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বিভাগীয় পপার্ যাে-এর পেনু কাঠায়োোঃ 

 

(বিভাগীয় পপার্ যায়ে বনয়নাক্ত কাঠায়ো অনুর্ায়ী প্রথয়ে গঠণ করয়ে হয়ি এর িাইয়র নতুন পকায়না েথ্য িা বেিংক বিয়ে 

চাইয়ে প্রথে পেয়ভয়ের পেয়ে অথিা বিেীয় পেয়ভয়ের পেয়ে যুক্ত করা র্ায়ি) 

(প্রবেিবিয়ির ব্যিহার েহজ করার জন্য এই গঠণ কাঠায়ো অনুেরণ করা হয়য়য়ে) 

 

মেনু প্রথে মেভেে দ্বিতীয় মেভেে কভেে টাইপ 

প্রথে পাো   

বিভাগ 

েম্পবকযে 

বিভাগ পবরবচবে 

এক নজয়র --------- বিভাগ পাো 

--------- বিভায়গর পর্ভূবে পাো 

মেোর তাদ্বেকা পাতা/মকাড 

উপয়জোর তাদ্বেকা  পাো/মকাড 

ইউবনয়য়নর োবেকা  পাো/মকাড 

োনবচয়ে  ---------  বিভাগ পাো 

ইবেহাে-ঐবেহয 

বিভায়গর ঐবেহয পাো 

পজো ব্র্যাদ্বডিংভয়র োবেকা  পাো 

পুরাকীবেযর েিংবিপ্ত িণ যনা পাো 

মুবক্তযুদ্ধ ও মুবক্তযুয়দ্ধর ইবেহাে পাো 

প্রখ্যাে ব্যবক্তত্ব পাো 

ভাো ও েিংস্কৃবে পাো 

পেোধুো ও বিয়নািন পাো 

পভৌগবেক ও অথ যননবেক 

প্রাকৃবেক েম্পি পাো 

নি-নিী  পাো 

ব্যিো িাবণজয পাো 

হার্-িাজার হার্-িাজার (ডায়নাবেক) 

পর্াগায়র্াগ ব্যিস্থা পাো 

অন্যান্য 

জন-প্রবেবনবি জনপ্রবেবনবি (ডায়নাবেক) 

পে-পবেকা েিয়রর কাগজ (ডায়নাবেক) 

বিয়েে অজযন পাো 

গল্প নয় সদ্বতি গল্প নয় সদ্বতি 

বিভাগীয় 

প্রোেন 

বিভাগীয় কবেেনার 

িােযা পাো 

পপ্রাফাইে 

বিভাগীয় কবেেনার 

(কয়েে র্াইপ) 

োবেক কে যসুবচ পাো 

ভ্রেণসূবচ পাো 

গণশুনানী / জনগয়নর েভা পাো 

োিারণ িাবর়্িত্বাবদ্বে পাো 

পূি যেন  কবেেনারগণ পাো 

বিভাগীয় কবেেনায়রর কবেেনায়রর কার্ যােয়য়র পর্ভূবে পাো 
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কার্ যােয় অদ্বিভসর সাধারণ কার্ যাবদ্বে  

োিংগঠবনক কাঠায়ো পাো 

ফ্রে পডস্ক পাো 

পর্াগায়র্াগ পাো 

অবেবরক্ত বিভাগীয় 

কবেেনার/পবরচােক(স্থানী

য় েরকার) 

অবেবরক্ত বিভাগীয় কবেেনার (োবি যক) পপ্রাফাইে 

অবেবরক্ত বিভাগীয় কবেেনার (রাজস্ব) পপ্রাফাইে 

অবেবরক্ত বিভাগীয় কবেেনার (উন্নয়ন) পপ্রাফাইে 

পবরচােক (স্থানীয় েরকার) পপ্রাফাইে 

কে যকেযা ও কে যচারী 

কে যকেযাবৃন্দ পপ্রাফাইে (ডায়নাবেক) 

তথ্য প্রদানকারী কে যকতযা পপ্রাফাইে (ডায়নাবেক) 

কে যচারীবৃন্দ পপ্রাফাইে  (ডায়নাবেক) 

