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োসওয়াডধ ভুমল হগমেি ............................................................................................. 12 

অ্যামেন্টসন্টব্ন্টলটট হহল্প ............................................................................................... 13 

য়স্কপ কল্পর মূল কল্পন্টল্পন্ট যান ............................................................................................ 13 

ডসকশন য়নব্ডাচন করুন .................................................................................................. 14 
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েকুল্পময়ন্টর উল্পেশ্য  

এই েকুল্পমন্টয়ট হল্পলা “ তথ্য প্রযুয়ির মাধ্যল্পম য়নউল্পরা ডেল্প ালপল্পমন্টাল য়েজঅেডারসহ সব্ 
ধ্রল্পণর প্রয়তব্ন্ধী ব্যয়ির ক্ষমতািন”  প্রকল্পের আওতাধ্ীন সফটওিযার কল্পম্পাল্পনন্ট ই-লায়নডং 
প্ল্যাটফল্পমডর ব্যব্হারয়ব্য়ধ্।  

এই েকুল্পমন্টয়ট প্রয়তব্ন্ধী ব্যয়িসহ সকল ব্যয়ির ই-লায়নডং প্ল্াটফমড ব্যব্হার করল্পত সাহাযয করল্পব্।  
য়ক াল্পব্ ব্যব্হারকারী একয়ট ডকাসড শুরু করল্পব্ এব্ং ডশষ করল্পব্,  য়ক াল্পব্ পরীক্ষা য়দল্পব্,  
ডসয়টংস পয়রব্তডন করল্পব্,  ডকান ডপজ ডকান কাল্পজ লাগল্পব্,  সব্ই এখাল্পন আল্পলাচনা করা 
হল্পিল্পে।  

য়নধ্ডায়রত ব্যব্হারকারী  

ই-লায়নডং প্ল্াটফল্পমড য়ব্ল্পশষ াল্পব্ সক্ষম ব্যয়িরা য়ব্য় ন্ন য়ব্ষল্পি ( ডযমনঃ আইয়সয়ট)  ডকাসড 
সম্পন্ন কল্পর য়নল্পজল্পক প্রয়তয়িত করল্পত পারল্পব্ন। তাই প্ল্াটফমডয়টর প্রয়তয়ট ডপল্পজ য়ব্য় ন্ন 
অযাল্পেয়সয়ব্য়লয়ট অপশন ব্যব্হার কল্পর প্রয়তব্ন্ধী ব্যয়িরা সফল  াল্পব্ পয়রচালনা করল্পত 
পারল্পব্।   

টীকাসমহূ  

সংয়ক্ষি নাম য়ব্ব্রণ 
য়ব্য়সয়স ব্াংলাল্পদশ কয়ম্পউটার কাউয়িল 
আইয়সয়ট তথ্য ও ডযাগাল্পযাগ প্রযুয়ি 

 

য়লংক  
ই-লায়নডং প্ল্াটফল্পমডর য়লংকয়ট হল্পে - https://emporia.bcc.gov.bd/elearning 
 

https://emporia.bcc.gov.bd/elearning
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ব্যব্হারয়ব্য়ধ্ 

ডহাম ডপজ  

ই-লায়নডং সাইট এর শুরুল্পতই একয়ট তথ্য ব্হুল ডহাম ডপজ আল্পে।  ব্রাউজার এর URL 
ব্ল্পে য়গল্পি ই-লায়নডং প্ল্াটফল্পমডর URL য়দল্পি এন্টার ডপ্রস করল্পল ডহাম ডপজয়ট চল্পল আসল্পব্।  

 

 

য়চত্র :  ডহাম ডপজ 

 

ডহাম ডপল্পজর য়িতীি  াল্পগ সাইটয়টর য়ব্ল্পশষত্ব সম্পল্পকড ধ্ারণা ডদওিা হল্পিল্পে।  এখাল্পন 
ডকাসড,  ডকাসড সম্পয়কডত পরীক্ষা ও সাইটয়টর অযাল্পেয়সয়ব্য়লয়ট সম্পল্পকড য়কেু সুয়ব্ধ্া উয়িয়খত 
আল্পে।  
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এরপর য়ব্য় ন্ন প্রয়তব্ন্ধী ব্যয়িল্পদর জন্য ডয ডকাসডগুল্পলা অফার করা হল্পিল্পে ডসগুল্পলার 
কল্পিকয়ট ডদখাল্পনা হল্পিল্পে। সব্গুল্পলা ডকাসড ডদখল্পত " সব্গুল্পলা ডকাসড ডদখনু"  য়লংকয়টল্পত 
য়িক করল্পত হল্পব্।  

 

য়চত্র:  ডহাম ডপল্পজ ডকাসড ডসকশন 

ব্যব্হারকারীরা যাল্পত ডহাম ডথ্ল্পক জব্ ডপাটডাল্পল ডযল্পত পাল্পর তাই একয়ট ডসকশন রাখা 
হল্পিল্পে ডযখাল্পন “ জব্ ডপাটডাল”  এর য়লংক ও য়কে ু তথ্য আল্পে।       

 

য়চত্র:  ডহাম ডপল্পজ " জব্ ডপাটডাল"  ডসকশন 

তারপর এই ব্হুমূখী প্রল্পজক্টয়ট যাল্পদর য়চন্তাি ও তত্ত্বাব্ধ্াল্পন ব্াস্তব্ায়িত হল্পিল্পে ডসই 
প্রয়তিানগুল্পলার ডলাল্পগা এব্ং নাম সায়রব্দ্ধ াল্পব্ ডদওিা আল্পে।  এর য়নল্পচ ব্াংলাল্পদশ 
সরকার কতৃক য়ব্য় ন্ন ডসব্াদানকারী প্রয়তিাল্পনর ওল্পিব্ য়লংক সমূহ,  আই য়সয়ট য়েয় শন 



 ব্যব্হার সহায়িকা 

  

7|  
 

এর য়িকানা,  এই প্রল্পজক্ট সম্পয়কডত ডফইসবু্ক ও য়লঙ্কেইন ডপল্পজর য়লংল্পকব্ং এল্পন্রাল্পিে 
অযায়প্ল্ল্পকশল্পনর য়লংক ডদওিা আল্পে।  

 

