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বিভাগীয় পর্ যায়য়র সরকাবর অবিয়সর মেনু কাঠায়ো 

 

(বিভাগীয় পর্ যায়য়র সরকাবর অবিয়সর মপার্ যায়ল বনয়নাক্ত ক কাঠায়ো অনুর্ায়ী রথমেয়ে গঠন করয়ে হয়ি এর িাইয়র নতুন মকায়না েথ্য িা বলিংক বিয়ে চাইয়ল রথমেে মলয়ভয়লর মেয়ে 

অথবা বিেীয় মলয়ভয়লর মেয়ে যুক্ত ক করা র্ায়ি) (রথমবেিন্ধী িান্ধি করার জন্য এই কাঠায়ো অনূসৃে হয়ি) 

 

মেনু সাি মেনু (মলয়ভল ১) সাি মেনু (মলয়ভল-২) পূরণীয় কয়েে 

িািংলা / ইিংয়রবজ িািংলা ইিংয়রবজ  

রথমেে পাো 

Home   
  

আোয়ির সম্পয়কয 

About us 

অবিস সম্পবকযে 

Office Info 

এক নজয়র At a Glance পাো 

বভেন ও বেেন Vision & Mission পাো 

অজযনসমূহ Achievements পাো 

রথমাক্ত কন অবিস রথমধানগণ Former Heads of the Office পাো 

সািংগঠবনক কাঠায়ো Organogram পাো 

সাম্প্রবেক কে যকাণ্ড Current Activities পাো 

ভবিষ্যৎ পবরকল্পনা Future Plan পাো 

িাোয়য়নর ঘর্নাসমূহ Stories গল্প নয় সত্যি 

জনিল 

Human Resource 

অবিস রথমধান Head of the Office কে যকেযা মরথমািাইল 

বিভাগীয় অবিয়সর কে যকেযাগণ Divisional officers ডাইনাবেক মকাড 

মজলা অবিয়সর কে যকেযাগণ District Officers ডাইনাবেক মকাড 

উপয়জলা অবিয়সর কে যকেযাগণ Upazila Officers ডাইনাবেক মকাড 

বিভাগীয় অবিয়সর কে যচারীবৃন্দ Divisional Staffs ডাইনাবেক মকাড 

েথ্য রথমিানকারী কে যকেযা Designated officer মরথমািাইল 

আোয়ির মসিা 

Our 

Services 

অবিস আয়িে / রথমজ্ঞাপন 

Office Order/Notice 

কে যকেযায়ির িিবল Transfer Order (Officer) অবিস আয়িে 

কে যচারীয়ির িিবল Transfer Order (Staff) অবিস আয়িে 

কে যকেযায়ির ছুটি Leave (Officer) অবিস আয়িে 

কে যচারীয়ির ছুটি Leave (Staff) অবিস আয়িে 

অনাপত্ি পত্র NOC পাযা 
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ডাউনয়লাড 

Downloads 

বিভাগীয় আইন Departmental Laws http://bdlaws.minlaw.gov.bd/ 

বিভাগীয় বিবধোলা Departmental Rules িাইল/বলঙ্ক 

বিভাগীয় নীবেোলা Departmental Policies িাইল/বলঙ্ক 

মসিাসমূহ 

Services 

মসিাকুঞ্জ Sebakunjo বলঙ্ক 

বসটিয়জন চার্ যার Citizen Charter পাো 

কী মসিা কীভায়ি পায়িন How to get Services মসিা ও ধাপসমূহ 

মসিার োবলকা Service List পাো 

রথমবে্ষণণ ও পরােে য 

Training & Suggestions 

চলোন রথমবে্ষণয়ণর োবলকা  Training List বলঙ্ক/পাো 

রথমবে্ষণণ সিংক্রান্ত পরােে য Training Related Suggestion পাো 

রথমবে্ষণয়ণর বিস্তাবরে Details of Training পাো 

পবরিে যন রথমবেয়িিন 

Inspection Report 

মজলা অবিস পবরিে যন রথমবেয়িিন 
District Office Inspection 

Report 
পাো 

উপয়জলা অবিস পবরিে যন রথমবেয়িিন 
Upazila Office Inspection 

Report 
পাো 

ইউবনয়ন পর্ যায়য়র অবিস পবরিে যন 

(র্বি োয়ক) 

