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মুখবন্ধ 
 

তথয্ ও েযাগােযাগ পৰ্যুিক্তর নব নব উদ্ভাবন এবং িবশব্বয্াপী িবস্তৃত বয্বহার মানব জীবেন উেন্মাচন কেরেছ কৰ্ম-সম্পৰ্সারণশীল 
এক নতুন িদগন্ত। মাননীয় পৰ্ধানমন্তৰ্ী েশখ হািসনার েনতৃতব্াধীন সরকার ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ গড়ার পৰ্তয্েয় গৰ্হণ কেরেছ 
বয্াপক উেদয্াগ। ফলশৰ্ুিতেত এেদেশর জনগণ িবেশব্র েয েকােনা েদেশর নয্ায় বয্িক্তগত, দাপ্তিরক, বািণিজয্ক ও সামািজক 
েযাগােযােগর েক্ষেতৰ্ েদেশর অভয্ন্তের ও িবেশব্র েযেকােনা পৰ্ােন্ত সহেজ ও িনিমেষ সম্পন্ন করেত পাের কািঙ্ক্ষত কম র্।  

জনজীবেন পৰ্েয়াজনীয় বহুমািতৰ্ক েসবাসমূেহর দৰ্ুত িবস্তার ঘটােনার পাশাপািশ এ সংকৰ্ান্ত কায র্কৰ্ম িনরাপদ ও ঝুিঁকমুক্ত রাখেত 
িডিজটাল মাধয্েম সংঘিটত অপরাধ শনাক্তকরণ, পৰ্িতেরাধ, দমন এবং পৰ্িতকােরর লেক্ষয্ পৰ্ণীত ‘িডিজটাল িনরাপত্তা আইন, 
২০১৮’-ধারা ৫ এর িবধান অনুসাের গঠন করা হেয়েছ ‘িডিজটাল িনরাপত্তা এেজিন্স’। এেজিন্সর কায র্কৰ্মেক গিতশীল করেত 
এবং ‘িডিজটাল িনরাপত্তা আইন, ২০১৮’ এর উেদ্দশয্সমূহ বাস্তবায়েনর লেক্ষয্ ইেতামেধয্ ‘িডিজটাল িনরাপত্তা িবিধমালা, 
২০২০’ পৰ্ণীত হেয়েছ। আইেনর িবধানাবলীর িনিরেখ কািঙ্ক্ষত লক্ষয্ অজর্ন করেত হেল ‘গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমাসমূহ’ 
তােদর িবস্তািরত করণীয় সম্পেকর্ সময্কভােব অবিহত ও সেচতন থাকা আবশয্ক। সমেয়ািচত পদেক্ষপ গৰ্হেণর মাধয্েম 
পিরকাঠােমাসমূহ যােত িনরিবিচ্ছন্ন মানসম্পন্ন েসবা অবয্াহত রাখেত পাের, েস লক্ষয্ পূরেণ িডিজটাল িনরাপত্তা এেজিন্স, তথয্ 
ও েযাগােযাগ পৰ্যুিক্ত িবভাগ এ গাইডলাইনস পৰ্ণয়েনর উেদয্াগ গৰ্হণ কেরেছ। 

গাইডলাইনস পৰ্ণয়েন কিমিট পয র্ায় হেত কৰ্মানব্েয় িবিভন্নভােব এর বয্বহারকারী ও সংিশ্লষ্টেদর সােথ আেলাচনায় এবং অনয্ানয্ 
েদেশ অনুসৃত এ সংকৰ্ান্ত মানদন্ড (Standard) পয র্ােলাচনাকৰ্েম পৰ্াপ্ত উপাদানসমূহ একািধক দফায় সংেযাজন ও 
িবেয়াজেনর মাধয্েম গাইডলাইনসিট চূড়ান্ত করা হেয়েছ। সম্ভাবয্ িনরাপত্তা ঝুিঁক বা িনরাপত্তা হুমিকসমূহ িনরূপণ, শনাক্তকরণ, 
পৰ্িতেরাধ ও িনিচ্ছদৰ্ িনরাপত্তার পিরকল্পনা, সংকটকালীন েযাগােযাগ এবং পিরকাঠােমার িনরাপদ পিরচালন বয্বস্থা সংকৰ্ান্ত 
িবষয়াবলী গাইডলাইনস -এ অন্তভু র্ক্ত করা হেয়েছ। তাছাড়া পিরকাঠােমােত কম র্রত কম র্চারী ও েভন্ডরগণেক পৰ্িশক্ষেণর 
মাধয্েম দািয়তব্ পালন সম্পেকর্ পৰ্িশিক্ষত ও সেচতন করা এবং অনয্ানয্ েদেশ অনুশীিলত উত্তম চচ র্া সমূেহর ওপর আেলাকপাত 
করা হেয়েছ।  

মাননীয় পৰ্ধানমন্তৰ্ীর তথয্ ও েযাগােযাগ পৰ্যুিক্ত িবষয়ক মাননীয় উপেদষ্টার িনেদ র্শনা এবং মাননীয় পৰ্িতমন্তৰ্ী, তথয্ ও েযাগােযাগ 
পৰ্যুিক্ত িবভাগ এর সমেয়াপেযাগী পরামশ র্ গাইডলাইনসিট পৰ্ণয়েন েয িবেশষ ভূিমকা েরেখেছ তা কৃতজ্ঞতাভের স্মরণেযাগয্। 

গাইডলাইনসিটেত িবধৃত িবধানাবিল যথাযথভােব অনুশীিলত ও পৰ্েয়াগ করা হেল েদেশর গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমাসমূহ 
তােদর েসবা িনরাপদ ও ঝুিঁকমুক্তভােব পৰ্দান করেত পারেব মেম র্ আশা করা যায়। 

তথয্ ও েযাগােযাগ পৰ্যুিক্তর উদ্ভাবন ও বয্বহার অবয্াহত রাখার সব্ােথ র্ গাইডলাইনস এর েয েকােনা িবধােনর উৎকষ র্ সাধেনর 
পরামশ র্ সাদের গৃহীত হেব।                                              

 

 মহাপিরচালক 
িডিজটাল িনরাপত্তা এেজিন্স 
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www.dsa.gov.bd 

পৰ্স্তাবনা 
েযেহতু িডিজটাল িনরাপত্তা আইন, ২০১৮ এবং তদধীন পৰ্ণীত িবিধমালার িবধান অনুসাের গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার 
িডিজটাল িনরাপত্তা িনিশ্চতকরণ, উহােদর তত্তব্াবধান ও রক্ষণােবক্ষেণর মানদন্ড িনধ র্ারণ এবং উহা পিরদশ র্ন ও পিরবীক্ষেণর 
দািয়তব্ িডিজটাল িনরাপত্তা এেজিন্সর উপর নয্স্ত করা হইয়ােছ; এবং 

েযেহতু িডিজটাল িনরাপত্তা িবিধমালা ২০২০ এর িবিধ - ৩ এ িডিজটাল িনরাপত্তা এেজিন্সেক গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার 
িডিজটাল িনরাপত্তা বয্বস্থা সুরক্ষার জনয্ অনুসরণীয় গাইডলাইন পৰ্নয়েণর জনয্ ক্ষমতা পৰ্দান করা হইয়ােছ; 

েসেহতু িডিজটাল িনরাপত্তা িবিধমালা, ২০২০ এর িবিধ - ৩ এর দফা (খ) ও (গ), িবিধ ৭, ১১, ১২, ও ১৭ এর সিহত পিঠতবয্, 
এ পৰ্দত্ত ক্ষমতাবেল িডিজটাল িনরাপত্তা এেজিন্স িনম্নরূপ গাইডলাইন পৰ্ণয়ন কিরল, যথা:-      

অংশ-1: পৰ্ারিম্ভক 
১।  িশেরানাম, পৰ্েয়াগ ও পৰ্বতর্ন: 

(১)  এই গাইডলাইন গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার িডিজটাল িনরাপত্তা সুরক্ষা গাইডলাইন, ২০২১ নােম অিভিহত হইেব।     

(২)  এই গাইডলাইেনর িবধানাবিল আইেনর ধারা ১৫ এর অধীন েঘািষত সকল গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার েক্ষেতৰ্ 
পৰ্েযাজয্ হইেব। 

(৩)  িডিজটাল িনরাপত্তা এেজিন্স, আেদশ দব্ারা, েয তািরখ িনধ র্ারণ কিরেব েসই তািরেখ এই গাইডলাইন কায র্কর হইেব।  

 
২।  সংজ্ঞা: 

(১)  িবষয় বা পৰ্সেঙ্গর পিরপন্থী েকােনা িকছু না থািকেল, এই গাইডলাইেন- 
(ক)  “আইন” অথ র্ িডিজটাল িনরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সেনর ৪৬ নং আইন); 

(খ) “আকৰ্ময্তা (Vulnerability)” অথ র্ কিম্পউটার িসেস্টেমর দুব র্লতা, যাহার সুেযাগ গৰ্হণ কিরয়া উক্ত 

িসেস্টেমর িবশব্স্থতা বা েগাপনীয়তা (Confidentiality), অখণ্ডতা বা শুদ্ধতা (Integrity) এবং লভয্তােক 

(Availability) েনিতবাচকভােব পৰ্ভািবত করা যায়; 
(গ) “এেজিন্স” অথ র্ আইেনর ধারা ৫ এর অধীেন গিঠত িডিজটাল িনরাপত্তা এেজিন্স; 
(ঘ)  “কিম্পউটার িসেস্টম” অথ র্ আইেনর ধারা ২(ঙ) েত সংজ্ঞািয়ত কিম্পউটার িসেস্টম; 
(ঙ)  “গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা” অথ র্ আইেনর ধারা ২(ছ) এ সংজ্ঞািয়ত গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা; 
(চ)  “িডিজটাল িডভাইস” অথ র্ আইেনর ধারা ২(ঞ) েত সংজ্ঞািয়ত িডিজটাল িডভাইস; 
(ছ)  “িডিজটাল িনরাপত্তা” অথ র্ আইেনর ধারা ২(ট) েত সংজ্ঞািয়ত িডিজটাল িনরাপত্তা; 
(জ) “িডিজটাল িনরাপত্তার ঘটনা” অথ র্ িডিজটাল িনরাপত্তা িবিধমালা ২০২০ এর ২(খ) েত সংজ্ঞািয়ত িডিজটাল 

িনরাপত্তা সংকৰ্ান্ত ঘটনা; 
(ঝ)  “িডিজটাল সব্াক্ষর” অথ র্ তথয্ ও েযাগােযাগ পৰ্যুিক্ত আইন, ২০০৬ ধারা ২(১) এ সংজ্ঞািয়ত ইেলকটৰ্িনক 

সব্াক্ষর।  
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(ঞ) “তথয্ পৰ্যুিক্ত” অথ র্ পরস্পর সংযুক্ত এমন একিট বয্বস্থা যাহােত তেথয্ পৰ্েবশগময্তাসহ তথয্ সংরক্ষণ, 
পৰ্িকৰ্য়াজাতকরণ ও িবেশ্লষণ বা েপৰ্রণ করা হয়; 

(ট) “দুেয র্াগ পুনরুদ্ধার পিরকল্পনা (Disaster Recovery Planning) অথ র্ তথয্ পৰ্যুিক্ত বা কিম্পউটার 
িসেস্টম বয্াহত হইবার েক্ষেতৰ্ েয পদ্ধিতেত উহার সক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা হয়; 

(ঠ) “দূর িনয়ন্তৰ্ণ পৰ্েবশ (Remote Access)” অথ র্ েকােনা বয্বহারকারী কতৃর্ক বিহঃস্থ েনটওয়াকর্ 
েযাগােযােগর মাধয্েম গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমােত পৰ্েবশ; 

(ড)  “দূর িনয়িন্তৰ্ত সুিবধািদ (Remote Access facility)” অথ র্ দূর িনয়ন্তৰ্েণর মাধয্েম পৰ্েবেশর সক্ষমতা 
রিহয়ােছ এমন কিম্পউটার বা কিম্পউটার িসেস্টম; 

(ঢ)  “দূর িনয়িন্তৰ্ত কিম্পউটার বা কিম্পউটার িসেস্টম” অথ র্ গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার দূর িনয়িন্তৰ্ত েকােনা 
কিম্পউটার বা কিম্পউটার িসেস্টম, এবং উক্ত পিরকাঠােমার সিহত সংেযািজত দূরিনয়িন্তৰ্ত সুিবধািদও ইহার 
অন্তভু র্ক্ত হইেব;  

(ণ)  “েনটওয়াকর্ িনরাপত্তা (Network Security)” অথ র্ কিম্পউটার েনটওয়াকর্ বা কিম্পউটার িসেস্টেমর 
িনরাপত্তা; 

(ত)  “েনটওয়াকর্ েজান” অথ র্ কিম্পউটার েনটওয়ােকর্র েযৗিক্তকভােব িবভািজত অংশ; 
(থ)  “পয্াচ” অথ র্ িবেশষ ধরেনর েপৰ্াগৰ্াম যাহা সফটওয়য্ার অথবা অপােরিটং িসেস্টেমর িচিহ্নত ঘাটিত বা 

সীমাবদ্ধতা দূর কিরয়া েপৰ্াগৰ্ােমর কায র্করতা, বয্বহারেযাগয্তা বা কম র্ক্ষমতা উন্নত কিরয়া থােক; 
(দ)  “েপিনেটৰ্শন েটিস্টং” অথ র্ অনুসন্ধােনর মাধয্েম পৰ্াপ্ত তেথয্র িভিত্তেত কিম্পউটার িসেস্টম, েনটওয়াকর্ বা 

এয্ািপ্লেকশেনর িনরাপত্তা মূলয্ায়েনর জনয্ অনুেমািদত পৰ্িকৰ্য়া;  
(ধ)  “িবিধমালা” অথ র্ আইেনর অধীেন পৰ্ণীত িডিজটাল িনরাপত্তা িবিধমালা, ২০২০; 
(ন) “মহাপিরচালক” অথ র্ িডিজটাল িনরাপত্তা এেজিন্সর মহাপিরচালক;   
(প)   “ময্ালওয়য্ার” অথ র্ আইেনর ধারা ২(ন) েত সংজ্ঞািয়ত ময্ালওয়য্ার; 
(ফ)  “িসিকউিরিট েবইজলাইন কনিফগােরশন স্টয্ান্ডাড র্” অথ র্ তথয্ পৰ্যুিক্তর বা অপােরশন পৰ্যুিক্তর জনয্ িলিখত 

পৰ্েক্ষপণমালা যাহা েকােনা এক সময় আনুষ্ঠািনকভােব সব্ীকৃত হইয়ােছ; 

(ব)  “িসেস্টম নকশা পুনঃিনরীক্ষণ (System architecture review)” অথ র্ গুরুতব্পূণ র্ সম্পদ, েনটওয়াকর্ 
িডজাইেনর দুব র্লতা, সংেবদনশীল উপাত্ত সংরক্ষণ এবং গুরুতব্পূণ র্ আন্তঃসংেযাগ ও এয্ািপ্লেকশন নকশার 
েক্ষেতৰ্, েনটওয়ােকর্ সম্ভাবয্ হামলা ও আকৰ্ময্তা িচিহ্নত কিরেত এয্ািপ্লেকশেনর িডজাইন ও েনটওয়াকর্ নকশার 
পুনঃিনরীক্ষণ ও িবেশ্লষণ;  

(ভ)  “েসবা পৰ্দানকারী” অথ র্ আইেনর ধারা ২(ফ) েত সংজ্ঞািয়ত েসবা পৰ্দানকারী। 
  
 

(২) এই গাইডলাইেন বয্বহৃত েয সকল শব্দ বা অিভবয্িক্তর সংজ্ঞা এই গাইডলাইেন পৰ্দান করা হয় নাই, েসই সকল 
শব্দ বা অিভবয্িক্ত আইন, িবিধমালা ও তথয্ ও েযাগােযাগ পৰ্যুিক্ত আইন, ২০০৬ এ েয অেথ র্ বয্বহৃত হইয়ােছ েসই 
অেথ র্ পৰ্েযাজয্ হইেব। 

 
 



 

পৃষ্ঠা 7 
 

অংশ-২:   উেদ্দশয্ ও পিরিধ 
 

৩।  গাইডলাইন পৰ্ণয়েনর উেদ্দশয্ ও পিরিধ: 

(১) গাইডলাইন পৰ্ণয়েনর উেদ্দশয্: 
 এই গাইডলাইন পৰ্ণয়েনর মুখয্ উেদ্দশয্ হইেতেছ, গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার িডিজটাল িনরাপত্তা িনিশ্চতকরেণ 

উক্ত পিরকাঠােমার কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক উহােত উিল্লিখত নূনয্তম সুরক্ষার নীিত-িনেদ র্শনা বাস্তবায়ন করা। 

 (২) গাইডলাইেনর পিরিধ: 
 এই গাইডলাইন িডিজটাল িনরাপত্তা আইন, ২০১৮ ধারা ১৫ এর  অধীন েঘািষত সকল গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার 

েক্ষেতৰ্ পৰ্েযাজয্ হইেব।  

 

অংশ-৩: গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার কায র্াবলী, ইতয্ািদ 
 

৪।  গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার কায র্াবলী: 

 (1) এই গাইড লাইেনর অধীন গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা, অনয্ানয্ িবষেয়র মেধয্, িনম্নবিণ র্ত কায র্-সম্পাদন কিরেব, 
যথা: - 

(ক) িডিজটাল সুরক্ষা েকৗশল বাস্তবায়েনর জনয্ গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার িনজসব্ বােজট বরােদ্দর বয্বস্থা করা; 

(খ) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা, পৰ্েয়াজেন, িডিজটাল িনরাপত্তা এেজিন্সর পূব র্ানুেমাদন গৰ্হণকৰ্েম, উহার িনজসব্ 
কিম্পউটার ইমােজর্িন্স েরসপন্স িটম গঠন করা; 

(গ) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা উহার তেথয্র সংেবদনশীলতা, পৰ্কৃিত (Criticality), মান (Value), 

