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ইউ ন ি য় ি  পপ ার্ যাে -এর  পেনু কাঠালে া োঃ 
 

( ইউ নিয় ি  পপার্ যাল ে  নিল ন া ক্ত কাঠালো অ নুর্ায়ী প্রথলে গঠি করলে হলব  এর  বাইলর িতুি পকালি া েথ্য বা নেিংক নি লে চা ইলে  প্রথে পে লেলে র পেলে অথবা  নিেীয়  পে লেলে র পেলে 

যুক্ত করা র্ালব) 

(প্রনেবন্ধ ীবান্ধ ব করার জন্য এই কাঠালো অ নুসৃে হলব ) 

 

পেনু পে লেে ১ 
পে লেে-২ 

পূর ণ ীয়  ফ ে য ড াইিানেক প কাড বা নেিংক 
বািংে া ইিংলর নজ 

প্রথে পাো Home   Nolink Nolink 

ইউনি য় ি  

ের্ম্যনকে/ 

About Union 

ইউনি য় ি পনরনচনে/ 

About Union 

এক িজলর - --  ইউনিয়ি At a Glance পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

ওয় াড যনেনিক পে াক েিংখ্য া 
Population by wards 

পাো 
পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

গ্র ােেমূলহর োনেকা List of Villages  পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

পর্াগাল র্াগ ব্যবস্থ া Communication system পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

পেৌ গনেক ও 

অ থ যনি নে ক/ 

Geographical 

& Economic 

োিনচলে  ইউনি য় ি Map of the Union পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

পেৌ লগানেক অবস্থ াি Geographical Location পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

খাে ও িিী Canals and Rivers পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

হা র্- বাজার Hat-Bazar হার্-বাজার   site/view/hat_bazar_list 

িে যি ীয়  স্থ াি   Tourist Spots িে যি ীয়  স্থ াি site/view/tourist_spot 

অন্য ান্য/ 

Miscellaneous 

প্রখ্যাে ব্যনক্তত্ব Famous Person পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

নব ল েে অজ যি Achievement পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

বাোয়লির ঘর্িাপুঞ্জ  Stories গ ল্প িয় েনেি site/view/golponoyshotti 

ইউনি য় ি পনরেি 

/ Union 

Parishad 

ইউনিয় ি পনরেি/ 

Union Council 

ইউনপ প চয় ারম্যাি Chairman of UP জি প্রনেনিনি পে নেন ফক জ িপ্রনে নি নি  কল েে  ন েিংক 

ব ে যোি পনর েি Current Parishad ডায় িানেক পকাড site/view/leader 

োিংগঠনিক কাঠালো Organogram পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

প্রাক্তি প চয় ারম্যািবৃ ন্দ Former Chairmen পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

ইউনপ েনচব UP Secretary  কর্ মকর্মা site/view/officers 

গ্র াে - পুনেে Village Police কে যচার ীবৃ ন্দ site/view/staff 
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পেনু পে লেে ১ 
পে লেে-২ 

পূর ণ ীয়  ফ ে য ড াইিানেক প কাড বা নেিংক 
বািংে া ইিংলর নজ 

ই্উনি য় ি পনরেি 

কার্ যক্র ে/ 

Activities of 

Union Council 

ইউনি য় ি পনরেলির 

কার্ যাব ে ী 

Activities of UP 

পাো 

পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

বাল জর্ Budget পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

ইউনপ আইি 

UP Law 

নেিংক 
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_p
art.php?id=1027 

ইউনপ নবনি োো 
UP Rules 

নেিংক  

ইউনপ প েনুয় াে 
UP Mannual 

নেিংক  

গ্র াে আিােে/ 

Village Adalat 

োেোর আলবিি 

Application of Case 

Filing 
পাো 

পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

োেোর োনেকা List of Cases পাো  পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

পূব যব ে ী োেোর র ায় Previous Verdict পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

গ্র াে আিােে নবনিোো Village Court Rule নেিংক 
http://bangladesh.gov.bd/site/view/policy/ 

গ্র াে আিােে আইি 

Laws 
নেিংক  

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_all_

sections.php?id=938 

গু রু ত্ব পূণ য ে থ্য/ 

Important 

Info. 

