
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ 

www.ictd.gov.bd 

ক্তটিদজন চার্ টায  

১. ক্তবন ও ক্তভন  

 ক্তবন: যর্কই উন্নয়দনয রদযে ক্তনযাদ ও গ্রণদমাগ্য তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুক্তি। 

 
ক্তভন: তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুক্তিয উন্নয়ন, গদফলণা, পর প্রদয়াগ এফাং ক্তিক্তজর্ার ব্যফস্থানা প্রাদযয ভাধ্যদভ তথ্যপ্রযুক্তিয ফ টজনীন প্রদফাক্তধকায প্রক্ততষ্ঠা। 

 

২. যফা প্রদান প্রক্ততশ্রুক্তত 

২.১) নাগক্তযক যফা 

ক্র. 

নাং 
যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধক্তত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাক্তিস্থান 

যফায মূল্য এফাং  

ক্তযদাধ দ্ধক্তত 

যফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাক্তয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দক্তফ, যপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 
উদ্ভাফনী মূরক কাদজয জন্য 

ব্যক্তি/প্রক্ততষ্ঠান ম টাদয় অনুদান প্রদান 

ক) যপদরাী ও বৃক্তি প্রদান এফাং 

উদ্ভাফনী কাদজয জন্য অনুদান প্রদান 

র্ম্টক্তকত নীক্ততভারা-২০১৬ অনুমায়ী 

অন-রাইদন আদফদন। 

খ) প্রক্তত চায ভা অন্তয অন্তয (জুরাই, 

নদবম্বয ও ভাচ ট)  ফাছাই কক্তভটি কর্তটক 

মাচাই-ফাছাই কযা য়। 

গ) ফাছাই কক্তভটি কর্তটক সুাক্তযকৃত 

আদফদনগুক্তর অেওয়াি ট কক্তভটি কর্তটক 

চূড়ান্ত অনুদভাদদনয য অথ ট ক্তফবাদগয 

ম্মক্ততক্রদভ অনুদাদনয যচক প্রদান 

কযা য়। 

১) উদ্ভাফনী প্রকল্প প্রস্তাফ। 

২) আক্তথ টক প্রস্তাফ। 

৩) াদার্ ট াইদজয ছক্তফ। 

৪) নাগক্তযকত্ব াটি টক্তপদকর্। 

৫) জীফন বৃিান্ত। 

৬) Certificate of Incorporation (প্রক্ততষ্ঠাদনয 

যযদত্র)। 

ক্তফনামূদল্য ৩০ কাম টক্তদফ 

 

জনাফ যভাাম্মদ আবুর খাদয়য 

উক্তচফ 

যভাফাইর: ০১৭১৫০৮১২৫২ 

ই-যভইর: mkhayer@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 

ভাষ্টা ট/এভক্তপর/িক্টযার/দাষ্ট িক্টযার 

ম টাদয় অধ্যয়ন/গদফলণায জন্য বৃক্তি 

প্রদান 

ক) যপদরাী ও বৃক্তি প্রদান এফাং 

উদ্ভাফনী কাদজয জন্য অনুদান প্রদান 

র্ম্ক্তকটত নীক্ততভারা-২০১৬ অনুমায়ী 

অন-রাইদন আদফদন। 

খ) প্রক্তত চায ভা অন্তয অন্তয (জুরাই, 

নদবম্বয ও ভাচ ট)  ফাছাই কক্তভটি কর্তটক 

মাচাই-ফছাই কযা য়। 

গ) ফাছাই কক্তভটি কর্তটক সুাক্তযকৃত 

আদফদনগুক্তর অোওয়াি ট কক্তভটি কর্তটক 

চূড়ান্ত অনুদভাদদনয য অথ ট ক্তফবাদগয 

ম্মক্ততক্রদভ অনুদাদনয যচক প্রদান 

কযা য়। 

১) গদফলণা প্রস্তাফ। 

২) কর ক্তযাগত যমাগ্যতায নদ ও ট্রান্সক্তক্রদেয 

তোক্তয়ত অনুক্তরক্ত। 

৩) ক্তফশ্বক্তফদ্যারদয়য বক্ততটয প্রভাণত্র। 

৪) ক্তফবাগীয় প্রধাদনয প্রতেয়ন ত্র। 

৫) তত্ত্বাফধায়দকয প্রক্ততস্বাযক্তযত প্রস্তাক্তফত গদফলণা 

প্রস্তাদফয অনুক্তরক্ত। 

৭) াদার্ ট াইদজয ছক্তফ। 

৬) ৩০০/- (ক্ততনত র্াকায) নন-জুক্তিক্তয়ার ষ্টোর্ম্ 

(চূড়ান্তবাদফ ক্তনফ টাক্তচত প্রথীয) ।   

 

ক্তফনামূদল্য 

 

 

 

৩০ কাম টক্তদফ 

 

২.২) দািক্তযক যফা 

ক্র. 

