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জেলা জপার্ যাল-এর জেনু ও জেবাবক্স গঠন কাঠায়োোঃ 

 

(জেলা জপার্ যায়ল ননয়নাক্ত কাঠায়ো অনুর্ােী প্রথয়ে গঠণ করয়ে হয়ব এর বাইয়র নতুন জকায়না েথ্য বা নলিংক নিয়ে 

চাইয়ল প্রথে জলয়েয়লর জেয়ে অথবা নিেীে জলয়েয়লর জেয়ে যুক্ত করা র্ায়ব) 

(প্রনেবনিয়ির ব্যবহার েহে করার েন্য এই গঠণ কাঠায়ো অনুেরণ করা হয়েয়ে) 

 

জেনু োব জেনু (জলয়েল ১) োব জেনু (জলয়েল-২) ব্যবহৃে কয়েে 

প্রথেপাো    

জেলা 

েম্পনকযে 

জেলা পনরনচনে 

এক নেয়র ----- জেলা পাো 

জেৌগনলক পনরনচনে পাো 

------ জেলার পর্ভূনে পাো 

বাোেয়নর ঘর্নাপুঞ্জ গল্প নয় সত্যি 

উপয়েলার োনলকা  জকাড 

ইউননেয়নর োনলকা  জকাড 

োননচয়ে জেলা পাো 

ইনেহাে-ঐনেহয 

জেলার ঐনেহয পাো 

জেলা ব্রানডিংয়ের নববরণ  জেলা ব্র্যানডিং কয়েে 

নবয়েে অেযন পাো 

পুরাকীনেযর েিংনিপ্ত বণ যনা পাো 

মুনক্তযুদ্ধ ও মুনক্তয়র্াদ্ধায়ির োনলকা পাো 

প্রখ্যাে ব্যনক্তত্ব পাো 

োো ও েিংস্কৃনে পাো 

জেলাধুলা ও নবয়নািন পাো 

জেৌগনলক ও 

অথ যনননেক 

প্রাকৃনেক েম্পি পাো 

নি-নিী  পাো 

ব্যবো বানণেয পাো 

হার্-বাোর হার্-বাোর  

জর্াগায়র্াগ ব্যবস্থা পাো 

অন্যান্য 
েনপ্রনেনননি েনপ্রনেনননি  

পেপনেকা েবয়রর কাগে  

জেলা 

প্রোেন 

জেলা প্রোেক 

জেলা প্রোেয়কর বােযা  জেলাপ্রোেক 

জেলা প্রোেক জেলাপ্রোেক 

োনেক কে যসূনচ ফরে 

গণশুনানী পাো 

প্রাক্তন জেলা প্রোেকবৃন্দ পাো 

জেলা প্রোেয়কর 

কার্ যালর়্ 

জেলা প্রোেয়নর পর্ভূনে পাো 

োিারণ িানর়্ত্বাবনল পাো 

োিংগঠননক কাঠায়ো পাো 

োনকযর্ হাউে পাো 

ফ্রেয়ডস্ক পাো 

জর্াগায়র্াগ পাো 

http://comilla.bdgovportal.com/node/724
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/1864
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/2476
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/716
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/717
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/1910
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/2816
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/freedom-fighters
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/719
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/718
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/721
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/720
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/1882
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/1880
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/2482
http://comilla.bdgovportal.com/node/2482
http://comilla.bdgovportal.com/node/1856
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/leader
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B392
http://comilla.bdgovportal.com/node/722
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B350
../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B471
http://comilla.bdgovportal.com/node/2846
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B471
http://comilla.bdgovportal.com/node/2026
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/1848
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/2030
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/1905
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/2485
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/2490
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/1989
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020


জেলা পর্ যায়ে জপার্ যায়লর জেনু ও জেবাবক্স কাঠায়ো গাইডলাইন 
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জেনু োব জেনু (জলয়েল ১) োব জেনু (জলয়েল-২) ব্যবহৃে কয়েে 

