BENGALI

EDULOG-এর পেররন্ট পোর্ট াল অ্যাে
পেতামাতা ও েপরচর্াকারীরের
ট
জন্য প্রায়শই জজজ্ঞাপিত প্রশ্নাবলী
িাধারণ
প্র: Edulog-এর পেররন্ট পোর্ট াল কী? বযবহার করার জন্য এরত কীভারব িাইন্ আে করব?
উ: Education Logistics, Inc. (Edulog) এি পপরিন্ট পপোর্ট োল পমোবোইল অ্যোরপি মোধ্যরম স্কুল রিরিক্টগুরল অ্রিিোবক
এবং পরিচর্োকোিীরেি
ট
সোরে পরিকরিত এবং প্রকৃত স্কুল পরিবহন তেয পেযোি করি। অ্যোপটর্ পেরক রেক্ষোেীি স্কুল
বোস স্টরপি পরিকরিত সময এবং অ্বস্থোরনি সবরেষ
ট
তেয পোওযো র্োয। এরত স্কুল বোরসি অ্বস্থোন পেখরত পোওযো র্োয
এবং বোসটর্ বোস স্টরপি কোছোকোরছ এরল তোি জনয পনোটর্রিরকেন পোওযো র্োয। Edulog-এি স্র্ুরিন্ট িোইিোিরেপ
মরিউরলি সোহোরর্য, র্খন রেক্ষোেী বোরস ওঠোি সময তোি আিএিআইরি কোিট রিিোরি আইরি কোিট পসোযোইপ করি
তখন অ্রিিোবক এবং পরিচর্োকোিীিো
ট
পনোটর্রিরকেন পোন।
Google Play Store বো Apple App Store
পেরক Edulog পপরিন্ট পপোর্ট োল িোউনরলোি
করুন। “Edulog Parent Portal” রলরখ সোচট
করুন ও এবং টর্ল বযোকগ্রোউরেি ওপি
সোেো বোস েোকো অ্যোপটর্ চযন করুন।
অ্যোপটর্ িোউনরলোি হরয পেরল, আপনোি
ইরমইল টঠকোনো বযবহোি করি সোইন আপ
করুন।

দ্রষ্টবয: Edulog-এর অ্ন্য পেররন্ট অ্যাে পেররন্ট পোর্ট াল
লাইর্, এরত িাো বযাকগ্রাউরে একটর্ টর্ল ররের বাি আরে,
তাই িটিক অ্যােটর্ ডাউন্রলাড করুন্। এখারন্ থাকা QR
পকাড পেরয় িটিক অ্যােটর্ োওয়া র্ারব।

প্র: এর পক স্প্যাপন্শ িংস্করণ আরে?
উ: হযোাঁ। অ্যোপটর্ ইন্সর্ল হরয পেরল, পসটর্ং র্যোরব িোষোটর্ ইংরিজজ পেরক স্প্যোরনরে পরিবতটন কিো র্োরব। আপনোি
পছরেি িোষোয চোরলরয পর্রত পসি কিরত িুলরবন নো।
প্র: আমার প্রপতটর্ িন্তারন্র জন্য আমার পক আলাোভারব পন্বন্ধন্ করা উপচত?
উ: আপনোি স্কুল রিরিরক্টি জনয একবোি রনবন্ধন করুন। একক রনবন্ধরনি মোধ্যরম আপনোি কোরছ রনিোপত্তো তেয
আরছ এমন রেক্ষোেীরেি তেয পেখরত পোরবন।

এখন আপরন অ্যোপটর্ ইনস্টল করিরছন - শুরু কিো র্োক
প্র: আপম পকভারব পেররন্ট পোর্ট ারল আমার পশক্ষাথীর পন্বন্ধন্ করব?
উ: এটর্ "+" আইকন বো ADD STUDENT করুন পবোতোমটর্ রনবোচন
ট
করি রেক্ষোেী তোরলকো র্যোব পেরক সম্পন্ন কিো
হয। আপনোি রেক্ষোেী রনবন্ধন কিোি জনয, আপনোি রনিোপত্তো রনজিত কিরত 5টর্ তেয েোকরত হরব।
1.
2.
3.
4.
5.

