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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও ত���ি� ম�ণালয় 

ইেল�িনক �া�র সা� �িফেকট �দানকারী ক��পে�র িনয়�ক
(িসিসএ)- এর কায �ালয় 

আই� িসিকউির�

িবষয়: িসিসএ কায �ালেয়র ই-গভ��া� ও উ�াবন কম �পিরক�নার বা�বায়ন অ�গিত পয �ােলাচনা সং�া� ১ম সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
হািসনা �বগম 
উপ-িনয়�ক (সাইবার অপরাধ ও িনরাপ�া)

সভার তািরখ ২০/০৯/২০২১ ি�:
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘ�কা
�ান অনলাইন �ম �াটফম �
উপি�িত ইেনােভশন �ম

             সদ� সিচব সবাইেক �াগত জািনেয় সভার কায ��ম �� কেরন। সভায় িসিসএ কায �ালেয়র ২০২১-২২ অথ �বছেরর ই-গভ��া� ও উ�াবন
কম �পিরক�না বা�বায়ন িবষয়ক িন�িলিখত আেলাচনা ও িস�া� �হীত হয়।

আেলাচ� িবষয় আেলাচনা িস�া�
উ�াবনী ধারণা
বা�বায়ন, �সবা
সহিজকরণ ও
�সবা
িডিজটাইজশন
িবষয়ক
আেলাচনা

সদ� সিচব সভােক অবিহত কেরন �য, িসিসএ কায �ালেয়র ২০২১-২২
অথ �বছেরর উ�াবনী ধারণা ও �সবা সহজীকরেণর জ� িনরাপদ ই-
ড�েমে�শন, িহসাব র�ণ সং�া� কায ��েমর অেটােমশন এবং
িডিজটাল িসগেনচার ��িনং অেটােমশন সফটওয়�ার এই িতন� ধারণা
িনব �াচন করা হেয়েছ। এর মে� িনরাপদ ই-ড�েমে�শন িবষয়ক
ধারণা� ইিতমে� বা�বায়ন করা হেয়েছ। 

ক) ২০২১-২২ অথ �বছের িসিসএ কায �ালেয়র সহিজ�ত ও
িডিজটাইজড �সবা িহসােব িনরাপদ ই-ড�েমে�শন
িবষয়ক বা�বািয়ত ধারণা� জমা �দওয়া হেব। উ�
�সবা�র সািভ �স িসমি�িফেকশন ডায়া�াম এবং �সবা
বা�বায়েনর �েব �র ও পেরর TCV এর �লনা�লক
িববরণ আগামী ৩০/০৯/২০২১ এর মে� ��ত করেত
হেব। 
খ) ২০২১-২২ অথ �বছেরর উ�াবনী ধারণা িহেসেব িহসাব
র�ণ সং�া� কায ��েমর অেটােমশন এবং িডিজটাল
িসগেনচার ��িনং অেটােমশন সফটওয়�ার বা�বায়ন করা
হেব। এই �ই� ধারণার িবিনেদ �শ আগামী ৩০/০৯/২০২১
এর মে� ��ত করেত হেব। 

ইতঃ�েব �
বা�বািয়ত
উ�াবনী ধারণা,
সহিজ�ত �সবা
ও
িডিজটাইজড�ত
�সবা সং�া�
পয �ােলাচনা সভা

সদ� সিচব সভােক অবিহত কেরন উ� সভা� গত ২২/০৮/২০২১ ি�ঃ
তািরেখ অ�ি�ত হেয়েছ। সভায় ক�াকথা ওেয়বেপাট �াল�র িবষেয়
অংশীজনেদর মতামত ও পরামশ � �হণ করা হেয়েছ। 

পয �ােলাচনা সভায় �া� মতামত অ�যায়ী “ক�াকথা”
ওেয়বেপাট �াল�েক িনয়িমত আপেডট করেত হেব। 

ই-নিথর �বহার
�ি�

সদ� সিচব সভােক অবিহত কেরন �য, কম �পিরক�না অ�যায়ী
২০২১-২২ অথ �বছের িসিসএ কায �ালেয় হাড � এবং স� ট িমেল �মাট
যত�েলা �নাট িন�ি� হেব তার অ�ত ৮০ শতাংশ ই-ফাইেলর মা�েম
িন�ি� করার বা�বাধকতা রেয়েছ। এই কায ��েমর �মাণক িহেসেব
শাখািভি�ক উপ�ািপত ই-নিথ এবং হাড �নিথর ��টেম�, ফাইল
�ভেম� �রিজ�ার ইত�ািদ দািখল করার িনেদ �শনা �দান করা হেয়েছ।
 

আগামী ২৮/০৯/২০২১ ি�ঃ তািরেখর মে� যথাযথ
�মাণক সং�হ কের এই কায ��েমর ��মািসক �িতেবদন
��ত করেত হেব। 
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চ�থ � িশ�
িব�েবর চ�ােল�

�মাকােবলায়
করণীয় িবষেয়
অবিহতকরণ
সভা/কম �শালা

আেয়াজন

সদ� সিচব সভােক অবিহত কেরন �য, কম �পিরক�না অ�যায়ী
২০২১-২২ অথ �বছের চ�থ � িশ� িব�েবর চ�ােল� �মাকােবলায় করণীয়
িবষেয় �মাট ৪ (চার) � অবিহতকরণ সভা/ কম �শালা আেয়াজন করার
বা�বাধকতা রেয়েছ। এর মে� �থম কম �শালা� গত ১৪/০৯/২০২১
ি�ঃ তািরেখ অ�ি�ত হেয়েছ। 

