
 

 
 

 

প োর্টোল প্রশিক্ষণ শির্দেশিকো 

 

 
প োর্টোল শির্দেশিকো প্রণয়র্দি 

জিোব প ৌলতুজ্জোমোি খোি (র্দ োর্দমইি এক্স োর্ট, এ টু আই) 

শিশির রঞ্জি রোয়(আইশি সোর্দ োর্ট অ্যোশসস্ট্যোন্ট, এ টু আই) 

মুহোম্ম  তোশরক(আইশি সোর্দ োর্ট অ্যোশসস্ট্যোন্ট, এ টু আই) 

পবোরহোি উশিি(র্দহল্পর্দ স্ক সোর্দ োর্ট অ্যোশসস্ট্যোন্ট, এ টু আই) 

 



১ম অ্ধ্যোয় 

ওর্দয়ব প োর্টোল সম্পশিত ধ্োরিোাঃ 

 

অনচু্ছেদ-১ 

সকল ওর্দয়ব প োর্টোর্দলর গঠি সোধ্োরণত একই, কোরি একশি পেমওয়োি দ্বোরো প োর্টোল গঠি করো হর্দয়র্দে। 
আর প্রর্দতযক ওর্দয়ব প োর্টোল এর্দের্দসর গঠি ও একই শুধু মন্ত্রণোলয় বো অ্শধ্ প্তর অ্নুযোয়ী Domain Name 
শিন্ন। পযমিাঃ মশন্ত্র শরষ  শবিোর্দগর Domain Name “cabinet” পসর্দহতু মশন্ত্র শরষ  শবিোর্দগর ওর্দয়ব 
প োর্টোল এর্দেস হর্দব “pmo.portal.gov.bd”। 

অনচু্ছেদ-২ 

একই িোর্দব সকল মন্ত্রণোলয় শবিোগ ও অ্শধ্ প্তর অ্নুযোয়ী শুধু Domain Name শিন্ন শকন্তু portal.gov.bd 
সকল পক্ষর্দে শঠক থোকর্দব, অ্র্থোৎ ‘xxxxxxx.portal.gov.bd’ । 

শবাঃদ্রাঃ প্রশিক্ষণ চলোকোলীি সময়য় প োর্টোল এর্দেস হর্দব ‘cabinet.portal.com’ । অ্র্থোৎ 
‘xxxxx.portal.gov.bd’ । প্রশিক্ষণ পির্দষ প োর্টোল  যর্দথো যুক্ত হবোর  র প োর্টোল এর্দেস হর্দব 
‘www.pmo.gov.bd’ অ্র্থোৎ ‘www.xxxxx.gov.bd’ । 



অনচু্ছেদ-৩ 

ওর্দয়ব প োর্টোল এ সবোর উ র্দর পয কোর্দলো একশি বোর প খো যোয় এর্দক বলো হয় পিশির্দগিি বোর, এই 
পিশির্দগিি বোর্দরর  োি শ র্দক পয বক্সশি রর্দয়র্দে এশি হল সোর্চ বক্স, পকোি তথয খুঁজর্দত চোইর্দল এই বর্দক্স  শলর্দখ 
go button এ শিক করর্দলই সোর্চ করর্দব, এবং কোশিত ফলোফল প খোর্দব। এেোড়োও িোষো  শরবর্তি করো 
যোয়, পযর্দহতু প োর্টোল বোংলো ও ইংর্দরজী উিয় িোষোয় ততশর করো তোই English tab শির্দত শিক করর্দলই  
প োর্টোল ইংর্দরশজর্দত প খোর্দব, বোইশ ফল্ট বোংলোয় প োর্টোল প খোর্দব। 

 

অনচু্ছেদ-৪ 

কোর্দলো বোর শির বোম শ র্দক একশি পিশির্দগিি আইকি রর্দয়র্দে  এই আইকর্দি শিক করর্দল কোর্দলো বোরশি 
একটু বড় হর্দয় শির্দচ পির্দম আসর্দব, শির্দচর শচর্দের িযোয় 

 

অনচু্ছেদ-৫ 

উ র্দরর েশবর্দত কোর্দলো বোর্দরর মোর্দে একশি সো ো ে   োউি বক্স রর্দয়র্দে “বোেোই করুি” িোর্দম, এই বক্সশি 
দ্বোরো শবশিন্ন মন্ত্রণোলয়, শবিোগ ও অ্শধ্ প্তর্দরর প োর্টোল সমূহ খুঁর্দজ  োওয়ো যোর্দব। এর্দত কর্দর ওর্দয়ব এর্দেস মর্দি 
রোখোর প্রর্দয়োজি পিই। 

 



অনচু্ছেদ-৬ 

ওর্দয়ব প োর্টোল এ কোর্দলো পিশির্দগিি বোর্দরর শির্দচ পয েশব গুর্দলো স্লোই  আকোর্দর প খোয় এর্দক বলো হয় বযোিোর, 
বযোিোর সোধ্োরিত চোরশি প খোয়, বযোিোর এর সোইজ হল (৯৬০*২২০) শ র্দক্সল, অ্র্থোৎ ত র্ঘ্য ৯৬০ শ র্দক্সল 
এবং উচ্চতো ২২০ শ র্দক্সল। 

 

 

অনচু্ছেদ-৭ 

বযোিোর এর শির্দচর অ্ংিটুকুর্দক বলো হয় পমইি পমনুয বো পমগো পমনুয । 

 

 

 

প্রর্দতযকশি পমনুযর আওতোয় আবোর ২ শি িোস্ট্োর রর্দয়র্দে, এশি পমনুয পলর্দিল িোর্দম ও  শরশচত। আমরো 
ব্রোউজোর্দর পয পমনুযগুর্দলো প খর্দত  োই এিো হল প্রথম পলর্দিল পমনুয 

 

 

 



অনচু্ছেদ-৮ 

যখি পমনুযগুর্দলোর উ র মোউস কোর্সর শিব তখি প খো যোর্দব ঐ পমনুযর আওতোয় ২ শি িোস্ট্োর প খোর্দব, শির্দচর 
েশবর মত 

 

 

অনচু্ছেদ-৯ 

 ও র্দর েশবর্দত লোল শচশিত স্থোিগুর্দলো “শবিোগীয় কশমিিোর্দরর কোর্যোলয়” হল িোস্ট্োর ২ বো ২য় পলর্দিল । 
“সোংগঠশিক কোঠোর্দমো, চোর্টোর অ্ব এবং কশমিিোর্দরর তোশলকো” হল িোস্ট্োর ৩ বো ৩য় পলর্দিল। 

