কীভাবে েযেহার করবেন
একটি অনলাইন িুল যা েযেহার করা সহজ এেং এর মাধ্যবম টিক্ষকগণ তাাঁবের ক্লাবসর ছাত্রীবের
তথ্য পাঠাবত পাবরন।
আপনার মমবের িাইমবিটেবলর সমস্ত টেষবের জনয একটি গুগল ক্লাসরুম “ক্লাস” রবেবছ। তাবের ম াবন ো
িযােবলবি মকানও ওবেে ব্রাউজাবর গুগল ক্লাসরুবমর ওবেেসাইবি লগইন কবর অথ্ো গুগল ক্লাসরুম অযাপ (গুগল
মে, অযাপ মটার ) েযেহার কবর তারা টিক্ষকবের পাঠাবনা সমস্ত ম াষণা, এেং মহামওোকক

।

অযাকান্ট মথ্বক গুগল ক্লাসরুম মেখাবত েলু ন না যাবত আপটন আরও ভাল কবর েুঝবত
পাবরন ময তারা যখন এটি েযেহার কবর তখন তারা কী অনু ভে কবর ?
এই “ক্লাবস” মযাগোন করার েু টি উপাে রবেবছ। আপনার মমবেবক তার টেষটেক টিক্ষবকর সাবথ্ মযাগাবযাগ
করার জনয সমস্ত তথ্য এই জােগাে জমা কবর হবে। মস জবেন করবত পাবর:


ক্লাস মকাড টেবে মযাগোন করা – যটে তার টিক্ষক তাবক ক্লাবস ক্লাস মকাড মেন তবে ক্লাবস টনবজবক
জবেন করবত এই মকাডটি েযেহার করবে। তার টিক্ষক ক্লাবস থ্াকাকালীন মকাডটি টেবত ো তাবক
ইবমল করবত পাবরন।



তার টিক্ষবকর কাছ মথ্বক একটি ইনভাইবিিন গ্রহণ কবর – যটে তার টিক্ষক তাবক একটি ইনভাইি
মেরণ কবরন তবে মস তার ক্লাসরুবমর মহামবপবজ মেখবত পাবে জবেন অন েযা ক্লাস কাডক।

কমটপউিার

একটি ওবেবে গুগল ক্লাসরুবমর ওবেেসাইবি েবেি কবরা
ছাত্রী টহসাবে একটি ক্লাবস মযাগোন কবরা
১. উপবর টক্লক কবরা + > Join class

২.

ক্লাস মকাডটি েবেি কবর Join এ টক্লক কবরা
একটি ক্লাস মকাবড ৬ ো ৭টি েণক ো সংখযা থ্াবক।

উোহরণ,

hjhmgrl or 5gdp1

টিক্ষবকর কাছ মথ্বক ভাইবিিন গ্রহন কবরা

টিক্ষবকর কাছ মথ্বক ইনভাইবিিন গ্রহন কবরা
ক্লাস কাবডক টক্লক কবরা Join

–

(

)

১.

িযাপ কবরা + > Add Join class.

২. োবে মতামার টিক্ষবকর মেওো Class Code

ইনভাইবিিন গ্রহণ করা
টিক্ষবকর তর

মথ্বক ইনভাইবিিন

১. ক্লাস কাবডক Join এ িযাপ কবরা

মতামার ক্লাবসর তথ্য মেবখা

Join এ িযাপ কবরা।

1. মতামার টিম মপবজ তুটম তথ্য মেখবত পাবে। যটে মতামার টিক্ষক এই তথ্য যু ক্ত কবর থ্াবকন তবে এবত
ক্লাবসর টেষে, রুম নম্বর ও টেেরণ থ্াকবত পাবর।

কমটপউিার
১. ক্লসরুবম যাও classroom.google.com.
২.

টক্লক

৩. উ

stream

, down arrow মত টক্লক

৪. েবোজবন উপবরর তীবর টক্লক

১. ক্লাসরুবম িযাপ কবরা
২. ক্লাবস িযাপ কবরা

Stream

৩. উপবরর ডান মকাবণ, িযাপ কবরা information

(iOS)
আইওএস
১. িযাপ ক্লাসরুম
২. িযাপ ক্লাসরুম

Stream

৩. উপবরর ডান মকাণাে িযাপ কবরা information

।

