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জ ার্ টাললর কার্ টক্রে গ্রহলের জেলে করেীয়
ক্ররেক
রররিরত
রববরে
১
জ ার্ টাল জনরিলেশন এই বালরর োধ্যলে রবরিন্ন বাতায়ন সহলে খুলে জবর করা র্ায়।
বার
ব্যানার
এটি ততরর করলত হলব এবং এই ব্যনালরর োধ্যলেই উক্ত জ ার্ টাললর জসৌন্দর্য্ট এবং
মুখ্য রবয়য় ুটলর্ উবলব। তাই ব্যনালর ুনন্দর ককয় টেীয় এবং রনে্ব  বরব রতলত
হলব। ব্যানালরর বে টনা রতলত হলব।
১ে র্ টায় জেনু
এটি োইড লাইলন জর্িালব জতয়া হলব জসিালব রতলত হলব।
২য় র্ টায় জেনু
এটি োইড লাইলন জর্িালব জতয়া হলব জসিালব রতলত হলব। এর র র্রত অরতররক্ত
জকালনা তথ্য জতবার েন্য োইডলাইলনর রনর্ টাররত বলে্র েলধ্য জতয়া র্ালেনা
জসলেলে নতুনিালব সংলর্ােন করা র্ালব।
৩য় র্ টায় জেনু
এটি োইড লাইলন জর্িালব জতয়া হলব জসিালব রতলত হলব। এর র র্রত অরতররক্ত
জকালনা তথ্য জতবার েন্য োইডলাইলনর রনর্ টাররত বলে্র েলধ্য জতয়া র্ালেনা
জসলেলে নতুনিালব সংলর্ােন করা র্ালব।
রবজ্ঞা ন
অরিলসর রনে্ব  রবজ্ঞা ন রতলল তা এখালন জতখালব।
জর্ন্ডার
অরিলসর রনে্ব  জকালনা জর্ন্ডার থাকলল তা এখালন জতখালব।
িাকুরর
অরিলসর রনে্ব  জকান িাকুরর থাকলল তা এখালন জতখালব।
জনাটিশ জবাড ট
অরিলসর রনয়রেত রবরিন্ন কার্ টক্রে দৃরি ককয় টে করার েন্য জনাটিশ ককালর
জ ার্ টালল রতলল এখালন জতখালব।
খবর
রনয়রেত কার্ টক্রলের েলধ্য জর্সকল কার্ টক্রে খবর ককালর েনসার্ারেলক জতখানর
প্রলয়ােন তা খবলর সংলর্ােন করলল এখালন জতখালব।
জসবা বক্স
শুধুোে সরকারর অরিলসর জেলে োইডলাইলন রনর্ টারত িরলেলর্ জসবাবক্স রতলত
হলব। র্রত কলরা জকালনা তথ্য জসবা বলক্স জতবার প্রলয়ােন হয় তলব োইডলাইলনর
রনর্ টাররত বলকর লর রতলত হলব। তলব রবিাে, জেলা, উ লেলা ইউরনয়ন
জ ার্ টাললর জেলে কলাতা।
জকন্দ্রীয় ই-জসবা এটি জকন্দ্রীয়িালব যুক্ত করা রবরিন্ন ই-জসবা। র্া জকন্দ্রীয়িালব রনয়ন্ত্রে করা হয়।
জেলা ই-জসবা
এর্া জেলা র্ টালয় ব্যবহৃত রবরিন্ন ই-জসবা। র্া জেলা হলত রনয়ন্ত্রে করা হয়।
অন্যান্য ই-জসবা এটি সরকারর অরিলসর রনে্ব  ই-জসবা। র্া রনে রনে অরিসলকই ব্যবস্থা না
করলত হয়। অথ টাৎ রনে্ব  জকালনা ই-জসবা থাকলল তা এখালন রতলত হলব।
ইলনালিশন কে টার এটি সরকারর অরিলসর রনে্ব  ইলনালিশন থাকলল এখালন যুক্ত করলত হলব।
রবিাে, জেলা, উ লেলা বা ইউরনয়ন কলাতা কলাতািালব একরেত কলর
ইলনালিশন তথ্য সংযুক্ত করলব।
ক নার েতােত এখালন নােররক তালতর রনে্ব  েতােত এখালন রতলব। র্া সরকারর অরিলসর
অরিস প্রর্ালনর রনকর্ জেইল বা ই-নরথর োধ্যলে োনালনা হলব।
সাোরেক
সরকারর অরিলসর রনে্ব  জকালনা জিসবুক, টুইর্ার, ইউটিউব বা অন্য জকালনা
জর্াোলর্াে োধ্যে সাোরেক োধ্যলে জ ে জখালা থাকলল তাঁর তথ্য এখালন রলংক ককালর রতলত
হলব।
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প্রথে অধ্যায়
(লেলা জ ার্ টাল-এর জ ার্ টাল ইউজার লে-ইন)
প্রথমে লগইন করার জন্য জর্ জকান ব্রাউোলর ক নালতর জেলা লয়ব জ ার্ টাল এলেস www.xxx.gov.bd এর
শেমে /user রতলত হলব। এর র enter রতলত হলব। উলেখ্য xxx এর স্থলল জেলার নাে বসলব, জর্েনিঃ
sylhet, dhaka, Khulna, comilla ইতযারত। (উতাহরে ্ব রূ www.sylhet.gov.bd/user) এই url
টি রললখ enter জপ্রস করলল রনলির বরবর েত একটি লে-ইন উইলন্ডা কসলব।

উক্ত উইলন্ডালত user name
াস য়াড ট জতয়ার দুটি রিল্ড জতখা যামে, উক্ত রিলল্ড ইউোর
াস য়াড ট
রতলত হলব। ইউোর এর জেলে district name_admin (জর্েনিঃ chittagong_admin Or
dhaka_admin) অথবা জেলা প্রশাসলকর dc……@mopa.gov.bd ই-জেইল এলেস ব্যবহার করা র্ালব
এবং াস য়াড ট ঠিক থাকলব। রনলনাক্তিালবিঃ (লে-ইন করার সেয় জডালেইন এর কলে www বাত রতলত হলব)

অথবা
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সঠিক ইউজার ও পাসওয়ার্ ড শেয়ার পর go বার্লন রিক করলল রনলনাক্ত উইলন্ডাটি অথ টাৎ Control Pannel
উইলন্ডা কসলব। তাহললই ক নার সঠিকিালব লে-ইন হলয়লব বুঝলবন। াস য়াড ট ভুলল জেলল ররলসর্ াস য়াড ট
অধ্যালয় রেলয় াস য়াড ট ঠিক কলর রনলবন। াস য়াড ট ররলসর্ কলর জনবার সেয় রনলনাক্ত বরবরেলতা উইলন্ডাটি
জতখালল বুঝলত হলব ক রন সঠিকিালব জ ার্ টালল লে-ইন হলয়লবন।

প্রথেবার লে-ইন করার র ক রন ক নার াস য়াড ট রনলনাক্ত দ্ধরত অনুসরে করুনিঃ
প্রথেবার লে-ইন হবার র বা লে-ইন হ য়া অবস্থায়িঃ
ক) াস য়াড ট ররবতটলনর েন্য NPF Control panel এর উইলন্ডালত ডান রতলক জর্খালন ইউোর নাে
জতখায় জসখান জথলক change password এ রিক কলর ক না াস য়াড ট ররবতটন কলর রনলত হলব।

