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

ক্তসটিদজনস চার্ টার
১. ক্তভশন ও ক্তিশন
ক্তভশন: যর্কসই উন্নয়দনর লদযে ক্তনরাপে ও গ্রহণদ াগ্য তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি।
ক্তিশন: তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তির উন্নয়ন, গদবষণা, সফল প্রদয়াগ এবাং ক্তিক্তজর্াল ব্যবস্থাপনা প্রসাদরর িাধ্যদি তথ্যপ্রযুক্তির সব টজনীন প্রদবশাক্তিকার প্রক্ততষ্ঠা।

২. যসবা প্রোন প্রক্ততশ্রুক্তত
২.১) নাগক্তরক যসবা
ক্র.
নাং
(১)

১

যসবার নাি

যসবা প্রোন পদ্ধক্তত

(২)

(৩)

উদ্ভাবনী মূলক কাদজর জন্য
ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠান প টাদয় অনুোন প্রোন

ক) যফদলাশীপ ও বৃক্তি প্রোন এবাং
উদ্ভাবনী কাদজর জন্য অনুোন প্রোন
সর্ম্টক্তকত নীক্ততিালা-২০১৩ অনু ায়ী
অন-লাইদন আদবেন।
খ) প্রক্তত চার িাস অন্তর অন্তর (জুলাই,
নদভম্বর ও িাচ ট) বাছাই কক্তিটি কর্তটক
াচাই-বাছাই করা হয়।
গ) বাছাই কক্তিটি কর্তটক সুপাক্তরশকৃত
আদবেনগুক্তল অেওয়াি ট কক্তিটি কর্তটক
চূড়ান্ত অনুদিােদনর পর অর্ ট ক্তবভাদগর
সম্মক্ততক্রদি অনুোদনর যচক প্রোন
করা হয়।

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
এবাং প্রাক্তিস্থান
(৪)

১) উদ্ভাবনী প্রকল্প প্রস্তাব।
২) আক্তর্ টক প্রস্তাব।
৩) পাসদপার্ ট সাইদজর ছক্তব।
৪) নাগক্তরকত্ব সাটিক্তট ফদকর্।
৫) জীবন বৃিান্ত।
৬) Certificate of Incorporation (প্রক্ততষ্ঠাদনর
যযদত্র)।

যসবার মূল্য এবাং
পক্তরদশাি পদ্ধক্তত
(৫)

ক্তবনামূদল্য

যসবা প্রোদনর
সিয়সীিা
(৬)

৩০ কা টক্তেবস

োক্তয়ত্বপ্রাি কিটকতটা
(নাি, পেক্তব, যফান নম্বর ও ইদিইল)
(৭)

জনাব ক্তবকণ ট কুিার য াষ, উপ-সক্তচব
যফান: +৮৮০২-৮১৮১০৩০
ই-যিইল: bikarnag@ictd.gov.bd

২

িাষ্টাস ট/এিক্তফল/িক্টরাল/দপাষ্ট িক্টরাল
প টাদয় অধ্যয়ন/গদবষণার জন্য বৃক্তি
প্রোন

ক) যফদলাশীপ ও বৃক্তি প্রোন এবাং
উদ্ভাবনী কাদজর জন্য অনুোন প্রোন
সর্ম্ক্তকটত নীক্ততিালা-২০১৩ অনু ায়ী
অন-লাইদন আদবেন।
খ) প্রক্তত চার িাস অন্তর অন্তর (জুলাই,
নদভম্বর ও িাচ ট) বাছাই কক্তিটি কর্তটক
াচাই-বছাই করা হয়।
গ) বাছাই কক্তিটি কর্তটক সুপাক্তরশকৃত
আদবেনগুক্তল অোওয়াি ট কক্তিটি কর্তটক
চূড়ান্ত অনুদিােদনর পর অর্ ট ক্তবভাদগর
সম্মক্ততক্রদি অনুোদনর যচক প্রোন
করা হয়।

