একাধিক ফ্যাক্টর ধিধিষ্ট প্রমাণীকরণ সেটআপের ধিপদে িািলী
ডিউইয়কট লস্টর্ কময়কটি জিোধারমের অযাডিমকশমি একাডধক ফ্যাক্টর ডবডশষ্ট প্রোেীকরে (MFA) চােু কমরমে।
MFA হে আপিার অযাকাউমন্টর েু রক্ষা ও ডিরাপত্তার েু ডিডিত করার একটি উপায়। পােওয়ািট লদওয়ার পমরও, এমত আরও এক
উপাময় প্রোে করমত হয় লে, আপডিই দাডব করা লেই বযডি। আপডি MFA দ্বারা েু রডক্ষত লকািও অযাডিমকশি বযবহার করমে, লকউ
আপিার পােওয়ািট অিুোি বা চুডর করমেও, এই ডদ্বতীয় ফ্যাক্টর োড়া তারা ডকন্তু েগইি করমত পারমব িা। পােওয়ািট হে আপিার
জ্ঞাত লকািও ডজডিে, ডকন্তু এই ডদ্বতীয় ফ্যাক্টরটি আপডি ডিমজ (োধারেত বায়মেট্রিক ডিভাইমে ডরি লিওয়া হয়) অথবা আপিার কামে
থাকা লকািও একটি ডজডিে।
এই িডথটি গ্রাহকমদর NY.gov অযাকাউমন্ট, একাডধক ফ্যাক্টমরর প্রোেীকরে লের্ আমপর লক্ষমে েহায়তা করার উমেমশয ততডর
করা হময়মে।
েূ চী
Google Authenticator
Okta Verify
SMS যাচাইকরণ
ভপেে কপলর যাচাইকরণ
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Google Authenticator-এর একাধিক ফ্যাক্টপরর প্রমাণীকরণ সেট আে করা

আপডি ইডতেমধযই MFA িডথভুি িা হময় থাকমে, লেবার অিোইি োডভট মে েগইি কমর "আিএেিয়মেন্ট োডভট মেে" আমবদি
লবাতামে ডিক করার পর আপিামক িডথভুি করার জিয ডিমদট শ লদওয়া হমব।
আপিার কডিউর্ার ডিমি, আপডি একাডধক ফ্যাক্টমরর প্রোেীকরে লের্ আপ করার ডিে লদখমত পামবি।
•

আপিার স্মার্টমফ্ামি, Google Authenticator অযাপ িাউিমোি করুি। অযাপ িাউিমোি করার আমগ ডিমচর
ডিমদট শাবেী লদখু ি।

•

লের্ আপ প্রডিয়া লের্ আমপর জিয, আপিার কডিউর্ার ডিমি Google Authenticator-এর অধীমি সেট
আপে ডিক করুি।

•

আপিার ডিভাইমের ডভডত্তত iPhone বা Android লবমে ডিি।
o আপিামক Google Play Store (Android) বা App Store (iPhone) লথমক Google
Authenticator অযাপ িাউিমোি করমত বো হমব। আপিার আমগ লথমক িাউিমোি করা িা থাকমে,
এখি িাউিমোি কমর ডিি। অযাপ িাউিমোি করার জিয, আমগ ডিমচর ডিমদট শাবেী লদখু ি।
টিপ: আপিার Apple র্যাবমের্ থাকমে, iPhone ডিবটাচি করুি।

•

েরির্তী লবাতামে ডিক করুি।

•

একটি Android ধিভাইে (Google Play) িা একটি Apple ধিভাইপে (App Store) Google
Authenticator অ্যাে িাউিপলাি করার জিয ধিম্নধলধির্ত ধিপদে িািলী িযিহার করুি।

•

আপিার স্মার্টমফ্াি বা র্যাবমেমর্, Google Play (Android) বা App Store (Apple Device)-এ িযাডভমগর্
করুি। আপিার স্মার্টমফ্াি বা র্যাবমেমর্ অপামরটিিং ডেমস্টমের (OS) োম্প্রডতক েিংস্করে আমে ডকিা ডিডিত করুি।

