স্মার্ট রাউর্ারঃ
অনলাইন মননর্নরিং অযান্ড ব্লন িং ১। সমসযাঃ পরীক্ষা সামনন আর আপনার সন্তান পড়ানলখা বাদ নদনে ইন্টারনননর্ সারানদন পনড় আনে?
উন্নত নবনের জীবনযাত্রাে ইন্টারননর্ এ টর্ অপনরহায অিংশ
ট
হনে দাাঁনড়নেনে। ফনল এই সমসযাে
আজ াল অনন
সারানদন

বাবা-মান ই পড়নত হে যযখানন তানদর সন্তান অনলাইনন নবননাদননর মাধ্যনমই

াটর্নে যদে।

সমাধ্ানঃ এপ্লম্বনর্

নননে এনসনে স্মার্ট রাউর্ার, যার মাধ্যনম যফইসবু , ইউটর্উব সহ যযন াননা

অপ্রনোজনীে ওনেবসাইর্ পরীক্ষার আনে ব্ল

রনত পারনবন।

২। সমসযাঃ ইন্টারননর্ এ টর্ তথ্যভাণ্ডার যা আমানদর জীবনন
পড়ানলখার

ানজ যযমন ইন্টারননর্ অনন

অপরাধ্মূল

সাহাযয

াজও ইন্টারনননর্র মাধ্যনম

ন ভানব বযবহার

অনন

সহজ

নর তু নলনে।

নর, যতমনন নবননাদন এমনন

ক্ষনত ার /

রা যাে। আপনার সন্তান আসনল ইন্টারননর্

রনে, যসর্া সবসমে জানা সম্ভব হে না।

সমাধ্ানঃ স্মার্ট রাউর্ানরর মাধ্যনম ইন্টারননর্ বযবহার ারীরা য

খন অনলাইনন ন

যানব। ফনল ইন্টারনননর্র ননরাপদ এবিং উপযুক্ত বযবহার ননশ্চিত

রা সম্ভব হনব।

৩। সমসযাঃ আপনার অনফনসর ইন্টারনননর্র েনত
বযশ্চক্তেত

খন,

াজ এবিং বড় ফাইল ডাউননলাড

রনে, তা জানা

নম যেনে? অননন ই অনফনসর ইন্টারনননর্

নর। ফনল অনফনস সবার ইন্টারনননর্র েনতই

নম

আনস।
সমাধ্ানঃ স্মার্ট রাউর্ানরর মাধ্যনম ইন্টারনননর্ য
ওনেবসাইনর্ যয পারনব বা পারনব না, ননধ্ারণ
ট

তর্ু ু েনত পানব এবিং য ান সমে য ান
নর যদওো যাে। যযমন য ান ম ট তটা চাইনল বযশ্চক্তেত

ফাইল অথ্বা অনফস এর ড ু নমন্ট নননদট ষ্ট সমে যযমন সন্ধ্যা ৮র্া যথ্ন
ডাউননলাড

স াল ৬র্ার নভতর SD

রনত পারনব। ফনল অনফস চলা ালীন সমে ইন্টারনননর্র েনত টি

থ্া নব।

াডট এ

নরনমার্ মযাননজনমন্টঃ
১। সমসযাঃ আপনার বাসা বা অনফনস এ ানধ্
প্রনতটর্ রাউর্ার পৃথ্ ভানব পযনবক্ষণ
ট

রাউর্ার আনে যা এ ানধ্ জন বযবহার

রা আপনার জননয

নর। ন ন্তু

ষ্ট র এবিং সমেসানপক্ষ হনে যানে?

সমাধ্ানঃ স্মার্ট রাউর্ার এর মাধ্যনম এডনমন যযখাননই থ্া ু ন না য ন, প্রনতটর্ রাউর্ার বযবহার ারীনদর
াযক্রম
ট
যদখনত পানরন।

যনর্ওো ট এর্াচড যটানরজঃ
১। সমসযাঃ আপনার

াে যথ্ন

ন েু মুনভ, যেম বা অনয বড় ফাইল নননত চানে আপনার বন্ধ্ু। ন ন্তু

আপনার বাসা পযন্ত
ট আসার সুনযাে হনে না?
সমাধ্ানঃ স্মার্ট রাউর্ানর আপনার যয য ান এক্সর্ারনাল যটানরজ নডভাইস (হাডট ড্রাইভ, USB, মাইনক্রা
SD