পঞ্চ ব ানে যকী পনরকল্পিা Five-Year Plans পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

োনেক েোেমূহ Monthly meetings পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

োনেক েোর নেদ্ধ ান্তেমূহ 

Decisions of Monthly 

meetings 
পাো 

পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

জরু নর পর্াগালর্াগ Emergency Contact পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

েরকানর অনফে/ 

Govt. Office 

কৃনে/ 

Agriculture 

উপ-েহকার ী কৃ নে কে যকে যা 

Deputy-Assistant 

Agriculture Officer 
েরকানর অনফে  

অ নফে নেিংক 

োর নডোর Fertilizer Dealer পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

কৃষি সেবার র্াষিকা Servi c e Li st পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

কৃ নে েথ্য  োনে যে Agriculture Info Service নেিংক www.ais.gov.bd 

ভূনে/ 

Land 

ই- নেউলর্েি e-Mutation নেিংক  http://www.land.gov.bd/ 

ইউনি য় ি ভূনে অনফে Union Land Office েরকানর অনফে অনফে নেিং ক 

একিজলর ভূনে েথ্য At a glance Land Info পাো  পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

পেব ার োনেকা Service List পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 
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পেনু পে লেে ১ 
পে লেে-২ 

পূর ণ ীয়  ফ ে য ড াইিানেক প কাড বা নেিংক 
বািংে া ইিংলর নজ 

কী পেব া কীোলব পালবি How to get Services পেব া ও িাপেমূহ site/view/process_map 

নেটিলজি চার্ যার Citizen Charter পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

পেব াকুঞ্জ Sebakunjo নেঙ্ক http://services.portal.gov.bd/ 

পর্াগাল র্াগ Communication পাো  পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

স্বাস্থি পেব া/ 

Health 

Services 

ইউনি য় ি স্বাস্থ ি পকন্দ্র 

Union Health Center েরকানর অনফে অনফে নেিংক 

পনরবার পনরকল্পিা পকন্দ্র 
Family Planning Center 

েরকানর অনফে 

অনফে নেিংক 

স্বাস্থি পেব ার োনেকা 
Health Service List 

পাো 
পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

হােপাোে/স্বাস্থি পকন্দ্র 

Hospital/Health Center পাো 

পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

প র নজস্ট াড য ড াক্ত ার 

Registered Doctor পাো 

পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

স্বাস্থি কেী র োনেকা 

List of Health Activist পাো 

পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

পফালি  ডা ক্তালরর পে বা  
Call to Doctor 

নেিংক 
http://www.bangladesh.gov.bd/site/vie

w/eservices/স্বাস্থি  ন বেয় ক 

স্বাস্থ ি কে যসূ চী 

Health Program পাো 

পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

পর্াগাল র্াগ 
Communication পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

েোজল েবা/ 

Social Service 

ইউনি য় ি েোজল েবা 

অনফে 

Union Social Service 

Office েরকানর অনফে 

অনফে নেিংক 

প্রলিয় পেব ােমূহ 
List of Services পেব া এব িং িাপ  

site/view/ process_map 

সুনবি ালোনগর োনেকা Beneficiaries পাো  পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

পর্াগাল র্াগ Communication পাো  পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

অন্য ান্য 

প্রনেষ্ঠাি/ 

Other 

Institutions 

নেক্ষা প্রনেষ্ঠাি  

/ 

Educational 

Institutions 

কলেজ (র্নি থালক) College (if any) নেক্ষা প্রনেষ্ঠাি 
site/view/college 

োধ্যনেক নবদ্যােয় Secondary School নেক্ষা প্রনেষ্ঠাি  
site/view/high_school 

নিনোধ্য নেক নবদ্যাে য় Primary School নেক্ষা প্রনেষ্ঠাি  
site/view/junior_school 

কানরগনর  নেক্ষা প্রনেষ্ঠাি Technical Education 

Institution 
নেক্ষা প্রনেষ্ঠাি  

site/view/vocational 

প্রাথনেক নবদ্যাে য় Primary School নেক্ষা প্রনেষ্ঠাি  
site/view/primary_school 

োদ্রাো Madrasa নেক্ষা প্রনেষ্ঠাি  
site/view/madrasa 
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পেনু পে লেে ১ 
পে লেে-২ 