•

Google Play (Android) বা App Store (Apple Device)-এ Google Authenticator অযাপ
অিুেন্ধাি করুি।

•

Google Authenticator অযাপ ডিবটাচি করুি।

•

অযাপটি িাউিমোি কমর ইিস্টে করুি।

•

আপিার স্মার্টমফ্াি বা র্যাবমেমর্ Google Authenticator অযাপ ইিস্টে করার পর, আপিার ডিভাইমে অযাপটি খু েুি।
(দ্রষ্টবয: লফ্ামির েিংস্করমের ডভডত্তমত অযাপমক অিযরকে লদখমত োগমত পামর)

•

আেিার স্মাটেপফ্াি িা টযািপলপট Google Authenticator অ্যাে িযিহার করপর্ত, ধিম্নধলধির্ত
ধিপদে িািলী িযিহার করুি।
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•

আপিার কডিউর্ার ডিমি Apple বা অAndroid ডিভাইে লবমে লিওয়ার পমর, আপিার কডিউর্ার িীি একটি িায়ােগ
বক্স লদখামব, োর েমধয একটি কুইক লরেপন্স (QR) লকাি থাকমব। QR লকািটি কামো ির্ েুি বগটমক্ষের েত আেমব।
•

•

আপডি র্যাবমের্ বা স্মার্টমফ্ামি QR লকাি স্কযাি করমত িা পারমে,
কডিউর্ার ডিমি QR লকামির তোয় স্ক্যাি করপর্ত োরপেি িা? ডবকমে ডিক করুি।

আপডি েডদ আপিার স্মার্টমফ্াি বা র্যাবমেমর্ QR লকাি স্কযাি করমত পামরি, তাহমে আপিার Google
Authenticator অযামপ োি এবিং েডদ তা ইডতেমধয লখাো িা থাকমে, তমব খু েুি।

•

শুরু করা যাক-এ ডিক করুি।

•

আপডি এই দুটি ডবকমের েমধয একটি লদখমত পামবি, QR সকাি স্ক্যাি করুি, অথবা সেট আে কী ধলিু ি। একটি
লবমে ডিি।
টিপ: আপডি লকাি স্কযাি করমত িা পারমে, সেট আে কী ধলিু ি ডিবটাচি করুি। একটি লের্ আপ কী ডেখমত, ডিমচর
ডিমদট শাবেী লদখু ি।

•

আপিার Android লফ্াি হমে, অযাপ আপিার কযামেরা বযবহামরর অিুেডত চাইমব। "এই অযাপ বযবহামরর েেয়"-লত ডিক
করুি।

•

Apple ডিভাইমের লক্ষমে, “Authenticator” আপিার কযামেরা অযামক্সে করমত চাইমে- লেখা একর্া লেমেজ লদখমত
পামবি। ঠিক আমে-লত ডিক করুি।

•

আপিার লফ্ািমক কযামেরা বযবহার করার অিুেডত লদওয়ার পমর, আপিার স্মার্টমফ্ামির িীমির লকমে একটি বগটাকার ফ্াাঁকা িীি
লদখামব।

•

আপিার স্মার্টমফ্াি বা র্যাবমেমর্র কযামেরাটি আপিার কডিউর্ার ডিমি থাকা QR লকামির ডদমক লদখাি, োমত কডিউর্ার
ডিিমর QR লকািটি আপিার স্মার্টমফ্ামির ডিমির েবু জ বমক্সর েমধয লদখা োয়। এই অযাপ আপিাআপডি লেই লকািটিমক
আপিার লফ্াি বা র্যাবমেমর্ স্কযাি কমর লিমব।

•

QR সকাি স্ক্যাি করার েধরিপর্তে, আেধি যধদ সেট আে কী সলিার ধিকল্প সিপে সিি, র্তাহপল ধিপচর
ধিপদে িািলী িযিহার করুি।

