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ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

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

তথ্য ও যর্াগাদর্াগ প্রযুনি নবভাগ 

আইসসটি োওোর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

www.cca.gov.bd 

 

সসটিয়জে চাে শার 

১. সির্ে ও সির্ে 

সির্েঃ সেরাপদ তথ্য প্রযুসির সবকার্। 

সির্েঃ সিসজোল স্বাক্ষর সাটি শসিয়কে প্রবতশয়ের িাধ্যয়ি সেরাপদ তথ্য আদাে প্রদাে সেসিতকরণ এবং সাইবার অপরাধ দূরীকরয়ণ জাতীে ও আঞ্চসলক য ৌথ উয়যাগ প্রসতষ্ঠা। 

 

২. যসবা প্রদাে প্রসতশ্রুসত 

২.১) োগসরক যসবা: 

ক্রসিক যসবার োি যসবা প্রদাে পদ্ধসত প্রয়োজেীে কাগজপত্র এবং প্রাসিস্থাে যসবার 

মূল্য এবং 

পসরয়র্াধ 

পদ্ধসত 

যসবা প্রদায়ের 

সিেসীিা 

দাসেত্বপ্রাি কি শকতশা 

(োি, পদবী, যিাে েম্বর ও ই-যিইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১. সিসজোল স্বাক্ষর 

সংক্রান্ত পরাির্ শ 

প্রদাে 

ই-যিইল, যেসলয়িাে 

অথবা স্ব-র্রীয়র 

এবং myGov 

প্লােিয়ি শ 

 সসসসএ কা শালে  

www.cca.gov.bd  
এবং myGov প্লােিি শ 

www.mygov.bd 
 

 

 

 

সবোমূয়ল্য  

০৩ (সতে) কা শসদবস  ১. জোব র্াসিো পারিীে  

উপ-সেেন্ত্রক (অথ শ, প্রর্াসে ও আইে)  

যিােঃ +৮৮-০২-৮১৮১৭১৩ 

ই-যিইল: shahina.parven@cca.gov.bd 

 
২. জোব োজেীে আিার 

সিকারী প্রয়কৌর্লী (আইটি সসসকউসরটি) 

যিােঃ +৮৮০ ১৭১ ৬৪০ ০৩০৫ 

ই-যিইল: naznin.akhtar@cca.gov.bd 

 

http://www.cca.gov.bd/
http://www.cca.gov.bd/
http://www.mygov.bd/
mailto:shahina.parven@cca.gov.bd
mailto:naznin.akhtar@cca.gov.bd
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২. 
সাইবার িািলার 

তদন্ত 
তদন্ত সরয়প শাে প্রদাে সাইবার ট্রাইব্যুোল 

সাইবার 

ট্রাইব্যুোয়ল 

যকাে শ সি 

আয়বদে 

ট্রাইব্যুোল কর্তশক 

সেধ শাসরত  

জোব র্াসিো পারিীে  

উপ-সেেন্ত্রক (অসতসরি দাসেত্ব) (সাইবার 

অপরাধ ও সেরাপত্তা) 

যিােঃ +৮৮-০২-৮১৮১৭১৩ 

ই-যিইল: shahina.parven@cca.gov.bd  

৩.  
সিসজোল িয়রেসসক 

সরয়পাে শ 
ল্যাব সরয়পাে শ ট্রাইব্যুোল   সবোমূয়ল্য 

সাইবার ট্রাইব্যুোল 

কর্তশক সেধ শাসরত 

জোব র্ািীি আিয়িদ ভ ূঁইো  

তদন্ত কি শকতশা  

যিােঃ +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৭৯৮ 

ই-যিইলঃ 

shameem.ahmed@cca.gov.bd 
 

৪.  
সাইবার িেরাসের 

যক্ষয়ত্র পরাির্ শ প্রদাে 

ই-যিইল, যেসলয়িাে 

অথবা স্ব-র্রীয়র 

সসসসএ কা শালে  

www.cca.gov.bd 
info@cca.gov.bd 

konnakotha.cca.gov.bd 

www.facebook.com/ccabangladesh 
 

সবোমূয়ল্য ৩ কা শসদবস 

১. জোব যিাঃ খায়লদ যিায়সে যচৌধুরী 

আইে কি শকতশা (আইে) 

যিােঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৮২৯ 

ই-যিইল: 

khaled.hossain@cca.gov.bd 

 
২. জোব যিাঃ িাসাে মুেছুর 

সিকারী যপ্রাগ্রািার (ওয়েব প্রযুসি) 

যিােঃ +৮৮০ ১৭২ ৫৩২ ৬৫৯৩ 

ই-যিইলঃ hasan.monsur@cca.gov.bd 

 

৫.  

