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জাতীয় কম্পিউটার প্রম্পিক্ষণ ও গবেষণা একাবেমী (নেকটার) 

কাম্পরগম্পর ও মাদ্রাসা ম্পিক্ষা ম্পেভাগ, ম্পিক্ষা মন্ত্রণালয় 

েগুড়া, োাংলাবেি।  

www.nactar.gov.bd 
 

ম্পসটিবজন্স চাট টার  
 

১.  ম্পভিে ও ম্পমিে 
 

ম্পভিে (Vision) :  সকলের জন্য মানসম্মত আইসসটি প্রসিক্ষণ সনসিত করা। 
 

ম্পমিে (Mission) :  আইসসটি সিষলে যুলগাপল াগী সিক্ষা, প্রসিক্ষণ ও গলিষণার মাধ্যলম মানিসম্পদ উন্নেন। 
 

২.    প্রম্পতশ্রুত নসোসমূহ 
 

১)  োগম্পরক নসো 
 

ক্রম্পমক 

োং 

নসোর োম নসো প্রোে পদ্ধম্পত প্রবয়াজেীয় কাগজপত্র  

ও প্রাসিস্থান 

নসো মূল্য এোং 

পম্পরবিাধ পদ্ধম্পত 

নসো প্রোবের 

সময়সীমা 

োম্পয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(োম, পেম্পে, ন াে েম্বর ও ইবমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. 

 

আইম্পসটি ম্পেষয়ক ম্পিক্ষক প্রম্পিক্ষণ।   

১৪৪ঘন্টা (৩০সদন)। 

ম্পেজ্ঞম্পপ্তর মাধ্যবম অেলাইবে 

আবেেে; আবেেেকৃত প্রার্থীবের 

যাচাই োছাই কবর মবোেয়ে, 

নরম্পজবেিে এোং সরাসম্পর 

আইম্পসটি ম্পেষবয় প্রম্পিক্ষণ। 

১। আলিদন পলে প্রসতষ্ঠান প্রধালনর 

সুপাসরি; 

২। প্রসিক্ষলণ অংিগ্রহলণর সমে প্রসতষ্ঠান 

প্রধালনর ছাড়পে। 

 

ম্পেোমূবল্য। ১৫ ম্পেে  

নমাোঃ জয়োল আবেেীে 

পেেীোঃ ভারপ্রাপ্ত কম টকতটা (প্রম্পিক্ষণ 

ম্পেভাগ) 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮ (অম্প স), 

 নমাোইলোঃ ০১৭১২-১১১৩৪৪ 

কক্ষ োংোঃ ১০৩ 

ই-নমইলোঃ abedin.nac@gmail.com 

২. আইসসটি সিষলে স্বল্প মমোসদ (মুক্ত 

মপিাজীসি ও উলযাক্তা সৃজনসহ) 

মকাস সসমূহ। 

১২০ ঘন্টা (৩০সদন)/ 

৬০ ঘন্টা (২০সদন)। 

ম্পেজ্ঞম্পপ্তর মাধ্যবম অেলাইবে 

আবেেে; আবেেেকৃত প্রার্থীবের 

পরীক্ষার মাধ্যবম  ম্পেে টাচে, 

মবোেয়ে ও সরাসম্পর আইম্পসটি 

ম্পেষবয় প্রম্পিক্ষণ। 

১। সে টবিষ ম্পিক্ষাগত নযাগ্যতার সেবের 

স্ক্যাে কম্পপ; 

২। পাসবপ টাট সাইবজর স্ক্যাে ছম্পে;  

৩। জাতীয় পম্পরচয় পত্র/জন্ম সেে স্ক্যাে 

কম্পপ। 

ম্পেোমূবল্য ১৫ ম্পেে 

৩. ম্পিম্পক্ষত নেকার যুেক ও যুে মম্পহলাবেরবক 

দক্ষ মানি সম্পদ উন্নেলন তথ্য ও ম াগাল াগ 

প্রযুসক্ত সিষলে প্রসিক্ষণ।  

৩৬০ ঘন্টা (৬মাস)। 

আবেেেকৃত প্রার্থীবের পরীক্ষার 

মাধ্যবম  ম্পেে টাচে ও সরাসম্পর 

আইম্পসটি ম্পেষবয় প্রম্পিক্ষণ। 

১। ম্পিক্ষাগত নযাগ্যতার সকল সেবের সতযাম্পয়ত 

 বটাকম্পপ- প্রম্পতটি ১কম্পপ; 

