বিভাগীয় প ার্ টাল ও বিভাগীয় সরকাবর অবিসসর রাইর্িার কসেে পেনুয়াল

প্রথে অধ্যায় (চাকুবর কর্ টার)
১ে অনুসেদঃ
জাতীয় তথ্য িাতায়সর্ এভাসি চাকুবর কর্ টার প্রদবশটত হয়। চাকুবর কর্ টাসর পকাসর্া বিজ্ঞবি প্রকাসশর জন্য পে দ্ধবত
অনুসরর্ করসত হিা তা বর্ম্নরূ ঃ

ধা -১ : চাকুবর কর্ টার ততবরর জন্য NPF Control Panel পথসক
ধা -২: এর র

আইকসর্ বিক করসত হসি।

এ বিক করসল Create চাকুবর কর্ টার ততবরর িেটটি আসসি।

ধা -৩: এখাসর্ চাকুবর সম্পবকটত বশসরার্াে বদসত হসি। চাকুবরর বশসরার্াে Bn এ বিক কসর িাাংলা এিাং En এ
বিক কসর ইাংসরজীসত অিশ্যই বদসত হসি। র্া হসল Save হসি র্া।
ধা -৪ : Body পত চাকুবরর বিষয় সম্পসকট ির্ টর্া বলখসত হসি। খিসরর ির্ টর্া িাাংলায় বলখসত Bn এ বিক কসর
িাাংলা এিাং ইাংসরজীসত বলখসত En এ বিক কসর ইাংসরজীসত বদসত হসি।
ধা -৫ : সাংযুবিসত বিসে িাইল আ সলাড করার জন্য ব্যিহার করা হয়। এর Caption এর Bn এ বিক কসর
িাাংলায় এিাং En বিক কসর ইাংসরজীসত বদসত হসি।
ধা -৬ : Publish Date অিশ্যই বদসত হসি। আর কতবদর্ র আর চাকুবর কর্ টাসর বিজ্ঞবি থাকসি র্া তার জন্য
Archive Date বদসত হসি।
ধা -৭ ক্রে বিসে এ চাকুবর বিজ্ঞবি ক্রে উসেখ করসত হসি। + এ বিক কসর ক্রে িাড়াসর্া এিাং - এ বিক কসর ক্রে
কোসর্া োয়।

ধা -৮ :
Turn off Right Side Bar এর িসে বিক করা থাকসল চাকুবর কর্ টাসর বিজ্ঞবি
প্রদ টশসর্র সেয় প ার্ টাসলর ডার্ াসশর অাংশ বির হসয় থাকসি।
ধা -৯ :
Publish িসে টিক বচহ্ন পদওয়া থাকসল তা প ার্ টাসল পদখাসি। েবদ আেরা পকার্ কর্সর্ে
ওসয়ি প ার্ টাসল পদখাসত চাই তসি অিশ্যই এই িসে টিক বচহ্ন থাকসত হসি।
ধা -১০ : সেস্ত তথ্য পদয়া হসয় পগসল
successfully এই িাতটাটি পদখাসি।

িার্সর্ বিক করসল খিসর ািবলশ হসয় োসি এিাং is created

উ বরউি দ্ধবতসত তথ্য প্রদার্ করা হসল প ার্ টাসলর রাইর্ সাইড িাসর চাকুবর ট্যাসি চাকুবর বিজ্ঞবি প্রদবশটত হসি।
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বিতীয় অনুসেদঃ
চাকুবর কর্ টার এবডর্ঃ
পকার্বকছু এবডর্ করসত হসল অিশ্যই প ার্ টাসল লগইর্ থাকসত হসি। বর্সম্নাি ২টি দ্ধবতসত চাকুবর কর্ টার এবডর্ করা
োয়।
দ্ধবত-১ : চাকুবর কর্ টার এবডর্ করসত হসল সাংবিষ্ঠ চাকুবরসত বিক করসল বশসরার্ােসহ Edit অ শর্ াওয়া োসি।
চাকুবরর এর তথ্যসমূহ এবডর্ কসর পুর্রায়

িার্সর্ বিক করসত হসি।

দ্ধবত-২ : এ দ্ধবতসত চাকুবর কর্ টার এবডর্ করসত হসল প্রথসে

ক)

