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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-সাক্তভ টস প্রক্ততষ্ঠার িাধ্যদি সুশাসন প্রক্ততষ্ঠা। 

২. প্রক্ততশ্রুত যসবাসমূহ 

২.১) নাগক্তরক যসবা 

ক্রক্তিক 

নাং 

যসবার নাি যসবা প্রোন পদ্ধক্তত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাক্তপ্তস্থান যসবার মূল্য ও 

পক্তরদশাি 

পদ্ধক্তত 

যসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা 

(নাি,পেক্তব য ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

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 

োপ্তক্তরক ওদয়বসাইর্, অক্তিেপ্তরেে মূল 

কা টালয় ও আঞ্চক্তলক কা টালয়। 
     ক্তবনামূদল্য 

তাৎক্ষক্তণক/ 

৩ কা টক্তেবস 

জনাব র াোঃ ফিরোজ সেকাে 

উপ-পফেচালক (প্রশাসন), (োক্তয়দত্ব) 

রিানোঃ +৮৮০ ২৪১ ০২৪০৭০ 

ddadmin@doict.gov.bd 

২ 

আইক্তসটি সাংক্তিষ্ট পন্য ও যসবার ক্তবষদয় 

পরািশ ট প্রোন 

১. ব্যাক্তিগত উপক্তস্থক্ততর িাধ্যদি 

য াগাদ াগ 

২. যর্ক্তলদ াদন য াগাদ াগ 

৩. ই-যিইল 

৪. চাক্তহো যিাতাদবক 

োপ্তক্তরক ওদয়বসাইর্, অক্তিেপ্তরেে মূল 

কা টালয় ও আঞ্চক্তলক কা টালয়। 
    ক্তবনামূদল্য 

তাৎক্ষক্তণক/ 

৩ কা টক্তেবস 

(প্রদ াজয  যক্ষদত্র) 

জনাব মুহাম্মদ আলমগীর ফারুক চ ৌধুরী 

চমইনটেটনন্স ইঞ্জিঞ্জনয়ার 

য ানঃ +৮৮০ ১৯১৫০৩১৫৬২ 

alamgirfaruque@doict.gov.bd 
    

           

http://www.doict.gov.bd/


Page 2 of 9 
 

ক্রক্তিক 

নাং 

যসবার নাি যসবা প্রোন পদ্ধক্তত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাক্তপ্তস্থান যসবার মূল্য ও 

পক্তরদশাি 

পদ্ধক্তত 

যসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা 

(নাি,পেক্তব য ান নম্বর ও ইদিইল) 

৩ 

প্রকরেে তথ্য প্রদান 

১. ব্যাক্তিগত উপক্তস্থক্ততর িাধ্যদি 

য াগাদ াগ 

২. যর্ক্তলদ াদন য াগাদ াগ 

৩. ই-যিইল 

৪. চাক্তহো যিাতাদবক 

োপ্তক্তরক ওদয়বসাইর্, অক্তিেপ্তরেে মূল 

কা টালয় ও আঞ্চক্তলক কা টালয়। 
ক্তবনামূদল্য 

তাৎক্ষক্তণক/ 

৩ কা টক্তেবস 

(প্রদ াজয  যক্ষদত্র) 

জনাব ইয়াসমিন আক্তার 

সহকারী প্রাগ্রািার 

য ানঃ +৮৮০ ১৭১৫৯৬২১৯৪ 

 yeasmin@doict.gov.bd 

৪ 

অফিজ্ঞতা সনদ প্রদান 

১. ব্যাক্তিগত উপক্তস্থক্ততর িাধ্যদি 

য াগাদ াগ 

২. যর্ক্তলদ াদন য াগাদ াগ 

৩. ই-যিইল 

৪. চাক্তহো যিাতাদবক 

প্রশাসন শাখা, প্রিান কা টালয়, আইক্তসটি 

অক্তিেপ্তর। 
ক্তবনামূদল্য 

তাৎক্ষক্তণক/ 

৩ কা টক্তেবস 

(প্রদ াজয  যক্ষদত্র) 

জনাব ফব.এ . রবলাল র ারসন 

স কােী রপ্রাগ্রা াে 

য ান: +৮৮০ ১৯১৮৫৯৯১৬৬ 

belal@doict.gov.bd 

 

 

 

২.২) প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক যসবা  

 যসবার নাি যসবা প্রোন পদ্ধক্তত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রাক্তপ্তস্থান 