পূর ণ ীয়  ফ ে য ড াইিানেক প কাড বা নেিংক 
বািংে া ইিংলর নজ 

অন্য ান্য নেক্ষা প্রনেষ্ঠাি Other Educational 

Institutions 
নেক্ষা প্রনেষ্ঠাি  

site/view/others 

েকে নেক্ষা প্রনেষ্ঠািেমূহ All Educational 

Institutions 
নেক্ষা প্রনেষ্ঠাি  

site/view/education-institutes 

পব েরকানর 

প্রনেষ্ঠাি/ 

Non-Gov. Org 

এি নজও 

NGOs আ নথ যক প্রনেষ্ঠা ি ও 

এি নজ ও 

site/view/financial_institution/ngo 

ব্যািংক 

Banks আ নথ যক প্রনেষ্ঠা ি ও 

এি নজ ও 
site/view/financial_institution/bank 

বীো 

Bima আ নথ যক প্রনেষ্ঠা ি ও 

এি নজ ও 

site/view/financial_institution/bima 

িেীয় প্রনেষ্ঠাি/ 

Religious 

Organizations 

ে কে িেীয়  প্র নেষ্ঠ াি 
All religious 

Organizations 
িেীয় প্র নেষ্ঠ াি site/view/religious_institutes 

েে নজি Mosques িেীয় প্র নেষ্ঠ াি site/view/religious_institutes/েেন জি 

েনন্দর Temples িেীয় প্র নেষ্ঠ াি site/view/religious_institutes/েনন্দর 

গ ী জযা Churches িেীয় প্র নেষ্ঠ াি site/view/religious_institutes/গ ীজযা 

প্য ালগাডা Pagoda িেীয় প্র নেষ্ঠ াি site/view/religious_institutes/প্যালগ াড া 

ঈিগাহ Eidgah িেীয় প্র নেষ্ঠ াি site/view/religious_institutes/ঈি গাহ 

এনেেখািা Orphanage িেীয় প্র নেষ্ঠ াি site/view/religious_institutes/এনে েখ ািা 

োজার Mazar িেীয় প্র নেষ্ঠ াি site/view/religious_institutes/োজার 

আশ্র ে Ashram (if any) িেীয় প্র নেষ্ঠ াি site/view/religious_institutes/আশ্রে 

কব রস্থ াি Graveyard িেীয় প্র নেষ্ঠ াি site/view/religious_institutes/কব র স্থাি 

শ্মোি Crematorium িেীয় প্র নেষ্ঠ াি site/view/religious_institutes/স্মোিঘার্ 

েিংগঠি/ 

Organizations 

ক্র ীড  া েিংগঠি 

Sports Organizations পাো 

পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

োিংস্কৃনেক েিংগঠি 

Cultural Organizations পাো 

পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

নবনেন্ন োনেকা/ 

Different 

Lists 

সুনবি ালোগীলির 

োনেকা/ 

List of 

Beneficiarie

s  

হেিনরল দ্রর োনেকা List of Poor পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

নেনজএফ VGF পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

োতৃত্ব কােীি োো Maternity Allowance পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

নেনজনড VGD পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

নবিব া োো Widow Allowance পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

file:///F:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B855
file:///F:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B855
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http://subil.bdgovportal.com/node/1913
http://subil.bdgovportal.com/node/2692
file:///F:/Chapai/প্রশিক্ষণ%20সংক্রান্ত-২০১৮-১৯/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
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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://subil.bdgovportal.com/node/1170
file:///F:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
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file:///F:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://subil.bdgovportal.com/node/1179
file:///F:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
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পেনু পে লেে ১ 
পে লেে-২ 

পূর ণ ীয়  ফ ে য ড াইিানেক প কাড বা নেিংক 
বািংে া ইিংলর নজ 

ব য় স্ক োো Adult Allowance পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

প্রনেবন্ধী োো Disability Allowance পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

অন্য ান্য োনেকা/ 

Other listings 

হার্বাজালর র োনেকা List of Hat-Bazars হার্বাজার site/view/hat_bazar_list 

প্রবােীলির োনেকা List of Non-Residents পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

