
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি ক্তবভাগ 

www.ictd.gov.bd 

ক্তসটিদজনস চার্ টার  

১. ক্তভশন ও ক্তিশন  

 ক্তভশন: যসানার বাাংলা ক্তবক্তনি টাদণ জনবান্ধব তথ্যপ্রযুক্তি ।  

 
ক্তিশন: তৃণমূল প টাদে ক্তনভ টরদ াগ্য ক্তিক্তজর্াল অক্তভগিন, তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ িানবসম্পে উন্নেন, আইটিক্তশদের রপ্তানীমুখী ক্তবকাশ এবাং জনবান্ধব তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহাদরর িাধ্যদি সুখী সমৃদ্ধ যসানার বাাংলা প্রক্ততষ্ঠা। 

 

২. যসবা প্রোন প্রক্ততশ্রুক্তত 

২.১) নাগক্তরক যসবা 

ক্র. 

নাং 
যসবার নাি যসবা প্রোন পদ্ধক্তত 

প্রদোজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাক্তপ্তস্থান 

যসবার মূল্য এবাং  

পক্তরদশাধ পদ্ধক্তত 

যসবা প্রোদনর 

সিেসীিা 

োক্তেত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা 

(নাি, পেক্তব, য ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 
উদ্ভাবনী মূলক কাদজর জন্য 

ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠান প টাদে অনুোন প্রোন 

ক) য দলাশীপ ও বৃক্তি প্রোন এবাং উদ্ভাবনী 

কাদজর জন্য অনুোন প্রোন সম্পটক্তকত 

নীক্ততিালা-২০১৬ অনু ােী অন-লাইদন 

আদবেন। 

খ) প্রক্তত চার িাস অন্তর অন্তর (জুলাই, 

নদভম্বর ও িাচ ট)  বাছাই কক্তিটি কতৃটক 

 াচাই-বাছাই করা হে। 

গ) বাছাই কক্তিটি কতৃটক সুপাক্তরশকৃত 

আদবেনগুক্তল অযওোি ট কক্তিটি কতৃটক চূড়ান্ত 

অনুদিােদনর পর অর্ ট ক্তবভাদগর 

সম্মক্ততক্রদি অনুোদনর যচক প্রোন করা 

হে। 

১) উদ্ভাবনী প্রকে প্রস্তাব। 

২) আক্তর্ টক প্রস্তাব। 

৩) পাসদপার্ ট সাইদজর ছক্তব। 

৪) নাগক্তরকত্ব সাটি টক্ত দকর্। 

৫) জীবন বৃিান্ত। 

৬) Certificate of Incorporation 

(প্রক্ততষ্ঠাদনর যেদত্র)। 

ক্তবনামূদল্য ৩০ কা টক্তেবস 

 

জনাব যিাোঃ জাক্তকর যহাদসন বাচ্চু 

উপসক্তচব 

য ান: ০২-৪১০২৪০৪৮ 

যিাবাইল: ০১৭২৮৩৬৬৩১৬ 

ই-যিইল: zakir.hossain@ictd.gov.bd 

http://ictd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ictd.portal.gov.bd/policies/ce1fc4fa_7931_47cc_b200_7348caad8f88/Innovation%20Policy.pdf
http://ictd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ictd.portal.gov.bd/policies/ce1fc4fa_7931_47cc_b200_7348caad8f88/Innovation%20Policy.pdf
http://ictd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ictd.portal.gov.bd/policies/ce1fc4fa_7931_47cc_b200_7348caad8f88/Innovation%20Policy.pdf
http://ictd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ictd.portal.gov.bd/policies/ce1fc4fa_7931_47cc_b200_7348caad8f88/Innovation%20Policy.pdf


২ 

িাষ্টাস ট/এিক্ত ল/িক্টরাল/দপাষ্ট 

িক্টরাল প টাদে অধ্যেন/গদবষণার 

জন্য বৃক্তি প্রোন 

ক) য দলাশীপ ও বৃক্তি প্রোন এবাং উদ্ভাবনী 

কাদজর জন্য অনুোন প্রোন সম্পক্তকটত 

নীক্ততিালা-২০১৬ অনু ােী অন-লাইদন 

আদবেন। 

খ) প্রক্তত চার িাস অন্তর অন্তর (জুলাই, 

নদভম্বর ও িাচ ট)  বাছাই কক্তিটি কতৃটক 

 াচাই-বছাই করা হে। 

গ) বাছাই কক্তিটি কতৃটক সুপাক্তরশকৃত 

আদবেনগুক্তল অযাওোি ট কক্তিটি কতৃটক চূড়ান্ত 

অনুদিােদনর পর অর্ ট ক্তবভাদগর 

সম্মক্ততক্রদি অনুোদনর যচক প্রোন করা 

হে। 

১) গদবষণা প্রস্তাব। 

২) সকল ক্তশোগত য াগ্যতার সনে ও 

ট্রান্সক্তক্রদের সতযাক্তেত অনুক্তলক্তপ। 

৩) ক্তবশ্বক্তবদ্যালদের ভক্ততটর প্রিাণপত্র। 

৪) ক্তবভাগীে প্রধাদনর প্রতযেন পত্র। 

৫) তত্ত্বাবধােদকর প্রক্ততস্বােক্তরত প্রস্তাক্তবত 

গদবষণা প্রস্তাদবর অনুক্তলক্তপ। 

৭) পাসদপার্ ট সাইদজর ছক্তব। 

৬) ৩০০/- (ক্ততনশত র্াকার) নন-জুক্তিক্তশোল 

ষ্টযাম্প (চূড়ান্তভাদব ক্তনব টাক্তচত প্রর্ীর) ।   

 

ক্তবনামূদল্য 

 

 

 

৩০ কা টক্তেবস 

জনাব রােহানা ইসলাি 

উপসক্তচব 

য ান: +৮৮-০১৭১৬৬৩৯৪৮২ 

ই-যিইল: 

raihanaislam1976@ictd.gov.bd 

 

২.২) োপ্তক্তরক যসবা 

ক্র. 

নাং 
যসবার নাি যসবা প্রোন পদ্ধক্তত 

প্রদোজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাক্তপ্তস্থান 

যসবার মূল্য 

এবাং  

পক্তরদশাধ পদ্ধক্তত 

যসবা প্রোদনর 

সিেসীিা 

োক্তেত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা 

(নাি, পেক্তব, য ান ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি 

ক্তবভাগ ও আওতাধীন 

েপ্তরসমূদহর পে সৃজন 

ক) ক্তবদ্যিান ক্তবক্তধ/ক্তবধান অনুসরদণ জনপ্রশাসন 

িন্ত্রণালে ও অর্ টক্তবভাদগর সম্মক্তত গ্রহণ করার 

পর প্রস্তাক্তবত পদের যবতন যেল অর্ ট ক্তবভাদগর 

বাস্তবােন অনুক্তবভাগ হদত  াচাই করা হে। 

খ) প্রশাসক্তনক উন্নেন কক্তিটির সুপাক্তরদশর 

ক্তভক্তিদত প্রদ াজযদেদত্র িাননীে প্রধানিন্ত্রীর 

সেে অনুদিােনক্রদি সরকাক্তর িঞ্জুক্তর আদেশ 

জাক্তর করা হে। 

১) জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদের ক্তনধ টাক্তরত  রদি 

েপ্তর/অক্তধেপ্তদরর প্রস্তাব। 

২) অনুদিাক্তেত সাাংগঠক্তনক কাঠাদিার কক্তপ 

৩) আক্তর্ টক সাংদেষ। 

ক্তবনামূদল্য ১৮০ কা টক্তেবস 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি ক্তবভাগ 