েগাপনীয়তা (Confidentiality) এবং বয্িক্তগত সুরক্ষার (Privacy) উপর িভিত্ত কিরয়া আইনগত 
পৰ্েয়াজনীয়তা অনুযায়ী তেথয্র েশৰ্িণিবনয্াস িনধ র্ারণ করা; 

(ঘ) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমােত বয্বহৃত হাড র্ওয়য্ার, সফটওয়য্ার সিম্মিলত িসেস্টম পিরসম্পেদর জনয্ উপযুক্ত 

কতৃর্পেক্ষর সব্ীকৃিত (Accreditation) এবং সনদ (Certification) পৰ্ািপ্তর বয্বস্থা গৰ্হণ করা; 

(ঙ) িনয়িমত আকৰ্ময্তা মূলয্ায়ন (Vulnerability Assessment) কিরয়া হুমিক এবং পিরসম্পেদর েকান 

পৰ্কার দুব র্লতা বা তৰ্ুিট বা পৰ্িতবয্বস্থার (Countermeasures) অনুপিস্থিত িনরূপণ এবং উক্ত হুমিক, দুব র্লতা 

বা তৰ্ুিট, আকৰ্ময্তা পৰ্শমেনর (Vulnerability Mitigation) বয্বস্থা করা; 

(চ) ঝুিঁক বয্বস্থাপনা (Risk Management) পৰ্িকৰ্য়া দব্ারা পৰ্ািতষ্ঠািনক পৰ্িতরক্ষামূলক বয্বস্থা গৰ্হণ করা এবং 
িনরাপত্তা কম র্সূিচর সেব র্াচ্চ সক্ষমতা অজর্ন কিরয়া বাস্তবতার িনিরেখ উহার িনরাপত্তার ঝুিঁক িনরসেন সেচষ্ট 
থাকা; 
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(ছ) িডিজটাল িনরাপত্তা সংকৰ্ান্ত ঝুিঁকর িবষয়ািদ িবেবচনা কিরয়া উক্ত ঝুিঁক পৰ্শমন ও িনরাপত্তা হুমিক পৰ্িতেরােধর 
েক্ষেতৰ্ করণীয় িবষেয় পৰ্েয়াজনীয় শতর্ অন্তভু র্ক্ত কিরয়া গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার সিহত সংিশ্লষ্ট েভন্ডর বা 
েসবা পৰ্দানকারীর সিহত চুিক্ত সম্পাদন করা; 

(জ) িডিজটাল িনরাপত্তা িনিশ্চতকরেণর লেক্ষয্ তথয্ পৰ্যুিক্ত িনরীক্ষা কায র্-সম্পাদেনর বয্বস্থা গৰ্হণ করা;   

(ঝ) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা পিরচালনার দািয়েতব্ িনেয়ািজত মানবসম্পেদর এেজিন্স কতৃর্ক সব্ীকৃত েদশীয় এবং 
আন্তজর্ািতক আইিট পিরচালনা, আইিট অিডট, আইিট িসিকউিরিট সংকৰ্ান্ত পৰ্েয়াজনীয় পৰ্িশক্ষণ ও সনদ গৰ্হেণর 
বয্বস্থা করা; 

(ঞ) পিরিশষ্ট-১ এ বিণ র্ত উত্তম অনুসরণীয় চচ র্া অনুসরণ করা; 

(ট) সাইবার িনরাপত্তা সম্পিকর্ত সকল কায র্কৰ্েম এেজিন্সেক সকল ধরেনর সহায়তা পৰ্দান করা; 

(ঠ) এেজিন্স কতৃর্ক সময় সময় পৰ্দত্ত অনয্ানয্ কায র্াবিল সম্পাদন করা। 

(২) অনুেচ্ছদ (১) এ বিণ র্ত কায র্াবলীর অিতিরক্ত িহসােব গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা িনজসব্ কম র্েক্ষেতৰ্ (Domain) উক্ত 
পিরকাঠােমার অভয্ন্তরীণ সাইবার িনরাপত্তা েকৗশল, তথয্ ও েযাগােযাগ পৰ্যুিক্ত নীিত, পিরকল্পনা এবং এই গাইডলাইেন 
বিণ র্ত সুরক্ষা িনেদ র্শনার অিতিরক্ত বয্বস্থা গৰ্হণ ও উহার বাস্তবায়ন পদ্ধিত পৰ্ণয়ন কিরেব; এইেক্ষেতৰ্ উক্ত পিরকাঠােমার 
জনয্ পৰ্েযাজয্ আইন এবং তদানুযায়ী আইিন বয্বস্থা গৰ্হেণর িবষয়সমুহেক অগৰ্ািধকার পৰ্দান কিরেব। 

 

৫।  গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা েশৰ্ণী িবনয্াস: 
 
 িডিজটাল িনরাপত্তা বয্বস্থার িনরীক্ষা কায র্কৰ্ম সম্পাদেনর সুিবধ র্ােথ, গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমাসমূহ সব্রাষ্টৰ্ মন্তৰ্ণালয় 

কতৃর্ক জারীকৃত েকিপআই িনরাপত্তা নীিতমালা, ২০১৩ এর অধীন িনধ র্ািরত- 

 (ক) ‘িবেশষ েশৰ্ণী’ এবং ‘১ক’ েশৰ্ণীভুক্ত পৰ্িতষ্ঠানসমূেহর মেধয্ েয সকল পৰ্িতষ্ঠান আইেনর ধারা ১৫ এর 
অধীন গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা িহেসেব েঘািষত হইয়ােছ, েসই সকল পৰ্িতষ্ঠানসমূহ ‘পৰ্থম েশৰ্ণী’,  

 (খ) ‘১খ’ েশৰ্ণীভুক্ত পৰ্িতষ্ঠানসমূেহর মেধয্ েয সকল পৰ্িতষ্ঠান আইেনর ধারা ১৫ এর অধীন গুরুতব্পূণ র্ তথয্ 
পিরকাঠােমা িহেসেব েঘািষত হইয়ােছ, েসই সকল পৰ্িতষ্ঠানসমূহ ‘িদব্তীয় েশৰ্ণী’,  

  (গ) ‘১গ’ অথবা ২য় েশৰ্ণীভুক্ত পৰ্িতষ্ঠানসমূেহর মেধয্ েয সকল পৰ্িতষ্ঠান আইেনর ধারা ১৫ এর অধীন গুরুতব্পূণ র্ 
তথয্ পিরকাঠােমা িহেসেব েঘািষত হইয়ােছ, েসই সকল পৰ্িতষ্ঠানসমূহ এই নীিতমালার উেদ্দশয্ 
পূরণকেল্প, ‘তৃতীয় েশৰ্ণী’,  

এর গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা িহেসেব গণয্ হইেব এবং েয সকল গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা েকিপআই েশৰ্ণীভুক্ত নয় 
েসই সকল পিরকাঠােমা ‘তৃতীয় েশৰ্ণী’র গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা িহেসেব গণয্ হইেব। 
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অংশ-৪: তথয্ েপৰ্রণ 
 

৬। গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমাসমূেহর পালনীয় িনেদ র্শাবলী: 

(১)  পৰ্েতয্ক গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার কতৃর্পক্ষ উহার আওতাধীন পিরকাঠােমার একজন কম র্চািরেক েফাকাল পেয়ন্ট 
িনব র্াচন কিরেব, িযিন উক্ত পিরকাঠােমার পেক্ষ িডিজটাল িনরাপত্তা এেজিন্সর সিহত িনয়িমত েযাগােযােগর দািয়তব্ 
পালন কিরেব।  

(২)  েফাকাল পেয়ন্টেক অবশয্ই গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার কায র্কৰ্ম এবং সংিশ্লষ্ট কািরগির জ্ঞান সম্পন্ন হইেত হইেব। 

(৩) েফাকাল পেয়ন্ট িডিজটাল িনরাপত্তা িনিশ্চতকেল্প যেথাপযুক্ত পদেক্ষপ গৰ্হণ কিরেত পািরেব।  

(৪)  মহাপিরচালক উক্ত েফাকাল পেয়ন্টেক িডিজটাল িনরাপত্তা সংিশ্লষ্ট তথয্ািদ েপৰ্রেণর জনয্ িনেদ র্শনা পৰ্দান কিরেত 
পািরেবন, এবং িডিজটাল িনরাপত্তা িবিধমালা, ২০২০ িবিধ ৭ অনুযায়ী েকােনা িনেদ র্শনা পৰ্দান করা হইেল সংিশ্লষ্ট 
েফাকাল পেয়ন্ট এই গাইডলাইেনর পিরিশষ্ট-২ এ বিণ র্ত ফরেম উহা েপৰ্রণ কিরেব।   

(৫)  এই অনুেচ্ছেদর অধীন অিত সংেবদনশীল তথয্ িডিজটাল মাধয্েম েপৰ্রেণর সময় িডিজটাল সব্াক্ষর বয্বহার কিরেত 
হইেব। 

 

অংশ-৫: িডিজটাল িনরাপত্তা  
 

৭।  িডিজটাল িনরাপত্তা িবিঘ্নত হইবার ঘটনা (Incident) অবিহতকরণ: 

(১)  েযেক্ষেতৰ্ গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার িডিজটাল িনরাপত্তা িবিঘ্নত হইবার ঘটনা সংঘিটত হয়, েসইেক্ষেতৰ্ উক্ত 
পিরকাঠােমার দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্চারী সংঘিটত িডিজটাল িনরাপত্তা িবিঘ্নত হইবার ঘটনা সম্পেকর্ িনম্নবিণ র্ত তথয্ উপ-
অনুেচ্ছদ (২) এ বিণ র্ত পদ্ধিতেত, িলিখতভােব, মহাপিরচালকেক অবিহত কিরেব, যথা: - 

(ক) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা ক্ষিতগৰ্স্থ হইবার আশঙ্কার িবস্তািরত িববরণ; 

(খ) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার নাম, েফাকাল পেয়েন্টর নাম ও েযাগােযােগর েফান নমব্র; 

(গ) িডিজটাল িনরাপত্তা িবিঘ্নত হইবার ঘটনার পৰ্কৃিত এবং উহা সংঘটেনর সময় ও িকভােব সংঘিটত হইয়ােছ 
উহার িবস্তািরত িববরণ; 

(ঘ) সংঘিটত ঘটনার ফলাফল বা পৰ্ভাব পয র্েবক্ষণসহ উক্ত পিরকাঠােমা ও উহার কিম্পউটার বা কিম্পউটার 
িসেস্টম ক্ষিতগৰ্স্থ হইয়া থািকেল উহার িববরণ। 

(২) উপ-অনুেচ্ছেদ (১) এ উিল্লিখত তথয্ িডিজটাল িনরাপত্তা িবিঘ্নত হইবার ঘটনা েগাচরীভূত হওয়া মাতৰ্ই পিরিশষ্ট-৩ক 
এ বিণ র্ত ফরেম মহাপিরচালক বরাবর অবিহত কিরেত হইেব। 

(৩) উক্ত ঘটনা সংঘিটত হইবার কারণ, উক্ত কারেণ পিরকাঠােমা বা উহার কিম্পউটার বা কিম্পউটার িসেস্টেমর উপর 
সৃষ্ট পৰ্ভাব এবং এতদসম্পিকর্ত অনয্ানয্ সম্পূরক তথয্, িলিখতভােব, মহাপিরচালক কতৃর্ক িনধ র্ািরত সময় বা উক্ত 
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ঘটনা সংঘিটত হইবার ৭ (সাত) কম র্িদবেসর মেধয্, পিরিশষ্ট-৩খ এ বিণ র্ত ফরেম িনধ র্ািরত ইেমইল িঠকানায় 

(notify@dsa.gov.bd) েপৰ্রণ কিরেত হইেব।   

 

8। িডিজটাল িনরাপত্তা ঝুিঁক িনরূপণ: 

(১) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার িডিজটাল িনরাপত্তা ঝুিঁক িনরূপেণর েক্ষেতৰ্, বাস্তবতার িনিরেখ, জাতীয় সাইবার ঝুিঁক 

লয্ান্ডেস্কপ (National Cyber Threat Landscape) পয র্ােলাচনাপূব র্ক উক্ত পিরকাঠােমার সংিশ্লষ্ট িডিজটাল 

িনরাপত্তার ঝুিঁক িনরূপণ, সম্ভাবয্ ঘটনার ফলাফল বা পৰ্ভাব মূলয্ায়ন (Impact Analysis) কিরয়া উক্ত ঝুিঁক 
িনরসেন পিরিশষ্ট-৫ এ বিণ র্ত ঝুিঁক েরিজস্টাের উহার িববরণ িলিপবদ্ধকরেণর বয্বস্থা গৰ্হণ কিরেত হইেব।  

(২)  গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা িডিজটাল িনরাপত্তা ঝুিঁক বয্বস্থাপনার জনয্ একিট িনজসব্ নীিতমালা পৰ্স্তুত কিরেব এবং 
উহােত অনয্ানয্ িবষেয়র মেধয্ িনম্নবিণ র্ত িবষয়ািদ অন্তভু র্ক্ত থািকেব, যথা: - 

(ক) িডিজটাল িনরাপত্তা ঝুিঁক বয্বস্থাপনার দািয়েতব্ িনেয়ািজত কম র্চারীগেণর দায়-দািয়তব্ ও তাহােদর জবাবিদিহতা 
সংকৰ্ান্ত িবষয়ািদ;  

(খ) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার পিরসম্পদ িচিহ্নতকরণ; 

(গ) উক্ত পিরকাঠােমার িডিজটাল িনরাপত্তা ঝুিঁক েমাকােবলার রূপেরখাসহ সব র্িনম্ন ঝুিঁকর সীমােরখা িনধ র্ারণ; 

(ঘ) িডিজটাল িনরাপত্তার ঝুিঁক িনরূপণ পদ্ধিত িনব র্াচন; 

(ঙ) িডিজটাল িনরাপত্তার ঝুিঁক িনরূপণ পিরবীক্ষণ; 

(চ) িসেস্টেমর জীবনচেকৰ্র উন্নয়েনর িনিমত্ত িডিজটাল িনরাপত্তা িডজাইন কাঠােমার (Security by Design 
Framework) িনেদ র্শনা পৰ্দান। 

(৩) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা, মহাপিরচালক কতৃর্ক িনধ র্ািরত সমেয়র মেধয্, উহার িডিজটাল িনরাপত্তা ঝুিঁক িনরূপণ 
ও িনরসন কম র্পিরকল্পনা মহাপিরচালেকর িনকট েপৰ্রণ কিরেব।   

 

৯। িনরাপত্তা ঝুিঁক িনরসেন গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমােত কম র্রত কম র্চারীর দািয়তব্ িনধ র্ারণ: 

(১) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার পৰ্েয়াজনীয় িডিজটাল িনরাপত্তার ঝুিঁক িচিহ্নতকেল্প, উক্ত পিরকাঠােমােত দািয়তব্ 
পালনরত সংিশ্লষ্ট সকেলর দািয়তব্ ও কায র্াবলী, এবং তাহােদর অিপ র্ত দািয়েতব্র িববরণ সুস্পষ্টভােব িলিপবদ্ধ 
থািকেত হইেব, এবং উহােত, অনয্ানয্ িবষেয়র মেধয্, িনন্মবিণ র্ত িবষয়সমূহ অন্তভু র্ক্ত থািকেব, যথা: - 

(ক) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমােত কম র্রত পৰ্েতয্ক কম র্চারীর কায র্াবলী সুিনিদ্দর্ষ্টকরণ সংকৰ্ান্ত তথয্; 

(খ) আপদকালীন সমেয় গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার কম র্চারীেদর দািয়তব্ িনধ র্ারণ; 

(গ) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা কম র্চারীেদর দক্ষতা উন্নয়ন এবং আপদকালীন সমেয় পিরপূণ র্ পৰ্স্তুিতর লেক্ষয্ 
িনয়িমত অনুশীলেনর আেয়াজন এবং উহার ফলাফল মূলয্ায়ন।  
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অংশ-৬: িডিজটাল িনরাপত্তা িবিঘ্নত হইবার ঘটনা শনাক্তকরণ ও পৰ্িতেরাধকরণ  
 

১০। শনাক্তকরণ (Identification): 

(১) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার সিহত সম্পকর্যুক্ত িডিজটাল িনরাপত্তা িবিঘ্নত হইবার ঘটনা িচিহ্নত ও শনাক্তকৰ্েম 
উক্ত ঘটনা িবেশ্নষণ ও তুলনা কিরেত হইেব, এবং ইেতামেধয্ সংঘিটত িডিজটাল িনরাপত্তা হুমিক বা িবিঘ্নত হইবার 
ঘটনা িচিহ্নতকরেণর উেদ্দেশয্, পৰ্েতয্ক গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার একিট কায র্-সম্পাদন ও তথয্ আহরণ পৰ্িকৰ্য়ার 
পদ্ধিত থািকেত হইেব।  

(২)  পৰ্েতয্ক গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা উপ-অনুেচ্ছদ (১) এর অধীন পৰ্ণীত কায র্-সম্পাদন ও তথয্ আহরণ পৰ্িকৰ্য়ার 
কায র্করতা িনরূপনাথ র্ মহাপিরচালক কতৃর্ক িনধ র্ািরত সমেয়র মেধয্ অন্ততঃ একবার উহা মূলয্ায়ন ও পয র্ােলাচনা 
কিরেব। 

 

১১। িডিজটাল িনরাপত্তা িবিঘ্নত হইবার ঘটনার পৰ্িতেরাধ পিরকল্পনা: 

(১) পৰ্েতয্ক গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা িডিজটাল িনরাপত্তা িবিঘ্নত হইবার ঘটনা পৰ্িতেরােধর জনয্ একিট সমিনব্ত 

পৰ্িতেরাধ পিরকল্পনা (Response Plan) পৰ্স্তুত কিরেব, এবং উহােত, অনয্নয্ িবষেয়র মেধয্, িনন্মবিণ র্ত িবষয়ািদ 
অন্তভু র্ক্ত থািকেব, যথা: - 

