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পৃষ্ঠপ োষকতোয় 

জনোব জুনোইদ আহ্পেদ  লক এেস  

েোননীয় প্রসতেন্ত্রী 

তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি সবভোগ 

 

প্রধোন উ পদষ্টো 
 

 

জনোব এনএে সজয়োউল আলে, স এএ 

সিসনয়র িসিব 

তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি সবভোগ 

 

িোসব িক সনপদ িশনোয় 
 

জনোব আবু িোঈদ যিৌধুরী 

সনয়ন্ত্রক, সিসিএ কো িোলয় 
 

প্রকোশনো কসেটি 
 

জনোব মুহোম্মদ সেজোনুর রহেোন িরকোর, উ -সনয়ন্ত্রক, উ -িসিব (অর্ ি প্রশোিন ও আইন) 

জনোব হোসিনো যবগে, উ -সনয়ন্ত্রক, উ -িসিব (িোইবোর অ রোধ ও সনরো ত্তো) 
জনোব যেোহোম্মদ রোপশদ ওয়োসিফ, উ -সনয়ন্ত্রক, উ িসিব (আইসিটি) 

জনোব কোজী আপবদো গুলশোন, িহকোরী সনয়ন্ত্রক (সিসনয়র িহকোরী িসিব), অর্ ি ও প্রশোিন 

ড. নোজেো আিোর, িহকোরী সনয়ন্ত্রক (যডপুটি য োস্টেোস্টোর যজনোপরল), আইটি সিসকউসরটি 
জনোব তোনসজলো যেহনোজ, িহকোরী সনয়ন্ত্রক (সিসনয়র িহকোরী িসিব), িোইবোর সনরো ত্তো ও িেন্বয় 

জনোব যেো: খোপলদ যহোপিন যিৌধুরী, আইন কে িকতিো 

িম্পোদনোয়: যেো: খোপলদ যহোপিন যিৌধুরী, আইন কে িকতিো 

 

প্রকোশনো কসেটিপক  োরো িহোয়তো কপরপেন 
 

জনোব যেোোঃ শসরফুল ইিলোে, তদন্ত কে িকতিো 

জনোব নোজনীন আিোর, িহকোরী প্রপকৌশলী (আইটি সিসকউসরটি)  

জনোব যেোোঃ শোেীে আহপেদ ভ ূঁইয়ো, তদন্ত কে িকতিো    

জনোব আব্দুর রোজ্জোক জসন, িহকোরী রক্ষণোপবক্ষণ প্রপকৌশলী 
 

কসম্পউটোর কপম্পোপজ  োরো িহোয়তো কপরপেন 
 

জনোব েোসুে সেয়ো, অসফি িহকোরী কোে-কসম্পউটোর মুদ্রোক্ষসরক। 

জনোব যেপহদী হোিোন, অসফি িহকোরী কোে-কসম্পউটোর মুদ্রোক্ষসরক। 

জনোব কসবতো খোতুন, অসফি িহকোরী কোে-কসম্পউটোর মুদ্রোক্ষসরক। 

 

প্রকোশকোল 

 

৩০ যিপেম্বর, ২০২০  

 

সডজোইন 

 

মুদ্রণ 

 



 

 

েোননীয় cÖwZgš¿x 

Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wefvM 

 WvK, †Uwj‡hvMv‡hvM I Z_¨ cÖhyw³ gš¿Yvjq 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

বাণী 

তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি সবভোপগর অধীন ইদলক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্ট িনিদকট প্রোিকারী কর্তিপদক্ষর নিয়ন্ত্রক-এর কার্ িালয় 

(সিসিএ) ২০১৯-২০২০ অর্ িবছদরর বানষ িক প্রনতদবেি প্রকোপশর য  উপযোগ গ্রহণ কপরপে তোপক স্বোগত জোনোই। 

িরকোর প্রসতশ্রুত সডসজটোল বোাংলোপদশ সবসনে িোপণর সভসত্ত সহপিপব যদপশ তথ্য প্রযুসির সবকোশ, ই-কে িোি, ই-যলনপদন, ই-প্রসকউরপেন্ট, 

ই-গভপন িন্স িোলুকরপণর লক্ষযেোত্রো অজিপন সডসজটোল স্বোক্ষর প্রবতিপনর উপেপে তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি আইন ২০০৬ (িাংপশোসধত 

২০১৩) যেোতোপবক তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি সবভোপগর অধীপন িাংযুি অসফি সহিোপব ২০১২ িোপল ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষর িোটি িসফপকট 

প্রদোনকোরী কর্তি পক্ষর সনয়ন্ত্রপকর (Office of the Controller of Certifying Authorities) কো িোলয় প্রসতষ্ঠো করো হয়। এর ফপল 

সনরো দ ই-গভপন িন্স িোলু করোর উপযোগ যনয়ো িম্ভব হপয়পে। তথ্য প্রযুসিপত দক্ষ জনবলপক উন্নয়পন মূলপরোতধোরোয় িম্পৃিকরণ 

জোতীয় উন্নয়পনর পূব িশতি। বতিেোন িরকোপরর েোননীয় প্রধোনেন্ত্রী যশখ হোসিনোর বসলষ্ঠ ও িেপয়ো প োগী  দপক্ষপ র ফপল তথ্য 

প্রযুসির উন্নয়ন তর্ো যদপশর িোেসগ্রক উন্নয়পনর েোত্রোপক বসলষ্ঠ কপরপে। ইদলক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্ট িনিদকট প্রোিকারী কর্তিপদক্ষর 

নিয়ন্ত্রক-এর কার্ িালয় (সিসিএ) ২০১৯-২০২০ িোপলর বোসষ িক প্রসতপবদপনর েোধ্যপে সিসিএ কো িোলপয়র েোনব িম্পদ উন্নয়ন 

কো িক্রপের অগ্রগসতর সূিক বো  সরেো ক তুপল ধরপব বপল সবশ্বোি কসর। 

তথ্য প্রযুনির অবাধ প্রবাদের এ যুদগ সডসজটোল সবপশ্ব বাাংলাদেশ আজ যির্তত্বোিকারী যেশ নেদসদব পনরগনণত েদে। 

নসনসএ কার্ িালয় ইদতামদে সরকানর কম িকতিাদের মাদে ২৬ োজাদররও যবনশ নিনজটাল স্বাক্ষর সার্ট িনিদকট নবতরণ এবাং এ নবষদয় 

প্রনশক্ষণ প্রোি কদরদছ। এেোড়োও সিসিএ কো িোলপয়র উপযোপগ সারাদেদশ ৪৫ োজাদররও অসধক ছাত্রী যক োদত-কলদম নিনজটাল 

নিরাপত্তা নবধাদি সদেতিতামূলক কম িশালার মােদম প্রনশক্ষণ প্রোি করা েদয়দছ র্া যেশ-নবদেদশ ব্যাপক প্রশাংসা অজিি করদত 

সক্ষম েদয়দছ। নিনজটাল অপরাধ শিাি করদণর লদক্ষে সিসিএ কো িোলপয় একটি ‘সডসজটোল ফপরনসিক ল্যোব’্স্থাপি করা েদয়দছ র্া 

যদপশ িাংগঠিত সডসজটোল অ রোধ ও অ রোধী শনোিকরপণ গুরুত্বপূণ ি ভসেকো  োলন করপে। তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রযুনি তেন্ত 

নবনধমালা, ২০২০ প্রণয়দণর উদযাগসে নবনভন্ন কম িসূনে গ্রেণ ও বাস্তবায়ি করদছ। নসনসএ কার্ িালদয়র কম িকতিা কম িোরীদের জন্য 

অিলাইি ছুর্ট ব্যবস্থাপিা সফ টওয়ার োলু করা েদয়দছ, র্া নিনজটাল বাাংলাদেশ নবনিম িাদণর যক্ষদত্র একর্ট যুগান্তকারী পেদক্ষপ। 

নবগত এক যুদগ নবনভন্ন কার্ িকারী পেদক্ষপ গ্রেদির িদল নিনজটাল বাাংলাদেদশর কার্ িক্রম যেদশ-নবদেদশ প্রশাংনসত েদয়দছ। 

আনম নবশ্বাস কনর, ২০১৯-২০ অর্ িবছদরর ন্যায় আগামী নেদিও নসনসএ-এর কম িকান্ড সািদের সনেত অব্যােত র্াকদব এবাং মািিীয় 

প্রধািমন্ত্রীর প্রনতশ্রুত সডসজটোল বোাংলোপদপশর সনধ িোসরত লপক্ষয ২০২১ সাদলই যপৌছাদিা র্াদব। 

নসনসএ কার্ িালদয়র সানব িক কম িকাদন্ডর ওপর ২০১৯-২০২০ অর্ িবছদরর  প্রনতদবেি প্রকাদশর এই উদযাগ গুরুত্বপূণ ি ভূনমকা 

রাখদব এবাং এ কার্ িালদয়র গৃেীত পেদক্ষপদক আদরা যবগবাি করদব। আনম এ উদযাদগর সাদর্ সাংনিষ্ট সকলদক  আন্তনরক ধন্যবাে 

জািাই। 

“নিনজটাল স্বাক্ষর ব্যবোর করুণ  

অিলাইি যলিদেি নিরাপে রাখুি” 

 

জয় বাাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাাংলাদেশ নেরজীবী যোক।    

                                                                                                                       

RybvB` Avn&‡g` cjK, Ggwc  



 

 

 

সিসনয়র্িসিব 

তথ্য্ও্য োগোপ োগপ্রযুসি্সবভোগ 

গণপ্রজোতন্ত্রী্বোাংলোপদশ্িরকোর 

 

 

বোণী 

 

সডসজটোল বোাংলোপদপশর যিতনোয় অনুপ্রোসণত বোাংলোপদপশ তথ্যপ্রযুসি এখি আমাদের প্রাতেনেক জীবদির অসবপেয অাংশ।বতিমাদি 

নশক্ষা, নেনকৎসা, স্বাস্থে, কৃনষ, নিরাপত্তা যর্দক শুরু কদর নবদিােিিহ জীবদির সকল যক্ষদত্র তথ্য-প্রযুনির ব্যবোর যবদে েদলদছ। 

বতিমাি যকানভি-১৯ মোমারীকাদল তথ্য প্রযুনি এক অসাধারি নবকল্প নেদসদব আমাদের সামদি োনজর েদয়দছ। এখি আমরা ঘদর 

বদস নবনভন্ন যসবা গ্রেণ করদত পারনছ; একই সাদর্ োপ্তনরক অদিক কাজ ঘদর বদস করনছ। 

 

সব িকাদলর সব িদেষ্ঠ বাঙ্গানল জানতর নপতা বঙ্গবন্ধু যশখ মুনজবুর রেমাদির সুদর্াগ্য কন্যা মািিীয় প্রধািমন্ত্রী যশখ োনসিার যির্তদত্ব 

বতিমাি সরকার যঘানষত রূপকল্প-২০২১ ‘নিনজটাল বাাংলাদেশ’ বাস্তবায়দির লদক্ষে সারাদেদশ সব স্তদর আইনসর্ট যসবাদক ছনেদয় 

যেয়ার মােদম যেদশর নবপুল জিদগানষ্ঠদক মািবসম্পদে পনরণত করদত তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রযুনি নবভাগ নিরলসভাদব কাজ কদর 

র্াদে। তথ্যপ্রযুনি নবদশষজ্ঞ নিনজটাল বাাংলাদেদশর আনকিদটক্ট মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রযুনি নবষয়ক উপদেষ্টা 

জিাব সজীব ওয়াদজদের সমদয়াপদর্াগী নেক-নিদে িশিায় এক সম্ভাবিার বাাংলাদেশ নবনিম িাদণ আমরা কাজ কদর র্ানে। নিনজটাল 

বাাংলাদেশ আজ উন্নয়দির েশ িি নেদসদব পনরগনিত হপে। 

 

নিনজটাল বাাংলাদেশ আজ আর যকাি স্বপ্ন িয়, এর্ট এক দৃশ্যমাি বাস্তবতা। নিনজটাল বাাংলাদেশ নবনিম িাদণর এই অনভর্াত্রায় সিসিএ 

কো িোলপয়র জন্য ২০১৯-২০২০ অর্ িবছর খুবই গুরুত্বপূণ ি। কারণ কদরািা মোমারী কাদল অিলাইি কার্ িক্রম বহুলাাংদশ যবদেদছ। আর 

অনলাইনকে ননরাপদ েরকে নিনিটাল স্বাক্ষর এে অন্যেম প্রধান হানেয়ার হকে পাকর।  সিসিএ কো িোলপয়র উপযোপগ যেপয়পদর সনপয় 

গৃসহত “সডসজটোল সনরো ত্তোয় যেপয়পদর িপিতনতো”্শীষ িক য  কে িশোলো করো হপয়পে তো নোরীর ক্ষেতোয়ন এবাং সনরো দ সডসজটোল 

বোাংলোপদশ গড়োর যক্ষপত্র অগ্রণী ভসেকো  োলন করপব বপল আসে দৃঢভোপব সবশ্বোি কসর। আনম আশা কনর, ২০২০-২০২১ অর্ ি বছদর 

নসনসএ কার্ িালয় েলমাি “সিএ েসনটসরাং সিপস্টে স্থো ন এবাং সনরো ত্তো সবধোন প্রকল্প”্সিলভাদব বাস্তবায়দি সক্ষম েদব। ২০১৯-

২০২০ অর্ িবেপরর ন্যোয় আগোেী সদনগুপলোপতও এ ধরপণর কে িকোন্ড িোফপল্যর িোপর্ অব্যোহত র্োকপব। 

 

আনম এ প্রকাশিার সাদর্ সাংনিষ্ট সকলদক আন্তনরক অনভিন্দি জািাই। 

 

(এন এে সজয়োউল আলে) 

 



 

 

সনয়ন্ত্রক 

ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষর িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী 

কর্তি পক্ষর্সনয়ন্ত্রক-এর্কো িোলয় 

তথ্য্ও্য োগোপ োগ প্রযুসি্সবভোগ 
 

বাণী 

বতিমাদি নবদশ্ব উন্নয়ি ও সমৃনির  েশ িি েল নিরাপে তথ্য প্রযুু্নির নবকাশ। আর কদরািার এই মোমারীকাদল নিরাপে 

যলিদেদির যক্ষদত্র তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রযুনির ভূনমকা অতেন্ত গুরুত্বপূণ ি। বতিমাি সরকার প্রযুনি নভনত্তক উন্নয়দির মােদম 

বাাংলাদেশদক ২০২১ সাদলর মদে একর্ট মেম আদয়র যেদশ উন্নীত করদত বিপনরকর। তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রযুনির বহুমুখী 

ব্যবোদরর মােদম ২০২১ সাদলর মদে উচ্চ-মেম আদয়র যেদশর কাতাদর বাাংলাদেশ সানমল েদব। ‘রুপকল্প ২০২১’্এবাং ‘নিনজটাল 

বাাংলাদেশ’বাস্তবায়ি বতিমাি সরকাদররর একর্ট অঙ্গীকার। সকদলর জন্য ন্যায়নভনিক, সম-সুদর্াগ, োনরদ্রয দূরীকরণ, গুণগত নশক্ষা 

এবাং স্বাস্থেদসবা নিনিতকরণসে কম িসাংস্থাদির সুদর্াগ সৃনষ্টর মােদম একর্ট জ্ঞািনভনত্তক সমাজ প্রনতষ্ঠার লদক্ষে বতিমাি সরকার 

নিরলসভাদব কাজ কদর র্াদে। 

মািিীয় প্রধািমন্ত্রীর নেক-নিদে িশিা এবাং তাঁর তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রযুনি নবষয়ক মািিীয় উপদেষ্টা জিাব সজীব আেদমে 

ওয়াদজে মদোেদয়র পরামদশ ি তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রযুনি নবভাদগ কার্ িক্রম পনরোনলত েদে। মািিীয় সাাংসে জিাব জুিাইে আহ দমে 

পলক এর তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রযুনি প্রনতমন্ত্রী নেদসদব োনয়ত্ব পালদির যপ্রনক্ষদত তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রযুনি নবভাদগর সামনগ্রক 

কার্ িক্রদম গনত এদসদছ। 

জানতর জিক বঙ্গবন্ধু যশখ মুনজবুর রেমাদির লানলত স্বপ্ন নছল সুখী-সমৃি যসািার বাাংলা প্রনতষ্ঠা করা। এ স্বপ্নপূরদণ 

সরকার তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রযুনির সদবাচ্চি ব্যবোদরর মােদম  সকল যেনণর জিসাধারদণর মাদে তথ্য প্রযুনির সুনবধা ছনেদয় 

নেদয়দছ। উি তথ্য- প্রযুনির নিরাপে ব্যবোর ও আইিগত ববধতা নিধ িারণ, অপরাধ ও অপরাধী শিািকরদণ নসনসএ কার্ িালয় 

নিরলসভাদব কাজ কদর র্াদে। নসনসএ কার্ িালয় ইদতামদে সরকানর কম িকতিাদের মাদে ২৬ োজাদররও যবনশ নিনজটাল স্বাক্ষর 

সার্ট িনিদকট নবতরণ ও নবষদয় প্রনশক্ষণ প্রোি কদরদছ। কেলেসত বোসলকোপদর িোইবোর সনরো ত্তো সবষপয় িপিতন করপত িোরো যদপশ 

২০০ টির যবসশ বোসলকো সবযোলপয় যেোট েশ োজাদরর ও যবনশ ছাত্রীদের োদত-কলদম সাইবার নিরাপত্তা নবধাদি সদেতিতামূলক 

প্রনশক্ষণ প্রোি কদরদছ।সাইবার অপরাধ শিািকরদণর লদক্ষে সিসিএ কো িোলপয় একটি ‘সডসজটোল ফপরনসিক ল্যোব’ স্থাপি করা 

েদয়দছ র্ার মােদম সাইবার ট্রাইবুেিাল যর্দক প্রাপ্ত মামলার িদরিনসক প্রনতদবেি প্রোি করা সম্ভব েদে।  তথ্য ও যর্াগাদর্াগ 

প্রযুনি আইি ২০০৬ যুদগাপদর্াগী করদণর লদক্ষে প্রদয়াজিীয় সাংদশাধদির উদযাগ গ্রেণ করা েদয়দছ। এছাো এই অর্ ি বছদর নসএ 

মনিটনরাং নসদেম স্থো ন এবাং সনরো ত্তো সবধোন প্রকল্প িলেোন আপে। মািিীয়  প্রধািমন্ত্রীর যঘানষত নিনজটাল বাাংলাদেশ নবনি িমাদণ 

নসনসএ কার্ িালয় তার কার্ িক্রমদক আরও যবগবাি কদর  নিনজটাল বাাংলাদেদশর নিধ িানরত লদক্ষে যপৌৌঁছাদত সক্ষম েদব ইিশাআল্লাে। 

নসনসএ কার্ িালদয়র ২০১৯-২০২০ অর্ িবছদরর নবনভন্ন উদযাগ, কার্ িক্রম ও অজিিসমূে তুদল ধরার জন্য এই প্রকাশিার সদঙ্গ 

জনেত সকদলর প্রনত আমার অদশষ। ধন্যবাে ও কৃতজ্ঞতা। 

“নিরাপে নিনজটাল পনরদবশ গনে  

সুরনক্ষত র্াকুক বাাংলার িারী” 

 

আবু সাঈে যেৌধুরী                                                                                                                                                                                     
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১। ভুনমকা 

িরকোর প্রসতশ্রুত সডসজটোল বোাংলোপদশ সবসনে িোপণর সভসত্ত সহপিপব যদপশ তথ্য প্রযুসির সবকোশ, ই-কে িোি, ই-যলনপদন, ই-প্রসকউরপেন্ট, 

ই-গভপন িন্স িোলুকরপণর লক্ষযেোত্রো অজিপন সডসজটোল স্বোক্ষর প্রবতিপনর উপেপে তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি আইন ২০০৬ (িাংপশোসধত 

২০১৩) যেোতোপবক তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি সবভোপগর অধীপন িাংযুি অসফি সহিোপব ২০১২ িোপল ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষর িোটি িসফপকট 

