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সেবার তালিকা 

 

ক্রমিক 

নং 
সেবার ধরণ সেবার নাি 

১ নাগররক 

সেবা 

আইমেটি অমিদপ্তর েংক্রান্ত তথ্য প্রদান 

২ িাঠ পর্ যায়ের েকল িরয়নর আইমেটি েংমিষ্ট পণ্য ও সেবার মবষয়ে পরাির্ য ও েহােতা প্রদান 

৩ মর্ক্ষা প্রমতষ্ঠান ও অন্যান্য স্থায়ন স্থামপত কমিউটার ও ভাষা মর্ক্ষা ল্যায়বর সেবা গ্রহণ, েহােতা ও পরাির্ য প্রদান  

৪ ইউমনেন মিমিটাল সেন্টারগুয়লায়ক েহােতা প্রদান 

৫ োইবার মনরাপত্তা মবষয়ে েয়েতনা বৃমির লয়ক্ষে প্রয়োিনীে পরাির্ য প্রদান 

৬ 
উর্ধ্যতন কর্তযপয়ক্ষর মনয়দ যর্না সিাতায়বক/ অমিদপ্তয়রর বামষ যক কি যপমরকল্পনা অনুর্ােী িানব েিদ উন্নেয়ন সবকার যুবক-

যুবতীয়দর কি যেংস্হায়নর লয়ক্ষে আউটয়োমে যং/ ICT মবষেক প্রমর্ক্ষণ আয়োিন 

৭ প্রামতষ্ঠামনক 

সেবা 

আইমেটি অমিদপ্তর/ অন্য সকান দপ্তর কর্তযক োমহত প্রমতয়বদন/ তথ্য পত্র িারফত/ ই-সিইল/ ই-নমির িাধ্যয়ি সপ্ররণ  

৮ ওোকযর্প/ সেমিনার আয়োিন/ মবমভন্ন মদবে উদর্াপন 

৯ েরকারী মবমভন্ন দপ্তয়রর কি যকতযা ও কি যোরীয়দর ICT / ই-নমি/ ওয়েব সপাট যাল/অন্যান্য মবষেক প্রমর্ক্ষণ প্রদান 

১০ 
েরকারী/ আিােরকারী মবমভন্ন দপ্তয়রর আয়োমিত মবমভন্ন িরয়ণর প্রমর্ক্ষণ কি যর্ালাে আইমেটি েংমিষ্ট প্রমর্ক্ষণ ও  

পরাির্ য প্রদান 

১১ 
িানব েিদ উন্নেয়ন সর্খ রায়েল মিমিটাল ল্যাব ব্যবহায়রর িাধ্যয়ি ছাত্রছাত্রীয়দর আইমেটি/ সপ্রাগ্রামিং মবষয়ে প্রমর্ক্ষণ 

প্রদান 

১২ ই-নমি/ ওয়েব সপাট যাল/ ICT মবষেক পরাির্ য/ট্রাবলশ্যেটিং 

১৩ েরকামর ও আিা-েরকামর পর্ যায়ে আইমেটি মবষেক কামরগমর েহােতা প্রদান 

১৪ েরকামর অমফে েমূয়হ মবমভন্ন অনলাইন ই-পিমত োলুকরয়ণ েহােতা প্রদান 

১৫ মবমভন্ন েরকামর দপ্তরেমূয়হর আইমেটি পণ্য ক্রয়ের সক্ষয়ত্র কামরগমর পরাির্ য প্রদান 

১৬ 
সর্খ রায়েল মিমিটাল ল্যাব এর েক্ষিতা ও ব্যবহার উপয়র্ামগতা বৃমির লয়ক্ষে ল্যাব পমরদর্ যন ও প্রয়োিনীে পরাির্ য 

প্রদান 

১৭ আইমেটি মর্য়ল্পর উন্নেন কার্ যক্রিয়ক গমতর্ীল রাখয়ত সিলা পর্ যায়ে আইমেটি কমিটির িামেক েভা আয়োিন 

১৮ অভ্যন্তরীণ 

সেবা 

প্রামতষ্ঠামনক েক্ষিতা বৃমিয়ত কি যকতযা এবং কি যোরীয়দর দক্ষতা বৃমির লয়ক্ষে মবমভন্ন মবষেক প্রমর্ক্ষণ প্রদান 

১৯ বামষ যক কি যেিদান চুমি ও িাতীে শ্যিাোর সকৌর্ল প্রণেন এবং বাস্তবােন 

২০ দাপ্তমরক কার্ যক্রয়ির েক্ষিতা বৃমিয়ত  উপয়িলা কার্ যালে পমরদর্ যন 

২১ উদ্ভাবনী/ ক্ষুদ্র উন্নেন উয়যাগ বাস্তবােন 

২২ দাপ্তমরক ই-নমি বাস্তবােন/ ওয়েব সপাট যাল হালনাগাদ 

২৩ দাপ্তমরক েকল সরমিস্টার হালনাগাদকরণ 

 