২।  পাসবপ টাট সাইবজর সতযাম্পয়ত ছম্পে-২কম্পপ;  

৩। জাতীয় পম্পরচয় পত্র/জন্ম সেে-সতযাম্পয়ত-১ 

কম্পপ; 

৩। ম্পেবিষ চাম্পহো প্রাপ্ত ও ক্ষুদ্র নৃ-নগাষ্ঠীর সেে 

(প্রবযাজয নক্ষবত্র)-১কম্পপ।  

ম্পেধ টাম্পরত ম্প  

জেতা ব্াাংক, 

ফুলেীম্পি িাখা, 

ম্পহসাে োং ৬২৯ 

এ জমার 

মাধ্যবম। 

১৫ ম্পেে 
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ক্রম্পমক 

োং 

নসোর োম নসো প্রোে পদ্ধম্পত প্রবয়াজেীয় কাগজপত্র  

ও প্রাসিস্থান 

নসো মূল্য এোং 

পম্পরবিাধ পদ্ধম্পত 

নসো প্রোবের 

সময়সীমা 

োম্পয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(োম, পেম্পে, ন াে েম্বর ও ইবমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪. 

 

প্রম্পিক্ষণার্থীবের নকাস ট মম্পেউল/ প্রম্পিক্ষণ 

সামগ্রী প্রোে।   

নকাবস ট অাংিগ্রহণকাম্পরবের 

সরাসম্পর প্রোে। 

- ম্পেোমূবল্য। নরম্পজবেিে/প্রম্পি

ক্ষণকালীে 

সমবয়। 

নমাোঃ জয়োল আবেেীে 

পেেীোঃ সহকারী ইন্সট্রাক্টর ও ভারপ্রাপ্ত 

কমটকতটা (প্রম্পিক্ষণ ম্পেভাগ) 

কক্ষ োংোঃ ১০৩ 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮ 

নমাোইলোঃ ০১৭১২-১১১৩৪৪ 

৫. 

 

সেে প্রোে। পরীক্ষার  লা বলর ম্পভম্পিবত 

প্রোে। 

নরম্পজবেিবের সময় প্রেি কাগজ পত্র 

অনুযায়ী। 

ম্পেোমূবল্য। নকাস ট সমাবপ্তর 

১০ ম্পেবের মবধ্য। 

নমাোঃ  জবল রাব্বী 

পেেীোঃ প্রম্পিক্ষক (পরীক্ষা ম্পেয়ন্ত্রক) 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ 

০১৭১১-২৬০৪৫০ 

কক্ষ োংোঃ ১০৪ 

ইবমইলোঃ ce@nactar.gov.bd 

৬. ডুম্পিবকট সেে পত্র প্রোে। আলিদন প্রাসি 

সরাসম্পর। 

১। আবেেেপত্র; 

২। সাধারণ ডাইরীর কসপ; 

৩। পসেকাে প্রকাসিত সিজ্ঞসি। 

ম্পেোমূবল্য। ০৩ ম্পেে। 

 

২.)  প্রাম্পতষ্ঠাম্পেক নসো 

ক্রসমক 

নং 

মসিার নাম মসিা প্রদান পদ্ধসত প্রলোজনীে কাগজপে  

ও প্রাসিস্থান 

মসিা মূল্য এিং 

পসরলিাধ পদ্ধসত 

মসিা প্রদালনর 

সমেসীমা 

দাসেত্বপ্রাি কম সকতসা 

(নাম, পদসি, ম ান নম্বর ও ইলমইে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. 

 

দরপে জামানত/ব্াংক গ্যারাসন্ট ম রৎ।   

 

সহসাি সিভাগ। 

সিনামুলল্য। ০৩ 

কা সসদিলসর 

মলধ্য। 

এস টি এন মক মমাোঃ আব্দুে হাসকম 

পদিীোঃ সহসাি রক্ষণ কম সকতসা 

ম ানোঃ ০৫১-৬০৯৮৮ 

মমািাইেোঃ ০১৭১৪-৪৯৫৮৩৮ 

কক্ষ নং ১০২ 

ইলমইেোঃ 

mdabdulhakim964@gmail.com 

২. আিাসন সংক্রান্ত। আলিদন পে প্রাসি সা0লপলক্ষ। আলিদনপে  

 

মিাড স অি 

গভণ সরস কর্তসক 

সনধ সাসরত হার  

অনু ােী। 

৩সদন মমাোঃ  আব্দুে মান্নান  

পদিীোঃ  সহকাসর ইন্সট্রাক্ট্র ও  ভারপ্রাি 

কম সকতসা (লহালেে) 

কক্ষ নং ৩০৪ 

ম ানোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, 

মমািাইেোঃ০১৭১০৯০৫৩০৫ 

ইলমইেোঃ 

mannan1.jamalpur@gmail.com 
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৩. 