•

আপিার কডিউর্ার ডিমি, আপিামক একটি লগাপি কী লদখামিা হমব। এই লকািটি আপডি Google Authenticator
অযামপ লদমবি। আপডি লের্আপ কী লেখার ডিমদট শাবেী েুি একটি িীি লদখমত পামবি।

•

আপিার Google Authenticator অযামপ, আপডি অযাকাউমন্টর ডববরে লেখার একটি িীি লদখমত পামবি। এই ডিমি,
ডিম্নডেডখত তথয ডেখু ি:
▪

'অযাকাউমন্টর িাে' লক্ষমে আপিার NY.gov অযাকাউমন্টর িাে ডদি।

▪

'আপিার কী' লক্ষমে আপিার লগাপি কী ডেখু ি।

▪

কী ড্রপিাউমির ধরি লথমক 'েেয়-ডভডত্তক' ডিবটাচি করুি।
NYS ডিপার্টমেন্ট অভ লেবার | DOL কন্টযাক্ট লেন্টার | MFA লর্ক্সর্ ডিমদট শাবেী আগস্ট 2022 | পৃ ষ্ঠা 3 এর 10

•

সযাগ করুি লবাতামে ডিক করুি।

•

আেিার কধিউটাপর আেিার Google Authenticator অ্যাে সেপক সকাি ধদপর্ত ধিম্নধলধির্ত ধিপদে িািলী
িযিহার করুি।

•

অযাপটি েফ্েভামব QR লকাি স্কযাি কমর ডিমে, অথবা অযামপ লগাপি কী লদওয়ার পমর, আপিার স্মার্টমফ্ামি ইউজার লিে এবিং
একটি েয়-েিংখযার লকাি েহ একটি িীি লদখা োমব। এই লকািটি আপডি পরবতী ধামপ কডিউর্ামর লদমবি। এই লকাি প্রডত 30
লেমকমে বদোয়।

•

আপিার কডিউর্ার েডির্মর 'লকাি ডেখু ি' লক্ষমে আপিার অযাপ লথক েয় েিংখযামর লকািটি র্াইপ করুি এবিং যাচাই
করুি-এ ডিক করুি।

•

আপিামক আবার িডথভুডির ডিমি পু িঃডিমদট ডশত করা হমব, লেখামি আপডি অিয একাডধক ফ্যাক্টর প্রোেীকরে পদ্ধডত লের্ আপ
করমত পামরি। িডথভুি ফ্যাক্টমরর অধীমি Google Authenticator-লক লদখমত পামবি।
টিপ: আপিামক এমকর লচময় লবডশ একাডধক ফ্যাক্টমরর প্রোেীকরে পদ্ধডত লের্ আপ করার পরােশট লদওয়া হমে।

•

আপিার পেমের একাডধক ফ্যাক্টমরর প্রোেীকরে পদ্ধডত লের্আপ হময় লগমে, েমাপ্ত করুি লবাতামে ডিক করুি।
টিপ: আপিার একাডধক ফ্যাক্টমরর প্রোেীকরে লের্ আপ করমত েডদ লকামিা লফ্াি অযামপর প্রময়াজি হয়, তমব "একাডধক
ফ্যাক্টমরর প্রোেীকরে" ব্রাউজার লপমজ সেটআে লবাতামে ডিক করার আমগ, লেই অযাপটি িাউিমোি কমর লিমবি।
Okta Verify এবিং Google Authenticator-এই দুটি একাডধক ফ্যাক্টমরর প্রোেীকরে পদ্ধডতমতই অযামপর
প্রময়াজি হয়।

ত্রুটি েংক্রান্ত েম্ভািয সমপেজ এিং কীভাপি সেগুধল েমািাি করপিি।
•

ত্রুটি েিংিান্ত লেমেজ: লেশমির লেয়াদ লশষ।

•

েোধাি: গ্রাহকমক আবার োইি ইি করমত হমব।

•

ত্রুটি েিংিান্ত লেমেজ: লর্ামকি লেমে ডি।

•

েোধাি:
•

গ্রাহকমক ডিভুটেতা ডিডিত করমত হমব।

•

গ্রাহকমক আবার লকাি "পাঠামত" হমব।

•

ত্রুটি েিংিান্ত লেমেজ: ত্রুটি লদখা লগমে।

•

েোধাি: গ্রাহকমক অবশযই লকাি ডদমত হমব।
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•