োঠ প্রোেয়নর কে যকেযাবৃন্দ 

পজো প্রোেকগণ  ডাইনাবেক পকাড 

উপ-পবরচােক (স্থানীয় েরকার)গন ডাইনাবেক পকাড 

অবেবরক্ত পজো প্রোেকগণ ডাইনাবেক পকাড 

উপয়জো বনি যাহী অবফোরগণ ডাইনাবেক পকাড 

েহকারী কবেেনার (ভূবে)গন  ডাইনাবেক পকাড 

অবফে আয়িে /প্রজ্ঞাপন 

উপয়জো বনি যাহী অবফোর িিেী ও পিায়ন অবফে আয়িে 

বেবনয়র েহকারী কবেেনার িিেী ও 

পিায়ন 
অবফে আয়িে 

েহকারী কবেেনার (ভূবে) িিেী ও পিায়ন অবফে আয়িে 

েহকারী কবেেনার িিেী ও পিায়ন অবফে আয়িে 

শ্রাবি বিয়নািন ছুটি েিংক্রাি পাো 

কানুনয়গা িিবে ও পিায়ন অবফে আয়িে 

োয়ভ যয়ার িিেী ও পিায়ন অবফে আয়িে 

অনাপদ্বি পত্র  পাতা 

োো েম্পবকযে 

োোেমূহ 

বিভাগীয় প্রোেয়নর োো 

(ডায়নাবেক) 

বেটিয়জন চার্ যার পাো 

োোবভবিক ফে যে 

োো বভবিক ফে য 

(ডায়নাবেক) 

দ্ববদ্বেন্ন েভার কার্ যবিিরণী েভা (ডায়নাবেক) 

বডবজর্াে গাড য ফাইে 

বডবজর্াে গাড য ফাইে 

(ডায়নাবেক) 

আইন ও পবেবে 

আইন ও পবেবে 

(ডায়নাবেক) 

বক পেিা বকভায়ি পায়িন পাো 

পেিা প্রাবপ্তর িাপেমূহ পাো 

পাবেে বিিে পাো 

বিবভন্ন োোর কার্ যবিিরণী োিারন োো  কার্ যদ্বববরণী 
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রাজস্ব োো  কার্ যদ্বববরণী 

উন্নয়ন োো  কার্ যদ্বববরণী 

স্থানীয় েরকার োো  কার্ যদ্বববরণী 

আইবেটি োো কার্ যদ্বববরণী 

------------------ কার্ যদ্বববরণী 

প্রকল্প 

বিবভন্ন প্রকল্প প্রকল্প 

টি, আর প্রকল্প  প্রকল্প 

পথাক িরাদ্দ প্রকল্প 

স্থানীয় 

েরকার 

বেটি কয়প যায়রেন 

পেয়র পাো 

বেটি কয়প যায়রেয়নর ওয়য়িোইর্  বেিংক 

পর্াগায়র্াগ পাো 

বেটিয়জন চার্ যার পাো 

কে যকেযাবৃন্দ পাো 

কে যচারীবৃন্দ পাো 

োোেমূহ ও কার্ যািেী পাো 

  

পজো পবরেি পজো পবরেিেমূহ িাোয়ন 

   

েরকাবর 

অবফে 

আইন-শৃঙ্খো ও বনরাপিা 

বিের়্িক 

উপ-েহাপুবেে পবরিে যক স্বেন্ত্র পডায়েইন 

পুবেে কবেেনার স্বেন্ত্র পডায়েইন 

বিবজবি স্বেন্ত্র পডায়েইন 

বডবজএফআই স্বেন্ত্র পডায়েইন 

র যাি স্বেন্ত্র পডায়েইন 

আনোর ও বভবডবপ স্বেন্ত্র পডায়েইন 

ফার়্িার োবভ যে ও বেবভে বডয়ফন্স স্বেন্ত্র পডায়েইন 

োিক দ্রব্য বনয়ন্ত্রণ অবিিপ্তর স্বেন্ত্র পডায়েইন 

এনএেআই স্বেন্ত্র পডায়েইন 

বেিা ও েিংস্কৃবে 

োধ্যবেক ও উচ্চ োধ্যবেক বেিা পিাড য স্বেন্ত্র পডায়েইন 

উপ-পবরচােক (োধ্যবেক বেিা) স্বেন্ত্র পডায়েইন 

উপ-পবরচােক ( প্রাথবেক বেিা) স্বেন্ত্র পডায়েইন 

  

