে এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরােরাপনরা ট্যাপ েরুন এবং উচ্চ কট্রাস্ কীপিরাি্শ  
সব্ে েরমি লসবটমি ট্যাপ েরুন৷

িরািপনর আকরার প্দর্শন কররা

বাটমনর আোর সেমের লথমে আোদা েরমি লরিে সহোমর প্রদশ্ডন েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুমে এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরােরাপনরা ট্যাপ েরুন এবং িরািপনর আকৃবত 
সদখরান সব্ে েরমি লসবটমি ট্যাপ েরুন৷

বিসপপ্ রঙ উল্রাপনরা

ব্রিমন ব্যবহারোরীমদর আমরা সহমজ পাি্য শনাক্ত েরার লষিমত্র সহােিা েরমি ব্রিমনর দশৃ্যোনিা উন্নি 
েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুমে এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরােরাপনরা ট্যাপ েরুন এবং বিপরীত রং সব্ে 
েরমি লসবটমি ট্যাপ েরুন৷



অ্্াাবন্

225

রং সিন্বয় কররা

যবদ আপনার রঙ স্বিন্ত্র েরমি সেস্যা হে িাহমে ব্রিমন প্রদবশ্ডি রঙ েীভামব প্রদবশ্ডি হমব িার সােঞ্স্য 
েরুন৷ বিভাইস রঙগুমোমে আমরা সনাক্তমযাগ্য রমঙ পবরবি্ড ন েমর লদমব৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েমর অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরােরাপনরা → রং সিন্বয় কররা এ ট্যাপ েরুন এবং 
িারপর সব্ে েরমি সু্যইচবট ট্যাপ েরুন৷ এেবট অপশন বনব্ডাচন েরুন।
রমঙর িীব্িা সােঞ্স্য েরমি, তীব্তরা এর অিীমন অ্যািজাস্টমেন্ বার লটমন আনুন৷
যবদ আপবন স্বকীয়কৃত রং বনব্ডাচন েমরন, িাহমে আপবন ব্রিমনর রঙ ব্যবক্তগিেরণ েরমি পামরন৷ রমঙর 
সােঞ্স্য পদ্ধবি সম্পূণ্ড েরমি ব্রিমনর বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷

রবঙন সলন্স

যবদ আপনার পাি্য পিমি সেস্যা হে িাহমে ব্রিমনর রঙ সােঞ্স্য েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েমর অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরােরাপনরা → রবঙন সলন্স এ ট্যাপ েরুন এবং 
িারপর সব্ে েরমি সু্যইচবট ট্যাপ েরুন৷ আপনার পছমন্দর এেবট রঙ বনব্ডাচন েরুন৷
স্বছেিার োত্রা সােঞ্স্য েরমি, অস্বছেতরা এর অিীমন অ্যািজাস্টমেন্ বার লটমন আনুন৷

ব্রিন সিরারন ইপিক্ট কি কররা হপছে

যবদ আপনার অ্যাবনমেশন বা চেোন ্রিীন বনমে সেস্যা থামে িাহমে অ্যাবনমেশন ইমফক্ট েোন৷
সসবিংস অ্যাপ খুমে এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরােরাপনরা এ ট্যাপ েরুন এবং অ্রাবনপিরন 
অপসরারণ করুন সব্ে েরমি লসবটমি ট্যাপ েরুন৷

ি্রাগবনিরায়রার ি্িহরার কররা

ববেেবস্তু বি েমর লদখমি ব্রিমন জেু েমর লদখার জন্য এেবট ে্যাগবনফাোর সব্ে েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুমে এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরােরাপনরা ট্যাপ েরুন এবং বিিধ্শক উইপডিরা 
সব্ে েরমি লসবটমি ট্যাপ েরুন৷ ে্যাগবনফাোর ব্রিমন প্রদবশ্ডি হমব৷
ব্রিমন আপবন লযখামন জেু েরমি চান লসখামন ে্যাগবনফাোরবট সরামি ে্যাগবনফাোর লরিমের প্রান্ত লটমন 
আনুন৷
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ব্রিনবি বিিধ্শন করুন

ব্রিনবট বববি্ডন েরুন এবং বনবদ্ডষ্ এোোে জেু েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুমে অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরােরাপনরা → বিিধ্শন এ ট্যাপ েরুন৷

• 	বিিধ্শন করপত ব্রিপন বতনিরার ি্রাপ করুন: ্রিীমন বিনবার ট্যাপ েমর জেু ইন েরুন৷ স্বাভাববে দমৃশ্য 
বফমর লযমি, ব্রিমন বিনবার ট্যাপ েরুন।

• 	বিিধ্শন করপত রি্শকরাি ি্িহরার করুন: জেু ইন েরমি লনবভমগশন বামরর  এ ট্যাপ েরুন বদন এবং 
িারপর ্রিীমন লয জােগাবট বববি্ডন েরমি চান লসখামন ট্যাপ েরুন৷ স্বাভাববে দশৃ্যমি বফরমি  এ ট্যাপ 
েরুন।

ব্রিন এক্সমলোর েরমি, ববববি্ডি ব্রিন জমুি দইু বা িার লববশ আঙুে বদমে টানুন৷

জমুের অনুপাি সােঞ্স্য েরমি, ববববি্ডি ব্রিমন দইু বা িার লববশ আঙুে বপঞ্চ েরুন অথবা িামদর ছবিমে 
বদন৷
এছািাও আপবন সােবেেভামব ব্রিমন বিনবার ট্যাপ েমর িমর লথমে ব্রিন বববি্ডন েরমি পামরন৷ অথবা,  
এ ট্যাপ েরুন এবং িারপর ট্যাপ েমর িমর থােুন৷ ্রিীন িমর থাোর সেে, ব্রিন এক্সমলোর েরমি আপনার 
আঙুে টানুন৷ স্বাভাববে অবস্াে বফমর লযমি আপনার আঙুে সবরমে বনন৷

• 	েীমবাি্ড  এবং ব্রিমনর লনবভমগশন বারমে ববববি্ডি েরা যামব না৷

• 	যখন এই বফচারবট সব্ে েরা হে, িখন েমেেবট অ্যামপর পারফরমেন্স ষিবিরিস্ত হমি পামর৷

িরাউস িরা িরািপ্রাপির পপয়ন্টরার বিিধ্শন কররা

ববহরাগি োউস বা টাচপ্যাি ব্যবহামরর সেে পমেন্ারবট বি েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুমে এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরােরাপনরা এ ট্যাপ েরুন এবং িরাউস/িরািপ্রাপির 
িে পপয়ন্টরার সব্ে েরমি লসবটমি ট্যাপ েরুন৷

িন্ট পবরিত্শন কররা

ফমন্র আোর এবং স্টাইে পবরবি্ড ন েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুমে অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরােরাপনরা → িপন্টর আকরার ও ধরন এ ট্যাপ েরুন৷

ব্রিন জিু-এর পবরিত্শন

ব্রিন জেু-এর লসবটংস পবরবি্ড ন েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুমে অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → দবৃষ্টগ্ররাহ্তরা িরােরাপনরা → ব্রিন জিু এ ট্যাপ েরুন৷
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রেিণ সিৃদ্করণ

বহয়রাবরং এইি সং্রান্ত সহরায়তরা

শ্রবমনর উপেরণগুবের সামথ আরও ভােভামব োজ েরার জন্য শমব্দর োনমে উন্নি েরমি বিভাইসবট লসট 
েরুন।
সসবিংস অ্যাপ চােু েমর অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → রেিণ সিৃদ্করণ → বহয়রাবরং এইি সং্রান্ত সহরায়তরা, এবং 
এবট সব্ে েরমি বহয়রাবরং এইপির সগেবতপূণ্শতরা সু্যইচবটমি ট্যাপ েরুন৷

িরারপরাপরর রব্দ িরােরান

আপবন এেবট ইোরমফান ব্যবহার েরার সেে আরও ভামো েমর শুনমি আপনামে সাহায্য েরার জন্য 
আপনার আমশ পামশর শব্দ বািামি বিভাইসবট লসট েরুন৷

1 সসবিংস অ্যাপ চােু েমর অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → রেিণ সিৃদ্করণ → িরারপরাপরর রব্দ িরােরান এ ট্যাপ 
েরুন এবং িারপর সব্ে েরমি সু্যইচবট ট্যাপ েরুন৷

2 বিভাইমস এেবট ইোরমফামন সংযুক্ত েমর পবরিান েরুন৷

3  ট্যাপ েরুন৷

Adapt Sound
লসরা শমব্দর গুণোন খুঁজমি শমব্দর লসবটং অবটিোইজ েরুন এবং এবট েে বা বেবিো ললেোমরর জন্য ব্যবহার 
েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েমর অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → রেিণ সিৃদ্করণ → Adapt Sound এ ট্যাপ েরুন এবং 
িারপর শমব্দর লসবটং অবটিোইজ েরুন৷

রপব্দর িরারসরাি্ সরািঞ্জস্ করুন

ইোরমফান ব্যবহামরর সেে শমব্দর ভারসাে্য সােঞ্স্য েরমি বিভাইস লসট েরুন৷

1 বিভাইমস এেবট ইোরমফামন সংযুক্ত েমর পবরিান েরুন৷

2 সসবিংস অ্যাপ েঞ্চ েমর অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → রেিণ সিৃদ্করণ এ ট্যাপ েরুন৷

