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পটভূনি
বতেমাি সরকার য াক্তষত রূপকল্প-২০২১ তথা নডনিটাল বাাংলার্দি নবনিিোর্ের িাধ্যর্ি তথ্য-প্রযুনি ব্যবহার কর্র
িিগর্ের সদারর্গাড়ায় েরকানর সেবা সপ ৌঁর্ে সদওয়ার অঙ্গীকার ব্যি করা হর্য়র্ে। সটকেই উন্নয়ি অনিষ্ট লক্ষ্যিাত্রা২০৩০ এর ১৬ (৬)-এ েকল স্তর্র কার্ েকর, িবাবনদনহতামূলক ও স্বচ্ছ প্রনতষ্ঠার্ির নবকার্ির িাধ্যর্ি েরকানর সেবার
িাগনরক েন্তুনষ্টর নবষয়টি নবধৃত হর্য়র্ে। ২০২১ সাদল যেশদক একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী মধ্যম আদয়র যেদশ পক্তরণত করার
লদযয েরকানর দপ্তরেমূহ নিনরলেিার্ব কাজ কদর াদে।
বাাংলার্দি েরকার তথ্য ও সর্াগার্র্াগ প্রযুনি খার্তর প্রবৃনির্ত প্রনতশ্রুনতবি এবাং এ খার্তর উন্নয়র্ি ইনতির্ধ্যই
েরকার িািা উর্যাগ গ্রহে কর্রর্ে। এর ির্ধ্য িাতীয় ডাটা সেন্টার অতযন্ত কার্ েকরী উর্যাগ। ক্তডক্তজোল প্রযুক্তির অগ্রগক্তত
যেকসই করার লদযয তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি ক্তবভাদগর আওতাধীি বাাংলাদেশ কক্তিউোর কাউক্তিদলর তত্ত্বাবধাদি
জাতীয় ডাো যসন্টার প্রক্ততষ্ঠা কর্রর্ে।
ডাো যসন্টার যকক্তিয়ভাদব ক্তিয়ক্তন্ত্রত কক্তিউোর ও গুরুত্বপূণ ে যেক্তলদ াগাদ াগ ব্যবস্থার সমক্তি একটা
ইিফাস্ট্রাকিার বা কাঠার্িা, য খাদি সাভোর, যটাদরজ ব্যবস্থা, ডাোদবস, ন্ত্রাাংশ, এদেস যিেওয়াকে, সফেওয়ার এবাং
আক্তিদকশি যুি থাদক। এছাড়াও এদত সকল ডাোর ব্যাকআপ, ক্তবদ্যযৎ সরবরায, তথ্য আোি প্রোদি প্রদয়াজিীয় সাংদ াগ,
পক্তরদবশ ক্তিয়ন্ত্রণ য মি শীতাতপ ক্তিয়ন্ত্রণ ও অক্তি ক্তিব োপি এবাং অিান্য ক্তিরাপত্তা ন্ত্রাাংশ থাদক। ডাো যসন্টার
তথ্যপ্রযুক্তিক্তভক্তত্তক যসবা য মি: ক্লাউড যসবা, যযাক্তটাং যসবা, অক্তধক সাংখ্যক যসবা গ্রযীতার সাংযুক্তি, অক্তধক
ভার্চয়ে ালইদজশিসয অিলাইিক্তভক্তত্তক কা েক্রম বাধাযীিভাদব চলদত সযায়তা কদর।
তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবাং ক্তবপুল পক্তরমাণ ডাোর উৎপােি, সাংরযণ ও ক্তিরাপত্তাসাংক্রান্ত
কা েক্রম সুষ্ঠভাদব সিােদির জন্য তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি ক্তবভাগ যদত এ ‘ডাো যসন্টার ক্তিদে েক্তশকা ২০১৯’ প্রণয়ি করা
যদয়দছ। এ ক্তিদে েক্তশকার উদেশ্য যদে সরকাক্তর প্রক্ততষ্ঠাি বা সাংস্থার ডাো ক্তিরদপযভাদব সাংরযণ ও প্রক্তক্রয়াকরণ,
ক্তিরদপযভাদব ডাো সাংরযদণর যযদে আন্তজোক্ততক স্বীকৃত মাি অনুসরণ, ক্তবক্তভন্ন জায়গায় ক্তবক্তেন্নভাদব ডাো সাংরযণ িা
কদর যকক্তিয়ভাদব সুক্তিক্তে েি মািেণ্ড অনুসরণক্রদম ডাো সাংরযণ, ডাো সাংরযদণর জন্য থা থ মািেণ্ড অনু ায়ী
ন্ত্রপাক্ততর ব্যবযার ক্তিক্তিত করা, ডাো যসন্টাদরর যেক্তণক্তবন্যাস অনু ায়ী আন্তজোক্ততক মািেণ্ড অনুসরণপূব েক ক্তডজাইি, িকশা
ও আনুসাক্তিক ক্তবষয়াক্তের ব্যবযার ক্তিক্তিত করা এবাং দ্যদ োদগাত্তর তথ্য পুিরুদ্ধাদরর যযদে থা থ প্রক্তক্রয়া অনুসরণ করা।
দ্রুত পক্তরবতেিশীল প্রযুক্তির সদি তাল ক্তমক্তলদয় ডাো যসন্টার স্থাপি ও পক্তরচালিায় এ ক্তিদে েক্তশকাটি সযায়তা
করদব।
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1.

ডাো যসন্টার (Data Center)

ডাো যসন্টার যদলা ডাো সাংরযণ এবাং প্রক্তক্রয়াকরদণর জন্য যকিীয়ভাদব স্থাক্তপত একটি গুরুত্ত্বপূণ ে স্থাপিা য খাদি সাভোর,
যটাদরজ ব্যবস্থা, ডাোদবস, এদেস যিেওয়াকে, সফেওয়যার এবাং অযাক্তিদকশি সাংযুি থাদক। এছাড়াও এদত ব্যাকআপ
উপাোি ও ক্তবদ্যযৎ সরবরায ব্যবস্থা, তথ্য আোি প্রোদি প্রদয়াজিীয় সাংদ াগ, পক্তরদবশ ক্তিয়ন্ত্রণ য মি শীতাতপ ক্তিয়ন্ত্রণ ও
অক্তি ক্তিব োপি ব্যবস্থা এবাং অিান্য ক্তিরাপত্তা ন্ত্রাাংশ থাদক।
2.

ডাো যসন্টার ক্তিদে েক্তশকার উদেশ্য (Purpose of a Data Center Guidlines)

২.১ যকাদিা প্রক্ততষ্ঠাি বা সাংস্থার ডাো ক্তিরদপযভাদব সাংরযণ ও প্রক্তক্রয়াকরণ ক্তিক্তিতকরণ;
২.২ ডাো সাংরযদণর যযদে আন্তজোক্ততকভাদব স্বীকৃত প্রক্তমত মাি অনুসরণ করা;
২.৩ ডাো সাংরযদণর জন্য থা থ মািেণ্ড অনু ায়ী ন্ত্রপাক্ততর ব্যবযার ক্তিক্তিত করা;
২.৪ ডাো যসন্টাদরর যেক্তণ ক্তবন্যাস অনু ায়ী আন্তজোক্ততক মািেণ্ড অনুসরণপূব েক ক্তডজাইি, িকশা ও আনুসাক্তিক ক্তবষয়াক্তের
ব্যবযার ক্তিক্তিত করা;
২.৫ দূদ োদগাত্তর তথ্য পুিরুদ্ধাদরর যযদে থা থ প্রক্তক্রয়া অনুসরণ করা; এবাং
২.৬ ক্তবক্তভন্ন জায়গায় ক্তবক্তেন্নভাদব ডাো সাংরযণ িা কদর যকিীয়ভাদব সুক্তিক্তে েি মািেণ্ড অনুসরণক্রদম তথ্য সাংরযণ করা।
3.
ডাো যসন্টাদরর ধরণ (Types of Data Center)
তদথ্যর প্রাপ্যতার উপর ক্তভক্তত্ত কদর ডাো যসন্টারদক ৪ যেক্তণদত (Tier) ভাগ করা যদয়দছ। এদযদে শীতলীকরণ, ক্তবদ্যযৎ
সরবরায, যিেওয়াকে য াগাদ াগ, সাব েযক্তণক তোরক্তককরণ ক্তবদবচিায় যিয়া যয়। ক্তিদচর যেক্তবদল ডাো যসন্টাদরর
ধরিগুক্তলদক Uptime ইক্তিক্তটটিউে দ্বারা সাংজ্ঞাক্তয়ত কদর;
Tier Requirement
Distribution Path
Power and Cooling
Redundancy active
Component
Redundancy
backbone
Redundancy
horizontal cabling
Raised Floor
UPS / Generator
Concurrently
Maintainable
Fault Tolerant
Availability

Tier I
1

Tier II
1

Tier IV
2 active

N

Tier III
1 active / 1
alternate
N+1

N
No

No

Yes

Yes

No

No

No

Optional

12”
Optional
No

18”
Yes
No

30”-36”
Yes
Yes

30”-36”
Dual
Yes

No
99.671%

No
99.749%

No
99.982%

Yes
99.995%

N: needed

2(N+1)

Source: Uptime Institute

4.
মািেণ্ড ও প্রতযয়ি (Standards and Certifications)
4.1. ডাো যসন্টাদরর অবকাঠাদমার মািেণ্ড (Data Center Infrastructure Standards)
4.1.1. Uptime ইক্তিক্তটটিঊেঃ ডাো যসন্টারগুক্তলর সঠিক িকশা, ক্তিমোণ ও কা েক্রদমর জন্য এটি ডাো যসন্টাদরর িকশা,
ক্তিমোি ও পক্তরচালিার (Operation) জন্য ক্তবশ্বব্যাপী গৃযীত মািেণ্ড:
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• িকশার স্তর প্রতযয়ি (Tier Certification of Design Documents): ডাো যসন্টাদরর স্তর কাঠাদমা
ক্তবন্যাদসর প্রথম পেদযপ যল সাংস্থার ব্যবযাক্তরক প্রদয়াজি অনু ায়ী িকশা প্রস্তুত করা; এবাং
• ক্তিক্তমতে যসবার স্তর প্রতযয়ি (Tier Certification of Constructed Facility): প্রক্তক্রয়ার সব েদশষ ধাপ যদলা
ক্তিক্তমতে ডাো যসন্টারটি এর প্রতযক্তয়ত স্তদরর মাি অনু ায়ী পক্তরদষবা ক্তেদত পাদর তা ক্তিক্তিত করা।
4.1.2. TIA-942: যেক্তলদ াগাদ াগ ক্তশল্প সক্তমক্তত (টিআইএ) TIA -942 মািেণ্ড ক্তিম্নবক্তণ েত ক্তবষয়াক্তে অন্তর্ভেি কদর:
• স্থাপিার আকার এবাং ক্তবন্যাস;
• তাদরর অবকাঠাদমা (Cabling Infrastructure);
• প্রাপ্যতার ক্তিভেরদ াগ্যতা; এবাং
• পক্তরদবশগত ক্তবদবচিা।
TIA-942-A মািেণ্ড তাদরর অবকাঠাদমার সব েক্তিম্ন প্রদয়াজিীয়তা ক্তিক্তে েি কদর। ক্তিম্নবক্তণ েত স্তর অনুসাদর কযাবক্তলাং ক্তসদটম

ক্তিধ োরি করা যয়:
• প্রথম স্তরঃ (TIER-I) ব্যাকদবাি কযাবক্তলাং, আনুভূক্তমক কযাবক্তলাং এবাং সক্তক্রয় যিেওয়াকে উপাোিগুক্তল বাড়ক্তত
থাদক িা। এখাদি একটি সযজ তারকা (Star) যোদপালক্তজ ব্যবহৃত যয়। যিেওয়াকে কা েক্রম এদত বাধাগ্রস্ত যদত
পাদর ক্তবধায়, তথ্য অখণ্ডতা ক্তিক্তিত করা আবশ্যক।
• ক্তদ্বতীয় স্তরঃ (TIER- II) ব্যাকদবাি এবাং অনুভূক্তমক কযাবক্তলাং বাড়ক্তত থাদক িা, তদব যিেওয়াকে উপাোি এবাং
তাদের সাংদ াগগুক্তল একাক্তধক যয়। এখাদিও একটি তারকা যোদপালক্তজ (Star Topology) ব্যবহৃত যয়;
যিেওয়াকে কা েক্রম শুধুমাে ক্তিধ োক্তরত সমদয় বন্ধ করা য দত পাদর;
• তৃতীয় স্তরঃ (TIER-III) উভয় ব্যাকদবাি কযাবক্তলাং এবাং সক্তক্রয় যিেওয়াকে উপাোিগুক্তল এই তারকা
যোদপালক্তজদত বাড়ক্তত (reduntant) থাদক কারণ যিেওয়াকে কা েক্রম অবশ্যই ক্তিরক্তবক্তেন্ন রাখা উক্তচত; এবাং
• চতুথ ে স্তরঃ (TIER-IV) ব্যাকদবাি কযাবক্তলাং এবাং সমস্ত সক্তক্রয় উপাোি য মি সাভোর, সুইচ ইতযাক্তে অক্ততক্তরি
থাকদত যদব, 2 x (N + N), যসইসাদথ অক্তবক্তেন্ন ক্তবদ্যযৎ সরবরায এবাং জরুরী ক্তবদ্যযৎ সরবরায ব্যবস্থা থাকদত
যদব। এই স্তদর (Tier) যকাদিা SPoF (Single Point of Failur) যিই।
4.1.3. ASHRAE: আদমক্তরকাি যসাসাইটি অফ ক্তযটিাং, যরক্তিজাদরটিাং অযান্ড এ ার কক্তন্ডশিার ইক্তিক্তিয়াস ে
(ASHRAE) যল তাপ, বায়ু চলাচল, শীতাতপ ক্তিয়ন্ত্রণ এবাং ক্তযমায়ি (HVAC&R) পদ্ধক্তত িকশা ও ক্তিমোদণর
তোরক্তকর জন্য একটি ক্তবশ্বব্যাপী যপশাোর সাংস্থা। ASHRAE HVAC পদ্ধক্ততর সাদথ সিক্তকেত মাি এবাং ক্তিদে েক্তশকা
প্রকাশ কদর, া ডাো যসন্টাদর ব্যবযার করার জন্য সুপাক্তরশ করা যদে।
4.1.4. LEED: Leadership in Energy and Environmental Design যল ক্তবশ্বব্যাপী ব্যবহৃত সবদচদয় জিক্তপ্রয়
পক্তরদবশবান্ধব ভবি প্রতযয়ি কা েক্রমগুক্তলর মদধ্য একটি। এটি অলাভজিক মাক্তকেি গ্রীি ক্তবক্তডাং কাউক্তিল (USGBC) দ্বারা
প্রকাক্তশত, ার লযয যল পক্তরদবশবান্ধব ভবি িকশা, ক্তিমোণ, পক্তরচালি ও রযণাদবযদণ ভবদির মাক্তলক ও পক্তরচালকদের
পক্তরদবশগতভাদব োয়বদ্ধ করা এবাং েযতার সাদথ সিেগুক্তল ব্যবযার করদত তাদের সযয়তা করা। ডাো যসন্টার স্থাপিা
ক্তিমোদণর যযদে এই মািেণ্ড অনুসরি করা য দত পাদর।
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4.2. তথ্য ক্তিরাপত্তা সাংক্রান্ত মািেণ্ডসমুয (Information Security Related Standards)
4.2.1. BDS/IEC 27001: এই মািেণ্ডটি একটি প্রক্ততষ্ঠাদির তথ্য ক্তিরাপত্তা ব্যবস্থাপিা প্রক্তক্রয়া (ISMS) সিক্তকেত
যমৌক্তলক প্রদয়াজিীয়তা বণ েিা কদর। এই মািটি প্রাথক্তমকভাদব প্রক্ততষ্ঠাদির ব্যবস্থাপিা পক্তরষে এবাং তথ্য প্রযুক্তি ক্তিরাপত্তা
ব্যবস্থাপকদের, এবাং ক্তদ্বতীয়তঃ বাস্তবায়ি ব্যবস্থাপকদের, প্রযুক্তিক্তবে এবাং প্রশাসকদের উদেশ্য কদর যলখা। ISMS
বাস্তবায়ি অভযন্তরীণ ও বক্তযরাগত ক্তিরীযক দ্বারা ক্তিরীযা করা সম্ভব। ডাো যসন্টাদরর তথ্য ক্তিরাপত্তার জন্য এই মািেণ্ড
অনুসরণ করা য দত পাদর।
4.2.2. BDS/IEC 27002: এটি তথ্য ক্তিরাপত্তা পক্তরচালিার একটি ক্তিদে েক্তশকা। মূলত, য খাদি তথ্য সুরযা প্রদ াজি
যদব যসখাদি এই মাি প্রদয়াগ করা উক্তচত। এই মাি আইটি ক্তিরাপত্তা ব্যবস্থাপকদের উদেদশ্য তথ্য ক্তিরাপত্তার জন্য প্রণীত।
4.2.3. BDS/IEC 27006: তথ্য ক্তিরাপত্তা ব্যবস্থাপিা পদ্ধক্ততর ক্তিরীযা মািেণ্ড এদত বণীত যদয়দছ। (ক্তবক্তসক্তস কতৃেক
প্রণয়ণকৃত ISO 27001 Audit Check List ‘পক্তরক্তশি-ক’ যত অন্তর্ভেি আদছ)।
4.2.4. PCI-DSS: ব্যাাংক্তকাং ও আক্তথ েক প্রক্ততষ্ঠািসমুদযর তথ্য সুরযার জন্য সব েজিীি মািেণ্ড যল PCI-DSS।
ব্যাাংক্তকাং এবাং আক্তথ েক ক্তসদটম ও তথ্য জক্তডত থাকদল ডাো যসন্টাদর PCI DSS প্রতযয়ি গ্রযণ করদত যদব।
4.2.5. BDS/IEC 27033: তথ্য প্রযুক্তি যিেওয়াকে ক্তিরাপত্তাদক লযয কদর এই মািেণ্ডটি প্রণয়ি করা যদয়দছ। এদত
তথ্য প্রযুক্তি যিেওয়াদকের কা েক্রম পক্তরচালিা ও রযণাদবযণ এবাং এর বক্তযমু েখী সাংদ াদগ ক্তিরাপত্তার ক্তবষয়াবক্তল
আদলাক্তচত যদয়দছ।
4.2.6. BDS/IEC 27017: ক্লাউড কক্তিউটিাংএ সাংরক্তযত তথ্যাক্তের ক্তিরাপত্তা ক্তিক্তিত করদত এই মািেণ্ডটি ব্যবহৃত
যয়।
4.3. দ্যদ োগ পরবতী তথ্য পূদিারুদ্ধাদরর মািেণ্ড (Disaster Recovery Standard)
4.3.1. BDS/IEC 24762: এই মািেণ্ড তথ্য এবাং য াগাদ াগ প্রযুক্তির যযদে দ্যদ োগ পরবতী তথ্য পুিরুদ্ধার (ICT
DR) যসবা ক্তবষয়ক ক্তিদে েশিা প্রোি কদর এবাং এটি বাস্তবায়দি আবশ্যকীয় ও সদব োত্তম অনুশীলিসমুয অন্তর্ভেি কদর,
উোযরণস্বরূপ জরুক্তরক্তভক্তত্তদত কক্তিঊোর এবাং ক্তবকল্প প্রক্তক্রয়াকরণ স্থাপিাসমুদযর প্রাপ্যতা।
4.4. ক্তিরবক্তেন্ন তথ্য প্রযুক্তি যসবা ব্যবস্থাপিার মািেণ্ড (Information Technology Continuity
Management Standard)
4.4.1. BDS/IEC 22301: এটি এমি একটি ব্যবস্থাপিা পদ্ধক্ততর বণ েিা কদর া তথ্য প্রযুক্তি পক্তরদষবার ক্তিরক্তবক্তেন্নতা

প্রক্ততষ্ঠা করদব এবাং বজায় রাখদব।
4.5. ঝক্তুঁ ক ব্যবস্থাপিার মািেণ্ড (Risk Management Standard)
4.5.1. BDS/IEC 27005: এই মািেণ্ডটি একটি ক্তিয়মতাক্তন্ত্রক, প্রক্তক্রয়া ক্তভক্তত্তক ঝক্তুঁ ক ব্যবস্থাপিা ক্তবষদয় ক্তিদে েশিা যেয়
এবাং BDS/IEC 27001 মািেণ্ড অনু ায়ী ঝক্তুঁ ক ব্যবস্থাপিার আবশ্যক চাক্তযোগুক্তলদক সমথ েি কদর।
4.6.
সাংস্থার প্রশাসদির জন্য তথ্য প্রযুক্তির মািেণ্ড (Organization Governance in Information
Technology Standards)
4.6.1.BDS/IEC 38500: এই মািেদন্ড সাংস্থার প্রশাসি সাংক্রান্ত তথ্য প্রযুক্তির ক্তিদম্ন উক্তিক্তখত ছয়টি মুলিীক্তত বক্তণ েত

যদয়দছঃ
• োক্তয়ত্ব (Responsibility): সাংস্থার পক্তরচালিা পষ েে দ্বারা তথ্য প্রযুক্তির য যকাদিা ক্তবষদয় দথি গুরুত্ব প্রোি;
• যকৌশল (Strategy) : সাংস্থার পক্তরচালি িীক্ততমালায় তথ্য প্রযুক্তি তথা ডাো যসন্টার সাংক্রান্ত যকৌশল অন্তর্ভি
করা। পক্তরকল্পিা এবাং তথ্য প্রযুক্তি যকৌশল সাংগঠি িীক্ততর িীক্ততমালায় তথ্য প্রযুক্তির সম্ভাব্যতা এবাং যকৌশল
অন্তর্ভেক্তি;
• অক্তধগ্রযণ (Acquisition): স্বে ক্তসদ্ধান্ত গ্রযদণর উপর ক্তভক্তত্ত কদর থা থ চাক্তযো ক্তভক্তত্তক তথ্য প্রযুক্তি বাদজে
পক্তরকল্পিা;
• প্রক্ততপােি (Performance): সাংস্থার ক্তবক্তভন্ন ক্তবভাগীয় প্রদয়াজিীয়তার সদি তথ্য প্রযুক্তি যসবাদক
পূণক্তব েন্যাসকরণ;
• সাদৃশ্য (Conformance): তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থাদক প্রদ াজয আইি, ক্তবধাি এবাং সাংস্থার অভযন্তরীণ ও বাক্তযযক
মািেদন্ডর সদি অনুবক্তত ে করা; এবাং
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• মািব আচরণ (Human Behavior): সাংস্থার অভযন্তরীণ ও বাক্তযযক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবযারকারীর চাক্তযো ক্তবদবচিা
করা।
এই মািেণ্ডটি উপদরাি মূলিীক্ততগুদলার উপর ক্তিভের কদর ক্ততিটি কাজ আদরাপ কদরঃ
• মুল্যায়ি (Evaluation): তথ্য প্রযুক্তি কমেযমতার ধারাবাক্তযক মুল্যায়ি;
• ক্তিয়ন্ত্রণ (Control): ব্যবসাক্তয়ক লদযয তথ্য প্রযুক্তির ব্যবযার ক্তিয়ন্ত্রণ; এবাং
• পক্তরবীযি (Monitoring): তথ্য প্রযুক্তির ব্যবযার থা থভাদব প্রক্ততপালি এবাং পদ্ধক্ততগত উৎপােিশীলতা
প েদবযণ।
4.6.2. COBIT: প্রক্ততষ্ঠাদির ব্যবস্থাপিা ও তথ্য প্রযুক্তি ক্তবভাগদক তথ্য প্রযুক্তি প্রশাসি সিক্তকেত োক্তয়ত্ব সিােদি
সাযায্য করার জন্য, ISACA অযাদসাক্তসদয়শদির (ইিফরদমশি ক্তসদটম অক্তডে অযান্ড কদরাল এদসাক্তসদয়শি) COBIT
ততক্তর কদরদছ, য খাদি তথ্য প্রযুক্তির সকল ক্তেদকর একটি সমক্তিত কাঠাদমা পক্তরকল্পিা, বাস্তবায়ি এবাং যস্তান্তর
ক্তবস্তাক্তরতভাদব ক্তববৃত করা যদয়দছ।
4.7.
তথ্য প্রযুক্তি পক্তরদষবা ব্যবস্থাপিার মািেণ্ড (Information Technology Service Management
Standards)
৪.৭.১ ITIL এবাং BDS 20000: এটি তথ্য প্রযুক্তি পক্তরদষবা পক্তরচালিার (ITSM) জন্য যসরা পদ্ধক্ততগুদলার একটি
প্রাসক্তিক মদডল। ITIL মূলত ‘আইটি ইিিাস্ট্রাকচার লাইদেক্তর’ যথদক উদ্ভুত, ক্তেও বতেমাি তৃতীয় সাংস্করণটি বৃযত্তর
কদলবদর ততক্তর। ITIL এর উদেশ্য যল পদ্ধক্তত, পক্তরদষবা এবাং গ্রাযকদের চাক্তযোগুক্তল অন্তর্ভেি করার জন্য তথ্য প্রযুক্তি
প্রক্ততষ্ঠািগুদলাদত প্রযুক্তির বাইদরও সুদ াগ সৃক্তি করা। ITILv3 সাংস্করণটি সাংগঠি যকৌশল সয তথ্য প্রযুক্তি পক্তরদষবা
পক্তরচালিার জন্য যকৌশলগত পক্তরকল্পিা প্রক্তক্র ার প্রণয়ি কদরদছ এবাং এভাদব তথ্য প্রযুক্তি যসবা পক্তরচালিার মাি BDS
20000 এর সাদথ সামিস্যতা ক্তিক্তিত কদরদছ। এর ৩টি স্তর রদয়দছ:
• ক্তভক্তত্ত স্তর (Foundation);
• মধ্যবতী স্তর (Intermediate); এবাং
• অগ্রণী স্তর (Advanced)।

ডাো যসন্টাদরর আন্তজোক্ততক মািেণ্ড BDS/IEC 20000 অনু া ী এর কা েক্রম পক্তরচালিার প্রতযয়ি থাকদত পাদর।
4.8. মাি ক্তিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপিার মািেণ্ড (Quality Management Standard)
4.8.1. BDS 9001: ডাো যসন্টাদরর মাি ক্তিয়ন্ত্রদণর জন্য প্রদয়াজিীয় শতোক্তে এই মািেণ্ড বণ েিা কদর।
4.9.
পক্তরদবশগত ব্যবস্থাপিার মািেণ্ড (Environmental Management Standard)
4.9.1. BDS 14001: পক্তরদবশগত মাি ক্তিয়ন্ত্রদণর জন্য প্রদয়াজিীয় শতোক্তে এই মািেণ্ড বণ েিা কদর।
5. পক্তরকল্পিা ও িকশা (Planning and Designing)
ক্লাউড কক্তিউটিাং, ইন্টারদিেযুি সামগ্রী (IoT) এবাং বৃযত্তাকার তথ্যভান্ডার দ্বারা সৃি িতুি সাংদ াগ এবাং প্রক্তক্রয়াকরদণর
চাক্তযো পূরদণর জন্য গক্তত, েযতা, িমিীয়তা এবাং কমেযমতা সম্প্রসারণ ইতযাক্তে ক্তবদবচিা কদর পক্তরকল্পিা ও িকশা
প্রিয়ণ করা প্রদয়াজি।
5.1.

