গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি ক্তবভাগ
তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর
www.doict.gov.bd

ক্তসটিদজনস চার্ টার
১. ক্তভশন ও ক্তিশন
ক্তভশন:
জ্ঞানক্তভক্তিক অর্ টনীক্তত ও সুশাসন প্রক্ততষ্ঠায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার।

ক্তিশন:
তথ্য প্রযুক্তি খাদতর সদব টািি ব্যবহার ক্তনক্তিত কদর অবকাঠাদিা উন্নয়ন, েক্ষ িানব সম্পে গঠন, যশাভন কাজ সৃজন এবাং ই-সাক্তভসট প্রক্ততষ্ঠার িাধ্যদি সুশাসন প্রক্ততষ্ঠা।

২. প্রক্ততশ্রুত যসবাসমূহ
২.১) নাগক্তরক যসবা
ক্রক্তিক
নাং

যসবার নাি

যসবা প্রোন পদ্ধক্তত

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাক্তপ্তস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

১
আইক্তসটি অক্তিেপ্তর সাংক্রান্ত তথ্য প্রোন

১. োপ্তক্তরক ওদয়ব সাইদর্র িাধ্যদি
২. যর্ক্তলদ াদন য াগাদ াগ
৩. ই-যিইদলর িাধ্যদি ।
৪. ব্যাক্তিগত উপক্তস্থক্ততর িাধ্যদি
য াগাদ াগ

আইক্তসটি সাংক্তিষ্ট পন্য ও যসবার ক্তবষদয়
পরািশট প্রোন

১. ব্যাক্তিগত উপক্তস্থক্ততর িাধ্যদি
য াগাদ াগ
২. যর্ক্তলদ াদন য াগাদ াগ
৩. ই-যিইল
৪. চাক্তহো যিাতাদবক

২

োপ্তক্তরক ওদয়বসাইর্, অক্তিেপ্তরেে মূল
কা টালয় ও আঞ্চক্তলক কা টালয়।

োপ্তক্তরক ওদয়বসাইর্, অক্তিেপ্তরেে মূল
কা টালয় ও আঞ্চক্তলক কা টালয়।
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যসবার মূল্য ও
পক্তরদশাি
পদ্ধক্তত
(৫)

যসবা প্রোদনর
সিয়সীিা

োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা
(নাি,পেক্তব য ান নম্বর ও ইদিইল)

(৬)

(৭)

ক্তবনামূদল্য

তাৎক্ষক্তণক/
৩ কা টক্তেবস

ক্তবনামূদল্য

তাৎক্ষক্তণক/
৩ কা টক্তেবস
(প্রদ াজয যক্ষদত্র)

জনাব র াোঃ আম রুল ইসলা
উপ-পমেচালক (প্রশাসন)
র ানোঃ +৮৮০ ২৪১ ০২৪০৭১
amirulislamuno@gmail.com
জনাব মুহাম্মদ আলমগীর ফারুক চ ৌধুরী
চমইনটেটনন্স ইঞ্জিঞ্জনয়ার
য ানঃ +৮৮০ ১৯১৫০৩১৫৬২
alamgirfaruque@doict.gov.bd

ক্রক্তিক
নাং

যসবার নাি

৩
প্রকল্পেে তথ্য প্রদান

৪
অমিজ্ঞতা সনদ প্রদান

যসবা প্রোন পদ্ধক্তত

১. ব্যাক্তিগত উপক্তস্থক্ততর িাধ্যদি
য াগাদ াগ
২. যর্ক্তলদ াদন য াগাদ াগ
৩. ই-যিইল
৪. চাক্তহো যিাতাদবক
১. ব্যাক্তিগত উপক্তস্থক্ততর িাধ্যদি
য াগাদ াগ
২. যর্ক্তলদ াদন য াগাদ াগ
৩. ই-যিইল
৪. চাক্তহো যিাতাদবক