নাং 
যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধক্তত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাক্তিস্থান 

যফায মূল্য 

এফাং  

ক্তযদাধ দ্ধক্তত 

যফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাক্তয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দক্তফ, যপান ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ দ সৃজন 

ক) ক্তফদ্যভান ক্তফক্তধ/ক্তফধান অনুযদণ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও অথ টক্তফবাদগয 

ম্মক্তত গ্রণ কযায য প্রস্তাক্তফত 

দদয যফতন যের অথ ট ক্তফবাদগয 

ফাস্তফায়ন অনুক্তফবাগ দত মাচাই কযা 

য়। 

খ) প্রাক্তনক উন্নয়ন কক্তভটিয 

সুাক্তযদয ক্তবক্তিদত প্রদমাজেদযদত্র 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয দয় 

অনুদভাদনক্রদভ যকাক্তয ভঞ্জুক্তয 

আদদ জাক্তয কযা য়। 

১) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ক্তনধ টাক্তযত পযদভ 

দিয/অক্তধদিদযয প্রস্তাফ। 

২) অনুদভাক্তদত াাংগঠক্তনক কাঠাদভায কক্ত 

৩) আক্তথ টক াংদেল। 

ক্তফনামূদল্য ১৮০ কাম টক্তদফ 

তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ 

জনাফ যাজা মুম্মদ আব্দুর াই 

উক্তচফ 

যপান: +৮৮-০২-৮১৮১৩৩১ 

ই-যভইর: raza6676@ictd.gov.bd 

ফাাংরাদদ কক্তর্ম্উর্ায কাউক্তন্সর ও ফাাংরাদদ 

াই-যর্ক াকট অথক্তযটি 

জনাফ যভাোঃ তক্তফবুয যভান 

উক্তচফ 

যপান:  +৮৮-০২-৫৫০০৬৮৫৯ 

ই-যভইর:  organization2ictd@gmail.com 

তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুক্তি অক্তধদিয ও ক্তক্তএ 

জনাফ যভাোঃ ভাইনুর ক ভ ূঁইয়া 

উক্তচফ 

যপান:  +৮৮-০২-৮১৮১৬৭৬ 

ই-যভইর:   moynul@ictd.gov.bd  

 

২ দ াংযযণ (সৃজদনয ৪থ ট ফছয দত) 

ক) ক্তফদ্যভান ক্তফক্তধ/ক্তফধান অনুযদণ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও অথ টক্তফবাদগয 

ম্মক্তত গ্রণ কযা য়। 

খ) যকাক্তয ভঞ্জুক্তয আদদ জাক্তয কযা 

য়। 

১) আওতাধীন দিয/অক্তধদিয/াংস্থায প্রস্তাফ। 

২) দ সৃজদনয যকাক্তয আদদ। 

৩) ০৩ ফছয দ াংযযদণয যকাক্তয আদদ। 

৪) দ াংযযদণয জন্য জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

ম্মক্তত। 

৫) দ াংযযদণয জন্য অথ ট ক্তফবাদগয ম্মক্তত। 

ক্তফনামূদল্য ৬০ কাম টক্তদফ 

৩ 
দ স্থায়ীকযণ 

ক) ক্তফদ্যভান ক্তফক্তধ/ক্তফধান অনুযদণ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও অথ টক্তফবাদগয 

ম্মক্তত গ্রণ কযা য়। 

খ) যকাক্তয ভঞ্জুক্তয আদদ জাক্তয কযা 

য়। 

৬) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ক্তনধ টাক্তযত পযদভ 

আওতাধীন দিয/অক্তধদিয/াংস্থায প্রস্তাফ। 

৭) দ সৃজদনয যকাক্তয আদদ। 

৮) দ সৃজন যফতী কর ফছদযয দ াংযযদণয 

ভঞ্জুক্তয আদদ। 

ক্তফনামূদল্য ৬০ কাম টক্তদফ 

জনাফ যভাাম্মদ আবুর খাদয়য 

উক্তচফ 

যভাফাইর: ০১৭১৫০৮১২৫২ 

ই-যভইর: mkhayer@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
http://forms.gov.bd/
mailto:gmb@ictd.gov.bd


৪ 
জনফর/যঞ্জাভাক্তদ টিওএন্ডইভুিকযণ 

ক) ক্তফদ্যভান ক্তফক্তধ/ক্তফধান অনুযদণ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও অথ টক্তফবাদগয 