কসিউোর 

ইেসসয়িন্স যরসপন্স 

টিি এর িাধ্যয়ি 

CA প্রসতষ্ঠােসমূয়ি 

ও সিসজোল স্বাক্ষর 

ব্যবিায়রর যক্ষয়ত্র 

সংঘটিত সাইবার 

অপরায়ধর উৎস 

সচসিতকরণ এবং 

তথ্য উদঘােে 

 

পসরদর্ শে/প শয়বক্ষণ 

ও জব্দকরণ 

সসসসএ কা শালে 

www.cca.gov.bd 
 

সবোমূয়ল্য ১৪ (যচৌদ্দ) কি শ সদবস 

১. জোব র্ািীি আিয়িদ ভ ূঁইো  

তদন্ত কি শকতশা  

যিােঃ +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৭৯৮ 

ই-যিইলঃ 

shameem.ahmed@cca.gov.bd 

 

২. জোব িসেরা খাতুে 

তদন্ত কি শকতশা - ১ (ইিায়জশসন্স যরসপন্স) 

যিােঃ +৮৮০ ১৭৪ ৫৭৩ ৫৮৯৮ 

ই-যিইলঃ monira.khatun@cca.gov.bd  

 

mailto:shahina.parven@cca.gov.bd
mailto:shameem.ahmed@cca.gov.bd
http://www.cca.gov.bd/
mailto:info@cca.gov.bd
mailto:khaled.hossain@cca.gov.bd
mailto:hasan.monsur@cca.gov.bd
http://www.cca.gov.bd/
mailto:shameem.ahmed@cca.gov.bd
mailto:monira.khatun@cca.gov.bd
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 ৩. জোব যিাঃ বসেআসিে  

তদন্ত কি শকতশা - ২ (ইিায়জশসন্স যরসপন্স) 

যিােঃ +৮৮০ ১৭৯ ৭২৬ ৩৯৯০ 

ই-যিইলঃ boni.amin@cca.gov.bd 

৬.  

সসসসএ কা শালয়ের 

সকল তথ্য সেেসিত 

ওয়েবসাইয়ে 

িালোগাদকরণ 

ওয়েবসাইে 

সসসসএ কা শালয়ের ওয়েবসাইে 

www.cca.gov.bd 
 

সবোমূয়ল্য ৩ (সতে) কি শ সদবস 

জোব কাজী যর্ায়েব যিািাম্মদ  

সিকারী যপ্রাগ্রািার (িাোয়বজ ও ওয়েব 

এুািসিসেয়ের্ে)  

যিাবাইলঃ ০১৮১৪ ৯৭৬০০১ 

ই-যিইলঃ  kazi.shoaib@cca.gov.bd  
 

২.২) প্রাসতষ্ঠাসেক যসবা: 

ক্র: েং যসবার োি যসবা প্রদাে পদ্ধসত প্রয়োজেীে কাগজপত্র এবং 

প্রাসিস্থাে 

যসবার মূল্য এবং 

পসরয়র্াধ পদ্ধসত 

যসবা প্রদায়ের 

সিেসীিা 

দাসেত্বপ্রাি কি শকতশা 

(োি, পদবী, যিাে েম্বর ও ই-যিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. সসএ লাইয়সন্স প্রদাে 
পত্র িাধ্যয়ি লাইয়সন্স 

প্রদাে এবং সসসি 

সসসসএ কা শালে 

www.cca.gov.bd 
 

সসএ সবসধিালা-২০১০ 

এবং সরকাসর পসরপত্র 

অনু ােী সেধ শাসরত 

মূল্য 

০৬ (ছে) সিাি 

জোব র্াসিো পারিীে  

উপ-সেেন্ত্রক (অথ শ, প্রর্াসে ও আইে)  

যিােঃ +৮৮-০২-৮১৮১৭১৩ 

ই-যিইলঃ shahina.parven@cca.gov.bd  

২. 