যসবার মূল্য ও 

পক্তরদশাি পদ্ধক্তত 

যসবা 

প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা 

(নাি, পেক্তব য ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ সরকারী ক্তবক্তভন্ন েপ্তদরর কি টকতটা ও 

কি টচারীরদে ICT ক্তবষদয় প্রক্তশক্ষণ 

প্রোন। 

1. সংফিষ্ট দপ্তরেে অক্তি াচন এর 

িাধ্যদি 

2. উর্ধ্বতন কর্তবপরেে ফনরদ বশনা 

র াতারবক 

3. অফিদপ্তরেে বাফষ বক 

ক বপফেকেনা অনুযায়ী 

1. অফিদপ্তরেে ওরয়বসাইট 

2. সোসফে রযাগারযারগে  াধ্যর  

ফবদ্য ান সেকােী 

নীক্ততিালা অনু ায়ী 

৭ কি টক্তেবস। জনাব ফব.এ . রবলাল র ারসন 

স কােী রপ্রাগ্রা াে 

য ান: +৮৮০ ১৯১৮৫৯৯১৬৬ 

belal@doict.gov.bd 

ও 

জনাব আনজু  ফেয়াসাত 

স কােী রপ্রাগ্রা াে 

য ান: +৮৮০ ১৭১১১৫০২৯৮ 

anjum.riashat@doict.gov.bd 

২ অক্তিেপ্তদরর কক্তম্পউর্ার ল্যাব ব্যবহার 1. অক্তি াচন এর িাধ্যদি। 

2. সোসফে রযাগারযারগে  াধ্যর  

1. অফিদপ্তরেে ওরয়বসাইট 

2. সোসফে রযাগারযারগে  াধ্যর  

ফবদ্য ান সেকােী 

নীক্ততিালা অনু ায়ী 

৩ কা টক্তেবস জনাব সসয়দ িাহফুজ িাহমুদ ইশমিয়াক আহমিদ 

সহকারী প্রাগ্রািার 

য ানঃ +৮৮০ ১৯১৮১০১৮৮৫ 
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 যসবার নাি যসবা প্রোন পদ্ধক্তত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রাক্তপ্তস্থান 

যসবার মূল্য ও 

পক্তরদশাি পদ্ধক্তত 

যসবা 

প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা 

(নাি, পেক্তব য ান নম্বর ও ইদিইল) 

istiyak@doict.gov.bd 

৩ ক্তবক্তভন্ন প্রক্ততদবেন ও িতািত যপ্ররণ 1. সংফিষ্ট প্রফতষ্ঠারনে চাফ দা 

অনুযায়ী পত্র  ােিত অথবা ই-

র ইরল রপ্রেণ কো  য়। 

1.  তা ত প্রদারনে ফবষরয়ে উপে 

ফনিবেশীল 

2. উিয় পরেে আরলাচনা ও 

সম্মফতে উপে ফনিবেশীল 

ফবনামুরে ৩ কা টক্তেবস 

জনাব সুবন না নাসমরন 

সহকারী প্রাগ্রািার 

য ানঃ +৮৮০ ১৭১০ ২৮২৩৭৩ 

shuborna.nasrin@doict.gov.bd 

৪ ওয়াকটশপ/দসক্তিনার আদয়াজন/ক্তবক্তভন্ন 

ক্তেবস উেযাপরন সহায়তা প্রোন 

1. অক্তি াচন এর িাধ্যদি। 

2. সোসফে রযাগারযারগে  াধ্যর  

3. ওয়াকটশপ/দসক্তিনার  এে ফবষরয়ে 

উপে ফনিবেশীল 

4. উিয় পরেে আরলাচনা ও 

সম্মফতে উপে ফনিবেশীল 

ফবদ্য ান সেকােী 

নীক্ততিালা অনু ায়ী 

১০ (দশ) 

