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জাতীয় ম ার্ টাল  বরবিবতিঃ 

চিত্রঃ একনজরে জাতীয় তথ্য বাতায়ন 
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ম ার্ টাললর কার্ টক্রে গ্রহলের মেলে করেীয়  

ক্রবেক  বরবিবত বিিরে 

১ ম ার্ টাল মনবভলগশন 

িার 

এই িালরর োধ্যলে বিবভন্ন িাতায়ন সহলজ খুলজ মির করা র্ায়। 

 

ব্যানার 

এটি ততবর করলত হলি এিং এই ব্যনালরর োধ্যলেই উক্ত ম ার্ টাললর মসৌন্দর্য্ট এিং 

মুখ্য বিয়য় ুটলর্ উবলি। তাই ব্যনালর ুনন্দর   ককয় টেীয় এিং বনজ্ব  ববি বতলত 

হলি। ব্যানালরর িে টনা বতলত হলি। 

 ১ে  র্ টায় মেনু এটি গাইড লাইলন মর্ভালি মতয়া হলি মসভালি বতলত হলি।  

 

২য়  র্ টায় মেনু 

এটি গাইড লাইলন মর্ভালি মতয়া হলি মসভালি বতলত হলি। এর র  র্বত অবতবরক্ত 

মকালনা তথ্য মতিার জন্য গাইডলাইলনর বনর্ টাবরত বলে্র েলধ্য মতয়া র্ালেনা 

মসলেলে নতুনভালি সংলর্াজন করা র্ালি। 

 

৩য়  র্ টায় মেনু 

এটি গাইড লাইলন মর্ভালি মতয়া হলি মসভালি বতলত হলি। এর র  র্বত অবতবরক্ত 

মকালনা তথ্য মতিার জন্য গাইডলাইলনর বনর্ টাবরত বলে্র েলধ্য মতয়া র্ালেনা 

মসলেলে নতুনভালি সংলর্াজন করা র্ালি। 

 বিজ্ঞা ন অবিলসর বনজ্ব  বিজ্ঞা ন বতলল তা এখালন মতখালি।  

 মর্ন্ডার অবিলসর বনজ্ব  মকালনা মর্ন্ডার থাকলল তা এখালন মতখালি। 

 িাকুবর অবিলসর বনজ্ব  মকান িাকুবর থাকলল তা এখালন মতখালি।  

 
মনাটিশ মিাড ট 

অবিলসর বনয়বেত বিবভন্ন কার্ টক্রে দৃবি ককয় টে করার জন্য মনাটিশ ককালর 

ম ার্ টালল বতলল এখালন মতখালি।  

 
খির 

বনয়বেত কার্ টক্রলের েলধ্য মর্সকল কার্ টক্রে খির ককালর জনসার্ারেলক মতখানর 

প্রলয়াজন তা খিলর সংলর্াজন করলল এখালন মতখালি।  

 

মসিা িক্স 

শুধুোে সরকাবর অবিলসর মেলে গাইডলাইলন বনর্ টারত িরলেলর্ মসিািক্স বতলত 

হলি। র্বত কলরা মকালনা তথ্য মসিা িলক্স মতিার প্রলয়াজন হয় তলি গাইডলাইলনর 

বনর্ টাবরত বলকর  লর বতলত হলি। তলি বিভাগ, মজলা, উ লজলা   ইউবনয়ন 

ম ার্ টাললর মেলে কলাতা। 

 মকন্দ্রীয় ই-মসিা এটি মকন্দ্রীয়ভালি যুক্ত করা বিবভন্ন ই-মসিা। র্া মকন্দ্রীয়ভালি বনয়ন্ত্রে করা হয়। 

 মজলা ই-মসিা এর্া মজলা  র্ টালয় ব্যিহৃত বিবভন্ন ই-মসিা। র্া মজলা হলত বনয়ন্ত্রে করা হয়। 

 
অন্যান্য ই-মসিা 

এটি সরকাবর অবিলসর বনজ্ব  ই-মসিা। র্া বনজ বনজ অবিসলকই ব্যিস্থা না 

করলত হয়। অথ টাৎ বনজ্ব  মকালনা ই-মসিা থাকলল তা এখালন বতলত হলি। 

 

ইলনালভশন কে টার 

এটি সরকাবর অবিলসর বনজ্ব  ইলনালভশন থাকলল এখালন যুক্ত করলত হলি। 

বিভাগ, মজলা, উ লজলা িা ইউবনয়ন কলাতা কলাতাভালি একবেত কলর 

ইলনালভশন তথ্য সংযুক্ত করলি।  

 
ক নার েতােত 

এখালন নাগবরক তালতর বনজ্ব  েতােত এখালন বতলি। র্া সরকাবর অবিলসর 

অবিস প্রর্ালনর বনকর্ মেইল িা ই-নবথর োধ্যলে জানালনা হলি। 

 
সাোবজক 

মর্াগালর্াগ োধ্যে 

সরকাবর অবিলসর বনজ্ব  মকালনা মিসবুক, টুইর্ার, ইউটিউি িা অন্য মকালনা 

সাোবজক োধ্যলে ম জ মখালা থাকলল তাঁর তথ্য এখালন বলংক ককালর বতলত 

হলি। 
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প্রথে অধ্যায় 

বিভাগীয় ম ার্ টাল-এর ইউজার লগ-ইন 

 

লগ-ইন করার জন্য মর্ মকান ো ব্রাউজালর ক নার বিভাগীয়  লয়ি ম ার্ টাল এলেস িা মডালেইন নাে বললখ মর্েনিঃ 

www.xxx.gov.bd এর নেষে /user বতলত হলি। উলেখ্য xxx এর স্থলল বিভালগর নাে িসলি, মর্েনিঃ 

sylhetdiv, dhakadiv, khulnadiv ইতযাবত। (উদোহরণ স্বরূপঃ- www.sylhetdiv.gov.bd/user) 

এই url টি বললখ enter মপ্রস করলল ন ষের ছনির মত একটি লগ-ইন উইলন্ডা কসলি। 

 

 

 

উক্ত উইলন্ডালত user name    াস য়াড ট মতয়ার দুটি বিল্ড মতখা র্ানি, উক্ত বিলল্ড ইউজার বহলসলি বিভাগীয় 

কবেশ োষরর সরকাবর ই-মেইল এলেস অথিা sylhetdiv.gov.bd (sylhetdiv এর স্থষে ন জ ন জ 

নিভোষের  োম নেখষত হষি) নেষখ  াস য়াড ট বতলত হলি বনলনাক্তভালিিঃ- (লগ-ইন করার সেয় মডালেইন এর কলগ  

www িাত বতলত হলি) 

 

 
 

অথিা 

 

http://www.xxx.gov.bd/
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সঠিক ইউজোর ও পোসওয়োর্ ড নদয়োর পর go িার্লন বিক করলল বনলনাক্ত উইন্ডটি অথ টাৎ Control Pannel 

কসলি। 

 

 

প্রথেিার লগ-ই করার  র ক বন  াস য়াড ট বনলনাক্ত  দ্ধবত অনুসরে কলর  বরিতটন করুনিঃ 

প্রথেিার লগ-ইন হিার  র িা লগ-ইন হ য়া অিস্থায়িঃ 

ক)  াস য়াড ট  বরিতটলনর জন্য NPF Control panel এর উইলন্ডার ডান বতলক মর্খালন ইউজার নাে মতখায় 

মসখান মথলক Change Password এ বিক কলর ক নার  াস য়াড ট  বরিতটন কলর বনলত হলি। অন্যথায় 

পুনরায় একই  দ্ধবত অনুসরে কলর  াস য়াড ট  বরিতটন করলত হলি। 

 

 

খ) Change Password এ বিক করলল বনলনাক্ত উইন্ডটি কসলি । 

 

 

 

গ) এই উইলন্ডালত Password and Confirm Password বিলল্ড ক নার কাবিত  াস য়াড ট (উভয় 

বিলল্ড একই  াস য়াড ট বতলত হলি ) বতলয় Change Password Button এ বিক করলল  াস য়াড টটি 

