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উপজেলা পপার্ যাল-এর পেনু কাঠাজোোঃ 

 

(উপজেলা পপার্ যাজল ননজনাক্ত কাঠাজো অনুর্ােী প্রথজে গঠণ করজে হজব এর বাইজর নতুন পকাজনা েথ্য বা নলিংক 

নিজে চাইজল প্রথে পলজেজলর পেজে অথবা নিেীে পলজেজলর পেজে যুক্ত করা র্াজব) 

(প্রনেবনিজির ব্যবহার েহে করার েন্য এই গঠণ কাঠাজো অনুেরণ করা হজেজে) 

 

পেনু োব পেনু (পলজেল ১) োব পেনু (পলজেল-২) পূরণীে ফে য 

প্রথে পাো    

উপজেলা 

েম্পজকয 

উপজেলা পনরনচনে 

এক নেজর -------- পাো 

পেৌগনলক পনরনচনে পাো 

উপজেলার পর্ভূনে পাো 

প্রখ্যাে ব্যনক্তত্ব পাো 

বাোেজনর ঘর্নাপুঞ্জ গল্প নয় সত্যি 

োননচজে ------ পাো 

ইউননর়্ন েমূহ পাো 

ইনেহাে-ঐনেহয 

উপজেলার ঐনেহয পাো 

োো ও েিংষ্কৃনে পাো 

িে যনীর়্ স্থান িে যনীে স্থান 

পেলাধুলা ও নবজনািন পাো 

পেৌগনলক ও 

অথ যনননেক 

প্রাকৃনেক েম্পি পাো 

নি-নিী পাো 

ব্যবো বানণেয পাো 

হার্বাোর হার্-বাোর  

পহাজর্ল ও আবােন পহাজর্ল ও আবােন 

পর্াগাজর্াগ ব্যবস্থা পাো 

অন্যান্য 

েনপ্রনেনননি েনপ্রনেনননি  

পে পনেকা েবজরর কাগে 

 

 

পচর়্ারম্যান, উপজেলা পনরেি েনপ্রনেনননি 

উপজেলা 

পনরেি 

োইে পচর়্ারম্যান েনপ্রনেনননি 

েনহলা োইে পচর়্ারম্যান েনপ্রনেনননি 

প্রাক্তন পনরেি পচর়্ারম্যানগণ  পাো 

উপজেলা পনরেজির কার্ যাবলী পাো 

োিংগঠননক কাঠাজো পাো 

কে যচারীবৃন্দ পাো 

আইন ও নবনি আইন ও পনলনে 

উপজেলা 

প্রোেন 

উপজেলা ননব যাহী 

কে যকেযা 

বােযা পাো 

পপ্রাফাইল উপজেলা ননব যাহী কে যকেযা 

প্রাক্তন উপজেলা ননব যাহী কে যকেযাগণ পাো 

পর্াগাজর্াগ পাো 

েিংগঠন েম্পনকযে 

উপজেলা প্রোেজনর পর্ভূনে পাো 

োিংগঠননক কাঠাজো পাো 

নেটিজেন চার্ যার পাো 
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োো েমূহ ও কার্ যাবলী পাো 

োো নেনিক ফে য ও প্রনেজবিন  (ডােনানেক) 

কে যসূনচ ও েো 

গণশুনানণ পাো 

োনেক কে যসূচী পাো 

েোর পনাটিেেমূহ পাো 

কার্ যনববরণী ও গুরুত্বপূণ য নেদ্ধান্ত পাো 

পেবা ও অন্যান্য 

নক পেবা নকোজব পাজবন েরকানর অনফে (ডাইনানেক) 

পেবা প্রানির িাপেমূহ েরকানর অনফে (ডাইনানেক) 

আপনাজির নানা প্রশ্ন পাো 

পপৌরেো 

 
এক নেজর পপৌরেো পাো 

 
পের়্র েনপ্রনেনননি 

 
কাউনিলরগণ েনপ্রনেনননি 

 
ওর়্াড য েমূহ পাো 

 
নেটিজেন চার্ যার পাো 

 
প্রিান ননবাহী কে যকেযা পাো 

 
কে যকেযাবৃন্দ পপ্রাফাইল 

 
কে যচারীবৃন্দ কে যচারীবৃন্দ 

 
োিংগঠননক কাঠাজো পাো 

 
আইন ও নবনি আইন ও পনলনে  

েরকানর 

অনফে 

আইন-শৃঙ্খলা 

নবের়্ক 

থানা স্বেন্ত্র পডাজেইন 

আনোর ও নেনডনপ স্বেন্ত্র পডাজেইন 

ফার়্ার োনে যে ও নেনেল নডজফি (র্নি 

থাজক) 