(ক) “সাইবার ইিন্সেডন্ট েরসপন্স িটম” এর গঠন কাঠােমা এবং উক্ত িটেমর সমসয্গেণর দািয়তব্, কায র্াবলী ও 
তাহােদর সিহত েযাগােযােগর িববরণ এবং উক্ত ঘটনার পৰ্িতেরাধ সীমা ও পদ্ধিত িনধ র্ারণ; 

(খ) আইন, িবিধমালা ও এই গাইডলাইেনর অধীন িনরাপত্তা িবিঘ্নত হইবার ঘটনা সম্পেকর্ িরেপাট র্ পৰ্দান পদ্ধিত ও 
িরেপাট র্ পৰ্ণয়ন কাঠােমা িনধ র্ারণ; 

(গ) িনরাপত্তা িবিঘ্নত হইবার ঘটনার পৰ্ভাব িনয়ন্তৰ্ণ এবং উহার পুনরুদ্ধার পৰ্িকৰ্য়া কায র্করকরণ; 

(ঘ) ঘটনার কারণ ও উহার পৰ্ভােবর তদন্ত পদ্ধিত িনধ র্ারণ; 

(ঙ) পুনরুদ্ধার পৰ্িকৰ্য়া কায র্কর কিরবার পূেব র্ ঘটনা সম্পিকর্ত সাক্ষয্ পৰ্মাণ সংরক্ষণ পদ্ধিতসহ কিম্পউটার, লগ, বা 
আনুষ্ঠািনক অনয্ানয্ যন্তৰ্পািত অিধগৰ্হণ পদ্ধিত িনধ র্ারণ; 

(চ) েভন্ডর বা অনয্ েকােনা পেক্ষর সিহত কায র্-সম্পাদন পদ্ধিত িনধ র্ারণ; 

(ছ) ঘটনা পুনরাবৃিত্ত পৰ্িতেরােধর জনয্ পৰ্শমন পদ্ধিত িচিহ্নতকরণ।  

 
(২) পৰ্েতয্ক গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা উপ-অনুেচ্ছদ (১) এর  অধীেন পৰ্ণীত পিরকল্পনা সম্পেকর্ উক্ত পিরকাঠােমার 

সিহত সংিশ্লষ্ট সকল বয্িক্তেক উহার কায র্করতা সম্পেকর্ অবিহতকৰ্েম পৰ্েয়াজনীয়তার িনিরেখ উহা পয র্ােলাচনা ও 
মূলয্ায়ন কিরেব।  

 

 



 

পৃষ্ঠা 12 
 

১২। সংকটকালীন (Crisis) েযাগােযাগ: 

পৰ্েতয্ক গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা, িডিজটাল িনরাপত্তা িবিঘ্নত হইবার ঘটনা পৰ্িতেরােধর উেদ্দেশয্, একিট সংকটকালীন 
েযাগােযােগর বয্বস্থার পিরকল্পনা পৰ্ণয়ন কিরেব, এবং উক্ত উেদ্দেশয্ গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা- 

(ক) েকােনা সংকেটর সময় সহেজ কায র্কর েযাগােযাগ বয্বস্থা গিড়য়া তুিলবার জনয্ ‘কৰ্াইিসস ময্ােনজেমন্ট িটম’ 
নােম একিট িটম গঠন কিরেব; 

(খ)  সম্ভাবয্ িনরাপত্তা িবিঘ্নত হইবার ঘটনার দৃশয্কল্প িচিহ্নতকরণ ও উহা পৰ্িতেরােধর বয্বস্থা গৰ্হণ কিরেব;  

(গ)   উহার পৰ্িতিনিধতব্কারী েফাকাল পেয়ন্ট মেনানীত কিরেব; 

(ঘ)  গণমাধয্েম এতদসংকৰ্ান্ত তথয্ পৰ্চােরর উেদ্দেশয্ যথাযথ প্লাটফরম বা চয্ােনল িচিহ্নত কিরেব; 

(ঙ)  ক্ষিতগৰ্স্থ পেক্ষর সিহত দৰ্ুত ও কায র্কর েযাগােযােগর উেদয্াগ পৰ্হণ কিরেব; 

(চ)  উক্তরুপ পিরকল্পনা যথাযথভােব কায র্কর কিরবার উেদ্দেশয্ িনয়িমত অনুশীলেনর বয্বস্থা গৰ্হণ কিরেব। 

 

অংশ-৭: পিরসম্পদ (Asset) বয্বস্থাপনা  
 

১৩। পিরসম্পদ বয্বস্থাপনা: 

(১) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার পিরসম্পদ িচিহ্নতকরণপূব র্ক উক্ত পিরসম্পেদর একিট তািলকা সমনব্েয় একিট 
েরিজস্টার সংরক্ষণ কিরেব।  

(২) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমােত বয্বহৃত সিম্মিলত িসেস্টম (েযমন- হাড র্ওয়য্ার, সফটওয়য্ার, েনটওয়াকর্, ইতয্ািদ) 

পিরসম্পদ অবশয্ই পৰ্যুিক্তগতভােব হালনাগাদকৃত (updated) অবস্থায় থািকেত হইেব। উক্ত তািলকায়, অনয্ানয্ 
িবষেয়র মেধয্, িনন্মবিণ র্ত িবষয়ািদ অন্তভু র্ক্ত থািকেব, যথা:-  

(ক) পিরসম্পেদর নামসহ উহার িবস্তািরত িববরণ (উক্ত িববরেণ উৎপাদনকারী বা েভন্ডর কতৃর্ক এ পিরসম্পদিটর 
রক্ষণােবক্ষেণর েময়াদ িলিপবদ্ধ থািকেত হইেব); 

(খ)  পিরসম্পেদর গুরুতব্পূণ র্ কায র্াবলী;  

(গ)  উক্ত পিরসম্পদ বয্বহারকারী অপােরটেরর নাম; 

(ঘ)  পিরসম্পেদর েভৗত বা বয্বহািরক অবস্থান; 

(ঙ)  অভয্ন্তরীণ বা বিহ:স্থ িসেস্টম বা েনটওয়াকর্ সিহত পিরসম্পেদর িনভর্রশীলতার িববরণ; 

(চ) েভন্ডর বা সরবরাহকারীর সিহত সম্পািদত চুিক্তর সংিক্ষপ্ত িববরণ।  

(৩)  গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা উহার েনটওয়ােকর্র বিহঃপিরসীমা (perimeter) এবং উক্ত পিরকাঠােমার সিহত 
সংযুক্ত কিম্পউটার বা কিম্পউটার িসেস্টম শনাক্তকৰ্েম উহা উপ-অনুেচ্ছদ (১) এ বিণ র্ত েরিজষ্টাের অন্তভু র্ক্ত কিরেব।  
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(৪) এই অনুেচ্ছেদ বিণ র্ত েরিজষ্টাের অন্তভু র্ক্ত তািলকাভুক্ত পিরসম্পদ অনুেচ্ছদ ৮ এর অধীন িডিজটাল িনরাপত্তা ঝুিঁক 
িনরূপেণর আওতাভুক্ত হইেব।  

 

অংশ-৮: গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা সুরক্ষা সংকৰ্ান্ত িবষয়ািদ 
 

১৪। মূলয্ায়ন: 
 গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার মূলয্ায়েনর লেক্ষয্ এেজিন্স িডিজটাল িনরাপত্তা িবিধমালা, ২০২০ এর িবিধ ১২ অনুযায়ী 

পৰ্েয়াজনীয় বয্বস্থা গৰ্হণ কিরেব।  

 

1৫। কিম্পউটার ইমােজর্িন্স েরসপন্স িটম গঠন: 
 িডিজটাল িনরাপত্তা আইন, ২০১৮ ধারা ৯ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা, পৰ্েয়াজেন, িডিজটাল 

িনরাপত্তা এেজিন্সর পূব র্ানুেমাদন গৰ্হণকৰ্েম, উহার িনজসব্ কিম্পউটার ইমােজর্িন্স েরসপন্স িটম গঠন কিরেত পািরেব।      

 

১৬।  পৰ্েবশািধকার িনয়ন্তৰ্ণ (Access Control): 

(১) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমােত উক্ত পিরকাঠােমার দািয়তব্পৰ্াপ্ত   কম র্চারীর অনুেমািদত পৰ্েবশািধকার থািকেব। 
েভন্ডর বা অনয্ েকােনা বয্িক্তর উক্ত পিরকাঠােমােত পৰ্েবশ কিরেত হইেল যথাযথ কতৃর্পেক্ষর অনুেমাদন থািকেত 
হইেব। এইেক্ষেতৰ্ তাহােদর পৰ্েবশািধকার সীিমত ও িনিদ র্ষ্ট সমেয়র জনয্ হইেব এবং দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্চারী কতৃর্ক 
অনুেমািদত নয় এমন েকােনা কম র্কাণ্ড পিরচালনা করা যাইেব না।  

(২) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার েভৗত অবকাঠােমােত িনয়িমত পৰ্েবশকারী সকল বয্িক্তর কম র্চারী, েভন্ডর, ইতয্ািদ 
সরকাির িবিধ-িবধান অনুযায়ী পুিলশ েভিরিফেকশন বা সরকার কতৃর্ক িনধ র্ািরত সংস্থা কতৃর্ক িনরাপত্তা যাচাই 
কিরেত হইেব।  

  

 

অংশ-৯: িডিজটাল িনরাপত্তা বয্বস্থার িনরীক্ষা (Audit)  
 

১৭। িডিজটাল িনরাপত্তা বয্বস্থা িনরীক্ষার বাধয্বাধকতা: 

(১) পৰ্েতয্ক গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্চারী, মহাপিরচালক কতৃর্ক িনেদ র্িশত সমেয়র মেধয্, 
সব্াধীনভােব, তাহার িনয়ন্তৰ্ণাধীন পিরকাঠােমার িডিজটাল িনরাপত্তার িনরীক্ষার বয্বস্থা কিরেব। 

(২) উক্ত িনরীক্ষার মুখয্ উেদ্দশয্ হইেব, আইন, িবিধমালা ও এই গাইডলাইেনর িবধান এবং মহাপিরচালক কতৃর্ক, সময় 
সময়, জারীকৃত কম র্-সম্পাদেনর মানদণ্ড ও িনেদ র্শনা পৰ্িতপািলত হইেতেছ িকনা উহা িনরূপণ করা।  
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(৩)  উপ-অনুেচ্ছেদ (১) এর অধীন িনরীক্ষা কায র্ সম্পন্ন হইবার ৩০ (িতৰ্শ) িদেনর মেধয্ পৰ্েতয্ক গুরুতব্পূণ র্ তথয্ 
পিরকাঠােমার দািয়তব্পৰ্াপ্ত কম র্চারী িনরীক্ষা পৰ্িতেবদেনর অনুিলিপ মহাপিরচালেকর িনকট েপৰ্রণ কিরেব।  

(৪) উপ-অনুেচ্ছদ (১) এ যাহা িকছুই থাকুক না েকন, মহাপিরচালক, উক্ত উপ-অনুেচ্ছেদর উেদ্দশয্ পূরণকেল্প, আেদশ 
দব্ারা, তৎকতৃর্ক িনযুক্ত িনরীক্ষক দব্ারা েকােনা গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমােক আইন, িবিধমালা ও এই গাইডলাইেনর 
িবধান অনুসরণকৰ্েম িনরীক্ষা কায র্ সম্পন্ন কিরবার জনয্ িনেদ র্শ িদেত পািরেবন। 

(৫) উপ-অনুেচ্ছদ (৪) এর অধীন েকােনা িনেদ র্শনা পৰ্দান করা হইেল, সংিশ্লষ্ট গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার সংিশ্লষ্ট বয্িক্ত 
বা কম র্চারী িনরীক্ষা কায র্ সম্পন্ন কিরবার বয্পাের িনরীক্ষকেক পূণ র্ সহেযািগতা কিরেত বাধয্ থািকেব।  

(৬) উপ-অনুেচ্ছদ (৩) এর অধীন সম্পন্নকৃত িনরীক্ষা বয্য় সংিশ্লষ্ট গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা কতৃর্ক িনব র্াহ কিরেত 
হইেব।  

(৭) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার িনরীক্ষা কায র্কৰ্ম-   

 (ক) ‘পৰ্থম েশৰ্ণী’র গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার েক্ষেতৰ্, মহাপিরচালক কতৃর্ক িনধ র্ািরত েকােনা পৰ্িতষ্ঠােনর মাধয্েম; 

 (খ) ‘িদব্তীয় েশৰ্ণী’র গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার েক্ষেতৰ্, সরকাির অথবা মহাপিরচালক কতৃর্ক সব্ীকৃত েবসরকাির 
পৰ্িতষ্ঠােনর মাধয্েম; 

 (গ) ‘তৃতীয় েশৰ্ণী’র গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার েক্ষেতৰ্, মহাপিরচালক কতৃর্ক সব্ীকৃত েবসরকাির পৰ্িতষ্ঠােনর 
মাধয্েম, 

 সম্পন্ন কিরেত হইেব। 

(৮) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার িডিজটাল িনরাপত্তা বয্বস্থা িনরীক্ষার সময়, িনরীক্ষক পিরিশষ্ট-4 েত বিণ র্ত দিলল 

পতৰ্ািদর তািলকার (Document List) সিহত সমনব্য় কিরয়া িনরীক্ষা কায র্কৰ্ম সম্পন্ন কিরেব। 

 

১৮। সংেশাধনী পিরকল্পনা: 

(১) অনুেচ্ছদ ১৭ এর অধীন পিরচািলত িনরীক্ষায় যিদ িচিহ্নত হয় েয, গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা পিরচালনায় এই 

গাইডলাইেনর িবধান এবং মহাপিরচালক কতৃর্ক জািরকৃত আদশ র্ পিরচালন পদ্ধিত (SOP), কায র্-সম্পাদেনর 
মানদণ্ড বা িনেদ র্শনা যথাযথভােব পৰ্িতপািলত হইেতেছ না, তাহা হইেল গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার দািয়তব্পৰ্াপ্ত 
কম র্চারী িনরীক্ষা পৰ্িতেবদন পৰ্ািপ্তর ৩০ (িতৰ্শ) িদেনর মেধয্ মহাপিরচালেকর িনকট উক্ত পিরকাঠােমা পিরচালনা 
সংকৰ্ান্ত একিট সংেশাধনী পিরকল্পনা উপস্থাপন কিরেব। 

(২) উক্ত পিরকল্পনায় িকভােব িনরীক্ষায় িচিহ্নত করা িবষয়সমূেহর পৰ্িতপালন যথাযথভােব অনুসৃত হইেব উহার 
িবস্তািরত িববরণসহ উহা উত্তরেণর সময়সীমার উেল্লখ থািকেব।  

(৩) মহাপিরচালক, উক্ত পিরকাঠােমার কতৃর্পেক্ষর সিহত আেলাচনাকৰ্েম, পৰ্েয়াজেন, তৎেপৰ্িক্ষেত দািখলকৃত 
সংেশাধনী পিরকল্পনা পিরমাজর্নকৰ্েম নূতন পিরকল্পনা দািখেলর জনয্ িনেদ র্শ পৰ্দান কিরেত পািরেবন, এবং  উহা 
মহাপিরচালক কতৃর্ক অনুেমািদত হইেল গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা িনজ খরেচ উক্ত পিরকল্পনা বাস্তবায়ন কিরেব।  
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অংশ-১০: িডিজটাল িনরাপত্তা সংকৰ্ান্ত সেচতনতা সৃিষ্ট  
 
১৯। িডিজটাল িনরাপত্তা বয্বস্থা সম্পেকর্ সেচতনতা সৃিষ্ট: 
 পৰ্েতয্ক গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা- 

(ক) উহার সকল কম র্চারী, েভন্ডর ও উক্ত পিরকাঠােমােত পৰ্েবশািধকার রিহয়ােছ এমন সকল বয্িক্তর িডিজটাল 
িনরাপত্তা বয্বস্থা সম্পেকর্ সেচতনতা সৃিষ্টর জনয্ পৰ্েয়াজনীয় কম র্সূচী গৰ্হণ কিরেব; এবং 

(খ) উক্ত কম র্সূচী উক্ত পিরকাঠােমার সিহত সংিশ্লষ্ট সকল েশৰ্ণীর কম র্চারী, বয্বহারকারী, অপােরটর, েভন্ডর ও েসবা 
পৰ্দানকারীর মেধয্ বহুল পৰ্চােরর বয্বস্থা গৰ্হণসহ িডিজটাল িনরাপত্তা সংকৰ্ান্ত পৰ্েযাজয্ আইন, িবিধ, গাইডলাইন 
ও অনয্ানয্ িবিধ-িবধােনর পৰ্েয়াগ সম্পেকর্ সেচতনতা বৃিদ্ধর পৰ্েয়াজনীয়  উেদয্াগ গৰ্হণ কিরেব। 

 

২০। িডিজটাল িনরাপত্তা বয্বস্থা সম্পেকর্ পৰ্িশক্ষণ: 

 গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা পিরচালনার দািয়েতব্ িনেয়ািজত পৰ্েতয্ক কম র্চারীেক তথয্ পৰ্যুিক্ত পিরচালনা সংকৰ্ান্ত 

আন্তজর্ািতক পৰ্িশক্ষণ ও সনদ (েযমন- CCNA, CCNP, RHCE, MCSE, OCP, CompTIA, ITIL, ISO, 

ইতয্ািদ), আইিট অিডট সংকৰ্ান্ত পৰ্িশক্ষণ ও সনদ (েযমন- CISA, ISO Lead Auditor, ইতয্ািদ), আইিট 

িসিকউিরিট সংকৰ্ান্ত পৰ্িশক্ষণ ও সনদ (েযমন- CISSP, CISM, CRISC, OSCP, CEH, ইতয্ািদ) অজর্ন কিরেত 
হইেব।  

 

২১। িডিজটাল িনরাপত্তা বয্বস্থার অনুশীলন (Exercise):  

