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B‡j±ªwbK ¯^vÿi mvwU©wd‡KU cÖ`vbKvix KZ…©c‡ÿi wbqš¿K-Gi Kvh©vjq

c„ô‡cvlKZvq

Rbve RybvB` Avn&‡g` cjK Ggwc

gvbbxq cÖwZgš¿x

Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wefvM

cÖavb Dc‡`óv

Rbve Gb Gg wRqvDj Avjg wcGG

wmwbqi mwPe

Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wefvM

mvwe©K wb‡`©kbvq

Rbve Avey mvC` †PŠayix

wbqš¿K, wmwmG Kvh©vjq

cÖKvkbv KwgwU

Rbve nvwmbv †eMg, Dc-wbqš¿K (mvBevi Aciva I wbivcËv)

Rbve ZvbwRjv †g‡nbvR, mnKvix wbqš¿K (Bgv‡R©wÝ †imcÝ)

Rbve †gvt Lv‡j` †nv‡mb †PŠayix, AvBb Kg©KZ©v

Rbve kvgxg Avn‡g` f~uBqv, Z`šÍ Kg©KZ©v (AvBb)

Rbve †gvt nvmvb gybQzi, mnKvix †cÖvMÖvgvi (I‡qe cÖhyw³)

m¤úv`bv

Rbve kvgxg Avn‡g` f~uBqv, Z`šÍ Kg©KZ©v (AvBb)

cÖKvkbv KwgwU‡K hviv mnvqZv K‡i‡Qb

W. bvRgv Av³vi, mnKvix wbqš¿K (WvUv‡eR I I‡qe G¨vWwgwb‡÷ªkb)

Rbve kvwnbv cvifxb, mnKvix wbqš¿K (AvBb)

Rbve AvBwib Av³vi, mnKvix wbqš¿K (A_© I cÖkvmb)

Rbve bvRbxb Av³vi, mnKvix cÖ‡KŠkjx (AvBwU wmwKDwiwU)

Rbve gwbiv LvZzb, Z`šÍ Kg©KZ©v (Bgv‡R©wÝ †imcÝ)

Rbve †gvt ewb Avwgb, Z`šÍ Kg©KZ©v (Bgv‡R©wÝ †imcÝ)

KvRx †kv‡qe †gvnv¤§`, mnKvix †cÖvMÖvgvi (WvUv‡eR I I‡qe G¨vWwgwb‡÷ªkb)

Rbve dv‡Zgv LvZzb, mnKvix wbqš¿K (wbivcËv I mgš^q)

Kw¤úDUvi K‡¤úv‡R mnvqZv K‡i‡Qb

Rbve †gvt gvmyg wgqv, Awdm mnKvix-Kvg-Kw¤úDUvi Acv‡iUi

cÖKvkKvj

30 †m‡Þ¤^i, 2022 wLª.
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†kL nvwmbv Ggwc

gvbbxq cÖavbgš¿x

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
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mRxe Avn‡g` Iqv‡R`

cÖavbgš¿xi Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ welqK gvbbxq Dc‡`óv

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi
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RybvB` Avn&‡g` cjK Ggwc

gvbbxq cÖwZgš¿x

Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wefvM

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi



CC A
B‡j±ªwbK ¯^vÿi mvwU©wd‡KU cÖ`vbKvix KZ…©c‡ÿi wbqš¿K-Gi Kvh©vjq

me©Kv‡ji me©‡kÖô evOvjx RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi my‡hvM¨ Kb¨v gvbbxq cÖavbgš¿x Rb‡bÎx †kL nvwmbvi `ÿ I 

`~i`k©x †bZ…‡Z¡ eZ©gvb miKvi †NvwlZ iæcKí-2021 ÔwWwRUvj evsjv‡`kÕ GLb `„k¨gvb ev¯ÍeZv| ÒiƒcKí-2041: ¯§vU© 

evsjv‡`kÓ AR©‡bi j‡ÿ¨ mviv‡`‡k me©¯Í‡i wbivc` AvBwmwU †mev wbwðZ Kivi gva¨‡g †`‡ki Rb‡Mvwô‡K `ÿ gvbem¤ú‡` 

cwiYZ Ki‡Z Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wefvM e×cwiKi| AvšÍR©vwZK L¨vwZm¯úbœ Z_¨cÖhyw³ we‡klÁ wWwRUvj evsjv‡`‡ki 

AvwK©‡U± gvbbxq cÖavbgš¿xi Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ welqK gvbbxq Dc‡`óv Rbve mwRe Avn‡g` Iqv‡R` -Gi mg‡qvc‡hvMx 

w`K-wb‡`©kbvq GK m¤¢vebvgq evsjv‡`k wewbgv©‡Y Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wefvM wbijmfv‡e KvR K‡i hv‡”Q| †m †cÖwÿ‡Z 

wWwRUvj evsjv‡`k AvR Dbœq‡bi †ivj g‡Wj wn‡m‡e mvivwe‡k^ cwiwPwZ jvf K‡i‡Q|

wWwRUvj evsjv‡`‡k Z_¨cÖhyw³ GLb Avgv‡`i cÖvZ¨wnK Rxe‡bi Awe‡”Q`¨ Ask| wkÿv, wPwKrmv, ¯^v¯’¨, K…wl, wbivcËv †_‡K ïiæ 

K‡i we‡bv`bmn Rxe‡bi cÖwZwU †ÿ‡Î Z_¨cªhyyw³i e¨envi µgk: †e‡oB P‡j‡Q| †KvwfW-19 AwZgvixKv‡j Z_¨cÖhyw³ Avgv‡`i 

mvg‡b GK AmvaviY weKí wn‡m‡e KvR K‡i‡Q| wWwRUvj evsjv‡`k ev¯Íevq‡bi d‡j GLb N‡i e‡m wewfbœ †mev MÖnY Kiv m¤¢e 

n‡”Q; GKB m‡½ N‡i e‡mB `vßwiK me KvR m¤úv`b Kiv hv‡”Q| 

wWwRUvj evsjv‡`k ev¯Íevq‡bi d‡j †`‡k AbjvBb Kvh©µ‡gi e¨vwß eûjvs‡k e„w× †c‡q‡Q| Avi AbjvBb Kvh©µg‡K wbivc` 

Kivi cvkvcvwk AvBbMZ ¯^xK…wZ wbwðZ Ki‡Z wWwRUvj ¯^vÿ‡ii e¨envi Ab¯^xKvh©| Avw_©K-Lv‡Z wWwRUvj ¯^vÿi ev¯Íevq‡bi 

gva¨‡g AbjvBb Avw_©K †jb‡`‡bi m‡e©v”P wbivcËv wbwðZ Ki‡Z †`‡ki Avw_©K-Lv‡Zi m‡ev©”P wbqš¿K ms¯’v evsjv‡`k e¨vsK‡K 

mvwU©dvBs A_wiwUi jvB‡mÝ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| Gi d‡j †`‡ki AbjvBb Avw_©K †jb‡`‡bi wbivcËv cÖ`v‡bi cvkvcvwk Gi 

AvBbMZ ¯^xK…wZ wbwðZ Kiv m¤¢e n‡e| GQvovI B-bw_, IBAS++, e-GP, AbjvBb U¨v· wiUvb©mn wewfbœ AbjvBb Kvh©µ‡g 

wWwRUvj ¯^vÿi mshy³ Kivi j‡ÿ¨ 2021-2022 A_©eQ‡i G¤úvqvi Uz B‡bv‡fU (GUzAvB), RvZxq ivR¯^ †evW©, wmwcwUBD, cÖavb 

we`y¨r cwi`k©‡Ki Kvh©vjqmn wewfbœ miKvwi `ß‡ii m‡½ wmwmG Kvh©vjq †hvMv‡hvM Ae¨vnZ †i‡L‡Q| Ab¨vb¨ Kvh©µ‡gi cvkvcvwk 

wmwmG Kvh©vjq KZ©„K mviv‡`‡ki wK‡kvix wkÿv_©x Ges Zv‡`i AwffveKe„›`‡K m¤ú„³ K‡i mivmwi Ges AbjvBb cøvUd‡g©i 

e¨envi K‡i ÔwWwRUvj wbivcËvq †g‡q‡`i m‡PZbZvÕ kxl©K ‡mwgbvi Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q, hv mvBevi RM‡Z bvix‡`i wbivc` 

ivL‡Z Ges bvixi ÿgZvq‡b ¸iæZ¡c~Y© f’wgKv cvjb Ki‡e| GQvovI wmwmG Kvh©vj‡qi 2021-22 A_©eQ‡ii D™¢vebx aviYvmg~n 

mviv‡`‡k wWwRUvj ¯^vÿ‡ii cÖmv‡i ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb Ki‡e e‡j Avwg wek^vm Kwi|

wWwRUvj evsjv‡`‡ki Kvh©µg‡K GwM‡q wb‡Z wmwmG Kvh©vj‡qi 2021-2022 A_©eQ‡ii evwl©K cÖwZ‡e`b cÖKv‡ki GB D‡`¨vM 

¸iæZ¡c~Y© f~wgKv ivL‡e e‡j Avwg wek¦vm Kwi| Avwg G cÖKvkbvi m‡½ mswkøó mKj‡K AvšÍwiK Awfb›`b RvbvB|

Gb Gg wRqvDj Avjg wcGG

wmwbqi mwPe

Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wefvM

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi

(Gb Gg wRqvDj Avjg wcGG)

evYx



Avey mvC` †PŠayix

wbqš¿K

B‡j±ªwbK ¯^vÿi mvwU©wd‡KU cÖ`vbKvix 

KZ…©c‡ÿi wbqš¿K -Gi Kvh©vjq 

Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wefvM

CC A
B‡j±ªwbK ¯^vÿi mvwU©wd‡KU cÖ`vbKvix KZ…©c‡ÿi wbqš¿K-Gi Kvh©vjq

eZ©gvb we‡k^ Dbœqb I mg„w×i ̀ k©b n‡jv wbivc` Z_¨ cÖhyw³i weKvk| mevi Rb¨ b¨vqwfwËK, mg-my‡hvM, mvBevi Aciva cÖwZ‡ivax 

e¨e¯’vm¤úbœ MybMZ wkÿv I Z_¨cÖhyw³ `ÿZvm¤úbœ gvbem¤ú` wbwðZKibmn Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM m„wói j‡ÿ¨ eZ©gvb miKvi 

wbijmfv‡e KvR K‡i hv‡”Q|

gvbbxq cÖavbgš¿xi w`K-wb‡`©kbv Ges Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ welqK gvbbxq Dc‡`óv Rbve mRxe Avn‡g` Iqv‡R` Gi civg‡k© 

Ges Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wefv‡Mi gvbbxq cÖwZgš¿x Rbve RybvB` Avn&‡g` cjK, Ggwc Gi my‡hvM¨ †bZ…‡Z¡ Z_¨ I †hvMv‡hvM 

cÖhyw³ wefv‡Mi mvgwMÖK Kvh©µg `ye©vi MwZ‡Z GwM‡q P‡j‡Q| miKvi Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³i m‡e©v”P e¨env‡ii gva¨‡g mKj 

†kÖwYi Rbmvavi‡Yi gv‡S Z_¨ cÖhyw³i myweav Qwo‡q w`‡”Q|

Z_¨ cÖhyw³i wbivc` e¨envi I AvBbMZ ˆeaZv wba©viY, mvBevi Aciva I Acivax kbv³Ki‡Y wmwmG Kvh©vjq AvšÍwiKfv‡e KvR 

K‡i hv‡”Q| mKj miKvwi Kvh©µ‡g wWwRUvj ¯^vÿ‡ii e¨envi wbwðZKi‡Yi j‡ÿ¨ wewfbœ miKvwi `ß‡ii mv‡_ wmwmG Kvh©vj‡qi 

†hvMv‡hvM Ae¨vnZ i‡q‡Q| G j‡ÿ¨ wmwmG Kvh©vjq 2021-22 A_©eQ‡ii wewfbœ miKvwi `ß‡ii 824 Rb Kg©KZ©v‡K wWwRUvj 

¯^vÿi welqK cÖwkÿY cÖ`vb K‡i‡Q| mvBevi wbivcËv wel‡q m‡PZb Ki‡Z GB A_©eQ‡i mviv‡`‡ki wewfbœ wkÿv cÖwZôv‡bi 

16,298 Rb wK‡kvix wkÿv_©x‡`i nv‡Z-Kj‡g m‡PZbZvg~jK cÖwkÿY cÖ`vb K‡i‡Q| Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ AvBb, 2006 

hy‡Mvc‡hvMxKi‡Yi j‡ÿ¨ cÖ‡qvRbxq ms‡kva‡bi wbwgË Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q| GQvovI mg‡qi Pvwn`v we‡ePbvq wWwRUvj 

¯^vÿi‡K Av‡iv hy‡Mvc‡hvMx Ges e¨envi evÜe Kivi j‡ÿ¨ e-Sign API MvBWjvBb, 2022 Ges e-KYC MvBWjvBb, 2021 

cÖYqY Kiv n‡q‡Q| wmwmG Kvh©vj‡qi we`¨gvb wb‡qvMwewa ms‡kva‡bi gva¨‡g ÒB‡j±ªwbK ¯^vÿi mvwU©wd‡KU cÖ`vbKvix KZ©„c‡ÿi 

wbqš¿K-Gi Kvh©vj‡qi (Kg©KZ©v I Kg©Pvix) wb‡qvM wewagvjv, 2021Ó cÖYq‡bi cÖ¯Íve gwš¿cwil` wefv‡M †cÖiY Kiv n‡q‡Q| wmG 

gwbUvwis wm‡óg ¯’vcb Ges wbivcËv weavb cÖK‡íi AvIZvq h‡kv‡ii †kL nvwmbv mdUIqvi †UK‡bvjwR cv‡K© wmwmG Kvh©vj‡qi 

iæU wmGÕi wWRv÷vi wiKfvwi wm‡÷g ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| GQvovI wmwmG Kvh©vj‡qi Aaxb¯Í mKj wmG cÖwZôv‡bi wmwKDwiwU 

gwbUvwis Gi wbwgË evsjv‡`k WvUv †m›Uvi †Kv¤úvwb wjwg‡UW-G wmwKDwiwU Acv‡ikb †m›Uvi ¯’vcb Ges B-mvBb WvUv‡em 

Dbœqbmn wewfbœ ¸iæZ¡c~Y© AeKvVv‡gv Dbœqb Kiv n‡q‡Q|

Avwg Avkv Kwi, Avgv‡`i GB cÖKvkbv wmwmG Kvh©vjq Ges Gi Kvh©µg m¤ú‡K© mKj‡K AeMZ n‡Z mnvqZv Ki‡e Ges 

wWwRUvj/B‡j±ªwbK ¯^vÿi e¨env‡i ¸iæZ¡c~Y© f~wgKv cvjb Ki‡e| wmwmG Kvh©vj‡qi 2021-2022 A_©eQ‡ii wewfbœ D‡`¨vM, 

Kvh©µg I AR©bmg~n Zz‡j aivi Rb¨ GB cÖKvkbvi mv‡_ RwoZ mK‡ji cÖwZ ab¨ev` I K…ZÁZv Ávcb KiwQ|

(Avey mvC` †PŠayix)

gyLeÜ



CC A
B‡j±ªwbK ¯^vÿi mvwU©wd‡KU cÖ`vbKvix KZ…©c‡ÿi wbqš¿K-Gi Kvh©vjq

01 wmwmG Kvh©vj‡qi cUf~wg, wfkb I wgkb 2

02 wmwmG Kvh©vj‡qi †KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 3

03 Òwfkb: 21Ó ev¯Íevq‡b wmwmG Kvh©vjq 3

04 wmwmG Kvh©vj‡qi Kg©cwiwa 4

05 mvwU©wd‡KU cÖ`vbKvix KZ©„c‡ÿi wbqš¿K-Gi `vwqZ¡vejx 4

06 wmwmG Kvh©vj‡qi Rbej I mvsMVwbK KvVv‡gv 5

07 evsjv‡`‡k wWwRUvj ¯^vÿi I wWwRUvj mb` 7

08 evsjv‡`‡ki jvB‡mÝ cÖvß mvwU©wd‡KU cÖ`vbKvix KZ©„cÿ (wmG) m¤úwK©Z Z_¨ 10

09 gvbbxq cÖavbgš¿xi wb‡`©kbv/cÖwZkÖæwZ ev¯Íevq‡b M„nxZ c`‡ÿc 10

10 B-dvBwjs ev¯Íevqb 11

11 wmwmG Kvh©vjq Kvh©vjq mswkøó AvBb/wewa/cÖweavbgvjv/bxwZgvjv/MvBWjvBbm 11

12 wmwmG Kvh©vj‡qi 2021-22 A_©eQ‡ii ¸iæZ¡c~Y© Kvh©µg 12

13 wmwmG Kvh©vj‡qi 2021-22 A_©eQ‡ii Dbœqb Kvh©µg 17

14 wmwmG Kvh©vj‡qi D‡jøL‡hvM¨ AR©b 18

15 B‡j±ªwbK ¯^vÿi ev¯Íevq‡b wmwmG Kvh©vjq KZ©„K M„nxZ D‡`¨vM 20

16 wewfbœ mvwf©‡m wWwRUvj ¯^vÿi Bw›U‡MÖkb welqK Z_¨ 21

17 2021-22 A_©eQ‡ii wWwRUvj ¯^vÿi welqK cÖwkÿ‡Yi Z_¨ 22

18 wmwmG Kvh©vj‡qi 2021-22 A_©eQ‡ii `ÿ gvbe m¤ú` Dbœqb msµvšÍ Kvh©µg 23

19 wmwmG Kvh©vj‡qi evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ 2021-22 ev¯Íevqb msµvšÍ Z_¨ 25

20 RvZxq ï×vPvi †KŠkj ev¯Íevq‡b 2021-22 mv‡ji Kg©cwiKíbv I AR©b 26

21 wmwmG Kvh©vj‡qi 2021-22 A_©eQ‡ii D™¢vebx Kvh©µg 27

22 2021-22 A_©eQ‡ii AvBb/wewa/cwjwm cÖYqb msµvšÍ Z_¨ 28

23 2021-22 A_©eQ‡ii cyi¯‹vi/mb`/m¤§vbbv msµvšÍ Z_¨ 28

24 ev‡RU eivÏ I e¨q msµvšÍ Z_¨ (Dbœqb I Abybœqb) 29

25 cÖKí/Kg©m~wP msµvšÍ Z_¨ 29

26 ÔwmG gwbUwis wm‡÷g ¯’vcb Ges wbivcËv weavbÕ kxl©K cÖKí 30

27 15Zg AvšÍR©vwZK wkky Pjw”PÎ Drme-2022 32

28 wmwmG Kvh©vj‡qi mÿgZv e„w×KiY msµvšÍ †ivWg¨vc 36

29 e¨envievÜe B‡j±ªwbK ¯^vÿi (B-mvBb) m¤úwK©Z Z_¨ 39

30 I‡qeUªv÷ mxj, wmG eªvDRvi †dvivg Ges wmwmG Kvh©vj‡qi cÖvmw½KZv 40

31 wmwmG Kvh©vj‡qi wWwRUvj d‡ibwmK j¨ve 40

32 ÔKb¨vK_vÕ I‡qemvBU 43

33 wmwmG Kvh©vj‡qi DËg PP©v 44

34 wmwU‡Rb PvU©vi 45

µwgK welq c„ôv

m~wPcÎ
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www.cca.gov.bd  

সিসিএ কার্ যালয়ের পটভূসি, সিশন ও সিশন 

 টভপে  

ইপলক্ট্রপনক স্বোক্ষর িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি পক্ষর পনয়ন্ত্রক-এর কো িোলয় ডোক, যটপলপ োগোপ োগ ও তথ্যপ্রযুপি েন্ত্রণোলপয়র 

অধীন তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি পবভোপগর একটি িাংযুি দপ্তর। যদপশ পনরো দ তথ্যপ্রযুপির পবকোশ, ই-কে িোি, ই-যলনপদন, ই-

প্রপকউরপেন্ট, ই-গভন্যিোি িোলুকরপণর লক্ষযেোেো অজিপন পডপজটোল স্বোক্ষর প্রবতিপনর উপেপশ্য তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি আইন, 

২০০৬ এর ধোরো ১৮ যেোতোপবক তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি পবভোপগর অধীপন িাংযুি দপ্তর পহপিপব এই িাংস্থ্ো গঠিত হয়। এ িাংস্থ্োর 

প্রধোন হপলন একজন পনয়ন্ত্রক প পন িরকোর কতৃিক পনযুি হন। িাংস্থ্োর প্রধোন পহপিপব পনয়ন্ত্রক ইপলক্ট্রপনক স্বোক্ষর িোটি িপফপকট 

প্রদোনকোরী কতৃি ক্ষ (পিএ)-এর কো িোবলী তত্ত্বোবধোন, পনয়ন্ত্রণ এবাং তোপদর েধ্যকোর পবপরোধ পনষ্পপত্তপত অগ্রণী ভপেকো  োলন কপরন। 

িরকোর তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপির আইনগত ববধতো ও পনরো ত্তো প্রদোপনর পনপেত্ত ২০০৬ িোপল তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি আইন, 

২০০৬  োি কপর। এই আইপনর েোধ্যপে পডপজটোল স্বোক্ষর ও ইপলক্ট্রপনক যরকপড ির আইনগত স্বীকৃপত প্রদোন করো হপয়পে। জোতীয় 

তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি নীপতেোলো, ২০১৮ এ পডপজটোল স্বোক্ষর প্রবতিপনর পনপদ িশনো যদয়ো হপয়পে। তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি 

আইন, ২০০৬ ধোরো ৮ অনু োয়ী িকল িরকোপর অপফপি ইপলক্ট্রপনক স্বোক্ষর ও ইপলক্ট্রপনক যরকড ি ব্যবহোপরর আইনগত স্বীকৃপত প্রদোন 

করো হপয়পে। যি যেোতোপবক পিপিএ কো িোলয় িেগ্র বোাংলোপদপশ পডপজটোল স্বোক্ষর প্রবতিন এবাং িরকোপর দপ্তরিমূপহ ইপলক্ট্রপনক 

স্বোক্ষর ও ইপলক্ট্রপনক যরকপড ির ব্যবহোর পনপিত করোর লপক্ষয কো িক্রে  পরিোলনো করপে।      

তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি পবভোপগর আওতোধীন পিপিএ কো িোলয় পডপজটোল বোাংলোপদশ বোস্তবোয়পনর অন্যতে অাংশীদোর। েোননীয় 

প্রধোনেন্ত্রীর পবপশষ উপদ্যোগিমূহ এবাং বতিেোন িরকোপরর পনব িোিনী ইশপতহোপর লক্ষযেোেোর উপেখপ োগ্য পবষয় য েন-তোরুপের 

শপি, িোইবোর জগপত পনরো দ পবিরপণর েোধ্যপে নোরীর ক্ষেতোয়ন, পডপজটোল বোাংলোপদশ ও অন্যোন্য পবষপয় পিপিএ কো িোলয় 

পবপভন্ন উপদ্যোগ গ্রহণ এবাং বোস্তবোয়পন কোজ কপর  োপে। যটকিই উন্নয়ন অপভষ্ট লক্ষযেোেো, অষ্টে  ঞ্চবোপষ িক  পরকল্পনো, তথ্য ও 

য োগোপ োগ প্রযুপি নীপতেোলো, ২০১৮, পনব িোিনী ইশপতহোর-২০১৮ এবাং ‘পভশন ২০৪১’্ এর উ র পভপত্ত কপর পবপভন্ন 

উপদ্যোগ/ পরকল্পনো/ প্রকল্প গ্রহণ কো িক্রে প্রপক্রয়োধীন।     

        

নিরাপে তথ্যপ্রযুনির

নবকাশ

নভশি

নিনজটাল স্বাক্ষর সার্ট িনিদকট প্রবতিদির মাধ্যদম

নিরাপে তথ্য আোি-প্রোি নিনিতকরণ এবাং সাইবার

অপরাধ দূরীকরদণ জাতীয় ও আঞ্চনলক যর্ৌর্ উদদ্যাগ

প্রনতষ্ঠা

নমশি
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সিসিএ কার্ যালয়ের ককৌশলগত উয়েশ্যিমূহ 

➢ যদপশ পনরো দ তথ্যপ্রযুপির পবকোপশ িহোয়তো করো; 

➢ Public Key Infrastructure (PKI) কো িক্রে  পরিোলনো;  

➢ ইদলক্ট্রনিক/নিনজটাল স্বাক্ষর প্রবতিি কদর অিলাইি জানলয়ানত প্রনতদরাদধর মাধ্যদম নিরাপে তথ্যপ্রযুনির নবকাশ; 

➢ ইপলক্ট্রপনক স্বোক্ষর িাংপিষ্ট গ্রোহপকর  পরপিপত িাংরক্ষণ,  োিোই ও িনদ প্রদোন; 

➢ জনিোধোরণপক পনরো দ তথ্য আদোন-প্রদোপন িপিতন করো।  

 

‘সিশন: ২১’ বাস্তবােয়ন সিসিএ কার্ যালে 

পডপজটোল বোাংলোপদশ পবপনে িোণ এবাং যদপশ পনরো দ তথ্যপ্রযুপির প্রিোপরর লপক্ষয িরকোর পবপভন্ন  দপক্ষ  গ্রহণ কপর। যদপশ 

পডপজটোল স্বোক্ষর প্রবতিন ও  োবপলক কী ইনফ্রোেোকিোপরর (প পকআই) উন্নয়ন িোধন এিব কো িক্রপের েপধ্য অন্যতে। ২০১১ িোপল 

ইপলক্ট্রপনক স্বোক্ষর িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি পক্ষর পনয়ন্ত্রপকর কো িোলয় হপত ৭টি প্রপতষ্ঠোনপক িোটি িফোইাং অর্পরটির (পিএ) 

লোইপিি প্রদোন করো হপয়পে।  

১৮ এপপ্রল, ২০১২ িোপল রুট কী যজনোপরশন পিপরেপনর েোধ্যপে পিপিএ কো িোলয় যদপশ পডপজটোল স্বোক্ষর িোলুকরপণর  োেো শুরু 

কপর। এরই যপ্রপক্ষপত িরকোর্পনম্নবপণ িত্লক্ষয্বোস্তবোয়পন্যদপশ্পডপজটোল্স্বোক্ষর্িোলু্কপরপে:্ 

• য  োরপলি্গভন িপেন্ট;  

• ই-্গভন িপেন্ট; 

• ই-্কেোি ি; 

• ই-্প্রপকউরপেন্ট; 

• ইপলক্ট্রপনক্ডকুপেন্ট্িোইপনাং; 

• পডপজটোল্স্বোক্ষর্ব্যবহোপরর্েোধ্যপে্ইন্টোরপনট্ব্যোাংপকাং; 

• পডভোইি্ও্িোভিোর্িোইপনাং; 

• িোইবোর্অ রোধ্প্রপতপরোধ; 

 

অনলোইন্কো িক্রপে্পডপজটোল্স্বোক্ষপরর্ব্যবহোপরর্ফপল্পনরো ত্তো্পনপিপতর্ োশো োপশ্এর্আইনগত্ববধতো্প্রদোন্করো্িম্ভব্

হপয়পে।্তথ্য্ও্য োগোপ োগ্প্রযুপি্আইন,্২০০৬্এর্পবধোন্অনুিোপর্তথ্য্প্রযুপি্ব্যবহোপরর্েোধ্যপে্কো িক্রপের্আইনগত্পভপত্ত্

প্রপতপষ্ঠত্হপয়পে।  

পবেব্যো ী তথ্যপ্রযুপির ব্যো ক অগ্রগপতর ফপল িবপকছুর েপধ্য আপরো যবপশ আন্ত: িম্পকি গপে উপঠপে। তথ্য প্রযুপির কল্যোপণ 

েোনুষ নোনো ধরপনর সুপ োগ-সুপবধো  োপে এবাং কঠিন কোজ দ্রুত িেোধোন করপত  োরপে। পকন্তু এর  োশো োপশ িোইবোর িন্ত্রোি বো 

কপম্পউটোর ও অনলোইনপভপত্তক নোনো অ রোপধর প্রবণতোও যবপে যগপে। এ িকল হুেপকর যপ্রপক্ষপত পবপভন্ন যদশ িোইবোর অ রোধ 

প্রপতপরোপধ আইন প্রণয়ন কপরপে।  
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সিসিএ কার্ যালয়ের কর্ যপসরসি  

1. নসনসএ কার্ িালদয়র অধীদি িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি ক্ষপক লাইদসন্স প্রোি এবাং তাদের নিয়ন্ত্রক নহদসদব োনয়ে পালি; 

2. িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি ক্ষসমূদহর কার্ িাবলী পর্ িদবক্ষণ ও তোরনক;    

3. িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি ক্ষসমূদহর নবনভন্ন তথ্য, যর্মি: প্রেত্ত পাবনলক ও প্রাইদভট কী সমূদহর তথ্য, িাহকদের তথ্য 

ইতোনেসহ নবনভন্ন গুরুেপূণ ি তদথ্যর সাংরক্ষণাধার ব্যবস্থাপিার কাজ সম্পােি;  

4. ইপলকট্রপনক স্বোক্ষর িোটি িপফপকট-এর িাংরক্ষণোধোর (repository) উন্নয়ি, পনরচালিা ও রক্ষণাদবক্ষণ; 

5. যেদশ নিরাপে ই-কমাস ি, ই-দপদমন্ট, ই-দলিদেি ই-প্রনকউরদমন্ট তর্া ই-গভদি িন্স ব্যবস্থা প্রবতিদি সহায়তা প্রোি; 

6. সরকানর  তথ্যসহ নবনভন্ন গুরুেপূণ ি তদথ্যর নিরাপে আোি-প্রোি নিনিত করার জন্য প্রদয়াজিীয় কার্ িাবনল সম্পােি; 

7. িাহক ও িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি ক্ষিমূপহর মধ্যকার নবনভন্ন স্বাদর্ ির নবদরাধ নিষ্পনত্ত করা;   

8. িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি ক্ষিমূপহর যভৌত ও কানরগনর অবকাঠাদমা নিরীক্ষার জন্য আইর্ট অনিটর প্যাদিলভুি করা;  

9. ইপলকট্রপনক স্বোক্ষর িোটি িপফপকট িাংপিষ্ট িাটাদবদস িাগনরক তদথ্যর যগাপিীয়তা ও নিরাপত্তা নিনিতকরণ; 

10. ইপলকট্রপনক স্বোক্ষর িোটি িপফপকট িাংপিষ্ট নবষদয় নবনভন্ন প্রনবনধ/ গাইিলাইি/ নিদে িনশকা প্রণয়ি; 

11. ইপলকট্রপনক স্বোক্ষর িোটি িপফপকট িাংপিষ্ট িাটাদবস-এর ব্যবহারকারীদের জন্য কানরগনর মািেণ্ড নিধ িারণ;  

12. তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি আইন, ২০০৬ এর অধীন িাং টিত িোইবার অপরাদধর মামলার তেন্ত;  

13. িোইবোর আ ীল ট্রোইবুযনোপল যকোপনো আ ীল দোপয়র হপল উি আ ীপলর রোপয়র কপ  ইপলক্ট্রপনক যরকড ি িাংরক্ষণ কপক্ষ 

িাংরক্ষপণর  র্ো র্ ব্যবস্থ্ো গ্রহণ।  

িার্ট যসিয়কট প্রদানকারী কর্তযপয়ের সনেন্ত্রক-এর দাসেত্বাবলী 

1. পনয়ন্ত্রপকর কো িোলপয়র  োবতীয় কো িক্রে তত্ত্বোবধোন ও  পরিোলনো; 

2. িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি পক্ষর কো িোবলীর তত্ত্বোবধোন;  

3. িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি ক্ষ কতৃিক অনুিরণীয় েোনদন্ড পনধ িোরণ;  

4. িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি পক্ষর কে িিোরীপদর য োগ্যতো ও অপভজ্ঞতো পনধ িোরণ;  

5. িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি পক্ষর কো ি  পরিোলনোর শতিোবলী পনধ িোরণ;  

6. ইপলক্ট্রপনক স্বোক্ষর প্রতযয়পনর পবষপয় ব্যবহৃত হপত  োপর এরু  পলপখত, েো োপনো অর্বো দৃশ্যেোন যকোপনো পবষয়বস্তু বো 

পবজ্ঞো পন অন্তর্ভ িি পবষয়োপদ পনধ িোরণ;  

7. ইপলক্ট্রপনক স্বোক্ষর িোটি িপফপকট ফরে ও এপত অন্তর্ভ িি পবষয়োপদ পনধ িোরণ;  

