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ইউজাররর ISP Program Template Approve ররা থাকর ISP Program Template পাবলল কররে পাররবন। 

রেম্পরেটি রাকা াইরেলররে পাবলল করর ো আপনার এরজলির সবাই বযবহার কররে পাররবন এবং রলাবা 

াইরেলররে পাবলল করর অনযানয এরজলির ইউজাররাও বযবহার কররে পাররবন। 

Publish ISP Program Template to Local Library 

১. আপনার ড্যালরবারড্ে র Individual েযারব ISP Program Template Library অংরল New লরে লিক করুন। 

 

২. Draft ISP Program Template রপরজ আপলন ড্রাফ্ে রেম্পরেগুরার একটি লস্ট রেখরে পারবন। আপনার 

প্রর াজনমে রেম্পরে লনবোচন করুন। 

 

৩. ISP Program (Template) রপরজর লনরচ Approve বােন লিক করুন। 
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৪. সফভারব অযাপ্রুভ করা হর আপলন একটি রমরসজ রেখরে পারবন এবং রেম্পরেটি এরজলির জনয পাবলল করা 
হরব। পাবলল করা রেম্পরেগুরা আপনার ড্যালরবারড্ে র Individual েযারব ISP Program Template Library 

অংরল Published লরে লিক করর রেখরে পাররবন। 

 

Publish ISP Program Template to Global Library 

১. আপনার ড্যালরবারড্ে র Individual েযারব ISP Program Template Library অংরল Published লরে লিক 

করুন। 

 

২. Published ISP Program Template List রপরজ আপলন পাবলল করা ISP Program গুর একটি লস্ট 

রেখরে পারবন। রয রেম্পরেটি রলাবা াইরেলররে পাবলল কররে চান ো লনবোচন করুন। 

 

৩. রেম্পরেটি অনযানয এরজলির জনয পাবলল কররে চাইর ISP Program (Template) রপরজ Publish to 

Global Template Library বােন লিক করুন। 
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রেম্পরেটি যলে পূরবে রলাবা াইরেলররে পাবলল করা হর  থারক োহর এই বােনটি রেখরে পারবন না। 

৪. এরপর আপলন Library User Agreement  রপজ রেখরে পারবন। ইউজার সব লেে  রমরন লনর রেম্পরেটি রলাবা 

াইরেলররে পাবলল করা হরব। লেে গুরা ভারাভারব পরে I have read and agree with the Library User 

Agreement, the Website User Agreement and your Privacy Policy অপলনটি লনবোচন করুন এবং 
Continue বােন লিক করুন। 

 

৫. রেম্পরেটি সফভারব রলাবা রেম্পরে াইরেলররে পাবলল করা হর আপলন একটি রমরসজ রেখরে পারবন। 

 

 


