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ওয়েবসাইয়ে প্রদর্ শয়ের জন্য 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলায়দর্ সরকার 

ইয়লক্ট্রনেক স্বাক্ষর সার্ট শনিয়কে প্রদােকারী কর্তশপয়ক্ষর নেেন্ত্রক (নসনসএ)-এর কার্ শালে 

তথ্য ও যর্াগায়র্াগ প্রযুনি নবভাগ 

আইনসর্ট োওোর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

www.cca.gov.bd 

 

নসর্টয়জেস চাে শার 

১. নভর্ে ও নির্ে 

নভর্েঃ নেরাপদ তথ্য প্রযুনির নবকার্। 

নির্েঃ নিনজোল স্বাক্ষর সার্ট শনিয়কে প্রবতশয়ের িাধ্যয়ি নেরাপদ তথ্য আদাে প্রদাে নেনিতকরণ এবাং সাইবার অপরাধ দূরীকরয়ণ জাতীে ও আঞ্চনলক যর্ৌথ উয়যাগ প্রনতষ্ঠা। 

২. যসবা প্রদাে প্রনতশ্রুনত 

২.১) োনগনরক যসবা 

ক্র: োং যসবার োি যসবা প্রদাে পদ্ধনত প্রয়োজেীে কাগজপত্র এবাং 

প্রানিস্থাে 

যসবার মূল্য এবাং 

পনরয়র্াধ পদ্ধনত 

যসবা প্রদায়ের 

সিেসীিা 

দানেত্বপ্রাি কি শকতশা 

 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ সাইবার িািলার তদন্ত তদন্ত নরয়প শাে প্রদাে সাইবার ট্রাইব্যুোল যকশাে নি 

ট্রাইব্যুোল কর্তশক 

নেধ শানরত 

১। উপ-নিয়ন্ত্রক (সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা) 

ফ ািঃ +৮৮-০২-৮১৮১৭১৩ 

২ 

নিনজোল িয়রেনসক 

নরয়পাে শ 

ল্যাব নরয়পাে শ www.cca.gov.bd  নবোমূূ্য়ল্য 

সাইবার 

ট্রাইব্যুোল কর্তশক 

নেধ শানরত 

১। সহকারী নিয়ন্ত্রক (ইমার্জেন্সী ফরসপন্স) 

ফ ািঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৭৯৯ 

৩ 

সাইবার হেরানের যক্ষয়ত্র 

পরাির্ শ প্রদাে 

ই-যিইল, যেনলয়িাে 

অথবা স-র্রীয়র 

নসনসএ কার্ শালে ও  

www.cca.gov.bd 

নবোমূূ্য়ল্য ৩ কার্ শনদবস 

১। আইি কম েকর্ো (আইি) 

ফ ািঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৮২৯ 

http://www.cca.gov.bd/
http://www.cca.gov.bd/
http://www.cca.gov.bd/
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৪ 

কনিউোর ইেনসয়িন্স 

যরসপন্স র্টি এর িাধ্যয়ি 

CA প্রনতষ্ঠােসমূয়হ ও 

নিনজোল স্বাক্ষর 

ব্যবহায়রর যক্ষয়ত্র সাংঘর্টত 

সাইবার অপরায়ধর উৎস 

নচনিতকরণ এবাং তথ্য 

উদঘােে 

পনরদর্ শে/পর্ শয়বক্ষণ ও 

জব্দকরণ 

নসনসএ কার্ শালে - 

১৪ (যচৌদ্দ) কি শ 

নদবস 

১। সহকারী নিয়ন্ত্রক (সাইবার নিরাপত্তা ও সমন্বয়) 

 

৫ 

নসনসএ কার্ শালয়ের সকল 

তথ্য নেেনিত ওয়েবসাইয়ে 

হালোগাদকরণ 

ওয়েবসাইে 

নসনসএ কার্ শালয়ের 

ওয়েবসাইে 

- 

৩ (নতে) কি শ 

নদবস 

১। সহকারী নেেন্ত্রক (িাোয়বজ ও ওয়েব 

এুািনিনেয়ের্ে 
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২.২) প্রানতষ্ঠানেক যসবা 

ক্র: োং যসবার োি যসবা প্রদাে পদ্ধনত প্রয়োজেীে কাগজপত্র 

এবাং প্রানিস্থাে 

যসবার মূল্য এবাং 

পনরয়র্াধ পদ্ধনত 

যসবা প্রদায়ের 

সিেসীিা 

দানেত্বপ্রাি কি শকতশা 

(োি, পদবী, যিাে েম্বর ও ই-যিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. নসএ লাইয়সন্স প্রদাে 
পত্র িাধ্যয়ি লাইয়সন্স 

