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পাট অধিদপ্তর 

বস্ত্র ও পাট েন্ত্রণালয় 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলামদশ সরকার   

 

 

 

























 
National Data Center  

Bangladesh Computer Council 
Information and Communication Technology Division  

VPS_Credentials forDepartment of Jute 

VPN Account Credential for Department of Jute 

VPN client download 

link  

https://bcloud.bcc.gov.bd/index.php/s/4LmDgYmavauX551 

(For Windows OS Only) 

Host http://vpn.bcc.gov.bd/ 

Username cust_doj_motj 

Password d^Gj@3t0#p!4 

Instruction According to our security policy we don't allow any access from outside to our 

servers(including SFTP, Port 22), except http(80) and https(443). So, to login through 

SFTP to your domain, you have to use VPN. 

Step 1: Download the VPN client software from the link below and install it. 

 

Step 2: Run the SVN client Software and Login to the VPN using following VPN 

account credential. 

 

Step 3: If everything ok then your network will automatically inform you that you 

have connected to BCC VPN network. Look for the "VPN connected" notification. 

(Lower Right corner) 

Step 4: Open a browser and go to your desired Admin GUI page. 
Recommendation Please change your VPN password after login.Password change procedure are given 

below :  

First go to the task bar in right most and select svnvpn client  

 

Then right click to svnvpn client and you’ll find password change option 

. 

 

After clicking the Change Password enter current password in User 

Password field and then New password as per password policy which 

https://bcloud.bcc.gov.bd/index.php/s/4LmDgYmavauX551
http://vpn.bcc.gov.bd/


 

 

 

is showing in below screenshot -  

 

Department of JuteServer Login Information 

Hostname 0086-DOJ-MOTJ-APP01 

NAT IP  114.130.119.77 

Username root 

Password 0$dJuT3os&&77 

Internet  Enabled 

Recommendation  Use 22 port to SSH or SFTP the server(114.130.119.77) .  

 For SSH you can use putty client and for SFTP you can use FileZilla or 

winscp client . 

 Change the root credentials upon 1
st
 time login in the server .  

Procedure in attached in below  

 To get support please raise a service request from 

https://support.bcc.gov.bd/or call NDC support desk number+88-0255006840 

OS password change Procedure:  

For centos root password change procedure are given below –  

 

 

https://support.bcc.gov.bd/








তফিসল-২

(৪ নং িবিধ ব)

লাইেস ফরম

পাট অিধদর

ব ও পাট মণালয়

গণজাতী বাংলােদশ সরকার

য কতৃপ কতৃক লাইেস নতুন বা নবায়ন

করা হইেব

১. এক পাা বলার, এেপাট াকােরর

ে সহকারী পিরচালক

২. িডলার অব জুট, িডলার অব মানুফাকচার,

ইানাল াকােরর ে মুখ পিরদশক

পাা বলার, এপাট াকার, িডলার অব

জুট, িডলার অব জুট মানুফাকচাস,

আড়তদার, ইানাল াকার, কাঁচা বেলর এর

লাইেস ফরম নং-জিব (১)

 বিহ নং-জিব (১): 3

লাইেস নং-জিব (১): LICG9GXPY

আেবদনপের িমক নং: 7

পাট অধােদশ, ১৯৬২ এবং পাট (সংেশাধন) অধােদশ , ধারা-৬ এর অধীন িডলার আব জুট, িডলার আব মানুফাকচার , আড়তদার , ইানাল

াকার, কাঁচা বলার, পাা বলার, এপাট াকারগেণর লাইেস বািষক লাইেস ।

জনাব/সবজনাব Joyanta িনধািরত িফস পিরেশাধ কেরেছন িবধায় এতারা তাহােক/তাহািদগেক িনবিণত ববসায়ী িহেসেব July 01, 2021 -

June 30, 2022 অথবছর 2021 সেনর July 01 তািরখ হইেত 2022 সেনর ৩০ জুন পয ময়ােদর জন এই লাইেস দান করা হইল।

য  নােম  ববসা
পিরচালনা  করা
হইেতেছ  তাহা
অথবা  ববসায়ীর
নাম  ও  তাহার
িপতার/ামীর নাম

ববসার মাকাম বািহের  এলাকা,  মাকােমর
বািহের কারবােরর এলাকা (
অনুপ কারবার বলােরর
ে  গাইট  পাট  য়  ও
িবেয়র  জন  এবং
পাটজাত  পেণর  ববসায়ীর
ে  কবল  েয়র
মাধেম  সীমাব  থািকেব  )

বসােয়র ধরন িডলার অফ জুট,
িডলার অফ জুট মানুফাকচাস অথবা
বলার,  আড়তদার  হইেল  পাটজাত
পেণর  িডলার  অথবা  বলােরর  জন
িক  না,  বলার  হইেল  (ক)  কবল
অেনর পাট ( আওলা পাট বা গাইট
)  িনেজর  হফাজেত  রাখা  এবং  উহা
অভরীণ  বাজাের  িবেয়র  জন
মধতার  জন  িক  না,  অথবা  (খ)
আভরীণ বাজাের কবল বল পাট
য়  বা  িবেয়র  মধতার  জন
িকনা, অথবা (গ) বেদিশক তা ও
বাংলােদিশ  িবেতার  মেধ  পাকা
গাইট  বা  িবেয়  কবল  মধতা
কিরবার  জন  িক  না  ।

পূণ িঠকানা

১ ২ ৩ ৪ ৫

Joyanta

Chakalgaram,
Nayarhat,

Ashulia, Savar,
Dhaka

Chakalgaram,
Nayarhat, Ashulia,

Savar, Dhaka
পাটজাত পণ রানীকারক Chakalgram,

Nayarhat, Dhaka

সীলেমাহর

তািরখ

ইসু কারক অিফস

ধান কাযালয়

 সহকারী পিরচালক

মুখ পিরদশক

ব: এতারা দ এই লাইেস িনধািরত িফ পিরেশােধর পর িত বৎসর নবায়নেযাগ এবং উ অধাংেশর অথবা িবধানাবলীর অথবা

অধীেন দ য কােনা আেদশ লেনর কারেণ অথবা য শতাধীেন লাইেস দ হইল কান একিট শত ভের কারেণ ইহা িগত

বা বািতল যাগ



লাইেস নবায়েনর ফরম

তািরখ ও সাল য ময়ােদর জন লাইেস নবায়ন করা হইল নবায়নকারী কমকতার ার ও পদবী

১ ২ ৩

01-07-2021 July 01, 2021 - June 30, 2022

মহাপিরচালক


















