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উপজেলা পর্ যাজের সরকারর অরিজসর মেনু কাঠাজো 

 

(উপজেলা পর্ যাজের সরকারর অরিজসর মপার্ যাজল রনজনাক্ত কাঠাজো অনুর্ােী প্রথজে গঠন করজে হজব এর বাইজর নতুন মকাজনা েথ্য বা রলিংক রিজে চাইজল প্রথে মলজেজলর মেজে 

অথবা রিেীে মলজেজলর মেজে যুক্ত করা র্াজব) 

(প্ররেবরি বািব করার েন্য এই গঠন কাঠাজো অনুসৃে হজব) 

 

মেনু সাব মেনু (মলজেল ১) সাব মেনু (মলজেল-২) 

পূরণীে িে য  বা 

কজেে 
ডাইনামেক মকাড ও ম িংকসমূহ 

প্রথে পাো বািংলা / ইিংজররে বািংলা ইিংজররে 

 

 

আোজির সম্পজকয/ 

About Us 

অরিস সম্পরকযে / 

Office Info 

এক নেজর At a Glance পাো -- 

রেেন ও রেেন Vision & Mission পাো -- 

আোজির অেযন সমূহ Achievements পাো -- 

সাম্প্ররেক কে যকান্ড Recent Activities পাো -- 

েরবষ্যৎ পররকল্পনা Future Plan পাো -- 

বাোেজনর ঘর্নাপুঞ্জ Stories গল্প নয় সমযি /site/view/golpo_noy_shotti 

েনবল / Human 

Resource 

অরিস প্রধান 

Head of the 

Office 

কে যকেযা 

মপ্রািাইল 
Profile Link 

প্রাক্তন অরিস প্রধানগণ 
Former Heads of 

the Office 
পাো -- 

কে যকেযাগণ Officers ডাইনারেক মকাড /site/view/Officer_list 

সািংগঠরনক কাঠাজো Organogram পাো -- 

কে যচারীবৃন্দ Staffs ডাইনারেক মকাড /site/view/staff 

েথ্য প্রিানকারী কে যকেযা 
Designated 

officer মপ্রািাইল 
/site/view/info_officers 

আোজির মসবা/ 

Our services 
ডাউনজলাড / Downloads 

রবোগীে আইন 
Departmental 

Laws িাইল/রলঙ্ক 

http://bdlaws.minlaw.go

v.bd/ 

রবরধোলা 
Departmental 

Rules িাইল/রলঙ্ক 

http://bangladesh.gov.b

d/site/view/policy 

নীরেোলা 

Policies 

িাইল/রলঙ্ক 

http://bangladesh.gov.b

d/site/view/policy 
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রনজি যরেকা Guideline পাো  

প্ররেক্ষণ ও পরােে য/ 

Training & 

Suggestions 

প্ররেক্ষজণর োরলকা Training List পাো -- 

প্ররেক্ষজণর রবস্তাররে 
Details of 

Training 
পাো -- 

প্ররেক্ষণ সিংক্রান্ত পরােে য 

Training Related 

Suggestion পাো 
-- 

মসবাসমূহ/ 

Services  

মসবাকুঞ্জ Sebakunjo রলঙ্ক http://services.portal.gov.bd/ 

রসটিজেন চার্ যার Citizen Charter পাো -- 

কী মসবা রকোজব পাজবন 

How to get 

Service 

মসবা ও 

ধাপসমূহ 
/site/view/process_map 

মসবার োরলকা Services List পাো -- 

পররিে যন/ 

Inspection 

(র্রি রিজে চাে) 

ইউরনেন অরিস পররিেণ 

Union Office 

Inspection 
পাো -- 

প্রকল্প পররিে যণ 

Project 

Inspection পাো 
-- 

রবরেন্ন েিন্ত Other Inspection পাো  

ঊর্ধ্যেন অরিস/ 

Higher Offices 

মেলা/রবোগীে 

District/Division 

মেলা কার্ যালে District Offices রলঙ্ক  

রবোগীে কার্ যালে Divisional Offices রলঙ্ক  

িপ্তর/রবোগ/েন্ত্রণালে 

Department/Division/

Ministry 

অরধিপ্তর Directorate রলঙ্ক  

েন্ত্রণালে/রবোগ Ministry/Division রলঙ্ক  

প্রকল্প/কে যসূচী 

Project/Program 

(র্রি থাজক) 

চলোন প্রকল্পসমূহ/কে যসূরচ 

Ongoing 

Projects/Program 

রবোগীে পর্ যাজের প্রকল্প Divisional Project প্রকল্প /site/view/project/ 

মেলা পর্ যাজের প্রকল্প 

District Level 

Project প্রকল্প 
/site/view/project/ 

উপজেলা পর্ যাজের প্রকল 

Upazila Level 

Project প্রকল্প 
/site/view/project/ 

সোপ্ত প্রকল্প/কে যসূরচ (র্রি 

থাজক) 

