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প্রথম অধ্যোয় 

চোকুনর কি টোরঃ 

 

১ম অনুলেদঃ 

 

জোতীয় তথ্য বোতোয়লি এভোলব চোকুনর কর্ টোর প্রদনশ টত হয়। চোকুনর কর্ টোলর পকোলিো নবজ্ঞনি প্রকোলশর জন্য পে  দ্ধনত 

অনুসরর্ করলত হবো তো নিম্নরূ ঃ 

 

 

ধো -১ : চোকুনর কর্ টোর ততনরর জন্য NPF Control Panel পথলক  আইকলি নিক করলত হলব। 

 

ধো -২: এর র  এ নিক করলে Create চোকুনর কর্ টোর ততনরর ফম টটি আসলব। 

 

ধো -৩: এখোলি চোকুনর সম্পনকটত নশলরোিোম নদলত হলব। চোকুনরর নশলরোিোম Bn এ নিক কলর বোাংেো এবাং En এ 

নিক কলর ইাংলরজীলত অবশ্যই নদলত হলব। িো হলে Save  হলব িো। 

 

ধো -৪ : Body পত চোকুনরর নবষয় সম্পলকট বর্ টর্ো নেখলত হলব। খবলরর বর্ টর্ো বোাংেোয় নেখলত Bn এ নিক কলর 

বোাংেো এবাং ইাংলরজীলত নেখলত En এ নিক কলর ইাংলরজীলত নদলত হলব। 

 

ধো -৫ : সাংযুনিলত নফলে  ফোইে আ লেোড করোর জন্য ব্যবহোর করো হয়। এর Caption এর Bn এ নিক কলর 

বোাংেোয় এবাং En নিক কলর ইাংলরজীলত নদলত হলব। 

 

ধো -৬ : Publish Date অবশ্যই নদলত হলব। আর কতনদি  র আর চোকুনর কর্ টোলর নবজ্ঞনি থোকলব িো তোর জন্য 

Archive Date নদলত হলব। 

 

ধো -৭ ক্রম নফলে এ  চোকুনর নবজ্ঞনি ক্রম উলেখ করলত হলব। + এ নিক কলর ক্রম বোড়োলিো এবাং - এ নিক কলর ক্রম 

কমোলিো েোয়। 

ধো -৮ : Turn off Right Side Bar এর বলে নিক করো থোকলে চোকুনর কর্ টোলর নবজ্ঞনি  

প্রদ টশলির সময় প োর্ টোলের ডোি  োলশর অাংশ নির হলয় থোকলব। 

ধো -৯ :  Publish বলে টিক নচহ্ন পদওয়ো থোকলে তো প োর্ টোলে পদখোলব। েনদ আমরো পকোি কিলর্ে 

ওলয়ব প োর্ টোলে পদখোলত চোই তলব অবশ্যই এই বলে টিক নচহ্ন থোকলত হলব। 

ধো -১০ : সমস্ত তথ্য পদয়ো হলয় পগলে  বোর্লি নিক করলে খবলর  োবনেশ হলয় েোলব এবাং  is created 

successfully এই বোতটোটি পদখোলব। 

 

উ নরউি  দ্ধনতলত তথ্য প্রদোি করো হলে প োর্ টোলের রোইর্ সোইড বোলর চোকুনর ট্যোলব চোকুনর নবজ্ঞনি  প্রদনশ টত হলব। 
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নিতীয় অনুলেদঃ 
 

চোকুনর কর্ টোর এনডর্ঃ 

 

পকোিনকছু এনডর্ করলত হলে অবশ্যই প োর্ টোলে েগইি থোকলত হলব। নিলম্নোি ২টি  দ্ধনতলত চোকুনর কর্ টোর এনডর্ করো 

েোয়। 

 

 দ্ধনত-১ : চোকুনর কর্ টোর এনডর্ করলত হলে সাংনিষ্ঠ চোকুনরলত নিক করলে নশলরোিোমসহ Edit অ শি  োওয়ো েোলব। 

