ডডডিটার ডনযাত্তা এজিডি এয
লরাজগা আফান
ভূডভকা:
ডডডিটার ডনযাত্তা আইন, ২০১৮ এয ধাযা ৫ অনুমায়ী তথ্য ও লমাগাজমাগ প্রযুডি ডফবাজগয আওতাধীন লদজয ডডডিটার ডনযাত্তা
ডনডিতকযজণয রজযে ‘ডডডিটার ডনযাত্তা এজিডি’ গঠিত জয়জে। ডডডিটার ডনযাত্তা এজিডি াধাযণত লম কর কাম যাফরী
ম্পাদন কযজফ লগুজরা জে: ডডডিটার ডডবাই ও তথ্য প্রযুডি ব্যফাজযয ভাধ্যজভ ংঘটিত অযাধ দভন ংক্রান্ত কাম যক্রজভয
ভন্বয় ও ডনয়ন্ত্রণ কযা; লম লকান তথ্য প্রযুডি ংক্রান্ত যাষ্ট্রীয় ংকটকারীন ভজয় ংকট লভাকাডফরায ডনডভত্ত ংডিষ্ট
ংস্থামূজক প্রজয়ািনীয় ডনজদ যনা প্রদান কযা; গুরুত্বপূণ য ও ংকটান্ন তথ্য ডযকাঠাজভা (CII) এয ডনযাত্তা ডনডিতকযজণয
রজযে তাা ডনয়ডভত ভডনটডযং কযা; তথ্য প্রযুডি ডবডত্তক হুভডক লভাকাজফরা এফং এ ংক্রান্ত ডনযাত্তা ডনডিতকযজণয রজযে
কভযজকৌর প্রণয়ন ও ফাস্তফায়ন ডনডিত কযা; িাতীয় অথ যনীডতয ডফডবন্ন খাজত তথ্য প্রযুডিয ব্যফাডযক ডনযাত্তা ডনডিত কযা;
ডডডিটার ডনযাত্তা ডনডিত কযায রজযে িাতীয় কডম্পউটায ইভাজিযিী লযি টিভ এফং পজযডিক ল্যাফ ডযচারনা কযা ও
অন্যান্য কডম্পউটায ইভাজিযিী লযি টিভমূজয ভজধ্য ভন্বয় াধন ও তত্ত্বাফধান কযা; িাতীয় ডনযাত্তা, প্রডতযযা, ফড:ম্পকয,
িনস্বাস্থে, িনশৃঙ্খরা ও ডনযাত্তা অথফা প্রজয়ািনীয় এফং অডযাম য লফায প্রডত ডডডিটার ডডকউডযটিয হুভডকয ডফলজয় ডক্রয়
ব্যফস্থা গ্রণ কযা।
ডডডিটার ডনযাত্তা এজিডি গঠজনয উজেশ্য এফং কাম যাফরীমূ ডফজফচনায় ডনজয় এয অডপডয়ার লরাজগা ব্যফাজযয রজযে
ডনম্নফডণ যত তযাফরী অনুমায়ী লম লকান ফাংরাজদী নাগডযক ফা প্রডতষ্ঠাজনয ডনকট জত লরাজগা আফান কযা মাজে:
লরাজগা িভাদাজনয তযাফরী:



২৫ আগষ্ট ২০১৯ লথজক ৩০ লজেম্বয ২০১৯ তাডযখ ডফকার ৩:০০টা ম যন্ত পটকড এফং াড যকড উবয় পযজভজট
লরাজগা িভা ডদজত জফ;
লম লকান ফাংরাজদী নাগডযক ফা প্রডতষ্ঠান লরাজগা িভা ডদজত াযজফ;



পটকড িভা লদওয়ায লযজে ( admin@dsa.gov.bd ) ইজভইজর ফা লনড্রাইজব প্রাথডভকবাজফ JPEG ফা PNG
পযজভজট িভা ডদজত জফ ( পাইর াইি জফ যাচ্চ ১ লভগাফাইট);



A4 Photo Paper এ ২”x২” এফং ৪”x৪” াইজি ১ কড কারায ডপ্রন্ট াড যকড মুখ ফন্ধ খাজভ িভা ডদজত জফ
(খাভটি লকান প্রকায বাঁি কযা মাজফ না);





লরাজগা এয Concept এফং Design Statement জফাচ্চয ৩০০ জে ডরজখ ংযুডি আকাজয িভা ডদজত জফ;
প্রডতজমাডগতায় অংগ্রণকাযী ব্যডি/প্রডতষ্ঠাজনয নাভ, ঠিকানা, ইজভইর এফং লপান নম্বয উজেখ কযজত জফ;
লরাজগায াড য কড ভাডযচারক, ডডডিটার ডনযাত্তা এজিডি, ই-১৪/এক্স, আইডটি টাওয়ায (৬ষ্ঠ তরা), আগাযগাঁও-ঢাকা
ফযাফজয িভা ডদজত জফ;
প্রস্তাডফত লরাজগাটি অন্য লকান প্রকাডত লরাজগা’য অনুযণ ফা অনুকযজণ ডডিাইন কযা য়ডন ভজভয একক স্বত্ত্বাডধকাযী
প্রতেয়ন ে ংযুডি আকাজয িভা ডদজত জফ;
একিন ব্যডি/প্রডতষ্ঠান লকফর ভাে একটি লরাজগা িভা ডদজত াযজফ; িভাদানকাযীয নাভ, ঠিকানা ও লভাফাইর নং উজেখ
কযজত জফ।




লঘালণা:
য
প্রডতজমাডগতায় ১ভ ডফিয়ীজক ১ (এক) রয টাকা পুযষ্কায াটিডপজকট
প্রদান কযা জফ এফং ডনফ যাডচত লরাজগাটি মূল্যায়ন
কডভটি/জুডয লফাজড যয সুাডযজয ডবডত্তজত প্রজয়ািনীয় ংজাধন াজজয (মডদ থাজক) ডডডিটার ডনযাত্তা এজিডি’য অডপডয়ার
লরাজগা ডাজফ ব্যফায কযা জফ।

লমাগাজমাগ:
লভাাম্মদ আজনায়ায লাজন, লভইজন্টজনি ইডিডনয়ায
তথ্য ও লমাগাজমাগ প্রযুডি ডফবাগ
আইডটি টাওয়ায, ই-১৪/এক্স, আগাযগাঁও, ঢাকা।
লরজবর-৬ (কয নং-৭১০)
লপান: ৮১৮১১৭৫, ০১৭১০৯০৪০৯৯

