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                                                ক্তটিদজন চার্ টায                    (খড়া) 

১. ক্তবন ও ক্তভন 

ক্তবন: 

জনগদণয যদাযদগাড়ায় ই-াক্তব টদয ভাধ্যদভ  জ্ঞান-ক্তবক্তিক অথ টনীক্তত, সু-ান ও যর্কই উন্নক্তত ক্তনক্তিতকযণ। 
ক্তভন:  

উচ্চ গক্ততয ইদরক্ট্রক্তনক যমাগাদমাগ, ই-যকায, দক্ষ তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানম্পন্ন ভানফম্পদ উন্নয়ন, াইফায ক্তনযািা, তথ্য প্রযুক্তিগত ক্তনতয-নতুন ধাযণা 

ফাস্তফায়ন, কাম টকয ভন্বয়াধন, প্রযুক্তিগত ধাযণা কদরয ভাদঝ ক্তফস্তায ক্তনক্তিতকযণ। তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুক্তি অফকাঠাদভা, ক্তনব টযদমাগ্য 

যক্ষণাদফক্ষণ দ্ধক্তত এফাং আকল টনীয় তথ্য প্রযুক্তি াক্তব ট প্রক্ততষ্ঠা। 
২. যফা প্রদান প্রক্ততশ্রুক্তত 

২.১) নাগক্তযক যফা 

ক্রক্তভক 

নাং 
যফায নাভ 

যফা প্রদান 

দ্ধক্তত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

ও প্রাক্তপ্তস্থান 

যফায মূল্য 

ও ক্তযদাধ 

দ্ধক্তত 

যফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ, দক্তফ, যপান নম্বয ও ই-যভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ আইক্তটি অক্তধদপ্তয াংক্রান্ত তথ্য প্রদান 
যর্ক্তরদপান 

যমাগাদমাগ 

1) প্রদমাজয যক্ষদত্র দা 

কাগদজ আদফদনত্র 
ক্তফনামূদল্য 

তাৎক্ষক্তনক/২ 

কাম টক্তদফ (প্রদমাজয 

যক্ষদত্র) 

 

যভাস্তাইন ক্তফল্লা 

উ-ক্তযচারক (প্রান) 

যপানঃ ০২-৮১৮১২৬৫ 

ddadmin@doict.gov.bd 

 

 

 

 

২.২) দাপ্তক্তযক যফা 

ক্রক্তভক 

নাং 
যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধক্তত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র ও 

প্রাক্তপ্তস্থান 

যফায মূল্য 

ও ক্তযদাধ 

দ্ধক্তত 

যফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা 

(নাভ, দক্তফ, যপান নম্বয ও ই-

যভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1  
ক্তফক্তবন্ন প্রক্ততদফদন/তথ্য/ভতাভত 

যপ্রযণ 

আইক্তটি ক্তফবাগ/অন্য যকান দপ্তয 

কর্তটক চাক্তত যকান 

আইন/ক্তফক্তধ/নীক্ততভারা ফা যকান 

ক্তফলদয়য উয আদরাচনা ও ক্তদ্ধাদন্তয 

ভাধ্যদভ ভতাভত যপ্রযণ কযা য়। 

১) প্রাপ্ত ক্তচঠি 

২) াংক্তিষ্ট ক্তফলদয়য উয 

ইদতাপূদফ ট যকান কাম টক্রভ গ্রণ 

কযা দয় থাকদর য াংক্রান্ত 

নক্তথজাত তথ্য। 
৩) াংক্তিষ্ট ক্তফলদয় আদরাচনা। 

- ৩ কাম টক্তদফ 

জনাফ যভাঃ আফদুল্লা-আর-ফাদয়জীদ 

কাযী যপ্রাগ্রাভায 

যপানঃ ০২-৮১৮১০৫২ 

ইদভইরঃ 

bayazid.ap@doict.gov.bd 

2  
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয জন্য প্রদেয 

উিয প্রস্তুত কযা 

ক) আইক্তটি ক্তফবাগ দত প্রশ্ন তাক্তরকা 

াওয়ায য অক্তধদপ্তদযয াংক্তিষ্ট 

ক্তফলদয়য উয ারনাগাত তদথ্যয 

ক্তবক্তিদত উিয প্রস্তুত কযা য়। 
খ) মথামথ কর্তটদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ 