ম্মক্তত গ্রণ কযা য়। 

খ) যকাক্তয ভঞ্জুক্তয আদদ জাক্তয কযা 

য়। 

১) আওতাধীন দিয/অক্তধদিয/াংস্থায প্রস্তাফ। 

২) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ম্মক্তত। 

৩) অথ ট ক্তফবাদগয ম্মক্তত। 

৪) অথ ট ক্তফবাদগয ফাস্তফায়ন অনুক্তফবাগ কর্তটক যফতন 

যের ক্তনধ টাযণ (জনফদরয যযদত্র)। 

৫) প্রাক্তনক উন্নয়ন াংক্রান্ত ক্তচফ কক্তভটিয সুাক্তয। 

ক্তফনামূদল্য ৩০ কাম টক্তদফ 
তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ 

জনাফ যাজা মুম্মদ আব্দুর াই 

উক্তচফ 

যপান: +৮৮-০২-৮১৮১৩৩১ 

ই-যভইর: raza6676@ictd.gov.bd 

 

ফাাংরাদদ কক্তর্ম্উর্ায কাউক্তন্সর ও ফাাংরাদদ 

াই-যর্ক াকট অথক্তযটি 

জনাফ যভাোঃ তক্তফবুয যভান 

উক্তচফ 

যপান:  +৮৮-০২-৫৫০০৬৮৫৯ 

ই-যভইর:  organization2ictd@gmail.com 

তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুক্তি অক্তধদিয ও ক্তক্তএ 

জনাফ যভাোঃ ভাইনুর ক ভ ূঁইয়া 

উক্তচফ 

যপান:  +৮৮-০২-৮১৮১৬৭৬ 

ই-যভইর:   moynul@ictd.gov.bd  
 

৫ 

আওতাধীন দিয/অক্তধদিয/াংস্থামূদয 

ফাদজর্ ফযাদ্দ/ক্তফবাজন 

ক) আওতাধীন দিয/অক্তধদিয/ 

াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য উযুি 

কর্তটদযয অনুদভাদনক্রদভ ক্তফবাজন 

আদদ জাক্তয কযা য়। 

১) আওতাধীন দিয/অক্তধদিয/াংস্থায প্রস্তাফ। 

২) াংক্তেষ্ট অথ টননক্ততক যকাদি ফযাদ্দকৃত অদথ টয 

ক্তযভাণ। 

৩) অথ ট ক্তফবাদগয অনুদভাদদনয কক্ত। 

ক্তফনামূদল্য ১৫ কাম টক্তদফ 

৬ ব্যয় ভঞ্জুক্তয অনুদভাদন 

ক) আওতাধীন দিয/অক্তধদিয/ 

াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য উযুি 

কর্তটদযয অনুদভাদনক্রদভ যকাক্তয 

ভঞ্জুক্তয আদদ জাক্তয কযা য়। 

১) আওতাধীন দিয/অক্তধদিয/াংস্থায প্রস্তাফ। 

২) াংক্তেষ্ট যঞ্জাভাক্তদ ক্রদয়য প্রাক্তনক অনুদভাদন। 

৩) অনুদভাক্তদত টিওএন্ডই-এয কক্ত। 

৪) ফাদজদর্ ফযাদদ্দয ক্তযভাণ। 

৫) দযত্র মূল্যায়ন কক্তভটিয সুাক্তয (প্রদমাজে 

যযদত্র)। 

৬) ** (তাযকা) ক্তচক্তিত খাদতয জন্য অথ ট ক্তফবাদগয 

ম্মক্তত। 

ক্তফনামূদল্য ১৫ কাম টক্তদফ 

৭ 
আওতাধীন াংস্থামূদয াাংগঠক্তনক 

কাঠাদভা অনুদভাদন 

ক) ক্তফদ্যভান ক্তফক্তধ/ক্তফধান অনুযদণ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও অথ টক্তফবাদগয 

ম্মক্তত গ্রণ কযা য়। 

খ) যকাক্তয ভঞ্জুক্তয আদদ জাক্তয কযা 

য়। 

১) আওতাধীন দিয/অক্তধদিয/াংস্থায প্রস্তাফ।   

২) প্রস্তাক্তফত দদয কাম টাফরী ও যমৌক্তিকতা। 

৩)ফতটভান জনফদরয ক্তফস্তাক্তযত ক্তফফযণ। 

 

 

 

