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82	 AR	লরান

88 Bixby

89 Bixby Vision

90	 িাবটি	উইন্া	(একবানর	একাবিক	অ্যাপ	ব্যবহার	
কনর)

93	 Samsung	Internet

94	 Samsung	Health

95	 Samsung	Notes

100	 Samsung	Members

100	 Samsung	Kids

101	 Samsung	Global	Goals

101	 Samsung	TV	Plus

101	 Samsung	Shop

101 Galaxy Wearable

102	 PENUP (Galaxy S23 Ultra)

102	 ক্যানে্ার

103	 Reminder (টু-িু	আইনটিগুবের	রন্য	
ববজ্ঞবতিগুবে	গ্রহণ	করা	হনছে)

104	 ভনেস	লরকি্জ ার

106	 আিার	ফাইে (ফাইেগুবে	পরীক্া	করা	এবং	
পবরচােনা	করা)

106	 ঘবি

106	 ক্যােকুনেটর

107 Game Launcher

108	 লেি	বুস্টার (আপনার	লেবিং	পবরনবশ	কনবফোর	
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157	 আপনার	বিভাইস	অবটিিাইর	করা

158	 ব্যাটাবর

158	 লস্টানরর

158	 লিনিাবর

159	 বিভাইস	সুরক্া

159	 স্বেংবরিে	অপটিিাইনরশন

159	 সফটওে্যার	আপনিট

159	 িাোেনস্টিকস
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শুরু হচ্ছে

বিভযাইস সেআউট এিং িযাংশন
▶ Galaxy S23 Ultra:

সামেনর ক�ােমরা

ভিলউম কী

সাইড কী

SIM কাড�  ��

�ীকার

আঙ� েলর ছাপ শনা�করণ 
�স�র

সাইড কী

ভিলউম কী

টাচ �ীন

এজ ি�ন এজ ি�ন

সামেনর ক�ােমরা

S Pen

SIM কাড�  ��

মাইে�ােফান

�ি�িম�/
লাইট �স�র

�হডেফান জ�াক/
ব�মুখী জ�াক (USB 

টাইপ-C)
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িপছেনর ক�ােমরা

িপছেনর ক�ােমরা
GPS অ�াে�না

�লসার AF �স�র

�মইন অ�াে�না

�ীকার

মাইে�ােফান বায়ু িছ� �হাল

��াশমাইে�ােফান

NFC অ�াে�না/
ওয়�ারেলস চািজ�ং কেয়ল
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▶ Galaxy S23+, Galaxy S23:

সামেনর ক�ােমরা

ভিলউম কী

সাইড কী

SIM কাড�  ��

�ীকার

আঙ� েলর ছাপ শনা�করণ 
�স�র

সাইড কী

ভিলউম কী

টাচ �ীন

সামেনর ক�ােমরা

SIM কাড�  ��

মাইে�ােফান

�হডেফান জ�াক/
ব�মুখী জ�াক (USB 
টাইপ-C)

�ি�িম�/
লাইট �স�র
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িপছেনর ক�ােমরা

�মইন অ�াে�না

মাইে�ােফান
�ীকার

মাইে�ােফান

��াশ

GPS অ�াে�না

বায়ু িছ� �হাল

িপছেনর ক�ােমরা

NFC অ�াে�না/
ওয়�ারেলস চািজ�ং কেয়ল
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• বস্পকার	ব্যবহার	করার	সিে,	ল�িন	বিবিো	ফাইে	চাোবার	সিে	অথবা	বস্পকারনফান	ব্যবহার	করার	সিে, 
বিভাইসটি	আপনার	কাননর	কানছ	রাখনবন	না৷

• ক্যানিরা	লেনসে	ল�ন	লরারানো	আনো	ল�িন	সূন�্জর	আনো	না	পনি	তার	লথনক	সাবিান	থাকুন৷	ক্যানিরা	লেসে	
লরারানো	আনো	ল�িন	সূন�্জর	আনোর	সংস্পনশ্জ	এনে	ক্যানিরার	ইনির	লসসের	নষ্	হনে	ল�নত	পানর৷	নষ্	হনে	
�াওো	ইনির	লসসের	সারাননা	�াে	না	এবং	ছববনত	ববন্	ুবা	দানের	সৃষ্টি	করনব৷

• আপবন	�বদ	বিভাইসটিনক	তার	গ্াস	বা	অ্যাবরিবেক	ববি	ভাঙা	অবস্াে	ব্যবহার	কনরন,	তনব	এনত	আঘানতর	
ঝঁুবক	থাকনত	পানর৷	লকানও	Samsung	সাবভ্জ স	লসন্ার	বা	লকানও	অননুিাবদত	পবরনষবা	লকন্রে	বিভাইসটি	
লিরািত	করার	পনরই	এটি	ব্যবহার	করুন৷

• �বদ	িুনো	বা	ববনদশী	উপকরণ	িাইনরিানফান,	স্পীকার	বা	বরবসভানর	প্নবশ	কনর,	বা	�বদ	এই	অংশগুবে	
আছোবদত	থানক	তনব	বিভাইনসর	শব্দ	কনি	ল�নত	পানর	বা	বনবদ্জষ্	বফচারগুবে	কার	নাও	করনত	পানর৷	�বদ	
আপবন	লকানও	িারানো	বস্তু	বদনে	িুো	বা	বাবহ্যক	উপকরণগুবে	সবরনে	লদওোর	লচষ্া	কনরন	তনব	বিভাইসটি	
ক্বতগ্রস্	হনত	পানর	এবং	এর	অ্যাবপোনরসে	প্ভাববত	হনত	পানর৷

• বনম্নবেবখত	পবরবস্বতগুবেনত	সংন�ানের	সিস্যা	এবং	ব্যাটাবর	বনঃনশষ	হবার	িত	ঘটনা	ঘটনত	পানর:

 – �বদ	আপবন	বিভাইনসর	অ্যানন্নার	রােোে	িাতব	স্টিকার	োোন

 – �বদ	আপবন	বিভাইসটিনত	িাতব	উপাদান	দ্ারা	বতবর	বিভাইনসর	কভার	োোন

 – কে	অথবা	লিাবাইে	িাটা	সংন�ানের	িত	বকছু	বফচার	ব্যবহার	করার	সিে	আপবন	�বদ	বিভাইনসর	
অ্যানন্নার	রােো	অথবা	অন্যান্য	বস্তু	আপনার	হাত	বদনে	লেনক	লদন

• �বদ	বােু	বছদ্র	লহােটি	লকানও	অ্যানক্সসবর	দ্ারা	আছোবদত	থানক,	ল�িন	একটি	প্বতরক্ািূেক	বফল্ম	বা	
স্টিকার,	কে	বা	বিবিো	ললেব্যানকর	সিে	অবাবছিত	শব্দ	ঘটনত	পানর৷

• প্বক্সবিটি/োইট	লসসের	এবরো	অ্যানক্সসবর	বদনে	োকনবন	না	ল�িন	স্টিকার	বা	একটি	কভার৷	তা	করনে	লসসের	
কার	নাও	করনত	পানর৷

• প্বক্সবিটি	লসসের	অপানরশননর	কারনণ	কে	করার	সিে	বিভাইসটির	শীনষ্জ	আনো	জ্বেনত	পানর৷

• আপনার	লদখার	অবস্াননর	উপর	বভত্তি	কনর	এর	ব্রিননর	রঙ	বভন্ন	হনত	পানর৷	(Galaxy	S23	Ultra)
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হযাি্ড  কী

কী িযাংশন

সযাইি কী

• বিভাইসটি	বন্ধ	হনে,	এটি	চােু	করনত	টিনপ	িনর	থাকুন৷

• ব্রিন	চােু	করনত	বা	েক	করনত	চাপুন৷

• Bixby	এর	সানথ	একটি	কনথাপকথন	শুরু	করনত	টিনপ	িনর	রাখুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য
Bixby-এর	ব্যবহার	লদখুন৷

• আপনার	লসট	করা	অ্যাপ	বা	বফচারটি	খুেনত	দবুার	টিপুন	বা	টিনপ	িনর	রাখুন৷

সযাইি কী + ভবেউম 
িযাউন কী

• একটি	্রিীনশট	ক্যাপচার	করনত	একসানথ	টিপুন৷

• বিভাইসটি	বন্ধ	করনত	একসানথ	লচনপ	িনর	রাখুন৷

সযাইি কী সসট করযা

সাইি	কী	দবুার	লচনপ	বা	সাইি	কী	লচনপ	িনর	লরনখ	একটি	অ্যাপ	বা	বফচারনক	চােু	করনত	তা	লবনছ	বনন৷

সসটংস	খুেুন, উচ্চতর বিবশষ্্সমূহ → সযাইি কী	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	আপবন	চান	এিন	একটি	অপশন	বনব্জাচন	
করুন৷

সফ্ট িযাটন

ব�াক বাটন

�হাম বাটন

সা�িতক বাটন

�খন	ব্রিনটিনক	চােু	করনবন,	সফট	বাটন	ব্রিননর	বননচর	বদনক	প্দবশ্জত	হনব৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	লনবভনেশন	বার	(সফ্ট	
বাটন)	লদখুন৷

https://www.galaxys23manual.com
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ি্যাটযাবর িযার্ড করযা
প্থিবার	ব্যবহানরর	আনে	বা	দীঘ্জ	সিে	িনর	অব্যবহৃত	থাকা	অবস্াে	ব্যাটাবর	চার্জ	করুন৷

তযারযুক্ত িযাবর্ডং
USB	ক্যাবেটি	USB	পাওোর	অ্যািাটিানরর	সানথ	সং�ুক্ত	করুন	এবং	ব্যাটাবরটি	চার্জ	করার	রন্য	তারটি	বিভাইনসর	
বহুিুখী	র্যানক	লোে	করুন৷	সপিূণ্জ	চার্জ	হনে	এনে,	বিভাইস	লথনক	চার্জারটি	বববছেন্ন	করুন৷

ওয়্যারচ্েস িযাবর্ডং
বিভাইনস	ওে্যারনেস	চাবর্জং	কনেে	অন্তবন্জবি্জত	আনছ৷	আপবন	ওে্যারনেস	চার্জার	ব্যবহার	কনর	ব্যাটাবর	চার্জ	করনত	
পানরন	(পৃথকভানব	ববরিে	হে)৷

ব্যাটাবর	চার্জ	করনত	বিভাইনসর	বপছননর	লক্রে	ওে্যারনেস	চার্জানরর	লকন্রে	রাখুন৷	সপিূণ্জ	চার্জ	হওোর	পর,	ওে্যারনেস	
চার্জার	লথনক	বিভাইসটি	বববছেন্ন	করুন৷

ববজ্ঞবতি	প্যানননে	চার্জ	হনত	আনিুাবনক	কত	সিে	োেনব	তা	প্দবশ্জত	হনব৷	প্কৃত	চাবর্জংনের	সিেটি	অনিুান	কনর	ল�	
বিভাইসটি	ব্যবহার	করা	হনছে	না	এবং	এটি	চাবর্জংনের	অবস্ার	উপর	বনভ্জ র	কনর	পবরববত্জত	হনত	পানর৷	ওে্যারনেস	চাবর্জং	
অ্যানক্সসবর	বা	কভানরর	িরনণর	উপর	বনভ্জ র	কনর	িসৃণভানব	কার	নাও	করনত	পানর৷	বস্বতশীে	ওে্যারনেস	চার্জ	করার	
রন্য,	বিভাইসটি	লথনক	কভার	বা	অ্যানক্সসবর	পৃথক	করার	পরািশ্জ	লদওো	হে৷



শুরু	হনছে

12

ওয়্যারচ্েস িযাবর্ডংচ্য়র সযািধযানতযা

আপবন	সাবিানতা	অবেম্বন	না	করনে	বিভাইসটি	ঠিক	িনতা	চার্জ	নাও	হনত	পানর	বা	িাত্াবতবরক্ত	েরি	হনত	পানর	
অথবা	বিভাইস	এবং	ল�নকাননা	কাি্জ 	ক্বতগ্রস্ত	হনত	পানর৷

• বিভাইসটির	বপছননর	অংশ	এবং	বিভাইনসর	কভানরর	িনি্য	লরিবিট	কাি্জ 	অথবা	লরবিও-বরিনকানেবসে	
আইনিবন্বফনকশন	(RFID)	কাি্জ 	(ল�িন	একটি	পবরবহন	কাি্জ 	বা	একটি	কী	কাি্জ )	সহ	বিভাইস	ওে্যারনেস	
চার্জানর	রাখনবন	না৷

• িাতব	এবং	চুম্বনকর	িনতা	পবরবাহী	উপকরণ	�খন	আপনার	বিভাইস	এবং	ওে্যারনেস	চার্জানরর	িনি্য	থানক	
তখন	বিভাইসটি	লসখানন	রাখনবন	না৷

• �বদ	আপবন	দবু্জে	লনটওোক্জ 	বসেন্যানে	ওে্যারনেস	চার্জার	ব্যবহার	কনরন	তাহনে	আপবন	লনটওোক্জ 	বরনসপশন	
হারানত	পানরন৷

• Samsung-অননুিাবদত	ওে্যারনেস	চার্জার	ব্যবহার	করুন৷	�বদ	আপবন	অন্য	ওে্যারনেস	চার্জার	ব্যবহার	কনরন, 
তাহনে	ব্যাটাবর	ঠিক	িনতা	চার্জ	নাও	হনত	পানর৷

কুইক িযাবর্ডং
একটি	অত্যন্ত	দ্রুত	চার্জার	বা	দ্রুত	চার্জার	ব্যবহার	করুন৷	দ্রুত	ওে্যারনেস	চাবর্জং	বফচারটি	ব্যবহার	করনত,	বফচারটি	
সিথ্জন	কনর	এিন	একটি	চার্জার	এবং	উপাদানগুবে	ব্যবহার	করুন৷

আপবন	সসটংস	খুনে	এবং	ি্যাটযাবর ও বিভযাইস সকয়যার → ি্যাটযাবর	ট্যাপ	কনর	চার্জানরর	সংন�ানের	বস্বত	পরীক্া	করনত	
পানরন৷

• �বদ	দ্রুত	চাবর্জং	কার	না	কনর	তনব	সসটংস	খুেুন, ি্যাটযাবর ও বিভযাইস সকয়যার → ি্যাটযাবর → আচ্রযা ি্যাটযাবর 
সসটংস	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	আপবন	ল�	বফচারটি	চান	তা	চােু	আনছ	বকনা	তা	পরীক্া	করুন৷	এছািাও, 
USB	ক্যাবে	এবং	USB	পাওোর	অ্যািাটিার	সঠিকভানব	সং�ুক্ত	আনছ	বকনা	তা	পরীক্া	কনর	লদখুন৷

• �খন	বিভাইস	বা	তার	্রিীনটি	বন্ধ	থানক	তখন	আপবন	ব্যাটাবর	আরও	দ্রুত	চার্জ	করনত	পানরন৷

• �বদ	ওে্যারনেস	চার্জারটিনত	অভ্যন্তরীণ	ফ্যান	থানক,	তাহনে	দ্রুত	ওে্যারনেস	চাবর্জং	করার	সিে	ফ্যানটি	
লঘারার	ফনে	তার	লথনক	শব্দ	হনত	পানর৷	রুটন	ব্যবহার	কনর	পূব্জবনি্জাবরত	সিনে	ওে্যারনেস	চাবর্জং	
স্বেংবরিেভানব	বন্ধ	করার	বফচারটি	লসট	করনত	একটি	রুটিন	�ুক্ত	করুন৷	�খন	ফাস্ট	ওে্যারনেস	চাবর্জং	
বফচারটি	বন্ধ	হনে	�াে,	চার্জার	এর	ফ্যান	এর	শব্দ	ও	ইব্নকটর	োইট	এর	আনো	কনি	�াে৷
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ওয়্যারচ্েস পযাওয়যার সশয়যাবরং
আপবন	আপনার	লফাননর	ব্যাটাবর	বদনে	অন্য	একটি	বিভাইস	চার্জ	করনত	পানরন৷	আপনার	লফান	চার্জ	করার	সিেও	
আপবন	অন্য	একটি	বিভাইস	চার্জ	করনত	পানরন৷	অ্যানক্সাসবরর	বা	কভানরর	ব্যবহানরর	িরননর	উপর	বনভ্জ র	কনর, 
ওে্যারনেস	পাওোর	লশোবরং	বফচারটি	সঠিকভানব	কার	নাও	করনত	পানর৷	এই	বফচারটিনক	ব্যবহার	করার	আনে	ব্যবহার	
করা	ল�	লকান	অ্যানক্সাসবরর	এবং	কভার	খনুে	লফোর	রন্য	সুপাবরশ	করা	হে৷

1 ববজ্ঞবতিকরনণর	প্যাননেটি	খুেুন,	নীনচর	বদনক	লসাোইপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	  (ওয়্যারচ্েস 
পযাওয়যার সশয়যাবরং)	ট্যাপ	করুন৷	আপবন	�বদ	দ্রুত	প্যানননে	  (ওয়্যারচ্েস পযাওয়যার সশয়যাবরং)	খুনর	না	পান	তাহনে, 

-এ	ট্যাপ	কনর	এটিনক	ল�াে	করনত	উপনরর	বাটনটি	লটনন	আনুন৷

2 আপনার	লফাননর	লকন্রে	অন্য	বিভাইসনক	রাখনু,	উনটিা	বদক	কনর৷

Phone Galaxy Watch Galaxy Buds

3 আপনার	চাবর্জং	লশষ	হনে,	অন্য	লফানটিনক	আপনার	বিভাইনসর	লথনক	সংন�াে	বববছেন্ন	করুন৷
পাওোর	লশোর	করার	সিে	লহিনফানগুবে	ব্যবহার	করনবন	না৷	এিনটি	বনকটবততী	বিভাইসগুবেনক	প্ভাববত	করনত	
পানর৷

• ওে্যারনেস	চাবর্জং	কনেনের	অবস্ান	বিভাইনসর	িনিনের	উপর	পবরববত্জত	হনত	পানর৷	সঠিকভানব	এনক	অপনরর	
সানথ	সংন�াে	করার	রন্য	বিভাইসগুবেনক	সাবরনে	বনন৷

• পাওোর	লশোর	করার	সিে	বকছু	বফচার	উপেব্ধ	থানক	না৷

• ওে্যারনেস	চাবর্জং	বফচার	সিথ্জন	কনর	এিন	বিভাইসগুবেনক	শুিুিাত্	এই	বফচারটি	ব্যবহার	কনর	চার্জ	করা	
ল�নত	পানর৷	বকছু	বিভাইস	চার্জ	করা	�ানব	না৷	ওে্যারনেস	পাওোর	লশোবরং	বফচারটি	সিথ্জন	কনর	এিন	
বিভাইসগুবে	পরীক্া	করনত	Samsung	ওনেবসাইনট	�ান৷

• সঠিকভানব	চার্জ	করার	রন্য,	চাবর্জং	চোকােীন	বিভাইসটিনক	সরানবন	না	বা	ব্যবহার	করনবন	না৷

• অন্য	লফানন	চার্জ	করা	পাওোরটি	আপনার	বিভাইনসর	দ্ারা	লশোর	করা	পবরিানণর	লচনে	কি	হনত	পানর৷

• আপবন	�বদ	আপনার	লফানটি	চার্জ	করার	সিে	অন্য	বিভাইসটি	চার্জ	কনরন	তনব	চাবর্জংনের	েবত	কনি	ল�নত	
পানর	বা	চার্জানরর	িরন	অনুসানর	বিভাইসটি	�থা�থভানব	চার্জ	নাও	হনত	পানর৷

• চাবর্জং	েবত	বা	দক্তা	লফাননর	অবস্া	বা	পার্্জবততী	পবরনবনশর	উপর	বনভ্জ র	কনর	পবরববত্জত	হনত	পানর৷
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পযাওয়যার সশয়যার কচ্র সনওয়যার বেবমট সসট করুন

�খন	অববশষ্	ব্যাটাবর	পাওোর	একটি	বনবদ্জষ্	স্তনরর	বননচ	লননি	�াে	তখন	আপবন	পাওোর	লশোর	বন্ধ	করার	অপশন	
বিভাইসটিনত	লসট	করনত	পানরন৷

সসটংস	খুেুন, ি্যাটযাবর ও বিভযাইস সকয়যার → ি্যাটযাবর → ওয়্যারচ্েস পযাওয়যার সশয়যাবরং → ি্যাটযাবরর সীমযা	ট্যাপ	করুন	
এবং	তারপনর	সীিাটি	লসট	করুন৷

ি্যাটযাবর খরি কমযান
আপনার	বিভাইস	বহু	অপশন	প্দান	কনর	�া	আপনানক	ব্যাটাবরর	পাওোর	সংরক্ণ	করনত	সাহা�্য	কনর৷

• বিভাইসটি	অবটিিাইর	করুন	বিভাইস	পবরচ�্জা	বফচার	ব্যবহার	কনর৷

• �খন	আপবন	বিভাইসটি	ব্যবহার	করনছন	না,	সাইি	কী	লচনপ	ব্রিন	বন্ধ	কনর	বদন৷

• পাওোর	সাশ্রে	লিাি	চােু	করুন৷

• অপ্নোরনীে	অ্যাপ	বন্ধ	করুন৷

• ব্যবহার	না	হনে	Bluetooth	বফচারটি	বন্ধ	করুন৷

• বসঙ্ক	করা	প্নোরন	এিন	অ্যাপগুবের	স্বতঃ-বসবঙ্কং	বন্ধ	করুন৷

• ব্যাকোইনটর	সিে	কিান৷

• ব্রিননর	ব্াইটননস	কিান৷
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ি্যাটযাবর িযার্ড সেিযার পরযামশ্ড  এিং সযািধযানতযা
শুিুিাত্	Samsung-অননুিাবদত	ব্যাটাবর,	চার্জার	এবং	ক্যাবে	ব্যবহার	করুন	�া	ববনশষভানব	আপনার	বিভাইসটির	
রন্যই	বতরী	করা	হনেনছ৷	লবিানান	ব্যাটাবর,	চার্জার	এবং	ক্যাবে	আপনার	বিভাইনস	গুরুতর	আঘাত	বা	ক্বতর	
কারণ	হনত	পানর৷

• ভুেভানব	চার্জার	োোনে	বিভাইনসর	গুরুতর	ক্বত	হনত	পানর৷	অপব্যবহানরর	কারনণ	হওো	লকান	ক্বত	
ওোনরবন্র	আওতাে	পনর	না৷

• বিভাইনসর	সানথ	সরবরাহকৃত	শুিুিাত্	USB	টাইপ-C	ক্যাবে	ব্যবহার	করুন৷	�বদ	আপবন	িাইনরিা	USB	ক্যাবে	
ব্যবহার	কনরন	তাহনে	বিভাইসটি	ক্বতগ্রস্	হনব৷

• বহুিুখী	র্যাক	লভরা	থাকা	অবস্াে	�বদ	বিভাইসটি	চার্জ	লদন	তাহনে	বিভাইসটি	ক্বতগ্রস্ত	হনত	পানর৷	
বিভাইসটি	চার্জ	করার	আনে	বহুিুখী	র্যাকটি	সপিূণ্জরূনপ	শুবকনে	বনন৷

• পাওোর	সংরক্ণ	করনত	চার্জার	লোে	লথনক	খুনে	রাখুন	�খন	লসটি	ব্যবহার	করা	হনছে	না৷	চার্জানরর	লকান	
পাওোর	সু্যইচ	থানক	না,	পাওোর	�ানত	নষ্	না	হে,	তাই	চার্জারটি	�খন	ব্যবহার	করনছন	না	তখন	অবশ্যই	সনকট	
লথনক	খনুে	রাখনত	হনব৷	চার্জারটি	ববদ্ুযবতক	সনকট	এর	সবন্নকনট	এবং	চার্জ	করার	সিে	সহনর	নাোনে	পাওো	
�াে	এিনভানব	রাখা	উবচত৷

• একটি	চার্জার	ব্যবহার	করার	সিে,	এটি	একটি	অনুনিাবদত	চার্জার	ব্যবহার	করার	পরািশ্জ	লদওো	হে	�া	চাবর্জং	
কি্জক্িতা	ে্যারাবন্	লদে৷

• ব্যাটাবর	�বদ	সপিূণ্জ	বনঃনশষ	হনে	�াে,	�খন	চার্জার	সং�ুক্ত	থানক	বিভাইসটি	সনগি	সনগি	চােু	করা	�ানব	না৷	
বিভাইসটি	চােু	করার	আনে	লশষ	হনে	�াওো	ব্যাটাবর	কনেক	বিবনট	চার্জ	হনত	বদন৷

• আপবন	�বদ	একসানথ	একাবিক	অ্যাপ	ব্যবহার	কনরন,	ল�িন	লনটওোক্জ 	অ্যাপ,	বা	ল�	সব	অ্যানপর	রন্য	
আনরকটি	বিভাইনসর	সানথ	সংন�াে	প্নোরন,	তাহনে	ব্যাটাবর	দ্রুত	বনঃনশষ	হনব৷	িাটা	স্ানান্তনরর	সিে	পাওোর	
হ্াস	হওো	এিানত,	ব্যাটাবর	সপিূণ্জ	চার্জ	হবার	পনর	সব	সিে	এই	অ্যাপগুবে	ব্যবহার	করুন৷

• চার্জার	ছািা	অন্য	পাওোর	উৎস	ব্যবহার	করনে,	ল�িন	কবপিউটার,	তা	কি	ববদ্ুযনতর	কারনণ	িীর	েবতনত	
চাবর্জং	এর	কারণ	হনত	পানর৷

• চার্জ	লদবার	সিে	বিভাইসটি	ব্যবহার	করা	ল�নত	পানর,	বকন্তু	ব্যাটাবর	সপিূণ্জ	চার্জ	হনত	লববশ	সিে	োেনত	পানর৷

• চার্জ	করার	সিে	বিভাইসটি	একটি	অবস্বতশীে	পাওোর	সালোই	লপনে	টাচ	্রিীন	ফাংশন	নাও	করনত	পানর৷	�বদ	
তা	হে,	চার্জারটি	বিভাইস	লথনক	খনুে	বনন৷

• চার্জ	লদবার	সিে,	বিভাইস	এবং	চার্জার	উত্তি	হনে	উঠনত	পানর৷	এটা	স্বাভাববক	এবং	বিভাইনসর	রীবনকাে	
এবং	কি্জক্িতা	প্ভাববত	করা	উবচত	নে৷	একটি	ব্যাটাবর	�বদ	স্বাভাববনকর	লচনে	লববশ	েরি	হনে	�াে,	চার্জার	
চার্জ	করা	বন্ধ	কনর	বদনত	পানর৷

• বিভাইসটি	সঠিকভানব	চার্জ	না	হনে,	বিভাইসটি	এবং	চার্জারটি	লকানও	Samsung	সাবভ্জ স	লসন্ার	বা	একটি	
অনুনিাবদত	পবরনষবা	লকন্রে	বননে	�ান৷
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ন্যাচ্নযা-SIM কযাি্ড  এিং eSIM
আপনার	ক্যাবরোর	দ্ারা	সরবরাবহত	SIM	বা	USIM	কাি্জ টি	প্নবশ	করান৷

একটি	একক	বিভাইনসর	রন্য	দটুি	লফান	নম্বর	বা	বাহক	থাকনত,	eSIM	সবরিে	করুন	বা	দটুি	SIM	কাি্জ 	প্নবশ	করান৷	একটি	
প্কৃত	ন্যাননা-SIM	কাি্জ 	লথনক	আোদা	করনে,	eSIM	হে	একটি	এনম্বি	করা	বিবরটাে	SIM	৷	ন্যাননা-SIM	কাি্জ 	এবং	
eSIM	উভেই	ব্যবহার	করনে	বকছু	লক্নত্	িাটা	স্ানান্তনরর	েবত	িীর	হনত	পানর৷

• অঞ্চে,	ক্যাবরোর	বা	িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	eSIM	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷

• বকছু	পবরনষবা	�া	একটি	লনটওোক্জ 	সংন�ানের	প্নোরন	তা	ক্যাবরোনরর	উপর	বনভ্জ র	কনর	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷

SIM িযা USIM কযাি্ড  প্রচ্িশ করযাচ্নযা হচ্ছে

▶ Galaxy S23 Ultra:

21 3 4

<আ�ারসাইড>
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▶ Galaxy S23+, Galaxy S23:

21 3 4

<আ�ারসাইড>

1 লট্	আেো	করনত	হনে	লট্	এর	িনি্য	থাকা	বছদ্রটিনত	বসি	লবর	করার	বপন	লোকান৷

2 লট্-টি	িৃদভুানব	লট্	স্লট	লথনক	লটনন	লবর	করুন৷

3 SIM	বা	USIM	কাি্জ টি	লসানােী	বনণ্জর	কন্ানক্টর	সানথ	উপনরর	বদনক	িুখ	কনর	লট্নত	রাখুন	এবং	আটকাননার	রন্য	SIM	
বা	USIM	কাি্জ টি	লট্নত	হােকা	কনর	চাপুন৷

4 লট্-টি	লট্	স্লনট	প্নবশ	করান৷
• লট্	অপসারণ	করনত	সরের ঘচ্র	বসি	লবর	করার	বপনটি	প্নবশ	করান৷

• শুিুিাত্	ন্যাননা-SIM	কাি্জ 	ব্যবহার	করুন৷

• সাবিানতা	অবেম্বন	করুন	�ানত	SIM	বা	USIM	কাি্জ 	হাবরনে	না	�াে	বা	অন্য	লকউ	লসটি	ব্যবহার	করনত	না	
পানরন৷	হাবরনে	�াওো	বা	চুবর	�াওো	কানি্জ র	কারনণ	হওো	লকান	ক্বতর	রন্য	Samsung	দােবদ্ধ	নে৷

• বসি	লবর	করার	বপন	বছদ্রটিনত	খািাভানব	আনছ	বকনা	তা	বনবশ্ত	করুন৷	অন্যথাে,	বিভাইসটি	ক্বতগ্রস্	হনত	
পানর৷

• কাি্জ টি	�বদ	দঢ়ৃভানব	লট্নত	আটকাননা	না	হে,	SIM	কাি্জ 	লট্	লথনক	লছনি	বা	পনি	ল�নত	পানর৷

• আপবন	�বদ	লট্-টি	আপনার	বিভাইনস	লভরা	অবস্াে	প্নবশ	করান,	আপনার	বিভাইস	ক্বতগ্রস্ত	হনত	পানর৷	সব	
সিে	বনবশ্ত	করুন	লট্-টি	ল�ন	শুকননা	থানক৷

• আপনার	বিভাইনস	তরে	পদানথ্জর	প্নবশ	প্বতনরাি	করনত	লট্-টি	সপিূণ্জভানব	লট্	স্লনট	প্নবশ	করুন৷
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একট eSIM সবরিয় করযা
সসটংস	খুেুন	এবং	সংচ্যযাগ → SIM ম্যাচ্নরযার → eSIM সযযাগ করুন	ল�াে	করুন৷	একটি	লিাবাইে	লে্যান	খুঁনর	পাওো	
লেনে,	eSIM	সবরিে	করনত	অন-ব্রিন	বননদ্জশাবেী	অনুসরণ	করুন৷

আপনার	ক্যাবরোর	দ্ারা	প্দত্	একটি	QR	লকাি	থাকনে, সসটংস	খুেুন, সংচ্যযাগ → SIM ম্যাচ্নরযার → eSIM সযযাগ 
করুন → পবরচ্ষিযা প্রেযানকযারীর সেয়যা সকযাি QR স্্যান করুন	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	QR	লকািটি	স্্যান	করুন৷

SIM ম্যাচ্নরযার
সসটংস	খুেুন	এবং	সংচ্যযাগ → SIM ম্যাচ্নরযার	ট্যাপ	করুন৷

• SIM কযাি্ড :	SIM	কাি্জ 	লসটিংস	ব্যবহার	ও	কাস্টিাইর	করনত	SIM	কাি্জ টি	সবরিে	করুন৷

• eSIM:	eSIM	সবরিে	করুন৷

• অগ্রগণ্ SIM:	দটুি	কাি্জ 	সবরিে	হনে	লেনে	ভনেস	কনের	িনতা	বকছু	বফচানরর	রন্য	বনবদ্জষ্	SIM	কাি্জ 	ব্যবহার	করনত	
বনব্জাচন	করুন৷

• িযাটযা সুইবিং:	পছন্সই	SIM	কাি্জ 	লনটওোনক্জ 	সংন�াে	করনত	না	পারনে	িাটা	পবরনষবাগুবের	রন্য	অন্য	একটি	SIM	
কাি্জ 	ব্যবহার	করনত	বিভাইসটি	লসট	করুন৷

এই	বফচারটি	ব্যবহার	করার	সিে	আপনার	অবতবরক্ত	চার্জ	োেনত	পানর৷

• SIM-এর আচ্রযা সসটংস:	কে	বা	eSIM	লসটিংস	কাস্টিাইর	করুন৷

বিভযাইসট িযােু এিং িন্ধ করযা
লসই	সব	অঞ্চনের	অননুিাবদত	কিতীেনণর	লথনক	সিস্ত	লপাস্ট	করা	সতক্জ তা	এবং	বননদ্জশাবেী	অনুসরণ	করুন	
ল�খানন	তারববহীন	বিভাইনসর	ব্যবহার	সীিাবদ্ধ,	ল�িন	উনিারাহার	এবং	হাসপাতাে৷

সাইড কী

ভিলউম ডাউন কী

বিভযাইসট িযােু করযা

বিভাইসটি	চােু	করার	রন্য	সাইি	কী	কনেক	লসনক্	টিনপ	িনর	রাখুন৷
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বিভযাইসট িন্ধ করযা

1 বিভাইসটি	বন্ধ	করনত,	সাইি	কী	এবং	ভবেউি	িাউন	কী	একসানথ	টিনপ	িনর	থাকুন৷	ববকল্পভানব,	ববজ্ঞবতি	প্যাননে	
খুনে	নীনচ	লসাোইপ	করুন	তারপর	 -এ	ট্যাপ	করুন৷

2 পযাওয়যার িন্ধ-এ	ট্যাপ	করুন৷
বিভাইসটি	পুনরাে	চােু	করনত, পুনরযায় শুরু করুন-এ	ট্যাপ	করুন৷

আপবন	সাইি	কী	লচনপ	িনর	রাখার	সিে	বিভাইসটি	বন্ধ	করুন-এ	লসট	করনত	পানরন৷	সসটংস	খুেুন, উচ্চতর 
বিবশষ্্সমূহ → সযাইি কী	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	পযাওয়যার িন্ধ করযার সমনু-এর	অিীনন	সিচ্প ধচ্র রযাখুন	ট্যাপ	
করুন৷

সিযাস্ড বরস্যাট্ড করযা

আপনার	বিভাইসটি	�বদ	আটনক	�াে	এবং	কার	না	কনর,	তাহনে	এটিনক	আবার	চােু	করনত	সাইি	কী	এবং	ভবেউি	
িাউন	কী	একসানথ	7	লসনকন্র	লববশ	সিে	টিনপ	িনর	রাখুন৷

ররুবর কে

আপবন	একটি	ররুবর	কে	করনত	পানরন	বা	আপনার	সংরবক্ত	বচবকৎসা	সংরিান্ত	তথ্য	পরীক্া	করনত	পানরন৷

সাইি	কী	এবং	ভবেউি	িাউন	কী-টি	একন�ানে	টিনপ	িনর	রাখুন	এবং	তারপনর	ররুবর কে	ট্যাপ	করুন৷	ববকল্পভানব, 
ববজ্ঞবতি	প্যাননে	খুনে	নীনচ	লসাোইপ	করুন	এবং	তারপর	  → ররুবর কে-এ	ট্যাপ	করুন৷

আপনার	বচবকৎসা	সংরিান্ত	তথ্য	এবং	ররুবর	কন্াক্ট	পবরচােনা	করনত, সসটংস	খুেুন	এবং	বনরযাপত্যা ও ররুবর 
অিস্যা	ট্যাপ	করুন৷

প্রযাথবমক সসটআপ
আপবন	আপনার	বিভাইসটি	প্থিবার	চােু	করনে	অথবা	িাটা	বরনসট	করার	পনর	আপনার	বিভাইসটি	লসট	আপ	করার	
রন্য	অন-্রিীন	বননদ্জশাবেী	অনুসরণ	করুন৷

আপবন	�বদ	একটি	Wi-Fi	লনটওোনক্জ র	সানথ	সং�ুক্ত	না	হন,	প্াথবিক	লসটআনপর	সিে	আপবন	বিভাইনসর	বকছু	
বফচার	লসটআপ	করনত	নাও	পানরন৷
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Samsung account
Samsung	account	ব্যবহার	কনর,	আপবন	লিাবাইে	বিভাইস,	TV	এবং	Samsung	ওনেবসাইনটর	িাি্যনি	সরবরাবহত	
বববভন্ন	Samsung	পবরনষবা	ব্যবহার	করনত	পানরন৷

আপনার	Samsung	account-এর	সানথ	ব্যবহার	করা	ল�নত	পানর	এিন	পবরনষবার	তাবেকা	পরীক্া	করনত, 
account.samsung.com-এ	লদখুন৷

1 সসটংস	খুেুন	এবং	Samsung account	ট্যাপ	করুন৷

ববকল্পভানব, সসটংস	খুেুন	এবং	অ্যাকযাউন্ট ও ি্যাকআপ → অ্যাকযাউন্ট ি্িস্যাপনযা → অ্যাকযাউন্ট সযযাগ করুন → 
Samsung account	ট্যাপ	করুন৷

2 আপনার	Samsung	account-এ	েে	ইন	করুন৷	আপনার	�বদ	একটি	Samsung	account	না	থানক, অ্যাকযাউন্ট 
বতবর	এ	ট্যাপ	করুন৷

আপনযার আইবি সখযঁারযা এিং আপনযার পযাসওয়যাি্ড  পুনরযায় সসট করযা

আপবন	�বদ	আপনার	Samsung	account-এর	আইবি	বা	পাসওোি্জ 	ভুনে	�ান,	তাহনে	Samsung	account	সাইন	ইন	
্রিীনন	আইবি খুঁরনু	বা	পযাসওয়যাি্ড  ভুচ্ে সগচ্েন?-এ	ট্যাপ	করুন৷	প্নোরনীে	তথ্য	লদওোর	পর	আপবন	আপনার	আইবি	
খুঁনর	লপনত	পানরন	বা	আপনার	পাসওোি্জ টি	পুনরাে	লসট	করনত	পানরন৷

আপনযার Samsung account-এ সযাইন আউট করুন

আপবন	�খন	Samsung	account	লথনক	সাইন	আউট	করনবন,	তখন	কন্াক্ট	বা	ইনভন্গুবের	িনতা	আপনার	িাটাও	
আপনার	বিভাইস	লথনক	সরাননা	হনব৷

1 সসটংস	খুেুন	এবং	অ্যাকযাউন্ট ও ি্যাকআপ → অ্যাকযাউন্ট ি্িস্যাপনযা	ট্যাপ	করুন৷

2 Samsung account → আমযার সপ্রযািযাইে-ট্যাপ	করুন	এবং	্রিীননর	নীনচ	সযাইন-আউট-এ	ট্যাপ	করুন৷

3 সযাইন-আউট-এ	ট্যাপ	করুন,	আপনার	Samsung	account-এর	পাসওোি্জ 	বেখুন,	তারপর	ওচ্ক	ট্যাপ	করুন৷

http://account.samsung.com
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আপনযার আচ্গর বিভযাইস (Smart Switch) সথচ্ক িযাটযা 
স্যানযান্তবরত করযা
আপবন	আপনার	পূব্জবততী	লফান	লথনক	আপনার	নতুন	বিভাইস	এ	িাটা	স্ানান্তনরর	রন্য	Smart	Switch	ব্যবহার	করনত	
পানরন৷

সসটংস	খুেুন	এবং	অ্যাকযাউন্ট ও ি্যাকআপ → পুরযাতন বিভযাইস সথচ্ক িযাটযা বনচ্য় আসযা	ট্যাপ	করুন৷

• এই	বফচারটি	বকছু	বিভাইনস	বা	কবপিউটানর	সিবথ্জত	নাও	হনত	পানর৷

• সীিাবদ্ধতা	প্ন�ার্য৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	www.samsung.com/smartswitch	লদখুন৷	Samsung	কবপরাইট	
সংরিান্ত	ববষে	গুরুতর	িনন	কনর৷	শুিু	ল�	ববষেবস্তুর	আপবন	িাবেক	বা	�া	স্ানান্তনরর	অবিকার	আপনার	আনছ, 
তা	স্ানান্তবরত	করুন৷

একট USB ক্যািে ি্িহযার কচ্র িযাটযা স্যানযান্তর করযা

তথ্য	স্ানান্তর	করনত	আপবন	USB	ক্যাবনের	সাহান�্য	আপনার	আনের	বিভাইসটি	আপনার	নতুন	লফানন	সংন�াে	করনত	
পানরন৷

1 আপনার	নতুন	লফাননর	USB	ক্যাবে	ব্যবহার	কনর	আপনার	নতুন	লফান	এবং	পূব্জবততী	বিভাইসটি	সংন�াে	করুন৷

আনের	বিভাইনসর	উপর	বনভ্জ র	কনর	USB	কাননক্টর	প্নোরন	নাও	হনত	পানর৷

2 অ্যাপ-বনব্জাচননর	পপ-আপ	উইন্াটি	এনে, Smart Switch → িযাটযা গ্রহণ করুন-এ	ট্যাপ	করুন৷

3 আনের	বিভাইনস, ঠিক আচ্ে	ট্যাপ	করুন৷
অ্যাপটি	�বদ	আপনার	কানছ	না	থানক,	লসটি	Galaxy Store	বা	Play Store	লথনক	িাউননোি	করুন৷

আপনার	নতুন	লফানটি	পূব্জবততী	বিভাইসটিনক	স্বীকৃবত	লদনব	এবং	আপবন	স্ানান্তর	করনত	পানরন	এিন	তনথ্যর	একটি	
তাবেকা	উপবস্ত	হনব৷

4 আপনার	নতুন	লফানন,	আপবন	চান	এিন	একটি	অপশন	বনব্জাচন	করুন, পরিততী	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	তথ্য	
স্ানান্তর	করনত	অন-্রিীন	বননদ্জশাবেী	অনুসরণ	করুন৷

�খন	আপবন	ফাইে	স্ানান্তর	করনছন	তখন	লসই	বিভাইস	লথনক	USB	ক্যাবে	এর	সংন�াে	বববছেন্ন	করনবন	না৷	
এইরকি	করনে	িাটা	ক্বত	বা	বিভাইস	ক্বতগ্রস্ত	হনত	পানর৷

িাটা	স্ানান্তর	করনে	আপনার	বিভাইনসর	ব্যাটাবর	খরচ	লবনি	�াে৷	িাটা	স্ানান্তনরর	আনে	বনবশ্ত	করুন	ল�	
আপনার	বিভাইনস	প�্জাতি	চার্জ	আনছ৷	�বদ	ব্যাটাবরর	ক্িতা	কি	থানক,	তাহনে	িাটা	স্ানান্তর	বববনিত	হনত	পানর৷

http://www.samsung.com/smartswitch
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ওয়্যারচ্েচ্সর মযাধ্চ্ম িযাটযা স্যানযান্তবরত হচ্ছে

Wi-Fi Direct-এর	িাি্যনি	ওে্যারনেসভানব	আপনার	আনের	বিভাইস	লথনক	আপনার	নতুন	লফানন	তথ্য	স্ানান্তর	করুন৷

1 পবূ্জবততী	বিভাইনস	Smart Switch	খুেুন৷

অ্যাপটি	�বদ	আপনার	কানছ	না	থানক,	লসটি	Galaxy Store	বা	Play Store	লথনক	িাউননোি	করুন৷

2 আপনার	নতুন	লফানন, সসটংস	খেুুন	এবং	অ্যাকযাউন্ট ও ি্যাকআপ → পুরযাতন বিভযাইস সথচ্ক িযাটযা বনচ্য় আসযা 
ট্যাপ	করুন৷

3 বিভাইসগুবে	পরস্পনরর	কাছাকাবছ	রাখুন৷

4 আনের	বিভাইনস, িযাটযা পযাঠযান → ওয়্যারচ্েস	ট্যাপ	করুন৷

5 আপনার	নতুন	লফানন	িযাটযা গ্রহণ করুন	ট্যাপ	করুন,	আপনার	পূব্জবততী	বিভাইনসর	অপানরটিং	বসনস্টি	বনব্জাচন	করুন	
এবং	তারপনর	ওয়্যারচ্েস	ট্যাপ	করুন৷

6 আনের	বিভাইনস, অনুমবত বেন-এ	ট্যাপ	করুন৷

7 আপনার	নতুন	লফানন,	আপবন	চান	এিন	একটি	অপশন	বনব্জাচন	করুন, পরিততী	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	তথ্য	
স্ানান্তর	করনত	অন-্রিীন	বননদ্জশাবেী	অনুসরণ	করুন৷

একট কবপিউটযার সথচ্ক ি্যাকআপ িযাটযা স্যানযান্তর করযা

আপনার	পূব্জবততী	বিভাইস	লথনক	একটি	কবপিউটানর	তনথ্যর	ব্যাক	আপ	বনন	এবং	আপনার	নতুন	লফানন	তথ্য	আিদাবন	
করুন৷

1 কবপিউটানর, www.samsung.com/smartswitch	এ	�ান	Smart	Switch	িাউননোি	করার	রন্য৷

2 কবপিউটানর	Smart	Switch	খুেুন৷
আপনার	আনের	বিভাইস	�বদ	Samsung	বিভাইস	না	হে,	তাহনে	একটি	কবপিউটানর	িাটা	ব্যাকআপ	করুন	
বিভাইনসর	বনি্জাতার	লদওো	একটি	অ্যাপ	ব্যবহার	কনর৷	তারপর,	পঞ্চি	িানপ	চনে	�ান৷

3 আপনার	আনের	বিভাইস	কবপিউটানরর	সানথ	সং�ুক্ত	করুন	বিভাইনসর	USB	ক্যাবে	ব্যবহার	কনর৷

4 বিভাইস	লথনক	িাটা	ব্যাকআপ	করার	রন্য,	কবপিউটানর	অন-্রিীন-এর	বননদ্জশাবেী	অনুসরণ	করুন৷
তারপর,	আনের	বিভাইস	কবপিউটার	লথনক	বববছেন্ন	করুন৷

5 USB	ক্যাবে	ব্যবহার	কনর	আপনার	নতুন	লফানটি	কবপিউটানর	সংন�াে	করুন৷

6 কবপিউটানর,	আপনার	নতুন	লফানন	তথ্য	স্ানান্তর	করনত	অন-্রিীন	বননদ্জশাবেী	অনুসরণ	করুন৷

http://www.samsung.com/smartswitch
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ব্রিনট সিযাঝযা

টযাি ্রিীন বনয়ন্ত্রণ করযা হচ্ছে
ট্যাপ করযা

ব্রিনটি	ট্যাপ	করুন৷
স্পশ্ড  করযা এিং ধচ্র 
রযাখযা

্রিীনটি	স্পশ্জ	কনর	
িনর	থাকুন	প্াে	
2	লসনকন্র	রন্য৷

টযানযা

একটি	আইনটি	স্পশ্জ	
কনর	িনর	থাকুন	এবং	
েন্তব্য	অবস্ানন	লটনন	
আনুন৷

িযািে ট্যাপ করযা

্রিীনটি	দবুার	ট্যাপ	
করুন৷

সসযায়যাইপ করযা হচ্ছে

উপনরর	বদনক,	নীনচর	
বদনক,	বািবদনক	বা	
িান	বদনক	লসাোইপ	
করুন৷

স্রেবিং এিং বপব্চং

ব্রিননর	উপনর	দটুি	
আগিেু	ছবিনে	বদন	
অথবা	বপঞ্চ	করুন৷

• টাচ	্রিীনটিনক	অন্যান্য	ববদ্ুযবতক	বিভাইসগুবের	সংস্পনশ্জ	আসার	অনুিবত	লদনবন	না৷	ইনেনট্াস্ট্যাটিক	
স্াবগুবে	টাচ	্রিীনটি	ক্বত	হনত	পানর৷

• টাচ	্রিীননর	ক্বত	এিানত,	এটি	তীক্ষ্ণ	বকছু	বদনে	ট্যাপ	করনবন	না	বা	আপনার	নখদপ্জনণ	বা	অন্য	লকানও	বস্তু	
বদনে	এটিনত	অত্যবিক	চাপ	প্নোে	করনবন	না৷

• ববি্জত	সিনের	রন্য	অংনশ	বা	সিস্ত	টাচ	্রিীনন	বনবদ্জষ্	গ্রাবফক্স	ব্যবহার	না	করার	পরািশ্জ	লদওো	হে৷	এরকি	
করার	ফেস্বরূপ	(ব্রিন	বান্জ-ইন)	বা	লঘাস্টিং	হনত	পানর৷

বিভাইসটি	ব্রিননর	প্ানন্তর	টাচ	ইনপুট	নাও	বচননত	পানর,	�া	টাচ	ইনপুট	এবরোর	বাইনর৷
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সনবভচ্গশন িযার (সফ্ট িযাটন)
�খন	আপবন	ব্রিনটি	চােু	করনবন,	ব্রিননর	নীনচর	ন্যাবভনেশন	বানর	সফ্ট	বাটনগুবে	প্দবশ্জত	হনব৷	সফ্ট	বাটনগুবে	বিফটি	
বহনসনব	সাম্প্রবতক	বাটন,	লহাি	বাটন,	এবং	ব্যাক	বাটনন	লসট	করা	আনছ৷	বাটননর	কা�্জকাবরতা	বত্জিানন	ব্যবহৃত	অ্যাপ	বা	
ব্যবহানরর	পবরনবশ	অনু�ােী	পবরবত্জন	হনত	পানর৷

িযাটন িযাংশন

সযাম্প্রবতক • সাম্প্রবতক	অ্যাপগুবের	তাবেকা	খুেনত	ট্যাপ	করুন৷

সহযাম
• লহাি	ব্রিনন	বফনর	আসার	রন্য	ট্যাপ	করুন৷

• Google	অ্যাপটি	খুেনত	স্পশ্জ	কনর	িনর	থাকুন৷

বিচ্র যযান • আনের	ব্রিনন	বফনর	�াওোর	রন্য	ট্যাপ	করুন৷

ন্যাবভচ্গশন িযার েুকযান

লনবভনেশন	বার	েুবকনে	একটি	বৃহত্র	ব্রিনন	ফাইে	পরীক্া	করুন	বা	অ্যাপ	ব্যবহার	করুন৷

সসটংস	খুেুন, প্রেশ্ড নী → সনবভচ্গশন িযার	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	সনবভচ্গশচ্নর ধরন-এর	অিীনন	সসযায়যাইচ্পর ইবগিত 
ট্যাপ	করুন৷	ন্যাবভনেশন	বারটি	েুকাননা	থাকনব	এবং	লরশ্ার	ইবগিতগুবে	উপবস্ত	হনব৷	আচ্রযা অপশন	ট্যাপ	করুন	এবং	
আপবন	ল�	অপশনটি	চাইনছন	লসটি	লবনছ	বনন৷

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

আপবন	�বদ	্রিীননর	নীনচ	লরশ্ানরর	ইবগিতগুবে	েুকানত	চান	তনব	এটি	বন্ধ	করনত	সরশ্যাচ্রর ইবগিত	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷
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সহযাম ব্রিন এিং অ্যাপস ্রিীন
লহাি	ব্রিন	হে	বিভাইনসর	সকে	বফচার	অ্যানক্সস	করার	রন্য	সূচনা	ববন্৷ু	এটি	উইনরট,	অ্যাপনসর	শট্জকাট	এবং	আনরা	
অননক	বকছু	প্দশ্জন	কনর৷

অ্যাপস	্রিীনটি	নতুন	ইনস্টে	করা	অ্যাপ	সহ	সিস্ত	অ্যানপর	আইকন	প্দশ্জন	কনর৷

সহযাম এিং অ্যাপস ্রিীচ্নর মচ্ধ্ সু্ইি করযা

লহাি	ব্রিনন,	অ্যাপস	্রিীনটি	খেুনত	উপনরর	বদনক	লসাোইপ	করুন৷

লহাি	ব্রিনন	বফনর	আসার	রন্য,	অ্যাপস	্রিীননর	উপনর	বা	নীনচর	বদনক	লসাোইপ	করুন৷	ববকল্পভানব,	লহাি	বাটন	বা	ব্যাক	
বাটনটি	ট্যাপ	করুন৷

�হাম �ীন অ�াপস �ীন

Finder

ি�য় অ�াপস

আপবন	�বদ	লহাি	ব্রিনন	অ্যাপস	বাটন	ল�াে	কনরন,	আপবন	বাটনটি	ট্যাপ	কনর	অ্যাপস	্রিীনটি	খুেনত	পানরন৷	লহাি	
্রিীনন,	একটি	খাবে	এোকা	স্পশ্জ	কনর	িনর	থাকুন, সসটংস	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	সহযাম ব্রিচ্ন অ্যাপ 
ব্রিন িযাটন সেখযান	ট্যাপ	করুন৷	অ্যাপস	বাটনটি	লহাি	ব্রিননর	নীনচ	�ুক্ত	করা	হনব৷

অ�াপস বাটন

https://www.galaxys23manual.com
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সহযাম ব্রিচ্নর সপিযােনযা

সপিাদনার	অপশনগুনো	অ্যানক্সস	করার	রন্য,	লহাি	ব্রিনন,	একটি	খাবে	রােোে	স্পশ্জ	কনর	িনর	থাকুন,	অথবা	আপনার	
আগিেুগুবেনক	একসানথ	বপঞ্চ	করুন৷	আপবন	ওোেনপপার	লসট	করনত	পানরন,	উইনরট	�ুক্ত	করনত	পানরন,	এবং	আরও	
অননক	বকছু	করনত	পানরন৷	আপবন	লহাি	ব্রিন	প্যানননে	�ুক্ত	করনত,	িুনছ	লফেনত	বা	পুনবব্জন্যাসও	করনত	পানরন৷

• প্যাননে	ল�াে	করা:	বাঁবদনক	লসাোইপ	করুন	তারপর	 	এ	ট্যাপ	করুন৷

• প্যাননেগুবে	সরাননা	হনছে:	একটি	প্যাননে	পূব্জরূপনক	একটি	নতুন	অবস্ানন	লটনন	আনুন৷

• প্যাননে	লিাছা:	প্যানননে	 	এ	ট্যাপ	করুন৷

• ওয়যােচ্পপযার ও স্যাইে:	লহাি	্রিীন	এবং	েক	থাকা	লহাি	্রিীননর	রন্য	ওোেনপপার	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷

• বথম:	বিভাইনসর	বথি	পবরবত্জন	করুন৷	ইন্ারনফনসর	বভর্ুযোে	উপাদানগুবে,	ল�িন	রং,	আইকন	এবং	ওোেনপপার, 
বনব্জাবচত	বথনির	উপর	বনভ্জ র	কনর	পবরবত্জন	হনব৷

• উইচ্রট:	উইনরট	হে	লছাট	লছাট	অ্যাপ	ল�গুনো	তথ্য	প্দান	করার	রন্য	এবং	আপনার	লহাি	্রিীনন	অ্যানক্সনসর	
সুববিা	প্দান	করনত	বনবদ্জষ্	অ্যাপ	বফচার	চােু	কনর৷	উইনরট	বনব্জাচন	করুন	এবং	সযযাগ করুন	ট্যাপ	করুন৷	উইনরটটি	
লহাি	ব্রিনন	ল�াে	করা	হনব৷

• সসটংস:	লহাি	্রিীননর	রন্য	লসটিংস	কনবফোর	করুন,	ল�িন	্রিীন	লেআউট৷

সহযাম ব্রিচ্ন সমস্ত অ্যাপ প্রেশ্ড ন করযা

একটি	পৃথক	অ্যাপস	্রিীন	ব্যবহার	না	কনর,	আপবন	লহাি	ব্রিননর	সিস্ত	অ্যাপগুবে	প্দশ্জন	করার	রন্য	বিভাইসটিনক	লসট	
করনত	পানরন৷	লহাি	ব্রিননর	একটি	খাবে	রােোে	স্পশ্জ	কনর	িনর	থাকুন	এবং	তারপর	সসটংস → সহযাম ব্রিচ্নর সেআউট 
→ শুধু সহযাম ব্রিচ্ন → প্রচ্য়যাগ করুন-এ	ট্যাপ	করুন৷
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Finder িযােু করযা

বিভাইনস	কনন্ন্	অনুসন্ধান	করুন৷

1 অ্যাপস	্রিীনন, অনুসন্ধযান-এ	ট্যাপ	করুন৷	ববকল্পভানব,	ববজ্ঞবতি	প্যাননে	খুনে	নীনচ	লসাোইপ	করুন	তারপর	 -এ	ট্যাপ	
করুন৷

2 একটি	কীওোি্জ 	বেখুন৷
আপনার	বিভাইনস	অ্যাপগুবে	এবং	কনন্ন্	অনুসন্ধান	করা	হনব৷

আপবন	�বদ	কীনবানি্জ 	 -এ	ট্যাপ	কনরন	তনব	আপবন	আরও	কনন্ন্	অনুসন্ধান	করনত	পানরন৷

আইচ্টম সরযাচ্ত হচ্ে

একটি	আইনটিনক	একটি	নতুন	অবস্ানন	লটনন	আনুন৷	আইনটিটি	অন্য	প্যানননে	সরানত	হনে,	ব্রিননর	পানশ	লটনন	আনুন৷

লহাি	্রিীনন	লকান	অ্যানপ	একটি	শট্জকাট	ল�াে	করনত,	অ্যাপস	্রিীনন	লকান	আইনটি	স্পশ্জ	কনর	িনর	থাকুন	তারপর	সহযাম-এ 
সযযাগ করুন	এ	ট্যাপ	করুন৷	অ্যানপর	একটি	শট্জকাট	লহাি	ব্রিনন	ল�াে	করা	হনব৷

ঘন-ঘন	ব্যবহৃত	অ্যাপগুনোনক	আপবন	লহাি	ব্রিননর	নীনচ	শট্জকানটর	রােোে	সবরনে	বদনত	পানরন৷

সিযাল্যার বতবর করযা

লহাি	্রিীন	বা	অ্যাপ্রিীনন,	অন্য	একটি	অ্যানপর	উপনর	লকানও	অ্যাপ	লটনন	আনুন৷

বনব্জাবচত	অ্যাপ	িারণকারী	একটি	নতুন	লফাল্ার	বতবর	করা	হনব৷	সিযাল্যাচ্রর নযাম-এ	ট্যাপ	করুন	এবং	একটি	লফাল্ানরর	
নাি	এন্ার	করুন৷

• আচ্রযা অ্যাপ সযযাগ করযা

লফাল্ানর	 	ট্যাপ	করুন৷	অ্যাপগুবে	ল�াে	করনত	তানদর	টিক	করুন	এবং	সশষ-এ	ট্যাপ	করুন৷	আপবন	লফাল্ানর	
লটনন	এননও	একটি	অ্যাপ	ল�াে	করনত	পানরন৷
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• একট সিযাল্যার সথচ্ক অ্যাপস সরযাচ্নযা

একটি	অ্যাপনক	একটি	নতুন	অবস্ানন	লটনন	আনুন৷

• একট সিযাল্যার মুচ্ে সিেযা

একটি	লফাল্ার	স্পশ্জ	কনর	িনর	থাকুন	এবং	তারপনর	সিযাল্যার মুেুন	ট্যাপ	করুন৷	শুিুিাত্	লফাল্ারটি	িুনছ	�ানব৷	
লফাল্ানরর	অ্যাপগুবে	অ্যাপস	্রিীনন	স্ানান্তর	করা	হনব৷

এর প্যাচ্নে
আপবন	বববভন্ন	এর	প্যাননে	লথনক	আপনার	বপ্ে	অ্যাপ,	এর	প্যাননে	লথনক	বফচারগুবে	লদখনত	পানরন৷

এর	প্যাননে	হ্যান্েটিনক	্রিীননর	িাঝখানন	লটনন	বননে	আসুন৷

এর	প্যানননের	হাতেটি	দশৃ্যিান	না	হনে, সসটংস	খুেুন, প্রেশ্ড নী	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	Edge 
প্যাচ্নে	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

এজ প�ােনল হ�াে�ল এজ প�ােনল

এজ প�ােনল �স�ং
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েক ব্রিন
সাইি	কী	চাপনে	ব্রিন	বন্ধ	হনে	�ানব	এবং	েক	হনে	�ানব৷	এছািাও,	একটি	বনবদ্জষ্	সিে	প�্জন্ত	বিভাইসটি	ব্যবহৃত	না	হনে	
ব্রিনটি	বন্ধ	হনে	�াে	এবং	স্বেংবরিেভানব	েক	হনে	�াে৷

ব্রিনটি	আনেক	করনত,	ব্রিন	চােু	হওোর	পর	ল�নকাননা	বদনক	লসাোইপ	করুন৷

�বদ	ব্রিন	বন্ধ	থানক,	ব্রিন	চােু	করনত	সাইি	কী	টিপুন৷	ববকল্পভানব,	ব্রিনটি	িাবে	ট্যাপ	করুন৷

ব্রিন েক পদ্ধবত পবরিত্ড ন করযা

্রিীন	েনকর	পদ্ধবত	পবরবত্জন	করনত, সসটংস	খেুুন, েক ব্রিন → ব্রিন েচ্কর প্রকযার	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	একটি	
পদ্ধবত	বনব্জাচন	করুন৷

�খন	আপবন	ব্রিন	েক	পদ্ধবতর	রন্য	একটি	প্যাটান্জ,	PIN,	পাসওোি্জ ,	অথবা	আপনার	বানোনিট্রিক	তথ্য	লসট	কনরন, 
তখন	আপবন	আপনার	ব্যবক্তেত	তথ্যনক	আপনার	বিভাইনস	অ্যানক্সস	করনত	অন্যনদর	বািা	লদওোর	িাি্যনি	রক্া	করনত	
পানরন৷	ব্রিন	েক	পদ্ধবত	লসট	করার	পনর,	বিভাইসটিনক	লকান	সিে	আনেক	করার	রন্য	আনেক	লকানির	প্নোরন	হনব৷

�বদ	আপবন	আনেক	লকািটি	একবানর	একাবিকবার	ভুেভানব	প্নবশ	কনরন	এবং	প্নচষ্া	সীিানত	লপঁছান	তনব	
আপবন	একটি	ফ্যাক্টবর	িাটা	বরনসট	ব্যবস্াপনা	করার	রন্য	আপনার	বিভাইসটিনক	লসট	করনত	পানরন৷	সসটংস 
খুেুন, েক ব্রিন → বনরযাপে েক সসটংস	ট্যাপ	করুন,	বপ্নসট	্রিীন	েক	পদ্ধবত	ব্যবহার	কনর	্রিীনটি	আনেক	
করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	স্বয়ংবরিয় ি্যাক্টবর বরচ্সট	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

বনচ্ে্ড শক আইকন
ব্রিননর	উপনর	অববস্ত	স্ট্যাটাস	বানর	বননদ্জশক	আইকন	প্দবশ্জত	হে৷	সারবণনত	তাবেকাভুক্ত	আইকনগুবে	সবনচনে	
সািারণ৷

আইকন যযা িুঝযায়

লকান	সংনকত	লনই

সংনকত	ক্িতা

লরাবিং	(সািারণ	সাবভ্জ স	এোকার	বাইনর)

GPRS	লনটওোক্জ 	সং�ুক্ত	করা	হনেনছ

EDGE	লনটওোক্জ 	সং�ুক্ত	করা	হনেনছ

UMTS	লনটওোক্জ 	সং�ুক্ত	করা	হনেনছ

HSDPA	লনটওোক্জ 	সং�ুক্ত	করা	হনেনছ

HSPA+	লনটওোক্জ 	সং�ুক্ত	করা	হনেনছ
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আইকন যযা িুঝযায়

 / LTE	লনটওোক্জ 	সং�ুক্ত	করা	হনেনছ

5G	লনটওোক্জ 	স�ুক্ত	হনেনছ

LTE	লনটওোক্জ 	LTE	এর	সনগি	সং�ুক্ত	�া	5G	লনটওোক্জ 	অন্তভু্জ ক্ত

Wi-Fi	সং�ুক্ত	করা	হনেনছ

Bluetooth	বফচার	চােু	আনছ

 / S	Pen	সং�ুক্ত	করা/সংন�াে	বববছেন্ন	করা

S	Pen	ব্যাটাবর	পাওোর	লেনভে

অবস্ান	পবরনষবা	ব্যবহার	করা	হনছে

কে	চেনছ

বিস	হওো	কে

নতুন	লটক্সট	বা	িাবটিবিবিো	লিনসর

অ্যাোি্জ	চােু	করা	হনেনছ

 / লিৌন	লিাি/কপিন	লিাি

ববিান	লিাি	চােু	আনছ

ত্রুটি	ঘনটনছ	বা	সতক্জ তা	প্নোরন

 / ব্যাটাবর	চাবর্জং/ব্যাটাবর	পাওোর	লেনভে

• বকছু	অ্যানপর	ব্রিননর	উপনর	স্ট্যাটাস	বার	প্দবশ্জত	নাও	হনত	পানর৷	স্ট্যাটাস	বারটি	প্দশ্জন	করনত,	ব্রিননর	উপর	
লথনক	বননচর	বদনক	টানুন৷

• বকছু	বননদ্জশক	আইকন	শুিুিাত্	তখনই	প্দবশ্জত	হনব	�খন	আপবন	ববজ্ঞবতি	প্যাননেটি	খুেনবন৷

• বননদ্জশক	আইকনগুবে	ক্যাবরোর	বা	িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	বভন্নভানব	প্দবশ্জত	হনত	পানর৷
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বিজ্ঞবতি প্যাচ্নে
�খন	আপবন	নতুন	লনাটিবফনকশন	পানবন,	ল�িন	লিনসর	বা	বিস	কে,	বননদ্জশক	আইকনটি	স্ট্যাটাস	বানর	প্দবশ্জত	হনব৷	
আইকনগুবে	সপিনক্জ 	আরও	তথ্য	পরীক্া	করনত,	ববজ্ঞবতিকরনণর	প্যাননেটি	খুেুন	এবং	ববশদটি	পরীক্া	করুন৷

ববজ্ঞবতি	প্যাননেটি	খুেনত,	স্ট্যাটাস	বারটি	নীনচর	বদনক	লটনন	আনুন৷	ববজ্ঞবতি	প্যাননেটি	বন্ধ	করনত,	ব্রিননর	উপনরর	বদনক	
লসাোইপ	করুন৷

আপবন	ববজ্ঞবতি	প্যানননে	বনম্নবেবখত	ফাংশনগুবে	ব্যবহার	করনত	পানরন৷

িব�ি�র িববরণ পরী�া ক�ন এবং 
িবিভ� কম� স�ালন ক�ন৷

সম� িব�ি� মুেছ �ফলুন৷

�স�ংস খুলুন৷

িব�ি� �স�ংস অ�াে�স ক�ন৷

কুইক �স�ং বাটন

সংযু� কাছাকািছ িডভাইস এবং 
SmartThings িডভাইস এবং দশৃ��িল 

িনয়�ণ ক�ন৷

আপনার �ফান এবং সংযু� কাছাকািছ 
িডভাইস�িলেত িমিডয়া িনয়�ণ ক�ন৷

কুইক সসটং িযাটন ি্িহযার করযা

বনবদ্জষ্	বফচারগুবে	চােু	করনত	দ্রুত	লসটিং	বাটনগুবে	ট্যাপ	করুন৷	আরও	বাটন	অ্যানক্সস	করনত	ববজ্ঞবতিকরণ	প্যানননে	
নীনচর	বদনক	লসাোইপ	করুন৷	আরও	বাটন	�ুক্ত	করনত	 -এ	ট্যাপ	করুন৷

িডসে�র উ�লতার সাম�স� ক�ন৷

কুইক �স�ং বাটন
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বফচার	লসটিংস	পবরবত্জন	করনত,	প্বতটি	বাটননর	নীনচ	পাঠ্যটি	ট্যাপ	করুন৷	আরও	ববশদ	লসটিংস	অ্যানক্সস	করনত,	একটি	
বাটন	স্পশ্জ	কনর	িনর	থাকুন৷