চোকুনরর এর তথ্যসমূহ এনডর্ কলর পুিরোয়  বোর্লি নিক করলত হলব। 

 

 দ্ধনত-২ : এ  দ্ধনতলত চোকুনর কর্ টোর এনডর্ করলত হলে প্রথলম  

ক)  ->  ->  ->   এ পেলত হলব। 

 

খ) পিোটিলশর আইকলি নিক করলে পূলব টর ততনরকৃত সকে চোকুনরর  তোনেকো  পদখো েোলব। 

 

গ) পে চোকুনরটি এনডর্ করলত চোি পসটি নসলেক্ট কলর তোর ডোি  োলশ অবনিত  বোর্লি  নিক কলর এনডর্ করো 

েোলব। 

 

 

 

তৃতীয় অনুলেদঃ 

 

চোকুনর কর্ টোর  নডনের্ঃ 

 

পে পকোি চোকুনর নডনের্ করলত হলে প্রথলম  

১।  ->  ->  ->   এ পেলত হলব। 

 

২। চোকুনর কর্ টোর আইকলি নিক করলে পূলব টর ততনরকৃত সকে খবলরর তোনেকো িীলচর নচলের মত কলর পদখোলব। 

 

৩। পে চোকুনর নডনের্ করলত চোি পসটি নসলেক্ট কলর তোর ডোি  োলশ অবনিত   বোর্লি নিক কলর চোকুনর নডনের্ 

করো েোলব এবাং চোকুনর নডনের্ হলে  এই বোতটোটি পদখোলব। 
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চতুথ ট অনুলেদঃ 

 

দর েঃ 

 

এই অনুলেলদ বনর্ টত কোে টক্রম প্রথম পথলক তৃতীয় অনুলেদ  ে টন্ত বনর্ টত  দ্ধলত শুধুমোে দর ে কলেে ব্যবহোর কলর 

একই  দ্ধনত অনুসরর্ কলর সম্পন্ন করলত হলব। তলবই পর্ন্ডোর বলে প্রদনশ টত হলব।  

 

 

 

চোকুনর কর্ টোর এর মত দর ে পর্ন্ডোর এ প্রদনশ টত হয়। দর ে ততনর, এনডর্ এবাং নডনের্ চোকুনর কর্ টোর এর মত একই 

নিয়লম করলত হয়। এলেলে দর ে কলেে ব্যবহোর কলরই এই দর ে ততনর করলত হলব। 

 

 

 ঞ্চম অধ্যোয়ঃ 

 

নবজ্ঞো িঃ 

 

এই অনুলেলদ বনর্ টত কোে টক্রম প্রথম পথলক তৃতীয় অনুলেদ  ে টন্ত বনর্ টত  দ্ধলত শুধুমোে নবজ্ঞো ি কলেে ব্যবহোর কলর 

একই  দ্ধনত অনুসরর্ কলর সম্পন্ন করলত হলব। তলবই পর্ন্ডোর বলে প্রদনশ টত হলব।  

 

 

 

 

চোকুনর কর্ টোর এর মত নবজ্ঞো ি পর্ন্ডোর এ প্রদনশ টত হয়। এেলে নবজ্ঞো ি কলেে ব্যবহোর কলরই নবজ্ঞো ি ততনর করলত 

হলব। নবজ্ঞো ি ততনর, এনডর্ এবাং নডনের্ চোকুনর কর্ টোর এর মত একই নিয়লম করলত হয়। 
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নিতীয় অধ্যোয়ঃ 

গল্প িয় সনতি ততনরঃ 

 

প্রথম অনুলেদঃ 

 

প োর্ টোলের সহোয়তোয় পকোলিো সফে গল্প  োওয়ো পগলে তো পেলকোলিো হলত  োলর। এমিনক সরকোনর অনফলসর পকোি 

