
                                                          
 

 

 

 

 

উদ্ভাবনী সংকলন 

 

 

 

ইললক্ট্রননক স্বাক্ষর সার্ট িনিলকট প্রদানকারী কর্তিপলক্ষর ননয়ন্ত্রক (নসনসএ) – এর কার্ িালয় 

নবনসনস ভবন, ই-১৪/এক্স, স্ট্যার্টনস্ট্ক ররাড, 

ঢাকা – ১২০৭ 

  



                                                          

 

 

 

“ডিডিটাল স্বাক্ষর ব্যব্হার করুন, 
সাইব্ার িগতে ডনরাপদ থাকুন” 

 
জনাব আবু সাঈদ চ ৌধরুী 
ডনয়ন্ত্রক (যুগ্ম সডিব্) 

 
ইললক্ট্রননক স্বাক্ষর সার্ট িনিলকট প্রদানকারী কর্তিপলক্ষর 

ননয়ন্ত্রক (নসনসএ) – এর কার্ িালয় 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

 

 

ইলনালভশন র্টম (নসনসএ) 

ক্রনমক নাম ও পদবী পদবী ছনব 

১। হানসনা রবগম 

উপ-ননয়ন্ত্রক (আইনসর্ট) 

নিি ইলনালভশন 

অনিসার 

 

 ২। তাননিলা রমলহনাি 

সহকারী ননয়ন্ত্রক (আইন) 

সদস্য 

 

৩। খাললদ রহালসন রিৌধুরী 

আইন কম িকতিা (আইন) 

সদস্য 

 

৪। কািী রশালয়ব রমাহাম্মদ 

সহকারী রপ্রাগ্রামার 

(ডাটালবি ও ওলয়ব 

এডনমননলেশন) 

সদস্য 

 

৫। রমাোঃ হাসান মুনছুর 

সহকারী প্রলকৌশলী 

সদস্য সনিব 

 

 



                                                          
পটভূনম 

২০১১ সাললর রম মালস ইললক্ট্রননক স্বাক্ষর সার্ট িিনিলকট প্রদানকারী কর্তিপলক্ষর ননয়ন্ত্রক (নসনসএ) – এর কার্ িালয় 

গঠিত হয়। সংস্থার প্রধান হিসাবে হনয়ন্ত্রক (যুগ্ম সনিব) ইবেক্ট্রহনক স্বাক্ষর সার্ট িহিবকট প্রদানকারী কর্তিপবক্ষর 

কার্ িােেী তত্ত্বােধান ও হনয়ন্ত্রণ এেং তাবদর মবে হেবরাধ হনষ্পহিবত অগ্রণী ভূহমকা পােন কবরন। এ পর্ িন্ত রমাট 

ছয়র্ট প্রনতষ্ঠানলক নসএ (সার্ট িিাইং অথনরর্ট) লাইলসন্স প্রদান করা হলয়লছ।  

 

রূপকল্প (Vision) 

ননরাপদ তথ্য প্রযুনির নবকাশ  

 

অনভলক্ষয (Mission) 

নডনিটাল স্বাক্ষর সার্ট িনিলকট প্রবতিলনর মাধ্যলম ননরাপদ তথ্য আদান প্রদান নননিতকরণ এবং সাইবার অপরাধ 

দূরীকরলণ িাতীয় ও আঞ্চনলক রর্ৌথ উলযাগ প্রনতষ্ঠা 

 

কার্ িক্রমসমূহ 

o সার্ট িিাইং অথনরর্ট (নসএ) এর ননয়ন্ত্রণমূলক কার্ িাবলী। 

o তথ্য ও রর্াগালর্াগ প্রযুনি আইন ২০০৬ এবং তথ্য প্রযুনি (নসএ) নবনধমালা ২০১০ অনুসালর নসএ 

