
১। ভন্ত্রণারয়/বফবাগগয নাভ :   তথ্য ও যমাগাগমাগ প্রযুবি বফবাগ। 

২। ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা :   ইগরক্ট্রবনক স্বাক্ষয ার্ট িবপগকট প্রদানকাযী কর্তিগক্ষয বনয়ন্ত্রক 

(ববএ)-এয কাম িারয়। 

৩। যক্টয :   আথ ি-াভাবিক যবৌত অফকাঠাগভা 

৪। াফ-যক্টয :   আইবর্ট 

৫। প্রকগেয নাভ : ফাংরায় বডবিটার স্বাক্ষয ার্ট িবপগকট ংযক্ষগনয িন্য যকন্দ্রীয় ংযক্ষাণাধায 

স্থান। 

    : ইংগযবিগত Establishment of Central Repository for Digital 

Signature Certificates. 

৬। ফাস্তফায়নকার :   জুরাই, ২০২০ গত জুন, ২০২২ ম িন্ত। 

৭। প্রাক্কবরত ব্যয় (রক্ষ টাকায়) :   যভাট বিওবফ (বফ:মু) প্রকে াায্য 

(টাকাং) 

প্রকে াগয্যয 

উৎ 

৩৫০০.০০ - - বিওবফ 

  

৮। অনুগভাদন ম িায় :   প্রস্তাবফত নতুন প্রকে (বুি াতায় অন্তর্ভ িবিয িন্য) 

৯। প্রকগেয উগেশ্য :   ক) যকন্দ্রীয় বডবিটার স্বাক্ষয ার্ট িবপগকট বযগাবিটবয স্থান; 

খ) ার্ট িবপগকট মাচাই দ্ধবত িীকযণ; 

গ) ইগরক্ট্রবনক যযকড ি ংযক্ষণ কক্ষ স্থান; 

১০। ক) প্রকগেয প্রধান প্রধান 

অগেয বফফযণ 

  

  

:   

  

ক্রবভক নং প্রধান অগেয নাভ বযভাণ 

(একক) 

অগেয 

প্রাক্কবরত ব্যয় 

(রক্ষ টাকা) 

1. াড িওয়যায যথাক ১৫০০.00 

2. পট ওয়যায যথাক ১০০০.00 

3. কনারগটন্সী (পাভ ি ও 

ব্যবি) 

3র্ট ২৫০ .০০ 

১১। প্রকে এরাকা :   ইগরক্ট্রবনক স্বাক্ষয ার্ট িবপগকট প্রদানকাযী কর্তিগক্ষয বনয়ন্ত্রক 

(ববএ)-এয কাম িারয়, আইবর্ট টাওয়ায, আগাযগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

১২। বফগদবক াায্যপুষ্ট প্রকে 

গর বফগদবক াায্যপ্রাবিয 

ফ িগল অফস্থা 

:   প্রগমািয নয়। 

১৩। ইবতপূগফ ি এবডবগত অন্তর্ভ িি/ 

ফযােবফীন বাগফ ংযুি বির 

বকনা 

:   না 

১৪। িভ ঞ্চফাবল িক বযকেনা ও 

এবডবি এয যকান রক্ষযভাত্রায 

াগথ াভঞ্জস্যপূণ ি 

:   িভ ঞ্চফাবলকী বযকেনা (অধ্যায়-১২, পৃষ্ঠা ৫৫৮, আগরাচযসূবচ-

১২.২: তথ্য ও যমাগাগমাগ প্রযুবি এফং অথ িবনবতক উন্নয়ন: অনরাইন 

যরনগদন এফং যগভন্ট অফকাঠাগভা)-যত e-governance ব্যফস্থাগক 

বনযাদ সুযবক্ষত কযায িন্য বডবিটার স্বাক্ষয ব্যফাগযয কথা ফরা 

গয়গি। বনযাদ অনরাইন ট্রানগিকন ফহুরাংগ বনব িয কগয িাতীয় 



PKI বগেভ এয উয। ববএ কাম িারয় ফাংরাগদ রুট বএ (PKI) 

ফাংরাগদ বাগফ এ বফলগয় দাবয়ত্বীর কর্তিক্ষ। ববএ কাম িারগয়য 

কভ িকান্ডগক আগযা গবতীর কযায িন্য তথ্য ও যমাগাগমাগ প্রযুবি 

আইন ২০০৬ এয ধাযা ১৮(৭) ও ২১ যভাতাগফক ংযক্ষণাধায স্থান 

কগয বনযাদ ইগরক্ট্রবনক াক্ষয বনবিত কযগফ। বকছু গুরুত্বপূণ ি 

দগক্ষ দযকায এফং এই উন্নয়ন প্রকে ববএ কাম িারগয়য ভানফ 

ম্পদ উন্নয়ন, অফকাঠাগভা উন্নয়ন এফং কাবযগবয ক্ষভতা বৃবদ্ধ কযগফ। 

  

প্রকগেয পরাপর: i) ববএ কাম িারগয়য মাফতীয় ইগরক্ট্রবনক যযকড ি 

ংযক্ষণ কযা গফ; ii) বএ কর্তিক ইসুযকৃত কর বডবিটার স্বাক্ষয 

ার্ট িবপগকট ংযক্ষগণয িন্য একর্ট যকন্দ্রীয় বযগাবিটবয 

থাকগফ; iii) িনগণ যমগকান প্রাি গত অবত গি ার্ট িবপগকট মাচাই 

কযগত াযগফ। 

১৫। দাবযদ্র বনযন ও কভ িংস্থাগনয 

িন্য যাবয িবিত বকনা 

:   না 

১৬। িরফায়ু বযফতিন কাম িক্রভ এয 

াগথ ম্পিৃ বকনা 

:   না 

১৭। ববব দ্ধবতগত ফাস্তফায়ন 

কযা ম্ভফ বকনা 

:   না 

১৮। ববব উগযাগগ গৃীত প্রকগেয 

ায়ক প্রকে বকনা 

:   না 

 


