
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি ক্তবভাগ 

ক্তিক্তজটাল ক্তিরাপত্তা এদজক্তি 
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যসবা প্রোি প্রক্ততশ্রুক্তত (Citizen’s Charter) 

 

১. ভিশন (Vision) ও ভিশন (Mission) 

ভিশন (Vision): বাাংলাদেদশর জন্য একটি ভনরাপে সাইবার স্পেস। 

ভিশন (Mission): জাতীয় ভনরাপত্তা, ভিভজটাল অর্ থনীভতদক শভিশালী করা এবাং ভিভজটাল জীবনযাত্রাদক সুরক্ষার িাধ্যদি ভনরাপে সাইবার স্পেস প্রভতষ্ঠা করা। 

 

২. প্রভতশ্রুত স্পসবাসমূহ 
 

২.১) নাগভরক স্পসবা 

ক্র. 

নাং 
স্পসবার নাি স্পসবা প্রোন পদ্ধভত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

স্পসবার মূল্য 

এবাং  

পভরদশাধ পদ্ধভত 

স্পসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োভয়ত্বপ্রাি কি থকতথা 

(নাি, পেভব, স্প ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ সাইবার ভনরাপত্তা 

সাংক্রান্ত তথ্য প্রোন 

১. সরাসভর 

২. স্পটভলদ াদনর 

িাধ্যদি 

৩. ই-দিইদলর িাধ্যদি 

৪. চাভহো স্পিাতাদবক 

োিভরক ওদয়বসাইট, ভিভজটাল 

ভনরাপত্তা এদজভির কায থালয় 

 

 

 

ভবনামূদল্য 

 

 

৩ (ভতন) 

কায থভেবস 

যুক্তিকা মজুমোর  

সহকারী পভরচালক (সাইবার ভনরাপত্তা) 

ইদিইল: juthika.majumder@dsa.gov.bd 

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৭৪৬৫১৪৫০২ 

অভ স: +৮৮০২৪১০২৪০৬৫ 

২ 

 

 

 

 

 

স্পহল্পদিদের িাধ্যদি 

সাইবার ভনরাপত্তা 

ভবষয়ক স্পসবা প্রোন 

১. ৩৩৩ (8) এর 

িাধ্যদি 

২. ১০৪ এর িাধ্যদি 

 

োিভরক ওদয়বসাইট, ভিভজটাল 

ভনরাপত্তা এদজভির কায থালয় 

 

 

ভবনামূদল্য 

 

 

তাৎক্ষভিক 

শট থদকাি: ১০৪ ও ৩৩৩ (8) 

ইদিইল: service@dsa.gov.bd 

 

http://www.dsa.gov.bd/
mailto:juthika.majumder@dsa.gov.bd


২.২) প্রাভতষ্ঠাভনক স্পসবা 

ক্র. 

নাং 
স্পসবার নাি স্পসবা প্রোন পদ্ধভত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

স্পসবার মূল্য 

এবাং  

পভরদশাধ 

পদ্ধভত 

স্পসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োভয়ত্বপ্রাি কি থকতথা 

(নাি, পেভব, স্প ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ গুরুত্বপূি থ তথ্য পভরকাঠাদিা (CII) 

সমূদহর তাভলকা প্রিয়ন 

১. গুরুত্বপূি থ তথ্য পভরকাঠাদিাসমূদহর তাভলকা 

প্রিয়ন এবাং তাভলকা স্পগদজদট প্রকাশ। 
ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি 

টাওয়ার (স্পলদিল-

১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

 

 

 

 

ভবনামূদল্য ৩০ (ভত্রশ) 

কায থভেবস 

যুক্তিকা মজুমোর  

সহকারী পভরচালক (সাইবার 

ভনরাপত্তা) 

ইদিইল: juthika.majumder

@dsa.gov.bd 

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৭৪৬৫১৪৫০২ 

অভ স: +৮৮০২৪১০২৪০৬৫ 

২ গুরুত্বপূি থ তথ্য পভরকাঠাদিা (CII) 

