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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�

িসিসএ কায �ালেয়র ইত:�েব � বা�বািয়ত উ�াবনী ধারণা এবং �সবা সহজী�ত ও িডিজটাইজ�ত �সবার বত�মান অব�া এবং এ �সবা
সহজীকরণ/িডিজটাইজ/উ�াবেনর ফেল কী ফলাফল পাওয়া যাে� �স িবষেয সংি�� অংশীজেনর সােথ পয �ােলাচনা সভার কায �িববরণী।

সভাপিত
হািসনা �বগম 
উপ-িনয়�ক (��ন দািয়�)

সভার তািরখ ২২/০৮/২০২১ ি�:।
সভার সময় সকাল ১১.০০ ঘ�কা।
�ান �ম �াটফম �।
উপি�িত �ম �াটফেম � অংশ�হণকারীর ি�রিচ�।

সভাপিত সভার ��েত �ম �াটফেম � উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কায ��ম �� কেরন। অতঃপর সভায় উপি�ত অংশীজনগনেক  সভার
িবষয়স�হ উপ�াপন করার জ� ইেনােভশন �েমর সদ�-সিচব, জনাব নাজনীন আ�ার, সহকারী �েকৗশলী (আই� িসিকউির�) �ক অ�েরাধ
জানান। সদ�-সিচব জানান, িসিসএ কায �ালেয়র ইত:�েব � বা�বািয়ত উ�াবনী ধারণা এবং �সবা সহজী�ত ও িডিজটাইজ�ত �সবার বত�মান অব�া
এবং এ �সবা সহজীকরণ/িডিজটাইজ/উ�াবেনর ফেল কী ফলাফল পাওয়া যাে� �স িবষেয় আেলাচনা করার জ�  সংি�� অংশীজেনর সােথ এ
পয �ােলাচনা সভার আেয়াজন করা হেয়েছ। িতিন আেরা জানান, িসিসএ কায �ালেয়র ২০২০-২১ অথ �বছেরর উ�াবনী উে�াগ িহেসেব �হীত কায ��ম
“ক�াকথা” ওেয়ব �াটফম � উ�য়ন করা হেয়েছ। সভায় “ক�াকথা” ওেয়ব �াটফ�েমর জ�কথা, বত�মান অব�া এবং এ �সবা উ�াবেনর ফেল কী
ফলাফল পাওয়া যাে� �স িবষেয় উপ�াপন করা হয়। অত:পর ইেনােভশন �েমর সদ� জনাব কাজী �শােয়ব �মাহা�দ, সহকারী ��া�ামার
“ক�াকথা” ওেয়বসাইট� (https://konnakothacca.com/) �দশ �ন কেরন। অতঃপর সভাপিত উ� ওেয়বসাই�র িবষেয় মতামত/
পরামশ � �দােনর জ�  উপি�ত সকলেক অ�েরাধ জানান। িনে� মতামত/পরামশ � স�হ উপ�াপন করা হেলা:
ক) িসএ �িত�ান, �াংেগা �টিলসািভ �েসস িল: এর �িতিনিধ জনাব �জাবােয়র �হােসন জানান, ওেয়বসাই�র আউট�ক ��র হেয়েছ এবং আেরা
�েগাপেযাগী করা �যেত পাের।
খ) িসএ �িত�ান, �দাহােটক িনউ িমিডয়ার িল: এর �িতিনিধ জনাব মা��র রহমান জানান, ওেয়বসাইট� ডাইনািমক ও User friendly
হেয়েছ। উ� সাইেট িরেপ �া�ং �ট�েলট এবং লাইভ চ�াট �� করা �যেত পাের।