কা টক্তেবস 

জনাব সসয়দ িাহফুজ িাহমুদ ইশমিয়াক আহমিদ 

সহকারী প্রাগ্রািার 

য ানঃ +৮৮০ ১৯১৮১০১৮৮৫ 

istiyak@doict.gov.bd 

৫ Software Development 
সাংক্রান্ত ক্তবষয়াবলী 

1. ফবফিন্ন  ন্ত্রানালয় অথবা 

সেকােী প্রফতষ্ঠারনে 

Software 

Development সাংক্রান্ত 

কা টক্রি প্রক্তক্রয়াকরণ, বাস্তবায়ন 

1. অফিদপ্তরেে ওরয়বসাইট 

2. সোসফে রযাগারযারগে  াধ্যর  
পােস্পাফেক 

স র াতাে 

ফিফিরত / প্ররয়াজন 

অনুযায়ী 

৯০ কায বফদবস 

/ প্ররয়াজন 

অনুযায়ী 

জনাব র াোঃ আল াছ র ারসন 

ওরয়বসাইট এযাডফ ফনরেটে 

রিানোঃ +৮৮০ ১৯০২১২৩১০৯ 

almas.hossain@doict.gov.bd 

৬ ICT সংফিষ্ট খারতে Project 

Management 

1. ICT সংফিষ্ট খারতে project 

management ফবষরয় 

পো শ ব প্রদান, মূোয়ন ও 

ফনেীেণ স রযাফগতা প্রদান  

1. অফিদপ্তরেে ওরয়বসাইট 

2. সোসফে রযাগারযারগে  াধ্যর  

পােস্পাফেক 

স র াতাে 

ফিফিরত / প্ররয়াজন 

অনুযায়ী 

৩০ 

কায বফদবস/ 

প্ররয়াজন 

অনুযায়ী 

জনাব র াোঃ রসফল  উল আল  

স কােী রপ্রাগ্রা াে  

রিানোঃ +৮৮০ ১৭২৫৯৯১৩৩৭ 

salim.ul.alam@doict.gov.bd 

৭ সিদ াতা স্মারক সাংক্রান্ত 1. ক্তবক্তভন্ন সরকাক্তর ও যবসরকাক্তর 

প্রক্ততষ্ঠাদনর সাদর্ সিদ াতা 

স্মারক স্বাক্ষদরর জন্য খসড়া 

ততক্তর কদর িতািতসহ আইক্তসটি 

ক্তবভাদগর অনুদিােদনর জদন্য 

যপ্ররণ করা হয়। 

1. আগ্রহী প্রক্ততষ্ঠান যর্দক প্রাপ্ত অনুদরাি 

পত্র 

2. আইক্তসটি ক্তবভাদগর ক্তনদে টশনা পত্র 

ক্তবনামূদল্য 

১৫ (পদনর) 

কা টক্তেবস 

অর্বা সাংক্তিষ্ট 

অাংশীজদনর 

সম্মক্ততর উপর 

ক্তনভটরশীল 

জনাব ইয়াসমিন আক্তার 

  সহকারী প্রাগ্রািার 

      য ানঃ +৮৮০ ১৭১৫৯৬২১৯৪ 

   yeasmin@doict.gov.bd  

 

৮ আইফসটি সম্পফকবত আন্তজবাফতক 

সরম্মলরন অংশগ্র ণ 

1. কর্তবপরেে অনুর াদন সারপরে 

আইফসটি সম্পফকবত আন্তজবাফতক 

ফবফিন্ন রসফ নাে, ওয়াকবশপ, 

সরম্মলরন অংশগ্র ণ কো।  

1. অফিদপ্তরেে ওরয়বসাইট 

2. সোসফে রযাগারযারগে  াধ্যর  ফবদ্য ান সেকােী 

নীক্ততিালা অনু ায়ী 

১৫ (পদনর) 

কা টক্তেবস 

জনাব সুবন না নাসমরন 

সহকারী প্রাগ্রািার 

য ানঃ +৮৮০ ১৭১০ ২৮২৩৭৩ 

shuborna.nasrin@doict.gov.bd 
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 যসবার নাি যসবা প্রোন পদ্ধক্তত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও 

প্রাক্তপ্তস্থান 

যসবার মূল্য ও 

পক্তরদশাি পদ্ধক্তত 

যসবা 

প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা 

(নাি, পেক্তব য ান নম্বর ও ইদিইল) 

৯ আইফসটি  ক্তবষয়ক আইন, ক্তবক্তি, 

নীক্ততিালা ও ক্তনদে টক্তশকার ক্তবষদয় 

িতািত প্রোন 

1. সরকাক্তর প্রক্ততষ্ঠাদন আইফসটি  

সাংক্তিষ্ট আইন,  নীক্ততিালা, 

ক্তবক্তিিালা, ও ক্তনদে টক্তশকার 

ক্তবষদয় িতািত / সুপাক্তরশ প্রোন 

করা। 

1. অফিদপ্তরেে ওরয়বসাইট 

2. সোসফে রযাগারযারগে  াধ্যর  

ক্তবনামূদল্য 
১৫ (পদনর) 

