
মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাবসক প্রবিহিদন ছকঃ 

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

           িথ্য ও যর্াগাহর্াগ প্রযুবি বিভাগ। 

প্রবিহিদনাধীন মাহসর নামঃ জুন, ২০২১ সি:                                       প্রবিহিদন প্রস্তুহির িাবরখঃ  ৩০/০৬/২০২১ বি:।  

 

(১) প্রশাসবনক    

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

সংস্থার স্তর অনুহমাবদি পদ পূরণকৃি পদ শূন্যপদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ - - - - 

অবধদপ্তর/সংস্থাসমূে/সংযুি অবিস  

(হমাট পদ সংখ্যা) 

৫৫ ৩২ ২৩        - 

যমাট ৫৫ ৩২ ২৩ - 

 

ক. ২ শূন্য পহদর বিন্যাসঃ 

অবিবরি সবচি/ 

িদূর্ধ্ি পদ 

যজলা কম িকিিার 

পদ (হর্মন বিবস, 

এসবপ) 

অন্যান্য ১ম 

যেণীর পদ 

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

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- - ১২ ০ ০৩ ০৮ ২৩ 

 

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

এিং িদূর্ধ্ি পদ) প্রহর্াজয নয়। 

 

ক. ৪ বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদানঃ   

প্রবিহিদনাধীন মাহস পহদান্নবি নতুন বনহয়াগ প্রদান মন্তব্য 

কম িকিিা কম িচারী যমাট কম িকিিা কম িচারী যমাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

- - - ২ - ২ - 

 

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

খ.১ ভ্রমন/পবরদশ িন (হদহশ-বিহদহশ) 

 মন্ত্রী প্রবিমন্ত্রী/ উপমন্ত্রী সবচি সংস্থা প্রধান ও অন্যান্য কম িকিিা 

ভ্রমন/ 

পবরদশ িন 

যদহশ বিহদ

যশ 

যদহশ বিহদহশ যদহশ বিহদ

যশ 

যদহশ বিহদহশ 

 

- - - - - -  - 

 

 

- 

 



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

(২) আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র জন্য) 

ক. অপরাধ সংক্রান্তঃ প্রহর্াজয নয়। 

 অপরাহধর ধরণ অপরাহধর সংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন মাস পূি িিিী মাস পূি িিিী িছহরর একই মাস  

১ ২ ৩ 

খুন    

ধষ িণ    

অবিসংহর্াগ    

এবসি বনহক্ষপ    

িাকাবি/রাোজাবন    

অস্ত্র বিহফারক সংক্রান্ত    

সি িহমাট    

 

খ.  দ্রুি  বিচার আইহনর প্রহয়াগঃ প্রহর্াজয নয়। 

আইন জাবরর পর 

ক্রমপুবিভূি 

মামলার সংখ্যা 

(আসাবমর সংখ্যা) 

প্রবিহিদনাধীন 

মাহস 

যেপ্তারকৃি 

আসাবমর 

সংখ্যা 

আইন জাবরর পর 

ক্রমপুবিভূি 

যেপ্তারকৃি 

আসাবমর সংখ্যা 

যকাট ি কর্তিক 

বনষ্পবত্তকৃি 

ক্রমপুবিভূি 

মামলার সংখ্যা 

শাবস্ত েহয়হছ এমন মামলার 

ক্রমপুবিভূি সংখ্যা  

(শাবস্ত প্রাপ্ত আসাবমর সংখ্যা) 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

 

গ. যজহল িবির সংখ্যাঃ প্রহর্াজয নয়। 

িবির ধরণ িবির সংখ্যা মন্তব্য 

প্রবিহিদনাধীন 

মাস 

পূি িিিী মাস পূি িিিী িছহরর একই মাস   

১ ২ ৩ ৪ 

োজবি     

সাজাপ্রাপ্ত কহয়দী     

বিহটনুয     

আর.বপ (বরবলজি বপ্রিজনার)     

যমাট     

 

গ. ১ মৃতুযদন্ড প্রাপ্ত আসাবম সংক্রান্তঃ প্রহর্াজয নয়। 

আসাবমর সংখ্যা প্রবিহিদনাধীন মাস পূি িিিী মাস পূি িিিী িছহরর একই মাস 

১ ২ ৩ 

মৃতুযদন্ড প্রাপ্ত আসাবমর সংখ্যা    

মৃতুযদন্ড কার্ িকর েহয়হছ এমন আসাবমর সংখ্যা    

 



