
অভিিাবকের জন্য Family Link ভনক দ্ে ভিো
আপনার পভরবাকরর জন্য প্াথভিে ভিভজটাল 

ভনয়িাবলী সেট েরার ভনক দ্ে ভিো

আজকের পৃভথবীকে েব জায়গাকেই ভিভজটাল পভরকেবা পাওয়া যায় এবং সেগুভলকে অনিুভে ভ্কল সেগুভল 
েবেিয় আিাক্র িকনাকযাগ আেেদেণ েরকে চায়। পভরবাকর প্াথভিে ভিভজটাল ভনয়িাবলী সেট েরকল সেটি 
বাচ্াক্র সটেকনালভজর োকথ োক্র েম্পেদে  সিখাকনার প্থি ধাপ হকে পাকর। ভেন্তু অকনে বাচ্া ও ১৩ সথকে 
১৯ বছর বয়েীক্র োকছ এটি োরা েেটা ভনয়ন্ত্রণ পাকব োই ভনকয় অভিিাবকের োকথ "ক্ষিোর লড়াই" িকন 
হকে পাকর। ভেন্তু এই রেি হওয়ার সোনও প্কয়াজন সনই। বাচ্াক্র োকথ েথা বকল ভনয়িগুভল সেন গুরুত্বপূণদে ো 
আপভন োক্র বভুিকয় ভ্কে পাকরন। ভনম্নভলভখে ভবেয়গুভল Family Link-এর ভিচারকে লক্ষ্য েকর সলখা হকলও 
সটেকনালভজর ব্যাপাকর েকথাপেথন সযকোনও অভিিাবকের োকছই উপকযাগী হকে পাকর। বাচ্ারা Android 
ভিিাইে ব্যবহার েরা শুরু েরকল, োরা েী েরকছ সেটি Family Link অ্যাকপর োহাকয্য অভিিাবেরা জানকে 
পাকরন। অভিিাবেরা Android*, iPhone বা Chromebook ভিিাইকে Family Link ব্যবহার েরকে পাকরন।

https://families.google.com/familylink/


ভ্রিন টাইকির িারোি্য রক্ষা েরা

আপনার েন্ান ভিিাইে ভনকয় েেটা েিয় োটাকব ো আপনার উপর ভনিদে র েকর, ভেন্তু Family Link ব্যবহার েকর 
আপভন েীিাবদ্ধো আকরাপ েরকে পারকবন।

ভ্রিন টাইকির েীিাবদ্ধো

Family Link ব্যবহার েকর আপনার েন্াকনর Android ভিিাইকে আপভন দ্ভনে ব্যবহাকরর েীিা সেট েরকে পারকবন। 
প্ভেভ্ন ভিিাইে ভনকয় েেটা েিয় োটাকনা িাল সেটি ভনকয় বাচ্ার োকথ আকলাচনা েরা এবং আপনার ্জুকনর পকক্ষই 
গ্রহণকযাগ্য েিয়েীিার ব্যাপাকর এেিে হওয়ার এটি খুব িাল েুকযাগ। অভিিাবে ও বাচ্া ্জুকনই উপলি্য ভ্রিন টাইি স্খকে 
পান। এর িকল অভিিাবেরা েভরিয়িাকব বাচ্ার সটেকনালভজ ব্যবহার ি্যাকনজ েরকে অথবা বাচ্ারা ভনকজরাই উক্্যাগী হকয় 
সেটি ি্যাকনজ েরকে পাকর।

সবিটাইি সেট েরুন

সিায়ার েিয় হকল বাচ্ার িকনাকযাগ ভবভক্ষপ্ত হকে এিন ভেছু োজ েভিকয় স্ওয়া উভচে, যাকে োর রাকে িাল ঘুি হয়। Family 
Link ব্যবহার েকর অভিিাবেরা বাচ্ার যখন ঘুিাকনা উভচে সেই েিয়টি "সবিটাইি" ভহকেকব সেট েরকে পাকরন। িুটবল 
িাঠ সথকে পরীক্ষায় খাোয় োর সেরা পারিিদে্যান্স েুকল ধরকে এবং ভনরবভছিন্ন িকনােংকযাগ বজায় রাখকে ভবছানায় ভিিাইে 
ব্যবহার েরার পভরবকেদে  িাল েকর ঘুিাকনার িারীভরে ও িানভেে উপোকরর েথা বাচ্ার সবািা প্কয়াজন। ভবছানায় যাওয়ার 
আকগ ভেছু েিয় ভিিাইে "ব্যবহার না েরার" েী েুভবধা োও আপভন এই েুকযাকগ বভুিকয় ভ্কে পাকরন।

