গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর
তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি ক্তবভাগ
ডাক, যেক্তলদ াগাদ াগ ও তথ্যদপ্রাযুক্তি মন্ত্রণালয়
www.doict.gov.bd

ক্তসটিদজনস চাে টার

(খসড়া)

১. ক্তভশন ও ক্তমশন
ক্তভশন:
জনগদণর যোরদগাড়ায় ই-সাক্তভদট সর মাধ্যদম জ্ঞান-ক্তভক্তিক অর্ টনীক্তত, সু-শাসন ও যেকসই উন্নক্তত ক্তনক্তিতকরণ।
ক্তমশন:
উচ্চ গক্ততর ইদলক্ট্রক্তনক য াগাদ াগ, ই-সরকার, েক্ষ তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পে উন্নয়ন, সাইবার ক্তনরাপিা, তথ্য প্রযুক্তিগত ক্তনতয-নতুন িারণা
বাস্তবায়ন, কা টকর সমন্বয়সািন, প্রযুক্তিগত িারণা সকদলর মাদে ক্তবস্তার ক্তনক্তিতকরণ। তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি অবকাঠাদমা, ক্তনভটরদ াগ্য
রক্ষণাদবক্ষণ পদ্ধক্তত এবাং আকর্ টনীয় তথ্য প্রযুক্তি সাক্তভসট প্রক্ততষ্ঠা।
২. যসবা প্রোন প্রক্ততশ্রুক্তত
২.১) নাগক্তরক যসবা
ক্রক্তমক
নাং

যসবার নাম

যসবা প্রোন
পদ্ধক্তত

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
ও প্রাক্তপ্তস্থান

যসবার মূল্য
ও পক্তরদশাি
পদ্ধক্তত

যসবা প্রোদনর
সময়সীমা

(নাম, পেক্তব, য ান নম্বর ও ই-যমইল)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

১

আইক্তসটি অক্তিেপ্তর সাংক্রান্ত তথ্য প্রোন

যেক্তলদ ান
য াগাদ াগ

1) প্রদ াজয যক্ষদত্র সো
কাগদজ আদবেনপত্র

তাৎক্ষক্তনক/২
কা টক্তেবস (প্রদ াজয
যক্ষদত্র)

ক্তবনামূদল্য

োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কমটকতটা

যমাস্তাইন ক্তবল্লাহ
উপ-পক্তরচালক (প্রশাসন)
য ানঃ ০২-৮১৮১২৬৫
ddadmin@doict.gov.bd

২.২) োপ্তক্তরক যসবা
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও
প্রাক্তপ্তস্থান

যসবার মূল্য
ও পক্তরদশাি
পদ্ধক্তত

যসবা প্রোদনর
সময়সীমা

োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কমটকতটা
(নাম, পেক্তব, য ান নম্বর ও ইযমইল)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

আইক্তসটি ক্তবভাগ/অন্য যকান েপ্তর
কর্তটক
চাক্তহত
যকান
আইন/ক্তবক্তি/নীক্ততমালা বা যকান
ক্তবর্দয়র উপর আদলাচনা ও ক্তসদ্ধাদন্তর
মাধ্যদম মতামত যপ্ররণ করা হয়।

১) প্রাপ্ত ক্তচঠি
২) সাংক্তিষ্ট ক্তবর্দয়র উপর
ইদতাপূদব ট যকান কা টক্রম গ্রহণ
করা হদয় র্াকদল যস সাংক্রান্ত
নক্তর্জাত তথ্য।
৩) সাংক্তিষ্ট ক্তবর্দয় আদলাচনা।

৩ কা টক্তেবস

জনাব যমাঃ আবদুল্লাহ-আল-বাদয়জীে
সহকারী যপ্রাগ্রামার
য ানঃ ০২-৮১৮১০৫২
ইদমইলঃ
bayazid.ap@doict.gov.bd

৩ কা টক্তেবস

জনাব যমাঃ আবদুল্লাহ-আল-বাদয়জীে
সহকারী যপ্রাগ্রামার
য ানঃ ০২-৮১৮১০৫২
ইদমইলঃ
bayazid.ap@doict.gov.bd

