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যা যা করনীয়: 
১. আপনি যনি Windows XP বযবারকারী য়ে থায়কি 

তায় প্রথয়ম Check কয়র দিয়ে নিয়ত য়ব এটা 
Service Pack 1 / 2 / 3. এটা দেক কয়র দিোর 
জিয, Desktop এর My Computer এ মাউয়র 
Right বাটয়ি নিক কয়র  দয নস্টটি আয়ব দোি 
দথয়ক Properties এ নিক করয়ত য়ব| এোয়ি যনি 
Service Pack 3 ে তায় আপিার কনিউটারটি 
আপয়েয়টে অবস্থাে আয়ে, দকায়িা মযা দিই| 
আর যনি Service Pack 1 / 2 য় এই CD-র প্রথম 
দফাল্ডায়রর ফটওেযারটি ইিস্ট কয়র নিয়ত য়ব| 

 

নেত্র-০১: Service Pack Checking.  

 

২. আর আপনি যনি Windows XP বযতীত অিয দকায়িা প্লাটফমম বযবার কয়র থায়কি তায় িো 
কয়র প্রথম দফাল্ডারটি উয়পক্ষা করুি| 

 

৩. এবার আপিায়ক দিয়ে নিয়ত য়ব আপনি দয কনিউটারটি বযবার করয়েি দটা কয়তা bit এর| 
এজিয আপিায়ক েয় আয়ত য়ব দেস্কটপ-এ| এোয়ি My Computer আইকি এ মাউয়র Right 

Button নিক করয় একটি নস্ট েয় আয়, দোি দথয়ক আপিায়ক নিক করয়ত য়ব 
Properties. এেি আপনি এোয়ি দিেয়ত পায়বি: 

System Type: 32-bit Operating System অথবা 64-bit Operating System 

  
নেত্র-০২: 32-bit Operating System. নেত্র-০৩: 64-bit Operating System. 

 

৪. সফটওয়যার ইনস্ট করার জনয আমরা ককাননাভানবই ডাব ক্লিক করব না|  

 

৫. আমরা আমায়ির প্রয়োজিীে প্রথম ফটওেযারটি ইিস্ট করয়বা| এজিয আমরা ২ে দফাল্ডার 
(02. Required Software) দথয়ক ে ুঁয়জ নিয়বা BD_Root_Cert-dataedgeCA_SubCA_Cert-Installer. 

ইিস্ট করার জিয এর উপয়র মাউয়র 
কামারটি এয়ি Right Button এ নিক কয়র 
দয নস্ট দিো যায়ব দোি দথয়ক Run as 

administrator এ নিক করয়বা| এর পয়র 
Yes এ নিক কয়র ইিস্টয়লি দল করয়বা| 

নেত্র-০৪: Run as administrator   
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৬. এেি নিতীে ফটওেযারটি ইিস্ট করয়বা| 
আমায়ির নিতীে ফটওেযায়রর ি টি ভামি 
আয়ে, একটি 32-bit অপরটি 64-bit| আমরা 
ঠিক তত bit এর Gemalto ফটওেযার 
ভামিটি ইিস্ট করয়বা আমায়ির 
কনিউটারটি যয়তা bit এর| কনিউটারটি যনি 
32-bit এর য়ে থায়ক তায় আমরা   নেত্র-০৫: Gemalto Software Installation 

Gemalto_32 bit ফটওেযারটি ইিস্ট করয়বা,   by Run as administrator. 

আর যনি কনিউটারটি 64-bit এর ে তায়  

Gemalto_64 bit ফটওেযারটি ইিস্ট করয়বা| ফটওেযার ইিস্ট করয়ত নিয়ে আপিায়ক বাক্স 
আকৃনতয়ত দবল নকে  প্রয়ের ম্ম েীি য়ত য়ব, এধরয়ির ক প্রেগুয়া “যা” দবাধক উত্তর 
নিয়ে পরবতী পিয়ক্ষয়প দযয়ত য়ব| 

 

