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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 

অেিা 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 বলিংক / ডাইনাবেক মকাডসমূহ 

িািং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  

ঘর্নাসমূহ (র্বি োয়ক)  Stories গল্প নয় সবেি /site/view/golponoyshotti 

জনিল 

Human Resource 

অবিস রথমধান Head of the Office কে যকেযা মরথমািাইল  

বিভাগীয় অবিয়সর 

কে যকেযাগণ 
Divisional officers ডাইনাবেক মকাড /site/view/officers 

বিভাগীয় অবিয়সর 

কে যচারীবৃন্দ 
Divisional Staffs ডাইনাবেক মকাড /site/view/staff 

মজলা অবিয়সর কে যকেযাগণ District Officers ডাইনাবেক মকাড /site/view/ e-directory_district 

উপয়জলা অবিয়সর 

কে যকেযাগণ 
Upazila Officers ডাইনাবেক মকাড /site/view/e-directory_upazilla 

েথ্য রথমিানকারী কে যকেযা Designated officer মরথমািাইল /site/view/info_officers 
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আোয়ির মসিা 

Our 

Services 

অবিস আয়িে / রথমজ্ঞাপন 

Office  

Order 

কে যকেযায়ির িিবল Transfer Order (Officer) অবিস আয়িে 
site/view/office_order/transfer 

 

কে যচারীয়ির িিবল Transfer Order (Staff) অবিস আয়িে 
site/view/office_order/transfer 

 

কে যকেযায়ির ছুটি Leave (Officer) অবিস আয়িে site/view/office_order/leave 

কে যচারীয়ির ছুটি Leave (Staff) অবিস আয়িে site/view/office_order/leave 

অনাপবি পত্র NOC অবিস আয়িে site/view/office_order/noc 

ডাউনয়লাড 

Downloads 

বিভাগীয় আইন Departmental Laws 
http://bdlaws.mi

nlaw.gov.bd/ 
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/ 

বিভাগীয় বিবধোলা Rules বলঙ্ক 
http://bangladesh.gov.bd/site/vie

w/policy 

পবরপত্র/নীবেোলা Circular/Policies বলঙ্ক 
http://bangladesh.gov.bd/site/vie

w/policy 

মসিাসমূহ 

Services 

মসিার োবলকা Service List পাো --- 

কী মসিা কীভায়ি পায়িন How to get Services মসিা ও ধাপ /site/view/process_map 

বসটিয়জন চার্ যার Citizen Charter পাো  

মসিাকুঞ্জ Sebakunjo বলঙ্ক http://services.portal.gov.bd/ 

রথমবেক্ষণ ও পরােে য 

Training & 

Suggestions 

চলোন রথমবেক্ষয়ণর োবলকা  Training List পাো -- 

রথমবেক্ষণ সিংক্রান্ত পরােে য 
Training Related 

Suggestion 
পাো -- 

রথমবেক্ষয়ণর বিস্তাবরে Details of Training পাো -- 

অন্যান্য কার্ যালয় 

Other 

Offices 

মজলা/উপয়জলা কার্ যালয় 

District/Upazila 

Offices 

মজলা কার্ যালয়সমূহ  District Offices বলঙ্ক www. ----------  ,gov,bd 

উপয়জলা কার্ যালয়সমূহ Upazila Offices বলঙ্ক www. ----------  ,gov,bd 

েন্ত্রণালয়/বিভাগ ও 

অবধিপ্তর 

Ministry/Division & 

Department 

েন্ত্রণালয়/বিভাগ Ministry/Divisions বলঙ্ক www. ----------  ,gov,bd 

অবধিপ্তর Directorate বলঙ্ক www. ----------  ,gov,bd 

ই-মসিা 

E-Service 

জােীয় ই-মসিা/ 

National E-Service 

নবে  Nothi বলিংক www.nothi.gov.bd 

ই-মোিাইল মকার্ য e-mobile court বলিংক  http://ecourt.gov.bd/ 

ভূবে মসিা  Land services বলিংক http://land.gov.bd/ 
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িািংলায়িে িরে Bangladesh Forms বলিংক www.forms.gov.bd 

