জেলা জপার্ টাল ও জেলা পর্ টায়ের সরকারর অরিয়সর রাইর্বার কয়েে জেনুোল

প্রথে অধ্যাে
চাকুরর কর্ টারঃ
১ে অনুয়েদঃ
োতীে তথ্য বাতােয়র্ এভায়ব চাকুরর কর্ টার প্রদরশটত হে। চাকুরর কর্ টায়র জকায়র্া রবজ্ঞরি প্রকায়শর েন্য জর্ পদ্ধরত
অনুসরর্ করয়ত হবা তা রর্ম্নরূপঃ

ধাপ-১ : চাকুরর কর্ টার ততররর েন্য NPF Control Panel জথয়ক
ধাপ-২: এরপর

আইকয়র্ রিক করয়ত হয়ব।

এ রিক করয়ল Create চাকুরর কর্ টার ততররর িেটটি আসয়ব।

ধাপ-৩: এখায়র্ চাকুরর সম্পরকটত রশয়রার্াে রদয়ত হয়ব। চাকুররর রশয়রার্াে Bn এ রিক কয়র বাাংলা এবাং En এ
রিক কয়র ইাংয়রেীয়ত অবশ্যই রদয়ত হয়ব। র্া হয়ল Save হয়ব র্া।
ধাপ-৪ : Body জত চাকুররর রবষে সম্পয়কট বর্ টর্া রলখয়ত হয়ব। খবয়রর বর্ টর্া বাাংলাে রলখয়ত Bn এ রিক কয়র
বাাংলা এবাং ইাংয়রেীয়ত রলখয়ত En এ রিক কয়র ইাংয়রেীয়ত রদয়ত হয়ব।
ধাপ-৫ : সাংযুরিয়ত রিয়ে িাইল আপয়লাড করার েন্য ব্যবহার করা হে। এর Caption এর Bn এ রিক কয়র
বাাংলাে এবাং En রিক কয়র ইাংয়রেীয়ত রদয়ত হয়ব।
ধাপ-৬ : Publish Date অবশ্যই রদয়ত হয়ব। আর কতরদর্ পর আর চাকুরর কর্ টায়র রবজ্ঞরি থাকয়ব র্া তার েন্য
Archive Date রদয়ত হয়ব।
ধাপ-৭ ক্রে রিয়ে এ চাকুরর রবজ্ঞরি ক্রে উয়েখ করয়ত হয়ব।
ক্রে কোয়র্া র্াে।

এ রিক কয়র ক্রে বাড়ায়র্া এবাং - এ রিক কয়র

ধাপ-৮ :
Turn off Right Side Bar এর বয়ে রিক করা থাকয়ল চাকুরর কর্ টায়র রবজ্ঞরি
প্রদ টশয়র্র সেে জপার্ টায়লর ডার্ পায়শর অাংশ রির হয়ে থাকয়ব।
ধাপ-৯ :
Publish বয়ে টিক রচহ্ন জদওো থাকয়ল তা জপার্ টায়ল জদখায়ব। র্রদ আেরা জকার্ কর্য়র্ে
ওয়েব জপার্ টায়ল জদখায়ত চাই তয়ব অবশ্যই এই বয়ে টিক রচহ্ন থাকয়ত হয়ব।
ধাপ-১০ : সেস্ত তথ্য জদো হয়ে জেয়ল
successfully এই বাতটাটি জদখায়ব।

বার্য়র্ রিক করয়ল খবয়র পাবরলশ হয়ে র্ায়ব এবাং is created

উপররউি পদ্ধরতয়ত তথ্য প্রদার্ করা হয়ল জপার্ টায়লর রাইর্ সাইড বায়র চাকুরর ট্যায়ব চাকুরর রবজ্ঞরি প্রদরশটত হয়ব।
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রিতীে অনুয়েদঃ
চাকুরর কর্ টার এরডর্ঃ
জকার্রকছু এরডর্ করয়ত হয়ল অবশ্যই জপার্ টায়ল লেইর্ থাকয়ত হয়ব। রর্য়ম্নাি ২টি পদ্ধরতয়ত চাকুরর কর্ টার এরডর্ করা
র্াে।
পদ্ধরত-১ : চাকুরর কর্ টার এরডর্ করয়ত হয়ল সাংরিষ্ঠ চাকুররয়ত রিক করয়ল রশয়রার্ােসহ Edit অপশর্ পাওো র্ায়ব।
চাকুররর এর তথ্যসমূহ এরডর্ কয়র পুর্রাে