পভরেশ থন  

 

১. গুরুত্বপূি থ তথ্য পভরকাঠাদিা (CII) সমূহ ভনধ থাভরত 

পদ্ধভত অনুসরিক্রদি পভরেশ থন। 

২. পক্তরেশ শি প্রক্ততদবেি প্রণয়ি ও গুরুত্বপূি থ তথ্য 

পভরকাঠাদিা (CII) সমূদে যপ্ররণ। 

ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি 

(NCERT), 

আইভসটি টাওয়ার 

(স্পলদিল-১২), 

আগারগাঁও, ঢাকা-

১২০৭। 

 

 

 

ভবনামূদল্য 
৩০ (ভত্রশ) 

কায থভেবস 

যুক্তিকা মজুমোর  

সহকারী পভরচালক (সাইবার 

ভনরাপত্তা) 

ইদিইল: juthika.majumder

@dsa.gov.bd 

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৭৪৬৫১৪৫০২ 

অভ স: +৮৮০২৪১০২৪০৬৫ 

৩ গুরুত্বপূি থ তথ্য পভরকাঠাদিা (CII) 

সমূদের IT অক্তিট পক্তরচালিা 

 

১. ক্তির্ শাক্তরত পদ্ধক্ততদত গুরুত্বপূি থ তথ্য পভরকাঠাদিা 

(CII) সমূদের IT অক্তিট সম্পন্ন করা। 

২. অক্তিট প্রক্ততদবেি প্রস্তুত ও সাংক্তিষ্ট গুরুত্বপূি থ তথ্য 

পভরকাঠাদিা (CII) সমূদে যপ্ররণ। 

৩. অক্তিট প্রক্ততদবেি অনু ায়ী প্রদয়াজিীয় কাক্তরগক্তর 

সেদ াক্তগতা প্রোি। 

গুরুত্বপূি থ তথ্য 

পভরকাঠাদিা (CII) 

অভিট প্রভতদবেন,  

ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি 

(NCERT), 

আইভসটি টাওয়ার 

(স্পলদিল-১২), 

আগারগাঁও, ঢাকা-

১২০৭। 

 

 

 

ভবনামূদল্য 

 ৩০ (ভত্রশ) 

কায থভেবস 

ক্তরয়াজ উক্তিি 

সহকারী পভরচালক (আইটি অভিট) 

ইদিইল: 

riaz.uddin@doict.gov

.bd 

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৯৩৯০০৬১১৮ 

mailto:juthika.majumder@dsa.gov.bd
mailto:juthika.majumder@dsa.gov.bd
mailto:juthika.majumder@dsa.gov.bd
mailto:juthika.majumder@dsa.gov.bd
mailto:riaz.uddin@doict.gov.bd
mailto:riaz.uddin@doict.gov.bd


ক্র. 

নাং 
স্পসবার নাি স্পসবা প্রোন পদ্ধভত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

স্পসবার মূল্য 

এবাং  

পভরদশাধ 

পদ্ধভত 

স্পসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োভয়ত্বপ্রাি কি থকতথা 

(নাি, পেভব, স্প ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪ সাইবার ক্তিরাপত্তা সাংক্রান্ত ঝুঁক্তক 

ক্তবদিষণ ও সতকশবাতশা যপ্ররণ 

১. ক্তির্ শাক্তরত পদ্ধক্ততদত সাইবার যেদসর ঝুঁক্তক ক্তবদিষণ 

(Risk Analysis) করা। 

২. গুরুত্বপূি থ তথ্য পভরকাঠাদিা (CII) ও অন্যান্য 

সাংক্তিষ্ট প্রক্ততষ্ঠাদি প্রদ াজয যেদে সতকশবাতশা যপ্ররণ। 

৩. প্রদয়াজিীয় কাক্তরগরী সেদ াক্তগতা প্রোি করা। 

ঝুঁক্তক ক্তবদিষণ 

(Risk 

Analysis) 