->

->

->

এ পেসত হসি।

খ) পর্াটিসশর আইকসর্ বিক করসল পূসি টর ততবরকৃত সকল চাকুবরর তাবলকা পদখা োসি।
গ) পে চাকুবরটি এবডর্ করসত চার্ পসটি বসসলক্ট কসর তার ডার্ াসশ অিবিত
োসি।

িার্সর্ বিক কসর এবডর্ করা

তৃতীয় অনুসেদঃ
চাকুবর কর্ টার বডবলর্ঃ
পে পকার্ চাকুবর বডবলর্ করসত হসল প্রথসে

১।

->

->

->

এ পেসত হসি।

২। চাকুবর কর্ টার আইকসর্ বিক করসল পূসি টর ততবরকৃত সকল খিসরর তাবলকা র্ীসচর বচসের েত কসর পদখাসি।
৩। পে চাকুবর বডবলর্ করসত চার্ পসটি বসসলক্ট কসর তার ডার্ াসশ অিবিত
করা োসি এিাং চাকুবর বডবলর্ হসল

িার্সর্ বিক কসর চাকুবর বডবলর্

এই িাতটাটি পদখাসি।
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চতুথ ট অনুসেদঃ
দর েঃ
এই অনুসেসদ িবর্ টত কাে টক্রে প্রথে পথসক তৃতীয় অনুসেদ ে টন্ত িবর্ টত দ্ধসত শুধুোে দর ে কসেে ব্যিহার কসর
একই দ্ধবত অনুসরর্ কসর সম্পন্ন করসত হসি। তসিই পর্ন্ডার িসে প্রদবশটত হসি।

চাকুবর কর্ টার এর েত দর ে পর্ন্ডার এ প্রদবশটত হয়। দর ে ততবর, এবডর্ এিাং বডবলর্ চাকুবর কর্ টার এর েত একই
বর্য়সে করসত হয়। এসেসে দর ে কসেে ব্যিহার কসরই এই দর ে ততবর করসত হসি।

ঞ্চে অধ্যায়ঃ
বিজ্ঞা র্ঃ
এই অনুসেসদ িবর্ টত কাে টক্রে প্রথে পথসক তৃতীয় অনুসেদ ে টন্ত িবর্ টত দ্ধসত শুধুোে বিজ্ঞা র্ কসেে ব্যিহার কসর
একই দ্ধবত অনুসরর্ কসর সম্পন্ন করসত হসি। তসিই পর্ন্ডার িসে প্রদবশটত হসি।

চাকুবর কর্ টার এর েত বিজ্ঞা র্ পর্ন্ডার এ প্রদবশটত হয়। এেসে বিজ্ঞা র্ কসেে ব্যিহার কসরই বিজ্ঞা র্ ততবর করসত
হসি। বিজ্ঞা র্ ততবর, এবডর্ এিাং বডবলর্ চাকুবর কর্ টার এর েত একই বর্য়সে করসত হয়।
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বিতীয় অধ্যায় (গল্প র্য় সবতি ততবর)
প্রথে অনুসেদঃ
প ার্ টাসলর সহায়তায় পকাসর্া সিল গল্প াওয়া পগসল তা পেসকাসর্া হসত াসর। এের্বক সরকাবর অবিসসর পকার্
কাে টক্রে ো প ার্ টালসক বর্সয় করা হসয়সে এিাং ো গল্প আকাসর সকসলর বর্কর্ উ িা র্সোগ্য পসই সকল বিষয়সক
এই কসেসের োধ্যসে আ সলাড করসত হসি। পৃথীর পেসকাসর্া প্রান্ত হসত এই গল্প সকসল পদখসত ারসি। আ বর্ এই
গল্প রিতীসত আ র্ার অবিসসর সিল কাে টক্রে বহসসসি অসন্যর বর্কর্ উ িা র্ করসত ারসির্।

