স্কুল প্রি ন্সিপাল

১

আপনার প্র তিষ্ঠা নের উপর
কো রোনাভাইরাস এর
প্রভাব নি য়ে চি ন্তিত?

লাইভ ক্লা সের সুযোগ থাকা স ত্ত্বেও রুটিন অনু
যায়ী ক্লাস
প রিচালনা কর তে পার ছেন না?

লাইভ ক্লাস নেয়া গে লেও শিক্ষা র্থী দের শেখার প্র ক্রিয়া সহজ
করা যা চ্ছে না?

৩

২

শিক্ষক দের উপ স্থি তি থাক লেও তারা প্রযুক্তির জটিলতায়
হিম শিম খা চ্ছে?

র্য চা লি য়ে যাবার ইচ্ছা থাকা
অনলাই নে প্রশাস নিক কা ক্রম
স ত্ত্বেও প্র তিষ্ঠা নের তার উপর সা র্বিক নিয়ন্ত্রণ এবংঅনলাই নে
শিক্ষা র্থী দের ফি সংগ্রহ নি য়ে উ দ্বিগ্ন?

৪

উপ রের যে কোন একটি প্রশ্ন আপনার ম নে জে গে থাক লে
তার উত্তর র য়ে ছে আমা দের কা ছে!

শিক্ষক
পো র্টাল

শিক্ষা র্থী
পো র্টাল

এড মিন
পো র্টাল

অ ভিভাবক
পো র্টাল

যেভা বে কাজ ক রে

স্কুল

শিক্ষক

শিক্ষা র্থী

অ ভিভাবক
শিক্ষক কে ন্দ্রিক ডিজাই নের সাহা য্যে শিক্ষক
লাইভ ক্লাস নেয়া শুরু কর তে পা রেন মাত্র
ক য়েকটি ক্লি কে

শিক্ষা র্থীর উপ স্থি তি এবং ফলাফল সম্প র্কে
অ ভিভাবক দের স্বয়ং ক্রিয়ভা বে অব হিত করা হয়

শিক্ষা র্থীরা লাইভ ক্লা সে যোগ দি তে পা রে যে
কো নো ডিভাইস থে কে, যে কোনও জায়গায়,
এমন কি প্রত্যন্ত অঞ্চ লেও।

র্ম ণ্ডের উপর স্কুলের বিদ্যাল য়ের সম্পূর্ণ
প্র তিটি ক কা
নিয়ন্ত্রণ এবং শিক্ষা র্থী ও অ ভিভাবক দের অ ভিমত
নেয়ার প্র তি ক্রিয়ার সুযোগ থা কে

অন্যতম বৈ শিষ্ট

নিরব চ্ছিন্ন লাইভ ক্লাস

ভ য়েস ক লের মাধ্য মে
লাইভ ক্লা সে
যোগদা নের সুবিধা

(বাংলা দে শের যে কো নো ল্যান্ডলাইন
এবং মোবাইল অপা রেটর)

লাইভ চ্যা টের মাধ্য মে
শিক্ষক- শিক্ষা র্থীর মা ঝে
ক থোপকথ নের সুবিধা

লাইভ পরীক্ষা ও কুইজ

নোটি ফি কেশন ও
এসএমএস

অনলাইন পে মেন্ট ও ফি
কা লেকশন

লাইভ ক্লাস - ফোন স্ট্যান্ড

১

শুধুআপনার ফোন দি য়েই নি য়ে
নিন ইন্টা রেক্টিভ লাইভ ক্লাস।

২

লাইভ ক্লা সে প্র বেশ ক রে আপনার
ফোনটি স্ট্যান্ড এর উপ রে রাখুন

মোবাই লের ক্যা মেরা দি য়ে আপনার
লেকচারশীট বা খাতা স ঠিকভা বে দেখা যা চ্ছে
কিনা তা নি শ্চিত করুন

৩
ব্যাস! এখন ঘ রে ব সেই নি য়ে নিন
আপনার ইন্টা রেক্টিভ লাইভ ক্লাস।

বাজা রে এরূপ অন্যান্য স্ট্যা ন্ডের মূল্য

৩,০০০ টাকা

আমরা আমা দের তৈরী স্ট্যা ন্ডের মূল্য

১০০ টাকায়

আমা দের প্রথম ১০০ গ্রাহক দের কে আমরা বিনামূ ল্যে এই লাইভ ক্লাস ফোন স্ট্যান্ড প্রদান কর ছি

কেন ব্যবহার কর বেন?

সহজ বোধ্য ইন্টার ফেস,

স্থি তিশীল লাইভ ভি ডিও

ব্যবহার করা অত্যন্ত

ধীরগ তির ইন্টার নে টেও

স্ট্রি মিং

সহজ

ব্যবহার যোগ্য

ভ য়েস ক লের মাধ্য মে

অনলাইন পরীক্ষায়

লাইভ ক্লা সে যোগদা নের

অত্যাধু
নিক নকল বি রোধী

সু
বিধা

প্রযু
ক্তির ব্যবহার

সকল প রি স্থি তির জন্য প্র য়োজনীয় সমাধান দ্বারা
শিক্ষক দের সব সম য়ের জন্য সহায়তা করাই আমা দের
লক্ষ্য আজই যোগদান করুন!

আমরা

যে সমস্ত প্রযু
ক্তি ব্যবহার ক রি

আমরা SSLCOMMERZ

আমরা গুগ লের অত্যাধু
নিক
ক্লাউড প্রযু
ক্তির প্রি মিয়াম
সা

র্ভিসটি ব্যবহার ক রি যা বিদ্বান
লাইভ ক্লাসগু লো কে
নির বিচ্ছন্নভা বে পৌ ঁ
ছে দেয়
একই সম য়ে হাজার হাজার

শিক্ষা র্থীর যে কো নো ডিভাই সে।

ইউজার দের গুরুত্বপূর্ণত

থ্যের

সু
রক্ষা নি শ্চিত কর তে আমরা
ক্লাউড ফ্লেয়া রের স

র্ব
োৎক
ৃ
ষ্ট

মা নের ও য়েব সি কিউ রিটি
সা

র্ভিস ব্যবহার ক রি

এর দ্রুত ও নিরাপদ ডি জিটাল
পে মেন্ট সা

র্ভিস ব্যবহার ক রি

যা ইউজার দের কোন ঝু
ঁ
কি
ছাড়াই দ্রুত অনলাইন পে মেন্ট
ও ফি প রি শোধ করার সু
যোগ
দেয়

আমা দের পে মেন্ট পা র্টনার সমূ
হ

খরচ
সম্পূর্ণপ্যা কেজটি পা চ্ছেন অ বিশ্বাস্য মূ ল্যে!

মাত্র ২০ টাকা/ শিক্ষা র্থী/মাস
এখ নো চি ন্তিত? ব্যবহার ক রে দেখু
ন:

১৫ দিন বিনামূ ল্যে
কো রোনাভাইরাস এর সংকটময় সম য়ে শিক্ষা কে অব্যাহত রাখার ল ক্ষ্যে ব র্তমান মূ ল্যে থাক ছে এমন
অ বিশ্বাস্য ডিসকাউন্ট। আসু
ন সবাই একসা থে শিক্ষা কে সচল রা খি।

m.me/ThriveEdtech
আজই যোগা যোগ করুন

jogajog@thrive.com.bd
fb.me/ThriveEdtech