গ) ডাটা এডজ িল: এর জনাব রিহম জানান, “ক�াকথা” ওেয়বসাই� �গা�কারী ও �েগাপেযাগী হেয়েছ। উ� ওেয়বসাট� িরেপ �া�ং এর িবষয় ��
করা �যেত পাের।
ঘ) বাংলােফান িলঃ এর জনাব তপন �মার �� জানান, বত�মান ভাস �ন� �ব ভােলা হেয়েছ। এ�েক আেরা আপেডট করা �যেত পাের।
ঙ) িসএসএল এর জনাব খায়�ল জানান, “ক�াকথা”  ওেয়ব সাই�র �লােগা, API, Dashboard �বহার বা�ব হেয়েছ । উ� সাইেট
Digital Security Act সং�� করা �যেত পাের।
চ)  জনাব ক�া, �জলা এ�ােসডর, িঝনাইদহ জানান ওেয়বসাইট� িসিকউির�র িবষয় িনি�ত করেত হেব। 
ছ) জনাব মা ওন িথন, সহকারী িশ�ক, সরকাির মেডল হাই �ল, বেলন ওেয়বসাইট� ��র ভােব উপ�ািপত হেয়েছ।
জ) জনাব �মা: আলম�ীর, �ধান িশ�ক, আলমাডা�া, �য়াডা�া জানান, এ� ছা�ীেদর জ� ভােলা এক� �ক�। সাই�� যােত আেরা উ�েরা�র
স�� হয়, �স �চ�া করা �যেত পাের।
ঝ) জনাব আদশ� চাকমা, রাঙামা� জানান, ওেয়ব �পাট �াল� ভােলা �লেগেছ।
ঞ) �জলা এ�ােসডর আলমগীর �হাসাইন, �য়াডা�া িতিন, “ক�াকথা” ওেয়বসাইেটর এডিমনেদর ধ�বাদ জানান। �জলার �িত� িশ�া �িত�ােন
এই ওেয়বসাইেটর িবষেয় �চারণা চালােনা �েয়াজন আেছ বেল মতামত �দন। “ক�াকথা” ওেয়ব সাইট�েত সাইবার অপরােধর িবষয়স�হ
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সি�েবিশত করা �যেত পাের। এ সাইট�েত সাইবার সম�াস�হ সমাধােনর উপায় সি�েবিশত করা �যেত পাের।
ট) জনাব �স�িত ব�য়া জানান, িতিন “ক�াকথা” ওেয়ব সাইট� visit কেরেছন এবং সকলেক Visit করার পরামশ � �দান কেরেছ।
ঠ) জনাব মিহমা, �ি�য়া �জলা এ�ােসডর জানান, ইেতামে� িতিন সাইট� visit কেরেছন �মেয়েদর সাইবার �র�া িবষেয় সেচতন করেত সাই�
�ব সহায়ক হেব। “ক�াকথা” ওেয়ব সাইট�র নাম �বশ ��র হেয়েছ।
ড) জনাব তািনয়া জানান, এ সাইট� সবার সােথ �শয়ার করা হেয়েছ।  
ঢ) জনাব মাহ�বা আনসাির, �য়াডা�া জানান, ওেয়ব সাইট�র নাম “ক�া কথা” নামকরণ ভােলা �লেগেছ। “ক�াকথা” ওেয়ব সাইট�েত
�মেয়েদর �র�ার িবষয়�েলা �েট উেঠেছ বেল অিভমত �� কেরন।
ণ) খ�কার মাইশা রহমান, িঝনাইদহ জানান, সাইট� সহেজ �বহার কারার জ� উপ�� হেয়েছ।

০৩। সভাপিত সকেলর মতামত/পরামশ �/ম�� এর জবাব �দন। অতঃপর িতিন জানান �য, সকল অংশ�হণকারীর মতামত বা পরামশ � িবেবচনায়
িনেয় ওেয়ব �প �াটােলর ২য় ভাস �ন হালনাগাদ করা হেব।