8. পবপদশী িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি ক্ষপক স্বীকৃপত প্রদোন; 

9. ইপলকট্রপনক স্বোক্ষর পবষপয় প্রপবপধ প্রণয়ন;  

10. িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি পক্ষর পহিোব িাংরক্ষপণর েক ও  দ্ধপত পনধ িোরণ;  

11. িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি পক্ষর পহিোব পনরীক্ষোর উপেপশ্য পনরীক্ষক পনপয়োপগর শতিোবলী এবাং তোহোপদর িম্মোনী 

পনধ িোরণ;  

12. যকোপনো িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি ক্ষ এককভোপব বো অন্য যকোন িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি পক্ষর িপহত য ৌর্ভোপব 

ইপলকট্রপনক পিপস্টে স্থ্ো পনর সুপবধো প্রদোন এবাং উি পিপস্টে  পরিোলনোর নীপত পনধ িোরণ;  

13. কো ি  পরিোলনো পবষপয় গ্রোহক ও িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি পক্ষর আিরণ পবপধ পনধ িোরণ;  

14. িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি ক্ষ ও গ্রোহপকর েধ্যকোর স্বোপর্ ির পবপরোধ পনষ্পপত্ত; 

15. িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি পক্ষর কতিব্য ও দোপয়ে পনধ িোরণ;  

16. কপম্পউটোরজোত উ োত্ত-ভোন্ডোর িাংরক্ষণ; 

17. িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি ক্ষ দ্বোরো িোটি িপফপকট প্রোপপ্তর যকোপনো শতি লপিত হপল িোটি িপফপকট বোপতপলর আনুষপঙ্গক 

কো িক্রে গ্রহণ; 

18. ইপলকট্রপনক স্বোক্ষর িোটি িপফপকট-এর িাংরক্ষণোধোর (repository) উন্নয়ন,  পরিোলনো ও রক্ষণোপবক্ষণ; 
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19. ইপলকট্রপনক স্বোক্ষপরর যগো নীয়তো ও পনরো ত্তো পনপিতকরণ; 

20. ইপলকট্রপনক স্বোক্ষর িোটি িপফপকট ইসুযর জন্য আপবদনকোরীপদর লোইপিি প্রদোন; 

21. িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি ক্ষিমূহপক প্রদত্ত লোইপিি বোপতল বো স্থ্পগতকরণ;  

22. িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি পক্ষর লোইপিপির আপবদন, লোইপিি প্রদোন, েোনদন্ড পন িধোরণ ইতযোপদ পবষপয় প্রপবধোন 

প্রণয়ন; 

23. ইপলকট্রপনক স্বোক্ষর িোটি িপফপকট িাংপিষ্ট িাটাদবস-এ িাগনরক তদথ্যর যগাপিীয়তা ও নিরাপত্তা নিনিতকরণ; 

24. ইপলকট্রপনক স্বোক্ষর িোটি িপফপকট িাংপিষ্ট নবষদয় নবনভন্ন প্রনবনধ/ গাইিলাইি/ নিদে িনশকা প্রণয়ি; 

25. ইপলকট্রপনক স্বোক্ষর িোটি িপফপকট িাংপিষ্ট িাটাদবস-এর ব্যবহারকারীদের জন্য কানরগনর মািেণ্ড নিধ িারণ;   

26. তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি আইন, ২০০৬ এর যকোন আইন বো প্রণীত পবপধপবধোন লপিত হপল তদন্ত কো ি পরিোলনো এবাং 

যদওয়োনী কো িপবপধর অধীন যদওয়োনী আদোলপতর ক্ষেতো প্রপয়োগ; 

27. তদপন্তর স্বোপর্ ি কপম্পউটোর এবাং এপত ধোরণকৃত উ োপত্ত প্রপবশ; 

28. তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি আইন, ২০০৬ যকোন আইন বো প্রণীত পবপধ বো প্রপবধোপনর পবধোন প্রপত োলন পনপিত করোর 

জন্য আপদশ দ্বোরো িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি ক্ষ বো এর যকোন কে িিোরীপক প্রপয়োজনীয় পনপদ িশ প্রদোন;  

29. যকোন কপম্পউটোর, কপম্পউটোর পিপস্টে বো কপম্পউটোর যনটওয়োকিপক িাংরপক্ষত পিপস্টে পহপিপব য োষণো; 

30. তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি আইন, ২০০৬ এর পবপধ-পবধোন অনুিোপর জপরেোনো আপরো  এবাং আদোয়;  

31. তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি আইন এর অধীন যকোন অ রোধ িাং টিত হপল বো হপে েপে ি পবেোি করোর যুপিিাংগত কোরণ 

র্োকপল তেোপশ করো, িাংপিষ্ট বস্তু আটক এবাং িাংপিষ্ট ব্যপি বো অ রোধীপক যগ্রফতোর; 

32. িোইবোর আ ীল ট্রোইবুযনোপল যকোন আ ীল দোপয়র হইপল উি আ ীপলর রোপয়র কপ  ইপলক্ট্রপনক যরকড ি িাংরক্ষণ কপক্ষ 

িাংরক্ষপণর  র্ো র্ ব্যবস্থ্ো গ্রহণ; 

33. তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি আইন, ২০০৬ এর বো এর অধীন প্রণীত পবপধর অধীন অন্য যকোপনো কো ি-িম্পোদন; 

34. িরকোর কতৃিক অপ িত দোপয়ে  োলন।  

 

সিসিএ কার্ যালয়ের জনবল ও িাাংগঠসনক কাঠায়িা 

জনবল্(অনুপেোপদত্ও্কে িরত) 

ইপলক্ট্রপনক স্বোক্ষর িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি পক্ষর পনয়ন্ত্রক -এর কো িোলপয় ৯ে যগ্রড বো তদূর্ধ্ি যগ্রপডর ৩৫টি, দশে যগ্রপডর ০২ 

টি, ১১-১৬তে যগ্রপডর ৩০ টি এবাং ১৭-২০তে যগ্রপডর ১৬ টিিহ যেোট ৮৩ টি অনুপেোপদত  দ রপয়পে। বতিেোপন কে িরত জনবল 

৩২টি এবাং শূন্য  পদর িাংখ্যো ৫১ টি।  

 

* শূন্য্ দিমূপহ্জনবল্পনপয়োপগর্লপক্ষয্কো িক্রে্িলেোন্রপয়পে।্ 
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িোাংগঠপনক্কোঠোপেো্(প্রস্তোপবত)্ 
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বাাংলায়দয়শ সিসজটাল স্বাের ও সিসজটাল িনদ  

পডপজটোল্বোাংলোপদশ্পবপনে িোণ্কো িক্রপের্অাংশ্পহপিপব্িরকোর্আইপিটি্যিক্টপর্য িব্ দপক্ষ ্গ্রহণ্কপর্তোর্েপধ্য্যদপশ্

 োবপলক্কী্ইনফ্রোেোকিোর্(PKI)্স্থ্ো ন্ও্পডপজটোল্স্বোক্ষর্প্রবতিন্অন্যতে।্এরই্ধোরোবোপহকতোয়্যদপশ্তথ্য্ও্য োগোপ োগ্

প্রযুপির্দ্রুত্অগ্রগপতর্ফপল্তথ্য্ও্য োগোপ োগ্প্রযুপির্আইনগত্ববধতো্ও্পনরো ত্তো্প্রদোন্করো্িেীিীন্ও্প্রপয়োজন।্এ্লপক্ষয্

িরকোর্২০১১্িোপলর্যে্েোপি্তথ্য্ও্য োগোপ োগ্প্রযুপি্আইন,্২০০৬ এর্আওতোয়্তথ্য্ও্য োগোপ োগ্প্রযুপি্পবভোপগর্অধীন্

িাংযুি্দপ্তর্পহপিপব্ইপলক্ট্রপনক্স্বোক্ষর্িোটি িপফপকট্প্রদোনকোরী্কতৃি পক্ষর্পনয়ন্ত্রক্-এর্কো িোলয়্গঠন্কপর।্এ্িাংস্থ্োর্প্রধোন্

হপলন্একজন্পনয়ন্ত্রক্প পন্িরকোর্কতৃিক্পনযুি্হন।্িাংস্থ্োর্প্রধোন্পহিোপব্পনয়ন্ত্রক্ইপলক্ট্রপনক্স্বোক্ষর্িোটি িপফপকট্প্রদোনকোরী্

কতৃি ক্ষ্(পিএ)্এর্কো িোবলী্তত্ত্বোবধোন্ও্পনয়ন্ত্রণ্কপরন্এবাং্তোপদর্েপধ্য্পবপরোধ্পনষ্পপত্তপত্অগ্রণী্ভপেকো্ োলন্কপরন।্তথ্য্

ও্য োগোপ োগ্প্রযুপি্আইন,্২০০৬্এর্ধোরো্৮্অনু োয়ী্িকল্িরকোপর্্অপফপি্ইপলক্ট্রপনক্স্বোক্ষর্ও্ইপলক্ট্রপনক্যরকড ি্ব্যবহোপরর্

স্বীকৃপত্প্রদোন্করো্হপয়পে।্্্ 

পডপজটোল্স্বোক্ষর্ 

ইদলক্ট্রনিক মাধ্যদম ব্যনির পনরনচনত ও তদথ্যর নিরাপত্তা নিনিত করদত িা পারায় সাইবার আক্রমদণর ঝুঁনক হ্রাস ও জানলয়ানত 

প্রনতদরাধ করা দুরূহ হদয় পদিদে।্এর্ফপল্তথ্য্পবকৃপতিহ্বে্ধরপনর্িোইবোর্অ রোপধর্েোধ্যপে্জোতীয়্  িোপয়্অপূরণীয়্

ক্ষপতর্ঝূঁপক্রপয়পে।্ইপলক্ট্রপনক্েোধ্যপে্যলনপদন্তর্ো্তথ্য্আদোন-প্রদোপন্িফট্ওয়যোর্বো্অন্যোন্য্যক্ষপে্জোপলয়োপত্যরোধ্করপত্

তথ্য্প্রদোনকোরী/আপবদনকোরী্িবোর্ পরিয়্পনপিত্হওয়ো্প্রপয়োজন।্ইপলক্ট্রপনক্েোধ্যপে্ব্যপি্বো্প্রোপতষ্ঠোপনক্ পরপিপত্পনপিত্

হওয়ো,্একজপনর্িনোিকরণ্পিহ্ন্ োপত্অন্যজন্ব্যবহোর্করপত্নো্ োপর্এবাং্তথ্য/ পরপিপত্ োপত্হোত্েোেো্নো্হয়্তোর্

পনিয়তো্পবধোপনর্িোব িজনীন্গ্রহণপ োগ্য্িেোধোন্হপলো্ইপলক্ট্রপনক্স্বোক্ষর।্ইপলক্ট্রপনক্স্বোক্ষপরর্পবেব্য ী্ রীপক্ষত্ও্স্বীকৃত্

প্রযুপি্হল্পডপজটোল্স্বোক্ষর।্ইহো্পডপজটোল্বোতিো্বো্দপলপলর্িতযতো্ োিোই্এর্একটি্ দ্ধপত।্একটি্ববধ্পডপজটোল্স্বোক্ষর্

িম্বপলত্বোতিো্বো্দপলল্যদপখ্প্রো ক্বুঝপত্ োরপবন্ য ,্বোতিোটি্ প পন্ োঠিপয়পেন্যিটি্ োঠোপনোর্তোর্একক্কতৃিে্রপয়পে্

(Authentication),্বোতিোটি্ োঠোপনোর্ র্যপ্ররক্অস্বীকোর্করপত্ োরপব্নো্(Non-rapudation), বোতিোটি্ পর্েপধ্য্যকোপনো্

ধরপনর্  পরবতিন্ হয়পন্ (Integrity)্ এবাং্ বোতিোটির্ যগো নীয়তো্ পনপিত্ হপয়পে্ (Confidentiatity)।্ অর্ িোৎ্

ইপলক্ট্রপনক/পডপজটোল্স্বোক্ষর্ব্যবহোর্কপর্তপথ্যর্অপবকৃত্আদোন-প্রদোন,্তথ্য্প্রদোনকোরী্ও্গ্রহণকোরীর্ পরপিপত্প্রপত োদন্এর্

 োশো োপশ্তপথ্যর্যগো নীয়তো্পনপিত্করো্িম্ভব।্  

পডপজটোল্স্বোক্ষপরর্িাংজ্ঞো্ও্এর্আইনগত্পভপত্ত্্ 

তথ্য্ও্য োগোপ োগ্প্রযুপি্আইন, ২০০৬্অনু োয়ী্“ইপলক্ট্রপনক্স্বোক্ষর”্অর্ ি্ইপলক্ট্রপনক্আকোপর্যকোন্উ োত্ত,্ োহো- 

ক)্অন্য্যকোন্ইপলক্ট্রপনক্উ োপত্তর্িপঙ্গ্িরোিপর্বো্য ৌপিকভোপব্িাংযুি;্এবাং্ 

খ)্যকোন্ইপলক্ট্রপনক্স্বোক্ষপরর্প্রেোণীকরণ্পনম্নবপণ িত্শতিোপদ্পূরণক্রপে্িম্পন্ন্হয়- 

(অ)্ োহো্স্বোক্ষরদোতোর্িপহত্অনন্যরুপ ্িাংযুি্হয়;  

(আ)্ োহো্স্বোক্ষরদোতোপক্িনোিকরপণ্িক্ষে্হয়; 

(ই)্স্বোক্ষরদোতোর্পনয়ন্ত্রণ্বজোয়্র্োপক্এেন্পনরো দ্ ন্থোয়্ োহোর্সৃপষ্ট্হয়;্এবাং্ 

(ঈ)্িাংযুি্উ োপত্তর্িপহত্এটি্এেনভোপব্িম্পপকিত্য ্ রবতীপত্উি্উ োপত্তর্যকোন্ পরবতিন্িনোিকরপণ্িক্ষে্

হয়। 

একই্আইপন্য ্িকল্যক্ষপে্হস্তপলপখত্স্বোক্ষর্ব্যবহোপরর্পবধোন্রপয়পে্যিগুপলোর্যক্ষপে্পডপজটোল্স্বোক্ষর্ব্যবহোপরর্পবষয়পকও্

িেববধতো্যদয়ো্হপয়পে।্য েন- 

• ইপলক্ট্রপনক্যরকড ি্িতযোয়ন্(ধোরো্-৫) 

• ইপলক্ট্রপনক্যরকপড ির্আইনোনুগ্স্বীকৃপত্(ধোরো্-৬) 

• ইপরক্ট্রপনক্স্বোক্ষপরর্আইনোনুগ্স্বীকৃপত্(ধোরো্-৭) 
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তথ্য প্রযুপি (িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি ক্ষ) পবপধেোলো, ২০১০্এর্পবপধ্২( )্অনুিোপর্পডপজটোল্স্বোক্ষরপক্ইপলক্ট্রপনক্স্বোক্ষর্

পহপিপব্গে্করো্হপয়পে।  

পডপজটোল্িনদ্বো্পডপজটোল্স্বোক্ষর্িোটি িপফপকট্ 

পডপজটোল্িনদ্বো্পডপজটোল্স্বোক্ষর্িোটি িপফপকট্হপলো্তথ্য্পবপনেপয়র্যক্ষপে্দোতো্পকাংবো্গ্রহীতো্অর্বো্উভয়্প্রোপন্ত্ব্যবহৃত্

পনরো ত্তো্পনপিতকরপণর্একটি্ইপলক্ট্রপনক্প্রতযয়ন্ব্যবস্থ্ো।্একজন্ব্যপি্বো্প্রপতষ্ঠোন্ খন্অনলোইপন্এেন্যকোপনো্ পরপষবো্

গ্রহণ্কপর্য টি্পডপজটোল্িোটি িপফপকট্প্রদশ িন্কপর,্তখন্যি্এই্েপে ি্আেস্ত্হয়্য ,্যিবোগ্রহপণর্যকোপনো্  িোপয়্যিবোদোতো্

িাংস্থ্োর্যকোপনো্ত্রুটির্জন্য্তোর্যকোপনো্তথ্য্ োিোর্হপয়্ োপব্নো।্বাাংলাদেদশর য ্যকোন্নোগপরক্বো্প্রপতষ্ঠোন্তোর্ পরিয়্

পনপিতকরপণর্েোধ্যপে্তথ্য্ও্ডকুপেপন্টর্পনরো ত্তোর্জন্য্এিব্প্রপতষ্ঠোন্যর্পক্ পডপজটোল্স্বোক্ষর্িোটি িপফপকট্গ্রহণ্করপত্

 োপর।্ 

পডপজটোল্স্বোক্ষর্িাংপিষ্ট্আইন,্পবপধ্ও্গোইডলোইন্ 

• তথ্য্ও্য োগোপ োগ্প্রযুপি্আইন,্২০০৬ 

• তথ্য প্রযুপি (িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি ক্ষ) পবপধেোলো, ২০১০ 

• বোাংলোপদশ্রুট্পিএ্িোটি িপফপকট্অনুশীলন্পববৃপত,্২০২০্(CPS v 3.0) 

• বোাংলোপদশ্রুট্পিএ্িোটি িপফপকট্ পলপি,্২০২০্(CP v 1.0) 

• টোইে স্টযোপম্পাং িোপভিপিস্ গোইডলোইন ফর িোটি িফোইাং অর্পরটিজ,২০১৬ (িাংপশোপধত ২০২০) 

• নিনজটাল স্বাক্ষর ইন্টদরা োর্যোনবনলর্ট নিদে িনশকা, ২০১৮ (সাংদশানধত ২০২১)  

• প পকআই্অপডটিাং গাইিলাইি, ২০১৩ (সাংদশানধত ২০২১)  

• ই-িোইন িোপভিি গোইডলোইন ফর িোটি িফোইাং অর্পরটিজ, ২০২০ 

পডপজটোল্স্বোক্ষর্ব্যবহোপরর্সুপবধো্ 

• পডপজটোল স্বোক্ষর একটি আন্তজিোপতকভোপব স্বীকৃত  দ্ধপত; 

• পডপজটোল স্বোক্ষপরর েোধ্যপে তপথ্যর যগো নীয়তো (confidentiality), স্বোক্ষরকোরী ব্যপি বো প্রপতষ্ঠোপনর  পরপিপত 

(authentication) ও তপথ্যর অপবকৃপত (data integrity) পনপিত করো  োয়;   

• পডপজটোল স্বোক্ষর ব্যবহোর কপর বোতিো যপ্ররণ করপল যপ্ররক  রবতীপত যিটি অস্বীকোর (non-repudiation) করপত 

 োপর নো;  

• পডপজটোল স্বোক্ষর  োিোই করোর সুপ োগ রপয়পে; 

• অনলোইপন তথ্য পবপনেপয়র যক্ষপে যকোপনো তপথ্যর পবকৃপত ও জোপলয়োপত যরোধ করো  োয়;   

• পডপজটোল স্বোক্ষপরর আইনগত ববধতো পনপিত করো হপয়পে;  

• আইপন পডপজটোল স্বোক্ষরপক হোপত যলখো স্বোক্ষপরর িেোন ববধতো যদওয়ো হপয়পে; 

• পডপজটোল স্বোক্ষর ব্যবহোপরর েোধ্যপে অনলোইপন তথ্য পবপনেপয়র যক্ষপে স্বোক্ষরকোরী ব্যপি বো প্রপতষ্ঠোপনর  পরপিপত 

পনপিত করো  োয় পবধোয় তো য পকোপনো িোইবোর অ রোপধর শনোিকরণ ও তদপন্ত কো িকর ভপেকো রোপখ;     

• পডপজটোল স্বোক্ষর ব্যবহোর করপল TCV (Time, Cost, Visit) য ৌপিকভোপব কপেপয় আনো িম্ভব;  

• য  োরপলি অপফি বোস্তবোয়পন পডপজটোল স্বোক্ষপরর প্রপয়োজনীয়তো অনস্বীকো ি;   

• পডপজটোল স্বোক্ষপরর ব্যো ক প্রিলন িবুজ অর্ িনীপত (গ্রীন ইপকোনপে) পনপিতকরপণ ভপেকো রোখপব।  
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পিপকউর্িপকট্যলয়োর্(SSL)্িোটি িপফপকট্ 

পিপকউর্িপকট্যলয়োর্(SSL)্িোটি িপফপকট্হপলো্পডপজটোল্স্বোক্ষর্িম্বপলত্একটি্আদশ ি্পনরো দ্প্রযুপি,্ ো্ওপয়ব্িোভিোর্

এবাং্ব্রোউজোপরর্েপধ্য্পনরো দ্এনপক্রপেড্িাংপ োগ্স্থ্ো ন্কপর।্িোধোরণত্ওপয়ব্ব্রোউজোর,্যিোশ্যোল্পেপডয়ো্িোইট,্যক্রপডট্

কোড ি্ট্রোনজোকশন,্ডোটো্ট্রোিফোর্এবাং্লগইন্এর্পনরো ত্তো্বজোয়্রোখোর্জন্য্এিএিএল্িোটি িপফপকট্ব্যবহৃত্হয়।্ 

পডপজটোল্স্বোক্ষর্প্রবতিপন্গৃহীত্ দপক্ষ ্্ 

• রুট্পিএ্এর্PKI্স্থ্ো ন:্তথ্য্ও্য োগোপ োগ্প্রযুু্পি্আইন,্২০০৬্এর্আওতোয়্গঠিত্ইপলক্ট্রপনক্স্বোক্ষর্িোটি িপফপকট্

প্রদোনকোরী্কতৃি পক্ষর্পনয়ন্ত্রক-এর্কো িোলয়্রুট্পিএ,্বোাংলোপদশ্পহপিপব্কোজ্কপর।্পিপিএ্কো িোলপয়্রুট্পিএ্এর্

প পকআই্স্থ্ো ন্করো্হপয়পে।্পডপজটোল্স্বোক্ষর্িোটি িপফপকট্ব্যবস্থ্ো নো,্অনুপেোদন্ও্িাংরক্ষণ্করোর্জন্য্প্রপয়োজনীয়্

হোড িওয়যোর,্ িফটওয়যোর,্ িাংপিষ্ট্ নীপতেোলো,্ জনবল্ ইতযোপদর্ িেপন্বত্ যিটপক্ PKI্ (Public্ Key্

Infrastructure)্বলো্হয়।্িব িপ্রর্ে্এপপ্রল,্২০১২্িোপল্পিপিএ’র্রুট্কী্যজনোপরশন্কো িক্রে্িম্পন্ন্করো্হয়। 

পিপিএ্কো িোলপয়র্রুট্পিএ্এর্Hierarchical্PKI্েপডল্পনম্নরূ :্ 

  

 

 

• পিএ্লোইপিি্প্রদোন:্পডপজটোল্স্বোক্ষর্প্রবতিপনর্পনপেত্ত্পিপিএ্কতৃিক্০৭্(িোত)্টি্প্রপতষ্ঠোনপক্িোটি িফোইাং্অর্পরটি্

(পিএ)্লোইপিি্প্রদোন্করো্হপয়পে।  

• িপিতনতো্সৃপষ্ট্ও্প্রপশক্ষণ:্ পডপজটোল্স্বোক্ষর্ব্যবহোর্ও্ যক্ষে্িম্প্রিোরপণর্জন্য্িরকোপর্কে িকতিোপদর্ব্যবহোপরক্

প্রপশক্ষণ্প্রদোন্করো্হপে।  

পডপজটোল্স্বোক্ষর্প্রোপপ্ত্ও্ব্যবহোর:্ 

িোটি িপফপকট্প্রদোনকোরী্কতৃি ক্ষ্(পিএ)্গ্রোহক্  িোপয়্পডপজটোল্স্বোক্ষর্িোটি িপফপকট্ইসুয্কপর।্পডপজটোল্স্বোক্ষর্িোটি িপফপকট্

িফট্যটোপকন,্হোড ি/পক্রপেো্যটোপকন্এবাং্ব্যবহোর্বোন্ধব্ই-িোইন্ দ্ধপতপত্গ্রহণ্করো্ োয়।্ 

পডপজটোল্স্বোক্ষর্িোটি িপফপকট্িাংগ্রপহর্ দ্ধপত্ 

হোড ি্যটোপকন্এবাং্িফট্যটোপকপনর্েোধ্যপে্অর্বো্ফোইল্পহিোপব্পডপজটোল্স্বোক্ষর্িাংগ্রপহর্পূপব ি্পনম্নপলপখত্ দ্ধপত্অনুিরণ্

করপত্হপব- 

• প্রর্পে্পডপজটোল্স্বোক্ষর্িোটিপফপকট্িাংগ্রহ্করোর্জন্য্ববধ্িোটি িপফপকট্প্রদোনকোরী্কতৃি ক্ষ্(পিএ)্এর্িপঙ্গ্য োগোপ োগ্

করুন। 

• এজন্য্পনধ িোপরত্ফরে্পূরণ্কপর্যিটি্পিএ’র্পনকট্জেো্পদন।্“কী-প য়োর”্(Key-Pair)্বতপর্করোর্িেয়্একটি্

 োিওয়োড ি/ োি-পফ্রজ্(Pass-Phrase)্পদপত্হপব্ ো্একোন্ত্ব্যপিগত্এবাং্যগো নীয়।্সুতরোাং্তো্ র্ো র্ভোপব্িাংরক্ষণ্

করুন।্্্্ 

• পিএ্“কী”্যজনোপরট্করোর্ র্আ নোপক্িোটি িপফপকটিহ্যিটি্হস্তোন্তর্করপব।্আ পন্ডোউনপলোড্কপর্যিটি্ফোইল্

পহিোপব্গ্রহণ্করপত্ োপরন্অর্বো্পক্রপেো্যটোপকপনর্েপধ্যও্যিটি্গ্রহণ্করপত্ োপরন।্ফোইল্পহিোপব্গ্রহপণর্যক্ষপে্

<Name>. p12্অর্বো্<Name>. pfx্(ব্যবহোরকোরীর্প্রোইপভট্কীিহ্িোটি িপফপকট)্শীষ িক্একটি্ফোইল্ োপবন। 

Root CA 
Bangladesh

Licensed CAs Subscriber
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বাাংলায়দয়শর লাইয়িন্সপ্রাপ্ত িার্ট যসিয়কট প্রদানকারী কর্তযপে (সিএ) িম্পসকযত তথ্য  

িোরোপদপশ পডপজটোল স্বোক্ষর বোস্তবোয়পনর লপক্ষয তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি আইন, ২০০৬ এবাং তথ্যপ্রযুপি (িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী 

কতৃি ক্ষ) পবপধেোলো, ২০১০ এর পবধোনোবলী অনুিরণ কপর ইপলক্ট্রপনক িোক্ষর িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি পক্ষর পনয়ন্ত্রক-এর 

কো িোলয় কতৃিক িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি পক্ষর লোইপিি প্রদোন করো হয়। এরই যপ্রপক্ষপত ২০১২ িোপল যদোহোপটক পনউ পেপডয়ো, 

ম্োাংপগো যটপলিোপভ িপিি পলপেপটড, ডোটোএডজ পলপেপটড, বোাংলোপফোন পলপেপটড এবাং কপম্পউটোর িোপভিপিি পলপেপটড নোেক ০৫ 

( াঁি) টি প্রপতষ্ঠোনপক প্রর্েবোপরর েপতো িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি ক্ষ পহপিপব লোইপিি প্রদোন করো হয়।  রবতীপত ২০১৪  

িোপল যদপশর প্রর্ে িরকোপর প্রপতষ্ঠোন পহপিপব বোাংলোপদশ কপম্পউটোর কোউপিলপক িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি ক্ষ পহপিপব 

লোইপিি প্রদোন করো হয়। িব িপশষ যদপশর আপর্ িক ব্যবস্থ্ো নোর িপব িোচ্চ পনয়ন্ত্রক পহপিপব  পরপিত বোাংলোপদশ ব্যোাংকপক ২০২২ িোপল 

যদপশর িপ্তে িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি ক্ষ  পহপিপব লোইপিি প্রদোন করো হপয়পে। এিব িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি ক্ষ 

িাংপক্ষপ  পিএ নোপে  পরপিত।      

ক্রপেক পিএ প্রপতষ্ঠোপনর নোে প্রপতষ্ঠোপনর ওপয়বিোইট  

1.  বোাংলোপদশ কপম্পউটোর কোউপিল িোটি িফোইাং অর্পরটি www.bcc-ca.gov.bd  

2.  বোাংলোপদশ ব্যোাংক িোটি িফোইাং অর্পরটি ca.bb.org.bd  

3.  যদোহোপটক পনউ পেপডয়ো িোটি িফোইাং অর্পরটি dohatec-ca.com.bd  

4.  ম্োাংপগো যটপলিোপভ িপিি পল: িোটি িফোইাং অর্পরটি www.mangoca.com.bd  

5.  ডোটোএজ পল: িোটি িফোইাং অর্পরটি www.dataedgeid.com  

6.  বোাংলোপফোন পল: িোটি িফোইাং অর্পরটি www.digitalsignature.com.bd 

7.  কপম্পউটোর িোপভিপিি পল: িোটি িফোইাং অর্পরটি ca.computerservicesltd.com  

পবপভন্ন আইপন ও কোপরগরী প্রপক্রয়ো  র্ো র্ভোপব অনুিরণ কপর পিপিএ কো িোলয় এিব প্রপতষ্ঠোনপক িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি ক্ষ 

(পিএ) পহপিপব লোইপিি প্রদোন কপরপে। বতিেোপন বোাংলোপদশ ব্যোাংক ব্যতীত অ র ০৬ (েয়) টি পিএ প্রপতষ্ঠোন পবপভন্ন িরকোপর-

যবিরকোপর িাংস্থ্ো ও আগ্রহী ব্যপিবপগ ির পনকট পডপজটোল স্বোক্ষর িোটি িপফপকট প্রদোন ও এ িাংক্রোন্ত যিবো প্রদোন করপে। এেোেোও 

বোাংলোপদশ ব্যোাংক দ্রুততে িেপয়র েপধ্যই পডপজটোল স্বোক্ষর িোটি িপফপকট প্রদোন কো িক্রে শুরুর উপদ্যোগ গ্রহণ কপরপে।    

 

 পিপিএ কো িোলয় কতৃিক লোইপিিপ্রোপ্ত িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি ক্ষিমূহ   

 

 

 

নসনসএ

কার্ িালয়

বাাংলাদেশ

কনম্পউটার

কাউনন্সল নসএ

যোহাদটক নিউ

নমনিয়া নসএ

িাটাএিজ নলিঃ

নসএ

বাাংলাদিাি

নলনমদটি নসএ

ম্াাংদগা

যটনলসানভ িদসস

নল: নসএ

কনম্পউটার

সানভ িদসস

নলনমদটি নসএ

বাাংলাদেশ

ব্যাাংক নসএ
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িাননীে প্রধানিন্ত্রীর সনয়দ যশনা/প্রসতশ্রুসত বাস্তবােয়ন গৃহীত পদয়েপ  

• যদপশ পনরো দ তথ্যপ্রযুপির পবকোপশ িহোয়তো করো; 

• আইনোনুগভোপব Public Key Infrastructure (PKI) কো িক্রে  পরিোলনো;   

• জনগণপক পনরো দ তথ্য আদোন-প্রদোপন িপিতন করো। 

ই-িাইসলাং বাস্তবােন 

ইদলক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্ট িনিদকট প্রোিকারী কর্তিপদক্ষর নিয়ন্ত্রক-এর কার্ িালদয় ২০১৬ সাল হদত ই-িনর্র কার্ িক্রম িোলু করা হদয়দে। 

এোিাও ই-িনর্দত নিনজটাল স্বাক্ষর যুি করার লদক্ষে কার্ িক্রম িহণ করা হদে।   

সিসিএ কার্ যালে িাংসিষ্ট আইন/সবসধ/প্রসবধানিালা/নীসতিালা/গাইিলাইন 

আইন 

ক)্তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি আইন, ২০০৬  

খ)্পডপজটোল পনরো ত্তো আইন, ২০১৮ 

গ)্ব্যোাংকোর্বপহ্িোক্ষয্আইন,্২০২১  

সবসধিালা ও প্রসবধানিালা 

ক)্তথ্য প্রযুপি (িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি ক্ষ) পবপধেোলো, ২০১০ 

খ)্ইপলক্ট্রপনক স্বোক্ষর িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি পক্ষর পনয়ন্ত্রক -এর কো িোলয় (পনয়ন্ত্রক, উ -পনয়ন্ত্রক ও িহকোরী পনয়ন্ত্রক)  