ঘ.  প্রশাসবনক প্রহয়াজহন যকান বিবধ বিধান জরুবরভাহি প্রণয়ন িা সংহশাধহনর প্রহয়াজন অনুভূি েহল িার িণ িনাঃ  প্রহর্াজয নয়। 

 

(৩) অর্ িননবিক (অর্ ি বিভাহগর জন্য)  

আইহটম প্রবিহিদনাধীন 

মাস 

পূি িিিী 

মাস 

পূি িিিী িছহরর একই 

মাস 

(প্রবিহিদনাধীন) 

পূি িিিী িছহরর একই 

মাহসর তুলনায় শিকরা 

বৃবি (+) িা হ্রাস (-) এর 

োর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১।  বিহদবশক মুদ্রার বরজাভ ি 

     (বমঃ মাবকিন িলার) 

 

 

   

২।  প্রিাস আয় (বমঃ মাবকিন িলার)     

৩।  আমদাবনর পবরমাণ (বমঃ মাবকিন িলার)     

৪।  ই,বপ,বি-এর িথ্যানুর্ায়ী রপ্তাবনর 

পবরমাণ     (বমঃ মাবকিন িলার) 

    

৫।  ক) প্রবিহিদনাধীন মাহস রাজস্ব 

আদাহয়র লক্ষযমাত্রা (হকার্ট টাকায়) 

খ)  রাজস্ব আদাহয়র পবরমাণ (হকার্ট টাকায়) 

    

৬।  যমাট অন্তিিীকালীন ঋণ (হকার্ট টাকায়) 

সরকারী খাি (নীট) 

    

৭।  ঋণপত্র যখালা (LCs opening) 

বমঃ  িলার 

ক)  খাদ্য শস্য (চাল ও গম) (লক্ষ টন)     

     খ)   অন্যান্য                

    

৮।  খাদ্য শহস্যর মজুদ  

     (লক্ষ যম: টন) 

 

 

   

৯।  জািীয় যভািা মূল্য সূচক পবরিিিহনর 

োর (বভবত্ত ১৯৮৫-৮৬-১০০) 

ক) িাহরা মাহসর গড় বভবত্তক 

খ) পহয়ন্ট টু পহয়ন্ট বভবত্তক 

    

 

(৪) উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত িথ্যঃ  

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

িিিমান অর্ ি-িছহর এবিবপহি িরাদ্দ 

(হকার্ট টাকায়) 

প্রবিহিদনাধীন মাস পর্ িন্ত 

ব্যহয়র পবরমাণ 

ও 

 িরাহদ্দর বিপরীহি ব্যহয়র 

শিকরা োর 

প্রবিহিদনাধীন মাহস নতুন 

প্রকল্প অনুহমাবদি েহয় র্াকহল 

িার  িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন মাহস 

মন্ত্রণালহয় এবিবপ বরবভউ 

সভার িাবরখ 

১ ২ ৩ ৪ 

৭.৫৭ ৬.৪৩৪১ ক োটি 

৮৪.৯৯ %  

_ _ 

 

 

খ. প্রকহল্পর অিস্থা সংক্রান্ত িথ্য: 



প্রবিহিদনাধীন 

মাহস সমাপ্ত 

প্রকহল্পর  

িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন মাহস 

উহবাধনকৃি সমাপ্ত 

প্রকহল্পর  িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন মাহস চলমান  প্রকহল্পর কহম্পাহনন্ট বেসাহি 

সমাপ্ত গুরুত্বপূণ ি অিকাঠাহমা 

আগামী দু’মাহসর মহে 

উহবাধন করা েহি এমন 

সমাপ্ত প্রকহল্পর িাবলকা 

১ ২ ৩ ৪ 

- - 

 

 

 

১। Establishment of SOC& DR Infrastructure 

স্থোপননর সনসিত্ত টি োদোর প্রসিষ্ঠোননর িোনে ২৯/০৪/২০২১ সি: 

িোসরনে চুসিপত্র িম্পোদন  রো হনেনে।   

২। ওহয়ি ট্রাস্ট অবিট এিং রুট বসএ Configuration  রোর 

লনযে EoI মূল্যোেন চলিোন।  

- 

(৫) উৎপাদন বিষয়ক (সংবিষ্ট মন্ত্রণালয় পূরণ করহি) 