ক্তফনামূদল্য ১৮০ কাম টক্তদফ 

৮ 
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয জন্য প্রদেয উিয 

প্রস্তুত কযা 

ক) প্রধানভন্ত্রীয কাম টারয় দত প্রে 

তাক্তরকা াওয়ায য ক্তফবাদগয 

আওতাধীন দিয/অক্তধদিয/ াংস্থা 

দত তথ্য াংগ্র কযা য়। 

খ) মথামথ কর্তটদযয অনুদভাদনক্রদভ 

প্রদেয উিয যপ্রযণ কযা য়। 

১) প্রে তাক্তরকা। ক্তফনামূদল্য ৩ ক্তদন 

                 

উক্তচফ ও কাউক্তন্সর অক্তপায 

ই-যভইর:   inter-ministry@ictd.gov.bd 

                যপান:  +৮৮-০২-৮১৮১৮০৫ 

৯ 
ভাননীয় ভন্ত্রীয জন্য প্রদেয উিয প্রস্তুত 

কযা 

ক) াংদ ক্তচফারয় দত প্রে 

তাক্তরকা াওয়ায য ক্তফবাদগয 

আওতাধীন দিয/অক্তধদিয/ াংস্থা 

দত তথ্য াংগ্র কযা য়। 

খ) মথামথ কর্তটদযয অনুদভাদনক্রদভ 

প্রদেয উিয যপ্রযণ কযা য়। 

১) প্রে তাক্তরকা। ক্তফনামূদল্য ৫ ক্তদন 

১০ 
আওতাধীন াংস্থামূদয কভ টসূক্তচ 

অনুদভাদন 

ক) আওতাধীন দিয/অক্তধদিয/ 

াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য ক্তফএভক্ত 

বায অনুদভাদনক্রদভ মথামথ 

কর্তটদযয ভাধ্যদভ অথ ট ক্তফবাদগ 

যপ্রযণ কযা য়। 

খ) অথ ট ক্তফবাদগয অনুদভাদন প্রাক্তি 

াদদয প্রাক্তনক আদদ জাযী 

কযা য়। 

১) অথ ট ক্তফবাদগয ক্তনক্তদ টষ্ট পযদভদর্ আদফদন। 

২) এ ক্তফবাদগয ক্তযকল্পনা াখা। 

 

ক্তফনামূদল্য ৬০ কাম টক্তদফ 

 

জনাফ                   

ক্তক্তনয়য কাযী প্রধান 

যপান: +৮৮-০২- ৮১৮১৬৪৭ 

ই-যভইর: mahbub@ictd.gov.bd  
 
 

mailto:gmb@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


১১ 
আওতাধীন াংস্থামূদয প্রকল্প 

অনুদভাদন 

ক) আওতাধীন দিয/অক্তধদিয/ 

াংস্থায প্রস্তাফ াওয়ায য মাচাই-

ফাছাই কক্তভটিয বায় অনুদভাদনক্রদভ 

অথ টক্তফবাদগ (প্রদমাজে যযদত্র)দপ্রযণ 

কযা য়। 

খ) অথ ট ক্তফবাদগয অনুদভাদন াদদয 

ক্তযকল্পনা কক্তভদন যপ্রযণ কযা য়।  

গ) ক্তযকল্পনা কক্তভদন PEC বায় 

অনুদভাদদনয য একদনক বায 

অনুদভাদনক্রদভ প্রাক্তনক আদদ 

জাযী কযা য়। 

১) অথ ট ক্তফবাদগয ক্তনক্তদ টষ্ট পযদভদর্ আদফদন। 

২) এ ক্তফবাদগয ক্তযকল্পনা াখা। 

 

 

 

 

 

 

ক্তফনামূদল্য ১২০ কাম টক্তদফ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

২.৩) অবেন্তযীণ যফা 

 

 

ক্র. 

নাং 

যফায নাভ যফা প্রদান দ্ধক্তত 
প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাক্তিস্থান 

যফায মূল্য এফাং  

ক্তযদাধ দ্ধক্তত 

যফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাক্তয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দক্তফ, যপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ 

কভ টকতটাদদয ক্তফদদ ভ্রভদণয ক্তনক্তভি 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ক্তনকর্ ায-াংদয 

যপ্রযণ 

ক) প্রস্তাফ ফা আভন্ত্রণত্র াওয়ায য 

মথামথ কর্তটদযয অনুদভাদনক্রদভ 

প্রধানভন্ত্রীয কাম টারদয় যপ্রযণ কযা য়। 

খ) ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয  

অনুদভাদনক্রদভ যকাক্তয আদদ 

(ক্তজ.ও) জাযী কযা য়।  

১) প্রস্তাফ/আভন্ত্রণ ত্র।  

২) ক্তফগত এক ফছদযয ভ্রভণ ক্তফফযণী। 

৩) খযদচয ক্তফফযণ (প্রদমাজে যযদত্র)। 

 

