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ইন্টোরতিতের গ্লোবোল রোউটিং নসতেম্ এক বা একাধিক অেতিোম্োস নসতেম্স (AS) িোম্ক আইধি 

নেটওযাকক গুধির একট কোর্যকরী একক বো স্বেন্ত্র একটি গ্রুি, র্োরো রোউটিং েথ্য নবনিম্য় করতে বর্য োর 

গ্েেওতয় গ্রোতেোকল (BGP) বযবহোর কতর। সিংতেতপ, নবনিনপ হল ইন্টোরতিে িতু়ে এএস (AS) পোতথ্র রোউটিং 

গ্রোতেোকল। 
মূিত, ধবধিধি নেটওযাকক গুধি িারস্পধরক ধবশ্বাসসর উির ধিধি কসর হয়। নকােও নেটওযাকক  অিাসরটর 

যখে তাসের এএসগুধিসত (AS) রাউটার কেধিগার কসর, তখে তারা ধেধেকষ্ট কসর আইধি নরনিতেস  

উপস্থোপি কতর এবং তাসের গ্পয়োরতদর কাসে ন াষণা কতর। ধবধিধির মসিে নকােও অতথ্িটতকশি সিংর্ুক্ত 

করা নেই। েীধতগতিাসব, নয নকােও অিাসরটর নয নকােও এএসএেসক (ASN) উৎস ধিসাসব সংজ্ঞাধযত 

করসত এবং নয নকােও নরনিে ন াষণা করসত িাসর, এটিরও তারা িারক েয।   
 

র্োর কোরতে নবশ্ববযোপী নবসৃ্তে ইন্টোরতিে রোউটিং অবকোঠোতম্োতে রোয়শই রাউটিং ধবভ্রাট বা আক্রমণ - নযমে 

রোউে িাইিোধকং, নরনিে হোইিযোক, রোউে নলকস এবং আইনপ এতেস স্পুনিিং হতে র্ো রধোিে নর্র্স 

এেযোক, ইন্টোরতিে নবভ্রোে, আনথ্যক েনেসোধি ও সুিোম্হোনির ম্ূল কোরে।  
 

আম্রো এখোতি ম্যোিোরস (MANRS) নক, ম্যোিোরতসর অযোকশি এবিং ম্যোিোরস অযোকশতির- গ্লোবোল 

ভ্যোনলতর্শতির রধোি উপোদোিগুতলো নিতয় নকছুেো আতলোচিো করতবো। 
 
ম্যানারস (MANRS): 

MANRS - Mutually Agreed Norms for Routing Security. রাউটিং ধসধকউধরটির িেে 
িারস্পধরকিাসব স্বীকৃত মােেণ্ড ম্যোিোরস (MANRS) যা একটি ধবশ্ববোিী উসেোগ, এটি ইন্টারসেট 

নসাসাইটি সমধথকত যা রাউটিং হুমধকসক হ্রাস করার িেে গুরুত্বিূণক সমািাে প্রোে কসর। 

 

কারা MANRS- এ য াগ দিতে পারতেন: 

 

১| ইন্টোরতিে সোনভ্য স গ্রোভ্োইর্োরস (ISPs)  

২| এন্টোররোইতসস 

৩| আইএক্সধিস (IXPs) 

৪| ধসধিএে এবং ক্লোউর্ গ্রোভ্োইর্োরস 

 
 
“রোউটিং এবিং ইন্টোরতিতের স্থোনয়ত্ব, 

ভ্নবষ্যৎ নিরোপদ করতে, রোউটিং 
হুম্নক কম্োতে, নবশ্ববযোপী ম্যোিোরস 

(MANRS) কোর্যকরী গুরুত্বপূেয 
উতদযোে গ্রহে কতরতছ।“ 
 

 

 

 
“রোউটিং নসনকউনরটর িিয 
পোরস্পনরকভ্োতব স্বীকৃে ম্োিদণ্ড 

ম্যোিোরস (MANRS) র্ো একট 

নবশ্ববযোপী উতদযোে, এট ইন্টোরতিে 

গ্সোসোইট সম্নথ্যে র্ো রোউটিং 
হুম্নকতক হ্রোস করোর িিয গুরুত্বপূেয 
সম্োধোি রদোি কতর।“ 
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ম্যানারস (MANRS) চারটি কংদিট অ্যাকশন দ্বারা সংজ্ঞাদ়িে করা হ়ি: 

 

১| দিল্টাদরং (Filtering) - িুি রাউটিং তসথের প্রচার নরাি করসত, নেটওযাকক  অিাসরটরগণসক অবশ্েই 

তাসের ধেিস্ব এিোউন্সতম্ন্টসগুধির যথাথকতা এবং গ্রািকসের কাে নথসক নরনিে এবং এএস (AS) িাথ 

