
অদ্যকার প্রশিক্ষণ প্রদান:  

 

ডাক দদখা, ডাক আপল াড ও ডাক পাঠালনার শনয়ম সমূহ। 

  

ধাপ-০১ 

সর্ ব প্রথলম আমরা, আমালদর শপশস হলে  Google chrome ব্রাউজার এ শিক 

করলর্া। অেঃপর ব্রাউজারটি open হল  address bar এ শিলয় আমরা “দে” 

ওলয়র্ সাইটটি ব্যর্হার করলে চাই দসই ওলয়র্ সাইটটির নাম শ খলর্া। 

এখালন আমরা address bar এ type করলর্া 

www.training.nothi.gov.bd/login  শকছু ক্ষন অলপক্ষা করার পর 

আমরা একটি page দদখলে পালর্া। দেখালন দ খা থাকলর্ ইউজার আইশড, পাসওয়াড ব 

ও প্রলর্ি। প্রদশি বে page টি আমালদর শনজ শনজ  ইউজার আইশড  ও পাসওয়াড ব type 

করলর্া এর্ং সর্ দিলে প্রলর্লি শিক কলর শসলেমটি কালজর উপলোশি করলর্া। 

 োহা নমুনা স্বরুপ দদখালনা হ । 

 

                                                                                                                                     

ইউজার আইশড --------- 

পাসওয়াড ব -------------- 

প্রলর্ি ∙ 

 

 

http://www.training.nothi.gov.bd/login
http://bangladesh.gov.bd/
http://www.a2i.pmo.gov.bd/


ধাপ- ০২ 

সর্ শকছু ঠিক-ঠাক থাল  শিলন নতুন একটি page দদখলে পালর্া। 

 

োহা নমুনা স্বরুপ দদখালনা হ । 

 

 

                                                                                 

  ডাক 

  দাপ্তশরক ডাক   নািশরক ডাক     ডাক ট্র্যাশকং     শনর্ন্ধন র্শহ     প্রশেলর্দনসমূহ 

    

 শনলনাক্ত োশ কা দথলক পদশর্ শনর্ বাচন করুন 

 

     

 

 

     
????, ??????? ?????

                আিে ডাক         দপ্রশরে ডাক        অন্যান্য  

   

 কার্ যক্রম উৎস বিষয় 

মূল 

প্রাপক 

পূি যির্তী 

বসদ্ধান্ত র্তাবিখ 

অগ্রাবিকাি, 

গ াপনীয়র্তা িিন সংর্ুক্তি 

ক োন ো ডো  ক ই 

 

এই page-টিলে সর্ ব প্রথম আপনালক দদলখ শনলে হলর্, দকাথায়ও দথলক দকান ডাক 

এলসলে শকনা।  েশদ ডাক এলস থালক োহল  শনয়ম দমাোলর্ক step by step কাজ 

গুল া করলে হলর্। আর েশদ দকান ডাক না এলস থালক, োহল  আপনার শনকট আিে হাড ব 

কশপ ডাক গুল া scanning কলর আপনার শপশসর শনশদ বষ্ট একটি ড্রাইলে সংরক্ষন 

করলর্ন। অেঃপর আিে হাড ব কশপ ডাক গুল া scanning হওয়ার পর শনয়ম 

http://training.nothi.gov.bd/
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দমাোলর্ক step by step দে কাজ গুল া করলে হলর্ ো ধাপ ০৩ এ র্ণ বনা করা 