 বরিতটন হলি। এই  াস য়াড টটিই  রিতীলতট ম ার্ টালল লগ-ইন করার জন্য ব্যিহার কলর লগ-ইন করলত  ারলিন। 

উলেখ্য মর্,  াস য়াড ট বনরা ত করার জন্য ৮ সংখ্যার অবর্ক কলিা (A-Z)   বনউলেবরক (1-0) ব্যিহার কলর 

 াস য়াড ট বতলত হলি। অন্যথায় ক নার অবিলসর ম ার্ টাললর  াস য়াড ট মর্লকহ ব্যিহার কলর ক নালক বি লত 

মিললত  ালর।   
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বিতীয় অধ্যায় 

 াস য়াড ট বরলসর্ করার  দ্ধবত 

(বিভাগীয় ম ার্ টাল) 

 

ইউজার কইবড বহলসলি মর্ ই-মেইল ব্যিহার করা হলি মসই ই-মেইললর ইনিলক্স  াস য়াড ট বরলসর্-এর একটি ই-

মেইল কসলি, র্বত ইনিলক্স না  া য়া র্ায় তলি স্প্যোষম মতখলত হলি। বিভাগীয় ম ার্ টাললর জন্য মকন্দ্রীয়ভালি 

বিভাগীয় কবেশনালরর সরকাবর ই-মেইল এলেস ব্যিহার করা হলয়লব। 

 

লগ-ইন করার জন্য মর্ মকান ো ব্রাউজালর ক নার বিভাগীয়  লয়ি ম ার্ টাল এলেস www.xxx.gov.bd এর 

নেষে /user বতলত হলি। উলেখ্য xxx এর স্থলল বিভালগর নাে িসলি, মর্েনিঃ sylhetdiv, dhakadiv, 

khulnadiv ইতযাবত। (উদোহরণ স্বরূপঃ- www.sylhetdiv.gov.bd/user) এই url টি বললখ enter 

মপ্রস করলল ন ষের ছনির মত একটি লগ ইন উইন্ড কসলি। 

 

 

 

উক্ত উইলন্ডালত Forgot Password এ বিক করলল বনলির ববিটি মতখা র্ালি মসখালন নিভোেীয় কনমে োর 

মষহোদষয়র divcom……@mopa.gov.bd মেইল এলেস বললখ Send করলল  াস য়াড ট বরলসর্ করার 

জন্য একটি বলংক নিভোেীয় কনমে োমরর ই-মেইলল িলল র্ালি। মসখান মথলক বনলনাক্ত  দ্ধবত অনুসরে কলর 

 াস য়াড ট বরলসর্ করলত হলি।  

 

 

http://www.xxx.gov.bd/
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ই-নমইে এষেস নেষখ Send করার  র নিভোেীয় কনমে োমরর সরকাবর ই-মেইল লগ-ইন করলল বনলমাক্ত ববির 

েলতা একটি বলংক  া য়া র্ালি।  

 

 

 

উপবরউক্ত নেিংষক নিক করষে ন ষনোক্ত ছনির মষতো নদখোষি। 

 

 

 

বনলনাক্ত উইন্ডটি হলত Reset িার্লন বিক করলত হলি। 
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এিার ক বন Reset িোটষ  বিক করলল  াস য়াড ট বরলসর্ করার জন্য বননরূ  একটি উইন্ড কসলি- 

 

 

 

 

এই উইলন্ডালত Password and Confirm Password বিলল্ড ক নার কাবিত  াস য়াড ট (উভয় বিলল্ড 

একই  াস য়াড ট বতলত হলি ) বতলয় Change Password িোটষ  বিক করলল  াস য়াড টটি বরলসর্ হলি । 

ক নার এই  াস য়াড টটিই  রিতীলতট ম ার্ টালল লগ ইন করার জন্য ব্যিহার কলর লগ-ইন করলত  ারলিন।  

 

 

লগ ইন করার মকৌশল প্রথে অধ্যালয় কললািনা করা হলয়লব । 

 

 

বিলশয় দৃবি ককয় টে 

 

(বিভাগীয় ম ার্ টাললর  াস য়াড ট বরলসলর্র মেলে বনলনাক্ত  দ্ধবত অনুসরে করুন) 

 

 

বিভালগর মূল মডালেইলনর এডবেলনর মেলে মর্লকালনা কারলে  াস য়াড ট ভুলল মগলল িা হাবরলয় মগলল খুি সহলজই 

উক্ত  াস য়াড ট বরলসর্ করার  দ্ধবত বসলেলেই সংযুক্ত করা হলয়লব। ক বন লগ-ইন না করলত  ারলল ক বন 

ক নার নিভোেীয় কনমে োমরর divcom……@mopa.gov.bd ই-মেইল হলত  াস য়াড ট বরলসর্ কলর বনলয় 

পুনরায় লগ-ইন করলত  ারলিন।  াস য়াড ট ভুলল মগলল সকল সেয় ক নালক একই  দ্ধবতলত  াস য়াড ট বরলসর্ 

কলর বনলয় কাজ করলত হলি। 

 

পোসওয়োড ট একটি নেোপ ীয় নিেয় হওয়োয় এিিং জোতীয় তথ্য িোতোয়ষ র মষতো জোতীয় গুরুত্বপূণ ড নিেয় হওয়োয় 

ন রোপত্তোর স্বোষথ ড পোসওয়োর্ ডটি নেকোর জন্য উন্মুক্ত করো েোষি ো। আপ োর অনিষসর পোসওয়োর্ ড আপ োষকই ন রোপষদ 

সিংরক্ষণ করষত হষি। ক নার  াস য়াড ট মর্লহতু খুিই মগা নীয় এিং এটি মর্লহতু ক নার অবিলসর বনরা ত্তা 

এিং একই সালথ জাতীয় তথ্য িাতায়লনর বনরা ত্তার সংলগ জবিত মসলহতু এই  াস য়াড ট ক বন বািা অন্য মকউ 

এটি ব্যিহার করলত  ারলিননা।  াস য়াড ট ভুললর কারলে িা অন্য মকালনা কারলে ক নার  াস য়াড ট ব্যিহার কলর 

র্ালত মকউ ক নার অবিলসর তথ্যাবত বিকৃত করলত না  ালর িা ক নার অবিলসর মকালনা তলথ্য সংলর্াজন িা 

বিলয়াজন িা অপ্রাসবিক মকালনা ববি িা তথ্য ব্যিহার কলর ক নালক িা ক নার অবিলসর কার্ টক্রেলক বিব্রত 

করলত না  ালর মসই সকল বিয়য়াবত বিলিিনায় বনলয়ই এই ব্যিস্থা গ্রহে করা হলয়লব।  
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তৃতীয় অধ্যায়িঃ  

 

NPF Control Panel ইউজার গাইডলাইনিঃ 

 

ক বন ক নার ম ার্ টাল লগ-ইন করার  র বনলনাক্ত ববির েত মর্ Panel টি  ালিন তালকই NPF Control 

Panel িলল। Control Panel এর  বরবিবত এিং এর কার্ টক্রে বনলন িবে টত হললািঃ 

 

 

1. NPF Control Panel: এখালন বিক করলল Portal Admin তার সকল Access Control  ালি। 

2. Site Manager:  

  
 

3. User Manager: নতুন ইউজার ততবরর জন্য এিং পুরলনা ইউজার ম্যালনজ করার জন্য ব্যিহার করা হয় (এ 

বিয়লয় কলাতা অধ্যালয় িবে টত কলব)। 

4. View Site: একালন বিক করলল অন্য একটি ট্যালি ম ার্ টাললর ্ব াভাবিক িা General View  া য়া 

র্ালি।  

5. User ID: এখালন বিক করলল  াস য়াড ট  বরিতটলনর অ শন  া য়া র্ালি। (এ বিয়লয় কলাতা অধ্যালয় 

িবে টত কলব) 

6. Logout: ম ার্ টাললর কাজ মশয় হ য়ার  র এখালন বিক কলর Logout হলত হলি। র্ালত মকউ এডবেন 

এলক্সস না  ায়। 

7. Content Types: এই কলেে র্াই  বতলয়ই ম ার্ টাললর র্ািতীয় কলেে ততবরর কাজ করা র্ালি কলেলের 

র্রন অনুর্ায়ী (এ বিয়লয় কলাতা অধ্যালয় িবে টত কলব)। 

 

