রাজশাহী ক া নেম
বাড ল এ
রাজশাহী সনািনবাস, রাজশাহী
অন-লাইেন

রাজশাহী ক া নেম
সকেলর অবগিতর জ
সকলেক

বাড

রাখার লে

িব ি

কেলেজর সকল িশ াথ , স ািনত অিভভবাবক, িশ ক ও সংি

জানােনা যাে

সং মণ থেক র ার লে
চলেব।

ল এ

াস সং া

কেলজ

িত ান ব

য, সরকাির িনেদশনা মাতােবক কেরানা ভাইরােসর ভাব থেক
রেয়েছ। এ সমেয় িনেজেদর এবং অ েদর কেরানা ভাইরােসর

িশ াথ গণ িনজ িনজ বাস ােন অব ান করেব এবং সরকাির িনেদশনা মেন

িত ান ব কালীন সমেয় িশ

হেত দশম

‘সংসদ বাংলােদশ টিলিভশন’-এ িবষয়িভি ক

িণর িশ াথ রা পাঠদান ধারাবািহকতা র ার জ

ােস অংশ হণ করেব। এছাড়া িশ াথ েদর বাসায় বেস

িত ােনর িশ ক ক ক পিরচািলত ৫ম, ৮ম, ১০ম, একাদশ ও াদশ

িণর অন-লাইেন পাঠদােনর

ব া

হণ করা হেয়েছ। m¤§vwbZ AwffveKMY wkÿv_©x‡`i cwi”Qbœ †cvkvK cwiav‡b K¬vm Dcw¯’Z Ges Zv‡`i
¯§vU© †dvb/U¨ve/Kw¤úDUvi w`‡q Zv Z`viwK Kivi Rb¨ Aby‡iva Kiv n‡jv|
Zoom Cloud Meetings Apps

এর মা

েম অনলাইন

ােসর জ

িনেদিশকা

১। থেম াট ফান/কি উটাের ই ারেনট সংেযাগ িদেত হেব।
২। াট ফােনর Google Play Store এ িগেয় Zoom Cloud Meetings িলেখ সাচ িদেত হেব এবং িনেচর
ছিবর মেতা Zoom Cloud Meetings App এর ছিব দখা যােব। এখন Install বাটেন ি ক করেলই ইন ল হেয়
যােব।

৩। ইন ল করার পর আপ /সফটওয় ার ওেপন করেত হেব।
৪। এরপর Join a Meeting এ ি ক করেত হেব।
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5| Gici wb‡Pi wPÎ Abyhvqx Meeting ID ‡Z U¨ve K‡i welq wkÿ‡Ki Meeting ID Ges ‡kÖwY †ivj Ges bvg UvBc
K‡i Join Meeting G wK¬K Ki‡Z n‡e |

welq wkÿ‡Ki AvB.wW UvBc
Ki‡Z n‡e
wkÿv_©xi †kÖwY, †ivj Ges bvg
UvBc Ki‡Z n‡e

6| Gici welq wkÿ‡Ki Meeting Password UvBc K‡i ok evU‡b Pvc‡Z n‡e|
7। Got it এ ি ক করেত হেব (

মা

থমবার এখােন ি ক করেত হেব)
হেব ।

8। এরপর Allow বাটেন ি ক করেত হেব (

মা

থমবার এখােন ি ক করেত হেব) ।

9| Join with Video evUb †cÖm K‡i Ab jvBb K¬v‡m hy³ nIqv hv‡e|
10| Audio hw` bv ‡kvbv hvq Z‡e ¯Œx‡bi Dc‡i U¨ve K‡i Join Audio-Gi Dc‡i
c‡i Call via Device
Audio ‡Z U¨ve Ki‡j AwWI ‡kvbv hv‡e Ges gvB‡µv‡dvb wP‡ýi Dc‡i Unmute G wK¬K Ki‡Z n‡e|
***লাপটপ
লাপটপ বা ড টেপ ম সফটওয় ার ইন ল করেত https://zoom.us/download এই িলংেক ি ক
করেলই ডাউনেলাড করা যােব।
we: `ª: Ab-jvB‡bi K¬vm mg~n EaŸ©Zb
Zb KZ©„cÿ Ges সকল wkÿK ch©‡eÿY Ki‡e
Ki‡eb| cÖwZôv‡bi
wkÿv_©x e¨wZZ Ab¨ KvD‡K AvB.wW cvm
cvmIqvW© mieivn bv Kivi Rb¨ ejv n‡jv|

Aa¨ÿ
ivRkvnx K¨v›Ub‡g›U †evW© ¯‹zj GÛ K‡jR
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