 

কযাল টাসরো/লসসমনার কক্ষ ভাড়া । আলিদন পে প্রাসি সালপলক্ষ। আলিদনপে । 

 

মিাড স অি 

গভণ সরস কর্তসক 

সনধ সাসরত হার  

অনু ােী। 

৩সদন মমাোঃ  আবু তালেি  

পদিীোঃ  ভারপ্রাি কম সকতসা (সংস্থাপন) 

ও সহকাসর ইন্সট্রাক্ট্র   

কক্ষ নং ১০১ 

ম ানোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, 

মমািাইেোঃ০১৭১৮৪০৯১৩৯ 

ইলমইেোঃ  ----- 

৫. 

 

সরকাসর-লিসরকাসর প্রসতষ্ঠালন সনলোগ 

পরীক্ষাে সিলিষজ্ঞ মপ্ররণ। 

সাংম্পিষ্ট প্রসতষ্ঠালনর আলিদন  

প্রাসি. 

প্রিাসন সিভাগ। সিনামূলল্য। ৫/৭ সদন।  

 

৩)  অভযন্তরীণ নসো 
 

ক্রম্পমক 

োং 

নসোর োম নসো প্রোে পদ্ধম্পত প্রবয়াজেীয় কাগজপত্র  

ও প্রাসিস্থান 

নসো মূল্য এোং 

পম্পরবিাধ পদ্ধম্পত 

নসো প্রোবের 

সময়সীমা 

োম্পয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা 

(োম, পেম্পে, ন াে েম্বর ও ইবমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. 

 

কম টকতটা-কম টচারীবের সকল প্রকার  

ছুটি (ম্পিক্ষা ছুটি/েম্পহ: োাংলাবেি 

ছুটিসহ সকল প্রকার ছুটি) মঞ্জুর। 

আবেেে ও কর্তটপবক্ষর অনুবমােে 

সাবপবক্ষ অম্প স আবেি। 

সরাসম্পর/োকবযাবগ/ ইবমইল। 

ছুটি প্রাপ্যতার প্রতযয়ে পত্রসহ 

সুপাম্পরি। 

 

ম্পেোমূবল্য।  ০৫ কায টম্পেেবসর 

মবধ্য। 

  মুহাম্মে মাহমুদুর রহমাে 

উপ-পম্পরচালক (চলম্পত োম্পয়ত্ব) 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮ 

 নমাোইলোঃ ০১৭১১-২৩৬৩৮৮ 

কক্ষ নং – 

ইমেইল-৬ 

 

২. কম টকতটা-কম টচারীবের ম্পপআরএল/ 

অেসর/নেচ্ছা অেসর/ অক্ষমতা 

জসনত  অিসর। 

১। আবেেবের 

নপ্রম্পক্ষবত ২০১৬ এর-প্রসিধানমাো  

৪৯, ৫০ এিং  ৫১ সিসধ  এিং   

২০১৮  সলনর ৫৭  নং আইলনর 

ধারা ৪৪ ও ৪৬ অনু ােী। 

২। নপেিে সহজীকরণ আলদি-

২০২০  অনুযায়ী। 

সরাসম্পর 

১। আলিদন পে 

১। ছম্পে 

২।  ওয়াম্পরিাে সেে 

৩। মৃত্যয সেে 

 ৪। ো োেী প্রতযয়ে। 

সংস্থাপন িাখা 

ম্পেোমূবল্য। ১০ কায টম্পেেস/ 

প্রম্পক্রয়া সাবপবক্ষ 

দ্রুত ম্পেষ্পম্পি। 

৩. কম টকতটা-কম টচারীবের নপেিে 

আনুবতাম্পষক ও পাম্পরোম্পরক নপেিে 

মঞ্জুরী প্রোে। 

১। আবেেবের নপ্রম্পক্ষবত 

২০১৬ এর ৪৯, ৫০-প্রসিধানমাো   

৫১ সিসধ   এিং  

২। নপেিে সহজীকরণ আলদি-

২০২০  অনুযায়ী। 

সরাসম্পর 

১। আলিদন পে 

১। ছম্পে 

২।  ওয়াম্পরিাে সেে 

৩। মৃত্যয সেে 

 ৪। ো োেী প্রতযয়ে। 

সংস্থাপন িাখা  

ম্পেোমূবল্য। ১০ কায টম্পেেস/ 

প্রম্পক্রয়া সাবপবক্ষ 

দ্রুত ম্পেষ্পম্পি। 
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৪. কম টকতটা-কম টচারীবের সাধারণ ভম্পেষ্য 