খ) Change Password এ রিক করলল রনলনাক্ত উইলন্ডাটি কসলব ।

ে) এই উইলন্ডালত Password and Confirm Password রিলল্ড ক নার কারিত াস য়াড ট (উিয়
রিলল্ড একই াস য়াড ট রতলত হলব ) রতলয় Change Password Button এ রিক করলল াস য়াড টটি
ররবতটন হলব। এই াস য়াড টটিই রবতীলতট জ ার্ টালল লে-ইন করার েন্য ব্যবহার কলর লে-ইন করলত ারলবন।
উলেখ্য জর্, াস য়াড ট রনরা ত করার েন্য ৮ সংখ্যার অরর্ক কলিা (A-Z) রনউলেররক (1-0) ব্যবহার কলর
াস য়াড ট রতলত হলব। অন্যথায় ক নার অরিলসর জ ার্ টাললর াস য়াড ট জর্লকহ ব্যবহার কলর ক নালক রব লত
জিললত ালর।
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রিতীয় অধ্যায়
জেলা জ ার্ টাল-এর াস য়াড ট ররলসর্ করার দ্ধরত
ইউোর কইরড রহলসলব জর্ ই-জেইল ব্যবহার করা হলব জসই ই-জেইললর ইনবলক্স াস য়াড ট ররলসর্ এর একটি ইজেইল কসলব, র্রত ইনবলক্স না া য়া র্ায় তলব স্প্যামে জতখলত হলব । জেলা জ ার্ টাললর েন্য জকন্দ্রীয়িালব জেলা
প্রশাসলকর সরকারর ই-জেইল এলেস ব্যবহার করা হলয়লব।
প্রথমে লগইন করার জন্য জর্লকালনা ব্রাউোলর জেলা লয়ব জ ার্ টাল এলেস অথ টাৎ জডালেইন নাে জর্েনিঃ
www.xxx.gov.bd এর শেমে /user রতলত হলব। এর র enter রতলত হলব। উলেখ্য xxx এর স্থলল
জেলার নাে বসলব, জর্েনিঃ sylhet, dhaka, Khulna, comilla ইতযারত । (উতাহরে ্ব রূ
www.sylhet.gov.bd/user) এই url টি রললখ enter জপ্রস করলল রনলির বরবর েত একটি লে-ইন
উইলন্ডা কসলব।

উক্ত উইলন্ডালত Forgot Password এ রিক করলল রনলির বরবটি জতখা র্ালব জসখালন জেলা প্রশাসলকর
dc……@mopa.gov.bd জেইল এলেস রললখ Send করলল াস য়াড ট ররলসর্ করার েন্য একটি রলংক
জেলা প্রশাসলকর ই-জেইলল িলল র্ালব। জসখান জথলক রনলনাক্ত দ্ধরত অনুসরে কলর াস য়াড ট ররলসর্ করলত হলব।
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ই-শেইল এমেস ললমে Send করার র জেলা প্রশাসলকর সরকারর ই-জেইল লে-ইন করলল রনলোক্ত বরবর েলতা
একটি রলংক া য়া র্ালব।

উপররউক্ত ললিংমক লিক করমল লনমনাক্ত ছলের েম া শেোমে -

রনলনাক্ত উইলন্ডাটি হলত Reset বার্লন রিক করলত হলব।
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এবার ক রন Reset োটমন রিক করলল াস য়াড ট ররলসর্ করার েন্য রননরূ একটি উইলন্ডা কসলব -

এই উইলন্ডালত Password and Confirm Password রিলল্ড ক নার কারিত াস য়াড ট (উিয় রিলল্ড
একই াস য়াড ট রতলত হলব ) রতলয় Change Password োটমন রিক করলল াস য়াড টটি ররলসর্ হলব।
ক নার এই াস য়াড টটিই রবতীলতট জ ার্ টালল লে ইন করার েন্য ব্যবহার কলর লে-ইন করলত ারলবন।

লে-ইন করার জকৌশল প্রথে অধ্যালয় কললািনা করা হলয়লব ।
রবলশয় দৃরি ককয় টে
জেলা জ ার্ টাললর াস য়াড ট ররলসলর্র জেলে রনলনাক্ত দ্ধরত অনুসরে করুনিঃ
জেলার মূল জডালেইলনর এডরেলনর জেলে জর্লকালনা কারলে াস য়াড ট ভুলল জেলল বা হাররলয় জেলল খুব সহলেই
উক্ত াস য়াড ট ররলসর্ করার দ্ধরত রসলেলেই সংযুক্ত করা হলয়লব। ক রন লেইন না করলত ারলল ক রন
ক নার জেলা প্রশাসলকর dc……@mopa.gov.bd ই-জেইল হলত াস য়াড ট ররলসর্ কলর রনলয় পুনরায়
লে-ইন করলত ারলবন। াস য়াড ট ভুলল জেলল সকল সেয় ক নালক একই দ্ধরতলত াস য়াড ট ররলসর্ কলর
রনলয় কাে করলত হলব।
ক নার াস য়াড ট জর্লহতু খুবই জো নীয় এবং এটি জর্লহতু ক নার অরিলসর রনরা ত্তা এবং একই সালথ োতীয়
তথ্য বাতায়লনর রনরা ত্তার সংলে েরিত জসলহতু এই াস য়াড ট ক রন বািা অন্য জকউ এটি ব্যবহার করলত
ারলবননা। াস য়াড ট ভুললর কারলে বা অন্য জকালনা কারলে ক নার াস য়াড ট ব্যবহার কলর র্ালত জকউ ক নার
অরিলসর তথ্যারত রবকৃত করলত না ালর বা ক নার অরিলসর জকালনা তলথ্য সংলর্ােন বা রবলয়ােন বা
অপ্রাসরিক জকালনা বরব বা তথ্য ব্যবহার কলর ক নালক বা ক নার অরিলসর কার্ টক্রেলক রবব্রত করলত না ালর
জসই সকল রবয়য়ারত রবলবিনায় রনলয়ই এই ব্যবস্থা গ্রহে করা হলয়লব।
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তৃতীয় অধ্যায়িঃ
NPF Control Panel ইউোর োইডলাইনিঃ
ক রন ক নার জ ার্ টাল লে-ইন করার র রনলনাক্ত বরবর েত জর্ Panel টি ালবন তালকই NPF Control
Panel বলল। Control Panel এর রররিরত এবং এর কার্ টক্রে রনলন বরে টত হললািঃ

1. NPF Control Panel: এখালন রিক করলল Portal Admin তার সকল Access Control ালব।
2. Site Manager:

Contents এ চিক কেরে এ প ার্ টারেে অন্তর্তট সকে কনরর্ন্ট পেখারব

Menus এ চিক কেরে সকে
চিচের্ অ শন াওয়া যারব।

এবং

ততচে, এচির্ এবং

মেনু তৈরি, এরিট এবং রিরিট অপশন
3. User Manager: নতুন ইউোর ততররর েন্য এবং পুরলনা ইউোর ম্যালনে করার েন্য ব্যবহার করা হয় (এ