লাইলসন্স ইস্যয, বানতল এবং স্থনগতকরণ। 

o Public Key Infrastructure (PKI) কার্ িক্রম পনরিালনা ও রক্ষণালবক্ষণ। 

o PKI এর িলে নবনধ নবধান, অনুসৃতব্য কম িপন্থা (Guide line) প্রণয়ন ও মান ননয়ন্ত্রণ। 

o তথ্য ও রর্াগালর্াগ প্রযুনি আইন ২০০৬ অনুসালর সাইবার অপরাধ তদন্ত পূব িক সাইবার ট্রাইব্যযনালল 

উপস্থাপন। 

o আইর্ট অনডলটর িে অনডট িাম ি ননধ িারণ। 

o তথ্য প্রযুনি (নসএ) নবনধমালা ২০১০ অনুসালর নডনিটাল স্বাক্ষর সার্ট িনিলকট এর মূল্য ননধ িারণ । 

 

 

 

 



                                                          

ইলনালভশলন নসনসএ 

• অনলাইলন ছুর্ট ব্যবস্থাপনা  

o অনলাইলন ছুর্টর আলবদন রপ্ররলণর একর্ট ওলয়ব এপ। র্ার মাধ্যলম পূলব ির 

সকল ছুর্ট, অনিিত ছুর্ট ইতযানদর নহসাব সংরক্ষণ করা র্ায় 

 

 

• প্রনশক্ষণ কযাললন্ডার অলটালমশন 

o কম িকতিাগণ এই এলপর মাধ্যলম প্রনশক্ষলণর িানহদা রপ্ররণ করলত পালরন র্া 

অনলাইলনই অনুলমাদন করা হয়। এই এলপ পূলব ির সকল প্রনশক্ষলণর নহসাব 

সংরক্ষণ করা হয়। 

 

• নসএ লাইলসন্স নডনেনবউশন অলটালমশন 

o নসএ প্রনতষ্ঠান সমূহ এই ওলয়ব এলপর মাধ্যলম লাইলসলন্সর রময়াদ রশলে 

নবায়লনর িে অনলাইলন আলবদন করলত পালরন। 

 

• কো কথা 

o নকলশারী নশক্ষাথীলদর সাইবার ননরাপত্তা নবেলয় সলিতন কলর রতালার একর্ট 

ওলয়বসাইট র্ালত ননয়নমতভালব নবনভন্ন প্রনশক্ষলণর নভনডও, সাইবার 

রেলসর নবনভন্ন সমস্যা সংক্রান্ত প্রলনাত্তর আপললাড করা হয়।  

 

 

 

 

 



                                                          

 

সসএ লাইসসন্স নবায়ন প্রসিয়া 

 

◇ সসএ প্রসিষ্ঠানসমূসের লাইসসসন্সর চময়াদ পাাঁ  বছর। েথয প্রযুডি (ডসএ) 
ডব্ডিমালা, ২০১০ মমাোতব্ক  লাইতসতের চময়াদ চেষ হওয়ার ৬০ ডদন আতগ 
লাইসসন্স নবায়মনর আসবদন করসি েয়। 

◇ চমাট ছয় ধাসপ আসবদন যা াই বাছাই করা েয়। প্রসি ধাসপ সংসিষ্ট কিতৃপসের 
অনুসমাদসনর পর পরবিৃী ধাসপর কাযযক্রম গ্রহণ করা হয়। 

 

 

ডসএ লাইতসে ডিডিডব্উশন অতটাতমশতন গৃহীে কাযযক্রম 

 

◇ ডসডসএ কাযযালতয়র সকল কমযকেযা-কমযিারীতদর কাছ মথতক সংগৃহীে ডব্ডিন্ন 
আইডিয়া মথতক “ডসএ লাইতসে ডিডিডব্উশন অতটাতমশন” এর িারণাডটতক মসব্া 
সহিীকরণ কাযযক্রম ডহতসতব্ মতনানীে করা হয়। 

◇ ইসনাসেেন সটম এই সফটওয়যার প্রস্তুতের জন্য একসট চলা ডায়াগ্রাম অঙ্কন এবং 
চেসসসফসকেন  াসেদা সনরুপণ কমর। পরবিৃীসি দাপ্তসরক প্রাক্কসলি বযয় কসমসট 
প্রাক্কসলি বযয় সনধৃারণ কমর। 