১) গদবষণা প্রস্তাব।
২) সকল ক্তশযাগত য াগ্যতার সনে ও ট্রান্সক্তক্রদের
সতোক্তয়ত অনুক্তলক্তপ।
৩) ক্তবশ্বক্তবদ্যালদয়র ভক্ততরট প্রিাণপত্র।
৪) ক্তবভাগীয় প্রিাদনর প্রতেয়ন পত্র।
৫) তত্ত্বাবিায়দকর প্রক্ততস্বাযক্তরত প্রস্তাক্তবত গদবষণা
প্রস্তাদবর অনুক্তলক্তপ।
৭) পাসদপার্ ট সাইদজর ছক্তব।
৬) ৩০০/- (ক্ততনশত র্াকার) নন-জুক্তিক্তশয়াল ষ্টোর্ম্
(চূড়ান্তভাদব ক্তনব টাক্তচত প্রর্ীর) ।

৩০ কা টক্তেবস
ক্তবনামূদল্য

জনাব ক্তবকণ ট কুিার য াষ, উপ-সক্তচব
যফান: +৮৮০২-৮১৮১০৩০
ই-যিইল: bikarnag@ictd.gov.bd

২.২) োিক্তরক যসবা
ক্র.
নাং
(১)

১

২

৩

যসবার নাি
(২)

পে সৃজন

পে সাংরযণ (সৃজদনর ৪র্ ট বছর হদত)

পে স্থায়ীকরণ

যসবা প্রোন পদ্ধক্তত
(৩)
ক) ক্তবদ্যিান ক্তবক্তি/ক্তবিান অনুসরদণ
জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় ও অর্ টক্তবভাদগর
সম্মক্তত গ্রহণ করার পর প্রস্তাক্তবত পদের
যবতন যেল অর্ ট ক্তবভাদগর বাস্তবায়ন
অনুক্তবভাগ হদত াচাই করা হয়।
খ) প্রশাসক্তনক উন্নয়ন কক্তিটির
সুপাক্তরদশর ক্তভক্তিদত প্রদ াজেদযদত্র
িাননীয়
প্রিানিন্ত্রীর
সেয়
অনুদিােনক্রদি সরকাক্তর িঞ্জুক্তর আদেশ
জাক্তর করা হয়।

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
এবাং প্রাক্তিস্থান
(৪)

১) জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র ক্তনি টাক্তরত ফরদি
েির/অক্তিেিদরর প্রস্তাব।
২) অনুদিাক্তেত সাাংগঠক্তনক কাঠাদিার কক্তপ
৩) আক্তর্ টক সাংদেষ।

যসবার মূল্য এবাং
পক্তরদশাি পদ্ধক্তত
(৫)

যসবা প্রোদনর
সিয়সীিা
(৬)

ক্তবনামূদল্য

১৮০ কা টক্তেবস

১) আওতািীন েির/অক্তিেির/সাংস্থার প্রস্তাব।
২) পে সৃজদনর সরকাক্তর আদেশ।
৩) ০৩ বছর পে সাংরযদণর সরকাক্তর আদেশ।
৪) পে সাংরযদণর জন্য জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র
সম্মক্তত।
৫) পে সাংরযদণর জন্য অর্ ট ক্তবভাদগর সম্মক্তত।

ক্তবনামূদল্য

৬০ কা টক্তেবস

ক) ক্তবদ্যিান ক্তবক্তি/ক্তবিান অনুসরদণ
টাক্ত
জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় ও অর্ টক্তবভাদগর ৬) জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র ক্তনি রত ফরদি
আওতািীন
েির/অক্ত
ি
েির/সাংস্থার
প্রস্তাব।
সম্মক্তত গ্রহণ করা হয়।
খ) সরকাক্তর িঞ্জুক্তর আদেশ জাক্তর করা ৭) পে সৃজদনর সরকাক্তর আদেশ।
৮) পে সৃজন পরবতী সকল বছদরর পে সাংরযদণর
হয়।
িঞ্জুক্তর আদেশ।

ক্তবনামূদল্য

৬০ কা টক্তেবস

ক) ক্তবদ্যিান ক্তবক্তি/ক্তবিান অনুসরদণ
জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় ও অর্ টক্তবভাদগর
সম্মক্তত গ্রহণ করা হয়।
খ) সরকাক্তর িঞ্জুক্তর আদেশ জাক্তর করা
হয়।

োক্তয়ত্বপ্রাি কিটকতটা
(নাি, পেক্তব, যফান ও ইদিইল)
(৭)