ক.  কৃবষ/বশল্প পণ্য, সার, জ্বালাবন ইিযাবদঃ   

ক্রবমক পহণ্যর নাম িিিমান অর্ ি িছহর 

উৎপাদহনর লক্ষযমাত্রা 

প্রবিহিদনাধীন মাস  

পর্ িন্ত প্রকৃি উৎপাদন 

উৎপাদহনর ধারা 

সহন্তাষজনক বকনা 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১. চাল     

২. গম     

৩. পাট     

৪. আলু      

৫. বিঁয়াজ     

৬. তুলা     

৭. িস্ত্র     

৮. সুিা      

৯. পাটজাি দ্রব্য     

১০. সার (ইউবরয়া)     

১১. লিণ     

১২. বচবন     

১৩. মৎস্য     

১৪. মাংস     

১৫. চা     

১৬. গ্যাস     

১৭. কঠিন বশলা     

খ. যকান বিহশষ সামেী/সাবভ িহসর উৎপাদন িা সরিরাে মূহল্যর যক্ষহত্র িড় রকহমর সমস্যা িা সেহটর আশো করা েহল 

িার সংবক্ষপ্ত িণ িনাঃ প্রহর্াজয নয়। 

গ. বিদুযৎ সরিরাে (হমগাওয়াট): 

প্রবিহিদনাধীন মাস পূি িিিী মাস পূি িিিী িছহরর একই মাস 

সহি িাচ্চ চাবেদা সহি িাচ্চ উৎপাদন সহি িাচ্চ চাবেদা সহি িাচ্চ উৎপাদন সহি িাচ্চ চাবেদা সহি িাচ্চ উৎপাদন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

      

 

 

ঘ. বিদুযহির বসহস্টম লস (শিকরা োহর): প্রহর্াজয নয়। 



সংস্থার নাম প্রবিহিদনাধীন মাস পূি িিিী  মাস পূি িিিী  িছহরর একই মাস মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

বিবপবিবস     

যিসহকা     

পবিহিা     

বিউহিা      

ওহজাপাবিহকা      

 

ঙ.  যিসার যলািহশবিং-এর সময়কাল (ঘন্টায়): 

প্রবিহিদনাধীন মাস পূি িিিী  মাস পূি িিিী  িছহরর একই মাস 

১ ২ ৩ 

   

চ. জ্বালাবন যিহলর সরিরাে (হমবট্রক টন ): 

প্রবিহিদনাধীন মাস পূি িিিী  মাস পূি িিিী িছহরর একই মাস 

চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

       

 

ছ. ঢাকা-চট্টোম যমহট্টা এলাকায় পাবন সরিরাে (োজার গ্যালন): 

 প্রবিহিদনাধীন মাস পূি িিিী মাস পূি িিিী  িছহরর একই মাস 

যমহট্টা এলাকা চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে 

ঢাকা       

চট্টোম       

 

 

(৬) প্রধান প্রধান যসক্টর কহপ িাহরশনসমূহের লাভ/হলাকসানঃ প্রহর্াজয নয়। 



মারাত্মক যলাকসাবন  

প্রবিষ্ঠান/ ইউবনহটর নাম 

প্রবিহিদনাধীন মাহস বিরাষ্ট্রীকৃি েহয়হছ 

এমন বমল/কারখানার নাম 

অদূর ভবিষ্যহি ব্যিস্থাপনা িা অন্য যকান িা গুরুির 

সমস্যার সৃবষ্ট েহি পাহর এমন প্রবিষ্ঠাহনর নাম 

১ ২ ৩ 

(৭) অবিট আপবত্ত  

ক. অবিট আপবত্ত সংক্রান্ত িথ্যঃ 

মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম অবিট 

আপবত্তর 

সংখ্যা 

টাকার পবরমাণ 

(লক্ষ টাকায়) 

ব্রিশীহট 

জিাহির 

সংখ্যা 

বনষ্পবত্তর 

সংখ্যা 

যজর 

 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

ইহলক্ট্রবনক স্বাক্ষর 

সার্ট িবিহকট 

প্রদানকারী কর্তিপহক্ষর 

বনয়ন্ত্রক (বসবসএ)-এর 

কার্ িালয় 

১ ০.২৪৭৫ 

(অর্ ি িছর ২০১২-১৩)  

