
     বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিল 
তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তি ক্তফবোগ  

ডোক, যেক্তরযমোগোযমোগ ও তথ্যপ্রযুম্পি মন্ত্রণালয় 
 

      ক্তটিযজন চোে টোয 

১. ক্তবন ও ক্তভন 
 

ক্তবন:  োভোক্তজক উন্নয়যন তথ্য ও যমোগোযমোগ প্রযুক্তিয ব্যফোয ও প্রযয়োগ উৎোক্ততকযণ। 
 

ক্তভন: ত্বক্তযত উন্নয়ন উযমোগী নীক্তত, যকৌর ও ভোন প্রণয়ন ও ফোস্তফোয়ন; ভোনফ ম্পযদয দক্ষতো ও ক্ষভতো উন্নয়ন; নোগক্তযক যফো প্রদোযনয উযমোগী অআক্তটি ফকোঠোযভো উন্নয়ন আতযোক্তদ। 

 

২. যফো প্রদোন প্রক্ততশ্রুক্তত 
 

২.১) নোগক্তযক যফো 
 

ক্রঃ 

নং 

যফোয নোভ যফো প্রদোন দ্ধক্তত প্রযয়োজনীয় কোগজত্র  

এফং প্রোক্তিস্থোন 

যফোয মূল্য এফং  

ক্তযযোধ দ্ধক্তত 

যফো প্রদোযনয  

ভয় ীভো 

দোক্তয়ত্বপ্রোি কভ টকতটো 

(নোভ, দক্তফ, যপোন নম্বয ও আযভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  অআক্তটি প্রক্ততষ্ঠোন ফো যকোক্তয ম টোযয় চোকুযী 

প্রোক্তিয রযক্ষয আন্টোণ টী কোম টক্রভ ক্তযচোরনো। 

ক্তরক্তিত প্রক্ততযমোক্তগতো মূরক 

যীক্ষোয ভোধ্যযভ যফকোয 

অআক্তটি গ্রোজুযয়েযদয ক্তনফ টোচন। 

অযফদন ত্র োওয়োয য 

যীক্ষো গ্রণ কযো য় ৬ (ছয়) 

ভো কযয ফছযয ২ফোয। 

অআক্তটি েোওয়োয, অগোযগাঁও, ঢোকো 

ও ক্তফক্তক্ত’য প্রযয়োজনীয় চোক্তদোত্র 

ওযয়ফ োআে www.bcc.gov.bd  

ক্তফক্তক্ত’য কর অঞ্চক্তরক কোম টোরয়। 

ক্তফনোমূযল্য। ২(দুআ) ভো। নোভঃ  যভোোম্মদ এনোমুর কক্তফয 

দফীঃ  ক্তযচোরক (প্রক্তক্ষণ ও উন্নয়ন) 

যপোনঃ 55006822 

আ-যভোআরঃ dir.training@bcc.gov.bd 

2.  কক্তম্পউেোয োড টওয়যোয ও পেওয়যোয ভস্যো 

ক্তনযযন যল্পযডক্স: ক্তযচোরনো। 

 

e-mail, Internet, 

Telephone, Mobile, 

Letter এয ভোধ্যযভ ফক্তণ টত 

ক্তরংক (e-mail: 

helpdesk@bcc.gov.bd) -এ 

আ-যভআর অোয য মোচোআ 

ফোছোআ কযয যফো প্রদোন কযো 

য়। 

অআক্তটি েোওয়োয, অগোযগাঁও, ঢোকো 

ও ক্তফক্তক্ত’য ওযয়ফ োআে 

www.bcc.gov.bd  ক্তফক্তক্ত’য 

কর অঞ্চক্তরক কোম টোরয়। 

ক্তফনোমূযল্য। আ-যভআর/ যপোন প্রোক্তিয 

১(এক) ক্তদযনয ভযধ্য। 

নোভঃ সুভন কুভোয োযেোয়োযী 

দফীঃ এডক্তভক্তনযেেয (ওযয়ফ))  