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাক্তপ্তস্থান

োপ্তক্তরক ওদয়বসাইর্, অক্তিেপ্তরেে মূল
কা টালয় ও আঞ্চক্তলক কা টালয়।

প্রশাসন শাখা, প্রিান কা টালয়, আইক্তসটি
অক্তিেপ্তর।

যসবার মূল্য ও
পক্তরদশাি
পদ্ধক্তত

যসবা প্রোদনর
সিয়সীিা

োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা
(নাি,পেক্তব য ান নম্বর ও ইদিইল)

ক্তবনামূদল্য

তাৎক্ষক্তণক/
৩ কা টক্তেবস
(প্রদ াজয যক্ষদত্র)

জনাব ইয়াসমিন আক্তার
সহকারী প্রাগ্রািার
য ানঃ +৮৮০ ১৭১৫৯৬২১৯৪
yeasmin@doict.gov.bd

ক্তবনামূদল্য

তাৎক্ষক্তণক/
৩ কা টক্তেবস
(প্রদ াজয যক্ষদত্র)

জনাব সসয়দ িাহফুজ িাহমুদ ইশমিয়াক আহমিদ
সহকারী প্রাগ্রািার
য ানঃ +৮৮০ ১৯১৮১০১৮৮৫
istiyak@doict.gov.bd

২.২) প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক যসবা
যসবার নাি

(১)

(২)

১

২

যসবা প্রোন পদ্ধক্তত

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও
প্রাক্তপ্তস্থান

যসবার মূল্য ও
পক্তরদশাি পদ্ধক্তত

োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা
(নাি, পেক্তব য ান নম্বর ও ইদিইল)

জনাব মব.এ . রবলাল র াল্পসন
স কােী রপ্রাগ্রা াে
য ান: +৮৮০ ১৯১৮৫৯৯১৬৬
bmbelal11@gmail.com
ও
জনাব আনজু মেয়াসাত
স কােী রপ্রাগ্রা াে
য ান: +৮৮০ ১৭১১১৫০২৯৮
anjum.riashat@yahoo.com
জনাব সসয়দ িাহফুজ িাহমুদ ইশমিয়াক আহমিদ
সহকারী প্রাগ্রািার
য ানঃ +৮৮০ ১৯১৮১০১৮৮৫

(৩)

(৪)

সরকারী ক্তবক্তভন্ন েপ্তদরর কিটকতটা ও
কিটচারীরদে ICT ক্তবষদয় প্রক্তশক্ষণ
প্রোন।

1.

সংমিষ্ট দপ্তল্পেে অক্তি াচন এর
িাধ্যদি
2. উর্ধ্বতন কর্তবপল্পেে মনল্পদ বশনা
র াতাল্পবক
3. অমিদপ্তল্পেে বামষ বক
ক পব মেকেনা অনুযায়ী

1.
2.

অমিদপ্তল্পেে ওল্পয়বসাইট
সোসমে রযাগাল্পযাল্পগে াধ্যল্প

মবদ্য ান সেকােী
নীক্ততিালা অনু ায়ী

৭ কিটক্তেবস।

অক্তিেপ্তদরর কক্তম্পউর্ার ল্যাব ব্যবহার

1.
2.

1.
2.

অমিদপ্তল্পেে ওল্পয়বসাইট
সোসমে রযাগাল্পযাল্পগে াধ্যল্প

মবদ্য ান সেকােী
নীক্ততিালা অনু ায়ী

৩ কা টক্তেবস

অক্তি াচন এর িাধ্যদি।
সোসমে রযাগাল্পযাল্পগে াধ্যল্প

(৫)

যসবা
প্রোদনর
সিয়সীিা
(৬)
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(৭)

যসবার নাি

যসবা প্রোন পদ্ধক্তত

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও
প্রাক্তপ্তস্থান

যসবার মূল্য ও
পক্তরদশাি পদ্ধক্তত

যসবা
প্রোদনর
সিয়সীিা

োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা
(নাি, পেক্তব য ান নম্বর ও ইদিইল)
istiyak@doict.gov.bd

৩

৪

ক্তবক্তভন্ন প্রক্ততদবেন ও িতািত যপ্ররণ

1.

