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জেলা পর্ যায়ের সরকারর অরিয়সর জেনু কাঠায়ো  
 

(জেলা পর্ যায়ের সরকারর অরিয়সর জপার্ যায়ল রনয়নাক্ত ক কাঠায়ো অনুর্ােপ রথমেয়ে জেনু ও জসবাবক্স কাঠায়ো গঠন করয়ে হয়ব এবং এর বাইয়র নতুন জকায়না েথ্য বা রলংক রিয়ে 

চাইয়ল রথমেে জলয়েয়লর জেয়ে অেবা রিেপে জলয়েয়লর জেয়ে যুক্ত ক করা র্ায়ব)   

(রথমরেবন্ধপবান্ধব করার েন্য এই কাঠায়ো অনুসৃে হয়ব) 

 

জেনু 
সাব জেনু (জলয়েল 

১) 

সাব জেনু (জলয়েল-২) পূরণপে িে য  বা 

কয়েে 
ডাইনারেক জকাড ও রলংকসমূহ 

বাংলা ইংয়ররে 

রথমেে পাো/Home     

আোয়ির 

সম্পয়কয/ 

About Us 

অরিস সম্পরকযে/ 

Office Info 

এক নেয়র At a Glance পাো জেরসরিক পাো কয়েে রলংক 

রেেন ও রেেন Vision & Mission পাো জেরসরিক পাো কয়েে রলংক 

আোয়ির অেযনসমূহ Achievements পাো জেরসরিক পাো কয়েে রলংক 

সাম্প্ররেক কে যকান্ড Recent Activities পাো জেরসরিক পাো কয়েে রলংক 

েরবষ্যৎ পররকল্পনা Future Plan পাো জেরসরিক পাো কয়েে রলংক 

ঘর্নাপুঞ্জ Stories গল্প নে সরেি site/view/golponoyshotti 

েনবল/ 

Human 

Resources 

অরিস রথমধান Head of the Office কে যকেযা জরথমািাইল জেরসরিক কে যকেযা জরথমািাইল কয়েে রলংক 

রথমাক্ত কন অরিস-রথমধানগণ 
Former Heads of the 

Office 
পাো 

জেরসরিক পাো কয়েে রলংক 

সাংগঠরনক কাঠায়ো Organogram পাো জেরসরিক পাো কয়েে রলংক 

কে যকেযাগণ Officers 
কে যকেযা জরথমািাইল 

(ডাইনারেক জকাড) 
site/view/officers 

কে যচারপবৃন্দ Staffs 
কে যচারপয়রথমািাইল 

(ডাইনারেক জকাড) 
site/view/staff 

উপয়েলা পর্ যায়ের 

কে যকেযাগণ 
Upazila Officers ডাইনারেক জকাড site/view/e-directory_upazilla 

েথ্য রথমিানকারপ 

কে যকেযা 
Designated Officer 

েথ্য রথমিানকারপ কে যকেযা 

(ডাইনারেক জকাড) 
site/view/info_officers 

আোয়ির জসবা/ 

Our 

ডাউনয়লাড/Dow

nloads 

রবোগপে আইন Departmental Law রলংক http://www.bdlaws.gov.bd 

রবরধোলা Rules রলংক http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy 
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জেনু 
সাব জেনু (জলয়েল 

১) 

সাব জেনু (জলয়েল-২) পূরণপে িে য  বা 

কয়েে 
ডাইনারেক জকাড ও রলংকসমূহ 

বাংলা ইংয়ররে 

Services পররপত্র/নপরেোলা Circulars / Policies রলংক http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy 

গাড যিাইল Guard file রলংক 
http://bangladesh.gov.bd/site/view/gurd_files_cate

gory 

জসবাসমূহ/Servi

ces 

জসবার োরলকা Services List পাো জেরসরিক পাো কয়েে রলংক 

রসটিয়েন চার্ যার Citizen Charter পাো জেরসরিক পাো কয়েে রলংক 

কপ জসবা কপোয়ব পায়বন How to get services 
জসবা ও ধাপসমূহ 

(ডাইনারেক জকাড) 
site/view/process_map 

জসবাকুঞ্জ Sebakunjo রলংক http://services.portal.gov.bd/ 

রথমরেক্ষণ ও 

পরােে য/Trainin

g & Opinion 

রথমরেক্ষয়ণর োরলকা Training List পাো জেরসরিক পাো কয়েে রলংক 

রথমরেক্ষয়ণর রবস্তাররে Details of Training পাো জেরসরিক পাো কয়েে রলংক 

রথমরেক্ষণ সংক্রান্ত 

পরােে য 

Training Related 

Suggestion 
পাো জেরসরিক পাো কয়েে রলংক 

জর্াগায়র্াগ Contact পাো জেরসরিক পাো কয়েে রলংক 

পররিে যন/Inspe

ction 

(র্রি রিয়ে চাে) 