যপোনঃ 55006823 

আ-যভোআরঃ suman.patwari@bcc.gov.bd 

3.  অআক্তটি ক্তফলয়ক ক্তফক্তফধ যকো ট, অআক্তটি ক্তডযলোভো 

ও অআক্তটি যোস্ট গ্রোজুযয়ন ক্তডযলোভো। 

ক্তফজ্ঞক্তিয ভোধ্যযভ মোচোআ ফোচোআ 

কযয প্রোথী ক্তনফ টোচন পূফ টক 

যোক্তয কক্তম্পউেোয ল্যোযফ 

প্রক্তক্ষণ প্রদোন। 

অআক্তটি েোওয়োয, অগোযগাঁও, ঢোকো 

ও ক্তফক্তক্ত’য ওযয়ফ োআে 

www.bcc.gov.bd  ক্তফক্তক্ত’য 

কর অঞ্চক্তরক কোম টোরয়। 

ক্তফক্তবন্ন যকো ট ক্তপ এফং 

ক্তযযোধ দ্ধক্তত 

ক্তফজ্ঞক্তিয ভোধ্যযভ 

প্রকো কযো য়। 

ফোক্তল টক প্রক্তক্ষণ 

কযোযরন্ডোযয পূফ ট য োক্তলত 

ভয়োনুমোয়ী। 

নোভঃ যভোঃ যোযন ক্তফন অক্তভন 

দফীঃ এনোক্তরষ্ট (তথ্য ক্তনযোত্তো)  

যপোনঃ 55006824 

আ-যভোআরঃ hossain.amin@bcc.gov.bd 

4.  প্রক্ততফক্তি ব্যক্তি এফং ভক্তরোযদয কক্তম্পউেোয 

প্রক্তক্ষযণয ভোধ্যযভ অত্মক্তনবটযীর কযোয কোম টক্রভ 

ক্তযচোরনো। 

ক্তফজ্ঞক্তিয ভোধ্যযভ মোচোআ ফোচোআ 

কযয প্রোথী ক্তনফ টোচন পূফ টক 

যোক্তয কক্তম্পউেোয ল্যোযফ 

প্রক্তক্ষণ প্রদোন। 

অআক্তটি েোওয়োয, অগোযগাঁও, ঢোকো 

ও ক্তফক্তক্ত’য ওযয়ফ োআে 

www.bcc.gov.bd  ক্তফক্তক্ত’য 

কর অঞ্চক্তরক কোম টোরয়। 

ক্তফনোমূযল্য। ফোক্তল টক প্রক্তক্ষণ 

কযোযরন্ডোযয পূফ ট য োক্তলত 

ভয়োনুমোয়ী। 

নোভঃ যভোছো: অিোয জোোন 

দফীঃ এনোক্তরষ্ট (অআটিএএ)  

যপোনঃ 01714659233 

আ-যভোআরঃ aktarzahan@gmail.com 

http://www.bcc.gov.bd/
mailto:helpdesk@bcc.gov.bd
http://www.bcc.gov.bd/
http://www.bcc.gov.bd/
http://www.bcc.gov.bd/


5.  কক্তম্পউেোয ব্যফোয ও অআক্তটি ক্তফলয়ক 

যচতনতো সৃক্তষ্ট ও উৎো দোন। 

বো, যক্তভনোয, ওয়োকট, 

যভরো আতযোক্তদয ভোধ্যযভ। 

অআক্তটি েোওয়োয, অগোযগাঁও, ঢোকো 

ও ক্তফক্তক্ত’য ওযয়ফ োআে 

www.bcc.gov.bd  ক্তফক্তক্ত’য 

কর অঞ্চক্তরক কোম টোরয়। 

ক্তফনোমূযল্য। পূফ ট য োক্তলত ভয়োনুমোয়ী। নোভঃ যভোোম্মদ এনোমুর কক্তফয 

দফীঃ ক্তযচোরক (প্রক্তক্ষণ ও উন্নয়ন) 