সংমিষ্ট প্রমতষ্ঠাল্পনে চাম দা
অনুযায়ী পত্র াে ত অথবা ইর ইল্পল রপ্রেণ কো য়।

ওয়াকটশপ/দসক্তিনার আদয়াজন/ক্তবক্তভন্ন
ক্তেবস উেযাপল্পন সহায়তা প্রোন

1.
2.

অক্তি াচন এর িাধ্যদি।
সোসমে রযাগাল্পযাল্পগে াধ্যল্প

Software Development
সাংক্রান্ত ক্তবষয়াবলী

1.

৬

ICT সংমিষ্ট খাল্পতে Project
Management

1.

৭

সিদ াতা স্মারক সাংক্রান্ত

1.

মবমিন্ন ন্ত্রানালয় অথবা
সেকােী প্রমতষ্ঠাল্পনে
Software
Development সাংক্রান্ত
কা টক্রি প্রক্তক্রয়াকরণ, বাস্তবায়ন
ICT সংমিষ্ট খাল্পতে project
management মবষল্পয়
পো শব প্রদান, মূোয়ন ও
মনেীেণ স ল্পযামগতা প্রদান
ক্তবক্তভন্ন সরকাক্তর ও যবসরকাক্তর
প্রক্ততষ্ঠাদনর সাদর্ সিদ াতা
স্মারক স্বাক্ষদরর জন্য খসড়া
ততক্তর কদর িতািতসহ আইক্তসটি
ক্তবভাদগর অনুদিােদনর জদন্য
যপ্ররণ করা হয়।
কর্তবপল্পেে অনুল্প াদন সাল্পপল্পে
আইমসটি সম্পমকবত আন্তজবামতক
মবমিন্ন রসম নাে, ওয়াকবশপ,
সল্পম্মলল্পন অংশগ্র ণ কো।

৫

৮

আইমসটি সম্পমকবত আন্তজবামতক
সল্পম্মলল্পন অংশগ্র ণ

1.

1.

তা ত প্রদাল্পনে মবষল্পয়ে উপে
মনিবেশীল
2. উিয় পল্পেে আল্পলাচনা ও
সম্মমতে উপে মনিবেশীল
3. ওয়াকটশপ/দসক্তিনার এে মবষল্পয়ে
উপে মনিবেশীল
4. উিয় পল্পেে আল্পলাচনা ও
সম্মমতে উপে মনিবেশীল
1. অমিদপ্তল্পেে ওল্পয়বসাইট
2. সোসমে রযাগাল্পযাল্পগে াধ্যল্প

1.
2.

অমিদপ্তল্পেে ওল্পয়বসাইট
সোসমে রযাগাল্পযাল্পগে াধ্যল্প

1.
2.

আগ্রহী প্রক্ততষ্ঠান যর্দক প্রাপ্ত অনুদরাি
পত্র
আইক্তসটি ক্তবভাদগর ক্তনদে টশনা পত্র

1.
2.

অমিদপ্তল্পেে ওল্পয়বসাইট
সোসমে রযাগাল্পযাল্পগে াধ্যল্প
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মবনামুল্পে

মবদ্য ান সেকােী
নীক্ততিালা অনু ায়ী

৩ কা টক্তেবস

১০ (দশ)
কা টক্তেবস

জনাব তানিীে আ ল্প দ
স কােী রপ্রাগ্রা াে
র ানোঃ +৮৮০ ১৬৮৫৫৭৩৬৪৩
tanvir.ruetcse10@gmail.com
জনাব সসয়দ িাহফুজ িাহমুদ ইশমিয়াক আহমিদ
সহকারী প্রাগ্রািার
য ানঃ +৮৮০ ১৯১৮১০১৮৮৫
istiyak@doict.gov.bd

পােস্পামেক
স ল্প াতাে
মিমিল্পত / প্রল্পয়াজন
অনুযায়ী

৯০ কায বমদবস
/ প্রল্পয়াজন
অনুযায়ী

জনাব র াোঃ আল াছ র াল্পসন
ওল্পয়বসাইট এযাডম মনল্পেটে
র ানোঃ +৮৮০ ১৯০২১২৩১০৯
almas.hossain@doict.gov.bd

