
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়

ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ 
কমস াদন ও কৗশল শাখা

ত  ও যাগােযাগ ি  িবভােগর ২০২১-২২ অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল (NIS) কম-পিরক নার ৩য়
কায়াটােরর (জা য়াির ২০২২-মাচ ২০২২ পয ) অংশীজেনর (Stakeholders) অংশ হেণ ২য় সভার কাযিববরণী

সভাপিত এন এম িজয়াউল আলম 
 িসিনয়র সিচব

সভার তািরখ ০৮ মাচ ২০২২ ি .
সভার সময় সকাল ১১:০০ টা

ান সে লনক , ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
উপি িত পিরিশ -ক
               সভার ারে  উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  করা হয়। অতঃপর সভাপিত মেহাদয়
সভার আেলাচ িচ উপ াপেনর জ  ত  ও যাগােযাগ ি  িবভােগর জাতীয় াচার কৗশেলর িবক  ফাকাল পেয়
(উপসবিচব, কমস াদন ও কৗশল শাখা)- ক অ েরাধ কেরন। িবক  ফাকাল পেয়  সভায় আেলাচ িচর িবষয়ব
উপ াপন কেরন। উপ ািপত আেলাচ িচ অ যায়ী সভায় িনে া  আেলাচনা হয়:

((কক))   ববতববত   সভারসভার   িস ািস া   ব া ব ায়নবা ব ায়ন   অ গিতঅ গিত   পযােলাচনাপযােলাচনা ::
িমকিমক   নংনং িস ািস া   অ গ িতঅ গিত বা বায়েনরবা বায়েনর  

হারহার
১.১. জাতীয় াচার সং া  িনেদিশকা-২০২১-২২ অ যায়ী িনধািরত সমেয়র 

মে ত  ও যাগােযাগ ি  িবভােগর ২০২১-২২ অথবছেরর জাতীয় 
াচার কৗশল (NIS) কম-পিরক নার ১ম কায়াটােরর অ গিত 

িতেবদেনর ত  সং হ, ওেয়বসাইেট কাশ ও মি পিরষদ িবভােগ 
রণ করেত হেব।

১ম কায়াটােরর অ গিত 
িতেবদেনর ত  সং হ, 

ওেয়বসাইেট কাশ ও 
মি পিরষদ িবভােগ রণ 
করা হেয়েছ।

১০০%

২.২. সবা সহজীকরেণর লে  সংি  শাখা থেক এ সং া  এক  াব 
উপ াপেনর জ  িস া  হীত হয়।

সবা সহজীকরণ সং া  
এক  াব রণ করা 
হেয়েছ।

১০০%

(( খখ ) ) সভারসভার   আেলাচনাআেলাচনা   ওও  িস ািস া : : সভায় জাতীয় াচার কৗশল বা বায়ন ও শাসন িনেয় অংশীজন সদ েদর মে
িব ািরত আেলাচনা হয়। উে  য, শাসন িনি তকরেণউ  সভায় অংশীজনেদর মে  এ িবভােগর আওতাধীন লািনং
এ  আিনং ডেভলপেম  ক  হেত আউটেসািসং িশ ণ া  ০৩ জন িশ াথ  জনাব মা: র আলম িস কী, জনাব
নাফিসন রহমান চল, জনাব এ. ক. এম. ডালার ােদর িশ ণ হেণর িবষেয় এবং বিসস, বাে া, ই-ক াব ও
বাংলােদশ কি উটার সিমিত হেত আগত িতিনিধগণ এ িবভােগর শাসন িনি তকরেণর লে  িবিভ  মতামত 
কেরন। অত:পর িব ািরত আেলাচনাে  সভায় িনে া  িস া  হীত হয়:

ম. নং িস া বা বায়নকারী
১. আউটেসািসং িশ ণ দােনর ে  ল কাস র েব এক  বিসক কাস চা  করা যায় িকনা 

