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এই কর্ম সহায়কটি আপনাকক কীভাকে  Nordstrom Learning Management System (LMS)-এ অ্যাকেস করকে হকে সসই বেষকয় বনকদমশগুবি প্রদান ককর।  অ্নুগ্রহ ককর শুরু 

করার পূকেম সকি বনকদমশগুবি র্কনাক াগ সহকাকর পডুন। আপবন সাহাক যর জনয নীকের সর্সযা সর্াধাকনর বেভাগটিও সদখকে পাকরন।  

1.  https://performancemanager4.successfactors.comসে SAP 

SuccessFactors-এ  ান 

IE অ্থো Chrome েযেহার করুন, এেং এই সাইটটির জন্য পপ-

আপগুলি অন্ুম ালিত করুন্।  
 

 

2.  সকাম্পানী ID বিখুন, স টি হি Nordstrom (েকডা হাকের এেং স াট 

হাকের অ্ক্ষকরর প্রবে সংকেদক)।  
 

 
3.  "পাসওয়ার্ম  ভুকি সগক ন" আইকন (হিুদ রকের সাহাকয়য ঊজ্জ্বি করা, 

একটি েৃকের র্কধয থাকা একটি বজজ্ঞাসার বেহ্ন) বনেমােন করুন।   
 

 
 

4.  আপনার ইউজার সনর্ ো েযেহারকারীর নার্ বিখুন, স টি হি আপনার 

V + আপন্ার RMS # (অ্থমাৎ V123455) এেং "বরকসট"-এ বিক 

করুন।  আপনার পাসওয়ার্ম  বরকসট করার জনয আপনার ইকর্ি সদখার 

জনয আপনাকক একটি সর্কসজ সদওয়া হকে।  
 

দ্রষ্টব্য:   বদ আপবন আপনার RMS # না জাকনন, োহকি সসটি সদওয়ার 

জনয অ্নুকরাধ করার উকেকশয অ্নুগ্রহ ককর 

lrnmgmt@nordstrom.comসে ইকর্ি করুন।      

সরেরাহকারীর অ্যাকেস: Nordstrom LMS 

V123456 

Nordstrom 

SuccessFactors িগ ইন 

SAP SuccessFactors 

সুরবক্ষে 

পাসওয়ার্ম  ভুকি 

সগক ন? 

লরমসট ব্ালতি  

আপনার েযেহারকারীর নার্ বিখুন 

ইউজার সনর্ ো 
েযেহারকারীর নার্ 

পাসওয়ার্ম  প্রকেশ করুন 

https://performancemanager4.successfactors.com/
mailto:lrnmgmt@nordstrom.com
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5.  আপনার পাসওয়ার্ম  বরকসট করার জনয, Nordstrom-এর বনকট থাকা 
আপনার সকাম্পানী ফাইকি থাকা ইকর্কি একটি বিঙ্কসহ একটি ইকর্ি 

পাঠাকন হকে - বিঙ্কটিকে বিক করুন।  
 

 

দ্রষ্টব্য:   বদ আপবন, আপনার অ্যাকাউন্টটি েন্ধ হকয় সগক  এই র্কর্ম 
উকেখ ককর একটি ভ্রাবি োেম া পান, োহকি অ্নুগ্রহ 
ককরlrnmgmt@nordstrom.com সে স াগাক াগ করুন 

 

 

6.  আপনার নেুন পাসওয়ার্ম  বদন, এেং "জর্া বদন" বিক করুন। 
 

 

দ্রষ্টব্য:  আপনার নেুন পাসওয়ার্ম টিকক হকে হকে: 

 বনম্মের্ 3টি বেকহ্নর দদক ম্যর 

 অ্ক্ষর এেং সংখযা(গুবি) থাককে 

 কর্পকক্ষ একটি েকডা হাকের অ্ক্ষর থাককে 

 

 
 

7.  অ্নুগ্রহ ককর "িগ ইন-এ বফকর  ান" বিক করমব্ন্ ন্া; পবরেকেম ,  
https://performancemanager4.successfactors.com/সে 

সপাটম ািটিকক পুনরায় োি ুকরুনএেং আপনার েযেহারকারীর নার্, স টি 

হিV + your RMS # (অ্থমাৎ V123455) এেং আপনার নেুন 

পাসওয়ার্ম  বদকয় িগ ইন করুন। 
 
 