    পনপয়োগ পবপধেোলো, ২০১২    

গ)্ইপলক্ট্রপনক স্বোক্ষর িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি পক্ষর পনয়ন্ত্রক -এর কো িোলপয়র (কে িিোরী) িোকুরী প্রপবধোনেোলো, ২০১২ 

 )্পডপজটোল্পনরো ত্তো্পবপধেোলো,্২০২০ 

ঙ)্তথ্য্ও্য োগোপ োগ্প্রযুপি্(তদন্ত্ পরিোলনো)্পবপধেোলো,্২০২২্্ 

নীসতিালা 

ক)্তথ্য্ও্য োগোপ োগ্প্রযুপি্নীপতেোলো,্২০১৮্ 

খ)্বোাংলোপদশ্রুট্পিএ্িোটি িপফপকট  পলপি, ২০২০ (V 3.0) 

গ)্বোাংলোপদশ্রুট্পিএ্িোটি িপফপকশন্অনুশীলন্পববৃপত, ২০২০ (V 3.0) 

গাইিলাইনি  

ক)্প পকআই্অপডটিাং গোইডলোইন, ২০২০ (V 2.0)   

খ)্টোইে স্টযোপম্পাং িোপভিপিস্ গোইডলোইন ফর িোটি িফোইাং অপর্োপরটিজ, ২০২০ (V 2.0)     

গ)্পডপজটোল স্বোক্ষর ইন্টোরঅ োপরপবপলটি পনপদ িপশকো, ২০১৮ (V 1.6)     

 ) ই-িোইন িোপভিি গোইডলোইন ফর িোটি িফোইাং্অপর্োপরটিজ,্২০২০ (V 1.0.1)     

(ঙ)্e-KYC Guideline for CA Operators, 2021 (V 1.0)     

(ি)্CCA e-Sign API Specification Part 1: E-Signature for online e-KYC, 2022 (v 1.0)     
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সিসিএ কার্ যালয়ের ২০২১-২২ অর্ যবছয়রর গুরুত্বপূর্ য কার্ যক্রি 

ইপলক্ট্রপনক স্বোক্ষর িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি পক্ষর পনয়ন্ত্রক-এর কো িোলপয়র জন্য ২০২১-২২ অর্ িবের পেপলো অতযন্ত গুরুেপূণ ি। 

এই বেপর পিপিএ কো িোলয় পবপভন্ন গুরুেপূণ ি কো িক্রে গ্রহণ কপর। পিপিএ কো িোলপয়র ২০২১-২২ অর্ িবেপরর্উপেখপ োগ্য গুরুেপূণ ি 

কো িক্রেিমূহ পনপম্ন উ স্থ্ো ন করো হপলো:       

 

বোাংলোপদশ ব্যোাংকপক িোটি িফোইাং অর্পরটি (পিএ) পহপিপব লোইপিি প্রদোন 

 

যদপশর িপ্তে িোটি িফোইাং অর্পরটি পহপিপব বোাংলোপদশ 

ব্যোাংকপক পিএ লোইপিি প্রদোন করো হপয়পে। ইপলক্ট্রপনক 

স্বোক্ষর িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি পক্ষর পনয়ন্ত্রক-এর 

কো িোলয় ২০ যফব্রুয়োপর, ২০২২ পি: তোপরপখ বোাংলোপদশ 

ব্যোাংপকর অনুকূপল পিএ লোইপিি হস্তোন্তর কপর। এই লোইপিি 

প্রদোন কো িক্রে বোাংলোপদপশর আপর্ িক ব্যবস্থ্ো নোয় 

ইপলক্ট্রপনক স্বোক্ষর/পডপজটোল স্বোক্ষপরর ব্যবহোর প্রিোপরর 

যক্ষপে একটি গুরুেপূণ ি  দপক্ষ । এই লোইপিি অনলোইন 

যলনপদপনর যক্ষপে তথ্য দোতো ও গ্রহীতোর  পরপিপতর 

 োশো োপশ তপথ্যর যগো নীয়তো, পনভিরপ োগ্যতো ও 

পবেোিপ োগ্যতো পনপিত করপত ভপেকো রোখপব। এেোেোও 

বোাংলোপদশ ব্যোাংপকর েোধ্যপে ব্যোাংপকাং খোপত পডপজটোল 

স্বোক্ষর বোস্তবোয়পনর ফপল যদপশর জনগপণর অনলোইন আপর্ িক 

যলনপদপন িপব িোচ্চ পনরো ত্তো পনপিত করো িম্ভব হপব। উি 

লোইপিি প্রদোন অনুষ্ঠোপন তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি পবভোপগর 

পিপনয়র িপিব জনোব এন এে পজয়োউল 

আলে প এএ প্রধোন অপতপর্ পহপিপব উ পস্থ্ত পেপলন। এেোেোও 

পিএ লোইপিি প্রদোন অনুষ্ঠোপন পিপিএ কো িোলপয়র পনয়ন্ত্রক জনোব 

আবু িোঈদ যিৌধুরী এবাং বোাংলোপদশ ব্যোাংপকর  পক্ষ বোাংলোপদশ 

ব্যোাংপকর পনব িোহী  পরিোলক জনোব হুেোয়ুন কপবর উ পস্থ্ত পেপলন।   

িরকোপর্কে িকতিোপদর্জন্য্পডপজটোল্স্বোক্ষর্পবষয়ক্প্রপশক্ষণ্আপয়োজন 

২০২১-২০২২ অর্ িবেপর নসনসএ কার্ িালদয়র উপদ্যোপগ্

িরকোপর্ কে িকতিোপক্ পডপজটোল্ স্বোক্ষর্ পবষপয়্ প্রপশক্ষণ্

প্রদোন্ করো্ হপয়পে।্ তথ্য্ ও্ য োগোপ োগ্ প্রযুপি্ পবভোগ,্

আইবোি++,্অভযন্তরীন্িম্পদ্পবভোগ,্বোাংলোপদশ্ব্যোাংক,্

যিন্ট্রোল্ প্রপকউরপেন্ট্ যটকপনকযোল্ ইউপনট্ (CPTU), 

যরপজেোর্ অব্ জপয়ন্ট্ স্টক্ যকোম্পোপন্ ি (RJSC),্

বোাংলোপদশ্পিপভল্িোপভ িি্প্রশোিন্একোপডপে,্বোাংলোপদশ্

পবেপবদ্যোলয়্ েঞ্জুরী্ কপেশন, জোতীয় গণেোধ্যে 

ইনপস্টটিউট, বোাংলোপদশ্ যলোকপ্রশোিন্ প্রপশক্ষণ্ যকন্দ্র্

(পবপ এটিপি),  েী্ কে ি্ িহোয়ক্ ফোউপন্ডশন্

(প পকএিএফ),্ পবয়োে্ ফোউপন্ডশন, বোাংলোপদশ্ ডোটো্

যিন্টোর্যকোম্পোপন্্পলপেপটড্(পবপডপিপিএল),্ইপেপগ্রশন্ও্ োিপ োট ি্অপধদপ্তর্এবাং্ঢোকো উত্তর পিটি কপ িোপরশপনর ৮২৪্জন্

কে িকতিো্উি্প্রপশক্ষপণ্প্রপশক্ষণোর্ী্পহপিপব্অাংশ্যনন।্  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

বোাংলপদশ ব্যোাংকপক্পিএ লোইপিি্প্রদোন্অনুষ্ঠোন 

পবপিএি প্রশোিন একোপডপেপত আপয়োপজত পডপজটোল স্বোক্ষর পবষয়ক প্রপশক্ষণ 
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পিএ অবকাঠাদমা পনরেশ িি 

িোটি িফোইাং্অর্পরটির্কো িক্রে্ র্ো র্ভোপব্ পরিোলনোর্স্বোপর্ ি ২০২১-২২ অর্ িবেদর নসনসএ কার্ িালদয়র নসএ পনরেশ িি র্টম কর্তিক 

লাইদসন্সপ্রাপ্ত নসএসমূদহর (বাাংলাদেশ কনম্পউটার কাউনন্সল, বাাংলাদেশ ব্যাাংক নসএ, িাটাএড জ নসএ, ম্াাংদগা যটনলসানভ িদসস 

নলনমদটি নসএ, যোহাদটক নিউ নমনিয়া নসএ, কনম্পউটার সানভ িদসস নলনমদটি নসএ এবাং বাাংলাদিাি নসএ) যভৌত ও কানরগরী 

অবকাঠাদমা পনরেশ িি করা হদয়দে। পনরেশ িি যশদষ  পরদশ িন্টিে্প্রপয়োজনীয়্সু োপরশিহ্ পরদশ িন্প্রপতপবদন্দোপখল্কপরপে।্ 

নসএ অপডটর প্যোপনল্নিদয়াগ সাংক্রান্ত কার্ িক্রম   

িোটি িফোইাং্অর্পরটিিমূপহর্পনরীক্ষো্কো িক্রে্িম্পন্ন্করোর্পনপেত্ত্তথ্য্ও্য োগোপ োগ্প্রযুপি্আইন,্২০০৬্এবাং্তথ্য্ও্য োগোপ োগ্

প্রযুপি্(িোটি িপফপকট্প্রদোনকোরী্কতৃি ক্ষ)্পবপধেোলো,্২০১০্এর্৩২্পবপধ্যেোতোপবক অপডটর্প্যোপনল্পনপয়োগ্করো্হপয়পে।্২০২২্

িোপলর্জন্য্পিপিএ্কো িোলয়্কতৃিক্পনপম্নোি্০৩্(পতন)্টি্প্রপতষ্ঠোনপক্অপডটর্পহপিপব্প্যোপনলভি করো্হয়:্ 

 

ক্রপেক প্যোপনলর্ভি অপডটর প্রপতষ্ঠোপনর নোে ওপয়বিোইট 

01.  ইপনোপভটিভ েোইন্ডি কনিোপটাং পলপেপটড  www.iminds-consulting.com 

02.  রোইট টোইে পলপেপটড www.righttime.biz 

03.  েপিহ মুপহত হক অযোন্ড যকোাং www.rsm.global/bangladesh 

তথ্য্প্রযুপি্ (িোটি িপফপকট্প্রদোনকোরী্কতৃি ক্ষ)্ পবপধেোলো,্ ২০১০্এর্ পবধোন্ যেোতোপবক্ পনপয়োগকৃত্অপডটর্প্যোপনল্কতৃিক্

িোটি িপফপকট্প্রদোনকোরী্কতৃি ক্ষিমূহ্তোপদর পনরীক্ষো্কো িক্রে্িম্পন্ন্করপে।্পনরীক্ষো্কো িক্রে্িম্পপন্নর্ র্িাংপিষ্ট্পনরীক্ষো্

প্রপতপবদন্পিপিএ্কো িোলপয়্যপ্ররণ্কপর্র্োপক।্্্্্্্্ 

“পডপজটোল পনরো ত্তোয় যেপয়পদর িপিতনতো”্শীষ িক যিপেনোর/কে িশোলো আপয়োজন 

পিপিএ কো িোলয় ২০২১-২২ অর্ িবেপর িোরোপদপশর ০৮টি 

পবভোপগর ৬৪ টি যজলোর ৭০৩ টি স্কুপলর িশরীপর ও অনলোইন 

জুে প্লযোটফপে ির েোধ্যপে “পডপজটোল পনরো ত্তোয় যেপয়পদর 

িপিতনতো” শীষ িক যিপেনোর/কে িশোলো আপয়োজন কপর। এই 

যিপেনোর/ কে িশোলোর েোধ্যপে ১৬,২৯৮ জন পকপশোরী 

পশক্ষোর্ীপক িোইবোর পনরো ত্তো পবষয়ক প্রপশক্ষণ প্রদোন করো 

হপয়পে। উি প্রপশক্ষপণ প্রপশক্ষণোর্ীপদর িোইবোর অ রোধ ও এর 

িাংপিষ্ট আইপনর ব্যোখ্যো, িোেোপজক য োগোপ োগ েোধ্যপে 

পনরো পদ পবিরপণর যকৌশলিমূহ, অ রোধ িাং টিত হপল তো 

যর্পক উত্তরপণর উ োয়, িহোয়তো প্রোপপ্ত এবাং অপভপ োগ করোর সুপনপদ িষ্ট  দ্ধপত িম্পপকি অবপহত করো হয়। এেোেোও এিকল কে িশোলোয় 

পডপজটোল স্বোক্ষর ব্যবহোপরর েোধ্যপে িোইবোর পনরো ত্তো পবষয়টি যশখোপনো হয়। পিপিএ কো িোলয় আপয়োপজত কো িক্রে িোরোপদপশ 

ব্যো ক জনপপ্রয়তো লোভ কপরপে।   

 

 

 

পকপশোরী পশক্ষোর্ীপদর িোইবোর পনরো ত্তো পবষপয় প্রপশক্ষণ প্রদোন 
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পিপিএ্কো িোলপয়র্কে িকতিো-্কে িিোরীপদর্জন্য্ইন-হোউজ্প্রপশক্ষণ্আপয়োজন  

পিপিএ্কো িোলয়্২০২১-২২্অর্ িবেপর্কে িকতিো-কে িিোরীপদর্জন্য্িরকোপর্

কে িিোরী্(আিরণ)্পবপধেোলো,্১৯৭৯,্িরকোপর্কে িিোরী্(শৃঙ্খলো্ও্আপ ল)্

পবপধেোলো,্ ২০১৮্ ও্ িরকোপর্ কে িিোরী্ (পনয়পেত্ উ পস্থ্পত)্ পবপধেোলো,্

২০১৯,্ জোতীয় শুদ্ধোিোর পবষয়ক কে ি- পরকল্পনো, অপভপ োগ প্রপতকোর 

ব্যবস্থ্ো নো, অপভপ োগ প্রপতকোর ব্যবস্থ্ো(GRS), যিবো প্রদোন প্রপতশ্রুপত, তথ্য 

অপধকোর, উদ্ভোবন ও যিবো িহজীকরণ, ই-গভন্যিোি ও উদ্ভোবন কে ি পরকল্পনো 

বোস্তবোয়ন, ডকুপেন্ট ম্োপনজপেন্ট পিপস্টপে ই-িোইপনর ব্যবহোরিহ পবপভন্ন 

পবষপয়্ইন-হোউজ্প্রপশক্ষণ আপয়োজন কপর।   

য ৌর্্উপদ্যোপগ্‘পটকিই্উন্নয়পন্িোইবোর্পনরো ত্তো’্শীষ িক্যিপেনোর্আপয়োজন   

িোইবোর্ পনরো ত্তো্িপিতনতো্েোি্উ লপক্ষ্ইপলক্ট্রপনক্স্বোক্ষর্

িোটি িপফপকট্প্রদোনকোরী্কতৃি পক্ষর্পনয়ন্ত্রক্-এর্কো িোলয়্এবাং্

পডপজটোল্ পনরো ত্তো্এপজপির্ য ৌর্্উপদ্যোপগ্ ‘পটকিই্উন্নয়পন্

িোইবোর্ পনরো ত্তো’্শীষ িক্ যিপেনোর্আপয়োজন্করো্হপয়পে।্ ১্

অপক্টোবর্ ২০২১্ তোপরপখ্ অনুপষ্ঠত্ এই্ যিপেনোপর্ তথ্য্ ও্

য োগোপ োগ্ প্রযুপি্ পবভোপগর্ েোননীয়্ প্রপতেন্ত্রী্ জনোব্ জুনোইদ্

আহপেদ্ লক্এেপ ্প্রধোন্অপতপর্্ পহপিপব্উ পস্থ্ত্ পেপলন।্

উি্যিপেনোপর্স্বোগত্বিব্য্প্রদোন্কপরন্ পিপিএ্কো িোলপয়র্

পনয়ন্ত্রক্জনোব্আবু্িোঈদ্যিৌধুরী।্যিপেনোপর্মূল্প্রবন্ধ্উ স্থ্ো ন্

কপরন্ঢোকো্পবেবদ্যোলপয়র্কপম্পউটোর্পবজ্ঞোন্ও্প্রযুপি্পবভোপগর্অধ্যো ক্ড.্যেোোঃ্েোমুনুর্রপশদ।্যদপশর্িোইবোর্যস্পিপক্

পনরো ত্তো্পবধোপন্করণীয়্পবষপয়্এই্যিপেনোর্আু্পলোিনো্করো্হয়।্ 

পিপিএ্কো িোলপয়র্উপদ্যোপগ্গৃহীত্আইন/পবপধ্প্রণয়ন্িাংক্রোন্ত্কো িক্রে্ 

কে িশোলো্আপয়োজপনর্েোধ্যপে্তথ্য্ও্য োগোপ োগ্প্রযুপি্(িাংপশোধন)্

আইন,্২০২২্এর্খিেো্প্রণয়পণর্লপক্ষয্একটি্কে িশোলো্আপয়োজন্

করো্হপয়পে।্উি্খিেো্প্রস্তোব্তথ্য্ও্য োগোপ োগ্প্রযুপি্পবভোপগ্

যপ্ররণ্করো্ হপয়পে।্তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি (তদন্ত  পরিোলনো) 

পবপধেোলো, ২০২১ এর যভটিাংকৃত চূেোন্ত খিেো যগপজট আকোপর 

প্রকোপশর জন্য যলপজিপলটিভ ও িাংিদ পবষয়ক পবভোপগ যপ্ররণ করো 

হপয়পে। পিপিএ কো িোলপয়র প্রস্তোপবত ইপলক্ট্রপনক স্বোক্ষর িোটি িপফপকট 

প্রদোনকোরী কতৃি পক্ষর (কে িকতিো ও  কে িিোরী ) পনপয়োগ পবপধেোলো, 

২০২১ এর খিেো অনুপেোদপনর জন্য জনপ্রশোিন েন্ত্রণোলপয়র পবপধ 

অনুপবভোপগ যপ্ররণ করো হপয়পে। এেোেোও  e-KYC গোইডলোইন, 

২০২১ এবাং API গোইডলোইন, ২০২২ প্রণয়ন করো হপয়পে।    

 

 

 

‘যটকিই উন্নয়পন িোইবোর পনরো ত্তো’্শীষ িক যিপেনোর 

তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি (িাংপশোধন) আইন, ২০২২ পবষয়ক কে িশোলো 

তথ্য্অপধকোর্আইন্পবষয়ক্ইন-হোউজ্প্রপশক্ষণ 
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পিপিএ্কো িোলপয়র্উপদ্যোপগ্সুশোিন্পবষপয়্অাংশীজপনর্অাংশগ্রহপণ্িভো্আপয়োজন 

পিপিএ কো িোলপয়র উপদ্যোপগ সুশোিন্ প্রপতষ্ঠোর্ পনপেত্ত্

অাংশীজপনর্(stakeholders)্অাংশগ্রহপণ্িভো আপয়োজন করো 

হপয়পে। পিপিএ কো িোলয় এর িোইবোর অ রোধ ও পনরো ত্তো 

অপধশোখোর অধীন ইেোপজিপি যরি ি শোখো এিকল িভো 

আপয়োজন ও বোস্তবোয়পন িহোয়তো কপর। তথ্য ও য োগোপ োগ 

প্রযুপি পবভোগ, তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি পবভোপগর আওতোধীন 

পবপভন্ন দপ্তর/িাংস্থ্ো, পিপিএ কো িোলপয়র লোইপিিপ্রোপ্ত িোটি িফোইাং 

অর্পরটিিমূহ এবাং পিপিএ কো িোলপয়র পবপভন্ন অাংশীজন এ িকল 

িভোয় অাংশগ্রহণ কপরন। িভোয় পিপিএ কো িোলপয়র পবপভন্ন 

কো িক্রপের পবষপয় অাংশীজপনর িোপর্ েত পবপনেয় করো হয়। 

পডপজটোল্স্বোক্ষর্পবষয়ক্িেিোেপয়ক্লোপন িাং্যিশন্আপয়োজন্ 

পিপিএ কো িোলয় ২০২১-২২ অর্ িবেপর “The advancement of 

Information security with digital signature in 

Bangladesh context” শীষ িক লোপন িাং যসশি আদয়াজি কদর। 

উি যিপেনোপর তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি পবভোগ এর প্রপতপনপধ, 

পিপিএ কো িোলপয়র িকল কে িকতিো-কে িিোরী এবাং পিএ েপনটপরাং 

পিপস্টে স্থ্ো ন এবাং পনরো ত্তো পবধোন শীষ িক প্রকপল্পর প্রপতপনপধগণ 

প্রপশক্ষণোর্ী পহপিপব অাংশগ্রহণ কপরন। যিপেনোপরর উপদ্বোধন কপরন 

জনোব্আবু্িোঈদ্ যিৌধুরী,্ পনয়ন্ত্রক্ (্ যুগ্মিপিব), পিপিএ্কো িোলয়। 

উি যিপেনোপর মূল প্রবন্ধ উ স্থ্ো নো কপরন Spectra Ltd. এর 

Chief Operating Officer জনোব এি. এে. েোহবুব আলে। 

যিপেনোপর্আপরো্িহকোরী্প্রপকৌশলী্(আইটি্পিপকউপরটি) জনোব্নোজনীন্আিোর,্এবাং্িহকোরী্যপ্রোগ্রোেোর্(ডোটোপবজ্ও্ওপয়ব্

এযোডপেপনপেশন)্জনোব্কোজী্যশোপয়ব্যেহোম্মদ্আপলোিক্পহপিপব্বিব্য্উ স্থ্ো ন্কপরন।   

৪র্ ি্পশল্প্পবপ্লপবর্িযোপলঞ্জ্যেোকোপবলোয়্করণীয়্পবষয়ক্কে িশোলো্আপয়োজন্ 

নসনসএ কার্ িালয় কর্তিক “ই-গভন্যিান্স ও উদ্ভাবি কম িপনরকল্পিা 

২০২১-২২” এর আদলাদক ৪র্ ি নশল্প নবপ্লদবর চোদলঞ্জ 

যমাকাদবলায় করণীয় নবষয়ক ০২ র্ট কম িশালা র্র্াক্রদম ২৪ েোি ি, 

২০২১ এবাং ০৬ জুন, ২০২২ তোপরপখ অনুপষ্ঠত হয়। উি 

কম িশালায় প্রধাি অনতনর্ নহদসদব  উপনস্থত নেদলি জনোব এন এে 

পজয়োউল আলে প এএ, নসনিয়র সনচব, তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রযুনি 

নবভাগ। এই কে িশোলোয় পিপিএ কো িোলয় কতৃিক ৪র্ ি নশল্প নবপ্লদবর 

িযোপলঞ্জ, িম্ভোবনো, করণীয় পবষপয় পবশদভোপব আপলোিনো করো 

হয়। এই আপলোিনোর অাংশ পহপিপব পিপিএ কো িোলপয়র 

কো িক্রেিমূহপক পডপজটোলোইপজশপনর আওতোয় আনোর পবষপয় 

আপলোিনো করো হয়। এেোেোও কো িক্রপে IoT (Internet of 

Things), ব্লকপিইন যটকপনোলপজ, Robotics এবাং AI (Artificial Intelligence) ব্যবহোপরর পবষপয় আপলোিনো করো হয়।  

 

অাংশীজপনর অাংশগ্রহপণ আপয়োপজত িভো (০১ জুন ২০২২) 

৪র্ ি পশল্প পবপ্লপবর িযোপলঞ্জ যেোকোপবলোয় করণীয় পবষয়ক কে িশোলো 
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 ১৫্তে্আন্তজিোপতক্পশশু্িলপচ্চে্উৎিব্আপয়োজন 

তথ্য্ ও্ য োগোপ োগ্ প্রযুপি্ পবভোপগর্ পৃষ্ঠপ োষকতোয়্ এবাং্ িহ্

আপয়োজক্বোাংলোপদশ্ পিপেন্ পফল্ম্ যিোিোইটির্তত্ত্বোবধোপন্ পিপিএ্

কো িোলয়্কতৃিক্০৫্েোি ি্২০২২্পি.্হপত্৩১্েোি ি্২০২২্পি.্  িন্ত্

ঢোকো,্ বপরশোল,্ খুলনো,্ রাংপুর,্ রোজশোহী,্ েয়েনপিাংহ,্ পিপলট্ ও্

িট্টগ্রোে্ পবপভন্ন্ যভনুযপত্ ১৫তে্ আন্তজিোপতক্ পশশু্ িলপচ্চে্ উৎিব্

২০২১্আপয়োজন্ করো্ হপয়পে।্ েোিব্যো ী্আপয়োপজত্ এই্ িলপচ্চে্

উৎিপব্৪টি্পবভোপগ্পবপের্পবপভন্ন্যদপশর্৯্টি্িলপচ্চেপক্পুরস্কোর্

প্রদোন্করো্হয়।্পুরস্কোর্পবজয়ীপদর্হোপত্যক্রস্ট,্িনদ্ও্নগদ্অর্ ি 

তুপল্যদয়ো্হয়।্্্  

 

পবপভন্ন জোতীয় পদবি/িভো/যিপেনোর/ পিপম্পোপজয়োপে পিপিএ কো িোলপয়র অাংশগ্রহণ  

পিপিএ্কো িোলয়্২০২১-২২্অর্ িবেপর্তথ্য্ও্য োগোপ োগ্প্রযুপি্পবভোগ্

আপয়োপজত্ িকল্ িভো,্ যিপেনোর,্ পিপম্পোপজয়োপে্ পনয়পেতভোপব 

অাংশগ্রহণ্কপর।্এেোেোও্পিপিএ্কো িোলপয়র্কে িকতিো-্কে িিোরী্গণ্

স্বোধীনতো্ পদবি,্ পবজয়্ পদবি,্ পডপজটোল্ বোাংলোপদশ্ পদবি,্ জোতীয়্

যশোক্পদবি্উ লপক্ষয্আপয়োপজত্পবপভন্ন্িভো,্যিপেনোর্ও্র্যোপলপত্

অাংশগ্রহণ্ কপরন।্ জোপতর্ প তো্ বঙ্গবন্ধু্ যশখ্ মুপজবুর্ রহেোন,্

বঙ্গেোতো্ যশখ্ফপজলোতুপন্নিো্ও্১৫ই্আগপস্টর্িকল্শহীপদর্প্রপত্

পিপিএ্কো িোলয়্েদ্ধো্জ্ঞো ন্কপর্এবাং্এ্উ লপক্ষয্আপয়োপজত্যদোয়ো-

েোহপফপল্ অাংশগ্রহণ্ কপরন।্ এেোেোও্ িরকোপরর্ পবপভন্ন্ িরকোপর্

দপ্তর/িাংস্থ্ো্ কতৃিক্ আপয়োপজত্ পবপভন্ন জোতীয়্ ও্ আন্তজিোপতক্

পদবি/উৎিব/অনুষ্ঠোন/িভো/পিপেনোপর পিপিএ্ কো িোলপয়র্ কে িকতিো-্

কে িিোরীগণ পনয়পেতভোপব্অাংশগ্রহণ্কপরন।্     

প পকআই্িাংপিষ্ট্স্টযোন্ডোড ি্প্রণয়পন্পরিোি ি্স্টোপড্প্রণয়ন 

পিপিএ কো িোলপয়র ২০২১-২২ অর্ িবেপরর এপ এ লক্ষযেোেো ২.৪ বোস্তবোয়পনর 

পনপেত্ত পরিোি ি স্টোপড প্রণয়ন কপেটি কতৃিক “Study on Standards of 

Public Key Infrastructure: A Trusted Approach for 

Implementation of Authentication System in Electronic 

Environment.” শীষ িক গপবষণো প্রপতপবদন প্রণয়ন করো হয়। উি প্রপতপবদপন 

 োবপলক কী ইনফ্রোেোকিোর (প পকআই) পবষপয়র ধোরণো, িেিোেপয়ক স্টযোন্ডোড ি 

ও পডপজটোল স্বোক্ষপরর স্টযোন্ডোড ি পবষপয় তথ্যোপদ উ স্থ্ো ন করো হয়। এেোেোও উি 

গপবষণো প্রপতপবদপন পবপের পবপভন্ন যদপশ অনুসৃত প পকআই িাংপিষ্ট আইন/পবপধ/ 

নীপতেোলোর তুলনোমূলক   িোপলোিনো এবাং বোাংলোপদশ ও পবপের পবপভন্ন রোপে 

প পকআই প্রযুপির পবপভন্ন এপপ্লপকশন এবাং বোাংলোপদশ প পকআই প্রযুপির 

উন্নয়পন করণীয় পবষপয় আপলোিনো করো হয়। পিপিএ কো িোলপয়র দোপয়েপ্রোপ্ত 

কে িকতিোগণ উি গপবষণো প্রপতপবদন প্রণয়পন প্রতযক্ষভোপব অাংশ যনন।   
 

অাংশগ্রহণকোরীপদর েোপঝ িনদ তুপল পদপেন্পিপিএ্কো িোলপয়র পনয়ন্ত্রক 

েপহোদয়  

১৫ই আগপস্টর িকল শহীপদর প্রপত পিপিএ কো িোলপয়র পনয়ন্ত্রক েপহোদপয়র 

েদ্ধো জ্ঞো ন ও পুষ্পস্তবক অ িন (১৫ আগস্ট, ২০২১) । 
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সিসিএ কার্ যালয়ের ২০২১-২২ অর্ যবছয়রর উন্নেন কার্ যক্রর্  

২০২১-২২্অর্ িবেপরর্পিপিএ্কো িোলয়্পবপভন্ন্গুরুেপূণ ি্উন্নয়ন্কো িক্রে্িম্পন্ন্কপরপে।্এিব্কো িক্রে্পিপিএ্কো িোলপয়র্ভপবষ্যৎ্

কে ি দ্ধপত্ পনধ িোরপণ্ গুরুেপূণ ি্ ভপেকো্ রোখপব।্ উন্নয়ন্ কো িক্রেিমূপহর্ েপধ্য্ কোপরগরী্ অবকোঠোপেো্ পনে িোণ,্ হোড িওয়যোর্ ও্

িফ্টওয়যোর্স্থ্ো ন, ইনস্টপলশন্ও্কপেশপনাং্অন্যতে।্২০২১-২২্অর্ িবেপর পিপিএ্কো িোলপয়র্উন্নয়ন্কো িক্রে্পনম্নরূ :্ 

▪ পিপিএ্কো িোলপয়র্অধীন্ িকল্ পিএ্প্রপতষ্ঠোপনর্ পিপকউপরটি্েপনটপরাং্এর্ পনপেত্ত্ বোাংলোপদশ্ডোটো্ যিন্টোর্ যকোম্পোপন্

পলপেপটড্(পবপডপিপিএল)্-এ পিপকউপরটি্অ োপরশন্যিন্টোর্(SOC)্স্থ্ো ন্করো্হপয়পে।্পিপকউপরটি্অ োপরশন্যিন্টোপর্

ইিটলকৃত্িফটওয়যোরিমূপহর্User Acceptance Test্িম্পন্ন্করো্হপয়পে।্পিপিএ্কো িোলপয়র্পিএ্েপনটপরাং্পিপস্টে্

স্থ্ো ন্ ও্ পনরো ত্তো্ পবধোন্ প্রকপল্পর্আওতোয়্ এই্ কো িক্রে্ িম্পন্ন্ করো্ হয়।্ পিপিএ্ কো িোলপয়র্ যকন্দ্রীয় সাংরক্ষণাগার 

(Central Repository)্ স্থ্ো ন্ এবাং্ ই-িোইন্ ডোটোপবি্ উন্নয়ন্ করো্ হপয়পে।্  পশোপরর্ যশখ্ হোপিনো্ িফটওয়যোর্

যটকপনোলপজ্ োপকি্পিপিএ্কো িোলপয়র্রুট্পিএ্পিপস্টপের্পডজোস্টোর্পরকভোপর পিপস্টে্স্থ্ো ন্িম্পন্ন্হপয়পে।   

 
পিপিএ কো িোলপয়র পিপকউপরটি অ োপরশন যিন্টোপরর স্থ্োন পিপিএ্কো িোলপয়র্পডজোস্টোর্পরকভোপর্যিন্টোপরর্স্থ্োন 

▪ পিপিএ্কো িোলপয়র্রুট্পিএ্পিপস্টপের্কনপফগোপরশন্েোপনোন্নয়ন্করো্হপয়পে।্পিপিএ্কো িোলপয়র্২০২০-২১্অর্ িবেপরর্

ওপয়ব্ট্রোস্ট্অপডট্এর্িকল্কো িক্রে্BDO Malaysia্কতৃিক্িম্পন্ন্করো্হপয়পে।্এেোেোও্উি্িেপয়র্Internal 

Audit্এর্িকল্কো িক্রে্িেোপ্ত্করো্হপয়পে।্ 

▪ পিপিএ্কো িোলপয়র্২০২১-২২্অর্ িবেপর্Root CA্পিপস্টপের্Certificate Revocation List (CRL) আ পডট্