Contents এ চিক কেরে এ প ার্ টারেে অন্তর্ টত সকে কনরর্ন্ট পেখারব Contents এ চিক কেরে এ প ার্ টারেে অন্তর্ টত সকে কনরর্ন্ট পেখারব 

Menus এ চিক কেরে সকে  এবং  ততচে, এচির্ এবং 

চিচের্ অ শন  াওয়া যারব। 

 

মেনু তৈরি, এরিট এবং রিরিট অপশন 
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িতুথ ট অধ্যায়িঃ 

 

নিভোেীয়  র্ টালয়র সরকাবর অবিস সমূলহর ইউজালরর মপ্রািাইল ক লডর্    াস য়াড ট  বরিতটন 

(সহকারী কবেশনার িা সহকারী মপ্রাগ্রাোর এর জন্য) 

অনুষেদ-১ 

 

সাইর্ এডবেন বহলসলি প্রথলে নিভোেীয় ম ার্ টালল লগ-ইন করলত হলি। মর্েন কেরা খুলনা নিভোষের সরকাবর 

অবিসসমূলহর ইউজার মপ্রািাইল ক লডর্    াস য়াড ট  বরিতটন করলত িাই মসই মেলে খুলনা নিভোষের সাইর্ 

এডবেন ইউজার বতলয় লগ-ইন করলত হলি। সাইর্ এডবেন ইউজার হলি নিভোেীয় কনমে োষরর সরকাবর ই-মেইল 

কইবড অথিা উক্ত নিভোষের মডালেইন নাে । 

 

প্রথষম েেই  করোর জন্য মর্ মকান ব্রাউজালর ক নালতর নিভোেীয়  লয়ি ম ার্ টাল এলেস 

www.xxxdiv.gov.bd এর নেষে /user বতলত হলি। এর র enter বতলত হলি। উলেখ্য xxx এর স্থলল 

বিভালগর নাে িসলি, মর্েনিঃ sylhetdiv, dhakadiv, Khulnadiv, comilladiv ইতযাবত। (উতাহরে 

্ব রূ  www.khulnadiv.gov.bd/user) এই url টি বললখ enter মপ্রস করলল বনলির ববির েত একটি 

লগ-ইন উইলন্ডা কসলি।  

 

 

 

উক্ত উইলন্ডালত user name    াস য়াড ট মতয়ার দুটি বিল্ড মতখা েোষি, উক্ত বিলল্ড ইউজার    াস য়াড ট 

বতলত হলি। ইউজার এর মেলে মডালেইন নাে অথিা বিভাগীয় কবেশনালরর div……@mopa.gov.bd ই-

মেইল এলেস ব্যিহার করা র্ালি এিং  াস য়াড ট ঠিক থাকলি। বনলনাক্তভালিিঃ (লগ-ইন করার সেয় মডালেইন এর 

কলগ  www িাত বতলত হলি) 

 

 
 

অথিা  

 

 

http://www.xxxdiv.gov.bd/
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সঠিক ইউজোর ও পোসওয়োর্ ড নদয়োর পর go িার্লন বিক করলল বনলনাক্ত উইলন্ডাটি অথ টাৎ Control Pannel 

উইলন্ডা কসলি। তাহললই ক নার সঠিকভালি লগ-ইন হলয়লব বুঝলিন।  াস য়াড ট ভুলল মগলল বরলসর্  াস য়াড ট 

অধ্যালয় বগলয়  াস য়াড ট ঠিক কলর বনলিন।  াস য়াড ট বরলসর্ কলর মনিার সেয় বনলনাক্ত ববির েত উইলন্ডাটি 

মতখালল বুঝলত হলি ক বন সঠিকভালি ম ার্ টালল লগ-ইন হলয়লবন। 

 

 

 

এখ  ইউজোর মপ্রািাইল ক লডর্    াস য়াড ট  বরিতটন এর জন্য উক্ত নপইজটির উপষরর নদষক কোষেো নে িোরটি 

রষয়ষছ (বনলনাক্ত ববির েত) নসখোষ  User Manager এই অ শন মথলক মূলত ইউজারলতর মপ্রািাইল 

ক লডর্    াস য়াড ট  বরিতটন করা র্ালি । 

 

 

 

User manager > Users  এ বিক করার  র বনলনাক্ত ম ইজটি কসলি। 

 

 

 

এখ  আমরো নদখি  উক্ত নপইজ নথষক নকভোষি ইউজোর খ ুঁষজ নির করষত পোনর। আমরো মূেত ইউজোর খ ুঁজি দুই 

ভোষি  ১> নর্োষমই   োম নদষয়  ২> ইষমইে নদষয় । 
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অনুষেদ-২ 

 

নজেো পে ডোষয়র সরকোনর অনিসসমূষহর ইউজোর নপ্রোিোইে আপষর্ট ও পোসওয়োর্ ড পনরিতড  করার জন্য বনলনাক্ত 

 দ্ধবত অনুসরে করলত হলি। ইউজার হলি সরকাবর অবিস সমূলহর মডাোইন িা URL । তলি এইলেলে 

মডাোইনটি অিশ্যই http:// ব্যবতত বতলত হলি । 

 

মর্েনিঃ 

ক) উ - বরিালক প্রোথনমক নেক্ষো অনিস- এর মডালেইন হলে http://dpe.khulnadiv.gov.bd/ তলি এই 

মেলে ইউজার নাে হলি dpe.khulnadiv.gov.bd 

খ)  বরিালক োধ্যবেক   উচ্চ নেক্ষো অনিস-এর মডালেইন হলে http://deo.khulnadiv.gov.bd/ তষি 

তলি এই মেলে ইউজার নাে হলি deo.khulnadiv.gov.bd । এই ভোষি সরকোনর অনিসসমূষহর নর্োষমই  

ইউজোর  োম হষি। 

 

এখন কেরা মডাোইন নাে বতলয় ইউজার মপ্রািাইল খু ুঁজি   মপ্রািাইলটি এবডর্ কলর প্রলয়াজনীয় তথ্য ক লডর্ 

করি। মর্লহতু মডালেইন নােই হলে সরকাবর অবিলসর ইউজার ইউজার কইবড মসলহতু মডাোইন নােটি বতলয় 

মপ্রািাইল খু ুঁজি মসইলেলে ইউজার নােটি বনলির ববির েত Name বিলল্ড র্াই  কলর খু ুঁজি। 

 

 

 

এখন Name বিলল্ড সরকাবর অবিলসর মডালেইলনর নাে ইউজার নাে বহলসলি মত য়ার  র সাি ট বিলল্ড বিক 

করি।  

 

http://dpe.khulnadiv.gov.bd/
http://deo.khulnadiv.gov.bd/
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ইউজার নােটি বসলেে খু ুঁলজ বনলির ববির েত কলরকটি উইলন্ডা মতখালি। এই উইলন্ডা মথলকই ইউজার নাে   

 াস য়াড ট বরলসর্ কলর মতয়া র্ালি িা  বরিতটন করা র্ালি। 

 

 

 

 

  

 

এইিার মপ্রািাইলটি এবডর্ করার জন্য এবডর্ িার্ন এ বিক করি, কর র্বত  াস য়াড ট  বরিতটন 

করলত িাই মসইলেলে Change Password এ বিক করি। 

 

অনুষেদ-৩ 

 

এখ  নদখি Edit ও Change Password িার্ন এর কার্ টািলী ্ব ম্পলকট । 

 

Edit এর কার্ টািলীিঃ  

 

এই িার্নটি মূলত ব্যিহার হলি ইউজার মপ্রািাইল এবডর্   ক লডলর্র জন্য। Edit িোটষ  নিক করষে ন ষনোক্ত 

উইন্ডটি আসষি। 
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উক্ত উইলন্ডার লাল বিবিত বিল্ডসমূহ বনলয়ই সতকটতার সালথ মূলত কাজ করলত হলি । Name বিলল্ড ইউজালরর 

নাে (র্বত সম্পুে ট না থালক তলি সম্পুে ট মডালেইন নাে বললখ বতলত হলি মর্েন- dpe.khulna.gov.bd), E-