সসএ লাইয়সন্স 

বাসতল/স্থসগত সবষেক 

কা শক্রি 

পত্র িাধ্যি 

সসসসএ কা শালে 

www.cca.gov.bd 
 

সবোমূয়ল্য ৬০ (ষাে) সদে 

জোব র্াসিো পারিীে  

উপ-সেেন্ত্রক (অথ শ, প্রর্াসে ও আইে)  

যিােঃ +৮৮-০২-৮১৮১৭১৩ 

ই-যিইলঃ shahina.parven@cca.gov.bd  

৩. 
সসএ অসিের সেয়োগ ও 

সসএ অসিে কা শক্রি 
সেয়োগ পত্র প্রদাে 

সসসসএ কা শালে 

www.cca.gov.bd 
 

যেন্ডায়রর িাধ্যয়ি মূল্য 

সেধ শারণ এবং সাটি শিাইং 

অয়থাসরটি (সসএ) কর্তশক 

প্রকৃত অসিে কায়জর 

উপর সিসত্ত কয়র মূল্য 

পসরয়র্াধ 

৬০ (ষাে) কি শসদবস 

 জোব যিাঃ খায়লদ যিায়সে যচৌধুরী 

সিকারী সেেন্ত্রক (অসতসরি দাসেত্ব), অথ শ ও 

প্রর্াসে 

যিােঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৮২৯ 

ই-যিইল: 

khaled.hossain@cca.gov.bd  

৪. 

ইদলক্ট্রনিক স্বাক্ষর 

সার্ট িনিদকট 

নরদভাদকশি নলষ্ট 

হালিাগাে  

বাংলায়দর্ রুে সসএ 

সাটি শসিয়কর্ে অনুর্ীলে 

সববৃসত, ২০২০ অনু ােী 

www.cca.gov.bd 

http://crl.cca.gov.bd/ 
সবোমূয়ল্য  ১৮০ সদে  

জোব ি. োজিা আিার 

উপ-সেেন্ত্রক (অসতসরি দাসেত্ব), আইসসটি 

যিােঃ +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৮১৮  

ই-যিইলঃ nazma.akter@cca.gov.bd  

mailto:boni.amin@cca.gov.bd
http://www.cca.gov.bd/
mailto:kazi.shoaib@cca.gov.bd
http://www.cca.gov.bd/
mailto:shahina.parven@cca.gov.bd
http://www.cca.gov.bd/
mailto:shahina.parven@cca.gov.bd
http://www.cca.gov.bd/
mailto:khaled.hossain@cca.gov.bd
http://www.cca.gov.bd/
mailto:nazma.akter@cca.gov.bd
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৫. 

সাটি শিাইং অথসরটির 

ইদলক্ট্রনিক স্বাক্ষর 

সার্ট িনিদকট সাইনিাং 

নরদকাদয়স্ট অনুদ ােি  

সিিাইয়সর িাধ্যয়ি 

সিসজোল স্বাক্ষর 

সাটি শসিয়কে প্রদাে  

 www.cca.gov.bd 
 

সবোমূয়ল্য  
০৭ (সাত) কি শ 

সদবস  

জোব ি. োজিা আিার 

উপ-সেেন্ত্রক (অসতসরি দাসেত্ব), আইসসটি 

যিােঃ +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৮১৮  

ই-যিইলঃ nazma.akter@cca.gov.bd 

৬. 
সসএ সংক্রান্ত অন্যান্য 

প্রযুসিগত কা শক্রি 

সিসজোল স্বাক্ষর ইন্টার-

অপায়রসবসলটি 

সেয়দ শসর্কা, ২০২১ এবং 

বাংলায়দর্ রুে সসএ 

সাটি শসিয়কর্ে অনুর্ীলে 

সববৃসত, ২০২০ অনু ােী  

সসসসএ কা শালে 

www.cca.gov.bd 
 

সবোমূয়ল্য ০৭ (সাত)কি শসদবস 

জোব ি. োজিা আিার 

উপ-সেেন্ত্রক (অসতসরি দাসেত্ব), আইসসটি 

যিােঃ +৮৮০ ২ ৫৫০০৬৮১৮  

ই-যিইলঃ nazma.akter@cca.gov.bd 

 