ধা -১ : গল্প র্য় সবতি ততবরর জন্য NPF Control Panel পথসক

আইকসর্ বিক করসত হসি।

ধা -২: এর র
এ বিক করসল Create গল্প র্য় সবতি ততবরর িেটটি আসসি।
ধা -৩: র্ােঃ এখাসর্ গল্প র্য় সবতি সম্পবকটত গসল্পর বশসরার্াে বদসত হসি। বশসরার্াে এর র্াে Bn এ বিক কসর
িাাংলা এিাং En এ বিক কসর ইাংসরজীসত অিশ্যই বদসত হসি। র্া হসল Save হসি র্া।
ধা -৪: Body পত গসল্পর ির্ টর্া বলখসত হসি। গল্প র্য় সবতি এর ির্ টর্া িাাংলায় বলখসত Bn এ বিক কসর িাাংলা
এিাং ইাংসরজীসত বলখসত En এ বিক কসর ইাংসরজীসত বদসত হসি।
ধা -৫: েবি/সাংযুবিঃ এই বিসে েবি আ সলাড করার জন্য ব্যিহার করা হয়। এর Caption এর Bn এ বিক
কসর িাাংলায় এিাং En বিক কসর ইাংসরজীসত বদসত হসি।
ধা -৬:
Turn off Right Side Bar এর িসে বিক করা থাকসল চাকুরী কর্ টাসর বিজ্ঞবি
প্রদ টশসর্র সেয় প ার্ টাসলর ডার্ াসশর অাংশ বির হসয় থাকসি।
ধা -৭: এই ক্রে উসেখ করসত হসি। + এ বিক কসর ক্রে িাড়াসর্া এিাং - এ বিক কসর ক্রে কোসর্া োয়।
ধা -৯:
Publish িসে টিক বচহ্ন পদওয়া থাকসল তা প ার্ টাসল পদখাসি। েবদ আেরা পকার্ কর্সর্ে
ওসয়ি প ার্ টাসল পদখাসত চাই তসি অিশ্যই এই িসে টিক বচহ্ন থাকসত হসি।
ধা -৯: সেস্ত তথ্য পদয়া হসয় পগসল
িার্সর্ বিক করসল গল্প র্য় সবতি ািবলশ হসয় োসি এিাং is
created successfully এই িাতটাটি পদখাসি।
গল্প র্য় সবতি ততবর হসয় পগসল অবিস প ার্ টাসলর পকার্ পেনুর সাসথ গল্প র্য় সবতি কর্সর্েসক বলঙ্ক কসর বদসত হসি।
এ সম্পবকটত বিস্তাবরত পেনুর সাসথ কর্সর্ে অাংসশ পদখাসর্া হসয়সে। পৃষ্ঠা র্াংবলাংক ততবর হসয় পগসল প ার্ টাসলর সাংবিষ্ঠ িাসর্ গল্প র্য় সবতি প্রদবশটত হসি।
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বিতীয় অনুসেদঃ

গল্প র্য় সবতি এবডর্ঃ
পকার্বকছু গল্প র্য় সবতি করসত হসল অিশ্যই প ার্ টাসল লগইর্ থাকসত হসি। বর্সম্নাি দ্ধবতসত গল্প র্য় সবতি এবডর্
করা োয়।
দ্ধবত
এ দ্ধবতসত গল্প র্য় সবতি এবডর্ করসত হসল প্রথসে-

১।
->
->
->
এ পেসত হসি।
২। গল্প র্য় সবতি আইকসর্ বিক করসল পূসি টর ততবরকৃত সকল গল্প র্য় সবতি তাবলকা পদখা োসি।
৩। পে গল্প র্য় সবতি এবডর্ করসত চার্ পসটি বসসলক্ট কসর তার ডার্ াসশ অিবিত
করা োসি।
৪। গল্প র্য় সবতি এর তথ্যসমূহ এবডর্ কসর পুর্রায়

িার্সর্ বিক কসর এবডর্

িার্সর্ বিক করসত হসি।

তৃতীয় অনুসেদঃ
গল্প র্য় সবতি বডবলর্ঃ
পে পকার্ আইর্ ও বলবস বডবলর্ করসত হসল প্রথসে

১।
->
->
->
এ পেসত হসি।
২। গল্প র্য় সবতি আইকসর্ বিক করসল পূসি টর ততবরকৃত সকল গল্প র্য় সবতি এর তাবলকা পদখাসি।
৩। পে গল্প র্য় সবতি বডবলর্ করসত চার্ পসটি বসসলক্ট কসর তার ডার্ াসশ অিবিত
সবতি বডবলর্ করা োসি এিাং গল্প র্য় সবতি বডবলর্ হসল