য়চত্র:  ডহাম ডপল্পজর ফটুার ডসকশন 

ডমনুয ব্ার  

ই-লায়নডং প্ল্যাটফল্পমড একয়ট ডমনুয ব্ার ডমাটাল্পমায়ট সব্ ডপল্পজ থ্াকল্পব্।  এই ডমনুয ব্ার ডথ্ল্পক 
ডয য়লংকগুল্পলা ডদওিা আল্পে ডসই সব্ ওল্পিব্ ডপল্পজ সরাসয়র যাওিা যাল্পব্।  ডলাল্পগাল্পত 
ডপ্রস করল্পল তা সব্ সমি ডহাম ডপল্পজ য়নল্পি যাল্পব্।   

 

য়চত্র:  ডমনুয ব্ার 

ডয ডয য়লংক আল্পে -  

 ডহাম:  ডয ডকাল্পনা ডপজ ডথ্ল্পক এই য়লংল্পক য়িক করল্পল ডহাম ডপল্পজ য়নল্পি যাল্পব্।   
 সকল ডকাসড:  এই য়ব্ াল্পগ সকল ডকাসডগুল্পলা য়লস্ট আকাল্পর ডদওিা হল্পিল্পে।  ব্তডমাল্পন 
ডয য়ব্ াগগুল্পলা আল্পে।  

 লগইন:  এই য়লংল্পক য়িক কল্পর ডরয়জস্টােড ব্যব্হারকারী লগইন কল্পর ব্যব্হারকারী 
েযাশল্পব্াল্পেড লযান্ে করল্পব্।   
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 ডরয়জল্পেশন:  এই য়লংল্পক য়িক কল্পর ব্যব্হারকারী ডরয়জল্পেশন কল্পর ব্যব্হারকারী 
েযাশল্পব্াল্পেড লযান্ে করল্পব্।   

  াষা পয়রব্তডন অপশন ( ইংল্পরয়জ /  ব্াংলা)  :  এই ব্াটন য়িক এর মাধ্যল্পম পলু্পরা 
সাইটয়টর ডলখাগুল্পলার  াষা পয়রব্তডন করা যাল্পব্।   
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য়চত্র:  ডহাম ডপজ ইংল্পরয়জ 
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ডরয়জল্পেশন  

এই ই-লায়নডং প্ল্াটফল্পমড ডরয়জল্পেশন করল্পত হল্পল য়নম্নয়লয়খত তথ্য প্রদান করল্পত হল্পব্  

 আপনার পুল্পরা নাম য়লখনু 
 একয়ট সয়িক ইল্পমইল এল্পরস য়লখনু( আপয়ন সাইন- ইন করার সমি এয়ট ব্যব্হার 
করল্পব্ন )  

 একয়ট পাসওিােড য়লখনু 
 পাসওিােড য়নয়িত করুন 
 প্রয়তব্য়ন্ধতার ধ্রণ 
 য়লঙ্গ 

 আপনার সূব্ণড কােড নং য়লখনু ( ঐয়েক)  

 

 

 

 

 

 

য়চত্র:  ডহাম ডপল্পজ ডরয়জল্পেশন ব্াটন ও ডরয়জল্পেশন ফমড 
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লগইন  

ডমনুয ব্াল্পর লগইন য়লংক- এ অথ্ব্া উপল্পর সাইন ইন টযাল্পব্ য়িক কল্পর ব্া “ ইয়তমল্পধ্য 
ডরয়জল্পেশন করা আল্পে?”  লগইন য়লংল্পক য়িক কল্পর লগইন করা যাল্পব্।  লগইন করল্পত 
যা যা তথ্য য়দল্পত হি- 

- ডরয়জল্পেশল্পনর সমি ডদওিা ইল্পমইল এল্পরস  
- পাসওিােড 

 

 

 

 

 

 

 

য়চত্র:  ডহাম ডপল্পজ লগইন ব্াটন ও লগইন ফমড 
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পাসওিােড  লু্পল ডগল্পেন  

এই য়লংল্পক ডপ্রস করল্পল ব্যব্হারকারী তার পাসওিােড পুনরাি পয়রব্তডন করল্পত পারল্পব্।  
এর জন্য যা য়দল্পত হল্পব্  

 পূল্পব্ড ডদওিা ইল্পমইল এল্পরসয়ট 

এরপর " অযাকাউন্ট অনুসন্ধান"  ব্াটল্পন য়িক করল্পলই আপনার ডরয়জয়েকৃত ইল্পমইল্পল একয়ট 
য়লংক পািাল্পনা হল্পব্।   

 

য়চত্র:  ফরল্পগট পাসওিােড য়লংক ও ইল্পমইল এল্পরস সাব্য়মশন ফমড 

ইল্পমইল্পল লগইন কল্পর ওই য়লংকয়ট য়িক করল্পল পাসওিােড য়রল্পসট ডপজ আসল্পব্।  ডসখাল্পন 
আপনার নতুন পাসওিােড এব্ং পাসওিােড য়নয়িত করার পর পাসওিডাে য়রল্পসট ডপ্রস করল্পলই 
পুল্পরাল্পনা পাসওিােডয়ট পয়রব্তডন হল্পি যাল্পব্।  

 

য়চত্র:  নতুন পাসওিােড ফমড 
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অযাল্পেয়সয়ব্য়লয়ট ডহে  

শুরুল্পতই দৃয়ষ্ট প্রয়তব্ন্ধীল্পদর অযাল্পেয়সয়ব্য়লয়ট ডহে এর জন্য একয়ট ডহোর যুি করা 
আল্পে।  ই-লায়নডং প্ল্াটফল্পমডর ডপজয়ট ডলাে হল্পল য়কল্পব্াল্পেডর টযাব্ ব্াটন ডপ্রস করল্পল অথ্ব্া 
অল্ট + /   চাপল্পল এেয়সয়ব্য়লয়ট ডহোর ডব্র হল্পি আসল্পব্।   এখান ডথ্ল্পক একজন 
ব্যব্হারকারী তার পেন্দ মল্পতা অপশন ব্াোই কল্পর স্বােল্পন্দ সাইটয়ট ব্যব্হার করল্পত 
পারল্পব্।  এখাল্পন যা যা অপশন আল্পে-  

- য়স্কপ কল্পর মূল কল্পন্টল্পন্ট যান  
- ডসকশন য়নব্ডাচন করুন  
- এয়েয়সয়ব্য়লয়ট সহািতা উইল্পন্োয়ট খুলুন  
- এই ডমনুয়ট খুলল্পত অল্ট +/  য়টপুন 

