
সয্া�াটুন পাবিলক িশ�াথ� GOOGLE অয্াকাউ�গিলর 
জনয্ বাবা-মােয়েদর িনেদর্ িশকা



SPS িশ�াথ� Google অয্াকাউ�

• িশ�াথ�রা তােদর বয্ি�গত Gmail অয্াকাউ� িদেয় 
G-Suite িরেসাসর্ অয্াে�স করেতপারেব না।

• PK-12 েথেক সম� িশ�াথ�েদর �দান করা হয় একিট 
সুরি�ত SPS লগইন এবং পাসওয়াডর্ ।

• িশ�াথ�র Google অয্াকাউ� বয্বহারকারীর নাম: 
student#@spsd.sk.ca

• পাসওয়াডর্ : অনু�হ কের আপনার স�ােনর িশ�ক/
িশি�কার সােথ েযাগােযাগ করন এই তেথয্র জনয্।

*এিট একিট Google অয্াকাউ�, একিট Gmail অয্াকাউ� নয়।*

িশ�াথ�েদর জনয্ সয্া�াটুন পাবিলক �ুলস Google অয্াকাউ�গিল:

mailto:student#@spsd.sk.ca


েয েকােনা জায়গা েথেক SPS Google অয্াকাউ� অয্াে�স করন:

আপিন েয েকােনা �াউজার িদেয় Google অয্াকাউ� অয্াে�স করেত পােরন (Internet Explorer, Microsoft Edge, Chrome, 
Safari বা Firefox) ।

আপনারা অেনক রকেমর য� বয্বহার করেত পােরন: লয্াপটপ, Chromebook, iPad, Samsung টয্াবেলট 
অথবা আপনার েফান বয্বহার করেত পােরন আপনার Google অয্াকাউ�।



কীভােব SPS Google অয্াকাউে� লগ-ইন করেবন:
1. �াউজাের এই URL-িট িলখুন: https://accounts.google.com। 
2. Google সাইন-ইন এ, আপনার বয্বহারকারীর নাম িলখুন: student#@spsd.sk.ca । (যিদ �েয়াজন হয়, তেব বয্ি�গত 

Gmail অয্াকাউ� েথেক লগ-আউট করন।)
3. আপনার পাসওয়াডর্  িলখুন।
4. SPS সং�াগত লগইন: িশ�াথ� ন�র ও পাসওয়াডর্  িলখুন।
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আপিন এখন েদখেত পােবন –
আপিন এখন Google Suite for Education-এ সাইন-ইন কেরেছন আপনার SPS Google অয্াকাউ� িদেয়।

উপের ডানিদেক অবি�ত 9িট েচৗেকা 
(ওয়ােফল/রিব� িকউব) আইকেন ি�ক করন 
যােত আপিন েদখেত পান Google Suite for 
Education পণয্গিল।

G-Suite for Education-এ Google পণয্গিল:
• Google Drive – �াউড ফাইল ে�ােরজ
• Google ডকস, িশটস, �াইডস
• Google Classroom
• Google Meet/Hangouts
• Google Calendar



Classroom -এ নয্ািভেগট করা

1

2

1. আপনার নােমর আদয্�েরর পােশর ওয়ােফেল ি�ক করন।

2. Google Classroom আইকেন ি�ক করন।

 িশ�ক/িশি�কা হয়ত 
িশ�াথ�েক েযাগ কের থাকেত 
পােরন, তাহেল �াস েদখা 
যােব।

অথবা
 িশ�ক/িশি�কা আপনােক 

একিট �াস েকাড পাঠােবন। 
আপিন তারপর + িচে� ি�ক 
করেবন এবং আপনার েকাড 
িলখেবন।



1. েঘাষণা পৃ�া 2. অয্াসাইনেম�গিল

3. িশ�ক/িশি�কা ও সহপাঠীগণ 4. ওয়ােফল েবাতাম (অয্াপ িডের�ির)

5. আপনার অয্াকাউ� 6. Google Meet িলংক

7. আস� অয্াসাইনেম�গিল 8. িশ�ক/িশি�কার েথেক আপেডটগিল

9. অয্াসাইনেম�গিল
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