গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার

ড
সফটওয়্যার এবাং হার্ ডওয়্যাদরর মান পরীক্ষাকরণ ও সার্টফফদকশন
নীফতমালা ২০২০

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুফি ফবভাগ
র্াক, যটফলদ াগাদ াগ ও তথ্যপ্রযুফি মন্ত্রণালয়্

১. পটভূফম:
ফর্ফজটাল বাাংলাদেশ ফবফনমডাদণ সরকার তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুফি ব্যবহাদরর মাধ্যদম জনগদণর হাদতর
মুদ ায়্ সরকাফর যসবাসমূহ যপ ছৌঁ াদত বদ্ধ পফরকর। শহর ও গ্রাদমর জনসাধারদণর মদধ্য যসবার প্রাফির ব্যবধান
কফমদয়্ সমতা আনয়্দনর লদক্ষয তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুফি অন্যতম হাফতয়্ার ফহদসদব কাজ করদছ। এ
প্রদেষ্টাদক আদরা সফল ও ইন্টারওপাদরবল হওয়্া, সফটওয়্যার ও হার্ ডওয়্যাদরর গুণগত মান ও সব ডসাধারদণর
জন্য সাইবার/ফর্ফজটাল ফনরাপত্তা ফনফিত করার লদক্ষয বাাংলাদেশ কফিউটার কাউফিদল যেদশর একমাত্র
ড
আন্তজডাফতক মাদনর “সফটওয়্যার যকায়্াফলর্ট পরীক্ষাকরণ ও সার্টফফদকশন
যসন্টার” স্থাপন কদর। ফর্ফজটাল
বাাংলাদেশ বাস্তবায়্দন এ যসন্টার স্থাপদনর মাধ্যদম যেদশর সরকাফর/দবসরকাফর প ডাদয়্ উন্নয়্ন/ক্রয়্কৃত
সফটওয়্যার, যমাবাইল এযাপস, যমাবাইল যগমস, কফিউটার হার্ ডওয়্যার, যনটওয়্াকড ন্ত্রাফে ইতযাফের মান
পরীক্ষা করার সুদ াগ সৃফষ্ট হদয়্দছ। এছাড়াও যেশীয়্ প্রফতষ্ঠানসমূদহর উন্নয়্নৃকত সফটওয়্যার/ হার্ ডওয়্যার
এর থা থ মান পরীক্ষা কদর আন্তজডাফতক মাদন উন্নীত করার মাধ্যদম তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুফি খাদত
রিাফন বৃফদ্ধদত সহায়্ক ভূফমকা পালন করদব।
সরকাফর ফবফভন্ন প্রফতষ্ঠাদনর সফটওয়্যার, হার্ ডওয়্যার ব্যবহারকারীদের এসাংক্রান্ত গুণগত মান ফনফিত করদণ
একই ফনয়্ম-নীফতর আওতায়্ ফনদয়্ আসার জন্য ‘সফটওয়্যার এবাং হার্ ডওয়্যাদরর মান পরীক্ষাকরণ ও
ড
সার্টফফদকশন
নীফতমালা ২০২০’ নীফতমালা প্রণয়্ন করা হদয়্দছ। দেশে তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুফি ফশদের
ফবকাদশ য ইদকা-ফসদেম ততফর করা প্রদয়্াজন এ নীফতমালা উন্নয়্দন সহায়্ক ভূফমকা পালন করদব।

২.১. সাংফক্ষি ফশদরানাম ও প্রবতডন
ড
ক. সাংফক্ষি ফশদরানাম : ‘সফটওয়্যার এবাং হার্ ডওয়্যাদরর মান পরীক্ষাকরণ ও সার্টফফদকশন
নীফতমালা ২০২০’ নাদম অফভফহত হদব।
খ. প্রবতডন