প্রদাে  
নসনসএ কার্ শালে 

নসএ নবনধিালা-২০১০ 

এবাং সরকারী পনরপত্র 

অনুর্ােী নেধ শানরত মূল্য 

০৬ (ছে) সিাহ 

১। উপ-নেেন্ত্রক (অথ শ, প্রর্াসে ও আইে) 

যিােঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৪৬৪ 

 

২. 
নিনজোল সার্ট শনিয়কে 

প্রদাে 

নসনি/নিভাইয়সর িাধ্যয়ি 

নিনজোল সার্ট শনিয়কে 

প্রদাে 

নসনসএ কার্ শালে 

নসএ নবনধিালা-২০১০ 

এবাং সরকারী পনরপত্র 

অনুর্ােী নেধ শানরত মূল্য 

০৬ (ছে) সিাহ 

১। উপ-নেেন্ত্রক (আইনসর্ট) 

যিােঃ +৮৮-০২-৮১৮১৭০৯ 

 

৩. 

নসএ লাইয়সন্স 

বানতল/স্থনগত নবষেক 

কার্ শক্রি 

পত্র িাধ্যি নসনসএ কার্ শালে - ৬০ (ষাে) নদে 

১। উপ-নেেন্ত্রক (অথ শ, প্রর্াসে ও আইে) 

যিােঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৪৬৪ 

 

৪. নসএ অনিের নেয়োগ  নেয়োগ পত্র প্রদাে নসনসএ কার্ শালে 

যেন্ডায়রর িাধ্যয়ি মূল্য 

নেধ শারণ এবাং 

সার্ট শিাইাং অয়থানরর্ট 

(নসএ) কর্তশক প্রকৃত 

অনিে কায়জর উপর 

নভনি কয়র মূল্য 

পনরয়র্াধ 

৬০ (ষাে) কি শনদবস 

 

১। সহকারী নেেন্ত্রক (প্রর্াসে ও অথ শ) 

যিােঃ +৮৮-০২-৮১৮১৭১০ 

 

৫. 
নসএ সাংক্রান্ত অন্যান্য 

প্রযুনিগত কার্ শক্রি  

নিনজোল স্বাক্ষর ইন্টার 

অপায়রনবনলর্ট নেয়দ শনর্কা, 

২০১৩ এবাং বাাংলায়দর্ 

রুে নসএ সার্ট শনিয়কর্ে 

অনুর্ীলে নববৃনত, ২০১৩ 

অনুর্ােী 

নসনসএ কার্ শালে 

নসএ লাইয়সন্স প্রদায়ের 

শুরুয়ত এককালীে মূল্য 

পনরয়র্াধ 

১৪ (যচৌদ্দ)কি শনদবস 

১। সহকারী প্রয়কৌর্লী (আইর্ট নসনকউনরর্ট) 

যিােঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৮৩১ 
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২.৩) অভুন্তরীণ যসবা  

ক্র: োং যসবার োি যসবা প্রদাে পদ্ধনত প্রয়োজেীে 

কাগজপত্র এবাং 

প্রানিস্থাে 

যসবার মূল্য এবাং 

পনরয়র্াধ পদ্ধনত 

যসবা প্রদায়ের 

সিেসীিা 

দানেত্বপ্রাি কি শকতশা 

(োি, পদবী, যিাে েম্বর ও ই-যিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১.  ছুর্ট সাংক্রান্ত নবষে পত্র িাধ্যি সহকারী নেেন্ত্রক 

(প্রর্াসে ও অথ শ) 

- ০৩ (নতে) কি শ নদবস ১। উপ-নেেন্ত্রক (অথ শ, প্রর্াসে ও আইে) 

যিােঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৪৬৪ 

 ২. সাধারণ ভনবষ্যত তহনবল হয়ত 

অনিি িঞ্জুনর 

পত্র িাধ্যি সহকারী নেেন্ত্রক 

(প্রর্াসে ও অথ শ) 

- ০৫ (পাঁচ)কি শ নদবস 

৩. ৩ে ও ৪থ শ যেণীর কি শচারী নেয়োগ পত্র িাধ্যি সহকারী নেেন্ত্রক 

(প্রর্াসে ও অথ শ) 

- ১২০ (একর্ত নবর্) 

কি শ নদবস 

৪. ৩ে ও ৪থ শ যেণীর পয়দর স্থােীকরণ পত্র িাধ্যি সহকারী নেেন্ত্রক 

(প্রর্াসে ও অথ শ) 

- ২৫ (পনিঁর্)কি শ নদবস 

৫. দরপত্র মূল্যােে কনির্টসহ নবভন্ন 

প্রকার কনির্টয়ত প্রনতনেনধ িয়োেেে 

পত্র িাধ্যি সহকারী নেেন্ত্রক 

(প্রর্াসে ও অথ শ) 

