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তাক্তরখ: ০২ যে, ২০২১   

 

ক্তবষয়: Critical Information Infrastrtucture (CII) গাইিলাইি এর খসড়া যপ্ররণ সাংক্রান্ত। 

    উপযুিু ক্তবষদয় ক্তিক্তজটাল ক্তিরাপত্তা এদজক্তি হদত Critical Information Infrastrtucture (CII) 

গাইিলাইি এর খসড়া প্রস্তুত করা হদয়দে। প্রস্তুতকৃত খসড়া এর ক্তবষদয় পরবতী প্রদয়াজিীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য খসড়াটি এতৎসদে 

যপ্ররণ করা হদলা। 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                    ০২-০৫-২০২১ 

                                                                                                                         (োদয়ে আহম্মে)                                                                     

                                                                                                                          ক্তসক্তিয়র পরােশকু 

                                                                                                                           ক্তিক্তজটাল ক্তিরাপত্তা এদজক্তি 

েহাপক্তরচালক  

ক্তিক্তজটাল ক্তিরাপত্তা এদজক্তি 

 

তাক্তরখ: ০২ যে, ২০২১   

 

 

অনুক্তলক্তপ সেয় জ্ঞাতাদথ ুও কা াুদথ ুযপ্ররণ করা হদলা: 

১)  পক্তরচালক (অপাদরশি), অপাদরশি অনুক্তবভাগ, ক্তিক্তজটাল ক্তিরাপত্তা এদজক্তি। 



[প্রাথমিক/পরীক্ষামূলক খসড়া। খসড়াটিতে পমরবেতন/পমরিার্তন/পমরবর্ তন/সংত ার্তনর র্ন্য িোিে/িন্তব্য প্রত ার্ন। এ 

সম্পতকত প্রাপ্ত িোিে/িন্ততব্যর মিমিতে খসড়াটি চূড়ান্ত করা হতব।] 

 

 

 

ডিডিটাল ডিরাপত্তা এজিডি 

তথ্য ও য াগাজ াগ প্রযুডি ডিভাগ 

িাক, যটডলজ াগাজ াগ ও তথ্য প্রযুডি মন্ত্রণালয় 
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প্রজ্ঞাপি 

 

তাডরখ: ………., ১৪২৭ িঙ্গাব্দ/ …………….., ২০২০ ডিস্টাব্দ          
 

িং ............। ডিডিটাল ডিরাপত্তা ডিডিমালা, ২০২০ এর ডিডি ৩ এর দফা (খ) ও (গ), ডিডি ৭, ১১, ১২, ও ১৭ এর সডিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত 

ক্ষমতািজল ডিডিটাল ডিরাপত্তা এজিডি ডিম্মরূপ গাইিলাইি প্রণয়ি কডরল,  থা:- 

 

অংশ-১ 

প্রারডিক 

১। ডশজরািাম, প্রজয়াগ ও প্রিততি।-  (১) এই গাউলাইি গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমার মিমর্টাল মনরাপিা সুরক্ষার িন্য অনুশীলিীয়/অনুসরণীয় 

গাইিলাইি িাজম অমিমহে িইজি। 

(২) ডভন্নরূপ যকাজিা ডকছু িলা িা িইজল, এই গাউলাইজির ডিিািািডল আইজির িারা ১৫ এর অিীি য াডিত সকল গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমার 

যক্ষজে প্রজ ািয িইজি। 

(৩) ডিডিটাল ডিরাপত্তা এজিডি, আজদশ দ্বারা, য  তাডরখ ডিি তারণ কডরজি যসই তাডরজখ এই গাইি লাইি কা তকর িইজি।  

২। সংজ্ঞা।- ডিিয় িা প্রসতের পডরপডি যকাি ডকছু িা থাডকজল, এই গাইিলাইজি- 

(১) “অপাতর নাল প্রযুমি” অথ ত পরস্পর সংযুি কমম্পউটার ব্যবস্থা যাহার িাধ্যতি উহার ভিৌে প্রমি া মন ন্ত্রণ ও পমরবীক্ষণ করা 

হ ;  

(২) “আিম্যো (vulnerability) মনরূপণ” অথ ত মসতেতির মনরাপিা আিম্যো  নাি ও মনরূপণ করা এবং যাহা ভহাে 

মনরাপিা মনরূপণ, ভনটও াকত মনরাপিা মনরূপণ ও নক া পুন: মনরীক্ষণ (architecture review) সিন্বত  গঠিে; 

(৩) “আইন” অথ ত ডিডিটাল ডিরাপত্তা আইি, ২০১৮ (২০১৮ সজির ৪৬ িং আইি); 

 (৪) “এজিডি” অথ ত আইজির িারা ৫ এর অিীি গঠিত ডিডিটাল ডিরাপত্তা এজিডি; 

(৫) “কডিউটার ডসজস্টম” অথ ত আইজির িারা ২(ঙ) যত সংজ্ঞাডয়ত কডিউটার ডসজস্টম; 

(৬) “গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমা”  আইজির িারা ২(ছ) যত সংজ্ঞাডয়ত গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমা; 

(৭) “ডিডিটাল ডিভাইস” অথ ত আইজির িারা ২(ঞ) যত সংজ্ঞাডয়ত ডিডিটাল ডিভাইস; 

http://www.dsa.gov.bd/


(৮) “ডিডিটাল ডিরাপত্তা” আইজির িারা ২(ট) যত সংজ্ঞাডয়ত ডিডিটাল ডিরাপত্তা; 

(৯) “মিমর্টাল মনরাপিার ঘটনা” অথ ত কমম্পউটার বা কমম্পউটার ডসজস্টজমর িাধ্যতি দৃমিগ্রাহয ভকাতনা কি তকাণ্ড সংঘটন করা যাহা 

উি কমম্পউটার বা কমম্পউটার ডসজস্টম বা অন্য ভকাতনা কমম্পউটার বা কমম্পউটার মসতেতির মিমর্টাল মনরাপিাতক ক্ষমেগ্রস্থ 

কমরতে পাতর, এবং মিমর্টাল মনরাপিা মবমিে হইবার ঘটনাও ইহার অন্তর্ভ তি হইতব; 

(১০) “েথ্য প্রযুমি” অথ ত পরস্পর সংযুি এিন একটি ব্যবস্থা যাহাতে েথ্য সংরক্ষণ, েথ্য মনমবিকরণ (accessing), 

প্রমি ার্ােকরণ; মবতেষণ বা ভপ্ররণ করা হ ; 

(১১) “দুঘ তটনা পুনরুদ্ধার পমরকল্পনা: অথ ত েথ্য প্রযুমি বা অপাতর নাল প্রযুমি ব্যহে হইবার ভক্ষতে ভয পদ্ধমেতে উহার সক্ষিো 

পুনরুদ্ধার করা হ  ভসই পদ্ধমে; 

(১২) “দূর মন ন্ত্রণ প্রতব ” অথ ত ভকাতনা ব্যবহারকারী কর্ততক বমহস্থ ভনটও াকত ভযাগাতযাতগর িাধ্যতি গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিাতে 

প্রতব ; 

(১৩) “দূর মন মন্ত্রে সুমবর্ামি” অথ ত দূর মন ন্ত্রতণর িাধ্যতি প্রবত র সক্ষিো রমহ াতে এিন কমম্পউটার বা কমম্পউটার মসতেি; 

(১৪) “নক া পুন: মনরীক্ষণ (architecture review)” অথ ত সংকটাপূণ ত সম্পি, ভনটও াকত মির্াইতনর দুব তলো, সংতবি ীল 

উপাি সংরক্ষণ এবং সংকটাপূণ ত আন্তসংতযাগ ও এমিতক ন নক ার ভক্ষতে ভনটও াতকত সম্ভাব্য হািলা ও আিম্যো মিমিে 

কমরতে এমিতক তনর মির্াইন ও ভনটও াকত নক ার পুন:মনরীক্ষণ ও মবতেষণ; 

 (১৫) “ভনটও াকত মনরাপিা মনরূপণ” অথ ত ভনটও াতকতর মনরাপিার দুব তলো এবং কমম্পউটার বা কমম্পউটার মসতেতির ভনটও াকত 

বমহ:পমরসীিা (perimater) বা কমম্পউটার  নাি ও মূল্যা তনর প্রমি া; 

(১৬) “ভনটও াকত ভর্ান” অথ ত মনরাপিার  েতামি পূরণ কতর এিন কমম্পউটার বা কমম্পউটার মসতেি সম্বমলে ভনটও াতকতর 

ভযৌমিকিাতব মবিামর্ে অং ; 

(১৭) “প্যাি” অথ ত মিমর্টাল মনরাপিার আিম্যো (vulnerability) অথবা উহার কায তকরো, ব্যবহারয তো বা কায তক্ষিোর 

সমহে সংমেি সফটও যাতরর ভকানরূপ পমরবেতন করা; 

(১৮) “ভপমনতে ন ভটামেং” অথ ত আিম্যো অনুসন্ধাতনর িাধ্যতি প্রাপ্ত েতথ্যর মিমিতে কমম্পউটার মসতেি, ভনটও াকত বা 

এমিতক তনর মনরাপিা মূল্যা তনর র্ন্য অনুতিামিে প্রমি া; 

(১৯) “বমহস্থ: কমম্পউটার বা কমম্পউটার মসতেি” অথ ত গুরুত্বপূ তণ েথ্য পমরকাঠাতিার বমহস্থ: ভকাতনা কমম্পউটার বা কমম্পউটার 

মসতেি, এবং উি পমরকাঠাতিার সমহে সংতযামর্ে দূরমন মন্ত্রে সুমবর্ামিও ইহার অন্তর্ভ তি হইতব; 

(২০) “ব্যমি” অতথ ত ভকাতনা ব্যমি মযমন গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিাতে ভকাতনা কায ত-সম্পািন কতরন, এবং উহার কি তিারী, উহাতে 

ভসবা প্রিানকরী বা অন্য ভকাতনা র্তেী  পক্ষও ইহার অন্তর্ভ তি হইতব; 

(২১) “ডিডিমালা” অথ ত আইজির অিীি প্রণীত ডিডিটাল ডিরাপত্তা ডিডিমালা, ২০২০; 

(২২)  “ভিন্ডর” অতথ ত প্রযুমি সরবরাহকারী ও ভসবা প্রিানকারীও ইহার অন্তর্ভ তি হইতব;  

(২৩) “মিাপডরচালক” ডিডিটাল ডিরাপত্তা এজিডির মিাপডরচালক;   

(২৪) “ম্যালওয়যার” আইজির িারা ২(ি) যত সংজ্ঞাডয়ত ম্যালওয়যার; 

(২৫) “মসমকউমরটি ভবইর্লাইন কনমফগাতর ন োন্ডাি ত” অথ ত েথ্য প্রযুমি বা অপাতর ন প্রযুমি র্ন্য মলমখে প্রতক্ষপনিালা যাহা 

ভকাতনা এক সি  আনুষ্ঠামনকিাতব স্বীকৃে হই াতে; 

(২৬) ”জসবা প্রিানকারী” আইজির িারা ২(ফ) যত সংজ্ঞাডয়ত যসবা প্রিানকারী। 

(২) এই আইতন ব্যবহৃে ভয সকল  ব্দ বা অমিব্যমির সংজ্ঞা এই গাইিলাইতন প্রিান কওরা হ  নাই, ভসই সকল  ব্দ বা অমিব্যমি আইন, 

মবমর্িালা ও েথ্য ও ভযাগাতযাগ প্রযুমি আইন, ২০০৬ এ ভয অতথ ত ব্যবহৃে হই াতে ভসই অতথ ত প্রতযার্য হইতব। 



 

অংশ-২ 

 তথ্য যপ্ররণ 

৩। গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমা সংক্রান্ত তথ্য প্রদাি।- (১) প্রতেযক  গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমা এই গাইিলাইি এ িডণ তত ডিজদ তশািলীর 

প্রডতপালি ডিডিত কডরজি। 

(২) আইি ও ডিডিমালার উজেশ্য পূরণকজে, মিাপডরচালক, যিাটিশ দ্বারা, যকাজিা গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমার দাডয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যডি/কম তকততাভক ডিম্মিডণ তত ডিিজয়র য  যকাজিা তথ্যাডদ যপ্ররজণর িন্য ডিজদ তশিা প্রদাি কডরজত পাডরজি, এিং উিরূজপ যকাজিা 

ডিজদ তশিা প্রদাি করা িইজল সংডিষ্ট গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমা উিা প্রডতপালজি িাধ্য থাডকজি,  থা:-  

(ক) গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমার ডিিাইি, িাডিযক আকার (configuration) ও ডিরাপত্তা সম্পমকতে-  

(অ) গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমাজত ব্যিহৃত প্রজতযক প্রিাি উপাদাি (key component) ও আন্ত:সংতযাগ যিটওয়াকত 

এর যরখাডচে (diagram) এিং উি পডরকাঠাজমার িডি:সংজ াজগর ডিিরণ; 

(আ) উি পডরকাঠাজমার প্রিাি প্রিাি উপাদাজির ডিম্মিডণ তত ডিিজয়র পূণ তাঙ্গ ডিিরণ- 

(১) উিজদর িাম ও বণ তনা; 

(২) উিাজদর িাস্তি অিস্থাি; 

(৩) উহাতে ব্যিহৃত অপাজরাটিং ডসজষ্টম ও উি ডসজস্টজমর সংস্করতণর (version) ডিিরণ; 

