
আমােদর ইিনি
�টউট �ুল  �◌র িশ�াকায ��মঅনুসরেনর জন�   
 "G Suite"ব�ব�া �হন কেরেছ   | এ�ট Google-#�াে$ড এক�ট &�াটফম �যার মাধ�েমআপিন      
�যাগােযাগ বজায় রাখেত এবং খুব সহজ ওঅনােয়েস        িড0জটাল অ�াকাউ1 পিরচালনা করেত    
পারেবন| Google অ�াপস�টআপনােদর িনরাপ3া ও �গাপনীয়তা     ,এবং সংেযাগ ও    
ই1ারঅপােরশেনর সুেযাগ িদেয় থাকেব এমনিক িশ�ক ও ছা6ছা6ীেদর মেধ� সহজ �যাগােযাগ           
ব�ব�া 7দান কের থাকেব   |
সকল িশ�াথ8েদর �সবা  �দবার লে� এই প9িত�ট     অেনক:েলা অ�াে;স ব�ব�া আেছ    , যার মেধ�  
রেয়েছ:

● Email personale:ব�0<গত ইেমইল ;
এর মােঝ সীমাহীন জায়গা    (�>স �
ােরজ ) থাকেব |
িশ�া7িত?ােন সে@ 7েয়াজনীয় �যাগােযাগ িবিনময় করার লে� এই ই        -�মইল�ট গঠন করা   
হেয়েছ(এ�ট Bধু ছা6 ও িশ�কেদর মােঝ সীিমত      );

● Google Drive :গল Cাইভ :যার মাধ�েমআপিন অনলাইেন সব ধরেনর ফাইল সংর�ণ        
করেত পারেবন , �কান(�>স)বা িনিদ? সীমা ছাড়াই   ;

● Google Classroom: :গলGাসHম এক�ট ভাচI �য়াল Gাস �যখােন ছা6ছা6ীরা স0�য় ভােব         
সরাসির Gােস অংশ�হন   করেত পারেব এবং িশ�কেদর পাঠােনা িশ�াউপাদান �পেয়       
থাকেব।

● Google Hangouts Meet::গল হ�াংআউট িমট  : ছা6ছা6ী এবং অিভভাবকেদর জানা উিচত     
�য আপনারা সKােনর �ুল হেত �দওয়া �য অ�া;স নাম         -�কাড��ট �পেয়েছন তা Bধুমা6 
িশ�ামূলক �ুেলর কােজ ব�বহােরর জন�    | অ�াকাউি1 অ�ািMেভট করেত িশ�াথ8েদর    
Google �পইেজ িগেয় লগ ইন করেত হেব     ,উপেরর ডানিদেক নীল �বাতাম�টর উপর িGক       
করেবন তারপর  

লগইেনর জন� 7মাণপ6ািদ বা আপনার পিরচয় িনN �দয়া হেলা          : সবার জন� একই িনয়ম   ,7থেম 
িলখেবন 
(ব�বহারকারীর নাম .তারপর ব�বহারকারীর বংশগত নাম   @তারপর িশ�7িত?ােনর নাম  ) �যমন�ট 
িলখা আেছ                                                                                             

Password: পাসওয়ােড�র জায়গায় িলখেবন  :
7থমবার লগইন করার পর আপিনআপনার পাসওয়াড��ট পিরবত�ন কের �ফলেবন          | তারপর 
পাসওয়াড��ট পিরবত�ন কের কনিফগার হবার পরআপিনআইন এবং তথ� গত িহেসেব            
�র0জিOভI< হেবন |

িনেদ�শাবলী
1. Google �হাম �পেজ িলখেবন  : https://www.google.it 
2. সাইন ইন করেত িGক কHন     (লাল তীরিচP�ট �দখুন  ) 
3. িশ�াথ8র নাম .বংশগত নাম  @িশ�া7িক?ােনর নাম ,�যমন�ট �দখেতপােQন :

4. আপনার লগইন পাসওয়াড��ট িলখুন   . 7থম লগ ইন পাসওয়াড� সবার জন� এক      :
5. Conferma এ িGক কের কনফাম �কHন     ।
6. আপনােক এক�ট নতIন পাসওয়াড� িদেয় 7েবশ করেত বলা হেব        | পাসওয়াড� িন0Rত করেত হেব    
িনেচর বাে;  । এটা মেন রাখেবন �য কমপে�আট�ট অ�র লাগেব         , এর মেধ� অKত এক�ট    
সংখ�া, এক�ট বড় হােতর অ�র   , এবং এক�ট 7তীকিচP সহ পাসওয়াড��ট Sতির করেত হেব       | সবাই 
অনু�হ কের মেন রাখেবন �য এই পাসওয়াড��ট একাKই ব�0<গত তাই পিরবােরর বাইের এ�ট             
জানােনা উিচত নয়  |
7. 7থম বার সাইন ইন কেরআপিনআপনার ব�0<গত        gmail �পেজ যােবন .
8. িশ�কেদর Tারা পিরচািলত িশ�াকায ��েম অ�াে;স করেত উপেরর ডানিদেক িবU�ুটেত িGক           
কHন( লাল তীরিচP�ট �দখুন  ) ।


