বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
তথ্য ও য োগোয োগ প্র ুক্তি বিভোগ
ডোক, যেবিয োগোয োগ ও তথ্যপ্রযুন্সি মন্ত্রণালয়

বিটেযেনি চোেট োর
১.

বভশন ও বিশন
বভশন: সামাজিক উন্নয়নে তথ্য ও য াগান াগ প্র ুজির ব্যব্হার ও প্রনয়াগ উৎসাহহতকরণ।
বিশন: ত্বহরত উন্নয়ে উপন াগী েীহত, যকৌশল ও মাে প্রণয়ে ও ব্াস্তব্ায়ে; মােব্ সম্পনের েক্ষতা ও সক্ষমতা উন্নয়ে; োগহরক যসব্া প্রোনের
উপন াগী আইহসটি অব্কাঠানমা উন্নয়ে ইতযাহে।

২. যিিো প্রদোন প্রবতশ্রুবত
২.১) নোগবরক যিিো
ক্রঃ
নং
(১)
1.

2.

যিিোর নোি

(২)
আইহসটি প্রহতষ্ঠাে ব্া সরকাহর প ানয়
য
চাকুরী প্রাহির লনক্ষয ইন্টাণশীপ
য
কা ক্রম
য
পহরচালো।

কম্পম্পউিার হার্যওয়যার ও স িওয়যার
সমসযা হেরসনে যহল্পনর্ক্স: পহরচালো।

যিিো প্রদোন পদ্ধবত

প্রযয়োেনীয় কোগেপত্র
এিং প্রোবিস্থোন

যিিোর িূিয এিং
পবরযশোধ পদ্ধবত

যিিো প্রদোযনর
িিয় িীিো

(৩)
হলহিত প্রহতন াহগতা
মূলক
পরীক্ষার
মাধ্যনম
যব্কার
আইহসটি
গ্রািুনয়িনের হেব্াচে।
য
আনব্েে পত্র পাওয়ার
পর পরীক্ষা গ্রহণ করা
হয় ৬ (ছয়) মাস কনর
ব্ছনর ২ব্ার।

(৪)

(৫)
হব্োমূনলয।

(৬)
২(েুই) মাস।

e-mail,
Telephone,
Letter এর

মাধ্যনম
হলিংক (e-mail:
helpdesk@bcc.net.bd) -এ
ই-যমইল আসার পর
াচাই ব্াছাই কনর
যসব্া প্রোে করা হয়।
হব্জ্ঞহির
মাধ্যনম
ব্হণতয

3.

আইহসটি হব্ষয়ক হব্হব্ধ্ যকাস, য আইহসটি

Internet,
Mobile,

আইহসটি
িাওয়ার,
আগারগাাঁও,
ঢাকা
ও
হব্হসহস’র
প্রনয়ািেীয়
চাহহোপত্র ওনয়ব্ সাইি
www.bcc.gov.bd
সহ
হব্হসহস’র সকল আঞ্চহলক
কা ালয়।
য

আইহসটি
িাওয়ার,
আগারগাাঁও,
ঢাকা
ও
হব্হসহস’র ওনয়ব্ সাইি
www.bcc.gov.bd
সহ
হব্হসহস’র সকল আঞ্চহলক
কা ালয়।
য
আইহসটি

িাওয়ার,

দোবয়ত্বপ্রোি কিকতট
ট
ো
(নোি, পদবি, য োন নম্বর ও
ইযিইি)
(৭)
োমঃ যমাহাম্মে এোমুল কহব্র
পেব্ীঃ পহরচালক
(প্রহশক্ষণ
উন্নয়ে)
য ােঃ 55006822
ই-যমাইলঃ

ও

dir.training@bcc.gov.bd

হব্োমূনলয।

হব্হিন্ন যকাস হয

এব্িং

ই-যমইল/ য াে
প্রাহির ১(এক)
হেনের মনধ্য।

োমঃ সুমে কুমার পানিায়ারী
পেব্ীঃএর্হমহেনেির (ওনয়ব্)) (চ.ো.)
য ােঃ 55006824
ই-যমাইলঃ suman.patwari@bcc.gov.bd

ব্াহষক
য প্রহশক্ষণ

োমঃ যমাঃ যহানসে হব্ে আহমে

হর্নলামা ও আইহসটি যপাস্ট গ্রািুনয়শে
হর্নলামা।

4.

5.

6.

