
 

 

 

িবষয়: G Suiteঅ�াি�েভশন এবং ছা� অ�াকাউ� সি�য়করণ। 

 

ি�য়  অিভভাবকগন ,  

অনলাইন িশ�ার সূচনা উপলে� �িশ�ণ অফার� সকল িশ�াথ� এবং িশ�াদান ও নন -�িচং �াফেদর জন�               
িশ�ামলূক পিরেষবা�িলর এক� প�ােকজ (Google Suite for Education, ��াম এবং িব�াপন ম�ু )। এেত             

িশ�কেদর ���পূন�  �েয়াজনীয়  সকল িশ�ামলূক িদক িনেদ�শনা রেয়েছ।  

অতএব , বত� মান �ুল িশ�া বষ� ২০১৯/২০২০ এর িশ�াথ�েদর জন� সকল িশ�া �িত�ােন কম�রত িশ�ক              
ম�লী ও কম�কত� াগন Google Suite for Education ( �গল সু�ট ফর এডুেকশন ) ��াটফম�� চালু করেবন ,                 

তােদর   জন�   এক�  অ�াকাউ�  �তির  করা হেয়েছ  (পদিব.নাম@primoicpadova.edu.it) 

আপিন যখন �থমবার �েবশ করেবন (পাসওয়াড� সবার জন� একই রকম) , িসে�ম আপনােক ব�বহােরর শত� ািদ              

(টাম�স এ� কি�শন )�মেন িনেত বলেব এবং আপনােক আপনার পাসওয়াড� � আপনার পছে�র পাসওয়াড�              

পিরবত� ন করেত বলেব। পাসওয়াড� � ব�ি�গত এবং অবশ�ই এ� যে�র সােথ রাখেত হেব , যিদ এ� হািরেয় যায়                

বা  ভুেল  যায়  তেব  �ুেলর সােথ �যাগােযাগ  ক�ন :  

িনেচ , ��াফাইল  অ�াে�েসর  প�িত। 

● �গেল (Google) যান , প�িত� সম� �াউজােরর সােথ কাজ কের তেব �গল ��াম ব�বহার করার              

পরামশ�  �দওয়া  হইেলা।  
● লগইন িল��র স�ান ক�ন (উপেরর ডানিদেক : নীল �বাতাম ): �ুল� �রিজ�ার করার কারেণ              

আপনােক �রিজ�ার   করেত  হেব  না।  
● আপনার ব�ি�গত লগইন �েবশ করান ("লগইন " ি�েন ইেমল , পােশ �দখুন , উপের বিণ�ত পাসওয়াড�  ,             

উপের ি�ক ক�ন ) এবং "লগইন " �বাতাম �পুন। আপনার পাসওয়াড� পিরবত� ন ক�ন এবং �গল চুি�              

�ীকার  করেত  িনেদ�শাবলী  অনসুরণ  ক�ন। 



 

 

এই ম�ুেত� আপিন আপনার ব�ি�গত ��াফাইল �েবশ করেবন : উপেরর ডানিদেক �দিশ�ত হেব ব�বহারকারীর             

নােমর �থম অ�র ( নােমর �থম অ�র িদয়া একটা ��া� ) এবং আইেটম            

"Gmail" (িজেমইল ) এবং  "immagini" (ইমািজিন )। 

● আপনার ই -�মইল অ�াকাউে� �েবশ করেত "িজেমইল " �বাতাম �পুন        

এবং এবার আপিন িজেমইল �ুল ই -�মইেল �েবশ করেল �িত�ােনর         

�লােগা এবং আপনার নােমর �থম অ�র উপেরর ডানিদেক �দিশ�ত         

হেব , আপিন �ডােমেন িজ সু�ট (G Suite) আেছন তা িনি�ত কের।           

�লােগার পােশই এক� �ছাট �বাড� থাকেব যার উপর ি�ক কের উপল�           

পিরেষবা�িলর  আইকন  �দিশ�ত  হেব। 
● Classroom আইকেন ি�ক কের , িশ�াথ� তার �াস অ�াে�স করেত         