বাটনগুবে	পুনরাে	সারাননার	রন্য,  → িযাটনগুচ্েযা সপিযােনযা করুন	ট্যাপ	করুন,	অন্য	লকানও	অবস্ানন	একটি	বাটন	
লটনন	আনুন৷

বমবিয়যা সলেি্যাক বনয়ন্ত্রণ করযা

আপনার	লফানন	বিবিো	বনেন্ত্রণ	করুন	এবং	ববজ্ঞবতিকরণ	প্যানননে	কাছাকাবছ	বিভাইসগুবে	সং�ুক্ত	করুন৷

1 ববজ্ঞবতি	প্যাননে	খুেুন	এবং	বমবিয়যা আউটপুট-এ	ট্যাপ	করুন৷

2 ললেব্যাক	বনেন্ত্রণ	করনত	কনট্াোনর	আইকনগুবে	ট্যাপ	করুন৷

কযােযাকযাবে বিভযাইসগুবে বনয়ন্ত্রণ করযা

চােু	করুন	এবং	কাছাকাবছ	সং�ুক্ত	বিভাইসগুবেনত	এবং	প্ােশ	ব্যবহৃত	SmartThings	বিভাইসগুবেনত	এবং	ববজ্ঞবতি	
প্যানননের	লসনসে	বনেন্ত্রণ	পান৷

1 ববজ্ঞবতি	প্যাননে	খুেুন	এবং	বিভযাইস বনয়ন্ত্রণ-এ	ট্যাপ	করুন৷

কাছাকাবছ	সং�ুক্ত	বিভাইসগুবে	এবং	SmartThings	বিভাইসগুবে	এবং	দশৃ্যগুবে	প্দবশ্জত	হনব৷

2 এটি	বনেন্ত্রণ	করনত	কাছাকাবছর	একটি	বিভাইস	বা	একটি	SmartThings	বিভাইস	বনব্জাচন	করুন	বা	এটি	চােু	করনত	
একটি	দশৃ্য	বনব্জাচন	করুন৷
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ব্রিন ক্যাপিযার এিং ব্রিন সরকি্ড

ব্রিন ক্যাপিযার
বিভাইস	ব্যবহার	করার	সিে	্রিীনশট	ক্যাপচার	কনর	লসটিনত	বেখনু,	আঁকুন,	রিপ	করুন	অথবা	লশোর	করুন৷	আপবন	
বত্জিান	্রিীন	এবং	ল্রিােন�াে্য	এোকা	ক্যাপচার	করুন৷

কীভযাচ্ি একট ্রিীনশট সনচ্িন

লকান	্রিীনশট	বননত	বননচর	পদ্ধবতগুনো	ব্যবহার	করুন৷	আপবন	গ্যােযাবর-লত	ক্যাপচার	করা	্রিীনশটগুবে	পরীক্া	করনত	
পানরন৷

পদ্ধবত 1)	কী	ক্যাপচার:	সাইি	কী	এবং	ভবেউি	িাউন	কী	একসনগি	টিপুন৷

পদ্ধবত 2)	ক্যাপচার	লসাোইপ	করুন:	আপনার	হানতর	প্ান্ত	বদনে,	্রিীন	রনুি	আপনার	হাতটি	বাঁবদক	বা	িানবদনক	লসাোইপ	
করুন৷

• বকছু	অ্যাপস	এবং	বফচার	ব্যবহার	করার	সিে	ব্রিনশট	ক্যাপচার	করা	সম্ভব	নে৷

• লসাোইপ	কনর	লকানও	্রিীনশট	ক্যাপচার	করা	চােু	না	থাকনে, সসটংস	খুেুন, উচ্চতর বিবশষ্্সমূহ → সমযাশন 
ও সরশ্যার	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	ক্যাপিযার করচ্ত হযাচ্তর তযােু সসযায়যাইপ	সু্যইচটি	ট্যাপ	
করুন৷

্রিীনশট	ক্যাপচার	করার	পর,	্রিীননর	বননচর	টুেবানর	থাকা	বনম্নবেবখত	অপশনগুনো	ব্যবহার	করুন:

•  :	বত্জিান	কনন্ন্	এবং	দীঘ্জ	লপইনরর	েুকাননা	কনন্ন্	ল�িন	ওনেবনপর	ক্যাপচার	করুন৷	�খন	আপবন	 ,	এ	
ট্যাপ	করুন,	তখন	্রিীন	বননর	লথনক	বননচর	বদনক	ল্রিাে	হে	এবং	আরও	কনন্ন্	ক্যাপচার	করা	হনব৷

•  :	্রিীনশনটর	উপর	বেখুন	বা	আঁকুন	এবং	্রিীনশট	লথনক	একটি	অংশ	কাটছাঁট	করুন৷	আপবন	গ্যােযাবর-লত	রিপ	
করা	এোকাটি	পরীক্া	করনত	পানরন৷

•  :	্রিীনশটটিনত	ট্যােগুবে	ল�াে	করুন৷	ট্যাে	দ্ারা	্রিীনশটগুবে	অনুসন্ধান	করনত	গ্যােযাবর-লত	 	ট্যাপ	করুন৷	
আপবন	ট্যাে	তাবেকাটি	অ্যানক্সস	করনত	পানরন	এবং	আপবন	ল�	্রিীনশটটি	চান	তা	অনুসন্ধান	করনত	পানরন৷

•  :	্রিীনশটটি	অন্যনদর	সানথ	লশোর	করুন৷
�বদ	ক্যাপচার	করা	্রিীনন	অপশনগুবে	দশৃ্যিান	না	হে	তনব	সসটংস	খুেুন,	্রিীনশটগুবে	এবং	উচ্চতর 
বিবশষ্্সমূহ → ব্রিনশট ও ব্রিন সরকবি্ড ং	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	ক্যাপিযার করযার পর 
টুেিযার সেখযান	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷



শুরু	হনছে

34

্রিীন সরকি্ড
আপনার	বিভাইস	ব্যবহার	করার	সিে	্রিীনটি	লরকি্জ 	করুন৷

1 ববজ্ঞবতিকরনণর	প্যাননেটি	খুেুন,	নীনচর	বদনক	লসাোইপ	করুন	এবং	তারপনর	  (ব্রিন সরকি্ড যার)	ট্যাপ	করুন৷

2 একটি	সাউ্	লসটিং	লবনছ	বনন	এবং	সরকবি্ড ং শুরু করুন-এ	ট্যাপ	করুন৷
কাউন্িাউননর	পর,	লরকি্জ 	করা	শুরু	হনব৷

• ্রিীনন	বেখনত	বা	আঁকনত, -এ	ট্যাপ	করুন৷
• ব্রিনন	S	Pen	পনেন্ারটি	লদখাননার	রন্য, -এ	ট্যাপ	করুন৷	আপবন	এই	বফচারটি	লকবে	তখনই	ব্যবহার	করনত	
পারনবন	�খন	S	Pen	বিভাইস	লথনক	আোদা	করা	হনব৷	(Galaxy	S23	Ultra)

• আপনার	বননরর	ওভারনে	করা	একটি	বভবিও	সহ	্রিীনটি	লরকি্জ 	করনত, -এ	ট্যাপ	করুন৷

3 আপবন	বভবিওটি	লরকি্জ 	করা	সিাতি	করনে, -এ	ট্যাপ	করুন৷
আপবন	গ্যােযাবর-লত	বভবিওটি	পরীক্া	করনত	পানরন৷

্রিীন	লরকি্জ ার	লসটিংস	পবরবত্জন	করনত, সসটংস	খুেুন	এবং	উচ্চতর বিবশষ্্সমূহ → ব্রিনশট ও ব্রিন সরকবি্ড ং 
ট্যাপ	করুন৷

সটক্সট এন্টযার করযা

কীচ্িযাি্ড  সেআউট
আপবন	লটক্সট	এন্ার	করাননার	সিে	একটি	কীনবাি্জ 	স্বেংবরিেভানব	উপবস্ত	হে৷

পেরর লাইেন ��ক ক�ন৷

এক� পূব�বত� ক�াের�ার মুেছ �ফলুন৷

�তীক�েলা এ�ার ক�ন৷

আপারেকস এ�ার ক�ন৷ সব ক�াপেসর 
জন�, এ� দবুার ট�াপ ক�ন৷

অিতির� কীেবাড�  ফাংশন

এক� ��স এ�ার ক�ন৷

আরও কীেবাড�  ফাংশন অ�াে�স ক�ন৷

লটক্সট	এবট্	বকছু	ভাষাে	সিবথ্জত	নে৷	লটক্সট	এন্ার	করার	রন্য,	আপনানক	অবশ্যই	ইনপনুটর	ভাষাটি	সিবথ্জত	
ভাষার	একটিনত	পবরবত্জন	করনত	হনব৷



শুরু	হনছে

35

ইনপুচ্টর ভযাষযা পবরিত্ড ন করযা

→ ভযাষযা ও ধরন → সেখযার ভযাষযা ি্িস্যাপনযা করুন-এ	ট্যাপ	করুন	তারপর	ল�	ভাষাগুবে	ব্যবহার	কনরন	লসগুবে	
বনব্জাচন	করুন৷	আপবন	�খন	দটুি	বা	তার	লথনক	লববশ	ভাষা	বনব্জাচন	কনরন,	তখন	আপবন	 -এ	ট্যাপ	কনর	ইনপুট	
ভাষাগুনোর	িনি্য	সু্যইচ	করনত	পানরন৷

কীচ্িযাি্ড  পবরিত্ড ন করযা

লনবভনেশন	বানর,	কীনবাি্জ 	পবরবত্জন	করনত	 	এ	ট্যাপ	করুন৷

কীনবানি্জ র	িরন	পবরবত্জন	করনত,	ট্যাপ	করুন	  → ভযাষযা ও ধরন,	একটি	ভাষা	বনব্জাচন	করুন,	তারপনর	আপনার	পছন্িত	
কীনবানি্জ র	প্কারটি	বনব্জাচন	করুন৷

• �বদ	কীনবাি্জ 	বাটনটি	( )	লনবভনেশন	বানর	উপবস্ত	না	হে,	তনব	সসটংস	খুেুন, সযাধযারণ ি্িস্যাপনযা →
কীচ্িযাচ্ি্ড র তযাবেকযা ও বিিল্ট	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	সনবভচ্গশন িযাচ্র কীচ্িযাি্ড  িযাটন
সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

• একটি	3 x 4	কীনবানি্জ ,	একটি	কী-এ	বতনটি	বা	চারটি	অক্র	থানক৷	একটি	ক্যানরক্টার	প্নবশ	করার	রন্য,
আকাব্ষিত	ক্যানরক্টারটি	প্দবশ্জত	না	হওো	প�্জন্ত	অনুরূপ	কী	টি	বারবার	ট্যাপ	করুন৷

অবতবরক্ত কীচ্িযাি্ড  িযাংশন

• :	ইনিাবর,	স্টিকার	এবং	আরও	অননক	বকছু	বেখুন৷	এছািাও	আপনার	িনতা	লদখনত	আপনার	ইনিাবর	স্টিকারও	
এন্ার	করানত	পানরন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	চ্যাটগুবেনত	আপনার	AR	ইনিাবর	স্টিকার	ব্যবহার	করা	লদখুন৷

• :	বলিপনবাি্জ 	লথনক	একটি	আইনটি	ল�াে	করুন৷

• : এক-হানত	অপানরশন	লিানি	সু্যইচ	করুন৷

• :	ভনেস	দ্ারা	লটক্সট	এন্ার	করুন৷

•  :	কীনবাি্জ 	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷

আরও	কীনবাি্জ 	ফাংশন	ব্যবহার	করনত	 	-এ	ট্যাপ	করুন৷

• :	হস্তবেবখত	লিানি	বদোন৷

• :	ববভক্ত	কীনবানি্জ 	সু্যইচ	করুন৷

• :	ভাসিান	কীনবানি্জ 	সু্যইচ	করুন৷	আপবন	ট্যাবটি	লটনন	এনন	কীনবাি্জ টিনক	অন্য	অবস্ানন	সরানত	পানরন৷

• :	কননটন্	অনুসন্ধান	করুন	এবং	বেখুন৷

• :	লটক্সট	অনুবাদ	করুন	এবং	এটি	বেখুন৷

• :	নবথ	বা	ছবব	লথনক	পাঠ্য	শনাক্তকারী	করুন	এবং	এটি	এন্ার	করুন৷

https://www.galaxys23manual.com
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•  :	Samsung	Pass-এ	লরবরস্টার	করা	আপনার	ব্যবক্তেত	তথ্য	বেখুন৷

•  :	বানান	এবং	ব্যাকরণেত	ভুেগুবে	সন্ধান	করুন	এবং	ইংনরবরনত	লেখার	সিে	পরািশ্জ	পান৷

•  :	বিউবরক	বেঙ্কগুবে	লশোর	করুন৷

•  :	বভবিও	বেঙ্কগুবে	লশোর	করুন৷

•  :	ইনিবরগুনো	এন্ার	করুন৷

•  :	GIF	সং�ুক্ত	করুন৷

•  /  /  :	স্টিকার	এন্ার	করান৷

•  :	কীনবানি্জ র	আকার	পবরবত্জন	করুন৷

•  :	লটক্সট	সপিাদনার	প্যাননে	খুেুন৷

ক্যাবরোর	বা	িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	বকছু	বফচার	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷

কবপ করযা এিং সপস্ করযা

1 লটক্সনটর	উপর	স্পশ্জ	কনর	িনর	থাকুন৷

2 পছন্সই	লটক্সট	বনব্জাচন	করনত	 	বা	 	লটনন	আননু,	বা	সব	লটক্সট	বনব্জাচন	করনত	সিগুবে সিচ্ে বনন-এ	ট্যাপ	
করুন৷

3 কবপ করুন	অথবা	কযাট করুন-এ	ট্যাপ	করুন৷
বনব্জাবচত	লটক্সট	বলিপনবানি্জ 	কবপ	করা	হনেনছ৷

4 ল�খানন	লটক্সটটি	ইনসাট্জ	করা	হনব	লসখানন	স্পশ্জ	কনর	িনর	থাকুন	এবং	সপস্ করুন-এ	ট্যাপ	করুন৷
ল�	লটক্সটটি	আপবন	পূনব্জ	কবপ	কনরনছন	লসটিনক	লপস্ট	করার	রন্য,	ট্যাপ	করুন	বলিপচ্িযাি্ড 	এবং	লটক্সটটি	বনব্জাচন	
করুন৷
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অ্যাপ এিং বিিযার

অ্যাপ ইনস্ে িযা আনইনস্ে করযা

Galaxy Store
অ্যাপ	বকনুন	এবং	িাউননোি	করুন৷	আপবন	Samsung	Galaxy	বিভাইনসর	রন্য	অ্যাপ	িাউননোি	করনত	পানরন৷

Galaxy Store	অ্যাপ	খেুুন৷	ক্যাটােবর	অন�ুােী	অ্যাপ	ব্াউর	করুন	একটি	কীওোি্জ 	লখাঁরার	রন্য	 -এ	ট্যাপ	করুন৷

• ক্যাবরোর	বা	িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	এই	অ্যাপগুবে	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷

• স্বেংবরিেভানব	আপনিট	করার	লসটিংস	পবরবত্জন	করনত, সমনু →  → অ্যাপগুচ্েযা অচ্টযা আপচ্িট করুন-এ 
ট্যাপ	করুন,	এবং	তারপর	একটি	অপশন	লবনছ	বনন৷

Play Store
অ্যাপ	বকনুন	এবং	িাউননোি	করুন৷

Play Store	অ্যাপ	খুেুন৷	অ্যাপ	ব্াউর	করুন	ক্যাটােবর	দ্ারা	বা	অ্যাপ	খুঁরনু	বকওোি্জ 	বদনে৷

স্বেংবরিেভানব	আপনিট	করার	লসটিংস	পবরবত্জন	করনত	আপনার	অ্যাকাউন্	আইকনন	ট্যাপ	করুন, সসটংস → 
সনটওয়যাক্ড  পেন্দ → অ্যাপ অচ্টযা-আপচ্িট করুন-এ	ট্যাপ	করার	পর	একটি	অপশন	লবনছ	বনন৷

অ্যাপ ি্িস্যাপনযা করযা

অ্যাপ আনইনস্ে করযা অথিযা অক্ষম করযা

একটি	অ্যাপ	স্পশ্জ	কনর	িনর	থাকুন	এবং	একটি	অপশন	বনব্জাচন	করুন৷

• আনইনস্ে:	িাউননোি	করা	অ্যাপগুবে	আনইনস্টে	করুন৷

• বনব্রিয় করুন:	বনব্জাবচত	পূব্জবনি্জাবরত	অ্যাপগুবেনক	অক্ি	কনর	বদন	ল�গুনোনক	বিভাইস	লথনক	ইনস্টে	করা	�ানছে	
না৷

বকছু	অ্যাপ	এই	বফচারটি	সিথ্জন	নাও	করনত	পানর৷

অ্যাপ সবরিয় করযা হচ্ছে

সসটংস	অ্যাপ	খুেুন, অ্যাপ →  → বনব্রিয় হচ্য়চ্ে → ঠিক আচ্ে	ট্যাপ	করুন,	একটি	অ্যাপ	বনব্জাচন	করুন	এবং	
তারপর	সবরিয় করুন-এ	ট্যাপ	করুন৷
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অ্যাচ্পর অনুমবত সসট করুন

বকছু	অ্যাপ	সঠিকভানব	কার	করার	রন্য,	তানদর	বকছু	অনুিবতর	প্নোরন	হনত	পানর	আপনার	বিভাইনসর	তথ্য	অ্যানক্সস	
বা	ব্যবহার	করার	রন্য৷

আপনার	অ্যানপর	অনিুবত	লসটিংস	অ্যানক্সস	করনত, সসটংস	খুেুন	এবং	অ্যাপ	ট্যাপ	করুন৷	একটি	অ্যাপ	বনব্জাচন	করুন	
এবং	অনুমবত	ট্যাপ	করুন৷	আপবন	অ্যানপর	অনুিবতর	তাবেকা	পরীক্া	করনত	পানরন	এবং	তার	অনিুবত	পবরবত্জন	করনত	
পানরন৷

অনিুবতর	ববভাে	অনুসানর	অ্যানপর	অনিুবত	লসটিংস	পরীক্া	বা	পবরবত্জন	করনত, সসটংস	খুেুন	এবং	অ্যাপ →  → 
পযারবমশন ম্যাচ্নরযার	ট্যাপ	করুন৷	একটি	আইনটি	বনব্জাচন	করুন	এবং	একটি	অ্যাপ	বনব্জাচন	করুন৷

আপবন	�বদ	অ্যাপগুবেনক	অনিুবত	প্দান	না	কনরন,	অ্যাপগুবের	প্াথবিক	বফচারগুবে	হেত	ভানোভানব	কার	
নাও	করনত	পানর৷

S Pen (Galaxy S23 Ultra)

S Pen ি্িহযার করযা

S Pen বাটন

• S	Pen	ব্যবহানরর	সিে	লসটানক	বাঁকানবন	না	বা	অবতবরক্ত	চাপ	লদনবন	না৷	S	Pen	নষ্	হনত	পানর	বা	এর	বনব	নাও	
কার	করনত	পানর৷

• S	Pen	বদনে	ব্রিনন	লরানর	চাপ	লদনবন	না৷	লপননর	বনব	নাও	কার	করনত	পানর৷

• বিভাইনসর	কানছ	�বদ	লকানও	লচৌম্বক	থানক	তনব	বকছু	S	Pen	বরিোকোপ,	ল�িন	টাচ	্রিীন	চার্জ	করা	বা	ট্যাপ	
করা	কার	নাও	করনত	পানর৷

• এিনবক	S	Pen	সপিূণ্জ	চার্জ	হনে	থাকনেও,	আপবন	অন্যান্য	S	Pen	বফচার	ল�িন	টাচ	্রিীন	ট্যাপ	করা	বা	এোর	
কি্যা্	বফচার	ব্যবহার	করনত	পানরন৷

• ব্রিনন	S	Pen	তীক্ষ্ণতার	সনগি	ব্যবহার	করনে	বিভাইস	S	Pen	এর	কার	নাও	বুঝনত	পানর৷

• �বদ	S	Pen	স্লনট	পাবন	প্নবশ	কনর	তনব	এটি	ব্যবহার	করার	আনে	স্লট		লথনক	পাবন	সরান।

• �বদ	S	Pen	টি	সঠিকভানব	কার	না	কনর	তনব	এটিনক	লকানও	Samsung	সাবভ্জ স	লসন্ার	বা	লকানও	অনুনিাবদত	
পবরনষবা	লকন্রে	বননে	�ান৷
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S Pen বিবছেন্ন করযা

এটিনক	আোদা	করনত	S	Pen	এর	লশনষ	চাপ	বদন৷	তারপর,	স্লটটি	লথনক	S	Pen	লটনন	আনুন৷	S	Pen	লরনখ	বদনত,	রাখার	
রােোে	েুবকনে	বদনে	আনস্ত	কনর	লঠো	বদন	�তক্ণ	না	বলিক	শব্দ	হে৷

2
1

S Pen িযার্ড করযা

S	Pen	বাটন	ব্যবহার	কনর	দরূ	লথনক	অ্যাপ	বনেন্ত্রণ	করার	আনে	S	Pen	চার্জ	করা	আবশ্যক৷

�খন	S	Pen-টিনক	স্লনট	প্নবশ	করানবন	এটা	চার্জ	হনত	শুরু	করনব৷

�বদ	এোর	অ্যাকশন	বফচারটি	বন্ধ	করা	হে,	তনব	S	Pen	লকবে	বিভাইসটি	চার্জ	করার	সিেই	চার্জ	হনব৷
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এয়যার অ্যাকশন
(S Pen-এর সযাহযাচ্য্ বরচ্মযাটবে অ্যাপগুবে বনয়ন্ত্রণ করযা হচ্ছে)

Bluetooth	Low	Energy	(BLE)	বদনে	আপনার	বিভাইনস	সং�ুক্ত	S	Pen	ব্যবহার	কনর	অ্যাপগুবেনক	বরনিাটবে	বনেন্ত্রণ	
কনর৷

উদাহরণ	স্বরূপ,	আপবন	S	Pen	বাটন	টিনপ	িনর	লরনখ	ক্যানিরা	অ্যাপনক	খুেনত	পানরন৷	এছািাও,	ক্যানিরা	অ্যাপটি	
ব্যবহার	করার	সিে,	আপবন	একবার	বাটনটি	টিনপ	িনর	একটি	ফনটা	বননত	পানরন৷	বিউবরক	চাোননার	সিে,	আপবন	
ভবেউি	আপ	করনত	পানরন	আপবন	�বদ	S	Pen	উপনর	লতানেন	S	Pen	বাটন	লচনপ	িনর	রাখার	সিে	এবং	আপবন	�বদ	
এটি	কিান	তনব	ভবেউি	কি	হনব৷

• Air	actions	বফচার	ব্যবহানরর	আনে	S	Pen	চার্জ	কনর	লনওো	আবশ্যক৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	S	Pen	চার্জ	করা 
লদখুন৷

• আপবন	�খন	স্লট	লথনক	S	Pen-এর	সংন�াে	বববছেন্ন	করনবন	তখন	স্ট্যাটাস	বানর	 	আইকন	লদখা	�ানব৷	
S	Pen-এর	চার্জ	ফুবরনে	লেনে	বা	বিভাইস	লথনক	দনূর	থাকনে	অথবা	S	Pen	বিভাইনসর	িানঝ	বািা	থাকনে	বা	
ববহরােত	প্বতবন্ধক	থাকনে	S	Pen	ও	বিভাইনসর	সংন�াে	বববছেন্ন	হনব	এবং	আইকনটি	িূসর	( )	হনে	�ানব৷	
এোর	অ্যাকশন	বফচার	আবার	ব্যবহার	করনত	S	Pen	টিনক	স্লনট	আবার	প্নবশ	কবরনে	S	Pen	টিনক	বিভাইনসর	
সানথ	সং�ুক্ত	করুন৷

S Pen বেচ্য় িচ্টযা সতযােযা

�বদও	আপবন	আপনার	বিভাইসটিনক	দনূর	স্াপন	কনর	ছবব	তুেনত	পানরন	তবুও	লকাননা	টাইিার	লসট	না	কনরই	S	Pen 
বাটনটি	লচনপ	আপবন	ছবব	তুেনত	পারনবন৷

1 সসটংস	অ্যাপ	খুেুন, উচ্চতর বিবশষ্্সমূহ → S Pen → এয়যার অ্যাকশন	ট্যাপ	করুন,	এবং	তারপর	বফচার	চােু	
করনত	সুইচটি	ট্যাপ	করুন৷

2 ক্যাচ্মরযা	অ্যাপটি	খেুুন৷

3 একটি	ফনটা	বননত	S	Pen	বাটন	এক	বার	টিপুন৷

• ফনটাগুবে	রিিানু�ােী	তুেনত, S	Pen	বাটন	লচনপ	িনর	রাখুন৷
• শুটিং	লিাি	পবরবত্জন	করনত,	বানি	বা	িানন	S	Pen	বানি	বা	িানন	সরান	S	Pen	বাটন	লচনপ	িনর	রাখার	সিে৷
• ক্যানিরাগুবের	িনি্য	সু্যইচ	করনত, S	Pen	বাটন	দবুার	টিপুন৷
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ি্িহযার করযার রন্ অ্যাপ িযা বিিযার পবরিত্ড ন করযা

S	Pen	বফচার	বদনে	আপবন	ল�	অ্যাপ,	বফচার	বা	অ্যাকশন	ব্যবহার	করনত	চান	তা	পবরবত্জন	করুন৷	সসটংস	অ্যাপ	খুেুন, 
উচ্চতর বিবশষ্্সমূহ → S Pen → এয়যার অ্যাকশন-এ	ট্যাপ	করুন৷

চালু করার জন� এক� অ�াপ বা এক� 
িফচার �সট ক�ন৷

�িত� অ�ােপর জন� অ�াকশন �সট 
ক�ন৷

ক�ােমরা এবং িমিডয়া অ�াপেসর জন� 
অ�াকশন �সট ক�ন৷

�িত� �জ�ােরর জন� অ�াকশন �সট 
ক�ন৷
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আপনযার S Pen পুনরযায় সসট করযা হচ্ছে

�বদ	S	Pen	এর	সংন�ানের	সিস্যা	থানক	বা	S	Pen	এর	সংন�াে	প্ােশই	বববছেন্ন	হে	তাহনে	S	Pen	বরনসট	করুন	এবং	
এটিনক	আবার	সংন�াে	করুন৷

স্লনট	S	Pen	লোকান৷	তারপনর, সসটংস	অ্যাপ	খেুুন,	এবং	উচ্চতর বিবশষ্্সমূহ → S Pen →  → S Pen বরচ্সট করুন-এ 
ট্যাপ	করুন৷

• আপবন	শুিুিাত্	Bluetooth	Low	Energy	(BLE)	সিথ্জনকারী	Samsung-অনুনিাবদত	S	Pen	গুবেনক	
সং�ুক্ত	করনত	পারনবন৷

• S	Pen	�খন	সং�ুক্ত	করা	হনছে	তখন	লসটিনক	বিভাইস	লথনক	বববছেন্ন	করনবন	না৷	এই	রকি	করা	হনে	তা	
প্বরিোটিনক	ব্যাহত	করনব৷

এয়যার বনচ্ে্ড শ
(সরযাসবর S Pen বিিযার এিং অ্যাপগুবে িযােু করযা হচ্ছে)

এোর	কি্যা্	হে	একটা	লিনু	�া	S	Pen	এর	বফচারগুবে	এবং	বার-বার	ব্যবহার	করা	অ্যাপগুবেনত	সরাসবর	অ্যানক্সস	লদে৷

এোর	কি্যা্	প্যাননে	খুেনত,	স্লট	লথনক	S	Pen-এর	সংন�াে	বববছেন্ন	করুন	বা	ব্রিননর	উপনর	S	Pen	টিনক	বননে	�ান	এবং	
S	Pen	বাটন	চাপুন৷	এছািাও	আপবন	এোর	কি্যা্	আইকন	( )	ট্যাপ	করনতও	পানরন	S	Pen	বদনে৷

এোর	কি্যা্	প্যানননে	একটি	ফাংশন	বা	অ্যাপ	বনব্জাচন	করুন৷

্রিীন	�খন	বন্ধ	বা	লকাননা	্রিীন	েক	পদ্ধবত	বদনে	েক	থানক	তখন	S	Pen	অপসারণ	করা	হনে	এোর	কি্যা্	
প্যাননে	খুেনব	না৷

S Pen �স�ংস

S Pen ব�াটাির পাওয়ার �লেভল
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• সনযাট বতবর করুন:	একটি	পপ-আপ	উইন্ানত	লনাট	বতবর	করুন৷	S	Pen	বাটনটি	লচনপ	িনর	রাখার	সিে	আপবন	
ব্রিনটি	িাবে-ট্যাপ	কনরও	এই	বফচারটি	চােু	করনত	পানরন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	Samsung	Notes	লদখুন৷

• সি সনযাট সেখুন: Samsung Notes	অ্যানপ	সব	লনাট	অ্যানক্সস	করুন৷

• স্যাট্ড বসচ্েক্ট:	একটা	এোকা	বনব্জাচন	করনত	এবং	লশোর	বা	লসভ	করার	িত	বরিোকোপ	সপিন্ন	করনত	S	Pen	ব্যবহার	
করুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	স্াট্জ	বনব্জাচন	লদখুন৷

• ব্রিচ্ন সেখযা:	্রিীনশটগুনোনত	লেখার	বা	আঁকার	রন্য	অথবা	ক্যাপচার	করা	ছবব	লথনক	একটা	এোকা	রিপ	
করার	রন্য	লসগুবে	ক্যাপচার	কনর৷	আপবন	বত্জিান	কনন্ন্	এবং	দীঘ্জ	লপইনর	েুকাননা	কনন্ন্	ল�িন	ওনেবনপইরও	
ক্যাপচার	করনত	পানরন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	ব্রিনন	লেখা	লদখুন৷

• েযাইভ সমচ্সর:	লটক্সট	লিনসনরর	পবরবনত্জ 	একটা	োইভ	লিনসর	হানত	লেখার	বা	অঙ্কন	করার	সিে	লসটিনক	একটা	
অ্যাবননিনটি	ফাইে	বহনসনব	লসভ	কনর	আপনার	বরিোকোপ	লরকি্জ 	কনর	একটা	অনন্য	লিনসর	বতবর	করুন	ও	পাঠান৷	
আনরা	তনথ্যর	রন্য	োইভ	লিনসর	লদখুন৷

• AR িুিে:	িুনখ	বা	অন্য	লকাথাও	ভাচু্জ োে	হানতর	লেখা	বা	আঁকা	বদনে	িরার	বভবিওগুবে	লরকি্জ 	করুন৷	আনরা	
তনথ্যর	রন্য	AR	িুিে	লদখুন৷

• অনুিযাে:	লকাননা	শব্দনক	অনুবাদ	করনত	S	Pen	টিনক	লসটার	উপনর	বননে	�ান৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	অনুবাদ	লদখুন৷

• PENUP:	আপনার	আট্জওোক্জ 	লপাস্ট	করুন,	অন্যনদর	আট্জওোক্জ 	অন্যনদর	লচক	আউট	করুন	এবং	উপন�ােী	
অঙ্কননর	টিপস	পান৷

• Bixby Vision:	অনুরূপ	ছবব	অনুসন্ধান	করনত,	লটক্সট	শনাক্ত	ও	অনুবাদ	করনত	এবং	আরও	অননক	বকছু	করনত	
Bixby	Vision	বফচার	ব্যবহার	করুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	Bixby Vision	লদখুন৷

• বিিধ্ডন:	্রিীননর	লকাননা	এোকা	বি	করনত	S	Pen	টিনক	তার	উপনর	বননে	�ান৷

• গ্্যান্স:	একটি	অ্যাপনক	থাম্বনননে	কিান	এবং	অ্যাপটিনক	পূণ্জ 	্রিীনন	থাম্বনননের	উপনর	S	Pen	টিনক	বননে	�ান৷	আনরা	
তনথ্যর	রন্য	গ্্যাসে	লদখুন৷

• ক্যাচ্েডিযাচ্র বেখুন: ক্যাচ্েডিযার	অ্যাপ	খুেুন	এবং	ব্রিনন	বেখুন	বা	আঁকুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	ক্যানে্ানর	বেখুন 
লদখুন৷

• রং করযা: S	Pen	ব্যবহার	কনর	PENUP-এর	লদওো	ছববনত	রঙ	ল�াে	করুন৷

• সযযাগ করুন:	এোর	কি্যা্	প্যানননে	বার-বার	ব্যবহার	করা	অ্যাপগুবের	শট্জকাট	ল�াে	করুন৷
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এয়যার কম্যাডি আইকন

এোর	কি্যা্	প্যাননে	বন্ধ	থাকার	সিে,	্রিীনন	এোর	কি্যা্	আইকন	লথনক	�ানব৷	আপবন	S	Pen	বদনে	আইকন	ট্যাপ	
কনর	এোর	কি্যা্	প্যাননেটি	খুেনত	পানরন৷

আইকনটি	সরানত, -লক	একটি	নতুন	অবস্ানন	লটনন	আনুন৷

আইকনটি	অপসারণ	করনত,	ব্রিননর	নীনচ	অপসযারণ	করনত	 	লটনন	আনুন৷

ব�দদ	এোর	কি্যা্	আইকন	্রিীনন	প্দবশ্জত	না	হনে, সসটংস	খুেুন, উচ্চতর বিবশষ্্সমূহ → S Pen → এয়যার বনচ্ে্ড শ	ট্যাপ	
করুন	এবং	এটি	সবরিে	করনত	এয়যার কমযাডি আইকন সেখযান	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

এোর	বরিোকোপ	বফচারটি	সিথ্জন	কনর	এিন	অ্যাপগুবে	ব্যবহার	করার	সিে,	আপবন	এোর	কি্যা্	আইকননর	উপনর	
S	Pen	লঘারাননার	িাি্যনি	প্বতটি	অ্যানপর	সানথ	েভ্য	বরিোকোপগুবে	পরীক্া	করনত	পানরন৷

স্যাট্ড বনি্ডযািন 
একটি	এোকা	বনব্জাচন	করনত	এবং	লশোর	বা	লসভ	করার	িত	বরিোকোপ	সপিন্ন	করনত	S	Pen	ব্যবহার	করুন৷	আপবন	
লকাননা	বভবিওর	একটা	এোকাও	বনব্জাচন	করনত	ও	লসটিনক	একটি	GIF	বহনসনব	ক্যাপচার	করনত	পানরন৷

1 আপবন	ক্যাপচার	করনত	চান	এিন	কনন্ন্,	ল�িন	লকাননা	ছববর	অংশ	থাকনে	এোর	কি্যা্	প্যাননে	খুেুন	ও	স্যাট্ড 
বসচ্েক্ট	ট্যাপ	করুন৷

2 টুেবানর	একটা	কাবখিত	আকৃবতর	আইকন	বনব্জাচন	করুন	এবং	আপবন	ল�	কনন্ন্	বনব্জাচন	করনত	চান	লসটা	রনুি	
S	Pen	লটনন	আনুন৷
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3 বনব্জাবচত	অংশটি	ব্যবহার	করনত	একটি	অপশন	লবনছ	বনন৷

• বপন/ইনসযাট্ড:	্রিীনন	বনব্জাবচত	লক্ত্	বপন	করুন৷	আপবন	অন্যান্য	অ্যাপগুবেনতও	ছববটি	প্নবশ	করানত	পানরন, 
ল�িন	Samsung Notes৷	বচত্টি	অন্য	অ্যানপর	্রিীনন	লটনন	আনুন৷

•  :	বনব্জাবচত	এোকাটি	লথনক	লটক্সট	বনষ্াশন	করুন৷
•  :	স্বেংবরিেভানব	বনব্জাবচত	এোকা	প্কাশ	পবরবত্জন	কনর৷
•  :	বনব্জাবচত	অংশনত	ছবব	আঁকুন	বা	বেখুন৷
•  :	বনব্জাবচত	অংশটি	অন্যনদর	সানথ	লশোর	করুন৷
•  :	বনব্জাবচত	অংশটি	গ্যােযাবর-লত	লসভ	করুন৷

সকযান বভবিও সথচ্ক একট অংশ গ্রহণ করযা

বভবিও	চাোননার	সিে,	একটি	অংশ	লবনছ	বনন	এবং	লসটিনক	GIF	বহসানব	তুেুন৷

1 বভবিও	ললেব্যাক	চোর	সিে	আপবন	ক্যাপচার	করনত	চান	এিন	কনন্ন্	থাকনে	এোর	কি্যা্	প্যাননে	খুেুন	ও	স্যাট্ড 
বসচ্েক্ট	ট্যাপ	করুন৷

2 টুেবানর, 	ট্যাপ	করুন৷

3 লতাোর	স্াননর	অবস্ান	এবং	আকার	সংনশািন	করুন৷

িরসাইজ করেত ��েমর 
�কাণ �টেন আনুন৷

অব�ান� সাম�স� ক�ন৷

4 লতাো	শুরু	করনত	সরকি্ড 	ট্যাপ	করুন৷
• একটি	বভবিও	লতাোর	আনে,	লদনখ	বনন	ল�	বভবিওটি	চেনছ	বকনা৷

• আপবন	সব্জাবিক	কত	সিনের	রন্য	বভবিওর	অংশ	তুেনত	পানরন	তা	্রিীনন	লদখাননা	হনব৷

• বভবিও	লথনক	একটি	অংশ	লতাোর	সিে,	এটির	শব্দ	লরকি্জ 	করা	হনব	না৷

5 লতাো	বন্ধ	করনত	িন্ধ	এ	ট্যাপ	করুন৷



অ্যাপ	এবং	বফচার

46

6 বনব্জাবচত	অংশটি	ব্যবহার	করনত	একটি	অপশন	লবনছ	বনন৷

• বপন/ইনসযাট্ড:	্রিীনন	বনব্জাবচত	লক্ত্	বপন	করুন৷	আপবন	Samsung Notes-এর	িনতা	অন্যান্য	অ্যাপগুবেনতও	
GIF	প্নবশ	করানত	পানরন৷	GIF-টি	অন্য	অ্যাপস	্রিীনন	লটনন	আনুন৷

•  :	বনব্জাবচত	অংশনত	ছবব	আঁকুন	বা	বেখুন৷	ফাইেটি	সংরক্ণ	করার	আনে	ফোফেটি	পরীক্া	করনত	  
ট্যাপ	করুন৷

•  :	বনব্জাবচত	অংশটি	অন্যনদর	সানথ	লশোর	করুন৷
•  :	বনব্জাবচত	অংশটি	গ্যােযাবর-লত	লসভ	করুন৷

ব্রিচ্ন সেখযা
্রিীনশটগুনোনত	লেখার	বা	আঁকার	রন্য	অথবা	ক্যাপচার	করা	ছবব	লথনক	একটা	এোকা	রিপ	করার	রন্য	লসগুবে	
ক্যাপচার	কনর৷

1 আপবন	ক্যাপচার	করনত	চান	এিন	কনন্ন্	থাকনে	এোর	কি্যা্	প্যাননে	খুেুন	ও	ব্রিচ্ন সেখযা	ট্যাপ	করুন৷

বত্জিান	্রিীনটি	স্বেংবরিেভানব	ক্যাপচার	হে	এবং	সপিাদনা	টুেবার	প্দবশ্জত	হে৷

2 ্রিীনশনট	একটি	লিনিা	বেখুন৷

ইেরজার

পূব�াব�ায় �ফরান
িরড�

�পন �স�ংস

�শয়ার

�সভ

3 ব্রিনশট	লশোর	করুন	অথবা	সংরক্ণ	করুন৷
আপবন	গ্যােযাবর-লত	ক্যাপচার	করা	্রিীনশটগুবে	পরীক্া	করনত	পানরন৷

বকছু	অ্যাপ	এবং	বফচার	ব্যবহার	করার	সিে	একটি	্রিীনশট	ক্যাপচার	করা	সম্ভব	নে৷
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েযাইভ সমচ্সর
(সরকবি্ড ং এিং িযাত্ড যা বতবরর প্রবরিয়যা সপ্ররণ)

লটক্সট	লিনসনরর	পবরবনত্জ 	একটা	োইভ	লিনসর	হানত	লেখার	বা	অঙ্কন	করার	সিে	লসটিনক	একটা	অ্যাবননিনটি	ফাইে	
বহনসনব	লসভ	কনর	আপনার	বরিোকোপ	লরকি্জ 	কনর	একটা	অনন্য	লিনসর	বতবর	করুন	ও	পাঠান৷

1 আপবন	�বদ	একটা	অ্যাবননিনটি	লিনসর	পাঠানত	চান	তাহনে	এোর	কি্যা্	প্যাননে	খুেুন	ও	েযাইভ সমচ্সর	ট্যাপ	
করুন৷

2 ব্যাকগ্রাউন্র	ছবব	কাস্টিাইর	করুন	এবং	সপিন্ন	বা	আঁকযা শুরু করুন-এ	ট্যাপ	করুন৷

3 োইভ	লিনসর	ব্রিনন	বেখুন	বা	আঁকুন৷

ি�িভউ

পুনরায় �� ক�ন৷

পূব�াব�ায় �ফরান

�মেসজ ইনপুেটর 
সীমা

ফাইল ফরম�াট 
পিরবত� ন ক�ন৷

�পন �স�ংস

4 সপিন্ন	এ	ট্যাপ	করুন৷
োইভ	বাত্জ াটি	গ্যােযাবর-লত	একটি	GIF	বা	একটি	বভবিও	বহসানব	সংরবক্ত	হনব৷

5 সশয়যার করুন	ট্যাপ	করুন	এবং	একটি	লিনসর	বনব্জাচন	করুন৷
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অনুিযাে
আপবন	ল�	লটক্সট	অনুবাদ	করনত	চান	তার	উপনর	S	Pen	বননে	�ান৷	লটক্সনট	থাকা	ইউবনটগুনোও	রূপান্তবরত	হনব৷

1 আপবন	অনুবাদ	করনত	চান	এিন	লটক্সট	থাকনে	এোর	কি্যা্	প্যাননে	খুেুন	ও	অনুিযাে	ট্যাপ	করুন৷

2 ব্রিননর	শীনষ্জ	অনুবাদক	প্যানননে	ভাষাগুবে	বনব্জাচন	করুন৷
আপবন	 	অথবা	 	ট্যাপ	কনর	শব্দ	ও	বানক্যর	িানঝ	লটক্সট	পবরবত্জন	করনত	পানরন৷

3 আপবন	ল�	লটক্সট	অনুবাদ	করনত	চান	বা	ল�	ইউবনট	রূপান্তর	করনত	চান	তার	উপনর	S	Pen	বননে	�ান৷
অনুবাবদত	লটক্সট	প্দবশ্জত	হনব৷	আসে	লটক্সনটর	উচ্চারণ	শুননত	 	ট্যাপ	করুন৷	আপনার	বনব্জাচন	করা	ভাষার	
বভত্তিলত	 	আইকন	প্দবশ্জত	নাও	হনত	পানর৷

�ট�ট িনব�াচন 
�ানুলাির� (শ� বা 

বাক�)

অনুবাদ ফলাফল

ভাষা�িল িনব�াচন 
ক�ন৷

• এই	বফচারটি	বকছু	ভাষা	সিথ্জন	নাও	করনত	পানর৷

• ্রিীনন	শনাক্তন�াে্য	লটক্সট	থাকনে	তনবই	লকবে	এই	বফচারটি	েভ্য	হে৷
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Bixby Vision
আপবন	কনন্ন্	এর	উপনর	S	Pen	বননে	লেনে	কনন্ন্	শনাক্ত	হনব	এবং	েভ্য	অনুসন্ধান	আইকনগুবে	প্দবশ্জত	হনব৷	অনুরূপ	
ছবব	অনুসন্ধান	করনত,	লটক্সট	শনাক্ত	ও	অনুবাদ	করনত	এবং	আরও	অননক	বকছু	করনত	বফচারটি	ব্যবহার	করুন৷	আনরা	
তনথ্যর	রন্য	Bixby Vision	লদখুন৷

1 �খন	লকাননা	এিন	ছবব	থানক	�ার	লথনক	আপবন	প্াসবগিক	তথ্য	অনুসন্ধান	করনত	চান	বা	�ার	লথনক	লটক্সট	বার	করনত	
চান	তখন	এোর	কি্যা্	প্যাননে	খেুুন	ও	Bixby Vision	ট্যাপ	করুন৷

2 আপবন	ল�	কনন্ন্	চান	তার	উপনর	S	Pen	বননে	�ান৷	�খন	উপেব্ধ	ববকল্পগুবে	ব্রিনন	উপবস্ত	হে,	আপনার	পছনন্র	
ববকল্প	বনব্জাচন	করুন৷

গ্্যান্স
একটি	অ্যাপনক	থাম্বনননে	কিান	এবং	অ্যাপটিনক	পূণ্জ 	্রিীনন	থাম্বনননের	উপনর	S	Pen	টিনক	বননে	�ান৷

উদাহরণস্বরূপ,	একটা	িানবচত্	অ্যাপ	খেুনু,	এোর	কি্যা্	প্যাননে	খুেুন	ও	তারপর	গ্্যান্স	ট্যাপ	করুন৷	অ্যাপটি	্রিীননর	
বননচ	একটা	থাম্বনননে	লছাট	হনে	�ানব৷	ওনেবনপইরগুবে	ব্াউর	করার	সিে,	িানবচত্	অ্যাপনক	পূণ্জ 	্রিীনন	খুেনত	ও	স্ান	
অনুসন্ধান	করনত	S	Pen	টিনক	থাম্বনননের	উপনর	বননে	�ান৷

অ্যাপনক	আবার	থাম্বনননে	লছাট	করনত	S	Pen	টিনক	্রিীন	লথনক	দনূর	বননে	�ান৷

বিবনিাইর	করা	অ্যাপটি	বন্ধ	করনত,	্রিীননর	শীনষ্জ	অপসযারণ	করনত	থাম্বননেটি	লটনন	আনুন৷

থা�েনল
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ক্যাচ্েডিযাচ্র বেখুন
ক্যানে্ার	্রিীনন	বেনখ	বা	অঙ্কন	কনর	আপনার	পবরকল্পনাগুবে	পূরণ	করুন৷

এোর	কিা্	প্যাননে	খুেুন, ক্যাচ্েডিযাচ্র বেখুন-এ	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপর	ক্যানে্ানর	আপনার	লে্যানগুবে	পূণ্জ 	করুন৷	
আপনার	সপিূণ্জ	করা	হনে	লেনে	সংরক্ষণ	ট্যাপ	করুন৷	এটি	সপিাদনা	করনত	 -এ	ট্যাপ	করুন৷

পূব�াব�ায় �ফরান

িনব�াচন ও স�াদন ক�ন৷

িরড�ইেরজার

�পন �স�ংস

S Pen-টু-সটক্সট
আপবন	ল�	লকানও	বকছু	লক	S	Pen	বদনে	লেখা	পানঠ্য	রূপান্তর	করনত	বিভাইসটি	লসট	করনত	পানরন৷

1 সসটংস	খুেুন, উচ্চতর বিবশষ্্সমূহ → S Pen → S Pen-টু-সটক্সট	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	
সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

S	Pen-এর	সাহান�্য	কীভানব	পাঠ্য	সপিাদনা	করনত	হে	লস	সপিনক্জ 	রাননত, বকভযাচ্ি সপিযােনযা করচ্িন	তা	ট্যাপ	
করুন৷

2 একটি	পাঠ্য	ইনপুট	লক্নত্	বেখনু,	ল�িন	একটি	অনুসন্ধান	লক্ত্	বা	ঠিকানা	বার, S	Pen	ব্যবহার	কনর৷
হানতর	লেখা	পানঠ্য	রূপান্তবরত	হনব৷

https://www.galaxys23manual.com
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এয়যার বভউ
একটা	পপ-আপ	উইন্ানত	কনন্ন্	এর	বপ্বভউ	বা	তথ্য	অ্যানক্সস	করনত	S	Pen	টিনক	্রিীননর	একটা	আইনটনির	উপনর	
বননে	�ান৷

বকছু	অ্যানপ,	অ্যাকশন	বাটনগুনো	বপ্বভউ	উইন্ানত	প্দবশ্জত	হনব৷

অ�াকশন বাটন�েলা

এই	বফচারটি	চােু	না	থাকনে, সসটংস	খেুুন, উচ্চতর বিবশষ্্সমূহ → S Pen	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	
করনত	এয়যার বভউ	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

সপন বনি্ডযািন করুন 
(S Pen-এর সযাহযাচ্য্ আইচ্টমগুবে দ্রুত বনি্ডযািন করযা হচ্ছে)

S	Pen	বাটন	লটপার	ও	িনর	থাকার	সিে	একাবিক	আইনটি	ও	লটক্সট	বনব্জাচন	করনত	S	Pen	টিনক	লটক্সট	বা	আইনটি	
তাবেকার	উপনর	লটনন	আনুন৷	আপবন	বনব্জাবচত	আইনটিগুনো	বা	লটক্সটনক	অন্য	অ্যানপ	কবপ	ও	লপস্ট	করনত	বা	
লসগুবেনক	অন্যনদর	সানথ	লশোর	করনত	পানরন৷
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ব্রিন িন্ধ থযাকযাকযােীন সমচ্মযা
আপবন	এটানক	চােু	না	কনর	্রিীনন	বেনখই	লিনিা	বতবর	করনত	পানরন৷

্রিীনটি	বন্ধ	থাকনে, S	Pen	বাটনটি	টিনপ	িনর	থাকার	সিে	S	Pen-টি	বববছেন্ন	করুন	বা	্রিীনটি	দবুার	ট্যাপ	করুন৷

আপবন	�খন	লিনিা	লেখার	পনর	সংরক্ষণ-এ	ট্যাপ	কনরন	অথবা	স্লনট	S	Pen	লক	আবার	প্নবশ	করান,	লিনিাটি	
Samsung Notes-এ	লসভ	হনব৷

Always On Display-�ত �মেমা িপন 
ক�ন৷

Samsung Notes-এ �মেমা� সংর�ণ 
ক�ন৷

�পজ� িব�ৃত ক�ন৷

লাইেনর �বধ পিরবত� ন ক�ন৷

ইেরজার

�পেনর রঙ পিরবত� ন ক�ন৷

এই	বফচারটি	চােু	না	থাকনে, সসটংস	খেুুন, উচ্চতর বিবশষ্্সমূহ → S Pen	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	
করনত	ব্রিন িন্ধ থযাকযাকযােীন সমচ্মযা	সু্যইচ	করুন	ট্যাপ	করুন৷
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Always On Display-সত সমচ্মযা বপন করযা হচ্ছে

Always On Display-লত	ব্রিন	বন্ধ	লিনিা	বপন	করনত,  → Always On Display-সত বপন করুন-এ	ট্যাপ	করুন৷	বপন	
করা	লিনিা	এখনও	সংরবক্ত	হনব	না৷

বপন	করা	লিনিা	সপিাদন	করনত,	লিনিাটি	দবুার	ট্যাপ	করুন৷	আপবন	�বদ	সপিাবদত	লিনিাটিনক	আবার	Always	On	
Display-লত	বপন	কনরন	তাহনে	আসে	লিনিাটি	Samsung Notes-লত	লসভ	হনব৷

বপন	করা	লিনিা	বিবনিাইর	করনত, 	দবুার	ট্যাপ	করুন৷	লিনিাটি	Always	On	Display-লত 	আইকন	বহনসনব	
প্দবশ্জত	হনব৷	লিনিাটি	আবার	পরীক্া	করনত,	দবুার	 	ট্যাপ	করুন৷

�মেমা� িমিনমাইজ ক�ন৷

িপন করা �মেমা

আপবন	লকাননা	লিনিা	লখাোর	পনর	একটা	বনবদ্জষ্	সিেকাে	প�্জন্ত	�বদ	লকাননা	বরিোকোপ	সপিন্ন	না	কনরন	তাহনে	
লিনিাটি	স্বেংবরিেভানব	বিবনিাইর	হনে	�ানব৷

S Pen ি্িহযার কচ্র ্রিীন আনেক করযা
S	Pen	সং�ুক্ত	থাকা	অবস্াে	্রিীন	েক	থাকনে,	আপবন	S	Pen	বাটন	টিনপ	্রিীন	আনেক	করনত	পানরন৷

1 সসটংস	খুেুন	এবং	উচ্চতর বিবশষ্্সমূহ → S Pen → S Pen-এর আচ্রযা সসটংস	ট্যাপ	করুন৷

2 এটি	চােু	করনত	S Pen বেচ্য় আনেক	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷
আপবন	এখন	S	Pen	বাটন	টিনপ	্রিীন	আনেক	করনত	পানরন৷

• S Pen বেচ্য় আনেক	বফচারটি	শুিুিাত্	্রিীন	েক	পদ্ধবত	লসট	থাকার	সিেই	েভ্য	হে৷

• এই	বফচারটি	ব্যবহার	করনত	আপনার	বিভাইনসর	সানথ	S	Pen	সং�ুক্ত	থাকা	আবশ্যক৷
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সিযান

ভূবমকযা
ভনেস	এবং	বভবিও	কে	করুন	বা	উত্র	বদন৷

কে করযা

1 সিযান	অ্যাপ	খুেুন	এবং	কীপ্যাি	ট্যাপ	করুন৷

2 একটি	লফান	নম্বর	বেখুন৷

3 একটি	ভনেস	কে	করনত	 	-এ	ট্যাপ	করুন	বা	একটি	বভবিও	কে	করনত	 	বা	 	-এ	ট্যাপ	করুন৷

�ফান ন�র� ি�িভউ ক�ন৷

আরও অপশনসমূহ

এক� ক�া�-এর জন� অনুস�ান ক�ন৷
এই ক�াে�র তািলকায় ন�র �যাগ ক�ন৷

কে েগ িযা পবরবিবত তযাবেকযা সথচ্ক কে করযা

সিযান	অ্যাপ	খেুুন, সযাম্প্রবতক-এ	ট্যাপ	করুন	বা	কন্টযাক্ট-এ	ট্যাপ	করুন	এবং	কে	করার	রন্য	িানবদনক	লফান	পবরবচবত	বা	
লফান	নম্বনরর	উপর	লসাোইপ	করুন৷

এই	বফচারটি	বন্ধ	থাকনে,  → সসটংস → কচ্ের অন্যান্ সসটংস	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	কে 
করচ্ত িযা সটক্সট পযাঠযাচ্ত সসযায়যাইপ করুন	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷
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বস্পি িযায়যাে ি্িহযার করযা

বস্পি	িানেে	করার	রন্য	একটি	নম্বর	লসট	করনত	সিযান	অ্যাপ	খুেুন, কীপ্যাি →  → বস্পি িযায়যাে নম্বর	ট্যাপ	করুন, 
একটি	বস্পি	িাোে	নম্বর	বনব্জাচন	করুন	তারপর	একটি	লফান	নম্বর	ল�াে	করুন৷

একটি	কে	করার	রন্য,	কীপ্যানি	একটি	বস্পি	িাোে	নম্বর	স্পশ্জ	কনর	িনর	থাকুন৷	10	বা	তার	লববশ	বস্পি	িাোে	নম্বনরর	
রন্য,	নম্বনরর	প্থি	বিবরট	(গুবে)	ট্যাপ	করুন,	তারপর	লশষ	বিবরটটি	স্পশ্জ	কনর	িনর	থাকুন৷

উদাহরণস্বরূপ,	আপবন	�বদ	123	নম্বরটি	লসট	কনরন	বস্পি	িাোে	নম্বর	বহনসনব, 1	ট্যাপ	করুন, 2	ট্যাপ	করুন,	এবং	3	স্পশ্জ	
কনর	িনর	থাকুন৷

একট আন্তর্ডযাবতক কে করযা

1 সিযান	অ্যাপ	খুেুন	এবং	কীপ্যাি	ট্যাপ	করুন৷

2 +	বচহ্নটি	উপবস্ত	না	হওো	প�্জন্ত	0	স্পশ্জ	কনর	িনর	থাকুন৷

3 কাবট্	লকাি,	এবরো	লকাি	এবং	লফান	নম্বর	বেখুন	তারপর	 	ট্যাপ	করুন৷

কে প্রযাতি হওয়যা

একট কচ্ের উত্র সেওয়যা

কে	আসনে	বি	বতৃ্তির	বাইনর	 	লটনন	আনুন৷

একট কে িযাবতে করযা

কে	আসনে	বি	বতৃ্তির	বাইনর	 	লটনন	আনুন৷

ইনকাবিং	কে	প্ত্যাখ্যান	করার	সিে	একটি	লিনসর	পাঠানত, সমচ্সর পযাঠযান	বার	উপর	বদনক	টানুন	এবং	পাঠাননার	রন্য	
একটি	লিনসর	বনব্জাচন	করুন৷

বববভন্ন	প্ত্যাখ্যান	লিনসর	বতবর	করনত, সিযান	অ্যাপ	খুেুন,  → সসটংস → দ্রুত প্রত্যাখ্যাচ্নর সমচ্সর	ট্যাপ	করুন,	একটি	
লিনসর	প্নবশ	করান	তারপর	 	ট্যাপ	করুন৷
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ব্লবকং সিযান নম্বর
আপনার	ব্লক	বেনস্ট	ল�াে	করা	বনবদ্জষ্	নম্বর	লথনক	কে	ব্লক	করা৷

সিযান	অ্যাপটি	খেুুন,  → সসটংস → নম্বরগুচ্েযা ব্লক করুন	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	অবরুদ্ধ	নম্বরগুবের	তাবেকানত	
সংরক্ণ	করনত	পবরবচবত	বা	লফান	নম্বরগুবে	বনব্জাচন	করুন৷

�খন	ব্লককৃত	নম্বর	আপনার	সানথ	ল�াোন�াে	করনত	চাে,	আপবন	লকান	ববজ্ঞবতি	পানবন	না৷	কেগুবে	কে	েনে	েে	করা	
হনব৷

�ারা	বননরর	কোর	আইবি	লদখাে	না	তানদর	কেও	আপবন	ব্লক	করনত	পারনবন৷	বফচারটি	চােু	করনত	অরযানযা 
নম্বর সথচ্ক আসযা কে ব্লক করুন	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

কচ্ের সময়কযার অপশনগুচ্েযা
• কে সযযাগ করুন:	একটি	বদ্তীে	কে	িাোে	করুন৷	প্থি	কেটি	লহানল্	রাখা	হনব৷	�খন	বদ্তীে	কেটি	লশষ	করনবন, 
প্থি	কেটি	পুনরারম্ভ	হনব৷

• কে অচ্পক্ষযায় রযাখুন:	একটি	কে	িনর	রাখুন৷

• বভবিও কে:	একটি	বভবিও	কনে	সু্যইচ	করুন৷

• Bluetooth:	�বদ	লকান	Bluetooth	লহিনসট	বিভাইসটির	সানথ	�ুক্ত	থানক	তাহনে	লসটিনত	সু্যইচ	করুন৷

• স্পীকযার:	স্পীকারনফান	বন্ধ	বা	চােু	করুন৷	স্পীকারনফান	ব্যবহানরর	সিে,	বিভাইসটি	আপনার	কাননর	লথনক	দনুর	
রাখুন৷

• শব্দহীন করুন:	িাইনরিানফানটি	বন্ধ	কনর	বদন	�ানত	অপর	পক্	আপনার	কথা	শুননত	না	পাে৷

• কীপ্যাি/েুকযান:	কীপ্যাি	খেুুন	বা	বন্ধ	করুন৷

•  :	বত্জিান	কে	লশষ	করুন৷

•  :	একটি	বভবিও	কনের	সিে,	একটি	ভনেস	কনে	সু্যইচ	করুন৷

•  :	একটি	বভবিও	কনের	সিে	িানুষনক	শনাক্ত	এবং	ট্্যাক	কনর	লকাণটি	পবরবত্জন	করনত	এবং	স্বেংবরিেভানব	রিু	
করনত	বিভাইসটি	লসট	করুন৷

•  :	একটি	বভবিও	কনের	সিে,	্রিীনটি	েক	করুন৷

• ইচ্িক্ট:	একটি	বভবিও	কনের	সিে,	বববভন্ন	প্ভাব	প্নোে	করুন৷

•  :	একটি	বভবিও	কনের	সিে,	্রিীন	লরবসও	পবরবত্জন	করুন৷

• ক্যাচ্মরযা:	একটি	বভবিও	কে	চোকােীন,	অপরপক্	�ানত	আপনানক	লদখনত	না	পাে	তার	রন্য	ক্যানিরা	বন্ধ	কনর	
বদন৷

• সুইি:	একটি	বভবিও	কে	চোকােীন,	সািননর	এবং	বপছননর	ক্যানিরার	িনি্য	সু্যইচ	করুন৷

ক্যাবরোর	বা	িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	বকছু	বফচার	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷
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কন্টযাক্ট

ভূবমকযা
নতুন	কন্াক্টগুনো	বতবর	করুন	বা	বিভাইনস	কন্াক্ট	এর	ব্যবস্াপনা	করুন৷

কন্টযাক্টগুচ্েযা সযযাগ করযা

নতুন কন্টযাক্টগুচ্েযা বতবর করযা

1 কন্টযাক্ট	খুেুন	এবং	 	ট্যাপ	করুন৷

2 একটি	লস্টানরর	অবস্ান	বনব্জাচন	করুন৷

3 কন্াক্ট	তথ্য	এন্ার	করান	এবং	সংরক্ষণ-এ	ট্যাপ	করুন৷

কন্টযাক্ট ইমচ্পযাট্ড করযা

অন্য	লস্টানরর	লথনক	ইিনপাট্জ	কনর	আপনার	বিভাইনস	কন্াক্ট	ল�াে	করুন৷

1 কন্টযাক্ট	অ্যাপ	খুেুন	এবং	  → কন্টযাক্ট ি্িস্যাপনযা → কন্টযাক্টগুচ্েযা ইমচ্পযাট্ড-এ	ট্যাপ	করুন৷

2 কন্াক্টগুবে	ইিনপাট্জ	করনত	ব্রিনন	প্দবশ্জত	বননদ্জশাবেী	অনুসরণ	করুন৷

আপনযার ওচ্য়ি অ্যাকযাউচ্ন্টর সযাচ্থ কন্টযাক্ট বসঙ্ক করযা

আপনার	ওনেব	অ্যাকাউনন্	লসভ	করা	অনোইন	কন্াক্ট	এর	সানথ	আপনার	বিভাইনসর	কন্াক্ট	বসঙ্ক	করুন,	ল�িন	আপনার	
Samsung	account	৷

1 সসটংস	খুেুন, অ্যাকযাউন্ট ও ি্যাকআপ → অ্যাকযাউন্ট ি্িস্যাপনযা	ট্যাপ	করুন	এবং	বসঙ্ক	করনত	অ্যাকাউন্টি	
বনব্জাচন	করুন৷

2 অ্যাকযাউন্ট সমেয় করুন	ট্যাপ	করুন	এবং	এটি	চােু	করনত	কন্টযাক্ট	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

কন্টযাক্টগুচ্েযা সন্ধযান করযা
কন্টযাক্ট	অ্যাপ	খুেুন৷	কন্াক্ট	এর	তাবেকার	উপনরর	 	এ	ট্যাপ	করুন	এবং	অনুসন্ধাননর	বনণ্জােক	এন্ার	করুন৷

কন্াক্ট	এ	ট্যাপ	করুন৷	তারপর	বনম্নবেবখত	কারগুবের	িনি্য	একটি	করুন:

•  :	একটি	ভনেস	কে	করুন৷

•  :	একটি	লিনসর	বেখুন৷

•  /  :	একটি	বভবিও	কে	করুন৷

•  :	একটি	ইনিে	বেখুন৷
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কন্টযাক্টগুচ্েযা বিবেট করযা

1 কন্টযাক্ট	অ্যাপটি	খুেুন	এবং	  → সপিযােনযা করুন	ট্যাপ	করুন৷

2 কন্াক্টগুনো	বনব্জাচন	করুন	এবং	ট্যাপ	করুন	মুেুন৷

এনকর	পর	এক	কন্্যাক্ট	িুনছ	লফোর	রন্য,	কন্্যানক্টর	তাবেকা	লথনক	একটি	কন্ানক্ট	ট্যাপ	করুন	এবং	আরও → মুেুন-এ 
ট্যাপ	করুন৷

কন্টযাক্ট সশয়যার করযা
আপবন	বববভন্ন	লশোর	করার	অপশনগুবে	ব্যবহার	কনর	অন্যনদর	সানথ	কন্াক্টগুবে	লশোর	করনত	পানরন৷

1 কন্টযাক্ট	অ্যাপটি	খুেুন	এবং	  → সপিযােনযা করুন	ট্যাপ	করুন৷

2 কন্াক্ট	বনব্জাচন	করুন	এবং	সশয়যার করুন-এ	ট্যাপ	করুন৷

3 একটি	লশোর	করার	পদ্ধবত	বনব্জাচন	করুন৷

গ্রুপ বতরী করযা
আপবন	পবরবার,	বা	বনু্ধবান্ধনবর	িত	গ্রুপ	বতরী	করনত	পানরন	এবং	গ্রুপ	অনুসানর	কন্াক্ট	বনেন্ত্রণ	করনত	পানরন৷

1 কন্টযাক্ট	অ্যাপটি	খুেুন	এবং	  → গ্রুপ → গ্রুপ বতবর করুন-এ	ট্যাপ	করুন৷

2 গ্রুপ	বতরী	করার	রন্য	ব্রিনন	প্দবশ্জত	বননদ্জশাবেী	অনুসরণ	করুন৷

িুবলেচ্কট কন্টযাক্টগুচ্েযা মযার্ড করযা
�বদ	আপনার	কন্ানক্টর	তাবেকাে	একই	কন্াক্ট	দবুার	থানক,	তনব	আপনার	কন্ানক্টর	তাবেকাটি	স্ট্রিিোইন	করার	রন্য	
এগুবেনক	একটিনত	িার্জ	করুন৷

1 কন্টযাক্ট	অ্যাপটি	খুেুন	এবং	  → কন্টযাক্ট ি্িস্যাপনযা → কন্টযাক্টগুচ্েযা মযার্ড করুন-এ	ট্যাপ	করুন৷

2 কন্াক্টগুনো	টিক	করুন	এবং	ট্যাপ	করুন	সংযুক্ত৷
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সমচ্সর

ভূবমকযা
কনথাপকথননর	িাি্যনি	লিনসরগুবে	পাঠান	এবং	পরীক্া	করুন৷

লরাবিংনে	থাকাকােীন	লিনসর	পাঠাননা	অথবা	পাওোর	রন্য	আপনানক	অবতবরক্ত	চার্জ	বদনত	হনত	পানর৷

সমচ্সর পযাঠযাচ্নযা

1 সমচ্সর	অ্যাপ	খুেুন	এবং	 	ট্যাপ	করুন৷

2 প্াপক	ল�াে	করুন	এবং	একটি	লিনসর	বেখুন৷
একটি	ভনেস	বাত্জ া	লরকি্জ 	এবং	পাঠানত, 	স্পশ্জ	কনর	িনর	থাকুন	এবং	আপনার	বাত্জ া	বেুন৷	লিনসর	ইনপুট	লক্ত্	
খাবে	থাকনেই	লকবে	লরকবি্জ ং	আইকনটি	প্দবশ্জত	হে৷

3 লিনসর	পাঠানত	 	ট্যাপ	করুন৷

�াপক িলখুন৷

এক� �মেসজ এ�ার ক�ন৷ ইেমািজ বা �কার�িল এ�ার ক�ন৷

ফাইল�িল সংযু� ক�ন৷

�াপক

�মেসজ� পাঠান৷

সমচ্সরগুবে পরীক্ষযা করযা হচ্ছে

1 সমচ্সর	অ্যাপ	খুেুন	এবং	কচ্থযাপকথনগুচ্েযা	ট্যাপ	করুন৷

2 লিনসনরর	তাবেকাে,	একটি	কন্াক্ট	বা	একটি	লফান	নম্বর	বনব্জাচন	করুন৷

• লিনসনরর	উত্র	বদনত,	লিনসর	ইনপুট	লক্ত্-এ	ট্যাপ	করুন,	লিনসর	বেখুন	তারপর	 -এ	ট্যাপ	করুন৷
• হরনফর	আকার	সািঞ্স্য	করনত,	ব্রিননর	উপনর	দটুি	আগিেু	ছবিনে	বদন	অথবা	বপঞ্চ	করুন৷
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সমচ্সর িযােযাই করযা