- ০৫ (পাঁচ)কি শ নদবস ২। সহকারী নেেন্ত্রক (প্রর্াসে ও অথ শ) 

যিােঃ +৮৮-০২-৮১৮১৭১০ 

 ৬. বানষ শক যবতে বৃনদ্ধ পত্র িাধ্যি সহকারী নেেন্ত্রক 

(প্রর্াসে ও অথ শ) 

- ১০ (দর্) কি শ নদবস 

৭. পদ সৃজে সাংক্রান্ত কার্ শাবনল 

সিাদয়ে সুপানরর্ প্রদাে 

পত্র িাধ্যি সহকারী নেেন্ত্রক 

(প্রর্াসে ও অথ শ) 

- ০৫ (পাঁচ)কি শ নদবস 

৮. গৃহনেি শাে/গৃহয়িরািত/যিাের 

সাইয়কল/কনিউোর/বাইসাইয়কল 

ক্রয়ের নেনিি অনিি ঋে িঞ্জুনর 

সাংক্রান্ত নবষোনদ 

পত্র িাধ্যি সহকারী নেেন্ত্রক 

(প্রর্াসে ও অথ শ) 

- ০৫ (পাঁচ)কি শ নদবস 

৯. বায়জে কাঠায়িা পত্র িাধ্যি সহকারী নেেন্ত্রক 

(প্রর্াসে ও অথ শ) 

- নবনধ অনুর্ােী 

নেধ শানরত সিেসীিা 

১০. দিয়রর সিদ সাংিহ ও ক্রয়ের জন্য 

দরপত্র/যকায়ের্ে আহবাে ও প্রচার 

পত্র িাধ্যি সহকারী নেেন্ত্রক 

(প্রর্াসে ও অথ শ) 

- নপনপআর ২০০৮ 

যিাতায়বক  

১১. নবনভন্ন নবল পনরয়র্াধ পত্র িাধ্যি সহকারী নেেন্ত্রক 

(প্রর্াসে ও অথ শ) 

- এনজ-যত নবল 

উপস্থাপয়ের জন্য ০৭ 

(সাত) কি শনদবস 
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২.৪) আওতাধীে অনধদির/দির/সাংস্থা কর্তশক প্রদি যসবা 

http://cca.portal.gov.bd    

৩) অনভয়র্াগ ব্যবস্থাপো পদ্ধনত (GRS) 

যসবা প্রানিয়ত অসন্তুষ্ট হয়ল দানেত্বপ্রাি কি শকতশার সয়ে যর্াগায়র্াগ করুে। নতনে সিাধাে নদয়ত ব্যথ শ হয়ল নেয়নাি পদ্ধনতয়ত যর্াগায়র্াগ কয়র আপোর সিস্যা অবনহত করুে।  

ক্র. োং  কখে যর্াগায়র্াগ করয়বে  যর্াগায়র্ায়গর ঠিকাো নেিনির সিেসীিা 

১. দানেত্বপ্রাি কি শকতশা সিাধাে নদয়ত ব্যথ শ 

হয়ল 

অনভয়র্াগ নেষ্পনি কি শকতশা: (অনেক) 

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

যিােঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৪৬৪ 

ওয়েব যপাে শালঃ http://cca.portal.gov.bd  

১ িাস ৩০ (নত্রর্) নদে 

২. GRS যিাকাল পয়েন্ট কি শকতশা নেনদ শষ্ট 

সিয়ে সিাধাে নদয়ত ব্যথ শ হয়ল 

আপীল কি শকতশা: 

পদবীঃ নেেন্ত্রক, নসনসএ কার্ শালে  

যিােঃ +৮৮-০২-৫৫০০৬৮১৯ 

ই-যিইল: info@cca.gov.bd  

১৫ (পয়ের) নদে 

 

৪) আপোর কায়ছ আিায়দর প্রতুার্া 

ক্র. োং প্রনতশ্রুনত/কানিত যসবা প্রানির লয়ক্ষু করণীে 

১. নেধ শানরত িরয়ি সম্পূে শভায়ব পূরণকৃত আয়বদে জিা প্রদাে 

২. সঠিক িাধ্যয়ি প্রয়োজেীে নিস পনরয়র্াধ করা 

৩. সাক্ষায়তর জন্য নেধ শানরত সিয়ের পূয়ব শই উপনস্থত থাকা 

৪. নিনজোল স্বাক্ষর ব্যবহার কয়র অেলাইয়ে আপোর তথ্য ও যলেয়দয়ের নেরাপিা নেনিত করুে 
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