প্রদোনকোরী কর্তি পক্ষর সনয়ন্ত্রপকর (Controller of Certifying Authorities) কো িোলয় প্রসতষ্ঠো করো হয়। এর ফপল সনরো দ 

ই-গভপন িন্স িোলু করোর উপযোগ যনয়ো িম্ভব হপয়পে।   

০৫টি যবিরকোসর  প্রসতষ্ঠোন এবাং  িরকোসর    িোপয় বোাংলোপদশ কসম্পউটোর কোউসন্সলপক িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি ক্ষ (সিএ) 

সহিোপব লোইপিন্স প্রদোন করো হপয়পে। সিএ সহিোপব লোইপিন্স প্রোপ্ত ০৬টি প্রসতষ্ঠোন তোপদর সনজস্ব কোসরগসর প্রসক্রয়ো িম্পন্ন কপর  

ইপলক্ট্রসনক িোক্ষর িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি পক্ষর সনয়ন্ত্রপকর কো িোলয় হপত সিএ লোইপিন্স গ্রহণ কপরপে। এই ০৬টি  সিএ 

প্রসতষ্ঠোন বতিেোপন সবসভন্ন  িরকোসর-যবিরকোসর  িাংস্থো ও আগ্রহী ব্যসিবপগ ির সনকট সডসজটোল স্বোক্ষর িোটি িসফপকট ও িাংসিষ্ট যিবো 

প্রদোন করপে। এ িাংস্থো কর্তিক সডসজটোল স্বোক্ষর িোটি িসফপকপটর েোধ্যপে অনলোইন সভসত্তক কো িক্রপে  সরসিসত প্রসত োদন 

(Authentication) তপথ্যর যগো নীয়তো ও সনরো ত্তো সনসিত করো হপয় র্োপক। তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি আইপনর ৫ ধোরোয় 

ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষর দ্বোরো ইপলক্ট্রসনক যরকড ি িতযোয়পনর সবধোন করো হপয়পে। জোতীয় তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি নীসতেোলো ২০০৯,  

২০১৫ ও ২০১৮ এর কে ি সরকল্পনো যেোতোপবক  িরকোসর  দপ্তরিমূপহ ইপলকট্রসনক  দ্ধসতপত নসর্ ব্যবস্থো নোিহ অন্যোন্য ই-গভপন িন্স 

কো িক্রে বোস্তবোয়পনর উপযোগ গ্রহণ করো হয়। সবসভন্ন  িরকোসর  প্রসতষ্ঠোন ই-গভপন িপন্স উত্তরপণর লপক্ষয অনলোইন কো িক্রে, য েনোঃ 

িফটওয়যোর উন্নয়ন, অনলোইপন নোগসরক আপবদন গ্রহণ ও যিবো প্রদোন, অনলোইপন সবসভন্ন ধরপণর লোইপিন্স ও সনবন্ধন কো িক্রে 

ইতযোসদ বোস্তবোয়ন করো হপে।  

তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি সবভোপগর আওতোধীন ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষর িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি পক্ষর সনয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কো িোলয় 

সডসজটোল বোাংলোপদশ সবসনে িোপণ অন্যতে অাংশীদোর। েোননীয় প্রধোনেন্ত্রীর সবপশষ উপযোগ িমূহ এবাং বতিেোন িরকোপরর সনব িোিনী 

ইশপতহোপর লক্ষযেোত্রোর উপেখপ োগ্য সবষয় য েন-তোরুপের শসি, িোইবোর জগপত সনরো দ সবিরপণর েোধ্যপে নোরীর ক্ষেতোয়ন, 

সডসজটোল বোাংলোপদশ ও অন্যোন্য সবষয় সনপয় ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষর িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি পক্ষর সনয়ন্ত্রক (সিসিএ) সবসভন্ন উপযোগ 

গ্রহণ করপে এবাং বোস্তবোয়পন কোজ কপর  োপে। যটকিই উন্নয়ন অসভষ্ট লক্ষযেোত্রো, িপ্তে  ঞ্চবোসষ িক  সরকল্পনো, আইসিটি নীসতেোলো, 

সনব িোিনী ইশপতহোর ২০১৮-এর উ র সভসত্ত কপর ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষর িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি পক্ষর সনয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর 

কো িোলপয় বতিেোপন একটি প্রকল্প বোস্তবোয়ন িলেোন এবাং ভসবষ্যপতর জন্য সবসভন্ন উপযোগ/ সরকল্পনো/প্রকল্প প্রসক্রয়োধীন। 

২। নভশি 

নিরাপে তথ্য প্রযুনির নবকাশ। 

৩। নমশি 

নিনজটাল স্বাক্ষর সার্ট িনিদকট প্রবতিদির মােদম নিরাপে তথ্য আোি প্রোি নিনিতকরণ এবাং সাইবার অপরাধ দূরীকরদণ জাতীয় ও 

আঞ্চনলক যর্ৌর্ উদযাগ প্রনতষ্ঠা। 

  উপেেিমূহ (Strategic Objectives):  

➢ যদপশ সনরো দ তথ্য প্রযুসির সবকোপশ িহোয়তো করো; 

➢ Public Key Infrastructure (PKI) কো িক্রে  সরিোলনো;  
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➢ ইদলক্ট্রনিক/নিনজটাল স্বাক্ষর প্রবতিি কদর অিলাইি জানলয়ানত প্রনতদরাদধর মােদম নিরাপে তথ্য প্রযুনির নবকাশ;  

➢ নোগসরকপদর ইউসনক আইসড িম্বসলত ডোটোপবজ ততরীর েোধ্যপে  সরসিসত িাংরক্ষণ,  োিোই ও িনদ প্রদোন; 

➢ জনিোধোরণপক সনরো দ তথ্য আদোন প্রদোপন িপিতন করো। 

৪। কম িপনরনধ  

• ইদলক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্ট িনিদকট প্রোিকারী কর্তিপদক্ষর নিয়ন্ত্রক-এর কার্ িালদয়র মােদম যেদশ ই-কমাস ি, ই-যপদমি, ই-যলিদেি 

ই-প্রনকউরদমি তর্া ই-গভদি িি ব্যবস্থা প্রবতিদি সোয়তা প্রোি; 

• সরকানর  তথ্যসে নবনভন্ন গুরুত্বপূণ ি তদথ্যর নিরাপে আোি-প্রোি নিনিত করার জন্য প্রদয়াজিীয় কার্ িাবনল পালি; 

• এ কার্ িালদয়র অধীদি লাইদসনিাং-এর মােদম সার্ট িিানয়াং অর্নরর্ট (নসএ) নিদয়াগ করা এবাং সার্ট িিানয়াং অর্নরর্টসমূদের 

নিয়ন্ত্রক নেদসদব োনয়ত্ব পালি; 

• ইদলক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্ট িনিদকট প্রোিকারী কর্তিপদক্ষর নিয়ন্ত্রক এর কার্ িালয় উি গ্রােক ও নসএ এর মেকার নবনভন্ন স্বাদর্ ির 

নবদরাধ নিষ্পনত্ত করা; 

• সার্ট িিানয়াং অর্নরর্ট (নসএ) সমূদের কার্ িাবলী পর্ িদবক্ষণ ও তোরনক; 

• নসএ সমূদের নবনভন্ন তথ্য, যর্মিঃ প্রেত্ত পাবনলক ও প্রাইদভট কী সমূদের তথ্য, গ্রােকদের তথ্য ইতোনেসে নবনভন্ন গুরুত্বপূণ ি 

তদথ্য সাংরক্ষণাধার ব্যবস্থাপিার কাজ সম্পােি। 

• নসর্টদজি িাটাদবস-এর সাংরক্ষণকারী (repository) উন্নয়ি, পনরোলিা ও রক্ষণাদবক্ষণ; 

• নসর্টদজি িাটাদবস-এ িাগনরক তদথ্যর যগাপিীয়তা ও নিরাপত্তা নিনিতকরণ; 

• নসর্টদজি িাটাদবস-এর ব্যবহোর সাংক্রান্ত নবষদয় নবনধ/ গাইিলাইি/ নিদে িনশকা প্রণয়ি; 

• নসর্টদজি িাটাদবস-এর ব্যবোরকানরদের জন্য কানরগনর মািেণ্ড নিধ িারণ; 

•  সাইবার অপরাধ তেন্ত।  

 

৫। ইসতহোি 

ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষর িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি পক্ষর সনয়ন্ত্রপকর কো িোলয় (সিসিএ) হপলো ডোক, যটসলপ োগোপ োগ ও তথ্য প্রযুসি 

েন্ত্রণোলপয়র অধীন তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি সবভোপগর একটি িাংযুি দপ্তর। ২০১১ িোপলর যে েোপি তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি আইন, 

২০০৬ (িাংপশোসধত-২০১৩) এর অধীন এ িাংস্থো গঠিত হয়। এ িাংস্থোর প্রধোন হপলন একজন সনয়ন্ত্রক স সন িরকোর কর্তিক সনযুি হন। 

িাংস্থোর প্রধোন সহপিপব সনয়ন্ত্রক ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষর িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি পক্ষর কো িোবলী তত্ত্বোবধোন ও সনয়ন্ত্রণ এবাং তোপদর 

েপধ্য সবপরোধ সনষ্পসত্তপত অগ্রণী ভসেকো  োলন কপরন। যদপশ তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসির দ্রুত অগ্রগসতর ফপল তথ্য ও য োগোপ োগ 

প্রযুসির আইনগত তবধতো ও সনর ত্তো প্রদোন করো িেীিীন ও প্রপয়োজন। এ জন্য িরকোর ২০০৬ িোপল তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি 

আইন, ২০০৬  োি কপর। এই আইপনর েোধ্যপে সডসজটোল স্বোক্ষর ও ইপলক্ট্রসনক যরকপড ির আইনগত স্বীকৃসত প্রদোন করো হপয়পে। 

জোতীয় তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি নীসতেোলো-২০১৮ এ সডসজটোল স্বোক্ষর প্রবতিপনর সনপদ িশনো যদয়ো হপয়পে। ২০০৯ িোপল যদপশ 

সডসজটোল স্বোক্ষর প্রবতিপনর কো িক্রে শুরু করো হয়,  ো ধীপর ধীপর িেগ্র বোাংলোপদপশ ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষর িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী 

কর্তি পক্ষর সনয়ন্ত্রপকর কো িোলয় (সিসিএ) এর েোধ্যপে  সরিোসলত হপে। তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি আইন, ২০০৬ (িাংপশোসধত-২০১৩) 

এর ধোরো ৮ অনু োয়ী িকল  িরকোসর  অসফপি ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষর ও ইপলক্ট্রসনক যরকড ি ব্যবহোপরর স্বীকৃসত প্রদোন করো হপয়পে। এর 

ফপল িকল  িরকোসর  অসফপি ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষর ও ইপলক্ট্রসনক যরকপড ির ব্যবহোর সনসিত করো কো িক্রে িলেোন রপয়পে। 

 

 

 



৬। ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষর িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি পক্ষর সনয়ন্ত্রপকর কো িোলয় (সিসিএ)-এর কো িোলপয়র সনয়ন্ত্রক-

এর দোসয়ত্বোবলী: 

1) সনয়ন্ত্রপকর কো িোলপয়র  োবতীয় কো িক্রে তত্ত্বোবধোন ও  সরিোলনো; 

2) িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি পক্ষর কো িোবলীর তত্ত্বোবধোন;  

3) িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি ক্ষ কর্তিক অনুিরণীয় েোনদন্ড সনধ িোরণ;  

4) িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি পক্ষর কে িিোরীপদর য োগ্যতো ও অসভজ্ঞতো সনধ িোরণ;  

5) িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি পক্ষর কো ি সরিোলনোর শতিোবলী সনধ িোরণ;  

6) ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষর প্রতযয়পনর সবষপয় ব্যবহৃত হপত  োপর এরু  সলসখত, েো োপনো, অর্বো দৃেেোন যকোন সবষয়বস্তু বো সবজ্ঞো পন 

অন্তর্ভ িি সবষয়োসদ সনধ িোরণ;  

7) ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষর িোটি িসফপকট ফরে ও এপত অন্তর্ভ িি সবষয়োসদ সনধ িোরণ;  

8) সবপদশী িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি পক্ষপক স্বীকৃসত প্রদোন; 

9)  ইপলকট্রসনক স্বোক্ষর সবষপয় সবসধ প্রণয়ন; 

10) িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি পক্ষর সহিোব িাংরক্ষপণর েক ও  দ্ধসত সনধ িোরণ;  

11) িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি পক্ষর সহিোব সনরীক্ষোর উপেপে সনরীক্ষক সনপয়োপগর শতিোবলী এবাং তোহোপদর িম্মোনী সনধ িোরণ;  

12) যকোন িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি ক্ষ এককভোপব বো অন্য যকোন িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি পক্ষর িসহত য ৌর্ভোপব 

ইপলকট্রসনক সিপস্টে স্থো পনর সুসবধো প্রদোন এবাং উি সিপস্টে  সরিোলনোর নীসত সনধ িোরণ;  

13) কো ি  সরিোলনো সবষপয় গ্রোহক ও িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি পক্ষর আিরন সবসধ সনধ িোরণ;  

14) িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি ক্ষ ও গ্রোহপকর েধ্যকোর স্বোপর্ ির সবপরোধ সনষ্পসত্ত; 

15) িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি পক্ষর কতিব্য ও দোসয়ত্ব সনধ িোরণ;  

16) কসম্পউটোর জোত উ োত্ত-ভোন্ডোর িাংরক্ষণ; 

17) িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি ক্ষ দ্বোরো িোটি িসফপকট প্রোসপ্তর যকোন শতি লসিত হপল িোটি িসফপকট বোসতপলর আনুষসঙ্গক কো িক্রে 

গ্রহণ; 

18) ইপলকট্রসনক স্বোক্ষর িোটি িসফপকট-এর িাংরক্ষণোধোর (repository) উন্নয়ন,  সরিোলনো রক্ষণোপবক্ষণ; 

19) ইপলকট্রসনক স্বোক্ষপরর যগো নীয়তো ও সনরো ত্তো সনসিতকরণ; 

20) ইপলকট্রসনক স্বোক্ষর িোটি িসফপকট ইসুযর জন্য আপবদনকোরীপদর লোইপিন্স প্রদোন; 

21) প্রদত্ত লোইপিন্স বোসতল বো স্থসগত করণ; 

22) সিটিপজন ডোটোপবি-এর িাংরক্ষণকোরী (REPOSITORY) উন্নয়ন,  সরিোলনো ও রক্ষণোপবক্ষণ; 

23) সিটিপজন ডোটোপবি-এ নোগসরক তপথ্যর যগো নীয়তো ও সনরো ত্তো সনসিতকরণ; 

24) সিটিপজন ডোটোপবি-এর ব্যবহোর িাংক্রোন্ত সবষপয় সবসধ/ গোইডলোইন/ সনপদ িসশকো প্রণয়ন; 

25) সিটিপজন ডোটোপবি-এর ব্যবহোরকোসরপদর জন্য কোসরগসর েোনদণ্ড সনধ িোরণ; 

26) তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি আইন, ২০০৬ এর যকোন আইন বো প্রণীত সবসধসবধোন লসিত হপল তদন্ত কো ি  সরিোলনো এবাং 

যদওয়োনী কো িসবসধর অধীন যদওয়োনী আদোলপতর ক্ষেতো প্রপয়োগ; 

27) তদপন্তর স্বোপর্ ি কসম্পউটোর এবাং এপত ধোরণকৃত উ োপত্ত প্রপবশ; 

28) তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি আইন, ২০০৬ যকোন আইন বো প্রণীত সবসধ বো প্রসবধোপনর সবধোন প্রসত োলন সনসিত করোর জন্য 

আপদশ দ্বোরো িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি ক্ষ বো এর যকোন কে িিোরীপক প্রপয়োজনীয় সনপদ িশ প্রদোন;  

29)  যকোন কসম্পউটোর, কসম্পউটোর সিপস্টে বো কসম্পউটোর যনটওয়োকিপক িাংরসক্ষত সিপস্টে সহপিপব য োষণো; 

30)  তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি আইন, ২০০৬ এর সবসধ সবধোন অনুিোপর জসরেোনো আপরো  এবাং আদোয়; 

31)  তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি আইন এর অধীন যকোন অ রোধ প্রকোে স্থোপন িাং টিত হপল বো হপে েপে ি সবশ্বোি করোর 

যুসিিাংগত কোরণ র্োকপল তেোসশ করো, িাংসিষ্ট বস্তু আটক এবাং িাংসিষ্ট ব্যসি বো অ রোধীপক যগ্রফতোর; 

32)  ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষর িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি পক্ষর লোইপিপন্সর আপবদন, লোইপিন্স প্রদোন, েোনদন্ড সন িধোরণ ইতযোসদ সবষপয় 

প্রসবধোন প্রণয়ন; 

33) তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি আইন ২০০৬ এর বো এর অধীন প্রণীত সবসধর অধীন অন্য যকোন কো ি-িম্পোদন; 

34)  িরকোর কর্তিক অস িত দোসয়ত্ব  োলন।  

 

 



৭। সভশন ২১   

বোাংলোপদশপক সডসজটোল বোাংলোপদপশর সদপক এসগপয় যনয়োর জন্য তথ্য প্রযুসির প্রিোপরর লপক্ষয িরকোর জন্য সবসভন্ন  দপক্ষ  

সনপয়পে। সভশন ২১ অজিপনর লপক্ষয িরকোর য িব  দপক্ষ  গ্রহণ কপরপে তোর একটি হপলো যদপশ সডসজটোল স্বোক্ষর প্রবতিন ও  োবসলক 

কী ইনফ্রোস্ট্রোকিোপরর (স পকআই) উন্নয়ন িোধন করো। ২০১১ িোপল ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষর িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি পক্ষর সনয়ন্ত্রপকর 

কো িোলয় (সিসিএ) হপত ৬ টি প্রসতষ্ঠোনপক িোটি িফোসয়াং অর্সরটি (সিএ) সহপিপব লোইপিন্স প্রদোন করো হয়। 

১৮ এসপ্রল, ২০১২ িোপল রুট কী যজনোপরশন যিসরেসনর েোধ্যপে যদপশ সডসজটোল স্বোক্ষর িোলুকরপণর অন্যতে ধো  িম্পন্ন করো 

হপয়পে। িরকোর্ সনম্নবসণ িত্ লক্ষয্ বোস্তবোয়পনর্ জন্য্ যদপশ্ সডসজটোল্ স্বোক্ষর্ ও্ সিটিপজন্ ডোটোপবজ্ িোসভ িি্ িোলু্ করোর্ সিদ্ধোন্ত্

সনপয়পেোঃ 

• য  োরপলি্গভন িপেণ্ট্কপরি নপডন্স;  

• ই-্গভন িপেন্ট; 

• ই-্কেোি ি; 

• ই-্প্রসকউরপেন্ট; 

• ইপলক্ট্রসনক্ডকুপেন্ট্িোইসনাং; 

• সডসজটোল্স্বোক্ষর্ব্যবহোপরর্েোধ্যপে্ইন্টোরপনট্ব্যোাংসকাং; 

• সডভোইি্ও্িোভিোর্িোইসনাং; 

• িোইবোর্অ রোধ্প্রসতপরোধ; 

• নসর্টদজি িাটাদবস-এর সাংরক্ষণাধার (repository) উন্নয়ি, পনরোলিা ও রক্ষণাদবক্ষণ; 

• নসর্টদজি িাটাদবস-এ িাগনরক তদথ্যর যগাপিীয়তা ও নিরাপত্তা নিনিতকরণ;  

• নসর্টদজি িাটাদবস-এর ব্যবহোর সাংক্রান্ত নবষদয় নবনধ/ গাইিলাইি/ নিদে িনশকা প্রণয়ি; 

• নসর্টদজি িাটাদবস-এর ব্যবোরকানরদের জন্য কানরগনর মািেণ্ড নিধ িারণ; 

 

পূপব ির যিপয় আজপকর পৃসর্বীপত তথ্যপ্রযুসির ব্যো ক অগ্রগসতর ফপল িবসকছুপত আপরো যবসশ আন্ত:িম্পকি গপড় উপেপে। তথ্য প্রযুসির 