৩ কা টক্তেবস

জনাব যমাঃ আবদুল্লাহ-আল-বাদয়জীে
সহকারী যপ্রাগ্রামার
য ানঃ ০২-৮১৮১০৫২
ইদমইলঃ
bayazid.ap@doict.gov.bd

৩ কা টক্তেবস

জনাব যমাঃ আবদুল্লাহ-আল-বাদয়জীে
সহকারী যপ্রাগ্রামার
য ানঃ ০২-৮১৮১০৫২
ইদমইলঃ
bayazid.ap@doict.gov.bd

ক্রক্তমক
নাং

যসবার নাম

যসবা প্রোন পদ্ধক্তত

(১)

(২)

1

2

3

4

ক্তবক্তভন্ন
যপ্ররণ

প্রক্ততদবেন/তথ্য/মতামত

মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর জন্য প্রদের
উির প্রস্তুত করা

মাননীয় মন্ত্রীর জন্য প্রদের উির
প্রস্তুত করা

মাননীয় প্রক্ততমন্ত্রীর জন্য প্রদশ্নর
উির প্রস্তুত করা

ক) আইক্তসটি ক্তবভাগ হদত প্রশ্ন তাক্তলকা
পাওয়ার পর অক্তিেপ্তদরর সাংক্তিষ্ট
ক্তবর্দয়র উপর হালনাগাত তদথ্যর
ক্তভক্তিদত উির প্রস্তুত করা হয়।
খ) র্া র্ কর্তটপদক্ষর অনুদমােনক্রদম
প্রদশ্নাির যপ্ররণ করা হয়।
ক) আইক্তসটি ক্তবভাগ হদত প্রশ্ন তাক্তলকা
পাওয়ার পর অক্তিেপ্তদরর সাংক্তিষ্ট
ক্তবর্দয়র উপর হালনাগাত তদথ্যর
ক্তভক্তিদত উির প্রস্তুত করা হয়।
খ) র্া র্ কর্তটপদক্ষর অনুদমােনক্রদম
প্রদশ্নাির যপ্ররণ করা হয়।
ক) আইক্তসটি ক্তবভাগ হদত প্রশ্ন তাক্তলকা
পাওয়ার পর অক্তিেপ্তদরর সাংক্তিষ্ট
ক্তবর্দয়র উপর হালনাগাে তদথ্যর
ক্তভক্তিদত উির প্রস্তুত করা হয়।
খ) র্া র্ কর্তটপদক্ষর অনুদমােনক্রদম
প্রদশ্নাির যপ্ররণ হয়।

১) প্রশ্ন তাক্তলকা।

১) প্রশ্ন তাক্তলকা।

১) প্রশ্ন তাক্তলকা।

-

ক্তবনামূদল্য

ক্তবনামূদল্য

ক্তবনামূদল্য

5

ওয়াকটশপ/যসক্তমনার
আদয়াজন/ক্তবক্তভন্ন ক্তেবস উদ্ াপদন
আইক্তসটি ক্তবভাগদক সহায়তা প্রোন

পরামশট/আপক্তি
োক্তয়ত্ব
সম্পােন/অক্তপ টত আক্তর্ টক ব্যয় ক্তনব টাহ

অক্তিেপ্তদরর যজলা ও উপদজলা
প টাদয়র কা টালদয়র জন্য বাদজে
ক্তবভাজন।

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

প্রশাসন শাখা

-

জনাব যমাঃ যরজাউল মাকছুে জাদহেী
(যুগ্মসক্তচব)
পক্তরচালক (অর্ ট ও প্রশাসন)
য ানঃ ০২-৮১৮১১০১
ইদমইলঃ

-

jahedi6076@yahoo.com
6

১) সাংক্তিষ্ট অর্ ট বছদরর বাদজে
সাংক্তিষ্ট অর্ টননক্ততক যকাদড
বরাদ্দকৃত অদর্ টর পক্তরমাণ।

ক্তবনামূদল্য

জনাব এ, এস, এম আইনুল ইসলাম
সহকারী যপ্রাগ্রামার
য ানঃ ০২-৫৫০০৬৮১৩
ইদমইলঃ

১৫ কা টক্তেবস

aynul@doict.gov.bd

২.৩) অভযন্তরীণ যসবা
ক্রক্তমক নাং

যসবার নাম

(১)

