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BARB ন্্যযাশন্যাল টিভির ভিউভিং প্্যযানন্নল যো�যাগ যোেওিযা

অন্গু্রহ কনর 0203 602 0717 ন্ম্বর যোেনক আসযা আমযানের  
কনলর উত্তর ভেনে িুলনেন্ ন্যা

টিভির িভেষ্্যনের রূপ্ 
ভেনে সহযািেযা করুন্!

www.shapingtv.co.uk
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BARB ন্্যযাশযান্যাল টিভির 
ভিউভিং প্্যযানন্নল যো�যাগ 
ভেনে আগ্রহ প্রকযাশ করযার 
জন্্য ধন্্যেযাে।

প্্যযানন্নলর সেস্যরযা সরযাসভর েযানের যোেখযার 
আচরণ আমযানেরনক প্ভরমযাপ্ করযার সনু�যাগ কনর 
ভেনি যোেভলভিশন্ ভশনপে অেেযান্ রযানখ।

আপ্ন্যার েযাভি ভেনশষ্ িযানে ভন্ে্বযাচন্ করযা হনিনে 
এেং আমযানের সমগ্র যোেভলভিশন্ ভশনপে আপ্ন্যার 
ভন্�কু্তেযা মলূ্যেযান্। আপ্ন্যার মনেযা ইচ্কু 
যোলযানকনের েযাভি েযািযা আমরযা কখন্ই জযান্নে 
প্যারে ন্যা কযারযা কী যোেখনে।

এই েকুনলনের সযাহযান�্য  টিভি যোসে, ে্যযােনলে, 
কভপিউেযার এেং স্যাে্ব ন�যানন্ যোেভলভিশন্ যোেখযা 
ক্যযাপ্চযার করযার জন্্য আমরযা কী প্দ্ধভে ে্যেহযার 
কভর যোসই সপিনক্ব  আপ্ন্যার মনন্ যোকযানন্যা প্রশ্ন 
েযাকনল েযার উত্তর যোেওিযার লক্ষ্য রযাভখ।

স্কে জনকওিনজ
(Scott Jakeways)
টিভির দর্্শক ভির্দ্শর্ক

Ipsos
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যোকন্ টিভির েশ্বকনের প্ভরমযাপ্ করযা হি?

ি্যযার্যািযাল টিভি ভিউইং প্্যযার্িল বযাভি থের্ক টিভি থদখযার থে তে্য সংগ্রহ 
কর্রর্ে তযা থের্ক থক বযা কযারযা কখি ভিন্ন ভিন্ন থ্রযাগ্রযাম থদখর্ে তযা সম্পর্ক্শ  
একটি স্পষ্ট েভব প্যাওয়যা েযায়। 

এই তে্য সম্প্রচযারকযারীর্দরর্ক তযার্দর দর্্শক বঝুর্ত সহযায়তযা কর্র। প্্যযার্ির্ল 
অংর্ থিওয়যার মযাধ্্যর্ম, আপ্ভি টিভির িভবষ্্যত ্রিযাভবত করর্বি।

কযারযা অংশ যোন্নেন্?

্রর্ত্যর্ক প্্যযার্ির্লর অংর্ হর্ত প্যারর্ব িযা; র্ধু্মুযাত্র কর়্েক হযাজযার বযাভ়ি অংর্ ভির্ত প্যারর্ব।

অংর্গ্রহণকযারীর্দর এমি এর্লযার্মর্লযািযার্ব ভিব্শযাচি করযা হর্য়র্ে েযা থের্ক ভিভচিত হওয়যা েযায় থে প্্যযার্িলটি 
হল সভত্যই সমস্ত ইউর্ক-র বযাসযাগভুলর ্রভতভিভধ্।

যোকন্ আমযার েযাভি?

থমযাট িমিুযার একটি ্রস্থর্ছেদ ্রর্য়যাজি, েযারযা অল্প 
টিভি থদর্খ বযা থদর্খ িযা এবং েযার্দর টিভি থসট থিই 
সহ থেখযার্ি সমস্ত বয়র্সর ও ব্যযাকগ্রযাউর্ডের থলযাকজি 
েযাকর্ব।

আমরযা আপ্িযার মর্তযা থলযার্কর্দর টিভি থদখযার 
অি্যযার্সর ্রভতফলি ঘটযার্ত আপ্িযার্ক অংর্ ভির্ত 
বলভে।
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কীিযানে এেযা কযাজ কনর?

