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জুম বা অনলাইন মমম িংয়ের সাধারণ মিষ্টাচার 

 
1. মমম িং শুরুর কমপয়ে ১০ মমমন  পূয়বে যযাগদান করুন। এয়ে আপমন মমম িং প্রারমিক যামিক 

যগালয়যাগসমূহ মমম িং শুরুর পূয়বেই সমাধান কয়র মনয়ে পারয়বন। 

2. মনয়জ কথা বলা ছাড়া মাইয়রায় ান সবসমে বন্ধ রাখুন। এয়ে মমম িংয়ে অনাকামিে িব্দ হয়ব না। যখন 

মনয়জ কথা বলয়বন েখন মাইয়রায় ান চালু কয়র কথা বলুন এবিং যখোল রাখুন যায়ে আপনার 

আয়িপায়ি অবামিে িব্দ যথাসিব কম উৎপাদন হে। অবামিে িব্দ সকয়লর মনয়যায়গ মবঘ্ন ঘ াে। যচষ্টা 

করুন মনরব স্থায়ন যথয়ক মমম িংয়ে যযাগ মদয়ে। 

3. যমদ আপনার মিমিও চালু থায়ক েয়ব কযায়মরার পমজিন যথা সিব আপনার যচাখ যসাজা (আই যলয়িল) 

এবিং মস্থর রাখুন। আপনার মুয়খ পযোপ্ত আয়লা মনমিে করুন। 

4. মমম িং চলাকালীন অনযানয কাজ (য়মইল যচক করা, যসািযাল মমমিো ব্রাউজ করা ইেযামদ) যথয়ক মবরে 

থাকুন। অনযথাে আপমন মমম িংয়ের আয়লাচনাে সমূ্পনে ময়নায়যাগ মদয়ে পারয়বন না। 

5. স্মা েয় ায়নর মাধযয়ম মমম িংয়ে যুক্ত হয়ল স্মা েয় ানম  সুমবধাজনক স্থায়ন মস্থর িায়ব রাখুন। পমথময়ধয 

মমম িংয়ে যুক্ত হয়ে হয়ল মিমিও বন্ধ রাখুন। 

6. চযা  অপিয়ন মনয়জর প্রশ্ন বা মন্তবয মলখুন, অয়নযর প্রশ্ন বা মন্তয়বযর জনয এখায়ন যচাখ রাখুন। এয়ে 

আপমন প্রশ্ন করার আয়গ বুঝয়ে পারয়বন একই প্রশ্ন অনয যকউ কয়রয়ছ মকনা। আপনার উপস্থাপনা বা 

বক্তবয সিংরান্ত মবমিন্ন প্রশ্ন ও মোমে আপমন চযা  অপিয়ন যপয়ে পায়রন। যছা খায় া প্রয়শ্নর জয়নযও 

চযা  অপিন বযবহার করুন। 

7. মিায়র য়রর অনুমমে বযমেয়রয়ক মাইয়রায় ান চালু কয়র কথা বলা 

দৃমষ্টক ু। োই আপমন মকছু বলয়ে চাইয়ল মিায়র য়র দৃমষ্ট আকর্েন 

করয়ে Raise hand অপিনম  বযবহার করুন। Participant list 

এর মনয়চর মদয়ক আপমন Raise hand অপিনম  পায়বন। আপনার 

কাজ হয়ে যগয়ল আপমন Lower Hand এ মিক কয়র হাে নামময়ে রাখুন। 

8. অনলাইন মমম িং সিংমেপ্ত হওো বািনীে। োই আপনার প্রশ্ন বা মন্তবয সিংমেপ্ত ও সুমনমদেষ্ট করুন। 

9. প্রাসমিক আয়লাচনা করুন। যয মবর্য়ে আয়লাচনা চলয়ছ যস মবর্ে ছাড়া অনয আয়লাচনা যথয়ক মবরে 

থাকুন। যযয়কান মমম িংএ  ায়ের আয়বদন জানায়না দৃমষ্টক ু। 

10. যয প্রশ্ন একবার করা হয়ে যগয়ছ যসম  আবার করয়বন না। আপনার বক্তয়বযর যবমি অিংি জুয়ড় ধনযবাদ 

জ্ঞাপন বা আপনার িায়লা যলয়গয়ছ এই জােীে কথা বয়ল সময়ের অপচে করা যথয়ক মবরে থাকুন। 

11. প্রসি ছাড়া মনয়জর বা মনয়জর সিংগঠয়নর কাযোবলীর মববরন বা প্রিিংসা করা যথয়ক মবরে থাকুন। 
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