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ইদলক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টনিদকট প্রোিকারী কর্তিপদক্ষর নিয়ন্ত্রক (নসনসএ)-এর কার্ িালয়
তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রযুনি নবভাগ
আইনসর্ট টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.cca.gov.bd

ভূনিকাাঃ
ি
ইদলক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টনিদকট
প্রোিকারী কর্তিপদক্ষর নিয়ন্ত্রক (নসনসএ)-এর কার্ িালয় প্রনতষ্ঠালগ্ন যেদক নিনজটাল বাাংলাদেশ নবনিিিাদণ
নিনজটাল স্বাক্ষর চালুকরদণ অতযন্ত যজারাদলা ভূনিকা পালি কদর র্াদে। ১৮ এনপ্রল ২০১২ সাদল রুট কী যজিাদরশি সিনরিনির
িাধ্যদি যেদশ নিনজটাল স্বাক্ষর চালুকরদণর অন্যতি ধাপ সম্পন্ কদর মূল কার্ িক্রদি র্ায় নসনসএ কার্ িালয়।
ি
নিরাপে তথ্য প্রযুনির নবকাশ এই নভশি এবাং নিনজটাল স্বাক্ষর সার্টনিদকট
প্রবতিদির িাধ্যদি নিরাপে তথ্য আোি প্রোি
নিনিতকরণ এবাং সাইবার অপরাধ দূরীকরদণ জাতীয় ও আঞ্চনলক যর্ৌে উদযাগ প্রনতষ্ঠা-এ নিশি সািদি যরদে এই কার্ িালয় কাজ
ি
কদর র্াদে। ২০১১ সাদল ইদলক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টনিদকট
প্রোিকারী কর্তিপদক্ষর নিয়ন্ত্রদকর কার্ িালয় (নসনসএ) হদত ৬ র্ট প্রনতষ্ঠািদক
ি
সার্টিানয়াং অেনরর্ট (নসএ) লাইদসন্স প্রোি করা হয় র্ারা গ্রাহক পর্ িাদয় নিনজটাল স্বাক্ষর ইস্যয কদর োদকি।
২০২০-২১ অে িবছদরর উদ্ভাবি কিিপনরকল্পিাাঃ
নসনসএ কার্ িালদয়র ২০২০-২১ অে ি বছদর গৃহীত উদ্ভাবি কার্ িক্রি হদে “নসএ লাইদসন্স নিনিনবউশি নসদেি সিটওয়ার” চালুকরণ।
এর্টর দ্রুত বাস্তবায়দি নসনসএ ইদিাদভশি র্টি নিরলস পনরশ্রি কদর র্াদে।
যপ্রক্ষাপটাঃ
নিনে িষ্ট সিয় অন্তর অন্তর লাইদসন্স প্রাপ্ত নসএসমূদহর লাইদসন্স িবায়ি করদত হয়। এছাড়া িতুি কদর যকউ নসএ লাইদসন্স এর আদবেি
করদল তাঁদক অিলাইদি আদবেি করদত হয়। এছাড়াও যকাি নসএ তাদের লাইদসন্স বানতল করদত চাইদল অিলাইদি আদবেি করদত
হয়। গৃহীত উদ্ভাবিী কার্ িক্রি বাস্তবায়ি যশদে নসএরা লাইদসন্স এর আদবেি,বানতল, িবায়ি ইতযানে কার্ িক্রি সম্পূণ ি অিলাইদি করদত
পারদবি। এর িদল সিয় ,অে ি এবাং যসবার িাি আশানুরুপ বৃনি পাদব বদল নবশ্বাস। এছাড়াও, এই সিটয়াদরর িাধ্যদি বানে িক অনিট
নরদপাট ি সাবনিশি করা র্াদব সকল প্রকার যগাপিীয়তা রক্ষা কদরই।
গৃহীত উদ্ভাবদির অগ্রগনতাঃ
নসনসএ কার্ িালয় তাদের ২০২০-২১ অে ি বছদরর উদ্ভাবি কার্ িক্রি ইদতাাঃিদধ্য সম্পন্ন কদরদছ।
http://123.49.38.94:8080/cca/ এই আইনপ এদেদস যগদলই নসনসএ-এর িব উদ্ভানবত যসবার্ট পাওয়া র্াদব।