আপবন	ববভাে	অনুসানর	লিনসরগুবে	বাছাই	করনত	পানরন৷

সমচ্সর	অ্যাপ	খুেুন	এবং	কচ্থযাপকথনগুচ্েযা → 	ট্যাপ	করুন৷

�বদ	ববভােটির	অপশন	প্দবশ্জত	না	হে	তনব	  → সসটংস	-এ	ট্যাপ	করুন	এবং	এটি	চােু	করনত	কচ্থযাপকথচ্নর বিভযাগ 
সু্যইনচ	ট্যাপ	করুন৷

সমচ্সরগুচ্েযা সমযােযা

িুছনত	একটি	বাত্জ া	স্পশ্জ	কনর	িনর	থাকুন	তারপর	মুেুন	ট্যাপ	করুন৷

সমচ্সর সসটংস পবরিত্ড ন করযা হচ্ছে
সমচ্সর	অ্যাবলেনকশন	খুেুন,  → সসটংস-এ	ট্যাপ	করুন৷	আপবন	অ�াবচত	লিনসরগুবে	ব্লক	করনত	পানরন,	ববজ্ঞবতি	
লসটিংস	পবরবত্জন	করনত	পানরন	এবং	আরও	অননক	বকছু৷

ক্যাচ্মরযা

ভূবমকযা
বববভন্ন	লিাি	এবং	লসটিংস	ব্যবহার	কনর	ফনটা	বনন	এবং	বভবিও	লরকি্জ 	করুন৷

ক্যাচ্মরযা বশষ্যািযার

• অন্য	কানরা	ছবব	তানদর	অনিুবত	ছািা	তুেনবন	না	বা	তানদর	বভবিও	লরকি্জ 	করনবন	না৷

• আইনেতভানব	বনবষদ্ধ	ল�খানন	লসখানন	ফনটা	তুেনবন	না	অথবা	বভবিও	লরকি্জ 	করনবন	না৷

• ল�খানন	অন্য	কানরা	লোপনীেতা	েঙ্ঘন	হনত	পানর	এিন	স্ানন	ছবব	তুেনবন	না	বা	বভবিও	লরকি্জ 	করনবন	না৷
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েবি সতযােযা

1 ক্যাচ্মরযা	অ্যাপটি	খুেুন৷

আপবন	েক	করা	্রিীনন	সাইি	কী-টি	দবুার	টিনপ	বা	 -লক	বাি	বদনক	লটনন	এনন	অ্যাপটি	খুেনত	পানরন৷

• ক্যাচ্মরযা	অ্যাপনক	েক	করা	ব্রিনন	লখাো	হনে	বা	ব্রিন	েক	পদ্ধবত	লসট	করার	সিে	ব্রিন	বন্ধ	হনে	লেনে	বকছু	
ক্যানিরা	বফচার	েভ্য	হনব	না৷

• �খন	ব্যবহার	না	হে	তখন	ক্যানিরাটি	স্বেংবরিেভানব	বন্ধ	হনে	�াে৷

• ক্যাবরোর	বা	িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	বকছু	পদ্ধবত	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷

2 ক্যানিরানক	ল�খানন	লফাকাস	করা	উবচত	লসখানকার	ছববটি	বপ্বভউ	ব্রিনন	ট্যাপ	করুন৷
ছববর	উজ্জ্বেতা	সািঞ্স্য	করনত,	ববজ্ঞবতি	বারটি	টানুন	�া	বৃত্াকার	লরিনির	উপনর	বা	নীনচ	প্দবশ্জত	হনব৷

3 একটি	ফনটা	তুেনত	 -এ	ট্যাপ	করুন৷
শুটিং	লিািটি	পাটিানত,	শুটিং	লিানির	তাবেকাটিনক	বাঁবদনক	বা	িানবদনক	লটনন	বননে	আসুন	বা	বপ্বভউ	্রিীননর	
উপনর	বাঁবদনক	বা	িানবদনক	লসাোইপ	করুন৷

ক�ােমরা �স�ংস

এক� ছিব ত� লুন৷

ি�িভউ থা�েনল

��ং �মাড�িলর তািলকা

জমু

সামেনর এবং িপছেনর ক�ােমরার মেধ� 
সু�ইচ ক�ন৷

বত� মান ��ং �মােডর অপশন
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• শুটিং	লিাি	এবং	ল�	ক্যানিরা	ব্যবহার	করা	হনছে	তার	উপর	বনভ্জ র	কনর	বপ্বভউ	ব্রিন	বভন্ন	হনত	পানর৷

• ববষেটি	কাছাকাবছ	বকনা	তা	লফাকাস	টি	পবরষ্ার	নাও	হনত	পানর৷	সঠিক	দরূত্ব	লথনক	ফনটা	বা	বভবিওগুবে	বনন৷

• আপনার	লতাো	ফনটা	�বদ	আবছা	লদখাে,	ক্যানিরার	লেসেটি	পবরষ্ার	করুন	এবং	আবার	লচষ্া	করুন৷

• লেসে	ল�	ক্বতগ্রস্ত	বা	দবূষত	নে	তা	বনবশ্ত	করুন৷	অন্যথাে,	ল�	সব	লিানি	হাই	লরনরাবেউশননর	প্নোরন	
লসখানন	বিভাইসটি	সঠিকভানব	কার	করনব	না৷

• আপনার	বিভাইনসর	ক্যানিরাটির	ওোইি-এ্যনগিে	লেসে	রনেনছ৷	ওোইি-এ্যনগিে	ছবব	বা	বভবিওনত	সািান্য	
সিস্যা	লদখা	ল�নত	পানর	এবং	তা	বিভাইনসর	পারফি্জ্যাসে	সিস্যার	বননদ্জশ	কনর	না৷

• বভবিও	লরকবি্জ ংনের	সনব্জাচ্চ	ক্িতা	লরনরাবেউশননর	উপর	বনভ্জ র	কনর	বভন্ন	হনত	পানর৷

• ক্যানিরার	কভানরর	বাইনরর	এবং	লভতনরর	তাপিাত্ার	পাথ্জনক্যর	কারনণ,	বিভাইসটিনত	বাতানসর	তাপিাত্ার	
হঠাৎ	পবরবত্জ ননর	ফনে	ক্যানিরাটিনত	লিাঁোশা	বা	ঘনীভূত	হনত	পানর৷	ক্যানিরাটি	ব্যবহার	করার	লে্যান	করার	
সিে	এই	সকে	পবরবস্বত	�ানত	না	হে	তার	লচষ্া	করনবন৷	�বদ	লিাঁোশা	হনে	থানক	তনব	ফনটা	লতাোর	বা	বভবিও	
লরকবি্জ ংনের	আনে	ঘনরর	তাপিাত্াে	ক্যানিরাটিনক	স্বাভাববকভানব	শুবকনে	ল�নত	বদন,	নইনে	লসগুনো	ঝাপসা	
হনত	পানর৷

রমু বিিযার ি্িহযার করযা

0.6x/1x/3x/10x	বনব্জাচন	করুন	অথবা	রিু	ইন	বা	আউট	করনত	এটিনক	বাি	বা	িানবদনক	লটনন	আনুন৷	ববকল্পভানব, 
রিু	বািাননার	রন্য	ব্রিননর	উপর	দটুি	আগিেু	ছবিনে	বদন,	এবং	রিু	আউট	করনত	বপঞ্চ	করুন৷	�বদ	রিু	অনুপাত	একটি	
বনবদ্জষ্	স্তর	অবতরিি	কনর,	আপবন	ছববটিনত	লকাথাে	রিু	করনছন	তা	বননদ্জশ	করনত	একটি	রিু	োইি	ি্যাপ	উপবস্ত	হনব৷

• 0.6x:	আপবন	ওোইি-অ্যানগিে	ছবব	তুেনত	পানরন	এবং	আল্টা	ওোইি	ক্যানিরা	বদনে	ে্যা্নস্নপর	প্শস্ত-লকাণ	
বভবিওগুবে	লরকি্জ 	করনত	পানরন৷

• 1x:	ওোইি-অ্যানগিে	ক্যানিরা	ব্যবহার	কনর	ছববগুবে	তুেুন	এবং	স্বাভাববক	অনুপানতর	সানথ	বভবিও	লরকি্জ 	করুন৷

• 3x:	লটবেফনটা	ক্যানিরা	(3x)	ব্যবহার	কনর	ববি্জত	ববষেগুবের	সানথ	ছববগুবে	তুেুন	এবং	বভবিওগুবে	লরকি্জ 	করুন৷

• 10x:	লটবেফনটা	ক্যানিরা	(10x)	ব্যবহার	কনর	লকানও	ববি্জত	ববষনের	ছবব	তুেুন	বা	বভবিওগুবে	লরকি্জ 	করুন৷	
(Galaxy	S23	Ultra)

বপছননর	ক্যানিরা	ব্যবহার	করার	সিে	রনুির	বফচারগুবে	পাওো	�ানব৷
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সিযাকযাস (AF) এিং এক্সচ্পযারযার (AE) েক করযা

ক্যানিরানক	ববষে	বা	আনোর	উৎনসর	বভত্তিলত	স্বেংবরিেভানব	সািঞ্স্য	করনত	প্বতনরাি	করার	রন্য	আপবন	একটি	
বনব্জাবচত	এোকাে	লফাকাস	বা	এক্সনপারার	েক	করনত	পানরন৷

ল�	রােোটিনত	লফাকাস	করনত	হনব	লসইটা	স্পশ্জ	কনর	িনর	থাকুন,	AF/AE	লরিিটি	রােোটিনত	প্দবশ্জত	হনব	এবং	লফাকাস	
এবং	এক্সনপারার	লসটিংস	েক	করা	হনব৷	আপনার	একটি	ফনটা	লতাোর	পনরও	লসটিং	েক	হনে	থানক৷

এই	বফচার	শুটিং	লিানির	উপর	বনভ্জ র	কনর	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷

ক্যাচ্মরযা িযাটন ি্িহযার করযা

• লকানও	বভবিও	লরকি্জ 	করনত	ক্যানিরা	বাটনটি	স্পশ্জ	কনর	িনর	থাকুন৷

• বাস্ট্জ	শট	বননত,	ক্যানিরা	বাটনটিনক	ব্রিননর	প্ান্ত	প�্জন্ত	লসাোইপ	করুন	এবং	িনর	রাখুন৷

• আপবন	�বদ	আনরা	একটি	ক্যানিরার	বাটন	�ুক্ত	কনরন,	তনব	আপবন	এটিনক	ব্রিননর	ল�	লকানও	রােোে	সবরনে	বননত	
পানরন	এবং	আরও	সহনর	ফনটা	তুেনত	পানরন৷	বপ্বভউ	ব্রিনন,	ট্যাপ	করুন	  → শুটংচ্য়র পদ্ধবত	এবং	এটি	চােু	
করনত	ভযাসমযান শযাটযার িযাটন	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

িত্ড মযান শুটং সমযাচ্ির অপশন

বপ্বভউ	ব্রিনন,	বনম্নবেবখত	অপশনগুবে	ব্যবহার	করুন৷

•  :	ফ্্যাশ	চােু	বা	বন্ধ	করুন৷

•  :	ক্যানিরা	স্বেংবরিেভানব	একটি	ফনটা	লনওোর	আনের	ববেনম্বর	বদঘ্জ্য	বনব্জাচন	করুন৷

•  :	ফনটাগুবের	রন্য	একটি	আসনপক্ট	অনুপাত	এবং	লরনরাবেউশন	বনব্জাচন	করুন৷

•  :	লিাশন	ফনটা	বফচারটি	চােু	বা	বন্ধ	করুন৷	আপবন	�বদ	এটি	চােু	কনরন	তনব	ক্যানিরা	বাটনটি	ট্যাপ	করার	
কনেক	লসনক্	আনে	লথনক	একটি	বভবিও	বলিপও	লনওো	হনব৷

•  :	সুপার	লস্টবি	বফচারটি	চােু	বা	বন্ধ	করুন৷

•  :	হাইপারে্যাপস	বভবিওগুবের	রন্য	লরকবি্জ ংনের	সিে	পবরবত্জন	করুন৷

•  :	হাইপারে্যাপস	বভবিওগুবের	রন্য	একটি	লরিি	হার	বনব্জাচন	করুন৷

•  :	বভবিওর	রন্য	একটি	দষৃ্টিনকানণর	অনুপাত	বনব্জাচন	করুন৷

•  /  :	বভবিওগুবের	রন্য	একটি	লরনরাবেউশন	বনব্জাচন	করুন৷

•  :	একটি	বফটিার	ইনফক্ট	বা	লসৌন্�্জ	ইনফক্ট	প্নোে	করুন৷
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•  :	একটি	বিটাবরং	পদ্ধবত	বনব্জাচন	করুন৷	এটি	বনি্জারণ	কনর	বকভানব	োইনটর	িান	েণনা	করা	হে৷	  
সসন্টযার-ওচ্য়চ্টি বমটযাবরং	শটটির	এক্সনপারার	েণনা	করার	রন্য	শটটির	লক্রে	অংনশ	আনো	ব্যবহার	কনর৷	  
ম্যাট্রিক্স বমটযাবরং	সিগ্র	দশৃ্যটির	েি	কনর৷	  স্পট বমটযাবরং	শটটির	এক্সনপারার	েণনা	করার	রন্য	শটটির	ঘনীভূত	
লক্রেস্নে	আনো	ব্যবহার	কনর৷

•  :	কাোর	লটাননর	সািঞ্স্য	ববিান	করুন৷

•  : খযািযার	লিানি,	লরিিটির	িনি্য	থাকা	লকাননা	ববষনে	লফাকাস	করুন	এবং	লরিনির	বাইনরর	ছবব	ঝাপসা	কনর	বদন৷

•  : খযািযার	লিানি,	রনঙর	তাপিাত্া	সািঞ্স্য	করুন৷

•  :	সুপার	লস্লা-লিা	বভবিওগুবে	লরকি্জ 	করার	সিে	েবত	সনাক্তকরণ	বফচারটি	চােু	বা	বন্ধ	করুন৷

•  : পবরিযােচ্কর েষৃ্টিভবগি	লিানি,	সঞ্চে	অপশনটি	পবরবত্জন	করুন৷

•  : পবরিযােচ্কর েষৃ্টিভবগি	লিানি,	ব্রিন	পবরবত্জন	করুন৷

•  :	বসনগিে	লটক	শটগুবে	লনওোর	সিে	শু্যটিং	ববকল্পগুবে	কাস্টিাইর	করুন৷

িনিে	ও	শুটিং	লিানির	উপর	বভত্তি	কনর	েভ্য	অপশনগুনো	আোদা	হনত	পানর৷

িচ্টযা সমযাি
ক্যানিরাটি	আনশপানশর	উপর	বনভ্জ র	কনর	স্বেংবরিেভানব	শুটিংনের	অপশনগুবে	সািঞ্স্য	কনর৷

শুটিং	লিাি	তাবেকানত, েবি	ট্যাপ	করুন	ও	একটা	ছবব	বননত	 	এ	ট্যাপ	করুন৷

হযাই-সরচ্রযাবেউশন িচ্টযা সতযােযা

হাই-লরনরাবেউশন	ফনটা	তুেুন৷

শুটিং	অপশনন	  → 	বা	 	-এ	ট্যাপ	করুন	এবং	একটি	ফনটা	তুেুন৷

িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	লরনরাবেউশন	বভন্ন	হনত	পানর৷
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শট সপিচ্ক্ড  পরযামশ্ড

ক্যানিরাটি	আপনার	ববষেটির	অবস্ান	এবং	লকাণনক	সনাক্ত	কনর	ছববটির	রন্য	আদশ্জ	কপিবরসানটিনক	প্স্তাব	কনর৷

পূব্জরূপ	্রিীনন, 	ট্যাপ	করুন	এবং	এটি	চােু	করনত	শট সপিচ্ক্ড  পরযামশ্ড 	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

1 শুটিং	লিানির	তাবেকানত, েবি	লত	ট্যাপ	করুন৷

একটি	োইি	বপ্বভউ	ব্রিনন	প্দবশ্জত	হনব৷

2 ববষেটিনত	বননদ্জশটি	পনেন্	করুন৷
ক্যানিরা	কনপিাবরটনক	শনাক্ত	কনর	এবং	বপ্বভউ	ব্রিনন	প্স্তাববত	কনপিাবরশন	প্দবশ্জত	হে৷

3 বিভাইসটি	সরান	�ানত	প্স্তাববত	েঠননর	বননদ্জ বশকা	লিনে৷
�খন	আদশ্জ	কনপিাবরশন	পাওো	�াে,	োইি	হেুদ	এ	পবরবত্জন	হনব৷

4 একটি	ফনটা	তুেনত	 -এ	ট্যাপ	করুন৷

গাইড

আইিডয়াল 
কে�ািসশন

সসেবি সনওয়যা

আপবন	সািননর	ক্যানিরা	বদনে	লসল্ফ-লপানট্্জট	বননত	পানরন৷

1 বপ্বভউ	্রিীনন,	উপনর	বা	নীনচ	লসাোইপ	করুন	বা	লসল্ফ-লপানট্্জনটর	রন্য	সািননর	ক্যানিরানত	সু্যইচ	করনত	 	ট্যাপ	
করুন৷

2 সািননর	ক্যানিরা	লেনসের	বদনক	িুখ	করুন৷
ে্যা্স্্যাপ	বা	লোনকনদর	একটি	ওোইি-অ্যানগিে	শনটর	িাি্যনি	লসল্ফ-লপানট্্জট	বননত, -এ	ট্যাপ	করুন৷

3 একটি	ফনটা	তুেনত	 -এ	ট্যাপ	করুন৷
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পবরষ্যার সলিযার-আপ েবিগুবে সনওয়যা হচ্ছে (Galaxy S23 Ultra)

আপনার	ববষনের	ছববগুবের	পবরষ্ার	ললিার-আপ	তুেুন৷

1 বপ্বভউ	্রিীনন, 1x	ট্যাপ	করুন৷

2 ববষেটির	কানছ	ক্যানিরাটি	রাখুন৷

3 	লদখা	লেনে,	একটি	ফনটা	তুেনত	 -এ	ট্যাপ	করুন৷

�বদ	এই	বফচারটি	চােু	না	থানক	তনব	এটি	চােু	করনত	 	ট্যাপ	করুন৷

বিল্টযার এিং সসৌন্দয্ড ইচ্িক্ট প্রচ্য়যাগ করযা

একটি	ছবব	লতাোর	আনে	আপবন	একটি	বফটিার	ইনফক্ট	বনব্জাচন	করনত	পানরন	এবং	ত্বনকর	রঙ	বা	িুনখর	আকানরর	িত	
িুখাবেনবর	বফচার	সংনশািন	করনত	পানরন৷

1 বপ্বভউ	্রিীনন, 	ট্যাপ	করুন৷

2 ইনফক্টগুবে	বনব্জাচন	করুন	এবং	একটি	ফনটা	বনন৷
আপবন	 	ট্যাপ	করনে,	আপবন	Galaxy Store	লথনক	বফটিারগুবে	িাউননোি	করনত	পানরন	বা	গ্যােযাবর	লথনক	
আপনার	পছন্	িনতা	একটি	রনঙর	লটান	সহ	একটি	বচত্	ব্যবহার	কনর	আপবন	বননরর	বফটিার	বতবর	করনত	পানরন৷

বভবিও সমযাি
ক্যানিরাটি	আনশপানশর	উপর	বনভ্জ র	কনর	স্বেংবরিেভানব	শুটিংনের	অপশনগুবে	সািঞ্স্য	কনর৷

1 শুটিং	লিাি	তাবেকানত, বভবিও	ট্যাপ	করুন	ও	একটা	বভবিও	লরকি্জ 	করনত	 	এ	ট্যাপ	করুন৷

• লরকি্জ 	করার	সিে	সািননর	এবং	বপছননর	ক্যানিরার	িনি্য	পাটিানত,	পূব্জরূপ	ব্রিনন	উপনরর	বদনক	বা	নীনচর	বদনক	
লসাোইপ	করুন	বা	 -এ	ট্যাপ	করুন৷

• লরকবি্জ ংনের	সিে	বভবিও	লথনক	একটি	ছবব	ক্যাপচার	করনত, 	ট্যাপ	করুন৷
• বভবিও	লরকি্জ 	করার	সিে	একটি	বনবদ্জষ্	বদক	লথনক	আসা	উচ্চতর	ভবেউনির	শব্দটি	লরকি্জ 	করনত,	ক্যানিরাটিনক	
লসই	বদনক	বননদ্জ বশত	করুন	এবং	রিুটি	সঠিকভানব	স্াপন	করুন৷

2 বভবিও	লরকি্জ 	করা	বন্ধ	করনত	 -এ	ট্যাপ	করুন৷
• �বদ	আপবন	বভবিও	লরকি্জ 	করার	সিে	অননকক্ণ	িনর	বভবিওর	রিু	করার	বফচারটি	ব্যবহার	কনরন,	তাহনে	
আপনার	বিভাইসনক	অত্যবিক	েরি	হনে	ওঠা	লথনক	এিানত	বভবিওর	গুণিান	কি	হনত	পানর৷

• কি	আনোর	পবরনবনশ	অবটিকাে	রিু	হেনতা	কার	নাও	করনত	পানর৷
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হযাই-সরচ্রযাবেউশন বভবিও সরকি্ড  করযা

সব্জাবিক	8K	লরনরাবেউশন	সহ	হাই-লরনরাবেউশন	বভবিও	লরকি্জ 	করুন৷

 → 	এবং	একটি	বভবিও	লরকনি্জ 	ট্যাপ	করুন৷

আপবন	�খন	লকাননা	বভবিও	লরকবি্জ ং	লশষ	করনবন,	বভবিওটি	গ্যােযাবর	অ্যানপ	ললে	করুন৷	আপবন	�খন	আপনার	পছনন্র	
একটি	লরিনি	 -এ	ট্যাপ	করনবন,	লরিিটি	একটি	উচ্চ-লরনরাবেউশন	ফনটা	বহনসনব	সংরবক্ত	হনব৷

বভবিওগুবে বস্র করযা (একেম বস্র)

বভবিও	লরকি্জ 	করার	সিে	�বদ	প্চুর	ঝাঁকুবন	থানক	তনব	আরও	বভবিও	বস্বতশীেতার	রন্য	সুপার	লস্টবি	বফচারটি	ব্যবহার	
করুন৷

শুটিং	লিানির	বেনস্ট	বভবিও	ট্যাপ	করুন,	এটিনক	চােু	করনত	শুটিং	অপশনগুবেনত	 	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	একটি	
বভবিও	লরকি্জ 	করুন৷

স্বতঃ সরেবমং বিিযারট ি্িহযার কচ্র 
(শুটং সকযাণ পবরিত্ড ন করযা এিং সেযাচ্কচ্ের রে্যাক কচ্র রমু করযা)

আপবন	বভবিও	লরকবি্জ ংনের	সিে	লোনকনদর	সনাক্তকরণ	এবং	ট্্যাক	কনর	শু্যটিং	অ্যানগিে	ও	রিু	বননর	লথনক	পবরবত্জন	
হওো	লসটআপ	করার	রন্য	বিভাইসটি	লসট	করনত	পানরন৷

শুটিং	লিানির	তাবেকানত, বভবিও	ট্যাপ	করুন,	এটি	চােু	করনত	 	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	একটি	বভবিও	লরকি্জ 	
করুন৷

শুটিং	লকাণটি	ট্্যাক	ও	সািঞ্স্য	করনত	এবং	লকানও	বনব্জাবচত	ব্যবক্তর	সানথ	রিু	ইন	করনত,	ব্যবক্তর	চারপানশ	প্দবশ্জত	
লরিিটি	ট্যাপ	করুন৷	ট্্যাবকং	বন্ধ	করনত,	লরিিটি	আবার	ট্যাপ	করুন৷

বিচ্রক্টরস বভউ সমযাি
ক্যানিরাগুবে	পবরবত্জন	কনর	বববভন্ন	অ্যানগিনের	দশৃ্য	সহ	বভবিওগুবে	লরকি্জ 	করুন৷	আপবন	সািননর	এবং	বপছননর	
ক্যানিরাগুবের	বভবিওগুবে	আোদাভানব	সংরক্ণ	করনত	এবং	লসগুবে	সপিাদনা	করনত	পানরন৷	আপবন	বববভন্ন	উপানে	
বভবিওগুবে	ললে	করনত	পানরন,	ল�িন	বপ্লেট	বভউ	বা	বপকচার-ইন-বপকচার	বভউনত৷

1 শুটিং	লিানির	তাবেকাে	আচ্রযা → পবরিযােচ্কর েষৃ্টিভবগি-এ	ট্যাপ	করুন৷

2 আপনার	পছনন্র	ব্রিন	এবং	ক্যনিরা	থাম্বননে	লবনছ	বনন	এবং	বভবিও	লরকি্জ 	করনত	 	ট্যাপ	করুন৷

• সািনন	এবং	বপছননর	ক্যানিরাগুবের	বভবিওগুবে	পৃথকভানব	সংরক্ণ	করনত, 	ট্যাপ	করুন৷
• লরকবি্জ ং	শুরু	করার	আনে	ব্রিন	পবরবত্জন	করনত,	ট্যাপ	করুন	 	এবং	আপনার	পছন্	িনতা	ব্রিন	বনব্জাচন	করুন৷
• লরকবি্জ ং	করার	সিে	আপবন	ক্যানিরার	থাম্বননে	পবরবত্জন	করনত	পানরন৷	থাম্বননইে	েুকাননা	থাকনে,	এটি	বিসনলে	
করনত	 -এ	ট্যাপ	করুন৷
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3 বভবিও	লরকি্জ 	করা	বন্ধ	করনত	 -এ	ট্যাপ	করুন৷

ি�ন পিরবত� ন ক�ন৷

িপকচার-ইন-িপকচার উইে�া

থা�েনল

সংর�ণ অপশন পিরবত� ন ক�ন৷

বভবিও সলে করযার সময় বপকিযার-ইন-বপকিযার উইচ্ডিযাট বনয়ন্ত্রণ করযা

আপবন	�বদ	্রিীনটি	  েবির-মচ্ধ্-েবির বভউ	লসট	কনরন	তনব	আপবন	বভবিওটি	লরকি্জ 	করার	সিে	বা	ললে	করার	সিে	
ছবব-ইন-বপকচার	উইন্ার	আকার	বা	অবস্ান	পবরবত্জন	করনত	পানরন৷

1 প্াকদশ্জন	ব্রিনন,  সযামচ্নর ও বপেচ্নরট আেযােযা 16:9 বভবিও বহচ্সচ্ি সংরক্ষণ করুন	পবরবত্জন	করনত	  
ট্যাপ	করুন৷

2 বভবিও	লরকি্জ 	করনত	 -এ	ট্যাপ	করুন৷
আপবন	লরকবি্জ ংনের	আনে	এবং	সিে	ছবব-ইন-বপকচার	উইন্ার	আকার	বা	অবস্ান	পবরবত্জন	করনত	পানরন৷

• বপকচার-ইন-বপকচার	উইন্াটি	বি	করনত,	উইন্াটি	আেনতা	চাপুন	এবং	 	ট্যাপ	করুন৷
• বপকচার-ইন-বপকচার	উইন্াটি	সরানত,	আপবন	ল�খানন	ইছুেক	লসখানন	লটনন	আনুন৷

3 বভবিও	লরকি্জ 	করা	বন্ধ	করনত	 -এ	ট্যাপ	করুন৷

আপবন	বভবিওটি	চাোননার	সিে	বপকচার-ইন-বপকচার	উইন্াটিও	বনেন্ত্রণ	করনত	পানরন৷	পূব্জরূপ	্রিীনন	পবূ্জরূপ	
থাম্বননইেটি	ট্যাপ	করুন	বা	গ্যােযাবর	অ্যাপটি	খুেুন	এবং	বভবিওটি	বনব্জাচন	করুন	এবং	তারপনর	  → বভবিও সলেয়যাচ্র 
খুেুন	ট্যাপ	করুন৷
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বসচ্গিে সটক সমযাি
এক	শনট	বববভন্ন	ছবব	এবং	বভবিও	তুেুন৷

আপনার	বিভাইসটি	স্বেংবরিেভানব	লসরা	শটটি	বনব্জাবচত	কনর	এবং	বফটিার	সনিত	ফনটা	অথবা	বনবদ্জষ্	ববভানের	
পুনরাবৃত্তিে	বভবিওগুবে	বতবর	কনর৷

1 শুটিং	লিানির	তাবেকাে	আচ্রযা → একিযার সতযােযা-এ	ট্যাপ	করুন৷

2 আপবন	ল�	দশৃ্যটি	চান	তা	ক্যাপচার	করনত	 	ট্যাপ	করুন৷

3 সপিন্ন	হনে,	বপ্বভউ	থাম্বননইে	ট্যাপ	করুন৷
অন্যান্য	ফোফেগুবে	পরীক্া	করনত, 	আইকনটিনক	উপনরর	বদনক	লটনন	আনুন৷	পৃথকভানব	ফোফেগুবে	লসভ	
করনত, বনি্ডযািন করুন	ট্যাপ	করুন,	আপনার	পছনন্র	আইনটিগুবে	টিক	বদন	এবং	তারপনর	 	ট্যাপ	করুন৷

��ং অপশন�িল 
কা�মাইজ ক�ন৷
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সপ্রযা সমযাি / সপযাচ্রে্ডট বভবিও সমযাি
লপানট্্জট	লিাি	বা	লপানট্্জট	বভবিও	লিাি	ব্যবহার	কনর,	আপবন	এিন	ছবব	বা	বভবিওগুবে	ক্যাপচার	করনত	পানরন	ল�খানন	
ব্যাকগ্রাউ্টি	ঝাপসা	হনে	লেনছ	এবং	ববষেটি	স্পষ্ভানব	দাঁবিনে	আনছ৷	আপবন	একটি	ব্যাকগ্রাউ্	ইনফক্ট	প্নোে	করনত	
পানরন	এবং	একটি	ফনটা	লতাোর	পনর	এটিনক	সপিাদনা	করনত	পানরন৷

1 শুটিং	লিানির	বেনস্ট	বেনে	সপযাচ্রে্ডট	বা	আচ্রযা → সপযাচ্রে্ডট বভবিও-এ	ট্যাপ	করুন৷

2 	এ	ট্যাপ	করুন	এবং	আপবন	ল�	ব্যাকগ্রাউ্	ইনফক্টটি	চাইনছন	লসটি	লবনছ	বনন৷
ব্যাকগ্রাউ্	ইনফনক্টর	তীব্তানক	সািঞ্স্য	করনত,	অ্যািরাস্টনিন্	বারনক	লটনন	আনুন৷

3 �খন	বপ্বভউ	ব্রিনন	প্রস্তুত	উপবস্ত	হে,	লকানও	ফনটা	বননত	 	ট্যাপ	করুন	বা	একটি	বভবিও	লরকি্জ 	করনত	 	ট্যাপ	
করুন৷

ব�াক�াউ� ইেফে�র ইনেটনিস� 
অ�াডজা�েম� বার

ব�াক�াউ� ইেফ�

• শুটিং	লিানির	বভত্তিলত	উপেব্ধ	অপশনগুনো	আোদা	হনত	পানর৷

• এই	বফচারটি	এিন	রােোে	ব্যবহার	করুন	ল�খানন	প�্জাতি	আনো	আনছ৷

• বননম্নাক্ত	পবরবস্বতনত	ব্যাকগ্রাউ্	ব্লার	সঠিকভানব	প্নোে	করা	নাও	ল�নত	পানর:

 – বিভাইস	বা	ববষেটি	চেিান	রনেনছ৷

 – ববষেটি	পাতো	বা	স্বছে৷

 – ববষেটির	ব্যাকগ্রাউ্	অনুরূপ	রঙ	আনছ৷

 – ববষে	বা	ব্যাকগ্রাউ্টি	সিতে৷
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সপ্রযা সমযাি/সপ্রযা বভবিও সমযাি
ি্যানেুাবে	বববভন্ন	শুটিং	অপশনগুবে,	ল�িন	এক্সনপারার	ভ্যােু	এবং	ISO	িান,	সিন্বে	করনত	ফনটা	বা	বভবিও	ক্যাপচার	
করুন৷

শুটিং	লিানির	তাবেকাে	বেনে	আচ্রযা → সপ্রযা	বা	সপ্রযা বভবিও-এ	ট্যাপ	করুন৷	অপশনগুবে	বনব্জাচন	করুন	এবং	লসটিংস	
কাস্টিাইর	করুন	তারপর	একটি	ফনটা	তুেনত	 	ট্যাপ	করুন	বা	একটি	বভবিও	লরকি্জ 	করনত	 	ট্যাপ	করুন৷

েভ্ অপশনগুবে

•  :	লসটিংস	পুনরাে	লসট	করুন৷

• ISO:	একটি	ISO	িান	বনব্জাচন	করুন৷	এটি	ক্যানিরার	আনোর	সংনবদনশীেতা	বনেন্ত্রণ	কনর৷	লো	ভ্যােু	হে	বস্বতশীে	
বা	উজ্জ্বে	আনোবকত	বস্তুর	রন্য৷	উচ্চতর	িানগুবে	হে	দ্রুত-েবতনত	চেনছ	বা	কি	আনোবচত	বস্তুর	রন্য৷	তনব, 
উচ্চতর	ISO	লসটিংস	ছববনত	বা	বভবিওনত	লোেিাে	ঘটানত	পানর৷

• SPEED:	শাটানরর	েবত	সািঞ্স্য	করুন৷	কি	শাটানরর	েবত	লববশ	আনোনক	বভতনর	আসনত	লদে,	কানরই	ছবব	বা	
বভবিও	আনরা	উজ্জ্বে	হনে	ওনঠ৷	এটি	দনৃশ্যর	ফনটা	বা	বভবিও	বা	রানত	লতাো	ফনটা	বা	বভবিওর	রন্য	আদশ্জ৷	দ্রুত	
শাটানরর	েবত	কি	আনো	প্নবশ	করনত	লদে৷	দ্রুত-েবতনত	চো	বস্তুর	ফনটা	বা	বভবিওগুবে	ক্যাপচার	করার	রন্য	এটি	
আদশ্জ৷

• EV:	এক্সনপারার	িান	পবরবত্জন	করুন৷	এটি	ক্যানিরাটির	লসসের	কতটা	আনো	প্াতি	করনছ	তা	বনি্জারণ	কনর৷	লো-
োইট	পবরবস্বতর	রন্য,	উচ্চতর	এক্সনপারার	ব্যবহার	করুন৷

• FOCUS:	লফাকাস	লিাি	পবরবত্জন	করুন৷	ি্যানেুাবে	লফাকাস	ঠিক	করনত	সািঞ্স্য	করার	বারটিনক	লটনন	আনুন৷

• WB:	একটি	উপ�ুক্ত	লহাোইট	ব্যানেসে	বনব্জাচন	করুন,	�ানত	ছববগুবেনত	একটা	ট্রু-টু-োইফ	রনঙর	পবরসীিাে	থানক৷	
আপবন	রনঙর	তাপিাত্া	লসট	করনত	পানরন৷

• MIC:	আপবন	লকান	বদক	বরাবর	উচ্চতর	স্তনরর	লরকি্জ 	আওোর	লরকি্জ 	করনত	চান	তা	বনব্জাচন	করুন৷	আপবন	
আপনার	বিভাইনস	(লপ্া	বভবিও	লিাি)	লকানও	USB	বা	Bluetooth	িাইনরিানফান	সংন�াে	কনর	ব্যবহার	করনত	
পানরন৷

• ZOOM:	রিু	এর	েবত	বনেন্ত্রণ	করুন	(লপ্া	বভবিও	লিাি)৷

হযাই-সরচ্রযাবেউশন সপ্রযা বভবিও সরকি্ড  করযা হচ্ছে

সব্জাবিক	8K	লরনরাবেউশন	সহ	হাই-লরনরাবেউশন	লপ্া	বভবিও	লরকি্জ 	করুন৷

 → 	ট্যাপ	করুন	বা	 	একটি	লপ্া	বভবিও	লরকি্জ 	করুন৷

আপবন	�খন	লকাননা	লপ্া	বভবিও	লরকবি্জ ং	লশষ	কনরন, গ্যােযাবর	অ্যানপ	ললে	করুন৷	আপবন	�খন	আপনার	পছনন্র	একটি	
লরিনি	 -এ	ট্যাপ	করনবন,	লরিিটি	একটি	উচ্চ-লরনরাবেউশন	ফনটা	বহনসনব	সংরবক্ত	হনব৷
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সিযাকযাচ্সর স্যান এিং এক্সচ্পযারযাচ্রর স্যান আেযােযা করযা

আপবন	লফাকানসর	স্ান	এবং	এক্সনপারানরর	স্ান	আোদা	করনত	পানরন৷

পবূ্জরূপ	্রিীনটি	স্পশ্জ	কনর	িনর	থাকুন৷	AF/AE	লরিিটি	্রিীনন	চনে	আসনব৷	ল�খানন	আপবন	লফাকাস	ও	এক্সনপারানরর	স্ান	
আোদা	করনত	চান	লরিিটিনক	লসই	রােোে	লটনন	বননে	�ান৷

নযাইট সমযাি
ফ্্যাশ	ব্যবহার	না	কনর,	লো-োইট	অবস্াে	ছবব	তুেুন৷	আপবন	�খন	একটি	ট্াইপি	ব্যবহার	কনরন,	আপবন	উজ্জ্বে	এবং	
বস্বতশীে	ফোফে	লপনত	পানরন৷

1 শুটিং	লিানির	তাবেকাে, আচ্রযা → রযাত	এ	ট্যাপ	করুন৷

আপবন	�বদ	্রিীননর	িানবদনকর	নীনচ	প্দবশ্জত	সিেটি	সচ্ি্ডযাচ্চ	লত	লসট	কনরন	তনব	আপবন	আরও	পবরষ্ার	ছবব	লপনত	
পানরন৷

2 	-এ	ট্যাপ	করুন	এবং	শুটিং	লশষ	না	হওো	প�্জন্ত	আপনার	বিভাইসটিনক	বস্রভানব	িনর	রাখুন৷

িুি সমযাি
উজ্জ্বে	রঙ	সহ	খাবানরর	ছবব	বনন৷

1 শুটিং	লিানির	তাবেকাে	বেনে, আচ্রযা → খযািযার	এ	ট্যাপ	করুন৷

্রিীনন	একটি	লরিি	উপবস্ত	হনব	এবং	লরিনির	বাইনরর	অঞ্চেটি	ঝাপসা	হনে	�ানব৷

2 লরিিটি	পুনরাে	আকার	বদনত,	লরিনির	একটি	লকাণ	লটনন	আনুন৷
আপবন	ল�	লক্ত্টি	চান	লসটি	ট্যাপ	করুন	বা	লরিিটি	সরানত	লটনন	আনুন৷

3 	ট্যাপ	করুন	এবং	রনঙর	তাপিাত্া	সািঞ্স্য	করনত	সািঞ্স্য	বারটি	লটনন	আনুন৷

4 একটি	ফনটা	তুেনত	 -এ	ট্যাপ	করুন৷
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প্যাচ্নযারযামযা সমযাি
প্যাননারািা	লিাি	ব্যবহার	কনর,	ছববর	একটি	বসবরর	তুেুন	এবং	তারপর	একটি	ওোইি	দশৃ্য	বতবর	করনত	তানদর	একসনগি	
স্টিচ	করুন৷

1 শুটিং	লিানির	তাবেকাে	বেনে, আচ্রযা → প্যাচ্নযারযামযা	এ	ট্যাপ	করুন৷

2 	ট্যাপ	করুন	এবং	বিভাইসটিনক	এক	বদনক	িীনর	িীনর	সরান৷
ক্যানিরার	বভউফাই্ানরর	লরিনির	িনি্য	ছববটি	রাখুন৷	�বদ	বপ্বভউ	ছববটি	োইি	লরিনির	বাইনর	থানক	বা	আপবন	
বিভাইসটিনক	না	সরান,	তনব	বিভাইসটি	স্বেংবরিেভানবই	ফনটা	লতাো	বন্ধ	করনব৷

3 ফনটা	লতাো	বন্ধ	করনত	 	ট্যাপ	করুন৷

অপবরস্রু ট	ব্যাকগ্রাউন্র	ছবব	লতাো	এবিনে	চেুন,	ল�িন	খাবে	আকাশ	বা	একটি	সাদািাটা	লদওোে৷

সুপযার স্যা-সমযা সমযাি
সুপার	লস্লা	লিাশন	হে	একটি	বফচার	�া	দ্রুত	পাস	হওো	লকাননা	িুহূত্জ নক	িীর	েবতনত	লরকি্জ 	কনর	�ানত	আপবন	পনর	লসটি	
সঠিকভানব	িূে্যােন	করনত	পানরন৷

1 শুটিং	লিাি	তাবেকানত, আচ্রযা → অত্ন্ত ধীরগবতচ্ত	ট্যাপ	করুন	এবং	একটা	বভবিও	লরকি্জ 	করনত	 	ট্যাপ	করুন৷

বিভাইসটি	সুপার	লস্লা	লিাশনন	িুহুত্জটি	ক্যাপচার	করনব	এবং	একটি	বভবিও	বহনসনব	লসটিনক	লসভ	করনব৷

2 বপ্বভউ	্রিীনন	বেনে,	বপ্বভউ	থাম্বনননে	ট্যাপ	করুন৷
সুপার	লস্লা	লিাশন	ববভােটি	সপিাদনা	করনত, -এ	ট্যাপ	করুন	এবং	ববভাে	সপিাদনা	বারটিনক	বািবদনক	বা	িানবদনক	
লটনন	বননে	�ান৷

��র ব�নী

সুপার ��া �মাশন িবভাগ
�শেষর ব�নী

িবভাগ স�াদনা বার

এই	বফচারটি	এিন	রােোে	ব্যবহার	করুন	ল�খানন	প�্জাতি	আনো	আনছ৷	অপ�্জাতি	বা	কি	আনো�ুক্ত	রােোে	
লকানও	বভবিও	লরকি্জ 	করার	সিে,	ব্রিন	কানো	হনে	আসনত	পানর	বা	িূসর	বনণ্জর	হনত	পানর৷	বনবদ্জষ্	আনোক	
বস্বতনত	ল�িন	লফ্ানরানসন্	আনছ	এিন	রােোে	ব্রিন	দপদপ	করনত	পানর৷
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স্বয়ংবরিয়ভযাচ্ি সুপযার স্যা সমযাশন বভবিওগুবে সরকি্ড  করযা

�খন	লিাশন	বিনটকশন	এবরোনত	লিাশন	িরা	পনি	তখন	সুপার	লস্লা	লিাশনন	আপবন	িুহূত্জটি	ক্যাপচার	করনত,	এটি	চােু	
করার	রন্য	 -এ	ট্যাপ	করুন৷	েবত	সনাক্তকরণ	বফচারটি	চােু	হনব	এবং	েবত	সনাক্তকরণ	এোকাটি	পূব্জরূপ	্রিীনন	উপবস্ত	
হনব৷

লরকবি্জ ং	শুরু	করনত	 	ট্যাপ	করুন৷	েবত	শনাক্তকরণ	করা	হনে,	বিভাইসটি	সুপার	লস্লা	লিাশনন	লরকি্জ 	করা	শুরু	করনব	
এবং	একটি	বভবিও	বহসানব	লসটিনক	লসভ	করনব৷

বনম্নবেবখত	অবস্াগুবে	থাকনে,	সুপার	লস্লা	লিাশন	লরকি্জ টিং	অবাবছিত	িুহুনত্জ 	শুরু	হনে	ল�নত	পানর:

• �খন	বিভাইসটি	কাঁপনত	থানক	অথবা	েবত	সনাক্তকরণ	অঞ্চনে	ববষেবস্তুর	কাছাকাবছ	আনরকটি	বস্তু	চেিান	
থানক৷

• লফ্ানরানসন্	আনছ	এিন	রােোে	কাঁপাকাঁপা	আনোে	লরকি্জ 	করার	সিে৷

স্যা সমযাশন সমযাি
িীর	েবতনত	লদখার	রন্য	একটি	বভবিওনক	লস্লা	লিাশনন	লরকি্জ 	করুন৷	আপবন	লস্লা	লিাশনন	চাোননার	রন্য	আপনার	
বভবিওগুবের	অংশ	বনবদ্জষ্	করনত	পানরন৷

1 শুটিং	লিাি	তাবেকানত, আচ্রযা → ধীর গবত	ট্যাপ	করুন	এবং	একটা	বভবিও	লরকি্জ 	করনত	 	ট্যাপ	করুন৷

2 আপবন	লরকবি্জ ং	করা	লশষ	করনে	বন্ধ	করনত	 	ট্যাপ	করুন৷

3 বপ্বভউ	্রিীনন	বেনে,	বপ্বভউ	থাম্বনননে	ট্যাপ	করুন৷
বভবিওটির	দ্রুত	অংশটি	লস্লা	লিাশন	অংশ	বহসানব	লসট	করা	হনব	এবং	বভবিওটি	চেনত	শুরু	করনব৷	বভবিওটির	উপর	
বনভ্জ র	কনর	দটুি	প�্জন্ত	লস্লা	লিাশন	বভবিও	বতরী	করা	হনব৷

লস্লা	লিাশন	ববভােটি	সপিাদনা	করনত, -এ	ট্যাপ	করুন	এবং	ববভাে	সপিাদনা	বারটিনক	বািবদনক	বা	িানবদনক	লটনন	
বননে	�ান৷

��র ব�নী

��া �মাশন িবভাগ �শেষর ব�নী

িবভাগ স�াদনা বার
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হযাইপযারে্যাপ্স সমযাি
োিী	লঘািা	বা	িানুষরন	চনে	�াওোর	িত	দশৃ্য	লরকি্জ 	করুন	এবং	লসগুবেনক	দ্রুত	েবতর	বভবিও	বহসানব	লদখুন৷

1 শুটিং	লিানির	তাবেকাে	বেনে, আচ্রযা → হযাইপযারে্যাপস	এ	ট্যাপ	করুন৷

2 	ট্যাপ	করুন	এবং	একটি	লরিি	লরট	অপশন	লবনছ	বনন৷

• �বদ	আপবন	লরিনির	লরটটি	 	কনর	রানখন,	তাহনে	বিভাইসটি	স্বেংবরিেভানব	দনৃশ্যর	পবরবত্জ ননর	হার	অনুসানর	
লরিি	লরট	বদনে	লননব৷

• আপবন	�বদ	স্টার	লট্ইেগুবে	লরকি্জ 	করনত	চান	তনব	 	লরিনির	হারটি	লসট	করুন	এবং 	ট্যাপ	করুন৷

3 লরকবি্জ ং	শুরু	করনত	 	ট্যাপ	করুন৷

4 লরকবি্জ ং	লশষ	করনত	 	ট্যাপ	করুন৷

ক্যাচ্মরযা সসটংস কযাস্মযাইর করযা
বপ্বভউ	্রিীনন, 	ট্যাপ	করুন৷	বকছু	অপশন	শুটিং	লিানির	উপর	বনভ্জ র	কনর	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷

িুবদ্ধমযান বিিযার

• েশৃ্ অপটমযাইরযার:	ববষে	বা	দনৃশ্যর	বভত্তিলত	রনঙর	লসটিংসনক	সািঞ্স্য	করনত	এবং	অবটিিাইর	করা	ইনফক্টনক	
স্বেংবরিেভানব	প্নোে	করনত	বিভাইসটি	লসট	করুন৷

• শট সপিচ্ক্ড  পরযামশ্ড :	আপনার	ববষেটির	অবস্ান	এবং	লকাণনক	সনাক্ত	কনর	ছববটির	রন্য	আদশ্জ	কপিবরসানটিনক	
প্স্তাব	কনর	সুপাবরশ	করনত	বিভাইসটিনক	লসট	করুন৷

• QR সকযাি স্্যান করুন:	পূব্জরপ	ব্রিন	লথনক	QR	লকািগুবে	স্্যান	করার	রন্য	বিভাইসটিনক	লসট	করুন৷

েবি

• এট করচ্ত শযাটযার িযাটন সসযায়যাইপ করুন:	আপবন	�খন	ব্রিননর	এনর	ক্যানিরা	বাটনটি	লসাোইপ	কনর	লহাল্	কনরন
তখন	করার	রন্য	একটি	কার	লবঁনছ	বনন৷

• রেেযাপ:	ফনটা	লতাোর	সিে	নীনচর	বািবদনকর	লকানন	একটি	রেছাপ	ল�াে	করুন৷

• েবির উচ্চতর অপশনসমূহ:	আপবন	বকভানব	ফনটা	সংরক্ণ	করনত	চান	তা	বনব্জাচন	করুন৷

– উচ্চ েক্ষতযাসপিন্ন েবি:	হাই	এবফবসনেবসে	ইনির	ফরি্যাট	(HEIF)-এ	ফনটাগুবে	তুেুন৷

– সপ্রযা সমযাি েবির িরম্যাট:	লপ্া	লিানি	লতাো	ছববগুবে	সংরক্ণ	করার	রন্য	ফাইে	ফরি্যাটটি	বনব্জাচন	করুন৷
JPEG	ফাইেগুবে	ছববগুবে	সংনকাবচত	কনর	এবং	কি	লস্টানরর	গ্রহণ	কনর৷	RAW	ফাইেগুবে	(DNG	ফাইে
ফরি্যাট)	সনব্জাত্ি	বচনত্র	গুণিাননর	রন্য	একটি	ছববর	সিস্ত	িাটা	সংরক্ণ	কনর	এবং	ছববগুবেনক	অসংনকাবচত
বহসানব	সংরক্ণ	কনর,	তনব	তারা	আরও	লস্টানরর	গ্রহণ	কনর৷	�খন	আপবন	RAW ও JPEG িরম্যাট	বনব্জাচন
কনরন,	প্বতটি	ছবব	দটুি	ফরি্যানট	সংরক্ণ	করা	হে,	DNG	এবং	JPG	৷

https://www.galaxys23manual.com
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সসেবি

• বপ্রবভউচ্ত সেখযাচ্নযাভযাচ্ি সসেবি সংরক্ষণ:	ফনটাগুবে	বফ্প	না	কনর	সািননর	ক্যানিরা	বদনে	লতাোর	সিে	বপ্বভউ	
্রিীনন	লসগুবে	ঠিক	ল�ভানব	প্দবশ্জত	হনেনছ	লসইভানব	লসভ	করার	রন্য	বিভাইসটিনক	লসট	করুন৷

বভবিও

• অচ্টযা FPS:	স্বেংবরিেভানব	লরিনির	হার	কাি্য	কনর	কি	আনোর	পবরবস্বতনত	উজ্জ্বে	বভবিওগুবে	লরকি্জ 	করনত	
বিভাইসটি	লসট	করুন৷

• বভবিও বস্বতকরণ:	একটি	বভবিও	লরকি্জ 	করার	সিে	ক্যানিরা	লকঁনপ	বেনে	�ানত	ঝাপসা	ছবব	না	আনস	বা	ঝাপসাভাব	
কনি	তার	রন্য	অ্যাবন্-লশক	চােু	কনর	বনন৷

• বভবিওর উচ্চতর অপশনসমূহ:	একটি	উন্নত	লরকবি্জ ং	অপশন	ব্যবহার	করার	রন্য	বিভাইসটিনক	লসট	করুন৷

 – উচ্চ েক্ষতযাসপিন্ন বভবিও:	আপবন	হাই	এবফবসনেবসে	বভবিও	লকানিক	(HEVC)	ফরি্যানট	বভবিওগুবে	লরকি্জ 	
করনত	পানরন৷	বিভাইনসর	লস্টানরর	বাঁচাননার	রন্য	আপনার	HEVC	বভবিওগুবে	সংনকাবচত	ফাইে	বহসানব	লসভ	
করা	হনব৷

 – উচ্চ বিটচ্রটযুক্ত বভবিও (সপ্রযা বভবিও):	লপ্া	বভবিও	লিানি	লরকি্জ 	করা	বভবিওগুবের	ববটনরট	বািান৷	আপবন	
�বদ	এই	বফচারটি	ব্যবহার	কনরন	তনব	ফাইনের	আকার	স্বাভাববক	বভবিওগুবের	লচনে	বি	হনত	পানর৷

 – HDR10+ বভবিও:	আপবন	বভবিও	লরকি্জ 	করনত	পানরন	ল�খানন	প্বতটি	দনৃশ্যর	কনট্াস্ট	এবং	রঙ	অবটিিাইর	
করা	হে৷

 – রমু-ইন মযাইক:	একটি	বভবিও	লরকি্জ 	করার	সিে,	আপবন	একটি	উচ্চতর	ভবেউনি	রিু-ইন	বদক	লথনক	শব্দ	
লরকি্জ 	করনত	পানরন৷

 – 360 অবিও সরকবি্ড ং:	আপবন	Bluetooth	লহিনফানগুবে	ব্যবহার	কনর	আরও	বনিবজিত	3D	সাউ্	
বভবিওগুবে	লরকি্জ 	করনত	পানরন	�া	360	অবিও	লরকবি্জ ং	বফচারটি	সিথ্জন	কনর৷

• আপবন	অন্য	লকান	বিভাইসনত	HEVC	বভবিও	চাোনত	বা	লসগুবে	অনোইনন	লশোর	করনত	সক্ি	নাও	
হনত	পানরন৷

• আপবন	বকছু	শুটিং	লিানি	HEVC	ফরি্যানট	বভবিওগুবে	লরকি্জ 	করনত	পারনবন	না৷

• HDR10+	বভবিওটি	সঠিকভানব	ললে	করনত	বিভাইসটিনক	অবশ্যই	HDR10+	সানপাট্জ	করনত	হনব৷
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সযাধযারণ

• অচ্টযা সিযাকযাস রে্যাক করযা:	লকান	বনব্জাবচত	ববষে	অনুিাবন	করনত	এবং	স্বেংবরিেভানব	লসটির	উপর	লফাকাস	
করনত	বিভাইসটি	লসট	করুন৷	�খন	আপবন	বপ্বভউ	্রিীনন	লকান	ববষে	লবনছ	লনন,	তখন	ববষেটি	নিনেও	বা	আপবন	
ক্যানিরার	অবস্ান	পাটিানেও	বিভাইসটি	ববষনের	উপনরই	লফাকাস	করনব৷

বনম্নবেবখত	পবরবস্বতনত	ববষে	অনুিাবন	করার	কারটি	ব্যথ্জ 	হনত	পানর:

• ববষেটি	অত্যবিক	বি	বা	অত্যবিক	লছাট৷

• ববষেটি	অত্যবিক	ননি৷

• ববষেটির	বপছনন	আনো	রনেনছ	বা	আপবন	অন্ধকার	রােোে	ছবব	তুেনছন৷

• ববষনের	রঙ	বা	িাঁচ	ব্যাকগ্রাউন্র	সানথ	বিনে	�াে৷

• ববষেটিনত	অনুভূবিক	বদনঘ্জ্যর	নকশা	আনছ,	ল�িন	ব্লাই্৷

• ক্যানিরাটি	প্চ্	কাঁনপ৷

• বভবিওর	লরনরাবেউশন	লববশ	হে৷

• রিু	ইন	বা	আউট	করার	সিে	অপটিকাে	রিু	ব্যবহার	করা৷

• বগ্রি েযাইনগুচ্েযা:	ববষে	বনব্জাচননর	সিে	েঠন	ঠিক	রাখাে	সাহা�্য	করনত	বভউফাই্ার	বননদ্জশগুবে	লদখান৷

• অিস্যান ট্যাগগুচ্েযা:	লকান	ছববর	সানথ	একটি	GPS	অবস্াননর	ট্যাে	অ্যাটাচ	করুন৷
• GPS	সংনকনতর	শবক্ত	এিন	অবস্ানন	হ্াস	হনত	পানর	ল�খানন	সংনকত	বািাগ্রস্ত	হে,	ল�িন	ভবননর	িনি্য	বা	
বনম্নভূবিনত,	বা	খারাপ	আবহাওোর	িনি্য৷

• �খন	আপবন	ইন্ারনননট	ফনটা	আপনোি	করনবন	তখন	আপনার	অবস্ান	আপনার	ফনটানত	প্দবশ্জত	হনত	
পানর৷	এটি	এিানত,	অবস্ান	ট্যাে	লসটিংটি	বন্ধ	করুন৷

• শুটংচ্য়র পদ্ধবত:	একটি	ছবব	বা	একটি	বভবিও	লরকবি্জ ং	রন্য	অবতবরক্ত	শুটিং	পদ্ধবত	বনব্জাচন	করুন৷

• সয সসটংস রযাখচ্িন:	আপবন	�খন	ক্যানিরাটি	খুেনবন,	তখন	শু্যটিং	লিানির	িনতা	আপনার	ব্যবহৃত	সব্জনশষ	
লসটিংস	রাখুন৷

• কপিচ্নর বিিি্যাক:	বনবদ্জষ্	বকছু	পবরবস্বতনত	ভাইনব্ট	করার	রন্য	বিভাইসটি	লসট	করুন,	ল�িন	�খন	আপবন	
ক্যানিরা	বাটনন	ট্যাপ	করনবন৷

সগযাপনীয়তযা

• সগযাপনীয়তযার বিজ্ঞবতি:	লোপনীেতা	ববজ্ঞবতি	অ্যানক্সস	করুন৷

• অনুমবত:	ক্যানিরা	অ্যাপটি	ব্যবহার	করনত	প্নোরনীে	অনুিবতগুবে	অ্যানক্সস	করুন৷

• সসটংস বরচ্সট করুন:	ক্যানিরা	লসটিংস	বরনসট	করুন৷

• ক্যাচ্মরযা পবরবিবত:	ক্যানিরা	অ্যাপ	সংস্রণ	এবং	আইবন	তথ্য	পরীক্া	করুন৷

• আমযাচ্ের সযাচ্থ সযযাগযাচ্যযাগ করুন:	প্শ্ন	বরজ্ঞাসা	করুন	বা	প্ােশই	বরজ্ঞাবসত	প্শ্নগুবে	পরীক্া	কনর	লদখুন৷

িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	বকছু	বফচার	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷
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গ্যােযাবর

ভূবমকযা
আপনার	বিভাইনস	সবঞ্চত	ছবব	এবং	বভবিওগুবে	অ্যানক্সস	করুন৷	আপবন	অ্যােবাি	দ্ারা	বা	লস্টাবর	বতবর	কনরও	ছবব	এবং	
বভবিও	ব্যবস্াপনা	করনত	পানরন৷

গ্যােযাবর ি্িহযার করযা
গ্যােযাবর	অ্যাপটি	খুেুন৷

ছিব এবং িভিডও�িল জন� অনুস�ান 
ক�ন৷

ছিব এবং িভিডও�িল িস� ক�ন৷

আরও অপশনসমূহ
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েবি সেখযা
গ্যােযাবর	অ্যাপ	খুেুন	এবং	একটি	ছবব	বনব্জাচন	করুন৷	অন্যান্য	ফাইেগুবে	লদখনত,	ব্রিননর	বাি	বদনক	বা	িান	বদনক	
লসাোইপ	করুন৷

আরও অপশনসমূহ

ছিব মুছ� ন৷

ছিব� অন�েদর সােথ �শয়ার ক�ন৷

ইেমজ ও িভিডও থা�েনইল

ছিব মিডফাই ক�ন৷

�াট� িভউ িফচার� ব�বহার কের এক� 
বড় ি�েন কে�� �দখুন৷

ি�য়েত ছিব� �যাগ ক�ন৷

Bixby Vision

িড় আকযাচ্রর েবিগুবে রিপ করযা হচ্ছে

1 গ্যােযাবর	অ্যাপ	খুেুন	এবং	একটি	ছবব	বনব্জাচন	করুন৷

2 আপবন	লসভ	করনত	চান	এিন	অঞ্চনে	দটুি	আঙুে	ছবিনে	বদন	এবং	ট্যাপ	করুন	 ৷
রিপ	করা	অঞ্চেটি	ফাইে	বহসানব	লসভ	হনব৷

�সভড 
ইেমজ 
থা�েনইল
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বভবিও সেখযা
গ্যােযাবর	অ্যাপ	খুেুন	এবং	চাোননার	রন্য	একটি	বভবিও	বনব্জাচন	করুন৷	অন্যান্য	ফাইেগুবে	লদখনত,	ব্রিননর	বাি	বদনক	
বা	িান	বদনক	লসাোইপ	করুন৷

ললেব্যানকর	সিে	একাবিক	অপশন	ব্যবহার	করনত,  → বভবিও সলেয়যাচ্র খুেুন-এ	ট্যাপ	করুন৷

��ব�াক ি�ন� লক ক�ন৷

আেগর িভিডওেত িফের যান৷ 
িরওয়াই� করেত �শ� কের 

ধের থাকুন৷

বত� মান ি�ন� ক�াপচার 
ক�ন৷

এক� GIF �তির ক�ন৷

ক�াপশন �স�ংস কনিফগার 
ক�ন৷

বার� �টেন িরওয়াই� বা 
ফা�-ফরওয়াড�  ক�ন৷

পপ-আপ িভিডও ��য়াের 
সু�ইচ ক�ন৷

আরও অপশনসমূহ

ি�ন�েক �ঘারান৷

পেরর িভিডওেত চেল যান৷ 
�ত-অ�বত� করেত �শ� 
কের ধের থাকুন৷

পজ ক�ন এবং ��ব�াক 
পুনরায় আর� ক�ন৷

�ীন অনুপাত পিরবত� ন 
ক�ন৷

�াট� িভউ িফচার� ব�বহার 
কের এক� বড় ি�েন 

কে�� �দখুন৷

উজ্জ্বেতা	সািঞ্স্য	করনত	ললেব্যাক	্রিীননর	বাি	বদনক	উপনর	বা	নীনচ	লটনন	আনুন	বা	ভবেউিটি	সািঞ্স্য	করনত	ললেব্যাক	
্রিীননর	িান	বদনক	উপনর	বা	নীনচ	লটনন	আনুন৷

বরওোই্	অথবা	ফাস্ট-ফরওোি্জ 	করার	রন্য,	ললেব্যাক	ব্রিননর	বাি	বদনক	বা	িান	বদনক	লসাোইপ	করুন৷

আরও উজ্জ্বে এিং পবরষ্যার বভবিও সেখুন

আনরা	উজ্জ্বে	এবং	ঝেিনে	রঙ	উপনভাে	করনত	আপনার	বভবিওর	ছববর	িান	উন্নত	করুন৷	সসটংস	খুেুন	এবং	উচ্চতর 
বিবশষ্্সমূহ → বভবিওর উজ্জ্বেতযা → উজ্জ্বে	ট্যাপ	করুন৷

• এই	বফচারটি	শুিুিাত্	বকছু	অ্যানপই	পাওো	�ানব৷

• এই	বফচারটি	ব্যবহার	করনে	ব্যাটাবরও	লববশ	পবরিানণ	খরচ	হনব৷
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অ্যােিযাম
অ্যােবাি	বতবর	করুন	এবং	আপনার	ছবব	এবং	বভবিওগুবে	সারান৷

1 গ্যােযাবর	অ্যাবলেনকশন	খুেুন	এবং	অ্যােবাি	বতবর	করনত	অ্যােিযাম →  → অ্যােিযাম	ট্যাপ	করুন৷

2 আপবন	ল�	ছবব	বা	বভবিওগুবে	অনুবেবপ	করনত	চান	লসগুবে	বনব্জাচন	করুন	বা	লসগুবেনক	লকানও	অ্যােবানি	সরানত	
চান	তা	বনব্জাচন	করুন৷

গল্প
�খন	আপবন	ছবব	এবং	বভবিও	ক্যাপচার	বা	সংরক্ণ	কনরন,	বিভাইসটি	তানদর	তাবরখ	এবং	অবস্াননর	ট্যােগুবে	পিনব, 
ছববগুবে	এবং	বভবিওগুবেনক	সারানব,	এবং	লস্টাবর	বতবর	করনব৷

গ্যােযাবর	অ্যাপ	খুেুন, গল্প	অ্যাপ	ট্যাপ	করুন,	তারপর	একটি	লস্টাবর	বনব্জাচন	করুন৷	আপবন	�বদ	 	ট্যাপ	কনরন,	তনব	
আপবন	বববভন্ন	অপশন	ব্যবহার	করনত	পানরন,	ল�িন	েনল্পর	কনন্ন্	পবরচােনা	করা	বা	েনল্পর	বশনরানাি	পবরবত্জন	করা৷

আপবন	�বদ	েনল্পর	তাবেকানত	  → গল্প বতবর করুন	ট্যাপ	কনরন	তনব	আপবন	ি্যানুোবে	েল্পগুবে	বতবর	করনত	পানরন৷

েবি এিং বভবিও বসঙ্ক করযা
গ্যােযাবর	অ্যাপ	খুেুন, 	ট্যাপ	করুন,	এবং	বসঙ্ক	সপিূণ্জ	করনত	অন-্রিীননর	বননদ্জশাবেী	লিনন	চেুন৷	গ্যােযাবর	অ্যাপ	
এবং	Cloud	বসঙ্ক	হনব৷

�খন	Cloud	এর	সানথ	আপনার	গ্যােযাবর	অ্যাপ	বসঙ্ক	হনব	তখন	আপনার	লতাো	ফনটা	ও	বভবিওগুবে	ও	Cloud-এ 
সংরবক্ত	হনব৷	আপবন	আপনার	গ্যােযাবর	অ্যাবলেনকশন	এবং	অন্যান্য	বিভাইস	লথনক	Cloud-এ	সংরবক্ত	ছবব	এবং	
বভবিওগুবে	অ্যানক্সস	করনত	পানরন৷

আপবন	�খন	আপনার	Samsung	account	এবং	Microsoft	অ্যাকাউন্টি	কাননক্ট	কনরন,	আপবন	Cloud	
লস্টানররটি	Microsoft	OneDrive	বহসানব	লসট	করনত	পানরন৷

েবিগুবে িযা বভবিওগুবে বিবেট করযা
গ্যােযাবর	অ্যাপ	খুেুন,	লকানও	ছবব,	বভবিও,	বা	লকানও	লস্টাবর	িুছনত	ট্যাপ	কনর	লহাল্	কনর	রাখুন	এবং	তারপনর	মুেুন-এ 
ট্যাপ	করুন৷

বরসযাইচ্কে বিন বিিযারট ি্িহযার করযা

আপবন	বরসাইনকে	ববনন	িুনছ	লদওো	ছবব	এবং	বভবিওগুবে	লরনখ	বদনত	পানরন৷	একটি	বনবদ্জষ্	সিে	পনর	ফাইেগুবে	িুনছ	
লদওো	হনব৷

গ্যােযাবর	অ্যাপ	খুেুন,  → সসটংস-এ	ট্যাপ	করুন	এবং	এটি	চােু	করনত	রে্যাশ-এ	ট্যাপ	করুন৷

বরসাইনকে	ববনন	ফাইেগুবে	লদখনত	গ্যােযাবর	অ্যাপ	খুেুন	এবং	  → রে্যাশ-এ	ট্যাপ	করুন৷
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AR সরযান

ভূবমকযা
AR	লরান	আপনানক	AR	সপিবক্জ ত	বফচারগুবে	সরবরাহ	কনর৷	একটি	বফচার	লবনছ	বনন	এবং	িরার	ফনটা	বা	বভবিওগুবে	
ক্যাপচার	করুন৷

AR সরযান িযােু করযা
AR	লরান	চােু	করার	রন্য	বনম্নবেবখত	পদ্ধবতগুবে	ব্যবহার	করুন:

• AR সরযান	অ্যাপটি	খুেুন৷

• ক্যাচ্মরযা	অ্যাবলেনকশন	খেুুন	এবং	আচ্রযা → AR সরযান	এ	ট্যাপ	করুন৷

ক্যাবরোর	বা	িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	বকছু	বফচার	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷

AR ইচ্মযাবর সু্বিও
আপবন	ল�	লকানও	উপানে	ইনিাবর	বতবর	করুন	এবং	বববভন্ন	বফচানর	লসগুবে	ব্যবহার	কনর	িরা	করুন৷

