
 
ন  

আমােদর €দনি
সবেথেক বশী ব
বি ত হি । িবে
ধারনা নাo িনেত

aবেহলা কের iেমiেলর u র দয়, যার ফ
দয়া uিচত। তা যিদ দ স াহ পের দনু  

iেমiলেক  িদে ননা। িকংবা মেন ক
তেব চাকিরিট ু না পাবার স াবনাi বশী। 
iেমজ গেড় তুলেছ। আপিন হয়েতা বা ব 
uঠেছ যার ফেল ভলবঝাবিঝু ু ু র সি  হেত পাৃ

িক  আপিন যিদ িতিদন শতখােনক iেম
আপনােদরেক তমন িকছ ুিটপস িদব স রু
আপনার ব ি গত o েফশনাল ে র 
কমশালা র্ aনি ত ু হয়। কতপে  আমরা িৃ
ei iেমiেল মাধ েম। তেব ব াপারিট ধ
আপনােদর জন  আমার ei আেয়াজন।  

 থেম সবেথেক পণ হল আপনূ র্
ক ন। ব েদরেকু  সবসময় আপনার 
কান iেমiল ন র না থােক তেব Y

i ারেনট থাকেলi আপনার iেমiল 
সiে ে  আিম আপনােদর Beck
ম ােনজ করা যায়। eছাড়া যারা aে
iেমiল ন র ব বহার ক ন। সi
iেমiল িলেক ভাগ করেল দখেবন 
সময় িঠক কের িনন eবং সi সমেয়
ei iেমiল ন র িল িদেবননা। র
a েয়াজনীয় জাংক iেমiল আেস। 

 iেমiল ন রিট নবার ে  ভেব
vhalobashi_tomai@gmail.c
ভাবেত পাের। aেনেক বেল থােকন 
eে স বক থেকু  কিপ কের iেমiল
ঠা া কের মজার নাম ব বহার করেত
বিল। যিদ আপনার আiিডিট িরজাভ
পােরন। যমন আপনার নাম যিদ 
mahfuzur_karim। 

 ফা ার ব বহার: iেমiল িলেক আ
Eudora, Becky, Outlook, T
ফা ার িলেত সািজেয় রাখেবন। আ

 

স রভােব iেমiল aগানাiজ কু র্স রভােব iেমiল aগানাiজ ক নু র্

ডঃ মিশuর রহমান 

Mashiur.Rahman@gmail.com 

ন জীবেন iেমiল eখন aতে াতভােব জিড়েয় আেছ। স বত টিলেফােনর পেরi iেমiলi eখন যাগােযােগর জন  
ব ত হয়। aথচ দখা যায় স রভােব eিটর ব বহার না করার কারেণ aেনক সময় eর সিবধা িল থেক আমরাু ু  
শষ কের সিঠক সমেয় u র না দবার কারেণ aনাকাি ত পিরি িতর সি  হয়ৃ । াপক আপনার সমে  eকটা ভাল 
 পাের, যা ধ ব ি গত জীবেনু র নয় কমজীবেনoর্  ভাব  ফেল। আিম aেনক ম ােনজারেদরেক দেখিছ, যারা 
েল aিফেস তােদর সমে  ভাল ধারণা নi। কu যিদ কান িবষেয় আপনার মতামত চায় তেব তা যথাস ব ত 
তেব াভািবকভােব াপক আপনার সমে  eকটা aন রকম ধারণা িনেত পােরন। ভাবেত পােরন য আপিন তাঁর 
ন কাথাo আপিন eকিট চাকিরর ু সেযাগু  পেয়েছন। সiে ে  যিদ আলেসিম কের aেনকিদন পের u রিট দন 
কননা মেন রাখেত হেব, iেমiেলর ে  াপক আপনােক দখেত পাে ননা। আপনার iেমiলিটi আপনার eকটা 
জীবেন কমঠ o সেচতনর্ , aথচ iেমiল িল aবেহলায় িকংবা দরীেত দবার কারেণ আপনার eকিট aন  iেমজ গেড় 
ের। 

iল পান তেব তা িকভােব aগানাiজ করেবনর্ ? িকভােবi বা স র ভােব iেমiলু িলেক ম ােনজ করেবন। আজেক 
 ভােব iেমiলেক aগানাiজ করবারর্ । িকভােব iেমiল িলেক স রভােব ু ম ােনজেম  কের o u র িদেয় আপিন 

iেমজেক স রভােব দাড় করােত পােরনু । িকছিদন আেগ আমােদর গেবষনাগাু ের iেমiল ব বহােরর uপর eকিট 
ব ানীেদর জন  বতমােন iেমiল যাগােযােগর জনর্  খবi পণু ূ র্ eকিট মাধ ম। গেবষনার ায় সব যাগােযাগ হয় 
 মা  আমােদর জন  নয় আপনােদর সবার জন i তা ু কােজ লাগেত পাের বেল কমশালার িটপসর্ িলেক সািজেয় 