প্রদশ্নাউিয যপ্রযণ কযা য়। 

১) প্রশ্ন তাক্তরকা। ক্তফনামূদল্য ৩ কাম টক্তদফ 

জনাফ যভাঃ আফদুল্লা-আর-ফাদয়জীদ 

কাযী যপ্রাগ্রাভায 

যপানঃ ০২-৮১৮১০৫২ 

ইদভইরঃ 

bayazid.ap@doict.gov.bd 

3  
ভাননীয় প্রক্ততভন্ত্রীয জন্য প্রদশ্নয 

উিয প্রস্তুত কযা 

ক) আইক্তটি ক্তফবাগ দত প্রশ্ন তাক্তরকা 

াওয়ায য অক্তধদপ্তদযয াংক্তিষ্ট 

ক্তফলদয়য উয ারনাগাদ তদথ্যয 

ক্তবক্তিদত উিয প্রস্তুত কযা য়। 
খ) মথামথ কর্তটদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ 

প্রদশ্নাউিয যপ্রযণ য়। 

১) প্রশ্ন তাক্তরকা। ক্তফনামূদল্য ৩ কাম টক্তদফ 

জনাফ যভাঃ আফদুল্লা-আর-ফাদয়জীদ 

কাযী যপ্রাগ্রাভায 

যপানঃ ০২-৮১৮১০৫২ 

ইদভইরঃ 

bayazid.ap@doict.gov.bd 

4  

ওয়াকট/যক্তভনায 

আদয়াজন/ক্তফক্তবন্ন ক্তদফ উদ্মাদন 

আইক্তটি ক্তফবাগদক ায়তা প্রদান 

যাভ ট/আক্তি দাক্তয়ত্ব 

ম্পাদন/অক্ত টত আক্তথ টক ব্যয় ক্তনফ টা 
প্রান াখা - - 

জনাফ যভাঃ যযজাউর ভাকছুদ জাদদী 

(যুগ্মক্তচফ) 

ক্তযচারক (অথ ট ও প্রান) 

যপানঃ ০২-৮১৮১১০১ 

ইদভইরঃ 

jahedi6076@yahoo.com 

5  
অক্তধদপ্তদযয যজরা ও উদজরা 

ম টাদয়য কাম টারদয়য জন্য ফাদজর্ 

অক্তধদপ্তদযয যজরা ও উদজরা 

ম টাদয়য অক্তপমূদয চাক্তদা 

১) াংক্তিষ্ট অথ ট ফছদযয ফাদজর্ 

াংক্তিষ্ট অথ টননক্ততক যকাদে 
ক্তফনামূদল্য ১৫ কাম টক্তদফ 

জনাফ এ, এ, এভ আইনুর ইরাভ 

কাযী যপ্রাগ্রাভায 

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


ক্তফবাজন। ক্তনরুদনয য উযুি কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ ক্তফবাজন আদদ জাক্তয 

কযা য়। 

ফযাদ্দকৃত অদথ টয ক্তযভাণ। 
যপানঃ ০২-৫৫০০৬৮১৩ 

ইদভইরঃ 

aynul@doict.gov.bd 

২.৩) অবযন্তযীণ যফা  

ক্রক্তভকনাং যফাযনাভ যফাপ্রদানদ্ধক্তত 
প্রদয়াজনীয়কাগজত্র ও 

প্রাক্তপ্তস্থান 

যফাযমূল্য 

ও ক্তযদাধ 

দ্ধক্তত 

যফাপ্রদাদনয

ভয়ীভা 

দাক্তয়ত্বপ্রাপ্তকভ টকতটা 

(নাভ, দক্তফ, যপাননম্বয ও ই-

যভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1  চাকক্তয স্থায়ীকযণ 

ক) আদফদন াওয়ায য াংক্তিষ্ট 

ক্তনদয়াগ ক্তফক্তধভারা অনুমায়ী উযুি 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ যকাক্তয 

আদদ জাক্তয। 
 

১। াদা কাগদজ আদদনত্র 

২। ারনাগাদ ফাক্তল টক 

যগানীয় প্রক্ততদফদন  

 

ক্তফনামূদল্য 
ক্তনদদ টক্তত 

ভয়ীভা 

জনাফ যভাঃ াক্তিয াান 

মুযাদ 

কাযী ক্তযচারক 

(প্রান) 

যপানঃ ০২-৫৫০০৬৮১১ 

ইদভইরঃ 

murad@doict.gov.bd 

2  দদান্নক্তত াংক্রান্ত ক্তফলয় 

অক্তপ আদদ অনুমায়ী/যেপুদর্ন 

প্রাপ্ত কভ টকতটাদদয তথ্যাক্তদ/A.C.R 

জনপ্রাদন যপ্রযণ। 

১। যভধা, যজষ্ঠযতা, 

অক্তবজ্ঞতায নদ  

২। ারনাগাদ ফাক্তল টক 

যগানীয় প্রক্ততদফদন  

 