কৃবে ও োদ্য বিের়্িক 

------ অঞ্চে, কৃবে েম্প্রোরণ অবিিপ্তর স্বেন্ত্র পডায়েইন 

বিভাগীয় প্রাবণেম্পি িপ্তর স্বেন্ত্র পডায়েইন 

বিভাগীয় েৎস্য অবফে স্বেন্ত্র পডায়েইন 

আঞ্চবেক োদ্য বনর়্িন্ত্রয়কর কার্ যাের়্ি স্বেন্ত্র পডায়েইন 

বিভাগীয় কার্ যােয়, পার্ অবিিপ্তর স্বেন্ত্র পডায়েইন 

স্বাস্থয বিের়্িক 
স্বাস্থয পবরচােয়কর কার্ যােয় স্বেন্ত্র পডায়েইন 

বিভাগীয় কার্ যােয়। বিএেটিআই স্বেন্ত্র পডায়েইন 

http://comilla.bdgovportal.com/
http://comilla.bdgovportal.com/node/2739
../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/2738
../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/add/page/mlid/4422
../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/add/page/mlid/3958
../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/add/page/mlid/3991
../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/add/page/mlid/4572
../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/add/office/mlid/4599
http://comilla.bdgovportal.com/node/980
http://comilla.bdgovportal.com/node/2020
http://comilla.bdgovportal.com/node/757
http://comilla.bdgovportal.com/node/1897
http://comilla.bdgovportal.com/node/1796
http://comilla.bdgovportal.com/node/758
http://comilla.bdgovportal.com/node/733
http://comilla.bdgovportal.com/node/735
http://comilla.bdgovportal.com/node/2649
http://comilla.bdgovportal.com/node/734
http://comilla.bdgovportal.com/node/736
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বিভাগীয় কার্ যােয়, পদ্বরভবশ অদ্বধদপ্তর স্বেন্ত্র পডায়েইন 

বিভাগীয় কার্ যােয়, পবরিার পবরকল্পনা স্বেন্ত্র পডায়েইন 

ভূবে ও রাজস্ব 

পজানাে পেয়র্েয়েে অবফে স্বেন্ত্র পডায়েইন 

উপ-ভূবে েিংস্কার কবেেনার স্বেন্ত্র পডায়েইন 

কর কবেেনার, -------- বিভাগ স্বেন্ত্র পডায়েইন 

কাষ্টেে, ----- বিভাগ স্বেন্ত্র পডায়েইন 

দ্ববোগীর্ ়েিাট অদ্বিস স্বেন্ত্র পডায়েইন 

দ্ববদ্বনভর়্াগ মবাড য, ------ বিভাগ স্বেন্ত্র পডায়েইন 

আেদানী রপ্তানী দ্ববোগ স্বেন্ত্র পডায়েইন 

প্রয়কৌেে 

বিভাগীয় কার্ যােয়, গণপূেয বিভাগ স্বেন্ত্র পডায়েইন 

বিভাগীয় কার্ যােয়, েড়িক ও জনপথ স্বেন্ত্র পডায়েইন 

বিভাগীয় কার্ যােয়,বেিা প্রয়কৌেে 

অবিিপ্তর 

স্বেন্ত্র পডায়েইন 

বিভাগীয় কার্ যােয়, পাবন উন্নর়্িন পিাড য 

(পাউয়িা) 

স্বেন্ত্র পডায়েইন 

বিভাগীয় কার্ যােয়, জনস্বাস্থয প্রয়কৌেে 

অবিিপ্তর 

স্বেন্ত্র পডায়েইন 

বিভাগীয় কার্ যােয়, এেবজইবড স্বেন্ত্র পডায়েইন 

বিভাগীয় কার্ যােয়, বিদ্যযৎ উন্নর়্িন পিাড য স্বেন্ত্র পডায়েইন 

েথ্য ও পর্াগায়র্াগ প্রযুবক্ত 

ডাক বিভাগ স্বেন্ত্র পডায়েইন 

বািংোভদশ মবতার , ------ বিভাগ স্বেন্ত্র পডায়েইন 

বািংোভদশ মটদ্বেদ্বেশন, ---- বিভাগ স্বেন্ত্র পডায়েইন 

বিটিবেএে, ---- বিভাগ স্বেন্ত্র পডায়েইন 

পরেওয়র়্ি, ---- বিভাগ স্বেন্ত্র পডায়েইন 

বিআরটিএ, ---- বিভাগ স্বেন্ত্র পডায়েইন 

আিহাওয়া অবিিপ্তর, ---- বিভাগ স্বেন্ত্র পডায়েইন 

বিভাগীয় েথ্য অবফে স্বেন্ত্র পডায়েইন 

  