য়স্কপ কল্পর মূল কল্পন্টল্পন্ট যান  

এই ব্াটনয়টর মাধ্যল্পম ডপল্পজর ডহোর ও ডমনুয ব্ার সয়রল্পি সরাসয়র ডপজয়টর কনল্পটল্পন্ট 
য়নল্পি যাি ডযন ডকাল্পনা ডনয় ল্পগশন ডমনুয না পড়ল্পত হি।   

য়চত্র :  ডমনুয ব্ার য়স্কপ কল্পর সরাসয়র মূল ডপল্পজ য়নল্পি যাওিা  
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ডসকশন য়নব্ডাচন করুন  

এই অপশন িারা ব্তডমাল্পন অব্য়িত ডপল্পজর  াগ করা ডসকশন গুল্পলাল্পত সরাসয়র ডযল্পত 
পারল্পব্ন।  এল্পকক ডপজ জন্য এখাল্পন য় ন্ন অপশন ডদখাল্পব্ ডযন প্রয়তয়ট ব্যব্হারকারী 
একয়ট  ডপল্পজ কমল্পফাটড এর সাল্পথ্ ডযল্পকাল্পনা জািগাি ডযল্পত পাল্পর।   

 

য়চত্র :  সরাসয়র ডপল্পজর য়ব্য় ন্ন ডসকশন এ যাওিার অপশন 

অযাল্পেয়সয়ব্য়লয়ট ডহে উইল্পন্ো  

এই ব্াটনয়ট চাপল্পল এয়েয়সয়ব্য়লয়ট ডহে উইল্পন্োয়ট য়িন এর ব্াম পাশ য়দল্পি ডব্র হল্পব্ 
এব্ং এখান ডথ্ল্পক য়ব্য় ন্ন এয়েয়সয়ব্য়লয়ট অপশন ডব্ল্পে প্রল্পিাজনীিয়ট য়সল্পলক্ট কল্পর য়নল্পজর 
কাজ চায়লল্পি ডযল্পত পারল্পব্ন।    

 

য়চত্র :  অযাল্পেয়সয়ব্য়লয়ট অপশন সময়িত উইল্পন্ো 
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এখাল্পন ডয ডয অপশন গুয়ল থ্াকল্পব্ – 

 Download Screen Reader 

এই য়লংকয়ট য়িক করল্পল ব্হুল ব্যাব্তত এন য়  য়ে এ নামক য়িন য়রোর োউনল্পলাে 
করল্পত পারল্পব্ ব্যব্হারকারীরা।  
 
 
 
 
 

য়চত্র :  য়িন য়রোর োউনল্পলাে য়লংক 

 
 Color Adjustments  

এখাল্পন য়ব্য় ন্ন দৃয়ষ্ট প্রয়তব্ন্ধীল্পদর সুয়ব্ধ্াল্পথ্ড সাইটয়টর কালার পয়রব্তডল্পনর য়ব্কে পেন্দ 
ব্যব্হার এর ব্যব্িা করা হল্পিল্পে।  ডয ডয অপশনগুল্পলা এখাল্পন থ্াকল্পে,  
 Invert Colors: ব্তডমান কালার ব্দয়লল্পি য়ব্পরীত ধ্রল্পণর কালার ব্যব্হার করা 
 Dark Contrast: ব্যাকগ্রাউন্ে ব্া ডপেল্পনর কালার সম্পূণড কাল্পলা কল্পর ডলখাগুল্পলা 
সাদা ও হালকা কালার কল্পর ফুুঁয়টল্পি ডতালা 

 High Saturation: কালার পয়রব্তডন না কল্পর ডলখা এব্ং য়চল্পত্রর রং আল্পরা  উজ্জ্বল 
 াল্পব্ ডদখাল্পনা 

 Greyscale Monochrome: সম্পূণড সাইটয়ট সাদা কাল্পলা কল্পর উপিাপন করা 

 

য়চত্র :  কালার সমিি অপশন 



 ব্যব্হার সহায়িকা 

  

16|  
 

 Fonts  

এখাল্পন য়ব্য় ন্ন ধ্রল্পণর প্রয়তব্ন্ধীল্পদর সুয়ব্ধ্াল্পথ্ড সাইটয়টর ফন্ট পয়রব্তডল্পনর য়ব্কে পেন্দ 
ব্যব্হার এর ব্যব্িা করা হল্পিল্পে।  ডয ডয অপশনগুল্পলা এখাল্পন থ্াকল্পে, 
 Font Size Small: য়ব্য় ন্ন ফন্ট আকার ডোট করল্পত 
 Font Size Big: য়ব্য় ন্ন ফন্ট আকার ব্ড় করল্পত 
 Text Spacing: ডটেট গুল্পলার মধ্যকার ডয য়ব্রয়ত তা আল্পরা ব্ড় করল্পত  
 Readable Fonts: সকল ফন্ট ডব্াল্ড অথ্ডাৎ ডমাটা করল্পব্ এই ব্াটনয়ট  

 
 

য়চত্র :  ফন্ট পয়রব্তডনকারী অপশন সমূহ 
 
 
 

 Image Adjustments 

 Image Greyscale: শুধ্ু েয়ব্ গুল্পলাল্পক সাদাকাল্পলা করল্পত অপশনয়ট ব্যব্হার করা 
যাল্পব্ 

 Image Invert: সাইট এ ব্যব্তত েয়ব্ গুল্পলার রং ব্দয়লল্পি য়ব্পরীত ধ্রল্পণর কালার 
ডদখাল্পনা 
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য়চত্র :  েয়ব্ পয়রব্তডন করার অপশনসমূহ 

 Links 

 Highlight Links: সকল য়লংক গুল্পলার চারয়দল্পক ব্াে বতয়র হল্পব্ স্পষ্ট  াল্পব্ 
ডব্াঝাল্পনার জন্য 

 Underline Links: সকল য়লংক গুল্পলার য়নল্পচ একয়ট ডরখা  বতয়র হল্পব্ স্পষ্ট  াল্পব্ 
ডব্াঝাল্পনার জন্য 

 

য়চত্র :  য়লংক হাইলাইট করার য়ব্য় ন্ন অপশন 

 Zoom 

 Zoom Out: সাইটয়টল্পক আল্পরা ডোট কল্পর ডদখার জন্য 
 Zoom In: সাইট য়টল্পক আল্পরা ব্ড় কল্পর ডদখার জন্য 

 