ক্তফনামূদল্য 

১০ কাম টক্তদফ 
জনাফ যাজা মুম্মদ আব্দুর াই 

উক্তচফ 

যপান: +৮৮-০২-৮১৮১৩৩১ 

ই-যভইর: raza6676@ictd.gov.bd 

 

২ 
কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয ক্তফদদ ভ্রভদণয 

যকাক্তয আদদ (ক্তজ.ও) জাযী 

ক) প্রস্তাফ ফা আভন্ত্রণত্র াওয়ায য 

মথামথ কর্তটদযয অনুদভাদনক্রদভ 

যকাক্তয আদদ (ক্তজ.ও) জাযী কযা 

য়। 

১) প্রস্তাফ/আভন্ত্রণ ত্র।  

২) ক্তফগত এক ফছদযয ভ্রভণ ক্তফফযণী। 

৩) খযদচয ক্তফফযণ (প্রদমাজে যযদত্র)। 

 

ক্তফনামূদল্য ৩ কাম টক্তদফ 

 

 

জনাফ আাদুজ্জাভান ক্তযন 

ক্তক্তনয়য কাযী প্রধান 

যপান: +৮৮ ০২-৮১৮১৫৪৬ 

ই-যভইর: 

riponasad@ictd.gov.bd 

http://www.mof.gov.bd/en


৩ ৩য় ও ৪থ ট যেণীয কভ টচাযী ক্তনদয়াগ 

ক) মথামথ কর্তটদযয অনুদভাদনক্রদভ 

ক্তত্রকায়/ওদয়ফাইদর্ ক্তফজ্ঞক্তি প্রকা 

খ) আদফদন প্রাক্তিয য যমাগ্য প্রাথীদদয 

ক্তনদয়াগ যীযায় উিীণ ট ওয়া াদদয 

ক্তনদয়াগ কক্তভটি কর্তটক সুাক্তয কযা 

য়। 

গ) মথামথ কর্তটদযয চূড়ান্ত 

অনুদভাদনক্রদভ পুক্তর যবক্তযক্তপদকন, 

মুক্তিদমাদ্ধা নদ মাচাই (প্রদমাজে 

যযদত্র) 

ঘ) ক্তনদয়াগ ত্র প্রদান। 

১) াদা কাগদজ জন প্রাান ভন্ত্রণারদয়য ক্তনধ টাক্তযত 

পযদভদর্ আদফদন। 

২) যট্রজাক্তয চারান (১০০/- র্াকা ৩য় যেক্তণয যযদত্র, 

৫০/- র্াকা ৪থ ট যেক্তণয যযদত্র)। 

৩) কর ক্তযাগত যমাগ্যতায নদদয তোক্তয়ত 

পদর্াকক্ত। 

৪) নাগক্তযকত্ব নদ। 

৫) াদার্ ট াইদজয ছক্তফ-৩ কক্ত।  

 

 

 

 

 

 

ক্তফনামূদল্য 

 

১২০ কাম টক্তদফ 

৫ চাকক্তয স্থায়ীকযণ 

ক) আদফদন াওয়ায য াংক্তেষ্ট 

ক্তনদয়াগ ক্তফক্তধভারা অনুমায়ী উযুি 

কর্তটদযয অনুদভাদনক্রদভ যকাক্তয 

আদদ জাক্তয কযা য়।  

১) াদা কাগদজ আদফদনত্র। 

২) ারনাগাদ ফাক্তল টক যগানীয় প্রক্ততদফদন (দদান্নক্ততয 

যযদত্র ০১ ফছয এফাং যাক্তয ক্তনদয়াদগয যযদত্র ০২ 

ফছদযয এক্তআয)। 

ক্তফনামূদল্য 

ক) নন-যগদজদর্ি 

কভ টচাযীদদয যযদত্র:  

