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ইউনিয়ি পপার্ যাে-এর পেনু কাঠালোোঃ 

 

(ইউনিয়ি পপার্ যালে নিলনাক্ত কাঠালো অনুর্ায়ী প্রথলে গঠণ করলে হলব এর বাইলর িতুি পকালিা েথ্য বা নেিংক 

নিলে চাইলে প্রথে পেলেলের পেলে অথবা নিেীয় পেলেলের পেলে যুক্ত করা র্ালব) 

(প্রনেবনিলির ব্যবহার েহজ করার জন্য এই গঠণ কাঠালো অনুেরণ করা হলয়লে) 

 

পেনু 
োব পেনু  

(পেলেে ১) 

োব পেনু  

(পেলেে-২) 
পূরণীয় ফে য 

প্রথে পাো    

ইউনির়্ি 

ের্ম্যনকে 

ইউনির়্ি পনরনচনে 

একিজলর ইউনিয়ি পাো 

ওয়াড যনেনিক পোক েিংখ্যা পাো 

পর্াগালর্াগ ব্যবস্থা পাো 

ইনেহাে ও ঐনেহয 

ইউনির়্লির ইনেহাে পাো 

িে যিীর়্ স্থাি িে যিীয় স্থাি 

প্রখ্যাে ব্যনক্তত্ব পাো 

োো ও েিংস্কৃনে পাো 

পেৌগনেক ও 

অথ যনিনেক 

োিনচলে  ইউনির়্ি পাো 

খাে ও িিী পাো 

হার্-বাজার হার্-বাজার  

অন্যান্য 
বিশেষ অর্জন পাতা 

িাতায়শনর ঘটনাপুঞ্জ গল্প নয় সবতি 

ইউনির়্ি পনরেি 

ইউবনয়ন পবরষদ 

ইউনপ পচর়্ারম্যাি জিপ্রনেনিনি নফল্ড  

বেযোি পনরেি জিপ্রনেনিনি নফল্ড 

োিংগঠনিক কাঠালো পাো 

প্রাক্তন পচর়্ারম্যাি বৃন্দ পাো 

ইউনপ েনচব কে যচারীবৃন্দ 

ই্উনির়্ি পনরেি 

কার্ যক্রে 

ইউনির়্ি পনরেলির কার্ যাবেী পাো 

গ্রােপুনেে পাো 

বালজর্ পাো 

গ্রাে আিােততর 

তসিাসমূহ 

গ্রাে আিােে পাো 

গ্রাে আিােে নবনিোো পাো 

পূব যবেী োেোর রার়্ পাো 

োেোর আলবিি পাো 

গুরুত্বপূণ য েথ্য 

পঞ্চবানে যকী পনরকল্পিা পাো 

োনেক েোেমূহ পাো 

োনেক েোর নেদ্ধান্ত েমূহ পাো 

জরুরী পর্াগালর্াগ পাো 

েরকানর অনফে কৃনে 
উপ-েহকারী কৃনে কে যকেযা পাো 

োর নডোর পাো 
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2 
 

খাদ্য উৎপািি পাো 

কৃনে েথ্য োনে যে নেিংক 

ভূনে 

ইউনির়্ি ভূনে অনফে 

েরকানর অনফে 

ভূনে নবেয়ক েথ্য 

পাো 

প্রিাি কার্ যাবেী 

পাো 

স্বাস্থয পেবা 

ইউনির়্ি স্বাস্থয পকন্দ্র 

েরকানর অনফে 

পনরবার পনরকল্পিা পকন্দ্র েরকানর অনফে 

হােপাোে/স্বাস্থয পকন্দ্র 

পাো 

পরনজস্টাড য ডাক্তার 

পাো 

স্বাস্থযকেীর োনেকা 

পাো 

স্বাস্থয কে যসূচী 

পাো 

ইউনিলেফ নজওনব প্রলজক্ট  (স্বাস্থয, 

নেক্ষা ও স্যানিলর্েি) 

