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জেলা জপার্ যাল-এর জেনু ও জেবাবক্স গঠন কাঠায়োোঃ 

 

(য়েলা জপার্ যায়ল ননয়নাক্ত ক কাঠায়ো ুনুর্ােপ রথমেয়ে গঠন করয়ে হয়ব এর বাইয়র নতুন জকায়না েথ্য বা নলিংক নিয়ে চাইয়ল রথমেে জলয়েয়লর জেয়ে ুেবা নিেপে জলয়েয়লর জেয়ে 

যুক্ত ক করা র্ায়ব) 

(রথমনেবন্ধপবান্ধব করার েন্য এই কাঠায়ো ুনুসৃে হয়ব) 

 

জেনু 
জলয়েল ১ জলয়েল-২ 

ব্যবহৃে কয়েে ডাইনানেক জকাড বা নলিংক 
বািংলা / ইিংয়রনে বািংলা ইিংয়রনে 

রথমেেপাো Home Page     

জেলা 

েম্পনকযে/ 

About 

District 

জেলা পনরনচনে/ 

About District 

এক নেয়র ----- জেলা 

At a Glance পাো তেনরকৃে পাো  কয়েে নলিংক 

------ জেলার পর্ভূনে District History পাো তেনরকৃে পাো  কয়েে নলিংক 

ঘর্নাপুঞ্জ Stories গল্প নে েনেি /site/view/golponoyshotti 

উপয়েলার োনলকা  List of Upazila জকাড site/view/upazila 

ইউননেয়নর োনলকা  List of Unions জকাড site/view/unions 

োননচয়ে জেলা 

District on Map পাো তেনরকৃে পাো  কয়েে নলিংক 

ইনেহাে-ঐনেহি/ 

History-Tradition 

 

জেলার ঐনেহি 

Culture পাো তেনরকৃে পাো  কয়েে নলিংক 

জেলা-ব্রানডিং District Branding জেলা ব্র্যানডিং /site/view/district_branding 

নবয়েে ুেযন 
Special Achievement 

পাো তেনরকৃে পাো  কয়েে নলিংক 

পুরাকপনেয েম্পনকযে Antiquarian পাো তেনরকৃে পাো  কয়েে নলিংক 

রথমখ্যাে ব্যনক্ত কত্ব 

Famous 

Personalities 
পাো 

তেনরকৃে পাো  কয়েে নলিংক 

োো ও েিংস্কৃনে 

Language and 

Culture 
পাো 

তেনরকৃে পাো  কয়েে নলিংক 

জেলাধুলা ও নবয়নািন 

Sports & 

Amusements  
পাো 

তেনরকৃে পাো  কয়েে নলিংক 

জেৌয়গানলক ও ুে যনননেক/ 

Geographic & 

Economic 

জেৌয়গানলক পনরনচনে Geographical Info পাো তেনরকৃে পাো  কয়েে নলিংক 

নি-নিপ Rivers পাো তেনরকৃে পাো  কয়েে নলিংক 

ব্যবো বানিেি 
Business and 

Commerce 
পাো 

তেনরকৃে পাো  কয়েে নলিংক 

হার্-বাোর 
Hat-Bazar 

হার্-বাোর /site/view/hat_bazar_list 

http://comilla.bdgovportal.com/node/724
../../../../../../../../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/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/1864
../../../../../../../../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
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জেনু 
জলয়েল ১ জলয়েল-২ 

ব্যবহৃে কয়েে ডাইনানেক জকাড বা নলিংক 
বািংলা / ইিংয়রনে বািংলা ইিংয়রনে 

জর্াগায়র্াগ ব্যবস্থা 
Communication 

System 
পাো  

ুন্যান্য/ 

Miscellaneous 

েনরথমনেনননি 

 Public 

representatives 
েনরথমনেনননি 

/site/view/leader 

পেপনেকা 

News Paper েিংবািপে site/view/newspapers 

জেলা রথমোেন/ 

District 

Adminis

tration 

জেলা রথমোেক/ 

Deputy 

Commissioner 

জেলা রথমোেয়কর বােযা  

Message from 

Deputy 

Commissioner 

পাো 

তেনরকৃে পাো  কয়েে নলিংক 

জরথমাফাইল 

Profile  
জরথমাফাইল 

তেনরকৃে জেলা রথমোেক ‘জরথমাফাইল কয়েে’ 