একট AR ইচ্মযাবর বতবর করযা

1 AR সরযান	অ্যাপ	খুেুন	এবং	AR ইচ্মযাবর সু্বিও-এ	ট্যাপ	করুন৷

2 আপবন	একটি	প্াক-বতবর	ইনিাবর	চেন	করনত	পানরন৷	বাি	বা	িানন	লসাোইপ	করুন,	একটি	ইনিাবর	বনব্জাচন	করুন	
এবং	তারপনর	 	ট্যাপ	করুন৷
আপবন	�বদ	আপনার	বননরর	ইনিাবর	বতবর	করনত	চান	তনব	একটি	লসেবফ	তুেুন	বা	লকানও	ছবব	বনব্জাচন	করুন৷
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3 একটি	ইনিাবর	বতবর	করার	রন্য	ব্রিনন-প্দবশ্জত	বননদ্জশাবেী	অনুসরণ	করুন৷

ইেমািজ� স�াদনা 
ক�ন৷

আমার ইেমািজ 
তািলকা

আরও অপশনসমূহ

ি্িহযার করচ্ত একট AR ইচ্মযাবর বনি্ডযািন করযা হচ্ছে

AR সরযান	অ্যাপটি	খুেুন, AR ইচ্মযাবর সু্বিও → 	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	আপনার	পছন্িনতা	একটি	ইনিাবর	
বনব্জাচন	করুন৷

AR ইচ্মযাবরগুবে মুচ্ে সিেযা হচ্ছে

AR সরযান	অ্যাবলেনকশন	খুেুন, AR ইচ্মযাবর সু্বিও →  → 	ট্যাপ	করুন,	িুছনত	ইনিাবরগুবেনত	টিক	বদন	এবং	
তারপনর	মেুুন	ট্যাপ	করুন৷

একট AR ইচ্মযাবর সংবক্ষতি বভবিও বতবর করযা এিং এট বেচ্য় আপনযার বিভযাইসট সযারযাচ্নযা

আপবন	একটি	ইনিাবর	বদনে	একটি	সংবক্তি	বভবিও	বতবর	করনত	পানরন	এবং	এটিনক	ওোেনপপার	বা	কে	ব্যাকগ্রাউ্	
ইনির	বহসানব	ব্যবহার	করনত	পানরন৷

1 AR সরযান	অ্যাপ	খুেুন	এবং	AR ইচ্মযাবর সু্বিও-এ	ট্যাপ	করুন৷

2 বভবিও বতবর করুন, কে ব্রিন	বা	েক ব্রিন	বনব্জাচন	করুন৷

3 আপবন	চান	এিন	একটি	লটিনলেট	বনব্জাচন	করুন৷
ব্যাকগ্রাউ্	ছববটি	পবরবত্জন	করনত,  → 	ট্যাপ	করুন৷

4 বভবিওটি	সংরক্ণ	করনত	সংরক্ষণ	ট্যাপ	করুন৷
আপবন	গ্যােযাবর-লত	সংরবক্ত	বভবিওগুবে	পরীক্া	করনত	পানরন৷

5 বভবিওটি	সরাসবর	ব্যবহার	করনত	ব্রিননর	নীনচ	একটি	অপশন	বনব্জাচন	করুন৷
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একট AR ইচ্মযাবর বেচ্য় আপনযার কন্টযাক্টর সপ্রযািযাইে বতবর করযা

আপনার	Samsung	account	এবং	কন্টযাক্ট	অ্যানপ	আপনার	লপ্াফাইে	ছবব	বহসানব	একটি	ইনিাবর	ব্যবহার	করুন৷	আপবন	
বববভন্ন	ভবগি	লথনক	লবনছ	বননত	পানরন	বা	আপনার	বননরর	অবভব্যবক্ত	বতবর	করনত	পানরন৷

1 AR সরযান	অ্যাপ	খুেুন	এবং	AR ইচ্মযাবর সু্বিও-এ	ট্যাপ	করুন৷

2 সপ্রযািযাইে	ট্যাপ	করুন	এবং	একটি	ইনিাবর	বনব্জাচন	করুন৷

3 আপনার	অবভব্যবক্ত	ক্যাপচার	করনত	 	ট্যাপ	করুন	বা	আপনার	পছন্িনতা	একটি	ভবগি	বনব্জাচন	করুন৷

4 সশষ → সংরক্ষণ	ট্যাপ	করুন৷

এক� ছিব ত� লুন৷

ইেমািজ

�পাজ
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AR ইচ্মযাবর ক্যাচ্মরযা
বববভন্ন	শুটিং	লিাি	ব্যবহার	কনর	ইনিাবর	বদনে	িরাদার	ফনটা	বা	বভবিও	বতবর	করুন৷

1 AR সরযান	অ্যাপ	খুেুন	এবং	AR ইচ্মযাবর ক্যাচ্মরযা-এ	ট্যাপ	করুন৷

2 আপবন	ল�	ইনিাবর	ও	লিািটি	ব্যবহার	করনত	চান	লসটি	বনব্জাচন	করুন৷	উপেব্ধ	লিািগুবে	বনব্জাবচত	ইনিাবরর	উপর
বভত্তি	কনর	পবরববত্জত	হনত	পানর৷

• েশৃ্:	ইনিাবরটি	আপনার	এক্সনপ্শন	নকে	কনর৷	আপবন	ব্যাকগ্রাউ্	ছববটিও	পবরবত্জন	করনত	পারনবন৷
• মযাস্:	ইনিাবরর	িুখটি	আপনার	িুনখর	উপর	প্দবশ্জত	হে	তাই	িনন	হনছে	আপবন	একটি	িাস্	পনরনছন৷
• আয়নযা:	ইনিাবরটি	আপনার	শরীনরর	নিাচিা	নকে	কনর৷
• সখেযাধুেযা:	ইনিাবরটি	একটি	প্কৃত	ব্যাকগ্রাউন্	নিাচিা	কনর৷

3 লকানও	ফনটা	বননত	ইনিাবর	আইকনটিনত	ট্যাপ	করুন	বা	লকানও	বভবিও	লরকি্জ 	করনত	আইকনটি	স্পশ্জ	কনর	িনর	
থাকুন৷
আপবন	গ্যােযাবর-লত	ল�	ফনটা	এবং	বভবিওগুবে	তুনে	লরনখনছন	তা	অ্যানক্সস	ও	লশোর	করনত	পানরন৷

AR ইচ্মযাবর স্টিকযার
আপবন	�খন	AR	ইনিাবরগুবে	বতবর	কনরন,	ইনিাবর	এক্সনপ্শন	এবং	বরিোকোপগুবে	সহ	স্টিকারগুবে	স্বেংবরিেভানব	
বতবর	হনব৷	এক্সনপ্শন	বা	ব্যাকগ্রাউ্	পবরবত্জন	কনর	আপবন	বননরর	স্টিকারও	বতবর	করনত	পানরন৷	আপবন	লিনসনরর	
িাি্যনি	বা	লসাশ্যাে	লনটওোনক্জ 	পাঠাননার	সিে	আপনার	ইনিাবর	স্টিকারগুবে	ব্যবহার	করনত	পানরন৷

আপনযার বনরস্ব স্টিকযার বতবর করযা

1 AR সরযান	অ্যাপ	খুেুন	এবং	AR ইচ্মযাবর স্টিকযার-এ	ট্যাপ	করুন৷

2 স্টিকার	তাবেকাটির	শীনষ্জ	 	ট্যাপ	করুন৷

3 আপবন	ল�িন	চান	লসইভানব	স্টিকারগুবেনক	সপিাদনা	করুন	এবং	সংরক্ষণ-এ	ট্যাপ	করুন৷
আপবন	স্টিকার	তাবেকার	শীনষ্জ	আপনার	বতবর	করা	স্টিকারগুবে	অ্যানক্সস	করনত	পানরন৷

https://www.galaxys23manual.com
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AR ইচ্মযাবর স্টিকযারগুবে সমযােযা হচ্ছে

AR সরযান	অ্যাপ	খুেুন	এবং	AR ইচ্মযাবর স্টিকযার →  → সপিযােনযা-এ	ট্যাপ	করুন৷	িুনছ	লফোর	রন্য	ইনিাবর	স্টিকারটি	
লবনছ	বনন	এবং	মুেুন-এ	ট্যাপ	করুন৷

ি্যাটগুবেচ্ত আপনযার AR ইচ্মযাবর স্টিকযার ি্িহযার করযা

আপবন	লিনসনরর	িাি্যনি	বা	লসাশ্যাে	লনটওোনক্জ 	কথাবাত্জ া	চোকােীন	আপনার	ইনিাবর	স্টিকারগুবে	ব্যবহার	করনত	
পানরন৷	সমচ্সর	অ্যানপ	বননচর	পদনক্পগুবে	আপনার	ইনিাবর	স্টিকারগুবে	ব্যবহার	করার	উদাহরণ৷

1 সমচ্সর	অ্যানপ	একটি	লিনসর	বেখার	সিে,	Samsung	কীনবাি্জ 	এ	 	ট্যাপ	করুন৷

2 ইনিাবর	আইকনটি	ট্যাপ	করুন৷

3 আপনার	ইনিাবর	স্টিকারগুবের	িনি্য	ল�	লকান	একটি	লবনছ	বনন৷
ইনিাবর	স্টিকারটি	বনস	�ানব৷

ইেমািজ আইকন
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AR িুিে
(AR বিিযার সহ বভবিওগুবে সরকি্ড  করুন)

িানুষ	বা	লপাষা	প্াণী	(ববিাে	এবং	কুকুর)	িুখ	বা	অন্য	বকছুর	ভাচু্জ োে	হস্তাক্র	বা	অঙ্কন	সহ	িরাদার	বভবিও	লরকি্জ 	
করুন৷	একটি	ক্যানিরা	একটি	িুখ	বা	স্ান	বচবহ্নত	করনে,	িুিেটি	িুখনক	অনুসরণ	করনব	এবং	লকানও	স্াননর	িুিে	
ক্যানিরাটি	সরাননা	হনেও	একই	স্ানন	বস্র	থাকনব৷

1 AR সরযান	অ্যাপ	খুেুন	এবং	AR িুিে-এ	ট্যাপ	করুন৷

ক্যানিরা	ববষেটি	বচবহ্নত	করনে,	বচবহ্নত	রােোটি	ব্রিনন	প্দবশ্জত	হনব৷

2 শনাক্তকারী	এোকাে	বেখুন	বা	আঁকুন৷

• �বদ	আপবন	বপছননর	ক্যানিরাটিনত	সু্যইচ	কনরন,	আপবন	শনাক্তকারী	লক্নত্র	বাইনরও	বেখনত	বা	আঁকনত	পানরন৷
• আপবন	�বদ	 -এ	ট্যাপ	কনর	তারপর	িুিে	করা	শুরু	কনরন,	তনব	আপবন	বননরর	িুিে	করা	লরকি্জ 	করনত	
পারনবন৷

এিরয়া শনা�কারী

ড� ডল মুছ� ন৷

�ট�ট

GIF

�পন ট�ল

3D ��ান

ইেরজার

িরড�

সাউ� ইেফ� চালু 
বা ব� ক�ন৷

পূব�াব�ায় �ফরান

3 বভবিও	লরকি্জ 	করনত	 -এ	ট্যাপ	করুন৷

4 বভবিও	লরকি্জ 	করা	বন্ধ	করনত	 -এ	ট্যাপ	করুন৷
আপবন	গ্যােযাবর-লত	বভবিওটি	পরীক্া	এবং	লশোর	করনত	পানরন৷

লকান	ক্যানিরা	ব্যবহার	করা	হনছে	তার	উপর	বনভ্জ র	কনর	বপ্বভউ	ব্রিনন	েভ্য	বফচার	পবরববত্জত	হনত	পানর৷
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Bixby

ভূবমকযা
Bixby	হে	একটা	ইউরার	ইন্ারনফস	�া	আপনানক	আরও	সুববিারনকভানব	আপনার	বিভাইস	ব্যবহার	করনত	সাহা�্য	
কনর৷

আপবন	Bixby-লত	কথা	বেনত	বা	লটক্সট	টাইপ	করনত	পানরন৷	Bixby	আপনার	অনুনরাি	করা	একটা	বফচার	চােু	করনব	বা	
আপবন	ল�	তথ্য	চান	তা	লদখানব৷	আরও	তনথ্যর	রন্য	www.samsung.com/bixby	এ	�ান৷

Bixby	লকবেিাত্	কনেকটা	ভাষানত	েভ্য	এবং	আপনার	অঞ্চনের	উপর	বভত্তি	কনর	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷

Bixby শুরু করযা হচ্ছে
Bixby	চােু	করনত	সাইি	কী	টিনপ	িনর	রাখুন৷	Bixby	বববরণ	সপিবক্জ ত	লপরটি	প্দবশ্জত	হনব৷	Bixby	ব্যবহানরর	ভাষাটি	
বনব্জাচন	করার	পনর,	আপবন	Samsung	account-এ	সাইন	ইন	কনর	এবং	ব্রিনন	প্দবশ্জত	বননদ্জশাবেী	অনুসরণ	কনর	
লসটআপ	সপিূণ্জ	করার	পনর,	Bixby	ব্রিনটি	উপবস্ত	হনব৷

Bixby-এর ি্িহযার
সাইি	কী-টি	টিনপ	িনর	রাখার	সিে,	আপবন	Bixby-এ	�া	চান	তা	বেুন৷	অন্যথাে,	রাোননার	বাক্যাংশটি	বেুন	এবং	
আপবন	�া	চান	তা	বেুন৷

উদাহরণস্বরূপ,	সাইি	কী	টিনপ	এবং	িনর	রাখার	সিনে,	“How’s	the	weather	today?”	বেুন	আবহাওোর	তথ্য	্রিীনন	
প্দবশ্জত	হনব৷

�বদ	লকানও	কনথাপকথননর	সিে	Bixby	আপনানক	লকানও	প্শ্ন	বরজ্ঞাসা	করনে,	আপবন	সাইি	কী	টি	টিপুন	বা	 	ট্যাপ	
না	কনরই	Bixby-এর	সানথ	কথা	বো	অববরত	রাখনত	পানরন৷

আপনযার ভচ্য়স ি্িহযার কচ্র Bixby রযাবগচ্য় সতযােযা হচ্ছে

আপবন	"হাই,	Bixby"	বা	"Bixby"	বনে	Bixby-এর	সানথ	একটি	কনথাপকথন	শুরু	করনত	পানরন৷	Bixby	�ানত	আপনার	
ভনেনস	সািা	লদে	তাই	আপনার	ভনেস	বনবন্ধন	করুন৷

1 Bixby	অ্যাপটিনক	খুেুন	এবং	  → Voice wake-up-এ	ট্যাপ	করুন৷

2 সু্যইচটি	চােু	করনত	এটি	ট্যাপ	করুন৷

3 রাোননার	বাক্যাংনশর	অিীনন	আপবন	চান	এিন	Wake-up phrase	বনব্জাচন	করুন৷

4 এটি	চােু	করনত	Respond to my voice	সু্যইচ	ট্যাপ	করুন৷

5 লসটআপ	সপিূণ্জ	করার	রন্য	অন-ব্রিন	বননদ্জশাবেী	অনুসরণ	করুন৷
এখন	আপবন	রাোননার	বাক্যাংশটি	বেনত	পানরন	এবং	একটি	কনথাপকথন	শুরু	করনত	পানরন৷

http://www.samsung.com/bixby
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সটক্সট টযাইপ কচ্র িযাত্ড যা আেযানপ্রেযান

লকাোহেপূণ্জ	পবরনবনশর	কারনণ	আপনার	ভনেস	স্বীকৃত	না	হনে	বা	আপবন	�বদ	এিন	পবরবস্বতনত	থানকন	ল�খানন	কথা	
বো	কঠিন	হে	তনব	আপবন	পানঠ্যর	িাি্যনি	Bixby-এর	সানথ	ল�াোন�াে	করনত	পানরন৷

Bixby	অ্যাপ	খুেুন, -এ	ট্যাপ	করুন,	এবং	তারপর	আপবন	�া	চান	তা	টাইপ	করুন৷

ল�ােন�াে	চোকােীন,	Bixby	ভনেস	প্বতবরিোর	পবরবনত্জ 	লটক্সনটর	িাি্যনি	আপনানক	উত্র	লদনব৷

Bixby Vision

ভূবমকযা
Bixby	Vision	একটি	পবরনষবা	�া	ইনির	সনাক্তকরনণর	উপর	বভত্তি	কনর	বববভন্ন	বফচার	প্দান	কনর৷	বস্তু	সনাক্তকরনণর	
দ্ারা	তথ্য	অনুসন্ধান	করনত	আপবন	Bixby	Vision	ব্যবহার	করনত	পানরন৷	বববভন্ন	দরকারী	Bixby	Vision	বফচার	ব্যবহার	
করুন৷

• এই	বফচারটি	েভ্য	নাও	থাকনত	পানর	অথবা	আপবন	সঠিক	অনুসন্ধাননর	ফোফে	নাও	লপনত	পানরন	ছববর	
আেতন,	ফরি্যাট,	অথবা	লরনরাবেউশননর	উপর	বনভ্জ র	কনর৷

• Bixby	Vision	দ্ারা	প্দান	করা	পনণ্যর	তনথ্যর	রন্য	Samsung	দােী	নে৷

Bixby Vision িযােু করুন
Bixby	Vision	চােু	করুন	এই	পদ্ধবতগুবের	একটি	ব্যবহার	কনর৷

• ক্যাচ্মরযা	অ্যানপ,	শুটিং	লিানির	তাবেকাে	আচ্রযা	ট্যাপ	করুন	ও	BIXBY VISION	এ	ট্যাপ	করুন৷

• গ্যােযাবর	অ্যানপ	একটি	ছবব	বনব্জাচন	করুন	এবং	 	ট্যাপ	করুন৷

• Samsung Internet	অ্যানপ	একটি	বচত্	স্পশ্জ	কনর	িনর	থাকুন	এবং	Bixby Vision বেচ্য় খুঁরনু	ট্যাপ	করুন৷

• �বদ	আপবন	অ্যানপর	্রিীনন	Bixby	Vision	অ্যানপর	আইকনটি	ল�াে	কনর	থানকন,	তাহনে, Bixby Vision	অ্যাপটি	
খনুে	বদন৷
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Bixby Vision ি্িহযার করযা হচ্ছে

1 Bixby	Vision	চােু	করুন৷

2 আপবন	ল�	বফচারটি	ব্যবহার	করনত	চান	লসটি	বনব্জাচন	করুন৷

• অনুিযাে:	িকুনিন্	বা	ইনির	লথনক	লেখা	শনাক্ত	করুন	এবং	অনুবাদ	করুন৷
• সটক্সট:	নবথ	বা	ছবব	লথনক	পাঠ্য	শনাক্তকারী	করুন	এবং	এটি	বনষ্াশন	করুন৷
• বিস্ভযার:	অনোইননর	লচনা	বস্তুটির	সিতুে্য	ছবব	এবং	সপিবক্জ ত	তথ্য	খুঁরনু৷

েভ্য	বফচার	এবং	অনুসন্ধাননর	ফোফেগুবে	অঞ্চে	বা	ক্যাবরোনরর	উপর	বনভ্জ র	কনর	পবরববত্জত	হনত	পানর৷

মযাবল্ট উইচ্ডিযা 
(একিযাচ্র একযাবধক অ্যাপ ি্িহযার কচ্র)

ভূবমকযা
বপ্লেট	্রিীন	বভউনত	একই	সিনে	দটুি	অ্যাপ	চাোন৷	আপবন	পপ-আপ	বভউনত	একই	সিনে	একাবিক	অ্যাপ	চাোনত	পানরন৷

ি��ট �ীন িভউ পপ-আপ িভউ

বকছু	অ্যাপ	এই	বফচারটি	সিথ্জন	নাও	করনত	পানর৷
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বপ্লেট ্রিীন বভউ

1 সম্প্রবত	ব্যবহৃত	অ্যানপর	তাবেকা	খুেনত	সাম্প্রবতক	বাটন	ট্যাপ	করুন৷

2 বাি	বা	িান	বদনক	লসাোইপ	করুন,	একটি	অ্যানপর	আইকনন	ট্যাপ	করুন,	তারপর	বপ্লেট ব্রিন বভউচ্ত খেুুন-এ	ট্যাপ	
করুন৷
অন্যথাে,	ল�খানন	খুেচ্ত এখযাচ্ন ড্রপ করুন	উপবস্ত	হে	লসখানন	একটি	অ্যাপ	লটনন	আনুন৷

3 অ্যাপতাবেকানত,	খুেনত	অন্য	একটি	অ্যাপ	বনব্জাচন	করুন৷

এর প্যাচ্নে সথচ্ক অ্যাপগুবে সখযােযা হচ্ছে

1 অ্যাপ	ব্যবহার	করার	সিে,	এর	প্যাননেটিনক	ব্রিননর	িাঝখানন	লটনন	আনুন৷

2 লকানও	অ্যাপনক	বািবদনক	লটনন	আনুন	এবং	তারপনর	এটিনক	লছনি	বদন	ল�খানন	খুেচ্ত এখযাচ্ন ড্রপ করুন	উপবস্ত	
হনব৷
বনব্জাবচত	অ্যাপটি	বপ্লেট	্রিীন	বভউনত	খুেনব৷

অ্যাবলেনকশনটিনত	একবার	ট্যাপ	কনর	আপবন	বপ্লেট	্রিীন	বভউনত	অ্যাবলেনকশন	খুেনত	লসট	করনত	পানরন৷	  → 
	ট্যাপ	করুন	এবং	বপ্লেট ব্রিন বভউচ্ত খুেুন-এর	িনি্য	ট্যাপ করুন	এ	ট্যাপ	করুন৷	আপবন	�বদ	এটি	চােু	করনত	

সযাম্প্রবতক অ্যাপগুচ্েযা সেখযান	সু্যইচ	এ	ট্যাপ	কনরন,	তনব	আপবন	এর	প্যাননে	লথনক	বস্লট	ব্রিন	বভউনত	সাম্প্রবতক	
অ্যাপগুবে	খেুনত	পানরন৷

অ্যাপ সরযাড়যা সযযাগ করযা হচ্ছে

একটি	একক	ট্যাপ	বদনে	বপ্লেট	ব্রিন	বভউনত	একসানথ	খুেনত	একটি	অ্যাপ	লপোর	বহসানব	প্ােশই	ব্যবহৃত	অ্যাপ	ল�াে	
করুন৷

1 বপ্লেট	ব্রিন	বভউনত,	অ্যাপ	উইন্ার	িনি্য	সানক্জ নের	ট্যাপ	করুন৷

2 	এ	ট্যাপ	করুন৷

3 অ্যাপ	লরািটি	ল�াে	করনত	একটি	অবস্ান	বনব্জাচন	করুন৷
বপ্লেট	ব্রিন	বভউনত	আপবন	ল�	অ্যাপগুবে	ব্যবহার	করনছন	তা	অ্যাপ	লরাি	বহসানব	আপনার	বনব্জাচন	করা	অবস্ানন	
সংরবক্ত	হনব৷

উইচ্ডিযার আকযার সযামঞ্জস্ করযা

অ্যাপ	উইন্াগুবের	আকার	সিন্বে	করনত	অ্যাপ	উইন্াগুবের	িানঝ	থাকা	চরি	টানুন৷

�খন	আপবন	ব্রিননর	উপনরর	বা	নীনচর	প্ানন্ত	অ্যাপ	উইন্ার	িানঝর	চরিটি	লটনন	আননন,	তখন	উইন্াটি	ি্যাবক্সিাইর	
হনব৷



অ্যাপ	এবং	বফচার

92

পপ-আপ বভউ

1 সম্প্রবত	ব্যবহৃত	অ্যানপর	তাবেকা	খুেনত	সাম্প্রবতক	বাটন	ট্যাপ	করুন৷

2 বাি	বা	িান	বদনক	লসাোইপ	করুন,	একটি	অ্যাপ	আইকনন	ট্যাপ	করুন,	ও	তারপর	পপ-আপ বভউচ্ত খুেুন	এ	ট্যাপ	
করুন৷
অন্যথাে, পপ-আপ বভউ-এর রন্ এখযাচ্ন ড্রপ করুন	ল�খানন	উপবস্ত	হে	লসখানন	একটি	অ্যাপ	লটনন	আনুন৷

অ্যাপ	ব্রিনটি	পপ-আপ	বভউনত	প্দবশ্জত	হনব৷

�বদ	আপবন	পপ-আপ	উইন্াটি	ব্যবহার	করার	সিে	লহাি	বাটনটিনত	ট্যাপ	কনরন	তনব	উইন্াটি	লছাট	হনে	�ানব	এবং	
একটি	অ্যাবলেনকশন	আইকন	বহসানব	প্দবশ্জত	হনব৷	পপ-আপ	উইন্াটি	পুনরাে	ব্যবহার	করনত,	অ্যাবলেনকশন	আইকনটি	
ট্যাপ	করুন৷

এর প্যাচ্নে সথচ্ক অ্যাপগুবে সখযােযা হচ্ছে

1 এর	প্যাননে	হ্যান্েটিনক	্রিীননর	িাঝখানন	লটনন	বননে	আসুন৷

2 লকানও	অ্যাপনক	বািবদনক	লটনন	আনুন	এবং	তারপনর	পপ-আপ বভউ-এর রন্ এখযাচ্ন ড্রপ করুন	ল�খানন	উপবস্ত	
হনব	লসখানন	এটি	লছনি	বদন৷
বনব্জাবচত	অ্যাপটি	পপ-আপ	বভউনত	খেুনব৷

পপ-আপ উইচ্ডিযাগুবে সরযাচ্নযা

পপ-আপ	উইন্াটি	সরাননার	রন্য,	উইন্ার	টুেবারটি	ট্যাপ	করুন	এবং	এটি	একটি	নতুন	স্ানন	লটনন	বননে	�ান৷
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Samsung Internet
তথ্য	সন্ধান	করনত	ইন্ারননট	ব্াউর	করুন	এবং	আপনার	পছনন্র	ওনেবনপরগুবেনক	সুববিািত	অ্যানক্সস	করার	রন্য	
তানদর	বুকিাক্জ 	করুন৷

1 Samsung Internet	অ্যাপটি	খেুুন৷

2 ওনেব	অ্যানরেস	বা	একটি	কীওোি্জ 	এন্ার	করান,	তারপর	যযান-এ	ট্যাপ	করুন৷

টুেবারগুবে	অ্যানক্সস	করনত,	্রিীনন	বকছুটা	নীনচর	বদনক	লসাোইপ	করুন৷

ট্যাবগুবের	িনি্য	সু্যইচ	করনত, 	ট্যাপ	করুন	বা	ঠিকানা	লক্নত্র	বানি	বা	িানন	লসাোইপ	করুন৷

বত� মান ওেয়বেপজ� বুকমাক�  ক�ন৷

�হামেপজ� খুলুন৷

�পেজর মেধ� মুভ ক�ন৷ আরও অপশনসমূহ

বত� মান ওেয়বেপজ�েক িরে�শ ক�ন৷

আপনার বুকমাক� �িল অ�াে�স ক�ন৷

ট�াব ব�ব�াপনা৷ / 
�গাপন �মাড ব�বহার৷

সগযাপন সমযাি ি্িহযার করযা

আপবন	�বদ	বসনরিট	লিানির	রন্য	একটি	পাসওোি্জ 	লসট	কনরন	তনব	আপবন	অন্যনদর	আপনার	অনুসন্ধাননর	ইবতহাস, 
ব্যবহানরর	ইবতহাস,	বুকিাক্জ গুবে	এবং	সংরবক্ত	পৃষ্াগুবে	লদখনত	বািা	বদনত	পানরন৷

1 ট্যাপ	করুন	  → সগযাপন সমযাি িযােু করুন৷

2 এটি	চােু	করনত	সগযাপন সমযাি েক করুন	সু্যইচটিনত	ট্যাপ	করুন, শুরু-এ	ট্যাপ	করুন,	এবং	তারপনর	লোপন	লিানির	
রন্য	একটি	পাসওোি্জ 	লসট	করুন৷
লোপন	লিানি,	বিভাইসটি	টুেবানরর	রং	পবরবত্জন	করনব৷	লোপন	লিাি	বন্ধ	করনত,  → সগযাপন সমযাি িন্ধ করুন 
ট্যাপ	করুন৷

লোপন	লিানি,	আপবন	বকছু	বফচার	ব্যবহার	করনত	পারনবন	না,	ল�িন	ব্রিন	ক্যাপচার৷
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Samsung Health

ভূবমকযা
Samsung	Health	আপনানক	আপনার	সুস্তা	ও	বফটননস	ব্যবস্াপনা	করনত	সাহা�্য	কনর৷	বফটনননসর	েক্্য	লসট	করুন, 
আপনার	অগ্রেবত	লচক	করুন,	এবং	আপনার	সািবগ্রক	সসু্তা	ও	বফটনননসর	ট্্যাক	রাখুন৷	আপবন	অন্যান্য	Samsung	
Health	ব্যবহারকারীনদর	সানথ	আপনার	পদনক্প	েণনার	লরকি্জ গুবেও	তুেনা	করনত	পানরন	এবং	স্বানস্্যর	টিপসগুবে	
পরীক্া	করনত	পানরন৷

আরও	তনথ্যর	রন্য	www.samsung.com/samsung-health	এ	�ান৷

Samsung Health ি্িহযার করযা
Samsung Health	অ্যাপ	খুেুন৷	প্থিবার	এই	অ্যাপ	চাোননার	সিে	বা	একটি	িাটা	বরনসট	করার	পনর	এটি	বরস্টাট্জ	
করার	সিে,	লসটআপ	সপিূণ্জ	করার	রন্য	অন-ব্রিন	বননদ্জশাবেী	অনুসরণ	করুন৷

Samsung	Health	লহাি	ব্রিনন	আইনটিগুবে	সপিাদনা	করনত	  → সহযাম সপিযােনযা করুন	ট্যাপ	করুন৷

�হাম কাড� �িল

আপনার ��াফাইল ব�ব�াপনা ক�ন এবং 
আপনার �া�� এবং িফটেনেসর ইিতহাস 
পরী�া ক�ন৷

�া�� �পস �দখুন৷

আপনার �া�� এবং িফটেনস মিনটর 
ক�ন৷

অন�ান� Samsung Health ইউজারেদর 
সােথ আপনার পদে�প গণনার 

�রকড� �িল ত� লনা ক�ন বা আপনার 
ব�ুেদর সােথ �িত�ি�তা ক�ন৷

• এবরোর	উপর	বনভ্জ র	কনর	বকছু	বফচার	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷

• োবি	বা	লট্নন	ভ্রিনণর	সিে	�বদ	আপবন	লস্টপ	কাি্জ 	ব্যবহার	কনরন,	কপিন	আপনার	লস্টপ	কাউন্	প্ভাববত	
করনত	পানর৷

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


অ্যাপ	এবং	বফচার

95

Samsung Notes

ভূবমকযা
কীনবাি্জ 	লথনক	লটক্সট	এন্ার	কনর	বা	ব্রিনন	হানত	বেনখ	বা	অঙ্কন	কনর	লনাট	বতবর	করুন৷	আপবন	আপনার	লনানটর	িনি্য	
ছবব	বা	ভনেস	লরকবি্জ ং	সবন্ননবশ	করনত	পানরন৷

িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	বকছু	বফচার	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷

সনযাট বতবর করযা

1 Samsung Notes	অ্যাপ	খুেুন, -এ	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	একটি	লনাট	বতবর	করুন৷

আপবন	 	বা	 -এ	ট্যাপ	কনর	ইনপুট	লিথি	পবরবত্জন	করনত	পানরন৷

এক� িশেরানাম এ�ার ক�ন৷
ফাইল�িল �ঢাকান৷

িরিডং �মাড

2 আপবন	�খন	লনাটটির	সপিাদনা	লশষ	কনরনছন,	এটি	সংরক্ণ	করনত	ব্যাক	বাটনটি ট্যাপ	করুন৷
আপবন	�বদ	লনাটটি	অন্য	লকানও	ফাইে	ফরি্যানট	সংরক্ণ	করনত	চান	তনব	  → িযাইে বহচ্সচ্ি সংরক্ষণ করুন-এ 
ট্যাপ	করুন৷

সনযাট বিবেট করযা

িুছুন	এবং	মুেুন	ট্যাপ	করনত	একটি	লনাট	স্পশ্জ	কনর	িনর	থাকুন৷



অ্যাপ	এবং	বফচার

96

হযাচ্তর সেখযা বেচ্য় সনযাট রিনযা করযা
লনাট	রচনা	ব্রিনন,	আপনার	বননরর	হানত	আঁকনত	বা	বেখনত	 -এ	ট্যাপ	করুন৷

আপবন	�বদ	্রিীনটিনত	দটুি	আঙুে	ছবিনে	বি	কনর	থানকন	তনব	আপবন	আপনার	হানতর	লেখাটি	আরও	বি	আকানর	
বেখনত	পানরন৷

হাইলাইটার

ইেরজার পূব�াব�ায় 
�ফরান

�পন

িরড� �সাজা করা

পােঠ� হােতর 
�লখা পিরবত� ন 

ক�ন৷

সহজ �লখার 
প�াড

জমু লক 
ক�ন

আকার�িল 
�য়ংি�য় ভােব 

�ক করা

�শলী�িল 
পিরবত� ন ক�ন৷

S Pen �থেক 
�ট�ট

িনব�াচন ও 
স�াদন ক�ন৷

S	Pen	সানপাট্জ	কনর	এিন	একটি	িনিনে	বফগিার	ইনপুট	কার	না	করনে	  → ‘আঙুে বেচ্য় আঁকযা‘ িযােু-এ	ট্যাপ	
করুন৷

ইচ্ররযার ি্িহযার করযা

আপবন	লকাননা	লনাট	লথনক	হানতর	লেখা	িুছনত	চাইনে	 	ট্যাপ	করুন	ও	লিাছার	রন্য	একটা	এোকা	বনব্জাচন	করুন৷	
ববকল্পভানব, S	Pen	বাটন	টিনপ	িনর	থাকার	সিে	একটা	এোকা	বনব্জাচন	করুন৷

ইনররানরর	প্কার	পবরবত্জন	করনত,	আরও	একবার	 	ট্যাপ	করুন৷

• সট্যাক ইচ্ররযার:	আপনার	বনব্জাবচত	োইনটি	িুছুন৷

• এবরয়যা ইচ্ররযার:	আপনার	বনব্জাবচত	অঞ্চেটি	শুিুিাত্	িুছুন৷	আপবন	িাপ	সািঞ্স্যকরণ	বারটিনক	লটনন	এনন	
ইনররানরর	িাপ	সািঞ্স্য	করনত	পানরন৷

এিনবক	তুেনািূেক	লছাট	ইনররার	বদনেও	আপবন	কাবখিত	অংশ	সঠিকভানব	িুছনত	সক্ি	নাও	হনত	পানরন৷

হযাচ্তর সেখযা সনযাটগুবে সপিযােন করযা

বববভন্ন	এবিটিং	ববকল্পগুবে	ব্যবহার	কনর	হস্তবেবখত	লনাটগুবে	সপিাদনা	করুন,	ল�িন	কাটা,	সরাননা	বা	পুনরাে	আকার	
লদওো৷

1 লনানট	হানতর	লেখা	থাকনে	 	ট্যাপ	করুন৷

বনব্জাচননর	আকৃবত	পবরবত্জন	করনত,	আরও	একবার	 	ট্যাপ	করুন৷
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2 বনব্জাচন	করার	রন্য	ট্যাপ	করুন	বা	ইনপুনটর	চারপানশ	একটা	োইন	আঁকুন৷

• ইনপুটটিনক	অন্য	অবস্ানন	সরানত	ইনপুটটি	বনব্জাচন	করুন	ও	তারপনর	লসটিনক	একটি	নতুন	অবস্ানন	লটনন	বননে	
�ান৷

• বনব্জাচননর	আকৃবত	পবরবত্জন	করনত,	ইনপুনট	ট্যাপ	করুন	ও	ল�	লরিি	প্দবশ্জত	হে	তার	একটা	লকাণনক	টানুন৷

3 েভ্য	অপশনগুনো	ব্যবহার	কনর	ইনপুট	সপিাদন	করুন৷

পযাচ্ঠ্ হযাচ্তর সেখযা পবরিত্ড ন করযা

-এ	ট্যাপ	করুন	এবং	S	Pen	বদনে	্রিীননর	উপনর	বেখুন৷	হানতর	লেখা	সানথ	সানথ	লটক্সট	বদনে	প্বতস্াবপত	করা	হনব৷

্রিীনন	লেখার	পর, -এ	ট্যাপ	করুন৷	একটি	অপশন	বপ্বভউ	উইন্ানত	প্দবশ্জত	হনব৷	আপবন	�বদ	 	বা	 -লক	টাননন	
তাহনে	আপবন	আপনার	পছন্	অন�ুােী	হস্তাক্রটি	বনব্জাচন	করনত	পানরন৷	লটক্সট	বদনে	হানতর	লেখা	প্বতস্াপন	করনত	
রূপযান্তর-এ	ট্যাপ	করুন৷

অনুভূবমকভযাচ্ি বিষয়িস্তু সসযারযা করযা

আপবন	বননরর	হস্তাক্র	এবং	অঙ্কনগুবে	অনুভূবিকভানব	লসারা	করনত	পানরন৷

্রিীনন	লেখার	বা	আঁকার	পর, -এ	ট্যাপ	করুন৷
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বশেীগুবে পবরিত্ড ন করযা

আপবন	আপনার	হানতর	লেখার	এবং	আঁকার	বশেী	পবরবত্জন	করনত	পানরন৷

্রিীনন	লেখার	বা	আঁকার	পর	 	এ	দইু	বার	ট্যাপ	করুন	এবং	আপনার	পছন্	িনতা	রঙ	বা	োইন	লবি	বনব্জাচন	করুন৷	তখন, 
আপবন	ল�খানন	বশেী	প্নোে	করনত	চান,	লসখানন	S	Pen	পনেন্	করুন৷	�খন	 	আইকনটি	উপবস্ত	হে,	আপবন	ল�খানন	
বশেী	পবরবত্জন	করনত	চান	লসখানন	ট্যাপ	করুন৷

সহর সেখযার প্যাি ি্িহযার করযা

লনাট	লেখার	্রিীনন, 	ট্যাপ	করুন৷	ইনপুট	লক্ত্	ববববি্জত	হনব	ও	সহর	লেখার	প্যাি	বহনসনব	প্দবশ্জত	হনব৷

সহজ �লখার 
প�াড

আকযারগুবে স্বয়ংবরিয়ভযাচ্ি ঠিক করযা হচ্ছে

	ট্যাপ	করুন	এবং	একটি	আকৃবত	বতবর	করুন৷	আকার	ঠিক	করা	হনব৷

ভচ্য়স সথচ্ক সনযাচ্ট সরকবি্ড ং
একটি	লনাট	বতবর	করার	সিে	আপনার	ভনেনসর	একটি	লরকবি্জ ং	বতবর	করুন	এবং	তারপনর	ববষেবস্তুটি নরকবি্জ ংনের	সানথ	
বসঙ্ক	করা	হনব৷

লনাট	লেখার	্রিীনন	  → ভচ্য়স সরকবি্ড ং	ট্যাপ	করুন	এবং	একটি	লনাট	বতবর	করুন৷

তাবেকা	লথনক	একটি	লনাট	বনব্জাচন	করুন	এবং	লরকবি্জ ং	ললে	করনত	 	ট্যাপ	করুন৷	তারপনর	লরকবি্জ ংনের	সিে	আপনার	
দ্ারা	বতরী	করা	কনন্ন্টি	লরকবি্জ ংনের	সানথ	ব্রিনন	প্দবশ্জত	হনব৷
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PDF িযাইেগুবেচ্ত সমচ্মযা যুক্ত করযা হচ্ছে
Samsung Notes	অ্যাবলেনকশন	খুেুন, -এ	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	একটি	PDF	ফাইে	বনব্জাচন	করুন৷	আপবন	PDF	
ফাইনে	লিনিা	�ুক্ত	করনত	পানরন৷

সহযাম ব্রিচ্ন একট সনযাট বপন করযা
এটি	পরীক্া	করনত	বা	এটি	খুেনত	এবং	সপিাদনা	করনত	লহাি	্রিীনন	একটি	লনাট	বপন	করুন৷

1 Samsung Notes	অ্যাপ	খুেুন৷

2 একটা	লনাট	বনব্জাচন	করুন	ও	  → এখযাচ্ন সযযাগ করুন → সহযাম ব্রিন-এ	ট্যাপ	করুন৷
লনাটটি	লহাি	্রিীনন	ল�াে	করা	হনব৷

বলিবপং কচ্ন্টন্ট
আপবন	একটি	লনানট	একটি	ওনেবপৃষ্া	বেংক	বা	ছববর	িনতা	কনন্ন্	ল�াে	করনত	পানরন৷

1 Samsung Internet, সমচ্সর,	বা	গ্যােযাবর	অ্যাপ	ব্যবহার	করার	সিে	আপবন	বলিপ	করনত	চান	এিন	কনন্ন্
থাকনে,	বপ্লেট	ব্রিন	বভউনত	বা	পপ-আপ	বভউনত	Samsung Notes	অ্যাপটি	খুেুন৷	বপ্লেট	ব্রিন	বভউ	বা	পপ-আপ 
বভউ	সপিনক্জ 	আরও	তনথ্যর	রন্য	িাবটি	উইন্া	লদখুন৷

ববকল্পভানব, S	Pen	বাটনটি	টিনপ	িনর	থাকার	সিে	ব্রিনটি	দবুার	ট্যাপ	করুন	বা	এোর	কি্যা্	প্যাননেটি	খুেুন	এবং	
সনযাট বতবর করুন	ট্যাপ	করুন৷

আপবন	ল�	অপশন	ব্যবহার	করনত	পানরন	তা	লনাট	কনপিারার	ব্রিননর	নীনচ	উপবস্ত	হনব৷

2 আপবন	চান	এিন	একটি	অপশন	বনব্জাচন	করুন৷

https://www.galaxys23manual.com

https://www.galaxys23manual.com
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Samsung Members
Samsung Members	গ্রাহকনদর	সহােতা	প্দান	কনর,	ল�িন	বিভাইনস	সিস্যা	বনণ্জে	করা,	এবং	ইউরারনদর	প্শ্ন	এবং	
এরর	বরনপাট্জ	রিা	করনত	লদে৷	আপবন	Galaxy	ইউরারস	কবিউবনটি	লত	অন্যনদর	সানথ	তথ্য	লশোর	করনত	পানরন	অথবা	
সব্জসাম্প্রবতক	বনউর	এবং	টিপস	পরীক্া	করনত	পানরন৷	Samsung Members	আপনানক	এিন	লকান	সিস্যা	সিািান	
করাে	সাহা�্য	করনত	পানর	�া	হেনতা	আপবন	আপনার	বিভাইস	ব্যবহার	করার	সিে	করনত	সহােতা	করনব৷

Samsung Kids
আপবন	বনবদ্জষ্	অ্যাপগুবেনত	বশশুনদর	অ্যানক্সস	সীিাবদ্ধ	করনত,	তানদর	ব্যবহানরর	সিে	লসট	করনত,	এবং	বিভাইস	ব্যবহার	
করার	সিে	বশশুনদর	রন্য	একটি	িরার	এবং	বনরাপদ	পবরনবশ	সরবরাহ	করার	রন্য	লসটিংস	কনবফোর	করনত	পানরন৷

ববজ্ঞবতি	প্যাননেটিনক	খুেুন,	নীনচর	বদনক	লসাোইপ	করুন,	তারপর	  (Kids)-এ	ট্যাপ	করুন৷	আপবন	�বদ	দ্রুত	প্যানননে	
 (Kids)	খুনর	না	পান	তাহনে, -এ	ট্যাপ	কনর	এটিনক	ল�াে	করনত	উপনরর	বাটনটি	লটনন	আনুন৷	�খন	প্থিবানরর	

িত	বা	িাটা	পুনরাে	লসট	করার	পর	Samsung	Kids	শুরু	হে,	লসটআপ	সপিূণ্জ	করার	রন্য	অন-্রিীন-এর	বননদ্জশাবেী	
অনুসরণ	করুন৷

Samsung	Kids-এর	ব্রিনন,	আপবন	ল�	অ্যাপটি	ব্যবহার	করনত	চান	তা	বনব্জাচন	করুন৷

অবভভযািকীয় বনয়ন্ত্রণ	চােু	করনত	বা	Samsung	Kids	বন্ধ	করার	সিে	আপনার	বপ্নসট	ব্রিন	েক	পদ্ধবত	বা	
আপনার	বতবর	করা	PIN	ব্যবহার	করা	হনব৷

সপচ্রন্টযাে কচ্ট্যােগুবের বিিযার ি্িহযার করযা

আপবন	Samsung	Kids	লসটিংস	কনবফোর	এবং	তানদর	অনুিবত	ব্যবহানরর	ইবতহাস	পরীক্া	করনত	পানরন৷

Samsung	Kids	ব্রিনন,  → অবভভযািকীয় বনয়ন্ত্রণ-এ	ট্যাপ	করুন	ও	আপনার	আনেক	লকাি	বেখুন৷

Samsung Kids িন্ধ করযা

Samsung	Kids	বন্ধ	করনত,	ব্যাক	বাটনন	ট্যাপ	করুন	বা	  → Samsung Kids িন্ধ করুন-এ	ট্যাপ	করুন,	এবং	তারপর	
আপনার	আনেক	লকাি	বেখুন৷
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Samsung Global Goals
2015-এ	ইউনাইনটি	লনশনস	লরননরাে	অ্যানসম্ববে	দ্ারা	প্বতবষ্ত	লগ্াবাে	লোেগুবেনত	এিন	েক্্যনক	অন্তভু্জ ক্ত	করা	হে	
�ার	উনদেশ্য	হে	স্ােী	সিার	েঠন	করা৷	এই	সকে	েনক্্যর	িনি্য	দাবরদ্র	সিাতি	করার,	অসিতার	ববরুনদ্ধ	েিাই	করার	এবং	
রেবােু	পবরবত্জননক	বন্ধ	করার	পাওোর	রনেনছ৷

Samsung	Global	Goals	বদনে,	ববর্ব্যাপী	েক্্য	সপিনক্জ 	আরও	রানুন	এবং	আরও	ভানো	ভববষ্যত	েিানত	ল�ােদান	
করুন৷

Samsung TV Plus
একটি	TV-লত	ল�িন	কনর	চ্যাননে	ব্যবহার	কনর	থানকন	লসরকিই	ভানব	চ্যাননে	বনব্জাচন	করুন	এবং	ববনািূনে্য	একাবিক	
বভবিও	কননটন্	উপনভাে	করুন৷

Samsung TV Plus	অ্যাপ	খেুুন৷

ক্যাবরোর	বা	িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	এই	অ্যাপগুবে	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷

Samsung Shop
Samsung	ওনেবসাইটটি	অ্যানক্সস	করুন	এবং	পণ্যগুবের	সানথ	সপিবক্জ ত	বববভন্ন	তথ্য	পরীক্া	করুন৷

Samsung Shop	অ্যাপ	খুেুন৷

ক্যাবরোর	বা	িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	এই	অ্যাপগুবে	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷

Galaxy Wearable
Galaxy	Wearable	অ্যাপটি	ব্যবহার	কনর	আপবন	আপনার	পবরিানন�াে্য	বিভাইসগুবে	পবরচােনা	করনত	পানরন৷	�খন	
আপবন	আপনার	লফানটিনক	পবরিানন�াে্য	বিভাইস-এর	সানথ	�ুক্ত	করনবন,	তখন	আপবন	পবরিানন�াে্য	বিভাইস-এর 
লসটিংস	এবং	অ্যাপগুবেনকও	কাস্টিাইর	করনত	পানরন৷

Galaxy Wearable	অ্যাপ	খুেুন৷

আপনার	লফানটিনক	পবরিানন�াে্য	বিভাইনসর	সানথ	�ুক্ত	করনত	শুরু-এ	ট্যাপ	করুন৷	লসটআপ	সপিূণ্জ	করনত	্রিীনন	আসা	
বননদ্জশ	অনুসরণ	করুন৷	আপনার	বিভাইনসর	সানথ	wearable	বিভাইস	বকভানব	�ুক্ত	করনত	হনব	এবং	ব্যবহার	করনত	হনব	
লস	সপিনক্জ 	আনরা	তনথ্যর	রন্য	wearable	বিভাইস-এর	ব্যবহার	বববিটি	লদখুন৷
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PENUP (Galaxy S23 Ultra)
PENUP	হে	S	Pen	বদনে	আঁকা	আট্জওোক্জ 	লশোর	করার	রন্য	একটা	সািাবরক	লনটওোক্জ 	পবরনষবা৷	আপনার	
আট্জওোক্জ 	লপাস্ট	করুন,	অন্যনদর	আট্জওোক্জ 	লদখুন	এবং	উপন�ােী	অঙ্কননর	টিপস	পান৷

PENUP	অ্যাপ	খুেুন৷

ক্যাচ্েডিযার
আপনার	লে্যানানর	আসন্ন	ইনভন্	বা	অনুস্ারকগুবে	বেনখ	আপনার	সিেসূচীর	ব্যবস্াপনা	করুন৷

ইচ্ভন্ট বতবর করযা

1 ক্যাচ্েডিযার	অ্যাপ	খুেুন	এবং	 	ট্যাপ	করুন	বা	একটি	তাবরখ	িবে-ট্যাপ	করুন৷

�বদ	তাবরনখ	ইবতিনি্য	ইনভন্	বা	টাস্	লসভ	করা	হনে	�াে	তাহনে	তাবরখটি	ট্যাপ	করুন	এবং	 	ট্যাপ	করুন৷

2 ইনভনন্র	ববশদ	বেখুন	এবং	সংরক্ষণ	এ	ট্যাপ	করুন৷

আপনযার অ্যাকযাউচ্ন্টর সযাচ্থ ইচ্ভন্ট বসঙ্ক করযা

1 সসটংস	অ্যাপ	খুেুন	এবং	অ্যাকযাউন্ট ও ি্যাকআপ → অ্যাকযাউন্ট ি্িস্যাপনযা	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপর	ল�	
অ্যাকাউনন্র	সানথ	বসঙ্ক	করনবন,	লসটি	বনব্জাচন	করুন৷

2 অ্যাকযাউন্ট সমেয় করুন	ট্যাপ	করুন	এবং	এটি	সবরিে	করনত	ক্যাচ্েডিযার	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

এর	সানথ	বসঙ্ক	করার	রন্য	অ্যাকাউন্	ল�াে	করনত, ক্যাচ্েডিযার	অ্যাপটি	খুনে	  →  → ক্যাচ্েডিযার ি্িস্যাপনযা → 
-এ	ট্যাপ	করুন৷	তারপর,	বসঙ্ক	করার	রন্য	একটি	অ্যাকাউন্	বনব্জাচন	করুন	এবং	সাইন	ইন	করুন৷	�খন	একটি	অ্যাকাউন্	
ল�াে	করা	হে,	অ্যাকাউন্	এর	নানির	পানশ	নীে	রনঙর	একটি	বতৃ্	প্দবশ্জত	হনব৷
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Reminder
(টু-িু আইচ্টমগুবের রন্ বিজ্ঞবতিগুবে গ্রহণ করযা হচ্ছে)
করণীে	আইনটিগুবেনক	বরিাই্ার	বহসানব	লরবরস্টার	করুন	এবং	আপনার	লসট	করা	শত্জ 	অনু�ােী	ববজ্ঞবতিগুবে	গ্রহণ	
করুন৷

• আনরা	বনভু্জ ে	ববজ্ঞবতি	পাবার	রন্য,	একটি	Wi-Fi	বা	লিাবাইে	লনটওোনক্জ র	সানথ	সং�ুক্ত	হন৷

• অবস্াননর	বরিাই্ারগুবে	ব্যবহার	করনত,	GPS	বফচারটি	অবশ্যই	চােু	করনত	হনব৷	িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	
অবস্ান	সংরিান্ত	বরিাই্ার	গুবে	উপেব্ধ	নাও	হনত	পানর৷

Reminder শুরু করযা

ক্যাচ্েডিযার	অ্যাপ	খুেুন	এবং	  → Reminder	ট্যাপ	করুন৷	বরিাই্ার	্রিীনটিনক	লদখা	�ানব	এবং	বরিাই্ার	অ্যাপ	
আইকনটিনক	( )	অ্যাপস	্রিীনন	ল�াে	করা	হনব৷

বরমযাইডিযার বতবর করযা

1 Reminder	অ্যাপ	খুেুন৷

2 -এ	ট্যাপ	করুন,	ববশদ	বববরণ	বেখুন,	এবং	তারপর	সংরক্ষণ-এ	ট্যাপ	করুন৷

বরমযাইডিযারগুচ্েযা সপিূণ্ড  করযা

বরিাই্ানরর	তাবেকাে, -এ	ট্যাপ	করুন	বা	একটি	বরিাই্ার	বনব্জাচন	করুন	এবং	সশষ করুন-এ	ট্যাপ	করুন৷

বরমযাইডিযারগুচ্েযা পুনরযািস্যায় সিরযাচ্নযা

ল�	সব	বরিাই্ার	সপিূণ্জ	করা	হনেনছ	লসগুবে	পুনরুদ্ধার	করুন৷

1 বরিাই্ানরর	তাবেকাে,  → সশষ হচ্য়চ্ে	ট্যাপ	করুন৷

2 একটি	ববভাে	বনব্জাচন	করুন	এবং	 -এ	ট্যাপ	করুন৷

3 পুনরুদ্ধার	করনত	একটি	বরিাই্ার	বনব্জাচন	করুন	এবং	পুনি্ডহযাে-এ	ট্যাপ	করুন৷
বরিাই্ার	গুবে	বরিাই্ার	তাবেকাে	�ুক্ত	হনব	এবং	আপনানক	পুনরাে	স্রণ	কবরনে	লদওো	হনব৷

বরমযাইডিযার সমযােযা

একটি	বরিাই্ার	িুছনত,	একটি	বরিাই্ার	বনব্জাচন	করুন	এবং	মুেুন	ট্যাপ	করুন৷	একাবিক	বরিাই্ার	িুছনত,	একটি	
বরিাই্ার	স্পশ্জ	কনর	িনর	থাকুন,	বরিাই্ার	লিাছার	রন্য	বচবহ্নত	করুন,	এবং	মুেুন	ট্যাপ	করুন৷
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ভচ্য়স সরকি্ড যার
লরকি্জ 	করুন	বা	ভনেস	লরকবি্জ ং	চাোন৷

1 ভচ্য়স সরকি্ড যার	অ্যাপ	খুেুন৷

2 লরকবি্জ ং	শুরু	করনত	 	ট্যাপ	করুন৷	িাইনরিানফাননর	িনি্য	কথা	বেুন৷

• লরকবি্জ ং	থািানত	 	ট্যাপ	করুন৷
• একটি	ভনেস	লরকবি্জ ং	করার	সিে,	একটি	বুকিাক্জ 	সবন্ননবশ	করার	রন্য	িুকমযাক্ড 	ট্যাপ	করুন৷

3 লরকবি্জ ং	লশষ	করনত	 	ট্যাপ	করুন৷

4 একটি	ফাইনের	নাি	এন্ার	করান	এবং	সংরক্ষণ-এ	ট্যাপ	করুন৷

সরকবি্ড ং সমযাি পযাল্টযাচ্নযা

ভনেস	লরকি্জ ার	্রিীননর	উপর	লথনক	একটি	লিাি	লবনছ	বনন৷

• প্রবমত:	এটি	স্বাভাববক	লরকবি্জ ং	লিাি৷

• ইন্টযারবভউ:	আশপাশ	লথনক	আওোনরর	ভবেউি	কবিনে	বিভাইসটি	উচ্চ	ভবেউনি	উপর	ও	নীনচ	লথনক	বিভাইসটির	
আওোর	লরকি্জ 	কনর৷

• স্পীি-টু-সটক্সট:	বিভাইসটি	আপনার	ভনেস	লরকি্জ 	কনর	এবং	একই	সিনে	লসটিনক	অন	্রিীন	লটক্সনট	রূপান্তবরত	
কনর৷	লসরা	ফে	পাওোর	রন্য,	বিভাইসটিনক	আপনার	িুনখর	কানছ	রাখুন	এবং	লকান	শান্ত	রােোে	লরানর	ও	
স্পষ্ভানব	কথা	বেুন৷

�বদ	ভনেস	লিনিা	বসনস্টনির	ভাষা	আপবন	ল�	ভাষাে	কথা	বেনছন	তার	সানথ	না	লিনে,	তাহনে	বিভাইসটি	
আপনার	েো	বচননত	পারনব	না৷	এনক্নত্,	এই	বফচারটি	ব্যবহার	করার	আনে,	ভনেস	লিনিা	বসনস্টনির	ভাষাটি	
লসট	করার	রন্য	বত্জিান	ভাষানত	ট্যাপ	করুন৷
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বনি্ডযাবিত ভচ্য়স সরকবি্ড ং িযােযাচ্নযা

�খন	আপবন	সাক্াৎকানরর	লরকবি্জ ং	প�্জানোচনা	করনবন,	তখন	আপবন	লরকবি্জ ংনে	আসা	বনবদ্জষ্	শনব্দর	উৎস	বিউট	বা	
আনবিউট	করনত	পানরন৷

1 তযাবেকযা	ট্যাপ	কনর	সাক্াৎকার	লিানি	বতরী	একটি	ভনেস	লরকবি্জ ং	লবনছ	বনন৷

2 বনবদ্জষ্	শনব্দর	উৎস	বিউট	করনত,	ল�	বদনকর	শব্দ	বিউট	করা	দরকার	লসই	বদনকর	রন্য	 	ট্যাপ	করুন৷
আইকন	পবরবত্জন	হনে	 	হনব	এবং	শব্দ	বিউট	হনব৷

নীরব করা সাউ� �সাস�

নীরব না করা সাউ� �সাস�
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আমযার িযাইে
(িযাইেগুবে পরীক্ষযা করযা এিং পবরিযােনযা করযা)
বিভাইনস	সংরবক্ত	বববভন্ন	িরনণর	ফাইেগুবেনক	অ্যানক্সস	এবং	পবরচােনা	করুন৷

আমযার িযাইে	অ্যাপ	খুেুন৷

অপ্নোরনীে	তথ্য	লদখনত	এবং	বিভাইনসর	লস্টানরর	ফাঁকা	করনত	সস্যাচ্রর বিচ্লেষণ করুন-এ	ট্যাপ	করুন৷

ফাইে	বা	লফাল্ার	অনুসন্ধান	করনত, 	ট্যাপ	করুন৷

ঘবড়
অ্যাোি্জ	লসট	করুন,	ববনর্র	বববভন্ন	শহনর	বত্জিান	সিে	লচক	করুন,	একটি	ইনভন্নক	টাইি	করুন,	বা	একটি	বনবদ্জষ্	
সিেকাে	বনি্জারণ	করুন৷

ঘবড়	অ্যাপ	খুেুন৷

ক্যােকুচ্েটর
লিৌবেক	োবণবতক	বা	ববজ্ঞাবনক	েণনা	সপিাদন	করুন৷

ক্যােকুচ্েটর	অ্যাপ	খেুুন৷

•  :	েণনার	ইবতহাস	পরীক্া	কনর	লদখুন৷	ইবতহাস	িুনছ	লফোর	রন্য,	ট্যাপ	করুন	ইবতহযাস মুচ্ে সিেুন৷	েণনার	
ইবতহানসর	প্যাননেটি	বন্ধ	করনত, 	ট্যাপ	করুন৷

•  :	ইউবনট	রূপান্তর	টুেটি	ব্যবহার	করুন৷	আপবন	বববভন্ন	িান,	ল�িন	এোকা,	বদঘ্জ্য	বা	তাপিাত্া,	অন্য	ইউবননট	
রূপান্তবরত	করনত	পানরন৷

•  :	ববজ্ঞাবনক	ক্যােকুনেটর	প্দশ্জন	করুন৷
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Game Launcher
Game Launcher Play Store	এবং	Galaxy Store	লথনক	আপনার	িাউননোি	করা	লেি	এক	রােোে	সংগ্রহ	কনর৷

Game Launcher	অ্যাপ	খুেুন	এবং	আপনার	পছন্সই	লেিটি	বনব্জাচন	করুন৷

• Game Launcher	প্দবশ্জত	না	হনে	সসটংস	অ্যাপ	খুেুন	উচ্চতর বিবশষ্্সমূহ,	তারপর	এটি	চােু	করনত	
Game Launcher	সু্যইচ	ট্যাপ	করুন৷

• Play Store	এবং	Galaxy Store	লথনক	িাউননোি	করা	লেিগুবে	স্বেংবরিেভানব	Game	Launcher	্রিীনন	
লদখাননা	হনব৷	�বদ	আপনার	লেিগুবে	না	থানক	তনব	আমযার সগমস →  → সগম সযযাগ করুন	ট্যাপ	করুন৷

• �বদ	তাপিাত্া	একটি	বনবদ্জষ্	স্তনরর	উপনর	উনঠ	�াে	তনব	লেনির	কি্জক্িতা	বিভাইনসর	তাপিাত্া	বনেন্ত্রণ	করনত	
সীিাবদ্ধ	হনত	পানর৷

Game Launcher সথচ্ক একট সগম অপসযারণ করযা

আমযার সগমস-এ	ট্যাপ	করুন,	একটি	লেিনক	স্পশ্জ	কনর	িনর	থাকুন	এবং	অপসযারণ করুন-এ	ট্যাপ	করুন৷

পযারিম্ড্যান্স সমযাি পবরিত্ড ন করযা

আপবন	লেি	পারফি্জ্যাসে	লিাি	পবরবত্জন	করনত	পানরন৷

Game Launcher	অ্যাপ	খুেুন, আচ্রযা → সগম িুস্যার → সগম অপটমযাইচ্রশন,	এ	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপর	আপনার	
পছন্িত	লিাি	বনব্জাচন	করুন৷

• পযারিম্ড্যান্স:	এটা	লেি	লখোর	সিে	আপনানক	উচ্চ	পারফরি্যাসে	লদওোনত	লফাকাস	কনর৷	আপবন	�বদ	এই	লিািটি	
ব্যবহার	কনরন	তনব	ব্যাটাবর	অপচে	ববৃদ্ধর	কারনণ	আপনার	বিভাইসটি	উত্তি	হনত	পানর৷

• স্্যাডিযাি্ড :	এটা	পারফরি্যাসে	ও	ব্যাটাবর	ব্যবহানরর	সিে	ভারসাি্য	কনর৷

• ি্যাটযাবর সসভযার:	এটা	লেি	লখোর	সিে	ব্যাটাবর	পাওোর	সাশ্রে	কনর৷

ব্যাটাবর	পাওোর	দক্তা	লেি	দ্ারা	পবরববত্জত	হনত	পানর৷
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সগম িুস্যার
(আপনযার সগবমং পবরচ্িশ কনবিগযার করযা)
আপবন	লেি	বুস্টানরর	সানথ	আরও	ভাে	পবরনবনশ	লেি	লখেনত	পানরন৷	লেি	লখোর	সিে	আপবন	লেি	বুস্টার	ব্যবহার	
করনত	পানরন৷

লেি	লখোর	সিনে	লেি	বুস্টার	প্যাননে	খুেনত,	লনবভনেশন	বানর	 -এ	ট্যাপ	করুন৷	ন্যাবভনেশন	বার	�বদ	েুকাননা	থানক, 
তনব	প্দশ্জন	করনত	ব্রিননর	নীনচ	লথনক	এটিনক	টানুন৷	সসযায়যাইচ্পর ইবগিত	করনত	আপবন	লনবভনেশন	বারটিনক	লসট	করনে, 
ববজ্ঞবতি	প্যাননেটি	খুেুন	এবং	সগম িুস্যার খুেচ্ত ট্যাপ করুন৷-এ	ট্যাপ	করুন৷

•  :	লেি	লখোর	সিে	টাচ	্রিীন	েক	করুন৷	টাচ	্রিীন	আনেক	করনত,	ল�নকান	বদক	লথনক	েক	আইকননক	লটনন	
আনুন৷

•  :	লনবভনেশন	বানরর	বাটনগুবে	েুকান৷	বাটন	প্দশ্জন	করনত,	ন্যাবভনেশন	বানর	 	ট্যাপ	করুন৷

•  :	ব্রিনশটস	ক্যাপচর	করুন৷

•  :	আপনার	লেি	লসশন	লরক্জ ি	করুন৷	লরকবি্জ ং	বন্ধ	করনত, -এ	ট্যাপ	করুন৷

•  :	লেি	বুস্টানরর	রন্য	লসটিংস	কনবফোর	করুন৷

• অগ্রগণ্ সমযাি:	আপনার	লেিটিনত	�ানত	লকাননা	ববনি	না	হে	তার	রন্য	অ্যাোি্জ	ব্যতীত	আেত	কে	এবং	সিস্ত	
ববজ্ঞবতি	ব্লক	করনত	বিভাইসটি	লসট	করুন৷

• সগম অপটমযাইচ্রশন:	কি্জক্িতা	লিাি	পবরবত্জন	করুন৷

• ি্যাটযাবর:	অববশষ্	ব্যাটাবর	ব্যবহানরর	সিে	পরীক্া	করুন৷

• তযাপমযাত্যা / সমচ্মযাবর:	বিভাইনসর	তাপিাত্া	এবং	লিনিাবর	বস্বত	পরীক্া	করুন৷	বিভাইসটি	অবতবরক্ত	উত্তি	হওো	
লথনক	প্বতনরাি	করনত	এবং	প�্জাতি	লিনিাবর	না	থাকনে	ব্যাকগ্রাউন্	অ্যাপগুবে	চাোননা	বন্ধ	করনত	আপবন	
স্বেংবরিেভানব	ভবেউি	বা	বভবিও	লরিনির	হার	সািঞ্স্য	করনত	বিভাইসটি	লসট	করনত	পানরন৷

• লনবভনেশন	বারটি	সসযায়যাইচ্পর ইবগিত-এ	লসট	করা	থাকনে	আপবন	লনবভনেশন	বার	লথনক	লেি	বসু্টার	প্যাননে	
লখাোর	রন্য	লসট	করনত	পানরন৷	লেি	বুস্টার	প্যানননে,  → সগম িেযাকযােীন ব্লক করুন-এ	ট্যাপ	করুন	এবং	
এটিনক	চােু	করনত	সনবভচ্গশচ্নর ইবগিত	সু্যইনচ	ট্যাপ	করুন৷

• লেনির	বভত্তিলত	েভ্য	অপশনগুনো	আোদা	হনত	পানর৷

সগম সখেযার সময় পপ আপ উইচ্ডিযাচ্ত অ্যাপ সখযােযা

একটি	লেি	লখোর	আপবন	পপ	আপ	উইন্ানত	অ্যাপ	খুেনত	পানরন৷

	ট্যাপ	করুন	ও	অ্যাপগুবে	লথনক	একটি	অ্যাপ	বনব্জাচন	করুন৷
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SmartThings
স্াট্জ	অ্যালোনেনসেস	এবং	ইন্ারননট	অফ	বথংস	(IoT)	পণ্যগুবে	বনেন্ত্রণ	এবং	পবরচােনা	করুন৷

আরও	তথ্য	অ্যানক্সস	করনত, SmartThings	অ্যাপটি	খুনে	সমনু → ি্িহযাচ্রর বনয়ম-এ	ট্যাপ	করুন৷

1 SmartThings	অ্যাপটি	খুেুন৷

2 বিভযাইসসমূহ → বিভযাইস যুক্ত করুন	অথবা	 -এ	ট্যাপ	করুন৷

3 একটি	বিভাইস	বনব্জাচন	করুন	এবং	অন-ব্রিন	বননদ্জশাবেী	অনুসরণ	কনর	এটির	সানথ	সং�ুক্ত	হন৷
• সং�ুক্ত	পদ্ধবতগুবে	সং�ুক্ত	বিভাইস	বা	লশোর	করা	ববষেবস্তুর	িরন	অনুসানর	পবরববত্জত	হনত	পানর৷

• আপবন	ল�	বিভাইসগুবে	সং�ুক্ত	করনত	পানরন	লসগুবে	অঞ্চে	লভনদ	বভন্ন	হনত	পানর৷	সং�ুক্ত	বিভাইনসর	উপর	
বনভ্জ র	কনর	েভ্য	বফচারগুবে	বভন্ন	হনত	পানর৷

• সং�ুক্ত	বিভাইনসর	বনরস্ব	সিস্যা	বা	অপণূ্জতা	Samsung	ওোনরবন্	দ্ারা	কভার	করা	নে৷	সং�ুক্ত	
বিভাইসগুবেনত	সিস্যা	বা	অপণূ্জতা	থাকনে	বিভাইনসর	প্স্তুতকারনকর	সানথ	কন্াক্ট	করুন৷