৫ কাম টক্তদফ  

খ) ক্তিতীয় যেণীয 

যগদজদর্ি 

কভ টকতটাদদয 

যযদত্র: ৭ কাম টক্তদফ 

৬ াধাযণ বক্তফষ্য তক্তফর দত অক্তগ্রভ ভঞ্জুক্তয 

ক) আদফদন াওয়ায য াধাযণ 

বক্তফষ্য তক্তফর ক্তফক্তধভারা, ১৯৭৯ 

অনুমায়ী উযুি কর্তটদযয (আক্তথ টক 

ও প্রাক্তনক যভতা অনুমায়ী) 
যকাক্তয আদদ জাক্তয কযা য়। 

১) ক্তনধ টাক্তযত পযদভ আদফদন (ফাাংরাদদ পযভ নাং-

২৬৩৯, যগদজদর্ি/নন-যগদজদর্ি)।  

২) াধাযণ বক্তফষ্য তক্তফদর ফ টদল জভাকৃত অদথ টয 

ক্তাফ ক্তফফযণী(প্রধান ক্তাফযযণ কভ টকতটা কর্তটক 

প্রদি) (মূর কক্ত, ভঞ্জুক্তয আদদ জাক্তযয য 

যপযতদমাগ্য)। 

ক্তফনামূদল্য ৫ কাম টক্তদফ 

৭ 
আওতাধীন দিয/অক্তধদিয/াংস্থায 

কভ টকতটা/ কভ টচাযীদদয গৃক্তনভ টাণ ঋণ 

ক) আদফদন াওয়ায য মথামথ 

কর্তটদযয অনুদভাদনক্রদভ ভঞ্জুক্তয 

আদদ জাক্তয। 

১) াদা কাগদজ আদফদন। 

২) যম জক্তভদত গৃ ক্তনভ টাণ/দভযাভত কযা দফ য জক্তভয 

দক্তরর/ফায়নাত্র। 

৩) ১৫০ র্াকায নন-জুক্তিক্তয়ার স্ট্োদর্ম্ 

অঙ্গীকাযনাভা। 

৪) মথামথ কর্তটদযয সুাক্তয। 

ক্তফনামূদল্য ১৫ কাম টক্তদফ 

৮ 

আওতাধীন দিয/অক্তধদিয/াংস্থায 

কভ টকতটা/ কভ টচাযীদদয যভার্যমান ক্রয় 

অক্তগ্রভ 

ক) আদফদন াওয়ায য মথামথ 

কর্তটদযয অনুদভাদনক্রদভ ভঞ্জুক্তয 

আদদ জাক্তয। 

১) াদা কাগদজ আদফদন। 

২) আদফদনকাযীয ১৫০ র্াকায নন-জুক্তিক্তয়ার 

স্ট্োদর্ম্ অঙ্গীকাযনাভা। 

৩) যভার্য াইদকর ক্তফক্রয়কাযীয অঙ্গীযনাভা। 

৪) মথামথ কর্তটদযয সুাক্তয। 

 

ক্তফনামূদল্য ১৫ কাম টক্তদফ 

৯ অক্তজটত ছুটি 

ক) আদফদন াওয়ায য ক্তনধ টাক্তযত ছুটি 

ক্তফক্তধভারা, ১৯৫৯ অনুমায়ী উযুি 

কর্তটদযয (আক্তথ টক ও প্রাক্তনক 

যভতা অনুমায়ী) ক্তনস্পক্তি কদয 

যকাক্তয আদদ জাক্তয কযা য়। 

১) াদা কাগদজ আদফদনত্র। 

২) ক্তনধ টাক্তযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নাং-২৩৯৫) 
প্রধান ক্তাফযযণ কভ টকতটা কর্তটক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রক্ততদফদন (দগদজদর্ি কভ টকতটাদদয যযদত্র)। 

৩) ক্তাফযযণ কভ টকতটা, ক্তফবাগ কর্তটক প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রতেয়নত্র (নন যগদজদর্ি কভ টচাযীদদয 

যযদত্র), প্রাক্তিস্থান: ক্তাফযযণ কভ টকতটায কাম টারয়। 

ক্তফনামূদল্য 
৭ কাম ট ক্তদফ 

 

 

 

তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ 

জনাফ যাজা মুম্মদ আব্দুর াই 

উক্তচফ 

যপান: +৮৮-০২-৮১৮১৩৩১ 

ই-যভইর: raza6676@ictd.gov.bd 

 

ফাাংরাদদ কক্তর্ম্উর্ায কাউক্তন্সর ও 

ফাাংরাদদ াই-যর্ক াকট অথক্তযটি 

জনাফ যভাোঃ তক্তফবুয যভান 

উক্তচফ 

যপান:  +৮৮-০২-৫৫০০৬৮৫৯ 

ই-যভইর:   

organization2ictd@gmail.com 

তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুক্তি অক্তধদিয 

ও ক্তক্তএ 

জনাফ যভাোঃ ভাইনুর ক ভ ূঁইয়া 

উক্তচফ 

যপান:  +৮৮-০২-৮১৮১৬৭৬ 

ই-যভইর:   moynul@ictd.gov.bd  
 

 
 

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


১০ অক্তজটত ছুটি (ফক্ত: ফাাংরাদদ) 

ক) আদফদন াওয়ায য ক্তনধ টাক্তযত ছুটি 

ক্তফক্তধভারা, ১৯৫৯ অনুমায়ী ক্তনস্পক্তি 

কদয যকাক্তয আদদ জাক্তয কযা য়। 

(খ) যকায কর্তটক ভদয় ভদয় 

জাক্তযকৃত ক্তফদদ ভ্রভদণয অনুভক্তত ও 

আনুলাংক্তগক ক্তনদদ টনা অনুযণীয়। 

১) াদা কাগদজ আদফদনত্র। 

২) ক্তনধ টাক্তযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নাং-২৩৯৫) 
প্রধান ক্তাফযযণ কভ টকতটা কর্তটক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রক্ততদফদন (দগদজদর্ি কভ টকতটাদদয যযদত্র)। 