পক্তরকল্পিার যযদে ক্তবদবচয ক্তবষয়সমূয (Planning Concerns)

একটি ডাো যসন্টার স্থাপিা সাংস্কার, সম্প্রসারণ বা স্থািান্তদরর সুদ াগ সুক্তবধা, কা েযমতা ও সযমতার ক্তবষয় ক্তবদবচিা কদর
পক্তরকল্পিা গ্রযণ আবশ্যক ।
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একটি সফল ডাো যসন্টার স্থাপিার মূলমন্ত্র যদলা, া েী েদময়াদে যেকসই, সরিাম এবাং কা েক্রদমর জন্য একটি ধারক
ক্তযসাদব ক্তবদবক্তচত, যসইসদি একটি সমক্তিত প্রক্তক্রয়া, ার প্রক্ততটি উপাোদির িমিীয়তা এবাং কমেযমতা সম্প্রসারণদ াগ্যতা
ক্তবদবচিা করা প্রদয়াজি।
ডাো যসন্টার পক্তরকল্পিার যযদে ক্তবদবচয ক্তবষয়সমূয:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

িতুি সরিাম (New equipment);
দৃঢ়করণ এবাং সম্প্রসারণ (Consolidations and expansions);
িতুি ক্তবকল্প সৃক্তির প্রদ াজিী তা (New redundancy requirements);
ক্রমবধ েমাি ক্তবদ্যযৎ চাক্তযো (Incremental power requirements);
ক্তিরাপত্তার িতুি শতোক্তে (New security requirements);
ক্রমবধ েমাি শীতলীকরদণর চাক্তযো (Incremental cooling demands);
অপ্রতুল যমদের আকার (Constrained floor space);
ক্তিরাপত্তা ব্যবস্থা এবাং সুরযার িতুি প্রক্তবধাি (New safety and security regulations);
পক্তরচালিা পদ্ধক্ততর পক্তরবতেি (Changes in operational procedures);
লদযযর পক্তরবতেি (Changes in mission); এবাং
খরদচর চাপ (Cost pressures)।

কমে পক্তরকল্পিাঃ অবস্থাি, ভবি ক্তিব োচি, স্থাি ক্তবন্যাস এবাং ভবদির িকশা সয ডাো যসন্টার স্থাপিার সকল ক্তেকগুক্তল
িমিীয় ও সম্প্রসারণদ াগ্য যদত যদব।
5.2.

িকশার ক্তবদবচয ক্তবষয় (Design Concerns)

য দযতু ডাো যসন্টার সব েো পক্তরবতেি এবাং পক্তরবধ েিশীল, তাই অতযাক্তধক মূলধি ব্যয় এড়াদত একটি িমিীয় িকশা পদ্ধক্ততর
প্রদয়াজি যয়। ভাল িকশা সাধারণত যক্তত যরাধ করদত সযয়তা কদর এবাং অক্তভদ াজিদ াগ্য (Adaptable), মডুলার
িকশার সাযাদয্য বতেমাি ও ভক্তবষ্যদতর লযয বাদজদের মদধ্যই পুরণ করা সম্ভব।
5.2.1. িত্ব বিাম ধারণযমতা (Density vs. Capacity)
এই ক্তবষদয় বহু প্রমাণ পাওয়া াদে য , ডাো যসন্টারগুক্তল উচ্চ ক্তবদ্যযৎ যমতার জন্য িকশা করা যদে, কারণ বতেমাদির
কক্তিউটিাং ও সাংরযক ন্ত্রাাংশগুক্তলর শক্তি সরবরায এবাং শীতলীকরদণর চাক্তযো বৃক্তদ্ধ পাওয়া। সরিাদমর প্রাথক্তমক ও
েী েদময়াক্তে তবদ্যযক্ততক যমতার উপর িজর যেয়া উক্তচত। কক্তিউোর সরিাদমর জন্য বগ ে ফুে প্রক্তত ৭০ ওয়াে তবদ্যযক্ততক
যমতা সাধারণত প্রদয়াজি যয়। তদব, শীতাতপ ক্তিয়ন্ত্রণ, আর্দ্ েতা, আদলা, ও অক্তবক্তেন্ন শক্তি সরবরায (ইউক্তপএস) এর জন্য
প্রদয়াজিীয় অক্ততক্তরি ক্তবদ্যযৎ চাক্তযো ট্রািফরমাদরর যক্ততর কারণ যদত পাদর। এই অক্ততক্তরি চাক্তযো সরিাম বসাদিা এবাং
বায়ু-পক্তরচালিা েযতার উপর ক্তিভের কদর ক্তবদ্যযৎ ব্যবযাদর যেড় গুণ যবক্তশ ও াদেজ যুি করদত পাদর।
কমে পক্তরকল্পিাঃ ডাো যসন্টাদর িত্ব বিাম ধারণযমতার ক্তেদক িজর যেওয়া এবাং উষ্ণ ও শীতল রযাদকর সাক্তরর (Rack
aisle) মদধ্য দথষ্ঠ দূরত্ব রাখা, এদত বায়ুপ্রবায বৃক্তদ্ধর মাধ্যদম তাপ উৎপােি হ্রাস পাদব।
5.2.2. রযাদকর ক্তবন্যাস (Rack Layout)
আধুক্তিক সাভোর এবাং সাংরযক ন্ত্রাাংশগুক্তল একই রযাদকর মদধ্য রাখা য দত পাদর ার ফদল প্রক্তত রযাদক ক্তবদ্যযৎ চাক্তযো ১৮
যথদক ২০ ক্তকদলাও াে যদব। উচ্চ যমতা সিন্ন সাভোর এবাং সাংরযক ন্ত্রাাংশগুক্তল িভাদব স্থাপদির প্রাথক্তমক সমস্যাটি
যদলা, এটি জায়গার ব্যাপাদর কা েকর যদলও, উচ্চ তাপমাোর কারদণ অক্ততক্তরি শীতলীকরদণর প্রদয়াজি যয় া
উদিখদ াগ্যভাদব তবদ্যযক্ততক খরচ বৃক্তদ্ধ কদর।
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উপদরর ক্তচদে একটি রযাদকর ক্তবন্যাদসর আদলাদক ক্তবদ্যযৎ চাক্তযোদক যেখাদিা যদয়দছ। একটি ি-স্থাপি পদ্ধক্ততর ক্তবকল্প
ক্তবন্যাস যদলা উচ্চ এবাং ক্তিম্ন িদত্বর ক্তমেণ। উপদরর ক্তচদের প্রথম সজ্জায়, রযাদক উচ্চ- িদত্বর সাভোরগুক্তলদক একদে রাখা
যদয়দছ, য খাদি প্রক্তত বগ ে ফুদে ১৬৬ ওয়াে তবদ্যযক্ততক যমতা প্রদয়াজি। ক্তদ্বতীয় সজ্জায়, উচ্চ-এবাং ক্তিম্ন- িদত্বর রযাদকর
ক্তমেণটিদত বগ ে ফুে প্রক্তত ৭০ ওয়াে তবদ্যযক্ততক যমতার প্রদয়াজি। রযাদকর পক্তরবক্তধ েত অাংদশ প্রক্তত বগ ে ফুদে অক্ততক্তরি ৩০
ওয়াে প েন্ত (বগ ে ফুে প্রক্তত ১০০ ওয়াদের অনুকূলতা অনুমাি কদর) তবদ্যযক্ততক যমতা বৃক্তদ্ধদত সযয়তা কদর। প্রথম সজ্জায়,
তবদ্যযক্ততক চাক্তযো ইক্ততমদধ্য এই সীমাদরখা অক্ততক্রম কদর, াদত অক্ততক্তরি তবদ্যযক্ততক এবাং শীতলীকরণ যমতা য াগ ছাড়া
পক্তরবধ েি করা অসম্ভব।
কমে পক্তরকল্পিাঃ উচ্চশক্তির সাভোরদক িভাদব রযাদক রাখা যথদক ক্তবরত থাকদত যদব; উচ্চ ও ক্তিম্ন িদত্বর রযাকগুদলাদক
ক্তমক্তশদয় রাখা উক্তচত াদত উচ্চ যমতার সাভোরগুক্তল দ্বারা উৎপাক্তেত তাদপর প্রভাব কদম আদস। সম্ভব যদল ি সজ্জার
পক্তরবদতে ছক্তড়দয় রাখা ভাদলা ।
5.2.3. রযাদকর সাক্তর (Rack Units)
ে
সাধারণত, স্থাপিা পক্তরকল্পিাকারীরা ডাো যসন্টাদরর যমতা পক্তরমাপ করার জন্য প্রক্তত রযাদকর যযেফল ( বগফুে)
বা
ে ক্তযসাদব স্থাি পক্তরকল্পিা কদরি। এই পদ্ধক্ততর সমস্যা যদলা, এটি উচ্চ- িদত্বর রযাদকর ক্তবন্যাস
ওয়াে (Watt) প্রক্তত বগফুে
ে প্রক্তত ওয়াদের এক রযাদকর ক্তবন্যাস (Rack Configuration)
যথদক ক্তিগতে শক্তির তীেতা ক্তযসাব করদত ব্যথ ে যয়। বগফুে
যথদক অন্যটির পাথ েকয সিাি করদত ব্যথ ে যয়, য খাদি উদিখদ াগ্য উত্তপ্ত এলাকা (Hot Spot) ক্রমািদয় শীতাতপ
ক্তিয়ন্ত্রদণর (Air Condition) প্রদয়াজি যদত পাদর। তাই রযাদকর ক্তবন্যাদসর ক্তভক্তত্তদত একটি ডাো যসন্টার পক্তরকল্পিা করার
পরামশে যেওয়া যয়। এই যকৌশদল প্রক্ততটি রযাদকর ক্তবন্যাস শীতাতপ ক্তিয়ন্ত্রদণর জন্য সরিাম এবাং ক্রমবধ েমাি ক্তবদ্যযদতর
(অথ োৎ ৬০ শতাাংশ) ব্যবযার আনু ায়ী যমাে-ওয়াদেদজর দৃক্তিদকাণ যথদক ক্তযসাব করা যয়।
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উপদরর উোযরণটিদত যেখা ায় য যমাে রযাদকর (Rack) সাংখ্যা গণিা কদর, যমাে ক্তকদলাওয়াে এবাং ব্যবহৃত স্থাি
ে স্থাি
ক্তযসাব করা ায়। উপদরর উোযরদণ, ২০০ রযাক ক্তবন্যাস, প্রক্তত ক্তবন্যাদস ১০টি সাভোর, ফদল যমাে ১২০০০ বগফুে
ে যমাে শক্তি (Power) প্রদ াজি যয় া বগ ে ফুে প্রক্তত
প্রদ াজি য এবাং ৮০৮ ক্তকদলাও াে বা ৬৭ ও াে প্রক্তত বগফুে
পক্তরকক্তল্পত ৫০ যথদক ১০০ ওয়াদের মদধ্য আদছ। ক্তে গড় ক্তবদ্যযৎ চাক্তযো রযাক প্রক্তত ৪ ক্তকদলাওয়াে অক্ততক্রম কদর তদব
বুো ায় য রযাদকর সাক্তরটি পুিঃক্তবন্যাস করা উক্তচত, অথবা সামক্তগ্রক ব্যয় সযমতা বৃক্তদ্ধ করার জন্য ক্তবন্যাদস (Layout)
অক্ততক্তরি স্থাি যুি করা উক্তচত।
কমে পক্তরকল্পিাঃ ডাো যসন্টাদরর যমাে স্থাি এবাং ক্তবদ্যযৎ চাক্তযো ক্তযসাব করার জন্য রযাদকর ক্তবন্যাসদক পক্তরকল্পিার যমৌক্তলক
উপাোি ক্তযসাদব ব্যবযার করা।
5.2.4. প্রাপ্যতা এবাং ত্রুটি সযিশীলতা (Availability and Fault Tolerance)
Uptime ইক্তিক্তটটিউে চারটি ত্রুটি সযিশীলতা এবাং প্রাপ্যতার উপর ক্তভক্তত্ত কদর ডাো যসন্টাদরর চারটি স্তর (Tier) এ ভাগ
কদরদছ। প্রথম স্তর (Tier I) যল সব েক্তিম্ন স্তর, এবাং চতুথ ে স্তর (Tier IV) যল সদব োচ্চ, াদত একাক্তধক পদথ ক্তবদ্যযৎ ক্তবতরণ,
উৎপােি এবাং ইউক্তপএস ন্ত্রাক্তে সাংযুি থাদক। প্রথম স্তর (Tier I) ২৮.৮ ন্টা প েন্ত বাক্তষ েক ব্যথ েতা (Outage) ক্তিদে েশ
কদর; ক্তদ্বতীয় স্তর (Tier II) ২২ ন্টা ক্তিদে েশ কদর; তৃতীয় স্তর (Tier III) ১.৬ ন্টা এবাং চতুথ ে স্তর (Tier IV) শুধুমাে
০.৪- ন্টা বাক্তষ েক ব্যথ েতা বা ৯৯.৯৯৫% প্রাপ্যতা ক্তিদে েশ কদর। একটি ডাো যসন্টাদরর স্তর (Tier), এর িকশার ক্তববরণীদক
(Specification) প্রভাক্তবত কদর। স্তদরর (Tier) মাি ত যবশী, ক্তিমোণ ও পক্তরদবশগত সরিাম ততক্তরর জন্য ক্তবক্তিদ াগও
তত যবশী। স্তদরর ত্রুটি সযিশীলতা ডাো যসন্টার পক্তরচালিার জটিলতা ক্তিধ োরণ কদর। Uptime ইক্তিক্তটটিউে সতকে কদরদছ

য , িকশার ক্তববরণী ক্তেদয় প্রাপ্যতার স্তরীকরণ ক্তিক্তিত করা ায় িা। অক্তধকাাংশ পক্তরদষবার ব্যা াত দে মানুদষর সৃি ত্রুটির
কারদণ। সুতরাাং, ক্তিদয়াগ, েযতার ক্তবকাশ, প্রক্তশযণ এবাং একটি ইক্ততবাচক কমে পক্তরদবদশর ক্তেদক মদিাদ াদগর মাধ্যদম
ত্রুটিযীিতা, উচ্চ-প্রাপ্যতা (High Availability) ক্তিক্তিত করা সম্ভব।
কমে পক্তরকল্পিাঃ িকশার ক্তববরণী অনু ায়ী ত্রুটি সযিশীলতা ক্তিণ েয় করদত যদব।
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6.
6.1.

বাক্তযযক অবকাঠাদমা (Physical Infrastructure)
অবস্থাি (Site)

একটি ডাো যসন্টাদরর অবস্থাি ব্যাপকভাদব এর ক্তিরাপত্তা, কমেেযতা এবাং পক্তরচালিার ব্যয়দক প্রভাক্তবত কদর। স্থাপিা
ক্তিব োচদির মািেদণ্ডর একটি তাক্তলকা ক্তিদম্ন সুপাক্তরশ করা যদলা:
• আবাক্তসক বা অন্যান্য শব্দ সাংদবেিশীল এলাকার কাছাকাক্তছ িা যওয়া;
• পাক্তকোং, পাক্তি সঞ্চয়স্থাি, জ্বালািী সঞ্চয়স্থাি, ট্রািফরমার বা সাবদটশি বা যজিাদরের বসাদিার জায়গা থাকদত
যদব;
• সরিাম সরবরাদযর জন্য ট্রাক প্রদবদশর ব্যবস্থা থাকদত যদব;
• ডাো যসন্টাদরর স্থাপিা যথদক সরিামাক্তে সযদজ পক্তরবযদির সুদ াগ সুক্তবধা;
• কিি এবাং ঝক্তুঁ ক উৎস (য মি ক্তবমািবন্দর এবাং যরল লাইি) যথদক দূদর অবক্তস্থত যদত যদব;
• যাসপাতাল, পুক্তলশ ফাঁক্তড়, রাজনিক্ততক স্থাপিা ইতযাক্তে সাংকেপূণ ে এলাকা পক্তরযার করদত যদব;
• একাক্তধক ক্তবদ্যযৎ সরবরায ক্তগ্রড বা ক্তবদ্যযৎ উৎপােি যকদির যথদক সযদজ ক্তবদ্যযৎ সাংদ াগ পাওয়া ায় এমি এলাকা
যদব;
• বন্যাপ্রবণ সমভূক্তম এবাং েদি েদডা এবাং যাক্তরদকি-প্রবণ এলাকার বাইদর অবক্তস্থত যদত যদব; এবাং
• স্থািীয় কতৃেপয ক্তবক্তডাং ব্যবযার করার এখক্ততয়ার রাদখ।
6.2.

স্থাপতয (Architecture)

ভবদির ধরণ উদিখদ াগ্যভাদব েখক্তলস্বদত্তর খরচ, ক্তিরাপত্তা, সম্প্রসারি এবাং কমেযমতার িমিীয়তা প্রভাক্তবত করদত
পাদর। স্থাপদতযর ক্তিম্নবক্তণ েত মািেণ্ড সুপাক্তরশ করা যল:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

বৃযৎ কলাদমর দূরত্ব (৩০ ফুে x ৫০ ফুে উত্তম);
কাঠাদমাগত যমদে (Slab) যথদক সব েক্তিম্ন কাঠাদমাগত অাংদশর উচ্চতা ন্যযিতম ১৩ ফুে;
ে
কা েকরী যমদে ফলক (আয়তাকার, বগাকার
বা পাশ্বে যকার অগ্রাক্তধকারদ াগ্য);
ন্যযিতম কপাে সুক্তবধা; শিদপাি ও অক্তিদরাধী যদত যদব;
ভাল ছাে – আকাশপ্রেীপ (Skylight) ছাডা ছাে;
সরিাম পক্তরবযদির জন্য পন্য উঠািামা করার স্থাি এবাং ইউক্তপএদসর ব্যাোরী ও অন্যান্য ভাক্তর র্দ্ব্যাক্তে
পক্তরবযদণর জন্য ট্রক্তলর ব্যবস্থা;
ফকেক্তলফদের দ্বারা পণ্য ডাো যসন্টাদরর অভযন্তদর পণ্য পক্তরবযদণর জন্য প্রদয়াজিীয় ঢালু ক্তসক্তড়র ব্যবস্থা;
কঠিি আবজেিা অপসারদণর ব্যবস্থা;
একক স্থাি ক্তেদয় প্রদবশ এবাং ভবদির আদশপাদশ দথি ক্তিরাপত্তার ব্যবস্থা;
ে ব্যবস্থা;
জরুক্তর ক্তিগমণ
শুধুমাে একাক্তধক তলার জন্য: প্রাথক্তমক / জরুরী ক্তবদ্যযৎ ক্তবতরণ, ক্তবক্তভন্ন তাদরর যঢাকার এবাং অন্যান্য উিম্ব
পক্তরদষবাগুক্তলর জন্য ভবদি প োপ্ত এবাং একাক্তধক উত্থাদিাপদ াগীতা (Riser) ক্তিক্তিত করা আবশ্যক ( অক্তধক
তদথ্যর জন্য পক্তরক্তশি র্দ্িব্য);
ছাদে বজ্রপাত ক্তিঃসরদণর জন্য বজ্র ক্তিদরাধক েদন্ডর (Lightening Rod) ব্যবস্থা;
ছাদের উপর াক্তন্ত্রক সরিাম স্থাপদির জন্য শাক্তব্দক এবাং িান্দক্তিক ঢাকিার (Screening) ব্যবস্থা; এবাং
৫০০০ যথদক ২০০০০ বগ ে ফুে ব্যবযারদ াগ্য স্থাি যদল ভাল যয়।
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6.3.

ভবদির গুরুত্বপূণ ে ব্যবস্থাসমুয (Critical Building System)

তবদ্যযক্ততক শক্তি, স্থাি বরােকরণ এবাং াক্তন্ত্রক প্রক্তক্রয়াগুক্তলর সদব োত্তম ব্যবযাদরর ক্তিক্তমদত্ত একটি সমক্তিত পদ্ধক্তত ক্তযসাদব
ডাো যসন্টারটি িকশা এবাং বাস্তবায়ি করদত যদব। পাঁচটি গুরুত্বপূণ ে ভবি ক্তিমোণ প্রক্তক্রয়া একটি ডাো যসন্টাদর সুক্তবস্তৃত
প্রদকৌশল থাকা প্রদয়াজি:
• ক্তবদ্যযৎ উৎস (Power source) – ক্তবদ্যযদতর জন্য সাবদটশি, ইউ.ক্তপ.এস, ক্তবকল্প ক্তডদজদলর যজিাদরের, ক্তবদ্যযৎ
ক্তবতরণ ব্যবস্থা (PDU) এবাং মধ্যবতী ক্তবতরণ ব্যবস্থাসয ক্তবদ্যযৎ ক্তবতরণ;
• তাপ, বায়ু চলাচল এবাং এয়ার কক্তন্ডশিার (HVAC) পদ্ধক্তত - এটি ছাদে স্থাক্তপত সুক্তবস্তৃত ব্যবস্থা া স্থািীয়ভাদব
বায়ু শীতলীকরণ কদর। উক্তত্থত যমদের ক্তিচ ক্তেদয় বায়ু সঞ্চালি সমািভাদব বায়ু ক্তবতরদণর একটি কা েকর উপায়
যদত পাদর। সমসামক্তয়ক ডাো যসন্টাদর সম্ভবত প্রধাি সমস্যা আধুক্তিক সাভোর এবাং তথ্য সাংরযক ন্ত্রাাংদশর তীে
তাপ উৎপােদির ক্তবপরীদত প োপ্ত শীতলতা এবাং বায়ু চলাচল বজায় রাখা;
• অক্তি সুরযা ব্যবস্থা (Fire protection systems) - সাংদবেিশীল এলাকা য মি ক্তডস্ক যটাদরজ এলাকার জন্য
শুষ্ক ও ক্তসি অক্তি ক্তিব োপক পদ্ধক্ততগুক্তলর আন্তঃসাংদ াগ থাকা উক্তচত;
• ক্তিরাপত্তা ব্যবস্থা (Security systems) - স্থািীয় এবাং যকিীয় প্রযরার ব্যবস্থা এবাং অযাদেস কদরাল ক্তসদটম
দ্বারা এর ব্যবযার সীক্তমত যদব; এবাং
• উক্তত্থত যমদের ব্যবস্থা (Raised floor systems) এবাং বায়ু সঞ্চালদির জন্য ক্তছর্দ্যুি উক্তত্থত যমদের
(Perforated Raised Floor) ব্যবস্থা।
ক্তিদচর ছক্তবদত ভবদির গুরুত্ত্বপূণ ে ব্যবস্থাসমুয যেখাদিা যলঃ
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6.4.

ক্তবদ্যযৎ ক্তবতরণ (Power Distribution)

ডাো যসন্টাদরর ক্তিভেরদ াগ্যতা এবাং কমেেযতার জন্য ক্তবদ্যযৎ উৎপােি এবাং বন্টি ব্যবস্থা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ে। প্যাচ ফলক
(patch panels) এবাং তবদ্যযক্ততক তাদরর আবরক িদলর (conduits) মদতা প্রধাি তবদ্যযক্ততক উপাোিগুদলাদত অক্তধক
সযমতা যেয়া এবাং তবদ্যযক্ততক চাক্তযোর ভক্তবষ্যৎ বৃক্তদ্ধর সাদথ তাল যমলাদিার জন্য উচ্চমাদির তবদ্যযক্ততক তাদরর ব্যবযার
করা অপক্তরযা ে। ডাো যসন্টাদরর ক্তবদ্যযৎ ক্তবতরণ ব্যবস্থা ক্তিমোদণর জন্য ক্তিম্নবক্তণ েত অনুশীলিসমুয সুপাক্তরশ করা যল:
• সামক্তগ্রক ক্তবদ্যযৎ চাক্তযোর মূল্যয়ি (অথ্যোৎ, রযাক প্রক্তত ব্যবযাদরর পক্তরমাপ);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6.5.

