
মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাবসক প্রবিহিদন ছকঃ 

 মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নামঃ     ইহলক্ট্রবনক স্বাক্ষর সার্ট িবিহকট প্রদানকারী কর্তিপহক্ষর বনয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কার্ িালয় 

              িথ্য ও যর্াগাহর্াগ প্রযুবি বিভাগ। 

প্রবিহিদনাধীন মাহসর নামঃ সিপ্টেম্বর ২০২২ সি:                                   প্রবিহিদন প্রস্তুহির িাবরখঃ  ২৮/০৯/২০২২ বি:। 

 

(১) প্রশাসবনক    

ক. ১ কম িকিিা/কম িচারীহদর সংখ্যা (রাজস্ব িাহজহট): 

সংস্থার স্তর অনুহমাবদি পদ পূরণকৃি পদ শূন্যপদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ - - - - 

অবধদপ্তর/সংস্থাসমূে/সংযুি অবিস  

(হমাট পদ সংখ্যা) 

৮৩ ৩০ ৫৩        - 

যমাট ৮৩ ৩০ ৫৩ - 

ক. ২ শূন্য পহদর বিন্যাসঃ 

অবিবরি সবচি/ 

িদূর্ধ্ি পদ 

যজলা কম িকিিার 

পদ (হর্মন বিবস, 

এসবপ) 

অন্যান্য ১ম 

যেণীর পদ 

২য় যেণীর পদ ৩য় যেণীর পদ ৪র্ ি যেণীর পদ যমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- - ২২ ০২ ১৫ ১৪ ৫৩ 

 

ক.৩ অিীি গুরুত্বপূণ ি (strategic) পদ শূন্য র্াকহল িার িাবলকাঃ  (অবিবরি সবচি/ সমপদমর্ িাদা সম্পন্ন/সংস্ো প্রধান 

এিং িদূর্ধ্ি পদ) প্রহর্াজয নয়। 

 

ক. ৪ বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদানঃ   

প্রবিহিদনাধীন মাহস পহদান্নবি নতুন বনহয়াগ প্রদান মন্তব্য 

কম িকিিা কম িচারী যমাট কম িকিিা কম িচারী যমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- - - - - - - 
 

ক.৫ শূন্য পদ পূরহণ িড় রকহমর যকান সমস্যা র্াকহল িার িণ িনাঃ প্রহর্াজয নয়। 

খ.১ ভ্রমন/পবরদশ িন (হদহশ-বিহদহশ) 

 মন্ত্রী প্রবিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রী সবচি সংস্থা প্রধান ও অন্যান্য কম িকিিা 

ভ্রমন/ 

পবরদশ িন 

যদহশ বিহদ

যশ 

যদহশ বিহদহশ যদহশ বিহদ

যশ 

যদহশ বিহদহশ 

 

- - - - - -  - 

 

 

- 

 

খ.২ উপহরাি ভ্রমহণর পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত পবরদশ িন প্রবিহিদন দাবখহলর সংখ্যাঃ  



(৪) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত িথ্যঃ  

ক. উন্নয়ন প্রকহল্পর অর্ ি িরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত (অহে ও কর্ায়): 

িিিমান অর্ ি-িছহর এবিবপহি িরাদ্দ 

(হকার্ট টাকায়) 

প্রবিহিদনাধীন মাস পর্ িন্ত 

ব্যহয়র পবরমাণ 

ও 

 িরাহদ্দর বিপরীহি ব্যহয়র 

শিকরা োর 

প্রবিহিদনাধীন মাহস নতুন 

প্রকল্প অনুহমাবদি েহয় র্াকহল 

িার  িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন মাহস 

মন্ত্রণালহয় এবিবপ বরবভউ 

সভার িাবরখ 

১ ২ ৩ ৪ 

১৮.৫০ ০% চলসি ২০২২-২৩ অর্ থ 

বছপ্টর এখন পর্ থন্ত স োন অর্ থ 

ছোড় পোওয়ো র্োয়সন। 

_ _ 

 

খ. প্রকহল্পর অিস্থা সংক্রান্ত িথ্য: 

প্রবিহিদনাধীন 

মাহস সমাপ্ত 

প্রকহল্পর  

িাবলকা 

প্রবিহিদনা

ধীন মাহস 

উহবাধনকৃ

ি সমাপ্ত 

প্রকহল্পর  

িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন মাহস চলমান  প্রকহল্পর কহম্পাহনন্ট বেসাহি সমাপ্ত 