১ম পলর্দিল পমনুযর্দত পকোি তথয থোকর্দবিো। ২য় পলর্দিল পমনুর্দত ও পকোি তথয থোকর্দব িো, শুধু ৩য় পলর্দিল 
পমনুর্দত তথয থোকর্দব। 

অনচু্ছেদ-১০ 

পমইি পমনুর শির্দচর অ্ংি পিোশিি পবোর্ড, খবর, সোশিস বক্স বো পসবো বক্স এবং পমইি পমনুযর শির্দচ  োি শ র্দক 
থোর্দক সোই  পমনুয বো সোব পমনুয যো এই প োর্টোর্দল Block িোর্দম  শরশচত । 

 



 

অনচু্ছেদ-১১ 

পিোশিি অ্ংর্দি শবশিন্ন পিোশিি প খোর্দব, পিোশিি চোরশি প খোর্দব বোকী পিোশিিগুর্দলো সকল বোির্দি এ শিক করর্দল 
প খোর্দব । সবোর পির্দষ পয পিোশিিশি প য়ো হর্দব তো সবোর আর্দগ প খোর্দব । এই িোর্দব ক্রমোনুযোয়ী চোরশি  
পিোশিি প্র শিত হর্দব । 

 

 

অনচু্ছেদ-১২ 

খবর অ্ংর্দি শবশিন্ন খবর প খোর্দব । খবরগুর্দলো স্ক্রল হয় শিচ পথর্দক উ র্দর,  র র ৪ শি খবর স্ক্রল কর্দর 
বোকীগুর্দলো সকল বোির্দি শিক করর্দল প খো যোর্দব। 

 

অনচু্ছেদ-১৩ 

সোশিস বক্স বো পসবো বক্স অ্ংর্দি  পসবো বক্স থোর্দক, এই অ্ংর্দি সোধ্োরণত চোরশি পসবো বক্স প য়ো যোর্দব 

 



অনচু্ছেদ-১৪ 

প্রশতশি পসবো বক্স চোরশি শলঙ্ক থোর্দক, আর এই শলঙ্কগুর্দতই তথয সশন্নর্দবশিত থোকর্দব । প্রশিশত পসবো বর্দক্স  
একশি েশব প য়ো যোর্দব, েশবর সোইজ হল (১৩৫* ১১৫) শ র্দক্সল । 

 

অনচু্ছেদ-১৫ 

পমইি পমনুযর শির্দচ  োি শ র্দকর অ্ংর্দি পয সোই  পমনুয রর্দয়র্দে এই সোই  পমনুয আবোর কর্দয়কশি অ্ংর্দি শবিক্ত 
রর্দয়র্দে এবং এই প্রশতশি িোর্দগর জিয আলো ো আলো ো Block ও কর্দন্টন্ট িোই  রর্দয়র্দে।  

 

অনচু্ছেদ-১৬ 

ওর্দয়ব প োর্টোর্দলর এর্দকবোর্দর শির্দচ রর্দয়র্দে ফুিোর অ্ংি, এই অ্ংর্দি ফুিোর পমনুয ততশর কর্দর প য়ো যোর্দব । 
এেোড়োও প োর্টোল বোস্তবোয়র্দি কোশরগশর সহর্দযোশগতোয় শির্দয়োশজত প্রশতষ্ঠোি, সর্বর্দিষ আ র্দ র্দির তোশরখ ও 
অ্িযোিয শিয়মোবলী রর্দয়র্দে। 

 



Content Type Views Relationship 

 

Content type View Type path 

   

ইভেন্ট Page View /site/view/events 

ন োটিস Page View+block View /site/view/notices 

নসবোবক্স Block View  

বযো োর Block View  

নেন্দ্রীয় ই-নসবো Block View  

খবর Page View+Block View /site/view/news 

অ ুববেোগ Block View, Page View /site/view/subdivision 

ফভ োগযোলোরী Page View /site/view/photogallery 

প্রেল্প Page View /site/view/projects 

বববেন্ন ফরম Page View 

 

/site/view/lwa_forms 

/site/view/ mwr_forms 

/site/view/ inspection_form 

 

বোবষিে প্রবিভবদ  Page View /site/view/annual-report 

প্রেোশ ো Page view /site/view/publication 

ববজ্ঞবি ও প্রজ্ঞোপ  Page View /site/view/notification-

circular 

নপ্রস বরবলজ Page View /site/view/press-release 

সংবোদ ও ঘ  োবলী Page View /site/view/ news-events 

মোবসে েোর্িসূচী Page view /site/view/monthly-

schedule 

প্রবিভবদ  Page View /site/view/ report 

অবফস আভদশ Page View /site/view/office-order 

নফোেোল পভয়ন্ট Page View /site/view/focal-point 

 ীবিমোলো Page View /site/view/ policies 

অবফসোরভদর 
িোবলেো 

Page View /site/view/officer_list 



অধ্যায়-২ 

প ার্ট াচ্ছে  াসওয়ার্ট  রিচ্ছসর্ কিাি  দ্ধরি 

 

অনচু্ছেদ-১ 

র্খ  নেো  মন্ত্রণোলয়/ববেোগ, অবিদির ও অ যো য সংস্থোর ওভয়ব নপো ি োল ব মিোণ েোজ শুরু েরোর জ য নপো ি োভল 

ইউজোর এেোউন্ট তিবরর প্রভয়োজ  হভব। ইউজোর নমইল আইবিই হভব নপো ি োভলর ইউজোর আইবি। ইউজোর 

আইবি বহভসভব নর্ ইভমইল বযবহোর েরো হভব নসই ইভমইভল এেটি নমইল র্োভব। ব ভচর ছববর মি - 

 

 
 

অনচু্ছেদ-২ 

এবোর আপব  Reset button এ বিে েভর পোসওয়োিি  নস  েরভি পোরভব । ব ম্নরূপ এেটি নপইজ আসভব- 

 

 
এই নপইভজ Password and confirm password বফভে আপ োর েোবিি পোসওয়োিি  (উেয় বফভে এেই 

পোসওয়োিি  বদভি হভব ) বদভয় change password button এ বিে েরভল পোসওয়োিি টি নস  হভব । আপ োর এই 

পোসওয়োিি টিই পরবিীভিি  নপো ি োভল লগ ই  েরোর জ য বযবহোর েরভি হভব। 

 



অধ্যায়-৩ 

প ার্ট াে েগ ইনঃ 
অনচু্ছেদ-১ 

নর্ নেো  ব্রোউজোভর আপ োর ব জস্ব ওভয়ব এভেস এর সোভে XXXXX.portal.gov.bd/user (নর্ম ঃ 
cabinet.portal.gov.bd/user) এই url টি বলভখ enter নপ্রস েরভল এেটি লগ ই  নপইজ আসভব। ব ভচর ছববর 