: এর্ট অফবলদে কা ডকর হদব।

২.২. সংজ্ঞা: বিষয় িা প্রসশের পবরপবি বিছু না থাবিশে এ নীবিমাোয়ড
(১) “দসন্টার” অথ ড হদে সফটওয়্যার যকায়্াফলর্ট পরীক্ষাকরণ ও সার্টফফদকশন
যসন্টার;
(২) “সফটওয়্যার” অথ ড হদে একগুে কফিউটার যপ্রাগ্রাম, কমডপদ্ধফত ও ব্যবহার ফবফধদক যবাঝায়্, ার
সাহাদে কফিউটাদর যকাদনা ফনফে ডষ্ট প্রকাদরর কাজ সিােন করা ায়্ (দেমন ফসদেমস
সফটওয়্যার, এযাফিদকশন সফটওয়্যার, যর্টাদবজ, যমাবাইল এযাপ ও যমাবাইল যগমস, ক্লাউর্
কফিউর্টাং, কৃফত্তম বুফদ্ধমত্তা, যমফশন লাফন ডাং, যরাদবার্টকস, ইন্টারদনট অফ ফথনাংস, ব্লক যেইন এবাং
যর্টা এযানালাইর্টকসসহ সিে প্রিাশরর সফটওয়্যার);
(৩) “হার্ ডওয়্যার” অথ ড হদে একর্ট কফিউটার ব্যবস্থার ফবফভন্ন অাংশ বা ন্ত্রাাংশদক হার্ ডওয়্যার বদল
যর্স্কটপ কফিউটার, ল্যাপটপ, সাভডার, যনটওয়্াকড ন্ত্রাাংশ, ফপ্রন্টার, স্কযানার, এযাকদসস কদরাল
ফর্ভাইস, প্রদজক্টর ও ইউফপএসসহ সকল প্রকাদরর তথ্যপ্রযুফি ন্ত্রাাংশ;
(৪) “দপদনদেশন পরীক্ষাকরণ (Penetration Testing)” হশে একর্ট প্রফক্রয়্া ার মাধ্যদম ওদয়্ব
অযাফিদকশন এর ফনরাপত্তা কতটুকু ফনফিত করা হদয়্দছ যসর্ট পরীক্ষা করা ায়্;
(৫) “কা ডকাফরতা পরীক্ষাকরণ (Functional Testing)” হশে একর্ট প্রফক্রয়্া ার মাধ্যদম
সফটওয়্যার অযাফিদকশনদক তার যেফসফফদকশদনর উপর ফভফত্ত কদর সঠিকভাদব কাজ করদছ ফকনা
যসটা পরীক্ষা কদর যেখা;
(৬) “নন-ফাাংশনাল পরীক্ষাকরণ (Non-Functional Testing)” হশে একর্ট প্রফক্রয়্া ার মাধ্যদম
সফটওয়্যার ফসদেদমর পারফরম্যাি, ফনভডরদ াগ্যতা, যস্কদলফবফলর্ট এবাং ফনরাপত্তা ইতযাফে
ফেকগুদলা পরীক্ষা করা;
(৭) “দকার্ প ডাদলােনা পরীক্ষাকরণ (Code Review Testing)” হশে একর্ট প্রফক্রয়্া ার মাধ্যদম
অযাফিদকশদনর যসাস ড যকাদর্র মদধ্য যকাদনা ধরদণর ত্রুর্ট আদছ ফকনা যসটা পরীক্ষা করা;
(৮) “কমডেক্ষতা পরীক্ষাকরণ (Performance Testing)” হশে একর্ট প্রফক্রয়্া ার মাধ্যদম
অযাফিদকশন তার প্রতযাফশত ওয়্াকডদলাদর্র অধীদন কত ভাদলাভাদব কাজ করদত পাদর তা পরীক্ষা
করা;
(৯) “দলার্ পরীক্ষাকরণ (Load Testing)” হশে একর্ট প্রফক্রয়্া ার মাধ্যদম ব্যবহারকারী একদ াদগ
যকাদনা এযাফিদকশন ব্যবহার করদল তা ফকভাদব আেরণ কদর পরীক্ষা করা;
(১০) “উপশোগীিা পরীক্ষাকরণ (Compatibility Testing)” হশে একর্ট প্রফক্রয়্া ার মাধ্যদম
যকাদনা এযাফিদকশন ফবফভন্ন হার্ ডওয়্যার, অপাদরর্টাং ফসদেমস, যনটওয়্াকড এনভাইরনদমন্ট বা
যমাবাইল ফর্ভাইদস েলদত সক্ষম ফকনা তা াোই করা;