নলিংক 

োনেক কে যসূনচ 
Monthly 

Schedules  
নেটিং 

/site/view/dc_meetings 

রথমাক্ত কন জেলা রথমোেকবৃন্দ 
Former Deputy 

Commissioner 
পাো 

তেনরকৃে পাো  কয়েে নলিংক 

জেলা রথমোেয়কর কার্ যালর়্/ 

DC Office 

জেলা রথমোেয়নর পর্ভূনে 

About District 

Administration 
পাো 

তেনরকৃে পাো  কয়েে নলিংক 

োিারি িানেত্বাবনল 
General 

Responsibilities 
পাো 

তেনরকৃে পাো  কয়েে নলিংক 

োিংগঠননক কাঠায়ো 

Organogram পাো তেনরকৃে পাো  কয়েে নলিংক 

োনকযর্ হাউে Circuit House পাো তেনরকৃে পাো  কয়েে নলিংক 

ফ্রে জডস্ক Front Desk পাো তেনরকৃে পাো  কয়েে নলিংক 

জর্াগায়র্াগ Contact পাো তেনরকৃে পাো  কয়েে নলিংক 

উপ-পনরচালক/ ুনেনরক্ত ক 

জেলা রথমোেক 

DDLG/ADC 

উপ-পনরচালক (স্থানপে েরকার)  
DDLG 

ুনেনরক্ত ক জেলা রথমোেক 
জেনেনফক ুনেনরক্ত ক জেলা রথমোেক নলিংক যুক্ত ক 

করয়ে হয়ব 

ুনেনরক্ত ক জেলা রথমোেক (োনব যক) 
ADC(General) 

ুনেনরক্ত ক জেলা রথমোেক 
জেনেনফক ুনেনরক্ত ক জেলা রথমোেক নলিংক যুক্ত ক 

করয়ে হয়ব 

ুনেনরক্ত ক জেলা রথমোেক (রােস্ব) 
ADC(Rev) 

ুনেনরক্ত ক জেলা রথমোেক 
জেনেনফক ুনেনরক্ত ক জেলা রথমোেক নলিংক যুক্ত ক 

করয়ে হয়ব 

ুনেনরক্ত ক জেলা রথমোেক (নেক্ষা ও 

আইনেট) 

AC(Edu & ICT) 

ুনেনরক্ত ক জেলা রথমোেক 

জেনেনফক ুনেনরক্ত ক জেলা রথমোেক নলিংক যুক্ত ক 

করয়ে হয়ব 

ুনেনরক্ত ক জেলা ম্যানেয়ের্ 
ADM 

ুনেনরক্ত ক জেলা রথমোেক 
জেনেনফক ুনেনরক্ত ক জেলা রথমোেক নলিংক যুক্ত ক 

করয়ে হয়ব 

ুনেনরক্ত ক জেলা রথমোেক (ভূনে ADC(LA)  ুনেনরক্ত ক জেলা রথমোেক জেনেনফক ুনেনরক্ত ক জেলা রথমোেক নলিংক যুক্ত ক 

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
http://comilla.bdgovportal.com/node/2846
../../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B471
http://comilla.bdgovportal.com/node/2026
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
../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B126
http://comilla.bdgovportal.com/node/2625
../../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B126
http://comilla.bdgovportal.com/node/2626
../../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B126
http://comilla.bdgovportal.com/node/2627
http://comilla.bdgovportal.com/node/2627
../../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B126
http://comilla.bdgovportal.com/node/2628
../../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B126
http://comilla.bdgovportal.com/node/add/adc/mlid/3812
../../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B126


জেলা পর্ যায়ে জপার্ যায়লর জেনু ও জেবাবক্স কাঠায়ো গাইডলাইন 
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জেনু 
জলয়েল ১ জলয়েল-২ 