রেক্ষোেীি নোম (সটঠক বোনোন)
রেক্ষোেীি পেরব ( সটঠক বোনোন )
পর্ স্কুরল রেক্ষোেী পরে।
রেক্ষোেীি জন্ম তোরিখ
রেক্ষোেী আইরি নম্বি, স্কুল রিরিক্ট রনধ্োরিত।
ট

স্মার্ট ার পরিবহন।

Edulog-এর পেররন্ট পোর্ট াল অ্যারের পেতামাতা ও েপরচর্াকারীরের
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প্র: আমার পশক্ষাথীর ন্াম বা েেপবর বান্ান্ প্রায়ই ভুল হয় বা একাপধক বান্ান্ আরে। অ্যারে তার তথয
পেখরত আপম পকান্ বান্ান্টর্ বযবহার করব?
উ: আপনোরক অ্বেযই পসই নোম বো পেরবি বোনোন বযবহোি কিরত হরব র্ো স্কুল রিরিরক্টি স্র্ুরিন্ট ইনিিরমেন
রসরস্টরম েোকো বোনোরনি সোরে রমরল র্োয।
প্র: স্কুরলর পিল্ডটর্ েূরণ করার জন্য আমার পশক্ষাথীর স্কুল খুুঁরজ পেরত আমার িমিযা হরে। আমার
কারে কী পন্ই?
উ: আপনোি রেক্ষোেীি স্কুল রনবোচন
ট
কিোি েুটর্ উপোয আরছ।
1. একটর্ হল স্কুরলি নোরমি ওপি রিরত্ত করি অ্নুসন্ধোন কিো। আপরন র্খন স্কুরলি নোরমি রকছু অ্ংে রলখরবন,
তখন সম্পূর্ ট বো আংরেকিোরব পসই নোরমি সোরে রমরল র্োওযো স্কুলগুরলো আপরন পেখরত পোরবন।
উেোহির্স্বরূপ, Booker T. Washington School এি জনয আপরন “Booker” বো “Washington” রলখরত
পোরিন। এিপি রমরল র্োওযো স্কুলগুরলি নোরমি তোরলকো প্রেরেতট হরব।
2.

রবকিিোরব, আপরন স্কুরলি মোরঠি িোনরেরক পছোর্ মযোপ আইকরন রিক কিরত পোরিন এবং তোিপি স্কুরলি
অ্বস্থোরন প্রেরেতট আইকনটর্ রনবোচন
ট
করি মোনরচরে স্কুল সনোক্ত কিরত পোরিন।

