
বাংলােদশ কি�উটার কাউি�ল 

আ�িলক কায�ালয়,  চ��াম 

তথ� ও �যাগােযাগ �যিু� িবভাগ 

ডাক,  �টিলেযাগােযাগ ও তথ��যিু� ম�ণালয় 
 

িসিটেজনস চাট�ার (খসড়া) 

১. িভশন ও িমশন 

 িভশনঃ  তথ� ও �যাগােযাগ �যিু�র ব�মখুী ব�বহার িনি�ত করার মাধ�েম �ানিভি�ক সমাজ �িত�ায় সহায়তা �দান। 

িমশনঃ  ��তা,  িনরাপ�া এবং দ�তার সােথ সরকাির �সবা উ�য়ন ও �দােন তথ� ও �যাগােযাগ �যুি�র গেবষণা  ও উ�য়েনর মাধ�েম �দেশর িডিজটাইেজশন এবং িশে�র    

র�ািন ও কম�সং�ােন জাতীয় ল� অজ�েন কায��ম বা�বায়ন। 

২. �সবা �দান �িত�িত 

২.১) নাগিরক �সবা 

�ঃ 

নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং 

�াি��ান 

�সবার মলূ� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর সময় 

সীমা 

দািয়� �া� কম�কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১, আইিসিট িবষয়ক িনয়িমত ও 

িবেশষািয়ত িবিধর �কাস�, 

আইিসিট িডে�ামা। 

িব�ি� মাধ�েম যাচাই বাচাই কের 

�াথ�ী িনব�াচন পূব�ক সরাসির 

কি�উটার ল�ােব �িশ�ণ �দান 

িবিসিস আ�িলক কায�ালয়, 

চ��াম আইইিব ভবন, (৪থ� তল) 

এস.এস. খােলদ সড়ক লালখান 

বাজার, চ��াম 
www.chattogram.bcc.gov.bd 

িবিভ� �কাস� িফ 

এবং পিরেশাধ  

প�িত িব�ি� 

মাধ�েম �কাশ 

করা হয়। 

বািষ�ক �িশ�ণ 

ক�ােল�ডাের পূব� �ঘািষত 

সময়া�যায়ী/ িব�ি� 

অ�যায়ী। 

নামঃ �েকৗঃ �মাঃ িফেরাজ আলম  

পদবীঃ ইি�িনয়া (েলয়ার টু সািভ�স �ড�) 

�ফানঃ ০১৮১৬৮৫৩৯১০ 

ই-েমইলঃ Firoz.alom@bcc.gov.bd 

২, �িতব�ী ব�ি� এবং মিহলােদর 

কি�উটার �িশ�েণর মাধ�েম 

আ�িনভ�রশীল করার কায��ম 

পিরচালনা। 

িব�ি� মাধ�েম যাচাই বাচাই কের 

�াথ�ী িনব�াচন পূব�ক সরাসির 

কি�উটার ল�ােব �িশ�ণ �দান 

িবিসিস আ�িলক কায�ালয়, 

চ��াম আইইিব ভবন, (৪থ� তল) 

এস.এস. খােলদ সড়ক লালখান 

বাজার, চ��াম 
www.chattogram.bcc.gov.bd 

িবনমূেল�। বািষ�ক �িশ�ণ 

ক�ােল�ডাের পূব� �ঘািষত 

সময়া�যায়ী/ িব�ি� 

অ�যায়ী। 

নামঃ �েকৗঃ �মাঃ িফেরাজ আলম  

পদবীঃ ইি�িনয়া (েলয়ার টু সািভ�স �ড�) 

�ফানঃ ০১৮১৬৮৫৩৯১০ 

ই-েমইলঃ Firoz.alom@bcc.gov.bd 

৩ মিহলােদর জ� �বিসক 

কি�উটার কায��ম 

পিরচালনা। 

িব�ি� মাধ�েম যাচাই বাচাই কের 

�াথ�ী িনব�াচন পূব�ক সরাসির 

কি�উটার ল�ােব �িশ�ণ �দান 

িবিসিস আ�িলক কায�ালয়, 

চ��াম আইইিব ভবন, (৪থ� তল) 

