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২০০৯-২০২০ ময়ােদ সাফ  ও অ গিতর ত  
 

১। সংেকত পিরদ েরর ল কায ম: ২০০৯-২০২০ সন পয  সময়কােল এ দ েরর ল কায েমর অংশ িহেসেব 
(ক) ২০৩০২  গাপন যাগােযাগ বহায দিলল তকরণ, (খ) ১৩১০ জন িশ ণাথ েক িবিভ  ধরেণর িশ ণ দান এবং 
(গ) ২৭৬  ি েকে র গাপন যাগােযাগ ও িনরাপ া ব াপনা সংি  পিরদশন কায স  হেয়েছ। 
 
২। িনেয়াগ সং া  িবষয়ািদ: ২০০৯-২০২০ সন পয  সময়কােল সংেকত পিরদ ের ২জন সাইফার অিফসার, ১জন 
িহসাবর ক, ১ জন সাইফার সহকারী-কাম-কি উটার া িরক, ১ জন এম. এল. এস. এস ও ১ জন িনরাপ া হরী 
(আউটেসািসং) িনেয়াগ করা হেয়েছ এবং িনয়ম অ যায়ী িবিভ  পেদ ( যমন: ১ জন পিরচালক, ২ জন উপ-পিরচালক, ১ জন 
িসিনয়র সাইফার অিফসার, ২ জন সাইফার অিফসার, ১ জন সহকারী সাইফার অিফসার, ১ জন িসিনয়র বাই ার, ১ জন ক াশ 
সরকার) পেদা িত  দান করা হেয়েছ। এছাড়া িবেবচ  সমেয় “ সংেকত পিরদ র (কমকতা ও কমচারী) িনেয়াগিবিধমালা, 
২০১৫” ণীত হেয়েছ। 
 
৩। ভৗত অবকাঠােমাগত উ য়ন: Document উৎপাদেনর ে  ৫(প চ)  Modern 
Electromagnetic Machines ািপত হেয়েছ। িশ ণ ব ার উ য়েন ২০ (িবশ)  Brand Desk 
Top PC, LAN System, Sound System, Conference System (20 unit) ও UPS 

ািপত হেয়েছ। িনরাপ া ব ার উ িত সাধেন CCTV Surveillance System ও Access Control 
System ািপত হেয়েছ। এছাড়া ণ কি উটার স হ এবং িশ ণ কে  ড া  অপ ক াল ফাইবার 
Internet সংেযাগ ািপত হেয়েছ। 
 
৪। সাংগঠিনক কাঠােমার ি : িবেবচ  সমেয় সংেকত পিরদ র এর সাংগঠিনক কাঠােমা পিরবতন ও নিব াস 
করা হেয়েছ। এ সমেয় সংেকত পিরদ েরর সাংগঠিনক কাঠােমােত ৪ (চার)  পদ জনকরত: ৪ (চার)জন জনবল ি  
পেয়েছ। 

 
৫। আ িনকীকরণ ও ত  ি গত উ য়ন: এ দ র সাইফার বহারকারী সং াস েহর জ  ি ে া সফটওয় ার 
উ াবন কেরেছ। এ দ ের সে াষজনকভােব ই ারেনট ব ত হে । িশ ণ ক  ও কি উটার ােব LAN ািপত ও 

ব ত হে । এ দ েরর িনরাপ া ব ায় Automation ি য়া ব ত হে । 
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Success and Development During  2009-2020 
 
1. Fundamental  Activities of the Departmant of ciphers: Under the 
fundamental activities of this department (a ) 20302 secret document has 
been produced, (B) 1310 trainees have been trained by this department in 
different necessary subjects and (c) In order to verify the secret 
communication and security management system 276 crypto centres have 
been inspected by this department.  
 
2. Recruitment Related Matters: 2 Cypher Officers, 1 Accountant, 1 Cypher 
Assistant–Cum-Computer Typist, 1 MLSS and 1 Security Guard 
(Outsourcing) were recruited during June 2009 to 2020. 
 
3. Infrastructural Development: Modern electromagnetic machines were 
installed for the document printing and production purpose. 20 brand 
computers, LAN System, Sound System and UPS were installed for the 
development of the training System. To enhance the security management 
the CCTV Surveillance System and Access Control Systems were 
established during the mentioned period. 
 
4. Development of the Organizational set up: The Organizational Set-up has 
been rearranged during this period. The manpower of the organizational 
Set-up has been increased by 3 persons. 
 
5. Modernization and ICT based Development: Department of Cyphers has 
developed Crypto Software for the Cypher user organization. The use of 
internet is at a satisfactory level in this department. LAN has been 
established and being properly used in the training room and the Computer 
laboratory. Security management has been automated during the 
mentioned period. 
 