যবগি যজসক্তিন পারভীন
ক্তসক্তনয়র সহকারী সক্তচব
যফান: +৮৮- ০১৭৮০৬৪৫৮০
ই-যিইল: jesminp0@gmail.com

৪

৫

৬

জনবল/সরঞ্জািাক্তে টিওএন্ডইভুিকরণ

আওতািীন েির/অক্তিেির/সাংস্থাসমূদহর
বাদজর্ বরাদ্দ/ক্তবভাজন

ক) আওতািীন েির/অক্তিেির/ সাংস্থার
প্রস্তাব পাওয়ার পর উপযুি কর্তটপদযর
অনুদিােনক্রদি ক্তবভাজন আদেশ জাক্তর
করা হয়।
ক) আওতািীন েির/অক্তিেির/ সাংস্থার
প্রস্তাব পাওয়ার পর উপযুি কর্তটপদযর
অনুদিােনক্রদি সরকাক্তর িঞ্জুক্তর আদেশ
জাক্তর করা হয়।

ব্যয় িঞ্জুক্তর অনুদিােন

৭

আওতািীন সাংস্থাসমূদহর সাাংগঠক্তনক
কাঠাদিা অনুদিােন

৮

িাননীয় প্রিানিন্ত্রীর জন্য প্রদের উির
প্রস্তুত করা

৯

িাননীয় িন্ত্রীর জন্য প্রদের উির প্রস্তুত
করা

১০

আওতািীন
অনুদিােন

সাংস্থাসমূদহর

ক) ক্তবদ্যিান ক্তবক্তি/ক্তবিান অনুসরদণ
জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় ও অর্ টক্তবভাদগর
সম্মক্তত গ্রহণ করা হয়।
খ) সরকাক্তর িঞ্জুক্তর আদেশ জাক্তর করা
হয়।

কিটসূক্তচ

১) আওতািীন েির/অক্তিেির/সাংস্থার প্রস্তাব।
২) জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদয়র সম্মক্তত।
৩) অর্ ট ক্তবভাদগর সম্মক্তত।
৪) অর্ ট ক্তবভাদগর বাস্তবায়ন অনুক্তবভাগ কর্তটক যবতন
যেল ক্তনি টারণ (জনবদলর যযদত্র)।
৫) প্রশাসক্তনক উন্নয়ন সাংক্রান্ত সক্তচব কক্তিটির সুপাক্তরশ।
১) আওতািীন েির/অক্তিেির/সাংস্থার প্রস্তাব।
২) সাংক্তেষ্ট অর্ টননক্ততক যকাদি বরাদ্দকৃত অদর্ টর
পক্তরিাণ।
৩) অর্ ট ক্তবভাদগর অনুদিােদনর কক্তপ।
১) আওতািীন েির/অক্তিেির/সাংস্থার প্রস্তাব।
২) সাংক্তেষ্ট সরঞ্জািাক্তে ক্রদয়র প্রশাসক্তনক অনুদিােন।
৩) অনুদিাক্তেত টিওএন্ডই-এর কক্তপ।
৪) বাদজদর্ বরাদদ্দর পক্তরিাণ।
৫) েরপত্র মূল্যায়ন কক্তিটির সুপাক্তরশ (প্রদ াজে যযদত্র)।
৬) ** (তারকা) ক্তচক্তিত খাদতর জন্য অর্ ট ক্তবভাদগর
সম্মক্তত।