কল্যোপণ েোনুষ নোনো ধরপনর সুপ োগ সুসবধো  োপে এবাং কঠিন কোজ দ্রুত িেোধোন করপত  োরপে। সকন্তু  োশো োসশ িোইবোর িন্ত্রোি বো 

কসম্পউটোর ও অনলোইন সভসত্তক নোনো অ রোপধর প্রবণতোও যবপড় যগপে। এ িকল হুেসকর যপ্রসক্ষপত সবসভন্ন যদশ িোইবোর অ রোধ 

প্রসতপরোপধ আইন প্রণয়ন কপরপে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

৮। িোাংগেসনক কোেোপেো ও জনবল 

 

 

 

 

 

সিসিএ কো িোলপয়র িোাংগোেসনক কোেোপেো 

 



সিসিএ কো িোলপয়র জনবল 

ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষর িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি পক্ষর সনয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কো িোলপয় ৯ে যগ্রড যর্পক তদূর্ধ্ি যগ্রপডর ২৬টি, ১১-

১৬তে যগ্রপডর ১৯টি এবাং ১৮-২০তে যগ্রপডর ১০টিিহ যেোট ৫৫টি অনুপেোসদত  দ রপয়পে।  
 

অনুপেোসদত জনবল কে িরত জনবল শূন্য  পদর সববরণ িব িপেোট জনবল 

১ে্

যেসণ 

২য়্

যেসণ 

৩য়্

যেসণ 

৪র্ ি্

যেসণ 

১ে্

যেসণ 

২য়্

যেসণ 

৩য়্

যেসণ 

৪র্ ি্

যেসণ 

১ে্

যেসণ 

২য়্

যেসণ 

৩য়্

যেসণ 

৪র্ ি্

যেসণ 

অনুপেোসদত কে িরত শূন্য 

২৬ ০ ১৯ ১০ ১২ ০ ১৩ ১ ১৪ ০ ৬ ০৯ ৫৫ ২৬ ২৯ 

 

৯। অসধশোখো িমূহ 

৯.১ অর্ ি প্রশোিন ও আইন অসধশোখো 

* দোসয়ত্বোবসল: 

১। সিসিএ কো িোলপয়র অর্ ি, প্রশোিন ও আইন িাংক্রোন্ত  োবতীয় কো িক্রে গ্রহণ, তত্ত্বোবধোন ও  সরিোলনো; 

২। সিসিএ কো িোলপয়র কে িকতিো/কে িিোরীপদর সনপয়োগ, বদলী,  দোয়ন, শৃঙ্খলো ও িোধোরণ প্রসশক্ষণ িাংক্রোন্ত কো িোবলী; 

৩। সিসিএ কো িোলপয়র ক্রয় ব্যবস্থো নো িাংক্রোন্ত কো িোবলী; 

৪। সিসিএ কো িোলপয়র সিএ লোইপন্সি প্রদোন/নবোয়ন/বোসতল/ দোসয়ত্ব ও কতিব্য সনধ িোরণ িাংক্রোন্ত কো িোবলী; 

৫। সিসিএ কো িোলপয়র  োনবোহন ও জ্বোলোনী ব্যবস্থো নো িাংক্রোন্ত কো িোবলী; 

৬। সিসিএ কো িোলপয়র সবসভন্ন আইন/নীসতেোলো/সবসধেোলো প্রণয়ন ও িাংপশোধন িাংক্রোন্ত কো িোবলী; 

৭। সিসিএ কো িোলপয়র েোসিক ও বোসষ িক প্রসতপবদন প্রস্তুতকরণ এবাং িেন্বয় িাংক্রোন্ত কো িোবলী; 

৮। কর্তি ক্ষ কর্তিক প্রপদয় অন্যোন্য কো িোবলী।  

 

৯.২ আইসিটি অসধশোখো 

* দোসয়ত্বোবসল: 

১। তথ্য প্রযুসি সবষয়ক এবাং ইপনোপভশন িাংক্রোন্ত  োবতীয় কো িক্রে গ্রহণ, তত্ত্বোবধোন ও  সরিোলনো; 

২। ওপয়ব এযোডসেসনপস্ট্রশন ও িফট্ওয়যোর িাংক্রোন্ত কো িোবলী; 

৩। সিসিএ কো িোলপয়র ডোটোপবজ ও যস্টোপরজ িাংক্রোন্ত কো িোবলী; 

৪। সডসজটোল ও ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষর (ই-স্বোক্ষর) বোস্তবোয়ন/প্রসশক্ষণ িাংক্রোন্ত কো িোবলী; 

৫। ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষপরর যগো নীয়তো ও সনরো ত্তো সনসিতকরণ িাংক্রোন্ত কো িোবলী; 

৬। ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষপরর রীসত ও  দ্ধসত সনধ িোরণ িাংক্রোন্ত কো িোবলী; 

৭। সিএ অসফি  সরদশ িন ও সিএ অসডট িাংক্রোন্ত কো িোবলী; 

৮। কর্তি ক্ষ কর্তিক প্রপদয় অন্যোন্য কো িোবলী। 

 

 

 



৯.৩ িোইবোর অ রোধ ও সনরো ত্তো অসধশোখো 

* দোসয়ত্বোবসল: 

১। নোগসরপকর ইউসনক আইপডসন্টসফপকশন ও যভসরফোইাং অর্সরটি িাংক্রোন্ত কো িোবলী; 

২। প্রকল্প প্রণয়ন ও বোস্তবোয়ন েসনটসরাং িাংক্রোন্ত কো িোবলী; 

৩। সরিোি ি ও যডপভল পেন্ট (R&D) িাংক্রোন্ত কো িোবলী; 

৪। িোইবোর ট্রোইবুযনোল হপত প্রোপ্ত েোেলোর তদন্ত িাংক্রোন্ত কো িোবলী; 

৫। িোইবোর অ রোধ সনয়ন্ত্রপণ িপিতনতোমূলক কো িোবলী; 

৬। ফপরনসিক ল্যোব  সরিোলনো িাংক্রোন্ত কো িোবলী; 

৭। ইেোপজিন্সী যরি ন্স িাংক্রোন্ত কো িোবলী;  

৮। কর্তি ক্ষ কর্তিক প্রপদয় অন্যোন্য কো িোবলী। 

 

১০। প্রসশক্ষণ িাংক্রোন্ত তথ্য 

 

ক্রসেক নাং প্রসশক্ষপণর নোে অাংশ গ্রহণকোরী েন্তব্য 

১। ১.িরকোসর কে িিোরী (শৃঙ্খলো ও আ ীল) 

সবসধেোলো-২০১৮। 

২.িরকোসর কে িিোরী সনয়সেত উ সস্থসত 

সবসধেোলো ২০১৯। 

সিসিএ কো িোলপয়র কেকতিো 

কে িিোরীবৃন্দ। 

ইনহোউজ প্রসশক্ষণ। 

২।  সডসজটোল স্বোক্ষর িোটি িসফপকট সবতরণ এবাং 

সডসজটোল স্বোক্ষর প্রসশক্ষণ। 

৭০৩ জন 

িরকোসর সবসভন্ন দপ্তর/িাংস্থোয় 

কে িরত ৯ে যর্পক তদূর্ধ্ি যগ্রপডর 

িকল কে িকতিো। 

িরকোসর কে িকতিোগপণর েপধ্য 

আপয়োসজত প্রসশক্ষণ। 

৩। ১.িোইবোর সনরো ত্তো  

২.যেট ভোলনোপরসবসলটি এপিির 

৩.যনটওয়িোক ট্রোসফক এনোলোইসিি 

৪.সিসকউসরটি এনোসলস্ট । 

সিসিএ কো িোলয়, অধীনস্ত ৬ টি 

সিএ প্রসতষ্ঠোন, তথ্য ও প্রযুসি 

সবভোগ এবাং যফোর টোয়োর ডোটো 

যিন্টোপরর কে িকতিোবৃন্দ। 

 সিএ েসনটসরাং সিপস্টে 

ও সনরো ত্তো সবধোন প্রকপল্পর 

আওতোয় আপয়োসজত যট্রসনাং। 

 

১১। ওয়োকিশ /যিসেনোর িাংক্রোন্ত তথ্য: 

 

ক্রসেক নাং ওয়োকিশ /যিসেনোর  অাংশগ্রহণকোরী েন্তব্য 

১। সডসজটোল সনরো ত্তোয় যেপয়পদর িপিতনতো।  িোরোপদপশর ৮ে—১০ে 

যেণীর বোসলকো সশক্ষোর্ীবৃন্দ। 

২০১৯-২০২০ অর্ িবছদর সারা 

যেদশ প্রায় ১০,০০০ স্কুল 

নশক্ষার্ীর মাদে এ প্রনশক্ষণ 

কার্ িক্রম পনরোনলত েয়। 

২। তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি আইন ২০২০ 

(িাংপশোধনী) এর খিড়ো হোলনোগোদকরণ। 

তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি 

সবভোপগর িপম্মলন কপক্ষ 

আপয়োসজত আন্ত:েন্ত্রনোলয়  

িভো। 

তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি 

আইন ২০২০ (িাংপশোধনী) এর 

খিড়ো হোলনোগোদকরপণর 

সনসেপত্ত অনুসষ্ঠত 

আন্ত:েন্ত্রনোলয় িভোয় এই 

আইপনর খিড়ো অনুপেোসদত 

হয়। 

 



১২। ডিডিটাল ডিরাপত্তা ডিষয়ক কর্ মশালা 

সডসজটোল সনরো ত্তোয় যেপয়পদর িপিতনতো শীষ িক কে িশোলো  

স্থোন: ফসরদপুর িরকোরী বোসলকো উচ্চ সবযোলয় 

 

 
 

 

সডসজটোল সনরো ত্তোয় যেপয়পদর িপিতনতো শীষ িক কে িশোলো  

স্থোন: জোেোলপুর িরকোরী বোসলকো উচ্চ সবযোলয় 

 
 

 

 

 

 



সডসজটোল সনরো ত্তোয় যেপয়পদর িপিতনতো শীষ িক কে িশোলো  

 েসব জুে: বীরপেষ্ঠ মুসন্স আব্দুর রউফ  োবসলক কপলজ, ঢাকা 

 

 

সডসজটোল সনরো ত্তোয় যেপয়পদর িপিতনতো শীষ িক (অনলোইন) কে িশোলো  

স্থোন: েোইলপস্টোন স্কুল এন্ড কপলজ, উত্তরো ঢোকো 

 

 

 

 



১৩। বোপজট ব্যবস্থো নো 

অসফপির নোে: বরোে কৃত বোপজট িাংপশোসধত বোপজট বোস্তবোয়ন অব্যয়ীত অর্ ি েন্তব্য 

সিসিএ কো িোলয় ৪,২৭,৪৩০০০/= ৪,১০,৫৯,০০০/= ২,৮১,৪২,১০০/= ১,২৯,১৬,৯০০/=  

 

১৪। ইউসনক আইপডসন্টসফপকশন এপজসন্স 

ইউসনক আইপডসন্টসফপকশন এপজসন্সর মূখ্য উপেে 

1) ইউনিক আইদিনিনিদকশি এদজনি েদব যেদশর সকল িাগনরদকর পনরনেনতর (Identity) একমাত্র যকন্দ্রস্থল। 

2) যদপশর্িকল্নোগসরপকর্একটি্একক,্যগো নীয়,্সনরো দ্ও্অপর্নটিক্ সরসিসত্সনসিতকরণ। 

3) ইউসনক্ আইপডসন্টসফপকশন্ এপজসন্সর্ স্বয়াংিম্পূণ ি্ ডোটোপবপজর্ িোপর্্ সবসভন্ন্ িরকোসর্ বো্ যবিরকোসর্ প্রসতষ্ঠোপনর্

Incompatible Network Communication্সিপস্টে্িোলুকরণ।্ 

4) উপেসখত্লক্ষয্অজিপন্ইউসনক্আইপডসন্টসফপকশন্এপজসন্সর্আওতোয়্একটি্সবশোল্ও্স্বয়াংিম্পূণ ি্িাংরক্ষণোধোর্ততসর।্ 

 

ইউসনক আইপডসন্টসফপকশন এপজসন্সর যগৌণ উপেে 

িেপয়র ধোরোবোনেকতায় িরকোনর-যবিরকোনর সবসভন্ন যিবো য েন, ভসে ব্যবস্থো নো, দসলল সনবন্ধন, যকোম্পোনী সনবন্ধন, ব্যোাংসকাং 

কো িক্রে, যেোবোইল ব্যোাংসকাং, আয়কর,  োিপ োট ি, স্বোস্থয, সশক্ষো, িোেোসজক সনরো ত্তো ও যিবোখাতিহ িকল অনলোইন কো িক্রপে 

নোগসরপকর  সরনেনত সনসিত করো এবাং িকল প্রকোর জোসলয়োসত ও প্রতোরণো যরোধ করোর েোধ্যপে যদপশ আইপনর শোিন প্রসতষ্ঠো ও 

যটকিই উন্নয়ন সনসিত করো। 

ইউসনক আইপডসন্টসফপকশি এপজসন্স প্রনতষ্ঠার আইিগত নভনত্ত 

1) তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রযুনি আইি ২০০৬ (সাংদশানধত ২০১৩) অনুসাদর কনম্পউটারজাত উপাত্ত ভান্ডার সাংরক্ষণ কদরালার অব 

সার্ট িিাইাং অর্নরর্টজ্(নসনসএ)এর কার্ িালদয়র অন্তর্ভ িি। উি আইদির ধারা ৫, ৬, ৮, ৯, ১৯, ২১, ৪৭ ও ৮৮ এর নবধাি নসনসএ 

যক নসর্টদজি িাটাদবজ এর সাংরক্ষণ, তোরকী ও ব্যবোদরর আইিগত ববধতা প্রোি কদর।  

2) আইদির ধারা ১৯ (ি) অনুসাদর কনম্পউটারজাত উপাত্ত সাংরক্ষণ নিয়ন্ত্রদকর কার্ িাবলীর অন্তর্ভ িি। যস নবদবেিায় নসর্টদজি 

িাটাদবযজর কার্ িক্রম নসনসএ কার্ িালদয়র উপর অনপ িত েয়।  

3) তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রযুনি নবভাদগর মািিীয় প্রনতমন্ত্রী মদোেদয়র নিদে িশিায় সমদয়র ধারাবানেকতায় নসর্টদজি িাটাদবজদক  

ইউনিক আইদিনিনিদকশি  এপজসন্স নেদসদব িামকরণ করো্েয়। 

 

ইউসনক আইপডসন্টসফপকশি এপজসন্সর প্রোর্সেক কে ি সরসধ 

1) প্রার্নমক ভাদব NID েদত নবনসনসর সাংরক্ষণাগাদর mirror copy নিদয় কার্ িক্রম শুরু েদব।  

2) জন্ম ও মৃতুে নিবন্ধি কর্তিপদক্ষর সাদর্ তথ্য আোি-প্রোদির লদক্ষে সমদোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষযরর্কো িক্রে্গ্রহণ। 

3) মোপনরোলক, পাসদপাট ি ও ইনমদগ্রশি অনধেপ্তদরর সাদর্ তথ্য আোি-প্রোদির লদক্ষে সরকানরভাদব সমদোতা স্মারক (MoU) 

স্বাক্ষর কার্ িাক্রম। 

 



ইউসনক আইপডসন্টসফপকশি এপজসন্সর ভসবষ্যত কে ি সরসধ 

1) ইউনিক আইদিনিনিদকশি এদজনির  আওতায় (০-১৭) বছর বয়সী িাগনরকদের একর্ট নিভূ িল ও স্বয়াংসম্পূণ ি িাটাদবজ বতনর। 

2) িরকোরী্সনপদ িশনো্স্বোপ পক্ষ্১৮্বের্বো্তদূদ্ধি্বয়িী্নোগসরকপদর্একটি্সনর্ভ িল্ও্স্বয়াংিম্পূণ ি্ডোটোপবজ্ততসর। 

3) ইউনিক আইদিনিনিদকশি এপজসন্স েদব যেদশর সকল িাগনরকদের একমাত্র ও স্বয়াংসম্পূণ ি নিভূ িল তদথ্যর সাংরক্ষণাধার। 

 

সিসিএ কো িোলয় কর্তিক গৃসহত কো িক্রে 

1) জিবল অনুদমােি 

 প্রদয়াজিীয় সাংখ্যক োনেত জিবল কাঠাদমা জিপ্রশাসি মন্ত্রণালয় েদত অনুদমােি লাভ কদরদছ, র্া পরবনতি কার্ িক্রম গ্রেদণর 

জন্য অর্ ি মন্ত্রণালদয় যপ্ররণ করা েদয়দছ। 

2) সবসিসির্িোপর্্িেপ োতো্স্মোরক্স্বোক্ষর 

 নিব িােি কনমশদির NID িাটাদবজ ব্যবোর কদর পনরেয় অোপস এর যসবা প্রোি কার্ িক্রম শুরু করার জন্য সিসিএ্কার্ িালয় 

এবাং বোাংলোপদশ কসম্পউটোর্কোউসন্সপলর সাদর্ একর্ট িেপ োতো্স্মোরক্(MoU) স্বাক্ষনরত েয়। 

3) আইি সাংদশাধি 

 নসর্টদজি িাটাদবজ কার্ িক্রম পুদরাপুনর োলুর লদক্ষে তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রযুনি আইি ২০০৬ (সাংদশানধত ২০১৩) এর প্রাসনঙ্গক 

আইদির সাংদশাধিীর জন্য কার্ িক্রম েলমাি রদয়দছ। 

4)  োিোইকোরী্কর্তি পক্ষর্যেসণসবন্যোি্ও্য োগ্যতো্সনধ িোরণ 

 তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রযুনি আইি, ২০০৬ (সাংদশানধত-২০১৩) এর সাংদশাধি ও নবনধ প্রণয়ি িা েওয়া পর্ িন্ত পনরেয় যগটওদয়র 

মােদম জাতীয় পনরেয়পত্র র্াোইকারী কর্তিপক্ষ (Verifying Authority) নেদসদব লাইদসি প্রানপ্তর যেনণনবন্যাস ও যর্াগ্যতা 

নিধ িারণ করো্হপয়পে। 

5)  োিোই কোরী কর্তি ক্ষ সহপিপব্লাইদসি প্রানপ্তর্আপবদন্ফরপের্নমুনো্প্রস্তুতকরণ 

 র্াোইকারী কর্তিপক্ষ (Verifying Authority) সহপিপব লোইপিন্স্ প্রোসপ্তর্ আদবেি িরদমর িমুিা প্রস্তুতকরতঃ তা 

অনুদমােদির জন্য সবগত্২৩্জুলোই,্২০১৯্সরোঃ্তোসরপখ তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রযুনি নবভাদগ যপ্ররণ করা েদয়দছ। 

 

প্রশোিসনক যরোডম্যো  

ক্রে কে ি সরকল্পনো বোস্তবোয়নকোরী অগ্রোসধকোর 

১. অনুপেোসদত্জনবল্কোেোপেোর্িকল্আনুষ্ঠোসনকতো্দ্রুত্িম্পন্নকরণ। সিসিএ উচ্চ 

২. ইউসনক্আইপডসন্টসফপকশন্এপজসন্স্এর্কো িক্রে্বোস্তবোয়পনর্লপক্ষয্স্থোন্বরোপের্কো িক্রে্

গ্রহণ। 

সিসিএ//UIA উচ্চ 

৩. ইউসনক্আইপডসন্টসফপকশন্ এপজসন্সর্জনবল্  দোয়যির্ লপক্ষয্ (সনপয়োগ/্  দোয়ি)্ কো িক্রে্

গ্রহণ। 

সিসিএ//UIA উচ্চ 

৪. ইউসনক্ আইপডসন্টসফপকশন্ এপজসন্স্ এর্ প্রপয়োজনীয়্ বোপজট্ িাংস্থোন/বরোে্ এর্ জন্য্ দ্রুত্

কো িক্রে্গ্রহণ। 

সিসিএ//UIA উচ্চ 

৫. বোপজপটর্ িাংস্থোন্ িোপ পক্ষ্ ইউসনক্ আইপডসন্টসফপকশন্ এপজসন্সর্ প্রপয়োজনীয়্ প্রোর্সেক্