১ ০ ১ সিজ্ঞোন িথ্য ও প্রযুসি অসিট 

অসিদপ্তনরর স্মোর  নং-

৮২.১৫.০০০০.০০৬.১২.০০৩.২০/৭৯ 

িোং ২২.০৬.২০২১ সি. মুনল সনস্পসত্ত 

 রো হনেনে। 

১ ৯৭.২৭৫ 

(অে থ িের ২০১৩-১৪) 

১ ০ ০ চূড়োন্ত সনষ্পসত্তর জন্য সি-পযীে িভোে 

CAFO অসিনির প্রিেেনপনত্রর 

সুপোসরশ  নরনেন কি কিোিোনি  

CAFO িরোির পত্র কপ্ররণ  রো হনেনে। 

ক োগোন োগ অব্যহি রনেনে। 

১ ৭.২০ 

(অর্ ি িছর ২০১৫-১৬) 

১ ০ ০ সিজ্ঞোন িথ্য ও প্রযুসি অসিট 

অসিদপ্তনরর স্মোর  নং-

৮২.১৫.০০০০.০০৬.১২.০০৩.২০/৭৯ 

িোং ২২.০৬.২০২১ সি. মুনল সনস্পসত্ত 

 রো হনেনে। 

২ (আসে থ  িংসিষ্টিো কনই) 

২০১৬-১৭ 

২ ০ ২  

ব্রিশীনটর জিোি কপ্ররণ  রো হনেনে। 

০৩ ৫৭১.৭০২৭৩ 

(অে থ িের ২০১৭-১৮) 

৩ ০ ০ সিজ্ঞন িথ্য ও প্রযুসি অসিট 

অসিদপ্তনরর স্মোর  নং 

৮২.১৫.০০০০.০০৬.১২.০০৩.২০/৪৫ 

িোং ০৬/১২/২০ সিিঃ মুনল ২০১৭-১৮ 

অে থ িোনলর অসিি অনুনেদ নং 

০১,০২,০৩ সনস্পসত্ত  রো হনেনে। 

৩ ১১.১২৭০৭ 

(অর্ ি িছর ২০১৮-১৯) 

৩ ০ ৩ (AIR) গি ২০/১০/২০২০ সিিঃ িোসরনে 

ব্রিশীহটর জিাি যপ্ররণ করা েহয়হছ 

এিং িোর কপ্রসযনি গি ১৯/০১/২০২১ 

সিিঃ িোসরনে অসিট অসিদপ্তর অসিট 

িন্তব্য কপ্ররণ  নরনেন িোর কপ্রসযনি 

অত্র  ো থোলনের জিোি প্রস্তুি  রো 

১১/০২/২০২১ সিিঃ িোসরনে  কপ্ররণ 

 রো হনেনে । 

সি িহমাট ৮ ৬৮৭.৫৫২৩ ১১ ০ ০৬  

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

প্রহর্াজয নয়। 

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

গি মাহস বনষ্পবত্তর সংখ্যা 



মন্ত্রণালয় 

/অবধদপ্তর/সংস্থাসমূহে 

পুবিভূি যমাট বিভাগীয় 

মামলা 

চাকুরীচ্যযবি/

িরখাস্ত 

অন্যান্য 

দন্ড 

অব্যােবি িিিমান অর্ ি িছহর যমাট 

বনষ্পবত্তকৃি বিভাগীয় 

মামলার সংখ্যা 

িিিমাহন অবনষ্পবত্তকৃি 

বিভাগীয় মামলার সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০ ০ ০ ০ ০ ০ 

 

 

 

(৯) মানিসম্পদ উন্নয়ন   

ক. প্রবিহিদনাধীন মাহস সমাপ্ত প্রবশক্ষণ কম িসূবচঃ 

প্রবশক্ষণ কম িসূবচর নাম প্রবশক্ষহণর  

যময়াদ 

 

উহদ্যাগী সংস্থা/এহজন্সীর নাম 

 

মন্ত্রণালয় এিং 

আওিাধীন সংস্থাসমূে 

যর্হক অংশেেণকারীর 

সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

িথ্য অসি োর আইন ২০০৯ সিষে  

প্রসশযণ 

সদনব্যোপী সিসিএ  ো থোলে ২৩ 

 ি থ িথো- ি থচোরীনদর অংশিহনণ চো সর 

িংক্রোন্ত সিসভন্ন প্রসশযণ 

সদনব্যোপী সিসিএ  ো থোলে ২৩ 

PKI Operation and 

Maintenance িংক্রোন্ত প্রসশযণ 

১৩.০৬.২০২১ 

হনি 

১৭.০৬.২০২১ 

(৫ সদনব্যোপী) 