উপ-পনরচালক/ 

অনেনরক্ত জেলা 

প্রোেক 

উপ-পত্িচালক (স্থানীয় সিকাি)  অনেনরক্ত জেলা প্রোেক 

অনেনরক্ত জেলাপ্রোেক (োনব যক) অনেনরক্ত জেলা প্রোেক 

অনেনরক্ত জেলাপ্রোেক (রােস্ব) অনেনরক্ত জেলা প্রোেক 

অনেনরক্ত জেলাপ্রোেক (নেিা ও 

আইনেটি) 
অনেনরক্ত জেলা প্রোেক 

অনেনরক্ত জেলা ম্যানেয়ের্ অনেনরক্ত জেলা প্রোেক 

অনেনরক্ত জেলা প্রোেক (ভূনে 

অনিগ্রহণ) (র্নি থায়ক) 
অনেনরক্ত জেলা প্রোেক 

কে যকেযা ও 

কে যচারীবৃন্দ 

জেলা প্রোেয়নর কে যকেযাবৃন্দ (ডােনানেক) 

জেলা প্রোেয়নর কে যচারীবৃন্দ (ডােনানেক) 

উপয়েলা ননব যাহী অনফোরবৃন্দ 
উপয়েলা ননব যাহী কে যকেযা 

(ডােনানেক) 

নেননের েহকারী কনেেনার (ভূনে) বৃন্দ জপ্রাফাইল 

েহকারী কনেেনার (ভূনে) বৃন্দ জপ্রাফাইল 

োো েম্পনকযে 

োোেমূহ 

জেলা প্রোেয়নর োো 

(ডােনানেক) 

নেটিয়েনচার্ যার পাো 

োো নেনিক ফে যে োো নেনিক ফে য (ডােনানেক) 

আইন ও পনলনে আইনওপনলনে (ডােনানেক) 

নডনের্াল গাড য ফাইল নডনের্ালগাড যফাইল (ডােনানেক) 

কে যচারীয়ির বিলীর আয়িে অনফে আয়িে 

কে যচারীয়ির অনাপনিপে অনফে আয়িে 

েোর কার্ যনববরণী 

োিারণ োো  জেলা প্রোেয়নর েো  

িাজস্ব শাখা  জেলা প্রোেয়নর েো  

স্থানীয় সিকাি শাখা  জেলা প্রোেয়নর েো  

জজ,এম শাখা জেলা প্রোেয়নর েো  

আইত্সটি শাখা  জেলা প্রোেয়নর েো  

জনজািয শাখা  জেলা প্রোেয়নর েো  

গুরুত্বপূণ য েথ্য 

জেলা প্রোেয়নর জেবার োনলকা পাো 

 কী জেবা কীোয়ব পায়বন নলিংক 

প্রোেন কর্তযক পানলে নিবে পাো 

ইয়নাোেন কার্ যক্রে 

ইয়নায়েেন টিে  পাো 

ইয়নায়েেন কে যকেযা পাো 

ইয়নায়েেন টিয়ের কার্ যনববরণী পাো 

ইয়নায়েেন োনলকা পাো 

চলোন ইয়নায়েেন প্রকল্প পাো 

েোপ্ত ইয়নায়েেন প্রকল পাো 

জেলা ই-জেবা জকন্দ্র 

নাগনরক আয়বিন ফরে 

নকয়লর আয়বিন ফরে 

েব যয়েে অবস্থা োনুন ফরে 

স্থানীে জেলা পনরেি জেলা পনরেি, (য়েলার নাে) স্বেন্ত্র জডায়েইন 
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জেনু োব জেনু (জলয়েল ১) োব জেনু (জলয়েল-২) ব্যবহৃে কয়েে 