মসিাকুঞ্জ Sebakunjo বলিংক http://services.portal.gov.bd/ 

অনলাইন আয়িিন Online Application বলিংক 
http://nothi.gov.bd/dak_nagoriks/

NagorikAbedon 

উিরাবধকার কিালকুয়লর্র Inheritance বলিংক 
http://xn--d5by7bap7cc3ici3m.xn--

54b7fta0cc/ 

ই-বুক E-Book বলিংক www.ebook.gov,bd 

ই-েথ্য মকাে  E-Info Kosh বলিংক http://www.infokosh.gov.bd/ 

মোিাইল অিাপ/ 

Mobile App 

নবে (এনড্রয়য়ড মিান) Nothi (Android) বলিংক 
https://play.google.com/store/apps/de

tails?id=com.tappware.nothipro 

নবে (আই মিান) Nothi (I-Phone বলিংক 
https://itunes.apple.com/us/app/n

othi/id1187955540?mt=8 

িািংলায়িে-বডয়রক্টবর 

(এনড্রয়য়ড) 
Bangladesh Directory বলিংক 

https://play.google.com/store/app

s/details?id=com.tappware.ned&

hl=en 

িািংলায়িে পর্ যর্ন (এনড্রয়য়ড) 
Bangladesh Tourist Spots 

(Android) 
বলিংক 

https://play.google.com/store/app

s/details?id=com.tappware.bts&h

l=en 

উিরাবধকার কিালকুয়লর্র 

(এনড্রয়য়ড) 
Inheritance  (Android) বলিংক 

https://play.google.com/store/app

s/details?id=com.landcalculation 

গ্যালাবর / 

Gallery 
------- 

িয়র্া গ্যালাবর Photo Gallery িয়র্া গ্যালাবর /site/view/photogallery 

বভবডও গ্যালাবর Video Gallery বভবডও গ্যালাবর /site/view/video-gallery 

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 পাো -- 

কীভায়ি র্ায়িন How to go পাো  -- 

েোেে / 

Opinion 
-- েোেে ও পরােে য Opinion and Suggestion ওয়য়ি িরে /forms/form/feedback_form 

 

 

 

http://www.ebook.gov.bd/index.html
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মসিা িক্স :       (বিভাগীয় পর্ যায়য়র সরকাবর অবিয়সর) 

 

ক্রবেক 

নিং 

মসিা িয়ক্সর নাে সাি মেনু (মলয়ভল ১) িা বলয়ঙ্কর নাে পূরণীয় িে য মিা 

কয়েে 
বলিংক / ডাইনাবেক মকাডসমূহ 

িািংলা / ইিংয়রবজ িািংলা ইিংয়রবজ 

১ 
আোয়ির বিেয়য় /  

About Us 

কে যকেযাবৃন্দ Officers মকাড /site/view/officers 

কে যচারীবৃন্দ Staffs মকাড /site/view/staff 

সািংগঠবনক কাঠায়ো Organogram পাো -- 

মর্াগায়র্াগ  Communication পাো - 

২ 
মসিাসমূহ 

Services 

মসিার োবলকা  Service list পাো -- 

কী মসিা কীভায়ি পায়িন How to get Services মসিা ও ধাপসমূহ /site/view/process_map 

বসটিয়জন চার্ যার   Citizen Charter পাো -- 

মসিাকুঞ্জ Sebakunjo বলঙ্ক http://services.portal.gov.bd/ 

৩ 

আয়িে/ পবরপত্র 

Govt.Order/ 

Circular 

কে যকেযায়ির িিবল 
Transfer Order 

(Officers) 
অবিস আয়িে site/view/office_order/transfer 

কে যচারীয়ির িিবল 
Transfer Order 

(Staffs) 
অবিস আয়িে 

site/view/office_order/transfer 

কে যকেযায়ির ছুটি Leave (Officers) অবিস আয়িে site/view/office_order/leave 

কে যচারীয়ির ছুটি Leave (Staffs) অবিস আয়িে site/view/office_order/leave 

৪  

অবভয়র্াগ রথমবেকার 

ব্যিস্থাপনা 

Complain 

Management 

বনয়ি যবেকাসমূহ Guidelines পাো  

অনলাইয়ন অবভয়র্াগ 

িাবিল 

Complain through 

online 
বলিংক http://nothi.gov.bd/dak_nagoriks/NagorikAbedon 

অবভয়র্াগ রথমবেকার 

ব্যিস্থা 
GRS বলিংক http://www.grs.gov.bd 

অবনক ও আবপল 

কে যকেযা 

ONIK & Appellate 

Authority 
পাো -- 

৫ 

েথ্য অবধকার / 

Rights of  

Information 

েথ্য রথমিানকারী  

কে যকেযা 
Designated Officer ডাইনাবেক মকাড /site/view/info_officers 

েথ্য আইন ও বিবধোলা Info Law & Rules বলিংক http://www.infocom.gov.bd/site/view/law/ 
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ক্রবেক 

