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বিভাগীয় পপার্ যাে-এর পেনু কাঠায়োোঃ 
 

(বিভাগীয় পপার্ যায়ে বনয়নাক্ত ক কাঠায়ো ুনুর্ায়ী রথমেয়ে গঠন করয়ে হয়ি এর িাইয়র নতুন পকায়না েথ্য িা বেিংক বিয়ে চাইয়ে রথমেে পেয়ভয়ের পেয়ে ুেিা বিেীয় পেয়ভয়ের পেয়ে যুক্ত ক করা 

র্ায়ি) 

(রথমবেিন্ধী িান্ধি করার জন্য এই গঠন কাঠায়ো ুনুসৃে হয়ি) 

 

পেনু রথমেে পেয়ভে 
বিেীয় পেয়ভে 

কয়েে র্াইপ ডাইনাবেক পকাড  িা বেিংক  
িািংো  ইিংয়রবজ  

রথমেে পাো /  First Page     

বিভাগ 

েম্পবকযে/ 

About 

Division 

বিভাগ পবরবচবে/ 

Divisional 

Introduction 

এক নজয়র --------- বিভাগ  

At a Glance পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

--------- বিভায়গর পর্ভূবে Background পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

পজোর োবেকা List of Districts পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

উপয়জোর োবেকা  List of Upazilas পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

ইউবনয়য়নর োবেকা  List Of Unions পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

োনবচয়ে  ---------  বিভাগ …….Division on Map পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

ইবেহাে-ঐবেহয/ 

History-

Culture 

বিভায়গর ঐবেহয  

Culture পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

পজো ব্র্যাবডিংয়য়র োবেকা  List of District Branding পজো ব্র্যাবডিং site/view/district_branding 

পুরাকীবেয েম্পবকযে Antiquarian পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

মুবক্ত কযুদ্ধ ও মুবক্ত কযুয়দ্ধর ইবেহাে Liberation War History পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

রথমখ্যাে ব্যবক্ত কত্ব Famous Personalities পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

ভাো ও েিংস্কৃবে Language and Culture পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

পেোধুো ও বিয়নািন  

Sports & Amusements পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

পভৌয়গাবেক ও 

ুে যননবেক/ 

Geographical 

& Economics 

পভৌয়গাবেক পবরবচবে Geographical Info পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

নি-নিী Rivers পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

ব্যিো-িাবিজয Business and Commerce পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

হার্-িাজার Hat-Bazar 
হার্-িাজার 

(ডায়নাবেক) 
site/view/hat_bazar_list 

পর্াগায়র্াগ ব্যিস্থা Communication System পাো  

ুন্যান্য/ জন-রথমবেবনবি  

 

Public representatives 
জনরথমবেবনবি  site/view/leader 
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পেনু রথমেে পেয়ভে 
বিেীয় পেয়ভে 

কয়েে র্াইপ ডাইনাবেক পকাড  িা বেিংক  
িািংো  ইিংয়রবজ  

Miscellaneous পে-পবেকা  

News Papers েিংিািপে site/view/newspapers 

বিয়েে ুজযন  

Achievements পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

ঘর্নাপুঞ্জ  Stories গল্প নয় েবেয site/view/golponoyshotti 

বিভাগীয় 

রথমোেন/ 

Division

al 

Administ

ration 

বিভাগীয় কবেেনার/ 

Divisional 

Commissioner 

িােযা 

Message পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

পরথমািাইে  

Profile বিভাগীয় কবেেনার পেবেবিক পরথমািাইে কয়েে বেিংক 

োবেক কে যসূবচ Monthly Schedules পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

ভ্রেিসূবচ Tour Dairy পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

োিারি িাবয়ত্বািবে General Activities পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

পূি যেন  কবেেনারগি Former Commissioners পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

বিভাগীয় 

কবেেনায়রর 

কার্ যােয়/ Office 

of the 

Divisional 

Commissioner 

কবেেনায়রর কার্ যােয়য়র পর্ভূবে  

Background of 

Commissioner 
পাো 

পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

ুবিয়ের োিারি কার্ যািবে 
General Activities of the 

office 
পাো 

পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

োিংগঠবনক কাঠায়ো  

Organogram পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

ফ্রে পডস্ক  

Front Desk পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

পর্াগায়র্াগ Contact পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

ুবেবরক্ত ক বিভাগীয় 

কবেেনার/পবরচােক

(স্থানীয় েরকার)/ 

Add Divisional 

Commissioner 

ুবেবরক্ত ক বিভাগীয় কবেেনার 

(োবি যক) 

Additional Divisional 

Commissioner(Gen) 

ুবেবরক্ত ক বিভাগীয় 

কবেেনার/পবরচােক 

(স্থানীয় েরকার) 

পেবেবিক ুবেবরক্ত ক বিভাগীয় 

কবেেনার/পবরচােক (স্থানীয় েরকার) কয়েে 

বেিংক 

ুবেবরক্ত ক বিভাগীয় কবেেনার 

(রাজস্ব) 

Additional Divisional 

Commissioner(Rev) 

ুবেবরক্ত ক বিভাগীয় 

কবেেনার/পবরচােক 

(স্থানীয় েরকার) 

