অধিদপ্তরেে গ্রুপরেইল ব্যবহাে ধিরদ েধিকাাঃ
১। ব্রাউজারে mail.dyd.gov.bd ধলরে এন্টাে প্রেস করুি। Zimbra Mail Service ওরপি হরব। ধিজ ধিজ
আইধি ও পাসওয়াি ে ধদরয় ই-প্রেইরল লগইি করুি।
২। যধদ Zimbra Open িা হয় প্রসরেরে ধিরেে ধিরদ েিিা অনুসেণ করুিক) ২য় পাতায় বধি েত ১িং ধিে প্রদো প্রগরল, প্রসরেরে িীরিে ধদরক Advanced বাটি ধিক করুি।
ে) পেবতীরত ২িং ধিে প্রদো প্রগরল সব েধিরে প্রলো proceed to mail.dyd.gov.bd ধলংকটিরত ধিক
করুি। Zimbra Mail Service ওরপি হরব।
৩। বােধদরকে উপরে অবধিত New Message-এ ধিক করুি। প্রেইল Compose কোে পাতা আসরব।

গ্রুপ প্রেইল কোে পদ্ধধতাঃ
ক) প্রেইল সাধভেসটিরত বতেোরি ধিেবধণ েত ১০টি গ্রুপ েরয়রেিং

পদধব

পধেিালক (সকল)
েকল্প পধেিালক (সকল)
উপধেিালক, েিাি কায োলয় (সকল)
সহকােী পধেিালক, েিাি কায োলয় (সকল)
েিাি কায োলরয়ে সকল কেেকতো (১+২+৩+৪)
উপধেিালক, প্রজলা কায োলয় (সকল)
উপরজলা যুব উন্নয়ি কেেকতো (সকল)
যুব েধিেণ প্রকন্দ্র (সকল)
আঞ্চধলক োিব সম্পদ উন্নয়ি প্রকন্দ্র (সকল)
যুব উন্নয়ি অধিদপ্তরেে সকল কেেকতো (বাংলারদি)
10.
(৫+৬+৭+৮+৯)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

গ্রুপ িাে
drhq@dyd.gov.bd
pdhq@dyd.gov.bd
ddhq@dyd.gov.bd
adhq@dyd.gov.bd
hqall@dyd.gov.bd
dddistrict@dyd.gov.bd
uydo@dyd.gov.bd
dytc@dyd.gov.bd
rhrdc@dyd.gov.bd
dydallbd@dyd.gov.bd

ে) প্রয গ্রুরপে জন্য প্রেইলটি পাঠারত িাি তাঁে গ্রুপ িােটি প্রেইরলে To: (োপক) এে ধিরে টাইপ করুি। এরেরে
একটি Address List প্রদোরব, প্রসোি প্রেরক গ্রুপ িােটি ধিক করুি, প্রদেরবি গ্রুপিােটি প্রসট হরয় প্রগরে।
একাধিক গ্রুপ িাে ব্যবহারেে প্রেরে একইভারব ৩(ে) পদ্ধধত অনুসেণ করুি।
গ) প্রেইরলে Subject ধিরে পরেে ধবষয় ধলখুি।
ঘ) প্রকাি সংযুক্ত পে ধদরত িাইরল Attach বাটরি ধিক করে আপিাে ধিি োধেত িাইলটি িধেরয় ধদি।
ঙ) ধিরিে োধল জায়গায় (Text Box) ধকছু ধলেরত িাইরল Text ধলখুি।
ি) আপিাে প্রেইল প্রেেরণে সকল স্তরেে কাজ প্রিষ হরয়রে। এেি বােপারিে উপে ধদরক Send বাটরি ধিক
করুি। আপিাে প্রেইলটি োপক/োপকগরণে কারে িরল যারব।
৪। পাসওয়াি ে পধেবতেি কেরত িাইরল উপরেে ধদরক Preferences বাটরি ধিক করুি। Change Password বাটরি
ধিক করুি। বতেোরি ব্যবহৃত পাসওয়াি েটি েেে ধিরে টাইপ করুি। িতুি পাসওয়াি েটি ধিতীয় ও তৃতীয় ধিরে টাইপ করুি।
এবাে িীরিে Change Password বাটিটি ধিক কেরল আপিাে িতুি পাসওয়াি েটি প্রসট/Save হরয় যারব।
---------------আসুি, ধিধজটাল বাংলারদি গড়াে েতযরয় সকরল একসারে কাজ কধে ----------------
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