
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ইদলক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্ট িনিদকট প্রোিকারী কর্তিপদক্ষর নিয়ন্ত্রক (নসনসএ)-এর কার্ িালয় 

তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রযুনি নবভাগ 

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

www.cca.gov.bd 

 

 

ইতঃপূদব ি বাস্তবানয়ত উদ্ভাবিী ধারণা, সহনজকৃত ও নিনজটাইজকৃত যসবার তানলকা 

 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  

ক্রম 

ইতঃপূদব ি বাস্তবানয়ত উদ্ভাবিী 

ধারণা, সহনজকৃত ও নিনজটাইজকৃত 

যসবাা্/আইনিয়ার িাম 

যসবাা্/আইনিয়ার সাংনক্ষপ্ত নববরণ 
বাস্তবায়নকাল

/ অর্ থবছর 

যসবাা্/আইনিয়ার্ট 

কার্ িকর আদে নক-

িা/ িা থাকদল কারণ 

যসবা গ্রহীতাগণ 

প্রতযানশত িলািল 

পাদে নক-িা 

যসবার নলাংক 

 

মন্তব্য 

০১. সিএ ইভ্যালুয়য়শন টুলি 

 

“সিএ ইভ্যালুয়য়শন টুলি” িফটওয়যার ব্যবহার 

কয়র অসি িহয়ে িকল সিএ প্রসিষ্ঠান সিসেটাল 

সিগয়নচার ও ই-িাইন সবষয়ক কার্ থক্রয়মর মাসিক 

বাস্তবায়ন অগ্রগসি অসি িহয়ে সিসিএ কার্ থালয়য় 

প্রপ্ররণ করয়ি পায়র। 

২০২১-২২ হযাঁ হযাঁ ccainfobd.pythonanywher

e.com 

 

০২. সনরাপদ ই-িকুয়ময়েশন(ই-িাইন) 

 

“সনরাপদ ই-িকুয়ময়েশন (ই-িাইন)” যসবা 

ব্যবহার কদর অনত সহদজ সকল িকুদমদে ই-

সাইি করা র্াদব। 

২০২১-২২ হযাঁ হযাঁ dms.cca.gov.bd  

০৩. কন্যাকথা  “কন্যাকথা” সমগ্র বাাংলাদেদশর নকদশারীদের 

জন্য একর্ট নিনজটার প্ল্যাটিম ি  যর্খাদি তারা 

নিরাপদে সাইবার জগৎ এ নবচরদণর উপায় এবাং 

সাইবার অপরাধ নবষদয় তাদের সকল নজজ্ঞাসা 

এবাং মতামত রাখদত পাদর। 

২০২১-২২  হযাঁ হযাঁ konnakotha.cca.gov.bd  

http://www.cca.gov.bd/


০৪.  নিনজটাল স্বাক্ষর সাংক্রান্ত পরামশ ি 

প্রোি 

“নিনজটাল স্বাক্ষর সাংক্রান্ত পরামশ ি প্রোি” 

যসবার্টর ব্যবহার কদর যর্দকাদিা ব্যনি মাইগভ 

প্ল্াটিদম ির মাধ্যদম নিনজটাল স্বাক্ষর স্বাক্ষর 

সাংক্রান্ত পরামশ ি যপদত পাদর। 

২০২১-২২  হযাঁ হযাঁ www.mygov.bd  

০৫. প্রনশক্ষণ কযাদলন্ডার “প্রনশক্ষণ কযাদলন্ডার” এর মাধ্যদম বাৎসনরক 

প্রনশক্ষদণর কযাদলন্ডার ততনর করা হয় এবাং 

প্রনশক্ষদণর র্াবতীয় নহসাব রাখা হয়। 

২০১৮-১৯ িা িা tca.cca-innovation.repl.co মান উন্নয়য়নর 

কাে চলমান 

০৬. নসএ লাইদসন্স নিনিনবউশি নসদেম 

সিটওয়যার  

“নসএ লাইদসন্স নিনিনবউশি নসদেম 

সিটওয়যার” এর মাধ্যদম  আদবেিকারী নসএ 

লাইদসন্স এর জন্য আদবেি করদত পাদর। উি 

লাইদন্সস র্াচাই-বাোই যশদষ আদবেি মঞ্জুর বা 

বানতল হদল আদবেিকারীদক যিার্টনিদকশদির 

মাধ্যদম অিলাইদি লাইদসন্স ইস্যয, বানতল, িবায়ি 

বা স্থনগত করা র্ায়।  

২০১৯-২০  িা িা http://123.49.38.94:8080/

cca/ 

মান উন্নয়ন 

এবং প্রিায়মইন 

ক্রয়য়র কাে 

চলমান 

০৭. ছুর্ট ব্যবস্থাপিা “ছুর্ট ব্যবস্থাপিা” সিটওয়যার ব্যবহার কদর অনত 

সহদজ তিনমনিক ছুর্টর আদবেি গ্রহণ, 

প্রনক্রয়াকরণ, অনুদমােি এবাং ছুর্টর নহসাব রাখা 

র্াদব। 

২০১৭-১৮ িা             িা  

 

lms.cca-

innovation.repl.co 

মান উন্নয়য়নর 

কাে চলমান 
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