কচ্ন্টন্ট সশয়যার করযা
বববভন্ন	লশোবরং	অপশন	ব্যবহার	কনর	ববষেবস্তু	লশোর	করুন৷	বননম্নাক্ত	পদনক্পগুবে	ছবব	লশোর	করার	একটি	উদাহরণ৷

1 গ্যােযাবর	অ্যাপ	খুেুন	এবং	একটি	ছবব	বনব্জাচন	করুন৷

2 -এ	ট্যাপ	কনর	আপনার	পছন্	িনতা	একটি	লশোর	করার	পদ্ধবত	বনব্জাচন	করুন৷

লিাবাইে	লনটওোক্জ 	এর	িাি্যনি	ফাইে	লশোর	করার	সিে	আপনার	অবতবরক্ত	চার্জ	োেনত	পানর৷

Quick Share

কযােযাকযাবে বিভযাইসগুবের সযাচ্থ কচ্ন্টন্ট সশয়যার করযা হচ্ছে

Wi-Fi	Direct	বা	Bluetooth,	অথবা	বকছু	SmartThings	সিবথ্জত	বিভাইনসর	িাি্যনি	কাছাকাবছ	বিভাইসগুবের	সানথ	
ববষেবস্তু	লশোর	করুন৷

1 গ্যােযাবর	অ্যাপ	খুেুন	এবং	একটি	ছবব	বনব্জাচন	করুন৷

2 অন্য	বিভাইনস,	ববজ্ঞবতি	প্যাননেটি	খেুুন,	নীনচর	বদনক	লসাোইপ	করুন	এবং	তারপর	এটি	চােু	করনত	  (Quick 
Share)	ট্যাপ	করুন৷	আপবন	�বদ	দ্রুত	প্যানননে	  (Quick Share)	খুনর	না	পান	তাহনে, -এ	ট্যাপ	কনর	এটিনক	
ল�াে	করনত	উপনরর	বাটনটি	লটনন	আনুন৷
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3  → Quick Share	ট্যাপ	করুন	এবং	ছবব	স্ানান্তর	করনত	আনরকটি	বিভাইস	বনব্জাচন	করুন৷

4 অন্য	বিভাইনস	স্ানান্তনরর	অনুনরাি	স্বীকার	করুন৷
এই	বফচারটি	TV	বা	SmartThings	সিবথ্জত	বিভাইসগুবেনত	বভবিও	লশোর	করানক	সিথ্জন	কনর	না৷	TV-লত 
বভবিও	লদখার	রন্য,	স্াট্জ	বভউ	বফচার	ব্যবহার	করুন৷

আপনযার সিযানটচ্ক খুঁ চ্র সপচ্ত পযাচ্র সসই বিষয়ট সসটং করযা

কারা	আপনার	লফানন	কনন্ন্	লখাঁরার	এবং	পাঠাননার	রন্য	অনিুবতপ্াতি	তা	লসট	করুন৷

1 ববজ্ঞবতি	প্যাননেটি	খুেুন,	নীনচর	বদনক	লসাোইপ	করুন,	ও	তারপর	  (Quick Share)-এ	ট্যাপ	করুন৷

2 একটি	অপশন	বনব্জাচন	করুন৷

• সকউ নযা:	অন্যনদর	আপনার	লফান	খুঁনর	লপনত	লদনবন	না৷
• শুধু কন্টযাক্ট:	লকবেিাত্	আপনার	কন্াক্টগুনোর	িনি্য	Samsung	ব্যবহারকারীনদর	আপনার	লফাননর	সানথ	লশোর	
করার	অনিুবত	বদন৷

• কযােযাকযাবে সকউ:	বনকটবততী	ল�নকাননা	লফাননক	আপনার	বিভাইনস	লশোর	করনত	বদন৷

ওচ্য়ি বেংচ্কর মযাধ্চ্ম সশয়যার করযা হচ্ছে

Samsung	লস্টানরর	সাভ্জ ানর	বি	ফাইে	আপনোি	করুন	এবং	একটি	ওনেব	বেংনকর	িাি্যনি	লসগুবে	অন্যনদর	সানথ	
ফাইে	লশোর	করুন৷

1 গ্যােযাবর	অ্যাপ	খুেুন	এবং	একটি	ছবব	বনব্জাচন	করুন৷

2  → Quick Share	ট্যাপ	করুন	এবং	সযচ্কযাচ্নযা বিভযাইচ্স সশয়যার করুন-এর	অিীনন	আপবন	চান	এিন	একটি	
অপশন	বনব্জাচন	করুন৷

• বেংক কবপ করুন:	বলিপনবানি্জ 	অনুবেবপ	করা	বেঙ্ক	লশোর	করুন৷
• অ্যাপ ি্িহযার কচ্র বেংক সশয়যার করুন:	লকাননা	অ্যাপ	বনব্জাচন	কনর	বেঙ্ক	লশোর	করুন৷
• QR সকযাি ি্িহযার কচ্র সশয়যার করুন:	প্স্তুত	করা	QR	লকানির	সাহান�্য	বেঙ্ক	লশোর	করুন৷
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Music Share

ভূবমকযা
Music	Share	বফচারটি	ব্যবহার	কনর,	আপবন	আপনার	Bluetooth	স্পীকারটি	লশোর	করনত	পানরন	�া	ইবতিনি্য	
আপনার	লফাননর	সানথ	সং�ুক্ত	রনেনছ	অন্য	লকানও	ব্যবক্তর	সানথ৷	এছািাও	আপবন	একই	সংেীত	আপনার	Galaxy	Buds	
এবং	অন্য	লোনকর	Galaxy	Buds-এও	শুননত	পানরন৷

এই	বফচারটি	শুিু	লসই	বিভাইসগুবেনতই	পাওো	�ানব	�া	বিউবরক	লশোর	বফচার	সিথ্জন	কনর৷

একট Bluetooth বস্পকযার সশয়যার করযা হচ্ছে
আপবন	আপনার	Bluetooth	স্পীকানরর	িাি্যনি	আপনার	লফান	এবং	আপনার	বনু্ধর	লফানন	সগিীত	শুননত	পানরন৷

1 বনবশ্ৎ	হন	ল�	আপনার	লফান	এবং	আপনার	Bluetooth	স্পীকার	সং�ুক্ত	রনেনছ৷

কীভানব	সংন�াে	করনবন	তা	উনলেখ	কনর	অন্যান্য	Bluetooth	বিভাইনসর	সানথ	লপোর	করা৷

2 আপনার	লফানন, সসটংস	খেুুন, সংচ্যযাগ → Bluetooth →  → উচ্চতর সসটংস	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	
চােু	করনত	Music Share	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷
Music Share-এ	ট্যাপ	কনর	আপবন	অবতবরক্ত	বফচারগুবে	ব্যবহার	করনত	পানরন,	ল�িন	কার	সানথ	আপনার	
বিভাইসটি	লশোর	করনবন	লসই	ববষেগুবে	লসট	করা৷

3 আপনার	বনু্ধর	লফানন,	Bluetooth	বিভাইনসর	তাবেকা	লথনক	আপনার	স্পীকারটি	বনব্জাচন	করুন৷

4 আপনার	লফানন,	সংন�ানের	অনুনরািটি	স্বীকার	করুন৷
আপনার	বস্পকার	লশোর করা	হনব৷

আপবন	�খন	আপনার	বনু্ধর	লফাননর	িাি্যনি	সগিীত	বারান,	তখন	আপনার	লফাননর	িাি্যনি	বারাননা	সগিীতটি	ববরাি	
লদওো	হনব৷
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Galaxy Buds এর সযাচ্থ একসযাচ্থ বমউবরক সশযানযা যযাচ্ছে
আপবন	আপনার	Buds	এবং	আপনার	বনু্ধর	Buds	বদনে	একসানথ	আপনার	লফানন	বিউবরক	শুননত	পানরন৷

এই	বফচারটি	লকবেিাত্	Galaxy	Buds	বসবররগুবেনত	সিবথ্জত	হে৷

1 বনবশ্ত	হনে	বনন	ল�	প্বতটি	লফান	এবং	লরািা	বািস	সং�ুক্ত	আনছ৷

কীভানব	সংন�াে	করনবন	তা	উনলেখ	কনর	অন্যান্য	Bluetooth	বিভাইনসর	সানথ	লপোর	করা৷

2 আপনার	বনু্ধর	লফানন, সসটংস	খুেুন, সংচ্যযাগ → Bluetooth →  → উচ্চতর সসটংস	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	
এটি	চােু	করনত	Music Share	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷
Music Share-এ	ট্যাপ	কনর	আপবন	অবতবরক্ত	বফচারগুবে	ব্যবহার	করনত	পানরন,	ল�িন	কার	সানথ	আপনার	
বিভাইসটি	লশোর	করনবন	লসই	ববষেগুবে	লসট	করা৷

3 আপনার	লফানন,	ববজ্ঞবতি	প্যাননেটি	খুেুন	এবং	বমবিয়যা আউটপুট-এ	ট্যাপ	করুন৷

4 Music Share-এ	ট্যাপ	করুন	এবং	সনাক্ত	করা	বিভাইনসর	তাবেকা	লথনক	আপনার	বনু্ধর	Buds	বনব্জাচন	করুন৷

5 আপনার	বনু্ধর	লফানন,	সংন�ানের	অনুনরািটি	স্বীকার	করুন৷
আপবন	�খন	আপনার	লফাননর	িাি্যনি	সগিীত	বারান,	তখন	আপবন	উভে	বািনসর	িাি্যনি	একসানথ	এটি	শুননত	
পানরন৷

Smart View
(একট TV ্রিীচ্ন বমরবরং)
আপনার	লফানটিনক	একটি	্রিীন	বিরবরং-সক্ি	TV	বা	িবনটনরর	সানথ	সংন�াে	কনর	একটি	বি	্রিীনন	আপনার	লফাননর	
প্দবশ্জত	কনন্ন্	লদখুন৷

1 ববজ্ঞবতি	প্যাননেটি	খুেুন,	নীনচর	বদনক	লসাোইপ	করুন,	ও	তারপর	  (Smart View)	এ	ট্যাপ	করুন৷

2 আপনার	লফাননর	্রিীনটি	বিরর	করনত	একটি	বিভাইস	বনব্জাচন	করুন৷
আপবন	স্াট্জ	বভউ	বদনে	একটি	বভবিও	চাোননার	সিে,	লরনরাবেউশন	TV	িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	বভন্ন	হনত	
পানর৷
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Windows-এর সযাচ্থ বেংক
(কবপিউটযার সংচ্যযাচ্গর মযাধ্চ্ম বিভযাইসট ি্িহযার কচ্র)
কবপিউটানর	আপনার	বিভাইনসর	িাটা	ল�িন	ফনটা	বা	লিনসরগুবের	তাৎক্বণকভানব	অ্যানক্সস	করনত	আপবন	আপনার	
বিভাইসটিনক	একটি	Windows	বপবসনত	সং�ুক্ত	করনত	পানরন৷

কে	বা	লিনসর	এনে,	আপবন	লসগুবে	কবপিউটানর	বরবসভ	করনত	পানরন৷

• এই	বফচারটি	সপিূণ্জভানব	ব্যবহার	করার	রন্য	Windows	এবং	Phone Link	অ্যাপটির	সব্জনশষ	সংস্রণ	ব্যবহার	
করার	পরািশ্জ	লদওো	হনছে৷

• এই	বফচারটি	ব্যবহার	করার	রন্য	একটি	Microsoft	account	প্নোরন৷	আপবন	একটি	Microsoft	account	
বতবর	করনে,	আপবন	সিস্ত	Microsoft	বিভাইস	এবং	পবরনষবানত	সাইন	ইন	করনত	পানরন	ল�িন	Microsoft	
Office	অ্যাপ	এবং	Windows	10	৷

একট কবপিউটযাচ্রর সযাচ্থ সংচ্যযাগ স্যাপন করযা

1 সসটংস	খুেুন	এবং	সংযুক্ত বিভযাইস → Windows-এর সযাচ্থ বেংক	ট্যাপ	করুন৷

2 সংন�ােটি	সপিূণ্জ	করনত	্রিীনন	প্দবশ্জত বননদ্জশাবেী	অনুসরণ	করুন৷

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

কবপিউটযাচ্র আপনযার বিভযাইস সথচ্ক তথ্ এিং বিজ্ঞবতিগুবে অ্যাচ্ক্সস করযা হচ্ছে

কবপিউটানর	Phone Link	অ্যাবলেনকশন	খেুুন	এবং	আপনার	পছনন্র	ববভােটি	বনব্জাচন	করুন৷

ফেটা�িল
কল

আপনার িডভাইস

িব�ি�

�মেসজ

অ�াপ�িল

সফটওে্যানরর	সংস্রণ	বা	লিানির	উপর	বনভ্জ র	কনর	উপেব্ধ	বফচার	এবং	লিনুগুবে	আোদা	হনত	পানর৷

https://aka.ms/setupltw
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Samsung DeX

ভূবমকযা
Samsung	DeX	ব্যবহার	কনর,	আপবন	লফানটিনক	একটি	বাবহ্যক	বিসনলে,	ল�িন	একটি	TV	বা	িবনটনরর	সানথ	সং�ুক্ত	কনর	
একটি	কবপিউটানরর	িনতা	আপনার	লফানটি	ব্যবহার	করনত	পানরন৷	কীনবাি্জ 	এবং	িাউস	ব্যবহার	কনর	একটি	বি	্রিীনন	
আপনার	লফানন	আপবন	ল�	কারগুবে	করনত	চান	তা	সপিন্ন	করুন৷	Samsung	DeX	ব্যবহার	করার	সিে,	আপবন	একই	
সানথ	আপনার	লফান	ব্যবহার	করনত	পানরন৷

বিভযাইস সংচ্যযাগ করযা এিং Samsung DeX িযােু করযা

িযাবহ্ক প্রেশ্ড নগুবেচ্ত তযারযুক্ত সংচ্যযাগগুবে

আপবন	আপনার	লফানটিনক	HDMI	অ্যািাটিার	(USB	টাইপ-C	লথনক	HDMI)	ব্যবহার	কনর	একটি	এক্সটারনাে	বিসনলেনত	
সং�ুক্ত	করনত	পানরন৷

শুিুিাত্	Samsung-এর	লদওো	অবফবসোে	Samsung	DeX	সিবথ্জত	অ্যানক্সসবরর	ব্যবহার	করুন৷	অবফবসোবে	
সিবথ্জত	নে	এিন	অ্যানক্সসবরর	ব্যবহানরর	ফনে	হওো	পারফরি্যাসে	সিস্যা	এবং	ববকৃবতগুবে	ওোনরবন্র	
আওতাে	পনি	না৷

1 আপনার	লফানন	একটি	HDMI	অ্যািাটিার	সংন�াে	করুন৷

2 HDMI	অ্যািাটিানর	এবং	একটি	TV	বা	িবনটনরর	HDMI	লপানট্জ	একটি	HDMI	ক্যাবে	সং�ুক্ত	করুন৷
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3 আপনার	লফাননর	্রিীনন, শুরু	ট্যাপ	করুন৷
আপনার	লফাননর	্রিীন	পবরবত্জন	না	কনরই	Samsung	DeX	্রিীন	সং�ুক্ত	TV	বা	িবনটনর	প্দবশ্জত	হনব৷

HDMI ক�াবল

HDMI অ�াডা�ার (USB টাইপ-C 
�থেক HDMI)

একট TV-সত ওয়্যারচ্েসভযাচ্ি সংচ্যযাগ করযা হচ্ছে

আপবন	আপনার	লফানটিনক	ওে্যারনেসভানব	লকানও	TV-লত	সংন�াে	কনর	Samsung	DeX	ব্যবহার	করনত	পানরন৷

1 আপনার	লফানন,	ববজ্ঞবতি	প্যাননেটি	খুেুন,	িাউননোি-এ	লসাোইপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	সবরিে	করনত	  (DeX) 
ট্যাপ	করুন৷

2 শনাক্ত	হওো	বিভাইনসর	তাবেকা	লথনক	একটি	TV	বনব্জাচন	করুন	এবং	এখন শুরু করুন	ট্যাপ	করুন৷
বকছু	TV	শুিুিাত্	তখনই	শনাক্ত	হে	�খন	এটির	ব্রিন	বিরবরং	লিািটি	চােু	থানক৷

3 �বদ	সংন�ানের	অনুনরাি	উইন্াটি	TV-লত	উপবস্ত	হে	তনব	অননুরািটি	স্বীকার	করুন৷

4 সংন�ােটি	সপিূণ্জ	করনত	্রিীনন	প্দবশ্জত বননদ্জশাবেী	অনুসরণ	করুন৷
�খন	তারা	সং�ুক্ত	থাকনব,	Samsung	DeX	ব্রিনটি	TV-লত	উপবস্ত	হনব৷

• 2019-এর	পনর	বনবি্জত	একটি	Samsung	Smart	TV	ব্যবহার	করার	পরািশ্জ	লদওো	হনছে৷

• বনবশ্ত	করুন	ল�	আপবন	ল�	TV-লত	সংন�াে	করনত	চান	তানত	ব্রিন	বিরবরং	সিথ্জনন�াে্য৷
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Samsung DeX ্রিীন বনয়ন্ত্রণ করযা

একট িযাবহ্ক বিসচ্লে প্রেশ্ড ন করযা

একট িযাইচ্রর কীচ্িযাি্ড  ও মযাউস বেচ্য় বনয়ন্ত্রণ করযা

আপবন	একটি	ওে্যারনেস	কীনবাি্জ /িাউস	ব্যবহার	করনত	পানরন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	সংবলিষ্	বিভাইনসর	পুবস্তকাটি	লদখুন৷

• আপবন	িাউনসর	পনেন্ারটিনক	বাবহ্যক	বিসনলে	লথনক	লফাননর	্রিীনন	প্বাবহত	হওোর	রন্য	লসট	করনত	পানরন৷	
সসটংস	খুেুন, Samsung DeX → মযাউস ও রে্যাক প্যাি	বনব্জাচন	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	
সিযাচ্নর ব্রিচ্ন পচ্য়ন্টযার বনচ্য় যযাওয়যা	বনব্জাচন	করুন৷

• আপবন	লফাননর	্রিীনন	বাবহ্যক	কীনবাি্জ ও	ব্যবহার	করনত	পানরন৷

টযািপ্যাি বহসযাচ্ি আপনযার সিযান ি্িহযার করযা

আপবন	আপনার	লফানটিনক	টাচপ্যাি	বহসানব	ব্যবহার	করনত	পানরন৷

আপনার	লফানন,	লনবভনেশন	বার	এর	 -এ	ট্যাপ	করুন৷	সসযায়যাইচ্পর ইবগিত	করার	রন্য	আপবন	লনবভনেশন	বারটিনক	লসট	
করনে,	ববজ্ঞবতি	প্যাননেটি	খুেুন	এবং	আপনযার সিযানচ্ক টযািপ্যাি বহচ্সচ্ি ি্িহযার করুন-এ	ট্যাপ	করুন৷

• আপবন	�বদ	টাচপ্যানি	দবুার	 	ট্যাপ	কনরন,	তনব	আপবন	টাচপ্যানির	সাহান�্য	ল�	লরশ্ারগুবে	ব্যবহার	
করনত	পানরন	তা	পরীক্া	কনর	লদখনত	পানরন৷

• �বদ	আপনার	লফাননর	লকনস	সািননর	কভার	থানক,	তাহনে	টাচপ্যাি	বহসানব	লফানটি	ব্যবহার	করনত	সািননর	
কভারটি	খুনে	বনন৷	�বদ	সািননর	কভারটি	বন্ধ	থানক,	তাহনে	টাচপ্যািটি	সঠিকভানব	কার	নাও	করনত	পানর৷

• আপনার	লফাননর	্রিীন	বন্ধ	থাকনে	্রিীন	চােু	করনত	সাইি	কী	টিপুন	বা	ব্রিনন	দবুার	ট্যাপ	করুন৷
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্রিীন কীচ্িযাি্ড  ি্িহযার করযা

আপবন	�খন	লিনসর	পাঠানত,	লনাট	বতবর	করনত	বা	অন্য	লকাননা	কার	সপিাদন	করনত	লটক্সট	এন্ার	করান	তখন	লকাননা	
বাবহ্যক	কীনবাি্জ 	সংন�াে	না	কনরই	আপনার	লফাননর	্রিীনন	স্বেংবরিেভানব	একটা	্রিীন	কীনবাি্জ 	প্দবশ্জত	হনব৷

Samsung DeX ি্িহযার করযা
আপনার	লফাননর	বফচারগুবে	এিন	এক	ইন্ারনফনসর	পবরনবনশ	ব্যবহার	করুন	�া	কবপিউটানরর	অনুরূপ৷	আপবন	একই	
সিনে	বহু	অ্যাপ	চাবেনে	একসানথ	অননক	কার	করনত	পানরন৷	আপবন	আপনার	লফাননর	ববজ্ঞবতি	এবং	বস্বতও	লদখনত	
পানরন৷

Samsung DeX �হাম 
�ীন

টা�বার

ি�য় অ�াপস

��াটাস বার

িব�ি�

কু�ইক অ�াে�স 
ট�লবার

অ�াপস বাটন

• Samsung	DeX	ব্রিন	লেআউট	একটি	সং�ুক্ত	বিভাইনসর	উপর	বনভ্জ র	কনর	বভন্ন	হনত	পানর৷

• Samsung	DeX	শুরু	বা	বন্ধ	করার	সিে,	চােু	অ্যাপগুবে	বন্ধ	করা	হনত	পানর৷

• Samsung	DeX	ব্যবহার	করার	সিে	বকছু	অ্যাপ	বা	বফচার	নাও	পাওো	ল�নত	পানর৷

• ্রিীননর	লসটিংস	সংনশািন	করনত,	সং�ুক্ত	TV	বা	িবনটনরর	বিসনলে	লসটিংস	ব্যবহার	করুন৷

• অবিও	আউটপুট	পবরবত্জন	করনত,	স্ট্যাটাস	বানর	ট্যাপ	করুন, বমবিয়যা আউটপুট	বনব্জাচন	করুন,	ও	তারপর	
একটি	বিভাইস	বনব্জাচন	করুন৷

একসচ্গি Samsung DeX এিং সিযান ি্িহযার করযা

Samsung	DeX	ব্যবহানরর	সিে	আপবন	বাবহ্যক	বিসনলেনত	এবং	আপনার	লফানন	একসানথ	পৃথক	অ্যাপ	ব্যবহার	করনত	
পানরন৷

উদাহরণস্বরূপ,	সং�ুক্ত	TV	বা	িবনটনর	একটা	বভবিও	লদখার	সিে,	আপবন	একটি	লিনসঞ্ার-এ	আপনার	বনু্ধর	সানথ	চ্যাট	
করনত	পানরন৷

সং�ুক্ত	TV	বা	িবনটনর,	Samsung	DeX	্রিীনন	চোর	রন্য	একটা	অ্যাপ	খুেুন৷	তারপর,	আপনার	লফানন	অন্য	একটি	
অ্যাপ	খুেুন৷
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Samsung DeX ্রিীন েক করযা

আপবন	Samsung	DeX	ব্যবহানরর	সিে	Samsung	DeX	ব্রিন	এবং	আপনার	লফাননর	্রিীন	েক	করনত	চাইনে,  → 
DeX েক করুন	বনব্জাচন	করুন৷

Samsung	DeX	ব্যবহানরর	সিে,	আপবন	সাইি	কী	টিনপ	Samsung	DeX	ব্রিন	ও	আপনার	লফাননর	্রিীন	েক	
করনত	পারনবন	না৷

Google অ্যাপস
Google	ববননাদন,	লসাশ্যাে	লনটওোক্জ ,	এবং	ববরননস	অ্যাপ	প্দান	কনর৷	বকছু	অ্যাপ	অ্যানক্সস	করনত	আপনার	হেনতা	
একটি	Google	অ্যাকাউনন্র	প্নোরন	হনত	পানর৷

আরও	অ্যাপ	তথ্য	পরীক্া	করনত,	প্বতটি	অ্যানপর	সহােতা	লিনু	অ্যানক্সস	করুন৷

• Chrome:	তথ্য	সাচ্জ 	করুন	এবং	ওনেবনপর	ব্াউর	করুন৷

• Gmail:	Google	Mail	পবরনষবার	িাি্যনি	ইনিে	পাঠান	বা	গ্রহণ	করুন৷

• Maps:	িানবচনত্	আপনার	অবস্ান	খুঁরনু,	ববর্	িানবচত্	সাচ্জ 	করুন,	এবং	আপনার	চারপানশর	বববভন্ন	রােোর	
অবস্াননর	তথ্য	অ্যানক্সস	করুন৷

• YT Music:	YouTube	Music	লথনক	প্দান	করা	বববভন্ন	বিউবরক	এবং	বভবিও	উপনভাে	করুন৷	এছািাও	আপবন	
আপনার	বিভাইনস	লস্টার	করা	বিউবরনকর	সংগ্রহ	অ্যানক্সস	করনত	এবং	লসগুবে	চাোনত	পানরন৷

• Google TV: Play Store	লথনক	িুবভ	এবং	টিবভ	লপ্াগ্রানির	িনতা	বভবিও	বকনুন	বা	ভািা	বনন৷

• Drive:	লিাউনি	আপনার	ববষেবস্তু	সংরক্ণ	করুন,	ল�	লকানও	রােো	লথনক	এটা	অ্যানক্সস	করুন,	এবং	অন্যনদর	
সানথ	এটি	লশোর	করুন৷

• YouTube:	বভবিও	লদখুন	বা	বতবর	করুন	এবং	অন্যনদর	সানথ	লশোর	করুন৷

• Photos:	একটি	রােোে	বববভন্ন	উৎস	লথনক	আপনার	সিস্ত	ফনটা	এবং	বভবিওর	রন্য	সাচ্জ 	করুন,	ব্যবস্াপনা	এবং	
সপিাদনা	করুন৷

• Google:	ইন্ারননট	বা	আপনার	বিভাইনসর	আইনটিগুবের	রন্য	সাচ্জ 	করুন৷

• Meet:	বভবিও	কে	করুন	বা	বভবিও	বিটিং	বতবর	করুন	বা	ল�াে	বদন৷

• Messages:	আপনার	বিভাইস	বা	কবপিউটানর	লিনসরগুবে	পাঠান	বা	গ্রহণ	করুন	এবং	বচত্	ও	বভবিওগুবের	িনতা	
বববভন্ন	কনন্ন্	লশোর	করুন৷

ক্যাবরোর	বা	িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	বকছু	অ্যাপ	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷
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ভূবমকযা
বিভাইস	লসটিংস	কাস্টিাইর	করুন৷

অ্যাপস	্রিীনন, সসটংস-এ	ট্যাপ	করুন৷	অন্যথাে,	ববজ্ঞবতিকরণ	প্যাননেটি	খুেুন	এবং	 	ট্যাপ	করুন৷

কীওোি্জ 	এন্ার	কনর	লসটিংস	সাচ্জ 	করনত, -এ	ট্যাপ	করুন৷	এছািাও	আপবন	পরযামশ্ড-এর	অিীনন	একটি	ট্যাে	বনব্জাচন	
কনর	লসটিংস	এর	রন্য	অনুসন্ধান	করনত	পানরন৷

Samsung account
আপনার	Samsung	account-এ	সাইন-ইন	করুন	ও	ব্যবস্াপনা	করুন৷

লসটিংস	্রিীনন, Samsung account-এ	ট্যাপ	করুন৷

সংচ্যযাগ

অপশন
বববভন্ন	কাননকশনগুবের	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন,	ল�িন	Wi-Fi	বফচার	এবং	Bluetooth	৷

লসটিংস	্রিীনন, সংচ্যযাগ-এ	ট্যাপ	করুন৷

• Wi-Fi: Wi-Fi-এর	সানথ	�ুক্ত	করনত	Wi-Fi	বফচারটি	সবরিে	করুন	এবং	ইন্ারননট	বা	অন্যান্য	লনটওোক্জ 	বিভাইনসর	
সুববিা	বনন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	Wi-Fi	লদখুন৷

• Bluetooth:	অন্যান্য	Bluetooth-সক্ি	বিভাইসগুবের	সানথ	িাটা	বা	বিবিো	ফাইেগুবে	বববনিে	করনত	
Bluetooth	ব্যবহার	করুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	Bluetooth	লদখুন৷

• NFC ও স্পশ্ড বিহীন সপচ্মন্ট:	পণ্যগুবে	সপিনক্জ 	তথ্য	িারণ	কনর	এিন	কাছাকাবছ	লক্নত্র	ল�াোন�াে	(NFC) 
ট্যােগুবে	পড়ুন৷	আপবন	এই	বফচারটি	লপনিন্	করনত	এবং	প্নোরনীে	অ্যাপ	িাউননোি	করার	পনর	পবরবহন	বা	
ইনভনন্র	রন্য	টিবকট	বকননত	পানরন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	NFC	ও	স্পশ্জববহীন	লপনিন্	লদখুন৷
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• আল্টযা-ওয়যাইিি্যাডি (UWB):	UWB	বফচারটি	চােু	করুন৷

• ফ্যাইট সমযাি:	আপনার	বিভাইনস	সিস্ত	ওে্যারনেস	কা�্জকাবরতা	বন্ধ	করনত	বিভাইসটি	লসট	করুন৷	আপবন	শুিুিাত্	
নন-লনটওোক্জ 	পবরনষবাগুবে	ব্যবহার	করনত	পানরন৷

ববিান	কতৃ্জক	প্দত্	প্ববিান	অনুসরণ	করুন	এবং	ববিান	বাবহনীর	বননদ্জশাবেী	অনুসরণ	করুন৷	ল�সব	লক্নত্, 
বিভাইস	ব্যবহার	করা	অনুনিাবদত,	লসইসব	লক্নত্	সব্জদা	এটি	ফ্াইট	লিানি	ব্যবহার	করুন৷

• SIM ম্যাচ্নরযার:	আপনার	SIM	বা	USIM	কাি্জ 	সবরিে	করুন	এবং	SIM	কানি্জ র	লসটিংস	কাস্টিাইর	করুন৷	আনরা	
তনথ্যর	রন্য	SIM	ি্যাননরার	লদখুন৷

• সমযািযাইে সনটওয়যাক্ড সমূহ:	আপনার	লিাবাইে	লনটওোনক্জ র	লসটিংস	কনবফোর	কনর	বনন৷

• িযাটযা ি্িহযার:	আপনার	িাটা	ব্যবহানরর	পবরিাণ	অনুিাবন	করুন	এবং	সীিার	রন্য	লসটিংস	কাস্টিাইর	কনর	রাখুন৷	
�খন	আপনার	ব্যবহৃত	লিাবাইে	িাটার	পবরিাণ	আপনার	বনবদ্জষ্	করা	সীিাে	লপঁছনব	তখন	স্বেংবরিেভানব	লিাবাইে	
িাটা	সংন�ােটি	অক্ি	করনত	বিভাসটিনক	লসট	করুন৷

ব্যাকগ্রাউন্	চেিান	বকছু	অ্যাপনক	তথ্য	পাঠাননা	বা	গ্রহণ	করা	লথনক	প্বতনরাি	করনত	আপবন	তথ্য	লসভার	বফচারটি	
চােু	করনত	পানরন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	িাটা	লসভার	লদখুন৷

আপনার	বিভাইস	লকানও	Wi-Fi	লনটওোনক্জ র	সানথ	সং�ুক্ত	থাকনেও	আপবন	সব্জদা	লিাবাইে	িাটা	ব্যবহার	করনত	
অ্যাবলেনকশনগুবে	বনব্জাচন	করনত	পানরন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	শুিু	লিাবাইে	িাটা	ব্যবহারকারী	অ্যাপ	লদখুন৷

• সমযািযাইে হটস্পট ও সটথযাবরং:	অন্যান্য	বিভাইনসর	সানথ	লফাননর	লিাবাইে	লিটা	সংন�াে	ভাে	করনত	লফানটিনক	
লিাবাইে	হটস্পট	বহসানব	ব্যবহার	করুন৷	লিাবাইে	হটস্পট	বভউ	সপিনক্জ 	আরও	তনথ্যর	রন্য, লিাবাইে	হটস্পট	লদখুন৷

এই	বফচারটি	ব্যবহার	করার	সিে	আপনার	অবতবরক্ত	চার্জ	োেনত	পানর৷

• আরও সংচ্যযাগ সসটংস:	অন্যান্য	বফচার	বনেন্ত্রনণর	রন্য	লসটিংস	কাস্টিাইর	করুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	আরও	
সংন�াে	লসটিংস	লদখুন৷

িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	বকছু	বফচার	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷
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Wi-Fi
Wi-Fi	বফচারটি	চােু	করুন	অন্য	Wi-Fi	লনটওোনক্জ র	সানথ	সংন�াে	স্াপননর	রন্য	এবং	ইন্ারননট	বা	অন্যান্য	লনটওোক্জ 	
বিভাইস	অ্যানক্সস	করুন৷

Wi-Fi সনটওয়যাচ্ক্ড র সযাচ্থ সংচ্যযাগ স্যাপন করযা

1 লসটিংস	্রিীনন, সংচ্যযাগ → Wi-Fi	ট্যাপ	করুন	এবং	এটি	চােু	করনত	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

2 Wi-Fi	লনটওোক্জ 	তাবেকা	লথনক	একটি	লনটওোক্জ 	বনব্জাচন	করুন৷
েক	আইকন�ুক্ত	লনটওোক্জ গুবের	লক্নত্	একটি	পাসওোি্জ 	প্নোরন	হে৷

• একবার	বিভাইসটি	Wi-Fi	লনটওোনক্জ 	সং�ুক্ত	হনে	লেনে,	বিভাইসটি	প্বতবার	পাসওোনি্জ র	প্নোরন	ছািাই	
েভ্য	থাকনে	লসই	লনটওোনক্জ 	পুনরাে	সংন�াে	স্াপন	করনব৷	স্বেংবরিেভানব	লনটওোনক্জ র	বিভাইসটির	
সংন�াে	হওো	আটকানত,	লনটওোনক্জ র	পনর	থাকা	 	-এ	ট্যাপ	করুন	এবং	এটিনক	বন্ধ	করনত	স্বয়ংবরিয়ভযাচ্ি 
পুনঃসংচ্যযাগ	সু্যইনচ	ট্যাপ	করুন৷

• �বদ	আপবন	Wi-Fi	লনটওোনক্জ র	সানথ	সঠিকভানব	সংন�াে	না	করনত	পানরন,	তনব	আপনার	বিভাইনসর	Wi-Fi 
বফচারটি	বরস্টাট্জ	করুন	বা	ওে্যারনেস	রাউটারটি	পুনরাে	চােু	করুন৷

Wi-Fi সনটওয়যাচ্ক্ড র গুণমযাচ্নর তথ্ পরীক্ষযা করযা হচ্ছে

েবত	এবং	স্াবেনত্বর	িনতা	Wi-Fi	লনটওোনক্জ র	গুণিাননর	তথ্য	পরীক্া	কনর	লদখুন৷

লসটিংস	্রিীনন, সংচ্যযাগ → Wi-Fi	ট্যাপ	করুন	এবং	এটি	চােু	করনত	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷	Wi-Fi	লনটওোক্জ গুবের	িনি্য	
লনটওোনক্জ র	িান	সপিবক্জ ত	তথ্য	লদখা	�ানব৷	�বদ	এটি	উপবস্ত	না	হে,	তনব	  → Intelligent Wi-Fi	ট্যাপ	করুন	এবং	
এটিনক	চােু	করনত	সনটওয়যাচ্ক্ড র মযান সংরিযান্ত তথ্ সেখযান	সু্যইনচ	ট্যাপ	করুন৷

Wi-Fi	লনটওোনক্জ র	উপর	বভত্তি	কনর	িান	সপিবক্জ ত	তথ্য	উপবস্ত	নাও	হনত	পানর৷

Wi-Fi সনটওয়যাচ্ক্ড র পযাসওয়যাি্ড গুবে সশয়যার করযা

আপবন	�বদ	সুরবক্ত	Wi-Fi	লনটওোনক্জ র	সানথ	সং�ুক্ত	লকানও	ব্যবক্তর	কানছ	তার	পাসওোি্জ 	লশোর	কনর	লনওোর	রন্য	
অনুনরাি	কনরন	তাহনে	আপবন	পাসওোি্জ টি	না	বদনেই	লনটওোনক্জ র	সানথ	সংন�াে	করনত	পানরন৷	এই	বফচারটি	এনক	
অপনরর	সানথ	সং�ুক্ত	রনেনছ	এিন	বিভাইসগুবের	িনি্য	উপেব্ধ	এবং	অন্য	বিভাইনসর	ব্রিনটি	অবশ্যই	চােু	থাকনত	হনব৷

1 লসটিংস	্রিীনন, সংচ্যযাগ → Wi-Fi	ট্যাপ	করুন	এবং	এটি	চােু	করনত	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

2 Wi-Fi	লনটওোক্জ 	তাবেকা	লথনক	একটি	লনটওোক্জ 	বনব্জাচন	করুন৷

3 পযাসওয়যাচ্ি্ড র রন্ অনুচ্রযাধ রযানযান-এ	ট্যাপ	করুন৷

4 অন্য	বিভাইনস	লশোর	করার	অননুরাি	স্বীকার	করুন৷
আপনার	বিভাইনস	Wi-Fi-এর	পাসওোি্জ 	এন্ার	করাননা	হনেনছ	এবং	এটি	লনটওোনক্জ র	সানথ	সং�ুক্ত	হনেনছ৷
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Wi-Fi Direct

Wi-Fi	Direct	Wi-Fi	লনটওোনক্জ র	িাি্যনি	একটি	অ্যানক্সস	পনেনন্র	প্নোরনীেতা	ছািাই	সরাসবর	বিভাইসগুবে	সংন�াে	
কনর৷

1 লসটিংস	্রিীনন, সংচ্যযাগ → Wi-Fi	ট্যাপ	করুন	এবং	এটি	চােু	করনত	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

2  → Wi-Fi Direct-এ	ট্যাপ	করুন৷
শনাক্ত	হওো	বিভাইসগুবে	তাবেকাভুক্ত	করা	হনেনছ৷

আপবন	ল�	বিভাইসটি	সং�ুক্ত	করনত	চান	লসটি	�বদ	তাবেকাে	না	থানক,	তাহনে	অনুনরাি	রানান	ল�	বিভাইসটি	তার	
Wi-Fi	Direct	বফচার	ল�ন	চােু	হে৷

3 সংন�াে	করনত	একটি	বিভাইস	বনব্জাচন	করুন৷
অন্য	বিভাইসটি	Wi-Fi	Direct	সংন�ানের	অনুনরাি	গ্রহণ	করনে	বিভাইসগুবে	সং�ুক্ত	হনব৷

বিভাইনসর	সংন�াে	লশষ	করনত,	তাবেকা	লথনক	ল�	বিভাইসটির	সংন�াে	বববছেন্ন	করনবন	লসটি	বনব্জাচন	করুন৷

Bluetooth
অন্যান্য	Bluetooth-সক্ি	বিভাইনসর	সানথ	িাটা	বা	বিবিো	ফাইে	বববনিে	করনত	Bluetooth	ব্যবহার	করুন৷

 Bluetooth ি্িহযাচ্রর রন্ সতক্ড তযা

• Bluetooth-এর	িাি্যনি	লপ্বরত	বা	প্াতি	তথ্যগুবের	ক্বত,	বািা	পিা,	বা	অপব্যবহানরর	রন্য	Samsung	দােী	নে৷

• সব্জদা	বনবশ্ত	করুন	ল�	আপবন	বনভ্জ রন�াে্য	এবং	সঠিকভানব	সুরবক্ত	বিভাইনসর	সানথ	িাটার	আদান	প্দান	করনছন৷	
বিভাইসগুবের	িনি্য	�বদ	বািা	থানক,	তনব	অপানরটিং	দরূত্ব	কিাননা	ল�নত	পানর৷

• বকছু	বিভাইস,	ববনশষ	কনর	�ারা	Bluetooth	SIG	দ্ারা	পরীবক্ত	বা	অননুিাবদত	নে,	আপনার	বিভাইনসর	সানথ	
অসগিবতপূণ্জ	হনত	পানর৷

• অববি	উনদেনশ্যর	রন্য	Bluetooth	বফচার	ব্যবহার	করনবন	না	(উদাহরণস্বরূপ,	ফাইনের	কবপ	পাইনরট	করা	বা	
বাবণবর্যক	উনদেনশ্য	অববিভানব	ল�াোন�াে/কনথাপকথন	ট্যাপ	করা)৷	Bluetooth	বফচানরর	অববি	ব্যবহানরর	
প্বতবরিোর	রন্য	Samsung	দােী	নে৷
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অন্যান্ Bluetooth বিভযাইচ্সর সযাচ্থ সপয়যার করযা

1 লসটিংস	্রিীনন, সংচ্যযাগ → Bluetooth	ট্যাপ	করুন	এবং	এটি	চােু	করনত	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

শনাক্ত	বিভাইসগুবে	তাবেকাভুক্ত	করা	হনব৷

2 লপোর	করার	রন্য	একটি	বিভাইস	বনব্জাচন	করুন৷
�বদ	আপবন	ল�	বিভাইসটিনক	লপোর	করনত	চান	লসটি	তাবেকাে	না	থানক,	তাহনে	Bluetooth	লপোবরং	লিানি	এন্ার	
করার	রন্য	বিভাইসটি	লসট	করুন৷	অন্য	বিভাইনসর	ব্যবহারবববির	ি্যানুোেটি	পড়ুন৷

Bluetooth	লসটিংস	ব্রিন	লখাো	থাকনে	আপনার	লফান	অন্যান্য	বিভাইনস	দশৃ্যিান	হে৷

3 বনবশ্ত	করনত	আপনার	লফানন	Bluetooth	সংন�ানের	অনুনরািটি	স্বীকার	করুন৷
অন্য	বিভাইসটি	Bluetooth	সংন�ানের	অনুনরাি	স্বীকার	করনে	বিভাইসগুবে	সং�ুক্ত	হনব৷

বিভাইসগুবের	সংন�াে	বববছেন্ন	করনত	বিভাইনসর	নানির	পানশ	 	ট্যাপ	করুন	এবং	সরযাড়মুক্ত করুন-এ	ট্যাপ	করুন৷

িযাটযা সপ্ররণ এিং গ্রহণ করযা

অননক	অ্যাপ	Bluetoothলর	িাি্যনি	তথ্য	স্ানান্তর	সিথ্জন	কনর৷	অন্যান্য	Bluetooth	বিভাইসগুবের	সানথ	আপবন	িাটা, 
ল�িন	কন্াক্ট	বা	বিবিো	ফাইে	লশোর	করনত	পানরন৷	বনম্নবেবখত	বরিোগুবে	অন্য	একটি	বিভাইনস	একটি	ছবব	পাঠাননার	
একটি	উদাহরণ৷

1 গ্যােযাবর	অ্যাপ	খুেুন	এবং	একটি	ছবব	বনব্জাচন	করুন৷

2  → Bluetooth	ট্যাপ	করুন	এবং	ছবব	স্ানান্তর	করনত	আনরকটি	বিভাইস	বনব্জাচন	করুন৷
�বদ	আপবন	ল�	বিভাইসটিনক	লপোর	করনত	চান	লসটি	তাবেকাে	না	থানক,	অনুনরাি	করুন	ল�	বিভাইসটি	ল�ন	তার	
দষৃ্টিগ্রাহ্যতা	অপশনটি	চােু	কনর৷

3 অন্য	বিভাইনস	Bluetooth	সংন�ানের	অননুরাি	স্বীকার	করুন৷

NFC ও স্পশ্ড বিহীন সপচ্মন্ট
আপবন	আপনার	লফানটি	বনকটবততী	লক্নত্র	ল�াোন�ানের	ট্যােগুবে	(NFC)	পিনত	ব্যবহার	করনত	পানরন	�া	পণ্যগুবে	
সপিনক্জ 	তথ্য	িারণ	কনর৷	আপবন	এই	বফচারটি	লপনিন্	করনত	এবং	প্নোরনীে	অ্যাপ	িাউননোি	করার	পনর	পবরবহন	বা	
ইনভনন্র	রন্য	টিবকট	বকননত	পানরন৷

বিভাইসটিনত	একটি	অন্তবন্জবি্জত	NFC	অ্যানন্না	রনেনছ৷	NFC	অ্যানন্নার	ক্বত	এিানত	বিভাইসটি	সাবিানন	
হ্যান্ে	করুন৷
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NFC ট্যাগ সথচ্ক তথ্ পড়যা

NFC	ট্যাে	লথনক	পনণ্যর	তথ্য	পিনত	NFC	বফচার	ব্যবহার	করুন৷

1 লসটিংস	ব্রিনন,	ট্যাপ	করুন	সংচ্যযাগ	এবং	এটি	চােু	করনত	NFC ও স্পশ্ড বিহীন সপচ্মন্ট	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

2 একটি	NFC	ট্যানের	কাছাকাবছ	আপনার	বিভাইনসর	বপছনন	NFC	অ্যানন্নার	এোকা	স্াপন	করুন৷
ট্যানের	লথনক	তথ্য	প্দবশ্জত	হনব৷

বনবশ্ত	করুন	ল�	বিভাইনসর	ব্রিন	চােু	রনেনছ	এবং	আনেক	করা	আনছ৷	অন্যথাে,	বিভাইসটি	NFC	ট্যাে	পিনব	
না	বা	িাটাও	গ্রহন	করনব	না৷

NFC বিিযাচ্রর মযাধ্চ্ম সপচ্মন্ট করযা

লপনিন্	করার	রন্য	NFC	বফচারটি	ব্যবহার	করার	আনে,	আপনানক	লিাবাইে	লপনিন্	সাবভ্জ নসর	রন্য	বনবন্ধন	করনত	হনব৷	
লরবরস্টার	করনত	বা	পবরনষবা	সপিনক্জ 	আনরা	তথ্য	লপনত,	আপনার	পবরনষবা	প্দানকারীর	সানথ	কন্াক্ট	করুন৷

1 লসটিংস	ব্রিনন,	ট্যাপ	করুন	সংচ্যযাগ	এবং	এটি	চােু	করনত	NFC ও স্পশ্ড বিহীন সপচ্মন্ট	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

2 আপনার	বিভাইনসর	বপছননর	NFC	অ্যানন্না	এোকাটি	NFC	কাি্জ 	বরিানর	স্পশ্জ	করান৷

বিফটি	লপনিন্	অ্যাপটি	লসট	করনত,	লসটিংস	ব্রিনটি	খুেুন	এবং	ট্যাপ	করুন	সংচ্যযাগ → NFC ও স্পশ্ড বিহীন সপচ্মন্ট → 
স্পশ্ড বিহীন সপচ্মন্ট → সপচ্মন্ট,	এবং	তারপর	একটি	অ্যাপ	বনব্জাচন	করুন৷

• লপনিন্	পবরনষবার	তাবেকাে	সিস্ত	েভ্য	লপনিন্	অ্যাপ	অন্তভু্জ ক্ত	নাও	থাকনত	পানর৷

• আপবন	�বদ	লপনিন্	অ্যাপ	আপনিট	কনরন	অথবা	নতুন	একটি	ইনস্টে	কনরন,	তাহনে	প্থনি	ল�ই	লপনিন্	
পবরনষবাটি	ব্যবহার	করবছনেন	লসটি	�থা�থ	কার	করনব	না৷	�বদ	তা	হে,	তনব	লসটিংস	্রিীনন, সংচ্যযাগ → NFC 
ও স্পশ্ড বিহীন সপচ্মন্ট → স্পশ্ড বিহীন সপচ্মন্ট → সপচ্মন্ট	বা	অন্যান্	ট্যাপ	করুন,	এবং	তারপনর	আপনিট	হওো	
বা	নতুন	ইনস্টে	করা	অ্যানপর	পবরবনত্জ 	অন্য	একটি	অ্যাপ	বনব্জাচন	করুন৷	বা,	বনব্জাবচত	অ্যাপটি	বনব্জাচনিুক্ত	
করুন৷
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িযাটযা সসভযার
ব্যাকগ্রাউন্	চেিান	বকছু	অ্যাপনক	িাটা	লপ্রণ	বা	গ্রহণ	করাে	প্বতনরানির	িাি্যনি	আপনার	িাটা	ব্যবহার	কিান৷

লসটিংস	ব্রিনন,	ট্যাপ	করুন	সংচ্যযাগ → িযাটযা ি্িহযার → িযাটযা সসভযার	এবং	এটি	চােু	করনত	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

�খন	লিটা	লসভার	বফচারটি	চােু	থানক, 	আইকনটি	বস্বত	বানর	উপবস্ত	হনব৷

�ডটা �সভার িফচার� চালু আেছ

সীিাবদ্ধতা	ব্যতীত	িাটা	ব্যবহার	করনত	অ্যাপ	বনব্জাচন	করার	রন্য, িযাটযা সসভযার িযােু অিস্যায় িযাটযা ি্িহযাচ্রর 
অনুমবত আচ্ে-এ	ট্যাপ	করুন	এবং	অ্যাপ	বনব্জাচন	করুন৷

শুধু সমযািযাইে িযাটযা ি্িহযারকযারী অ্যাপ
সব্জদা	লিাবাইে	িাটা	ব্যবহার	করনত	অ্যাপগুবেনক	বনব্জাচন	করুন	এিনবক	�খন	Wi-Fi	লনটওোনক্জ 	আপনার	বিভাইসটি	
সং�ুক্ত	থানক৷

উদাহরণস্বরূপ,	আপবন	অ্যানপর	রন্য	শুিুিাত্	লিাবাইে	িাটা	ব্যবহার	করনত	বিভাইসনক	লসট	করনত	পানরন	�ানত	কনর	
আপবন	বনরাপদ	থাকনত	চান	বা	স্ট্রিবিং	অ্যাপ	লথনক	সংন�াে	বববছেন্ন	রাখনত	চান৷	Wi-Fi	বফচার	বন্ধ	না	করনেও	লিাবাইে
লিটা	ব্যবহার	কনর	অ্যাপস	খেুনব৷

লসটিংস	্রিীনন, সংচ্যযাগ → িযাটযা ি্িহযার → শুধু সমযািযাইে িযাটযা ি্িহযারকযারী অ্যাপ	ট্যাপ	করুন	ও	আপবন	ল�	
অ্যাপগুবে	চান	তার	পানশর	সু্যইচগুবেনত	ট্যাপ	করুন৷

এই	বফচারটি	ব্যবহার	করার	সিে	আপনার	অবতবরক্ত	চার্জ	োেনত	পানর৷

https://www.galaxys23manual.com
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সমযািযাইে হটস্পট
অন্যান্য	বিভাইনসর	সানথ	আপনার	লফাননর	লিাবাইে	তথ্য	সংন�াে	লশোর	করনত	আপনার	লফানটিনক	একটি	লিাবাইে	
হটস্পট	বহসানব	ব্যবহার	করুন৷

1 লসটিংস	্রিীনন, সংচ্যযাগ → সমযািযাইে হটস্পট ও সটথযাবরং → সমযািযাইে হটস্পট-এ	ট্যাপ	করুন৷

2 সু্যইচটি	চােু	করনত	এটি	ট্যাপ	করুন৷
এই	 	আইকনটি	স্ট্যাটাস	বানর	প্দবশ্জত	হনব৷

কনবিগযার করুন-এ	ট্যাপ	কনর	সুরক্া	এবং	পাসওোনি্জ র	লেনভে	পবরবত্জন	করনত	পানরন৷

3 অন্য	বিভাইনসর	ব্রিনন, Wi-Fi	লনটওোক্জ 	তাবেকা	লথনক	আপনার	লফানটি	সাচ্জ 	করুন	এবং	বনব্জাচন	করুন৷
ববকল্পভানব,	লিাবাইে	হটস্পট	ব্রিনন	QR সকযাি	ট্যাপ	করুন	এবং	অন্যান্য	বিভাইনসর	সানথ	QR	লকািটি	স্্যান	করুন৷

• লিাবাইে	হটস্পটটি	খুঁনর	না	পাওো	লেনে,	আপনার	লফানন, কনবিগযার করুন	ট্যাপ	করুন	এবং	ি্যাডি-লক 2.4 
GHz-এ	লসট	করুন, উন্নত	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	বন্ধ	করনত	েুকযাচ্নযা সনটওয়যাক্ড 	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

• আপবন	অচ্টযা হটস্পট	বফচারটি	চােু	করনে,	আপবন	আপনার	Samsung	account-এ	সাইন	ইন	করা	অন্যান্য	
বিভাইনসর	সানথ	আপনার	লফাননর	লিাবাইে	তথ্য	সংন�াে	লশোর	করনত	পানরন৷

আরও সংচ্যযাগ সসটংস
অন্যান্য	সংন�ানের	বনেন্ত্রণ	করনত	লসটিংস	কাস্টিাইর	করুন৷

লসটিংস	্রিীনন, সংচ্যযাগ → আরও সংচ্যযাগ সসটংস-এ	ট্যাপ	করুন৷

• বনকটিততী বিভযাইস স্্যাবনং:	লফানটিনক	কাছাকাবছ	থাকা	বিভাইনসর	সানথ	�ুক্ত	করনত	লসগুবে	স্্যান	করার	রন্য	লসট	
করুন৷

• বপ্রবন্টং:	বিভাইনস	ইনস্টে	করা	বপ্ন্ার	লোে-ইননর	রন্য	লসটিংস	কনবফোর	করুন৷	আপবন	েভ্য	বপ্ন্ার	সাচ্জ 	করনত	
পানরন	বা	ফাইে	বপ্ন্	করনত	ি্যানেুাবে	একটি	বপ্ন্ার	ল�াে	করনত	পানরন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	বপ্বন্ং	লদখুন৷

• VPN:	লকান	স্রু ে	বা	লকাপিাবনর	ব্যবক্তেত	লনটওোনক্জ র	সানথ	আপনার	বিভাইসটিনক	�ুক্ত	করনত	ভাচু্জ োে	ব্যবক্তেত	
লনটওোক্জ 	(VPN)	বতরী	করুন৷

• প্রযাইচ্ভট DNS:	উন্নত	বনরাপত্ার	ব্যবক্তেত	DNS	ব্যবহার	করার	রন্য	বিভাইস	লসট	করুন৷

• ইথযারচ্নট:	�খন	আপবন	লকান	ইথারননট	অ্যািাটিানরর	িাি্যনি	�ুক্ত	করনবন,	তখন	আপবন	একটি	তারসহ	লনটওোক্জ 	
ব্যবহার	করনত	পানরন	এবং	লনটওোনক্জ র	লসটিংস	কনবফোর	করনত	পানরন৷
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বপ্রবন্টং

বিভাইনস	ইনস্টে	করা	বপ্ন্ার	লোে-ইননর	লসটিংস	কনবফোর	করুন৷	আপবন	Wi-Fi	বা	Wi-Fi Direct-এর	িাি্যনি	
বিভাইসটি	বপ্ন্ানর	সং�ুক্ত	করনত	পানরন,	এবং	ছবব	বা	নবথ	বপ্ন্	করনত	পানরন৷

বকছু	বপ্ন্ার	বিভাইনসর	সানথ	সািঞ্স্যপূণ্জ 	নাও	হনত	পানর৷

বপ্রন্টযার লেযাগ-ইনগুবে সযযাগ করযা

আপবন	বিভাইনসর	সানথ	সংন�াে	করনত	চান	এিন	বপ্ন্ানরর	রন্য	বপ্ন্ার	লোে-ইন	�ুক্ত	করুন৷

1 লসটিংস	্রিীনন, সংচ্যযাগ → আরও সংচ্যযাগ সসটংস → বপ্রবন্টং → লেযাগইন িযাউনচ্েযাি করুন-এ	ট্যাপ	করুন৷

2 একটি	বপ্ন্ার	লোে-ইন	বনব্জাচন	করুন	এবং	এটিনক	ইনস্টে	করুন৷

3 ইনস্টে	করা	বপ্ন্ানরর	লোে-ইন	বনব্জাচন	করুন৷
আপনার	বিভাইনসর	িনতা	একই	Wi-Fi	লনটওোনক্জ র	সানথ	সং�ুক্ত	বপ্ন্ারগুবেনক	বিভাইস	বননর	লথনকই	খুঁরনব৷

4 ল�াে	করার	রন্য	একটি	বপ্ন্ার	বনব্জাচন	করুন৷

বপ্ন্ারনক	ি্যানেুাবে	ল�াে	করনত,  → বপ্রন্টযার সযযাগ করুন-এ	ট্যাপ	করুন৷

বিষয়িস্তু বপ্রন্ট করযা

ছবব	বা	িকুনিনন্র	িত	ববষেবস্তু	অ্যানক্সস	করার	সিে,	অপশননর	তাবেকাটি	অ্যানক্সস	করুন, বপ্রন্ট করুন →  → 
সমস্ত বপ্রন্টযার…-ট্যাপ	করুন	এবং	তারপর	একটি	বপ্ন্ার	বনব্জাচন	করুন৷

বপ্বন্ং	পদ্ধবত	ববষেবস্তুর	িরননর	উপর	বনভ্জ র	কনর	পবরববত্জত	হনত	পানর৷
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সংযুক্ত বিভযাইস
বিভাইস	সংন�ােগুবের	রন্য	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷

লসটিংস	্রিীনন, সংযুক্ত বিভযাইস-এ	ট্যাপ	করুন৷

• Quick Share:	দ্রুত	লশোর	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	Quick	Share	লদখুন৷

• Buds অচ্টযা সুইি করুন:	আপবন	�খন	লকানও	কে	কনরন	বা	উত্র	লদন,	বিবিো	ললে	কনরন	এবং	আরও	অননক	
বকছু	কনরন	তখন	আপনার	লফানন	অন্য	বিভাইস	লথনক	সু্যইচ	করনত	Galaxy	Buds	লসট	করুন৷	আপবন	�খন	অন্য	
বিভাইনস	একই	Samsung	account-এ	সাইন	ইন	কনরন	এবং	আপবন	আপনার	Galaxy	Buds	পনরন	তখনই	আপবন	
এই	বফচারটি	ব্যবহার	করনত	পানরন৷

• অন্ বিভযাইসগুচ্েযাচ্ত কে ও সটক্সট:	আপনার	লফান	নম্বর	বদনে	ট্যাবনেনট	কবেং	এবং	লিনসবরং	বফচারগুবে	
ব্যবহার	করনত	আপনার	ট্যাবনেট	এবং	লফাননর	সানথ	সংন�াে	করুন৷	ট্যাবনেট	এবং	লফানন	আপনানক	অবশ্যই	একই	
Samsung	account-এ	বনবন্ধন	এবং	সাইন	ইন	করনত	হনব৷	বকছু	কবেং	এবং	লিনসবরং	বফচার	উপেভ্য	নাও	হনত	
পানর৷

• অন্যান্ বিভযাইচ্স অ্যাপগুচ্েযা অি্যাহত রযাখনু:	আপনার	Samsung	account	সাইন	ইন	থাকা	অন্যান্য	বিভাইনস	
আপনার	লফাননর	অ্যাপগুবে	ব্যবহার	করুন৷

• Windows-এর সযাচ্থ বেংক:	অববেনম্ব	আপনার	কবপিউটানর	আপনার	বিভাইনস	সংরক্ণ	করা	িাটা	অ্যানক্সস	
করুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	Windows-এর	সানথ	বেংক	লদখুন৷

• Multi control:	আপনার	লফানন	এই	বফচারটি	সিথ্জন	কনর	এিন	একটি	Samsung	কবপিউটানরর	সানথ	সং�ুক্ত	
একটি	িাউস	এবং	কীনবাি্জ 	ব্যবহার	করুন৷

• Samsung DeX:	একটি	কবপিউটানরর	িতন	ব্যবহার	করার	রন্য	বিভাইস	লসট	করুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	
Samsung	DeX	লদখুন৷

• Smart View:	আপনার	লফানটি	একটি	ব্রিন	বিরবরং-সক্বিত	TV	বা	িবনটনরর	সানথ	সং�ুক্ত	কনর	আপবন	আপনার	
লফানন	প্দবশ্জত	ববষেবস্তু	একটি	বৃহৎ	ব্রিনন	লদখুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	Smart	View	লদখুন৷

• Galaxy Wearable:	আপবন	�খন	আপনার	লফানটি	পবরিানন�াে্য	বিভাইনস	সংন�াে	কনরন,	তখন	আপবন	
পবরিানন�াে্য	বিভাইনসর	লসটিংস	এবং	অ্যাপগুবে	কাস্টিাইর	করনত	পানরন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	Galaxy 
Wearable	লদখুন৷

• SmartThings:	স্াট্জ	এ্যলোনেনসেস	এবং	ইন্ারননট	অফ	বথংস	(IoT)	পণ্যগুবে	বনেন্ত্রণ	এবং	ব্যবস্াপনা	করুন৷	আনরা	
তনথ্যর	রন্য	SmartThings	লদখুন৷

• Android Auto:	আপনার	বিভাইসটিনক	একটি	োবির	সানথ	সং�ুক্ত	করুন	এবং	োবির	বিসনলেনত	আপনার	
বিভাইনসর	কনেকটি	বফচার	বনেন্ত্রণ	করুন৷
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সমযাি ও রুটন

ভূবমকযা
আপনার	বত্জিান	বরিোকোপ	বা	অবস্াননর	উপর	বভত্তি	কনর	একটি	লিাি	বনব্জাচন	করুন	বা	রুটিন	বহসানব	আপনার	
পুনরাবৃত্তি	ব্যবহানরর	বনদশ্জনগুবে	ল�াে	করুন	এবং	আপনার	বিভাইসটি	আরও	সুববিারনকভানব	ব্যবহার	করুন৷

লসটিংস	্রিীনন, সমযাি ও রুটন	ট্যাপ	করুন৷

সমযািগুবে ি্িহযার করযা হচ্ছে

সমযাি সযযাগ করযা হচ্ছে

1 লসটিংস	ব্রিনন, সমযাি ও রুটন → সমযািসমূহ	ট্যাপ	করুন৷

2 আপনার	বননরর	লিািগুবে	ল�াে	করনত	আপবন	ল�	লিািটি	চান	তা	বনব্জাচন	করুন	বা	সমযাি সযযাগ করুন	ট্যাপ	করুন৷

িেমযান সমযািগুবে

লিািগুবে	স্বেংবরিেভানব	চেনব	�খন	তানদর	শত্জগুবে	সনাক্ত	করা	হনব৷	আপবন	�খনই	চান	বাটনটি	ট্যাপ	কনর	লসগুবে	
ি্যানুোবে	চাোনত	পানরন৷

লিািগুবে	ি্যানুোবে	চাোনত,	আপবন	ল�	লিািটি	চান	তা	বনব্জাচন	করুন	এবং	িযােু করুন	ট্যাপ	করুন৷

একটি	চেিান	লিাি	বন্ধ	করনত	লিািটি	ট্যাপ	করুন	এবং	িন্ধ করুন	ট্যাপ	করুন৷

রুটন ি্িহযার করযা

রুটন সযযাগ করযা

1 লসটিংস	ব্রিনন, সমযাি ও রুটন → রুটন	ট্যাপ	করুন৷

2 	ট্যাপ	করুন	এবং	আপনার	পছন্	অনু�ােী	একটি	রুটিন	বনব্জাচন	করুন	বা	আপনার	বননরর	রুটিন	�ুক্ত	করনত	  
ট্যাপ	করুন৷
�বদ	আপবন	রুটিননর	চেিান	অবস্ানক	ি্যানুোে	বহসানব	লসট	করনত	চান, ম্যানুয়যাবে শুরু করুন	এ	ট্যাপ	করুন৷	লকান	
চেিান	শত্জ 	লসট	করা	না	থাকনেই	এই	ববকল্পটি	উপবস্ত	হনব৷	বিভাইস	বনব্জাচন	পপ-আপ	উইন্া	প্দবশ্জত	হনে	সযযাগ 
করুন-এ	ট্যাপ	করুন৷	আপবন	লহাি	ব্রিনন	একটি	উইনরট	বহসানব	রুটিন	�ুক্ত	করনত	এবং	এটিনক	সরাসবর	অ্যানক্সস	
করনত	পানরন৷
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রুটন িযােযাচ্নযা

স্বেংবরিে	রুটিনগুবে	স্বেংবরিেভানব	চেনত	শুরু	করনব	�খন	তানদর	শত্জ 	সনাক্ত	হে৷	আপবন	চেিান	শত্জ 	বহসনব	ম্যানুয়যাবে 
শুরু করুন	রুটিন	লসট	কনরন,	�খনই	আপবন	চান	তখনই	বাটনটি	ট্যাপ	কনর	বননর	বননর	চাোনত	পানরন৷

ি্যানুোবে	রুটিনগুবে	চাোনত,	আপবন	ল�	রুটিনটি	চাোনত	চান	তার	পানশ	 	ট্যাপ	করুন৷	অন্যথাে,	লহাি	্রিীনন	
রুটিন-এর	উইনরটটিনক	ট্যাপ	করুন৷

চেিান	রুটিনগুবে	থািানত, িেচ্ে	অিীনন	রুটিনটি	ট্যাপ	করুন	এবং	িন্ধ	ট্যাপ	করুন৷

শব্দ ও কপিন

অপশন
বিভাইনস	বববভন্ন	শনব্দর	রন্য	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷

লসটিংস	্রিীনন, শব্দ ও কপিন-এ	ট্যাপ	করুন৷

• শব্দ / কপিন / নীরি:	বিভাইসটিনক	শব্দ	লিাি,	কপিন	লিাি	বা	নীরব	লিাি	ব্যবহার	করার	িত	কনর	লসট	করুন৷

• বরং িযারযার সময় কপিন:	বিভাইসটিনক	ভাইনব্ট	কনর	রাখুন	এবং	ল�	কেগুবে	আসনছ	লসগুবের	রন্য	একটি	
বরংনটান	বারান৷

• সযামবয়কভযাচ্ি সমৌন করুন:	বনবদ্জষ্	সিনের	রন্য	নীরব	লিাি	ব্যবহার	করনত	বিভাইসটি	লসট	করুন৷

• বরংচ্টযান:	কে	বরংনটানটি	পবরবত্জন	করুন৷

• বিজ্ঞবতির শব্দ:	ববজ্ঞবতির	শব্দ	পাটিান৷

• বসচ্স্চ্মর শব্দ:	বকছু	বনবদ্জষ্	কান�্জর	রন্য	ব্যবহার	করনত	শব্দ	পবরবত্জন	করুন	ল�িন	বিভাইসটি	চার্জ	করা৷

• ভবেউম:	বিভাইনসর	ভবেউি	লেনভে	সিন্বে	করুন৷

• কে-এর কপিন:	কে	কপিন	লসটিংসটি	পবরবত্জন	করুন৷

• বিজ্ঞবতির কপিন:	ববজ্ঞবতি	কপিন	লসটিংসটি	পবরবত্জন	করুন৷

• বসচ্স্চ্মর কপিন:	টাচ	্রিীন	বনেন্ত্রণ	করার	িনতা	বরিোকোনপর	রন্য	বিভাইসটি	কপিন	করনত	লসট	করুন৷

• কপিন তীব্রতযা:	কপিননর	ববজ্ঞবতির	তীব্তা	সংনশািন	করুন৷

• শচ্ব্দর মযান ও প্রভযািসমূহ:	বিভাইনসর	শনব্দর	িাণ	এবং	ইনফক্টগুবে	লসট	করুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	শনব্দর	িান	ও	
প্ভাবসিূহ	লদখুন৷
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• আেযােযা অ্যাচ্পর সযাউডি:	অন্যান্য	অবিও	বিভাইনস	পৃথকভানব	একটি	বনবদ্জষ্	অ্যাপ	লথনক	বিবিো	চাোননার	রন্য	
বিভাইসটি	লসট	করুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	আোদা	অ্যানপর	সাউ্	লদখুন৷

িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	বকছু	বফচার	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷

শচ্ব্দর মযান ও প্রভযািসমূহ
বিভাইনসর	শনব্দর	িাণ	এবং	ইনফক্টগুবে	লসট	করুন৷

লসটিংস	্রিীনন, শব্দ ও কপিন → শচ্ব্দর মযান ও প্রভযািসমূহ-এ	ট্যাপ	করুন৷

• Dolby Atmos:	বববভন্ন	িরননর	অবিও,	ল�িন	চেবচ্চত্,	বিউবরক,	এবং	ভনেনসর	রন্য	অপটিিাইর	করা	একটি	
সারাউ্	সাউ্	লিাি	বনব্জাচন	করুন৷	িেবব	অ্যাটিনসর	সানথ,	আপবন	চারপানশর	প্বাবহত	চেিান	অবিও	শব্দ	
উপনভাে	করনত	পানরন৷