করো্হপয়পে।্Root CA্পিপস্টপের্Certificate Revocation List (CRL) ও্Online Certificate Status 

Protocol (OCSP)্এর্Vulnerability Assessment্ও্Penetration Testing্করো্হপয়পে্এবাং্Test-এ্

প্রোপ্ত্িকল্পনরো ত্তো্ঝূঁপক্(Secrurity Risk) িম্পূণ িরূপ ্দূর্করো্হপয়পে।    

▪ পিএ্ েপনটপরাং্ পিপস্টে্ স্থ্ো ন্ ও্ পনরো ত্তো্ পবধোন্ শীষ িক্ প্রকপল্পর্আওতোয়্ Vulnerability Assessment and 

Penetration Testing (VAPT)্এবাং্Malware Analysis Tools (MAT)্িফটওয়যোর্টুলি্ইিেদলশি 

কার্ িক্রম িম্পন্ন করা হদয়দে। পিএ্ েপনটপরাং্ পিপস্টে্ স্থ্ো ন্ ও্ পনরো ত্তো্ পবধোন্ শীষ িক্ প্রকপল্পর্আওতোয়্ পিপকউপরটি্

ইনফরপেশন্এন্ড্ইপভন্ট্ম্োপনজপেন্ট্(SIEM)্এবাং্ওপয়ব্অযোপপ্লপকশন্িায়োরওয়োল (WAF)্িফটওয়যোর্ও্হোড িওয়যোর 

ইিেদলশি কার্ িক্রম সম্পন্ন করা হদয়দে।   

▪ পিপিএ্কো িোলপয়র্পডপজটোল্ফপরনপিক্ল্যোপবর্পবপভন্ন্িফট্ওয়যোর্টুলি্এর্লোইপিি্হোলনোগোদ্করো্হপয়পে।্ 
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সিসিএ কার্ যালয়ের উয়েখয়র্াগ্য অজযন 

তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি আইন ২০০৬ অনু োয়ী তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি পবভোপগর অধীপন ইপলক্ট্রপনক স্বোক্ষর প্রদোনকোরী 

কতৃি পক্ষর পনয়ন্ত্রক-এর কো িোলয় ২০১১ িোপলর যে েোপি প্রপতপষ্ঠত হয়। প্রপতষ্ঠোর  র যর্পক পিপিএ কো িোলপয়র উপেখপ োগ্য 

অজিনগুপলো পনম্নরূ :  

▪ পডপজটোল/ইপলক্ট্রপনক স্বোক্ষর বোস্তবোয়পনর জন্য বোাংলোপদশ কপম্পউটোর কোউপিল, বোাংলোপদশ ব্যোাংক, যদোহোপটক পনউ পেপডয়ো, 

ম্োাংপগো যটপলিোপভ িপিি পলপেপটড, ডোটোএড্জ পলপেপটড, বোাংলোপফোন পলপেপটড এবাং কপম্পউটোর িোপভিপিি পলপেপটডপক 

িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি ক্ষ (পিএ) পহপিপব লোইপিি প্রদোন করো হপয়পে;   

▪ ২০১৩-২০১৪্িন্হপত্২০২১-২২্িন্  িন্ত্েয়টি্পিএ্প্রপতষ্ঠোন কতৃিক্িোরোপদপশ ব্যপি ও প্রোপতষ্ঠোপনক   িোপয় যেোট্৫৬,২০১্

টি পডপজটোল্স্বোক্ষর্িোটি িপফপকট্পবতরণ করো হপয়পে।্২০২১-২২ অর্ িবের   িন্ত প্রপতষ্ঠোনপভপত্তক্বেরওয়োরী্পডপজটোল্স্বোক্ষর্

িোটি িপফপকট্পবতরপণর্তথ্য্পনম্নরূ :      

পিএ্িমূহ 

 

িেয় 

বোাংলোপফোন্

পল:্পিএ 

যদোহোপটক্

পনউ্পেপডয়ো্

পিএ 

ম্োাংপগো্

যটপলিোপভ িপিি্

পল:্পিএ 

ডোটোএডজ্

পল:্পিএ 

বোাংলোপদশ্

কপম্পউটোর্

কোউপিল্পিএ 

কপম্পউটোর্

িোপভ িপিি্

পল:্পিএ 

যেোট    

২০১৩-১৪ - - ৩ ২৩,০০০ - - ২৩,০০৩ 

২০১৪-১৫ ২৮ ২৩,৮৭৩ ৬০ ১২২১ - - ২৫,১৮২ 

২০১৫-১৬ ৩৩ ৪৩ ৫৩ ২০৪০ - - ২১৬৯ 

২০১৬-১৭ ১৪ ৩৮ ৮ ১১৫০ - - ১২১০ 

২০১৭-১৮ ১ ১ ৬ ১১১ ৪ - ১২৩ 

২০১৮-১৯ ৬০৩ - ৫ ৪৩ ১৩৬ - ৭৮৭ 

২০১৯-২০ ৭০৩ - - - ১২৩৯ - ১৯৪২ 

২০২০-২১ - - ৮০১ - ১৩৯ - ৯৪০ 

২০২১-২২্ ৬৫৯ ১৪ - ৪০ ৬৭২ - ১৩৮৫ 

িব িপেোট ২০৪১ ২৩,৯৬৯ ৯৩৬ ২৭,৬০৫ ২১৯০ - ৫৬,২০১ 

▪ ডাংগলপভপত্তক পডপজটোল স্বোক্ষপরর  োশো োপশ ব্যবহোর বোন্ধব ই-িোইন প্রবতিপনর উপেপশ্য CCA e-Sign API 

Specification Part 1: E-Signature for online e-KYC প্রণয়ন করো হপয়পে  ো অনুিরণ কপর পিএ 

প্রপতষ্ঠোনিমূহ ই-িোইন প্রবতিপনর উপদ্যোগ গ্রহণ কপরপে।  

▪ পিপিএ্ কো িোলপয়র্ “প পকআই্ ( োবপলক্ কী্ ইনফ্রোেোকিোর)্ পিপস্টপের্ েোপনোন্নয়ন্ এবাং্ পিপিএ্ কো িোলপয়র্ িক্ষেতো্

বৃপদ্ধকরণ’্শীষ িক্প্রকপল্পর্আওতোয়্িোইবোর্অ রোধ্পনয়ন্ত্রণ্ও্তদপন্তর্জন্য্পডপজটোল্ফপরনপিক্ল্যোব্স্থ্ো ন্করো্হপয়পে্

এবাং্প পকআই্পিপস্টেি্আ পগ্রড্করো্হপয়পে।  

▪ পিপিএ্ কো িোলয়্ ইনফরপেশন্ পিপকউপরটি্ ম্োপনজপেন্ট্ পিপস্টপের্ জন্য্ আন্তজিোপতকভোপব্ স্বীকৃত্ ISO/IEC 

27001:2013 িনদ্অজিন্কপরপে।  

▪ আন্তজিোপতকভোপব্স্বীকৃত্প্রপতষ্ঠোন্পহপিপব্পিপিএ্কো িোলয়্OIC CERT এর্িদস্য  দ্লোভ্কপরপে।    

▪ পিএ্েপনটপরাং্পিপস্টে্স্থ্ো ন্ও্পনরো ত্তো্পবধোন্শীষ িক্প্রকপল্পর্আওতোয়্পিপিএ্কো িোলপয়র্যকন্দ্রীয় সাংরক্ষণাগার্স্থ্ো ন্

এবাং্ই-িোইন্ডোটোপবি্উন্নয়ন্করো্হপয়পে।্্  

▪  পশোপরর্যশখ্হোপিনোর্িফটওয়যোর্যটকপনোলপজ্ োপকি্পিপিএ্কো িোলপয়র্রুট্পিএ্পিপস্টপের্পডজোস্টোর্পরকভোপর্যিন্টোর 

(DRC)্স্থ্ো ন্করো্হপয়পে। 

▪ গোজীপুর্যজলোর্কোপলয়োবকপর্অবপস্থ্ত্যফোর্টোয়োর্জোতীয়্ডোটো্যিন্টোপর্পিপিএ্কো িোলপয়র্জন্য পিপকউপরটি্অ োপরশন্

যিন্টোর্(SOC)্ও্যনটওয়োকি্পডভোইি্স্থ্ো ন্করো্হপয়পে।্্ 
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▪ প্রপতষ্ঠোর  র যর্পক িোরোপদপশর ২৭,৯৩২ জন িরকোপর কে িকতিোপক পডপজটোল স্বোক্ষর পবষপয় প্রপশক্ষণ প্রদোন করো হপয়পে। 

২০২১-২২ অর্ িবের   িন্ত বেরওয়োরী পডপজটোল স্বোক্ষর পবষয়ক প্রপশক্ষপণর তথ্য পনম্নরূ :   

 

▪ পিএ্ েপনটপরাং্ পিপস্টে্ স্থ্ো ন্ ও্ পনরো ত্তো্ পবধোন্ শীষ িক্ প্রকপল্পর্আওতোয়্ Vulnerability Assessment and 

Penetration Testing (VAPT) এবাং Malware Analysis Tools (MAT)্িফটওয়যোর্টুলি্ইিেদলশি 

কার্ িক্রম িম্পন্ন করা হদয়দে। পিএ্ েপনটপরাং্ পিপস্টে্ স্থ্ো ন্ ও্ পনরো ত্তো্ পবধোন্ শীষ িক্ প্রকপল্পর্আওতোয়্ পিপকউপরটি্

ইনফরপেশন্এন্ড্ইপভন্ট্ম্োপনজপেন্ট্(SIEM) এবাং্ওপয়ব্অযোপপ্লপকশন্িায়োরওয়োল (WAF) িফটওয়যোর্ও্হোড িওয়োর্

ইিেদলশি কার্ িক্রম সম্পন্ন করা হদয়দে।  

▪ তথ্য্ও্য োগোপ োগ্প্রযুপি্(তদন্ত্ পরিোলনো)্পবপধেোলো,্২০২১্এর্যভটিাংকৃত্চূেোন্ত্খিেো্যগপজট্আকোপর্প্রকোপশর্পনপেত্ত্

যলপজিপলটিভ্ও্িাংিদ্পবষয়ক্পবভোপগ্যপ্ররণ্করো্হপয়পে। 

▪ ২০১৬-১৭ অর্ িবের যর্পক শুরু কপর িলপত ২০২১-২২ অর্ িবের   িন্ত িব িপেোট ৮৯,০৮৫ জন পকপশোরী পশক্ষোর্ীপক “পডপজটোল 

পনরো ত্তোয় যেপয়পদর িপিতনতো”্শীষ িক প্রপশক্ষণ প্রদোন করো হপয়পে। পিপিএ কো িোলপয়র বেরপভপত্তক তথ্য পনপম্ন উ স্থ্ো ন 

করো হপলো:  

 

▪ পিপিএ কো িোলপয়র িকল কো িক্রে   িোপলোিনোপন্ত এ প্রপতষ্ঠোনটির িক্ষেতো বৃপদ্ধ করোর যক্ষপে য িব িেস্যো ও িযোপলঞ্জ পিপহ্নত 

করো হপয়পে তো িেোধোপনর লপক্ষয স্বল্পপেয়োদী, েধ্যপেয়োদী ও দী িপেয়োদী কো িক্রপের আওতোয় একটি যরোডম্ো  প্রণয়ন করো 

হপয়পে।   

▪ “পডপজটোল পনরো ত্তোয় যেপয়পদর িপিতনতো”্শীষ িক প্রপশক্ষপণর িকল যরকপড িাং, প্রপনোত্তর  ব ি, টিউপটোপরয়োল, ই-বুকিহ িব 

যট্রপনাং ম্োপটপরয়োল িেন্বয় কপর “কন্যোকর্ো” নোপে একটি ওপয়বিোইট িোলু করো হপয়পে।  
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ইয়লক্ট্রসনক স্বাক্ষর বাস্তবােয়ন সিসিএ কার্ যালে কর্তযক গৃহীত উয়যাগ  

ইপলক্ট্রপনক্ স্বোক্ষর্ বোস্তবোয়পনর্ পনপেত্ত্ পবপভন্ন্ দপ্তর/িাংস্থ্োয়্ ইপলক্ট্রপনক্ স্বোক্ষর্ ব্যবহোপরর্ যক্ষে্ পনধ িোরপণ্ পিপিএ্ কো িোলয়্

পনরপবপেন্নভোপব্কোজ্কপর্ োপে।্সারাদেদশর সরকানর েপ্তরসমূদহ নিনজটাল স্বাক্ষদরর ব্যবহার আদরা বািাদিার লদক্ষে নসনসএ 

কার্ িালয় ২০২১-২২ অর্ িবেদর পনয়পেত্িভো,্যিপেনোর্ও্নপলজ্যশয়োপরাং িহ্নবনভন্ন কার্ িক্রম িহণ কদর। এসময় নবনভন্ন সরকানর 

েপ্তদরর অিলাইি এনপ্লদকশদি ইদলক্ট্রনিক স্বাক্ষর সাংযুিকরদণর লদক্ষে নসএ প্রনতষ্ঠািসমূদহর প্রনতনিনধগণ উপনস্থত নেদলি। ২০২১-

২২ অর্ িবেদর নসনসএ কার্ িালয় এবাং অন্যান্য সরকানর েপ্তদরর মদধ্য আদয়ানজত নবনভন্ন কার্ িক্রদমর তথ্য নিদে উপস্থাপি করা হদলা:    

1. জোতীয়্রোজস্ব্যবোড ি্(NBR)্এবাং্পিপিএ্কো িোলপয়র্িভো:  

জোতীয়্রোজস্ব্যবোপড ির্ASYCUDA্পিপস্টপে্পডপজটোল্স্বোক্ষর্অন্তর্ভ িিকরপণর্পনপেত্ত্১২্যে্২০২২্তোপরপখ্পিপিএ্

কো িোলয়,্যদোহোপটক্পনউ্পেপডয়ো্ও্জোতীয়্রোজস্ব্যবোপড ির্েপধ্য্ববঠক্অনুপষ্ঠত্হয়।্উি্ববঠপক্জোতীয়্রোজস্ব্যবোপড ির্

ASYCUDA্পিপস্টপে্পডপজটোল্স্বোক্ষর্অন্তর্ভ িিকরণ্এবাং্এর্যপ্রপক্ষপত্পিপহ্নত্িযোপলঞ্জ্যেোকোপবলোয়্করণীয়্পবষপয়্

আপলোিনো্করো্হয়।্্ 

2. এস্পোয়োর্টু্ইপনোপভট্(a2i) এবাং্পিপিএ্কো িোলপয়র্িভো:  

ই-নপর্্পিপস্টপে্ইপলক্ট্রপনক্স্বোক্ষর্যুি্করোর্লপক্ষয্২০২১-২২্অর্ িবেপর্পিপিএ্কো িোলয়্এবাং্এস্পোয়োর্টু্ইপনোপভট্

(a2i)্এর্েপধ্য্পবপভন্ন্িেপয়্পদ্ব োপক্ষক্ববঠক্অনুপষ্ঠত্হপয়পে।্পবগত্২৬্যফব্রুয়োপর্২০২২্পিোঃ্তোপরপখ্পিপিএ্কো িোলয়্

ও্ই-নপর্র্কোপরগপর্টিপের্েপধ্য্ই-নপর্পত্পডপজটোল্স্বোক্ষর্ইপন্টপগ্রশন্পবষয়ক্ববঠক্অনুপষ্ঠত্হয়।্ রবতীপত্২৬্যে্

২০২২্পিোঃ্তোপরপখ্পিএ্প্রপতষ্ঠোনিমূপহর্িোপর্্ই-নপর্্টিপের্পদ্বতীয়্ববঠক্অনুপষ্ঠত্হয়।্০২্জুন্২০২২্পিোঃ্তোপরপখ্

ম্োাংপগো্যটপলভোপি িপিি্পলপেপটড্পিএ্ই-নপর্্পিপস্টপে্ই-িোইন্িাংযুিকরপণর্পবষপয়্একটি্যডপেো্প্রদশ িন্কপর। 

3. যিন্ট্রোল প্রপকউরপেন্ট যটকপনকযোল ইউপনট (CPTU) এবাং্পিপিএ্কো িোলপয়র্িভো:  

ই-পজপ  পিপস্টপে পডপজটোল স্বোক্ষর অন্তর্ভ িি করোর লপক্ষয পবগত ২৫ যে ২০২২ পিোঃ তোপরপখ পিপিএ কো িোলয়, যিন্ট্রোল 

প্রপকউরপেন্ট যটকপনকযোল ইউপনট (CPTU) এর কোপরগপর টিে ও পিএ প্রপতষ্ঠোপনর উ পস্থ্পতপত একটি িভো অনুপষ্ঠত হয়। 

িভোয় ই-পজপ  পিপস্টপের যটস্ট এনভোয়রপেপন্ট পডপজটোল স্বোক্ষর যুিকরপণর জন্য প্রোর্পেক  দপক্ষ  পহপিপব POC 

করোর পিদ্ধোন্ত গৃহীত হয়।  

4. প্রধাি নবদুেৎ পনরেশ িদকর কার্ িালয় এবাং্পিপিএ্কো িোলপয়র্িভো:  

প্রধোন পবদ্যযৎ  পরদশ িপকর কো িোলপয়র অনলোইন পিপস্টপে ইপলক্ট্রপনক স্বোক্ষর ব্যবহোপরর পবষপয় ২৫ যে ২০২২ পিোঃ তোপরখ 

পিপিএ কো িোলপয়র যটকপনকযোল টিে ও প্রধোন পবদ্যযৎ  পরদশ িপকর কো িোলপয়র েপধ্য দোপ্তপরক কোপজ ইপলক্ট্রপনক স্বোক্ষর 

ব্যবহোপরর ধোরণো অজিপনর পবষপয় িভো অনুপষ্ঠত হয়।    
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সবসিন্ন িাসি যয়ি সিসজটাল স্বাের ইসিয়েশন সবষেক তথ্য  

িপিবোলয়্ পনপদ িশেোলো,্ ২০১৪্এর্৩য়্অধ্যোয়: অপফি্ দ্ধপত’র্১৫(১)্ নপর্্ব্যবস্থ্ো নো্অাংপশ্িরকোপর্িকল্দপ্তর/িাংস্থ্োয়্

ইপলক্ট্রপনক্স্বোক্ষর্িোলুকরপণর্পনপেত্ত্ পনপদ িশনো্প্রদোন্কপর্বলো্হপয়পে,্“ইপলক্ট্রপনক্যনোটিাং,্ফোইপলাং্ও্ইপলক্ট্রপনক্স্বোক্ষর্

ব্যবহোপরর্েোধ্যপে্িকল্অপফপি্  িোয়ক্রপে্ইপলক্ট্রপনক্অপফি্ দ্ধপত্িোলু্কপরপত্হইপব”।্অষ্টে্ ঞ্চবোপষ িকী্ পরকল্পনো’র্

অধ্যোয়্ ১২:্ উচ্চ্ প্রবৃপদ্ধর্ জন্য্ পডপজটোল্ বোাংলোপদশ্ ও্আইপিটি্ যকৌশল-এর্ ১২.৩.২:্ ই-গভপে িন্ট্ অাংপশ্ পবপভন্ন্ িরকোপর-

যবিরকোপর্প্রপতষ্ঠোন্এবাং্আগ্রহী্ব্যপিপদর্পডপজটোল্পিগপনিোর্িোটি িপফপকট্ও্এ-িম্পপকিত্যিবো্প্রদোন্করোর্কর্ো্বলো্হপয়পে।্

এেোেোও্জোতীয়্তথ্য্ও্য োগোপ োগ্প্রযুপি্নীপতেোলো্২০১৮্এর্উপেশ্য্২:্পডপজটোল্পনরো ত্তো্অাংপশর্যকৌশলগত্পবষয়বস্তু্

২.৯:্এর্উপেশ্য্২.৯.১্এ্িকল্অপফপি্পডপজটোল্স্বোক্ষর্িোলুকরপণর্কর্ো্বলো্হয়পে। ‘পডপজটোল্বোাংলোপদশ্টোস্কপফোি ি’্এর্

পনব িোহী্কপেটির্১১তে্িভোর্১১.৮্নাং্পিদ্ধোপন্ত্তপথ্যর্পনরো দ্আদোন-প্রদোন্পনপিত্করোর্লপক্ষয্গুরুেপূণ ি্িরকোপর্ই-পিবোয়্

পডপজটোল্স্বোক্ষর্ইপন্টপগ্রশপনর্পনপদ িশনো্প্রদোন্করো্হয়।্এিকল্পনপদ িশনো্বোস্তবোয়পনর্পনপেত্ত্পিপিএ্কো িোলয়্পনয়পেত্িভো,্

যিপেনোর্ও্নপলজ্যশয়োপরাং্এর্েোধ্যপে্পবপভন্ন্দপ্তর/িাংস্থ্োয়্ইপলক্ট্রপনক্স্বোক্ষর্ব্যবহোপরর্যক্ষে্পনধ িোরণ্ও্অনলোইন্যিবোয়্

ইপলক্ট্রপনক্স্বোক্ষর্ইপন্টপগ্রশপন্িহোয়তো্প্রদোন্কপর্র্োপক।্পিপিএ্কো িোলয়্কতৃিক্গৃহীত  অনলোইন্যিবোয়্ইপলক্ট্রপনক্স্বোক্ষর্

ইপন্টপগ্রশন্কো িক্রপের্তথ্য্পনম্নরূ :    

পবপভন্ন্পডপজটোল্িোপভ িপি্পডপজটোল্স্বোক্ষর্ইপন্টপগ্রশপনর্দপ্তরপভপত্তক্তথ্য্(জুন-২০২২্  িন্ত) 

ক্রপেক দপ্তর/্িাংস্থ্ো িোপভ িিিমূপহর্নোে িব িপশষ্অবস্থ্ো্ 

1.  পিপিএ্কো িোলয়্ ডকুপেন্ট্িোইপনাং ব্যবহোর্িলেোন্্ 

2.  য ৌর্মূলধনী্যকোম্পোপন্িমূপহর্

পনবন্ধপকর্কো িোলয়্(RJSC) 

অভযন্তরীণ্অপফি্এপপ্লপকশন,্QR code,্ অপফপির্

ওপয়ব্এপপ্লপকশন্ 

ব্যবহোর্িলেোন্্ 

3.  খোদ্য্েহো পরদশ িপকর্দপ্তর্ ডকুপেন্ট্িোইপনাং ব্যবহোর্িলেোন্্ 

4.  বোাংলোপদশ্কপম্পউটোর্কোউপিল্ জোতীয়্ডোটো যিন্টোপরর্পভপ এন্(VPN)্িোপভ িি্্ ব্যবহোর্িলেোন্্ 

5.  Robi Axiata Limited ক্রয়্এবাং্কপ িোপরট্অযোপফয়োি ি্  ব্যবহোর্িলেোন্্ 

6.  অগ্রণী্ব্যোাংক্পলপেপটড যরপেট্যোি্িপলউশন্  ব্যবহোর্িলেোন্্ 

7.  পুবোলী্ব্যোাংক্পলপেপটড অপডট্িোপভ িি্ ব্যবহোর্িলেোন্্ 

8.  ব্র্যোক্ব্যোাংক্পলপেপটড্ ক্রয়্এবাং্কপ িোপরট্অযোপফয়োি ি  ব্যবহোর্িলেোন্্ 

9.  বোাংলোপদশ্প্রপকৌশল্ও্প্রযুপি্

পবেপবদ্যোলয়্(বুপয়ট)্ 

ডকুপেন্ট্িোইপনাং্ ব্যবহোর্িলেোন্্ 

10.  বোাংলোপদশ্পুপলশ অনলোইন্পুপলশ্পিয়োপরি্িোটি িপফপকট্  োইলটিাং্ 

11.  অর্ ি্পবভোগ IBAS++ পিপস্টে্  POC 

12.  এি োয়োর্টু্ইপনোপভট্(এটুআই) ই-নপর্্ POC 

13.  যিন্ট্রোল্প্রপকউরপেন্ট্যটকপনকযোল্

ইউপনট 

ই-্পজপ ্(অনলোইন্চুপি্স্বোক্ষর)   POC 

14.  প্রধোন্পবদ্যযৎ্ পরদশ িপকর্কো িোলয়   ইপলপক্ট্রকযোল্ কন্ট্রোক্টর,্  পরদশ িক,্ এবাং্

যটকপনপশয়োনপদর্ লোইপিি্ ইসুযকরণ্ও্ নবোয়ন্ এবাং্

 োওয়োর্িোব-পস্টশনিমূপহর চূেোন্ত্অনুপেোদন্প্রপক্রয়ো।্  

POC 

15.  বোাংলোপদশ্ডোটো্যিন্টোর্যকোম্পোপন্

পলপেপটড্ 

প্রশোিপনক্কো িক্রে্   POC 
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২০২১-২২ অর্ যবছয়রর সিসজটাল স্বাের সবষেক প্রসশেয়র্র তথ্য  

পডপজটোল্স্বোক্ষপরর্প্রিোরণো্এবাং্ব্যবহোর্বৃপদ্ধর্লপক্ষয্২০২১-২০২২্

অর্ িবেপর্পিপিএ্কো িোলপয়র্উপদ্যোপগ্পবপভন্ন্িরকোপর্দপ্তপরর্৯ে্

বো্তদূদ্ধি্যগ্রপডর্৮২৪্জন্কে িকতিোপক্পডপজটোল্স্বোক্ষপরর্ব্যবহোর্

পবষপয়্প্রপশক্ষণ্ প্রদোন্করো্ হপয়পে।্ উি্ প্রপশক্ষণিমূপহ্ িরকোপর্

কে িকতিোপদর্ েোপঝ্ পডপজটোল্ স্বোক্ষপরর্ আইনগত্ ও্ ব্যবহোপরক্

পবষপয়্প্রপশক্ষণ্প্রদোন্করো্হয়।্এই্প্রপশক্ষপণর্েোধ্যপে িরকোপর  

দপ্তপরর্কে িকতিোগণ্পডপজটোল্স্বোক্ষপরর্ব্যবহোর্ব্যবহোপরর্গুরুে্ও্

আইনগত্্পবষপয়্জোনোর্ োশো োপশ্এর্ব্যবহোপর্আপরো্আগ্রহ্বৃপদ্ধ্

 োপব। ২০২১-২০২২্অর্ িবেপর্ পিপিএ্কো িোলয়্কতৃিক্আপয়োপজত্

পডপজটোল্ স্বোক্ষর্ পবষয়ক্ প্রপশক্ষপণর্ পবস্তোপরত্ পববরণ্ েপকর্

েোধ্যপে্উ স্থ্ো ন্করো্হপলো:্্       

পডপজটোল্স্বোক্ষর্পবষয়ক্প্রপশক্ষণ (২০২১-২২) 

ক্রপেক্ প্রপশক্ষপণর্তোপরখ েন্ত্রণোলয়/পবভোগ/দপ্তর প্রপশক্ষণোর্ীর্িাংখ্যো 

1.  ২১/০৮/২০২১  েী্কে ি-িহোয়ক্ফোউপন্ডশন্(প পকএিএফ) ৯০ 

2.  ২৬/০৯/২০২১ বোাংলোপদশ্পবেপবদ্যোলয়্েঞ্জুরী্কপেশন ৯৭ 

3.  ২২/০৯/২০২১ বোাংলোপদশ্জোতীয়্ডোটো্যিন্টোর্এবাং্“পিএ্েপনটপরাং্পিপস্টে্

স্থ্ো ন্এবাং্পনরো ত্তো্পবধোন”্শীষ িক্ কল্প 

৩৭ 

4.  ২৮/০৯/২০২১ 

২৯/০৯/২০২১ 

২০/০২/২০২২্ 

বোাংলোপদশ্পিপভল্িোপভ িি্প্রশোিন্একোপডপে্ ১৯৯্ 

5.  ০৫/১০/২০২১ জোতীয়্গণেোধ্যে্ইনপস্টটিউট ৪১ 

6.  ১৮/১১/২০২১ তথ্য্ও্য োগোপ োগ্প্রযুপি্পবভোগ ৪০ 

7.  ১৩/১২/২০২১ বোাংলোপদশ্ব্যোাংক ২৫ 

8.  ৩০/১২/২০২১ পিপ টিইউ ৩০ 

9.  ১৬/০১/২০২২ য ৌর্মূলধন্যকোম্পোপন্ও্ফোে িিমূপহর্ পরদপ্তর ১২ 

10.  ২০/০১/২০২২ বোাংলোপদশ্ইনপস্টটিউট্অব্অযোডপেপনপেশন্এন্ড্ম্োপনজম্োন্ট্

(পবয়োে্ফোউপন্ডশন) 

৪৩ 

11.  ০২/০২/২০২২ 

১৫/০২/২০২২ 

আইবোি++্এবাং্অভযন্তরীন্িম্পদ্পবভোগ্ ৫৫ 

12.  ০২/০৪/২০২২ ইপেপগ্রশন্ও্ োিপ োট ি্অপধদপ্তর্                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ৪৫ 

13.  ১৭/০৫/২০২২ ঢোকো্উত্তর্পিটি্কপ িোপরশন ১১০্্্্ 

যেোট ৮২৪্ 

 

 

পবয়োে্ফোউপন্ডশপন্আপয়োপজত্পডপজটোল্স্বোক্ষর্পবষয়ক্প্রপশক্ষণ 
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সিসিএ কার্ যালয়ের ২০২১-২২ অর্ যবছয়রর দে িানব িম্পদ উন্নেন িাংক্রান্ত কার্ যক্রি  

পিপিএ কো িোলয় ২০২১-২২ অর্ িবেপর দক্ষ েোনব িম্পদ উন্নয়পন পবপভন্ন ধরপণর কো িক্রে গ্রহণ কপর। এিেয় কে িকতিো-কে িিোরীপদর 

দক্ষতো বৃপদ্ধর লপক্ষয িোকপরর পবপধ-পবধোন পবষপয় পবপভন্ন ইন-হোউজ প্রপশক্ষপণর আপয়োজন কপর। এেোেোও পডপজটোল স্বোক্ষপরর 

প্রিোরণো এবাং ব্যবহোর বৃপদ্ধর লপক্ষয িরকোপরর পবপভন্ন েন্ত্রণোলয়, পবভোগ এবাং দপ্তপরর ৯ে বো তদূদ্ধি যগ্রপডর ৮২৪ জন কে িকতিোপক 

পডপজটোল স্বোক্ষর পবষপয় প্রপশক্ষণ প্রদোন করো হপয়পে। পিপিএ কো িোলপয়র িকল কে িকতিোপদর অাংশগ্রহপণ “উদ্ভোবন্ ও্ যিবো্

িহজীকরণ”্শীষ িক্যিপেনোর্ও্কে িশোলো্আপয়োজন্করো্হপয়পে।্২০২১-২০২২্অর্ িবেপর্কপরোনোকোলীন্িেপয়্ওপয়পবনোপরর্

েোধ্যপে্িোরোপদপশর্৮ে্যর্পক্১০ে্যেপণর্েোেী্এবাং্অপভভোবকপদর্অাংশগ্রহপণ্“পডপজটোল্পনরো ত্তোয়্যেপয়পদর্িপিতনতো”্

শীষ িক্কে িশোলো্আপয়োজন্করো্হপয়পে।্পিপিএ্কো িোলপয়্পিএ্েপনটপরাং্পিপস্টে্স্থ্ো ন্ও্পনরো ত্তো্পবধোন্প্রকপল্পর্আওতোয়্

তথ্য্ও্য োগোপ োগ্প্রযুপি্আইন,্২০০৬্এর্িাংপশোধনীর্উ র্কে িশোলো্অনুপষ্ঠত্হপয়পে।্েোনব্িম্পদ্উন্নয়পনর্লপক্ষয্পিপিএ্

কো িোলপয়র্২০২১-২০২২্অর্ িবেপরর গৃহীত কো িক্রেিমূহ্পনম্নরূ :্    

মদয়শর অিযন্তয়র আয়োসিত প্রসশক্ষণ কি যসূসচ িম্পসকযত িংসক্ষপ্ত তথ্য 

ক্রপেক প্রনশক্ষণ কম িসূনচর যমাট সাংখ্যা অাংশিহণকারীর সাংখ্যা  

১. ২৭  ১৩৬২   

আয়োসিত ইন-হাউি প্রসশক্ষণ িম্পসকযত তথ্য 

ক্রপেক  প্রপশক্ষপণর নোে প্রপশক্ষপণর িাংখ্যো প্রপশক্ষণোর্ীর িাংখ্যো  

1.  জোতীয় শুদ্ধোিোর কে ি- পরকল্পনো পবষয়ক প্রপশক্ষণ  ২ ৪৯  

2.  ডকুপেন্ট ম্োপনজপেন্ট পিপস্টপে ই-িোইপনর ব্যবহোর শীষ িক প্রপশক্ষণ  ১ ২৮  

3.  িরকোপর কে িিোরী (আিরণ) পবপধেোলো, ১৯৭৯ এবাং িরকোপর কে িিোরী 

(শৃঙ্খলো ও আপ ল) পবপধেোলো, ২০১৮ ও িরকোপর কে িিোরী (পনয়পেত 

উ পস্থ্পত) পবপধেোলো, ২০১৯  

১ ২৭  

4.  অপভপ োগ প্রপতকোর ব্যবস্থ্ো (GRS) পবষয়ক প্রপশক্ষণ   ৪ ৯৭ 

5.  তথ্য অপধকোর পবষয়ক ইন-হোউজ প্রপশক্ষণ ৩ ৭০  

6.  যিবো প্রদোন প্রপতশ্রুপত ২০২১-২০২২ বোস্তবোয়ন পবষয়ক প্রপশক্ষণ  ৪ ৯৯  

7.  ই-গভন্যিোি ও উদ্ভোবন কে ি পরকল্পনো বোস্তবোয়ন পবষয়ক প্রপশক্ষণ  ৪ ৮৮  

8.  Cyber Security Analyst পবষয়ক প্রপশক্ষণ ১ ১২  

9.  Application Penetration Testing Tools পবষয়ক 

প্রপশক্ষণ 

১ ০৫ 

10.  Web Application Vulnerability Scanner পবষয়ক 

প্রপশক্ষণ  

১ ০৬ 

11.  System Vulnerability Scanner পবষয়ক প্রপশক্ষণ ১ ০৬ 

12.  End Point Security Solution পবষয়ক প্রপশক্ষণ ১ ০৫  

13.  Multifactor Authentication পবষয়ক প্রপশক্ষণ ১ ০৫ 

14.  Insider Threat Detection পবষয়ক প্রপশক্ষণ  ১ ১৩  

িব িপেোট ২৭ ৫১০ 
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িরকাসর কর্ যকতযায়দর সিসিটাল স্বাক্ষর সবষেক প্রসশক্ষণ িম্পসকযত তথ্য 

ক্রপেক প্রপশক্ষপণর নোে েন্ত্রণোলয়/পবভোগ/দপ্তপরর্িাংখ্যো্ প্রপশক্ষপণর িেয়  প্রপশক্ষণোর্ীর িাংখ্যো 

১. িরকোপর কে িকতিোপদর পডপজটোল 

স্বোক্ষর পবষয়ক প্রপশক্ষণ  

১৩   ২১/০৮/২০২১ পি. হপত 

১৭/০৫/২০২২ পি.  