ক) ক্তবদ্যিান ক্তবক্তি/ক্তবিান অনুসরদণ
১) আওতািীন েির/অক্তিেির/সাংস্থার প্রস্তাব।
জনপ্রশাসন িন্ত্রণালয় ও অর্ টক্তবভাদগর
২) প্রস্তাক্তবত পদের কা টাবলী ও য ৌক্তিকতা।
সম্মক্তত গ্রহণ করা হয়।
৩)বতটিান জনবদলর ক্তবস্তাক্তরত ক্তববরণ।
খ) সরকাক্তর িঞ্জুক্তর আদেশ জাক্তর করা
হয়।
ক) প্রিানিন্ত্রীর কা টালয় হদত প্রে
তাক্তলকা পাওয়ার পর ক্তবভাদগর
আওতািীন েির/অক্তিেির/ সাংস্থা হদত
১) প্রে তাক্তলকা।
তথ্য সাংগ্রহ করা হয়।
খ) র্া র্ কর্তটপদযর অনুদিােনক্রদি
প্রদের উির যপ্ররণ করা হয়।
ক) সাংসে সক্তচবালয় হদত প্রে তাক্তলকা
পাওয়ার পর ক্তবভাদগর আওতািীন
েির/অক্তিেির/ সাংস্থা হদত তথ্য
১) প্রে তাক্তলকা।
সাংগ্রহ করা হয়।
খ) র্া র্ কর্তটপদযর অনুদিােনক্রদি
প্রদের উির যপ্ররণ করা হয়।
ক) আওতািীন েির/অক্তিেির/ সাংস্থার
প্রস্তাব পাওয়ার পর ক্তবএিক্তস সভার
অনুদিােনক্রদি র্া র্ কর্তটপদযর ১) অর্ ট ক্তবভাদগর ক্তনক্তে টষ্ট ফরদিদর্ আদবেন।
িাধ্যদি অর্ ট ক্তবভাদগ যপ্ররণ করা হয়।
২) এ ক্তবভাদগর পক্তরকল্পনা শাখা।
খ) অর্ ট ক্তবভাদগর অনুদিােন প্রাক্তি
সাদপদয প্রশাসক্তনক আদেশ জারী করা
হয়।

ক্তবনামূদল্য

৩০ কা টক্তেবস

ক্তবনামূদল্য

১৫ কা টক্তেবস

ক্তবনামূদল্য

১৫ কা টক্তেবস

ক্তবনামূদল্য

১৮০ কা টক্তেবস

ক্তবনামূদল্য

৩ ক্তেন

ক্তবনামূদল্য

৫ ক্তেন

ক্তবনামূদল্য

৬০ কা টক্তেবস

যবগি যজসক্তিন পারভীন
ক্তসক্তনয়র সহকারী সক্তচব
যফান: +৮৮- ০১৭৮০৬৪৫৮০
ই-যিইল: jesminp0@gmail.com

জনাব শািসুন নাহার যবগি
সহকারী সক্তচব
যফান: +৮৮- ০১৫৫২৩০৬৭৩৭
ই-যিইল:
shamsunnahar@ictd.gov.bd

জনাব যিা: আকতার যহাদসন
সহকারী প্রিান
যফান: +৮৮-০২- ৮১৮১৬৪৭
ই-যিইল: aktar@ictd.gov.bd

১১

আওতািীন
অনুদিােন

সাংস্থাসমূদহর

প্রকল্প

ক) আওতািীন েির/অক্তিেির/ সাংস্থার
প্রস্তাব পাওয়ার পর াচাই-বাছাই
কক্তিটির
সভায়
অনুদিােনক্রদি
অর্ টক্তবভাদগ (প্রদ াজে যযদত্র)দপ্ররণ
করা হয়।
খ) অর্ ট ক্তবভাদগর অনুদিােন সাদপদয
পক্তরকল্পনা কক্তিশদন যপ্ররণ করা হয়।
গ) পক্তরকল্পনা কক্তিশদন PEC সভায়
অনুদিােদনর পর একদনক সভার
অনুদিােনক্রদি প্রশাসক্তনক আদেশ
জারী করা হয়।

১) অর্ ট ক্তবভাদগর ক্তনক্তে টষ্ট ফরদিদর্ আদবেন।
২) এ ক্তবভাদগর পক্তরকল্পনা শাখা।

ক্তবনামূদল্য

১২০ কা টক্তেবস

জনাব আসাদুজ্জািান ক্তরপন
সহকারী প্রিান
যফান: +৮৮ ০২-৮১৮১৫৪৬
ই-যিইল:
riponasad@ictd.gov.bd

২.৩) অভেন্তরীণ যসবা

ক্র.
নাং
(১)

যসবার নাি

যসবা প্রোন পদ্ধক্তত

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র
এবাং প্রাক্তিস্থান

যসবার মূল্য এবাং
পক্তরদশাি পদ্ধক্তত

যসবা প্রোদনর
সিয়সীিা

োক্তয়ত্বপ্রাি কিটকতটা
(নাি, পেক্তব, যফান নম্বর ও ইদিইল)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