পেবেবিক ুবেবরক্ত ক বিভাগীয় 

কবেেনার/পবরচােক (স্থানীয় েরকার) কয়েে 

বেিংক 

ুবেবরক্ত ক বিভাগীয় কবেেনার 

(উন্নয়ন) 

Additional Divisional 

Commissioner(Dev) 

ুবেবরক্ত ক বিভাগীয় 

কবেেনার/পবরচােক 

(স্থানীয় েরকার) 

পেবেবিক ুবেবরক্ত ক বিভাগীয় 

কবেেনার/পবরচােক (স্থানীয় েরকার) কয়েে 

বেিংক 

পবরচােক (স্থানীয় েরকার) DLG 

ুবেবরক্ত ক বিভাগীয় 

কবেেনার/পবরচােক 

(স্থানীয় েরকার) 

পেবেবিক ুবেবরক্ত ক বিভাগীয় 

কবেেনার/পবরচােক (স্থানীয় েরকার) কয়েে 

বেিংক 

কে যকেযা ও কে যচারী/ কে যকেযাবৃন্দ Officers ডাইনাবেক পকাড site/view/divcom_officers 
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পেনু রথমেে পেয়ভে 
বিেীয় পেয়ভে 

কয়েে র্াইপ ডাইনাবেক পকাড  িা বেিংক  
িািংো  ইিংয়রবজ  

Officer & 

Staffs 

কে যচারীবৃন্দ Staffs ডাইনাবেক পকাড site/view/staff_divcom 

েথ্য রথমিানকারী কে যকেযা Designated Officer ডাইনাবেক পকাড site/view/info_officers 

োঠ রথমোেয়নর 

কে যকেযাবৃন্দ/ 

Officers of 

Field 

Administratio

ns 

পজো রথমোেকগি  Deputy Commissioners ডাইনাবেক পকাড site/view/employee_list/dc 

উপ-পবরচােক (স্থানীয় 

েরকার)গন 
DDLGs ডাইনাবেক পকাড site/view/employee_list/ddlg 

ুবেবরক্ত ক পজো রথমোেকগি ADCs ডাইনাবেক পকাড site/view/employee_list/adc 

উপয়জো বনি যাহী ুবিোরগি UNOs ডাইনাবেক পকাড site/view/uno 

বেবনয়র েহকারী কবেেনারগি SACs ডাইনাবেক পকাড site/view/sac 

েহকারী কবেেনার (ভূবে)গন  AC(land) ডাইনাবেক পকাড site/view/ac_land 

েহকারী কবেেনারগন  ACs ডাইনাবেক পকাড site/view/ac 

ুবিে আয়িে 

/রথমজ্ঞাপন 

Office Order/ 

Notification 

উপয়জো বনি যাহী ুবিোর িিেী 

ও পিায়ন 

Appointment & 

Transfer(UNOs) 
ুবিে আয়িে 

site/view/office_order/unotra

nsfer 

 

বেবনয়র েহকারী কবেেনার 

িিেী ও পিায়ন 
Appointment & Transfer ুবিে আয়িে 

site/view/office_order/sactran

sfer 

 

েহকারী কবেেনার (ভূবে) িিেী 

ও পিায়ন 

Appointment & Transfer(AC-

Land) 
ুবিে আয়িে 

site/view/office_order/acltran

sfer 

 

েহকারী কবেেনার িিেী ও 

পিায়ন 
Appointment & Transfer(AC) ুবিে আয়িে 

site/view/office_order/actrans

fer 

 

ছুটি েিংক্রান্ত Leave ুবিে আয়িে site/view/office_order/leave 

কানুনয়গা িিবে ও পিায়ন 
Appointment & Transfer 

(Kanungo) 
ুবিে আয়িে 

site/view/office_order/kgotra

nsfer 

োয়ভযয়ার িিেী ও পিায়ন 
Appointment & 

Transfer(Servayer) 
ুবিে আয়িে 

site/view/office_order/srvtran

sfer 

 

ুনাপবি পে  NOC 
কেন ডকুয়েে 

(ডায়নাবেক) 
site/view/commondoc/NOC 

োো েম্পবকযে / োোেমূহ  

Sections বিভাগীয় রথমোেয়নর site/view/divcom_sections 

http://comilla.bdgovportal.com/office_officers_staff/জেলা%20প্রশাসকের%20কার্যালয়/কর্মচারী
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../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B546
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িািংো  ইিংয়রবজ  

About Section োো (ডায়নাবেক) 

বেটিয়জন চার্ যার  

Citizen Charter পাো  

োোবভবিক িে যে  

Forms by Sections োো বভবিক িে য site/view/forms 

েভার কার্ যবিিরিী  

Resolutions েভা  site/view/divcom_meeting 

গাড য িাইে  

Guard File বেিংক 
http://bangladesh.gov.bd/site/

view/gurd_files_category 

আইন ও পবেবে  

Acts & Policies বেিংক 
http://bangladesh.gov.bd/site/

view/policy/ 

বক পেিা কীভায়ি পায়িন How to get services পাো  

পেিা রথমাবির িাপেমূহ Stages of Getting services পেিা ও িাপ site/view/process_map 

বিবভন্ন োোর 

কার্ যবিিরিী/ 

Different 

Functions of 

Sections 

োিারন োো  General Section োোর বেিংক পেবেবিক োোর বেিংক 

রাজস্ব োো  Revenue Section োোর বেিংক পেবেবিক োোর বেিংক 

উন্নয়ন োো  Development Section োোর বেিংক পেবেবিক োোর বেিংক 

স্থানীয় েরকার োো  LG Section োোর বেিংক পেবেবিক োোর বেিংক 

আইবেটি োো ICT Section োোর বেিংক পেবেবিক োোর বেিংক 

------------------    

রথমকল্প/ 

Projects 

বিবভন্ন রথমকল্প  

Different Projects রথমকল্প site/view/project 

টি, আর রথমকল্প TR Projects রথমকল্প site/view/tr 

েরকাবর 

ুবিে/ 

Govt. 