Union Level Office 

Inspection Report 
পাো 

রথমকল্প পবরিে যন Project Inspection পাো 

অন্যান্য কার্ যালয় 

Other 

Offices 

মজলা/উপয়জলা কার্ যালয় 

District/Upazila 

Offices 

মজলা কার্ যালয়সমূহ  District Offices বলঙ্ক 

উপয়জলা কার্ যালয়সমূহ Upazila Offices বলঙ্ক 

েন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অবধিপ্তর 

Ministry/Division & 

Department 

েন্ত্রণালয়/বিভাগ Ministry/Divisions বলঙ্ক 

অবধিপ্তর Directorate বলঙ্ক 

রথমকল্প/কে যসূবচ 

Projects/ 

Program 

(যত্ি থাকে) 

চলোন রথমকল্প 

Ongoing Project 

বিভাগীয় পর্ যায়য়র রথমকয়ল্পর োবলকা 

(র্বি োয়ক) 
Divisional Project List রথমকল্প 

মজলাসমূয়হর রথমকয়ল্পর োবলকা District Level Project ডাইনাবেক মকাড 

উপয়জলাসমূয়হর রথমকয়ল্পর োবলকা Upazila Level Project ডাইনাবেক মকাড 

সোপ্ত রথমকল্প 

Completed Projects 

বিভাগীয় পর্ যায়য়র রথমকয়ল্পর োবলকা 

(র্বি োয়ক) 
Divisional Project রথমকল্প 
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মজলাসমূয়হর রথমকয়ল্পর োবলকা District Level Project ডাইনাবেক মকাড 

উপয়জলাসমূয়হর রথমকয়ল্পর োবলকা Upazila Level Project ডাইনাবেক মকাড 

গ্যালাবর / 

Gallery 

-- িয়র্া গ্যালাবর Photo Gallery িয়র্া গ্যালাবর 

-- বভবডও গ্যালাবর Video Gallery বভবডও গ্যালাবর 

মর্াগায়র্াগ 

Contact 

অবিস মর্াগায়র্াগ 

Office Contact 

ডাক মর্াগায়র্াগ Postal Communication পাো 

 অনলাইন মর্াগায়র্াগ Online Contact পাো/আইয়েে 

মর্াগায়র্াগ ম্যাপ 

Communication Map 

মর্াগায়র্ায়গর ম্যাপ Communication Map আই মেে 

কীভায়ি র্ায়িন How to go আই মেে 

েোেে ও 

পরােে 
-- েোেে ও পরােে Opinion and Suggestion বিডব্যাক িরে 
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4 
 

মসিা িক্স 

(বিভাগীয় পর্ যায়য়র সরোত্র অত্িকসর) 

 

