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ইউজাররর ISP Program Template Approve ররা থাকর Global Template Library রথরক ISP Program 

Template ইমর ার্ট  কররে  াররেন। 

১. আ নার ড্যালরোরড্ট র Individual র্যারে Global Template Library অংরল Search ISP Template লরে 

লিক করুন। 

 

২. Global ISP Template Library র রজ রর্ম্পরর্ সম্পলকট ে প্ররয়াজনীয় েথয এন্টার করর Search োর্ন লিক 

করুন। 

 

৩. এর র ISP Program Template এর লস্ট রথরক সঠিক রর্ম্পরর্টি লনেটাচন করুন। 
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৪. ISP Program (Global Template) র রজ Popularity অংরল রর্ম্পরর্টি সম্পরকট  আ নার ররটিং লিরে  াররেন 

এেং রর্ম্পরর্টি কেোর ইমর ার্ট  করা হরয়রে, কেগুরা করমন্ট করা হরয়রে, এেং কেোর রিখা হরয়রে ো রিখরে 

 াররেন। 
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৫. রর্ম্পরর্টি রাকা রর্ম্পরর্ াইরেলর রে ইম্পরে কররে চাইর র রজর লনরচ Import as Draft োর্ন লিক 

করুন। 

 

যলি রর্ম্পরর্টি আরগই আ নার এরজলির রাকা রর্ম্পরর্ াইরেলররে ইমর ার্ট  করা হরয় থারক োহর আ লন একটি 

রমরসজ রিখরে  ারেন। এর ররও রর্ম্পরর্টি ইমর ার্ট  কররে চাইর OK োর্ন লিক করুন, ইমর ার্ট  না কররে চাইর 

Cancel োর্ন লিক করুন। 

 

৬. এর র আ লন Library User Agreement  র জ রিখরে  ারেন। ইউজার সে লেট  রমরন লনর রর্ম্পরর্টি ইমর ার্ট  
করা হরে। লেট গুরা ভারাভারে  রে I have read and agree with the Library User Agreement, the 

Website User Agreement and your Privacy Policy অ লনটি লনেটাচন করুন এেং Continue োর্ন 

লিক করুন। 
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৭. রর্ম্পরর্টি সফভারে রলাো রর্ম্পরর্ াইরেলর রথরক ইমর ার্ট  করা হর আ লন একটি রমরসজ রিখরে  ারেন। এই 
রর্ম্পরর্টি আ নার রাকা াইরেলররে ড্রাফ্র্ রর্ম্পরর্ লহসারে রসভ করা থাকরে। 

 

 

 