িার্সর্ বিক কসর গল্প র্য়
এই িাতটাটি পদখাসি।
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তৃতীয় অধ্যায় (আভিন্তরীর্ ই-পসিা
১ে অনুসেদঃ
আভিন্তরীর্ ই-পসিা ততবরঃ
াসশর বচসের েত জাতীয় তথ্য িাতায়সর্র িাে াসশ অন্যান্য ই-পসিা
এর েসধ্য আভিন্তরীর্ ই-পসিা এর কর্সর্েসমূহ প্রদবশটত হয়। সরকাবর
অবিসসর বর্জস্ব পকাসর্া পসিা ো অর্লাইসর্ পদয়া হসয় থাসক িা পকাসর্া
পসিা সহজীকরসর্ বিবভন্ন ধা কোসর্া হসয়সে তারই বলাংক িা বিিরর্
এখাসর্ বদসত হসি। বর্জস্ব পকাসর্া পসিা র্া থাকসল শুধুোে ই-বডসরক্টবর
ও তথ্য প্রদার্কারী কেটকতটার বলাংকটি বদসত হসি। অন্য পকাসর্া বলাংক
িা তথ্য পদিার প্রসয়াজর্ পর্ই।

ধা -১ : আভিন্তরীর্ ই-পসিা ততবরর জন্য NPF Control Panel পথসক
হসি।
ধা -২: এর র

আইকসর্ বিক করসত

এ বিক করসল Create আভিন্তরীর্ ই-পসিা ততবরর িেটটি আসসি।

ধা -৩: র্ােঃ এখাসর্ আভিন্তরীর্ ই-পসিা এর র্াে বদসত হসি। আভিন্তরীর্ ই-পসিা এর র্াে Bn এ বিক কসর িাাংলা
এিাং En এ বিক কসর ইাংসরজীসত অিশ্যই বদসত হসি। র্া হসল Save হসি র্া।
ধা -৪ : বর্সচর েবির েত link বিসে পকার্ বলঙ্ক িা url বদসত হসি। ডার্ াসশর সাচ ট িার্র্ ব্যিহার কসরও
প ার্ টাসল ব্যিহৃত পকার্ কর্সর্ে বলঙ্ক করা োয়। বলসঙ্কর কিা শর্ বলখসত Caption (bn) এ বিক কসর িাাংলা
এিাং ইাংসরজীসত বলখসত Caption (en) এ বিক কসর ইাংসরজীসত বদসত হসি। Caption অিশ্যই বদসত হসি।
অন্যথায় প ার্ টাসল পদখাসির্া।

ধা -৫:
Turn off Right Side Bar এর িসে বিক করা থাকসল চাকুরী কর্ টাসর বিজ্ঞবি
প্রদ টশসর্র সেয় প ার্ টাসলর ডার্ াসশর অাংশ বির হসয় থাকসি।
ধা -৬:
Publish িসে টিক বচহ্ন পদওয়া থাকসল তা প ার্ টাসল পদখাসি। েবদ আেরা পকার্ কর্সর্ে
ওসয়ি প ার্ টাসল পদখাসত চাই তসি অিশ্যই এই িসে টিক বচহ্ন থাকসত হসি।
ধা -৭: সেস্ত তথ্য পদয়া হসয় পগসল
িার্সর্ বিক করসল আভিন্তরীর্ ই-পসিা ািবলশ হসয় োসি এিাং is
created successfully এই িাতটাটি পদখাসি।
এিাং প ার্ টাসলর সাংবিষ্ঠ িাসর্ আভিন্তরীর্ ই-পসিা প্রদবশটত হসি।
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২য় অনুসেদঃ
আভিন্তরীর্ ই-পসিা এবডর্ঃ
পকার্বকছু এবডর্ করসত হসল অিশ্যই প ার্ টাসল লগইর্ থাকসত হসি। বর্সম্নাি ২টি দ্ধবতসত আভিন্তরীর্ ই-পসিা এবডর্
করা োয়।
দ্ধবত-১
১। আভিন্তরীর্ ই-পসিা এবডর্ করসত হসল সাংবিষ্ঠ িাইসল বিক করসত হসি।
২। আভিন্তরীর্ ই-পসিা এর উ র বিক করসল পসিার র্ােসহ Edit অ শর্ াওয়া োসি। পসখাসর্ Edit এ বিক
করসল Edit আভিন্তরীর্ ই-পসিা িেটটি াওয়া োসি।
৩। আভিন্তরীর্ ই-পসিা এর তথ্যসমূহ এবডর্ কসর পুর্রায়
৪। Save িার্সর্ বিক করসল

