ই-ফাইল (নথি) ব্যবহার সহাথিকা
(লগইন প্রথিিা, প্প্রাফাইল ব্যবস্থাপনা)

সূথিপত্র
নম্বর
১

থবষিবস্তু
লগইন প্রথিিা
ব্যবহারকারীর ড্যাশববাড্ ড

২

পৃষ্ঠা
৩-৫
৬

লগইন প্পইবের থবথিন্ন অংশ

৬-৮

ব্যবহার সহাথিকা

৬

পাসওিাড্ ড পুনরুদ্ধার

৭

প্ফসবুক গ্রুপ

৭

প্হল্প প্ড্স্ক

৭

আপবড্ট

৮

আপনার থেজ্ঞাসা

৮

থিথড্ও টিউবটাথরিাল

৯

প্প্রাফাইল ব্যবস্থাপনা
লগ আউট
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১. লগইন প্রথিিা
ই-ফাইল থসবেবে প্রববশ করার েন্য ব্রাউোবরর এবেস বাবর www.nothi.gov.bd থলবে “Enter” বাটবন থিক করুন।
থনবের থিবত্রর েত এস.এস.এল এর োধ্যবে থনরাপদ লগইন এর েন্য থনবদ ডশনা সহ প্পইে আসবব। ‘প্রববশ করুন’ বাটবন থিক করুন।

থিত্র -১.১: নথিবত প্রববশ করার পূবব ড এস.এস.এল থনবদ ডশনাযুক্ত প্পইে
এরপর থনবের থিবত্রর েত সতকডতা বাতডাসহ একটি প্পইে আসবব। ADVANCED প্লোটির উপবর থিক করুন।

থিত্র -১.২: এস.এস.এল থবহীন সতকডতা প্পইে
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থনবের প্পইবে ‘Proceed to nothi.gov.bd (unsafe)’ প্লোটির উপর থিক করুন।

থিত্র -১.৩: এস.এস.এল থবহীন সতকডতা অনুেথত প্রদান প্পইে
আপথন থনবির লগইন প্পইেটি প্দেবত পাববন। এোবন আপথন দুইটি উপাবি লগইন করবত পারববন।
১. ইউোর আইথড্র োধ্যবে
২. ইউোর প্নবের োধ্যবে
এোবন আপনার সঠিক ইউোর আইথড্ এবং পাসওিাড্ ড থলখুন।

থিত্র -১.৪: ইউোর আইথড্র োধ্যবে নথিবত প্রববশ করার েন্য লগইন প্পইে
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এোবন আপনার সঠিক ইউোর প্নে এবং পাসওিাড্ ড থলখুন।

থিত্র -১.৫: ইউোর প্নবের োধ্যবে নথিবত প্রববশ করার েন্য লগইন প্পইে
o

ইউোর আইথড্: থসবেবে প্রববশ করার েন্য ব্যবহারকারীর আইথড্। ইউোর আইথড্ বাংলা অিবা ইংবরথে িাষাবত থলো যাবব।

o

ইউোর প্নে: থসবেবে প্রববশ করার েন্য ব্যবহারকারীর প্নে। ইউোর প্নে প্য িাষাি ততথর করা হবিথিল প্স িাষাবতই থলেবত হবব।

o

পাসওিাড্:ড পাসওিাড্ ড ব্যবহারকারীর থনেস্ব পাসওিাড্।ড পাসওিাড্ ড ইংবরথেবত থলেবত হবব।

o

ব্রাউোর কযাশ মুবি প্ফলুনঃ ব্যবহারকারী (SHIFT + CTRL + R) বাটন একসাবি প্প্রস করার োধ্যবে ব্রাউোর কযাশ মুবি
প্ফলবত পারববন।

