
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি ক্তবভাগ 

ক্তিক্তজটাল ক্তিরাপত্তা এদজক্তি 

আইক্তসটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

www.dsa.gov.bd 

 

১. ভিশন ও ভিশন 

ভিশন: বাাংলাদেদশর জন্য একটি ভনরাপে সাইবার স্পেস। 

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

 

২. স্পসবা প্রোন ও প্রভতশ্রুভত 

 

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 ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি সাংক্রান্ত তথ্য 

প্রোন 

১. োিভরক 

ওদয়বসাইদটর িাধ্যদি 

২. স্পটভলদ াদনর িাধ্যদি 

৩. ই-দিইদলর িাধ্যদি 

৪. সরাসভর 

োিভরক ওদয়বসাইট, ভিভজটাল 

ভনরাপত্তা এদজভির কায থালয় 

 

 

 

ভবনামূদল্য 

 

 

৩ (ভতন) 

কায থভেবস 

যুক্তিকা মজুমোর 

সহকারী পভরচালক(প্রশাসন) 

ইদিইল: juthika.majumder@dsa.gov.bd 

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৭৪৬৫১৪৫০২ 

অভ স: +৮৮০২৪১০২৪০৬৫ 

২ 

 

 

 

 

 

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 

৩ সাইবার ভনরাপত্তা ভবষয়ক 

প্রার্ভিক সহায়তা প্রোদনর 

জন্য স্পহল্পদিস্ক পভরচালনা  

১. স্পহল্পদিস্ক ওদয়ব 

সাইদটর িাধ্যদি 

২. ১০৪ স্পকাদির 

স্প াদনর িাধ্যদি 

োিভরক ওদয়বসাইট, ভিভজটাল 

ভনরাপত্তা এদজভির কায থালয় 

 

 

ভবনামূদল্য 

 

 

তাৎক্ষভিক 

শট থদকাি: ১০৪ 

ইদিইল: service@dsa.gov.bd 

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


২.২) োিভরক 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 সরঞ্জািাভে টিওএন্ডই ভুিকরি ১.ভবদ্যিান ভবভধ/ভবধান অনুসরদি তথ্য ও 

স্পযাগাদযাগ প্রযুভি ভবিাদগ প্রস্তাব/ পত্র স্পপ্ররি। 

২.জনপ্রশাসন িন্ত্রিালয় ও অর্ থভবিাদগর সম্মভত 

গ্রহি। 

৩.সরকাভর িঞ্জুভর আদেশ জাভর। 

১.জনপ্রশাসন 

িন্ত্রিালদয়র সম্মভত। 

২.অর্ থ ভবিাদগর 

সম্মভত। 

৩.প্রশাসভনক উন্নয়ন 

সাংক্রান্ত সভচব 

কভিটির সুপাভরশ। 

 

ভবনামূদল্য 

৩০ (ভত্রশ) 

কায থভেবস 

স্পিাোঃ আভিনুল হক শুি 

সহকারী পভরচালক (স্পসবা) 

ইদিইল: aminul.hoque@dsa.gov

.bd 

স্পিাবাইল: +৮৮০১৬৭৩৫৫৬৭৪৮ 

অভ স: +৮৮০২৪১০২৪০৬৩  

২ বাদজট বরাদ্দ/ভবিাজন ১.অর্ থ ভবিাগ কর্তথক বাদজট বরাদ্দ প্রাভি সাদপদক্ষ 

ভবিাজন অনুদিােদনর জন্য তথ্য ও স্পযাগাদযাগ 

প্রযুভি ভবিাদগ পত্র স্পপ্ররি। 

১.সাংভিষ্ট 

অর্ থননভতক স্পকাদি 

বরাদ্দকৃত অদর্ থর 

পভরিাি। 

২. অর্ থ ভবিাদগর 

অনুদিােদনর কভপ। 

 

ভবনামূদল্য 

১৫ (পদনর) 

কায থভেবস 

উত্তরা শতদ্রু প্রাচী   

সহকারী পভরচালক (বাদজট) 

ইদিইল:uttara.prachi@dsa.gov.

bd   

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৭১৫৭১৪০০৯ 

৩ ব্যয় িঞ্জুভর অনুদিােন ১.উপযুি কর্তথপদক্ষর অনুদিােনক্রদি সরকাভর 

িঞ্জুভর আদেশ জাভর। 

১.সাংভিষ্ট 

সরঞ্জািাভে ক্রদয়র 

প্রশাসভনক 

অনুদিােন। 

২.অনুদিাভেত 

টিওএন্ডই-এর কভপ। 

৩. বাদজদট বরাদদ্দর 

পভরিাি। 

৪.েরপত্র মূল্যায়ন 

কভিটির সুপাভরশ 

(প্রদযাজয স্পক্ষদত্র)। 

৫.** (তারকা) 