োনি েম্পি উন্নর়্িন 

বিের়্িক 

বিভাগীয় েোজয়েিা কার্ যােয় স্বেন্ত্র পডায়েইন 

বিভাগীয় যুি উন্নয়ন কার্ যাকয় স্বেন্ত্র পডায়েইন 

কে যেিংস্থান ও জনেবক্ত, ---- বিভাগ স্বেন্ত্র পডায়েইন 

ইোে প্রদ্বশক্ষন একাভডবে, ---- বিভাগ স্বেন্ত্র পডায়েইন 

দ্বপএসদ্বস, ---- বিভাগ স্বেন্ত্র পডায়েইন 

বিআরবডবি, --- বিভাগ স্বেন্ত্র পডায়েইন 

অন্যান্য অবফেেমূহ 

িভাগীয় কার্ যােয়, দুনীদ্বত দেন কদ্বেশন স্বেন্ত্র পডায়েইন 

উপ-দ্বনব যাচন কদ্বেশনার স্বেন্ত্র পডায়েইন 

আঞ্চবেক পবরেিংখ্যান অবফে স্বেন্ত্র পডায়েইন 

বডবভেনাে কয়রাোর অি একাউেে 

অবফে 

স্বেন্ত্র পডায়েইন 

http://www.dhakadiv.gov.bd/node/831421
http://comilla.bdgovportal.com/node/760
http://www.dhakadiv.gov.bd/nolink/751468
http://www.dhakadiv.gov.bd/node/831427
http://www.dhakadiv.gov.bd/node/831429
http://comilla.bdgovportal.com/node/740
http://comilla.bdgovportal.com/node/743
http://comilla.bdgovportal.com/node/739
http://comilla.bdgovportal.com/node/739
http://comilla.bdgovportal.com/node/742
http://comilla.bdgovportal.com/node/741
http://comilla.bdgovportal.com/node/783
http://comilla.bdgovportal.com/node/769
http://comilla.bdgovportal.com/node/770
http://comilla.bdgovportal.com/node/add/page/mlid/2776
http://comilla.bdgovportal.com/node/771
http://comilla.bdgovportal.com/node/762
http://comilla.bdgovportal.com/node/763
http://comilla.bdgovportal.com/node/765
http://www.dhakadiv.gov.bd/node/831450
http://www.dhakadiv.gov.bd/node/831419
http://www.dhakadiv.gov.bd/node/831423


বিভাগীয় পর্ যায়য় পপার্ যায়ের পেনু ও পেিািক্স কাঠায়ো গাইডোইন 
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িন বিভাগ স্বেন্ত্র পডায়েইন 

