
  

 

 

মাল্টিল্টমল্টিয়া ক্লাসরুম মল্টিটল্টরিং অ্যাপের সিংল্টিপ্ত ল্টিিরণ-  

একপসস টু ইিফরপমশি (এটুআই) প্রাগ্রাম, ল্টশিা মন্ত্রণালয় এিিং রাথল্টমক ও গণল্টশিা মন্ত্রণালপয়র প্ ৌথ উপযাপগ 

‘মাল্টিল্টমল্টিয়া ক্লাসরুম মল্টিটল্টরিং অ্যাে’ িামক এই অ্যােটি তৈল্টর করা হপয়পে। এর মাধ্যপম এখি প্ পকাি অ্যান্ড্রপয়ি 

স্মাট টপফাি ব্যিহার কপর খুি সহপেই এিিং অ্ল্প সমপয় মাল্টিল্টমল্টিয়া ক্লাসরুপম অ্ন্তর্ভ টক্ত রায় ৩০ হাোর ল্টিযালপয় 

স্থাল্টেৈ মাল্টিল্টমল্টিয়া ক্লাসরুম মল্টিটর করা  াপি। এই অ্যাপের ল্টিপশষত্ব হপে এর মাধ্যপম চলমাি মাল্টিল্টমল্টিয়া 

ক্লাপসর সময়, েল্টি এিিং ল্টেল্টেএস প্লাপকশি সহকাপর রল্টৈপিদি োওয়া  াপি অ্থ টাৎ রল্টৈপিদপির সৈযৈা এিিং 

ল্টির্ টরপ াগ্যৈা ল্টিল্টিৈ করা  াপি। এোড়াও মাঠ ে টাপয়র ল্টশিা কম টকৈটাকর্তটক ল্টিযালয় েল্টরদশ টিকাপল 

মাল্টিল্টমল্টিয়া ক্লাস েল্টরদশ টপির গুণগৈ ে টপিিপণর ৈথ্যও োওয়া  াপি।  
 

অ্যােটির মাধ্যপম ২ ধরপণর রল্টৈপিদি োওয়া  াপি- 

১।  ল্টশিকগণকর্তটক চলমাি মাল্টিল্টমল্টিয়া ক্লাপসর রল্টৈপিদি  

২। ল্টশিা কম টকৈটাকর্তটক েল্টরদল্টশ টৈ -  

     ক) ল্টিযালপয়র সচল/অ্চল মাল্টিল্টমল্টিয়া ক্লাপসর রল্টৈপিদি  

     খ) চলমাি মাল্টিল্টমল্টিয়া ক্লাপসর গুণগৈ মূল্যায়ি রল্টৈপিদি  

অ্যােটির অ্িন্য তিল্টশষ্ট্যগুপলা হল-   

• সরাসল্টর এমএমল্টস িযাশপিাপি ট কাপিল্টিল্টর্টি 

• চলমাি ক্লাপসর ল্টরপয়ল টাইম েল্টি  

• চলমাি ক্লাপসর ল্টরপয়ল টাইম ল্টেল্টেএস প্লাপকশি  

• EIIN িম্বর ল্টদপয় ল্টিযালয় সাচ ট  

• েল্টরদল্টশ টৈ এমএমল্টসর গুিগৈ মূল্যায়ি ফরম 

• অ্ফলাইপি রল্টৈপিদি েমা রাখা  

• পূি টিৈী রল্টৈপিদি আকটাইর্  

Multimedia classroom monitoring Dashboard Website  

http://mmcm.gov.bd/ 
 

Multimedia Classroom Monitoring APP (Download Link) 

https://goo.gl/vSR2CX 
 

From Google Playstore  
Search ''MMC Monitoring'' and then download and install the app in your android phone.  
 

Or Scan the QR code with your smartphone  
 

Demo Teachers ID: test_school,  Demo Admin ID: test_admin   Password: 123456 

https://goo.gl/vSR2CX


  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ধাপে ধাপে মাল্টিল্টমল্টিয়া ক্লাসরুম মল্টিটল্টরিং ল্টসপেম (প্রপেন্ট করার েন্য) 

১। অ্যাে িাউিপলাি ও ইন্সটল 

Multimedia Classroom Monitoring APP (Download Link) 

https://goo.gl/vSR2CX 
From Google Playstore  
Search ''MMC Monitoring'' and then download and install the app in your android 

mobile phone.  

Or Scan the QR code with your smartphone  

 
 

২। অ্যাে ব্যিহার কপর ল্টরপোট ট েমা প্দয়াাঃ  

 ক) ল্টশিপকর ল্টরপোট ট  > েল্টি প্ৈালা > প্লাপকশি  

  ল্টশিপকর আইল্টিাঃ test_school  োসওয়াি টাঃ 123456 

 
 খ) ল্টশিা অ্ল্টফসাপরর ল্টরপোট ট  > এমএমল্টস’র চযাপলঞ্জ/সমস্যা ল্টরপোটি টিং 

     > গুণগৈ মূল্যায়ি প্রটিিং প্দয়া   

  অ্যািল্টমি আইল্টিাঃ test_admin   োসওয়াি টাঃ 123456 

  প্েলা রশাসক আইল্টিাঃ divdistadmin  োসওয়াি টাঃ divdistadmin 

 

৩। িযাশপিাপি টর মাধ্যপম মল্টিটল্টরিং  

Multimedia classroom monitoring Dashboard Website  

http://mmcm.gov.bd/ 

 

 ক) প্হাম প্েইপে - প্দপশর সামল্টগ্রক ল্টচত্র প্দখা > ল্টির্াপগর উেপর ল্টক্লক কপর প্েলার ল্টচত্র প্দখা 

 খ) লগইি কপর িযাশপিাপি ট রপিশ  

     প্মাট রল্টৈষ্ঠাি > প্মাট এমএমল্টস সিংখ্যা > আেপকর প্মাট এমএমল্টস > গৈকাপলর প্মাট ক্লাস  

 গ) রল্টৈষ্ঠাি দাল্টখলকৃৈ রল্টৈপিদি  

o ফািংশিাল মাপি সচল (ল্যাপ্টে-রপেির সি র্াপলা; প্কাি প্টকল্টিকযাল সমস্যা িাই) এমি 

রল্টৈষ্ঠাি কৈ োপস টন্ট  

o রল্টৈষ্ঠাপির োরফপম টন্স = প্মাট কম টল্টদিপসর মপধ্য ২টি কপর ক্লাস প্িয়া হপয়পে এমি ল্টদপির হার  

অ্থ টাৎ রল্টৈটি এমএমল্টসপৈ ২ টি ক্লাস  ল্টিপল প্সটা ১০০% হপি  

o উেপেলার োরফরপমন্স = ঐ উেপেলার সকল রল্টৈষ্ঠাপির োরফরপমপন্সর গড় 

o প্েলার োরফরপমন্স = ঐ প্েলার সকল উেপেলার োরফরপমপন্সর গড়  

https://goo.gl/vSR2CX
http://mmcm.gov.bd/
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