
বাাংলাদেশ কম্পিউটার কাউম্পিল 
আঞ্চম্পলক কার্ যালয়, রাংপুর 
তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তি ক্তিভোগ 

ডোক, যেক্তিয োগোয োগ ও তথ্যপ্রযুম্পি মন্ত্রণালয় 

 

ক্তিটিযেনি চোে টোর 

 

১. ক্তভশন ও ক্তিশন 
 

ক্তভশন:  তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তির িহুমুখী ব্যিহোর ক্তনক্তিত করোর িোধ্যযি জ্ঞোনক্তভক্তিক িিোে প্রক্ততষ্ঠোয় িহোয়তো প্রদোন। 

 

ক্তিশন: স্বচ্ছতো, ক্তনরোপিো এিং দক্ষতোর িোযে িরকোক্তর যিিো উন্নয়ন ও প্রদোযন তথ্য ও য োগোয োগ প্রযুক্তির গযিষণো ও উন্নয়যনর িোধ্যযি যদযশর ক্তডক্তেেোইযেশন এিং আইটি ক্তশযের রপ্তোক্তন ও কিটিংস্থোযন েোতীয় 

িক্ষয অেটযন কো টক্রি িোস্তিোয়ন। 

 

২. যিিো প্রদোন প্রক্ততশ্রুক্তত 
 

২.১) নোগক্তরক যিিো 
 

ক্রঃ 

নং 

যিিোর নোি যিিো প্রদোন পদ্ধক্তত প্রযয়োেনীয় কোগেপত্র 

এিং প্রোক্তপ্তস্থোন 

যিিোর মূল্য এিং  

পক্তরযশোধ পদ্ধক্তত 

যিিো প্রদোযনর  

িিয় িীিো 

দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কিটকতটো 

(নোি, পদক্তি, য োন নম্বর ও ইযিইি) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  আইক্তিটি ক্তিষয়ক ক্তিক্তিধ যকোি ট, 

আইক্তিটি ক্তডযলোিো ও আইক্তিটি যপোস্ট 

গ্রোজুযয়শন ক্তডযলোিো। 

ক্তিজ্ঞক্তপ্তর িোধ্যযি  োচোই িোচোই কযর 

প্রোেী ক্তনি টোচন পূি টক িরোিক্তর 

কক্তিউেোর ল্যোযি প্রক্তশক্ষণ প্রদোন। 

ম্পবম্পিম্পি। আঞ্চম্পলক কার্ যালয়, রাংপুর  

বাড়ী# ২৮, কদলজ ররাড, আলমনগর, রাংপুর ও 

ক্তিক্তিক্তি’র ওযয়ি িোইে www.bcc.gov.bd িহ 

ক্তিক্তিক্তি’র িকি আঞ্চক্তিক কো টোিয়। 

ক্তিক্তভন্ন যকোি ট ক্ত  এিং 

পক্তরযশোধ পদ্ধক্তত ক্তিজ্ঞক্তপ্তর 

িোধ্যযি প্রকোশ করো হয়। 

িোক্তষ টক প্রক্তশক্ষণ 

কযোযিন্ডোযর পূি ট 

য োক্তষত িিয়োনু োয়ী/ 

ক্তিজ্ঞক্তপ্ত অনু োয়ী। 

নোিঃ যিোঃ আক্তিনুি ইিিোি 

পদিীঃ এডক্তিক্তনযেের (IP/VLAN/VPN) 