বার্য়র্ রিক করয়ত হয়ব।

পদ্ধরত-২ : এ পদ্ধরতয়ত চাকুরর কর্ টার এরডর্ করয়ত হয়ল প্রথয়ে

ক)

->

->

->

এ জর্য়ত হয়ব।

খ) জর্াটিয়শর আইকয়র্ রিক করয়ল পূয়ব টর ততররকৃত সকল চাকুররর তারলকা জদখা র্ায়ব।
ে) জর্ চাকুররটি এরডর্ করয়ত চার্ জসটি রসয়লক্ট কয়র তার ডার্ পায়শ অবরিত
র্ায়ব।

বার্য়র্ রিক কয়র এরডর্ করা

তৃতীে অনুয়েদঃ
চাকুরর কর্ টার রডরলর্ঃ
জর্ জকার্ চাকুরর রডরলর্ করয়ত হয়ল প্রথয়ে

১।

->

->

->

এ জর্য়ত হয়ব।

২। চাকুরর কর্ টার আইকয়র্ রিক করয়ল পূয়ব টর ততররকৃত সকল খবয়রর তারলকা র্ীয়চর রচয়ের েত কয়র জদখায়ব।
৩। জর্ চাকুরর রডরলর্ করয়ত চার্ জসটি রসয়লক্ট কয়র তার ডার্ পায়শ অবরিত
করা র্ায়ব এবাং চাকুরর রডরলর্ হয়ল

বার্য়র্ রিক কয়র চাকুরর রডরলর্

এই বাতটাটি জদখায়ব।
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চতুথ ট অনুয়েদঃ
দরপেঃ
এই অনুয়েয়দ বরর্ টত কার্ টক্রে প্রথে জথয়ক তৃতীে অনুয়েদ পর্ টন্ত বরর্ টত পদ্ধয়ত শুধুোে দরপে কয়েে ব্যবহার কয়র
একই পদ্ধরত অনুসরর্ কয়র সম্পন্ন করয়ত হয়ব। তয়বই জর্ন্ডার বয়ে প্রদরশটত হয়ব।

চাকুরর কর্ টার এর েত দরপে জর্ন্ডার এ প্রদরশটত হে। দরপে ততরর, এরডর্ এবাং রডরলর্ চাকুরর কর্ টার এর েত একই
রর্েয়ে করয়ত হে। এয়েয়ে দরপে কয়েে ব্যবহার কয়রই এই দরপে ততরর করয়ত হয়ব।

পঞ্চে অধ্যােঃ
রবজ্ঞাপর্ঃ
এই অনুয়েয়দ বরর্ টত কার্ টক্রে প্রথে জথয়ক তৃতীে অনুয়েদ পর্ টন্ত বরর্ টত পদ্ধয়ত শুধুোে রবজ্ঞাপর্ কয়েে ব্যবহার কয়র
একই পদ্ধরত অনুসরর্ কয়র সম্পন্ন করয়ত হয়ব। তয়বই জর্ন্ডার বয়ে প্রদরশটত হয়ব।

চাকুরর কর্ টার এর েত রবজ্ঞাপর্ জর্ন্ডার এ প্রদরশটত হে। এেয়ে রবজ্ঞাপর্ কয়েে ব্যবহার কয়রই রবজ্ঞাপর্ ততরর করয়ত
হয়ব। রবজ্ঞাপর্ ততরর, এরডর্ এবাং রডরলর্ চাকুরর কর্ টার এর েত একই রর্েয়ে করয়ত হে।
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রিতীে অধ্যােঃ
েল্প র্ে সরতি ততররঃ
প্রথে অনুয়েদঃ
জপার্ টায়লর সহােতাে জকায়র্া সিল েল্প পাওো জেয়ল তা জর্য়কায়র্া হয়ত পায়র। এের্রক সরকারর অরিয়সর জকার্
কার্ টক্রে র্া জপার্ টালয়ক রর্য়ে করা হয়েয়ে এবাং র্া েল্প আকায়র সকয়লর রর্কর্ উপিাপর্য়র্াগ্য জসই সকল রবষেয়ক
এই কয়েয়ের োধ্যয়ে আপয়লাড করয়ত হয়ব। পৃথীর জর্য়কায়র্া প্রান্ত হয়ত এই েল্প সকয়ল জদখয়ত পারয়ব। আপরর্ এই
েল্প পরবতীয়ত আপর্ার অরিয়সর সিল কার্ টক্রে রহয়সয়ব অয়ন্যর রর্কর্ উপিাপর্ করয়ত পারয়বর্।