লনজনেক সাদপাট ি্সনধ িোরণ্ও্প্রপয়োজপন্ক্রয়। 

সিসিএ//UIA উচ্চ 

৬. ইউসনক্আইপডসন্টসফপকশন্এপজসন্সর্আঞ্চসলক্ও্যজলো্  িোপয়্কো িোলয়্স্থো পনর্কো িক্রে্

গ্রহণ।্ 

সিসিএ//UIA সনম্ন্ 

 

 



যটকসনকযোল যরোডম্যো  

ক্রে  কে ি সরকল্পনো বোস্তবোয়নকোরী অগ্রোসধকোর 

১. ইউনিক আইদিনিনিদকশি এদজনি (UIA) ধারণার্ট যর্দেতু এদেদশ িতুি যস নবদবেিায় 

সবপশষজ্ঞ্ িদস্যপদর্ (Expert member) সমন্বদয়্ প্রপয়োজনীয়্ িাংখ্যক পরামশ িক ও 

যটকনিকোল সাদপাট ি কনমর্ট গঠি। 

 

সিসিএ/সিএ 

উচ্চ 

২. ইদতাপূদব ি নবনসনস এর সাদর্ স্বাক্ষনরত িেপ োতো্ স্মোরপকর্ (MoU) এর যপ্রনক্ষদত Identity 

Verification এর লপক্ষয BCC এর সাদর্ Technical Support সাংক্রোন্ত্সবষয়টি্আলো -

আদলােিা ও্চূোন্তকরণ; 

 

সিসিএ//UIA 

উচ্চ 

৩. নবনসনসর তথ্য ভাণ্ডাদর সাংরনক্ষত তথ্যানেদত পনরেয় যগটওদয়র মােদম নসনসএ API এর মােদম 

নবনসনসর NEA বাদসর সাোদে Identity Verification বা পনরনেনত র্াোই। 

 

সিসিএ//UIA 

উচ্চ 

৪. সম্ভাব্যতা র্াোই বা Feasibility study- 

ক) ইউনিক আইদিনিনিদকশি এদজনির  যুদগাপদর্াগী কার্ িপনরনধ নিধ িারণ; 

খ) ইউনিক আইদিনিনিদকশি এদজনি (UIA) এর ওয়াকিওদয় এবাং Architecture  

Design প্রণয়ি; 

গ)্সডসজটোল্স্বোক্ষর্সাংযুিকরপণর্যক্ষত্র্সিসিতকরণ; 

ঘ) বাদয়াদমনট্রক(্Biometric)্ দ্ধসতর্ব্যবহোর অন্তভু িিকরণ; 

ঙ) সমদয়র ধারাবানেকতায় আইি ও নবনধর পনরবতিি, পনরবধ িি, সাংদশাধি; 

ি)্যটকনিকোল know-how সম্পদকি জািা; 

ে)্কাদজর িতুি িতুি যক্ষত্র উদন্মােদির সাদর্ সাদর্ সমদয়াপদর্াগী পনলনস অন্তভু িিকরণ। 

 

 

 

 

সিসিএ//UIA 

 

 

 

েেে 

 

৫. ইউনিক আইদিনিনিদকশি এদজনি কর্তিক র্াোকারী কর্তিপক্ষদক লাইদসি প্রোি কার্ িক্রম গ্রেণ; সিসিএ//UIA েধ্যে 

৬. অনভজ্ঞতা অজিদির লদক্ষে  নবদেশ সির কদর জ্ঞাি ও অনভজ্ঞতা অজিি; সিসিএ//UIA সনম্ন 

৭. সবশোল্কে িকোন্ড্বোস্তবোয়পনর্লপক্ষয্প্রকল্প্গ্রহণ। সিসিএ//UIA উচ্চ 

৮. ইউনিক আইদিনিনিদকশি এদজনির  স্বয়াংসম্পূণ ি িাটাদবদজর সাদর্ নবনভন্ন সরকানর বা 

যবসরকানর প্রনতষ্ঠোপনর্Incompatible Network Communication নসদেম োলুকরণ;  

 

সিসিএ//UIA 

উচ্চ 

৯. েলমাি গদবষণার উপর নভনত্ত কদর িতুি িতুি কার্ িক্রম অন্তভু িিকরণ।  সিসিএ//UIA েধ্যে 

 

ইউসনক আইপডসন্টসফপকশন এপজসন্সর কো িক্রে িোলুকরপণর যক্ষপত্র িযোপলঞ্জিমূহ 

1) প্রপয়োজনীয়্বোপজট্িাংস্থোন। 

2) প্রপয়োজনীয়্যটকসনকযোল্জনবল্এর্ োটসত। 

3) কো িক্রে্িম্পপকি্িম্যক্ধোরণোর্অভোব। 

 

 

 

 

 

 



১৫। ২০১৯-২০ অর্ িবছদরর গুরুত্বপূণ ি অজিি 

 ২০১৯-২০্অর্ ি বেপর িোরোপদপশর্০৮টি্সবভোপগর্সবসভন্ন্যজলোর বোসলকো্সবযোলপয়্েোত্রীপদর েোপ ্“সডসজটোল্সনরো ত্তোয়্যেপয়পদর্

িপিতনতো”্ শীষ িক কে িশোলো আপয়োজন্ করো্ হপয়পে।্ উি্কে িশোলোর্ েোধ্যপে্ প্রোয়্ ১০,০০০্ জন্ েোত্রীপক্ হোপত-কলপে্ িোইবোর্

সনরো ত্তো সবষয়ক প্রসশক্ষণ্প্রদোন্করো্হপয়পে।্ 

 

 
 

• ২০১৯-২০ অর্ িবেপর সবসভন্ন েন্ত্রণোলয় এবাং িরকোসর দপ্তপরর ৭০৩ জন িরকোসর কে িকতিোপক সডসজটোল স্বোক্ষর সবষয়ক প্রসশক্ষণ 

ও সডসজটোল স্বোক্ষর িোটি িসফপকট প্রদোন করো হপয়পে। 

 

 

• সিসিএ্কো িোলয়্২০১৯-২০২০্অর্ িবেপর্“নোগসরক যিবোয় উদ্ভোবন”্সবষয়ক কে িশোলোর আপয়োজন্কপর।্এ্কে িশোলোয়্সিসিএ্

কো িোলয়িহ্তথ্য্ও্য োগোপ োগ প্রযুসি সবভোপগর্সবসভন্ন্িাংস্থোর্২৫্জন কে িকতিোপক প্রসশক্ষণ্প্রদোন্করো্হয়। 

• সিসিএ্ কো িোলপয়র্ ইন্টোরপনট কোপনসিসভটির সনরো ত্তোর্ জন্য্ কো িক্রে গ্রহণ্ করো্ হপয়পে্ এবাং্ এ্ কো িোলপয়র্ জনবপলর 

িক্ষেতো বৃসদ্ধর্জন্য্িকল্কে িকতিো্ও্কে িিোরীপদর্সবসভন্ন্প্রসশক্ষপণর আপয়োজন্করো্হপয়পে। 

• সবসভন্ন্যস্টক যহোল্ডোরপদর অাংশগ্রহপণ্সিসিএ্কো িোলপয়র্উপযোপগ্ই-িোসভিপি্সডসজটোল্স্বোক্ষর্সবষপয়্গণশুনোনীর আপয়োজন্

করো্হপয়পে। 

• নসনসএ কার্ িালয় েদত লাইদসি প্রাপ্ত ০৬ র্ট নসএ প্রনতষ্ঠাি এর নসএ নসদেদমর যভৌত অবকাঠাদমা পনরেশ িি করা েদয়দছ। 

• ২০১৯-২০ অর্ িবছদর নসনসএ কার্ িালদয়র সকল ক্রয় কার্ িক্রম ই-যটন্ডানরাং পিনতদত সম্পন্ন করা েদয়দছ। ই-িনর্র কার্ িক্রম োলু 

রদয়দছ। 

সিসিএ্কো িোলপয়র্“স পকআই্( োবসলক কী ইনফ্রোস্ট্রোকিোর)্ সিপস্টপের েোপনোন্নয়ন্এবাং্ সিসিএ্কো িোলপয়র্িক্ষেতো্বৃসদ্ধকরণ’্

শীষ িক প্রকপল্পর আওতোয়্িোইবোর্অ রোধ সনয়ন্ত্রণ্ও্তদপন্তর্জন্য্সডসজটোল্ফপরনসিক্ল্যোব স্থো ন্করো্হপয়পে্এবাং্স পকআই 

সিপস্টেি আ পগ্রড্ করো্ হপয়পে।্ ২০১৯-২০২০্ অর্ িবেপর্ ১০টি্ েোেলোর্ ৩৫টি্ আলোেপতর্ ফপরনসিক্ কো িক্রে িম্পন্ন্ কপর্

েোেলোর্প্রসতপবদন্িোইবোর্ট্রোইবুযনোপল্যপ্ররণ্করো্হপয়পে্এবাং্১টি্েোেলোর্তদন্ত্কো িক্রে্িলেোন্আপে। 



• ইিারদিট অপরাধী শিািকরদণ দ্রুত কার্ িকর ব্যবস্থা গ্রেণ করার উদযাগ যিওয়া েদয়দছ। নিনজটাল নিরাপত্তা আইি প্রণয়ি 

করা েদয়দছ। এছাোও Establishment of Computer Incident Response Team (CIRT) কার্ িকর করার জন্য প্রদয়াজিীয় 

ব্যবস্থা গ্রেণ করা েদে। 

• েোেলোর্তদপন্তর্সুসবধোপর্ ি অ রোপধর আলোেত িাংরক্ষণ্ও্অনলোইপন অ রোধী তোৎক্ষসণকভোপব শনোি করপণর্জন্য্সিসিএ্

কো িোলপয়্Digital Evidence Management & Reporting System (DEMRS) নোপে্একটি্অনলোইন্ যিবো িোলুর কো িক্রে 

গ্রহণ্করো্হপয়পে।্ 

• কে িকতিো-কে িিোরীপদর ছুটি প্রসক্রয়ো অনলোইন সভসত্তক্করো্হপয়পে।্এরই ধোরোবোসহকতোয় ছুটি ব্যবস্থো নো িফটওয়যোর িোলু্করো্

হপয়পে। 

• ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষর িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি পক্ষর সনয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কো িোলয় কর্তিক প্রণীত  "সডসজটোল সনরো ত্তো ও 

িপিতনতো" নোেক জনিপিতনতোমূলক পুসস্তকো প্রণয়ন করো হপয়পে। প্রণীত পুসস্তকোটি ইপতোেপধ্য িাংস্কৃসত সবষয়ক েন্ত্রণোলপয়র 

কস রোইট অসফি হপত সনবন্ধন িনদ লোভ কপরপে। 

 

১৬। েোননীয় প্রধোনেন্ত্রীর সনপদ িশনো/প্রসতশ্রুসত বোস্তবোয়পন গৃহীত  দপক্ষ  

 

• যদপশ সনরো দ তথ্য প্রযুসির সবকোপশ িহোয়তো করো। 

• আইনোনুগভোপব Public Key Infrastructure (PKI) কো িক্রে  সরিোলনো । 

• জনগণপক সনরো দ তথ্য আদোন-প্রদোপন িপিতন করো।   
 

১৭। ই-িাইনলাং বাস্তবায়ি 

ইদলক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্ট িনিদকট প্রোিকারী কর্তিপদক্ষর নিয়ন্ত্রক (নসনসএ)-এর কার্ িালদয় ই-িনর্র কার্ িক্রম শুরু করা েদয়দছ। ই-িনর্দত 

নিনজটাল স্বাক্ষর যুি করার লদক্ষে কার্ িক্রম গ্রেণ করা েদে। 

 

১৮। আদয়ানজত নবনভন্ন ইদভি 

১৩.১ নসনসএ কার্ িালদয়র উদযাদগ ২০১৬-১৭ অর্ িবছদর সারা যেদশর ৮ র্ট নবভাদগর নবনভন্ন বানলকা  নশক্ষা প্রনতষ্ঠাদির ১০ োজার 

ছাত্রীর মদে িারীর ক্ষমতায়দি সাইবার নিরাপত্তা সদেতিতা শীষ িক কম িশালার আদয়াজি করা েয় র্া যেদশ নবদেদশ ব্যাপক আদলােি 

সৃনষ্ট কদর।  এরই ধারাবানেকতায় ২০১৯-২০ অর্ িবেপর সারা যেদশর ০৮র্ট নবভাদগর নবনভন্ন বানলকা নশক্ষা প্রনতষ্ঠাদি “সডসজটোল 

সনরো ত্তোয় যেপয়পদর িপিতনতো”্ শীষ িক সদেতিতামূলক কম িশালার আদয়াজি করা েদয়দছ। নভকারুিদিসা নুি স্কুল ও কদলদজ 

মািিীয় নসনিয়র সনেব মদোেয়  এ কে িশোলোর কো িক্রে উপদ্বোধন কপরন। র্াইল স্টাি স্কুল এন্ড কললি উত্তরা এর র্াধ্যলর্ এই অর্ ম 

িছলরর প্রডশক্ষণ সর্াপ্ত হয়। এই কম িশালায় ৮ম-১০ম যেণীর প্রায় ১০,০০০ োজার ছাত্রীদক োদত-কলদম সাইবার নিরাপত্তা নবষয়ক 

প্রনশক্ষণ প্রোি করা েদয়দছ।  এ কম িশালায় মােদম সাইবার অপরাধ ও এর সাংনিষ্ট আইদির ব্যাখ্যা, সামানজক যর্াগাদর্াগ মােদম 

নিরাপদে নবেরদণর যকৌশলসমূে, অপরাধ যর্দক পনরত্রাদণর উপায়, সোয়তা পাওয়ার জন্য সাংনিষ্ট েপ্তরসমূদের িম্বর এবাং অনভদর্াগ 

করার সুনিনে িষ্ট পিনত সম্পদকি নশক্ষার্ীদের অবসহত করা েয়। 

১৩.২ সিসিএ কো িোলপয়র উপযোপগ ৭০০ জন িরকোসর কে িকতিোর ৬০ সদনব্যো ী সডসজটোল স্বোক্ষর সবষয়ক কে িশোলোর আপয়োজন করো 

হয়। তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি সবভোপগর সিসনয়র িসিব জনোব এনএে সজয়োউল আলে স এএ, প্রধোন অসতসর্ সহপিপব উ সস্থত যর্পক 

উি কে িশোলোর উপদ্বোধন কপরন। বোাংলোপদশ কসম্পউটোর কোউসন্সপলর সনব িোহী  সরিোলক জনোব  োর্ িপ্রসতে যদব, এবাং তথ্য ও 

য োগোপ োগ প্রযুসি সবভোপগর অন্যোন্য উদ্ধিতন কে িকতিোবৃন্দ এ িেয় উ সস্থত সেপলন। 

 

 

 

 

 



১৯।  নসএ মনিটনরাং নসদেম স্থাপি এবাং নিরাপত্তা নবধাি 

 

(ক) প্রকল্প পনরনেনত 
 

 

িাম “নসএ মনিটনরাং নসদেম স্থাপি এবাং নিরাপত্তা নবধাি”্(Establishment্of্CA্Monitoring্

System and Security in the Office of the Controller of Certifying thorities) 

যময়াে জুলাই ২০১৯ – নিদসম্বর ২০২০ 

প্রাক্কনলত ব্যয় 

 

অদর্ ির উৎস পনরমাি  

নজওনব ৪৫৭৩.৮৬ (লক্ষ টাকায়) 

ববদেনশক সাোে (নবশ্ব ব্যাাংক ঋণ)  - 

যমাট ৪৫৭৩.৮৬ (লক্ষ টাকায়) 

 

(খ) লক্ষে ও উদেশ্য 

• িোটি িফোসয়াং্অর্সরটি্িমূহপক্িম্পিৃ্কপর্িোইবোর্ইনসিপডন্ট্িাংক্রোন্ত্তদোরসক্ব্যবস্থো্গপড়্যতোলো। 

• উচ্চ্দক্ষতো্িম্পন্ন্িোইবোর্যটকসনকযোল্টিপের্িক্ষেতো্ততসর্করণ। 

• িম্ভোব্য্িোইবোর্আক্রেণ্র্োেোপনো্এবাং্ঝূঁসক্প্রসতপরোধ্ও্সনয়ন্ত্রণ্করো। 

• িোটি িফোইসয়াং্অর্সরটির্আওতোধীন্সিপস্টেিমূহ্ও্জনগণপক্িম্ভোব্য্িোইবোর্আক্রেণ্সবষপয়্িপিতন্করো।্ 

•  

(গ) উদল্লখ্যদর্াগ্য কার্ িক্রম 

• প্রকল্প কো িোলপয় জনবল সনপয়োগ, আিবোব ত্র ক্রয় এবাং  োনবোহন ক্রয় করো; 

• হোড িওয়যোর ও িফটওয়যোর ক্রয়, স্থো ন এবাং সিপস্টে িোলু করো; 

•  রোেশ িক সনপয়োগ যদওয়ো; 

• জোতীয়   িোপয় যিসেনোর আপয়োজন করো; 

• স্থোনীয় ও তবপদসশক প্রসশক্ষপণর আপয়োজন করো; 

 

(ঘ) বাস্তবায়ি অগ্রগনত 

• আউটপিোসি িাং  দ্ধপতপত জনবল সনপয়োগ করো হপয়পে, অন্যোন্য  পদর সনপয়োগ কো িক্রে িলেোন রপয়পে।  

• প্রকপল্পর  োনবোহন ক্রয় করো হপয়পে; 

• হোড িওয়যোর ও িফটওয়যোর ক্রয়, স্থো ন এবাং িোলু করোর কো িক্রে িলেোন রপয়পে; 

• প্রকপল্পর আওতোয় স্থোনীয় প্রসশক্ষণ আপয়োজন করো হপয়পে; 

•  রোেশ িক সনপয়োগ প্রদোন করো হপয়পে।  

 

 

 

 



২০। নসনসএ নিনজটাল িদরিনসক োদব গৃনেত কার্ িক্রম 

সডসজটোল ফপরনসিক ল্যোপব কসম্পউটোর, যেোবোইল যফোন, যস্টোপরজ সডভোইি এবাং ওপয়ব ফপরনসিক িাংক্রোন্ত টুলি রপয়পে। এিব 

টুলি এর েপধ্য কসম্পউটোর বো যস্টোপরজ সডভোইি ফপরনসিপকর জন্য EnCase এবাং FTK (Forensic Toolkit), যেোবোইল যফোন 

ফপরনসিপকর জন্য Cellebrite ও Oxygen এবাং ওপয়ব ফপরনসিপকর জন্য Net Analysis ও Magnet AXIOM অন্যতে।  

 

এেোড়োও এই ল্যোপবর ফপরনসিক কো িক্রপে Paraben Corporation এর e-mail examiner, Passware এর Password Cracking 

Tool, Blackbag Technology এর Mac/iOSsystem (Black Light), SubRosaSoft এর Mac File System নোেক অতযোধুসনক 

িফটওয়োর ব্যবহৃত হপে। এই ফপরনসিক ল্যোপব সনর্ভ িল/তুলনোমূলক ফলোফল প্রোসপ্তর লপক্ষয দুটি ব্র্যোপন্ডর একই কোপজর ফপরনসিক 

িফটওয়োর ব্যবহোর করো হপে।  

 

প্রসতষ্ঠোর  র যর্পকই সিসিএ সডসজটোল ফপরনসিক ল্যোপবর েোধ্যপে ফপরনসিক কো িক্রে  সরিোসলত হপে। এই ফপরনসিক ল্যোপব 

িোইবোর ট্রোইবুযনোল হপত আগত েোেলোিমূপহর তদন্ত কো িক্রপের ফপরনসিক প্রসতপবদন প্রস্তুত কপর সনয়সেতভোপব তো িোইবোর 

ট্রোইবুযনোপল যপ্ররণ করো হপে। এ   িন্ত িোইবোর ট্রোইবুযনোল হপত আগত েোেলোিমূপহর সবসভন্ন সডভোইপির ফপরনসিক  রীক্ষো িম্পন্ন 