Mail বিলল্ড ইউজালরর প্রথেত সরকাবর ই-মেইল এিং Designation বিলল্ড (নাে    তিী) বতলত হলি। 

সরকাবর ই-মেইল না থাকলল মডালেইন নালের সালথ বেল মরলখ Gmail-এ একটি ই-মেইল খুলল বতলত হলি। 

কারে ই-মেইল না থাকলল বভবড গ্যালাবর মতখা র্ালিনা। এর র Description বিলল্ড কে টকতটার মোিাইল নম্বর 

বতলত হলি। এই মডালেইন এিং ই-মেইল বতলয়ই  রিতীলত ইউজার লগ-ইন করলি। 

 

মর্লহতু ম ার্ টালল ইউজার নাে   ই-মেইল উভয় উ ালয়ই লগ-ইন করা র্ালি। কেরা ইউজার নােটি অ বরিবতটত 

রাখলত হলি িা পূে ট মডালেইন না থাকলল উ বরক্তভালি পূে ট মডালেইন বললখ বতলত হলি মডালেইন এলেস হলত কব  

কলর (লর্েন- http://kanaighatup.sylhet.gov.bd/npfadmin/ এর স্থলল 

kanaighatup.sylhet.gov.bd কলর বতলত হলি)। অন্যথায় লগ-ইন করলত  ারলিনা। এর র প্রলয়াজলন ই-

মেইলটি  বরিতটন িা সংযুক্ত কলর বতলত হলি। র্ালত মকান কারলন  াস য়াড ট ভুলল মগলল ব্যিহারকারী বনলজই 

 াস য়াড ট ই-মেইল মথলক পুনরুদ্ধার কলর বনলত  ালরন। ইলেইল বতলয়  াস য়াড ট পুনরুদ্ধার  দ্ধবত অধ্যায় ২ এ 

বিস্তাবরত রলয়লব। 

 

অনুষেদ-৪ 

 

dpe.khulna.gov.bd এই ইউজারটির ই-মেইল বহলসলি উক্ত সরকাবর অবিস প্রর্ালনর সরকাবর ই-মেইল 

থাকলল ভনিষ্যষত উক্ত ই-নমইে ব্যিহোর কষর ম ার্ টালল েে-ই  ও পোসওয়োর্ ড পু রুদ্ধোর করো েোষি। এখ  আমরো 

dpe.khulna.gov.bd এই ইউজোরটির নপ্রোিোইে এনর্ট কষর ইষমইে পনরিতড  কষর নদি। Profile এ 

অিশ্যই Site Admin Select কলর বতলত হলি। 

 

 

 

http://kanaighatup.sylhet.gov.bd/npfadmin/
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ইলেইলটি  বরিতটলনর  র Save িার্লন বিক কলর মপ্রািাইলটি মসইভ কলর বনি। মসইভ মতয়ার সালথ  সালথ 

মতখলত  াি ই-মেইলটি  বরিতটন হলয়লব এিং মপ্রািাইলটি সিলভালি ক লডর্ হলয়লব বনলনাক্ত ববির েত একটি 

িাতটা মতখালি। 

 

 

একইভালি সকল সরকাবর অবিসসমূলহর মডাোইন িা URL  এর মপ্রািাইল ক লডর্ করা র্ালি। তলি এই মেলে 

মডাোইনটি অিশ্যই http:// ব্যবতত বতলত হলি Name বিলল্ড । 

 

এই ভালি অন্যান্য সকল সরকাবর অবিস সমূলহর ইউজার কইবড বনে টয় করা র্ালি এিং উ বরউক্ত  দ্ধবত অনুসরে 

কলর ইউজার ক লডর্ কলর বতলত হলি। 

 

অনুষেদ-৫ 

 

Change Password িার্ন এর কার্ টািলীিঃ 

 

 

Change password িার্লন বিক করার  র বনলনাক্ত উইলন্ডাটি কসলি- 

 

 

র্বত িবে টত ইউজালরর ই-মেইল এলেস যুক্ত করা থালক তলি Change Password এর এই উইন্ডর  ীে রিং এর 

িোটষ  নিক করষে উক্ত ইউজোরটির পোসওয়োর্ ড পনরিনতডন সংক্রান্ত একটি ই-মেইল বলংক ইউজালরর ই-মেইলল িলল 

র্ালি (র্া  াস য়াড ট বরলসর্ অধ্যালয় িবে টত হলয়লব) 

 

নিঃদ্রঃ েনদ নপ্রোিোইষে ইষমইে অন্তর্ভ ডক্ত থোষক তষি উক্ত ইষমইে নদষয় পোসওয়োর্ ড পনরিতড  করো েোষি। েো অধ্যোয় 

২ এ আষেোে ো করো হষয়ষছ। এই নক্ষষে এই অপে টির দরকোর হষি  ো। 
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  ঞ্চে অধ্যায়িঃ 

 

Content Manager ততবরর  দ্ধবতিঃ 

 

সরকাবর অবিলসর বিবভন্ন তথ্যাবত বনয়বেত হালনাগাত করার জন্য উক্ত অবিলসর অবিস প্রর্ালনর ই-মেইল বতলয় 

লগ-ইন কলর অথ টাৎ Site Admin বতলয় লগ-ইন কলর User Manager হলত  নতুন Content 

Manager ততবর কলর বনলত হলি। অবিস প্রর্ান বনলজই বনলনাক্ত  দ্ধবত অনুসরে কলর Content 

Manager ঠিক কলর বতলিন। 
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উ বরউক্ত  দ্ধবত অনুসরে কলর বিভাগ, মজলা   উ লজলা  র্ টালয়র সকল সরকাবর অবিলসর Site Admin 

ইউজার মপ্রািাইল ক লডর্ করলত হলি। অন্যথায় Site Admin ইউজারলক িারিার  াস য়াড ট ভুললর কারলন 

ক নার বনকর্ মিান করলত হলি। শুধুোে অবিলসর সরকাবর ই-মেইল না থাকলল িা মডালেইন বতলয় মকালনা ই-

মেইল মখালা না হলল কে টকতটার িতলী িা অন্য মকালনা কারলন অবিস প্রর্ালনর অনুলরার্ক্রলেই মকিল Site 

Admin এর মপ্রািাইল ক লডর্ করা র্ালি। অন্যথায় মর্লকউ  াস য়াড ট  বরিতটন কলর অনাকাংবখত  বরবস্থবতর 

সৃবি করলত  ালর।  

 

 

সহকারী কবেশনার (কইবসটি) িা সহকারী মপ্রাগ্রাোর বর্বন প্রবশেে গ্রহে কলরলবন 

বতবনই এই Site Admin ইউজার মপ্রািাইল ক লডর্ কলর বতলিন। অন্যথায় 

অন্যর্রলের সেস্যার উদ্ভি হলত  ালর। 
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য়ি অধ্যায় 

 
বিভাগীয়  র্ টালয়র সরকাবর অবিলসর ম ার্ টাল ইউজার লগ-ইন 

 

মর্ মকান ব্রাউজালর ক নালতর বিভাগ, মজলা, উ লজলা  র্ টালয়র সরকাবর অবিসসমূলহর  লয়ি ম ার্ টালল লগ ইন 

করার জন্য এলেস িালর ইউ কর এল এর মশলয় /user বতলত হলি । 

(লর্েনিঃ udoict.jibannagar.chuadanga.gov.bd/user) এই url টি বললখ enter মপ্রস করলল 

একটি বনলির ববির েত একটি লগ-ইন ম ইজ কসলি। (লগ-ইন করার সেয় মডালেইন এর কলগ  www িাত 

বতলত হলি) 

 

 

 

উক্ত নপইষজ user name    াস য়াড ট মতয়ার দুটি বিল্ড মতখা র্ালি, উক্ত বিলল্ড ইউজার    াস য়াড ট বতলত 