থিত্র – ১.৬: লগইন তথ্য
এরপর “প্রববশ” বাটবন থিক কবর বাবহারকারী থসবেবে প্রববশ করবত পারববন।
 ত্রুটি প্নাটিথফবকশনঃ
ভুল ইউোর আইথড্/বনে এবং পাসওিাড্ ড প্রদান করবল থনবির প্নাটিথফবকশনটি আসবব। এ প্েবত্র থসবেবে প্রববশ করার েন্য পুনরাি সঠিক
ইউোর আইথড্/বনে এবং পাসওিাড্ ড প্রদান করবত হবব।

থিত্র – ১.৭: ত্রুটি প্নাটিথফবকশন
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ব্যবহারকারীর ড্যাশববাড্ ডঃ

ব্যবহারকারী পুনরাি সঠিক ইউোর প্নে এবং পাসওিাড্ ড প্রদান করবল থসবেবে প্রববশ করবত পারববন এবং থনবির প্পইেটি প্দেবত পারববন।

থিত্র – ১.৮: ড্যাশববাড্ ড


ব্যবহার সহাথিকা ড্াউনবলাড্, পাসওিাড্ ড থর-কিার, প্ফসবুক গ্রুপ, প্হল্প প্ড্স্ক, আপবড্ট, আপনার থেজ্ঞাসা, থিথড্ও টিউবটাথরিালঃ

থিত্র – ১.৯: ব্যবহারকারীর সহাথিকা ড্াউনবলাড্, পাসওিাড্ ড থর-কিার, প্ফসবুক গ্রুপ, প্হল্প প্ড্স্ক, আপবড্ট, আপনার থেজ্ঞাসা, থিথড্ও টিউবটাথরিাল

১. ব্যবহার সহাথিকাঃ ব্যবহারকারী যথদ ব্যবহার সহাথিকা ড্াউনবলাড্ করবত িান তবব “ব্যবহার সহাথিকা” বাটবন থিক কবর ড্াউনবলাড্ কবর
থনবত পারববন। ব্যবহার সহাথিকাটি পড়বত আপনার থড্িাইবস অবশ্যই থপ.থড্.এফ ফাইল থরড্ার িাকবত হবব। থপ.থড্.এফ ফাইল থরড্ার আপনার
কাবি না িাকবল এই থলঙ্ক (https://www.foxitsoftware.com/downloads/) প্িবক ড্াউনবলাড্ কবর থনবত পারববন।
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২. পাসওিাড্ ড পুনরুদ্ধারঃ যথদ পাসওিাড্ ড ভুবল যান তবব “পাসওিাড্ ড থরবসট” বাটবন থিক করবল থনেরূপ উইবডা আসবব।

থিত্র – ১.১০: পাসওিাড্ ড থর-কিার অনুবরাধ
ব্যবহারকারী তার প্প্রাফাইবল ব্যবহৃত ই-প্েইল অযাবেস এবং তার ইউোর আইথড্ ব্যবহার কবর পাসওিাড্ ড থর-কিার করবত পারববন। “ইউোর
আইথড্” থিথহহত থফবে তার ইউোর আইথড্ এবং “ইবেইল” থিথহহত থফবে ব্যবহারকারীর ই-প্েইল থদবি “অনুবরাধ করুন” বাটবন থিক করবল
ব্যবহারকারীর প্েইবল একটি পাসওিাড্ ড থর-কিার প্েইল যাবব। প্সটা ব্যবহার কবর ব্যবহারকারী তার পাসওিাড্ ড থর-কিার কবর থনবত পাবরন।
৩. প্ফসবুক গ্রুপঃ প্ফসবুক গ্রুবপ ব্যবহারকারী েবিন করবত পারববন এবং থনবেবদর েবধ্য নথি সম্পথকডত েতােত প্রকাশ করবত পারববন।

থিত্র – ১.১১: প্ফসবুক গ্রুপ
৪. প্হল্প প্ড্স্কঃ প্হল্প প্ড্বস্ক প্দিা প্োবাইল নম্বরগুথলবত অিবা ইবেইল আইথড্বত প্যাগাবযাগ কবর আপথন নথি ব্যবহার সংিান্ত প্যবকাবনা সেস্যার
সোধান প্েবন থনবত পারববন।