আপ্িযার বযাভির্ত সমস্ত টিভি থসট, ট্যযাবর্লট কভম্পউটযার এবং স্যাট্শ র্ফযাি-এ কী 
থদখযা হর্ছে তযা সকর্লর জি্য প্ভরমযাপ্ করযা হয়।

এেযা করযার জন্্য:

• বযাভ়ির সবযাইর্ক একমত হর্ত হর্ব

• আমরযা ্রভতটি টিভি থসর্টর কযার্ে একটি থেযাট ট্যযাবর্লট-স্যাইর্লর ভিিযাইস রযাভখ েযা আমযার্দরর্ক থদখযা 
থ্রযাগ্রযামগরু্লযা এবং বযাভ়ির থকযাি সদস্য তযা থদখর্েি তযার্ক সিযাক্ত করর্ত থদ়ে।

• আপ্িযার থিটও়েযার্ক্শ  ট্যযাবর্লট, কভম্পউটযার এবং স্যাট্শ র্ফযার্ির মযাধ্্যর্ম থদখযার তে্য সংগ্রহ করযার জি্য 
আর্রকটি থেযাট ভিিযাইস আপ্িযার ব্রিব্যযাডে রযাউটযার্রর সযার্ে সরযাসভর সংেকু্ত রর়্ের্ে।  
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টিভি যোসে • বযাভ়ির ্রভতটি টিভির সযার্ে টিভি ভমটযার সংেকু্ত রর্য়র্ে

• ভমটযার র্র্দের ভফঙ্যারভ্রন্ট সংগ্রহ কর্র

• জযািযা সমস্ত টিভি কর্ন্টর্ন্টর থরফযার্রন্স লযাইর্ব্রভরর সর্ঙ্ র্দে থমলযার্িযা হয়

• প্ভরবযার্রর সদস্যরযা থিভির্কর্টি ভরর্মযার্টর একটি থবযাতযাম টির্প্ অেবযা 
তযার্দর অবতযার ভিব্শযাচি কর্র তযার্দর উপ্ভস্থভত লগ কর্রি

ে্যযােনলে, 
কভপিউেযার এেং 
স্যাে্ব ন�যান্

• থফযাকযাল ভমটযার বযাভির ব্রিব্যযাডে রযাউটযার্রর সযার্ে সংেকু্ত েযার্ক

• থফযাকযাল ভমটযার ভিভদ্শষ্ট ভবর্িযাদি টিভি সযাভি্শসগরু্লযার কযাে থের্ক তে্য সংগ্রহ 
কর্র 

• প্্যযার্িল সদস্যরযা টিভি থদখযার আচরণ এবং ভিিযাইর্সর মযাভলকযািযা সম্পভক্শ ত 
তে্য ভদর্য় েযার্কি

এক ন্জনর...

যোগযাপ্ন্ীিেযা

BARB এর কভমর্ি্রযাপ্ত গর্বষ্ণযা অ্যযার্জভন্সগরু্লযা (Ipsos, Kantar এবং RSMB) আপ্িযার প্ভরচ়ে থকযার্িযা 
তৃতী়ে প্র্ষের কযার্ে ্রকযার্ করর্ব িযা এবং আপ্িযার সকল ভববরণ কর্�যারিযার্ব থগযাপ্িীয় রযাখযা হর্ব।

আপ্িযার, এবং আপ্িযার বযাভ়ির থলযাকজর্ির ব্যভক্তগত ভবর্দ ভববরণ, র্ধু্মুযাত্র BARB এর দ্যারযা কভমর্ি 
করযা গর্বষ্ণযা থকযাম্পযাভিগরু্লযা দ্যারযা থরর্খ থদওয়যা হর্ব, এবং র্ধু্মুযাত্র এই সমীষেযার জি্য ব্যবহযার করযা হর্ব।
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টিভিগুনলযার জন্্য: টিভি ভমেযার

েখি টিভি চযাল ুকরযা হয়, টিভি ভমটযার থেসব চ্যযার্িল থদখযা হর্ছে তযা সম্পর্ক্শ  তে্য সংগ্রহ কর্র। 

এই কযাজটি হওয়যার সময় টিভির্ত থকযাি সমস্যযা হয় িযা এবং ভকিযার্ব আপ্ভি থে ভবদ্যমযাি সরঞ্যাম 
ব্যবহযার করর্েি তযার উপ্র থকযাি ্রিযাব প্ির্ব িযা। 

কী থ্রযাগ্রযাম থদখযা হর্ছে তযা সিযাক্ত করর্ত টিভি ভমটযার থ্রযাগ্রযার্মর র্দে ব্যবহযার কর্র।
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ে্যযােনলে, কভপিউেযার এেং স্যাে্ব ন�যানন্র জন্্য: যো�যাকযাল ভমেযার

