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welq ch©v‡jvPbv :

 মনিওয়া ট ভুক্ত  ম্পিউিাহর সফিওয়ার ইন্সিল

 যন্ত্র াসি এিং সফিওয়যার  ায ট রী অিস্থায় রাখা

 স্বিন্ত্র সনরা ত্তা িজায় রাখা

 সসহেে েযািাস ও ডায়াগনসে িুলস

 আইটি সাহ ািট এর জনয মরাডাক্ট ড ুহেহেশহনর িযািোর

  ম্পিউিার ও মনিওয়া ট ট্রািল শুটিং

 ও এসআই েহডহলর ধা সেূে

 টিসসস /আইস েহডল ির্ টনা



মনিওয়া ট ভুক্ত  ম্পিউিাহর সফিওয়ার ইন্সিল

যন্ত্র াসি এিং সফিওয়যার  ায ট রী অিস্থায় রাখা

স্বিন্ত্র সনরা ত্তা িজায় রাখা :

 মনিওয়া ট ভুক্ত  িুিাহরর যন্ত্র াসি িা সফিওয়যার রক্ষনাহিক্ষহন িযািোসরি

যন্ত্র াসি িা সফিওয়যাহর যসদ  ন িরুটি মদখা মদয় িােহল িা মেরােি িা

রসিস্থা হনর োধহয় সি  রহি েহি।আর এই  াজসি  রার  র এই িরুটি

সংক্রান্ত স ল িিয, ম ন, স ভাহি এই িরুটি সংঘটিি েল এিং এর সরসি ার

সিরস ি যািিীয় িিযািসল মর ডট  রহি েহি।

  ন সসহেে এর িরুটি নরসন ও রক্ষর্াহিক্ষহর্ এর  াজএ সূক্ষ্মিা ও স্বচ্ছিা

আনায়হন ঐ  াহজ জসিি সফিওয়যার এর মেইহন্তহনন্স  রহি ময মেসসসফহ শন

 ূহি টসািসেি  রা েহয়সিহলা িা িারিার সিহিচনা  রা রহয়াজন।



স্বিন্ত্র সনরা ত্তা িজায় রাখা

 সনরা ত্তার জনয েযান্ড আলন  ম্পিউিাহর রিেি, এসেভাইরাস িযািোর

 রা মযহি  াহর।

 সিিীয়ি, সসস উসরটি অ শনআ হডি রাখা মযহি  াহর।

 িৃিীয়ি, লাইহসন্সড অ শন িযািোর  রা মযহি  াহর।

এিারাও,এহি  য টাপ্ত ফাইন ওহয়ল মসি  রা মযহি  াহর।



সসহেে েযািাস ও ডায়াগনসে িুলসঃ

সসহেে এর েূলযায়ন এর মক্ষহে ৩ টি সিষয় অিযন্ত গুুত্ব ূর্ টঃঃ

  সর ল্পনা রনয়ন

  যারাসেিার সনধ টারর্

 সটি সেয় ও সুহযাগ

সসহেেেযািাস েূলযায়ন এর জনয সটি ডায়াগনসে িুলস

শনাক্ত রর্ এ টি গুুত্ব ূর্ ট াজ। ারন সসহেহে েূলি দুই ধরহনর

 যারাসেিার িাহ , োডটওয়যার এিং সফিয়ার।রিহে সনরনয়  রহি েহি
ম ান ধরহনর িুলস িযািোর যিাি টেহি।



 মরাডাক্ট ড ুহেহেশন ঃঃ ম ান এ টি োডটওয়যার সিহ ট মর ডট  রাহ 

িুঝায়।

 েযাহনজহেে সফিওয়যারঃ এ টি োদারহিাডট িিা এ টি সসহেে ম মঃান

ম ান সফিওয়যার  সরচালনা  রহি মসগুল ম িুঝায়।

আইটি সাহ ািট এর জনয মরাডাক্ট

ড ুহেহেশহনর িযািোর ঃঃ



 ম্পিউিার ও মনিওয়া ট ট্রািল শুটিংঃ

 ম্পিউিার মনিওয়া ট এর ধরনঃ

 স য়ার িু স য়ার মনিওয়া ট

 ক্ল্যাহয়ে সাভটার মনিওয়া ট

 োইসিড মনিওয়া ট

মনিওয়া ট ট্রািল শুটিং এর ধরন ঃঃ

  যািল মিেঁসিার

 টিসড আর

 সডজজিাল মভাল্টসেিার

 রহিা ল এনালাইজার

 অসসলস্ক 



স য়ার িু স য়ার মনিওয়া টঃ এই মনিওয়াহ ট রহিয ইউজার অনয
ইউজাহরর সাহি িিয মশয়ার  হর।খুি সাধারন এ টি স য়ার িু স য়ার