পােয়পার্ য ও বভো অবফে স্বেন্ত্র পডায়েইন 

বািংোভদশ দ্ববোন, ----- বিভাগ স্বেন্ত্র পডায়েইন 

বািংোভদশ ব্ািংক, --- বিভাগ স্বেন্ত্র পডায়েইন 

 নৃ-ত্ববিক জাদ্যঘর, ----- বিভাগ স্বেন্ত্র পডায়েইন 

বিবভন্ন  

প্রবেষ্ঠান 

বেিা প্রবেষ্ঠান 

বিশ্ববিদ্যাের়্ি বেিা প্রবেষ্ঠান 

কয়েজ বেিা প্রবেষ্ঠান 

োধ্যবেক বিদ্যাের়্ি বেিা প্রবেষ্ঠান 

বনন-োধ্যবেক বিদ্যাের়্ি বেিা প্রবেষ্ঠান 

প্রাথবেক বিদ্যাের়্ি বেিা প্রবেষ্ঠান 

কাবরগবর বিদ্যােয় বেিা প্রবেষ্ঠান 

োদ্রাো বেিা প্রবেষ্ঠান 

েকে বেিা প্রবেষ্ঠানেমূহ বেিা প্রবেষ্ঠান 

অন্যান্য বেিা প্রবেষ্ঠান বেিা প্রবেষ্ঠান 

েিংস্থা/ েিংগঠন 

গ্রন্থাগায়রর োবেকা পাো 

বিভাগীয় ক্রীড়িা েিংস্থা  পাো 

রাইয়ফেে ক্লাি পাো 

পরড বক্রয়েে পাো 

েবহো ক্রীড়িা েিংস্থা পাো 

ফুর্িে এয়োবেয়র়্িেন পাো 

পিেরকাবর প্রবেষ্ঠান 

এনবজও পাো 

ব্যািংক ব্যািংক ও আবথ যক প্রবেষ্ঠান 

িীো ব্যািংক ও আবথ যক প্রবেষ্ঠান 

িেীর়্ি প্রবেষ্ঠান 

েকে িেীয় প্রবেষ্ঠান িেীয় প্রবেষ্ঠান 

েেবজি িেীয় প্রবেষ্ঠান 

েবন্দর িেীয় প্রবেষ্ঠান 

গীজযা িেীয় প্রবেষ্ঠান 

প্যায়গাডা িেীয় প্রবেষ্ঠান 

ঈিগাহ িেীয় প্রবেষ্ঠান 

এবেেোনা িেীয় প্রবেষ্ঠান 

োজার িেীয় প্রবেষ্ঠান 

আশ্রে িেীয় প্রবেষ্ঠান 

কিরস্থান িেীয় প্রবেষ্ঠান 

শ্মোনঘার্ িেীয় প্রবেষ্ঠান 

ই-পেিা জােীর়্ি ই-পেিা 

নবথ  বেিংক 

িািংোয়িে ফরে বেিংক 

পেিাকুঞ্জ বেিংক 

অনোইন আয়িিন বেিংক 

উিরাবিকার কযােকুয়ের্র বেিংক 

http://comilla.bdgovportal.com/node/746
http://www.dhakadiv.gov.bd/node/831440
http://www.dhakadiv.gov.bd/node/831418
http://comilla.bdgovportal.com/university
../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B855
http://comilla.bdgovportal.com/college
../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B855
http://comilla.bdgovportal.com/high_school
../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B855
http://comilla.bdgovportal.com/junior_school
../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B855
http://comilla.bdgovportal.com/primary_school
../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B855
file:///H:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B855
http://comilla.bdgovportal.com/madrasa
../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B855
../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B855
file:///H:/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/2630
../../../../../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/2724
../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/2725
../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/1883
../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/2693
http://www.comilla.gov.bd/node/add/bank-financial-org
http://comilla.bdgovportal.com/node/2729
http://www.comilla.gov.bd/node/add/bank-financial-org
../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/2727
file:///C:/Users/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/2728
file:///C:/Users/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
file:///C:/Users/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
file:///C:/Users/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
file:///C:/Users/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
file:///C:/Users/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
file:///C:/Users/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
file:///C:/Users/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
file:///C:/Users/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
file:///C:/Users/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
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ই-বুক ডায়নাবেক বেিংক 

জােীয় ই-েথ্য পকাে  ডায়নাবেক বেিংক 

  

  

পোিাইে এপে 

নবথ (এনড্রয়য়ড পফান)  

নবথ (আই পফান)  

ই-বডয়রক্টবর (এনড্রয়য়ড পফান)  

পর্ যর্ন (এনড্রয়য়ড পফান)  

উিরাবিকার  (এনড্রয়য়ড পফান)  

গ্যাোবর  
ফয়র্াগ্যাোবর ফয়র্া-গ্যাোবর 

 বভবডও গ্যাোবর বভবডও-গ্যাোবর 

 

 

 

 

 

http://www.ebook.gov.bd/index.html
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পেিািক্স কাঠায়োোঃ 

বিভাগীয় পপার্ যায়ের ব্যিহায়রর জন্য 

 

ক্রদ্বেক মসবাবভের নাে মসবাবভের দ্বেিংক  পূরণীয় কয়েে  

     