ত্রুটি েিংিান্ত লেমেজ: বারমকাি স্কযাি করা োয়ডি।

•

েোধাি:
•

প্রদত্ত ডবকে বযবস্থা বযবহার করুি।
▪

"SMS দ্বারা অযাডক্টমভশি পাঠাি" - গ্রাহক একটি লফ্াি িম্বর ডদমত পামরি।

▪

"পু শ োড়াই েযািুয়াডে লের্আপ করুি" - গ্রাহক একটি অস্থায়ী লকাি লদখমত পামবি।

▪

“অযাডক্টমভশি ইেমইে পাঠাি” – গ্রাহকমক তামদর অযাকাউন্ট ততডরমত বযবহৃত ইমেইে
অযাকাউমন্ট একটি ইমেইে পাঠামিা হমব।

▪

গ্রাহমকর ডিভাইমের কযামেরায় "অিুমোডদত" অযামক্সে আমে, তা ডিডিত করুি

মূ ল সেপজ ধফ্পর যাি

Okta Verify-এর একাধিক ফ্যাক্টপরর প্রমাণীকরণ সেট আে করা
আপিার কডিউর্ার ডিমি, আপডি একাডধক ফ্যাক্টমরর প্রোেীকরে লের্ আপ করার ডিে লদখমত পামবি।
•

আপিার স্মার্টমফ্ামি, Okta Verify অযাপ িাউিমোি করুি। অযাপ িাউিমোি করার আমগ ডিমচর ডিমদট শাবেী লদখু ি।

•

লের্ আপ প্রডিয়া লের্ আমপর জিয, আপিার কডিউর্ার ডিমি Okta Verify-এর অধীমি সেট আপে ডিক করুি।

•

আপিার ডিভাইমের ডভডত্তত iPhone বা Android লবমে ডিি।
o আপিামক Google Play Store (Android) বা App Store (iPhone) লথমক Okta Verify অযাপ
িাউিমোি করমত বো হমব। আপিার আমগ লথমক িাউিমোি করা িা থাকমে, এখি িাউিমোি কমর ডিি। অযাপ
িাউিমোি করার জিয, আমগ ডিমচর ডিমদট শাবেী লদখু ি।
টিপ: আপিার Apple র্যাবমের্ থাকমে, iPhone ডিবটাচি করুি।

•

েরির্তী লবাতামে ডিক করুি।

•

একটি Android ধিভাইে (Google Play) িা একটি Apple ধিভাইপে (App Store) Okta
Verify অ্যাে িাউিপলাি করার জিয ধিম্নধলধির্ত ধিপদে িািলী িযিহার করুি

•

আপিার স্মার্টমফ্াি বা র্যাবমেমর্, Google Play (Android) বা App Store (Apple Device)-এ িযাডভমগর্
করুি। আপিার স্মার্টমফ্াি বা র্যাবমেমর্ অপামরটিিং ডেমস্টমের (OS) োম্প্রডতক েিংস্করে আমে ডকিা ডিডিত করুি।

•

Google Play বা App Store-এ Okta Verify অযাপ অিুেন্ধাি করুি।

•

Okta Verify লোবাইে অযাপ লবমে ডিি।

•

অযাপটি িাউিমোি কমর ইিস্টে করুি।
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•

আপিার স্মার্টমফ্াি বা র্যাবমেমর্ Okta Verify অযাপ ইিস্টে করার পর, আপিার ডিভাইমে অযাপটি খুেুি।

•

আেিার স্মাটেপফ্াি িা টযািপলপট, Okta Verify অ্যাে সেট আে করপর্ত, ধিম্নধলধির্ত ধিপদে িািলী অ্িু েরণ করুি।