 বদ আপবন, আপনার অ্যাকাউন্টটি েন্ধ হকয় সগক  এই র্কর্ম উকেখ ককর 

একটি ভ্রাবি োেম া পান, োহকি অ্নুগ্রহ 

 
 
দ্রষ্টব্য:   বদ আপবন "িগ ইন-এ বফকর  ান"-এ বিক ককরন, োহকি আপনাকক mynordstrom.com-এ বনকয়  াওয়া হকে, স টি হি 

Nordstrom কর্ীকদর LMS-এর প্রবে সপাটম াি।  Nordstrom-এর সরেরাহকারীরা LMS-এ অ্যাকেস পান অ্নয একটি বভন্ন সপাটম াি:  

https://performancemanager4.successfactors.com/-এর র্াধযকর্। 

জ া লিন্ 

আপনার নেুন পাসওয়ার্ম  টাইপ করুন 

আপবন নীকের URLটিকে আপনার পাসওয়ার্ম  বরকসট করকে পাকর: এখামন্ লিক করুন্ 

এটি হি আপনার দ্বারা অ্নুকরাধ করা "পাসওয়ার্ম  ভুকি  াওয়া বেষয়ক সহায়ো"-এর র্াধযকর্ বসকেকর্র দ্বারা সৃবি 

করা একটি সর্কসজ।  বদ আপবন র্কন ককরন স  এটি একটি ভ্রাবি, োহকি অ্নুগ্রহ ককর অ্বেিকে আপনার সহায়ককর 

সকে স াগাক াগ করুন। 

Nordstrom Talent Management 

পাসওয়ার্ড  লরমসট করার সহায়তা সংক্রান্ত লব্জ্ঞলি 

আপনার নেুন পাসওয়ার্ম টি 

পুনরায় টাইপ করুন 

আপনার পাসওয়ার্ম  
বরকসট করুন 

 

পাসওয়ার্ম টিকক আেবশযকভাকে 3টির সথকক 18টি 

প মি বেকহ্নর দদক্মযর হকে হকে। 

পাসওয়ার্ম গুবি েকডা হাকের অ্ক্ষর এেং স াট 

হাকের অ্ক্ষকরর সক্ষকে সংকেদক। সসগুবিকক েকডা 
হাকের এেং স াট হাকের অ্ক্ষকরর বর্শ্রকের হকে 

হকে। 

পাসওয়ার্ম টিকে আেবশযকভাকে কর্পকক্ষ একটি 

অ্-অ্ক্ষরবভবেক বেহ্ন হকে হকে, স র্ন একটি 

সংখযা অ্থো বেহ্ন। 

পাসওয়ার্ম গুবিকে অ্ক্ষর এেং অ্কঙ্কর স ককান 

প্রকার বর্শ্রে থাককে পাকর। 

বরকসট করা সফি হকয়ক ! 

আপনার পাসওয়ার্ম  সফিভাকে বরকসট করা হকয়ক । িগ ইন 

পৃষ্ঠায় বফকর  াওয়ার জনয নীকের সোের্াটিকে বিক করুন। 

িগ ইন্-এ লিমর যান্ 

mailto:lrnmgmt@nordstrom.com
https://performancemanager4.successfactors.com/
https://performancemanager4.successfactors.com/
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ককরlrnmgmt@nordstrom.com সে স াগাক াগ করুন 

 

 

8.  "সশখা"-এর  াওয়ার জনয "সহার্" ড্রপর্াউন সর্নুটি েযেহার করুন।  
 

  
9.  আপবন বশখকে শুরু করার জনয প্রস্তুে "আর্ার সশখার বেষয়গুবি"-সে 

আপনার প্রদে পাঠক্রকর্র একটি বনেমােন করুন। 
 

গুরুত্বপরূ্ড: আপবন একোর একটি ই-িানম শুরু ককর, সসটিকক স কড 

 াকেন না; সসটির সর্য় সর্াপ্ত হকয়  াকে এেং সঠিকভাকে নবথভুক্ত 

করকে না।   বদ আপনার স কড  াওয়ার প্রকয়াজন হয়, োহকি অ্নুগ্রহ 
ককর ই-িান্ডটি ব্ন্ধ করুন্ এব্ং সসটির সেমক সব্লরময় যান্  াকে 