পােস্পামেক
স ল্প াতাে
মিমিল্পত / প্রল্পয়াজন
অনুযায়ী

৩০
কায বমদবস/
প্রল্পয়াজন
অনুযায়ী

জনাব র াোঃ রসমল উল আল
স কােী রপ্রাগ্রা াে
র ানোঃ +৮৮০ ১৭২৫৯৯১৩৩৭
salim.apdoict@gmail.com

ক্তবনামূদল্য

১৫ (পদনর)
কা টক্তেবস
অর্বা সাংক্তিষ্ট
অাংশীজদনর
সম্মক্ততর উপর
ক্তনভটরশীল

মবদ্য ান সেকােী
নীক্ততিালা অনু ায়ী

১৫ (পদনর)
কা টক্তেবস

জনাব ইয়াসমিন আক্তার
সহকারী প্রাগ্রািার
য ানঃ +৮৮০ ১৭১৫৯৬২১৯৪
yeasmin@doict.gov.bd

জনাব তানিীে আ ল্প দ
স কােী রপ্রাগ্রা াে
র ানোঃ +৮৮০ ১৬৮৫৫৭৩৬৪৩
tanvir.ruetcse10@gmail.com

যসবার নাি

৯

১০

১১

যসবা প্রোন পদ্ধক্তত

আইমসটি ক্তবষয়ক আইন, ক্তবক্তি,
নীক্ততিালা ও ক্তনদে টক্তশকার ক্তবষদয়
িতািত প্রোন

1. সরকাক্তর প্রক্ততষ্ঠাদন আইমসটি

েপ্তর/সাংস্থার অর্ ট ছাড়
(অর্ ট ক্তবভাদগর অনুদিােন প্রদয়াজন
হদল)

1.

র্া র্ কর্তটপদক্ষর অনুদিােন
গ্রহণক্রদি সাংক্তিষ্ট েপ্তর/সাংস্থার
অনুকূদল ক্তজ.ও জারীকরণ।

বাদজর্ পক্তরকল্পনা ও প্রনয়ন (দপ্রাগ্রািার
ও কক্তম্পউর্ার অপাদরর্র)

1.

আইবাস++ ক্তসদেদি ইনপুর্
প্রোন

1.

অক্তিেপ্তদরর যজলা ও উপদজলা
প টাদয়র অক্ত সমূদহর চাক্তহো
ক্তনরুপদনর পর উপযুি
কর্তটপদক্ষর অনুদিােনক্রদি
ক্তবভাজন আদেশ জাক্তর করা হয়।

১২

সাংক্তিষ্ট আইন, নীক্ততিালা,
ক্তবক্তিিালা, ও ক্তনদে টক্তশকার
ক্তবষদয় িতািত / সুপাক্তরশ প্রোন
করা।

অক্তিেপ্তদরর রজলা ও উপদজলা প টাদয়র
কা টালদয়র জন্য বাদজর্ ক্তবভাজন।

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও
প্রাক্তপ্তস্থান
1.
2.

অমিদপ্তল্পেে ওল্পয়বসাইট
সোসমে রযাগাল্পযাল্পগে াধ্যল্প

যসবার মূল্য ও
পক্তরদশাি পদ্ধক্তত

1.

উপ-পমেচালক (অথ ব) বোবে
সোসমে আল্পবদল্পনে াধ্যল্প

োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা
(নাি, পেক্তব য ান নম্বর ও ইদিইল)
জনাব যিাঃ সুলতান িাহমুে
ডার্াদবজ এযাডক্তিক্তনদের্র
য ান: +৮৮০ ১৭২২৮০৯২৫০
sultanmahmudcse@gmail.com

ক্তবনামূদল্য

১৫ (পদনর)
কা টক্তেবস

১। েপ্তর সাংস্থার চাক্তহোপত্র
২। ক্তবভাজন ক্তববরণী।

ক্তবনামূদল্য

০৩ হদত ০৫
কা টক্তেবস

জনাব যিা: শরীফুল ইসলাি
সহকারী পক্তরচালক
র ানোঃ ০১৭১৩৪৯৪৬৬১
sharif161@gmail.com

1.
2.