প্রকল্প/ 

Projects 

প্রকল্পেমূহ/ 

Projects 

েকে  প্রকল্পেমূহ All Projects প্রকল্প site/view/project 

কানবখা kabikha প্রকল্প site/view/project/kabikha 

কানবর্া Kabita প্রকল্প site/view/project/kabita 

টিআর TR প্রকল্প site/view/project/tr 

নজআর GR প্রকল্প site/view/project/gr 

এে নজএেনপ LGSP প্রকল্প site/view/project/lgsp 

গ্র ােীি  র াস্তায় কােোর্ য 

নি ে যাণ 

Construction culverts at 

rural roads প্রকল্প site/view/project/grameenroad 

পথাক বর াদ্দ Allotment প্রকল্প site/view/project/পথ াক  বর াদ্দ 

নফোরীজ Fisheries প্রকল্প site/view/project/fisheries 

ফি ানেনেটিজ Facilities প্রকল্প site/view/project/facilities 

এে নজ ইনড LGED প্রকল্প site/view/project/lged 

অন্য ান্য প্রকল্প Others Project প্রকল্প site/view/project/others 

পেব ােমূহ/ 

Services 

ইউনড নে/ 

UDC 

কী কী পেব া পালবি 

List of services available  পাো 

পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

উলদ্যাক্ত া পপ্রাফ াইে 

Entrepreneur Profile  পাো 

পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

জন্ম নিব ন্ধি পর নজস্ট ার 

Birth Registration 

Register 
নেিংক 

https://103.48.16.165/pub/?pg=applicati

on_form 

মৃ তুি নিবন্ধি পরনজ ষ্টার 

Death Registration 

Register 
নেিংক 

https://103.48.16.165/pub/?pg=applicati

on_form 

নববাহ পরনজস্ট্রার 

Marriage Register 
নেিংক 

https://103.48.16.165/pub/?pg=applicati

on_form 

জাে ীয় ই-পেবা/ 
িনথ  Nothi নেিংক www.nothi.gov.bd 

ই-লোব াইে  পক া র্ য e-mobile court নেিংক  http://ecourt.gov.bd/ 
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পেনু পে লেে ১ 
পে লেে-২ 

পূর ণ ীয়  ফ ে য ড াইিানেক প কাড বা নেিংক 
বািংে া ইিংলর নজ 

National E-

Service 

ভূনে  পে বা  Land services নেিংক http://land.gov.bd/ 

বািংোল িে  ফর ে Bangladesh Forms নেিংক www.forms.gov.bd 

পে বাকুঞ্জ Sebakunjo নেিংক http://services.portal.gov.bd/ 

অিোইি  আলব িি Online Application নেিংক 
http://nothi.gov.bd/dak_nagoriks/Nagori

kAbedon 

উি রানিক ার কি ােকুলে র্র  নেিংক 
http://xn--d5by7bap7cc3ici3m.xn--

54b7fta0cc/ 

ই-বু ক E-Book নেিংক www.ebook.gov,bd 

জােী য় ই -েথ্য পকাে  National E-Info Kosh নেিংক http://www.infokosh.gov.bd/ 

পোবা ইে অ িাপ/ 

Mobile App 

িনথ (এি ড্রল য়ড পফাি ) Nothi (Android)  
https://play.google.com/store/apps/detai

ls?id=com.tappware.nothipro 

িনথ (আই  প ফাি) Nothi(I-Phone  
https://itunes.apple.com/us/app/nothi/id

1187955540?mt=8 

বািংোল িে -নডলরক্টন র 

(এি ড্রলয়ড ) 
Bangladesh Directory  

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

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

ব ািংোল িে  প র্ যর্ি  

(এি ড্রলয়ড ) 

Bangladesh Tourist 

Spots (Android) 
 

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

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

উি রানিক ার কি ােকুলে র্র 

(এি ড্রলয়ড ) 
Inheritance  (Android)  

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

ls?id=com.landcalculation 

গ্যাোনর/ 

Gallery 
-------- 

ফলর্া গ্যাো নর Photo Gallery ফলর্া- গ্যাোনর site/view/photogallery 

নেনডও  গ্যাোন র Video Gallery নেনডও-গ্য াোনর site/view/video-gallery 

  

http://www.ebook.gov.bd/index.html
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ইউ নিয় ি প পার্ যাল ে র- এর পেব াবক্স  কাঠালোোঃ 

 

পেনু পেব াবক্স 

োব পেনু (পেল েে-২) 