গ্রােুিাধরটির সাসথ সিংর্ুক্ত নেটওযাকক গুধিসত এিোউন্সতম্ন্টস অবশ্েই ধেধিত করসত িসব। 

 

২| আদি-স্পুদিং (Anti-Spoofing) - নস্পািি নসাসক আইধি অোসেসসর মািেসম ট্র্োধিক নরাি করসত, 

নেটওযাকক  অিাসরটরসের অবশ্েই কমিসে একক-নিামি স্টাব গ্রািক নেটওযাকক  ও তাসের ধেিস্ব 

বেবিারকারী এবং অবকোঠোতম্োর িেে উৎস ঠিকাোর ববিতা নিনিে করসত িসব। 

 

৩| যকাঅ্দডি তনশন (Coordination) - নেটওযাকক  অিাসরটরগুধির মসিে ববধশ্বক অিাসরশ্োি নযাগাসযাগ 

এবং সমন্বসযর সুধবিাসথক তাসের অবশ্েই ধবশ্ববোিী অোসক্সসসযাগে এবং আি টু নিট নযাগাসযাসগর তথে 
বিায রাখসত িসব।  

 

৪| যলাোল ভ্যাদলতডশন (Global Validation) - ববধশ্বক নেসি রাউটিং তথে ববিকরসণর সুধবিাসথক, 
নেটওযাকক  অিাসরটরসের অবশ্েই তাসের রাউটিং তথে প্রকাশ্ করসত িসব যাসত অেে িেগুধি তাসের 

ববিতা ধেসত িাসর।  

 

 

যলাোল ভ্যাদলতডশন (Global Validation):  

 

গ্লোবোল ভ্যোনলতর্শি ম্যোিোরতসর এেতপকতের্ এবিং অযোর্ভ্োন্সর্ অযোকশন্স।  

নবশ্ববযোপী নবসৃ্তে ইন্টোরতিে রোউটিং অবকোঠোতম্ো ববধকরতের সুনবধোতথ্য রোউটিং েথ্য নবশ্ববযোপী সহিলভ্য 
করো, র্োর ম্তধয রোউটিং িীনে, এএসএি (ASNs), নরনিেগুনল রতয়তছ র্ো সিংরেে এবিং রচোর করো উতেতশয 

েৃেীয় পেগুনলতক গ্দয়ো হতয়তছ। গ্র্তহেু ইন্টোরতিতের পনরবযোনি নবশ্ববযোপী, েোই েথ্যগুনল সবযিিীি করো 

এবিং একট  সোধোরে িম্যযোে বযবহোর কতর তথেগুধি িেসািারসণর কাসে এবং সুিধরধচত িাযগায প্রকাশ্ 

করা উধচত । র্ো সিিতর একটি আন্তিক াধতক নেি উির নভ্নি কতর িসব। রোউটিং েতথ্যর ববধেো সহি 

করোর িিয ম্যোিোরতসর অিংশগ্রহেকোরীতদর আপতর্ে হওয়ো এবিং পোবনলক ইিিরতম্শি রোখো রতয়োিি। 
নিতচর গ্েনবতল গ্সই গ্র্েো িম্যযোে অন্তভু্য ক্ত গ্দখোতিো হতয়তছ – 

 

Object Source Description 

aut-num  IRR  Policy documentation 

route/route6  IRR  NLRI/origin 

as-set  IRR  Customer cone 

ROA  RPKI  NLRI/origin  

 

ভ্যাদলড অ্দরদিন  াচাই করা: 
 

উৎতসর ববিতা যাচাই করা, এটিসক অরনিতিেরও বিা িয- একটি ASN এ AS_PATH সঠিক। এসেস 

নস্পস (বা নরনিে) এবং এএসএেগুধির (ASNs) সাসথ সম্পধকক ত কসর এটি যাচাই করা নযসত িাসর এবং এই 

রনিয়োটর সুনবধোতথ্য, সম্স্ত ম্যোিোরতসর অিংশগ্রহেকোরীতদর গ্র্েোতবি পোবনলকনল সহিলভ্য করো উনচে, 

নযমে আইআরআর (IRRs) গ্র্েোতবতির ম্োধযতম্ িোিো র্োয় গ্কোি গ্িেওয়োকয  নরনিতের গ্কোি এএসএে। 
অনরনিি অতথ্োরোইতিশতির িেে বহুি বেবহৃত েটুি িদ্ধধত িি: 

 

● আইআরআর (IRR) গ্র্েোতবতি route/route6 অবসিক্টগুধি ধেবধিত করো  
 

● আরনপতকআই িদ্ধধতসত গ্রোআ (ROAs) প্রকাধশ্ত করো  

“এখোতি একট কথ্ো বলো অবশযই 

রতয়োিি, ম্যোিোরতসর (MANRS) সব 

অযোকশি সম্পোদি করতে গ্িেওয়োকয  
অপোতরেরতদর েোতদর নবনভ্ন্ন 

গ্িেওয়োতকয র নবনভ্ন্ন গ্র্েোতবি এবিং 
উৎসস্থল সম্পনকয ে েথ্য রকোশ 

করতে হতব।  
গ্র্ম্ি গ্র্েোতবি: 

 

১| আইআরআর (IRR) 

২| আরনপতকই (RPKI) 

৩|নপয়োনরিংনর্নব (PeeringDB)” 
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"MANRS - Mutually Agreed Norms for Routing Security.” 
 