(১১) “অবিগম্যিা পরীক্ষািরণ (Accessibility Testing)” হশে একর্ট প্রফক্রয়্া ার মাধ্যদম
যকাদনা এযাফিদকশন বনউশরা দেশিেপশমন্টাে বেজঅে ডারসহ সি ধরশনর প্রবিিন্ধী ব্যবিশের
ব্যবহারদ াগ্য ফকনা তা পরীক্ষা করা;
(১২) “এিত্রীিরণ পরীক্ষািরণ (Integration Testing) হশে একর্ট প্রফক্রয়্া ার মাধ্যদম যকাদনা
এযাফিদকশদনর স্বতন্ত্র ইউফনট/মফর্উলসমূহ এক অপদরর সদে যুি থাকাকালীন সঠিকভাদব কাজ
কদর ফকনা তা পরীক্ষা করা;
(১৩) “ফনরাপত্তা পরীক্ষাকরণ (Security Testing) হশে একর্ট প্রফক্রয়্া ার মাধ্যদম
সফটওেযার/হার্ ডওয়্যাদরর মদধ্য যকাদনা ফনরাপত্তাজফনত ত্রুর্ট আদছ ফকনা তা পরীক্ষা করা;
(১৪) “ব্যবহারদ াগ্যতা পরীক্ষাকরণ (Usability Testing) হশে একর্ট প্রফক্রয়্া ার মাধ্যদম একর্ট
সফটওেযার/হার্ ডওয়্যাদরর ব্যবহার উপদ াগী রযয়্দছ ফকনা তা াোই করা;
(১৫) “দর্টাদবজ পরীক্ষাকরণ (Database Testing) হশে একর্ট প্রফক্রয়্া ার মাধ্যদম
অযাফিদকশদনর যর্টাদবদজর গ ন এবাং সমস্ত তথ্য ফনরাপদে স্থানান্তফরত এবাং র্াটাদবস মদধ্য
সাংরফক্ষত হদে ফকনা পরীক্ষা করা ায়্;
(১৬) “ভালনাফরফবফলর্ট অযাদসসদমন্ট (Vulnerability Assessment)” হশে একর্ট প্রফক্রয়্া ার
মাধ্যদম সফটওেযার/হার্ ডওয়্যার ফসদেদম ফনরাপত্তা ঝফৌঁ কগুফল মূল্যায়্ন করা াদত ভফবষ্যদত য
যকাদনা ধরদনর ফনরাপত্তাজফনত হুমফকর সম্ভাবনা হ্রাস করা সম্ভব;
(১৭) “উেীয়্মান প্রযুফি (Emerging Technology)” হশে প্রযুফি হল যসসব প্রযুফি য গুদলা
বতডমান অবস্থা পফরবতডদন সক্ষম বদল ফবদবেয। উেী যমান প্রযুফি তুলনামূলক ফভফত্তগত নতুনত্ব, দ্রুত
বৃফদ্ধ ও প্রসারমান, যুফিসিন্ন, দৃশ্যমান প্রভাব ফবস্তারকারী, অফনফিত ইতযাফে তবফশষ্টয সিন্ন।
ড য মনঃ তথ্য প্রযুফি, ন্যাদনা যটকদনালফজ,
ফবফভন্ন ধরদনর প্রযুফি উেীয়্মান প্রযুফির অন্তগত।
যরাবর্টক্স এবাং কৃফত্রম বুফদ্ধমত্তা ইতযাফে;
(১৮) “সফটওয়্যার ফরদকায়্ারদমন্টস যেফসফফদকশন (SRS)” হশে একর্ট নফথ বা র্কুদমদন্টশন যসট া
একর্ট ফসদেম বা সফটওয়্যার অযাফিদকশদনর তবফশষ্টয এবাং আেরণ বণ ডনা কদর;
(১৯) “হার্ ডওয়্যার যেফসফফদকশন (Hardware Specification)” হশে হার্ ডওয়্যাদরর উপাোন
এবাং ক্ষমতা প্রযুফিগত বণ ডনা সেফলত একর্ট কাফরগফর ফবফনদে ডশ (Technical
Specification);