হ । 

ধাপ- ০৩ 

 এখন আমরা “আিে ডাক” গুল া শক োলর্ দদখলর্া, শক োলর্ শনশদ বষ্ট ঠিকানায় 

পাঠালর্া র্া আকবাইে কদর রাখলর্া। 

 ডাক দদখার শনয়মঃ  page দথলক “আিে ডাক” দমনুলে শিক করল ই 

োর্েীয় ডাক দদখা োলর্। 

 ডাক পাঠালনার শনয়মঃ এখন “আিে ডাক” হলে কালক দকানটা পাঠালর্া ো শক 

োলর্ পাঠালর্া এখন ো আমরা শিখলর্া। 

 এখালন সর্ বপ্রথম আমালদর এই page টির র্াম পালববর দমনুলে শিলয় “দাপ্তশরক 

ডালক” শিক করলে হলর্।  

 েখন দসখালন আলরা শকছু দমনুযুক্ত হলর্।   

 দসখান দথলক “ডাক আপল াড” দমনুলে শিক করলে হলর্।  

 অেঃপর page টিলে আলরা অশধক সংক্ষক দমনু যুক্ত হলর্।  

 েখন দসখান দথলক “অশিস র্াোই করুন” দমনুলে শিক করলে হলর্।  দমনুটিলে 

শিক করল  page টিলে আলরা ০৬টি নতুন দমনু আসলর্, এর্ং এখালন শকছু 

কাজ করলে হলর্। 

 এই কাজগুল া এ জন্য আমরা করলর্া? কারন আিে র্া দপ্রশরে ডাক দকান অশিস 

দথলক এলসলে োর োর্েীয় ঠিকানা এখালন পাওয়া োলর্। ঠিকানাটি জানলর্া র্া 

পাওয়া োলর্ দপ্রশরে ডাক এর র্শড দথলক।  

 অথ বাৎ আপনার প্রলয়াজনীয় মন্ত্রণা য়, শর্োি, দপ্তর, কাে বা য়, িাখা ও পদ র্াোই 

কলর শিক করলে হলর্।   



 অেঃপর, ডালকর শর্র্রণ সমূহ type  করলে হলর্। দেমন- স্মারক নং শ খলে 

হলর্, োশরখ শ খলে হলর্, দপ্ররলণর মাধ্যম শনর্ বাচন করলে হলর্, শর্েয় শ খলে হলর্, 

দিাপনীয়ো শনর্ বাচন করলে হলর্ এর্ং অগ্রাশধকার শনর্ বাচন করলে হলর্। এখালন 

স্মারক নং, োশরখ ও শর্েয় দকাথায় পালর্া? এ গুল া পালর্া দপ্রশরে র্া আিে ডাক 

এর র্শড দথলক। 

 অেঃপর , মূ  প্রাপক দমনুর কাজ গুল া করলে হলর্।  

 এখালন ডাক োলক পাঠলর্া োর নালম শস  র্ানালে হলর্। 

 শস  র্ানালে হল  + শচহ্ন ঘরটিলে শিক করলে হলর্, েখন নতুন একটি page 

শিলন আসলর্, দসখান দথলক অশিস িাখা অি বালনাগ্রাম দমনু হলে োলক োলক 

পাঠালর্ন োলদর পদশর্ শসল ক্ট কলর “শস  সংরক্ষন করুন”  দমনুলে শিক কলর 

সংরক্ষন করলে হলর্। 

 এরপর মূ প্রাপক ও প্রাপকিণ টিক শদলে হলর্। 

 

ধাপ- ০৪ 

এরপর আপনার শপশসলে দেসর্ ডাক সংরক্ষণ কলরশেল ন, দসখান দথলক দেসর্ ডাক 

পাঠালনা দরকার দসগুল া আপনার শপশস দথলক সংযুক্ত করলর্ন,  সংযুক্ত র্ক্স এ এলস শিক 

করলর্ন, অেঃপর আপনার শপশসর  ড্রাইে গুল া দদখা োলর্, দেখালন  ডাক রাখা আলে, 

দসখালন শিলয় ডাক শসল ক্ট কলর,  “মূ  প্রাপক” র্া “প্রাপকিন” দমনুর কাজ সমাপ্ত কলর 

“সংরক্ষণ এর্ং দপ্ররণ” দমনুলে  শিক করল ই কাজ দিে হলর্। 

সর্ দিলে একটি দমলমা শিপ দদখালর্ দসটা শপ্রন্ট কলর নশথলে সংরক্ষণ করলে হলর্। 

-সমাপ্ত- 

 