ধাপ-১ : েল্প র্ে সরতি ততররর েন্য NPF Control Panel জথয়ক

আইকয়র্ রিক করয়ত হয়ব।

ধাপ-২: এরপর
এ রিক করয়ল Create েল্প র্ে সরতি ততররর িেটটি আসয়ব।
ধাপ-৩: র্ােঃ এখায়র্ েল্প র্ে সরতি সম্পরকটত েয়ল্পর রশয়রার্াে রদয়ত হয়ব। রশয়রার্াে এর র্াে Bn এ রিক কয়র
বাাংলা এবাং En এ রিক কয়র ইাংয়রেীয়ত অবশ্যই রদয়ত হয়ব। র্া হয়ল Save হয়ব র্া।
ধাপ-৪: Body জত েয়ল্পর বর্ টর্া রলখয়ত হয়ব। েল্প র্ে সরতি এর বর্ টর্া বাাংলাে রলখয়ত Bn এ রিক কয়র বাাংলা
এবাং ইাংয়রেীয়ত রলখয়ত En এ রিক কয়র ইাংয়রেীয়ত রদয়ত হয়ব।
ধাপ-৫: েরব/সাংযুরিঃ এই রিয়ে েরব আপয়লাড করার েন্য ব্যবহার করা হে। এর Caption এর Bn এ রিক
কয়র বাাংলাে এবাং En রিক কয়র ইাংয়রেীয়ত রদয়ত হয়ব।
ধাপ-৬:
Turn off Right Side Bar এর বয়ে রিক করা থাকয়ল চাকুরী কর্ টায়র রবজ্ঞরি
প্রদ টশয়র্র সেে জপার্ টায়লর ডার্ পায়শর অাংশ রির হয়ে থাকয়ব।
ধাপ-৭: এই ক্রে উয়েখ করয়ত হয়ব। + এ রিক কয়র ক্রে বাড়ায়র্া এবাং - এ রিক কয়র ক্রে কোয়র্া র্াে।
ধাপ-৯:
Publish বয়ে টিক রচহ্ন জদওো থাকয়ল তা জপার্ টায়ল জদখায়ব। র্রদ আেরা জকার্ কর্য়র্ে
ওয়েব জপার্ টায়ল জদখায়ত চাই তয়ব অবশ্যই এই বয়ে টিক রচহ্ন থাকয়ত হয়ব।
ধাপ-৯: সেস্ত তথ্য জদো হয়ে জেয়ল
বার্য়র্ রিক করয়ল েল্প র্ে সরতি পাবরলশ হয়ে র্ায়ব এবাং is
created successfully এই বাতটাটি জদখায়ব।
েল্প র্ে সরতি ততরর হয়ে জেয়ল অরিস জপার্ টায়লর জকার্ জেনুর সায়থ েল্প র্ে সরতি কর্য়র্েয়ক রলঙ্ক কয়র রদয়ত হয়ব।
এ সম্পরকটত রবস্তাররত জেনুর সায়থ কর্য়র্ে অাংয়শ জদখায়র্া হয়েয়ে। পৃষ্ঠা র্াংরলাংক ততরর হয়ে জেয়ল জপার্ টায়লর সাংরিষ্ঠ িায়র্ েল্প র্ে সরতি প্রদরশটত হয়ব।
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রিতীে অনুয়েদঃ

েল্প র্ে সরতি এরডর্ঃ
জকার্রকছু েল্প র্ে সরতি করয়ত হয়ল অবশ্যই জপার্ টায়ল লেইর্ থাকয়ত হয়ব। রর্য়ম্নাি পদ্ধরতয়ত েল্প র্ে সরতি এরডর্
করা র্াে।
পদ্ধরত
এ পদ্ধরতয়ত েল্প র্ে সরতি এরডর্ করয়ত হয়ল প্রথয়ে-