           ও আঞ্চক্তিক পক্তরচোিক 

য োনঃ 01719346565 

ই-যিোইিঃ aminul@bcc.gov.bd 

2.  প্রক্ততিক্তি ব্যক্তি এিং িক্তহিোযদর 

কক্তিউেোর প্রক্তশক্ষযণর িোধ্যযি 

আত্মক্তনভটরশীি করোর কো টক্রি 

পক্তরচোিনো। 

ক্তিজ্ঞক্তপ্তর িোধ্যযি  োচোই িোচোই কযর 

প্রোেী ক্তনি টোচন পূি টক িরোিক্তর 

কক্তিউেোর ল্যোযি প্রক্তশক্ষণ প্রদোন। 

ম্পবম্পিম্পি। আঞ্চম্পলক কার্ যালয়, রাংপুর  

বাড়ী# ২৮, কদলজ ররাড, আলমনগর, রাংপুর ও 

ক্তিক্তিক্তি’র ওযয়ি িোইে www.bcc.gov.bd িহ 

ক্তিক্তিক্তি’র িকি আঞ্চক্তিক কো টোিয়। 

ক্তিনোমূযল্য। িোক্তষ টক প্রক্তশক্ষণ 

কযোযিন্ডোযর পূি ট 

য োক্তষত িিয়োনু োয়ী/ 

ক্তিজ্ঞক্তপ্ত অনু োয়ী। 

নোিঃ যিোঃ আক্তিনুি ইিিোি 

পদিীঃ এডক্তিক্তনযেের (IP/VLAN/VPN) 

           ও আঞ্চক্তিক পক্তরচোিক 

য োনঃ 01719346565 

ই-যিোইিঃ aminul@bcc.gov.bd 

3.  িক্তহিোযদর েন্য যিক্তিক কক্তিউেোর 

প্রক্তশক্ষণ কো টক্রি পক্তরচোিনো। 

ক্তিজ্ঞক্তপ্তর িোধ্যযি  োচোই িোচোই কযর 

প্রোেী ক্তনি টোচন পূি টক িরোিক্তর 

কক্তিউেোর ল্যোযি প্রক্তশক্ষণ প্রদোন। 

ম্পবম্পিম্পি। আঞ্চম্পলক কার্ যালয়, রাংপুর  

বাড়ী# ২৮, কদলজ ররাড, আলমনগর, রাংপুর ও 

ক্তিক্তিক্তি’র ওযয়ি িোইে www.bcc.gov.bd িহ 

ক্তিক্তিক্তি’র িকি আঞ্চক্তিক কো টোিয়। 

স্বেমূযল্য। িোক্তষ টক প্রক্তশক্ষণ 

কযোযিন্ডোযর পূি ট 

য োক্তষত িিয়োনু োয়ী/ 

ক্তিজ্ঞক্তপ্ত অনু োয়ী। 

নোিঃ যিোঃ আক্তিনুি ইিিোি 

পদিীঃ এডক্তিক্তনযেের (IP/VLAN/VPN) 

           ও আঞ্চক্তিক পক্তরচোিক 

য োনঃ 01719346565 

ই-যিোইিঃ aminul@bcc.gov.bd 

4.  কক্তিউেোর ব্যিহোর ও আইক্তিটি িভো, যিক্তিনোর, ওয়োকটশপ, যিিো ম্পবম্পিম্পি। আঞ্চম্পলক কার্ যালয়, রাংপুর  ক্তিনোমূযল্য। পূি ট য োক্তষত নোিঃ যিোঃ আক্তিনুি ইিিোি 

http://www.bcc.gov.bd/
http://www.bcc.gov.bd/
http://www.bcc.gov.bd/


ক্রঃ 

নং 

যিিোর নোি যিিো প্রদোন পদ্ধক্তত প্রযয়োেনীয় কোগেপত্র 

এিং প্রোক্তপ্তস্থোন 

যিিোর মূল্য এিং  

পক্তরযশোধ পদ্ধক্তত 

যিিো প্রদোযনর  

িিয় িীিো 

দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কিটকতটো 

(নোি, পদক্তি, য োন নম্বর ও ইযিইি) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ক্তিষয়ক িযচতনতো সৃক্তি ও উৎিোহ 

দোন। 

ইতযোক্তদর িোধ্যযি। 
বাড়ী# ২৮, কদলজ ররাড, আলমনগর, রাংপুর ও 

ক্তিক্তিক্তি’র ওযয়ি িোইে www.bcc.gov.bd িহ 

ক্তিক্তিক্তি’র িকি আঞ্চক্তিক কো টোিয়। 

িিয়োনু োয়ী। 
পদিীঃ এডক্তিক্তনযেের (IP/VLAN/VPN) 