রবয়লয় কলাতা অধ্যালয় বরে টত কলব)।
4. View Site: একালন রিক করলল অন্য একটি ট্যালব জ ার্ টাললর ্ব ািারবক বা General View া য়া
র্ালব।
5. User ID: এখালন রিক করলল াস য়াড ট ররবতটলনর অ শন া য়া র্ালব। (এ রবয়লয় কলাতা অধ্যালয়
বরে টত কলব)।
6. Logout: জ ার্ টাললর কাে জশয় হ য়ার র এখালন রিক কলর Logout হলত হলব। র্ালত জকউ এডরেন
এলক্সস না ায়।
7. Content Types: এই কলেে র্াই রতলয়ই জ ার্ টাললর র্াবতীয় কলেে ততররর কাে করা র্ালব কলেলের
র্রন অনুর্ায়ী (এ রবয়লয় কলাতা অধ্যালয় বরে টত কলব)।
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িতুথ ট অধ্যায়িঃ
জেলা র্ টালয়র সরকারর অরিসসমূলহর ইউোলরর জপ্রািাইল ক লডর্
াস য়াড ট ররবতটন
(সহকারী করেশনার বা সহকারী জপ্রাগ্রাোর এর েন্য)

অনুমেে-১
সাইর্ এডরেন রহলসলব প্রথলে জেলা জ ার্ টালল লে-ইন করলত হলব। জর্েন কেরা খুলনা জেলার সরকারর
অরিসসমূলহর ইউোর জপ্রািাইল ক লডর্
াস য়াড ট ররবতটন করলত িাই জসই জেলে খুলনা জেলার সাইর্
এডরেন ইউোর রতলয় লে-ইন করলত হলব। সাইর্ এডরেন ইউোর হলব জেলা প্রশাসলকর সরকারর ই-জেইল কইরড
অথবা উক্ত জেলার জ ার্ টাললর জডালেইন নাে ।
প্রথমে লগইন করার জন্য জর্ জকান ব্রাউোলর ক নালতর জেলা লয়ব জ ার্ টাল এলেস www.xxx.gov.bd এর
শেমে /user রতলত হলব। এর র enter রতলত হলব। উলেখ্য xxx এর স্থলল জেলার নাে বসলব, জর্েনিঃ
sylhet, dhaka, Khulna, comilla ইতযারত। (উতাহরে ্ব রূ www.sylhet.gov.bd/user) এই url
টি রললখ enter জপ্রস করলল রনলির বরবর েত একটি লে-ইন উইলন্ডা কসলব।

উক্ত উইলন্ডালত user name
াস য়াড ট জতয়ার দুটি রিল্ড জতখা যামে, উক্ত রিলল্ড ইউোর
াস য়াড ট
রতলত হলব। ইউোর এর জেলে district name_admin (লর্েনিঃ chittagong_admin Or
dhaka_admin) অথবা জেলা প্রশাসলকর dc……@mopa.gov.bd ই-জেইল এলেস ব্যবহার করা র্ালব
এবং াস য়াড ট ঠিক থাকলব। রনলনাক্তিালবিঃ (লে-ইন করার সেয় জডালেইন এর কলে www বাত রতলত হলব)

অথবা
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সঠিক ইউজার ও পাসওয়ার্ ড শেয়ার পর go বার্লন রিক করলল রনলনাক্ত উইলন্ডাটি অথ টাৎ Control Pannel
উইলন্ডা কসলব। তাহললই ক নার সঠিকিালব লে-ইন হলয়লব বুঝলবন। াস য়াড ট ভুলল জেলল ররলসর্ াস য়াড ট
অধ্যালয় রেলয় াস য়াড ট ঠিক কলর রনলবন। াস য়াড ট ররলসর্ কলর জনবার সেয় রনলনাক্ত বরবরেলতা উইলন্ডাটি
জতখালল বুঝলত হলব ক রন সঠিকিালব জ ার্ টালল লে-ইন হলয়লবন।

এেন ইউজার জপ্রািাইল ক লডর্
াস য়াড ট ররবতটন এর েন্য উক্ত শপইজটির উপমরর লেমক কামলা শয োরটি
রময়মছ (রনলনাক্ত বরবর েত) শসোমন User Manager এই অ শন জথলক মূলত ইউোরলতর জপ্রািাইল
ক লডর্
াস য়াড ট ররবতটন করা র্ালব ।

User manager > Users এ রিক করার র রনলনাক্ত জ ইেটি কসলব।

ুঁ শের করম পালর। আেরা মূল ইউজার খজে
ুঁ দুই
এেন আেরা শেেে উক্ত শপইজ শথমক লকভামে ইউজার খমজ
ভামে ১> শর্ামেইন নাে লেময় ২> ইমেইল লেময় ।
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অনুমেে-২
শজলা পয ডাময়র সরকালর অলিসসমূমের ইউজার শপ্রািাইল আপমর্ট ও পাসওয়ার্ ড পলরে নড করার েন্য রনলনাক্ত
দ্ধরত অনুসরে করলত হলব। ইউোর হলব সরকারর অরিস সমূলহর জডাোইন বা URL । তলব এইলেলে
জডাোইনটি অবশ্যই http:// ব্যরতত রতলত হলব ।
জর্েনিঃ
ক) শজলা প্রাথলেক লেক্ষা অলিস- এর জডালেইন হলে http://dpe.khulna.gov.bd/ তলব এই জেলে ইউোর
নাে হলব dpe.khulna.gov.bd
খ) শজলা লেক্ষা অলিস-এর জডালেইন হলে http://deo.khulna.gov.bd/ মে তলব এই জেলে ইউোর নাে
হলব deo.khulna.gov.bd । এই ভামে সরকালর অলিসসমূমের শর্ামেইন ইউজার নাে েমে।
ুঁ
এখন কেরা জডাোইন নাে রতলয় ইউোর জপ্রািাইল খুেব
জপ্রািাইলটি এরডর্ কলর প্রলয়ােনীয় তথ্য ক লডর্
করব। জর্লহতু জডালেইন নােই হলে সরকারর অরিলসর ইউোর ইউোর কইরড জসলহতু জডাোইন নােটি রতলয়
ুঁ জসইলেলে ইউোর নােটি রনলির বরবর েত Name রিলল্ড র্াই কলর খুেব।
ুঁ
জপ্রািাইল খুেব

এখন Name রিলল্ড সরকারর অরিলসর জডালেইলনর নাে ইউোর নাে রহলসলব জত য়ার র সাি ট রিলল্ড রিক
করব।
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ুঁ রনলির বরবর েত কলরকটি উইলন্ডা জতখালব। এই উইলন্ডা জথলকই ইউোর নাে
ইউোর নােটি রসলেে খুলে
াস য়াড ট ররলসর্ কলর জতয়া র্ালব বা ররবতটন করা র্ালব।

এইবার জপ্রািাইলটি এরডর্ করার েন্য এরডর্ বার্ন এ রিক করব, কর র্রত াস য়াড ট ররবতটন
করলত িাই জসইলেলে Change Password এ রিক করব।

অনুমেে-৩
এেন শেেে Edit ও Change Password বার্ন এর কার্ টাবলী ্ব ম্পলকট ।
Edit এর কার্ টাবলীিঃ
এই বার্নটি মূলত ব্যবহার হলব ইউোর জপ্রািাইল এরডর্
উইন্ডটি আসশে।