থিত্র – ১.১২: প্হল্প প্ড্স্ক
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৫. আপবড্টঃ আপবড্ট বাটবন থিক করবল থসবেে নতুন একটি প্পইবে থনবি যাবব। নথি থসবেবে প্রথতথনিত প্যসব আপবড্ট প্দিা হি তা এই
আপবড্ট তাথলকাি পাওিা যাবব। থনবে তার একটি নমুনা িথব প্দোবনা হল।

থিত্র – ১.১৩: আপবড্ট
৬. আপনার থেজ্ঞাসাঃ আপনার থেজ্ঞাসা বাটবন থিক করবল থসবেে নতুন একটি প্পইবে থনবি যাবব। নথি থসবেবে সম্পবকড ব্যবহারকারীবদর
সাধারণ প্রশ্নগুবলার উত্তর এই প্পইবের তাথলকাি পাওিা যাবব। থনবে তার একটি নমুনা িথব প্দোবনা হল।

থিত্র – ১.১৪: আপনার থেজ্ঞাসা
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৭. থিথড্ও টিউবটাথরিালঃ থিথড্ও টিউবটাথরিাল বাটবন থিক করবল থসবেে ইউটিউব এর নতুন একটি প্পইবে থনবি যাবব। প্সোবন নথি থসবেে
থনবি থবথিন্ন থিথড্ও টিউবটাথরিাল প্দো যাবব। থনবে তার একটি নমুনা িথব প্দোবনা হল।

থিত্র – ১.১৫: ইউটিউব থিথড্ও টিউবটাথরিাল

২। প্প্রাফাইল ব্যবস্থাপনা
ব্যবহারকারী যথদ তার প্প্রাফাইল ব্যবস্থাপনা করবত িান, তবব প্েনুযবাবরর

থিথিত বাটবন থিক করবল েপড্াউবন থতনটি অপশন প্দোবব:

থিত্র – ২: ব্যবহারকারীর প্প্রাফাইল ব্যবস্থাপনা
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ব্যবহারকারীর প্প্রাফাইল ব্যবস্থাপনাবত থিক করবল থনবোক্ত িথবর অনুরুপ তার থনবের প্প্রাফাইবলর তথ্য প্দেবত পারববন:

থিত্র – ২.১ (ক): প্প্রাফাইল তথ্য
এই উইবডা প্িবক ব্যবহারকারী ড্যাশববাবড্ ড থফবর প্যবত িাইবল “ড্যাশববাড্”ড বাটবন থিক করবত হবব।
ব্যবহারকারী যথদ তার তথ্য আপবড্ট করবত িান, তবব প্প্রাফাইল তথ্য প্লোটির পাবশ থবদ্যোন বাটবন থিক করবল থনেরূপ উইবডা আসবব:

থিত্র – ২.১ (ে): প্প্রাফাইল তথ্য
উপবরাক্ত উইবডা প্িবক ব্যবহারকারী প্রবিােনীি তথ্য আপবড্ট করবত পারববন। আপবড্ট করার পর “সংরেণ” বাটবন থিক করবল প্প্রাফাইল
আপবড্ট হবব। “থরবসট” বাটবন থিক করবল ফেডটির সকল তথ্য থরবসট হবি যাবব।
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ব্যবহারকারী যথদ তার প্প্রাফাইবলর পাসওিাড্ ড পথরবতডন করবত িান, তবব “পাসওিাড্ ড পথরবতডন” ট্যাবব থিক করবল থনেরূপ উইবডা আসবব:

থিত্র – ২.২ (ক): পাসওিাড্ ড পথরবতডন
এই প্পইবে থগবি ব্যবহারকারী প্রিবে তার বতডোন পাসওিাড্ ড থদবব। এরপবরর থফবে নতুন পাসওিাড্ ড থদবব এবং প্সটা পুনরাি থদবি কনফােড কবর
“সংরেণ” বাটবন থিক করবল তার পাসওিাড্ ড আপবড্ট হবব (অবশ্যই পাসওিাড্ ড দুটি একই হবত হবব)। পাসওিাড্ ড সব ডথনে ৬ অেবরর হবত হবব।
পাসওিাড্ ড দুটি না থেলবল থনেরূপ ত্রুটি প্নাটিথফবকশান প্দেবত পাববন।

থিত্র – ২.২(ে): পাসওিাড্ ড অথেল প্নাটিথফবকশান
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ব্যবহারকারী যথদ তার প্প্রাফাইল িথব পথরবতডন করবত িান, তবব “প্প্রাফাইল িথব পথরবতডন” বাটবন থিক করবল থনেরূপ উইবডা আসবব:

থিত্র – ২.৩: প্প্রাফাইল িথব পথরবতডন
এই উইবডা প্িবক ব্যবহারকারী “িথব বািাই করুন” বাটবন থিক কবর থড্িাইস প্িবক িথব থসবলক্ট করবত পারববন। “সংরেণ” বাটবন থিক কবর
িথব পথরবতডন কবর সংরেণ করবত পারববন।
প্প্রাফাইল স্বাের পথরবতডন করার েন্য “স্বাের পথরবতডন” ট্যাবব থিক করবল থনেরূপ উইবডা আসবব:

থিত্র – ২.৪: প্প্রাফাইল স্বাের পথরবতডন
এই উইবডা প্িবক ব্যবহারকারী “স্বাের বািাই করুন” বাটবন থিক কবর থড্িাইস প্িবক স্বাের বািাই করবত পারববন। “সংরেণ” বাটবন থিক
কবর স্বাের পথরবতডন করবত পারববন।
প্য ইউোবরর েন্য প্রথতকল্প বািাই করা হবিবি তার প্প্রাফাইল ব্যবস্থাপনার “প্রথতকল্প প্সটিংস” ট্যাবব থিক কবর ইউোর তার প্রবিােনীি ছুটির
সেিসীো বািাই কবর থদবত পারববন।
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থিত্র – ২.৪: ইউোবরর ছুটির সেিসীো বািাই
ইউোর তার ছুটির সেিসীো বািাই কবর সংরেণ বাটবন থিক করবল তার েন্য প্রথতকল্প প্সট হবি যাবব।

থিত্র – ২.৪: ছুটির সেিসীো সংরেণ
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ব্যবহারকারী তার ড্াকসমূবহর কায ডিবের েন্য প্রবিােনীি প্সটিংস কােোইে কবর থনবত পারববন। ইবেইল “Yes” করা হবল, ব্যবহারকারী
তার প্প্রাফাইবল ব্যবহৃত ইবেইবল প্রবিােনীি প্নাটিথফবকশনসমূহ পাববন। এসএেএস “Yes” করা হবল, ব্যবহারকারী তার প্প্রাফাইবল ব্যবহৃত
প্োবাইল নাম্বাবর প্রবিােনীি প্নাটিথফবকশনসমূহ এসএেএস পাববন। সববেবত্র “No” থসবলক্ট করার োধ্যবে প্নাটিথফবকশনসমূহ বন্ধ করা যাবব।
প্প্রাফাইল প্সটিংস পথরবতডন করার েন্য “প্সটিংস” বাটবন থিক করবল থনেরূপ উইবডা আসবব।

থিত্র – ২.৫: প্নাটিথফবকশন প্সটিংস থনধ ডারণ
“সংরেণ” বাটবন থিক করার পর প্সটিংসগুবলা কায ডকর হবব।
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 লগ আউটঃ
ব্যবহারকারী নথি থসবেে প্িবক লগ আউট করবত িাইবল প্েনুযবাবরর
করবত হবব।

থিথিত বাটবন থিক কবর েপড্াউবনর “লগ আউট” বাটবন থিক

থিত্র – ২.৬: লগ আউট
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