২.৩) অিুন্তরীণ যসবা: 

ক্র: েং যসবার োি যসবা প্রদাে পদ্ধসত 

প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র এবং 

প্রাসিস্থাে 

যসবার মূল্য এবং 

পসরয়র্াধ পদ্ধসত 

যসবা প্রদায়ের 

সিেসীিা 

দাসেত্বপ্রাি কি শকতশা 

(োি, পদবী, যিাে েম্বর ও ই-যিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১.  ছুটি সংক্রান্ত সবষে পত্র িাধ্যি সিকারী সেেন্ত্রক 

(অথ শ ও প্রর্াসে) 

সবোমূয়ল্য ০৩ (সতে) কি শ সদবস ১. জোব র্াসিো পারিীে  

উপ-সেেন্ত্রক (অথ শ, প্রর্াসে ও আইে)  

যিােঃ +৮৮-০২-৮১৮১৭১৩ 

ই-যিইলঃ shahina.parven@cca.gov.bd 

 

২. জোব যিাঃ খায়লদ যিায়সে যচৌধুরী 

সিকারী সেেন্ত্রক (অসতসরি দাসেত্ব), অথ শ ও 

প্রর্াসে 

যিােঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৮২৯ 

ই-যিইল:khaled.hossain@cca.gov.bd  
 

২. সাধারণ িসবষ্যত তিসবল িয়ত 

অসগ্রি িঞ্জুসর 

পত্র িাধ্যি সিকারী সেেন্ত্রক 

(অথ শ ও প্রর্াসে) 

সবোমূয়ল্য ০৫ (পাঁচ)কি শ সদবস 

৩. ৩ে ও ৪থ শ যেণীর কি শচারী সেয়োগ পত্র িাধ্যি সিকারী সেেন্ত্রক 

(অথ শ ও প্রর্াসে) 

সবোমূয়ল্য ১২০ (একর্ত সবর্) 

কি শ সদবস 

৪. ৩ে ও ৪থ শ যেণীর চাকুরী স্থােীকরণ পত্র িাধ্যি সিকারী সেেন্ত্রক 

(অথ শ ও প্রর্াসে) 

সবোমূয়ল্য ২৫ (পসিঁর্)কি শ সদবস 

৫. দরপত্র মূল্যােে কসিটিসি সবিন্ন 

প্রকার কসিটিয়ত প্রসতসেসধ িয়োেেে 

পত্র িাধ্যি সিকারী সেেন্ত্রক 

(অথ শ ও প্রর্াসে) 

সবোমূয়ল্য ০৫ (পাঁচ)কি শ সদবস 

৬. বাসষ শক যবতে বৃসদ্ধ পত্র িাধ্যি সিকারী সেেন্ত্রক 

(অথ শ ও প্রর্াসে) 

সবোমূয়ল্য ১০ (দর্) কি শ সদবস 

৭. পদ সৃজে সংক্রান্ত কা শাবসল 

সিাদয়ে সুপাসরর্ প্রদাে 

পত্র িাধ্যি সিকারী সেেন্ত্রক 

(অথ শ ও প্রর্াসে) 

সবোমূয়ল্য ০৫ (পাঁচ)কি শ সদবস 

৮. গৃিসেি শাে/গৃিয়িরািত/যিাের 

সাইয়কল/কসিউোর/বাইসাইয়কল 

পত্র িাধ্যি সিকারী সেেন্ত্রক 

(অথ শ ও প্রর্াসে) 

সবোমূয়ল্য ০৫ (পাঁচ)কি শ সদবস 

http://www.cca.gov.bd/
mailto:nazma.akter@cca.gov.bd
http://www.cca.gov.bd/
mailto:nazma.akter@cca.gov.bd
mailto:shahina.parven@cca.gov.bd
mailto:khaled.hossain@cca.gov.bd
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ক্রয়ের সেসিত্ত অসগ্রি ঋে িঞ্জুসর 

সংক্রান্ত সবষোসদ 

৯. বায়জে কাঠায়িা পত্র িাধ্যি সিকারী সেেন্ত্রক 

(অথ শ ও প্রর্াসে) 