ব্যবহৃে কয়েে ডাইনানেক জকাড বা নলিংক 
বািংলা / ইিংয়রনে বািংলা ইিংয়রনে 

ুনিগ্রহি) (র্নি োয়ক) (if any) করয়ে হয়ব 

কে যকেযা ও কে যচারপবৃন্দ/ 

Officers & 

Staffs 

জেলা রথমোেয়নর কে যকেযাবৃন্দ Officers কে যকেযা জরথমাফাইল /site/view/dc_officers 

জেলা রথমোেয়নর কে যচারপবৃন্দ Staffs কে যচারপ জরথমাফাইল /site/view/staff_dc 

উপয়েলা ননব যাহপ ুনফোরবৃন্দ UNOs নলঙ্ক /site/view/uno 

নেননের েহকারপ কনেেনারবৃন্দ 
Senior Assistant 

Commissioner 
কে যকেযা জরথমাফাইল 

/site/view/sac 

েহকারপ কনেেনার (ভূনে)বৃন্দ AC(land) কে যকেযা জরথমাফাইল /site/view/ac_land 

েহকারপ কনেেনারবৃন্দ 
Assistant 

Commissioner 
কে যকেযা জরথমাফাইল 

/site/view/ac 

োো েম্পনকযে/ 

About Sections 

োোেমূহ 

Sections জেলা রথমোেয়নর োো site/view/dcsections 

নেটয়েন চার্ যার 

Citizen charter পাো তেনরকৃে পাো  কয়েে নলিংক 

োো নেনিক ুনলাইন ফরে 

Online Forms by 

Sections 
নলিংক 

http://online.forms.gov.bd/das

hboard/tothyoBari/ 

নডনের্াল গাড য ফাইল 

Digital Guard File 
নডনের্াল গাড য ফাইল 

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

view/gurd_files_category 

কে যচারপয়ির বিনলর আয়িে 
Transfer order 

(staffs) 
ুনফে আয়িে 

/site/view/office_order/transf

er_staff 

কে যচারপয়ির ুনাপনিপে NOC কেন ডকুয়েে /site/view/commondoc/NOC 

েোর কার্ যনববরিপ/ 

Resolutions of 

Meeting 

োিারি োো  General Section জেলা রথমোেয়নর োো তেনরকৃে  োো  কয়েে নলিংক 

রােস্ব োো  Revenue Section জেলা রথমোেয়নর োো তেনরকৃে োো  কয়েে নলিংক 

স্থানপে েরকার োো  LG Section জেলা রথমোেয়নর োো তেনরকৃে োো  কয়েে নলিংক 

জেএে োো JM Section জেলা রথমোেয়নর োো তেনরকৃে োো  কয়েে নলিংক 

আইনেট োো  ICT Section জেলা রথমোেয়নর োো তেনরকৃে োো  কয়েে নলিংক 

জনোরে োো  Nejarat Section জেলা রথমোেয়নর োো তেনরকৃে োো  কয়েে নলিংক 

গুরুত্বপূি য েথ্য/ 

Important 

Information 

জেলা রথমোেয়নর জেবার োনলকা Service List  পাো তেনরকৃে োো  কয়েে নলিংক 

 কপ জেবা কপোয়ব পায়বন 
Process of 

services 
নলিংক 

http://services.portal.gov.bd/ 

ইয়নাোেন কার্ যক্রে/ 

Innovation 

ইয়নায়েেন টে  Innovation Team পাো তেনরকৃে পাো  কয়েে নলিংক 

ইয়নায়েেন কে যকেযা Innovation Officer পাো তেনরকৃে পাো  কয়েে নলিংক 

http://comilla.bdgovportal.com/node/add/adc/mlid/3812
http://comilla.bdgovportal.com/new_officers
http://comilla.bdgovportal.com/office_officers_staff/জেলা%20প্রশাসকের%20কার্যালয়/কর্মচারী
http://comilla.bdgovportal.com/node/1888
http://comilla.bdgovportal.com/node/1888
http://comilla.bdgovportal.com/sections
../../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B546
http://comilla.bdgovportal.com/citizen_charter
http://comilla.bdgovportal.com/forms
http://comilla.bdgovportal.com/digital_guard_file
../../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B578
http://comilla.bdgovportal.com/meetings
http://comilla.bdgovportal.com/node/2487
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জেনু 
জলয়েল ১ জলয়েল-২ 

ব্যবহৃে কয়েে ডাইনানেক জকাড বা নলিংক 
বািংলা / ইিংয়রনে বািংলা ইিংয়রনে 

Activities 
ইয়নায়েেন টয়ের কার্ যনববরিপ 

Regulation on 

Inno. Team 

পাো তেনরকৃে পাো  কয়েে নলিংক 

ইয়নায়েেন োনলকা Innovation List পাো তেনরকৃে পাো  কয়েে নলিংক 

েরকানর 

ুনফে/ 

Govt. 

Offices 

আইন-শৃঙ্খলা ও ননরাপিা 

নবেেক/ 

Security & 

Discipline 

Affairs 

পুনলে সুপায়রর কার্ যালর়্ 

Office of the 

Police Super 
স্বেন্ত্র জডায়েইন  

নবনেনব BGB স্বেন্ত্র জডায়েইন  

র িাব (র্নি োয়ক) RAB (if any) স্বেন্ত্র জডায়েইন  

আনোর ও গ্রাে রথমনেরক্ষা 

Ansar and VDP স্বেন্ত্র জডায়েইন  

ফার়্ার োনে যে ও নেনেল নডয়ফন্স 

Fire service and 

Civil Defence 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

োিকদ্রব্য ননর়্ন্ত্রি ুনিিপ্তর 

Narcotics Control 

Directorate  

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

 জেলা কারাগার 

District Jail স্বেন্ত্র জডায়েইন  

নেক্ষা ও েিংস্কৃনে/ 

Education & 

Culture 

জেলা রথমােনেক নেক্ষা 

District Primary 

Education office 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

জেলা নেক্ষা ুনফে 

istrict  Education 

office 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

জেলা উপানুষ্ঠাননক নেক্ষা ব্যিয়রা  

 স্বেন্ত্র জডায়েইন  

জেলা নেল্পকলা একায়ডনে 
Shilpa Kola 

academy 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

নেশু একায়ডনে Shishu Academy স্বেন্ত্র জডায়েইন  

জেলা ক্রপড়া ুনফে ( 
District sports 

office 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

কৃনে ও োদ্যনবের্ক়/ 

Agriculture & 

Food 

কৃনে েম্প্রোরি ুনিিপ্তর 

Agriculture 

Extension Dept. 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

জেলা োদ্য ননর়্ন্ত্রয়কর কার্ যালর়্ 

Dist. Food 

Controller Office 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

জেলা েৎস্য ুনফে 

District Fisheries 

Office 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

জেলা রথমানিেম্পি ুনফে 

District Livestocs 

Office 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

পার্ ুনিিপ্তর 

Dept. of Jute 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
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জেনু 
জলয়েল ১ জলয়েল-২ 

ব্যবহৃে কয়েে ডাইনানেক জকাড বা নলিংক 
বািংলা / ইিংয়রনে বািংলা ইিংয়রনে 

নবএনডনে (বপে) 

