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জেলা পর্ যায়ের সরকারর অরিয়সর মেনু কাঠায়ো 

 

(জেলা পর্ যায়ের সরকারর অরিয়সর জপার্ যায়ল রনয়নাক্ত কাঠায়ো অনুর্ােী প্রথয়ে গঠণ করয়ে হয়ব এর বাইয়র নতুন জকায়না েথ্য বা রলিংক রিয়ে চাইয়ল প্রথে জলয়েয়লর জেয়ে 

অথবা রিেীে জলয়েয়লর জেয়ে যুক্ত করা র্ায়ব) 

(প্ররেবরিয়ির ব্যবহার সহে করার েন্য এই  গঠণ কাঠায়ো অনুসরণ করা হয়েয়ে) 

 

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

বািংলা / ইিংয়ররে বািংলা ইিংয়ররে 

 প্রথে পাো/Home    

আোয়ির সম্পয়কয/ 

About Us 

অরিস 

সম্পরকযে/Office 

Info 

এক নেয়র At a Glance পাো 

ভিশন ও রেেন Vision & Mission পাো 

আোয়ির অেযনসমূহ Achievements পাো 

সাম্প্ররেক কে যকান্ড Current Activities পাো 

েরবষ্যৎ পররকল্পনা Future Plan পাো 

বাোেয়নর ঘর্নাপুঞ্জ Portal Events গল্প নয় সভযি 

েনবল/Human 

Resource 

অরিস প্রধান Head of the Office কে যকেযা জপ্রািাইল 

প্রাক্তন অরিস প্রধানগণ Former Head of the Office পাো 

েথ্য প্রিানকারী কে যকেযা Information Providing Officer জপ্রািাইল 

সািংগঠরনক কাঠায়ো Organogram পাো 

জেলা অরিয়সর কে যকেযাগণ District Officers ডাইনারেক জকাড 

উপয়েলা পর্ যায়ের কে যকেযাগণ Upazila Officers ডাইনারেক জকাড 

জেলা অরিয়সর কে যচারীবৃন্দ District office Staffs ডাইনারেক জকাড 

আোয়ির জসবা/Our 

Services 

অরিস আয়িে/Office 

Order 

কে যকেযায়ির ছুটি Transfer Order (Officer) পাো 

কে যকেযায়ির িারেত্ববেন Assign Officer পাো 

কে যচারীয়ির বিরল Transfer Order (Staff) পাো 

কে যচারীয়ির ছুটি Leave (Staff) পাো 
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ডাউনয়লাড/Downloa

d 

রবোগীে আইন Official Law িাইল/রলঙ্ক 

রবরধোলা Official Rules িাইল/রলঙ্ক 

নীরেোলা Official Policies/Regulation িাইল/রলঙ্ক 

রনয়ি যরেকা Guideline পাো 

প্ররেক্ষণ ও 

পরােে য/Training & 

Opinion 

চলোন প্ররেক্ষণ Running Training পাো 

সোপ্ত প্ররেক্ষণ Completed Training পাো 

প্রস্তারবে প্ররেক্ষণ Proposed Training পাো 

জর্াগাযগ Contact পাো 

জসবাসমূহ/Services 

জসবার োরলকা Service List পাো 

রসটিয়েন চার্ যার Citizen Charter পাো 

কীয়সবা কীোয়ব পায়বন Service Guideline জসবা ও ধাপসমূহ 

জসবা কুঞ্জ Official Services রলঙ্ক 

অন্যান্য কার্ যালে/Other 

Offices 

রবোগীে/য়েলা কার্ যালে 

Divisional/Distr

ict Offices 

রবোগীে কার্ যালে Divisional Offices রলঙ্ক 

উপয়েলা কার্ যালেসমূহ Upazila Offices রলঙ্ক 

িপ্তর/রবোগ/েন্ত্রণালে 
অরধিপ্তর Department রলঙ্ক 

েন্ত্রণালে/রবোগ Ministry/Division রলঙ্ক 

প্রকল্প/কে যসূচী/ প্ররেয়বিন 

Project/Plans/Rep

ort 

চলোন প্রকল্প/কে যসূরচ 

Running 

Project/Plan 

জেলা পর্ যায়ের 'প্রকয়ল্পর নাে Project at District Level প্রকল্প ডাইনাভেক মকাড 

উপয়েলাসমূয়হর 'প্রকয়ল্পর নাে Project at Upazila Level ডাইনারেক জকাড 

সোপ্ত প্রকল্প/কে যসূরচ 

Completed 

Project/Plan 

জেলা পর্ যায়ের প্রকয়ল্পর নাে Project at District level প্রকল্প 

উপয়েলাসমূয়হর প্রকয়ল্পর নাে Project at Upazila level ডাইনারেক জকাড 

পররিে যন/Inspectio উপয়েলা অরিস পররিে যণ Upazila Offices Inspection পাো 
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3 
 

n ইউরনেন অরিস পররিে যণ Union Offices Inspection পাো 

প্রকল্প পররিে যণ Project Inspection পাো 

ই-জসবা/e-Services 

জেলা ই-জসবা জকন্দ্র/e-

Service Centre 

নকয়লর আয়বিন Application for Copy িরে 

নাগররক আয়বিন Citizen’s Demand িরে 

সব যয়েে অবস্থা োনুন Latest Condition িরে 

োেীর়্ ই-

জসবা/National e-

Services 

সরকারর িরে ডাউনয়লাড 

Download Government Forms 

রলিংক 

http://www.site/ 

view/forms.gov.bd 

ই-েথ্যয়কাে 

e-data cell 

রলিংক 

http://www.infokosh. 