৮২৪  

যসনমিার/ওয়াকিশপ আদয়াজি সাংক্রান্ত তথ্য 

ক্রপেক যসনমিার/ওয়াকিশদপর িাম যসনমিার/ওয়াকিশপ সাংখ্যা অাংশিহণকারীর সাংখ্যা 

1.  িোইবোর্পনরো ত্তোয়্যেপয়পদর্িপিতনতো্শীষ িক্যিপেনোর্ ৪৮ ১৬,২৯৮ 

2.  ৪র্ ি্ পশল্প্ পবপ্লপবর্ িযোপলঞ্জ্ যেোকোপবলোয়্ করণীয়্ পবষপয়্

অবপহতকরণ্কে িশোলো 

২ ৬৬ 

3.  নিনজটাল স্বাক্ষর বাস্তবায়দি আইনসর্ট আইদির প্রদয়াজিীয় 

সাংদশাধিী আিয়ি শীষ িক যসনমিার  

১ ১৫ 

4.  “The advancement of Information security 

with digital signature in Bangladesh 

context” শীষ িক লোপন িাং যসনমিার 

১ ১৯ 

5.  তথ্য অপধকোর আইন ও পবপধ-পবধোন িম্পপকি জনিপিতনতো 

বৃপদ্ধকরণ পবষয়ক যিপেনোর/কে িশোলো  

২্ ৭০ 

িব িপেোট ৫৪্ ১৬,৪৬৮   

প্রকপল্পর আওতোয় পবপভন্ন স্থ্োনীয় ও ববপদপশক প্রপশক্ষণ আপয়োজন 

পিএ্েপনটপরাং্পিপস্টে্স্থ্ো ন্ও্পনরো ত্তো্পবধোন্শীষ িক্প্রকপল্পর্আওতোয়্পিপিএ্কো িোলয়িহ্পবপভন্ন েন্ত্রণোলয় ও দপ্তপরর ১৪ 

জন কে িকতিোপক Training on Application of PKI পবষপয় ববপদপশক প্রপশক্ষণ যদয়ো হপয়পে। এেোেোও পিপিএ্কো িোলয়্

ও্ বোাংলোপদশ্ ডোটোপিন্টোর্ যকোম্পোপন্ পলপেপটপডর্ পবপভন্ন্   িোপয়র্ কে িকতিোগণপক্SIEM, VAPT এবাং্MAT টুলি্ এর্

ব্যবহোপরর্ উ র্ Cyber Security Analyst, Application Penetration Testing, Web Application 

Vulnerability Scanner, System Vulnerability Scanner, End Point Security Solution, Multifactor 

Authentication, এবাং Insider Threat Detection্পবষপয়্প্রপশক্ষণ্প্রদোন্করো্হপয়পে।   

 

প্রকপল্পর আওতোয় ববপদপশক প্রপশক্ষপণ অাংশগ্রহণকোরী কে িকতিোবৃন্দ 

 

পিপকউপরটি টুলি পবষয়ক প্রপশক্ষপণ অাংশগ্রহণকোরী কে িকতিোবৃন্দ 
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সিসিএ কার্ যালয়ের বাসষ যক কি যিম্পাদন চুসি ২০২১-২২ বাস্তবােন িাংক্রান্ত তথ্য 

পিপিএ্কো িোলপয়র্২০২১-২২্অর্ িবেপরর্বোপষ িক্কে িিম্পোদন্চুপির্আওতোয়্০৪্টি্যকৌশলগত্উপেশ্য্(পনভিরপ োগ্য্ও্পনরো দ্

আইটি্অবকোঠোপেো্উন্নয়ন,্দক্ষ্েোনবিম্পদ্উন্নয়ন,্আইপন্অবকোঠোপেো্উন্নয়ন্এবাং্ই-গভন্যিোি্প্রপতষ্ঠো)্বোস্তবোয়পনর্লপক্ষয 

যেোট্১১্টি্কে ি পরকল্পনো্গ্রহণ্কপর্এবাং্পনধ িোপরত্িেপয়র্েপধ্যই্লক্ষযেোেো্অনু োয়ী্কে ি পরকল্পনোিমূহ্বোস্তবোয়ন্কপরপে।্্্ 

পিপিএ্কো িোলপয়র্বোপষ িক্কে ি পরকল্পনো্২০২১-২২ 

ক্রপেক  যকৌশলগত উদেশ্য কার্ িক্রম লক্ষযেোেো অজিন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১. পনভিরপ োগ্য ও 

পনরো দ আইটি 

অবকোঠোপেো উন্নয়পন 

িহোয়তো করো  

পডজোস্টোর পরকভোপর পিপস্টে স্থ্ো ন ৩১.১.২২ ৩১.১.২২ 

SOC-Security Operation Center স্থ্ো ন ৩১.৩.২২ ৩০.৩.২২ 

Networking device & e-Sign Equipment 

Installation 

৩১.১২.২১ ১১.১০.২১ 

২. দক্ষ েোনব িম্পদ 

উন্নয়ন 

পডপজটোল স্বোক্ষর ব্যবহোর িাংক্রোন্ত প্রপশক্ষণ ৮০০ ৮২৪ 

পডপজটোল পনরো ত্তোয় যেপয়পদর িপিতনতোমূলক প্রপশক্ষণ ১১০০০ ১৬,২৯৮ 

কে িকতিো-কে িিোরীপদর জন্য িেিোেপয়ক পবষপয়র উ র লোপন িাং 

যিশন 

২ ২ 

প পকআই িাংপিষ্ট স্টযোন্ডোড ি প্রণয়পন নরসাচ ি োনি কো িক্রে ১ ১ 

৩. আইপন কোঠোপেো 

উন্নয়ন 

Electronic Know Your Customer (e-KYC) 
গোইডলোইন প্রণয়ন 

৩০.০৯.২১ ২৯.০৯.২১ 

Application Programming Interface (API) 
গোইডলোইন প্রণয়ন 

৩১.৩.২২ ৩০.৩.২২ 

৪. ই-গভন্যিোি প্রপতষ্ঠো   লোইপিি প্রোপ্ত পিএিমূপহর অপফি ও স্থ্ো নো  পরদশ িন   ৬  ৭   

মুপজববষ ি উ লপক্ষয পডপজটোল স্বোক্ষর পবষয়ক পলফপলট মুদ্রণ ১৬.১২.২১ ১৩.১২.২১ 
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জাতীে শুদ্ধাচার ককৌশল বাস্তবােয়ন ২০২১-২২ িায়লর কি যপসরকল্পনা ও অজযন 

পিপিএ কার্ িালয় ২০২১-২০২২ সাদলর জাতীয় শুিাচার যকৌশল বাস্তবায়ি কম িপনরকল্পিা র্র্ার্র্ভাদব বাস্তবায়ি কদর। জোতীয় 

শুদ্ধোিোর যকৌশল কে ি পরকল্পনো, ২০২১-২০২২ ও বেেোপিক  পরবীক্ষণ প্রপতপবদন  র্োিেপয় িাংপিষ্ট েন্ত্রণোলপয় দোপখল ও পিপিএ 

কো িোলপয়র ওপয়বিোইট আ পলোড করো হপয়পে। উি কম িপনরকল্পিা বাস্তবায়দির অাংশ নহদসদব কে িকতিো-কে িিোরীপদর চাকনরর 

নবনধ-নবধাি এবাং শুদ্ধোিোর িাংক্রোন্ত নবনভন্ন প্রপশক্ষণ প্রদোন করো হপয়পে। এেোেোও বনপতকতো কপেটির িভো আপয়োজন ও িভোর 

পিদ্ধোন্ত  র্ো র্ভোপব বোস্তবোয়ন করো হপয়পে। পিপিএ কো িোলপয়র কে ি  পরপবশ উন্নয়পন প্রপয়োজনীয় কো িক্রে গ্রহণ করো হপয়পে। 

সুশোিন প্রপতষ্ঠোর পনপেত্ত অাংশীজপনর অাংশগ্রহপণ িভো অনুপষ্ঠত হপয়পে। পিপিএ কো িোলপয়র উত্তে িি িোর তোপলকো হোলনোগোদ করো 

হপয়পে। িোইবোর পনরো ত্তোয় যেপয়পদর িপিতনতো কে িশোলোর পফডব্যোক প্রদোন করো হপয়পে। অিলাইি কার্ িক্রদম স্বেতা আিয়দি 

নিনজটাল স্বাক্ষর ব্যবহার নবষয়ক নলিদলট মুদ্রণ ও নবতরণ করা হদয়দে। পিপিএ কো িোলপয়র ওপয়বিোইপট শুদ্ধোিোর যিবোবক্স, তথ্য 

অপধকোর যিবোবক্স, অপভপ োগ প্রপতকোর ব্যবস্থ্ো যিবোবক্স হোলনোগোদ করো হপয়পে। এেোেোও স্বপ্রপণোপদতভোপব প্রকোশপ োগ্য তথ্য 

হোলনোগোদ কপর ওপয়বিোইপট প্রকোশ করো হপয়পে। পিপিএ কো িোলপয়র ৫ে-১০ে যগ্রপডর ০১ জন কে িকতিো এবাং ১১-২০ যগ্রপডর ০১ 

জন  কে িিোরীপক শুদ্ধোিোর পুরস্কোর প্রদোন করো হপয়পে এবাং পুরস্কোর প্রোপ্তপদর তোপলকো ওপয়বিোইপট প্রকোশ করো হপয়পে।  

 

পনয়ন্ত্রক েপহোদপয়র পনকট হপত ২০২১-২২ অর্ িবেপর শুদ্ধোিোর পুরস্কোর পুরস্কোর গ্রহণ 

করপেন পিপিএ কো িোলপয়র উ -পনয়ন্ত্রক (অপতপরি দোপয়ে) জনোব শোহীনো 

 োরভীন।  

 

পনয়ন্ত্রক েপহোদপয়র পনকট হপত ২০২১-২২ অর্ িবেপর শুদ্ধোিোর পুরস্কোর গ্রহণ করপেন 

ডোটো এপন্ট্র/কপন্ট্রোল অ োপরটর জনোব শোহ আলে।  

 

২০২১-২২ অর্ ি বেপরর ক্রয়- পরকল্পনো (প্রকপল্পর অনুপেোপদত বোপষ িক ক্রয়  পরকল্পনোিহ)  র্োিেপয় ওপয়বিোইপট প্রকোশ্করো্

হপয়পে্এবাং্ক্রয়পক্ষপে্স্বেতো আনয়পনর জন্য ই-যটন্ডোপরাং কো িক্রে িম্পন্ন করো হপয়পে। নসনসএ কার্ িালদয়র ২০২১-২২ অর্ িবেদরর 

বানষ িক উন্নয়ি কম িসূনচ বাস্তবায়ি করা হদয়দে। প্রকদল্পর নেয়ানরাং কনমর্ট ও্প্রকল্প্ বোস্তবোয়ন্কপেটির্সভাসমূহ র্র্াসমদয় 

আদয়াজি করা হদয়দে।    
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সিসিএ কার্ যালয়ের ২০২১-২২ অর্ যবছয়রর উদ্ভাবনী কার্ যক্রি  

ইপলক্ট্রপনক্স্বোক্ষর্িোটি িপফপকট্প্রদোনকোরী্কতৃি পক্ষর্পনয়ন্ত্রক্(পিপিএ)্কো িোলয়্এর্“ই-গভিন্যোি্এবাং্উদ্ভোবন্কে ি পরকল্পনো্

২০২১-২২”্এর্অনুপেদ্১.১্এ্উপেপখত্উদ্ভোবনী্ধোরণো্বোস্তবোয়ন,্১.২্এ্উপেপখত্যিবো্িহজীকরণ্এবাং্১.৩্এ্উপেপখত্যিবো্

পডপজটোইপজশন্পহপিপব্ র্োক্রপে্পিএ্ইভযোলুপয়শন্টুলি,্পনরো দ্ই-ডকুপেপন্টশন্(ই-িোইন)্এবাং্পডপজটোল্স্বোক্ষর্িাংক্রোন্ত্

 রোেশ ি্প্রদোন্যিবোগুপলো্িোলু্করো্হপয়পে।্্ 

পিএ্ইভযোলুপয়শন্টুলি 

 

“পিএ্ ইভযোলুপয়শন্ টুলি”্ নোেক্ িফটওয়যোরটি্ পিপিএ্

কো িোলপয়র্ পনপজপদর্ বতপর্ একটি্ ওপয়ব্ যবইজড্

িফটওয়যোর।্ এই্ িফটওয়যোপরর্ েোধ্যপে্ িকল্ পিএ্

(িোটি িফোইাং্অর্পরটিজ)্প্রপতষ্ঠোন্তোপদর্পডপজটোল্পিগপনিোর্

এবাং্ ই-িোইপনর্ েোপিক্ বোস্তবোয়ন্ অগ্রগপত্ অনলোইপনর্

েোধ্যপে্যপ্ররণ্কপর্র্োপক।্ফপল্পূপব ির্ন্যোয়্পিপিএ্কো িোলপয়্

িশরীপর্উ পস্থ্ত্হপয়্পরপ োট ি্যপ্ররপণর্প্রপয়োজন্হয়্নো্পবধোয়্

িেয়্এবাং্অপর্ ির্িোেয়্হপে।্   

পলাংক:্https://ccainfobd.pythonanywhere.com   

 

     

পনরো দ্ই-ডকুপেপন্টশন্(ই-িোইন) 

 

িকল্প পডএফ্ডকুপেন্টিপক্অনলোইপন্পডপজটোপল্িোইন্(ই-

িোইন)্ করোর্ জন্য্ “পনরো দ্ ই-ডকুপেপন্টশন্ (ই-িোইন)”্

যিবোটি্ িোলু্ করো্ হপয়পে।্ এই্ যিবোটির্ েোধ্যপে্ িকল্

প পডএফ্ডকুপেন্টিপক্আ পলোড্কপর্খুব্িহপজ্ই-িোইন্

করো্ োয়্এবাং্িোইনকৃত্ডকুপেন্টপির্অপর্নটিপকশন্পনপিত্

করো্ োয়।্যকোপনো্ডকুপেন্টিপক্ই-িোইন্করোর্েোধ্যপে্মূলত্

পবশুদ্ধতো,্অকৃপেেতো,্এবাং্স্বীকৃপত্এই্৩টি্ পবষয়্ পনপিত্

করো্হপয়্র্োপক।্এর্পলাংক:্https://dms.cca.gov.bd/ 

 

 

পডপজটোল্স্বোক্ষর্িাংক্রোন্ত্ রোেশ ি্প্রদোন 

 

পিপিএ্ কো িোলয়্ যিবো্ পডপজটোইপজশন্ পহপিপব্ “পডপজটোল্

স্বোক্ষর্ িাংক্রোন্ত্  রোেশ ি্ প্রদোন”্ িোলু্ করো্ হয়।্ যিবোটির্

েোধ্যপে্ পিপিএ্কো িোলয়্ পডপজটোল্স্বোক্ষর্িাংক্রোন্ত্ রোেশ ি্

পদপয়্ র্োপক।্ য পকোপনো্ ব্যপি্ অনলোইপন্ পনপির্ পলাংপক্

পনবন্ধন্করোর্েোধ্যপে্এই্যিবোটি্য পত্ োপর্এবাং্ রোেশ ি্

 োওয়োর্জন্য্আপবদন্করোর্পতন্কে িপদবপির্েপধ্য্পিপিএ্

কো িোলয়্কতৃিক্ রোেশ ি্প্রদোন্করো্হপয়্র্োপক।্এ্িাংক্রোন্ত্

যিবোর্পলাংক:্https://www.mygov.bd।্ 
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২০২১-২২ অর্ যবছয়র আইন/সবসধ/পসলসি প্রর্েন িাংক্রান্ত তথ্য 

পিপিএ্কো িোলয়্২০২১-২২্অর্ িবেপর্আইন,্পবপধ,্ পলপি্প্রণয়ন/িাংপশোধন্পবষপয়্পবপভন্ন্গুরুেপূণ ি্কো িক্রে্গ্রহণ্কপরপে।্২০২১-

২২্অর্ িবেপর্আইন,্পবপধ,্ পলপি্প্রণয়ন/িাংপশোধন্পবষপয়্প্রধোন্কো িক্রেিমূহ্পনপম্নোি্েপক্উ স্থ্ো ন্করো্হপলো:্    

পবষয়  আইন/পবপধেোলো/নীপতেোলোর নোে 

আইি তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি (িাংপশোধন) আইন, ২০২২ (খিেো)  

পবপধেোলো  ইপলক্ট্রপনক স্বোক্ষর িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি পক্ষর পনয়ন্ত্রক-এর কো িোলয় (কে িকতিো ও কে িিোরী) 

পনপয়োগ পবপধেোলো, ২০২১ (খিেো)  

 পলপি/পনপদ িপশকো/ 

অন্যোন্য 

e-KYC Guideline for CA Operators, 2021  

CCA e-Sign API Specification Part 1: E-Signature for online e-KYC, 2022  

Bangladesh Root CA Certificate Practice Statement, 2020 (V.3) 

২০২১-২২ অর্ যবছয়রর পুরস্কার/িনদ/িম্মাননা িাংক্রান্ত তথ্য    

পিপিএ্কো িোলয়্২০২১-২২্অর্ িবেপর্য ্িকল্অজিন্ও্িম্মোননো্য পয়পে্তো্পবপভন্ন্েহপল্যবশ্গুরুপের্িোপর্্আপলোপিত্হপয়পে।্

এিপবর্েপধ্য্পিপিএ্কো িোলয়্কতৃিক ISO/IEC 27001:2013 িনদ্অজিন্এবাং্জোতীয়্শুদ্ধোিোর্পুরস্কোর্অজিন্অন্যতে।্

পনপম্ন্পিপিএ্কো িোলপয়র্২০২১-২২্অর্ িবেপর্পুরস্কোর/িম্মোননো/অজিপনর্পববরণ্পনপম্ন্উপেখ্করো্হপলো:     

পিপিএ্কো িোলপয়র ISO/IEC 27001:2013 িনদ্অজিন্ 

ইপলক্ট্রপনক স্বোক্ষর িোটি িপফপকট প্রদোনকোরী কতৃি পক্ষর পনয়ন্ত্রপকর 

কো িোলয় ইনফরপেশন পিপকউপরটি ম্োপনজপেন্ট পিপস্টপের জন্য 

আন্তজিোপতকভোপব স্বীকৃত ISO/IEC 27001:2013 িনদ অজিন 

কপরপে। পিএ েপনটপরাং পিপস্টে স্থ্ো ন ও পনরো ত্তো পবধোন 

প্রকপল্পর আওতোয় SIS Certifications Pvt. Ltd. নোেক 

একটি আন্তজিোপতক িোটি িপফপকশন এপজপি আইএিও ২৭০০১ এর 

নীপতেোলোর িোপর্ িোেঞ্জস্য যরপখ আইটি অ োপরশন, যডটো যিন্টোর 

ও পডজোস্টোর পরকভোপর িোইপটর উ র অপডট কো িক্রে  পরিোলনো 

যশপষ ২৩ েোি ি ২০২২ তোপরপখ পিপিএ কো িোলয়পক প্রর্ে বোপরর 

েপতো এই িনদ প্রদোন কপর।     

 

পিপিএ কো িোলয় কতৃিক প্রোপ্ত ISO/IEC 27001:2013 িনদ 

পিপিএ্কো িোলপয়র্জোতীয়্শুদ্ধোিোর্পুরস্কোর্অজিন 

তথ্য্ও্য োগোপ োগ্প্রযুপি্পবভোপগর্আওতোধীন্দপ্তর/্িাংস্থ্োর্২০২০-

২১্অর্ িবেপরর্জোতীয়্শুদ্ধোিোর্যকৌশল্কে ি- পরকল্পনো্বোস্তবোয়পন্৫টি্

দপ্তর/িাংস্থ্োর্ েধ্য্ হপত্ পিপিএ্ কো িোলয় প্রর্ে্ স্থ্োন্ অপধকোর্ কপর।্

পিপিএ্কো িোলয়্জোতীয়্শুদ্ধোিোর্যকৌশল্কে ি- পরকল্পনোর্যেোট্৩৮্টি্

কো িক্রপের্েপধ্য্৩৬্টি্কো িক্রপে্শতভোগ্নম্বর্অজিন্কপর।্শুদ্ধোিোর্

িাংক্রোন্ত্কো িক্রে্িম্পোদপন্িোফপল্যর্স্বীকৃপত্স্বরূ ্তথ্য্ও্য োগোপ োগ্

প্রযুপি্পবভোগ্ পিপিএ্কো িোলয়পক্জোতীয়্শুদ্ধোিোর্পুরষ্কোর্২০২০-২১্

প্রদোন্কপর।্ পিপিএ্কো িোলপয়র্ পনয়ন্ত্রক্ েপহোদয়্আইপিটি্ পবভোপগর্

পিপনয়র্িপিব্জনোব্এনএে্পজয়োউল্আলে্প এএ্েপহোদপয়র্পনকট্

হপত্পুরস্কোর্গ্রহণ্কপরন।    
পিপিএ কো িোলপয়র জোতীয় শুদ্ধোিোর পুরষ্কোর ২০২০-২১ গ্রহণ 
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বায়জট বরাে ও ব্যে িাংক্রান্ত তথ্য (উন্নেন ও অনুন্নেন) 

সিসিএ কার্ যালয়ের ২০২১-২০২২অর্ যবছয়রর বায়জট বরাে ও ব্যয়ের তথ্য  

পিপিএ্কো িোলপয়র্২০২১-২০২২্অর্ িবেপরর্জন্য্রোজস্ব্খোপত্(অনুন্নয়ন)্৬৪৪.৪৮্লক্ষ্টোকো্এবাং্উন্নয়ন্বোপজপট্১৪৩৮.০০্

লক্ষ্টোকো্বরোে্প্রদোন্করো্হয়।্বরোেকৃত্অপর্ ির্েপধ্য্রোজস্ব্খোপত্ (অনুন্নয়ন)্৫৪০.৮১্লক্ষ্টোকো্এবাং্উন্নয়ন্বোপজপট্

১৪৩৭.৮৪ লক্ষ্টোকো্ব্যয়্হপয়পে।্পবস্তোপরত্তথ্য্পনপেোি্েক্ও্িোপট ির্েোধ্যপে্উ স্থ্ো ন্করো্হপলো:্ 

লক্ষ্টোকোয় 

 পববরণ বরোে (লক্ষ টোকোয়) ব্যয় (লক্ষ টোকোয়)  ব্যপয়র হোর 

অনুন্নয়ন (রোজস্ব) ৬৪৪.৬৮ ৫৪০.৮১ ৮৩.৮৯% 

উন্নয়ন (প্রকল্প) ১৪৩৮.০০ ১৪৩৭.৮৪ ৯৯.৯৯%  

 

 

 

প্রকল্প/কি যসূসচ িাংক্রান্ত তথ্য 

(ক) চলিান প্রকল্প  

ইপলক্ট্রপনক্ স্বোক্ষর্ িোটি িপফপকট্ প্রদোনকোরী্ কতৃি পক্ষর্ পনয়ন্ত্রক-এর্ কো িোলপয়র্ ২০২১-২২ অর্ িবেপর পিপিএ কো িোলপয় পিএ 

েপনটপরাং পিপস্টে স্থ্ো ন ও পনরো ত্তো পবধোন শীষ িক প্রকপল্পর কো িক্রে িলেোন রপয়পে।  

(খ) প্রস্তাসবত প্রকল্প/ কি যসূসচ   

ভপবষ্যপত্পিপিএ্কো িোলয় কতৃিক পনপম্নোি প্রকল্প/কে িসূপি গ্রহপণর  পরকল্পনো রপয়পে, য েন:  

▪ নসনসএ কার্ িালয় শনিশালীকরণ ও সক্ষমতা বৃনিকরণ শীষ িক প্রকল্প;  

▪ নিরাপে ইদলক্ট্রনিক সামানজক যর্াগাদর্াগ যিটওানকিাং প্লাটিম ি (‘দর্াগাদর্াগ’ ও ‘আলাপি’) উন্নয়ি শীষ িক প্রকল্প;  

▪ “পডপজটোল্পনরো ত্তোয়্পকপশোরীপদর্িপিতনতো”্শীষ িক্কে িসূপি।    
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বায়িট বরাদ্দ ও ব্যয়ের তথ্য (উন্নেন ও অনুন্নেন)

বরাদ্দ ব্যে
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“সিএ িসনটসরাং সিয়েি স্থাপন এবাং সনরাপত্তা সবধান” শীষ যক প্রকল্প 

(১) প্রকল্প পসরসেসত   

পনরকল্পিা কনমশি এর আর্ ি-সামানজক অবকাঠাদমা নবভাদগর ২৩ যম, ২০১৯ তানরদখর ২০.০২.০০০০.০২৩.১৪.০১৭.২০১৮১১৩ 

িাং পদের মাধ্যদম পিপিএ্কো িোলপয়্“পিএ্েপনটপরাং্পিপস্টে্স্থ্ো ন্এবাং্পনরো ত্তো্পবধোন”্শীষ িক্পবপনপয়োগ্প্রকল্প্অনুপেোপদত্

হয়।্প্রকল্পটির্যেয়োদকোল্১লো্জুলোই্২০১৯্হপত্৩০্জুন্২০২৩। প্রকল্পটির্িাংপশোপধত্প্রোক্কপলত্ব্যয়্৫৬৭৫.৯২্লক্ষ্টোকো।্ 

 প্রকপল্পর িোধোরণ তথ্যোবলী  

নোে  “পিএ েপনটপরাং পিপস্টে স্থ্ো ন এবাং পনরো ত্তো পবধোন”্শীষ িক প্রকল্প   

যময়াে জুলোই ২০১৯ - ৩০ জুন ২০২৩ (১ে িাংপশোপধত) 

প্রাক্কনলত ব্যয় অপর্ ির উৎি  পরেোণ (লক্ষ টোকোয়) 

পজওপব ৫৬৭৫.৯২  

ববপদপশক িোহোয্য  - 

যেোট ৫৬৭৫.৯২  

(২) প্রকয়ল্পর লক্ষয ও উয়দ্দশ্য: 

▪ সার্ট িিাইাং অর্নরর্টসমূহদক সম্পৃি কদর সাইবার ইিনসদিন্ট সাংক্রান্ত তোরনক ব্যবস্থা গদি যতালা। 

▪ উচ্চ েক্ষতা সম্পন্ন সাইবার যটকনিকোল র্টদমর সক্ষমতা বতনরকরণ। 

▪ সম্ভাব্য সাইবার আক্রমণ র্ামাদিা এবাং ঝুঁনক প্রনতদরাধ ও নিয়ন্ত্রণ করা। 

▪ সার্ট িিাইাং অর্নরর্টর আওতাধীি নসদেমসমূহ ও জিগিদক সম্ভাব্য সাইবার আক্রমণ নবষদয় সদচতি করা। 

▪ নসনসএ কার্ িালদয়র নপদকআই অবকাঠাদমাদক শনিশালীকরদণর লদক্ষে যকন্দ্রীয় সাংরক্ষণাধার এর অবকাঠাদমা বতনর। 

▪ ইদলক্ট্রনিক স্বাক্ষদরর বাস্তব প্রদয়াদগর নিনমদত্ত ইদলক্ট্রনিক স্বাক্ষর উন্নয়ি সাংক্রান্ত R & D ল্যাব স্থাপি। 

▪ প্রযুনিগত ধারিার সমন্বয় ও সাংদর্াগ স্থাপি এবাং নবনভন্ন আন্তজিানতক নপদকআই যিারাদমর সেস্য প্রানপ্তর জন্য আন্তজিানতক 

ব্রাউজার যিারাদমর েোন্ডাি ি অনুসরণ কদর ওদয়বট্রাে সীল ও স্বীকৃনত অজিি। 

(৩) প্রকয়ল্পর উয়েখয়র্াগ্য কার্ যক্রর্ 

▪ প্রকল্প কার্ িালদয় জিবল নিদয়াগ, আসবাবপে ক্রয় এবাং র্ািবাহি ক্রয় করা; 

▪ হাি িওয়োর ও সিটওয়োর ক্রয়, স্থাপি এবাং নসদেম চালু করা; 

▪ ওদয়ব ট্রাে অনিট ও রুট নসএ কিনিগাদরশি এর জন্য পরামশ িক নিদয়াগ যেওয়া; 

▪ ই-িোইন ডোটোপবজ উন্নয়ন এবাং যকন্দ্রীয় িাংরক্ষোণোগোর (Central Repository) স্থ্ো ন;  

▪ পিপকউপরটি্অ োপরশন্যিন্টোর (SOC) এবাং্যনটওয়োকি্পডভোইি্স্থ্ো ন্কো িক্রে;  

▪ জাতীয় পর্ িাদয় যসনমিার আদয়াজি করা; 

▪ সাইবার ঝুঁনক প্রনতদরাদধ সদচতিতা বতনরর এবাং কম িকতিাদের েক্ষতা বৃনির জন্য জন্য স্থািীয় ও ববদেনশক প্রনশক্ষদণর 

আদয়াজি করা;   
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(৪) প্রকয়ল্পর ২০২১-২২ অর্ যবছয়রর উয়েখয়র্াগ্য কার্ যক্রয়র্র বাস্তবােন অগ্রগসত:   

▪ জোতীয়্যফোর্টোয়োর্ডোটো্যিন্টোপর্পিপিএ্কো িোলপয়র্পিপকউপরটি্অ োপরশন্যিন্টোর্(SOC) এবাং্যনটওয়োকি্পডভোইি্

স্থ্ো ন্কো িক্রে্িম্পন্ন্করো্হপয়পে।্ 

▪  পশোপরর যশখ হোপিনোর িফটওয়যোর যটকপনোলপজ  োপকি পিপিএ কো িোলপয়র রুট পিএ পিপস্টপের পডজোস্টোর পরকভোপর পিপস্টে 

স্থ্ো ন িম্পন্ন হপয়পে।  

▪ পিপিএ কো িোলপয়র রুট পিএ পিপস্টপের কনপফগোপরশপনর েোপনোন্নয়ন করো হপয়পে। প্রকপল্পর আওতোয় পিপিএ কো িোলপয়র 