এস.এস. খােলদ সড়ক লালখান 

বাজার, চ��াম 
www.chattogram.bcc.gov.bd 

��মূেল� বািষ�ক �িশ�ণ 

ক�ােল�ডাের পূব� �ঘািষত 

সময়া�যায়ী/ িব�ি� 

অ�যায়ী। 

নামঃ �েকৗঃ �মাঃ িফেরাজ আলম  

পদবীঃ ইি�িনয়া (েলয়ার টু সািভ�স �ড�) 

�ফানঃ ০১৮১৬৮৫৩৯১০ 

ই-েমইলঃ Firoz.alom@bcc.gov.bd 



�ঃ 

নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং 

�াি��ান 

�সবার মলূ� এবং 

পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর সময় 

সীমা 

দািয়� �া� কম�কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪ কি�উটার ব�বহার ও আইইিস 

িবষয়ক সেচতনতা সৃি� ও 

উৎসাহ দান। 

সভা, �সিমনার, ওয়াক�শপ, �মলা 

ইত�ািদর মাধ�েম 

িবিসিস আ�িলক কায�ালয়, 

চ��াম আইইিব ভবন, (৪থ� তল) 

এস.এস. খােলদ সড়ক লালখান 

বাজার, চ��াম 
www.chattogram.bcc.gov.bd 

িবনমূেল�। পূব� �ঘািষত সময়া�যায়ী। নামঃ �েকৗঃ �মাঃ িফেরাজ আলম  

পদবীঃ ইি�িনয়া (েলয়ার টু সািভ�স �ড�) 

�ফানঃ ০১৮১৬৮৫৩৯১০ 

ই-েমইলঃ Firoz.alom@bcc.gov.bd 

৫ আইিসিট �িত�ান বা সরকাির 

পয�ােয় চা�ির �াি�র লে�� 

ই�টাণ�শীপ কায��ম 

পিরচালনা। 

কািরগির িশ�া �িত�ান/ 

িব�িবদ�ালেয়র িশ�াথ�ীেদর জ� 

১(এক) �থেক ৬(ছয়) মাস কের। 

িবিসিস আ�িলক কায�ালয়, 

চ��াম আইইিব ভবন, (৪থ� তল) 

এস.এস. খােলদ সড়ক লালখান 

বাজার, চ��াম 
www.chattogram.bcc.gov.bd 

িবনমূেল�। ২ (�ই) মাস নামঃ �েকৗঃ �মাঃ িফেরাজ আলম  

পদবীঃ ইি�িনয়া (েলয়ার টু সািভ�স �ড�) 

�ফানঃ ০১৮১৬৮৫৩৯১০ 

ই-েমইলঃ Firoz.alom@bcc.gov.bd 

৬ কি�উটার হাড�ওয়ার ও সফ� 

ওয়�ার সম�া িনরসেন 

�হ�েড�ঃ পিরচালনা। 

e-mail, Letter এর মাধ�ম বিণ�ত 

িলংক (email: 

chattogram@bcc.gov.bd)- এ 

ই-�মইল আসার পর যাচাই বাচাই 

কের �সবা �দান করা হয়। 

িবিসিস আ�িলক কায�ালয়, 

চ��াম আইইিব ভবন, (৪থ� তল) 

এস.এস. খােলদ সড়ক লালখান 

বাজার, চ��াম 
www.chattogram.bcc.gov.bd 

িবনমূেল�। ই-েমইল/েফান �াি�র 

১(এক) িদেনর মেধ�। 

নামঃ �েকৗঃ �মাঃ িফেরাজ আলম  

পদবীঃ ইি�িনয়া (েলয়ার টু সািভ�স �ড�) 

