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Content Guide for District Portal 

রযপারযন্স াআটঃ districtportal.orangebd.com 

একটি রজরা অদাররেয রাট টাররয করেে তেরযরে রনরনাক্ত দ্ধরে নুযন করুন ( কর ডকুরভে- আউরনরকাড ১২ পে 

াআজ ও রনক পে ব্যফায করয ররখুন) 

ব্যানারযয জন্য অনারদয রজরা অদাররেয রেনটি ছরফ (াআজঃ ১০২৪* ১৭০ ররের) রনরে অসুন। 

রভনুুমূ-  

রাভ 

 

      

      

উদ্ভাফন প্ররেরফদন অআন ও 

রফরধভারা 

ই-

  ই      

ফ ম           ম পরটাগ্যারারয 

 

১। রাভঃ াধাযনে কর ওরেফ রাট টারর প্রথভ াো থারক। ন্য রমরকান রভনুুরে প্ররফরয য পুনযাে প্রথভ াোরে রপরয 

অায রেরে এআ রভনুুটি কাজ করয থারক। 

২। রফচায প্রানঃ অরন রম রজরায জন্য রাট টার তেরয কযরছন রআ রজরায রজরা জজ ভরাদরেয রপ্রাপাআর, কর রফচারযক 

কভ টকেটায োররকা ও কভ টচারযরদয োররকা প্রস্তুে করুন। এরেরে দৃষ্ঠান্ত রররফ ভাগুযা রজরা জজ অদারে রাট টাররক 

নূযন কযরে ারযন।  

৩। উদ্ভাফনঃ অনারদয রজরাে অদারে রথরক নাগরযক রফা প্রদারনয রেরে কর্তটে রকান ধযরনয উদ্ভাফনী দ্ধরে রফয কযরর 

ো এআ রভনুুরে উরেখ করুন। 

৪।প্ররেরফদনঃ অদাররেয রম কর প্ররেরফদন প্রকারমাগ্য ো প্রকা করুন। ভারক, তেভারক, লান্মারক। 

৫।অআন ও রফরধভারাঃ রফচায রফবাগীে েথ্য ফাোেরনয রম ররঙ্ক রদো অরছ ো এখারন ংযুক্ত করুন। 

৬। আ- ডাআরযক্টরযঃ অনায রজরাে কভ টযে কর ম টারেয রপরয নাভ ও রমাগারমাগ নম্বয  একটি োররকা প্রস্তুে করুন। 

এরেরে দৃষ্ঠান্ত রররফ ভাগুযা রজরা জজ অদারে রাট টাররক নূযন কযরে ারযন। 

৬।পযভঃ অদাররে ব্যফৃতে পযভ মূরয োররকা প্রদান করয ্ুান করয পটকর অররাড করুন।  

৭।গ টারনাগ্রাভঃ কর অদাররেয একটি কাঠারভা ক্রভানূারয তেরয করুন। এরেরে দৃষ্ঠান্ত রররফ ভাগুযা রজরা জজ অদারে 

রাট টাররক নূযন কযরে ারযন। 

৮।পরটাগ্যারারযঃ অনারদয রজরা অদাররেয রফরবন্ন নুষ্ঠারনয ছরফ প্রদান করুন। 

অনায অআনজীরফ 

রজরা অআনজীরফ রভরেয দস্যরদয 

োররকা  রফরলারেে রেে ও রপান 

নম্বয  উরেখ করুন  

রনাটারয াফররক 

রজরা রনাটারয দস্যরদয োররকা  ও 

রপান নম্বয  উরেখ করুন 

থানাে অনায রধকায 

    রযপারযন্স াআট নুযণ করুন  

নুররর রফবারগয রফা 

  রযপারযন্স াআট নুযণ করুন 

রকাট ট রপ 

রযপারযন্স াআট নুযণ করুন 

ভাভরায মূল্যভান 

    রযপারযন্স াআট নুযণ করুন 

 

 



2 
 

 

রনাটিঃ অদাররেয রফরবন্ন রনাটি এআ রফারড ট প্রকা করুন। রটন্ডায রনাটি ও অাভীরদয নাভীে জারযকৃে wp&A এখারন 