(৪) উহাতে ব্যিহৃত সফটওয়যার ও উি সফটওয়যার এর সংস্করতণর ডিিরণ; 

(৫) ইন্টারজিট প্রজটাকজলর ঠিকািা ও যকাজিা উপাদাি  ডদ ইন্টারজিট যফডসং িয়, তািা িইজল উিার ওজপি 

যপাট ত এর িণ তিা; 

(৬) উি পমরকাঠাতিা স্বয়ং অপাজরটর িা িইজল, যসইজক্ষজে অপাজরটর এর িাম ও ঠিকািা; 

(ই) উি পডরকাঠাজমাজত প্রডক্রয়ািাতকৃত িা সংরডক্ষত উপাজত্তর িরি িা যেণী; 

(ঈ) উি পডরকাঠাজমার ডিডিটাল ডিরাপত্তার দাডয়জত্ব ডিজয়াডিত সংডিষ্ট সকল কম তকততা/ব্যডির িাম ও য াগাজ াজগর 

ঠিকািা; 

(খ) গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমার সডিত আন্ত:সংজ াডিত যকাজিা কমম্পউটার বা কমম্পউটার ডসজস্টজমর ডিিাইি, িাডিযক আকার 

(configuration) ও ডিরাপত্তা সিডকতত ডিম্নিডণ তত তথ্য- 

 (অ) উি কডিউটার িা কডিউটার ডসজস্টজমর িাম ও ডিিরণ;  

 (আ) উিার িাস্তি অিস্থাি; 

 (ই) অপাজরটর এর িাম ও য াগাজ াজগর ঠিকািা; 

 (ঈ) কডিউটার িা কডিউটার ডসজস্টম কর্ততক প্রদত্ত কাজির িণ তিা; 

 (উ) উি পডরকাঠাজমার সডিত ডিডিময়কৃত উপাজত্তর িরি িা যেণী; 

 (ঊ) উহাতে ব্যিহৃত অপাজরটিং ডসজস্টম ও সফটওয়যার এর িণ তিাসি উিাজদর সংস্করতণর ডিিরণ;  

(ঋ) উহাতে ব্যিহৃত য াগাজ াগ প্রজটাকল এর িণ তিাসি ডকভাজি উিা উি পডরকাঠাজমার সডিত সংজ াডিত িইয়াজছ উিার 

ডিিরণ; 

 (গ) আউটজসাডস তং এর মাধ্যজম গৃিীত যসিার িরি এিং যসিাদাতার িাম ও য াগাজ াজগর ঠিকািা; 



 ( ) মিাপডরচালক কর্ততক, সময় সময়, ডিি তাডরত অন্য যকাি তথ্য। 

অংশ-৩ 

ডিডিটাল ডিরাপত্তা  

৪। ডিডিটাল ডিরাপত্তা ডিডিত িইিার  টিা অিডিতকরণ।-  (১) য জক্ষজে ভকাতনা গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমার  ডিডিটাল ডিরাপত্তা 

ডিডিত িইিার  টিা সং টিত িয়, যসইজক্ষজে উি পডরকাঠাজমার  দাডয়ত্ব প্রাপ্ত ব্যডি/কম তকততা সং টিত ডিডিটাল ডিরাপত্তা ডিডিত 

িইিার  টিা সিজকত উপ-অনুজেদ (২) এ িডণ তত পদ্ধডতজত, ডলডখতভাজি, মিাপডরচালজক অিডিত কডরজি,  থা:- 

  (ক) গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমা ক্ষডতগ্রস্থ িইিার ডিস্তাডরত ডিিরণ; 

  (খ) গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমার িাম এিং ক্ষডতগ্রস্ত ব্যডির িাম ও য াগাজ াজগর যফাি িম্বর; 

(গ) ডিডিটাল ডিরাপত্তা ডিডিত িইিার  টিার প্রকৃডত এিং উিা সং টজির সময় ও ডকভাজি সং টিত িইয়াজছ উিার 

ডিিরণ; 

( ) সং টিত  টিার ফলাফল িা প্রভাি প তজিক্ষণসি উি পডরকাঠাজমা ও উিার কডিউটার িা কডিউটার ডসজস্টম 

ক্ষডতগ্রস্থ িইয়া থাডকজল উিার ডিিরণ; 

  (ঙ) উি  টিা অিডিতকারীর িাম ও যফাি িম্বর ও পদিী। 

(২) উপ-অনুজেজদ (১) এ উডিডখত তথ্য ডিডিটাল ডিরাপত্তা ডিডিত িইিার  টিা সং টিত িইিার ৭ (সাত) ডদি এর মজধ্য িা 

মিাপডরচালক কর্ততক ডিি তাডরত সমজয়র মজধ্য উি  টিা সং টিত িইিার কারণ, উি কারজণ উি পডরকাঠাজমা িা উিার কডিউটার 

িা কডিউটার ডসজস্টম উপর সৃষ্ট প্রভাি এিং এেিসিডকতত অন্যান্য সম্পুরক তথ্য, ডলডখতভাজি, সরাসডর মিাপডরচালক কর্ততক 

ডিডদ তষ্টকৃত নম্বতর ভফান কডরয়া িা যটক্সট যমজসি প্রদাি কডরয়া িা এজিডির ওজয়র সাইজট ডিধৃত ফরম পূরণ কডরয়া যপ্ররণ কডরজত 

িইজি।   

৫। ডিডিটাল ডিরাপত্তা ঝুঁডক ডিরূপণ।- (১) গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমার ডিরাপত্তা ঝুঁডক ডিরূপজণর যক্ষজে, িাস্তিতার ডিরীজখ,  তদূর 

সিি, উি পডরকাঠাজমার ডিরাপত্তার ঝুঁডকসি উিা ডিরসজি উি পডরকাঠাজমার দাডয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যডি/কম তকততা কর্ততক ডক ডক ব্যিস্থা গ্রিণ 

করা িইজি উিা ডচডিতপূি তক সিাব্য  টিার ফলাফল িা প্রভাি মূল্যায়ি কডরজত িইজি।  

(২) উপ-অনুজেদ (১) অিীি ডিরাপত্তা ঝুঁডক ডচডিতকরণ ও মূল্যায়জির পর উি পডরকাঠাজমা উি ডিিজয় মিাপডরচালজকর ডিকট 

যপ্ররণ কডরজি, এিং উি প্রডতজিদজি, অন্যান্য ডিিজয়র মজধ্য, ডিরাপত্তা ঝুঁডক ডিরূপজণ ব্যিহৃত পদ্ধডত (methodology), 

ডিরাপত্তা ঝুঁডক ডিরূপণ ডচডিতকরজণর ডিস্তাডরত ডিিরণ এিং উি ডিিজয় উি পডরকাঠাজমা কর্ততক গৃিীত ব্যিস্থাডদ অন্তর্ভ তি থাডকজি।  

(৩) প্রজতযক গুরুত্বপূণ ত তথ্য পমরকাঠাজমা মিাপডরচালক কর্ততক ডিি তাডরত সমজয়র মজধ্য উিার ডিডিটাল ডিরাপত্তা ঝুঁডক ডিরূপণ কডরয়া 

তৎসিজকত উপ-অনুজেদ (২) এ িডণ তত প্রডতজিদি মিাপডরচালজকর ডিকট যপ্ররণ কডরজি।   

৬। ডিরাপত্তা ঝুঁডক ডিরসজি গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমাজত কম তরত ব্যডি/কম তকততার দাডয়ত্ব ডিি তারণ।- (১) প্রজতযক গুরুত্বপূণ ত তথ্য 

পডরকাঠাজমার প্রজয়ািিীয় ডিডিটাল ডিরাপত্তা ডচডিতকজে, উি পডরকাঠাজমাজত দাডয়ত্ব পালিরত সংডিষ্ট সকজলর দাডয়ত্ব ও 

কা তািলী, এিং তািাজদর অডপ তত দাডয়জত্বর ডিিরণ সুস্পষ্টভাজি ডলডপিদ্ধ থাডকজত িইজি, এিং উিাজত, অন্যান্য ডিিজয়র মজধ্য, 

ডিম্মিডণ তত ডিিয়সমূি অন্তর্ভ তি থাডকজি;  থা:- 

  (ক) উি পডরকাঠাজমার ডিডিটাল ডিরাপত্তা ব্যিস্থার সাং টডিক কাঠাজমা; 

  (খ) উি পডরকাঠাজমাজত কম তরত প্রজতযক ব্যডির/কম তকততার কা তািলী সুডিডেতষ্টকরণ সংক্রান্ত তথ্য; 

  (গ) আইি, ডিডিমালা ও এই গাইিলাইজি ডিধৃত ডিজদ তশিা প্রডতপালজির িন্য দায়ী ব্যডি/কম তকততা ডিডেতষ্টকরণ। 

৭। ঝুঁডক ব্যিস্থাপিা।-  (১) প্রজতযক গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমা, ডলডখতভাজি, ডিডিটাল ডিরাপত্তা ঝুঁডক ব্যিস্থাপিার িন্য একটি 

কাঠাজমা (famework) প্রস্তুত কডরজি, এিং উি কাঠাজমাজত, অন্যান্য ডিিজয়র মজধ্য, ডিম্মিডণ তত ডিিয়াডদ অন্তর্ভ তি থাডকজি, 

 থা:- 



(ক) ডিডিটাল ডিরাপত্তা ঝুঁডক ব্যিস্থাপিার দাডয়জত্ব ডিজয়াডিত ব্যডি/কম তকততাগজণর দায়-দাডয়ত্ব ও তািাজদর িিািডদডিতা 

সংক্রান্ত ডিিয়াডদ; 

  (খ) গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমার পডরসিদ ডচডিতকরণ; 

  (গ) উি পডরকাঠাজমার ডিডিটাল ডিরাপত্তা ঝুঁডক যমাকাজিলার রূপজরখাসি সি তডিম্ম ঝুঁডকর সীমাজরখা ডিি তারণ; 

  ( ) ডিডিটাল ডিরাপত্তার ঝুঁডক ডিরূপণ পদ্ধডত ডিি তাচি; 

  (ঙ) ডিডিটাল ডিরাপত্তার ঝুঁডক ডিরূপজণর পডরিীক্ষণ ব্যিস্থা। 

(২) প্রজতযক গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমা শিািকৃত (identified) ডিডিটাল ডিরাপত্তা ঝুঁডকর একটি তাডলকা সংরজক্ষজণর উজেজশ্য 

একটি ঝুঁডক যরডিস্টার সংরক্ষণ কডরজি, এিং উি যরডিস্টাজর ডিম্মিডণ তত তথ্যাডদ ডিয়ডমতভাজি ডলডপিদ্ধ ও িালিাগাদ রাডখজত িইজি, 

 থা:- 

  (ক) ঝুঁডক শিািকরজণর তাডরখ; 

  (খ) ঝুঁডকর ডিিরণ; 

  (গ) ডিডিটাল ডিরাপত্তা ডিডিত িইিার  টিার অনুরূপ যকাজিা  টিা সং টজির ডিিরণ; 

  ( ) ডিডিটাল ডিরাপত্তা ডিডিত হইবার  টিার তীব্রতা;  

  (ঙ) ঝুঁডক ডিরসজির ডিিরণসি উিার সি তজশি অিস্থাি; 

  (চ) সি তজশি (residual) ঝুঁডকর ডিিরণ। 

  (৩) প্রজতযক গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমা- 

(ক)  ডিয়ডমতভাজি শিািকৃত সকল ডিরাপত্তা ঝুঁডকর ডিিরণ ডলডপিদ্ধক্রজম উিার পডরিীক্ষণ ডিডিত কডরজি; 

(খ) এই গাইিলাইি, আইিগতভাজি প্রডতপালিীয় ডিডিটাল ডিরাপত্তার শততাডদ (requirement)  ও ডিডিটাল 

ডিরাপত্তা সাংক্রান্ত িাতীয় িীডতর সডিত সামিস্যপূণ তভাজি উি পডরকাঠাজমার ডিরাপত্তা ঝুঁডক ও সুরক্ষার ডিিয়াডদ 

ব্যিস্থাপিার িন্য তৎকততক পালিীয় িীডত ডিজদ তশিা ও মািদন্ড ডিি তারণ কডরজি; এিং  

(গ) উিার ডসজস্টজমর িীিিচজক্রর উন্নয়জির ডিডমত্ত ডিডিটাল ডিরাপত্তা ডিিাইি কাঠাজমা (Security By Design 

Framework) গ্রিণ/অনুসরণ কডরজি। 

 

  

অংশ-৪ 

ডিডিটাল ডিরাপত্তা ব্যিস্থার ডিরীক্ষা/অডিট 

৮। ডিডিটাল ডিরাপত্তা ব্যিস্থা ডিরীক্ষার িাধ্যিািকতা।- (১) আইি ও ডিডিমালাজত এতদসংক্রান্ত ডিধৃত ডিডি-ডিিাজির আজলাজক,  

প্রজতযক গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমা দাডয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যডি/কম তকততা, মিাপডরচালক কর্ততক ডিডেতষ্টকৃত সমজয়র মজধ্য, স্বািীিভাজি, তািার 

ডিয়ন্ত্রণািীি পডরকাঠাজমার ডিডিটাল ডিরাপত্তার ডিরীক্ষার ব্যিস্থা কডরজি, এিং উি ডিরীক্ষার মুখ্য উজেশ্য িইজি আইি, ডিডিমালা, 