মনিওয়া ট এর োধযহে ইউজার িাহদর সরোর,ফল্ডার, সসসডরে দ্রাইভ, 

ফ্লস সডস্ক ইিযাসদ অহনযর সাহি মশয়ার রহি  াহর।

ক্ল্যাহয়ে সাভটার মনিওয়া টঃ এই মনিওয়া ট এর োধযহে সেে
সরহসাস টম ম ন্দ্রীয় ভাহি মেহর্জ  রা সম্ভি েয়।এই েহডহলর আহর টি

সুসিধা েল ম ন্দ্রীয় সনরা ত্তা িযািস্থা।

োইসিড মনিওয়া টঃএই মনিওয়াহ ট এ ই সাহি স য়ার িু স য়ার ও
ক্ল্াহয়ে সাভটার মনিওয়া ট এর সুসিধা  াওয়া জায়।



ট্রািল শুটিং
ও এসআই েহডল অনুসাহর ট্রািল শুটিং ম আেরা সিনটি ভাহগ ভাগ  রহি

 াসর।

উ হরর েরসেুহের সেসযা (মলয়ার ৪ মিহ ৭)

েধয েরসেুহের সেসযা (মলয়ার ২ ও ৩) 

সনম্ন েরসেুহের সেসযা (মলয়ার ১) 

রহিা ল এর সেসযাঃ রহিা ল সিস টি সেসযা গুহলা েহয় িাহ ও এস

আই েহদহলর ২,৩ ও ৪ নম্বর মলয়াহর । মলয়ার ২ রহিা ল সেুহের েহধয

আহি ইিারহনি, মিাহ ন- সরং,এফডীডী আই,এটিএে ইিযাসদ। মলয়ার ৩ ও

৪ রহিা ল গুহলার েহধয আহি

টিসসস /আইস ,আইস এক্স,এম্পেএক্স,ইত্তাসদ।



  যািল মিেঁসিার ঃঃ এটি ম িহলর এটিনুহয়সন , মরাধ , এিং অনযানয

বিসশষ্ট্য  সরো  হর সসদ্ধান্ত মনয়  যািল সি আহি স না। ম ান

 যািহলর োহঝ সিেঁহি মগহি স না মসিা যাচাই  রহিও এসি িযািোসরি

েয়।

 টিসড আরঃ িাইে মডাহেইন সরহফ্লক্টর ম ান মসগহেহের সিহশষ
এেসিচুহডর সসগনযাল  ািায় এিং মসটি সফহর আসার অহ ক্ষায় িাহ ।



 সডজজিাল মভাল্টসেিার ঃঃহ ান মনিওয়া ট  যািহলর োঝখান সদহয়
স  সরোন মভাহল্টজ রিাসেি েহচ্ছ িার উ র সভসত্ত  হর সনধ টারর্  রা

যায়  যািহল  ন মি আহি স না ।

 রহিা ল এনালাইজার ঃঃ এটি সরহয়ল িাইে মনিওয়া ট ট্রাসফ 
েসনিসরং এর সুসিধা সদহয় িাহ ।সিসভন্ন  যাহ ি  যা চার , সিহেষর্ ও িা

মিহ সিসভন্ন সডভাইহসর িরুটি মির  রহি  াহর।

 অসসলস্ক ঃ সেহয়র সাহি মভাহল্টজ  সরিিটহনর সডভাইস এসি।এহি

 যািড মর টিউহির োধযেএ ম ান সেসডয়ার মভাহল্টজ  সরিিটন মদখা যায়।



ও এসআই েহডহলর ধা সেুেঃ



টিসসস /আইস েহডল ির্ টনাঃ

 মরহসস/ এসিহ শন ের

 েে িু েে ের

 ইোরহনি ের

 মনিওয়া ট এহক্সস ের



 cÖ‡mm/A¨vcwj‡Kkb Í̄i : wUwmwc ev AvBwc cÖ‡UvK‡ji mÿ ‡Ui PZz_©ev m‡ev©”P ¯Íi | G ¯Íi wi‡mv©m