১

কিটকতটাদের ক্তবদেশ ভ্রিদণর ক্তনক্তিি
িাননীয় প্রিানিন্ত্রীর ক্তনকর্ সার-সাংদযপ
যপ্ররণ

২

কিটকতটা/কিটচারীদের ক্তবদেশ
সরকাক্তর আদেশ (ক্তজ.ও) জারী

ভ্রিদণর

ক) প্রস্তাব বা আিন্ত্রণপত্র পাওয়ার পর
র্া র্ কর্তটপদযর অনুদিােনক্রদি
প্রিানিন্ত্রীর কা টালদয় যপ্ররণ করা হয়।
খ)
িাননীয়
প্রিানিন্ত্রীর
অনুদিােনক্রদি সরকাক্তর আদেশ
(ক্তজ.ও) জারী করা হয়।
ক) প্রস্তাব বা আিন্ত্রণপত্র পাওয়ার পর
র্া র্ কর্তটপদযর অনুদিােনক্রদি
সরকাক্তর আদেশ (ক্তজ.ও) জারী করা
হয়।

১) প্রস্তাব/আিন্ত্রণ পত্র।
২) ক্তবগত এক বছদরর ভ্রিণ ক্তববরণী।
৩) খরদচর ক্তববরণ (প্রদ াজে যযদত্র)।

১) প্রস্তাব/আিন্ত্রণ পত্র।
২) ক্তবগত এক বছদরর ভ্রিণ ক্তববরণী।
৩) খরদচর ক্তববরণ (প্রদ াজে যযদত্র)।

ক্তবনামূদল্য

ক্তবনামূদল্য

১০ কা টক্তেবস

৩ কা টক্তেবস

যবগি যজসক্তিন পারভীন
ক্তসক্তনয়র সহকারী সক্তচব
যফান: +৮৮- ০১৭৮০৬৪৫৮০
ই-যিইল: jesminp0@gmail.com

৩

৫

৬

৩য় ও ৪র্ ট যেণীর কিটচারী ক্তনদয়াগ

চাকক্তর স্থায়ীকরণ

ক) আদবেন পাওয়ার পর সাংক্তেষ্ট
ক্তনদয়াগ ক্তবক্তিিালা অনু ায়ী উপযুি
কর্তটপদযর অনুদিােনক্রদি সরকাক্তর
আদেশ জাক্তর করা হয়।

সািারণ ভক্তবষ্য তহক্তবল হদত অক্তগ্রি িঞ্জুক্তর

ক) আদবেন পাওয়ার পর সািারণ
ভক্তবষ্য তহক্তবল ক্তবক্তিিালা, ১৯৭৯
অনু ায়ী উপযুি কর্তটপদযর (আক্তর্ টক
ও প্রশাসক্তনক যিতা অনু ায়ী)
সরকাক্তর আদেশ জাক্তর করা হয়।

৭

আওতািীন েির/অক্তিেির/সাংস্থার
কিটকতটা/ কিটচারীদের গৃহক্তনিটাণ ঋণ

৮

আওতািীন েির/অক্তিেির/সাংস্থার
কিটকতটা/ কিটচারীদের যিার্র ান ক্রয়
অক্তগ্রি

৯

ক) র্া র্ কর্তটপদযর অনুদিােনক্রদি
পক্তত্রকায়/ওদয়বসাইদর্ ক্তবজ্ঞক্তি প্রকাশ
খ) আদবেন প্রাক্তির পর য াগ্য প্রার্ীদের
ক্তনদয়াগ পরীযায় উিীণ ট হওয়া সাদপদয
ক্তনদয়াগ কক্তিটি কর্তটক সুপাক্তরশ করা
হয়।
গ)
র্া র্ কর্তটপদযর চূড়ান্ত
অনুদিােনক্রদি পুক্তলশ যভক্তরক্তফদকশন,
মুক্তিদ াদ্ধা সনে াচাই (প্রদ াজে
যযদত্র)
) ক্তনদয়াগ পত্র প্রোন।