BADC (Seeds) স্বেন্ত্র জডায়েইন  

কৃনে নবপনন ুনিিপ্তর 

Dept. of 

Agricultural 

Marketing  

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

স্বাস্থিনবেেক 

Health 

নেনেল োেযয়নর কার্ যালর়্ 

Office of the Civil 

Surgeon 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

পনরবার পনরকল্পনা 

Family Planning 

Office 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

রথময়কৌেল / 

Engineering 

গিপূেয নবোগ 

Public Works স্বেন্ত্র জডায়েইন  

েড়ক ও েনপে 

Roads & Highways স্বেন্ত্র জডায়েইন  

স্থানপর়্ েরকার রথময়কৌেল 

LGRD স্বেন্ত্র জডায়েইন  

পানন উন্নর়্ন জবাড য
 

Water 

Development 

Board 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

নবদ্যিৎ উন্নর়্ন জবাড য PDB স্বেন্ত্র জডায়েইন  

েনস্বাস্থি রথময়কৌেল ুনিিপ্তর 

Public Health 

Engineering 

Office 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

নেক্ষা রথময়কৌেল ুনিিপ্তর 
Education 

Engineering Dept. 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

কুনেল্লা পল্লপনবদ্যিৎ েনেনে-১ 
Comilla Palli 

Biddut Samiti-1 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

কুনেল্লা পল্লপনবদ্যিৎ েনেনে-২ 
Comilla Palli 

Biddut Samiti-2 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

জর্াগায়র্াগ ও েথ্য-রথমযুনক্ত ক/ 

Communication 

& Engineering 

জরলওয়র্ ় Railways স্বেন্ত্র জডায়েইন  

নবআরটএ BRTA স্বেন্ত্র জডায়েইন  

ডাক নবোগ Post Dept. স্বেন্ত্র জডায়েইন  

নবটনেএল BTCL স্বেন্ত্র জডায়েইন  

জেলা েথ্য ুনফে 
Dist. Information 

office 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

োনব েম্পি উন্নর্ন় েোেয়েবা 

Dept. of Social 

Service 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

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
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জেনু 
জলয়েল ১ জলয়েল-২ 

ব্যবহৃে কয়েে ডাইনানেক জকাড বা নলিংক 
বািংলা / ইিংয়রনে বািংলা ইিংয়রনে 

নবের্ক়/ 

Human 

Resources 

যুব উন্নর়্ন 

Dept. of Youth 

Development 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

েনহলা নবের়্ক 

Dept. of Women 

Affairs 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

নবআরনডনব 

BRDB স্বেন্ত্র জডায়েইন  

েেবার্ ়

Cooperation 

Office 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

কে যেিংস্থান ও েনেনক্ত ক 

Employments and 

Human Resources 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

ইেলানেক ফাউয়ডেন 

Islamic 

Foundation 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

েহকারপ শ্রে পনরচালয়কর কার্ যালর়্ 

Office of AD 

(Labor) 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

 

ুন্যান্য ুনফেেমূহ/ 

Other Offices 

দ্যনীনে িেন কনেেন 
Anti-Corruption 

Commission 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

কর কনেেনায়রর কার্ যালর়্ 
Office of the Tax 

Commissioner 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

জেলা জরনেোয়রর কার্ যালর়্ 
Office of the 

District Register 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

শুল্ক ও আবগারপ Customs & Duty স্বেন্ত্র জডায়েইন  

আেিানন ও রপ্তানন েহকারপ 

ননর়্ন্ত্রয়কর িপ্তর 

Office of the 

Assistant 

Controller of 

Import and Export 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

জেলা েঞ্চর্ ়ুনফে 
District Savings 

Office 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

জেলা নহোব রক্ষি ুনফে 
District Accounts 

Office 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

জেলা ননব যাচন ুনফে 
District Election 

office 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

পােয়পার্ য ুনফে Passport office স্বেন্ত্র জডায়েইন  

আঞ্চনলক পনরেিংখ্যান ুনফে 
Local Statistics 

Office 

স্বেন্ত্র জডায়েইন  

বন নবোগ Forest Dept. স্বেন্ত্র জডায়েইন  

http://comilla.bdgovportal.com/node/763
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
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জেনু 
জলয়েল ১ জলয়েল-২ 

ব্যবহৃে কয়েে ডাইনানেক জকাড বা নলিংক 
বািংলা / ইিংয়রনে বািংলা ইিংয়রনে 

স্থানপে 

েরকার/ 

Local 

Govt. 