(১) পৰ্েতয্ক গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা িডিজটাল িনরাপত্তা বয্বস্থা সিকৰ্য় রাখার জনয্ িনয়িমত অনুশীলন কিরেব এবং 
জাতীয় পয র্ােয় আেয়ািজত সাইবার িডৰ্েল অংশগৰ্হণ কিরেব।  

(২) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা পিরচালনার দািয়েতব্ িনেয়ািজত কম র্চারী সাইবার আকৰ্মণ িবেবচনায় লইয়া সািভ র্স 

পুনরুদ্ধােরর (Restore) বাস্তব িভিত্তক বাৎসিরক পূণ র্াঙ্গ পিরকল্পনা অনুশীলন (Tabletop Exercise) কিরেব। 

(৩) উক্তরুপ অনুশীলন সংকৰ্ান্ত েকােনা তথয্ পৰ্দােনর বয্াপাের মহাপিরচালক কতৃর্ক অনুেরাধ পৰ্াপ্ত হইেল সংিশ্লষ্ট 
গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা উহার িডিজটাল িনরাপত্তা বয্বস্থার অনুশীলন সংকৰ্ান্ত তথয্ািদ মহাপিরচালেকর িনকট 
েপৰ্রণ কিরেব।  

 

অংশ-1১: সরবরাহকারী ও েসবা পৰ্দানকারী বয্বস্থাপনা  
 

২২। সরবরাহকারী ও েসবা পৰ্দানকারী বয্বস্থাপনা: 

(১)  পৰ্েতয্ক গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা উহার িনয়ন্তৰ্ণাধীন পিরকাঠােমােত পৰ্েবশ সংকৰ্ান্ত তথয্ সংরক্ষণ, উক্ত 
পিরকাঠােমার সিহত েযাগােযাগ এবং উক্ত পিরকাঠােমা পিরচালনার সিহত সংিশ্লষ্ট েভন্ডর বা েসবা পৰ্দানকারী 
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কতৃর্ক পৰ্েদয় েসবার জনয্ সম্পািদত তথয্ চুিক্তেত িডিজটাল িনরাপত্তা ঝুিঁক পৰ্শমেনর িবষেয় পৰ্েয়াজনীয় শতর্ 
আেরাপ কিরেত পািরেব। 

(২) উক্ত চুিক্তেত, অনয্ানয্ িবষেয়র মেধয্, িনরাপত্তা হুমিক পৰ্িতেরােধর েক্ষেতৰ্ করণীয় িবষেয়র অন্তভু র্ক্ত থািকেব।  

(৩) পৰ্েতয্ক গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা- 

(ক) েভন্ডর বা েসবা পৰ্দানকারীর িডিজটাল িনরাপত্তা বয্বস্থার সিহত সংিশ্লষ্ট সকল পেণয্র ৈবধতা পৰ্দান পদ্ধিত 
িনধ র্ারণ কিরেব; এবং 

(খ) আউট েসািসং এর মাধয্েম উহার িনরাপত্তা বয্বস্থা রক্ষণােবক্ষণ কিরেত পািরেব; তেব, আউট েসািস র্ং এর 
মাধয্েম িনযুক্ত সকল কম র্চারী, এবং উহার েভৗত অবকাঠােমােত িনয়িমত পৰ্েবশকারী সকল সরবরাহকারী ও 
েসবা পৰ্দানকারীর িনরাপত্তা যাচাই সরকাির িবিধ-িবধান অনুযায়ী পুিলশ েভিরিফেকশন বা সরকার কতৃর্ক 
দািয়তব্পৰ্াপ্ত সংস্থা দব্ারা সম্পন্ন কিরেত হইেব। 

  

 

অংশ ১২: িনরাপদ পিরচালন বয্বস্থা  
(এই অংশ েকবল অপােরশনাল পৰ্যুিক্ত বয্বস্থার েক্ষেতৰ্ পৰ্েযাজয্) 

 

২৩। অপােরশনাল পৰ্যুিক্ত: 

(১) েনটওয়াকর্ িবভাজন (Network Segregation): 

 পৰ্েতয্ক গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা- 

(ক)  উহার েনটওয়াকর্ নকশােক (Architecture) েনটওয়াকর্ েজােন িবভক্ত কিরেব; এবং েযেক্ষেতৰ্ উহার 
পিরচালনার জনয্ েকবল েকােনা একিট েনটওয়াকর্ েজােন েকােনা তথয্ বা উপাত্ত পৰ্েয়াজন হয়, েসইেক্ষেতৰ্ উক্ত 
পিরকাঠােমা হইেত অনয্ানয্ েনটওয়াকর্ েজােন উক্ত তথয্ বা উপাত্ত েপৰ্রেণর জনয্ উক্ত পিরকাঠােমা হইেত েয 
েনটওয়াকর্ েজােন েকােনা তথয্ বা উপাত্ত েপৰ্রণ করা হইেব েসই েনটওয়াকর্ েজােনর মেধয্ েযাগােযাগ সীমাবদ্ধ 
রািখেত হইেব; এবং 

(খ) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা উহার িবিভন্ন েজােনর মেধয্ অসব্াভািবক তথয্ পৰ্বােহর েনটওয়াকর্ েযাগােযাগ বয্বস্থা 
পিরবীক্ষণ কিরেব। 

 

(২) পৰ্েবশািধকার িনয়ন্তৰ্ণ (Access Restriction): 

 পৰ্েতয্ক গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা- 

(ক)  উহার আওতাধীন পিরকাঠােমােত দািয়তব্ িভিত্তক পৰ্েবশািধকার িনয়ন্তৰ্েণর বয্বস্থাসহ উক্ত বয্বস্থার সিঠক 
পৰ্েয়াগ িনিশ্চত কিরবার জনয্ িনয়িমতভােব পয র্ােলাচনা ও পিরবীক্ষণ কিরেব। 
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(খ)  পিরচালনার জনয্ েযৗথ ইউজার একাউেন্টর পৰ্েয়াজন হয়, েসইেক্ষেতৰ্ উক্ত একাউেন্ট অৈবধ অনুপৰ্েবশ েরাধ 
কিরবার জনয্ িনয়িমতভােব একাউন্টসমূেহর বয্বহািরক পৰ্েয়াগ পয র্ােলাচনা ও পিরবীক্ষেণর জনয্ যথাযথ 
পদ্ধিত অন্ুসরণ কিরেব। 

(গ)  উহারবয্বহািরক কম র্কান্ড পয র্েবক্ষেণর জনয্ ইঊজার একিটিভিট লগ রক্ষণােবক্ষণ করাসহ অসব্াভািবক 
কম র্কান্ড পয র্েবক্ষেণর জনয্ উক্ত লগ বয্বস্থা িনয়িমতভােব পুনঃিনরীক্ষণ কিরেব; এবং 

(ঘ) পিরসম্পদ বয্বস্থাপনা সংকৰ্ান্ত িপৰ্িভেলজড একাউন্টসমূেহর জনয্ বহুমুখী পৰ্মাণীকরণ (Multifactor 
Authentication) বয্বস্থা গৰ্হণ কিরেব। 

 
(৩) েনটওয়াকর্ এর িনরাপত্তা বয্বস্থা:  

পৰ্েতয্ক গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা- 

(ক) উহার েনটওয়াকর্ এর জনয্ অনুেমািদত েনটওয়াকর্ পৰ্েটাকল িচিহ্নতকৰ্েম উহার বাস্তবায়ন পৰ্িকৰ্য়া অনুসরেণর 
বয্বস্থা গৰ্হণকৰ্েম িবদয্মান েবইজ লাইন পিরবতর্ন ও নূতনভােব েনটওয়াকর্ পৰ্েটাকল সংেযাজেনর েক্ষেতৰ্ েচইঞ্জ 
ময্ােনজেমন্ট পৰ্েসস এর মাধয্েম উহা বাস্তবািয়ত কিরেব; এবং 

(খ) উহার েনটওয়াকর্ পিরচালনার েক্ষেতৰ্ সাভর্ার ও কম র্েক্ষেতৰ্ যথাযথ েহাস্ট-িভিত্তক িনরাপত্তার বয্বস্থা গৰ্হণ 
কিরেব। 

 

(৪) দূর িনয়ন্তৰ্ণ (Remote) সংেযাগ বয্বস্থা: 

পৰ্েতয্ক গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা উহার আওতাধীন পিরকাঠােমােত- 

(ক) অৈবধ অনুপৰ্েবশ পৰ্িতেরাধ ও উহা শনােক্তর জনয্ গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার সকল দূর িনয়িন্তৰ্ত সংেযাগ 
বয্বস্থার কায র্কর িডিজটাল িনরাপত্তা বয্বস্থা গৰ্হণ কিরেব; 

(খ) দূর িনয়ন্তৰ্ণ সংেযােগর েক্ষেতৰ্ - 

(অ) পৰ্েয়াজনীয়তার িনিরেখ, সম্ভাবয্ েক্ষেতৰ্, দূরবতী স্থান হইেত সংেযাগ স্থাপন কিরেব; 

(আ) লভয্তার (Avilable) েক্ষেতৰ্, দৃঢ পৰ্মাণীকরণ েকৗশল (Authentication Technique), িনরাপত্তা 

সঞ্চালন (Transmission) ও েমেসেজর শুদ্ধতা (Integrity) বাস্তবায়ন কিরেব; 

       (ই) সকল েনটওয়াকর্ সংেযােগর জনয্ এনিকৰ্পশন বাস্তবায়ন কিরেব; 

(ঈ) বয্বহািরক পৰ্েয়াজনীয়তা না থািকেল, গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমােক পৰ্ভািবত কিরেত পাের এমন িসেস্টম 
কমান্ড হইেত দূর-িনয়ন্তৰ্ণ সংেযাগ পৰ্দােন অসম্মিত জ্ঞাপন কিরেব; 

(উ) সংেযােগর জনয্ পৰ্েয়াজেনর অিতিরক্ত উপােত্তর পৰ্বাহ সীমাবদ্ধ কিরেব ।  

 

(৫) আকৰ্ময্তা (Vulnerabililty) িনরূপণ, ইতয্ািদ: 

 পৰ্েতয্ক গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা- 
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(ক) পৰ্েতয্ক গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা উহার পিরকাঠােমার িনরাপত্তা ও িনয়ন্তৰ্ণ বয্বস্থার দুব র্লতা িচিহ্নতকরেণর 

উেদ্দেশয্ মহাপিরচালক কতৃর্ক িনধ র্ািরত সমেয়র মেধয্ উহার আইিট বা ওিট (Operating Technology) 
িসেস্টেমর দুব র্লতা িনরুপেণর বয্বস্থা কিরেব; এেক্ষেতৰ্ েহাস্ট, অয্ািপ্লেকশান ও েনটওয়াকর্ িনরাপত্তা বয্বস্থা 
িনরূপণ এবং িনরাপত্তার নকশা পুনরীক্ষণসহ উহার আইিট িসেস্টেমর েপিনেটৰ্শন েটস্ট সম্পন্ন কিরেত হইেব;  

(খ)  উহার পিরকাঠােমােত অিধকতর গুরুতব্পূণ র্ নূতন আইিট িসেস্টম সংেযাজন বা এিপ্লেকশন মিডউল, িসেস্টম 

আপেগৰ্ড বা পৰ্যুিক্তগত পিরবতর্ন বা সংেযাজেনর েক্ষেতৰ্ এবং িচিহ্নত আকৰ্ময্তা (Vulnerability) 
িনরূপেণর জনয্ দফা (ক) েত উিল্লিখত বয্বস্থািদ গৰ্হণ কিরেত হইেব;  

(গ)  েপিনেটৰ্শন েটস্ট উহার পৰ্যুিক্তগত লভয্তার িভিত্তেত সম্পন্ন করাসহ েকােনা তৃতীয় পেক্ষর মাধয্েম উক্ত েটস্ট 
করার েক্ষেতৰ্ পিরকাঠােমার সরাসির তত্তব্াবধােন সম্পন্ন কিরেব;   

(ঘ) মহাপিরচালক কতৃর্ক িনেদ র্িশত হইেল পৰ্েতয্ক গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা দুব র্লতা িনরূপণ ও েপিনেটৰ্শন েটস্ট 
এর ফলাফল অনিতিবলেমব্ তাহার িনকট েপৰ্রণ কিরেব। 

 
 
(৬) এিপ্লেকশন এর িনরাপত্তা বয্বস্থা: 

পৰ্েতয্ক গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা- 

(ক) উহােত বয্বহােরর জনয্ অনুেমািদত অয্ািপ্লেকশান এর তািলকা পৰ্স্তুত  করাসহ উক্ত তািলকায় েকবল উক্ত 
পিরকাঠােমার পিরচালনাগত ও িডিজটাল িনরাপত্তা বয্বস্থার পৰ্েয়াজনীয় অয্ািপ্লেকশান এর সংস্থান কিরেব; 

(খ) উহা পিরচালনা ও উহার িডিজটাল িনরাপত্তা জনয্ েকবল উক্তরুপ তািলকাভুক্ত এিপ্লেকশন বয্বহার কিরেব; 
এবং 

(গ) যথাযথভােব যাচাই পৰ্িকৰ্য়ার মাধয্েম ৈবধ উৎস হইেত অয্ািপ্লেকশান ও পয্াচসমূহ সংগৰ্হ ও উহা বয্বহােরর 
উপেযাগী কিরেব। 

 

(৭)  পয্াচ বয্বস্থাপনা (Patch Management):  

 পয্াচ বয্বস্থাপনার জনয্ গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা িনম্নবিণ র্ত বয্বস্থািদ গৰ্হণ কিরেব, যথা:- 

(ক) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার জনয্ যথাযথ পয্াচ বয্বস্থাপনা থািকেত হইেব, এবং উহােত িনম্নবিণ র্ত পয্াচ 
বয্বস্থাপনার েকৗশল থািকেত হইেব- 

 (অ) পিরচালনা, দুব র্লতা, পিরবতর্ন ও বািহয্ক আকার (configuration) বয্বস্থাপনা, বয্াকআপ, 
পরীক্ষণ, িনরাপত্তা িবিঘ্নত হইবার ঘটনার েরসপন্স, িবপয র্য় পুনরুদ্ধার, ও অনয্ানয্ পৰ্িকৰ্য়ার সিহত পয্াচ 
বয্বস্থাপনার সমনব্েয়র েকৗশল পৰ্েয়াগ করা; 

 (আ) পিরসম্পেদর উপর পৰ্ভাব পিড়েত পাের এমন সম্পেদর পয্ািচং এর েক্ষেতৰ্ অগৰ্ািধকার পৰ্দান করা; 

 (ই) পিরচালনার সময় আকৰ্ময্তা (Vulnerability) হৰ্ােসর জনয্ সমেয়ািচত ও ধারাবািহকভােব 
েকৗশলগতভােব পয্াচ পৰ্েয়াগ করা; 
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 (ঈ) উপির-বিণ র্ত বয্বস্থািদ গৰ্হণ করা কািরগিরভােব সম্ভাপর না হইেল অনয্ েকান সমতুলয্ বয্বস্থা গৰ্হণ 
করা; 

(খ) উক্তরুপ পয্াচ গুরুতব্পূণ র্ পিরকাঠােমার কাম র্কান্ড বা িডিজটাল িনরাপত্তা বয্বস্থা অিনচ্ছাকৃতভােব বয্াহত হইয়ােছ 
িকনা উহা িনণ র্েয়র জনয্ উক্ত পিরকাঠােমার িবদয্মান পিরেবশ অক্ষুন্ন রািখয়া সকল পয্াচ এর পরীক্ষা সম্পন্ন 
কিরেত হইেব। 

 
(৮) পিরবীক্ষণ ও শনাক্তকরণ (Observation and Identification): 

পৰ্েতয্ক গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমােক উহার লগ সংকৰ্ান্ত সকল ঘটনার জনয্ উক্ত পিরকাঠােমা একিট কনিসসেটন্ট 
টাইম েসাস র্ বয্বহার, উহার সব্ভািবক পিরচালনার জনয্ উক্ত পিরকাঠােমার পৰ্তয্ািশত েনটওয়াকর্ পৰ্বাহ ও কায র্-
সম্পাদন পৰ্িকৰ্য়ার িভিত্তেরখা পৰ্স্তুত এবং িডিজটাল িনরাপত্তা বয্বস্থার হুমিক িনয়ন্তৰ্েণ দৃিষ্টগৰ্াহয্ িনয়ন্তৰ্র্ণ এবং উক্তরুপ  
িনরাপত্তা বয্বস্থার ধারাবািহক পিরবীক্ষেণর বয্বস্থা গৰ্হণ কিরেত হইেব। 

 

 

 

অংশ-১৩: িবিবধ  
 
২৪। িনেদ র্শ পৰ্দােনর ক্ষমতা: 
 েকােনা গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা এই গাইডলাইন পৰ্িতপালেন অসমথ র্ হইেল, মহাপিরচালক, িলিখতভােব, উক্তরূপ  

কারণ সমব্িলত বয্াখয্া চািহয়া এই গাইডলাইন অনুসরেণর জনয্ িনেদ র্শ পৰ্দান কিরেত পািরেব; এবং উক্তরূেপ েকােনা 
িনেদ র্শ পৰ্দান করা হইেল সংিশ্লষ্ট গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা উহা পৰ্িতপালেন বাধয্ থািকেব।  

২৫। অবয্াহিত: 
 মহাপিরচালক, েকােনা িবেশষ পিরিস্হিত পিরহােরর উেদ্দেশয্, েকােনা গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার আেবদেনর 

পিরেপৰ্িক্ষেত, েকােনা িনিদ্দর্ষ্ট সমেয়র জনয্, এই গাইডলাইেনর সুিনিদ্দর্ষ্ট েকােনা িবধােনর পৰ্েয়াগ হইেত, মহাপিরচালক 
কতৃর্ক আেরািপত শতর্ সােপেক্ষ, অবয্াহিত পৰ্দান কিরেত পািরেব। 

২৬। গাইডলাইেনর সীমাবদ্ধতা:  