আগামী অে�াবর মােস এই সং�া� ি�তীয় সভা/কম �শালা
আেয়াজেনর জ� উে�াগ �হণ করেত হেব। 

ত� বাতায়ন
হালনাগাদকরণ

সদ� সিচব সভােক অবিহত কেরন �য, কম �পিরক�না অ�যায়ী িসিসএ
কায �ালেয়র ত� বাতায়েনর সকল �সবা ব� িনয়িমত হালনাগাদ এবং
িবিভ� �কাশনা ওত�ািদ ত� বাতায়েন িনয়িমত �কাশ করার
বা�বাধকতা রেয়েছ।  

িসিসএ কায �ালেয়র ত� বাতায়ন হালনাগাদ কের এক�
��মািসক �িতেবদন আগামী ২৮/০৯/২০২১ ি�ঃ
তািরেখর মে� �ণয়ন করেত হেব। 

কম �পিরক�না
বা�বায়ন সং�া�

�িশ�ণ
আেয়াজন

সদ� সিচব সভােক অবিহত কেরন �য, কম �পিরক�না অ�যায়ী
২০২১-২২ অথ �বছের িসিসএ কায �ালেয়র উ�াবন কম �পিরক�না
বা�বায়ন সং�া� �মাট ৪ (চার) � �িশ�ণ আেয়াজন করার
বা�বাধকতা রেয়েছ। এ সং�া� �থম �িশ�ণ� গত ২৩/০৮/২০২১
ি�ঃ তািরেখ অ�ি�ত হেয়েছ। 

আগামী অে�াবর মােস এই সং�া� ি�তীয় �িশ�ণ
আেয়াজেনর উে�াগ �হণ করেত হেব। 

ই-গভ��া�
কম �পিরক�না

বা�বায়েনর জ�
বরা��ত অথ �

�য়

সদ� সিচব সভােক অবিহত কেরন �য, ২০২১-২২ অথ �বছের িসিসএ
কায �ালেয়র বােজেট উ�াবন খােত ২ (�ই) ল� টাকা বরা� �দওয়া
হেয়েছ। 

ইেনােভশন খােত ��ত �য় িনধ �ারণ করেত হেব এবং �স
অ�যায়ী বােজেট �েয়াজনীয় উপেযাজন করেত হেব। 

কম �পিরক�না
বা�বায়েনর

অ�িগত
পয �ােলাচনা
সং�া� সভা
আেয়াজন

সদ� সিচব সভােক অবিহত কেরন �য, ২০২১-২২ অথ �বছের
কম �পিরক�না বা�বায়েনর অ�গিত পয �ােলাচনা সং�া� �মাট ৪ (চার)
� সভা আেয়াজেনর বা�বাধকতা রেয়েছ। আজেকর সভা� এই
সং�া� ১ম সভা। 

��মািসক িভি�েত পয �ােলাচনা সভা স�হ িনয়িমত
আেয়াজন করেত হেব।  

�দশ/ িবেদেশ
বা�বািয়ত

উ�াবনী উে�াগ
পিরদশ �ন

সদ� সিচব সভােক অবিহত কেরন �য, কম �পিরক�না অ�যায়ী
২০২১-২২ অথ �বছের অ�ত ১ (এক) � বা�বািয়ত উ�াবনী উে�াগ
পিরদশ �েনর বা�বাধকতা রেয়েছ। 

িবিসিস, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� অিধদ�র, হাইেটক
পােক�র ক��প� ক��ক বা�বািয়ত �কান এক� উ�াবনী
উে�াগ পিরদশ �ন করা হেব। স�া� তািলকা আগামী
সভায় উপ�াপন করেত হেব। 

      ০২। সভায় আর �কান আেলাচনা না থাকায় সদ� সিচব সকলেক ধ�বাদ িদেয় সভার কায ��ম �শষ কেরন।

 
 

হািসনা �বগম 
উপ-িনয়�ক (সাইবার অপরাধ ও িনরাপ�া)

�ারক ন�র: ৫৬.০৩.০০০০.০০৩.০৫.০০৭.২১.১৫৮ তািরখ: 
২৬ �সে��র ২০২১

১১ আি�ন ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) আইন কম �কত�া (��ন দািয়�), আইন , ইেল�িনক �া�র সা� �িফেকট �দানকারী ক��পে�র িনয়�ক (িসিসএ)- এর কায �ালয়
২) সহকারী ��া�ামার (��ন দািয়�), ডাটােবজ ও এডিমিনে�শন , ইেল�িনক �া�র সা� �িফেকট �দানকারী ক��পে�র িনয়�ক (িসিসএ)- এর
কায �ালয়
৩) সহকারী ��া�ামার (��ন দািয়�), আই� িসিকউির� , ইেল�িনক �া�র সা� �িফেকট �দানকারী ক��পে�র িনয়�ক (িসিসএ)- এর কায �ালয়
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�বগম নাজনীন আ�ার 
সহকারী �েকৗশলী