ক্তবনামূদল্য

১০ হদত ১৫
কা টক্তেবস

জনাব যিা: শরীফুল ইসলাি
সহকারী পক্তরচালক
র ানোঃ ০১৭১৩৪৯৪৬৬১
sharif161@gmail.com

ক্তবনামূদল্য

১০ হদত ১৫
কা টক্তেবস

জনাব এস,এি, আইনুল ইসলাি
সহকারী যপ্রাগ্রািার
র ানোঃ ০১৭২১৩২৭৬২০
badal02.ice@gmail.com

ক্তবনামূদল্য

৭ (সাত)
কা টক্তেবস

জনাব এস,এি, আইনুল ইসলাি
সহকারী যপ্রাগ্রািার
র ানোঃ ০১৭২১৩২৭৬২০
badal02.ice@gmail.com

অমিদপ্তল্পেে ওল্পয়বসাইট
আইবাস++ ক্তসদেি

১। েপ্তর সাংস্থার চাক্তহোপত্র
২। ক্তবভাজন ক্তববরণী।

১৩
িযাট/আয়কে প্রতযয়ন পত্র প্রদান

যসবা
প্রোদনর
সিয়সীিা

1.

অথ ব শাখা, তথ্য ও রযাগাল্পযাগ
প্রযুমি অমিদপ্তে
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২.৩) অভযন্তরীণ যসবা
যসবার নাি

যসবা প্রোন পদ্ধক্তত

(২)

(৩)
1. আদবেন পাওয়ার পর সাংক্তিষ্ট
ক্তনদয়াগ ক্তবক্তিিালা অনু ায়ী
উপযুি কর্তটপদক্ষর
অনুদিােনক্রদি সরকাক্তর আদেশ
জাক্তর।
1. অক্ত স আদেশ
অনু ায়ী/যডপুদর্শন প্রাপ্ত
কিটকতটাদের তথ্যাক্তে/A.C.R
জনপ্রশাসদন যপ্ররণ।
1. আদবেন পাওয়ার পর সরকার
ক্তনি টাক্তরত কক্তিটির সভায়
উপস্থাপন করা হয়। কক্তিটির
সুপাক্তরদশর ক্তভক্তিদত উপযুি
কর্তটপদক্ষর অনুদিােনক্রদি

(১)
১
চাকক্তর স্থায়ীকরণ

২
পদোন্নক্তত সাংক্রান্ত ক্তবষয়

৩
ক্তসদলকশন যগ্রড/ র্াইিদেল িঞ্জুক্তর

৪
1.
অক্তজটত ছুটি

1.
৫

শ্রাক্তন্ত ক্তবদনােন ছুটি

আদবেন পাওয়ার পর ক্তনি টাক্তরত
ছুটি ক্তবক্তিিালা অনু ায়ী উপযুি
১৯৫৯, কর্তটপদক্ষর আক্তর্ টক ও
প্রশাসক্তনক ক্ষিতা অনু ায়ী
ক্তনষ্পক্তি কদর সরকাক্তর আদেশ
জাক্তর করা
আদবেন পাওয়ার পর বাাংলাদেশ
চাকুক্তর (ক্তবদনােন ভাতা)
ক্তবক্তিিালা, ১৯৭৯ এর আদলাদক
ক্তনষ্পক্তি কদর আদেশ জাক্তর করা
হয়।

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাক্তপ্তস্থান
(৪)
1.
2.

সাো কাগদজ আদেনপত্র
হালনাগাে বাক্তষ টক যগাপনীয়
প্রক্ততদবেন

1.
2.

যিিা, যজষ্ঠযতা, অক্তভজ্ঞতার সনে
হালনাগাে বাক্তষ টক যগাপনীয়
প্রক্ততদবেন

1.
2.