এছাড়াও নসনসএ কার্ িালদয়র ওদয়ব সাইদট এপস/ই-সানভিস যিনুযর “CA License Distribution System
Software” যেদকও এই যসবার্ট পাওয়া র্াদব।
এই যসবার্ট গ্রহণ করার জন্য প্রেদিই “Create an Account” এ নগদয় একর্ট একাউন্ট ততনর করদত হদব।

উি “Create an Account”এ নিক করদল নিদমাি িরি আসদব এবাং যসর্ট পূরি কদর যসবার্ট যপদত পাদরি।

যর্দহতু এই িফটওয়ারটির মাধ্যমম নসএ-লাইদসন্স এর আদবেি,বানতল, িবায়ি ইতযানে কার্ িক্রি করা র্াদব তাই আদবেদির সিয় রুল
(নসএ, নসনসএ প্রনতনিনধ, অনিটর ইতযানে) বাছাই কদর নিদত হদব।
নসএ সিবা িহজীকরণঃ
এই িফটওয়ামরর মাধ্যমম নসএ প্রনতষ্ঠািসমূহ তাদের নসএ লাইদসন্স িবায়ি, বানতল এর আদবেি করদত পারদব। এছাড়া িতুি কদর
যকউ নসএ লাইদসন্স যপদত চাইদল আদবেি করদত পারদবি এই যপাট িাদলর িাধ্যদি। আদবেি প্রনক্রয়া যশদে নসনসএ-এর কিিকতিাদের
কাদছ স্বয়ংসিয়ভামব আদবেির্ট চদল র্াদব। এছাড়া স াটিশ সবামডের মাধ্যমম সবসভন্ন িময় প্রময়াজ় ীয় হাল াগাদ তথ্য সেমত োরমব
অংশীজ গণ। এই সোট োমল আমছ সেমকা প্রময়াজ়ম সোগামোগ করার জন্য ই-সমইল এবং সটসলমফা ম্বর।
নসনসএ প্রনতনিনধর ভূনিকাাঃ
নসনসএ প্রনতনিনধ নসএ আদবেি, বানতল, িবায়ি ইতযানে িরি যেদে সঠিক িদিি প্রতীয়িাি হদল পরবতী কার্ িক্রদির জন্য যপ্ররণ
করদত পারদবি তাঁর ঊধ িতি কিিকতিাদক। এভাদব নসনসএ-এর নবনভন্ন পর্ িাদয়র কিিকতিার দ্বারা র্াচাই-বাছাই সম্পন্ন হওয়ার পর নসএএর সকল তথ্য প্রিাণানে সঠিক োকদল চাসহদাকৃত যসবা পাদবি। প্রদয়াজ়িীয় প্রিাণানে িা োকদল নসনসএ এর যর্ যকাি পর্ িাদয়র
কিিকতিার দ্বারা আদবিকৃত যসবা র্ট প্রতযাোি করদত পারদবি।
অনিটর-এর ভূনিকাাঃ
নসনসএ-এর নসনপএস (CPS-Certificate Practice Statement) অনুর্ায়ী প্রনত অে ি বছদর অনিট সম্পন্ন করদত হয়
। নসনসএ-এর করা প্যাদিলভূি অনিটর দ্বারা নসএ-রা তাদের অনিট সম্পন্ন কদরদবি এবাং অনিট যশদে অনিটর, অনিট নরদপাট ি নসএ
এবাং নসনসএ বরাবর যপ্ররদণর বাধ্যবাধ্যকতা আদছ। অনিটর তাঁর অনিট সম্পন্ন কদর এই যপাট িাদলর িাধ্যদি অনিট সম্পন্ন কদর নরদপাট ি
সাবনিট করদত পারদবি। এবাং অনিটদরর যপ্রনরত নরদপাট ি অনুর্ায়ী নসনসএ প্রদয়াজ়িীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদত পারদবি।
এর্টই নসনসএ কার্ িালদয়র ২০২০-২১ অে ি বছদরর উদ্ভাবি কার্ িক্রি। নসনসএ ইদিাদভশি র্টি তাদের কিিেক্ষতার দ্বারা ইদতািদধ্যই
উদ্ভাবি কার্ িক্রির্ট সম্পােি কদরদছি।