বসকের্ আপনার করা সেমকশষ পৃষ্ঠাটিকক বেবহ্নে ককর রাখকে পাকর। 
 খন আপবন পুনরায় শুরু করার জনয প্রস্তুে হকেন, েখন LMS-এ 

পুনরায় িগ ইন করুন এেং আব্ার শুরু করুন্" 

 
 

 

স সযা স াধান্ সংক্রান্ত পরা র্ড 
  খন আপবন "পাঠক্রর্ শুরু" ককরন েখন eLearn সিার্ না হওয়ার সক্ষকে  

 eLearns একটি নেুন/পৃথক উইকডাকে পপ আপ হয়।  আপনার বিকনর সখািা থাকা উইকডাগুবির র্কধয বদকয়  ান; ইিানমটি শুধুর্াে অ্নয একটি সখািা থাকা উইকডার বপ কন 

োপা পকড বগকয় থাককে পাকর।  
 আপনার পপ-আপ ব্লকারটি োিু থাককে পাকর;https://performancemanager4.successfactors.com/-এর জনয পপ-আপগুবিকক অ্নুকর্াবদে করুন  

  বদ পপ-আপ উইকডাটি এখনও একটি ভ্রাবির প্রদশমন ককর অ্থো একটি ফাাঁকা/সাদা বিন হকয় থাকক, োহকি LMS সথকক িগ আউট করুন, আপনার ব্রাউজ করার ইবেহাস 

র্ুক  বদন, এেং LMS-এ আোর ঢুকুন। 

অ্বভনন্দন! সকি প্রকয়াজনীয় 

পাঠক্রর্গুবি সম্পূেম হকয়ক । 

পাঠক্রম র অব্স্থায় যান্ 

সহার্ 

সহার্ 

সশখা 

আপনার সকান কাজ নাই। 

সশখার অ্নসুন্ধান 

করুন 

সকি পাঠক্রর্গুবি সদখুন 

আপবন আজ কী বশখকে োন? 

পাঠক্রকর্র নার্ অ্থো 
ID 

আর্ার সশখার কাজগুবি 
োবরখ | অ্গ্রাবধকাকরর বভবেকে 

ো াই করুন 
 াাঁকবন আর্ার পাঠক্রর্গুবি 

প্রধান শব্দ সেগুবি বনেমােন করুন সকি কাকজর প্রকারগুবি 

mailto:lrnmgmt@nordstrom.com
https://performancemanager4.successfactors.com/
https://performancemanager4.successfactors.com/
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  বদ পপ-আপ উইকডাটি এখনও একটি ভ্রাবির প্রদশমন ককর অ্থো একটি ফাাঁকা/সাদা বিন হকয় থাকক, োহকি োিু থাকা সকি অ্যাবিককশগুবি েন্ধ করুন, আপনার 

কর্বপউটারটিকক েন্ধ ককর পুনরায় োিান, এেং LMS-এ আোর ঢুকুন।   সকান সকান সর্কয় আপনার কর্বপউটাকরর শুধুর্াে একোর েন্ধ করা নেুন ককর োিু করার 

প্রকয়াজন হয়।  
  বদ আপবন, আপনার অ্যাকাউন্টটি েন্ধ হকয় সগক  এই র্কর্ম উকেখ ককর একটি ভ্রাবি োেম া পান, োহকি অ্নুগ্রহ ককরlrnmgmt@nordstrom.com সে স াগাক াগ করুন 

 Chrome-এর সাম্প্রবেকের্ আপকর্কটর সর্কয়, Flash েন্ধ করা হকয়ব ি - এেং সকি সর্কয়ই Chrome -এর দ্বারা to support Flash -এর সহায়োর জনয একটি 

কর্মপ মায় থাকক। E-Learns গুবির র্কধয অ্কনকগুবিই োিাকনার জনয Flash-এর প্রকয়াজন হয়, োই Flash োি ুকরার জনয অ্নুগ্রহ ককর নীকের বনকদমশােিী েযেহার করুন। 
 Flash Player – Google Chrome লন্মিড র্াব্িী 