থফযাকযাল ভমটযারটি র্ধু্ ুভিভদ্শষ্ট টিভি প্ভরর্ষ্বযাগভুল থের্ক তে্য সংগ্রহ কর্র এবং আপ্ভি বযা আপ্িযার 
প্ভরবযার্রর সদস্যরযা অি্য থকযার্িযা ওর়্েবসযাইর্ট বযা অ্যযার্প্ আর েযা ভকেু কর্রি তযা থদখর্ত প্যার্র িযা। আমরযা 
থকযার্িযািযার্বই তযাৎষেভণক থমর্সজ, ইর্মইল অেবযা অি্য থকযার্িযা ব্যভক্তগত কভমউভির্কর্িগরু্লযা প়্ির্ত প্যাভর িযা।

থফযাকযাল ভমটযারটি দ্যারযা প্ভরমযাপ্ করযা সব প্ভরর্ষ্বযার একটি তযাভলকযা প্যার্বি, এখযার্ি:  
www.virtualmeter.co.uk/focalmeter

েযাপ্র্ত থদওয়যার সময়, এগভুল হল: Acorn TV, Apple TV+, Britbox, Chili, Dailymotion, DAZN, 
Disney+, Hayu, Highbrow, Hopster, Netflix, Pluto TV Non- Linear URL, POP Player, Prime 
Video, Rakuten TV, Samsung TV Plus, TikTok, TVPlayer, Twitch, Vevo, Virgin Media Non-
Linear, W4FREE, YouTube (এবং Google Video), YuppTV.

আপ্িযার ব্রিব্যযাডে বযা ভিিযাইসগভুল ভকিযার্ব কযাজ কর্র তযার উপ্র থফযাকযাল ভমটযারটি থকযার্িযা উর্লেখর্েযাগ্য 
্রিযাব থফলর্ব িযা।
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আমযানক েযাহনল কী করনে হনে?

আমযার্দর জযািযা দরকযার টিভি চযাল ুেযাকযাকযালীি ঘর্র থক রর্য়র্ে।

্রভতটি টিভি ভমটযার্রর জি্য আপ্িযার্ক একটি ভরর্মযাট কর্ট্যাল থদওয়যা হর্ব 
এবং প্ভরবযার্রর ্রভতটি সদর্স্যর জি্য ভরর্মযাট কর্ট্যার্ল একটি ভিভদ্শষ্ট থবযাতযাম 
েযাকর্ব। আপ্ভি আপ্িযার অ্যযািযাতযার ভিব্শযাচি কর্র ভমটযার টযাচ ভ্রির্িও লগ ইি 
করর্ত প্যার্রি। 

আমযার্দর আপ্িযার্ক আপ্িযার থবযাতযার্ম থটপ্যার অেবযা আপ্িযার 
অ্যযািযাতযার ভিব্শযাচি করযার জি্য দরকযার হর্ব েখি:

• আপ্ভি ঘর্র রর্য়র্েি ও টিভি চযাল ুরর্য়র্ে

• আপ্ভি ঘর্র ্রর্বর্ কর্রর্েি ও টিভি চযাল ুরর্য়র্ে

• আপ্ভি ঘর থের্ক থবভরর্য়র্েি ও টিভি চযাল ুরর্য়র্ে

আপ্িযার বযা ভির্ত আসযা অভতভের্ক থরভজস্যার করযার্িযার জি্য 
আলযাদযা থবযাতযাম আর্ে।

ট্যযাবর্লট, কভম্পউটযার এবং স্যাট্শ র্ফযার্ির জি্য একবযার লযাগযার্িযার 
্রভরি়েযা সম্পপূণ্শ হর্য় থগর্ল, আপ্িযার্ক আর ভকেুই করর্ত হর্ব িযা। থফযাকযাল ভমটযার স্ব়েংভরি়েিযার্ব সবভকেু 
কর্র থদয়।  

�ভে আপ্ন্যার ব্রডে্যযান্ড রযাউেযার ন্যা েযানক: িযাচু্ব িযাল ভমেযার

থেসব বযাভ়ির্ত ব্রিব্যযাডে রযাউটযার থিই তযার্দর জি্য িযাচু্শ ়েযাল ভমটযার িযার্ম একটি অ্যযাপ্, ্রভতটি ট্যযাবর্লট, 
কভম্পউটযার এবং স্যাট্শ র্ফযার্ি থফযাকযাল ভমটযার লযাগযার্িযার প্ভরবর্ত্শ  লযাগযার্িযা হর্ব। অ্যযাপ্টি থফযাকযাল ভমটযার্রর 
মর্তযা একইরকম তে্য সংগ্রহ করযার জি্য ভিজযাইি করযা হর়্ের্ে এবং আপ্ভি বযা আপ্িযার প্ভরবযার্রর 
সদস্যরযা অি্য থকযার্িযা ওর়্েবসযাইর্ট বযা অ্যযার্প্ আর েযা ভকেু কর্রি তযা থদখর্ত প্যার্র িযা।