কপর ফপরনসিক প্রসতপবদন িোইবোর ট্রোইবুযনোল বরোবর যপ্ররণ করো হপে। এেোড়ো একটি েোেলোর তদন্ত কো িক্রে িলেোন রপয়পে।     

 

২১। জাতীয় শুিাোর যকৌশল বাস্তবায়দি ২০১৯-২০২০ সাদলর কম িপনরকল্পিা ও অজিি 

 

কো িক্রপের নোে ২০১৯-২০২০ অর্ িবেপরর 

লক্ষযেোত্রো 

অজিন 

১.১ তনসতকতো কসেটির িভো   ৪ ৪ 

১.২ তনসতকতো কসেটির িভোর সিদ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন  ১০০% ১০০% 

২.১ সুশোিন প্রসতষ্ঠোর সনসেত্ত অাংশীজপনর (stakeholders) 

অাংশগ্রহপণ িভো 

২ ২টি 

   

২.২ অাংশীজপনর অাংশগ্রহপণ  িভোর সিদ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন ১০০% ১০০% 

২.৩ কে িকতিো-কে িিোরীপদর অাংশগ্রহপণ িোকসর িাংক্রোন্ত 

সবসভন্ন প্রসশক্ষণ আপয়োজন 

৩০ ৩০ 

২.৪ কে িকতিো-কে িিোরীপদর অাংশগ্রহপণ সুশোিন িাংক্রোন্ত 

প্রসশক্ষণ আপয়োজন 

৩০ ৩০ 

৩.১ তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি (ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষর 

িোটি িসফপকট, িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি ক্ষ ও অন্যোন্য 

অ রোধ িাংক্রোন্ত) তদন্ত সবসধেোলো, ২০১৯ খিড়ো 

৩১.১২.২০১৯ ০৩.১০.১৯ 

৩.২ সিসিএ কো িোলপয়র সডসজটোল ফপরনসিক ল্যোব 

 সরিোলনো ম্যোনুপয়ল-২০১৯ এর খিড়ো প্রণয়ন 

৩১.১২.২০১৯ ৩০.১২.১৯ 

৪.১ যসবা সাংক্রান্ত যটাল নি িম্বরসমূে তথ্য বাতায়দি দৃেমাি 

করণ 

৩০.০৬.২০২০ ৩০.৬.২০ 

৪.২ স্ব স্ব ওপয়ব িোইপট শুদ্ধোিোর যিবোবক্স হোলনোগোদ করণ  ৩০.০৬.২০২০ ৩০.৬.২০ 

৪.৩ স্ব প্রপণোসদত তথ্য প্রকোশ সনপদ িসশকো হোলনোগোদ কপর 

ওপয়বিোইপট প্রকোশ 

৩০.০৬.২০২০ ৩০.৬.২০ 

৪.৪ স্ব স্ব ওপয়বিোইপট তথ্য অসধকোর যিবোবক্স হোলনোগদ 

করণ 

৩০.০৬.২০২০ ৩০.৬.২০ 



৪.৫ স্ব  স্ব ওদয়বসাইদটর অনভদর্াগ প্রনতকার ব্যবস্থা (GRS) 

যসবাবক্স োলিাগাে করণ 

 

৩০.০৬.২০২০ ৩০.৬.২০ 

৫.১  উত্তে িি িোর তোসলকো প্রণয়ন কপর স্ব স্ব েন্ত্রণোলয়/ 

সবভোপগ যপ্ররণ 

৩০.০৯.২০১৯ ২৯.৯.১৯ 

৫.২ বাাংলাদেশ জাতীয় নিনজটাল আনকিদটকোর-এর 

যিাকাল পদয়ি ও নবকল্প যিাকাল পদয়ি কম িকতিা নিদয়াগ 

ও ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

৩০.০৯.২০১৯  ৩০.৯.১৯ 

৫.৩ জিস্বার্ ি সাংনিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রোি) নবনধমালা, 

২০১৭-এর নবনধ ৪ অনুসাদর “যিনজগদিদটি অনিসার” 

নিদয়াগ ও ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

৩০.০৯.২০১৯ ২৯.৯.১৯ 

৬.১ প্রকদল্পর বোসষ িক ক্রয়  সরকল্পনো অনুপেোদন ৩১.০৭.২০১৯ ১০.০৭.১৯ 

৬.২ এসডস  বোস্তবোয়ন অগ্রগসত  ১০০%  ৬৫% 

৬.৩ প্রকদল্পর বাস্তবায়ি অগ্রগনত পনরেশ িি/ পনরবীক্ষণ ৬ ৫ 

৬.৪ প্রকল্প  সরদশ িন /  সরবীক্ষণ প্রসতপবদপনর সু োসরশ 

বোস্তবোয়ণ 

১০০% ১০০% 

৭.১ স স এ ২০০৬-এর ধোরো ১১(২) ও স স আর ২০০৮-এর 

সবসধ ১৬(৬) অনু োয়ী ২০১৯-২০ অর্ ি বছদরর ক্রয়- সরকল্পনো  

ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

৩০.০৯.২০১৯ ২৯.৯.১৯ 

৭.২ ই- যটন্ডাদরর মােদম ক্রয় কার্ ি সম্পােি ৮০% ৮০% 

৮.১ স্ব স্ব যিবো প্রদোন প্রসতশ্রুসত (সিটিপজনি িোট িোর) প্রণয়ি 

ও বোস্তবোয়ন  

৩০.০৬.২০২০ ৩০.০৬.২০২০ 

৮.২ শোখো/ অসধশোখো এবাং অধীিস্থ অনিস  সরদশ িন  ৬ ৬ 

৮.৩ শোখো/ অসধশোখো এবাং অধীিস্থ অনিদসর  সরদশ িন 

প্রসতপবদপনর সু োসরশ বোস্তবোয়ন 

৮০% ৮০% 

৮.৪ িসিবোলয় সনপদ িশেোলো ২০১৪ অনু োয়ী নসর্র যেসণ 

সবন্যোিকরণ  

১০০% ১০০% 

৮.৫ যেসণ সবন্যোিকৃত নসর্ সবনষ্টকরণ ১০০% ১০০% 

৮.৬ প্রানতষ্ঠানিক গণশুিািী আদয়াজি  ২ ২ 

৯.১ সডসজটোল স্বোক্ষরপক জনসপ্রয় করোর লপক্ষয ইপলক্ট্রসনক ও 

টিসভ সেসডয়োয় প্রিোর 

৩০.০৬.২০২০ ৩০.০৬.২০২০ 

১০.১ শুিাোর পুরস্কার প্রোি ৩০.০৬.২০২০ ২৭.৬.২০ 

 

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ িবছদর শুিাোর পুরস্কার প্রাপ্তদের 

তানলকা ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

০৭.০৭.২০১৯ ০৭.০৭.২০১৯ 

১১.১ শুিাোর কম ি-পনরকল্পিায় অন্তিভুি নবনভন্ন কার্ িক্রম 

বাস্তবায়দির জন্য বরােকৃত  অপর্ ির আনুমানিক  সরেোণ 

২ ২ 



২২। জাতীয় শুিাোর যকৌশল বাস্তবায়দি ২০১৯-২০২০ সাদলর কম ি পনরকল্পিা ও অজিি 

 

কো িক্রপের নোে ২০১৯-২০২০অর্ িবেপরর 

লক্ষযেোত্রো 

অজিন 

১.১ তনসতকতো কসেটির িভো ৪ ৪ 

১.২ তনসতকতো কসেটির িভোর সিদ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন ১০০% ১০০% 

২.১ সুশোিন প্রসতষ্ঠোর সনসেত্ত অাংশীজপনর (stakeholders) 

অাংশগ্রহপণ িভো 

২ ২টি 

২.২ অাংশীজপনর অাংশগ্রহপণ িভোর সিদ্ধোন্ত বোস্তবোয়ন ১০০% ১০০% 

২.৩ কে িকতিো-কে িিোরীযদর অাংশগ্রহপণ িোকসর িাংক্রোন্ত সবসভন্ন 

প্রসশক্ষণ আপয়োজন 

৩০ ৩০ 

২.৪ কে িকতিো-কে িিোরীযদর অাংশগ্রহপণ সুশোিন িাংক্রোন্ত প্রসশক্ষণ 

আপয়োজন 

৩০ ৩০ 

৩.১ তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি (ইপলক্ট্রসনক স্বক্ষর িোটি িসফপকট, 

িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি ক্ষ ও অন্যোন্য অ রোধ িাংক্রোন্ত) 

তদন্ত সবসধেোলো, ২০১৯ খিড়ো 

৩১.১২.২০১৯ ০৩.১০.১৯ 

৩.২ সিসিএ কো িোলপয়র সডসজটোল ফপরনসিক ল্যোব  সরিোলনো 

ম্যোনুপয়ল-২০১৯ এর খিড়ো প্রণয়ন 

৩১.১২.২০১৯ ৩০.১২.১৯ 

৪.১ যসবা সাংক্রান্ত যটাল নি িম্বর সমূে স্ব স্ব তথ্য বোতোয়পন 

দৃশ্যমাি করণ  

৩০.০৬.২০২০ ৩০.৬.২০ 

৪.২ স্ব স্ব ওপয়বিোইপট শুদ্ধোিোর যিবোবক্স হোলনোগোদ করণ ৩০.০৬.২০২০ ৩০.৬.২০ 

৪.৩ স্বপ্রপণোসদত তথ্য প্রকাশ নিদে িনশকা োলিাগাে কদর 

ওপয়বিোইপট প্রকোশ 

৩০.০৬.২০২০ ৩০.৬.২০ 

৪.৪ স্ব স্ব ওপয়বিোইপট তথ্য অসধকোর যিবোবক্স হোলনোগোদ করণ ৩০.০৬.২০২০ ৩০.৬.২০ 

৪.৫ স্ব স্ব ওপয়বিোইপটর অসভপ োগ প্রসতকোর ব্যবস্থো (GRS) 

যিবোবক্স হোলনোগোদ করণ 

৩০.০৬.২০২০ ৩০.৬.২০ 

৫.১ উত্তে িি িোর তোসলকো প্রণয়ন কপর স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/সবভোপগ 

যপ্ররণ 

৩০.০৯.২০১৯ ২৯.৯.১৯ 

৫.২ বাাংলাদেশ জাতীয় নিনজটাল আনকিদটকোর-এর যিাকাল 

পদয়ি ও নবকল্প যিাকাল পদয়ি কম িকতিা নিদয়াগ ও ওদয়বসাইদট 

প্রকাশ 

৩০.০৯.২০১৯  ৩০.৯.১৯ 

৫.৩ জিস্বার্ ি সাংনিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রোি) নবনধমালা, 

২০১৭-এর নবনধ ৪ অনুসাদর “যিনজগদিদটি অনিসার” নিদয়াগ ও 

ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

৩০.০৯.২০১৯ ২৯.৯.১৯ 

৬.১ প্রকদল্পর বোসষ িক ক্রয়  সরকল্পনো অনুপেোদন ৩১.০৭.২০১৯ ১০.০৭.১৯ 

৬.২ এসডস  বোস্তবোয়ন অগ্রগসত ১০০%  ৬৫% 

৬.৩ প্রকপল্পর বোস্তবোয়ন অগ্রগসত  সরদশ িন/  সরবীক্ষণ ৬ ৫ 

৬.৪ প্রকল্প  সরদশ িন/ সরবীক্ষণ প্রসতপবদপনর সু োসরশ বোস্তবোয়ন ১০০% ১০০% 

৭.১ স স এ ২০০৬-এর ধোরো ১১(২) ও স স আর ২০০৮-এর সবসধ 

১৬(৬) অনু োয়ী ২০১৯-২০ অর্ ি বছদরর ক্রয়- সরকল্পনো ওদয়ব 

সাইদট প্রকাশ 

৩০.০৯.২০১৯ ২৯.৯.১৯ 

৭.২ ই-যটন্ডাদরর েোধ্যপে ক্রয় কো ি িম্পোদন ৮০% ৮০% 

৮.১ স্ব স্ব যিবো প্রদোন প্রসতশ্রুসত (সিটিপজনিোট িোর) প্রণয়ি ও 

বোস্তবোয়ন 

৩০.০৬.২০২০ ৩০.০৬.২০২০ 

৮.২ শোখো/ অসধশোখো এবাং অধীিস্থ অনিস  সরদশ িন ৬ ৬ 

৮.৩ শোখো/ অসধশোখো এবাং অধীিস্থ অনিদসর  সরদশ িন 

প্রসতপবদপনর সু োসরশ বোস্তবোয়ন 

৮০% ৮০% 

৮.৪ িসিবোলয় সনপদ িশেোলো ২০১৪ অনু োয়ী নসর্র যেসণসবন্যোি ১০০% ১০০% 



করণ 

৮.৫ যেসণসবন্যোিকৃত নসর্ সবনষ্টকরণ ১০০% ১০০% 

৮.৬ প্রানতষ্ঠানিক গণশুিািী আদয়াজি  ২ ২ 

৯.১ সডসজটোল স্বোক্ষরপক জনসপ্রয় করোর লপক্ষয ইপলক্ট্রসনক ও সপ্রন্ট 

সেসডয়োয় প্রিোর 

৩০.০৬.২০২০ ৩০.০৬.২০২০ 

১০.১ শুিাোর পুরস্কার প্রোি ৩০.০৬.২০২০ ২৭.৬.২০ 

 

১০.২ ২০১৮-১৯ অর্ িবছদর শুিাোর পুরস্কার প্রাপ্তদের তানলকা 

ওদয়বসাইদট প্রকাশ 

০৭.০৭.২০১৯ ০৭.০৭.২০১৯ 

১১.১ শুিাোর কম ি-পনরকল্পিায় অন্তিভুি নবনভন্ন কার্ িক্রম 

বাস্তবায়দির জন্য বরােকৃত অপর্ ির আনুমানিক  সরেোণ 

২ ২ 

 

২৩। সিসিএ কো িোলপয়র উত্তে িি িোিমূহ 

২৩.১ অিলাইদি ছুর্ট ব্যবস্থাপিা নসদেম োলুকরণ 

 

সমস্যা 

অ রো র অন্যোন্য িরকোসর দপ্তপরর েপতো নসনসএ কার্ িালদয়র সকল কম িকতিা-কম িোরী কাগদজ ছুর্টর আদবেি কদর। আদবেি 

মঞ্জুর করার জন্য আদবেিকারী নসনিয়র কম িকতিার যিদস্ক নগদয় সুপানরশ গ্রেণ কদর অনুদমােিকারীর নিকট যপশ কদর 

এবাংআদবেি মঞ্জুর বা বানতল েয়। ছুর্টকালীি োনয়ত্ব ম্যানুয়াল পিনতদত খু ৌঁদজ যবর করদত েয়। ছুর্টর নেসাব সাংগ্রে করদত 

েয়রানির নশকার েদত েয় এবাং সময় লাদগ অদিক যবনশ। 

 

সমাধাি 

ক. ছুর্ট ব্যবস্থাপিা সিটওয়োর োলু করা েদয়দছ। 

খ. ওদয়ব ব্রাউজার ব্যবোর কদর আদবেিকারী ছুর্টর আদবেি কদর এবাং অনুদমােিকারী আদবেি মঞ্জুর বা বানতল কদর। 

গ. যক কখি ছুর্টদত আদছ তা অিলাইি িোশ যবাদি ি যেখা র্ায়। 

ঘ. ছুর্টকালীি োনয়ত্ব যেখা র্ায়। 

ঙ. অদটাদমর্টক ছুর্ট গণিা ও সমন্বয় করা র্ায়। 

ে. সেদজই ছুর্টর নেসাব যেখা র্ায় ও নপ্রি কনপ যবর করা র্ায়। 

 

িলািল 

যেদশর যর্দকাি প্রান্ত েদত নসনসএ কার্ িালদয়র সকল কম িকতিা-কম িোরী অিলাইদি ছুর্টর আদবেি এবাং মঞ্জুর করদত পাদর। একই 

সাদর্ ছুর্টর নেসাব গণিা ও সাংরক্ষণ করা েয়। 

 

অগ্রগনত: নসনসএ কার্ িালদয় ছুর্ট ব্যবস্থাপিা সিটওয়োর ব্যবোর কদর কাগজনবেীি, অিলাইদি সকল কম িকতিা ও কম িোরী ছুর্টর 

আদবেি করদছ। উি িটওয়োরর্ট (lms.cca.gov.bd/LMS) নলাংদক পাওয়া র্াদব। 

 

২৩.২ ই-সাক্ষে োলুকরণ   

 

সমস্যা 

নসনসএ কার্ িালয় তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুনি আইি, ২০০৬ (সাংদশানধত-২০১৩) এর ধারা ২৯, ৭৬ ও ৮০ যমাতাদবক সাইবার 

অপরাধ মামলাসমূদের তেন্ত কদর। সাইবার ট্রাইবুেিাল কর্তিক যপ্রনরত রায়সমূে পর্ িাদলােিা কদর যেখা র্ায় উপযুি তথ্য  

প্রমাদণর অভাদব অদিক  আসামী খালাস যপদয় র্ায়। তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রযুনি আইি ২০০৬ এর আওতায় অনভদর্াগকারী 

ওদয়বসাইট, যসাশ্যাল নমনিয়া, ই-যমইলসে নবনভন্ন অিলাইি মােদম ভূয়া/নমথ্যা তথ্য প্রোদরর নবষদয় সাইবার অপরাধ সাংক্রান্ত 

অনভদর্াগ োদয়র কদর। পরবতীদত যবনশরভাগ সমদয় অনভদর্াগ র্াোই এর সময় যেখা র্ায় অিলাইদি উি প্রমাণানে যিই। 

অনভযুি ব্যনি অিলাইদি উি প্রমাণানে মুদছ যেয়। িদল উি অনভদর্াগ সুষ্ঠুভাদব তদন্ত করা সম্ভব েয়িা। 
 



সমাধাি 

ক. ই-সাক্ষে সিটওয়োর োলু করা েদয়দছ। 

খ. অোপস এবাং ওদয়ব ব্রাউজার ব্যবোর কদর অনভদর্াগকারী সাইবার অপরাধ সাংক্রান্ত তথ্য প্রমাণানে (যটক্সট, ছনব, অনিও, 

নভনিও) তাৎক্ষনণকভাদব ধারণ কদর এবাং একইসাদর্ যপ্ররণ ও সাংরক্ষণ কদর। 

গ. উি তথ্য প্রমাণানে নিনজটাল স্বাক্ষর সার্ট িনিদকট দ্বারা স্বাক্ষনরত েদয় নসনসএ কার্ িালদয়র সাভিাদর সাংরনক্ষত র্াদক র্া তথ্য ও 

যর্াগাদর্াগ প্রযুনি আইি, ২০০৬এর আওতায় অনভযুি সাইবার অপরাধ মামলাসমূদের তেদন্তর স্বাদর্ ি ব্যবোর করা র্ায়। 

ঘ. তেন্ত সাংস্থা ও সাইবার ট্রাইবুেিাল এ পিনত ব্যবোর কদর অনভদর্াগ সুষ্ঠুভাদব তেন্ত কদর নবোরকার্ ি পনরোলিা কদর। 

 

িলািল 

পৃনর্বীর যর্দকাি প্রান্ত েদত সাইবার অপরাধ সাংক্রান্ত সকল অনভদর্াগ প্রমাণানেসে তাৎক্ষনণক অনভদর্াগ করদত পাদর এবাং উি 

মামলাসমূে তেদন্তর স্বাদর্ ি উি প্রমাণানে ব্যবোর করা েয়। অনভদর্াগকারীর েয়রানি কদমদছ। সুষ্ঠু মামলা তেদন্ত সোয়তা 

যেওয়া েদে। 

 

অগ্রগনত 

ই-সাক্ষে সিটওয়োরর্ট বাাংলাদেশ কনম্পউটার কাউনিল এর জাতীয় িাটা যসিাদর যোনোং কার্ িক্রম েলমাি রদয়দছ। 
 

২৩.৩ নসনসএ অনিদসর ইিদিা যমইল (info@cca.gov.bd) এবাং যিসবুক যপজ (Controller of Certifying 

Authorities-CCA) এবাং মতামত বদক্সর মােদম সাইবার অপরাধসে নবনভন্ন নবষদয়র যসবাোি। 

সমস্যা 

প্রযুনি উৎকষ িতার সাদর্ মানুদষর সামনগ্রক কম িকাদন্ডর যর্মি গনত বৃনি েদয়দছ একই সাদর্ সাইবার অপরাদধর মানুদষর েয়রানি 