ক লডলর্র েন্য। Edit োটমন লিক করমল লনমনাক্ত
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উক্ত উইলন্ডার লাল রিরিত রিল্ডসমূহ রনলয়ই সতকটতার সালথ মূলত কাে করলত হলব । Name রিলল্ড ইউোলরর
নাে (র্রত সম্পুে ট না থালক তলব সম্পুে ট জডালেইন নাে রললখ রতলত হলব জর্েন- dpe.khulna.gov.bd), EMail রিলল্ড ইউোলরর প্রথেত সরকারর ই-জেইল এবং Designation রিলল্ড (নাে
তবী) রতলত হলব।
সরকারর ই-জেইল না থাকলল জডালেইন নালের সালথ রেল জরলখ Gmail-এ একটি ই-জেইল খুলল রতলত হলব।
কারে ই-জেইল না থাকলল রিরড গ্যালারর জতখা র্ালবনা। এর র Description রিলল্ড কেটকতটার জোবাইল
নম্বর রতলত হলব। এই জডালেইন এবং ই-জেইল রতলয়ই রবতীলত ইউোর লে-ইন করলব।
জর্লহতু জ ার্ টালল ইউোর নাে ই-জেইল উিয় উ ালয়ই লে-ইন করা র্ালব। কেরা ইউোর নােটি অ ররবরতটত
রাখলত হলব বা পূে ট জডালেইন না থাকলল উ ররক্তিালব পূে ট জডালেইন রললখ রতলত হলব জডালেইন এলেস হলত কর
কলর
(লর্েনhttp://kanaighatup.sylhet.gov.bd/npfadmin/
এর
স্থলল
kanaighatup.sylhet.gov.bd কলর রতলত হলব)। অন্যথায় লে-ইন করলত ারলবনা। এর র প্রলয়ােলন ইজেইলটি ররবতটন বা সংযুক্ত কলর রতলত হলব। র্ালত জকান কারলন াস য়াড ট ভুলল জেলল ব্যবহারকারী রনলেই
াস য়াড ট ই-জেইল জথলক পুনরুদ্ধার কলর রনলত ালরন। ইলেইল রতলয় াস য়াড ট পুনরুদ্ধার দ্ধরত অধ্যায় ২ এ
রবস্তাররত রলয়লব।
অনুমেে-৪
dpe.khulna.gov.bd এই ইউোরটির ই-জেইল রহলসলব উক্ত সরকারর অরিস প্রর্ালনর সরকারর ই-জেইল

থাকলল ভলেষ্যম উক্ত ই-শেইল ব্যেোর কমর জ ার্ টালল লগ-ইন ও পাসওয়ার্ ড পুনরুদ্ধার করা যামে। এেন আেরা
dpe.khulna.gov.bd এই ইউজারটির শপ্রািাইল এলর্ট কমর ইমেইল পলরে নড কমর লেে। Profile এ
অবশ্যই Site Admin Select কলর রতলত হলব।
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ইলেইলটি ররবতটলনর র Save বার্লন রিক কলর জপ্রািাইলটি জসইি কলর রনব। জসইি জতয়ার সালথ সালথ
জতখলত াব ই-জেইলটি ররবতটন হলয়লব এবং জপ্রািাইলটি সিলিালব ক লডর্ হলয়লব রনলনাক্ত বরবর েত একটি
বাতটা জতখালব।

একইিালব সকল সরকারর অরিসসমূলহর জডাোইন বা URL এর জপ্রািাইল ক লডর্ করা র্ালব। তলব এই জেলে
জডাোইনটি অবশ্যই http:// ব্যরতত রতলত হলব Name রিলল্ড ।
এই িালব অন্যান্য সকল সরকারর অরিস সমূলহর ইউোর কইরড রনে টয় করা র্ালব এবং উ ররউক্ত দ্ধরত অনুসরে
কলর ইউোর ক লডর্ কলর রতলত হলব।

অনুমেে-৫
Change Password বার্ন এর কার্ টাবলীিঃ

Change password বার্লন রিক করার র রনলনাক্ত উইলন্ডাটি কসলব-

র্রত বরে টত ইউোলরর ই-জেইল এলেস যুক্ত করা থালক তলব Change Password এর এই উইন্ডর নীল রিং
এর োটমন লিক করমল উক্ত ইউজারটির পাসওয়ার্ ড পলরেল নড সংক্রান্ত একটি ই-জেইল রলংক ইউোলরর ই-জেইলল
িলল র্ালব (র্া াস য়াড ট ররলসর্ অধ্যালয় বরে টত হলয়লব)
লেিঃদ্রিঃ যলে শপ্রািাইমল ইমেইল অন্তর্ভডক্ত থামক মে উক্ত ইমেইল লেময় পাসওয়ার্ ড পলরে নড করা যামে। যা অধ্যায়
২ এ আমলাচনা করা েময়মছ। এই শক্ষমে এই অপেনটির েরকার েমে না।
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ঞ্চে অধ্যায়িঃ
Content Manager ততররর দ্ধরতিঃ
সরকারর অরিলসর রবরিন্ন তথ্যারত রনয়রেত হালনাোত করার েন্য উক্ত অরিলসর অরিস প্রর্ালনর ই-জেইল রতলয়
লে-ইন কলর অথ টাৎ Site Admin রতলয় লে-ইন কলর User Manager হলত নতুন Content
Manager ততরর কলর রনলত হলব। অরিস প্রর্ান রনলেই রনলনাক্ত দ্ধরত অনুসরে কলর Content
Manager ঠিক কলর রতলবন।
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উ ররউক্ত দ্ধরত অনুসরে কলর রবিাে, জেলা উ লেলা র্ টালয়র সকল সরকারর অরিলসর Site Admin
ইউোর জপ্রািাইল ক লডর্ করলত হলব। অন্যথায় Site Admin ইউোরলক বারবার াস য়াড ট ভুললর কারলন
ক নার রনকর্ জিান করলত হলব। শুধুোে অরিলসর সরকারর ই-জেইল না থাকলল বা জডালেইন রতলয় জকালনা ইজেইল জখালা না হলল কেটকতটার বতলী বা অন্য জকালনা কারলন অরিস প্রর্ালনর অনুলরার্ক্রলেই জকবল Site
Admin এর জপ্রািাইল ক লডর্ করা র্ালব। অন্যথায় জর্লকউ াস য়াড ট ররবতটন কলর অনাকাংরখত রররস্থরতর
সৃরি করলত ালর।

সহকারী করেশনার (কইরসটি) বা সহকারী জপ্রাগ্রাোর রর্রন প্ররশেে গ্রহে কলরলবন
রতরনই এই Site Admin ইউোর জপ্রািাইল ক লডর্ কলর রতলবন। অন্যথায়
অন্যর্রলের সেস্যার উদ্ভব হলত ালর।
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য়ষ্ঠ অধ্যায়
(সরকারর অরিস জ ার্ টাল-এর ইউোর লে-ইন)
জর্ জকান ব্রাউোলর ক নালতর রবিাে, জেলা, উ লেলা র্ টালয়র সরকারর অরিসসমূলহর লয়ব জ ার্ টালল লে ইন
করার েন্য এলেস বালর ইউ কর এল এর জশলয় /user রতলত হলব ।
(লর্েনিঃ udoict.jibannagar.chuadanga.gov.bd/user) এই url টি রললখ enter জপ্রস করলল
একটি রনলির বরবর েত একটি লে-ইন জ ইে কসলব। (লে-ইন করার সেয় জডালেইন এর কলে www বাত
রতলত হলব)