পাো 

েোজলেবা ইউনির়্ি েোজলেবা অনফে 

েরকানর অনফে 

অন্যান্য প্রনেষ্ঠাি 

নেক্ষাপ্রনেষ্ঠাি 

কলেজ (র্নি থালক) নেক্ষা প্রনেষ্ঠাি 

োধ্যনেক নবদ্যাের্ ় নেক্ষা প্রনেষ্ঠাি  

নিনোধ্যনেক নবদ্যাের্ ় নেক্ষা প্রনেষ্ঠাি  

কানরগনর নেক্ষা প্রনেষ্ঠাি নেক্ষা প্রনেষ্ঠাি  

প্রাথনেক নবদ্যাের্ ় নেক্ষা প্রনেষ্ঠাি  

োদ্রাো নেক্ষা প্রনেষ্ঠাি  

অন্যান্য নেক্ষাপ্রনেষ্ঠাি েমূহ নেক্ষা প্রনেষ্ঠাি  

েকে নেক্ষাপ্রনেষ্ঠািেমূহ নেক্ষা প্রনেষ্ঠাি  

পবেরকানর প্রনেষ্ঠাি 

এিনজও 

পাো 

ব্যািংক 

পাো 

বীো 

পাো 

িেীয় প্রনেষ্ঠাি 

েেনজি 

িেীয় প্রনেষ্ঠািেমূহ  

ঈিগাহ িেীয় প্রনেষ্ঠািেমূহ 

কবরস্থাি পাো 

েনন্দর (র্নি থালক) িেীয় প্রনেষ্ঠািেমূহ 

এনেেখািা (র্নি থালক) পাো 

োজার (র্নি থালক) িেীয় প্রনেষ্ঠািেমূহ 

আশ্রে (র্নি থালক) িেীয় প্রনেষ্ঠািেমূহ 

েিংগঠি 
ক্রীড়া েিংগঠি 

পাো 

োিংস্কৃনেক েিংগঠি 

পাো 

নবনেন্ন োনেকা 
সুনবিালোগীলির 

োনেকা 

োণ ও পূিব যােি নবের়্ক পাো 

হেিনরলদ্রর োনেকা 

পাো 

নেনজএফ 

পাো 
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েনহো নবের়্ক পাো 

োতৃত্বকােীি োো 

পাো 

নেনজনড 

পাো 

েোজলেবা নবের়্ক পাো 

মুনক্তলর্াদ্ধা োো 

পাো 

নবিবা োো পাো 

বর়্স্ক োো পাো 

প্রনেবিী োো 

পাো 

প্রনেবিী োে-োেী োো পাো 

একটি বানড ়একটি খাোর 

পাো 

নবআরনডনব পাো 

অন্যান্য োনেকা 

প্রবােীলির োনেকা পাো 

মুনক্তলর্াদ্ধার োনেকা পাো 

হার্বাজালরর োনেকা পাো 

প্রকল্প প্রকল্পেমূহ 

েকে প্রকল্প েমূহ প্রকল্প  (ডায়িানেক) 

কানবখা প্রকল্প নফল্ড (ডায়িানেক) 

কানবর্া প্রকল্প নফল্ড (ডায়িানেক) 

টিআর প্রকল্প নফল্ড (ডায়িানেক) 

নজআর প্রকল্প নফল্ড (ডায়িানেক) 

এেনজএেনপ প্রকল্প নফল্ড (ডায়িানেক) 

এেনজনড প্রকল্প নফল্ড (ডায়িানেক) 

পেবােমূহ 

ইউআইএেনে  

নক নক পেবা পালবি 

পাো 

উলদ্যাক্তা পপ্রাফাইে 

পাো 

ফলর্াগ্যাোনর  ফলর্াগ্যাোনর 

জন্ম নিবিি পরনজস্টার নেিংক 

মৃতুয নিবিি পরনজষ্টার নেিংক 

নববাহ পরনজস্ট্রার নেিংক 

পজো ই-পেবা পকন্দ্র 

িকলের আলবিি 

ফরে 

িাপ্তনরক আলবিি 

ফরে 

িাগনরক আলবিি 

ফরে 

েব যলেে অবস্থা জানুি 

ফরে 

জােীর়্ ই-পেবা 

েরকানর ফরে ডাউিলোড 

নেিংক 

ই-েথ্যলকাে 

নেিংক 

কৃনে েথ্য োনে যে 

নেিংক 

ই-বুক 

নেিংক 
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ইউনিয়ি পপার্ যালের-এর পেবাবক্স কাঠালোোঃ 