(১) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা সব্ সব্ েক্ষেতৰ্ (Domain) সাইবার িসিকউিরিট, আইিসিট নীিতমালা, পিরকল্পনা ও বাস্তব 
িভিত্তক অিতিরক্ত সুরক্ষা পদ্ধিত এবং বাস্তবায়ন কিরেত হইেব। উক্ত েক্ষেতৰ্ এই গাইডলাইন গুরুতব্পূণ র্ তথয্ 
পিরকাঠােমার জনয্ একিট সহায়ক িনেদ র্িশকা িহেসেব িবেবিচত হইেব।   

(২) এই গাইডলাইন এর অনয্তম লক্ষয্ হইেব গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার নূয্নতম সুরক্ষার িনেদ র্শনা বাস্তবায়ন কিরবার 

জনয্ সাংগঠিনকভােব পৰ্াথিমক সরঞ্জাম (Tools) এবং পন্থা (Approaches) সম্পেকর্ িনেদ র্শনা পৰ্দান করা।  

(৩) পৰ্যুিক্তগত পিরবতর্ন, িবিভন্ন মাধয্ম হেত পৰ্াপ্ত জ্ঞান, বাস্তব অিভজ্ঞতার িভিত্তেত এই গাইডলাইন িনয়িমতভােব 
হালনাগাদ করা যাইেব। 
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পিরিশষ্ট-১: অনুসরণীয় উত্তম চচ র্া (Best Practices) 
(অংশ ৩, অনুেচ্ছদ (৪)(১)(ঞ) দৰ্ষ্টবয্) 

 

গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমাসমূহ উহার িনরাপত্তা বয্বস্থা সুরক্ষার েক্ষেতৰ্ িনন্মবিণ র্ত উত্তম চচ র্া অনুসরণ কিরেব, যথা:-  

(ক) পিরকল্পনার মাধয্েম িনয়ন্তৰ্ণ: 
(১) পিরকল্পনা িবষয়ক: 

(ক)  গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার েকৗশলগত পিরকল্পনার সিহত সংগিতপূণ র্ তথয্ িনরাপত্তার লক্ষয্ ও 
উেদ্দশয্ অজর্েনর জনয্ বাৎসিরক কম র্ পিরকল্পনা পৰ্ণয়ন এবং উহার সীমা সুিনিদ্দর্ষ্ট করাসহ উহা 
বাস্তবায়ন করা; 

(খ)  আইনগত ও িনয়ন্তৰ্ণমূলক বয্বস্থািদ অনুধাবন করা; 

(গ)  তথয্ িনরাপত্তার কম র্ পিরকল্পনার বয্বস্থাপনা, রক্ষণােবক্ষণ, ইতয্ািদর জনয্ পৰ্েয়াজনীয় অেথ র্র 
সংস্থান করা;  

(ঘ)  ISO/IEC 27001 মান বা স্টয্ান্ডাড র্ অনুসরেণ তথয্ িনরাপত্তা বয্বস্থাপনার িসেস্টেমর িনরাপত্তা 
ঝুিঁক বয্বস্থাপনার কাঠােমা িনধ র্ারণ। 

(২) উন্নয়ন িবষয়ক: 

(ক) তথয্ িনরাপত্তার বয্বস্থা উন্নয়েন যথাযথ নীিত, মানদণ্ড, গাইডলাইন ও পদ্ধিত িনধ র্ারণ করা;  

(খ) তথয্ িনরাপত্তা বয্বস্থার দিললািদ পৰ্ণয়ন, উহা পয র্ােলাচনা, হালনাগাদ ও আনুষ্ঠািনকভােব বাস্তবায়ন 
করা; 

(গ)  তথয্ ও পিরসম্পদ েশৰ্ণীকরণ নীিত-কাঠােমা পৰ্ণয়ন; 

(ঘ)  উপেরাক্ত দফা (ক), (খ) ও (গ) েত বিণ র্ত কায র্ািদ সম্পাদেন সংিশ্লষ্ট অংশীজেনর পরামশ র্ গৰ্হণ 
করা। 

(৩) বয্বস্থাপনা িবষয়ক: 

(ক) তথয্ িনরাপত্তার নীিত, পদ্ধিত ও এই গাইডলাইেন িবধৃত নীিত-িনেদ র্শনার বহুল পৰ্চােরর বয্বস্থা 
করা; 

(খ) িনরাপত্তা ঝুিঁক িনরূপণ ও িনরাপত্তা িবিঘ্নত হওয়ার ঘটনা িনয়ন্তৰ্েণর বয্বস্থা গৰ্হণ করা, এবং তথয্ 
িনরাপত্তা সম্পেকর্ সেচতনতা বৃিদ্ধর উেদ্দেশয্ উক্ত িবষেয় অভয্ন্তরীণ ও বিহঃস্থ িরেপািটং করা; 

(গ)  িনরাপত্তা িবষেয় সেচতনতা বৃিদ্ধেত সম্পৃক্ত হওয়াসহ যথাযথ পৰ্িশক্ষেণর বয্বস্থা করা; 

(ঘ) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার কম র্-সম্পাদন (Business) পৰ্িকৰ্য়ার সিহত তথয্ িনরাপত্তা বয্বস্থা 

সংহত (Integration) করা; 
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(ঙ) তথয্ িনরাপত্তা বয্বস্থার নীিত, মানদণ্ড, পদ্ধিত, ইতয্ািদর কায র্করতার মূলয্ায়ন ও পয র্ােলাচনা 
করা; 

(চ) তথয্ িনরাপত্তা িবিঘ্নত হইবার ঘটনাসমূেহর িববরেণর েরকড র্ সংরক্ষণ করা; 

(ছ) তথয্ িনরাপত্তা বয্বস্থার িনেদ র্িশকার জনয্ পিরসম্পদ বয্বস্থাপনার নীিত অন্তভু র্ক্ত করাসহ গুরুতব্পূণ র্ 
তথয্ পিরকাঠােমােত পৰ্েবশ ও িনগম র্ন বয্বস্থাপনার েকৗশল িনধ র্ারণ করা; 

(জ) িনরাপদ ইেলকটৰ্িনক বজর্য্ বয্বস্থাপনা িনিশ্চত করা; 

(ঝ) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার আওতাধীন সকল তথয্ বয্বস্থা যথাযথভােব রক্ষণােবক্ষণ ও 
হালনাগাদ করা। 

(৪) পয র্েবক্ষণ িবষয়ক: 

(ক) িবদয্মান তথয্ িনরাপত্তা পিরচালন পদ্ধিতর (Security Operational Process) কায র্করতা 
মূলয্ায়ন করা; 

(খ) তথয্ িনরাপত্তা সংকৰ্ান্ত আইনগত ও িনয়ন্তৰ্ণমূলক নীিতর যথাযথ পৰ্িতপালন মূলয্ায়ন করা; 

(গ) তথয্ িনরাপত্তা বয্বস্থার িনরীক্ষা কায র্ সম্পাদন করা; 

(ঘ) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা বা উহার তথয্ পৰ্যুিক্ত বয্বস্থার েকানরূপ পিরবতর্েনর েক্ষেতৰ্ 
সাব র্ক্ষিণক (২৪*৭*৩৬৫ িদন) িভিত্তেত কায র্-সম্পাদন করা।  

 
(খ) বয্বস্থাপনার মাধয্েম িনয়ন্তৰ্ণ: 

(১) পিরসম্পদ বয্বস্থাপনা ও উহার তািলকা পৰ্স্তুতকরণ: 

(ক) পিরসম্পদ ও উহার তািলকা বয্বস্থাপনার জনয্, পৰ্িতপালনীয় দািয়তব্ অপ র্ণকৰ্েম, একিট িবেশষ 
িটম িনেয়ািজত করা; 

(খ) পৰ্েতয্ক হাড র্ওয়য্ার িডভাইস (েযমন- সাভর্ার, িপৰ্ন্টার, লয্াপটপ, েডস্কটপ, এেক্সস িডভাইস, 
অিগ্নিনব র্াপন সংকৰ্ান্ত যন্তৰ্পািত, ইতয্ািদ) কৰ্িমক নমব্র সহেযােগ সুস্পষ্টভােব িচিহ্নত করা; 

(গ) সফটওয়য্ার এর নাম, উহার সংস্করণ, িসিরয়াল নমব্র, েয িডভাইেসর সিহত উহা সংেযাজন করা 
হইয়ােছ উহার তািলকা পৰ্স্তুতকৰ্েম িনয়িমতভােব হালনাগাদ করা; 

(ঘ) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার সংেবদনশীল স্থােন েকােনা যন্তৰ্পািত, িডিজটাল িমিডয়া, ইতয্ািদর 
েভৗত অবস্থান পিরবতর্ন বা স্থানান্তেরর েক্ষেতৰ্ যথাযথ িনয়ন্তৰ্ণমূলক বয্বস্থা গৰ্হণ করা;  

(ঙ) বয্বস্থাপনা কতৃর্পেক্ষর অনুেমাদন বয্তীত েকান পিরসম্পদ পিরবতর্ন, িবকৰ্য় বা বািতল না করা 
এবং উক্তরূেপ েকান পিরবতর্ন, িবকৰ্য় বা বািতল করা হইেল সম্পেদর তািলকা যথাযথভােব 
হালনাগাদ করা; 

(চ) পিরসম্পদ ও উহার তািলকা িনয়িমতভােব িনরীক্ষা করা এবং তথয্ ও েযাগােযাগ পৰ্যুিক্ত 
সম্পিকর্ত িডভাইসসমূহ যাচাই করা; 
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(ছ) তথয্ ও পিরসম্পদ েশৰ্ণীকরণ তািলকা যথাযথভােব হালনাগাদ করা।  

 

(২) পৰ্েবশািধকার িনয়ন্তৰ্ণ: 

(ক) ৈবরী পিরিস্থিত েমাকােবলার জনয্, একক দািয়েতব্র পিরবেতর্, কম র্রত বয্িক্ত বা কম র্চারীগেণর 
দািয়তব্ পৃথক করা; 

(খ) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার নীিতর আেলােক ‘আবশয্কতার িভিত্তেত’ কম র্রত কম র্চারী বা 
বয্িক্তর দািয়তব্ অপ র্ণ করা; 

(গ) িসেস্টেম পৰ্েবেশর েক্ষেতৰ্ উহার বয্বহার ও ধরেনর িভিত্তেত গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমােত 
পৰ্েয়াজনীয়তার িনিরেখ পৰ্েবশািধকার িচিহ্নত করা; 

(ঘ) ভূিমকা ও দািয়েতব্র িভিত্তেত কম র্রত বয্িক্ত বা কম র্চারী িচিহ্নতকৰ্েম ক্ষমতা অপ র্ন করা; 

(ঙ) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমােত পৰ্েবশ ও িনগ র্মেনর েক্ষেতৰ্ পৰ্েবশািধকার নীিতর পিরপূণ র্ বাস্তবায়ন 
করা; 

(চ) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমােত কায র্-সম্পাদেনর দািয়তব্ পালেনর সূেতৰ্ যথাযথ ইউজার একাউন্ট 
পৰ্স্তুত বা েখালার মাধয্েম কিম্পউটাের িসেস্টেম পৰ্েবশ িনয়ন্তৰ্েণর কায র্কর বয্বস্থা গৰ্হণ করা; 

(ছ) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার েনটওয়ােকর্ পৰ্েবশ িনয়ন্তৰ্ণ সংকৰ্ান্ত বয্বস্থা িনয়িমতভােব যাচাই 
করা; 

(জ) পৰ্েবশ িনয়ন্তৰ্ণ নীিতমালা বাস্তবায়ন পৰ্িকৰ্য়া পিরবীক্ষণ এবং উহার বাস্তবায়ন লঙ্ঘন বা বয্তয্য় 
সংকৰ্ান্ত িবষয়ািদর গিতিবিধ পয র্েবক্ষণ ও িনয়ন্তৰ্ণ করা; 

(ঝ) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার পৰ্েয়াজনীয়তার িনিরেখ িনয়িমতভােব িনরীক্ষা কায র্ সম্পন্ন করা; 

(ঞ) িডভাইস কনিফগােরশন এ েযৗিক্তক পৰ্েবশ েকবল এডিমিনসেটৰ্টেরর মেধয্ সীমাবদ্ধ রাখা। 

 
(৩) শনাক্তকরণ ও পৰ্মাণীকরণ (Authentication) িনয়ন্তৰ্ণ: 

(ক) যথাযথ শনাক্তকরণ নীিত বাস্তবায়ন করা; এইেক্ষেতৰ্ েকােনা কাজ কিরবার অনুমিত পৰ্দােনর 
পূেব র্ সকল বয্বহারকারীেক অননয্ভােব িচিহ্নত করা; 

(খ) শনাক্তকরণ ও পৰ্মাণীকরেণর মাধয্েম গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা সিহত সম্পৃক্ত নয় এমন 
বয্িক্তর পৰ্েবশািধকার িনয়ন্তৰ্ণ বয্বস্থা পয র্ােলাচনা করা; এবং উক্ত পিরকাঠােমার চাকুির হইেত 
বরখাস্তকৃত বা চাকুির পিরতয্াগকারী কম র্চারীর পৰ্েবশািধকার িনয়ন্তৰ্ণ করা;  

(গ) িনরাপদ পদ্ধিতেত পাসওয়াড র্ সংরক্ষণ করা; 

(ঘ) কায র্-সম্পাদেনর িবষয়ািদ িবেবচনাকৰ্েম পৰ্মাণীকরণ নীিতর বাস্তবায়ন করা যাহােত 
বয্বহারকারী কতৃর্ক সম্পাদনকৃত সকল কম র্কান্ড িচিহ্নত করা যায়; 
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(ঙ) বয্বহারকারীর ক্ষিতগৰ্স্থ বা চুির যাওয়া পিরচয় ও পাসওয়াড র্ অক্ষম (Disable) করার পদ্ধিত 
িনধ র্ারণ করা; 

(চ) বয্বহারকারীর বারবার বয্থ র্ পৰ্েচষ্টার উপর আবিশয্কভােব যুিক্তসংগত িবিধ-িনেষধ আেরাপ 
করা; 

(ছ) বয্বহারকারীর একাউন্টস ও পৰ্েবশািধকার িনয়ন্তৰ্েণর কায র্কর পিরবীক্ষণ বয্বস্থা গৰ্হণ করা; 

(জ) উক্ত িবষেয় যথাযথ িনরীক্ষা কায র্ সম্পন্ন করাসহ উক্ত িবষেয় সংিশ্লষ্ট সকেলর মতামেতর 
িভিত্তেত িনয়ন্তৰ্ণ বয্বস্থা েজারদার করা এবং উহার বাস্তবায়ন েকৗশল িনধ র্ারণ করা । 

 
(৪) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার বিহঃপিরসীমা (Perimeter) সুরক্ষা: 

(ক) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার বিহঃপিরসীমা সুরক্ষার জনয্ পিরকল্পনা পৰ্ণয়ন ও উহার বাস্তবায়ন 
করা; 

(খ) অবািঞ্চত পৰ্েবশ শনাক্তকরেণ পৰ্েয়াজনীয় শনাক্তকরণ ও সুরক্ষা বয্বস্থার পৰ্েয়াগ িনিশ্চত করা;  

(গ) যথাযথ পৰ্েবশ িনয়ন্তৰ্ণ তািলকা (Access Control List) সহেযােগ সকল অন্তর্মূখী ও বিহ র্মূখী 
সংেযাগ ব্লক করার বয্বস্থা করা; 

(ঘ) পৰ্ােয়ািগকভােব যথাযথ সুরক্ষা নীিত সহেযােগ ফায়ারওয়াল বয্বহার করা; এইেক্ষেতৰ্ অন্তর্মূখী ও 
বিহ র্মূখী তথয্ পৰ্বােহর ওেয়ব কনেটণ্ট িফল্টার এর বয্বস্থা করা; 

(ঙ) স্পুফকৃত ই-েমইল ব্লক করার জনয্ ‘েসন্ডার নীিত-কাঠােমা’ এর েকৗশল িনধ র্ারণ করা; 

(চ) “আইিপ এেডৰ্স” এর পিরবেতর্ েডােমইন এর মাধয্েম ওেয়বসাইেট পৰ্েবেশর অনুমিত পৰ্দােনর 
বয্বস্থা করা; 

(ছ) সকল পৰ্েবশপেথ (Gateway) বয্বহৃত এিন্ট-ভইরাস ও এিন্টময্ালওয়য্ার সব র্দা হালনাগাদকরণ 
করা; 

(জ) িনরাপত্তা বয্বস্থার পিরকাঠােমার সংেবদনশীল পিরবতর্েনর েক্ষেতৰ্ ‘েচইঞ্জ ময্ােনজেমন্ট পৰ্েসস’ 
এর সিহত সংগিতপূণ র্ করা; 

(ঝ) বিহঃপিরসীমা েজােনর আওতাধীন সকল িডভাইেস পৰ্েবশািধকার িনয়ন্তৰ্ণ, পৰ্মাণীকরণ এবং 
অিডিটং লিগং বয্বস্থা কয র্কর করা; 

(ঞ) অভয্ন্তরীণ পিরকাঠােমার অংশ িবেশেষর িসেস্টম, এিপ্লেকশন, ও ডাটােবইেজর িনরাপত্তা 
িনিশ্চত করা;  

(ট) সাভর্ার, ই-েমইল সাভর্ার, বা পৰ্মাণীকৃত ওেয়ব পৰ্িক্সর মাধয্েম ইন্টারেনট েসবা গৰ্হেণর িবষয়িট 
পিরবীক্ষণ ও িনরীক্ষার আওতাভুক্ত করা; 

(ঠ) আগময্মান (Incoming) সংেযাগ টৰ্য্িকং এর জনয্ পৰ্িক্সর মাধয্েম পৰ্েবেশর েক্ষেতৰ্ ওেয়ব 
সাভর্ারেক অনুেমাদন পৰ্দান করা। 
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(৫) েভৗত (Physical) অবকাঠােমাগত ও পিরেবশগত (Environmental) িনরাপত্তা: 

(ক) েভৗত অবকাঠােমাগত িনরাপত্তা িনয়ন্তৰ্ণ বয্বস্থার যথাযথ পিরকল্পনা গৰ্হণ করা;  