• সগবমং-এর রন্ Dolby Atmos:	লেি	লখোর	সিে	লেনির	রন্য	অবটিিাইরি	িেবব	অ্যাটিনসর	অবভজ্ঞতা	অর্জন	
করুন৷

• ইকু্য়যােযাইরযার:	একটি	বনবদ্জষ্	িরনণর	বিউবরনকর	রন্য	একটি	অপশন	বনব্জাচন	করুন	এবং	অবটিিাইর	শব্দ	
উপনভাে	করুন৷

• UHQ upscaler:	তার�ুক্ত	লহিনফানগুবেনক	ব্যবহার	করার	সিে	বিউবরক	এবং	বভবিওগুবের	শব্দ	লরনরাবেউশন	
বািান৷

• Adapt sound:	আপনার	রন্য	সবনথনক	উপ�ুক্ত	শব্দ	লসট	করুন৷

িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর,	আপনানক	অবশ্যই	বকছু	বফচার	ব্যবহার	করনত	লহিনফানগুবে	সং�ুক্ত	করনত	হনব৷

আেযােযা অ্যাচ্পর সযাউডি
সং�ুক্ত	Bluetooth	বস্পকানর	বা	লহিনসনট	একটি	বনবদ্জষ্	অ্যাপ	লথনক	বিবিো	সাউ্	চাোননার	রন্য	বিভাইসটি	লসট	
করুন৷

উদাহরণস্বরূপ,	আপবন	আপনার	বিভাইনসর	বস্পকানর	ন্যাবভনেশন	অ্যাপটি	শুননত	পানরন,	একইসানথ	োবির	Bluetooth	
বস্পকানর	বিউবরক	অ্যানপ	ললেব্যাক	শুননত	পানরন৷

1 লসটিংস	্রিীনন, শব্দ ও কপিন → আেযােযা অ্যাচ্পর সযাউডি-এ	ট্যাপ	করুন	এবং	এটি	চােু	করনত	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

2 বিবিো	আোদাভানব	চাোননার	রন্য	একটি	অ্যাপ	বনব্জাচন	করুন	এবং	ব্যাক	বাটনটিনত	ট্যাপ	করুন৷

3 বনব্জাবচত	অ্যাপ	এর	বিবিোর	শব্দ	বারাননার	রন্য	একটি	বিভাইস	বনব্জাচন	করুন৷
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বিজ্ঞবতি
ববজ্ঞবতি	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷

লসটিংস	্রিীনন, বিজ্ঞবতি-এ	ট্যাপ	করুন৷

• অ্যাচ্পর বিজ্ঞবতি:	আপবন	ল�	অ্যাপগুবে	লথনক	ববজ্ঞবতিগুবে	লপনত	চান	লসগুবে	বনব্জাচন	করুন৷

• েক ব্রিচ্ন বিজ্ঞবতি:	েক	করা	ব্রিনন	ববজ্ঞবতিগুবেনক	কীভানব	প্দশ্জন	করনবন	তা	লসট	করুন৷

• বিজ্ঞবতির পপ-আপ স্যাইে:	একটি	ববজ্ঞবতি	পপ-আপ	স্টাইে	বনব্জাচন	করুন	এবং	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷

• বিরক্ত করচ্িন নযা:	অননুিাবদত	বকছু	ব্যবতরিি	ছািা	সব	শনব্দ	বিউট	করনত	বিভাইসটিনক	লসট	করুন৷

• উচ্চতর সসটংস:	ববজ্ঞবতির	রন্য	অ্যািভাসেি	লসটিংস	কনবফোর	করুন৷

প্রেশ্ড নী

অপশন
বিসনলে	এবং	লহাি	ব্রিন	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷

লসটিংস	্রিীনন, প্রেশ্ড নী-এ	ট্যাপ	করুন৷

• আচ্েযা / অন্ধকযার:	িাক্জ 	লিাি	চােু	বা	বন্ধ	করুন৷

• অন্ধকযার সমযাচ্ির সসটংস:	রানত	বা	অন্ধকার	স্ানন	বিভাইসটি	ব্যবহার	করার	সিে	িাক্জ 	বথিটি	প্নোে	কনর	লচানখর	
উপর	িকে	কিাননা	�াে৷	আপবন	অন্ধকার	লিাি	প্নোে	করার	রন্য	একটি	সিেসূচী	বনি্জারণ	করনত	পানরন৷

এই	িাক্জ 	বথিটিনক	বকছু	অ্যানপ	প্নোে	করা	�ানব	না৷

• উজ্জ্বেতযা:	বিসনলের	ঔজ্জ্বে্য	সংনশািন	কনর	বনন৷

• অবভচ্যযারক উজ্জ্বেতযা:	আপনার	উজ্জ্বেতার	সংনশািনগুবে	অনুিাবন	করনত	এবং	একইরকি	আনোর	পবরবস্বতনত	
লসগুবে	প্নোে	করনত	বিভাইসটিনক	লসট	করুন৷

• িযাড়বত উজ্জ্বেতযা:	সব্জাবিক	উজ্জ্বেতার	লচনে	উজ্জ্বে	হনত	বিসনলে	লসট	করুন৷	আপবন	�খন	অবভচ্যযারক উজ্জ্বেতযা 
বফচারটি	বন্ধ	কনরন	তখন	এই	বফচারটি	েভ্য	হে৷

• গবতর মসৃণতযা:	ব্রিননর	বরনরিশ	লরট	পবরবত্জন	করুন৷	�খন	একটি	হাই	বরনরিশ	লরট	লসট	করা	হে	তখন	ব্রিনটি	আরও	
সহনরই	ল্রিাে	হে৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	েবতর	িসৃণতা	লদখুন৷
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• সিযাচ্খর স্বযাছেচ্ন্দ্র রন্ বশল্:	ব্রিন	দ্ারা	বনে্জত	ব্লরু	োইনটর	পবরিাণ	কি	কনর	লচানখর	উপর	চাপ	কিান৷	এই	
বফচারটি	প্নোে	করার	রন্য	আপবন	একটি	সিেসূবচ	লসট	করনত	পানরন৷

• ব্রিন সমযাি:	বিসনলের	রঙ	ও	ববপরীত্য	সংনশািন	করনত	্রিীন	লিাি	পাটিান৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	ব্রিন	লিাি	পবরবত্জন	
বা	বিসনলের	রঙ	সািঞ্স্য	করা	লদখুন৷

• িচ্ন্টর আকযার ও ধরন:	ফনন্র	আকার	এবং	বশেী	পবরবত্জন	করুন৷

• ব্রিন রমু:	ব্রিননর	আইনটিগুবে	আরও	বি	বা	লছাট	করা৷

• ব্রিন সরচ্রযােু্শন:	্রিীন	লরনরােু্যশন	পাটিান৷	লরনরােু্যশন	�ত	লববশ	হনব	বিসনলে	তত	বণ্জিে	হনব,	�াইনহাক	
লসগুবে	আনরা	লববশ	ব্যাটাবর	খরচ	কনর৷	�খন	আপবন	লরনরােু্যশন	পাটিানবন	তখন	বত্জিানন	চো	বকছু	অ্যাপও	বন্ধ	
হনে	ল�নত	পানর৷

• িুে ব্রিন অ্যাপ:	পুনরা	্রিীননর	অ্যাসনপক্ট	অনুপানতর	সানথ	ব্যবহার	করার	রন্য	অ্যাপ	লবনছ	বনন৷

• ক্যাচ্মরযা কযাটআউট:	ব্রিন	লথনক	সািননর	ক্যানিরাটি	েুকানত	বিভাইসটি	লসট	করুন৷

• ব্রিন সময়সমযাবতি:	বিভাইসটি	বিসনলের	ব্যাকোইট	বন্ধ	করার	রন্য	কতক্ণ	অনপক্া	করনব	তার	লিোদ	ঠিক	কনর	
বদন৷

• সহর সমযাি:	লহাি	্রিীনন	আনরা	বি	প্তীক	লদখানত	এবং	আনরা	সহর	লেআউট	প্নোে	করার	রন্য	সহর	লিানি	
পানটি	বনন৷

• Edge প্যাচ্নে:	এর	প্যানননের	রন্য	লসটিংস	পাটিান৷

• সনবভচ্গশন িযার:	লনবভনেশন	বানরর	লসটিংস	পাটিান৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	লনবভনেশন	বার	(সফ্ট	বাটন)	লদখুন৷

• অবনছেযাকৃত স্পশ্ড  প্রবতচ্রযাধ:	পনকট	বা	ব্যানের	িত	অন্ধকার	স্ানন	থাকার	সিে	টাচ	ইনপুট	শনাক্ত	করা	লথনক	
্রিীনটিনক	আটকাননার	রন্য	বিভাইসটিনক	লসট	কনর	রাখুন৷

• স্পচ্শ্ড র প্রবত সংচ্িেনশীেতযা:	্রিীন	লপ্ানটক্টর	বদনে	ব্যবহার	করনে	্রিীনন	সংনবদনশীেতা	বািাে৷

• িযার্ড সপিচ্ক্ড  তথ্ সেখযান:	ব্রিনটি	বন্ধ	থাকাকােীন	বাকী	ব্যাটাবর	শতাংনশর	িনতা	চাবর্জং	তথ্য	প্দশ্জননর	রন্য	
বিভাইসটিনক	লসট	করুন৷

• ব্রিন সসভযার:	বিভাইসটি	চার্জ	হওোর	সিে	একটি	্রিীননসভার	চােু	করনত	বিভাইসটিনক	লসট	করুন৷

িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	বকছু	বফচার	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷
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গবতর মসৃণতযা
বরনরিশ	লরট	হনো	প্বত	লসনকন্	ব্রিনটির	বরনরিশ	হওোর	নম্বর৷	ব্রিননর	িনি্য	সু্যইচ	করার	সিে	ব্রিনটির	বফ্নকবরং	
প্বতনরাি	করনত	হাই	বরনরিশ	লরট	ব্যবহার	করুন৷	ব্রিনটি	আরও	িসৃণভানব	ল্রিাে	হনব৷	আপবন	�খন	একটি	স্ট্যা্াি্জ 	
বরনরিশ	লরট	বনব্জাচন	কনরন,	আপবন	ব্যাটাবরটি	আরও	লববশ	সিে	ব্যবহার	করনত	পানরন৷

1 লসটিংস	্রিীনন, প্রেশ্ড নী → গবতর মসৃণতযা	ট্যাপ	করুন৷

2 একটি	বরনরিশ	লরট	বনব্জাচন	করুন৷

• অবভচ্যযারক:	স্বেংবরিেভানব	আপনার	ব্রিন	বরনরিশ	লরটনক	উচ্চতর	অ্যাবননিশনন	সািঞ্স্য	কনর	িসৃণ	
অ্যাবননিশন	এবং	ল্রিাবেং	পান৷

• প্রবমত:	ব্যাটাবর	পাওোর	িনর	রাখার	রন্য	সািারণ	পবরবস্বতনত	একটি	স্ট্যা্াি্জ 	বরনরিশ	লরট	ব্যবহার	করুন৷

ব্রিন সমযাি পবরিত্ড ন িযা বিসচ্লের রঙ সযামঞ্জস্ করযা
ব্রিন	লিািটি	পবরবত্জন	করুন	বা	আপনার	পছনন্র	বিসনলে	রঙটি	সািঞ্স্য	করুন৷

ব্রিন সমযাি পবরিত্ড ন করযা

লসটিংস	্রিীনন, প্রেশ্ড নী → ব্রিন সমযাি-এ	ট্যাপ	করুন	এবং	আপবন	ল�িন	চাইনছন	লতিন	একটি	লিাি	বনব্জাচন	করুন৷

• প্রযাণিন্ত:	এটি	আপনার	বিসনলে	রনঙর	পবরসীিা,	সপিৃবক্ত,	এবং	তীব্তা	অপটিিাইর	কনর৷	আপবন	রনঙর	িান	দ্ারা	ও	
বিসনলে	কাোনরর	ব্যানেসে	সিন্বে	করনত	পানরন৷

• প্রযাকৃবতক:	এটি	একটি	ন্যাচারাে	লটান	এ	ব্রিননক	সািঞ্স্য	কনর৷
• আপবন	বিসনলে	কাোর	শুিুিাত্	প্রযাণিন্ত	লিানির	িনি্য	সিন্বে	করনত	পানরন৷

• প্রযাণিন্ত	লিাি	তৃতীে	পনক্র	অ্যানপর	সানথ	সািঞ্স্যপূণ্জ 	নাও	হনত	পানর৷

িুে ব্রিচ্নর কযােযার ি্যাচ্েন্স অপটমযাইর করযা

আপনার	পছনন্র	রনঙর	লটান	সািঞ্স্য	কনর	বিসনলে	কাোর	অবটিিাইর	করুন৷

লসটিংস	্রিীনন, প্রেশ্ড নী → ব্রিন সমযাি → প্রযাণিন্ত	ট্যাপ	করুন	ও	সহযায়যাইট ি্যাচ্েন্স	এর	অিীনন	রনঙর	সিন্বে	বারনক	
সািঞ্স্য	করুন৷

�খন	আপবন	কাোর	অ্যািরাস্টনিন্	বারটি	মরযােযার	এর	বদনক	লটনন	আননন,	তখন	নীে	রনঙর	লটান	ববৃদ্ধ	পানব৷	�খন	
আপবন	বারটি	উষ্ণ	এর	বদনক	লটনন	আননন,	তখন	োে	রনঙর	লটান	বৃবদ্ধ	পানব৷
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রঙ এর মযান দ্যারযা ব্রিচ্নর সটযান সযামঞ্জস্ করযা

োে,	সবরু,	অথবা	নীে	িাননক	পৃথকভানব	সািঞ্স্য	কনর	বনবদ্জষ্	রনঙর	লটান	বািান	বা	কবিনে	বদন৷

1 লসটিংস	্রিীনন, প্রেশ্ড নী → ব্রিন সমযাি → প্রযাণিন্ত-এ	ট্যাপ	করুন৷

2 উচ্চতর সসটংস-এ	ট্যাপ	করুন৷

3 R (োে), G (সবুর),	বা	B (নীে)	রনঙর	বারনক	আপনার	পছনন্	সিন্বে	করুন৷
্রিীন	লটাননর	সিন্বে	করা	হনব৷

ওয়যােচ্পপযার ও স্যাইে
লহাি	ব্রিন	এবং	েকি	ব্রিননর	ওোেনপপার	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷

লসটিংস	্রিীনন, ওয়যােচ্পপযার ও স্যাইে-এ	ট্যাপ	করুন৷

বথম
লহাি	্রিীন,	েকি	্রিীন	এবং	আইকনগুবের	বভর্ুযোে	উপাদানগুবে	পবরবত্জন	করনত	বিভাইসটিনত	বভন্ন	বথি	প্নোে	
করুন৷

লসটিংস	্রিীনন, বথম-এ	ট্যাপ	করুন৷

সহযাম ব্রিন
লহাি	্রিীননর	রন্য	লসটিংস	কনবফোর	করুন,	ল�িন	্রিীন	লেআউট৷

লসটিংস	্রিীনন, সহযাম ব্রিন-এ	ট্যাপ	করুন৷
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েক ব্রিন

অপশন
েক	করা	্রিীননর	রন্য	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷

লসটিংস	্রিীনন, েক ব্রিন-এ	ট্যাপ	করুন৷

• ব্রিন েচ্কর প্রকযার:	্রিীন	েক	করার	পদ্ধবতটি	পাটিান৷

• Smart Lock:	ববর্স্ত	স্ান	বা	বিভাইস	শনাক্ত	করা	হনে	বিভাইসটিনক	বননর	বননর	আনেক	হনত	লসট	করুন৷	আনরা	
তনথ্যর	রন্য	Smart	Lock	লদখুন৷

• বনরযাপে েক সসটংস:	েক	করার	বনব্জাবচত	পদ্ধবতর	রন্য	্রিীন	েক	লসটিংস	পাটিান৷

• েক ব্রিন:	েক	করা	ব্রিনন	প্দবশ্জত	আইনটিগুবের	লসটিংস	এবং	েক	করা	ব্রিননর	রন্য	ওোেনপপারটি	পবরবত্জন	
করুন৷

• উইচ্রট:	আপবন	েক	করা	্রিীনন	ঘবিটি	ট্যাপ	করনে	বিসনলে	আইনটিগুবের	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷

• সপিযােনযা করচ্ত স্পশ্ড  কচ্র ধচ্র রযাখুন:	আপবন	েক	করা	ব্রিনটি	স্পশ্জ	কনর	িনর	থাকনে	সপিাদনার	ববকল্পগুবে	
বিসনলে	করনত	বিভাইসটি	লসট	করুন৷

• Always On Display:	্রিীন	বন্ধ	করার	সিে	তথ্য	লদখাননার	রন্য	বিভাইসটিনক	লসট	করুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	
Always	On	Display	লদখুন৷

• সরযাবমং ঘবড়:	লরাবিংনের	সিে	ঘবিটিনক	পবরবত্জন	কনর	এিন	কনর	রাখুন	�ানত	স্ানীে	ও	লহাি	টাইি	উভেই	লদখা	
�াে৷

• েক ব্রিন পবরবিবত:	েক	্রিীন	সংস্রণ	এবং	আইবন	তথ্য	পরীক্া	কনর	লদখুন৷
• ক্যাবরোর	বা	িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	বকছু	বফচার	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷

• েভ্য	অপশনগুবে	বনব্জাবচত	ব্রিন	েক	পদ্ধবতর	উপর	বভত্তি	কনর	পবরববত্জত	হনত	পানর৷

Smart Lock
ববর্স্ত	অবস্ান	অথবা	বিভাইস	শনাক্ত	হনে	বননর	লথনকই	আনেক	করনত	এবং	আনেক	অবস্াে	থাকনত	বিভাইসটিনক	
লসট	করনত	পানরন৷

উদাহরণস্বরূপ,	আপবন	�বদ	আপনার	বাসস্াননক	ববর্স্ত	অবস্ান	বহনসনব	লসট	কনরন,	তনব	আপবন	�খন	আপনার	বাসস্ানন	
থাকনবন	তখন	আপনার	বিভাইসটি	অবস্ান	শনাক্ত	করনব	এবং	স্বেংবরিেভানব	বননরনক	আনেক	কনর	লননব৷

লসটিংস	্রিীনন, েক ব্রিন → Smart Lock	-এ	ট্যাপ	করুন	এবং	লসটআপ	সপিূণ্জ	করনত	অন-ব্রিন	বননদ্জশাবেী	অনুসরণ	
করুন৷

• আপবন	একটি	ব্রিন	েক	পদ্ধবত	স্াপন	করার	পর	এই	বফচারটি	ব্যবহানরর	রন্য	েভ্য	হনব৷

• �বদ	আপবন	আপনার	বিভাইস	চার	ঘন্া	ব্যবহার	না	কনরন	বা	�খন	আপবন	বিভাইসটি	চােু	কনরন,	আপনানক	
অবশ্যই	ব্রিনটি	আপনার	লসট	করা	প্যাট্জান,	PIN,	বা	পাসওোি্জ 	ব্যবহার	কনর	আনেক	করনত	হনব৷
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Always On Display
(্রিীন িন্ধ থযাকচ্ে তথ্ প্রেশ্ড ন করযা হচ্ছে)

আপবন	ঘবি	বা	ক্যানে্ানরর	িনতা	তথ্য	পরীক্া	করনত	পানরন	বা	এটি	বন্ধ	হনে	লেনে	্রিীনন	সগিীত	ললেব্যাক	বনেন্ত্রণ	
করনত	পানরন৷

আপবন	নতুন	লিনসর	বা	বিসি	কনের	রন্য	ববজ্ঞবতি	লচক	করনত	পানরন৷

শুিুিাত্	আপবন	ব্রিনটিনত	ট্যাপ	করার	সিেই	Always	On	Display	প্দবশ্জত	হওোর	রন্য	লসট	করা	হনেনছ৷	এটি	রিিােত	
প্দবশ্জত	করনত	লসটিংস	পবরবত্জন	করনত	এটিনক	একটি	বনবদ্জষ্	সিনের	িনি্য,	বা	ববজ্ঞবতি	প্াতি	করার	সিে	লসটিংস	্রিীনন, 
েক ব্রিন → Always On Display-এ	ট্যাপ	করুন	এবং	এরপর	আপনার	ইনছে	িনতা	একটি	লিাি	বনব্জাচন	করুন৷

আনোর	অবস্ার	উপর	বনভ্জ র	কনর	Always	On	Display	স্বেংবরিেভানব	পবরববত্জত	হনত	পানর৷

Always On Display-সত বিজ্ঞবতি সখযােযা

�খন	আপবন	একটি	লিনসর,	বিসি	কে	বা	অ্যাপ	ববজ্ঞবতি	পানবন,	ববজ্ঞবতি	আইকনগুবে	Always	On	Display-লত	প্দবশ্জত	
হনব৷	একটি	ববজ্ঞবতি	আইকননর	ববজ্ঞবতি	পরীক্া	করনত	দবুার	ট্যাপ	করুন৷

�বদ	ব্রিনটি	েক	করা	থানক,	তাহনে	ববজ্ঞবতি	পরীক্া	করনত	আপনানক	আনেক	করনত	হনব৷

Always On Display বিিযারট িন্ধ করযা হচ্ছে

ববজ্ঞবতিকরনণর	প্যাননেটি	খুেুন,	নীনচর	বদনক	লসাোইপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	বন্ধ	করনত	  (Always On Display) 
ট্যাপ	করুন৷	আপবন	�বদ	দ্রুত	প্যানননে	  (Always On Display)	খুনর	না	পান	তাহনে, -এ	ট্যাপ	কনর	এটিনক	ল�াে	
করনত	উপনরর	বাটনটি	লটনন	আনুন৷

ববকল্পভানব,	লসটিংস	্রিীনন, েক ব্রিন	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	বন্ধ	করনত	Always On Display	সু্যইচটি	ট্যাপ	
করুন৷
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বনরযাপত্যা ও সগযাপনীয়তযা

অপশন
বিভাইনসর	বনরাপত্া	ও	লোপনীেতার	বস্বত	পরীক্া	করুন	এবং	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷

লসটিংস	ব্রিনন, বনরযাপত্যা ও সগযাপনীয়তযা-এ	ট্যাপ	করুন৷

• েক ব্রিন:	েক	করা	্রিীননর	রন্য	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷

• অ্যাকযাউন্ট:	আপনার	অ্যাকাউনন্র	রন্য	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷

• আমযার সমযািযাইে খুঁরনু:	আিার	লিাবাইে	খুঁরনু	বফচারটি	চােু	বা	বন্ধ	করুন৷	আপনার	হাবরনে	�াওো	বা	চুবর	হওো	
লফানটি	ট্্যাক	এবং	বনেন্ত্রণ	করনত	smartthingsfind.samsung.com	অ্যানক্সস	করুন৷	আপবন	এই	লফাননর	সানথ	
সং�ুক্ত	পবরিানন�াে্য	বিভাইসগুবের	অবস্ানও	পরীক্া	করনত	পানরন৷

• অ্যাচ্পর বনরযাপত্যা:	অ্যাপগুবে	স্্যান	করুন	ও	ক্বতকর	সফটওে্যার	লথনক	আপনার	বিভাইসনক	বনরাপদ	রাখুন৷

• আপচ্িট:	আপনার	বিভাইনসর	বসবকউবরটি	বসনস্টনির	সংস্রণটি	পরীক্া	করুন	এবং	আপনিনটর	রন্য	পরীক্া	
করুন৷

• সগযাপনীয়তযা:	লোপনীেতার	রন্য	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷

• িযাচ্য়যাচ্মট্রিক্স:	বানোনিট্রিক	তথ্য	রন্য	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	িুখ	শনাক্তকারী	ও	আঙুনের	
ছাপ	শনাক্তকারী	লদখুন৷

• Samsung Pass:	আপনার	বানোনিট্রিক	তনথ্যর	িাি্যনি	আপনার	পবরচে	�াচাই	করুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	
Samsung	Pass	লদখুন৷

• সুরবক্ষত সিযাল্যার:	অন্যনদর	লথনক	আপনার	ব্যবক্তেত	ববষে	ও	অ্যাপগুবে	সুরবক্ত	রাখনত	একটি	সুরবক্ত	লফাল্ার	
বতরী	করুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	সুরবক্ত	লফাল্ার	লদখুন৷

• Secure Wi-Fi:	অবনরাপদ	Wi-Fi	লনটওোক্জ 	ব্যবহার	করার	সিে	আপনার	িাটা	সুরবক্ত	করনত	বিভাইসটি	লসট	
করুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	Secure	Wi-Fi	লদখুন৷

• Private Share:	ব্লকনচইন	প্�ুবক্ত	ব্যবহার	কনর	অন্যনদর	সানথ	ফাইেগুবে	ভাে	করুন৷

• Samsung Blockchain Keystore:	বনরাপনদ	আপনার	ব্লকনচইন	প্াইনভট	কী	ব্যবস্াপনা	করুন৷

• অরযানযা অ্যাপ ইনস্ে করুন:	Apps	অরানা	উৎস	লথনক	অ্যাপ	ইনস্টনেশননর	অনুিবত	বদনত	বিভাইসটি	লসট	করুন৷

• অন্যান্ বনরযাপত্যা সসটংস:	অবতবরক্ত	বসবকউবরটি	লসটিংস	কনবফোর	করুন৷

ক্যাবরোর	বা	িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	বকছু	বফচার	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷

http://smartthingsfind.samsung.com
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মুখ শনযাক্তকযারী
আপনার	িুখ	বচনন	ব্রিন	আনেক	করার	রন্য	আপনার	বিভাইটি	লসট	করনত	পানরন৷

• �বদ	আপবন	আপনার	িুখনক	ব্রিন	েক	পদ্ধবত	বহনসনব	ব্যবহার	কনরন,	বিভাইসটি	চােু	করার	পর	প্থিবানর	
ব্রিন	আনেক	করনত	আপনার	িুখ	ব্যবহার	করা	�ানব	না৷	বিভাইসটি	ব্যবহার	করার	রন্য,	ব্রিনটি	আনেক	
করনত	আপনানক	অবশ্যই	িুখ	বনবন্ধীকরণ	করার	সিে	লসট	করা	প্যাট্জান,	PIN,	অথবা	পাসওোি্জ 	ব্যবহার	
করনত	হনব৷	লখোে	রাখনবন	ল�	প্যাটান্জ	PIN	বা	পাসওোি্জ 	ল�ন	ভুনে	না	�ান৷

• �বদ	আপবন	ব্রিন	েক	পদ্ধবত	পবরবত্জন	কনর	সসযায়যাইপ	বা	সকযানটই নয়	করুন,	ল�গুবে	বনরাপদ	নে,	আপনার	
সিস্ত	বানোনিট্রিক	িাটা	বিবেট	হনে	�ানব৷

 মুখ শনযাক্তকরণ ি্িহযাচ্রর সত্ড কতযা

আপনার	বিভাইসটি	িুখ	শনাক্তকারী	দ্ারা	আনেক	করার	পূনব্জ,	বনম্নবেবখত	সাবিানতা	গুবে	িনন	রাখনবন৷

• আপনার	বিভাইসটি	এিন	কানরা	দ্ারা	বা	এিন	বকছু	বদনে	আনেক	করা	ল�নত	পানর	�ার	ছববটি	আপনার	িত	লদখনত৷

• িুখ	শনাক্তকারী	প্যাটাণ্জ,	PIN	অথবা	পাসওোি্জ 	এর	লথনক	কি	সুরবক্ত৷

উন্নত মুখ শনযাক্তকযারী রন্

িুখ	শনাক্তকারী	ব্যবহার	করার	সিে	বনম্নবেবখত	ববনবচনা	করনবন:

• বনববন্ধকরনণর	সিে	ল�গুবে	লখোে	রাখনত	হনব,	ল�িন	চশিা	পিা,	টুবপ,	িুনখাস,	দাবি,	বা	ভারী	লিকআপ

• বনববন্ধকরনণর	সিে	বনবশ্ত	করুন	ল�	আপবন	প�্জাতি	আনোবকত	রােোে	রনেনছন	এবং	ক্যানিরার	লেসে	পবরষ্ার	
আনছ

• ভাে	ফোফনের	রন্য	বনবশ্ত	করুন	ল�	আপনার	ছববটি	অস্পষ্	বা	আবছা	না	হে
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আপনযার মুখ সরবরস্যার করযা

ভাে	িুখ	বনবন্ধননর	রন্য,	ইননিানর	এবং	সরাসবর	সূ�্জানোনকর	বাইনর	িুখ	বনবন্ধন	করুন৷

1 লসটিংস	ব্রিনন, বনরযাপত্যা ও সগযাপনীয়তযা → িযাচ্য়যাচ্মট্রিক্স → মুখ শনযাক্তকরণ	ট্যাপ	করুন৷

2 অন-ব্রিন	বননদ্জশাবেী	পড়ুন	এবং	অবিরত-এ	ট্যাপ	করুন৷

3 একটি	ব্রিন	েক	পদ্ধবত	লসট	করুন৷

4 ব্রিননর	লরিনির	িনি্য	আপনার	িুখটি	রাখুন৷
ক্যানিরাটি	আপনার	িুখ	স্্যান	করনব৷

• �বদ	আপনার	িুনখর	সানথ	ব্রিন	আনেবকং	সঠিকভানব	কার	না	কনর	তনব,	আপনার	বনববন্ধত	িুখ	অপসারণ	
করনত	এবং	পুনরাে	আপনার	িুখ	বনবন্ধন	করার	রন্য	ট্যাপ	করুন	মুচ্খর িযাটযা অপসযারণ করুন৷

• লফস	শনাক্তকারী	বািানত, শনযাক্তকরণ উন্নত করচ্ত বিকল্প সিহযারযা সযযাগ করুন-এ	ট্যাপ	করুন	এবং	একটি	
ববকল্প	উপবস্বত	�ুক্ত	করুন৷

আপনযার মুখ বেচ্য় ব্রিনট আনেক করুন

একটি	প্যাটাণ্জ,	PIN,	অথবা	পাসওোনি্জ র	পবরবনত্জ 	আপনার	িুখ	বদনে	ব্রিন	আনেক	করনত	পারনবন৷

1 লসটিংস	ব্রিনন, বনরযাপত্যা ও সগযাপনীয়তযা → িযাচ্য়যাচ্মট্রিক্স → মুখ শনযাক্তকরণ	ট্যাপ	করুন৷

2 বপ্নসট	ব্রিন	েক	পদ্ধবতর	সাহান�্য	ব্রিন	আনেক	করুন৷

3 এটি	চােু	করনত	মুচ্খর মযাধ্চ্ম আনেক	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

4 েকি	ব্রিনন,	ব্রিননর	বদনক	তাকান৷
�খন	আপনার	িুখ	স্বীকৃত	হনব,	লকান	অবতবরক্ত	ব্রিন	েক	পদ্ধবতর	ব্যবহার	ছািাই	আপবন	ব্রিন	আনেক	করনত	
পানরন৷	�বদ	আপনার	িুখ	স্বীকৃত	না	হে,	বপ্নসট	ব্রিন	েক	পদ্ধবত	ব্যবহার	করুন৷

বনিবন্ধত মচু্খর িযাটযা বিবেট করযা

আপনার	বনববন্ধত	িুনখর	িাটা	আপবন	িুনছ	বদনত	পানরন৷

1 লসটিংস	ব্রিনন, বনরযাপত্যা ও সগযাপনীয়তযা → িযাচ্য়যাচ্মট্রিক্স → মুখ শনযাক্তকরণ	ট্যাপ	করুন৷

2 বপ্নসট	ব্রিন	েক	পদ্ধবতর	সাহান�্য	ব্রিন	আনেক	করুন৷

3 মচু্খর িযাটযা অপসযারণ করুন → অপসযারণ	এ	ট্যাপ	করুন৷
একবার	বনববন্ধত	িুখ	িুনছ	লফো	হনে,	সপিবক্জ ত	সিস্ত	বফচারও	বন্ধ	হনে	�ানব৷
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আঙুচ্ের েযাপ শনযাক্তকযারী
আঙুনের	ছাপ	শনাক্তকারীর	কা�্জকাবরতার	রন্য,	আপনার	আঙুনের	ছানপর	তথ্য	আপনার	বিভাইনস	লরবরস্টার	এবং	
লস্টার	করা	প্নোরন৷

• ক্যাবরোর	বা	িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	এই	বফচারটি	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷

• বিভাইনসর	সুরক্া	ববি্জত	করার	রন্য	আঙুনের	ছাপ	শনাক্তকারী	আপনার	প্বতটি	আঙুনের	ছানপর	অনন্য	
বফচার	ব্যবহার	কনর৷	আঙুনের	ছাপ	লসসেনরর	দটুি	বভন্ন	আঙুনের	ছাপ	বননে	ববভ্রাবন্ত	হওোর	সম্ভাবনা	খুবই	কি৷	
�বদও	বা,	বকছু	ববরে	লক্নত্	ল�খানন	পৃথক	আঙুনের	ছাপগুবে	অত্যন্ত	সাদশৃ্য	হওোে	লসসের	লসগুবেনক	অবভন্ন	
বনে	বচবহ্নত	কনর৷

• পুরু	প্বতরক্ািূেক	বফল্ম	কি্জক্িতাে	প্ভাব	লফেনত	পানর৷	আপবন	�বদ	লকান	ব্রিন	প্নটক্টর	ব্যবহার	কনরন, 
তাহনে	এটি	অন-ব্রিন	বফগিারবপ্ন্	লসসেনরর	সানথ	সািঞ্স্যপূণ্জ 	বহসানব	লেনবে	করা	হনেনছ	তা	বনবশ্ত	করনত	
পরীক্া	করুন৷	(ল�িন	Samsung	দ্ারা	বববরিত	ব্রিন	প্নটক্টর)

• �বদ	আপবন	আপনার	আঙুনের	ছাপ	েক	ব্রিন	পদ্ধবত	বহনসনব	ব্যবহার	কনরন,	তনব	বিভাইসটি	চােু	করার	পনর	
প্থিবানরর	রন্য	ব্রিন	আনেক	করনত	আপনার	আঙুনের	ছাপ	ব্যবহার	করা	�ানব	না৷	বিভাইসটি	ব্যবহার	
করনত,	আঙুনের	ছাপ	বনবন্ধন	করার	সিে	আপনার	লসট	করা	প্যাটান্জ,	PIN	বা	পাসওোি্জ 	বদনে	ব্রিন	আনেক	
করনত	হনব৷	লখোে	রাখনবন	ল�	প্যাটান্জ	PIN	বা	পাসওোি্জ 	ল�ন	ভুনে	না	�ান৷

• �বদ	আপনার	আঙুনের	ছাপটি	স্বীকৃত	না	হে,	তনব	আঙুনের	ছাপ	বনবন্ধন	করার	সিে	লসট	করা	প্যাটান্জ,	PIN	বা	
পাসওোি্জ 	ব্যবহার	কনর	বিভাইসটি	আনেক	করুন,	তারপর	আপনার	আঙুনের	ছাপ	বর-লরবরস্টার	করুন৷	�বদ	
আপনার	প্যাটান্জ,	PIN,	বা	পাসওোি্জ 	ভুনে	�ান	তনব	আপবন	বিভাইসটি	বরনসট	না	কনর	ব্যবহার	করনত	পারনবন	
না৷	ভূনে	�াওো	আনেক	লকানির	কারনণ	লকান	িাটা	হারাননা	বা	অসুববিা	লভাে	করার	রন্য	Samsung	দােী	
হনব	না৷

• �বদ	আপবন	ব্রিন	েক	পদ্ধবত	পবরবত্জন	কনর	সসযায়যাইপ	বা	সকযানটই নয়	করুন,	ল�গুবে	বনরাপদ	নে,	আপনার	
সিস্ত	বানোনিট্রিক	িাটা	বিবেট	হনে	�ানব৷

আরও উন্নত আঙুচ্ের েযাপ শনযাক্তকযারী রন্

�খন	আপবন	বিভাইনস	আপনার	আঙুনের	ছাপ	স্্যান	কনরন,	তখন	বননম্নাক্ত	ববষে	সপিনক্জ 	অবেত	থাকুন	�া	বফচারটির	
কা�্জকাবরতা	প্ভাববত	করনত	পানর:

• ল�	সব	আঙুনের	ছাপ	কুবঞ্চত	হে	বা	ছানপ	দাে	থাকনে	বিভাইসটি	লসগুবে	বচবহ্নত	নাও	করনত	পানর৷

• বিভাইসটি	লছাট	বা	সরু	আঙুনের	ছাপ	নাও	বচবহ্নত	করনত	পানর৷

• শনাক্তকারীর	কি্জক্িতা	উন্নত	করনত,	বিভাইনস	কারগুবে	সপিাদন	করনত	প্ােশই	ব্যবহৃত	আঙুেগুবের	আঙুনের	
ছাপগুবে	বনবন্ধন	করুন৷
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• আপনার	বিভাইনস	ব্রিননর	নীনচর	িাঝখানন	একটি	ববটি-ইন	আঙুনের	ছাপ	শনাক্তকারীর	লসসের	রনেনছ৷	ব্রিন	
প্নটক্টর	বা	আঙুনের	ছাপ	শনাক্তকরনণর	লসসেনরর	রােোনত	টাচ	্রিীনটিনত	্রিাচ	ল�ন	না	পনর	বা	িুদ্রা,	চাবব,	কেি	
এবং	লনকনেস	দ্ারা	ক্বতগ্রস্ত	না	হে,	তা	বনবশ্ত	করুন৷

• ব্রিননর	নীনচর	অংনশ	আঙুনের	ছাপ	শনাক্তকরণ	লসসেনরর	রােো	এবং	আপনার	আগিেুগুবে	পবরষ্ার	এবং	শুষ্	
আনছ	বক	না	বনবশ্ত	করুন৷

• বিভাইসটি	আপনার	আঙুনের	ছাপ	নাও	বচবহ্নত	করনত	পানর	�বদ	আপবন	আঙুেটি	বাঁকান	বা	আঙুনের	িো	ব্যবহার	
কনরন৷	ব্রিনটিনত	টিপুন	�ানত	আপনার	আগিনুের	ছাপ	আগিনুের	ছাপ	সনাক্তকরনণর	ববসৃ্তত	রােোে	ছবিনে	�াে৷

আঙুচ্ের েযাপ সরবরস্যার করযা

1 লসটিংস	ব্রিনন, বনরযাপত্যা ও সগযাপনীয়তযা → িযাচ্য়যাচ্মট্রিক্স → আঙুচ্ের েযাপ	ট্যাপ	করুন৷

2 অন-ব্রিন	বননদ্জশাবেী	পড়ুন	এবং	অবিরত-এ	ট্যাপ	করুন৷

3 একটি	ব্রিন	েক	পদ্ধবত	লসট	করুন৷

4 বনিন্ধন	ট্যাপ	করুন	এবং	আঙুনের	ছাপ	শনাক্তকরণ	লসসেনরর	উপর	আপনার	আঙুে	রাখুন৷	বিভাইসটি	আপনার	
আগিেু	সনাক্ত	করার	পনর,	আঙুে	তুনে	আনুন	এবং	আঙুনের	ছাপ	শনাক্তকরণ	লসসেনর	আবার	রাখুন৷
এই	প্বরিোটি	চাবেনে	�ান	�তক্ণ	না	আঙুনের	ছাপ	লরবরস্টার	হে৷

5 �খন	আপনার	আঙুনের	ছাপ	লরবরস্টার	করা	সপিন্ন	হনব,	ট্যাপ	করুন	সশষ৷
যুক্ত করযা আঙুচ্ের েযাপ সিক করুন-এ	ট্যাপ	কনর	আপনার	বফগিারবপ্ন্	লরবরস্টার	আনছ	বকনা	তা	লদখনত	পানরন৷



লসটিংস

143

আপনযার আঙুচ্ের েযাচ্পর দ্যারযা ব্রিন আনেক করুন

আপবন	একটি	প্যাটান্জ,	PIN,	বা	পাসওোি্জ 	ব্যবহার	করার	পবরবনত্জ 	আপনার	আঙুনের	ছাপ	বদনে	ব্রিন	আনেক	করনত	
পানরন৷

1 লসটিংস	ব্রিনন, বনরযাপত্যা ও সগযাপনীয়তযা → িযাচ্য়যাচ্মট্রিক্স → আঙুচ্ের েযাপ	ট্যাপ	করুন৷

2 বপ্নসট	ব্রিন	েক	পদ্ধবতর	সাহান�্য	ব্রিন	আনেক	করুন৷

3 এটি	চােু	করনত	আঙুচ্ের েযাপ আনেক	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

4 েকি	ব্রিনন,	আঙুনের	ছাপ	শনাক্তকরণ	লসসেনরর	উপর	আপনার	আঙুে	রাখুন	এবং	আপনার	আঙুনের	ছাপ	স্্যান	
করুন৷

আঙুচ্ের েযাপ শনযাক্তকরণ আইকন সসটং পবরিত্ড ন করযা হচ্ছে

আঙুনের	ছাপ	শনাক্তকরণ	আইকনটি	প্দশ্জন	বা	েুকাননার	রন্য	বিভাইসটি	লসট	করুন	্রিীনটি	বন্ধ	হনে	�াওোর	সিে	
�খন	আপবন	্রিীনটিনত	ট্যাপ	কনরন৷

1 লসটিংস	ব্রিনন, বনরযাপত্যা ও সগযাপনীয়তযা → িযাচ্য়যাচ্মট্রিক্স → আঙুচ্ের েযাপ	ট্যাপ	করুন৷

2 বপ্নসট	ব্রিন	েক	পদ্ধবতর	সাহান�্য	ব্রিন	আনেক	করুন৷

3 ব্রিন িন্ধ থযাকচ্ে আইকন সেখযান	ট্যাপ	করুন	এবং	একটি	অপশন	লবঁনছ	বনন৷

সরবরস্যার করযা আঙুচ্ের েযাপচ্ক বিবেট করযা

আপবন	লরবরস্টার	করা	আঙুনের	ছাপ	িুনছ	বদনত	পানরন৷

1 লসটিংস	ব্রিনন, বনরযাপত্যা ও সগযাপনীয়তযা → িযাচ্য়যাচ্মট্রিক্স → আঙুচ্ের েযাপ	ট্যাপ	করুন৷

2 বপ্নসট	ব্রিন	েক	পদ্ধবতর	সাহান�্য	ব্রিন	আনেক	করুন৷

3 িুনছ	লফোর	রন্য	একটি	আগিনুের	ছাপ	বনব্জাচন	করুন	ও	অপসযারণ	এ	ট্যাপ	করুন৷
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Samsung Pass
Samsung	Pass-এ	আপনার	বানোনিট্রিক	িাটা	লরবরস্টার	করুন	এবং	আপনার	েেইননর	এবং	ব্যবক্তেত	তথ্য	প্নোরন	
এিন	পবরনষবাগুবে	ব্যবহার	করার	সিে	আপনার	পবরচে	�াচাই	করুন৷

• ওনেবসাইট	সাইন-ইন	বফচারটি	লকবেিাত্	Samsung Internet	অ্যানপর	িাি্যনি	আপনার	অ্যানক্সস	করা	
ওনেবসাইটগুবের	রন্য	েভ্য৷	বকছু	ওনেবসাইট	এই	বফচারটি	সিথ্জন	নাও	করনত	পানর৷

• বনববন্ধত	বানোনিট্রিক	িাটা	শুিুিাত্	আপনার	বিভাইনস	সংরবক্ত	থানক	এবং	অন্যান্য	বিভাইস	বা	সাভ্জ ানরর	
সানথ	বসঙ্ক	করা	হে	না৷

Samsung Pass সরবরস্যার করযা

Samsung	Pass	ব্যবহার	করার	আনে,	আপনার	বানোনিট্রিক	িাটা	Samsung	Pass-এ	লরবরস্টার	করুন৷

লসটিংস	্রিীনন, বনরযাপত্যা ও সগযাপনীয়তযা → Samsung Pass	ট্যাপ	করুন৷	লসটআপ	সপিূণ্জ	করার	রন্য	অন-ব্রিন	
বননদ্জশাবেী	অনুসরণ	করুন৷

Samsung account পযাসওয়যাি্ড  যযািযাই করযা

আপবন	আপনার	পবরচে	�াচাই	করনত	আপনার	Samsung	account	পাসওোি্জ 	এন্ার	করার	পবরবনত্জ 	আপনার	বনববন্ধত	
বানোনিট্রিক	িাটা	ব্যবহার	করনত	পানরন,	উদাহরণস্বরূপ,	�খন	আপবন	Galaxy Store	লথনক	কনন্ন্	রিে	কনরন৷

Samsung	Pass	িূে	্রিীনন,  → সসটংস → অ্যাকযাউন্ট ও সমেয়	এ	ট্যাপ	করুন	তারপর	Samsung Pass বেচ্য় যযািযাই 
করুন	সু্যইচটিনত	ট্যাপ	কনর	লসটিনক	চােু	করুন৷

Samsung Pass ি্িহযার কচ্র ওচ্য়িসযাইচ্ট সযাইন ইন করযা

আপবন	Samsung	Pass	ব্যবহার	কনর	লসই	ওনেবসাইটগুবেনত	সাইন	ইন	করনত	পানরন	ল�গুবে	আইবি	এবং	পাসওোি্জ 	
অনটাবফে	সিথ্জন	কনর৷

1 ওনেবসাইনট	সাইন-ইন	পৃষ্াে,	আপনার	আইবি	এবং	পাসওোি্জ 	বেখুন	এবং	তারপর	ওনেবসাইনটর	সাইন-ইন	করুন	
বাটনন	ট্যাপ	করুন৷

2 �খন	একটি	পপ-আপ	উইন্া	আপনানক	সাইন	ইন	তথ্য	লসভ	করার	রন্য	বনে	তখন	Samsung Pass বেচ্য় সযাইন-ইন 
করুন-এ	ট্যাপ	কনর	মচ্ন রযাখুন-এ	ট্যাপ	করুন৷
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অ্যাচ্প সযাইন ইন করযার রন্ Samsung Pass ি্িহযার করযা

আইবি	এবং	পাসওোি্জ 	অনটাবফে	সিথ্জনকারী	অ্যাপনত	সাইন	ইন	করনত	আপবন	Samsung	Pass	ব্যবহার	করনত	পানরন৷

1 অ্যানপর	সাইন-ইন	পৃষ্াে,	আপনার	আইবি	এবং	পাসওোি্জ 	বেখুন	এবং	তারপর	অ্যানপর	সাইন-ইন	করুন	বাটনন	ট্যাপ	
করুন৷

2 �খন	লকানও	পপ-আপ	উইন্া	আপনানক	বরজ্ঞাসা	করনব	ল�	আপবন	সাইন-ইন	তথ্য	সংরক্ণ	করনত	চান,	ট্যাপ	করুন	
সসভ করুন৷

সযাইন ইন তথ্ ি্িস্যাপনযা করযা

Samsung	Pass	ব্যবহার	করনত	এবং	আপনার	সাইন-ইন	তথ্য	পবরচােনা	করনত	আপনার	লসট	করা	ওনেবসাইট	এবং	
অ্যাপগুবের	তাবেকাটি	লদখুন৷

1 Samsung	Pass-এর	িূে	্রিীনন, অ্যাপ/ওচ্য়িসযাইট-এ	ট্যাপ	করুন	ও	তাবেকাটি	লথনক	একটি	ওনেবসাইট	বা	অ্যাপ	
বনব্জাচন	করুন৷

2 সপিযােনযা করুন	এ	ট্যাপ	করুন	এবং	আপনার	আইবি,	পাসওোি্জ 	এবং	ওনেবসাইনটর	বা	অ্যানপর	নাি	পবরবত্জন	করুন৷
আপনার	সাইন	ইননর	তথ্য	িুছনত, মেুুন-এ	ট্যাপ	করুন৷

ওচ্য়িসযাইট এিং অ্যাচ্পর সযাচ্থ Samsung Pass ি্িহযার করযা

Samsung	Pass	সিথ্জন	কনর	এিন	ওনেবসাইট	বা	অ্যাপ	ব্যবহার	করার	সিে,	আপবন	Samsung	Pass	বদনে	সাইন	ইন	
করনত	পানরন৷

Samsung	Pass	িূে	্রিীনন	Samsung	Pass	সিথ্জন	কনর	এিন	ওনেবসাইট	এবং	অ্যাপগুবের	তাবেকা	পরীক্া	করনত,  
→ সসটংস → পযাট্ডনযার	ট্যাপ	করুন৷	�বদ	Samsung	Pass	সিথ্জন	কনর	এিন	লকান	ওনেবসাইট	বা	অ্যাপ	না	থানক,	তাহনে	
লসই	পযাট্ডনযার	প্দবশ্জত	হনব	না৷

• উপেভ্য	ওনেবসাইট	এবং	অ্যাপগুবে	পবরনষবা	প্দানকারী	বা	িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	আোদা	হনত	পানর৷

• Samsung	Pass-এর	িাি্যনি	ওনেবসাইট	বা	অ্যাপনস	সাইন	ইন	করার	ফনে	লকানও	ক্বত	বা	অসুববিার	রন্য	
Samsung	দােী	নে৷
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স্বয়ংবরিয়ভযাচ্ি আপনযার ি্বক্তগত তথ্ বেখুন

আপবন	আপনার	ব্যবক্তেত	তথ্য	ল�িন	আপনার	ঠিকানা	বা	লপনিন্	কানি্জ র	তথ্য	স্বেংবরিে	ভবত্জ 	করানক	সিথ্জন	কনর	এিন	
অ্যাপগুবেনত	বেখনত	Samsung	Pass	ব্যবহার	করনত	পানরন৷

1 Samsung	Pass-এর	িূে	্রিীনন, একযান্ত তথ্-এর	িনি্য	থাকা	একটি	অপশন	বনব্জাচন	করুন৷

2 তথ্য	এন্ার	করান	এবং	সংরক্ষণ	ট্যাপ	করুন৷
সিবথ্জত	অ্যানপ	স্বেংবরিেভানব	ব্যবক্তেত	তথ্য	লেখার	সিে	এখন	আপবন	আপনার	Samsung	Pass-এ	বনববন্ধত	
বানোনিট্রিক	িাটা	ব্যবহার	করনত	পানরন৷

আপনযার Samsung Pass িযাটযা বিবেট করযা

Samsung	Pass-এ	বনবন্ধীকৃত	বানোনিট্রিক	িাটা,	সাইন-ইন	তথ্য,	এবং	অ্যাপ	িাটা	িুনছ	বদনত	পানরন৷

Samsung	Pass	এর	িূে	্রিীনন,  → সসটংস → Samsung Pass ি্িহযার কচ্র সি বিভযাইস সেখুন →  → 
Samsung Pass সেচ্ড় যযান-এ	ট্যাপ	করুন৷

• আপনার	Samsung	account-টি	সবরিে	থাকনব৷

• অন্যান্য	বিভাইনস	আপনার	সাইন	ইন	করা	Samsung	account-এর	Samsung	Pass	িাটাও	িুনছ	লফো	হনব৷

সুরবক্ষত সিযাল্যার
সুরবক্ত	লফাল্ার	অন্যনদর	দ্ারা	অ্যানক্সস	করা	লথনক	আপনার	ব্যবক্তেত	ববষেবস্তু	এবং	অ্যাপনক	রক্া	কনর,	ল�িন	ফনটা	
এবং	কন্াক্টস৷	বিভাইসটি	আনেক	করা	থাকনেও	আপবন	আপনার	ব্যবক্তেত	ববষেবস্তু	এবং	অ্যাপনক	সুরবক্ত	রাখনত	
পানরন৷

সুরবক্ত	লফাল্ার	একটি	পৃথক,	বনরাপদ	লস্টানরর	এোকা৷	সুরবক্ত	লফাল্ার	িাটা	অনননুিাবদত	লশোর	করার	
পদ্ধবতগুবে	ল�িন	USB	বা	Wi-Fi	Direct,	এর	িাি্যনি	অন্য	বিভাইনস	স্ানান্তর	করা	�ানব	না৷	অপানরটিং	বসনস্টি	
কাস্টিাইর	করার	লচষ্া	বা	সফটওে্যার	পবরবত্জন	করা	হনে	লসটা	সুরবক্ত	লফাল্ারনক	স্বেংবরিেভানব	েক	এবং	
অপ্াপ্য	করনত	পানর৷	সুরবক্ত	লফাল্ার	িাটা	সংরক্ণ	করার	আনে,	অন্য	বনরাপদ	স্ানন	িাটার	একটি	ব্যাক	আপ	
কবপ	লরনখনছন	তা	বনবশ্ত	করুন৷
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সুরবক্ষত সিযাল্যার সসট আপ করযা

1 সসটংস	খুেুন	এবং	বনরযাপত্যা ও সগযাপনীয়তযা → সুরবক্ষত সিযাল্যার	ট্যাপ	করুন৷

2 লসটআপ	সপিূণ্জ	করার	রন্য	অন-ব্রিন	বননদ্জশাবেী	অনুসরণ	করুন৷
আপবন	আপনার	Samsung	account-এর	সাহান�্য	সুরবক্ত	লফাল্ার	েনকর	িরণ	বরনসট	করনত	চান	বকনা	তা	
বরজ্ঞাসা	কনর	একটি	পপ-আপ	উইন্া	উপবস্ত	হনে, সবরিয় করুন	ট্যাপ	করুন৷	আপবন	�বদ	েনকর	িরণটি	ভুনে	বেনে	
থানকন	তনব	আপবন	আপনার	Samsung	account	ব্যবহার	কনর	এটি	বরনসট	করনত	পানরন৷	আপবন	�বদ	এই	বফচারটি	
চােু	না	কনরন	তনব	আপবন	েনকর	িরণটি	ভুনে	লেনে	বরনসট	করনত	পারনবন	না৷

লসটআপটি	সপিূণ্জ	হনে,	সুরবক্ত	লফাল্ার	ব্রিনটি	উপবস্ত	হনব	এবং	সুরবক্ত	লফাল্ার	অ্যাপ	আইকনটি	( ) 
অ্যাপস	্রিীনন	ল�াে	হনব৷

• সুরবক্ষত সিযাল্যার	অ্যাপটি	েক	থাকনে,	আপনার	বপ্নসট	েক	পদ্ধবত	ব্যবহার	কনর	আপনানক	অবশ্যই	এটি	
আনেক	করনত	হনব৷

• সুরবক্ত	লফাল্ার-এর	নাি	বা	আইকননর	পবরবত্জন	করনত,  → স্বকীয় করুন	এ	ট্যাপ	করুন৷

সুরবক্ষত সিযাল্যার রন্ একট অচ্টযা েচ্কর শত্ড  সসট করযা

1 সুরবক্ষত সিযাল্যার	অ্যাপ	চােু	কনর	  → সসটংস → ‘সুরবক্ষত সিযাল্যার’ অচ্টযা েক করুন-এ	ট্যাপ	করুন৷

2 একটি	েক	অপশন	বনব্জাচন	করুন৷

ি্যানুোবে	আপনার	সুরবক্ত	লফাল্ার	েক	করার	রন্য,  → েক কচ্র সিবরচ্য় যযান	এ	ট্যাপ	করুন৷

সুরবক্ষত সিযাল্যাচ্র বিষয়িস্তু সরযাচ্নযা

সুরবক্ত	লফাল্ানর	ববষেবস্তু,	ল�িন	ফনটা	এবং	বভবিওগুবে	সরান৷	বননম্নাক্ত	পদনক্পগুবে	হে	বিফটি	লস্টানরর	লথনক	
সুরবক্ত	লফাল্ার	একটি	ছবব	সরাননার	উদাহরণ৷

1 সুরবক্ষত সিযাল্যার	অ্যাপটি	খুেুন	এবং	  → িযাইে সযযাগ করুন	ট্যাপ	করুন৷

2 েবি	ট্যাপ	করুন,	ল�	ছববগুবে	সরানত	হনব	লসগুবে	টিক	করুন,	এবং	তারপর	সশষ	ট্যাপ	করুন৷

3 সরযান	ট্যাপ	করুন৷
বনব্জাবচত	আইনটিগুবেনক	িূে	লফাল্ার	লথনক	বিবেট	হনে	সুরবক্ত	লফাল্ানর	সরাননা	হনব৷	আইনটি	কবপ	করনত, 
ট্যাপ	করুন	কবপ৷

ববষেবস্তু	সরাননার	পদ্ধবত	ববষেবস্তুর	িরননর	উপর	বনভ্জ র	কনর	পবরববত্জত	হনত	পানর৷
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সুরবক্ষত সিযাল্যার সথচ্ক বিষয়িস্তু সরযাচ্নযা

সুরবক্ত	লফাল্ার	লথনক	বিফটি	লস্টানরনরর	সংবলিষ্	অ্যানপ	ববষেবস্তু	সরাননা৷	বননম্নাক্ত	কি্জকাণ্ড	একটি	ছববনক	সুরবক্ত	
লফাল্ার	লথনক	বিফটি	লস্টানরনর	সরাননার	একটি	উদাহরণ৷

1 সুরবক্ষত সিযাল্যার	অ্যাপটি	খুেুন	এবং	গ্যােযাবর	ট্যাপ	করুন৷

2 একটি	ছবব	বনব্জাচন	করুন	এবং	  → সুরবক্ষত সিযাল্যার সথচ্ক সির করুন	এ	ট্যাপ	করুন৷
বনব্জাবচত	আইনটি	বিফটি	লস্টানরনরর	গ্যােযাবর-লত	সরাননা	হনব৷

অ্যাপ সযযাগ করযা

সুরবক্ত	লফাল্ানর	ব্যবহানরর	রন্য	একটি	অ্যাপ	ল�াে	করুন৷

1 সুরবক্ষত সিযাল্যার	অ্যাপটি	খুেুন	এবং	 	ট্যাপ	করুন৷

2 বিভাইনস	এক	বা	একাবিক	ইনস্টে	করা	অ্যানপ	টিক	করুন	এবং	সযযাগ করুন-এ	ট্যাপ	করুন৷

সুরবক্ষত সিযাল্যার সথচ্ক অ্যাপ সরযাচ্নযা

িুছনত	একটি	অ্যাপ	স্পশ্জ	কনর	িনর	থাকুন	এবং	আনইনস্ে	ট্যাপ	করুন৷

অ্যাকযাউন্ট সযযাগ করযা

সুরবক্ত	লফাল্ানর	থাকা	অ্যানপর	সানথ	বসঙ্ক	করার	রন্য	আপনার	Samsung	এবং	Google	অ্যাকাউন্,	বা	অন্যান্য	
অ্যাকাউন্	ল�াে	করুন৷

1 সুরবক্ষত সিযাল্যার	অ্যাপ	খুেুন	এবং	  → সসটংস → অ্যাকযাউন্ট ি্িস্যাপনযা → অ্যাকযাউন্ট সযযাগ করুন-এ	ট্যাপ	
করুন৷

2 একটি	অ্যাকাউন্	সাবভ্জ স	বনব্জাচন	করুন৷

3 অ্যাকাউন্	লসটআপ	সপিূণ্জ	করার	রন্য	ব্রিননর	বননদ্জশাবেী	অনুসরণ	করুন৷
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সুরবক্ষত সিযাল্যার েুকযাচ্নযা

আপবন	অ্যাপস	্রিীন	লথনক	সুরবক্ত	লফাল্ার	শট্জকাটটি	েুবকনে	রাখনত	পানরন৷

সুরবক্ষত সিযাল্যার	অ্যাপটি	খুেুন,  → সসটংস	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	বন্ধ	করনত	অ্যাপ ব্রিচ্ন সুরবক্ষত 
সিযাল্যার সযযাগ করুন	ট্যাপ	করুন৷

অন্যথাে,	ববজ্ঞবতিকরনণর	প্যাননেটি	খুেুন,	নীনচর	বদনক	লসাোইপ	করুন	এবং	তারপনর	বফচারটি	বন্ধ	করনত	  (সুরবক্ষত 
সিযাল্যার)	ট্যাপ	করুন৷	আপবন	�বদ	দ্রুত	প্যানননে	  (সুরবক্ষত সিযাল্যার)	খুনর	না	পান	তাহনে, -এ	ট্যাপ	কনর	
এটিনক	ল�াে	করনত	উপনরর	বাটনটি	লটনন	আনুন৷

আপবন	�বদ	সুরবক্ত	লফাল্ারটি	আবার	লদখানত	চান	তনব	সসটংস	খুেুন, বনরযাপত্যা ও সগযাপনীয়তযা → সুরবক্ষত সিযাল্যার 
ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	অ্যাপ ব্রিচ্ন সুরবক্ষত সিযাল্যার সযযাগ করুন	ট্যাপ	করুন৷

সুরবক্ষত সিযাল্যার আনইনস্ে করযা

আপবন	সুরবক্ত	লফাল্ার	আনইনস্টে	করনত	পানরন,	এনত	থাকা	ববষেবস্তু	এবং	অ্যাপস	সহ৷

সুরবক্ষত সিযাল্যার	অ্যাপ	খুেুন	এবং	  → সসটংস → আচ্রযা সসটংস → আনইনস্ে-এ	ট্যাপ	করুন৷

সুরবক্ত	লফাল্ার	আনইনস্টে	করার	আনে	ববষেবস্তু	ব্যাক	আপ	করনত,	টিক	করুন	‘সুরবক্ষত সিযাল্যার’ সথচ্ক বমবিয়যা 
িযাইে সবরচ্য় বনন	এবং	ট্যাপ	করুন	আনইনস্ে৷	সুরবক্ত	লফাল্ার	লথনক	ব্যাকআপ	করা	িাটা	অ্যানক্সস	করনত	আমযার 
িযাইে	অ্যাপ	খুেুন	এবং	অভ্ন্তরীণ সস্যাচ্রর → Download → Secure Folder-এ	ট্যাপ	করুন৷

Samsung Notes	এ	সংরবক্ত	লনাটগুবের	ব্যাক	আপ	করা	হনব	না৷

Secure Wi-Fi
বনরাপদ	Wi-Fi	হে	একটি	পবরনষবা	ল�টি	আপনার	Wi-Fi	লনটওোক্জ 	সংন�ােনক	বনরাপদ	রানখ৷	এটি	Wi-Fi	লনটওোক্জ 	
ব্যবহার	কনর	িাটা	এনবরিটি	কনর	এবং	ট্্যাবকং	অ্যাপ	এবং	ওনেবসাইটগুবেনক	বনব্রিে	কনর	তাই	আপবন	বনরাপনদ	Wi-Fi 
লনটওোক্জ 	ব্যবহার	করনত	পানরন৷	উদাহরণ	স্বরূপ,	ক্যানফ	বা	ববিান	বন্নরর	িনতা	সব্জরনীন	স্ানন	একটি	অবনরাপদ	Wi-Fi 
লনটওোক্জ 	ব্যবহার	করার	সিে,	বনরপদ	Wi-Fi	স্বেংবরিেভানব	চােু	করা	হে,	তাই	লকউ	আপনার	েে	ইননর	তথ্য	হ্যাক	করত	
পারনব	না	বা	অ্যাপ	এবং	ওনেবসাইটগুবেনত	আপনার	বরিোকোপ	িবনটর	করনত	পারনব	না৷

লসটিংস	্রিীনন, বনরযাপত্যা ও সগযাপনীয়তযা → Secure Wi-Fi-এ	ট্যাপ	করুন	এবং	লসটআপ	সপিূণ্জ	করনত	অন-ব্রিন 
বননদ্জশাবেী	অনুসরণ	করুন৷

�খন	বনরাপদ	Wi-Fi	চােু	থানক	তখন	 	আইকনটি	বস্বত	বানর	উপবস্ত	হনব৷

• এই	বফচারটি	ব্যবহার	করনে	একটি	িীর	েবতর	Wi-Fi	লনটওোক্জ 	পাওো	ল�নত	পানর৷

• Wi-Fi	লনটওোক্জ ,	ক্যাবরোর	বা	িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	এই	বফচারটি	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷
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বনরযাপে Wi-Fi ি্িহযার কচ্র সুরবক্ষত করচ্ত অ্যাপস বনি্ডযািন করযা

বনরাপদ	Wi-Fi	ব্যবহার	কনর	সুরবক্ত	করনত	অ্যাপস	বনব্জাচন	করুন	�ানত	আপবন	বনরাপনদ	িাটা	রক্া	করনত	পানরন	ল�িন	
অন্যনদর	দ্ারা	অ্যানক্সস	হওো	লথনক,	আপনার	পাসওোি্জ 	বা	অ্যাপনস	আপনার	বরিোকোপ৷

লসটিংস	্রিীনন, বনরযাপত্যা ও সগযাপনীয়তযা → Secure Wi-Fi → → সসটংস → সুরবক্ষত অ্যাপসমূহ	-এ	ট্যাপ	করুন	এবং	
বনরাপদ	Wi-Fi	ব্যবহার	কনর	আপবন	রক্া	করনত	চান	এিন	অ্যাপনসর	পানশর	সু্যইচগুবেনত	ট্যাপ	করুন৷

বকছু	অ্যাপ	এই	বফচারটি	সিথ্জন	নাও	করনত	পানর৷

সুরক্ষযা লে্যান সকনযা

আপনানক	প্বতিানস	Wi-Fi	লনটওোনক্জ র	রন্য	একটি	ববনািূনে্যর	সুরক্া	লে্যান	লদওো	হে৷	এছািাও	আপবন	অথ্জপ্দত্	
সুরক্া	লে্যান	বকননত	পানরন	এবং	তানত	একটি	সীবিত	সিনের	রন্য	অসীবিত	ব্যা্উইথ	সুরক্া	রনেনছ৷

1 লসটিংস	্রিীনন, বনরযাপত্যা ও সগযাপনীয়তযা → Secure Wi-Fi	ট্যাপ	করুন৷

2 সুরবক্ষত লে্যান → আপচ্গ্রি করুন	এ	ট্যাপ	করুন	এবং	আপবন	ল�	লে্যানটি	চাইনছন	লসটি	লবনছ	বনন৷
বকছু	বনবদ্জষ্	সুরক্া	লে্যাননর	রন্য,	আপবন	আপনার	Samsung	account-এ	সাইন	ইন	করার	অন্য	একটি	বিভাইনস	
সুরক্া	লে্যানটি	স্ানান্তর	করনত	পানরন৷

3 লকনাকাটা	সপিূণ্জ	করার	রন্য	অন-ব্রিন	বননদ্জশাবেী	অনুসরণ	করুন৷

অিস্যান
অবস্ান	তনথ্যর	অনুিবতর	রন্য	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷

লসটিংস	্রিীনন, অিস্যান-এ	ট্যাপ	করুন৷

• অ্যাচ্পর অনুমবত:	বিভাইনসর	অবস্ান	অ্যানক্সস	এবং	অনুিবত	লসটিংস	সপিাদনা	করার	অনুিবত	রনেনছ	এিন
অ্যানপর	তাবেকা	পরীক্া	করুন৷

• অিস্যান পবরচ্ষিযাগুচ্েযা:	আপনার	অবস্াননর	তনথ্যর	বনভু্জ েতা	বািানত	Wi-Fi	বা	Bluetooth	বফচারটি	ব্যবহার
করনত	বিভাইসটি	লসট	করুন,	এিনবক	বফচারগুবে	বন্ধ	থাকনেও৷	আপনার	বিভাইস	ল�	অবস্ান	পবরনষবাগুবে	
ব্যবহার	করনছ	তাও	আপবন	পরীক্া	করনত	পানরন৷

• সযাম্প্রবতক অ্যাচ্ক্সস:	লকান	অ্যাপগুবে	আপনার	বত্জিান	অবস্াননর	তনথ্যর	রন্য	অনুনরাি	কনর	তা	পরীক্া	কনর	
লদখুন৷

https://www.galaxys23manual.com
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বনরযাপত্যা ও ররুবর অিস্যা
আপনার	িাক্তাবর	তথ্য	এবং	ররুবর	কন্াক্ট	ব্যবস্াপনা	করুন৷	আপবন	এিনকী	ররুরী	বফচারগুনোর	রন্য	লসটিংস	
পবরবত্জন	করনত	পানরন,	ল�িন	ওে্যারনেস	ররুবর	সতক্জ তা৷

