
সিএ লাইসিন্স সিসিসিউশন অস াসেশন
ইসলক্ট্রসনক স্বাক্ষর িাস িসিসক প্রদানকারী কর্তিপসক্ষর সনয়ন্ত্রক (সিসিএ) –এর কার্িালয়

গতহীর্ সিিা িহজীকরসে উদ্ভািনী কার্িক্রে



“সিসজ াল স্বাক্ষর িযিহার করুন,

িাইিার জগসর্ সনরাপদ থাকুন”

জনাি আিু িাঈদ স ৌধুরী

সনয়ন্ত্রক (র্ুগ্ম িস ি)

কস্রালার অি িাস িিাইং অথসরস জ (সিসিএ)



“
২০১১ িাসলর সে োসি ইসলক্ট্রসনক স্বাক্ষর িাস িিসিসক 
প্রদানকারী কর্তিপসক্ষর সনয়ন্ত্রক (সিসিএ) – এর কার্িালয়
গসির্ হয়। িংস্থার প্রধান সহিাসি সনয়ন্ত্রক (র্ুগ্ম িস ি)
ইসলক্ট্রসনক স্বাক্ষর িাস িসিসক প্রদানকারী কর্তিপসক্ষর
কার্িািলী র্ত্ত্বািধান ও সনয়ন্ত্রে এিং র্াসদর েসধয সিসরাধ
সনষ্পসিসর্ অগ্রেী ভূসেকা পালন কসরন। এ পর্িন্ত সো ছয়স 
প্রসর্ষ্ঠানসক সিএ (িাস িিাইং অথসরস ) লাইসিন্স প্রদান করা
হসয়সছ।

প ভূসে



সিএ প্রসর্ষ্ঠানিেূসহর লাইসিসন্সর
সেয়াদ পাাঁ িছর। র্থয প্রর্সুি
(সিএ) সিসধোলা, ২০১০ সোর্াসিক
লাইসিসন্সর সেয়াদ সশষ হিার ৬০
সদন আসগ লাইসিন্স নিায়সনর
আসিদন করসর্ হয়।

সিএ লাইসিন্স নিায়ন প্রসক্রয়া
সো ছয় ধাসপ আসিদন র্া াই
িাছাই করা হয়। প্রসর্ ধাসপ িংসিষ্ট
কর্তিপসক্ষর অনুসোদসনর পর পরির্িী
ধাসপর কার্িক্রে গ্রহে করা হয়।



ির্িোন নিায়ন প্রসক্রয়ায় িেস্যািেূহ
◇ দীর্ি ও িেয়িাসপক্ষ

◇ অনলাইসন র্থয র্া াই ও িংরক্ষে িম্ভি হয় না

◇ িযসিগর্ভাসি কার্িালসয় আিসর্ হয়

◇ িযয়িহুল প্রসক্রয়া

◇ নিায়সন অসনকগুসলা ধাপ অনুিরে করসর্ হয়।



সিএ লাইসিন্স সিসিসিউশন অস াসেশসন গতহীর্
কার্িক্রে

◇ সিসিএ কার্িালসয়র িকল কেিকর্িা-কেি ারীসদর কাছ সথসক িংগতহীর্ সিসভন্ন আইসিয়া সথসক
“সিএ লাইসিন্স সিসিসিউশন অস াসেশন” এর ধারোস সক সিিা িহজীকরে কার্িক্রে সহসিসি
েসনানীর্ করা হয়।

◇ ইসনাসভশন স ে এই িি ওয়যার প্রস্তুসর্র জন্য একস সলা িায়াগ্রাে অঙ্কন এিং
সেসিসিসকশন  াসহদা সনরুপে কসর। পরির্িীসর্ দাপ্তসরক প্রাক্কসলর্ িযয় কসেস প্রাক্কসলর্ িযয়
সনধিারে কসর।

◇ দরপত্র আসিদসনর োধযসে একজন সভ্ির সনসয়াগ কসর িি ওয়যার প্রস্তুর্ িম্পন্ন করা হয়।

◇ িি ওয়যাসরর িাংশনাসলস পরীক্ষা করা হয়।

◇ ির্িোসন ছয়স সিএ প্রসর্ষ্ঠানসক িি ওয়যারস র পাইলস ং এর সনসদিশনা প্রদান কর হসয়সছ।



সিিা িহজীকরসে এই উসদযাসগর ভূসেকা
◇ পুসরা আসিদন ও নিায়ন প্রসক্রয়া অনলাইন সভসিক িসল এস িেয়িাশ্রয়ী

◇ র্থয িংরক্ষসের জন্য সি াসিজ তর্রী করা হসয়সছ, র্াসর্ িহসজ র্থয
র্া াই করা র্ায়

◇ অথিিযসয়র পসরোে কসেসছ

◇ আসিদন প্রসক্রয়া িহজর্র হসয়সছ

◇ ধাপ কসেসছ

◇ সিিা িহজীকরে হসয়সছ



সিিা প্রদাসনর পূিিির্িী প্রসক্রয়া

শুরু

সিএ প্রসর্ষ্ঠান কর্তিক সিসিএ
কার্িালসয় সনয়ন্ত্রক িরাির
লাইসিন্স প্রদান /নিায়সনর

আসিদনপত্র জোদান

সনয়ন্ত্রক এর কার্িালয় সথসক 
েূলযায়সনর জন্য উপসনয়ন্ত্রক
িরাির আসিদন পত্র সপ্ররে 