যপোনঃ 55006822 

আ-যভোআরঃ dir.training@bcc.gov.bd 

6.  কক্তম্পউেোয ও তথ্য ক্তনযোত্তো ক্তফলযয় তকীকযণ।  ক্তত্রকো, ওযয়ফ োআে, 

আন্টোযযনযে, গণভোধ্যযভ 

ক্তফজ্ঞক্তিয ভোধ্যযভ। 

অআক্তটি েোওয়োয, অগোযগাঁও, ঢোকো 

ও ক্তফক্তক্ত’য ওযয়ফ োআে 

www.bcc.gov.bd  ক্তফক্তক্ত’য 

কর অঞ্চক্তরক কোম টোরয়। 

ক্তফনোমূযল্য। ফোক্তল টক ক্তযকল্পনো 

নুমোয়ী। 

নোভঃ যভোঃ যোযন ক্তফন অক্তভন 

দফীঃ এনোক্তরষ্ট (তথ্য ক্তনযোত্তো)  

যপোনঃ 55006824 

আ-যভোআরঃ hossain.amin@bcc.gov.bd 

 

 

২.২) প্রোক্ততষ্ঠোক্তনক যফো 
 

ক্রঃ 

নং 

যফোয নোভ যফো প্রদোন দ্ধক্তত প্রযয়োজনীয় কোগজত্র  

এফং প্রোক্তিস্থোন 

যফোয মূল্য এফং  

ক্তযযোধ দ্ধক্তত 

যফো প্রদোযনয  

ভয় ীভো 

দোক্তয়ত্বপ্রোি কভ টকতটো 

(নোভ, দক্তফ, যপোন নম্বয ও আযভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  কক্তম্পউেোয ও তথ্য প্রযুক্তি ংক্রোন্ত 

যোভ ট/ভতোভত প্রদোন। 

ংক্তিষ্ট ক্তপ/দিয/ক্তফবোগ যত প্রোি 

অভন্ত্রণত্র োওয়োয য যোক্তয 

ংগ্রণ, আ-যভআর, যেক্তরযপোযন যফো 

প্রদোন কযো য়। 

চোক্তদো ত্র। ক্তফনোমূযল্য। চোক্তদো প্রোক্তিয 

৩ কোম টক্তদফযয ভযধ্য। 

নোভঃ যভোঃ পজযর কক্তযভ প্রধোন 

দফীঃ োড টওয়যোয আক্তিক্তনয়োয  

যপোনঃ 55006824 

আ-যভোআরঃ fazle.prodhan@bcc.gov.bd 

2.  যকোক্তয/যফযকোযী প্রক্ততষ্ঠোযনয চোক্তদো 

নুমোয়ী অআক্তটি ংক্রোন্ত প্রক্তক্ষণ যকো ট 

ক্তযচোরনো।  

যোক্তয কক্তম্পউেোয ল্যোযফ প্রক্তক্ষণ 

প্রদোযনয ভোধ্যযভ। চোক্তদোত্র প্রোক্তিয য 

মোচোআ ফোচোআ কযয প্রক্তক্ষণ প্রদোন কযো 

য়।  

চোক্তদো ত্র। ক্তফক্তবন্ন যকোয টয ক্তপ অযরোচনো 

োযযক্ষ ক্তনধ টোযণ কযো য়। 

চোক্তত প্রক্ততষ্ঠোযনয চোক্তদো 

নুমোয়ী। 

নোভঃ যভোঃ যোযন ক্তফন অক্তভন 

দফীঃ এনোক্তরষ্ট (তথ্য ক্তনযোত্তো)  

যপোনঃ 55006824 

আ-যভোআরঃ hossain.amin@bcc.gov.bd 

3.  যকোক্তয ম টোযয়য ওযয়ফ োআে ও আ-যফো 

যোক্তস্টং। 

ক্তফক্তক্ত’য ডোেো যন্টোযয যত যোক্তয 

যফো প্রদোন। 

চোক্তদো ত্র। ক্তফনোমূযল্য। ৩ কোম টক্তদফযয ভযধ্য। নোভঃ ক্তযংযকো কক্তফযোজ 

দফীঃ এনোক্তরষ্ট (োব টোয ও ক্লোউড  

 ক্তক্তকউক্তযটি)  