অক্তজটত ছুটি

ক) আদবেন পাওয়ার পর
কর্তটপদযর অনুদিােনক্রদি
আদেশ জাক্তর।

র্া র্
িঞ্জুক্তর

ক) আদবেন পাওয়ার পর
কর্তটপদযর অনুদিােনক্রদি
আদেশ জাক্তর।

র্া র্
িঞ্জুক্তর

ক) আদবেন পাওয়ার পর ক্তনি টাক্তরত ছুটি
ক্তবক্তিিালা, ১৯৫৯ অনু ায়ী উপযুি
কর্তটপদযর (আক্তর্ টক ও প্রশাসক্তনক
যিতা অনু ায়ী) ক্তনস্পক্তি কদর
সরকাক্তর আদেশ জাক্তর করা হয়।

১) সাো কাগদজ জন প্রাশাসন িন্ত্রণালদয়র ক্তনি টাক্তরত
ফরদিদর্ আদবেন।
২) যট্রজাক্তর চালান (১০০/- র্াকা ৩য় যেক্তণর যযদত্র,
৫০/- র্াকা ৪র্ ট যেক্তণর যযদত্র)।
৩) সকল ক্তশযাগত য াগ্যতার সনদের সতোক্তয়ত
ফদর্াকক্তপ।
৪) নাগক্তরকত্ব সনে।
৫) পাসদপার্ ট সাইদজর ছক্তব-৩ কক্তপ।

১) সাো কাগদজ আদবেনপত্র।
২) হালনাগাে বাক্তষ টক যগাপনীয় প্রক্ততদবেন (পদোন্নক্ততর
যযদত্র ০১ বছর এবাং সরাসক্তর ক্তনদয়াদগর যযদত্র ০২
বছদরর এক্তসআর)।
১) ক্তনি টাক্তরত ফরদি আদবেন (বাাংলাদেশ ফরি নাং২৬৩৯, যগদজদর্ি/নন-যগদজদর্ি)।
২) সািারণ ভক্তবষ্য তহক্তবদল সব টদশষ জিাকৃত অদর্ টর
ক্তহসাব ক্তববরণী(প্রিান ক্তহসাবরযণ কিটকতটা কর্তটক
প্রেি) (মূল কক্তপ, িঞ্জুক্তর আদেশ জাক্তরর পর
যফরতদ াগ্য)।
১) সাো কাগদজ আদবেন।
২) য জক্তিদত গৃহ ক্তনিটাণ/দিরািত করা হদব যস জক্তির
েক্তলল/বায়নাপত্র।
৩) ১৫০ র্াকার নন-জুক্তিক্তশয়াল স্ট্োদর্ম্
অঙ্গীকারনািা।
৪) র্া র্ কর্তটপদযর সুপাক্তরশ।
১) সাো কাগদজ আদবেন।
২) আদবেনকারীর ১৫০ র্াকার নন-জুক্তিক্তশয়াল
স্ট্োদর্ম্ অঙ্গীকারনািা।
৩) যিার্র সাইদকল ক্তবক্রয়কারীর অঙ্গীরনািা।
৪) র্া র্ কর্তটপদযর সুপাক্তরশ।
১) সাো কাগদজ আদবেনপত্র।
২) ক্তনি টাক্তরত ফরদি (বাাংলাদেশ ফরি নাং-২৩৯৫)
প্রিান ক্তহসাবরযণ কিটকতটা কর্তটক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার
প্রক্ততদবেন (দগদজদর্ি কিটকতটাদের যযদত্র)।
৩) ক্তহসাবরযণ কিটকতটা, ক্তবভাগ কর্তটক প্রেি ছুটি
প্রাপ্যতার প্রতেয়নপত্র (নন যগদজদর্ি কিটচারীদের
যযদত্র), প্রাক্তিস্থান: ক্তহসাবরযণ কিটকতটার কা টালয়।

১২০ কা টক্তেবস

ক্তবনামূদল্য

ক্তবনামূদল্য

ক) নন-যগদজদর্ি
কিটচারীদের যযদত্র:
৫ কা টক্তেবস
খ) ক্তিতীয় যেণীর
যগদজদর্ি
কিটকতটাদের
যযদত্র: ৭ কা টক্তেবস

ক্তবনামূদল্য

৫ কা টক্তেবস

ক্তবনামূদল্য

১৫ কা টক্তেবস

ক্তবনামূদল্য

১৫ কা টক্তেবস

ক্তবনামূদল্য

৭ কা ট ক্তেবস

যবগি যজসক্তিন পারভীন
ক্তসক্তনয়র সহকারী সক্তচব
যফান: +৮৮- ০১৭৮০৬৪৫৮০
ই-যিইল:
jesminp0@gmail.com