(খ) পৰ্াকৃিতক ও েভৗত অবকাঠােমাগত ঝুিঁক েমাকােবলার জনয্ দুেয র্াগ বয্বস্থাপনা বা পুনরূদ্ধার 
পিরকল্পনা গৰ্হণ করা;  

(গ) পিরেবশগত ঝুিঁকর কারেণ গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার িনরাপত্তার জনয্ যথাযথ জলবায়ুগত ও 
িনভু র্ল িনয়ন্তৰ্ণ বয্বস্থা গৰ্হণ করা, এবং উক্ত পিরকাঠােমার কায র্ালয় িস্থর িবদুয্ৎেতর েনিতবাচক 
পৰ্ভাব হইেত যথাযথ সুরক্ষার বয্বস্থা গৰ্হণ করা;  

(ঘ) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমােত অনুেমািদত বয্িক্তর পৰ্েবশ েরাধ কিরবার জনয্ যথাযথ িনরাপত্তা 
বয্বস্থা গিড়য়া েতালাসহ পয র্াপ্ত সংখয্ক িনরাপত্তা কম� িনেয়ািজত করা; 

(ঙ) েভৗত অবকাঠােমাগত ঝুিঁক েমাকােবলার জনয্ পৰ্েতয্ক গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা উহার 

কম র্চারীগণ দব্ারা, সময় সময়, মক িডৰ্ল (Mock drill) এর বয্বস্থা গৰ্হণ করাসহ উহা 
িনয়িমতভােব িনরীক্ষা করা; 

(চ) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমােত িনেয়ািজত কম র্চারীগেণর েসৗহাদ র্পূণ র্ সম্পকর্ স্থাপনসহ 
পারস্পািরক সেন্দহজনক বয্বহার পিরবীক্ষণ করা; 

(ছ) েভৗত অবকাঠােমার িনরাপত্তা বয্বস্থার ফাঁকেফাকর বেন্ধর বয্বস্থা গৰ্হণ করা; 

(জ) েকবল অনুেমািদত বয্িক্তর পৰ্েবশ িনিশ্চত কিরবার লেক্ষয্ পৰ্েবশ িনয়ন্তৰ্ণ েকৗশল গিড়য়া েতালা।  

 
 (৬) হাড র্ওয়য্ার ও সফটওয়য্ার এর পরীক্ষা মূলয্ায়ন: 

(ক) হাড র্ওয়য্ার ও সফটওয়য্ার এর কৰ্েয়র েক্ষেতৰ্ যথাযথ িবিধ-িবধান অনুসরণ ও বয্বহােরর েক্ষেতৰ্ 
মূলয্ায়েনর মানদণ্ড িনধ র্ারণ করা; 

(খ) সময় উপেযাগী যন্তৰ্পািত ও সফটওয়য্ার স্থাপেনর পূেব র্ পরীক্ষা ও মূলয্ায়ন করা এবং তদুেদ্দেশয্ 
েচকিলষ্ট পৰ্স্তুত করা; 

(গ) হাড র্ওয়য্ার ও সফটওয়য্ার এর হালনাগাদ ও পয্ািচং িচিহ্নত করা; এইেক্ষেতৰ্ যতদূর সম্ভব অচল 
ও েসেকেল পৰ্যুিক্তর বয্বহার পিরহার করা; 

(ঘ) মানসম্পন্ন হাড র্ওয়য্ার ও সফটওয়য্ার বয্বহার করা। 

 
(গ) পিরচালনাগত িনয়ন্তৰ্ণ: 

(১) উপাত্ত সংরক্ষণ: হয্ািশং ও এনিকৰ্পশন: 

(ক) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার সংেবদনশীল উপাত্ত সংরক্ষেণর জনয্ যথাযথ হয্ািশং ও 
এনিকৰ্পশন সম্পিকর্ত নীিত-িনেদ র্শনার যথাযথ বাস্তবায়ন করা; 

(খ) বয্াকআপ উপাত্তসহ সংরিক্ষত উপােত্তর হয্ািশং ও এনিকৰ্পশন সম্পিকর্ত িনেদশ র্নার যথাযথ 
বাস্তবায়ন করা; 
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(গ) উপােত্তর হয্ািশং ও এনিকৰ্পশন সংকৰ্ান্ত িনেদ র্শনার লঙ্ঘন পৰ্িতহত করা; 

(ঘ) িনয়িমতভােব হয্ািশং ও এনিকৰ্পশন এর জনয্ বাস্তবািয়ত এয্ালেগািরদম এর শিক্তমত্তা পরীক্ষা 
বয্বস্থার মূলয্ায়ন করা; এবং ইিতমেধয্ বাস্তবািয়ত এয্ালেগািরদেম যিদ েকানরূপ সমসয্া েদখা 
েদয়, তাহা হইেল উপােত্তর হয্ািশং এ এনিকৰ্পশেনর জনয্ নূতন এয্ালেগািরদেমর বাস্তবায়ন 
পৰ্বতর্ন করা। 

বয্খয্া।- এনিকৰ্পশন হইল এমন একিট পৰ্িকৰ্য়া যাহােত পৰ্যুিক্ত দব্ারা গািণিতক অয্ালগিরদেমর 
সহায়তায় েপ্লইনেটক্স উপাত্ত বা ডাটােক এনেকাড কিরয়া সাইফারেটক্স েডটােত রূপান্তর করা 

হইয়া থােক। অভীষ্ট পৰ্াপক পৰ্যুিক্ত বয্বহােরর মাধয্েম (Intended Recipient) উক্ত 
সাইফারেটক্সেক িডেকাড কিরয়া েপ্লইনেটক্স উপােত্ত রূপান্তর কিরেত পািরেব। এইেক্ষেতৰ্ 
এনিকৰ্পশেনর অনয্তম মূল উেদ্দশয্ হইেতেছ উপাত্ত বা ডাটা এর েগাপনীয়তা 

(Confidentiality) বজায় রাখা। আবার হয্ািশং এর মূল উেদ্দশয্ হইেতেছ উপাত্ত বা ডাটা 

এর শুদ্ধতা (Integrity) বজায় রাখা। 

 
(২) িনরাপত্তা িবিঘ্নত হইবার ঘটনা বয্বস্থাপনা: 

(ক) িনরাপত্তা িবিঘ্নত হওয়ার ঘটনা পৰ্িতেরােধর জনয্ পিরকল্পনা গৰ্হণকৰ্েম উক্ত িবষেয় সংিশষ্ট 
সকেলর দািয়তব্ িনধ র্ারণ এবং উক্ত পিরকল্পনায় সুস্পষ্টভােব এসেকেলশন েমিটৰ্ক্স সীমা অন্তভু র্ক্ত 
করা; 

(খ) িনরাপত্তা িবিঘ্নত হইবার ঘটনা ঘিটবার সময় িনেয়ািজত কম র্চারীগেণর কতর্বয্ ও িসদ্ধান্ত গৰ্হণ 
পৰ্িকৰ্য়া বয্বস্থাপনা করা; 

(গ) িনরাপত্তা িবিঘ্নত হইবার ঘটনা িনয়ন্তৰ্ণ ও পুনরুদ্ধার পিরকল্পনা সংিশ্লষ্ট সকলেক অবিহত করা; 

(ঘ) িসেস্টম সিকৰ্য় কিরবার পূেব র্ পুনরুদ্ধার এবং অরিক্ষত অবস্থা অপসারেণর বয্বস্থা িনিশ্চত করা; 
এবং একবার পুনরুদ্ধার করা হইেল, িনরাপত্তা বয্বস্থা িবিঘ্নত হইবার ঘটনা ও অবািঞ্চত পৰ্েবেশর 
িচহ্ন মুিছয়া েফলা ও উহা িবেশ্লষণ করা; 

(ঙ) ভিবষয্ত িনরাপত্তা িবিঘ্নত হইবার ঘটনা পৰ্িতেরােধর উেদ্দেশয্ উক্তরুপ ঘটনা িবেশ্লষেণর পর 
এতদিবষেয়র সুপািরশসমূহ বয্বস্থাপনা কতৃর্পেক্ষর িনকট উপস্থাপন করা। 

 
(৩) দক্ষতা উন্নয়ন, পৰ্িশক্ষণ, ইতয্িদ: 

(ক) পৰ্িশক্ষেণর েকৗশল, পিরকল্পনা ও কম র্সূচী পয র্ােলাচনা করা; 

(খ) অরিক্ষত অবস্থা ও িনরাপত্তা ঝুিঁক িচিহ্নতকরণ ও মূলয্ায়ন করা; 

(গ) দক্ষতা উন্নয়ন কম র্সূচী ও পৰ্িশক্ষণ বয্বস্থার মূলয্ায়ন করা; 

(ঘ) দক্ষতা উন্নয়েনর পৰ্েয়াজনীয়তা িনরূপন ও উহা বাস্তবায়ন করা; 
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(ঙ) দক্ষতা উন্নয়ন েকৗশল এবং সহেযাগী পৰ্িকৰ্য়া বা পদ্ধিত সম্পেকর্ গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমােত 
িনেয়ািজত কম র্চারীেদর িশক্ষা, পৰ্িশক্ষণ পৰ্দােনর বয্াপাের পৰ্িশক্ষণ কাঠােমা পৰ্স্তুত করা।  

 
(৪)  উপােত্তর (Data) ক্ষিত পৰ্িতেরাধ: 

(ক) সকল ধরেনর উপাত্ত সংরক্ষণ িডভাইস িচিহ্নত ও শনাক্ত করা ও উহােদর ৈবধতা পৰ্দান করা; 

(খ) িবিভন্ন ধরেনর উপাত্ত সংরক্ষেণর জনয্ মজুেদর তািলকা িবনয্স্ত করা; এবং উহা সংরক্ষেণর 
জনয্ বয্াকআপ পিরকল্পনা করা; 

(গ) টৰ্য্ািকং এর মাধয্েম অননুেমািদত উপাত্ত পৰ্বাহ পিরবীক্ষেণর জনয্ েনটওয়াকর্ মিনটিরং টুলস 
বয্বহার করা; 

(ঘ)  কনেটন্ট িফল্টািরং েপিরিমটার পৰ্েটকশন িডভাইস দব্ারা িনয়িন্তৰ্ত ও েশৰ্ণীিবনয্স্ত তথয্ ব্লক করা; 
এইেক্ষেতৰ্ কনেটন্ট-এওয়য্ার, ডীপ পয্ােকট ইন্সেপকশন, ই-েমইল ও অনয্ানয্ পৰ্েটাকল বয্বহার 
করা; 

(ঙ)  েমাবাইল েস্টােরজ িডভাইস (েযমন- ইউএসিব, িসিড, স্মাট র্ েফান, ইতয্ািদ) এর বয্বস্থাপনা ও 
বয্বহার িনয়ন্তৰ্েণর জনয্ একক তথয্ িনরাপত্তা নীিত গৰ্হণ করা; 

(চ)  েস্টােরজ িডভাইেসর উপােত্তর সুরক্ষার জনয্ যথাযথ এনিকৰ্পশন এলেগািরদম বয্বহার করা;  

(ছ)  গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার িনয়ম নীিত অনুসরেণ সুিনিদ র্স্ট কনেটন্ট এর বয্বহার শনাক্ত ও 
ব্লক করা বা িনয়ন্তৰ্েণর মাধয্েম তথয্ ফােসর েচষ্টা িনয়ন্তৰ্ণ করা; 

(জ)  উপােত্তর ক্ষয়ক্ষিত েরােধর জনয্ যথাযথ ভারসাময্মূলক বয্বস্থা গৰ্হণ করা; 

(ঝ)  েভৗত ও পিরেবশগত িনরাপত্তামূলক বয্বস্থা গৰ্হণসহ েশৰ্ণীিবনয্স্ত উপােত্ত অৈবধ অনুপৰ্েবশ 
শনােক্তর বয্বস্থা করা; 

(ঞ) অিফিসয়াল েযাগােযাগ ও িচিঠপতৰ্ আদান পৰ্দােনর েক্ষেতৰ্ অিফিসয়াল ই-েমইল আইিড বয্বহার 
করা এবং পৰ্েযাজয্ েক্ষেতৰ্ িডিজটাল সব্াক্ষর ও এনিকৰ্পশন বয্বহার করা; 

(ট)  পৰ্ান্তিবন্দু (end point) সুরক্ষা বয্বস্থার মাধয্েম কম র্েক্ষেতৰ্র কিম্পউটার িনয়ন্তৰ্ণ করা। 

 
 

(৫) েপিনেটৰ্শন েটিস্টং: 

 (ক) িডিজটাল িনরাপত্তার সকল স্তর সুরক্ষার িবষয় িবেবচনায় লইয়া (েযমন- েভৗত, অভয্ন্তরীণ, 
বিহঃস্থ, েনটওয়াকর্, েপিরিমটার সুরক্ষা, হাড র্ ওয়য্ার, সফট ওয়য্ার, উপাত্ত সুরক্ষা পৰ্েবশািধকার 
িনয়ন্তৰ্ণ, ইতয্ািদ) েপিনেটৰ্শন েটস্ট সম্পন্ন করা; 

(খ)  গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার িনজসব্ কম র্চারী বা এতদিবষয়ক অিভজ্ঞ বয্িক্ত বা পৰ্িতষ্ঠােনর 
মাধয্েম উহার সম্পেদর েপিনেটৰ্শন েটস্ট সম্পাদেনর কম র্-পদ্ধিতর েকৗশল িনধ র্ারণ করা; 
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(গ)  গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার িনজসব্ কম র্চারী বয্তীত বিহঃস্থ েকােনা বয্িক্ত বা পৰ্িতষ্ঠােনর 
মাধয্েম েপিনেটৰ্শন েটস্ট সম্পাদেনর েক্ষেতৰ্ উক্ত বয্িক্ত বা পৰ্িতষ্ঠােনর সিহত নন-িডসেক্লাজার 
চুিক্ত (Non Disclosure Agreement) সম্পাদন কিরেত হইেব যাহােত েপিনেটৰ্শন েটস্ট 
সম্পাদেনর সময় সংগৃহীত সংরিক্ষত তথয্ েকােনাভােবই ফাঁস না হইয়া যায়; 

(ঘ)  েপিনেটৰ্শন েটস্ট সম্পাদেনর সময় েকানকৰ্েমই গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার েকানরূপ 
পিরচালনাগত ক্ষিত করা যাইেব না তাহা িনিশ্চত করা; 

(ঙ)  েপিনেটৰ্শন েটস্ট সম্পাদেনর েক্ষেতৰ্ সমেয় আকৰ্ময্তা (Vulnerability) পরীক্ষার সময় িসেস্টম 
যাহােত বন্ধ না হইয়া যায় েসই িদেক সতকর্ দৃিষ্ট রাখা এবং ইহা িবস্তৃত পিরসের ও সুিচিন্ততভােব 
সম্পন্ন করা; 

(চ)  িরেয়ল টাইম েটস্ট করা সম্ভবপর না হইেল েসইেক্ষেতৰ্ িডিজটাল িনরাপত্তা এেজিন্স কতৃর্ক 
িনধ র্ািরত পদ্ধিতেত েপিনেটৰ্শন েটস্ট সম্পাদন করা; 

(ছ)  েপিনেটৰ্শন েটস্ট এর ফলাফেলর িভিত্তেত উহা পয র্ােলাচনাপূব র্ক বাস্তবায়ন করা। 

 

(৬)  েনটওয়াকর্ িডভাইস সুরুক্ষা:  

(ক) বিলষ্ঠ (Strong) পাসওয়াড র্ বয্বহার করা; 
(খ) িনিদ্দর্ষ্ট সময় অন্তর পাসওয়াড র্ পিরবতর্ন করা; 
(গ) িনরাপত্তা বয্বস্থার নীিত অনুসরেণ পৰ্েবশািধকার িনয়ন্তৰ্ণ করা; 
(ঘ) অন্তমূ র্খী ও বিহ র্মূখী তথয্ পৰ্বাহ পিরবীক্ষণ ও িবেশ্লষণ করা; 
(ঙ) িনরাপত্তা বয্বস্থার সিহত সামঞ্জসয্হীন অংশ হালনাগাদ করা;  
(চ) েনটওয়াকর্ টেপালিজ (Topology) ও আিকর্েটকচার সমনব্য় করা। 

 
(৭) গুরুতব্পূণ র্ বা সংেবদনশীল তেথয্র েস্টােরজ িমিডয়া হস্তান্তর (Disposal) ও স্থানান্তর (Transfer): 

(ক) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার বয্বস্থাপনা কতৃর্পক্ষ কতৃর্ক িনধ র্ািরত কািরগির ও পৰ্শাসিনক 
গাইডলাইেনর িভিত্তেত উহার সকল তেথয্র েস্টােরজ িমিডয়া হস্তান্তর ও স্থানান্তেরর বয্বস্থাসহ 
উহা িনয়িমতভােব িনরীক্ষার বয্বস্থা করা;  

(খ) উক্তরূেপ তেথয্র েস্টােরজ িমিডয়া হস্তান্তর ও স্থানান্তেরর যথাযথ লগ সংরক্ষণ করাসহ উহা 
যথাযথ েরিজস্টাের অন্তভু র্ক্ত করা; 

(গ) েফরত পাওয়া িমিডয়া েস্টােরজ অিগ্ন-িনেরাধক আধাের িনরাপদভােব সংরক্ষেণর বয্বস্থা করাসহ 
উহা যথাযথ েরিজস্টাের অন্তভু র্ক্ত করা; 

(ঘ) যাহােত পৰ্েয়াজনীয় তথয্ নষ্ট বা হারাইয়া না যায় েসইজনয্ যথাযথ সতকর্তার সিহত গুরুতব্পূণ র্ 
তথয্ পিরকাঠােমার িক্লন েডস্ক পিলিস (Clean Desk Policy) বাস্তবায়ন করা।  
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(৮) ইন্টৰ্ােনট এর িনরাপত্তা বয্বস্থাপনা: 

(ক) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার তথয্ িনরাপত্তা বয্বস্থাপনার নীিতর আেলােক ইন্টৰ্ােনট এর 
িনরাপত্তার বয্বস্থা করা;  

