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T-Log Status and Expiry
 

T-Log Status 

T-Log এর ২� ��াটাস আেছঃ Read 

 Unread: আপনার 'T-Log View' 

Log এর পােশ �না�িফেকশন �লেভল 

ি�ক কের অথবা 'View' িলে� ি�ক কের 

িচি�ত হেল T- Log � আর 

 

 'Unread' T-Log �েলা ১ মােসর মেধ� 

 যােব। 

 Read: যােদর 'T-Log View' �রাল আেছ তারা 

'Mark as Read' বাটেন ি�ক ক�ন। 

আপিন 'Individual' ট�ােব Search 

আপনার �তির করা T-Log �েলা �থম �থেকই 

না। অন� �কউ T-Log � আপেডট করেল আপনােক 

Do ট�ােব �দখেত পােবন। িযিন আপেডট কেরেছন তাঁর জন� 

To Do ট�ােব এ� �দখা যােবনা।
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Log Status and Expiry 

Read এবং Unread। 

Log View' �রাল থাকেল Unread T-Log �েলা আপিন ড�াশেবােড�  

এর পােশ �না�িফেকশন �লেভল (High/Medium/Low) অনযুায়ী �দখেত পােবন। এই সংখ�া�েলা 

িলে� ি�ক কের Unread T-Log �েলা �দখেত পােরন। একবার 

� আর To Do ট�ােব �দখা যােবনা।

মােসর মেধ� 'Read' িচি�ত করা না হেল তা 'Unread' অব�ায় �থেক 

�রাল আেছ তারা T-Log � পড়া হেয়েছ এ� িনি�ত করেত িনেচর 

বাটেন ি�ক ক�ন। Read িচি�ত হেল এ� To Do ট�ােবর View  

Search িল� ব�বহার কের এ� খুঁেজ পােবন। 

�েলা �থম �থেকই Read ��াটােস থাকেব এবং To Do 

� আপেডট করেল আপনােক Unread অব�ায় �দখােব এবং তখন এ� 

ট�ােব �দখেত পােবন। িযিন আপেডট কেরেছন তাঁর জন� Read িহসােব িচি�ত 

ট�ােব এ� �দখা যােবনা। 

#8528056, #8613054, #8615790. 

�েলা আপিন ড�াশেবােড�  To Do ট�ােব T-

অনযুায়ী �দখেত পােবন। এই সংখ�া�েলা 

�েলা �দখেত পােরন। একবার 'Read' 

 

অব�ায় �থেক 

� পড়া হেয়েছ এ� িনি�ত করেত িনেচর 

 িলে� �দখােবনা, 

 
To Do ট�ােব �দখােব 

�দখােব এবং তখন এ� To 

 হেব এবং তাঁর 

http://support.therapservices.net/display/documentation/T-Log+Status+and+Expiry
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T-Log Expiry 

 

এক� িনিদ�� সময় পর T-Log � Unread অব�ায় থাে�ও তা To Do ট�ােব Dashboard Count এ �দখােব না 

এবং 'View' িল� �থেকও �দখেত পােবন না। 

িবিভ� �না�িফেকশন �লেভল অনযুায়ী T-Log এর �ময়াদ উ�ীেণ�র তািরখ িনেচ �দওয়া হলঃ 

 High: ৮িদন 

 Medium: ৫িদন 

 Low: ৩িদন 
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