েরকার জপৌরেো জপৌরেোর োনলকা স্বেন্ত্র জডায়েইন 

উপয়েলা পনরেি উপয়েলা পনরেয়ির োনলকা জকাড 

ইউননেন পনরেি ইউননেন পনরেয়ির োনলকা জকাড 

েরকানর 

অনফে 

আইন-শৃঙ্খলা ও 

ননরাপিা নবের়্ক 

পুনলে সুপায়রর কার্ যালর়্ স্বেন্ত্র জডায়েইন  

নবনেনব স্বেন্ত্র জডায়েইন 

র যাব (র্নি থায়ক) স্বেন্ত্র জডায়েইন 

আনোর ও গ্রাে প্রনেরিা স্বেন্ত্র জডায়েইন 

ফার়্ার োনে যে ও নেনেল নডয়ফন্স স্বেন্ত্র জডায়েইন 

োিকদ্রব্য ননর়্ন্ত্রণ অনিিপ্তর স্বেন্ত্র জডায়েইন 

 জেলা কারাগার স্বেন্ত্র জডায়েইন 

নেিা ও েিংস্কৃনে 

জেলা প্রাথনেক নেিা স্বেন্ত্র জডায়েইন 

জেলা নেিা অনফে স্বেন্ত্র জডায়েইন 

জেলা উপানুষ্ঠাননক নেিা ব্যযয়রা  স্বেন্ত্র জডায়েইন 

জেলা নেল্পকলা একায়ডনে স্বেন্ত্র জডায়েইন 

নেশু একায়ডনে স্বেন্ত্র জডায়েইন 

জেলা ক্রীড়া অনফে স্বেন্ত্র জডায়েইন 

কৃনে ও োদ্যনবের়্ক 

কৃনে েম্প্রোরণ অনিিপ্তর স্বেন্ত্র জডায়েইন 

জেলা োদ্য ননর়্ন্ত্রয়কর কার্ যালর়্ স্বেন্ত্র জডায়েইন 

জেলা েৎস্য অনফে স্বেন্ত্র জডায়েইন 

জেলা প্রানণেম্পি অনফে স্বেন্ত্র জডায়েইন 

পার্ অনিিপ্তর স্বেন্ত্র জডায়েইন 

নবএনডনে (বীে) স্বেন্ত্র জডায়েইন 

কৃনে নবপনন অনিিপ্তর স্বেন্ত্র জডায়েইন 

স্বাস্থযনবের়্ক 
নেনেল োেযয়নর কার্ যালর়্ স্বেন্ত্র জডায়েইন 

পনরবার পনরকল্পনা স্বেন্ত্র জডায়েইন 

প্রয়কৌেল  

গণপূেয নবোগ স্বেন্ত্র জডায়েইন 

েড়ক ও েনপথ স্বেন্ত্র জডায়েইন 

স্থানীর়্ েরকার প্রয়কৌেল স্বেন্ত্র জডায়েইন 

পানন উন্নর়্ন জবাড য
 স্বেন্ত্র জডায়েইন 

নবদ্যযৎ উন্নর়্ন জবাড য স্বেন্ত্র জডায়েইন 

েনস্বাস্থয প্রয়কৌেল অনিিপ্তর স্বেন্ত্র জডায়েইন 

নেিা প্রয়কৌেল অনিিপ্তর স্বেন্ত্র জডায়েইন 

কুনেল্লা পল্লীনবদ্যযৎ েনেনে-১ স্বেন্ত্র জডায়েইন 

কুনেল্লা পল্লীনবদ্যযৎ েনেনে-২ স্বেন্ত্র জডায়েইন 

জর্াগায়র্াগ ও েথ্য-

প্রযুনক্ত  

জরলওয়র্ ় স্বেন্ত্র জডায়েইন 

নবআরটিএ স্বেন্ত্র জডায়েইন 

ডাক নবোগ স্বেন্ত্র জডায়েইন 

নবটিনেএল স্বেন্ত্র জডায়েইন 

জেলা েথ্য অনফে স্বেন্ত্র জডায়েইন 

োনব েম্পি উন্নর়্ন 

নবের়্ক 

েোেয়েবা স্বেন্ত্র জডায়েইন 