কোে টক্রম েো প োর্ টোেলক নিলয় করো হলয়লে এবাং েো গল্প আকোলর সকলের নিকর্ উ িো িলেোগ্য পসই সকে নবষয়লক 

এই কলেলের মোধ্যলম আ লেোড করলত হলব। পৃথীর পেলকোলিো প্রোন্ত হলত এই গল্প সকলে পদখলত  োরলব। আ নি এই 

গল্প  রবতীলত আ িোর অনফলসর সফে কোে টক্রম নহলসলব অলন্যর নিকর্ উ িো ি করলত  োরলবি। 

 

ধো -১ : গল্প িয় সনতি ততনরর জন্য NPF Control Panel পথলক  আইকলি নিক করলত হলব। 

ধো -২: এর র  এ নিক করলে Create গল্প িয় সনতি ততনরর ফম টটি আসলব। 

ধো -৩: িোমঃ এখোলি গল্প িয় সনতি সম্পনকটত গলল্পর নশলরোিোম নদলত হলব। নশলরোিোম এর িোম Bn এ নিক কলর 

বোাংেো এবাং En এ নিক কলর ইাংলরজীলত অবশ্যই নদলত হলব। িো হলে Save  হলব িো। 

ধো -৪:  Body পত গলল্পর বর্ টর্ো নেখলত হলব। গল্প িয় সনতি এর বর্ টর্ো বোাংেোয় নেখলত Bn এ নিক কলর বোাংেো 

এবাং ইাংলরজীলত নেখলত En এ নিক কলর ইাংলরজীলত নদলত হলব। 

ধো -৫: েনব/সাংযুনিঃ এই নফলে  েনব আ লেোড করোর জন্য ব্যবহোর করো হয়। এর Caption এর Bn এ নিক 

কলর বোাংেোয় এবাং En নিক কলর ইাংলরজীলত নদলত হলব। 

ধো -৬: Turn off Right Side Bar এর বলে নিক করো থোকলে চোকুরী কর্ টোলর নবজ্ঞনি  

প্রদ টশলির সময় প োর্ টোলের ডোি  োলশর অাংশ নির হলয় থোকলব। 

ধো -৭: এই ক্রম উলেখ করলত হলব। + এ নিক কলর ক্রম বোড়োলিো এবাং - এ নিক কলর ক্রম কমোলিো েোয়। 

ধো -৯:  Publish বলে টিক নচহ্ন পদওয়ো থোকলে তো প োর্ টোলে পদখোলব। েনদ আমরো পকোি কিলর্ে 

ওলয়ব প োর্ টোলে পদখোলত চোই তলব অবশ্যই এই বলে টিক নচহ্ন থোকলত হলব। 

ধো -৯: সমস্ত তথ্য পদয়ো হলয় পগলে  বোর্লি নিক করলে গল্প িয় সনতি   োবনেশ হলয় েোলব এবাং  is 

created successfully এই বোতটোটি পদখোলব। 

গল্প িয় সনতি ততনর হলয় পগলে অনফস প োর্ টোলের পকোি পমনুর সোলথ গল্প িয় সনতি কিলর্েলক নেঙ্ক কলর নদলত হলব। 

এ সম্পনকটত নবস্তোনরত পমনুর সোলথ কিলর্ে অাংলশ পদখোলিো হলয়লে। পৃষ্ঠো িাং-  

নোংক ততনর হলয় পগলে প োর্ টোলের সাংনিষ্ঠ িোলি গল্প িয় সনতি  প্রদনশ টত হলব। 
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নিতীয় অনুলেদঃ 

 

গল্প িয় সনতি এনডর্ঃ 

 

পকোিনকছু গল্প িয় সনতি করলত হলে অবশ্যই প োর্ টোলে েগইি থোকলত হলব। নিলম্নোি  দ্ধনতলত গল্প িয় সনতি এনডর্ 