কা টক্তেবস 

জনাব যিাঃ সুলতান িাহমুে 

ডার্াদবজ এযাডক্তিক্তনদের্র 

য ান: +৮৮০ ১৭২২৮০৯২৫০ 

sultan.mahmud@doict.gov.bd 

১০ 

েপ্তর/সাংস্থার অর্ ট ছাড় 

(অর্ ট ক্তবভাদগর অনুদিােন প্রদয়াজন 

হদল) 

1.  র্া র্ কর্তটপদক্ষর অনুদিােন 

গ্রহণক্রদি সাংক্তিষ্ট েপ্তর/সাংস্থার 

অনুকূদল ক্তজ.ও জারীকরণ। 

১। েপ্তর সাংস্থার চাক্তহোপত্র 

২। ক্তবভাজন ক্তববরণী। 
ক্তবনামূদল্য 

০৩ হদত ০৫ 

কা টক্তেবস 

জনাব যিা: শরীফুল ইসলাি 

সহকারী পক্তরচালক 

রিানোঃ ০১৭১৩৪৯৪৬৬১ 

sharifulislam@doict.gov.bd 

১১ 

বাদজর্ পক্তরকল্পনা ও প্রনয়ন (দপ্রাগ্রািার 

ও কক্তম্পউর্ার অপাদরর্র) 

1. আইবাস++ ক্তসদেদি ইনপুর্ 

প্রোন 

1. অফিদপ্তরেে ওরয়বসাইট 

2. আইবাস++ ক্তসদেি 

ক্তবনামূদল্য 
১০ হদত ১৫ 

কা টক্তেবস 

জনাব যিা: শরীফুল ইসলাি 

সহকারী পক্তরচালক 

রিানোঃ ০১৭১৩৪৯৪৬৬১ 

sharifulislam@doict.gov.bd 

১২ 

অক্তিেপ্তদরর রজলা ও উপদজলা প টাদয়র 

কা টালদয়র জন্য বাদজর্ ক্তবভাজন। 

1. অক্তিেপ্তদরর যজলা ও উপদজলা 

প টাদয়র অক্ত সমূদহর চাক্তহো 

ক্তনরুপদনর পর উপযুি 

কর্তটপদক্ষর অনুদিােনক্রদি 

ক্তবভাজন আদেশ জাক্তর করা হয়। 

১। েপ্তর সাংস্থার চাক্তহোপত্র 

২। ক্তবভাজন ক্তববরণী। 

 

ক্তবনামূদল্য 
১০ হদত ১৫ 

কা টক্তেবস 

জনাব এস,এি, আইনুল ইসলাি 

সহকারী যপ্রাগ্রািার 

রিানোঃ ০১৭২১৩২৭৬২০ 

aynul@doict.gov.bd 

১৩ 

িযাট/আয়কে প্রতযয়ন পত্র প্রদান 1. উপ-পফেচালক (অথ ব) বোবে 

সোসফে আরবদরনে  াধ্যর  

1. অথ ব শাখা, তথ্য ও রযাগারযাগ 

প্রযুফি অফিদপ্তে 

ক্তবনামূদল্য 
৭ (সাত) 

কা টক্তেবস 

জনাব এস,এি, আইনুল ইসলাি 

সহকারী যপ্রাগ্রািার 

রিানোঃ ০১৭২১৩২৭৬২০ 

aynul@doict.gov.bd 
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২.৩) অভযন্তরীণ যসবা 

 যসবার নাি যসবা প্রোন পদ্ধক্তত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাক্তপ্তস্থান যসবার মূল্য ও 

পক্তরদশাি পদ্ধক্তত 

যসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা 

(নাি, পেক্তব য ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

চাকক্তর স্থায়ীকরণ 

1. আদবেন পাওয়ার পর সাংক্তিষ্ট 

ক্তনদয়াগ ক্তবক্তিিালা অনু ায়ী 

উপযুি কর্তটপদক্ষর 

অনুদিােনক্রদি সরকাক্তর আদেশ 

জাক্তর। 

1. সাো কাগদজ আদেনপত্র 

2. হালনাগাে বাক্তষ টক যগাপনীয় 

প্রক্ততদবেন 

ক্তবনামূদল্য 
ক্তনদে টক্তশত 

সিয়সীিা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

জনাব তানিীে আ র দ 

     স কােী রপ্রাগ্রা াে 

      রিানোঃ +৮৮০ ১৬৮৫৫৭৩৬৪৩ 

tanvir.ahmed@doict.gov.bd 

 

 