এই গাইিলাইজির ডিিাি এিং মিাপডরচালক কর্ততক, সময় সময়, িারীকৃত আদশ ত পডরচালিা পদ্ধডত (SOP), কম ত-সিাদজির 

মািদন্ড ও ডিজদ তশিা প্রডতপাডলত িইজতজছ ডকিা উিা ডিরূপণ করা।  

(২) উপ-অনুজেজদ (১) এর অিীি ডিরীক্ষা কা ত সিজন্নর ১৫ (পজির) ডদজির মজধ্য প্রজতযক গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমার দাডয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যডি/কম তকততা ডিরীক্ষা প্রডতজিদজির অনুডলডপ মিাপডরচালজকর ডিকট যপ্ররণ কডরজি।  



(৩) উপ-অনুজেদ (১) এ  ািা ডকছুই থাকুক িা যকি, মিাপডরচালক, উি উপ-অনুজেজদর উজেজশ্য পূরণকজে, আজদশ দ্বারা, তৎকর্ততক 

ডিযুি ডিরীক্ষক দ্বারা যকাজিা গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমাজক আইি, ডিডিমালা, এই গাইিলাইজির ডিিাি অনুসরণক্রজম ডিরীক্ষা কা ত 

সিন্ন কডরিার িন্য ডিজদ তশ ডদজত পাডরজি, এিং উত্তরূজপ যকাি ডিজদ তশ প্রদাি করা িইজল, সংডিষ্ট গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমার 

দাডয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যডি/কম তকততা ডিরীক্ষা কা ত সিন্ন কডরিার ব্যপাজর ডিরীক্ষকজক পূণ ত সিজ াগীতা কডরজত িাধ্য থাডকজি।  

 (৪) উপ-অনুজেদ (৩) এর অিীি সিন্নকৃত ডিরীক্ষা ব্যয় সংডিষ্ট গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমা কর্ততক ডিি তাি কডরজত িইজি।  

৯। সংজশািিী পডরকেিা।- (১) অনুজেজদ ৮ এর অিীি পডরচাডলত ডিরীক্ষায়  ডদ ডচডিত িয় য , গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমা 

পডরচালিায় আইি, ডিডি ও এই গাইিলাইজির ডিিাি এিং মিাপডরচালক কর্ততক িাডরকৃত আদশ ত পডরচালি পদ্ধডত, কা ত-সিাদজির 

মািদন্ড িা ডিজদ তশিা  থা থভাজি প্রডতপাডলত িইজতজছ িা, তািা িইজল মিাপডরচালক এতদজেজশ্য ডভন্নরূপ যকাজিা ডিজদ তশিা প্রদাি িা 

কডরজল, গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমার দাডয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যডি/কম তকততা ডিরীক্ষা প্রডতজিদি প্রাডপ্তর ১৫ (পজির) ডদজির মজধ্য মিাপডরচালজকর 

ডিকট উি পডরকাঠাজমা পডরচালিা সংক্রান্ত একটি সংজশািিী পডরকেিা উপস্থাপি কডরজি, এিং উি পডরকেিায় ডকভাজি ডিরীক্ষায় 

ডচডিতকৃত ডিিয়সমূজির প্রডতপালি  থা থভাজি অনুসৃত িইজি উিার কম ত-পডরকেিার ডিিরণসি উিা উত্তরজণর সময়সীমার উজিখ 

থাডকজি।  

(২) মিাপডরচালক, উি পডরকাঠাজমার দাডয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যডি/কম তকততার সডিত আজলাচিাক্রজম, প্রজয়ািজি, তৎজপ্রডক্ষজত দাডখলকৃত 

সংজশািিী পডরকেিা পডরমািতিক্রজম নূতি পডরকেিা দাডখজলর িন্য ডিজদ তশ প্রদাি কডরজত পাডরজি, এিং এইরূজপ দাডখলকৃত 

পডরমাডিতত সংজশািিী পডরকেিা মিাপডরচালক কর্ততক অনুজমাডদত িইজল উি পডরকাঠাজমার দাডয়জত্বপ্রাপ্ত ব্যডি/কম তকততা উিার 

ডভডত্তজত ডিি খরজচ উি পডরকােিা িাস্তিায়ি কডরজি।  

 

 

 

অংশ-৫ 

পডরসিদ ব্যিস্থাপিা 

১০। পডরসিদ ব্যিস্থাপিা।- (১) প্রজতযক গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমার দাডয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যডি/কম তকততা তািার তত্তািিািািীি 

পডরকাঠাজমার পডরসিদ ডচডিতপূি তক উি পডরসিজদর একটি তাডলকা সমন্বজয় একটি যরডিস্টার সংরক্ষণ কডরজিি, এিং উি 

তাডলকায়, অন্যান্য ডিিজয়র মজধ্য, ডিম্মিডণ তত ডিিয়াডদ অন্তর্ভ তি থাডকজি।   

  (ক) পডরসিজদর িামসি উিার ডিস্তাডরত ডিিরণ; 

(খ) পডরসিজদর গুরুত্বপূণ ত কা তািডল;  

(গ) উি পডরসিদ ব্যিিারকারী অপাজরটজরর িাম; 

( ) পডরসিজদর যভৌত িা ব্যিিাডরক অিস্থাি; 

(ঙ) অভযন্তরীণ িা িডি:স্থ ডসজস্টম িা যিটওয়াকত সডিত পডরসিজদর ডিভ তরশীলতার ডিিরণ। 

(২) প্রজতযক গুরুত্বপূণ্য তথ্য পডরকাঠাজমা উিার যিটওয়াজকতর িডিিঃপডরসীমা (perimeter) এিং উি পডরকাঠাজমার সডিত 

সংযুি কডিউটার িা কডিউটার ডসজস্টম শিািক্রজম উিা উপ-অনুজেদ (১) এ িডণ তত যরডিষ্টাজর অন্তর্ভ তি কডরজি।  

(৩) এই অনুজেজদ িডণ তত যরডিষ্টাজর অন্তর্ভ তি তাডলকার্ভি পডরসিদ অনুজেদ ৫ এর অিীি ডিডিটাল ডিরাপত্তা ঝুঁডক ডিরূপজণর 

আওতার্ভি িইজি।  

 

 



অংশ-৬ 

সুরক্ষা সংক্রান্ত ডিিয়াডদ 

১১। প্রজিশাডিকার ডিয়ন্ত্রণ।- (১) প্রজতযক গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমাজত যকিল উি পডরকাঠাজমার দাডয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যডি/কম তকততা কর্ততক 

অনুজমাডদত ব্যডির প্রজিশাডিকার সীডমত থাডকজি এিং যকাজিা ব্যডি উি দাডয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যডি/কাম তকততা কর্ততক অনুজমাডদত িয় এমি 

যকাজিা কম তকান্ড পডরচালিা করা  াইজি িা, এিং উি পডরকাঠাজমাজত প্রজিজশর যক্ষজে ডিডিটাল ডিরাপত্তা ঝুঁডকর সডিত সামঞ্জস্যপূি ত 

প্রিাণীকরণ যকৌশল (authentication technique) প্রজয়াগ কডরজত িইজি।  

(২) প্রজিশাডিকার ডিয়ন্ত্রজণর উজেজশ্য, গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমার দাডয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যডি/কম তকততা তািার ডিয়ন্ত্রণািীি পডরকাঠাজমাজত 

সকল প্রজিশ সংক্রান্ত তজথ্যর তাডলকা (log) সংরক্ষণ কডরজি, এিং ডিডিটাল ডিরাপত্তা ঝুঁডকর সডিত সামঞ্জস্যপূণ তভাজি উি 

পডরকাঠাজমাজত প্রজিজশর যক্ষজে ইজলকট্রডিক প্রমািীকরণ যকৌশল স্থাপি কডরজি।  

 (৩) গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমার দাডয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যডি/কম তকততার প্রতযক্ষ তত্ত্বািিাজি যকিল উি পডরকাঠাজমার ইন্টারজফস (জ মি: 

ইউএসডি যপাট ত, ডসডরয়াল যপাট ত, ইতযাডদ) ও যভন্ডর সাডভ তস এডিজকশি এ প্রজিশ করা  াইজি, এিং সিাব্য যক্ষজে উি ব্যডি/কম তকততার 

সরাসডর িিরদারীর ডভডত্তজত কা ত-সিাদি কডরজত িইজি।  

১২। ডসজস্টম দৃঢকরণ (hardening)।- (১) গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমার ডিডিটাল ডিরাপত্তা ব্যিস্থার সডিত সংগডতপূণ তভাজি উি 

পডরকাঠাজমার অপাজরটিং ডসজস্টম, এডিজকশি ও যিটওয়াকত  ন্ত্রপাডতর িন্য ডসডকউডরটি যিইিলাইি কিডফগাজরশি োন্ডাি ত প্রডতষ্ঠা 

কডরজত িইজি, এিং উিাজত, অন্যান্য ডিিজয়র মজধ্য, ডিম্মিডণ তত ডিরাপত্তার িীডতর প্রডতফলি থাডকজত িইজি,  থা:- 

(ক) গুরুত্বপূণ ত তথ্য পডরকাঠাজমাজত প্রজিজশর সুজ াগ সীডমত কওরা এিং উি ডিিজয় দাডয়ত্ব পালিরত ব্যডিগজণর দাডয়ত্ব 

সুডিডদ তস্টকরণ; 

(খ) পাসও াি ত এর ব্যবহার নীমে কায তকরকরণ; 

(গ) অব্যবহৃে একাউন্টস অপসারণ; 

(ঘ) অপ্রত ার্নী  ভসবা ও ভিন্ডর সাতপাট ত এমিতক নসহ অন্যান্য এমিতক ন অপসারণ; 

(ঙ) অব্যবহৃে ভনটও াকত ভপাট ত বন্ধকরণ; 

(ি) ম্যালও ার এর মবরুতদ্ধ সুরক্ষা; 

(ে) মসতেি যভন্ডর কর্ততক অনুতিামিে সফটও যার ও মনরাপিা প্যাি হালনাগািকরণ। 

(২) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার িাম ত্বপ্রাপ্ত ব্যমি/কি তকেতা োহার মন ন্ত্রণার্ীন পমরকাঠাতিাতে ব্যবহৃে মবদ্যিান যন্ত্রপামের সমহে 

নূেন ভকাতনা যন্ত্রপামে সংতযার্ন বা পমরবেততনর ভক্ষতে আবমিকিাতব উপ-অনুতেি (১) এ উমিমখে োন্ডাি ত এর প্রত াগ মনমিে 

কমরতব।  

(৩) প্রমেবৎসর অন্তে একবার প্রতেযক গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা উহার মসমকউমরটি ভবইর্লাইন কমনফগাতর ন োন্ডাি ত মূল্যা ন 

কমরতব।  

(৪) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিাতে আনীে সকল র্রতনর মসতেতির পমরবেতনতক প্রামর্কার ও ববর্ো িাতনর ভক্ষতে উহা পমরবমেতে 

ব্যবস্থাপনা প্রমি া (change management process) অনুসরণ কমরতব।  

১৩। দূর মন ন্ত্রণ সংতযাগ ব্যবস্থা।- (১) অববর্ অনুপ্রতব  প্রমেতরার্ ও উহা  নাতির র্ন্য গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার সকল দূর 

মন মন্ত্রে সংতযাগ ব্যবস্থার কায তকর মিমর্টাল মনরাপিা ব্যবস্থা থামকতে হইতব- 

 (২) দূর মন ন্ত্রণ সংতযাতগর ভক্ষতে ডিম্মিডণ তত ব্যবস্থামির অনু ীলন মনমিে কমরতে হইতব- 

 (ক) প্রত ার্নী োর মনরীতখ, সম্ভাব্য ভক্ষতে, দূরবেী স্থান হইতে সংতযাগ স্থাপন; 

(খ) লিযোর (avilable) ভক্ষতে, দৃঢ প্রিাণীকরণ যকৌশল (authentication technique), মনরাপিা 

সঞ্চালন (transmission) ও ভিতসতর্র শুদ্ধো (integrity) বাস্তবা ন; 



  (গ) সকল ভনটও াকত সংতযাতগর র্ন্য এনমিপ ন বস্তবা ন; 

(ঘ) ব্যবহামরক প্রত ার্নী ো না হইতল, গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিাতক প্রিামবে কমরতে পাতর এিন মসতেি কিান্ড হইতে 

দূর-মন ন্ত্রণ সংতযাগ প্রিাতন অসন্মমে জ্ঞাপন; 

(ঙ) সংতযাতগর র্ন্য প্রত ার্তনর অমেমরি উপাতির প্রবাহ সীিাবদ্ধকরণ।  

১৪। অপসারণতযাগ্য ভোতরর্ মিমি া।- (১) প্রতেযক গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা ব্যবস্থামি গ্রহণিতি অপসারণতযাগ্য ভোতরর্ মিমি া 

ও বহনতযাগ্য কমম্পউটার মিিাইস এর উপর সুস্পি মন ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ কমরতে হইতব।   

 (২) অপসারণতযাগ্য ভোতরর্ মিমি ার সংরমক্ষে সকল সংতবিন ীল েথ্য এনমিপতটি হইতে হইতব।  

১৫। আিম্যো (vulnerabililty) মনরূপণ, ইেযামি।- (১) মনরাপিা ও মন ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুব তলো মিমিেকরতণর উতেতি, 