যুবউন্নর়্ন স্বেন্ত্র জডায়েইন 

http://comilla.bdgovportal.com/node/756
http://comilla.bdgovportal.com/node/2020
http://comilla.bdgovportal.com/node/1897
http://comilla.bdgovportal.com/node/1796
http://comilla.bdgovportal.com/node/758
http://comilla.bdgovportal.com/node/980
http://comilla.bdgovportal.com/node/757
http://comilla.bdgovportal.com/node/732
http://comilla.bdgovportal.com/node/730
http://comilla.bdgovportal.com/node/984
http://comilla.bdgovportal.com/node/774
http://comilla.bdgovportal.com/node/733
http://comilla.bdgovportal.com/node/734
http://comilla.bdgovportal.com/node/2649
http://comilla.bdgovportal.com/node/735
http://comilla.bdgovportal.com/node/736
http://comilla.bdgovportal.com/node/737
http://comilla.bdgovportal.com/node/738
http://comilla.bdgovportal.com/node/759
http://comilla.bdgovportal.com/node/760
http://comilla.bdgovportal.com/node/740
http://comilla.bdgovportal.com/node/743
http://comilla.bdgovportal.com/node/741
http://comilla.bdgovportal.com/node/742
http://comilla.bdgovportal.com/node/783
http://comilla.bdgovportal.com/node/2806
http://comilla.bdgovportal.com/node/739
http://comilla.bdgovportal.com/node/976
http://comilla.bdgovportal.com/node/991
http://comilla.bdgovportal.com/node/add/page/mlid/2776
http://comilla.bdgovportal.com/node/771
http://comilla.bdgovportal.com/node/769
http://comilla.bdgovportal.com/node/770
http://comilla.bdgovportal.com/node/745
http://comilla.bdgovportal.com/node/762
http://comilla.bdgovportal.com/node/763
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জেনু োব জেনু (জলয়েল ১) োব জেনু (জলয়েল-২) ব্যবহৃে কয়েে 

েনহলানবের্ক় স্বেন্ত্র জডায়েইন 

নবআরনডনব স্বেন্ত্র জডায়েইন 

েেবার়্ স্বেন্ত্র জডায়েইন 

কে যেিংস্থান ও েনেনক্ত স্বেন্ত্র জডায়েইন 

ইেলানেক ফাউয়ডেন স্বেন্ত্র জডায়েইন 

েহকারী শ্রে পনরচালয়কর কার্ যালর়্ স্বেন্ত্র জডায়েইন 

  