৭. আপিার ফটওেযারটি ইিস্ট য়ে নিয়ে থাকয় এেি আপনি আপিার Crypto Token টি 
আপিার কনিউটায়রর USB দপায়টম  ানিয়ে দিেয়ত পায়রি| ইিস্ট করা Gemalto ফটওেযারটি 
পায়বি এভায়ব Start Menu – All Programs – Gemalto – SCSED দত নিক করার মাধযয়ম| 

 

৮.  আপিায়ক এেি নিয়টা দটায়কিটি 
Initialize কয়র নিয়ত য়ব| এজিয আপনি 
এোয়ি নতিটি ফাুঁকা স্থাি পায়বি দযোয়ি 
আপনি প্রয়োজিীে তথযগুয়া নয়ে নিয়ে 
Initialize এ নিক করয়ত য়ব|  

 

এোয়ি ক্ষযিীে নবে য়া:  

১. আপনি এোয়ির দকায়িা একটি 
বাক্স ফাুঁকা রােয়ত পারয়বি িা;  

নেত্র-০৬: Token Initialization.   

 

২. এোয়ি যা নেয়েি তা আপনি একবারই নেয়ত পারয়বি, পনরবতম ি করা ম্ভব িা; 
৩. এোয়ি নো তথযগুয়ার ায়থ আপিার নেনজটা াটিম নফয়কয়টর তয়থযর দকায়িা 
িকম  দিই| 

এরপয়র আপিায়ক Initialize এ নিক করয়ত য়ব| এেি আপিার কায়ে একটি PIN িাম্বার োইয়ব 
দযটা নেফল্ট দট করা আয়ে 0000 (োরটা শুিয)| আপনি এোয়ি 0000 নিয়ে OK করয়বি, 
আপিার নিয়টা দটায়কিটি Initialize য়ে নিয়েয়ে| 
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৯. এেি আপিার পরবতী কাজ য়ে দটায়কি এর এই 0000 
(োরটা শুিয)PIN িাম্বারটি পনরবতম ি কয়র দিো| এজিয 
আপনি Change PIN দকলায়ি নিয়ে নতিটি বাক্স দিেয়ত 
পায়বি| দোয়ি প্রথম বায়ক্স আপিার বতম মাি PIN 

(0000 োরটা শুিয) নেয়বি| পরবতী ি টি বায়ক্স 
আপিার নিয়জর মিমত PIN িাম্বারটি ি ’বার নয়ে নিয়ত 
য়ব| দেো রােয়ত য়ব: 

১. িূিযতম ৪ নেনজট দথয়ক য়বমাচ্চ ৩২ নেনজট 
পযমন্ত য়ত পায়র PIN িাম্বারটি| 

২. আপনি আপিার ইোি যােী দযয়কাি অক্ষর  

(A-Z / a-z) অথবা িাম্বার/ংেযা  (0 – 9) অথবা 
অিিয দকায়িা নেহ্নও (. , ! ? : ; ‘ “ @ # $ % & * < > 

{ } [ ] - _ = + ) বযবার করয়ত পায়রি| আপনি 
োইয় এবগুয়া নমনয়েও একটি PIN িাম্বার 
দট করয়ত পায়রি|     নেত্র-০৭: Change PIN 

 

৩. আপিায়ক Enter New PIN এবং Confirm New PIN এ একইরকমভায়ব িত ি PIN 

িাম্বারটি ি বার নেয়ত য়ব| একইরকমভায়ব ি ’বার নেয়ই আপনি  নিয়ের Submit 
বাটিটি দিেয়ত পায়বি| 

৪. এর পয়র আপিায়ক Submit বাটয়ি নিক করয়ত য়ব| আপনি দিেয়ত পায়বি আপিার 
PIN িাম্বারটি পনরবনতম ত য়ে নিয়েয়ে| 

৫. এই PIN িাম্বার পনরবতম য়ির কাজটি আপনি দয দকায়িা মে, যতবার ইো করয়ত 
পারয়বি| 

 