তহম্পেল হবত অম্পগ্রম ঋণ মঞ্জুরী। 

আলিদন প্রাসি 

সরাসম্পর 

 

১। ম্পেধ টাম্পরত  রবম আবেেে, 

টাকা জমার ম্পিপ ও সাংম্পিষ্ট 

ম্পেএও এর প্রতযয়ে। 

সংস্থাপন িাখা 

ম্পেোমূবল্য। ০৩ কায টম্পেেবসর 

মবধ্য। 

৫. আয়কর ও ভযাট কতটবের প্রতযয়ে আবেেে ও কর্তটপবক্ষর অনুবমােে 

সাবপবক্ষ প্রদান। 

 

ে-ে প্রম্পতষ্ঠাে/  াম ট কর্তটক 

আবেেে 

ম্পহসাে িাখা 

ম্পেোমূবল্য। ০৩ কায টম্পেেবসর 

মবধ্য। 

এস টি এে নক নমাোঃ আব্দুল হাম্পকম 

পেেীোঃ ম্পহসাে রক্ষণ কম টকতটা 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮ 

নমাোইলোঃ ০১৭১৪-৪৯৫৮৩৮ 

কক্ষ োং ১০২ 

ইবমইলোঃ 

mdabdulhakim964@gmail.com 

৬. তথ্য অম্পধকার আইে অনুযায়ী তথ্য 

প্রোে। 

তথ্য অম্পধকার েীম্পতমালা/ আইে 

অনুযায়ী। 

আবেেে পত্র ম্পেোমূল্য/ম্প  ০৭ ম্পেে। নমাোঃ আবু তাবলে 

সহকারী ইন্সট্রাক্টর 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭১৮-৪০৯১৩৯ 

ইবমইলোঃ abutaleb.baropur@gmail.com  

৭। কম টকতটা-কম টচারীবের ম্পেরুবদ্ধ শাংখলা 

ও আচরণজম্পেত অম্পভবযাগ এোং ম্পেম্পেধ 

অম্পভবযাগ উপস্থাপে ও আবেি 

োস্তোয়ে। 

ব্ম্পির/উপযুি কর্তটপবক্ষর ম্পেকট 

নর্থবক অম্পভবযাগ প্রাম্পপ্তর পর 

যর্থাযর্থ কর্তটপবক্ষর অনুবমােে 

গ্রহণপূে টক ম্পেবে টিো অনুযায়ী 

ম্পেষ্পম্পি। 

অম্পভবযাবগর সমর্থ টবে উপযুি 

প্রমাণাম্পে। 

 

ম্পেোমূবল্য। ০৭ কায টম্পেেবসর 

মবধ্য। 

নমাোঃ আব্দুল মান্নাে 

পেেীোঃ অম্প স সুপার 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭২৬-৮৪২০১০ 

 

৪. অম্পভবযাগ প্রম্পতকার ব্েস্থাপো (GRS) 
 

     নসো প্রাম্পপ্তবত অসন্তুষ্ট হবল োম্পয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটার সবে নযাগাবযাগ করুে। ম্পতম্পে সমাধাে ম্পেবত ব্র্থ ট হবল ম্পেবনাি পদ্ধম্পতবত নযাগাবযাগ কবর আপোর সমস্যা অেম্পহত করুে। 
 

ক্রম্পমক োং কখে নযাগাবযাগ করবেে কার সবে নযাগাবযাগ করবেে নযাগাবযাবগর ঠিকাো ম্পেষ্পম্পির সময়সীমা 

১. 

 

োম্পয়ত্বপ্রাপ্ত কম টকতটা সমাধাে প্রোবে ব্র্থ ট হবল- 

  

অম্পভবযাগ ম্পেষ্পম্পিকৃত কম টকতটা (অম্পেক)। GRS ন াকাল পবয়ন্ট কম টকতটা  
 

নমাোঃ আবু তালেি 

সহকারী ইন্সট্রাক্টর ও ভারপ্রাপ্ত কম টকতটা (প্রিাসে ম্পেভাগ) 

কখ নং ১০১ 

  ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭১৮৪০৯১৩৯ 

৩মাস 

২. 