১০

১১

১২

১৩

অক্তজটত ছুটি (বক্তহ: বাাংলাদেশ)

োক্তন্ত ক্তবদনােন ছুটি

ক্তসদলকশন যগ্রি/র্াইিদেল িঞ্জুক্তর

আবাক্তসক ও োিক্তরক যর্ক্তলদফান সাংদ াগ
ব্যবস্থা

ক) আদবেন পাওয়ার পর ক্তনি টাক্তরত ছুটি
ক্তবক্তিিালা, ১৯৫৯ অনু ায়ী ক্তনস্পক্তি
কদর সরকাক্তর আদেশ জাক্তর করা হয়।
(খ) সরকার কর্তটক সিদয় সিদয়
জাক্তরকৃত ক্তবদেশ ভ্রিদণর অনুিক্তত ও
আনুষাংক্তগক ক্তনদে টশনা অনুসরণীয়।

ক) আদবেন পাওয়ার পর ক্তচি
ক্তবদনােনভাতা ক্তবক্তিিালা, ১৯৭৯
অনু ায়ী ক্তনস্পক্তি কদর সরকাক্তর
আদেশ জাক্তর করা হয়।

ক) আদবেন পাওয়ার পর সরকার
ক্তনি টাক্তরত কক্তিটির সভায় উপস্থাপন
করা হয়। কক্তিটির সুপাক্তরদশর ক্তভক্তিদত্ব
উপযুি কর্তটপদযর অনুদিােনক্রদি
িঞ্জুক্তর আদেশ জাক্তর করা হয়।

ক) আদবেন পাওয়ার পর সিক্তিত
সরকাক্তর যর্ক্তলদফান নীক্ততিালা-২০০৪
অনু ায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ।

১) সাো কাগদজ আদবেনপত্র।
২) ক্তনি টাক্তরত ফরদি (বাাংলাদেশ ফরি নাং-২৩৯৫)
প্রিান ক্তহসাবরযণ কিটকতটা কর্তটক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার
প্রক্ততদবেন (দগদজদর্ি কিটকতটাদের যযদত্র)।
৩) ক্তহসাবরযণ কিটকতটা, ক্তবভাগ কর্তটক প্রেি ছুটি
প্রাপ্যতার প্রতেয়নপত্র (নন যগদজদর্ি কিটচারীদের
যযদত্র), প্রাক্তিস্থান: ক্তহসাবরযণ কিটকতটার কা টালয়
৪) ব্যক্তিগত কারদণ সরকাক্তর/সায়ত্বশাক্তসত সাংস্থার
কিটকতটাদের ক্তবদেশ ভ্রিদণর আদবেনপত্র (প্রাক্তিস্থান:
প্রশাসন-১, স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালয়)।
১) সাো কাগদজ আদবেনপত্র।
২) ক্তনি টাক্তরত ফরদি (বাাংলাদেশ ফরি নাং-২৩৯৫)
প্রিান ক্তহসাবরযণ কিটকতটা কর্তটক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার
প্রক্ততদবেন (দগদজদর্ি কিটকতটাদের যযদত্র), প্রাক্তিস্থান:
ক্তহসাব রযণ কিটকতটার কা টালয়।
৩) ক্তহসাব রযণ কিটকতটা, ক্তবভাগ কর্তটক প্রেি ছুটি
প্রাপ্যতার প্রতেয়নপত্র (নন-যগদজদর্ি কিটচারীদের
যযদত্র)।
১) সাো কাগদজ আদবেনপত্র।
২) হালনাগাে বাক্তষ টক যগাপনীয় প্রক্ততদবেন (২য় যেণীর
কিটকতটাদের ক্তসদলকশন যগ্রি িঞ্জুক্তরর যযদত্র ৪ বছদরর
এক্তসআর এবাং ২য়/৩য় যেণীর কিটকতটা/কিটচারীদের
যযদত্র র্াইিদেল ৮/১২/১৫ বছদরর এক্তসআর)।