১০. এেি আপিায়ক নেনজটা নিয়িোর াটিম নফয়কয়টর জিয অিাইয়ি দরনজয়েলি করয়ত য়ব| 
এেি আপিার ইন্টারয়িট ংয়যাি থাকা প্রয়োজি| এ পযমায়ে আপিায়ক পরবতী পৃষ্ঠার নিয়িমলিা 
অি যােী কাজ করয়ত য়ব| 
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ক্লডক্লজটা সার্টি ক্লফনকট করক্লজনেলন করার পদনেপগুনা:  
১. আপিায়ক অবলযই Microsoft Windows XP Service Pack 3 অথবা Windows 7 অথবা 

Microsoft এর অিয দকায়িা ভামি বযবার করয়ত য়ব| 
২. শুধ মাত্র াটিম নফয়কট দরনজয়েলি এবং োউিয়াে করার জিয ব্রাউজার বযবার করয়ত য়ব 

Internet Explorer, অিয দকািটি িে| 
৩. আমায়ির ওয়েবাইট ঠিকািা: www.dataedgeid.com 

৪. ওয়েবাইয়টর উপয়রর াইয়ি প্রথয়ম রয়েয়ে: Digital Certificate Service 

৫. এোয়ি নিক করয়ত য়ব: To get 

your digital certificate. 
৬. এেি আপনি িত ি একটি 

ওয়েবয়পয়জ েয় এয়য়েি| এই 
দপয়জর এয়কবায়র নিয়ে একটি নংক রয়েয়ে: https://ecert.dataedgeid.com/ - এই নংক এ 
নিক করয়ত য়ব| দেো রােয়ত য়ব আপনি দযি অবলযই Internet Explorer বযবার কয়রি| 

৭. এেি পরবতী দপয়জ এয় আপিায়ক Continue নিক করয়ত য়ব| 
৮. এ পযমায়ে একটি দটনব দিো যায়ব, এোি দথয়ক আপিায়ক নিয়মাক্তভায়ব নয়ক্ট কয়র নিয়ে 

Proceed -এ নিক করয়ত য়ব: 

 

Registration Details: 

SN. Items Comments 

1.  First Name  আপনি আপিার িামটি ি টি অংয়ল ভাি কয়র নিয়ে নয়ে নিয়বি| 
2.  Last Name  

3.  Locality  আপনি দয দজাে অবস্থাি করয়েি| 
4.  Postal Code  আপিার দজার দপাস্ট দকাে| 
5.  ID Proof  দকায়িা একটি আইনে কােম  নয়ক্ট কয়র নিয়ত য়ব| 
6.  ID Value  আপিার আইনে কােম টির িাম্বার| 

7.  Challenge Passphrase  
আপিায়ক একটি পাওোেম  দট করয়ত য়ব| িূযিযতম ৮টি দথয়ক 
য়বমাচ্চ ৩২টি ংেযার| পাওোেম টি অবলযই Alphabet (A-Z / a-z), 
Numeric (0-9) এবং Special Character (নকয়বায়েম র অিযািয নেহ্ন) 

এর Combination য়তই য়ব| 8.  Confirm Passphrase  

9.  Select your CSP  
এোয়ি অবলযই দবয়ে নিয়ত য়ব –  

MICROSOFT BASE SMART CARD CRYPTO PROVIDER. 

10.  Registration No.  
দরনজয়েলি িাম্বারটি আপিার বায়ক্সর নভতয়র CD-র নিয়ে দিো 
আয়ে| 

11.  Email ID  আপনি আপিার Personal ইয়ম আইনেটি এোয়ি বযবার করয়বি| 

12.  Comments  
এোয়ি আপনি আপিার বায়ক্সর নপেয়ির িাম্বারটি নয়ে নিয়বি| 
িাম্বারটির ধরি নকে টা এরকম xx-xxxx. 

 

উপয়রাক্ত তথয নয়ে নিয়ে আপনি Register এ নিক করয়বি এবং পরবতী দপয়জ নিয়ে Confirm এ 
নিক করয়বি| 

দযািায়যাি জিয: support@dataedgeid.com | +88-018-333-20-901 (কা ৯টা – ন্ধ্যা ৬টা) 

_ _ _ _ _ 