গুরুত্বপূণ ি অিকাঠাহমা 

আগামী দু’মাহসর মহে 

উহবাধন করা েহি এমন 

সমাপ্ত প্রকহল্পর িাবলকা 

১ ২ ৩ ৪ 

- - 

 

 

 

১. সপপ্ট আই আরএসি ল্যোব এর RFP পর্ থোয় এ  োর্ থক্রম চলমোন 

রপ্টয়প্টছ। 

 

২. SOC ও DRC সিন্টোর সমইনপ্টেন্যোন্স ও রক্ষণোপ্টবক্ষণ এর জন্য 

সবজপ্টনি মপ্টেল তিরীর সবষয়টি সনপ্টয় প্রোর্সম  আপ্টলোচনো চলপ্টছ। 

BDCCL স্থোসপি SOC ও DRC স সপআই ভূক্ত হওয়োয়  োর্ থক্রম ও 

অন্যোন্য িম্ভব্য অংশীজপ্টনর িোপ্টর্ গ্রহণপ্টর্োগ্য আপ্টলোচনো িোপ্টপক্ষয 

 োর্ থক্রম গ্রহণ  রো হপ্টে। 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(৭) অবিট আপবত্ত  

ক. অবিট আপবত্ত সংক্রান্ত িথ্যঃ 

মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম অবিট 

আপবত্তর 

সংখ্যা 

টাকার পবরমাণ 

(লক্ষ টাকায়) 

ব্রিশীহট 

জিাহির 

সংখ্যা 

বনষ্প

বত্তর 

সংখ্যা 

যজর 

 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ইহলক্ট্রবনক স্বাক্ষর 

সার্ট িবিহকট প্রদানকারী 

কর্তিপহক্ষর বনয়ন্ত্রক 

(বসবসএ)-এর কার্ িালয় 

১ ৯৭২৭৫০০/- 

(অর্ থ বছর ২০১৩-১৪) 

১ ০ ১ গি ২৮/০৭/২০২২ সি: িোসরপ্টখ েো , 

সেসলপ্টর্োগোপ্টর্োগ, সবজ্ঞোন, িথ্য এবং 

প্রযুসক্ত অসেে অসিদপ্তর বরোবর ব্রেশীে 

জবোব সপ্ররণ  রো হপ্টয়প্টছ। 

২ (আসর্ থ  িংসিষ্টিো সনই) 

২০১৬-১৭ 

২ ০ ২ সবভোপ্টগর স্মোর  নং 

৫৬.০০.০০০০.০৪২.০২.০০৭.১৬-১৯৭; 

িোসরখ ১৬/০৮/২০২২ সি: িোসরখ মুপ্টল 

েো , সেসলপ্টর্োগোপ্টর্োগ, সবজ্ঞোন, িথ্য 

এবং প্রযুসক্ত অসেে অসিদপ্তর বরোবর 

ব্রেশীপ্টের জবোব সপ্ররণ  রো হপ্টয়প্টছ। 

সিসিএ  োর্ থোলপ্টয় “সিএ 

মসনেসরং সিপ্টেম 

স্থোপন এবং সনরোপত্তো 

সবিোন” শীষ থ  প্র ল্প 

৬ ৪৬২.৩৯,১৩২/- ৬ ০ ৬ ব্রেশীে জবোব প্রস্তুি পসক্রয়ো চলমোন 

রপ্টয়প্টছ। 

সি িহমাট ০৯ ৫৫৯.৬৬,৬৩২/- 

পাঁচ স োটি উনষোে লক্ষ সছষসি 

হোজোর ছয়শি বসিশ েো ো 

০৯ - ০৯ 
 

- 

 

খ. অবিট বরহপাহট ি গুরুির/িড় রকহমর যকান জাবলয়াবি/অর্ ি আত্মসাৎ, অবনয়ম ধরা পহড় র্াকহল যস সি যকসসমূহের িাবলকাঃ 

প্রহর্াজয নয়। 

(৮)  শৃঙ্খলা ও বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয় ও অবধদপ্তর/সংস্থার সবিবলি সংখ্যা)  