◇ দরপত্র আসবদসনর মাধযসম চেন্ডর সনসয়াগ কসর সফটওয়যার প্রস্তুে সম্পন্ন করা 
হয়। 

◇ সফটওয়যাতরর ফাংশনাডলডট পরীক্ষা করা হয়।  

◇ ব্েযমাতন ছয়ডট ডসএ প্রডেষ্ঠান সফটওয়যারডটর পাইলডটং এর কাি করতছ।  



                                                          

 

মসব্া সহিীকরতণ িূডমকা 

 

◇ আতব্দন ও নব্ায়ন প্রডক্রয়া অনলাইন ডিডিক ব্তল ব্যয়সাশ্রয়ী 

◇ মিটাতব্তি েথয সংরক্ষতণর ফতল েথয যািাই সহি 

◇ অথযব্যয় হ্রাস 

◇ আতব্দন প্রডক্রয়া সহিের 

 

 

রসবা সহিীকরলণর পূলব ির ও পলরর তুলনামূলক নিত্র 

 পূতব্য পতর 
আতব্দন প্রডক্রয়া ডনষ্পন্ন 

হতে মমাট সময় 
৮/১০ কাযযডদব্স ৩ কাযযডদব্স 

সরাসডর উপডিডে ২ ব্ার ০ ব্ার 
ব্যডিগে খরি ১০০০ টাকা ০ টাকা 

 

 

 

 

 

 



                                                          

 

 

 

প্রিযাসেি ফলাফল 

 

◇ লাইসসন্স নবায়ন প্রসিয়ায় সসএ প্রসিষ্ঠানসমূসের সময় ও অর্ৃ বযয় হ্রাস পাতব্।  

◇ লাইসসন্স নবায়ন সংিান্ত ির্য এবং প্রসিসবদন ডাটাসবসজ সংরেণ করা সম্ভব্ 
হতব্। 

◇ সংরডক্ষে েথয পরব্েযীতে লাইসসন্স নবায়ন সহ অন্যান্য মূলযায়তন সহায়ক হতব্।  

◇ মসব্া সহিীকরতণর ফতল গ্রাহক মসব্ার মান ব্ৃডি পাতব্।  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

ডিনশট 

 

 

 

 

 

 



                                                          

ডিনশট 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

ডিনশট 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

 

 
কো কথা 

 

ইললক্ট্রননক স্বাক্ষর সার্ট িনিলকট প্রদানকারী কর্তিপলক্ষর 

ননয়ন্ত্রক (নসনসএ) – এর কার্ িালয় কর্তিক গৃহীত উদ্ভাবনী 

কার্ িক্রম 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

“কো কথা” ওলয়বসাইট 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

কো কথা - উদ্ভাবনী কার্ িক্রম – রকন? 

বতিমালন সারা রদলশর র্তণমূল পর্ িালয় রপৌলছ রগলছ দ্রুতগনতর ইন্টারলনট রসবা। এর িলল 

একনদলক রর্মন রদলশর িনগণ উপকৃত হলে, অেনদলক সৃনি হলে নতুন নতুন সমস্যা: 

• রদলশ আশঙ্কািনকহালর বাড়লছ সাইবার অপরাধ র্ার অনধকাংলশর নশকার 

নকলশারী বয়লসর রমলয়রা 

• র্থার্থ প্রযুনিগত জ্ঞান ছাড়া সাইবার িগলতর নানা ধরলনর অপরাধ রথলক 

ননলিলদর বাঁনিলয় রাখা অসম্ভব 

• নকলশারীলদর সাইবার অপরাধ সম্পলকি সলিতন কলর গলড় রতালাই এই প্লাটিলম ির 

মূল লক্ষয 

• নকলশারীলদর মলধ্য রনর্তত্ব প্রদালনর দক্ষতা বৃনির মাধ্যলম নারীর ক্ষমতায়ন ও নশশু 

অনধকার রক্ষায় এই প্লাটিম ি অবদান রাখলব 

• এছাড়াও SDG goal - 5 বাস্তবায়লন এর্ট সহায়ক হলব 

 