হলি। সরকাবর অবিস সমূলহর ইউজার কইবড হলে ব্রাউজালরর এলেস িালরর URL। মর্েনিঃ 

udoict.jibannagar.chuadanga.gov.bd হলে চুয়াডাংগা মজলার জীিননগর উ লজলার উ লজলা 

কইবসটি সরকাবর অবিলসর এলেস। মসই বহসালি উক্ত সরকাবর অবিসটির জন্য ইউজার কইবড হলি 

udoict.jibannagar.chuadanga.gov.bd, এই ভালি অন্যান্য সরকাবর অবিলসর  ইউজার কইবড 

 া য়া র্ালি। কর  াস য়াড টটি মগা নীয় হ য়ায় কেরা এখালন উলেখ করলত  ারববনা ।  

 

বিিঃদ্রিঃ  াস য়াড টটি র্বত ক নার জানা থালক তলি ক বন  াস য়াড ট বতলয় লগ-ইন করুন, কর  াস য়াড ট জানা না 

থাকলল ক নারা সহকাবর মপ্রাগ্রাোর অথিা সহকাবর কবেশনার (কইবসটি) এর সালথ মর্াগালর্াগ কলর মজলন বনন। 
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সঠিক ইউজোর ও পোসওয়োর্ ড নদয়োর পর go িার্লন বিক করলল র্বত বনলনাক্ত উইলন্ডাটি কলস তাহলল ক বন 

ম ার্ টালল সিল ভালি লগ-ইন হলয়লবন । লগ-ইন  াস য়াড ট ভুলল মগলল  াস য়াড ট বরলসর্ অধ্যায় হলত  াস য়াড ট 

বরলসর্ করার  র বনলনাক্ত উইলন্ডাটি কসলল ক বন সঠিকভালি লগ-ইন হলয়লবন। 

 

 

 

 

প্রথেিার লগ-ইন করার  র ক বন ক নার  াস য়াড ট বনলনাক্ত  দ্ধবত অনুসরন কলর  বরিতটন 

কলর বনলত  ালরন 

ক)  াস য়াড ট  বরিতটলনর জন্য NPF Control panel এর উইলন্ডার ডান বতলক মর্খালন ইউজার নাে মতখায় 

মসখান মথলক Change Password এ বিক কলর ক নার বডিল্ট  াস য়াড ট  বরিতটন কলর বনলত  ারলিন। 

 

 

 

খ) Change Password এ বিক করলল বনলনাক্ত উইলন্ডাটি কসলি । 

 

 

 

এই উইলন্ডালত Password and confirm password বিলল্ড ক নার কাবিত  াস য়াড ট (উভয় বিলল্ড 

একই  াস য়াড ট বতলত হলি ) বতলয় Change Password Button এ বিক করলল  াস য়াড টটি বরলসর্ হলি। 

ক নার এই  াস য়াড টটিই  রিতীলতট ম ার্ টালল লগ-ইন করার জন্য ব্যিহার করলত হলি। 
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সপ্তে অধ্যায় 

 

বিভাগীয়  র্ টালয়র সরকাবর অবিলসর  াস য়াড ট বরলসর্ করার  দ্ধবত 

 

সহকাবর মপ্রাগ্রাোর এর বনকর্ ক নার অবিলসর ব্যিহৃত ই-মেইল এলেসটি বতলয় ক নার ম ার্ টাললক বনরা ত 

কলর বনন। র্ালত ক বন বনলজ উক্ত ই-মেইল এলেস ব্যিহার কলর ক নার ম ার্ টাললক হালনাগাত িা ক নার েলতা 

কলর ব্যিহার করলত  ালরন। 

 

েে-ই  করোর জন্য মর্লকালনা ব্রাউজালর ক নার অবিলসর  লয়ি ম ার্ টাল এলেস zzz.xxx.gov.bd এর নেষে 

/user বতলত হলি।  উলেখ্য, zzz এর স্থলল ক নার অবিলসর নাে   xxx এর স্থলল মজলার নাে িসলি। অথ টাৎ 

ক নার অবিলসর URL বলখলত হলি। (লর্েনিঃ udoict.jibannagar.chuadanga.gov.bd/user) এই 

url টি বললখ enter মপ্রস করলল বনলির ববির েত একটি লগ-ইন উইলন্ডা কসলি। 

 

 

 

উক্ত উইলন্ডালত Forgot Password এ বিক করলল বনলির ববিটি মতখা র্ালি মসখালন ক নার অবিলসর 

ব্যিহৃত মেইল এলেস বললখ Send করলল  াস য়াড ট বরলসর্ করার জন্য উক্ত মেইলল একটি বলংক িলল র্ালি। 

মসখান মথলক বনলনাক্ত  দ্ধবত অনুসরে কলর  াস য়াড ট বরলসর্ করলত হলি।  

 

 

 

এই উইন্ডলত Email বিলল্ড ই-মেইল কইবড র্াই  কলর বনলনাক্ত ববির েলতা Send িার্লন বিক করলত হলি - 

 

 

 

উক্ত ই-মেইললর ইনিলক্স  াস য়াড ট বরলসর্ এর একটি ই-মেইল বনলনাক্ত ববির েলতা একটি বলংক কসলি, র্বত 

ইনিলক্স না  া য়া র্ায় তলি স্প্যোষম মতখলত হলি। 

http://www.xxx.gov.bd/
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উপষরোক্ত নেিংষক নিক করষে ন ষনোক্ত ছনির মষতো নদখোষি। 

 

 

 

বনলনাক্ত উইলন্ডা হলত Reset িার্লন বিক করলত হলি। 
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ক বন Reset িোটষ  বিক করলল  াস য়াড ট বরলসর্ করার জন্য বননরূ  একটি উইলন্ডা কসলি- 

 

 

 

 

এই উইলন্ডালত Password and Confirm Password বিলল্ড ক নার কাবিত  াস য়াড ট (উভয় বিলল্ড 

একই  াস য়াড ট বতলত হলি ) বতলয় Change Password িোটষ  বিক করলল  াস য়াড টটি বরলসর্ হলি। 

ক নার এই  াস য়াড টটিই  রিতীলতট ম ার্ টালল লগ-ইন করার জন্য ব্যিহার করলত হলি।  

 

 

লগ-ইন করার মকৌশল প্রথে অধ্যালয় কললািনা করা হলয়লব । 
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বিলশয় দৃবি ককয় টে 

 

সকল সরকাবর অবিলসর জন্য ব্যিহৃত মডালেইলনর মেলে 

 

ক নার অবিলসর নালে সরকাবর মকালনা  লয়ি মেইল মখালা থাকলল মসই ই-মেইল এলেস ব্যিহার করুন। অন্যথায় 

ক নার অবিলসর নালে িা মডালেইন মর্ নালে ব্যিহার করা হলয়লব মসই নালে একটি ই-মেইল খুলল মিলুন এিং 

ক নার মডালেইলন মসই ই-মেইল ঠিকানা ব্যিহার কলর ক বন বনলজই বনলজর ম ার্ টাললর  াস য়াড ট বনলজই বরলসর্ 

করলত  ালরন র্ালত কলর অন্য কালরা বনকর্ বনভ টরশীল হলত না হয়। র্বত পুলি টর ব্যিহৃত ই-মেইল খুললত না  ালরন 

তলি বনলনাক্ত  দ্ধবত অনুসরে করলত হলিিঃ 

 

বিভাগীয়  র্ টালয়র সরকাবর অবিলসর মেলেিঃ 

 

নকোষ ো কম ডকতডো িো কম ডেোরী িদনে হষয় নেষে িো মোরো নেষে পোসওয়োর্ ড আপন  আপ োর নিভোেীয় পে ডোষয়র 

নিভোেীয় কনমে োর অনিষসর নসন য়র সহকোরী কনমে োর (আইনসটি) িো সহকোনর নপ্রোগ্রোমোর এর ন কট হষত 

আপ োর অনিষসর ই-মেইল ঠিকানা  বরিতটন কলর িা মজলন বনলত  ারলিন এিং মসই ই-মেইল ঠিকানার োধ্যলে 

লগ-ইন কলর অিশ্যই আপ োর পোসওয়োর্ ড পনরিতড  কষর ন মত হলি। 

 

মজলা  র্ টালয়র সরকাবর অবিলসর মেলেিঃ 

 

নকোষ ো কম ডকতডো িো কম ডেোরী িদনে হষয় নেষে িো মোরো নেষে পোসওয়োর্ ড আপন  আপ োর নজেোর নজেো প্রেোসষকর 