স্বেন্ত্র পডাজেইন 

স্বাস্থয নবের়্ক 

স্বাস্থয কেজেক্স স্বেন্ত্র পডাজেইন 

পনরবার পনরকল্পনা অনফে স্বেন্ত্র পডাজেইন 

হােপাোল/স্বাস্থয পকজের োনলকা 

স্বেন্ত্র পডাজেইন 

কৃনে ও োদ্য নবের়্ক 

কৃনে কে যকেযার কার্ যালর়্ স্বেন্ত্র পডাজেইন 

উপ-েহকারী কৃনে কে যকেযার োনলকা  স্বেন্ত্র পডাজেইন 

েৎস্য কে যকেযার কার্ যালর়্ স্বেন্ত্র পডাজেইন 

োদ্য ননর়্ন্ত্রজকর কার্ যালর়্ স্বেন্ত্র পডাজেইন 

প্রাণী েম্পি অনফে স্বেন্ত্র পডাজেইন 

ভূনে নবের়্ক 

ভূনে অনফে স্বেন্ত্র পডাজেইন 

উপজেলা োব পরনেস্ট্রার অনফে 

স্বেন্ত্র পডাজেইন 

প্রজকৌেল ও েথ্য 

প্রযুনক্ত 

উপজেলা প্রজকৌেলীর কার্ যালর়্ স্বেন্ত্র পডাজেইন 

উপজেলা েনস্বাস্থয প্রজকৌেল স্বেন্ত্র পডাজেইন 

উপ েহকারী প্রজকৌেলী, নেক্ষা প্রজকৌেল 

স্বেন্ত্র পডাজেইন 

উপজেলা কার্ যালে, েথ্য ও পর্াগাজর্াগ 

প্রযুনক্ত অনিিির 

স্বেন্ত্র পডাজেইন 

োনব েম্পি উন্নর়্ন 

নবের়্ক 

েোেজেবা কার্ যালর়্ 

স্বেন্ত্র পডাজেইন 

উপজেলা েনহলা নবের়্ক কে যকেযার 

কার্ যালর়্ 

স্বেন্ত্র পডাজেইন 
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যুব উন্নর়্ন কে যকেযার কার্ যালর়্ স্বেন্ত্র পডাজেইন 

েেবার়্ অনফে স্বেন্ত্র পডাজেইন 

নবআরনডনব স্বেন্ত্র পডাজেইন 

নেক্ষা নবের়্ক 

উপজেলা নেক্ষা অনফে স্বেন্ত্র পডাজেইন 

উপজেলা োধ্যনেক নেক্ষা অনফে স্বেন্ত্র পডাজেইন 

উপজেলা নরজোে য পেন্টার স্বেন্ত্র পডাজেইন 

অন্যান্য 

প্রকল্প বাস্তবার়্ন কে যকেযার অনফে স্বেন্ত্র পডাজেইন 

পনরেিংখ্যান অনফে স্বেন্ত্র পডাজেইন 

নহোব রক্ষণ অনফে স্বেন্ত্র পডাজেইন 

উপজেলা ননব যাচন অনফে স্বেন্ত্র পডাজেইন 

নবনেন্ন 

প্রনেষ্ঠান 

নেক্ষা প্রনেষ্ঠান 

নবশ্বনবদ্যালর্ ়(র্নি থাজক) নেক্ষা প্রনেষ্ঠান 

কজলে নেক্ষা প্রনেষ্ঠান  

োধ্যনেক নবদ্যালর়্ নেক্ষা প্রনেষ্ঠান  

ননন-োধ্যনেক নবদ্যালর্ ় নেক্ষা প্রনেষ্ঠান  

কানরগনর নেক্ষা প্রনেষ্ঠান নেক্ষা প্রনেষ্ঠান  

প্রাথনেক নবদ্যালর্ ় নেক্ষা প্রনেষ্ঠান  

োদ্রাো নেক্ষা প্রনেষ্ঠান  

অন্যান্য নেক্ষা প্রনেষ্ঠানেমূহ নেক্ষা প্রনেষ্ঠান  

েকল নেক্ষা প্রনেষ্ঠানেমূহ নেক্ষা প্রনেষ্ঠান  

পবেরকানর প্রনেষ্ঠান 

গ্রন্থাগারেে যাত্িকা পাযা 

এননেও পাো 

ব্যািংক পাো 

বীো পাো 

িেীর্ ়প্রনেষ্ঠান 

েেনেি পাো 

ঈিগাহ পাো 

কবরস্থান পাো 

এনেেোনা পাো 

োোর (যত্ি থারক) পাো 

েনন্দর পাো 

আশ্রে (যত্ি থারক) পাো 

গ্যালানর  
ফজর্াগালানর   

নেনডও গ্যালানর  

 