১।
->
->
->
এ জর্য়ত হয়ব।
২। েল্প র্ে সরতি আইকয়র্ রিক করয়ল পূয়ব টর ততররকৃত সকল েল্প র্ে সরতি তারলকা জদখা র্ায়ব।
৩। জর্ েল্প র্ে সরতি এরডর্ করয়ত চার্ জসটি রসয়লক্ট কয়র তার ডার্ পায়শ অবরিত
করা র্ায়ব।
৪। েল্প র্ে সরতি এর তথ্যসমূহ এরডর্ কয়র পুর্রাে

বার্য়র্ রিক কয়র এরডর্

বার্য়র্ রিক করয়ত হয়ব।

তৃতীে অনুয়েদঃ
েল্প র্ে সরতি রডরলর্ঃ
জর্ জকার্ আইর্ ও পরলরস রডরলর্ করয়ত হয়ল প্রথয়ে

১।
->
->
->
এ জর্য়ত হয়ব।
২। েল্প র্ে সরতি আইকয়র্ রিক করয়ল পূয়ব টর ততররকৃত সকল েল্প র্ে সরতি এর তারলকা জদখায়ব।
৩। জর্ েল্প র্ে সরতি রডরলর্ করয়ত চার্ জসটি রসয়লক্ট কয়র তার ডার্ পায়শ অবরিত
সরতি রডরলর্ করা র্ায়ব এবাং েল্প র্ে সরতি রডরলর্ হয়ল

বার্য়র্ রিক কয়র েল্প র্ে
এই বাতটাটি জদখায়ব।
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তৃতীে অধ্যােঃ
আভিন্তরীর্ ই-জসবাঃ
১ে অনুয়েদঃ
আভিন্তরীর্ ই-জসবা ততররঃ
পায়শর রচয়ের েত োতীে তথ্য বাতােয়র্র বােপায়শ অন্যান্য ই-জসবা
এর েয়ধ্য আভিন্তরীর্ ই-জসবা এর কর্য়র্েসমূহ প্রদরশটত হে। সরকারর
অরিয়সর রর্েস্ব জকায়র্া জসবা র্া অর্লাইয়র্ জদো হয়ে থায়ক বা জকায়র্া
জসবা সহেীকরয়র্ রবরভন্ন ধাপ কোয়র্া হয়েয়ে তারই রলাংক বা রববরর্
এখায়র্ রদয়ত হয়ব। রর্েস্ব জকায়র্া জসবা র্া থাকয়ল শুধুোে ই-রডয়রক্টরর
ও তথ্য প্রদার্কারী কেটকতটার রলাংকটি রদয়ত হয়ব। অন্য জকায়র্া রলাংক
বা তথ্য জদবার প্রয়োের্ জর্ই।

ধাপ-১ : আভিন্তরীর্ ই-জসবা ততররর েন্য NPF Control Panel জথয়ক
হয়ব।
ধাপ-২: এরপর

আইকয়র্ রিক করয়ত

এ রিক করয়ল Create আভিন্তরীর্ ই-জসবা ততররর িেটটি আসয়ব।

ধাপ-৩: র্ােঃ এখায়র্ আভিন্তরীর্ ই-জসবা এর র্াে রদয়ত হয়ব। আভিন্তরীর্ ই-জসবা এর র্াে Bn এ রিক কয়র বাাংলা
এবাং En এ রিক কয়র ইাংয়রেীয়ত অবশ্যই রদয়ত হয়ব। র্া হয়ল Save হয়ব র্া।
ধাপ-৪ : রর্য়চর েরবর েত link রিয়ে জকার্ রলঙ্ক বা url রদয়ত হয়ব। ডার্ পায়শর সাচ ট বার্র্ ব্যবহার কয়রও
জপার্ টায়ল ব্যবহৃত জকার্ কর্য়র্ে রলঙ্ক করা র্াে। রলয়ঙ্কর কিাপশর্ রলখয়ত Caption (bn) এ রিক কয়র বাাংলা
এবাং ইাংয়রেীয়ত রলখয়ত Caption (en) এ রিক কয়র ইাংয়রেীয়ত রদয়ত হয়ব। Caption অবশ্যই রদয়ত হয়ব।
অন্যথাে জপার্ টায়ল জদখায়বর্া।