মি- 

 
 

অনচু্ছেদ-২ 

র্বদ েখভ ো আপব  পোসওয়োিি  েুভল র্ো , িোহভল লগ ই  নপইভজ forgot my password এ বিে েরভল এেটি 

নপইজ আসভব। 

 

অনচু্ছেদ-৩ 

এই নপইভজ Email বফভে ইভমইল আইবি (নপো ি োল লগ ই  ইউজোর আইবি)  োইপ েভর Send বো ভ  বিে েরভল 

আপ োর নমইভল পোসওয়োিি  বরভস  এর এেটি ইভমইল আসভব। এবোর আপব  নমইলটি ওভপ  েভর পোসওয়োিি  
বরভস  েরভি পোভর । পোসওয়োিি  বরভস  পদ্ধবি অিযোয়-২ এ আভলোচ ো েরো হভয়ভছ। এবোর পু রোয় বরভস েৃি 

পোসওয়োিি টি বদভয় লগই  েরভি পোরভব । 

 

 
 

 



অনচু্ছেদ-৪ 

এই লগ ই  বভক্স আপ োর E-mail এবং Password  Type েভর go button এ বিে েরভল আপব  ব ভম্নোক্ত  

NPF control panel এই নপইভজ চভল আসভব । 

 

 



অধ্যায়-৪ 

NPF control panel  রিরিরিঃ 
 

 
 

এখোভ  horizontal (অনুভূমিক) অবস্থোভ  এেটি েোভলো নম ুয বোর রভয়ভছ, এভি site manager, User manager 

 োভম েপ িোউ  নম যু রভয়ভছ।  

 

অনচু্ছেদ-১ 

Site manager: এই েপ িোউ  নম ুয নেভে সোিোরণ ইউজোর বহভসভব আমোভদর লোগভব “Contents, Blocks 

and Menus” । 

 

 
 

 

Contents: Contents হল েভন্টন্ট তিবরর জ য  এে িরভ র  ফরম, অেিোৎ প্রবিটি েভন্টন্ট  োইভপ আলোদো 
আলোদো েোভব বেছু বফে রভয়ভছ নর্খোভ  আমরো িেয বদভয় ঐ েভন্টন্ট  োইভপর আদভল িেয উপস্থোপ  েবর। 

ব বদিষ্ট েভন্টন্ট  োইপ  বদভয় নেো  েভন্টন্ট তিবর েরোর পর এেটি Internal Link “/site/page/adc42745-a563-

44f1-814a-50e7fb402d89” আসভব। এই Internal Link টি-ই আমোভদর িেযভে নদখোভি বো নেো  নম যুর 

নরফোভরন্স বলঙ্ক বহভসভব প্রেোশ েরভি সোহোর্য েরভব। এই Internal Link টি প্রবিটি সোইভ র জ য এেটি Unique 

ID ।  

 



অনচু্ছেদ-২ 
Blocks:  

নপো ি োভলর িো  পোভশর অংভশ ছববভি টিে বচবিি  স্থো গুভলো ব্লভের অন্তেুি ক্ত। 

 

 
 

 
 

 

অনচু্ছেদ-৩ 
User manager: ইউজোর বযবস্থোপ ো নর্ম ঃ ইউজোর তিবর, অ ুমবি, বববেন্ন Role(েূবমেো) (Site Admin, 

Content Admin, Master trainer etc...)  সংক্রোন্ত র্োবিীয় েোজ েরো হয় এই user manager অংভশ। 

 

 



অধ্যায় -৫ 

কচ্ছেে র্াই  সম্পচ্ছকট  ধ্ািনাঃ 
 

Contents: Contents হভলো েভন্টন্ট তিবরর এে িরভ র  ফরম। প্রবিটি েভন্টন্ট আলোদো আলোদো েোভব বেছু 

বফে রভয়ভছ, নর্খোভ  িেয বদভয় ঐ েভন্টন্ট  োইভপর আদভল িেয উপস্থোপ  েরো হয়। ব বদিষ্ট েভন্টন্ট  োইপ বদভয় 

নেো  েভন্টন্ট তিবর েরোর পর এেটি Internal Link “/site/page/adc42745-a563-44f1-814a-

50e7fb402d89” আসভব । এই Internal Link টিই নপো ি োভলর িেয নদখোভি বো নেো  নম ুযর নরফোভরন্স বলঙ্ক 

বহভসভব প্রেোশ েরভি সোহোর্য েরভব। 

বববেন্ন িরভ র েভন্টন্ট  োইপ রভয়ভছ, নর্ম ঃ নসবো বক্স, খবর, ন োটিশ, পোিো, বয োর, নেন্দ্রীয় ই-নসবো, ফভ ো 
গযোলোবর, প্রেল্প, মন্ত্রীগভণর নপ্রোফোইল, ববজ্ঞবি ও প্রজ্ঞোপ  ইিযোবদ......। 

 

 
 



 

পনাটিশ তিরিি রনয়ম 

 

ন োটিশ তিবরর জ য েভন্টন্ট  োইপ হভলো ন োটিশ। ব ভচ ন োটিশ তিবরর িোপ-সমূহ নদয়ো হভলোঃ 

অনচু্ছেদ-১ 

প্রেভম নপো ি োভল লগই  েোেো অবস্থোয় েভন্টন্ট  োইপগুভলো আ ভি হভব। িোর জ য NPF control pannel নেভে 

‘site manager’ এর েপ িোউ  নেভে contents এ বিে েরভল এেটি নপইজ আসভব। ব ভচর ছববর মভিো - 
 

 
 

অনচু্ছেদ-২ 

এবোর ন োটিশ েভন্টন্ট  োইপটির আইেভ   বিে েরভল  িু  এেটি নপইজ আসভব । 

 

 

 
 



অনচু্ছেদ-৩ 

এই নপইভজর িো  বদভে ‘Add content’ button এ বিে েরভল এেটি নপইজ আসভব । 

 

 
 

অনুচ্ছেদ-৪ 

ন োটিশ টির Title বো শশররো োম  বোাংলো ও ইাংররশিরে শলখরবো । published Date শিল্ড এ শিক কররল একটি কযোরলন্ডোর নেখোরব। 

নেখো  নেরক ন োটিশ প্রকোরশর েোশরখ শেরবো এবাং ন োটিশ েম্পশকি ে যশে নকোর ো িোইল েোরক নেটি আপরলোড কররবো। শডিল্ট একটি িোইল 

আপরলোরডর শিল্ড েোরক। add button এ শিক করর আরও একোশিক শিল্ড যুক্ত করো যোরব, এবাং েকল শিরল্ড িোইল আপরলোড ও 

caption এ bangla ও English এ  োম শেরবো, যশে নকোর ো ন োটিশ েম্পশকি ে শলঙ্ক েোরক েোহরল নেই শলঙ্কটিরক Link শিল্ড এ 