আইএিও ২৭০০১:২০১৩ িনদ অজিপনর পনপেত্ত অপডট কো িক্রে িম্পন্ন করো হপয়পে।   

▪ পিপিএ্কো িোলপয়র্জন্য্ই-িোইন্ডোটোপবজ্উন্নয়ন্এবাং্যকন্দ্রীয়্িাংরক্ষোণোগোর্(Central Repository) স্থ্ো ন্করো্

হপয়পে।্ 

▪ প্রকপল্পর আওতোয় পিপকউপরটি ইনফরপেশন এন্ড ইপভন্ট ম্োপনজপেন্ট (SIEM) এবাং ওপয়ব অযোপপ্লপকশন িায়োরওয়োল 

(WAF) িফটওয়যোর ও হোড িওয়োর ইিেদলশি। 

▪ প্রকপল্পর্আওতোয়্VAPT্এবাং MAT িফটওয়যোর্টুলি্ইনস্টপলশন্কো িক্রে্িম্পন্ন্করো্হপয়পে।্্্্ 

▪ “Training on Application of PKI” পবষপয় ববপদপশক প্রপশক্ষণ িম্পন্ন করো হপয়পে। 

▪ SIEM পিপস্টে এবাং িফটওয়যোর টুলি ব্যবহাদরর উ র ০৭ টি কযোটোগপরপত যেোট ৫২ জন কে িকতিোপক প্রপশক্ষণ প্রদোন করো 

হপয়পে।  

▪ নিনজটাল স্বাক্ষর বাস্তবায়দি আইনসর্ট আইদির প্রদয়াজিীয় সাংদশাধিী নবষদয় ১টি যিপেনোর আপয়োজন করো হপয়পে।  

▪ পিপিএ্কো িোলপয়্একটি্আর্এন্ড্পড্ল্যোব্স্থ্ো পনর্পনপেত্ত্দর ে্আহবোন্করো্হপয়পে।্  
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১৫তি আন্তজযাসতক সশশু চলসিত্র উৎিব-২০২২ 

বোাংলোপদশ্িরকোপরর্তথ্য্ও্য োগোপ োগ্প্রযুপি্পবভোপগর্েোননীয়্প্রপতেন্ত্রী্জনোব্জুনোইদ্আহ্পেদ্ লক,্এেপ ্েপহোদপয়র্

িভো পতপে্অনুপষ্ঠত্ ২১্আগস্ট্২০২১্ তোপরপখ্ পবভোপগর্ িপম্মলন্কপক্ষ্একটি্ িভো্অনুপষ্ঠত্ হয়।্অনুপষ্ঠত্ িভোয়্ তথ্য্ও্

য োগোপ োগ্প্রযুপি্পবভোপগর্২০২১-২২্অর্ িবেপরর্অনুষ্ঠোন/উৎিবোপদ্খোত্হপত্অনুপষ্ঠতব্য্ইপভন্টিমূহ্চূেোন্তকরণ,্ইপভন্টিমূপহর্

বোপজট্এবাং্আপয়োজনকোল্পনধ িোরণ্পবষপয়্আপলোিনো্করো্হয়।্উি্িভোর্পিদ্ধোন্ত্যেোতোপবক্্১৫তে্আন্তজিোপতক্পশশু্িলপচ্চে্

উৎিব-২০২২্এর্বোস্তবোয়পনর্লপক্ষয্মূল্আপয়োজক্ পহপিপব্ ইপলক্ট্রপনক্স্বোক্ষর্িোটি িপফপকট্প্রদোনকোরী্কতৃি পক্ষর্ পনয়ন্ত্রক্

(পিপিএ)্এর্কো িোলয়পক্এবাং্আপয়োজক্িহপ োগী্পহপিপব্পিলপেন্পফল্ম্যিোিোইটিপক্দোপয়ে্প্রদোন্করো্হয়।্এরই্যপ্রপক্ষপত্

০৫্েোি ি ২০২২্পি:্হপত্৩১্েোি ি্২০২২্পি:্  িন্ত্যদপশর্০৮্টি্পবভোগীয়্শহপর্পবপভন্ন্যভনুযপত্১৫তে্আন্তজিোপতক্পশশু্িলপচ্চে্

উৎিব্অনুপষ্ঠত্হয়।্‘পফ্রপে্যফ্রপে্আগোেী্স্বপ্ন’্যলোগোনপক্উ জীব্য্কপর্আপয়োপজত্এই্আন্তজিোপতক্পশশু্িলপচ্চে্উৎিপব্স্থ্োনীয়্

  িোপয়র্ স্কুল-কপলপজর্ পশক্ষোর্ী্ এবাং্ তোপদর্ অপভভোবকবৃন্দ্ উ পস্থ্ত্ হপয়্ এই্ িলপচ্চে্ প্রদশ িনী্ উ পভোগ্ কপরন।্ এবোপরর্

আন্তজিোপতক্পশশু্িলপচ্চে্উৎিপব্পবপের্৩৮টি্যদপশর্১১৭্টি্িলপচ্চে্অাংশগ্রহণ্কপর।      

১৫তে্আন্তজিোপতক্পশশু্িলপচ্চে্উৎিব:্ঢোকো্পবভোগ 

ঢোকোর আগোরগাঁও এ অবপস্থ্ত জোতীয় পফল্ম আকিোইভি ভবন 

অপডপটোপরয়োপে পবগত ০৫ েোি ি ২০২২ তোপরপখ উপদ্বোধনী অনুষ্ঠোন 

আপয়োজপনর েধ্য পদপয় ১৫তে আন্তজিোপতক পশশু িলপচ্চে উৎিব 

২০২২ এর  দ িো উপমোিন করো হয়। গণপ্রজোতন্ত্রী বোাংলোপদশ িরকোপরর 

েোননীয় তথ্য ও িম্প্রিোর েন্ত্রী জনোব হোিোন েোহমুদ এেপ  প্রধোন 

অপতপর্ পহপিপব অনলোইপন যুি যর্পক এ িলপচ্চে উৎিপবর 

আনুষ্ঠোপনক উপদ্বোধন কপরন। উি উপদ্বোধনী অনুষ্ঠোপন তথ্য ও 

য োগোপ োগ প্রযুপি পবভোপগর েোননীয় প্রপতেন্ত্রী জনোব জুনোইদ 

আহপেদ  লক এেপ  পবপশষ অপতপর্ পহপিপব উ পস্থ্ত পেপলন। 

অনুষ্ঠোপন িভো পতে কপরন পিলপেন’ি পফল্ম যিোিোইটি বোাংলোপদশ 

এর িভো পত ড. মুহম্মদ জোফর ইকবোল। এেোেোও অন্যোন্যপদর েপধ্য পবপশষ্ট িলপচ্চে পনে িোতো ও পিলপেন’ি পফল্ম যিোিোইটি 

বোাংলোপদপশর প্রপতষ্ঠোতো জনোব যেোরপশদ্যল ইিলোে, পিলপেন’ি পফল্ম যিোিোইটি বোাংলোপদপশর িভো পত জনোব শোহপরয়োর আল 

েোমুন এবাং পবপশষ্ট িলপচ্চে  পরিোলক জনোব অপেতোভ যরজো যিৌধুরী িহ অন্যোন্য পবপশষ্ট ব্যপিবগ ি উি উপদ্বোধনী অনুষ্ঠোপন উ পস্থ্ত 

পেপলন। এেোেোও তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি পবভোগ এবাং পিপিএ কো িোলপয়র পবপভন্ন স্তপরর কে িকতিো- কে িিোরী গণ এপত উ পস্থ্ত 

পেপলন। ১১ েোি ি ২০২২ তোপরপখ ঢোকো পবভোপগর উৎিব  পব ির িেোপপ্ত  পট।       

১৫তে্আন্তজিোপতক্পশশু্িলপচ্চে্উৎিব:্বপরশোল্ও্খুলনো্পবভোগ  

বপরশোল্পবভোপগ্পশল্পকলো্একোপডপে্অপডপটোপরয়োপে্১২-১৪্েোি ি্২০২২্তোপরখ্  িন্ত্০২্পদনব্যো ী্্১৫তে্আন্তজিোপতক্পশশু্

িলপচ্চে্উৎিব-২০২২্অনুপষ্ঠত্হয়।্এই্্উৎিপব্বপরশোল্যজলোর্িম্মোনীত্যজলো্প্রশোিক্জনোব্জিীে্উেীন্হোয়দোর্প্রধোন্

অপতপর্্পহপিপব্উ পস্থ্ত্পেপলন।্অনুষ্ঠোপন্পবপশষ্অপতপর্্পহপিপব্উ পস্থ্ত্পেপলন্ইউপনপিফ্বপরশোপলর্প্রধোন্এ্এইি্যতৌপফক্

আহপেদ,্শহীদ্আবদ্যর্রব্যিরপনয়োবোত্িরকোপর্েোধ্যপেক্পবদ্যোলপয়র্প্রধোন্পশক্ষক্ োপ য়ো্যজিপেন,্যখলো র্বপরশোল্যজলো্

কপেটির্িভো পত্নজমুল্যহোপিন্আকোশ্প্রমুখ।্এেোেোও্পিপিএ্কো িোলপ র্তদন্ত্কে িকতিো্জনোব্শোেীে্আহপেদ্ভু্ ূঁইয়ো,্তদন্ত্

কে িকতিো্জনোব্যেোোঃ্বপনআপেন্এবাং্পিলপেন্পফল্ম্যিোিোইটি্এর্উৎিব্ পরিোলক্জনোব্শোহপরয়োর্আল্েোমুন্প্রমুখ্উ পস্থ্ত্

পেপলন। বপরশোল্ পবভোপগর্ োশো োপশ্খুলনোর্শঙ্খ্পিপনেো্হল্এবাং্খুলনো্ পবেপবদ্যলয়্ যকন্দ্রীয়্ পেলনোয়তপন্একই্তোপরপখ্

১৫তে্আন্তজিোপতক্পশশু্িলপচ্চে্উৎিব-২০২২ এর্খুলনো্পবভোপগর্ ব ি্অনুপষ্ঠত্হয়।্উভয়্পবভোপগর্যভনুযিমূপহ্প্রপতপদন্যবলো্

১১টো,্দ্যপুর্২টো,্ পবপকল্৪টো্ও্িন্ধযো্৬টোয়্ যেোট্৪টি্ িলপচ্চে্প্রদশ িনী্হয়।্প্রপতটি্প্রদশ িনীপত্একোপধক্ পশশুপতোষ্িলপচ্চে্

যদখোপনো্হয়। বপরশোল্ও্খুলনো্পবভোপগর্পবপভন্ন্পশক্ষো্প্রপতষ্ঠোপনর্পশক্ষোর্ীবৃন্দ এবাং্পবপভন্ন্স্তপরর্জনগণ উৎিপব্প্রদপশ িত্যদপশ-

১৫ তে আন্তজিোপতক পশশু িলপচ্চে উৎিব ২০২২ এর উপদ্বোধনী অনুষ্ঠোন 



সিসিএ কার্ যালয়ের বাসষ যক প্রসতয়বদন ২০২১-২০২২ 33 

 

পবপদপশর্পবপভন্ন্িলপচ্চে্উ পভোগ্কপরন।্উৎিপব্পবপভন্ন্যদশী-পবপদশী্িলপচ্চে্প্রদশ িপনর্ োশো োপশ্িোইবোর্পনরো ত্তো্পবষপয়্

িপিতনতো্বতপরর্লপক্ষয্যিপেনোর্আপয়োজন্ও্পভপডও্প্রদশ িন্করো্হয়।্   

 

বপরশোল পবভোপগ আপয়োপজত উৎিপবর একোাংপশর পিে 

 

খুলনো পবভোপগ আপয়োপজত উৎিপবর একোাংপশর পিে  

১৫তে্আন্তজিোপতক্পশশু্িলপচ্চে্উৎিব:্রাংপুর ও্রোজশোহী্পবভোগ্ 

রাংপুর্ও্রোজশোহী্পবভোপগর্পবপভন্ন্যভনুযপত ২১-২২্েোি ি্২০২২্তোপরখ্  িন্ত্০২্পদনব্যো ী্১৫তে্আন্তজিোপতক্পশশু্িলপচ্চে্

উৎিব-২০২২্অনুপষ্ঠত্হয়।্এই্উৎিপব্রাংপুর্যজলোর্অপতপরি্যজলো্প্রশোিক্যেোেো:্শোহনোজ্যবগে্এই্উৎিপবর্উপদ্বোধন্

কপরন।্এেোেোও যবগে্যরোপকয়ো্পবেপবদ্যোলপয়র্উ -উ োিো ি্ড.্িরীফো্িোপলোয়ো্পডনো্উৎিপব্পবপশষ্অপতপর্্পহপিপব্উ পস্থ্ত 

পেপলন।্এেোেোও্রোজশোহী্পবভোপগর্পবপভন্ন্পশক্ষো্প্রপতষ্ঠোপনর্পশক্ষোর্ী্ও্অপভভোবকবৃন্দ্এ্উৎিপব্অাংশগ্রহণ্কপরন। রোজশোহী 

েহোনগরীর্পশল্পকলো্একোপডপেপত্একই্িেপয়্১৫তে্আন্তজিোপতক্পশশু্িলপচ্চে্উৎিপবর্উপদ্বোধন্করো্হয়।্অনুষ্ঠোপন্প্রধোন্

অপতপর্্ পহপিপব্উ পস্থ্ত্ পেপলন্রোজশোহী্ পিটি্কপ িোপরশপনর্(রোপিক)্প্যোপনল্ যেয়র-১্ও্১২্নাং্ওয়োড ি্কোউপিলর্জনোব্

শপরফুল্ইিলোে্বোবু।্পবপশষ্অপতপর্্পহপিপব্উ পস্থ্ত্পেপলন্রোজশোহীর্অপতপরি্যজলো্প্রশোিক্(পশক্ষো্ও্আইপিটি)্জনোব্

জয়ো্েোরীয়ো্য পররো,্ঋপেক্ টক্পফল্ম্যিোিোইটির্িভো পত্জনোব্এফএেএ্ডো.্জোপহদ,্িপম্মপলত্িোাংস্কৃপতক্যজোট্রোজশোহীর্

িোধোরণ্িম্পোদক্পদপল ্কুেোর্য োষ,্পিলপেনি্পফল্ম্যিোিোইটির্আহবোয়ক্জোবীদ্অপু।্এেোেোও্িদস্য্িপিব্রপেজ্হোিোন্

প্রতীক,্িেন্বয়কোরী্মুপনফ্আপরয়োন্সুখ,্রোজশোহী্পফল্ম্যিোিোইটির্িভো পত্আহিোন্কপবর্পলটন,্পিপিএ্ 

  

কো িোলপয়র্আইন্কে িকতিো জনোব্যেোোঃ্খোপলদ্যহোপিন্যিৌধুরী্ও্তদন্ত্কে িকতিো্জনোব্েপনরো্খোতুন্এবাং্পিলপেন্পফল্ম্যিোিোইটি্

এর্উৎিব  পরিোলক্শোহপরয়োর্আল্েোমুন,্হোিোন্তপেৎ্প্রমুখ্উ পস্থ্ত্ পেপলন।্এই্উৎিপব্ পবপভন্ন্যদশী-পবপদশী্িলপচ্চে্

প্রদশ িপনর্  োশো োপশ্ িোইবোর্ পনরো ত্তো্ পবষপয়্ িপিতনতো্ বতপরর্ লপক্ষয্ পনরো দ্ ইন্টোরপনট্ পবষপয়্ দ্যই্ পদনব্যো ী্ যিপেনোর্

আপয়োজন্ও্এপনপেশন্পভপডও্প্রদশ িন্করো্হয়।্          

 

রাংপুর্পবভোপগ আপয়োপজত্উৎিপবর্একোাংপশর্পিে্ রোজশোহী্পবভোপগ আপয়োপজত্উৎিপবর্একোাংপশর্পিে্ 
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১৫তে্আন্তজিোপতক্পশশু্িলপচ্চে্উৎিব:্পিপলট্ও্েয়েনপিাংহ্পবভোগ    

পিপলট্ও্েয়েনপিাংহ্পবভোপগর্পবপভন্ন্যভনুযপত্একপ োপগ ২৩-২৪্েোি ি্২০২২্তোপরপখ্০২্পদনব্যো ী্্১৫তে্আন্তজিোপতক্পশশু্

িলপচ্চে্ উৎিব-২০২২ আপয়োজন্ করো্ হয়।্ এই্ উৎিপব্ পিপিএ্ কো িোলপয়র্ িাংপিষ্ট্ কে িকতিোবৃন্দ, পিপলট্ এবাং্ েয়েনপিাংহ্

পবভোপগর্যজলো্প্রশোিপনর্কে িকতিোগণ্উ পস্থ্ত্পেপলন।্এেোেোও্তথ্য্ও্য োগোপ োগ্প্রযুপি্পবভোপগর্প্রপতপনপধ্পহপিপব্পিপিএ্

কো িোলপয়র্দোপয়েপ্রোপ্ত্কে িকতিোগণ্উ পস্থ্ত্যর্পক্িলপচ্চে্উৎিপবর তত্ত্বোবধোন্কপরন।্উৎিপব্পিপলট্ও্েয়েনপিাংহ্পবভোপগর্

পবপভন্ন্পশক্ষো্প্রপতষ্ঠোপনর্পশক্ষোর্ী্ও্অপভভোবকবৃন্দ্অাংশগ্রহণ্কপরন।্উৎিপব্পবপভন্ন্যদশী-পবপদশী্িলপচ্চে্প্রদশ িপনর্ োশো োপশ্

িোইবোর্পনরো ত্তো্পবষপয়্িপিতনতো্বতপরর্লপক্ষয্যিপেনোর্আপয়োজন্ও্এপনেশন্পভপডও্প্রদশ িন্করো্হয়।   

 

পিপলট পবভোপগ আপয়োপজত উৎিপবর একোাংপশর পিে 

 

েয়েনপিাংহ পবভোপগ আপয়োপজত উৎিপবর একোাংপশর পিে  

একই্িেপয় পিপলট্পবজ্ঞোন্ও্প্রযুপি্পবেপবদ্যলয়্যকন্দ্রীয়্পেলনোয়তপন আন্তজিোপতক্পশশু্িলপচ্চে্উৎিপবর্পিপলট্পবভোপগর 

অাংপশর্উপদ্বোধন্করো্হয়।্।্উপদ্বোধনী্অনুষ্ঠোপন্প্রধোন্অপতপর্্পহপিপব্উ পস্থ্ত্পেপলন্পবেপবদ্যোলপয়র্ইাংপরপজ্পবভোপগর্অধ্যো ক্

ও্ পিপেন্ পফল্ম্ যিোিোইটির্প্রধোন্উ পদষ্টো্অধ্যো ক্ড.্ পহেোপদ্র্ যশখর্রোয়।্অনুষ্ঠোপন্ পবপশষ্অপতপর্্ পহপিপব্ বিব্য্ যদন্

শোপবপ্রপবর্ পলটিকযোল্স্টোপডজ্ পবভোপগর্পবভোগীয়্প্রধোন্অধ্যো ক্ড.্জোপয়দো্শোরেীন,্ইাংপরপজ্পবভোপগর্অধ্যো ক্শরীফো্

ইয়োিেীন,্আইপিটি্ পবভোপগর্ পিপিএ্কো িোলপয়র্িহকোরী্ পনয়ন্ত্রক্জনোব্িোপহদো্আিোর,্ পিপলট্ যজলো্প্রশোিপনর্িহকোরী্

কপেশনোর্জনোব্জোরীন্তোিপনে্আপেন,্আইপিটি্পবভোপগর্পিপিএ্কো িোলপয়র্আইন্কে িকতিো্জনোব্খোপলদ্যহোপিন্যিৌধুরী,্

পিপলট্পবভোগীয়্উৎিপবর্আহবোয়ক্আকরোে্যহোিোইন্ও্পবভোগীয়্উৎিপবর্িেন্বয়ক্ফোপরহো্জোন্নোত্েীে।       

১৫তে্আন্তজিোপতক্পশশু্িলপচ্চে্উৎিব:্িট্টগ্রোে্পবভোগ   

িট্টগ্রোে পবভোপগ ৩০-৩১ েোি ি ২০২২ তোপরখ   িন্ত ০২ পদনব্যো ী  ১৫তে 

আন্তজিোপতক পশশু িলপচ্চে উৎিব ২০২২ িেো নী  ব ি অনুপষ্ঠত হয়। এই  

উৎিপব পিপিএ কো িোলপয়র পনয়ন্ত্রক জনোব আবু িোঈদ যিৌধুরী প্রধোন 

অপতপর্ পহপিপব উ পস্থ্ত পেপলন। এেোেোও পিপিএ কো িোলপয়র উ -

পনয়ন্ত্রক জনোব শোপহনো  োরভীন এবাং আইন কে িকতিো জনোব খোপলদ 

যহোপিন যিৌধুরী পবপশষ অপতপর্ পহপিপব উ পস্থ্ত পেপলন। িট্টগ্রোে 

পবভোপগর পবপভন্ন পশক্ষো প্রপতষ্ঠোপনর পশক্ষোর্ী ও অপভভোবকবৃন্দ এই 

িলপচ্চে উৎিপব অাংশগ্রহণ কপরন। এপত যদশী-পবপদশী িলপচ্চে 

প্রদশ িপনর  োশো োপশ িোইবোর পনরো ত্তো পবষপয় িপিতনতো বতপরর 

লপক্ষয যিপেনোর আপয়োজন ও এপনপেশন পভপডও প্রদশ িন করো হয়।  

 

 

িট্টগ্রোে পবভোপগ অনুপষ্ঠত্পশশু্িলপচ্চে উৎিপবর পিে  
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পুরস্কোর্পবতরণ্ও্িম্মোননো্প্রদোন্অনুষ্ঠোন্ 

েোিব্যো ী্ আপয়োপজত্ এই্ িলপচ্চে্ উৎিপব্ ৪টি্ পবভোপগ্

পুরস্কোর্ প্রদোন্ করো্ হয়।্ পুরস্কোপরর্ পবপভন্ন্ কযোটোগপরপত্

যদপশর্স্বনোেধন্য্িলপচ্চে্পনে িোতো্ও্পশশু িলপচ্চে্পনে িোতোগণ্

পবিোরক্পহপিপব্দোপয়ে্ োলন্কপরন।্১৫্তে্আন্তজিোপতক্

পশশু্ িলপচ্চে্ উৎিপবর্ ৪টি্ পবভোপগ্ জনোব্ অপেতোভ্ যরজো্

যিৌধুরী,্জনোব্পগয়োি্উেীন্যিপলে,্জনোব্শবনে্যফরপদৌিী,্

রোকো্নওশীন্নোয়োর,্জনোব্ফখরুল্আপরফীন্প্রমুখ্ব্যপিবগ ি্

জুপর্যবোপড ির্পবিোরক্পহপিপব্দোপয়ে্ োলন্কপরন।্১১্েোি ি্

পবকোল্ ৪টোয়্ বোাংলোপদশ্ পফল্ম্আকিোইপভর্প্রপজকশন্ হপল্

পুরস্কোর্ পবতরণী্অনুষ্ঠোন্অনুপষ্ঠত্হয়।্এবোপরর্ উৎিপব্৪টি্প্রপতপ োপগতো্ পবভোপগর্ পবপভন্ন্কযোটোগপরপত্ পবপভন্ন্ যদপশর্৯টি্

িলপচ্চে্পুরস্কোর্লোভ্কপর।্এপদর্েপধ্য্বোাংলোপদশী্পশশু্িলপচ্চে্পনে িোতো্পবভোপগ্৩টি,্আন্তজিোপতক্পশশু্িলপচ্চে্পনে িোতো্পবভোপগ্

১টি,্বোাংলোপদশী্তরুণ্িলপচ্চে্পনে িোতো্পবভোপগ্২টি্ও্আন্তজিোপতক্পশশুপতোষ্িলপচ্চে্পবভোপগ্৩টি্িলপচ্চে্পুরস্কোর্ োয়।্ঢোকো্

পবভোপগর্িেো নী্ও্পুরস্কোর্পবতরণী্অনুষ্ঠোপন্উ পস্থ্ত্হপয়্পবজয়ী্ক্ষুপদ্িলপচ্চে্পনে িোতোপদর্হোপত্পুরস্কোর্তুপল্যদন্তথ্য্ও্

য োগোপ োগ্প্রযুপি্পবভোপগর্অপতপরি্িপিব্জনোব্যেোোঃ্খোইরুল্আেীন।্এিেয়্বোাংলোপদশ্পফল্ম্আকিোইভ্এর্েহো পরিোলক্

যেো.্ পনজোমূল্কবীর,্ পরিোলক্ও্প্রকল্প্ পরিোলক্ড.্ যেোোঃ্ যেোফোকখোরুল্ইকবোল,্ পিপিএ্কো িোলপয়র্উ -পনয়ন্ত্রক্জনোব্

হোপিনো্যবগে,্িলপচ্চে্পনে িোতো্অপেতোভ্যরজো্যিৌধুরী,্পনে িোতো্রোকো্নওপশন্নোওয়োর্এবাং্পিলপেন’ি্পফল্ম্যিোিোইটি্বোাংলোপদশ্

এর্প্রপতষ্ঠোতো্যেোরপশদ্যল্ইিলোে,্িোধোরণ্িম্পোদক্মুপনরো্যেোরপশদ্মুন্নী্প্রমুখ্ব্যপিবগ ি্উ পস্থ্ত্পেপলন।্   

 

বোাংলোপদশী্পশশু্িলপচ্চে্পনে িোতো্পবভোগ  

কযোটোগপর  িলপচ্চপের নোে পনে িোতো/ পরিোলক 

যিরো পশশুপতোষ িলপচ্চে শহরটো ঢোকো  িোপফফ ইিলোে/ এি.আর. তোবোিসুে আভো 

পদ্বতীয় যিরো পশশুপতোষ িলপচ্চে আ গুড এপন্ডাং  যেোহোম্মদ পনয়োজ হোিোন  

তৃতীয় যিরো পশশুপতোষ িলপচ্চে যফ্রে  পিফোত আহপেদ িোপের/পিয়োমুন যহোিোইন শুভ 

 

আন্তজিোপতক্পশশু্িলপচ্চে্পনে িোতো্পবভোগ 

কযোটোগপর  িলপচ্চপের নোে পনে িোতো/ পরিোলক যদশ  

যিরো আন্তজিোপতক িলপচ্চে পক্রপ  (Creepy)  Ms. Isolde Asal   জোে িোনী   

 

বোাংলোপদশী্তরুণ্িলপচ্চে্পনে িোতো্পবভোগ 

কযোটোগপর িলপচ্চে্পনে িোতো  িলপচ্চপের নোে 

যিরো তরুণ পনে িোতো এযোওয়োড ি  আপকব েোহমুদ অপিষো  

তরুণ পনে িোতো (পবপশষ কযোটোগপর)  ফোরহোন িোপদক খোন িেো ন কোব্য  

  

আন্তজিোপতক্পশশুপতোষ্িলপচ্চে্পবভোগ 

কযোটোগপর নোে যদশ  

যিরো পফিোর পফল্ম পেয়োও অর যনভোর (Meow or Never)  যুিরোে 

যিরো স্বল্প বদ িয িলপচ্চে যনইবোরি (Neighbours)  সুইজোরল্যোন্ড 

যিরো  পরিোলক পনরোজো রোজ (Neeraja Raj) যুিরোে 

২০২২্িোপলর্আন্তজিোপতক্পশশু্িলপচ্চে্উৎিপবর্িকল্প্রদশ িনী্পশশু-পকপশোরিহ্িব িস্তপরর্জনিোধোরপণর্জন্য্উমুি্রোখো্হয়। 

পশশু িলপচ্চে উৎিপবর অপতপর্বৃপন্দর্িোপর্্পুরস্কোর পবজয়ীপদর একোাংশ 
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সিসিএ কার্ যালয়ের িেিতা বৃসদ্ধকরর্ িাংক্রান্ত করািম্যাপ  

নসনসএ কার্ িালদয়র সকল কার্ িক্রম পর্ িাদলাচিাদন্ত এ  প্রনতষ্ঠাির্টর সক্ষমতা বৃনি করার যক্ষদে যর্সব সমস্যা ও চোদলঞ্জ নচনিত 

কদর তা সমাধাদির লদক্ষে স্বল্পদময়ােী, মধ্যদময়ােী ও েীর্ িদময়ােী কার্ িক্রদমর আওতায় একর্ট যরািম্াপ প্রণয়ি করা হদয়দে। 

যরািম্াপটি পনপম্ন উ স্থ্ো ন করো হপলো:  

িক্ষেতো বৃপদ্ধকরণ িাংক্রোন্ত যরোডম্ো   

 

ক্রপেক্নাং িেয় কো িক্রে প্রতযোপশত্ফল 

1.  স্বল্প মর্োদী 

(৬-১২ র্াি) 

▪ সিসিএ কার্ যালয়ের প্রয়োিয়নর সনসরয়খ 

সবসিসি িবয়ন পসরসর্ত স্থান বরায়দ্দর ব্যবস্থা 

গ্রহণ;   

▪ সিসিএ কার্ যালয়ের অগ যায়নাগ্রার্ অনুর্ােী শূণ্য 

পদিমূয়হ অসবলয়ে িনবল সনয়োয়গর ব্যবস্থা 

গ্রহণ; 

▪ সিসিএ কার্ যালয়ের স্থােী িনবলয়ক 

সপয়কআই এবং িাইবার সিসকউসরটি িংসিষ্ট 

আন্তিযাসতক র্ায়নর প্রসশক্ষণ প্রদান; 

▪ সপয়কআই অয়র্সিয়কশন, সিসিটাল স্বাক্ষর, 

মকাি িাইসনং প্রভৃসত সবষয়ের ওপর 

টিউটসরোল উন্নেন; 

▪ এসিয়কশন পসলসি িকুয়র্ি এবাং এসিয়কশন 

সিসকউসরটি গাইিলাইন প্রণেন; 

▪ র্াি য পাটি য এসিয়কশয়নর িন্য সনরাপত্তা 

সনরীক্ষা গাইিলাইন প্রণেন;   

▪ র্াি য পাটি য িাটফয়র্ য (মর্র্ন- ওয়েবঅযাপ, 

SaaS, মর্াবাইল অযাপ প্রভৃসত) মর্য়কান 

িরয়ণর এসিয়কশন োলুর অনুশীলন প্রবতযন;  

▪ সপয়কআই অয়র্সিয়কশন এবং সিসিটাল 

স্বাক্ষয়রর িন্য সিএ, রুট সিএ িংযুক্ত কয়র 

SDK উন্নেন; 

▪ র্াি য পাটি য এসিয়কশনয়ক ওয়েবট্রাস্ট 

কর্িায়েন্স স্টযান্ডাি য এর আওতাে আনার 

লয়ক্ষয প্রয়োিনীে ির্ন্বে িািন; 

▪ সিসিটাল স্বাক্ষর প্রবতযয়ন নতুন নতুন প্রযুসক্ত 

উদ্ভাবয়নর িন্য R&D কিল গঠন; 

▪ ই-িাইন বাস্তবােয়ন Application 

Programming Interface (API) 

গাইিলাইন এবং িংসিষ্ট স্টযান্ডাি য প্রণেন; 

▪ মস্টকয়হাল্ডারগণকক ত্রৈর্াসিক সনরীক্ষা 

প্রসতয়বদন সিসিএ কার্ যালয়ে মপ্ররকর্ উৎিাহ 

প্রদান/ বাধ্যকরর্; 

▪ সিসিটাল স্বাক্ষর সবষয়ে সপ্রি ও ইয়লক্ট্রসনক 

সর্সিোে ব্যাপক প্রোরিহ এটুআই এর 

মুক্তপাঠ িাটফয়র্ য অনলাইন মকাি য োলুর 

িন্য কয়িি প্রস্তুতকরণ; 

▪ সিসিএ কার্ যালয়ের অবকাঠায়র্াগত 

স্থায়নর িংকট দূর হয়ব এবং সিসিএ 

কার্ যালয়ের কর্ যকতযা ও কর্ যোরীয়দর 

কায়ির িােগার িংকুলান হয়ব; 

▪ স্থােী িনবল সনয়োয়গর ফয়ল সিসিএ 

কার্ যালয়ের কার্ যক্রয়র্র গসত-বৃসি পায়ব;  

▪ সিসিএ কার্ যালয়ে দক্ষ মটকসনকযাল টির্ 

ত্রতসর হয়ব; 