অ্যযাপ্টি আপ্িযার ভিিযাইস থেিযার্বই কযাজ করকু িযা থকি থসটির্ক ্রিযাভবত করর্ব িযা।
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আমযার্দর প্্যযার্িল ম্যযার্িজযারর্দর একটি দল আর্ে েযারযা ্রর্নের উত্তর থদওয়যার জি্য ্রস্তুত। আপ্ভি ভির্দ্শর্ 
অিসুযার্র কযাজ করর্ত প্যারর্েি ভকিযা বযা েভদ থিটযার্ত থকযাি অ্রত্যযাভর্ত ভকেু ধ্রযা প্র্ি তযাহর্ল আপ্িযার্ক 
্রেম কর্য়ক মযাস তযারযা থফযাি করর্ত প্যার্রি।

কীিযানে আপ্ভন্ কী যোেখনেন্ যোসই সংক্যান্ত েে্য আমযানের কযানে ভ�নর আনস?

্রভতটি টিভি ভমটযার সযাধ্যারণত আপ্িযার ওয়যাই-ফযাই থিটও়েযাক্শ  ব্যবহযার কর্র, অেবযা অি্যেযা়ে সমভবিত 
ভসম কযাি্শ  ব্যবহযার কর্র সযারযা ভদর্ি কী থদখর্েি থসই সংরিযান্ত থিটযা আমযার্দর কযার্ে প্যাঠির্য় থদয়।

আপ্িযার্ক ভকেু করর্ত হর্ব িযা এবং থিটযা থফরত প্যা�যাবযার জি্য আপ্িযার থকযার্িযা খরচও হর্ব িযা।

েভদ থকযার্িযা ওয়যাই-ফযাই অেবযা থমযাবযাইল থিটও়েযাক্শ  িযা েযার্ক, তযাহর্ল আপ্িযার ল্যযাডেলযাইর্ির মযাধ্্যর্ম একটি 
ভরির্ফযাি িম্বর ব্যবহযার করযা হর্ব। এর্ষের্ত্রও আপ্িযার থকযাি খরচ হর্ব িযা।
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ইন্স্টল করযার প্রভক্িযা:

প্্যযার্িলটি BARB এর হর্য় Kantar দ্যারযা প্ভরচযাভলত হ়ে। Kantar এর একজি 
থটকভিভর্য়যাি েন্ত্রটি লযাগযার্িযার জি্য আপ্িযার সভুবধ্যামত সমর্য় আপ্িযার 
বযাভ়ির্ত েযার্বি। 

যোেকভন্ভশিযান্ �যা করনেন্:

• ্রভতটি টিভি থসর্টর সর্ঙ্ টিভি ভমটযার সংেকু্ত করর্বি

• ্রভতটি টিভি ভমটযার্রর ভরর্মযাট কর্ট্যাল থসটআপ্ করর্বি

• আপ্িযার ব্রিব্যযাডে রযাউটযার্রর সযার্ে থফযাকযাল ভমটযার 
সংেকু্ত করর্বি

• েন্ত্রটি সঠিকিযার্ব কযাজ করর্ে ভকিযা তযা প্রীষেযা করর্বি

• আপ্ভি কী থদর্খি তযার জি্য ভকিযার্ব থরভজস্যার করর্বি 
তযা থদভখর্য় থদি

• তযার্দর লযাগযার্িযা েন্ত্র সম্পর্ক্শ  আপ্িযার থকযার্িযা ্রনে েযাকর্ল 
থসগরু্লযার উত্তর থদি

এর মর্ধ্্য থকযার্িযাটিই আপ্িযার টিভি থসট, ট্যযাবর্লট, কভম্পউটযার 
বযা স্যাট্শ র্ফযার্ির কযাজ করযার উপ্র ্রিযাব থফলর্ব িযা।

এটি করনে কেক্ষণ সমি লযাগনে?

আমযার্দর প্রযামর্্শ হল থে সমগ্র ্রভরিয়যাটি সম্পন্ন হওয়যার জি্য 
আপ্ভি কর্য়ক ঘণ্যা সময় আলযাদযা কর্র রযাখর্বি, তর্ব, এটি 
আপ্িযার প্ভরবযার্রর টিভি থসট, ট্যযাবর্লট, কভম্পউটযার এবং 
স্যাট্শ র্ফযার্ির ধ্রি এবং সংখ্যযার উপ্র ভিি্শ র করর্ব এবং েভদ 
আপ্িযার জি্য আর্রযা থবভর্ সভুবধ্যাজিক হয়, থসর্ষের্ত্র একবযার্র 
করযার প্ভরবর্ত্শ , আলযাদযা আলযাদযা ভদর্ি করযার্ত প্যার্রি।