�ফানঃ ০১৮১৬৮৫৩৯১০ 

ই-েমইলঃ Firoz.alom@bcc.gov.bd 

৭ কি�উটার ও তথ� িনরাপ�া 

িবষেয় সতক�ীকরণ। 

পি�কা, ওেয়ব সাইট, ই�টারেনট, 

গণমাধ�েম িব�ি�র মাধ�েম। 

িবিসিস আ�িলক কায�ালয়, 

চ��াম আইইিব ভবন, (৪থ� তল) 

এস.এস. খােলদ সড়ক লালখান 

বাজার, চ��াম 
www.chattogram.bcc.gov.bd 

িবনমূেল�। বািষ�ক পিরক�না 

অ�যায়ী 

নামঃ �েকৗঃ �মাঃ িফেরাজ আলম  

পদবীঃ ইি�িনয়া (েলয়ার টু সািভ�স �ড�) 

�ফানঃ ০১৮১৬৮৫৩৯১০ 

ই-েমইলঃ Firoz.alom@bcc.gov.bd 

 

২.২ �ািত�তািনক �সবা 

�ঃ 

নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং 

�াি��ান 

�সবার মলূ� 

এবং পিরেশাধ 

প�িত 

�সবা �দােনর সময় 

সীমা 

দািয়� �া� কম�কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ িবিসিস কতৃক� সরকাির 

�িত�ােন �ািপত ই-গভঃ 

�নটওয়াক� ও িভিডও 

কনফােরি�ং সং�া� �সবা 

�দান 

e-mail, Letter এর মাধ�ম বিণ�ত 

িলংক (email: 

chattogram@bcc.gov.bd)- এ 

ই-�মইল আসার পর যাচাই বাচাই 

কের �সবা �দান করা হয়। 

অিভেযাগ িবনামূেল�। অিভেযাগ �াি�র পর 

��তম সমেয় মেধ�। 

নামঃ �েকৗঃ �মাঃ িফেরাজ আলম  

পদবীঃ ইি�িনয়া (েলয়ার টু সািভ�স �ড�) 

�ফানঃ ০১৮১৬৮৫৩৯১০ 

ই-েমইলঃ Firoz.alom@bcc.gov.bd 

২ সরকাির পয�ােয় কি�উটার ও 

তথ� �যুি� সং�া� 

পরামশ�/মতামত �দান 

সংি�� অিফস/দ�র/িবভাগ হেত 

�া� আম�ণপ� পাওয়ার পর 

সরসির অংশ�হণ/ ই-েমইল/ 

�টিলেফােন �সবা �দান করা হয়। 

চািহদা প� িবনামূেল�। চািহদা �াি�র ৩ 

কায�িদবেসর মেধ�। 

নামঃ �েকৗঃ �মাঃ িফেরাজ আলম  

পদবীঃ ইি�িনয়া (েলয়ার টু সািভ�স �ড�) 

�ফানঃ ০১৮১৬৮৫৩৯১০ 

ই-েমইলঃ Firoz.alom@bcc.gov.bd 



�ঃ 

নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং 

�াি��ান 

�সবার মলূ� 

এবং পিরেশাধ 

প�িত 

�সবা �দােনর সময় 

সীমা 

দািয়� �া� কম�কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

৩ �বসরকাির পয�ােয় কি�উটার 

ও তথ� �যুি� সং�া� 

পরামশ�/মতামত �দান 

িনধ�ািরত �ক� হেত �সবা সরাসির 

অংশ�হণ/ ই-েমইল/েফসবুক/ 

�টিলেফােন �সবা �দান করা হয়। 

িলিখত/েমৗিখক চািহদা িবনামূেল�। চািহদা �াি�র ৩ 

কায�িদবেসর মেধ�। 

নামঃ �েকৗঃ �মাঃ িফেরাজ আলম  

পদবীঃ ইি�িনয়া (েলয়ার টু সািভ�স �ড�) 