জনাব ইসরাত জাহান 

উপসক্তচব 

য ান: ০২-৪১০২৪০২৮ 

ই-যিইল: israt@ictd.gov.bd  

বিবিবি, িাাংলাদেশ ডেটা ডিন্টার ড াম্পানী 

বলবিদটে এিাং স্টাট টআপ িাাংলাদেশ 

ড াম্পানী বলবিদটে   

জনাব যিাোঃ তক্তববুর রহিান 

উপসক্তচব 

য ান:  +৮৮-০২-৪১০২৪০২৭ 

ই-যিইল:  logistic@ictd.gov.bd 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তধেপ্তর ও 

ক্তসক্তসএ 

জনাব যিাোঃ িাইনুল হক ভ ূঁইো 

উপসক্তচব 

য ান:  +৮৮-০২-৮১৮১৬৭৬ 

ই-যিইল:   moynul@ictd.gov.bd  

 

২ 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি 

ক্তবভাগ ও আওতাধীন 

েপ্তরসমূদহর পে সাংরেণ 

(সৃজদনর ৪র্ ট বছর হদত) 

ক) ক্তবদ্যিান ক্তবক্তধ/ক্তবধান অনুসরদণ জনপ্রশাসন 

িন্ত্রণালে ও অর্ টক্তবভাদগর সম্মক্তত গ্রহণ করা হে। 

খ) সরকাক্তর িঞ্জুক্তর আদেশ জাক্তর করা হে। 

১) আওতাধীন েপ্তর/অক্তধেপ্তর/সাংস্থার প্রস্তাব। 

২) পে সৃজদনর সরকাক্তর আদেশ। 

৩) ০৩ বছর পে সাংরেদণর সরকাক্তর আদেশ। 

৪) পে সাংরেদণর জন্য জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদের 

সম্মক্তত। 

৫) পে সাংরেদণর জন্য অর্ ট ক্তবভাদগর সম্মক্তত। 

ক্তবনামূদল্য ৬০ কা টক্তেবস 

৩ 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি 

ক্তবভাগ ও আওতাধীন 

েপ্তরসমূদহর পে স্থােীকরণ 

ক) ক্তবদ্যিান ক্তবক্তধ/ক্তবধান অনুসরদণ জনপ্রশাসন 

িন্ত্রণালে ও অর্ টক্তবভাদগর সম্মক্তত গ্রহণ করা হে। 

খ) সরকাক্তর িঞ্জুক্তর আদেশ জাক্তর করা হে। 

৬) জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদের ক্তনধ টাক্তরত  রদি 

আওতাধীন েপ্তর/অক্তধেপ্তর/সাংস্থার প্রস্তাব। 

৭) পে সৃজদনর সরকাক্তর আদেশ। 

৮) পে সৃজন পরবতী সকল বছদরর পে সাংরেদণর 

িঞ্জুক্তর আদেশ। 

ক্তবনামূদল্য ৬০ কা টক্তেবস 

৪ 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি 

ক্তবভাগ ও আওতাধীন 

েপ্তরসমূদহর জনবল/সরঞ্জািাক্তে 

টিওএন্ডইভুিকরণ 

ক) ক্তবদ্যিান ক্তবক্তধ/ক্তবধান অনুসরদণ জনপ্রশাসন 

িন্ত্রণালে ও অর্ টক্তবভাদগর সম্মক্তত গ্রহণ করা হে। 

খ) সরকাক্তর িঞ্জুক্তর আদেশ জাক্তর করা হে। 

১) আওতাধীন েপ্তর/অক্তধেপ্তর/সাংস্থার প্রস্তাব। 

২) জনপ্রশাসন িন্ত্রণালদের সম্মক্তত। 

৩) অর্ ট ক্তবভাদগর সম্মক্তত। 

৪) অর্ ট ক্তবভাদগর বাস্তবােন অনুক্তবভাগ কতৃটক যবতন 

যেল ক্তনধ টারণ (জনবদলর যেদত্র)। 

৫) প্রশাসক্তনক উন্নেন সাংক্রান্ত সক্তচব কক্তিটির সুপাক্তরশ। 

ক্তবনামূদল্য ৩০ কা টক্তেবস 

http://ictd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ictd.portal.gov.bd/policies/ce1fc4fa_7931_47cc_b200_7348caad8f88/Innovation%20Policy.pdf
http://ictd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ictd.portal.gov.bd/policies/ce1fc4fa_7931_47cc_b200_7348caad8f88/Innovation%20Policy.pdf
http://ictd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ictd.portal.gov.bd/policies/ce1fc4fa_7931_47cc_b200_7348caad8f88/Innovation%20Policy.pdf
http://ictd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/ictd.portal.gov.bd/policies/ce1fc4fa_7931_47cc_b200_7348caad8f88/Innovation%20Policy.pdf
http://forms.gov.bd/
mailto:gmb@ictd.gov.bd


৫ 

আওতাধীন 

েপ্তর/অক্তধেপ্তর/সাংস্থাসমূদহর 

বাদজর্ বরাদ্দ/ক্তবভাজন 

ক) আওতাধীন েপ্তর/অক্তধেপ্তর/ সাংস্থার প্রস্তাব 

পাওোর পর উপযুি কতৃটপদের অনুদিােনক্রদি 

ক্তবভাজন আদেশ জাক্তর করা হে। 

১) আওতাধীন েপ্তর/অক্তধেপ্তর/সাংস্থার প্রস্তাব। 

২) সাংক্তেষ্ট অর্ টননক্ততক যকাদি বরাদ্দকৃত অদর্ টর 

পক্তরিাণ। 

৩) অর্ ট ক্তবভাদগর অনুদিােদনর কক্তপ। 

ক্তবনামূদল্য ১৫ কা টক্তেবস 
িাাংলাদেশ হাই-ডট  পা ট  র্তটপক্ষ, 

বেবিটাল বনরাপত্তা এদিবি এিাং এটুআই 

জনাব ক্তসরাত িাহমুো 

উপসক্তচব 

য ান:  +৮৮-০২-৪১০২৪০৪৯ 

ই-যিইল: sirat.mahmuda@ictd.gov.bd  
 

৬ 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি 

ক্তবভাগ ও আওতাধীন 

েপ্তরসমূদহর ব্যে িঞ্জুক্তর 

অনুদিােন 

ক) আওতাধীন েপ্তর/অক্তধেপ্তর/ সাংস্থার প্রস্তাব 

পাওোর পর উপযুি কতৃটপদের অনুদিােনক্রদি 

সরকাক্তর িঞ্জুক্তর আদেশ জাক্তর করা হে। 

১) আওতাধীন েপ্তর/অক্তধেপ্তর/সাংস্থার প্রস্তাব। 

২) সাংক্তেষ্ট সরঞ্জািাক্তে ক্রদের প্রশাসক্তনক অনুদিােন। 

৩) অনুদিাক্তেত টিওএন্ডই-এর কক্তপ। 

৪) বাদজদর্ বরাদদ্দর পক্তরিাণ। 

৫) েরপত্র মূল্যােন কক্তিটির সুপাক্তরশ (প্রদ াজয 

যেদত্র)। 

৬) ** (তারকা) ক্তচক্তিত খাদতর জন্য অর্ ট ক্তবভাদগর 

সম্মক্তত। 

ক্তবনামূদল্য ১৫ কা টক্তেবস 

৭ 

আওতাধীন সাংস্থাসমূদহর 

সাাংগঠক্তনক কাঠাদিা 

অনুদিােন 

ক) ক্তবদ্যিান ক্তবক্তধ/ক্তবধান অনুসরদণ জনপ্রশাসন 

িন্ত্রণালে ও অর্ টক্তবভাদগর সম্মক্তত গ্রহণ করা হে। 

খ) সরকাক্তর িঞ্জুক্তর আদেশ জাক্তর করা হে। 

১) আওতাধীন েপ্তর/অক্তধেপ্তর/সাংস্থার প্রস্তাব।   

২) প্রস্তাক্তবত পদের কা টাবলী ও য ৌক্তিকতা। 

৩)বতটিান জনবদলর ক্তবস্তাক্তরত ক্তববরণ। 

 