(২০) “আফকডদটকোর ফরফভউ (Architecture Review)” হশে অযাফিদকশদনর ফনরাপত্তা সঠিকভাদব
ফনয়্ন্ত্রণ করা হদে ফকনা তা াোইকরণ;
ড
(২১) “দসিাপ্রোনিারী” অথ ডহশেসফটওয়্যার যকায়্াফলর্ট পরীক্ষাকরণ ও সার্টফফদকশন
যসন্টার; এবাং
(২২) “দসিাগ্রহণিারী” অথ ড হশে সরকাফর, আধা-সরকাফর, সায়্ত্ত্বশাফসত, সাংফবফধবদ্ধ, সাাংফবধাফনক
প্রফতষ্ঠান, আইন প্রদয়্াগকারী সাংস্থা, জাতীয়্ ফনরাপত্তা সাংফিষ্ট প্রফতষ্ঠানসমূহ, আফথ ডক প্রফতষ্ঠানসমূহ,
পাবফলক ফলফমদটর্ যকািানী এবাং যবসরকাফর প্রফতষ্ঠান ইতযাফে ।

৩.০.উদেশ্য
৩.১ যেশীয়্ এবাং আমোনীকৃত সফটওয়্যার ও হার্ ডওয়্যাদরর গুণগত মান ফনফিতকরণ;
৩.২ ফনরাপে ও ঝফৌঁ কমুি সফটওয়্যার ও হার্ ডওয়্যাদরর ব্যবহার ফনফিতকরণ;
৩.৩ আন্তজাফতডক বাজাদর যেশীয়্ সফটওয়্যার ও হার্ ডওয়্যাদরর গ্রহণদ াগ্যতা ফনফিতকরণ;
৩.৪ গুণগত সফটওয়্যার ও হার্ ডওয়্যাদরর ব্যবহার ফনফিতকরণ; এিং
৩.৫ যেশীয়্ প্রফতষ্ঠানদক সফটওয়্যার ও হার্ ডওয়্যার পরীক্ষাকরদণ উদ্বুদ্ধকরণ।

৪. পফরফধ
৪.১. সরকাফর প ডাদয়্ ক্রয়্কৃত, উন্নয়্নকৃত বা ব্যবহৃত হদে এমন সকল সফটওয়্যার ও হার্ ডওয়্যার ইতযাফের
মান পরীক্ষা এ যসন্টার হদত সিন্ন করদত হদব এবাং সফটওয়্যার ও হার্ ডওয়্যাদরর গুণগত মান ফনফিত
ড
করার লদক্ষয এ যসন্টার হদত সার্টফফদকশন
গ্রহণ করদত হদব;
৪.২. এ নীফতমালা সকল সরকাফর, আধা-সরকাফর, সায়্ত্ত্বশাফসত, সাংফবফধবদ্ধ, সাাংফবধাফনক প্রফতষ্ঠান ও
আইন প্রদয়্াগকারী সাংস্থার যক্ষদত্র প্রদ াজয হদব; এবাং
৪.৩. জাফতয়্ ফনরাপত্তা সাংফিষ্ট প্রফতষ্ঠানসমূহ, আফথ ডক প্রফতষ্ঠানসমূহ, পাবফলক ফলফমদটর্ যকািানী এবাং
যবসরকাফর প্রফতষ্ঠান ঐফেকভাদব এ নীফতমালার আওতায়্ যসবা গ্রহণ কফরদত পারদব।
ড
৫. সফটওয়্যার যকায়্াফলর্ট পরীক্ষাকরণ ও সার্টফফদকশন
যসন্টাদরর পফরোলনা ও ব্যবস্থাপনা
বাাংলাদেশ কফিউটার কাউফিল এ নীফতমালার আওতায়্ গঠিত যসন্টাদরর মাধ্যদম সফটওয়্যার ও হার্ ডওয়্যাদরর
ড
মান পরীক্ষাকরণ ও সার্টফফদকশন-সাংক্রান্ত
কা ডক্রম পফরোলনা ও ব্যবস্থাপনা করদব।