�ফানঃ ০১৮১৬৮৫৩৯১০ 

ই-েমইলঃ Firoz.alom@bcc.gov.bd 

৪ সরকাির/েবসরকাির �িত�ােনর 

চািহদা অ�যায়ী আইিসিট 

সং�া� �িশ�ণ 

�কাস� পিরচালনা। 

সরাসির কি�উটার ল�ােব �িশ�ণ 

�দােনর মাধ�েম দািহদাপ� �াি�র 

পর যাচাই বাচাই �িশ�ণ �দান 

করা হয়। 

চািহদা প� িবভ� �কােস�র িফ 

আেলাচনা 

সােপে� িনধ�ারণ 

কার হয়। 

চািহত �িত�ােনর চািহদা 

অ�যায়ী। 

নামঃ �েকৗঃ �মাঃ িফেরাজ আলম  

পদবীঃ ইি�িনয়া (েলয়ার টু সািভ�স �ড�) 

�ফানঃ ০১৮১৬৮৫৩৯১০ 

ই-েমইলঃ Firoz.alom@bcc.gov.bd 

৫ কি�উটার ল�াব ভাড়া �দান সংি�� অিফস/দ�র/িবভাগ হেত 

�া� আেবদন পাওয়ার পর 

িনধ�ািরত িফ পিরেশাধ সােপে� 

�সবা �দান করা হয়। 

আেবদন প�। িনধ�ািরত িফ চািহত �িত�ােনর চিহদা 

অ�যায়ী। 

নামঃ �েকৗঃ �মাঃ িফেরাজ আলম  

পদবীঃ ইি�িনয়া (েলয়ার টু সািভ�স �ড�) 

�ফানঃ ০১৮১৬৮৫৩৯১০ 

ই-েমইলঃ Firoz.alom@bcc.gov.bd 

৬ কি�উটার ও কি�উটার 

য�াংশ অেকেজা �ঘাষণাকরণ 

সং�া� �সবা �দান। 

সংি�� অিফস/দ�র/িবভাগ হেত 

িনধ�ািরত ফরম পূরণপূব�ক ��রণ 

করা সােপে� �সবা �দান করা 

হয়। 

কি�উটার ও কি�উটার সংি�� 

য�াংশ অেকেজা �ঘাষণাকােল 

সং�া� নীিতমালা অ�যায়ী 

িনধ�ািরত ফরম 

িবনামূেল� কি�উটার ও কি�উটার 

সংি�� য�াংশ অেকেজা 

�ঘাষণা করণ সং�া� 

নীিতমালা অ�যায়ী  

নামঃ �েকৗঃ �মাঃ িফেরাজ আলম  

পদবীঃ ইি�িনয়া (েলয়ার টু সািভ�স �ড�) 

�ফানঃ ০১৮১৬৮৫৩৯১০ 

ই-েমইলঃ Firoz.alom@bcc.gov.bd 

৭ সরকাির পয�ােয়র ওেয়বসাইট 

ও ই-েমইল �সবা �হাি�ং। 

িবিসিস ডাটা �স�টার হেত �সবা 

�দান। 

চািহদা  প�। সরকাির 

নীিতমালা 

অ�যায়ী 

যাচাই-বাছাই পূব�ক 

সময়সীমা িনধ�ারণ করা 

হয়। 

নামঃ �েকৗঃ �মাঃ িফেরাজ আলম  

পদবীঃ ইি�িনয়া (েলয়ার টু সািভ�স �ড�) 

�ফানঃ ০১৮১৬৮৫৩৯১০ 

ই-েমইলঃ Firoz.alom@bcc.gov.bd 

 