থটকভিভর্য়যাি আসযার অ্যযাপ্র্য়ন্টর্মন্ট থিওয়যার সময় েখি 
Kantar আপ্িযার সর্ঙ্ থেযাগযার্েযাগ করর্ব তখি ইিস্ল করযার 
সময় ভিভচিত করযা হর্ব।
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ব্রডে্যযান্ড রযাউেযার যোন্ই এমন্ েযাভি:

থেসব বযাভ়ির্ত ব্রিব্যযাডে রযাউটযার থিই থসখযার্ি থফযাকযাল ভমটযার ইিস্ল করযার প্ভরবর্ত্শ  বযাভির ্রভতটি 
ট্যযাবর্লট, কভম্পউটযার এবং স্যাট্শ র্ফযার্ি একটি অ্যযাপ্ ইিস্ল করযা হর্ব। ইিস্র্লর্র্ির ভদর্ি থকযার্িযা 
েন্ত্র ্রযাপ্ত িযা েযাকর্ল, তযাহর্ল আমরযা হয় আপ্িযার্ক থহল্পর্িস্কর্ক কল করর্ত বলব অেবযা িযা েযাকযা 
েন্ত্রটি িযাচু্শ য়যাল ভমটযার অ্যযাপ্ দ্যারযা ইিস্ল করযার জি্য আর্রকটি অ্যযাপ্র্য়ন্টর্মন্ট ধ্যাে্শ করব। েভদ 
িযা েযাকযা েন্ত্রটি থকযার্িযা স্যাট্শ র্ফযাি বযা ট্যযাবর্লট হয় তযাহর্ল এটযা থফযার্ি করযা থের্ত প্যার্র। ভকন্তু, এটযা 
থিস্কটপ্ বযা ল্যযাপ্টপ্ হর্ল, আমযার্দর আর্রকটি থটকভিভর্য়যাি আসযার সময় ভস্থর করর্ত হর্ব এটির্ক 
ইিস্ল করযার জি্য।



12  |  টিভির রূপ্েযানন্ সহযািেযা করুন্ - BARB প্্যযানন্নল যো�যাগ যোেওিযা

এরপ্র কী হনে?

প্রবততী কর্য়ক ভদি, আমরযা এগভুল ভিভচিত করযার জি্য আপ্িযার্ক থফযাি করব:

• আপ্িযার্ক আমরযা থে িম্বর্র থেযাগযার্েযাগ করর্ব থসই িম্বর আমযার্দর কযার্ে আর্ে

• আপ্িযার থে ভববরণ আমযার্দর কযার্ে আর্ে তযা সঠিক

• প্ভরবযার্রর সকল সদস্যরযা বঝুর্ত প্যার্র এর্ত কী সংভলিষ্ট রর্য়র্ে এবং অংর্ ভির্ত সম্মত হ়ে

একবযার আমরযা এই ভিভচিতকরণটি থপ্র়্ে থগর্ল, আমরযা আপ্িযার বযাভ়ির্ত লযাগযার্ত প্যারব, তযাই অিগু্রহ 
কর্র এই িম্বর্র আমযার্দর কযাে থের্ক একটি কল আসযার জি্য অর্প্ষেযা করিু: 

0203 602 0717 

িম্বর থের্ক আমরযা আপ্িযার্ক থফযাি করব। আপ্ভি েযার্ত বঝুর্ত প্যার্রি আমরযা থফযাি করভে তযাই এই 
িম্বরটি আপ্িযার থফযার্ি সংরষেণ কর্র রযাখর্ত প্যার্রি।

একবযার ভিভচিত হর্য় থগর্ল Kantar একজি থটকভিভর্য়যার্ির জি্য অ্যযাপ্র্য়ন্টর্মন্ট করর্ব এবং তযারযা 
ভরওয়যার্ি্শ র ভস্কম ভিধ্্শযারণ করর্বি।

এই সমর্য়, প্্যযার্িল সম্পর্ক্শ  আপ্িযার থকযাি ্রনে েযাকর্ল অভফস চলযাকযালীিসময় ভবিযামপূর্ল্যর থফযাি িম্বর 
0808 129 6827 ব্যবহযার কর্র Ipsos টিমর্ক ভদ্ধ্যাহীিিযার্ব থফযাি করিু।

ভবকল্প ভহর্সর্ব, আপ্ভি টিমর্ক shapingtv@ipsos.com এ ইর্মল করর্ত প্যার্রি

আমযার্দর ওর্য়বসযাইট www.shapingtv.co.uk এ ভগর্য় BARB ভিউইং প্্যযার্িল সম্পর্ক্শ  আর্রযা তে্য 
থপ্র্ত প্যার্রি
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প্রযািশই ভজজ্যাভসে প্রশ্নযােলী

“আভম কে সমনির জন্্য প্্যযানন্নল েযাকে?”