অন্যান্য অনফেেমূহ 

দ্যনীনে িেন কনেেন স্বেন্ত্র জডায়েইন 

কর কনেেনায়রর কার্ যালর়্ স্বেন্ত্র জডায়েইন 

জেলা জরনেোয়রর কার্ যালর়্ স্বেন্ত্র জডায়েইন 

শুল্ক ও আবগারী স্বেন্ত্র জডায়েইন 

আেিানন ও রপ্তানন েহকারী ননর্ন়্ত্রয়কর 

িপ্তর 

স্বেন্ত্র জডায়েইন 

জেলা েঞ্চর্ ়অনফে স্বেন্ত্র জডায়েইন 

জেলা নহোব রিণ অনফে স্বেন্ত্র জডায়েইন 

জেলা ননব যাচন অনফে স্বেন্ত্র জডায়েইন 

পােয়পার্ য অনফে স্বেন্ত্র জডায়েইন 

আঞ্চনলক পনরেিংখ্যান অনফে স্বেন্ত্র জডায়েইন 

বন নবোগ স্বেন্ত্র জডায়েইন 

অন্যান্য 

প্রনেষ্ঠান 

নেিা প্রনেষ্ঠান 

নবশ্বনবদ্যালর্ ়(যত্ি থাকক) নেিা প্রনেষ্ঠান  

ককলজ  নেিাপ্রনেষ্ঠান  

োধ্যনেক নবদ্যালর়্ নেিাপ্রনেষ্ঠান  

ননন-োধ্যনেক নবদ্যালর়্ নেিাপ্রনেষ্ঠান  

প্রাথনেক নবদ্যালর্ ় নেিাপ্রনেষ্ঠান  

োদ্রাো নেিাপ্রনেষ্ঠান  

কানরগরী নবদ্যালর্ ় নেিাপ্রনেষ্ঠান  

অন্যান্য নেিা প্রনেষ্ঠানেমূহ নেিাপ্রনেষ্ঠান  

েকল নেিাপ্রনেষ্ঠানেমূহ নেিাপ্রনেষ্ঠান  

েিংস্থা/েিংগঠন 

গ্রন্থাগায়রর োনলকা পাো 

জেলা ক্রীড়া েিংস্থা পাো 

েনহলা ক্রীড়া েিংস্থা পাো 

জরডনক্রয়েে পাো 

রাইয়ফলে ক্লাব পাো 

জবেরকানর প্রনেষ্ঠান 

এননেও পাো 

ব্যািংক ব্যািংক ও আনথ যক প্রনেষ্ঠান  

বীো পাো 

িেীর্ ়প্রনেষ্ঠান 

েেনেি িেীে প্রনেষ্ঠান 

েনন্দর িেীে প্রনেষ্ঠান 

গীেযা (র্নি থায়ক) িেীে প্রনেষ্ঠান 

প্যায়গাডা (র্নি থায়ক) িেীে প্রনেষ্ঠান 

ঈিগাহ  িেীে প্রনেষ্ঠান 

কবরস্থান িেীে প্রনেষ্ঠান 

http://comilla.bdgovportal.com/node/990
http://comilla.bdgovportal.com/node/764
http://comilla.bdgovportal.com/node/761
http://comilla.bdgovportal.com/node/765
http://comilla.bdgovportal.com/node/753
http://comilla.bdgovportal.com/node/add/page/mlid/2992
http://comilla.bdgovportal.com/node/747
http://comilla.bdgovportal.com/node/768
http://comilla.bdgovportal.com/node/744
http://comilla.bdgovportal.com/node/767
http://comilla.bdgovportal.com/node/992
http://comilla.bdgovportal.com/node/992
http://comilla.bdgovportal.com/node/754
http://comilla.bdgovportal.com/node/755
http://comilla.bdgovportal.com/node/749
http://comilla.bdgovportal.com/node/746
http://comilla.bdgovportal.com/node/750
http://comilla.bdgovportal.com/node/748
http://comilla.bdgovportal.com/university
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B855
http://comilla.bdgovportal.com/college
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B855
http://comilla.bdgovportal.com/high_school
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B855
http://comilla.bdgovportal.com/junior_school
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B855
http://comilla.bdgovportal.com/primary_school
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B855
http://comilla.bdgovportal.com/madrasa
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B855
http://comilla.bdgovportal.com/primary_school
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B855
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B855
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B855
http://comilla.bdgovportal.com/node/2723
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/2724
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/2516
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/2630
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/1883
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/2693
http://www.comilla.gov.bd/node/add/bank-financial-org
http://comilla.bdgovportal.com/node/2729
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/2727
http://comilla.bdgovportal.com/node/2728
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জেনু োব জেনু (জলয়েল ১) োব জেনু (জলয়েল-২) ব্যবহৃে কয়েে 

েশ্বান িেীে প্রনেষ্ঠান 

আশ্রে (র্নি থায়ক)  িেীে প্রনেষ্ঠান 

ই-জেবা 

জকন্দ্র 

জেলা ই-জেবা জকন্দ্র 

নকয়লর আয়বিন ফরে 

নাগনরক আয়বিন ফরে 

েব যয়েে অবস্থা োনুন ফরে 

োেীর়্ ই-জেবা 

েরকানর ফরে ডাউনয়লাড নলিংক 

ই-েথ্যয়কাে ডােনানে নলিংক 

কৃনে েথ্য োনে যে ডােনানেক নলিংক 

ই-ব্যক ডােনানেক নলিংক 

গ্যালানর 
 ফয়র্াগ্যালানর ফয়র্াগ্যালানর  

 নেনডও গ্যালানর নেনডওগ্যালানর  

 

 

http://comilla.bdgovportal.com/node/1984
http://comilla.bdgovportal.com/node/1983
http://comilla.bdgovportal.com/node/1985
http://www.forms.gov.bd/
http://www.infokosh.bangladesh.gov.bd/
http://www.ais.gov.bd/
http://www.ebook.gov.bd/index.html
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জেলা জপার্ যায়ল এর জেবাবক্স গঠন কাঠায়োোঃ 

 