পক্তরদষবাগুক্তলদত একাক্তধক তবদ্যযক্ততক সাংদ াগ ক্তিক্তিত করা;
রযণাদবযদণর জন্য বাইপাস এবাং জরুক্তর সাংদ াগ ক্তবক্তেন্নকরণ (Shutdown) সুক্তবধা;
সরিামগুদলার একক বা ক্ততি যফদজ ক্তবদ্যযদতর প্রদ াজি ক্তিরুপি করা;
গ্রাউক্তন্ডাং এবাং বক্তন্ডাংদ র (grounding and bonding) জন্য প্রাসক্তিক বাাংলাদেশী বা আন্তজোক্ততক মািেণ্ড
যমদি চলা এবাং যমস (Mesh) সাংদ াগ আকাদর গ্রাউক্তন্ডাং করা;
ভক্তবষ্যদত সম্প্রসারণ জন্য উচ্চমাদির তাদরর ব্যবযার;
উচ্চ কিাাংদকর প্রক্ততবন্ধকতা (high-frequency impedance) কমাদিার জন্য একটি প্রাসক্তিক সাাংদকক্ততক
গরাে (SRG) সরবরায করা উক্তচত;
বতেিী ক্তবক্তেন্নকারক (circuit breakers) এবাং সরিাম সাংদ াগ সাংযত করার জন্য ক্তবদ্যযৎ ক্তবতরণ ন্ত্র
(PDUs) ব্যবযার করা;
ক্তস্থর তবদ্যযক্ততক ক্তিঃসরণ (electrostatic discharge) কমাদিার জন্য আদপক্তযক আর্দ্ েতা মাো বজায় রাখা;
তক্তড়ৎ যচৌম্বকীয় যস্তদযপ (EMI) কমাদিার জন্য সদচতি যদত যদব; প্রদয়াজদি এ যথদক রযা পাওয়ার উপায়
যবর করা;
ক্তবদ্যযৎ সতেকরণ (power-conditioning) সরিাম ব্যবযার করা বা অক্তবক্তেন্ন ক্তবদ্যযৎ সরবরায য মি, UPS
ব্যবস্থায় তা একীর্ভত করা; এবাং
যভাদেদজর যঠাৎ বৃক্তদ্ধ প্রক্ততদরাধ (TVSS) ব্যবস্থা ব্যবযার করা।
ট্যাপ অফ বাদের সাযাদয্য বাস বার ট্রাাংদকর মাধ্যদম প্রধাি ক্তবতরণ যবাদড ের (MDB) সদি রযাদকর ক্তবদ্যযৎ
ক্তবতরণ ইউক্তিে (PDU) যুি করা।
ক্তবদ্যযৎ সরবরায (Power Supply)

ইউক্তপএস - এবাং, অদিক যযদে, ক্তবকল্প ক্তডদজল চাক্তলত যজিাদরের - সব েজিীি ব্যবহৃত ক্তবদ্যযদতর ব্যতয় েদল ক্তবদ্যযদতর
ক্তিরক্তবক্তেন্ন প্রবায বজায় রাখার জন্য অতযন্ত গুরুত্বপূণ ে। ডাো যসন্টাদরর ক্তবদ্যযৎ সরবরায সিক্তকেত ক্তিম্নবক্তণ েত অনুশীলিগুক্তল
সুপাক্তরশ করা যদলা:
• ক্তিরক্তবক্তেন্ন ক্তবদ্যযৎ সরবরায (UPS):
o কমপদয ২ ন্টা প েন্ত ১০০% ক্তবদ্যযৎ চাক্তযো পুরদণর যমতা;
o ডাো যসন্টাদরর স্তর (Tier) অনু ায়ী যলাড ব্যালাক্তিাং এর জন্য ক্তবকল্প UPS এর ব্যবস্থা;
o এছাডাও সদব োচ্চ (Peak) যলাড বা ত্রুটিপূণ ে ওভারদলাড অবস্থার জন্য প্রদয়াজিীয় আকার; এবাং
o সব েো ক্তবদ্যযৎ ক্তফোদরর ক্তিয়ন্ত্রণ কা েকর রাখা।
• ক্তবকল্প ক্তবদ্যযৎ উৎপােক (Backup Generator):
o তৃতীয় স্তর (Tier III) এবাং চতুথ ে স্তর (Tier IV) মাদির ত্রুটি সযিশীলতা অজেি করার জন্য প্রদয়াজি;
o ২ ন্টার যবক্তশ সময় ক্তবদ্যযৎ অনুপক্তস্থক্ততদত কাজ করদত সযম;
o জ্বালাক্তি সাংরযণ এবাং শব্দদূষণ হ্রাদস সাংক্তিি িীক্ততমালা ক্তবদবচিা করা;
o ক্তিষ্কাশি এবাং কিদির প্রভাব ক্তবদবচিা করা;
o ক্তডদজল জ্বালাক্তি ক্রদয়র জন্য জ্বালাক্তি পক্তরদবশদকর সাদথ র্চক্তি করা এবাং তা সাংরযণ ও রযণাদবযদণর
জন্য জ্বালাক্তি ট্যাাংদকর ব্যবস্থা করা; এবাং
o যজিাদরেদরর ক্তিয়ক্তমত পরীযার জন্য পক্তরকল্পিা করা।
ডাো যসন্টাদরর জন্য ভবদির ক্তবদ্যযৎ সরবরায উৎস একটি ক্তিদবক্তেত LT প্যাদিদল যুি করা উক্তচত। LT প্যাদিলটি অবশ্যই
ে MMSB অন্তর্ভেি থাকা উক্তচত। ইউ.ক্তপ.এস,
প্রদয়াজিীয় সাংদ াগ এবাং TPN Bus Bar এর সাদথ প্রদয়াজিীয় অন্তগামী
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শীতাতপ ক্তিয়ন্ত্রণ, আদলা এবাং কাঁচামাদলর মদতা ক্তবক্তভন্ন যলাডগুক্তলর জন্য ক্তভন্ন ক্তিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকা উক্তচত। উপদরর
কাঠাদমার ক্তভক্তত্তদত, তার এবাং এর আকার প্রদয়াজি অনু ায়ী ব্যবযার করদত যদব।
6.6.

শীতলীকরণ ব্যবস্থা (Cooling System)

আধুক্তিক উচ্চ- িত্ব সাভোর এবাং তথ্য সাংরযক (Storage) প্রযুক্তিগুক্তলর ক্রমবধ েমাি তাপ উৎপােি ডাো যসন্টার
শীতলীকরদণর জন্য একটি গুরুত্বপূণ ে সমস্যা যদ োক্তড়দয়দছ। একটি HVAC পদ্ধক্তত িকশা করদত ক্তিদম্নর ক্তিদে েক্তশকা
অনুসরণ করা য দত পাদর:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

একটি সযিশীল তাপমাো ক্তিক্তিত করা - ১৮ যথদক ২২ ক্তডক্তগ্র যসলক্তসয়াস;
আদপক্তযক আর্দ্ েতা - ৪৫ শতাাংশ যথদক ৫০ শতাাংশ;
িীদচ যথদক উপর প েন্ত বায়ু প্রবায;
যকিীভূত পদ্ধক্তত এক্তড়দয় চলা – ক্তবস্তৃত ব্যবস্থা (Distributed Unit) ক্তিব োচি করা;
শীতল পাশ্বে / উত্তপ্ত পাশ্বে রযাক (Rack) ক্তবন্যাস ব্যবযার করা;
কযচাদপর উপদর ৫ শতাাংশ ক্তস্থক্ততচাপ বজায় রাখা;
ে
উক্তত্থত যমদেদত (Raised floor) বায়ু ক্তিগমদির
ক্তছর্দ্ এড়াদিা;
উষ্ণ ও শীতল বায়ুর ক্তমেণ পক্তরযারপুব েক বায়ু সঞ্চালদণর ব্যবস্থা করা;
প্রদয়াজিমত শীতলীকরণ স্থাি ব্যবযার; এবাং
েরজা, অস্থায়ী যমদে এবাং এর আদশপাদশর এলাকায় বাষ্প বাধা বজায় রাখা।

ক্তিদচর ক্তচদে একটি শীতলীকরণ ব্যবস্থা যেখাদিা যলঃ

6.7.

উক্তত্থত যমদে (Raised Access Floor (RAF))

উক্তত্থত যমদে তবদ্যযক্ততক এবাং সাংদকতবাযী তাদরর ব্যবস্থাপিার জন্য সবদচদয় কা েকর এবাং ব্যয়সাধ্য সমাধাি প্রোি কদর,
পাশাপাক্তশ ডাো যসন্টার জুদড শীতল বাতাদসর সব োক্তধক সরবরায ক্তিক্তিত কদর। উক্তত্থত যমদে একটি উচ্চতর Signal
Reference Ground (SRG) সরবরায কদর, ার মাধ্যদম উদিখ্য ক্তগ্রড াক্তন্ত্রকভাদব যমদের সাদথ সাংযুি য । উক্তত্থত
যমদে আধুক্তিক কক্তিউোর সরিামগুক্তলর জন্য ঠান্ডা বাতাদসর সদব োত্তম সরবরায কদর া সাধারণত ক্তিচ-যথদক-উপদরর
ক্তেদক বায়ু প্রবাদযর জন্য ক্তডজাইি করা য । উপরন্তু, উক্তত্থত যমদে তবদ্যযক্ততক এবাং সাংদকত তার ব্যবস্থাপিার জন্য উপযুি
পক্তরদবশ প্রোি কদর। RAF এর জন্য যমদের োক্তল ক্তিব োচি করার সময় এটির প্রদয়াজিীয় সদব োচ্চ যমদের ভারবযি যমতা
ক্তিণ েয় করা গুরুত্বপূণ ে। ক্তিদম্ন উক্তত্থত যমদের উচ্চতা সিদকে সুপাক্তরশ করা যদলা:
• ৫০০০ বগ ে ফুে প েন্ত স্থাপিা ---১৮ ইক্তঞ্চ RAF উচ্চতা; এবাং
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• ৫০০০ বগ ে ফুে যবক্তশ স্থাপিা --- ২৪ ইক্তঞ্চ RAF উচ্চতা।
6.8. অক্তি সিািকরণ ও ক্তিব োপি ব্যবস্থা (Fire Detection and Suppression)
একটি ডাো যসন্টাদর তবদ্যযক্ততক কারদণ সৃি আগুদির ক্তবশাল ঝক্তুঁ ক থাদক, তাই আগুি সিািকরণ এবাং ক্তিব োপি ব্যবস্থা
স্থাপি করা জীবি এবাং সিক্তত্ত সুরযার জন্য গুরুত্বপুণ ে, পাশাপাক্তশ ডাো যসন্টাদরর দ্রুত কমেযমতা পুিরুদ্ধার ক্তিক্তিত করার
জন্য জরুক্তর।
অক্তি সিািকরণ ন্ত্রটি উক্তত্থত যমদে, পাশাপাক্তশ ডাো যসন্টাদরর সমগ্র ভবি জুদড স্থাপি করা উক্তচত। সিািকারক ক্তযসাদব
তাপ এবাং যধাঁয়া উভয়ই সিাি করদত পাদর এমি ন্ত্র অন্তর্ভেি করা এবাং অক্তি ক্তিব োপি ব্যবস্থা, স্থািী ক্তবপে ন্টা এবাং
স্থািীয় বা যকিীয় প েদবযণ কদযর সদি আন্তঃসাংদ াগ থাকা েরকার। সিািকারকটি আসন্ন তবদ্যযক্ততক আগুদির
প্রাথক্তমক সিািকরণ ক্তিক্তিত করদত বায়ু প্রবাদযর পথ অনু ায়ী ডাো যসন্টাদরর কদযর ছাে ও উক্তত্থত যমদের ক্তিদচ
বসাদিা উক্তচত।
অক্তি ক্তিব োপদির জন্য সাম্প্রক্ততক এবাং প্রযুক্তিগতভাদব উন্নত মাধ্যম যদলা ক্তক্লি এদজন্ট অক্তি ক্তিব োপি ব্যবস্থা া
"শীতলীকারক ক্তিমক্তজ্জত তরল (Immersion Cooling Fluid)" ব্যবযার কদর, তাই ডাো যসন্টারগুক্তলদত এগুদলা ব্যবযার
করার পরামশে যেওয়া যয়।

6.9.

পাক্তিজক্তিত যক্তত যথদক সুরযা (Water Damage Protection)

ডাো যসন্টাদরর পাক্তিজক্তিত যক্তত শুধুমাে অক্তি ক্তিব োপক জল যথদক িয়, বরাং ভািা পাক্তির িল, অক্ততক্তরি আর্দ্তা যথদক
জমা যওয়া পাক্তি, বন্যা ও ভবদির যক্ততর কারদণও দে। তাই পাক্তি ক্তছোদিার ন্ত্র (sprinkler) ব্যবযার এড়াদিাই
বাঞ্ছিী । জলজক্তিত যক্তত যথদক রযাকারী ন্ত্র স্থাপি করা প্রদয়াজি। এদযদে যমদেদত যজাি ক্তভক্তত্তক আর্দ্ েতা যসির রাখা
যয় া কদযর আর্দ্তা ক্তিরীযণ কদর এবাং খি আর্দ্তা যেখা যগদল একটি সতকে ন্টা বাজায়। ক্তিরাপত্তা কমেকতোদের
সব েো অবগত রাখদত এবাং যক্তত যদল প্রক্ততক্তক্রয়া সময় কমাদিার জন্য িজরোক্তর কযাদমরা ব্যবযার করা উক্তচত। সাভোদরর
যকক্তবদিে (Cabinet) এবাং কযগুদলাদত এই সূক্ষ্ম উপাোিসমুযদক এমিভাদব স্থাপি করার সুপাক্তরশ করা যয় য , অল্প
পক্তরমাদণ পাক্তি জমা যদলও এগুদলা য ি যক্ততগ্রস্ত িা যয়।
6.10. িজরোরী ব্যবস্থা (Surveillance Systems)
আগুি এবাং পাক্তি যথদক সৃি হুমক্তক যকবলমাে ক্তিক্তে েি সময় ধদর তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠাদমাগুক্তলদক ক্তবপুল যক্তত করার যমতা
রাদখ। তাই সব েো সাভোদরর যকক্তবদিেগুক্তল (Cabinet), কক্তিউোর কয এবাং সম্পূণ ে ভবদির উপর িজরোক্তর করা
গুরুত্বপূণ ে, াদত যয়যক্ততর যদল দ্রুত ব্যবস্থা যিয়া ায়। স্বয়াংক্তক্রয় আইক্তপ (IP) ক্তভক্তত্তক অবদলাক্তযত (Infrared) রক্তিযুি
মুখায়বক ক্তচক্তিত করদত সযম কযাদমরার সাযাদয্য িজরোক্তর পদ্ধক্তত ডাো যসন্টাদরর জন্য সুপাক্তরশ করা যয় া এই ধরদণর
কাদজর উদপাদ াগী; এটি যজাি অনু ায়ী তাপমাো, আর্দ্ েতা, ক্তবদ্যযৎ সরবরায, ক্তশক্তশর ক্তবন্দু এবাং যধাঁয়া ক্তবকাদশর মদতা ডাো
যসন্টাদরর পরাক্তমক্ততগুক্তলদত িজর রাদখ এবাং একই সমদয় স্ব াংক্তক্রয়ভাদব প্রক্ততদরাদধর কাজ শুরু করদত পাদর (য মি
তাপমাোর সীমার মাি অক্ততক্রম করার সময় পাখার গক্তত বাড়াদিা) বা সতকে বাতো পাঠাদত পাদর।
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6.11. আদলাকসজ্জা (Lighting)
• LED ক্তসক্তলাং লাইে স্থাপি করদত যদব া যমদে যথদক ৮৫ যস.ক্তম. উপদর এবাং এর েীপি যমতা যদব ৩০০ লাে
(LUX);
• থা থ সাংখ্যার লাইে ইউ.ক্তপ.এস (UPS) দ্বারা এবাং বাক্তকগুদলা LDB দ্বারা ক্তবদ্যযৎ সরবরায করা যদব;
• আদলাকসজ্জা ব্যবস্থা সাধারণ এবাং জরুক্তর পদ্ধক্তত ক্তমদল গঠিত। ক্তবদ্যযৎ সরবরায খি শক্তিশালী থাদক তখি
সাধারণ আদলাটি "চালু" থাকদব। ক্তকছু জরুক্তর আদলা ক্তবকল্প ব্যাোক্তরসয সরবরায করা উক্তচত;
• ডাো যসন্টার এলাকায় স্বাভাক্তবক আদলা এবাং কদয়কটি জরুরী আদলা সরবরায করা উক্তচত;
• আদলাকসজ্জা স্থাপতয, কা েকরীতা এবাং িান্দক্তিকতার প্রদয়াজি অনুসাদর ক্তিব োচি করা উক্তচত; এবাং
• TIA -942 মািেণ্ড অনুসরণ কদর সমস্ত আদলাকসজ্জা স্থাপি করদত যদব।
6.12. তবদ্যযক্ততক কাদজর ক্তিদে েক্তশকা (Electrical Work Guidelines)
6.12.1.
তবদ্যযক্ততক তার (Electrical Cabling) - ক্তবদ্যমাি এবাং প্রস্তাক্তবত উপাোদির তবদ্যযক্ততক
প্রদয়াজিীয়তার যচদয় অক্তধক যমতার অক্তি প্রক্ততদরাধী তার ব্যবযার করা ভাদলা। ডাো যসন্টার সম্প্রসারদণর জন্য
থা থ অবস্থাদি অক্ততক্তরি পাওয়ার পদয়ন্ট স্থাপি করা প্রদ াজি।
6.12.2.
তাদরর গুোয়ণ (Bunching of Wires) - তক্তড়ৎবাযী বক্তযমু েখী ও ক্তফরক্তত তার াদত একই আবরক
িদল (conduit) োিা যয়, যসভাদব আবদ্ধ করা উক্তচত। দ্যটি ক্তভন্ন উৎদসর যথদক উদ্ভুত তার একই আবরক িদলর
(conduit) মদধ্য চালাদিা উক্তচত িয়।
6.12.3. পক্তরবাযী সক্তন্নদবশি (Drawing of Conductors) - এলুক্তমক্তিয়াম বা তামার পক্তরবাযী তার একই
আবরক িদলর (conduit) মদধ্য চালাদিার সময় যখয়াল রাখদত যদব াদত ষা িা খায় বা যকদে িা ায়, কারণ
ভক্তবষ্যদত এদত তার ক্তিঁদড় য দত পাদর।
6.12.4.
সাংদ াগ (Joints) - সমস্ত সাংযুক্তি শুধুমাে প্রধাি সুইচ, বন্টি যবাড,ে সদকে আউেদলে, আদলার
আউেদলে এবাং সুইচ বাদে ততক্তর করদত যদব। যকাদিা তাদরর সাংযুক্তি আবরক িল (conduit) এবাং জাংশি
বাদের ক্তভতদর করা উক্তচত িয়। পক্তরবাযী তার আউেদলে যথদক আউেদলদে অক্তবদেে যওয়া প্রদয়াজি।
6.12.5.
প্রধাি ও উপপ্রধাি তার (Mains and Sub-Mains) -প্রধাি ও উপপ্রধাি তার উচ্চ যমতাযুি এবাং
অনুদমাক্তেত যও া উক্তচত। প্রক্ততটি প্রধাি এবাং উপপ্রধাি তার প োপ্ত আকাদরর ক্তিজস্ব আবরক িদলর (conduit)
মধ্য ক্তেদয় োিদত যদব। প্রধাি ও উপপ্রধাি তার সযদজ োিার জন্য সুক্তবধামত স্থাদি প োপ্ত আকাদরর ড্র বাে
সরবরায করদত যদব। ভূক্তম সাংদ াদগর জন্য সঠিক যরটিাং এর তার ব্যবযার করদত যদব। প্রধাি ও উপপ্রধাি তাদরর
পাশ ক্তেদয় ভূক্তম সাংদ াগ তার োিদত যদব।
6.12.6. পক্তরবাযীর রদের যকাক্তডাং (Color Code of the Conductors) - পুদরা তাদরর সাংদ াদগ রদের
যকাড বজায় রাখদত যদব; ক্ততি যফদজর জন্য লাল, যলুে, িীল এবাং বন্ধ ক্তিরদপয বতেিীর জন্য কাদলা ও ভূক্তম
সাংদ াদগর জন্য সবুজ রে ব্যবযার বাঞ্চিীয়।
6.12.7.
তারবাযী আবরক িদলর স্থাপি (Fixing of the Conduits) – তারবাযী আবরক িদলর সাংদ াগ
বাে অবশ্যই থাস্থাদি যদব এবাং শি কদর আেকাদিা থাকদব। িল গুদলা এমি ভাদব রাখদত যদব াদত সযদজই
তার লাগাদিা ায়। অনুদমাক্তেত আকার-আকৃক্ততর সাংদ াগ বাে প োপ্ত পক্তরমাদি থাকদত যদব। সকল তারবাযী
আবরক িল বাষ্প ও গরম পাক্তির িল যথদক দূদর স্থাপি করদত যদব। তারবাযী আবরক িল, সাংদ াগ বাে, বক্তযমু েখী
বাে এবাং সুযইচ বাে বসাদিা যশষ যবার পর এর ঢাকিা ভাদলাভাদব বন্ধ কদর ক্তেদত যদব াদত পাক্তি, ধুলাবাক্তল,
যপাকামাকড় বা অন্য বাইদরর বস্তু প্রদবশ করদত িা পাদর। তারবাযী িল গুদলা সুষ্ঠ ও সাংগঠিত পদ্ধক্ততদত স্থাপি
করদত যদব াদত তা অন্যান্য পক্তরদষবার লাইি বা িদলর প্রবাদয ক্তবঘ্ন িা োয়।
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6.12.8. সুরযা (Protection) - পক্তরবাযীর মদধ্য বাষ্প বা ক্তশক্তশর াদত জমা িা যয় তাই তারবাযী িদল বায়ূ
চলাচদলর ব্যবস্থা থাকদত যদব। সমস্ত সাংদ াগ অবশ্যই উপযুি র্দ্ব্যাক্তে দ্বারা পাক্তিদরাধী করদত যদব।
6.12.9.
সুইচ ও সাংদ াগ বাে (Switch‐Outlet Boxes and Junction Boxes) - সব বাে বাাংলাদেদশর
চলক্তত মািেণ্ড অনু ায়ী যদব। আোেি ভাল মাদির যদত যদব, া াক্তন্ত্রকভাদব শক্তিশালী এবাং অক্তিদরাধক।
প্রদ াজি অনুসাদর সুইচগুক্তলর আোেি ঠিক করার সুক্তবধা থাকদত যদব। ভূক্তম সাংদ াদগর জন্য বাদের মদধ্য সাংদ াগ
প্রোি করদত যদব।
6.12.10. পক্তরেশেি বাে (Inspection Boxes) - বাইদর ও ক্তভতদর মসৃি তলদেশযুি মক্তরচাদরাধী বােগুদলা
ক্তিয়ক্তমত পক্তরেশেি এবাং প্রদয়াজদি তাদরর অপসারণ ও প্রক্ততস্থাপি সযজতর কদর।
6.12.11. ভূক্তম সাংদ াগকারী তার (Earthing) - ডাো যসন্টার জন্য TIA -942 যেক্তলদ াগাদ াগ অবকাঠাদমা
মািেণ্ড দ্বারা সাংজ্ঞাক্তয়ত এর সরিামগুক্তলর মাি থা থ স্থািাদের ক্তভক্তত্তদত, সাধারণত যিেও াকে গ্রাউক্তন্ডাং বা ডাো
যসন্টাদরর গ্রাউক্তন্ডাং অবকাঠাদমা ক্তযসাদব তামার ফলক এবাং ফালা ক্তেদয় ভূক্তমর সাদথ যুি থাকা উক্তচত। একক স্থাদি
একদে সাংযুি সমস্ত ভূক্তম সাংদ াগ তাদরর যরাদধর য াগফল অবশ্যই ১ ওযম (Ohm) যথদকও কম থাকদত যদব।

6.13. ইদ্যর এবাং এর ক্তবতারণ ব্যবস্থা (Rodent and Repellent System (RRS)) – েবণাতীত শদব্দর ইদ্যর
ক্তবতারণ ব্যবস্থা ডাো যসন্টাদর স্থাপি করা বাঞ্ছিীয়।
6.14. পক্তরদবশ ও অবকাঠাদমা ব্যবস্থাপিা (Environment and Infrastructure Management Tools) ডাো যসন্টাদরর পক্তরদবশ ও অবকাঠাদমা ব্যবস্থাপিার জন্য সফেওয়ার সরিাম ব্যবযার করা উক্তচত।
7. ডাো যসন্টাদরর ক্তবন্যাস (Data Center Layout)
ডাো যসন্টাদরর িকশা প্রস্তুত করার সময় অবশ্যই লযয রাখদত যদব য ি ডাো যসন্টাদরর যভতদর প্রর্চর ফাঁকা জায়গা থাদক,
াদত ভক্তবষ্যদত চাক্তযো অনুসাদর প োপ্ত সাভোর স্থাপি করার জন্য িতুি রাক ও যকক্তবদিে স্থাপি করা ায়। এছাড়া ডাো
যসন্টাদরর আদশপাদশ প োপ্ত খাক্তল জায়গা রাখদত যদব াদত ভক্তবষ্যদত সযদজই ডাো যসন্টাদরর সম্প্রসারণ করা সম্বভ যয়।
TIA -942 এর একটি বড় অাংশ স্থাপিা সিক্তকেত। এই মািেণ্ড ক্তিক্তে েি কা েকরী এলাকার সুপাক্তরশ কদর া মািসম্মত
স্তরীভূত তারকা যোদপালক্তজ (hierarchical star topology) িকশার উপর ক্তভক্তত্ত কদর সরিাদমর অবস্থাি ক্তিধ োরণ

করদত সযায়তা কদর। এই কা েকরী এলাকা ক্তবক্তশি একটি ডাো যসন্টাদরর িকশা এর ভক্তবষ্যদতর সম্প্রসারদণ সযয়তা কদর
এবাং এমি পক্তরদবশ ততক্তর কদর য খাদি অযাক্তিদকশি এবাং সাভোরগুদলাদক সযদজ যুি করা া এবাং নুযিতম ডাউিোইম
এবাং ব্যতদয়যর মদধ্য আপদগ্রড করদত সযম। ক্তিদচর ক্তচদে ডাো যসন্টাদরর ক্তবন্যাস যেখাদিা যল:
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7.1.