3 িরাি/িরান রব্দ ি্রাপলন্স এর অিীমন বাে বা িানবদমে শব্দ ভারসাে্য সােঞ্স্য েরমি অ্যািজাস্টমেন্ 
বার লটমন আনুন৷
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িপনরা অবিও

লোমনা অবিও বস্টবরও সাউ্মে এেবট বসগনামে এেবত্রি েমর, যা সেস্ত ইোরমফান স্পীোমরর োি্যমে 
চাোমনা হে৷ যবদ আপনার শ্রবণশবক্ত জবনি সেস্যা থামে বা এেে ইোরবাি্ড  যবদ লববশ সুববিাজনে হে 
িাহমে এবট ব্যবহার েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুমে এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → রেিণ সিৃদ্করণ এ ট্যাপ েরুন এবং িপনরা অবিও সব্ে 
েরমি লসবটমি ট্যাপ েরুন৷

সিস্ত রব্দ িন্ধ কররা

বিভাইসমে বিভাইমসর সেস্ত শব্দ, বেবিযা শব্দ এবং েমের সেে েোর ভমেস বনঃশব্দ েরার লষিমত্র বিভাইস 
লসট েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুেুন, অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → রেিণ সিৃদ্করণ এ ট্যাপ েরুন, ও সি সরাউডি সিৌন করুন 
সব্ে েরমি লসবটমি ট্যাপ েরুন৷

লরাইি রিরান্রিরাইি

বিভাইমসর োইম্ামফান ব্যবহার েমর স্পীচ ে্যাপচার েরমি এবং এবটমে অন-্রিীন লটক্সমট রূপান্তর েরমি 
লিভাইসবট লসট েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েমর অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → রেিণ সিৃদ্করণ → লরাইি রিরান্রিরাইি এ ট্যাপ েরুন এবং 
িারপর সব্ে েরমি সু্যইচবট ট্যাপ েরুন৷ িারপর স্পীচ ট্ান্স্াইব েরমি -এ ট্যাপ েরুন৷

লরাইি ক্রাপরন

আপবন বভবিও বা পিোমস্টর েি বেবিো েমন্ন্মে ললে েরার সেে স্পীচ শনাক্ত েরমি এবং 
স্বেংব্েভামব ে্যাপশনগুবে লজনামরট েরমি বিভাইসবট লসট েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েমর অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → রেিণ সিৃদ্করণ → লরাইি ক্রাপরন এ ট্যাপ েরুন এবং 
িারপর লরাইি ক্রাপরন সব্ে েরমি সু্যইচবট ট্যাপ েরুন৷

ক্রাপরপনর সসবিংস

সসবিংস অ্যাপ চােু েমর অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → রেিণ সিৃদ্করণ → সরািিরাইপিপলর সসবিংস → Samsung 
উপবরপররানরািগুপলরা (CC) অথবা গুগল উপবরপররানরাি (CC) এ ট্যাপ েরুন এবং িারপর সব্ে েরমি 
সু্যইচবটমি ট্যাপ েরুন৷
ে্যাপশমনর লসবটংস েনবফগার েরার জন্য এেবট অপশন বনব্ডাচন েরুন৷

ধ্ববন রনরাক্তকরারীগুবল

এেবট বশশুর োন্না বা আপনার লিারমবে সনাক্ত েরার জন্য বিভাইসমে লসট েরুন। যখন বিভাইস শব্দ 
শনাক্ত েরমব িখন এবট লেঁমপ উিমব এবং অ্যাোট্ড েগ বহমসমব সংরবষিি হমব৷

যখন এই বফচারবট সষিে থােমব িখন ভমেস শনাক্তেরণ োজ েরমব না৷
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বরশুর করান্নরা রনরাক্তকরারী

সসবিংস অ্যাপ েঞ্চ েরুন এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → রেিণ সিৃদ্করণ → ধ্ববন রনরাক্তকরারীগুবল → বরশুর 
করান্নরা রনরাক্তকরারী → শুরু-এ ট্যাপ েরুন৷

সিরারপিল বিপিক্টর

1 সসবিংস অ্যাপ েঞ্চ েরুন এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → রেিণ সিৃদ্করণ → ধ্ববন রনরাক্তকরারীগুবল → 
সিরারপিল বিপিক্টর-এ ট্যাপ েরুন৷

2 আপনার েবেংমবমের লরেবি্ড ং েরার জন্য সরকি্শ  এ ট্যাপ েরুন৷

বিভাইস েবেংমবে শনাক্ত েমর লরেি্ড  েরমব৷

3 পরীক্ষরা করুন এ ট্যাপ েরুন এবং আপনার েবেং লবে বিে েমিা লরেি্ড  হমেমছ বেনা িার জন্য লসবট 
বাজান৷ যখন বিভাইস েবেংমবমের শব্দ শনাক্ত েমর িখন শুরু এ ট্যাপ েরুন৷

েবেংমবমের শব্দ পবরবি্ড ন েরমি, পিরারপিপলর রব্দ পবরিত্শন করুন এ ট্যাপ েরুন।

বিথব্রিয়রা ও বনপুণ্

ইউবনিরাস্শরাল পবরিত্শন

এেবট ববহরাগি সু্যইচ সংমযাগ েরার োি্যমে, ব্রিন ট্যাপ েরার োি্যমে বা োথা নািামনা ও েুমখর অগিভগিীর 
োি্যমে আপবন টাচ্রিীন বনেন্ত্রণ েরমি পামরন৷

1 সসবিংস অ্যাপ খুেুন এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → বিথব্রিয়রা ও বনপুণ্ → ইউবনিরাস্শরাল পবরিত্শন এ 
ট্যাপ েরুন৷

2 ব্রিমনর বনমদ্ডশাববে পড়ুন এবং সপিন্ন-এ ট্যাপ েরুন৷

3 এবট সব্ে েরমি সুইচবট ট্যাপ েরুন।

4 যবদ বিভাইমস ইউবনভ্ড াসাে সু্যইচগুমো লরবজস্টার েরা না থামে, িাহমে সু্ইি স�রাগ করুন এ ট্যাপ 
েরুন এবং বিভাইসবট বনেন্ত্রণ েরমি সু্যইচগুমো লসট েরুন৷

ইউবনভ্ড াসাে সু্যইচ বফচার সব্ে েরমি, অন্তি এেবট সু্যইচ বিভাইমস লরবজস্টার েরা আবশ্যে৷

বিভাইসবট বনেন্ত্রণ েরমি সু্যইচগুমো লসট েরমি, সু্ইিগুপলরা-এর অিীমন সু্যইচ এ ট্যাপ েরুন৷

এই বফচারবট বন্ধ েরমি, সাইি েী এবং ভবেউে আপ েী এেসমগি বটপুন৷
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সহরায়ক সিনু

সহরায়ক রি্শকরাি আইকন প্দর্শন কররা

অ্যাপ অ্যামক্সস, বফচার এবং লসবটংমসর জন্য সহােে শট্ডোট আইেন প্রদশ্ডন েরার জন্য বিভাইস লসট 
েরুন৷ আইেমন সহােে লেনুগুমোমি ট্যাপ েরার োি্যমে আপবন সহমজই বিভাইস বনেন্ত্রণ েরমি পামরন৷

1 সসবিংস অ্যাপ খুেুন এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → বিথব্রিয়রা ও বনপুণ্ → সহরায়ক সিন ুএ ট্যাপ েরুন৷

2 এবট সব্ে েরমি সুইচবট ট্যাপ েরুন।

্রিীমনর বনমচর িানবদমে সহােে শট্ডোট আইেন প্রদবশ্ডি হে৷

সহােে শট্ডোট আইেমনর স্বছেিার োত্রা সােঞ্স্য েরমি, স্বছেতরা এর অিীমন অ্যািজাস্টমেন্ বার 
লটমন আনুন৷

সহরায়ক সিনুগুপলরা অ্রাপক্সস কররা

লযমোন ্রিীন লথমে সহােে লেনুগুমোর সহজ অ্যামক্সমসর জন্য লফ্াবটং আইেন বহমসমব সহােে শট্ডোট 
আইেন৷
যখন আপবন সহােে শট্ডোট আইেমন ট্যাপ েরমবন, িখন আইেন অল্প প্রসাবরি হমব এবং আইেমন 
সহােে লেনু প্রদবশ্ডি হমব৷ অন্য প্যামনমে সবরমে বনমে লযমি বাে বা িানবদমের িীমর ট্যাপ েরুন অথবা 
অন্যান্য লেনু বনব্ডাচন েরমি 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 োস্ডার সরামনার জন্য টাচ এবরোে আপনার আঙুে লটমন আনুন৷ এছািাও, োস্ডামরর বনমচর 
আইমটেগুমো বনব্ডাচন েরার জন্য ব্রিমন ট্যাপ েরুন।
বনম্নবেবখি অপশনগুমো ব্যবহার েরুন:

• 	  /  : ্রিীমনর বাে বা িানবদমে ল্রিাে েরুন৷

• 	  /  : ্রিীমনর উপর বা বনমচ ল্রিাে েরুন৷

• 	  : মযখামন োস্ডার রমেমছ লসই স্ানবট বববি্ডন েরুন৷

• 	  : টাচপ্যাি এবং োস্ডার লসবটংস পবরবি্ড ন েরুন৷

• 	  : টাচ এবরো অন্য স্ামন সরান৷

• 	  : টাচ এবরো বন্ধ েরুন৷
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উন্নত সহরায়ক সিনু ি্িহরার কররা

বনব্ডাবচি অ্যাপগুমোর জন্য উন্নি সহােে লেনু প্রদশ্ডন েরমি বিভাইসবট লসট েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ েঞ্চ েরুন এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → বিথব্রিয়রা ও বনপুণ্ → সহরায়ক সিন ু→ সহরায়ক 
প্রাস-এ ট্যাপ েরুন এবং িারপর আপবন সব্ে েরমি চান এেন অ্যাপগুবের পামশর সুইমচ ট্যাপ েরুন৷

পিরান ধররা িরা করািরা

লফান িরা ও োটার জন্য পদ্ধবিবটর পবরবি্ড 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

ইন্ট্রার ্রাকরন বনয়্রিণ

অ্যাপ ব্যবহামরর সেে ইনপুমটর লষিমত্র বিভাইমসর ইন্ামরেশন সীবেি েরার জন্য ইন্ামরেশন বনেন্ত্রণ সব্ে 
েরুন৷

1 সসবিংস অ্যাপ খুেুন এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → বিথব্রিয়রা ও বনপুণ্ → ইন্ট্রার ্রাকরন বনয়্রিণ এ ট্যাপ 
েরুন৷

2 এবট সব্ে েরমি সুইচবট ট্যাপ েরুন।

3 অ্যাপ ব্যবহামরর সেে এেসমগি সাইি েী এবং ভবেউে আপ েী বটমপ িমর রাখুন৷

4 লরিমের আোর সােঞ্স্য েরুন এবং আপবন লযবট বনবেদ্ধ েরমি চান লসই এবরোবটর চারপামশ োইন 
লটমন বদন৷

5 সপিন্ন ট্যাপ েরুন৷

বিভাইস বনবেদ্ধ এোো প্রদশ্ডন েমর৷ যখন আপবন বনবেদ্ধ এোোে স্পশ্ড েরমবন িখন বিভাইমসর েী 
অষিে থােমব৷ িমব, আপবন ইন্ামরেশন বনেন্ত্রণ লোমি সাইি েী, ভবেউে েী এবং েীমবামি্ড র জন্য 
ফাংশন েরমি পামরন৷

এই ইন্ামরেশন বনেন্ত্রণ লোি বন্ধ েরমি, সাইি েী এবং ভবেউে আপ েী এেসমগি বটমপ িমর থােুন৷

ইন্ামরেশন বনেন্ত্রণ লোি বন্ধ েরার পর ্রিীন েে েরার জন্য বিভাইস লসট েরমি, পসবিংস অ্যাপ েঞ্চ 
েরুন, এবট সব্ে েরমি অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → বিথব্রিয়রা ও বনপুণ্ → ইন্ট্রার ্রাকরন বনয়্রিণ-এ ট্যাপ 
েরুন এবং বনব্রিয় হপল ব্রিন লক হপি-ট্যাপ েরুন৷
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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 বনব্ডাচন েরুন৷

ি্রাপপর সিয়রাদ

বিভাইসবটমে এেবট ট্যাপ বহমসমব সনাক্ত েরামনার জন্য আপনামে অবশ্যই ব্রিনবটমে স্পশ্ড েরমি হমব৷
সসবিংস অ্যাপ খুেুন এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → বিথব্রিয়রা ও বনপুণ্ → ি্রাপপর সিয়রাদ এ ট্যাপ েরুন, 
এবটমে সব্ে ে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 সব্ে েরমি ট্যাপ েরুন এবং িারপর সেে লসট েরুন৷

পপয়ন্টরার িন্ধ হওয়রার পর বলিক করুন

যখন আপবন লোন আইমটমের উপর োউস পমেন্ার রামখন িখন বনমজ লথমেই আইমটে বনব্ডাচন েরার জন্য 
বিভাইস লসট েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুমে এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → বিথব্রিয়রা ও বনপুণ্ এ ট্যাপ েরুন এবং পপয়ন্টরার িন্ধ 
হওয়রার পর বলিক করুন সব্ে েরমি লসবটমি ট্যাপ েরুন৷

বস্বক কী

লপ্রস েরা অবস্াে থােমি এেবট বাবহ্যে েীমবামি্ড র পবরবি্ড নোরী েী লসট েরুন লযেন Shift, Ctrl বা Alt 
েী৷ এবট আপনামে এেই সেমে দবুট েী লপ্রস না েমরই েীমবামি্ড র শট্ডোটগুবে ব্যবহার েরমি সাহায্য েমর৷
সসবিংস অ্যাপ খুমে এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → বিথব্রিয়রা ও বনপুণ্ লি ট্যাপ েরুন, এবং িারপর বস্বক কী 
সব্ে েরমি লসবটমি ট্যাপ েরুন৷

ধীরগবতর কীসিূহ

বাবহ্যে েীমবামি্ড  এেবট েী লপ্রস েরার জন্য শনাক্তেরণ সেেবট লসট েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুেুন এবং অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → বিথব্রিয়রা ও বনপুণ্ → ধীরগবতর কীসিূহ এ ট্যাপ েরুন, 
এবটমে সব্ে েরমি ট্যাপ েরুন এবং িারপর সেে লসট েরুন৷
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ি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 
সব্ে েরমি ট্যাপ েরুন এবং িারপর সেে লসট েরুন৷

উচ্চতর সসবিংস

দ্রুত অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরার বিিরার িরালু কররা

দ্রুি অ্যামক্সসমযাগ্যিার বফচারগুমো লখাোর জন্য লসট েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েমর অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → উচ্চতর সসবিংস → সরাইি ও িবলউি িরােরান কী এ ট্যাপ 
েরুন এবং িারপর সব্ে েরমি সু্যইচবট ট্যাপ েরুন৷ িারপর, সাইি েী এবং ভবেউে আপ েী এেসমগি 
লটপার সেে লোন অ্যামক্সসমযাগ্যিার বফচার লখাোর জন্য লসবট বনব্ডাচন েরুন৷
আপবন বনম্নবেবখি অ্যামক্সসমযাগ্যিার বফচারগুবে অ্যামক্সস েরমি পামরন:

• 	অ্যামক্সসমযাগ্যিা

• 	Voice Assistant

• 	ইউবনভাস্ডাে পবরবি্ড ন

• 	বববি্ডে উইম্া

• 	ববপরীি রং

• 	রং সেন্বে েরা

• 	রবঙন লেন্স

• 	উচ্চ েন্টাস্টযুক্ত ফন্

• 	সব সাউ্ লেৌন েরুন

• 	ইন্্যার ্যােশন বনেন্ত্রণ
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দ্রুত রি্শকরাি পবরপসিরা িরালু কররা

দ্রুি লোন শট্ডোট পবরমেবা শুরু েরা লসট েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েমর অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → উচ্চতর সসবিংস → িবলউি িরােরান ও কিরান কী এ ট্যাপ 
েরুন এবং িারপর সব্ে েরমি সু্যইচবট ট্যাপ েরুন৷ িারপর, বনি্শরাবিত পবরপষিরা এ ট্যাপ েরুন এবং বিন 
লসমেম্র জন্য ভবেউে িাউন েী এবং ভবেউে আপ েী এেসমগি বটমপ িমর থাোর সেে এেবট শট্ডোট 
সাবভ্ড স বনব্ডাচন েরুন৷
আপবন বনম্নবেবখি শট্ডোট পবরমসবাগুবে অ্যামক্সস েরমি পামরন:

• 	োইভ ট্ান্রিাইব

• 	লিাোর লফান ে্যম্পবনেন

• 	ইউবনভাস্ডাে পবরবি্ড ন

• 	Voice Assistant

লরাইি সনরাবিবিপকরন সসি কররা

যখন অ্যাোে্ড বাজমব বা আপনার ইনোবেং েে বা নিুন লেমসমজর ববজ্ঞবতি আসমব িখন লযন ব্রিন জ্মে 
ওমি িার জন্য বিভাইস লসট েরুন৷
সসবিংস অ্যাপ খুেুন অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → উচ্চতর সসবিংস → ফ্্রার বিজ্ঞবতি এ ট্যাপ েরুন এবং এর 
সু্যইমচর পামশর ববেল্পগুমোর লযবটমে সব্ে েরমি চান লসবটমে ট্যাপ েরুন৷

বিজ্ঞবতির বরিরাইডিরার

আপবন ববরবিমি লচে েমরনবন এেন ববজ্ঞবতিগুবের জন্য আপনামে অ্যাোট্ড েরমি বিভাইসবট লসট েরুন।
সসবিংস অ্যাপ চােু েমর অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → উচ্চতর সসবিংস → বিজ্ঞবতির বরিরাইডিরার এ ট্যাপ েরুন এবং 
িারপর সব্ে েরমি সু্যইচবট ট্যাপ েরুন৷