করো েোয়।  

 দ্ধনত 

এ  দ্ধনতলত গল্প িয় সনতি এনডর্ করলত হলে প্রথলম- 

১।  ->  ->  ->   এ পেলত হলব। 

২। গল্প িয় সনতি আইকলি নিক করলে পূলব টর ততনরকৃত সকে গল্প িয় সনতি তোনেকো  পদখো েোলব। 

৩। পে গল্প িয় সনতি এনডর্ করলত চোি পসটি নসলেক্ট কলর তোর ডোি  োলশ অবনিত  বোর্লি  নিক কলর এনডর্ 

করো েোলব। 

৪। গল্প িয় সনতি এর তথ্যসমূহ এনডর্ কলর পুিরোয়  বোর্লি নিক করলত হলব। 

 

 

তৃতীয় অনুলেদঃ 

 

গল্প িয় সনতি নডনের্ঃ 

 

পে পকোি আইি ও  নেনস  নডনের্ করলত হলে প্রথলম  

১।  ->  ->  ->   এ পেলত হলব। 

২। গল্প িয় সনতি আইকলি নিক করলে পূলব টর ততনরকৃত সকে গল্প িয় সনতি এর তোনেকো পদখোলব। 

৩। পে গল্প িয় সনতি নডনের্ করলত চোি পসটি নসলেক্ট কলর তোর ডোি  োলশ অবনিত   বোর্লি নিক কলর গল্প িয় 

সনতি নডনের্ করো েোলব এবাং গল্প িয় সনতি নডনের্ হলে  এই বোতটোটি পদখোলব। 
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তৃতীয় অধ্যোয়ঃ 

আভিন্তরীর্ ই-পসবোঃ 
 

১ম অনুলেদঃ 

আভিন্তরীর্ ই-পসবো ততনরঃ 

 

 

 োলশর নচলের মত জোতীয় তথ্য বোতোয়লির বোম োলশ অন্যোন্য ই-পসবো 

এর মলধ্য আভিন্তরীর্ ই-পসবো এর কিলর্েসমূহ প্রদনশ টত হয়। সরকোনর 

অনফলসর নিজস্ব পকোলিো পসবো েো অিেোইলি পদয়ো হলয় থোলক বো পকোলিো 

পসবো সহজীকরলর্ নবনভন্ন ধো  কমোলিো হলয়লে তোরই নোংক বো নববরর্ 

এখোলি নদলত হলব। নিজস্ব পকোলিো পসবো িো থোকলে শুধুমোে ই-নডলরক্টনর 

ও তথ্য প্রদোিকোরী কম টকতটোর নোংকটি নদলত হলব। অন্য পকোলিো নোংক 

বো তথ্য পদবোর প্রলয়োজি পিই। 
 

ধো -১ : আভিন্তরীর্ ই-পসবো ততনরর জন্য NPF Control Panel পথলক  আইকলি নিক করলত 

হলব। 

ধো -২: এর র  এ নিক করলে Create আভিন্তরীর্ ই-পসবো ততনরর ফম টটি আসলব। 

 

ধো -৩: িোমঃ এখোলি আভিন্তরীর্ ই-পসবো এর িোম নদলত হলব। আভিন্তরীর্ ই-পসবো এর িোম Bn এ নিক কলর বোাংেো 

এবাং En এ নিক কলর ইাংলরজীলত অবশ্যই নদলত হলব। িো হলে Save  হলব িো। 

 

ধো -৪ : নিলচর েনবর মত link নফলে পকোি নেঙ্ক বো url নদলত হলব। ডোি  োলশর সোচ ট বোর্ি ব্যবহোর কলরও 

প োর্ টোলে ব্যবহৃত পকোি কিলর্ে নেঙ্ক করো েোয়। নেলঙ্কর কিো শি নেখলত Caption (bn) এ নিক কলর বোাংেো 

