পাঠভবন ডানকুগন
দেখার step by step পদ্ধগি –
দেখার
Google Classroom এ login মে ক্লাল দেখার
করার

ক) কগিউটার বা কমাবাইমর browser এর মাধ্যমম ১) প্রথমম Google এ গিমে
“Google Classroom”
search করুন

২) Google Classroom
open করুন

৩) আপনার email address

এবং password গিন

৪) ডানগিমকর ককানাে কযাি

গিমে যান

৫) “join class” এ click
করুন

৬) Pdf format এ কিওো

৬) SMS দেখে Google Class

Class Code
এবং গবে
অনু ু্যােী
Room
টি দিন।

িাগকা কথমক কিমে, Google
classroom Code গট গিন ।

৭) “join” click করুন

৮)ক্লালরুমম প্রমবল কমর ক্লালরুমম
শিক্ষিকাদের দ্বারা প্রিত্ত গভগডও
গলক্ষক-গলগক্ষকার
ন
বা দেখু
Iঅগডও বা কো ংগ্র করুন

৯) back কমর পুনরাে ৪ নম্বর
ধ্াপ কথমক একই পদ্ধগি
বারবার কমর গনগিিষ্ট কেণীর
মস্ত গবমের ককাডগুগ গিমে
প্রগিগট ক্লামল কযাি গিন

ে) কমাবাই app এর মাধ্যমম –

১) আপনার কমাবাইমর Google
Playstore এ গিমে Google
Classroom search করুন

২) App গট select কমর গনন

৩) App download কমর গনমে open
করুন

৪) App open ম “Get started” এ
click করুন

৫) গনমের Email address select
কমর “Ok” কি Click করুন

৬) ক্লালরুমমর ফ্রন্টমপে েুম যামব এবং
ডান গিমকর ককামনর কযাি গিমে Click
করুন

abcd@gmail.com

৭) “Join Class”এ click করুন

পিডিএফ
ফরম্যাটে দেওয়া
ক্লাস অনুযায়ী
তালিকা এবং
৮) Pdf
format
এ কিওো
Class
থেকে দেখে গুগল ক্লাস রুম কোড টি দিন।

গবে অনু ু্যােী িাগকা কথমক কিমে,
Google classroom Code গট গিন ।

৯) ডানগিমকর ককামন “join” click
করুন

১০) ক্লালরুমম প্রমবল কমর ক্লালরুমম গলক্ষকগলগক্ষকার দ্বারা প্রিত্ত গভগডও বা অগডও বা
কো ংগ্র করুন

১১) back কমর পুনরাে ৬ নম্বর ধ্াপ
কথমক একই পদ্ধগি বারবার কমর গনগিিষ্ট
কেণীর মস্ত গবমের ককাডগুগ গিমে
প্রগিগট ক্লামল কযাি গিন

প্রতিটি ক্লাসের কোড SMS এর মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে
ক্লাসের নতু ন পড়া যোগ হতে থাকবে, মাঝে মাঝে দেখে নিতে হবে।

প্রগিগট ক্লামলর গবেগভগত্তক ককাডগুগ SMS এর মাধ্যমম কপৌঁমে কিওো
মব। Google Classroom এ Login ংক্রান্ত বা অনাইন ক্লাল
গবেক ককান প্রশ্ন বা মযা থাকম গবমক ৫ টা কথমক মযয ৭ টার
মমধ্য গনম্নগগেি নম্বমর কযািামযাি করার েনয অনু মরাধ্ করা মে।
9830918569
ক ান নম্বর – 8240106501
( 5pm to 7pm only )