প্রতেযক গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা, িহাপমরিালক কর্ততক মনমি তিকৃে সিত র িতধ্য, উহার আইটি বা ওটি মসতেতির আিম্যো 

মনরুপতণর ব্যবস্থা কমরতব, এবং উি ভক্ষতে ভহাে ও ভনটও াকত মনরাপিা ব্যবস্থা মনরূপণ এবং মনরাপিার নক া পুনরীক্ষণসহ উহার 

আইটি মসতেতির ভপমনতে ন ভটে কমরতব।  

(২) প্রতেযক গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিাতে অমর্কের গুরুত্বপূণ ত নূেন আইটি মসতেি সংতযার্ন বা এমিতক ন িমিউল, মসতেি 

আপতগ্রি বা প্রযুমিগে মরতে  পমরবেতন বা সংতযার্তনর ভক্ষতে এবং মিমিে আিম্যো মনরূপতণর র্ন্য গমেমবমর্ অনুসরতণর র্ন্য 

উপ-অনুতেি (১) উমিমখে ব্যবস্থামি প্রহণ কমরতে হইতব।  

(৩) উপ-অনুতেি (১) ও (২) এ উমিমখে ভপমনতে ন ভটে উহার প্রযুমিগে লিযোর মিমিতে সম্পন্ন করা যাইতব এবং ভকাতনা র্তেী  

পতক্ষর িাধ্যতি উি ভটে করার ভক্ষতে উহা উি পমরকাঠাতিার সরাসমর েত্ত্বাবর্াতন সম্পন্ন কমরতে হইতব।   

(৪) িহাপমরিালক কর্ততক মনতি তম ে হইতল প্রতেযক গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা আিম্যো মনরূপণ ও ভপমরতে ন ভটে এর ফলাফল 

অনমেমবলতম্ব োহার মনকট ভপ্ররণ কমরতব।  

 

 

অং -৭ 

মিমর্টাল মনরাপিা মবমিে হহইবার ঘটনা  নািকরণ ও প্রমেতরার্করণ 

১৬।  নািকরণ।- (১) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার সমহে সম্পকতযুি মিমর্টাল মনরাপিা মবমিে হইবার ঘটনা মিমিেকরণ, 

 নািকৃে মিমর্টাল মনরাপিা মবমিে হইবার ঘটনা মবতেষণ ও তুলনাকরণ, এবং ইমেিতধ্য সংঘটিে মিমর্টাল মনরাপিা হুিমক বা 

মবমিে হইবার ঘটনা মিমিেকরতণর উতেতি, প্রতেযক গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার একটি কায ত-সম্পািন ও েথ্য আহরণ প্রমি ার 

পদ্ধমে থামকতে হইতব।  

(২) উপ-অতনুতেি (১) এর উতেি পূরণকতল্প, প্রতেযক গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার উি উপ-অনুতেতির অর্ীন প্রণীে কায ত-সম্পািন 

ও েথ্য আহরণ প্রমি ার কায তকরো মনরূপনাথ ত িহাপমরিালক কেতক মনর্ তামরে সিত র িতধ্য অন্তে একবার উহা মূল্যা ন ও 

পয তাতলািনা কমরতব।৮ 

১৭। মিমর্টাল মনরাপিা মবমিে হইবার ঘটনার প্রমেতরার্ পমরকল্পনা।- (১) প্রতেযক গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা মিমর্টাল মনরাপিা 

মবমিে হইবার ঘটনা প্রমেতরাতর্র র্ন্য একটি সিামন্বে প্রমেতরার্ পমরকল্পনা (respouce plan) প্রস্তুে কমরতব, এবং উহাতে, 

অন্যন্য মবষত র িতধ্য, ডিম্মিডণ তত মবষ ামি অন্তর্ভ তি থামকতব, যথা:- 

(ক) “সাইবার ইমিমিন্ট ভরসপি টীি” এর গঠন কাঠাতিা এবং উি টীতির সিস্যগতণর িাম ত্ব, কায তবলী ও োহাতির 

সমহে ভযাগাতযাতগর মববরণ এবং উি ঘটনার প্রমেতরার্ সীিা ও পদ্ধমে মনর্ তারণ; 

(খ) আইন, মবমর্ ও এই গাইিলাইতনর অর্ীন মনরাপিা মবমিে হইবার ঘটনা সম্পতকত মরতপাট ত প্রিান পদ্ধমে ও মরতপাট ত 

কাঠাতিা মনর্ তারণ; 



(গ)  মনরাপিা মবমিে হইবার ঘটনার প্রিাব মন ন্ত্রন এবং উহার পুনরুদ্ধার প্রমি া কাি তকরকরণ; 

(ঘ)  ঘটনার কারণ ও উহার প্রিাতবর েিন্ত পদ্ধমে মনর্ তারণ; 

(ঙ) পুনরুদ্ধার প্রমি া কায তকর কমরবার পূতব ত ঘটনা সম্পমকতে সাক্ষয প্রিাণ সংরক্ষণ পদ্ধমেসহ কমম্পউটার, লগ, বা 

আনুষ্ঠামনক অন্যান্য যন্তপামে অমর্গ্রহণ পদ্ধমে মনর্ তারণ; 

(ি) ভিন্ডর বা অন্য ভকাতনা পতক্ষর সমহে কায ত-সম্পািন পদ্ধমে মনর্ তারণ; 

(ে) ঘটনা পুনরাবৃমি প্রমেতরাতর্র র্ন্য প্র িন পদ্ধমে মিমিেকরণ।  

(২) প্রতেক গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা উপ-অনুতেি (১) এর  অর্ীন প্রণীে পমরকাল্পনা সম্পতকত উি পমরকাঠাতিার সমহে সংমেি 

সকল ব্যমিতক উহার কায তকরো সম্পতকত অবমহেিতি প্রত ার্নী োর মনরীতখ উহা পর্য্তাতলািনা ও মূল্যা ন কমরতব।  

১৮। সংকটকালীন ভযাগাতযাগ।- প্রতেযক গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা, মিমর্টাল মনরাপিা মবমিে হইবার ঘটনা প্রমেতরাতর্র উতেতি, 

একটি সংকটকালীন ভযাগাতযাতগর ব্যবস্থার পমরকল্পনা প্রণ ন কমরতব, এবং উি উতেতি প্রতেযক গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা- 

(ক) ভকাতনা সংকতটর সি  সহতর্ কায তকর ভযাগাতযাগ ব্যবস্থা গমড় া তুলবার র্ন্য ‘িইিাস কমিউমনতক ন টীি’ নাতি 

একটি টীি গঠন কমরতব; 

(খ) সম্ভাব্য মনরাপিা মবমিে হইবার ঘটনার দৃিকল্প মিমিেকরণ ও উহা প্রমেতরাতর্র ব্যবস্থা গ্রহণ কমরতব;  

(গ) প্রমেমনমর্ত্বকারী ভফাকাল পত ন্ট মহসাতব একর্ন কামরগমর মবত ষজ্ঞ িতনানীে কমরতব; 

(ঘ) গণিাধ্যতি এেিসংিান্ত েথ্য প্রিাতরর উতেতি যথাযথ িাটফরি বা িযতনল মিমিে কমরতব; 

(ঙ) ক্ষমেগ্রস্থ পতক্ষর সমহে দ্রুে ও কায তকর ভযাগাতযাতগর উতদ্যাগ প্রহণ কমরতব; 

(ি) উিরূপ পমরকল্পনা যথাযথিাতব কায তকর কমরবার উতেতি মন মিে অনু ীলতনর ব্যবস্থা গ্রহণ কমরতব। 

 

 

অং -৮ 

মিমর্টাল মনরাপিা সংিান্ত েথ্য মবমনি , সতিেনো সৃমি, ইেযামি 

 

১৯। মিমর্টাল মনরাপিা ব্যবস্থা সম্পতকত সতিেনো সৃমি।-  প্রতেযক গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা উহার সকল কি তিারী, ভিন্ডর ও উি 

পমরকাঠাতিাতে প্রতব ামর্কার রমহ াতে এিন সকল ব্যমির মিমর্টাল মনরাপিা ব্যবস্থা সম্পতকত সতিেনো সৃমির র্ন্য একটি কি তসূিী 

গ্রহণ কমরতব, এবং উি কি তসূিী উি পমরকাঠাতিার সমহে সংমেি সকল ভেণীর কি তিামর, ব্যবহারকারী, অপাতরটর, ভিন্ডর ও ভসবা 

প্রিানকারীর িতধ্য বহুল প্রিাতরর ব্যবস্থা গ্রহণসহ মিমর্টাল মনরাপিা সংিান্ত প্রতযার্য আইন, মবমর্, গাইিলাইন ও অন্যান্য মবমর্-

মবর্াতনর প্রত াগ সম্পতকত সতিেনো বৃমদ্ধর প্রত ার্নী  ব্যবস্থা গ্রহণ কমরতব। 

২০। েথ্য মবমনি ।- প্রতেযক গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার িাম ত্বপ্রাপ্ত ব্যমি/কি তকেতা োহাতির আওোর্ীন পমরকাঠাতিা সম্পমকতে 

মনরাপিা মবমিে হইবার ঘটনা, মনরাপিার হুিমক এবং েৎসংিান্ত মবষত  গৃহীে ব্যবস্থা সম্পমকতে েথ্য উি পমরকাঠাতিার সমহে 

সংমেি সকল ব্যমি, ভিন্ডর, ভসবা প্রিানকারীর সমহে মবমনি  কমরতব এবং েদুতেতি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ কমরতব।  

২১। মিমর্টাল মনরাপিা ব্যবস্থার অনু ীলন।- (১) প্রতেযক গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা িহাপমরিালক কর্ততক মনতি তম ে পদ্ধমেতে 

মন মিে মিমর্টাল মনরাপিা ব্যবস্থার অনু ীলন কমরতব।  

(২) উি অনু ীলতন মিমর্টাল মনরাপিা মবমিে হইবার ঘটনা প্রমেতরার্ সংিান্ত টীতির সকল সিস্যতক অং  গ্রহণ কমরতব।  



(৩) উিরূপ অনু ীলন সংিান্ত ভকাতনা েথ্য প্রিাতনর ব্যাপাতর িহাপমরিালক কর্ততক অনুরূদ্ধ হইতল প্রতেযক গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা 

উহার মিমর্টাল মনরাপিা মবমিে হইবার ঘটনা প্রমেতরার্, সংকটকালীন ভযাগাতযাগ ব্যবস্থার পমরকল্পনা এবং পমরিালন পদ্ধমে সংিান্ত 

সকল েথ্য িহাপমরিালতকর মনকট ভপ্ররণ কমরতে হইতব।  

 

 

অং -৯ 

ভিন্ডর ব্যবস্থাপনা, ইেযমি 

২২। ভিন্ডর ব্যবস্থাপনা।- (১) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিাতে প্রতব  ওেথ্য সংরক্ষণ, উি পমরকাঠাতিার সমহে ভযাগাতযাগ এবং উি 

পমরকাঠাতিা পমরিালনার সমহে সংমেি ভিন্ডর বা ভসবা প্রিানকারী কর্ততক প্রতি  ভসবার র্ন্য সম্পামিে েথ্য চুমিতে মিমর্টাল 

মনরাপিা ঝুঁমক প্র িতনর মবষত  প্রত ার্নী   েত অন্তর্ভ তি কমরতে হইতব, এবং উহাতে, অন্যান্য মবষত র িতধ্য, মনরাপিা হুিমক 

প্রমেতরাতর্র ভক্ষতে করণী  সংিান্ত মবষত র অন্তর্ভ তি থামকতব।  

(২) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাতিা ভিন্ডর বা ভসবা প্রিানকারীর মিমর্টাল মনরাপিা ব্যবস্থার সমহে সংমেি সকল পতের ববর্ো প্রিাতনর 

পদ্ধমে মনর্ তারণ কমরতব।  

(৩) প্রতেযক গুরুত্বপূণ েথ্য পমরকাঠাতিা আউট ভসামসং এর িাধ্যতি উহার মনরাপিা ব্যবস্থা রক্ষণাতবক্ষণ কমরতে পামরতব।  

 

অং  ১০ 

 পমরিালনাগে প্রযুমি ব্যবস্থা 

(এই অং  ভকবল অপাতর নাল প্রযুমি ব্যবস্থার ভক্ষতে প্রতযার্য) 

 

(ক) ভনটও াকত মবিার্ন: 

(১) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা উহার ভনটও াকত নক াতক (architecture) ভনটও াকত ভর্াতন মবিি কমরতব; এবং ভযতক্ষতে 

উহার পমরিালনার র্ন্য ভকবল ভকাতনা একটি ভনটও াকত ভর্াতন ভকাতনা েথ্য বা উপাি প্রত ার্ন হ , ভসইতক্ষতে উি পমরকাঠাতিা 

হইতে অন্যান্য ভনটও াকত ভর্াতন উি েথ্য বা উপাি ভপ্ররতণর ভক্ষতে উি পমরকাঠাতিা ও ভয ভনটও াকত ভর্াতন ভকাতনা েথ্য বা উপাি 

ভপ্ররণ করা হইতব ভসই ভনটও াকত ভর্াতনর িতধ্য ভযাগাতযাগ সীিাবদ্ধ রামখতে হইতব। 

(২) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিাতে উহার মবমিন্ন ভর্াতনর িতধ্য অস্বািামবক েথ্য প্রবাতহর ভনটও াকত ভযাগাতযাগ ব্যবস্থা পমরবীক্ষণ 