bangladesh.gov.bd 

কৃরে েথ্য সারে যস Agricultural Information 

Services 

রলিংক 

http://www.ais.gov.bd

/ 

ই-বুক 

e-Book 

রলিংক 

http://www.ebook.gov

.bd 

গ্যালারর 

Gallery 

িয়র্াগ্যালারর িয়র্াগ্যালারর Photo-Gallery িয়র্াগ্যালারর 

রেরডওগ্যালারর রেরডওগ্যালারর Video-Gallery রেরডওগ্যালারর 

জর্াগায়র্াগ 

Contact 

অরিস জর্াগায়র্াগ 

Official 

Contact 

ডাক জর্াগায়র্াগ Postal Communication পাো 

অনলাইন জর্াগায়র্াগ Online Contract পাো/আইয়েে 

জর্াগায়র্াগ 

ম্যাপ/Contact 

Map 

জর্াগায়র্াগ ম্যাপ Communication Map আই জেে 

কীোয়ব র্ায়বন Trace আই জেে 

েোেে ও পরােে Opinion and Suggestion রিডব্যাক িরে 

 

http://comilla.bdgovportal.com/node/1984
http://comilla.bdgovportal.com/node/1983
http://comilla.bdgovportal.com/node/1985
http://www.forms.gov.bd/
http://www.site/view/
http://www.site/view/
http://www.infokosh.bangladesh.gov.bd/
http://www.ais.gov.bd/
http://www.ebook.gov.bd/index.html
http://www.ebook.gov.bd/
http://www.ebook.gov.bd/
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জসবা বক্স 

(জেলা পর্ যায়ের সরকারর অরিয়সর েন্য) 

 

ক্ররেক জসবা বয়ক্সর নাে রলয়ঙ্কর নাে  পূরণীে কয়েে  

 বািংলা / ইিংয়ররে বািংলা ইিংয়ররে   

১ 
আোয়ির রবেয়ে 

About Us 

রেেন ও রেেন Vision & Mission পাো  

অেযনসমূহ Achievements পাো  

কে যকেযাবৃন্দ Officers জকাড  

কে যচারীবৃন্দ Staffs জকাড  

২ 

কে মসম্পাদন 

ব্যবস্থাপনা/Activity 

Management 

প্রজ্ঞাপন/পভিপত্র/নীভযোলা Notice/Circular/Rules রলিংক  

চুভক্তসমূহ Agreements পাো  

চুভক্তি কাঠামো Agreement Structure পাো  

APMS APMS রলিংক  

৩ 
আইন ও রবরধ/ 

Law & Rules 

আইন Divisional Law রলঙ্ক/পাো  

রবরধোলা Rules রলঙ্ক/পাো  

নীরেোলা Policies রলঙ্ক/পাো  

রনয়ি যরেকা Guidelines রলঙ্ক/পাো  

৪ 

েথ্য অরধকার/ 

Information 

Rights  

েথ্য প্রিানকারর কে যকেযা 
Information Providing 

officer 
ডাইনারেক জকাড 

 

েথ্য আইন ও রবরধোলা Info Law & Rules রলিংক 
েথ্য বাোেয়নর নীরেোলাে আপয়লাড 

করয়ে হয়ব 

কে যকেযা ও আয়বিনকাররর 

রনয়ি যরেকা 
Guidelines রলিংক 

োেীে েথ্য বাোেয়ন ল্যারন্ডিং জপে 

করয়ে হয়ব 

েয়থ্যর আয়বিন িরে Application Form রলিংক 

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

view/form-office/6621/েথ্য-

করেেন 

৫ 
অরেয়র্াগ প্ররেকার 

ব্যবস্থাপনা 
রনয়ি যরেকাসমূহ Guidelines রলিংক 

োেীে বাোেয়ন নীরেোলাে 

আপয়লাড করয়ে হয়ব 

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
http://www.forms.gov.bd/site/
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Complain 

Management 

অনলাইয়ন অরেয়র্াগ িারিল Complain through Online রলিংক ই-নরথর রলিংক 

GRS GRS Link জকরবয়নয়র্র GRS রলিংক 

অরনক ও আরপল কে যকেযা 
ONIK & Appellate 

Authority   
পাো  

৬ জসবাসমূহ/Services 

জসবা কুঞ্জ Services রলঙ্ক  

রসটিয়েন চার্ যার   (সংভিষ্ট 

অভিমসি) Citizen Charter পাো 

 