উক্ত শপইমজ user name
াস য়াড ট জতয়ার দুটি রিল্ড জতখা র্ালব, উক্ত রিলল্ড ইউোর
াস য়াড ট রতলত
হলব। সরকারর অরিস সমূলহর ইউোর কইরড হলে ব্রাউোলরর এলেস বালরর URL। জর্েনিঃ
udoict.jibannagar.chuadanga.gov.bd হলে চুয়াডাংো জেলার েীবননের উ লেলার উ লেলা
কইরসটি সরকারর অরিলসর এলেস। জসই রহসালব উক্ত সরকারর অরিসটির েন্য ইউোর কইরড হলব
udoict.jibannagar.chuadanga.gov.bd, এই িালব অন্যান্য সরকারর অরিলসর ইউোর কইরড
া য়া র্ালব। কর াস য়াড টটি জো নীয় হ য়ায় কেরা এখালন উলেখ করলত াররবনা ।
রবিঃদ্রিঃ াস য়াড টটি র্রত ক নার োনা থালক তলব ক রন াস য়াড ট রতলয় লে-ইন করুন, কর াস য়াড ট োনা না
থাকলল ক নারা সহকারর জপ্রাগ্রাোর অথবা সহকারর করেশনার (কইরসটি) এর সালথ জর্াোলর্াে কলর জেলন রনন।
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সঠিক ইউজার ও পাসওয়ার্ ড শেয়ার পর go বার্লন রিক করলল র্রত রনলনাক্ত উইলন্ডাটি কলস তাহলল ক রন
জ ার্ টালল সিল িালব লে-ইন হলয়লবন । লে-ইন াস য়াড ট ভুলল জেলল াস য়াড ট ররলসর্ অধ্যায় হলত াস য়াড ট
ররলসর্ করার র রনলনাক্ত উইলন্ডাটি কসলল ক রন সঠিকিালব লে-ইন হলয়লবন।

প্রথেবার লে-ইন করার র ক রন ক নার াস য়াড ট রনলনাক্ত দ্ধরত অনুসরন কলর ররবতটন
কলর রনলত ালরন
ক) াস য়াড ট ররবতটলনর েন্য NPF Control panel এর উইলন্ডার ডান রতলক জর্খালন ইউোর নাে জতখায়
জসখান জথলক Change Password এ রিক কলর ক নার রডিল্ট াস য়াড ট ররবতটন কলর রনলত ারলবন।

খ) Change Password এ রিক করলল রনলনাক্ত উইলন্ডাটি কসলব ।

এই উইলন্ডালত Password and confirm password রিলল্ড ক নার কারিত াস য়াড ট (উিয় রিলল্ড
একই াস য়াড ট রতলত হলব ) রতলয় Change Password Button এ রিক করলল াস য়াড টটি ররলসর্ হলব।
ক নার এই াস য়াড টটিই রবতীলতট জ ার্ টালল লে-ইন করার েন্য ব্যবহার করলত হলব।
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সপ্তে অধ্যায়
(সরকারর অরিস জ ার্ টাল-এর াস য়াড ট ররলসর্ করার দ্ধরত)
সহকারর জপ্রাগ্রাোর এর রনকর্ ক নার অরিলসর ব্যবহৃত ই-জেইল এলেসটি রতলয় ক নার জ ার্ টাললক রনরা ত
কলর রনন। র্ালত ক রন রনলে উক্ত ই-জেইল এলেস ব্যবহার কলর ক নার জ ার্ টাললক হালনাোত বা ক নার েলতা
কলর ব্যবহার করলত ালরন।
লগ-ইন করার জন্য জর্লকালনা ব্রাউোলর ক নার অরিলসর লয়ব জ ার্ টাল এলেস zzz.xxx.gov.bd এর শেমে
/user রতলত হলব। উলেখ্য, zzz এর স্থলল ক নার অরিলসর নাে xxx এর স্থলল জেলার নাে বসলব। অথ টাৎ
ক নার অরিলসর URL রলখলত হলব। (লর্েনিঃ udoict.jibannagar.chuadanga.gov.bd/user) এই
url টি রললখ enter জপ্রস করলল রনলির বরবর েত একটি লে-ইন উইলন্ডা কসলব।

উক্ত উইলন্ডালত Forgot Password এ রিক করলল রনলির বরবটি জতখা র্ালব জসখালন ক নার অরিলসর
ব্যবহৃত জেইল এলেস রললখ Send করলল াস য়াড ট ররলসর্ করার েন্য উক্ত জেইলল একটি রলংক িলল র্ালব।
জসখান জথলক রনলনাক্ত দ্ধরত অনুসরে কলর াস য়াড ট ররলসর্ করলত হলব।

এই উইন্ডলত Email রিলল্ড ই-জেইল কইরড র্াই কলর রনলনাক্ত বরবর েলতা Send বার্লন রিক করলত হলব -

উক্ত ই-জেইললর ইনবলক্স াস য়াড ট ররলসর্ এর একটি ই-জেইল রনলনাক্ত বরবর েলতা একটি রলংক কসলব, র্রত
ইনবলক্স না া য়া র্ায় তলব স্প্যামে জতখলত হলব।
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উপমরাক্ত ললিংমক লিক করমল লনমনাক্ত ছলের েম া শেোমে।

রনলনাক্ত উইলন্ডা হলত Reset বার্লন রিক করলত হলব।
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ক রন Reset োটমন রিক করলল াস য়াড ট ররলসর্ করার েন্য রননরূ একটি উইলন্ডা কসলব-

এই উইলন্ডালত Password and Confirm Password রিলল্ড ক নার কারিত াস য়াড ট (উিয় রিলল্ড
একই াস য়াড ট রতলত হলব ) রতলয় Change Password োটমন রিক করলল াস য়াড টটি ররলসর্ হলব।
ক নার এই াস য়াড টটিই রবতীলতট জ ার্ টালল লে-ইন করার েন্য ব্যবহার করলত হলব।