৬. যসন্টার কর্তক
ড প্রোনকৃত যসবাসমূহ
৬.১ সফটওয়্যার পরীক্ষাকরণ;
৬.১.১ সফটওয়্যাদরর কা ডকাফরতা পরীক্ষাকরণ (Functional Testing);
৬.১.২ সফটওয়্যাদরর অ-কা ডকাফরতা পরীক্ষাকরণ (Non-Functional Testing);
৬.১.২.১ কমডক্ষমতা পরীক্ষাকরণ (Performance Testing);
৬.১.২.২ যলার্ পরীক্ষাকরণ (Load Testing);
৬.১.২.৩ ব্যবহার য াগ্যতা পরীক্ষাকরণ (Usability Testing);
৬.১.৩ উপশোবগিা পরীক্ষাকরণ (Compatibility Testing);
৬.১.৪ অবিগম্যিা পরীক্ষািরণ (Accessibility Testing);
৬.১.৫ এিত্রীিরণ পরীক্ষািরণ (Integration Testing);
৬.১.৭ যকার্ প ডাদলােনা পরীক্ষাকরণ (Code Review Testing);
৬.১.৮ যর্টাদবজ পরীক্ষাকরণ (Database Testing);

৬.১.৯ সফটওয়্যার আফকডদটকোর প ডাদলােনা (Software Architecture Review);
৬.১.১০ ফনরাপত্তা পরীক্ষাকরণ (Security Testing);
৬.২ হার্ ডওয়্যার পরীক্ষাকরণ;
৬.২.১ হার্ ডওয়্যাদরর কা ডকাফরতা পরীক্ষাকরণ (Functional Testing);
৬.২.২ হার্ ডওয়্যাদরর নন-ফাাংশনাল পরীক্ষাকরণ (Non-Functional Testing);
৬.২.২.১ কমডক্ষমতা পরীক্ষাকরণ (Performance Testing);
৬.২.২.২ যলার্ পরীক্ষাকরণ (Load Testing);
৬.২.২.৩ ব্যবহারদ াগ্যতা (Usability Testing);
৬.২.৩ ফনরাপত্তা পরীক্ষাকরণ (Security Testing); এিং
৬.৩ সফটওয়্যার ও হার্ ডওয়্যাদরর সাংফিষ্ট কাফরগফর েফললাফে (Technical Documents)
প ডাদলােনা।