য়চত্র :  জুম্ অপশন 

 Other Adjustments 

 Large Cursor: এর মাধ্যল্পম মাউস এর তীর য়চহ্ন যুি কাসডরয়ট ব্ড় হল্পব্ 
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 Highlight Titles: সকল ডহয়েং টাইল্পপর ডলখা গুল্পলার চায়রয়দল্পক ব্াে িারা আবৃ্ত 
হল্পি ফুয়টল্পি উিাল্পনা হল্পব্ 

 

য়চত্র:  অন্যান্য সমিি অপশন 

 Keyboard Shortcut 

কী- ডব্ােড শটডকাট ব্াটনয়ট য়িক কল্পর সাইল্পট ব্যব্তত য়ব্য় ন্ন অপশনগুল্পলা কী- ডব্াল্পেডর 
ডকান কী ডচল্পপ ব্যব্হার করা যাল্পব্ তা ডদখল্পত পারল্পব্।  
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য়চত্র:  কী ডব্ােড শটডকাট ডপজ   

 Reset all 

এই ব্াটনয়ট য়িক করল্পল পূল্পব্ড করা সকল অযাল্পেয়সয়ব্য়লয়ট অপশন য়সল্পলকশন মুল্পে যাল্পব্। 

ব্যব্হারকারী ডহাম ডপজ  

ডকাল্পনা ব্যব্হারকারী ডরয়জল্পেশন ডশষ করল্পল এব্ং নতুন কল্পর লগইন করল্পলই তার 
য়নজস্ব েযাশল্পব্ােড ডদখা যাল্পব্।  এই েযাশল্পব্াল্পেড ব্যব্হারকারী ডয ডয তথ্য সরাসয়র ডদখল্পত 
পারল্পব্,  

 ডমনুয ব্ার ( লগইন এর পর লগইন ও ডরয়জল্পেশন য়লংল্পকর জািগাি ডমল্পসজ 
ডনায়টয়ফল্পকশন য়নল্পদডশক ঘন্টা য়চহ্ন এব্ং ব্যব্হারকারী এর েয়ব্ সম্বয়লত য়ব্য় ন্ন 
ডসয়টং এর সাব্ল্পমনুয,  সকল ডকাসড,  আমার ডকাসডসমূহ,  সকল পরীক্ষা,  মতামত 
য়দন য়লংক প্রকাশ হল্পব্।  )  

 চলমান ডকাসড এর অগ্রগয়তসহ তার য়লংক 
 ব্যব্হারকারী কতৃক ডদওিা তার দক্ষতা সমূহ  
 সব্ডায়ধ্ক চায়হদাসম্পন্ন ডকাসডগুল্পলার তায়লকা  
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 দক্ষতার য়নয়রল্পখ প্রস্তায়ব্ত পরীক্ষা 
 ফুটার. 
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য়চত্র:  লগইন এর পর ব্যব্হারকারী ডহামল্পপজ 
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ডকাসড অধ্যিন  

একজন ব্যব্হারকারীল্পক ডকাসড শুরু কল্পর ডশষ করল্পত য়নম্নয়লয়খত ধ্াপগুল্পলা অনুসরণ করল্পত 
হল্পব্ -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

য়চত্র:  একয়ট ডকাসড য়নব্ন্ধন ডথ্ল্পক সায়টডয়ফল্পকট পাওিা পযডন্ত ধ্াপসমূহ 

ধ্াপ ১:  ডরয়জল্পেশন ব্া পূল্পব্ড 
ডরয়জল্পেশন করা থ্াকল্পল লগইন 

 

 ধ্াপ ২:  পেন্দসই ডকাসড য়লংল্পক 
য়িক কল্পর ডকাসড য়ব্ব্রণ ডপজ 

 

 

ধ্াপ ৩:  ডকাসড য়ব্ব্রণ ডপল্পজ 
" ডকাসড এনল্পরাল করুন"  

ধ্াপ ৪:  ডকাসড অধ্যিন ডপল্পজ 
ডলকচার এব্ং প্রয়তয়ট ডলকচাল্পর য়কেু 
য় য়েও আর তৎসম্পয়কডত কুইজ ডটস্ট 

ধ্াপ ৫:  সকল ডলকচার ও 
কুইজ ডশষ হল্পল স্বিংক্রীি  াল্পব্ 

ডকাসডয়টর সমায়ি এব্ং 
স্বীকৃয়তস্বরূপ একয়ট সায়টডয়ফল্পকট 
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সকল ডকাসড  

ডহাম ডপজ ডথ্ল্পক অথ্ব্া ডহোর এর সকল ডকাসড য়লংল্পক য়িক করল্পল ডকাসড তায়লকা ডপজয়ট 
আসল্পব্।   

 

য়চত্র:  সকল ডকাসড এর ডপজ 
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ডকাসড অনুসন্ধান ব্াে  

ডকাসড ডপল্পজর ব্াম পাল্পশ ডকাল্পসডর নাম,  ডকাল্পসডর ডলল্পব্ল ও ডকাল্পসডর সমিকাল য়দল্পি 
প্রল্পিাজনীি আকায়িত ডকাসড খুুঁল্পজ ডব্র করা যাি।   ব্াংলা ও ইংল্পরয়জ উ ি  াষা য়দল্পি 
অনুসন্ধান করা যাল্পব্।  

  

য়চত্র:  ডকাসড ডপল্পজ অনুসন্ধান অপশনসমূহ 

 

 

 

 

ডকাসড য়নব্ন্ধন  

একজন ব্যব্হারকারীল্পক ডকাসড অধ্যিন করল্পত হল্পল প্রথ্ল্পম ডকাসডয়টল্পত য়নব্ন্ধন করল্পত 
হল্পব্।  এই ডকাসড ব্যব্হারকারীর একাউল্পন্ট সব্সমল্পির জন্য ডথ্ল্পক যাল্পব্ যাল্পত ব্যব্হারকারী 
ডযল্পকাল্পনা সমি য়নল্পজর সুয়ব্ধ্া মল্পতা সমল্পি ডদখল্পত,  শুনল্পত এব্ং পড়ল্পত পাল্পর।  
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ডহাম ডপজ ডথ্ল্পক অথ্ব্া সকল ডকাসড ডপল্পজ ডযল্পি ডসখান ডথ্ল্পক পেন্দসই ডকাসড য়লংল্পক 
য়িক কল্পর ডকাসড য়ব্ব্রণ ডপল্পজ যান।  ডকাসড য়ব্ব্রণ ডপল্পজ য়গল্পি ডকাসড সম্পয়কডত সকল 
তথ্য পল্পড় " ডকাসডয়টর অধ্যিন শুরু করুন"  ব্াটনয়ট ডপ্রস করুন।  তাহল্পলই আপয়ন ডকাসডয়ট 
অধ্যিণ এর জন্য য়নব্ন্ধন কল্পর ডফলল্পলন।  