িার্সর্ বিক করসত হসি।
এরকে িাতটা পদখাসি।

দ্ধবত-২
এ দ্ধবতসত আভিন্তরীর্ ই-পসিা এবডর্ করসত হসল প্রথসে

১।
->
->
->
এ পেসত হসি।
২। আভিন্তরীর্ ই-পসিা এর আইকসর্ বিক করসল পূসি টর ততবরকৃত সকল আভিন্তরীর্ ই-পসিা এর তাবলকা পদখাসি।
৩। পে িাইলটি এবডর্ করসত চার্ পসটি বসসলক্ট কসর তার ডার্ াসশ অিবিত
( দ্ধবত-১ এর েত) িাইল এবডর্ করা োসি।

িার্সর্ বিক কসর পূসি টর েত

৩য় অনুসেদঃ
আভিন্তরীর্ ই-পসিা বডবলর্ঃ
পে পকার্ আভিন্তরীর্ ই-পসিা বডবলর্ করসত হসল প্রথসে

১।
->
->
->
এ পেসত হসি।
২। আভিন্তরীর্ ই-পসিা আইকসর্ বিক করসল পূসি টর ততবরকৃত সকল আভিন্তরীর্ ই-পসিা এর তাবলকা পদখাসি।
৩। পে আভিন্তরীর্ ই-পসিাটি বডবলর্ করসত চার্ পসটি বসসলক্ট কসর তার ডার্ াসশ অিবিত
আভিন্তরীর্ ই-পসিাটি বডবলর্ করা োসি এিাং আভিন্তরীর্ ই-পসিাটি বডবলর্ হসল
িাতটাটি পদখাসি।

িার্সর্ বিক কসর
এই

চতুথ ট অধ্যায় (ইসর্াসভশর্ কর্ টার)
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প্রথে অনুসেদঃ (ইসর্াসভশর্ কর্ টার এ র্তুর্ ইসর্াসভশর্ এর তথ্য যুি করসত বর্সম্নর

দ্ধবত অনুসরর্ করসত হসি)

প ার্ টাসলর রাইত সাইড িাসর ইসর্াসভশর্ কর্ টার এ বিক করসল ইসর্াসভশর্
তথ্যসমূহ পদখা োসি এই ট্যাসি।

ধা -১ : র্তুর্ ইসর্াসভশর্ এর তথ্য বদসত NPF Control Panel পথসক
হসি।
ধা -২: এর র

এর

আইকসর্ বিক করসত

এ বিক করসল Create ইসর্াসভশর্ কর্ টার ততবরর িেটটি আসসি।

ধা -৩: এখাসর্ র্াে এর ঘসর ইসর্াসভশর্ এর বশসরার্াে বদসত হসি। ইসর্াসভশর্ এর বশসরার্াে Bn এ বিক কসর
িাাংলা এিাং En এ বিক কসর ইাংসরজীসত অিশ্যই বদসত হসি। র্া হসল Save হসি র্া।
ধা -৪ : Body পত ইসর্াসভশর্ এর বিষয় সম্পসকট ির্ টর্া বলখসত হসি। ইসর্াসভশর্ এর ির্ টর্া িাাংলায় বলখসত Bn এ
বিক কসর িাাংলা এিাং ইাংসরজীসত বলখসত En এ বিক কসর ইাংসরজীসত বদসত হসি।
ধা -৫: ইসর্াসভশর্ সাংক্রান্ত পকাসর্া তথ্য থাকসল Innovation File এর এই বিসে বিক কসর াতার েবি
আ সলাড করসত হসি। এর Caption এর Bn এ বিক কসর িাাংলায় এিাং En বিক কসর ইাংসরজীসত বদসত হসি।
Caption র্া বদসল তথ্য র্ টাসল পদখাসির্া। Link বিসে বলসঙ্কও পদওয়া োসি এিাং প্রসয়াজর্ হসল Search
আইকসর্ বিক কসর বর্জ অবিস ওসয়ি প ার্ টাসলর পে পকার্ কর্সর্ে বলাংক করা োসি।