ক্রবে

ক নিং 
মসিা িয়ক্সর নাে সাি মেনু (মলয়ভল ১) িা বলয়ঙ্কর নাে 

পূরণীয় িে য মিা 

কয়েে  

 িািংলা / ইিংয়রবজ িািংলা ইিংয়রবজ   

১ 
আোয়ির বিেয়য় /  

About Us 

বভেন ও বেেন Vision & Mission পাো  

অজযনসমূহ Achievement পাো  

কে যকেযাবৃন্দ Officers মকাড  

কে যচারীবৃন্দ Staffs মকাড  

২ 
কে যসম্পািন ব্যিস্থাপনা / 

Activity Management 

প্রজ্ঞাপন/পত্রপত্র

/ নীত্যমালা 

Notice/Circular/Rule

s 
বলিংক 

http://bangladesh.gov.bd/site/view/polic

y 

চুত্িসমূহ Agreements পাো  

চুত্ির োঠাকমা 
Agreement 

Structure 
বলিংক  

http://bangladesh.gov.bd/site/view/polic

y 

APMS APMS বলিংক http://gpmsnew.bcc.gov.bd/ 

৩ 
আইন ও বিবধ / Law & 

Rules 

বিভাগীয় আইন Divisional Law বলঙ্ক/পাো 
 

বিবধোলা Rules বলঙ্ক/পাো ল্যাবডিং  মপজ 

নীবেোলা Policies বলঙ্ক/পাো 
http://bangladesh.gov.bd/site/view/polic

y 

বনয়ি যবেকা Guidelines বলঙ্ক/পাো ল্যাবডিং মপগ 

৪ 

েথ্য অবধকার / 

Rights of 

Information 

েথ্য রথমিানকাবর 

কে যকেযা 
Designated Officer ডাইনাবেক মকাড 

 

েথ্য আইন ও 

বিবধোলা 
Info Law & Rules বলিংক 

http://bangladesh.gov.bd/site/view/polic

y 

কে যকেযা ও 

আয়িিনকাবরর 

বনয়ি যবেকা 

Guidelines বলিংক জােীয় েথ্য িাোয়য়ন ল্যাবডিং মপজ করয়ে হয়ি 

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
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
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েয়থ্যর আয়িিন 

িরে 
Application Form বলিংক 

http://www.forms. gov.bd/site/ view/form-

office/6621/েথ্য-কবেেন 

৫ 

বিজ্ঞবপ্ত/আয়িে/ পবরপত্র 

Notice/Order/Circula

r 

কে যকেযায়ির 

িিবল 

Transfer Order 

(Officers) 
বলিংক  

কে যচারীয়ির 

িিবল 

Transfer Order 

(Staffs) 
বলিংক  

কে যকেযায়ির 

ছুটি 
Leave (Officers) বলিংক  

কে যচারীয়ির ছুটি Leave (Staffs) বলিংক  

৬ 

অবভয়র্াগ রথমবেকার ব্যিস্থাপনা 

Complain 

Management 

বনয়ি যবেকাসমূহ Guidelines বলিংক জােীয় িাোয়য়ন নীবেোলায় আপয়লাড করয়ে হয়ি 

অনলাইয়ন 

অবভয়র্াগ 

িাবিল 

Complain through 

online 
বলিংক ই-নবের বলিংক 

GRS GRS link http://www.grs.gov.bd 

অবনক ও 

আবপল কে যকেযা 

ONIK & Appellate 

Authority 
পাো  

৭ 
মসিাসমূহ 

Services 

মসিাকুঞ্জ Sebakunjo বলঙ্ক  

বসটিয়জন চার্ যার   

(সংত্িষ্ট 

অত্িকসর) 

Citizen Charter পাো  

কী মসিা 

বকভায়ি পায়িন 

(সংত্িষ্ট 

অত্িকসর) 

How to get Services মসিা ও ধাপসমূহ  

মসিার োবলকা  

(সংত্িষ্ট 

অত্িকসর) 

Service list পাো  

৮ বিবভন্ন িাোয়ন েন্ত্রণালয়য়র Ministry Portals বলিংক  
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Portals িাোয়ন 

অবধিপ্তয়রর 

িাোয়ন 
Departmental portal বলিংক  

মজলা অবিয়সর 

িাোয়ন 
District Offices Portal পাো  

উপয়জলা 

অবিয়সর 

িাোয়ন 

Upazila Offices Portal পাো  

 
আকরা সসবাবক্স ত্িকয হকল এরপর নতুন সসবা বক্স যুি েরা যাকব। যকব অপ্রকয়াজনীয় সসবা বক্স না বাড়াকনাই ভাকলা। োরণ একয যারা প্রত্যববন্ধ যাকির জন্য যথ্য খ ুঁকজ পাকয 

েষ্ট হকব। নতুন সসবা বক্স েরকয চাইকল সসই সসবা বকক্সর সলাকগা আকগই অনুকমািন েত্রকয় ত্নকয হকব। 

 