প্রভতদবেন, 

ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি 

টাওয়ার (স্পলদিল-

১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

ভবনামূদল্য 

 

৩০ (ভত্রশ) ভেন, 

জরুরী স্পক্ষদত্র সাদর্ 

সাদর্ 

যুক্তিকা মজুমোর  

সহকারী পভরচালক (সাইবার 

ভনরাপত্তা) 

ইদিইল: juthika.majumder

@dsa.gov.bd 

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৭৪৬৫১৪৫০২ 

অভ স: +৮৮০২৪১০২৪০৬৫ 

৫ গুরুত্বপূি থ তথ্য পভরকাঠাদিা (CII) 

সমূদের সাট শ (যসক্টরাল সাট শ) স্থাপদি 

অনুদমােি ও ম্যাক্তচউক্তরটি 

অযাদসসদমন্ট 

১. আইন অনুযায়ী ভনধ থাভরত পদ্ধভতদত স্পসক্টরাল সাট থ 

সমূদহর অনুদিােন প্রোন। 

২. সাইবার ম্যাভচউভরটি অযাদসসদিন্ট প্রভতদবেন ততভর ও 

সাংভিষ্টদের ভনকট স্পপ্ররি করা। 

ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি 

টাওয়ার (স্পলদিল-

১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

ভবনামূদল্য 

 

৬০ (ষাট) 

কায থভেবস 

উত্তরা শতদ্রু প্রাচী   

সহকারী পভরচালক  ( দরনভসক 

ল্যাব) 

ইদিইল:uttara.prachi@dsa.

gov.bd   

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৭১৫৭১৪০০৯ 

অভ স:+৮৮ ০২ ৪১০২৪০৬৪ 

৬ গুরুত্বপূি থ তথ্য পভরকাঠাদিা (CII) 

সমূদের Security 

Operation Center 

(SOC) অনুদমােি 

১. ক্তির্ শাক্তরত পদ্ধক্ততদত গুরুত্বপূি থ তথ্য পভরকাঠাদিা 

(CII) সমূদের SOC অনুদমােি প্রোি। 

২. উি SOC সমূদহর পভরেশ থন ও প্রদয়াজনীয় 

কাভরগরী সহদযাভগতা প্রিয়ন করা। 

 

ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি 

টাওয়ার (স্পলদিল-

১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

ভবনামূদল্য 

 

৪৫ (পঁয়তাভিশ) 

কায থভেবস 

উত্তরা শতদ্রু প্রাচী   

সহকারী পভরচালক (আইন ও 

পভলভস) 

ইদিইল:uttara.prachi@dsa.

gov.bd   

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৭১৫৭১৪০০৯ 

অভ স:+৮৮ ০২ ৪১০২৪০৬৪ 

mailto:juthika.majumder@dsa.gov.bd
mailto:juthika.majumder@dsa.gov.bd
mailto:uttara.prachi@dsa.gov.bd
mailto:uttara.prachi@dsa.gov.bd
mailto:uttara.prachi@dsa.gov.bd
mailto:uttara.prachi@dsa.gov.bd


ক্র. 

নাং 
স্পসবার নাি স্পসবা প্রোন পদ্ধভত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

স্পসবার মূল্য 

এবাং  

পভরদশাধ 

পদ্ধভত 

স্পসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োভয়ত্বপ্রাি কি থকতথা 

(নাি, পেভব, স্প ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭ ন্যাশিাল যেট ল্যান্ডদেপ 

অযাদসসদমন্ট 

১. ন্যাশিাল যেট ল্যান্ডদেপ  াচাই করা। 

২. যেট ল্যান্ডদেদপ িাটা যুি করা। 

ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি 

টাওয়ার (স্পলদিল-

১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

ভবনামূদল্য 

 

৩০ (ভত্রশ) 

কায থভেবস 

উত্তরা শতদ্রু প্রাচী   

সহকারী পভরচালক ( দরনভসক 

ল্যাব) 