কা েকরী এলাকা (Functional Areas)

একটি ডাো যসন্টাদর ক্তিদম্নাি কা েকরী এলাকা থাকা আবশ্যকঃ
প্রদবশ কয (বাক্তযযক যিেও াকে ইন্টারদফস) (Entrance Room (External Network Interface)): এটি ডাো
যসন্টাদর যিেওয়াদকের প্রদবশ এলাকা া বাইদরর যিেওয়াদকের (ইন্টারদিে প্রোিকারী) অক্তভগমদণর জন্য ক্তবদবক্তচত যয় এবাং
স্তদরর (Tier) উপর ক্তিভের কদর একাক্তধকভাদব সাংযুি থাকদত পাদর। যছাে যিেওয়াদকের যযদে, বাক্তযযক যিেওয়াকে
ইন্টারদফসটি সরাসক্তর অনুভূক্তমক ক্তবতরণ এলাকার (স্থািীয় পক্তরদবশক) সাদথ সাংযুি থাদক।
মূল ক্তবতরি এলাকা (প্রধাি পক্তরদবশক) (Main Distribution Area (Main Distributor)): এই এলাকাটি ডাো
যসন্টাদরর মূল অাংশদক প্রক্ততক্তিক্তধত্ব কদর, এই কারদণ শুধুমাে এই অঞ্চদল অক্ততক্তরি সাংদ াগ থাদক এবাং এর উপাোিগুক্তল
অতযন্ত গুরুত্বপূণ ে। ব্যাকদবাদি সমস্ত তদথ্যর পক্তরবযি এখাদি ক্তিয়ক্তন্ত্রত য , এই কারদণ যিেওয়াকেটির এই অাংশটি মূল
ক্তবন্যাস (Core Layer) ক্তযসাদব পক্তরক্তচত। াইদযাক, সমক্তি স্তর (বা ক্তবতরণ স্তর), ার বন্টি সুযইদচর সমক্তি এবাং
অন্তস্থদলর প্রদবশ ক্তবন্যাস া তথ্য পক্তরবযি কদর, এ স্থাদি অবক্তস্থত।
অনুভূক্তমক ক্তবতরণ এলাকা (স্থািীয় পক্তরদবশক) (Horizontal Distribution Area (Zone Distributor)):
ব্যাকদবাি এবাং অনুভূক্তমক কযাবদলর মদধ্য এই "ইন্টারদফস" এ, অযাদেদসর ডাো ট্রযাক্তফক োক্তমিে াল ক্তডভাইসগুদলার সাদথ
ডাো আোিপ্রোি ক্তিয়ন্ত্রণ কদর। যিেওয়াদকের এই এলাকাটি অক্তভগমি স্তর (Access Layer) ক্তযসাদব পক্তরক্তচত।
আঞ্চক্তলক ক্তবতরি এলাকা (স্থািীয় ক্তবতরণ পদয়ন্ট) (Zone Distribution Area (Local Distribution Point)):
এটি সরিাম ক্তবতরণ এলাকায় "মধ্যবতী বন্টি" কদর, া স্থািীয়ভাদব ব্যবহৃত যয় এবাং উক্তত্থত যমদেদত রাখা যয়।
দ্যরালাপিী কযঃ এখাদি অভযন্তরীণ যিেওয়াদকের সাংদ াগ অবক্তস্থত থাদক।
পক্তরচালিা কয, সযায়ক কয এবাং আক্তপস যল ডাো যসন্টাদর ক্তিযুি কমীদের কয।
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কদযর ধারণা (Room Concept)

7.2.

ডাো যসন্টাদরর ক্তবন্যাস অনু ায়ী ক্তবক্তভন্ন কদযর ধারণা গদড় উদঠদছ। প্রথাগত কদযর মাদে কয (Room in Room)
ধারণার সাদথ আলাো প্রযুক্তি ও তথ্য প্রযুক্তি ক্তিরাপত্তা কয থাদক য খাদি উক্তত্থত যমদের উপর য দকাদিা সাংখ্যক ও
ধরদণর সাভোর রযাক এবাং যিেওয়াকে বাে, প্রদয়াজদি ঝলন্ত ছাে, প্রতযয ও পদরায অক্তি সুরযা ব্যবস্থা এবাং শীতলীকরণ
সুক্তবধা থাকদত পাদর।
8. তথ্য প্রযুক্তি অবকাঠাদমা (Information Technology (IT) Infrastructure)
8.1. কযাবক্তলাং ব্যবস্থা (Cabling System)
ডাো যসন্টাদর তথ্য প্রযুক্তি সাংক্রান্ত অযাক্তিদকশিগুদলাদক সব েো ব্যবযাদরাপদ াগী রাখার জন্য য াগাদ াদগ সযম কযাবক্তলাং
ব্যবস্থা অপক্তরযা ে। একটি উচ্চ-কমেযমতা সিন্ন কযাবক্তলাং ক্তসদটম ছাডা, সাভোর, সুইচ, রাউোর, যটাদরজ ক্তডভাইস এবাং
অন্যান্য সরিাম এদক অপদরর সাদথ য াগাদ াগ এবাং তথ্য ক্তবক্তিময়, প্রক্তক্রয়াকরণ এবাং সাংরযণ করদত পারদব িা। ডাো
যসন্টারগুক্তলর জন্য কযাবক্তলাং এর আধুক্তিক শতোক্তে ক্তিম্নরূপ:
•
•
•
•
•

উচ্চ চযাদিল ণত্ত্ব (High channel densities);
উচ্চগক্ততর ট্রািক্তমশি (High transmission speeds);
বাধা/ক্তবঘ্নযীি যাড েওয্যার পক্তরবতেি (Interruption-free hardware changes);
বায়ুচলাচল ব্যবস্থা (Ventilation aspects); এবাং
প্রদয়াজিীয় সমথ েি (Support)।

সাবধািতা, দূরেশী পক্তরকল্পিা এবাং সুগঠিত কযাবক্তলাং ব্যবস্থা তাই ডাো যসন্টাদরর পক্তরচালিাকারীদের োক্তয়ত্বগুদলার মদধ্য
উদল্যখদ াগ্য। ডাো যসন্টাদরর কযাবক্তলাং ব্যবস্থা পক্তরকল্পিা করার সময় ক্তিম্নক্তলক্তখত ক্তবষয়গুক্তল ক্তবদবচিা করা েরকার:
•
•
•
•
•
•
•
•

যকাদর অক্ততক্তরি (Redundancy) কযাবক্তলাং অিাবশ্যক;
ভবি মদধ্য অক্ততক্তরি ক্তলে;
যকাদরর ব্যান্ডউইথ বৃক্তদ্ধ;
প্রান্ত ক্তবন্দুদত ব্যান্ডউইথ বৃক্তদ্ধ;
ভদয়স ওভার আইক্তপ (VoIP) সম্প্রসারদণর জন্য QoS ক্তিয়ন্ত্রণ;
LAN এবাং WAN এ ক্তভক্তডও ক্তস্ট্রক্তমাং এবাং ক্তভক্তডও ক্তবতরদণর জন্য সম্পূণ ে সমথ েি;
VLAN এর মদধ্যকার য াগাদ াদগ কদঠার িীক্ততমালা; এবাং
ডাো যসন্টার যথদক DR সাইদে তথ্য প্রক্ততক্তলক্তপ (Replication) করার ব্যবস্থা।

ক্তিদে েশিা (Guideline) - বাক্তণক্তজযক ভবদি যেক্তলদ াগাদ াগ কযাবক্তলাং মািেণ্ড অনু ায়ী TIA -568-B.1, TIA -568B.2, TIA -568-B.3, TIA-569-B, TIA -606-B, বাক্তণক্তজযক ভবিগুদলার যেক্তলদ াগাদ াগ অবকাঠাদমার জন্য
প্রশাসক্তিক মাি TIA-606-A, যেক্তলদ াগাদ াদগর জন্য বাক্তণক্তজযক ভবদির গ্রাউক্তন্ডাং এবাং বক্তন্ডাং শতে TIA -607 মাি
অনু া ী ডাো যসন্টাদরর জন্য কাঠাদমাগত কযাবক্তলাং ক্তসদটম (SCS) ক্তবদবচিা করা উক্তচত।
8.2. যিেওয়াকে (Network)
একটি ডাো যসন্টাদরর যিেওয়াকে প্রক্ততষ্ঠার জন্য যকাদিা আেশে ক্তিদে েক্তশকা যিই। তদব ক্লাউড কক্তিউটিাং, ওদয়ব ক্তভক্তত্তক
অযাক্তিদকশি এবাং ক্তিরাপত্তা ক্তেক সাম্প্রক্ততক প্রবণতা ক্তবদবচিা কদর, একটি পৃথক যিেওয়াকে মদডদলর সুপাক্তরশ করা যয়।
িীদচর ক্তচদে প্রস্তাক্তবত ক্ততি-স্তর ক্তবক্তশি যিেওয়াকে মদডল যেখায়:
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উপদরর মদডদলর প্রক্ততটি স্তর পৃথক ফায়ারওয়াদলর মাধ্যদম আলাো করা যয়। কম ক্তিভেরদ াগ্য স্তদর উত্থাক্তপত
য াগাদ াগগুক্তল শুধুমাে পরবতী ক্তিদচর স্তদর প্রদবশ করদত পাদর (প্রথম স্তর সবদচদয় কম ক্তিভেরদ াগ্য এবাং তৃতীয় স্তরটি
সবদচদ ক্তিভেরদ াগ্য)। স্তরগুদলার মদধ্য ক্তবক্তেন্নতা এবাং ফায়ারওয়াল সীমাবদ্ধতার সমিদয় ক্তিম্ন স্তদর ক্তিভেরদ াগ্যতার
ক্রমবধ েমাি স্তর অনু ায়ী একই সময় একটি মাে স্তদরর সাদথ য াগাদ াদগর অনুমক্তত যেয়া যয়। মদডদলর প্রক্ততটি স্তর ক্তিক্তে েি
ক্তকছু কাজ সিন্ন কদর, য মি সাভোদরর যলাড ভারসাম্য, ক্তস্থক্ততস্থাপকতা এবাং মূল উপাোিগুক্তলর উচ্চতর প্রাপ্যতা।
8.2.1. যিেওয়াকে পৃথকীকরণ (Network Segregation)
ওদয়ব, অযাক্তিদকশি এবাং ডাো যজাি ৩ টি পৃথক স্তদরর মদধ্য যযাট করা উক্তচত। এই িকশাটি ফায়ারওয়াল / রাউটিাং
দন্ত্রর দ্বারা স্তরটির মদধ্য এবাং বাইদর ক্তিয়ন্ত্রণ বজায় রাদখ এবাং যকাদিা সাভোর এদক অপদরর সাদথ য াগাদ াগ করদত
পাদর তা ক্তিধ োরি কদর।
• প্রথম স্তর – অক্তিভেরদ াগ্য স্তর (Tier 1 – Untrusted layer)
প্রথম স্তর (Tier 1) বাইদরর ক্তবদশ্বর (সাধারণ জিসাধারদণর) কাদছ ওদয়ব পক্তরদষবা সরবরায করদত ব্যবহৃত
য । প্রথম স্তর (Tier 1) একটি বাক্তযযক ফায়ারওয়াদলর মাধ্যদম ক্তফোর করা যয় এবাং অন্যান্য স্তদর পরবতী
ট্রযাক্তফক একটি অভযন্তরীণ ফায়ারওয়াদলর মাধ্যদম পাঠাদিা যয়। সুরযা বাড়াদিার জন্য প্রথম স্তরদক (Tier 1)
ক্তবক্তভন্ন অঞ্চদল ভাগ করা যয় (উোযরণ: ওদয়ব পক্তরদষবাসমূয এবাং ইন্টারদিদের মাধ্যদম প্রেত্ত ওদয়ব
পক্তরদষবাক্তেদত প্রদবদশর পক্তরদষবা)।
• ক্তদ্বতীয় স্তর – অল্পক্তিভেরদ াগ্যদ াগ্য স্তর (Tier 2 – Semi-trusted layer)
ক্তদ্বতীয় স্তর (Tier 2) উপস্থাপিা (Presentation) সাভোরগুদলার ডাোর জন্য অনুদরাধগুক্তল প োদলাচিা কদর এবাং
ডাোদবস সাভোর যথদক এই ডাোটি পুিরুদ্ধার কদর। এই স্তর যসই ডাোয় ক্তবক্তভন্ন প্রক্তক্রয়াকরণ ফাাংশি প্রদয়াগ কদর
এবাং ফলাফলগুক্তলদক প্রথম স্তদরর (Tier 1) ক্তডভাইদস পাঠায়। প্রথম স্তদর সমস্ত প্রক্তক্রয়াকরদণর অনুদরাধ
(Processing Request) ক্তদ্বতীয় স্তদর (Tier 2) যপৌুঁছাদিার আদগ একটি অভযন্তরীণ ফায়ারওয়াদলর মধ্য ক্তেদয়
াদব। ক্তদ্বতীয় স্তদর (Tier 2) সাভোর যযাট করার জন্য ক্তবক্তভন্ন অঞ্চদল পৃথক করা ায়।
• তৃতীয় স্তর – ক্তিভেরদ াগ্য স্তর (Tier 3 – Trusted layer)
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তৃতীয় স্তর (Tier 3) অযাক্তিদকশি ডাো সাংরযণ কদর। এই স্তর যিেওয়াদকের সবদচদয় ক্তিরাপে এবাং
য ৌক্তিকভাদব (Logically) ক্তবক্তেন্ন এলাকা য খাদি তথ্য সাংরযণকারী ডাোদবস সাভোর যযাট করা যয়। এই
স্তদরর ডাো ক্তেত্বীয় স্তদরর উপর অক্তিভেরশীল। ক্তদ্বতীয় স্তর (Tier 2) যথদক তৃতীয় স্তর (Tier 3)এর অনুদরাধগুক্তল
যপৌুঁছাদিার আদগ অভযন্তরীণ ফা ারও াদলর মধ্য ক্তেদয় য দত যদব। তৃতীয় স্তর (Tier 3) অভযন্তরীণ এবাং বাইদরর
সাভোরদক যযাট করার জন্য একাক্তধক অঞ্চদল পৃথক করা য দত পাদর। (উোযরণ: ডাোদবস সাভোর য গুদলা
অন্যান্য সাংস্থার অনুদরাধ গ্রযণ কদর এবাং য গুদলা শুধুমাে অভযন্তরীণ ল্যাি যথদক অনুদরাধ গ্রযণ কদর)।
ক্তিদে েক্তশকা প্রণয়দির িীক্ততমালা (Guiding principles)
ক্তিরাপত্তা (Security) – ডাো যসন্টার যিেওয়াকে স্থাপদতয (architecture) তথ্য যগাপিীয়তা
(Confidentiality), সতযতা (authenticity) এবাং ক্তবশুদ্ধতা (integrity) ক্তিক্তিত করা উক্তচত। তথ্য ক্তবক্তিময়
ক্তিভেরদ াগ্য যওয়া উক্তচত া প্রক্ততক্তষ্ঠত ক্তিরাপত্তা িীক্ততর সাদথ সিক্ততপূণ ে, য খাদি তদথ্যর অিনুদমাক্তেত অক্তধকরণ
(Access), পক্তরদষবা অস্বীকার এবাং ইোকৃত / আকক্তিক পক্তরবতেদির ক্তবরুদদ্ধ সুরযা ক্তবদ্যমাি।
প্রাপ্যতা (Availability) – উচ্চ প্রাপ্যতার জন্য যিেওয়াকে উপাোিগুক্তল ক্তিভেরদ াগ্য যও া উক্তচত এবাং এদত
পক্তরদষবা স্তদর র্চক্তির (SLA) সুস্পি উদিখ থাদক ক্তকন্তু যিেওয়াদকের স্থাপদতয (Architecture) অক্ততক্তরি
উপাোি থাদক াদত যকাদিা ব্যথ েতার একক ক্তবন্দু (Single Point of Failure) িা থাদক।
কা েযমতা ও সম্প্রসারণদ াগ্যতা (Performance and Scalability) - যিেওয়াকে ব্যবস্থায় গ্রযণদ াগ্য
প্রক্ততক্তক্রয়া করার সময় থাকা উক্তচত এবাং অবকাঠাদমাটিদত অক্ততক্তরি ব্যান্ডউইথ এবাং ক্তিকে ভক্তবষ্যদত িতুি
ব্যবযারকারীর যসবা যেবার জন্য যিেওয়াকেটি সম্প্রসারণদ াগ্য যওয়া উক্তচত।
িমিীয়তা (Flexibility) – যিেওয়াকে ব্যবস্থার উপাোিগুক্তল পক্তরকক্তল্পত খরদচর মদধ্য পক্তরবযি, পক্তরবতেি,
পক্তরবধ েি ও সাংদ াজিদ াগ্য যদব।
সাভোর (Servers)

সাভোর ক্তিব োচি করার জন্য সুক্তিক্তে েি যকাদিা মািেণ্ড যিই। একটি সাভোদরর প্রযুক্তিগত তবক্তশিয ক্তিধ োরণ করা যয়, সাধারণত
সাভোদর চলমাি অযাক্তিদকশদির প্রক্তক্রয়াকরণ যমতা (Processing Power), প্রক্ততক্তক্রয়ার সময় (Response Time),
যমমক্তর যমতা, যাড ে ক্তডদস্কর যমতা ইতযাক্তে ক্তবষদয়র উপর ক্তিভের কদর। তাই উপযুি কিক্তফগাদরশদি ক্তিরাপে,
ক্তিভেরদ াগ্য, েয, সম্প্রসারণদ াগ্য (Scalable) এবাং সযদজ রযণাদবযণদ াগ্য সঠিক সাভোর ক্তিব োচি করা খুবই গুরুত্বপূণ ে।

8.3.1. মূল ক্তবদবচয ক্তবষয় (Key Considerations)
সাভোর যবদছ যিওয়ার যযদে ক্তিদচর ক্তবষয়গুদলা ক্তবদবচিা উক্তচতঃ
• আপিার প্রথম ক্তবদবচয ক্তবষয় যল সাভোদরর কা েকাক্তরতা। স্পিতই আপক্তি এমি যকাদিা সাভোর ক্তবদবচিা করদবি
িা া আপিার সাংস্থার প্রদয়াজিীয়তা পূরণ করদত পারদব িা;
• আপিার প্রক্ততষ্ঠাদির জন্য সঠিক মূদল্য এমি সাভোর ক্তিব োচি াদত অপ্রদয়াজিীয় ক্তকছুর জন্য আপক্তি অথ ে ব্যয়
করদবি িা;
• আপক্তি আদগই ক্তচন্তা করুি, সাভোর ভাড়া (Rent) ক্তিদবি, িাক্তক ক্তকিদবি। দ্যক্তিন্তা এড়াদিার জন্য স্বল্প যময়াদে
সাভোর ভাড়া করা একটি সঠিক ক্তসদ্ধান্ত যদত পাদর, তদব এই ক্তসদ্ধান্ত আপিার কা েযমতাদক বড়ই সীক্তমত কদর
যফলদত পাদর। প্রদয়াজি যদল কা েকাক্তরতা ক্তিদয় আদরকবার ক্তচন্তা করুি;
• প্রদয়াজি অনু ায়ী যাডওে য়ার বুদে ক্তিি। আপক্তি ক্তে ক্তকিদত চাি, তদব আপিাদক অবশ্যই ক্তিজস্ব সাভোদরর জন্য
ক্তযসাব করদত যদব। আপিার বতেমাি অবকাঠাদমা আপিার সাভোরগুক্তলদক সুষ্ঠুভাদব পক্তরচালিা করদত সযম যদব
ক্তকিা তা ক্তিধ োরদণর জন্য এবাং যসই একই অবকাঠাদমা প্রক্ততষ্ঠাদির প্রবৃক্তদ্ধদক/সম্প্রসারিদক সমথ েি করদত পাদর
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ক্তকিা তা ক্তিণ েদয়র জন্য আপক্তি োয়বদ্ধ যদবি। এখি অদিক ব্যবসায় সাভোর ভার্চয়ে ালাইদজশি (VPS) এবাং
অতযাধুক্তিক ক্লাউড-ক্তভক্তত্তক সাভোদর চালু যদে কারণ যসগুদলা বাক্তযযক যাড েওয়াদরর উপর ক্তিভেরতা ছাড়াই প োপ্ত
কমেযমতা যেখাদত সযম;
আপিার সাভোদর প্রদয়াজি যদত পাদর এমি য যকাদিা অক্ততক্তরি সফেওয়যার সিদকে যজদি ক্তিি। সফেওয়যার
সিদকে প্রধাি ক্তবদবচয ক্তবষদয়র একটি যল, আপক্তি উইদন্ডাজ বা ক্তলিাে অপাদরটিাং ক্তসদটম ব্যবযার কদর সাভোর
চালাদত চাি ক্তকিা। অতএব, ক্রয় করার আদগ আপিার প্রদয়াজিীয় সবক্তকছু সিদকে যখাঁজ ক্তিি এবাং আপিার
যমাে খরচ ক্তিণ েয় করুি। সাভোর ব্য বহুল যদত যদব এমি িয়, তদব আপক্তি যসগুদলা কীভাদব ব্যবযার করদছি তার
উপর ক্তিভের কদর খরচ অদিক বৃক্তদ্ধ যপদত পাদর;
প্রক্ততষ্ঠাদির সকল িতুি যাড েওয়ার এবাং সফেওয়যার ক্তবদ্যমাি সাভোদর সাংযুি করার ক্তবষদয়ও ভাবদত যদব।
আপিার ক্তে ইক্ততমদধ্য যকাদিা সাভোর বা যিেওয়াকে থাদক, তদব িতুি যকাদিা ক্রয়, অবশ্যই ইক্ততমদধ্য া আদছ
তা সম্প্রসারদণর জন্য করদত যদব;
যাড েওয়ার এবাং সফ্টওয়ার উভয়ই ক্তযসাদবর সময়, আপক্তি চলমাি ব্যবস্থার রযণাদবযদণর ক্তযসাবও ক্তবদবচিা
করুি। যকাদিা সাভোরদক কা েকরী রাখদত, পক্তরকক্তল্পত ডাউিোইম সয আপিার প্রক্ততষ্ঠাদির জন্য যকাদিা সাভোরটি
সঠিক, যসো ক্তবদবচিায় ক্তিদয় ক্তসদ্ধান্ত যিওয়ার একটি গুরুত্বপূণ ে অাংশ;
প্রথমতঃ তথ্য সুরযার জন্য একটি প্রক্ততষ্ঠাি সাভোর ব্যবযার কদর । আপক্তি কী সুরক্তযত রাখদত চাি এবাং আপক্তি
কীভাদব এটি করদত াদেি তা ক্তিদয় ভাবুি;
যকাদিা সাভোদরর উপযুিতা ক্তিধ োরণ করার সময় এর সম্প্রসারণদ াগ্যতা (Scalability) অতযন্ত গুরুত্বপূণ ে।
প্রক্ততষ্ঠািদক সব েো সম্প্রসারণদ াগ্য সাভোর ক্তিব োচি করা উক্তচত; এবাং
একটি সাভোর যকিার সময় চূডান্ত এবাং সম্ভবত সবদচদয় গুরুত্বপূণ ে ক্তবষয় যল, যসো আপিার ব্যবসার জন্য সযায়ক
একটি যসবা। যকাদিা সাভোর যথদক সব োক্তধক যসবা যপদত, প্রক্ততষ্ঠািদক মাদেমাদে প্রযুক্তিগত সযায়তার উপর
ক্তিভের করদত যদত পাদর। ক্তবক্তভন্ন সাভোর যকািাক্তির সযায়তা যসবা সিদকে যযাক্তটাং যফারাদম গ্রাযকদের
সমাদলাচিাগুদলা ক্তবস্তাক্তরত পড়ুি। এটি ক্তসদ্ধান্ত যিওয়ার প্রক্তক্রয়ায় একটি বড় সযায়ক যদত পাদর।
তথ্য সাংরযণ (Storage)

একটি তথ্য সাংরযণাগার (Storage) ক্তিব োচি করার জন্য যকাদিা আেশে মািেণ্ড যিই। একটি তথ্য সাংরযণাগার
(Storage) ক্তিব োচি, একটি প্রক্ততষ্ঠাদির তদথ্যর আকার ও প্রবৃক্তদ্ধ, তদথ্যর ব্যাকআপ (Backup) এবাং সাংরযদণর
প্রদয়াজিীয়তার উপর ক্তিভের কদর।
তথ্য সাংরযণাগার (Storage) একটি জটিল ক্তবষয়। যকাদিা প্রক্ততষ্ঠাদির তথ্য সাংরযণাগার (Storage) ক্তিব োচি কঠিি,
কারণ এটি প্রায়শই সদব োত্তম লাভ পাওয়ার জন্য যবশী োক্তম ন্ত্র (Equipment) অন্তর্ভেি করা যয়। প্রক্ততষ্ঠাদির অক্তধকাাংশ
ক্তিব োযীই তথ্য সাংরযণ করার প্রদয়াজিীয়তা উপলক্তি কদর, তদব তারা এর কমেযমতা, অক্তধগম্যতা, প্রার্চ েতা
(Redundancy) ও ঝক্তুঁ ক গণিা, ক্তবকল্পতা ও দ্যদ োগ পরবতী পুিরুদ্ধার সিদকে কমই ক্তবদবচিা কদর। যসজন্য তথ্য
প্রযুক্তির কাজদক জটিল কদর, কারণ প্রক্ততষ্ঠাদির শীষ ে ব্যবস্থাপকদের কাদছ অদৃশ্য এ ব্যবস্থাপিার জন্য যকি বড় বাদজদের
েরকার, যসো ব্যাখ্যা করার প্রদয়াজি পদড়।
তথ্য সাংরযদণর জন্য অধুিা যটাদরজ এক্তরয়া যিেওয়াকে (SAN) এবাং ব্যাকআদপর জন্য যেপ লাইদেক্তর অথবা ক্তডস্ক
ক্তভক্তত্তক তথ্য সাংরযণাগার ব্যবহৃত যয়।
8.4.1. মূল ক্তবদবচয ক্তবষয়াক্তে (Key Considerations):
যটাদরজ যকিার সময় ক্ততিটি প্রধাি ক্তবদবচয ক্তবষয় রদয়দছ: কা েক্রম (কীভাদব যটাদরজ ব্যবযার করা যদব এবাং অক্তভগমি
করা যদব), যমতা ও গক্তত এবাং ক্তিভেরদ াগ্যতা।
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• কা েক্রম (Function): যটাদরজ যকিার অদিক কারণ আদছ। কদ কটি উদিখদ াগ্য ক্তবষয় যলঃ পৃথক সাভোর বা
যডস্কেদপ স্থািীয়ভাদব বৃযৎ পক্তরমাদণ তথ্য সঞ্চ স্থাি, তথ্য ব্যবস্থাপিাদক যকিীভূতকরণ, কমেযমতা বৃক্তদ্ধ এবাং
পদ্ধক্ততগত ব্যথ েতার যযদে তথ্যদক আরও যবক্তশ সযজলভয করা। আপক্তি ক্তে যটাদরজটির ফাাংশিটি ক্তিধ োরণ
করদত িা পাদরি, তদব আপিার যটাদরদজর প্রদয়াজি যিই।
• ধারণযমতা ও গক্তত (Capacity & Speed): ধারণযমতা যটাদরদজর সবদচদয় সযজ এবাং সবদচদয় স্পি
ফাাংশি। কা েযমতা বা গক্তত বণ েিা ও ব্যাখ্যা করা সযজ ক্তকন্তু IOPS ক্তযসাদব পক্তরমাপ করা আদরা কঠিি। IOPS
ক্তবক্তভন্ন ভাদব বক্তণ েত যয় য মি যঠাৎ অক্তভগমি, ক্রক্তমক অক্তভগমি, ক্তবদফাক্তরত গক্তত, ক্তবলম্ব এবাং ক্তস্থক্তত যাদরর
আশো থাদক এবাং তারপদর পডার এবাং যলখার (Read and Write) মদধ্য পাথ েকয। এমিক্তক ক্তডভাইদসর
প্রতযাক্তশত পারফরম্যাদির জন্য প্রদ াজিী কমেযমতা ক্তিধ োরণ করাও কঠিি। ক্তকন্তু সাবধাদি গদবষণা করদল এটি
অজেিদ াগ্য এবাং পক্তরমাপদ াগ্য।
• ক্তিভেরদ াগ্যতা (Reliability): মদি রাখদত যদব য , যটাদরজ "যকবল একটি সাভোর মাে" এবাং সাধারণ
সাভোদরর যযদে প্রদ াজয অক্ততক্তরিতা এবাং ক্তিভেরদ াগ্যতার ক্তবষয়গুক্তল, অাংশীোরী যটাদরজ ক্তসদটদমর যযদেও
সমািভাদব প্রদ াগ করা উক্তচত। প্রা যযদে, এন্টারপ্রাইজ যটাদরজ ক্তসদটমগুক্তল এন্টারপ্রাইজ সাভোরগুক্তলদত ততক্তর
করা যয় - একই বাক্তযযক কাঠাদমা (Chassis), একই ড্রাইভ এবাং একই উপাোি। কারণ, ক্তিভেরদ াগ্যতার একই
িীক্তত প্রদ াজয যদব এবাং আপিার জন্য যকাদিা সরিাম সঠিক ক্তকিা তা ক্তিধ োরণ করার জন্য আপিাদক অবশ্যই
(য মি থাকা উক্তচত) একই ঝক্তুঁ ক ক্তবদবচিায় ক্তিদত যদব।
মূল্যায়ি, গদবষণা এবাং সাংগ্রযস্থদলর প্রদয়াজিীয়তা ক্তবদবচিায় সময় যেয়া করা অতযন্ত গুরুত্বপূণ ে কারণ আপিার যটাদরজ
ক্তসদটমটি উচ্চ ব্যয় এবাং জটিলতার কারদণ সম্ভবত েী ে সময় আপিার যিেওয়াদকে একটি ব্যাকদবাি উপাোি ক্তযসাদব
থাকদব। সুতরাাং সাবধাদি এটি ক্তিব োচি করুি এবাং আপিার যমধা ব্যবযার করুি।
8.5.