 

পেনু 
োব পেনু 

(পেলেে ১) 
োব পেনু (পেলেে-২) পূরণীয় ফে য নেিংক  

১ 
নডনজর্াে 

পেন্টার 

ইউনডনে পাো  

নক নক পেবা পালবি পাো  

উলদ্যাক্তা পপ্রাফাইে পাো  

পেবার মূল্য োনেকা  পাো  

২ 

কৃনে ও 

প্রানণের্ম্ি-

পেবা 

উপ-েহকারী কৃনে কে যকেযা 

পাো  

োর নডোর পাো  

কৃনেে প্রজিি পকন্দ্র পাো  

কৃনে-পেবা 

নেিংক ল্যানিিিং পপজ 

৩ স্বাস্থয-পেবা 

ত াশন ডাক্তাবর তসিা পাো  

ডাক্তাশরর তাবিকা  পাো  

পনরবার পনরকল্পিা কেীর োনেকা পাো  

স্বাস্থয কেীর োনেকা পাো  

৪ 
নিরাপিা ও 

শৃঙ্খো 

ত াশন পুবিবে সহায়তা  পাো  

আিোর-নেনডনপ েিস্য ও গ্রাে-

পুনেে 
পাো  

গ্রাে পুনেলের তাবিকা  পাো  

   

৫ ভূনে অনফে 

ই-নেউলর্েি   

ইউনিয়ি ভূনে েহকারী কে যকেযা েরকানর অনফে  

ভূনে নবেয়ক েথ্য ও ফরে পাো  

ভূনে উন্নয়ি কর ও নবনেন্ন নফ পাো  

৬ নবনবি-পেবা 

পফালি েরকানর কে যকেযা নেিংক  ল্যানিিং পপজ 

পফালি িারী ও নেশু েহায়ো  নেিংক   

পফালি দুলর্ যাগ েহায়ো  নেিংক   
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ইউনিয়ি পপার্ যাে-এর রাইর্ ব্লক োব পেনুোঃ 

 

 

পেনু 
োব পেনু 

(পেলেে ১) 
োব পেনু (পেলেে-২) 

পূরণীয় 

ফে য 
নেিংক 

চাকুনর, পর্িার, নবজ্ঞাপি চাকুনর, পর্িার ও নবজ্ঞাপি কলন্টন্ট হলে পকালিা েথ্য পিয়া হলে ো একাকী এখালি পিখালব 

পকন্দ্রীয় ই-পেবা এই রাইর্ বারটি পকন্দ্রীয়োলব হােিাগাি করা হলয় থালক 

পজো ই-পেবা পকন্দ্র এই রাইর্ বারটি পকন্দ্রীয়োলব হােিাগাি করা হলয় থালক 

পোবাইে এপে 

িনথ এপে  
এই রাইর্ বারটি পকন্দ্রীয়োলব হােিাগাি করা হলয় 

হলব 
ই-নডলরক্টনর  

পর্ যর্ি / িে যিীয় স্থাি 

অন্যান্য ই-পেবা 

ই-নডলরক্টনর নেঙ্ক  

েথ্য প্রিািকারী কে যকেযা নেঙ্ক  

অিোইি ফরে  নেঙ্ক  

http://online.forms.gov.

bd/dashboard/tothyoBa

ri/ 

র্নি পজোর নিজস্ব পকালিা অিোইি 

পেবা থালক োঁর নেিংক নিলে হলব। 

পেবা িা হলে অন্য পকালিা েথ্য 

এখালি পিয়া র্ালবিা। 

নেঙ্ক  

আপিার েোেে 

পপার্ যাে ের্ম্লকয আপিার েোেে 
নফডলবক 

ফরে 
 

পর্লকালিা পেবা প্রানপ্তর পক্ষলে 

েোেে 

নফডলবক 

ফরে 
 

োোনজক পর্াগালর্াগ 

োধ্যে  

পফেবুক  নেিংক   

টুইর্ার  নেিংক   

ইউটিউব  নেিংক  

 

 

 

 