উপয়েলা অরিস 

পররিে যন 

Upazila Offices 

Inspection 
পাো 

জেরসরিক পাো কয়েে রলংক 

ইউরনেন অরিস 

পররিে যন 

Union Offices 

Inspection 
পাো 

জেরসরিক পাো কয়েে রলংক 

রথমকল্প পররিে যন Project Inspection পাো জেরসরিক পাো কয়েে রলংক 

অন্যান্য 

কার্ যালে/ 

Other 

Offices 

রবোগপে/ উপয়েলা 

কার্ যালে 

Divisional/Upa

zila Offices 

রবোগপে কার্ যালে Divisional Offices রলংক রবোগপে অরিয়সর জপার্ যাল রলংক রিয়ে হয়ব 

উপয়েলা কার্ যালেসমূহ Upazila Offices 

রলংক 
উপয়েলা অরিয়সর জপার্ যাল রলংক রিয়ে হয়ব 

েন্ত্রণালে/রবোগ/ 

অরধিপ্তর  

Ministry/ 

Division/ 

Department 

েন্ত্রণালে/রবোগ Ministry/Division রলংক সংরিষ্ট েন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইয়র্র রলংক রিয়ে হয়ব 

অরধিপ্তর Directorate রলংক সংরিষ্ট অরধিপ্তয়রর ওয়েব সাইয়র্র রলংক রিয়ে হয়ব 
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ই-জসবা 

E-Service 

োেপে ই-জসবা/ 

National E-

Service 

নরে  Nothi রলংক http://www.nothi.gov.bd 

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

ভূরে জসবা  Land services রলংক http://land.gov.bd/ 

বাংলায়িে িরে Bangladesh Forms রলংক http://www.forms.gov.bd/ 

জসবাকুঞ্জ Sebakunjo রলংক http://services.portal.gov.bd/ 

অনলাইন আয়বিন Online Application রলংক 
http://nothi.gov.bd/dak_nagoriks/NagorikAbe

don 

উত্তরারধকার কিালকুয়লর্র Inheritance Calculator রলংক http://xn--d5by7bap7cc3ici3m.xn--54b7fta0cc/ 

ই-বুক E-Book রলংক http://www.ebook.gov.bd/ 

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

জোবাইল অিাপ/ 

Mobile App 

নরে (এনড্রয়েড) Nothi (Android) রলংক 
https://play.google.com/store/apps/details?id=

com.tappware.nothipro 

নরে (আইওএস) Nothi (IOS) রলংক 
https://itunes.apple.com/us/app/nothi/id118795554

0?mt=8 

বাংলায়িে-রডয়রক্টরর 

(এনড্রয়েড) 

Bangladesh Directory 

(Android) রলংক 
https://play.google.com/store/apps/details

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

বাংলায়িে পর্ যর্ন 

(এনড্রয়েড) 

Bangladesh Tourist 

Spots (Android) রলংক 
https://play.google.com/store/apps/details?id=

com.tappware.bts&hl=en 

উত্তরারধকার কিালকুয়লর্র 

(এনড্রয়েড) 