 

অম্পভবযাগ ম্পেষ্পম্পি কম টকতটা ম্পেম্পে টষ্ট সমবয়র মবধ্য 

সমাধাে ম্পেবত ব্র্থ ট হবল- 

আপীল কম টকতটা।   মুহাম্মে মাহমুদুর রহমাে 

উপ-পম্পরচালক (চলম্পত োম্পয়ত্ব) ও প্রম্পিক্ষক (আরেী)  

কক্ষ নং  

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮, নমাোইলোঃ ০১৭১১-২৩৬৩৮৮ 

১ মাস। 

৩. আপীল কম টকতটা ম্পেম্পে টষ্ট সমবয়র মবধ্য সমাধাে ম্পেবত 

ব্র্থ ট হবল- 

প্রম্পতষ্ঠাবের ম্পেে টাহী প্রধাে।  পম্পরচালক, নেকটার, েগুড়া। 

ন ােোঃ ০৫১-৬০৯৮৮ 

ইলমইেোঃ   

৩মাস 
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৫. নসো গ্রহণকারীর কাবছ নসো প্রোেকারীর প্রতযািা। 

ক্রম্পমক োং প্রম্পতশ্রুত/কাম্পিত নসো প্রাম্পপ্তর লবক্ষয করণীয় 

১. ত্রুটিমুি ও েয়াংসম্পূণ ট আবেেে সাংম্পিষ্ট কায টালবয় জমা; 

২. যর্থাযর্থ প্রম্পক্রয়ায় প্রবয়াজেীয় চাজট/ ম্প স পম্পরবিাধ করা; 

৩. প্রবযাজয নক্ষবত্র নমাোইল নমবসজ/ই-নমইল ঠিকাোয় নপ্রম্পরত ম্পেবে টিো 

অনুসরণ করা; 

৪. সাক্ষাবতর জন্য ধায ট তাম্পরখ ও সমবয় উপম্পস্থত র্থাকা; এোং 

৫. নসো গ্রহবণর জন্য অোেশ্যক ন াে/তেম্পের ো করা; 

৬. প্রবয়াজেমত অন্যান্য তথ্যাম্পে প্রোে করা; 

 

৬. একাবেম্পমর ন াকাল পবয়ন্ট কম টকতটাগবণর তথ্য: 
 

ক্রম্পমক োং ন াকাল পবয়ন্ট এর ম্পেষয় ন াকাল পবয়ন্ট কম টকতটার োম ও পেেী নমাোইল ও ই-নমইল েম্বর 

১. জাতীয় শুদ্ধাচার নকৌিল (NIS) োস্তোয়ে। জোে  মুহাম্মে মাহমুদুর রহমাে 

প্রম্পিক্ষক (আরেী) ও উপ-পম্পরচালক (চলম্পত োম্পয়ত্ব)  

০১৭৩১-৭৪৯৯৯৯,  director.nactar@gmail.com 

২. োম্পষ টক কম টসিােে চুম্পি (APA) জোে নমা: জয়োল আবেেীে, সহকারী ইন্সট্রাক্টর ০১৭১২-১১১৩৪৪,  abedin.nac@gmail.com 

৩. ইবোবভিে জোে নমা:  জবল রাব্বী, প্রম্পিক্ষক (পরীক্ষা ম্পেয়ন্ত্রক) ০১৭১১-২৬০৪৫০,  rabbi_25bd@yahoo.com 

৪. তথ্য অম্পধকার জোে নমা: আবু তাবলে, সহকারী ইন্সট্রাক্টর ০১৭১৮-৪০৯১৩৯,  abutaleb.baropur@gmail.com 

৫. কল্যাণ কম টকতটা জোে নমা: আব্দুল আম্পলম, প্রম্পিক্ষক (োাংলা) ০১৭২০-৫৬৩৩০৫,  abdulalim19064@gmail.com 

৬. অম্পভবযাগ ম্পেষ্পম্পি কম টকতটা (GRS) জোে নমা: আবু তাবলে, সহকারী ইন্সট্রাক্টর ০১৭১৮-৪০৯১৩৯,  abutaleb.baropur@gmail.com 
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