এটি আপ্িযার উপ্র ভিি্শ র করর্ব। আপ্ভি একবযার প্্যযার্ির্ল থেযাগদযাি কর্র থফলর্ল, 
আপ্িযার্ক কত সমর্য়র জি্য প্্যযার্ির্ল েযাকর্ত হর্ব থসই ব্যযাপ্যার্র থকযার্িযা দযায়বদ্ধতযা 
থিই। আমরযা সযাধ্যারণত আর্যা কভর থে থলযাকজি কমপ্র্ষে কর়্েক মযার্সর জি্য 
্রভতশ্রুভতবদ্ধ েযাকর্বি, তর্ব অর্ির্ক কর়্েক বের ধ্র্র থের্ক েযার্কি। 

“আভম কী যোেভখ েযা ভেনি কী হনে?”

থলযার্করযা ভকিযার্ব টিভি এবং ভবর্িযাদি সযাভি্শ সগরু্লযা থদখর্েি তযা থবযাঝযার জি্য তে্য 
ব্যবহযার করযা হর্ব। থদর্র্র অি্যযাি্য বযাভির্ত কী থদখযা হর্ছে তযার সযার্ে ভকেু তে্য 
রযাতযারযাভত সংগ্রহ করযা হয়। সম্প্রচযারকযারী ও ভবজ্যাপ্িদযাতযার্দর আর্গর ভদর্ির 
থ্রযাগ্রযার্মর জি্য দর্্শক সংখ্যযার ভহসযাব থদওয়যার জি্য BARB ্রভতভদি সকযাল 9:30 এ 
থদখযার তে্য ্রকযার্ কর্র।

“আভম আমযার ে্যযােনলে/কভপিউেযার/স্যাে্ব ন�যানন্ টিভি যোেভখ 
ন্যা। এখন্ও ভক এটি ভন্রীক্ষণ করযার েরকযার আনে?”

হ্যযাাঁ, আমযার্দর সব ট্যযাবর্লট, কভম্পউটযার এবং স্যাট্শ র্ফযািগরু্লযার্ক ভিরীষেণ করর্ত হর্ব 
এগরু্লযা বত্শমযার্ি থটভলভির্ি থদখযার জি্য ব্যবহৃত থহযাক অেবযা থকবল কযার্জর উর্দের্র্্যই 
ব্যবহৃত থহযাক িযা থকি তযা ভিভব্শর্র্র্ষ্।

এটি ভিভচিত করর্ত সযাহযাে্য কর্র থে থকযার্িযা ভিউভয়ং হ়েভি অেবযা েখি থলযাকজি 
থদখযা র্রু ুকর্র তযা থদখযা়ে। 
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“এর জন্্য কী আমযানক অে্ব ভেনে হনে?”

থটভলভির্ি ভমটযার এবং থফযাকযাল ভমটযার্রর অভবরত থমইি সযাপ্যাইর্য়র ্রর্য়যাজি হয় এবং 
ভরওয়যার্ি্শ র থপ্র্মর্ন্টর একটি অংর্ এগভুল থে অল্প প্ভরমযাণ ভবদ্ুযৎ ব্যবহযার কর্র তযা 
প্পূরণ করর্ত ভিজযাইি করযা হর্য়র্ে।

্রভতটি টিভি ভমটযার 0.15kWh এর কম ভবদ্ুযৎ খরচ কর্র, ্রভতভদি ্রযায় 4p এর 
সমযাি। থফযাকযাল ভমটযার ্রযা়ে 0.04 kWh এর মর্তযা ব্যবহযার কর্র, েযা ভদি ্রভত ্রযা়ে 
1p হয়।

“আমযানক ভক রযাউেযার এেং যো�যাকযাল ভমেযারটি রযানেও প্যাগ 
ইন্ কনর রযাখনে হনে?”

একবযার লযাগযার্িযা হর্য় থগর্ল আমরযা আপ্িযার্ক আপ্িযার থফযাকযাল ভমটযারটি আিপ্যাগ িযা 
করযার জি্য বলব৷ 

আপ্িযার রযাউটযারটির্ক প্যাগ ইি রযাখযাই িযার্লযা হর্ব কযারণ এটি থফযাকযাল ভমটযারর্ক 
আমযার্দর কযার্ে থিটযা থফরত প্যা�যাবযার জি্য থেযাগযার্েযাগ করর্ত থদ়ে।

“�খন্ আভম অন্লযাইন্ ে্যযাভ্কিং ে্যেহযার কভর েযা ভন্রযাপ্ে 
ওনিেসযাইনে প্রনেশ কভর েখন্ কী আপ্ভন্ আমযার 
ইউজযারনন্ম, প্যাসওিযাড্ব  েযা আমযার ে্যযানলন্স যোেখনে প্যানরন্?”