 

আমালদর ননয়নমত কার্ িক্রম 

 

স্কুল ছাত্রী এবং তালদর অনভভাবকলদর ননরাপদ সাইবার রেস সম্পলকি সলিতন করার 

িে রিলানভনত্তক “নডনিটাল ননরাপত্তায় রমলয়লদর সলিতনতা” শীে িক রসনমনার / 

ওলয়নবনার আলয়ািন এবং এর মুখপত্র নহলসলব ভূনমকা রাখলছ “কো কথা” 

ওলয়বসাইটর্ট।  

 

 



                                                          

রপছলনর গল্প – “কো কথা” 

 

• রসনমনার / ওলয়নবনার আলয়ািন 

o নবনভন্ন রিলার স্কুলগামী ছাত্রীলদর সাইবার ননরাপত্তা নবেলয় প্রনশক্ষণ রদওয়ার 

িে আমরা ননয়নমত রসনমনার ও অনলাইলন ওলয়নবনার আলয়ািন কনর 

 

• প্রনশক্ষণ পব ি 

o রপ্রলিলন্টশলনর মাধ্যলম নবনভন্ন ধরলনর সাইবার অপরাধ সম্পলকি 

অংশগ্রহণকারীলদর পনরনিত করা  

 

• প্রলনাত্তর পব ি  

o নশক্ষাথী ও অনভভাবকলদর সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত নবনভন্ন সমস্যার 

সমাধান প্রদান 

 

• কুইি প্রনতলর্ানগতা 

o অনলাইন কুইি প্রনতলর্ানগতার মাধ্যলম অংশগ্রহণকারীরা রসনমনার/ 

ওলয়নবনার রথলক কতটা উপকৃত হলয়লছ তা মূল্যায়ন করা 

 

 

 

 

 



                                                          

অংশগ্রহণকারীলদর অনুলরাধ ও আগ্রহ 

 

• প্রনশক্ষলণর ররকনড িং 

o প্রনশক্ষলণর নবেয়গুললা ভালভালব অনুধাবন করার িে ররকনড িং রশয়ালরর 

অনুলরাধ 

 

• রর্াগালর্াগ 

o সাইবার অপরালধর নশকার হলল রকাথায় রর্াগালর্াগ করলত হলব রস সম্পলকি 

নদকননলদ িশনা প্রদালনর অনুলরাধ 

 

• প্রনতকার 

o সামানিক রর্াগালর্াগ মাধ্যম ব্যবহার করলত নগলয় ছাত্রীরা সিরাির রর্সব 

সমস্যায় পলড় তা রথলক সহলি প্রনতকার পাবার িে বাংলা ভাোয় 

সহিলবাধ্য গাইডলাইন 

 

• ই ব্যক 

o নকলশারী নশক্ষাথীলদর িে সাইবার ননরাপত্তা নবেলয় একর্ট পূণ িাঙ্গ ই-ব্যক  

 

 

 

 

 



                                                          

 

িন্মকথা - “কো কথা” 

 

অংশগ্রহণকারীলদর অনুলরালধর রপ্রনক্ষলত “নডনিটাল ননরাপত্তায় রমলয়লদর সিতনতা” 