Inheritance Calculator 

(Android) রলংক 
https://play.google.com/store/apps/details?id=

com.landcalculation 

গ্যালারর 

Gallery 

-- িয়র্া গ্যালারর Photo-Gallery 
িয়র্া গ্যালারর 

(ডাইনারেক জকাড) 
site/view/photogallery 

-- রেরডও গ্যালারর Video-Gallery 
রেরডও গ্যালারর 

(ডাইনারেক জকাড) 
site/view/video-gallery 

জর্াগায়র্াগ 

Contact 

অরিস জর্াগায়র্াগ 

Official Contact 

ডাক জর্াগায়র্াগ Postal Communication পাো জেরসরিক পাো কয়েে রলংক 

অনলাইন জর্াগায়র্াগ Online Contact পাো/আইয়েে জেরসরিক পাো কয়েে রলংক 

জর্াগায়র্াগ ম্যাপ/ 

Contact Map 

জর্াগায়র্াগ ম্যাপ Communication Map পাো জেরসরিক পাো কয়েে রলংক 

কপোয়ব র্ায়বন How to go পাো জেরসরিক পাো কয়েে রলংক 

েোেে 

Opinion 
------ েোেে ও পরােে য Opinion & Suggestion রলংক site/view/portalfeedback 
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জসবা বক্স কাঠায়ো   (জেলা পর্ যায়ের সরকারর অরিয়সর েন্য) 

 

ক্ররেক 
জসবা বয়ক্সর নাে রলয়ের নাে 

পূরণপে কয়েে ডাইনারেক জকাড ও রলংকসমূহ 

বাংলা / ইংয়ররে বাংলা ইংয়ররে 

১ 
আোয়ির রবেয়ে 

About Us 

কে যকেযাবৃন্দ Officers 
কে যকেযা জরথমািাইল 

(ডাইনারেক জকাড) 
site/view/officers 

কে যচারপবৃন্দ Staffs 
কে যচারপ জরথমািাইল 

(ডাইনারেক জকাড) 
site/view/staff 

জর্াগায়র্াগ Communication পাো জেরসরিক পাো কয়েে রলংক 

সাংগঠরনক কাঠায়ো পাো পাো জেরসরিক পাো কয়েে রলংক 

২ জসবাসমূহ/ Services 

জসবার োরলকা  Services list পাো জেরসরিক পাো কয়েে রলংক 

কপ জসবা কপোয়ব পায়বন Service Guideline 
জসবা ও ধাপসমূহ 

(ডাইনারেক জকাড) 
site/view/process_map 

রসটিয়েন চার্ যার  Citizen Charter পাো জেরসরিক পাো কয়েে রলংক 

জসবাকুঞ্জ Sebakunjo রলংক http://services.portal.gov.bd/ 

৩ 

অরেয়র্াগ রথমরেকার 

ব্যবস্থাপনা 

Complain 

Management 

রনয়ি যরেকাসমূহ Guidelines রলংক http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy 

অনলাইয়ন অরেয়র্াগ 

িারিল 
Online Complaints রলংক http://nothi.gov.bd/dak_nagoriks/NagorikAbedon 

অরেয়র্াগ রথমরেকার ব্যবস্থা GRS রলংক  http://www.grs.gov.bd 

অরনক ও আরপল কে যকেযা 
Onik & Appellate 

Officer 
পাো জেরসরিক পাো কয়েে রলংক 

৪ 

েথ্য অরধকার/ 

Information 

Rights  

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

েথ্য আইন ও রবরধোলা Info Law & Rules রলংক http://www.infocom.gov.bd/site/view/law/ 

কে যকেযা ও আয়বিনকারপর 

রনয়ি যরেকা 
Guidelines রলংক http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy 

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

office/6621/েথ্য-করেেন 

৫ কে যসম্পািন পররপত্র/নপরেোলা Circulars/Policies রলংক http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy 

http://www.forms.gov.bd/site/
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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ক্ররেক 
জসবা বয়ক্সর নাে রলয়ের নাে 

পূরণপে কয়েে ডাইনারেক জকাড ও রলংকসমূহ 

বাংলা / ইংয়ররে বাংলা ইংয়ররে 

ব্যবস্থাপনা/Activity 

Management 

চুরক্ত কসমূহ Agreements পাো জেরসরিক পাো কয়েে রলংক 

চুরক্ত কর কাঠায়ো Agreement Structure রলংক http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy 

এরপএেএস APMS রলংক http://gpmsnew.bcc.gov.bd/ 

৬ 
আইন ও রবরধ/ 

Law & Rules 

আইন Divisional Law রলংক http://bdlaws.minlaw.gov.bd/ 

রবরধোলা Rules রলংক http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy 

পররপত্র/নপরেোলা Circulars / Policies রলংক http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy 

গাড যিাইল Guard file রলংক http://bangladesh.gov.bd/site/view/gurd_files_category 

৭ 
রবরেন্ন বাোেন/ 

Portals 

েন্ত্রণালয়ের বাোেন Ministry Portals রলংক সংরিষ্ট েন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইয়র্র রলংক 