(২)

1

2

3

4

5

6

চাকক্তর স্থায়ীকরণ

পদোন্নক্তত সাংক্রান্ত ক্তবর্য়

ক্তসদলকশন যগ্রড/ োইমদেল
মঞ্জুক্তর

অক্তজটত ছুটি

োক্তন্ত ক্তবদনােন ছুটি

অক্ততক্তরি সক্তচব/ তদুি ট
প টাদয়র কমটকতটাদের ক্তবদেশ
ভ্রমদণর ক্তনক্তমি মাননীয়
প্রিানমন্ত্রীর ক্তনকে সারসাংদক্ষপ যপ্ররদণর প্রদয়াজনীয়
ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য আইক্তসটি
ক্তবভাদগ প্রস্তাব যপ্ররণ।

যসবা প্রোন পদ্ধক্তত

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র ও
প্রাক্তপ্তস্থান

যসবার মূল্য
ও পক্তরদশাি
পদ্ধক্তত

যসবা প্রোদনর
সময়সীমা

োক্তয়ত্ব প্রাপ্ত কমটকতটা
(নাম, পেক্তব, য ান নম্বর ও
ই-যমইল)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

ক) আদবেন পাওয়ার পর সাংক্তিষ্ট
ক্তনদয়াগ ক্তবক্তিমালা অনু ায়ী উপযুি
কর্তটপদক্ষর অনুদমােনক্রদম সরকাক্তর
আদেশ জাক্তর।

১। সাো কাগদজ আদেনপত্র
২। হালনাগাে বাক্তর্ টক
যগাপনীয় প্রক্ততদবেন

অক্ত স আদেশ অনু ায়ী/যডপুদেশন
প্রাপ্ত কমটকতটাদের তথ্যাক্তে/A.C.R
জনপ্রশাসদন যপ্ররণ।
ক) আদবেন পাওয়ার পর সরকার
ক্তনি টাক্তরত কক্তমটির সভায় উপস্থাপন
করা হয়। কক্তমটির সুপাক্তরদশর
ক্তভক্তিদত উপযুি কর্তটপদক্ষর
অনুদমােনক্রদম

ক) আদবেন পাওয়ার পর ক্তনি টাক্তরত
ছুটি ক্তবক্তিমালা অনু ায়ী উপযুি
১৯৫৯, কর্তটপদক্ষর আক্তর্ টক ও
প্রশাসক্তনক ক্ষমতা অনু ায়ী ক্তনষ্পক্তি
কদর সরকাক্তর আদেশ জাক্তর করা

ক) আদবেন পাওয়ার পর
বাাংলাদেশ চাকুক্তর (ক্তবদনােন ভাতা)
ক্তবক্তিমালা, ১৯৭৯ এর আদলাদক
ক্তনষ্পক্তি কদর আদেশ জাক্তর করা
হয়।
ক) প্রস্তাব বা আমন্ত্রণপত্র পাওয়ার
পর র্া র্ কর্তটপদক্ষর
অনুদমােনক্রদম মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর
ক্তনকে সার-সাংদক্ষপ যপ্ররদণর
প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য
আইক্তসটি ক্তবভাদগ প্রস্তাব যপ্ররণ।
খ) ICT ক্তবভাগ কর্তটক সরকাক্তর
আদেশ (ক্তজ. ও) জারী করা হয়।

১। যমিা, যজষ্ঠযতা,
অক্তভজ্ঞতার সনে
২। হালনাগাে বাক্তর্ টক
যগাপনীয় প্রক্ততদবেন

১) সো কাগদজ আদবেনপত্র
২) হালনাগাে বাক্তর্ টক
যগাপনীয় প্রক্ততদবেন
১) সাো কাগদজ
আদবেনপত্র
২) ক্তনি টাক্তরত রদম
(বাাংলাদেশ রম নাং
২৩৯৫) প্রিান ক্তহসাবরক্ষণ
কমটকতটা কর্তটক প্রেি ছুটি
প্রাপ্যতার প্রক্ততদবেন
(গদজদেড কমটকতটাদের
যক্ষদত্র)
৩) ক্তহসাবরক্ষণ কমটকতটা
কর্তটক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার
প্রতযয়নপত্র