           ও আঞ্চক্তিক পক্তরচোিক 

য োনঃ 01719346565 

ই-যিোইিঃ aminul@bcc.gov.bd 

5.  আইক্তিটি প্রক্ততষ্ঠোন িো িরকোক্তর প টোযয় 

চোকুক্তর প্রোক্তপ্তর িযক্ষয ইন্টোণ টশীপ 

কো টক্রি পক্তরচোিনো। 

কোক্তরগক্তর ক্তশক্ষো প্রক্ততষ্ঠোন/ 

ক্তিশ্বক্তিদ্যোিযয়র ক্তশক্ষোেীযদর েন্য ১ 

(এক) যেযক ৬ (ছয়) িোি কযর। 

ম্পবম্পিম্পি। আঞ্চম্পলক কার্ যালয়, রাংপুর  

বাড়ী# ২৮, কদলজ ররাড, আলমনগর, রাংপুর ও 

ক্তিক্তিক্তি’র ওযয়ি িোইে www.bcc.gov.bd িহ 

ক্তিক্তিক্তি’র িকি আঞ্চক্তিক কো টোিয়। 

ক্তিনোমূযল্য। ২(দুই) িোি। নোিঃ যিোঃ আক্তিনুি ইিিোি 

পদিীঃ এডক্তিক্তনযেের (IP/VLAN/VPN) 

           ও আঞ্চক্তিক পক্তরচোিক 

য োনঃ 01719346565 

ই-যিোইিঃ aminul@bcc.gov.bd 

6.  কক্তিউেোর হোড টওয়যোর ও ি েওয়যোর 

িিস্যো ক্তনরিযন যহেযডক্স: পক্তরচোিনো। 

 

e-mail, Letter এর িোধ্যযি িক্তণ টত 

ক্তিংক (e-mail: 

rangpur.noc@bcc.gov.bd) 
-এ ই-যিইি আিোর পর  োচোই 

িোছোই কযর যিিো প্রদোন করো হয়। 

ম্পবম্পিম্পি। আঞ্চম্পলক কার্ যালয়, রাংপুর  

বাড়ী# ২৮, কদলজ ররাড, আলমনগর, রাংপুর ও 

ক্তিক্তিক্তি’র ওযয়ি িোইে www.bcc.gov.bd িহ 

ক্তিক্তিক্তি’র িকি আঞ্চক্তিক কো টোিয়। 

ক্তিনোমূযল্য। ই-যিইি/ য োন প্রোক্তপ্তর 

১(এক) ক্তদযনর িযধ্য। 

নোিঃ যিোঃ আক্তিনুি ইিিোি 

পদিীঃ এডক্তিক্তনযেের (IP/VLAN/VPN) 

           ও আঞ্চক্তিক পক্তরচোিক 

য োনঃ 01719346565 

ই-যিোইিঃ aminul@bcc.gov.bd 

7.  কক্তিউেোর ও তথ্য ক্তনরোপিো ক্তিষযয় 

িতকীকরণ।  

পক্তত্রকো, ওযয়ি িোইে, ইন্টোরযনযে, 

গণিোধ্যযি ক্তিজ্ঞক্তপ্তর িোধ্যযি। 

ম্পবম্পিম্পি। আঞ্চম্পলক কার্ যালয়, রাংপুর  

বাড়ী# ২৮, কদলজ ররাড, আলমনগর, রাংপুর ও 

ক্তিক্তিক্তি’র ওযয়ি িোইে www.bcc.gov.bd িহ 

ক্তিক্তিক্তি’র িকি আঞ্চক্তিক কো টোিয়। 

ক্তিনোমূযল্য। িোক্তষ টক পক্তরকেনো 

অনু োয়ী। 

নোিঃ যিোঃ আক্তিনুি ইিিোি 

পদিীঃ এডক্তিক্তনযেের (IP/VLAN/VPN) 

           ও আঞ্চক্তিক পক্তরচোিক 

য োনঃ 01719346565 

ই-যিোইিঃ aminul@bcc.gov.bd 

 

 