স�ম  হেব। 



● িশ�াথ�েক তার নতুন �ুল ইেমেলর (পদিব.নাম@primoicpadova.edu.it) এর এক� আম�ণ িলে�র         

মাধ�েম িবষয়�র িশ�ক �ারা CLASSROOM �ােস আম�ণ জানােনা হেব।�মলব�� �চক ক�ন।           

যারা এক� �মাবাইল িডভাইস (�াট� েফান বা ট�াবেলট ) �থেক সংযু� হন তােদর জন� িজ সু�ট (G Suite)                

অ�াি�েকশন ডাউনেলাড করেত হেব এবং ইনি��উট অ�াকাউ�        
(পদিব.নাম@primoicpadova.edu.it) . এবং অ�ায়ী পাসওয়াড� িদেয় �েবশ করােত হেব। এরপের         

আপনােক  এক�  নতুন  এবং  ব�ি�গত  পাসওয়াড�   িদেয়   �েবেশর  জন�  বলা  হেব। 

● �মাবাইল  িডভাইস  ব�বহার  করার   জন�   ডাউনেলাড  করেত  হেব   আেরা    এই  দরকারী  অ�াপস :  

Gmail, Classroom, Hangout Meet, Drive, Documenti e Presentazioni. আেরা �কােনা          

অ�াপস   ডাউনেলাড   করার   �েয়াজন   হেল  তা   জানােনা   হেব  .  

 

আপনার  ব�ি�গত  লগইন  এর   সাহােয�  আপনার  এই  �েয়াজনীয়  অ�াি�েকশন�িল  খুলেবন।  

 

মেন  রাখেবন : 

�াইভ   (Drive)আপনােক  িবিভ�  ডাটােবজ  �দখার  অনমুিত  �দয়  তেব  �স�িল  সংেশাধন  করেত  আপনােক  পৃথক 

অ�াি�েকশন�িল  �খালার  দরকার .  �গল  সু�েট যা  আপেলাড  করা  হেব তার  সম�  িকছুই  িশ�কেদর  �বৗি�ক 

স�ি�  সুতরাং  তা �চার   করা  িনিষ� , যিদ  পূেব�র  কতৃ� প�  কতৃ� ক  অনেুমািদত   না  হয়। 

 

�মাবাইল িডভাইেস �ত� অ�াি�েকশন�িলর সােথ পিরচালনা করা �েয়াজন , তেব �খয়াল রাখেত হেব ব�বহার             

করা অ�াকাউ�� িজ সু�ট (G suite) ব�বহারকারী (িশ�াথ� ) এবং ব�ি�গত নয়। এ� �ুেলর কােজর জন� তাই                

এেত ব�ি�গত �কান ফেটা বা ড�েম�স অিন�াকৃত আপেলাড যােব না। ব�বহারকারীেক অবশ�ই এ�             
সাবধানতার সােথ ব�ভার করেত হেব। এই �মইল ব�ি�গত �কােনা কােজ ব�বহার করা স�ূন� িনেষ� (                 

ইেমইল পাঠােনা , অন� ওেয়বসাইট এ লগইন করা ইত�ািদ ). িশ�কেদর �কােনা ড�েম�স ও পিরবত� ন               

করা   যােবনা   যিদ   তারা   িনজ   �থেক   অনমুিত   না   িদেয় থােক।  

িডিজটাল দল ,G suite �শাসক িহসােব , িসে�েমর ব�বহারকারীেদর কে�াল করেত পারেব এবং �াটফম�            

স�ক   ভােব  ব�বহার   না   করেল   সান�শন  করার   অনমুিত  আেছ .  



�াস �ম / কাউি�েলর িশ�কগণ , �রফাের�স �ম এর পরামেশ� িডিজটাল অ�ািনেমশন �েমর সদস� এবং              

িডিজটাল অ�ািনেমটেরর িজ সু�ট (G suite) স�ক ব�বহার িনরী�েণর দািয়� থাকেব , এছাড়াও মলূ�ায়নমলূক             

পয�েব�েণর  কায��েম  এবং  িডিজটাল  দ�তার  �শংসাপ�  অজ� ন  করা  হে�।  

িশ�াগত ব�াখ�ার জন� , আপনার িশ�কেদর িলখুন: (পদিব.নাম@primoicpadova.edu.it) উদাহরণ: Maria Rossi          

rossi.maria@primoicpadova.edu.it) 

 

আ�িরক �েভ�া 

 

 

mailto:maria.rossi@primoicpadova.edu.it