্রূ সথকে আপনার েন্াকনর ভিিাইে লে েরুন

সহািওয়ােদে  বা ভিনাকরর েিয় অভিিাবেরা Family Link অ্যাকপর োহাকয্য েন্াকনর ভিিাইে লে েরকে পারকবন। পভরবাকরর 
ে্ে্যরা েখন ভিিাইে ব্যবহার েরকবন এবং েখন সেটি সথকে ্কূর থােকে ও সেটি বন্ধ েকর রাখকে হকব সেগুভল ভনকয় 
আকলাচনা েরার এটি খুব িাল েুকযাগ। ্রূ সথকে ভরকয়ল-টাইকি ভিিাইে লে েকর অভিিাবেরা োক্র োকজর ব্যাখ্যা ভ্কে ও 
পভরবাকরর ভেদ্ধান্ আকরাপ েরকে পাকরন। এর িকল পরিািদে ্ান ও েত্তাবধান ্'ুটি োজই পািাপাভি চলকে পাকর।



েকটেটে উপকিাগ েরা

েকটেটে েংরিান্ ভবভধভনকেধ ও অ্যাপ অনকুিা্ন
বাচ্ারা Google Play Store-এ সগি, িভুি, সিা, বই ও আরও অকনে ভেছু ব্াউজ েরকে পাকর। এছাড়াও, Family Link-এর 
োহাকয্য অভিিাবেরা এগুভল েরকে পাকরন:

• সরটিংকয়র উপর ভিভতি েকর ্িৃ্যিান েকটেকটের ধরন েীিাবদ্ধ েরা
• েকটেটে (ভরি বা সপি) িাউনকলাি েরার েিয় অনকুিা্কনর প্কয়াজন আকছ বকল সেট েরা
• অ্যাকপর েথ্য পযদোকলাচনা েরা সেটিকে ভবজ্াপন, অ্যাপ-িধ্যস্থ সেনাোটা ও আপনার োকছ গুরুত্বপূণদে হকে পাকর এিন 
অন্যান্য অনকুিা্কনর প্কয়াজন আকছ ভেনা জানা

ভবভিন্ন েকটেটে সরটিং (সযিন "েেকলর জন্য 'ই'" অথবা "১৩ সথকে ১৯ বছর বয়েী") েম্পকেদে  বাচ্াক্র োকথ আকলাচনা েকর 
ভবভিন্ন বয়কের জন্য এই েীিাবদ্ধো সেন আকছ ো বভুিকয় ভ্ন এবং আপনার িকে োক্র পকক্ষ সোন ধরকনর েকটেটে উপযুক্ত 
ো বিুকে োহায্য েরুন।

অ্যাপ অ্যাভটিভিটি ভরকপাটদে

বাচ্ারা ভিিাইে ভনকয় েী েরকে িালবাকে ো জানকল সটেকনালভজর ব্যাপাকর োক্র োকথ েথা বলকে েুভবধা হয়। আপনার 
েন্ান ভে চ্যাট েরকে পছন্দ েকর? সগি সখলকে পছন্দ েকর? পড়কে পছন্দ েকর? আপনার েন্াকনর সোন অ্যাপ ও সগি সখলকে 
েবকচকয় িাল লাকগ ো ভজজ্াো েরুন এবং Family Link-এর অ্যাপ অ্যাভটিভিটি ভরকপাটদে  সে েী ভনকয় েিয় োটাকছি ো স্খুন। 
এই ভরকপাটদে গুভল সথকে বাচ্া প্ভেটি অ্যাকপ দ্ভনে, োপ্তাভহে, িাভেে েেটা েিয় োটায় ো জানা যায়।

