
SSI -এর নীিতমালা 
SSI -এর এই মলূনীিত �য �কানও িডিজটাল পিরচয় ব�ব�ায় ব�বহােরর জন� �কািশত করা হেয়েছ। �য �কােনা  সং�া তােদর িডিজটাল                   
পিরচয় �শাসেনর কাঠােমার মেধ� এই মলূনীিত অ�ভু� � করেত পারেব, িক� �কবলমা� স�ূণ��েপ। আংিশক �েপ এ� অ�ভু� � করা যােব                  
না। SSI-র নীিতমালা সংকলন �ধুমা� ���িবেশেষর এি�য়াের �েযাজ� সরকারী আইন ও �িবধান অনযুায়ী সীিমত হেব। 
১। �িতিনিধ� 
�য �কােনা SSI ব�ব�ার মাধ�েম �য �কােনা ধরেনর স�া, �যমন - মানিবক, আইনী, �াকৃিতক, শারীিরক অথবা িডিজটাল - ��ার ��ে�                    
�েযাজ� িডিজটাল পিরচেয়র সংখ�ার �কােনা সীমা থাকেব না। 
২। আ�ঃব�বহায�তা 
এক� SSI ব�ব�ার অধীন, �য �কান ��ার িডিজটাল পিরচেয়র তথ�র �িতিনিধ� �াপনা, িবিনময়, সুর�া, ও যাচাইেয়র আ�ঃব�বহায�                 
�ি�য়া িনধ�ারেণর জন�, ম�ু, সাব�জনীন ও রয়�াল�িবহীন মান ব�বহার করা হেব। 
৩। িবেক�ীকরণ 
এক� SSI ব�ব�ার অধীন �কােনা ��ার িডিজটাল পিরচয় তেথ�র �িতিনিধ�, িনয়�ণ বা যাচাই করার উে�েশ� �কােনা �ক�ীয় িসে�েমর                  
আবশ�কতা হেব না। 

৪। িনয়�ণ ও সং�া 
�য সকল ��ার তােদর িনজে� পিরচেয়র ��ে� �াকৃিতক, মানবীয়, বা আইনী অিধকার রেয়েছ তােদর “পিরচয় অিধকার ধারক” বলা                  
হয়।এই সকল ��ার ��ে� এক� SSI ব�ব�ার অধীন, তােদর িডিজটাল পিরচেয়র তেথ�র ব�বহােরর িনয়�ণ �দান করা হেব এবং এই                   
িনয়�েণর অিধকােরর সুে� তােদর পছ� অনযুায়ী তারা এেজ� বা অিভভাবক িনেয়াগ করেত পােরবন। এই এেজ� বা অিভভাবকরা �কােনা                  
ব�ি�, সং�া, িডভাইস এবং স�ওয়�ার হেত পাের। 

৫। অংশ�হণ 
এক� SSI ব�ব�া �ারা �কােনা পিরচয় অিধকার ধারক-�ক অংশ�হণ করেত বাধ� করা হেব না। 
৬। সমদিশ�তা ও অ�ভু� ি� 
এক� SSI ব�ব�ার �শাসিনক কাঠােমার অধীন, �কােনা পিরচয় অিধকার ধারেকর উে�েশ� �কােনা �বষেম�মলূক অথবা              
বজ� নমলূক আচরণ করা চলেব না। 
৭। ব�বহারেযাগ�তা, অিভগম�তা ও ধারাবািহকতা 
এক� SSI ব�ব�ায় অধীন, পিরচয়ধারকেদর সুিবধােথ�, এেজ� বা SSI-র অন�ান� অংেশর ব�বহারেযাগ�তা, অিভগম�তা ও              
সব�া�ীন �েয়ােগর ধারাবািহকতােক অ�ািধকার �দওয়া হেব। 
৮। বহনেযাগ�তা 
�কােনা পিরচয় অিধকার ধারকেক, SSI ব�ব�া �ারা তােদর িডিজটাল পিরচয় তথ� তােদর পছে�র এেজ� অথবা িসে�েম কিপ                 
অথবা �ানা�র করার �মতায় বাধা সৃি� করা হেব না। 
৯। িনরাপ�া 
এক� SSI ব�ব�ার অধীন, িডিজটাল তথ�, সংরি�ত ও ��রণকালীন অব�ায় সুরি�ত রাখার জন�, পিরচয় অিধকার               
ধারকেদরেক সুিবধা উপল� করা হেব। এই একই �াসি�ক পিরিধর ��ে� পিরচয় অিধকার ধারকেদরেক তােদর িনজ�               
সনা�কারীেদর ও এনি�পশন-িক িনয়�ণ করেত ও সব�ধরেনর �ি�য়াকােল এ�-টু-এ� এনি�পশন ব�বহার করার সুিবধা             
উপি�ত করা হেব। 
১০। যাচাইেযাগ�তা ও �ামাণ� 
এক� SSI ব�ব�া �ারা সকল পিরচয় অিধকার ধারকেদরেক তােদর অধীন উপি�ত িডিজটাল পিরচেয়র তেথ�র সত�তা               
িনধ�ারণ করার জন�, যাচাইেযাগ� �মাণ উপল� করার সুেযাগ �দওয়া হেব। 
১১। �গাপনীয়তা এবং ন�ূনতম �কাশ 
এক� SSI ব�ব�া �ারা সকল পিরচয় অিধকার ধারকেদরেক তােদর অধীন উপি�ত িডিজটাল পিরচেয়র তেথ�র �গাপনীয়তা               
বজায় রাখেত ও �কােনা �ি�য়াকােল �েয়াজেন  ননূ�তম তথ� �কাশ করেত স�ম করেব। 
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১২। ��তা 
এক� SSI ব�ব�া �ারা সকল পিরচয় অিধকার ধারক ও অন�ান� অংিশদারেদর, সকল �েয়াজনীয় তথ�, �েয়াগ ও যাচাই করার                  
সুিবধা উপল� করা হেব, যার সাহােয� তারা অিত সহেজ �সই সকল �েণাদনা, িবিধ, নীিত এবং অ�ালগিরদম স�েক� জানেত                  
পারেবন �য�িলর সাহােয� SSI ব�ব�ার সকল এেজ� এবং অন�ান� অংশ�িল কাজ কের। 
 

Sovrin Foundation এর উেদ�াগ ও কায�ািধে� SSI এর িব�ব�পী স�দােয়র সদস�েদর �ারা এই নীিতমালা ��ত করা হেয়েছ। 
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এই নীিতমালা Sovrin Board of Trustee �ারা অনেুমািদত এবং Sovrin Utility Governance Framework এবং Sovrin Ecosystem                

Governance Framework এ অ�ভু� � হেয়েছ। 

 

এই নীিতমালা স�েক� �কােনা মতামত বা পরামশ� জানেত আমরা ই�কু । যিদ SSI এর নীিতমালায় অংশ�হণ করেত আ�হী হেল Sovrin Governance                     

Framework Working Group এর সাইেট অিতির� িববরণ উপি�ত রেয়েছ। 
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