ধাপ-৫:
Turn off Right Side Bar এর বয়ে রিক করা থাকয়ল চাকুরী কর্ টায়র রবজ্ঞরি
প্রদ টশয়র্র সেে জপার্ টায়লর ডার্ পায়শর অাংশ রির হয়ে থাকয়ব।
ধাপ-৬:
Publish বয়ে টিক রচহ্ন জদওো থাকয়ল তা জপার্ টায়ল জদখায়ব। র্রদ আেরা জকার্ কর্য়র্ে
ওয়েব জপার্ টায়ল জদখায়ত চাই তয়ব অবশ্যই এই বয়ে টিক রচহ্ন থাকয়ত হয়ব।
ধাপ-৭: সেস্ত তথ্য জদো হয়ে জেয়ল
বার্য়র্ রিক করয়ল আভিন্তরীর্ ই-জসবা পাবরলশ হয়ে র্ায়ব এবাং is
created successfully এই বাতটাটি জদখায়ব।
এবাং জপার্ টায়লর সাংরিষ্ঠ িায়র্ আভিন্তরীর্ ই-জসবা প্রদরশটত হয়ব।
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২ে অনুয়েদঃ
আভিন্তরীর্ ই-জসবা এরডর্ঃ
জকার্রকছু এরডর্ করয়ত হয়ল অবশ্যই জপার্ টায়ল লেইর্ থাকয়ত হয়ব। রর্য়ম্নাি ২টি পদ্ধরতয়ত আভিন্তরীর্ ই-জসবা এরডর্
করা র্াে।
পদ্ধরত-১
১। আভিন্তরীর্ ই-জসবা এরডর্ করয়ত হয়ল সাংরিষ্ঠ িাইয়ল রিক করয়ত হয়ব।
২। আভিন্তরীর্ ই-জসবা এর উপর রিক করয়ল জসবার র্ােসহ Edit অপশর্ পাওো র্ায়ব। জসখায়র্ Edit এ রিক
করয়ল Edit আভিন্তরীর্ ই-জসবা িেটটি পাওো র্ায়ব।
৩। আভিন্তরীর্ ই-জসবা এর তথ্যসমূহ এরডর্ কয়র পুর্রাে
৪। Save বার্য়র্ রিক করয়ল

বার্য়র্ রিক করয়ত হয়ব।
এরকে বাতটা জদখায়ব।

পদ্ধরত-২
এ পদ্ধরতয়ত আভিন্তরীর্ ই-জসবা এরডর্ করয়ত হয়ল প্রথয়ে

১।
->
->
->
এ জর্য়ত হয়ব।
২। আভিন্তরীর্ ই-জসবা এর আইকয়র্ রিক করয়ল পূয়ব টর ততররকৃত সকল আভিন্তরীর্ ই-জসবা এর তারলকা জদখায়ব।
৩। জর্ িাইলটি এরডর্ করয়ত চার্ জসটি রসয়লক্ট কয়র তার ডার্ পায়শ অবরিত
(পদ্ধরত-১ এর েত) িাইল এরডর্ করা র্ায়ব।

বার্য়র্ রিক কয়র পূয়ব টর েত

৩ে অনুয়েদঃ
আভিন্তরীর্ ই-জসবা রডরলর্ঃ
জর্ জকার্ আভিন্তরীর্ ই-জসবা রডরলর্ করয়ত হয়ল প্রথয়ে

১।
->
->
->
এ জর্য়ত হয়ব।
২। আভিন্তরীর্ ই-জসবা আইকয়র্ রিক করয়ল পূয়ব টর ততররকৃত সকল আভিন্তরীর্ ই-জসবা এর তারলকা জদখায়ব।
৩। জর্ আভিন্তরীর্ ই-জসবাটি রডরলর্ করয়ত চার্ জসটি রসয়লক্ট কয়র তার ডার্ পায়শ অবরিত
আভিন্তরীর্ ই-জসবাটি রডরলর্ করা র্ায়ব এবাং আভিন্তরীর্ ই-জসবাটি রডরলর্ হয়ল
বাতটাটি জদখায়ব।