সবোমূয়ল্য সবসধ অনু ােী 

সেধ শাসরত সিেসীিা 

১০. দিয়রর সিদ সংগ্রি ও ক্রয়ের জন্য 

দরপত্র/যকায়ের্ে আিবাে ও প্রচার 

পত্র িাধ্যি সিকারী সেেন্ত্রক 

(অথ শ ও প্রর্াসে) 

সবোমূয়ল্য সপসপআর ২০০৮ 

যিাতায়বক  

১১. সবসিন্ন সবল পসরয়র্াধ পত্র িাধ্যি সিকারী সেেন্ত্রক 

(অথ শ ও প্রর্াসে) 

সবোমূয়ল্য এসজ-যত সবল 

উপস্থাপয়ের জন্য ০৭ 

(সাত) কি শসদবস 
 

৩) অসিয় াগ ব্যবস্থাপো পদ্ধসত (GRS): 

যসবা প্রাসিয়ত অসন্তুষ্ট িয়ল দাসেত্বপ্রাি কি শকতশার সয়ে য াগায় াগ করুে। সতসে সিাধাে সদয়ত ব্যথ শ িয়ল সেয়নাি পদ্ধসতয়ত য াগায় াগ কয়র আপোর সিস্যা অবসিত করুে।  

ক্র. েং কখে য াগায় াগ করয়বে কার সয়ে য াগায় াগ করয়বে য াগায় ায়গর ঠিকাো সেিসত্তর সিেসীিা 

১. 
দাসেত্বপ্রাি কি শকতশা সিাধাে 

সদয়ত ব্যথ শ িয়ল 
অসিয় াগ সেষ্পসত্ত কি শকতশা (অসেক) 

 

অসিয় াগ সেষ্পসত্ত (GRS) যিাকাল পয়েন্টঃ (অসেক) 

জোব র্াসিো পারিীে  

পদবীঃ উপ-সেেন্ত্রক (অথ শ, প্রর্াসে ও আইে) 

যিােঃ +৮৮-০২-৮১৮১৭১৩ 

ই-যিইল: shahina.parven@cca.gov.bd 

ওয়েবঃwww.cca.gov.bd   

৩০ কা শসদবস 

২. 
অসিয় াগ সেষ্পসত্ত কি শকতশা সেসদ শষ্ট 

সিয়ে সিাধাে সদয়ত ব্যথ শ িয়ল 
আসপল কি শকতশা 

আপীল কি শকতশাঃ  

জোব সালিা সসসদ্দকা িািতাব  

পদবীঃ যুগ্মসসচব, তথ্য ও য াগায় াগ প্রযুসি সবিাগ 

যিােঃ +৮৮-০১৭১৪৪৪৮৩৬৯ 

ই-যিইল: salma.siddiqa@ictd.gov.bd ওয়েবঃ www.ictd.gov.bd 

২০ কা শসদবস 

৩. 
আসপল কি শকতশা সেসদ শষ্ট সিয়ে 

সিাধাে সদয়ত ব্যথ শ িয়ল 

িসন্ত্রপসরষদ সবিায়গর অসিয় াগ ব্যবস্থাপো 

যসল 

িসন্ত্রপসরষদ সবিাগ 
৬০ কা শসদবস 

 

৪) আপোর কায়ছ আিায়দর প্রতুার্া: 

ক্রসিক প্রসতশ্রুসত/কাসিত যসবা প্রাসির লয়ক্ষু করণীে 

১. স্বেংসম্পূণ শ আয়বদে জিা প্রদাে 

২.  থা থ প্রসক্রোে প্রয়োজেীে সিস পসরয়র্াধ করা 

mailto:shahina.parven@cca.gov.bd
http://www.cca.gov.bd/
mailto:salma.siddiqa@ictd.gov.bd
http://www.ictd.gov.bd/
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৩. সিসজোল স্বাক্ষর ব্যবিার কয়র অেলাইয়ে আপোর তথ্য ও যলেয়দয়ের সেরাপত্তা সেসিত করুে 

৪. প্রয় াজু যক্ষয়ত্র যিাবাইল যিয়সজ/ইয়িইয়লর সেয়দ শর্ো অনুসরণ করা 

৫. সাক্ষায়তর জন্য ধা শ তাসরয়খ সেধ শাসরত সিয়ের পূয়ব শই উপসস্থত থাকা 

৬. অোবশ্যক যিাে/তদসবর ো করা 
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