যপোনঃ 55006840 

আ-যভোআরঃ ringko.kabiraj@bcc.gov.bd 

4.  ম টো ক, োব টোয আতযোক্তদ ওযয়ফ োউক্তজং। ক্তফক্তক্ত’য ডোেো যন্টোযয যত যোক্তয 

যফো প্রদোন। 

জোতীয় ডোেো যন্টোয, ক্তফক্তক্ত 

বফন, অগোযগাঁও, ঢোকো। 

ক্তফনোমূযল্য। ৩ কোম টক্তদফযয ভযধ্য। নোভঃ ক্তফশ্বক্তজৎ তযদোয 

দফীঃ এনোক্তরষ্ট (োটি টক্তপযকন)  

যপোনঃ 55006840 

আ-যভোআরঃ biswajit.tarapdar@bcc.gov.bd 
 

 
 

২.৩) বযন্তযীণ যফো 
 

ক্রঃ 

নং 

যফোয নোভ যফো প্রদোন দ্ধক্তত প্রযয়োজনীয় কোগজত্র  

 এফং প্রোক্তিস্থোন 

যফোয মূল্য এফং  

ক্তযযোধ দ্ধক্তত 

যফো প্রদোযনয  

ভয় ীভো 

দোক্তয়ত্বপ্রোি কভ টকতটো 

(নোভ, দক্তফ, যপোন নম্বয ও আযভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  রক্তজক্তস্টক োযোে ট োক্তব ট প্রদোন। যোোক্তয চোক্তদো পূযণ। মথোমথ 

ক্তনয়ভোনুমোয়ী। 

অআক্তটি েোওয়োয, অগোযগাঁও, ঢোকো। ক্তফনোমূযল্য। ৩ কোম টক্তদফ। নোভঃ যভোোম্মদ যোযদুর আরোভ 

দফীঃ ক্তচফ, ক্তফক্তক্ত 

যপোনঃ 55006849 

আ-যভোআরঃ rashedul.islam@bcc.gov.bd 

2.  ছুটি ব্যফস্থোনো। চোক্তদোয ক্তনক্তযযি। অআক্তটি েোওয়োয, অগোযগাঁও, ঢোকো। ক্তফনোমূযল্য। চোক্তদোত্র প্রোক্তিয  

১ ক্তদযনয ভযধ্য। 

3.  যদোন্নক্তত, যযরকনযগ্রড, েোআভযের আতযোক্তদ 

সুক্তফধো প্রদোন। 

প্রোপ্যতো োযযক্ষ অযফদন 

গ্রযণয ভোধ্যযভ। 

অআক্তটি েোওয়োয, অগোযগাঁও, ঢোকো। ক্তফনোমূযল্য। ১৫ কোম টক্তদফ। 

4.  ক্তজক্তএপ যত ক্তগ্রভ/ঋণ প্রদোন। অযফদন গ্রযণয ভোধ্যযভ। অআক্তটি েোওয়োয, অগোযগাঁও, ঢোকো। ক্তফনোমূযল্য। ৩ কোম টক্তদফ। নোভঃ যভোঃ অব্দুর োন্নোন িোন 

http://www.bcc.gov.bd/
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5.  কভ টকতটো/কভ টচোযীয নুযভোক্তদত ঋণ প্রদোন। অযফদন গ্রযণয ভোধ্যযভ। অআক্তটি েোওয়োয, অগোযগাঁও, ঢোকো। ক্তফনোমূযল্য। ৫ কোম টক্তদফ। দফীঃ কোযী ক্তযচোরক 

যপোনঃ 55006851 

আ-যভোআরঃ 

 mahannankhan27@gmail.com  

6.  কভ টচোযী কল্যোণ, যমৌথ ক্তফভো সুক্তফধো ক্তনক্তিতকযণ। অযফদন গ্রযণয ভোধ্যযভ। অআক্তটি েোওয়োয, অগোযগাঁও, ঢোকো। ক্তফনোমূযল্য। ১ভোযয ভযধ্য। 