• 	রব্দ কররার সিয় করঁাপপি: যখন আপনার না লদখা ববজ্ঞবতি থামে িখন বিভাইসবটমে েবম্পি েরমি ও 
এেবট ববজ্ঞবতি শব্দ বাজামি লসট েরুন।

• 	প্পত্কবিপত িপন কররান: অ্যাোমট্ডর েমি্য এেবট ববরবিপব্ড লসট েরুন।

• 	অ্রাপ বনি্শরািন করুন: ববজ্ঞবতিগুবে যামি আপনামে সিে্ড  েমর িার জন্য অ্যাপগুবেমে লসট েরুন৷

ি্িস্রা সনয়রার সিয় হপয়পে

পপ-আপ উইম্া প্রদশ্ডন েরমি সেমের পবরোন লসট েরুন লযবট আপনামে পদমষিপ বনমি বেমব লযেন 
ববজ্ঞবতি বা ভবেউে েমন্টাোর৷
সসবিংস অ্যামপ খুেুন, অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → উচ্চতর সসবিংস → ি্িস্রা সনয়রার সিয় হপয়পে এ ট্যাপ েরুন 
এবং এেবট অপশন বনব্ডাচন েরুন৷
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িপয়স সলপিল স�রাগ করপত িপয়স সরকবি্শ ং স�রাগ কররা

আপবন এেই রেে আোমরর বস্তু লেমবে বদমে পৃথে েরার জন্য ভমেস লেমবে ব্যবহার েরমি পামরন৷ 
আপবন এেবট NFC-সষিবেি ভমেস লেমবমের জন্য এেবট ভমেস লরেবি্ড ং বনি্ডারণ েরমি পামরন৷ যখন 
আপবন লেমবমের োমছ আপনার বিভাইস রাখমবন িখন ভমেস লরেবি্ড ংবট বাজমব৷

এই বফচারবট ব্যবহার েরার আমগ NFC বফচারবট চােু েরুন৷

1 সসবিংস অ্যাপ খুমে অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → উচ্চতর সসবিংস → কণ্ঠ সলপিল এ ট্যাপ েরুন৷

ভমেস লরেি্ড ার চােু হমব৷

2 লরেবি্ড ং শুরু েরমি  ট্যাপ েরুন। োইম্ামফামনর েমি্য েথা বেুন।

3 আপনার লরেবি্ড ং সম্পূণ্ড েরা হমে লগমে সপিন্ন এ ট্যাপ েরুন৷

4 ভমেস লেমবমের োমছ আপনার বিভাইসবট িরুন৷

ভমেস লরেবি্ড ং এর িথ্য ভমেস লেমবমে লেখা হমব৷

অ্রাপক্সবসবিবলবির জন্ Bixby Vision
আপবন যখন Bixby Vision অ্যামক্সমসবববেবট বফচারগুবে সব্ে েরমবন িখন Bixby Vision দশৃ্য, মটক্সট বা 
অবমজক্টগুবেমে শনাক্ত েরমি এবং বণ্ডনা েরমি পামর িাই আপবন সম্পবে্ড ি িথ্য শুনমি পারমবন৷
সসবিংস অ্যাপ চােু েমর অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → উচ্চতর সসবিংস → অ্রাপক্সবসবিবলবির জন্ Bixby Vision 
এ ট্যাপ েরুন এবং িারপর সব্ে েরমি সু্যইচবট ট্যাপ েরুন৷

অঞ্চমের উপর বনভ্ড র েমর উপেব্ধ বফচারগুবে বভন্ন হমি পামর৷

আপর পরাপরর দরৃ্ িণ্শনরা কররা

আপনার ে্যাপচার েরা দশৃ্যবট ববমলেেণ েরুন এবং এবট ভমেস বদমে বণ্ডনা েরুন৷

1 Bixby Vision খুলুন এ ট্যাপ েরুন৷

2  বনব্ডাচন েরুন এবং আপনার পছমন্দর দশৃ্যবট ে্যাপচার েরমি ব্রিনবটমি িাবে ট্যাপ েরুন৷
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সিক্সি িরা িস্তুর তথ্ সজরাপর পড়ুন

লটক্সট বা বস্তুগুবে শনাক্ত েরুন এবং ভমেস বদমে লসগুবে বণ্ডনা েরুন৷

1 Bixby Vision খুলুন এ ট্যাপ েরুন৷

2  বনব্ডাচন েরুন এবং লটক্সট বা বস্তুবট যামি লচনা যাে িার জন্য ্রিীমনর েমি্য রাখুন৷

ইনস্লকৃত পবরপষিরা
বিভাইমস ইনস্টে েরা অ্যামক্সমসবববেবট পবরমেবাগুবে লদখুন।
সসবিংস অ্যাপ েঞ্চ েমর অ্রাপক্সসপ�রাগ্তরা → ইনস্লকৃত পবরপষিরা এ ট্যাপ েরুন৷
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প্রায়রই বজজ্ঞরাবসত প্শ্রািলী

বেছু পবরবস্বি আপনার বিভাইমস প্রমযাজ্য নাও হমি পামর।

প্: আবি Always On Display সত ঘবেবি সদখপত পরাবছে নরা৷
উত্র. আপবন যখন Always On Display লি এেবার ট্যাপ েরমবন িখন ঘবিবট উপবস্ি হমব৷ আপবন যবদ 
Always On Display লি অবববছেন্নভামব ঘবিবট উপবস্ি থােমব এেনভামব লসট েরমি চান িমব নীমচর 
বনমদ্ডশগুবে অনুসরণ েরুন৷

1 লসবটংস লদখমি ববজ্ঞবতি প্যামনেবট খুেুন এবং Always On Display ট্যাপ েরুন৷

2 সিসিয় সদখরান → সরষ ট্যাপ েরুন৷

প্: আবি ব্রিপন এক সরাপথ দবুি অ্রাবপ্পকরন ি্িহরার করপত িরাই৷
উত্র. োবটি উইম্া বফচারবট ব্যবহার েরুন৷ আপবন বপ্লেট ব্রিন বভউমি এেই সামথ দবুট অ্যাপ চাোমি 
পামরন৷

1 সম্প্রবি ব্যবহৃি অ্যামপর িাবেো খেুমি সাম্প্রবিে বাটন ট্যাপ েরুন।

2 এেবট অ্যাবলেমেশন আইেন ট্যাপ েরুন এবং ট্যাপ েরুন বপ্প্ি ব্রিন বিউপত খুলুন৷

3 নীমচর উইম্ামি, চােু েরার জন্য অন্য এেবট অ্যাপ বনব্ডাচন েরুন৷

প্: কল িলরাকরালীন স্রাি্শপিরাপনর রীপষ্শ থরাকরা আপলরাগুবল দপদপ 
কপর৷ সকন এিন হয়?
উত্র. প্রবক্সবেবট লসন্সর অপামরশমনর োরমণ স্াট্ডমফামনর শীমে্ড আমো জ্েমি পামর িমব এবট স্বাভাববে৷
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প্: আবি বক আিরার স্রাি্শপিরানবিপক একবি কবপিউিরাপরর সরাপথ 
সং�ুক্ত করপত পরাবর এিং এবিপক একবি িে ব্রিপন ি্িহরার করপত 
পরাবর?
উত্র. আপবন এেই সামথ আপনার স্াট্ডমফান এবং এেবট েবম্পউটার এমে অপমরর সামথ সংযুক্ত েমর 
ব্যবহার েরমি পামরন৷

পদ্বত 1) ‘বলংক িু Windows’ এর সরাপথ সংপ�রাগ স্রাপন

েবম্পউটামর আপনার বিভাইমসর লিটা লযেন ফমটা বা লেমসজগুবের িাৎষিবণেভামব অ্যামক্সস েরমি আপবন 
আপনার বিভাইসবটমে এেবট Windows বপবসমি সংযুক্ত েরমি পামরন৷
েে বা লেমসজ এমে, আপবন লসগুবে েবম্পউটামর বরবসভ েরমি পামরন৷ েীভামব সংমযাগ েরমবন িা উমলেখ 
েমর Windows-এর সামথ বেংে৷

পদ্বত 2) ‘Samsung DeX’ এর সরাপথ সংপ�রাগ স্রাপন

আপবন েবম্পউটামর Samsung DeX অ্যাবলেমেশন চােু েমর আপনার স্াট্ডমফান এবং এেবট েবম্পউটার 
সংযুক্ত েরমি পামরন৷ িারপমর আপবন এেবট বি ব্রিমন লয োজগুবে েরমি চান িা স্াট্ডমফামনর োি্যমে 
সম্পাদন েরমি পামরন৷ Samsung DeX ব্যবহার েরার সেে আপবন এেই সামথ স্াট্ডমফানও ব্যবহার েরমি 
পামরন৷ েীভামব সংমযাগ েরমবন িা উমলেখ েমর এেবট েবম্পউটামরর সামথ সংমযাগ স্াপন েরা৷

প্: আবি আিরার স্রাি্শপিরাপনর িপিরা কবপিউিরাপর সসি করপত িরাই৷
উত্র. আপবন স্াট্ডমফান এবং েবম্পউটার সংযুক্ত েমর আপনার স্াট্ডমফামনর ফমটা েবম্পউটামর লসভ েরমি 
পামরন৷ আপবন নীমচর লয পদ্ধবিবট চান িা ব্যবহার েরুন৷