তথ্য ক্তিরাপত্তা (Information Security)

ডাো যসন্টার এমি একটি স্থাি য খাদি তথ্য সাংরযণ, প্রক্তক্রয়াকরণ এবাং ক্তবতরণ করা যয়। ডাো যসন্টাদর অবশ্যই
যগাপিীয়তা (Confidentiality), সতযতা (Authenticity) এবাং ক্তবশুদ্ধতা (Integrity) ক্তিক্তিত করদত যদব। তথ্য
ক্তিরাপত্তা বলদত যবাোয় সরিাম, িীক্তত, ক্তিরাপত্তা ধারণা, ক্তিরাপত্তা সুরযা, ক্তিদে েক্তশকা, ঝক্তুঁ ক ব্যবস্থাপিা পদ্ধক্তত, কমে,
প্রক্তশযণ, সদব োত্তম অনুশীলি (Best Practice), আশ্বাস এবাং প্রযুক্তির সাংগ্রয া ডাো যসন্টাদরর পক্তরদবশ এবাং তার
সিদের সুরযার জন্য ব্যবযার করা য দত পাদর। ডাো যসন্টাদরর সাদথ সাংযুি কক্তিউটিাং ক্তডভাইস, যটাদরজ ক্তডভাইস,
কমেচারী, অবকাঠাদমা, অযাক্তিদকশি, পক্তরদষবাক্তে, যেক্তলদ াগাদ াগ ব্যবস্থা এবাং এদত যপ্রক্তরত এবাং / বা সাংরক্তযত তদথ্যর
সমগ্রতা অন্তর্ভেি। তথ্য ক্তিরাপত্তা সাইবার পক্তরদবদশ ক্তিরাপত্তা ঝক্তুঁ ক যথদক ডাো যসন্টারদক রযা করার যচিা কদর।
ে মািেণ্ডসমুয রদ দছ, া ডাো যসন্টাদর গ্রযণ করার
এই ক্তিদে েক্তশকার উপ-ধারা ৪.২ এ বক্তণ েত তথ্য ক্তিরাপত্তা সিক্তকত
পরামশে যেও া যয়। তদব ডাো যসন্টার সুরযা আক্তকেদেকচার সিক্তকেত বা ক্তিরাপত্তা সিক্তকেত সরিাম ক্তিব োচি করার জন্য
যকাদিা ক্তিক্তে েি মািেণ্ড যিই।
তদব, তথ্য ক্তিরাপত্তা একটি গুরুত্ত্বপূণ ে সমস্যা এবাং চযাদলি ক্তবদবচিা কদর, তথ্য যকি এবাং তার সিদের সদব োত্তম স্তদরর
ক্তিরাপত্তা যপৌুঁছাদিার লদযয "ক্তিগূঢ় প্রক্ততরযা (Defense-in-Depth)" পদ্ধক্তত বাস্তবা ি করার পরামশে যেও া যল।
8.5.1. তথ্য ক্তিরাপত্তায় ‘ক্তিগুঢ় প্রক্ততরযা’ (‘Defense-in-Depth’ Approach to Information Security)

"ক্তিগূঢ় প্রক্ততরযা (Defense-in-Depth)" ধারণাটি সামক্তরক প্রক্ততরযা যথদক গৃযীত যদয়দছ য খাদি আক্রমণকারীদক তার
সমস্ত যমতা প্রদয়াগ করদত বাধ্য করার জন্য পদেপদে বাধা স্থাপি করা যয়। তথ্য ক্তিরাপত্তার যযদে, প্রশাসক
(Administrator) বা সাংস্থা অিনুদমাক্তেত অক্তভগমি (Unauthorized Access) বা তথ্য আক্রমদণর ঝক্তুঁ ক কমাদিার
জন্য একাক্তধক স্তদরর প্রক্ততরযামূলক ব্যবস্থা যিওয়া যয়। সমাপক্ততত স্তরগুদলা দ্বারা অন্য স্তদরর দ্যব েলতা দূর করা যয়। একটি
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সুসাংজ্ঞাক্তয়ত এবাং সুষ্ঠুভাদব প্রদয়াগ করা "ক্তিগূঢ় প্রক্ততরযা" যকৌশল ক্তবক্তভন্ন ধরদণর আক্রমণ প্রক্ততদরাধ কদর এবাং এর
প্রশাসকদের কাদছ তাৎযক্তণক অনুপ্রদবদশর অযালামেও যপশ কদর।
"ক্তিগূঢ় প্রক্ততরযা” এমি একটি কা েকর পদ্ধক্তত, া স্ব াংক্তক্রয়ভাদব যামলা ও আক্রমদণর প্রক্ততদরাধ ব্যবস্থা, া পাবক্তলক
ইন্টারদিে যথদক সৃক্তট য । এই ধরদির আক্রমদণ, আক্রমণকারী ক্তবক্তভন্ন পদ্ধক্ততর সাদথ চলক্তত পক্তরদবদশ তথ্য ক্তসদটম বা
সিদের কাদজ লাগাদিার যচিা কদর া প্রক্ততদরাধ করা অতযন্ত কঠিি, "ক্তিগূঢ় প্রক্ততরযা" স্থাপতযটি নুযিতম সুরযা সরবরায
করদত পাদর।
অসামক্তরকীকৃত এলাকা (Demilitarized Zone (DMZ)), ফায়ারওয়াল, ই-যমইল ক্তসক্তকউক্তরটি যগেওদয়, ওদয়ব ক্তফোর,
এন্ডপদয়ন্ট সুরযা, অিক্তধকার প্রদবশ প্রক্ততদরাধ ব্যবস্থা (Intrusion Prevention System (IPS)), ম্যালওয়ার সুরযা,
ভার্চয়ে াল প্রাইদভে যিেও াকে (VPN), যিেওয়াদকের আচরণ ক্তবদিষণ, ক্তিরাপত্তা তথ্য এবাং ইদভন্ট ম্যাদিজদমন্ট ক্তসদটম
(য মি: SIEM), ওদয়ব এক্তিদকশি ফায়ারওয়াল (WAF), এক্তন্ট এক্তপটি, এক্তন্ট-রযাদিামওয়ার, এক্তন্ট-ক্তডক্তডওস, ক্তডএিএস
ক্তসক্তকউক্তরটি, যডো লস যপ্রাদেকশি (DLP), সাইবার যেে ইদন্টক্তলদজি (CTI) ইতযাক্তে "ক্তিগূঢ় প্রক্ততরযা" যকৌশল সরবরায
কদর তথ্য সুরযার উদেদশ্য ইন্টারদিে বা পাবক্তলক যিেওয়াকে প্রক্ততষ্ঠাদির তথ্য প্রযুক্তির সিেদক আক্রমিকারীদের
অিনুদমাক্তেত অক্তভগমি অজেদির লযযদক ব্যাযত কদর। এসব দন্ত্রর প্রদতযকটিই আক্রমণকারীদের জন্য বাধা ক্তযসাদব কাজ
কদর। "ক্তিগূঢ় প্রক্ততরযা" সাংস্থার তথ্য এবাং এর সাংক্তিি প্রযুক্তি আক্রমণকারীদের এবাং অনুপ্রদবশকারীদের যথদক রযা
করার জন্য একটি াচাইকৃত (Verified) পদ্ধক্তত। এই পদ্ধক্তত এতই িমিীয় (Flexible) য , এটি সযদজই িতুি উদ্ভূত
হুমক্তকর (Arised Threat) ক্তবরুদদ্ধ সুরযা প্রোি করদত পাদর। ক্তিদচর ক্তচদে একটি "ক্তিগূঢ় প্রক্ততরযা" ব্যবস্থার তথ্য সুরযা
স্থাপতযদক ক্তিদে েশ কদর:
‘Defense-in-Depth’ Information Security Architecture

9.

জিশক্তি (Human Resource)

কা েত, একটি ডাো যসন্টাদর ক্তবক্তভন্ন ধরদির সিে রদ দছ, উোযরণতঃ এর বাক্তযযক স্থাপিা, য মি সুরক্তযত সাভোর কয,
কযাবক্তলাং অবকাঠাদমা, ক্তবদ্যযৎ ও শীতলীকরণ এবাং ক্তিরাপত্তা ব্যবস্থা; সাভোর যিেওয়াকে সুক্তবধা; তথ্য সাংরযণ ন্ত্র এবাং
যিেওয়াকে; অযাক্তিদকশি য মিঃ ব্যবসায় অযাক্তিদকশি এবাং ব্যবস্থাপিা অযাক্তিদকশি ইতযাক্তে। তদব, মািব সিেদক ডাো
যসন্টাদরর সবদচদ গুরুত্বপূণ ে এবাং মূল্যবাি সিে ক্তযসাদব ক্তবদবচিা করা য ।
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Data Center Resources

All of these resources revolve around management, and
maintenance of business processes and information
resources

যিেওয়াকে স্থাপিার ক্তবপরীদত, ডাো যসন্টাদর একাউন্ট ক্তি ন্ত্রদণর জন্য ক্তবক্তভন্ন যগাষ্ঠীর মদধ্য সিকে গদড তুলদত যদব।
এন্টারপ্রাইজ যসবাপ্রোিকারীর জন্য এই কা েকরী যগাষ্ঠীর সাদথ পারস্পক্তরক য াগাদ াগ ছাড়া ডাো যসন্টাদর সফল ভাদব
কাজ করা অতযন্ত কঠিি।

Cross-functional Relationships

ডাো যসন্টাদরর কা েক্রম এবাং উপাোিসমুয পরীযা কদর এবার এর মূল কা েকরী উপাোদির ক্তেদক িজর যেয়া াক। এই
উোযরদণ ডাো যসন্টাদরর ক্তবক্তভন্ন যগাষ্ঠী একসাদথ কীভাদব কাজ কদর তা ব্যাখ্যা কদর। ডাো যসন্টাদর ব্যবসায় ও ক্তবপিি
এবাং স্থপক্তত যগাষ্ঠী রদ দছ া উৎপােিশীলতা, চেজলক্তেতা এবাং ক্তস্থক্ততশীলতার মদতা ব্যবসাক্তয়ক লযযগুদলা ক্তিয়ন্ত্রণ কদর।
এই ক্তবষয়গুদলা তথ্য যকি ক্তবকাদশর জন্য উদদ্যাগ গ্রযণ কদর। ডাো যসন্টার সাংস্থা উদদ্যাগ বাস্তবায়দির জন্য অবকাঠাদমা
ক্তিমোিকারীদের সাদথ কাজ কদর। অবকাঠাদমা প্রদকৌশলীরা মািসম্মত পক্তরদবশ ততক্তরর জন্য একসদি কাজ কদরি।
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যিেওয়াকে গ্রুপ (NOC) মািেণ্ড এবাং পক্তরদবশ সাংজ্ঞায়দি অাংশগ্রযণ কদর, তদব যিেওয়াকে এবাং অন্যান্য প্রদকৌশল যগাষ্ঠীর
মাদে পারস্পাক্তরক য াগাদ াগ কম থাদক।

Groups in the Data Center

যটাদরজ, িযােফমে, ডাোদবস এবাং যিেওয়াকে এর মদতা প্রক্ততটি তথ্য প্রযুক্তির যমৌক্তলক কা েক্রম সিােি করার জন্য
আলাো আলাো েল আদছ। যকৌশলগত কা েক্রদমর মদধ্য আদছ, সরবরাযকারী ক্তিব োচি (Vendor Selection), স্থাপতয
উন্নয়ি, মাি ক্তিরুপি এবাং িতুি প্রযুক্তি অনুসন্ধাি করা। ক্তবক্তভন্ন প্রকদল্পর অাংশ ক্তযসাদব এগুদলার ক্তবদশষ প্রযুক্তি বাস্তবায়দি
িকশা, সাংস্থাপি, অন্যান্য যগাষ্ঠীগুক্তলর সাদথ সমিয়, এবাং প্রকল্প পক্তরচালিা অন্তর্ভেি থাকদত পাদর। সবদশদষ রদ দছ,
চলমাি ক্তবক্তভন্ন প্রযুক্তির সযয়তা, য মি সমস্যা সমাধাি, উচ্চ স্তদরর সযা তা, যালিাগাে করা এবাং সরবরাযকারীদের
ব্যবস্থাপিা করা। এই প্রদকৌশলীগণ সাধারণত যিেওয়াকে ক্তিয়ন্ত্রণ যকি (Network Operation Center (NOC)) ও
ক্তিরাপত্তা ক্তিয়ন্ত্রণ যকি (Security Operation Center (SOC)) এর মাধ্যদম ডাো যসন্টাদরর পক্তরদষবা প্রোি কদরি।
তাই জরুরী অবস্থায়, পক্তরদষবা অব্যাযত রাখদত তাদের পক্তরবযদণর জন্য প্রদয়াজিীয় গাক্তড় ও গাক্তড়র চালক থাকা আবশ্যক।
প্রক্ততটি েল ক্রমাগত ব্যবসাক্তয়ক পুক্তুঁ জ, পক্তরচালিা বাদজে এবাং কমী সাংখ্যা ব্যবযার কদর সময়সীমা পূরণ, ব্যবসাক্তয়ক
চাক্তযো যমোদিা এবাং ব্যবসাক্তয়ক লযয এবাং সমস্যাগুক্তলর সাদথ প্রযুক্তি সমন্নয়করদণর মদতা কাজগুদলা সিন্ন কদর।
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World of the Data Center

প্রধাি আক্তথ েক কমেকতো (CFO), প্রধাি তথ্য কমেকতো (CIO), প্রধাি প্রযুক্তি কমেকতো (CTO) এবাং প্রধাি তথ্য ক্তিরাপত্তা
কমেকতো (CISO) -এর মদতা কদপোদরে ব্যবস্থাপক ডাো যসন্টাদরর পক্তরচালিায় উদিখদ াগ্য প্রভাব ক্তবস্তার কদর।
অদিক ডাো যসন্টাদর ব্যবস্থাপক ক্তযসাদব ক্তিক্তে েি িামযুি পে ক্তবদ্যমাি িাও থাকদত পাদর, তদব কা েক্রম অবশ্যই চদল। এই
উোযরদণ ব্যক্তিদের ক্তবক্তেন্ন ভূক্তমকার বেদল সক্তম্মক্তলত কা েক্রদমর রূপদরখা যেখাদিা যদয়দছ। অদিক যযদে, এই
ফাাংশিগুক্তল ডাো যসন্টাদরর ক্তবক্তভন্ন ব্যক্তি এবাং েদলর ভূক্তমকার সক্তম্মলি োয়।

Roles in the Data Center
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10. উপসাংযার (Conclusion)
ডাো যসন্টাদরর জন্য সাধারণভাদব স্বীকৃত ক্ততিটি প্রধাি ব্যবসাক্তয়ক প্রভাবক রদ দছ। তথ্য প্রযুক্তি পক্তরচালিার েযতার
সদব োচ্চ ব্যবযার দ্বারা সম্প্রসারদণর মাধ্যদম তথ্য র্চক্তর বন্ধ কদর ব্যবসাদক রযা কদর। পক্তরবতেিশীল ব্যবসাক্তয়ক চাক্তযোর
সাদথ ডাো যসন্টারদক খাপ খাওয়াদিার মাধ্যদম তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থা সম্প্রসারণদ াগ্য, িমিীয় এবাং সযজ পদ্ধক্ততদত
সম্প্রসাক্তরত যদব।
আইি, প্রক্তবধাি, এবাং অন্যান্য সিক্ততর (Compliance) প্রদ াজিীয়তা দ্রুত বাড়দছ। এর মদধ্য উদিখদ াগ্য কদয়কটি
প্রক্তবধাি যলঃ Sarbanes-Oxley Act (SOX), া আন্তজোক্ততকভাদব স্বীকৃত; এবাং Basel II, া আক্তথ েক প্রক্ততষ্ঠাদি
ক্তবশ্বব্যাপী ব্যবহৃত যয়।
এসমস্ত ক্তবষয় তথ্য ব্যবস্থাপিা যকৌশলদক প্রভাক্তবত কদর, ক্তকন্তু প্রায়ই, একটি ডাো যসন্টার যথদক ঠিক ক্তক করা প্রদয়াজি তা
বুো কঠিি এবাং সঠিকভাদব পক্তরমাপ করা আদরা কঠিি যদত পাদর। াদযাক, ক্তকছু ক্তবষয় আদছ া সব িা যদলও অক্তধকাাংশ
ক্তিয়দমর অাংশ। এর মদধ্য আদছ ক্তচঠিপে, র্চক্তি ইতযাক্তে ক্তিরীযা (Audit) করা, যরকড ে েী েদময়াদের জন্য সাংরযণ করা
এবাং প্রক্ততষ্ঠাদির সমস্ত তদথ্যর জন্য সাংরযণ ও মুদছ যফলার িীক্ততর অনুদমােি যেওয়া।
তদব, প্রক্তবধাি অবশ্যই প্রক্ততটি প্রক্ততষ্ঠাদির ক্তবদশষ পক্তরক্তস্থক্তত এবাং বাাংলাদেদশর যযদে প্রদ াজয তথ্য ব্যবস্থাপিার যকৌশদলর
আদলাদক ব্যাখ্যা ও অনুবাে করদত যদব। প্রক্ততষ্ঠাদির সঠিক চাক্তযো ক্তিরূপণ করদত যদব এবাং তাদের ক্তিজস্ব তথ্য
ব্যবস্থাপিা যকৌশদল এর প্রক্ততফলি থাকদত যদব।
উপদরর ক্তবষয়গুক্তল ক্তবদবচিা কদর এবাং দ্রুত পক্তরবতেিশীল প্রযুক্তি ও ব্যবসাদয়র যভৌগক্তলক গুরুত্ব ক্তবদবচিায় ক্তিদয় এই
ক্তিদে েক্তশকা একটি চলমাি িক্তথ ক্তযসাদব ক্তবদবচিা করা েরকার, া ক্তিয়ক্তমত প োদলাচিা ও যালিাগাদের োক্তব রাদখ।
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List of Acronyms
Acronym

Full Name

TIA
SPOF

Telecommunications Industry Association
Single point of failure
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers
Leadership in Energy and Environmental Design
Heating, ventilation, and air conditioning
heating, ventilation, air conditioning and refrigeration
Bangladesh Standard
International Electrotechnical Commission
Information security management system
Payment card industry
Data Security Standard
Control Objectives for Information and Related Technologies
Information Systems Audit and Control Association
ICT Disaster Recovery
Information Technology Infrastructure Library
Synergy Research Group
Power distribution units
Electromagnetic Interference
Uninterruptible power supply
Linear Technology
Task-positive network Bus Bar
Risk Assessment Framework
Internet Protocol
Light-emitting diode
Local area network
Wide-area network
Virtual LAN
Disaster Recovery
Private VLAN
Service-level agreement
Input/output operations per second
Demilitarized zone
Integrated Data Store
Virtual private network
Security information and event management
web application framework

ASHRAE
LEED
HVAC
HVAC+R
BDS
IEC
ISMS
PCI
DSS
COBIT
ISACA
ICTDR
ITIL
SRG
PDUs
EMI
UPS
LT
TPN Bus Bar
RAF
IP
LED
LAN
WAN
VLAN
DR
PVLAN
SLA
IOPS
DMZ
IDS
VPN
SIEM
WAF
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DLP
CTI
CFO
CIO
CTO
CISO
TVSS
MMSB
VPS

Data level parallelism
Cyber Threat Intelligence
Chief financial officer
Chief information officer
Chief technology officer
Chief information security officer
Transient Voltage Surge Suppressor
Multiple Message Switch Buffer
Virtual Private Server
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১৩. শব্দদকাষ (Glossary)
ক্রম

শব্দ/ ক্তবষয়

সাংজ্ঞা

১

তাদরর
অবকাঠাদমা যেক্তলকক্তমউক্তিদকশদি স্ট্রাকচাডে কযাবক্তলাং য'ল কযাবক্তলাং ইিিাস্ট্রাকচার া অদিকগুক্তল
টযান্ডাডোইজড যছাে উপাোি ( ার ফদল কাঠাদমাগত)বা সাবক্তসদটমগুক্তল ক্তিদ গঠিত।
(Cabling
Infrastructure)

২

তারকা
যোদপালক্তজ য েদপালক্তজ একটি যকিী ক্তি ন্ত্রণকারী কক্তিউোর বা যস্ত কক্তিউোদরর সাদথ অন্যান্য
কক্তিউোর সাংযুি কদর যিেও াকে গদর যতাদল তাদক টার েদপালক্তজ বলা য । এদযদে
(Star
একটি কক্তিউোর যকিী কক্তিউোদরর মাধ্যদম তথ্য আোি প্রোি কদর থাদক।
Topology)

৩

বাড়ক্তত
(reduntant)

৪

ব্যথ েতার একক ক্তবন্দু ব্যথ েতার একক পদ ন্ট )SPoFএকটি ( ক্তসদটদমর এমি একটি অাংশ া ক্তে এটি ব্যথ ে য
(Single Point তদব পুদরা ক্তসদটমটি কাজ করা বন্ধ কদর যেদব। উচ্চ প্রাপ্যতা বা ক্তিভেরদ াগ্যতা সিন্ন
ক্তসদটদম SPoF অিাকাক্তিত।
of Failure)

৫

প্রাপ্যতা

৬

তাপ, বায়ু
শীতাতপ
(HVAC)

৭

প্রদয়াজদির অক্ততক্তরি সাভোর, যটাদরজ বা যিেওয়াকে উপাোি া যকাি কারদণর মূল
উপাোদির অপ্রাপ্যতার সময় প্রদয়াজিীয় পক্তরদষবা প্রোি করদত পাদর।

অপাদরশদির সময় একটি ক্তসদটম, সাবক্তসদটম বা সরিাম চালু থাকার সম্ভব্যতা।

চলাচল, তাপ, বায়ু চলাচল, শীতাতপ ক্তিয়ন্ত্রণ (HVAC) য'ল স্থাপিা ও ািবাযদির আভযন্তরীি
ক্তিয়ন্ত্রণ পক্তরদবশগত স্বােন্দয প্রোদির প্রযুক্তি। এর লযয য'ল আরামোয়ক তাপমাো এবাং গ্রযণদ াগ্য
বা ু প্রবায ক্তিক্তিত করা।

তথ্য ক্তিরাপত্তা ব্যবস্থাপিা তথ্য ক্তিরাপত্তা ব্যবস্থাপিা (ISMS) য'ল হুমক্তক এবাং দ্যব েলতা যথদক সিদের
যগাপিী তা, সযজলভযতা এবাং অখণ্ডতা সুরযা ক্তিক্তিত করার জন্য যকািও সাংস্থাদক য সব
প্রক্তক্রয়া (ISMS)
িীক্তত বাস্তবা ি করা েরকার এমি ক্তি ন্ত্রণগুক্তল বণ েিা কদর।