এবাং ইাংলরজীলত নেখলত Caption (en) এ নিক কলর ইাংলরজীলত নদলত হলব। Caption অবশ্যই নদলত হলব। 

অন্যথোয় প োর্ টোলে পদখোলবিো। 

 

 

ধো -৫: Turn off Right Side Bar এর বলে নিক করো থোকলে চোকুরী কর্ টোলর নবজ্ঞনি  

প্রদ টশলির সময় প োর্ টোলের ডোি  োলশর অাংশ নির হলয় থোকলব। 

ধো -৬:  Publish বলে টিক নচহ্ন পদওয়ো থোকলে তো প োর্ টোলে পদখোলব। েনদ আমরো পকোি কিলর্ে 

ওলয়ব প োর্ টোলে পদখোলত চোই তলব অবশ্যই এই বলে টিক নচহ্ন থোকলত হলব। 

ধো -৭: সমস্ত তথ্য পদয়ো হলয় পগলে  বোর্লি নিক করলে আভিন্তরীর্ ই-পসবো  োবনেশ হলয় েোলব এবাং  is 

created successfully এই বোতটোটি পদখোলব। 

এবাং প োর্ টোলের সাংনিষ্ঠ িোলি আভিন্তরীর্ ই-পসবো প্রদনশ টত হলব। 
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২য় অনুলেদঃ 
 

আভিন্তরীর্ ই-পসবো এনডর্ঃ 

 

পকোিনকছু এনডর্ করলত হলে অবশ্যই প োর্ টোলে েগইি থোকলত হলব। নিলম্নোি ২টি  দ্ধনতলত আভিন্তরীর্ ই-পসবো এনডর্ 

করো েোয়।  

 

 দ্ধনত-১ 

১। আভিন্তরীর্ ই-পসবো এনডর্ করলত হলে সাংনিষ্ঠ ফোইলে নিক করলত হলব। 

২। আভিন্তরীর্ ই-পসবো এর উ র নিক করলে পসবোর িোমসহ Edit অ শি  োওয়ো েোলব। পসখোলি Edit এ নিক 

করলে Edit আভিন্তরীর্ ই-পসবো ফম টটি  োওয়ো েোলব। 

৩। আভিন্তরীর্ ই-পসবো এর তথ্যসমূহ এনডর্ কলর পুিরোয়  বোর্লি নিক করলত হলব। 

৪। Save বোর্লি নিক করলে  এরকম বোতটো পদখোলব। 

 

 দ্ধনত-২ 

এ  দ্ধনতলত আভিন্তরীর্ ই-পসবো এনডর্ করলত হলে প্রথলম  

১।  ->  ->  ->   এ পেলত হলব। 

২। আভিন্তরীর্ ই-পসবো এর আইকলি নিক করলে পূলব টর ততনরকৃত সকে আভিন্তরীর্ ই-পসবো এর তোনেকো পদখোলব। 

৩। পে ফোইেটি এনডর্ করলত চোি পসটি নসলেক্ট কলর তোর ডোি  োলশ অবনিত   বোর্লি  নিক কলর পূলব টর মত 

( দ্ধনত-১ এর মত) ফোইে এনডর্ করো েোলব। 

 

 

৩য় অনুলেদঃ 

 

আভিন্তরীর্ ই-পসবো নডনের্ঃ 

 

পে পকোি আভিন্তরীর্ ই-পসবো নডনের্ করলত হলে প্রথলম  

১।  ->  ->  ->   এ পেলত হলব। 

২। আভিন্তরীর্ ই-পসবো আইকলি নিক করলে পূলব টর ততনরকৃত সকে আভিন্তরীর্ ই-পসবো এর তোনেকো পদখোলব। 

৩। পে আভিন্তরীর্ ই-পসবোটি নডনের্ করলত চোি পসটি নসলেক্ট কলর তোর ডোি  োলশ অবনিত   বোর্লি নিক কলর 