শেরে পোশর। । Archive Date শিল্ড এ শিক কররল একটি কযোরলন্ডোর নেখোরব। নেখো  নেরক ন োটিশ আকি োইরের েোশরখ শেরবো এবোর 

save শেরল ন োটিশটি তেশর হরব। এই নেরে শলঙ্ক নকোেোও নেখোরে হরব  ো। এটি ডোই োশমক েোরব প্রেশশিে হরব ।  



খবি তিরিি রনয়ম 

 

খবর তিবরর জ য েভন্টন্ট  োইপ হল খবর। ব ভচ খবর তিবরর িোপ সমূহ নদয়ো হভলোঃ 

অনচু্ছেদ-১ 

প্রেভম নপো ি োভল লগ ই  েোেো অবস্থোয় েভন্টন্ট  োইপগুভলো আ ভি হভব। িোর জ য NPF control pannel নেভে 

‘site manager’ এর েপ িোউ  নেভে এ বিে েরভল এেটি নপইজ আসভব। ব ভচর ছববর মভিো- 
 

 
 

অনচু্ছেদ-২ 

এবোর খবর েভন্টন্ট  োইপটির িো  বদভে আইেভ  বিে েরভল  িু  এেটি নপইজ আসভব । 

 

 
 



 

অনচু্ছেদ-৩ 

এবোর ‘Add content’ button এ বিে েরভল এেটি নপইজ আসভব । 

 
 

 
খবরটির Title বো বশভরো োম  বোংলো ও ইংভরবজভি বলখব। Body অংভশ খবর সম্পভেি  বোংলো ও ইংভরবজভি 

ববস্তোবরি বলখভবো, published Date বফে এ বিে েরভল এেটি েযোভলন্ডোর নদখোভব। নসখো  নেভে খবর 

প্রেোভশর িোবরখ ও আেি োইভের িোবরখ বদভবো। এবোর save বদভল খবরটি তিবর হভব। এই নেভে বলঙ্ক নেোেোও 

নদখোভি হভব  ো। এটি িোই োবমে েোভব প্রদবশিি হভব খবর অংভশ।  



বযানাি তিরিি রনয়ম 

 

বযানাি তিরিি জনয কচ্ছেে র্াই  হে বযানাি। রনচ্ছি বযানাি তিরিি ধ্া  সমূহ পদয়া হচ্ছোঃ 
 

অনচু্ছেদ-১ 

প্রেভম নপো ি োভল লগ ই  েোেো অবস্থোয় েভন্টন্ট  োইপগুভলো আ ভি হভব । িোর জ য NPF control pannel নেভে 

‘site manager’ এ বিে েরভল ব ম্নরূপ এেটি নপইজ আসভব।  

 
 

 

 

 

অনচু্ছেদ-২ 

এবাি বযানাি কচ্ছেে র্াই টিি আইকচ্ছন রিক  কিচ্ছে নিুন একটি প ইজ আসচ্ছব । 

 
 



অনচু্ছেদ-৩ 

এবোর ‘Add content’ button এ বিে েরভল ব ম্নরূপ এেটি Window আসভব । 

উপভরর ছববভি Title এর বফভে বযো োভরর  োম বোংলো ও ইংভরবজভি বলখভি হভব । 

 

অনচু্ছেদ-৪ 

 

Image অংভশ প্রিযোবশি ছববটি আপভলোি েরভি হভব  

 
 

অনচু্ছেদ-৫ 

িোর জ য File Name বফভের িো  বদভে বিে েরভলএেটি নপইজ আসভব 

 

 
এই নপইভজর select files.. বো ভ  বিে েরব 

 

 



অনচু্ছেদ-৫ 

এেটি নপইজ আসভব । এই নপইজ নেভে আপ োর নমবশভ  নর্ েোইভে ছববটি রোখো আভছ িো নদবখভয় আপভলোি 

েরভি হভব। 

 

 
 

অনচু্ছেদ-৬ 

 
িবর My computer এ D েোইভে বযো োভরর ছবব রোখো আভছ । িোই My computer এ বিে েভর D েোইেটি 

নেভে ছববটি নদবখভয় মোউস বদভয় িোবল বিে েরভল ছববটি আপভলোি হভব । 

 

 
 

 
 



 
 

 

অনচু্ছেদ-৭ 

ছববটি আপভলোি সম্পন্ন হভল Images বফভে ছববটির  োম নদখোভব । 

 
 

বিফল্ট বযো োভরর ছবব আপভলোি েরোর এেটি image field েোভে । add button এ বিে েভর আরও এেোবিে 

image বফে র্ুক্ত েরো র্োভব, এবং সেল বফভে ছবব আপভলোি ও caption এ bangla ও English এ  োম বদভয় 

save বদভল বযো োরগুভলো নদখোভব। এই নেভে বলঙ্ক নেোেোও নদখোভি হভব  ো। 

 

 

 



 প্রকল্প তিরিি রনয়ম 

প্রেল্প তিবরর জ য েভন্টন্ট  োইপ হল “প্রেল্প” । 

 

অনচু্ছেদ-১ 

েভন্টন্ট  োইপ বহভসভব প্রেল্প ব বিোচ  েরব।  

েভন্টন্ট  োইপ বহভসভব “প্রেল্প” ওভপ  েরভল প্রেল্প েভন্টন্ট  োইপটি িোর সেল ফমি বফে সহ ওভপ  হভব । 

 
 

সেল বফেগুভলো পূরণ েভর save েরভি হভব। 

 

 



অনচু্ছেদ-২ 

Save েরোর পর ব ভচর ছববর মি এেটি window আসভব, এবং “প্রেল্প was created succeessfully” এেটি 

বোিি ো প্রদবশিি হভব । 

 

 
এখ  এই window এর  িো  বদভে লোল বচবিি ‘view’  যোব এ বিে েরভল এেটি ন োি পোওয়ো র্োভব” । 

অনচু্ছেদ-৩ 

/site/project/f921c26d-8814-4b62-a068-a8aa7a789fca” এই ন োিটি ব্রোউজোভরর URL ঘভর নদখোভব 

ব ভচর ছববর মি । 

 
 

অনচু্ছেদ-৪ 

এখ  এই url bar নেভে ওভয়বসোই  এভেভসর পর নেভে অেিোৎ cabinet.portal.gov.bd এর পর নেভে 

“/site/project/f921c26d-8814-4b62-a068-a8aa7a789fca” এই  ুকুভে ন োি বহভসভব ব ভয় Link 1 এর 