২.২) প্রোক্ততষ্ঠোক্তনক যিিো 
 

ক্রঃ 

নং 

যিিোর নোি যিিো প্রদোন পদ্ধক্তত প্রযয়োেনীয় কোগেপত্র  

এিং প্রোক্তপ্তস্থোন 

যিিোর মূল্য এিং  

পক্তরযশোধ পদ্ধক্তত 

যিিো প্রদোযনর  

িিয় িীিো 

দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কিটকতটো 

(নোি, পদক্তি, য োন নম্বর ও ইযিইি) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  ক্তিক্তিক্তি কর্তটক িরকোক্তর প্রক্ততষ্ঠোযন 

স্থোক্তপত ই-গভঃ যনেওয়োকট ও ক্তভক্তডও 

কন োযরক্তিকং িংক্রোন্ত যিিো প্রদোন 

e-mail, Letter এর িোধ্যযি িক্তণ টত 

ক্তিংক (e-mail: 

rangpur.noc@bcc.gov.bd) -এ 

ই-যিইি আিোর পর  োচোই িোছোই 

কযর যিিো প্রদোন করো হয়। 

অক্তভয োগ ক্তিনোমূযল্য। অক্তভয োগ প্রোক্তপ্তর 

পর স্বেতি িিযয় 

িযধ্য। 

নোিঃ যিোঃ আক্তিনুি ইিিোি 

পদিীঃ এডক্তিক্তনযেের (IP/VLAN/VPN) 

           ও আঞ্চক্তিক পক্তরচোিক 

য োনঃ 01719346565 

ই-যিোইিঃ aminul@bcc.gov.bd 

2.  কক্তিউেোর ও তথ্য প্রযুক্তি িংক্রোন্ত 

পরোিশট/িতোিত প্রদোন। 

িংক্তিি অক্ত ি/দপ্তর/ক্তিভোগ হযত প্রোপ্ত 

আিন্ত্রণপত্র পোওয়োর পর িরোিক্তর 

অংশগ্রহণ/ ই-যিইি,/যেক্তিয োযন 

যিিো প্রদোন করো হয়। 

চোক্তহদো পত্র। ক্তিনোমূযল্য। চোক্তহদো প্রোক্তপ্তর 

৩ কো টক্তদিযির িযধ্য। 

নোিঃ যিোঃ আক্তিনুি ইিিোি 

পদিীঃ এডক্তিক্তনযেের (IP/VLAN/VPN) 

           ও আঞ্চক্তিক পক্তরচোিক 

য োনঃ 01719346565 

ই-যিোইিঃ aminul@bcc.gov.bd 

http://www.bcc.gov.bd/
http://www.bcc.gov.bd/
mailto:rangpur.noc@bcc.gov.bd
http://www.bcc.gov.bd/
http://www.bcc.gov.bd/
mailto:rangpur.noc@bcc.gov.bd


ক্রঃ 

নং 

যিিোর নোি যিিো প্রদোন পদ্ধক্তত প্রযয়োেনীয় কোগেপত্র  

এিং প্রোক্তপ্তস্থোন 

যিিোর মূল্য এিং  

পক্তরযশোধ পদ্ধক্তত 

যিিো প্রদোযনর  

িিয় িীিো 

দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কিটকতটো 

(নোি, পদক্তি, য োন নম্বর ও ইযিইি) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

3.  িরকোক্তর/যিিরকোরী প্রক্ততষ্ঠোযনর চোক্তহদো 

অনু োয়ী আইক্তিটি িংক্রোন্ত প্রক্তশক্ষণ 

যকোি ট পক্তরচোিনো।  

িরোিক্তর কক্তিউেোর ল্যোযি প্রক্তশক্ষণ 

প্রদোযনর িোধ্যযি। চোক্তহদোপত্র প্রোক্তপ্তর 

পর  োচোই িোচোই কযর প্রক্তশক্ষণ প্রদোন 

করো হয়।  

চোক্তহদো পত্র। ক্তিক্তভন্ন যকোযি টর ক্ত  আযিোচনো 

িোযপযক্ষ ক্তনধ টোরণ করো হয়। 

চোক্তহত প্রক্ততষ্ঠোযনর 

চোক্তহদো অনু োয়ী। 

নোিঃ যিোঃ আক্তিনুি ইিিোি 

পদিীঃ এডক্তিক্তনযেের (IP/VLAN/VPN) 