লসটিংস	্রিীনন, বনরযাপত্যা ও ররুবর অিস্যা-লত	ট্যাপ	করুন৷

• সমবিচ্কে তথ্:	আপনার	িাক্তাবর	তথ্য	এন্ার	করুন৷

• ররুবর কন্টযাক্ট:	আপনার	ররুবর	কন্াক্ট	ল�াে	করুন৷

• ররুবর SOS:	আপবন	সাইি	কী-টি	পাঁচবার	টিপনে	বপ্নসট	নম্বনর	একটি	আপৎকােীন	কে	করনত	বিভাইসটি	লসট	
করুন৷

• ররুবর সশয়যাবরং:	একটি	বনবদ্জষ্	সিনের	রন্য	আপনার	আপৎকােীন	পবরবচবতগুবেনত	আপনার	অবস্ান	বা	আপনার	
বিভাইনসর	বনম্ন	ব্যাটাবরর	ববজ্ঞবতিগুবের	িনতা	তথ্য	পাঠানত	বিভাইসটি	লসট	করুন৷

• ভূবমকচ্পির সতক্ড তযা:	ভূবিকপি	সতক্জ তা	বফচারটি	চােু	করুন৷

• গযাবড় িযােযাচ্নযার সময় বিজ্ঞবতি বমউট করুন:	রোইভ	করার	সিে	স্বেংবরিেভানব	ববরক্ত	করনবন	না	বফচারটি	চােু	
করুন৷

• আপৎকযােীন সেযাচ্কশন পবরচ্ষিযা:	ররুবর	অবস্ান	পবরনষবা	(ELS)	বফচারটি	চােু	করুন৷

• তযারবিহীন ররুবর সতক্ড িযাণী:	ওে্যারনেস	ররুবর	সতক্জ তার	রন্য	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷

অঞ্চে	বা	িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	বকছু	বফচার	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷

অ্যাকযাউন্ট ও ি্যাকআপ

অপশন
Samsung	Cloud	ব্যবহার	কনর	আপনার	বিভাইনসর	িাটা	বসঙ্ক,	ব্যাক	আপ	বা	বরনস্টার	করুন৷	আপবন	আপনার	
Samsung	account	বা	Google	অ্যাকাউনন্র	িত	অ্যাকাউনন্	সাইন	ইন	করুন	এবং	ব্যবস্াপনা	করনত	পানরন,	অথবা	
Smart	Switch-এর	িাি্যনি	অন্যান্য	বিভাইস	লথনক	বা	বিভাইনস	িাটা	স্ানান্তর	করনত	পানরন৷

লসটিংস	্রিীনন, অ্যাকযাউন্ট ও ি্যাকআপ-এ	ট্যাপ	করুন৷

• অ্যাকযাউন্ট ি্িস্যাপনযা:	বসঙ্ক	করার	রন্য	আপনার	Samsung	এবং	Google	বা	অন্যান্য	অ্যাকাউন্	ল�াে	করুন৷

• Samsung Cloud:	আপনার	িাটা	এবং	লসটিংস	ব্যাক	আপ	করুন	এবং	এিনবক	আপনার	বিভাইস	না	থাকনেও	
পূব্জবততী	বিভাইনসর	িাটা	এবং	লসটিংস	পুনরুদ্ধার	করুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	Samsung	Cloud	লদখুন৷
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• Google Drive:	আপনার	ব্যবক্তেত	তথ্য,	অ্যাবলেনকশন	িাটা	এবং	লসটিংস	আপনার	বিভাইনস	সুরবক্ত	রাখুন৷	
আপবন	আপনার	সংনবদনশীে	লিটা	ব্যাক-আপ	করনত	পানরন৷	িাটা	ব্যাক-আপ	করনত	আপনানক	অবশ্যই	আপনার	
Google	অ্যাকাউনন্	সাইন-ইন	করনত	হনব৷

• Smart Switch:	Smart	Switch	খেুুন	এবং	আপনার	আনের	বিভাইস	লথনক	িাটা	স্ানান্তর	করুন৷	আনরা	তনথ্যর	
রন্য	আপনার	আনের	বিভাইস	(Smart	Switch)	লথনক	িাটা	স্ানান্তবরত	করা	লদখুন৷
বনেবিতভানব	একটি	বনরাপদ	স্ানন	আপনার	িাটার	ব্যাকআপ	বনন,	ল�িন	Samsung	Cloud	অথবা	একটি	
কবপিউটানর,	�ানত	অবনছোকৃত	ফ্যাক্টবর	িাটা	বরনসনটর	কারনণ	িাটা	ক্ে	হনে	বা	হাবরনে	লেনে	আপবন	িাটার	
পুনরুদ্ধার	করনত	পানরন৷

Samsung Cloud
Samsung	Cloud-এ	আপনার	বিভাইনসর	িাটা	ব্যাক-আপ	করুন	এবং	পনর	এটিনক	পুনরুদ্ধার	করুন৷

িযাটযা ি্যাকআপ করযা

আপবন	Samsung	Cloud	এ	আপনার	বিভাইনসর	িাটা	ব্যাক	আপ	করনত	পানরন৷

1 লসটিংস	্রিীনন, অ্যাকযাউন্ট ও ি্যাকআপ-এ	ট্যাপ	করুন	এবং	Samsung Cloud	এর	অন্তে্জত	িযাটযা ি্যাকআপ-এ 
ট্যাপ	করুন৷

2 আপবন	ল�	আইনটিগুবের	ব্যাক	আপ	করনত	চান	তার	পানশর	সু্যইচগুবে	ট্যাপ	করুন	এবং	এখন ি্যাকআপ বনন	ট্যাপ	
করুন৷

3 সপিন্ন	এ	ট্যাপ	করুন৷
• বকছু	িাটা	ব্যাকআপ	করা	হনব	না৷	লকান	িাটা	ব্যাক-আপ	করা	হনব	তা	পরীক্া	করনত,	লসটিংস	্রিীনন	ট্যাপ	
করুন	অ্যাকযাউন্ট ও ি্যাকআপ	এবং	Samsung Cloud	এর	অন্তে্জত	িযাটযা ি্যাকআপ-এ	ট্যাপ	করুন৷

• অন্যান্য	বিভাইনসর	ব্যাকআপ	িাটা	আপনার	Samsung	Cloud-এ	পরীক্া	করনত,	লসটিংস	্রিীনন	অ্যাকযাউন্ট 
ও ি্যাকআপ → িযাটযা পুনি্ডহযাে	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপর	আপবন	চান	এিন	একটি	বিভাইস	বনব্জাচন	করুন৷

িযাটযা পুনরুদ্ধযার করযা

আপবন	আপনার	বিভাইনস	Samsung	Cloud	লথনক	আপনার	ব্যাকআপ	িাটা	পুনরুদ্ধার	করনত	পানরন৷

1 লসটিংস	্রিীনন, অ্যাকযাউন্ট ও ি্যাকআপ-এ	ট্যাপ	করুন৷

2 িযাটযা পুনি্ডহযাে-এ	ট্যাপ	করুন	এবং	আপবন	চান	এিন	একটি	বিভাইস	বনব্জাচন	করুন৷

3 আপবন	ল�	আইনটিগুবে	পুনরুদ্ধার	করনত	চান	লসগুবেনক	বচবহ্নত	করুন	এবং	পুনরুদ্ধযার-এ	ট্যাপ	করুন৷
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Google
Google	দ্ারা	প্দত্	বকছু	বফচানরর	লসটিংস	কনবফোর	করুন৷

লসটিংস	্রিীনন, Google-এ	ট্যাপ	করুন৷

উচ্চতর বিবশষ্্সমূহ

অপশন
উন্নত	বফচারগুবে	চােু	করুন	এবং	লসগুবে	বনেন্ত্রণ	কনর	এিন	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷

লসটিংস	্রিীনন, উচ্চতর বিবশষ্্সমূহ-এ	ট্যাপ	করুন৷

• ে্যাি:	বিভাইসটির	নতুন	বফচারগুবে	ব্যাবহার	করুন৷

• S Pen: S	Pen	ব্যবহানরর	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	S	Pen	(Galaxy	S23	Ultra)	লদখুন৷

• সযাইি কী:	সাইি	কী	ব্যবহার	কনর	চােু	করনত	একটি	অ্যাপ	বা	বফচার	বনব্জাচন	করুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	সাইি	কী	
লসট	করা	লদখুন৷

• সমযাশন ও সরশ্যার:	লিাশন	বফচারটি	চােু	করুন	এবং	লসটিংস	কনবফোর	করুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	লিাশন	ও	
লরশ্ার	লদখুন৷

• এক-হযাচ্তর সমযাি:	একহানত	কনর	বিভাইসটি	ব্যবহার	করার	সিে	আপনার	সুববিার	রন্য	ওোন-হ্যান্ি	অপানরশন	
লিাি	চােু	করুন৷

• স্যাট্ড পরযামশ্ড :	বনব্জাবচত	লটক্সট	বা	প্াতি	বাত্জ া,	ল�িন	ঘটনাবেী	ও	ঠিকানাগুবেনত	কী	তথ্য	ববনলিষণ	করনত	বিভাইসটি	
লসট	করুন	এবং	লসগুবেনক	ক্যানে্ানর	ঘটনা	বহসানব	বা	সপিবক্জ ত	অ্যাপগুবে	ব্যবহার	করার	পরািশ্জ	বদন৷	আপবন	
আপনার	অ্যাপ	ব্যবহানরর	ইবতহানসর	উপর	বভত্তি	কনর	প্নবশ	করার	রন্য	দরকারী	বরিোকোপ	বা	লটক্সনটর	রন্য	
পরািশ্জও	লপনত	পানরন৷

সংেৃহীত	তথ্য	আপনার	ব্যবক্তেত	তথ্য	সুরবক্ত	রাখনত	শুিুিাত্	এই	বিভাইস	প্নটক্টর	এবং	ব্যবহার	করা	হে৷

• ব্রিনশট ও ব্রিন সরকবি্ড ং:	স্ীনশট	এবং	্রিীন	লরকি্জ ানরর	রন্য	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷

• কচ্ন্টন্ট সশয়যার করযার সময় কন্টযাক্ট সেখযান:	লশোবরং	অপশন	প্যানননে	আপনার	সানথ	ল�াোন�াে	করা	ব্যবক্তনদর	
প্দশ্জন	করনত	বিভাইসটি	লসট	করুন	�ানত	আপবন	সরাসবর	কনন্ন্	লশোর	করনত	পানরন৷
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• বভবিও কচ্ের ইচ্িক্ট:	বভবিও	কনের	সিে	ব্যাকগ্রাউ্	পবরবত্জন	বা	ব্যাকগ্রাউ্	ননের	ব্লক	কনর	এিন	বফচার	
ব্যবহার	করনত	লসট	করুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	বভবিও	কনের	ইনফক্ট	লদখুন৷

• এই	বফচারটি	শুিুিাত্	বকছু	অ্যানপই	পাওো	�ানব৷

• িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	বকছু	বফচার	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷

• Game Launcher:	Game	Launcher	চােু	করুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	Game Launcher	লদখুন৷

• বভবিওর উজ্জ্বেতযা:	আনরা	উজ্জ্বে	ও	বণ্জিে	বভবিও	উপনভাে	করনত	বভবিওগুবের	ছববর	িান	উন্নত	করুন৷

এই	বফচারটি	বকছু	অ্যানপ	নাও	পাওো	ল�নত	পানর৷

• িুচ্য়ে সমচ্সঞ্জযার:	বদ্তীে	অ্যাপটি	ইনস্টে	করুন	এবং	একই	লিনসঞ্ার	অ্যানপর	রন্য	দটুি	আোদা	অ্যাকাউন্	
ব্যবহার	করুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	িুনেে	লিনসঞ্ার	লদখুন৷

ক্যাবরোর	বা	িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	বকছু	বফচার	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷

সমযাশন ও সরশ্যার
লিাশন	বফচারটি	চােু	করুন	এবং	লসটিংস	কনবফোর	করুন৷

লসটিংস	্রিীনন, উচ্চতর বিবশষ্্সমূহ → সমযাশন ও সরশ্যার-এ	ট্যাপ	করুন৷

• রযাগযাচ্নযার রন্ তুেুন:	বিভাইসনক	তার	ব্রিন	চােু	হওোনত	লসট	করুন	�খন	আপবন	লসটিনক	তুেনবন৷

• ব্রিন িযােু করচ্ত ে’ুিযার ট্যাপ করুন:	্রিীনটি	বন্ধ	হনে	লেনে	ব্রিনন	ল�নকাননা	রােোে	দবুার	ট্যাপ	কনর	্রিীনটি	চােু	
করনত	বিভাইসটিনক	লসট	করুন৷

• ব্রিন িন্ধ করচ্ত ে’ুিযার ট্যাপ করুন:	লহাি	ব্রিন	বা	েক	ব্রিনন	একটি	ফাঁকা	রােোে	দবুার	ট্যাপ	কনর	ব্রিনটি	বন্ধ	
করনত	বিভাইসটিনক	লসট	করুন৷

• সেখযার সময় ব্রিন িযােু রযাখুন:	�খন	আপবন	্রিীন	লদখনছন	তখন	বিসনলেটি	বন্ধ	হনে	�াওো	এিানত	বিভাইসটিনক	
লসট	করুন৷

• সিযান হযাচ্ত বনচ্ে অ্যােযাট্ড বনন:	�খন	আপবন	বিভাইসটি	তুেনছন	তখন	লকান	বিস	হওো	কে	বা	নতুন	লিনসর	এর	
রন্য	সতক্জ 	করনত	বিভাইসটিনক	লসট	করুন৷

ব্রিন	চােু	থাকনে	বা	বিভাইস	সিতে	পৃনষ্র	উপর	না	থাকনে	এই	বফচারটি	কার	নাও	করনত	পানর৷
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• সরশ্যাচ্রর মযাধ্চ্ম সমৌন করুন:	লিাশন	বা	লরশ্ার	ব্যবহার	কনর	বনবদ্জষ্	শব্দগুবেনক	লিৌন	করনত	বিভাইসটি	লসট	
করুন৷

• ক্যাপিযার করচ্ত হযাচ্তর তযােু সসযায়যাইপ:	�খন	আপবন	হাতটি	্রিীননর	িানবদনক	বা	বাঁবদনক	আিাআবি	লসাোইপ	
করনবন	তখন	একবচ	্রিীনশট	বননত	বিভাইসটিনক	লসট	করুন৷	আপবন	গ্যােযাবর-লত	ক্যাপচার	করা	ছবব	পরীক্া	করনত	
পানরন৷	বকছু	অ্যাপস	এবং	বফচার	ব্যবহার	করার	সিে	ব্রিনশট	ক্যাপচার	করা	সম্ভব	নে৷
অবতবরক্ত	কপিন	বা	বিভাইনস	একটি	প্ভাব	লসসের	ব্যবহার	কনর	এিন	বকছু	বফচানরর	উপর	একটি	অবনছোকৃত	
ইনপুট	ঘটানত	পানর৷

বভবিও কচ্ের ইচ্িক্ট
আপবন	বভবিও	কেগুবের	সিে	ব্যাকগ্রাউ্	পবরবত্জন	বা	ব্যাকগ্রাউ্	এর	লোেিাে	ব্লক	কনর	এিন	বফচারগুবে	ব্যবহার	
করনত	পানরন৷

লসটিংস	্রিীনন, উচ্চতর বিবশষ্্সমূহ → বভবিও কচ্ের ইচ্িক্ট	ট্যাপ	করুন	এবং	এটি	চােু	করনত	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷	  
আইকনটি	বভবিও	কবেং	অ্যাপস	্রিীন	�ুক্ত	হনব৷

বভবিও কে প্রভযাি ি্িহযার করযা হচ্ছে

বভবিও	কবেং	অ্যানপর	ব্রিনন, 	ট্যাপ	করুন৷

• সি বরচ্সট করুন:	লসটিংস	বরনসট	করুন৷

• ি্যাকগ্রযাউডি:	বভবিও	কনের	সিে	পটভূবি	পবরবত্জন	করুন	বা	ঝাপসা	করুন৷

• মুখ:	িুনখর	উপর	লসৌন্�্জ	প্ভাব	প্নোে	করুন৷

• রচ্ঙর সটযান:	্রিীননর	রনঙর	লটান	এবং	উজ্জ্বেতা	সািঞ্স্য	করুন৷

• অচ্টযা সরেবমং:	স্বতঃ	লরিবিং	বফচারটি	চােু	বা	বন্ধ	করুন৷	আপবন	�খন	এই	বফচারটি	চােু	কনরন,	বিভাইসটি	শুটিং	
লকাণটি	পবরবত্জন	কনর	এবং	বভবিও	কেগুবের	সিে	লোনকনদর	শনাক্ত	এবং	ট্্যাক	কনর	স্বেংবরিেভানব	রিু	কনর৷

• মযাইক সমযাি:	শব্দ	পবরষ্ার	করনত	ব্যাকগ্রাউ্	এর	শব্দ	ব্লক	করুন৷

 – প্রবমত:	শব্দ	অপসারণ	করুন	�ানত	এটি	পছন্	একটি	সািারণ	ভনেস	কনের	িনতা	লশানাে৷

 – কচ্ঠের সিযাকযাস:	সািননর	ক্যানিরার	বদক	লথনক	আসা	শনব্দর	বদনক	িননাবননবশ	করুন৷

 – সি শব্দ:	আপনার	চারপানশর	সিস্ত	শব্দ,	ল�িন	এর	শব্দ	লপ্রণ	করুন৷

•  :	বভবিও	কনের	সিে	ব্যবহার	করার	রন্য	ব্যাকগ্রাউন্র	রঙ	বা	ছবব	বনব্জাচন	করুন	বা	ল�াে	করুন৷
• িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	বকছু	বফচার	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷

• সািননর	ক্যানিরা	ব্যবহার	করার	সিে	বকছু	বফচার	েভ্য৷
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িুচ্য়ে সমচ্সঞ্জযার
বদ্তীে	অ্যাপটি	ইনস্টে	করুন	এবং	একই	ি্যানসঞ্ার	অ্যানপর	রন্য	দটুি	পৃথক	অ্যাকাউন্	ব্যবহার	করুন৷

1 লসটিংস	্রিীনন, উচ্চতর বিবশষ্্সমূহ → িুচ্য়ে সমচ্সঞ্জযার-এ	ট্যাপ	করুন৷

সিবথ্জত	অ্যাপ	প্দবশ্জত	হনব৷

2 বদ্তীে	অ্যাপটি	ইনস্টে	করার	রন্য	একটি	অ্যানপর	সু্যইচ	ট্যাপ	করুন৷
বদ্তীে	অ্যাপটি	ইনস্টে	করা	হনব৷	 	এর	সানথ	বদ্তীে	অ্যানপর	আইকনটি	প্দবশ্জত	হনব৷

ি�তীয় অ�াপ

• অ্যাপটির	উপর	বনভ্জ র	কনর	িুনেে	ি্যানসঞ্ার	বফচারটি	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷

• অ্যাপটির	বকছু	বফচার	বদ্তীে	অ্যানপর	রন্য	সীবিত	হনত	পানর৷

বদ্তীয় একট অ্যাপচ্ক আনইনস্ে করযা

1 লসটিংস	্রিীনন, উচ্চতর বিবশষ্্সমূহ → িুচ্য়ে সমচ্সঞ্জযার-এ	ট্যাপ	করুন৷

2 ল�	অ্যাপটি	আপবন	আনইনস্টে	করনত	চান	লসটির	সু্যইনচ	ট্যাপ	করুন	এবং	আনইনস্ে-এ	ট্যাপ	করুন৷
বদ্তীে	অ্যাপ	সপিবক্জ ত	সিস্ত	িাটা	বিবেট	হনে	�ানব৷

�বদ	আপবন	প্থি	অ্যাপটি	আনইনস্টে	কনরন,	বদ্তীে	অ্যাপটিও	বিবেট	হনে	�ানব৷
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বিবরটযাে কে্যাণ ও অবভভযািকীয় বনয়ন্ত্রণ
আপনার	বিভাইনসর	ব্যবহানরর	ইবতহাস	পরীক্া	করুন	এবং	আপনার	বিভাইসটিনক	আপনার	রীবনন	হস্তনক্প	লথনক	ববরত	
রাখার	বফচারগুবে	ব্যবহার	করুন৷	আপবন	বাচ্চানদর	রন্য	লপনরন্াে	কনট্ােগুবে	লসট	আপ	করনত	পানরন	এবং	লসগুবের	
বিবরটাে	ব্যবহার	পবরচােনা	করনত	পানরন৷

লসটিংস	্রিীনন, বিবরটযাে কে্যাণ ও অবভভযািকীয় বনয়ন্ত্রণ-এ	ট্যাপ	করুন৷

• ব্রিন টযাইচ্মর েক্ষ্:	আপবন	বননরর	বিভাইসটি	বদনন	কতটা	ব্যবহার	কনরন	তা	বনি্জারণ	করুন৷

• অ্যাপ টযাইমযার:	আপবন	টাইিার	লসট	কনর	প্বতটি	অ্যানপর	রন্য	বদবনক	ব্যবহানরর	সিে	সীিাবদ্ধ	করনত	পানরন৷	
আপবন	�খন	সীিানত	লপঁছানবন,	অ্যাপটি	বন্ধ	হনে	�ানব	এবং	আপবন	এটি	ব্যবহার	করনত	পারনবন	না৷

• গযাবড় িযােযাচ্নযা পয্ডচ্িক্ষণ:	রোইবভং	করার	সিে	আপবন	আপনার	বিভাইসটি	ব্যবহার	করার	সিে	ল�	পবরিাণ	তা	
প�্জনবক্ণ	করনত	রোইবভং	িবনটর	চােু	করুন৷

• ভবেউম মবনটর:	আপনার	শ্রবণশবক্ত	রক্া	করনত	ভবেউি	িবনটরটি	চােু	করুন৷

• অবভভযািকীয় বনয়ন্ত্রণ:	আপনার	বাচ্চানদর	বিবরটাে	ব্যবহার	পবরচােনা	করুন৷

ি্যাটযাবর ও বিভযাইস সকয়যার

ভূবমকযা
বিভাইনসর	রক্ণানবক্ণ	বফচারটি	আপনার	বিভাইনসর	ব্যাটাবর,	লস্টানরর,	লিনিাবর	এবং	বসনস্টি	বসবকউবরটির	অবস্া	
সপিনক্জ 	একটি	সংবক্তি	বববরণ	প্দান	কনর৷	আপবন	বিভাইসটি	অপটিিাইরও	করনত	পানরন৷

আপনযার বিভযাইস অবটিমযাইর করযা
লসটিংস	্রিীনন, ি্যাটযাবর ও বিভযাইস সকয়যার → এখন অপটমযাইর করুন-এ	ট্যাপ	করুন৷

বননম্নাক্ত	পদনক্পগুবের	িাি্যনি	কুইক	অবটিিাইনরশন	বফচারটি	বিভাইনসর	কা�্জকাবরতা	উন্নত	কনর৷

• ব্যাকগ্রাউন্	চো	অ্যাপগুবে	বন্ধ	করা৷

• অস্বাভাববক	ব্যাটাবরর	ব্যবহার	ব্যবস্াপনা৷

• রি্যাশ	করা	অ্যাপ	এবং	ি্যােওোনরর	রন্য	স্্যান	করা	হনছে৷
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ি্যাটযাবর
বিভাইসটি	ব্যবহার	করার	রন্য	ব্যাটাবরর	অববশষ্	পাওোর	এবং	সিে	পরীক্া	করুন৷	কি	ব্যাটাবর	লেনভে	�ুক্ত	
বিভাইসগুবের	রন্য,	পাওোর	সাশ্রে	বফচারগুবে	চােু	কনর	ব্যাটাবর	পাওোর	সংরক্ণ	করুন৷

লসটিংস	্রিীনন, ি্যাটযাবর ও বিভযাইস সকয়যার → ি্যাটযাবর	ট্যাপ	করুন৷

• পযাওয়যার সযাশ্রয়:	ব্যাটাবরর	ব্যবহানরর	সিে	বািানত	পাওোর	সাশ্রে	লিাি	চােু	করুন৷

• ি্যাকগ্রযাউচ্ডি ি্িহযাচ্রর সীমযা:	আপবন	প্ােশই	ব্যবহার	কনরন	না	এিন	অ্যাবলেনকশনগুবের	রন্য	ব্যাটাবরর	ব্যবহার	
সীিাবদ্ধ	করুন৷

• ওয়্যারচ্েস পযাওয়যার সশয়যাবরং:	আপনার	লফাননর	ব্যাটাবর	বদনে	অন্য	একটি	বিভাইস	চার্জ	করুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	
ওে্যারনেস	পাওোর	লশোবরং	লদখুন৷

• আচ্রযা ি্যাটযাবর সসটংস:	ব্যাটাবর	রন্য	অ্যািভাসেি	লসটিংস	কনবফোর	করুন৷
• ল�	ব্যবহানরর	সিে	বাবক	আনছ	তা	ব্যাটাবরর	পাওোর	লশষ	হবার	আনের	অববশষ্	সিে	প্দশ্জন	কনর৷	ল�	
ব্যবহানরর	সিে	বাবক	তা	আপনার	বিভাইনসর	লসটিংনসর	এবং	ব্যবস্াপনার	অবস্ার	উপর	বনভ্জ র	কনর	বভন্ন	হনত	
পানর৷

• পাওোর	লসবভং	লিাি	ব্যবহার	কনর	এিন	বকছু	অ্যাপ	লথনক	আপবন	ববজ্ঞবতি	নাও	লপনত	পানরন৷

সস্যাচ্রর
ব্যবহৃত	এবং	েভ্য	লস্টানরর	অবস্া	লচক	করুন৷

লসটিংস	্রিীনন, ি্যাটযাবর ও বিভযাইস সকয়যার → সস্যাচ্রর	ট্যাপ	করুন৷	ফাইে	বিবেট	করনত	বা	আপবন	আর	ব্যবহার	
কনরন	না	এিন	অ্যাপগুবে	আনইনস্টে	করনত	একটি	ববভাে	বনব্জাচন	করুন৷	তারপর,	স্পশ্জ	কনর	িনর	থাকুন	অথবা	একটি	
আইনটি	বনব্জাচন	করুন	এবং	মেুুন	অথবা	আনইনস্ে-এ	ট্যাপ	করুন৷

• অভ্যন্তরীণ	লস্টানরনরর	প্কৃত	েভ্য	ক্যাপাবসটি	বনবদ্জষ্	ক্যাপাবসটির	লথনক	কি	থানক	কারণ	অপানরটিং	বসনস্টি	
এবং	বিফটি	অ্যাপগুবে	লস্টানরনরর	অংশ	দখে	কনর	থানক৷	বিভাইসটি	আপনিট	করার	সিে	েভ্য	ক্যাপাবসটি	
পবরবত্জন	হনত	পানর৷

• আপবন	Samsung	ওনেবসাইনট	আপনার	বিভাইনস	লস্পবসবফনকশন	ববভানে	অভ্যন্তরীণ	লস্টানরর	েভ্য	
ক্যাপাবসটি	পরীক্া	করনত	পানরন৷

সমচ্মযাবর
লসটিংস	্রিীনন, ি্যাটযাবর ও বিভযাইস সকয়যার → সমচ্মযাবর	ট্যাপ	করুন৷

ব্যাকগ্রাউন্	চেিান	অ্যাপ	বন্ধ	কনর,	আপনার	বিভাইসটিনক	দ্রুততর	করনত	অ্যাপ	তাবেকা	লথনক	অ্যাপ	টিক	করুন,	এবং	
এখন খযাবে করুন-এ	ট্যাপ	করুন৷
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বিভযাইস সুরক্ষযা
বিভাইনসর	বনরাপত্া	অবস্া	লদখুন৷	এই	বফচার	ি্যােওোনরর	রন্য	আপনার	বিভাইসটিনক	স্্যান	কনর৷

লসটিংস	্রিীনন, ি্যাটযাবর ও বিভযাইস সকয়যার → বিভযাইস সুরক্ষযা → সিযান স্্যান করুন	ট্যাপ	করুন৷

স্বয়ংবরিয় অপটমযাইচ্রশন
আপনার	বিভাইসটি	�খন	ব্যবহার	না	করা	অবস্াে	থানক	তখন	আপবন	অনটা	অপটিিাইনরশন	করনত	বিভাইসটিনক	লসট	
করনত	পানরন৷

লসটিংস	ব্রিনন, ি্যাটযাবর ও বিভযাইস সকয়যার → স্বয়ংবরিয় অপটমযাইচ্রশন-এ	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	
প্রচ্য়যারন অনুযযায়ী পুনরযায় িযােু করযা	সুইচটি	ট্যাপ	করুন৷

সিটওয়্যার আপচ্িট
ফাি্জওে্যার	ওভার-দা-এোর	(FOTA)	পবরনষবার	িাি্যনি	আপনার	বিভাইনসর	সফটওে্যার	আপনিট	করুন৷	আপবন	
সফটওে্যার	আপনিটগুবে	বশবিউেও	করনত	পানরন৷

লসটিংস	্রিীনন, ি্যাটযাবর ও বিভযাইস সকয়যার → সিটওয়্যার আপচ্িট-এ	ট্যাপ	করুন৷

িযায়যাগনস্টিকস
Samsung	সদস্য	ব্যবহার	কনর	আপনার	বিভাইস	পরীক্া	করুন৷

লসটিংস	্রিীনন, ি্যাটযাবর ও বিভযাইস সকয়যার → িযায়যাগনস্টিকস	ট্যাপ	করুন৷	পরীক্া	করার	রন্য	একটি	আইনটি	বনব্জাচন	
করুন	বা	সিস্ত	আইনটি	পরীক্া	করনত	সিস্ত	সি পরীক্ষযা করুন	ট্যাপ	করুন৷

রক্ষণযাচ্িক্ষণ সমযাি
অন্য	লকউ	আপনার	বিভাইস	ব্যবহার	করার	সিে	আপনার	লোপনীেতা	রক্া	করনত	রক্ণানবক্ণ	লিাি	চােু	করুন,	ল�িন	
আপবন	�খন	এটি	লিরািনতর	রন্য	পাঠান৷

লসটিংস	্রিীনন, ি্যাটযাবর ও বিভযাইস সকয়যার → রক্ষণযাচ্িক্ষণ সমযাি → িযােু করুন	ট্যাপ	করুন৷

অ্যাপ
বিভাইনসর	অ্যাপগুবে	ব্যবস্াপনা	করুন	এবং	তানদর	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷	আপবন	অ্যাপনসর	ব্যবহানরর	তথ্য	পরীক্া	
করনত	পানরন,	তানদর	ববজ্ঞবতি	বা	অনুিবত	লসটিংস	পবরবত্জন	করনত	পানরন,	বা	অপ্নোরনীে	অ্যাপগুবে	আনইনস্টে	বা	
অক্ি	করনত	পানরন৷

লসটিংস	্রিীনন, অ্যাপ-এ	ট্যাপ	করুন৷
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সযাধযারণ ি্িস্যাপনযা
আপনার	বিভাইনসর	বসনস্টি	লসটিংস	কাস্টিাইর	করুন	বা	বিভাইস	বরনসট	করুন৷

লসটিংস	্রিীনন, সযাধযারণ ি্িস্যাপনযা-এ	ট্যাপ	করুন৷

• ভযাষযা:	বিভাইনসর	ভাষা	বনব্জাচন	করুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	বিভাইনস	ভাষা	ল�াে	করা	লদখুন৷

• অ্যাচ্পর ভযাষযা:	প্বতটি	অ্যানপর	রন্য	আপবন	ল�	ভাষাটি	ব্যবহার	করনত	চান	তা	বনব্জাচন	করুন৷

• সটক্সট-টু-স্পীি:	�খন	TalkBack	চােু	থানক	তখন	ব্যবহৃত	লটক্সট-টু-বফচারগুবের	রন্য	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন, 
ল�িন	ভাষা,	বস্পি	এবং	আরও	অননক	বকছু৷

• ভচ্য়স ইনপুট:	ভনেস	ইনপুট	বফচারটি	অফোইনন	ব্যবহার	করনত	ভাষা	প্যাকগুবে	িাউননোি	করুন৷

• তযাবরখ ও সময়:	বিভাইসটি	বকভানব	সিে	ও	তাবরখ	লদখানব	তা	বনেন্ত্রণ	করনত	লসটিংনস	প্নবশ	কনর	লসটিংস	পাটিান৷

ব্যাটাবর	পুনরাপুবর	বিসচার্জ	হনে	থাকনে,	সিে	ও	তাবরখ	বরনসট	করা	হনব৷

• Samsung কীচ্িযাি্ড  সসটংস:	Samsung	কীনবানি্জ র	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷

• কীচ্িযাচ্ি্ড র তযাবেকযা ও বিিল্ট:	বিফটিরূনপ	ব্যবহার	করনত	একটি	কীনবাি্জ 	বনব্জাচন	করুন	এবং	কীনবাি্জ 	লসটিংস	
পবরবত্জন	করুন৷

• সভৌত কীচ্িযাি্ড :	বাবহ্যক	কীনবানি্জ র	রন্য	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷

• মযাউস ও রে্যাক প্যাি:	এক্সটান্জাে	িাউস	বা	ট্্যাকপ্যানির	রন্য	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷

• পযাসওয়যাি্ড  ও স্বয়ংবরিয়-পূরণ:	ব্যবহানরর	রন্য	একটি	অনটাবফে	পবরনষবা	বনব্জাচন	করুন৷

• বরচ্সট:	আপনার	বিভাইনসর	লসটিংস	বরনসট	করুন	বা	ফ্যাক্টবর	িাটা	বরনসট	করুন৷

• স্বকীয়করণ পবরচ্ষিযা:	আপনার	আগ্রহ	এবং	আপনার	বিভাইস	আপবন	কীভানব	ব্যবহার	করনবন	তার	উপর	বভত্তি	কনর	
ব্যবক্তেতকৃত	পবরনষবা	লপনত	লসট	করুন৷

• আমযাচ্ের সযাচ্থ সযযাগযাচ্যযাগ করুন:	প্শ্ন	বরজ্ঞাসা	করুন	বা	প্ােশই	বরজ্ঞাবসত	প্শ্নগুবে	পরীক্া	করুন৷

বিভযাইচ্স ভযাষযা সযযাগ করযা

আপনার	বিভাইনস	ব্যবহার	করার	রন্য	ভাষা	ল�াে	করনত	পানরন৷

1 লসটিংস	্রিীনন, সযাধযারণ ি্িস্যাপনযা → ভযাষযা → ভযাষযা সযযাগ করুন-এ	ট্যাপ	করুন৷

ল�াে	করা	ল�নত	পানর	এিন	সিস্ত	ভাষা	পরীক্া	করনত,  → সকে ভযাষযা	ট্যাপ	করুন৷

2 ল�াে	করার	রন্য	একটি	ভাষা	বনব্জাচন	করুন৷
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3 বিফটি	ভাষা	বহনসনব	বনব্জাবচত	ভাষাটি	লসট	করনত, বিিল্টরূচ্প সসট করুন	এ	ট্যাপ	করুন৷	বত্জিান	ভাষার	লসটিংস	
রাখার	রন্য,	ট্যাপ	করুন	িত্ড মযানট রযাখুন৷
বনব্জাবচত	ভাষা	আপনার	ভাষার	তাবেকাে	ল�াে	করা	হনব৷	আপবন	�বদ	বিফটি	ভাষা	পবরবত্জন	কনরন,	তনব	বনব্জাবচত	
ভাষা	তাবেকার	শীনষ্জ	ল�াে	করা	হনব৷

আপনার	ভাষাগুবের	তাবেকা	লথনক	বিফটি	ভাষাটি	পবরবত্জন	করনত,	আপবন	ল�	ভাষাটি	চান	লসটি	বনব্জাচন	করুন	এবং	
প্রচ্য়যাগ করুন	এ	ট্যাপ	করুন৷	�বদ	লকাননা	অ্যাপ	বিফটি	ভাষা	সিথ্জন	না	কনর,	তাহনে	তাবেকাটিনত	পরবততী	সিবথ্জত	ভাষা	
ব্যবহার	করা	হনব৷

অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা
বিভাইনসর	অ্যানক্সসন�াে্যতা	উন্নত	করনত	বববভন্ন	লসটিংস	কনবফোর	করুন৷	আনরা	তনথ্যর	রন্য	অ্যানক্সসন�াে্যতা	লদখুন৷

লসটিংস	্রিীনন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা-এ	ট্যাপ	করুন৷

সিটওয়্যার আপচ্িট
ফাি্জওে্যার	ওভার-দা-এোর	(FOTA)	পবরনষবার	িাি্যনি	আপনার	বিভাইনসর	সফটওে্যার	আপনিট	করুন৷	আপবন	
সফটওে্যার	আপনিটগুবে	বশবিউেও	করনত	পানরন৷

লসটিংস	্রিীনন, সিটওয়্যার আপচ্িট-এ	ট্যাপ	করুন৷

• িযাউনচ্েযাি ও ইনস্ে:	আপনিনটর	রন্য	লচক	করুন	এবং	ি্যানুোবে	ইনস্টে	করুন৷

• ওয়যাই-িযাই বেচ্য় অচ্টযা িযাউনচ্েযাি করুন:	লকান	Wi-Fi	লনটওোনক্জ র	সানথ	�ুক্ত	থাকার	সিে	স্বেংবরিেভানব	
আপনিট	িাউননোি	করার	রন্য	বিভাইসটিনক	লসট	করুন৷

• সি্ডচ্শষ আপচ্িট:	সব্জনশষ	সফটওে্যার	আপনিট	সপিনক্জ 	তথ্য	লদখুন৷
ররুরী	সফটওে্যার	আপনিটগুবে	আপনার	বিভাইনসর	সুরক্া	এবং	নতুন	িরননর	বনরাপত্ার	হুিবক	ব্লক	করার	
রন্য	বরবের	করা	হে,	এগুবে	আপনার	সম্মবত	ছািাই	স্বেংবরিেভানব	ইনস্টে	করা	হনব৷

বনরযাপত্যা আপচ্িচ্টর তথ্

আপনার	বিভাইনসর	বনরাপত্া	লরারদার	করনত	এবং	আপনার	ব্যবক্তেত	তথ্য	সুরবক্ত	করার	রন্য	বসবকউবরটি	আপনিট	
প্দান	করা	হে৷	আপনার	িনিনের	বনরাপত্া	আপনিটগুবের	রন্য, security.samsungmobile.com-এ	বভবরট	করুন৷

ওনেবসাইটটি	লকবেিাত্	বকছু	ভাষা	সানপাট্জ	কনর৷

http://security.samsungmobile.com
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সিযান পবরবিবত
আপনার	বিভাইনসর	তথ্য	অ্যানক্সস	করুন৷

লসটিংস	্রিীনন, সিযান পবরবিবত-এ	ট্যাপ	করুন৷

আপনার	বিভাইনসর	নাি	পবরবত্জন	করনত, সপিযােনযা করুন	-এ	ট্যাপ	করুন৷

• স্্যাটযাস সপিচ্ক্ড  তথ্:	SIM	কানি্জ র	বস্বত, Wi-Fi	MAC	ঠিকানা	এবং	রিবিক	নম্বনরর	িনতা	বিভাইনসর	বববভন্ন	তথ্য	
পরীক্া	কনর	লদখুন৷

• আইবন তথ্:	বিভাইস	সপিবক্জ ত	আইবন	তথ্য,	ল�িন	বনরাপত্া	তথ্য	এবং	ওনপন	লসাস্জ	োইনসসে	অ্যানক্সস	করুন৷

• সিটওয়্যাচ্রর তথ্:	বিভাইনসর	সফটওে্যার	সংরিান্ত	তথ্য	ল�িন	এটির	অপানরটিং	বসনস্টনির	সংস্রণ	এবং	
ফাি্জওে্যানরর	সংস্রণ	অ্যানক্সস	করুন৷

• ি্যাটযাবরর তথ্:	বিভাইনসর	ব্যাটাবরর	বস্বত	এবং	তথ্য	পরীক্া	কনর	লদখুন৷
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বিভযাইসট ি্িহযাচ্রর রন্ সতক্ড তযা
বনরাপদ	এবং	সঠিক	ব্যবহার	বনবশ্ত	করনত	বিভাইসটি	ব্যবহার	করার	সিে	অনুগ্রহ	কনর	এই	ি্যানুোেটি	পড়ুন৷

• বণ্জনাগুনো	বিভাইনসর	বিফটি	লসটিংস	বভত্তিক৷

• অঞ্চে,	পবরনষবা	প্দানকারী,	িনিে	লস্পবসবফনকশন,	বা	বিভাইনসর	সফটওে্যানরর	উপর	বনভ্জ র	কনর	আপনার	
বিভাইনস	বকছু	ববষেবস্তু	বভন্ন	হনত	পানর৷

• বকছু	অ্যাবলেনকশন	বা	বফচার	ব্যবহার	করার	সিে	বিভাইসটিনক	Wi-Fi	বা	লিাবাইে	লনটওোনক্জ র	সানথ	সং�ুক্ত	করার	
প্নোরন	হনত	পানর৷

• ল�	সিস্ত	ববষেবস্তুর	(উচ্চ	িাননর	ববষেবস্তু)	রন্য	অননক	লববশ	CPU	ও	লিনিাবর	ব্যবহানরর	প্নোরন	লসগুনো	
বিভাইনসর	সািবগ্রক	পারফরনিসেনক	প্ভাববত	করনব৷	ববষেবস্তুর	সনগি	সং�ুক্ত	অ্যাপগুনো	বিভাইনসর	লস্পবসবফনকশন	
এবং	লকান	পবরনবনশ	ব্যবহার	করা	হনছে	তার	উপর	বনভ্জ র	কনর	কার	নাও	করনত	পানর৷

• Samsung	ছািা	অন্যান্য	প্দানকারীনদর	প্দত্	অ্যানপর	কারনণ	পারফরনিনসের	সিস্যা	হনে	তার	রন্য	Samsung	
দােী	নে৷

• সপিাবদত	লরবরস্ট্রি	বা	িবিফাই	করা	অপানরটিং	বসনস্টি	সফটওে্যানরর	কারনণ	পারফরনিনসের	সিস্যা	বা	অসগিবতর	
রন্য	Samsung	দােী	নে৷	অপানরটিং	বসনস্টি	কাস্টিাইর	করার	লচষ্ার	কারনণ	বিভাইস	বা	অ্যাপ	ঠিকিনতা	কার	
নাও	করনত	পানর৷

• এই	বিভাইনসর	সানথ	প্দান	করা	সফটওে্যার,	ওোেনপপার,	ছবব,	এবং	অন্যান্য	বিবিো	সীবিত	ব্যবহানরর	রন্য	
োইনসসেকৃত৷	ব্যবসাবেক	বা	অন্য	উনদেনশ্য	এই	উপাদানগুবে	বনষ্াশন	করা	এবং	ব্যবহার	করা	কবপরাইট	আইননর	
েঙ্ঘন	বনে	ববনববচত	হনব৷	বিবিোর	আইন	ববহভূ্জ ত	ব্যবহানরর	রন্য	ব্যবহারকারী	সপিূণ্জ	রূনপ	দােবদ্ধ	থাকনবন৷

• আপনার	িাটা	লে্যাননর	উপর	বভত্তি	কনর	লিনসবরং,	আপনোি	এবং	িাউননোি,	স্বেংবরিে	বসঙ্ক	করা,	বা	লোনকশন	
সাবভ্জ স	ব্যবহার	করার	িত	িাটা	পবরনষবাগুবের	রন্য	আপনার	অবতবরক্ত	খরচ	হনত	পানর৷	লববশ	পবরিানন	িাটা	
স্ানান্তনরর	রন্য	Wi-Fi	বফচার	ব্যবহার	করা	সুপাবরশকৃত৷

• ল�	সব	বিফটি	অ্যাপ	বিভাইনসর	সানথ	আনস	তা	আপনিট	সানপক্	এবং	অবগ্রি	লনাটিস	না	লপনে	তা	সিথ্জন	নাও	করা	
হনত	পানর৷

• বিভাইনসর	অপানরটিং	বসনস্টি	পবরবত্জন	করনে	বা	অননুনিাবদত	উৎস	লথনক	সফটওে্যার	ইনস্টে	করনে	তা	
বিভাইনসর	ত্রুটি	এবং	িাটা	ক্ে	বা	ক্বত	হওোর	কারণ	হনত	পানর৷	এই	কারগুবে	আপনার	Samsung	োইনসসে	চুবক্ত	
েঙ্ঘন	কনর	এবং	আপনার	ওোনরবন্	বাবতে	কনর	লদে৷
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• আপবন	পার্্জবততী	পবরনবনশর	উপর	বভত্তি	কনর	স্বেংবরিেভানব	ববপরীত্য	পবরসীিা	সািঞ্স্য	কনর	শবক্তশােী	ববহরগিন	
সূ�্জানোনকও	টাচ	্রিীনটি	স্পষ্ভানব	লদখনত	পানরন৷	পণ্যটির	প্কৃবতর	কারনণ,	ববি্জত	সিনের	রন্য	বনবদ্জষ্	গ্রাবফক্স	
প্দশ্জননর	ফনে	আফটারইনির	(্রিীন	বান্জ-ইন)	বা	লঘাস্টিং	হনত	পানর৷

 – ববি্জত	সিনের	রন্য	অংনশ	বা	সিস্ত	টাচ	্রিীনন	বস্র	গ্রাবফক্স	ব্যবহার	না	করার	এবং	বিভাইসটি	ব্যবহার	না	করার	
সিে	টাচ	্রিীনটি	বন্ধ	করার	পরািশ্জ	লদওো	হনছে৷

 – আপবন	�খন	টাচ	্রিীনটি	ব্যবহার	করনছন	না	তখন	আপবন	এটি	স্বেংবরিেভানব	বন্ধ	করনত	লসট	করনত	পানরন৷	
সসটংস	খুেুন, প্রেশ্ড নী → ব্রিন সময়সমযাবতি	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	টাচ	্রিীনটি	বন্ধ	করার	আনে	আপবন	
বিভাইসটিনক	অনপক্া	করনত	চান	এিন	সিনের	বদঘ্জ্য	বনব্জাচন	করুন৷

 – পার্্জবততী	পবরনবনশর	উপর	বভত্তি	কনর	টাচ	্রিীনটি	স্বেংবরিেভানব	এর	উজ্জ্বেতা	সািঞ্স্য	করনত	লসট	করনত, 
সসটংস	খেুুন, প্রেশ্ড নী	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	অবভচ্যযারক উজ্জ্বেতযা	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

• অঞ্চে	বা	িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর,	বকছু	বিভাইস	লফিানরে	কবিউবননকশন	কবিশননর	(FCC)	অননুিাদন	পাওো	
আবশ্যক৷

�বদ	আপনার	বিভাইসটি	FCC	দ্ারা	অনুনিাবদত	হে	তনব	আপবন	বিভাইনসর	FCC	আইবিটি	পরীক্া	করনত	পানরন৷	
FCC	আইবি	অ্যানক্সস	করনত, সসটংস	খেুুন	এবং	সিযান পবরবিবত → স্্যাটযাস সপিচ্ক্ড  তথ্	ট্যাপ	করুন৷	�বদ	
আপনার	বিভাইনস	একটি	FCC	আইবি	না	থানক,	এর	িানন	হে	ল�	বিভাইসটিনক	ইউএস	বা	এর	অঞ্চেগুবেনত	বববরির	
রন্য	অনুনিাদন	লদওো	হেবন	এবং	শুিুিাত্	িাবেনকর	ব্যবক্তেত	ব্যবহানরর	রন্য	ইউএস-এ	আনা	হনে	থাকনত	পানর৷

• ববিান	বা	রাহানর	ওঠার	সিে	আল্টা-ওোইিব্যা্	(UWB)	ট্াসেবিটানরর	ব্যবহার	বনবষদ্ধ৷	আপবন	�খন	ফ্াইট	লিাি	
চােু	কনরন	তখন	UWB	বফচারটি	বন্ধ	হনব৷	(Galaxy	S23	Ultra, Galaxy	S23+)

• বিভাইস	দ্ারা	সিবথ্জত	ব্যা্উইথগুবে	অঞ্চে	বা	ক্যাবরোনরর	উপর	বনভ্জ র	কনর	পবরববত্জত	হনত	পানর৷

• 5G	লনটওোক্জ র	সহরেভ্যতা	লদশ,	লনটওোক্জ 	প্দানকারী	এবং	ব্যবহারকারীর	এনভােরননিনন্র	উপর	বনভ্জ র	কনর	
পবরববত্জত	হনত	পানর৷
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• আপনার	বিভাইনস	ি্যােননট	রনেনছ৷	এটি	লরিবিট	কাি্জ ,	ইিলোন্	করা	লিবিনকে	বিভাইস	এবং	চুম্বক	দ্ারা	প্ভাববত	
হনত	পানর	এিন	অন্যান্য	বিভাইসগুবে	লথনক	দনূর	রাখুন৷	লিবিনকে	বিভাইসগুবের	লক্নত্,	আপনার	বিভাইসটিনক	
15 cm	দনূর	রাখুন৷	আপনার	�বদ	লিবিনকে	বিভাইনস	লকাননা	প্বতবন্ধক	িনন	হে	আপনার	বিভাইস	ব্যবহার	করা	বন্ধ	
করুন	এবং	আপনার	বচবকৎসক	বা	আপনার	লিবিনকে	বিভাইস	প্স্তুতকারনকর	সানথ	পরািশ্জ	করুন৷

বনচ্ে্ড শমূেক আইকনসমূহ

সতকতীকরণ:	এিন	পবরবস্বত	�া	আপনার	বা	অনন্যর	আঘানতর	কারণ	হনত	পানর

সতক্ড তযা:	এিন	পবরবস্বত	�া	আপনার	বিভাইনসর	বা	অন্য	সরঞ্ানির	ক্বতর	কারণ	হনত	পানর

বিজ্ঞবতি:	লনাট,	ব্যবহানরর	পরািশ্জ	বা	অবতবরক্ত	তথ্য
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প্যাচ্কর কচ্ন্টন্ট এিং আনুষযাবগিকগুবেচ্ত সনযাট
প্যানকনরর	ববষেবস্তুর	রন্য	দ্রুত	শুরুর	বননদ্জ বশকা	লদখুন৷

• বিভাইস	এবং	লকানও	েভ্য	আনুষাবগিকগুবের	সানথ	সরবরাবহত	আইনটিগুবে	অঞ্চে	বা	ক্যাবরোনরর	উপর	বনভ্জ র	
কনর	পবরববত্জত	হনত	পানর৷

• সরবরাহকৃত	আইনটিগুবে	শুিুিাত্	এই	বিভাইনসর	রন্য	বতবর	করা	এবং	অন্য	বিভাইনসর	সানথ	সগিবতপূণ্জ	নাও	হনত	
পানর৷

• অ্যাবপোনরসে	এবং	লস্পবসবফনকশন	লকান	পূব্জ	ববজ্ঞবতি	ছািাই	পবরববত্জত	হনত	পানর৷

• আপবন	অবতবরক্ত	অ্যানক্সসবরর	বকননত	পানরন	আপনার	স্ানীে	Samsung	খুচরা	ববনরিতার	কাছ	লথনক৷	লকনার	
আনে	বনবশ্ত	করুন	লসগুবে	বিভাইনসর	সানথ	সগিবতপূণ্জ	বকনা৷

• শুিু	Samsung	অনুনিাবদত	অ্যানক্সসবরর	বকনুন৷	অননুনিাবদত	অ্যানক্সসবরর	ব্যবহার	করনে	তা	কি্জক্িতা	সংরিান্ত	
সিস্যা	এবং	ত্রুটির	কারণ	হনত	পানর	�া	ওোনরবন্র	আওতাে	পনর	না৷

• সিস্ত	অ্যানক্সসবরনরর	সহরেভ্যতা	পবরবত্জন	সানপক্	�া	সপিূণ্জভানব	বনি্জাণকারী	সংস্াগুবের	উপর	বনভ্জ র	কনর৷	েভ্য	
অ্যানক্সসবরনরর	সম্বনন্ধ	তনথ্যর	রন্য	Samsung	এর	ওনেবসাইট	লদখুন৷

• লহিনফান	(USB	টাইপ-C)	�া	বিবরটাে	আউটপুট	সিথ্জন	কনর	তা	বিভাইসটির	সানথ	ব্যবহার	করা	ল�নত	পানর৷	
তথাবপ,	বিভাইসটি	লসই	লহিনফানগুবের	সানথ	সুসগিত	নাও	হনত	পানর	ল�গুবে	লকাননা	আোদা	অবিও	আউটপুট	
পদ্ধবত	ব্যবহার	কনর	বা	লকাননা	আোদা	প্স্তুতকারনকর	দ্ারা	বতবর	করা	হনেনছ৷
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পযাবন এিং ধূেযািযাবে প্রবতচ্রযাধচ্কর রক্ষণযাচ্িক্ষণ
আপনার	বিভাইসটি	পাবন-	এবং	িুনো-প্বতনরািী	এবং	বনম্নবেবখত	আন্তর্জাবতক	িানগুবে	পূরণ	কনর৷

• IP68	পাবন	প্বতনরানির	লরটিং	সাটি্জবফনকশন: IEC	60529	স্ট্যা্ানি্জ র	প্নোরনীেতা	অন�ুােী,	এটি	সরাননা	ছািাই	
30	বিবননটর	রন্য	1.5 m	পবরষ্ার	পাবননত	পরীক্া	করা	হনেবছে৷

আপনার	বিভাইনসর	পাবন	এবং	িুনো	প্বতনরাি	বরাে	রাখনত	আপনানক	অবশ্যই	বননদ্জ বশকাগুবে	অনুসরণ	করনত	হনব৷

• বিভাইসটি	সুইবিং	পুনের	পাবন	বা	সিুনদ্রর	পাবননত	লিাবানবন	না৷

• �বদ	বিভাইসটি	অপবরষ্ার	পাবন	বা	অন্যান্য	তরেগুবের	সংস্পনশ্জ	আনস,	ল�িন	সাবান	পাবন,	লতে,	সুেবন্ধ,	সান্রিীন, 
হ্যা্	বলিনার,	প্সািনীর	িনতা	রাসােবনক	পণ্য,	বা	তরে	�া	অ্যােনকাহে	অন্তভু্জ ক্ত	কনর,	বিভাইসটি	প্বাবহত	হে	
না	এিন	পবরষ্ার	পাবন	বদনে	পবরষ্ার	করুন,	এটি	একটি	নরি	এবং	পবরষ্ার	কাপি	বদনে	িুছুন	এবং	তারপনর	পাবন	
প্বতনরানির	বরাে	রাখার	রন্য	ব্যবহানরর	আনে	এটি	পুখিানুপুখিভানব	শুবকনে	বনন৷

• দ্রুত	বহিান	পাবননত	বিভাইসটি	লিাবানবন	না৷	পাবনর	চানপর	হঠাৎ	বৃবদ্ধ	পাবন	প্বতনরানির	ে্যারাবন্�ুক্ত	স্তরনক	
অবতরিি	করনত	পানর৷

• রােোে,	ল�িন	একটি	সনা	বা	বাষ্প	রুি	বহসানব,	তাপিাত্া	হঠাৎ	পবরবত্জন	কারনণ	পাবন-প্বতনরািী	কি্জক্িতা	
ক্বতগ্রস্ত	হনত	পানর৷

• �বদ	বিভাইসটি	বাবহ্যক	শনকর	বশকার	হে	বা	ক্বতগ্রস্	হে	তনব	এর	পাবন	প্বতনরানির	হ্াস	লপনত	পানর৷

�বদ	বিভাইসটি	পাবন	বা	দষূকগুবের	সংস্পনশ্জ	আনস	তনব	বননদ্জ বশকাগুবে	অনুসরণ	করুন:

• একটি	নরি	এবং	পবরষ্ার	কাপি	বদনে	বিভাইসটি	িুছুন	এবং	তারপনর	এটি	পুখিানুপুখিভানব	শুবকনে	বনন৷

• �বদ	িাইনরিানফান	বা	স্পীকার	পুনরাপুবর	শুষ্	না	হে	তনব	কনের	সিে	শব্দটি	পবরষ্ার	না	ও	হনত	পানর৷

• বিভাইসটি	পাবননত	ব্যবহার	করা	হনে	টাচ	্রিীন	এবং	অন্যান্য	বফচারগুবে	সঠিকভানব	কার	নাও	করনত	পানর৷

• বিভাইসটি	সপিূণ্জ	শুষ্	না	হওো	প�্জন্ত	চার্জার	বা	লকানও	আনুষাবগিক	সংন�াে	করনবন	না৷	বিভাইসটিনক	বহুিুখী	র্যাক	
এখনও	শুকননা	না	থাকনে	লকানও	অ্যানক্সসবর	বা	চার্জার	সং�ুক্ত	থাকনে	বিভাইসটি	ক্বতগ্রস্ত	হনত	পানর৷
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বিভযাইস অবতবরক্ত গরম হচ্য় যযাওয়যা এিং তযার সমযাধযান

ি্যাটযাবর িযার্ড সেিযার সময় যখন বিভযাইস গরম হচ্য় ওচ্ঠ
চার্জ	লদবার	সিে,	বিভাইস	এবং	চার্জার	েরি	হনে	উঠনত	পানর৷	তারববহীন	চানর্জর	সিে	বা	ফাস্ট	চার্জ	লদবার	সিে, 
বিভাইসটি	অবিকতর	েরি	িনন	হনত	পানর৷	এনত	বিভাইনসর	রীবনকাে	বা	কি্জক্িতা	প্ভাববত	হে	না	এবং	এটি	
বিভাইনসর	স্বাভাববক	কনি্জর	ব্যাবতির	িনি্য	পনর৷	�বদ	ব্যাটাবর	খুব	েরি	হনে	�াে,	চাবর্জং	েবত	হ্াস	লপনত	পানর	বা	চার্জার	
চার্জ	করা	বন্ধ	করনত	পানর৷

বিভযাইস গরম হচ্য় উঠচ্ে বনম্নবেবখতগুবে করুন:

• বিভাইস	লথনক	চার্জারটি	বববছন্ন	করুন	এবং	লকান	চেিান	অ্যাপ	বন্ধ	করুন৷	বিভাইসটি	শীতে	হবার	রন্য	
অনপক্া	করুন	তারপর	আবার	বিভাইসটি	চার্জ	লদওো	শুরু	করুন৷

• �বদ	বিভাইনসর	বননচর	অংশ	েরি	হনে	ওনঠ,	তার	কারণ	হনত	পানর	সং�ুক্ত	USB	ক্যাবেটি	ক্বতগ্রস্ত৷	ক্বতগ্রস্ত	
USB	ক্যাবেটি	একটি	নতুন	Samsung	অনুনিাবদত	একটি	বদনে	বদনে	বনন৷

• ওে্যারনেস	চার্জার	ব্যবহার	করার	সিে,	লকান	িাতব	বস্তু,	চুম্বক,	এবং	লচৌম্বক	স্টাইপ	কানি্জ র	িত	লকান	ববহরােত	
উপাদান,	বিভাইস	এবং	ওে্যারনেস	চার্জানরর	িনি্য	স্াপন	করনবন	না৷

তারববহীন	চার্জ	বা	ফাস্ট	চানর্জর	বফচার	শুিু	সিবথ্জত	িনিনে	েভ্য৷

যখন ি্িহযাচ্রর সময় বিভযাইসট উত্তি হচ্য় ওচ্ঠ
�খন	আপবন	এিন	বফচার	বা	অ্যাপ	ব্যবহার	কনরন	�ার	রন্য	আনরা	পাওোর	প্নোরন	বা	লসগুবে	ব্যবহার	কনরন	অননক	
লববশ	সিে	িনর,	তখন	আপনার	বিভাইসটি	সািবেকভানব	েরি	হনে	উঠনত	পানর	ববি্জত	ব্যাটাবর	খরনচর	কারনণ৷	লকান	
চেিান	অ্যাপ	বন্ধ	করুন	এবং	বিভাইসটি	বকছুক্ণ	ব্যবহার	করা	লথনক	ববরত	থাকুন৷

বিভাইসটি	অবতবরক্ত	উত্তি	হনত	পানর	এিন	পবরবস্বতগুবের	বনম্নবেবখত	উদাহরণগুবে	লদখুন৷

• লকনার	পনর	প্াথবিক	লসটআপ	অথবা	িাটা	পুনরুদ্ধার	করার	সিে

• বি	ফাইে	িাউননোি	করার	সিে
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• এিন	অ্যাপ	ব্যবহার	করার	সিে	�ার	রন্য	লববশ	পাওোর	প্নোরন	অথবা	দীঘ্জ	সিেকানের	রন্য	অ্যাপগুবে	ব্যবহার	
করার	সিে

 – �খন	উচ্চিাননর	লখো	দীঘ্জ	সিেকানের	রন্য	লখনেন

 – �খন	দীঘ্জ	সিেকানের	রন্য	বভবিও	লরকি্জ 	কনরন

 – �খন	সনব্জাচ্চ	ব্াইটননস	লসটিংস	ব্যবহার	কনর	বভবিও	স্ট্রিি	কনরন

 – �খন	একটি	TV-এর	সানথ	সং�ুক্ত	কনরন

• �খন	িাবটিটাবস্ং	কনরন	(অথবা,	�খন	ব্যাকগ্রাউন্	অননক	অ্যাপ	চাোন)

 – �খন	িাবটি	উইন্া	ব্যবহার	কনরন

 – �খন	অ্যাপ	আপনিট	বা	ইনস্টে	কনরন	বভবিও	লরকি্জ 	করার	সিে

 – �খন	বি	ফাইে	িাউননোি	কনরন	একটি	বভবিও	কনের	সিে

 – �খন	বভবিও	লরকি্জ 	কনরন	লকান	লনবভনেশন	অ্যাপ	ব্যবহার	করার	সিে

• �খন	লববশ	পবরিানন	িাটা	ব্যবহার	কনরন	লিাউি,	ইনিে,	বা	অন্য	অ্যাকাউনন্র	সানথ	বসঙ্ক	করার	সিে

• একটি	োবিনত	লনবভনেশন	অ্যাপ	ব্যবহার	করার	সিে	�খন	বিভাইসটিনক	সরাসবর	সূন�্জর	আনোনত	রাখা	হে

• �খন	লিাবাইে	হটস্পট	এবং	লটথাবরং	বফচার	ব্যবহার	কনরন

• লসই	সব	স্ানন	বিভাইসটি	ব্যবহার	করার	সিে	�খন	বসেনাে	দবূ্জে	অথবা	লকান	বরনসপশন	লনই

• �খন	ক্বতগ্রস্ত	USB	ক্যাবে	বদনে	ব্যাটাবর	চার্জ	করা	হে

• �খন	বিভাইসটির	বহুিুখী	র্যাকটি	ক্বতগ্রস্ত	অথবা	ববনদবশক	উপাদাননর	প্বত	উন্ুক্ত	ল�িন	তরে,	িুো,	িাতব	
পাউিার,	এবং	লপবসেনের	সীসা

• �খন	আপবন	লরাবিংনে	আনছন

বিভযাইস গরম হচ্য় উঠচ্ে বনম্নবেবখতগুবে করুন:

• বিভাইসটি	সব্জসাম্প্রবতক	সফটওে্যার	বদনে	আপনিট	কনর	রাখুন৷

• চেিান	অ্যানপর	িনি্য	সংঘানতর	কারনণ	বিভাইসটি	েরি	হনে	উঠনত	পানর৷	বিভাইসটি	পুনরাে	শুরু	করুন৷

• Wi-Fi,	GPS	এবং	Bluetooth	বফচারগুবে	ব্যবহার	না	করার	সিে	লসগুবে	বন্ধ	করুন৷

• ল�	সব	অ্যাপ	ব্যাটাবর	খরচ	বৃবদ্ধ	কনর	অথবা	ল�গুবে	ব্যাকগ্রাউন্	কার	কনর	�খন	ব্যবহার	করা	না	হে৷

• অপ্নোরনীে	অথবা	অব্যবহৃত	ফাইে	িুনছ	লফেুন৷

• ব্রিননর	ব্াইটননস	কিান৷

• �বদ	বিভাইসটি	েরি	হনে	ওনঠ	বা	দীঘ্জ	সিে	িনর	েরি	িনন	হে,	লসটি	বকছু	সিনের	রন্য	ব্যবহার	করনবন	না৷	
�বদ	বিভাইসটি	অবতবরক্ত	উত্তি	হনত	থানক	তনব	লকানও	Samsung	সাবভ্জ স	লসন্ার	বা	লকানও	অনুনিাবদত	
পবরনষবা	লকন্রের	সানথ	ল�াোন�াে	করুন৷
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বিভযাইস অবতমযাত্যায় গরম হওয়যার উপর সতক্ড তযা
বিভাইসটি	অবতবরক্ত	উত্তি	হওোর	কারনণ	আপবন	�বদ	অস্ববস্ত	লবাি	করনত	শুরু	কনরন	তনব	বিভাইসটি	ব্যবহার	করা	বন্ধ	
করুন৷

�খন	বিভাইসটি	েরি	হনে	ওনঠ,	তার	বফচার	এবং	কি্জক্িতা	সীবিত	করা	হনত	পানর	বা	বিভাইসটি	বন্ধ	হনে	ল�নত	পানর	
ঠা্া	হবার	রন্য৷	এই	বফচারটি	শুিু	সিবথ্জত	িনিনে	েভ্য৷

• বিভাইসটি	অবতবরক্ত	উত্তি	হনে,	্রিীননর	উজ্জ্বেতা,	্রিীন	বরনরিনশর	হার	এবং	কি্জক্িতার	েবত	বিভাইনসর	তাপিাত্া	
হ্াস	করনত	সীিাবদ্ধ	হনব৷	এিনবক	ব্যাটাবর	চাবর্জং	ইব্নকটর	আইকনটি	উপবস্ত	হনেও,	চাবর্জং	িীর	হনত	পানর৷	
বিভাইনসর	তাপিাত্া	ববৃদ্ধর	কারনণ	চার্জ	করা	বন্ধ	হনে	লেনে,	ব্যাটাবর	বননদ্জশক	আইকনটি	দপদপ	করনব৷

• �বদ	বিভাইসটি	একটি	বনবদ্জষ্	তাপিাত্াে	লপঁছাে	তনব	বিভাইনসর	ব্যথ্জতা,	ত্বনকর	জ্বাো	এবং	ক্বত	এবং	ব্যাটাবর	ফুনটা	
লরাি	করনত	একটি	সতক্জ তা	বাত্জ া	উপবস্ত	হনব৷	চেিান	অ্যাপগুবে	বন্ধ	করা	হনব	এবং	ররুবর	কে	ছািা	সিস্ত	কবেং	
এবং	অন্যান্য	বফচার	সীিাবদ্ধ	থাকনব,	�তক্ণ	না	বিভাইসটি	ঠা্া	হনছে৷

• �বদ	বিভাইনসর	তাপিাত্া	আরও	বািার	কারনণ	বদ্তীে	বাত্জ াটি	উপবস্ত	হে	তনব	বিভাইসটি	বন্ধ	হনে	�ানব৷	
বিভাইসটির	তাপিাত্া	বনবদ্জষ্	স্তনরর	নীনচ	না	আসা	প�্জন্ত	বিভাইসটি	ব্যবহার	করনবন	না৷	�বদ	লকানও	ররুবর	কনের	
সিে	বদ্তীে	সতক্জ তা	বাত্জ াটি	উপবস্ত	হে	তনব	লরারপূব্জক	বন্ধ	কনর	কেটি	সংন�াে	বববছেন্ন	করা	হনব	না৷

অপযাচ্রটং পবরচ্িচ্শর রন্ সতক্ড তযা
বনম্নবেবখত	পবরবস্বতনত	পবরনবনশর	কারনণ	আপনার	বিভাইসটি	উত্তি	হনত	পানর৷	ব্যাটাবরর	রীবনকাে	�ানত	সংবক্তি	না	
হনে	�াে,	বিভাইসটি	�ানত	ক্বতগ্রস্ত	না	হে,	অথবা	আগুন	লেনে	না	�াে	তার	রন্য	সতক্জ তা	অবেম্বন	করুন৷

• আপনার	বিভাইসটি	খুব	ঠা্া	বা	খুব	েরনি	সংরক্ণ	করনবন	না৷

• দীঘ্জ	সিে	িনর	আপনার	বিভাইসটি	সরাসবর	সূন�্জর	আনোে	রাখনবন	না৷

• দীঘ্জ	সিে	িনর	আপনার	বিভাইসটি	খুব	েরি	রােোে	ব্যবহার	বা	সংরক্ণ	করনবন	না,	ল�িন	গ্রীষ্মকানে	লকান	োবির	
বভতনর৷