•

এখি আপিার কডিউর্ার ডিমি, কুইক লরেপন্স (QR) লকাি েহ একর্া িায়ােগ বক্স আেমব। QR লকািটি কামো ির্ েুি
বগটমক্ষের েত আেমব।
o আপডি QR লকাি স্কযাি করমত িা পারমে, কডিউর্ার ডিমি QR লকামির তোয় স্ক্যাি করপর্ত োরপেি িা? ডবকমে
ডিক করুি। স্কযাি করমত পারমেি িা-লত ডিক করার পমর, Okta Verify লের্ আপ করমত, ডিমচর ডিমদট শাবেী
অিুেরে করুি।

•

QR লকাি স্কযাি করমত পারমে, আপিার ডিভাইমে Okta Verify অযামপ োি এবিং খু েুি।

•

শুরু করা যাক-এ ডিক করুি।

•

েরির্তী-লত ডিক করুি।

•

অ্যাকাউন্ট সযাগ করুি-এ ডিক করুি।

•

অ্িযািয-লত ডিক করুি।

•

আপডি এই দুটি ডবকমের েমধয একটি লদখমত পামবি, QR সকাি স্ক্যাি করুি, অথবা মযািু োধল কী ধলিু ি। একটি
লবমে ডিি।
•

আপডি মযািু োধল কী সদওো লবমে ডিমে, আপিামক পু শ লিাটিডফ্মকশি োড়াই, েযািুয়াডে োচাই করার জিয 'স্কযাি
করমত পারমেি িা' ডবভামগর ধাপগুডে অিুেরে করমত হমব।

•

Okta Verify অ্যাে িযিহার কপর QR সকাি স্ক্যাি করপর্ত, ধিপচর ধিপদে িািলী িযিহার করুি।

•

আপিার Android ডিভাইে হমে, অযাপ আপিার কযামেরা বযবহামরর অিুেডত চাইমব। ঠিক আমে-লত ডিক করুি।

•

Apple ডিভাইমের লক্ষমে, “Okta Verify” আপিার কযামেরা অযামক্সে করমত চাইমে- লেখা একর্া লেমেজ লদখমত
পামবি। ঠিক আমে-লত ডিক করুি।

•

আপিার স্মার্টমফ্াি বা র্যাবমেমর্র কযামেরাটি আপিার কডিউর্ার ডিমি থাকা QR লকামির ডদমক লদখাি। এই অযাপ
আপিাআপডি লেই লকািটিমক আপিার লফ্াি বা র্যাবমেমর্ স্কযাি কমর লিমব।

•

আপিার কডিউর্ার েডির্মর, আপডি একটি QR লকাি েুি পপ আপ িডথভুডির িীি লদখমত পামবি।

•

Okta Verify অযামপ, অ্যাকাউন্ট সযাগ করুি-এ র্যাপ করুি।

•

আপিার স্মার্টমফ্াি বা র্যাবমেমর্র কযামেরাটি আপিার কডিউর্ার ডিমি থাকা QR লকামির ডদমক লদখাি।

•

QR লকাি স্কযাি করার পমর, আপিার অযামপ 'পু শ লিাটিডফ্মকশমি অিুেডত লদমবি' এই ডিিটি লদখা োমব? অ্িু মধর্ত ধদি বা
এধিপে যাি লবমে ডিি।
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•

আপিার স্মার্টমফ্ামি QR লকািটি েফ্েভামব স্কযাি হময় লগমেম , আপিার কডিউর্ামর িীিটি লদখামব লে আপডি
েফ্েভামব লকাি স্কযাি কমর ডিময়মেি।

•

স্ক্যাি করপর্ত োরপেি িা-সর্ত ধিক করার ের ইপমইল িা SMS এর মািযপম Okta Verify সেট আে
করপর্ত ধিম্নধলধির্ত ধিপদে িািলী িযিহার করুি।