 

 

য়চত্র:  ডকাসড য়ব্ব্রণ ডপজ 
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ডকাসড অধ্যিন ডপজ  

ডকাসড অধ্যিন ডপল্পজ ডলকচার এর তায়লকা থ্াকল্পব্ এব্ং প্রয়তয়ট ডলকচাল্পর য়কে ু য় য়েও 
আর তৎসম্পয়কডত কুইজ ডটস্ট থ্াকল্পব্ ডসগুল্পলা ডশষ করল্পত হল্পব্। ব্যব্হারকারী পরব্তডী /  
পূব্ডব্তডী ব্াটনগুয়লল্পত য়িক কল্পর অন্য ডলকচাল্পর ডযল্পত পারল্পব্।  

 

য়চত্র:  ডকাসড অধ্যিন ডপজ 

প্রয়তয়ট ডলকচার এর য় য়েওর য়লংল্পক য়কে ু ফাইল ব্া েকুল্পমন্ট যুি থ্াকল্পত পাল্পর যা য়িক 
কল্পর ব্া োউনল্পলাে কল্পর ব্যব্হারকারী পড়ল্পত পারল্পব্।  প্রয়তয়ট ডলকচার এর সাল্পথ্ ওই 
য় য়েওর য়লয়খত রূপ ট্রািয়ক্রপ্ট য়হল্পসল্পব্ য়নল্পচ ডদওিা থ্াকল্পব্ যা োউনল্পলাে ও করা 
যাল্পব্।   
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য়চত্র:  ডকাসড অধ্যিন ডপল্পজ ট্রািয়ক্রপ্ট ডসকশন 

কল্পমন্ট টযাব্য়টল্পত য়িক কল্পর ডকাসড সম্পল্পকড আপয়ন আপনার মতামত য়দল্পত পারল্পব্ন। 
অন্য ডকাল্পনা কল্পমল্পন্ট অয় মত জানাল্পত " য়রপ্ল্াই"  করল্পত পারল্পব্ন যত খুয়শ। 

  

 

য়চত্র:  ডকাসড অধ্যিন ডপল্পজ কল্পমন্ট ডসকশন 

যখন ব্যব্হারকারীরা ডকাল্পনা কুইল্পজ য়িক কল্পরন নীল্পচর কুইজ য়িনয়ট প্রদয়শডত হল্পব্। 
একয়ট কুইল্পজর দুয়ট অংশ রল্পিল্পে,  প্রথ্ম অংশয়ট প্রশ্ন এব্ং য়িতীি অংল্পশ সমস্ত উত্তর 
রল্পিল্পে। অপশন থ্াকল্পব্ চারয়ট এব্ং একয়ট সয়িক উত্তর হল্পত পাল্পর। 
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য়চত্র:  ডলকচার সম্পয়কডত কুইজ 



 ব্যব্হার সহায়িকা 

  

29|  
 

৭০% এর উপর মাকড ডপল্পল পাস হল্পব্ এব্ং এর য়নল্পচ ডপল্পল পাস হল্পব্ না। পাস না 
হল্পল কুইজয়ট পুনরাি য়দল্পত হল্পব্। 

 

য়চত্র:  কুইজ য়নয়িতকরন ডপজ 

 

 

পাস করল্পল কুইজ ডশল্পষ ডকান উত্তর সয়িক য়দল্পিল্পেন ব্া ডদনয়ন ডসগুল্পলা ডদখাল্পব্। 

 

য়চত্র:  কুইজ ফলাফল ডপজ 
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ইউয়টউব্ য় য়েওর সাব্টাইল্পটল ফন্ট পয়রব্তডন 

ইউয়টউব্ য় য়েওিা য়নল্পচ থ্াকা ডসয়টংস আইকল্পন য়িক কল্পর সাব্টাইল্পটল য়সয়স য়লংক এ 
য়িক করুন। 

 

য়চত্র:  ইউয়টউব্ ডসয়টংস য়লংক 

অতঃপর উপল্পর োনপাল্পশ থ্াকা অপশন য়লংক এ য়িক করুন। 

 

য়চত্র:  ইউয়টউব্ ডসয়টংস এর অপশন য়লংক 
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অপশন ডথ্ল্পক ফন্ট ডফল্পময়লল্পত থ্াকা এযাল্পরা ডত য়িক করুন। 

 

য়চত্র:  ইউয়টউব্ ডসয়টংস এর অপশন এ ফন্ট ডফল্পময়ল য়লংক 

 

ফন্ট ডফল্পময়ল ডথ্ল্পক Monospaced Ser i f  ফন্টয়ট য়নব্ডাচন করুন।  



 ব্যব্হার সহায়িকা 

  

32|  
 

 

য়চত্র:  ইউয়টউব্ ডসয়টংস এর অপশন এ ফন্ট ডফল্পময়ল য়নব্ডাচন 

 

ডকাসড সমায়ি এব্ং প্রশংসাপত্র ডপজ  

সকল ডলকচার ও কুইজ ডশষ হল্পল স্বিংক্রীি  াল্পব্ ডকাসডয়টর সমায়ির কথ্া জানাল্পনা হল্পব্ 
এব্ং স্বীকৃয়ত স্বরূপ একয়ট সায়টডয়ফল্পকট বতয়র হল্পি আসল্পব্ যা েয়ব্ য়হল্পসল্পব্ ব্যব্হারকারী 
তার ব্যব্তত ডমাব্াইল ব্া ডেস্কটপ/ লযাপটপ এ োউনল্পলাে কল্পর সংরক্ষণ করল্পত পারল্পব্।  
এোড়াও ডফইসবু্ক ও য়লংকে ইন ডশিার য়লংল্পকর মাধ্যল্পম ডকাসড এব্ং ডকাসড সায়টডয়ফল্পকট 
ব্ন্ধুল্পদর সাল্পথ্ ডশিার করল্পত পারল্পব্ন।  
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য়চত্র:  ডকাসড অধ্যিন ডশল্পষ সায়টডয়ফল্পকট ডপজ 

