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যসবার তাক্তলকা 

ক্রক্তমক 

নাং 
যসবার িরণ যসবার নাম 

১ 

নাগক্তরক যসবা 

যকাক্তিড-১৯ িযাক্তিন ম্যাদনজদমন্ট ক্তসদেম “সুরক্ষা”-যত তথ্য সাংদশািন   

২ আইক্তসটি অক্তিেপ্তর সাংক্রান্ত তথ্য প্রোন 

৩ মাঠ প যাদয়র সকল িরদনর আইক্তসটি সাংক্তিষ্ট পণ্য ও যসবার ক্তবষদয় পরামশ য ও সহায়তা প্রোন 

৪ ক্তশক্ষা প্রক্ততষ্ঠান ও অন্যান্য স্থাদন স্থাক্তপত কক্তিউটার ও িাষা ক্তশক্ষা ল্যাদবর যসবা গ্রহণ, সহায়তা ও পরামশ য প্রোন  

৫ ইউক্তনয়ন ক্তডক্তজটাল যসন্টারগুদলাদক সহায়তা প্রোন 

৬ সাইবার ক্তনরাপত্তা ক্তবষদয় সদেতনা বৃক্তির লদক্ষয প্রদয়াজনীয় পরামশ য প্রোন 

৭ মানব সিে উন্নয়দন যবকার যুবক-যুবতীদের কম যসাংস্হাদনর লদক্ষয আউটদসাক্তস যাং/ ICT ক্তবষয়ক প্রক্তশক্ষণ আদয়াজন 

৮ 

প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক যসবা 

ক্তবক্তিন্ন প্রক্ততদবেন/ তথ্য যপ্ররণ 

৯ ওয়াকযশপ/ যসক্তমনার আদয়াজন/ ক্তবক্তিন্ন ক্তেবস উে াপন 

১০ সরকারী ক্তবক্তিন্ন েপ্তদরর কম যকতযা ও কম যোরীদের ICT / ই-নক্তি/ ওদয়ব যপাট যাল/অন্যান্য ক্তবষয়ক প্রক্তশক্ষণ প্রোন 

১১ সরকারী/ আিাসরকারী ক্তবক্তিন্ন েপ্তদরর আদয়াক্তজত ক্তবক্তিন্ন িরদণর প্রক্তশক্ষণ কম যশালায় আইক্তসটি সাংক্তিষ্ট প্রক্তশক্ষণ ও  

পরামশ য প্রোন 

১২ মানব সিে উন্নয়দন যশখ রাদসল ক্তডক্তজটাল ল্যাব ব্যবহাদরর মাধ্যদম ছাত্রছাত্রীদের আইক্তসটি/ যপ্রাগ্রাক্তমাং ক্তবষদয় 

প্রক্তশক্ষণ প্রোন 

১৩ ই-নক্তি/ ওদয়ব যপাট যাল/ ICT ক্তবষয়ক পরামশ য/ট্রাবলশ্যযটিাং 

১৪ সরকাক্তর ও আিা-সরকাক্তর প যাদয় আইক্তসটি ক্তবষয়ক কাক্তরগক্তর সহায়তা প্রোন 

১৫ সরকাক্তর অক্তিস সমূদহ ক্তবক্তিন্ন অনলাইন ই-পিক্তত োলুকরদণ সহায়তা প্রোন 

১৬ ক্তবক্তিন্ন সরকাক্তর েপ্তরসমূদহর আইক্তসটি পণ্য ক্রদয়র যক্ষদত্র কাক্তরগক্তর পরামশ য প্রোন 

১৭ যশখ রাদসল ক্তডক্তজটাল ল্যাব এর সক্ষমতা ও ব্যবহার উপদ াক্তগতা বৃক্তির লদক্ষয ল্যাব পক্তরেশ যন ও প্রদয়াজনীয় পরামশ য 

প্রোন 

১৮ আইক্তসটি ক্তশদের উন্নয়ন কা যক্রমদক গক্ততশীল রাখদত যজলা প যাদয় আইক্তসটি কক্তমটির মাক্তসক সিা আদয়াজন 

১৯ 

অিযন্তরীণ যসবা 

প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক সক্ষমতা বৃক্তিদত কম যকতযা এবাং কম যোরীদের েক্ষতা বৃক্তির লদক্ষয ক্তবক্তিন্ন ক্তবষয়ক প্রক্তশক্ষণ প্রোন 

২০ বাক্তষ যক কম যসিোন চুক্তি ও জাতীয় শ্যিাোর যকৌশল প্রণয়ন এবাং বাস্তবায়ন 

২১ োপ্তক্তরক কা যক্রদমর সক্ষমতা বৃক্তিদত  উপদজলা কা যালয় পক্তরেশ যন 

২২ উদ্ভাবনী/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন উদযাগ বাস্তবায়ন 

২৩ োপ্তক্তরক ই-নক্তি বাস্তবায়ন/ ওদয়ব যপাট যাল হালনাগাে 

২৪ োপ্তক্তরক সকল যরক্তজোর হালনাগােকরণ  