বলভঙ্ক paste েরব এবং বোংলো (bn) ও ইংভরজী(En)  caption এর ঘভর বলভঙ্কর  োম নদভবো । 

 

অনচু্ছেদ-৫ 

এছোড়োও আমরো Link এর ঘভর প্রেভল্পর জ য ব িিোবরি িোই োবমে নেোি বযবহোর েরভি পোবর । িোই োবমে 

বলঙ্ক বহভসভব  িোই োবমে নেোি হল “/site/view/project” । 

 
 

অনচু্ছেদ-৬ 

 
এই িোই োবমে নেোি দ্বোরো সব গুভলো প্রেল্প নদখোভ ো র্োভব, র্োর জ য আলোদো েোভব আর ন োি বযবহোর েরভি 

হভব  ো, এই িোই োবমে নেোি “/site/view/project” ই প্রেল্প েভন্টন্ট দ্বোরো তিবর আলোদো আলোদো সেল প্রেভল্পর 

আলোদো আলোদো বলঙ্কগুভলোর েবিভ শ  তিবর েভর নদখোভব। র্বদ শুিুমোে এেই েভন্টন্ট  োইপ বদভয় এেটি েভন্টন্ট 

তিবর েরো হয় অেিোৎ ঐ েভন্টন্ট  োইপ এর এেোবিে নেো  েভন্টন্ট  ো েোেভল নসই নেভে শুিু বলংেটিও নদয়ো 
র্োভব। 

 

 

 



 

 

 

 

 ািা তিরিি রনয়ম 

 

পোিো এেটি েভন্টন্ট  োইপ । পোিো সোিোরণি বযবহোর েরো হয় নেো  েভন্টন্ট এর েভন্টন্ট  োইপ  ো েোেভল । 

পোিো এেটি সবিবযবহোর্ি েভন্টন্ট  োইপ । নর্ভেো  েভন্টভন্টর মভিো পোিোও তিবর েরো হয় । 

 

অনচু্ছেদ-১ 

প্রেভম site manager এর েপ িোউ  নেভে contents এ বিে েরভল ব ভম্নর window টি আসভব । 

 

 
 

 

অনচু্ছেদ-২ 

িোরপর পোিো েভন্টন্ট  োইপ এ বিে েরভল ব ম্নরূপ এেটি  িু  window আসভব  

 

 
 

অনচু্ছেদ-৩ 

  িু  এেটি পোিো তিবর েরোর জ য িো  বদভের add content এ বিে েরভি হভব । 

 



অনচু্ছেদ-৪ 

add content এ বিে েরভল ব ম্নরূপেোভব পোিো িোর সেল বফেসহ open হভব । পোিোভি সোিোরণি নর্ 

বফেগুভলো েোভে নসগুভলো হলঃ Title, Body, Photo, Page attachment.  

 

 
 

 

অনচু্ছেদ-৫ 

 

Title অংভশ বোংলো এবং ইংভরবজভি আপব  র্ো তিবর েরভি চো  িোর  োম বদভি হভব । Body অংভশ ববস্তোবরি 

বলখভি হভব এবং photo বফভে র্বদ নেোভ ো ছবব েোভে িো আপভলোি েরভি পোরভব  । নপো ি োভল ছবব আপভলোভির 

পদ্ধবি এেই ।  

 

অনচু্ছেদ-৬ 

page attachment বফভে চোইভল ফোইল সংর্ুক্ত েরভি পোরভব , ফোইল হভি পোভর .doc, .pdf, .zip, .rar, .text 

এই Extenshion format এ ।  

 

 

 

 

অনচু্ছেদ-৭ 

নপো ি োভল নর্ইেোভব ছবব আপভলোি েরো হয় ঠিে এেই উপোভয় নপো ি োভল ফোইল আপভলোি েরো র্োয় । এই সম্পভেি  
পূভবি আভলোচ ো েরো হভয়ভছ । 



অনচু্ছেদ-৮ 

 
Save েরোর পর ব ভচর ছববর মি এেটি window আসভব, এবং “পোিো” was created succeessfully” এেটি 

বোিি ো প্রদবশিি হভব । 

 

 
 

 

এখ  এই window এর িো  বদভে লোল বচবিি ‘view’ নি বিে েরভল এেটি ন োি পোওয়ো র্োভব,” 

/site/project/f921c26d-8814-4b62-a068-a8aa7a789fca”  

 

অনচু্ছেদ-৯  

এই ন োি টি ব্রোউজোভরর URL ঘভর নদখোভব ব ভচর ছববর মি। 

 

 

অনচু্ছেদ-১০ 

 

এখ  এই url bar নেভে ওভয়বসোই  এভেভসর পর নেভে অেিোৎ bcsadmin.portal.gov.bd এর পর নেভে 

“/site/page/f921c26d-8814-4b62-a068-a8aa7a789fca” এই  ুকুভে েবপ েভর বযবহোর েরো র্োভব নেো  

েভন্টন্ট এর নরফোভরন্স বহভসভব । 

 

অনচু্ছেদ-১১ 

 

পোিো এেটি Internal Link । এর নেো  িোই োবমে নেোি  োই । 

 

 

 

 

 

 

 



পমইন পমনযু তিরিি রনয়ম 

 

নম ুয তিবরর জ য েভন্টন্ট হল Menus, ব ভচ নম যু তিবরর িোপ সমূহ নদয়ো হভলোঃ 
 

অনচু্ছেদ-১ 

প্রেভম নপো ি োল লগ ই  েোেো অবস্থোয় NPF control pannel নেভে ‘site manager’ এ বিে েরব । এখ  েপ 

িোউভ  নম ুয  আসভব ব ভচর ছববর মি েভর । 

 

 

অনচু্ছেদ-২ 

এখো  নেভে Menus এ বিে েরব । এখ  নম ুয তিবরর নপইজ চভল আসভব । ব ভচর ছববর মি 

 

 



অনচু্ছেদ-৩  

এেসোভেই বোংলো ও ইংভরবজভি নম যু তিবরর েোজ েরভি হয়, এখ  আবম নহোম  োভম এেটি নম ুয তিবর েরব 

িোর জ য ের ীয় হভে Title(bn) এর ঘভর বোংলোয় বলখব প্রেম পোিো এবং Title(en) এর ঘভর বলখব Home । 

নর্ভহিু এটি প্রেম নলভেল নম ুয অেিোৎ এখোভ  নেো  িেয নদব ো নসভহিু Link Path এর েপ িোউ  নেভে front 

page ব বিোচ  েরব । front ব বিোচ  েরোর েোরণ র্খ  নহোম নম ুভি বিে েরব িখ  নর্ই নপইভজই েোবে ো 
নে  সরোসবর প্রেম পোিোয় চভল আসব। 