ডকাল্পনা কারল্পন যয়দ একজন ব্যব্হারকারীর নাল্পমর ব্ানাল্পন ডকান  ুল থ্াল্পক তল্পব্ সায়টডয়ফল্পকট 
সম্পাদন ব্াটল্পন য়িক করল্পল ডসয়টংস এ যাওিার অপশন থ্াকল্পব্ এব্ং ডসখাল্পন য়গল্পি নাম পয়রব্তডন 
করল্পত হল্পব্। নাম পয়রব্তডন করার পর পুনরাি সায়টডয়ফল্পকট ডপল্পজ এল্পস সায়টডয়ফল্পকট সম্পাদন 
ব্াটনয়টল্পত য়িক করল্পত হল্পব্। য়িক করার পর ডয নাময়ট ডদখাল্পব্ ডস নাময়ট থ্াকা অব্িাি সংরক্ষণ 
করুন ব্াটল্পন য়িক করল্পল সায়টডয়ফল্পকট এ ব্যব্হারকারীর নাম পয়রব্তডন হল্পব্।  

 

য়চত্রঃ সায়টডয়ফল্পকল্পটর নাম সম্পাদল্পনর ফমড 
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পরীক্ষা  

একজন ব্যব্হারকারীল্পক ডকাল্পনা ডকাসড য় য়ত্তক পরীক্ষা শুরু কল্পর ডশষ করল্পত য়নম্নয়লয়খত 
ধ্াপগুল্পলা অনুসরণ করল্পত হল্পব্-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

য়চত্র:  একয়ট পরীক্ষা ডদওিার শুরু ডথ্ল্পক সায়টডয়ফল্পকট পাওিা পযডন্ত ধ্াপ সমূহ 

ধ্াপ ৬:  পরীক্ষা ডশষ করার পর য়নয়িতকরণ 
ও মতামত গ্রহল্পণর ডপজ,  " পরীক্ষার 
প্রয়তল্পব্দন"  ব্াটন এ য়িক কল্পর তার 

পরীক্ষার সম্পূণড য়ব্ব্রণ ডদখা 

ধ্াপ ৫:  পরীক্ষা ডপজ,  
পরীক্ষা ডশষ করা 

ধ্াপ ১:  ডরয়জল্পেশন ব্া পূল্পব্ড 
ডরয়জল্পেশন করা থ্াকল্পল লগইন 

 

 ধ্াপ ২:  পেন্দসই পরীক্ষা য়লংল্পক 
য়িক কল্পর পরীক্ষা য়ব্ব্রণ ডপজ 

ধ্াপ ৩:  পরীক্ষা য়ব্ব্রণ ডপল্পজ 
" পরীক্ষা য়দন"  ব্াটনয়ট ডপ্রস করুন 

ধ্াপ ৪:  পরীক্ষা য়নল্পদডশনা গুল্পলা  াল্পলা  াল্পব্ 
পড়া এব্ং " পরীক্ষা শুরু করুন"  ব্াটন এ 

য়িক করুন 

ধ্াপ ৭:  পরীক্ষাল্পত উত্তীণড হল্পল 
" সায়টয়ফল্পকট ডদখনু"  ব্াটনয়ট 

ডপ্রস করল্পল  স্বীকৃয়তস্বরূপ একয়ট 
সায়টডয়ফল্পকট বতয়র এব্ং 
োউনল্পলাে কল্পর সংরক্ষণ 
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সকল পরীক্ষা  

ডহাম ডপজ ডথ্ল্পক অথ্ব্া ডহোর এর সকল পরীক্ষার ডমনুয য়লংক ডথ্ল্পক সকল পরীক্ষা 
য়িক করল্পল পরীক্ষার তায়লকা ডপজয়ট আসল্পব্।   

  

 

য়চত্র:  সকল পরীক্ষা ডপজ 
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পরীক্ষা অনুসন্ধান ব্াে  

পরীক্ষা ডপল্পজর ব্াম পাল্পশ পরীক্ষা নাম ও পরীক্ষা সম্পয়কডত ডকাসড য়দল্পি প্রল্পিাজনীি 
আকায়িত পরীক্ষা খুুঁল্পজ ডব্র করা যাি।   ব্াংলা ও ইংল্পরয়জ উ ি  াষা য়দল্পি অনুসন্ধান 
করা যাল্পব্।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

য়চত্র:  পরীক্ষা ডপল্পজ অনুসন্ধান অপশনসমূহ 
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পরীক্ষা য়ব্ব্রণ  

ডহাম ডপজ ডথ্ল্পক অথ্ব্া পরীক্ষা তায়লকা ডপল্পজ ডযল্পি ডসখান ডথ্ল্পক পেন্দসই পরীক্ষা 
য়লংল্পক য়িক কল্পর পরীক্ষা য়ব্ব্রণ ডপল্পজ যান।  এই ডপল্পজর োন পাল্পশ পরীক্ষা ডদব্ার জন্য 
পরীক্ষা য়দন ব্াটন ডদওিা হল্পিল্পে।  সাল্পথ্ পরীক্ষা সম্পয়কডত তথ্য এব্ং এই পরীক্ষা য়ব্ষিক 
ডকাসডগুল্পলার য়লংকও য়নল্পচ ডদওিা আল্পে।  যয়দ পূল্পব্ড এই পরীক্ষাি ব্যব্হারকারী অংশগ্রহণ কল্পর 
থ্াল্পক তল্পব্ যত ব্ার পরীক্ষা য়দল্পিল্পেন সব্ তথ্য ডটয়ব্ল আকাল্পর য়নল্পচ ডদওিা থ্াকল্পব্।  

 

 

য়চত্র:  পরীক্ষা য়ব্ব্রণ ডপজ 



 ব্যব্হার সহায়িকা 

  

38|  
 

পরীক্ষা য়নল্পদডয়শকা ডপজ  

পরীক্ষা য়ব্ব্রণ ডপল্পজ " পরীক্ষা য়দন"  ব্াটনয়ট ডপ্রস করুন এব্ং পরীক্ষা য়নল্পদডয়শকা ডপল্পজ 
প্রল্পব্শ করুন।  এই ডপল্পজ পরীক্ষা ডদওিার পূল্পব্ডর এব্ং পল্পরর করণীি সম্পল্পকড য়ব্স্তায়রত ডদওিা 
থ্াকল্পব্।  

 

 