কমরতব। 

(খ) প্রতব ামর্কার মন ন্ত্রণ: 

(১) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিাতে িাম ত্ব মিমিক প্রব ামর্কার মন ন্ত্রতণর ব্যবস্থাসহ উি ব্যবস্থার সঠিক প্রত াগ মনমিে কমরবার র্ন্য 

মন মিেিাতব উি ব্যবস্থা পর্য্তাতলািনা ও পমরবীক্ষণ কমরতে হইতব। 

(২) ভযতক্ষতে গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা পমরিালনার র্ন্য ভযৌথ ইউর্ার একাউন্ট এর প্রত ার্ন হ , ভসইতক্ষতে উি একাউতন্ট অববর্ 

অনুপ্রতব  ভরার্ কমরবার র্ন্য মন মিেিাতব উি একাউন্টসমূতহর ব্যবহামরক প্রত াগ পর্য্তাতলািনা ও পমরবীক্ষতণর র্ন্য যথাযথ পদ্ধমে 

অনুু্সরণ কমরতব। 

(৩) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা- 



(ক) উহার ব্যবহামরক কি তকান্ড পর্য্ততবক্ষতণর র্ন্য ইঊর্ার এযকটিমিটি লগ রক্ষণাতবক্ষণ করাসহ অস্বািামবক কি তকান্ড 

পয ততবক্ষতণর র্ন্য উি লগ ব্যবস্থা মন মিেিাতব পুনরীক্ষণ কমরতব; এবং 

(খ) উহার পমরসম্পি ব্যবস্থাপনা সংিান্ত মপ্রমিতলর্ একাউন্টসমূতহর র্ন্য বহুমুখী প্রিাণীকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ কমরতব। 

 

(গ) ভনটও াকত এর মনরাপিা ব্যবস্থা: 

(১) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা- 

(ক) উহার ভনটও াকত এর র্ন্য অনুতিামিে ভনটও াকত প্রতটাকল মিমিেিতি উহার বাস্তবা ন প্রমি া অনুসরতণর ব্যবস্থা কমরতব; 

এবং মবদ্যিান ভবইর্ লাইন পমরবেতন ও নূেনিাতব ভনটও াকত প্রতটাকল সংতযার্তনর ভক্ষতে ভিইঞ্জ ম্যাতনর্তিন্ট প্রতসস এর 

িাধ্যতি ব্যবমস্থে হইতব; এবং 

(খ)  উহা পমরিালনার ভক্ষতে সাি তার ও কি ততক্ষতে যথাযথ ভহাে-মিমিক মনরাপিার ব্যবস্থা কমরতব। 

 

(ঘ) এমিতক ন এর মনরাপিা ব্যবস্থা: 

(১) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা- 

(ক) উহাতে ব্যবহাতরর র্ন্য অনুতিামিে এমিতক ন এর োমলকা প্রস্তুে কমরতে হইতব, এবং উি োমলকা  ভকবল উি 

পমরকাঠাতিার পমরিালনাগে ও মিমর্টাল মনরাপিা ব্যবস্থার প্রত ার্নী  এমিতক ন এর সংস্থান থামকতে হইতব; 

(খ) উহা পমরিালনা ও উহার মিমর্টাল মনরাপিা র্ন্য ভকবল উিরুপ োমলকার্ভি এমিতক ন ব্যবহার কমরতব; এবং 

(গ) যথাযথিাতব যািাই প্রমি ার িাধ্যতি ববর্ উৎস হইতে এমিতক ন ও প্যাটসমূহ সংগ্রহ ও ব্যবহাতরর উপতযামগ কমরতব। 

(ঙ)প্যাি ব্যবস্থাপনা: 

(১) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা র্ন্য যথাযথ প্যাি ব্যবস্থাপনা থামকতে হইতব, এবং উহাতে মনম্মবমণ তে প্যাি ব্যবস্থাপনার ভকৌ ল 

থামকতে হইতব- 

(ক) পমরিালনা, আিম্যো, পমরবেতন ও ব্যমহৃক আকার (configaration) ব্যবস্থাপনা, ব্যাক আপ, পরীক্ষণ, 

মনরাপিা মবমিে হইবার ঘটনার ভরসপি, মবপয ত  পুনরুদ্ধার, ইেযামি প্রমি ার সমহে প্যাি ব্যবস্থাপনার সিন্বত র 

ভকৌ ল; 

(খ)  পমরসম্পতির উপর প্রিাব পমড়তে পাতর এিন সম্পতির প্যামিং এর ভক্ষতে অগ্রামর্কার প্রিান; 

(গ)  পমরিালনার সি  আিম্যো হ্রাতসর র্ন্য সিত ামিে ও র্ারাবামহকিাতব ভকৌ লগেিাতব প্যাি প্রত াগ করা; 

(ঘ) উপমর-বমণ তে ব্যবস্থামি গ্রহণ করা কামরগমরিাতব সম্ভাপর না হইতল অন্য ভকান সিতুল্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 

(২) উিরুপ প্যাি গুরুত্বপূণ ত পমরকাঠাতিার কাি তকান্ড বা মিমর্টাল মনরাপিা ব্যবস্থা অমনোকৃেবাতব ব্যহে হইত তে মকনা উহা মনণ তত র 

র্ন্য উি পমরকাঠাতিার মবদ্যিান পমরতব  অক্ষুন্ন রামখ া সকল প্যাি এর পরীক্ষা সম্পন্ন কমরতে হইতব। 

(ি) অপসারণতযাগ্য ভোতরর্ মিমি া: 

গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার সমহে সম্পমকতে সকল কি ততক্ষতে উপাি স্থানান্তর করার ভক্ষতে ভকবল অনুতিামিে অপসারণতযাগ্য 

ভোতরর্ মিমি ার ব্যবহার কমরতে হইতব। 

(ে) পমরবীক্ষণ ও  নািকরণ: 

প্রতেক গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা- 



  (ক)  উহার লগ সংিান্ত সকল ঘটনার র্ন্য উি পমরকাঠাতিা একটি কনমসসতটন্ট টাইি ভসাস ত ব্যবহার, 

  (খ) উহার স্বিামবক পমরিালানার র্ন্য উি পমরকাঠাতিার প্রেযামসে ভনটও াকত প্রবাহ ও কায ত-সম্পািন প্রমি ার 

মিমিতরখা প্রস্তুে, 

 (গ) মিমর্টাল মনরাপিা ব্যবস্থার হুিমক মন ন্ত্রতণ দৃমিগ্রাহয মন ন্ত্ররণ এবং উিরূপ মনরাপিা ব্যবস্থার র্ারাবামহক    

পমরবীক্ষতণর ব্যবস্থা গ্রহণ, 

কমরতে হইতব। 

 

অং -১১ 

অনু ীলনী /অনুসরণী  উিি িি তা 

২৩। অনু ীলনী /অনুসরণী  উিি িি তা।- প্রতেযক গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা কর্ততক উহার মনরাপিা ব্যবস্থার সুরক্ষার ভক্ষতে 

মনম্মবমণ তে উিি িি তা অনুসরণ কমরতব, যথা:-  

  (ক) পমরকল্পনার িাধ্যতি মন ন্ত্রণ: 

(i) পমরকল্পনা মবষ ক: 

(১) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার ভকৌ লগে পমরকল্পনার সমহে সংগমেপূণ ত েথ্য মনরাপিার লক্ষয ও 

উতেি অর্ততনর র্ন্য বাৎসমরক কি ত পমরকল্পনা প্রণ ন এবং উহার সীিা সুমনমেতি করাসহ উহা 

বাস্তবা ন করা; 

(২) আইনগে ও মন ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থামি অনুর্াবন করা; 

(৩) েথ্য মনরাপিার কি ত পমরকল্পনার ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাতবক্ষণ, ইেযামির র্ন্য প্রত ার্নী  আতথ তর 

সংস্থান করা;  

(৪) ISO/IEC 27001 েযান্ডাি ত অনুসরতণ েথ্য মনরাপিা ব্যবস্থাপনার মসতেতির মনরাপিা 

ঝুঁমক ব্যবস্থাপনার কাঠাতিা মনর্ তারণ। 

 (ii) উন্ন ন মবষ ক: 

(১) েথ্য মনরাপিার ব্যবস্থার উন্ন তন যথাযথ নীমে, িানিন্ড, গাইি লাইন ও পদ্ধমে মনর্ তারণ করা;  

(২) েথ্য মনরাপিা ব্যবস্থার িমললামি প্রণ ন করা এবং উহা পর্য্তাতলািনা, হালনাগাি ও 

আনুষ্ঠামনকিাতব বাস্তবা ন করা; 

(৩) েথ্য ও পমরসম্পি ভেণীকরণ নীমে-কাঠাতিা প্রণ ন; 

(৪) উপমর-উি কায তামি সম্পািতন সংমেি অং ীর্তনর পরাি ত গ্রহণ। 

 (iii) ব্যবস্থাপনা মবষ ক: 

    (১) েথ্য মনরাপিার নীমে, পদ্ধমে ও গাইি লাইন প্রিাতরর ব্যবস্থা করা; 

(২) মনরাপিা ঝুঁমক মনরূপণ ও মনরাপিা মবমিে হও ার ঘটনা মন ন্ত্রতণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা, এবং েথ্য 

মনরাপিা সম্পতকত সতিেনো বৃমদ্ধর উতেত  উি মবষত  অিযন্তরীণ ও বমহ:স্থ মরতপাটিং করা; 

    (৩) মনরাপিা মবষত  সতিেনো বৃমদ্ধতে সম্পৃি হও াসহ যথাযথ প্রম ক্ষতণর ব্যবস্থা করা; 



(৪) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার কি ত-সম্পািন (business) প্রমি ার সমহে েথ্য মনরাপিা 

ব্যবস্থার অেীভূে (integration) করা; 

(৫) েথ্য মনরাপিা ব্যবস্থার নীমে, িানিন্ড, পদ্ধমে, ইেযমির কায তকরোর মূল্যা ন ও পর্য্তাতলািনা 

করা; 

    (৬) েথ্য মনরাপিা মবমিে হইবার ঘটনাসমূতহর মববরতণর ভরকি ত সংরক্ষণ; 

(৭) েথ্য মনরাপিা ব্যবস্থার মনতি তম কা  র্ন্য পমরসম্পি ব্যবস্থাপনার নীমে অন্তর্ভ তি করাসহ গুরুত্বপূণ ত 

েথ্য পমরকাঠাতিাতে প্রতব  ও মনগি তন ব্যবস্থাপনার ভকৌ ল মনর্ তারণ; 

    (৮) মনরাপি ইতলকেমনক বর্ত ব্যবস্থাপনা মনমিে করা; 

(৯) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার আওোর্ীন সকল েথ্য পমরকাঠাতিার আওোর্ীন সকল েথ্য 

ব্যবস্থা যথাযথিাতব রক্ষণাতবক্ষণ ও হালনাগাি করা; 

   (iv) পয ততবক্ষণ মবষ ক: 

(১) মবদ্যিান েথ্য মনরাপিা পমরিালন পদ্ধমের (security operational process) 

কায তকরো মূল্যা ন করা; 

(২) েথ্য মনরাপিা সংিান্ত আইনগে ও মন ন্ত্রণমূলক নীমের যথাযথ প্রমেপালন মূল্যা ন করা; 

(৩) েথ্য মনরাপিা ব্যবস্থার মনরীক্ষা কায ত সম্পািন করা; 

(৪) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাতিা বা উহার েথ্য প্রযুমি ব্যবস্থার ভকানরূপ পমরবেততনর ভক্ষতে সাব তক্ষমণক 

(২৪*৭*৩৬৫ মিন) মিমিতে কায ত-সম্পািন করা।  

(খ) ব্যবস্থাপনার িাধ্যতি মন ন্তণ: 

 (i) পমরসম্পি ব্যবস্থাপনা ও উহার োমলকা প্রস্তুেকরণ: 

(১) পমরসম্পি ও উহার োমলকা ব্যবস্থাপনার র্ন্য, প্রমেপালনী  িাম ত্ব অপ তণিতি, একটি মবত ষ 

টীি মনত ামর্ে করা; 

(২) প্রতেযক হাি তও যার মিিাইস (ভযিন- সাি তার, মপ্রন্টার, ল্যাপটপ, ভিস্কটপ, এতেস মিিাইস, 

আমিমনব তাপন সংিন্ত যন্ত্রপামে, ইেযামি) িমিক নম্বর সহতযাতগ সুস্পিিাতব মিমিে করা; 

(৩) সফটও যার এর নাি, উহার সংস্করণ, মসমর াল নম্বর, ভয মিিাইতসর সমহে উহা সংতযার্ন করা 

হই াতে উহার নাি, ইেযমির োমলকা প্রস্তুে ও মন মিেিাতব হালনাগাি করা; 

 (৪) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার সংতবিন ীল স্থাতন ভকাতনা যন্ত্রপামে, মিমর্টাল মিমি া, ইেযামির 

ভিৌে অবস্থান পমরবেতন বা স্থানান্তাতরর ভক্ষতে যথাযথ মন ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;  

(৬)  ব্যবস্থাপনা কর্ততপতক্ষর অনুতিািন ব্যেীে ভকান পমরসম্পি পমরবেতন, মবি  বা বামেল না করা 

এবং উিরূতপ ভকান পমরবেতন, মবি  বা বামেল করা হইতল সম্পতির োমলকা যথাযথিাতব 

হালনাগাি করা; 