২ 

পদোন্নক্তত সাংক্রান্ত ক্তবষয় 

1. অক্ত স আদেশ 

অনু ায়ী/যডপুদর্শন প্রাপ্ত 

কি টকতটাদের তথ্যাক্তে/A.C.R 

জনপ্রশাসদন যপ্ররণ। 

1. যিিা, যজষ্ঠযতা, অক্তভজ্ঞতার সনে  

2. হালনাগাে বাক্তষ টক যগাপনীয় 

প্রক্ততদবেন 

ক্তবনামূদল্য 
ক্তনদে টক্তশত 

সিয়সীিা 

৩ 

ক্তসদলকশন যগ্রড/ র্াইিদেল িঞ্জুক্তর 

1. আদবেন পাওয়ার পর সরকার 

ক্তনি টাক্তরত কক্তিটির সভায় 

উপস্থাপন করা হয়। কক্তিটির 

সুপাক্তরদশর ক্তভক্তিদত উপযুি 

কর্তটপদক্ষর অনুদিােনক্রদি 

1. সো কাগদজ আদবেনপত্র 

2. হালনাগাে বাক্তষ টক যগাপনীয় 

প্রক্ততদবেন 

ক্তবনামূদল্য ৩০ কা টক্তেবস 

৪ 

অক্তজটত ছুটি 

1. 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 

1. সাো কাগদজ আদবেনপত্র 

2. ক্তনি টাক্তরত  রদি (বাাংলাদেশ  রি 

নাং ২৩৯৫) প্রিান ক্তহসাবরক্ষণ 

কি টকতটা কর্তটক প্রেি ছুটি 

প্রাপ্যতার প্রক্ততদবেন (যগদজদর্ড 

কি টকতটাদের যক্ষদত্র) 

3. ক্তহসাবরক্ষণ কি টকতটা কর্তটক প্রেি 

ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযয়নপত্র 

ক্তবনামূদল্য ৭ কা টক্তেবস 

 

 

৫ 
শ্রাক্তন্ত ক্তবদনােন ছুটি 

1. আদবেন পাওয়ার পর বাাংলাদেশ 

চাকুক্তর (ক্তবদনােন ভাতা) 

ক্তবক্তিিালা, ১৯৭৯ এর আদলাদক 

ক্তনষ্পক্তি কদর আদেশ জাক্তর করা 

হয়। 

1. সাো কাগদজ আদবেনপত্র 

2. ক্তনি টাক্তরত  রদি (বাাংলাদেশ  রি 

নাং ২৩৯৫) প্রিান ক্তহসাবরক্ষণ 

কি টকতটা কর্তটক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতা 

প্রক্ততদবেন। 

ক্তবনামূদল্য ৫ কা টক্তেবস 
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 যসবার নাি যসবা প্রোন পদ্ধক্তত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাক্তপ্তস্থান যসবার মূল্য ও 

পক্তরদশাি পদ্ধক্তত 

যসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা 

(নাি, পেক্তব য ান নম্বর ও ইদিইল) 

 

 

 

 

৬ 

অক্ততক্তরি সক্তচব/ তদুি ট প টাদয়র 

কি টকতটাদের ক্তবদেশ ভ্রিদণর ক্তনক্তিি 

িাননীয় প্রিানিন্ত্রীর ক্তনকর্ সার-সাংদক্ষপ 

যপ্ররদণর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য 

আইক্তসটি ক্তবভাদগ প্রস্তাব যপ্ররণ। 

1. প্রস্তাব বা আিন্ত্রণপত্র পাওয়ার 

পর  র্া র্ কর্তটপদক্ষর 

অনুদিােনক্রদি িাননীয় 

প্রিানিন্ত্রীর ক্তনকর্ সার-সাংদক্ষপ 

যপ্ররদণর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্রহদণর জন্য আইক্তসটি ক্তবভাদগ 

প্রস্তাব যপ্ররণ। 

1. ICT  ক্তবভাগ কর্তটক সরকাক্তর 

আদেশ (ক্তজ. ও) জারী করা হয়। 

1. প্রস্তাব/আিন্তণপত্র 

2. ক্তবগত এক বছদরর ভ্রিণ ক্তববরণী 

3. খরদচর ক্তববরণ (প্রদ াজয যক্ষত্র) 

ক্তবনামূদল্য 
১০ (েশ) 

কা টক্তেবস 

 

জনাব রেজওয়ানা সুলতানা 

স কােী রপ্রাগ্রা াে 

প্রিান কায বালয় এবং   াপফেচালক  র াদরয়ে 

ফপএস 

রিানোঃ +৮৮০ ১৬২৭১০৬২৭২ 

rezwana.sultana@doict.gov.bd 

 