 

 
 

 

অনচু্ছেদ-৩  

এবোর Active এ টিে বদভয় OK button এ বিে েরব । িোহভলই প্রেম নলভেল নম যু টি তিবর হভব। 

 

 

 

 

অনচু্ছেদ-৪ 

শুিু প্রেম পোিো নম যু তিবরর সময় Link Path এ front page ব বিোচ  েরভি হভব । অ যো য সেল নেভে ১ ম 

নলভেল  নম ুয এর জ য nolink ব বিোচ  েরব। 



অনচু্ছেদ-৫ 

এবোর আরও এেটি প্রেম নলভেল নম যু তিবর েরব এবং এর ২য় ও ৩য় নলভেল নম ুয তিবর েরভবো 
িবর নম যুটির  োম ‘প্রোেবমে বশেো অবিদির । 

অনচু্ছেদ-৬ 

আবোর এেই েোভব ১ম নলভেল নম যু তিবর েরভবো এই নেভে Link path এর ঘভর no link ব বিোচ  েরভবো। 

এবোর Active এ টিে বদভয় OK button এ বিে েরব িোহভলই প্রেম নলভেল নম ুয টি তিবর হভব। 

 

 

অনচু্ছেদ-৬ 

এবোর ১ম নলভেল নম ুয ‘প্রোেবমে বশেো অবিদির’ এর অিীভ  ২য় নলভেল নম যু তিবর েরভবো এই জ য ের ীয়ঃ 
১ম নলভেল নম ুযর মি েভর এেটি নম ুয তিবর েরভবো, িবর নম ুযটির  োম ‘প্রোেবমে বশেো অবিদির সম্পবেি ি’ 

এই নম ুযটি হভে ২য় নলভেল নম ুয। 

 

অনচু্ছেদ-৭ 

বেন্তু ওপভরর ছববভি নদখভি পোবে সবগুভলো নম ুয এেই লভি অববস্থি, অেিোৎ সব নম ুয ১ম নলভেভল রভয়ভছ । 

নর্ভহিু ‘প্রোেবমে বশেো অবিদির সম্পবেি ি’ এই নম যুটি হভে ২য় নলভেল নম ুয বেন্তু এটি ১ম নলভেভল রভয়ভছ 

িোই এটিভে ২য় নলভেল নম ুযভি ব ভি হভল নম ুযটির উপর মোউস ব ভয় বোম বো   নচভপ িভর  িো  বদভে ১ বোর 

েোগ বো সরোভি হভব । ব ভচর বচভের মি েভর। 

 



 
িোহভলই  ১ম নলভেল নম যুর ব ভচ ২য় নলভেল নম যু তিবর হভব ।  

 

অনচু্ছেদ-৮ 

এবোর ১ম নলভেল নম ুয ‘প্রোেবমে বশেো অবিদির’ এর অিীভ  ২য় নলভেল নম ুয “প্রোেবমে বশেো অবিদির 

সম্পবেি ি” এর অিীভ  ৩য় নলভেল নম ুয তিবর েরভবো এই জ য েরণীয় হভে 

১ম নলভেল নম যুর মি েভর এেটি নম ুয তিবর েরভবো । িবর নম ুযটির  োম ‘ইবিহোস’ । এই নম ুযটি হভে ৩য় 

নলভেল নম ুয। ৩য় নলভেল নম ুয তিবরর সময় Link path এর ঘভর content reference ব বিোচ  েরব। 

 

 
 

 

অনচু্ছেদ-৯ 

এবোর Link path এর ব ভচ নর্ খোবল বফেটি রভয়ভছ নসখোভ  িভেযর বলঙ্ক নদভবো । িোর জ য সংবিষ্ট েভন্টন্ট 

 োইপ বো পোিো বদভয় তিবর েভন্টভন্টর বলঙ্ক(“/site/page/adc42745-a563-44f1-814a-50e7fb402d89) টি 

নদভবো ।  

 

 



অনচু্ছেদ-১০ 

এবোর Active এ টিে বদভয় OK button এ বিে েরব । িোহভলই নম ুয টি তিবর হভব। 

 

 
 

উপভরর বচভে নদখো র্োভে “ইবিহোস”  োভমর নম ুটি ১ম নলভেল নম যুভি বেন্তু এই নম টুি হভব ৩য় নলভেভল । 

 

 

 

অনচু্ছেদ-১১ 

 

‘ইবিহোস’ নম ুযটির উপর মোউস ব ভয় বোম বো   নচভপ িভর  িো  বদভে ২ বোর েোগ বো সরোভি হভব । ব ভচর 

বচভের মি েভর। 

 

 
 

এেোভব ২য় নলভেল নম যুর ব ভচ ৩য় নলভেল নম ুয তিবর হভব।  

 

 

অনচু্ছেদ-১২ 

 

এেোভব সেল নম ুয তিবর েভর save All বো   এ বিে েরভল নম ুগুভলো তিবরর প্রবক্রয়ো সম্পন্ন হভব। 

 



পসবা বক্স তিরিি রনয়ম 

 

পসবা বক্সঃ নসবো বক্স তিবর েরোর জ য ব িিোবরি েভন্টন্ট হভলো নসবো বক্স।  

অনচু্ছেদ-১ 

প্রেভম site manager এর েপ িোউ  নেভে contents এ রিক কিচ্ছে ব ভম্নর window টি আসভব । 

 

 
 

 

 

 

অনচু্ছেদ-২ 

উপভরর content type নপইজ হভি নেবো বক্স আইকর  বিে েরভল ব ভম্নর বচভের মভিো এেটি Window আসভব  

 

 



অনচু্ছেদ-৩ 

িোরপর নসবো বক্স েভন্টন্ট  োইপ এর িো  বদভে Actions এর ঘভর বিে েরভল ব ম্নরূপ এেটি  িু  window 

আসভব ।  িু  এেটি নসবো বক্স তিবর েরোর জ য িো  বদভের add content এ বিে েরভি হভব । 

 

অনচু্ছেদ-৪ 

add content এ বিে েরভল ব ম্নরূপেোভব নসবো বক্সটি িোর সেল বফে সহ open হভব 

 

 
 

উপভরর ছববর লোল রভের অংশগুভলো পূরণ েরভি হভব । 

 

অনচু্ছেদ-৫ 

Title এর বফভে নসবো বভক্সর  োম বোংলো ও ইংভরবজভি বলখভি হভব, নর্ম ঃ নসবো বক্সটির  োম “িেয ও নসবো” । 



অনচু্ছেদ-৬ 

Image অংভশ প্রিযোবশি ছববটি আপভলোি েরভি হভব । 

 

 
 