1. Google Chrome খুিুন এেং   

 https://performancemanager4.successfactors.com সে  ান  

3. অ্যাকড্রস োকর, সেুজ রকের 'সুরবক্ষে' সোোকর্ বিক করুন 

 
4.  খন ড্রপর্াউনটি উপবিে হকে, েখন আপবন সদখকেন স  ‘Flash’ সক উপর সথকক 

7thর্ বেকল্প বহসাকে সদখকে পাকেন 

 
5.  ‘Flash’ -এর র্ানবদকক একটি অ্বেবরক্ত সর্ন ুবেকল্প থাককে - ড্রপর্াউনটিকে বিক 

করুন 

 
 

 
 

সুরবক্ষে সংক াগ 

আপনার েথয (উদাহরেস্বরূপ, পাসওয়ার্ম  অ্থো সক্রবর্ট কার্ম  
নেরগুবি) েযবক্তগে,  খন সসটি এই সাইকট পাঠাকনা হয়। 

আরও জানুন 

কুবকজ 

21টি েযেহার করা হকে 

 

অ্েিান 

 

কযাকর্রা 

 

র্াইকক্রাকফান 

 

বেজ্ঞবপ্তগুবি 

 

JavaScript 

অ্নকুর্াবদে করুন 

(বর্ফল্ট) 

 

বজজ্ঞাসা করুন (বর্ফল্ট) 

 

বজজ্ঞাসা করুন (বর্ফল্ট) 

 

বজজ্ঞাসা করুন (বর্ফল্ট) 

 

অ্নকুর্াবদে করুন 

(বর্ফল্ট) 

অ্নকুর্াবদে করুন (বর্ফল্ট) Flash 

অ্নকুর্াবদে করুন (বর্ফল্ট) Flash 

SuccessFactors িগ ইন 

সুরবক্ষে 

mailto:lrnmgmt@nordstrom.com
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6. 'এই সাইকট সেমদাই অ্নকুর্াবদে ককর রাখুন' বনেমােন করুন 

 
 

7. আপনার Chrome ব্রাউজার েন্ধ করুন এেং  পনু্রায় চাি ুকরুন্  

 

 

 

 

Flash Player – Internet Explorer লন্মিড র্াব্িী 

1. Windows োটম -এ বিক করুন 

 
 
 

অ্নকুর্া
বদে 

করুনে 

সলাোি বর্ফল্ট (অ্নুকর্াদন করুন) েযেহার 

করুন  

এই সাইকট সেমদাই অ্নুকর্াবদে ককর রাখুন 

এই সাইকট সেমদাই অ্েরুদ্ধ ককর রাখুন 
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2. ককরাি পযাকনি বনেমােন করুন 

 
3. Flash Player ইনেি করা আক  বক না সদখার জনয 

সপ্রাগ্রার্স অ্যাড বফোরস-এর উপর বিক করুন   বদ IE-

এর জনয Flash Player ইনেি না করা থাকক, োহকি 
আপনাকক সসটি e-learns-এর করকে হকে কারে স টি 
Flash েযেহার ককর।  

 

লচত্র 

Microsoft Office Word 2007 

 

Microsoft Office PowerPoint 2007 

 

Adobe Reader XI 

 

Paint 

 

Magnifier 

 

Windows Fax and Scan 

 

XPS Viewer 

 

সপ্রাকজক্টাকরর সকে সং ুক্ত করুন 

সাহাযয এব্ং সহায়তা 

ক লপউটার 

ব্াজন্া 

কমরাি পযামন্ি 

লর্িল্ট সরাগ্রা  

লর্ভাইসগুলি 

সকি সপ্রাগ্রার্গুবি 

একটি সপ্রাগ্রার্কক আনইনের করার জনয, োবিকার সথকক সসটি বনেমােন করুন এেং োরপকর আনইনেি, সেঞ্জ, অ্থো বরকপয়ার-এ বিক করুন 

একটি সপ্রাগ্রার্কক আনইন্সটি করা অ্থো পবরেেম ন করা 

সংহে করা 

নার্ প্রকাশক 
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অলতলরক্ত রশ্ন?  অ্নুগ্রহ ককর স াগাক াগ করুন lrnmgmt@nordstrom.com  
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