৩) ক্তাফযযণ কভ টকতটা, ক্তফবাগ কর্তটক প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রতেয়নত্র (নন যগদজদর্ি কভ টচাযীদদয 

যযদত্র), প্রাক্তিস্থান: ক্তাফযযণ কভ টকতটায কাম টারয় 

৪) ব্যক্তিগত কাযদণ যকাক্তয/ায়ত্বাক্তত াংস্থায 

কভ টকতটাদদয ক্তফদদ ভ্রভদণয আদফদনত্র (প্রাক্তিস্থান: 

প্রান-১, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়)। 

ক্তফনামূদল্য 

ক) নন-যগদজদর্ি 

কভ টচাযীদদয যযদত্র: 

৫ কাম টক্তদফ 

 

খ) যগদজদর্ি 

কভ টকতটাদদয যযদত্র: 

৭ কাম টক্তদফ 

 

১১ োক্তন্ত ক্তফদনাদন ছুটি 

ক) আদফদন াওয়ায য ক্তচি 

ক্তফদনাদনবাতা ক্তফক্তধভারা, ১৯৭৯ 

অনুমায়ী ক্তনস্পক্তি কদয যকাক্তয 

আদদ জাক্তয কযা য়। 

১) াদা কাগদজ আদফদনত্র। 

২) ক্তনধ টাক্তযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ নাং-২৩৯৫) 
প্রধান ক্তাফযযণ কভ টকতটা কর্তটক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রক্ততদফদন (দগদজদর্ি কভ টকতটাদদয যযদত্র), প্রাক্তিস্থান: 

ক্তাফ যযণ কভ টকতটায কাম টারয়।  

৩) ক্তাফ যযণ কভ টকতটা, ক্তফবাগ কর্তটক প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রতেয়নত্র (নন-যগদজদর্ি কভ টচাযীদদয 

যযদত্র)। 

ক্তফনামুদল্য 

 

 

 

 

৭ কাম টক্তদফ 

১২ ক্তদরকন যগ্রি/র্াইভদের ভঞ্জুক্তয 

ক) আদফদন াওয়ায য যকায 

ক্তনধ টাক্তযত কক্তভটিয বায় উস্থান 

কযা য়। কক্তভটিয সুাক্তযদয ক্তবক্তিদত্ব 

উযুি কর্তটদযয অনুদভাদনক্রদভ 

ভঞ্জুক্তয আদদ জাক্তয কযা য়।  

 

১) াদা কাগদজ আদফদনত্র। 

২) ারনাগাদ ফাক্তল টক যগানীয় প্রক্ততদফদন (২য় যেণীয 

কভ টকতটাদদয ক্তদরকন যগ্রি ভঞ্জুক্তযয যযদত্র ৪ ফছদযয 

এক্তআয এফাং ২য়/৩য় যেণীয কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয 

যযদত্র র্াইভদের ৮/১২/১৫ ফছদযয এক্তআয)।  

ক্তফনামূদল্য ১৫ কাম টক্তদফ 

১৩ 

আফাক্তক ও দািক্তযক যর্ক্তরদপান াংদমাগ 

ব্যফস্থা 

ক) আদফদন াওয়ায য ভক্তিত 

যকাক্তয যর্ক্তরদপান নীক্ততভারা-২০০৪ 

অনুমায়ী ব্যফস্থা গ্রণ। 

১) ভক্তিত যকাক্তয যর্ক্তরদপান নীক্ততভারা-২০০৪ এয 

ক্তনধ টাক্তযত ছদক আদফদন। 
ক্তফনামূদল্য 

 

 

১৫ কাম টক্তদফ 

 

তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ 

জনাফ যাজা মুম্মদ আব্দুর াই 

উক্তচফ 

যপান: +৮৮-০২-৮১৮১৩৩১ 

ই-যভইর: raza6676@ictd.gov.bd 

ফাাংরাদদ কক্তর্ম্উর্ায কাউক্তন্সর ও 

ফাাংরাদদ াই-যর্ক াকট অথক্তযটি 

জনাফ যভাোঃ তক্তফবুয যভান 

উক্তচফ 

যপান:  +৮৮-০২-৫৫০০৬৮৫৯ 

ই-যভইর:   

organization2ictd@gmail.com 

তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রযুক্তি 

অক্তধদিয ও ক্তক্তএ 

জনাফ যভাোঃ ভাইনুর ক ভ ূঁইয়া 

উক্তচফ 

যপান:  +৮৮-০২-৮১৮১৬৭৬ 

ই-যভইর:   moynul@ictd.gov.bd  
 

 