ার "iেমiল নং"। ব াি গত ব বহােরর জন  o কমজীবেনর র্ (aিফিসয়াল কােজর) জন  আলাদা iেমiল নং ব বহার 
ব াি গত iেমiল ন রিট িদন, eবং aিফেসর ে  আপনার aিফেসর ন রিট িদন। ব ি গত ব বহােরর জন  যিদ 
ahoo িকংবা gmail ব বহার করেত পােরন। ei িল ি  o aনলাiেনi ব বহার করা যায়। য কান জায়গায় 
পড়েত পারেবন।  করেত পােরন, যিদ aেনক িল iেমiল eকাu  কির তেব বারবার দখেত সমস া হেত পাের। 
y িকংবা Thunderbird iেমiেলর সফট ব বহার করার পরামশ িদবর্ । দিটেতiু  eকসােথ aেনক িল eকাu  
নক িল মiিলংিলে  সংয  ু আেছন eবং িবিভ  েপর সােথ জিড়ত, তারা মiিলংিলে র জন  আলাদা eকিট 
 iেমiল ন রিট ব ি গত iেমiল িকংবা aিফেসর iেমiল থেক আলাদা ক ন। eiভােব uে শ  aনযায়ী ু
স রভােব aগানাiজ করেতু র্  পারেছন। েপর iেমiল িল eকট পরপের চক না কের িদেনু  িকংবা স ােহর eকিট 
 েপর iেমiল িল পড়ুন। aনলাiেন িবিভ  সমেয় রিজে শন করবার জন  iেমiল নং চায়, সi ে  কখনi 
িজে শেনর জন  আলাদা iেমiল নং ব বহার ক ন। কননা বশীরভাগ সময় সi iেমiেল িব াপন িকংবা 

 িচে  স র eকিট নােমর িননু । কননা iেমiেলর আiিড আপনার eকিট িত িব। যিদ ঠা া তামাসা কের 
om িকংবা dil_se_tumi@yahoo.com eর মত নাম নন তেব aপরজন আপনােক হালকা মানিসকতার লাক 
য সহেজ মেন রাখার জন  স র iেমiল ন েরর কথাু । আমার যিু  হল িযিন আপনােক iেমiল িদেবন, িতিন তাঁর 
িট িলখেবন, সতরাং সহেজ মেনর রাখার থেক iেমু iলিট য আপনারi তা যন কািশত হয়। তেব ব েদর সােথ ু
 পােরন, তেব েফশনাল জীবেনর জন  নয়। সাধারণত আিম িনেজর নােমরi iেমiল আiিড ব বহার করার কথা 
 িকংবা aন  কu ব বহার কের থােকর্  তেব মাঝখােন "." (ডট) িকংবা "_", "-" ei িচ িল ব বহার করেত 
মাহাফজু লু কিরম হয় তেব নােমর আiিড িনেত পােরন, mahfuzur.karim, mahfuzul-karim িকংবা 

পনার কােজর ল  বা কােজর uে শ  aনযায়ী ফা াু র ব বহার ক ন। বশীর ভাগ iেমiল া াম, যমন 
hunderbird e ফা ােরর ব ব া থােক। iেমiল থেম inbox e eেস জমা হয়, পরবিতেত আপিনর্  ei 
বার aেনক সফেট aেটােমিটক ফা াের ভাগ কের রাখার ব ব া থােক, তা ব বহার করেত পােরন। iেমiল ফা াের 



রাখেল পরবিতেত েয়াজেন ত পরান iেমiল খ ঁর্ ু েুজ পাoয়া যায়। eছাড়া কান কােজর বা 
ােজে র a গিত কমন তা ফা ারিট দেখ খব সহেজু  বঝেত পারেবনু ।  aনযায়ী ু
ফা ােরর রঙo ব বহার করেত পােরন। eছাড়া দিট িবেশষ ফা াু র ব বহার ক ন।  
 needs response (u র িদেত হেব) : কান িবষেয় কu আপনার u র বা মতামত 

