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ই-ফাইল থসলেলম প্রলবশ করার জন্য ব্রাউজালরর অযালেস বালর http://www.nothi.gov.bd থললখ “Enter” বােলন
থিক করুন।
আপথন থনলির লগইন প্পইজটি প্দখলত পালবন। এখালন আপনার ইউজার প্নইম এবিং পাসওিাড ন থলখুন।

থিত্র-১: নথিলত প্রলবশ করার জন্য লগইন প্পজ
● লগইন আইথড: থসলেলম প্রলবশ করার জন্য ব্যবহারকারীর আইথড। আইথড বািংলা অিবা ইিংলরথজ ভাষালত থলখা
যালব।
● পাসওিাড ন: ব্যবহারকারীর থনজস্ব পাসওিাড ন। পাসওিাড ন ইিংলরথজলত থলখলত হলব।

থিত্র-১.১: লগইন তথ্য
ব্যবহারকারী থসলেলম প্রলবলশর পূলব ন “মলন রাখুন” পালশ প্িক ইন কলর থসলেলম তাঁর লগইন আইথড ও পাসওিাড ন প্সভ কলর
রাখলত পালরন। ফলল থসলেলম বারবার প্রলবলশ সুথবধা হি। এরপর “প্রলবশ” বােলন থিক কলর ব্যবহারকারী থসলেলম প্রলবশ করলত
পারলবন।

3

● ত্রুটি প্নাটিথফলকশন
ভুল ইউজার নাম বা পাসওিাড ন প্রদান করলল থনলির প্নাটিথফলকশনটি আসলব। এ প্েলত্র থসলেলম প্রলবশ করার জন্য পুনরাি সঠিক
ইউজার নাম এবিং পাসওিাড ন প্রদান করলত হলব।

থিত্র-১.২: ত্রুটি প্নাটিথফলকশন
● ব্যবহারকারীর ডযাশলবাড ন
ব্যবহারকারী পুনরাি সঠিক ইউজার নাম এবিং পাসওিাড ন প্রদান করলল থসলেলম প্রলবশ করলত পারলবন এবিং থনলির প্পইজটি
প্দখলত পারলবন।

থিত্র-১.৩: লগইন পরবতী ব্যবহারকারীর ডযাশলবাড ন


ব্যবহারকারী সহাথিকা ডাউনললাড ও পাসওিাড ন থর-কভার

থিত্র-১.৪: ব্যবহার সহাথিকা ডাউনললাড ও পাসওিাড ন থর-কভার
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ব্যবহারকারী যথদ ব্যবহার সহাথিকা ডাউনললাড করলত িান তলব “ব্যবহার সহাথিকা” বােলন থিক কলর ডাউনললাড কলর থনলত
পারলবন। যথদ পাসওিাড ন ভুলল যান “পাসওিাড ন ভুলল প্গলেন?” বােলন থিক করলল থনম্নরূপ উইলডা আসলব:

থিত্র-১.৫:পাসওিাড ন থর-কভার অনুলরাধ
ব্যবহারকারী তার প্প্রাফাইলল ব্যবহৃত ই-প্মইল অযালেস অিবা তার লগইন আইথড ব্যবহার কলর পাসওিাড ন থর-কভার করলত
পারলবন। “লগইন আইথড” থিথিত থফলে ব্যবহারকারীর ই-প্মইল বা তার লগইন আইথড থদলি “অনুলরাধ করুন” বােলন থিক
করলল ব্যবহারকারীর প্মইলল একটি পাসওিাড ন থর-কভার প্মইল যালব। প্সো ব্যবহার কলর ব্যবহারকারী তার পাসওিাড ন থর-কভার
কলর থনলত পারলবন। সব কায নিম বাথতল করলত পারলবন “বাথতল করূন” বােন ব্যবহার কলর।

5

২. প্প্রাফাইল ব্যবস্থাপনা
ব্যবহারকারী যথদ তাঁর প্প্রাফাইল ব্যবস্থাপনা করলত িান, তলব প্মনুযবালরর
অপশন প্দখালব:

থিথিত বােলন থিক করলল েপডাউলন দুইটি

থিত্র-২: ব্যবহারকারীর প্প্রাফাইল ব্যবস্থাপনা
ব্যবহারকারী প্প্রাফাইল ব্যবস্থাপনালত থিক করলল থনলম্নাক্ত েথবর অনুরূপ তাঁর থনলজর প্প্রাফাইললর ইনফরলমশন প্দখলত পারলবন:

থিত্র-২.১(ক): প্প্রাফাইল তথ্য
এই উইলডা প্িলক ব্যবহারকারী ডযাশলবালড ন থফলর প্যলত িাইলল “ডযাশলবাড ন” বােলন থিক করলত হলব।
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ব্যবহারকারী যথদ তাঁর ইনফরলমশন আপলডে করলত িান, তলব প্প্রাফাইল তথ্য প্লখাটির পালশ থবদ্যমান বােলন থিক করলল
থনম্নরূপ উইলডা আসলব:

থিত্র-২.১(খ): প্প্রাফাইল তথ্য
উপলরাক্ত উইলডা প্িলক ব্যবহারকারী প্রলিাজনীি তথ্য আপলডে করলত পারলবন। আপলডে করার পর “সিংরেণ” বােলন থিক
করলল প্প্রাফাইল আপলডে হলব। “প্ফরত যান” বােলন থিক করলল আলগর উইলডালত থফলর আসলব।
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ব্যবহারকারী যথদ তার প্প্রাফাইললর পাসওিাড ন পথরবতনন করলত িান, তলব “পাসওিাড ন পথরবতনন” বােলন থিক করলল থনম্নরূপ
উইলডা আসলব:

থিত্র-২.২(ক): পাসওিাড ন পথরবতনন
এই উইলডা প্িলক ব্যবহারকারী নতুন পাসওিাড ন থদলব এবিং প্সো পুনরাি থদলি কনফামন কলর “সিংরেণ” বােলন থিক করলল তাঁর
পাসওিাড ন আপলডে হলব (অবশ্যই পাসওিাড ন দুটি একই হলত হলব)। পাসওিাড ন দুটি না থমললল থনম্নরূপ প্নাটিথফলকশন প্দখলত
পালবন:

থিত্র-২.২(খ): পাসওিাড ন অথমল প্নাটিথফলকশন
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ব্যবহারকারী যথদ তাঁর প্প্রাফাইল েথব পথরবতনন করলত িান, তলব “প্প্রাফাইল েথব পথরবতনন” বােলন থিক করলল থনম্নরূপ উইলডা
আসলব:

থিত্র-২.৩: প্প্রাফাইল েথব পথরবতনন
এই উইলডা প্িলক ব্যবহারকারী “েথব বাোই করুন” বােলন থিক কলর থডভাইস প্িলক েথব থসললক্ট করলত পারলবন। “সিংরেণ”
বােলন থিক কলর েথব পথরবতনন করলত পারলবন। “থরলসে” বােলন থিক করলল বতনমালন থবদ্যমান েথব থফলর আসলব।
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প্প্রাফাইল স্বাের পথরবতনন করার জন্য “স্বাের পথরবতনন” বােলন থিক করলল থনম্নরূপ উইলডা আসলব:

থিত্র-২.৪: প্প্রাফাইল স্বাের পথরবতনন
এই উইলডা প্িলক ব্যবহারকারী “স্বাের বাোই করুন” বােলন থিক কলর থডভাইস প্িলক েথব থসললক্ট করলত পারলবন। “সিংরেণ”
বােলন থিক কলর স্বাের পথরবতনন করলত পারলবন। “থরলসে” বােলন থিক করলল বতনমালন থবদ্যমান েথব থফলর আসলব।
ব্যবহারকারী তার ডাকসমূলহর কায নিমগুললার জন্য প্রলিাজনীি প্সটিিংসগুললা কােমাইজ কলর থনলত পারলবন। “প্নাটিথফলকশন
বার” “Yes” করলল, ব্যবহারকারী তার প্নাটিথফলকশন বালর থনথদ নষ্ট কায নিমগুললার প্নাটিথফলকশন প্দখলত পারলবন। “ইলমইল”
“Yes” করা হলল। ব্যবহারকারী তার প্প্রাফাইলল ব্যবহৃত ইলমইলল প্রলিাজনীি প্নাটিথফলকশন গুললা পালবন। “এসএমএস”
“Yes” করা হলল। ব্যবহারকারী তার প্প্রাফাইলল ব্যবহৃত প্মাবাইল নাম্বালর প্রলিাজনীি প্নাটিথফলকশন গুললার এসএমএস পালবন
। সবলেলত্র “No” থসললক্ট করার মাধ্যলম প্নাটিথফলকশনগুললা বন্ধ করা যালব। প্প্রাফাইল প্সটিিংস পথরবতনন করার জন্য “প্সটিিংস”
বােলন থিক করলল থনম্নরূপ উইলডা আসলব:
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“Submit” বােলন থিক করার পর প্সটিিংস গুথল কায নকর হলব।
থিত্র-২.৫: প্নাটিথফলকশন প্সটিিংস থনধ নারণ
“Submit” বােলন থিক করার পর প্সটিিংসগুললা কায নকর হলব।
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● লগ আউে
ব্যবহারকারী নথি থসলেম প্িলক লগ আউে করলত িাইলল প্মনুযবালরর
বােলন থিক করলত হলব।

থিথিত বােলন থিক কলর েপডাউলনর “লগ আউে”

থিত্র-২.৬: লগ আউে
লগ আউট কনফার্ম করার জন্য ব্যবহারকারীকক ননম্নরূপ উইকডা দেখাকব দেখাকন ব্যবহারকারীর কতটি পত্র এবং ডাক দপনডং
অবস্থায় আকে তা দেখাকব।

থিত্র-২.৭: লগ আউে কনফামন
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৩. ডাক
ব্যবহারকারী নথি ব্যবস্থাপনা থসলেলম প্রলবশ করললই ডাক ডযাশলবাড ন প্দখলত পালবন অিবা উপলরর ডান থদলকর প্মনু প্িলক
“ডালক” থিক কলর ডালক প্রলবশ করলত পারলবন। প্লফে প্যালনললর “ডযাশলবাড ন” এ থিক করলল একই প্মনুয প্দখলত পালবন।

থিত্র-৩: ডাক প্মনু
৩.১ আগত ডাক
ব্যবহারকারীর কালে আগত ডাক (যা এখলনা প্দখা হিথন) সিংখ্যা আগত ডালক এবিং উপলরর প্মনুযলত ডালক সিংখ্যা দ্বারা
প্নাটিথফলকশন প্দখালব।

থিত্র-৩.১: আগত ডাক
আগত ডালক সকল আগত ডালকর তাথলকা প্দখা যালব। আগত ডালকর তাথলকা প্িলক আপথন প্য প্কালনা ডাক থবস্তাথরত ভালব
প্দখলত পারলবন।

13

আগত ডালক থিক করলল আপথন আগত ডালকর তাথলকাি প্রলবশ করলত পারলবন। প্যসব ডাক এই ব্যবহারকারীর থনকে মূল
প্রাপক থহলসলব পাঠালনা হলিলে, প্সই ডাক গুললার শুরূলত প্িক ইন বক্স িাকলব যালত প্রলিাজনীি কায নিম করা যাি। অন্যথদলক,
প্যসব ডাক অনুথলথপ থহলসলব এলসলে প্সগুললালত প্িক-ইন বক্স প্দখালব না অিান ৎ প্কালনা ধরলনর কায নিম প্নিা যালব না শুধু
ব্যবহারকাথর প্দখলত পালব এবিং িাইলল “মুলে প্ফলুন” বােন ব্যবহার কলর থডথলে কলর থদলত পারলবন। থনলির ব্যাকগ্রাউড নীল
িাকলল বুঝা যালব ওই ডাকটি এখলনা প্দখা হিথন। অন্যথদলক, সাদা ব্যাকগ্রাউড িাকার অি ন হলে এই ডাকগুললা পূলব ন প্দখা হলিলে।