Offices 

আইন-শৃঙ্খো ও 

বনরাপিা বিের়্ক/ 

Security & 

Discipline 

affairs  

উপ-েহাপুবেে পবরিে যক DIG স্বেন্ত্র পডায়েইন  

পুবেে কবেেনার Police Commissioner স্বেন্ত্র পডায়েইন  

বিবজবি BGB স্বেন্ত্র পডায়েইন  

বডবজএিআই DGFI স্বেন্ত্র পডায়েইন  

র যাি RAB স্বেন্ত্র পডায়েইন  

আনোর ও বভবডবপ Ansar & VDP স্বেন্ত্র পডায়েইন  

িার়্ার োবভ যে ও বেবভে বডয়িন্স  

Fire service & Civil Defense স্বেন্ত্র পডায়েইন  

োিক দ্রব্য বনয়ন্ত্রি ুবিিির 

Department of Narcotics 

Control 

 

স্বেন্ত্র পডায়েইন  

../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B546
http://comilla.bdgovportal.com/citizen_charter
http://comilla.bdgovportal.com/forms
../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B814
http://comilla.bdgovportal.com/meetings
../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B430
http://comilla.bdgovportal.com/digital_guard_file
http://comilla.bdgovportal.com/law_policy
../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B195
http://comilla.bdgovportal.com/
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
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িািংো  ইিংয়রবজ  

এনএেআই NSI স্বেন্ত্র পডায়েইন  

বেক্ষা ও েিংস্কৃবে/ 

Education & 

Culture 

 

োধ্যবেক ও উচ্চ োধ্যবেক বেক্ষা 

পিাড য 
Eduction Board স্বেন্ত্র পডায়েইন  

উপ-পবরচােক (োধ্যবেক বেক্ষা) DD(Secondary Education) স্বেন্ত্র পডায়েইন  

উপ-পবরচােক ( রথমােবেক বেক্ষা) DD(Primary Education) স্বেন্ত্র পডায়েইন  

    

কৃবে ও োদ্য 

বিের়্ক/ 

Agriculture & 

Food affairs 

------ ুঞ্চে, কৃবে েম্প্রোরি 

ুবিিির 

…….region, Agriculture 

Extension Dept. 
স্বেন্ত্র পডায়েইন  

বিভাগীয় রথমাবিেম্পি িির Divisional Livestock office স্বেন্ত্র পডায়েইন  

বিভাগীয় েৎস্য ুবিে Divisional Fisheries office স্বেন্ত্র পডায়েইন  

আঞ্চবেক োদ্য বনর়্ন্ত্রয়কর 

কার্ যাের়্  

Regional Food Controller 

Office 
স্বেন্ত্র পডায়েইন  

বিভাগীয় কার্ যােয়, পার্ ুবিিির Divisional Office(Jute) স্বেন্ত্র পডায়েইন  

স্বাস্থয বিের়্ক/ 

Health  

স্বাস্থয পবরচােয়কর কার্ যােয় Health Director office স্বেন্ত্র পডায়েইন  

বিভাগীয় কার্ যােয়, বিএেটিআই Divisional Office BSTI স্বেন্ত্র পডায়েইন  

বিভাগীয় কার্ যােয়, পবরয়িে 

ুবিিির 

Divisional Office, 

Environment Dept. 
স্বেন্ত্র পডায়েইন  

বিভাগীয় কার্ যােয়, পবরিার 

পবরকল্পনা 

Divisional Office, Family 

Planning 
স্বেন্ত্র পডায়েইন  

ভূবে ও রাজস্ব/ 

Land & Tax 

পজানাে পেয়র্েয়েে ুবিে Zonal Settlement Office স্বেন্ত্র পডায়েইন  

উপ-ভূবে েিংস্কার কবেেনার 
Deputy-Land Reform 

Commissioner 
স্বেন্ত্র পডায়েইন  

কর কবেেনার, -------- বিভাগ 
Tax 

Commissoner,............Division 
স্বেন্ত্র পডায়েইন  

কাষ্টেে, ----- বিভাগ Customs,.......Division স্বেন্ত্র পডায়েইন  

বিভাগীর়্ ভযার্ ুবিে Divisional VAT office স্বেন্ত্র পডায়েইন  

বিবনয়র়্াগ পিাড য, ------ বিভাগ 
Investment 

Board.........Division 
স্বেন্ত্র পডায়েইন  

http://comilla.bdgovportal.com/node/733
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/734
http://comilla.bdgovportal.com/node/736
http://www.dhakadiv.gov.bd/node/831421
http://www.dhakadiv.gov.bd/node/831421
http://comilla.bdgovportal.com/node/760
http://comilla.bdgovportal.com/node/760
http://www.dhakadiv.gov.bd/nolink/751468
http://www.dhakadiv.gov.bd/node/831427
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আেিানী রিানী বিভাগ Import Export Dept. স্বেন্ত্র পডায়েইন  