বার্য়র্ রিক কয়র
এই
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চতুথ ট অধ্যােঃ
ইয়র্ায়ভশর্ কর্ টারঃ
প্রথে অনুয়েদঃ (ইয়র্ায়ভশর্ কর্ টার এ র্তুর্ ইয়র্ায়ভশর্ এর তথ্য যুি করয়ত রর্য়ম্নর পদ্ধরত অনুসরর্ করয়ত হয়ব)
জপার্ টায়লর রাইত সাইড বায়র ইয়র্ায়ভশর্ কর্ টার এ রিক করয়ল ইয়র্ায়ভশর্
তথ্যসমূহ জদখা র্ায়ব এই ট্যায়ব।

ধাপ-১ : র্তুর্ ইয়র্ায়ভশর্ এর তথ্য রদয়ত NPF Control Panel জথয়ক
হয়ব।
ধাপ-২: এরপর

এর

আইকয়র্ রিক করয়ত

এ রিক করয়ল Create ইয়র্ায়ভশর্ কর্ টার ততররর িেটটি আসয়ব।

ধাপ-৩: এখায়র্ র্াে এর ঘয়র ইয়র্ায়ভশর্ এর রশয়রার্াে রদয়ত হয়ব। ইয়র্ায়ভশর্ এর রশয়রার্াে Bn এ রিক কয়র
বাাংলা এবাং En এ রিক কয়র ইাংয়রেীয়ত অবশ্যই রদয়ত হয়ব। র্া হয়ল Save হয়ব র্া।
ধাপ-৪ : Body জত ইয়র্ায়ভশর্ এর রবষে সম্পয়কট বর্ টর্া রলখয়ত হয়ব। ইয়র্ায়ভশর্ এর বর্ টর্া বাাংলাে রলখয়ত Bn এ
রিক কয়র বাাংলা এবাং ইাংয়রেীয়ত রলখয়ত En এ রিক কয়র ইাংয়রেীয়ত রদয়ত হয়ব।
ধাপ-৫: ইয়র্ায়ভশর্ সাংক্রান্ত জকায়র্া তথ্য থাকয়ল Innovation File এর এই রিয়ে রিক কয়র পাতার েরব
আপয়লাড করয়ত হয়ব। এর Caption এর Bn এ রিক কয়র বাাংলাে এবাং En রিক কয়র ইাংয়রেীয়ত রদয়ত হয়ব।
Caption র্া রদয়ল তথ্য পর্ টায়ল জদখায়বর্া। Link রিয়ে রলয়ঙ্কও জদওো র্ায়ব এবাং প্রয়োের্ হয়ল Search
আইকয়র্ রিক কয়র রর্ে অরিস ওয়েব জপার্ টায়লর জর্ জকার্ কর্য়র্ে রলাংক করা র্ায়ব।

ধাপ-৬: Innovation Content Type এর এই
ইয়র্ায়ভশর্ র্াইপ রসয়লক্ট করয়ত হয়ব।

রিে

এ রিক কয়র

ধাপ-৭:
Turn off Right Side Bar এর বয়ে রিক করা থাকয়ল ইয়র্ায়ভশর্
প্রদ টশয়র্র সেে জপার্ টায়লর ডার্ পায়শর অাংশ রির হয়ে থাকয়ব।
ধাপ-৮:
Publish বয়ে টিক রচহ্ন জদওো থাকয়ল তা জপার্ টায়ল জদখায়ব। র্রদ আেরা জকার্ কর্য়র্ে
ওয়েব জপার্ টায়ল জদখায়ত চাই তয়ব অবশ্যই এই বয়ে টিক রচহ্ন থাকয়ত হয়ব।
ধাপ-৯: সেস্ত তথ্য জদো হয়ে জেয়ল
বার্য়র্ রিক করয়ল ইয়র্ায়ভশর্ তথ্য পাবরলশ হয়ে র্ায়ব এবাং is
created successfully এই বাতটাটি জদখায়ব। এবাং জপার্ টায়লর সাংরিষ্ঠ িায়র্ ইয়র্ায়ভশর্ তথ্য প্রদরশটত হয়ব।
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রিতীে অনুয়েদঃ (ইয়র্ায়ভশর্ কর্ টার এরডর্)
ইয়র্ায়ভশর্ কর্ টার এরডর্করয়ত হয়ল অবশ্যই জপার্ টায়ল লেইর্ থাকয়ত হয়ব। রর্য়ম্নাি পদ্ধরতয়ত ইয়র্ায়ভশর্ কর্ টার
এরডর্ করা র্াে।
পদ্ধরত
এ পদ্ধরতয়ত ইয়র্ায়ভশর্ কর্ টার এরডর্ করয়ত হয়ল প্রথয়ে-