 
ইিারতনট রাউটিং যরদিদি (IRR):   

 

ইন্টোরতিে রোউটিং গ্রনিনি (IRR) নবশ্ববযোপী রোউটিং ইিিরতম্শি নবেরে করোর গ্র্েোতবি। আইআরআর 

আসসি নবশ্ কসযকটি িাটাসবস ধেসয গঠিত নযখাসে নেটওযাকক  অিাসরটররা তাসের রাউটিং েীধতগুধি এবং 

রাউটিং এিোউন্সতম্ন্টস প্রকাশ্ কসর যাসত অেোেে নেটওযাকক  অিাসরটররা এই নিটা বেবিার করসত িাসর। 
আিোর নেটওযাকক টি মূিত নকাে অঞ্চসির বা নকাথা নথসক িধরচাধিত িয তার উির ধেিক র কসর আঞ্চধিক 

ইন্টারসেট নরধিধি (RIR) আলোদো হয় । অঞ্চিগুধিসত আঞ্চধিক ইন্টারসেট নরধিধি (RIR) গ্র্ আইআরআর 

(IRR)  সরবরাি কসর (LACNIC বাসে) ম্যোিোরস গ্সই আইআরআর (IRR) বেবিাসরর িরামশ্কই গ্দয় ।  
একটি AS-SET অবসিক্ট স্থােীয ইন্টারসেট নরধিধি (LIR) বা নেটওযাসকক র িেে অথকবি োম বেবিার 

কসর বতধর করা উধচত এবং একই IRR নত রাখা উধচত। এএস-নসটগুধি (AS-SETs) অথকসূচক উিাসয 

এএসএেগুধিসক (ASNs)গ্রুি কতর।   
উোিরণস্বরূি একটি বতধর কতর গ্দখোতিো হতলো- AS-SET AS64500: AS-CUSTOMERS   

এসত AS64500 (AS64501 এবং AS64502) এর সমস্ত গ্রািক রসযসে এবং একটি বতধর করো হতলো AS-

SET AS64500:AS-ALL এসত ASN ধেসি এবং এর গ্রািকরা উিযই থাসক। এর িতল ধেসির এবং 

অেেসের িেে রাউটিং েীধত ধেধেকষ্ট করতে সিি িয। 
 

আইআরআতর িকুসমধন্টংসযর িেে নকাে এএসএে (ASN) নকাে ঠিকাোর নরনিেটি ন াষণা করার অেুমধত 

নেয েো িোিতে, ROUTE / ROUTE6 অবসিক্ট বেবিার করা িয। উসেশ্ে িি একটি AUT-NUM একটি 

INETNUM / INET6NUM এর সাসথ ধিঙ্ক করা। 

ধেম্নধিধখত উদোহরতে AS64500 নরনিে এিোউন্স করার অেুমধত নেওযা িয 

2001: db8: 1000 :: / 36: 

 

            route6 :                                 2001:db8:1000::/36 

            descr   :                                Provider 64500 

            origin  :                                 AS64500 

            mnt-by :                                MAINT-AS64500 

            created :                               2012-10-27T12:14:23Z 

            last-modified :                      2016-02-27T12:33:15Z 

            source :                                RIPE 

 

র্নদ আিোর প্রধতটি সঠিক নরনিে এবং ASN আিধে নেখসত চাে এর িেে ROUTE / ROUTE6  

অবতিক্ট বতধর করতে হতব রাউটিং গ্েনবতল।  
 

আইআরআর দকভ্াতে যচক করা  া়ি়ঃ 
 

আইআরআর গ্চক করোর গ্বশ কতয়কট উপোয় রতয়তছ – 

 

১। নলিোে বো ম্যোকওএস এর েোনম্যিোল গ্থ্তক হুইি কম্োন্ড বযবহোর কতর আইআরআর গ্চক করো র্োয় - 
 
whois -h whois.radb.net AS<Autonomous_System_Number> 

 

২। নবনভ্ন্ন পোবনলক েুলস গ্র্ম্ি- http://irrexplorer.nlnog.net বো https://www.radb.net গ্দখো র্োয়। 

 
 
“আইআরআর গ্র্েোতবতি AS-SET, 

AUT-NUM, ROUTE / ROUTE6 

অবসিক্টগুধি ধেবধিত করো হয় । “ 

 
 