 

 

ক্তবনামূদল্য 
১৮০ কা টক্তেবস 

৮ 
িাননীে প্রধানিন্ত্রীর জন্য 

প্রদের উির প্রস্তুত করা 

ক) প্রধানিন্ত্রীর কা টালে হদত প্রে তাক্তলকা 

পাওোর পর ক্তবভাদগর আওতাধীন 

েপ্তর/অক্তধেপ্তর/ সাংস্থা হদত তথ্য সাংগ্রহ করা 

হে। 

খ)  র্া র্ কতৃটপদের অনুদিােনক্রদি প্রদের 

উির যপ্ররণ করা হে। 

১) প্রে তাক্তলকা। ক্তবনামূদল্য ৩ ক্তেন 

জনাব এস এি মুনীর উক্তদ্দন 

উপসক্তচব 

য ান: +৮৮-০২-৪১০২৪০২৫ 

ই-যিইল: munir.uddun@ictd.gov.bd 

৯ 
িাননীে িন্ত্রীর জন্য প্রদের 

উির প্রস্তুত করা 

ক) সাংসে সক্তচবালে হদত প্রে তাক্তলকা পাওোর 

পর ক্তবভাদগর আওতাধীন েপ্তর/অক্তধেপ্তর/ সাংস্থা 

হদত তথ্য সাংগ্রহ করা হে। 

খ)  র্া র্ কতৃটপদের অনুদিােনক্রদি প্রদের 

উির যপ্ররণ করা হে। 

১) প্রে তাক্তলকা। ক্তবনামূদল্য ৫ ক্তেন 

১০ 
আওতাধীন সাংস্থাসমূদহর 

কি টসূক্তচ অনুদিােন 

ক) আওতাধীন েপ্তর/অক্তধেপ্তর/ সাংস্থার প্রস্তাব 

পাওোর পর ক্তবএিক্তস সভার অনুদিােনক্রদি 

 র্া র্ কতৃটপদের িাধ্যদি অর্ ট ক্তবভাদগ যপ্ররণ 

করা হে। 

খ) অর্ ট ক্তবভাদগর অনুদিােন প্রাক্তপ্ত সাদপদে 

প্রশাসক্তনক আদেশ জারী করা হে। 

১) অর্ ট ক্তবভাদগর ক্তনক্তে টষ্ট  রদিদর্ আদবেন। 

২) এ ক্তবভাদগর পক্তরকেনা শাখা। 

 

ক্তবনামূদল্য ৬০ কা টক্তেবস 

জনাব যরাক্তজনা আিার 

ক্তসক্তনের সহকারী সক্তচব 

য ান: ০১৭১৪৬৩৩৪৪৯ 

ই-যিইল:  rozina.akther@ictd.gov.bd  

১১ 
আওতাধীন সাংস্থাসমূদহর 

প্রকে অনুদিােন 

ক) আওতাধীন েপ্তর/অক্তধেপ্তর/ সাংস্থার প্রস্তাব 

পাওোর পর  াচাই-বাছাই কক্তিটির সভাে 

অনুদিােনক্রদি অর্ টক্তবভাদগ (প্রদ াজয 

যেদত্র)দপ্ররণ করা হে। 

খ) অর্ ট ক্তবভাদগর অনুদিােন সাদপদে পক্তরকেনা 

কক্তিশদন যপ্ররণ করা হে।  

গ) পক্তরকেনা কক্তিশদন PEC সভাে 

অনুদিােদনর পর একদনক সভার অনুদিােনক্রদি 

প্রশাসক্তনক আদেশ জারী করা হে। 

১) অর্ ট ক্তবভাদগর ক্তনক্তে টষ্ট  রদিদর্ আদবেন। 

২) এ ক্তবভাদগর পক্তরকেনা শাখা। 

 

 

 

 

 

 

ক্তবনামূদল্য 
১২০ কা টক্তেবস 

জনাব িক্তরেি জাহান 

ক্তসক্তনের সহকারী সক্তচব 

য ান: +৮৮ ০২-৪১০২৪০৩৭ 

ই-যিইল: 

moriom.jahan0643@ictd.gov.bd 

 

 

http://www.forms.gov.bd/site/view/form-page/61bd0ea8-6f6a-4047-ae77-4d4009a42ad1/PPNB%20%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%9F
mailto:%20rozina.akther@ictd.gov.bd
http://www.mof.gov.bd/en


১২ 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি-

সম্পক্তকটত আইন, ক্তবক্তধিালা 

এবাং প্রক্তবক্তধ প্রণেন/সাংদশাধন 

ক) তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি-সম্পক্তকটত আইন, 

ক্তবক্তধিালা এবাং প্রক্তবক্তধ প্রণেন/ সাংদশাধদনর জন্য 

কক্তিটি গঠন; 

 

খ) কক্তিটি কতৃটক আইন, ক্তবক্তধিালা এবাং 

প্রক্তবক্তধর খসড়া প্রস্তুত। 

 

গ) উর্ধ্টতন কতৃটপদের অনুদিােন সাদপদে 

খসড়া আইন, ক্তবক্তধিালা এবাং প্রক্তবক্তধর ওপর 

িতািত প্রেদনর জন্য সকল িন্ত্রণালে/ক্তবভাদগ 

যপ্ররণ; 

 

ঘ) আন্তোঃিন্ত্রণালে সভার আদোজন; 

 

ঙ) খসড়া আইন, ক্তবক্তধিালা এবাং প্রক্তবক্তধর ওপর 

িতািত সাংগ্রদহর জন্য ওদেবসাইদর্ প্রকাশ; 

 

চ) িতািদতর ক্তভক্তিদত কক্তিটির সভা অনুষ্ঠাদনর 

িাধ্যদি খসড়া চূড়ান্ত করা;  

 

ছ) খসড়া আইন, ক্তবক্তধিালা এবাং প্রক্তবক্তধ উর্ধ্টতন 

কতৃটপদের অনুদিােন সাদপদে িক্তন্ত্রসভাে 

অনুদিােদনর জন্য িক্তন্ত্রপক্তরষে ক্তবভাদগ যপ্ররণ;  

 

জ) িক্তন্ত্রসভাে অনুদিােদনর পর যভটিাং-এর জন্য 

যলক্তজসদলটিভ ও সাংসে ক্তবষেক ক্তবভাদগ যপ্ররণ 

(আইদনর জন্য প্রদ াজয); 

