
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 নভেম্বর, ২০২১ সি:                                    প্রবিহিদন প্রস্তুহির িাবরখঃ  ৩০/১১/২০২১ 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 ৩৩ ২২        - 

যমাট ৮৩ ৩২ ৫১ - 

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 

- - ২০ ০২ ১৫ ১৪ ৫১ 

 

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 

- - - - - - - 
 

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  



(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 

৩২.৬৮ ৬.৯৮ ক োটি 

২১.৩৫ %  

_ _ 

 

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. বিহদবশক প্রবশক্ষহণর SD-6, SD-7, SD-8, SD-14 ০৪ (চার) 

প্যাহকহজর  ০৯/১১/২০২১ বিঃ িাবরহখ সরিরাে চুবি সাক্ষবরি 

েহয়হছ। 

২. PKI R&D Tool Development and support Lab 

এর জন্য RFP প্রবক্রয়া চলমান রহয়হছ। 

 ৩. GD-2 (lot-1) GD-3 (lot) দরপত্র ২১/১১/২০২১ সি: তোসরভে 

পুন: দরপত্র আহবোন  রো হভেভে। 

৪. GD-2 (L-4): E-Sign Database Development GD-

3 (L-2): Central Repository এর দরপত্র ১৭/১১/২১ বিঃ 

িাবরহখ উন্মুক্ত  রো হভেভে এবং বততমোভন মূল্যোেন প্রসিেো চলমোন 

রভেভে।  

৫. SOC এবং DRC-এর  োজ িম্পন্ন  রো হভেভে।  সমশসনং ও 

কেসটং বো ী রভেভে।  

- 

 

 

 

 

 



 

(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 ৯৭.২৭৫ 

(অর্ ত বের ২০১৩-১৪) 

১ ০ ১ চূড়োন্ত সনষ্পসির জন্য সি-পক্ষীে িেোে 

CAFO অসিভির প্রতযেনপভত্রর 

সুপোসরশ  ভরভেন কি কমোতোভব  

CAFO এর  োর্ তোলভের পত্র পোওেো সিভেভে 

এবং িত ২৮/০৯/২০২১ সি: তোসরভে ব্রডশীে 

জবোব কপ্ররণ  রো হভেভে। 

২ (আসর্ ত  িংসিষ্টতো কনই) 

২০১৬-১৭ 

২ ০ ২  

িত ১৪/০৯/২০২১ সি: তোসরভে 

ব্রডশীভের জবোব কপ্ররণ  রো হভেভে। 

সি িহমাট ০৩ ৯৭.২৭৫/- ০৩ - ০৩ 
 

- 

 

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)  

মন্ত্রণালয় 

/অবধদপ্তর/সংস্থাসমূহে 

পুবিভূি যমাট বিভাগীয় 

মামলা 

গি মাহস বনষ্পবত্তর সংখ্যা িিিমান অর্ ি িছহর যমাট 

বনষ্পবত্তকৃি বিভাগীয় 

মামলার সংখ্যা 

িিিমাহন অবনষ্পবত্তকৃি 

বিভাগীয় মামলার সংখ্যা 

চাকুরীচুযবি/

িরখাস্ত 

অন্যান্য 

দন্ড 

অব্যােবি 

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 

 

উহযাগী সংস্থা/এহজন্সীর 

নাম 

 

মন্ত্রণালয় এিং আওিাধীন 

সংস্থাসমূে যর্হক 

অংশগ্রেণকারীর সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ 

“সডসজেোল সনরোপিোে কমভেভদর িভচতনতো” শীর্ ত  

 ম তশোলো 

১০.১১.২০২১ 

১১.১১.২০২১ 

সিসিএ  োর্ তোলে ১,৬৩৬ 

“সডসজেোল স্বোক্ষর” সবর্ে  প্রসশক্ষণ ১৮.১১.২০২১ সিসিএ  োর্ তোলে ৪৫ 

 

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। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

খ) আগামী দুই মাহস (সডভিম্বর-জোনুেোসর) সম্পাবদিব্য অিীি গুরুত্বপূণ ি কাহজর িাবলকাঃ 

1. ইহলক্ট্রবনক স্বাক্ষর সার্ট িবিহকট প্রদানকারী কর্তিপহক্ষর বনয়ন্ত্রক-এর (বসবসএ) কার্ িালহয়র উভযোভি “সডসজেোল স্বোক্ষর” 

সবর্ে  প্রসশক্ষভণর আভেোজন  োর্ তিম অব্যোহত রোেভত হভব। 

2. ইহলক্ট্রবনক স্বাক্ষর সার্ট িবিহকট প্রদানকারী কর্তিপহক্ষর বনয়ন্ত্রক-এর (বসবসএ) কার্ িালহয়র উভযোভি সডসজেোল বোংলোভদশ 

সদবভি সডসজেোল স্বোক্ষভরর প্রচোর প্রিোভরর জন্য কট  কহোল্ডোরভদর সনভে কিসমনোর/ওভেসবনোর আভেোজন  রো হভব। 

 

 

 

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

 

 

বনয়ন্ত্রহকর স্বাক্ষরঃ 

 

নামঃ   আবু িোঈদ কচৌধুরী 

বনয়ন্ত্রক (যুগ্মসবচি) 