আভিন্তরীর্ ই-পসবোটি নডনের্ করো েোলব এবাং আভিন্তরীর্ ই-পসবোটি নডনের্ হলে  এই 

বোতটোটি পদখোলব। 
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চতুথ ট অধ্যোয়ঃ 

ইলিোলভশি কি টোরঃ 

প্রথম অনুলেদঃ (ইলিোলভশি কর্ টোর এ িতুি ইলিোলভশি এর তথ্য যুি করলত নিলম্নর  দ্ধনত অনুসরর্ করলত হলব) 

 

প োর্ টোলের রোইত সোইড বোলর ইলিোলভশি কর্ টোর এ নিক করলে ইলিোলভশি  এর 

তথ্যসমূহ পদখো েোলব এই ট্যোলব। 

ধো -১ : িতুি ইলিোলভশি এর তথ্য নদলত  NPF Control Panel পথলক  আইকলি নিক করলত 

হলব। 

ধো -২: এর র  এ নিক করলে Create ইলিোলভশি কি টোর ততনরর ফম টটি আসলব। 

 

ধো -৩: এখোলি িোম এর ঘলর ইলিোলভশি এর নশলরোিোম নদলত হলব। ইলিোলভশি এর  নশলরোিোম Bn এ নিক কলর 

বোাংেো এবাং En এ নিক কলর ইাংলরজীলত অবশ্যই নদলত হলব। িো হলে Save  হলব িো। 

 

ধো -৪ : Body পত ইলিোলভশি এর নবষয় সম্পলকট বর্ টর্ো নেখলত হলব। ইলিোলভশি এর বর্ টর্ো বোাংেোয় নেখলত Bn এ 

নিক কলর বোাংেো এবাং ইাংলরজীলত নেখলত En এ নিক কলর ইাংলরজীলত নদলত হলব। 

 

ধো -৫: ইলিোলভশি সাংক্রোন্ত পকোলিো তথ্য থোকলে Innovation File এর এই নফলে নিক কলর  োতোর েনব 

আ লেোড করলত হলব। এর Caption এর Bn এ নিক কলর বোাংেোয় এবাং En নিক কলর ইাংলরজীলত নদলত হলব। 

Caption িো নদলে তথ্য  র্ টোলে পদখোলবিো। Link নফলে নেলঙ্কও পদওয়ো েোলব এবাং প্রলয়োজি হলে Search 

আইকলি নিক কলর নিজ অনফস ওলয়ব প োর্ টোলের পে পকোি কিলর্ে নোংক করো েোলব।  

  
 

ধো -৬: Innovation Content Type এর এই  নফে  এ নিক কলর 

ইলিোলভশি র্োই  নসলেক্ট করলত হলব।  

ধো -৭: Turn off Right Side Bar এর বলে নিক করো থোকলে ইলিোলভশি  

প্রদ টশলির সময় প োর্ টোলের ডোি  োলশর অাংশ নির হলয় থোকলব। 

ধো -৮:  Publish বলে টিক নচহ্ন পদওয়ো থোকলে তো প োর্ টোলে পদখোলব। েনদ আমরো পকোি কিলর্ে 

ওলয়ব প োর্ টোলে পদখোলত চোই তলব অবশ্যই এই বলে টিক নচহ্ন থোকলত হলব। 

ধো -৯: সমস্ত তথ্য পদয়ো হলয় পগলে  বোর্লি নিক করলে ইলিোলভশি তথ্য  োবনেশ হলয় েোলব এবাং  is 

created successfully এই বোতটোটি পদখোলব। এবাং প োর্ টোলের সাংনিষ্ঠ িোলি ইলিোলভশি তথ্য প্রদনশ টত হলব। 
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নিতীয় অনুলেদঃ  (ইলিোলভশি কি টোর এনডর্) 

 