 

ঝ) আইন জাতীে সাংসদে ক্তবল আকাদর উত্থাপন 

ও পাস; 

 

ঞ)আইন/ ক্তবক্তধ/প্রক্তবক্তধ যগদজর্ আকাদর প্রকাশ; 

 

১) আইন, ক্তবক্তধিালা এবাং প্রক্তবক্তধর খসড়া; 

২) ক্তবক্তভন্ন িন্ত্রণালে/ক্তবভাগ হদত িতািত 

www.ictd.gov.bd-যত প্রেক্তশ টত 

 

ক্তবনামূদল্য ১৮০ কি টক্তেবস 

জনাব ক্তসরাত িাহমুো 

উপসক্তচব 

য ান:  +৮৮-০২-৪১০২৪০৪৯ 

ই-যিইল: sirat.mahmuda@ictd.gov.bd  
 

১৩ 

ক্তবক্তভন্ন িন্ত্রণালে/ক্তবভাগ হদত 

যপ্রক্তরত আইন, ক্তবক্তধিালা ও 

প্রক্তবক্তধর  ওপর িতািত প্রোন 

পত্র ক্তকাংবা ই-যিইদলর িাধ্যদি প্রাপ্ত আইন, 

ক্তবক্তধিালা ও প্রক্তবক্তধ ক্তরক্তভউ কদর এবাং 

েপ্তর/সাংস্থা হদত িতািত সাংগ্রহপূব টক খসড়া 

িতািত প্রস্তুত করা হে। খসড়া িতািত ঊর্ধ্টতন 

কতৃটপদের অনুদিােন সাদপদে সাংক্তেষ্ট 

িন্ত্রণালে/ক্তবভাদগ যপ্ররণ করা হে।   

 

সাংক্তেষ্ট িন্ত্রণালে/ক্তবভাগ হদত প্রাপ্ত আইন, ক্তবক্তধিালা 

ও প্রক্তবক্তধর খসড়া এবাং  েপ্তর/সাংস্থা হদত প্রাপ্ত 

িতািত। 

ক্তবনামূদল্য ২০ কা টক্তেবস 



১৪ 

আইক্তসটি ক্তবভাদগর 

আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থার 

আইন এবাং ক্তবক্তধিালার ওপর 

িতািত প্রোন 

পত্র ক্তকাংবা ই-যিইদলর িাধ্যদি প্রাপ্ত আইন, 

ক্তবক্তধিালা ও প্রক্তবক্তধ ক্তরক্তভউ কদর এবাং 

েপ্তর/সাংস্থা হদত িতািত সাংগ্রহপূব টক খসড়া 

িতািত প্রস্তুত করা হে। খসড়া িতািত ঊর্ধ্টতন 

কতৃটপদের অনুদিােন সাদপদে সাংক্তেষ্ট 

েপ্তর/সাংস্থাে যপ্ররণ করা হে।   

 

সাংক্তেষ্ট েপ্তর/সাংস্থা হদত প্রাপ্ত আইন, ক্তবক্তধিালা ও 

প্রক্তবক্তধর খসড়া এবাং  েপ্তর/সাংস্থা হদত প্রাপ্ত িতািত। 
ক্তবনামূদল্য ১৫ কা টক্তেবস 

১৫ 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি- 

সম্পক্তকটত নীক্ততিালা, 

যকৌশল এবাং ক্তনদে টক্তশকা 

প্রণেন/ সাংদশাধন/ 

পক্তরিাজটন 

ক) তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি-সম্পক্তকটত 

নীক্ততিালা, যকৌশল এবাং ক্তনদে টক্তশকা প্রণেন/ 

সাংদশাধন/ পক্তরিাজটদনর জন্য কক্তিটি গঠন; 

 

খ) কক্তিটি কতৃটক নীক্ততিালা, যকৌশল এবাং 

ক্তনদে টক্তশকার খসড়া প্রস্তুত। 

 

গ) উর্ধ্টতন কতৃটপদের অনুদিােন সাদপদে 

খসড়া নীক্ততিালা, যকৌশল এবাং ক্তনদে টক্তশকার 

ওপর িতািত প্রেদনর জন্য সকল 

িন্ত্রণালে/ক্তবভাদগ যপ্ররণ; 

 

ঘ) আন্তোঃিন্ত্রণালে সভার আদোজন 

(প্রদ াজয যেদত্র); 

 

ঙ) খসড়া নীক্ততিালা, যকৌশল এবাং 

ক্তনদে টক্তশকার ওপর িতািত সাংগ্রদহর জন্য 

ওদেবসাইদর্ প্রকাশ; 

 

চ) িতািদতর ক্তভক্তিদত কক্তিটির সভা 

অনুষ্ঠাদনর িাধ্যদি খসড়া চূড়ান্ত করা;  

 

ছ) খসড়া নীক্ততিালা, যকৌশল এবাং 

ক্তনদে টক্তশকার উর্ধ্টতন কতৃটপদের অনুদিােন 

সাদপদে জাক্তর; 

 

১) নীক্ততিালা, যকৌশল এবাং ক্তনদে টক্তশকার খসড়া; 

২) ক্তবক্তভন্ন িন্ত্রণালে/ক্তবভাগ হদত িতািত; 

৩। আইক্তসটি ক্তবভাদগর আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থার 

িতািত; 

 

 

৪। www.ictd.gov.bd-যত প্রেক্তশ টত 

 

ক্তবনামূদল্য 
১৫০ 

কি টক্তেবস 

 

জনাব ে. ডিাোঃ বিিানুর রহিান 

উপসক্তচব 

যিাবাইল: +৮৮-০১৭১৬২৩১১৯৭ 

ই-যিইল: mizanur.rahman@ictd.gov.bd 

 

১৬ 

ক্তবক্তভন্ন িন্ত্রণালে/ক্তবভাগ 

হদত যপ্রক্তরত খসড়া 

নীক্ততিালা, যকৌশল এবাং 

ক্তনদে টক্তশকার ওপর িতািত 

প্রোন 

পত্র ক্তকাংবা ই-যিইদলর িাধ্যদি প্রাপ্ত খসড়া 

নীক্ততিালা, যকৌশল এবাং ক্তনদে টক্তশকা 

পক্তরবীেণ কদর এবাং আওতাধীন 

েপ্তর/সাংস্থা হদত িতািত সাংগ্রহপূব টক 

খসড়া িতািত প্রস্তুত করা হে। খসড়া 

িতািত ঊর্ধ্টতন কতৃটপদের অনুদিােন 

সাদপদে সাংক্তেষ্ট িন্ত্রণালে/ক্তবভাদগ যপ্ররণ 

করা হে।   

 

সাংক্তেষ্ট িন্ত্রণালে/ক্তবভাগ হদত প্রাপ্ত নীক্ততিালা, 

যকৌশল এবাং ক্তনদে টক্তশকার খসড়া এবাং  

েপ্তর/সাংস্থা হদত প্রাপ্ত িতািত। 

ক্তবনামূদল্য ২০ কা টক্তেবস 

mailto:mizanur.rahman@ictd.gov.bd


১৭ 

আইক্তসটি ক্তবভাদগর 

আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থার 

খসড়া নীক্ততিালা, যকৌশল 

এবাং ক্তনদে টক্তশকার ওপর 

িতািত প্রোন 

পত্র ক্তকাংবা ই-যিইদলর িাধ্যদি প্রাপ্ত খসড়া 

নীক্ততিালা, যকৌশল এবাং ক্তনদে টক্তশকা 

পক্তরবীেণ কদর এবাং আওতাধীন 

েপ্তর/সাংস্থা হদত িতািত সাংগ্রহপূব টক 

খসড়া িতািত প্রস্তুত করা হে। খসড়া 

িতািত ঊর্ধ্টতন কতৃটপদের অনুদিােন 

সাদপদে সাংক্তেষ্ট েপ্তর/সাংস্থাে যপ্ররণ করা 

হে।    

 