জেলা পনরেি/ 

District Council 
জেলা পনরেি, (য়েলার নাে) 

District Council 

(District name) স্বেন্ত্র জডায়েইন 
 

জপৌরেো/ 

Municipality 
জপৌরেোর োনলকা 

List of 

Municipality  স্বেন্ত্র জডায়েইন 
 

উপয়েলা পনরেি/ 

Upazila Council 
উপয়েলা পনরেয়ির োনলকা 

List of Upazila 

Council পাো 
জেনেনফক পাো  কয়েে নলিংক 

ইউননেন পনরেি/ 

Union Council 
ইউননেন পনরেয়ির োনলকা 

List of Union 

Council পাো 
জেনেনফক পাো  কয়েে নলিংক 

ুন্যান্য 

রথমনেষ্ঠান/ 

Other 

Instituti

ons 

নেক্ষা রথমনেষ্ঠান/ 

Educational 

Institutions 

নবশ্বনবদ্যালর্ ়(র্নি োয়ক) University (if any) নেক্ষা রথমনেষ্ঠান /site/view/university 

কয়লে  Colleges নেক্ষা রথমনেষ্ঠান /site/view/college 

োধ্যনেক নবদ্যালে Secondary Schools নেক্ষা রথমনেষ্ঠান /site/view/high_school 

ননন-োধ্যনেক নবদ্যালে 
Junior secondary 

Schools 
নেক্ষা রথমনেষ্ঠান /site/view/junior_school 

রথমােনেক নবদ্যালে Primary Schools নেক্ষা রথমনেষ্ঠান /site/view/primary_school 

োদ্রাো 
Madrasas 

নেক্ষা রথমনেষ্ঠান /site/view/madrasa 

কানরগনর নবদ্যালে 
Technical Schools 

নেক্ষা রথমনেষ্ঠান /site/view/vocational 

েকল নেক্ষা রথমনেষ্ঠানেমূহ 
All Educational 

Institutions 
নেক্ষা রথমনেষ্ঠান /site/view/education-institutes 

েিংস্থা/েিংগঠন/ 

Organizations 

গ্রন্থাগায়রর োনলকা 
List of Libraries 

পাো জেনেনফক পাো  কয়েে নলিংক 

জেলা ক্রপড়া েিংস্থা 
District Krira 

Songstha 
পাো 

জেনেনফক পাো  কয়েে নলিংক 

েনহলা ক্রপড়া েিংস্থা 
Women Krira 

Songstha 
পাো 

জেনেনফক পাো  কয়েে নলিংক 

জরডনক্রয়েে 

Red Crescent  
পাো জেনেনফক পাো  কয়েে নলিংক 

রাইয়ফলে ক্লাব 

Rifles Club 
পাো জেনেনফক পাো  কয়েে নলিংক 

জবেরকানর রথমনেষ্ঠান / 

Non-Gov. 

Organization 

এননেও 

NGOs আনে যক রথমনেষ্ঠান ও 

এননেও 

/site/view/financial_institution/
ngo 

ব্যািংক 

Banks আনে যক রথমনেষ্ঠান ও 

এননেও 

site/view/financial_institution/b
ank 

বপো 

Insurance 
আনে যক রথমনেষ্ঠান ও site/view/financial_institution/bi

http://comilla.bdgovportal.com/university
../../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B855
http://comilla.bdgovportal.com/college
file:///C:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B855
http://comilla.bdgovportal.com/high_school
file:///C:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B855
http://comilla.bdgovportal.com/junior_school
file:///C:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B855
http://comilla.bdgovportal.com/primary_school
file:///C:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B855
http://comilla.bdgovportal.com/madrasa
file:///C:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B855
http://comilla.bdgovportal.com/primary_school
file:///C:/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
http://comilla.bdgovportal.com/node/2693
http://comilla.bdgovportal.com/node/2729
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জেনু 
জলয়েল ১ জলয়েল-২ 