           ও আঞ্চক্তিক পক্তরচোিক 

য োনঃ 01719346565 

ই-যিোইিঃ aminul@bcc.gov.bd 

4.  কক্তিউেোর ল্যোি ভোড়ো প্রদোন িংক্তিি অক্ত ি/দপ্তর/ক্তিভোগ হযত প্রোপ্ত 

আযিদন পোওয়োর পর ক্তনধ টোক্তরত ক্ত  

পক্তরযশোধ িোযপযক্ষ যিিো প্রদোন করো 

হয়। 

আযিদন পত্র। ক্তনধ টোক্তরত ক্ত  চোক্তহত প্রক্ততষ্ঠোযনর 

চোক্তহদো অনু োয়ী। 

নোিঃ যিোঃ আক্তিনুি ইিিোি 

পদিীঃ এডক্তিক্তনযেের (IP/VLAN/VPN) 

           ও আঞ্চক্তিক পক্তরচোিক 

য োনঃ 01719346565 

ই-যিোইিঃ aminul@bcc.gov.bd 

5.  কক্তিউেোর ও কক্তিউেোর িংক্তিি 

 ন্ত্রোংশ অযকযেো য োষণোকরণ িংক্রোন্ত 

যিিো প্রদোন। 

িংক্তিি অক্ত ি/দপ্তর/ক্তিভোগ হযত 

ক্তনধ টোক্তরত  রি পুরণপূি টক যপ্ররণ করো 

িোযপযক্ষ যিিো প্রদোন করো হয়। 

কক্তিউেোর ও কক্তিউেোর িংক্তিি  ন্ত্রোংশ অযকযেো 

য োষণোকরণ িংক্রোন্ত নীক্ততিোি অনু োয়ী ক্তনধ টোরত 

 রি  

ক্তিনোমূযল্য। কক্তিউেোর ও 

কক্তিউেোর িংক্তিি 

 ন্ত্রোংশ অযকযেো 

য োষণোকরণ িংক্রোন্ত 

নীক্ততিোি অনু োয়ী 

নোিঃ যিোঃ আক্তিনুি ইিিোি 

পদিীঃ এডক্তিক্তনযেের (IP/VLAN/VPN) 

           ও আঞ্চক্তিক পক্তরচোিক 

য োনঃ 01719346565 

ই-যিোইিঃ aminul@bcc.gov.bd 

6.  িরকোক্তর প টোযয়র ওযয়িিোইে ও ই-

যিিো যহোক্তস্টং। 

ক্তিক্তিক্তি’র ডোেো যিন্টোযর হযত যিিো 

প্রদোন। 

চোক্তহদো পত্র। িরকোরী নীক্ততিোিো অনু োয়ী  োচোই-িোছোই পূি টক 

িিয়িীিো ক্তনধ টোরণ করো 

হযি। 

নোিঃ যিোঃ আক্তিনুি ইিিোি 

পদিীঃ এডক্তিক্তনযেের (IP/VLAN/VPN) 

           ও আঞ্চক্তিক পক্তরচোিক 

য োনঃ 01719346565 

ই-যিোইিঃ aminul@bcc.gov.bd 
 

 
 

২.৩) অভযন্তরীণ যিিো 
 

ক্রঃ 

নং 

যিিোর নোি যিিো প্রদোন পদ্ধক্তত প্রযয়োেনীয় কোগেপত্র  

 এিং প্রোক্তপ্তস্থোন 

যিিোর মূল্য এিং  

পক্তরযশোধ পদ্ধক্তত 

যিিো প্রদোযনর  

িিয় িীিো 

দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কিটকতটো 

(নোি, পদক্তি, য োন নম্বর ও ইযিইি) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  িক্তেক্তস্টকি িোযপোে ট িোক্তভটি প্রদোন। িরোিোক্তর চোক্তহদো পূরণ।  েো ে 