সো কাগদজ আদবেনপত্র
হালনাগাে বাক্তষ টক যগাপনীয়
প্রক্ততদবেন

সাো কাগদজ আদবেনপত্র
ক্তনি টাক্তরত রদি (বাাংলাদেশ রি
নাং ২৩৯৫) প্রিান ক্তহসাবরক্ষণ
কিটকতটা কর্তটক প্রেি ছুটি
প্রাপ্যতার প্রক্ততদবেন (যগদজদর্ড
কিটকতটাদের যক্ষদত্র)
3. ক্তহসাবরক্ষণ কিটকতটা কর্তটক প্রেি
ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযয়নপত্র
1. সাো কাগদজ আদবেনপত্র
2. ক্তনি টাক্তরত রদি (বাাংলাদেশ রি
নাং ২৩৯৫) প্রিান ক্তহসাবরক্ষণ
কিটকতটা কর্তটক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতা
প্রক্ততদবেন।

যসবার মূল্য ও
পক্তরদশাি পদ্ধক্তত

যসবা প্রোদনর
সিয়সীিা

োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা
(নাি, পেক্তব য ান নম্বর ও ইদিইল)

(৫)

(৬)

(৭)

ক্তবনামূদল্য

ক্তনদে টক্তশত
সিয়সীিা

ক্তবনামূদল্য

ক্তনদে টক্তশত
সিয়সীিা

ক্তবনামূদল্য

৩০ কা টক্তেবস

ক্তবনামূদল্য

৭ কা টক্তেবস

ক্তবনামূদল্য

৫ কা টক্তেবস

1.
2.
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জনাব র াোঃ সামিে াসান মুোদ
স কােী পমেচালক
র ানোঃ +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৮১১
murad.dub@gmail.com

যসবার নাি

যসবা প্রোন পদ্ধক্তত
1.

৬

অক্ততক্তরি সক্তচব/ তদুি ট প টাদয়র
কিটকতটাদের ক্তবদেশ ভ্রিদণর ক্তনক্তিি
িাননীয় প্রিানিন্ত্রীর ক্তনকর্ সার-সাংদক্ষপ
যপ্ররদণর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য
আইক্তসটি ক্তবভাদগ প্রস্তাব যপ্ররণ।
1.

৭

1.
আবাক্তসক ও োপ্তক্তরক যর্ক্তলদ ান ব্যবস্থা

প্রস্তাব বা আিন্ত্রণপত্র পাওয়ার
পর র্া র্ কর্তটপদক্ষর
অনুদিােনক্রদি িাননীয়
প্রিানিন্ত্রীর ক্তনকর্ সার-সাংদক্ষপ
যপ্ররদণর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা
গ্রহদণর জন্য আইক্তসটি ক্তবভাদগ
প্রস্তাব যপ্ররণ।
ICT ক্তবভাগ কর্তটক সরকাক্তর
আদেশ (ক্তজ. ও) জারী করা হয়।
আদবেন পাওয়ার পর সিক্তিত
সরকাক্তর যর্ক্তলদ ান, যসলুলার,
যাক্স ও ইন্টারদনর্ নীক্ততিালা২০১৮ অনু ায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮
সািারণ ভক্তবষ্যৎ তহক্তবল হদত অক্তগ্রি
িঞ্জুক্তর

১০

1. প্রস্তাব/আিন্তণপত্র
2. ক্তবগত এক বছদরর ভ্রিণ ক্তববরণী
3. খরদচর ক্তববরণ (প্রদ াজয যক্ষত্র)

1.

1.
1.

৯

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাক্তপ্তস্থান

আদবেন পাওয়ার পর সািারণ
ভক্তবষ্যৎ তহক্তবল ক্তবক্তিিালা
১৯৭৯ অনু ায়ী উপযুি
কর্তটপদক্ষর অক্তর্ টক ও প্রশাসক্তনক
ক্ষিতা অনু ায়ী সরকাক্তর আদেশ
জাক্তর করা হয়।

2.

1.
2.
তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তদরর
কিটকতটা/কিটচারীদের গৃহক্তনিটাণ ঋণ

কিটকতটা এবাং কিটচারীদের েক্ষতা
বৃক্তদ্ধর লদক্ষয প্রক্তশক্ষণ প্রোন

1.