ইদিইল:uttara.prachi@dsa.

gov.bd   

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৭১৫৭১৪০০৯ 

অভ স:+৮৮ ০২ ৪১০২৪০৬৪ 

৮ ক্তিক্তজটাল ফদরিক্তসক ল্যাব স্থাপদির 

অনুদমােি 

১. ক্তির্ শাক্তরত ফরম্যাদট আদবেিপে গ্রেণ করা। 

২. সকল তথ্যাক্তে ISO Standard অনু ায়ী 

 াচাই করা। 

৩. ক্তিক্তজটাল ফদরিক্তসক ল্যাব স্থাপদির অনুদমােি 

প্রোি। 

ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি 

টাওয়ার (স্পলদিল-

১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

 

 

 

 

ভবনামূদল্য 

 ৩০ (ভত্রশ) 

কায থভেবস 

উত্তরা শতদ্রু প্রাচী   

সহকারী পভরচালক ( দরনভসক 

ল্যাব) 

ইদিইল:uttara.prachi@dsa.

gov.bd   

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৭১৫৭১৪০০৯ 

অভ স:+৮৮ ০২ ৪১০২৪০৬৪ 
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২.৩) অিযন্তরীি স্পসবা 

ক্র. 

নাং 
স্পসবার নাি স্পসবা প্রোন পদ্ধভত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

স্পসবার মূল্য 

এবাং  

পভরদশাধ 

পদ্ধভত 

স্পসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োভয়ত্বপ্রাি কি থকতথা 

(নাি, পেভব, স্প ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ লভজভিক সাদপাট থ সাভি থস সরাসভর চাভহো পূরি যর্াযর্ ভনয়িানুযায়ী ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি 

টাওয়ার (স্পলদিল-

১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

 

ভবনামূদল্য 
৩ (ভতন) 

কায থভেবস 

ক্তরয়াজ উক্তিি 

সহকারী পভরচালক (স্পসবা) 

ইদিইল: 

riaz.uddin@doict.gov

.bd 

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৯৩৯০০৬১১৮ 

২ সাইবার ভনরাপত্তায় 

জনসদচতনতা বৃভদ্ধ 

সিা/স্পসভিনার/কি থশালা। ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি 

টাওয়ার (স্পলদিল-

১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

 

 

 

  

ভবনামূদল্য 

 

 

১৫ (পদনর) 

কায থভেবস 

স্পিাোঃ নাঈি খান 

সহকারী পভরচালক (পভরকল্পনা ও 

উন্নয়ন) 

ইদিইল: nayem.khan@dsa

.gov.bd 

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৬৭৬১০২১৫৭ 

অভ স:+৮৮ ০২ ৪১০২৪০৬২ 

৩ অভজথত ছুটি চাভহোর ভনভরদখ। ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি 

টাওয়ার (স্পলদিল-

১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

 

 

 

  

ভবনামূদল্য 

 

 

৫ 

 (পাঁচ) কায থভেবস 

যুক্তিকা মজুমোর  

সহকারী পভরচালক (প্রশাসন) 

ইদিইল: juthika.majumder

@dsa.gov.bd 

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৭৪৬৫১৪৫০২ 

অভ স:+৮৮ ০২ ৪১০২৪০৬৫  

৪ কি থকতথাদের ভবদেশ ভ্রিি ১. যর্াযর্ কর্তথপদক্ষর অনুদিােনক্রদি তথ্য ও 

স্পযাগাদযাগ প্রযুভি ভবিাদগ স্পপ্ররি ।  

১. প্রস্তাবপত্র। 

২. ভবগত এক 

বছদরর ভ্রিি 

ভববরিী। 

৩. খরদচর ভববরি 

(প্রদযাজয স্পক্ষদত্র)। 

 

ভবনামূদল্য 

৩ (ভতন) 

কায থভেবস 

যুক্তিকা মজুমোর  

সহকারী পভরচালক (প্রশাসন) 

ইদিইল:juthika.majumder

@dsa.gov.bd 

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৭৪৬৫১৪৫০২ 

অভ স:+৮৮ ০২ ৪১০২৪০৬৫  
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ক্র. 