রথময়কৌেে/ 

Engineering 

বিভাগীয় কার্ যােয়, গিপূেয বিভাগ 
Divisional office, Public 

works 
স্বেন্ত্র পডায়েইন  

বিভাগীয় কার্ যােয়, েড়ক ও 

জনপে 
Dept of Roads & Highways স্বেন্ত্র পডায়েইন  

বিভাগীয় কার্ যােয়, বেক্ষা 

রথময়কৌেে ুবিিির 

Divisional Office, Education 

Engineering Dept. 
স্বেন্ত্র পডায়েইন  

বিভাগীয় কার্ যােয়, পাবন উন্নর়্ন 

পিাড য (পাউয়িা) 

Divisional Office, Water 

Development Board 
স্বেন্ত্র পডায়েইন  

বিভাগীয় কার্ যােয়, জনস্বাস্থয 

রথময়কৌেে ুবিিির 

Divisional Office, Public 

Health Engineering 
স্বেন্ত্র পডায়েইন  

বিভাগীয় কার্ যােয়, এেবজইবড Divisional Office, LGED স্বেন্ত্র পডায়েইন  

বিভাগীয় কার্ যােয়, বিদ্যযৎ উন্নর়্ন 

পিাড য 
Divisional Office, PDB স্বেন্ত্র পডায়েইন  

েথ্য ও পর্াগায়র্াগ 

রথমযুবক্ত ক/ 

ICT 

ডাক বিভাগ Divisional Office, Post Dept. স্বেন্ত্র পডায়েইন  

িািংোয়িে পিোর , ------ বিভাগ Bangladesh Radio,......Div স্বেন্ত্র পডায়েইন  

িািংোয়িে পর্বেবভেন, ---- 

বিভাগ 
Bangladesh Television, স্বেন্ত্র পডায়েইন  

বিটিবেএে, ---- বিভাগ BTCL, ......Div স্বেন্ত্র পডায়েইন  

পরেওয়র়্, ---- বিভাগ Railways,.....Div স্বেন্ত্র পডায়েইন  

বিআরটিএ, ---- বিভাগ BRTA,......Div স্বেন্ত্র পডায়েইন  

আিহাওয়া ুবিিির, ---- বিভাগ 
Bangladesh Meteorological 

Dept............Div 
স্বেন্ত্র পডায়েইন  

বিভাগীয় েথ্য ুবিে 
Divisional Information 

Office 
স্বেন্ত্র পডায়েইন  

    

োনি েম্পি উন্নর়্ন 

বিের়্ক/ 

বিভাগীয় েোজয়েিা কার্ যােয় 
Divisional Office, Social 

Service 
স্বেন্ত্র পডায়েইন  

বিভাগীয় যুি উন্নয়ন কার্ যাকয় Divisional Youth স্বেন্ত্র পডায়েইন  

http://www.dhakadiv.gov.bd/node/831429
http://comilla.bdgovportal.com/node/740
http://comilla.bdgovportal.com/node/743
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/742
http://comilla.bdgovportal.com/node/741
http://comilla.bdgovportal.com/node/741
http://comilla.bdgovportal.com/node/783
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
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7 
 

পেনু রথমেে পেয়ভে 
বিেীয় পেয়ভে 

কয়েে র্াইপ ডাইনাবেক পকাড  িা বেিংক  
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Human 