সাংক্তেষ্ট েপ্তর/সাংস্থা হদত প্রাপ্ত নীক্ততিালা, যকৌশল 

এবাং ক্তনদে টক্তশকার খসড়া এবাং  েপ্তর/সাংস্থা হদত 

প্রাপ্ত িতািত। 

ক্তবনামূদল্য ১৫ কা টক্তেবস 

১৮ 

আওতাধীন 

েপ্তর/অক্তধেপ্তর/সাংস্থাসমূদহর 

পক্তরচালন বাদজর্ 

বরাদ্দ/ক্তবভাজন 

ক) আওতাধীন েপ্তর/অক্তধেপ্তর/ সাংস্থার 

প্রস্তাব পাওোর পর উপযুি কতৃটপদের 

অনুদিােনক্রদি পক্তরচালন বাদজর্ ক্তবভাজন 

আদেশ জাক্তর করা হে। 

১) আওতাধীন েপ্তর/অক্তধেপ্তর/সাংস্থার প্রস্তাব। 

২) সাংক্তেষ্ট অর্ টননক্ততক যকাদি বরাদ্দকৃত 

পক্তরচালন বাদজদর্র পক্তরিাণ। 

৩) অর্ ট ক্তবভাদগর অনুদিােদনর কক্তপ। 

ক্তবনামূদল্য ১৫ কা টক্তেবস 

জনাব ইসরাত জাহান 

উপসক্তচব 

য ান: ০২-৪১০২৪০২৯ 

ই-যিইল: israt@ictd.gov.bd 

১৯ 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি 

ক্তবভাগ ও আওতাধীন 

েপ্তরসমূদহর ব্যে িঞ্জুক্তর 

অনুদিােন 

ক) আওতাধীন েপ্তর/অক্তধেপ্তর/ সাংস্থার 

প্রস্তাব পাওোর পর উপযুি কতৃটপদের 

অনুদিােনক্রদি সরকাক্তর িঞ্জুক্তর আদেশ 

জাক্তর করা হে। 

১) আওতাধীন েপ্তর/অক্তধেপ্তর/সাংস্থার প্রস্তাব। 

২) বাদজদর্ বরাদদ্দর পক্তরিাণ। 

৩)** (তারকা) ক্তচক্তিত খাদতর জন্য অর্ ট 

ক্তবভাদগর সম্মক্তত। 

ক্তবনামূদল্য ১৫ কা টক্তেবস 

২০ 

পক্তরচালন ও উন্নেন বাদজর্ 

বাস্তবােন অগ্রগক্ততর ক্তবষদে 

বাদজর্ ব্যবস্থাপনা কক্তিটি 

(ক্তবএিক্তস) সভা আহ্বান 

আওতাধীন েপ্তর/অক্তধেপ্তর/ সাংস্থার তথ্য 

পাওোর পর ক্তবএিক্তস কা টপত্র প্রণেন এবাং 

সভা অনুষ্ঠাদনর পর উপযুি কতৃটপদের 

অনুদিােনক্রদি ক্তবএিক্তস সভার কা টক্তববরণী 

জাক্তর করা হে। 

১) আওতাধীন েপ্তর/অক্তধেপ্তর/সাংস্থার পক্তরচালন 

ও উন্নেন বাদজদর্র তথ্য। 

২) সাংক্তেষ্ট অর্ টননক্ততক যকাদি বরাদ্দকৃত অদর্ টর 

ব্যদের পক্তরিাণ। 

৩) অর্ ট ক্তবভাদগ অনুদিাক্তেত কা টক্তববরণী যপ্ররণ। 

ক্তবনামূদল্য ১৫ কা টক্তেবস 

২১ 

কি টকতটাদের পক্তরেশ টন 

সাংক্রান্ত 

 

সদরাজক্তিদন  

ও  

অনলাইন  

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি ক্তবভাদগর ওদেব 

সাইদর্র ক্তবক্তবধ  রি এ পক্তরেশ টন ছক রদেদছ  
ক্তবনামূদল্য ০৭ কা টক্তেবস 

জনাব  ারজানা ইোসক্তিন 

সহকাক্তর সক্তচব 

য ান: ০২-৪১০২৪০৪৪ 

ই-যিইল 

farzana@ictd.gov.bd 

 

২২ 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি 

ক্তবভাগ ও এর আওতাধীন 

সকল প্রকদের 

িাক্তসক/নত্রিাক্তসক ক্তরদপার্ ট 

যপ্ররণ 

বাস্তবােন পক্তরবীেণ ও মূল্যােন ক্তবভাদগ 

যপ্ররণ 

PMIS-এ িাক্তসক ক্তরদপার্ ট আপদলাি করা হে 

ত্রত্রিাক্তসক ক্তরদপার্ ট 

আইএিইক্তির ক্তনধ টাক্তরত ছক অনু ােী 

আইএিইক্তির ওদেব সাইদর্ রদেদছ 

ক্তবনামূদল্য ১৫ কা টক্তেবস 

২৩ 

বাাংলাদেশ সরকাদরর 

প্রক্ততশ্রুক্তত ক্তনব টাচনী 

ইশদতহার-২০১৮ ও উন্নেন 

পক্তরকেনা বাস্তবােদন তথ্য 

ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি 

ক্তবভাদগর যকৌশলপত্র 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি ক্তবভাগ ও এর 

আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থার গৃহীত তথ্য স্থানীে 

সরকার ক্তবভাদগ যপ্ররণ 

 ক্তবনামূদল্য ০৭ কা টক্তেবস 



২৪ 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি 

ক্তবভাগ ও এর আওতাধীন 

সকল প্রকদের 

ক্রে/কি টপক্তরকেরা সাংক্রান্ত 

ক্তরদপার্ ট সাংগ্রহ 

  ক্তবনামূদল্য ০৭ কা টক্তেবস 

২৫ 

আওতাধীন 

েপ্তর/অক্তধেপ্তর/সাংস্থাসমূদহর 

উন্নয়ন বাদজর্ 

বরাদ্দ/ক্তবভাজন 

ক) আওতাধীন েপ্তর/অক্তধেপ্তর/ সাংস্থার 

প্রস্তাব পাওোর পর উপযুি কতৃটপদের 

অনুদিােনক্রদি উন্নেন বাদজর্ ক্তবভাজন 

আদেশ জাক্তর করা হে। 

১) আওতাধীন েপ্তর/অক্তধেপ্তর/সাংস্থার প্রস্তাব। 

২) সাংক্তেষ্ট অর্ টননক্ততক যকাদি বরাদ্দকৃত উন্নেন 

বাদজদর্র পক্তরিাণ। 

৩) অর্ ট ক্তবভাদগর অনুদিােদনর কক্তপ। 

ক্তবনামূদল্য ১৫ কা টক্তেবস 

জনাব ডিা: বিল্লুর রহিান 

উপসক্তচব 

য ান: +৮৮-০২-৪১০২৪০১৩ 

ই-যিইল: 