পূর ণ ীয়  ফ ে য ড াইিানেক পকাড ব া নেঙ্ক 
বািংে া ইিংলর নজ 

১ আোল ির  ের্ম্ল কয 

ইউনপ প চয় ারম্যাি Chairman of UP জি প্রনেনিনি পে নেন ফক জ িপ্রনে নি নি  কল েে  ন েিংক 

ব ে যোি পনর েি Current Parishad জিপ্রনে নিনি site/view/leader 

কে যকে যা Officers কে যকে যা site/view/officers 

গ্র াে- পুনেে 
Village Police কে যচ া নর site/view/staff 

২ 

নড নজর্াে পেোর/ 

Digital 

Center 

ইউনড নে UDC পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

কী কী পেব া পালবি List of Services available পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

উলদ্যাক্ত া পপ্রাফ াইে Entrepreneur Profile পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

পেব ার মূল্য োনেকা  List of Service Price  পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

৩ 

কৃনে ও 

প্রানণের্ম্ি-পেবা/ 

Agriculture & 

Livestock 

Service 

উপ-েহকার ী কৃ নে কে যকে যা 

Deputy-Assistant Agriculture Officer 
পাো 

পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

োর নডোর Fertilizer Dealer পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

কৃনেে প্রজিি পকন্দ্র Artificial  insemination Center পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

কৃনে- লেব া 

Agriculture-Service 
নেিংক http://w ww .a is. gov. bd 

৪ 

স্বাস্থি- লেব া/ 

Health 

Service 

পফালি  ডা ক্তালরর পে বা  
Call to Doctor 

নেিংক 
http://app.dghs.gov.bd/inst_info/mo

bile_search.php 

ড াক্তালর র োনেকা  
List Of Doctors 

পাো 
পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

পনরবার পনরকল্পিা কেীর োনেকা 
List Family Planning Staffs 

পাো 
পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

স্বাস্থি কেীর োনেকা 
List of Health Staffs 

পাো 
পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

৫ 

নেক্ষা- লেব া/ 

Education 

Services 

পরী ক্ষার ফোফ ে  
Result of Examinations 

নেিংক 
http://www.educationboardresults.

gov.bd/ 

নবশ্ব নবদ্যােয়েমূ হ 
Universities 

নেিংক 
http://www.bangladesh.gov.bd/site/vie

w/eservices/েনে যর আলব িি 

MPO আলবিি MPO application নেিংক 
http://application.emis.gov.bd:4040

/adminLogin.aspx 

নে ক্ষ ালব াড যে মূহ   
Education Boards 

নেিংক 
http://bangladesh.gov.bd/site/page/9b5

30194-c516-4108-9d17-2482f749bd7e 

file:///F:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B311
http://subil.bdgovportal.com/node/2554
file:///F:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://subil.bdgovportal.com/node/2754
file:///F:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://subil.bdgovportal.com/node/2809
file:///F:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
file:///C:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://subil.bdgovportal.com/node/2012
file:///F:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://subil.bdgovportal.com/node/1176
file:///F:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
file:///F:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://ais.gov.bd/
http://subil.bdgovportal.com/node/1879
file:///F:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://subil.bdgovportal.com/node/2502
file:///F:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://subil.bdgovportal.com/node/1895
file:///F:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
file:///F:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/education-institutes
file:///F:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
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পেনু পেব াবক্স 

োব পেনু (পেল েে-২) 

পূর ণ ীয়  ফ ে য ড াইিানেক পকাড ব া নেঙ্ক 
বািংে া ইিংলর নজ 

৬ 

নিরাপিা ও 

শৃঙ্খে া/ 

Security & 

Discipline 

অপরা লির  েথ্য  নিি 
Complaints 

নেিংক 
http://ecourt.gov.bd/citizen_pub

lic_view/new 

পফ ালি পুনেনে েহায় ো  
Phone to Police 

পাো 
পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

আিোর - নেনড নপ েিস্য Ansar & VDP পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

গ্র াে পুনেে Village Police কে যচানর Site/view/staff 

৭ 
ভূনে অনফে/ 

Land Office 

ই- নেউলর্েি E-Mutation নেিংক http://www.land.gov.bd/ 

ইউনি য় ি  ভূ নে েহকার ী কে যকে যা Union Land Assistant officer েরকানর অনফে অনফে নেিংক 