Resource 

affairs 

Development Office 

কে যেিংস্থান ও জনেবক্ত ক, ---- 

বিভাগ 

Employment & Human 

resource Office,.......Div 
স্বেন্ত্র পডায়েইন  

ইোে রথমবেক্ষন একায়ডবে, ---- 

বিভাগ 

Imam Training 

Academy,.......Div 
স্বেন্ত্র পডায়েইন  

বপএেবে, ---- বিভাগ BPSC,........Div স্বেন্ত্র পডায়েইন  

বিআরবডবি, --- বিভাগ BRDB স্বেন্ত্র পডায়েইন  

ুন্যান্য ুবিেেমূহ/ 

Other Offices 

িভাগীয় কার্ যােয়, দ্যনীবে িেন 

কবেেন 
 স্বেন্ত্র পডায়েইন  

উপ-বনি যাচন কবেেনার  স্বেন্ত্র পডায়েইন  

আঞ্চবেক পবরেিংখ্যান ুবিে  স্বেন্ত্র পডায়েইন  

বডবভেনাে কয়রাোর ুি 

একাউেে ুবিে 

Divisional Controller of 

Accounts 
স্বেন্ত্র পডায়েইন  

িন বিভাগ Forest Dept. স্বেন্ত্র পডায়েইন  

পােয়পার্ য ও বভো ুবিে Passport office,……Div স্বেন্ত্র পডায়েইন  

িািংোয়িে বিোন, ----- বিভাগ Bangladehs Biman,…….Div স্বেন্ত্র পডায়েইন  

িািংোয়িে ব্যািংক, --- বিভাগ Bangladesh,…..Div স্বেন্ত্র পডায়েইন  

 নৃ-ত্ববিক জাদ্যঘর, ----- বিভাগ 
Ethnological 

Museum,…….Div 
স্বেন্ত্র পডায়েইন  

স্থানীয় 

েরকার 

Local 

Govt 

বেটি কয়প যায়রেন/ 

City 

Corporation 

পেয়র Meyor পরথমািাইে 

পর্েকে বেটি কয়প যায়রেন জােীয় েথ্য িাোয়য়নর 

ুন্তর্ভ যক্ত ক োয়ির পক্ষয়ে শুধু বেিংক বিয়েই চেয়ি। 

ুন্য পক্ষয়েও োয়ির বনজস্ব ওয়য়ি োইর্ হয়ে 

বেিংক যুক্ত ক কয়র বিয়ে হয়ি। 

বেটি কয়প যায়রেয়নর ওয়য়িোইর্  Websites of City Corporation বেিংক 

পর্াগায়র্াগ Contact বেিংক 

বেটিয়জন চার্ যার Citizen Charter বেিংক 

কে যকেযাবৃন্দ Officers বেিংক 

কে যচারীবৃন্দ Staffs বেিংক 

োোেমূহ ও কার্ যািেী Sections & Activities বেিংক 

পজো পবরেি/ পজো পবরেিেমূহ District Council বেিংক 
েিংবিষ্ট পজো পবরেয়ির ওয়য়ি োইয়র্র বেিংক 

বিয়ে হয়ি 

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/831419
http://www.dhakadiv.gov.bd/node/831423
http://comilla.bdgovportal.com/node/746
http://www.dhakadiv.gov.bd/node/831440
http://www.dhakadiv.gov.bd/node/831418
http://comilla.bdgovportal.com/node/2739
../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/node/2738
http://comilla.bdgovportal.com/node/add/page/mlid/4422
http://comilla.bdgovportal.com/node/add/page/mlid/3958
http://comilla.bdgovportal.com/node/add/page/mlid/3991
http://comilla.bdgovportal.com/node/add/page/mlid/4572
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পেনু রথমেে পেয়ভে 
বিেীয় পেয়ভে 

কয়েে র্াইপ ডাইনাবেক পকাড  িা বেিংক  
িািংো  ইিংয়রবজ  

District Council (য়জো বভবিক নাে) 

     

বিবভন্ন  

রথমবেষ্ঠান/ 

Differen

t 

Organiz

ations 

বেক্ষা রথমবেষ্ঠান/ 

Education 

institutions 

বিশ্ববিদ্যাের়্  Universities  (ডায়নাবেক) ওয়য়ি োইয়র্র বেিংক বিয়ে হয়ি 

পেবডয়কে কয়েজ  Medical Colleges (ডায়নাবেক) ওয়য়ি োইয়র্র বেিংক বিয়ে হয়ি 

কয়েজ Colleges (ডায়নাবেক) site/view/college 

োধ্যবেক বিদ্যােয়  

Secondary School (ডায়নাবেক) site/view/high_school 

বনন-োধ্যবেক বিদ্যােয়  

Junior secondary school (ডায়নাবেক) site/view/junior_school 

রথমােবেক বিদ্যােয়  

Primary Schools (ডায়নাবেক) site/view/primary_school 

কাবরগবর বিদ্যােয় Technical Schools (ডায়নাবেক) site/view/vocational 

োদ্রাো Madrasa (ডায়নাবেক) site/view/madrasa 

পভায়কেনাে Vocational (ডায়নাবেক) site/view/ vocational 

ুন্যান্য বেক্ষা রথমবেষ্ঠান Others Education Institute (ডায়নাবেক) site/view/others_institute  

েকে বেক্ষা রথমবেষ্ঠানেমূহ All Educational Institutions (ডায়নাবেক) site/view/education-institutes 

েিংস্থা/ েিংগঠন 

Organization 

and 

Institutions 

 

গ্রন্থাগায়রর োবেকা List of libraries পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

বিভাগীয় ক্রীড়া েিংস্থা  Divisional Krira Songstha পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

রাইয়িেে ক্লাি  

Rifles Club পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

পরড বক্রয়েে  

Red Crescent পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

েবহো ক্রীড়া েিংস্থা  

Women Krira Songstha পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

ফুর্িে এয়োবেয়র়্েন  

Football Association পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

পিেরকাবর রথমবেষ্ঠান/ 

Private 

Companies 

এনবজও  

NGO 
আবে যক রথমবেষ্ঠান ও 

এনবজও 

/site/view/financial_institutio

n/ngo 

ব্যািংক  

Banks 
আবে যক রথমবেষ্ঠান ও 

এনবজও 

/site/view/financial_institutio

n/bank 

িীো 

Insurances 
আবে যক রথমবেষ্ঠান ও 

এনবজও 

site/view/financial_institution

/bima 

িেীয় রথমবেষ্ঠান/ 

Religious 

েকে িেীয় রথমবেষ্ঠান All religious Organizations িেীয় রথমবেষ্ঠান site/view/religious_institutes 