পদ্বত 1) একবি USB ক্রািল ি্িহরার কপর

আপবন এেবট USB ে্যাবে ব্যবহার েমর আপনার স্াট্ডমফানবটমে এেবট েবম্পউটামরর সামথ সংযুক্ত েরমি 
এবং স্াট্ডমফামনর ফমটাগুবেমে েবম্পউটামর লসভ েরমি পামরন৷

1 USB ে্যাবে ব্যবহার েমর আপনার স্াট্ডমফানবটমে েবম্পউটামরর সামথ যুক্ত েরুন৷

2 েবম্পউটামর বরমোমভবে বিস্বট বনব্ডাচন েরুন৷

3 ফমটাগুবের জন্য এেবট লস্টামরজ অবস্ান বনব্ডাচন েরুন৷

4 এেবট ফাইেমে ট্যাপ েরুন এবং লহাল্ েরুন এবং েবম্পউটার ব্রিমন টানুন৷
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পদ্বত 2) 'বলংক িু Windows' ি্িহরার কপর

এেই Microsoft অ্যাোউন্ ব্যবহার েমর আপবন আপনার স্াট্ডমফানবটমে এেবট েবম্পউটামরর সামথ 
সংযুক্ত েরমি পামরন এবং স্াট্ডমফামনর ফমটাগুবেমে েবম্পউটামর লসভ েরমি পামরন৷

1 আপনার স্াট্ডমফানবটমে এেবট েবম্পউটামরর সামথ সংযুক্ত েরুন৷

েীভামব সংমযাগ েরমবন িা উমলেখ েমর এেবট েবম্পউটামরর সামথ সংমযাগ স্াপন েরা৷

2 েবম্পউটামর সতরািরার সিরান অ্যাবলেমেশনবট চােু েরুন৷

3 িপিরাসিূহ ট্যাপ েরুন৷

4 এেবট ফাইেমে ট্যাপ েরুন এবং লহাল্ েরুন এবং েবম্পউটার ব্রিমন টানুন৷

পদ্বত 3) ‘Samsung DeX’ ি্িহরার কপর

আপবন েবম্পউটামর Samsung DeX অ্যাবলেমেশন চােু েমর আপনার স্াট্ডমফানবটমে এেবট েবম্পউটামরর 
সামথ সংযুক্ত েরমি পামরন এবং িারপমর স্াট্ডমফামনর ফমটা েবম্পউটামর লসভ েরমি পামরন৷

1 আপনার স্াট্ডমফানবটমে এেবট েবম্পউটামরর সামথ সংযুক্ত েরুন৷

েীভামব সংমযাগ েরমবন িা উমলেখ েমর এেবট েবম্পউটামরর সামথ সংমযাগ স্াপন েরা৷

2 Samsung DeX ব্রিমন, আিরার িরাইল অ্যামপ বা গ্রালরাবর অ্যামপ এেবট ফাইে বক্ে েমর লহাল্ েরুন 
এবং বনব্ডাচন েরমি এবং েবম্পউটার ব্রিমন এবট লটমন আনুন৷

প্: আবি কীিরাপি আিরার স্রাি্শপিরাপনর বিবিও TV-সত সদখপত পরাবর?
উত্র. স্াট্ড বভউ ব্যবহার েমর আপনার স্াট্ডমফানবটমে এেবট ব্রিন বেরবরং-এনামবে TV-লি সংযুক্ত েরুন৷ 
িারপমর আপবন TV-লি স্াট্ডমফামনর বভবিও লদখমি পারমবন৷

1 লনাবটবফমেশন প্যামনেবট খুেুন এবং ট্যাপ েরুন  (Smart View)৷

2 সিরান → অন্ বিিরাইস এর অিীমন সংমযাগ েরমি এেবট TV বনব্ডাচন েরুন৷

আপনার স্াট্ডমফামনর ব্রিনবট TV-লি লদখা যামব৷

3 স্াট্ডমফামন আপনার পছন্দেমিা বভবিও বনব্ডাচন েরুন এবং ললে েরুন৷
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প্: স্রাি্শপিরান সথপক একবি ‘বিং বিং’ আসপে৷ আবি কীিরাপি এবি 
িন্ধ করপত পরাবর?
উত্র. স্াট্ডমফান েভারবটমি এেবট ট্ান্সমপামট্ডশন োি্ড , ম্বিট োি্ড  বা অ্যামক্সস োি্ড  থাো অবস্াে NFC 
বফচারবট অন থােমি পামর৷ ববজ্ঞবতি প্যামনেবট খুেুন ও এবট সব্ে েরমি  (NFC) এ ট্যাপ েরুন৷

প্: আিরার স্রাি্শপিরানবি একবি 5G িপিল তপি আবি একবি LTE 
সনিওয়রাক্শ  ি্িহরার করপত িরাই৷
উত্র. আপবন 5G েমিমে 5G এবং LTE উভে লনটওোে্ড ই ব্যবহার েরমি পামরন৷ LTE মনটওোে্ড  ব্যবহার 
েরমি, পসবিংস অ্যাবলেমেশনবট খুেুন এবং সংপ�রাগসিূহ → সিরািরাইল সনিওয়রাক্শ সিূহ → সনিওয়রাক্শ  সিরাি 
বা সনিওয়রাক্শ  সিরাি SIM 1 / সনিওয়রাক্শ  সিরাি SIM 2 (িুোে SIM েমিে) → LTE/3G/2G (স্বয়ংব্য় 
সংপ�রাগ) ট্যাপ েরুন৷

প্: একবি িরািরা ি্িহরাপরর সতক্শ তরা বিজ্ঞবতি আসপে৷
উত্র. আপবন যবদ িাটা ব্যবহামরর বেবেট লসট েমরন িমব িাটা ব্যবহারবট প্রবি োমসর প্রথে লথমে পবরোপ 
েরা হে এবং িাটা ব্যবহার বেবেট ছাবিমে লগমে আপবন এেবট ববজ্ঞবতি পামবন৷ আপনার িাটা পবরেল্পনার 
বেবেটবটর সামথ সম্পবে্ড ি না হমে আপবন বনমজই বেবেট লসট েরমি পামরন৷

প্: আবি কীিরাপি একবি 108MP িপিরা তুলপত পরাবর িরা 8K বিবিও 
সরকি্শ  করপত পরাবর?
উত্র. এেবট 108MP ফমটা বনমি বা এেবট 8K বভবিও লরেি্ড  েরমি নীমচর বনমদ্ডশগুবে অনুসরণ েরুন৷

একবি 108MP িপিরা সতরালরা

1 ক্রাপিররা অ্যাপবট চােু েরুন।

2 শুবটং লোমির িাবেোমি, েবি লি ট্যাপ েরুন৷

3 শুবটং অপশমন,  এ ট্যাপ েরুন৷

4  বনব্ডাচন েরুন এবং এেবট ফমটা বনন৷

bayur
Typewriter
https://galaxys20userguide.com
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একবি 8K বিবিও সরকবি্শ ং

1 ক্রাপিররা অ্যাপবট চােু েরুন।

2 শুবটং লোমির িাবেোমি, বিবিও লি ট্যাপ েরুন৷

3 শুবটং অপশমন,  এ ট্যাপ েরুন৷

4  বনব্ডাচন েরুন এবং এেবট বভবিও লরেি্ড  েরুন৷

প্: বপ্বিউ ব্রিপন জিু কররার সিয়, ব্রিপনর রীপষ্শ একবি কেয়রার 
উইপডিরা উপবস্ত হয়৷ এিরা বক?
উত্র. যবদ জেু অনুপাি এেবট বনবদ্ডষ্ স্তর অবি্ে েমর, আপবন ছবববটমি লোথাে জেু েরমছন িা লদখামি 
উইম্া প্রদবশ্ডি হমব৷

প্: আবি �খন গ্রালরাবর এ  আইকনবি ি্রাপ কবর তখন বকেু েবি 
অদরৃ্ হপয় �রায়৷ বক হয়?
উত্র. আপবন যখন  আইেনবট ট্যাপ েরমবন, এেই িরমণর ছববগুবে গ্রুপ হমব এবং বেমস্ট লেবেোত্র 
ছববগুবের বপ্রবভউ বিসমলে হমব৷ আপবন যখন ছবব বপ্রবভউমি ট্যাপ েমরন, আপবন গ্রুমপর সেস্ত ছবব লদখমি 
পামবন৷

প্: গ্রালরাবর অ্রাবপ্পকরপন, আবি স� আইপিিগুবল বিবলি কপরবে 
সসগুবল সপিূণ্শরূপপ বিবলি নরা হপয় বরসরাইপকল বিপন িপল সগপে৷ 
আবি কীিরাপি বরসরাইপকল বিপনর আইপিিগুবল িুপে সিলপত পরাবর?
উত্র. বরসাইমেে ববমন স্ানান্তবরি আইমটেগুবে এেবট বনবদ্ডষ্ সেমের পমর বনমজ লথমেই বিবেট হমে যাে৷ 
লসগুবে ে্যানুোবে েুমছ লফোর জন্য নীমচর বনমদ্ডশগুবে অনুসরণ েরুন৷