ক্তনয়িোনু োয়ী। 

ম্পবম্পিম্পি। আঞ্চম্পলক কার্ যালয়, রাংপুর  

বাড়ী# ২৮, কদলজ ররাড, আলমনগর, রাংপুর। 

ক্তিনোমূযল্য। ৩ কো টক্তদিি। নোিঃ যিোঃ আক্তিনুি ইিিোি 

পদিীঃ এডক্তিক্তনযেের (IP/VLAN/VPN) 

           ও আঞ্চক্তিক পক্তরচোিক 

য োনঃ 01719346565 

ই-যিোইিঃ aminul@bcc.gov.bd 

2.  ছুটি ব্যিস্থোপনো। চোক্তহদোর ক্তনক্তরযখ। ম্পবম্পিম্পি। আঞ্চম্পলক কার্ যালয়, রাংপুর  

বাড়ী# ২৮, কদলজ ররাড, আলমনগর, রাংপুর। 

ক্তিনোমূযল্য। চোক্তহদোপত্র প্রোক্তপ্তর  

১ ক্তদযনর িযধ্য। 

 



৩. আপনোর কোযছ আিোযদর প্রতযোশো 
  

 

ক্রক্তিক নং প্রক্ততশ্রূত/কোক্তিত যিিো প্রোক্তপ্তর িযক্ষয করণীয় 

১) ক্তনধ টোক্তরত  রযি িম্পূণ টভোযি পূরণকৃত আযিদন েিো প্রদোন। 

২) িঠিক িোধ্যযি প্রযয়োেনীয় ক্ত  ( ক্তদ েোযক) পক্তরযশোধ করো। 

৩) িোক্ষোযতর েন্য পূি টোনুিক্তত গ্রহণ করো। 

৪) িোক্ষোযতর েন্য ক্তনধ টোক্তরত িিযয়র পূযি টই উপক্তস্থত েোকো। 

৫) যকোন দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কিটকতটো অনুপক্তস্থত েোকযি GRS য োকোি পযয়ন্ট এর িোযে য োগোয োগ করো। 

 

 



৪. অক্তভয োগ ব্যিস্থোপনো পদ্ধক্তত (GRS) 

 যিিো প্রোক্তপ্তযত অিন্তুি হযি দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কিটকতটোর িযে য োগোয োগ করুন। ক্ততক্তন িিোধোন ক্তদযত ব্যে ট হযি ক্তনযনোি পদ্ধক্ততযত য োগোয োগ কযর আপনোর িিস্যো অিক্তহত করুন। 
 

 

ক্রঃ 

নং 

কখন  য োগোয োগ করযিন য োগোয োযগর ঠিকোনো ক্তনষ্পক্তির িিয়িীিো 

1.  দোক্তয়ত্বপ্রোপ্ত কিটকতটো িিোধোন ক্তদযত নো পোরযি। 

 

GRS য োকোি পযয়ন্ট কিটকতটো 

নোি ও পদিী: যিোহোম্মদ রোযশদুি ইিিোি, িক্তচি (উপিক্তচি) 

য োন: ০২-৫৫০০৬৮৪৯ 

ই-যিইি:  rashedul.islam@bcc.gov.bd 

ওযয়ি িোইে: www.bcc.gov.bd 

 

২ িোি 

 

 

2.  অক্তভয োগ ক্তনষ্পক্তি কিটকতটো ক্তনক্তদ টি িিযয় 

িিোধোন ক্তদযত নো পোরযি। 

যকন্দ্রীয় অক্তভয োগ ব্যিস্থোপনো পদ্ধক্তত (GRS) 

পোে টপ্রক্ততি যদি, ক্তনি টোহী পক্তরচোিক, ক্তিক্তিক্তি 

১ িোি 

 

3.  আক্তপি কিটকতটো ক্তনক্তদ টি িিযয় িিোধোন ক্তনযত 

নো পোরযি। 

িক্তচি, আইক্তিটি ক্তিভোগ 

ওযয়ি িোইে: www.ictd.gov.bd 

২ িোি 

 

 

 

http://www.bcc.gov.bd/