ক্তফনামূদল্য 
ক্তনদদ টক্তত 

ভয়ীভা 

3  
ক্তদরকন যগ্রে/ র্াইভদের 

ভঞ্জুক্তয 

ক) আদফদন াওয়ায য যকায 

ক্তনধ টাক্তযত কক্তভটিয বায় উস্থান 

কযা য়। কক্তভটিয সুাক্তযদয 

ক্তবক্তিদত উযুি কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ  

 

১) দা কাগদজ আদফদনত্র 

২) ারনাগাদ ফাক্তল টক 

যগানীয় প্রক্ততদফদন 

ক্তফনামূদল্য 
৩০ 

কাম টক্তদফ 

4  অক্তজটত ছুটি 

ক) আদফদন াওয়ায য ক্তনধ টাক্তযত 

ছুটি ক্তফক্তধভারা অনুমায়ী উযুি 

১৯৫৯, কর্তটদক্ষয আক্তথ টক ও 

প্রাক্তনক ক্ষভতা অনুমায়ী ক্তনষ্পক্তি 

কদয যকাক্তয আদদ জাক্তয কযা 

১) াদা কাগদজ 

আদফদনত্র 

২) ক্তনধ টাক্তযত পযদভ 

(ফাাংরাদদ পযভ নাং 

২৩৯৫) প্রধান ক্তাফযক্ষণ 

কভ টকতটা কর্তটক প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রক্ততদফদন 

(গদজদর্ে কভ টকতটাদদয 

যক্ষদত্র) 

৩) ক্তাফযক্ষণ কভ টকতটা 

কর্তটক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রতযয়নত্র 

 

ক্তফনামূদল্য ৭ কাম টক্তদফ 

5  োক্তন্ত ক্তফদনাদন ছুটি 

ক) আদফদন াওয়ায য 

ফাাংরাদদ চাকুক্তয (ক্তফদনাদন বাতা) 

ক্তফক্তধভারা, ১৯৭৯ এয আদরাদক 

ক্তনষ্পক্তি কদয আদদ জাক্তয কযা 

য়। 

১) াদা কাগদজ 

আদফদনত্র 

২) ক্তনধ টাক্তযত পযদভ 

(ফাাংরাদদ পযভ নাং 

২৩৯৫) প্রধান ক্তাফযক্ষণ 

কভ টকতটা কর্তটক প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যতা প্রক্ততদফদন। 

  

6  

অক্ততক্তযি ক্তচফ/তদুধ ট ম টাদয়য 

কভ টকতটাদদয ক্তফদদ ভ্রভদণয 

ক্তনক্তভি ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

ক্তনকর্ ায-াংদক্ষ যপ্রযদণয 

প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয 

জন্য আইক্তটি ক্তফবাদগ প্রস্তাফ 

যপ্রযণ। 

ক) প্রস্তাফ ফা আভন্ত্রণত্র াওয়ায 

য মথামথ কর্তটদক্ষয 

অনুদযভাদনক্রদভ ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীর ক্তনকর্ ায-াংদক্ষ 

যপ্রযদণয প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয 

জন্য আইক্তটি ক্তফবাদগ প্রস্তাফ 

যপ্রযণ। 
খ) ICT  ক্তফবাগ কর্তটক যকাক্তয 

আদদ (ক্তজ. ও) জাযী কযা য়। 

১) প্রস্তাফ/আভন্তণত্র 

২) ক্তফগত এক ফছদযয ভ্রভণ 

ক্তফফযণী 

৩) খযদচয ক্তফফযণ (প্রদমাজয 

যক্ষত্র) 

ক্তফনামূদল্য 
১০ 

কাম টক্তদফ 

7  
আফাক্তক ও দাপ্তক্তযক 

যর্ক্তরদপান ব্যফস্থা 

ক) আদফদন াওয়ায য ভক্তন্বত 

যকাক্তয যর্ক্তরদপান নীক্ততভারা-

২০০৪ অনুমায়ী ব্যফস্থা গ্রণ। 

১) ভক্তন্বত যকাক্তয 

যর্ক্তরদপান নীক্ততভারা ২০০৪ 

এয ক্তনধ টাক্তযত ছদক আদফদন 

ক্তফনামূদল্য 
১৫ 

কাম টক্তদফ 

8  
াধাযণ বক্তফষ্যৎ তক্তফর দত 

অক্তগ্রভ ভঞ্জুক্তয 

ক) আদফদন াওয়ায য াধাযণ 

বক্তফষ্যৎ তক্তফর ক্তফক্তধভারা ১৯৭৯ 

অনুমায়ী উযুি কর্তটদক্ষয অক্তথ টক 

ও প্রাক্তনক ক্ষভতা অনুমায়ী 

যকাক্তয আদদ জাক্তয কযা য়। 

১) ক্তনধ টাক্তযত পযদভ আদফদন 

(ফাাংরাদদ পযভ নাং 

২৬৩৯, যগদজদর্ে/নন-

যগদজদর্ে) 