াডট) সিংযুক্ত

রনত পারনবন।

নর ডার্া যটানরজ সাভটার ততনর

রা যানব এবিং সহনজই হাইস্পীনড ফাইল যশোর

২। সমসযাঃ অনফনসর নবনভন্ন ফাইলপনত্রর সফর্

নপ নবনভন্ন নবভানের মনধ্য প্রনতননেতই প্রনোজন

পড়নে। যসনক্ষনত্র এই ফাইল যপন ড্রাইভ নননে সবসমে আনা যনওো

রাে অনন

সমে নষ্ট হে।

সমাধ্ানঃ স্মার্ট রাউর্ানরর যনর্ওো ট এর্াচড যটানরজ বযবহার

নর অনফস এর

এক্সর্ারনাল যটানরনজ (USB/SD

নর নদনল, ফাইল ট্রান্সফানরর এই

াডট/ হাডট ড্রাইভ ) আপনলাড

মন ফাইলগুনল

সমসযা থ্া নব না।

র্াস্ক নশনডউনলিংঃ
১। সমসযাঃ আপনার সন্তাননর পড়ানশানার জননয এ র্া রুটর্ন
সমে পড়নব আর পড়ানলখা যশষ

রনবন ন

সমাধ্ানঃ র্াস্ক নশনডউনলিং নফচার বযবহার

যপ্রানজক্ট নননে ইন্টারনননর্
ন ভানব?

নর?

নর আপনন নননদট ষ্ট ওনেবসাইর্ নননদট ষ্ট সমনের জননয ব্ল

নর পড়ার সমে ও ইন্টারনননর্ নবননাদনমূল

২। সমসযাঃ আপনন অনফস যথ্ন
াজ

নর পড়ার

নর নননদট ষ্ট সমে যফইসবু , ইউটর্উনব যযনত পারনব। ন ন্তু আপনন

বাসার বাইনর থ্া নল যসর্া ননশ্চিত

রনত পারনবন যানত

নর নদনত চানেন, যানত

ওনেবসাইনর্ যযনত পারনব না।

বাসাে এনস নতু ন অযানভঞ্জারস মুনভর্া যদখনত চান। ন ন্তু এখন
রনেন। আপনন অনফনস লযাপর্প নননে যেনল মুনভ ডাউননলাড হনব

সমাধ্ানঃ স্মার্ট রাউর্ানর USB ড্রাইভ অথ্বা অনয এক্সর্ারনাল যটানরজ নডভাইস সিংযুক্ত থ্া নল আপনন
ডাউননলাড নলঙ্ক এবিং ডাউননলানডর সমে ননধ্ারণ
ট

নর নদনত পারনবন। এরপর রাউর্ার য ান

ম্পিউর্ানরর সাহাযয োড়াই অনর্ানমটর্ ভানব নননদট ষ্ট সমনে ফাইলটর্ ডাউননলাড

নর নননত পারনব।

যনর্ওো ট নভনডও যর ডটারঃ
১। সমসযাঃ আপনার যদা ান বা ফযাক্টনরনত নসন উনরটর্
ডা ানতর সমে

যানমরার SD

সমাধ্ানঃ আপনার নস ু নরটর্

যানমরা ইন্সর্ল

রা আনে ন ন্তু চুনর বা

াডট খুনল নননে যেনল সন্ধ্ান পানবন ন ভানব?
যানমরা যনদ স্মার্ট রাউর্ানরর সানথ্

ানননক্টড থ্ান , তাহনল

যর নডটিং সরাসনর রাউর্ানরর সানথ্ সিংযুক্ত এক্সর্ারনাল টনরজ নডভাইনস যসভ হনব। ফনল

যানমরার
যানমরা চুনর

হনলও যর নডটিং হারানবন না।

স্মার্ট যহাম সলুযশনঃ
১। সমসযাঃ আপনন বযস্ততার মানে ঘর যথ্ন
বন্ধ্

যবর হনে যেনেন ন ন্তু বাসার লাইর্, ফযান, এনস ইতযানদ

রা হে নন। ইনতমনধ্যই অনফস চনল এনসনেন।

সমাধ্ানঃ আমানদর স্মার্ট রাউর্ানরর অনযতম অিংশ হনে যের্ওনে, যানত থ্া নে আমানদর স্মার্ট যহাম
পনণযর সানপার্ট । ফনল আপনার বাসার এপ্লানেন্স স্মার্ট নফাননর মাধ্যনম ননেন্ত্রণ
যযখাননই থ্া ু ন না য ন।