1 গ্রালরাবর অ্যাবলেমেশমন,  → রি ্রার ট্যাপ েরুন৷

2 বিবেট েরার জন্য এেবট আইমটেমে ট্যাপ েরুন এবং লহাল্ েরুন, এবং িুেুন-এ ট্যাপ েরুন৷

বরসাইমেে ববমনর সেস্ত আইমটে বিবেট েরার জন্য, িরঁাকরা ট্যাপ েরুন৷



অ্্াাবন্

242

প্: আবি িপিরাগুবলর সস্রাপরজ স্রানবি পবরিত্শন করপত িরাই৷ আবি 
SD করাপি্শ  িপিরা সসি করপত িরাই৷
উত্র. আপবন ইন্ারনাে লস্টামরজ বা SD োমি্ড  ফমটাগুবে লসভ েরমি পামরন৷

1 ক্রাপিররা অ্যাপবট চােু েরুন এবং  → সস্রাপরজ অিস্রান-এ ট্যাপ েরুন৷

2 এেবট লস্টামরজ অবস্ান বনব্ডাচন েরুন৷

প্: AR পজরান অ্রাপপ ক্রাপিররা নরাপি বকেু রপয়পে৷ এিরা বক?
উত্র. AR পজরান হমো এেন অ্যাবলেমেশন যা AR ইমোবজ, AR িুিে এবং লিমো বপমের েমিা সেস্ত AR 
বফচারগুবে এে জােগাে এেবত্রি েমর৷ এেবট বফচার লবমছ বনন এবং েজাদার ফমটা বা বভবিও ে্যাপচার 
েরমি পামরন৷ েীভামব ব্যবহার েরমবন িা উমলেখ েমর AR লজান৷

প্: আিরার ইপিরাবজ বদপয় আবি কী করপত পরাবর?
উত্র. আপবন েজাদার ছবব বা বভবিও ে্যাপচার েরমি পামরন এবং েমথাপেথমনর সেে ইমোবজ 
বস্টোরগুবে ব্যবহার েমর েজাদার উপামে বনমজমে প্রোশ েরমি পামরন৷ আমরা িমথ্যর জন্য AR ইমোবজ 
ে্যামেরা বা AR ইমোবজ বস্টোর লদখুন৷

প্: আবি কীিরাপি ইপিরাবজ বতবর করপত পরাবর?
উত্র. আপবন এেন এেবট ইমোবজ বিবর েরমি পামরন যামি AR ইমোবজ ে্যামেরাবট লদখমি আপনার েমিা 
লদখমি োমগ৷ েীভামব আোর ইমোবজ বিবর েরমবন িা জানমি ইমোবজ বিবর েরা লদখুন৷

প্: আবি স্রাি্শপিরাপনর সরাপথ সরিররাহ কররা ক্রািল একবি 
কবপিউিরাপর প্রাগ করপত পরাবর নরা করারণ তরাপরর উিয় বদক 
কবপিউিরাপরর সরাপথ সরািঞ্জস্পূণ্শ নয়৷ আবি কীিরাপি আিরার 
স্রাি্শপিরানবিপক একবি কবপিউিরাপরর সরাপথ সং�ুক্ত করপত পরাবর?
উত্র. স্াট্ডমফানবটর সামথ এেবট USB টাইপ-C ে্যাবে সরবরাহ েরা হে যামি আপবন স্াট্ডমফানবটমে এেন 
লোনও েবম্পউটামরর সামথ সংযুক্ত েরমি পামরন যা USB টাইপ-C লোগইন সামপাট্ড েমর৷
লয েবম্পউটারবট USB টাইপ-C সামপাট্ড েমর না, িামদর জন্য প্রথমে েবম্পউটামর এেবট সােঞ্স্যপূণ্ড ে্যাবে 
(আোদাভামব ববব্ হে) বা এেবট সােঞ্স্যপূণ্ড সংমযাগোরী (আোদাভামব ববব্ হে) লোগ েরুন এবং 
িারপমর স্াট্ডমফানবটমে েবম্পউটামরর সামথ সংযুক্ত েরুন৷
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প্: আবি আিরার আপগর ইয়রারপিরানগুবলপক স্রাি্শপিরাপন সং�ুক্ত 
করপত পরাবর নরা করারণ এপত ইয়রারপিরান জ্রাক সনই৷ আবি কীিরাপি 
এগুবলপক এপক অপপরর সরাপথ সং�ুক্ত করপত পরাবর?
উত্র. স্াট্ডমফানবট USB টাইপ-C ইোরমফান সামপাট্ড েমর৷ স্াট্ডমফামনর সামথ সরবরাহেৃি ইোরমফান 
ব্যবহার েরুন৷
আপনার পবূ্ডবিতী ইোরমফানগুবে ব্যবহার েরমি, প্রথমে স্াট্ডমফামন ইোরমফান জ্যাে অ্যািাটিার (USB 
টাইপ-C 3.5 mm) (আোদাভামব ববব্ হে) লোগ েরুন এবং িারপমর স্াট্ডমফামন ইোরমফানগুবে সংযুক্ত 
েরুন৷

প্: িুয়রাল অবিও বিিরারবি কী?
উত্র. িুোে অবিও এেন এেবট বববশষ্্য যা আপনামে আপনার স্াট্ডমফামন দবুট Bluetooth অবিও বিভাইস 
যুক্ত েরমি লদে৷ উদাহরণস্বরূপ, আপবন দবুট Bluetooth লহিমসট বা বস্পোর যুক্ত েরমি পামরন এবং 
লসগুবে এেই সামথ ব্যবহার েরমি পামরন৷ েীভামব সংমযাগ েরমবন িা উমলেখ েমর অন্যান্য Bluetooth 
বিভাইমসর সামথ লপোর েরা৷

প্: বিউবজক সরয়রার বিিরারবি কী?
উত্র. বেউবজে লশোর এেন এেবট বফচার যা আপনামে আপনার স্াট্ডমফামন সংযুক্ত Bluetooth বস্পোর 
বা লহিমসমটর োি্যমে অন্য স্াট্ডমফামনর বেউবজে শুনমি লদে৷ উদাহরণস্বরূপ, আপবন যখন বনমজর গািীমি 
আপনার বনু্ধর সামথ রমেমছন এবং আপনার বনু্ধর বেউবজে শুনমি চান, িখন বেউবজে লশোর বফচারবট 
ব্যবহার েরুন৷ এেনবে আপবন যবদ ইবিেমি্য আপনার স্াট্ডমফামন সংযুক্ত থাো আপনার Bluetooth োর 
লস্টবরওমি আপনার বনু্ধর স্াট্ডমফানবট সংযুক্ত নাও েমরন, আপবন লস্টবরওর োি্যমে আপনার বনু্ধর বেউবজে 
শুনমি পামরন৷ আমরা িমথ্যর জন্য Music Share লদখুন৷

প্: আবি আিরার স্রাি্শপিরাপনর পরাসওয়রাি্শ  িরা প্রািরান্শবি িুপল সগবে৷ 
ব্রিন আনলক করপত আিরার কী কররা উবিত?
উত্র. যবদ আপনার স্াট্ডমফামন লোনও Samsung account লরবজস্টার থামে, আপবন ফাই্ োই লোবাইে 
ওমেবসাইট (findmymobile.samsung.com) অ্যামক্সস েরমি পামরন এবং দরূবিতী অবস্ান লথমে ্রিীনবট 
আনেে েরমি পামরন৷

1 এেবট েবম্পউটামর, ফাই্ োই লোবাইে ওমেবসাইট (findmymobile.samsung.com) অ্যামক্সস 
েরুন৷

2 আপনার স্াট্ডমফামন লরবজস্টার েরা Samsung account এ সাইন ইন েরুন৷

3 আনলক করুন ট্যাপ েরুন এবং ্রিীনবট আনেে েরমি অন-্রিীন বনমদ্ডশাবেী অনুসরণ েরুন৷

http://findmymobile.samsung.com
http://findmymobile.samsung.com
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রিরািলশুবিং
এেবট Samsung সাবভ্ড স লসন্ামরর সামথ লযাগামযাগ েরার আমগ, বনম্নবেবখি সোিানগুবে লচষ্া েরুন। বেছু 
পবরবস্বি আপনার বিভাইমস প্রমযাজ্য নাও হমি পামর।

�খন আপবন আপনরার বিিরাইসবি িরালু কপরন িরা �খন আপবন 
বিিরাইসবি ি্িহরার করপেন, তখন এবি আপনরাপক বনম্নবলবখত 
সকরািগুবলর িপধ্ একবি এন্টরার করপত অনুপররাধ করপি:
• 	পাসওোি্ড : যখন বিভাইমসর েে বফচার সষিে থামে, িখন আপনামে অবশ্যই বিভাইমস লসট েরা 

পাসওোি্ড  বদমি হমব৷

• 	PIN: যখন প্রথেবার বিভাইস ব্যবহার েরা হমছে অথবা PIN প্রদান েরা আবশ্যে িাহমে আপনামে 
SIM বা USIM োমি্ড র সমগি প্রদত্ PIN অবশ্যই বদমি হমব৷ েে SIM োি্ড  লেনু ব্যবহার েমর আপবন এই 
বফচারবট বনব্রিে েরমি পামরন।