ধা -৬: Innovation Content Type এর এই
ইসর্াসভশর্ র্াই বসসলক্ট করসত হসি।

বিে

এ বিক কসর

ধা -৭:
Turn off Right Side Bar এর িসে বিক করা থাকসল ইসর্াসভশর্
প্রদ টশসর্র সেয় প ার্ টাসলর ডার্ াসশর অাংশ বির হসয় থাকসি।
ধা -৮:
Publish িসে টিক বচহ্ন পদওয়া থাকসল তা প ার্ টাসল পদখাসি। েবদ আেরা পকার্ কর্সর্ে
ওসয়ি প ার্ টাসল পদখাসত চাই তসি অিশ্যই এই িসে টিক বচহ্ন থাকসত হসি।
ধা -৯: সেস্ত তথ্য পদয়া হসয় পগসল
িার্সর্ বিক করসল ইসর্াসভশর্ তথ্য ািবলশ হসয় োসি এিাং is
created successfully এই িাতটাটি পদখাসি। এিাং প ার্ টাসলর সাংবিষ্ঠ িাসর্ ইসর্াসভশর্ তথ্য প্রদবশটত হসি।
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বিতীয় অনুসেদঃ (ইসর্াসভশর্ কর্ টার এবডর্)
ইসর্াসভশর্ কর্ টার এবডর্করসত হসল অিশ্যই প ার্ টাসল লগইর্ থাকসত হসি। বর্সম্নাি দ্ধবতসত ইসর্াসভশর্ কর্ টার
এবডর্ করা োয়।
দ্ধবত
এ দ্ধবতসত ইসর্াসভশর্ কর্ টার এবডর্ করসত হসল প্রথসে-

১।
->
->
->
এ পেসত হসি।
২। ইসর্াসভশর্ কর্ টার আইকসর্ বিক করসল পূসি টর ততবরকৃত সকল ইসর্াসভশর্ তাবলকা পদখা োসি।
৩। পে ইসর্াসভশর্ তথ্য এবডর্ করসত চার্ পসটি বসসলক্ট কসর তার ডার্ াসশ অিবিত
এবডর্ করা োসি।
৪। ইসর্াসভশর্ এর তথ্যসমূহ এবডর্ কসর পুর্রায়

িার্সর্ বিক কসর

িার্সর্ বিক করসত হসি।

তৃতীয় অনুসেদঃ (ইসর্াসভশর্ কর্ টার তথ্য বডবলর্)
পে পকার্ ইসর্াসভশর্ কর্ টার এর তথ্য বডবলর্ করসত হসল প্রথসে
১।
->
->
->
এ পেসত হসি।
২। ইসর্াসভশর্ কর্ টার আইকসর্ বিক করসল পূসি টর ততবরকৃত সকল ইসর্াসভশর্ এর তাবলকা পদখাসি।
৩। পে ইসর্াসভশর্ কর্ টার এর তথ্য বডবলর্ করসত চার্ পসটি বসসলক্ট কসর তার ডার্ াসশ অিবিত
কসর ইসর্াসভশর্ তথ্য বডবলর্ করা োসি এিাং পকার্ ইসর্াসভশর্ তথ্য বডবলর্ হসল
িাতটাটি পদখাসি।

িার্সর্ বিক
এই
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ঞ্চে অধ্যায়ঃ (সাোবজক পোগাসোগ োধ্যে)
িতটোর্ তথ্য প্রুবির সেসয় সকসলরই সাোবজক পোগাসোগ োধ্যে
পেের্ পিসবুক, ইউটিউি িা টুইর্ার প্রায় সকসল ব্যিহার কসর
থাসকর্। জাতীয় তথ্য িাতায়সর্র ডার্ াসশ সাোবজক পোগাসোগ
োধ্যে াসশর বচসের েত প্রদবশটত হয়। সাোবজক পোগাসোগ োধ্যে
এর বিবভন্ন আইকসর্ বিক করসল ঐ অবিসসর সাোবজক পোগাসোগ
োধ্যে ওসয়িস সজ পদখা োসি।

প্রথে অনুসেদঃ (সাোবজক পোগাসোগ োধ্যে)
ধা -১ : র্তুর্ সাোবজক পোগাসোগ োধ্যে ততবর করসত NPF Control Panel পথসক
বিক করসত হসি।
ধা -২: এর র
িেটটি আসসি।