1.

আদবেন পাওয়ার পর র্া র্
কর্তটপদক্ষর অনুদিােনক্রদি
িজুক্তর আদেশ জাক্তর

তত্ত্বীয় ও ব্যবহাক্তরক প্রক্তশক্ষণ
যসশদনর িাধ্যদি

3.
4.
অক্ত

সিক্তিত সরকাক্তর যর্ক্তলদ ান,
যসলুলার, যাক্স ও ইন্টারদনর্
নীক্ততিালা-২০১৮ এর ক্তনি টাক্তরত ছদক
আদবেন
ক্তনি টাক্তরত রদি আদবেন
(বাাংলাদেশ রি নাং ২৬৩৯,
যগদজদর্ড / নন-যগদজদর্ড)
সািারণ ভক্তবষ্যৎ তহক্তবদল সব টদশষ
জিাকৃত অদর্ টর ক্তহসাব ক্তববরণী
(প্রিান ক্তহসাবরক্ষণ কিটকতটা কর্তটক
প্রেি) (মূল কক্তপ িজুক্তর আদেশ
জাক্তরর পর য রতদ াগ্য)
সাো কাগদজ আদবেন
য জক্তিদত গৃহ ক্তনিটাণ/যিরািত
করা হদব যস জক্তিরর
েক্তলল/বায়নাপত্র
১৫০ র্াকা নন জুক্তজক্তশয়াল েযাদম্প
অঙ্গীকারনািা।
র্া র্ কর্তটপদক্ষর সুপাক্তরশ
স আদেশ
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যসবার মূল্য ও
পক্তরদশাি পদ্ধক্তত

যসবা প্রোদনর
সিয়সীিা

োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা
(নাি, পেক্তব য ান নম্বর ও ইদিইল)
জনাব রেজওয়ানা সুলতানা
স কােী রপ্রাগ্রা াে
প্রিান কায বালয় এবং াপমেচালক ল্প াদল্পয়ে
মপএস
র ানোঃ +৮৮০ ১৬২৭১০৬২৭২
rezwana.doict@gmail.com

ক্তবনামূদল্য

১০ (েশ)
কা টক্তেবস

ক্তবনামূদল্য

১৫ (পদনর)
কা টক্তেবস

জনাব মু াম্মদ এেশাদ র াসাইন
সহকারী পক্তরচালক (দসবা)
য ানঃ +৮৮০ ২৪১০২৪০৭৪
arshadhimel@gmail.com

ক্তবনামূদল্য

৫ (পাঁচ)
কা টক্তেবস

জনাব মব.এ . রবলাল র াল্পসন
স কােী রপ্রাগ্রা াে
য ান: +৮৮০ ১৯১৮৫৯৯১৬৬
bmbelal11@gmail.com

ক্তবনামূদল্য

৫ (পাঁচ)
কা টক্তেবস

ক্তবনামূদল্য

৭ (সাত)
কা টক্তেবস

জনাব র াোঃ শেীফুল ইসলা
স কােী পমেচালক (অথ ব)
র ানোঃ +৮৮০ ১৭১৩৪৯৪৬৬১
sharif161@gmail.com

জনাব তাসল্পনািা রচৌধুেী
স কােী রপ্রাগ্রা াে
য ান: +৮৮০ ১৭৫৪৮৪২৮১৯

যসবার নাি

১১

১২

প্রক্তশক্ষণ-এর যকাস ট িক্তডউল ততরী
সাংক্রান্ত কা টাবলী

অক্তিেপ্তদরর প্রিান কা টালয়সহ
যজলা/উপদজলা প টাদয়র
কিটকতটা/কিটচারীদের পাবক্তলক
প্রক্তকউরদিন্ট এবাং বাদজর্ সাংক্রান্ত
প্রক্তশক্ষদণর জন্য িদনানয়ন

১৩
পাসল্পপাট ব অনাপমি পত্র (NOC) প্রদান

১৪

যসবা প্রোন পদ্ধক্তত

1.