(খ) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমােত উহার পিরচালনাগত পদ্ধিতর আেলােক ইন্টৰ্ােনট এ পৰ্েবেশর ধরন 
(েযমন- এমপ্লয়ী একেসস, েরসিটৰ্কেটড ইউজার একেসস, েরসিটৰ্কেটড উইজার এিডিটং 
একেসস, এডিমেনসেটৰ্িটভ একেসস, ইতয্ািদ) িনয়ন্তৰ্েণর বয্বস্থা করা, এবং উক্ত েক্ষেতৰ্ 
বােয়ােমিটৰ্ক্স, স্মাটকাড র্, পাসওয়াড র্, ইতয্ািদ বয্বহার করা; 

(গ)  ইন্টৰ্ােনট এ তথয্ িনেবিদত করার েক্ষেতৰ্ আবিশয্কভােব উহা এনিকৰ্পেটড ও পাসওয়ােড র্র সুরক্ষা 
পৰ্দান করা, এবং বয্বহারকারী েশৰ্ণী িবভাজেনর িভিত্তেত েকবল অনুেমািদত বয্বহারকারীেক 
েকােনা ফাইল েদখা ও সম্পাদেনর অনুমিত পৰ্দান করা; 

(ঘ) পাবিলক েনটওয়াকর্ হইেত ইন্টৰ্ােনট যথাসম্ভব িবিচ্ছন্ন রাখা; 

(ঙ) সব র্েশষ সংস্করেণর পয্াচ, এিন্টভাইরাস, অপােরশন কেন্টৰ্াল, এিট-ময্ালওয়য্ার, িনরাপদ সব্াক্ষর, 
ইতয্ািদর মাধয্েম ইন্টৰ্ােনট এর সকল িসেস্টম িনয়িমতভােব হালনাগাদ করা; 

(চ) ইন্টৰ্ােনট এ তথয্ সঞ্চালন পৰ্বাহ বয্বস্থা সম্পূণ র্রূেপ লিগং করা এবং উহা িনয়িমতভােব পিরবীক্ষণ 
করা; 

(ছ) িনিদ র্ষ্ট সময় অন্তর ইন্টৰ্ােনট েনটওয়াকর্ িনরীক্ষা করা; 

(জ) েপনডৰ্াইভ, হাড র্ওয়য্ার িডভাইস, ইতয্ািদর বয্বহার িনিষদ্ধ করা বা পৰ্েয়াজনীয় যাচােয়র পর উহা 
বয্বহােরর অনুমিত পৰ্দান করা, এবং অনুরূপ েকােনা বয্বহার িনয়িমতভােব পিরবীক্ষণ করা; 

(ঝ) ক্ষিতকর তথয্ পৰ্বাহ (েযমন- স্পয্াম, িফিশং, স্পাইওয়য্ার, অয্াডওয়য্ার, ময্ালওয়য্ার, ইতয্ািদ) 
ব্লক বা টৰ্য্াক কিরবার জনয্ ইন্টৰ্ােনট এ ই-েমইল িফল্টার রাখা; 

(ঞ) ইন্টৰ্ােনট এ রিক্ষত েগাপনীয় তথয্ বয্বস্থায় ক্ষিতকর হামলাকারীর অননুেমািদত পৰ্েবশ েরাধ 

কিরবার জনয্ টৰ্ান্সেপাট র্ েলয়ার িসিকউিরিট (TLS) িডিজটাল সনেদর বয্বহার করা। 

 

(৯) পুনঃ পুনঃ হামলার ঘটনার সুরক্ষা: 

(ক) ইন্টারেনট এর মাধয্ােম অপিরহায র্ভােব তথয্ েপৰ্রেণর েক্ষেতৰ্, সেব র্াচ্চ িনরাপত্তা ও েগাপনীয়তা 
অবলমব্ন করা যায় এমন উন্নত ধরেনর পৰ্যুিক্ত বয্বহার করা; 

(খ) ইেলকটৰ্ািনক তথয্ েপৰ্রেণর েক্ষেতৰ্, অবশয্ই পাসওয়াড র্ দব্ারা সুিরক্ষত ও বহুমািতৰ্ক (Multiple) 
ইেলকটৰ্িনক পৰ্িতবন্ধক দব্ারা িনরাপত্তা বয্বস্থা সংরিক্ষত করা; 

(গ) কিম্পউটার একাউেন্ট পৰ্েবেশর অনুমিত পৰ্দােনর একিট গুরুতব্পূণ র্ িবষয়। এইেক্ষেতৰ্ িসেস্টম 
এয্াডিমিনসেটৰ্টর ও বয্বহারকরীগণেক পৰ্েবেশর সীিমত অিধকার পৰ্দান করা; 
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(ঘ) ময্ালওয়য্ার আকৰ্মণ হইেত সুরক্ষা পাইবার জনয্ িনয়িমতভােব সকল ধরেনর কিম্পউটার 
িসেস্টম সফটওয়য্ার, িসিকউিরিট পয্াচ ও অনয্ানয্ পৰ্েয়াজনীয় সুরক্ষা বয্বস্থা হালনাগাদ করা;  

 (ঙ) পুন: পুন: হামলার ঘটনা সম্ভাবয্ দৰ্ুততার সিহত সংিশ্লষ্ট কতৃর্পক্ষেক অবিহত কিরেত হইেব এবং 
এইেক্ষেতৰ্ উক্তরুপ হামলার সময়, তািরখ, হামলার ঘটনার ধরন ও উহার পৰ্িতেরাধ পদ্ধিত, 
পৰ্ভাব, ইতয্ািদ তথয্ উক্ত কতৃর্পক্ষেক পৰ্দান করা। 

 

(১০) উপাত্ত বয্াক-আপ ও উহার পুনরুদ্ধার পিরকল্পনা: 

 (ক) উপাত্ত বয্াকআপ িনব র্াচন কিরবার সময় গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার বয্বসািয়ক পৰ্েয়াজন ও 
েরগুেলটির বাধয্বাধকতা পরখ কিরয়া েসই চািহদা অনুযায়ী বয্াকআেপর ডাটা িরেটনশান 
িনব র্াচন করা;  

(খ) উপাত্ত বয্াকআপ িনয়িমত পরখ করা, েয বয্াকআপ যথাযথভােব সম্পন্ন করা হইয়ােছ েসই 
বয্াকআেপর েকােনা বয্তয্য় ঘিটেল তাহা সংিশ্লষ্ট কতৃর্পক্ষেক অবিহত করা; 

(গ) বয্াকআপ হইেত উপাত্ত পুনরুদ্ধার (Restore) করা যায় িকনা তাহা পরখ করা এবং এই 
পৰ্িকৰ্য়ািট মূল সাভর্াের সম্পন্ন না করা;  

 (ঘ)  উপাত্ত পুনরুদ্ধার (Restore) েটেস্টর জনয্ পৃথক একিট েটস্ট সাভর্ার বয্বহার করা। পুনরুদ্ধার 
েটস্ট কিরবার পর েটস্ট সংকৰ্ান্ত দিলল সংরক্ষণ কিরেত হইেব এবং উহােত িনম্নিলিখত 

তথয্াবিল সিন্নেবিশত কিরেত হইেব যাহােত পরবত�েত আদশ র্ পিরচালনা পদ্ধিত (Standard 
Operating Procedure) িহেসেব গণয্ করা যায়: -  

(অ) উপাত্ত পুনরুদ্ধার কিরবার েমাট সময়; 

(আ) পুনরুদ্ধারকৃত ডাটার পিরমান; 

(ই) পুনরুদ্ধার কিরবার সংিশ্লষ্ট পৰ্েকৗশলীর নাম;  

(ঈ) পুনরুদ্ধার কিরবার পৰ্িকৰ্য়া, ইতয্ািদ; 
 

(ঙ) আকিস্মক দুঘ র্টনা সংঘিটত হইবার পর উহা পুনরুদ্ধােরর জনয্ িবকল্প স্থান িনব র্াচন সংকৰ্ান্ত 
আনুষ্ঠািনক নীিত পদ্ধিত িনধ র্ারণ ও উহার বাস্তবায়ন করা; 

(চ) িবকল্প স্থান িনব র্াচেনর পূেব র্ েভৗত-কাঠােমার ও পিরেবশগত হুমিকর িবষেয় যথাযথ সাবধানতা 
অবলমব্ন করা; 

(ছ) িবকল্প স্থান হইেত কায র্-সম্পাদেনর েক্ষেতৰ্, অথ র্ বরাদ্ধসহ দািয়তব্ পালন সংকৰ্ান্ত িবষয়ািদ 
সুিনিদ র্ষ্টভােব িনরুপণ করা; 

(জ) িবকল্প স্থান িনধ র্ারেণর েক্ষেতৰ্, িবদুয্ৎ, পািন, েযাগােযােগর বয্বস্থা, ইন্টারেনট সংেযাগ বয্বস্থা, 
ইতয্ািদর েমৗিলক সুেযাগ-সুিবধা যাচাই করা; 
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(ঝ) আকিস্মক দুঘ র্টনার সময় পিরচালনাগত করনীয় বয্বস্থা সম্পেকর্ পৰ্িশক্ষণ ও সেরজিমন 
অনুশীলেনর মাধয্েম গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমােত িনেয়ািজত কম র্চারীসহ সংিশ্লষ্ট সকলেক 
সেচতন করা; 

(ঞ) আকিস্মক দুঘ র্টনার ফেল িবকল্প স্থােন সব্াভািবকভােব কায র্-সম্পাদেনর পৰ্েয়াজেন সংেবদনশীল 
উপােত্তর বয্াক আপ রাখা। 

 

(১১) িনরাপদ ও সিহষ্ণু নকশা (Resilient Architecture) িবস্তারণ: 

(ক) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার কায র্-সম্পাদন ও পৰ্েয়াজনীয়তার িনিরেখ উহার তথয্ িনরাপত্তার 
েক্ষেতৰ্, িনরাপদ ও সিহষ্ণু নকশা িবস্তারেণর পিরকল্পনা করা; 

(খ) েনটওয়াকর্ নকশায় িনরাপত্তার বয্বস্থােক একিট গুরুতব্পূণ র্ উপাদান িহেসেব সংযুক্ত করা; 

(গ) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার তথয্ িনরাপত্তা বয্বস্থার সিহত সমনব্য়পূব র্ক তথয্ ও েযাগােযাগ 
পৰ্যুিক্ত বয্বস্থার সামিগৰ্ক নকশা পৰ্ণয়ন করা; 

(ঘ) িনরাপত্তা ও বয্বসােয়র মেধয্ ভারসাময্পূণ র্ নকশা িনব র্াচন করা; 

(ঙ) তথয্ িনরাপত্তার িবষয়িট িবেবচনাকৰ্েম, নকশা িবস্তারেণর পূেব র্ পেণয্র অেটােমশন, ইন্ডাসিটৰ্য়াল 

িনয়ন্তৰ্ণ ও আেবক্ষিণক (Supervisory) িনয়ন্তৰ্ণ ও উপাত্ত অিধগৰ্হেণর পরীক্ষণ মূলয্ায়ন করা;  

(চ) িনরাপত্তা বয্বস্থার নকশা িবস্তারেণর আওতায় তথয্ ও েযাগােযাগ পৰ্যুিক্ত বয্বস্থা ও উহার 
যন্তপািত সুদৃঢ়ভােব স্থাপন করা; 

(ছ) অেটােমেটড আপেগৰ্ডস ও লগ মিনটিরং বয্বস্থা িনরাপত্তা বয্বস্থার নকশা িবস্তারেণর অংশ করা; 

(জ) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার িনরাপত্তা বয্বস্থার নকশা পৰ্ণয়েণর েক্ষেতৰ্, অভয্ন্তরীণ েনটওয়াকর্, 
ভাচুর্য়াল েলাকাল এিরয়া েনটওয়াকর্, ইন্টৰ্ােনট রক্ষণােবক্ষণ, দূর িনয়ন্তৰ্ণ েসবার বয্বস্থা, 
েপিরিমটার সুরক্ষা যন্তৰ্পািত ও িনরাপত্তা পৰ্দান সংকৰ্ান্ত যন্তৰ্পািত হইেত িমিলটারাইজড েডােমইন 
ও িড-িমিলটারাইজড েজান যথাযথভােব পৃথক করা;  

(ঝ) দৰ্ুত পিরবতর্নশীল তথয্ পৰ্যুিক্তর িনরাপত্তা বয্বস্থার সিহত খাপ খাওয়াইয়া িনরাপত্তা বয্বস্থার 
নকশা হালনাগাদ কিরবার বয্বস্থা করা;  

(ঞ) সংেবদনশীল েযাগােযােগর বয্বস্থা ও উহার েযাগােযােগর চয্ােনলসমূহ সুরক্ষার বয্বস্থা করা, 
যাহােত িসিকউরড সেকট েলয়য্ার বা অনয্ েকান পদ্ধিতেত আিড়পাতা সংকৰ্ান্ত িবষয়ািদ পিরহার 
করা যায়। 

 

(১২) িনরাপত্তা বয্বস্থার হুমিক সংকৰ্ান্ত িবষেয়র িরেপািটং: 

(ক) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা ও এেজিন্সর মেধয্ িদব্মূখী িফডবয্াক বয্বস্থাপনার অংশীদািরতব্ গিড়য়া 
তুিলবার জনয্ যথাযথ পদ্ধিত উদ্ভাবন করা;  
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(খ) এেজিন্সর িনকট হইেত, সময় সময়, পৰ্াপ্ত েগাপনীয় তথয্ািদ এবং গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা 
হেত পৰ্াপ্ত েগাপনীয় তথয্ািদ যাহােত পৰ্কাশ না পায় েসইজনয্ গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা ও 
এেজিন্সর মেধয্ পারস্পিরক নন-িডসেক্লাজার চুিক্ত সম্পাদন করা; 

(গ) এেজিন্সর কতর্ক, সময় সময়, আেয়ািজত কম র্শালা, েসিমনার পৰ্িশক্ষণ কম র্সূচীেত গুরুতব্পূণ র্ তথয্ 
পিরকাঠােমার কম র্চারীেদর অংশগৰ্হেণর বয্বস্থা করা; 

(ঘ) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমােত িনরাপত্তা বয্বস্থার হুমিকর ঘটনা ও অবািঞ্চত পৰ্েবেশর েক্ষেতৰ্ 
যাহােত সরকারী সংস্থার তেথয্র িনরাপত্তা যাহেত িবিঘ্নত না হয় েসইজনয্ পৰ্েয়াজনীয় বয্বস্থা 
গৰ্হণ করা;  

(ঙ) সাইবার িডৰ্ল, েপিনেটৰ্শন েটিস্টং সংকৰ্ান্ত পরামশ র্ বাস্তবায়ন সংকৰ্ান্ত তথয্ যথািবিহতভােব 
এেজিন্সেক অবিহত করা; এবং উক্তরুপ গুরুতব্পূণ র্ তথয্ সম্পেকর্ গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার 
িফডবয্াক চয্ােনেলর মাধয্েম এেজিন্সেক িরেপাট র্ করা; 

(চ) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা কতৃর্ক িনরাপত্তা বয্বস্থা সম্পিকর্ত িবষেয় পৰ্েয়াজনীয় পৰ্িশক্ষণ, 
কম র্শালা, ইতয্ািদ আেয়াজন বয্বস্থা করা। 

 

(১৩) িনরীক্ষা এবং আকৰ্ময্তা (Vulnerability) িনরুপণ: 

(ক) িডিজটাল িনরাপত্তা বয্বস্থা িনরুপণ ও উহার িনরীক্ষার বয্বস্থা গৰ্হণ করা; 

(খ) দুব র্লতা িনরুপণ ও উহা িনরীক্ষার অনুসূচী পৰ্ণয়েনর পূেব র্ িনরাপত্তা বয্বস্থার হুমিক িচিহ্নতকরণ 
ও অগৰ্ািধকার িনণ র্েয় সমিনব্ত অনুশীলন করা; 

(গ) দুব র্লতা িবষেয় পৰ্িশক্ষণ পৰ্দান, সেচতনতা বৃিদ্ধ, িনরীক্ষা, ইতয্ািদর মাধয্েম িডিজটাল িনরাপত্তা 
বয্বস্থার পৰ্ােয়ািগক বয্বস্থা গৰ্হণ করা; 

(ঘ) িনরীক্ষা কােয র্ তথয্ বয্বস্থা ও লগ ডকুেমেন্টর পদ্ধিত অন্তভু র্ক্ত করা; 

(ঙ) সংেবদনশীল েসবা ও তথয্ বয্বস্থাপনার সিহত সম্পিকর্ত সকল যন্তৰ্পািত, িডভাইস ও 
সফটওয়য্ার এর িনরীক্ষা ও দুব র্লতা িনরুপণ নীিত পৰ্েয়াগ করা এবং উক্তরুপ নীিতর লঙ্ঘন 
িডিজটাল িনরুপণ বয্বস্থা লঙ্ঘন ও শািস্তেযাগয্ বিলয়া িবেবচনা করা। 

 

(১৪) িডিজটাল িনরাপত্তা সংকৰ্ান্ত সুপািরশ বাস্তবায়ন: 

 (ক) সম্ভাবয্ সকল ঝুিঁক বয্বস্থাপনার (Manage Risk) জনয্ একিট সুষ্ঠ ও িনয়মতািন্তৰ্ক পৰ্িকৰ্য়ার 
মাধয্েম পৰ্িতষ্ঠােনর সুরক্ষা নীিত অনুেমাদন ও েকৗশল বাস্তবায়েনর জনয্ পৰ্েয়াজনীয় বােজট 
বরাদ্দ, দািয়তব্ বণ্টন এবং মূলয্ায়ন করা; 
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(খ) গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমােত িডিজটাল িনরাপত্তা বয্বস্থা সংকৰ্ান্ত সুপািরশ বাস্তবায়েনর জনয্ 

তথয্ িনরাপত্তা গভনয্র্ান্স কিমিট, তথয্ িনরাপত্তা িস্টয়ািরং কিমিট (Information Security 
Steering Committee) এবং কমপ্লােয়ন্স কিমিট গঠন করা; 