(৭) পমরসম্পি ও উহার োমলকা মন মিেিাতব মনরীক্ষা করা এবং েথ্য ও ভযাগাতযাগ প্রযুমি 

সম্পমকতে মিিাইসসমূহ যািাই করা। 

   (ii) প্রতব ামর্কার মন ন্ত্রণ: 

(১) ববরী পমরমস্থমে ভিাকাতবলার র্ন্য, একক িাম তত্বর পমরবতেত, ব্যমি বা কি তিারীগতণর িাম ত্ব 

পৃথক করা; 



(২) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার নীমের আতলাতক ‘আবিকোর মিমিতে’ কি তিারী/ব্যমির িাম ত্ব 

অপ তণ করা; 

(৩) মসতেতি প্রতবত র ভক্ষতে উহার ব্যবহার ও র্রতনর মিমিতে গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিাতে 

প্রত ার্নী োর মনমরতখ প্রতব ামর্কার মিমিে করা; 

(৪) ভূমিকা ও িাম তত্বর মিমিতে ব্যমি/কি তিারী মিমিেিতি ক্ষিো অপ তন করা; 

(৫) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিাতে প্রতব  ও মনগ তিতনর ভক্ষতে প্রতব ামর্কার নীমের পমরপূণ ত বাস্তবা ন 

করা; 

(৬) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিাতে কায ত-সম্পািতনর িাম তত্ব পালতনর সূতে যথাযথ ইউর্ার একাউন্ট 

প্রস্তুে/ভখালার িাধ্যাতি কমম্পউটাতর মসতেতি প্রতব  মন ন্ত্রতণর কায তকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা; 

(৭) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার ভনটও াতকত প্রতব  মন ন্ত্রণ সংিান্ত ব্যবস্থা মন মিেিাতব যািাই 

করা; 

(৮) প্রতব  মন ন্ত্রণ নীমেিালা বাস্তবা ন প্রমি া পমরবীক্ষণ এবং উহার বাস্তবা ন লঙ্ঘন বা ব্যেয  

সংিান্ত মবষ ামির গমেমবমর্ পয ততবক্ষণ ও মন ন্ত্রণ করা; 

(৯) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার প্রত ার্নী োর মনমরতখ মন মিেিাতব মনরীক্ষা কায ত-সম্পািন করা; 

(১০) মিিাইস কনমফগাতর ন এ ভযৌমিক প্রতব  ভকবল এিমিমনসতেটর এর িতধ্য সীিাবদ্ধকরণ 

রাখা। 

 (iii)  নািকরণ ও প্রিানীকরণ (authentication) মন ন্তণ: 

(১) যথাযথ  নািকরণ নীমে বাস্তবা ন করা; এইতক্ষতে ভকাতনা কার্ কমরবার অনুিমে প্রিাতনর 

পূতব ত সকল ব্যবহারকারীতক অনন্যিাতব মিমিে করা; 

(২)  নািকরণ ও প্রিানীকরতণর িাধ্যতি গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা সমহে সম্পৃি ন  এিন   

ব্যমির প্রতব ামর্কার মন ন্ত্রণ ব্যবস্থা পয তাতলািনা করা; এবং উি পমরকাঠাতিার িাকমর হইতে 

বরখাস্তকৃে বা িাকমর পমরেযাগকারী ব্যমি/কি তিারীর প্রতব ামর্কার মন ন্ত্রণ করা;  

(৩) মনরাপি পদ্ধমেতে পাসও াি ত সংরক্ষণ করা; 

(৪) কায ত-সম্পািতনর মবষ ামি মবতবিনািতি প্রিানীকরণ নীমের বাস্তবা ন করা যাহাতে 

ব্যবহারকারী কর্ততক সম্পািনকৃে সকল কি তকান্ড মিমিে করা যা ; 

(৫) ব্যবহারকারীর ক্ষমেগ্রস্থ বা চুমর যাও া পমরি  ও পাসও াি ত অক্ষি (disable) করার পদ্ধমে 

মনর্ তারণ করা; 

(৬)  ব্যবহারকারীর ব্যথ ত প্রতিিার উপর আবমিকিাতব যুমিসংগে কযাপ আতরাপ করা; 

(৭)  ব্যবহারকারীর একাউন্টস ও প্রতব ামর্কার মন ন্ত্রতণর কায তকর পরীমবক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা; 

(৮) এই মবষত  যথাযথ মনরীক্ষা কায ত সম্পন্ন করাসহ উি মবষত  সংমেি সকতলর িোিতের 

মিমিতে মন ন্ত্রণ ব্যবস্থা ভর্ারিার করা এবং উহার বাস্তবা ন ভকৌ ল মনর্ তারণ করা । 

(iv) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার বমহ:পমরসীিা (perimater) সুরক্ষা: 

(১) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার বমহ:পমরসীিা সুরক্ষার র্ন্য নীমে-কাঠাতিা প্রণ ন ও উহার 

বাস্তবা ন করা; 

(২) অবামঞ্চে প্রতব   নািকরতণ প্রত ার্নী   নািকরণ ও সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রত াগ মনমিে করা;  



(৩) যথাযথ প্রতব  মন ন্ত্রণ োমলকা (access control list) সহতযাতগ সকল অন্ততমূখী ও 

বমহ তমূখী সংতযাগ ব্লক করার ব্যবস্থা করা; 

(৪) প্রাত ামগকিাতব যথাযথ সুরক্ষা নীমে সহতযাতগ ফা ারও াল ব্যবহার করা; এতক্ষতে অন্ততমূখী ও 

বমহ তমূখী েথ্য প্রবাতহর ওত ব কনতটণ্ট মফল্টার এর ব্যবস্থা করা; 

(৫) স্পুফকৃে ই-ভিইল ব্লক করার র্ন্য ‘ভসন্ডার নীমে-কাঠাতিা’ এর ভকৌ ল মনর্ তারণ; 

(৬) “আইমপ এতেস” এর পমরবতেত ভিাতিইন এর িাধ্যতি ওত বসাইতট প্রতবত র অনুিমে প্রিাতনর 

ব্যবস্থা করা; 

(৭) সকল প্রতব  পতথ (gateways) ব্যবহৃে এমন্ট-িইরাস ও এমন্ট-সফও যার সব তিা 

হালনাগািকরণ; 

(৮) মনরাপিা ব্যবস্থার পমরকাঠাতিার সংতবিন ীল পমরবেততনর ভক্ষতে ‘ভিইঞ্জ ম্যাতনর্তিন্ট প্রতসস’ 

এর সমহে সংগমেপূণ ত করা; 

(৯) বমহ:পমরসীিা ভর্াতনর আওোর্ীন সকল মিিাইতস প্রতব ামর্কার মন ন্ত্রণ, প্রিানীকরণ এবং 

অমিটিং লমগং ব্যবস্থা কয তকর করা; 

(১০) অিযন্তরীন পমরকাঠাতিার অং  মবত তষর মসতেি, এমিতক ন, ও িাটাতবইতর্র মনরাপিা 

মনমিে করা;  

(১১) মিএসএ এর সাি তার, ই-ভিইল সাি তার, বা প্রিাণীিে ওত ব প্রমের িাধ্যতি ইন্টাতনট ভসবা 

গ্রহতণর মবষ টি পমরবীক্ষণ ও মনরীক্ষার আওোর্ভি করা; 

(১২) আগম্যিান (incoming) সংতযাগ েযমকং এর র্ন্য প্রমের িাধ্যতি প্রতবত র ভক্ষতে ওত ব 

সাি তারতক অনুতিািন প্রিান করা। 

 (v) ভিৌে অবকাঠাতিাগে ও পমরব গে মনরাপিা: 

 (১) ভিৌে অবকাঠাতিাগে মনরাপিা মন ন্ত্রণ ব্যবস্থার যথাযথ পমরকল্পনা গ্রহণ করা;  

(২) প্রাকৃমেক ও ভিৌে অবকাঠাতিাগে ঝুঁমক ভিাকাতবলার র্ন্য দুতয তাগ ব্যবস্থাপনা বা পুনরূদ্ধার 

পমরকল্পনা গ্রহণ করা;   

(৩) পমরতব গে ঝুঁমকর কারতণ গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার মনরাপিার র্ন্য যথাযথ র্লবায়ুগে ও 

মনর্ভ তল মন ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা, এবং উি পমরকাঠাতিার কায তাল  মস্থর মবদুযতের ভনমেবািক 

প্রিাব হইতে যথাযথ সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;  

(৪) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিাতে অনুতিামিে ব্যমির প্রতব  ভরার্ কমরবার র্ন্য যথাযথ মনরাপিা 

ব্যবস্থা গমড় া তুলাসহ পর্য্তপ্ত সংখ্যক মনরাপিা কিী মনত ামর্ে করা; 

(৫) ভিৌে অবকাঠাতিাগে ঝুঁমক ভিাকাতবলার র্ন্য গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাতিার কি তিারীগণ দ্বারা, 

সি  সি , িক্ মেল সহ মন মিেিাতব উহা মনরীক্ষা করা; 

(৬) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিাতে মনত ামর্ে কি তিারীগতণর ভসৌহাি তপূণ ত সম্পকত স্থাপনসহ োহাতির 

পারস্পামরক সতেহর্নক ব্যবহার পমরবীক্ষণ করা; 

(৭) ভিৌে অবকাঠাতিার মনরাপিা ব্যবস্থার ফাঁকতফাকর বতন্ধর ব্যবস্থার গ্রহতণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা; 

(৮) ভকবল অনুতিামিে ব্যমির প্রতব  মনমিে কমরবার লতক্ষয প্রতব  মন ন্ত্রণ ভকৌ ল গমড় া তুলা।  

 (vi) হাি তও যার ও সফটও যার এর পরীক্ষা মূল্যা ন: 

    (১) হাি তও যার ও সফটও যার এর ি  ও ব্যবহাতরর ভক্ষতে মূল্য তনর িানিন্ড মনর্ তারণ করা; 



(২) সি  উপতযাগী যন্ত্রপামে ও সফটও যার স্থাপতনর পূতব ত পরীক্ষা ও মূল্য ন করা এবং েদুতেতি 

ভিকমলি প্রস্তুে করা; 

(৩) হাি তও যার ও সফটও যার এর হালনাগাি ও প্যামিং মিমিে করা; এতক্ষতে যেদূর সম্ভব অিল ও 

ভসতকতল প্রযুমির ব্যবহার পমরহার করা; 

(৪)  মিসািথ তো (robust) রমহ াতে এিন হাি তও যার ও সফটও যার ব্যবহার করা। 

 

(গ) পমরিালনাগে মন ন্ত্রণ: 

 (i) উপাি সংরক্ষণ: হামসং ও এনামিপ ন: 

(১)  হযামসং ও এনমিপ তনর িাধ্যতি সুরক্ষার উতেতি ভেণীবদ্ধকৃে ও সংতবিন ীল উপাি মিমিে 

করা; 

(২) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার সংতবিন ীল উপাি সংরক্ষতণর র্ন্য যথাযথ হযামসং ও 

এনমিপ ন সম্পমকতে নীমে-মনতি ত নার যথাযথ বাস্তবা ন করা; 

(৩) ব্যাকআপ উপািসহ সংরমক্ষে উপাতির হযামসং ও এনমিপ ন সম্পমকতে নীমে-মনতি তনার 

যথাযথ বাস্তবা ন করা; 

(৪) উপাতির হযামসং ও এনমিপ ন সংিান্ত নীমে-মনতি ত নার লঙ্ঘন প্রমেহে করা; 

(৫) মন মিেিাতব হযামসং ও এনমিপ ন এর র্ন্য বাস্তবাম ে এযলতগামরএি এর  মিিিা পরীক্ষা 

ব্যবস্থার মূল্যা ন করা; এবং ইমেিতধ্য বাস্তবাম ে এযলতগামরিতি যমি ভকানরূপ সিস্যা ভিখা 

ভি , োহা হইতল উপাতির হযামসং এ এনমিপ তনর র্ন্য নূেন এযালতগামরিতির বাস্তবা ন 

প্রবেতন করা। 

 (ii) মনরাপিা মবমিে হও ার ঘটনা ব্যবস্থাপনা: 

(১) মনরাপিা মবমিে হও ার ঘটনা প্রমেতরাতর্র র্ন্য পমরকল্পনা গ্রহণিতি উি মবষত  সংম ি 

সকতলর িাম ত্ব মনর্ তারন এবং উি পমরকল্পনা  সুস্পিিাতব এসতকতল ন ভিমেে সীিা অন্তর্ভ তি 

করা; 

(২) মনরাপিা মবমিে হইবার ঘটনা ঘটিবার সি  মনত ামর্ে কি তিরীগতণর কেতব্য ও মসদ্ধান্ত গ্রহণ 

প্রমি া ব্যবস্থাপনা করা; 

(৩) মনরাপিা মবমিে হইবার ঘটনা মন ন্ত্রণ ও পুনরুদ্ধার পমরকল্পনা সংমেি সকলতক অবমহে করা; 

(৪) মসতেি সমি  কমরবার পূতব ত পুনরুদ্ধার এবং অরমক্ষে অবস্থা (vulnerabiity) অপসারতণর 

ব্যবস্থা মনমিে করা; এবং একবার পুনরুদ্ধার করা হইতল, মনরাপিা ব্যবস্থার মবমিে হইবার 

ঘটনা ও অবামঞ্চে প্রতবত র মিি মুতে ভফলা ও উহার মবতেষণ করা; 