েেবজি  

Mosques িেীয় রথমবেষ্ঠান site/view/religious_institutes/েেবজি 

http://comilla.bdgovportal.com/university
http://comilla.bdgovportal.com/college
http://comilla.bdgovportal.com/high_school
http://comilla.bdgovportal.com/junior_school
http://comilla.bdgovportal.com/primary_school
http://comilla.bdgovportal.com/madrasa
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
http://comilla.bdgovportal.com/node/2693
http://comilla.bdgovportal.com/node/2729
../../../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
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পেনু রথমেে পেয়ভে 
বিেীয় পেয়ভে 

কয়েে র্াইপ ডাইনাবেক পকাড  িা বেিংক  
িািংো  ইিংয়রবজ  

Institutions েবন্দর  

Temples িেীয় রথমবেষ্ঠান site/view/religious_institutes/েবন্দর 

গীজযা Churches িেীয় রথমবেষ্ঠান site/view/religious_institutes/গীজযা 

প্যায়গাডা Pagoda িেীয় রথমবেষ্ঠান site/view/religious_institutes/প্যায়গাডা 

ঈিগাহ Eidgah িেীয় রথমবেষ্ঠান site/view/religious_institutes/ঈিগাহ 

এবেেোনা Orphanage িেীয় রথমবেষ্ঠান site/view/religious_institutes/এবেেোনা 

োজার Mazar িেীয় রথমবেষ্ঠান site/view/religious_institutes/োজার 

আশ্রে Ashram (if any) িেীয় রথমবেষ্ঠান site/view/religious_institutes/আশ্রে 

কিরস্থান Graveyard িেীয় রথমবেষ্ঠান site/view/religious_institutes/কিরস্থান 

শ্মোন Crematorium িেীয় রথমবেষ্ঠান site/view/religious_institutes/স্মোনঘার্ 

ই-পেিা 

E-

Service 

জােীয় ই-পেিা/ 

National E-

Service 

নবে  Nothi বেিংক www.nothi.gov.bd 

ই-পোিাইে পকার্ য e-mobile court বেিংক  http://ecourt.gov.bd/ 

ভূবে পেিা  Land services বেিংক http://land.gov.bd/ 

িািংোয়িে িরে Bangladesh Forms বেিংক www.forms.gov.bd 

পেিাকুঞ্জ Sebakunjo বেিংক http://services.portal.gov.bd/ 

ুনোইন আয়িিন Online Application বেিংক 
http://nothi.gov.bd/dak_nagori

ks/NagorikAbedon 

উিরাবিকার কযােকুয়ের্র Inheritance বেিংক 
http://xn--d5by7bap7cc3ici3m.xn-

-54b7fta0cc/ 

ই-বুক E-Book বেিংক www.ebook.gov,bd 

ই-েথ্য পকাে  E-Info Kosh বেিংক http://www.infokosh.gov.bd/ 

পোিাইে ুযাপ/ 

Mobile App 

নবে (এনড্রয়য়ড পিান) Nothi (Android) বেিংক 

https://play.google.com/store/app

s/details?id=com.tappware.nothi

pro 

নবে (আই পিান) Nothi (I-Phone বেিংক 
https://itunes.apple.com/us/ap

p/nothi/id1187955540?mt=8 

িািংোয়িে-বডয়রক্টবর (এনড্রয়য়ড) Bangladesh Directory বেিংক 

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

apps/details?id=com.tappwar

e.ned&hl=en 

িািংোয়িে পর্ যর্ন (এনড্রয়য়ড) 
Bangladesh Tourist Spots 

(Android) 
বেিংক 

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

apps/details?id=com.tappwar

e.bts&hl=en 

http://comilla.bdgovportal.com/node/2728
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
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://www.ebook.gov.bd/index.html
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10 
 

পেনু রথমেে পেয়ভে 
বিেীয় পেয়ভে 

কয়েে র্াইপ ডাইনাবেক পকাড  িা বেিংক  
িািংো  ইিংয়রবজ  

উিরাবিকার কযােকুয়ের্র 

(এনড্রয়য়ড) 
Inheritance  (Android) বেিংক 

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

apps/details?id=com.landcalc

ulation 

গ্যাোবর/ 

Gallery  

িয়র্া গ্যাোবর Photo Gallery িয়র্া-গ্যাোবর site/view/photogallery 

বভবডও গ্যাোবর Video Gallery বভবডও-গ্যাোবর site/view/video-gallery 

 

 

 

পেিািক্স কাঠায়োোঃ বিভাগীয় পপার্ যায়ের ব্যিহায়রর জন্য 

 

ক্রবেক পেিািয়ক্সর নাে 
পেিািয়ক্সর বেিংক 

পূরিীয় কয়েে ডাইনাবেক পকাড িা বেিংক 
িািংো ইিংয়রবজ 

১ 

আোয়ির 

েম্পয়কয / 

About us 

বিভাগীয় কবেেনার Divisional Commissioner  
 

কে যকেযাবৃন্দ Officers ডাইনাবেক পকাড site/view/divcom_officers 

পেিােমূহ Services বেিংক  
http://services.portal.gov.bd 

পর্াগায়র্াগ Communication পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