সিসিএ  ো থোলে ১৪ 

“সিসজটোল সনরোপত্তোে কিনেনদর 

িনচিনিো” শীষ থ   ি থশোলো 

০২.০৬.২০২১ 

০৩.০৬.২০২১ 

০৯.০৬.২০২১ 

১০.০৬.২০২১ 

২১.০৬.২০২১ 

 

সিসিএ  ো থোলে ২,৩০২ 

সিসজটোল স্বোযর সিষে  প্রসশযণ ০১ সিসিএ  ো থোলে ১২৭ 

 

১. িথ্য অসি োর আইন ২০০৯ সিষে  প্রসশযণ। 

২.  ি থ িথো- ি থচোরীনদর অংশিহনণ চো সর িংক্রোন্ত সিসভন্ন প্রসশযণ। 

৩. PKI Operation and Maintenance িংক্রোন্ত প্রসশযণ। 

 

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

 



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

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

১. “মুসজি িষ থ-২০২০” উদ্ োপন উপলনযে আনেোসজি রচনো প্রসিন োসগিোর সিজেী প্রোেীনদর পুরস্কোর প্রদোন  রো হনেনে।  

২. কশে হোসিনো িিটওেেোর কট ননোলসজ পো থ সিসিএ  ো থোলনের সিসজস্টোর সর ভোসর কিন্টোর স্থোপননর সনসিত্ত অি োঠোনিো 

উন্নেন  রো হনেনে। 

৩. সিএ িসনটসরং সিনস্টি স্থোপন ও সনরোপত্তো সিিোন শীষ থ  প্র নের SOC& DR Infrastructure স্থোপন িংক্রোন্ত  োনজর 

চুসিপত্র িম্পোদন  রো হনেনে। 

৪. Webtrust Audit & Root CA Configuration  রোর সনসিত্ত EoI আহিোন  রো হনেনে।  

 ৫. কশে হোসিনো িিটওেেোর কট ননোলসজ পো থ সিসিএ  ো থোলনের সিসজস্টোর সর ভোসর কিন্টোর স্থোপননর  োজ িম্পন্ন  রো হনেনে। 

৬. ২০২১-২২ অে থিেনরর িোসষ থ   ি থিম্পোদন চুসি স্বোযসরি হনেনে। 

৭. ২০২০-২১ অে থিেনরর িোসষ থ   ি থিম্পোদন চুসির িোস্তিোেন অিগসির প্রসিনিদন িথ্য ও ক োগোন োগ প্রযুসি সিভোনগ কপ্ররণ 

 রো হনেনে। 

 

 

খ) আগামী দুই মাহস (জুলোই-আগস্ট) সম্পাবদিব্য অিীি গুরুত্বপূণ ি কাহজর িাবলকাঃ 

1. ইহলক্ট্রবনক স্বাক্ষর সার্ট িবিহকট প্রদানকারী কর্তিপহক্ষর বনয়ন্ত্রক-এর (বসবসএ) কার্ িালহয়র উনযোনগ “সিসজটোল সনরোপত্তোে 

কিনেনদর িনচিনিো” সিষে  প্রসশযণ আনেোজন  রো হনি। 

2. ইহলক্ট্রবনক স্বাক্ষর সার্ট িবিহকট প্রদানকারী কর্তিপহক্ষর বনয়ন্ত্রক-এর (বসবসএ) কার্ িালহয়র উনযোনগ “সিসজটোল স্বোযর” 

সিষে  প্রসশযনণর আনেোজন  রো হনি। 

3. সিএ িসনটসরং সিনস্টি স্থোপন ও সনরোপত্তো সিিোন শীষ থ  প্র নের SOC & DR Infrastructure স্থোপননর  ো থক্রি 

িহণ  রো হনি।   

 

 গ. আগামী দুই মাহস (জুলোই-আগস্ট) িড় রকহমর যকান সমস্যা/সেহটর আশো করা েহল িার বিিরণঃ প্রহর্াজয নয়। 

 

বনয়ন্ত্রহকর স্বাক্ষরঃ 

 

নামঃ   আবু িোঈদ কচৌধুরী 

বনয়ন্ত্রক (যুগ্মসবচি) 