ব্যবহৃে কয়েে ডাইনানেক জকাড বা নলিংক 
বািংলা / ইিংয়রনে বািংলা ইিংয়রনে 

এননেও ma 

িেীে রথমনেষ্ঠান/ 

Religious 

Institutions 

েকল িেীে রথমনেষ্ঠান 
All religious 

Organizations 
িেীে রথমনেষ্ঠান site/view/religious_institutes 

েেনেি Mosques িেীে রথমনেষ্ঠান site/view/religious_institutes/েেনেি 

েনন্দর Temples িেীে রথমনেষ্ঠান site/view/religious_institutes/েনন্দর 

গপেযা Churches িেীে রথমনেষ্ঠান site/view/religious_institutes/গপেযা 

প্যায়গাডা Pagoda িেীে রথমনেষ্ঠান site/view/religious_institutes/প্যায়গাডা 

ঈিগাহ Eidgah িেীে রথমনেষ্ঠান site/view/religious_institutes/ঈিগাহ 

এনেেোনা Orphanage িেীে রথমনেষ্ঠান site/view/religious_institutes/এনেেোনা 

োোর Mazar িেীে রথমনেষ্ঠান site/view/religious_institutes/োোর 

আশ্রে Ashram (if any) িেীে রথমনেষ্ঠান site/view/religious_institutes/আশ্রে 

কবরস্থান Graveyard িেীে রথমনেষ্ঠান site/view/religious_institutes/কবরস্থান 

শ্মোন Crematorium িেীে রথমনেষ্ঠান site/view/religious_institutes/স্মোনঘার্ 

ই-জেবা জকন্দ্র/ 

E-

Service 

Center 

জেলা ই-জেবা জকন্দ্র/ 

District E-Service 

Center 

ুনলাইয়ন আয়বিন 
Apply Online 

নলিংক 
http://online.forms.gov.bd/dashboard

/tothyoBari/ 

ুনলাইয়ন ভূনে-জেবা 
Online Land 

Services 
নলিংক 

http://land.gov.bd/ 

ুপরায়ির েথ্য নিন 
Inform about Crime 

নলিংক 
http://ecourt.gov.bd/citizen_public_vi

ew/new 

োেপে  ই-জেবা/ 

National E-

Service Center 

ননে  Nothi নলিংক www.nothi.gov.bd 

ই-জোবাইল জকার্ য e-mobile court নলিংক http://ecourt.gov.bd/ 

ভূনে জেবা  Land services নলিংক http://land.gov.bd/ 

বািংলায়িে ফরে Bangladesh Forms নলিংক www.forms.gov.bd 

জেবাকুঞ্জ Sebakunjo নলিংক http://services.portal.gov.bd/ 

ুনলাইন আয়বিন Online Application নলিংক 
http://nothi.gov.bd/dak_nagoriks/Nag

orikAbedon 

উিরানিকার কিালকুয়লর্র Inheritance নলিংক 
http://xn--d5by7bap7cc3ici3m.xn--

54b7fta0cc/ 

ই-ব্যক E-Book নলিংক www.ebook.gov,bd 

ই-েথ্য জকাে  E-Info Kosh নলিংক http://www.infokosh.gov.bd/ 

জোবাইল ুিাপ/ ননে (এনড্রয়েড জফান) Nothi (Android) নলিংক https://play.google.com/store/apps/de

tails?id=com.tappware.nothipro 

../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/2727
file:///C:/Users/user/Google%20Drive/A2i%202017/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/2728
file:///C:/Users/user/Google%20Drive/A2i%202017/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
file:///C:/Users/user/Google%20Drive/A2i%202017/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
file:///C:/Users/user/Google%20Drive/A2i%202017/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
file:///C:/Users/user/Google%20Drive/A2i%202017/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
file:///C:/Users/user/Google%20Drive/A2i%202017/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
file:///C:/Users/user/Google%20Drive/A2i%202017/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
file:///C:/Users/user/Google%20Drive/A2i%202017/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
file:///C:/Users/user/Google%20Drive/A2i%202017/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
file:///C:/Users/user/Google%20Drive/A2i%202017/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://www.ebook.gov.bd/index.html


জেলা পর্ যায়ে জপার্ যায়লর জেনু ও জেবাবক্স কাঠায়ো গাইডলাইন 
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জেনু 
জলয়েল ১ জলয়েল-২ 

ব্যবহৃে কয়েে ডাইনানেক জকাড বা নলিংক 
বািংলা / ইিংয়রনে বািংলা ইিংয়রনে 

Mobile App ননে (আই জফান) Nothi(I-Phone নলিংক https://itunes.apple.com/us/app/nothi/

id1187955540?mt=8 

বািংলায়িে-নডয়রক্টনর (এনড্রয়েড) 
Bangladesh 

Directory 

নলিংক https://play.google.com/store/apps/de

tails?id=com.tappware.ned&hl=en 

বািংলায়িে পর্ যর্ন (এনড্রয়েড) 

Bangladesh 

Tourist Spots 

(Android) 

নলিংক 
https://play.google.com/store/apps/de

tails?id=com.tappware.bts&hl=en 

উিরানিকার কিালকুয়লর্র (এনড্রয়েড) 
Inheritance  

(Android) 

নলিংক https://play.google.com/store/apps/de

tails?id=com.landcalculation 

গ্যালানর/ 

Gallery 
……… 

ফয়র্াগ্যালানর Photo Gallery ফয়র্াগ্যালানর /site/view/photogallery 

নেনডও গ্যালানর Videos Gallery নেনডওগ্যালানর /site/view/video-gallery 

 

 

 

 

 

  



জেলা পর্ যায়ে জপার্ যায়লর জেনু ও জেবাবক্স কাঠায়ো গাইডলাইন 
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জেলা জপার্ যায়ল এর জেবাবক্স গঠন কাঠায়োোঃ 

 

ক্রনেক জেবাবয়ক্সর নাে 
জেবাবয়ক্সর নলিংক 

পূরিপে কয়েে ডাইনানেক জকাড বা নলিংক 
বািংলা ইিংয়রনে 

১ 
আোয়ির েম্পয়কয / 

About Us 

জেলা রথমোেক Deputy Commissioner জরথমাফাইল তেনরকৃে জেলা রথমোেক ‘জরথমাফাইল কয়েে’ নলিংক 

কে যকেযায়ির োনলকা Officers List ডাইনানেক জকাড /site/view/e-directory 

বািংলায়িে-নডয়রক্টনর (এনড্রয়েড) Bangladesh Directory  
https://play.google.com/store/apps/detail

s?id=com.tappware.ned&hl=en 

জেলা-ব্রানডিং District Branding  জেলা-ব্রানডিং /site/view/district_branding 

২ 
ভূনে-জেবা/ 

Land Services 

উিরানিকার কিালকুয়লর্র 
Inheritance Calculator 

নলিংক 

http://xn--d5by7bap7cc3ici3m.xn--

54b7fta0cc/ 

ই-নেউয়র্েন 

E-Mutation নলিংক www.land.gov.bd 

আইন ও নপনেোলা  Acts & Rules নলিংক http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy 