 (৫) িমবষ্যতে মনরাপিা মবমিে হইবার ঘটনা প্রমেতরাতর্র উতেত  উিরূপ ঘটনা মবতেষতণর পর 

এেিমবষত র সুপামর সমূহ ব্যবস্থাপনা কর্ততপতক্ষর মনকট উপস্থাপন করা। 

(iii) িক্ষো উন্ন ন, প্রম ক্ষণ, ইেযমি: 

 (১) প্রম ক্ষতণর ভকৌ ল, পমরকল্পনা ও কি তসূিী পর্য্ততলািনা করা; 

(২) অরমক্ষে অবস্থা ও মনরাপিা ঝুঁমক মিমিেকরণ ও মূল্যা ন; 

(৩) িক্ষো উন্ন ন কি তসূিী ও প্রম ক্ষণ ব্যবস্থার মূল্য ন করা; 



(৪) িক্ষো উন্ন তনর প্রত ার্নী ো মনরূপন ও উহার বাস্তবা ন; 

(৫) িক্ষো উন্ন ন ভকৌ ল এবং সহতযাগী প্রমি া বা পদ্ধমে সম্পতকত গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিাতে 

মনত ামর্ে কি তিারীতির ম ক্ষা, প্রম ক্ষণ প্রিাতনর ব্যাপাতর প্রম ক্ষণ কাঠাতিা প্রস্তুে করা।  

(iv) উপাতির ক্ষমে প্রমেতরার্ (data loss prevention): 

(১) সকল র্রতনর উপাি সংরক্ষণ মিিাইস মিমিে ও  নাি করা ও উহাতির ববর্ো প্রিান করা; 

(২) মবমিন্ন র্রতনর উপাি সংরক্ষতণর র্ন্য িজুতির োমলকা মবন্যস্ত করা; এবং উহা সংরক্ষতণর র্ন্য 

ব্যাকআপ পমরকল্পনা করা; 

(৩) ভেমকং এর িাধ্যতি অননুতিামিে উপাি প্রবাহ পমরবীক্ষতণর র্ন্য ভনটও াকত িমনটমরং টুলস 

ব্যবহার করা; 

(৫) কনতটন্ট মফল্টামরং ভপমরমিটার প্রতটক ন মিিাইস দ্বারা মন মন্ত্রে ও ভেণীমবন্যস্ত েথ্য ব্লক করা; 

এতক্ষতে কনতটন্ট-এও যার, িীপ প্যতকট ইিতপক ন, ই-ভিইল ও অন্যান্য প্রতটাকল ব্যবহার 

করা; 

(৬) ভিাবাইল ভেতরর্ মিিাইস (ভযিন- ইউএসমব, মসমি, স্মাট ত ভফান, ইেযামি) এর ব্যবস্থাপনা ও 

ব্যবহার মন ন্ত্রতণর র্ন্য একক েথ্য মনরাপিা নীমে গ্রহণ করা; 

(৭) ভোতরর্ মিিাইতসর উপাতির সুরক্ষার র্ন্য যথাযথ এনমিপ ন এলতগামরিি ব্যবহার করা;  

(৮) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার মন ি নীমে অনুসরতণ সুমনমি তে কনতটন্ট এর ব্যবহার  নাি ও ব্লক 

করা বা মন ন্ত্রতণর িাধ্যতি েথ্য ফাতসর ভিিা মন ন্ত্রণ করা; 

 (৯) উপাতির ক্ষ ক্ষমে ভরাতর্র র্ন্য যথাযথ িারসাম্যমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা; 

(১০) ভিৌে ও পমরতব গে মনরাপিামূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভেণীমবন্যস্ত উপাতি অববর্ অনুপ্রতব  

 নাতির ব্যবস্থা করা; 

(১১) অমফমস াল ভযাগাতযাগ ও মিঠিপে আিান প্রিাতনর ভক্ষতে অমফমস াল ই-ভিইল আইমি ব্যবহার 

করা এবং প্রতযার্য ভক্ষতে মিমর্টাল স্বাক্ষর ও এনমিপ ন ব্যবহার করা; 

(১২) প্রান্তসীিা (end point) সুরক্ষা ব্যবস্থার িাধ্যতি কি ততক্ষতের কমম্পউটার মন ন্ত্রণ করা। 

(v) ভপমনতে ন ভটমেং: 

 [প্রত ার্নী  কনতটন্ট এর মিমিতে পতর ভযাগ করা হতব] 

 (vi) ভনটও াকত মিিাইস সুরুক্ষা:  

(১) বমলষ্ঠ পাসও াি ত ব্যবহার করা; 

(২) মনমেতি সি  অন্তর পাসও াি ত পমরবেতন করা; 

(৩) মনরাপিা ব্যবস্থার নীমে অনুসরতণ প্রতব ামর্কার মন ন্ত্রণ করা; 

(৪) অন্তমূ তখী ও বমহ তমূখী েথ্য প্রবাহ পমরবীক্ষণ ও মবতেষণ করা; 

(৫) মনরাপিা ব্যবস্থার সমহে সািন্র্স্যহীন অং  হালনাগাি করা;  

(৬) ভনটও াকত টতপালমর্ ও আমকততটকিার সিন্ব  করা। 

 



(vii) গুরুত্বপূণ ত েথ্য হস্তান্তর ও স্থানান্তর: 

 [প্রত ার্নী  কনতটন্ট এর মিমিতে পতর ভযাগ করা হতব] 

(এ) ইোতনট এর মনরাপিা ব্যবস্থাপনা: 

(১) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার েথ্য মনরাপিা ব্যবস্থাপনার নীমের আতলাতক ইন্ট্রাতনট এর 

মনরাপিার ব্যবস্থা করা;  

(২) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিাতে উহার পমরিালনাগে পদ্ধমের আতলাতক ইন্ট্রাতনট এ প্রতবত র র্রন 

(ভযিন-এিি ী একতসস, ভরসমেকতটি ইউর্ার একতসস, ভরসমেকতটি উইর্ার এমিটিং 

একতসস, এিমিতনসতেটিি একতসস, ইেযামি) মন ন্ত্রতণর ব্যবস্থা করা, এবং উি ভক্ষতে 

বাত াতিমেে, স্মাটকাি ত, পাসও াি ত, ইেযামি ব্যবহার করা; 

(৩)  ইন্ট্রাতনট এ েথ্য মনতবমিে করার ভক্ষতে আবমিকিাতব উহা এনমিপতটি ও পাসও াতি তর 

সুরক্ষা প্রিান করা, এবং ব্যবহারকারী ভেণী মবিার্তনর মিমিতে ভকবল অনুতিামিে 

ব্যবহারকারীতক ভকাতনা ফাইল ভিখা ও সম্পািতনর অনুিমে প্রিান করা; 

(৪) পাবমলক ভনটও াকত হইতে ইন্ট্রাতনট সম্পূণ তিাতব মবমেন্ন রাখা; 

(৫) সব তত ষ সংস্করতণর প্যাি, এমন্টিাইরাস, অপাতর ন কতন্ট্রাল, এটি-ম্যালও যার, মনরাপি স্বাক্ষর, 

ইেযামির িাধ্যতি ইন্টাতনট এর সকল মসতেি মন মিেিাতব হালনাগাি করা; 

(৬) ইন্ট্রাতনট এ েথ্য সঞ্চালন প্রবাহ ব্যবস্থা সম্পূণ তরূতপ লমগং কমরতে হইতব এবং উহা মন মিেিাতব 

পমরবীক্ষণ করা; 

 (৭) মনমি তি সি  অন্তর ইন্ট্রাতনট ভনটও াকত মনরীক্ষা করা; 

(৮) ভপনোইি, হাি তও যার মিিাইস, ইেযামির ব্যবহার মনমষদ্ধ করা বা প্রত ার্নী  যািাত র পর উহা 

ব্যবহাতরর অনুিমে প্রিান করা, এবং অনুরূপ ভকাতনা ব্যবহার মন মিেিাতব পমরবীক্ষণ করা; 

(৯) ক্ষমেকর েথ্য প্রবাহ (ভযিন- স্পাি, মফমসং, সাইও যার, এিও যার, ম্যালও যার, ইেযামি) ব্লক 

বা েযাক কমরবার র্ন্য ইন্ট্রাতনট এ ই-ভিইল মফল্টার রাখা; 

(১১) ইন্ট্রাতনট এ রমক্ষে ভগাপনী  েথ্য ব্যবস্থা  ক্ষমেকর হািলাকারীর অননুতিামিে প্রতব  ভরার্ 

কমরবার র্ন্য মসমকউর সতকট ভল যার মিমর্টাল সনতির ব্যবহার করা। 

(viii)  প্রাগ্রসর পুন: হন: হািলার ঘটনার সুরক্ষা: 

(১) ইন্টারতনট এর িাধ্যাতি অপমরহায তিাতব েথ্য ভপ্ররতণর ভক্ষতে, সতব তাচ্চ মনরাপিা ও ভগাপনী ো 

অবলম্বন করা যা  এিন উন্নে র্রতনর প্রযুমি ব্যবহার করা; 

(২) ইতলকোমনক েথ্য ভপ্ররতণর ভক্ষতে, অবিই পাসও াি ত দ্বারা সুমরক্ষে ও বহুিামিক ইতলকেমনক 

প্রমেবন্ধক দ্বারা মনরাপিা ব্যবস্থা সংরমক্ষে করা; 

(৩) কমম্পউটার একাউতন্ট প্রতবত র অনুিমে প্রিাতনর একটি গুরুত্বপূণ ত মবষ । এতক্ষতে মসতেি 

এযািমিমনসতেটর ও ব্যবহারকরীগণতক প্রতবত র সীমিে অমর্কার প্রিান করা; 

(৪) কমম্পউটার ব্যবস্থা  অবামঞ্চে প্রতব  ভরাতর্র ভক্ষতে মন মিেিাতব হালনািািকৃে ম্যালও যার 

সুরক্ষার ব্যবস্থাসহ প্যাি, িাষ তণ প্যাক, হট বে, ইেযামির দ্রুে প্রত াগ ব্যবস্থার উন্ন ন করা;  

 (৫) পুন: পুন: হািলার ঘটনা সম্ভাব্য দ্রুেোর সমহে সংমেি কর্ততপক্ষতক অবমহে কমরতে হইতব এবং 

এতক্ষতে উিরূপ হািলার সি , োমরখ, হািলার ঘটনার র্রন ও উহার প্রমেতরার্ পদ্ধমে, 

প্রিাব, ইেযামি েথ্য প্রিান করা। 



 

(ix) উপাি ব্যাক-আপ ও পুনরুদ্ধার পমরকল্পনা: 

(১) আকমস্মক দুঘ তটনা সংঘটিে হইবার পর উহা পুনরুদ্ধাতরর র্ন্য মবকল্প স্থান মনব তািন সংিান্ত 

আনুষ্ঠামনক নীমে পদ্ধমে মনর্ তারণ ও উহার বাস্তবা ন করা; 

(২) মবকল্প স্থান মনব তািতনর পূতব ত ভিৌে-কাঠাতিার ও পমরতব গে হুিমকর মবষত  যথাযথ সাবর্ানো 

অবলম্বন করা; 

(৩) মবকল্প স্থান হইতে কায ত-সম্পািতনর ভক্ষতে, আথ ত বরাদ্ধসহ িাম ত্ব পালন সংিান্ত মবষ ামি 

সুমনমি তিিাতব মনরুপণ করা; 

(৪) মবকল্প স্থান মনর্ তারতণর ভক্ষতে, মবদুযৎ, পামন, ভযাগাতযাতগর ব্যবস্থা, ইন্টাতনট সংতযাগ ব্যবস্থা, 

ইেযামির ভিৌমলক সুতযাগ-সুমবর্া যািাই করা; 

(৫) আকমস্মক দূঘ তটনার সি  পমরিালনাগে করনী  ব্যবস্থা সম্পতকত প্রম ক্ষণ ও সতরর্মিন 

অনু ীলতনর িাধ্যতি গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিাতে মনত ামর্ে কি তিারীসহ সংমেি সকলতক 

সতিেন করা; 

(৬) আকমস্মক দুঘ তটনার ফতল মবকল্প স্থাতন স্বািামববিাতব কায ত-সম্পািতনর প্রত ার্তন সংতবিন ীল 

উপাতির ব্যাক আপ রাখা। 

(x) মনরাপি ও সমহষ্ণু নক া (architecture) মবস্তারণ (deployment): 

(১) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার কায ত-সম্পািন ও প্রত ার্নী োর মনমরতখ উহার েথ্য মনরাপিার 

ভক্ষতে, মনরাপি ও সমহষ্ণু নক া মবস্তারতণর পমরকল্পনা করা; 

(২) ভনটও াকত নক া  মনরাপিার ব্যবস্থাতক একট গুরুত্বপূণ ত উপািান মহতসতব সংযুি করা; 

(৩) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার েথ্য মনরাপিা ব্যবস্থার সমহে সিন্ব পূব তক েথ্য ও ভযাগাতযাগ 

প্রযুমি ব্যবস্থার সািমগ্রক নক া প্রণ ন করা; 

(৪) মনরাপিা ও ব্যবসাত র িতধ্য িারসাম্যপূণ ত নক া মনব তািন করা; 

(৫) েথ্য মনরাপিার মবষ টি মবতবিনািতি, নক া মবস্তারতণর পূতব ত পতের অতটাতি ন, ইন্ডাসমে াল 