(গ) িডিজটাল িনরাপত্তা বয্বস্থা সংকৰ্ান্ত সুপািরশ বাস্তবায়েনর িবষেয় িরেপাট র্ পৰ্ণয়েনর জনয্ েকৗশল 
পৰ্ণয়ন করা;  

(ঘ) িডিজটাল িনরাপত্তা বয্বস্তার সুপািরশ বয্বস্থাপনা পয র্ােলাচনা ও পিরবীক্ষণ করা;  
(ঙ) িডিজটাল িনরাপত্তা বয্বস্থার সুপািরশ বাস্তবািয়ত না হওয়ার েক্ষেতৰ্ পৰ্েয়াজনীয় অনুসন্ধান বা 

তদেন্তর বয্বস্থা করা; 
(চ) িডিজটাল িনরাপত্তা বয্বস্থার সুপািরশ গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমার তথয্ িনরাপত্তা নীিতর অংশ 

করা; 
(ছ) িবিধ-িবধান লঙ্ঘন িবষেয় তাৎক্ষিণকভােব িরেপাট র্ পৰ্দানকৰ্েম উক্ত িবষেয় যথাযথ বয্বস্থা গৰ্হণ 

করা। 
 

(১৫) তথয্ িনরাপত্তা গভনয্র্ান্স (Information Security Governance):  

 তথয্ িনরাপত্তা গভনয্র্ান্স একিট সািব র্ক বয্বস্থাপনা কাঠােমা যাহা পৰ্েতয্ক গুরুতব্পূণ র্ তথয্ 
পিরকাঠােমার উেদ্দশয্ এবং কায র্কৰ্মেক সমনব্য়সাধন কের। এইেক্ষেতৰ্ সংিশ্লষ্ট সকলেক গুরুতব্পূণ র্ 
তথয্ পিরকাঠােমা কতৃর্ক পৰ্ণীত তথয্ সুরক্ষা নীিত মািনয়া চিলেত হইেব এবং অভয্ন্তরীণ 

িনয়ন্তৰ্েণর (Internal Controls) মাধয্েম পৰ্েযাজয্ িবিধ-িবধান বাস্তবায়ন কিরেত হইেব। 
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পিরিশষ্ট-২: তথয্ েপৰ্রণ ছক 
(অংশ-৪, অনুেচ্ছদ ৬(৪) দৰ্ষ্টবয্) 

 
PROVIDING INFORMATION TO AGENCY 

 

Information relating to Critical Information Infrastructure (CII) 

 

The owner of the Critical information infrastructure is required to provide the following 
information to the Agency- 

 

A. The following information on the design, configuration and security of the critical 
information infrastructure: 

 

i. A network diagram depicting every key component and interconnection in the 
critical information infrastructure, and any external connection and dependency 
that the critical information infrastructure may have 

 
 

ii. For every key component in the critical information infrastructure, the 
following details: (Fill the box in the right side of the below table) 
 
 

a) Its name and description;   

b) Its physical location;   

c) Any operating system 
and version; 

  

d) Any key software and 
version; 
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e) Its internet protocol 
address and any open 
port, if the component is 
internet facing; 

  

f) The name and address of 
the owner 

  

g) The name and address of 
the operator 

  

 

iii. The types of data processed on or stored in the critical information 
infrastructure (Fill in the box below) 
 

 
iv. The name and contact of every individual having overall responsibility for the 

cybersecurity of the critical information infrastructure; 
 

Name Contact Job role 
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B. The following information on the design, configuration and security of any other 
computer or computer system under the owner’s control that is interconnected with or 
that communicates with the critical information infrastructure (Fill the box in the right 
side of the below table) 
 

i. The name and description of 
that other computer or 
computer system; 

 

ii. The physical location of that 
other computer or computer 
system; 

 

 

iii. The name and address of its 
operator, if the owner is not 
the operator; 
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iv. A description of any function 
provided by that other 
computer or computer 
system; 

 

 

v. The types of data exchanged 
with the critical information 
infrastructure; 

 

vi. The operating system and 
version; 

 

vii. The key software and 
version; 
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viii. How that other computer or 
computer system is 
interconnected with or 
communicates with the 
critical information 
infrastructure, including the 
communication protocol of 
that other computer or 
computer system with the 
critical information 
infrastructure; 

 

 
 

C. The name of any outsourced service provider supporting the critical information  
infrastructure, and the nature of the outsourced service; and such other 
information as the Agency may require in order to ascertain the level of 
cybersecurity of the critical information infrastructure. (Fill in the box below) 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

                

                 Official Stamp of CII 

Singature and Date 
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পিরিশষ্ট-৩ক: পৰ্াথিমক মূলয্ায়ন ফরম 
(অংশ-৫, অনুেচ্ছদ ৭ (২) দৰ্ষ্টবয্) 

(Initial Assessment Form)  
 
 
Track Number/Reference Number: 

 
 

Name of Critical information infrastructure: 
(Fill in the box below) 
 

 

 
Focal point of contact for Critical information infrastructure: 
(Fill in the box below) 
 

Name  

Designation  

E-mail:  

Phone Number  

Postal Address  

 
 

Secondary point of contact for Critical information infrastructure: 
(Fill in the box below) 
 

Name  

Designation  

E-mail:  

Phone Number  

Postal Address  
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Components Affected 

 
Information Security Event Description 

 
Description of the Event

 
 

 
 
Service Impacts in CIA Triad  
 

Confidentiality Integrity Availability 

 
Business Impacts in brief summary 

 
 
Vulnerabilities Identified 
 

 
 

Provide brief summary: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Provide brief summary: 
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Information Security Event Details 
 

Description Date Time  
Event occurred   

Event discovered   

Event reported   

 
Is the Event Over? Yes No 

 
     
                                              
 
    
 

Agency Will fill up 
 
Agency Receiving Person Name & Designation   
 
Receiving Time & Date  
 
Agency Official Stamp  
 

 

Official Stamp of CII POC 
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পিরিশষ্ট -৩খ: চূড়ান্ত মূলয্ায়ন ফরম 
(অংশ-৫, অনুেচ্ছদ ৭ (৩) দৰ্ষ্টবয্) 

(Final Assessment Form)  
 

Track Number/Reference Number: 
 

Name of Critical information infrastructure: 
(Fill in the box below) 
 
 

 
Focal point of contact for Critical information infrastructure: 
(Fill in the box below) 
 

Name  

Designation  

E-mail:  

Phone Number  

Postal Address  

 
 

Secondary point of contact for Critical information infrastructure: 
(Fill in the box below) 
 

Name  

Designation  

E-mail:  

Phone Number  

Postal Address  
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Components Affected 

Information Security Event Description 
 

Description of the Event: 
What Occurred 

 
Loss of service Loss of 
Equipment Loss of facility 
System Malfunction System 
Overload 
Software malfunction Intrusion 
attempt 

Human error 
Bad application design 
Compliance violations Access 
Violations Physical/security 
Breach Uncontrolled System 
Changes Others (please specify) 

 
 

How Occurred 
 

Theft Fraud 
Sabotage/Physical Damage 
Malicious Code 
Hacking/Logical Infiltration 
Misuse of Resources Hardware 
Failure 
Software Failure 
Hardware Maintenance Error 

Communication Failure 
Fire 
Flood Design 
Error User 
Error 
Operations Error 
Software Maintenance Error 
Third Party Services 
Others (please specify)   

 

Why Occurred 
 

Deliberate or Intentional 
Actual Attack Accidental Others    

 

 
 

Related Business Impacts 
 

Financial Loss 
Personal Information   
Legal and Regulatory  
Obligations 
Disruption to 
Business Operations 

 

 
 

 Others (please specify)   
 
 
 

Description of the Event in details: (Provide as much as information for understand the incident) 
 

Vulnerabilities Identified: (Provide as 
much as information for understand the 
Vulnerability) 
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Information Security Event Details 
 

Description Date Time 
Event occurred   
Event discovered   
Event reported   

 
 

Is the Event Over? Yes No 
 

 
 

s  
 
 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

Provide brief summary of associate events: 

POC Official Stamp of CII 
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TYPE OF INFORMATION SECURITY INCIDENT 
 
 

Actual 
 

Attempted 
 

Suspected 

 
Threat Source Occurred at what Level 

 
Organizational Level Process Level Information System Level 

 
Type of Threat 
Event 
 

Adversarial Non Adversarial 

 
Assets Affected 

(Provide descriptions of the assets affected by or related to the incident including serial, license, version 
numbers where relevant) 

 
Information/Data ............................................................................................................. 

 
Hardware ............................................................................................................. 

 
Software ............................................................................................................. 

 
Communications ............................................................................................................. 

 
Documentation ............................................................................................................. 

 
 
 
 

Business Impact/Effect of Incident 
(Provide descriptions of the assets affected by or related to the incident including serial, license, version 

numbers where relevant) 
 

Value 
Breach of Confidentiality ......................................................................................... 

Breach of Integrity ......................................................................................... 
Breach of Availability ......................................................................................... 

Breach of Non-Repudiation ......................................................................................... 
Destruction ......................................................................... 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Additional Notes: 
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INCIDENT RESOLUTION 
 

Incident Investigation Commenced Date ........................................................... 
 

Incident Investigator(s) Name(s) ........................................................... 
 

Incident End Date ........................................................... 
 

Impact End Date ........................................................... 
 

Incident Investigation Completion Date ........................................................... 
 

Reference and Location of Investigation Report ...........................................................
 

Actions Taken to Resolve Incident 
 

 
Actions Taken to Resolve Incident  

 
Actions Outstanding 

 
Actions Outstanding 
(Investigation is still required by 
other personnel) 

 

 
 

Current Status of Incident 

Current Status of Incident 
(Open/unresolve/resolve/close/N
eed Escalation)  

 

 

CONCLUSION 

 

Identified Root Cause  Recommendation for Improvement 
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পিরিশষ্ট-4: পৰ্ামানয্ দিলল পতৰ্ািদর তািলকা 
(অংশ ৯, অনুেচ্ছদ ১৭ (৮) দৰ্ষ্টবয্) 

Internal Information Security Policies and Processes 

 

SL No. Document Name (Applicable Based on Business and Operations) 

Policy and Process 

1 Information Security Policy 

2 Acceptable Use policy 

3 Asset and Data Management Policy 

4 Communication Security Policy 

5 Compliance Policy 

6 Human Resource Security Policy 

7 Information Security Continuity Policy 

8 Information Security Incident Management Policy 

9 Cryptography Policy 

10 Log Management Policy 

11 Logical Access Control Policy 

12 Mobile Device, Teleworking and BYOD Policy 

13 Operation Security Policy 

14 Physical and Environmental Security Policy 

15 Availability Management Process 

16 Business Relationship Management Process 

17 Capacity Management Process 
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SL No. Document Name (Applicable Based on Business and Operations) 

18 Change Management Process 

19 Configuration Management Process 

20 Continual Service Improvement Process 

21 Documentation Management Process 

22 Incident and Service Request Management Process 

23 Internal IT Audit Process 

24 Release and Deployment Management Process 

25 Service Continuity Management Process 

26 Service Level Management Policy 

27 Cloud Service Policy 

28 IT Asset and Data Management Policy 

29 Problem Management Process 

30 Information Security Steering Committee Formation Policy 

31 Data Backup and Restore policy 

32 Asset Disposal Policy 

Human Resource (HR) Documents 

1 Approved organogram 

2 Job Description (Roles and Responsibility Matrix) 

3 Background verification from LEA (NSI, SB and DGFI) 

4 Employee training related to IT Security 

Data Center operations related Documents 

1 Floorplan of Data Center 

2 Camera layout and related documents 

3 Substation and Generator Health Related Report 

4 Network topology diagram 

5 Data Center Maintenance Report 

6 Server Rack layout Diagram 
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SL No. Document Name (Applicable Based on Business and Operations) 

7 Top of the rack switch diagram 

8 Vendor Agreement (SLA, AMC and OMC) 

9 Data Backup Drill/ Disaster Drill 

10 Operating System patch and update details 

11 Approved Software List 

12 Service/System Availability Report 

Capacity related documents 

1 Data Storage capacity Report 

2 Public IP block usage 

3 Power consumption 

4 Bandwidth consumption 

5 HVAC capacity and usage 

6 Server Capacity and Health Check Report 

7 Network Capacity and Health Check Report 

8 IT and Security Incident Monitoring Report 

9 Data Backup Daily Report 

Standard Operating Procedure (SOP) 

1 Data Center SOP 

2 SOP for all application and database 

3 SOP for other related IT Operations 

NDA, SLA, Services and Forms related documents 

1 Service Catalogue 

2 Non-Disclosure Agreement (NDA) 

3 Service Level Agreement (SLA) and Customer related forms 

4 User access form and process diagram 

5 Change management form 

Supporting Documents 
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SL No. Document Name (Applicable Based on Business and Operations) 

1 Supporting document for Penetration Testing and/or vulnerability scanning 

2 Supporting document for Remote Access with/without 2-factor authentication 

3 Supporting Document for Disaster Recovery and Business continuity Planning 

4 Supporting document for log (Audit logs, transaction logs, event logs, error logs, 
message logs etc.) management  

5 Approved IT Risk Register and Risk Treatment 

6 Previous Internal/External IT Audit Report 

7 Gap Analysis Report (Based on ISO 27001) 

8 Access Control and Privilege User Control List  

9 Classification of Information and Asset 

Inventory 

1 IT Warehouse visiting report 

2 Approved Software List used in the organization 

3 Standard Software details of NOC PC/Laptops and MDC 

4 Software licensing details 

5 Operating System Licenses details 

6 IT Asset List 

Other Documents and Reports 

1 Fire-drill report 

2 Service Request, Incident & Change Documents 

3 Root Cause Analysis (RCA) 

4 Other Relevant Documents 
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পিরিশষ্ট-৫: ঝুিঁক েরিজস্টার 
(অংশ-৫, অনুেচ্ছদ ৮ (১) দৰ্ষ্টবয্) 

(Risk Register) 
 

Risk 
ID 

Risk 
Enlist

ing 
Date 

Informatio
n Security  
Objective 

(s) 
Affected 

(confidenti
ality/ 

integrity 
/availabilit

y) 

Affected 
Asset 

Risk 
descript

ion 

Linked/Conse
quence  Risk 

Vulnera
bility 

Thre
at 

Likelih
ood 

Imp
act 

Risk 
Ratings 

(VeryLow/ 
Low/Medi

um/ 
High/Very 

High) 

Prior
ity 

Risk 
Own

er 

Risk Treatment Risk 
Treatme

nt 
Decision 
(Mitigati

on/ 
Avoidan

ce/ 
Transfer

/ 
Accepta

nce) 

Residual 
Risk 

Conting
ency 
Plan 

Due 
Date 

for Risk 
Treatm

ent 

Date Risk 
Treatmen
t 
Implemen
ted 

Next 
Revi
ew 
Date 

Clos
ed 
Date 

Comm
ent 

             
Exist
ing 

Cont
rol 

Existing 
Control 

Effective
ness 

Control 
Improve

ment 
Plan 
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Risk Register Field Description 
 Risk: Risk is the possibility or likelihood that a threat will exploit a vulnerability to cause harm 
to an asset and the severity of damage that could result. 

 Risk ID: A sequential numeric identifier for referring to a risk in the risk register. 

 Risk Enlisting Date: Date when the risk was first identified 

 Information Security Objective (s) Affected (confidentiality/ integrity /availability): The 
goals/objectives impacted by the risk to the organization in terms of confidentiality/ integrity 
/availability. 

 Linked/Consequence Risk: Highlight whether the risk is linked to any other risk. 

 Risk description: The title and description of the risk should be clearly recorded. Each risk 
description should outline the RISK EVENT, the CAUSE(S) and the IMPACT that could result from 
the reasonable worst-case scenario of the risk. 

 Vulnerability: Vulnerability The weakness in an asset or the absence or the weakness of a 
safeguard or countermeasure is a vulnerability. In other words, a vulnerability is a flaw, loophole, 
oversight, error, limitation, frailty, or susceptibility that enables a threat to cause harm. 

 Threats: Any potential occurrence that may cause an undesirable or unwanted outcome for an 
organization or for a specific asset is a threat. 

 Likelihood:  Estimate of how likely this is to occur.  

 Impact:  Estimate of how significant the impact of this risk will be if/when it becomes an issue. 

 Risk Rating: Risk Rating is assessing the risks involved in the activities of an operation/ business 
and classifying them (VeryLow, Low, Medium, High, Very High) on the basis of the impact on the 
operation/business. 

 Priority: A relative indicator of the criticality of this entry in the risk register, either expressed in 
ordinal value (e.g., 1, 2, 3) or in reference to a given scale (e.g. high, moderate, low) 

 Risk Owner: Name of risk owner / senior accountable person Who would be responsible for 
managing the risk. 

 Risk Treatment: This phase lays out risk treatment options to mitigate risk to an acceptable level. 
Mitigation, avoidance, transfer, and acceptance are some of the types of risk treatment options available 
to security teams. Cybersecurity controls are used to mitigate risks. New controls might be required or 
improved to properly mitigate future risk. 

 Residual risk: After safeguards, security controls, and countermeasures are implemented, the 
risk that remains is known as residual risk. 

 Contingency plan: A contingency plan is an alternative plan that will be used if a possible 
foreseen risk event becomes a reality. It is often used for risk management for an exceptional risk that, 
though unlikely, would have catastrophic consequences. 

 Due Date for Risk Treatment: Timeline for Risk Treatment will be Implement.  

 Date of Risk Treatment Implemented: Date of Risk Treatment Implemented. 

 Next review date: Date when risk will next be reviewed / assessed / updated. 

 Closed date: Date the risk was closed.  
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  গুরুতব্পূণ র্ তথয্ পিরকাঠােমা  
িডিজটাল িনরাপত্তা সুরক্ষা গাইডলাইন, ২০২১ 

পৰ্ থ ম  সং স্ক র ণ  
 

[Working Draft] 

িডিজটাল িনরাপত্তা এেজিন্স 
তথয্ ও েযাগােযাগ পৰ্যুিক্ত িবভাগ 
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