েচরাচর নেজ্ঞাো FAQ নলিংক http://www.land.gov.bd/pages/asking 

৩ 
স্বাস্থি-জেবা/ 

Health services 

ডাক্ত কায়রর োয়ে কো বলুন 
Talk to Doctor 

নলিংক 
http://bangladesh.gov.bd/site/view/mservic

es/কল জেোর 

ডাক্ত কায়রর োনলকা  

List of Doctor নলিংক /site/view/doctors 

হােপাোল ও নক্লননক Hospitals and Clinics নলিংক /site/view/hospital_clinic 

স্বাস্থি-জেবা 
Health Services 

নলিংক 
http://www.bangladesh.gov.bd/site/view/eser

vices/স্বাস্থি নবেেক 

৪ 

নেক্ষা-জেবা/ 

Education 

Services 

পরপক্ষার ফলাফল  Examinations Results নলিংক  

http://www.educationboardresults.gov.bd/ 

নবশ্বনবদ্যালেেমূহ  

Universities 
নলিংক 

http://www.bangladesh.gov.bd/site/view/eser

vices/েনেযর আয়বিন 

MPO আয়বিন MPO application নলিংক 
http://application.emis.gov.bd:4040/a

dminLogin.aspx 

নেক্ষায়বাড যেমূহ  
Education Boards 

নলিংক  

http://bangladesh.gov.bd/site/page/9b53

0194-c516-4108-9d17-2482f749bd7e 

৫ 

কৃনে, েৎস্য ও রথমানি-

জেবা/ Agriculture, 

Fisheries & 

Livestock 

Services 

কৃনে-জেবা  
Agriculture-Services 

নলিংক 
http://www.bangladesh.gov.bd/site/view/

eservices/কৃনে 

েৎস্য ও রথমানি-জেবা  
Fisheries-Services 

নলিংক 
http://www.bangladesh.gov.bd/site/view/

eservices/েৎস্য ও রথমানি 

জোবাইয়ল েৎস্য ও রথমানি-জেবা  
Fisheries & Livestock 

Mobile -Services 
নলিংক 

http://www.bangladesh.gov.bd/site/view/mse

rvices/েৎস্য ও রথমানি 

http://comilla.bdgovportal.com/node/2846
../../../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B471
../../../Jack/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/
http://comilla.bdgovportal.com/node/2719
../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/education-institutes
../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
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ক্রনেক জেবাবয়ক্সর নাে 
জেবাবয়ক্সর নলিংক 

পূরিপে কয়েে ডাইনানেক জকাড বা নলিংক 
বািংলা ইিংয়রনে 

জোবাইয়ল কৃনে জেবা  
Agri Mobile Services 

নলিংক 
http://www.bangladesh.gov.bd/site/vi

ew/mservices/কৃনে 

৬ 

ননরাপিার ও 

শৃঙ্খলা/ 

Security 

Discipline 

ুপরায়ির েথ্য নিন  Complaints  নলিংক http://ecourt.gov.bd/  

পুনলনে   েহােো Police Support নলিংক http://www.police.gov.bd/contact.php?id=5 

জোবাইয়ল ফাোর োনে যে Fire Services in App নলিংক 
https://play.google.com/store/apps/detail

s?id=com.mcc.fire_service&hl=en 

ুনলাইয়ন ফাোর লাইয়েন্স Online Fire License  নলিংক http://efirelicense.gov.bd/ 

৭ 
পর্ যর্ন-জেবা/ 

Tourist Spots 

িে যনপে স্থানেমূহ Tourist Spots িে যনপে স্থান /site/view/tourist_spot 

জোবাইয়ল িে যনপে স্থান 
Tourist Spots on 

Mobile 
নলিংক 

https://play.google.com/store/apps/detail

s?id=com.tappware.ned&hl=en 

জহায়র্ল ও আবােন 
Restaurants and 

Hotels 
জহায়র্ল ও আবােন 

/site/view/hotel 

পর্ যর্ন জহায়র্ল নরোয়ে যেন 
Porjoton Hotel 

Reservation 
নলিংক 

http://103.56.208.205/reservation/home/

book/22 

৮ 

েথ্য ুনিকার/ 

Right to 

Information 

েথ্য রথমিানকারপ কে যকেযা  Designated Officer ডাইনানেক জকাড /site/view/info_officers 

েথ্য আইন ও নবনিোলা Info act and Rules নলিংক www.infocom.gov.bd/site/view/law/ 

কে যকেযা ও আয়বিনকারপর ননয়ি যনেকা  Guidelines নলিংক http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy 

েয়থ্যর আয়বিন ফরে 
Application Form 

নলিংক 
http://www.forms.gov.bd/site/view/fo

rm-office/6621/েথ্য-কনেেন 

৯ 

ুনেয়র্াগ রথমনেকার 

ব্যবস্থা/ 

Complain 

Management 

ননয়ি যনেকােমূহ Guidelines নলিংক http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy 