প্র: আমার পশক্ষাথীরক PENDING বা REJECTED পেখারে। আমারক কী কররত হরব?
উ: সোধ্োির্ত, পকোরনো রেক্ষোেীি রনবন্ধন PENDING বো REJECTED রহরসরব পেখোয র্রে 5টর্ রনিোপত্তো পক্ষে নো পমরল।
আপরন এই রেক্ষোেীটর্রক অ্যোরপ রনবোচন
ট
করি এবং র্োইরপোগ্রোরিকোল ত্রুটর্গুরল পচক কিোি জনয তেয পচক করি
আপরন পর্ তেয রেরযরছন তো পেখরত পোরিন। র্রে আপনোি নোরমি বোনোন বো রিরিক্ট আইরি নম্বি সম্পরকট পকোরনো
প্রশ্ন েোরক, তোহরল আপনোরক আপনোি রেক্ষোেীি স্কুরল পর্োেোরর্োে কিরত হরব।
প্র: আপম পকভারব আমার অ্যাে পথরক একজন্ পশক্ষাথীরক মুেব?
উ: STUDENTS র্যোরব, পসই রেক্ষোেীি জনয বোাঁরেরক পসোযোইপ করুন। একই পদ্ধরতরত PENDING বো REJECTED
রনবন্ধন পমোরছন।
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অ্যােটর্ বযবহার করা
প্র: HOME র্যারব কী আরে ?
উ: HOME র্যোরব আপনোি অ্যোরপ পর্োে কিো প্ররতটর্ রেক্ষোেীি জনয র্োতোযোরতি পমৌরলক তেয িরযরছ। সোধ্োির্ত এটর্
একটর্ সকোল এবং রবরকরলি টিপ হরব। প্ররতটর্ টিরপি জনয অ্যোরপ রেক্ষোেীি নোম, টিরপি জনয পনোটর্রিরকেন
সজিয কিো হরযরছ রকনো, রনধ্োরিত
ট
রপকআপ এবং ড্রপ-অ্রিি সময এবং বোরসি নম্বি পেখো র্োয। টিপগুরলো পিবতী
রপক-আপ বো ড্রপ-অ্ি সমরযি িরম প্রেরেতট হয।
প্র: পহাম জিরন্র উেররর ডান্পেরক খারমর আইকন্টর্ কী?
উ: আপনোি স্কুল রিরিরক্টি পরিবহন রবিোে অ্যোপ বযবহোিকোিী রপতোমোতো এবং অ্নযরেি কোরছ বোতটো পোঠোরত পোরি।
রনরেট ষ্ট বযজক্তরেি বো রনরেটষ্ট বোস রুরর্ রনধ্োরিত
ট
রেক্ষোেীরেি কোরছ বোতটো পোঠোরনো হরত পোরি। অ্যোপ বযবহোিকোিীিো এই
বোতটোগুরলো তোরেি পিোরন পনোটর্রিরকেন রহরসরব পোন। খোম আইকন রনবোচন
ট
কিরল আপরন পূরব প্রোপ্ত
ট
বোতটো পেখরত
পোিরবন।
প্র: পেকআে এবং ড্রে অ্রির িময় মারন্ কী? েূরত্ব িম্পরকট কী?
উ: HOME র্যোব বো পরিবহন সমযসূরচ জিরন, রপকআপ এবং ড্রপ-অ্রিি স্থোন এবং সমযগুরলো হল স্কুল রিরিক্ট
দ্বোিো পরিকরিত। র্রে রিরিক্ট সপ্তোরহি রবরিন্ন রেরন স্বতন্ত্র পরিবহন সমযসূরচ বজোয িোরখ, পসই পরিকরিত তেযও
এখোরন প্রেরেতট হয। MY BUS র্যোরব, সটর্ বতটমোরন পরিকরিত বোস স্টপ পেরক কত েূরি িরযরছ তো রনরেটে করি।
প্র: বাি আইকন্ দ্বারা একটর্ তাপরখ এবং িময় প্রেপশত
ট হয়। এটর্র মারন্ কী?
উ: MY BUS র্যোরব, বোস আইকরনি পোরে স্কুল বোরসি জনয সবরেষ
ট
রিরপোর্ট কিো সময প্রেরেতট হয।
দ্রষ্টবয: অ্যোপ বযবহোিকোিীরেি বুঝরত হরব পর্ র্রে বোরসি অ্বস্থোন সম্প্ররত নো জোনোরনো হয, তরব জজরপএস রসেনযোল