রাস্ট করুন। 

খফযঃ প্রকারমাগ্য খফযারদ প্রকা করুন। 

বুন্তযীন আ-রফাঃ রযপারযন্স াআট নুযন করুন। 

রকন্দ্রীে আ-রফা মূঃ রডপল্ট রররফ এআ রফামু প্রদর টে রফ। 

 

রফা ফেমূঃ  

                 ফ       ই             

                                     

                              

                                    

                                 

 ই                             

              ই                 ই   

                    ই                (অনারদয রজরায প্যারনর অআনজীরফরদয োররকা করূন) 

                         ই    ফ  (অনারদয রজরায ররগ্যার এআড রপরয থ্য রদন) 

                    ই       ই  (রযপারযন্স াআট নুযণ করুন) 

রফচায প্রান  (রযপারযন্স াআট নুযণ করুন) 

           রপাকার রেে ( রপাকার রেে রররফ রম কভ টকেটা অরছন োয েথ্যারদ প্রদান করুন) 

           প্রারনক কভ টকেটা  ( নাভ ও রপান নম্বয) 

           নারজয ( নাভ ও রপান নম্বয) 

            ম          রডউটি কাড ট (রযপারযন্স াআট নুযণ করুন) 

     রফবাগ (রযপারযন্স াআট নুযণ করুন) 

                        

                        

           ম   ফ      

           ভারখানা 

 

অআন ও ভানফারধকায 

             অআন রো ( রজরা অআন রো প্ররেষ্ঠারনয েথ্যারদ প্রদান করুন) 

             অআনজীরফ রে চাআ ((রযপারযন্স াআট নুযণ করুন) 

             রভৌররক রধকায (রযপারযন্স াআট নুযণ করুন)) 

http://maguradistcourt.portal.gov.bd/site/page/714daf6d-820e-4ec9-9c0b-a1be63eaf211/%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%80-%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A4-
http://maguradistcourt.portal.gov.bd/site/page/e684e158-83e2-4ccb-a78b-19fe179fa2c2/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%B0%E0%A6%BE-%E0%A6%86%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%A4
http://maguradistcourt.portal.gov.bd/
http://maguradistcourt.portal.gov.bd/
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?id=834&vol=32&search=2000
http://maguradistcourt.portal.gov.bd/site/page/b4d5f6ca-e985-42e2-b36a-cb17e9d476ab/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B2-%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE-
http://maguradistcourt.portal.gov.bd/site/page/a271c728-4ad9-4214-a2c1-5858a60f74e3/%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%8F%E0%A6%87%E0%A6%A1-%E0%A6%85%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%B8
http://maguradistcourt.portal.gov.bd/site/page/e58d565c-5f01-441e-8d10-38faa9ef97d5/%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%8F%E0%A6%87%E0%A6%A1-%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8-
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?id=1119&vol=43&search=2013
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/bangla_pdf_part.php?id=835&vol=32&search=2000
http://www.dss.gov.bd/site/page/fd7fbd4a-ee0c-4417-9200-a1984894130f/
http://maguradistcourt.portal.gov.bd/www.dss.gov.bd/site/page/b015777b-d51c-4a90-b70e-9e2ed57a6803/
http://maguradistcourt.portal.gov.bd/
http://maguradistcourt.portal.gov.bd/
http://maguradistcourt.portal.gov.bd/
http://maguradistcourt.portal.gov.bd/
http://maguradistcourt.portal.gov.bd/
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             ভানফারধকায প্ররেষ্ঠান (রজরায ভানফারধকায প্ররেষ্ঠারনয োররকা তেরয করুন) 

 

 

নাযী ও রশু ংক্রান্ত রফা ( রযপারযন্স াআট নুযণ করুন) 

         নাযী ও রশু অআন 

         রমৌতুক রনরযাধ অআন 

         রশু অআন 

         ারযফারযক সুযো  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রমাগারমারগয জন্য- 

পাযজানা খান, যুগ্ম রজরা জজ (রপ্রলরণ- এটুঅআ, প্রধানভন্ত্রীয কাম টারে)- ০১৮১৯৪৩০৬৭৮ 

রভাঃ রভাোরেভ রাছাআন, যুগ্ম রজরা জজ (রপ্রলরণ- এটুঅআ, প্রধানভন্ত্রীয কাম টারে)- ০১৭৩৩৯৭০৩৮৫ 

http://maguradistcourt.portal.gov.bd/