http://debidwar.bdgovportal.com/node/811
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উপজেলা পপার্ যাল-এর পেবাবক্স কাঠাজোোঃ 

 

ক্রনেক পেবাবজক্সর নাে পেবাবজক্সর নলিংক  পূরণীে কজন্টন্ট  

১ 
কে যেম্পািন 

ব্যবস্থাপনা 

প্রজ্ঞাপন/পনরপে/নীনেোলা নলিংক 
োেীে বাোেজন নীনেোলাে 

আপজলাড করজে হজব 

চুনক্তেমূহ পাো   

চুনক্তর কাঠাজো নলিংক 
োেীে বাোেজন নীনেোলাে 

আপজলাড করজে হজব 

APMS নলিংক পকনবজনজর্র APMS নলিংক 

২ শুদ্ধাচার 

োেীে শুদ্ধাচার পকৌেল  নলিংক 
োেীে বাোেজন নীনেোলাে 

আপজলাড করজে হজব 

পেলা কনেটি পাো   

কে যপনরকল্পনা পাো   

প্রজ্ঞাপন/পনরপে/নীনেোলা নলিংক 
োেীে বাোেজন নীনেোলাে 

আপজলাড করজে হজব 

৩ েথ্য অনিকার 

েথ্য প্রিানকানর কে যকেযা  ডাইনানেক পকাড   

েথ্য আইন ও নবনিোলা নলিংক  
েথ্য বাোেজনর নীনেোলাে 

আপজলাড করজে হজব 

কে যকেযা ও আজবিনকানরর 

ননজি যনেকা  
নলিংক  

োেীে েথ্য বাোেজন ল্যানডিং পপে 

করজে হজব 

েজথ্যর আজবিন ফরে নলিংক  

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

e/view/form-

office/6621/েথ্য-কনেেন 

৪ 
অনেজর্াগ 

প্রনেকার ব্যবস্থা 

ননজি যনেকােমূহ নলিংক  
োেীে বাোেজন নীনেোলাে 

আপজলাড করজে হজব 

অনলাইজন অনেজর্াগ িানেল নলিংক  ই-ননথর নলিংক 

GRS link পকনবজনজর্র GRS নলিংক 

অননক ও আনপল কে যকেযা পাো  প্রজেে ম্যাপ 

৫ ভূনে-পেবা 

উিরানিকার কযালকুজলর্র নলিংক   

ই-নেউজর্েন নলিংক  

আইন ও নীনেোলা  নলিংক 
োেীে বাোেজন নীনেোলাে 

আপজলাড করজে হজব 

েচরাচর নেজ্ঞাো পাো  

৬ স্বাস্থয-পেবা 

ডাক্তাজরর োজথ কথা বলুন নলিংক  ১৬২৬৩ 

ডাক্তাজরর োনলকা পকাড  

হােপাোল ও নিননক পকাড  

প্রকােনােমূহ নলিংক  

৭ পর্ যর্ন-পেবা 

িে যনীে স্থানেমূহ িে যনীে স্থান  

পোবাইজল িে যনীে স্থান নলিংক  

পহাজর্ল ও আবােন 
পহাজর্ল ও 

আবােন 

 