১ 
কে যসম্পাদন 

ব্বস্থাপনা 

প্রজ্ঞাপন/পদ্বরপত্র/নীদ্বতোো বেিংক 
জােীয় িাোয়য়ন নীবেোোয় 

আপয়োড করয়ে হয়ি 

চুদ্বিসমূহ পাো   

চুদ্বির কামাভো বেিংক 
জােীয় িাোয়য়ন নীবেোোয় 

আপয়োড করয়ে হয়ি 

APMS বেিংক পকবিয়নয়র্র APMS বেিংক 

২ শুদ্ধাচার 

োতীয় শুদ্ধাচার মকৌশে  বেিংক 
জােীয় িাোয়য়ন নীবেোোয় 

আপয়োড করয়ে হয়ি 

বিভাগীয় কদ্বেটি পাো   

কে যপদ্বরকল্পনা পাো   

প্রজ্ঞাপন/পদ্বরপত্র/নীদ্বতোো বেিংক 
জােীয় িাোয়য়ন নীবেোোয় 

আপয়োড করয়ে হয়ি 

৩ তথ্য অদ্বধকার 

তথ্য প্রদানকাদ্বর কে যকতযা  ডাইনাদ্বেক মকাড   

তথ্য আইন ও দ্ববদ্বধোো দ্বেিংক  
েথ্য িাোয়য়নর নীবেোোয় 

আপয়োড করয়ে হয়ি 

কে যকেযা ও আয়িিনকাবরর 

দ্বনভদ যদ্বশকা  
দ্বেিংক  

জােীয় েথ্য িাোয়য়ন ল্যাবডিং 

পপজ করয়ে হয়ি 

েয়থ্যর আয়িিন ফরে দ্বেিংক  

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

te/view/form-

office/6621/তথ্য-কদ্বেশন 

৪ 
অদ্বেভর্াগ 

প্রদ্বতকার ব্বস্থা 

বনয়ি যবেকােমূহ বেিংক  
জােীয় িাোয়য়ন নীবেোোয় 

আপয়োড করয়ে হয়ি 

অনোইয়ন অবভয়র্াগ িাবেে বেিংক  ই-নবথর বেিংক 

GRS link মকদ্ববভনভটর GRS বেিংক 

অদ্বনক ও আদ্বপে কে যকতযা পাো  প্রভসস ম্যাপ 

৫ ভূবে-পেিা 

উিরাদ্বধকার কিােকুভেটর বেিংক   

ই-বেউয়র্েন বেিংক  

আইন ও নীদ্বতোো  বেিংক 
জােীয় িাোয়য়ন নীবেোোয় 

আপয়োড করয়ে হয়ি 

সচরাচর দ্বেজ্ঞাসা পাো  

৬ স্বাস্থয-পেিা 

ডািাভরর সাভথ কথা বলুন বেিংক  ১৬২৬৩ 

ডাক্তায়রর োবেকা পকাড  

হাসপাতাে ও দ্বিদ্বনক পকাড  

প্রকাশনাসমূহ দ্বেিংক  

৭ পর্ যর্ন-পেিা িে যনীয় স্থানসমূহ িে যনীয় স্থান  

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
../../../../../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
../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/tourist_spot
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মোবাইভে দশ যনীয় স্থান বেিংক  

পহায়র্ে ও আিােন  

পহায়র্ে ও 

আিােন 

 

