
স্কল প্রিন্সিপাল 

কোরোনাভাইরাস
আপনার প্রতিষ্ঠানের উপর 

 এর 
প্রভাব নিয়ে চিন্তিত?

 লাইভ ক্লাসের সযোগ থাকা সত্ত্বেও রুটিন অনযুায়ী ক্লাস 
পরিচালনা করতে পারছেন না?

শিক্ষকদের উপস্থিতি থাকলেও তারা প্রযক্তির জটিলতায় 
হিমশিম খাচ্ছে?

লাইভ ক্লাস নেয়া গেলেও শিক্ষার্থীদের শেখার প্রক্রিয়া সহজ 
করা যাচ্ছে না?

অনলাইনে প্রশাসনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাবার ইচ্ছা থাকা 
সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানের তার উপর সার্বিক নিয়ন্ত্রণ এবংঅনলাইনে  

শিক্ষার্থীদের ফি সংগ্রহ নিয়ে উদ্বিগ্ন? 

উপরের যেকোন একটি প্রশ্ন আপনার মনে জেগে থাকলে 
তার উত্তর রয়েছে আমাদের কাছে!

১ 

৩

৪

২



শিক্ষক 

পোর্টাল

এডমিন 

পোর্টাল

অভিভাবক 

পোর্টাল

শিক্ষার্থী 

পোর্টাল



শিক্ষককেন্দ্রিক ডিজাইনের সাহায্যে শিক্ষক 
লাইভ ক্লাস নেয়া শুরু করতে পারেন মাত্র 
কয়েকটি ক্লিকে

শিক্ষার্থীরা লাইভ ক্লাসে যোগ দিতে পারে যে 
কোনো ডিভাইস থেকে, যে কোনও জায়গায়, 
এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও।

শিক্ষার্থীর উপস্থিতি এবং ফলাফল সম্পর্কে 
অভিভাবকদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবহিত করা হয় 

প্রতিটি কর্মকাণ্ডের উপর স্কলেরবিদ্যালয়ের সম্পর্ণ 
নিয়ন্ত্রণ এবং শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অভিমত 
নেয়ার প্রতিক্রিয়ার সযোগ থাকে

যেভাবে কাজ করে

স্কল

শিক্ষক শিক্ষার্থী

অভিভাবক



লাইভ চ্যাটের মাধ্যমে 
শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাঝে 
কথোপকথনের সবিধা 

নোটিফিকেশন ও 
এসএমএস 

অনলাইন পেমেন্ট ও ফি 
কালেকশন 

অন্যতম বৈশিষ্ট

নিরবচ্ছিন্ন লাইভ ক্লাস 
ভয়েস কলের মাধ্যমে 
লাইভ ক্লাসে 
যোগদানের  সবিধা 
(বাংলাদেশের যেকোনো ল্যান্ডলাইন 
এবং মোবাইল অপারেটর)

লাইভ পরীক্ষা ও কুইজ 



লাইভ ক্লাস - ফোন স্ট্যান্ড 

লাইভ ক্লাসে প্রবেশ করে আপনার 
ফোনটি স্ট্যান্ড এর উপরে রাখনু 

মোবাইলের ক্যামেরা দিয়ে আপনার 
লেকচারশীট বা খাতা সঠিকভাবে দেখা যাচ্ছে 

কিনা তা নিশ্চিত করুন 
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ব্যাস! এখন ঘরে বসেই নিয়ে নিন 
আপনার ইন্টারেক্টিভ লাইভ ক্লাস।

৩

আমাদের প্রথম ১০০ গ্রাহকদেরকে আমরা বিনামল্যে এই লাইভ ক্লাস ফোন স্ট্যান্ড প্রদান করছি 

শুধ ুআপনার ফোন দিয়েই নিয়ে 
নিন ইন্টারেক্টিভ লাইভ ক্লাস।

১০০ টাকায়আমরা আমাদের তৈরী স্ট্যান্ডের মলূ্য ৩,০০০ টাকাবাজারে এরূপ অন্যান্য স্ট্যান্ডের মলূ্য  



কেন ব্যবহার করবেন?

সহজবোধ্য ইন্টারফেস, 
ব্যবহার করা অত্যন্ত 

সহজ 

স্থিতিশীল লাইভ ভিডিও 
স্ট্রিমিং 

ধীরগতির ইন্টারনেটেও 
ব্যবহারযোগ্য  

ভয়েস কলের মাধ্যমে 
লাইভ ক্লাসে যোগদানের  

সবিধা

অনলাইন পরীক্ষায় 
অত্যাধনিক নকলবিরোধী 

প্রযক্তির ব্যবহার 



সকল পরিস্থিতির জন্য প্রয়োজনীয় সমাধান দ্বারা 

শিক্ষকদের সব সময়ের জন্য সহায়তা করাই আমাদের 

লক্ষ্য আজই যোগদান করুন!



আমরা যে সমস্ত প্রযক্তি ব্যবহার করি

আমরা গুগলের অত্যাধনিক 
ক্লাউড প্রযক্তির প্রিমিয়াম 

সার্ভিসটি ব্যবহার করি যা বিদ্বান 
লাইভ ক্লাসগুলোকে 

নিরবিচ্ছন্নভাবে পৌছে দেয় 
একই সময়ে হাজার হাজার 

শিক্ষার্থীর যেকোনো ডিভাইসে। 

ইউজারদের গুরুত্বপর্ণ তথ্যের 
সরুক্ষা নিশ্চিত করতে আমরা 
ক্লাউডফ্লেয়ারের সর্বোৎকৃষ্ট 
মানের ওয়েব সিকিউরিটি 

সার্ভিস ব্যবহার করি

আমরা SSLCOMMERZ 
এর দ্রুত ও নিরাপদ ডিজিটাল 
পেমেন্ট সার্ভিস ব্যবহার করি 
যা ইউজারদের কোন ঝুকি 

ছাড়াই দ্রুত অনলাইন পেমেন্ট 
ও ফি পরিশোধ করার সযোগ 

দেয়

আমাদের পেমেন্ট পার্টনার সমহূ



 jogajog@thrive.com.bd

m.me/ThriveEdtech

fb.me/ThriveEdtech

খরচ

সম্পর্ণ প্যাকেজটি পাচ্ছেন অবিশ্বাস্য মল্যে!

মাত্র ২০ টাকা/ শিক্ষার্থী/মাস 

 এর সংকটময় সময়ে শিক্ষাকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বর্তমান মল্যে থাকছে এমন 
অবিশ্বাস্য ডিসকাউন্ট। আসনু সবাই একসাথে শিক্ষাকে সচল রাখি। 

কোরোনাভাইরাস

আজই যোগাযোগ করুন 

এখনো চিন্তিত? ব্যবহার করে দেখনু: 

১৫ দিন বিনামল্যে 


