
স্যাস্কাটুন পাবলিক সু্কিস্-এ লিক্ষার্থীদের অ্যাকাউন্ট 

স্যাস্কাটুন পাবলিক (PK-12) -এ প্রত্যযক লিক্ষার্থীত্ের একটি লিক্ষার্থী নম্বর র্থাকত্ব যার লিলিত্য একটি SPS অ্যাকাউন্ট তযলর হত্ব।  

যাত্ের একটি লিফল্ট পাস্ওয়ািড  দেওয়া হয় এবং যখন যারা প্রর্থমবার িগইন কত্র, যখন যাত্ের দস্টি পলরবযড ন করত্য বাধ্য করা 
হয়। 

লিক্ষার্থীর অ্যাকাউন্টগুলি বযবহার করা হয় সু্কি কলিউটার এবং অ্নযানয লরদস্াদস্ে িগইন করদে: 

লিক্ষার্থী নম্বর: 123456  

লিফল্ট পাস্ওয়ািড : YYYYMMDD   

নযুন পাস্ওয়ািড ত্ক অ্ন্তয 6 অ্ক্ষত্রর হত্য হত্ব 

যলে আপনার স্ন্তান যার পাস্ওয়ািড  না জাত্ন, যত্ব অ্নগু্রহ কত্র দযাগাত্যাগ করুন আপনার ক্লাস্রুত্মর লিক্ষক/লিলক্ষকার স্াত্র্থ।  

যারা আপনার জনয পাস্ওয়ািড  পলরবযড ন কত্র দেত্ব এবং আপনাত্ক যার লববরণ জানাত্ব। 

এই অ্যাকাউন্ট লেত্য় যারা লবলিন্ন লিলজটযাি টুিগুলিত্য (Digital Tools) অ্যাত্েস্ পাত্ব: 

SPS Google অ্যাকাউন্ট  

বযবহারকারী নাম: student#@spsd.sk.ca 

পাস্ওয়ািড : সু্কত্ি িগ-ইন করার জনয দয পাস্ওয়ািড  বযবহার কত্র দস্টিই বযবহৃয হত্ব। 

SPS-এর G-Suite for EDU-তে স্াইন-ইন করদে: 

https://accounts.google.com 

আপনার লিক্ষার্থী বযবহারকারী নাম ও পাস্ওয়ািড  প্রত্বি করান। 

 

*দ্রষ্টবয: যলে লিক্ষার্থীর আদগ তর্থদক একটা gmail অ্যাকাউন্ট র্থাদক, েদব োদেরদক আদগ তস্টি তর্থদক িগ-আউট করদে হদব 

এবং োরপর োদের SPS অ্যাকাউন্ট লেদয় আবার িগ-ইন করদে হদব যাদে োরা SPS G-Suite লরদস্াস্েগুলি তপদে পাদর।  

এটি োদের G-Suite EDU অ্যাকাউদন্ট অ্যাদেস্ তেদব 

যাত্ের অ্যাকাউত্ন্ট লিক্ষার্থীরা দেখত্য পাত্ব দয যাত্ের কাত্ে G-Suite অ্যাপ িিয আত্ে। 

mailto:student#@spsd.sk.ca
https://accounts.google.com/


 

যাত্ের কাত্ে G Drive িিয হত্ব ফাইি স্ংরক্ষণ করত্য। যারা িকস্, লিটস্ বা স্লাইিস্ লেত্য় ফাইি তযলর করত্য পাত্র। 

 

যারা যাত্ের Google Classroom অ্যাত্েস্ করত্য পাত্র। 

https://classroom.google.com 

 

 

 

 

যারা এই Google অ্যাকাউন্ট বযবহার কত্র অ্নয লিলজটযাি EDU প্ল্যাটফত্মড স্াইন-আপ করত্য পাত্র। 

https://classroom.google.com/


 

যারা এই Google অ্যাকাউন্ট বযবহার কত্র অ্নয লিলজটযাি EDU ওত্য়বস্াইত্ট স্াইন-ইন করত্য পারত্ব যা যাত্ের লিক্ষক/লিলক্ষকা 
বযবহার করত্ে। 

দ্রষ্টবয: এটি লিক্ষার্থীদের জনয একটি Gmail অ্যাকাউন্ট নয়। লিক্ষার্থীরা ইদেি পাদব োদের Office 365 অ্যাকাদন্টর 

োধ্যদে। োরা োদের বযলিগে অ্যাকাউন্ট লেদয় G-Suite লরদস্াস্ে অ্যাদেস্ করদে পারদব না। 

Office 365 অ্যাকাউন্ট 

স্যাস্কাটুন পাবলিক সু্কিস্ এোডাও প্রলযটি লিক্ষার্থীত্ক প্রোন কত্র একটি Office 365 অ্যাকাউন্ট। 

লিক্ষার্থীত্ের Office 365 অ্যাকাউন্ট অ্যাত্েস্ করত্য, যান www.office.com-এ। 

 

স্াইন-ইন করুন student#@spsd.sk.ca -এ এবং কলিউটার িগ-অ্ত্নর দক্ষত্ে একই পাস্ওয়ািড । 

 

আপনার লিযীয়বার SPS-এ িগইন করত্য হত্ব।  
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লিক্ষার্থীর ইদেি ঠিকানা হি: Student#@sps-student.sk.ca 

লিক্ষার্থীরা অ্যাত্েস্ পায় OneDrive-এ যাত্ের ফাইি স্ংরক্ষণ করত্য এবং যারা ফাইি তযলর করত্য পারত্ব Word, Excel বা 
Power Point লেত্য়। 

 

লিক্ষার্থীরা ইত্মত্ির জনয বযবহার করত্য পাত্র Outlook, একটি কযাত্িন্ডার, কন্টযাক্ট (ঠিকানা বই) এবং একটি টু-িু লিস্ট: 
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Word, Excel, Power Point এবং OneNote এবং অ্নযানয অ্যাপগুলিও িিয হত্ব। 

 

এই ফাইিগুলি Google Classroom-এও আপত্িাি করা যাত্ব। 

দয লিক্ষার্থীত্ের Office 365 অ্যাকাউন্ট র্থাকত্ব যারা যাত্ের বযলিগয যত্ের জনয 5টি লবনামূত্িয Office 365 িাউনত্িাি পাত্ব। 

এটি করত্য, ইন্সটি অ্লফত্স্ (Install Office) লক্লক করুন। 

 

আপলন এোডাও অ্যাপ িাউনত্িাি করত্য পারত্বন iOS এবং Android যত্ে এবং আপনার SPS  অ্যাকাউন্ট লেত্য় িগ-ইন করত্য 

পারত্বন। 