চেয়েছ eবং যসব iেমiল িলর u র িদেত হেব স িল ei ফা াের রাখনু। 
 waiting - followup (u েরর aেপ ায়): আপিন য iেমiল িলর u েরর জন  

aেপ া করেছন, সi িল ei ফা াের রাখনু। 

 inbox থেক াম িকংবা জা  iেমiল িল থেক সহেজ ম  রাখার ু জন  কান ামেমiল 
িরমভার ু সফট ব বহার ক ন। তেব Yahoo, hotmail িকংবা gmail e ামগাড আেছর্ র্ , 

তা eকিটভ কের রাখনু। inbox খলার পের eকবার চাখু  বিলেয় িনন কানু  মiল িল 
াম মiল। সi িল সােথ সােথi delete কের ফলনু। 

[ ফা ারেক কােজর uে শ  aনযায়ী ু ভাগ কের রাখনু] 

 যখনi inbox e eকিট নতুন iেমiল পড়েবন তখনi িনে র কাজ িলর eকিট কাজ ক ন: 

u র দয়া: মiল পড়বার সােথ সােথi u র দবার aভ াস গেড় তুলনু, eেত সমেয়র aেনক সা য় হয়। তেব যিদ u র দবার জন  িচ া 
ভাবনা কের সময় িনেত চান তেব "needs response" ফা াের রাখনু। 

আকাiভ করার্ : পরবিতেত েয়াজন হেত পাের সসব মiল িলর্ েক কােজর uে শ  aনযায়ীু  সi ফা াের রাখন বা আকাiভ কের রাখনু ুর্ ।  
Delete: য iেমiল িলর েয়াজন হেব না তা সােথ সােথ মেছ ফলনু ু । aেনক সময় ei "মেছু  ফলা" বা delete করার কাজিট করেত 

যেয় aেনেক iত ত কেরন। আমার aিভ তা থেক দেখিছ, তা আেদৗ কখনi েয়াজন হয়না। তাi ি ধা না কের মেছ ফলনু ু । 
আপনার iেমiল বা  যত জ াল ম  রাখেত পারেবন ততi স র aগাু ু র্ iনজ করেত পারেবন। 

 
 িতিদন িদেনর শেষ আপনার Inbox ক খািল ক ন। eিট খবi ু পণূ র্। যিদ ei aভ াসিট গেড় তুেলন তেব দখেবন াভািবকভােব ত 

iেমiল িলর u র িদে ন। 
 "needs response" ফা ারিট যথাস ব খািল রাখনু। eবং মােঝ মােঝ চক কের িনন কােদর u র িদেত বািক আেছ eবং স িলর জন  মানিসকভােব 

িত িনন। 
 যিদ u র িদেত খব দরী হু বার স াবনা থােক 
িকংবা aন  কান কাজ িনেয় ব  থােকন, সi 
ে  াপকেক দলাiন িলেখ জািনেয় িদন য ু

আপিন ব  আেছন তেব তার iেমiল পেয়েছন 
eবং পের তাঁর u র িদেবন। eিট aনেক সময় 
রকেক দি ায় ু ফেলনা য আপিন সিত i 

iেমiলিট পেয়েছন িকনা। aেনক সময় দখা যায় 
দিদন পের আপনার কাছু  থেক কান u র না পেয় 
আবার রক আপনােক "re-send' করেছন। 
aথচ আপিন যিদ জািনেয় রােখন য iেমiলিট পেয়েছন, eবং পের u র িদেবন তেব aনাকাি ত ei টনশনিট রেকর থােকনা। আর যিদ আপিন 
aেনকিদন কি uটার থেক দের থােকন বা ূ iেমiল চক করেত না পােরন তেব "vacation responder" িট চাল কের রাখনু ু । eিট aেটােমিটক ভােব 
াপকেক জািনেয় িদেব য িকছিদন ু আপিন iেমiল চক করেত পারেবননা। 

[gmail eর vacation responder] 

 aেনেকর বািতক আেছ 21 িমিনট পরপর iেমiল চক করার। eiভােব বারবার চক করেল aযথা সমেয়র aপচয় হয়  মা । িদেন eকিট সময় িঠক কের 
িনন য সমেয় iেমiল চক করেবন। eেত আপনার সমেয়র ম েনজেম  স রভােব হেবু । 

iেমiল বতমানযেগর যাগােযােগর aিত পণ মাধ মর্ ু ূ র্ । তােক aবেহলা না কের স র ভােব ব বহার ক নু । মেন রাখেবন িযিন আপনােক iেমiল িদেয়েছন, 
িতিন িক  আপনার u েরর জন  aেপ া করেছন। 
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** লখক আেমিরকায় মাসাল িব িবদ ালেয় গেবষক িহসােবর্  কমরতর্ । িব ান- যি র uপর লখেকর aন ান  ব  ু পড়ুনঃ http://biggani.com
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