ভূনে নবেয় ক েথ্য ও ফর ে 

Land Information & Forms 

নেিংক   
http://online.forms.gov.bd/dash

board/tothyoBari/ 

ভূনে উন্নয়ি কর ও নবনেন্ন নফ Land Development Tax and Fees পাো পে নেন ফক প াে া কল েে  নে িংক 

৮ 

জরূনর কে 

Emergency 

Call 

৩৩৩ প থলক েথ্য  পে বা Call 333 নেিংক 

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

79d371f2-4530-437a-982f-

16c7c0a2ecad 

কে পে োরে মূ হ 
Call Centers 

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

view/mservices/কে প েো র 

পহল্পলডস্ক   
Help Desk 

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

view/mservices/পহল্প ল ড স্ক 

পফালি  ডা ক্তালরর পে বা  Call to Doctor নেিংক 
http://www.bangladesh.gov.bd/site/

view/eservices/স্বা স্থি  নবেয় ক 

 

 

আ লর া পেব াবক্স নি লে হলে এর পর িতু ি পেব াবক্স যু ক্ত কর া র্ া লব ।  ে লব অ প্রলয় াজ িী য় পেব াবক্স ি া ব াড় াল িাই ে া লে া ।  কা রণ এলে র্ া রা প্রন েবন্ধী  ে াঁ লির জ ন্য 

ে থ্য  খ ুঁল জ পপ লে ক ষ্ট হলব । 

 

 

  

file:///F:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
file:///F:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://subil.bdgovportal.com/node/2011
file:///F:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
file:///F:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
file:///F:/Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
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ইউনিয় ি পপ া র্ যাে -এর রাইর্ ব্লক ো ব পেনুোঃ 
 

পেনু 
োব পেনু 

(পে লেে ১) 

োব পেনু (পেল েে-২) 

পূর ি ীয়  ফ ে য ব া কল েে 
ড াইিানেক প কাড 

বা নেঙ্ক বািংে া ইিংলর নজ 

চাকুনর, পর্ন্ডার, নবজ্ঞাপি চাকুনর, পর্ন্ডার  ও নবজ্ঞাপি কলেে হলে  পকালিা েথ্য পিয়া হলে ো একাকী এখালি পিখালব 

পকন্দ্রীয়  ই-লেব া এই রাইর্ বারটি পকন্দ্রীয় োলব হােিাগ াি করা হলয় থালক 

পজ ো ই-লেব া এই বারটি পকন্দ্রীয় োলব হােিাগাি করা হলয়  থালক 

পোবাইে অিাপ /  

Mobile App 
এই রাইর্ বারটি পকন্দ্রীয় োলব হােিাগ াি করা হলব 

অেি ন্তনরণ ই- লেবা/ 

Internal e-Services 

ই- নড লর ক্টনর 
e-Directory 

নেিংক  
site/view/e-

directory 

ে থ্য প্রিাি কার ী কে যকে যা 
Designated Officer 

নেিংক 
site/view/info_offi

cers 

অি োইি ফরে 
Online Forms http://online.forms.gov.bd/dashboard/tothy

oBari/ 

র্নি েিংনিষ্ট নবোগ, পজো বা উপলজোর নিজ স্ব পকালি া অিে াইি পেব া থালক োর নেিংক নিলে  হলব। 

ইলি ালেেি কি যার/ 

Innovation Corner 

ইলি ালেেি টিে 
Innovation Team 

ইলি ালেেি কি যার  

ইল ি াল েেি কে যকে যা 
Innovation Officer 

ইলি ালেেি কি যার  

ইলি ালেেলির োনেকা 
List of Innovation 

ইলি ালেেি কি যার  

আপিার েোেে/ 

Your Opinion 

বাোয়ি  ের্ম্ল কয আপি ার  েে ােে 
Your Feedback for the Portal 

নফড লবক ফর ে  

পর্লকালিা পেবা প্রানির পক্ষলে েোেে 
Feedback for the Services 

নফড লবক ফর ে  

োোনজক পর্াগালর্াগ 

োধ্যে/ 

Social Media 

পফ েবু ক 
Facebook 

নেিংক  

টু ইর্ার 
Twitter 

নেিংক  

ইউটিউব 
YouTube 

নেিংক  

 