বােদছ। নিরাপে সাইবার জগদত নবেরণ এখি একর্ট সমদয়র অন্যতম েোদলদে পনরণত েদয়দছ। যকামলমনত নশক্ষার্ীরা এদক্ষদত্র 

েয়রানির অন্যতম প্রধাি টাদগ িট। সামানজক যর্াগাদর্াগ মােদমর েয়রানি এখি একর্ট অতেন্ত পনরনেত শব্দ। প্রযুনিগত 

নবষয়বস্তুর সাদর্ স্বল্প পনরনেনত বা পনরনেনত িা র্াকার কারদণ তাদের বাবা, মা, আত্নীয় স্বজিসে অন্যান্য পনরনেতজি তাদের 

সাোদে করদত পাদরিা এবাং তারা িািামুখী সমস্যায় পদে। িদল একনেদক তারা েয়রানির ঝৌঁনকদত র্াদক অপরনেদক 

প্রনতকাদরর জন্য প্রদয়াজিীয় মােম খু ৌঁদজ পায়িা। িদল সাইবার অপরাধীরা অতেন্ত সুদকৌশদল তাদের েয়রানি কার্ িক্রম দ্বারা 

সব িসাধারদণর সাইবার জগদত নবেরদণ ব্যাঘাত সৃনষ্ট কদর েদলদছ। 

 

সমাধাি 

সাইবার েয়রািীর নশকার যর্ যকউ ইিদিা যমইল এবাং এই অনিদসর যিসবুক যপদজর মােদম তার েয়রানির নবষদয় অবনেত 

করদত পারদছি এবাং প্রদয়াজিীয় পরামশ ি করণীয় সম্পদকি জািদত পারদছি। যকাি ব্যনি বা যগাষ্ঠী র্নে সাইবার অপরাদধর 

নশকার েয় তােদল তাৎক্ষনণকভাদব ইিদিা যমইদলর মােদম অনভদর্াগ োদয়র করদত পারদছি তা আমলদর্াগ্য েদল আমদল 

যিয়া েদে। এর িদল একনেদক সময় ও েদমর অপেয় কমদছ এবাংব্যনিগত োনজর িা েদয়ও অনভদর্াগ োদয়র করার মােদম 

ব্যনিগত যগাপিীয়তার সুরক্ষা নিনিত করা সম্ভব েদে। 

 

িলািল 

ক) েয়রানিসে অর্ ি ও সমদয়র অপেয় যরাধ এবাং স্বল্প সমদয় জিগদণর যসবাপ্রানপ্ত নিনিত করা র্াদে। 

খ) সাইবার অপরাদধর যক্ষদত্র ব্যনিগতভাদব োনজর িা েদয়ও মামলা আকাদর সাইবার ট্রাইবুেিাদল অনভদর্াগ োদয়র করার 

সুদর্াগ েদে। 

 

অগ্রগনত 

নসনসএ অনিদসর ইিদিা যমইদলর মােদম আদবেিকারীর প্রদের জবাব প্রোি করা েয়। যিজবুক যপদজর মােদমও প্রদের 

জবাব প্রোি করা েয়। মতামত বদক্স মতামত িরম জমা েয় । 

 

 

 



২৩.৪ হযোসকাং এর সশকোর হপল যফিবুক একোউন্ট উদ্ধোর ও সনরো পদ যফিবুক ব্যবহোর িাংক্রোন্ত সনপদ িসশকো 

সমস্যা  

নসনসএ কার্ িালয় তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুনি আইি, ২০০৬ (সাংদশানধত-২০১৩) এর আওতায় কার্ িক্রম পনরোলিা কদর আসদছ। 

উি আইি অনুর্ায়ী নিরাপত্তার সাদর্ ইিারদিট ও সামানজক যর্াগাদর্াদগর মােম ব্যবোদরর যক্ষত্র বতরী করা ও এ কার্ িালদয়র 

অন্যতম কার্ িক্রম। সাম্প্রনতক সমদয় যেখা র্ায় যর্, সামানজক যর্াগাদর্াগ মােম ব্যবোদরর যক্ষদত্র অদিদকই েয়রািীর নশকার 

েদেি। এসকল েয়রানি যর্মি, হযোসকাং, প্রতারিামূলক বা ভূয়া যিসবুক একাউি যখালা, গুজব রটাদিা, অিীলতা প্রভৃনতর 

মােদম সামানজক যর্াগাদর্াগ মােদম অনস্থরতা সৃনষ্ট করদছ। অদিক যক্ষদত্র িািাি ধরদির অপরাধ প্রবণতা বৃনিপাদে। 

 

সমাধাি 

ক. এসাংক্রান্ত নিদে িনশকা প্রণয়ি করা েদয়দছ। 

খ. যিসবুক একাউি েোক েদল নকভাদব তা যিসবুক কর্তিপক্ষদক তা জািাদিা র্ায় তার উপায়। 

গ. েোককৃত যিসবুক একাউি পুিরুিার প্রনক্রয়া। 

ঘ. যিসবুক একাউি সুরনক্ষত রাখার প্রনক্রয়া। 

ঙ. নিরাপত্তা র্টপস। 

ে. প্রতারণামূলকভাদব সৃষ্ট যিসবুক একাউি এর নবরুদি নরদপার্টাং প্রনক্রয়া। 

জ. ভুয়া যিসবুক একাউি এর নবরুদি নরদপার্টাং প্রনক্রয়া। 

 

িলািল 

১। েোনকাং এর নশকার েদল তাৎক্ষনণকভাদব উি যিসবুক  একাউি পুিরুিার করা সম্ভব েদে। 

২। ভুয়া ও প্রতারণামূলকভাদব বতরী যিসবুক একাউি এর নবরুদি নরদপাট ি কদর তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা েদে। 

৩। নিরাপত্তা র্টপদসর মােদম নিরাপে ব্যবোরদর্াগ্য যিসবুক ব্যবোর েদে। 

 

প্রমাণকঃ নিরাপে যিসবুক ব্যবোর সাংক্রান্ত নিদে িনশকা। উি নিদে িনশকার্ট নসনসএ কার্ িালদয়র ওদয়বসাইট 

(www.cca.gov.bd) এর গুরুত্বপূণ ি নলাংদক নিনজটাল নিরাপত্তা নবষয়ক পরামশ ি ট্যাদব পাওয়া র্াদব। 

 

২৩.৫ “সডসজটোল সনরো ত্তোয় ও িপিতনতো”্শীষ িক পুসস্তকো প্রণয়ন ও কে িশোলো আপয়োজন 

সমস্যা 

কসম্পউটোর এবাং কসম্পউটোর িাংসিষ্ট যনটওয়োপকির িোপর্ জসড়ত সডভোইপির েোধ্যপে নোনোন ধরপণর সডসজটোল অ রোধ িাং টিত 

হপে। আধুসনক যটসলপ োগোপ োগ যনটওয়োকি, য েন ইন্টোরপনট এবাং যেোবোইল যফোন ব্যবহোর কপর যকোন ব্যসি বো ব্যসিবপগ ির 

সবরুপদ্ধ ইেোকৃতভোপব িম্মোনহোনী সকাংবো িরোিসর বো  পরোক্ষভোপব শোরীসরক বো েোনসিক ক্ষসত িোধন করোর েোধ্যপে এ িকল 

অ রোধ িাং টিত হপে। ব্যসি বো কসম্পউটোর সনপজই উি অ রোপধর লক্ষযবস্তু হপে। এ ধরপণর অ রোধ ব্যসি যর্পক শুরু কপর 

জোতীয় সনরো ত্তো ও আসর্ িক ব্যবস্থো নোর জন্য হুেসক হপয় উেপে। এেোড়োও আইনগতভোপব বো আইন বসহভ িতভোপব সবপশষ 

তথ্যিমূহ বোধোপ্রোপ্ত বো প্রকোসশত হওয়োর েোধ্যপে যগো নীয়তো লসিত হপয় এিব অ রোধ অপনক বড় ক্ষসতর কোরণ হপত  োপর। 
 

সমাধাি 

ক.্“সডসজটোল সনরো ত্তো ও িপিতনতো”্সবষয়ক পুসস্তকো প্রণয়ন করো হপয়পে। 

খ. ২০১৬-১৭ অর্ ি বেপর ১০,২২৫ জন অষ্টে-দশে যেণীর যেপয়পদর প্রসশক্ষণ প্রদোন করো হপয়পে। 

গ. ২০১৭-১৮ অর্ ি বেপর ৪,৫০০ জন অষ্টে-দশে যেণীর যেপয়পদর প্রসশক্ষণ প্রদোন করো হপয়পে। 

 . ২০১৮-১৯ অর্ ি বেপর ২০,০০০ জন অষ্টে-দশে যেণীর যেপয়পদর প্রসশক্ষণ প্রদোন করো হপয়পে। 

ঙ.২০১৯-২০২০ অর্ ি বেপর ১০,০০০ জন অষ্টে-দশে যেণীর যেপয়পদর প্রসশক্ষণ প্রদোন করো হপয়পে। 
 

িলািল 

ক. ইন্টোরপনট ব্যবহোপরর সুফল িম্পপকি অবগত হপয়পে। 

খ. ইন্টোরপনট ব্যবহোপরর যনসতবোিক সদকিমূহ সিসিত করো হপয়পে। 

গ. িপিতনতো বৃসদ্ধর েোধ্যপে ইন্টোরপনপট সন িোতপনর হোর হ্রোি করো হপে। 

 . সডসজটোল স্বোক্ষর িম্পপকি অবগত করো হপয়পে। 

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


ঙ. অনলোইপন সন িোতন/হয়রোসনর সশকোর হপল আইনী প্রসতকোর িম্পপকি অবসহত করো হপয়পে। 
 

অগ্রগসত 

িোরোপদপশ এ   িন্ত ৮ে-১০ে যেণীর যেোট ৪৫,০০০ জন যেপয় সশক্ষোর্ীপদর সনপয় “সডসজটোল সনরো ত্তোয় যেপয়পদর িপিতনতো”্

শীষ িক িপিতনতোমূলক ওয়োকিশ  আপয়োজন করো হপয়পে। 

 

 

 



২৪। সিসিএ কো িোলপয়র আগোেী ১০ বেপরর প্ল্যোসনাং ও যরোডম্যো  

 

 

নিনজটাল স্বাক্ষর 

সার্ট িনিদকট 

আগোেী ২ বেপরর প্ল্যোসনাং ও যরোডম্যো  আগোেী ৫ বেপরর প্ল্যোসনাং ও যরোডম্যো  আগোেী ১০ বেপরর প্ল্যোসনাং ও যরোডম্যো  

১। সরকানর অনিদসর অিলাইি যসবায় যর্মি, ই- জুনিনশয়ানর, ই-যমইল যর্াগাদর্াগ, ই-

নজনপ, জাতীয় পনরেয়পত্র, e-Tax, e-VAT, বন্দরসমূদের কার্ িক্রম, যর্ৌর্ মূলধিী যকাম্পানি 

ও ইদলক্ট্রনিক যগদজট ইতোনেদত নিনজটাল স্বাক্ষর সার্ট িনিদকট োলু করার উদযাগ গ্রেণ। 

২। Root CA যক আন্তজিানতক মাদি উন্নীতকরণ। 

৩। NBR, Bangladesh Bank, RJSC যক নিনজটাল স্বাক্ষর সার্ট িনিদকট প্রবতিদি আস্থায় 

আিার প্রদেষ্টা গ্রেণ। 

৪। যমাবাইল PKI প্রবতিি করা। 

৫। ই-সাইি প্রবতিি করা। 

৬। PKI যিারাম গঠি। 

৭। েক্ষ জিবল বতরীর লদক্ষে ৫০০ মাোর যট্রইিার বতরী। 

১। ব্যোাংক ও আনর্ িক প্রনতষ্ঠািসে  সকল অিলাইি যসবা প্রনতষ্ঠাদি 

নিনজটাল স্বাক্ষর সার্ট িনিদকট প্রেলি করাদিার ব্যবস্থা গ্রেণ। 

২। NBR, Bangladesh Bank, RJSC এর সকল যসবায় 

বােতামূলক নিনজটাল স্বাক্ষর সার্ট িনিদকট প্রবতিদির প্রদেষ্টা 

গ্রেণ। 

 

[োলু করা যগদল  বানষ িক প্রায় ১০০ যকার্ট টাকা রাজস্ব আেরণ 

করা সম্ভব] 

 

১। যেদশর সকল অিলাইি যসবা ও ওদয়বসাইদট 

বােতামূলক নিনজটাল স্বাক্ষর সার্ট িনিদকট 

প্রবতিি। 

 

 

[োলু করা যগদল  বানষ িক প্রায় ৫০০০ যকার্ট টাকা 

রাজস্ব আেরণ করা সম্ভব] 

সাইবার নিরাপত্তা 

ও সমন্বয় 

১। CCA CERT োলু করা। 

২। ৬০০ েক্ষ জিবল প্রস্তুদতর লদক্ষে প্রনশক্ষদণর ব্যবস্থা করা। 

৩। যেশী ও নবদেশী এ সাংক্রান্ত প্রনতষ্ঠািসমূদের সাদর্ সম্পিক স্থাপদি উদযাগ গ্রেণ। 

৪। পনলনস নিধ িারণ, প্রদয়াজিীয় আইি ও নবনধমালা প্রিয়ণ ও োলিাগাে করি । 

৫। তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি আইন ২০০৬ যক পনরপূণ িরূদপ বাস্তবায়দির উদযাগ গ্রেণ। 

৬। মানকিি যুিরাষ্ট্র ও ইউদরানপয় ইউনিয়িসে অন্যান্য যেদশর সাদর্ পারস্পনরক আইিগত 

সোয়তা চুনি করার উদযাগ গ্রেণ। 

১। সাইবার নিরাপত্তা সম্পিদক ব্যাপকভাদব সদেতি করা। 

২। যেশী, নবদেশী ও আন্তজিানতক সাংস্থা সমূদের সাদর্ দৃঢ় সম্পিক 

স্থাপি, অনভজ্ঞতা নবনিময় ও এক সাদর্ কাজ করার উপদর্াগী 

পনরদবশ সৃনষ্ট করা। 

৩। সাইবার ঝৌঁনক নিরসদি গদবষণা ও অবকাঠাদমাগত উন্নয়ি 

করা। 

৫। েক্ষ জিবল প্রস্তুদতর লদক্ষে েীঘ িদময়ােী প্রনশক্ষদণর ব্যবস্থা 

করা। 

১। সাইবার ঝৌঁনক নিরসদি নবশ্বমাদির েক্ষ জিবল 

ও গদবষণা যকন্দ্র স্থাপি। 

সাইবার 

অপরাদধর তেন্ত 

ও িদরনিক 

োব। 

১। িদরিনসক োব প্রনতষ্ঠা। 

২। সাংনিষ্ট যক্ষদত্র েক্ষ জিবল প্রস্তুত করা। 

৩। Digital Evidence Management & Reporting system (DEMRS) যিবো    

িোলুকরণ। 

৪। তথ্য প্রযুনি (তেন্ত) নবনধমালা ২০২০ প্রণয়ি। 

৫। ববদেনশক নিনজটাল স্বাক্ষর সার্ট িনিদকট এর ব্যবোর সাংক্রান্ত নবনধমালা প্রণয়ি। 

৬। সাইবার আপীল ট্রাইবুেিাল নবনধমালা প্রণয়ি। 

৭। সাইবার ট্রাইবুেিাদলর সক্ষমতা বৃনি। 

৮। সাইবার আপীল ট্রাইবুেিাল স্থাপদির উদযাগ গ্রেণ। 

১।  িদরিনসক  োব এর আধুনিকায়ি। 

২। Cyber Crime Investigation এর জন্য  নবশ্বমাদির 

জিবল প্রস্তুত করা। 

৩। সকল নবভাগীয় শেদর সাইবার ট্রাইবুেিাল প্রনতষ্ঠা। 

১। আন্তজিানতক মাদির  Cyber Crime 

Investigation Team বতরী। 

২। সকল যজলায় সাইবার ট্রাইবুেিাল প্রনতষ্ঠা। 

৩। Cyber Crime Investigation এর 

জন্য  গদবষণা যসল প্রনতষ্ঠা। 



২৫। বোপজট বরোে ও ব্যয় িাংক্রোন্ত তথ্য (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) 

(হোজোর টোকোয়) 

েন্ত্রণোলয়/ সবভোগ/্দপ্তপরর্নোে বোপজট বরোে ব্যয় ব্যপয়র হোর 

অনুন্নয়ন ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষর িোটি িসফপকট প্রদোনকোরী কর্তি পক্ষর্

সনয়ন্ত্রক্(সিসিএ)-এর্কো িোলয় 

৪০৭৬৪.০০ ৩৬৬১৫.০০ ৮৯.৮২% 

 

২৬। কে িসূসি িাংক্রোন্ত তথ্য: 

পনরকল্পিা কনমশি এর আর্ ি-সামানজক অবকাঠাদমা নবভাদগর ২৩ যম, ২০১৯ তানরদখর 

২০.০২.০০০০.০২৩.১৪.০১৭.২০১৮১১৩ িাং পদত্রর মােদম সিসিএ্ কো িোলপয়্ “সিএ েসনটসরাং সিপস্টে স্থো ন্ এবাং্

সনরো ত্তো সবধোন”্ শীষ িক সবসনপয়োগ প্রকল্প অনুপেোসদত্ হপয়পে।্ প্রকল্পটির যেয়োদকোল্ ১লো্ জুলোই্ ২০১৯্ হপত্ ৩১্ সডপিম্বর্

২০২০।্ 
 

উপেেোঃ 

• িোটি িফোসয়াং অর্সরটিিমূহপক্িম্পিৃ্কপর্িোইবোর্ইনসিপডন্ট িাংক্রোন্ত তদোরসক ব্যবস্থো গপড় যতোলো। 

• উচ্চ্দক্ষতোিম্পন্ন্িোইবোর্যটকসনকযোল টিপের িক্ষেতো্ততসরকরণ। 

• িম্ভোব্য্িোইবোর্আক্রেণ র্োেোপনো্এবাং্ঝূঁসক প্রসতপরোধ্ও্সনয়ন্ত্রণ্করো। 

• িোটি িফোসয়াং অর্সরটির আওতোধীন সিপস্টেিমূহ্ও্জনগণ যক িম্ভোব্য্িোইবোর্আক্রেণ্সবষপয়্িপিতন্করো।্ 
 

কো িক্রেোঃ 

• প্রকল্প কো িোলপয় জনবল সনপয়োগ, আিবোব ত্র ক্রয় এবাং  োনবোহন ক্রয় করো; 

• হোড িওয়যোর ও িফটওয়যোর ক্রয়, স্থো ন এবাং িোলু করো; 

•  রোেশ িক সনপয়োগ যদওয়ো; 

• জোতীয়   িোপয় যিসেনোর আপয়োজন করো; 

• স্থোনীয় ও তবপদসশক প্রসশক্ষপণর আপয়োজন করো; 

 

অজিনোঃ 

• ইপতোেপধ্য প্রকপল্পর কো িক্রে শুরু করো হপয়পে। যপ্রষপণ প্রকল্প  সরিোলক সনপয়োগ প্রদোন করো হপয়পে।  

• যমাবাইল নপদকআই নসদেম বাস্তবায়ি প্রকল্প; 

• ই-েোনম্পাং বাস্তবায়ি প্রকল্প;  

• বাাংলাদেদশর নিজস্ব নিরাপে সাে ি ইনেি ও ব্রাউজার উন্নয়ি প্রকল্প; 

• নিনজটাল স্বাক্ষর সার্ট িনিদকট সমূদের জন্য যকন্দ্রীয় সাংরক্ষণাধার নিম িাণ প্রকল্প;  

• ই-যসবাসমূদে নিনজটাল স্বাক্ষর ব্যবস্থা সাংযুিকরণ প্রকল্প; 

• নসনসএ-এর প্রধাি কার্ িালয় ভবি ও আবানসক ভবি নিম িাণ প্রকল্প;  

• নসনসএ-এর নবভাগীয় কার্ িালয় ভবি ও আবানসক ভবি নিম িাণ প্রকল্প; 

