
 

English  Bengali 

BPS Getting Started  
Remote Learning 2020-2021 

BPS শুরু করা  
ররম াট লার ন্িং 2020-2021 

LOGGING IN  
(1) Login to all BPS programs such as CLEVER, Schoology, & Teams with 

your username; which is your 900 number, and password.  You can 
also get a Clever badge or QR code to use from the school.  

(2) If you don’t know your username or password, contact your building 
administrator or teacher.   

  লগই্ করা  
(1) সমস্ত BPS প্রোগ্রোম, প্েমন CLEVER, Schoology ও Teams-এ আপনোর ইউজোরননম 900 

নম্বর এবং পোসওয়োর্ড  দিনয় লগইন করুন।  আপদন সু্কল প্েনক বযবহোনরর জনয একটি Clever 

বযোজ বো QR প্কোর্ও পোনবন।  

(2) েদি আপদন আপনোর ইউজোরননম বো পোসওয়োর্ড  নো জোননন, তোহনল আপনোর দবদডং 
অ্যোর্দমদননেটর বো দিক্ষনকর সনে প্েোগোনেোগ করুন।   

SCHOOLOGY 
A place to access your courses, assignments, and to message your teacher. Use 
the link below to access the video tutorial and learn how to login and access 
course work. https://vimeo.com/448650709 
 
TEAMS: Join your teacher in the virtual classroom.  

 Your teacher will share a link through your Schoology course..  

 After clicking the link, you will choose how you want to join.  

 Choose "Open Teams App" if you have an iPad or just picked up your 
BPS laptop.  

 Choose "Continue on this browser" if your laptop doesn't have Teams 
yet. 

 Lastly, choose your audio/ visual settings. 

 Getting Windows expiration pop-ups? Don’t Stress! This will not 
impact your ability to participate in your classes. We are sending an 
update to your laptop which will work in the background and fix the 
problem.  

SCHOOLOGY 

আপনোর প্কোসড, অ্যোসোইননমন্ট অ্যোনেস করনত ও দিক্ষকনক প্মনসজ করোর একটি জোয়গো। দিদর্ও 

টিউনটোদরয়োল অ্যোনেস করনত এবং কীিোনব লগইন কনর প্কোসড ওয়োকড  অ্যোনেস করনত হয় তোর জনয 
নীনের দলঙ্কটি বযবহোর করুন। https://vimeo.com/448650709 

 

TEAMS: আপনোর দিক্ষনকর সনে িোেুড য়োল ক্লোসরুনম প্েোগ দিন।  

 আপনোর দিক্ষক Schoology প্কোনসডর মোধ্যনম একটি দলঙ্ক প্িয়োর করনবন।  

 দলনঙ্ক দক্লক করোর পর, দকিোনব প্েোগ প্িনবন তো প্বনে দননত পোরনবন।  

 আপনোর iPad েোকনল "Open Teams App" প্বনে দনন অ্েবো আপনোর BPS লযোপটপ প্বনে 

দনন।  

 আপনোর লযোপটনপ Teams নো েোকনল "Continue on this browser (এই ব্রোউজোর দিনয় 

কোজ করুন)" প্বনে দনন। 

 প্িনে, আপনোর অ্দর্ও/দিজযুয়োল প্সটিংস প্বনে দনন। 

 Windows-এর প্ময়োি প্িনের পপ-আপ পোনেন? েোপ প্ননবন নো! এর ফনল আপনোর ক্লোনস 

অ্ংিগ্রহণ করোর ক্ষমতোর উপর রিোব পড়নব নো। আমরো আপনোর লযোপটনপ একটি আপনর্ট 

পোঠোব, প্সটি বযোকগ্রোউনে কোজ করনব ও সমসযোটির সমোধ্োন হনয় েোনব। 

How to Get Help 
BPS IT Helpdesk (716) 816-7100 
BPS Learning Resources Page: 
https://www.buffaloschools.org/LearningResources  

কীভামে সহায়তা পাওয়া যামে 

BPS আইটি প্হল্পনর্স্ক (716) 816-7100 

BPS লোদনডং দরনসোসড প্পজ: https://www.buffaloschools.org/LearningResources 

Additional Resources  
BPS Technology Handbook, https://www.buffaloschools.org/handbook  
Parent Contact Information Update Form, 
https://www.buffaloschools.org/contact  
HotSpot Request Form, https://www.buffaloschools.org/HotSpotRequest  

অরতররক্ত সিংস্থা্  

BPS রেুদি পুদস্তকো, https://www.buffaloschools.org/handbook  

অ্দিিোবনকর প্েোগোনেোগ তনেযর আপনর্নটর ফরম, https://www.buffaloschools.org/contact  

হটস্পনটর অ্ননুরোধ্ ফরম, https://www.buffaloschools.org/HotSpotRequest 

https://www.buffaloschools.org/LearningResources
https://www.buffaloschools.org/handbook
https://www.buffaloschools.org/contact
https://www.buffaloschools.org/HotSpotRequest