ক্তবনামূদল্য

ক্তনদে টক্তশত
সময়সীমা

ক্তবনামূদল্য

ক্তনদে টক্তশত
সময়সীমা

ক্তবনামূদল্য

৩০
কা টক্তেবস

ক্তবনামূদল্য

৭ কা টক্তেবস

murad@doict.gov.bd

১) সাো কাগদজ
আদবেনপত্র
২) ক্তনি টাক্তরত রদম
(বাাংলাদেশ রম নাং
২৩৯৫) প্রিান ক্তহসাবরক্ষণ
কমটকতটা কর্তটক প্রেি ছুটি
প্রাপ্যতা প্রক্ততদবেন।

১) প্রস্তাব/আমন্তণপত্র
২) ক্তবগত এক বছদরর ভ্রমণ
ক্তববরণী
৩) খরদচর ক্তববরণ (প্রদ াজয
যক্ষত্র)

জনাব যমাঃ সাক্তির হাসান
মুরাে
সহকারী পক্তরচালক
(প্রশাসন)
য ানঃ ০২-৫৫০০৬৮১১
ইদমইলঃ

ক্তবনামূদল্য

১০
কা টক্তেবস

7

8

9

আবাক্তসক ও োপ্তক্তরক
যেক্তলদ ান ব্যবস্থা

সািারণ ভক্তবষ্যৎ তহক্তবল হদত
অক্তগ্রম মঞ্জুক্তর

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি
অক্তিেপ্তদরর
কমটকতটা/কমটচারীদের
গৃহক্তনমটাণ ঋণ

ক) আদবেন পাওয়ার পর সমক্তন্বত
সরকাক্তর যেক্তলদ ান নীক্ততমালা২০০৪ অনু ায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ।

ক) আদবেন পাওয়ার পর সািারণ
ভক্তবষ্যৎ তহক্তবল ক্তবক্তিমালা ১৯৭৯
অনু ায়ী উপযুি কর্তটপদক্ষর অক্তর্ টক
ও প্রশাসক্তনক ক্ষমতা অনু ায়ী
সরকাক্তর আদেশ জাক্তর করা হয়।

ক) আদবেন পাওয়ার পর র্া র্
কর্তটপদক্ষর অনুদমােনক্রদম মজুক্তর
আদেশ জাক্তর

10

ই-নক্তর্ ক্তবর্য়ক

অক্ত স আদেশ ক্রদম

11

বাদজে প্রণয়ন সাংক্রান্ত ক্তবর্য়

অক্ত স আদেশ ক্রদম

১) সমক্তন্বত সরকাক্তর
যেক্তলদ ান নীক্ততমালা ২০০৪
এর ক্তনি টাক্তরত ছদক আদবেন
১) ক্তনি টাক্তরত রদম আদবেন
(বাাংলাদেশ রম নাং
২৬৩৯, যগদজদেড/ননযগদজদেড)
২) সািারণ ভক্তবষ্যৎ
তহক্তবদল সব টদশর্ জমাকৃত
অদর্ টর ক্তহসাব ক্তববরণী
(প্রিান ক্তহসাবরক্ষণ কমটকতটা
কর্তটক প্রেি) (মূল কক্তপ
মজুক্তর আদেশ জাক্তরর
পরদ রতদ াগ্য)
১) সাো কাগদজ আদবেন
২) য জক্তমদত গৃহ
ক্তনমটাণ/যমরামত করা হদব
যস জক্তমরর েক্তলল/বায়নাপত্র
৩) ১৫০ োকা নন
জুক্তজক্তশয়াল স্ট্যাদম্প
অঙ্গীকারনামা।
৪) র্া র্ কর্তটপদক্ষর
সুপাক্তরশ
র্া র্ কর্তটপদক্ষর সুপাক্তরশ