7.  যনন ংক্রোন্ত মোফতীয় কোম টক্রভ ম্পন্নকযণ। অযফদন গ্রযণয ভোধ্যযভ। অআক্তটি েোওয়োয, অগোযগাঁও, ঢোকো। ক্তফনোমূযল্য। ক্তফক্তধ যভোতোযফক ক্তনধ টোক্তযত 

ভযয়য ভযধ্য। 

8.  ক্তডে ংক্রোন্ত মোফতীয় কোম টক্রভ ক্তনষ্পক্তত্তকযণ। যোোক্তয কোম টক্রভ গ্রণ। অআক্তটি েোওয়োয, অগোযগাঁও, ঢোকো। ক্তফক্তক্ত বফন, 

অগোযগাঁও, ঢোকো। 

৩০ কোম টক্তদফ। 

 

৩. অনোয কোযছ অভোযদয প্রতযোো 
  

 

ক্রক্তভক নং প্রক্ততশ্রূত/কোক্তিত যফো প্রোক্তিয রযক্ষয কযণীয় 

১) ক্তনধ টোক্তযত পযযভ ম্পূণ টবোযফ পূযণকৃত অযফদন জভো প্রদোন। 

২) ঠিক ভোধ্যযভ প্রযয়োজনীয় ক্তপ (মক্তদ থোযক) ক্তযযোধ কযো। 

৩) োক্ষোযতয জন্য পূফ টোনুভক্তত গ্রণ কযো। 

৪) োক্ষোযতয জন্য ক্তনধ টোক্তযত ভযয়য পূযফ টআ উক্তস্থত থোকো। 

৫) যকোন দোক্তয়ত্বপ্রোি কভ টকতটো নুক্তস্থত থোকযর GRS যপোকোর যয়ন্ট এয োযথ যমোগোযমোগ কযো। 

 

 

৪. ক্তবযমোগ ব্যফস্থোনো দ্ধক্তত (GRS) 

 যফো প্রোক্তিযত ন্তুষ্ট যর দোক্তয়ত্বপ্রোি কভ টকতটোয যে যমোগোযমোগ করুন। ক্ততক্তন ভোধোন ক্তদযত ব্যথ ট যর ক্তনযনোি দ্ধক্ততযত যমোগোযমোগ কযয অনোয ভস্যো ফক্তত করুন। 
 

 

ক্রঃ 

নং 

কিন  যমোগোযমোগ কযযফন যমোগোযমোযগয ঠিকোনো ক্তনষ্পক্তত্তয ভয়ীভো 

1.  দোক্তয়ত্বপ্রোি কভ টকতটো ভোধোন ক্তদযত নো োযযর। 

 

GRS যপোকোর যয়ন্ট কভ টকতটো 

নোভ ও দফী: যভোোম্মদ যোযদুর আরোভ, ক্তচফ, ক্তফক্তক্ত 

যপোন: 55006849 

আ-যভআর: rashedul.islam@bcc.gov.bd  

ওযয়ফ োআে: www.bcc.gov.bd 

 

২ ভো 

 

 

2.  ক্তবযমোগ ক্তনষ্পক্তত্ত কভ টকতটো ক্তনক্তদ টষ্ট ভযয় 

ভোধোন ক্তদযত নো োযযর। 

 যকন্দ্রীয় ক্তবযমোগ ব্যফস্থোনো দ্ধক্তত (GRS) 

 োথ টপ্রক্ততভ যদফ, ক্তনফ টোী ক্তযচোরক, ক্তফক্তক্ত 

১ ভো 

 

3.  অক্তর কভ টকতটো ক্তনক্তদ টষ্ট ভযয় ভোধোন ক্তনযত 

নো োযযর। 

 ক্তচফ, অআক্তটি ক্তফবোগ 

 ওযয়ফ োআে: www.ictd.gov.bd 

২ ভো 
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