কোে ডোেষয়র সহকোরী নপ্রোগ্রোমোর িো সহকোরী কনমে োর (আইনসটি) এর ন কট হষত আপ োর অনিষসর ই-মেইল 

ঠিকানা  বরিতটন কলর িা মজলন বনলত  ারলিন এিং মসই ই-মেইল ঠিকানার োধ্যলে লগ-ইন কলর অিশ্যই 

আপ োর পোসওয়োর্ ড পনরিতড  কষর ন মত হলি। 

 

উ লজলা  র্ টালয়র সরকাবর অবিলসর মেলেিঃ 

 

নকোষ ো কম ডকতডো িো কম ডেোরী িদনে হষয় নেষে িো মোরো নেষে পোসওয়োর্ ড আপন  আপ োর উপষজেো পে ডোষয়র 

সহকোরী  নপ্রোগ্রোমোষরর ন কট হষত আপ োর অনিষসর ই-মেইল ঠিকানা  বরিতটন কলর িা মজলন বনলত  ারলিন 

এিং মসই ই-মেইল ঠিকানার োধ্যলে লগ-ইন কলর অিশ্যই আপ োর পোসওয়োর্ ড পনরিতড  কষর ন মত হলি। 

 

 

পোসওয়োড ট একটি নেোপ ীয় নিেয় হওয়োয় এিিং জোতীয় তথ্য িোতোয়ষ র মষতো জোতীয় গুরুত্বপূণ ড নিেয় হওয়োয় 

ন রোপত্তোর স্বোষথ ড পোসওয়োর্ ডটি নেকোর জন্য উন্মুক্ত করো েোষি ো। আপ োর অনিষসর পোসওয়োর্ ড আপ োষকই ন রোপষদ 

সিংরক্ষণ করষত হষি। ক নার  াস য়াড ট মর্লহতু খুিই মগা নীয় এিং এটি মর্লহতু ক নার অবিলসর বনরা ত্তা 

এিং একই সালথ জাতীয় তথ্য িাতায়লনর বনরা ত্তার সংলগ জবিত মসলহতু এই  াস য়াড ট ক বন বািা অন্য মকউ 

এটি ব্যিহার করলত  ারলিননা।  াস য়াড ট ভুললর কারলে িা অন্য মকালনা কারলে ক নার  াস য়াড ট ব্যিহার কলর 

র্ালত মকউ ক নার অবিলসর তথ্যাবত বিকৃত করলত না  ালর িা ক নার অবিলসর মকালনা তলথ্য সংলর্াজন িা 

বিলয়াজন িা অপ্রাসবিক মকালনা ববি িা তথ্য ব্যিহার কলর ক নালক িা ক নার অবিলসর কার্ টক্রেলক বিব্রত 

করলত না  ালর মসই সকল বিয়য়াবত বিলিিনায় বনলয়ই এই ব্যিস্থা গ্রহে করা হলয়লব।  
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অেে অধ্যায়িঃ 

 

বিভাগীয়  র্ টালয়র সরকাবর অবিলসর NPF Control Panel ইউজার গাইডলাইনিঃ 

 

ক বন ক নার ম ার্ টাল লগ-ইন করার  র বনলনাক্ত ববির েত মর্ Panel টি  ালিন তালকই NPF Control 

Panel িলল। Control Panel এর  বরবিবত এিং এর কার্ টক্রে বনলন িবে টত হললািঃ 

 

 

1. NPF Control Panel: এখালন বিক করলল Portal Admin তার সকল Access Control  ালি। 

2. Site Manager:  

 

3. User Manager: নতুন ইউজার ততবরর জন্য এিং পুরলনা ইউজার ম্যালনজ করার জন্য ব্যিহার করা হয় (এ 

বিয়লয় কলাতা অধ্যালয় িবে টত হলয়লব)। 

4. View Site: একালন বিক করলল অন্য একটি ট্যালি ম ার্ টাললর ্ব াভাবিক িা General View  া য়া 

র্ালি।  

5. User ID: এখালন বিক করলল  াস য়াড ট  বরিতটলনর অ শন  া য়া র্ালি। 

6. Logout: ম ার্ টাললর কাজ মশয় হ য়ার  র এখালন বিক কলর Logout হলত হলি। র্ালত মকউ এডবেন 

এলক্সস না  ায়। 

 

Contents এ চিক কেরে এ প ার্ টারেে অন্তর্ টত 

সকে কনরর্ন্ট পেখারব 

Menus এ চিক কেরে সকে  এবং 

 ততচে, এচির্ এবং চিচের্ অ শন  াওয়া 

যারব। 
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নিে অধ্যায়িঃ 

 

মেনু ততবরর প্রবক্রয়া িা র্া সমূহিঃ 

১ে অনুলেতিঃ 

 

িাতায়লনর তথ্য সবন্নলিলশর জন্য মেনুর োধ্যলে তথ্যলক উ স্থা ন করা হয়। োব  র্ টালয়র প্রবতটি িাতায়লন ০৮ টি 

মেনুর োধ্যলে সকল তথ্য উ স্থা ন করা হয়। বনলির ববিটি মতখুন- 

 

নতুন মেনু ততবর করলত অথিা পূলি টর ততবরকৃত মেনু মতখলত অথিা এবডর্ অথিা বডবলর্ করলত প্রথলে Menu 

অ শলন মর্লত হলি। প্রথলেই Menu এর ৮ টি বলংক ঠিক কলর বনলত হলি (এটুকই হলত বনর্ টাবরত িরলের্)। 

এলত নাে, িানান, এিং Weight সঠিকভালি পূরে করলত হলি। িতটোন Menu মক সঠিকভালি বনলির  দ্ধবত 

অনুসরে কলর Menu Edit করলত হলি। Menu অ শলন র্া য়ার জন্য  Site Manager মথলক Menus 

বসললক্ট করলত হলি এিং এর  দ্ধবত বননরূ িঃ 

-> ->  মেনুলত র্া য়ার  র বনলনর বিলের েত 

প্যালনল  া য়া র্ালি - 

 

 

 

1. মেনু প্যালনল এর িাে ালশ পূলি টর ততবরকৃত মেনু  া য়া র্ালি। (র্বত ততবর থালক) 

2. এই িার্লন বিক কলর নতুন মেনু ততবর করা র্ালি। 

3. িাে  ালশ মেনুর কলগ  িার্লন বিক করলল মেনু Expand িা উক্ত মেনুর অবর্লন নতুন মেনু (১ে 

মললভললর অবর্লন ২য় মললভল িা ২য় মললভললর অবর্লন ৩য় মললভল) ততবর হলি। 
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4. ডান  ালশ অিবস্থত  এই িার্লন বিক কলর এই মেনুর অর্ীলন নতুন মেনু ততবর করা র্ালি। 

5. মকান মেনু এবডর্ করার জন্য  এই িার্ন ব্যিহার করা হয়। 

6.  িার্লন বিক কলর মেনু বডবলর্ করা হয়। 
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২য় অনুলেতিঃ 

 

নতুন মেনু ততবরর র্া সমূহিঃ 

 

১।  িার্লন বিক করলত হলি। এই িার্লন বিক করলল নীলির েত িক্স কসলি 

 

 

 

1. Title(bn) এ িাংলায় মেনুর বশলরানাে বতলত হলি 

2. Title(en) এ ইংলরজীলত মেনুর নাে বতলত হলি। 

3. Select Parent Menu – মত বিক করলল বনলির ববির েত পূলি টর ততবরকৃত মেনুর তাবলকা মতখা র্ালি। 

র্বত পূলি ট ততবর না থালক তলি তাবলকা খাবল থাকলি।  

 

 

 

4.  Link Path এ বিক করলল ৪ (িার) র্রলনর অ শন কসলি বনলির ববির েত- 

 

 এর েলধ্য "প্রথে  াতা" মেনুর জন্য Front Page বসললক্ট করলত হলি কর ১ে মললভল মুল (লর্ ৮ টি সাইলর্ 