য়চত্র:  পরীক্ষা য়নল্পদডশাব্লী ডপজ 

পরীক্ষা গ্রহল্পণর ডপজ  

পরীক্ষা য়নল্পদডশনাগুল্পলা  াল্পলা  াল্পব্ পল্পড় " পরীক্ষা শুরু করুন"  ব্াটল্পন য়িক কল্পর পরীক্ষা 
ডপল্পজ আসল্পত হল্পব্।   এল্পকক পরীক্ষাল্পত এল্পকক সংখযক প্রশ্ন থ্াকল্পত পাল্পর।  প্রয়তয়ট 
প্রল্পশ্ন চারয়ট কল্পর অপশন থ্াকল্পব্,  ডয ডকাল্পনা একয়ট য়সল্পলক্ট করল্পত হল্পব্।  পল্পর 
" পরব্তডী"  ব্াটল্পন য়িক কল্পর পল্পরর প্রল্পশ্ন যাল্পব্ন।  প্রথ্ম প্রশ্ন োড়া অন্য সকল প্রল্পশ্নর 
ডক্ষল্পত্র " পূব্ডব্তডী"  ব্াটনয়ট থ্াকল্পব্ আল্পগর প্রল্পশ্ন যাওিার জন্য।   যতগুল্পলা প্রশ্ন থ্াকল্পব্ 
তত সংখযক ব্াটন প্রল্পশ্নর নম্বর সহ োন পাল্পশ থ্াকল্পব্।   উত্তর য়দল্পল ব্াটন সবু্জ হল্পি 
যাল্পব্।  ডকাল্পনা প্রল্পশ্নর উত্তর না য়দল্পি থ্াকল্পল ওই ডসকশল্পন ডয ব্াটনয়ট সবু্জ থ্াকল্পব্ 
না ডসয়টল্পত য়িক করল্পল সরাসয়র ডসই প্রল্পশ্ন চল্পল যাওিা যাল্পব্।  সকল প্রল্পশ্নর উত্তর 
য়দল্পল স্বিংক্রীি  াল্পব্ পরীক্ষা সমায়ির ব্াটন " পরীক্ষা ডশষ করুন"  ব্াটনয়ট ডত য়নল্পি 
যাল্পব্ এব্ং ডপ্রস কল্পর ইল্পিস য়িক করল্পলই পরীক্ষা ডশষ হল্পি যাল্পব্।  পরীক্ষার সমি 
ডশষ হল্পল স্বিংক্রীি  াল্পব্ পরীক্ষা ডশষ হল্পি যাল্পব্ অথ্ব্া পরীক্ষার ডযল্পকাল্পনা সমি উপল্পর 
থ্াকা " পরীক্ষা ডশষ করুন"  ব্াটল্পন ডপ্রস কল্পরও পরীক্ষা ডশষ করা  যাল্পব্।  পরীক্ষার 
সমল্পির মল্পধ্য পরীক্ষার য়নল্পদডশাব্লী পড়ার জন্য আরও একয়ট য়লঙ্ক রল্পিল্পে " পরীক্ষা 
সম্পয়কডত য়নল্পদডশাব্লী" ।  
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য়চত্র:  পরীক্ষা ডপজ 

পরীক্ষার সম্পূণডতা য়নয়িতকরণ ডপজ  

পরীক্ষা ডশষ করার পর য়নয়িতকরণ ডপজ আসল্পব্ এব্ং এখাল্পন তার ফলাফল ডদখাল্পনা 
থ্াকল্পব্।  আর য়কে ু প্রশ্ন থ্াকল্পব্ মতামত গ্রহল্পণর জন্য।  চাইল্পল ডকউ মতামত য়দল্পত 
পারল্পব্ ব্া এয়ড়ল্পি ডযল্পত পারল্পব্।  
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য়চত্র:  পরীক্ষা ডশল্পষ য়নয়িতকরণ ডপজ 

 

" পরীক্ষার প্রয়তল্পব্দন"  ব্াটল্পন য়িক কল্পর তার পরীক্ষার সম্পূণড য়ব্ব্রণ ডদখল্পত পারল্পব্। 
যয়দ উত্তীণড হি তল্পব্ " সায়টয়ফল্পকট ডদখনু"  ব্াটনয়ট আসল্পব্।  ডসখাল্পন পরীক্ষা নম্বর,  প্রাি 
শতকরা য়হসাব্,  প্রাি নম্বর ইতযায়দ থ্াকল্পব্।      
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য়চত্র:  পরীক্ষা য়রল্পপাটড ডপজ 

পরীক্ষার প্রশংসাপত্র ডপজ  

পরীক্ষাল্পত উত্তীণড হল্পল " সায়টয়ফল্পকট ডদখনু"  ব্াটনয়ট ডপ্রস করল্পল  স্বীকৃয়তস্বরূপ একয়ট 
সায়টডয়ফল্পকট বতয়র  হল্পি আসল্পব্ যা েয়ব্ য়হল্পসল্পব্ ব্যব্হারকারী তার ব্যব্তত ডমাব্াইল ব্া 
ডেস্কটপ/ লযাপটপ এ োউনল্পলাে কল্পর সংরক্ষণ করল্পত পারল্পব্।          

 

য়চত্র:  পরীক্ষা ডশল্পষ সায়টডয়ফল্পকট ডপজ 
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ব্যব্হারকারী েযাশল্পব্ােড  

আমার ডকাসডসমূহ  

এই ডপল্পজ এক জন ব্যব্হারকারী িারা য়নব্য়ন্ধত সকল ডকাসড তায়লকা আকাল্পর ডদওিা 
থ্াল্পক।  প্রয়তয়ট ডকাসড এর অগ্রগয়ত,  য়নব্ন্ধল্পনর তায়রখ সহ যাব্তীি তথ্য এখাল্পন ডদওিা 
থ্াল্পক।  " অধ্যিন চায়লল্পি যান"  য়লংকয়ট য়িক কল্পরই ওই ডকাসড ডযখাল্পন ডশখা ডশষ কল্পর 
রাখা য়েল ডসখান ডথ্ল্পক শুরু করল্পত পারল্পব্ন।  

 

 

 

য়চত্র:  আমার ডকাসড ডপজ 
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আমার পরীক্ষাসমূহ  

এক জন ব্যব্হারকারী তার ডদওিা সকল পরীক্ষার তায়লকা এখাল্পন ডদখল্পত পারল্পব্।  
এখান ডথ্ল্পক তার ডদওিা পূল্পব্ডর পরীক্ষাগুয়লর প্রয়তল্পব্দন এব্ং উত্তীণড পরীক্ষার সায়টডয়ফল্পকট 
সংগ্রহ করল্পত পারল্পব্।  