আয়রা মকায়না মসিািক্স করার েে েথ্য োকয়ল ো এর পয়র মিয়া র্ায়ি। 
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রাইর্ ব্লক সাি মেনুুঃ 

(বিভাগীয় পর্ যায়য়র সরোত্র অত্িকসর) 

 

মেনু 
সাি মেনু 

(মলয়ভল ১) 

সাি মেনু (মলয়ভল-২) পূরণীয় িে য মিা কয়েে 
 

  িািংলা ইিংয়রবজ  

  

চাকুবর, মর্ডার, বিজ্ঞাপন 

Job/Tender/Adverti

sements 

চাকুবর, মর্ডার ও বিজ্ঞাপন কয়েে হয়ে মকায়না েথ্য মিয়া হয়ল ো একাকী এিায়ন মিিায়ি 

Displayed the Content Data 

মকন্দ্রীয় ই-মসিা 

Central e-Services 

এই রাইর্ িারটি মকন্দ্রীয়ভায়ি হালনাগাি করা হয়য় োয়ক 

Centrally Updated 

মজলা ই-মসিা 

District e-Service 

এই িারটি মকন্দ্রীয়ভায়ি হালনাগাি করা হয়য় োয়ক 

Centrally Updated 

মোিাইল এপস 

Mobile Apps 

নবে এপস 

File Apps 

এটি মকন্দ্রীয়ভায়ি ব্যিস্থাপনা করা হয়ি। 

Centrally Updated 

ই-বডয়রক্টবর e-Directory 

পর্ যর্ন / িে যনীয় স্থান 

Tourist Spot 

উত্তরাবধকার েিালকুকলটর 

Inheritance Calculator 

অন্যান্য ই-মসিা 

Other e-Services 

ই-বডয়রক্টবর e-Directory ডাইনাবেক 

েথ্য রথমিানকারী কে যকেযা Designated Officer ডাইনাবেক 

অনলাইন িরে Online Form 

বলঙ্ক 

http://online.forms.gov.b

d 



বিভাগীয় পর্ যায়য়র সরকাবর অবিয়সর মেনু ও মসিািক্স কাঠায়ো গাইডলাইন 
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র্বি মজলার বনজস্ব মকায়না অনলাইন মসিা োয়ক 

োঁর বলিংক বিয়ে হয়ি। মসিা না হয়ল অন্য মকায়না 

েথ্য এিায়ন মিয়া র্ায়িনা। 

  

ইয়নায়ভেন কণ যার 

Innovation Corner 

ইয়নায়ভেন টিে Innovation Team ইয়নায়ভেন কণ যার 

ইয়নায়ভেন কে যকেযা Innovation Officer ইয়নায়ভেন কণ যার 

ইয়নায়ভেন গাইডলাইন Innovation Guideline ইয়নায়ভেন কণ যার 

ইয়নায়ভেয়নর োবলকা Innovation List ইয়নায়ভেন কণ যার 

ইয়নায়ভেন পবরকল্পনা Innovation Plan ইয়নায়ভেন কণ যার 

ইয়নায়ভেন িায়ডড রথমকল্প (র্বি োয়ক) Project Under Innovation Fund ইয়নায়ভেন কণ যার 

িাস্তিাবয়ে ইয়নায়ভেন রথমকল্প (র্বি োয়ক) Completed Project ইয়নায়ভেন কণ যার 

চলোন ইয়নায়ভেন রথমকল্প  (র্বি োয়ক) Ongoing Innovation Project ইয়নায়ভেন কণ যার 

আপনার েোেে 

Opinion & 

Suggestion 

মপার্ যাল সম্পয়কয আপনার েোেে Your Feedback for Portal বিডব্যাক িরে 

মর্য়কায়না মসিা রথমাবপ্তর ম্ষণয়ত্র েোেে Your Feedback for Services বিডব্যাক িরে 

সাোবজক মর্াগায়র্াগ 

োধ্যে 

Social Media 

মিসবুক Facebook বলঙ্ক 

টুইর্ার Twitter বলঙ্ক 

ইউটিউি Youtube বলঙ্ক 

 

 