ক্রনেক জেবাবয়ক্সর নাে জেবাবয়ক্সর নলিংক  পূরণীে কয়েে  

১ 
কে যেম্পািন 

ব্যবস্থাপনা 

প্রজ্ঞাপন/পনরপে/নীনেোলা নলিংক 
োেীে বাোেয়ন নীনেোলাে 

আপয়লাড করয়ে হয়ব 

চুনক্তেমূহ পাো   

চুনক্তর কাঠায়ো নলিংক 
োেীে বাোেয়ন নীনেোলাে 

আপয়লাড করয়ে হয়ব 

APMS নলিংক জকনবয়নয়র্র APMS নলিংক 

২ শুদ্ধাচার 

োেীে শুদ্ধাচার জকৌেল  নলিংক 
োেীে বাোেয়ন নীনেোলাে 

আপয়লাড করয়ে হয়ব 

জজলা কনেটি পাো   

কে যপনরকল্পনা পাো   

প্রজ্ঞাপন/পনরপে/নীনেোলা নলিংক 
োেীে বাোেয়ন নীনেোলাে 

আপয়লাড করয়ে হয়ব 

৩ েথ্য অনিকার 

েথ্য প্রিানকানর কে যকেযা  ডাইনানেক জকাড   

েথ্য আইন ও নবনিোলা নলিংক  
েথ্য বাোেয়নর নীনেোলাে 

আপয়লাড করয়ে হয়ব 

কে যকেযা ও আয়বিনকানরর 

ননয়ি যনেকা  
নলিংক  

োেীে েথ্য বাোেয়ন ল্যানডিং জপে 

করয়ে হয়ব 

েয়থ্যর আয়বিন ফরে নলিংক  

http://www.forms.gov.bd/sit

e/view/form-

office/6621/েথ্য-কনেেন 

৪ 
অনেয়র্াগ 

প্রনেকার ব্যবস্থা 

ননয়ি যনেকােমূহ নলিংক  
োেীে বাোেয়ন নীনেোলাে 

আপয়লাড করয়ে হয়ব 

অনলাইয়ন অনেয়র্াগ িানেল নলিংক  ই-ননথর নলিংক 

GRS link জকনবয়নয়র্র GRS নলিংক 

অননক ও আনপল কে যকেযা পাো  প্রয়েে ম্যাপ 

৫ ভূনে-জেবা 

উিরানিকার কযালকুয়লর্র নলিংক   

ই-নেউয়র্েন নলিংক  

আইন ও নীনেোলা  নলিংক 
োেীে বাোেয়ন নীনেোলাে 

আপয়লাড করয়ে হয়ব 

েচরাচর নেজ্ঞাো পাো  

৬ স্বাস্থয-জেবা 

ডাক্তায়রর োয়থ কথা বলুন নলিংক  ১৬২৬৩ 

ডাক্তায়রর োনলকা জকাড  

হােপাোল ও নক্লননক জকাড  

প্রকােনােমূহ নলিংক  

৭ পর্ যর্ন-জেবা 

িে যনীে স্থানেমূহ িে যনীে স্থান  

জোবাইয়ল িে যনীে স্থান নলিংক  

জহায়র্ল ও আবােন 
জহায়র্ল ও 

আবােন 

 

নরোয়ে যেন নলিংক http://103.56.208.205/

http://cabinet.gov.bd/site/page/bdec54ed-c190-4f2b-929a-f5775d0b255a/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE
file:///C:/Users/Jack/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/
http://comilla.bdgovportal.com/node/987
http://comilla.bdgovportal.com/node/2719
file:///C:/Users/Jack/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/tourist_spot
http://comilla.bdgovportal.com/hotel
http://comilla.bdgovportal.com/hotel
http://comilla.bdgovportal.com/hotel
file:///C:/Users/Jack/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
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reservation/ 