• 	PUK: েমেেবার ভুে PIN লদওোর োরমণ আপনার SIM বা USIM োি্ড  অবরুদ্ধ হমে যাে৷ আপনার 
পবরমেবা প্রদানোরীর সরবরাহেৃি PUK আপনামে অবশ্যই এন্ার েরমি হমব।

• 	PIN2: যখন আপবন PIN2 প্রমোজন এেন লোন লেনু অ্যামক্সস েরমছন, িখন আপনামে অবশ্যই 
SIM বা USIM োমি্ড র সমগি প্রদত্ PIN2 ব্যবহার েরমি হমব৷ আমরা িমথ্যর জন্য, আপনার পবরমেবা 
প্রদানোরীর সামথ লযাগামযাগ েরুন।

আপনরার বিিরাইস সনিওয়রাক্শ  িরা পবরপষিরা ত্রুবির সিপসজ প্দর্শন 
কপর
• 	যখন আপবন দবু্ডে সংমেি বা বনম্ন বরমসপশমনর এোোে থামেন, আপবন বরমসপশন হারামি পামরন। 

অন্য এোোে সমর যান এবং আবার লচষ্া েরুন। চেোন থাোোেীন, ত্রুবটর লেমসজ বারবার প্রদবশ্ডি 
হমি পামর।

• 	আপবন এেবট সাবব্রিপশন ছািা বেছু অপশন অ্যামক্সস েরমি পারমবন না। আমরা িমথ্যর জন্য, আপনার 
পবরমেবা প্রদানোরীর সামথ লযাগামযাগ েরুন।

আপনরার বিিরাইস িরালু হপছে নরা
ব্যাটাবরবট সম্পূণ্ডভামব বিসচাজ্ড হমে লগমে, আপনার বিভাইসবট চােু হমব না। বিভাইসবট চােু েরার আমগ 
ব্যাটাবরবট সম্পূণ্ডরুমপ চাজ্ড েরুন।
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িরাি্রিীন ধীপর ধীপর িরা অনুপ�ুক্তিরাপি প্বতব্য়রা কপর
• 	যবদ আপবন এেবট ব্রিন প্রমটক্টর বা টাচব্রিমন ঐবছেে অ্যামক্সসবরজ সংযুক্ত েমরন, িাহমে টাচব্রিন 

সবিেভামব োজ নাও েরমি পামর।

• 	যবদ আপবন গ্াভস পমর থামেন, যবদ টাচব্রিমন স্পশ্ড েরার সেে আপনার হাি অপবরষ্ার হে, অথবা 
যবদ আপবন িারামো বস্তু বা আপনার আগিমুের িগা বদমে ব্রিনবট ট্যাপ েমরন, িমব টাচ্রিীন সবিেভামব 
োজ নাও েরমি পামর।

• 	টাচব্রিন আদ্র্ড  অবস্ার েমি্য বা পাবনমি উন্ুক্ত হমে সবিেভামব োজ নাও েরমি পামর।

• 	লোন অস্ােী সফটওে্যার বাগ পবরষ্ার েরমি আপনার বিভাইসবট পুনরাে চােু েরুন।

• 	বনবচিি েরুন লয আপনার বিভাইস সফটওে্যারবট সব্ডসাম্প্রবিে সংস্রমণ আপমিট েরা হমেমছ।

• 	টাচব্রিনবটমি আঁচি োগমে বা ষিবিরিস্ত হমে, এেবট Samsung সাবভ্ড স লসন্ামর বভবজট েরুন।

আপনরার বিিরাইসবি বস্র হপয় �রায় িরা একবি িরাররাত্মক ত্রুবির 
সমু্খীন হয়
বনম্নবেবখি সোিানগুবে লচষ্া েরুন। যবদ িাও সেস্যাবটর সোিান না হে, িাহমে Samsung সাবভ্ড স 
লসন্ামরর সামথ লযাগামযাগ েরুন।

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 পামর।

সিরাস্শ বরস্রাি্শ কররা

আপনার বিভাইসবট যবদ আটমে যাে এবং োজ 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, ফ্যাক্টবর িাটা বরমসট ব্যবস্াপনা েরুন।
চােু েরুন সসবিংস অ্যাপ এবং ট্যাপ েরুন সরাধরারণ ি্িস্রাপনরা → বরপসি → ি্রাক্টবর িরািরা বরপসি করুন 
→ বরপসি → সিগুপলরা িুপে সিল্ুন৷ ফ্যাক্টবর িাটা বরমসট েরার আমগ, বিভাইসবটমি সবঞ্চি সেস্ত গুরুত্বপূণ্ড 
িাটার ব্যােআপ েবপ বিবর েরমি ভুেমবন না।

কল করাপনক্ট হয় নরা
• 	আপবন সবিে লসেুোর লনটওোে্ড  অ্যামক্সস েরমছন িা বনবচিি েরুন।

• 	বনবচিি েরুন লয আপবন লয লফান নম্বরবট িাোে েরমছন িার জন্য আপবন েে বাবরং লসট েমরনবন।

• 	বনবচিি েরুন লয আপবন ইনোবেং লফান নম্বরবটর জন্য েে বাবরং লসট েমরনবন।
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অন্ সকউই আপনরাপক কপল কথরা িলপত শুনপত পরায়নরা
• 	বনবচিি েরুন লয আপবন অন্তবন্ডবে্ডি োইম্ামফানবট োো বদমছেন না।

• 	বনবচিি েরুন লয োইম্ামফানবট আপনার েুমখর োমছ রমেমছ।

• 	এেবট ইোরমফান ব্যবহার েরার সেে, মসবট সবিেভামব সংযুক্ত হমেমছ বে না িা বনবচিি েরুন।

একবি কপলর সিয় রব্দ প্বতধ্ববন
অন্য জােগাে সমর যান অথবা ভবেউে েী লপ্রস েমর ভবেউমের সােঞ্স্য েরুন।

একবি সসলুলরার সনিওয়রাক্শ  িরা ইন্টরারপনি প্রায়ই সংপ�রাগ বিবছেন্ন হয় 
িরা অবিও িরান খরাররাপ হয়
• 	বনবচিি েরুন লয আপবন বিভাইমসর অভ্যন্তরীণ অ্যামন্নামে ব্লে েরমছন না।

• 	যখন আপবন দবু্ডে সংমেি বা বনম্ন বরমসপশমনর এোোে থামেন, আপবন বরমসপশন হারামি পামরন। 
আপনার পবরমেবা প্রদানোরীর লবস লস্টশমনর সামথ সেস্যার োরমণ আপনার সংমযাগ সেস্যা হমি পামর। 
অন্য এোোে সমর যান এবং আবার লচষ্া েরুন।

• 	চেোন থাোোবেন বিভাইসবট ব্যবহার েরার সেে, পবরমেবা প্রদানোরীর লনটওোমে্ড র সামথ সেস্যার 
োরমণ লবিার লনটওোে্ড  পবরমেবাগুবে অষিে েরা হমি পামর।

ি্রািরাবর সবেকিরাপি িরাজ্শ  হয় নরা (Samsung-অনপুিরাবদত 
িরাজ্শ রারগুবলর জন্)
• 	চাজ্ডার লয সবিেভামব সংযুক্ত েরা হমেমছ িা বনবচিি েরুন।

• 	এেবট Samsung পবরমেবা লেম্রে যান এবং ব্যাটাবরবট প্রবিস্াবপি েরুন।

প্থি ্পয়র সথপক এখন ি্রািরাবরবি দ্রুত হ্রাস হয়
• 	যখন আপবন খুব শীিে বা খুব গরে িাপোত্রাে বিভাইসবট বা ব্যাটাবরবট প্রোশ েমরন, প্রমোজনীে চাজ্ড 

হ্াস হমি পামর।

• 	আপবন যখন বনবদ্ডষ্ বফচার বা অ্যাপ ব্যবহার েমরন লযেন GPS, লগেস বা ইন্ারমনট িখন ব্যাটাবরর খরচ 
বৃবদ্ধ পামব।

• 	ব্যাটাবরবট উপমভাগ্য এবং প্রমোজনীে চাজ্ড সেমের সামথ েে হমি থােমব।
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ক্রাপিররা িরালু কররার সিয় ত্রুবির সিপসজ প্দবর্শত হয়
ে্যামেরা অ্যাপবট ব্যবস্াপনা েরার জন্য আপনার বিভাইমস পয্ডাতি েভ্য লেেবর এবং ব্যাটাবর পাওোর থােমি 
হমব। ে্যামেরা চােু েরার সেে যবদ আপবন ত্রুবটর লেমসজ পান, িমব বনম্নবেবখিগুবে লচষ্া েরুন:

• 	ব্যাটাবরবট চাজ্ড েরুন।

• 	আপনার বিভাইস লথমে েবম্পউটামর ফাইেগুবে স্ানান্তর েমর বেছু লেেবর খাবে েরুন অথবা 
ফাইেগুবে বিভাইস লথমে বিবেট েরুন।

• 	বিভাইসবট পুনরাে শুরু েরুন। এই বটপসগুবে লচষ্া েরার পমরও যবদ আপনার ে্যামেরা অ্যামপ সেস্যা 
হে, িাহমে Samsung সাবভ্ড স লসন্ামরর সামথ লযাগামযাগ েরুন।