০৪। িস�া�: “ক�াকথা” ওেয়ব �পাট �াল� সচল রেয়েছ। ��কেহা�ার ক��ক যেথ� �হণেযা�তা �পেয়েছ। �পাট �াল�েক আেরা �েগাপেযাগী কের
হালনাগাদ করেত হেব। এছাড়া ব�ল �চােরর মা�েম ওেয়ব সাইট�র িভিজটর সং�া �ি� করেত হেব।

০৫।অতঃপর সভায় আর �কান আেলাচনা না থাকায় ধ�বাদ �াপন কের সভার সমাি� �ঘাষণা করা হয়।

 
 

হািসনা �বগম 
উপ-িনয়�ক (��ন দািয়�)

�ারক ন�র: ৫৬.০৩.০০০০.০০৩.০৫.০০৭.২১.১২১ তািরখ: 
২৫ আগ� ২০২১

১০ ভা� ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) অিতির� সিচব, আইিস� �েমাশন ও গেবষণা অ�িবভাগ, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ (সদয় অবগিতর জ�)।
২) িনব �াহী পিরচালক, িনব �াহী পিরচালক এর দ�র, বাংলােদশ কি�উটার কাউি�ল (সদয় অবগিতর জ�)।
৩) সা� �িফেকট �দানকারী ক��পে�র িনয়�ক (িসিসএ), ইেল�িনক �া�র সা� �িফেকট �দানকারী ক��পে�র িনয়�ক (িসিসএ)- এর কায �ালয়
(সদয় অবগিতর জ�)।
৪) উপ-িনয়�ক (সকল), িসিসএ কায �ালয়, আইিস� টাওয়ার, আগারগ�ও, ঢাকা-১২০৭।
৫) �চয়ার�ান, �দাহােটক িনউ িমিডয়া িলিমেটড, �দাহা-হাউস, ৪৩ �রানা প�ন লাইন, ঢাকা-১০০০ , ।
৬) �ব�াপনা পিরচালক, ডাটাএজ িলিমেটড, সাধারণ বীমাভবন, ১৯৩ মিতিঝল িস/এ, ঢাকা-১০০০ , ।
৭) �ব�াপনা পিরচালক, �াংেগা �টিলসািভ �েসস িলিমেটড, ৮২ মহাখালী িস/এ, ১২ তলা, ঢাকা-১২১২ , ।
৮) �ব�াপনা পিরচালক,কি�উটার সািভ �েসস িলিমেটড, ১২ িবআতা�ক� টাওয়ার, ২২ কামাল এিভিনউ বনানী, ঢাকা-১২১৩ , ।
৯) �ব�াপনা পিরচালক,বাংলােফান িলিমেটড বাড়ী# ৩, �রাড ২৩/এ, �লশান-১, ঢাকা-১২১২ , ।
১০) সহকারী িনয়�ক (সকল), িসিসএ কায �ালয়, আইিস� টাওয়ার, আগারগ�ও, ঢাকা-১২০৭।
১১) তদ� কম �কত�া/আইন কম �কত�া/সহকারী �েকৗশলী/সহকারী ��া�ামার/সহকারী �মইনেটেন� ইি�িনয়ার(সকল), িসিসএ কায �ালয়, আইিস�
টাওয়ার, আগারগ�ও, ঢাকা-১২০৭।
১২) �মাছাঃ কথা মিন, �জলা এ�ােসডর, �ি�য়া ।
১৩) খ�কার মােয়শা রহমান, �জলা এ�ােসডর, িঝনাইদহ।
১৪) �স�িত ব�য়া, �জলা এ�ােসডর, চ��াম।
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১৫) �শােয়েখ এিডনা চ�, �জলা এ�ােসডর, বা�রবন।
১৬) আেয়শা আেনায়ার, �জলা এ�ােসডর, ক�বাজার ।
১৭) আদশ� চাকমা, �জলা এ�ােসডর, রা�ামা�।
১৮) ফ�া�ািস চাকমা, �জলা এ�ােসডর, খাগড়াছিড় ।

 
 

�বগম নাজনীন আ�ার 
সহকারী �েকৗশলী