‡kqvwis A_vZ Kw¤úDUi n‡Z Kwg&cDUi ‡hvMv‡hvM Ges `~ieZx© ms‡hvM | G ¯Í‡ii cÖ‡UvKj ¸‡jv

e¨enviKvixi Rb¨ wewfbœ †bUIqvK© mvwf©m cÖ`vb K‡i| ‡hgb :

(K) File transfer protocol.
(L) Simple Mail transfer protocol.
(M) TELNET
(N) Network File system

 †bUIhvK© A¨v‡·m Í̄i: G ¯Íi †hvMv‡hvM †bUIhvK© ms‡hvM ¯ ’v‡b e¨veüZ cÖ‡UvKjmgyn avib

K‡i|cÖ‡UvKjmgyn †hvMv‡hvM †bvW I ‡bUIqv‡K© mshy³ †nvm&Umgyn ev mggv‡bi wWfvBmmgy‡ni g‡a¨

KvR K‡i|Gme cÖ‡UvKjmgyn KvR nj GKB ‡bUIqv‡K© mshy³ †nv÷mgy‡ni g‡a¨ &DchyKÍ c‡_ &&&&&&&&&&DcvI m&nv

bvbvšÍi Kiv| G&&&&&&&&&&&&&&&B ¯Í‡i KvR K‡i Ggb cÖ‡UvKjmgyn nj &&B›Uvib‡U ‡UvK‡b wis GdwWwWAvB †dªg wi‡j

BZ¨vw`|



 †nv÷ Uz †nv÷ ¯Íi : G ¯Íi wewfbœ †nv÷ Kw¤úDU‡ii `ywU cÖ‡m‡mi g‡a¨v cÖwšÍI †hvMv‡hv‡Mi DcvË

¯ ’vbvšÍi mÿg cÖ‡UvKj GbwUwU mgyn aviY K‡I G ¯Í‡ii cÖ‡UvKj mgy‡ni gyj KvR n‡jv mgq g‡Zv

wbf©‡hvM¨fv‡e AvBwc c¨v‡KU‡K MšÍe¨ ‡cŠ‡Q ‡`qv & G ¯Í‡i-cÖ‡UvKj GbwUwU D”PZi mÍ‡ii GbwUwU

mg~‡ni jwRK¨vj ms‡hvM ¯ ’vcb Ki‡Z cv‡i| cÖvšÍxq †hvMv‡hv‡Mi Rb¨ wUwmwc AvBwc ¯Í‡i `ywU cÖ‡UvKj

KvR K‡i-GKwU n‡jv UªvÝwgkb K‡›Uªvj cÖ‡UvKj Ges Ab¨wU n‡jv BDRvi WvUvMÖvg cÖ‡UvKj &

 B›Uvi‡bU ¯Íi : GwU wUwmwc /AvBwc g‡W‡ji 2q Í̄i|G Í̄i GKvwaK †bUIhv‡K© Aew ’̄Z

†nv÷mgy‡ni g‡a¨ &&&&&&&&&&DcvI ’̄vbvšÍi‡ii hvewZh Kg©c×wZ cÖbhb K‡i|G Í̄‡ii

cÖ‡UvKjmgyn‡K mPvivPi †nv÷ Ges †MUI‡h Gi g‡a¨ ev Í̄evhb Kiv nh|‡MUI‡h nj `ywU

†bUIqv‡K© ms‡hvMKvix g‡a¨eZx© wWfvBm ,hv B›Uvib‡U IqvK© cÖ‡UvK‡ji mnvqZvB

†bUIqvK© mgy‡ni g‡a¨ DcvË ’̄vbvšÍi K‡i| GKvwaK †bUIqv‡K© msqy³ cÖvwšÍK wm‡¯Ug

mgyn ci¯úi †hvMv‡hvM Ki‡Z cv‡i- †m Rb¨ D³ B›Uv‡bU ‡cÖv‡UvKj mg~n‡K ms‡hvM

wenxb mvwf©m cÖ`vb K‡i|



ধনযিাদ