বপ্বিউ এর তুলনরায় েবির িরান অবত বনম্ন
• 	পবরমবশ এবং আপনার ব্যবহৃি ফমটারিাবফর লেৌশেগুবের উপর বনভ্ড র েমর আপনার ফমটাগুবের োন 

পবরববি্ড ি হমি পামর।

• 	যবদ আপবন অন্ধোর জােগাে ছবব লিামেন, রাবত্রমবোে, বা ইনমিামর, ছববমি ত্রুবট ঘটমি পামর অথবা 
ছববগুবে আউট অফ লফাোস হমি পামর।

িরাবল্বিবিয়রা িরাইল সখরালরার সিয় ত্রুবির সিপসজ প্দবর্শত হয়
আপবন যবদ ত্রুবটর লেমসজ পান বা আপনার বিভাইমস োবটিবেবিো ফাইে খুেমে িা না চমে, িখন 
বনম্নবেবখিগুবে লচষ্া েরুন:

• 	আপনার বিভাইস লথমে েবম্পউটামর ফাইেগুবে স্ানান্তর েমর বেছু লেেবর খাবে েরুন অথবা 
ফাইেগুবে বিভাইস লথমে বিবেট েরুন।

• 	বনবচিি েরুন লয বেউবজে ফাইেবট বিবজটাে রাইটস ে্যামনজমেন্ (DRM) - লপ্রামটমক্টি নে। যবদ 
ফাইেবট DRM- লপ্রামটমক্টি হে, িমব বনবচিি েরুন লয আপনার োমছ ফাইেবট চাোমনার জন্য উপযুক্ত 
োইমসন্স বা েী আমছ।

• 	বনবচিি েরুন লয ফাইে ফরে্যাটবট বিভাইস দ্ারা সেবথ্ডি। যবদ এেবট ফাইে ফে্ড্যাট সেবথ্ডি না হে, 
লযেন DivX বা AC3, এবট সেথ্ডন েমর এেন এেবট অ্যাপ ইনস্টে েরুন। আপনার বিভাইস দ্ারা সেবথ্ডি 
ফাইে ফে্ড্যাটগুবে বনবচিি েরমি, www.samsung.com বভবজট েরুন।

• 	আপনার বিভাইসবট বিভাইমসর সামথ ে্যাপচার েরা ফমটা এবং বভবিও সেথ্ডন েমর। অন্যান্য বিভাইস 
দ্ারা ে্যাপচার েরা ফমটা এবং বভবিও সবিেভামব োজ নাও েরমি পামর।

• 	আপনার বিভাইস লসই োবটিবেবিো ফাইেগুবে সেথ্ডন েমর যা আপনার লনটওোে্ড  পবরমেবা প্রদানোরী 
বা অবিবরক্ত পবরমেবার সরবরাহোরী েিৃ্ড ে অনুমোবদি। ইন্ারমনমট প্রচাবরি বেছু ববেেবস্তু, মযেন 
বরংমটান, বভবিও বা ওোেমপপার সবিেভামব োজ নাও েরমি পামর।

http://www.samsung.com
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Bluetooth িরাল করাজ করপে নরা
যবদ অন্য Bluetooth বিভাইসবট অববস্ি না থামে বা সংমযাগ সেস্যা বা োয্ডোবরিা খারাপ হে িমব 
বনম্নবেবখিগুবে লচষ্া েরুন:

• 	বনবচিি েরুন লয আপবন লয বিভাইসবটর সামথ সংযুক্ত েরমি চাইমছন লসবট স্্যান েরার জন্য বা সংযুক্ত 
েরার জন্য প্রস্তুি।

• 	বনবচিি েরুন লয আপনার বিভাইস এবং অন্য Bluetooth বিভাইসবট সমব্ডাচ্চ Bluetooth পবরসীো 
(10 m) এর েমি্য রমেমছ।

• 	আপনার বিভাইমস, চােু েরুন সসবিংস অ্যাপ, ট্যাপ েরুন সংপ�রাগসিূহ, িারপমর এবট পুনরাে সব্ে 
েরমি Bluetooth সুইচবট ট্যাপ েরুন।

• 	আপনার বিভাইমস, চােু েরুন সসবিংস অ্যাপ, ট্যাপ েরুন সরাধরারণ ি্িস্রাপনরা → বরপসি → সনিওয়রাক্শ  
সসবিংস বরপসি করুন → সসবিংস বরপসি করুন → বরপসি লনটওোে্ড  লসবটংস বরমসট েরমি৷ বরমসট 
েরার সেে আপবন বনববন্ধি িথ্য হারামি পামরন।

উপমরর বটপস যবদ সেস্যার সোিান না েরমি পামর, এেবট Samsung সাবভ্ড স লসন্ামরর সামথ লযাগামযাগ 
েরুন।

একবি কবপিউিরাপর বিিরাইস সংপ�রাগ কররার সিয় সংপ�রাগ স্রাপন 
কররা হয় নরা
• 	বনবচিি েরুন লয আপবন লয USB ে্যাবেটা ব্যবহার েরমছন লসটা আপনার বিভাইমসর সামথ 

সােঞ্স্যপূণ্ড।

• 	আপনার েবম্পউটামর যথাযথ রোইভার ইনস্টে েরা এবং আপমিট েরা আমছ িা বনবচিি েরুন।

আপনরার বিিরাইস আপনরার িত্শিরান অিস্রান খুঁপজ পরাপছে নরা
বেছু অবস্ামন GPS সংমেি বািারিস্ত হমি পামর, মযেন ইনমিার এ। এই পবরবস্বিমি আপনার বি্ড োন 
অবস্ান খুঁমজ লপমি Wi-Fi বা এেবট লোবাইে লনটওোে্ড  ব্যবহার েরার জন্য বিভাইস লসট েরুন।

বিিরাইপস সব্চত িরািরা হরাবরপয় সগপে
সব্ডদা বিভাইমস সবঞ্চি সেস্ত গুরুত্বপূণ্ড িাটার ব্যােআপ েবপ বিবর েমর রাখুন। অন্যথাে, যবদ এবট ষিবিরিস্ত 
হে বা হাবরমে যাে িমব আপবন িথ্য পুনরুদ্ধার েরমি পারমবন না। Samsung বিভাইমস সবঞ্চি িাটা 
হারামনার জন্য দােী নে।

বিিরাইস সকপসর িরাইপরর িরারপরাপর একবি সেরাি িরঁাক প্দবর্শত হয়
• 	এই ফাঁেবট এেবট প্রমোজনীে উৎপাদন বফচার এবং বেছু লছাটখাট রবেং বা অংমশর েম্পন হমি পামর।

• 	সেমের সামথ সামথ, অংশগুবের েমি্য ঘে্ডমণর োরমন এই ফাঁেবট সাোন্য পবরোমণ প্রসাবরি হমি পামর।
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বিিরাইপসর সস্রাপরপজ প�্শরাতি সপিস সনই
লস্টামরজ লস্পস খাবে েরার জন্য বিভাইস লেোর বফচার ব্যবহার েমর অপ্রমোজনীে িাটা লযেন ে্যাশ 
বিবেট েরুন অথবা অব্যবহৃি অ্যাপস বা ফাইে ে্যানুোবে বিবেট েরুন৷

সহরাি িরািন প্দবর্শত হয় নরা
বেছু অ্যাপ বা বফচার ব্যবহার েরার সেে লহাে বাটন িারণোরী ন্যাবভমগশন বারবট অদশৃ্য হমে লযমি পামর। 
ন্যাবভমগশন বারবট লদখমি, ব্রিমনর নীমচর লথমে উপমরর বদমে টানুন।

ব্রিন ব্রাইিপনস অ্রািজরাস্পিন্ট িরারবি বিজ্ঞবতি প্রাপনপল প্দবর্শত হয় 
নরা
স্ট্যাটাস বারবট নীমচর বদমে লটমন ববজ্ঞবতি প্যামনেবট খুেুন, এবং িারপর ববজ্ঞবতি প্যামনেবট নীমচর বদমে 
টানুন।  → দ্রুত প্রাপনপলর সলআউি এ ট্যাপ েরুন ও এবট সব্ে েরমি উজ্জ্বলতরা রীপষ্শ সদখরান সু্যইচ এ 
ট্যাপ েরুন৷
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অংশ নেে, ববিরণ, অনুবাদ েরা বা লয লোমনা ভামব বা আোমর, ইমেেট্বনে বা যাবন্ত্রে োি্যমে, মপ্ররণ 
েরা যামব না৷

সরিিিরাক্শ স

• 	SAMSUNG এবং SAMSUNG লোমগা Samsung Electronics বনববন্ধি লট্িোে্ড ।

• 	Bluetooth® Bluetooth SIG, Inc. worldwide এর এেবট বনববন্ধি লট্িোে্ড ।

• 	Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, এবং Wi-Fi লোমগা Wi-Fi Alliance-এর বনববন্ধি 
লট্িোে্ড ৷

• 	Dolby Laboratories মথমে প্রাতি োইমসমন্সর অিীমন প্রস্তুি েরা হমেমছ। Dolby, Dolby Atmos, এবং 
দবুট D-এর বচনেগুমো Dolby Laboratories-এর লট্িোে্ড ।

• 	অন্যান্য সেস্ত লট্িোে্ড  এবং েবপরাইট িামদর বনজ বনজ োবেেমদর সম্পবত্।