িযা, থফযাকযাল ভমটযার এবং িযাচু্শ ়েযাল ভমটযার অ্যযাপ্টি কিভফগযার করযা হর়্ের্ে েযার্ত 
র্ধু্মুযাত্র ভিব্শযাভচত সংখ্যক সযাভি্শ সগরু্লযা থের্ক ট্যাভফক প্ভরমযাপ্ করযা েযা়ে।
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আমযার টিভি যোসনের সযানে সং�ুক্ত ভডিযাইসটি কে েি?

এটি একটি 7” ট্যযাবর্লট েযার প্ভরমযাপ্ হল 188 x 110 x 21 mm

“যো�যাকযাল ভমেযারটি ভক আমযার ব্রডে্যযানন্ডর গভেনক প্রিযাভেে 
করনে?”

রযাউটযার এবং থফযাকযাল ভমটযার্রর মর্ধ্্য িযাটযা স্থযািযান্তভরত হ়ে তর্ব আপ্র্লযাি করযার 
গভতর উপ্র থে থকযার্িযা ্রিযাব িগণ্য। ইিকযাভমং ট্্যযাভফর্ক থকযার্িযা বযাধ্যা িযা েযাকযা়ে 
িযাউির্লযার্ির গভত ্রিযাভবত হয় িযা।

“আমযার েে্য কী ভেজ্যাপ্ন্েযােযা েযা েযাজযারজযােকযারীনেরনক 
ভেক্ি করনেন্ �যানে েযারযা আমযানক অ�যাভচে ইনমল েযা 
যোেভলন�যান্ করনে প্যানর?”

িযা, আমরযা গ্যযারযাভন্ট ভদভছে থে BARB প্্যযার্ির্ল আপ্িযার অংর্গ্রহর্ণর ফর্ল কখিই 
BARB প্্যযার্ির্লর সযার্ে সরযাসভর সম্পভক্শ ত ি়ে এমি থকযার্িযা কল করযা, ইর্মইল প্যা�যার্িযা 
অেবযা ভচঠি থদওয়যা হর্ব িযা। আমযার্দর ্রকযার্ করযা সমস্ত থদখযার প্ভরসংখ্যযাি সম্পপূণ্শরপূর্প্ 
থবিযামী।

“আমযার উনবেগ আপ্ভন্ আমযানের ইনমল অ্যযাকযাউনটে ভন্রীক্ষণ 
করনেন্ এেং আমযার সমস্ত েনু্নের অ�যাভচে েযা স্্যযাম 
প্যাঠযানে আমযার প্ভরভচভে েযাভলকযা অ্যযানসেস করনেন্।”

িযা, আমরযা আপ্িযার ট্যযাবর্লট,কভম্পউটযার বযা স্যাট্শ র্ফযার্ি সভচিত বযা অিলযাইর্ি 
থদখযা থকযাি ইর্মইল, িভে বযা প্ভরভচভত তযাভলকযা অ্যযার্সেস করর্ত প্যারব িযা। 
আমরযা থকযার্িযািযার্বই তযাৎষেভণক থমর্সজ, ইর্মইল অেবযা অি্য থকযার্িযা ব্যভক্তগত 
কভমউভির্কর্িগরু্লযা প়্ির্ত প্যাভর িযা।
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Ipsos সপিনক্ব

Ipsos হল একটি স্বতন্ত্র বযাজযার গর্বষ্ণযা থকযাম্পযাভি। এই সংস্থযাটি BARB এর হর্য় কযাজ কর্র। Ipsos 
BARB ি্যযার্যািযাল টিভি ভিউইং সমীষেযার আর্য়যাজি কর্র এবং টিভি প্্যযার্ির্ল থেযাগ থদওয়যার জি্য থেযাগ্য 
প্ভরবযারর্দর সিযাক্ত কর্র।

আর্রযা তর্ে্যর জি্য www.ipsos.com থদখিু

Kantar সপিনক্ব

Kantar হল একটি গর্বষ্ণযা থকযাম্পযাভি েযার্দরর্ক BARB টিভি ভিউভয়ং প্্যযার্িল প্ভরচযালিযা করর্ত বর্লর্ে৷

আর্রযা তর্ে্যর জি্য www.kantar.com থদখিু

About RSMB

RSMB, BARB এর হর্য় প্দ্ধভতর জি্য প্ভরসংখ্যযািগত িকর্যা এবং সযামভগ্রক গর্বষ্ণযার মযাি ভি়েন্ত্রণ 
করযার জি্য দযায়বদ্ধ।