প্রহতব্হি ব্যজি এব্িং মহহলানের কম্পম্পউিার
প্রহশক্ষনণর মাধ্যনম আত্মহেিযরশীল করার
কা ক্রম
য
পহরচালো।

কম্পম্পউিার ব্যব্হার ও আইহসটি হব্ষয়ক
সনচতেতা সৃটষ্ট ও উৎসাহ োে।

কম্পম্পউিার ও তথ্য হেরাপত্তা হব্ষনয়
সতকীকরণ।

াচাই ব্াচাই কনর
প্রাথ্ী হেব্াচে
য
পূব্ক
য
সরাসহর কম্পম্পউিার
লযানব্ প্রহশক্ষণ প্রোে।
হব্জ্ঞহির
মাধ্যনম
াচাই ব্াচাই কনর
প্রাথ্ী হেব্াচে
য
পূব্ক
য
সরাসহর কম্পম্পউিার
লযানব্ প্রহশক্ষণ প্রোে।
সিা,
যসহমোর,
ওয়াকযশপ,
যমলা
ইতযাহের মাধ্যনম।

পজত্রকা, ওনয়ব্ সাইি,
ইন্টারনেনি,
গণমাধ্যনম হব্জ্ঞহির
মাধ্যনম।

আগারগাাঁও,
ঢাকা
ও
হব্হসহস’র ওনয়ব্ সাইি
www.bcc.gov.bd
সহ
হব্হসহস’র সকল আঞ্চহলক
কা ালয়।
য
আইহসটি
িাওয়ার,
আগারগাাঁও,
ঢাকা
ও
হব্হসহস’র ওনয়ব্ সাইি
www.bcc.gov.bd
সহ
হব্হসহস’র সকল আঞ্চহলক
কা ালয়।
য
আইহসটি
িাওয়ার,
আগারগাাঁও,
ঢাকা
ও
হব্হসহস’র ওনয়ব্ সাইি
www.bcc.gov.bd
সহ
হব্হসহস’র সকল আঞ্চহলক
কা ালয়।
য
আইহসটি
িাওয়ার,
আগারগাাঁও,
ঢাকা
ও
হব্হসহস’র ওনয়ব্ সাইি
www.bcc.gov.bd
সহ
হব্হসহস’র সকল আঞ্চহলক
কা ালয়।
য

পহরনশাধ্
পদ্ধহত
হব্জ্ঞহির
মাধ্যনম
প্রকাশ করা হয়।

যিিোর িূিয এিং
পবরযশোধ পদ্ধবত

কযানলন্ডানর পূব্ য পেব্ীঃএোহলষ্ট (তথ্য হেরাপত্তা) (চ.ো.)
য াহষত
য ােঃ 55006824
সময়ােু ায়ী।
ই-যমাইলঃ
hossain.amin@bcc.gov.bd

হব্োমূনলয।

ব্াহষক
য প্রহশক্ষণ
কযানলন্ডানর পূব্ য
য াহষত
সময়ােু ায়ী।

োমঃ যমাছা: আিার িাহাে
পেব্ীঃএোহলষ্ট (আইটিএসএস) (চ.ো.)
য ােঃ 01714659233
ই-যমাইলঃ
aktarzahan@gmail.com

হব্োমূনলয।

পূব্ যয াহষত
সময়ােু ায়ী।

োমঃ যমাহাম্মে এোমুল কহব্র
পেব্ীঃপহরচালক (প্রহশক্ষণ ও উন্নয়ে)
য ােঃ 55006822
ই-যমাইলঃ
dir.training@bcc.gov.bd

হব্োমূনলয।

ব্াহষক
য
পহরকল্পো
অেু ায়ী।

োমঃ যশি মহ িুর রহমাে
পেব্ীঃমযানেিার
(যেিওয়াকয
অপানরশে) (চ.ো.)
য ােঃ 55006855
ই-যমাইলঃ
mofizur.rahman@bcc.gov.bd

২.২) প্রোবতষ্ঠোবনক যিিো
ক্রঃ
নং

যিিোর নোি

যিিো প্রদোন পদ্ধবত

প্রযয়োেনীয় কোগেপত্র
এিং প্রোবিস্থোন

(১)
1.

(২)
কম্পম্পউিার ও তথ্য প্র ুজি সিংক্রান্ত
পরামশ/মতামত
য
প্রোে।

(৩)

(৪)
চাহহো পত্র।

2.