নাং 
স্পসবার নাি স্পসবা প্রোন পদ্ধভত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

স্পসবার মূল্য 

এবাং  

পভরদশাধ 

পদ্ধভত 

স্পসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োভয়ত্বপ্রাি কি থকতথা 

(নাি, পেভব, স্প ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৫ অিযন্তরীি প্রভশক্ষি প্রোন ১. ভবভিন্ন ভবষদয় ভরদসাস থ পারসন এর িাধ্যদি 

প্রভশক্ষি প্রোন। 

ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি 

টাওয়ার (স্পলদিল-

১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

 

 

 

 

ভবনামূদল্য 

 

 

৭ 

 (সাত) কায থভেবস 

উত্তরা শতদ্রু প্রাচী   

সহকারী পভরচালক (প্রভশক্ষি) 

ইদিইল:uttara.prachi@dsa.

gov.bd   

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৭১৫৭১৪০০৯ 

অভ স:+৮৮ ০২ ৪১০২৪০৬৪ 

৬ জাতীয় শুদ্ধাচার স্পকৌশল (NIS) 

কি থপভরকল্পনা 

১.জাতীয় শুদ্ধাচার স্পকৌশল (NIS) কাঠাদিা প্রস্তুত  

২.সিা আহ্বান ও ভসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন। 

 

ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি 

টাওয়ার (স্পলদিল-

১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

 

 

 

 

ভবনামূদল্য 

 

 

১৫ (পদনর) 

কায থভেবস 

স্পিাোঃ নাঈি খান 

সহকারী পভরচালক (পভরকল্পনা ও 

উন্নয়ন) 

ইদিইল: nayem.khan@dsa.

gov.bd 

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৬৭৬১০২১৫৭ 

অভ স:+৮৮ ০২ ৪১০২৪০৬২  

৭ বাভষ থক উদ্ভাবন পভরকল্পনা 

(Innovation) 

১. বাভষ থক উদ্ভাবন কি থ-পভরকল্পনার আদলাদক 

উদ্ভাবন কায থক্রি গ্রহি। 

২. উদ্ভাবন কায থক্রদির িাধ্যদি স্পসবা প্রোন করা। 

ইদনাদিশন টিি এর 

বাভষ থক স্ব-মূল্যায়ন 

প্রভতদবেন, 

ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি 

টাওয়ার (স্পলদিল-

১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

 

 

 

 

ভবনামূদল্য 

 

 

৩০ 

(ভত্রশ) কায থভেবস 

যুক্তিকা মজুমোর  

সহকারী পভরচালক (প্রশাসন) 

ইদিইল: juthika.majumder

@dsa.gov.bd 

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৭৪৬৫১৪৫০২ 

অভ স:+৮৮ ০২ ৪১০২৪০৬৫ 

৮ সরকাক্তর কম শকতশাদের সাইবার 

ক্তিরাপত্তা সাংক্রান্ত প্রক্তশেণ প্রোি ও 

কম শশালা আদয়াজি 

১. বাভষ থক প্রভশক্ষি সূভচ ও প্রভশক্ষি উপকরি প্রস্তুত। 

২. সাভব থক প্রভশক্ষি ও কি থশালা আদয়াজন করা। 

ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি  

টাওয়ার (স্পলদিল-

১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

 

ভবনামূদল্য 

 

৩০ (ভত্রশ) 

কায থভেবস 

উত্তরা শতদ্রু প্রাচী   

সহকারী পভরচালক (প্রভশক্ষি) 

ইদিইল:uttara.prachi@dsa.

gov.bd   

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৭১৫৭১৪০০৯ 

অভ স:+৮৮ ০২ ৪১০২৪০৬৪ 
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ক্র. 