•

আপিার কডিউর্ার ডিমি স্ক্যাি করপর্ত োরপেি িা-লত ডিক করার পর, আপডি Okta Verify লের্ আপ করার ডিে
লদখমত পামবি। এই ডিমি, একটি ড্রপিাউি তাডেকায় ডিম্নডেডখত ডবকেগুডে রময়মে: ইমেইমের োধযমে অযাডক্টমভশি ডেঙ্ক
পাঠাি, SMS-এর োধযমে অযাডক্টমভশি ডেঙ্ক পাঠাি এবিং পু শ লিাটিডফ্মকশি োড়াই েযািুয়াডে লের্আপ করুি।
টিপ: পু শ লিাটিডফ্মকশি োড়াই েযািুয়াডে লের্ আপ করুি-এর ডিমদট শাবেী ডিম্নরূপ।

•

ইপমইপলর মািযপম অ্যাধক্টপভিি ধলঙ্ক োঠাি, বা SMS-এর মািযপম অ্যাধক্টপভিি ধলঙ্ক োঠাি-এ ডিক করুি।
আপিামক একর্া ডেঙ্ক পাঠামিা হমব।
টিপ: আপিামক অ্িিযই আপিার স্মার্টমফ্াি বা র্যাবমের্ লথমক ডেঙ্কটিমত ডিক করমত হমব।

•

আপিার স্মার্টমফ্াি বা র্যাবমেমর্, ডেঙ্কটি অযামক্সে করমত আপিার ইমেইে বা লর্ক্সর্ লেমেজ অযামপ লিডভমগর্ করুি। আপিামক
পাঠামিা ইমেইে বা লর্ক্সর্ লেমেজটি খু েুি। লেমেমজ থাকা ডেঙ্ক খু েুি।

•

আপিামক Okta Verify ওময়বোইমর্ ডিময় োওয়া হমব।

•

শুরু করা যাক-এ ডিক করুি।

•

এই ডেমঙ্কর োধযমে আপিার স্মার্টমফ্াি Okta Verify-এর ওময়বোইমর্ লপ াঁেমব এবিং োচাই করমব। আপিার কডিউর্ামর
িীিটি লদখামব লে আপডি েফ্েভামব লকাি স্কযাি কমর ডিময়মেি:

•

স্ক্যাি করপর্ত োরপেি িা ড্রেিাউি র্তাধলকা সেপক েু ি সিাটিধফ্পকিি োিা মযািু োধল Okta Verify সেট আে
করপর্ত, ধিম্নধলধির্ত ধিপদে িািলী িযিহার করুি।

•

আপিার কডিউর্ার ডিমি স্ক্যাি করপর্ত োরপেি িা-লত ডিক করার পর, আপডি Okta Verify লের্ আপ করার ডিে
লদখমত পামবি। এই ডিমি, একটি ড্রপিাউি তাডেকায় ডিম্নডেডখত ডবকেগুডে রময়মে: ইমেইমের োধযমে অযাডক্টমভশি ডেঙ্ক
পাঠাি, SMS-এর োধযমে অযাডক্টমভশি ডেঙ্ক পাঠাি এবিং পু শ লিাটিডফ্মকশি োড়াই েযািুয়াডে লের্আপ করুি।

•

একর্া ডবকে লবমে ডিি: পু শ লিাটিডফ্মকশি োড়াই েযািুয়াডে োচাই করুি।

•

আপডি একটি লগাপি লকাি েুি ডিমি লদখমত পামবি।

•

আপিার Okta Verify অযাপ খু েুি।

•

শুরু করা যাক-এ ডিক করুি।

•

েরির্তী-লত ডিক করুি।

•

অ্যাকাউন্ট সযাগ করুি-এ ডিক করুি।
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•

অ্িযািয-লত ডিক করুি।

•

'েযািুয়াডে কী ডেখু ি' লবমে ডিি।

•

আপিার স্মার্টমফ্ামির ডিমি, কডিউর্ামরর ডিমি থাকা লকািটি ডেখু ি। আপিার স্মার্টমফ্ামি, আপডি অযাকাউমন্টর িাে
(আপিার ততডর) এবিং আপিার কডিউর্ামরর ডিমি প্রদডশটত লগাপি কী ডেখমবি।