অনচু্ছেদ-৭ 

এ জ য File Name বফভের িো  বদভে বিে েরভল এেটি নপইজ আসভব । 

 

 
 

অনচু্ছেদ-৮ 

এই নপইভজর select files.. বো ভ  বিে েরব 

 

 
 

অনচু্ছেদ-৯ 

এেটি নপইজ আসভব । এই নপইজ নেভে আপ োর নমবশভ  নর্ েোইভে ছববটি রোখো আভছ িো নদবখভয় আপভলোি 

েরভি হভব। 

 

 
 



 

 

অনচু্ছেদ-১০ 

 
িবর My computer এ D েোইভে বযো োভরর ছবব রোখো আভছ, িোই My computer এ বিে েভর D েোইেটি 

নেভে ছববটি নদবখভয় মোউস বদভয় িোবল বিে েরভল ছববটি আপভলোি হভব । 

 
 

 
 

 



অনচু্ছেদ-১১ 

ছববটি আপভলোি সম্পন্ন হভল Images বফভে ছববটির  োম নদখোভব । 

 
 

 

 

 

অনচু্ছেদ-১২ 

প্রবিটি নসবো বভক্স চোরটি েভর বলঙ্ক র্ুক্ত েরো র্োয় । 

 

 
 



অনচু্ছেদ-১৩ 

উপভরর ছববটি নপো ি োভলর প্রেম view নপইজ, অেিোৎ নসবোবক্স বলঙ্ক সহ তিবরর পর উপভরর ছববর মি নদখোভব, 

বেন্তু এবি  নমোভি অেিোৎ নসবো বক্স তিবর েরোর সময় আভরে েোভব প্রদবশিি হভব ব ভচর ছববর মি েভর । 

 



অনচু্ছেদ-১৪ 

Link 1, Link 2, Link 3 and Link 4 বলঙ্কগুভলোর  োম বে হভব িো ব িিোরণ েভর বদভি হভব । এখ  আবম 

Link1 এর ঘভর িেয বদভি চোই । নর্ম ঃ নেো  নসবো বভক্সর এেটি বলভঙ্কর  োম প্রেল্পসমূহ । এর জ য েভন্টন্ট 

 োইপ হল “প্রেল্প”। 

 

অনচু্ছেদ-১৫ 

েভন্টন্ট  োইপ বহভসভব প্রেল্প ব বিোচ  েরব।  

নসবো বক্স েভন্টন্ট  োইপ নর্ই েোভব ওভপ  েভরবছ ঠিে এেই উপোভয় প্রেল্প েভন্টন্ট  োইপটি ওভপ  েরভি হভব, র্ো 
পুভবি আভলোচ ো েরো হভয়ভছ। 

অনচু্ছেদ-১৬ 

েভন্টন্ট  োইপ বহভসভব “প্রেল্প” ওভপ  েভর িোর সেল বফেসমূহ পূরণ েভর save েরভি হভব। 

 

 



অনচু্ছেদ-১৭ 

Save েরোর পর ব ভচর ছববর মি এেটি window আসভব এবং “প্রেল্প was created succeessfully” এবং 
এেটি বোিি ো প্রদবশিি হভব । 

 

 
 

অনচু্ছেদ-১৮ 

এখ  এই window এর  িো  বদভে লোল রভের ‘view’ নি বিে েরভল এেটি ন োি পোওয়ো র্োভব,” 

/site/project/f921c26d-8814-4b62-a068-a8aa7a789fca” । এই ন োিটি ব্রোউজোভরর URL ঘভর নদখোভব 

ব ভচর ছববর মি। 

 

 
 

অনচু্ছেদ-১৯ 

এখ  এই url bar নেভে ওভয়বসোই  এভেভসর পর হভি অেিোৎ cabinet.portal.gov.bd এর পর নেভে 

“/site/project/f921c26d-8814-4b62-a068-a8aa7a789fca” এই  ুকুভে ন োি বহভসভব ব ভয় Link 1 এর 

বলভঙ্ক paste েরব এবং বোংলো (bn) ও ইংভরজী(En)  caption এর ঘভর বলভঙ্কর  োম নদভবো । 

 

অনচু্ছেদ-২০ 

এছোড়ো ও আমরো Link এর ঘভর প্রেভল্পর জ য ব িিোবরি িোই োবমে নেোি বযবহোর েরভি পোবর । িোই োবমে 

বলঙ্ক বহভসভব  িোই োবমে নেোি হল “/site/view/project”। 

 
 

অনচু্ছেদ-২১ 

 
এই িোই োবমে নেোি দ্বোরো সব গুভলো প্রেল্প নদখোভ ো র্োভব, র্োর জ য আলোদো েোভব আর ন োি বযবহোর েরভি 

হভব  ো, এই িোই োবমে নেোি “/site/view/project” ই প্রেল্প েভন্টন্ট দ্বোরো তিবর আলোদো আলোদো সেল প্রেভল্পর 

আলোদো আলোদো বলঙ্কগুভলোর েবিভ শ  তিবর েভর নদখোভব। র্বদ শুিুমোে এেই েভন্টন্ট  োইপ বদভয় এেটি েভন্টন্ট 

তিবর েরো হয় অেিোৎ ঐ েভন্টন্ট  োইপ এর এেোবিে নেোভ ো েভন্টন্ট  ো েোেভল নসই নেভে শুিু বলংেটি নদয়ো 
র্োভব। এছোড়ো external link (www.infokosh.gov.bd) ও বযবহোর েরো র্োভব নসবো বভক্সর Link বফভে। 

http://www.infokosh.gov.bd/


অনচু্ছেদ-২২ 

এই েোভব বোেী ৩ টি বলঙ্ক ব িিোবরি েভন্টন্ট  োইপ অ ুর্োয়ী তিবর েরভি পোরভব ।  

চোরটি বলঙ্ক  তিবর েরো নশষ হভল save নদয়োর পূভবি নসবো বক্সটিভে পবজশব ং েরভি হভব, অেিোৎ নসবো বক্সটি 

েি  োিোর বসবরয়োভল হভব, িোর জ য Box Order বফভে  োিোরটি বদভি হভব,  োিোরটি অবশযই ইংভরজী 
ব উভমবরে হভব, অেিোৎ 1,2,3...। 

 
save েরভলই “িেয ও নসবো’  োভম নসবো বক্স তিবরর সেল প্রবক্রয়ো সম্পন্ন হভব এবং নসবো বক্স টি নদখোভব। এই 

নেভে বলঙ্ক নেোেোও নদখোভি হভব  ো। এটি িোই োবমে েোভব প্রদবশিি হভব ।  

 

 

অনচু্ছেদ-২৩ 

Short note:  