• বিভাইসটি	এিন	লকান	স্ানন	রাখনবন	না	ল�খানন	লসটি	অবতিাত্াে	েরি	হনে	উঠনত	পানর,	ল�িন	লকান	ববদ্ূযবতক	
বহটিং	ি্যানটর	উপর৷

• আপনার	বিভাইসটিনক	কখননাই	হীটার,	িাইনরিাওনেভ,	রান্নার	েরি	সরঞ্াি,	বা	লববশ	চানপর	পানত্র	িনি্য	বা	কানছ	
রাখনবন	না৷

• এিন	লকাননা	ক্যাবে	ব্যবহার	করনবন	না	ল�টির	আছোদনটি	উনঠ	বেনেনছ	বা	ক্বতগ্রস্ত	হনেনছ	এবং	ক্বতগ্রস্ত	বা	
ত্রুটি�ুক্ত	লকানও	চার্জার	বা	ব্যাটাবর	ব্যবহার	করনবন	না৷
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অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা সপিচ্ক্ড
বফচানরর	িাি্যনি	অ্যানক্সসন�াে্যতার	উন্নবত	করনে	তা	দষৃ্টিশবক্ত,	শ্রবনণ	সিস্যা	এবং	কি	দক্	লোনকনদর	লক্নত্	বিভাইনসর	
ব্যবহার	সহর	কনর৷

সসটংস	খুেুন	এবং	অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা	ট্যাপ	করুন৷	আপবন	ব্যবহার	করনছন	এিন	প্স্তাববত	বফচারগুনো	এবং	অ্যানক্সস	
বফচারগুবে	পরীক্া	করনত, আপনযার রন্ সুপযাবরশকৃত	অংনশ	ট্যাপ	করুন৷	ব্যবহৃত	বফচারগুবে	বন্ধ	করনত, িন্ধ করুন 
ট্যাপ	করুন৷

TalkBack (ভচ্য়স প্রবতবরিয়যা)

TalkBack িযােু িযা িন্ধ করযা হচ্ছে

আপবন	TalkBack	চােু	করনে	বিভাইসটি	ভনেস	প্বতবরিো	শুরু	করনব৷	�খন	আপবন	বনব্জাবচত	বফচারটিনক	একবার	ট্যাপ	
করনবন	তখন	বিভাইস	ব্রিনন	�া	লেখা	আনছ	তা	লরানর	লরানর	পিনব৷	বফচারটি	দবুার	ট্যাপ	করনে	বফচারটি	চােু	হনব৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → TalkBack	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

TalkBack	বন্ধ	করনত	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন	এবং	্রিীননর	ল�	লকানও	রােোে	দবুার	ট্যাপ	করুন৷

TalkBack	কীভানব	ব্যবহার	করনবন	তা	পরীক্া	করনত, সসটংস → টউচ্টযাবরয়যাে ও সহযায়তযা	ট্যাপ	করুন৷

TalkBack	ব্যবহানরর	সিে	বকছু	বফচার	উপেভ্য	থানক	না৷

আঙুে বেচ্য় ব্রিন বনয়ন্ত্রণ করযা

TalkBack	ব্যবহার	করার	সিে	ব্রিন	বনেন্ত্রণ	করার	রন্য	আপবন	আঙুে	বদনে	বববভন্ন	লরশ্ার	করনত	পানরন৷

েভ্য	আঙুনের	লরশ্ারগুবে	পরীক্া	করনত	এবং	কানস্টািাইর	করনত	সসটংস	খুেুন	এবং	অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → 
TalkBack → সসটংস → সরশ্যার কযাস্মযাইর করুন	ট্যাপ	করুন৷
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বরবিং সমনু ি্িহযার করযা

TalkBack	ব্যবহার	করার	সিে	বতন	আঙুে	বদনে	বাি	বা	িানবদনক	লসাোইপ	করুন৷	বরবিং	লিনু	প্দবশ্জত	হনব	এবং	বিভাইস	
অপশনগুনো	লরানর	লরানর	পিা	হনব৷	অপশনগুনো	লদখার	রন্য	বাি	বা	িানবদনক	বতন	আঙুে	বদনে	লসাোইপ	করুন৷	
�খন	আপবন	আপনার	পছনন্র	অপশন	শুননত	পানবন	তখন	লসই	অপশনটি	ব্যবহার	করনত	অথবা	অপশনটির	লসটিংস	
সািঞ্স্য	করনত	উপর	বদনক	বা	বননচর	বদনক	লসাোইপ	করুন৷	উদাহরণস্বরূপ,	�খন	আপবন	ভযাচ্ষ্র হযার	শুননছন,	তখন	
আপবন	উপর	বা	বননচর	বদনক	লসাোইপ	কনর	বস্পচ	লরট	সািঞ্স্য	করনত	পানরন৷

েবির সেচ্িে সযযাগ করযা এিং পবরিযােনযা করযা

আপবন	ব্রিনন	ছববনত	লেনবে	োোনত	পানরন৷	�খন	লসইসব	ছববগুবে	বনব্জাচন	করা	হনব,	তখন	বিভাইস	লরানর	লরানর	
লেনবেগুবে	পিনব৷	লেনবে	না	করা	ছববগুবে	উপনরর	বা	নীনচর	বদনকর	পর	িানবদনক	লসাোইপ	কনর	লেনবে�ুক্ত	করুন৷	
তারপর,	TalkBack	লিনুগুবে	উপবস্ত	হনে	সেচ্িে সযযাগ করুন-এ	ট্যাপ	করুন৷

লেনবেগুবে	পবরচােনা	করনত, সসটংস	খেুুন	এবং	অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → TalkBack → সসটংস → উন্নত সসটংস → 
কযাস্ম সেচ্িেগুবে	ট্যাপ	করুন৷

TalkBack এর রন্ সসটংস কনবিগযার করযা হচ্ছে

আপনার	সুববিািত	TalkBack-এর	লসটিংস	কনবফোর	করুন৷

সসটংস	খেুুন	এবং	অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → TalkBack → সসটংস	ট্যাপ	করুন৷

• নতুন 'টকি্যাক' বিিযার:	প্িান	আপনিটগুবে	এবং	TalkBack	এর	পবরবত্জনগুবে	পরীক্া	করুন৷

• 'সটক্সট-টু-বস্পি' সসটংস:	�খন	TalkBack	চােু	থানক	তখন	ব্যবহৃত	লটক্সট-টু-বফচারগুবের	রন্য	লসটিংস	
পবরবত্জন	করুন,	ল�িন	ভাষা,	বস্পি	এবং	আরও	অননক	বকছু৷

• ভযাচ্ি্ডযাবসট:	কণ্ঠস্বনরর	প্বতবরিো	রন্য	ববস্তাবরত	লসটিংস	কাস্টিাইর	করুন৷

• সযাউডি এিং ভযাইচ্ব্রশন: TalkBack-এর	রন্য	ধ্ববন	এবং	কপিন	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷

• সিযাকযাস ইবডিচ্কটর কযাস্মযাইর করুন:	আপবন	�খন	আইনটিগুবেনত	ট্যাপ	করনবন	তখন	ল�	লফাকাস	সূচক	লদখা	
লদনব	তার	বি্জ ার	লিাটা	করনত	বিভাইসটি	লসট	করুন৷	আপবন	সূচনকর	রঙ	পবরবত্জন	করনত	পানরন৷

• সরশ্যার কযাস্মযাইর করুন:	আপবন	TalkBack	ব্যবহার	করার	সিে	্রিীনটি	বনেন্ত্রণ	করনত	এবং	লরশ্ারগুবের	
রন্য	লসটিংস	কাস্টিাইর	করনত	বববভন্ন	আঙুনের	লরশ্ারগুবে	পরীক্া	কনর	লদখুন৷

• সমনু কযাস্মযাইর করুন:	লকান	TalkBack	এবং	বরবিং	লিনু	ব্যবহার	করনবন	তা	বনব্জাচন	করুন৷

• সব্রইে কীচ্িযাি্ড :	একটি	6-িট	লব্ইে	কীনবাি্জ 	ব্যবহার	কনর	্রিীনন	অক্রগুবে	বেখুন৷

• সব্রইে বিসচ্লে:	একটি	লব্ইে	কীনবাি্জ 	সং�ুক্ত	করুন	এবং	লসটিংস	পবরবত্জন	করুন৷
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• টউচ্টযাবরয়যাে ও সহযায়তযা:	বকভানব	TalkBack	ব্যবহার	করনবন	তা	রানুন৷

• উন্নত সসটংস: TalkBack-এর	রন্য	অ্যািভাসেি	লসটিংস	কনবফোর	করুন৷

• Galaxy Store-এ TalkBack খুেুন: Galaxy Store	লথনক	TalkBack	খুেুন	এবং	আপনিট	লচক	করুন৷

কীচ্িযাি্ড  ি্িহযার কচ্র সটক্সট সেখযা

কীনবাি্জ টি	প্দশ্জন	করনত	পাঠ্য	ইনপুট	লক্ত্টি	ট্যাপ	করুন	এবং	্রিীননর	ল�	লকানও	রােোে	দবুার	ট্যাপ	করুন৷

�খন	আপবন	আপনার	আঙুে	বদনে	কীনবাি্জ 	স্পশ্জ	করনবন,	�খন	আপনার	আঙুনের	বননচ	থাকা	অক্র	কীগুবে	
বিভাইসটি	লরানর	লরানর	পিনব৷	�খন	আপবন	আপনার	পছনন্র	অক্র	শুননত	পানবন	তখন	লসটিনক	বনব্জাচন	করনত	
আপনার	আঙুে	লছনি	বদন৷	অক্রটি	বেখুন	এবং	বিভাইস	লটক্সটটিনক	লরানর	লরানর	পিনব৷

অবতবরক্ত অক্ষর সেখযা

কী	এর	রন্য	উপেভ্য	অবতবরক্ত	অক্র	বেখনত	কীনবানি্জ 	কী	স্পশ্জ	কনর	িনর	থাকুন৷	উপেভ্য	অক্র	প্দশ্জন	কনর	কী	
এর	উপনর	একটি	পপ-আপ	উইন্া	প্দবশ্জত	হনব৷	অক্র	বনব্জাচন	করনত,	আপবন	ল�	অক্রটি	চান	লসটি	না	লশানা	প�্জন্ত	
আপনার	আঙুে	পপ	উইন্া	প�্জন্ত	লটনন	এনন	লছনি	বদন৷

কথ্ সহযায়তযা

কীচ্িযাচ্ি্ড র ইনপুট সরযাচ্র পচ্ড় সশযানযাচ্নযা হচ্ি

আপবন	কীনবানি্জ 	�া	এন্ার	করান	তা	লরানর	পিার	রন্য	বিভাইসটি	লসট	করুন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → কথ্ সহযায়তযা → কীচ্িযাচ্ি্ড র ইনপুট সরযাচ্র পচ্ড় সশযানযাচ্নযা হচ্ি	ট্যাপ	করুন,	এটি	
চােু	করনত	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	একটি	অপশন	বনব্জাচন	করুন৷

অবিও বিিরণ ি্িহযার করযা হচ্ছে

অবিও	বববরণ	সরবরাহ	কনর	এিন	লকানও	বভবিও	ললে	করার	সিে	অবিও	বববরণ	ললে	করনত	বিভাইসটি	লসট	করুন৷

সসটংস	খুেুন,	কথ্য	অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → কথ্ সহযায়তযা	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	অবিও বিিরণ 
সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷
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অ্যাচ্ক্সবসবিবেটর রন্ Bixby Vision

আপবন	Bixby	Vision	অ্যানক্সসন�াে্যতার	বফচারগুবে	চােু	করনে,	আপবন	অবতবরক্ত	Bixby	Vision	বফচারগুবে	ব্যবহার	
করনত	পানরন৷

1 সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → কথ্ সহযায়তযা → অ্যাচ্ক্সবসবিবেটর রন্ Bixby Vision	ট্যাপ	করুন	এবং	
তারপনর	এটি	চােু	করনত	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

2 Bixby Vision খেুুন	এ	ট্যাপ	করুন৷

3 আপবন	ল�	বফচারটি	ব্যবহার	করনত	চান	লসটি	বনব্জাচন	করুন৷

• েশৃ্ িণ্ডনযাকযারী:	আপনার	ক্যাপচার	করা	দশৃ্যটি	ববনলিষণ	করুন	এবং	এটি	ভনেস	বদনে	বণ্জনা	করুন৷
• িস্তু শনযাক্তকযারক:	বস্তুগুবে	শনাক্ত	করুন	এবং	ভনেস	বদনে	লসগুবে	বণ্জনা	করুন৷
• সটক্সট বরিযার:	পাঠ্যটি	শনাক্ত	করুন	এবং	লসগুবে	উচ্চস্বনর	পড়ুন৷
• রং শনযাক্তকযারী:	বস্তুর	রঙ	সনাক্ত	করুন	এবং	লসগুবে	উচ্চস্বনর	পড়ুন৷

ক্যাবরোর	বা	িনিনের	উপর	বনভ্জ র	কনর	বকছু	বফচার	েভ্য	নাও	হনত	পানর৷

ভচ্য়স সেচ্িে সযযাগ করচ্ত ভচ্য়স সরকবি্ড ং সযযাগ করযা

আপবন	একই	রকি	আকানরর	বস্তু	লেনবে	বদনে	পৃথক	করার	রন্য	ভনেস	লেনবে	ব্যবহার	করনত	পানরন৷	আপবন	একটি	
NFC-সক্বিত	ভনেস	লেনবনের	রন্য	একটি	ভনেস	লরকবি্জ ং	বনি্জারণ	করনত	পানরন৷	�খন	আপবন	লেনবনের	কানছ	
আপনার	বিভাইস	রাখনবন	তখন	ভনেস	লরকবি্জ ংটি	বারনব৷

এই	বফচারটি	ব্যবহার	করার	আনে	NFC	বফচারটি	চােু	করুন৷

1 সসটংস	খুেুন	এবং	অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → কথ্ সহযায়তযা → কঠে সেচ্িে	ট্যাপ	করুন৷

ভনেস	লরকি্জ ারটি	খেুনব৷

2 লরকবি্জ ং	শুরু	করনত	 	ট্যাপ	করুন৷	িাইনরিানফাননর	িনি্য	কথা	বেুন৷

3 আপনার	লরকবি্জ ং	সপিূণ্জ	করা	হনে	লেনে	সশষ	এ	ট্যাপ	করুন৷

4 ভনেস	লেনবনের	কানছ	আপনার	বিভাইসটি	িরুন৷
ভনেস	লরকবি্জ ং	এর	তথ্য	ভনেস	লেনবনে	লেখা	হনব৷
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েষৃ্টিগ্রযাহ্তযা িযাড়যাচ্নযা

বিসচ্লে সমযাি

বিসনলে	লিাি	পবরবত্জন	করুন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → েষৃ্টিগ্রযাহ্তযা িযাড়যাচ্নযা	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	বিসচ্লে সমযাি-এর	অিীনন	আপবন	
চান	এিন	একটি	লিাি	বনব্জাচন	করুন৷

উচ্চ কনরেযাচ্স্র বথম ি্িহযার করযা

িাক্জ 	ব্যাকগ্রাউন্	হােকা	রনঙর	ববসেবস্তুনক	প্দশ্জন	করনত	একটি	পবরষ্ার	বথি	প্নোে	করুন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → েষৃ্টিগ্রযাহ্তযা িযাড়যাচ্নযা → উচ্চ কট্যাস্যুক্ত বথম	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	আপবন	
চান	এিন	একটি	বথি	বনব্জাচন	করুন৷

উচ্চ কনরেযাচ্স্র হরি ি্িহযার করযা

লটক্সট	এবং	ব্যাকগ্রাউন্র	িনি্য	কনট্াস্ট	বািানত	হরনফর	রঙ	ও	আউটোইন	সািঞ্স্য	করুন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → েষৃ্টিগ্রযাহ্তযা িযাড়যাচ্নযা	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	উচ্চ কট্যাস্যুক্ত 
িন্ট	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

উচ্চ কনরেযাচ্স্র কীচ্িযাি্ড  ি্িহযার করযা

লটক্সট	এবং	ব্যাকগ্রাউন্র	িনি্য	কনট্াস্ট	বািানত	Samsung	কীনবানি্জ র	রং	পবরবত্জন	করুন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → েষৃ্টিগ্রযাহ্তযা িযাড়যাচ্নযা	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	উচ্চ কট্যাস্ 
কীচ্িযাি্ড 	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

িযাটচ্নর আকযার প্রেশ্ড ন করযা

বাটননর	আকার	সকনের	লথনক	আোদা	করনত	লরিি	সহকানর	প্দশ্জন	করুন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → েষৃ্টিগ্রযাহ্তযা িযাড়যাচ্নযা	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	িযাটনগুচ্েযা 
হযাইেযাইট করুন	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

বিসচ্লে রঙ উল্টযাচ্নযা

ব্যবহারকারীনদর	্রিীনন	পাঠ্য	সনাক্ত	করনত	সহােতা	করনত	্রিীন	দশৃ্যিানতা	উন্নত	করুন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → েষৃ্টিগ্রযাহ্তযা িযাড়যাচ্নযা	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	বিপরীত রং 
সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷
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রঙ সংচ্শযাধন

�বদ	আপনার	রঙ	স্বতন্ত্র	করনত	সিস্যা	হে	তাহনে	ব্রিনন	প্দবশ্জত	রঙ	কীভানব	প্দবশ্জত	হনব	তার	সািঞ্স্য	করুন৷	বিভাইস	
রঙগুনোনক	আনরা	সনাক্তন�াে্য	রনঙ	পবরবত্জন	কনর	লদনব৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → েষৃ্টিগ্রযাহ্তযা িযাড়যাচ্নযা → রঙ সংচ্শযাধন	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	
সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷	একটি	অপশন	বনব্জাচন	করুন৷

রচ্ঙর বিল্টযার

�বদ	আপনার	পাঠ্য	পিনত	সিস্যা	হে	তাহনে	ব্রিননর	রঙ	সািঞ্স্য	করুন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → েষৃ্টিগ্রযাহ্তযা িযাড়যাচ্নযা → রচ্ঙর বিল্টযার-লর	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	
করনত	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷	আপনার	পছনন্র	একটি	রঙ	বনব্জাচন	করুন৷

স্বছেতার	িাত্া	সািঞ্স্য	করনত, অস্বছেতযা	এর	অিীনন	অ্যািরাস্টনিন্	বার	লটনন	আনুন৷

ব্রিন সমযাশন ইচ্িক্ট কম করযা হচ্ছে

�বদ	আপনার	অ্যাবননিশন	বা	চেিান	্রিীন	বননে	সিস্যা	থানক	তাহনে	অ্যাবননিশন	ইনফক্ট	কিান৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → েষৃ্টিগ্রযাহ্তযা িযাড়যাচ্নযা	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	অ্যাবনচ্মশন 
অপসযারণ করুন	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

স্বছেতযা এিং ঝযাপসযা প্রভযাি হ্যাস

ব্রিননর	ববষেবস্তুনক	আরও	দশৃ্যিান	করনত	স্বছেতা	এবং	ঝাপসা	প্ভাবগুবে	হ্াস	করুন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → েষৃ্টিগ্রযাহ্তযা িযাড়যাচ্নযা	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	স্বছেতযা ও অস্পষ্তযা 
কমযান	ট্যাপ	করুন৷

ব্রিনট বিম করযা হচ্ছে

লদখার	রন্য	আরও	আরািদােক	অবভজ্ঞতার	রন্য	নীনচর	নূ্যনতি	উজ্জ্বেতার	লসটিং	্রিীনটি	ম্ান	করুন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → েষৃ্টিগ্রযাহ্তযা িযাড়যাচ্নযা	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	অবতবরক্ত 
অনুজ্জ্বে	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷
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ব্রিনট বিিধ্ডন করুন

ব্রিনটি	বববি্জন	করুন	এবং	বনবদ্জষ্	এোকাে	রিু	করুন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → েষৃ্টিগ্রযাহ্তযা িযাড়যাচ্নযা → বিিধ্ডন → বিিধ্ডন-এর শট্ডকযাট	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	
এটি	চােু	করনত	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷	তারপর	এই	বফচারটির	সরাসবর	ব্যবহার	শুরু	করনত	বরিোকোপগুবেনত	টিক	বচহ্ন	
বদন৷

• অ্যাচ্ক্সবসবিবেট িযাটচ্ন ট্যাপ করুন:	লনবভনেশন	বানর	 	ট্যাপ	কনর	রিু	ইন	করুন৷

• ‘ভবেউম িযাড়যান’ ও ‘ভবেউম কমযান’ কী সিচ্প 3 সসচ্কডি ধচ্র রযাখুন:	ভবেউি	আপ	কী	এবং	ভবেউি	িাউন	কী	
একসানথ	3	লসনকন্র	লচনপ	িনর	রিু	করুন৷

• সযাইি ও ভবেউম িযাড়যান কী িযাপনু:	সাইি	কী	এবং	ভবেউি	আপ	কী	একসানথ	টিনপ	রিু	করুন৷

• ব্রিচ্ন বতনিযার ট্যাপ করুন:	্রিীনন	বতনবার	ট্যাপ	কনর	রিু	ইন	করুন৷

বববি্জক	উইন্া	ব্যবহার	কনর	আপবন	ব্রিনন	ল�খানন	ইছুেক	লসখাননই	ববববি্জত	করনত	পানরন৷	বববি্জক	সরানত,	বববি্জক	
লরিনির	প্ান্তটি	লটনন	আনুন৷

ব্রিন	এক্সনলোর	করনত,	ববববি্জত	ব্রিন	রনুি	দটুি	আঙুে	বদনে	টানুন৷

রনুির	অনুপাত	সািঞ্স্য	করনত,	ববববি্জত	ব্রিনন	দটুি	আঙুে	বদনে	বপঞ্চ	করুন	অথবা	তানদর	ছবিনে	বদন৷

• �খন	আপবন	পুনরা	্রিীনটি	ববববি্জত	কনরন,	তখন	্রিীননর	কীনবাি্জ 	এবং	লনবভনেশন	বারটি	ববববি্জত	করা	�ানব	
না৷

• �খন	এই	বফচারটি	চােু	থানক,	তখন	বকছু	অ্যানপর	কি্জক্িতা	প্ভাববত	হনত	পানর৷

ম্যাগবনিযায়যার ি্িহযার করযা

বস্তুগুবেনক	ববববি্জত	করনত	ক্যানিরাটিনক	ি্যােবনফাইং	গ্াস	বহসানব	ব্যবহার	করুন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → েষৃ্টিগ্রযাহ্তযা িযাড়যাচ্নযা → বিিধ্ডক → বিিধ্ডক-এর শট্ডকযাট	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	
এটি	চােু	করনত	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷	তারপর	এই	বফচারটির	সরাসবর	ব্যবহার	শুরু	করনত	বরিোকোপগুবেনত	টিক	বচহ্ন	
বদন৷	আপবন	�খন	বরিোটি	সপিাদন	করনবন,	ক্যানিরাটি	ি্যােবনফাইং	গ্ানসর	িনতা	কার	করনব৷

পচ্য়ন্টযাচ্রর আকযার এিং রঙ পবরিত্ড ন করযা

ববহরােত	িাউস	বা	টাচপ্যাি	ব্যবহানরর	সিে	পনেন্ারটি	বি	করুন৷	আপবন	পনেন্ানরর	রঙ	পবরবত্জন	করনত	পানরন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → েষৃ্টিগ্রযাহ্তযা িযাড়যাচ্নযা → পচ্য়ন্টযাচ্রর আকযার ও রং	ট্যাপ	করুন৷
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িন্ট পবরিত্ড ন করযা

ফনন্র	আকার	এবং	স্টাইে	পবরবত্জন	করুন৷

সসটংস	খুেুন	এবং	অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → েষৃ্টিগ্রযাহ্তযা িযাড়যাচ্নযা → িচ্ন্টর আকযার ও ধরন	ট্যাপ	করুন৷

ব্রিন রমু-এর পবরিত্ড ন

ব্রিননর	আইনটিগুবে	আরও	বি	বা	লছাট	করা৷

সসটংস	খুেুন	এবং	অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → েষৃ্টিগ্রযাহ্তযা িযাড়যাচ্নযা → ব্রিন রমু	ট্যাপ	করুন৷

শ্রিণ সমৃদ্ধকরণ

েযাইভ রেযান্রিযাইি

বিভাইনসর	িাইনরিানফান	ব্যবহার	কনর	স্পীচ	ক্যাপচার	করনত	এবং	এটিনক	অন-্রিীন	লটক্সনট	রূপান্তর	করনত	লিভাইসটি	
লসট	করুন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → শ্রিণ সমৃদ্ধকরণ → েযাইভ রেযান্রিযাইি → েযাইভ রেযান্রিযাইি-এর শট্ডকযাট	ট্যাপ	
করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷	এই	বফচারটির	সরাসবর	ব্যবহার	শুরু	করনত	বরিোকোপগুবেনত	
টিক	বচহ্ন	বদন৷	তারপনর,	বকৃ্ততা	ট্াসেরিাইব	করার	রন্য	বরিোটি	সপিাদন	করুন৷

েযাইভ ক্যাপশন

আপবন	বভবিও	বা	পিকানস্টর	িত	বিবিো	কনন্ন্নক	ললে	করার	সিে	স্পীচ	শনাক্ত	করনত	এবং	স্বেংবরিেভানব	
ক্যাপশনগুবে	লরনানরট	করনত	বিভাইসটি	লসট	করুন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → শ্রিণ সমৃদ্ধকরণ → েযাইভ ক্যাপশন	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	
েযাইভ ক্যাপশন ি্িহযার করুন	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

ক্যাপশচ্নর সসটংস

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → শ্রিণ সমৃদ্ধকরণ → ক্যাপশন-এর অগ্রযাবধকযার	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	
করনত	ক্যাপশনগুচ্েযা সেখযান	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

ক্যাপশননর	লসটিংস	কনবফোর	করার	রন্য	একটি	অপশন	বনব্জাচন	করুন৷
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সযাউডি সনযাটবিচ্কশন

লস্াক	বিনটক্টনরর	বীপ	লদওো	বা	বাচ্চার	কান্নার	িনতা	শব্দগুবে	শনাক্ত	করার	রন্য	বিভাইসনক	লসট	করুন৷	�খন	বিভাইস	
শব্দ	শনাক্ত	করনব	তখন	এটি	লকঁনপ	উঠনব	এবং	অ্যাোট্জ	েে	বহনসনব	সংরবক্ত	হনব৷

এই	বফচারটি	চােু	থাকার	সিে,	ভনেস	শনাক্তকারীটি	কার	করনব	না৷

1 সসটংস	খুেুন	এবং	অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → শ্রিণ সমৃদ্ধকরণ → সযাউডি সনযাটবিচ্কশন → সযাউডি সনযাটবিচ্কশন 
খেুুন	ট্যাপ	করুন৷

2 ধ্ববন	ববজ্ঞবতি	বফচারটি	চােু	করনত	অন-্রিীন	বননদ্জশাবেী	অনুসরণ	করুন৷
লকাননা	সাউ্	শনাক্তকৃত	হনে,	টাইিোইনন	েেটি	বিসনলে	হনব৷	েেটি	পরীক্া	করনত, 	ট্যাপ	করুন৷

3 আপবন	�বদ	এই	বফচারটি	বন্ধ	করনত	চান,	তনব	এটি	বন্ধ	করনত	'সযাউডি সনযাটবিচ্কশন' বিিযার ি্িহযার করুন	সু্যইচটি	
ট্যাপ	করুন	এবং	 	ট্যাপ	করুন৷

বহয়যাবরং এইি সংরিযান্ত সহযায়তযা

শ্রবননর	উপকরণগুবের	সানথ	আরও	ভােভানব	কার	করার	রন্য	শনব্দর	িাননক	উন্নত	করনত	বিভাইসটি	লসট	করুন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → শ্রিণ সমৃদ্ধকরণ → বহয়যাবরং এইি সংরিযান্ত সহযায়তযা	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	
চােু	করনত	বহয়যাবরং এইচ্ির সগিবতপূণ্ডতযা	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

িযারপযাচ্শর শব্দ িযাড়যান

আপবন	লহিনফানগুবে	ব্যবহার	করার	সিে	আরও	ভানো	কনর	শুননত	আপনানক	সাহা�্য	করার	রন্য	আপনার	আনশ	
পানশর	শব্দ	বািানত	বিভাইসটি	লসট	করুন৷

1 সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → শ্রিণ সমৃদ্ধকরণ → িযারপযাচ্শর শব্দ িযাড়যান	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	
করনত	িযারপযাচ্শর শব্দ িযাড়যান-এর শট্ডকযাট	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

2 এই	বফচারটির	সরাসবর	ব্যবহার	শুরু	করনত	বরিোকোপগুবেনত	টিক	বচহ্ন	বদন৷

3 বিভাইনস	লহিনফানগুবে	সংন�াে	করুন	এবং	লসগুবে	পনরন৷

4 কি্জ	সপিাদন	করুন৷
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Adapt Sound

লসরা	শনব্দর	গুণিান	খুঁরনত	শনব্দর	লসটিং	অবটিিাইর	করুন	এবং	এটি	কে	বা	বিবিো	ললেোনরর	রন্য	ব্যবহার	করুন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → শ্রিণ সমৃদ্ধকরণ → Adapt Sound	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	ধ্ববন	লসটিংটি	কাি্য	
করুন৷

সমস্ত শব্দ িন্ধ করযা

বিভাইসনক	বিভাইনসর	সিস্ত	শব্দ,	বিবি�া	শব্দ	এবং	কনের	সিে	কোর	ভনেস	বনঃশব্দ	করার	লক্নত্	বিভাইস	লসট	করুন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → শ্রিণ সমৃদ্ধকরণ	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	সি সযাউডি সমৌন করুন 
ট্যাপ	করুন৷

মচ্নযা অবিও

লিাননা	অবিও	স্টিবরও	সাউ্নক	একটি	বসেনানে	একবত্ত	কনর,	�া	সিস্ত	লহিনফান	স্পীকানরর	িাি্যনি	চাোননা	হে৷	�বদ	
আপনার	শ্রবণশবক্ত	রবনত	সিস্যা	থানক	বা	একক	ইোরবাি	�বদ	লববশ	সুববিারনক	হে	তাহনে	এটি	ব্যবহার	করুন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → শ্রিণ সমৃদ্ধকরণ	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	মচ্নযা অবিও	সু্যইচটি	
ট্যাপ	করুন৷

শচ্ব্দর ভযারসযাম্ সযামঞ্জস্ করুন

শনব্দর	ভারসাি্য	সািঞ্স্য	করনত	বিভাইস	লসট	করুন৷

1 সসটংস	খুেুন	এবং	অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → শ্রিণ সমৃদ্ধকরণ	ট্যাপ	করুন৷

2 িযাম/িযান শব্দ ি্যাচ্েন্স	এর	অিীনন	বাি	বা	িানবদনক	শব্দ	ভারসাি্য	সািঞ্স্য	করনত	অ্যািরাস্টনিন্	বার	লটনন	
আনুন৷
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বমথব্রিয়যা ও বনপুণ্

ইউবনভযাস্ডযাে সুইি

আপবন	একটি	বাবহ্যক	সুইচ	সংন�াে	কনর	বা	িাথার	নিাচিা	এবং	িুনখর	লরশ্ারগুবে	ব্যবহার	কনর	টাচ	্রিীনটি	বনেন্ত্রণ	
করনত	পানরন৷

1 সসটংস	খুেুন	এবং	অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → বমথব্রিয়যা ও বনপুণ্ → ইউবনভযাস্ডযাে সুইি	ট্যাপ	করুন৷

2 ব্রিননর	বননদ্জশাববে	পড়ুন	এবং	সপিন্ন-এ	ট্যাপ	করুন৷

3 সু্যইচটি	চােু	করনত	এটি	ট্যাপ	করুন৷

4 �বদ	বিভাইনস	ইউবনভ্জ াসাে	সু্যইচগুনো	লরবরস্টার	করা	না	থানক,	তাহনে	সু্ইি সযযাগ করুন	এ	ট্যাপ	করুন	এবং	
বিভাইসটি	বনেন্ত্রণ	করনত	সু্যইচগুনো	লসট	করুন৷

ইউবনভাস্জাে	সুইচ	বফচারটি	চােু	করনত,	বিভাইনস	কিপনক্	একটি	সুইচ	বনববন্ধত	হওো	আবশ্যক৷

বিভাইসটি	বনেন্ত্রণ	করনত	সু্যইচগুনো	লসট	করনত, সু্ইিগুচ্েযা-এর	অিীনন	সু্যইচ	এ	ট্যাপ	করুন৷

এই	বফচারটি	বন্ধ	করনত,	সাইি	কী	এবং	ভবেউি	আপ	কী-টি	একন�ানে	টিপুন৷

সহযায়ক সমনু

সহযায়ক শট্ডকযাট আইকন প্রেশ্ড ন করযা

অ্যাপ	অ্যানক্সস,	বফচার	এবং	লসটিংনসর	রন্য	সহােক	শট্জকাট	আইকন	প্দশ্জন	করার	রন্য	বিভাইস	লসট	করুন৷	আইকনন	
সহােক	লিনুগুনোনত	ট্যাপ	করার	িাি্যনি	আপবন	বিভাইস	বনেন্ত্রণ	করনত	পানরন৷

1 সসটংস	খুেুন	এবং	অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → বমথব্রিয়যা ও বনপুণ্ → সহযায়ক সমনু	ট্যাপ	করুন৷

2 সু্যইচটি	চােু	করনত	এটি	ট্যাপ	করুন৷
্রিীননর	বননচর	িানবদনক	সহােক	শট্জকাট	আইকন	প্দবশ্জত	হে৷

সহােক	শট্জকাট	আইকননর	স্বছেতার	িাত্া	সািঞ্স্য	করনত, স্বছেতযা	এর	অিীনন	অ্যািরাস্টনিন্	বার	লটনন	আনুন৷
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সহযায়ক সমনুগুচ্েযা অ্যাচ্ক্সস করযা

ল�নকান	্রিীন	লথনক	সহােক	লিনুগুনোর	অ্যানক্সনসর	রন্য	লফ্াটিং	আইকন	বহনসনব	সহােক	শট্জকাট	আইকন৷

�খন	আপবন	সহােক	শট্জকাট	আইকনন	ট্যাপ	করনবন,	তখন	আইকন	অল্প	প্সাবরত	হনব	এবং	আইকনন	সহােক	লিনু	
প্দবশ্জত	হনব৷	অন্যান্য	লিন	ুবনব্জাচন	করনত	বাি	বা	িানবদক	বননদ্জ বশত	তীরবচহ্ননত	ট্যাপ	করুন	অথবা	বাি	বা	িানবদনক	
লসাোইপ	করুন৷

উন্নত সহযায়ক সমনু ি্িহযার করযা

বনব্জাবচত	অ্যাপগুনোর	রন্য	উন্নত	সহােক	লিনু	প্দশ্জন	করনত	বিভাইসটি	লসট	করুন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → বমথব্রিয়যা ও বনপুণ্ → সহযায়ক সমনু →	ট্যাপ	করুন	এটর মযাধ্চ্ম প্রযাসবগিক 
সমনুগুচ্েযা সেখযাচ্ত অ্যাপ বনি্ডযািন করুন	এবং	তারপনর	আপবন	ল�	অ্যাপগুবে	চােু	করনত	চান	তার	পানশর	সু্যইচগুবে	
ট্যাপ	করুন৷

Voice Access

ভনেস	দ্ারা	আপনার	বিভাইস	বনেন্ত্রণ	করনত	এই	বফচারটি	ব্যবহার	করুন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → বমথব্রিয়যা ও বনপুণ্ → Voice Access	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	
সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

সিযান ধরযা িযা কযাটযা

লফান	িরা	ও	কাটার	রন্য	পদ্ধবতটির	পবরবত্জন	করুন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → বমথব্রিয়যা ও বনপুণ্ → কেগুচ্েযা গ্রহণ এিং সশষ করযা	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	
আপবন	ল�	পদ্ধবতটি	চান	তার	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷
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ইন্ট্যার্যাকশন বনয়ন্ত্রণ

অ্যাপগুবে	ব্যবহার	করার	সিে	ইনপুটগুবেনত	বিভাইনসর	প্বতবরিো	সীিাবদ্ধ	করনত	ইন্্যা�্জাকশন	বনেন্ত্রণ	লিািটি	চােু	
করুন৷

1 সসটংস	খুেুন	এবং	অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → বমথব্রিয়যা ও বনপুণ্ → ইন্ট্যার্যাকশন বনয়ন্ত্রণ	ট্যাপ	করুন৷

2 এটি	চােু	করনত	ইন্ট্যার্যাকশন বনয়ন্ত্রণ-এর শট্ডকযাট	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷

3 অ্যাপ	ব্যবহানরর	সিে	একসনগি	সাইি	কী	এবং	ভবেউি	আপ	কী	টিপুন৷

4 লরিনির	আকার	সািঞ্স্য	করুন	এবং	আপবন	ল�টি	বনবষদ্ধ	করনত	চান	লসই	এবরোটির	চারপানশ	োইন	লটনন	বদন৷

5 সপিন্ন	এ	ট্যাপ	করুন৷
বিভাইস	বনবষদ্ধ	এোকা	প্দশ্জন	কনর৷	�খন	আপবন	বনবষদ্ধ	এোকাে	স্পশ্জ	করনবন	তখন	বিভাইনসর	কী	অবনরাি	
থাকনব৷	তনব,	আপবন	ইন্্যানরকশন	বনেন্ত্রণ	লিানি	সাইি	কী,	ভবেউি	কী	এবং	কীনবানি্জ র	রন্য	ফাংশন	অবনরািিুক্ত	
করনত	পানরন৷

ইন্্যা�্জাকশন	বনেন্ত্রণ	লিািটি	বন্ধ	করনত,	সাইি	কী	এবং	ভবেউি	আপ	কী-টি	একন�ানে	টিপুন৷

ইন্্যা�্জাকশন	বনেন্ত্রণ	লিািটি	বন্ধ	করার	পনর	বিভাইসটি	েক	করনত	সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → বমথব্রিয়যা ও 
বনপুণ্ → ইন্ট্যার্যাকশন বনয়ন্ত্রণ	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	বনব্রিয় হচ্ে ব্রিন েক হচ্ি	ট্যাপ	করুন৷

স্পশ্ড  কচ্র ধচ্র রযাখযার বিেম্ব

্রিীনটি	স্পশ্জ	এবং	িনর	রাখার	রন্য	শনাক্তকারীর	সিে	লসট	করুন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → বমথব্রিয়যা ও বনপুণ্ → স্পশ্ড  কচ্র ধচ্র রযাখযার বিেম্ব	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	
একটি	অপশন	বনব্জাচন	করুন৷

ট্যাচ্পর সময়যাে

বিভাইসটিনক	একটি	ট্যাপ	বহনসনব	সনাক্ত	করাননার	রন্য	আপনানক	অবশ্যই	ব্রিনটিনক	স্পশ্জ	করনত	হনব৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → বমথব্রিয়যা ও বনপুণ্ → ট্যাচ্পর সময়যাে	ট্যাপ	করুন,	এটি	চােু	করনত	সু্যইচটি	ট্যাপ	
করুন	এবং	তারপনর	সিেটি	লসট	করুন৷

পুনরযািৃত্ স্পশ্ড গুচ্েযা উচ্পক্ষযা করুন

�খন	আপবন	বার	বার	ব্রিনন	ট্যাপ	করনবন	তখন	লসট	করা	সিনের	িনি্য	শুিুিাত্	প্থি	ট্যাপটিনক	শনাক্ত	করনত	
বিভাইসটি	লসট	করুন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → বমথব্রিয়যা ও বনপুণ্ → পুনরযািৃত্ স্পশ্ড গুচ্েযা উচ্পক্ষযা করুন	ট্যাপ	করুন,	এটি	চােু	
করনত	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	সিেটি	লসট	করুন৷
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পচ্য়ন্টযার িন্ধ হচ্ে অচ্টযা অ্যাকশন

�খন	আপবন	লকান	আইনটনির	উপর	িাউস	পনেন্ার	রানখন	তখন	বননর	লথনকই	আইনটি	বনব্জাচন	করার	রন্য	বিভাইস	
লসট	করুন৷	আপবন	�খন	পনেন্ারটি	ব্রিননর	লকানও	লকানণ	সরান	তখন	আপবন	ব্যবহার	করার	রন্য	বরিোকোপগুবেও	
বরাদে	করনত	পানরন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → বমথব্রিয়যা ও বনপুণ্ → পচ্য়ন্টযার িন্ধ হচ্ে অচ্টযা অ্যাকশন	ট্যাপ	করুন	এবং	
তারপনর	এটি	চােু	করনত	অচ্টযা বলিক	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন৷	লকাণার	বরিোকোপগুবে	বরাদে	করনত, কন্ডযাচ্র অ্যাকশন-এর 
অিীনন	একটি	অপশন	বনব্জাচন	করুন	এবং	একটি	বরিো	বনব্জাচন	করুন৷

স্টিবক কী

লপ্স	করা	অবস্াে	থাকনত	একটি	বাবহ্যক	কীনবানি্জ র	পবরবত্জনকারী	কী	লসট	করুন	ল�িন	Shift,	Ctrl	বা	Alt	কী৷	এটি	
আপনানক	একই	সিনে	দটুি	কী	লপ্স	না	কনরই	কীনবানি্জ র	শট্জকাটগুবে	ব্যবহার	করনত	সাহা�্য	কনর৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → বমথব্রিয়যা ও বনপুণ্	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	চােু	করনত	স্টিবক কী	সু্যইচটি	
ট্যাপ	করুন৷

ধীরগবতর কীসমূহ

বাবহ্যক	কীনবানি্জ 	একটি	কী	লপ্স	করার	রন্য	শনাক্তকারী	সিেটি	লসট	করুন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → বমথব্রিয়যা ও বনপুণ্ → ধীরগবতর কীসমূহ	ট্যাপ	করুন,	এটি	চােু	করনত	সু্যইচটি	
ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	সিেনসট	করুন৷

িযাউন্স কী

�খন	আপবন	বার	বার	একই	কীনত	ট্যাপ	করনবন	তখন	লসট	করা	সিনের	িনি্য	শুিুিাত্	প্থিবার	একটি	কী	লপ্স	করনবন	তা	
শনাক্ত	করনত	বিভাইসটি	লসট	করুন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → বমথব্রিয়যা ও বনপুণ্ → িযাউন্স কী	ট্যাপ	করুন,	এটি	চােু	করনত	সু্যইচটি	ট্যাপ	করুন	
এবং	তারপনর	সিেনসট	করুন৷



অ্যানপব্ক্স

185

উচ্চতর সসটংস

অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযার বিিযারগুবে সরযাসবর িযােু করযা

অ্যানক্সসন�াে্যতার	বফচারগুবে	সরাসবর	খুেনত	লসট	করুন৷

সসটংস	খুেুন	এবং	অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → উচ্চতর সসটংস	ট্যাপ	করুন৷	অ্যাচ্ক্সবসবিবেট িযাটন → অ্যাকশনগুচ্েযা 
বনি্ডযািন করুন-এ	ট্যাপ	করুন	বা	সযাইি ও ভবেউম িযাড়যান কী	বা	ভবেউম িযাড়যান ও কমযান কী	বনব্জাচন	করুন	এবং	
তারপনর	আপবন	ল�	অ্যানক্সবসবববেটি	বফচারগুবে	ব্যবহার	করনত	চান	তানত	টিক	বদন৷

েযাইট সনযাটবিচ্কশন সসট করযা

�খন	অ্যাোি্জ	বারনব	বা	আপনার	ইনকাবিং	কে	বা	নতুন	লিনসনরর	ববজ্ঞবতি	আসনব	তখন	ল�ন	ব্রিন	জ্বনে	ওনঠ	তার	রন্য	
বিভাইস	লসট	করুন৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → উচ্চতর সসটংস → ফ্্যাশ বিজ্ঞবতি	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	আপবন	ল�	
অপশনগুবে	চােু	করনত	চান	তার	পানশর	সু্যইচগুবে	ট্যাপ	করুন৷

ি্িস্যা সনয়যার সময় হচ্য়চ্ে

পপ-আপ	উইন্া	প্দশ্জন	করনত	সিনের	পবরিান	লসট	করুন	ল�টি	আপনানক	পদনক্প	বননত	বেনব	ল�িন	ববজ্ঞবতি	বা	
ভবেউি	কনট্াোর৷

সসটংস	খুেুন, অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → উচ্চতর সসটংস → ি্িস্যা সনয়যার সময় হচ্য়চ্ে	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	একটি	
অপশন	বনব্জাচন	করুন৷

ইনস্েকৃত অ্যাপ
বিভাইনস	ইনস্টে	করা	অ্যানক্সসন�াে্যতার	পবরনষবাগুবে	পরীক্া	কনর	লদখুন৷

সসটংস	খুেুন	এবং	অ্যাচ্ক্সসচ্যযাগ্তযা → ইনস্েকৃত অ্যাপ	ট্যাপ	করুন৷
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রেযািেশুটং
লকানও	Samsung	সাবভ্জ স	লসন্ার	বা	লকানও	অননুিাবদত	পবরনষবা	লকন্রের	সানথ	ল�াোন�াে	করার	আনে,	অনুগ্রহ	কনর	
বনম্নবেবখত	সিািানগুবে	লচষ্া	করুন৷	বকছু	পবরবস্বত	আপনার	বিভাইনস	প্ন�ার্য	নাও	হনত	পানর৷

বিভাইসটি	ব্যবহার	করার	সিে	আপবন	ল�	সিস্যার	িুনখািুবখ	হনত	পানরন	তা	সিািান	করনত	আপবন	Samsung	
সদস্যনদরও	ব্যবহার	করনত	পানরন৷

যখন আপবন আপনযার বিভযাইসট িযােু কচ্রন িযা যখন আপবন বিভযাইসট ি্িহযার 
করচ্েন, তখন এট আপনযাচ্ক বনম্নবেবখত সকযািগুবের মচ্ধ্ একট এন্টযার করচ্ত 
অনচু্রযাধ করচ্ি:

• পাসওোি্জ :	�খন	বিভাইস	েক	বফচারটি	চােু	থানক,	তখন	আপনানক	অবশ্যই	বিভাইনসর	রন্য	আপনার	লসট	করা	
পাসওোি্জ টি	প্নবশ	করানত	হনব৷

• PIN:	�খন	প্থিবার	বিভাইসটি	ব্যবহার	করার	সিে	বা	PIN-এর	প্নোরনীেতা	চােু	থাকনে,	আপনানক	অবশ্যই	
SIM	বা	USIM	কানি্জ র	সনগি	প্দত্	PIN	অবশ্যই	বদনত	হনব৷	েক	SIM	কাি্জ 	লিনুটি	ব্যবহার	কনর	আপবন	এই	বফচারটি	
বন্ধ	করনত	পানরন৷

• PUK:	কনেকবার	ভুে	PIN	লদওোর	কারনণ	আপনার	SIM	বা	USIM	কাি্জ 	অবরুদ্ধ	হনে	�াে৷	আপনানক	অবশ্যই	
আপনার	ক্যাবরোর	দ্ারা	সরবরাবহত	PUK	প্নবশ	করনত	হনব৷

• PIN2:	�খন	আপবন	PIN2	প্নোরন	এিন	লকান	লিন	ুঅ্যানক্সস	করনছন,	তখন	আপনানক	অবশ্যই	SIM	বা	USIM	
কানি্জ র	সনগি	প্দত্	PIN2	ব্যবহার	করনত	হনব৷	আরও	তনথ্যর	রন্য,	আপনার	ক্যাবরোনরর	সানথ	ল�াোন�াে	করুন৷

আপনযার বিভযাইস সনটওয়যাক্ড  িযা পবরচ্ষিযা ত্রুটর সমচ্সর প্রেশ্ড ন কচ্র
• �খন	আপবন	দবু্জে	সংনকত	বা	বনম্ন	বরনসপশননর	এোকাে	থানকন,	আপবন	বরনসপশন	হারানত	পানরন৷	অন্য	এোকাে	
সনর	�ান	এবং	আবার	লচষ্া	করুন৷	চেিান	থাকাকােীন,	ত্রুটির	লিনসর	বারবার	প্দবশ্জত	হনত	পানর৷

• আপবন	একটি	সাবব্রিপশন	ছািা	বকছু	অপশন	অ্যানক্সস	করনত	পারনবন	না৷	আরও	তনথ্যর	রন্য,	আপনার	
ক্যাবরোনরর	সানথ	ল�াোন�াে	করুন৷

আপনযার বিভযাইস িযােু হচ্ছে নযা
ব্যাটাবরটি	সপিূণ্জভানব	বিসচার্জ	হনে	লেনে,	আপনার	বিভাইসটি	চােু	হনব	না৷	বিভাইসটি	চােু	করার	আনে	ব্যাটাবরটি	
সপিূণ্জরুনপ	চার্জ	করুন৷
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টযাি ্রিীনট ধীচ্র ধীচ্র িযা অনুপযুক্তভযাচ্ি সযাড়যা সেয়
• আপবন	�বদ	টাচ	্রিীনন	লকানও	্রিীন	লপ্ানটক্টর	বা	ঐবছেক	আনুষাবগিকগুবে	সং�ুক্ত	কনরন	তনব	টাচ	্রিীনটি	
সঠিকভানব	কার	নাও	করনত	পানর৷

• আপবন	�বদ	গ্াভস	পনর	থানকন,	টাচ	্রিীনটি	স্পশ্জ	করার	সিে	�বদ	আপনার	হাত	পবরষ্ার	না	থানক	বা	আপবন	�বদ	
তীক্ষ্ণ	বস্তু	বা	আপনার	নখদপ্জনণ	্রিীনটি	ট্যাপ	কনরন	তনব	টাচ	্রিীনটি	ক্বত	হনত	পানর৷

• টাচ	্রিীনটি	আদ্র্জ 	অবস্াে	বা	পাবনর	সংস্পনশ্জ	এনে	ক্বত	হনত	পানর৷

• ল�	লকানও	অস্ােী	সফটওে্যার	সিস্যা	পবরষ্ার	করনত	আপনার	বিভাইসটি	পুনঃশুরু	করুন৷

• বনবশ্ত	করুন	ল�	আপনার	বিভাইস	সফটওে্যারটি	সব্জসাম্প্রবতক	সংস্রনণ	আপনিট	করা	হনেনছ৷

• টাচ	্রিীন	্রি্যাচ	বা	ক্বতগ্রস্	হনে,	লকানও	Samsung	সাবভ্জ স	লসন্ার	বা	লকানও	অনুনিাবদত	পবরনষবা	লকন্রে	�ান৷

আপনযার বিভযাইস বহমযাবয়ত হয় িযা একট মযারযাত্মক সমস্যার সমু্খীন হয়
বনম্নবেবখত	সিািানগুবে	লচষ্া	করুন৷	সিস্যাটি	এখনও	সিািান	না	হনে,	একটি	Samsung	সাবভ্জ স	লসন্ার	বা	একটি	
অনুনিাবদত	পবরনষবা	লকন্রের	সানথ	ল�াোন�াে	করুন৷

বিভযাইসট বরস্যাট্ড করযা

�বদ	আপনার	বিভাইসটি	বস্র	হনে	�াে	বা	হ্যাং	কনর,	তাহনে	আপনানক	অ্যাপ	বন্ধ	করনত	হনত	পানর	অথবা	বিভাইসটিনক	
বন্ধ	কনর	পুনরাে	চােু	করনত	হনত	পানর৷

সিযাস্ড বরস্যাট্ড করযা

আপনার	বিভাইসটি	�বদ	আটনক	�াে	এবং	কার	না	কনর,	তাহনে	এটিনক	আবার	চােু	করনত	সাইি	কী	এবং	ভবেউি	
িাউন	কী	একসানথ	7	লসনকন্র	লববশ	সিে	টিনপ	িনর	রাখুন৷

বিভযাইসট বরচ্সট করযা

�বদ	এই	পদ্ধবতগুবে	আপনার	সিস্যার	সিািান	না	কনর	তনব	একটি	ফ্যাক্টবর	লিটা	বরনসট	সপিাদন	করুন৷

সসটংস	খুেুন	এবং	সযাধযারণ ি্িস্যাপনযা → বরচ্সট → ি্যাক্টবর িযাটযা বরচ্সট করুন → বরচ্সট → সিগুচ্েযা মুচ্ে সিেুন 
ট্যাপ	করুন৷	ফ্যাক্টবর	িাটা	বরনসট	করার	আনে,	বিভাইসটিনত	সবঞ্চত	সিস্ত	গুরুত্বপূণ্জ	িাটার	ব্যাকআপ	কবপ	বতবর	করনত	
ভুেনবন	না৷
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কে কযাচ্নক্ট হয় নযা
• আপবন	সঠিক	লসেুোর	লনটওোক্জ 	অ্যানক্সস	করনছন	তা	বনবশ্ত	করুন৷

• বনবশ্ত	করুন	ল�	আপবন	ল�	লফান	নম্বরটি	িাোে	করনছন	তার	রন্য	আপবন	কে	বাবরং	লসট	কনরনবন৷

• বনবশ্ত	করুন	ল�	আপবন	ইনকাবিং	লফান	নম্বরটির	রন্য	কে	বাবরং	লসট	কনরনবন৷

অন্ সকউই আপনযাচ্ক কচ্ে কথযা িেচ্ত শুনচ্ত পযায়নযা
• বনবশ্ত	করুন	ল�	আপবন	অন্তবন্জবি্জত	িাইনরিানফানটি	োকা	বদনছেন	না৷

• বনবশ্ত	করুন	ল�	িাইনরিানফানটি	আপনার	িুনখর	কানছ	রনেনছ৷

• আপবন	�বদ	লহিনফানগুবে	ব্যবহার	কনরন	তনব	লসগুবে	সঠিকভানব	সং�ুক্ত	রনেনছ	তা	বনবশ্ত	করুন৷

একট কচ্ের সময় শব্দ প্রবতধ্ববন
অন্য	রােোে	সনর	�ান	অথবা	ভবেউি	কী	লপ্স	কনর	ভবেউনির	সািঞ্স্য	করুন৷

একট সসেুেযার সনটওয়যাক্ড  িযা ইন্টযারচ্নট প্রযায়ই সংচ্যযাগ বিবছেন্ন হয় িযা অবিও মযান 
খযারযাপ হয়

• বনবশ্ত	করুন	ল�	আপবন	বিভাইনসর	অভ্যন্তরীণ	অ্যানন্নানক	ব্লক	করনছন	না৷

• �খন	আপবন	দবু্জে	সংনকত	বা	বনম্ন	বরনসপশননর	এোকাে	থানকন,	আপবন	বরনসপশন	হারানত	পানরন৷	ক্যাবরোনরর	
লবস	লস্টশননর	সিস্যার	কারনণ	আপনার	সংন�ানের	সিস্যা	হনত	পানর৷	অন্য	এোকাে	সনর	�ান	এবং	আবার	লচষ্া	
করুন৷

• সরাননার	সিে	বিভাইসটি	ব্যবহার	করার	সিে,	ক্যাবরোনরর	লনটওোনক্জ 	সিস্যার	কারনণ	ওে্যারনেস	লনটওোক্জ 	
পবরনষবাগুবে	অক্ি	হনত	পানর৷

ি্যাটযাবর সঠিকভযাচ্ি িযার্ড হয় নযা (Samsung-অনুচ্মযাবেত িযার্ডযারগুবের রন্)
• চার্জার	ল�	সঠিকভানব	সং�ুক্ত	করা	হনেনছ	তা	বনবশ্ত	করুন৷

• একটি	Samsung	সাবভ্জ স	লসন্ার	বা	একটি	অনুনিাবদত	পবরনষবা	লকন্রে	�ান	এবং	ব্যাটাবরটি	প্বতস্াবপত	করুন৷



অ্যানপব্ক্স

189

প্রথম রিচ্য়র সথচ্ক এখন ি্যাটযাবরট দ্রুত হ্যাস হয়
• �খন	আপবন	খুব	শীতে	বা	খুব	েরি	তাপিাত্াে	বিভাইসটি	বা	ব্যাটাবরটি	প্কাশ	কনরন,	প্নোরনীে	চার্জ	হ্াস	হনত	
পানর৷

• আপবন	�খন	বনবদ্জষ্	বফচার	বা	অ্যাপ	ব্যবহার	কনরন	ল�িন	GPS,	লেিস	বা	ইন্ারননট	তখন	ব্যাটাবরর	খরচ	বৃবদ্ধ	পানব৷

• ব্যাটাবরটি	উপনভাে্য	এবং	প্নোরনীে	চার্জ	সিনের	সানথ	কি	হনত	থাকনব৷

ক্যাচ্মরযা সখযােযার সময় ত্রুট সমচ্সরগুবে উপবস্ত হয়
ক্যানিরা	অ্যাপটি	ব্যবস্াপনা	করার	রন্য	আপনার	বিভাইনস	প�্জাতি	েভ্য	লস্টানরর	ব্যাটাবর	পাওোর	থাকনত	হনব৷	ক্যানিরা	
লখাোর	সিে	�বদ	আপবন	ত্রুটির	লিনসর	পান,	তনব	বনম্নবেবখতগুবে	লচষ্া	করুন:

• ব্যাটাবরটি	চার্জ	করুন৷

• আপনার	বিভাইস	লথনক	কবপিউটানর	ফাইেগুবে	স্ানান্তর	কনর	বকছু	লস্টানরর	খাবে	করুন	অথবা	ফাইেগুবে	
বিভাইস	লথনক	বিবেট	করুন৷

• বিভাইসটি	পুনরাে	শুরু	করুন৷	এই	টিপসগুবে	লচষ্া	করার	পনরও	আপনার	�বদ	ক্যানিরা	অ্যাপটিনত	এখনও	সিস্যা	হে	
তনব	লকানও	Samsung	সাবভ্জ স	লসন্ার	বা	লকানও	অননুিাবদত	পবরনষবা	লকন্রের	সানথ	ল�াোন�াে	করুন৷

বপ্রবভউ এর তুেনযায় েবির মযান অবত বনম্ন
• পবরনবশ	এবং	আপনার	ব্যবহৃত	ফনটাগ্রাবফর	লকৌশেগুবের	উপর	বনভ্জ র	কনর	আপনার	ফনটাগুবের	িান	পবরববত্জত	
হনত	পানর৷

• �বদ	আপবন	অন্ধকার	রােোে	ছবব	লতানেন,	রাবত্নবোে,	বা	ইননিানর,	ছববনত	ত্রুটি	ঘটনত	পানর	অথবা	ছববগুবে	
আউট	অফ	লফাকাস	হনত	পানর৷

মযাবল্টবমবিয়যা িযাইে সখযােযার সময় ত্রুটর সমচ্সর প্রেবশ্ড ত হয়
আপবন	�বদ	ত্রুটির	লিনসর	পান	বা	আপনার	বিভাইনস	িাবটিবিবিো	ফাইে	খুেনে	তা	না	চনে,	তখন	বনম্নবেবখতগুবে	
লচষ্া	করুন:

• আপনার	বিভাইস	লথনক	কবপিউটানর	ফাইেগুবে	স্ানান্তর	কনর	বকছু	লস্টানরর	খাবে	করুন	অথবা	ফাইেগুবে	
বিভাইস	লথনক	বিবেট	করুন৷

• বনবশ্ত	করুন	ল�	বিউবরক	ফাইেটি	বিবরটাে	রাইটস	ি্যাননরনিন্	(DRM)	-	লপ্ানটনক্টি	নে৷	�বদ	ফাইেটি	DRM-	
লপ্ানটনক্টি	হে,	তনব	বনবশ্ত	করুন	ল�	আপনার	কানছ	ফাইেটি	চাোননার	রন্য	উপ�ুক্ত	োইনসসে	বা	কী	আনছ৷

• বনবশ্ত	করুন	ল�	ফাইে	ফরি্যাটটি	বিভাইস	দ্ারা	সিবথ্জত৷	�বদ	একটি	ফাইে	ফরি্যাট	সিবথ্জত	না	হে,	ল�িন	DivX	
বা	AC3,	এটি	সিথ্জন	কনর	এিন	একটি	অ্যাপ	ইনস্টে	করুন৷	আপনার	বিভাইস	দ্ারা	সিবথ্জত	ফাইে	ফরি্যাটগুবে	
পরীক্া	করনত,	Samsung	ওনেবসাইটটি	লদখুন৷
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• আপনার	বিভাইসটি	বিভাইনসর	সানথ	ক্যাপচার	করা	ফনটা	এবং	বভবিও	সিথ্জন	কনর৷	অন্যান্য	বিভাইস	দ্ারা	ক্যাপচার	
করা	ফনটা	এবং	বভবিও	সঠিকভানব	কার	নাও	করনত	পানর৷

• আপনার	বিভাইস	িাবটিবিবিো	ফাইেগুবেনক	সিথ্জন	কনর	�া	আপনার	ক্যাবরোর	বা	অবতবরক্ত	পবরনষবাবদ	
সরবরাহকারীনদর	দ্ারা	অননুিাবদত৷	ইন্ারনননট	প্চাবরত	বকছু	ববষেবস্তু,	ল�িন	বরংনটান,	বভবিও	বা	ওোেনপপার	
সঠিকভানব	কার	নাও	করনত	পানর৷

Bluetooth ভযাে কযার করচ্ে নযা
�বদ	অন্য	Bluetooth	বিভাইসটি	অববস্ত	না	থানক	বা	সংন�াে	সিস্যা	বা	কা�্জকাবরতা	খারাপ	হে	তনব	বনম্নবেবখতগুবে	
লচষ্া	করুন:

• বনবশ্ত	করুন	ল�	আপবন	ল�	বিভাইসটির	সানথ	সং�ুক্ত	করনত	চাইনছন	লসটি	স্্যান	করার	রন্য	বা	সং�ুক্ত	করার	রন্য	
প্স্তুত৷

• বনবশ্ত	করুন	ল�	আপনার	লফান	এবং	অন্য	Bluetooth	বিভাইসটি	সনব্জাচ্চ	Bluetooth	পবরসীিা	(10 m)	এর	িনি্য	
রনেনছ৷

• আপনার	লফানন, সসটংস	খুেুন, সংচ্যযাগ	ট্যাপ	করুন	এবং	তারপনর	এটি	আবার	চােু	করনত	Bluetooth	সু্যইচটি	
ট্যাপ	করুন৷

• আপনার	লফানন, সসটংস	খুেুন,	লনটওোক্জ 	লসটিংস	বরনসট	করনত	সযাধযারণ ি্িস্যাপনযা → বরচ্সট → সনটওয়যাক্ড  
সসটংস বরচ্সট করুন → সসটংস বরচ্সট করুন → বরচ্সট	ট্যাপ	করুন৷	বরনসট	করার	সিে	আপবন	বনববন্ধত	তথ্য	
হারানত	পানরন৷

�বদ	এই	টিপসগুবে	সিস্যার	সিািান	না	কনর	তনব	একটি	Samsung	সাবভ্জ স	লসন্ার	বা	একটি	অনুনিাবদত	পবরনষবা	
লকন্রের	সানথ	ল�াোন�াে	করুন৷

ব্রিন ব্রযাইটচ্নস অ্যািরযাস্চ্মন্ট িযারট বিজ্ঞবতি প্যাচ্নচ্ে প্রেবশ্ড ত হয় নযা
স্ট্যাটাস	বারটি	নীনচর	বদনক	লটনন	ববজ্ঞবতি	প্যাননেটি	খুেনু,	এবং	তারপর	ববজ্ঞবতি	প্যাননেটি	নীনচর	বদনক	টানুন৷	  → দ্রুত 
প্যাচ্নচ্ের সেআউট → উজ্জ্বেতযা বনয়ন্ত্রণ → সিসময় সেখযান	ট্যাপ	করুন৷

একট কবপিউটযাচ্র বিভযাইস সংচ্যযাগ করযার সময় সংচ্যযাগ স্যাপন করযা হয় নযা
• বনবশ্ত	করুন	ল�	আপবন	ল�	USB	ক্যাবেটা	ব্যবহার	করনছন	লসটা	আপনার	বিভাইনসর	সানথ	সািঞ্স্যপূণ্জ৷

• আপনার	কবপিউটানর	�থা�থ	রোইভার	ইনস্টে	করা	এবং	আপনিট	করা	আনছ	তা	বনবশ্ত	করুন৷
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আপনযার বিভযাইস আপনযার িত্ড মযান অিস্যান খুঁ চ্র পযাচ্ছে নযা
বকছু	অবস্ানন	GPS	সংনকত	বািাগ্রস্ত	হনত	পানর,	ল�িন	ইননিার	এ৷	এই	পবরবস্বতনত	আপনার	বত্জিান	অবস্ান	খুঁনর	লপনত	
Wi-Fi	বা	একটি	লিাবাইে	লনটওোক্জ 	ব্যবহার	করার	রন্য	বিভাইস	লসট	করুন৷

বিভযাইচ্স সব্চত িযাটযা হযাবরচ্য় সগচ্ে
সব্জদা	বিভাইনস	সবঞ্চত	সিস্ত	গুরুত্বপূণ্জ	িাটার	ব্যাকআপ	কবপ	বতবর	কনর	রাখুন৷	অন্যথাে,	আপবন	ক্বতগ্রস্	বা	হাবরনে	
লেনে	লিটা	পুনরুদ্ধার	করনত	পারনবন	না৷	Samsung	বিভাইনস	সবঞ্চত	িাটা	হারাননার	রন্য	দােী	নে৷

বিভযাইস সকচ্সর িযাইচ্রর িযারপযাচ্শ একট সেযাট িযঁাক প্রেবশ্ড ত হয়
• এই	ফাঁকটি	একটি	প্নোরনীে	উৎপাদন	বফচার	এবং	বকছু	লছাটখাট	রবকং	বা	অংনশর	কপিন	হনত	পানর৷

• সিনের	সানথ	সানথ,	অংশগুবের	িনি্য	ঘষ্জনণর	কারনন	এই	ফাঁকটি	সািান্য	পবরিানণ	প্সাবরত	হনত	পানর৷

বিভযাইচ্সর সস্যাচ্রচ্র পয্ডযাতি সস্পস সনই
লস্টানরর	লস্পস	খাবে	করার	রন্য	বিভাইস	লকোর	বফচার	ব্যবহার	কনর	অপ্নোরনীে	িাটা	ল�িন	ক্যাশ	বিবেট	করুন	
অথবা	অব্যবহৃত	অ্যাপস	বা	ফাইে	ি্যানুোবে	বিবেট	করুন৷

সহযাম িযাটন প্রেবশ্ড ত হয় নযা
বকছু	অ্যাপ	বা	বফচার	ব্যবহার	করার	সিে	লহাি	বাটন	িারণকারী	ন্যাবভনেশন	বারটি	অদশৃ্য	হনে	ল�নত	পানর৷	লনবভনেশন	
বারটি	অ্যানক্সস	করনত,	ব্রিননর	নীনচর	লথনক	উপনরর	বদনক	টানুন৷
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লকানও	তথ্য	লস্টানরর	এবং	পুনরুদ্ধার	বসনস্টনি	ফনটাকবপ,	লরকি্জ ,	লস্টার	করা	সহ	এই	ি্যানুোনের	লকানও	অংশ	নকে, 
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সরেিমযাক্ড স

• SAMSUNG	এবং	SAMSUNG	লোনো	Samsung	Electronics	Co., Ltd.	এর	বনববন্ধত	লট্িিাক্জ ৷

• Bluetooth®	Bluetooth	SIG,	Inc.	worldwide	এর	একটি	বনববন্ধত	লট্িিাক্জ ৷

• Wi-Fi®, Wi-Fi	Direct™, Wi-Fi	CERTIFIED™,	এবং	Wi-Fi	লোনো	Wi-Fi Alliance-এর	বনববন্ধত	লট্িিাক্জ ৷

• Dolby	Laboratories	লথনক	প্াতি	োইনসনসের	অিীনন	প্স্তুত	করা	হনেনছ৷	Dolby,	Dolby	Atmos,	এবং	দটুি	D-এর 
বচহ্নগুনো	Dolby	Laboratories-এর	লট্িিাক্জ ৷

• অন্যান্য	সিস্ত	লট্িিাক্জ 	এবং	কবপরাইট	তানদর	বনর	বনর	িাবেকনদর	সপিত্তি৷