Completed 

Projects/Program 

রবোগীে পর্ যাজের প্রকল্প Divisional Project প্রকল্প /site/view/project/ 

মেলা পর্ যাজের প্রকল্প 

District Level 

Project প্রকল্প 
/site/view/project/ 

উপজেলা পর্ যাজের প্রকল 

Upazila Level 

Project প্রকল্প 
/site/view/project/ 
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গ্যালারর/ 

Gallery 

 িজর্া গ্যালারর Photo Gallery িজর্া গ্যালারর /site/view/photogallery 

 রেরডও গ্যালারর Video Gallery রেরডও গ্যালারর /site/view/video-gallery 

মর্াগাজর্াগ/ 

Contact 

অরিস মর্াগাজর্াগ/ 

Office Contact 

ডাক মর্াগাজর্াগ 

Postal 

Communication পাযা 
-- 

অনলাইন মর্াগাজর্াগ 

Online 

Communication পাো/আইজেে 
-- 

মর্াগাজর্াগ ম্যাপ 

/ Communication 

Map 

মর্াগাজর্াগ ম্যাপ 

Communication 

Map পাো/আইজেে 
-- 

রকোজব র্াজবন How to go পাো/আই মেে -- 

েোেে ও পরােে 

  েোেে ও পরাের্ শ 

Opinion & 

Suggestion রিডব্যাক িরে 
-- 

 

মসবা বক্স ( উপজেলা পর্ যাজের সরকারর অরিজসর েন্য) 

 

ক্ররেক মসবা বজক্সর নাে রলজঙ্কর নাে পূরনীে কজেে ডাইনামেক মকাড ও ম িংকসমূহ 

 বািংলা / ইিংজররে বািংলা ইিংজররে   

১ 
আোদের মিষদয়/ 

About Us 

কে যকেযাবৃন্দ Officers মকাড /site/view/e-directory 

কে যচারীবৃন্দ Staffs মকাড /site/view/staff 

মর্াগাজর্াগ Communication পাযা -- 

সািংগঠরনক কাঠাজো Organogram পাো -- 

২ 
মসবাসমূহ 

Services 

মসবার োরলকা  

(সিংমিষ্ট অমিদসর) 

Services List 

পাো 
-- 

কী মসবা রকোজব পাজবন 

(সিংমিষ্ট অমিদসর) 

How to Get Services 

মসবা ও ধাপসমূহ 
/site/view/process_map 

রসটিজেন চার্ যার (সিংমিষ্ট 

অমিদসর) 

Citizen Charter 

পাো 
-- 

মসবাকুঞ্জ Sebakunjo রলঙ্ক http://services.portal.gov.bd/ 

৩ আইন ও রবরধ রবোগীে আইন Departmental Law রলঙ্ক/পাো http://bdlaws.minlaw.gov.bd/ 



উপজেলা পর্ যাজের সরকারর অরিজসর মেনু ও মসবা বক্স কাঠাজো গাইডলাইন 
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Laws & Rules রবরধোলা Rules রলঙ্ক/পাো http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy 

নীরেোলা Policies রলঙ্ক/পাো http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy 

প্রজ্ঞাপন ও পররপত্র Notification & Circular রলঙ্ক/পাো  

৪ 

অরেজর্াগ প্ররেকার 

ব্যবস্থাপনা/ 

Complain 

Management 

রনজি যরেকাসমূহ GRS Guideline রলিংক http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy 

অনলাইজন অরেজর্াগ 

িারিল 

Online Complain 

রলিংক http://nothi.gov.bd/dak_nagoriks/NagorikAbedon 

অরনক ও আরপল কে যকেযা 
ONIK & Appellate 

Authority 
পাো -- 

অমিদ াগ প্রমযকার 

মসদেে 

GRS 

ম িংক  http://www.grs.gov.bd 

৫ 
রবরেন্ন বাোেন/ 

Portals 

েন্ত্রণালজের বাোেন Ministry Portal রলিংক  

অরধিপ্তজরর বাোেন Directorate Portal রলিংক  

রবোগীে বাোেন Divisional Portal রলিংক  

মেলা বাোেন District Portal রলিংক  

৬ 

েথ্য অরধকার/ 

Information 

Right 

েথ্য প্রিানকারর কে যকেযা Designated officer ডাইনারেক মকাড /site/view/info_officers 

আজবিন িরে 
Application Form 

রলিংক 
http://www.forms.gov.bd/site/ view/form-

office/6621/েথ্য-করেেন 

েথ্য আইন ও রবরধোলা Info Law & Rules রলিংক http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy 

রনজি যরেকাসমূহ Information Guideline রলিংক http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy 

৭ 

কে শসম্পােন 

ব্যিস্থাপনা/ 

Performance 

Management 

প্রজ্ঞাপন/পমরপত্র/নীমযো া Notice/Circular/Rules রলিংক http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy 