২ 

ভূবে-পেিা/ 

Land 

Services 

উিরাবিকার কযােকুয়ের্র 
Inheritance Calculator 

বেিংক 
http://xn--d5by7bap7cc3ici3m.xn--

54b7fta0cc/ 

ই-বেউয়র্েন E-Mutation বেিংক http://land.gov.bd/ 

আইন ও নীবেোো  
Acts & Rules 

বেিংক 
http://bangladesh.gov.bd/site/view/poli

cy/ 

েচরাচর বজজ্ঞাো 
Common Query 

বেিংক 
http://www.land.gov.bd/pages/aski

ng 

৩ 

স্বাস্থয-পেিা/ 

Health 

services 

ডাক্ত কায়রর োয়ে কো িলুন 
Talk to Doctor 

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

w/eservices/স্বাস্থয বিেয়ক 

ডাক্ত কায়রর োবেকা List of Doctor পাো site/view/doctors 

হােপাোে ও বক্লবনক Hospital and Clinic বেিংক site/view/hospital_clinic 

স্বাস্থয-পেিা 
Health Services 

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

w/eservices/স্বাস্থয বিেয়ক 

../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
http://comilla.bdgovportal.com/
http://comilla.bdgovportal.com/node/2719
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ক্রবেক পেিািয়ক্সর নাে 
পেিািয়ক্সর বেিংক 

পূরিীয় কয়েে ডাইনাবেক পকাড িা বেিংক 
িািংো ইিংয়রবজ 

৪ 

বেক্ষা-পেিা/ 

Education 

Services 

পরীক্ষার িোিে  
Result of Examinations 

বেিংক 
http://www.educationboardresults.

gov.bd/ 

বিশ্ববিদ্যােয়েমূহ  

Universities 

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

w/eservices/ভবেযর আয়িিন 

ুনোইয়ন MPO আয়িিন 
Online MPO application 

বেিংক 
http://application.emis.gov.bd:4040

/adminLogin.aspx 

বেক্ষায়িাড যেমূহ  
Education Boards 

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

30194-c516-4108-9d17-2482f749bd7e 

৫ 

কৃবে, েৎস্য ও 

রথমাবি-পেিা/ 

Agriculture, 

Fisheries & 

Livestock 

Services 

কৃবে-পেিা  
Agriculture-Services 

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

view/eservices/কৃবে 

েৎস্য ও রথমাবি-পেিা  
Fisheries-Services 

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

view/eservices/েৎস্য ও রথমাবি 

পোিাইয়ে েৎস্য ও রথমাবি-পেিা  
Fisheries & Livestock Mobile -

Services 
বেিংক 

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

w/mservices/েৎস্য ও রথমাবি 

পোিাইয়ে কৃবে পেিা  
Agri Mobile Services 

বেিংক 
http://www.bangladesh.gov.bd/s

ite/view/mservices/কৃবে 

 

বনরাপিার ও 

শৃঙ্খো/ 

Security 

Discipline 

ুপরায়ির েথ্য বিন  Complaints  বেিংক http://ecourt.gov.bd/  

পুবেবে   েহায়ো Police Support বেিংক 
http://www.police.gov.bd/contact.php?i

d=5 

পোিাইয়ে িায়ার োবভ যে Fire Services in App বেিংক 

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

details?id=com.mcc.fire_service&h

l=en 

ুনোইয়ন িায়ার োইয়েন্স Online Fire License  বেিংক http://efirelicense.gov.bd/ 

৭ 

পর্ যর্ন-পেিা/ 

Tourist 

Spots 

িে যনীয় স্থানেমূহ Tourist Spots িে যনীয় স্থান site/view/tourist_spot 

পোিাইয়ে িে যনীয় স্থান 

Tourist Spots on Mobile 

বেিংক 

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

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

en 

পহায়র্ে ও আিােন  

Restaurants and Hotels পহায়র্ে ও আিােন site/view/hotel 

পর্ যর্ন পহায়র্ে বরজায়ভযেন Porjoton Hotel Reservation বেিংক http://103.56.208.205/reservation/ 

৮ 

েথ্য ুবিকার/ 

Right to 

Information 

েথ্য রথমিানকারী কে যকেযা  Designated Officer ডাইনাবেক পকাড site/view/info_officers 

েথ্য আইন ও বিবিোো 
Info act and Rules 

বেিংক 
http://bangladesh.gov.bd/site/view/poli

cy/ 

কে যকেযা ও আয়িিনকারীর 

বনয়ি যবেকা  

Guidelines 

বেিংক 

http://bangladesh.gov.bd/site/view/poli

cy/ 

../../../../../../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/tourist_spot
http://comilla.bdgovportal.com/hotel
http://comilla.bdgovportal.com/hotel
../../../../../../Default/CONTENT%20GUIDE%20LINE/%5bContentGuideline.xlsx%5dকনটেন্ট_গাইড!B1020
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ক্রবেক পেিািয়ক্সর নাে 
পেিািয়ক্সর বেিংক 