মন্ত্রণালয় 

/অবধদপ্তর/সংস্থাসমূহে 

পুবিভূি যমাট বিভাগীয় 

মামলা 

গি মাহস বনষ্পবত্তর সংখ্যা িিিমান অর্ ি িছহর যমাট 

বনষ্পবত্তকৃি বিভাগীয় 

মামলার সংখ্যা 

িিিমাহন অবনষ্পবত্তকৃি 

বিভাগীয় মামলার সংখ্যা চাকুরীচ্যযবি/

িরখাস্ত 

অন্যান্য 

দন্ড 

অব্যােবি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০ ০ ০ ০ ০ ০ 

 

(৯) মানিসম্পদ উন্নয়ন   

ক. প্রবিহিদনাধীন মাহস সমাপ্ত প্রবশক্ষণ কম িসূবচঃ 

প্রবশক্ষণ কম িসূবচর নাম প্রবশক্ষহণর  

যময়াদ 

 

উহযাগী সংস্থা/এহজন্সীর 

নাম 

 

মন্ত্রণালয় এিং আওিাধীন 

সংস্থাসমূে যর্হক 

অংশগ্রেণকারীর সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

সেসজেোল সনরোপত্তো সমপ্টয়প্টদর িপ্টচিনিো শীষ থ  

 ম থশোলো 

- সিসিএ  োর্ থোলয় ২,১৯৫ 

সেসজেোল স্বোক্ষর প্রসশক্ষণ ২১/০৯/২০২২ সিসিএ  োর্ থোলয় ৪৩ 

 



খ. প্রবিহিদনাধীন মাহস প্রবশক্ষহণর জন্য বিহদশ গমনকারী কম িকিিার সংখ্যাঃ প্রহর্াজয নয়। 

 

(১০)  বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাহগর উহেখহর্াগ্য কার্ িািবল/আইন, বিবধ ও নীবি প্রণয়ন/সমস্যা-সেটঃ  

ক. প্রবিহিদনাধীন মাহস নতুন আইন, বিবধ ও নীবি প্রণয়ন েহয় র্াকহল িার িাবলকা। 

 

খ. প্রসিপ্টবদনোিীন মোপ্টি অিীব গুরুত্বপূণ থ/উপ্টেখপ্টর্োগ্য  োর্ থোবসলিঃ 

১. DSDL এর সরোেম্যোপ প্রণয়ন। 

    

গ) আগামী দুই মাহস (অপ্টটোবর-নপ্টভম্বর) সম্পাবদিব্য অিীি গুরুত্বপূণ ি কাহজর িাবলকাঃ 

 

1. রুট বসএ Software/Hardware ক্রয়। 

2. ইহলক্ট্রবনক স্বাক্ষর সার্ট িবিহকট প্রদানকারী কর্তিপহক্ষর বনয়ন্ত্রক-এর (বসবসএ) কার্ িালহয়র উপ্টযোপ্টগ “সেসজেোল স্বোক্ষর” 

শীষ থ  প্রসশক্ষণ প্রদোন  রো হপ্টব। 

3. ইহলক্ট্রবনক স্বাক্ষর সার্ট িবিহকট প্রদানকারী কর্তিপহক্ষর বনয়ন্ত্রক-এর (বসবসএ) কার্ িালহয়র উপ্টযোপ্টগ “সেসজেোল সনরোপত্তোয় 

সমপ্টয়প্টদর িপ্টচিনিো” শীষ থ   ম থশোলো প্রদোন  রো হপ্টব। 

4. DSDL এর সরোেম্যোপ অনুর্োয়ী Concept paper তিরী  রো হপ্টয়প্টছ। 

 

 

ঘ. আগামী দুই মাহস (অপ্টটোবর-নপ্টভম্বর) িড় রকহমর যকান সমস্যা/সেহটর আশো করা েহল িার বিিরণঃ  

   

১. আগামী ০২ মাহস Root CA এর Software ও Hardware ক্রয় প্রসক্রয়ো নো  রো হপ্টল সেসজেোল স্বোক্ষর বোস্তবোয়ন 

বোিো গ্রস্থ হপ্টব। 

  

 

 

 

বনয়ন্ত্রহকর স্বাক্ষরঃ 

 

নামঃ   আবু িোঈদ সচৌধুরী 

বনয়ন্ত্রক (যুগ্মসবচি) 