অক্তিেপ্তদরর কিটকতটাকিটচাক্তরদের োপ্তক্তরক কাদজ
সক্ষিতা উন্নয়দন বাক্তষ টক
কিটসম্পােন চুক্তি, জাতীয়
শুদ্ধাচার যকৌশল, যসবা
সহজীকরণ, ইদনাদভশন, প্রকল্প
ব্যবস্থাপনা, ক্তডক্তজর্াল ক্তলডারশীপ
ইতযাক্তে ক্তবষয়ক প্রক্তশক্ষদণর
যকাস ট িক্তডউল ততরী করা।

1.

আদবেন পাওয়ার পর সাংক্তিষ্ট
ক্তবক্তিিালা অনু ায়ী উপযুি
কর্তটপদক্ষর অনুদিােনক্রদি
সরকাক্তর আদেশ জাক্তর।

1.

আদবেন পাওয়ার পর উপযুি
কর্তটপদক্ষর অনুদিােনক্রদি
সরকাক্তর আদেশ জাক্তর।

াঠ পয বায় এবং প্রিান কায বালল্পয়
ব তবাগণ কর্তবক
ক েব ত ক ক
তাঁল্পদে ব্যামিগত অথবা
দলগতিাল্পব উদ্ভাবনী আল্পবদন
কো।
2. ইল্পনাল্পিশন টিল্প ে কম টি কর্তবক
যাচাই-বাছাই কো।
3. বাছাই কম টি কর্তবক সুপামেশকৃত
আল্পবদনগুমল াপমেচালক, তথ্য
ও রযাগাল্পযাগ প্রযুমি অমিদপ্তে
কর্তবক চূড়ান্ত অনুল্প াদল্পনে পে
অথ ব বোদ্দ প্রদান কো।

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাক্তপ্তস্থান

অমিদপ্তল্পেে বামষ বক প্রমশেণ
ক পব মেকেনা

1. সাংক্তিষ্ট অর্ ট বছদরর বাদজর্
2. আদবেন পত্র
3. প্রক্তশক্ষণ ক্তশক্তডউল ইতযাক্তে

যসবার মূল্য ও
পক্তরদশাি পদ্ধক্তত

যসবা প্রোদনর
সিয়সীিা

ক্তবনামূদল্য

১৫ (পল্পনে)
কায বমদবস /
কর্তটপদক্ষর
ক্তনদে টশনা
যিাতাদবক

োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কিটকতটা
(নাি, পেক্তব য ান নম্বর ও ইদিইল)
tasnovachowdhury34@gmail.com
জনাব যিাঃ সুলতান িাহমুে
ডার্াদবজ এযাডক্তিক্তনদের্র
য ান: +৮৮০ ১৭২২৮০৯২৫০
sultanmahmudcse@gmail.com

ক্তবনামূদল্য

১০ হদত ১৫
কা টক্তেবস

জনাব র াোঃ সামিে াসান মুোদ
স কােী পমেচালক
র ানোঃ +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৮১১
murad.dub@gmail.com
জনাব মব.এ . রবলাল র াল্পসন
স কােী রপ্রাগ্রা াে
য ান: +৮৮০ ১৯১৮৫৯৯১৬৬
bmbelal11@gmail.com

1.

বম গ ব ন ও পাসল্পপাট ব অমিদপ্তল্পেে
ওল্পয়বসাইট

ক্তবনামূদল্য

০৩ হদত ০৫
কা টক্তেবস

1.
2.

উদ্ভাবনী প্রকে প্রস্তাব।
আমথ বক প্রস্তাব।

ক্তবনামূদল্য

৬০ কায বমদবস

1.

উদ্ভাবনী মূলক কাল্পজে জন্য অমিদপ্তল্পেে
ব তবাল্পদে
াঠ পয বায় ও প্রিান কায বালয় ক ক
অনুদান প্রদান
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জনাব র াোঃ মদদারুল কামদে
রনটওয়াকব ইমিমনয়াে
র ানোঃ +৮৮০ ১৭৭৪৬৩২৬২৯
ashique_39@yahoo.com
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