pstosecretary@ictd.gov.bd 

২৬ 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি 

ক্তবভাগ ও আওতাধীন 

েপ্তরসমূদহর উন্নয়ন ব্যে 

িঞ্জুক্তর অনুদিােন 

ক) আওতাধীন েপ্তর/অক্তধেপ্তর/ সাংস্থার 

প্রস্তাব পাওোর পর উপযুি কতৃটপদের 

অনুদিােনক্রদি সরকাক্তর িঞ্জুক্তর আদেশ 

জাক্তর করা হে। 

১) আওতাধীন েপ্তর/অক্তধেপ্তর/সাংস্থার প্রস্তাব। 

২) বাদজদর্ বরাদদ্দর পক্তরিাণ। 

৩)** (তারকা) ক্তচক্তিত খাদতর জন্য অর্ ট 

ক্তবভাদগর সম্মক্তত। 

ক্তবনামূদল্য ১৫ কা টক্তেবস 

২৭ 

িাননীয় অর্ টিন্ত্রীর িাদিট 

িক্তৃতায় অন্তর্ভ টবক্তর িন্য 

িাদিট িাস্তিায়ন 

অগ্রগবতর ত্রৈিাবি   

প্রবতদিেন  অর্ ট বিভাদগ 

ডপ্ররণ 

ক) আওতাধীন েপ্তর/অক্তধেপ্তর/ 

সাংস্থা/শাখা/অক্তধশাখা/প্রকে হদত তথ্য 

সাংগ্রহ কদর  প্রক্ততদবেন প্রস্তুতপূব টক যপ্ররণ 

করা হে।  

১) আওতাধীন েপ্তর/অক্তধেপ্তর/ 

সাংস্থা/শাখা/অক্তধশাখা/প্রকে হদত প্রাপ্ত প্রক্ততদবেন 
ক্তবনামূদল্য ১৫ কা টক্তেবস 

 

২.৩) অভযন্তরীণ যসবা 

ক্র. 

নাং 
যসবার নাি যসবা প্রোন পদ্ধক্তত 

প্রদোজনীে কাগজপত্র 

এবাং প্রাক্তপ্তস্থান 

যসবার মূল্য এবাং  

পক্তরদশাধ পদ্ধক্তত 

যসবা প্রোদনর 

সিেসীিা 

োক্তেত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা 

(নাি, পেক্তব, য ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

কি টকতটাদের ক্তবদেশ ভ্রিদণর 

ক্তনক্তিি িাননীে প্রধানিন্ত্রীর 

ক্তনকর্ সার-সাংদেপ যপ্ররণ 

ক) প্রস্তাব বা আিন্ত্রণপত্র পাওোর পর  র্া র্ 

কতৃটপদের অনুদিােনক্রদি প্রধানিন্ত্রীর কা টালদে 

যপ্ররণ করা হে। 

খ) িাননীে প্রধানিন্ত্রীর  অনুদিােনক্রদি 

সরকাক্তর আদেশ (ক্তজ.ও) জারী করা হে।  

১) প্রস্তাব/আিন্ত্রণ পত্র।  

২) ক্তবগত এক বছদরর ভ্রিণ ক্তববরণী। 

৩) খরদচর ক্তববরণ (প্রদ াজয যেদত্র)। 

 

ক্তবনামূদল্য ১০ কা টক্তেবস 

 

 

 

 ২ 

কি টকতটা/কি টচারীদের ক্তবদেশ 

ভ্রিদণর সরকাক্তর আদেশ 

(ক্তজ.ও) জারী 

ক) প্রস্তাব বা আিন্ত্রণপত্র পাওোর পর  র্া র্ 

কতৃটপদের অনুদিােনক্রদি সরকাক্তর আদেশ 

(ক্তজ.ও) জারী করা হে। 

১) প্রস্তাব/আিন্ত্রণ পত্র।  

২) ক্তবগত এক বছদরর ভ্রিণ ক্তববরণী। 

৩) খরদচর ক্তববরণ (প্রদ াজয যেদত্র)। 

 

ক্তবনামূদল্য 
৩ কা টক্তেবস 



৩ 
৩ে ও ৪র্ ট যেণীর কি টচারী 

ক্তনদোগ 

ক)  র্া র্ কতৃটপদের অনুদিােনক্রদি 

পক্তত্রকাে/ওদেবসাইদর্ ক্তবজ্ঞক্তপ্ত প্রকাশ 

খ) আদবেন প্রাক্তপ্তর পর য াগ্য প্রার্ীদের ক্তনদোগ 

পরীোে উিীণ ট হওো সাদপদে ক্তনদোগ কক্তিটি 

কতৃটক সুপাক্তরশ করা হে। 

গ)  র্া র্ কতৃটপদের চূড়ান্ত অনুদিােনক্রদি 

পুক্তলশ যভক্তরক্ত দকশন, মুক্তিদ াদ্ধা সনে  াচাই 

(প্রদ াজয যেদত্র) 

ঘ) ক্তনদোগ পত্র প্রোন। 

১) সাো কাগদজ জন প্রাশাসন িন্ত্রণালদের ক্তনধ টাক্তরত 

 রদিদর্ আদবেন। 

২) যট্রজাক্তর চালান (১০০/- র্াকা ৩ে যেক্তণর যেদত্র, 

৫০/- র্াকা ৪র্ ট যেক্তণর যেদত্র)। 

৩) সকল ক্তশোগত য াগ্যতার সনদের সতযাক্তেত 

 দর্াকক্তপ। 

৪) নাগক্তরকত্ব সনে। 

৫) পাসদপার্ ট সাইদজর ছক্তব-৩ কক্তপ।  

 

 

 

 

 

 

ক্তবনামূদল্য 

 

১২০ কা টক্তেবস 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি ক্তবভাগ 

জনাব ইসরাত জাহান 

উপসক্তচব 

য ান: ০২-৪১০২৪০২৮ 

ই-যিইল: israt@ictd.gov.bd  

বিবিবি, িাাংলাদেশ ডেটা ডিন্টার 

ড াম্পানী বলবিদটে এিাং স্টাট টআপ 

িাাংলাদেশ ড াম্পানী বলবিদটে   

জনাব যিাোঃ তক্তববুর রহিান 

উপসক্তচব 

য ান:  +৮৮-০২-৪১০২৪০২৭ 

ই-যিইল:  logistic@ictd.gov.bd 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তধেপ্তর 

ও ক্তসক্তসএ 

জনাব যিাোঃ িাইনুল হক ভ ূঁইো 

উপসক্তচব 

য ান:  +৮৮-০২-৮১৮১৬৭৬ 

ই-যিইল:   moynul@ictd.gov.bd  

 

িাাংলাদেশ হাই-ডট  পা ট  র্তটপক্ষ, 

বেবিটাল বনরাপত্তা এদিবি এিাং 

এটুআই 

জনাব ক্তসরাত িাহমুো 

উপসক্তচব 

য ান:  +৮৮-০২-৪১০২৪০৪৯ 

ই-যিইল: 

sirat.mahmuda@ictd.gov.bd  
 

৫ চাকক্তর স্থােীকরণ 

ক) আদবেন পাওোর পর সাংক্তেষ্ট ক্তনদোগ 

ক্তবক্তধিালা অনু ােী উপযুি কতৃটপদের 

অনুদিােনক্রদি সরকাক্তর আদেশ জাক্তর করা হে।  

১) সাো কাগদজ আদবেনপত্র। 

২) হালনাগাে বাক্তষ টক যগাপনীে প্রক্ততদবেন (পদোন্নক্ততর 

যেদত্র ০১ বছর এবাং সরাসক্তর ক্তনদোদগর যেদত্র ০২ 

বছদরর এক্তসআর)। 

ক্তবনামূদল্য 

ক) নন-যগদজদর্ি 

কি টচারীদের যেদত্র:  