ইযাত জাা  

উক্তচফ 

যপান: +৮৮-০২-৫৫০০৬৫৭ 

ই-যভইর: israt@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
mailto:gmb@ictd.gov.bd


২.৪) আওতাধীন অক্তধদিয/দিয/াংস্থা কর্তটক প্রদি যফা 

 ক) ফাাংরাদদ কক্তর্ম্উর্ায কাউক্তন্সর। 

 খ) ফাাংরাদদ াই-যর্ক াকট কর্তটয। 

 গ) কদরারায অফ াটি টপাক্তয়াং অথক্তযটিজ। 

 ঘ) তথ্য ও যমাগাদমাগ প্রাযুক্তি অক্তধদিয। 

 

৩) আনায কাদছ আভাদদয প্রতোা 

ক্রক্তভক নাং প্রক্ততশ্রুত/কাক্তিত যফা প্রাক্তিয রদযে কযণীয় 

১) স্বয়াংম্পূণ ট আদফদন জভা প্রদান 

২) মথামথ প্রক্তক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় ক্তপ ক্তযদাধ কযা 

৩) াযাদতয জন্য ক্তনধ টাক্তযত ভদয়য পূদফ টই উক্তস্থত থাকা 

৪)  

৫)  

 

 

৪) অক্তবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধক্তত (GRS) 

যফা প্রাক্তিদত অন্তুষ্ট দর দাক্তয়ত্বপ্রাি কভ টকতটায দঙ্গ যমাগাদমাগ করুন। তায কাছ যথদক ভাধান াওয়া না যগদর ক্তনদনাি দ্ধক্ততদত যমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফক্তত করুন। 

ক্র. 

নাং কখন যমাগাদমাগ কযদফন 
কায দঙ্গ যমাগাদমাগ 

কযদফন 
যমাগাদমাদগয ঠিকানা ক্তনষ্পক্তিয ভয়ীভা 

১ 
দাক্তয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা ভাধান ক্তদদত না 

াযদর 

 

অক্তবদমাগ ক্তনষ্পক্তি 

কভ টকতটা (অক্তনক) 

জনাফ যাজা মুম্মদ আব্দুর াই 

উক্তচফ 

যপান: +৮৮-০২-৮১৮১৩৩১ 

ই-যভইর: raza6676@ictd.gov.bd 
ওদয়ফ যার্ টার: www.ictd.gov.bd 

ক্ততন ভা 

২ 

 

অক্তবদমাগ ক্তনষ্পক্তি কভ টকতটা ক্তনক্তদ টষ্ট ভদয় 

ভাধান ক্তদদত না াযদর 

 

 

আক্তর কভ টকতটা 

সয়দা াযওয়ায জাান, অক্ততক্তযি ক্তচফ 

যপান: +৮৮-০২-৮১৮১৫৪৫ 

ই-যভইর: jahan.sarwar@ictd.gov.bd 
ওদয়ফ যার্ টার: www.ictd.gov.bd 

এক ভা 

৩ 
আক্তর কভ টকতটা ক্তনক্তদ টষ্ট ভদয় ভাধান ক্তদদত 

না াযদর 

ভক্তন্ত্রক্তযলদ ক্তফবাদগয 

অক্তবদমাগ ব্যফস্থানা যর 

অক্তবদমাগ গ্রণ যকন্দ্র 

৫ নাং যগইর্, ফাাংরাদদ ক্তচফারয়, ঢাকা 

ওদয়ফ: www.grs.gov.bd 
ক্ততন ভা 

 

http://bcc.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcc.portal.gov.bd/page/55c79dac_cf13_49f6_bc34_801255801a15/Citizen_Charter_BCC_for%20Web.pdf
http://bcc.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcc.portal.gov.bd/page/55c79dac_cf13_49f6_bc34_801255801a15/Citizen_Charter_BCC_for%20Web.pdf
http://www.bhtpa.gov.bd/site/page/7ae65de4-b767-4d0c-bb93-fb5c6b1a8f6e/%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-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AB
http://www.cca.gov.bd/site/page/b9d17b16-435e-4d17-bcf6-f9c290871f29/%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.portal.gov.bd/sites/default/files/files/doict.portal.gov.bd/page/baff9328_489b_4a76_8c4a_339ffe92b7a1/Citizen%20Charter%20(2).pdf
http://www.ictd.gov.bd/
http://www.ictd.gov.bd/