• রুট নসএ নসদেদমর মাদিান্নয়ি প্রকল্প (পর্ িায়-২);  

• নসনসএ-এর নিজস্ব আধুনিক নিনজটাল িদরিনসক োব স্থাপি প্রকল্প; এবাং 

• সকল ই-সানভ িযি্নসর্টদজি িাটাদবদজর প্রনক্রয়া সেজকরণ প্রকল্প।  

 
 

 

 

 



২৭। নসএ মনিটনরাং নসদেম স্থাপি এবাং নিরাপত্তা নবধাি 

 

(ক) প্রকল্প পনরনেনত 
 

 

িাম: “নসএ মনিটনরাং নসদেম স্থাপি এবাং নিরাপত্তা নবধাি” (Establishment of CA Monitoring System 

and Security in the Office of the Controller of Certifying Authorities) 

যময়াে জুলাই ২০১৯ – নিদসম্বর ২০২০ 

প্রাক্কনলত ব্যয় 

 

অদর্ ির উৎস পনরমাি  

নজওনব ৪৫৭৩.৮৬(লক্ষ টাকায়) 

ববদেনশক সাোে (নবশ্ব ব্যাাংক ঋণ)  - 

যমাট ৪৫৭৩.৮৬(লক্ষ টাকায়) 

 

(খ) লক্ষে ও উদেশ্য 

• সার্ট িিানয়াং অর্নরর্টসমূেদক সম্পিৃ কদর সাইবার ইিনসদিি সাংক্রান্ত তোরনক ব্যবস্থা গদে যতালা। 

• উচ্চ েক্ষতা সম্পন্ন সাইবার যটকনিকোল র্টদমর সক্ষমতা বতনর করণ। 

• সম্ভাব্য সাইবার আক্রমণ র্ামাদিা এবাং ঝৌঁনক প্রনতদরাধ ও নিয়ন্ত্রণ করা। 

• সার্ট িিানয়াং অর্নরর্টর আওতাধীি নসদেমসমূে ও জিগিদক সম্ভাব্য সাইবার আক্রমণ নবষদয় সদেতি করা।  

 

(গ) উদল্লখদর্াগ্য কার্ িক্রম 

• প্রকল্প কার্ িালদয় জিবল নিদয়াগ, আসবাবপত্র ক্রয় এবাং র্ািবােি ক্রয় করা; 

• োি িওয়োর ও সিটওয়োর ক্রয়, স্থাপি এবাং নসদেম োলু করা; 

• পরামশ িক নিদয়াগ যেওয়া; 

• জাতীয় পর্ িাদয় যসনমিার আদয়াজি করা; 

• স্থািীয় ও ববদেনশক প্রনশক্ষদণর আদয়াজি করা; 

 

 

(ঘ) বাস্তবায়ি অগ্রগনত 

• আউটদসানস িাং পিদতদত জিবল নিদয়াগ করা েদয়দছ। অন্যান্য পদের নিদয়াগ কার্ িক্রম েলমাি রদয়দছ। 

• প্রকদল্পর র্ািবােি ক্রয় করা েদয়দছ; 

• োি িওয়োর ও সিটওয়োর ক্রয়, স্থাপি এবাং োলু করার কার্ িক্রম েলমাি রদয়দছ; 

• প্রকদল্পর আওতায় স্থািীয় প্রনশক্ষণ আদয়াজি করা েদয়দছ।  

• পরামশ িক নিদয়াগ প্রোি করা েদয়দছ।



২৮।্সিটিপজনি্িোট িোর 

২৮.১ সভশন ও সেশন 

সভশনোঃ সনরো দ তথ্য প্রযুসির সবকোশ। 

সেশনোঃ সডসজটোল স্বোক্ষর িোটি িসফপকট প্রবতিপনর েোধ্যপে সনরো দ তথ্য আদোন-প্রদোন সনসিতকরণ এবাং িোইবোর অ রোধ দূরীকরপণ 

জোতীয় ও আঞ্চসলক য ৌর্ উপযোগ প্রসতষ্ঠো। 

২৮.২ যিবো প্রদোন প্রসতশ্রুসত 

২৮.২.১) নোগসরক যিবো 

ক্র: 

নাং 

যিবোর নোে যিবো প্রদোন 

 দ্ধসত 

প্রপয়োজনীয় কোগজ ত্র এবাং 

প্রোসপ্তস্থোন 

যিবোর মূল্য 

এবাং 

 সরপশোধ 

 দ্ধসত 

যিবো 

প্রদোপনর 

িেয়িীেো 

দোসয়ত্বপ্রোপ্ত কে িকতিো 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ িোইবোর েোেলোর তদন্ত 

তদন্ত 

সরপ িোট 

প্রদোন 

িোইবোর ট্রোইবুযনোল যকোট ি সফ 

ট্রোইবুযনোল 

কর্তিক 

সনধ িোসরত 

১। উপ-নিয়ন্ত্রক 

(সাইবার অপরাধ ও 

নিরাপত্তা) 

ফ ািঃ +৮৮-০২-

৫৫০০৬৪৬৪ 

২ 

সডসজটোল ফপরনসিক 

সরপ োট ি 

ল্যোব 

সরপ োট ি 

www.cca.gov.bd  সবনোমূপল্য 

িোইবোর 

ট্রোইবুযনোল 

কর্তিক 

সনধ িোসরত 

১। সহকারী নিয়ন্ত্রক 

(ইমার্জেন্সী ফরসপন্স) 

 

৩ 

িোইবোর হয়রোসনর যক্ষপত্র 

 রোেশ ি প্রদোন 

ই-যেইল, 

যটসলপফোন 

অর্বো ি-

শরীপর 

সিসিএ কো িোলয় ও  

www.cca.gov.bd 

সবনোমূপল্য 

৩ 

কো িসদবি 

১। আইি কম েকর্ো 

(আইি) 

ফ ািঃ +৮৮-০২-

৫৫০০৬৮২৯ 

৪ 

কসম্পউটোর ইনসিপডন্স 

যরি ন্স টিে এর 

েোধ্যপে CA 

প্রসতষ্ঠোনিমূপহ ও 

সডসজটোল স্বোক্ষর 

ব্যবহোপরর যক্ষপত্র 

 সরদশ িন/ 

 িপবক্ষণ ও 

জব্দকরণ 

সিসিএ কো িোলয় সবনোমূপল্য 

১৪ (যিৌে) 

কে ি সদবি 

১। সহকারী নিয়ন্ত্রক 

(সাইবার নিরাপত্তা ও 

সমন্বয়) 

 

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


িাং টিত িোইবোর 

অ রোপধর উৎি 

সিসিতকরণ এবাং তথ্য 

উদ োটন 

৫ 

সিসিএ কো িোলপয়র 

িকল তথ্য সনয়সেত 

ওপয়বিোইপট 

হোলনোগোদকরণ 

ওপয়বিোইট 

সিসিএ কো িোলপয়র 

ওপয়বিোইট 

সবনোমূপল্য 

৩ (সতন) 

কে ি সদবি 

১। িহকোরী সনয়ন্ত্রক 

(ডোটোপবজ ও ওপয়ব 

এযোডসেসনপস্ট্রশন 

 

 

 

২৮.২.২) অসভপ োগ ব্যবস্থো নো  দ্ধসত (GRS) 

যিবো প্রোসপ্তপত অিন্তুষ্ট হপল দোসয়ত্বপ্রোপ্ত কে িকতিোর িপঙ্গ য োগোপ োগ করুন। সতসন িেোধোন সদপত ব্যর্ ি হপল সনপম্নোি  দ্ধসতপত 

য োগোপ োগ কপর আ নোর িেস্যো অবসহত করুন।  

ক্র. 

নাং 

কখন য োগোপ োগ 

করপবন 

কোর িপঙ্গ য োগোপ োগ 

করপবন 

য োগোপ োপগর ঠিকোনো সনম্পসত্তর 

িেয়িীেো 

১. 

দোসয়ত্বপ্রোপ্ত কে িকতিো 

িেোধোন সদপত ব্যর্ ি 

হপল 

অসভপ োগ সনষ্পসত্ত কে িকতিো 

(অসনক) 

অসভপ োগ সনষ্পসত্ত (GRS) যফোকোল  পয়ন্ট: 

(অসনক) 

 দবীোঃ উ -সনয়ন্ত্রক (আইসিটি)   

যফোনোঃ +৮৮-০২-৮১৮১৭১০ 

ই-যেইল: rassae_28@yahoo.com 

ওপয়বোঃ www.cca.gov.bd  

৩০ কো িসদবি 

২. 

অসভপ োগ সনষ্পসত্ত 

কে িকতিো সনসদ িষ্ট িেপয় 

িেোধোন সদপত ব্যর্ ি 

হপল 

আস ল কে িকতিো 

আ ীল কে িকতিো: 

 দবীোঃ সনয়ন্ত্রক, সিসিএ কো িোলয়  

যফোনোঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৮১৯ 

ই-যেইল: abu.sayeed@cca.gov.bd  

ওপয়বোঃ  www.cca.gov.bd 

২০ কো িসদবি 

৩. 

আস ল কে িকতিো 

সনসদ িষ্ট িেপয় িেোধোন 

সদপত ব্যর্ ি হপল 

েসন্ত্র সরষদ সবভোপগর 

অসভপ োগ ব্যবস্থো নো যিল 

েসন্ত্র সরষদ সবভোগ 

৬০ কো িসদবি 

 

 

mailto:rassae_28@yahoo.com
http://www.cca.gov.bd/
http://www.cca.gov.bd/
mailto:abu.sayeed@cca.gov.bd
http://www.cca.gov.bd/
http://www.cca.gov.bd/


২৮.২.৩) প্রোসতষ্ঠোসনক যিবো 

ক্র: নাং যিবোর নোে যিবো প্রদোন  দ্ধসত প্রপয়োজনীয় 

কোগজ ত্র এবাং 

প্রোসপ্তস্থোন 

যিবোর মূল্য এবাং  সরপশোধ 

 দ্ধসত 

যিবো প্রদোপনর 

িেয়িীেো 

দোসয়ত্বপ্রোপ্ত কে িকতিো 

(নোে,  দবী, যফোন নম্বর ও ই-যেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. সিএ লোইপিন্স প্রদোন 

 ত্র েোধ্যপে লোইপিন্স 

প্রদোন এবাং 

সিসড/সডভোইপির 

েোধ্যপে সডসজটোল 

িোটি িসফপকট প্রদোন 

সিসিএ কো িোলয় 

সিএ সবসধেোলো-২০১০ এবাং 

িরকোরী  সর ত্র অনু োয়ী 

সনধ িোসরত মূল্য 

০৬ (েয়) িপ্তোহ 

১। উ -সনয়ন্ত্রক (অর্ ি, প্রশোিন ও আইন) 

যফোনোঃ +৮৮-০২-৮১৮১৭০৯ 

 

২. 

সিএ লোইপিন্স 

বোসতল/স্থসগত সবষয়ক 

কো িক্রে 

 ত্র েোধ্যে সিসিএ কো িোলয় সবনোমূপল্য ৬০ (ষোট) সদন 

১। উ -সনয়ন্ত্রক (আইসিটি) 

যফোনোঃ +৮৮-০২-৮১৮১৭১০ 

 

৩. 

সিএ অসডটর সনপয়োগ 

ও সিএ অসডট 

কো িক্রে 

সনপয়োগ  ত্র প্রদোন সিসিএ কো িোলয় 

যটন্ডোপরর েোধ্যপে মূল্য 

সনধ িোরণ এবাং িোটি িফোইাং 

অপর্োসরটি (সিএ) কর্তিক 

প্রকৃত অসডট কোপজর উ র 

সভসত্ত কপর মূল্য  সরপশোধ 

৬০ (ষোট) কে িসদবি 

 

১। িহকোরী প্রপকৌশলী (আইটি 

সিসকউসরটি) 

যফোনোঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৮৩১ 

  

৪. 
সিএ িাংক্রোন্ত অন্যোন্য 

প্রযুসিগত কো িক্রে 

সডসজটোল স্বোক্ষর ইন্টোর 

অ োপরসবসলটি 

সনপদ িসশকো, ২০১৩ এবাং 

বোাংলোপদশ রুট সিএ 

িোটি িসফপকশন অনুশীলন 

সববৃসত, ২০১৩ অনু োয়ী 

সিসিএ কো িোলয় 

সিএ লোইপিন্স প্রদোপনর 

শুরুপত এককোলীন মূল্য 

 সরপশোধ 

১৪ (যিৌে)কে িসদবি 

১। িহকোরী প্রপকৌশলী (আইটি 

সিসকউসরটি) 

যফোনোঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৮৩১ 

 

 



২৮.২.৪) অভযন্তরীণ যিবো  

ক্র: নাং যিবোর নোে যিবো প্রদোন  দ্ধসত প্রপয়োজনীয় 

কোগজ ত্র এবাং 

প্রোসপ্তস্থোন 

যিবোর মূল্য এবাং 

 সরপশোধ  দ্ধসত 

যিবো প্রদোপনর িেয়িীেো দোসয়ত্বপ্রোপ্ত কে িকতিো 

(নোে,  দবী, যফোন নম্বর ও ই-যেইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১.  ছুটি িাংক্রোন্ত সবষয়  ত্র েোধ্যে িহকোরী সনয়ন্ত্রক 

(অর্ ি ও প্রশোিন) 

সবনোমূপল্য ০৩ (সতন) কে ি সদবি ১। উ -সনয়ন্ত্রক (অর্ ি, প্রশোিন ও আইন) 

যফোনোঃ +৮৮-০২-৮১৮১৭০৯ 

 ২. িোধোরণ ভসবষ্যত তহসবল হপত 

অসগ্রে েঞ্জুসর 

 ত্র েোধ্যে িহকোরী সনয়ন্ত্রক 

(অর্ ি ও প্রশোিন) 

সবনোমূপল্য ০৫ ( াঁি)কে ি সদবি 

৩. ৩য় ও ৪র্ ি যেণীর কে িিোরী সনপয়োগ  ত্র েোধ্যে িহকোরী সনয়ন্ত্রক 

(অর্ ি ও প্রশোিন) 

সবনোমূপল্য ১২০ (একশত সবশ) কে ি 

সদবি 

৪. ৩য় ও ৪র্ ি যেণীর  পদর স্থোয়ীকরণ  ত্র েোধ্যে িহকোরী সনয়ন্ত্রক 

(অর্ ি ও প্রশোিন) 

সবনোমূপল্য ২৫ ( সিঁশ)কে ি সদবি 

৫. দর ত্র মূল্যোয়ন কসেটিিহ সবসভন্ন 

প্রকোর কসেটিপত প্রসতসনসধ েপনোনয়ন 

 ত্র েোধ্যে িহকোরী সনয়ন্ত্রক 

(অর্ ি ও প্রশোিন) 

সবনোমূপল্য ০৫ ( াঁি)কে ি সদবি ২। িহকোরী সনয়ন্ত্রক (অর্ ি ও প্রশোিন) 

যফোনোঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৭৯৯ 

 ৬. বোসষ িক যবতন বৃসদ্ধ  ত্র েোধ্যে িহকোরী সনয়ন্ত্রক 

(অর্ ি ও প্রশোিন) 

সবনোমূপল্য ১০ (দশ) কে ি সদবি 

৭.  দ সৃজন িাংক্রোন্ত কো িোবসল 

িম্পোদপন সু োসরশ প্রদোন 

 ত্র েোধ্যে িহকোরী সনয়ন্ত্রক 

(অর্ ি ও প্রশোিন) 

সবনোমূপল্য ০৫ ( াঁি)কে ি সদবি 

৮. গৃহ সনে িোন/গৃহ যেরোেত/যেোটর 

িোইপকল/কসম্পউটোর/বোইিোইপকল 

ক্রপয়র সনসেত্ত অসগ্রে ঋণ েঞ্জুসর 

িাংক্রোন্ত সবষয়োসদ 

 ত্র েোধ্যে িহকোরী সনয়ন্ত্রক 

(অর্ ি ও প্রশোিন) 

সবনোমূপল্য ০৫ ( াঁি)কে ি সদবি 

৯. বোপজট কোেোপেো  ত্র েোধ্যে িহকোরী সনয়ন্ত্রক 

(অর্ ি ও প্রশোিন) 

সবনোমূপল্য সবসধ অনু োয়ী সনধ িোসরত 

িেয়িীেো 

১০. দপ্তপরর িম্পদ িাংগ্রহ ও ক্রপয়র জন্য 

দর ত্র/যকোপটশন আহবোন ও প্রিোর 

 ত্র েোধ্যে িহকোরী সনয়ন্ত্রক 

(অর্ ি ও প্রশোিন) 

সবনোমূপল্য স স আর ২০০৮ 

যেোতোপবক  

১১. সবসভন্ন সবল  সরপশোধ  ত্র েোধ্যে িহকোরী সনয়ন্ত্রক 

(অর্ ি ও প্রশোিন) 

সবনোমূপল্য এসজ-যত সবল 

উ স্থো পনর জন্য ০৭ 

(িোত) কে িসদবি 

 



২৮.৩) আ নোর কোপে আেোপদর প্রতযোশো 

ক্রসেক প্রসতশ্রুসত/ কোসিত যিবো প্রোসপ্তর লপক্ষয করণীয় 

১. স্বয়াংিম্পূণ ি আপবদন জেো প্রদোন 

২.  র্ো র্ প্রসক্রয়োয় প্রপয়োজনীয় সফি  সরপশোধ করো 

৩. সডসজটোল স্বোক্ষর ব্যবহোর কপর অনলোইপন আ নোর তথ্য ও যলনপদপনর সনরো ত্তো সনসিত করুন 

৪. প্রপ োজয যক্ষপত্র যেোবোইল যেপিজ/ইপেইপলর সনপদ িশনো অনুিরণ করো 

৫. িোক্ষোপতর জন্য ধো ি তোসরপখ সনধ িোসরত িেপয়র পূপব িই উ সস্থত র্োকো 

৬. অনোবেক যফোন/ তদসবর নো করো 

 



 

২৯। সডসজটোল স্বোক্ষর: অনলোইন কো িক্রপে সনরো দ র্োকোর সবশ্বস্বীকৃত  ন্থো                                                                

সনয়ন্ত্রক 

নসনসএ কার্ িালয় 

 

কপরোনো ভোইরোপির কোরপণ তবসশ্বক  সরবসতিত  সরসস্থসতপত সবপশ্বর অন্যোন্য যদপশর ন্যোয় বোাংলোপদপশও অনলোইন কো িক্রে 

ব্যো কভোপব বৃসদ্ধ য পয়পে। সবপশষ কপর ই-স্বোস্থয, ই-সশক্ষো, সডসজটোল যলনপদন, ই-কেোি ি ও অনলোইন যলন-যদন, অনলোইন আপবদন, 

যেোবোইল অযো িহ ওপয়বিোইট ও য োট িোল ব্যবহোর, অনলোইপন অসফি কো িক্রেিহ সবসভন্ন ধরপনর ই-যিবোর ব্যবহোর লক্ষণীয় বৃসদ্ধ 

য পয়পে। সকন্তু এিব অনলোইন কো িক্রে ও ই-যিবোিমূপহ  র্ো র্ সনরো ত্তো ব্যবস্থো গ্রহণ নো করপল ব্যবহোরকোরীর প্রতোসরত হওয়োর 

িম্ভোবনো যর্পক  োয়। িোধোরণভোপব ইপলক্ট্রসনক েোধ্যপে যলনপদন তর্ো তথ্য আদোন-প্রদোপন িফট্ওয়োর বো অন্যোন্য িবপক্ষপত্র জোসলয়োসত 

যরোধ করপত তথ্য প্রদোনকোরী/আপবদনকোরী িবোর  সরিয় সনসিত হওয়ো প্রপয়োজন। ইপলক্ট্রসনক েোধ্যপে ব্যসি বো প্রোসতষ্ঠোসনক 

 সরসিসত সনসিত হওয়ো, একজপনর িনোিকরণ সিি  োপত অন্যজন ব্যবহোর করপত নো  োপর এবাং তথ্য/ সরসিত  োপত হোত েোড়ো নো 

হয় তোর সনসিয়তো সবধোপনর িোব িজনীন গ্রহণপ োগ্য িেোধোন হপলো ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষর। ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষপরর সবশ্বব্য ী  রীসক্ষত ও 

স্বীকৃত িবপিপয় উন্নত প্রযুসি হল সডসজটোল স্বোক্ষর। সডসজটোল স্বোক্ষর হপে সডসজটোল বোতিো বো দসলপলর িতযতো  োিোই এর একটি 

 দ্ধসত। একটি তবধ সডসজটোল স্বোক্ষর িম্বসলত বোতিো বো দসলল যদপখ প্রো ক বু পত  োরপবন য , বোতিোটি স সন  োঠিপয়পেন যিটি 

 োেোপনোর তোর একক কর্তিত্ব রপয়পে (Authentication), বোতিোটি  োেোপনোর  র যপ্ররক অস্বীকোর করপত  োরপবনো (Non-

rapudation), বোতিোটি  সর্েপধ্য যকোন ধরপনর  সরবতিন হয়সন (Integrity) এবাং বোতিোটির যগো নীয়তো সনসিত হপয়পে 

(Confidentiatity).  