সরকাহর/যব্সরকারী
প্রহতষ্ঠানের
চাহহো অেু ায়ী আইহসটি সিংক্রান্ত
প্রহশক্ষণ যকাস পহরচালো।
য

সিংহিষ্ট
অহ স/েির/হব্িাগ হনত
প্রাি আমন্ত্রণপত্র পাওয়ার
পর সরাসহর অিংশগ্রহণ, ইযমইল, যিহলন ানে যসব্া
প্রোে করা হয়।
সরাসহর কম্পম্পউিার লযানব্
প্রহশক্ষণ প্রোনের মাধ্যনম।
চাহহোপত্র প্রাহির পর
াচাই ব্াচাই কনর প্রহশক্ষণ
প্রোে করা হয়।

(৫)
হব্োমূনলয।

যিিো প্রদোযনর
িিয় িীিো
(৬)
চাহহো প্রাহির
৩ কা হেব্নসর
য
মনধ্য।

দোবয়ত্বপ্রোি কিকতট
ট
ো
(নোি, পদবি, য োন নম্বর ও
ইযিইি)
(৭)
োমঃ যমাঃ িনল কহরম প্রধ্াে
পেব্ীঃহার্যওয়যার ইজিহেয়ার (চ.ো.)
য ােঃ 55006824
ই-যমাইলঃ
fazle.prodhan@bcc.gov.bd

চাহহো পত্র।

হব্হিন্ন
যকানসরয
হ
আনলাচো
সানপনক্ষ
হেধ্ারণ
য করা হয়।

চাহহত
প্রহতষ্ঠানের
চাহহো
অেু ায়ী।

োমঃ যমাঃ যহানসে হব্ে আহমে
পেব্ীঃএোহলষ্ট (তথ্য হেরাপত্তা)
(চ.ো.)
য ােঃ 55006824
ই-যমাইলঃ

hossain.amin@bcc.gov.bd

3.

সরকাহর প ানয়র
য
ওনয়ব্ সাইি ও ইযসব্া যহাহস্টিং।

হব্হসহস’র র্ািা যসন্টানর
হনত সরাসহর যসব্া প্রোে।

চাহহো পত্র।

হব্োমূনলয।

৩ কা হেব্নসর
য
মনধ্য।

4.

র্যাক, সািযার ইতযাহে ওনয়ব্ হাউজিিং।

হব্হসহস’র র্ািা যসন্টানর
হনত সরাসহর যসব্া প্রোে।

িাতীয় র্ািা যসন্টার,
হব্হসহস িব্ে, আগারগাাঁও,
ঢাকা।

হব্োমূনলয।

৩ কা হেব্নসর
য
মনধ্য।

োমঃ হরিংনকা কহব্রাি
পেব্ীঃএোহলষ্ট (সািযার ও ক্লাউর্
হসহকউহরটি) (চ.ো.)
য ােঃ 55006840
ই-যমাইলঃ ringko.kabiraj@bcc.gov.bd
োমঃ হব্শ্বজিৎ তরপোর
পেব্ীঃএোহলষ্ট
(সাটিয হ নকশে)
(চ.ো.)
য ােঃ 55006840
ই-যমাইলঃ biswajit.tarapdar@bcc.gov.bd

২.৩) অভযন্তরীণ যিিো
ক্রঃ
নং
(১)
1.
2.

যিিোর নোি

(২)
লজিহস্টকস সানপািয সাহিযস প্রোে।
ছুটি ব্যব্স্থাপো।

যিিো প্রদোযনর
িিয় িীিো

(৩)
সরাসাহর চাহহো পূরণ।
থ্া থ্ হেয়মােু ায়ী।
চাহহোর হেহরনি।

(৪)
আইহসটি
িাওয়ার,
আগারগাাঁও, ঢাকা।
আইহসটি
িাওয়ার,
আগারগাাঁও, ঢাকা।

(৫)
হব্োমূনলয।

(৬)
৩ কা হেব্স।
য

হব্োমূনলয।

সানপনক্ষ
গ্রহনণর

আইহসটি
িাওয়ার,
আগারগাাঁও, ঢাকা।

হব্োমূনলয।

গ্রহনণর

হব্োমূনলয।

৩ কা হেব্স।
য

কমকতয
য া/কমচারীর
য
অেুনমাহেত
ঋণ
প্রোে।
কমচারী
য
কলযাণ, য ৌথ্ হব্মা সুহব্ধ্া
হেজিতকরণ।
যপেশে সিংক্রান্ত
াব্তীয় কা ক্রম
য
সম্পন্নকরণ।

আইহসটি
িাওয়ার,
আগারগাাঁও, ঢাকা।
আইহসটি
িাওয়ার,
আগারগাাঁও, ঢাকা।
আইহসটি
িাওয়ার,
আগারগাাঁও, ঢাকা।
আইহসটি
িাওয়ার,
আগারগাাঁও, ঢাকা।

হব্োমূনলয।

৫ কা হেব্স।
য

হব্োমূনলয।

১মানসর মনধ্য।

হব্োমূনলয।

অহর্ি সিংক্রান্ত
হেষ্পহত্তকরণ।

সরাসাহর
গ্রহণ।

কা ক্রম
য

আইহসটি
িাওয়ার,
আগারগাাঁও, ঢাকা।

হব্হসহস িব্ে,
আগারগাাঁও, ঢাকা।

হব্হধ্ যমাতানব্ক
হেধ্াহরত
য
সমনয়র
মনধ্য।
৩০ কা হেব্স।
য

4.