Internal Link: নর্ভেো  েভন্টন্ট  োইপ বদভয় েভন্টন্ট তিবর েরভল ঐ েভন্টভন্টর এেটি বলঙ্ক ব্রোউজোভর নপো ি োল 

ওভয়ব এভেভসর সোভে পোওয়ো র্োভব ঐ বলংেটিই হল Internal Link. , 

” /site/project/f921c26d-8814-4b62-a068-a8aa7ab589fca” 

 

 
 



অিযোয় ৬ 

 

Blocks  রিরিরি 

Blocks:  

নপো ি োভলর িো  পোভশর অংভশ ছববভি টিে বচবিি  স্থো  গুভলো ব্লভের অন্তেুি ক্ত। 

 

 

 
 
 
 

 

অনচু্ছেদ-১ 

বচভে নদখভি পোবে প্রবিটি ব্লভের Region এে অেিোৎ Region: right side bar । এই ব্লেগুভলো 
তিবরর জ য আলোদো আলোদো েভন্টন্ট  োইপ রভয়ভছ । নর্ম ঃ 
 

অেযন্তরীণ ই-নসবো   গুরুিি পূ ি বলংে 

 

   
 



অনচু্ছেদ-২ 

প্রবিটি ব্লে তিবরর পদ্ধবি এেই, িভব বেছু বেছু নেভে সোমো য বযবিক্রম, র্বদ cabinet নপো ি োল 

ববভবচ ো েবর নপো ি োলটির িো  পোভশ নর্েয়টি ব্লে রভয়ভছ িোর বি টি তিবর হভয়ভছ েভন্টন্ট 

 োইপ ছোড়ো, এবং বোেী দইুটি তিবর হভয়ভছ ব্লে ও েভন্টন্ট  োইভপর েবিভ শভ  । 

 

 
 

নর্ম ঃ  
মো  ীয় প্রিো মন্ত্রী, মবন্ত্রপবরষদ সবচব ও গুরুত্বপূণি বলংে এই ব্লে বি টি তিবর হভয়ভছ শুি ু

Blocks বদভয় । 

 

অনচু্ছেদ-৩ 

অেযন্তরী  ই-নসবো ও নেন্দ্রীয় ই-নসবো তিবর হভয়ভছ েভন্টন্ট  োইপ এবং Blocks এর েবিভ শভ  

। 



Blocks তিরিি রনয়ম 

অনচু্ছেদ-১ 

Blocks তিবরর জ য প্রেভম Site manager েপ িোউ  নেভে Blocks বিে েরভি হভব । 

 

অনচু্ছেদ-২  

Blocks এ বিে েরভল এেটি নপইজ আসভব  

 

ওপভরর ছববভি নদখো র্োভে ৫ টি region রভয়ভছ । আমরো িো  পোভশর region ব ভয় েোজ েরব 

অেিোৎ Right region । 

অনচু্ছেদ-৪ 

এখ  উপভরর ছববভি লোল রভের “create Block” বো ভ  বিে েরভল ব ভচর মভিো েভর এেটি 

নপইজ আসভব । 

 
এই প ইজটিই ব্লক তিরিি জনয বযবহৃি হচ্ছব । 



অনচু্ছেদ-৫ 

শুিু Blocks বদভয়  Blocks তিবরর পদ্ধবিঃ 
িবর, ‘মবন্ত্রপবরষদ সবচব’  োভম এেটি ব্লে তিবর েরভবো, এই জ য Blocks ওভপ  েরভল নর্ 

নপইজটি আসভব নসখোভ  Title বফভে বলখব ‘মবন্ত্রপবরষদ সবচব’, Bn and EN বফভে বলখব 

‘মবন্ত্রপবরষদ সবচব’। 

অনচু্ছেদ-৫(ক) 

Title অংভশ  বোংলো এবং ইংভরবজভি বলখব ‘মবন্ত্রপবরষদ সবচব’ । সবিভশষ Body অংভশ 

‘মবন্ত্রপবরষদ সবচব’ ছবব সিবলি বো ী বদভয় save বো ভ  বিে েরভল ‘মবন্ত্রপবরষদ সবচব’  োভম 

Blocks টি save হভব। 

 
 

অনচু্ছেদ-৫(খ) 

এখ  এই Blocks নে Region এ ব ভি হভব । বিফল্ট বহভসভব No Region এ েোভে । Region এ 

ন য়োর জ য েরণীয়ঃ 
অনচু্ছেদ-৫(গ) 

এই Blocks টি বসভব Right region এর ব ভচ । িোই মোউভসর েোসিরটি ‘মবন্ত্রপবরষদ সবচব’ এর 

উপভর ব ভয় বিে েভর িভর ওপভর েোগ েভর ব ভয় Right region এর ব ভচ বসোভি হভব । 

 

 
ওপভরর ছববভি নদখো র্োভে ‘মবন্ত্রপবরষদ সবচব’  োভমর Blocks টি Right region এর ব ভচ । 

 

অনচু্ছেদ-৫(ঘ) 

এইেোভব বোেী Blocks গুভলো তিবর েভর Save Blocks বো ভ  বিে  েরভলই Blocks গুভলো 
তিবর হভব । 

 



Blocks ও Content Type  রদচ্ছয়  Blocks তিরিি  দ্ধরিঃ 
 

অনচু্ছেদ-১ 

‘অেযন্তরীণ ই-নেবো’  োরম একটি ব্লক তেশর কররবো । Title অাংরশ  বোাংলো এবাং ইাংররশিরে শলখব ‘অেযন্তরীণ ই-

নেবো’’ । Templete Block নেভে ব বিোচ  েরভি হভব “Internal_esrevice”।save বোটর  

শিক কররল ‘অেযন্তরীণ ই-নেবো’  োরম Blocks টি save হরব । এই নেভেও Region হভব Right Region । 

 
 

এই েোভব বোেী Blocks গুভলো তিবর েরভি হভব । 

 

অনচু্ছেদ-১(ক) 

নর্ভহিু আমরো ‘অেযন্তরীণ ই-নসবো’  োভম Blocks তিবর েরভবো নসভহিু এর জ য েভন্টন্ট  োইপ 

হভলো ‘অেযন্তরীণ ই-নসবো’ ।  

 

অনচু্ছেদ-১(খ) 

এবোর েভন্টন্ট  োইপটি বদভয় েভন্টন্ট তিবর কররবো । করেে টোইপ শেরে করেে তেশর কররল 

স্বোংশিে েোরব ‘অেযন্তরীণ ই-নেবো’  োরম Blocks এ নদখোভব । প্রেভম ৫ টি নদখোভব, বোেী 
গুভলো সেল বো ভ  বিে েরভল নদখোভব । 

 
 

 