থিত্র-৩.১.১(ক): আগত ডালকর তাথলকা
থনলম্নর থিলত্র আমরা আগত ডালকর তাথলকার থবথভন্ন অিংশ সিংখ্যা দ্বারা থিথিত কলর এর থববরণ থনলি উপস্থাপন করব :

থিত্র-৩.১.১(খ): আগত ডালকর তাথলকার থবথভন্ন অিংশ
1. আগত ডাক: প্দখা এবিং অলদখা সকল ডাক এই তাথলকাি পাওিা যালব। ডাকটি পূলব ন প্দখা হলল ডালকর ব্যাকগ্রাউড কালার
সাদা হলি িাকলব। এই তাথলকা প্িলক এক বা একাথধক ডাক থসললক্ট করলল থনম্নরূপ উইলডা ওলপন হলব:
14

থিত্র-৩.১.১(গ): থনব নাথিত ডাক ফলরািাড ন করূন
এই উইলডা প্িলক ব্যবহারকারী প্রাপক(মূল প্রাপক, প্রাপকগণ) থসললক্ট কলর, থনব নাথিত নথির জন্য থসদ্ধান্ত থদলি “থনব নাথিত ডাক
সমূহ ফলরািাড ন করুন” বােলন থিক কলর ডাক ফলরািাড ন করলত পারলবন।
2. থবস্তাথরত: থবস্তাথরত থিলি থিক করলল একটি থনথদ নষ্ট ডালকর থবস্তাথরত প্দখা যালব। ব্যবহারকারী এই অপশনটি প্িলক সম্পাদনার
কাজ করলত পারলবন থনলম্নর থিত্র অনুসালর।

থিত্র-৩.১.১(ঘ): থবস্তাথরত পৃষ্ঠার থবথভন্ন অিংলশর কাজ
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A.
B.
C.
D.
E.

ডালকর প্গাপনীিতা প্রদশনন
ডালকর অগ্রাথধকার প্রদশনন
ডাকটিলক নথিলত উপস্থাপন করূন
ডাকটিলক নথিজাত করূন
ডাকটি প্প্ররণ করুন

এোড়াও ডাককর নবস্তানরত দপকজ আরও দেসব নবষয় থাকক দসগুকলা ননম্নরূপ:

F. ডাকটিলত থবদ্যমান সকল সিংযুথক্ত এই অিংলশ প্দখা যালব। ডাউনললালড থিক কলর সিংযুথক্তসমূহ ডাউনললাড কলর প্নিা
যালব
G. PDF আকালর প্যসব সিংযুথক্ত আলে তা এখালন প্দখা যালব
H. অন্যান্য ফরম্যালে প্যসব সিংযুথক্ত িাকলব তা এখালন প্দখা যালব
I. Image আকালর প্যসব সিংযুথক্ত িাকলব তা এই অিংলশ প্দখা যালব
ডাক থবস্তাথরত পৃষ্ঠাি প্প্ররণ আইকলন থিক কলর ডাকটিলক পরবতী কায নিলমর জন্য পাঠালনা যালব। ডাক গথতথবথধ থনবন্ধন বথহ
অিংলশ ডালকর গথতথবথধ পয নাললািনা করা যালব।
থবস্তাথরত পৃষ্ঠা প্িলক একটি ডাক ফলরাযাড ন করা যালব। ডাকটিলক ফলরাযাড ন করার জন্য ব্যবহারকারীলক মূল প্রাপক থনব নািন করলত
হলব। থিলত্রর প্রিম বুললে সাইন তাথলকা প্িলক একজনলক মূল প্রাপক থনব নািন করলত পারলবন। এোডাও ব্যবহারকারী বাম থদলকর
প্িকবলক্সর তাথলকা প্িলক এক বা একাথধক (ঐথেক) প্রাপকসমূহ থনব নািন করলত পারলবন। ডালকর প্রাপক থনব নািন করার পর
থববরণ পৃষ্ঠার ডানথদলক অথফসারলদর সীল প্দখালব।
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থিত্র-৩.১.১(ঙ): থবস্তাথরত পৃষ্ঠা — সীল থনব নািন
A.
B.
C.
D.

একজনলক মূল প্রাপক থনব নািন করলত পারলবন
এক বা একাথধক (ঐথেক) প্রাপকসমূহ থনব নািন করলত পারলবন
থনব নাথিত অথফসারলদর সীল
যথদ ব্যবহারকারী স্থািী সীল ততথর করলত িান তলব সবুজ রিংলির (+) আইকলন থিক কলর কমনকতনা/কমনিারীলদর তাথলকা
প্িলক অথফস সীল সিংরেণ করলত হলব। থনম্নরূপ উইলডা আসলব:

থিত্র-৩.১.১(ি): সীল ততথর
E. যথদ ব্যবহারকারী অস্থািী সীল ততথর করলত িান তলব প্বগুথন রলঙর (+) আইকলন থিক কলর কমনকতনা/কমনিারীলদর তাথলকা
প্িলক অস্থািী সীল সিংরেণ করলত হলব। থিত্র-৩.১.১(ি) এর অনুরূপ।
F. প্কালনা প্রাপকলক তাথলকা প্িলক বাদ থদলত িাইলল মুলে প্ফলুন আইকলন থিক কলর বাদ থদলত হলব।
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3. ফলরািাড ন: আগত ডালকর তাথলকা প্িলক ডাক ফলরািাড ন করা যাি।

থিত্র-৩.১.১ (ঝ): আগত ডালকর তাথলকা — ডাক ফলরািাড ন আইকন
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

ফলরািাড ন আইকন।
একজনলক মূল প্রাপক থনব নািন।
এক বা একাথধক (ঐথেক) প্রাপক থনব নািন করা যালব।
ব্যবহারকারীর স্থািী সীল ততথর করলত িাইলল সবুজ রলঙর (+) আইকলন থিক কলর কমনকতনা/কমনিারীলদর তাথলকা প্িলক
অথফস সীল সিংরেণ করলত হলব।
ব্যবহারকারীর অস্থািী সীল ততথর করলত িাইলল প্বগুনী রলঙর (+) আইকলন থিক কলর কমনকতনা/কমনি ারীলদর তাথলকা
প্িলক অথফস অস্থািী সীল সিংরেণ করলত হলব।
প্কালনা প্রাপকলক তাথলকা প্িলক বাদ থদলত িাইলল লাল রলঙর মুলে প্ফলুন আইকলন থিক করলত হলব।
বতনমান ডালকর জন্য অগ্রাথধকার থনব নািন।
ডালকর জন্য প্রলিাজনীি থসদ্ধান্ত থদলত পারলবন।
ডাকটিলক পরবতী কায নিলমর জন্য ফলরািাড ন।
উইলডাটি বন্ধ করা যালব।

4. নাগথরক ও দাপ্তথরক ডালকর ধরন: আগত ডালকর তাথলকাি ধরলনর আইকন প্দলখ প্বাঝা যালব প্য এটি নাগথরক ডাক। প্দখুন
থিত্র: ৩.১.১(খ)।
5. সিংযুথক্ত: ডালকর সালি সিংযুথক্ত 1 এর অথধক িাকলল থপন থিি থদলি প্দখালনা হলব। আর সিংযুথক্ত একটি বা না িাকলল নাই
প্লখা িাকলব। প্দখুন থিত্র: ৩.১.১(খ)।
6. নথিজাত করুন: আগত ডালকর তাথলকা প্িলক সরাসথর প্কালনা ডাক নথিজাত করা যালব এই আইকলন থিক কলর। প্দখুন থিত্র:
৩.১.১(খ)।
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থিত্র-৩.১.১ (ঞ): আগত ডালকর তাথলকা — নথিজাত করুন
7. নথিলত উপস্থাপন করুন: আগত ডালকর তাথলকা প্িলক সরাসথর প্কালনা ডাক নথিলত উপস্থাপন করা যালব এই আইকলন থিক
কলর।

থিত্র-৩.১.১ (ে): আগত ডালকর তাথলকা — নথিলত ঊপস্থাপন করুন
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ব্যবহারকারী আগত ডালকর তাথলকা প্িলক প্রলিাজনীি ডাক থসললক্ট কলর, নথিলত উপস্থাপন বােলন থিক করলল থনম্নরূপ উইলডা
প্দখলত পালবন:

থিত্র-৩.১.১ (ঠ): নথিলত উপস্থাপন
এই উইলডা প্িলক ব্যবহারকারী বতনমান ডালকর জন্য নথি থসললক্ট করলত পারলবন। নথি থসললক্ট করলল ডান পালশ উক্ত নথির
অন্তভুনক্ত প্নােগুললা প্দখা যালব। এখালন “নতুন প্নাে” বােলন থিক কলর “সিংরেণ” বােলন থিক করলল নথির থভতর প্নাে ততথর
করা যালব। ব্যবহারকারী “বন্ধ করুন” বােলন থিক কলর উইলডাটি বন্ধ করলত পারলবন। এখান প্িলক নতুন নথি ততথর করলত
পারলবন।
8. থরলসে: আগত ডালকর তাথলকা প্িলক প্কালনা ডাক অনুসন্ধান করার জন্য প্য সকল মাধ্যম আলে প্সগুললালক ব্যবহালরর পর
প্রািথমক অবস্থা প্ফরত আনার জন্য এই আইকনটি ব্যবহার করলত হলব।

থিত্র-৩.১.১ (ড): আগত ডালকর তাথলকা — থরলসে আইকন
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9. অনুসন্ধান: আগত ডালকর তাথলকা অনুসন্ধান করার জন্য প্য সকল মাধ্যম আলে প্সগুথললক বাোই করার পর অনুসন্ধান বােলন
থিক করলত হলব।

থিত্র-৩.১.১ (ঢ): আগত ডালকর তাথলকা — অনুসন্ধান আইকন
10. প্গাপনীিতা বাোই: এই প্মনুটি ব্যবহার কলর আগত ডালকর তাথলকা ডালকর প্গাপনীিতা অনুযািী থফল্টার করা যাি ।

থিত্র-৩.১.১ (ণ): আগত ডালকর তাথলকা — প্গাপনীিতা বাোই
11. অগ্রাথধকার বাোই: এই প্মনুটি ব্যবহার কলর আগত ডালকর তাথলকা ডালকর অগ্রাথধকার অনুযািী থফল্টার করা যাি ।

21

থিত্র-৩.১.১ (ত): আগত ডালকর তাথলকা — অগ্রাথধকার বাোই
12. থবষি: এই থফেটি ব্যবহার কলর আগত ডালকর তাথলকাি ডালকর থবষি দ্বারা অনুসন্ধান করা যাি।

থিত্র-৩.১.১ (ি): আগত ডালকর তাথলকা — থবষি অনুসন্ধান
13. প্প্ররক: এই প্মনুটি ব্যবহার কলর আগত ডালকর তাথলকাি প্প্ররলকর নাম দ্বারা অনুসন্ধান করা যাি ।
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থিত্র-৩.১.১(দ): আগত ডালকর তাথলকা — প্প্ররক অনুসন্ধান
14. এক প্পইলজ সব নলমাে কতটি ডাক প্দখা যালব তা এখান প্িলক থনধ নারন কলর প্দিা যালব। প্দখুন থিত্র: ৩.১.১ (খ)।
15. আগত ডাক: আগত ডাক আইকলন থিক করলল আগত ডালকর তাথলকা প্রদথশনত হলব।

থিত্র-৩.১.১ (ধ): আগত ডালকর তাথলকা আইকন
16. প্প্রথরত ডাক: প্প্রথরত ডাক আইকলন থিক করলল প্প্রথরত ডালকর তাথলকা প্রদথশনত হলব।
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থিত্র-৩.১.১ (ন): প্প্রথরত ডালকর তাথলকা আইকন
17. নথিলত উপস্থাথপত ডাক: নথিলত উপস্থাথপত ডালকর আইকলন থিক করলল নথিলত উপস্থাথপত ডাক তাথলকা প্রদথশনত হলব।

