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MyChart হে� NYC Health + Hospitals-এ আমােদর েরাগী েপাট�াল যা আপনােক আপনার �া�� েরকেড� 24/7 
ইেলক�িনক �েবশািধকার �দান কের। আমরা িভিডও িভ�জট �দােনর জন�ও MyChart ব�বহার কের থািক যােত 
আপিন বািড় েথেকই �া��েসবা েপেত পােরন। আেরা জানেত নীেচ েদখুন! 
 

আপনার �াট�েফান/ট�াবেলট-এ িভিডও িভ�জট: MyChart 
অ�াপ ব�াবহার ক�ন!  
আপিন যিদ আপনার িভিডও িভ�জেটর জন� আপনার �াট�েফান/ট�াবেলট ব�বহার করার পিরক�না কের থােকন, 
তাহেল আপনার িভিডও িভ�জেট উপি�ত থাকার জন� আপনােক অবশ�ই MyChart অ�াপ�ট ডাউনেলাড করেত হেব।  

1. আপনার �াট�েফােনর ক�ােমরা ব�বহার কের, িবনামূেল� MyChart অ�াপ�ট ডাউনেলাড করেত িনেচর িকউআর 
েকাড�ট ��ান ক�ন: 

 

2. অ�াপ�ট খুলুন এবং আপনার MyChart অ�াকাউে� লগ ইন ক�ন।  
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3. Visits (িভ�জট) আইকেন ি�ক ক�ন. এরপর, আপনার িভিডও িভ�জেট েযাগদান করেত আপনার Video Visit 
(িভিডও িভ�জট) এবং এরপর Begin Visit (িভ�জট �� ক�ন) বাটেন ি�ক ক�ন। 

                                                

4. ে�া�াম�ট 'আপনার মাইে�ােফােন অ�াে�স’ করেত পারেব িকনা জানেত েচেয় এক�ট উইে�া েদখােত পাের। 
“Allow” (অনুমিত িদন) অথবা “Yes” (হ�া)ঁ িনব �াচন ক�ন। এ�ট আপনার েফােনর মাইে�ােফানেক সংযু� 
করেব যােত আপনার সরবরাহকারী িভিডও িভ�জট চলাকালীন আপনার কথা �নেত পােরন।  

5. 'আপনার িভিডও বা ক�ােমরায় অ�াে�স’ েচেয় আেরক�ট পপ-আপ উইে�া েদখােনা হেত পাের। “Allow” 
(অনুমিত িদন) অথবা “Yes” (হ�া)ঁ িনব �াচন ক�ন। এ�ট আপনার ক�ােমরােক সংযু� করেব যােত আপনার 
সরবরাহকারী িভ�জট চলাকালীন আপনােক েদখেত পােরন।  

6. যখন ডা�ার পূব �বত� েরাগীর সােথ িভ�জট স�� করেবন আপনােক এক�ট ওেয়�টং �েম �েবশ করােনা হেব। 
আপনার ডা�ার েদখেবন েয আপিন ভাচ� �য়াল ওেয়�টং �েম আেছন এবং শী�ই আপনার সােথ েযাগ িদেবন! 

4. 5. 6.  
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7. আপিন অেপ�ায় থাকাকালীন, ‘Provider’s waiting room’ ('সরবরাহকারীর ওেয়�টং �ম')-এর বাটনসমূহ 
ব�বহার কের আপনার িভিডও/সাউ� সংেযাগ পরী�া কের েদখুন। 

 
 
আপনার ক��উটার ব�বহার কের িভিডও িভ�জট:  এক�ট 
সমিথ �ত বা সােপাট� কের এমন �াউজার ব�বহার ক�ন! 
(��ব�: ই�ারেনট এ�ে�ারার �াউজাের Video Visits (িভিডও িভ�জট) কাজ কের না)  

o ে�াম 
o ফায়ারফ� 
o সাফারী 

1. আপনার MyChart অ�াকাউে� লগ ইন ক�ন, Visits (িভ�জট) েমনুেত যান, এবং আপনার আস� 
অ�াপেয়�েম�সমেূহর তািলকা েথেক আপনার িভিডও িভ�জট িনব �াচন ক�ন, Details (িব�ািরত)-এ ি�ক 
ক�ন, এরপর Begin Video Visit (িভিডও িভ�জট �� ক�ন)-এ ি�ক ক�ন। 

 

1. আপনার ক�ােমরা ��ত িকনা তা িন��ত করেত, উপেরর বাম 

িদেকর Camera (ক�ােমরা) বাটেন ি�ক ক�ন 

2. আপনার িভিডও পরী�া করেত, িভিডও লুকােনা বা চালু/ব� করেত 

Video (িভিডও) বাটেন ি�ক ক�ন। িভিডও কাজ করেছ তা িন��ত 

করার জন� এ�ট এক�ট পরী�া। 

3. আপনার মাইে�ােফান পরী�া করার জন�, Microphone 

(মাইে�ােফান) বাটেন ি�ক ক�ন। কথা বলুন এবং েদখুন েয আপিন 

কথা বলার সময় সাউ� বা শে�র লাইন�িল কােঁপ িকনা। 

4. আপনার �ীকার কাজ করেছ িকনা তা পরী�া করেত, কােলা 

Speaker (�ীকার) বাটেন ি�ক ক�ন এবং “িপং” আওয়াজ হয় িকনা 

�নুন। 

https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIg_Gq0ZSq6gIVSamWCh1y9QUYEAAYASAAEgKI8vD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/
https://support.apple.com/downloads/safari
https://support.apple.com/downloads/safari
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2. আপনার ডা�ার েদখেবন েয আপিন Provider’s waiting room (সরবরাহকারীর ওেয়�টং �ম)-এ আেছন 
এবং শী�ই আপনার সােথ েযাগ েদেবন!  

3. আপিন অেপ�ায় থাকাকালীন, Provider’s waiting room ('সরবরাহকারীর ওেয়�টং �ম')-এর বাটনসমূহ ব�বহার 
কের আপনার িভিডও/সাউ� সংেযাগ পরী�া কের েদখুন। 

 

 

1.  

3.  2.  4.  

1. আপনার ক�ােমরা ��ত িকনা তা িন��ত করেত, উপেরর বাম 

িদেকর Camera (ক�ােমরা) বাটেন ি�ক ক�ন 

2. আপনার িভিডও পরী�া করেত, িভিডও লুকােনা বা চালু/ব� 

করেত Video (িভিডও) বাটেন ি�ক ক�ন। িভিডও কাজ করেছ 

তা িন��ত করার জন� এ�ট এক�ট পরী�া। 

3. আপনার মাইে�ােফান পরী�া করার জন�, Microphone 

(মাইে�ােফান) বাটেন ি�ক ক�ন। কথা বলুন এবং েদখুন েয 

আপিন কথা বলার সময় সাউ� বা শে�র লাইন�িল কােঁপ িকনা। 

4. আপনার �ীকার কাজ করেছ িকনা তা পরী�া করেত, কােলা 

Speaker (�ীকার) বাটেন ি�ক ক�ন এবং “িপং” আওয়াজ হয় 

িকনা �নুন। 

  