নবেলয় একর্ট স্বয়ংসম্পূণ ি ওলয়ব প্লাটিম ি ততনরর নসিান্ত রনওয়া হয়। 

• রর্খালন ছাত্রীলদর িে সহি ভাোয় অনডও নভজ্যযয়াল কলন্টন্ট ওলয়বসাইলট 

আপললাড করা হয়  

• সাইবার অপরাধ ও প্রনতকার সংক্রান্ত নানা সমস্যা ও তার সমাধালনর উপায়সমূহ 

প্রলনাত্তর আকালর সািালনা হয় 

• প্রনশক্ষণাথীলদর ননলিলদর মূল্যায়লনর িে ওলয়বসাইলট কুইি প্রনতলর্ানগতা 

সনন্নলবনশত করা হলয়লছ 

• রর্ রকউ সাইবার অপরালধর নশকার হলল আইনন প্রনতকালরর িে নবনভন্ন সরকানর 

দপ্তলরর সালথ রর্াগালর্ালগর ঠিকানা, রিান ও ইলমইল ওলয়বসাইলট সনন্নলবনশত করা 

হলয়লছ  

• প্রনতর্ট অনুষ্ঠালনর প্রলনাত্তর ননয়নমতভালব ওলয়বসাইলট আপললাড করা হয় 

• প্রনত রিলার ছাত্রীলদর মধ্য রথলক দুিন নশক্ষাথীলক সাইবার এম্বালসডর ননলয়াগ করা 

হয়, র্ারা ননি রিলার রমলয়লদর সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত নবেলয় নসনসএ 

কার্ িাললয়র সলঙ্গ রর্াগালর্ালগর মাধ্যম নহসালব কাি কলর 

• এই ওলয়বসাইটর্টর রহানস্ট্ং নসনসএ ওলয়বসাইট হলত করার িলল রকান অলথ ির 

প্রলয়ািন হয় নন। একই সালথ ওলয়বসাইলটর কলন্টন্ট প্রস্তুত এবং নডিাইন 

এলকবালরই নসনসএ কার্ িাললয়র ইলনালভশন র্টলমর ননিস্ব ধারণা হলত উদ্ভুত। িলল 

সমলয়র সাশ্রয় হলয়লছ।   

 



                                                          

 

ভনবষ্যৎ পনরকল্পনা 

 

• ওলয়বসাইটর্টর িে রমাবাইল এপস রডলভললপর মাধ্যলম আলরা রবনশ সংখ্যক 

নশক্ষাথীলক এই কার্ িক্রলম যুি করা এবং ওলয়বসাইটর্টলক আলরা রবনশ আধুননক ও 

তথ্যবহুল কলর প্রস্তুত করা 

• এই ওলয়বসাইটর্টলক সাইবার অপরাধ প্রনতলরালধ রমলয়লদর একর্ট প্লাটিম ি নহলসলব 

গলড় রতালা 

• এই প্লাটিম ির্ট বাংলালদলশর সকল নকলশারী কোর সাইবার ননরাপত্তা নবেয়ক 

মুখপত্র নহলসলব ভূনমকা রাখলব। 

 

 

 

 

 

 

কন্যা কথা - যর্ সুহেধা হনহিত কবরবে 

 

• হকবিারী যমবয়রা সাইোর অপরাধ হেষবয় আবের যেবয় অবনক যেহি সবেতন 

িবয়বে। িবে তাবদর আত্মহেশ্বাস বৃহি যপবয়বে।  

• সাইোর হেষবয় তাবদর হিজ্ঞাসাগুবো িানার একর্ট যক্ষত্র ততরী িবয়বে 



                                                          

• এম্বাবসডর হিবসবে কাি করার িবে তাবদর মবে ভহেষ্যত যনর্তবের গুণােহে ততরী 

িবে। িবে হনবির কথা তুবে ধরার মােবম নারীর ক্ষমতায়ন হেষয়র্ট হনহিত 

িবে। র্া চূড়ান্তভাবে SDG Goal 5 অিিবন োংোবদিবক অবনকখাহন এহেবয় 

হনবয় র্াবে। 

• হকবিারী কন্যাবদর িন্য একর্ট হনরাপদ সাইোর িেত ততহর িবে 

• ওবয়েসাইটর্টবত একর্ট হিডব্যাক িম ি যুক্ত করা িবয়বে, িবে অংিগ্রিণকারী 

হিক্ষাথীবদর পািাপাহি অহভভােক হিক্ষক হিক্ষয়ত্রী ও স্থানীয় প্রিাসবনর মতামত/ 

পরামি ি িানার একর্ট সুবর্াে ততহর িবয়বে। 

 

কন্যা কথা – অনভলর্াগ/ মতামত/ পরামশ ি রপ্ররলণর িম ি 

 

 

 

 



                                                          

 

স্যপানরশ/ ভনবষ্যৎ পনরকল্পনা ও িযাললঞ্জসমূহ 