৫ কা টক্তেবস  

খ) ক্তিতীে যেণীর 

যগদজদর্ি 

কি টকতটাদের 

যেদত্র: ৭ কা টক্তেবস 

৬ 
সাধারণ ভক্তবষ্য তহক্তবল হদত 

অক্তগ্রি িঞ্জুক্তর 

ক) আদবেন পাওোর পর সাধারণ ভক্তবষ্য তহক্তবল 

ক্তবক্তধিালা, ১৯৭৯ অনু ােী উপযুি কতৃটপদের 

(আক্তর্ টক ও প্রশাসক্তনক েিতা অনু ােী) 
সরকাক্তর আদেশ জাক্তর করা হে। 

১) ক্তনধ টাক্তরত  রদি আদবেন (বাাংলাদেশ  রি নাং-

২৬৩৯, যগদজদর্ি/নন-যগদজদর্ি)।  

২) সাধারণ ভক্তবষ্য তহক্তবদল সব টদশষ জিাকৃত অদর্ টর 

ক্তহসাব ক্তববরণী(প্রধান ক্তহসাবরেণ কি টকতটা কতৃটক 

প্রেি) (মূল কক্তপ, িঞ্জুক্তর আদেশ জাক্তরর পর 

য রতদ াগ্য)। 

ক্তবনামূদল্য ৫ কা টক্তেবস 

৭ 

আওতাধীন 

েপ্তর/অক্তধেপ্তর/সাংস্থার 

কি টকতটা/ কি টচারীদের 

গৃহক্তনি টাণ ঋণ 

ক) আদবেন পাওোর পর  র্া র্ কতৃটপদের 

অনুদিােনক্রদি িঞ্জুক্তর আদেশ জাক্তর। 

১) সাো কাগদজ আদবেন। 

২) য  জক্তিদত গৃহ ক্তনি টাণ/দিরািত করা হদব যস জক্তির 

েক্তলল/বােনাপত্র। 

৩) ১৫০ র্াকার নন-জুক্তিক্তশোল স্ট্যাদম্প 

অঙ্গীকারনািা। 

৪)  র্া র্ কতৃটপদের সুপাক্তরশ। 

ক্তবনামূদল্য 

 

১৫ কা টক্তেবস 

৮ 

আওতাধীন 

েপ্তর/অক্তধেপ্তর/সাংস্থার 

কি টকতটা/ কি টচারীদের 

যিার্র ান ক্রে অক্তগ্রি 

ক) আদবেন পাওোর পর  র্া র্ কতৃটপদের 

অনুদিােনক্রদি িঞ্জুক্তর আদেশ জাক্তর। 

১) সাো কাগদজ আদবেন। 

২) আদবেনকারীর ১৫০ র্াকার নন-জুক্তিক্তশোল 

স্ট্যাদম্প অঙ্গীকারনািা। 

৩) যিার্র সাইদকল ক্তবক্রেকারীর অঙ্গীরনািা। 

৪)  র্া র্ কতৃটপদের সুপাক্তরশ। 

 

ক্তবনামূদল্য ১৫ কা টক্তেবস 

৯ অক্তজটত ছুটি 

ক) আদবেন পাওোর পর ক্তনধ টাক্তরত ছুটি 

ক্তবক্তধিালা, ১৯৫৯ অনু ােী উপযুি কতৃটপদের 

(আক্তর্ টক ও প্রশাসক্তনক েিতা অনু ােী) ক্তনস্পক্তি 

কদর সরকাক্তর আদেশ জাক্তর করা হে। 

১) সাো কাগদজ আদবেনপত্র। 

২) ক্তনধ টাক্তরত  রদি (বাাংলাদেশ  রি নাং-২৩৯৫) 

প্রধান ক্তহসাবরেণ কি টকতটা কতৃটক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার 

প্রক্ততদবেন (দগদজদর্ি কি টকতটাদের যেদত্র)। 

৩) ক্তহসাবরেণ কি টকতটা, ক্তবভাগ কতৃটক প্রেি ছুটি 

প্রাপ্যতার প্রতযেনপত্র (নন যগদজদর্ি কি টচারীদের 

যেদত্র), প্রাক্তপ্তস্থান: ক্তহসাবরেণ কি টকতটার কা টালে। 

ক্তবনামূদল্য 
৭ কা ট ক্তেবস 

http://forms.gov.bd/
http://forms.gov.bd/
mailto:gmb@ictd.gov.bd
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://forms.gov.bd/
http://forms.gov.bd/
http://mha.gov.bd/wp-content/uploads/2015/05/Financial-and-Administrative-power-of-Officers.pdf
http://forms.gov.bd/


১০ অক্তজটত ছুটি (বক্তহ: বাাংলাদেশ) 

ক) আদবেন পাওোর পর ক্তনধ টাক্তরত ছুটি 

ক্তবক্তধিালা, ১৯৫৯ অনু ােী ক্তনস্পক্তি কদর সরকাক্তর 

আদেশ জাক্তর করা হে। 

(খ) সরকার কতৃটক সিদে সিদে জাক্তরকৃত ক্তবদেশ 

ভ্রিদণর অনুিক্তত ও আনুষাংক্তগক ক্তনদে টশনা 

অনুসরণীে। 

১) সাো কাগদজ আদবেনপত্র। 

২) ক্তনধ টাক্তরত  রদি (বাাংলাদেশ  রি নাং-২৩৯৫) 

প্রধান ক্তহসাবরেণ কি টকতটা কতৃটক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার 

প্রক্ততদবেন (দগদজদর্ি কি টকতটাদের যেদত্র)। 

৩) ক্তহসাবরেণ কি টকতটা, ক্তবভাগ কতৃটক প্রেি ছুটি 

প্রাপ্যতার প্রতযেনপত্র (নন যগদজদর্ি কি টচারীদের 

যেদত্র), প্রাক্তপ্তস্থান: ক্তহসাবরেণ কি টকতটার কা টালে 

৪) ব্যক্তিগত কারদণ সরকাক্তর/সােত্বশাক্তসত সাংস্থার 

কি টকতটাদের ক্তবদেশ ভ্রিদণর আদবেনপত্র (প্রাক্তপ্তস্থান: 

প্রশাসন-১, স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালে)। 

ক্তবনামূদল্য 

ক) নন-যগদজদর্ি 

কি টচারীদের যেদত্র: 

৫ কা টক্তেবস 

 

খ) যগদজদর্ি 

কি টকতটাদের যেদত্র: 

৭ কা টক্তেবস 

 

১১ োক্তন্ত ক্তবদনােন ছুটি 

ক) আদবেন পাওোর পর ক্তচি ক্তবদনােনভাতা 

ক্তবক্তধিালা, ১৯৭৯ অনু ােী ক্তনস্পক্তি কদর সরকাক্তর 

আদেশ জাক্তর করা হে। 

১) সাো কাগদজ আদবেনপত্র। 

২) ক্তনধ টাক্তরত  রদি (বাাংলাদেশ  রি নাং-২৩৯৫) 