৮

PCI-DSS

যপদমন্ট কাডে ইন্ডাক্তস্ট্র যডো ক্তসক্তকউক্তরটি টযান্ডাডে )PCI-DSSএমি সাংস্থাগুক্তলর জন্য (
একটি তথ্য সুরযা মাি ারা স্বীকৃত যক্রক্তডে কাডে ক্তস্কম পক্তরচালিা কদর।

৯

ক্লাউড কক্তিউটিাং

ক্লাউড কক্তিউটিাং )Cloud Computing) যদে কক্তিউোর ক্তরদসাস ে য মি কক্তিউোর যাডেওয্যার ওসফেওয্যার, যিেও াকে ক্তডভাইস প্রভৃক্তত ব্যবযার কদর কক্তিউোর
যিেও াদকের মাধ্যদম যকাদিা সাক্তভসে বা যসবা প্রোি করা। ক্লাউড (ক্তবদশষত ইন্টারদিে)
কক্তিউটিাং যকাদিা ক্তিক্তে েি যেকদিালক্তজ ি , যবশ কদ কটি যেকদিালক্তজদক কাদজ লাক্তগদ
ততক্তর করা একো ব্যবসাক্ত ক মদডল বা ক্তবদশষ পক্তরদসবা।

১০

সাভোর

একটি সাভোর যল যভািা যথদক অনুদরাধ গ্রযণ এবাং যস অনু া ী তার প্রক্ততউত্তদর সযম
সফেওয্যার। সাভোর য যকাি কক্তিউোদর চলদত পাদর, ক্তিদ াক্তজত করা কক্তিউোরদক
একক ভাদব বুো । "সাভোর"

১১

দ্যদ োগ

পরবতী

তথ্য আইক্তসটি দ্যদ োগ পুিরুদ্ধার যল একটি বড ধরদির ব্যা াদতর পদর ক্তসদটমগুক্তল পুিরুদ্ধাদরর
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পুিরুদ্ধার (ICT DR)
১২

ইন্টারদিেযুি
(IoT)

প্রক্তক্র া।

সামগ্রী ইন্টারদিে অব ক্তথাংস যক সাংদযদপ আইওটি বদল, ার বাাংলা অথ ে যল ক্তবক্তভন্ন ক্তজক্তিসপদের
সাদথ ইন্টারদিদের সাংদ াগ।

১৩

অক্তভদ াজিদ াগ্য
(Adaptable)

িতুি অবস্থার সাদথ সামিস্য করদত সযম।

১৪

অক্তবক্তেন্ন শক্তি সরবরায ইউক্তপএস )UPS) এমি একটি ইদলক্তিকযাল ক্তডভাইস )Electrical Device) া
ক্তকছু সমদ র জন্য ক্তবদ্যযৎ সঞ্চ কদর রাখদত পাদর এবাং য দকাি মুহূদতে কক্তিউোর ও
(ইউক্তপএস)
অন্যান্য ন্ত্রপাক্ততদত ক্তবদ্যযৎ সরবরায করদত পাদর।

১৫

রযাদকর সাক্তর (Rack ডাো যসন্টাদর সাভোরগুদলা সাধারণত একাক্তধক রযাদক সাক্তজদয় রাখা যয়। এই রযাকগুক্তল
পাশাপাক্তশ সক্তন্নক্তবক্তষত যয়। এটিই যল রযাদকর সাক্তর।
aisle)

১৬

রযাদকর
ক্তবন্যাস রযাকগুদলা সাধারণত একক বা তদ্বত সাক্তর ক্তবন্যাদস রাখা যয়।
(Rack
Configuration)

১৭

উত্তপ্ত এলাকা (Hot চারপাদশর তুলিা তুলিামূলকভাদব গরম তাপমাো একটি যছাে।
Spot)

১৮

শীতাতপ ক্তিয়ন্ত্রণ (Air শীতাতপ ক্তি ন্ত্রণ ব্যবস্থা যদে অভযন্তরীি বাতাদস )indoor air) আর্দ্ েতার পক্তরমাণ ক্তি ন্ত্রণ
কদর আরামো ক পক্তরদবশ ততরী। ক্তবশে অদথ ে শীতলীকরি, তাপমাো বৃক্তদ্ধ, বাতাদসর গক্তত
Condition)
ক্তি ন্ত্রণ ও ক্তবশুদ্ধতা ক্তিক্তিতকরণই শীতাতপ ক্তি ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

১৯

রযাক (Rack)

ডাো যসন্টাদর সাভোর রাখার জন্য আলক্তমরা সদৃস কাঠাদমা।

২০

স্তর (Tier)

তদথ্যর প্রাপ্যতার উপর ক্তিভের কদর আদরাক্তপত ডাো যসন্টাদরর সাংখ্যা মাি

২১

উচ্চ-প্রাপ্যতা (High উচ্চ প্রাপ্যতা একটি ক্তসদটদমর তবক্তশিয, ার লযয সাধারণ সমদ র যচদ উচ্চতর সমদ র জন্য
অপাদরশিাল পারফরম্যাদির প্রাপ্যতা ক্তিক্তিত করা।
Availability)

২২

স্থাপতয
(Architecture)

স্থাপতয য'ল একটি কক্তিউোর যিেও াদকের িকশা। এটি একটি যিেও াদকের বাক্তযযক

২৩

কা েকরী যমদে ফলক

ডাো যসন্টাদর ব্যবহৃত ক্তবদশষাক্তয়ত োইলস।

২৪

বজ্র ক্তিদরাধক েন্ড এটি একটি ধাতব রড া বজ্রপাদতর যাত যথদক রযা করার উদেদশ্য যকািও ভবদির উপদর
বসাদিা য । ক্তে বজ্রপাত ভবিদক আ াত কদর, তদব এটি বজ্র ক্তিদরাধক েন্ডদক আ াত
(Lightening

উপাোি এবাং তাদের কা েকরী সাংগঠি এবাং কিক্তফগাদরশি, এর অপাদরশিাল িীক্তত এবাং
পদ্ধক্তত এবাং যসই সাদথ ব্যবহৃত য াগাদ াগ যপ্রাদোকলগুক্তলর ক্তিক্তে েিকরদণর জন্য একটি
কাঠাদমা।

করদব এবাং তাদরর মধ্য ক্তেদ সঞ্চাক্তলত যদব, িতুবা বজ্রপাত যথদক আগুদির সূেপাত করদত
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Rod)

পাদর বা ভবিটি ক্তবদ্যযতাক্তয়ত যদত পাদর।

২৫

ঢাকিা
(Screening)

ছাদে স্থাক্তপত ন্ত্রাাংশদক বাক্তযযক যক্তত যদত রযা করদত ব্যবহৃত আোেি।

২৬

ক্তবদ্যযৎ ক্তবতরণ ব্যবস্থা একটি ক্তবদ্যযৎ ক্তবতরণ ব্যবস্থা (PDU) এমি একটি ক্তডভাইস াদত ডাো যসন্টাদরর মদধ্য
থাকা যিেও াক্তকোং সরিাম ও রযাকগুক্তলদত তবদ্যযক্ততক শক্তি ক্তবতরণ করার জন্য একাক্তধক
(PDU)
আউেপুেগুক্তলদত লাগাদিা।

২৭

উক্তত্থত যমদের ব্যবস্থা একটি উক্তত্থত যমদে াক্তন্ত্রক এবাং তবদ্যযক্ততক পক্তরদষবাগুক্তলর ক্তবতরদণর জন্য একটি লুকাদিা
(Raised floor শূন্যতা ততক্তর করার জন্য বাক্তযযক যমদের উপদর একটি উচ্চতর কাঠাদমাগত যমদে সরবরায
কদর।
systems)

২৮

ক্তছর্দ্যুি উক্তত্থত যমদে ক্তছর্দ্যুি উক্তত্থত যমদে ডাো যসন্টাদর ক্তিক্তব েঘ্ন বায়ু চলাচল ক্তিক্তিত কদর।
(Perforated
Raised Floor)

২৯

প্যাচ ফলক (patch একটি প্যাচ প্যাদিল এমি একটি ক্তডভাইস বা ইউক্তিে া সাধারণত একই বা অনুরূপ প্রকাদরর
যবশ কদ কটি জযাক সমক্তিত কদর াদত সুক্তবধাজিক, িমিী উপাদ সাক্তকেেগুক্তল প েদবযণ,
panels)
আন্তঃসাংদ াগ স্থাপি এবাং পরীযার জন্য সাংদ াগ ও রাউটিাং সাক্তকেে ব্যবযার করদত য । প্যাচ
প্যাদিলগুক্তল সাধারণত কক্তিউোর যিেও াক্তকোং, যরকক্তডাংে স্টুক্তডও, যরক্তডও এবাং যেক্তলক্তভশদি
ব্যবহৃত য ।

৩০

তবদ্যযক্ততক তাদরর আবরক তবদ্যযক্ততক তাদরর আবরক িল া যকািও ক্তবক্তডাং বা কাঠাদমাদত তবদ্যযক্ততক ওয্যাক্তরাং সুরক্তযত
ও রুে করার জন্য ব্যবহৃত য ।
িল (conduits)

৩১

জরুরী
সাংদ াগ যকাি ধরদণর ক্তিরাপত্তা ঝক্তুঁ ক সৃক্তি যদল বাইদরর সাদথ ডাো যসন্টাদরর যিেওয়াকে সাংদ াগ
ক্তবক্তেন্নকরণ।
ক্তবক্তেন্নকরি
(Shutdown)

৩২

গ্রাউক্তন্ডাং এবাং বক্তন্ডাংদ র ক্তবদ্যযৎ বতেিীর র্ভক্তমর সাদথ সাংদ াগ।
(grounding
and bonding)

৩৩

যমস (Mesh)

৩৪

উচ্চ
কিাাংদকর প্রক্ততবন্ধকতা বলদত যকািও পক্তরবতী তবদ্যযক্ততক বতেিীর মদধ্য ক্তেদ পক্তরবতী ক্তবদ্যযৎপ্রবায
প্রক্ততবন্ধকতা (high- প্রবাক্তযত যবার সম বতেিীটি য যমাে বাধা সৃক্তি কদর, তাদক যবাো ।
frequency
impedance)

ক্তে যকাদিা যিেও াদকে ক্তডভাইস বা কক্তিউোরগুদলার মদধ্য অক্ততক্তরি সাংদ াগ থাদক তাযদল
তাদক বলা য যমশ েদপালক্তজ।
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৩৫

প্রাসক্তিক সাাংদকক্ততক উচ্চ কিাাংদকর প্রক্ততবন্ধকতা এড়াদত ব্যবহৃত প্রক্ততরযা ফলক।
গরাে (SRG)

৩৬

বতেিী
ক্তবক্তেন্নকারক একটি সাক্তকেে যেকার একটি স্ব াংক্তক্র ভাদব চাক্তলত তবদ্যযক্ততক সুইচ া যকািও ওভারদলাড বা
শে ে সাক্তকেে যথদক অক্ততক্তরি ক্তবদ্যযৎ প্রবাদযর কারদণ তবদ্যযক্ততক সাক্তকেেদক রযা করার জন্য
(circuit
ক্তডজাইি করা য । এর মূল কাজটি একটি ত্রুটি সিাি করার পদর ক্তবদ্যযৎ প্রবাযদক বাধা
breakers)
যেও া।

৩৭

ক্তস্থর তবদ্যযক্ততক স্রবি ক্তস্থর তবদ্যযক্ততক স্রবি য'ল সাংস্পদশের ফদল তবদ্যযক্ততক চাজেযুি দ্যটি বস্তুর মদধ্য তবদ্যযক্ততক
সাংক্তযপ্ত প্রবায।
(electrostatic
discharge)

৩৮

তক্তড়ৎ যচৌম্বকীয় যস্তদযপ তক্তডৎ যচৌম্বকী যস্তদযপ (ইএমআই), াদক যরক্তডও ক্তিদকাদ ক্তি যস্তদযপ বলা (আরএফআই)
য খি যরক্তডও ক্তিদকাদ ক্তি যস্পকট্রাদম য একটি বাক্তযযক উত্স দ্বাারা উত্পাক্তেত োদমলা
(EMI)
া তবদ্যযক্ততক যচৌম্বকী আি ি, তক্তডৎদযদের সাংদ াগ বা বাযি দ্বারা তবদ্যযক্ততক সাক্তকেেদক
প্রভাক্তবত কদর।

৩৯

ক্তবদ্যযৎ
শতেকরণ ক্তবদ্যযদতর আশানুরূপ প্রবায ক্তিক্তিতকারী ন্ত্র
(powerconditioning)
সরিাম

৪০

LT প্যাদিল

এলটি প্যাদিল একটি তবদ্যযক্ততক ক্তবতরণ যবাডে া যজিাদরের বা ট্রািফমোর যথদক ক্তবদ্যযৎ গ্রযণ
কদর এবাং ক্তবক্তভন্ন তবদ্যক্ততক ন্ত্র এবাং ক্তবতরণ যবাডেগুক্তলদত ক্তবদ্যযৎ ক্তবতরণ কদর

৪১

TPN Bus Bar

তবদ্যযক্ততক শক্তি ক্তবতরদণ, একটি বাসবার একটি ধাতব ক্তস্ট্রপ বা বার য া সাধারণত স্থািী
উচ্চ ক্তবদ্যযত ক্তবতরদণর জন্য সুইচ, প্যাদিল যবাডে এবাং বাসওদ র য দরর অভযন্তদর থাদক।

৪২

MMSB

এটি একধরদণর সুযইচ যবাডে।

৪৩

তথ্য
সাংরযণাগার তথ্য জমা রাখার জন্য ক্তবদশষাক্তয়ত সাভোর।
(Storage)

৪৪

Signal
Reference
Ground (SRG)

৪৫

শীতলীকারক ক্তিমক্তজ্জত তরল প্রবাদযর মাধ্যদম শীতলীকরণ।
তরল (Immersion
Cooling Fluid)

৪৬

পাক্তি

ক্তছোদিার

সাভোর ও এর রযাকদক গ্রাউক্তন্ডাং করার প্রযুক্তি

ন্ত্র একটি পাক্তি ক্তছোদিার ন্ত্র একটি অক্তি প্রক্ততদরাধক ব্যবস্থার উপাোি া পূব েক্তিধ োক্তরত
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তাপমাো ছাক্তডদ

(sprinkler)

াও ার পদর পাক্তি ছক্তড়দয় যেয়।

৪৭

সাভোদরর
(Cabinet)

যেরাজ সাভোর রযাদকর অন্য িাম।

৪৮

আইক্তপ (IP)

ইন্টারদিে যপ্রাদোকল যিেও াদকের সীমািা জুদড যডোগ্রাম ক্তরদল করার জন্য (আইক্তপ)
ইন্টারদিে যপ্রাদোকল সুযদে মূলয াগাদ াগ যপ্রাদোকল।

৪৯

অবদলাক্তযত
(Infrared) রক্তি

য সকল তক্তডৎ যচৌম্বক ক্তবক্তকরদণর তরি তেদ েযর সীমা ১ মাইদক্রাক্তমোর যথদক ১ ক্তমক্তলক্তমোর
প েন্ত ক্তবস্তৃত তাদের বলা য অবদলাক্তযত রক্তি।

৫০

LED

এলইক্তড এমি একটি অধ েপক্তরবাযী ন্ত্রাাংশ া আদলা ক্তবক্তকরণ কদর।

৫১

লাে (LUX)

লাে য'ল আদলাদকর এসআই উদ্ভূত ইউক্তিে, প্রক্তত ইউক্তিে যযদের মদধ্য আদলাক্তকত ফ্লাে
পক্তরমাপ কদর।

৫২

জাংশি বাে

ক্তবক্তভন্ন তাদরর মদধ্য সাংদ াদগর জন্য য বাে ব্যবযার করা যয়।

৫৩

ওযম (Ohm)

ওযম বা ও'ম যল যরাদধর SI বা আন্তজোক্ততক পদ্ধক্ততর একক।

৫৪

কদযর মাদে
(Room
Room)

৫৫

ভদয়স ওভার
(VoIP)

কয এক কদযর মাদে আদরক কয। সাধারিত, যডো যসন্টাদর গুরুত্বপূণ ে ক্তডভাইসগুদলা আলাো
in কদয যরদখ যসগুদলা অন্তরীি কদর রাখা যয়। অদিক সময় এদক Enclosure ও বলা যয়।
আইক্তপ ক্তভওআইক্তপ (VoIP) এর পূণ েরূপ যদলা Voice Over Internet Protocol.
এটি ইন্টারদিদের মাধ্যদম কথা বলার এক ধরদির মাধ্যম। যমাবাইল ক্তেদ ক্তবদশ্বর এক যেশ
যথদক অন্য যেদশ কথ বলা এমিক্তক একই যেদশর মদধ্য এক স্থাি যথদক অন্য স্থাদি কথা বলার
যযদে ক্তভওআইক্তপ ব্যবহূত য । আর এজন্য অবশ্যই ইন্টারদিে থাকদত যদব। এ পদ্ধক্ততদত যেশ
যথদক ক্তবদেদশ কথা বলদল অক্তরক্তজদিশি এবাং ক্তবদেশ যথদক কথা বলদল োরক্তমদিশি য ।

৫৬

QoS

পক্তরদষবার গুণমাি (QoS) এমি যকািও প্রযুক্তিদক যবাো া যিেও াদকে প্যাদকে য ,
ক্তবলম্ব এবাং োঁকুক্তি হ্রাস করদত যডো ট্রযাক্তফক পক্তরচালিা কদর। QoS যিেও াদকে ক্তিক্তে েি
ধরদণর যডোর জন্য অগ্রাক্তধকার ক্তিধ োরণ কদর যিেও াকে সাংস্থাি ক্তি ন্ত্রণ কদর এবাং পক্তরচালিা
কদর।

৫৭

LAN

যলাকাল এক্তর া যিেও াকে (ল্যাি) (Local Area Network বা LAN) অথ োৎ
স্থািী অঞ্চদলর যিেও াকে যদলা একটি কক্তিউোর যিেও াকে া বাক্তড, ক্তবদ্যালদ ,
কক্তিউোর ল্যাবদরেক্তর বা অক্তফদসর একটি সীক্তমত এলাকার একাক্তধক কক্তিউোদরর মদধ্য
আন্তঃসাংদ াগস্থাপি কদর থাদক।

৫৮

WAN

একটি প্রশস্ত অঞ্চল যিেও াকে (WAN) একটি যেক্তলদ াগাদ াগ যিেও াকে া কক্তিউোর
যিেও াক্তকোংদ র প্রাথক্তমক উদেদশ্য একটি ক্তবশাল যভৌগক্তলক অঞ্চল জুদড ক্তবস্তৃত। ও াইড
এক্তর া যিেও াকেগুক্তল প্রা শই ক্তলজড যেক্তলদ াগদ াগ সাক্তকেদের সাদথ প্রক্ততক্তষ্ঠত যয়।
35

৫৯

ক্তভক্তডও
ক্তস্ট্রক্তমাং ক্তভক্তডও ক্তস্ট্রক্তমাং য'ল মাক্তেক্তমক্তড া া ক্তি ক্তমত সরবরাযকারীর মাধ্যদম সরবরায করার সম
যশষ ব্যবযারকারীদক দ্বারা গ্রযণ করা য এবাং উপস্থাক্তপত য । "টু ক্তস্ট্রম" ক্তক্র াটি এই
(Video
পদ্ধক্ততদত ক্তমক্তড া সরবরায করা বা প্রাক্তপ্তর প্রক্তক্র া যবাোয়।
Streaming)

৬০

VLAN

ভার্চ ে াল ল্যাি (Virtual LAN) য'ল এমি যকািও সম্প্রচার যডাদমি া যডো ক্তলে স্তর
(Data Link, OSI স্তর 2) এ কক্তিউোর যিেও াদকে ক্তবভাজক্তিত এবাং ক্তবক্তেন্ন থাদক।
ল্যাি স্থািী অঞ্চল যিেও াদকের সাংক্তযপ্ত রূপ এবাং এই প্রসদি ভার্চ ে াল একটি শারীক্তরক
ে কদর। ক্তভএলএএিরা
বস্তুদক পুিরা ততক্তর করা এবাং অক্ততক্তরি যুক্তি দ্বারা পক্তরবক্ততত
যিেও াকে যিদম ট্যাগ প্রদ াগ কদর এবাং যিেও াক্তকোং ক্তসদটদম এই ট্যাগগুক্তল যযান্ডল কদর
কাজ কদর - একটি যিেও াদকে শারীক্তরকভাদব থাকা যিেও াকে ট্রযাক্তফদকর উপক্তস্থক্তত এবাং
কা েকাক্তরতা ততক্তর কদর তদব এটি পৃথক যিেও াদকের মদধ্য ক্তবভি যদ কাজ কদর।

৬১

DR

দ্যদ োগ পুিরুদ্ধার (DR) সুরযা পক্তরকল্পিার একটি যযে া লযয কদর য যকািও সাংস্থাদক
উদিখদ াগ্য যিক্ততবাচক ইদভন্টগুক্তলর প্রভাব যথদক রযা করা। জা গা একটি দ্যদ োগ পুিরুদ্ধার
যকৌশল য'ল একটি সাংস্থাদক একটি বাধাগ্রস্থ যও ার পদর জরুরী গুরুত্বপূণ ে কা েকলাপ বজা
রাখদত বা দ্রুত পুিরা শুরু করদত সযম কদর।

৬২

তথ্য
প্রক্ততক্তলক্তপ সফ্টওয্যার বা যাডেওয্যার উপাোিগুক্তলর মদতা ক্তিভেরদ াগ্যতা, ত্রুটি-সযিশীলতা বা
অযাদেসদ াগ্যতার উন্নক্তত করার জন্য অপ্রদ াজিী সাংস্থািগুক্তলর মদধ্য য মি অিথ েক
(Replication)
সাংস্থািগুক্তলর মদধ্য ধারাবাক্তযকতা ক্তিক্তিত করার জন্য কক্তিউটিাংদ র প্রক্ততরূপ জক্তডত।

৬৩

কাঠাদমাগত কযাবক্তলাং একটি স্ট্রাকচাড ে কযাবক্তলাং ক্তসদটমটি কযাবক্তলাং এবাং সিক্তকেত যাডেওয্যারগুক্তলর একটি সম্পূণ ে
ক্তসদটম, া একটি ক্তবস্তৃত যেক্তলদ াগাদ াগ অবকাঠাদমা সরবরায কদর। এই অবকাঠাদমাটি
ক্তসদটম (SCS)
ক্তবস্তৃত ব্যবযারগুক্তলদত পক্তরদবশি কদর, য মি যেক্তলদফাি পক্তরদষবা সরবরায করা বা
কক্তিউোর যিেও াদকের মাধ্যদম যডো যপ্ররণ করা। এটি ক্তডভাইস ক্তিভের িা যও া উক্তচত।

৬৪

পক্তরদষবা
(SLA)

স্তদর

র্চক্তি একটি পক্তরদষবা-স্তদরর র্চক্তি (SLA) যকািও পক্তরদষবা সরবরাযকারী এবাং তার গ্রাযকদের
মদধ্য একটি র্চক্তি া সরবরাযকারীর পক্তরদষবাগুক্তল কী সরবরায করদব এবাং যসই পক্তরদষবা
মাি ক্তিধ োরণ করদব া সরবরাযকারী যমদি চলদত বাধ্য থাদক।

৬৫

সাভোর ভার্চয়ে ালাইদজশি এটি একটি ভার্চয়ে াল যযাক্তটাং যমক্তশি, া একটি ইন্টারদিে যযাক্তটাং পক্তরদষবা দ্বারা পক্তরদষবা
ক্তযসাদব ক্তবক্তক্র য ।
(VPS)

৬৬

যটাদরজ
এক্তরয়া যটাদরজ এক্তর া যিেও াকে (SAN) য'ল একটি যডক্তডদকদেড যাই ক্তস্পড যিেও াকে বা
সাবদিেও াকে া একাক্তধক সাভোদর যটাদরজ ক্তডভাইদসর ভাগ করা পুলদক আন্তঃসাংদ াগ কদর
যিেওয়াকে (SAN)
এবাং উপস্থাপি কদর। একটি SAN সাধারণ ব্যবযারকারীর যিেও াকে যথদক যটাদরজ
ক্তরদসাস েগুক্তল সক্তরদ ক্তিদ া এবাং তাদের একটি স্বাধীি, উচ্চ-কমেযমতা যিেও াদকে
ে কদর।
পুিগঠিত

৬৭

যেপ লাইদেক্তর (Tape যেপ লাইদেক্তর য'ল একটি উচ্চ-যমতা সিন্ন যটাদরজ ক্তসদটম া যেপ কাতুজ
ে গুক্তল সাংরযণ,
পুিরুদ্ধার, পডার এবাং যলখার জন্য ব্যবহৃত য । একটি যেপ লাইদেক্তরদত যেপ কাে েক্তরজগুক্তল
Library)
স্ব াংক্তক্র ভাদব পক্তরবতেদির জন্য ব্যবহৃত যরাদবাটিক ক্তসদটম সয কাতুজ
ে গুক্তল এবাং একাক্তধক
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যেপ ড্রাইভ রদ দছ।
৭০

বাক্তযযক
কাঠাদমা চযাক্তসস য'ল একটি কৃক্তেম বস্তুর যলাড-ভারবযি কাঠাদমা, া কাঠাদমাগতভাদব তার ক্তিমোণ
এবাং কা েকরীভাদব অবদজক্টটিদক সমথ েি কদর। চযাক্তসদসর উোযরণ একটি গাক্তডর যিম,
(Chassis)
যমাের গাক্তডর আন্ডার পাে ে, ার উপদর যেযটি মাউন্ট করা য ; ক্তে চলমাি ক্তগ ার য মি চাকা
এবাং সাংক্রমণ, এবাং কখিও কখিও এমিক্তক ড্রাইভাদরর আসিও অন্তর্ভেি থাদক।