ভচভিত খাদতর জন্য 

 

ভবনামূদল্য 

১৫ (পদনর) 

কায থভেবস 

উত্তরা শতদ্রু প্রাচী   

সহকারী পভরচালক (বাদজট) 

ইদিইল:uttara.prachi@dsa.gov.

bd   
স্পিাবাইল: +৮৮-০১৭১৫৭১৪০০৯  

mailto:sohel.rana@dsa.gov.bd
mailto:sohel.rana@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
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) 

অর্ থ ভবিাদগর 

সম্মভত। 

৪ জাতীয় সাংসদের প্রদনাত্তর প্রস্তুত 

করা 

১.তথ্য ও স্পযাগাদযাগ প্রযুভি ভবিাগ হদত প্রন 

তাভলকা প্রাভি। 

২. যর্াযর্ কর্তথপদক্ষর অনুদিােনক্রদি প্রদনর উত্তর 

স্পপ্ররি। 

১. প্রন তাভলকা। 

 

ভবনামূদল্য 

৩ (ভতন) 

কায থভেবস 

যুক্তিকা মজুমোর  

কাউভিল অভ সার ও সহকারী 

পভরচালক (প্রশাসন) 

ইদিইল:juthika.majumder@dsa.

gov.bd 

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৭৪৬৫১৪৫০২ 

অভ স:+৮৮ ০২ ৪১০২৪০৬৫ 

৫ জাতীয় বাদজট বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত 

প্রভতদবেন প্রস্তুত 

১. তথ্য ও স্পযাগাদযাগ প্রযুভি ভবিাগ হদত চাভহোর 

ভনভরদখ। 

 

ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি 

টাওয়ার (স্পলদিল-

১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

 

 

 

 

ভবনামূদল্য 

 

 

৭  

(সাত) কায থভেবস 

উত্তরা শতদ্রু প্রাচী   

সহকারী পভরচালক (বাদজট) 

ইদিইল:uttara.prachi@dsa.gov.

bd   

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৭১৫৭১৪০০৯ 

৬ বাভষ থক ক্রয় পভরকল্পনা(APP) 

প্রস্তুত 

১. যর্াযর্ কর্তথপদক্ষর অনুদিােনক্রদি চাভহোর 

ভনভরদখ 

ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি 

টাওয়ার (স্পলদিল-

১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

 

 

 

  

ভবনামূদল্য 

 

 

১৫ (পদনর) 

কায থভেবস 

উত্তরা শতদ্রু প্রাচী   

সহকারী পভরচালক (বাদজট) 

ইদিইল:uttara.prachi@dsa.gov.

bd   
স্পিাবাইল: +৮৮-০১৭১৫৭১৪০০৯ 

৭ প্রকল্প সাংক্রান্ত প্রভতদবেন ১. উন্নয়ন প্রকদল্পর ভবভিন্ন ভবষদয় তথ্য-উপাত্ত 

সাংগ্রহ এবাং প্রকল্প প্রিয়ন। 

২. অনুদিাভেত প্রভতদবেন পরব থতী কায থক্রি গ্রহদির 

জন্য আইভসটি ভবিাদগ স্পপ্ররি। 

ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি 

টাওয়ার (স্পলদিল-

১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

 

 

 

 

ভবনামূদল্য 

 

 

৭ 

 (সাত) কায থভেবস 

স্পিাোঃ নাঈি খান 

সহকারী পভরচালক (পভরকল্পনা ও 

উন্নয়ন) 

ইদিইল: nayem.khan@dsa.gov.

bd 

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৬৭৬১০২১৫৭ 

অভ স:+৮৮ ০২ ৪১০২৪০৬২  

mailto:juthika.majumder@dsa.gov.bd
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
mailto:uttara.prachi@dsa.gov.bd
mailto:uttara.prachi@dsa.gov.bd
mailto:nayem.khan@dsa.gov.bd
mailto:nayem.khan@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) 

৮ অিযন্তরীন প্রভশক্ষি আদয়াজন ১. যর্াযর্ কর্তথপদক্ষর অনুদিােনক্রদি চাভহোর 

ভনভরদখ  

ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি 

টাওয়ার (স্পলদিল-

১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

 

 

 

 

ভবনামূদল্য 

 

 

৭ 

 (সাত) কায থভেবস 

উত্তরা শতদ্রু প্রাচী 

সহকারী পভরচালক (বাদজট) 

স্পিাবাইল: +৮৮০১৭১৫৭১৪০০৯ 

ইদিইল:uttara.prachi@dsa.gov.b

d 
অভ স: +৮৮০২৪১০২৪০৬৪ 

৯ সাাংগাঠভনক কাঠাদিা সাংক্রান্ত 

কায থক্রি 

১. যর্াযর্ কর্তথপদক্ষর অনুদিােনক্রদি চাভহোর 

ভনভরদখ 

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 

১০ 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  

১১ বাভষ থক উদ্ভাবন পভরকল্পনা 

(Innovation) 