থিত্র-৩.১.১ (প): নথিলত উপস্থাথপত ডালকর আইকন
18. নথিজাতকৃত ডাক: এই বােলন থিক করলল প্য সব ডাক নথিজাতকৃত করার থসদ্ধান্ত প্নিা হলিলে প্সগুললার তাথলকা প্দখা
যালব।
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থিত্র-৩.১.১ (ফ): নথিজাতকৃত ডালকর তাথলকা
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৩.১.২ প্প্রথরত ডাক
বাম পালশর প্মনু প্িলক ডযাশলবালড ন থিক কলর ডাক ডযাশলবালড ন যাওিা যালব। ব্যবহারকারী যতগুললা ডাক প্প্ররণ কলরলেন তার
সিংখ্যা প্প্রথরত ডাক বােলন প্রদথশনত হলব।

থিত্র-৩.১.২(ক): ডাক ডযাশলবাড ন — প্প্রথরত ডাক
প্প্রথরত ডাক আইকলন থিক করলল প্প্রথরত ডালকর তাথলকা প্রদথশনত হলব। প্প্রথরত ডালকর তাথলকাি প্য সকল প্মনু, বােন এবিং
প্ললবল রলিলে তার ব্যবহারও আগত ডাক তাথলকার মলতা।

থিত্র-৩.১.২ (খ): প্প্রথরত ডালকর তাথলকা।

26

৩.২ দাপ্তথরক ডাক
দাপ্তথরক ডাক আপললাড করার জন্য ডাক ডযাশলবালড নর বাম পালশ দাপ্তথরক ডাক প্মনুলত থিক করলত হলব। দাপ্তথরক ডাক প্মনুলত
থিক করার পর ডাক আপললাড প্মনুলত থিক করলল দাপ্তথরক ডাক আপললাড ফরমটি প্রদথশনত হলব।
৩.২.১ দাপ্তথরক ডাক আপললাড
দাপ্তথরক ডাক আপললাড ফরমটি মূলত িার ভালগ থবভক্ত। “অথফস বাোই করুণ” এর পাকের
েপডাউলন থনম্নরূপ অথফস স্তর প্দখালব:

থিথিত বােলন থিক করলল

থিত্র-৩.২.১ (ক): দাপ্তথরক ডাক আপললাড — প্প্ররক অিংশ
এই উইলডালত ব্যবহারকারী “প্প্ররলকর” অথফলসর থবথভন্ন স্তর পয নািিলম থিক করলল প্রলিাজনীি স্তর, ধরন, শাখা ও পলদর
েপডাউন থলে প্দখলত পারলবন। উপলরর বাম থদলক “ডাক আপললাড” বােলন থিক করলল বতনমান ফরমটি থর-প্লাড হলি আসলব।
“খসড়া ডাক” এ থিক করলল প্যসব ডাক প্প্ররণ না কলর সিংরেণ করা হলিলে প্সসব খসড়া ডালকর তাথলকা প্দখালব। “প্প্রথরত
ডাক” এ থিক করলল ব্যবহারকারীর প্প্রাফাইল প্িলক প্প্রথরত ডাকগুললার তাথলকা প্দখলত পালবন।

থিত্র-৩.২.১ (খ): দাপ্তথরক ডাক আপললাড — ডালকর থববরণ অিংশ

27

ডালকর থববরণ অিংলশ স্মারক নম্বর এবিং তাথরখ থসলেম অলোলজনালরে করলব। প্প্ররলণর মাধ্যম ব্যবহারকারী েপডাউন প্িলক
থসললক্ট করলবন এবিং অন্যান্য থবষিগুললা ব্যবহারকারী তাঁর প্রলিাজন অনুযািী থসললক্ট করলে্ন। ডালকর থববরণ অিংলশ থবষি থলখা
বাধ্যতামূলক।

থিত্র-৩.২.১ (গ): দাপ্তথরক ডাক আপললাড — মূল প্রাপক অিংশ
A. এক বা একাথধক (ঐথেক) প্রাপকসমূহ থনব নািন করলত পারলবন।
B. থনব নাথিত অথফসারলদর সীল।
C. ব্যবহারকারী স্থািী সীল ততথর করলত িাইলল সবুজ রলঙর (+) আইকলন থিক কলর অথফস সীল তাথলকা প্িলক সীল
সিংরেণ করলত হলব।
D. ব্যবহারকারী অস্থািী সীল ততথর করলত িাইলল প্বগুনী রলঙর (+) আইকলন থিক কলর অথফস সীল তাথলকা প্িলক সীল
সিংরেণ করলত হলব।
E. প্রাপকলক তাথলকা প্িলক বাদ থদলত হলল লাল রলঙর থনথদ নষ্ট আইকলন থিক করলত হলব।
ফাইল সিংযুথক্ত বাধ্যতামূলক। ফাইল সিংযুক্ত করার জন্য ‘ফাইল যুক্ত করুন’ বােলন থিক করুন। ব্যবহারকারী ডাক আপললাড কলর
প্য ফাইলল প্রলখলেন প্সই ফাইল প্িলক ডাক ও অন্যান্য সিংযুথক্ত থসললক্ট কলর সিংযুক্ত করুন। ডাক ও সিংযুথক্ত অপললাড হলল
থনলির প্পইজটি প্রদথশনত হলব। সিংযুথক্তর সালি প্কালনা থববরণ থদলত িাইলল সিংযুথক্তর থববরণ অিংলশ থদলত পারলবন।
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থিত্র-৩.২.১ (ঘ): দাপ্তথরক ডাক আপললাড — ডাক ও সিংযুথক্ত অপললাড
‘সব মুলে প্ফলুন’ বােলনর পালশর থসললক্ট বক্স থসললক্ট কলর ‘সব মুলে প্ফলুন’ বােলন থিক করলল সকল সিংযুক্ত ফাইল মুলে
যালব। এক বা একাথধক সিংযুথক্ত মুলে প্ফললত হলল সিংযুক্ত ফাইলগুললার পালশর বক্স থসললক্ট কলর মুলে প্ফলুন বােলন থিক
করলত হলব।


সিংরেণ: ডালকর সব থফে পূরণ করার পলর সিংরেণ বােলন থিক কলর ডাক সিংরেণ করা যালব। সিংরথেত ডাক
খসড়া ডাক তাথলকাি প্দখলত পালবন।



সিংরেণ ও প্প্ররণ: ডালকর সব থফে পূরণ করার পলর সিংরেণ ও প্প্ররণ বােলন থিক করলল ডাক সিংরথেত হলব এবিং
একইসলে প্রাপলকর কালে িলল যালব এবিং থনম্নরূপ প্নাটিথফলকশন প্দখালব:

থিত্র – ৩.২.১ (ঙ): প্রাথপ্ত স্বীকার রথশদ থপ্রন্ট করুণ
29

৩.২.২ খসড়া ডালকর তাথলকা
দাপ্তথরক ডালকর অন্তভুনক্ত ‘খসড়া ডাক’ তাথলকা প্িলক এক বা একাথধক ডাক একসলে ফলরািাড ন করা যালব। ‘কায নিম’ বােনটি
দ্বারা কায নিম সম্পাদন করা যালব। খসড়া ডালকর তাথলকার অন্যান্য বােনগুথলর ব্যবহার আগত ডালকর বােনগুললার ন্যাি।

থিত্র-৩.২.২: খসড়া ডালকর তাথলকা
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৩.৩ নাগথরক ডাক
নাগথরক ডাক দুইভালব আপললাড করা যালব।
o নাগথরক অফলাইন ডাক আপললাড
o নাগথরক কন নার
নাগথরক অফলাইন ডাক আপললাড করার জন্য ব্যবহারকারী থহসালব লগইন করলত হলব। নাগথরক থহসালব লগইন করলল লগইন
পৃষ্ঠার থনলি নাগথরক কন নার প্মনু প্িলক আলবদন করা যালব।
৩.৩.১ নাগথরক অফলাইন ডাক আপললাড
নাগথরক ডাক আপললাড করার জন্য ডাক ডযাশলবালড নর অন্তভুনক্ত নাগথরক ডাক বােলন থিক করলত হলব। নাগথরক ডাক প্মনুলত
থিক করার পর নাগথরক ডাক আপললাড বােলন থিক করলল নাগথরক ডাক আপললাড ফরমটি প্দখালব।

থিত্র-৩.৩.১ (ক): নাগথরক অফলাইন ডাক আপললাড
নাগথরক অফলাইন ডাক আপললাড ফরমটিলত লাল তারকা প্দওিা অিংশগুথল বাধ্যতামূলকভালব পূরণ করলত হলব। বাথক অিংশগুথল
থনলি পূব নবতী অধ্যালি আললািনা করা হলিলে।
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থিত্র-৩.৩.১ (খ): নাগথরক অফলাইন ডাক আপললাড ফরম।
৩.৩.২ খসড়া ডালকর তাথলকা
‘নাগথরক খসড়া ডালকর তাথলকা’ প্িলক এক বা একাথধক ডাক একসলে ফলরািাড ন করা যালব এবিং থপ্রন্ট বােলন থিক কলর খসড়া
ডাকটি থপ্রন্ট করা যালব। খসড়া ডালকর তাথলকার অন্যান্য বােনগুথলর ব্যবহার পূব নবতী অধ্যালি আললািনা করা হলিলে।

থিত্র-৩.৩.২: নাগথরক খসড়া ডালকর তাথলকা
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৩.৩.৩ নাগথরক কন নার
নাগথরক থহসালব লগইন করলল লগইন পৃষ্ঠার থনলি নাগথরক কন নার প্মনু প্িলক আলবদন করা যালব।

থিত্র-৩.৩.৩ (ক): নাগথরক কন নার।
নাগথরক কন নার অিংশটিলত থিক করলল থনলম্নর পৃষ্ঠা প্রদথশনত হলব।

থিত্র-৩.৩.৩ (খ): নাগথরক কন নার
এখন “আলবদন করুন” অিংলশ থিক করলল নাগথরক প্সবা ফরম প্রদথশনত হলব।
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থিত্র-৩.৩.৩ (গ): নাগথরক প্সবা ফরম
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এই ফরম লাল তারকা সম্বথলত থফেগুললা বাধ্যতামূলকভালব পূরণ করলত হলব। নাগথরক প্সবা ফরলমর সব থফে পূরণ করার পলর
‘আলবদন প্প্ররণ করুন’ বােলন থিক করলল ডাকটি প্রাপলকর কালে িলল যালব। আলবদনটি প্প্রথরত হলি প্গলল নাগথরকলক একটি
ট্র্যাথকিং নম্বর প্রদান করা হলব।

নাগথরক তাঁর আলবদন গ্রহণ নম্বরটি (ট্র্যাথকিং নম্বর) সিংরেণ কলর রাখলবন এবিং পরবতীলত এই নম্বর ও প্মাবাইল নম্বর থদলি
ুঁ
প্প্রথরত আলবদনটি খুজলত
পারলবন।

থিত্র-৩.৩.৩(ঘ): ট্র্যাথকিং নম্বর
৩.৪ থনবন্ধন বথহ
এই প্মনুর অধীলন ডাক থনবন্ধন বথহসমূহ অন্তভুনক্ত রলিলে।

থিত্র-৩.৪ (ক): থনবন্ধন বথহ
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●
●
●
●

ডাক গ্রহণ থনবন্ধন বথহ
ডাক থবথল থনবন্ধন বথহ
শাখা ডালিথর থনবন্ধন বথহ
ডাক গথতথবথধ থনবন্ধন বথহ