মন ন্ত্রণ ও আতবক্ষমণক (superisory) মন ন্ত্রণ ও উপাি অমর্গ্রহতণর পরীক্ষণ মূল্যা ন 

করা;  

(৬) মনরাপিা ব্যবস্থার নক া মবস্তারতণর আওো  েথ্য ও ভযাগাতযাগ প্রযুমি ব্যবস্থা ও উহার 

যন্তপামে ির্বুেিাতব স্থাপন করা; 

(৭) অতটাতিতটি আপতগ্রিস ও লগ িমনটমরং ব্যবস্থা মনরপিা ব্যবস্থার নক া মবস্তারতণর অং  করা; 

(৮) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার মনরাপিা ব্যবস্থার নক া প্রণ তণর ভক্ষতে, অিযন্তরীণ ভনটও াকত, 

িাচুত াল ভলাকাল এমর া ভনটও াকত, ইন্ট্রাতনট রক্ষণাতবক্ষণ, দূর মন ন্ত্রণ ভসবার ব্যবস্থা, 

ভপমরমিটার সুরক্ষা যন্ত্রপামে ও মনরাপিা প্রিান সংিান্ত যন্ত্রপামে হইতে মিমলটারাইর্ি 

ভিাতিইন ও মি মিমলটারাইর্ি ভর্ান যথাযথিাতব পৃথক করা;  

(৯) দ্রুে পমরবেতন ীল েথ্য প্রযুমির মনরাপিা ব্যবস্থার সমহে খাপ খাও াই া মনরাপিা ব্যবস্থার 

নক া আপতগ্রি কমরবার ব্যবস্থা করা;  

(১০) সংতবিন ীল ভযাগাতযাতগর ব্যবস্থা ও উহার ভযাগাতযাতগর িযাতনলসমূহ সুরক্ষার ব্যবস্থা করা, 

যাহাতে মসমকউরি সতকট ভল যার বা অন্য ভকান পদ্ধমেতে আমড়পাো সংিান্ত মবষ ামি 

পমরহার করা যা । 



 

 

(xi) মনরাপিা ব্যবস্থার হুিমক সংিান্ত মবষত র মরতপাটিং: 

(১) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা ও সরকার/এতর্মির িতধ্য মদ্বমূখী মফিব্যাক ব্যবস্থাপনার 

অং ীিামরত্ব গমড় া তুমলবার র্ন্য যথাযথ পদ্ধমে উদ্ভাবন করা;  

(২) এতর্মির মনকট হইতে, সি  সি , প্রাপ্ত ভগাপনী  েথ্যামি যাহাতে যাহাতে প্রকা  না পা  

ভসইর্ন্য গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিাতে কি তিারীগতণর সমহে নন-মিসতলার্ার চুমি সম্পািন 

করা; 

(৩) এতর্মির কেতক, সি  সি , আত ামর্ে কি ত ালা, ভসমিনার প্রম ক্ষন কি তসূিীতে গুরুত্বপূণ ত েথ্য 

পমরকাঠাতিার কি তকেতা ও কি তিারীতির অং গ্রহতণর ব্যবস্থা করা; 

(৪) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিাতে মনরাপিা ব্যবস্থার হুিমকর ঘটনা ও অবামঞ্চে প্রতবত র ভক্ষতে 

যাহাতে সরকারী সংস্থার েতথ্যর মনরাপিা যাহতে মবমিে না হ  ভসইর্ন্য প্রত ার্নী  ব্যবস্থা 

গ্রহণ করা;  

 (৫) ভিাক্ মেল, ভপমনতে ন ভটমেং সংিান্ত পরাি ত বাস্তবা ন সংিন্ত েথ্য যথামবমহেিাতব 

এতর্মিতক অবমহে করা; এবং উিরূপ গুরুত্বপূণ ত েথ্য সম্পতকত গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার 

মফিব্যাক িযাতনতলর িাধ্যতি সরকার/এমর্মিতক মরতপাট ত করা; 

(৬) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা কর্ততক মনরাপিা ব্যবস্থা সম্পমকতে মবষত  প্রত ার্নী  প্রম ক্ষণ, 

কি ত ালা, ইেযামি আত ার্ন ব্যবস্থা করা। 

   (xii) মনরীক্ষা এবং আিম্যো (vulneralibity) মনরুপণ: 

(১)  মিমর্টাল মনরাপিা ব্যবস্থা মনরুপণ ও উহার মনরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা; 

(২) আিম্যো মনরুপণ ও উহা মনরীক্ষার অনুসূিী প্রণ তনর পূতব ত মনরাপিা ব্যবস্থার হুিমক মিমিেকরণ 

ও অগ্রামর্কার মনণ তত  সিমন্বে অনু ীলন করা; 

(৩) আিম্যো মবষত  প্রম ক্ষণ প্রিান, সতিেনো বৃমদ্ধ, মনরীক্ষা, ইেযামির িাধ্যাতি মিমর্টাল 

মনরাপিা ব্যবস্থার প্রত ামগক ব্যবস্থা গ্রহণ করা; 

(৪)  মনরীক্ষা কাতয ত েথ্য ব্যবস্থা ও লগ িকুতিতন্টর পদ্ধমে অন্তর্ভ তি করা; 

(৫) সংতবিন ীল ভসবা ও েথ্য ব্যবস্থাপনার সমহে সম্পমকতে সকল যন্ত্রপমে, মিিাইস ও সফটও যার 

এর মনরীক্ষা ও আিম্যো মনরুপণ নীমে প্রত াগ করা এবং উিরুপ নীমের লঙ্ঘন মিমর্টাল 

মনরুপণ ব্যবস্থা লঙ্ঘন ও  ামস্ততযাগ্য বমল া মবতবিনা করা। 

(xiii) মিমর্টাল মনরাপিা সংিান্ত সুপামর  বাস্তবা ন: 

(১) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিাতে মিমর্টাল মনরাপিা ব্যবস্থা সংিান্ত্র সুপামর  বাস্তবা তনর র্ন্য 

একটি ‘কিিাত ি কমিটি’ গঠন করা; 

(২) মিমর্টাল মনরাপিা ব্যবস্থার সংিান্ত সুপামর  বান্তবা তনর মবষত  মরতপাট ত প্রণত নর র্ন্য ভকৌ ল 

প্রণ ন করা;  

(৩) মিমর্টাল মনরাপিা ব্যবস্তার সুপামর  ব্যবস্থাপনা পয তাতলািনা ও পমরবীক্ষণ করা;  

(৪) মিমর্টাল মনরাপিা ব্যবস্থার সুপামর  বাস্তবা ন না কমরবার ভক্ষতে প্রত ার্নী  অনুসন্ধান েিতন্তর 

ব্যবস্থা করা; 



(৫) মিমর্টাল মনরাপিা ব্যবস্থার সুপামর  গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার েথ্য মনরাপিা নীমের অং  

করা; 

(৬) মন ি-নীমে লঙ্ঘন মবষত  োৎক্ষমণকিাতব মরতপাট ত প্রিানিতি উি মবষত  যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ 

করা। 

 

অং -১২ 

গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা মিমিেকরণ 

 

২৪। গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা মিমিেকরতণ অনুসরণী  নীমে।- (১) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা মহতসতব মিমিে করা হইতব এিন 

সকল সংস্থা ব প্রমেষ্ঠাতনর কায তাবলী ও প্রিি ভসবার সংতবিন ীলো এবং উি সংস্থা বা প্রমেষ্ঠাতনর েথ্য ও ভযাগাতযাগ প্রযুমি 

কাঠাতিা অসিথ ত হইবার ভক্ষতে র্ােী  মনরাপিা, অথ তনীমে, র্নস্বাস্থয বা র্নমনরাপিার উপর উহার প্রিাব মবতবিনািতি মনম্মবমণ তে 

ববম তির মিমিতে মনরূু্পণ করা যাইতব- 

(ক) মনম্মবমণ তে েতথ্যর মিমিতে ভিািা ও সরকারী কি তকাতন্ডর উপর প্রিাব মনরূপতণর কমরতে হইতব- 

   (অ) প্রমেমিতনর ভলনতিতনর ভিাট সংখ্যা; 

   (আ) প্রমেমিতনর সকল র্রতনর ভলনতিতনর ভিাট মূল্য; 

   (ই) সংযুি যন্ত্রপামের (device) সংখ্যা ও ভনটও াকত সাইর্; 

    (ঈ) মবমিন্ন ভেনীর ভিািার সংখ্যা; 

(খ) ব্যবহামরক সি  কাঠাতিা (ঘন্টা, মিন, সপ্তাহ);  

(গ) েথ্য ও ভযাগাতযাগ প্রযুমি কাঠাতিার অসািথ তোর ভক্ষতে ভিৌগমলক বা পমরব গে প্রিাব, যমি থাতক; 

(ঘ) েথ্য ও ভযাগাতযাগ প্রযুমি কাঠাতিা অসািথ তো বা মবনতির কারতণ ভসবা প্রামপ্তর অ-লিযোর উপর সািমগ্রক প্রিাব; 

(ঙ) অন্যান্য সংতবিন ীল খাতে প্রতি  অপমরহায ত ভসবার উপর মনি তর ীলো। 

২৫। গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার সুরক্ষার ভক্ষতে এতর্মি কর্ততক অনুসরণী  নীমে।- গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার সুরক্ষার ভক্ষতে 

এতর্মি মনম্মবমণ তে নীমে-মনতি ত না অনুসরণ কমরতব, যথা:-  

(১) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা মিমিেকরতণ কায ত-পদ্ধমের উন্ন ন করা; 

(২) মিমর্টাল মনরাপিা ঝুঁমক ব্যবস্থাপনার িাধ্যতি গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার সুরক্ষা মনিে করা; 

(৩) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা কর্ততক এেিমবষত  এর্মি কর্ততক র্ারীকৃে নীমে, গাইিলাইন, পরাি ত ও সেকতো, 

ইোমির প্রত াগ মনমিে করা; 

(৪) মরত ল টাইি ও ামনং মসতেি এর সক্ষিো বৃমদ্ধ করা; 

(৫) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার সমহে মিমর্টাল মনরাপিা ঝুঁমক, হািলা, আিম্যো ও এেিসংিন্ত মবষত র উপর 

েথ্য মবমনিত র সুতযাগ-সুমবর্া বৃমদ্ধ করা; 

(৬) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা সংিান্ত গৃহীে র্ােী  নীমে ও কি তসূিী সিন্ব  করা; 

(৭) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার সুরক্ষা সম্পমকতে গতবষণা ও উন্ন তন উৎসাহিান করা; 

(৮) গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার সুরক্ষা মনমিে কমরবার র্ন্য র্ােী  ও আন্তর্ামেতক পয তাত  ভযাগাতযাগ স্থাপন করা; 



(৯) মিমর্টাল মনরাপিা মবমিে হও ার ঘটনা, হুিমক, হািলা, গুপ্তিরবৃমি, ইেযামি সম্পতকত গুরুত্বপ তণ ত েথ্য মবমনি  

ব্যবস্থা প্রবেতন করা; 

(১০) মিমর্টাল মনরাপিা সংিান্ত মবষত  সতিেনো সৃমির লতক্ষ ভসমিনার, মসতম্পামর্ াি, ক্কি ত ালা আত ার্ন ও 

পমরিালনা করা; 

(১১) িক্ষ র্নবল সৃমির লতক্ষয সক্ষিো বেরীর কি তসূমি গ্রহণ করা; 

(১২) সংতবিন ীল খাে মিমিক মিটিকাল ইিারতর্মি ভরসপি টীি প্রমেষ্ঠার পিতক্ষপ গ্রহণ করা। 

 

অং -১৩ 

                              মবমবর্ 

২৬। গাইিলাইন প্রণ তনর উতেি।- এই গাইিলাইন প্রণ তনর মুখ্য উতেি হইতেতে গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার মিমর্টাল মনরাপিা 

মনমিেকরতণ উি পমরকাঠাতিা কর্ততক উহাতে উমিমখে নূন্যেি সুরক্ষার নীমে-মনতি ত না বাস্তবা ন করা।  

২৭। মনতি ত  প্রিাতনর ক্ষিো।- ভকাতনা গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা এই গাইিলাইতন মবধৃে মবর্ানাবমল প্রমেপালতন অসিথ ত হইতল, 

িহাপমরিালক, মলমখেিাতব, উি মবর্ানাবমল অনুসরতণর র্ন্য মনতি ত  প্রিান কমরতে পামরতব; এবং উিরূতপ ভকাতনা মনতি ত  প্রিান 

করা হইতল সংমেি গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিা উহা প্রমেপালতন বাধ্য থামকতব।  

২৮। অবাহমে।- িহাপমরিালক, ভকাতনা মবত ষ পমরমহহমে পমরহাতরর উতেতি, ভকাতনা গুরুত্বপূণ ত েথ্য পমরকাঠাতিার আতবিতনর 

পমরতপ্রমক্ষতে, ভকাতনা মনমেতি সিত র র্ন্য, এই গাইিলাইতনর সুমনমেতি ভকাতনা মবর্াতনর প্রত াগ হইতে, িহাপমরিালক কর্ততক 

আতরামপে  েত সাতপতক্ষ, অব্যাহমে প্রিান কমরতে পামরতব। 

 

 

(               ) 

িহাপমরিালক 

মিমর্টাল মনরাপিা এতর্মি। 