১. যর্াযর্ কর্তথপদক্ষর অনুদিােনক্রদি চাভহোর 

ভনভরদখ 

২.সিা আহ্বান ও ভসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন। 

 

ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি 

টাওয়ার (স্পলদিল-

১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

 

 

 

 

ভবনামূদল্য 

 

 

৭ 

(সাত) কায থভেবস 

স্পিাোঃ আভিনুল হক শুি 

সহকারী পভরচালক (স্পসবা) 

ইদিইল: aminul.hoque@dsa.gov

.bd 

স্পিাবাইল: +৮৮০১৬৭৩৫৫৬৭৪৮ 

অভ স:+৮৮ ০২ ৪১০২৪০৬৩ 

১২ বাভষ থক কি থসম্পােন চুভি 

(APA) 

১. যর্াযর্ কর্তথপদক্ষর অনুদিােনক্রদি চাভহোর 

ভনভরদখ 

২.সিা আহ্বান ও ভসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন। 

ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি 

টাওয়ার (স্পলদিল-

 

 

 

 

 

৭ 

উত্তরা শতদ্রু প্রাচী   

সহকারী পভরচালক (বাদজট) 
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mailto:juthika.majumder@dsa.gov.bd
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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) 

 ১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

 

ভবনামূদল্য  (সাত) কায থভেবস ইদিইল:uttara.prachi@dsa.gov.

bd   
স্পিাবাইল: +৮৮-০১৭১৫৭১৪০০৯ 

১৩ স্পটকসই উন্নয়ন লক্ষযিাত্রা 

(SDG) 

১. যর্াযর্ কর্তথপদক্ষর অনুদিােনক্রদি চাভহোর 

ভনভরদখ 

ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি 

টাওয়ার (স্পলদিল-

১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

 

 

 

ভবনামূদল্য 

 

৭  

(সাত) কায থভেবস 

স্পিাোঃ নাঈি খান 

সহকারী পভরচালক (পভরকল্পনা ও 

উন্নয়ন) 

ইদিইল: nayem.khan@dsa

.gov.bd 

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৬৭৬১০২১৫৭ 

অভ স:+৮৮ ০২ ৪১০২৪০৬২ 

১৪ এদজভির বাভষ থক প্রভতদবেন  ১. যর্াযর্ কর্তথপদক্ষর অনুদিােনক্রদি চাভহোর ভনভরদখ ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি  

টাওয়ার (স্পলদিল-

১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

 

 

 

 

ভবনামূদল্য 

 

 

৩০ (ভত্রশ) 

কায থভেবস 

স্পিাোঃ নাঈি খান 

সহকারী পভরচালক (পভরকল্পনা ও 

উন্নয়ন) 

ইদিইল: nayem.khan@dsa

.gov.bd 

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৬৭৬১০২১৫৭ 

অভ স:+৮৮ ০২ ৪১০২৪০৬২  

১৫ স্পবসরকাভর ও আভর্ থক সাংস্থা বা 

প্রভতষ্ঠাদনর সাইবার ভনরাপত্তা 

সম্পভকথত পরািশ থ 

পভরেশ থন/সিা/দসভিনার ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি  

টাওয়ার (স্পলদিল-

১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

 

 

 

 

ভবনামূদল্য 

 

 

৩০ (ভত্রশ) 

কায থভেবস 

স্পিাোঃ নাঈি খান 

সহকারী পভরচালক (িভনটভরাং এন্ড 

ইিালুশন) 

ইদিইল: nayem.khan@dsa

.gov.bd 

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৬৭৬১০২১৫৭ 

অভ স:+৮৮ ০২ ৪১০২৪০৬২  

১৬ গুরুত্বপূি থ তথ্য পভরকাঠাদিা(CII) 

পভরেশ থন ও পরািশ থ 

১. গুরুত্বপূি থ তথ্য পভরকাঠাদিার তাভলকা অনুযায়ী 

পভরেশ থন। 

২. পভরেশ থন স্পশদষ পরািশ থ মূলক প্রভতদবেন স্পপ্ররি 

৩. ভনধ থাভরত  রদিদট/ দি থ তথ্য পূরি। 

ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি 

টাওয়ার (স্পলদিল-

১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

 

 

 

 

ভবনামূদল্য 

৩০ (ভত্রশ) 

কায থভেবস 

স্পিাোঃ আভিনুল হক শুি 

সহকারী পভরচালক (আইটি অভিট) 

ইদিইল: aminul.hoque@d

sa.gov.bd 

স্পিাবাইল: +৮৮০১৬৭৩৫৫৬৭৪৮ 

অভ স:+৮৮ ০২ ৪১০২৪০৬৩ 
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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 