৮ নেিা-জেবা 

পরীিার ফলাফল  নলিংক  
ল্যানডিং জপে েকল জবায়ড যর আলািা 

আলািা 

নবশ্বনবদ্যালেেমূহ নলিংক  
ল্যানডিং জপে নবশ্বনবদ্যালে, 

জেনডয়কল, প্রযুনক্ত আলািা আলািা 

অনলাইয়ন MPO আয়বিন নলিংক  

নেিায়বাড যেমূহ  নলিংক  ল্যানডিং জপে 

৯ 
কৃনে, েৎস্য ও 

প্রাণী-জেবা 

কৃনে-জেবা  নলিংক  ল্যানডিং জপে 

েৎস্য-জেবা  নলিংক  ল্যানডিং জপে 

প্রাণীেম্পি-জেবা  নলিংক  ল্যানডিং জপে 

জোবাইয়ল জেবা  নলিংক  ল্যানডিং জপে 

১০ 
ননরাপিার ও 

শৃঙ্খলা 

ই-জোবাইল জকার্ য  নলিংক   

পুনলনে   েহােো নলিংক  জেবা েিংক্রান্ত ল্যানডিং জপে 

ফাোর োনে যে  নলিং ল্যানডিং জপে 

েথ্য েহােো হর্লাইন নলিংক  ল্যানডিং জপে  

১১ েরূনর কল  

জফায়ন েকল েথ্য োনুন  নলিংক ল্যানডিং জপে ৩৩৩ 

জফায়ন পুনলনে েহােো   নলিংক ৯৯৯ 

জফায়ন নারী ও নেশু েহােো  নলিংক  ১০৯ 

জফায়ন ডাক্তায়রর জেবা  নলিংক ১৬২৬৩  

 

 

আকিা জসবাবক্স ত্িকয হকল এিপি নতুন জসবা বক্স যুক্ত কিা যাকব। যকব অপ্রকয়াজনীয় জসবা বক্স না 

বাড়াকনাই ভাকলা। কািণ একয যািা প্রত্যব্ী যাকিি জন্য যথ্য খুকজ পাকয কষ্ট হকব। 

 

file:///C:/Users/Jack/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/education-institutes
file:///C:/Users/Jack/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/
http://comilla.bdgovportal.com/law
file:///C:/Users/Jack/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
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রাইর্ ব্লক োব জেনুোঃ (জেলা জপার্ যাল) 

 

জে

নু 

োব জেনু 

(জলয়েল ১) 
োব জেনু (জলয়েল-২) পূরণীে ফে য নলিংক 

চাকুনর, জর্ডার, 

নবজ্ঞাপন 
চাকুনর, জর্ডার ও নবজ্ঞাপন কয়েে হয়ে জকায়না েথ্য জিো হয়ল ো একাকী এোয়ন জিোয়ব 

জকন্দ্রীে ই-জেবা এই রাইর্ বারটি জকন্দ্রীেোয়ব হালনাগাি করা হয়ে থায়ক 

জেলা ই-জেবা 

জকন্দ্র 
এই বারটি জকন্দ্রীেোয়ব হালনাগাি করা হয়ে থায়ক 

জোবাইল এপে 

ননথ এপে  ত্লিংক   

ই-নডয়রক্টনর  ত্লিংক   

পর্ যর্ন / িে যনীে স্থান ত্লিংক   

অন্যান্য ই-জেবা 

ই-নডয়রক্টনর ত্লিংক   

েথ্য প্রিানকারী কে যকেযা জকাড   

অনলাইন ফরে  নলঙ্ক  

http://online.forms.gov.

bd/dashboard/tothyoBa

ri/ 

র্নি জেলার ননেস্ব জকায়না 

অনলাইন জেবা থায়ক োঁর 

নলিংক নিয়ে হয়ব। জেবা না হয়ল 

অন্য জকায়না েথ্য এোয়ন জিো 

র্ায়বনা। 

  

ইয়নায়েেন কণ যার  

ইয়নায়েেন টিে  ইয়নায়েেন কণ যার   

ইকনাকভশন কম মকযমা ইয়নায়েেন কণ যার   

ইয়নায়েেন গাইডলাইন  ইয়নায়েেন কণ যার   

ইকনাকভশন কম মকযমা ইয়নায়েেন কণ যার   

ইয়নায়েেন পনরকল্পনা  ইয়নায়েেন কণ যার   

ইয়নায়েেন ফায়ডড প্রকল্প  ইয়নায়েেন কণ যার   

বাস্তবানেে ইয়নায়েেন প্রকল্প  ইয়নায়েেন কণ যার   

চলোন ইয়নায়েেন প্রকল্প  ইয়নায়েেন কণ যার   

আপনার েোেে 

জপার্ যাল েম্পয়কয আপনার 

েোেে 
ত্িডকবক িিম  

জর্য়কায়না জেবা প্রানপ্তর জিয়ে 

েোেে 
ত্িডকবক িিম  

োোনেক 

জর্াগায়র্াগ োধ্যে  

জফেব্যক  নলিংক  

টুইর্ার  নলিংক  

ইউটিউব  নলিংক  

 