মতখা র্ালি)   ২য় মললভল মেনুর জন্য No Link বসললক্ট করলত হলি। 
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5. Weight এ একটি নাম্বার, মর্েনিঃ 1 অথিা 2 অথিা 3 এরকে মকান নাম্বার মত য়া হয়। র্ালত মকান 

মললিলল একাবর্ক মেনু থাকলল মকান মেনু কলগ, মকান মেনু  ালর থাকলি মসটি বনর্ টারলের কালজ ব্যিহৃত হয়। মর্ 

মেনুর Weight র্ত মিবশ মসটি তত  লর মতখালি। 

6. Active িলক্স কিশ্যই টিক বতলত হলি। না হলল মেনু ম ার্ টালল মতখালি না িা Show করলি না । 

7. সিলশলয় OK িার্লন বিক করলল মেনু সংরবেত হলি এিং বনর্ টাবরত স্থালন মতখালি। 

 

 

উতাহরেসরূ িঃ  কেরা নীলির বিলের েত একটি মেনু ততবর করলত িাই। 

 

 

 

এখালন, উ লরর বিলের ১ে মললিল মেনু "কোলতর সম্পলকট" এর নীলি ২য় মললিল মেনু "অবিস সম্পবকটত" এিং 

এর নীলি ৩য় মললিলল "এক নজলর"   "বেশন" মেনু  ততবর করলত হলি। 
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৩য় অনুলেতিঃ 

 

১ে মললিল "কোলতর সম্পলকট" মেনু ততবর র্া সমূহিঃ 

 

১) নতুন মেনু ততবরর জন্য প্রথলে   মত বিক করলত হলি এিং বনলনাক্ত  দ্ধবত অনুসরে কলর 

সকল বিল্ড পূরে করলত হলি। 

 

 

 

২) উ লরর বনর্ টাবরত বিল্ড পূরে করলল বনলনর ববির েত একটি ১ে মললভল মেনু ততবর হলি। 
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২য় মললিল "অবিস সম্পবকটত" মেনু ততবরর র্া সমূহিঃ 

 

১) এিার ১ে মললিললর  র ২য় মললিলল নতুন মেনু ততবরর জন্য বনলনাক্ত  দ্ধবতলত প্রথলে ১ে মললিললর র্ার 

অবর্লন ২ য় মললিল মেনু ততবর করলত হলি মসই ১ে মললিল মেনুর    িার্লন বিক করলত হলি। বনলনাক্ত ববির 

েত- 

 

 

  

২। নীলির  বিলের সকল বিলল্ড (ডান  ালশর বনলত টশনা মোতালিক) তথ্য প্রতান কলরলত হলি। সকল বিলল্ড তথ্য 

প্রতালনর সেয় অিশ্যই সতকটতার সালথ তথ্য বতলত হলি। 

 

 

 

৩। উ লরর সকল তথ্য সবন্নলিলশর  র বরলেস বতলল নীলির বিলের েত ২য় মললিল মেনু ততবর হলি 
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৩য় মললিল "এক নজলর" মেনু ততবরর র্া সমূহিঃ 

 

১। ৩য় মললিল মেনু ততবরর জন্য প্রথলে মর্ মেনুর অবর্লন ৩য় মললিল মেনু করা হলি মসই ২য় মললিল মেন্য এর 

ডান বতলকর  িার্লন বিক করলত হলি। 

 

 

 

২। নীলির  বিলের সকল বিলল্ড (ডান  ালশর বনলত টশনা মোতালিক) তথ্য প্রতান কলরলত হলি। সকল বিলল্ড তথ্য 

প্রতালনর সেয় অিশ্যই সতকটতার সালথ তথ্য বতলত হলি। 

 

 

 

৩। উ লরর সকল বিল্ড র্থার্থভালি পূরে করলল নীলির বিলের েত ৩য় মললিল মেনু ততবর হলি। ৩য় মললিল 

মেনুলত কলেে বলংক সংক্রান্ত বিয়লয়  লরর অধ্যালয় িে টনা করা হলয়লব। 
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৩য় মললিল " বভশন   বেশন" মেনু ততবরর র্া সমূহিঃ 

 

১। ৩য় মললিল মেনু ততবরর জন্য প্রথলে মর্ মেনুর অবর্লন ৩য় মললিল মেনু করা হলি মসই ২য় মললিল মেন্য এর 

ডান বতলকর  িার্লন বিক করলত হলি। 

 

 

 

২। নীলির  বিলের সকল বিলল্ড (ডান  ালশর বনলত টশনা মোতালিক) তথ্য প্রতান কলরলত হলি। সকল বিলল্ড তথ্য 

প্রতালনর সেয় অিশ্যই সতকটতার সালথ তথ্য বতলত হলি। 

 

 

 

৩। উ লরর সকল বিল্ড র্থার্থভালি পূরে করলল নীলির বিলের েত ৩য় মললিল মেনু ততবর হলি। ৩য় মললিল 

মেনুলত কলেে বলংক সংক্রান্ত বিয়লয়  লরর অধ্যালয় িে টনা করা হলয়লব। 
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তশে অধ্যায়িঃ 
 

তৃতীয় মললভললর মেনুর সালথ কনলর্ে বলঙ্ক করা: 

১ নং অনুলেতিঃ  

 

কেরা ইবতেলধ্য বশলখবব বকভালি মেনু   কনলর্ে ততবর করলত হয়। কোলতর ম ার্ টালল ততবরকৃত কনলর্েসমূহলক 

মেনুর সালথ বলংক করার জন্য কেরা Link Path বহলসলি বনলনাক্ত ববির েত Content Reference 

ব্যিহার করি। 

  

 

 

এলক কিার দুই ভালি ভাগ করা হয়। বনলনভাগসমূহ মত য়া হললািঃ 

 

২ নং অনুলেতিঃ  

 

মর্সকল বলংক ডাইনাবেক বহলসলি মতখানর তরকার মসগুললা Select Content এর অবর্লন View এর বভতর 

বগলয় উক্ত বলংকটি বসললক্ট কলর বতলত হলি।  রিতীলত উক্ত কলেলে মর্লকালনা তথ্য হালনাগাত করলল একাকীই 

উক্ত বললঙ্ক তথ্য হালনাগাত হলয় র্ালি। 

 

Select Content Select View 

প্রবতলিতন কে টিারীবৃন্দ 

মপ্রািাইল ডাউনললাড 

গল্প নয় সবতয মসিা  ািার র্া সমূহ 

 াতা কইন    বলবস 

 প্রকল্প 

 িলর্াগ্যালাবর 

 

উ লরর িাে ালশ অিবস্থত কনলর্েসমূহলক বলঙ্ক করার সেয় Select Content অ শন ব্যিহার করি। কর 

ডান ালশর কনলর্েসমূহলক বলঙ্ক  করার জন্য Select View অ শন ব্যিহার করি। কর িাইলরর মকান url 

িা বলঙ্কলক মেনুর সালথ বলঙ্ক করার জন্য Link Path  বহলসলি External ব্যিহার করি।   
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৩ নং অনুলেতিঃ  

 

ক) প্রথলে কোর মতখি বকভালি Select Content অ শন ব্যিহার কলর কোলতর ততবরকৃত কনলর্েলক 

মেনুর সালথ বলঙ্ক করলত হয়। মিাঝার ুনবির্ালথ ট ,কোরা কোলতর পূলি ট ততবরকৃত মকান কনলর্ে ,মর্েন- ‘ াতা’ 

কলেে বতলয়  ততবর ‘এক নজলর- কইবসটি অবর্তপ্তর ,কা াবসয়া ,গাজীপুর'  াতালক মিলব বনললই হলি বনলনর 

ববির েত- 

 

 

 

খ) ‘ক’ এর  দ্ধবত অনুসরে করা হলল বনলনাক্ত ববির েলতা উক্ত  াতা একনজলর বলংলকর সালথ তথ্য যুক্ত হলয় 

র্ালি। এর র উক্ত বলংলক বিক কলর Edit এর োধ্যলে  রিতীলত তথ্য হালনাগাত িা Edit করা র্ালি।  

 

 

উ লরর ববির েত এক নজলর এ বিক করলল কোলতর ততবরকৃত একনজলর’  াতার কনলর্েটি মতখালি।  
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একাতশ অধ্যায়িঃ 

 