৭ 
আবাক্তসক ও োপ্তক্তরক যর্ক্তলদ ান ব্যবস্থা 

1. আদবেন পাওয়ার পর সিক্তিত 

সরকাক্তর যর্ক্তলদ ান, যসলুলার, 

 যাক্স ও ইন্টারদনর্ নীক্ততিালা-

২০১৮ অনু ায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ। 

1. সিক্তিত সরকাক্তর যর্ক্তলদ ান, 

যসলুলার,  যাক্স ও ইন্টারদনর্ 

নীক্ততিালা-২০১৮ এর ক্তনি টাক্তরত ছদক 

আদবেন 

ক্তবনামূদল্য 
১৫ (পদনর) 

কা টক্তেবস 

জনাব মু াম্মদ এেশাদ র াসাইন 

সহকারী পক্তরচালক (দসবা) 

য ানঃ +৮৮০ ২৪১০২৪০৭৪ 

arshad@doict.gov.bd 

৮ 

সািারণ ভক্তবষ্যৎ তহক্তবল হদত অক্তগ্রি 

িঞ্জুক্তর 

1. আদবেন পাওয়ার পর সািারণ 

ভক্তবষ্যৎ তহক্তবল ক্তবক্তিিালা 

১৯৭৯ অনু ায়ী উপযুি 

কর্তটপদক্ষর অক্তর্ টক ও প্রশাসক্তনক 

ক্ষিতা অনু ায়ী সরকাক্তর আদেশ 

জাক্তর করা হয়। 

1. ক্তনি টাক্তরত  রদি আদবেন 

(বাাংলাদেশ  রি নাং ২৬৩৯, 

যগদজদর্ড / নন-যগদজদর্ড) 

2. সািারণ ভক্তবষ্যৎ তহক্তবদল সব টদশষ 

জিাকৃত অদর্ টর ক্তহসাব ক্তববরণী 

(প্রিান ক্তহসাবরক্ষণ কি টকতটা কর্তটক 

প্রেি) (মূল কক্তপ িজুক্তর আদেশ 

জাক্তরর পর য রতদ াগ্য) 

ক্তবনামূদল্য 
৫ (পাঁচ) 

কা টক্তেবস 

জনাব ফব.এ . রবলাল র ারসন 

স কােী রপ্রাগ্রা াে 

য ান: +৮৮০ ১৯১৮৫৯৯১৬৬ 

belal@doict.gov.bd 

 

৯ 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তদরর 

কি টকতটা/কি টচারীদের গৃহক্তনি টাণ ঋণ 

1. আদবেন পাওয়ার পর  র্া র্ 

কর্তটপদক্ষর অনুদিােনক্রদি 

িজুক্তর আদেশ জাক্তর 

1. সাো কাগদজ আদবেন 

2. য  জক্তিদত গৃহ ক্তনি টাণ/যিরািত 

করা হদব যস জক্তিরর 

েক্তলল/বায়নাপত্র 

3. ১৫০ র্াকা নন জুক্তজক্তশয়াল েযাদম্প 

অঙ্গীকারনািা। 

4.  র্া র্ কর্তটপদক্ষর সুপাক্তরশ 

 

 

 

ক্তবনামূদল্য 
৫ (পাঁচ) 

কা টক্তেবস 

জনাব র াোঃ শেীফুল ইসলা  

স কােী পফেচালক (অথ ব) 

রিানোঃ +৮৮০ ১৭১৩৪৯৪৬৬১ 

sharifulislam@doict.gov.bd 
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 যসবার নাি যসবা প্রোন পদ্ধক্তত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাক্তপ্তস্থান যসবার মূল্য ও 

পক্তরদশাি পদ্ধক্তত 

যসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা 

(নাি, পেক্তব য ান নম্বর ও ইদিইল) 

 

১০ 

কি টকতটা এবাং কি টচারীদের েক্ষতা 

বৃক্তদ্ধর লদক্ষয প্রক্তশক্ষণ প্রোন 

1. তত্ত্বীয় ও ব্যবহাক্তরক প্রক্তশক্ষণ 

যসশদনর িাধ্যদি 

অক্ত স আদেশ ক্তবনামূদল্য ৭ (সাত) 

কা টক্তেবস 

জনাব তাসরনািা রচৌধুেী 

স কােী রপ্রাগ্রা াে 

য ান: +৮৮০ ১৭৫৪৮৪২৮১৯ 

tasnova.chowdhury@doict.gov.bd 
 

১১ 

প্রক্তশক্ষণ-এর যকাস ট িক্তডউল ততরী 

সাংক্রান্ত কা টাবলী  

 

