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সেবার নামঃ তথ্য ও স াগায াগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তর এর কক্তিউটার ল্যাব ব্যবহার



সেবা প্রাক্তপ্তর সমৌক্তিক তথ্যাক্তদ 

সেবা প্রদানকারী অক্তিেঃ তথ্য ও স াগায াগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তর

দাপ্তক্তরক সেবার ক্তববরণঃ তথ্য ও স াগায াগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তর এর কক্তিউটার ল্যাব ব্যবহার

বাক্তষ িক সেবা গ্রহীতাঃ ৫০০-১০০০



ক্তবদ্যমান প্রযেে ম্যাপশুরু

েরকাক্তর/ সবেরকাক্তর প্রক্ততষ্ঠান কর্তিক কক্তিউটার ল্যাব ব্যবহাযরর জন্য 

আযবদন সপ্ররণ (ডাক /ইযমইি/ েরােক্তর )

কক্তিউটার ল্যাব ব্যবহাযরর জন্য ক্তনি িাক্তরত ল্যাব চাজি প্রদান

দপ্তর কর্তিক ল্যাযবর ব্যবহাযরর আযবদন গ্রহণ ও প্রযেক্তেিং

কর্তিপক্ষ কর্তিক আযবদন পযের েতযতা  াচাই

অক্তিদপ্তর কর্তিপক্ষ কর্তিক ল্যাব ব্যবহার এর আযবদন 

অনুযমাদন

কক্তিউটার ল্যাব ব্যবহার

সেষ

দ্বৈততা 

পক্তরিক্তক্ষত?

হ্য াঁ

নয

প্রক্ততষ্ঠান

ব্যবহাযরর

েব েতিাবিী

পূরণ?

হ্য াঁ

নয

P:  প্রক্ততষ্ঠান

T: ১ ক্তদন

P:   প্রক্ততষ্ঠান

T: ১ ক্তদন

P: কর্তিপক্ষ

T: ২-৩ ক্তদন

P: কর্তিপক্ষ

T: ২-৩ক্তদন

P: েিংক্তিষ্ট দপ্তর

T: ৩-৪ ক্তদন

িাপঃ ৭টি

জনবিঃ ৬-৮ জন

েময়ঃ ১০-১৫ক্তদন

কক্তিউটার ল্যাব ব্যবহাযরর জন্য ক্তনি িাক্তরত ল্যাব চাজি প্রদান এর জন্য

েিংক্তিষ্ট কম িকতিার োযে স াগায াগ

P:   প্রক্ততষ্ঠান

T: ১ ক্তদন

সেবার নামঃ তথ্য ও স াগায াগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তর এর কক্তিউটার ল্যাব ব্যবহার



ক্তবদ্যমান পদ্ধক্তত ক্তবযিষণ

সেবা প্রদাযনর িাপ কা িক্রম প্রক্তত িাযপর েময়

(ক্তদন/ঘন্টা/ক্তমক্তনট)

েিৃি ব্যক্তিবগ ি (পদক্তব)

িাপ-১

েরকাক্তর/ সবেরকাক্তর প্রক্ততষ্ঠান কর্তিক কক্তিউটার ল্যাব ব্যবহাযরর জন্য 

আযবদন সপ্ররণ (ডাক /ইযমইি/ েরােক্তর )
১ ক্তদন েিংক্তিষ্ট প্রক্ততষ্ঠান 

িাপ-২

কক্তিউটার ল্যাব ব্যবহাযরর জন্য ক্তনি িাক্তরত ল্যাব চাজি প্রদান এর জন্য েিংক্তিষ্ট