▪ িকল িফটওেযার মিয়িলপারগণ 

(মর্র্ন, িরকাসর প্রসতষ্ঠান, প্রাইয়িট 

মকাম্পাসন, ব্যাংক প্রভৃসত) সপয়কআই এর 

অন্তর্ভ যক্ত হয়ব এবং এ িম্পয়কয িানয়ত 

পারয়ব; 

▪ এটি সিসিটাল স্বাক্ষয়রর প্রায়োসগক মক্ষৈ 

বৃসিয়ত িহােতা করয়ব; 

▪ এটি মিয়িলপারয়দর িন্য িাইবার 

সনরাপত্তা েে যার অনুকূল পসরয়বশ সৃসষ্ট 

করয়ব। মর্র্নঃ VAPT, লগ র্সনটসরং, 

Vulnerability Patch 

Management প্রভৃসতর র্াধ্যয়র্ 

সনরাপত্তা বিাে র্াকয়ব; 

▪  িনগয়ণর ব্যসক্তগত তথ্য সবকৃসত এবং 

হযাসকং এর ঝুঁসক হ্রাি করয়ব;     

▪ বাংলায়দয়শর সপয়কআই এবং সিসিটাল 

স্বাক্ষর আন্তিযাসতক র্ায়নর হয়ব; 

▪ িংগলসিসত্তক সিসিটাল স্বাক্ষয়রর 

পাশাপাসশ ই-িাইন োলু করা র্ায়ব;  

▪ সিসিটাল স্বাক্ষর সবষয়ে িনিয়েতনতা 

বৃসি পায়ব; 

▪ সিসিটাল স্বাক্ষয়রর ব্যবহার বৃসি পায়ব। 
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▪ ই-নসর্, পািয়পাট য, ইউসনক সবিয়নি 

আইয়িসিসফয়কশন এবং সিসিলকার 

(র্াইলকার) অযাসিয়কশয়ন সিসিটাল স্বাক্ষর/ 

ই-িাইন যুক্তকরয়ণর উয়যাগ গ্রহণ; 

▪ সিএয়দর িম্পৃক্ত কয়র সিসিএ কার্ যালয়ের 

উয়যায়গ তথ্য ও মর্াগায়র্াগ প্রযুসক্ত সবিাগ ও 

এর আওতািীন িংস্থার কর্ যকতযায়দর িন্য 

আবসশ্যকিায়ব সিসিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার 

োলুকরণ।  

2.  র্ধ্য মর্োদী 

(২৪ র্াি/ ২ 

বছর) 

▪ সিসিএ কার্ যালয়ের স্থােী মটকসনকযাল টির্ 

গঠয়নর লয়ক্ষয সপয়কআই এবং িাইবার 

সিসকউসরটি সবষয়ে প্রসশক্ষয়ণর িন্য 

আন্তিযাসতক র্ায়নর মকাি য অন্তর্ভ যক্তকরণ; 

▪ সপয়কআই িংসিষ্ট দক্ষ িনবল গয়ে মতালার 

িন্য সিসিএ’র কর্ যকতযায়দর মদয়শ-সবয়দয়শ 

প্রসশক্ষণ প্রদায়নর সনসর্ত্ত প্রসশক্ষণ র্সিউল 

প্রস্তুতকরণ;  

▪ প্রযুসক্ত সবসনর্ে এবং এর প্রয়োয়গর লয়ক্ষয  

সিসিটাল স্বাক্ষর বাস্তবােয়ন আগ্রহী প্রর্র্ ১০ 

টি ই-মিবা প্রদানকারী প্রসতষ্ঠান’মক সিসিএ 

কার্ যালে কর্তযক সপয়কআই িেসলত সনরাপত্তা 

অবকাঠায়র্ািহ সবসিন্ন সবষয়ে কাসরগসর 

পরার্শ য প্রদান;  

▪ ইয়তার্য়ধ্য প্রণীত গাইিলাইয়নর সিসত্তয়ত 

VAPT, কনসফগায়রশন অসিট, পসলসি 

অসিট  িম্পন্নকরণ; 

▪ মস্টকয়হাল্ডারয়দর সিয়স্টয়র্র ির্স্যা সেসিত 

কয়র ির্স্যা ির্ািায়নর সবষয়ে অনলাইন 

সিসত্তক পরার্শ য প্রদান; 

▪ মস্টকয়হাল্ডারগণ গাইিলাইয়ন বসণ যত 

সনি যাসরত র্ান অনুিরণ করয়ছ সকনা মি 

সবষয়ে তদারসক সনেসর্তকরণ; 

▪ আইটি িংক্রান্ত সনরীক্ষা কার্ যক্রর্ 

সনেসর্তিায়ব িম্পন্ন করার িন্য প্রয়োিনীে 

িংখ্যক অসিটর সনয়োগকরণ; 

▪ সিসিএ কার্ যালে অসিটর এর িায়র্ ির্ন্বে 

কয়র প্রসতবছর সিএ কার্ যক্রর্ সনেসর্ত 

র্সনটসরং এবং এ িংসিষ্ট অন্যান্য রুটিন 

কার্ যক্রর্ সনি যারণ;  

▪ ই-িাসিযিিমূয়হ সিসিএ গাইিলাইন 

অনুিরণপূব যক সপয়কআই সিয়স্টর্ 

িংযুক্তকরয়ণর িন্য পরার্শ যক প্রসতষ্ঠান 

সনয়োগ; 

▪ সিএ প্রসতষ্ঠানিমূয়হর তথ্য-উপাত্ত িংরক্ষয়ণর 

িন্য মকন্দ্রীে মিটায়বি উন্নেন; 

▪ সিসিএ কার্ যালয়ের স্থােী দক্ষ 

মটকসনকযাল টির্ গয়ে উঠয়ব; 

▪ ১০ টি সপয়কআই এনাবল িাটফর্ য ত্রতসর 

হয়ব এবং সিসিটাল স্বাক্ষয়রর প্রায়োসগক 

মক্ষয়ৈর সবস্তার ঘটয়ব;  

▪ এটি বাংলায়দয়শর সপয়কআই সিয়স্টর্ 

এবং সিসিটাল স্বাক্ষয়রর প্রায়োসগক 

মক্ষৈ বৃসিয়ত িহােতা করয়ব;  

▪ িনগয়ণর ব্যসক্তগত তথ্য সবকৃসত এবং 

হযাসকং এর ঝুঁসক হ্রাি করয়ব;   

▪ সনেসর্ত পর্ যয়বক্ষণ এবং ত্রৈর্াসিক 

সনরীক্ষা, িাইবার সনরাপত্তার র্ান এবং 

সিসিটাল স্বাক্ষয়রর ইসতবােক ব্যবহার 

সনসিত করয়ব;  

▪ মকন্দ্রীেিায়ব সিএিমূহ ও সিসিটাল 

স্বাক্ষর ব্যবহারকারীর তথ্য এবং 

সিসিটাল স্বাক্ষর িাটি যসফয়কয়টর 

িঠিকতা র্াোই করা র্ায়ব; 

▪ সিসিটাল স্বাক্ষর সবষেক িাসলোসতিহ 

অন্যান্য িাইবার আক্রর্য়ণর ঝুঁসক 

প্রসতয়রাি ও সনেন্ত্রণ করা িম্ভব হয়ব; 

▪ সিসিটাল স্বাক্ষর সবষয়ে িনিয়েতনতা 

বৃসি পায়ব। 
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▪ িাটি যফাইং অর্সরটিিমূহয়ক িম্পৃক্ত কয়র 

িাইবার ইনসিয়িি িংক্রান্ত তদারসক ও 

প্রসতয়রাি ব্যবস্থা গয়ে মতালার িন্য “সিএ 

র্সনটসরং সিয়স্টর্ স্থাপন ও সনরাপত্তা সবিান” 

শীষ যক প্রকল্প বাস্তবােন; 

▪ সিসিটাল স্বাক্ষর সবষয়ে সপ্রি ও ইয়লক্ট্রসনক 

সর্সিোে ব্যাপক প্রোরিহ এটুআই এর 

মুক্তপাঠ িাটফয়র্ য অনলাইন মকাি য োলুকরণ। 

3.  দীঘ য মর্োদী 

(৬০ র্াি/ 

০৫ বছর) 

▪ সিসিএ কার্ যালয়ের িন্য ১৫ তলা সবসশষ্ট 

সনিস্ব িবন সনর্ যাণ; 

▪ সপয়কআই িংসিষ্ট দক্ষ িনবল গয়ে মতালার 

িন্য সিসিএ’র কর্ যকতযায়দর মদয়শ-সবয়দয়শ 

সনেসর্ত প্রসশক্ষণ প্রদান;  

▪ সিসিএ কার্ যালে অসিটর এর িায়র্ ির্ন্বে 

কয়র সিএ কার্ যক্রয়র্র সফ বছর র্সনটসরং 

সনেসর্তকরণ;  

▪ সপয়কআই িংসিষ্ট  গাইিলাইন ও িকুয়র্ি 

প্রণেন ও যুয়গাপয়র্াগীকরণ; 

▪ ই-িাসিযিিমূয়হ সিসিএ গাইিলাইন 

অনুিরণপূব যক সপয়কআই সিয়স্টর্ 

িংযুক্তকরয়ণর িন্য পরার্শ যক প্রসতষ্ঠান 

কর্তযক মিবা প্রদান; 

▪ সপয়কআই সিয়স্টর্  অর্বা সিসিটাল স্বাক্ষর 

ব্যবহারকারী প্রসতষ্ঠানিমূয়হর িন্য 

আইন/নীসতর্ালা/সনয়দ যসশকা প্রণেন; 

▪ সপয়কআই সিয়স্টয়র্ আয়রা ১০ মর্য়ক ২০ টি 

িাটফর্ য যুক্ত করার িন্য আগ্রহী প্রসতষ্ঠায়নর 

িায়র্ মর্ৌর্িায়ব কাি করার উয়যাগ গ্রহণ; 

▪ বাংলায়দয়শর রুট সিএ িাটি যসফয়কটয়ক 

আন্তিযাসতক পসরর্ন্ডয়ল পসরসেত করার িন্য 

সবসিন্ন র্াি য পাটি যর ব্রাউিার/অযাসিয়কশয়নর 

সিয়রক্টসরয়ত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ; 

▪ সিসিটাল স্বাক্ষর সবষয়ে সপ্রি ও ইয়লক্ট্রসনক 

সর্সিোে ব্যাপক প্রোরিহ এটুআই এর 

মুক্তপাঠ িাটফয়র্ য অনলাইন মকাি য োলুকরণ। 

▪ সিসিএ কার্ যালয়ের অবকাঠায়র্াগত স্থান 

িংকট স্থােীিায়ব দূর হয়ব; 

▪ সিসিএ কার্ যালয়ের স্থােী দক্ষ 

মটকসনকযাল টির্ গয়ে উঠয়ব; 

▪ ৩০ টি বা তয়তাসিক  সপয়কআই এনাবল 

িাটফর্ য ত্রতসর হয়ব এবং সিসিটাল 

স্বাক্ষয়রর প্রায়োসগক মক্ষয়ৈর সবস্তার 

ঘটয়ব;  

▪ এটি বাংলায়দয়শর সপয়কআই সিয়স্টর্ 

এবং সিসিটাল স্বাক্ষয়রর প্রায়োসগক 

মক্ষৈ বৃসিয়ত িহােতা করয়ব;  

▪ িনগয়ণর ব্যসক্তগত তথ্য সবকৃসত এবং 

হযাসকং এর ঝুঁসক হ্রাি করয়ব;   

▪ সনেসর্ত পর্ যয়বক্ষণ এবং ত্রৈর্াসিক 

সনরীক্ষা িাইবার সনরাপত্তার র্ান এবং 

সিসিটাল স্বাক্ষয়রর ইসতবােক ব্যবহার 

সনসিত করয়ব;  

▪ পর্ যােক্রয়র্ অন্যান্য প্রসতষ্ঠানিমূহ উক্ত 

িাটফয়র্ য অন্তর্ভ যক্ত হয়ত আগ্রহী হয়ব র্ার 

ফয়ল িারায়দয়শ দ্রুততর্ ির্য়ের র্য়ধ্য 

সিসিটাল স্বাক্ষর এবং সপয়কআই 

িসলউশন এর প্রেলন হয়ব;  

▪ সিসিটাল স্বাক্ষর সবষয়ে িনিয়েতনতা 

বৃসি পায়ব।  
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 ব্যবহারবান্ধব ইয়লক্ট্রসনক স্বাের (ই-িাইন) িম্পসকযত তথ্য  

যেদশ িাংগল নভনত্তক নিনজটাল স্বাক্ষদরর পাশাপানশ ব্যবহারবান্ধব নিনজটাল স্বাক্ষর প্রযুনি (ই-সাইি) চালু করার নিনমত্ত নসনসএ 

কার্ িালয় কর্তিক ২০ অদটাবর ২০২০ সাদল “ই-সাইি গাইিলাইি ির সার্ট িিাইাং অদর্ানরর্টজ ২০২০” প্রণয়ি করা হদয়দে। ২০২১্

িোপল্ডঙ্গলপভপত্তক্পডপজটোল্স্বোক্ষর্িোটি িপফপকপটর্ োশো োপশ্ব্যবহোর্বোন্ধব্ডঙ্গলপবহীন্ই-িোইন্িোলু্করো্হয়।্বতিেোপন্যদপশ্

দ্যই্ধরপনর্ই-িোইন্িোপভ িি্িোলু্করো্হপয়পে:  

(ক) যবপিক ই-িোইন: স্বল্প যেয়োদী (একবোর ব্যবহোরপ োগ্য);  

(খ) অযোডভোি ই-িোইন: দী ি যেয়োদী (১-২ বের) ।    

যবপিক্ই-িোইপনর্যক্ষপে্NID Verification্এর্েোধ্যপে্গ্রোহপকর্e-KYC্যরপজপেশন্িম্পন্ন্করো্হয়।্এপক্ষপে্ইসুযকৃত্

ই-িোইপনর্যেয়োদ্হয়্িপব িোচ্চ্৩০্পেপনট।্এডভোি্ই-িোইপনর্যক্ষপে্Biometric Verification্এর্েোধ্যপে্গ্রোহপকর্e-

KYC্যরপজপেশন্িম্পন্ন্করো্হয়।্এপক্ষপে্ইসুযকৃত্ই-িোইপনর্যেয়োদ্হয়্১-২্বের।্য পকোন্ডকুপেপন্ট্ই-িোইন্ দ্ধপতপত্

পডপজটোল্স্বোক্ষর্প্রপয়োপগর্পূপব ি্Two factor authentication্এর্েোধ্যপে্স্বোক্ষরকোরীর্ পরপিপত্পনপিত্করো্হয়।্এ্

 দ্ধপতপত্ডকুপেন্ট্িোইন্করোর্যক্ষপে্যকোপনো্হোড ি/পক্রপেো্যটোপকন্ব্যবহোপরর্প্রপয়োজন্হয়্নো।    

ই-িাইন ব্যবহায়রর সুসবধা:  

• অিলাইদি নিনজটাল স্বাক্ষর ব্যবহার করা সহজ।   

• ই-দসবা প্রোিকারী অোনপ্লদকশদি ইনন্টদিশি সহজ। 

• নক্রদটািানিক কী যপয়ারর্ট ই-সাইি সানভ িস যপ্রাভাইিার (ইএসনপ) সাভিাদর নিরাপদে যজিাদরট এবাং সাংরক্ষি করা হয়। 

• ব্যবহারকারীর ওর্টনপ/নকউআর/নপি/বাদয়াদমনট্রদকর মাধ্যদম প্রমাণীকরণ ও সম্মনত যেওয়ার পদর নরদমাট িনল স্বাক্ষর 

কার্ িক্রম সম্পন্ন করা হয়। 

• হাি ি যটাদকি (িাংগল) ব্যবহাদরর প্রদয়াজি হয় িা।  
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ওয়েবট্রাে িীল, সিএ ব্রাউজার কিারাি এবাং সিসিএ কার্ যালয়ের প্রািসিকতা  

ওয়েবট্রাে িীল  

ইন্টোরপনপটর েোধ্যপে তথ্য আদোন-প্রদোপন পবেস্ততোর একটি প্রতীক হপলো ওপয়বট্রোস্ট িীল। ওপয়বট্রোস্ট িীলযুি প পকআই প্রযুপি 

ব্যবহোর কপর অনলোইন িোপভিি, ই-কেোি ি ব্যবিো এবাং ব্যোাংক ও বীেোর েপতো গুরুেপূণ ি প্রপতষ্ঠোন তথ্য আদোন-প্রদোপন পনরো ত্তো 

পনিয়তোিহ ব্যবহোরকোরীর আস্থ্ো অজিন কপর। পিপ এ (িোট িোড ি যপ্রোপফশনোল অযোকোউপন্টন্টস্) কোনোডো কতৃিক িোটি িফোইাং অপর্োপরটি 

িাংক্রোন্ত ওপয়বট্রোস্ট যপ্রোগ্রোপের ব্যবস্থ্ো করো হয়। এ যপ্রোগ্রোপের আওতোয় িোটি িফোইাং অপর্োপরটির যভৌত ও কোপরগপর অবকোঠোপেো এবাং 

িাংপিষ্ট িকল নীপতেোলো পনরীক্ষোর েোধ্যপে ওপয়বট্রোপস্টর নীপতেোলো এবাং েোনদন্ডিমূহ পূরণ কপরপে পকনো তো পনপিত কপর।   

বাাংলায়দশ রুট সিএ সহয়িয়ব সিসিএ কার্ যালয়ের ওয়েবট্রাে িীল অজযন     

তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি পবভোপগর অধীনস্ত কপন্ট্রোলোর অব িোটি িফোইাং অর্পরটিজ (পিপিএ) কো িোলয় ২০২০ িোপল ওপয়বট্রোস্ট িীল 

অজিপনর েোধ্যপে ইপলক্ট্রপনক স্বোক্ষর িোটি িপফপকট প্রদোপন আন্তজিোপতক েোনিম্পন্ন একটি প্রপতষ্ঠোন পহপিপব স্বীকৃপত লোভ কপর। পিএ 

ব্রোউজোর যফোরোে কতৃিক  পরিোপলত ওপয়বট্রোস্ট অপডট িম্পন্ন করোর  র িোট িোড ি প্রপফশনোল অযোকোউপন্টন্ট (পিপ এ), কোনোডো পিপিএ 

কো িোলয়পক এই স্বীকৃপত প্রদোন কপর। এিেয় বোাংলোপদশ রুট পিএ পহপিপব পিপিএ কো িোলয় পনপম্নোি  াঁিটি পবষপয়র উ র েয়টি 

ওপয়বট্রোস্ট িীল অজিপন িক্ষে হয়:     

1) BR-SSL (Baseline Requirement Secure Socket Layer); 

2) Webtrust seal for CA (Certification Authorities); 

3) EV-SSL (Extended Validation Secure Socket Layer); 

4) CS (Code signing);  

5) EV-CS (Extended Validation Code Signing). 

বোাংলোপদপশর রুট পিএ িোটি িপফপকট পবপভন্ন ব্রোউজোরিমূপহর (গুগল যক্রোে, েপজলো ফোয়োরফক্স, ইন্টোরপনট এক্সপপ্লোরোর, অপ রো 

ইতযোপদ) এবাং অ োপরটিাং পিপস্টপের (েোইপক্রোিফট, আইওএি, আযন্ড্রপয়ড ইতযোপদ) পডপরক্টপরপত িাংরক্ষণ করোর জন্য কতৃি পক্ষর 

পনকট আপবদপনর য োগ্যতো অজিপনর জন্য পিপিএ কো িোলপয়র ওপয়বট্রোস্ট িীল অজিন আবশ্যক। পনধ িোপরত শতি পূরণ স্বোপ পক্ষ 

ওপয়বট্রোস্ট িীল অজিপনর েোধ্যপে পিপিএ কো িোলয় আন্তজিোপতক ব্রোউজোর যফোরোপের িদস্য দ প্রোপ্ত হপল যদশীয় ববধ লোইপিিধোরী 

িোটি িফোইাং অপর্োপরটিিমূপহর পডপজটোল স্বোক্ষর িোটি িপফপকট আন্তজিোপতক বোজোপর পবেস্ততোর িোপর্ গ্রহণপ োগ্য বপল পবপবপিত হপব। 

   
 

 

েপব:্পবপভন্ন্ধরপণর্ওপয়বট্রোস্ট্িীল 

ওপয়বট্রোস্ট িীপলর প্রপয়োজনীয়তো 

অনলোইন্ কো িোক্রপের্ পনরো ত্তো্ পবধোপন্ ওপয়বট্রোস্ট্ িীল্ হপলো্ পবে্ স্বীকৃত্ একটি্ পনরো দ্ িোটি িপফপকশন্ব্যবস্থ্ো।্ পডপজটোল্

স্বোক্ষপরর্আন্তজিোপতক্স্বীকৃপত্প্রোপপ্তপত্ওপয়বট্রোস্ট্িীল্অজিন্অতযন্ত্গুরুেপূণ ি।্ওপয়বট্রোস্ট্িীপলর্গুরুে্ও্প্রপয়োজনীয়তো্পনপম্ন্

উপেখ্করো্হপলো: 

(ক) আপর্ িক সুপবধো: ওপয়বট্রোস্ট এর মূলনীপত এবাং েো কোঠি CA Browser Forum এর নীপত ও পনপদ িপশকোর উ র পভপত্ত 

কপর বতপর করো হপয়পে পবধোয় এর ব্যবহোপরর ফপল পিপিএ কো িোলয়িহ বোাংলোপদপশর িোটি িফোইাং অর্পরটি (পিএ) কতৃিক ইসুযকৃত 
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পডপজটোল স্বোক্ষর িোটি িপফপকট, এিএিএল িোটি িপফপকটিমূহ আন্তজিোপতকভোপব স্বীকৃপত লোভ করপব। ফপল যদপশ পবপদপশ পডপজটোল 

স্বোক্ষর িোটি িপফপকট এবাং এিএিএল িোটি িপফপকট এর ব্যবহোপরর  পরবপতি যদশীয় পিএ প্রপতষ্ঠোন কতৃিক প্রদত্ত পডপজটোল স্বোক্ষর ও 

এিএিএল িোটি িপফপকট এর ব্যবহোর বোেপব। এর ফপল যদপশর পবপুল  পরেোন অর্ ি িোেয় করো িম্ভব হপব।  

(খ) ব্যবহোরকোরীর আস্থ্ো অজিন: তথ্য ব্যবহোরকোরী য  যকোপনো ওপয়বিোইট পভপজট করপল তোর ব্যবহৃত ব্রোউজোর ওপয়ব িোভিোপরর 

িোটি িপফপকট  রীক্ষো কপর যদপখ এবাং এপত ওপয়বট্রোস্ট িীল নো  োওয়ো যগপল ব্রোউজোর ব্যবহোরকোরীপক একটি বোতিো পদপয় িতকি 

কপর। প পকআই প্রযুপি ব্যবহোর কপর পনরো ত্তো  পনপিত করপলও আস্থ্ো প্রদোনকোরী িীল িোভিোপর িাংযুি নো র্োকপল ব্রোউজোপরর 

এ িতকি বোতিো যদপখ ব্যবহোরকোরী পবভ্রোন্ত  হয় এবাং িপিতন ব্যবহোরকোরীরো যিই ওপয়বিোইপট গুরুেপূণ ি তথ্য প্রদোপন পবরত র্োপক। 

ফপল ব্যবহোরকোরীর আস্থ্ো অজিপন ওপয়বট্রোস্ট িীলযুি প পকআই প্রযুপি ব্যবহোর একোন্ত প্রপয়োজন।       

(গ) হযোপকাং ও প্রতোরণো প্রপতপরোধ:  যকোপনো ওপয়বিোইপট ওপয়বট্রোস্ট িীল নো র্োকপল  হযোকোররো খুব িহপজই য পকোপনো আিল 

ওপয়বিোইট এর েপতো হুবহু নকল ওপয়বিোইট বতপর করপত  োপরন। ফপল  আিল ওপয়বিোইট ও নকল ওপয়বিোইপটর েপধ্য  োর্ িকয 

করো দ্যরুহ হপয়  পে পবধোয় পবষয়টি ব্যবহোরকোরীপক পবভ্রোপন্ত যফপল যদয়। এেনপক মূল ওপয়বিোইট েপন কপর অিপিতন 

ব্যবহোরকোরীরো তোপদর ব্যপিগত ও অতযন্ত যগো নীয় তথ্য প্রদোন করপল তো হযোকোপরর কোপে িপল  োয়। এপক্ষপে িাংপিষ্ট ব্যবহোরকোরী 

ক্ষপতগ্রস্ত হপত  োপরন। ফপল ব্যবহোরকোরীর পনরো ত্তোর স্বোপর্ ি ওপয়বট্রোস্ট িীলযুি প পকআই প্রযুপির ব্যবহোর জরুপর।   

( )  র্ো র্  দ্ধপত অনুিরপণর পনিয়তো: ওপয়বট্রোস্ট যপ্রোগ্রোে িোটি িফোইাং অপর্োপরটিিমূপহর ই-কেোি ি যলনপদন,  োবপলক-কী-

ইনফ্রোেোকিোর (প পকআই) এবাং পক্রপেোগ্রোপফ িম্পপকিত কো িক্রেিমূপহ  র্ো র্  দ্ধপত অনুিরপণর পনিয়তো প্রদোন কপর। 

(ঙ) যগো নীয়তো, প্রেোনীকরণ, অখন্ডতো এবাং পনরপ ক্ষতো পনপিতকরকণ: ওপয়ব ট্রোস্ট িীল ব্যবহোপরর ফপল অনলোইন কো িক্রে 

এবাং ই-কেোি ি যলনপদপনর যক্ষপে যগো নীয়তো (confidentiality), প্রেোণীকরণ (authentication), অখণ্ডতো (integrity) 

এবাং পনরপ ক্ষতো (non-repudiation) পনপিত করো িম্ভব হপব।  

(ি) পিএ কো িক্রপে সুপনপদ িষ্ট নীপতেোলোর প্রপয়োগ বোস্তবোয়ন: পক্রপেোগ্রোপফর ব্যবহোর, পডপজটোল িোটি িপফপকপটর ব্যবস্থ্ো নো এবাং পিএ 

িমূপহর নীপতেোলো ও কো িক্রে  পরিোলনোর জন্য পবপভন্ন জোতীয়, আন্তজিোপতক এবাং যপ্রোপ্রোইটপর েোনদণ্ড এবাং গোইডলোইন র্োকপলও 

তোর যকোপনো সুপনপদ িষ্ট ও অপভন্ন প্রপয়োগ যনই। এপক্ষপে িোটি িফোইাং অর্পরটিিমূপহর জন্য ওপয়বট্রোস্ট যপ্রোগ্রোে সুপনপদ িষ্ট নীপতেোলোর 

প্রপয়োগ এবাং বোস্তবোয়পনর পনিয়তো প্রদোন কপর।    

সিএ ব্রাউজার কিারাি (CA Browser Forum)  

ওপয়বট্রোস্ট এর মূলনীপত এবাং েো কোঠি CA Browser Forum এর নীপত ও পনপদ িপশকোর উ র পভপত্ত কপর পনপে িত,  ো CA 

Browser Forum নোপে   পরপিত।  এটি একটি যস্বেোপিবী িাংস্থ্ো।  িাংস্থ্োটি িোটি িপফপকশন কতৃি ক্ষ, ইন্টোরপনট ব্রোউজোর, 

অ োপরটিাং পিপস্টে এবাং অন্যোন্য PKI- িপক্রয় অযোপপ্লপকশন উন্নয়নকোরী প্রপতষ্ঠোপনর িেন্বপয় গঠিত। এ িাংস্থ্োটি X.509 v.3 

পডপজটোল িোটি িপফপকট ইসুযকোরীর  জন্য পনপদ িশনো প্রদোন কপর  ো প পকআই িপক্রয় অযোপপ্লপকশপন একটি পবেস্ততোর যিইন বতপর 

কপর। এ  পনপদ িপশকোয় এসএসএল/টিএলএি যপ্রোপটোকল, যকোড িোইপনাং, িোটি িপফপকট কতৃি পক্ষর যনটওয়াকি এবাং যনটওয়োকি সুরক্ষো 

নীপত প্রপতফপলত হপয়পে।   
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সিসিএ কার্ যালয়ের সিসজটাল িয়রনসিক ল্যাব 

 টভপে 

বতিেোন যুপগ তথ্যপ্রযুপির প্রিোপরর িোপর্ িোপর্ এর অ ব্যবহোর বৃপদ্ধর ফপল েোনুষ নোনো রকে িোইবোর অ রোপধ জপেপয়  েপে। 

এিব অ রোধ পনয়ন্ত্রপণর জন্য যদপশ তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি আইন, ২০০৬, পডপজটোল পনরো ত্তো আইন, ২০১৮,  পন িোগ্রোপফ পনয়ন্ত্রণ 

আইন, ২০১২ িহ পবপভন্ন ধরপণর আইন প্রণয়ন করো হপয়পে। তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি আইন, ২০০৬ এর অধীপন িোইবোর অ রোপধর 

পবিোপরর জন্য িরকোর িোইবোর ট্রোইবুযনোল গঠন কপরপে। তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি আইন, ২০০৬ অনুিোপর পিপিএ কো িোলয় 

িোইবোর অ রোপধর তদন্ত কপর র্োপক। িোইবোর অ রোধীপদর শনোি করোর জন্য প্রিপলত িোক্ষয-প্রেোণোপদ  পর্ষ্ট নয়। এপক্ষপে 

িাংগঠিত অ রোপধর তথ্য-প্রেোণ িাংগ্রপহর িবপিপয় গ্রহণপ োগ্য উ োয় হপলো অ রোপধর িোপর্ িাংপিষ্ট আলোেত পবপিষপণর েোধ্যপে 

এর পডপজটোল ফুটপপ্রন্ট উদ্ধোর করো। আর এিব পডপজটোল আলোেত (য েন-কপম্পউটোর, যেোবোইল এবাং ওপয়ব) িাংপিষ্ট অ রোপধর 

তদপন্তর স্বোপর্ ি অ রোধ িাংগঠপনর স্থ্োন হপত আলোেত িাংগ্রহ করো হয়।  রবতীপত পডপজটোল ফপরনপিক  রীক্ষোর েোধ্যপে এিব 

আলোেপতর পবপিষণ করো হয়। এপক্ষপে পডপজটোল আলোেপতর পবপিষণ ও ফপরনপিক পরপ োট ি প্রদোপনর জন্য পডপজটোল ফপরনপিক 

ল্যোব অ পরহো ি। পডপজটোল ফপরনপিক ল্যোপবর অ পরহো িতো উ লপি কপর পিপিএ কো িোলপয়র তদন্ত প্রপক্রয়োপক আপরো গপতশীল, 

যুপগো প োগী এবাং কো িকর করোর লপক্ষযই পিপিএ কো িোলপয় একটি আধুপনক পডপজটোল ফপরনপিক ল্যোব স্থ্ো ন করো হপয়পে। পিপিএ 

কো িোলপয়র “প পকআই ( োবপলক কী ইনফ্রোেোকিোর) পিপস্টপের েোপনোন্নয়ন এবাং পিপিএ কো িোলপয়র িক্ষেতো বৃপদ্ধকরণ”্শীষ িক 

প্রকপল্পর আওতোয় ২০১৭ িোপল এই ফপরনপিক ল্যোবটি স্থ্ো ন করো হয়। প্রধোনেন্ত্রীর তথ্যপ্রযুপি পবষয়ক েোননীয় উ পদষ্টো জনোব 

িজীব আহপেদ ওয়োপজদ ১১ এপপ্রল, ২০১৮ পিোঃ তোপরপখ এই পডপজটোল ফপরনপিক ল্যোপবর উপদ্বোধন কপরন।      

সিসিএ সিসজটাল িয়রনসিক ল্যায়ব গৃহীত িয়রনসিক কার্ যক্রি 

প্রপতষ্ঠোর  র যর্পকই পিপিএ পডপজটোল ফপরনপিক ল্যোপবর েোধ্যপে ফপরনপিক কো িক্রে  পরিোপলত হপে। এই ফপরনপিক ল্যোপব 

িোইবোর ট্রোইবুযনোল হপত আগত েোেলোিমূপহর তদন্ত কো িক্রপের ফপরনপিক প্রপতপবদন প্রস্তুত কপর তো িোইবোর ট্রোইবুযনোপল যপ্ররণ 

করো হপয়পে। এ   িন্ত িোইবোর ট্রোইবুযনোল হপত আগত েোেলোিমূপহর েপধ্য ১৫ ( পনপরো) টি েোেলোর ৫২ টি পডভোইপির ফপরনপিক 