কাগদজর সার্ট িনিদকট যর্মি: জাতীয় পনরেয় পত্র, পাসদপাট ি, লাইদসি অর্বা যমম্বারশীপ কাি ি দ্বারা য েন নিনে িষ্ট যকাি কাদজর 

উদেদশ্য যকোন ব্যসি বো প্রসতষ্ঠোপনর  সরসিত সনসিত হওয়ো  োয় ঠিক যতেসন একটি  সডসজটোল স্বোক্ষর িোটি িসফপকট দ্বোরো ইপলক্ট্রসনক 

েোধ্যে যকোন ব্যসি বো প্রসতষ্ঠোপনর  সরসিসত সনসিত হওয়ো  োয়। অনলোইপন তথ্য/ডকুপেন্ট আদোন-প্রদোন ও আসর্ িক যলনপদন 

সনরো ত্তো, ওপয়ব িোইপটর কপরোল এপক্সি, ভোর্চিয়োল প্রোইপভট যনটওয়িোক ততরীপত, ই-যেইল সনরো ত্তোয় এবাং ডোউলপলোডকৃত 

িফট্ওয়যোপরর িঠিকতোর সনসিয়তো প্রদোপন সডসজটোল স্বোক্ষর িোটি িসফপকট ব্যবহোর করো হয়। 

বোাংলোপদপশ সডসজটোল কো িক্রে সনরো দ করোর জন্য তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি আইন, ২০০৬ (িাংপশোসধত-২০১৩) যেোতোপবক ২০১১ 

িোপল তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি সবভোপগর একটি িাংযুি অসফি সহিোপব ইদলক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্ট িনিদকট প্রোিকারী কর্তিপদক্ষর 

নিয়ন্ত্রক (নসনসএ)-এর কার্ িালয় প্রনতনষ্ঠত েয়। উি আইদির ৬ ধারায় ইদলক্ট্রনিক যরকদি ির, ৭ ধারায় ইদলক্ট্রনিক স্বাক্ষদরর এবাং ৮ 

ধারায় সরকানর অনিদস ইদলক্ট্রনিক যরকি ি ও ইদলক্ট্রনিক স্বাক্ষর ব্যবোদরর কর্া বলা েদয়দছ। এ লক্ষে বাস্তবায়দি নসনসএ কার্ িালদয়র 

তত্ত্বাবধাদি পৃনর্বীর অন্যান্য যেদশর ন্যায় বাাংলাদেদশও ২০১২ নিনজটাল স্বাক্ষদরর ব্যবোর শুরু েদয়দছ। নিনজটাল স্বাক্ষর প্রোদির 



নিনমত্ত নসনসএ কার্ িালয় ৬ র্ট নসএ প্রনতষ্ঠািদক লাইদসি প্রোি করা েদয়দছ। প্রনতষ্ঠািসমূে েদেঃ বোাংলোপদশ কসম্পউটোর কোউসন্সল, 

ম্যাাংদগা যটনলসানভ িদসস নলনমদটি, যোোদটক নিউ নমনিয়া সল:, িাটাএজ নলনমদটি, বাাংলাদিাি নলনমদটি এবাং কনম্পউটার 

সানভ িদসস নলনমদটি। বাাংলাদেদশর য  যকোন নোগসরক বো প্রসতষ্ঠোন তোর  সরিয় সনসিতকরপণর েোধ্যপে তথ্য ও ডকুপেপন্টর 

সনরো ত্তোর জন্য এিব প্রসতষ্ঠোন যর্পক সডসজটোল স্বোক্ষর িোটি িসফপকট গ্রহণ করপত  োপর। 

 

“অনলোইন্কো িক্রে্গ্রহণ্করুন,্কপরোনো্যর্পক্সনরো দ্র্োকুন। 

সডসজটোল্স্বোক্ষর্ব্যবহোর্করুন,্অনলোইন্কো িক্রপে্সনরো দ্র্োকুন।" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৩০। সিসিএ সডসজটোল ফপরনসিক ল্যোব 

বতিেোন যুপগ তথ্য প্রযুসির প্রিোপরর িোপর্ িোপর্ এর অ ব্যবহোর বৃসদ্ধর ফপল েোনুষ নোনোরকে িোইবোর অ রোপধ জসড়পয়  ড়পে। এিব 

অ রোধ সনয়ন্ত্রপণর জন্য যদপশ তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি আইন ২০০৬, সডসজটোল সনরো ত্তো আইন, ২০১৮,  পন িোগ্রোসফ সনয়ন্ত্রন আইন 

২০১২ িহ সবসভন্ন ধরপণর আইন প্রণয়ন করো হপয়পে। তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি আইন ২০০৬ এর অধীপন িোইবোর অ রোপধর 

সবিোপরর জন্য িরকোর িোইবোর ট্রোইবুযনোল গেন কপরপে। তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি আইন ২০০৬ (িাংপশোসধত-২০১৩) অনুিোপর 

সিসিএ কো িোলয় িোইবোর অ রোপধর তদন্ত কপর র্োপক। িোইবোর অ রোধীপদর শনোি করোর জন্য প্রিসলত িোক্ষয-প্রেোণোসদ  পর্ষ্ট নয়। 

এপক্ষপত্র িাংগঠিত অ রোপধর তথ্য-প্রেোণ িাংগ্রপহর িবপিপয় গ্রহণপ োগ্য উ োয় হপলো অ রোপধর িোপর্ িাংসিষ্ট আলোেত সবপিষপণর 

েোধ্যপে এর সডসজটোল ফুটসপ্রন্ট উদ্ধোর করো। আর এিব সডসজটোল আলোেত (য েন-কসম্পউটোর, যেোবোইল এবাং ওপয়ব) িাংসিষ্ট 

অ রোপধর তদপন্তর স্বোপর্ ি অ রোধ িাংগেপনর স্থোন হপত আলোেত িাংগ্রহ করো হয়।   রবতীপত সডসজটোল ফপরনসিক  রীক্ষোর েোধ্যপে 

এিব আলোেপতর সবপিষণ করো হয়।  এপক্ষপত্র সডসজটোল আলোেপতর সবপিষণ ও ফপরনসিক সরপ োট ি প্রদোপনর জন্য সডসজটোল 

ফপরনসিক ল্যোব অ সরহো ি। সডসজটোল ফপরনসিক ল্যোপবর অ সরহো িতো উ লসি কপর সিসিএ কো িোলপয়র তদন্ত প্রসক্রয়োপক আপরো 

গসতশীল, যুপগো প োগী এবাং কো িকর করোর লপক্ষযই সিসিএ কো িোলপয় একটি আধুসনক সডসজটোল ফপরনসিক ল্যোব প্রসতষ্ঠো করো 

হপয়পে।              

 

 

েসবোঃ সিসিএ কো িোলপয়র সডসজটোল ফপরনসিক ল্যোপবর উপদ্বোধন কপরন েোননীয় প্রধোনেন্ত্রীর তথ্যপ্রযুসি সবষয়ক েোননীয় উ পদষ্টো 

জনোব িজীব আহপেদ ওয়োপজদ।  

সিসিএ কো িোলপয়র “স পকআই ( োবসলক কী ইনফ্রোস্ট্রোকিোর) সিপস্টপের েোপনোন্নয়ন এবাং সিসিএ কো িোলপয়র িক্ষেতো বৃসদ্ধকরণ” 

শীষ িক প্রকপল্পর আওতোয় এই ফপরনসিক ল্যোবটি স্থো ন করো হয়। স্থোস ত ল্যোবটিপত ল্যো ট , কসম্পউটোর, 

হোড ি সডস্ক বো যস্টোপরজ সডভোইি ও যেোবোইল যফোনিহ যনটওয়োকি এনোলোইসিি করোর অতযোধুসনক িফটওয়যোর ও  ন্ত্র োসত রপয়পে,  ো 

িাংগঠিত িোইবোর অ রোধ ও অ রোধী শনোিকরপণ িক্ষে। উপেখ্য য , যদপশ আইনশৃঙ্খলো রক্ষোকোরী বোসহনীর বোইপর স্থোস ত এটিই 

প্রর্ে যকোপনো সডসজটোল ফপরনসিক ল্যোব। েোননীয় প্রধোনেন্ত্রীর তথ্যপ্রযুসি সবষয়ক েোননীয় উ পদষ্টো জনোব িজীব আহপেদ ওয়োপজদ 

১১ এসপ্রল, ২০১৮ সরোঃ তোসরপখ এই সডসজটোল ফপরনসিক ল্যোপবর উপদ্বোধন কপরন।      



সিসিএ ফপরনসিক ল্যোপব স্থোস ত সবসভন্ন টুলপির িাংসক্ষপ্ত  সরসিসতোঃ 

উপদ্বোধপনর  র যর্পক সনয়সেতভোপব সিসিএ কো িোলপয়র ফপরনসিক ল্যোপবর কো িক্রে  সরিোসলত হপে। এ ফপরনসিক ল্যোপব 

কসম্পউটোর, যেোবোইল যফোন, যস্টোপরজ সডভোইি এবাং ওপয়ব ফপরনসিক িাংক্রোন্ত টুলি রপয়পে। এিব টুলি এর েপধ্য কসম্পউটোর বো 

যস্টোপরজ সডভোইি ফপরনসিপকর জন্য En Case এবাং FTK (Forensic Toolkit), যেোবোইল যফোন ফপরন সিপকর জন্য Cellebriteও 

Oxygen এবাং ওপয়ব ফপরনসিপকর জন্য Net Analysis ও Magnet AXIOM অন্যতে। সিসিএ সডসজটোল ফপরনসিক ল্যোপব ব্যবহৃত 

সবসভন্ন টুলপির িাংসক্ষপ্ত সববরণ সনপি উপেখ করো হপলো।     

 

FTK (Forensic Toolkit) 

 

এটি কসম্পউটোর ও যস্টোপরজ সডভোইিিমূপহর ফপরনসিপকর জন্য ব্যবহৃত একধরপণর িফ্টওয়োর। এই িফ্টওয়োপরর েোধ্যপে 

কসম্পউটোপরর হোড িড্রোইপভর সবসভন্ন তথ্য কস  করো এবাং সডসলট হওয়ো তথ্য িমূহপক সিসিত করো  োয়। এপত একধরপণর সডস্ক 

ইপেসজাং যপ্রোগ্রোে র্োপক  ো FTK Imager নোপে  সরসিত। FTK Imager এর িোহোপে যকোন হোড িসডপস্কর ইপেজ ততসর কপর 

তোপত এক বো একোসধক ফোইপল িাংরক্ষণ কপর রোখো  োয়। সৃষ্ট ইপেজ প্রসতটি ফোইপলর একটি আলোদো হযোশ ভযোলু ততসর কপর,  ো উি 

ফোইপলর অখন্ডতো/যেৌসলকত্ব (integrity) সনপদ িশ কপর।           

 

EnCase:  

একোসধক টুলি এর িেন্বপয় ততসর একটি জনসপ্রয় বহুমুখী ফপরনসিক প্ল্যোটফে ি। এই ফপরনসিক টুলপির েোধ্যপে সবসভন্ন সডভোইি হপত 

অতযন্ত দ্রুততোর িোপর্ যডটো এবাং প্রেোণ িাংগ্রহ ও িাংরক্ষণ করো  োয়। প্রোপ্ত িোক্ষয-প্রেোপণর সভসত্তপত ফপরনসিক প্রসতপবদন ততসরপত 

এটি িোহোে কপর।       

 

Oxygen Forensic Suit: 

Oxygen Forensic Suit নোেক টুলপির িোহোপে যকোন যেোবোইল যফোপন িাংরসক্ষত প্রেোণোসদ িাংগ্রহ করো  োয়। এই 

টুলপির িোহোপে যেোবোইল সডভোইপির প্রস্তুতকোরক, অ োপরটিাং সিপস্টে, আইএেইআই (IMEI) নোম্বোর, সিসরয়োল নোম্বোর, কন্টোি 

নোম্বোরিমূহ, খুপদবোতিো (য েন, এিএেএি, এেএেএি) িম্পসকিত তথ্যিমূহ যবর করো  োয়। এেোড়োও মুপে যফলো খুপদবোতিো, 

কপর্ো কর্ন এবাং ধোরোবোসহক সববরণী (calendar information) পূনরুদ্ধোর করো  োয়। এই িফটওয়োর ব্যবহোর কপর খুব 

িহপজই যেোবোইল যফোপনর উ োত্ত (data) এবাং ডকুপেপন্ট প্রপবশ এবাং সবপিষণ করো  োয়। িহজপবোধ্য ফপরনসিক প্রসতপবদন ততসরপত 

এই িফ্টওয়োর খুবই কো িকরী।  

 

Cellebrite Forensic 

যেোবোইল যফোন ফপরনসিপকর জন্য এই টুলি ব্যবহোর করো হয়। Universal Forensic Extraction Device (UFED) সিসরপজর 

িলুযশন ব্যবহোর কপর স্মোট িপফোন, য োর্ট্িোবল সজস এি সডভোইি, র্ট্োবপলট এবাং িোইসনজ সি  এর ততসর যেোবোইল সডভোইিিহ সবসভন্ন 

যেোবোইল সডভোইপির ডোটো extraction এবাং analysis করো  োয়।  

 

এেোড়োও এই ল্যোপবর ফপরনসিক কো িক্রপে Paraben Corporation এর e-mail examiner, Passware এর Password Cracking 

Tool, Blackbag Technology এর Mac/iOS system (Black Light), SubRosaSoft এর Mac File System নোেক অতযোধুসনক 

িফটওয়োর ব্যবহৃত হপে। এই ফপরনসিক ল্যোপব সনর্ভ িল/তুলনোমূলক ফলোফল প্রোসপ্তর লপক্ষয দুটি ব্র্যোপন্ডর একই কোপজর ফপরনসিক 

িফটওয়োর ব্যবহোর করো হপে।  

 

সিসিএ সডসজটোল ফপরনসিক ল্যোপব গৃসহত ফপরনসিক কো িক্রে 

প্রসতষ্ঠোর  র যর্পকই সিসিএ সডসজটোল ফপরনসিক ল্যোপবর েোধ্যপে ফপরনসিক কো িক্রে  সরিোসলত হপে। এই ফপরনসিক ল্যোপব 

িোইবোর ট্রোইবুযনোল হপত আগত েোেলোিমূপহর তদন্ত কো িক্রপের ফপরনসিক প্রসতপবদন প্রস্তুত কপর সনয়সেতভোপব তো িোইবোর 

ট্রোইবুযনোপল যপ্ররণ করো হপে। এ   িন্ত িোইবোর ট্রোইবুযনোল হপত আগত েোেলো িমূপহর েপধ্য এগোপরোটি েোেলোর ৪০ টি সডভোইপির 

ফপরনসিক  রীক্ষোিম্পন্ন কপর ফপরনসিক প্রসতপবদন িোইবোর ট্রোইবুযনোল বরোবর যপ্ররণ করো হপয়পে। এেোড়োও কপয়কটি েোেলোর 

ফপরনসিক কো িক্রে িলেোন রপয়পে।     

 

 



৩১। কপরোলোর অব িোটি িফোসয়াং অর্সরটিজ (সিসিএ) কো িোলয় আন্তজিোসতক েোপনর প্রসতষ্ঠোন সহিোপব সিএ ব্রোউজোর 

যফোরোপের িীল অজিন   

প্রকল্প  সরিোলক 

নসএ মনিটনরাং নসদেম স্থাপি এবাং নিরাপত্তা নবধাি 

 

 

তথ্য ও য োগোপ োগ প্রযুসি সবভোপগর অধীন কপরোলোর অব িোটি িফোসয়াং অর্সরটিজ (সিসিএ) কো িোলয় ইপলক্ট্রসনক স্বোক্ষর িোটি িসফপকট 

প্রদোপন আন্তজিোসতক েোনিম্পন্ন একটি প্রসতষ্ঠোন সহপিপব CPA (CHARTARED PROFESSIONALS 

ACCOUNTANTS), CANADA কর্তিক  স্বীকৃসত অজিন কপরপে। সিএ ব্রোউজোর যফোরোে কর্তিক  সরিোসলত ওযয়বট্রোস্ট অসডট 

িম্পন্ন করোর  র সবগত ২৬ আগষ্ট ২০২০ তোসরপখ সিস এ/কোনোডো সিসিএ কো িোলয়পক বোাংলোপদপশর রুট সিএ িোটি িসফপকট দ্বোরো 

সনপম্নোি ০৩ (সতন) টি িোসভিি প্রদোপনর েোন অজিযন সনিয়তো সবধোন কপর -  

১। Web trust seal for CA (Certification Authorities)  

২। BR-SSL (Baseline Requirement Secure Socket Layer) 

৩। EV-SSL (Extended Validation Secure Socket Layer)  

 

 

 

এ ওপয়বট্রোস্ট িীল অজিপনর েোধ্যপে সিসিএ কো িোলয় কর্তিক  সরিোসলত বাাংলাদেদশর রুট নসএ সার্ট িনিদকটর্ট সবসভন্ন ব্রাউজারসমূদের 

(গুগল যক্রাম, মনজলা িায়ারিক্স, ইিারদিট এক্সদপ্ল্ারার, অদপরা ইতোনে) এবাং অপাদরর্টাং নসদেদমর (মাইদক্রাসিট, আইওএস, আেন্ড্রদয়ি 

ইতোনে) নিদরক্টনরদত সাংরক্ষণ করার জন্য এ কর্তিপক্ষসমূদের নিকট আদবেদির যর্াগ্যতা অজিি কদরদছ। এর িদল যেশীয় ববধ লাইদসিধারী 

সার্ট িিানয়াং অদর্ানরর্টসমূদের নিনজটাল স্বাক্ষর সার্ট িনিদকট আন্তজিানতক বাজাদর নবশ্বস্থতার সাদর্ গ্রেণদর্াগ্য ব’দল সবপবসিত হপব।  

সিসিএ কো িোলপয়র ‘সিএ েসনটসরাং সিপষ্টেি স্থো ন ও সনরো ত্তো সবধোন’ শীষ িক প্রকপল্পর েোধ্যপে এ ওপয়বট্রোস্ট িীল অসজিত  হপয়যে।্

এখোপন্উপেখ্য,্এ্দুটি্িীল্িফলভোপব্কো িকর্হবোর্৬০্সদন্ র্্যকোড্িোইসনাং্(CS) ও্EV CS (Extended Validation 

Code Signing) িীল সিসিএ অসফি অজিন করপব।  

 
 

 

 

 

 



উ িাংহোরোঃ সিসিএ কো িোলপয় স্থোস ত ফপরনসিক ল্যোব িোইবোর অ রোপধর স্বরূ  উদ্ োটন, প্রকৃত অ রোধীপক শনোিকরণ এবাং 

িোইবোর হয়রোসনর সশকোর ব্যসির জন্য ন্যোয়সবিোর প্রসতষ্ঠোর যক্ষপত্র একটি যুপগো যুগী  দপক্ষ । এই ফপরনসিক ল্যোবটি যদপশর 

িোধোরণ েোনুপষর ন্যোয় সবিোর প্রোসপ্ত এবাং িোইবোর অ রোধ সনমূ িপল গুরুত্বপূণ ি ভসেকো  োলন করপব েপে ি আশো করো  োয়।    
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