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
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নরোজে যেন নলিংক 

http://103.56.208.205/

reservation/ 

৮ নেক্ষা-পেবা 

পরীক্ষার ফলাফল  নলিংক  
ল্যানডিং পপে েকল পবাজড যর আলািা 

আলািা 

নবশ্বনবদ্যালেেমূহ নলিংক  
ল্যানডিং পপে নবশ্বনবদ্যালে, 

পেনডজকল, প্রযুনক্ত আলািা আলািা 

অনলাইজন MPO আজবিন নলিংক  

নেক্ষাজবাড যেমূহ  নলিংক  ল্যানডিং পপে 

৯ 
কৃনে, েৎস্য ও 

প্রাণী-পেবা 

কৃনে-পেবা  নলিংক  ল্যানডিং পপে 

েৎস্য-পেবা  নলিংক  ল্যানডিং পপে 

প্রাণীেম্পি-পেবা  নলিংক  ল্যানডিং পপে 

পোবাইজল পেবা  নলিংক  ল্যানডিং পপে 

১০ 
ননরাপিার ও 

শৃঙ্খলা 

ই-পোবাইল পকার্ য  নলিংক   

পুনলনে   েহােো নলিংক  পেবা েিংক্রান্ত ল্যানডিং পপে 

ফাোর োনে যে  নলিংক ল্যানডিং পপে 

প্রাম পুত্িরেে যাত্িকা  পাযা   

১১ েরূনর কল  

পফাজন েকল েথ্য োনুন  নলিংক ল্যানডিং পপে ৩৩৩ 

পফাজন পুনলনে েহােো   নলিংক ৯৯৯ 

পফাজন নারী ও নেশু েহােো  নলিংক  ১০৯ 

পফাজন ডাক্তাজরর পেবা  নলিংক ১৬২৬৩  

 

 

আরো সসবাবক্স ত্িরয হরি এেপে নতুন সসবা বক্স যুক্ত কো যারব। যরব অপ্ররয়াজনীয় সসবা বক্স না 

বাড়ারনাই ভারিা। কােণ এরয যাো প্রত্যবন্ধী যারিে জন্য যথ্য খুরজ পারয কষ্ট হরব। 

file:///C:/Users/Jack/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
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/
file:///C:/Users/Jack/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
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উপজেলা পপার্ যাল-এর রাইর্ ব্লক োব পেনুোঃ 

 

 

পেনু 
োব পেনু 

(পলজেল ১) 

োব পেনু (পলজেল-২) 

পূরণীে 

ফে য 
নলিংক 

চাকুনর, পর্ডার, নবজ্ঞাপন 
চাকুনর, পর্ডার ও নবজ্ঞাপন কজন্টন্ট হজে পকাজনা েথ্য পিো হজল ো একাকী এোজন 

পিোজব 

পকেীে ই-পেবা এই রাইর্ বারটি পকেীেোজব হালনাগাি করা হজে থাজক 

পেলা ই-পেবা পকে এই রাইর্ বারটি পকেীেোজব হালনাগাি করা হজে থাজক 

পোবাইল এপে 

ননথ এপে  
এই রাইর্ বারটি পকেীেোজব হালনাগাি করা হজে 

হজব 
ই-নডজরক্টনর  

পর্ যর্ন / িে যনীে স্থান 

অন্যান্য ই-পেবা 

ই-নডজরক্টনর নলিংক   

েথ্য প্রিানকারী কে যকেযা নলিংক  

অনলাইন ফরে  নলিংক  
http://online.forms.gov.bd/das

hboard/tothyoBari/ 

র্নি পেলার ননেস্ব পকাজনা 

অনলাইন পেবা থাজক োঁর নলিংক 

নিজে হজব। পেবা না হজল অন্য 

পকাজনা েথ্য এোজন পিো র্াজবনা। 

  

ইজনাজেেন কণ যার  

ইজনাজেেন টিে   ইজনাজেেন কণ যার 

ইজনাজেেন কে যকেযা  ইজনাজেেন কণ যার 

ইজনাজেেন গাইডলাইন   ইজনাজেেন কণ যার 

ইজনাজেেজনর োনলকা  ইজনাজেেন কণ যার 

ইজনাজেেন পনরকল্পনা   ইজনাজেেন কণ যার 

ইজনাজেেন ফাজডড প্রকল্প   ইজনাজেেন কণ যার 

বাস্তবানেে ইজনাজেেন প্রকল্প   ইজনাজেেন কণ যার 

চলোন ইজনাজেেন প্রকল্প   ইজনাজেেন কণ যার 

আপনার েোেে 

পপার্ যাল েম্পজকয আপনার েোেে  নফডজবক ফরে 

পর্জকাজনা পেবা প্রানির পক্ষজে 

েোেে 
 নফডজবক ফরে 

োোনেক পর্াগাজর্াগ 

োধ্যে  

পফেবুক   নলিংক 

টুইর্ার   নলিংক 

ইউটিউব   নলিংক 

 

 

 

 

 

 