১।
->
->
->
এ জর্য়ত হয়ব।
২। ইয়র্ায়ভশর্ কর্ টার আইকয়র্ রিক করয়ল পূয়ব টর ততররকৃত সকল ইয়র্ায়ভশর্ তারলকা জদখা র্ায়ব।
৩। জর্ ইয়র্ায়ভশর্ তথ্য এরডর্ করয়ত চার্ জসটি রসয়লক্ট কয়র তার ডার্ পায়শ অবরিত
এরডর্ করা র্ায়ব।
৪। ইয়র্ায়ভশর্ এর তথ্যসমূহ এরডর্ কয়র পুর্রাে

বার্য়র্ রিক কয়র

বার্য়র্ রিক করয়ত হয়ব।

তৃতীে অনুয়েদঃ (ইয়র্ায়ভশর্ কর্ টার তথ্য রডরলর্)
জর্ জকার্ ইয়র্ায়ভশর্ কর্ টার এর তথ্য রডরলর্ করয়ত হয়ল প্রথয়ে
১।
->
->
->
এ জর্য়ত হয়ব।
২। ইয়র্ায়ভশর্ কর্ টার আইকয়র্ রিক করয়ল পূয়ব টর ততররকৃত সকল ইয়র্ায়ভশর্ এর তারলকা জদখায়ব।
৩। জর্ ইয়র্ায়ভশর্ কর্ টার এর তথ্য রডরলর্ করয়ত চার্ জসটি রসয়লক্ট কয়র তার ডার্ পায়শ অবরিত
কয়র ইয়র্ায়ভশর্ তথ্য রডরলর্ করা র্ায়ব এবাং জকার্ ইয়র্ায়ভশর্ তথ্য রডরলর্ হয়ল
বাতটাটি জদখায়ব।

বার্য়র্ রিক
এই
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পঞ্চে অধ্যােঃ (সাোরেক জর্াোয়র্াে োধ্যে)
বতটোর্ তথ্য প্রুরির সেয়ে সকয়লরই সাোরেক জর্াোয়র্াে োধ্যে
জর্ের্ জিসবুক, ইউটিউব বা টুইর্ার প্রাে সকয়ল ব্যবহার কয়র
থায়কর্। োতীে তথ্য বাতােয়র্র ডার্পায়শ সাোরেক জর্াোয়র্াে
োধ্যে পায়শর রচয়ের েত প্রদরশটত হে। সাোরেক জর্াোয়র্াে োধ্যে
এর রবরভন্ন আইকয়র্ রিক করয়ল ঐ অরিয়সর সাোরেক জর্াোয়র্াে
োধ্যে ওয়েবয়পয়ে জদখা র্ায়ব।

প্রথে অনুয়েদঃ (সাোরেক জর্াোয়র্াে োধ্যে)
ধাপ-১ : র্তুর্ সাোরেক জর্াোয়র্াে োধ্যে ততরর করয়ত NPF Control Panel জথয়ক
রিক করয়ত হয়ব।
ধাপ-২: এরপর
িেটটি আসয়ব।

আইকয়র্

এ রিক করয়ল Create সাোরেক জর্াোয়র্াে োধ্যে ততররর

ধাপ-৩: এখায়র্ র্াে এর ঘয়র সাোরেক জর্াোয়র্াে োধ্যে এর র্াে রদয়ত হয়ব। সাোরেক জর্াোয়র্াে োধ্যে এর র্াে
Bn এ রিক কয়র বাাংলা এবাং En এ রিক কয়র ইাংয়রেীয়ত অবশ্যই রদয়ত হয়ব। র্া হয়ল Save হয়ব র্া।
ধাপ-৪ Link এর এই রিে এ সাোরেক জর্াোয়র্াে োধ্যে এর রলঙ্ক রদয়ত হয়ব। জর্ের্ঃ সাোরেক জর্াোয়র্াে
োধ্যে
জিসবুক
এ
আইরসটি
অরধদির,
কাপারসো,
োেীপুর
এর
অিায়েস
https://www.facebook.com/doict.kapasia । তাহয়ল রর্য়চর রলয়ঙ্ক আেরা এই অিায়েস ব্যবহার
করয়ত পারর।