৭. যসবা প্রোনকারীর োফয়্ত্বাবফল
ড
৭.১ সফটওয়্যার ও হার্ ডওয়্যাদরর গুণগতমান পরীক্ষাকরণ ও সার্টফফদকশন
সাংক্রান্ত কা ডক্রম পফরোলনা
ও ব্যবস্থাপনা করা;
ড
৭.২ সফটওয়্যার ও হার্ ডওয়্যাদরর গুণগতমান পরীক্ষাকরণ ও সার্টফফদকশন
সাংক্রান্ত কা ডক্রম পফরোলনা
ও ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়্ন ও পফরপালন
করা;
৭.৩ এ যসন্টার সফটওয়্যার ও হার্ ডওয়্যার পরীক্ষাকরণ-সাংক্রান্ত যসবা প্রোন ও গ্রহদণর রীফত-পদ্ধফত,
আদবেন প্রফক্রয়্া ও সাংফিষ্ট ফবষয়্াফে ফনধ ডারণ করা;
৭.৪ যসবা প্রোদনর পূদব ডআদবেনকারী প্রফতষ্ঠান বা যসবাগ্রহীতার সদে প্রদয়্াজনীয়্ চুফি (দ মনঃ তদথ্যর
যগাপনীয়্তা সুরক্ষা সাংক্রান্ত (NDA) চুফি, কা ডক্রম-সাংক্রান্ত চুফি ইতযাফে) সিন্ন করা;
ড
৭.৫ সফটওয়্যার ও হার্ ডওয়্যাদরর গুণগতমান পরীক্ষাকরণ ও সার্টফফদকশন
সাংক্রান্ত কা ডক্রম পফরোলনা
ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রদয়্াজনীয়্ অবকা াদমা উন্নয়্ন ও সুফবধাফে ফনফিত করা;
ড
৭.৬ সফটওয়্যার ও হার্ ডওয়্যাদরর গুণগতমান পরীক্ষাকরণ ও সার্টফফদকশন
সাংক্রান্ত কা ডক্রম পফরোলনা
ও ব্যবস্থাপনা সাংক্রান্ত যেশীয়্ ও আন্তজডাফতক মানেন্ড বাস্তবায়্ন করা;
৭.৭ এ যসন্টাদরর কা ডক্রম সুষ্ঠুভাদব পফরোলনার জন্য বাাংলাদেশ কফিউটার কাউফিল কর্তক
ড
প্রদয়্াজনীয়্ জনবল সৃফষ্ট ও জনবদলর েক্ষতা উন্নয়্ন করা;
৭.৮ এ যসন্টাদরর কা ডক্রম পফরোলনার যক্ষদত্র সম্ভাব্য যক্ষদত্র স্বয়্াংফক্রয়্ পদ্ধফত অনুসরণ করা;
৭.৯ প্রযুফির দ্রুত উন্নয়্ন সাধদনর ফদল য সকল সফটওয়্যার ও হার্ ডওয়্যার এ যসন্টাদরর মাধ্যদম পরীক্ষা
সম্ভব হদব না, যস সকল ফবষদয়্ এ যসন্টার তদথ্যর যগাপনীয়্তা সুরক্ষা-সাংক্রান্ত (NDA) চুফি
সিােনপূব ডক ফবদশষজ্ঞদের মতামত/সহায়্তা গ্রহণ করদত পাদর;

৭.১০ সফটওয়যার ও হাে ডওয়যাশরর মান পরীক্ষাশে প্রাপ্ত ফোফে, প্রবিশিেন প্রোন করা; এবাং
ড
৭.১১ সফটওয়্যার ও হার্ ডওয়্যাদরর মান পরীক্ষাদন্ত সার্টফফদকশন
প্রোন করা।

৮. যসবা গ্রহণকারীর োফয়্ত্বাবফল
৮.১ এ নীফতমালা এবাং বাাংলাদেশ কফিউটার কাউফিদলর সফটওয়্যার ও হার্ ডওয়্যাদরর মান পরীক্ষাকরণ
ড
ও সার্টফফদকশন
যসন্টার কর্তক
ড ফনধ ডাফরত রীফত-পদ্ধফত অনুসরণপূব ডক যসবা গ্রহণ করা;
৮.২ যসবা গ্রহণকারী সফটওয়্যার ও হার্ ডওয়্যাদরর এ যসন্টাদরর মাধ্যদম পরীক্ষাকরণ করদব ও
ড
সার্টফফদকশন
গ্রহণ করদব;
ড
৮.৩ সফটওয়্যার যকায়্াফলর্ট পরীক্ষাকরণ ও সার্টফফদকশন
যসন্টাদরর যসবা গ্রহদণর জন্য সরকার কর্তক
ড
ফনধ ডাফরত ফফ পফরদশাধ করদত হদব;
৮.৪ সফটওয়্যার ও হার্ ডওয়্যাদরর মান পরীক্ষায়্ প্রাি ফলাফল, প্রফতদবেন ও অন্যান্য তথ্যাফের সুরক্ষা
ফনফিত করদত হদব;
৮.৫ যসবাগ্রহীতা প্রফতষ্ঠানদক সফটওয়্যাদরর কাফরগফর র্কুদমদন্টশন, যসাস ডদকার্,র্াটাদবজ এবাং
সফটওয়্যার ইতযাফে এ যসন্টাদর সরবরাহ করদত হদব; এবাং
৮.৬ যসবাগ্রহীতা প্রফতষ্ঠানদক হার্ ডওয়্যাদরর কাফরগফর ফবফনদে ডশসহ হার্ ডওয়্যার ন্ত্রাাংশ/ ন্ত্রাফে এ যসন্টাদর
সরবরাহ করদত হদব।