লে-ইন করার জকৌশল প্রথে অধ্যালয় কললািনা করা হলয়লব ।
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রবলশয় দৃরি ককয় টে
সকল সরকারর অরিলসর েন্য ব্যবহৃত জডালেইলনর জেলে
ক নার অরিলসর নালে সরকারর জকালনা লয়ব জেইল জখালা থাকলল জসই ই-জেইল এলেস ব্যবহার করুন। অন্যথায়
ক নার অরিলসর নালে বা জডালেইন জর্ নালে ব্যবহার করা হলয়লব জসই নালে একটি ই-জেইল খুলল জিলুন এবং
ক নার জডালেইলন জসই ই-জেইল ঠিকানা ব্যবহার কলর ক রন রনলেই রনলের জ ার্ টাললর াস য়াড ট রনলেই ররলসর্
করলত ালরন র্ালত কলর অন্য কালরা রনকর্ রনিটরশীল হলত না হয়। র্রত পুলব টর ব্যবহৃত ই-জেইল খুললত না ালরন
তলব রনলনাক্ত দ্ধরত অনুসরে করলত হলবিঃ
রবিােীয় র্ টালয়র সরকারর অরিলসর জেলেিঃ
শকামনা কেডক াড ো কেডচারী েেলল েময় শগমল ো োরা শগমল পাসওয়ার্ ড আপলন আপনার লেভাগীয় পয ডাময়র
লেভাগীয় কলেেনার অলিমসর লসলনয়র সেকারী কলেেনার (আইলসটি) ো সেকালর শপ্রাগ্রাোর এর লনকট েম
আপনার অলিমসর ই-জেইল ঠিকানা ররবতটন কলর বা জেলন রনলত ারলবন এবং জসই ই-জেইল ঠিকানার োধ্যলে
লে-ইন কলর অেশ্যই আপনার পাসওয়ার্ ড পলরে নড কমর লনজত হলব।
জেলা র্ টালয়র সরকারর অরিলসর জেলেিঃ
শকামনা কেডক াড ো কেডচারী েেলল েময় শগমল ো োরা শগমল পাসওয়ার্ ড আপলন আপনার শজলার শজলা প্রোসমকর
কায ডালময়র সেকারী শপ্রাগ্রাোর ো সেকারী কলেেনার (আইলসটি) এর লনকট েম আপনার অলিমসর ই-জেইল
ঠিকানা ররবতটন কলর বা জেলন রনলত ারলবন এবং জসই ই-জেইল ঠিকানার োধ্যলে লে-ইন কলর অেশ্যই
আপনার পাসওয়ার্ ড পলরে নড কমর লনজত হলব।
উ লেলা র্ টালয়র সরকারর অরিলসর জেলেিঃ
শকামনা কেডক াড ো কেডচারী েেলল েময় শগমল ো োরা শগমল পাসওয়ার্ ড আপলন আপনার উপমজলা পয ডাময়র
সেকারী শপ্রাগ্রাোমরর লনকট েম আপনার অলিমসর ই-জেইল ঠিকানা ররবতটন কলর বা জেলন রনলত ারলবন
এবং জসই ই-জেইল ঠিকানার োধ্যলে লে-ইন কলর অেশ্যই আপনার পাসওয়ার্ ড পলরে নড কমর লনজত হলব।
পাসওয়াড ট একটি শগাপনীয় লেেয় েওয়ায় এেিং জা ীয় থ্য ো ায়মনর েম া জা ীয় গুরুত্বপূর্ ড লেেয় েওয়ায়
লনরাপত্তার স্বামথ ড পাসওয়ার্ ডটি শযকার জন্য উন্মুক্ত করা যামেনা। আপনার অলিমসর পাসওয়ার্ ড আপনামকই লনরাপমে
সিংরক্ষর্ করম েমে। ক নার াস য়াড ট জর্লহতু খুবই জো নীয় এবং এটি জর্লহতু ক নার অরিলসর রনরা ত্তা
এবং একই সালথ োতীয় তথ্য বাতায়লনর রনরা ত্তার সংলে েরিত জসলহতু এই াস য়াড ট ক রন বািা অন্য জকউ
এটি ব্যবহার করলত ারলবননা। াস য়াড ট ভুললর কারলে বা অন্য জকালনা কারলে ক নার াস য়াড ট ব্যবহার কলর
র্ালত জকউ ক নার অরিলসর তথ্যারত রবকৃত করলত না ালর বা ক নার অরিলসর জকালনা তলথ্য সংলর্ােন বা
রবলয়ােন বা অপ্রাসরিক জকালনা বরব বা তথ্য ব্যবহার কলর ক নালক বা ক নার অরিলসর কার্ টক্রেলক রবব্রত
করলত না ালর জসই সকল রবয়য়ারত রবলবিনায় রনলয়ই এই ব্যবস্থা গ্রহে করা হলয়লব।
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অেে অধ্যায়িঃ
জেনু ততররর প্ররক্রয়া বা র্া সমূহিঃ
১ে অনুলেতিঃ
বাতায়লনর তথ্য সরন্নলবলশর েন্য জেনুর োধ্যলে তথ্যলক উ স্থা ন করা হয়। োব র্ টালয়র প্ররতটি বাতায়লন ০৮ টি
জেনুর োধ্যলে সকল তথ্য উ স্থা ন করা হয়। রনলির বরবটি জতখুন-

নতুন জেনু ততরর করলত অথবা পূলব টর ততররকৃত জেনু জতখলত অথবা এরডর্ অথবা রডরলর্ করলত প্রথলে Menu
অ শলন জর্লত হলব। প্রথলেই Menu এর ৮ টি রলংক ঠিক কলর রনলত হলব (এটুকই হলত রনর্ টাররত িরলের্)।
এলত নাে, বানান, এবং Weight সঠিকিালব পূরে করলত হলব। বতটোন Menu জক সঠিকিালব রনলির দ্ধরত
অনুসরে কলর Menu Edit করলত হলব। Menu অ শলন র্া য়ার েন্য Site Manager জথলক Menus
রসললক্ট করলত হলব এবং এর দ্ধরত রননরূ িঃ
->

->

জেনুলত র্া য়ার র রনলনর রিলের েত

প্যালনল া য়া র্ালব -

1. জেনু প্যালনল এর বাে ালশ পূলব টর ততররকৃত জেনু া য়া র্ালব। (র্রত ততরর থালক)
2. এই বার্লন রিক কলর নতুন জেনু ততরর করা র্ালব।
3. বাে ালশ জেনুর কলে
বার্লন রিক করলল জেনু Expand বা উক্ত জেনুর অরর্লন নতুন জেনু (১ে
জললিললর অরর্লন ২য় জললিল বা ২য় জললিললর অরর্লন ৩য় জললিল) ততরর হলব।
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4. ডান ালশ অবরস্থত

এই বার্লন রিক কলর এই জেনুর অর্ীলন নতুন জেনু ততরর করা র্ালব।

5. জকান জেনু এরডর্ করার েন্য
6.

এই বার্ন ব্যবহার করা হয়।

বার্লন রিক কলর জেনু রডরলর্ করা হয়।
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২য় অনুলেতিঃ
নতুন জেনু ততররর র্া সমূহিঃ
১।

বার্লন রিক করলত হলব। এই বার্লন রিক করলল নীলির েত বক্স কসলব

1. Title(bn) এ বাংলায় জেনুর রশলরানাে রতলত হলব
2. Title(en) এ ইংলরেীলত জেনুর নাে রতলত হলব।
3. Select Parent Menu – জত রিক করলল রনলির বরবর েত পূলব টর ততররকৃত জেনুর তারলকা জতখা র্ালব।

র্রত পূলব ট ততরর না থালক তলব তারলকা খারল থাকলব।

4. Link Path এ রিক করলল ৪ (িার) র্রলনর অ শন কসলব রনলির বরবর েত-

এর েলধ্য "প্রথে াতা" জেনুর েন্য Front Page রসললক্ট করলত হলব কর ১ে জললিল মুল (লর্ ৮ টি সাইলর্
জতখা র্ালব) ২য় জললিল জেনুর েন্য No Link রসললক্ট করলত হলব।
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5. Weight এ একটি নাম্বার, জর্েনিঃ 1 অথবা 2 অথবা 3 এরকে জকান নাম্বার জত য়া হয়। র্ালত জকান
জললবলল একারর্ক জেনু থাকলল জকান জেনু কলে, জকান জেনু ালর থাকলব জসটি রনর্ টারলের কালে ব্যবহৃত হয়। জর্
জেনুর Weight র্ত জবরশ জসটি তত লর জতখালব।
6. Active বলক্স কবশ্যই টিক রতলত হলব। না হলল জেনু জ ার্ টালল জতখালব না বা Show করলব না ।
7. সবলশলয় OK বার্লন রিক করলল জেনু সংররেত হলব এবং রনর্ টাররত স্থালন জতখালব।
উতাহরেসরূ িঃ কেরা নীলির রিলের েত একটি জেনু ততরর করলত িাই।

