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উে

: (i) ছা -ছা ীরা ওেয়ভ থেক যেকােনা মাবাইেল SMS পাঠােত পারেবন। (ii) ল-কেলজ ক প
িবিভ
ণ ত , অ ােটে
ত , পরী ার রজা মাবাইল এসএমএস এর মা েম পাঠােত পারেবন। (iii)
আপনার SMS Account এ টাকা যাগ করেত পারেবন। (iv) কান িবষেয়র SMS চান আর কান িবষেয়র SMS
চান না তা িনয় ণ করেত পারেবন। (v) আপনার Payment History এবং SMS এর িববরণসহ খরচ জানেত
পারেবন।

১

িচ ঃ Go to SMS Sending System

১। Go to SMS Sending System: Log In করা থাকেল িনেদ শনান র (১) এর SMS Sending
System এ ি ক কের SMS Sending System এ েবশ করেত পারেবন।
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িচ ঃ SMS Sending System

২। Balance: ছা -ছা ীরা তােদর SMS Account Balance িনেদ শনান র (২) থেক দখেত পারেবন।
৩। Payment Methods: SMS Account এ টাকা কােনার জ
Methods এ ি ক করেত হেব।

িনেদ শনান র (৩) এর Payment
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িচ ঃ SMS Payment System

ক। How to Payment by bKash or Rocket: ছা -ছা ীরা কীভােব টাকা পাঠােবন তা জানার জ
bKash অথবা Roket এ ি ক কের অথবা bKash অথবা Roket এর লােগােত ি ক কের জানেত পারেবন।
খ। Payment History: ছা -ছা ীরা য টাকা দান কেরেছন তার িববরণ (History) িনেদ শনান র (খ)
এর Payment History ত ি ক কের জানেত পারেবন।

িচ ঃ SMS Payment History

গ। SMS Cost History: পাঠােনা SMS এর তািলকা এবং খরচ িনেদ শনা ন র (গ) এর SMS Cost
History থেক জানেত পারেবন।

িচ ঃ SMS Cost History

ঘ। bKash Account: িনেদ শনান র (ঘ) ত দখােনা bKash Account ন ের টাকা পাঠােত পারেবন।
িনেদ শনান র (ক) এর bKash এ ি ক কের দেখ িনেত পােরন কীভােব টাকা পাঠােত হেব।
ঙ। Rocket Account: িনেদ শনান র (ঘ) ত দখােনা Rocket Account ন ের টাকা পাঠােত পারেবন।
িনেদ শনান র (ক) এর Rocket এ ি ক কের দেখ িনেত পােরন কীভােব টাকা পাঠােত হেব।
How to Payment: থেম উপেরর িনেদ শনা মতbKash বা Rocket এর মা েম টাকা পা েয় িদেত হেব।
টাকা পাঠাবার পর আপনার মাবাইেল য SMS পােবন তার থেক Transaction Code সং হ কের টাকার পিরমাণ
এবং Transaction Code িনেচর িনেদ শনা মত বহার ক ন।
চ। Amount: িনেদ শনান র (চ) এর Text Field এ যত টাকা পা েয়েছন তা িল ন।
ছ। Transaction Code: িনেদ শনান র (ছ) এর Text Field এ টাকা পাঠােনার পর য Transaction
Code পেয়েছন তা িল ন।
জ। Submit: স কভােব টাকার পিরমাণ এবং Transaction Code িলখার পর Submit বাটেন ি ক
ক ন।
ঝ। Waiting Payment Request: Submit করার পর আপনার দান করা ত িনেদ শনান র (ঝ) এ
দখেত পারেবন। যিদ ল ত দান কেরন তাহেল Delete বাটেন ি ক কের তা Delete কের িদেত পারেবন।
িব : টাকা দান করার পর অেপ া ক ন ক প যাচাই কের টাকা াি িনি ত করেল িনেদ শনান র (ঝ)
এর ত েছ যােব এবং আপনার Account Balance এ টাকা
হেয় যােব।
৩। Payment History: ছা -ছা ীরা য টাকা দান কেরেছন তার িববরণ (History) িনেদ শনান র (৩)
এর Payment History ত ি ক কের জানেত পারেবন।

িচ ঃ SMS Payment History

৪। SMS Cost History: পাঠােনা SMS এর তািলকা এবং খরচ িনেদ শনা ন র (৪) এর SMS Cost
History থেক জানেত পারেবন।

িচ ঃ SMS Cost History

৬। Send Mobile SMS: আপনার Web Account থেক কােরা মাবাইেল SMS পাঠােত চাইেল
িনেদ শনান র (৬) এর SEND MOBILE SMS এ ি ক করেল িনেচর মত উই দকেত পারেবন।
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ক। Text SMS: English ১৬০

অ েরর ম িনেদ শনান র (ক) এ SMS িল ন।

খ। Mobile Number: য মাবাইেল SMS পাঠােত চান সই ন র English Font এ িনেদ শনান র (খ)
এ িল ন।
গ। Text Counter: িনেদ শনান র (গ) এ ল

ক ন কত িল অ র আপিন িলখেছন।

ঘ। Send: স কভােব লখা শষ হেল Send বাটেন ি ক ক ন।
৭। Bear SMS Charge of Your Users: িনেদ শনা ন র (৭) মা Admin অথ াৎ School/
College ক পে র জ । এই অপশন ACTIVE করা থাকেল Notice, Exam, Attendance এর জ য
টাকা খরচ হেব তা ল-কেলজ ক পে র অ াকাউ থেক খরচ হেব।
৮। Important News of Administrator: ল-কেলজ ক প যিদ SMS চাজ বহন না কের তাহেল
ছা -ছা ীরা চাইেল তা বহন করেত পাের। িনেদ শনা ন র (৮) অপশন ACTIVE করা থাকেল ল-কেলজ ক প য
SMS Notice পাঠােব তা ছা -ছা ীেদর Account থেক খরচ হেব।
৯। Site Info and Result of my Examination: ছা -ছা ীরা Web Site এ য পরী া দেব তার
ফলাফল যিদ মাবাইেল SMS এর মা েম জানেত চান এবং ল-কেলজ ক প যিদ তার খরচ বহন করেত না চায়
তাহেল ছা -ছা ীরা বহন করেত পারেব। এই অপশন ACTIVE করা থাকেল পরী ার ফলাফল ছা -ছা ীরা SMS
এর মা েম পােব এবং SMS খরচ ছা -ছা ীেদর Account থেক খরচ হেব।
১০। Fingerprint Attendance SMS: ছা -ছা ীেদর Attendance এর ত ( েল উপি ত হেল এবং
ল ত াগ করেল) Mobile SMS এর মা েম পেত চাইেল এবং ল-কেলজ ক প যিদ তার খরচ বহন করেত না
চায় তাহেল ছা -ছা ীরা বহন খরচ করেত পারেব। এই অপশন ACTIVE করা থাকেল ছা -ছা ীরা েল উপি ত হেল
এবং ল ত াগ করেল অিভভাবেক SMS এর মা েম জািনেয় দওয়া হেব এবং SMS খরচ ছা -ছা ীেদর Account
থেক খরচ হেব।

১১। ACTIVE or INACTIVE: য িবষেয়র SMS সািভ স ACTIVE অথবা INACTIVE করেত
চান তার পােশর Check Box রণ কের ACTIVE অথবা INACTIVE বাটেন ি ক করেত হেব।
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যেকােনা সম ার জ যাগােযাগ ক ন
স সাচী বরাগী (এ াডিমন)
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