আর্রযা তর্ে্যর জি্য www.rsmb.co.uk থদখিু

BARB সপিনক্ব

BARB, ব্রিকযাস্যাস্শ অভির্য়ন্স ভরসযাচ্শ  থবযাি্শ , টিভি ভর্ল্পর্ক থদখযার সংখ্যযা, ্রযােভমকিযার্ব থটভলভির্ি থ্রযাগ্রযাম, 
চ্যযার্িল, এবং ভবজ্যাপ্ি থদখযার ভহসযাব ্রদযাি কর্র। এেযািযাও এটি টিভি থ্রযাগ্রযাম ও অিলযাইি ভিভিও 
থদখযার তে্য সংগ্রহ কর্র।
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এেযািযাও BARB অি্যযাি্য সম্প্রচযারকযারীর্দর দর্্শক সংখ্যযা ্রদযাি কর্র।

আর্রযা তর্ে্যর জি্য www.barb.co.uk থদখিু

BARB থেৌেিযার্ব BBC, ITV, Channel 4, Channel 5, Sky, UKTV এবং IPA এর মযাভলকযাধ্ীি।
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SKY 780
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সযারসংনক্ষপ্

আমরযা চযাই থে BARB প্্যযার্ির্ল থেযাগদযার্ির মযাধ্্যর্ম এবং আমযার্দর আপ্িযার থদখযার আচরণ প্ভরমযাপ্ করযার 
অিমুভত ভদর্য় টিভির িভবষ্্যত গ�ি করযার জি্য আপ্িযার বযাভি আমযার্দর সযাহযাে্য করকু। বযাভির সমস্ত 
টিভি থসর্টর সযার্ে একটি টিভি ভমটযার সংেকু্ত কর্র এবং থহযাম ব্রিব্যযাডে রযাউটযার্র একটি থফযাকযাল ভমটযার 
লযাগযার্িযার মযাধ্্যর্ম বযাভ়ির্ত েযাকযা সমস্ত টিভি থসট, ট্যযাবর্লট, কভম্পউটযার এবং স্যাট্শ র্ফযার্ি থদখযার্ক ক্যযাপ্চযার 
করযা হ়ে৷

প্ভরবযার্রর ্রর্ত্যকর্ক একটি থিভির্কর্টি ভরর্মযাট ব্যবহযার কর্র টিভি থদর্খ তযার্দর ভিউগভুল  থরভজস্যার কর্র 
অংর্গ্রহণ করর্ত হর্ব। একবযার থরভজস্যার করযা হর়্ে থগর্ল, অি্যযাি্য ভিিযাইর্স অিলযাইর্ি থদখযা স্ব়েংভরি়েিযার্ব 
সংগ্রহ করযা হ়ে এবং প্ভরবযার্রর সদস্যর্দর থের্ক আর থকযার্িযা সম্পকৃ্ততযার ্রর়্েযাজি হ়ে িযা।

ধ্ি্যবযাদ ভহসযার্ব, প্্যযার্ির্ল েযাকযাকযালীি সমর্য় বযাভ়ি এবং ব্যভক্তগণ থে প্র়্েন্ট সংগ্রহ কর্রি তযা ভবভিন্ন ধ্রর্ণর 
হযাই ভ্রিট িযাউচযার এবং প্র্ণ্যর সযার্ে ভবভিম়ে করযা থের্ত প্যার্র।

প্নরর ধযাপ্গুভল িুলনেন্ ন্যা:

1. আমযার্দর কযার্ে সঠিক তে্য আর্ে তযা এবং আপ্ভি স্বছের্দে এভগর্য় থের্ত চযাি এটযা ভিভচিত করর্ত 
আমরযা আপ্িযার্ক থফযাি করব, থফযাি আসর্ব এই িম্বর থের্ক: 

েভদ আগযামী 7 ভদর্ির মর্ধ্্য আমরযা আপ্িযার সযার্ে থেযাগযার্েযাগ করর্ত িযা প্যাভর থস থষের্ত্র এই একই 
িম্বর্র আমযার্দর ভিভদ্্শধ্যায় থফযাি করিু।

2. এর প্র্র, টিভি ভমটযাভরং েন্ত্র লযাগযার্িযার করযার জি্য একটি সভুবধ্যাজিক সমর্য়র ব্যবস্থযা করযার জি্য 
Kantar আপ্িযার সযার্ে থেযাগযার্েযাগ করর্ব৷ 

0808 129 6827 এ থফযাি করর্ত প্যার্রি (ইউর্কর ল্যযাডেলযাইি এবং থমযাবযাইল থের্ক ভবিযামপূর্ল্য থফযাি 
করযা েযার্ব)। 

আমযার্দর ওর্য়বসযাইর্ট আর্রযা ভবস্তযাভরত তে্য প্যাওয়যা েযার্ব:

020 3602 0717 

www.shapingtv.co.uk