৯. যসবার ফফ
তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুফি ফবভাগ সময়্ সময়্ আদেশ জাফর কদর সফটওয়্যার ও হার্ ডওয়্যার পরীক্ষাকরণ
সাংক্রান্ত যসবা সমুদহর ফফ ফনধ ডারণ বা সাংদশাধন করদব।

১০. ফনরীক্ষা
১০.১

আন্তজডাফতক মানেন্ড (দ মনঃ TMMi Process, ISO/IEC-17025, ISO/IEC-15408 ইতযাফে)
ফনফিত করার জন্য ফনয়্ফমত এ যসন্টারদক থা থ কর্তপড ক্ষ দ্বারা ফনরীক্ষা সিন্ন করদত হদব;

১০.২

যসন্টারর্টর যসবা ব্যবস্থাপনা ও তথ্য ফনরাপত্তা ফবষদয়্ আন্তজডাফতক মানেন্ড ফনফিত করার জন্য
ড
সাংফিষ্ট ফবষদয়্ ফনরীক্ষা সার্টফফদকশন
গ্রহণ করদত হদব; এবাং

১০.৩ অভযন্তরীণ ফনরীক্ষক দ্বারা প্রফত বছর সকল ধরদণর ফনরীক্ষা কা ডক্রম পফরোলনা করদত হদব।

১১. সহদ াফগতা কা ডক্রম
এ যসন্টারর্ট যেশীয়্ ও আন্তজডাফতক পফরমন্ডদল সমপ ডাদয়্র/সমদেণীর ফবফভন্ন প্রফতষ্ঠান, সাংগ ন,
এদক্রফর্দটশন বফর্, এদসাফসদয়্শন ইতযাফের সদে সমদঝাতা স্মাক্ষর, ফদ্ব-পাফক্ষক চুফি অথবা সেস্যপে
গ্রহণ করদত পারদব। সফটওয়্যার যকায়্াফলর্ট পরীক্ষাকরণ সিফকডত নতুন ও যটকসই প্রযুফির ফবষদয়্
জ্ঞান অজডন, ফবতরদণর লদক্ষয সময়্ সময়্ এ যসন্টারর্ট যেদশ ফবফভন্ন প ডাদয়্ যসফমনার, কমডশালা, প্রফশক্ষণ
ও প্রেশডনী আদয়্াজন করদত পারদব। সুষ্ঠু ও আন্তজডাফতক মানসিন্নভাদব এ যসন্টারর্টর পফরোলনা ও
ব্যবস্থাপনার লদক্ষয এবাং নতুন ও যটকসই প্রযুফির ফবষদয়্ জ্ঞান অজডন ও অফভজ্ঞতা ফবফনমদয়্র লদক্ষয

এ যসন্টার পফরোলনা ও ব্যবস্থাপনায়্ সিৃি জনবল প্রদয়্াজনীয়্ যক্ষদত্র আন্তজডাফতক প ডাদয়্ অনুফষ্ঠত
যসফমনার, কমডশালা ও প্রফশক্ষদণ অাংশগ্রহণ করদত পারদব।