কী জসবা রকোয়ব পায়বন 

(সংভিষ্ট অভিমসি) Service Guideline জসবা ও ধাপসমূহ 

 

জসবার োরলকা  (সংভিষ্ট 

অভিমসি) Service list পাো 

 

৭ 
রবরেন্ন বাোেন/ 

Portals 

েন্ত্রণালয়ের বাোেন Ministry Portals রলিংক  

অরধিপ্তয়রর বাোেন Departmental portal রলিংক  

রবোগীে বাোেন Divisional Offices Portal রলিংক  

উপয়েলা বাোেন Upazila Offices Portal পাো  

৮ 

প্ররেক্ষণ ও পরােে য 

(র্রি থায়ক) 

Training & 

Suggestions 

চলোন প্ররেক্ষণ Running Training পাো  

সোপ্ত প্ররেক্ষণ Completed Training পাো  

প্রস্তারবে প্ররেক্ষণ (র্রি থায়ক) Proposed Training পাো  

জর্াগায়র্াগ Contact পাো  

 

 

 

আমিা মসবাবক্স ভদময হমল এিপি নতুন মসবা বক্স যুক্ত কিা যামব। যমব অপ্রময়াজনীয় মসবা বক্স না বাড়ামনাই িামলা। কািণ এময যািা প্রভযবন্ধী যামদি 

জন্য যথ্য খুমজ পাময কষ্ট হমব। 
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রাইর্ ব্লক সাব জেনুুঃ 

 

জেলা পর্ যায়ের সরকারর অরিয়সর 

 

জেনু 

সাব জেনু 

(জলয়েল ১) 

সাব জেনু (জলয়েল-২) 

 
পূরণীে িে য 

 

  বািংলা ইিংয়ররে   

  

চাকুরর, জর্ন্ডার, রবজ্ঞাপন 

Job/Tender/Adverti

sements 

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

Displayed the Content Data 

জকন্দ্রীে ই-জসবা 

Central e-Services 

এই রাইর্ বারটি জকন্দ্রীেোয়ব হালনাগাি করা হয়ে থায়ক 

Centrally Updated 

জেলা ই-জসবা 

District e-Service 

এই বারটি জকন্দ্রীেোয়ব হালনাগাি করা হয়ে থায়ক 

Centrally Updated 

জোবাইল এপস 

Mobile Apps 

নরথ এপস File Apps 

এই বারটি জকন্দ্রীোয়ব হালনাগাি করা হয়ব 

Centrally Upadated 
ই-রডয়রক্টরর e-Directory 

পর্ যর্ন / িে যনীে স্থান Tourist Spot 

অন্যান্য ই-জসবা 

Other e-Services 

ই-রডয়রক্টরর e-Directory   

েথ্য প্রিানকারী কে যকেযা 
Information Providing Officer 

  

অনলাইন িরে 
Online Form রলঙ্ক 

http://online.forms.gov.bd 
 

র্রি জেলার রনেস্ব জকায়না অনলাইন জসবা 

থায়ক োঁর রলিংক রিয়ে হয়ব। জসবা না হয়ল 

অন্য জকায়না েথ্য এিায়ন জিো র্ায়বনা। 
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ইয়নায়েেন কণ যার 

Innovation Corner 

ইয়নায়েেন টিে 

 

Innovation Team 

ইয়নায়েেন কণ যার  

ইয়নায়েেন কে যকেযা Innovation Officer ইয়নায়েেন কণ যার  

ইয়নায়েেন গাইডলাইন Innovation Guideline ইয়নায়েেন কণ যার  

ইয়নায়েেয়নর োরলকা Innovation List ইয়নায়েেন কণ যার  

ইয়নায়েেন পররকল্পনা Innovation Plan ইয়নায়েেন কণ যার  

ইয়নায়েেন িায়ন্ডড প্রকল্প (র্রি থায়ক) Innovation Funded Project ইয়নায়েেন কণ যার  

বাস্তবারেে ইয়নায়েেন প্রকল্প (র্রি থায়ক) Completed Innovation Projects ইয়নায়েেন কণ যার  

চলোন ইয়নায়েেন প্রকল্প  (র্রি থায়ক) Running Innovation Projects ইয়নায়েেন কণ যার  

আপনার েোেে/Your 

Opinion 

জপার্ যাল সম্পয়কয আপনার েোেে Opinion About Portal রিডয়বক িরে  

জর্য়কায়না জসবা প্রারপ্তর জক্ষয়ে েোেে Opinion For Services রিডয়বক িরে  

সাোরেক জর্াগায়র্াগ 

োধ্যে/ 

Social Media 

জিসবুক Facebook রলঙ্ক  

টুইর্ার Twitter রলঙ্ক  

ইউটিউব Youtube রলঙ্ক  

     

 

 
 

 