ইলিোলভশি কি টোর এনডর্করলত হলে অবশ্যই প োর্ টোলে েগইি থোকলত হলব। নিলম্নোি  দ্ধনতলত ইলিোলভশি কি টোর 

এনডর্ করো েোয়।  

 দ্ধনত 

এ  দ্ধনতলত ইলিোলভশি কি টোর এনডর্ করলত হলে প্রথলম- 

১।  ->  ->  ->   এ পেলত হলব। 

২। ইলিোলভশি কি টোর আইকলি নিক করলে পূলব টর ততনরকৃত সকে ইলিোলভশি তোনেকো  পদখো েোলব। 

৩। পে ইলিোলভশি তথ্য এনডর্ করলত চোি পসটি নসলেক্ট কলর তোর ডোি  োলশ অবনিত  বোর্লি  নিক কলর 

এনডর্ করো েোলব। 

৪। ইলিোলভশি এর তথ্যসমূহ এনডর্ কলর পুিরোয়  বোর্লি নিক করলত হলব। 

 

 

তৃতীয় অনুলেদঃ (ইলিোলভশি কি টোর তথ্য  নডনের্) 

 

পে পকোি ইলিোলভশি কি টোর এর তথ্য নডনের্ করলত হলে প্রথলম  

১।  ->  ->  ->   এ পেলত হলব। 

২। ইলিোলভশি কি টোর  আইকলি নিক করলে পূলব টর ততনরকৃত সকে ইলিোলভশি এর তোনেকো পদখোলব। 

৩। পে ইলিোলভশি কি টোর এর তথ্য নডনের্ করলত চোি পসটি নসলেক্ট কলর তোর ডোি  োলশ অবনিত   বোর্লি নিক 

কলর ইলিোলভশি তথ্য নডনের্ করো েোলব এবাং পকোি ইলিোলভশি তথ্য নডনের্ হলে  এই 

বোতটোটি পদখোলব। 
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 ঞ্চম অধ্যোয়ঃ (সোমোনজক পেোগোলেোগ মোধ্যম) 
 

 

বতটমোি তথ্য প্রুনির সমলয় সকলেরই সোমোনজক পেোগোলেোগ মোধ্যম 

পেমি পফসবুক, ইউটিউব বো টুইর্োর প্রোয় সকলে ব্যবহোর কলর 

থোলকি। জোতীয় তথ্য বোতোয়লির ডোি োলশ সোমোনজক পেোগোলেোগ 

মোধ্যম  োলশর নচলের মত প্রদনশ টত হয়। সোমোনজক পেোগোলেোগ মোধ্যম 

এর নবনভন্ন আইকলি নিক করলে ঐ অনফলসর সোমোনজক পেোগোলেোগ 

মোধ্যম ওলয়বল লজ পদখো েোলব। 

 

প্রথম অনুলেদঃ (সোমোনজক পেোগোলেোগ মোধ্যম)  

ধো -১ : িতুি সোমোনজক পেোগোলেোগ মোধ্যম ততনর করলত NPF Control Panel পথলক  আইকলি 

নিক করলত হলব। 

ধো -২: এর র  এ নিক করলে Create সোমোনজক পেোগোলেোগ মোধ্যম ততনরর 

ফম টটি আসলব। 

 

ধো -৩: এখোলি িোম এর ঘলর সোমোনজক পেোগোলেোগ মোধ্যম এর িোম নদলত হলব। সোমোনজক পেোগোলেোগ মোধ্যম এর  িোম 

Bn এ নিক কলর বোাংেো এবাং En এ নিক কলর ইাংলরজীলত অবশ্যই নদলত হলব। িো হলে Save  হলব িো। 

 

ধো -৪ Link এর এই নফে এ সোমোনজক পেোগোলেোগ মোধ্যম এর নেঙ্ক নদলত হলব। পেমিঃ সোমোনজক পেোগোলেোগ 