 রীক্ষো িম্পন্ন কপর ফপরনপিক প্রপতপবদন িোইবোর ট্রোইবুযনোল বরোবর যপ্ররণ করো হপয়পে।   

িোইবোর অ রোপধর তথ্য উদ্ োটন, প্রকৃত অ রোধীপক শনোিকরণ এবাং িোইবোর হয়রোপনর পশকোর ব্যপির জন্য ন্যোয়পবিোর প্রপতষ্ঠোর 

যক্ষপে পিপিএ কো িোলপয় ফপরনপিক ল্যোব স্থ্ো ন একটি যুপগো প োগী  দপক্ষ । এই ফপরনপিক ল্যোবটি যদপশর িোধোরণ েোনুপষর 

ন্যোয়পবিোর প্রোপপ্ত এবাং িোইবোর অ রোধ পনমূ িপল গুরুেপূণ ি ভপেকো  োলন করপব েপে ি আশো করো  োয়।         
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‘কন্যাকর্া’ ওয়েবিাইট  

কন্যাকর্া- জন্ম কর্া  

প্রযুপি্ব্যবহোপরর্েোধ্যপে্যেপয়পদর্িোইবোর্অ রোধ্পবষপয়্িপিতন্করোর্উপেশ্য্পনপয়্যদপশ্প্রর্েবোপরর্েপতো্এ্পবপশষোপয়ত্

ওপয়ব্য োট িোলটি্উদ্ভোবন্করো্হপয়পে। তথ্য্ও্য োগোপ োগ্প্রযুপি্পবভোপগর্কপন্ট্রোলোর্অব্িোটি িফোইাং্অর্পরটিজ-এর্কো িোলপয়র্

উদ্ভোবনী্উপদ্যোগ্পহপিপব্এ্কো িক্রেটিপক্পনব িোপিত্করো্হয়।্এ্কো িোলপয়র্উ -পনয়ন্ত্রক্(িোইবোর্অ রোধ্ও্পনরো ত্তো)্জনোব্

হোপিনো্যবগে্তোর্উদ্ভোবনী্প্রস্তোব্পহপিপব্“কন্যোকর্ো”্ওপয়ব্য োট িোল্বতপরর্ধোরণোটি্প্রদোন্কপরন্ ো্ রবতীপত্এ্কো িোলপয়র্

ইপনোপভশন্টিে্কতৃিক্বোস্তবোয়পনর্উপদ্যোগ্যনওয়ো্হয়।্কপন্ট্রোলোর্অব্িোটি িফোইাং্্অর্পরটি্(পিপিএ)-্এর্কো িোলয়্হপত্পকপশোরী্

যেপয়পদর্িোইবোর্অ রোধ্পবষপয়্িপিতন্করোর্লক্ষয্পনপয়্২০১৭্িোল্হপত্একটি্কো িক্রে্ োপরিোপলত্হপে।্২০২০্িোপল্

যকোপভড-১৯্  পরপস্থ্পতর্ কোরপণ্ এ্ কো িক্রেটি্ বন্ধ্ হপয়্  োয়।্ অন্যপদপক্ কপরোনোকোলীন্ িেপয়্ অনলোইপন্ পশক্ষো্ কো িক্রপে্

অাংশগ্রহণিহ্ইন্টোরপনপট্যবপশ্িেয়্কোটোপনোর্কোরপণ্স্কুপলর্্পকপশোরী্যেপয়পদর্িোইবোর্অ রোপধ্আক্রোন্ত্হবোর্িাংখ্যো্যবপে্

 োপেল।্এ্যপ্রক্ষো পট্ইপলক্ট্রপনক্স্বোক্ষর্িোটি িপফপকট্প্রদোনকোরী্কতৃি পক্ষর্পনয়ন্ত্রক-এর্কো িোলয়্হপত্পূপব ির্িরোিপর্উ পস্থ্পতপত্

অনুপষ্ঠত্প্রপশক্ষপণর্ পরবপতি্অনলোইন্প্লোটফে ি্জুে্ব্যবহোর্কপর্েোেীপদর্িোইবোর্অ রোধ্পবষপয়্িপিতন্করোর্পিদ্ধোন্ত্গ্রহণ্

করো্হয়।্ োর্ফলশ্রুপতপত্অপক্টোবর্২০২০্হপত্জুন্২০২২্  িন্ত্িেপয়্৬৪্টি্যজলোর্১১৮৫্টি্স্কুপলর্৪৩,৬৭৮্জন্যেপয়্

পশক্ষোর্ী্এবাং্তোপদর্অপভভোবকপদর্িোইবোর্অ রোধ্পবষপয়্অনলোইন্প্রপশক্ষণ্প্রদোন্করো্হয়।্পকন্তু্প্রপশক্ষণ্যশষ্হপয়্ োবোর্

 র্িাংপিষ্ট্যজলোর্পকপশোরী্যেপয়পদর্িোপর্্িম্পৃি্র্োকোর্প্রপয়োজনীয়তো্যদখো্ যদয়।্ফপল্উি্প্রপশক্ষপণর্িকল্যরকপড িাং,্

প্রপনোত্তর্ ব ি,্টিউপটোপরয়োল,্ই-বুক্িহ্িব্যট্রপনাং্ম্োপটপরয়োল্িেন্বয়্কপর্“কন্যোকর্ো”্্নোপে্ওপয়বিোইটটি্িোলু্করো্হয়্এবাং্

এটি্পকপশোরী্যেপয়্এবাং্তোপদর্িোইবোর্পবষয়ক্পজজ্ঞোিো,্েতোেত্ও্ রোেপশ ির্একটি্প্লযোটফে ি্পহপিপব্গপে্তুলোর্পিদ্ধোন্ত্

যনয়ো্হয়।্্্    

সিশন  

পকপশোরীর জন্য িোইবোর অ রোধ মুি আনন্দেয় বোাংলোপদশ।  

সিশন 

প্রপশক্ষপণর েোধ্যপে যেপয়পদর িোইবোর অ রোধ পবষপয় িপিতন কপর গপে যতোলো। 

উয়েশ্য 

িাইবার অপরাধ সবষয়ে িতািত, অসিজ্ঞতা কশোর করার িাধ্যয়ি একর্ট িাইবার অপরাধ মুি বাাংলায়দশ গঠন।   

গৃহীত কার্ যক্রি 

“কন্যোকর্ো”্িেগ্র্বোাংলোপদপশর্পকপশোরীপদর্জন্য্একটি্পডপজটোল্প্লযোটফে ি্য খোপন্তোরো্পনরো পদ্িোইবোর্জগপত্পবিরপণর 

উ োয়্ও্িোইবোর্অ রোধ্পবষপয়্তোপদর্িকল্পজজ্ঞোিো্এবাং্এ্পবষপয়্তোপদর্েতোেত্রোখপত্ োরপব।্শুধু্তোই্নয়্প্রপত্যজলো্

হপত্০২্(দ্যই)্জন্েোেীপক্যজলো্এযোম্বোপিডর্পহপিপব্েপনোনীত্করো্হয়্ োরো্এ্প্লোটফপে ির্িোপর্্তোর্পনজ্যজলোর্যেপয়পদর্

িম্পৃি্করপব।্ যজলো এম্বোপিডরপদর িহোয়তোয় এবাং অনলোইন অপভপ োগ/  রোেশ ি ফে ি ব্যবহোর করোর েোধ্যপে প্রপশক্ষণোর্ীরো 

িরোিপর পিপিএ কো িোলপয়র িোপর্ য োগোপ োগ করোর সুপ োগ  োপব। এক্কর্োয়্্‘কন্যোকর্ো’্বোাংলোপদপশর্পকপশোরী্যেপয়পদর্একটি্

উমুি্প্লযোটফে ি্য খোপন্তোরো্েন্খুপল্িোইবোর্পনরো ত্তো্পবষপয়্পনপজপদর্েপধ্য্আপলোিনো্করপব,্এ্পবষপয়্িেস্যো্ও্িম্ভোবনো্

পনপয়্ পিন্তো্করপব্এবাং্পনপজপক্একজন্িোইবোর্য োদ্ধো্ পহপিপব্গপে্তুলপব,্ ো্তোপদরপক্িোইবোর্অ রোপধর্ পশকোর্হবোর্

আপগই্িপিতন্কপর্গপে্তুলপত্িহোয়ক্হপব।্“কন্যোকর্ো”্ওপয়ব্য োট িোপলর্পলঙ্ক্www.konnakotha.cca.gov.bd।  
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সিসিএ কার্ যালয়ের উত্তি চচ যা 

(1) সবসিন্ন িরকাসর/আধা-িরকাসর/স্বােত্তশাসিত/কবিরকাসর প্রসতষ্ঠান বা ব্যসি পর্ যায়ে িিা/কিসিনার/ ওোকযশপ/প্রসশেয়র্র 

িাধ্যয়ি সিসজটাল স্বাের সবষয়ে নয়লজ কশোসরাং;  

(2) MyGov প্লাটিি য, ই-কিইল এবাং কিাশ্যাল সিসিো প্লাটিি য এর িাধ্যয়ি সিসজটাল স্বাের সবষয়ে পরািশ য প্রদান;   

(3) “CA Evaluation Tools” নািক প্লাটিি য ব্যবহার কয়র সিএ প্রসতষ্ঠান কর্তযক সিসিএ কার্ যালয়ে তথ্য কপ্ররর্; 

(4) সিসিএ অসফয়ির কিাশ্যাল সিসিো প্লাটিি য (www.facebook.com/ccabangladesh),দাপ্তসরক মর্ইল 

(info@cca.gov.bd) এবং র্তার্ত বয়ের র্াধ্যয়র্ িাইবার সনরাপত্তািহ সবসিন্ন সবষয়ের মিবা প্রদান;   

(5) প্রসতবছর ‘সিসজটাল সনরাপত্তা ও িয়চতনতা’ শীষ যক কিসিনার আয়োজন;  

(6) ‘কন্যাকর্া’ ওয়েবিাইয়টর িাধ্যয়ি সকয়শারী কিয়েয়দর িাইবার সনরাপত্তা সবষয়ে পরািশ য প্রদান; 

(7) কিিবুক একাউি পুনরুদ্ধার ও সনরাপয়দ কিিবুক ব্যবহার িাংক্রান্ত সনয়দ যসশকা ওয়েবিাইয়ট প্রকাশ;  

(8) “সিসজটাল সনরাপত্তা ও িয়চতনতা” শীষ যক পুসস্তকা প্রর্েন ও ওয়েবিাইয়ট প্রকাশ;  

(9) সনেসিতিায়ব তথ্য বাতােন এবাং কিবা বক্সিমূহ হালনাগাদকরর্; 

(10) িরকাসর ক্রয়ে ই-সজসপ সিয়েয়ির র্র্ািম্ভব ব্যবহার; 

(11) আসর্ যক সবষোসদ ব্যতীত নসর্ িাংক্রান্ত িকল কার্ যাবলী ই-নসর্র িাধ্যয়ি িম্পাদন;    

(12) সিসিএ কার্ যালয়ের মূল প্রয়বশ িটয়কর সনরাপত্তা ব্যবস্থা কজারদারকরয়র্র লয়েে এ কার্ যালয়ের সিসজটরয়দর পসরসচসত 

সনসিতকয়ল্প ‘সিসজটর অোয়ক্সি করসজোর’ চালুকরর্; 

(13) সিসি কোয়িরার িাধ্যয়ি সিসিএ কার্ যালয়ের কি যকতযা-কি যচারী ও জনগয়র্র আগিন ও বসহগ যিন সনেসিতিায়ব 

পর্ যয়বের্ করা;  

(14) সিসিএ কার্ যালয়ের প্রসতর্ট কয়ের সজসনিপত্র প্রসতসদন সনয়জরা পসরষ্কার-পসরচ্ছন্ন রাখা;     

(15) পসরষ্কার পসরচ্ছন্নতা সবষেক করসজোর চালুকরর্ ও পসরচ্ছন্নতাকিী কর্তযক করসজোয়র সনেসিত স্বাের প্রদান;     
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সির্টয়জন চাট যার 

১. পভশন ও পেশন 

পভশন: পনরো দ তথ্য প্রযুপির পবকোশ। 

পেশন: পডপজটোল স্বোক্ষর িোটি িপফপকট প্রবতিপনর েোধ্যপে পনরো দ তথ্য আদোন প্রদোন পনপিতকরণ এবাং িোইবোর অ রোধ দূরীকরপণ জোতীয় ও আঞ্চপলক য ৌর্ উপদ্যোগ প্রপতষ্ঠো। 

২. যিবো প্রদোন প্রপতশ্রুপত 

২.১) নোগপরক যিবো: 

ক্রপেক যিবোর নোে যিবো প্রদোন  দ্ধপত প্রপয়োজনীয় কোগজ ে এবাং প্রোপপ্তস্থ্োন যিবোর মূল্য 

এবাং 

 পরপশোধ 

 দ্ধপত 

যিবো প্রদোপনর 

িেয়িীেো 

দোপয়েপ্রোপ্ত কে িকতিো 

(নোে,  দবী, যফোন নম্বর ও ই-যেইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১. পডপজটোল স্বোক্ষর 

িাংক্রোন্ত  রোেশ ি 

প্রদোন 

ই-যেইল, 

যটপলপফোন অর্বো 

িশরীপর এবাং 

myGov প্লোটফপে ি 

1) পিপিএ কো িোলয় 

2) www.cca.gov.bd  

3) www.mygov.bd 
 

 

 

পবনোমূপল্য  

০৩ (পতন) 

কো িপদবি  

 

১. জনোব শোপহনো  োরভীন  

উ -পনয়ন্ত্রক (অ: দো:) অর্ ি, প্রশোিন ও আইন 

যফোন: +৮৮-০২-৮১৮১৭১৩ 

ই-যেইল: shahina.parven@cca.gov.bd 

 
২. জনোব নোজনীন আিোর 

িহকোরী প্রপকৌশলী (আইটি পিপকউপরটি) 

যফোন: +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৮৩১  

ই-যেইল: naznin.akhtar@cca.gov.bd 

 



সিসিএ কার্ যালয়ের বাসষ যক প্রসতয়বদন ২০২১-২০২২ 46 

 

ক্রপেক যিবোর নোে যিবো প্রদোন  দ্ধপত প্রপয়োজনীয় কোগজ ে এবাং প্রোপপ্তস্থ্োন যিবোর মূল্য 

এবাং 

 পরপশোধ 

 দ্ধপত 

যিবো প্রদোপনর 

িেয়িীেো 

দোপয়েপ্রোপ্ত কে িকতিো 

(নোে,  দবী, যফোন নম্বর ও ই-যেইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২. 
িোইবোর েোেলোর 

তদন্ত 

তদন্ত পরপ িোট 

প্রদোন 
িোইবোর ট্রোইবুযনোল 

িোইবোর 

ট্রোইবুযনোপল 

যকোট ি পফ 

আপবদন 

ট্রোইবুযনোল 

কতৃিক পনধ িোপরত  

জনোব হোপিনো যবগে 

উ -পনয়ন্ত্রক (িোইবোর অ রোধ ও পনরো ত্তো) 

যফোন: +৮৮-০২-৮১৮১ ৭১১  

ই-যেইল: hasina@cca.gov.bd   

৩.  
পডপজটোল 

ফপরনপিক পরপ োট ি 
ল্যোব পরপ োট ি ট্রোইবুযনোল   পবনোমূপল্য 

িোইবোর 

ট্রোইবুযনোল কতৃিক 

পনধ িোপরত 

জনোব শোেীে আহপেদ ভ ূঁইয়ো  

তদন্ত কে িকতিো  

যফোন: +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৭৯৮ 

ই-যেইল: shameem.ahmed@cca.gov.bd 

৪. 

িোইবোর হয়রোপনর 

যক্ষপে  রোেশ ি 

প্রদোন 

ই-যেইল, 

যটপলপফোন অর্বো 

িশরীপর 

1) পিপিএ কো িোলয়  

2) www.cca.gov.bd 

3) info@cca.gov.bd 

4) http://konnakotha.cca.gov.bd     
5) www.facebook.com/ccabangladesh  

পবনোমূপল্য ৩ কে িপদবি 

১) জনোব যেো: খোপলদ যহোপিন যিৌধুরী 

আইন কে িকতিো  

যফোন: +৮৮-০২-৫৫০০৬৮২৯ 

ই-যেইল: khaled.hossain@cca.gov.bd 

 
২) জনোব যেোোঃ হোিোন মুনছুর 

িহকোরী যপ্রোগ্রোেোর (ওপয়ব প্রযুপি) 

যফোন: +৮৮০ ১৭২ ৫৩২ ৬৫৯৩ 

ই-যেইল: hasan.monsur@cca.gov.bd 
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ক্রপেক যিবোর নোে যিবো প্রদোন  দ্ধপত প্রপয়োজনীয় কোগজ ে এবাং প্রোপপ্তস্থ্োন যিবোর মূল্য 

এবাং 

 পরপশোধ 

 দ্ধপত 

যিবো প্রদোপনর 

িেয়িীেো 

দোপয়েপ্রোপ্ত কে িকতিো 

(নোে,  দবী, যফোন নম্বর ও ই-যেইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৫. 

কপম্পউটোর 

ইনপিপডি যরি ি 

টিে এর েোধ্যপে 

পিএ প্রপতষ্ঠোনিমূপহ 

ও পডপজটোল স্বোক্ষর 

ব্যবহোপরর যক্ষপে 

িাং টিত িোইবোর 

অ রোপধর উৎি 

পিপহ্নতকরণ এবাং 

তথ্য উদ োটন 

 

 

 পরদশ িন/  িপবক্ষণ 

ও জব্দকরণ 
পিপিএ কো িোলয় পবনোমূপল্য 

১৪ (যিৌে) কে ি 

পদবি 

১) জনোব শোেীে আহপেদ ভ ূঁইয়ো  

তদন্ত কে িকতিো (আইন)  

যফোন: +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৭৯৮ 

ই-যেইল: shameem.ahmed@cca.gov.bd 

 

২) জনোব েপনরো খোতুন 

তদন্ত কে িকতিো - ১ (ইেোপজিপি যরি ি) 

যফোন: +৮৮০ ১৭৪ ৫৭৩ ৫৮৯৮ 

ই-যেইলোঃ monira.khatun@cca.gov.bd  

 

৩) জনোব যেোোঃ বপনআপেন  

তদন্ত কে িকতিো - ২ (ইেোপজিপি যরি ি) 

যফোন: +৮৮০ ১৭৯ ৭২৬ ৩৯৯০ 

ই-যেইল: boni.amin@cca.gov.bd 

৬.  

পিপিএ কো িোলপয়র 

িকল তথ্য পনয়পেত 

ওপয়বিোইপট 

হোলনোগোদকরণ 

ওপয়বিোইট পিপিএ কো িোলপয়র ওপয়বিোইট পবনোমূপল্য 
৩ (পতন) কে ি 

পদবি 

জনোব কোজী যশোপয়ব যেোহোম্মদ  

িহকোরী যপ্রোগ্রোেোর (ডোটোপবজ ও ওপয়ব 

এযোডপেপনপেশন)  

যেোবোইল: ০১৮১৪ ৯৭৬০০১ 

ই-যেইল:  kazi.shoaib@cca.gov.bd  
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২.২) প্রোপতষ্ঠোপনক যিবো:  

ক্র: 

নাং 

যিবোর নোে যিবো প্রদোন  দ্ধপত প্রপয়োজনীয় কোগজ ে 

এবাং প্রোপপ্তস্থ্োন 

যিবোর মূল্য এবাং 

 পরপশোধ  দ্ধপত 

যিবো প্রদোপনর 

িেয়িীেো 

দোপয়েপ্রোপ্ত কে িকতিো 

(নোে,  দবী, যফোন নম্বর ও ই-যেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. পিএ লোইপিি প্রদোন 
 ে েোধ্যপে লোইপিি 

প্রদোন এবাং পিপড 
পিপিএ কো িোলয় 

পিএ পবপধেোলো-২০১০ 

এবাং িরকোপর  পর ে 

অনু োয়ী পনধ িোপরত মূল্য 

০৬ (েয়) িপ্তোহ 

জনোব শোপহনো  োরভীন  

উ -পনয়ন্ত্রক (অ: দো:), অর্ ি, প্রশোিন ও আইন  

যফোন: +৮৮-০২-৮১৮১৭১৩ 

ই-যেইল: shahina.parven@cca.gov.bd  

২. 
পিএ লোইপিি বোপতল/স্থ্পগত 

পবষয়ক কো িক্রে 
 ে েোধ্যে পিপিএ কো িোলয় পবনোমূপল্য ৬০ (ষোট) পদন 

জনোব শোপহনো  োরভীন  

উ -পনয়ন্ত্রক (অ: দো:), অর্ ি, প্রশোিন ও আইন  

যফোন: +৮৮-০২-৮১৮১৭১৩ 

ই-যেইল: shahina.parven@cca.gov.bd  

৩. 
পিএ অপডটর পনপয়োগ ও পিএ 

অপডট কো িক্রে 
পনপয়োগ  ে প্রদোন পিপিএ কো িোলয় 

যটন্ডোপরর েোধ্যপে মূল্য 

পনধ িোরণ এবাং িোটি িফোইাং 

অপর্োপরটি (পিএ) কতৃিক 

প্রকৃত অপডট কোপজর উ র 

পভপত্ত কপর মূল্য  পরপশোধ 

৬০ (ষোট) কে ি 

পদবি 

২. জনোব যেো: খোপলদ যহোপিন যিৌধুরী 

িহকোরী পনয়ন্ত্রক (অ: দো:), অর্ ি ও প্রশোিন  

যফোন: +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৮২৯  

ই-যেইল: khaled.hossain@cca.gov.bd   

  

৪. 
ইদলক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্ট িনিদকট 

নরদভাদকশি নলি হালিাগাে  

বোাংলোপদশ রুট পিএ 

িোটি িপফপকশন অনুশীলন 

পববৃপত, ২০২০ অনু োয়ী 

crl.cca.gov.bd পবনোমূপল্য  

বোাংলোপদশ রুট পিএ 

িোটি িপফপকশন 

অনুশীলন পববৃপত, 

২০২০ অনু োয়ী 

১৮০ পদন  

জনোব ড. নোজেো আিোর 

উ -পনয়ন্ত্রক (অ: দো:), আইপিটি 

যফোন: +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৮১৮  

ই-যেইল: nazma.akter@cca.gov.bd  

৫. 

িোটি িফোইাং অর্পরটির 

ইদলক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্ট িনিদকট 

সাইনিাং নরদকাদয়ে অনুদমােি  

পডভোইপির েোধ্যপে 

পডপজটোল স্বোক্ষর 

িোটি িপফপকট প্রদোন  

 www.cca.gov.bd পবনোমূপল্য  
০৭ (িোত) কে ি 

পদবি  

জনোব ড. নোজেো আিোর 

উ -পনয়ন্ত্রক (অ: দো:), আইপিটি 

যফোন: +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৮১৮  

ই-যেইল: nazma.akter@cca.gov.bd 

৬. 
পিএ িাংক্রোন্ত অন্যোন্য 

প্রযুপিগত কো িক্রে 

পডপজটোল স্বোক্ষর ইন্টোর 

অ োপরপবপলটি 

পনপদ িপশকো, ২০২১ এবাং 

পিপিএ কো িোলয় পবনোমূপল্য 
০৭ (িোত) কে ি 

পদবি 

জনোব ড. নোজেো আিোর 

উ -পনয়ন্ত্রক (অ: দো:), আইপিটি 

যফোন: +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৮১৮  
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ক্র: 

নাং 

যিবোর নোে যিবো প্রদোন  দ্ধপত প্রপয়োজনীয় কোগজ ে 

এবাং প্রোপপ্তস্থ্োন 

যিবোর মূল্য এবাং 

 পরপশোধ  দ্ধপত 

যিবো প্রদোপনর 

িেয়িীেো 

দোপয়েপ্রোপ্ত কে িকতিো 

(নোে,  দবী, যফোন নম্বর ও ই-যেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
বোাংলোপদশ রুট পিএ 

িোটি িপফপকশন অনুশীলন 

পববৃপত, ২০২০ অনু োয়ী   

ই-যেইল: nazma.akter@cca.gov.bd  

২.৩) অভযন্তরীণ যিবো: 

ক্র: নাং যিবোর নোে 
যিবো প্রদোন 

 দ্ধপত 

প্রপয়োজনীয় কোগজ ে 

এবাং প্রোপপ্তস্থ্োন 

যিবোর মূল্য এবাং 

 পরপশোধ  দ্ধপত 

যিবো প্রদোপনর 

িেয়িীেো 

দোপয়েপ্রোপ্ত কে িকতিো 

(নোে,  দবী, যফোন নম্বর ও ই-যেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১.  ছুটি িাংক্রোন্ত পবষয়  ে েোধ্যে িহকোরী পনয়ন্ত্রক (অর্ ি 

ও প্রশোিন) 

পবনোমূপল্য ০৩ (পতন) কে ি পদবি ১. জনোব শোপহনো  োরভীন  

উ -পনয়ন্ত্রক (অ: দো:), অর্ ি, প্রশোিন ও আইন 

যফোন: +৮৮-০২-৮১৮১৭১৩ 

ই-যেইল: shahina.parven@cca.gov.bd 

 

২. জনোব যেো: খোপলদ যহোপিন যিৌধুরী 

িহকোরী পনয়ন্ত্রক (অ: দো:), অর্ ি ও প্রশোিন 

যফোন: +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৮২৯   

ই-যেইল: khaled.hossain@cca.gov.bd  
  

২. িোধোরণ ভপবষ্যত তহপবল হপত অপগ্রে েঞ্জুপর  ে েোধ্যে িহকোরী পনয়ন্ত্রক (অর্ ি 

ও প্রশোিন) 

পবনোমূপল্য ০৫ ( াঁি)কে ি পদবি 

৩. ৩য় ও ৪র্ ি যেণীর কে িিোরী পনপয়োগ   ে েোধ্যে িহকোরী পনয়ন্ত্রক (অর্ ি 

ও প্রশোিন) 

পবনোমূপল্য ১২০ (একশত পবশ) 

কে ি পদবি 

৪. ৩য় ও ৪র্ ি যেণীর কে িিোরীপদর িোকুপর 

স্থ্োয়ীকরণ  

 ে েোধ্যে িহকোরী পনয়ন্ত্রক (অর্ ি 

ও প্রশোিন) 

পবনোমূপল্য ২৫ ( পিঁশ)কে ি পদবি 

৫. দর ে মূল্যোয়ন কপেটিিহ পবভন্ন প্রকোর 

কপেটিপত প্রপতপনপধ েপনোনয়ন 

 ে েোধ্যে িহকোরী পনয়ন্ত্রক (অর্ ি 

ও প্রশোিন) 

পবনোমূপল্য ০৫ ( াঁি)কে ি পদবি 

৬. বোপষ িক যবতন বৃপদ্ধ  ে েোধ্যে িহকোরী পনয়ন্ত্রক (অর্ ি 

ও প্রশোিন) 

পবনোমূপল্য ১০ (দশ) কে ি পদবি 

৭.  দ সৃজন িাংক্রোন্ত কো িোবপল িম্পোদপন 

সু োপরশ প্রদোন 

 ে েোধ্যে িহকোরী পনয়ন্ত্রক (অর্ ি 

ও প্রশোিন) 

পবনোমূপল্য ০৫ ( াঁি)কে ি পদবি 

৮. গৃহপনে িোণ/গৃহপেরোেত/যেোটর িোইপকল/ 

কপম্পউটোর/বোইিোইপকল ক্রপয়র পনপেত্ত 

অপগ্রে ঋণ েঞ্জুপর িাংক্রোন্ত পবষয়োপদ  

 ে েোধ্যে িহকোরী পনয়ন্ত্রক (অর্ ি 

ও প্রশোিন) 

পবনোমূপল্য ০৫ ( াঁি)কে ি পদবি 
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ক্র: নাং যিবোর নোে 
যিবো প্রদোন 

 দ্ধপত 

প্রপয়োজনীয় কোগজ ে 

এবাং প্রোপপ্তস্থ্োন 

যিবোর মূল্য এবাং 

 পরপশোধ  দ্ধপত 

যিবো প্রদোপনর 

িেয়িীেো 

দোপয়েপ্রোপ্ত কে িকতিো 

(নোে,  দবী, যফোন নম্বর ও ই-যেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৯. বোপজট কোঠোপেো   ে েোধ্যে িহকোরী পনয়ন্ত্রক (অর্ ি 

ও প্রশোিন) 

পবনোমূপল্য পবপধ অনু োয়ী 

পনধ িোপরত িেয়িীেো 

১০. দপ্তপরর িম্পদ িাংগ্রহ ও ক্রপয়র জন্য 

দর ে/যকোপটশন আহবোন ও প্রিোর 

 ে েোধ্যে িহকোরী পনয়ন্ত্রক (অর্ ি 

ও প্রশোিন) 

পবনোমূপল্য প প আর ২০০৮ 

যেোতোপবক  

১১. পবপভন্ন পবল  পরপশোধ  ে েোধ্যে িহকোরী পনয়ন্ত্রক (অর্ ি 

ও প্রশোিন) 

পবনোমূপল্য এপজ-যত পবল 

উ স্থ্ো পনর জন্য ০৭ 

(িোত) কে িপদবি 

৩.  অপভপ োগ ব্যবস্থ্ো নো  দ্ধপত (GRS): 

যিবো প্রোপপ্তপত অিন্তুষ্ট হপল দোপয়েপ্রোপ্ত কে িকতিোর িপঙ্গ য োগোপ োগ করুন। পতপন িেোধোন পদপত ব্যর্ ি হপল পনপম্নোি  দ্ধপতপত য োগোপ োগ কপর আ নোর িেস্যো অবপহত করুন।  

ক্র. নাং কখন য োগোপ োগ করপবন কোর িপঙ্গ য োগোপ োগ করপবন য োগোপ োপগর ঠিকোনো পনম্পপত্তর িেয়িীেো 

১. 
দোপয়েপ্রোপ্ত কে িকতিো িেোধোন 

পদপত ব্যর্ ি হপল 
অপভপ োগ পনষ্পপত্ত কে িকতিো (অপনক) 

অপভপ োগ পনষ্পপত্ত (GRS) যফোকোল  পয়ন্ট (অপনক):  

নোে: জনোব শোপহনো  োরভীন  

 দবী: উ -পনয়ন্ত্রক (অর্ ি, প্রশোিন ও আইন) 

যফোন: +৮৮-০২-৮১৮১৭১৩ 

ই-যেইল: shahina.parven@cca.gov.bd;  

ওপয়ব: www.cca.gov.bd   

৩০ কো িপদবি 

২. 
অপভপ োগ পনষ্পপত্ত কে িকতিো পনপদ িষ্ট 

িেপয় িেোধোন পদপত ব্যর্ ি হপল 
আপ ল কে িকতিো 

আ ীল কে িকতিো:  

নোে: জনোব িোলেো পিপেকো েোহতোব 

 দবী: যুগ্মিপিব, তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুপি পবভোগ 

যফোন:্+৮৮-০২-৪১০২৪০৪১  

ই-পেইল: salma.siddiqa@ictd.gov.bd; 

 ওপয়ব: www.ictd.gov.bd   

২০ কো িপদবি 

৩. 
আপ ল কে িকতিো পনপদ িষ্ট িেপয় 

িেোধোন পদপত ব্যর্ ি হপল 

েপন্ত্র পরষদ পবভোপগর অপভপ োগ ব্যবস্থ্ো নো 

যিল 

েপন্ত্র পরষদ পবভোগ 
৬০ কো িপদবি 
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৪.  আ নোর কোপে আেোপদর প্রতযোশো: 

 
 

ক্রপেক প্রপতশ্রুপত/কোপঙ্কত যিবো প্রোপপ্তর লপক্ষয করণীয় 

১. স্বয়াংিম্পূণ ি আপবদন জেো প্রদোন 

২.  র্ো র্ প্রপক্রয়োয় প্রপয়োজনীয় পফি  পরপশোধ করো 

৩. পডপজটোল স্বোক্ষর ব্যবহোর কপর অনলোইপন আ নোর তথ্য ও যলনপদপনর পনরো ত্তো পনপিত করুন 

৪. প্রপ োজয যক্ষপে যেোবোইল যেপিজ/ইপেইপলর পনপদ িশনো অনুিরণ করো 

৫. িোক্ষোপতর জন্য ধো ি তোপরপখ পনধ িোপরত িেপয়র পূপব িই উ পস্থ্ত র্োকো 

৬. অনোবশ্যক যফোন/তদপবর নো করো।   
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B-14/G·, AvBwmwU UvIqvi, AvMviMuvI, XvKv-1207
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B-†gBj: info@cca.gov.bd, I‡qe: www.cca.gov.bd
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