অ্যাপ লেুান

আপনার েন্ান েী স্খকছ, সখলকছ বা পড়কছ এর উপর ভ্রিন টাইকির পভরিাণ ভনিদে র েকর বকল আপভন িকন েরকে পাকরন। 
ভরকপাকটদে  যভ্ স্কখন আপনার েন্ান সোনও অ্যাকপ (সযিন োর ভপ্য় নেুন সগি) অভেভরক্ত েিয় োটাকছি, োহকল আপভন সেটি 
লভুেকয় সিলকে পাকরন। সে অ্যাকপ যেটা েিয় োটাকছি সেটি োর পকক্ষ িাল ভেনা ো োর োকথ আকলাচনা েরুন এবং আপভন 
সেন োকে ভবরভে ভনকে বলকছন ো বভুিকয় বলনু। োর অ্যাপ ইভেহাকের (সযিন সগকির স্্যাটাে বা িাল স্ার) ভেছুই িকুছ 
যাকব না – শুধু অ্যাপটি লেুাকনা থােকব, আপভন যখন চাইকবন েখন সেটি আবার বাচ্াকে ব্যবহার েরকে ভ্কে পারকবন।



সেটিংে ি্যাকনজ েরুন

ভিিাইকের সলাকেিন চাল ুেরুন

ভিিাইকের সলাকেিন স্খকে পাওয়া আপনার োকছ খুব উপোরী সেন ো েন্ানকে বভুিকয় বলনু।

আপনার েন্ান বড় হওয়ার োকথ োকথ োর ভিিাইকের সেটিংে অ্যািজাস্ েরুন

আপনার েন্ান বড় হওয়ার োকথ োকথ আপভন োর অকনে অ্যাোউটে ও ভিিাইকের সেটিংে Family Link সথকেই পরিবর্ত ন 
েরকে পারকবন। এই পভরবেদে নগুভল প্েকগে আপনার েন্াকনর োকথ আকলাচনা েরুন এবং িভবে্যকে োর ভনকজর অ্যাোউটে 
ও ভিিাইে ি্যাকনজ েরার ব্যাপাকর সেগুভল েীিাকব োহায্য েকর োও বলনু।

পভরবাকরর েেকল অগেীোরবদ্ধ হন

আপনার েন্ান ভিভজটাল জগৎ ঘুকর স্খার েিয় Family Link আপনাকে অবগে থাোর ব্যাপাকর োহায্য েরকলও োরা যাকে 
অনলাইকন স্াটদে  ও আত্মভবশ্ােী অকবেেে হকয় ওকঠ োর জন্য োক্র েথ্য প্্ান েরাও গুরুত্বপূণদে। Be Internet Awesome 
সপ্াগ্রাি বাচ্াক্র ভিভজটাল নাগভরেত্ব ও ভনরাপতিা েম্পকেদে  সিখায়। েবাই ভিকল Be Internet Awesome অঙ্গীকারি স্াক্ষর 
েকর এই ভবেয়গুভল েম্পকেদে  বাচ্ার োকথ আকলাচনা েরার েথা সিকব স্খুন। আপনার েন্ানকে আপভন Interland সগিও 
সখলকে বলকে পাকরন। এটি এেটি ভরি ওকয়ব-ভিভতিে সগি এবং এটি সথকে িভক্তিালী পােওয়ািদে  দেভর েরা, অনলাইকন ে্য় 
হওয়া, ভিভিং ও প্োরণা এভড়কয় যাওয়া, অনলাইকন ভনকজর েুনাি েম্পকেদে  েেেদে  থাোর ভবেয়গুভল আরও িালিাকব সবািা 
যায়। Family Link অ্যাকপর সিনরু "পভরবাকরর জন্য পরািিদে" ভবেল্প সথকে সে েরােভর Interland সগি খুলকে পারকব।

* বাচ্াক্র সক্ষকরে Nougat 7.0 বা এর পকরর িােদেন ইনস্ল েরা আকছ এিন Android ভিিাইকে এবং Marshmallow 6.0 ও 
Lollipop 5.0 এিন ভেছু ভিিাইকে Family Link োজ েকর। google.com/familylink/setup সথকে আরও জাননু

শেষ করুন

https://support.google.com/families/answer/7103262
https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_Pledge.pdf
https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/interland
https://families.google.com/familylink/device-compatibility/

