
ভিভিও কভিং অত্যন্ত সুভিধাজনক এিং সহজজ ি্যিহার 
করা যায় 

আপনার অ্াপয়েন্টয়েয়ন্ট সশরীয়র যাওোর পররবয় ত্ে , আপরন রনয়ের 
রিঙ্ক ব্বহার কয়র অনিাইন অয়পক্া করার জােগাে প্রয়বশ করয়বন।

এই পররয়েবা দেখয়ব দয আপরন দপৌঁয়ে দগয়েন এবং প্রস্তু্ হওোর পয়র 
একজন পররয়েবা প্রোনকারী আপনার কয়ি দযাগোন করয়বন।

অ্াকাউন্ট ত্রর করার প্রয়োজন দনই।

রিরিও কি রনরাপে এবং আপনার দগাপনীে্া সুররক্্ থাকয়ব।

ভিভিওর মাধ্যমম আপনার  
অ্যাপমেন্টমমমন্ট য�াগ যেওো

ভিভিও কল কীিাবে করবে হয় সেই েম্বন্ীয় আরও েব্যের জনযে দইু নম্বর পষৃ্া সদখুন

ভিভিও কল করার জনযে আমার কাবে কী কী ্াকবে হবে?

রিরিও কি করার জন্ একটি ভিিাইস, দযেন স্ারতেয়�ান, র্াবয়ির বা ওয়েবক্াে ও রপিকার 
সহ করপিউরার (দবরশরিাগ দক্য়রে ি্াপরয়পই থায়ক)।

একটি িরসাজযাগ্য ইন্ারজনট সংজযাগ (্ারযুক্ত, ওোই-�াই বা দোবাইি দিরা)।

আপরন যরে অনিাইয়ন রিরিও দেখয়্ পায়রন ্াহয়ি রিরিও কিও করয়্ পারয়বন।

আপনার কনসায়টেশয়নর জন্ একটি ি্যভতিগত, িাি আজিা আজে এেন জােগা, দযখায়ন 
আপনায়ক দকউ রবরক্ত করয়বন না।

সয়বতোত্তে রিরিও করিং 
পার�েতে্ায়সের জন্ Chrome, 
Safariবা Edge-এর সাম্প্রর্ক 
সংস্করণ ব্বহার করুন।

Google Chrome
Windows, Android, 
MacOS

Apple Safari  
MacOS, iOS,  
iPadOS

Microsoft Edge
Windows

 

এখাবন যান:

আভম কীিাবে আপনার ভিভিও অযোপবয়ন্টবমবন্ট সযাগ সদে?

 



আমাবক কী জানবে হবে?

সকানও ভকেু কাজ না করবল আভম কী করে?

https://wales.nhs.attendanywhere.com/troubleshooting-এ যান

আরও ে্যে

এটি ভক ভনরাপদ / গগাপনীয়?

আপনার রনয়জর ব্রক্তগ্ 
রিরিওরুে আয়ে যায়্ শুধুোরে 
অনুয়োরে্ প্রোনকারীরা প্রয়বশ 
করয়্ পায়রন।

আপনার দেওো দকানও ্থ্ দ্ার 
করা হে না।

কি দরকিতে  করা হে না।

একটি ভিভিও কি করজত কত 
টাকা খরচ হয়?

ইন্টারয়নয়রর খরে োড়া রিরিও 
কয়ির জন্ দকানও রাকা খরে 
করয়্ হে না।

পরামর্শ! দোবাইি দিরা ব্বহার 
করা এড়ায়্ আপরন দকানও ওোই-
�াইয়ের সায়থ সংয়যাগ করয়্ 
পায়রন।

আমার কত ইন্ারজনট গিটার 
প্রজয়াজন হজি?

আপরন কায়রার জন্ অয়পক্া 
করয়্ থাকা অবস্াে রিরিও কি 
দিরা ব্বহার কয়র না।

কি সংযুক্ত হওোর পয়র, এটি 
Skype® বা FaceTime®-এর েয়্া 
একই পররোণ দিরা ব্বহার কয়র।

আভম কীিাবে ভিভিও কল করে?

Test call

আপনার ওয়েব ব্াউজার খুিুন এবং 
অ্ায়রেস বায়র পররয়েবার ওয়েব 
অ্ায়রেস রিখুন (সােতে  বয়সে রিখয়বন 
না)।

আপরন প্রস্তু্ হয়ে যাওোর পয়র, 
‘ভিভিও কি শুরু করুন’ দবা্ায়ে 
রলিক করুন।

পরামর্শ! আপনার দসর-আপ পরীক্া 
করার জন্ অ্াপয়েন্টয়েয়ন্টর আয়গ 
একটি পরীক্ােূিক কি করুন। 

আপনার সবরকেু (ইন্টারয়নর, 
রপিকার, োইয়্ায়�ান এবং 
রিরিও) ঠিকঠাক আয়ে রক না ্া 
রসয়্ে পরীক্া করয়ব।

রজজ্াসা করা হয়ি, আপনার 
ব্াউজারয়ক ক্ায়েরা এবং 
োইয়্ায়�ান অ্ায়সেস করার 
অনুের্ রেন।

রববরণ রিখুন, রনেে ও শ ত্ে াবিীর 
সায়থ সম্ম্ বয়সে টিকরেহ্ন রেন এবং 
আপনার কি শুরু করুন।

কি দশে করার জন্, ‘গরষ করুন’ 
দবা্ায়ে রলিক করুন।

পরামর্শ! ‘ভরজরের করুন’ দবা্ায়ে 
রলিক করার োধ্য়ে অয়নক কি 
সপিরকতে ্ সেস্ার সোধান করা 
দযয়্ পায়র।

Start video call

End Refresh

আপনার পভরবেোর ওবয়ে অযোবরেবের জনযে এক নম্বর পষৃ্াটি সদখুন।
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