বো অ্নযোনয পর্োেোরর্োরেি সমসযো হরত পোরি। এই পক্ষরে, রেক্ষোেীরেি বোরসি প্রতযোরেত সমরযি 5 রমরনর্ আরে তোরেি
বোস স্টরপ জোনোরত হরব। এই সময প্রেেনটর্
ট
গুরুত্বপূর্ টতেয পর্খোরন অ্রিিোবকরেি সটঠকিোরব My Bus-এি তেয
জোনরত সোহোর্য করি।
প্র: আপম পকন্ আমারের স্কুল বারির অ্বস্থান্ পেখরত োজে ন্া?
উ: স্কুল রিরিরক্টি মযোরপ বোস আইকনটর্ কখন েৃেযমোন হরব তোি রবকি িরযরছ। অ্রনক রিরিক্ট বোস রুরর্ চলোি
সময পকবল বোরসি আইকন পেখোরত পছে করি।
প্র: মযাে ভুল হরল কী হরব?
উ: Edulog-এি পপরিন্ট অ্যোপ মযোপ পেখোরনোি জনয Google Maps বযবহোি করি। পকোরনো মযোরপি পসোস রনখু
ট
ত
াঁ নয,
রকন্তু আমোরেি মরন হরযরছ Google Maps-এি পির্ো অ্যোপটর্রক সহোযতো কিোি জনয র্রেষ্ট। েুিোট েযবেত, Edulogএি Google-এি পবস মযোপটর্ অ্রবলরম্ব সংরেোধ্ন কিোি ক্ষমতো পনই। আপরন সিোসরি “ send feedback” রবকরিি
মোধ্যরম Google Maps-এ তেয প্রেোন কিরত পোরিন: https://www.google.com/maps।
প্র: আমার পশক্ষাথীরক অ্ন্য বারি স্থান্ান্তর করা হরয়রে। অ্যােটর্ কীভারব এটর্ েপরচালন্া কররব?
উ: রেক্ষোেীি তেয পেখরত আপরন পর্ স্কুরলি নোম রলরখরছন পসই স্কুরল পস পরে। হরত পোরি পর্ তোি স্কুরল আসোি
আরে রদ্বতীয বোরস তোরক স্থোনোন্তি কিো হরযরছ। তরব, বোসটর্ "রহোম" স্কুল বোস স্টরপ আসোি সোরে সোরে সকোরলি
অ্যোলোর্ট পোঠোরনো হয। অ্েোৎ,
ট আপরন বোরসি অ্বস্থোন পেখরত পোরবন পর্টর্ রেক্ষোেীরক সম্ভবত বোরেি কোছোকোরছ মূল
বোস স্টপ পেরক তু লরব। একইিোরব, রবরকরল র্খন বোসটর্ "রহোম" বোস স্টরপি কোরছ আরস আপরন বোসটর্রক পেখরত
পোরবন এবং বোসটর্ েোাঁেোরনোি সোরে সোরে পনোটর্রিরকেন পোরবন।
প্র: আমরা িরবমাত্র ( পডপিরের মরধয) এরিপে। আপম কখন্ পথরক অ্যােটর্ বযবহার কররত োরব?
উ: অ্যোরক্টরিেন সময আপনোি স্কুল রিরিরক্টি হোরত। এটর্ পরিবতটরনি পরিি রেন অ্েবো রিরিক্ট কতৃক
ট পরিকরিত
2-3 রেরনি সমরযি মরধ্য পোওযো পর্রত পোরি।
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পন্াটর্পিরকশন্ োওয়া
প্র: আমার পশক্ষাথী বারি উিরল বা ন্ামরল আপম পকভারব জান্ব?
উ: অ্যোরপ পনোটর্রিরকেন পজোন পসর্ কিো হরল র্খন বোসটর্ আপনোি রেক্ষোেীি
বোস স্টরপি আরেপোরে রনধ্োরিত
ট
স্থোনটর্রত প্ররবে কিরব তখন আপরন অ্যোলোর্ট
পোরবন। পনোটর্রিরকেন পজোনটর্ বোস স্টরপজ পকজিক এবং 0 পেরক 2 মোইরলি
মরধ্য হরত পোরি। পনোটর্রিরকেন পসর্ কিো হয এবং SETTINGS র্যোরবি অ্ধ্ীরন