স্পিাোঃ আভিনুল হক শুি 

সহকারী পভরচালক (স্পসবা) 

ইদিইল: aminul.hoque@dsa.gov

.bd 

স্পিাবাইল: +৮৮০১৬৭৩৫৫৬৭৪৮ 

অভ স:+৮৮ ০২ ৪১০২৪০৬৩ 

২ অভিট সাংক্রান্ত যাবতীয় কায থক্রি 

ভনষ্পভত্ত করি 

অভিট অভধেির হদত প্রাি প্রভতদবেদনর স্পপ্রভক্ষদত ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি 

টাওয়ার (স্পলদিল-

১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

 

ভবনামূদল্য 
৩০ (ভত্রশ) 

কায থভেবস 

স্পিাোঃ আভিনুল হক শুি 

সহকারী পভরচালক (স্পসবা) 

ইদিইল: aminul.hoque@dsa.gov

.bd 

স্পিাবাইল: +৮৮০১৬৭৩৫৫৬৭৪৮ 

অভ স:+৮৮ ০২ ৪১০২৪০৬৩ 

৩ গুরুত্বপূি থ তথ্য পভরকাঠাদিার 

আইটি অভিট পভরচালনা ও 

পরািশ থ প্রোন 

ভনধ থাভরত পদ্ধভতদত  ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি 

টাওয়ার (স্পলদিল-

১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

 

 

 

 

ভবনামূদল্য 

 

 

৩০ (ভত্রশ) 

কায থভেবস 

স্পিাোঃ আভিনুল হক শুি 

সহকারী পভরচালক (আইটি অভিট) 

ইদিইল: aminul.hoque@dsa.gov

.bd 

স্পিাবাইল: +৮৮০১৬৭৩৫৫৬৭৪৮ 

অভ স:+৮৮ ০২ ৪১০২৪০৬৩ 

৪  দরনভসক ল্যাদবর উপদযাগী 

হাি থওয়যার ও স টওয়যার 

গুনগত িান ভনভিত এবাং 

ব্যবহাদরর সুপাভরশ 

ভনধ থাভরত পদ্ধভতদত  ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি 

টাওয়ার (স্পলদিল-

১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

 

 

 

 

ভবনামূদল্য 

 

 

৩০ (ভত্রশ) 

কায থভেবস 

উত্তরা শতদ্রু প্রাচী 

সহকারী পভরচালক ( দরনভসক 

ল্যাব) 

স্পিাবাইল: +৮৮০১৭১৫৭১৪০০৯ 

ইদিইল:uttara.prachi@dsa.gov.

bd 

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) 

৫ সাইবার ভনরাপত্তায় 

জনসদচতনতা বৃভদ্ধ 

সিা/স্পসভিনার/কি থশালা ভিভজটাল ভনরাপত্তা 

এদজভি, আইভসটি 

টাওয়ার (স্পলদিল-

১২), আগারগাঁও, 

ঢাকা-১২০৭। 

 

 

 

  

ভবনামূদল্য 

 

 

১৫ (পদনর) 

কায থভেবস 

যুক্তিকা মজুমোর  

সহকারী পভরচালক (সাইবার 

ভনরাপত্তা) 

ইদিইল: juthika.majumder@dsa

.gov.bd 

স্পিাবাইল: +৮৮-০১৭৪৬৫১৪৫০২ 

অভ স:+৮৮ ০২ ৪১০২৪০৬৫ 

৬ 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  

৭ 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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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। 

 

 

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) 

স্পিাহাম্মে আদনায়ার স্পহাদসন  

উপ-পভরচালক  

ভিভজটাল ভনরাপত্তা এদজভি 

স্প ান (অভ স): +৮৮-০২-৪১০২৪০৫৪ 

ইদিইল- anwar@ictd.gov.bd 

ভতন িাস 

২ অভিদযাগ ভনষ্পভত্ত কি থকতথা ভনভে থষ্ট সিদয় 

সিাধান ভেদত না পারদল 

আভপল কি থকতথা জিাব রাজা মুহম্মে আব্দুল হাই 

উপসক্তচব 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি ক্তবভাগ  

স্প ান: +৮৮-০২-৪১০২৪০২৩ 

ই-দিইল: raza6676@ictd.gov.bd 

এক িাস 

৩ আভপল কি থকতথা ভনভে থষ্ট সিদয় সিাধান 

ভেদত না পারদল 
িভন্ত্রপভরষে ভবিাদগর 

অভিদযাগ ব্যবস্থাপনা স্পসল 

অভিদযাগ গ্রহি স্পকন্দ্র 

৫ নাং স্পগইট, বাাংলাদেশ সভচবালয়, ঢাকা 

ওদয়ব: www.grs.gov.bd 

ভতন িাস 

 