ুনলাইয়ন ুনেয়র্াগ িানেল 
Online Complaints 

নলিংক 
http://www.nothi.gov.bd/dak_nagoriks/NagorikAbe

don 

ুনেয়র্াগ রথমনেকার ব্যবস্থা GRS নলিংক http://www.grs.gov.bd/ 

ুননক ও আনপল কে যকেযা 
ONIK & Appellate 

Officer 
পাো জেনেনফক পাো  কয়েে নলিংক 

১০ 

কে যেম্পািন 

ব্যবস্থাপনা/ 

Activity 

Management 

পনরপে/নপনেোলা 

Circular/Policies নলিংক http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy 

চুনক্ত কেমূহ Agreements পাো জেনেনফক পাো  কয়েে নলিংক 

চুনক্ত কর কাঠায়ো Agreement Structure নলিংক http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy 

এনপএেএে  APMS নলিংক http://gpmsnew.bcc.gov.bd/ 

১১ শুদ্ধাচার/ োেপে শুদ্ধাচার জকৌেল  
National Integrity 

strategy 
নলিংক 

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

http://comilla.bdgovportal.com/tourist_spot
http://comilla.bdgovportal.com/hotel
http://comilla.bdgovportal.com/hotel
../../../Jack/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
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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ক্রনেক জেবাবয়ক্সর নাে 
জেবাবয়ক্সর নলিংক 

পূরিপে কয়েে ডাইনানেক জকাড বা নলিংক 
বািংলা ইিংয়রনে 

Integrity জেলা কনেট District Committee পাো জেনেনফক পাো  কয়েে নলিংক 

কে যপনরকল্পনা Action Plan পাো জেনেনফক পাো  কয়েে নলিংক 

পনরপে/নপনেোলা Circular/Policies নলিংক http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy 

১২ 
েরূনর কল/ 

Emergency Call 

৩৩৩ জেয়ক েথ্য জেবা Call 333 নলিংক 
http://bangladesh.gov.bd/site/page/79d3

71f2-4530-437a-982f-16c7c0a2ecad 

কল জেোরেমূহ 
Call Centers 

নলিংক 
http://www.bangladesh.gov.bd/site/view/

mservices/কল জেোর 

জহল্পয়ডস্ক  
Help Desk 

নলিংক  

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

mservices/জহল্পয়ডস্ক 

জফায়ন ডাক্ত কায়রর জেবা  Call to Doctor নলিংক 
http://www.bangladesh.gov.bd/site/view/

eservices/স্বাস্থি নবেেক 

 

আয়রা জেবাবক্স নিয়ে হয়ল এরপর নতুন জেবাবক্স যুক্ত ক করা র্ায়ব। েয়ব ুরথময়োেনপে জেবাবক্স না বাড়ায়নাই োয়লা। কারি এয়ে র্ারা রথমনেবন্ধপ োঁয়ির েন্য 

েথ্য খ ুঁয়ে জপয়ে কষ্ট হয়ব। 

 

 

  

../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
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রাইর্ ব্লক োব জেনুোঃ (জেলা জপার্ যাল) 
 

জেনু 
োব জেনু 

(জলয়েল ১) 

োব জেনু (জলয়েল-২) 
পূরনপে ফে য বা কয়েে ডাইনানেক জকাড বা নলিংক 

বািংলা ইিংয়রনে 

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

জকন্দ্রপে ই-জেবা এই রাইর্ বারট জকন্দ্রপেোয়ব হালনাগাি করা হয়ে োয়ক 

জেলা ই-জেবা এই বারট জকন্দ্রপেোয়ব হালনাগাি করা হয়ে োয়ক 

জোবাইল এপে এই রাইর্ বারট জকন্দ্রপেোয়ব হালনাগাি করা হয়ব 

ুেিন্তরপি ই-জেবা/ 

Internal e-Services 

ই-নডয়রক্টনর 
e-Directory 

নলিংক  /site/view/e-directory 

েথ্য রথমিানকারপ কে যকেযা 
Designated Officer 

নলিংক /site/view/info_officers 

ুনলাইন ফরে 
Online Forms 

http://online.forms.gov.bd/dashboard/tothyoBari/ 

র্নি েিংনিষ্ট নবোগ, জেলা বা উপয়েলার ননেস্ব জকায়না ুনলাইন জেবা োয়ক োর নলিংক নিয়ে হয়ব। 

ইয়নায়েেন কন যার/ 

Innovation Corner 

ইয়নায়েেন টে 
Innovation Team 

ইয়নায়েেন কন যার  

ইয়নায়েেন কে যকেযা 
Innovation Officer 

ইয়নায়েেন কন যার  

ইয়নায়েেয়নর োনলকা 
List of Innovation 

ইয়নায়েেন কন যার  

আপনার েোেে/ 

Your Opinion 

বাোেন েম্পয়কয আপনার েোেে 
Your Feedback for the Portal 

নফডয়বক ফরে  

জর্য়কায়না জেবা রথমানপ্তর জক্ষয়ে েোেে 
Feedback for the Services 

নফডয়বক ফরে  

োোনেক জর্াগায়র্াগ 

োধ্যে/ 

Social Media 

জফেব্যক 
Facebook 

নলিংক  

টুইর্ার 
Twitter 

নলিংক  

ইউটউব 
YouTube 

নলিংক  

 

 