এখালন, উ লরর রিলের ১ে জললবল জেনু "কোলতর সম্পলকট" এর নীলি ২য় জললবল জেনু "অরিস সম্পরকটত" এবং
এর নীলি ৩য় জললবলল "এক নেলর" "রেশন" জেনু ততরর করলত হলব।
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৩য় অনুলেতিঃ
১ে জললবল "কোলতর সম্পলকট" জেনু ততরর র্া সমূহিঃ
১) নতুন জেনু ততররর েন্য প্রথলে
সকল রিল্ড পূরে করলত হলব।

জত রিক করলত হলব এবং রনলনাক্ত দ্ধরত অনুসরে কলর

২) উ লরর রনর্ টাররত রিল্ড পূরে করলল রনলনর বরবর েত একটি ১ে জললিল জেনু ততরর হলব।
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২য় জললবল "অরিস সম্পরকটত" জেনু ততররর র্া সমূহিঃ
১) এবার ১ে জললবললর র ২য় জললবলল নতুন জেনু ততররর েন্য রনলনাক্ত দ্ধরতলত প্রথলে ১ে জললবললর র্ার
অরর্লন ২ য় জললবল জেনু ততরর করলত হলব জসই ১ে জললবল জেনুর
েত-

বার্লন রিক করলত হলব। রনলনাক্ত বরবর

২। নীলির রিলের সকল রিলল্ড (ডান ালশর রনলত টশনা জোতালবক) তথ্য প্রতান কলরলত হলব। সকল রিলল্ড তথ্য
প্রতালনর সেয় অবশ্যই সতকটতার সালথ তথ্য রতলত হলব।

৩। উ লরর সকল তথ্য সরন্নলবলশর র ররলেস রতলল নীলির রিলের েত ২য় জললবল জেনু ততরর হলব
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৩য় জললবল "এক নেলর" জেনু ততররর র্া সমূহিঃ
১। ৩য় জললবল জেনু ততররর েন্য প্রথলে জর্ জেনুর অরর্লন ৩য় জললবল জেনু করা হলব জসই ২য় জললবল জেন্য এর
ডান রতলকর

বার্লন রিক করলত হলব।

২। নীলির রিলের সকল রিলল্ড (ডান ালশর রনলত টশনা জোতালবক) তথ্য প্রতান কলরলত হলব। সকল রিলল্ড তথ্য
প্রতালনর সেয় অবশ্যই সতকটতার সালথ তথ্য রতলত হলব।

৩। উ লরর সকল রিল্ড র্থার্থিালব পূরে করলল নীলির রিলের েত ৩য় জললবল জেনু ততরর হলব। ৩য় জললবল
জেনুলত কলেে রলংক সংক্রান্ত রবয়লয় লরর অধ্যালয় বে টনা করা হলয়লব।
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৩য় জললবল " রিশন

রেশন" জেনু ততররর র্া সমূহিঃ

১। ৩য় জললবল জেনু ততররর েন্য প্রথলে জর্ জেনুর অরর্লন ৩য় জললবল জেনু করা হলব জসই ২য় জললবল জেন্য এর
ডান রতলকর

বার্লন রিক করলত হলব।

২। নীলির রিলের সকল রিলল্ড (ডান ালশর রনলত টশনা জোতালবক) তথ্য প্রতান কলরলত হলব। সকল রিলল্ড তথ্য
প্রতালনর সেয় অবশ্যই সতকটতার সালথ তথ্য রতলত হলব।

৩। উ লরর সকল রিল্ড র্থার্থিালব পূরে করলল নীলির রিলের েত ৩য় জললবল জেনু ততরর হলব। ৩য় জললবল
জেনুলত কলেে রলংক সংক্রান্ত রবয়লয় লরর অধ্যালয় বে টনা করা হলয়লব।
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নবে অধ্যায়িঃ
তৃতীয় জললিললর জেনুর সালথ কনলর্ে রলঙ্ক করা:
১ নং অনুলেতিঃ
কেরা ইরতেলধ্য রশলখরব রকিালব জেনু কনলর্ে ততরর করলত হয়। কোলতর জ ার্ টালল ততররকৃত কনলর্েসমূহলক
জেনুর সালথ রলংক করার েন্য কেরা Link Path রহলসলব রনলনাক্ত বরবর েত Content Reference
ব্যবহার করব।

এলক কবার দুই িালব িাে করা হয়। রনলনিােসমূহ জত য়া হললািঃ

২ নং অনুলেতিঃ
জর্সকল রলংক ডাইনারেক রহলসলব জতখানর তরকার জসগুললা Select Content এর অরর্লন View এর রিতর
রেলয় উক্ত রলংকটি রসললক্ট কলর রতলত হলব। রবতীলত উক্ত কলেলে জর্লকালনা তথ্য হালনাোত করলল একাকীই
উক্ত রললঙ্ক তথ্য হালনাোত হলয় র্ালব।
Select Content
প্ররতলবতন
জপ্রািাইল
েল্প নয় সরতয
াতা

Select View
কেটিারীবৃন্দ
ডাউনললাড
জসবা াবার র্া সমূহ
কইন
রলরস
প্রকল্প
িলর্াগ্যালারর

উ লরর বাে ালশ অবরস্থত কনলর্েসমূহলক রলঙ্ক করার সেয় Select Content অ শন ব্যবহার করব। কর
ডান ালশর কনলর্েসমূহলক রলঙ্ক করার েন্য Select View অ শন ব্যবহার করব। কর বাইলরর জকান url
বা রলঙ্কলক জেনুর সালথ রলঙ্ক করার েন্য Link Path রহলসলব External ব্যবহার করব।
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৩ নং অনুলেতিঃ
ক) প্রথলে কোর জতখব রকিালব Select Content অ শন ব্যবহার কলর কোলতর ততররকৃত কনলর্েলক
জেনুর সালথ রলঙ্ক করলত হয়। জবাঝার ুনরবর্ালথ ট ,কোরা কোলতর পূলব ট ততররকৃত জকান কনলর্ে ,জর্েন- ‘ াতা’
কলেে রতলয় ততরর ‘এক নেলর- কইরসটি অরর্তপ্তর ,কা ারসয়া ,োেীপুর' াতালক জবলব রনললই হলব রনলনর
বরবর েত-

খ) ‘ক’ এর দ্ধরত অনুসরে করা হলল রনলনাক্ত বরবর েলতা উক্ত াতা একনেলর রলংলকর সালথ তথ্য যুক্ত হলয়
র্ালব। এর র উক্ত রলংলক রিক কলর Edit এর োধ্যলে রবতীলত তথ্য হালনাোত বা Edit করা র্ালব।

উ লরর বরবর েত এক নেলর এ রিক করলল কোলতর ততররকৃত একনেলর’ াতার কনলর্েটি জতখালব।
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তশে অধ্যায়িঃ
একটি ৩য় জললবল জেনুলত জকালনা তথ্য বা রলংক যুক্ত করার দ্ধরত রবরিন্ন র্াল জতখালনা হললািঃ