কম িকতিার োযে স াগায াগ
১ ক্তদন েিংক্তিষ্ট প্রক্ততষ্ঠান

িাপ-৩

কক্তিউটার ল্যাব ব্যবহাযরর জন্য ক্তনি িাক্তরত ল্যাব চাজি প্রদান

১ ক্তদন েিংক্তিষ্ট দপ্তর

িাপ -৪

দপ্তর কর্তিক ল্যাযবর ব্যবহাযরর আযবদন গ্রহণ ও প্রযেক্তেিং

৩-৪ ক্তদন অক্তিদপ্তর কর্তিপক্ষ

িাপ - ৫

কর্তিপক্ষ কর্তিক আযবদন পযের েতযতা  াচাই

২-৩ ক্তদন অক্তিদপ্তর কর্তিপক্ষ

িাপ - 6
অক্তিদপ্তর কর্তিপক্ষ কর্তিক ল্যাব ব্যবহার এর আযবদন অনুযমাদন

২-৩ দিন অক্তিদপ্তর কর্তিপক্ষ

িাপ - ৭ কক্তিউটার ল্যাব ব্যবহার প্রয াজয নয় েিংক্তিষ্ট প্রক্ততষ্ঠান 



প্রস্তাক্তবত প্রযেে ম্যাপশুরু

অক্তিদপ্তর ওযয়বোইট সেযক কক্তিউটার ল্যাব ব্যবহাযরর

আযবদন িম ি ডাউনযিাড এবিং ই-সমইযি পূরণকৃত িম ি সপ্ররণ

ওযয়বোইযট উযেক্তিত একাউযন্টর মাধ্যযম ল্যাব ব্যবহার

ক্তনক্তমত্ত সপযমন্ট এবিং আযবদযনর অন্যান্য েতি েিন্ন

অক্তিদপ্তর কর্তিপক্ষ কর্তিক ল্যাব ব্যবহাযরর আযবদন অনুযমাদন

কক্তিউটার ল্যাব ব্যবহার

সেষ

P: প্রক্ততষ্ঠান

T: ১ ক্তদন

P: েিংক্তিষ্ট প্রক্ততষ্ঠান

T: ১/২ ক্তদন

P: েিংক্তিষ্ট দপ্তর

T: ১/২ ক্তদন

িাপঃ ৪টি

েময়ঃ ০৩-০৪ ক্তদন

জনবিঃ ৩-৪ জন

P: েিংক্তিষ্ট প্রক্ততষ্ঠান

T: ১ ক্তদন

সেবার নামঃ তথ্য ও স াগায াগ প্রযুক্তি অক্তিদপ্তর এর

কক্তিউটার ল্যাব ব্যবহার



প্রস্তাক্তবত পদ্ধক্তত ক্তবযিষণ

প্রস্তাক্তবত প্রযেে 

ম্যাযপর িাপ

প্রস্তাক্তবত িাযপর বণ িনা প্রক্তত িাযপর েময়

(ক্তদন/ঘন্টা/ক্তমক্তনট)

েিৃি ব্যক্তিবগ ি (পদক্তব)

িাপ-১

অক্তিদপ্তর ওযয়বোইট সেযক কক্তিউটার ল্যাব ব্যবহাযরর তাক্তরি / েময়

 াচাই
১ ক্তদন েিংক্তিষ্ট প্রক্ততষ্ঠান 

িাপ-২

ওযয়বোইযট উযেক্তিত একাউযন্টর মাধ্যযম ল্যাব ব্যবহার ক্তনক্তমত্ত সপযমন্ট

এবিং আযবদযনর অন্যান্য েতি েিন্ন
১/২ ক্তদন েিংক্তিষ্ট প্রক্ততষ্ঠান 

িাপ-৩

অক্তিদপ্তর কর্তিপক্ষ কর্তিক ল্যাব ব্যবহাযরর এর আযবদন অনুযমাদন

১/২ ক্তদন অক্তিদপ্তর কর্তিপক্ষ

িাপ -৪ কক্তিউটার ল্যাব ব্যবহার ১ ক্তদন েিংক্তিষ্ট প্রক্ততষ্ঠান 



তুিনামূিক ক্তবযিষণ

সক্ষে েমস্যার বণ িনা েমািাযনর প্রস্তাবনা

েরকাক্তর/সবেরকাক্তর

প্রক্ততষ্ঠান কর্তিক ল্যাব

ব্যবহাযরর আযবদন

গ্রহণ, ক্তনবন্ধন ও 

প্রযেক্তেিং

বতিমাযন ম্যানুয়াি পদ্ধক্ততযত ল্যাব ব্যবহাযরর আযবদন ও

অনুযমাদন সদয়া হয়। সকাযনা িরযণর অনিাইন ক্তেযেম ব্যবহার

না কযর ম্যানুয়াক্তি ল্যাব ব্যবহাযরর তথ্য েিংরক্ষণ করা হয়

ক্তবিায় ডুক্তিযকট আযবদন, পূযব ি সেযক কক্তিউটার ল্যাব

ব্যবহাযরর প্রাপ্ত প্রক্ততষ্ঠান ক্তচক্তিত করা সবে কঠিন ও েময়

োযপক্ষ হযয় োযক।

প্রস্তাক্তবত প্রযেযের মাধ্যযম ক্তবক্তিন্ন প্রক্ততষ্ঠান সেযক

আগত কক্তিউটার ল্যাব ব্যবহাযরর আযবদন েমূহ

ক্তনক্তদ িষ্ট িরম্যাট ব্যবহার কযর কক্তিউটার ল্যাব

প্রদাযনর নীক্ততমািা অনুেরণ পূব িক অনিাইযন

আযবদন করা  াযব।

আযবদনকারী কর্তিক 

ল্যাব ব্যবহাযরর

োক্তি িে চাজি প্রদান

বতিমাযন ল্যাব ব্যবহাযরর আগ্রহী প্রক্ততষ্ঠানযক েিংক্তিষ্ট

অক্তিদপ্তযরর কম িকতিার োযে স াগায াগ কযর ল্যাব ব্যবহাযরর

োক্তি িে চাজি ম্যানুয়াক্তি প্রদান করযত হয়।

প্রস্তাক্তবত প্রযেযের মাধ্যযম ল্যাব ব্যবহাযরর োক্তি িে

চাজি দ্রুত প্রদান করা  াযব এবিং একই েযে ল্যাযবর

অনুযমাদন সদয়া  াযব।



TCV (Time, Cost & Visit) অনুোযর ক্তবদ্যমান ও

প্রস্তাক্তবত পদ্ধক্ততর তুিনা

ক্তেযরানাম ক্তবদ্যমান পদ্ধক্তত প্রস্তাক্তবত পদ্ধক্তত

েময় (ক্তদন/ঘন্টা) ১০-১৫ ক্তদন ০৩ ক্তদন

িরচ
েরকাক্তর ক্তবক্তি সমাতাযবক েরকাক্তর ক্তবক্তি সমাতাযবক

 াতায়াত ৩-৪ বার ১ বার

িাপ ০৭ টি ০৪ টি