২.৩) অভ��রীণ �সবা 
�ঃ 

নং 

�সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� এবং 

�াি��ান 

�সবার মলূ� 

এবং পিরেশাধ 

প�িত 

�সবা �দােনর সময় 

সীমা 

দািয়� �া� কম�কত�া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 লিজি�কস সােপাট� �দান। সরাসির চািহদা পূরণ। যথাযথ 

িনয়মা�যায়ী। 

িবিসিস আ�িলক কায�ালয়, 

চ��াম আইইিব ভবন, (৪থ� তল) 

এস.এস. খােলদ সড়ক লালখান 

বাজার, চ��াম 

িবনামূেল�। ৩ কায�িদবস। নামঃ �েকৗঃ �মাঃ িফেরাজ আলম  

পদবীঃ ইি�িনয়া (েলয়ার টু সািভ�স �ড�) 

�ফানঃ ০১৮১৬৮৫৩৯১০ 

ই-েমইলঃ Firoz.alom@bcc.gov.bd 

 ছুিটর ব�ব�াপনা চািহদর িনিরেখ। িবিসিস আ�িলক কায�ালয়, 

চ��াম আইইিব ভবন, (৪থ� তল) 

এস.এস. খােলদ সড়ক লালখান 

বাজার, চ��াম 

িবনামূেল�। চািহদারপ� �াি�র 

১িদেনর মেধ�। 

নামঃ �েকৗঃ �মাঃ িফেরাজ আলম  

পদবীঃ ইি�িনয়া (েলয়ার টু সািভ�স �ড�) 

�ফানঃ ০১৮১৬৮৫৩৯১০ 

ই-েমইলঃ Firoz.alom@bcc.gov.bd 



৩. আপনার কােছ আমােদর �ত�াশা 
 

�ঃ 

নং 

�িত�ত/কাি�ত �সবা �াি�র লে�� করণীয় 

১) িনধ�ািরত ফরেম স�ূণ�ভােব পূরণকৃত আেবদন জমা �দান। 

২) সিঠক মাধ�েম �েয়াজনীয় িফ (যিদ থােক) পিরেশাধ করা। 

৩) সা�ােতর জ� পূব�া�মিত �হণ করা। 

৪) সা�ােতর জ� িনধ�ািরত সমেয়র পূেব�ই উপি�ত থাকা। 

৫) �কান দািয়��া� কম�কত�া অ�পি�ত থাকেল GRS �ফাকাল পেয়�ট এর সােথ �যাগােযাগ করা। 

 

৪. অিভেযাগ ব�ব�াপনা প�িত (GRS)  

 �সবা �াি�েত অস�� হেল দািয়��া� কম�কত�া সে� �যাগােযাগ ক�ন। িতিন সমাধান িদেত ব�থ� হেল িনে�া� প�িতেত �যাগােযাগ কের আপনার সম�া অবিহত ক�ন। 

�ঃ নং কখন �যাগােযাগ করেবন �যাগােযােগর িঠকানা িন�ি�র সময়সীমা 

১. দািয়��া� কম�কত�া সমাধান িদেত না পারেল। GRS �ফাকাল পেয়�ট কম�কত�া 

নামঃ ও পদবীঃ �মাহা�দ রােশ�ল ইসলাম, 

সিচব (উপসিচব) 

�ফানঃ ০২৫৫০০৬৬৪৯ 

ই-েমইলঃ rashedul.islam@bcc.gov.bd 

ওেয়ব সাইটঃ www. bcc.gov.bd 

২ মাস 

২. অিভেযাগ িন�ি� কম�কত�া িনিদ�� সমেয় সমাধান িদেত না পারেল। �ক�ীয় অিভেযাগ ব�ব�পনা প�িত (GRS)  

পাথ��িতম �দব, িনব�াহী পিরচালক, িবিসিস 

১ মাস 

৩. আিপল কম�কত�া িনিদ�� সমেয় সমাধান িনেত না পারেল। সিচব, আইিসিট িবভাগ 

ওেয়ব সাইটঃ www. ictd.gov.bd 

২ মাস 

 

 