১২. তথ্য ফনরাপত্তা ও যগাপনীয়্তা
এ যসন্টাদরর যসবা প্রোদনর ফনফমত্ত গ্রাহদকর (প্রফতষ্ঠান/ব্যফি) য সকল তথ্য সাংগ্রহ করা হদব তা ব্যফিগত
তথ্য ফহদসদব গণ্য হদব এবাং এ তদথ্যর ফনরাপত্তা প্রোদন থা থ ব্যবস্থা গ্রহণ করদত হদব। সফটওয়্যার ও
যসাস ড যকাদর্র ফবফভন্ন ধরদণর পরীক্ষা ফনরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত সকল িাটফদমড এবাং এ কাদজ ব্যবহৃত
ওয়্াকডদেশনসমূদহর প ডাি ফনরাপত্তা ও ফনয়্ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকদত হদব। সফটওয়্যার যকায়্াফলর্ট পরীক্ষাকরণ
ড
ও সার্টফফদকশন
যসন্টারএ সাংক্রান্ত ফবষদয়্ প্রদয়্াজনীয়্ ফনরাপত্তা গাইর্লাইন প্রণয়্ন করদব। সফটওয়্যার
ড
যকায়্াফলর্ট পরীক্ষাকরণ ও সার্টফফদকশন
যসন্টাদর ততফরকৃত সকল পরীক্ষা ফনরীক্ষার ফলাফল, প্রফতদবেন
থা থ যগাপনীয়্তা অবলেনপূব ডক সাংরক্ষণ ও গ্রাহদকর সদে যশয়্ার করা হদব। এ সাংক্রান্ত তথ্য
উপাত্তসমূদহর ব্যাকআপ ফনফিতকরদণও এ যসন্টার প্রদয়্াজনীয়্ গাইর্লাইন প্রণয়্ন করদব। আইনগত বা
ফবোফরক বা অন্য যকাদনা কারদণ গ্রাহদকর তথ্য বা সফটওয়্যাদরর যকাদর্র যকাদনা অাংশ বা সম্পূণ ড
সফটওয়্যাদরর যকার্ প্রকাদশর যক্ষদত্র ফবদ্যমান আইন অনুসরণসহ একর্ট থা থ ও ফনরীক্ষাদ াগ্য পদ্ধফত
অনুসরণ করদত হদব।

১৩. যমধাস্বত্ব সাংরক্ষণ
এ যসন্টাদরর কা ডক্রম পফরোলনায়্ ফবদ্যমান কফপরাইট (Copyright), যপদটন্ট (Patent), ফর্জাইন
(Design) ও যের্মাকডস (Trademarks) সাংক্রান্ত আইন অনুসৃত হদব। সফটওয়্যার যকায়্াফলর্ট
ড
পরীক্ষাকরণ ও সার্টফফদকশন
যসন্টাদর স্ব-উদ্ভাফবত এবাং উপযুি ফবষয়্ ও প্রযুফির যক্ষদত্র কফপরাইট
(Copyright), যপদটন্ট (Patent), ফর্জাইন (Design) ও যের্মাকডস (Trademarks) সাংক্রান্ত ফনবন্ধন
ড
করদত পারদব। সফটওয়্যার যকায়্াফলর্ট পরীক্ষাকরণ ও সার্টফফদকশন
যসন্টাদরর এবাং গ্রাহদকর
ফনবন্ধনকৃত-সাংক্রান্ত সকল তথ্য/উপাত্ত, যমধাসিে থা থভাদব ফনরাপত্তা ফনফিতকরণপূব ডক সাংরক্ষণ
করা হদব।

১৪. নীফতমালার স্বত্বাফধকার তোরফক ও প ডাদলােনা
ড
বাাংলাদেশ কফিউটার কাউফিল সফটওয়্যার যকায়্াফলর্ট পরীক্ষাকরণ ও সার্টফফদকশন
যসন্টার এ
ড
নীফতমালার স্বত্বাফধকাফর হদব। সফটওয়্যার যকায়্াফলর্ট পরীক্ষাকরণ ও সার্টফফদকশন যসন্টার এ
নীফতমালার অধীন প্রদয়্াজনীয়্ গাইর্লাইন, প্রফসফর্উর, যটমদিট, প্রদসস ইতযাফে প্রণয়্ন ও ব্যবহার করদব।
প্রযুফির দ্রুত পফরবতডনশীলতা ফবদবেনায়্ নীফতমালার ফবষয়্সমূহ অন্ততঃ প্রফত ৩ (ফতন) বছর পর পর
অথবা অতীব প্রদয়্াজন হদল তার পূদব ডই নীফতমালা প ডাদলােনাপূব ডক হালনাগােকরদণর ব্যবস্থা গ্রহণ
করদত হদব।
১৫. আদ্যক্ষর ও সাংদক্ষপণ (Acronyms and Abbreviations)
1.

ISO/IEC

2.
3.
4.
5.
6.

TMMi
SLA
NDA
SRS
SOP

International
Organization
for
Standardization/International
Electro
technical Commission
Test Maturity Model Integration
Service Level Agreement
Non-Disclosure Agreement
Software Requirements Specification
Standard Operating Procedure