1. অক্তিেপ্তদরর কি টকতটা-

কি টচাক্তরদের োপ্তক্তরক কাদজ 

সক্ষিতা উন্নয়দন  বাক্তষ টক 

কি টসম্পােন চুক্তি,  জাতীয় 

শুদ্ধাচার যকৌশল, যসবা 

সহজীকরণ, ইদনাদভশন, প্রকল্প 

ব্যবস্থাপনা, ক্তডক্তজর্াল ক্তলডারশীপ 

ইতযাক্তে ক্তবষয়ক প্রক্তশক্ষদণর 

যকাস ট িক্তডউল ততরী করা। 

অফিদপ্তরেে বাফষ বক  প্রফশেণ 

ক বপফেকেনা 

ক্তবনামূদল্য ১৫ (পরনে) 

কায বফদবস / 

কর্তটপদক্ষর 

ক্তনদে টশনা 

যিাতাদবক 

জনাব যিাঃ সুলতান িাহমুে 

ডার্াদবজ এযাডক্তিক্তনদের্র 

য ান: +৮৮০ ১৭২২৮০৯২৫০ 

sultan.mahmud@doict.gov.bd 

১২ অক্তিেপ্তদরর প্রিান কা টালয়সহ 

যজলা/উপদজলা প টাদয়র 

কি টকতটা/কি টচারীদের পাবক্তলক 

প্রক্তকউরদিন্ট এবাং বাদজর্ সাংক্রান্ত 

প্রক্তশক্ষদণর জন্য িদনানয়ন 

1. আদবেন পাওয়ার পর সাংক্তিষ্ট 

ক্তবক্তিিালা অনু ায়ী উপযুি 

কর্তটপদক্ষর অনুদিােনক্রদি 

সরকাক্তর আদেশ জাক্তর। 

1. সাংক্তিষ্ট অর্ ট বছদরর বাদজর্ 

2. আদবেন পত্র 

3. প্রক্তশক্ষণ ক্তশক্তডউল ইতযাক্তে  

ক্তবনামূদল্য 
১০ হদত ১৫ 

কা টক্তেবস 

জনাব তানিীে আ র দ 

     স কােী রপ্রাগ্রা াে 

        রিানোঃ +৮৮০ ১৬৮৫৫৭৩৬৪৩ 

 tanvir.ahmed@doict.gov.bd 

 

১৩ 

পাসরপাট ব অনাপফি পত্র (NOC) প্রদান 

1. আদবেন পাওয়ার পর উপযুি 

কর্তটপদক্ষর অনুদিােনক্রদি 

সরকাক্তর আদেশ জাক্তর।  

1. বফ গ ব ন ও পাসরপাট ব অফিদপ্তরেে 

ওরয়বসাইট 

ক্তবনামূদল্য 
০৩ হদত ০৫ 

কা টক্তেবস 

জনাব ফব.এ . রবলাল র ারসন 

স কােী রপ্রাগ্রা াে 

য ান: +৮৮০ ১৯১৮৫৯৯১৬৬ 

belal@doict.gov.bd 

১৪ 

উদ্ভাবনী মূলক কারজে জন্য অফিদপ্তরেে 

 াঠ পয বায় ও প্রিান কায বালয় ক বকতবারদে 

অনুদান প্রদান 

1.  াঠ পয বায় এবং প্রিান কায বালরয় 

ক বেত ক বকতবাগণ কর্তবক 

তাঁরদে ব্যাফিগত অথবা 

দলগতিারব উদ্ভাবনী আরবদন 

কো। 

2. ইরনারিশন টির ে কফ টি কর্তবক 

যাচাই-বাছাই কো। 

3. বাছাই কফ টি কর্তবক সুপাফেশকৃত 

আরবদনগুফল   াপফেচালক, তথ্য 

ও রযাগারযাগ প্রযুফি অফিদপ্তে 

1. উদ্ভাবনী প্রকে প্রস্তাব। 

2. আফথ বক প্রস্তাব। 

ক্তবনামূদল্য ৬০ কায বফদবস 

জনাব র াোঃ ফদদারুল কাফদে 

রনটওয়াকব ইফিফনয়াে 

রিানোঃ +৮৮০ ১৭৭৪৬৩২৬২৯ 

didar@doict.gov.bd 
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 যসবার নাি যসবা প্রোন পদ্ধক্তত প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাক্তপ্তস্থান যসবার মূল্য ও 