স িবষেয় এক  িতেবদন এ িবভােগর িসিনয়র সিচব বরাবর রণ করেত হেব। 
ক  পিরচালক

লািনং এ  
আিনং 
ডেভলপেম  

১



২. িশ ণ দােনর ে  িশ ণাথ েদর যাচাই-বাছাইেয়র ে  আরও দান করেত হেব। ক  পিরচালক
লািনং এ  
আিনং 
ডেভলপেম

৩. এ িবভােগ আগত সবা হণকারীেদর িনিবে  েবেশর িবষেয় অ ায়ী পাশ দান হালনাগাদকরেণর 
জ  বাংলােদশ কি উটার কাউি ল (িবিসিস) ক েয়াজনীয় ব া হণ করেত হেব। 

িনবাহ  
পিরচালক
বাংলােদশ 
কি উটার 
কাউি ল

৩. ত  ও যাগােযাগ ি  িবভােগর ২০২১-২২ অথবছেরর জাতীয় াচার কৗশল (NIS) কম-
পিরক নার ৩য় কায়াটােরর অ গিত িতেবদেনর ত  সং হ, ওেয়বসাইেট কাশ ও মি পিরষদ 
িবভােগ রণ করেত হেব।

উপসিচব
  কমস াদন 
ও কৗশল শাখা
  ও াচােরর 
িবক  ফাকাল 
পেয়

        

           অত:পর সভায় আর কােনা আেলাচনা না থাকায় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  যাষণা করা হয়।

 

এন এম িজয়াউল আলম 
িসিনয়র সিচব

ারক ন র: ৫৬.০০.০০০০.০৫০.০৫.০০১.২১.২৯ তািরখ: 
১০ মাচ ২০২২

২৫ ফা ন ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার
মা সাের নয)় : 

১) দ র/সং ার ধান (সকল), ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ, আগার াও, ঢাকা। 
২) অিতির  সিচব (সকল), ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
৩) সিচব (সকল), ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
৪) উপসিচব (সকল), ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
৫) িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব (অিতির  দািয় ), িসিনয়র সিচেবর দ র, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ [িসিনয়র
সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ ]
৬) িসিনয়র িসে ম এনািল , িডিজটাল গভেন  ও ইমি েমে শন অিধশাখা, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
৭) িসিনয়র মইে েন  ইি িনযা়র, িডিজটাল িসিকউির  ও অপােরশন অিধশাখা, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
৮) িসে ম এনািল  , িডিজটাল কা-অিডেনশন শাখা, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
৯) িসিনয়র সহকারী সিচব/সহকারী সিচব (সকল), ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
১০) সহকারী মইে েন  ইি িনয়ার, ই-সািভস ইমি েমে শন শাখা, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ
১১) া ামার (অিতির  দািয় ), িডিজটাল কা-অপােরশন শাখা , ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ [ওেয়বসাইেট কাশ
করার জ  অ েরাধ করা হেলা]
১২) সভাপিত, বিসস, িবিডিবএল ভবন (৫ম তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
১৩) সভাপিত, বাে া, হাউজ-৯০, রাড-০৬, ক-এফ বনানী, ঢাকা-১২১৩
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১৪) সভাপিত, বাংলােদশ কি উটার সিমিত, হাউজ-৩৩/িব, রাড-০৪, ধানমি , ঢাকা-১২০৫
১৫) সভাপিত, ই-ক াব, বািড়-২৯ (এম-এ), রাড-০৬, ধানমি , ঢাক।
১৬) Nasfia Rahman Achol, Graphic Design-GD-864, Outsourcing Training
Trainees , Supari Bagan Road, Tangail Sadar
১৭) Md. Nure Alam Siddque Prithibi, Graphic Desin-GD-888, Outsourcing
Training Trainees, Kalindi para, Munshiganj Sadar
১৮) A.K.M DOLLAR, Web Design and Development-WDD-101,Outsourcing
Training Trainees, Sherua Dottola, Sherpur
১৯) Khadija, Graphic Design-GD-883, Outsourcing Training Trainees, 12 no
Chordukhia, Faridganj
২০) Hamida Khatun, Graphic Design-GD-950, Outsourcing Training
Trainees, Jhenaidah, jhenaidah Sadar

 

এস. এম. শিফক 
উপসিচব
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