১) সিক্তিত সরকাক্তর যর্ক্তলদফান নীক্ততিালা-২০০৪ এর
ক্তনি টাক্তরত ছদক আদবেন।

ক) নন-যগদজদর্ি
কিটচারীদের যযদত্র:
৫ কা টক্তেবস
ক্তবনামূদল্য

খ)
যগদজদর্ি
কিটকতটাদের যযদত্র:
৭ কা টক্তেবস

যবগি যজসক্তিন পারভীন
ক্তসক্তনয়র সহকারী সক্তচব
যফান: +৮৮- ০১৭৮০৬৪৫৮০
ই-যিইল:jesminp0@gmail.com

ক্তবনামুদল্য
৭ কা টক্তেবস

ক্তবনামূদল্য

ক্তবনামূদল্য

১৫ কা টক্তেবস

১৫ কা টক্তেবস

জনাব যিাোঃ আক্তজজুল হক
সহকারী সক্তচব
যফান: +৮৮- ০২-৮১৮১০৪৮
ই-যিইল: azizul@ictd.gov.bd

২.৪) আওতািীন অক্তিেির/েির/সাংস্থা কর্তক
ট প্রেি যসবা
ক) বাাংলাদেশ কক্তর্ম্উর্ার কাউক্তন্সল।
খ) বাাংলাদেশ হাই-যর্ক পাকট কর্তটপয।
ট য়াং অর্ক্তরটিজ।
গ) কদরালার অব সাটিফাক্ত
) তথ্য ও য াগাদ াগ প্রাযুক্তি অক্তিেির।

৩) আপনার কাদছ আিাদের প্রতোশা
প্রক্ততশ্রুত/কাক্তিত যসবা প্রাক্তির লদযে করণীয়

ক্রক্তিক নাং

১)
২)
৩)
৪)
৫)

স্বয়াংসম্পূণ ট আদবেন জিা প্রোন
র্া র্ প্রক্তক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ক্তফস পক্তরদশাি করা
সাযাদতর জন্য ক্তনি টাক্তরত সিদয়র পূদব টই উপক্তস্থত র্াকা

৪) অক্তভদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধক্তত (GRS)
যসবা প্রাক্তিদত অসন্তুষ্ট হদল োক্তয়ত্বপ্রাি কিটকতটার সদঙ্গ য াগাদ াগ করুন। তার কাছ যর্দক সিািান পাওয়া না যগদল ক্তনদনাি পদ্ধক্ততদত য াগাদ াগ কদর আপনার সিস্যা অবক্তহত করুন।
ক্র.
নাং

১

২

৩

কখন য াগাদ াগ করদবন

কার সদঙ্গ য াগাদ াগ
করদবন

োক্তয়ত্বপ্রাি কিটকতটা সিািান ক্তেদত না
পারদল

অক্তভদ াগ ক্তনষ্পক্তি
কিটকতটা (অক্তনক)

অক্তভদ াগ ক্তনষ্পক্তি কিটকতটা ক্তনক্তে টষ্ট সিদয়
সিািান ক্তেদত না পারদল

আক্তপল কিটকতটা

আক্তপল কিটকতটা ক্তনক্তে টষ্ট সিদয় সিািান ক্তেদত
না পারদল

িক্তন্ত্রপক্তরষে ক্তবভাদগর
অক্তভদ াগ ব্যবস্থাপনা যসল

য াগাদ াদগর ঠিকানা
জনাব যজ আর শাহক্তরয়ার, উপ-সক্তচব
যফান: +৮৮-০২-৮১৮১৬৪১
ইদিইল: jrshahriar@ictd.gov.bd
ওদয়ব যপার্ টাল: www.ictd.gov.bd
জনাব পার্ টপ্রক্ততি যেব, অক্ততক্তরি সক্তচব
যফান: +৮৮-০২-৮১৮১৫৪৫
ই-যিইল: parthapdeb@ictd.gov.bd
ওদয়ব যপার্ টাল: www.ictd.gov.bd
অক্তভদ াগ গ্রহণ যকন্দ্র
৫ নাং যগইর্, বাাংলাদেশ সক্তচবালয়, ঢাকা
ওদয়ব: www.grs.gov.bd

ক্তনষ্পক্তির সিয়সীিা

ক্ততন িাস

এক িাস

ক্ততন িাস