থনলম্নর থিলত্র থনবন্ধন বথহর উদাহরণ থহসালব ‘ডাক গ্রহণ থনবন্ধন বথহ’ প্রদথশনত হলিলে। অন্যান্য থনবন্ধন বথহর কায নপ্রথিিা এর
অনুরূপ। থনবন্ধন বথহলত থনবথন্ধত ডাক থদন, সপ্তাহ ও মাস থদলি থফল্টার করা যালব।

থিত্র-৩.৪ (খ): ডাক গ্রহণ থনবন্ধন বথহ
সকল ধরলনর থনবন্ধন বথহ থবথভন্ন কযাোগথরর সমি থদলি সাি ন করা যালব।

থিত্র-৩.৪ (গ): থনবন্ধন বথহ সাি ন
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৩.৫ প্রথতলবদনসমূহ
প্রথতলবদনসমূহ প্মনু হলত ডাক-সিংিান্ত সকল প্রথতলবদন প্দখা যালব।

থিত্র-৩.৫(ক): প্রথতলবদনসমূহ
●
●
●
●
●

অমীমািংথসত ডাক তাথলকা
মীমািংথসত ডাক তাথলকা
নথিলত উপস্থাথপত ডাক তাথলকা
নথিজাত ডাক তাথলকা
পত্রজারী ডাক তাথলকা

থনলম্নর থিলত্র প্রথতলবদলনর উদাহরণস্বরূপ ১টি প্রথতলবদন প্রদথশনত হলিলে। সকল প্রথতলবদলনর কায নপ্রথিিা এর অনুরূপ।
ুঁ
প্রথতলবদনসমূহ থদন, সপ্তাহ ও মাস থদলি খুজলত
পারলবন।
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থিত্র-৩.৫ (খ): অমীমািংথসত ডাক তাথলকা
সকল ধরলনর প্রথতলবদনসমূহ থবথভন্ন কযাোগথরর সমি অনুযািী সাি ন করা যালব।

থিত্র-৩.৫ (গ): প্রথতলবদনসমূহ টুলস
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৩.৬ ডাক ট্র্যাথকিং
ুঁ
৩.৬.১ দাপ্তথরক ডাক ট্র্যাথকিং: আলবদন গ্রহন নম্বর ও প্মাবাইল নম্বর থদলি “খুজুন”
বােলন থিক করলল প্রতযাথশত ডাকটির
থবস্তাথরত জানা যালব।

থিত্র - ৩.৬.১: দাপ্তথরক ডাক ট্র্যাথকিং
ুঁ
৩.৬.২ নাগথরক ডাক ট্র্যাথকিং: আলবদন গ্রহন নম্বর ও প্মাবাইল নম্বর থদলি “খুজুন”
বােলন থিক করলল প্রতযাথশত ডাকটির
থবস্তাথরত জানা যালব।

থিত্র - ৩.৬.২: নাগথরক ডাক ট্র্যাথকিং
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৪. নথি
নথি ব্যবস্থাপনা থসলেলম প্রলবশ কলর উপলরর ডানথদলকর প্মনু প্িলক “নথি”প্ত থিক কলর নথির ডযাশলবালড ন প্রলবশ করা যালব।
৪.১ নথি ডযাশলবাড ন
নথি ডযাশলবালড নর জন্য উপলরর ডানথদলকর প্মনু প্িলক নথি থসললক্ট করুন। থনলির প্পইজটি প্দখলত পালবন।

থিত্র-৪.১: নথি ডযাশলবাড ন
৪.১.১ আগত নথি
আপনার কালে যতটি নথি এলসলে তার সিংখ্যা আগত নথি বােলন প্রদথশনত হলব।

থিত্র-৪.১.১(ক): আগত নথি
নতুন প্কালনা নথি আসলল উপলরর প্মনুলত নথি বােলন নতুন আগত নথির সিংখ্যা প্নাটিথফলকশন আকালর প্দখালব। আগত নথিলত
সকল আগত নথির তাথলকা প্দখা যালব। আগত নথির তাথলকা প্িলক প্য প্কালনা নথি থবস্তাথরত ভালব প্দখা যালব।
আগত নথি বােলন থিক কলর আগত নথির তাথলকাি প্রলবশ করা যালব।
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থিত্র-৪.১.১ (খ): আগত নথির তাথলকা
থনলম্ন থিলত্রর মাধ্যলম আগত নথির তাথলকা পৃষ্ঠার থবথভন্ন অিংলশর কাজ বণ ননা করা হল:

থিত্র-৪.১.১ (গ): আগত নথির তাথলকা পৃষ্ঠার থবথভন্ন অিংলশর কাজ
1. আগত নথি: প্দখা এবিং অলদখা সকল নথি এই তাথলকাি পাওিা যালব।
2. থবস্তাথরত: থবস্তাথরত থিলি থিক করলল একটি থনথদ নষ্ট নথির থবস্তাথরত প্দখা যালব।
ব্যবহারকারী এই অপশনটি প্িলক সম্পাদনার কাজ করলত পারলবন থনলম্নর থিত্র অনুসালর:
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থিত্র-৪.১.১(ঘ): থবস্তাথরত পৃষ্ঠার থবথভন্ন অিংলশর কাজ
নথি পৃষ্ঠার উপলরর অিংশটি মূলত নথির তথ্য বহন কলর।
A. বতনমান নথিটির মধ্য থবদ্যমান সকল প্নাে তাথলকা প্দখা যালব। “নতুন প্নাে” এ থিক করলল প্নাে ততথর করলত
পারলবন।
B. নথির মধ্য থবদ্যমান প্নাোিংশ সমূহ, নতুন অনুলেদ ততথর(থনলি প্দখালনা হল) এবিং প্প্ররণ করা যালব।
C. নথির সকল পত্র ও পত্র গ্রুপ এখালন প্দখা যালব।
D. বতনমান নথিটির জন্য অনুমথত প্রাপ্তলদর সিংলশাধন করা যালব এখান প্িলক।
E. নথিটি প্প্ররণ করা যালব।
F. নথির তাথলকাি থফলর যাওিা যালব।
একটি নথিলত দুইটি অিংশ িালক প্নাোিংশ ও পত্রািংশ।
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থিত্র-৪.১.১(ঙ): প্নাোিংশ-এর থবথভন্ন অিংশ
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প্নাোিংশ-প্ত প্কালনা একটি ডালকর জন্য প্নাে প্দওিা যালব এবিং প্সই প্নাে প্প্ররণ করা যালব। লাল অযালরা থিথিত স্থানগুললালত
প্নাে সিংথিষ্ট প্রলিাজনীি থবষিগুললা থসললক্ট করলত পারলব।
A. অনুলেলদর থবষি প্দিা বাধ্যতামূলক। এই অিংলশ প্রলিাজনীি থবষি থদন
B. থবলবিয পত্র থদন
C. অনুলেলদ পতাকা সিংযুক্ত করুন
D. প্কান অনুলেলদর অন্তনভুক্ত তা থসললক্ট করূন
E. প্রলিাজনীি থসদ্ধান্ত থসললক্ট করুন
F. অনুলেদটির জন্য থববরণ থলখুন
G. সিংযুথক্ত থদন
H. সিংযুথক্তর জন্য প্রফালরন্স ব্যবহার করুন
I. সিংযুথক্তর প্রফালরন্সটি থসললক্ট কলর থববরনীলত সিংযুক্ত করুন।
J. প্রফালরন্সটি থরমুভ করুন
K. অনুলেদটি সিংরেন করুন
L. অনুলেদটি সিংরেন করুন এবিং নতুন আলরকটি অনুলেদ ততথর করুন
M. সকল অনুকেেগুকলা দেখুন
N. অনুকেেটি নিন্ট করুন
O. সম্পুন ম দপকজ দেখুন
সংরক্ষন করার পর দনাটাংে দেখকত ননম্নরূপ হকবেঃ

থিত্র-৪.১.১(ি): প্নাোিংশ-এর থবথভন্ন অিংশ
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পত্রািংলশর অধীলন দুইটি অিংশ রলিলে:
● সকল পত্র
● পত্র গ্রুপ
সকল পত্র অিংলশ মূলত প্নালের ডাক এবিং অনুলেলদর সলে সিংযুক্ত ফাইলগুললা প্দখালব। পত্র গ্রুপ অিংলশ একটি প্নালের মধ্য
থবদ্যমান পত্রগুললা থবষি থভথিক ভালব গ্রুলফ িাকলব।

থিত্র-৪.১.১(ে): পত্রািংশ-এর থবথভন্ন অিংশ
A. পত্রািংলশর উইলডাটি বড় কলর প্দখা যালব।
B. পত্রজারীর খসড়াটি খসড়া পত্র থহলসলব প্দখা যালব এবিং থনম্নরূপ কায নাবলী সম্পন্ন করা যালব।
C. খসড়া পত্রটি থপ্রন্ট করা যালব।

D. খসড়া পলত্রর োফেসমূহ প্দখা যালব (পথরবতননসমূহ)।
E. বতনমান োফেটি প্দখুন।
F. খসড়াটি থডথলে করুন।
G. সকল পত্র — একটি প্নালের মধ্য থবদ্যমান সকল পত্রসমূহ এখালন িাকলব
H. পত্র গ্রুপ — এই অিংলশ একটি প্নালের অন্তনভূক্ত পত্রসমূলহর থবষি অনুযািী পত্রসমূহ প্দখা যালব।
I. সকল পতাকা একসলে প্দখা যালব
J. পতাকা ততথর করা যালব, রিং থদলি থিথিত করা যালব ও থশলরানাম প্দওিা যালব
K. পূণ ন পদ নাি প্দখালব
45

থিত্র-৪.১.১(জ): পতাকার থবথভন্ন অিংশ
3. আকনাইভলসর জন্য থসললক্ট: আগত নথির তাথলকা প্িলক এক বা একাথধক নথি আকনাইভলস অন্তনভূক্ত করলত িাইলল নথির ডান পালবন প্িক
ইন বলক্স প্িক থদলত হলব। প্দখুন থিত্রঃ 4.১.১(গ)।
4. আকনাইভলস অন্তনভূক্ত: থনব নাথিত নথিটি আকনাইভলস থনলি প্যলত িাইলল উপলরর “আকনাইভস” বােলন থিক করলল নথিটি আকনাইভলস িলল
যালব।

থিত্র-৪.১.১(ঝ): নথি আকনাইভলস অন্তনভুথক্ত
5. থরলসে: আগত নথির তাথলকাি প্কালনা থকছু অনুসন্ধান করার জন্য প্য সকল মাধ্যম আলে প্সগুথল ব্যবহালরর পর আলগর
অবস্থাি প্রতযাবতনলনর জন্য এই আইকলন থিক করলত হলব।

থিত্র-৪.১.১(ঞ): আগত নথি তাথলকা — থরলসে
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6. অনুসন্ধান: আগত নথির তাথলকাি প্কালনা থকছু অনুসন্ধান করার জন্য প্য সকল মাধ্যম আলে প্সগুললা বাোই করার পর
অনুসন্ধান আইককন থিক করলত হলব।

থিত্র-৪.১.১(ে): আগত নথি তাথলকা — অনুসন্ধান
7. নথি নম্বর: আগত নথির তাথলকাি নথি নম্বর অনুসন্ধান করা যাি এই থফেটি ব্যবহার কলর।

থিত্র-৪.১.১(ঠ): আগত নথি তাথলকা — নথি নম্বর থদলি অনুসন্ধান
8. থবষি: আগত নথির তাথলকাি নথির থবষি অনুসন্ধান করা যাি এই থফেটি ব্যবহার কলর।
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থিত্র-৪.১.১(ড): আগত নথি তাথলকা — নথি থবষি থদলি অনুসন্ধান
9. নথির ধরন: আগত নথির তাথলকাি নথির ধরন অনুযািী অনুসন্ধান করা যাি এই থফলে নথির ধরন োইপ কলর।