প্রধান ক্তহসাবরেণ কি টকতটা কতৃটক প্রেি ছুটি প্রাপ্যতার 

প্রক্ততদবেন (দগদজদর্ি কি টকতটাদের যেদত্র), প্রাক্তপ্তস্থান: 

ক্তহসাব রেণ কি টকতটার কা টালে।  

৩) ক্তহসাব রেণ কি টকতটা, ক্তবভাগ কতৃটক প্রেি ছুটি 

প্রাপ্যতার প্রতযেনপত্র (নন-যগদজদর্ি কি টচারীদের 

যেদত্র)। 

ক্তবনামুদল্য 
৭ কা টক্তেবস 

১২ 
ক্তসদলকশন যগ্রি/র্াইিদেল 

িঞ্জুক্তর 

ক) আদবেন পাওোর পর সরকার ক্তনধ টাক্তরত 

কক্তিটির সভাে উপস্থাপন করা হে। কক্তিটির 

সুপাক্তরদশর ক্তভক্তিদত্ব উপযুি কতৃটপদের 

অনুদিােনক্রদি িঞ্জুক্তর আদেশ জাক্তর করা হে।  

 

১) সাো কাগদজ আদবেনপত্র। 

২) হালনাগাে বাক্তষ টক যগাপনীে প্রক্ততদবেন (২ে যেণীর 

কি টকতটাদের ক্তসদলকশন যগ্রি িঞ্জুক্তরর যেদত্র ৪ বছদরর 

এক্তসআর এবাং ২ে/৩ে যেণীর কি টকতটা/কি টচারীদের 

যেদত্র র্াইিদেল ৮/১২/১৫ বছদরর এক্তসআর)।  

ক্তবনামূদল্য ১৫ কা টক্তেবস 

১৩ 

আবাক্তসক ও োপ্তক্তরক 

যর্ক্তলদ ান সাংদ াগ ব্যবস্থা 

ক) আদবেন পাওোর পর সিক্তিত সরকাক্তর 

যর্ক্তলদ ান নীক্ততিালা-২০০৪ অনু ােী ব্যবস্থা 

গ্রহণ। 

১) সিক্তিত সরকাক্তর যর্ক্তলদ ান নীক্ততিালা-২০০৪ এর 

ক্তনধ টাক্তরত ছদক আদবেন। 
ক্তবনামূদল্য 

 

১৫ কা টক্তেবস 

 

২.৪) আওতাধীন অক্তধেপ্তর/েপ্তর/সাংস্থা কতৃটক প্রেি যসবা 

 ক) বাাংলাদেশ কক্তম্পউর্ার কাউক্তন্সল। 

 খ) বাাংলাদেশ হাই-যর্ক পাকট কতৃটপে। 

 গ) কদরালার অব সাটি ট াক্তোং অর্ক্তরটিজ। 

 ঘ) তথ্য ও য াগাদ াগ প্রাযুক্তি অক্তধেপ্তর 

 ঙ) ক্তিক্তজর্াল ক্তনরাপিা এদজক্তন্স 

৩) আপনার কাদছ আিাদের প্রতযাশা 

ক্রক্তিক নাং প্রক্ততশ্রুত/কাক্তিত যসবা প্রাক্তপ্তর লদেয করণীে 

১) স্বোংসম্পূণ ট আদবেন জিা প্রোন 

জনাব যিাোঃ তক্তববুর রহিান 

উপসক্তচব 

য ান:  +৮৮-০২-৪১০২৪০২৭ 

ই-যিইল:  logistic@ictd.gov.bd 

 

http://forms.gov.bd/
http://forms.gov.bd/
http://mopa.gov.bd/uploads/2015/archive/acts/telephone.PDF
http://mopa.gov.bd/uploads/2015/archive/acts/telephone.PDF
http://mopa.gov.bd/uploads/2015/archive/acts/telephone.PDF
https://bcc.gov.bd/site/page/d7a312c1-70a1-42c1-a254-08c7b643d0c6/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF-
http://bhtpa.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bhtpa.portal.gov.bd/page/8a5d7270_feda_4e3a_abe6_18a633bcdf7c/2020-09-30-17-11-f1d27370b3b88535689b189b9f2852e2.pdf
http://www.cca.gov.bd/site/page/9842abbd-eb10-4cfc-8457-c4fddaa6e97b/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF-(%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0)
http://doict.gov.bd/site/page/484dc874-1c1b-4046-86a9-9252b8b0702a/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF-(%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E2%80%8C%E0%A6%B8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E2%80%8C)
https://dsa.portal.gov.bd/site/page/2c7c8539-dec9-461b-ad3e-a966f6a4cecc/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF(%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0)


২)  র্া র্ প্রক্তক্রোে প্রদোজনীে ক্ত স পক্তরদশাধ করা 

৩) সাোদতর জন্য ক্তনধ টাক্তরত সিদের পূদব টই উপক্তস্থত র্াকা 

৪) অনাবশ্যক য ান/তেক্তবর না করা 

৫) প্রদ াজয যেদত্র যিাবাইল যিদসজ/ই-যিইদলর ক্তনদে টশনা অনুসরণ করা 

 

 

৪) অক্তভদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধক্তত (GRS) 

 

যসবা প্রাক্তপ্তদত অসন্তুষ্ট হদল োক্তেত্বপ্রাপ্ত কি টকতটার সদঙ্গ য াগাদ াগ করুন। তার কাছ যর্দক সিাধান পাওো 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 সিেসীিা 

১ 
োক্তেত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা সিাধান ক্তেদত ব্যর্ ট 

হদল 

 

অক্তভদ াগ ক্তনষ্পক্তি 

কি টকতটা (অক্তনক) 

জনাব রাজা মুহম্মে আব্দুল হাই 

উপসক্তচব 

য ান: +৮৮-০২- ৪১০২৪০২৬ 

ই-যিইল: raza6676@ictd.gov.bd 

ওদেব যপার্ টাল: www.ictd.gov.bd 

৩০ কা টক্তেবস 

২ 

 

অক্তভদ াগ ক্তনষ্পক্তি কি টকতটা ক্তনক্তে টষ্ট সিদে 

সিাধান ক্তেদত ব্যর্ ট হদল 

 

 

আক্তপল কি টকতটা 

ি. খন্দকার আক্তজজুল ইসলাি 

অক্ততক্তরি সক্তচব  

য ান: +৮৮-০২-৪১০২৪০২২ 

ই-যিইল: khandokerazizul@ictd.gov.bd 

ওদেব যপার্ টাল: www.ictd.gov.bd 

২০ কা টক্তেবস 

৩ 
আক্তপল কি টকতটা ক্তনক্তে টষ্ট সিদে সিাধান ক্তেদত 

ব্যর্ ট হদল 

িক্তন্ত্রপক্তরষে ক্তবভাদগর 

অক্তভদ াগ ব্যবস্থাপনা যসল 

অক্তভদ াগ গ্রহণ যকন্দ্র 

৫ নাং যগইর্, বাাংলাদেশ সক্তচবালে, ঢাকা 

ওদেব: www.grs.gov.bd 

৬০ কা টক্তেবস 

 

http://www.ictd.gov.bd/
http://www.ictd.gov.bd/