৭১

ক্তিগূঢ়
প্রক্ততরযা Defense-in-Depth সাইবারক্তসক্তকউক্তরটির একটি দৃক্তিভক্তি, াদত মূল্যবাি তথ্য
এবাং তথ্য সুরযার জন্য একাক্তধক প্রক্ততরযামূলক ব্যবস্থা স্তরযুি য । ক্তে একটি যমকাক্তিজম
(Defense-inব্যথ ে য , অন্য আক্রমণ তাৎযক্তিক পেদযপ যিয়।
Depth)

৭২

তথ্য ক্তিরাপত্তা প্রশাসক
(Information
Security
Administrator)

৭৩

অিনুদমাক্তেত অক্তভগমি অিনুদমাক্তেত অযাদেস য'ল খি যকউ যকািও ওদ বসাইে, যপ্রাগ্রাম, সাভোর, পক্তরদষবা বা অন্য
(Unauthorized কারও অযাকাউন্ট বা অন্যান্য পদ্ধক্তত ব্যবযার কদর অন্য ক্তসদটদম অযাদেস পাি।
উোযরণস্বরূপ, ক্তে যকউ এমি যকািও অযাকাউদন্টর জন্য পাসও াড ে বা ব্যবযারকারীর িাম
Access)

তথ্য প্রযুক্তির ক্তিরাপত্তা বা সুরযা প্রশাসক যকািও সাংস্থার মদধ্য সমস্ত আইটি-সাংক্রান্ত
সুরযা এবাং সুরযা সিক্তকেত সমস্যাগুক্তল পক্তরচালিা করার জন্য ো বদ্ধ। এর মদধ্য
ক্তবকাশকারী ক্তসদটম এবাং িীক্তত অন্তর্ভেি থাকদত পাদর, পাশাপাক্তশ সাংস্থা এবাং গ্রাযক
উভ যডো সুরক্তযত করার জন্য প্রক্তক্র াগুক্তলর বাস্তবা ি তোরক্তক করদত পাদর

অনুমাি করদত থাদক া অযাদেস িা পাও া প েন্ত তাদের িয়, তদব এটিদক অিনুদমাক্তেত
অযাদেস ক্তযসাদব ক্তবদবচিা করা যদব।

৭৪

অসামক্তরকীকৃত এলাকা ক্তডএমদজড, ক্তডক্তমক্তলোরাইজড যজািটির (Demilitarized Zone) জন্য সাংক্তযপ্ত,
একটি যিেওয়াকে (বাক্তযযক বা য ৌক্তিক, Physical or Logical) যযাটগুক্তল সাংদ াগ
(Demilitarized
করদত ব্যবহৃত য া একটি অক্তবশ্বস্ত বাক্তযযক যিেও াকে - সাধারণত ইন্টারদিে - অভযন্তরীণ,
Zone (DMZ))
প্রাইদভে যিেও াকে রাখার সম - সাধারণত কদপোদরে যিেও াকে - আলাো এবাং ক্তবক্তেন্ন যদ
থাদক বাক্তযযক যিেও াকে গঠি।

৭৫

অিক্তধকার
প্রদবশ
প্রক্ততদরাধ
ব্যবস্থা
(Intrusion
Prevention
System (IPS))

একটি অিক্তধকার অনুপ্রদবশ প্রক্ততদরাধ ব্যবস্থা (IPS) এমি একধরদির যিেও াকে সুরযা া
সিািকারী হুমক্তকগুক্তল সিাি ও প্রক্ততদরাধ করদত কাজ কদর। অনুপ্রদবশ প্রক্ততদরাধ ব্যবস্থা
সম্ভাব্য দূক্তষত েিার সন্ধাি এবাং তাদের সিদকে তথ্য কযাপচার করার জন্য আপিার
যিেও াকেদক অক্তবক্তেন্নভাদব প েদবযণ কদর।

৭৬

ভার্চয়ে াল
প্রাইদভে ভার্চ ে াল প্রাইদভে যিেওয়াকে (VPN) এমি একটি যিেওয়াকে া পাবক্তলক তাদরর ব্যবযার
কদর ততক্তর করা যয় - সাধারণত ইন্টারদিে - যকািও সাংস্থার ব্যক্তিগত, অভযন্তরীণ
যিেও াকে (VPN)
যিেও াদকের সাদথ প্রতযন্ত ব্যবযারকারী বা আঞ্চক্তলক অক্তফসগুক্তলদক সাংযুি করদত।

৭৭

SIEM

কক্তিউোর সুরযা, সুরযা তথ্য এবাং ইদভন্ট ম্যাদিজদমন্ট (SIEM), সফ্টওয্যার পণ্য ও
পক্তরদষবাদত ক্তসক্তকউক্তরটি ইিফরদমশি ম্যাদিজদমন্ট (SIM) এবাং ক্তসক্তকউক্তরটি ইদভন্ট
ম্যাদিজদমন্ট (SEM) ক্তমক্তলত য । তারা অযাক্তিদকশি এবাং যিেও াকে যাডেওয্যার দ্বারা
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উৎপাক্তেত সুরযা সতকেতাগুক্তলর ক্তরদ ল-োইম ক্তবদিষণ সরবরায কদর।
৭৮

ওদয়ব
এক্তিদকশি একটি ওদ ব অযাক্তিদকশি ফা ারও াল (WAF) য'ল ফা ারও াল া যকািও ওদ বসাইে
ফায়ারওয়াল (WAF) বা ওদয়ব অযাক্তিদকশি যথদক এবাং াতায়াত করার সম যডো প্যাদকেগুক্তল প েদবযণ কদর,
ক্তফোর কদর এবাং ব্লক কদর ওদয়ব এক্তিদকশি ফায়ারওয়াল। একটি WAF য যিেওয়াকেক্তভক্তত্তক, যযাট-ক্তভক্তত্তক বা ক্লাউড-ক্তভক্তত্তক এবাং প্রা শই একটি ক্তবপরীত প্রক্তে মাধ্যদম স্থাপি
করা য এবাং এক বা একাক্তধক ওদ বসাইে বা অযাক্তিদকশিগুক্তলর সামদি রাখা যয়।

৭৯

এক্তন্ট-ক্তডক্তডওস (Anti- অযাক্তন্ট-ক্তডক্তডওস (পক্তরদষবার ক্তবতরণ অস্বীকৃক্তত) অযাক্তন্ট-ক্তডক্তডওস যসাস ে-ঠিকািা ম্যাক্তলক্তসয়াস
বা দ্যক্তষত (Malicious) ট্রযাক্তফক সিাি করদত আচরণগত ক্তবদিষণ, ট্রাক্তফক স্বাযর, যার
DDoS)
সীমাবদ্ধকরণ এবাং এই জাতীয় অন্যান্য যকৌশল ব্যবযার কদর। একবার আমরা দূক্তষত
ট্রযাক্তফদকর উৎস ক্তচক্তিত করার পদর আমরা এটি কাদলা তাক্তলকার্ভি কক্তর।

৮০

যডো লস যপ্রাদেকশি যডো যক্তত প্রক্ততদরাদধর সফেওয়যার সম্ভাব্য যডো লঙ্ঘি/যক্তত/সাংক্রমণ সিাি কদর এবাং
ব্যবযাদরর সম , গক্ততদত এবাং ক্তবোদমর সমদ সাংদবেিশীল যডো প েদবযণ, সিািকরণ
(DLP)
এবাং ব্লক কদর তাদের বাধা যেয়। "যডো হ্রাস" এবাং "যডো ক্তলক" শব্দগুক্তল সিক্তকেত এবাং
ে ভাদব ব্যবহৃত যয়।
প্রা শই পক্তরবক্ততত

৮১

ক্তডএিএস (DNS)

৮২

সাইবার যেে ইদন্টক্তলদজি সাইবার হুমক্তক বুক্তদ্ধমত্তা য'ল হুমক্তক এবাং হুমক্তক আক্টরদের (Actor) তথ্য া সাইবার
যস্পদস যক্ততকারক েিাগুক্তল প্রশক্তমত করদত সযা তা কদর। সাইবার হুমক্তক যগাদ ন্দা সূদে
(CTI)

যডাদমি যিম ক্তসদটম (DNS) একটি িামকরণ ডাোদবস য খাদি ইন্টারদিে যডাদমি
িামগুক্তল অবক্তস্থত এবাং ইন্টারদিে যপ্রাদোকল (IP) ঠিকািাগুক্তলদত অনুবাে করা য । যডাদমি
যিম ক্তসদটমটি যকািও ওদ বসাইে ওদ বসাইে সিাি করদত কক্তিউোর ব্যবযার কদর এমি
আইক্তপ ঠিকািা একটি ওদ বসাইে সিাি করদত যলাদকরা য িাম ব্যবযার কদর তা ম্যাপ
কদর।

ওদপি যসাস ে ইদন্টক্তলদজি Open Source Intelligence, যসাশ্যাল ক্তমক্তডয়া
ইদন্টক্তলদজি, ক্তযউম্যাি ইদন্টক্তলদজি, যেকক্তিকযাল ইদন্টক্তলদজি বা গভীর এবাং অন্ধকার-ওদয়ব
যথদক বুক্তদ্ধমত্তা অন্তর্ভেি রদ দছ।
৮৩

যিেওয়াকে ক্তিয়ন্ত্রণ যকি
(Network
Operation
Center (NOC))

একটি যিেওয়াকে ক্তিয়ন্ত্রণ যকি (NOC) "যিেও াকে ম্যাদিজদমন্ট যসন্টার" ক্তযসাদবও
পক্তরক্তচত, এমি এক বা একাক্তধক অবস্থাি া যথদক কক্তিউোর, যেক্তলদ াগাদ াগ বা
স্যাদেলাইে যিেও াদকের মাধ্যদম যিেও াকে মক্তিেক্তরাং এবাং ক্তিয়ন্ত্রণ, বা যিেওয়াকে
পক্তরচালিার কাদজ ব্যবযার করা যয়।

৮৪

ক্তিরাপত্তা ক্তিয়ন্ত্রণ যকি
(Security
Operation
Center (SOC))

ক্তসক্তকউক্তরটি অপাদরশি যসন্টার (SOC) একটি যকিীয় ইউক্তিে া সাাংগঠক্তিক এবাং
প্রযুক্তিগত স্তদরর সুরযার ক্তবষয়গুক্তল ক্তিদয় কাজ কদর। যকািও ক্তবক্তডাং বা স্থাপিার মদধ্য
এসওক্তস একটি যকিীয় অবস্থাি য খাদি যথদক কমীরা যডো প্রদসক্তসাং প্রযুক্তি ব্যবযার কদর
সাইেটি তোরক্তক কদর।

৮৫

প্রধাি আক্তথ েক কমেকতো প্রধাি আক্তথ েক কমেকতো (CFO) যদলি যকািও সাংস্থার আক্তথ েক কা েকলাপ পক্তরচালিার জন্য
োক্ত ত্বপ্রাপ্ত ক্তসক্তিয়র এক্তেক্তকউটিভ। ক্তসএফওর োক্তয়দত্বর মদধ্য িগে প্রবায এবাং আক্তথ েক
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(CFO)
৮৬

৮৭

প্রধাি তথ্য
(CIO)

পক্তরকল্পিার পাশাপাক্তশ যকািাক্তির আক্তথ েক শক্তি এবাং দ্যব েলতাগুক্তল ক্তবদিষণ করা এবাং
সাংদশাধিমূলক পেদযদপর প্রস্তাব যেও া অন্তর্ভেি।

কমেকতো প্রধাি তথ্য কমেকতো (CIO), প্রধাি ক্তডক্তজোল অক্তফসার বা ইিফরদমশি যেকদিালক্তজর
ক্তডদরক্টর, এমি একটি কাদজর ক্তশদরািাম া সাধারণত যকািও উদদ্যাদগর ক্তসক্তিয়র
এক্তেক্তকউটিভদক যেও া য , ক্ত ক্তি এন্টারপ্রাইদজর লযযগুক্তল সমথ েি করার জন্য তথ্য প্রযুক্তি
এবাং কক্তিউোর ক্তসদটদমর সাদথ কাজ কদরি।

প্রধাি প্রযুক্তি কমেকতো একজি প্রধাি প্রযুক্তি কমেকতো (CTO), া কখিও কখিও প্রধাি কাক্তরগক্তর কমেকতো বা
প্রধাি প্রযুক্তিক্তবে ক্তযসাদবও পক্তরক্তচত, যকািও সাংস্থা বা অন্য সত্তা ক্তিব োযী স্তদরর পে, ার
(CTO)
যপশা যকািও সাংস্থার মদধ্য তবজ্ঞাক্তিক এবাং প্রযুক্তিগত ক্তবষ গুক্তলদত ক্তিবদ্ধ থাদক।

৮৮

প্রধাি তথ্য ক্তিরাপত্তা একজি প্রধাি তথ্য সুরযা কমেকতো (CISO) য'ল সাংস্থার মদধ্য ক্তসক্তিয়র প োদ র ক্তিব োযী
ক্ত ক্তি, এন্টারপ্রাইজ দৃক্তিভক্তি, যকৌশল এবাং যপ্রাগ্রাম থা থভাদব সুরক্তযত রদ দছ তা ক্তিক্তিত
কমেকতো (CISO)
করার লদযয এন্টারপ্রাইজ দৃক্তিভক্তি, যকৌশল এবাং কমেসূচী প্রক্ততষ্ঠা করার জন্য োয়বদ্ধ।

৮৯

ডাকে ওদয়ব (Dark ডাকে ওদয়ব যল ও াডে ও াইড ওদ দবর (World Wide Web) একটি উপাোি া
ডাকে যিদে ক্তবদ্যমাি। আমরা য ইন্টারদিে ব্যবযার কক্তর যসো মাে পাঁচ যথদক ছ শতাাংশ।
Web)
এটি পাবক্তলক ইন্টারদিে ব্যবযারকারী একধরদির লুকাক্ত ত যিেও াকে। এদত প্রদবশ করদত
ক্তিক্তে েি সফেওয্যার, কিক্তফগাদরশি বা অনুদমােদির প্রদ াজি য । ডাকে ওদ ব মূলত ক্তডপ
ওদ দবর একটি অাংশ। এই অাংদশ সাধারি সাচ ে ইক্তিি প্রদবশ করদত পাদর িা। ক্তেও কখিও
কখিও র্ভল কদর "ক্তডপ ওদ ব" শব্দটি ডাকে ওদ বদক যবাোদত ব্যবযার করা য ।
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পরিরিষ্ট-ক
Audit Checklist – ISO 27001 Framework
Master
Control
Sections

A.5.1
Information
security policy

A.6.1
Internal
organization

Master Control
Objective

Control Sub-category

Control Sub-category Objectives

Objective: To provide
management direction
and support for
information security in
accordance with business
requirements and
relevant laws and
regulations.

A.5.1.1 Information security policy
document

An information security policy document shall be
approved by management, and published and
communicated to all employees and relevant external
parties.

A.5.1.2 Review of the information
security policy

The information security policy shall be reviewed at
planned intervals or if significant changes occur to
ensure its continuing suitability, adequacy, and
effectiveness.

A.6.1.1 Management commitment to
information security

Management shall actively support security
within the organization through clear direction,
demonstrated commitment, explicit
assignment, and acknowledgment of
information security responsibilities.

A.6.1.2 Information security
coordination

Information security activities shall be
coordinated by representatives from different
parts of the organization with relevant roles
and job functions.

A.6.1.3 Allocation of information
security responsibilities

All information security responsibilities shall be
clearly defined.

A.6.1.4 Authorization process for
information processing facilities

A management authorization process for new
information processing facilities shall be
defined and implemented.

A.6.1.5 Confidentiality agreements

Requirements for confidentiality or nondisclosure agreements reflecting the
organization’s needs for the protection of
information shall be identified and regularly
reviewed.

A.6.1.6 Contact with authorities

Appropriate contacts with relevant authorities
shall be maintained.

A.6.1.7 Contact with special interest
groups

Appropriate contacts with special interest
groups or other specialist security forums and
professional associations shall be maintained.

Objective: To manage
information security
within the
organization.
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A.6.2
External
parties

A.7.1
Responsibility
for assets

To maintain the
security of the
organization’s
information and
information
processing facilities
that are accessed,
processed,
communicated to, or
managed by external
parties.

A.6.1.8 Independent review of
information security

The organization’s approach to managing
information security and its implementation
(i.e. control objectives, controls, policies,
processes, and procedures for information
security) shall be reviewed independently at
planned intervals, or when significant changes
to the security implementation occur.

A.6.2.1 Identification of risks related
to external parties

The risks to the organization’s information and
information processing facilities from business
processes involving external parties shall be
identified and appropriate controls
implemented before granting access.

A.6.2.2 Addressing security when
dealing with customers

All identified security requirements shall be
addressed before giving customers access to the
organization’s information or assets.

A.6.2.3 Addressing security in third
party agreements

Agreements with third parties involving
accessing, processing, communicating or
managing the organization’s information or
information processing facilities, or adding
products or services to information processing
facilities shall cover all relevant security
requirements.

A.7.1.1 Inventory of assets

All assets shall be clearly identified and an inventory
of all important assets drawn up and maintained.

A.7.1.2 Ownership of assets

All information and assets associated with
information processing facilities shall be ‘owned’ by a
designated part of the organization.

A.7.1.3 Acceptable use of assets

Rules for the acceptable use of information and assets
associated with information processing facilities shall
be identified, documented, and implemented.

A.7.2.1 Classification guidelines

Information shall be classified in terms of its value,
legal requirements, sensitivity and criticality to the
organization.

A.7.2.2 Information labelling and
handling

An appropriate set of procedures for information
labeling and handling shall be developed and
implemented in accordance with the classification
scheme adopted by the organization.

A.8.1.1 Roles and responsibilities

Security roles and responsibilities of employees,
contractors and third party users shall be defined and
documented in accordance with the organization’s
information security

To achieve and maintain
appropriate protection of
organizational assets.

A.7.2
Information
classification

To ensure that
information receives an
appropriate level of
protection.

A.8.1 Prior to
employment

To ensure that
employees, contractors
and third party users
understand their
responsibilities, and are
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suitable for the roles they
are considered for, and to
reduce the risk of theft,
fraud or misuse of
facilities.

A.8.2 During
employment

A.8.3
Termination or
change of
employment

A.9.1 Secure
areas

To ensure that all
employees, contractors
and third party users are
aware of information
security threats and
concerns, their
responsibilities and
liabilities, and are
equipped to support
organizational security
policy in the course of
their normal work, and
to reduce the risk of
human error.

To ensure that
employees, contractors
and third party users exit
an organization or
change employment in
an orderly manner.

To prevent unauthorized
physical access, damage
and interference to the
organization’s premises
and information.

A.8.1.2 Screening

Background verification checks on all candidates for
employment, contractors, and third party users shall
be carried out in accordance with relevant laws,
regulations and ethics, and proportional to the
business requirements, the classification of the
information to be accessed, and the perceived risks.

A.8.1.3 Terms and conditions of
employment

As part of their contractual obligation, employees,
contractors and third party users shall agree and sign
the terms and conditions of their employment
contract, which shall state their and the organization’s
responsibilities for information security.

A.8.2.1 Management responsibilities

Management shall require employees, contractors
and third party users to apply security in accordance
with established policies and procedures of the
organization.

A.8.2.2 Information security awareness,
education and training

All employees of the organization and, where
relevant, contractors and third party users shall
receive appropriate awareness training and regular
updates in organizational policies and procedures, as
relevant for their job function.

A.8.2.3 Disciplinary process

There shall be a formal disciplinary process for
employees who have committed a security breach.

A.8.3.1 Termination responsibilities

Responsibilities for performing employment
termination or change of employment shall be clearly
defined and assigned.

A.8.3.2 Return of assets

All employees, contractors and third party users shall
return all of the organization’s assets in their
possession upon termination of their employment,
contract or agreement.

A.8.3.3 Removal of access rights

The access rights of all employees, contractors and
third party users to information and information
processing facilities shall be removed upon
termination of their employment, contract or
agreement, or adjusted upon change.

A.9.1.1 Physical security perimeter

Security perimeters (barriers such as walls, card
controlled entry gates or manned reception desks)
shall be used to protect areas that contain information
and information processing facilities.

A.9.1.2 Physical entry controls

Secure areas shall be protected by appropriate entry
controls to ensure that only authorized personnel are
allowed access.

A.9.1.3 Securing offices, rooms and
facilities

Physical security for offices, rooms, and facilities shall
be designed and applied

A.9.1.4 Protecting against external and
environmental threats

Physical protection against damage from fire, flood,
earthquake, explosion, civil unrest, and other forms of
natural or man-made disaster shall be designed and
applied.
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A.9.2
Equipment
security

A.10.1
Operational
procedures
and
responsibilities

To prevent loss, damage,
theft or compromise of
assets and interruption to
the organization’s
activities.

To ensure the correct and
secure operation of
information processing
facilities.

A.9.1.5 Working in secure areas

Physical protection and guidelines for working in
secure areas shall be designed and applied.

A.9.1.6 Public access, delivery and
loading areas

Access points such as delivery and loading areas and
other points where unauthorized persons may enter
the premises shall be controlled and, if possible,
isolated from information processing facilities to
avoid unauthorized access.

A.9.2.1 Equipment siting and protection

Equipment shall be sited or protected to reduce the
risks from environmental threats and hazards, and
opportunities for unauthorized access.

A.9.2.2 Supporting utilities

Equipment shall be protected from power failures
and other disruptions caused by failures in
supporting utilities.

A.9.2.3 Cabling security

Power and telecommunications cabling carrying data
or supporting information services shall be protected
from interception or damage.

A.9.2.4 Equipment maintenance

Equipment shall be correctly maintained to ensure its
continued availability and integrity.

A.9.2.5 Security of equipment off
premises

Security shall be applied to off-site equipment taking
into account the different risks of working outside the
organization’s premises.

A.9.2.6 Secure disposal or re-use of
equipment

All items of equipment containing storage media
shall be checked to ensure that any sensitive data and
licensed software has been removed or securely
overwritten prior to disposal.

A.9.2.7 Removal of property

Equipment, information or software shall not be
taken off-site without prior authorization.

A.10.1.1 Documented operating
procedures

Operating procedures shall be documented,
maintained, and made available to all users who need
them.

A.10.1.2 Change management

Changes to information processing facilities and
systems shall be controlled.

A.10.1.3 Segregation of duties

Duties and areas of responsibility shall be segregated
to reduce opportunities for unauthorized or
unintentional modification or misuse of the
organization’s assets.
Development, test and operational facilities shall be
separated to reduce the risks of unauthorized access
or changes to the operational system.

A.10.1.4 Separation of development, test
and operational facilities

A.10.2 Third
party service
delivery
management

To implement and
maintain the appropriate
level of information
security and service
delivery in line with

A.10.2.1 Service delivery
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It shall be ensured that the security controls, service
definitions and delivery levels included in the third
party service delivery agreement are implemented,
operated, and maintained by the third party.

third party service
delivery agreements.

A.10.3 System
planning and
acceptance

A.10.4
Protection
against
malicious and
mobile code

A.10.5 Back-up

To minimize the risk of
systems failures.

To protect the integrity of
software and
information.

To maintain the integrity
and availability of
information and
information processing
facilities.

A.10.6
Network
security
management

To ensure the protection
of information in
networks and the
protection of the
supporting
infrastructure.

A.10.7 Media
handling

To prevent unauthorized
disclosure, modification,
removal or destruction of
assets, and interruption
to business activities.

A.10.2.2 Monitoring and review of third
party services

The services, reports and records provided by the
third party shall be regularly monitored and
reviewed, and audits shall be carried out regularly.

A.10.2.3 Managing changes to third party
services

Changes to the provision of services, including
maintaining and improving existing information
security policies, procedures and controls, shall be
managed, taking account of the criticality of business
systems and processes involved and re-assessment of
risks.

A.10.3.1 Capacity management

The use of resources shall be monitored, tuned, and
projections made of future capacity requirements to
ensure the required system performance.

A.10.3.2 System acceptance

Acceptance criteria for new information systems,
upgrades, and new versions shall be established and
suitable tests of the system(s) carried out during
development and prior to acceptance.

A.10.4.1 Controls against malicious code

Detection, prevention, and recovery controls to
protect against malicious code and appropriate user
awareness procedures shall be implemented.

A.10.4.2 Controls against mobile code

Where the use of mobile code is authorized, the
configuration shall ensure that the authorized mobile
code operates according to a clearly defined security
policy, and unauthorized mobile code shall be
prevented from executing.

A.10.5.1 Information back-up

Back-up copies of information and software shall be
taken and tested regularly in accordance with the
agreed backup policy.

A.10.6.1 Network controls

Networks shall be adequately managed and
controlled, in order to be protected from threats, and
to maintain security for the systems and applications
using the network, including information in transit.

A.10.6.2 Security of network services

Security features, service levels, and management
requirements of all network services shall be
identified and included in any network services
agreement, whether these services are provided inhouse or outsourced.

A.10.7.1 Management of removable
media

There shall be procedures in place for the
management of removable media.

A.10.7.2 Disposal of media

Media shall be disposed of securely and safely when
no longer required, using formal procedures.
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A.10.8
Exchange of
information

A.10.9
Electronic
commerce
services

A.10.10
Monitoring

To maintain the security
of information and
software exchanged
within an organization
and with any external
entity.

To ensure the security of
electronic commerce
services, and their secure
use.

To detect unauthorized
information processing
activities.

A.10.7.3 Information handling
procedures

Procedures for the handling and storage of
information shall be established to protect this
information from unauthorized disclosure or misuse.

A.10.7.4 Security of system
documentation

System documentation shall be protected against
unauthorized access.

A.10.8.1 Information exchange policies
and procedures

Formal exchange policies, procedures, and controls
shall be in place to protect the exchange of
information through the use of all types of
communication facilities.

A.10.8.2 Exchange agreements

Agreements shall be established for the exchange of
information and software between the organization
and external parties.

A.10.8.3 Physical media in transit

Media containing information shall be protected
against unauthorized access, misuse or corruption
during transportation beyond an organization’s
physical boundaries.

A.10.8.4 Electronic messaging

Information involved in electronic messaging shall be
appropriately protected.

A.10.8.5 Business information systems

Policies and procedures shall be developed and
implemented to protect information associated with
the interconnection of business information systems.