থিত্র-৪.১.১(ঢ): আগত নথি তাথলকা — নথি ধরন থদলি অনুসন্ধান
10. নথির শাখা: আগত নথির তাথলকাি শাখাথভথিক অনুসন্ধান করা যাি এই থফলে শাখার নাম োইপ কলর।
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থিত্র-৪.১.১(ণ): আগত নথি তাথলকা − নথির শাখা
11. আগত নথির তাথলকা: ‘আগত নথি তাথলকা’ ট্যালব থিক করলল আগত নথির তাথলকা প্রদথশনত হলব।

থিত্র-৪.১.১(ত): আগত নথি তাথলকা আইকন
12. প্প্রথরত নথির তাথলকা: ‘প্প্রথরত নথি তাথলকা’ ট্যালব থিক করলল প্প্রথরত নথির তাথলকা প্রদথশনত হলব।
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থিত্র-৪.১.১(ি): প্প্রথরত নথি তাথলকা
13. সকল নথির তাথলকা: ‘সকল নথি তাথলকা’ ট্যালব থিক করলল সকল নথির তাথলকাি িলল আসলব।

থিত্র-৪.১.১(দ): সকল নথি তাথলকা আইকন
14. নতুন নথি ততথর: ‘নতুন নথি ততথর করুন’ বােলন থিক করলল নতুন নথি ততথরর পৃষ্ঠা প্দখালব।

থিত্র-৪.১.১(ধ): নতুন নথি ততথর
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● নতুন নথি ততথর করলত হলল নথির ধরন থসললক্ট করলত হলব এবিং নথি নম্বর থলখলত হলব।
● নথির থবষি থলখলত হলব।
● “নথিলত অনুমথত প্রদান করুণ” বােলন থিক করলল থনম্নরূপভালব উইলডা আসলব:

থিত্র-৪.১.১(ন): নতুন নথিদত অনুর্নত িোন (থনজ অথফস)
A. “+” নিনিত বাটকন নিক করকল োখার অধীকন দপাস্টগুকলা দেখা োকব।
B. দপাস্টগুকলা দথকক িকয়াজনীয় দপাস্ট দিক-ইন করকত হকব।
C. “সংরক্ষণ” বাটকন নিক করকল দপাস্টটি ননজ অনফকসর অনুর্নত িাপ্তকের তানলকায় সংরনক্ষত হকব। অন্য অনফকসর
জন্য অনুর্নত িোন করকত হকব ননম্নরূপ ভাকব:
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থিত্র-৪.১.১(প): নতুন নথিদত অনুর্নত িোন (অন্যান্য অথফস)
দপাস্টটি নসকলক্ট করার পর “সংরক্ষণ” বাটকন নিক করকল ননথর অনুর্নত দেয়া হকব।
15. এক পৃষ্ঠাি কতটি নথি প্দখা যালব তা এখান প্িলক থসললক্ট করা যালব।
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থিত্র-৪.১.১(ফ): নতুন নথি ততথর
16. আগত নথির তাথলকা থলে ও প্ফাডার: থিলত্র উলেথখত প্মনু প্িলক আগত নথির তাথলকা দুইভালব প্দখা যাি:
● থলে আকালর সকল তথ্য প্রদশনন
● প্ফাোর আকালর সকল তথ্য প্রদশনন

থিত্র-৪.১.১(ব): আগত নথি তাথলকা — থলে
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থিত্র-৪.১.১(ভ): আগত নথি তাথলকা — প্ফাডার
মাোর ফাইল:
ব্যবহারকারী প্য অথফলসর অধীন লগইন রলিলে, প্স অথফলসর সকল নথি সমুলহর তাথলকা ব্যবহারকারী প্দখলত পালব মাোর ফাইলল।

থিত্র-৪.১.১(ম): ননথ র্াস্টার ফাইল
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৪.১.২ প্প্রথরত নথি
ব্যবহারকারী প্য সকল নথি পাঠিলিলেন তা প্প্রথরত নথি তাথলকাি প্দখা যালব।

থিত্র-৪.১.২: প্প্রথরত নথি
‘প্প্রথরত নথি তাথলকা’ ট্যালব থিক করলল প্প্রথরত নথিসমূলহর তাথলকা প্দখালব। ‘প্প্রথরত নথি তাথলকা’ পৃষ্ঠাি প্য সকল প্মনু বা
বােন রলিলে তার বণ ননা ‘আগত নথি তাথলকা’ অধ্যালি আললাথিত প্মনু বা বােলনর অনুরূপ।
৪.২ একটি ডাকলক নথিলত প্পশ করার প্রথিিা

থিত্র-৪.২.১(ক): ডাকলক নথিলত প্পশ করার থসদ্ধান্ত প্প্ররণ
প্রিলম থনথদ নষ্ট ডাকটি থসললক্ট করুন এবিং মূল প্রাপক ও প্রাপকগন থসললক্ট করুন। নথিলত প্পশ করুন থসদ্ধান্ত থদলি নথিটি উপস্থাপন
করুন। নথিভুক্ত করুন প্মনুলত থিক করলল থনলম্নর থিত্রটি প্দখা যালব।
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থিত্র-৪.২.২(ক): প্য নথিলত উপস্থাপন হলব
ব্যবহারকারী প্য নথিলত বা নথির অন্তভুনক্ত প্নালে ডাকটি রাখলত িান প্সটি থসললক্ট(থিলত্র A ও B) করলত পারলবন। অিবা যথদ
নতুন নথি ততথর করলত হি তলব ‘নতুন নথি ততথর করুন’ থললে থিক করলত হলব। থিক করলল থনলম্নর পৃষ্ঠাটি আসলব।

থিত্র-৪.২.২(খ): নতুন নথি ততথর
পূলব ন বথণ নত নতুন নথি ততথরর পদ্ধথত অনুসালর নথি সৃথষ্ট করলত হলব। “প্ফরত যান” বােলন থিক করলল বতনমান উইলডাটি বন্ধ
হলব। নথিলত অনুমথত প্রদান করলত হলব।
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থিত্র-৪.২.২(গ): নথিলত অনুমথত প্রদান (থনজ অথফস)
থিলত্র থিথিতলদর নথির জন্য অনুমথত প্রদান করা হলে। নথিলত অনুমথতপ্রাপ্ত ব্যবহারকারীগণ এই নথি থনলি কাজ করলত পারলবন।
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থিত্র-৪.২.২(ঘ): নথিলত অনুমথত প্রদান (অন্যান্য অথফস)
অন্যান্য অথফলসর কমনিারীলদর নথির জন্য অনুমথত থদলত িাইলল প্রলিাজনীি তথ্য থসললক্ট কলর থদলত হলব। “প্ফরত যান” বােলন
থিক করলল বতনমান উইলডাটি বন্ধ হলব। “সিংরেণ” বােলন থিক করার পর নথিলত উপস্থাপনলযাগ্য নথির তাথলকাি নতুন নথিটি
প্দখালব। প্য নথিলত ডাকটি উপস্থাপন করা হলব নথিটি থসললক্ট করলত হলব। এরপর থনলির থিলত্রর মত উইলডা আসলব।
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থিত্র-৪.২.২(ঙ): নথিলত উপস্থাথপত ডাক
এই উইলডালত দুইটি অিংশ রলিলে প্নাোিংলশ প্নাে থলখা যালব। প্নাে থলখার পর নথিটি ফলরািাড ন করা যালব। প্নাোিংলশর পত্রািংলশর
কাজগুললা পূলব ন বন ননা করা হলিলে। উপলরর এই ধাপগুথল সম্পন্ন করলল নথিলত ডাক প্পশ করা হলি যালব।
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৪.৩ নথি ব্যবস্থাপনা
নথি ব্যবস্থাপনা মূলত দুইটি অিংলশ থবভক্ত। থনলি এলদর কাজ উলেখ করা হললা:
● নথির ধরন
o নতুন ধরন ততথর
o ধরলনর তাথলকা
● নথি তাথলকা
o আগত নথি তাথলকা
o প্প্রথরত নথি তাথলকা
o সকল নথি তাথলকা
●

নতুন নথি ততথর

নথির ধরন
নতুন ধরন ততথর : একটি নতুন ধরন ততথর করলত বাম পালশর প্মনু বালরর নথির ধরলন থিক করলল থনলির পৃষ্ঠাটি প্দখালব। নথির
থবষলির ধরন, দুই সিংখ্যার প্কাড এবিং নথির সব নলশষ নম্বর থলখলত হলব। “সিংরেণ” বােলন থিক করলল নথির ধরনটি সিংরেণ
করলত হলব।

থিত্র-৪.৩.১(ক): নথির নতুন ধরন ততথর
ধরলনর তাথলকা : ধরনটি সিংরেণ করার পর এই তাথলকাি যুক্ত হলব। এই তাথলকার মাধ্যলম নথির ধরলনর থবষলি কায নিম গ্রহণ
করা যালব।
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থিত্র-৪.৩.১(খ): নথির ধরলনর তাথলকা
A. নথির প্কালনা ধরন সম্পাদনা করলত পারলবন।
B. নতুন ধরন ততথর করা যালব।
নথি তাথলকা
বাম পালশর প্মনু বালরর মাধ্যলম সকল নথির তাথলকা পাওিা যালব।
আগত নথি তাথলকা : ‘আগত নথি তাথলকা’ ট্যালব থিক করলল আগত নথির তাথলকা প্রদথশনত হলব।

থিত্র-৪.৩.২(ক): আগত নথির তাথলকা
প্প্রথরত নথি তাথলকা: ‘প্প্রথরত নথি তাথলকা’ ট্যালব থিক করলল প্প্রথরত নথির তাথলকা প্রদথশনত হলব।
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থিত্র-৪.৩.২(খ): প্প্রথরত নথির তাথলকা
সকল নথির তাথলকা: ‘সকল নথির তাথলকা’ ট্যালব থিক করলল সকল নথির তাথলকা প্রদথশনত হলব।

থিত্র-৪.৩.২(গ): সকল নথির তাথলকা
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নতুন নথি ততথর
ব্যবহারকারী নতুন নথি ততথর করলত িাইলল ‘নতুন নথি ততথর করুন’ ট্যালব থিক করলল নতুন নথি ততথরর পৃষ্ঠা প্রদথশনত হলব।

থিত্র-৪.৩.৩(ক): নতুন নথি ততথর
উপলরর উইলডালত * থিথিত থফে নথির ধরন, নথির নম্বর, নথির থবষি এবিং নথির শাখা অবশ্যই থদলত হলব। নথির ধরন, নথির
শাখা এবিং তাথরখ থসলেম অলো প্জনালরে করলব। “নথিলত অনুমথত প্রদান করুন” বােলন থিক করলল থনম্নরূপ উইলডা আসলব
প্যখালন ব্যবহারকারী নথিটির জন্য থনজ অথফস ও অন্যান্য অথফলসর কমনকতনালদর অনুমথত থদলত পারলবন থনম্নরূপভালব:
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থিত্র-৪.৩.৩(খ): নথিলত অনুমথত প্রদান(থনজ অথফস)
উপলরর উইলডালত বাম পালশর প্িক বক্সগুললা প্িক ইন কলর থনজ অথফলসর কমনিারীলদর নথিলত অনুমথত প্রদান করলত পারলবন।
অন্যান্য অথফলসর কমনিারীলদর অনুমথত প্রদান করলত প্গলল থনম্নরুপ আসলব:
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থিত্র-৪.৩.৩(গ): নথিলত অনুমথত প্রদান সিংরেণ
উপলরর উইলডালত (+) থিথিত বােলন থিক করলল উইলডাটি বথধ নত হলব। প্সখান প্িলক অন্যান্য অথফলসর থবথভন্ন স্তর থসললক্ট কলর
সিংরেণ বােলন থিক করলল নথিলত থনজ অথফস ও অন্যান্য অথফলসর কমনকতনালদর অনুমথত প্রদান করা যালব এবিং নথিটি ততথর
হলব।
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৪.৪ থনবন্ধন বথহ
থনবন্ধন বথহ প্মনুর অধীলন নথি-সিংিান্ত সকল থনবন্ধন বথহ রলিলে।
● নথি প্প্ররণ থনবন্ধন বথহ
● নথি গ্রহণ থনবন্ধন বথহ
থনলম্নর থিলত্র ১টি থনবন্ধন বথহর উদাহরণ প্দওিা হল। অপর থনবন্ধন বথহর কায নিম একই রকম। থনবন্ধন বথহ প্পজটি থপ্রন্ট করলত
িাইলল থপ্রন্ট বােলন থিক করলত হলব।

