
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়

ইেল িনক া র সা িফেকট দানকারী ক পে র
িনয় ক (িসিসএ)- এর কাযালয় 

অথ ও শাসন

িবষয়: িসিসএ কাযালেয়র সবা দান িত িত িবষেয় সবা হীতেদর অবিহতকরণ িবষেয় অ ি ত ৪থ সভার
কাযিববরণী।

সভাপিত আ  সাঈদ চৗ রী 
 সা িফেকট দানকারী ক পে র িনয় ক (িসিসএ)

সভার তািরখ ২৪ ন ২০২১
সভার সময় বলা ১২:০০ ঘ কা।

ান অনলাইন কনফাের  ( ম)
উপি িত পিরিশ -ক

          সভার ারে  সভাপিত উপি ত সবা িহতােদর সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। িতিন উপ-
িনয় ক (অথ, শাসন ও আইন) ক িসিসএ কাযালেয় িস েজন চাটার িবষেয় আেলাচনা করার িনেদশনা দান কেরন।
সভাপিতর অ েমাদন েম উপ-িনয় ক (অথ, শাসন ও আইন) সভােক অবিহত কেরন য, িস েজন চাটার হালনাগাদ
িনেদিশকা, ২০১৭ অ যায়ী িসিসএ কাযালেয়র িস েজন চাটার হালনাগাদ করা হেয়েছ। িতিন সবার াতােথ িস েজন
চাটােরর ল িবষয়স হ: সবা দান িত িত (নাগিরক সবা, ািত ািনক সবা, অভ রীণ সবা), অিভেযাগ ব াপনা
প িত এবং িত িত/কাি ত সবা াি র লে  করণীয় স েক সভােক অবিহত কেরন।

        ০২। এ িবষেয় িব ািরত আেলাচনা ও সবা িহতােদর মতামত আহবান করা হয়। সভাপিত মেহাদয় অ
কাযালেয়র সকল কমকতা ও কমচারীগণেক সবা দান িত িত অ যায়ী কাজ করার জ  িনেদশনা দান কেরন।
অতঃপর সভাপিত িসিসএ কাযালেয়র  বািহের সবা হীতা িহেসেব িসএ িত ানস েহর মতামত আহবান কেরন।

          ০৩। সবা হীতা িত ান িহেসেব িবিসিস জানান য, API গাইউলাইন ণয়ন করা েয়াজন। BPSCA  এর
সােথ একমত পাষণ কের আেরা জানান য, িডিজটাল া র বা বায়েনর জ  PKI enabled Software

েয় সকল সরকাির িত ানেক উৎসািহত করা েয়াজন।

  িস ািস া ::
(ক) নব যাগদান ত কমকতােদর ত ািদ ওেয়বসাইেট ত হালনাগাদ করার াপাের িস া  হীত হয়।
(খ) API গাইডলাইন ণয়েন িসিসএ কাযালয়েক িবিসিস সহায়তা দান করেব।
(গ) িডিজটাল া র বা বায়েন PKI enabled Software বহাের উৎসািহত করার জ  িসিসএ কাযালয়
সরকাির দ র েলােত প  রণ করেব।

       ০৪। সভায় আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় সভাপিত মেহাদয় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা
কেরন।

. ১



 

আ  সাঈদ চৗ রী 
সা িফেকট দানকারী ক পে র িনয় ক

(িসিসএ)

ারক ন র: ৫৬.০৩.০০০০.০০১.১৬.০৮৯.১৪.৩৯৫ তািরখ: 
২৪ ন ২০২১

১০ আষাঢ ়১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) িনবাহী পিরচালক, িনবাহী পিরচালক এর দ র, বাংলােদশ কি উটার কাউি ল
২) মহাপিরচালক, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র
৩) ব াপনা পিরচালক, ব াপনা পিরচালেকর দ র, বাংলােদশ হাই- টক পাক ক প
৪) উপ-িনয় ক (সকল), িসিসএ কাযালয়, আইিস  টাওয়ার, আগার াও, ঢাকা-১২০৭।
৫) িসএ িত ান (সকল), ।
৬) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
৭) সহকারী িনয় ক (সকল), িসিসএ কাযালয়, আইিস  টাওয়ার, আগার াও, ঢাকা-১২০৭।
৮) তদ  কমকতা/আইন কমকতা/সহকারী েকৗশলী/সহকারী া ামার/সহকারী মইনেটেন  ইি িনয়ার(সকল), িসিসএ
কাযালয়, আইিস  টাওয়ার, আগার াও, ঢাকা-১২০৭।

 

মাঃ খােলদ হােসন চৗ রী 
সহকারী িনয় ক (অিতির  দািয় )
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