চুমিসমূহ Agreement পাো  

চুমির কাঠাদো Agreement Structure রলঙ্ক http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy 

এমপএেএস APMS রলিংক http://gpmsnew.bcc.gov.bd/ 

৮ 

প্ররেক্ষণ ও পরােে য 

(র্রি থাজক) 

Training & 

Opinion 

চলোন প্ররেক্ষণ Ongoing Training পাো -- 

সোপ্ত প্ররেক্ষণ Completed Training পাো -- 

প্ররেক্ষণ সিংক্রান্ত পরােে য 

Training Related 

Suggestion পাো 
-- 

মর্াগাজর্াগ Contact পাো -- 

 

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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আদরা মসিািক্স মেদয হদ  এরপর নতুন মসিা িক্স যুি করা  াদি। যদি অপ্রদয়াজনীয় মসিা িক্স না িাড়াদনাই িাদ া। কারণ এদয  ারা প্রমযিরি যাদের জন্য যথ্য খ ুঁদজ পাদয 

কষ্ট হদি। নতুন মসিা িক্স করদয চাইদ  মসই মসিা িদক্সর ম াদগা আদগই অনুদোেন কমরদয় মনদয হদি। 

 

আজরা মকাজনা মসবাবক্স করার েে েথ্য থাকজল ো এর পজর মিো র্াজব। 
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রাইর্ ব্লক সাব মেনুুঃ 

উপজেলা পর্ যাজের সরকারর অরিজসর 

 

মেনু 

সাব মেনু 

(মলজেল ১) 

সাব মেনু (মলজেল-২) 

 
পূরনীে িে য বা কজেে 

 

  বািংলা ইিংজররে   

চাকুরর, মর্ন্ডার, রবজ্ঞাপন 

Job/Tender/Adverti

sements 

চাকুরর, মর্ন্ডার ও রবজ্ঞাপন কজেে হজে মকাজনা েথ্য মিো হজল ো একাকী এিাজন মিিাজব 

Displayed the Content Data 

মকন্দ্রীে ই-মসবা 

Central e-Services 

এই রাইর্ বারটি মকন্দ্রীেোজব হালনাগাি করা হজে থাজক 

Centrally Updated 

মজ া ই-মসবা 

District e-Service 

এই বারটি মকন্দ্রীয়োজব হালনাগাি করা হজে থাজক 

Centrally Updated 

মোবাইল এপস 

Mobile Apps 

নরথ এপস File Apps 

এই রাইর্ বারটি মকন্দ্রীেোজব হালনাগাি করা 

হজব 
ই-রডজরক্টরর e-Directory 

পর্ যর্ন / িে যনীে স্থান Tourist Spot 

অন্যান্য ই-মসবা/ 

Others e-Services 

ই-রডজরক্টরর e-Directory   

েথ্য প্রিানকারী কে যকেযা 
Designated Officer 

  

অনলাইন িরে 

Online Form রলঙ্ক 

http://online.forms.g

ov.bd/dashboard/tot

hyoBari/ 

 

র্রি মেলার রনেস্ব মকাজনা অনলাইন মসবা 

থাজক োর রলিংক রিজে হজব। মসবা না হজল 

অন্য মকাজনা েথ্য এিাজন মিো র্াজবনা। 

 

  

ইজনাজেেন কন যার/ 

Innovation Corner 

ইজনাজেেন টিে Innovation Team ইজনাজেেন কন যার  

ইজনাজেেন কে যকেযা Innovation Officer ইজনাজেেন কন যার  

ইজনাজেেন গাইডলাইন Innovation Guideline ইজনাজেেন কন যার  
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ইজনাজেেজনর োরলকা Innovation List ইজনাজেেন কন যার  

ইজনাজেেন পররকল্পনা Innovation Plan ইজনাজেেন কন যার  

ইজনাজেেন িাজন্ডড প্রকল্প (র্রি থাজক) Innovation Funded Project ইজনাজেেন কন যার  

বাস্তবারেে ইজনাজেেন প্রকল্প (র্রি থাজক) 
Completed Innovation 

Project 
ইজনাজেেন কন যার 

 

চলোন ইজনাজেেন প্রকল্প  (র্রি থাজক) Ongoing Innovation project ইজনাজেেন কন যার  

আপনার েোেে/ 

Your Opinion 

মপার্ যাল সম্পজকয আপনার েোেে 
Your Feedback for the 

Portal 
রিডজবক িরে  

মর্জকাজনা মসবা প্রারপ্তর মক্ষজত্র েোেে Feedback for the Services রিডজবক িরে  

সাোরেক মর্াগাজর্াগ 

োধ্যে/ 

Social Media 

মিসবুক Facebook রলিংক  

টুইর্ার Twitter রলিংক  

ইউটিউব YouTube রলিংক  

 