•

অ্যাকাউন্ট সযাগ করুি-এ ডিক করুি।
•

লকািটি েফ্েভামব োচাই হময় োওয়ার পর, আপিার কডিউর্ামর িীিটি লদখামব লে আপডি েফ্েভামব লকাি স্কযাি
কমর ডিময়মেি।

•

হপে সগপে-লত ডিক করুি।

•

আেধি েফ্লভাপি QR সকাি স্ক্যাি করার েপর িা আেিার অ্যাপের মািযপম মযািু োধল সকাি যাচাই করার েপর,
ধিম্নধলধির্ত ধিপদে িািলী িযিহার করুি।

•

একবার QR লকািটি স্কযাি হময় লগমে, অযাপটিমত একটি েয়-েিংখযার লকাি েহ ডিি আেমব। এই লকাি প্রডত 30
লেমকমে বদোয়।

•

েফ্েভামব আপিার Okta লভডরফ্াই অযাপ লের্ আপ করার পমর, আপিার কডিউর্ার িীমি িডথভুডির িীি আেমব, লেখামি
আপডি অিয একাডধক ফ্যাক্টর প্রোেীকরে পদ্ধডত লের্ আপ করমত পামরি। িীিটিমত এখি লদখা োমব লে, Okta Verify
িডথভুি ফ্যাক্টর ডশমরািামের অধীমি রময়মে।

•

আপিার পেমের একাডধক ফ্যাক্টমরর প্রোেীকরে পদ্ধডত লের্আপ হময় লগমে, েোপ্ত করুি লবাতামে ডিক করুি।
টিপ: আপিার একাডধক ফ্যাক্টমরর প্রোেীকরে লের্ আপ করমত েডদ লকামিা লফ্াি অযামপর প্রময়াজি হয়, তমব "একাডধক
ফ্যাক্টমরর প্রোেীকরে" ব্রাউজার লপমজ সেটআে লবাতামে ডিক করার আমগ, লেই অযাপটি িাউিমোি কমর লিমবি।
Okta Verify এবিং Google Authenticator-এই দুটি একাডধক ফ্যাক্টমরর প্রোেীকরে পদ্ধডতমতই অযামপর
প্রময়াজি হয়।

ত্রুটি েংক্রান্ত েম্ভািয সমপেজ এিং কীভাপি সেগুধল েমািাি করপিি।
•

ত্রুটি েিংিান্ত লেমেজ: লেশমির লেয়াদ লশষ।

•

েোধাি: গ্রাহকমক আবার োইি ইি করমত হমব।

•

ত্রুটি েিংিান্ত লেমেজ: লর্ামকি লেমে ডি।

•

েোধাি:
o গ্রাহকমক ডিভুটেতা ডিডিত করমত হমব।
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o গ্রাহকমক আবার লকাি "পাঠামত" হমব।
•

ত্রুটি েিংিান্ত লেমেজ: ত্রুটি লদখা লগমে

•

েোধাি: গ্রাহকমক অবশযই লকাি ডদমত হমব।

•

ত্রুটি েিংিান্ত লেমেজ: বারমকাি স্কযাি করা োয়ডি।

•

েোধাি
o প্রদত্ত ডবকে বযবস্থা বযবহার করুি।
▪

"SMS দ্বারা অযাডক্টমভশি পাঠাি" - গ্রাহক একটি লফ্াি িম্বর ডদমত পামরি।

▪

"পু শ োড়াই েযািুয়াডে লের্আপ করুি" - গ্রাহক একটি অস্থায়ী লকাি লদখমত পামবি।

▪

“অযাডক্টমভশি ইেমইে পাঠাি” – গ্রাহকমক তামদর অযাকাউন্ট ততডরমত বযবহৃত ইমেইে অযাকাউমন্ট একটি
ইমেইে পাঠামিা হমব।

o গ্রাহমকর ডিভাইমের কযামেরায় "অিুমোডদত" অযামক্সে আমে, তা ডিডিত করুি।
মূ ল সেপজ ধফ্পর যাি
SMS যাচাইকরণ
আপিার কডিউর্ার ডিমি, আপডি একাডধক ফ্যাক্টমরর প্রোেীকরে লের্ আপ করমত বো একটি ডিে লদখমত পামবি।
•