থিত্র-৪.৪.১: নথি প্প্ররণ থনবন্ধন বথহ — সমি অনুযািী প্খাঁজা
ুঁ
ব্যবহারকারী থনবন্ধন বথহলত থদন, সপ্তাহ ও মাস থদলি নথি খুজলত
পারলবন।

থিত্র-৪.৪.২: সমি অনুযািী সাি ন করুন
66

৪.৫ প্রথতলবদনসমূহ
প্রথতলবদনসমূহ প্মনু হলত নথি-সিংিান্ত সকল প্রথতলবদন প্দখা যালব। থনলম্নর থিলত্র ১টি প্রথতলবদন প্দখালনা হলিলে। অন্য
ুঁ
প্রথতলবদনগুথলর কায নিম একই রকম। ব্যবহারকারী প্রথতলবদলন থদন, সপ্তাহ ও মাস থদলি নথি খুজলত
পারলবন।

থিত্র-৪.৫.১: শাখাথভথিক নথি সমূহ
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৫. পত্রজারী
পত্রজারী করলত হলল পত্রটি ঊর্ধ্নতন কমনকতনার থনকে ফলরািাড ন করলত হলব। ফলরািাড ন করার পর, পত্রটি ওই কমনকতনা পত্রজারী
করলত পারলবন অিবা প্প্ররলকর থনকে পাঠালল উথনও পত্রজারী করার বােন পালবন। পত্রজারী বােনটি নথির প্নাোিংশ এবিং পত্রািংশ
অিংলশ িাকলব। ব্যবহারকারী উভি অিংশ প্িলক পত্রজারী করলত পারলবন। একটি নথি অিবা একটি ডালকর উপর থভথও কলর
পত্রজারী করলত িাইলল থনলম্নর বােলন থিক করলত হলব।

থিত্র-৫.১: খসড়া পত্রজারী (প্নাোিংশ) ও পত্রজারী (পত্রািংশ) বােন
“পত্রজারী খসড়া ততথর করুন” বােলন থিক করলল থনলির থিলত্রর ন্যাি পত্রজারী খসড়া পৃষ্ঠা আসলব।

থিত্র-৫.২(ক): পত্রজারী খসড়া
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থিত্র-৫.২(খ): পত্রজারী খসড়া
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থিত্র-৫.২(গ): পত্রজারী খসড়া
● প্রিলম পলত্রর ধরন (ধরলনর প্েমলেেগুললা থনলম্ন প্দওিা হল) বাোই করলত হলব। এরপর ধরলনর ওপর থভথও কলর প্প্ররক,
প্রাপক, অনুথলথপ, অগ্রাথধকার ও প্গাপনীিতা বাোই করলত হলব। একাথধক প্রাপক ও অনুথলথপ প্দওিা যালব।
● নথির অন্তভুনক্ত পত্রসমূহ বতনমান পলত্রর জন্য থসললক্ট করা যালব। অিবা এক্সোন নাল ফাইলও সিংযুক্ত কর যালব।
● সকল প্েলত্র তথ্য প্দওিার পর পত্রজারী খসড়া সিংরেণ করা যালব বা পত্রজারী করা যালব। সিংরেণ করলল থনলির
থিত্রটি প্দখালব।
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থিত্র-৫.৩: খসড়া পত্র



থপ্রন্ট করুন বােলন থিক কলর খসড়া পত্রটি থপ্রন্ট কলর প্নিা যালব।
খসড়া পলত্রর পথরবতননসমূহ প্দখলত পালবন থনম্নরূপঃ
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থিত্র-৫.৪: খসড়া পলত্রর পথরবতননসমূহ
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খসড়া পত্র বড় কলর প্দখা যালব থনমরূপঃ

থিত্র-৫.৫: খসড়া পলত্রর পথরবতননসমূহ


পত্রজারী বােলন থিক করলল পত্রজারী হলি যালব। থনম্নরুপ উইলডালত পত্রজারী স্মারক নাম্বার পড়লব এবিং প্রাপলকর
কালে থনকে প্গলল পত্রটির উপর প্প্ররলকর থসগলনিার পড়লব।
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থিত্র-৫.৬: প্প্ররলকর স্বাের ও পত্রজারী স্মারক নম্বর


খসড়া পত্রটি থডললে করলত পারলবন

পত্রািংলশর থবথভন্ন অিংলশর কাজ ও বন ননাঃ
খসড়া পত্রঃ
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থিত্র-৫.৭(ক): পত্রািংশ – খসড়া পত্র

75

পত্রজারী খসড়া ততথর করার পর থনথদ নষ্ট প্নালের অন্তভুনক্ত খসড়া পত্রটি পত্রািংলশর এই অিংলশ প্দখা যালব। এখান প্িলক পত্রজারী ও
অন্যান্য কয নিম করা যালব যা পূলব ন আললািনা করা হলিলে।
সকল পত্রঃ

থিত্র-৫.৭(খ): পত্রািংশ – সকল পত্র
76

A. একটি প্নালের অন্তনভূক্ত সকল পত্র ও সিংযুথক্ত এই অিংলশ িাকলব।
B. পত্র ও সিংযুথক্তর গুরুত্বঅনুযািী পতাকা থদলি থিথিত করা যালব। পতাকার বােলন থিক করলল থনম্নরূপ উইলডা আসলবঃ

থিত্র-৫.৭(খ): পত্রািংশ – পতাকা সিংযুথক্ত
পত্র গ্রুফঃ
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থিত্র-৫.৭(গ): পত্রািংশ – পত্র গ্রূফ
একই প্নালের প্নালের অন্তনভূক্ত থবষি অনুযািী পত্র সমূলহর গ্রুফ এই অিংলশ প্দখা যালব। (+) থিথিত বােলন থিক করলল ওই
থবষলির অন্তনভূক্ত পত্রসমূহ প্দখা যালব।
৫.১ প্েমলেে
পত্রজারী করার জন্য থকছু প্েমলেে আলে। সথিবালি থনলদ নশমালা ২০১৪ অনুযািী প্েমলেেগুললা থডজাইন করা হলিলে। প্েমলেলের
উপর থনভনর করলব খসড়া পলত্র প্প্ররক, প্রাপক ও অনুথলথপ িাকলব থক-না বা প্দিা যালব থক-না।

থিত্র-৫.১.১: প্েমলেে থলে — পলত্রর ধরন
78

অথফস স্মারক : এক বা একাথধক প্প্ররক, প্রাপক ও অনুথলথপ প্দওিা যালব।

থিত্র-৫.১.১(ক): পলত্রর ধরন – অথফস স্মারক
79

সরকাথর পত্র : এক বা একাথধক প্প্ররক, প্রাপক ও অনুথলথপ প্দওিা যালব।

থিত্র-৫.১.১(খ): পলত্রর ধরন — সরকাথর পত্র
80

আধা সরকাথর পত্র : এক বা একাথধক প্প্ররক ও প্রাপক প্দওিা যালব থকন্তু অনুথলথপ প্দওিা যালব না।

থিত্র-৫.১.১(গ): পলত্রর ধরন — আধা সরকাথর
81

থবজ্ঞথপ্ত : এক বা একাথধক প্প্ররক ও অনুথলথপ প্দওিা যালব থকন্তু প্রাপক প্দওিা যালব না।

থিত্র-৫.১.১(ঘ): পলত্রর ধরন — থবজ্ঞথপ্ত
82

অনানুষ্ঠাথনক প্নাে : এক বা একাথধক প্প্ররক ও অনুথলথপ প্দওিা যালব থকন্তু প্রাপক প্দওিা যালব না।

থিত্র-৫.১.১(ঙ): পলত্রর ধরন — অনানুষ্ঠথনক প্নাে
83

পথরপত্র : এক বা একাথধক প্প্ররক প্দওিা যালব থকন্তু প্রাপক ও অনুথলথপ প্দওিা যালব না।

থিত্র-৫.১.১(ি): পলত্রর ধরন — পথরপত্র

84

প্রজ্ঞাপন : এক বা একাথধক প্প্ররক ও অনুথলথপ প্দওিা যালব থকন্তু প্রাপক প্দওিা যালব না।

থিত্র-৫.১.১(ে): পলত্রর ধরন — প্রজ্ঞাপন

85

অথফস আলদশ : এক বা একাথধক প্প্ররক, প্রাপক ও অনুথলথপ প্দওিা যালব।

থিত্র-৫.১.১(জ): পলত্রর ধরন — অথফস আলদশ
86

খাথল পত্র : এক বা একাথধক প্প্ররক, প্রাপক ও অনুথলথপ প্দওিা যালব।

থিত্র-৫.১.১(ঝ): পলত্রর ধরন — খাথল পত্র
87

সভার কায নথববরণী : প্রাপক প্দিা যালব না।

থিত্র-৫.১.১(ঞ): পলত্রর ধরন — সভার কায নথববরণী

88

৬. সার-সিংলেপ
প্য সকল ব্যবহারকারী সার-সিংলেপ ততথর করার অনুমথত পালবন শুধুমাত্র তারাই সার-সিংলেপ ততথর করলত পারলবন। সারসিংলেপ ততথরর জন্য ব্যবহারকারীলক সিংথিষ্ট নথির থনম্নরূপ লাল অযালরা থিথিত “সার-সিংলেপ ততথর করুন” বােলন থিক করলত
হলব:

থিত্র-৬.১: সার-সিংলেপ ততথর
উপলরাক্ত বােলন থিক করার পর বতনমান প্পলজর প্নাোিংশ অিংলশ খসড়া সার-সিংলেপ নালম একটি নতুন উইলডা ওলপন হলব। প্সই
উইলডার থবথভন্ন অিংশ থনলম্ন আললািনা করা হল(থিত্র: ক ও খ):

89

থিত্র-৬.২: খসড়া সার-সিংলেপ(ক)
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থিত্র-৬.৩(খ): খসড়া সার সিংলেপ
উপলরাক্ত উইলডালত ব্যবহারকারী পয নািিলম কলর সার-সিংলেপটি সিংরেণ করলত পারলবন। সার-সিংলেপটি থনম্নরুপ প্দখালব:
মাননীি প্রধানমন্ত্রীর জন্য কভার পাতা :

91

থিত্র-৬.৪: খসড়া সার সিংলেপ — কভার পাতা (মাননীি প্রধানমন্ত্রীর জন্য)
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মাননীি প্রধানমন্ত্রীর জন্য (সার-সিংলেপ) :

থিত্র-৬.৫: সার-সিংলেপ — মাননীি প্রধানমন্ত্রীর জন্য
93

সিংরেণ করার পর, সার-সিংলেপটি থনম্নরূপ উইলডালত খসড়া সার-সিংলেপ আকালর আসলব:

থিত্র-৬.৬: খসড়া সার সিংলেপ — মাননীি প্রধানমন্ত্রীর জন্য
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মহামান্য রাষ্ট্রপথতর জন্য কভার পাতা :

থিত্র-৬.৭: খসড়া সার-সিংলেপ — কভার পাতা (মহামান্য রাষ্ট্রপথতর জন্য)
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মহামান্য রাষ্ট্রপথতর জন্য (সার-সিংলেপ):