রনত পারনবন নবনের

২। সমসযাঃ আপনন অনফস যথ্ন

বাসাে নফরনেন। প্রচুর েরম পনড়নে আজন

যয আপনার ঘরও উত্তপ্ত হনে আনে। বাসাে যপ ৌঁনে এনস চানলনে ঘর িাণ্ডা

আর আপনন জাননন

রনত যবশ সমে যলনে

যানব।
সমাধ্ানঃ বাসাে যনদ স্মার্ট রাউর্ার থ্ান

তাহনল আপনন বাসার নননদট ষ্ট সীমানার মনধ্য চনল আসনল এনস

অনর্ানমটর্ ভানব চালু হনে যাবার বযবস্থা

এপ্লানেন্স যস্পনসনফ

ইনলনি

নবল ডার্াঃ

১। সমসযাঃ আমরা প্রােই দুশ্চিন্তা
যশনষ নবদুযৎ নবল
আপনার এনসর

রনত পারনবন।

নর বাসার য ান যন্ত্র

তর্ু ু নবদুযৎ খরচ রনে এবিং মানসর
ত আসনব। যযমন আপনন জাননত চান েত মানসর নবদুযৎ নবনলর তর্ু

ারনণ এনসনে।

সমাধ্ানঃ স্মার্ট রাউর্ানর আনে আমানদর স্মার্ট সুইনচর সানপার্ট । স্মার্ট সুইনচ সিংযুক্ত প্রনতটর্ এপ্লানেন্স
পৃথ্ ভানব ন

পনরমাণ নবদুযৎ নবল ততনর

রনে, তা জানা যানব এবিং স্মার্ট রাউর্ানরর মাধ্যনম এই তথ্য

আপনন ঘনর বাইনর যযখাননই থ্া ু ন না য ন জাননত পারনবন। ফনল তবদুযনত

যন্ত্রপানত বযবহানর

সনচতন হওো যানব।
২। সমসযাঃ আমরা ইনলিনন
গুরুত্ব যদই, ন ন্তু পাওোর

এপ্লানেন্স ক্রে

রার সমে সাধ্ারনত মূলয, নডজাইন ইতযানদর নদন

ন্সািশন যরটর্িং যখোল

ঘনর আনার পনর নবদুযৎ নবল অনন

নরনা। ফনল প্রােশই যদনখ নতু ন এপ্লানেন্সটর্

যবনড় যাে।

সমাধ্ানঃ স্মার্ট সুইনচর মাধ্যনম আপনন জাননত পারনবন আপনার সারা মানসর নবদুযৎ নবনলর জননয
য ান যন্ত্রটর্

তর্ু ু দােী যা আপনান

এপ্লানেন্স বযবহার এবিং ক্রনের নসন্ধ্ানন্ত সাহাযয

রনব।

নফচার ক্লাটারঃ
সমসযাঃ নশক্ষা প্রনতষ্ঠান, ফযাক্টনরসহ বৃহত্তর প্রনতষ্ঠানন অনন
এতগুনল রাউর্ার মননর্র
াজটর্ ন ভানব

সিংখয

রাউর্ানরর প্রনোজন পনড়। ন ন্তু

রনবন ন ভানব? এবিং তানদর সমস্ত নফচার এ ইসানথ্ ও ননেনমত ননেন্ত্রনণর

রনবন?

সমাধ্ানঃ আপনার প্রনতষ্ঠানন স্মার্ট রাউর্ানরর সিংখযা যতই যহা
এবিং তানদর নফচার ননেন্ত্রণ

না য ন, সমস্ত রাউর্ার মননর্র

রা

রা সম্ভব মুহনূ তটর মনধ্যই এবিং শুধ্ুমাত্র এ টর্ স্মার্ট রাউর্ানরর মাধ্যনম।