ধাপ-৫: Type এর এই রিে
এর র্াইপ রসয়লক্ট করয়ত হয়ব।

এ রিক কয়র সাোরেক জর্াোয়র্াে োধ্যে

ধাপ-৬:
Turn off Right Side Bar এর বয়ে রিক করা থাকয়ল ইয়র্ায়ভশর্
প্রদ টশয়র্র সেে জপার্ টায়লর ডার্ পায়শর অাংশ রির হয়ে থাকয়ব।
ধাপ-৭:
Publish বয়ে টিক রচহ্ন জদওো থাকয়ল তা জপার্ টায়ল জদখায়ব। র্রদ আেরা জকার্ কর্য়র্ে
ওয়েব জপার্ টায়ল জদখায়ত চাই তয়ব অবশ্যই এই বয়ে টিক রচহ্ন থাকয়ত হয়ব।
ধাপ-৮: সেস্ত তথ্য জদো হয়ে জেয়ল
বার্য়র্ রিক করয়ল সাোরেক জর্াোয়র্াে োধ্যে পাবরলশ হয়ে র্ায়ব
এবাং is created successfully এই বাতটাটি জদখায়ব।
র্ীয়চর েত কয়র জপার্ টায়লর সাংরিষ্ঠ িায়র্ ততররকৃত সাোরেক জর্াোয়র্াে োধ্যে তথ্য প্রদরশটত হয়ব।
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রিতীে অনুয়েদ (সাোরেক জর্াোয়র্াে োধ্যে এরডর্)
সাোরেক জর্াোয়র্াে োধ্যে এরডর্ করয়ত হয়ল অবশ্যই জপার্ টায়ল লেইর্ থাকয়ত হয়ব। রর্য়ম্নাি পদ্ধরতয়ত সাোরেক
জর্াোয়র্াে োধ্যে এরডর্ করা র্াে।
পদ্ধরত
এ পদ্ধরতয়ত সাোরেক জর্াোয়র্াে োধ্যে এরডর্ করয়ত হয়ল প্রথয়ে১।
->
->
->
এ জর্য়ত হয়ব।
২। সাোরেক জর্াোয়র্াে োধ্যে আইকয়র্ রিক করয়ল পূয়ব টর ততররকৃত সকল ইয়র্ায়ভশর্ তারলকা জদখা র্ায়ব।

৩। জর্ সাোরেক জর্াোয়র্াে োধ্যে এরডর্ করয়ত চার্ জসটি রসয়লক্ট কয়র তার ডার্ পায়শ অবরিত
রিক কয়র এরডর্ করা র্ায়ব।
৪। সাোরেক জর্াোয়র্াে োধ্যে এর তথ্যসমূহ এরডর্ কয়র পুর্রাে

বার্য়র্

বার্য়র্ রিক করয়ত হয়ব।

তৃতীে অনুয়েদঃ (সাোরেক জর্াোয়র্াে োধ্যে রডরলর্)
জর্ জকার্ সাোরেক জর্াোয়র্াে োধ্যে এর তথ্য রডরলর্ করয়ত হয়ল প্রথয়ে
১।
->
->
->
এ জর্য়ত হয়ব।
২। সাোরেক জর্াোয়র্াে োধ্যে আইকয়র্ রিক করয়ল পূয়ব টর ততররকৃত সকল ইয়র্ায়ভশর্ এর তারলকা জদখায়ব।

৩। জর্ সাোরেক জর্াোয়র্াে োধ্যে জক রডরলর্ করয়ত চার্ জসটি রসয়লক্ট কয়র তার ডার্ পায়শ অবরিত
বার্য়র্
রিক কয়র সাোরেক জর্াোয়র্াে োধ্যে রডরলর্ করা র্ায়ব এবাং জকার্ সাোরেক জর্াোয়র্াে োধ্যে রডরলর্ হয়ল
এই বাতটাটি জদখায়ব।
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