১) খসড়া বাদজে

ক্তবনামূদল্য

১৫
কা টক্তেবস

ক্তবনামূদল্য

ক্তনদে টক্তশত
সময়সীমা

ক্তমজ ইসদমত ারজানা
সহকারী পক্তরচালক (দসবা)
যমাবাইলঃ
০১৬৭৩১৮১৯২০
ইদমইলঃ
ismetfarzana07@g
mail.com

জনাব যমাঃ সাক্তির হাসান
মুরাে
সহকারী পক্তরচালক
(প্রশাসন)
য ানঃ ০২-৫৫০০৬৮১১
ইদমইলঃ
murad@doict.gov.bd

ক্তবনামূদল্য

ক্তনদে টক্তশত
সময়সীমা

ক্তবনামূদল্য

ক্তনদে টক্তশত
সময়সীমা

ক্তবনামূদল্য

ক্তনদে টক্তশত
সময়সীমা

জনাব যমাঃ শামীম যরজা
সহকারী যপ্রাগ্রামার
যমাবাইলঃ ০১৭২৪৪৮৮৮২৮
ইদমইলঃ
shamim@doict.gov.
bd
জনাব এ, এস, এম আইনুল
ইসলাম
সহকারী যপ্রাগ্রামার
য ানঃ ০২-৫৫০০৬৮১৩
ইদমইলঃ

aynul@doict.gov.bd

৩) আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা
ক্রক্তমক নাং
1
2
3
4
5

প্রক্ততশ্রুত/ কাক্তিত যসবা প্রাক্তপ্তর লদক্ষয করণীয়
স্বয়াংসম্পূণ ট আদবেন জমা প্রোন
র্া র্ প্রক্তক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ক্ত স পক্তরদশাি করা
সাক্ষদতর জন্য ক্তনি টাক্তরত সমদয়র পূদব টই উপক্তস্থত র্াকা
অক্ততক্তর্ কদক্ষ ধি ট িারণ করুন
সুনাগক্তরকসুলভ আচরণ করুন

৪) অক্তভদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধক্তত (GRS)
যসবা প্রাক্তপ্তদত অসন্তুষ্ট হদল োক্তয়ত্বপ্রাপ্ত কমটকতটার সদঙ্গ য াগাদ াগ করুন। আর কাছ যর্দক সমািান পাওয়া না যগদল ক্তনদনাি পদ্ধক্ততদত য াগাদ াগ
কদর আপনার সমস্যা অবক্তহত করুন।
ক্রক্তমক
নাং

কখন য াগাদ াগ করদবন

1

ব্যক্তয়তপ্রাপ্ত কমটকতটা সমািান ক্তেদত না
পারদল

কার সদঙ্গ য াগাদ াগ করদবন

অক্তভদ াগ ক্তনষ্পক্তি কমটকতটা (অক্তনক)

য াগাদ াদগর ঠিকানা
জনাব যমাস্তাইন ক্তবল্লাহ
উপ-পক্তরচালক (প্রশাসন)
য ানঃ ০২-৮১৮১২৬৫
ddadmin@doict.gov.bd
ওদয়ব যপাে টালঃ www.doict.gov.bd

ক্তনষ্পক্তির
সময়সীমা

এক মাস

2

অক্তভদ াগ ক্তনষ্পক্তি কমটকতটা ক্তনক্তে টষ্ট সমদয়
সমািান ক্তেদত না পারদল

আক্তপল কমটকতটা

3

আক্তপল কমটকতটা ক্তনক্তে টষ্ট সমদয় সমািান ক্তেদত
না পারদল

আইক্তসটি
ক্তবভাদগর
ব্যবস্থাপনা যসল

অক্তভদ াগ

জনাব এ যক এম খায়রুল আলম
(অক্ততক্তরি সক্তচব)
মহাপক্তরচালক
য ানঃ ০২-৮১৮১১০০
ইদমইলঃ dg@doict.gov.bd
ওদয়ব যপাে টালঃ www.doict.gov.bd
অক্তভদ াগ গ্রহণ যকন্দ্র
আইক্তসটি ক্তবভাগ, আইক্তসটি োওয়ার, আগারগাঁও,
ঢাকা-১২০৭।
ওদয়ব যপাে টালঃ www.ictd.gov.bd

দুই মাস

দুই মাস