দ্বরোভে যশন বেিংক 
http://103.56.208.205

/reservation/ 

৮ বেিা-পেিা 

পরীক্ষার িোিে  বেিংক  
ল্যাদ্বডিং মপে সকে মবাভড যর আোদা 

আোদা 

দ্ববশ্বদ্ববদ্যা য়সমূহ 

দ্বেিংক  
ল্যাদ্বডিং মপে দ্ববশ্বদ্ববদ্যােয়, 

মেদ্বডভকে, প্রযুদ্বি আোদা আোদা 

অনোইভন MPO আভবদন বেিংক  

বেিায়িাড যসমূহ  বেিংক  ল্যাদ্বডিং মপে 

৯ 
কৃবে, েৎস্য ও 

প্রাণী-পেিা 

কৃদ্বি-মসবা  দ্বেিংক  ল্যাদ্বডিং মপে 

েৎস্য-মসবা  দ্বেিংক  ল্যাদ্বডিং মপে 

প্রাণীসম্পদ-মসবা  দ্বেিংক  ল্যাদ্বডিং মপে 

মোবাইভে মসবা  দ্বেিংক  ল্যাদ্বডিং মপে 

১০ 
বনরাপিার ও 

শৃঙ্খো 

ই-মোবাইে মকাট য  দ্বেিংক   

পুদ্বেদ্বশ   সহায়তা দ্বেিংক  মসবা সিংক্রান্ত ল্যাদ্বডিং মপে 

িায়ার সাদ্বে যস  দ্বেিং ল্যাদ্বডিং মপে 

তথ্য সহায়তা হর্োইন দ্বেিংক  ল্যাদ্বডিং মপে  

১১ েরূদ্বর কে  

মিাভন সকে তথ্য োনুন  বেিংক/৩৩৩ ল্যাদ্বডিং মপে ৩৩৩ 

মিাভন পুদ্বেদ্বশ সহায়তা   বেিংক/৯৯৯ ৯৯৯ 

মিাভন নারী ও দ্বশশু সহায়তা  দ্বেিংক/১০৯  ১০৯ 

মিাভন ডািাভরর মসবা  বেিংক/১৬২৬৩ ১৬২৬৩  

 

আভরা মসবাবে দ্বদভত হভে এরপর নতুন মসবা বে যুি করা র্াভব। তভব অপ্রভয়ােনীয় মসবা বে না 

বাড়াভনাই োভো। কারণ এভত র্ারা প্রদ্বতবন্ধী তাভদর েন্র্ তথ্য খুভে পাভত কষ্ট হভব। 

http://comilla.bdgovportal.com/hotel
http://comilla.bdgovportal.com/hotel
http://comilla.bdgovportal.com/hotel
../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/education-institutes
../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/
http://comilla.bdgovportal.com/law
../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
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বিভাগীয় পপার্ যাে-এর রাইর্ ব্লক োি পেনুোঃ 

 

 

পেনু 
োি পেনু 

(পেয়ভে ১) 
োি পেনু (পেয়ভে-২) 

পূরণীয় ফে য পিা 

কয়েে 

বেিংক (য়রফায়রন্স 

বফল্ড/য়েইন পেনু) 

চাকুবর, পর্ডার, বিজ্ঞাপন চাকুবর, পর্ডার ও বিজ্ঞাপন কয়েে হয়ে পকায়না েথ্য পিয়া হয়ে ো একাকী এোয়ন পিোয়ি 

পকবিয় ই-পেিা এই রাইর্ িারটি পকিীয়ভায়ি হােনাগাি করা হয়য় থায়ক 

ই-পেিা পকি, পজো 

প্রোেন 
এই িারটি পকিীয়ভায়ি হােনাগাি করা হয়য় থায়ক 

পোিাইে এপে 

নবথ এপে    

িািংোয়িে-বডয়রক্টবর    

পর্ যর্ন / িে যনীয় স্থান   

অন্যান্য ই-পেিা 

ই-বডয়রক্টবর   

অনোইন ফরে  বেঙ্ক  
http://online.for

ms.gov.bd 

ই-বেউয়র্েন বেিংক  
http://ecourt.go

v.bd/ 

ইয়নায়ভেন কণ যার  

ইয়নায়ভেন টিে  ইয়নায়ভেন কণ যার  

ইয়নায়ভেন কে যকেযা ইয়নায়ভেন কণ যার  

ইয়নায়ভেন গাইডোইন  ইয়নায়ভেন কণ যার  

ইয়নায়ভেন পবরকল্পনা ইয়নায়ভেন কণ যার  

ইয়নায়ভেয়নর োবেকা ইয়নায়ভেন কণ যার  

ইয়নায়ভেন ফায়ডড প্রকল্প  ইয়নায়ভেন কণ যার  

িাস্তিাবয়ে ইয়নায়ভেন প্রকল্প  ইয়নায়ভেন কণ যার  

চেোন ইয়নায়ভেন প্রকল্প  ইয়নায়ভেন কণ যার  

আপনার েোেে 

পপার্ যাে েম্পয়কয আপনার েোেে বফডয়িক ফরে  

পর্য়কায়না পেিা প্রাবপ্তর পিয়ে 

েোেে 
বফডয়িক ফরে  

োোবজক পর্াগায়র্াগ 

োধ্যে  

পফেবুক  বেিংক  

টুইর্ার  বেিংক  

ইউটিউি  বেিংক  

 

  

 