SMS প্রোেীকরমের অধীমি লের্আপ-এ ডিক করুি।

•

আপিামক একর্া লফ্াি িম্বর ডদমত বো হমব।
টিপ: এই লফ্াি িম্বমর লেি লর্ক্সর্ লেমেজ আোর েু ডবধা থামক।

•

লফ্াি িম্বর লদওয়ার পর, সকাি োঠাি-এ ডিক করুি।

•

আপডি লকাি েহ একর্া লর্ক্সর্ লেমেজ পামবি। এই লকাির্া 'লকাি ডেখু ি' বমক্স ডেখু ি।

•

যাচাই করুি-এ লপ্রে করুি।

•

আপিামক একাডধক ফ্যাক্টমরর প্রোেীকরে িডথভুডির লপমজ ডফ্ডরময় আিা হমব। িডথভুি ফ্যাক্টমরর অধীমি SMS
প্রোেীকরেমক লদখমত পামবি।

•

আপিামক এমকর লচময় লবডশ একাডধক ফ্যাক্টমরর প্রোেীকরে পদ্ধডত লের্ আপ করার পরােশট লদওয়া হমে।

•

আপিার পেমের একাডধক ফ্যাক্টমরর প্রোেীকরে পদ্ধডত লের্আপ হময় লগমে, েমাপ্ত করুি লবাতামে ডিক করুি।
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মূ ল সেপজ ধফ্পর যাি
ভপেে কপলর যাচাইকরণ
আপিার কডিউর্ার ডিমি, আপডি একাডধক ফ্যাক্টমরর প্রোেীকরে লের্ আপ করমত বো একটি ডিে লদখমত পামবি।
•

ভময়ে কে-এর অধীমি লের্আপ-এ ডিক করুি।

•

আপিামক একর্া লফ্াি িম্বর ডদমত বো হমব।

•

লফ্াি িম্বর লদওয়ার পর, কল করুি-এ ডিক করুি।

•

আপডি একটি লফ্াি কে পামবি। আপডি কেটি ধরমে, একটি লরকিট করা ভময়ে আপিামক একটি পাাঁচ-েিংখযার িম্বর জািামব।
টিপ: এই িম্বর লকবে একবারই বো হমব। এই িম্বর তুমে রাখার জিয কাগজ কেে ডিময় প্রস্তুত থাকমবি।

•

এই লকাির্া 'লকাি ডেখু ি' বমক্স ডেখু ি।

•

যাচাই করুি-এ লপ্রে করুি।

•

আপিামক একাডধক ফ্যাক্টমরর প্রোেীকরে িডথভুডির লপমজ ডফ্ডরময় আিা হমব। িডথভুি ফ্যাক্টমরর অধীমি ভময়ে কে
প্রোেীকরেমক লদখমত পামবি।

•

আপিামক এমকর লচময় লবডশ একাডধক ফ্যাক্টমরর প্রোেীকরে পদ্ধডত লের্ আপ করার পরােশট লদওয়া হমে।

•

আপিার পেমের একাডধক ফ্যাক্টমরর প্রোেীকরে পদ্ধডত লের্আপ হময় লগমে, েোপ্ত করুি লবাতামে ডিক করুি।

মূ ল সেপজ ধফ্পর যাি

NYS ডিপার্টমেন্ট অভ লেবার | DOL কন্টযাক্ট লেন্টার | MFA লর্ক্সর্ ডিমদট শাবেী আগস্ট 2022 | পৃ ষ্ঠা 10 এর 10