নাং 
স্পসবার নাি স্পসবা প্রোন পদ্ধভত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

এবাং প্রাভিস্থান 

স্পসবার মূল্য 

এবাং  

পভরদশাধ 

পদ্ধভত 

স্পসবা প্রোদনর 

সিয়সীিা 

োভয়ত্বপ্রাি কি থকতথা 

(নাি, পেভব, স্প ান নম্বর ও ইদিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

স্পিাোঃ নাঈি খান 

সহকারী পভরচালক (পভরকল্পনা ও 

উন্নয়ন) 

ইদিইল: nayem.khan@dsa

.gov.bd 

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৬৭৬১০২১৫৭ 

অভ স:+৮৮ ০২ ৪১০২৪০৬২ 

 

 

 

 

৩) আপনার কাদছ আিাদের প্রতযাশা 

ক্রভিক নাং প্রভতশ্রুত/কাভিত স্পসবা প্রাভির লদক্ষয করিীয় 

১) ক্রটিমুি ও স্বয়াংসম্পূি থ আদবেন জিা প্রোন; 

২) সাক্ষাদতর জন্য ধায থ তাভরখ ও সিদয় উপভস্থত র্াকা; 

৩) প্রদযাজয স্পক্ষদত্র স্পিাবাইল স্পিদসজ/ই-স্পিইল ঠিকানায় স্পপ্রভরত ভনদে থশনা অনুসরি করা; 

৪) স্পসবা গ্রহদির জন্য অনাবশ্যক স্প ান/তেভবর না করা; এবাং 

৫) প্রদয়াজন িত অন্যান্য তথ্যাভে প্রোন করা। 
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৪) অভিদযাগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধভত (GRS) 

স্পসবা প্রাভিদত অসন্তুষ্ট হদল োভয়ত্বপ্রাি কি থকতথার সদে স্পযাগাদযাগ করুন। তার কাছ স্পর্দক সিাধান পাওয়া না স্পগদল ভনদনাি পদ্ধভতদত স্পযাগাদযাগ কদর আপনার সিস্যা অবভহত করুন। 

ক্র.নাং কখন স্পযাগাদযাগ করদবন 
কার সদে স্পযাগাদযাগ 

করদবন 
স্পযাগাদযাদগর ঠিকানা ভনষ্পভত্তর সিয়সীিা 

১ োভয়ত্বপ্রাি কি থকতথা সিাধান ভেদত না 

পারদল 

অভিদযাগ ভনষ্পভত্ত 

কি থকতথা (অভনক) 

জনাব এ.টি.এম. ক্তজয়াউল ইসলাম 

উপ-পভরচালক (প্রশাসন) 

ভিভজটাল ভনরাপত্তা এদজভি 

স্প ান (অভ স): +৮৮-০২-৪১০২৪০৯৭ 

ইদিইল: ziaul.islam@ictd.gov.bd 

৩০ (ভত্রশ) কায থভেবস 

২ অভিদযাগ ভনষ্পভত্ত কি থকতথা ভনভে থষ্ট সিদয় 

সিাধান ভেদত না পারদল 

আভপল কি থকতথা জিাব রাজা মুেম্মে আব্দুল োই 

উপসক্তচব 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি ক্তবভাগ  

স্প ান: +৮৮-০২-৪১০২৪০২৩ 

ই-দিইল: raza6676@ictd.gov.bd 

২০ (ভবশ) কায থভেবস 

৩ আভপল কি থকতথা ভনভে থষ্ট সিদয় সিাধান 

ভেদত না পারদল 
িভিপভরষে ভবিাদগর 

অভিদযাগ ব্যবস্থাপনা স্পসল 

অভিদযাগ গ্রহি স্পকন্দ্র 

৫ নাং স্পগইট, বাাংলাদেশ সভচবালয়, ঢাকা 

ওদয়ব: www.grs.gov.bd 

৬০ (ষাট) কায থভেবস 

 