পক্তরদশাি পদ্ধক্তত 

যসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা 

(নাি, পেক্তব য ান নম্বর ও ইদিইল) 

কর্তবক চূড়ান্ত অনুর াদরনে পে 

অথ ব বোদ্দ প্রদান কো। 

 

৩) আওতািীন অফিদপ্তে/দপ্তে/সংস্থা কর্তবক প্রদি রসবা 

 াঠ পয বারয়ে সংফিষ্ট রজলা/উপরজলাে দাপ্তফেক ওরয়বসাইট। সংফিষ্ট রজলা/উপরজলাে দাপ্তফেক ওরয়বসাইট এে URL  রলা http://doict.<রজলা/উপরজলা না >.gov.bd. উদা েন ফ রসরব আইফসটি অফিদপ্তে, ঢাকা রজলাে ওরয়বসাইট  ল 

http://doict.dhaka.gov.bd. উপরজলাে রেরত্র, URL  রলা http://doict.<উপরজলাে না >.<রজলাে না >.gov.bd. উদা েন ফ রসরব আইফসটি অফিদপ্তে, রদা াে উপরজলাে ওরয়বসাইট  ল http://doict.dohar.dhaka.gov.bd. 

৪) আপনার কাদছ আিাদের প্রতযাশা 

ক্রক্তিক নাং প্রক্ততশ্রুত/কাক্তিত যসবা প্রাক্তপ্তর লদক্ষয করণীয় 

১) স্বয়াংসম্পূণ ট আদবেন জিা প্রোন 

২) প্ররয়াজনীয় রেরত্র রযাগারযারগে জন্য ব্যাফিে না , ঠিকানা ও র াবাইল নাম্বাে আরবদরন উরেখ কো 

৩)  র্া র্ প্রক্তক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ক্ত স পক্তরদশাি করা 

৪) সাক্ষাদতর জন্য ক্তনি টাক্তরত সিদয়র পূদব টই উপক্তস্থত র্াকা 

৫) অনাবশ্যক য ান/তেক্তবর না করা 

৬) প্রদ াজয যক্ষদত্র যিাবাইল যিদসজ/ই-যিইদলর ক্তনদে টশনা অনুসরণ করা 

 

৪) অক্তভদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধক্তত (GRS) 

যসবা প্রাক্তপ্তদত অসন্তুষ্ট হদল োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটার সদঙ্গ য াগাদ াগ করুন। তার কাছ যর্দক সিািান পাওয়া না যগদল ক্তনদনাি পদ্ধক্ততদত য াগাদ াগ কদর আপনার সিস্যা অবক্তহত করুন। 

ক্র. 

নাং 
কখন য াগাদ াগ করদবন 

কার সদঙ্গ য াগাদ াগ করদবন 
য াগাদ াদগর ঠিকানা ক্তনষ্পক্তির সিয়সীিা 

১ োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা সিািান ক্তেদত ব্যর্ ট হদল 

 

অক্তভদ াগ ক্তনষ্পক্তি কি টকতটা 

(অক্তনক) 

    জনাব র াোঃ ফিরোজ সেকাে 

    উপ-পফেচালক (প্রশাসন), (োক্তয়দত্ব) 

    রিানোঃ +৮৮০ ২৪১ ০২৪০৭০ 

    ই-র ইলোঃ ddadmin@doict.gov.bd 

    ওরয়বোঃ www.doict.gov.bd 

৩০ কা টক্তেবস 

২ 

 

অক্তভদ াগ ক্তনষ্পক্তি কি টকতটা ক্তনক্তে টষ্ট সিদয় সিািান 

ক্তেদত ব্যর্ ট হদল 

 

 

আক্তপল কি টকতটা 

জনাব রাজা মুহম্মে আব্দুল হাই 

উপসক্তচব 

য ান: +৮৮-০২- ৪১০২৪০২৬ 

ই-যিইল: raza6676@ictd.gov.bd 

ওদয়ব যপার্ টাল: www.ictd.gov.bd 

২০ কা টক্তেবস 
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৩ 
আক্তপল কি টকতটা ক্তনক্তে টষ্ট সিদয় সিািান ক্তেদত ব্যর্ ট 

হদল 

িক্তন্ত্রপক্তরষে ক্তবভাদগর 

অক্তভদ াগ ব্যবস্থাপনা যসল 

অক্তভদ াগ গ্রহণ যকন্দ্র 

৫ নাং যগইর্, বাাংলাদেশ সক্তচবালয়, ঢাকা 

ওদয়ব: www.grs.gov.bd 

৬০ কা টক্তেবস 

 