 

 

 

 

য়চত্র:  আমার পরীক্ষা ডপজ 
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আমার দক্ষতা  

এখাল্পন ব্যব্হারকারী তার য়নজস্ব য়কে ু দক্ষতা যুি করল্পত পারল্পব্।  " প্রস্তায়ব্ত দক্ষতা 
সমূহ"  এর য়নল্পচ ডব্শ কল্পিকয়ট য়স্কল্পলর নাম ব্াটন আকাল্পর ডদওিা আল্পে।  এর মল্পধ্য 
ডযই দক্ষতা ব্যব্হারকারীর আল্পে ডসয়টর ব্াটন ডপ্রস করল্পলই য়স্কলয়ট যুি হল্পি যাল্পব্ এব্ং 
য়নয়িতকরণ ডমল্পসজ ডদখাল্পব্।  

 

 



 ব্যব্হার সহায়িকা 

  

45|  
 

য়চত্র:  আমার দক্ষতা ডপজ 

 

ডসয়টংস  

ডমনুয ব্াল্পর েয়ব্ যুি ডয রপোউন য়চহ্ন আল্পে ডসয়ট য়িক করল্পলই ব্যব্হারকারী সম্পয়কডত 
সকল ডসয়টংস অপশন ডব্র হল্পি আসল্পব্। এখান ডথ্ল্পক ব্যব্হারকারী য়ব্য় ন্ন ডপল্পজ য়গল্পি 
য়ব্য় ন্ন সংযুয়ি মূলক কাজ করল্পত পারল্পব্।  

 

য়চত্র:  ডহোল্পর ডসয়টংস ডমনুয 

ডসয়টংস ডমনুযল্পত এ যা যা আল্পে  

 আমার পরীক্ষার তায়লকা  
 দক্ষতা  
 অযাকাউন্ট ডসয়টংস  
  াষা পয়রব্তডন  
 জব্ ডপাটডাল্পল যান 
 সাহাযয  
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 লগ আউট 

অযাকাউন্ট ডসয়টংস  

এই ডপল্পজ ব্যব্হারকারী তার য়নল্পজর তথ্য পয়রব্তডন,  ইল্পমজ সংযুি এব্ং পাসওিােড 
পয়রব্তডন করল্পত পারল্পব্ন।    
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য়চত্র:  ডপ্রাফাইল এয়েট ডপজ 
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পাসওিােড পয়রব্তডন  

এই ডপল্পজ ব্যব্হারকারী তার য়নল্পজর পাসওিােড পয়রব্তডন করল্পত পারল্পব্ন।   

 

 

য়চত্র:  পাসওিােড পয়রব্তডন ডপজ 
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ই- ডমইল পয়রব্তডন 

এই ডপল্পজ ব্যব্হারকারী তার য়নল্পজর ই-ল্পমইল পয়রব্তডন করল্পত পারল্পব্ন।   

 

 

য়চত্র:  ই-ল্পমইল পয়রব্তডন ডপজ  

 

পাসওিােড য়দল্পি দায়খল করুন ব্াটল্পন য়িক করার পর ই- ডমইল প্রদান করার পৃিা ডদখা 
যাল্পব্। ইল্পমইলয়ট য়দল্পি দায়খল করুন ব্াটল্পন য়িক করল্পত হল্পব্। অতঃপর ডয নতুন ইল্পমইল 
এল্পরসয়ট য়দল্পিল্পেন তাল্পত একয়ট ড য়রয় ল্পকশন য়লংক য়সল্পস্টল্পমর মাধ্যল্পম চল্পল যাল্পব্। ঐ 
ইল্পমইল এ পািাল্পনা য়লংকয়ট য়িক কল্পর ড য়রয়ফল্পকশন সম্পন্ন না করা পযডন্ত এই ইল্পমইল 
এল্পরসয়ট ব্যাব্হার করা যাল্পব্ না।  

 

য়চত্র:  ই-ল্পমইল পয়রব্তডন ডপজ  
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 াষা পয়রব্তডন  

সব্ সমি একই  াষা ব্যব্হার এর জন্য ব্াংলা/ ইংল্পরয়জ য়সল্পলক্ট কল্পর রাখা যাল্পব্ এই 
ডপল্পজ।  

 

য়চত্র:   াষা পয়রব্তডন ডপজ 

ডনায়টয়ফল্পকশন  

এখাল্পন য়ব্য় ন্ন তথ্য ডনায়টয়ফল্পকশল্পনর মাধ্যল্পম  ব্যব্হারকারীল্পক জায়নল্পি ডদওিা হি।  

 

য়চত্র:  ডনায়টয়ফল্পকশন 
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সব্ ডনায়টয়ফল্পকশন ডদখল্পত " সব্ ডদখনু"  য়লংক এ য়িক করুন। " সব্গুল্পলা পয়িত ব্ল্পল 
সনাি করুন"  এ য়িক করল্পল য়ব্জ্ঞয়ির রঙ পয়রব্তডন করল্পব্। 

 

 

য়চত্র:  সমস্ত য়ব্জ্ঞয়ি ডদখুন পৃিা 

মতামত য়দন  

ই- লায়নডং প্ল্যাটফমড ব্যব্হারকারীরল্পদর জন্য কতটা সাহাযযকারী য়হল্পসল্পব্ গণয ডসটার তথ্য 
জানল্পত এই ফরময়ট বতয়র করা হল্পিল্পে।  কল্পিকয়ট প্রল্পশ্নর  উত্তর য়নল্পি এই প্রয়ক্রিায়ট 
সম্পন্ন করা হি।  একজন ব্যব্হারকারী সাইটয়ট কতটা সহজ,  ব্যব্হার উপল্পযাগী ও তার 
য়নজস্ব অয় মত য়লল্পখ মতামত য়দল্পত পারল্পব্ন।  
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য়চত্র:  মতামত য়দন ফরম 

উপসংহার  

এই ব্যব্হার সহায়িকায়ট Empor i a ই-লায়নডং প্ল্াটফমড এর জন্য বতয়র।  য়সল্পস্টম পয়রব্তডন / 
উন্নয়তর সাল্পথ্ সাল্পথ্ সব্ডল্পশষ তথ্য সহ েকুল্পমন্টয়ট আপল্পেট করা হল্পব্।  