আইকসর্

এ বিক করসল Create সাোবজক পোগাসোগ োধ্যে ততবরর

ধা -৩: এখাসর্ র্াে এর ঘসর সাোবজক পোগাসোগ োধ্যে এর র্াে বদসত হসি। সাোবজক পোগাসোগ োধ্যে এর র্াে
Bn এ বিক কসর িাাংলা এিাং En এ বিক কসর ইাংসরজীসত অিশ্যই বদসত হসি। র্া হসল Save হসি র্া।
ধা -৪ Link এর এই বিে এ সাোবজক পোগাসোগ োধ্যে এর বলঙ্ক বদসত হসি। পেের্ঃ সাোবজক পোগাসোগ
োধ্যে
পিসবুক
এ
আইবসটি
অবধদির,
কা াবসয়া,
গাজীপুর
এর
অিাসেস
https://www.facebook.com/doict.kapasia । তাহসল বর্সচর বলসঙ্ক আেরা এই অিাসেস ব্যিহার
করসত াবর।

ধা -৫: Type এর এই বিে
এর র্াই বসসলক্ট করসত হসি।

এ বিক কসর সাোবজক পোগাসোগ োধ্যে

ধা -৬:
Turn off Right Side Bar এর িসে বিক করা থাকসল ইসর্াসভশর্
প্রদ টশসর্র সেয় প ার্ টাসলর ডার্ াসশর অাংশ বির হসয় থাকসি।
ধা -৭:
Publish িসে টিক বচহ্ন পদওয়া থাকসল তা প ার্ টাসল পদখাসি। েবদ আেরা পকার্ কর্সর্ে
ওসয়ি প ার্ টাসল পদখাসত চাই তসি অিশ্যই এই িসে টিক বচহ্ন থাকসত হসি।
ধা -৮: সেস্ত তথ্য পদয়া হসয় পগসল
িার্সর্ বিক করসল সাোবজক পোগাসোগ োধ্যে ািবলশ হসয় োসি
এিাং is created successfully এই িাতটাটি পদখাসি।
র্ীসচর েত কসর প ার্ টাসলর সাংবিষ্ঠ িাসর্ ততবরকৃত সাোবজক পোগাসোগ োধ্যে তথ্য প্রদবশটত হসি।
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বিভাগীয় প ার্ টাল ও বিভাগীয় সরকাবর অবিসসর রাইর্িার কসেে পেনুয়াল

বিতীয় অনুসেদ (সাোবজক পোগাসোগ োধ্যে এবডর্)
সাোবজক পোগাসোগ োধ্যে এবডর্ করসত হসল অিশ্যই প ার্ টাসল লগইর্ থাকসত হসি। বর্সম্নাি দ্ধবতসত সাোবজক
পোগাসোগ োধ্যে এবডর্ করা োয়।
দ্ধবত
এ দ্ধবতসত সাোবজক পোগাসোগ োধ্যে এবডর্ করসত হসল প্রথসে১।
->
->
->
এ পেসত হসি।
২। সাোবজক পোগাসোগ োধ্যে আইকসর্ বিক করসল পূসি টর ততবরকৃত সকল ইসর্াসভশর্ তাবলকা পদখা োসি।

৩। পে সাোবজক পোগাসোগ োধ্যে এবডর্ করসত চার্ পসটি বসসলক্ট কসর তার ডার্ াসশ অিবিত
বিক কসর এবডর্ করা োসি।
৪। সাোবজক পোগাসোগ োধ্যে এর তথ্যসমূহ এবডর্ কসর পুর্রায়

িার্সর্

িার্সর্ বিক করসত হসি।

তৃতীয় অনুসেদঃ (সাোবজক পোগাসোগ োধ্যে বডবলর্)
পে পকার্ সাোবজক পোগাসোগ োধ্যে এর তথ্য বডবলর্ করসত হসল প্রথসে
১।
->
->
->
এ পেসত হসি।
২। সাোবজক পোগাসোগ োধ্যে আইকসর্ বিক করসল পূসি টর ততবরকৃত সকল ইসর্াসভশর্ এর তাবলকা পদখাসি।

৩। পে সাোবজক পোগাসোগ োধ্যে পক বডবলর্ করসত চার্ পসটি বসসলক্ট কসর তার ডার্ াসশ অিবিত
িার্সর্
বিক কসর সাোবজক পোগাসোগ োধ্যে বডবলর্ করা োসি এিাং পকার্ সাোবজক পোগাসোগ োধ্যে বডবলর্ হসল
এই িাতটাটি পদখাসি।
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