একটি ৩য় মললিল মেনুলত মকালনা তথ্য িা বলংক যুক্ত করার  দ্ধবত বিবভন্ন র্াল  মতখালনা হললািঃ 

 

১ে অনুলেতিঃ 

 

র্া িঃ ১ 

 

ম ার্ টালল লগ-ইন করার  লর প্রথলে   এর  র   এর বনলি 

 বিক করললই অথিা  বনলির ববির েলতা 

 

 বিক করললই বনলির ববির েত মেনুর তাবলকা মতখলত  া য়া 

র্ালি। (পূলি ট মকালনা মেনু মতাইবর করা থাকললই মকিল মতখালন। অন্যথায় িাঁকা মতখালি। 
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র্া িঃ ২ 

 

 

1. ‘কোলতর সম্পলকট’ মথলক  >> অবিস সম্পবকটত >> একনজলর মেনু বসললক্ট করলত হলি। উ লরর 

বিলের েত। এর র- 

2. এই মেনুর ডান ালশ থাকা  িার্লন বিক করলল ডালন বসললক্ট মেনুর বিস্তাবরত একটি উইলন্ডা কসলি, 

উ লরর 2 নং ক্রবেলকর বিলের েত। এর র –  

3. Link Path মথলক Content Reference বসললক্ট করলত হলি উ লরর বিলের েত। Content 

Reference এ বসললক্ট করলল উক্ত উইলন্ডালত বনলির ববির েলতা মর্ িক্সটি কসলি মসই িলক্সর 

Content Reference এর বনলির বিলল্ডই পূলি টর ততবরকৃত  াতাটি বলংক কলর বতলত হলি। 
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র্া িঃ ৩ 

 

Content Reference এর বনলির বিল্ডটিলত বিক করলল বনলির ববির েত একটি উইলন্ডা কসলি। 

 

 

 

Content  এর ডান  ালশ অিবস্থত Action িার্লন বিক করলল পূলি টর ততবরকৃত সকল কনলর্ে মতখালি। 

ক নার ততবরকৃত কলেেসমূহ মতখলত  ালিন। র্া  ৪ অনুসরে করুন- 

 

 

র্া িঃ ৪ 

 

এই র্াল  মর্ কলেে র্াই  হলত কলেে ততবর কলরলবন মসই কলেে র্াইল  বনলির ববির েলতা বিক করলত হলি।  

 

  
 

উ লরর বিলের ডান  ালশ Action িার্লন বিক করলল  াতায়  ততবরকৃত সকল কলেে এর তাবলকা বনলির ববির 

েত মতখালি। 
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র্া িঃ ৫ 

 

 
 

"একনজলরিঃ কইবসটি অবর্তপ্তর, কা াবসয়া, গাজীপুর " াতার ডান  ালশ Action এর   িার্লন বিক করলত 

হলি। 

 

র্া িঃ ৬ 

 

 

 

কলেে বসললক্ট হলয় মগলল Active িলক্স টিক বিি বতলয় বতলত হলি। নইলল ম ার্ টালল মতখালিনা। এর র OK বিক 

করলল   াতাটি মেনুর সালথ বলঙ্ক হলয় র্ালি এিং ম ার্ টাল এর View Site মথলক  মতখলল নীলির বিলের  াতাটি 

 া য়া র্ালি। 
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২য় অনুলেতিঃ 

 

এখন প্রথলে কোর মতখি বকভালি ডাইনাবেক বলংক ব্যিহার কলর মেনুলত কলেে বলংক করা হলি। 

এলেলে পূলি টর র্া  ৩য় এর Select Content এর View অ শন ব্যিহার কলর কোলতর 

ততবরকৃত কনলর্েলক মেনুর সালথ বলঙ্ক করলত হয়।  
 

 

র্া -১: 

 

লগ-ইন করা থাকলল প্রথলে মেনুযলত মর্লত হলি। লগ-ইন করা না থাকলল প্রথলে লগ-ইন করলত হলি এর র 

বনলনর র্া  অনুসরে করলত হলি। 

 

  
 

র্া -২: 

 

এখন Menus মথলক প্রকল্প মেনু বসললক্ট করলত হলি। পূলি টই মেনু তর্বর কলর বনলত হলি। মেনু ততবরর  দ্ধবত 

অনুসরে কলর। মনই  র্ টালয় প্রকল্প মেনু বসললক্ট কলর Link Path হলত বনলির  দ্ধবত অনুসরে করলত হলি। 

 

 
 

1. এই মেনুর ডান  ালশর  িার্লন বিক করলল ডালন বসললক্ট মেনুর বিস্তাবরত কসলি। 

2. Link Path মথলক Content Reference বসললক্ট করলত হলি।  

3. এর র Search িার্লন বিক করলল বনলির (র্া -৩) ববির েত Select Content িক্স কসলি। 
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র্া -৩: 

 

 

 

View এর ডান  ালশ অিবস্থত Action িার্লন বিক করলল পূলি টর ততবরকৃত সকল কনলর্ে এর View তাবলকা 

মতখা র্ালি। 

 

র্া িঃ৪ 

 

এই র্াল  প্রকলল্পর উ র বিক কলর বসললক্ট কলর বতলত হলি। এর র প্রকল্প কলেে বতলয় মকালনা কলেে মতাইবর 

করা হলল কর মেনুর সালথ বলংক করার প্রলয়াজন হলিনা। ডাইনাবেক মকাড হ য়ায় একাবকই এটি এই মেনুলত 

মতখালি। 
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র্া িঃ৫ 

 

 

 

কনলর্ে বসললক্ট হলয় মগলল Active িলক্স টিক বিি বতলয় বতলত হলি। এর র OK বিক করলল  প্রকলল্পর মেনুর 

সালথ বলঙ্ক হলয় র্ালি এিং ম ার্ টাল এর View Site মথলক  মতখলল নীলির বিলের েত  া য়া র্ালি। 
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৩য় অনুলেতিঃ 

 

ক নার ম ার্ টাললর মকালনা বলংলক অন্য মকালনা url িা ক নার অবিলসর মকালনা মসিা অন্তর্ভ টক্ত 

করলত িাইলল External Link ব্যিহার কলর মসই বলংকটি সংযুক্ত করলত  ারলিন। External 

Link সংযুক্ত করার  দ্ধবত বনলন মতখালনা হললা- 

 

 

ম ার্ টালল লগ-ইন করা থাকলল প্রথলে Control Panel মথলক Menus এ মর্লত হলি। লগ-ইন করা না থাকলল 

প্রথলে লগ-ইন কলর বনলত হলি। 

 

 

 

পূলি টর ততবরকৃত মর্লেনুলত External Link সংযুক্ত করলত হলি মসই মেনুটি বসললক্ট কলর একই  দ্ধবতলত 

Link Path এ External বিক কলর বনলির  দ্ধবতলত External Link টিলক সংযুক্ত কলর বতলত হলি। 

বনলির বিলের েত  দ্ধবত অনুসরে কলর-   

 

1. Menus মথলক মর্ মেনুলক বলঙ্ক করলত িাই তালক বসললক্ট করলত হলি। 

2.  উক্ত মেনুর ডান  ালশর   এই িার্লন বিক করলল ডালন মেনুর বিস্তাবরত মতখা র্ালি। 

3. মসখালন Link Path বহলসলি বনলির বিলের েত External বসললক্ট কলর বতলত হলি। 

4.  

 

 

4. বিলের েত কলর url িা বলঙ্ক বতলত হলি। 

 

 

5. Active িলক্স টিক বিি বতলত হলি। 
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6. সি মশলয় Ok িার্লন বিক করলত হলি। 

 

উ লরর সকল  দ্ধবত অনুসরে করলল বনলির েত মতখালি। 

 

 

তাহলল ক নার মেনুলত সঠিকভালি External Link মুল সাইলর্ মতখালি। র্বত মতখা না র্ায় তলি একিার 

পুনরায় সকল র্া   রীো কলর বনলয় কবম্পউর্ার একিার বরলেস বতন অথিা মুল সাইলর্ প্রথে  াতালত বসললক্ট 

কলর পূনরায় ক নার ততবরকৃত বলঙ্কটি মতখুন। 

 