অরধিপ্তয়রর বাোেন Directorate portal রলংক সংরিষ্ট েন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইয়র্র রলংক 

রবোগপে বাোেন Divisional Portal রলংক রবোয়গর অরিয়সর ওয়েব জপার্ যায়লর রলংক 

উপয়েলা বাোেন Upazila Portals রলংক আওোধপন উপয়েলাসমূয়হর ওয়েব জপার্ যায়লর রলংক (য়েলা রেরত্তক) 

৮ 
েরূরর কল 

Emergency Call  

৩৩৩ জেয়ক েথ্য-জসবা Call 333 রলংক 
http://bangladesh.gov.bd/site/page/79d371f2-4530-

437a-982f-16c7c0a2ecad 

কল জসোরসমূহ 
Call Centres 

রলংক 
http://www.bangladesh.gov.bd/site/view/mservices/কল 

জসোর 

জহল্পয়ডস্ক  Help Desk রলংক http://www.bangladesh.gov.bd/site/view/mservices/জহল্পয়ডস্ক 

জিায়ন ডাক্ত কায়রর জসবা  Talk to Doctor রলংক http://www.bangladesh.gov.bd/site/view/eservices/স্বাস্থি রবেেক 

 

 

 

আয়রা জসবাবক্স রিয়ে হয়ল এরপর নতুন জসবাবক্স যুক্ত ক করা র্ায়ব। েয়ব অরথময়োেনপে জসবাবক্স না বাড়ায়নাই োয়লা। কারণ এয়ে র্ারা রথমরেবরন্ধ োঁয়ির েন্য 

েথ্য খ ুঁয়ে জপয়ে কষ্ট হয়ব। 



জেলা পর্ যায়ের সরকারর অরিয়সর জেনু ও জসবা বক্স কাঠায়ো গাইডলাইন 
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রাইর্ ব্লক সাব জেনুুঃ 

(জেলা পর্ যায়ের সরকারর অরিয়সর েন্য) 
 

জেনু সাব জেনু (জলয়েল ১) সাব জেনু (জলয়েল-২)  পূরনপে িে য বা কয়েে 
 

  বাংলা ইংয়ররে   

চাকুরর, জর্ন্ডার, রবজ্ঞাপন চাকুরর, জর্ন্ডার ও রবজ্ঞাপন কয়েে হয়ে জকায়না েথ্য জিো হয়ল ো একাকপ এিায়ন জিিায়ব 

জকন্দ্রপে ই-জসবা এই রাইর্ বারটি জকন্দ্রপেোয়ব হালনাগাি করা হয়ে োয়ক 

জেলা ই-জসবা এই বারটি জকন্দ্রপেোয়ব হালনাগাি করা হয়ে োয়ক 

জোবাইল অিাপ এই রাইর্ বারটি জকন্দ্রপেোয়ব হালনাগাি করা হয়ব 

অেিন্তরপণ ই-জসবা/ 

Internal e-Services 

েথ্য রথমিানকারপ কে যকেযা Designated Officer 
কে যকেযা জরথমািাইল 

(ডাইনারেক জকাড) 

site/view/info_offi

cers 

অনলাইন িরে 
Online Forms 

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

র্রি সংরিষ্ট রবোগ, জেলা বা উপয়েলার রনেস্ব জকায়না অনলাইন জসবা োয়ক োর রলংক রিয়ে হয়ব। 

ইয়নায়েেন কন যার/ 

Innovation Corner 

ইয়নায়েেন টিে 
Innovation Team 

ইয়নায়েেন কন যার  

ইয়নায়েেন কে যকেযা 
Innovation Officer 

ইয়নায়েেন কন যার  

ইয়নায়েেয়নর োরলকা 
List of Innovation 

ইয়নায়েেন কন যার  

আপনার েোেে/ 

Your Opinion 

বাোেন সম্পয়কয আপনার েোেে 
Your Feedback for the Portal 

রিডয়বক িরে  

জসবা রথমারপ্তর জক্ষয়ত্র েোেে Feedback for the Services রলংক 
site/view/portalfe

edback 

সাোরেক জর্াগায়র্াগ োধ্যে/ 

Social Media 

জিসবুক 
Facebook 

রলংক  

টুইর্ার 
Twitter 

রলংক  

ইউটিউব 
YouTube 

রলংক  

 