থিত্র-৬.৮: সার-সিংলেপ — মহামান্য রাষ্ট্রপথতর জন্য
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সিংলাগ: খসড়া সার-সিংলেপ এর সলে সিংলাগ যুক্ত করলত পারলবন। সিংলাগ যুক্ত করার জন্য পলত্রর থবষি বা সম্পাদনা করুন
অিংলশ থিক কলর উপলর প্নালের অন্তনভূক্ত পত্রসমূলহর সাইন প্িলক এক বা পত্র থসললক্ট করলত হলব।

থিত্র-৬.৯ (ক): সিংলাগ থদন
সিংলালগর পপ-আলপর জন্য থিক করলল থনম্নরূপ পপ-আপ আসলব:
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থিত্র-৬.৯ (খ): সিংলাগ থদন

পপ-আপ কলর প্দখা যালব।

থিত্র - ৬.১০: সার-সিংলেপ সিংলাপ — পপ আপ
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৭. ডযাশলবাড ন
ব্যবহারকারী প্মনুযবার প্িলক ডযাশলবালড ন থিক করলল নতুন উইলডা খুললব। এই উইলডার প্রিম অিংলশ থনলম্নর গ্রাথফকযাল বৃলির
অনুরুপ ইনফরলমশন প্দখালব:

থিত্র - ৭.১: ডাক ও নথি সারমমন
উপলরর থিলত্র প্রিম িালে ন ব্যবহারকারীর ডাক সারমমন প্দখালব যালত অন্তভুনক্ত িাকলব আগত, প্প্রথরত ও নথিলত উপস্থাথপত
ডালকর সিংখ্যা। ডানপালশর িালে ন অনুরূপভালব নথি সারমমন প্দখালব।
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৮.দপ্তর
ডযাশলবাড ন :
প্মনুবার প্িলক দপ্তর থিক করলল ব্যবহারকারী তার প্প্রাফাইললর ডযাশলবাড ন ইনফরলমশনগুললা প্দখলত পালব।
দপ্তর কমনকতনার তাথলকা :
বাম প্যালনললর “দপ্তর কমনকতনার তাথলকা”-প্ত থিক করলল কমনরত দপ্তলরর কমনকতনালদর তাথলকা প্দখা যালব।

থিত্র - ৮.১: দপ্তর কমনকতনালদর তাথলকা
০১. এই তাথলকা থপ্রন্ট করলত িাইলল থপ্রন্ট বােলন থিক কলর থপ্রন্ট থসললক্ট করলত পারলবন।

০২. দপ্তর কমনকতনা ততথর করলত িাইলল (+) থিি বােলন থিক করলল থনম্নরুপ উইলডা আসলব:
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থিত্র - ৮.১( ক):কমনকতনার ব্যথক্তগত তথ্য
নতুন উইলডার ঊপথরউক্ত এই অিংশটিলত কমনকতনার ব্যথক্তগত তথ্য সমূহ প্রদান করলত হলব।

থিত্র - ৮.১(খ): কমনকতনার প্পশাগত তথ্য
এই অিংলশ কমনকতনা যথদ কযাডার হলি িালকন প্সলেলত্র “কযাডার” থসললক্ট কলর প্রলিাজনীি ইনফরলমশন প্রদান করলত হলব।
আর নন-কযাডার হলল “নন-কযাডার” থসললক্ট কলর প্রলিাজনীি ইনফরলমশন থদলত হলব।
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থিত্র - ৮.১(গ):কমনকতনার দাপ্তথরক তথ্য
এই অিংলশ কমনকতনার দাপ্তথরক ইনফরলমশন প্রদান করলত হলব।

থিত্র - ৮.১(ঘ): কমনকতনার লগইন তথ্য
“লগইন তথ্য” প্িক ইন করলল থনলি প্পইজ এক্সপাড হলব। প্সখালন কমনকতনার প্প্রাফাইললর জন্য পাসওিাড ন এবিং একই পাসওিাড ন
আবার থদলি পাসওিাড নটি থনথিত করলত হলব। “সিংরেণ” বােলন থিক করার মাধ্যলম থসলেলম একজন কমনকতনার ইউজার
প্প্রাফাইল ততথর হলব। “থরলসে” বােলন থিক করার মাধ্যলম প্রদি ইনফরলমশন গুললা সিংরেণ করার আলগ একসালি মুলে প্ফলা
যালব। সিংরেণ করার পর থসলেলম কমনকতনার তলথ্যর তাথলকাি সদ্য অন্তভুনক্ত কমনকতনার তথ্য পাওিা যালব।
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অথফস প্সে আপ :

অথফস ফ্রন্ট প্ডস্ক :
ব্যবহারকারী বাম প্যালনললর “অথফস ফ্রন্ট প্ডস্ক” থিক করলল কমনরত দপ্তলরর কমনকতনালদর তাথলকা প্দখলত পালবন।

থিত্র - ৮.২: ফ্রন্ট প্ডলস্কর কমনকতনা অযাসাইন
এখান প্িলক প্কালনা কমনকতনালক ফ্রন্ট প্ডলস্কর জন্য অযাসাইন করলত িাইলল উক্ত কমনকতনার নালমর বাম থদলকর বুললে থসললক্ট
কলর সিংরেণ বােলন থিক করলল ওই কমনকতনা ফ্রন্ট প্ডলস্কর জন্য থনযুক্ত হলবন।
অথফস তথ্য সিংলশাধন :
ব্যবহারকারী প্লফে প্যালনললর “অথফস তথ্য সিংরেণ” বােলন থিক করলল বাম পালশ একটি প্পইজ ওলপন হলব। প্সখান প্িলক
ব্যবহারকারী তার প্রলিাজনীি অথফস তথ্য সিংলশাধন কলর থনলত পারলবন। “সিংরেণ” বােলন থিক কলর আপলডে তথ্যগুললা
সিংরেণ করলত পারলবন।
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থিত্র - ৮.৩: অথফস তথ্য সিংলশাধন
অথফস শাখা সিংলশাধন :
অথফস শাখা সিংলশাধন করার জন্য “অথফস শাখা সিংলশাধন” বােলন থিক করলল অথফলসর শাখা গুললার থট্র্ আসলব। প্সখান
প্িলক প্রলিাজনীি শাখা থসললক্ট করলল বাম পালশ শাখাটির থবদ্যমান তথ্যসহ একটি প্পইজ ওলপন হলব। প্রলিাজনীি আপলডে
ইনফরলমশন গুললা থদলি “সিংরেণ” বােলন থিক করলল অথফস শাখার ইনফরলমশন সিংলশাথধত হলব।
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থিত্র - ৮.৪: অথফস শাখা তথ্য সিংলশাধন
পদথবর স্তর :
একটি অথফলসর পদথবর স্তর ততথর করার জন্য, পদথবর স্তর অপশলন থিক করলল পালশ একটি প্পইজ ওলপন হলব। সিংথিষ্ট পলদর
পালশ থবদ্যমান পদথবর স্তর ও িমলত থনথদ নষ্ট স্তর ও িম থদলি সিংরেণ বােলন থি করলল পদথবর স্তর ততথর হলব।

থিত্র - ৮.৫: দপ্তর পদথব স্তর ও িম সিংলশাধন

105

৯. এডথমন অিংশ :
● একজন ইউজার ততথর করলত িাইলল থনম্নরুপ কায নাবলী সম্পন্ন করলত হলব:

থিত্র - ৯.১: কমনকতনার তথ্য — তাথলকা
০১. ডযাশলবালড নর প্লফেপ্যালনললর “কমনকতনা/ কমনকতনা ব্যবস্থাপনা” অপশলন থিক করলল অপশনটি এক্সপাড হলব।
০২. এক্সপালডড অপশনগুললা প্িলক “কমনকতনা” অপশনটিলত থিক করলল অপশনটি এক্সপাড হলব।
০৩. এক্সপালডড অপশনগুললা প্িলক “কমনকতনাসমূহ” অপশনটিলত থিক করলল ডান পালশ কমনকতনার তলথ্যর তাথলকা নালম
একটি উইলডা ওলপন হলব।
০৪. “কমনকতনার তথ্য অন্তভুনথক্ত” বােলন থিক করলল থনম্নরূপ উইলডা আসলব:
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থিত্র - ৯.১(ক): কমনকতনার ব্যথক্তগত তথ্য
নতুন উইলডার উপথরউক্ত এই প্পাশননটিলত কমনকতনার ব্যথক্তগত তথ্যসমূহ প্রদান করলত হলব।

থিত্র - ৯.১(খ): কমনকতনার প্পশাগত তথ্য
এই অিংলশ কমনকতনা যথদ কযাডার হলি িালকন প্সলেলত্র “কযাডার” থসললক্ট কলর প্রলিাজনীি ইনফরলমশন প্রদান করলত হলব।
আর নন কযাডার হলল “নন কযাডার” থসললক্ট কলর প্রলিাজনীি ইনফরলমশন থদলত হলব।
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থিত্র - ১০.১(গ): কমনকতনার দাপ্তথরক তথ্য
এই অিংলশ কমনকতনার দাপ্তথরক ইনফরলমশন প্রদান করলত হলব।

থিত্র - ৯.১(ঘ): কমনকতনার লগইন তথ্য
“লগইন তথ্য” প্িক ইন করলল থনলি প্পজ এক্সপাড হলব। প্সখালন কমনকতনার প্প্রাফাইললর জন্য পাসওিাড ন এবিং একই পাসওিাড ন
আবার থদলি পাসওিাড নটি থনথিত করলত হলব। “সিংরেণ” বােলন থিক করার মাধ্যলম থসলেলম একজন কমনকতনার ইউজার
প্প্রাফাইল ততথর হলব। “থরলসে” বােলন থিক করার মাধ্যলম প্রদি ইনফরলমশনগুললা সিংরেণ করার আলগ একসালি মুলে প্ফলা
যালব। সিংরেণ করার পর থসলেলম কমনকতনার তলথ্যর তাথলকাি সদ্য অন্তভুনক্ত কমনকতনার তথ্য পাওিা যালব।
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❖ কমনকতনার থবদ্যমান দাথিত্ব থডললে করলত িাইলল অিবা নতুন প্কালনা দাথিত্ব প্রদান করলত হলল থনম্নরূপ কায নাবলী
সম্পাদন করলত হলব:

থিত্র - ৯.২(ক): কমনকতনার বতনমান দাথিত্ব থডথলে এবিং নতুন দাথিত্ব অপনণ
০১. ডযাশলবালড নর প্লফেপ্যালনললর “কমনকতনা/ কমনকতনা ব্যবস্থাপনা” অপশলন থিক করলল অপশনটি এক্সপাড হলব।
০২. এক্সপালডড অপশনগুললা প্িলক “কমনকতনা” অপশনটিলত থিক করলল অপশনটি এক্সপাড হলব।
০৩. এক্সপালডড অপশনগুললা প্িলক “অথফস ও কমনকতনা ব্যবস্থাপনা” অপশনটিলত থিক করলল ডান পালশ কমনকতনা ব্যবস্থাপনা
নালম একটি উইলডা ওলপন হলব।
০৪. এখালন কমনকতনার লগইন আইথড থদলি সাি ন বােলন থিক করলল কমনকতনার পারলসানাল ইনফরলমশন ও কালরন্ট েযাোসগুললা
প্দখালব।
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প্কালনা কমনকতনালক নতুন প্কালনা দাথিলত্ব অযাসাইন করলত থনম্নরূপ কায নবলী সম্পন্ন করলত হলব:

থিত্র - ৯.২(গ): কমনকতনার নতুন দাথিত্ব ম্যাথপিং
উপলরর উইলডালত পয নািিলম প্রতযাথশত মন্ত্রণালি, দপ্তলরর স্তর, দপ্তর/অথধদপ্তলরর ধরন, অথফস থসললক্ট করলল। উক্ত অথফস
শাখার সািংগঠথনক কাঠালমা বথধ নত প্পলজ প্দখালব। প্সখান প্িলক:
০১. প্রতযাথশত প্পালের পালশ প্িক ইন করলত হলব।
০২. দাথিলত্বর ধরন েপ ডাউন প্িলক থসললক্ট করলত হলব। থফেটি খাথল রাখলল তার মূল দাথিত্ব থনলি থনলব।
০৩. এই থফেটিলত উক্ত পলদ প্যাগদালনর তাথরখ প্দিা যালব।
০৪. থনথদ নষ্ট বােনটিলত থিক করলল প্পােটি ওই কমনকতনার সালি ম্যাপ হলি যালব।
প্কালনা কমনকতনার বতনমান একটি প্ডথজগলনশন থডথলে করলত হলল থনম্নরূপ কায নাবলী সম্পাদন করলত হলবঃ

থিত্র - ৯.২(গ): কমনকতনার বতনমান দাথিত্ব থডথলে
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কমনকতনার থরথললজর তাথরখ থদলি পালশর থডথলে বােলন থিক করলল থনদ নষ্ট প্ডথজগলনশনটি থডথলে হলি যালব।
❖ একটি মন্ত্রণালি বা থবভাগ খুললত হলল থনম্নরূপ কায নাবলী সম্পন্ন করলত হলব:

থিত্র - ৯.৩(ক): মন্ত্রণাললির তাথলকা
০১. ডযাশলবালড নর প্লফেপ্যালনললর “দপ্তর ব্যবস্থাপনা” অপশলন থিক করলল অপশনটি এক্সপাড হলব।
০২. এক্সপালডড অপশনগূললা প্িলক “মন্ত্রণালি/থবভাগ” অপশনটিলত থিক করলল, ডান পালশ নতুন মন্ত্রণালি প্খালার উইলডা
আসলব থবদ্যমান গুললার থলেসহ।
০৩. “নতুন” বােলন থিক করলল নতুন মন্ত্রণালি / থবভাগ প্খালার জন্য থনম্নরূপ উইলডা ওলপন হলবঃ

থিত্র - ৯.৩(খ): মন্ত্রণালি ততথর
উপলরর উইলডালত ধরন থহলসলব “মন্ত্রণালি” বা “থবভাগ” থসললক্ট কলর প্রলিাজনীি ইনফরলমশন থদলি “সিংরেণ” বােলন থিক
করলল মন্ত্রণালি বা থবভাগ ততথর হলি যালব। “বন্ধ করুন” বােলন থিক করলল বতনমান উইলডাটি বন্ধ হলব।
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০৪. “সম্পাদনা” বােলন থিক করলল নতুন মন্ত্রণালি/থবভাগ প্খালার অনুরূপ উইলডা আসলব। প্সখান প্িলক প্রলিাজনীি ইনফরলমশন
আপলডে কলর সম্পাদনা ও সিংরেণ করলত পারলবন।
০৫. “টুলস” অপশনটিলত থিক করলল থবদ্যমান মন্ত্রণালি ও থবভালগর তাথলকাটি থপথডএফ বা এলক্সল আকালর সিংরেণ করলত
পারলবন।
❖ অথফলসর স্তর ততথর করলত হলল থনম্নরূপ কায নবলী সম্পাদন করলত হলব:

থিত্র - ৯.৪: অথফলসর স্তর ততথর
প্কালনা একো অথফস প্কালনা স্তলরর অথফস তা থনধ নারণ করার জন্য অথফস স্তর থিলিে করলত হলব। প্লফে প্যালনল প্িলক অথফস
স্তলর থিক করলল ডান পালশ নতুন স্তর ততথর করার জন্য উইলডা ওলপন হলব।
০১. থিক কলর েপ ডাউন প্িলক মন্ত্রণালি থসললক্ট করলত হলব। থনলির প্রলিাজনীি ইনফরলমশনগুললা থদলত হলব।
০২. নতুন স্তলরর প্কালনা অব্যবথহত স্তর িাকলল তা থসললক্ট করলত হলব।
০৩. “সিংরেণ” বােলন থিক করলল স্তরটি সিংরথেত হলব।
০৪. “থরলসে” থদলল উইলডা থদলি ইনফরলমশনগুললা মুলে প্দিা যালব।
০৫. “বন্ধ করুন” বােলন থিক করলল বতনমান উইলডাটি বন্ধ হলব।
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❖ একটি অথফস origin ততথর করলত হলল থনম্নরূপ কায নাবলী সম্পন্ন করলত হলব:

থিত্র - ৯.৫(ক): অথফস অথরথজন তাথলকা
দপ্তর ব্যবস্থাপনা প্িলক প্মৌথলক অথফস ব্যবস্থাপনা এবিং প্মৌথলক অথফলস থিক করলল থসলেলম থবদ্যমান অথফস অথরথজন তাথলকা
প্দখালব:
০১. নতুন একটি অথফস origin ততথর করলত িাইলল “নতুন” বােলন থিক করলত হলব। থিক করলল থনম্নরূপ উইলডা ওলপন
হলব:
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থিত্র - ৯.৫(খ): অথফস অথরথজন ততথর
এখালন প্রতযাথশত অথফলসর জন্য অথফস মন্ত্রণালি, অথফস স্তর এবিং উর্ধ্নতন অথফস অথফস থসললক্ট কলর এবিং প্রলিাজনীি তথ্য
থদলি “সিংরেণ” বােলন থিক করলল অথফসটি ততথর হলি যালব। “বন্ধ করুন” বােলন থিক করলল বতনমান উইলডাটি বন্ধ হলব।
০২. অথফস অথরথজন আপলডে করলত হলল থনথদ নষ্ট বােলন থিক করলল আপলডে করার অপশন আসলব।
০৩. অথফস অথরথজনটি থডথলে করলত হলল থনথদ নষ্ট থিথিত বােলন থিক করলত হলব।
০৪. “টুলস” এ থিক থিক করলল অথফস origin এর তাথলকাটি থপ্রন্ট করা যালব, থপথডএফ ও এলক্সল আকালর সিংরেণ করা
যালব।
অথফস অথরথজন শাখার ইউথনে থিলিে করলত হলল থনম্নরূপ কায নাবলী সম্পন্ন করলত হলব:
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থিত্র - ৯.৫(গ): অথফস অথরথজন ইউথনে ততথর
অথফস অথরথজন শাখার ইউথনে থিলিে করলত হলল “প্মৌথলক অথফস শাখা” প্ত থিক করলল ডানপালশ একটি উইলডা আসলব।
প্সখালন মন্ত্রণালি, দপ্তলরর স্তর ও দপ্তর / অথধদপ্তলরর ধরন থসললক্ট করলল ইউথনে থিলিে করার থট্র্ আসলব এবিং প্রলিাজনীি
অথরথজন এর থভতর োস সাইলন থিক কলর ইউথনে থট্র্ ততথর করা যালব।
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থিত্র - ৯.৫(ঘ): অথফস অথরথজন আপলডে
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০১. অথফসটি প্য মন্ত্রণাললির অধীন প্সই মন্ত্রণালিটি থসললক্ট করলত হলব।
০২. মন্ত্রণাললির অধীন প্য সব অথরথজন অথফস ততথর করা আলে প্সগুললা প্দখলত পালবন।
০৩. প্য অথফসটির অধীলন আপথন অথরথজন ততথর করলত িান প্সোর পালশ প্িক ইন বলক্স প্িক থদলত হলব।
০৪. প্িক ইন করার পর ডান পালশ অথফস অথরথজন এর ইনফরলমশন প্রদান করার থফে আসলব। প্সখালন প্রলিাজনীি ইনফরলমশন
থদলত হলব। এই অিংশ প্িলক থবদ্যমান অথফস অথরথজনগুললার ইনফরলমশন আপলডে করা যালব।
০৫. আপথন প্য অথফস অথরথজন ততথর করলেন প্সোর ঊর্ধ্নতন অথফস থসললক্ট করলত হলব।
০৬. “সিংরেণ” বােলন থিক করলল অথফস অথরথজনটি সিংরথেত হলব।
০৭. “থডথলে” বােলন থিক করলল থসলললক্টড অথফস অথরথজনটি থডথলে হলি যালব।
০৮. “বন্ধ করুন” বােলন থিক করলল বতনমান উইলডাটি বন্ধ করলত পারলবন।
❖ অথফস অথরথজলন একটি পদ ততথর করলত হলল থনম্নরূপ কায নাবলী সম্পন্ন করলত হলব:

থিত্র - ৯.৬: অথফস অথরথজন পদ ততথর
০১. অথফস অথরথজন শাখার পদ থিলিে করলত হলল “প্মৌথলক অথফস শাখা” প্ত থিক করলল ডানপালশ একটি উইলডা আসলব।

প্সখালন মন্ত্রণালি, দপ্তলরর স্তর ও দপ্তর / অথধদপ্তলরর ধরন থসললক্ট করলল ইউথনে থিলিে করার থট্র্ আসলব ।
০২. পদটি প্য প্মৌথলক অথফলসর অধীলন তার োস থিথিত বােলন থিক করলল এক্সপাড হলব।
০৩. “Office Stuffs” এ থিক করলল পদ ততথরর অপশনটি আসলব।
০৪. োস থিথিত বােলন থিক করলল ডান পালশ একটি উইলডা আসলব।
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০৫. প্রলিাজনীি ইনফরলমশনগুললা থদলি “Submit” বােলন থিক করলল পদটি ততথর হলি যালব।
❖ একটি অথফস origin তাথলকার সালি অথফস শাখার তাথলকার ম্যাথপিং করলত হলল থনম্নরূপ কায নাবলী সম্পন্ন করলত
হলব:

থিত্র - ৯.৭: origin তাথলকার সালি অথফস শাখার ম্যাথপিং
প্লফে প্যালনললর অথফস শাখালত থিক করলল ডান পালশ একটি উইলডা আসলব। প্সখান প্িলক প্রতযাথশত অথফলসর জন্য মন্ত্রণালি,
দপ্তলরর স্তর, দপ্তর/অথধদপ্তলরর ধরন, অথফস থসললক্ট করলল অথরথজন শাখার তাথলকা ও অথফস শাখার তাথলকা প্দখালব।
০১. অথরথজন শাখার তাথলকা প্িলক প্রলিাজনীি এক বা একাথধক শাখা থসললক্ট করলত হলব।
০২. থনথদ নষ্ট থিথিত বােলন থিক করলল অথফস অথরথজন শাখা অথফস শাখার তাথলকাি ম্যাথপিং হলি যালব।
০৩. অথফস শাখার তাথলকা প্িলক প্কালনা ম্যাথপিং থরমুভ করলত িাইলল এক বা একাথধক শাখা থসললক্ট করলত হলব।
০৪. থনথদ নষ্ট থিথিত বােলন থিক করলল অথফস শাখার তাথলকা প্িলক ম্যাথপিং থরমুভ হলি যালব।
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 অথফলসর শাখার সালি পলদর ম্যাথপিং করলত হলল থনম্নরূপ কায নাবলী সম্পন্ন করলত হলব:

থিত্র - ৯.৭: অথফলসর শাখার সালি পলদর ম্যাথপিং
০১. মন্ত্রণালি, দপ্তলরর স্তর ও দপ্তর/অথধদপ্তলরর ধরন থসললক্ট করলল ইউথনে থিলিে করার থট্র্ আসলব ।

০২. অথরথজন শাখার তাথলকা প্িলক প্রলিাজনীি এক বা একাথধক শাখা থসললক্ট করলত হলব।
০৩. থনথদ নষ্ট থিথিত বােলন থিক করলল অথফস অথরথজন শাখা অথফস শাখার তাথলকাি ম্যাথপিং হলি যালব।
০৪. অথফস শাখার তাথলকা প্িলক প্কালনা ম্যাথপিং থরমুভ করলত িাইলল এক বা একাথধক শাখা থসললক্ট করলত হলব।
০৫. থনথদ নষ্ট থিথিত বােলন থিক করলল অথফস শাখার তাথলকা প্িলক ম্যাথপিং থরমুভ হলি যালব।
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