নিং 

মসিা িয়ক্সর নাে সাি মেনু (মলয়ভল ১) িা বলয়ঙ্কর নাে পূরণীয় িে য মিা 

কয়েে 
বলিংক / ডাইনাবেক মকাডসমূহ 

িািংলা / ইিংয়রবজ িািংলা ইিংয়রবজ 

বনয়ি যবেকা Guidelines বলিংক http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy 

েয়থ্যর আয়িিন িরে Application Form বলিংক 
http://www.forms. gov.bd/site/ view/form-

office/6621/েথ্য-কবেেন 

৬ 
আইন ও বিবধ / 

 Laws & Rules 

আইন Law বলঙ্ক www.bdlaws.gov.bd 

বিবধোল Rules বলঙ্ক http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy 

পবরপত্র/নীবেোলা Circular/Policy বলঙ্ক http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy 

গাড য িাইল Guard File বলঙ্ক http://bangladesh.gov.bd/site/view/gurd_files_category 

৭ 

কে যসম্পািন ব্যিস্থাপনা / 

Performance  

Management 

পবরপত্র/ নীবেোলা Circular/Policy বলিংক http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy 

চুবক্ত কসমূহ Agreements পাো -- 

চুবক্ত কর কাঠায়ো 
Agreement 

Structure 
বলিংক  http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy 

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

৮ 
বিবভন্ন িাোয়ন 

Portals 

েন্ত্রণালয়য়র িাোয়ন Ministry Portals বলিংক  

অবধিপ্তয়রর িাোয়ন Departmental portal বলিংক  

মজলা অবিয়সর িাোয়ন District Offices Portal পাো  

উপয়জলা অবিয়সর 

িাোয়ন 
Upazila Offices Portal পাো  

 

আয়রা মসিািক্স বিয়ে হয়ল এরপর নতুন মসিািক্স যুক্ত ক করা র্ায়ি। েয়ি অরথময়য়াজনীয় মসিািক্স না িাড়ায়নাই ভায়লা। কারণ এয়ে র্ারা রথমবেিন্ধী োঁয়ির 

জন্য েথ্য খ ুঁয়জ মপয়ে কষ্ট 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
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বিভাগীয় পর্ যায়য়র সরকাবর অবিয়সর রাইর্ ব্লক সাি মেনুুঃ 

 

 

মেনু 
সাি মেনু 

(মলয়ভল ১) 

সাি মেনু (মলয়ভল-২) 
পূরনীয় িে য িা কয়েে 

বলিংক / ডাইনাবেক 

মকাডসমূহ িািংলা ইিংয়রবজ 

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

মকন্দ্রীয় ই-মসিা এই রাইর্ িারটি মকন্দ্রীয়ভায়ি হালনাগাি করা হয়য় োয়ক 

মজলা ই-মসিা এই িারটি মকন্দ্রীয়ভায়ি হালনাগাি করা হয়য় োয়ক 

মোিাইল অিাপ এই রাইর্ িারটি মকন্দ্রীয়ভায়ি হালনাগাি করা হয়ি 

অভিন্তরীণ ই-মসিা/ 

Internal e-Services 

েথ্য রথমিানকারী কে যকেযা 
Designated Officer 

বলিংক 
site/view/info_offic

ers 

অনলাইন িরে 
Online Forms http://online.forms.gov.bd/dashboard/tothy

oBari/ 

র্বি সিংবিষ্ট বিভাগ, মজলা িা উপয়জলার বনজস্ব মকায়না অনলাইন মসিা োয়ক োর বলিংক বিয়ে হয়ি। 

ইয়নায়ভেন কন যার/ 

Innovation Corner 

ইয়নায়ভেন টিে 
Innovation Team 

ইয়নায়ভেন কন যার  

ইয়নায়ভেন কে যকেযা 
Innovation Officer 

ইয়নায়ভেন কন যার  

ইয়নায়ভেয়নর োবলকা 
List of Innovation 

ইয়নায়ভেন কন যার  

আপনার েোেে/ 

Your Opinion 

িাোয়ন সম্পয়কয আপনার েোেে 
Your Feedback for the Portal 

বিডয়িক িরে  

মর্য়কায়না মসিা রথমাবপ্তর মক্ষয়ত্র েোেে 
Feedback for the Services 

বিডয়িক িরে  

সাোবজক মর্াগায়র্াগ 

োধ্যে/ 

Social Media 

মিসবুক 
Facebook 

বলিংক  

টুইর্ার 
Twitter 

বলিংক  

ইউটিউি 
YouTube 

বলিংক  

 