২) াধাযণ বক্তফষ্যৎ 

ক্তফনামূদল্য 
ক্তনদদ টক্তত 

ভয়ীভা 



তক্তফদর ফ টদল জভাকৃত 

অদথ টয ক্তাফ ক্তফফযণী 

(প্রধান ক্তাফযক্ষণ কভ টকতটা 

কর্তটক প্রদি) (মূর কক্ত 

ভজুক্তয আদদ জাক্তযয 

যদপযতদমাগ্য) 

9  

তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুক্তি 

অক্তধদপ্তদযয 

কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয 

গৃক্তনভ টাণ ঋণ 

ক) আদফদন াওয়ায য মথামথ 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদনক্রদভ ভজুক্তয 

আদদ জাক্তয 

১) াদা কাগদজ আদফদন 

২) যম জক্তভদত গৃ 

ক্তনভ টাণ/যভযাভত কযা দফ 

য জক্তভযয দক্তরর/ফায়নাত্র 

৩) ১৫০ র্াকা নন 

জুক্তজক্তয়ার স্ট্যাদম্প 

অঙ্গীকাযনাভা। 
৪) মথামথ কর্তটক্ষযয 

সুাক্তয 

ক্তফনামূদল্য 
ক্তনদদ টক্তত 

ভয়ীভা 

10  ফাদজর্ প্রণয়ন াংক্রান্ত ক্তফলয় অক্তপ আদদ ক্রদভ ১) খড়া ফাদজর্ ক্তফনামূদল্য 
ক্তনদদ টক্তত 

ভয়ীভা 

জনাফ এ , এ, এভ আইনুর 

ইরাভ 

কাযী যপ্রাগ্রাভায 

যপানঃ ০২-৫৫০০৬৮১৩ 

ইদভইরঃ 

aynul@doict.gov.bd 

 

৩) আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা 

ক্রক্তভক নাং প্রক্ততশ্রুত/কাক্তিত যফা প্রাক্তপ্তয রদক্ষয কযণীয় 

1  স্বয়াংম্পূণ ট আদফদন জভা প্রদান 

2  মথামথ প্রক্তক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ক্তপ ক্তযদাধ কযা 

3  াক্ষদতয জন্য ক্তনধ টাক্তযত ভদয়য পূদফ টই উক্তস্থত থাকা 

4   

5   

 

৪) অক্তবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধক্তত (GRS) 

যফা প্রাক্তপ্তদত অন্তুষ্ট দর দাক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটায দঙ্গ যমাগাদমাগ করুন। আয কাছ যথদক ভাধান াওয়া না যগদর ক্তনদনাি দ্ধক্ততদত যমাগাদমাগ 

কদয আনায ভস্যা অফক্তত করুন। 
ক্রক্তভক 

নাং 
কখন যমাগাদমাগ কযদফন 

কায দঙ্গ যমাগাদমাগ 

কযদফন 
যমাগাদমাগদয ঠিকানা ক্তনষ্পক্তিয ভয়ীভা 

1  
ব্যক্তয়তপ্রাপ্ত কভ টকতটা ভাধান ক্তদদত না 

াযদর 

অক্তবদমাগ ক্তনষ্পক্তি কভ টকতটা 

(অক্তনক) 

 

যভাস্তাইন ক্তফল্লা 

উ-ক্তযচারক (প্রান) 

যপানঃ ০২-৮১৮১২৬৫ 

ddadmin@doict.gov.bd 

ওদয়ফ যার্ টারঃ www.doict.gov.bd 

এক ভা 

2  
অক্তবদমাগ ক্তনষ্পক্তি কভ টকতটা ক্তনক্তদ টষ্ট ভদয় 

ভাধান ক্তদদত না াযদর 
আক্তর কভ টকতটা 

জনাফ ফনভারী যবৌক্তভক 

(অক্ততক্তযি ক্তচফ) 

ভাক্তযচারক 

যপানঃ ০২-৮১৮১১০০ 

ইদভইরঃ 

banamalibhowmick@doict.gov.bd 
ওদয়ফ যার্ টারঃ www.doict.gov.bd 

দুই ভা 

3  
আক্তর কভ টকতটা ক্তনক্তদ টষ্ট ভদয় ভাধান 

ক্তদদত না াযদর 

আইক্তটি ক্তফবাদগয অক্তবদমাগ 

ব্যফস্থানা যর 

অক্তবদমাগ গ্রণ যকন্দ্র 

আইক্তটি ক্তফবাগ , আইক্তটি র্াওয়ায , 

আগাযগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 
ওদয়ফ যার্ টারঃ www.ictd.gov.bd 

দুই ভা 

 

mailto:ddadmin@doict.gov.bd

