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সেবার তালিকা 

 

ক্রমিক 

নং 
সেবার ধরণ সেবার নাি 

১ নাগররক 

সেবা 

সকামিড-১৯ ম্যাননজনিন্ট মেনটেমি “সুরক্ষা” সে েথ্য েংন াধন মবষয়ক সেবা প্রদান 

২ আইমেটি অমধদপ্তর েংক্রান্ত েথ্য প্রদান 

৩ িাঠ পর্ যানয়র েকল ধরননর আইমেটি েংমিষ্ট পণ্য ও সেবার মবষনয় পরাি য ও েহায়ো প্রদান 

৪ ম ক্ষা প্রমেষ্ঠান ও অন্যান্য স্থানন স্থামপে কমিউটার ও িাষা ম ক্ষা ল্যানবর সেবা গ্রহণ, েহায়ো ও পরাি য প্রদান  

৫ ইউমনয়ন মডমজটাল সেন্টারগুনলানক েহায়ো প্রদান 

৬ োইবার মনরাপত্তা মবষনয় েনেেনা বৃমির লনক্ষে প্রনয়াজনীয় পরাি য প্রদান 

৭ 
উর্ধ্যেন কর্তযপনক্ষর মননদ য না সিাোনবক/ অমধদপ্তনরর বামষ যক কি যপমরকল্পনা অনুর্ায়ী িানব েিদ উন্নয়নন সবকার যুবক-

যুবেীনদর কি যেংস্হাননর লনক্ষে আউটনোমে যং/ ICT মবষয়ক প্রম ক্ষণ আনয়াজন 

৮ প্রামেষ্ঠামনক 

সেবা 

আইমেটি অমধদপ্তর/ অন্য সকান দপ্তর কর্তযক োমহে প্রমেনবদন/ েথ্য পত্র িারফে/ ই-সিইল/ ই-নমির িাধ্যনি সপ্ররণ  

৯ ওয়াকয প/ সেমিনার আনয়াজন/ মবমিন্ন মদবে উদর্াপন 

১০ েরকারী মবমিন্ন দপ্তনরর কি যকেযা ও কি যোরীনদর ICT / ই-নমি/ ওনয়ব সপাট যাল/অন্যান্য মবষয়ক প্রম ক্ষণ প্রদান 

১১ 
েরকারী/ আধােরকারী মবমিন্ন দপ্তনরর আনয়ামজে মবমিন্ন ধরনণর প্রম ক্ষণ কি য ালায় আইমেটি েংমিষ্ট প্রম ক্ষণ ও  

পরাি য প্রদান 

১২ 
িানব েিদ উন্নয়নন স খ রানেল মডমজটাল ল্যাব ব্যবহানরর িাধ্যনি ছাত্রছাত্রীনদর আইমেটি/ সপ্রাগ্রামিং মবষনয় প্রম ক্ষণ 

প্রদান 

১৩ ই-নমি/ ওনয়ব সপাট যাল/ ICT মবষয়ক পরাি য/ট্রাবলশ্যেটিং 

১৪ েরকামর ও আধা-েরকামর পর্ যানয় আইমেটি মবষয়ক কামরগমর েহায়ো প্রদান 

১৫ েরকামর অমফে েমূনহ মবমিন্ন অনলাইন ই-পিমে োলুকরনণ েহায়ো প্রদান 

১৬ মবমিন্ন েরকামর দপ্তরেমূনহর আইমেটি পণ্য ক্রনয়র সক্ষনত্র কামরগমর পরাি য প্রদান 

১৭ 
স খ রানেল মডমজটাল ল্যাব এর েক্ষিো ও ব্যবহার উপনর্ামগো বৃমির লনক্ষে ল্যাব পমরদ যন ও প্রনয়াজনীয় পরাি য 

প্রদান 

১৮ আইমেটি ম নল্পর উন্নয়ন কার্ যক্রিনক গমে ীল রাখনে সজলা পর্ যানয় আইমেটি কমিটির িামেক েিা আনয়াজন 

১৯ অভ্যন্তরীণ 

সেবা 

প্রামেষ্ঠামনক েক্ষিো বৃমিনে কি যকেযা এবং কি যোরীনদর দক্ষো বৃমির লনক্ষে মবমিন্ন মবষয়ক প্রম ক্ষণ প্রদান 

২০ বামষ যক কি যেিদান চুমি ও জােীয় শ্যিাোর সকৌ ল প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন 

২১ দাপ্তমরক কার্ যক্রনির েক্ষিো বৃমিনে  উপনজলা কার্ যালয় পমরদ যন 

২২ উদ্ভাবনী/ ক্ষুদ্র উন্নয়ন উনযাগ বাস্তবায়ন 

২৩ দাপ্তমরক ই-নমি বাস্তবায়ন/ ওনয়ব সপাট যাল হালনাগাদ 

২৪ দাপ্তমরক েকল সরমজটেমার হালনাগাদকরণ 

 