জিহপএ

5.

8.

যিিোর িূিয এিং
পবরযশোধ পদ্ধবত

প্রাপযতা
আনব্েে
মাধ্যনম।
আনব্েে
মাধ্যনম।
আনব্েে
মাধ্যনম।
আনব্েে
মাধ্যনম।
আনব্েে
মাধ্যনম।

পনোন্নহত, যসনলকশেনগ্রর্,
ইতযাহে সুহব্ধ্া প্রোে।

7.

প্রযয়োেনীয় কোগেপত্র
এিং প্রোবিস্থোন

চাহহোপত্র
প্রাহির
১ হেনের মনধ্য।
১৫ কা হেব্স।
য

3.

6.

যিিো প্রদোন পদ্ধবত

িাইমনেল

হনত অহগ্রম/ঋণ প্রোে।

াব্তীয়

কা ক্রম
য

৩. আপনোর কোযে আিোযদর প্রতযোশো

গ্রহনণর
গ্রহনণর
গ্রহনণর

দোবয়ত্বপ্রোি কিকতট
ট
ো
(নোি, পদবি, য োন নম্বর ও
ইযিইি)
(৭)
োমঃ এ এইচ এম আনোয়ার পাশা
পেব্ীঃসহচব্, হব্হসহস
য ােঃ 55006849
ই-যমাইলঃ
anwar.pasha@bcc.gov.bd

োমঃ যমাঃ আব্দুল হান্নাে িাে
পেব্ীঃসহকারী পহরচালক
য ােঃ 55006851
ই-যমাইলঃ
mahannankhan27@gmail.com

ক্রবিক
নং
১)
২)
৩)
৪)
৫)

৪.

প্রবতশ্রূত/কোক্তিত যিিো প্রোবির িযযয করণীয়
হেধ্াহরত
য
রনম সম্পূণিানব্
য
পূরণকৃত আনব্েে িমা প্রোে।
সটঠক মাধ্যনম প্রনয়ািেীয় হ স ( হে থ্ানক) পহরনশাধ্ করা।
সাক্ষানতর িেয পূব্ােু
য মহত গ্রহণ করা।
সাক্ষানতর িেয হেধ্াহরত
য
সমনয়র পূনব্ইয উপহস্থত থ্াকা।
যকাে োহয়ত্বপ্রাি কমকতয
য া অেুপহস্থত থ্াকনল GRS য াকাল পনয়ন্ট এর সানথ্ য াগান াগ করা।

অবভয োগ িযিস্থোপনো পদ্ধবত (GRS)
যসব্া প্রাহিনত অসন্তুষ্ট হনল োহয়ত্বপ্রাি কমকতয
য ার সনে য াগান াগ করুে। হতহে সমাধ্াে হেনত ব্যথ্ হনল
য
হেননাি পদ্ধহতনত য াগান াগ কনর আপোর
সমসযা অব্হহত করুে।
ক্রঃ
নং
1.

2.

3.

কখন য োগোয োগ করযিন
োহয়ত্বপ্রাি কমকতয
য া
হেনত ো পারনল।

য োগোয োযগর টিকোনো

GRS য াকাল পনয়ন্ট কমকতয
য া
োম ও পেব্ী: তানরক এম ব্রকতউল্লাহ, পহরচালক (হসএ
অপানরশে ও হেরাপত্তা) ও পহরচালক (র্ািা
যসন্টার)
য াে: ৮১৪৪৭৮৫
ই-যমইল: tarique.barkatullah@bcc.gov.bd
ওনয়ব্ সাইি: www.bcc.gov.bd
অহিন াগ হেষ্পহত্ত কমকতয
য া • যকন্দ্রীয় অহিন াগ ব্যব্স্থাপো পদ্ধহত (GRS)
হেহেযষ্ট সমনয় সমাধ্াে হেনত ো • পাথ্প্রহতম
য
যেব্, হেব্াহী
য পহরচালক, হব্হসহস
পারনল।
আহপল কমকতয
য া হেহেযষ্ট সমনয় • সহচব্, আইহসটি হব্িাগ
সমাধ্াে হেনত ো পারনল।
• ওনয়ব্ সাইি: www.ictd.gov.bd

বনষ্পবির িিয়িীিো

সমাধ্াে

২ মাস

১ মাস

২ মাস