 

http://irrexplorer.nlnog.net/
https://www.radb.net/


গ্লোবোল রোউটিং নিরোপদ করতে ম্যোিোরস (MANRS) 
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দরতসাতসি পােদলক দক ইনফ্রািাকচার (RPKI): 
 

নরতসোতসয পোবনলক নক ইিফ্রোিোকচোর (RPKI) একট পোবনলক অবকোঠোতম্ো র্ো ইন্টোরতিতের রোউটিং 

কোঠোতম্োর, নবতশষ্ে বর্য োর গ্েেওতয় গ্রোতেোকলতক (BGP) সুরনেে করোর িিয নর্িোইি করো হতয়তছ। 
আরনপতকআই বযবহোর কতর একট গ্িেওয়োকয  অপোতরের েোর রোউটিং নরনিেগুতলোতক নিিস্ব রোইতভ্ে নক 

নদতয় এিনিপ্ট ও সোইি করতে পোতরি র্ো শুধুম্োত্র েোর পোবনলক নক নদতয়ই নর্নিপ্ট েথ্ো র্োচোই করো র্োতব।  
দ্রষ্টবে, আরনপতকআই আিোর গ্রািকসকর এিোউন্সতম্ন্টসনক অন্তিুক ক্ত কসর ো , নকবিমাত্র অন্তিুক ক্ত কসর 

আিোর এএসএে (ASN) এর সাসথ সম্পধকক ত নরনিে । আরধিসকআই শুিুমাত্র অনরনিি ASN যাচাই কসর, 

িুসরা পোথ্ েয।  
আরধিসকআই (RPKI) বেবিার করতে  গ্রািকসের গ্রোআ (ROA) নরধিসিশ্ে করা প্রসযািে। 

রোউে অনরনিি অতথ্োরোইতিশি বো গ্রোআ (ROA) হল এক ধরতির নর্নিেোল অবতিক্ট র্ো একট নবনিনপ 

রোউে এিোউন্সতম্ন্ট গ্কোি অেতিোম্োস নসতেম্ িোম্বোর (ASN) গ্থ্তক করো র্োতব েোতক সেযোয়ি কতর। 
আরনপতকআই নিতপ্টোগ্রোনি রর্ুনক্তর ম্োধযতম্ ইন্টোরতিে নরনিতের গ্রোআ গ্ভ্নরনিতকশি করো হয়।  
 

যরাআ দকভ্াতে যচক করা  া়ি়ঃ 

গ্রোআ গ্চক করোর গ্বশ কতয়কট উপোয় রতয়তছ – 

১। নবনভ্ন্ন পোবনলক গ্পোেয োল বো সিেওয়যোর গ্র্ম্ি - https://bgp.he.net  বো 
https://github.com/dragonresearch/rpki.net , https://github.com/RIPE-NCC/rpki-validator 

গ্থ্তক গ্দখো র্োয়। 

২। ম্োইএনপনিক গ্পোেয োতল লেইি কতর Resources গ্থ্তক Routes গ্থ্তক গ্রোআ গ্চক করো র্োয়।  

৩। নলিোে বো ম্যোকওএস এর েোনম্যিোল গ্থ্তক হুইি কম্োন্ড বযবহোর কতর গ্রোআ গ্চক করো র্োয়-  

 whois -h whois.bgpmon.net “-roa write your ASN or prefix”  
 

আরধিসকআই বেবিাসরর িেে গ্িেওয়োকয  অপোতরেরতদর নিি নিি নরনিতের গ্রোআ গ্চক করতে হতব র্োতে 

গ্রোআ ভু্ল থ্োকতল অনেসত্বর শুদ্ধ কতর ধেসত িাসরে। র্নদ আপনি অিযোিয অপোতরেরতদর ট্রোিনসে সোনভ্য স 

রদোি কতর থ্োতকি েোহতল আপিোর গ্রোহক গ্িেওয়োকয  অপোতরেরতদতক নিি নিি নরনিতের গ্রোআ র্োচোই কতর 

গ্দখতে নিতদযশিো নদি এবং নিতির গ্রোআ (ROA) আি টু নিট রসযসে তা ধেধিত করুে । 
 

 

ইিিোে িোনদয়ো  
গ্ম্ম্বোর, বোিংলোতদশ ইন্টোরতিে গ্সোসোইট চযোপ্টোর  

 

 

 

 
 
 
“আরনপতকআই  নিতপ্টোগ্রোনি রর্ুনক্তর 

ম্োধযতম্ ইন্টোরতিে নরনিতের গ্রোআ 

গ্ভ্নরনিতকশি করো হয় ।“  
 
 
 

https://bgp.he.net/
https://github.com/dragonresearch/rpki.net
https://github.com/RIPE-NCC/rpki-validator