পূরিীয় কয়েে ডাইনাবেক পকাড িা বেিংক 
িািংো ইিংয়রবজ 

েয়থ্যর আয়িিন িরে 
Application Form 

বেিংক 
http://www.forms.gov.bd/site/view/for

m-office/6621/েথ্য-কবেেন 

৯ 

ুবভয়র্াগ 

রথমবেকার ব্যিস্থা/ 

Complain 

Manageme

nt 

বনয়ি যবেকােমূহ 
Guidelines 

বেিংক 
http://bangladesh.gov.bd/site/view/poli

cy/ 

ুনোইয়ন ুবভয়র্াগ িাবেে Complaints বেিংক 
http://nothi.gov.bd/dak_nagoriks/Nagor

ikAbedon 

ুবভয়র্াগ রথমবেকার ব্যিস্থা  GRS link http://grs.gov.bd/ 

ুবনক ও আবপে কে যকেযা Onik & Appellate Officer পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

১০ 

কে যেম্পািন 

ব্যিস্থাপনা/ 

Activity 

Manageme

nt 

পবরপে/নীবেোো Circular/Policy বেিংক 
http://bangladesh.gov.bd/site/view/poli

cy/ 

চুবক্ত কেমূহ Agreements পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

চুবক্ত কর কাঠায়ো Agreement Structure বেিংক 
http://bangladesh.gov.bd/site/view/poli

cy/ 

এবপএেএে APMS বেিংক http://gpmsnew.bcc.gov.bd/ 

১১ 
শুদ্ধাচার/ 

Integrity  

জােীয় শুদ্ধাচার পকৌেে  
National Integrity strategy 

বেিংক 
http://bangladesh.gov.bd/site/view/poli

cy/ 

বিভাগীয় কবেটি Divisional Committee পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

কে যপবরকল্পনা Action Plan পাো পেবেবিক পাো কয়েে বেিংক 

পবরপে/নীবেোো 
Circular/Policy 

বেিংক 
http://bangladesh.gov.bd/site/view/poli

cy/ 

১২ 

জরূবর কে 

Emergency 

Call 

৩৩৩ পেয়ক েথ্য পেিা Call 333 বেিংক http://333.gov.bd/ 

কে পেোরেমূহ 
Call Centers 

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

view/mservices/কে পেোর 

পহল্পয়ডস্ক  
Help Desk 

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

view/mservices/পহল্পয়ডস্ক 

পিায়ন ডাক্ত কায়রর পেিা  Call to Doctor বেিংক 
http://www.bangladesh.gov.bd/site/

view/eservices/স্বাস্থয বিেয়ক 

 
আয়রা পেিািক্স বিয়ে হয়ে এরপর নতুন পেিািক্স যুক্ত ক করা র্ায়ি। েয়ি ুরথময়য়াজনীয় পেিািক্স না িাড়ায়নাই ভায়ো। কারি এয়ে র্ারা রথমবেিন্ধী োঁয়ির জন্য েথ্য খ ুঁয়জ পপয়ে কষ্ট হয়ি। 

 

 

  

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
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বিভাগীয় পপার্ যাে-এর রাইর্ ব্লক োি পেনুোঃ 

 

পেনু 
োি পেনু 

(পেয়ভে ১) 

োি পেনু (পেয়ভে-২) 
পূরনীয় িে য িা কয়েে ডাইনাবেক পকাড িা বেিংক 

িািংো ইিংয়রবজ 

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

পকন্দ্রীয় ই-পেিা এই রাইর্ িারটি পকন্দ্রীয়ভায়ি হােনাগাি করা হয়য় োয়ক 

পজো ই-পেিা এই িারটি পকন্দ্রীয়ভায়ি হােনাগাি করা হয়য় োয়ক 

পোিাইে ুযাপ এই রাইর্ িারটি পকন্দ্রীয়ভায়ি হােনাগাি করা হয়ি 

ুভযন্তরীি ই-পেিা/ 

Internal e-Services 

ই-বডয়রক্টবর 
e-Directory 

বেিংক 
/site/view/e-

directory_division 

েথ্য রথমিানকারী কে যকেযা 
Designated Officer 

বেিংক site/view/info_officers 

ই-পোিাইে পকার্ য e-Mobile Court বেিংক  

ই-বেউয়র্েন E-Mutation বেিংক  

ুনোইন িরে 
Online Forms 

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

+++++ র্বি বিভাগ, পজো িা উপয়জোর বনজস্ব পকায়না ুনোইন পেিা োয়ক োর বেিংক বিয়ে হয়ি।  

ইয়নায়ভেন কন যার/ 

Innovation Corner 

ইয়নায়ভেন টিে 
Innovation Team 

ইয়নায়ভেন কন যার  

ইয়নায়ভেন কে যকেযা 
Innovation Officer 

ইয়নায়ভেন কন যার  

ইয়নায়ভেয়নর োবেকা 
List of Innovation 

ইয়নায়ভেন কন যার  

আপনার েোেে/ 

Your Opinion 

িাোয়ন েম্পয়কয আপনার েোেে 
Your Feedback for the Portal 

বিডয়িক িরে  

পর্য়কায়না পেিা রথমাবির পক্ষয়ে েোেে 
Feedback for the Services 

বিডয়িক িরে  

োোবজক পর্াগায়র্াগ 

োধ্যে/ 

Social Media 

পিেবুক 
Facebook 

বেিংক  

টুইর্ার 
Twitter 

বেিংক  

ইউটিউি 
YouTube 

বেিংক  

 

 

 