১ে অনুলেতিঃ
র্া িঃ ১
জ ার্ টালল লে-ইন করার

লর প্রথলে

এর

র

এর রনলি

রিক করললই অথবা রনলির বরবর েলতা

রিক করললই রনলির বরবর েত জেনুর তারলকা জতখলত া য়া
র্ালব। (পূলব ট জকালনা জেনু জতাইরর করা থাকললই জকবল জতখালন। অন্যথায় িাঁকা জতখালব।
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র্া িঃ ২

1. ‘কোলতর সম্পলকট’ জথলক >> অরিস সম্পরকটত >> একনেলর জেনু রসললক্ট করলত হলব। উ লরর
রিলের েত। এর র2. এই জেনুর ডান ালশ থাকা
বার্লন রিক করলল ডালন রসললক্ট জেনুর রবস্তাররত একটি উইলন্ডা কসলব,
উ লরর 2 নং ক্ররেলকর রিলের েত। এর র –
3. Link Path জথলক Content Reference রসললক্ট করলত হলব উ লরর রিলের েত। Content
Reference এ রসললক্ট করলল উক্ত উইলন্ডালত রনলির বরবর েলতা জর্ বক্সটি কসলব জসই বলক্সর
Content Reference এর রনলির রিলল্ডই পূলব টর ততররকৃত াতাটি রলংক কলর রতলত হলব।
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র্া িঃ ৩
Content Reference এর রনলির রিল্ডটিলত রিক করলল রনলির বরবর েত একটি উইলন্ডা কসলব।

ালশ অবরস্থত Action বার্লন রিক করলল পূলব টর ততররকৃত সকল কনলর্ে জতখালব।
ক নার ততররকৃত কলেেসমূহ জতখলত ালবন। র্া ৪ অনুসরে করুনContent এর ডান

র্া িঃ ৪
এই র্াল জর্ কলেে র্াই হলত কলেে ততরর কলরলবন জসই কলেে র্াইল রনলির বরবর েলতা রিক করলত হলব।

উ লরর রিলের ডান ালশ Action বার্লন রিক করলল াতায় ততররকৃত সকল কলেে এর তারলকা রনলির বরবর
েত জতখালব।
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র্া িঃ ৫

"একনেলরিঃ কইরসটি অরর্তপ্তর, কা ারসয়া, োেীপুর " াতার ডান ালশ Action এর
হলব।

বার্লন রিক করলত

র্া িঃ ৬

কলেে রসললক্ট হলয় জেলল Active বলক্স টিক রিি রতলয় রতলত হলব। নইলল জ ার্ টালল জতখালবনা। এর র OK রিক
করলল াতাটি জেনুর সালথ রলঙ্ক হলয় র্ালব এবং জ ার্ টাল এর View Site জথলক জতখলল নীলির রিলের াতাটি
া য়া র্ালব।
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২য় অনুলেতিঃ
এখন প্রথলে কোর জতখব রকিালব ডাইনারেক রলংক ব্যবহার কলর জেনুলত কলেে রলংক করা হলব।
এলেলে পূলব টর র্া ৩য় এর Select Content এর View অ শন ব্যবহার কলর কোলতর
ততররকৃত কনলর্েলক জেনুর সালথ রলঙ্ক করলত হয়।
র্া -১:
লে-ইন করা থাকলল প্রথলে জেনুযলত জর্লত হলব। লে-ইন করা না থাকলল প্রথলে লে-ইন করলত হলব এর র
রনলনর র্া অনুসরে করলত হলব।

র্া -২:
এখন Menus জথলক প্রকল্প জেনু রসললক্ট করলত হলব। পূলব টই জেনু তর্রর কলর রনলত হলব। জেনু ততররর দ্ধরত
অনুসরে কলর। জনই র্ টালয় প্রকল্প জেনু রসললক্ট কলর Link Path হলত রনলির দ্ধরত অনুসরে করলত হলব।

1. এই জেনুর ডান ালশর
বার্লন রিক করলল ডালন রসললক্ট জেনুর রবস্তাররত কসলব।
2. Link Path জথলক Content Reference রসললক্ট করলত হলব।
3. এর র Search বার্লন রিক করলল রনলির (র্া -৩) বরবর েত Select Content বক্স কসলব।
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র্া -৩:

View এর ডান ালশ অবরস্থত Action বার্লন রিক করলল পূলব টর ততররকৃত সকল কনলর্ে এর View তারলকা

জতখা র্ালব।
র্া িঃ৪
এই র্াল প্রকলল্পর উ র রিক কলর রসললক্ট কলর রতলত হলব। এর র প্রকল্প কলেে রতলয় জকালনা কলেে জতাইরর
করা হলল কর জেনুর সালথ রলংক করার প্রলয়ােন হলবনা। ডাইনারেক জকাড হ য়ায় একারকই এটি এই জেনুলত
জতখালব।
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র্া িঃ৫

কনলর্ে রসললক্ট হলয় জেলল Active বলক্স টিক রিি রতলয় রতলত হলব। এর র OK রিক করলল প্রকলল্পর জেনুর
সালথ রলঙ্ক হলয় র্ালব এবং জ ার্ টাল এর View Site জথলক জতখলল নীলির রিলের েত া য়া র্ালব।
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৩য় অনুলেতিঃ
ক নার জ ার্ টাললর জকালনা রলংলক অন্য জকালনা url বা ক নার অরিলসর জকালনা জসবা অন্তর্ভটক্ত
করলত িাইলল External Link ব্যবহার কলর জসই রলংকটি সংযুক্ত করলত ারলবন। External
Link সংযুক্ত করার দ্ধরত রনলন জতখালনা হললাজ ার্ টালল লে-ইন করা থাকলল প্রথলে Control Panel জথলক Menus এ জর্লত হলব। লে-ইন করা না থাকলল
প্রথলে লে-ইন কলর রনলত হলব।

পূলব টর ততররকৃত জর্লেনুলত External Link সংযুক্ত করলত হলব জসই জেনুটি রসললক্ট কলর একই দ্ধরতলত
Link Path এ External রিক কলর রনলির দ্ধরতলত External Link টিলক সংযুক্ত কলর রতলত হলব।
রনলির রিলের েত দ্ধরত অনুসরে কলর1. Menus জথলক জর্ জেনুলক রলঙ্ক করলত িাই তালক রসললক্ট করলত হলব।
2. উক্ত জেনুর ডান ালশর
এই বার্লন রিক করলল ডালন জেনুর রবস্তাররত জতখা র্ালব।
3. জসখালন Link Path রহলসলব রনলির রিলের েত External রসললক্ট কলর রতলত হলব।
4.

4. রিলের েত কলর url বা রলঙ্ক রতলত হলব।

5. Active বলক্স টিক রিি রতলত হলব।

40

জেলা তথ্য বাতায়ন ইউোর জেনুয়াল

6. সব জশলয় Ok বার্লন রিক করলত হলব।
উ লরর সকল দ্ধরত অনুসরে করলল রনলির েত জতখালব।

তাহলল ক নার জেনুলত সঠিকিালব External Link মুল সাইলর্ জতখালব। র্রত জতখা না র্ায় তলব একবার
পুনরায় সকল র্া রীো কলর রনলয় করম্পউর্ার একবার ররলেস রতন অথবা মুল সাইলর্ প্রথে াতালত রসললক্ট
কলর পূনরায় ক নার ততররকৃত রলঙ্কটি জতখুন।
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