পজোন ততরি কিো হয। পনোটর্রিরকেন বোরসি অ্বস্থোন রনিটি। রকছু রিরিক্ট
পনোটর্রিরকেন প্রেোন করি র্খন রেক্ষোেীিো বোরস "রসোযোইপ অ্ন" বো "রসোযোইপ
অ্ি" করি। এই তেযটর্ STUDENT র্যোরবি "WHERE'S MY CHILD" অ্পেরন
সংিরক্ষত েোরক।
প্র: বাি স্টরেরজ আিার িময় আপম কখন্ পন্াটর্পিরকশন্ োব?
উ: আপরন সকোরলি বোস স্টপ বো রবরকরল বোস স্টপ বো উিরযি জনয
পনোটর্রিরকেন পপরত পোরিন। প্ররতযরকি জনয একটর্ পনোটর্রিরকেন পজোন
পসর্ করুন। প্ররতযরকি আলোেো বযোসোধ্ েোকরত
ট
পোরি। এটর্ এমন একটর্রত পসর্
করুন র্ো প্ররতটর্ বোস রুরর্ি জনয সবরেরক িোরলো হয। এছোেোও,
পনোটর্রিরকেরনি জনয একটর্ র্োইম উইরেো িরযরছ র্ো আপরন রনযন্ত্রর্ করিন।
পূবরনধ্
ট োরিত
ট
সময হল রনধ্োরিত
ট
বোস স্টরপি সময পেরক এক ঘণ্টো আরে পেরক
এক ঘণ্টো পি পর্ন্ত।
ট
আপরন একটর্ "েক্ত" উইরেো পসর্ কিরত পোরিন,
রবরেষত র্রে একই বোস আপনোি এলোকোয েোরক, সম্ভবত আপনোি বোরসি
রুরর্ি আরে বো পরি অ্নয স্কুরল জনয কোজ করি।
প্র: পন্াটর্পিরকশন্গুরলা কতর্া পন্ভটররর্াগ্য?
উ: পনোটর্রিরকেন পজোরনি মরধ্য র্খন আপনোি বোস পেরক একটর্ জজরপএস রপং আরস তখনই পনোটর্রিরকেন
পোঠোরনো হয। স্কুল বোস প্ররত 10-20 পসরকরে িোউরি অ্যোপ পির্োরবরস রনযরমত জজরপএস রপং পোঠোয। সমস্ত
প্রর্ুজক্তিই বযোঘোত ঘর্রত পোরি। পমোবোইল পরিরষবোয বযোঘোত ঘর্রল বো বোরসি জজরপএস ইউরনর্ রবজিন্ন হরল লযোে
ততরি হরত পোরি। বোরসি প্রতযোরেত সমরযি আরে বোস চলোচরলি জনয অ্যোপটর্ পর্রবক্ষর্
ট
কিরত িুলরবন নো।
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তথয িম্পরকট
প্র: অ্ন্যান্য অ্যাে বযবহারকারীরা পক আমার পশক্ষাথীর তথয পেখরত োরর?
উ: নো। পকবলমোে প্ররযোজনীয রনিোপত্তো পক্ষরেি তেযসম্পন্ন বযজক্তিো অ্যোপটর্রত রেক্ষোেীি পরিবহন তেয পেখরত
পোরবন।
প্র: আমার বাি স্টরের তথয পকাথা পথরক আরি?
উ: আপনোি রেক্ষোেীি বোস স্টরপি পরিকরিত সময এবং অ্বস্থোন আপনোি স্কুল পরিবহন প্রেোনকোিী দ্বোিো বযবহৃত
Edulog রুর্ মযোরনজরমন্ট রসরস্টম পেরক আরস।
প্র: আমার পশক্ষাথীর েপব পক ইন্টাররন্রর্ িংরপক্ষত আরে?
উ: নো। আপনোি িরর্ো লোইরেরি পেরক অ্েবো কযোরমিোি রেরয পতোলো নতু ন পর্ ছরবগুরল আপরন অ্যোরপি সোরে র্ুক্ত
করিরছন পসগুরল পমোবোইরলই েোরক। আপরন র্রে েুটর্ রিন্ন রিিোইরস অ্যোপটর্ পলোি করিন, তোহরল আপনোরক প্ররতটর্
রিিোইরস একটর্ ছরব সংর্ুক্ত কিরত হরব।
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