উপসনয়ন্ত্রক সিস েলূযায়সনর 
জন্য িহকারী সনয়ন্ত্রক 

(প্রশািন) সক সপ্ররে করসর্ন

িহকারী সনয়ন্ত্রক (প্রশািন) এর 
কার্িালয় সথসক েূলযায়সনর 
জন্য আইন কেিকর্িা এর

কার্িালসয় আসিদন পত্র সপ্ররে

আইন কেিকর্িা কর্তিক আসিদন 
র্া াই িাছাই

পর্িসিক্ষসের সভসিসর্ লাইসিন্স
এর  ূড়ান্ত অনুসোদসনর জন্য 
উপ সনয়ন্ত্রক িরাির আসিদন 

সপ্ররে

উপসনয়ন্ত্রক এর পর্িসিক্ষসের 
সভসিসর্ লাইসিন্স এর  ূড়ান্ত 
অনুসোদন এর জন্য সনয়ন্ত্রক 
িরাির আসিদন সপ্ররে

সনয়ন্ত্রক কর্তিক লাইসিন্স  এর 
 ূড়ান্ত অনুসোদন

সশষ

T =১ সদন
C=৫০০  াকা

V = ১িার

T =১ সদন
C=০  াকা
V = ০িার

T =১ সদন
C=০  াকা
V = ০িার

T =১ সদন
C=০  াকা
V = ০িার

T =২ সদন
C=০  াকা
V = ০িার

T =১ সদন
C=০  াকা
V = ০িার

T =১ সদন
C=০  াকা
V = ০িার

T =১ সদন
C=০  াকা
V = ০িার

নিায়নকতর্ লাইসিন্স গ্রহে T =১ সদন
C=৫০০  াকা
V = ১ িার

আসিদন প্রসক্রয়া সনষ্পন্ন হসর্ 
সো  িেয়ঃ ৮/১০ কার্িসদিি 
িরািসর উপসস্থসর্ঃ ২ িার

িযসিগর্ খর ঃ ১০০০  াকা



সিএ লাইসিন্স সিসিসিউশন অস াসেশন িি ওয়ার িযিহাসরর
োধযসে সর্ভাসি সিিাস িহজীকরে হসয়সছ

শুরু
সনয়ন্ত্রক এর 
কার্িালয়

উপসনয়ন্ত্রক 
এর কার্িালয়

িহকারী 
সনয়ন্ত্রক

(প্রশািন) এর 
কার্িালয়

অনলাইসন আসিদন পত্র েূলযায়সনর সলা িায়াগ্রাে

আইন কেিকর্িা কর্তিক আসিদন র্া াই িাছাই

পর্িসিক্ষসের সভসিসর্ 
লাইসিন্স এর  ূড়ান্ত 
অনুসোদসনর জন্য উপ 
সনয়ন্ত্রক িরাির আসিদন 

সপ্ররে

উপসনয়ন্ত্রক এর পর্িসিক্ষসের
সভসিসর্ লাইসিন্স এর  ূড়ান্ত
অনুসোদন এর জন্য সনয়ন্ত্রক
িরাির আসিদন সপ্ররে

সনয়ন্ত্রক কর্তিক 
লাইসিন্স  এর
 ূড়ান্ত অনুসোদন

সশষ

T =একই সদন
C=০  াকা
V = ০িার

T =পরির্িী সদন, C = ০  াকা, V = ০ িার

র্সর িসি
আসিদন

T =১ সদন
C=০  াকা
V = ০িার

নিায়নকতর্
লাইসিন্স
গ্রহে

আসিদন প্রসক্রয়া সনষ্পন্ন হসর্ 
সো  িেয়ঃ ৩ কার্িসদিি
িরািসর উপসস্থসর্ঃ ০ িার
িযসিগর্ খর ঃ ০  াকা



সিএ লাইসিন্স সিসিসিউশন অস াসেশন িি ওয়যার
সিিাস িাস্তিায়সনর পূিিির্িী ও পরির্িী স ত্র

িেয় খর র্ার্ায়র্

সিিা িহজীকরসের
আসগ

৮/১০ কার্িসদিি ১০০০  াকা + 
লাইসিন্স নিায়ন এর

সনধিাসরর্ সি

২ িার

সিিা িহজীকরসের
পসর

৩ কার্িসদিি ০  াকা + লাইসিন্স
নিায়ন এর সনধিাসরর্

সি

০ িার



প্রর্যাসশর্ িলািল
◇ লাইসিন্স নিায়ন প্রসক্রয়ায় সিএ প্রসর্ষ্ঠানিেূসহর িেয় ও অথি িযয় হ্রাি

পাসি।

◇ লাইসিন্স নিায়ন িংক্রান্ত র্থয এিং প্রসর্সিদন িা াসিসজ িংরক্ষে করা
িম্ভি হসি।

◇ িংরসক্ষর্ র্থয পরির্িীসর্ লাইসিন্স নিায়ন িহ অন্যান্য েলূযায়সন িহায়ক
হসি।

◇ ধাপ কোসনার োধযসে সিিা িহজীকরে হসয়সছ, িসল গ্রাহক সিিার োন
িতসি সপসয়সছ।



সিনশ 



সিনশ 



সিনশ 



সিনশ 



সিনশ 



সিনশ 



সিনশ 



সিনশ 