মোধ্যম পফসবুক এ আইনসটি অনধদির, কো োনসয়ো, গোজীপুর এর অিোলেস 

https://www.facebook.com/doict.kapasia ।  তোহলে নিলচর নেলঙ্ক আমরো এই অিোলেস ব্যবহোর 

করলত  োনর। 

 
 

ধো -৫: Type এর এই নফে  এ নিক কলর সোমোনজক পেোগোলেোগ মোধ্যম 

এর র্োই  নসলেক্ট করলত হলব।  

 

ধো -৬: Turn off Right Side Bar এর বলে নিক করো থোকলে ইলিোলভশি  

প্রদ টশলির সময় প োর্ টোলের ডোি  োলশর অাংশ নির হলয় থোকলব। 

ধো -৭:  Publish বলে টিক নচহ্ন পদওয়ো থোকলে তো প োর্ টোলে পদখোলব। েনদ আমরো পকোি কিলর্ে 

ওলয়ব প োর্ টোলে পদখোলত চোই তলব অবশ্যই এই বলে টিক নচহ্ন থোকলত হলব। 

ধো -৮: সমস্ত তথ্য পদয়ো হলয় পগলে  বোর্লি নিক করলে সোমোনজক পেোগোলেোগ মোধ্যম  োবনেশ হলয় েোলব 

এবাং  is created successfully এই বোতটোটি পদখোলব। 

িীলচর মত কলর প োর্ টোলের সাংনিষ্ঠ িোলি ততনরকৃত সোমোনজক পেোগোলেোগ মোধ্যম তথ্য প্রদনশ টত হলব। 
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নিতীয় অনুলেদ (সোমোনজক পেোগোলেোগ মোধ্যম এনডর্) 

 

সোমোনজক পেোগোলেোগ মোধ্যম এনডর্ করলত হলে অবশ্যই প োর্ টোলে েগইি থোকলত হলব। নিলম্নোি  দ্ধনতলত সোমোনজক 

পেোগোলেোগ মোধ্যম এনডর্ করো েোয়।  

 দ্ধনত 

এ  দ্ধনতলত সোমোনজক পেোগোলেোগ মোধ্যম এনডর্ করলত হলে প্রথলম- 

১।  ->  ->  ->   এ পেলত হলব। 

২। সোমোনজক পেোগোলেোগ মোধ্যম আইকলি নিক করলে পূলব টর ততনরকৃত সকে ইলিোলভশি তোনেকো  পদখো েোলব। 

 

৩। পে সোমোনজক পেোগোলেোগ মোধ্যম এনডর্ করলত চোি পসটি নসলেক্ট কলর তোর ডোি  োলশ অবনিত  বোর্লি  

নিক কলর এনডর্ করো েোলব। 

৪। সোমোনজক পেোগোলেোগ মোধ্যম এর তথ্যসমূহ এনডর্ কলর পুিরোয়  বোর্লি নিক করলত হলব। 

 

 

তৃতীয় অনুলেদঃ (সোমোনজক পেোগোলেোগ মোধ্যম নডনের্) 

 

পে পকোি সোমোনজক পেোগোলেোগ মোধ্যম এর তথ্য নডনের্ করলত হলে প্রথলম  

১।  ->  ->  ->   এ পেলত হলব। 

২। সোমোনজক পেোগোলেোগ মোধ্যম আইকলি নিক করলে পূলব টর ততনরকৃত সকে ইলিোলভশি এর তোনেকো পদখোলব। 

 

৩। পে সোমোনজক পেোগোলেোগ মোধ্যম পক নডনের্ করলত চোি পসটি নসলেক্ট কলর তোর ডোি  োলশ অবনিত   বোর্লি 

নিক কলর সোমোনজক পেোগোলেোগ মোধ্যম নডনের্ করো েোলব এবাং পকোি সোমোনজক পেোগোলেোগ মোধ্যম নডনের্ হলে 

 এই বোতটোটি পদখোলব। 