A.10.9.1 Electronic commerce

Information involved in electronic commerce passing
over public networks shall be protected from
fraudulent activity, contract dispute, and
unauthorized disclosure and modification.

A.10.9.2 On-line transactions

Information involved in on-line transactions shall be
protected to prevent incomplete transmission, misrouting, unauthorized message alteration,
unauthorized disclosure, unauthorized message
duplication or replay.

A.10.9.3 Publicly available information

The integrity of information being made available on
a publicly available system shall be protected to
prevent unauthorized modification.

A.10.10.1 Audit logging

Audit logs recording user activities, exceptions, and
information security events shall be produced and
kept for an agreed period to assist in future
investigations and access control monitoring.
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A.11.1
Business
requirement
for access
control

A.11.2 User
access
management

A.11.3 User
responsibilities

A.11.4
Network
access control

To control access to
information.

To ensure authorized
user access and to
prevent unauthorized
access to information
systems.

To prevent unauthorized
user access, and
compromise or theft of
information and
information processing
facilities

To prevent unauthorized
access to networked
services.

A.10.10.2 Monitoring system use

Procedures for monitoring use of information
processing facilities shall be established and the
results of the monitoring activities reviewed
regularly.

A.10.10.3 Protection of log information

Logging facilities and log information shall be
protected against tampering and unauthorized access.

A.10.10.4 Administrator and operator
logs

System administrator and system operator activities
shall be logged.

A.10.10.5 Fault logging

Faults shall be logged, analyzed, and appropriate
action taken.

A.10.10.6 Clock synchronization

The clocks of all relevant information processing
systems within an organization or security domain
shall be synchronized with an agreed accurate time
source.

A.11.1.1 Access control policy

An access control policy shall be established,
documented, and reviewed based on business and
security requirements for access.

A.11.2.1 User registration

There shall be a formal user registration and deregistration procedure in place for granting and
revoking access to all information systems and
services.

A.11.2.2 Privilege management

The allocation and use of privileges shall be restricted
and controlled.

A.11.2.3 User password management

The allocation of passwords shall be controlled
through a formal management process.

A.11.2.4 Review of user access rights

Management shall review users’ access rights at
regular intervals using a formal process.

A.11.3.1 Password use

Users shall be required to follow good security
practices in the selection and use of passwords.

A.11.3.2 Unattended user equipment

Users shall ensure that unattended equipment has
appropriate protection.

A.11.3.3 Clear desk and clear screen
policy

A clear desk policy for papers and removable storage
media and a clear screen policy for information
processing facilities shall be adopted.

A.11.4.1 Policy on use of network
services

Users shall only be provided with access to the
services that they have been specifically authorized to
use.
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A.11.5
Operating
system access
control

A.11.6
Application
and
information
access control

To prevent unauthorized
access to operating
systems.

To prevent unauthorized
access to information
held in application
systems.

A.11.4.2 User authentication for external
connections

Appropriate authentication methods shall be used to
control access by remote users.

A.11.4.3 Equipment identification in
networks

Automatic equipment identification shall be
considered as a means to authenticate connections
from specific locations and equipment.

A.11.4.4 Remote diagnostic and
configuration port protection

Physical and logical access to diagnostic and
configuration ports shall be controlled.

A.11.4.5 Segregation in networks

Groups of information services, users, and
information systems shall be segregated on networks.

A.11.4.6 Network connection control

For shared networks, especially those extending
across the organization’s boundaries, the capability of
users to connect to the network shall be restricted, in
line with the access control policy and requirements
of the business applications

A.11.4.7 Network routing control

Routing controls shall be implemented for networks
to ensure that computer connections and information
flows do not breach the access control policy of the
business applications.

A.11.5.1 Secure log-on procedures

Access to operating systems shall be controlled by a
secure log-on procedure.

A.11.5.2 User identification and
authentication

All users shall have a unique identifier (user ID) for
their personal use only, and a suitable authentication
technique shall be chosen to substantiate the claimed
identity of a user.

A.11.5.3 Password management system

Systems for managing passwords shall be interactive
and shall ensure quality passwords.

A.11.5.4 Use of system utilities

The use of utility programs that might be capable of
overriding system and application controls shall be
restricted and tightly controlled.

A.11.5.5 Session time-out

Inactive sessions shall shut down after a defined
period of inactivity.

A.11.5.6 Limitation of connection time

Restrictions on connection times shall be used to
provide additional security for high-risk applications.

A.11.6.1 Information access restriction

Access to information and application system
functions by users and support personnel shall be
restricted in accordance with the defined access
control policy.

A.11.6.2 Sensitive system isolation

Sensitive systems shall have a dedicated (isolated)
computing environment.
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A.11.7 Mobile
computing
and
teleworking

To ensure information
security when using
mobile computing and
teleworking facilities.

A.12.1 Security
requirements
of information
systems

To ensure that security is
an integral part of
information systems.

A.12.2 Correct
processing in
applications

A.12.3
Cryptographic
controls

A.12.4 Security
of system files

A.12.5 Security
in
development

To prevent errors, loss,
unauthorized
modification or misuse of
information in
applications.

To protect the
confidentiality,
authenticity or integrity
of information by
cryptographic means.

To ensure the security of
system files.

To maintain the security
of application system
software and

A.11.7.1 Mobile computing and
communications

A formal policy shall be in place, and appropriate
security measures shall be adopted to protect against
the risks of using mobile computing and
communication facilities.

A.11.7.2 Teleworking

A policy, operational plans and procedures shall be
developed and implemented for teleworking
activities.

A.12.1.1 Security requirements analysis
and specification

Statements of business requirements for new
information systems, or enhancements to existing
information systems shall specify the requirements
for security controls.

A.12.2.1 Input data validation

Data input to applications shall be validated to ensure
that this data is correct and appropriate.

A.12.2.2 Control of internal processing

Validation checks shall be incorporated into
applications to detect any corruption of information
through processing errors or deliberate acts.

A.12.2.3 Message integrity

Requirements for ensuring authenticity and
protecting message integrity in applications shall be
identified, and appropriate controls identified and
implemented.

A.12.2.4 Output data validation

Data output from an application shall be validated to
ensure that the processing of stored information is
correct and appropriate to the circumstances.

A.12.3.1 Policy on the use of
cryptographic controls

A policy on the use of cryptographic controls for
protection of information shall be developed and
implemented.

A.12.3.2 Key management

Key management shall be in place to support the
organization’s use of cryptographic techniques.

A.12.4.1 Control of operational software

There shall be procedures in place to control the
installation of software on operational systems.

A.12.4.2 Protection of system test data

Test data shall be selected carefully, and protected
and controlled.

A.12.4.3 Access control to program
source code

Access to program source code shall be restricted.

A.12.5.1 Change control procedures

The implementation of changes shall be controlled by
the use of formal change control procedures.
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and support
processes

information.

A.12.6
Technical
Vulnerability
Management

To reduce risks resulting
from exploitation of
published technical
vulnerabilities.

A.13.1
Reporting
information
security events
and
weaknesses

To ensure information
security events and
weaknesses associated
with information systems
are communicated in a
manner allowing timely
corrective action to be
taken.

A.13.2
Management
of information
security
incidents and
improvements

To ensure a consistent
and effective approach is
applied to the
management of
information security
incidents.

A.14.1
Information
security
aspects of
business
continuity
management

To counteract
interruptions to business
activities and to protect
critical business
processes from the effects
of major failures of
information systems or
disasters and to ensure

A.12.5.2 Technical review of applications
after operating system changes

When operating systems are changed, business
critical applications shall be reviewed and tested to
ensure there is no adverse impact on organizational
operations or security.

A.12.5.3 Restrictions on changes to
software packages

Modifications to software packages shall be
discouraged, limited to necessary changes, and all
changes shall be strictly controlled.

A.12.5.4 Information leakage

Opportunities for information leakage shall be
prevented.

A.12.5.5 Outsourced software
development

Outsourced software development shall be
supervised and monitored by the organization.

A.12.6.1 Control of technical
vulnerabilities

Timely information about technical vulnerabilities of
information systems being used shall be obtained, the
organization's exposure to such vulnerabilities
evaluated, and appropriate measures taken to
address the associated risk.

A.13.1.1 Reporting information security
events

Information security events shall be reported through
appropriate management channels as quickly as
possible.

A.13.1.2 Reporting security weaknesses

All employees, contractors and third party users of
information systems and services shall be required to
note and report any observed or suspected security
weaknesses in systems or services.

A.13.2.1 Responsibilities and procedures

Management responsibilities and procedures shall be
established to ensure a quick, effective, and orderly
response to information security incidents.

A.13.2.2 Learning from information
security incidents

There shall be mechanisms in place to enable the
types, volumes, and costs of information security
incidents to be quantified and monitored.

A.13.2.3 Collection of evidence

Where a follow-up action against a person or
organization after an information security incident
involves legal action (either civil or criminal),
evidence shall be collected, retained, and presented to
conform to the rules for evidence laid down in the
relevant jurisdiction(s).

A.14.1.1 Including information security
in the business continuity management
process

A managed process shall be developed and
maintained for business continuity throughout the
organization that addresses the information security
requirements needed for the organization’s business
continuity.
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their timely resumption.

A.14.1.2 Business continuity and risk
assessment

Events that can cause interruptions to business
processes shall be identified, along with the
probability and impact of such interruptions and their
consequences for information security.

A.14.1.3 Developing and implementing
continuity plans including information
security

Plans shall be developed and implemented to
maintain or restore operations and ensure availability
of information at the required level and in the
required time scales following interruption to, or
failure of, critical business processes.

A.14.1.4 Business continuity planning
framework

A single framework of business continuity plans shall
be maintained to ensure all plans are consistent, to
consistently address information security
requirements, and to identify priorities for testing and
maintenance.
Business continuity plans shall be tested and updated
regularly to ensure that they are up to date and
effective.

A.14.1.5 Testing, maintaining and
reassessing business continuity plans

A.15.1
Compliance
with legal
requirements

To avoid breaches of any
law, statutory, regulatory
or contractual
obligations, and of any
security requirements.

A.15.1.1 Identification of applicable
legislation

All relevant statutory, regulatory and contractual
requirements and the organization’s approach to
meet these requirements shall be explicitly defined,
documented, and kept up to date for each
information system and the organization.

A.15.1.2 Intellectual property rights (IPR)

Appropriate procedures shall be implemented to
ensure compliance with legislative, regulatory, and
contractual requirements on the use of material in
respect of which there may be intellectual property
rights and on the use of proprietary software
products.
Important records shall be protected from loss,
destruction and falsification, in accordance with
statutory, regulatory, contractual, and business
requirements.

A.15.1.3 Protection of organizational
records

A.15.2
Compliance
with security
policies and
standards, and
technical

To ensure compliance of
systems with
organizational security
policies and standards.

A.15.1.4 Data protection and privacy of
personal information

Data protection and privacy shall be ensured as
required in relevant legislation, regulations, and, if
applicable, contractual clauses.

A.15.1.5 Prevention of misuse of
information processing facilities

Users shall be deterred from using information
processing facilities for unauthorized purposes.

A.15.1.6 Regulation of cryptographic
controls

Cryptographic controls shall be used in compliance
with all relevant agreements, laws, and regulations.

A.15.2.1 Compliance with security
policies and standards

Managers shall ensure that all security procedures
within their area of responsibility are carried out
correctly to achieve compliance with security policies
and standards.
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compliance

A.15.3
Information
systems audit
considerations

To maximize the
effectiveness of and to
minimize interference
to/from the information
systems audit process.

A.15.2.2 Technical compliance checking

Information systems shall be regularly checked for
compliance with security implementation standards.

A.15.3.1 Information systems audit
controls

Audit requirements and activities involving checks on
operational systems shall be carefully planned and
agreed to minimize the risk of disruptions to business
processes.

A.15.3.2 Protection of information
systems audit tools

Access to information systems audit tools shall be
protected to prevent any possible misuse or
compromise.

পনরনিষ্ট-খ
Audit Checklist – ISO 27005 Framework
Master Control
Sections

Master Control Objective

Control Subcategory

Control Sub-category Objectives

A 8 Risk
assessment

Identification and valuation of
assets and impact assessments

8.1 Risk
identification

8.1.1 Identification of assets
8.1.2 Identification of threats
8.1.3 Identification of existing controls
8.1.4 Identification of vulnerabilities
8.1.5 Identification of consequences

A 9 Risk
treatment

Risk treatment is an art where
organization may opt between
several, non-exclusive,
alternatives

8.2 Risk analysis

PILAR evaluates the risk associated to each
threat on each asset, and provides a risk-level
that is a combination of the likelihood and the
consequences of the occurrence of each threat on
each asset.

8.3 Risk evaluation

PILAR provides detailed information on the
facts. It is the responsibility of the management
bodies to interpret the consequences of incidents
on the business.

9.1 Risk
Modification

The level of risk should be managed by
introducing, removing or altering controls so
that the residual risk can be reassessed as being
acceptable

9.2 Risk Retention

The decision on retaining the risk without
further action should be taken depending on
risk evaluation.
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A 10 Risk
acceptance

PILAR provides detailed
information on the facts, both
potential and residual risk
levels. It is the responsibility of
the management bodies to take
the decisions.

A 11 Risk
communication

Risk communication is an
activity to achieve agreement
on how to manage risks by
exchanging and/or sharing
information about risk between
the decision-makers and other
stakeholders. The information
includes, but is not limited to
the existence, nature, form,
likelihood, severity, treatment,
and acceptability of risks

A 12 Risk
monitoring

Risks are not static. Threats,
vulnerabilities, likelihood or
consequences may change
abruptly

9.3 Risk Avoidance

The activity or condition that gives rise to the
particular risk should be avoided. Usually this
means changing the collection of assets,
removing from our system those that we are not
ready to protect sufficiently.

9.4 Risk Sharing

The risk should be shared with another party
that can most effectively manage the particular
risk depending on risk evaluation

পরিরিষ্ট-গ
Audit Checklist – ISO 27001 Framework
S No

Data Center and Near Data Center Controls

1

Physical Security

1.1

Is physical security applied to the information processing area or DC/NDC and unauthorized access strictly
prohibited

1.2

Does BCC limit access to DC/NDC to authorized staff only

1.3

Is there any access authorization procedure in place to ensure that vendors, service providers, support staff,
cleaning crews, etc visitors are accompanied at all times by an authorized employee while in the DC/NDC and
the whole procedure should be abide by vendor access policy
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1.4

Is access authorization list with and/or without biometric profile maintained and reviewed periodically for the
authorized person to access the DC/NDC

1.5

Are all physical access to sensitive areas logged with date, time and purpose

1.6

Does the management ensure and monitor physical security of the perimeter of DC, facility and equipment
room by employing physical and procedural controls for 24 hours

1.7

Is emergency exit door available

1.8

Is there a designated custodian or manager in charge of DC/NDC to provide authorization and to ensure
compliance with policy

1.9

Is there an inventory of all computing equipment, associated equipment and consumables housed in DC/NDC
and gate pass policy should be in place during movement of any asset

1.10

Is there enough checkpoints including metal detector in place to ensure proper approval from the competent
authority before entering or exiting any equipment or accessories into/from the DC/NDC

1.11

Is lost access card reported immediately as occurrence of incident and then access on lost card immediately
revoked

1.12

Is the physical security of DC/NDC premises reviewed at least once each year

1.13

Is there enough checkpoints in place to ensure proper approval from the competent authority before entering
or exiting any equipment or accessories into/from the DC/NDC

2

Environmental Security

2.1

Is the DC/NDC designed and applied to protect from the risk of damage due to fire, flood, explosion and other
forms of disaster

2.2

Is design layout of DC/NDC including power supply and network connectivity properly documented and
approved

2.3

Are there separate channels for data and power cables to protect from interception or any sort of damages

2.4

Are water detection devices placed below the raised floor if it is raised

2.5

Is there any pest control mechanism in place

2.6
2.7

Is there any storage of accessories or devices not associated with DC and powered off devices including
phone, laptop or any accessories that has camera which are disallowed in the DC/NDC and must be blocked
by sticker
Is Close Circuit Television (CCTV) camera installed at appropriate positions of all sides for monitoring

2.8

Is there any sign of "No eating, drinking or smoking", “Fire, power cutoff, Accident etc.” in display

2.9

Is there any dedicated office vehicle for emergency necessities

2.10

Does the data centers have dedicated telephone communication facility

2.11

2.12

Are the addresses and telephone or mobile numbers of all contact persons (e.g. fire service, police station,
service providers, vendors and all ICT personnel) available to meet any emergency necessity

Are power supply system and other support units separated from production site and placed in secure area to
reduce the risks from environmental threats
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2.13

2.14

Is dedicated power supply installed from source (MDB or Generator) to DC/NDC and monitored to avoid the
risk of overloading
Are the following environmental controls installed:
a)
Uninterrupted Power Supply (UPS) with backup units
b)
Backup power supply
c)
Estimated necessary fuel for generator(s)
d)
Temperature and humidity measuring devices
e)
Water leakage precautions and water drainage system from air conditioner
f)
Air conditioners with backup units. Industry standard cooling system shall be introduced to avoid the
water leakage and faults in the water drainage system with the conventional air conditioning system
g) Emergency power cut-off switches where applicable
h) Emergency lighting arrangement
i)
Dehumidifier for humidity control

2.15

Is First-Aid kit kept available in both DC/NDC

2.16

Is any photograph taken inside the DC by any staffs should be monitored and blocked by sticker

2.17

Are all above mentioned controls regularly tested and existence of maintenance service contract available for
24x7 bases

3

Fire Prevention

3.1

Are wall, ceiling and door of DC/NDC fire-resistant

3.2

Are fire suppression equipment installed and tested periodically

3.3

Is automatic fire/smoke alarming system installed and tested periodically

3.4

Is there fire detector below the raised floor if it is raised

3.5
3.6

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Are electric cables and data cables in the DC/NDC maintained quality and concealed
Are flammable items e.g. paper, wooden items, plastics, etc. allowed to store in the DC

Server Room Controls
Is there a glass enclosure in the server room with lock and key under a responsible person
Is the physical access restricted and visitors’ log maintained for the server room
Is there any access authorization list which is being maintained and reviewed on regular basis
Is there any provision to replace the server and network devices within shortest possible time in case of any
disaster
Is the server room air-conditioned and installed with proper water drainage system

4.6

Is there power generator in place to continue operations in case of power failure

4.7
4.8

Is there UPS in place to provide uninterrupted power supply to the server and devices
Is proper attention given on overloading electrical outlets with too many devices

4.9

Is channel alongside the wall prepared to allow all required cabling to be in neat and safe position as per layout
of power supply and data cables

54

4.10
4.11
4.12

Are the addresses and phone numbers of all contact persons (e.g. fire service, police station, service providers,
vendors and all ICT/ responsible personnel) available to cope with any emergency situation
Is power supply switched off before leaving the server room if otherwise not required

4.13

Is fire extinguisher placed outdoor visible area of the server room and maintained/checked on an annual basis
Is there enough checkpoints in place to ensure proper approval from the competent authority before entering
or exiting any equipment or accessories into/from Server Room

5

Networks Security Management

5.1

Is there any standard established to ensure security for OSs, Databases, Network equipments and portable
devices

5.2

Are enforcement checks conducted regularly to ensure that the standards are applied uniformly and noncompliances are detected and raised for investigation

5.3

Are the Network Design and its security configurations implemented under an approved documented plan

5.4

Are all type of cables including UTP, fiber, power labeled properly for further corrective or preventive
maintenance works

5.5

Is physical security of all network equipment ensured

5.6

5.7

5.8
5.9

Are groups of information services, users, and information systems segregated in networks, e.g. VLAN
Are unauthorized access and electronic tampering controlled strictly, and encryption mechanism deployed for
sensitive data travelling through public network

Are network security devices e.g. Firewall, IDS, IPS installed to protect the network perimeters
Is web Application Firewall (WAF) implemented to protect hosted web applications

5.10

Are there firewalls or other security measures deployed within internal networks to minimize the impact of
security exposures

5.11

Is Secure Login feature (i.e. SSH) enabled and unencrypted login option (i.e. TELNET) disabled in network
devices for remote administration purposes

5.12

Are rules on network security devices backed up and reviewed on a regular basis

5.13

Is there any arrangement of redundant communication links for WAN connectivity

5.14

Are all unused ports of network devices e.g. switch, router, etc. shut-off by default if otherwise not defined

5.15

Is network extension using Hub, Wireless Router (WiFi), etc. prohibited

5.16

Is network extension for new users done centrally with approval from authority

5.17

Is connection of personal laptop to office network or any personal wireless modem with the office
laptop/desktop restricted and secured

5.18
5.19

Is SYSLOG server established to monitor the logs generated by network devices (depending on Network Size)
Is Authentication Authorization and Accounting (AAA) Server established to manage the network devices
effectively (depending on Network Size)
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5.20
5.21
5.22

Are Role-based and/or Time-based ACLs implemented in the routers to control network traffic
Is real time health monitoring system implemented for surveillance of all network equipments and servers

5.23

Are all default passwords of network devices changed immediately after installation
Are all communication devices uniquely identifiable with proper authentication

5.24

Is role-based administration ensured for the servers and network devices

5.25

Is configuration backup of the network devices done regularly

5.26

Are control and visibility of the network with technology e.g. NetFlow, sFlow, etc. in place

5.27

Is Rollback policy for system update/Upgrade/Configuration management available

5.28

Is Configuration Management Database (CMDB) implemented and reviewed regularly

5.29

Is all documents related to Configuration, Change, Incident, Problem and Root Cause Analysis (RCA) stored

5.30

Is white list-based network traffic policy implemented

6

Malicious Code Protection

6.1

Are the servers and workstations protected from malicious code by ensuring the proper installation of
approved anti-malware packages

6.2

Are the users aware of prevention and detection of the introduction of malicious software

6.3

Are software and data supporting critical business activities regularly scanned or searched to identify possible
malicious code

6.4

Are the files received on electronic media of uncertain origin or unknown networks checked for malicious code
before use

6.5

Are attachments of electronic mail checked for malicious code before use

6.6

Is the anti-malware package kept up-to-date with the latest definition file using an automated and timely
process

6.7

Are all computers in the network get updated signature of anti-malware software automatically from the
server

6.8

Is auto protection mode enabled to screen disks, tapes, CDs or other media for malwares

6.9

Are the employees made aware of the problem of hoax viruses and advised not to forward such chain mail to
others

6.10

Is there any formal process for managing attacks from malicious code including reporting of and recovering
from attacks

6.11

Is there any Sandboxing mechanism for further malware analysis

6.12

7
7.1
7.2

Is awareness program arranged for the end users about computer malwares and their prevention mechanism

Internet Access Management
Are access to and use of the internet from BCC's premises kept secure
Is access to the Internet from BCC premises and systems routed through secure gateways
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7.3
7.4
7.5
7.6

Is external internet connectivity device prohibited to be used in the BCC's resources at BCC premises
Is internet access provided by BCC prohibited to transact any commercial/business activity that is not done by
the BCC
Are critical internal workstations for financial transactions isolated from the network having internet
Is there any procedure of disciplinary action for the case of activity that knowingly contravenes any criminal or
civil law or act using internet access provided by BCC

7.8

Is formal risk analysis performed during deployment of connections to the Internet or third-party and public
networks
Is there any white-listing and/or black-listing policy developed and maintained

7.9

Is visibility of the users’ internet access in place

7.7

8

Email Management

8.1

Is email system maintained according to BCC's E-mail Policy

8.2

Is encryption facility used while confidential information communicated to external parties

8.3

Are employees compelled to consider the confidentiality and sensitivity of all email content, before forwarding
email or replying to external parties

8.4

Is there any procedure of disciplinary action for information transmitted by email which are defamatory,
abusive, involve any form of racial or sexual abuse, damage the reputation or contain any material that is
harmful to employees, customers, competitors, or others

8.5

Does BCC restrict personal usage of BCC's email address for any social networking, blogs, groups, forums, etc.

8.6

Is there any mechanism in place to restrict and control inbound email sourcing of any social networking, blogs,
groups, forums, etc.

8.7

Do the employees use a disclaimer stating about confidentiality of email contents and asking intended
recipient for transmission

8.8

Are regular review and monitoring of email services performed by concerned department

9

Cryptography

9.1

Is there any established cryptographic key management policy and procedure to cover generation, distribution,
installation, renewal, revocation and expiry

9.2

Are all cryptographic keys generated securely and materials used in the generation process destroyed after
usage

9.3
9.4
9.5

Are cryptographic keys used for a single purpose to reduce the impact of an exposure of a key
Is there defined cryptoperiod for each cryptographic key considering sensitivity and operational criticality
Are the hardware security modules and keying materials physically and logically protected

9.6

Is use or transmission of cryptographic keys are secured

9.7

Is there any secure key destruction method for expired cryptographic keys
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9.8

Is the generation of a new key independent from the previous keys

9.9

Is backup of cryptographic keys maintained

9.10

Is there any procedure in place for key revocation/destruction/replacement of the compromised keys

10
10.1

Vulnerability Assessment and Penetration Testing
Are VAs conducted regularly to detect security vulnerabilities in the ICT infrastructure and applications

10.2

Is there any procedure for combination of automated tools and manual techniques to perform comprehensive
VA

10.3

Is there any process in place to remedy issues identified in VAs and perform subsequent remediation of gaps

10.4

Are periodical or need basis penetration tests conducted on network infrastructure and internet-based systems

10.5

Is periodical VAPT conducted on total infrastructure and web-based systems

11

Patch Management

11.1

Is there any patch management procedure to identify, categorize, prioritize and implement patches in a timely
manner

11.2
11.3
12
12.1

12.2

12.3

12.4

Are patches deployed in test environment before deployment into the production environment
Are License management policy in place
Security Monitoring
Are there appropriate security monitoring systems and processes in place to facilitate prompt detection of
unauthorized or malicious activities by internal and external parties

Are network surveillance and security monitoring procedures implemented to protect BCC against network
intrusion attacks
Are security monitoring tools implemented to enable the detection of changes on critical ICT resources such as
databases, system or data files and programs, to facilitate the identification of unauthorized changes

Are security logs of systems, applications and network devices regularly reviewed for anomalies, and logs
being protected for a defined period
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