রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
Smart ID কার্ড প্রকল্পের সংবিপ্ত পবরবিবি
িিডমান সরকাল্পরর বর্বজটাল িাংলাল্পদ্শ গড়ার স্বপ্নল্পক সামল্পন ররল্পে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালল্পয় ২০১১ সাল রেল্পক স্মাটড আইবর্ (Smart ID) কাল্পর্ডর প্রিলন হয়।
২০১০ সাল্পলর মাঝামাবঝ সমল্পয় কবিউটার রসন্টাল্পরর িৎকালীন প্রশাসক প্রল্পেসর মামুনুর রবশদ্ িালু কদ্াল্পরর সাবিডক িত্বািধাল্পন কাল্পর্ডর অভ্যন্তরীণ র্াটার
বনরাপত্তার বিষয়বটসহ িযিহাল্পরর পবরবধর কো বিল্পিিনায় ররল্পে Mifare DESFire EV1 8k কার্ডল্পক Smart ID কার্ড বহসাল্পি িযিহাল্পরর উপল্প াগী িল্পল বিল্পিবিি
হয়। এবট জামডান NXP রকািাবনর তিরী ৮ বকল্পলািাইট রমল্পমাবর সম্ববলি Contactless Smart কার্ড ২৮বট নানাবিধ (র মন – Student card, Library card,
Healthcare card ইিযাবদ্) কাল্পজ িযিহার করা ায় এিং প্রবিবট কাল্পজর জনয ৩২বট কল্পর োইল রাো ায়। প্রবিবট কাল্পজর ও প্রবিবট োইল্পলর জনয বভ্ন্ন বভ্ন্ন
Security key িযিহার করা ায় এিং সল্পিডাপবর সমগ্র কাল্পর্ডর জনয একবট আলাদ্া Security key িযিহৃি হয়। এছাড়া Software-এর মাধযল্পম একাবধক
রলল্পভ্ল্পলর রপ্রাল্পটকশন িা বনরাপত্তা প্রদ্ান করা ায়। এোল্পন উল্পেেয র , পািবলক বিশ্ববিদ্যালয় বহসাল্পি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালল্পয়ই প্রেম স্মাটড আইবর্ কাল্পর্ডর
িযিহার শুরু হল্পয়ল্পছ। এ ধরল্পনর Smart ID কার্ড এেন প ডন্ত িাংলাল্পদ্ল্পশ রকান প্রবিষ্ঠান িযিহার শুরু কল্পরবন।
Smart ID কাল্পর্ড রমল্পমাবর ু ক্ত বিপ িসাল্পনা োল্পক র োল্পন প্রল্পয়াজনীয় রমল্পমাবর োকল্পল বিবভ্ন্ন িেয রাো ায়। এধরল্পনর প্র ু বক্ত সিল্পকড স্পষ্ট ধারনার অভ্াল্পি
অল্পনল্পক িারল্পকার্ সম্ববলি সকল কার্ডল্পকই Smart কার্ড িল্পল মল্পন কল্পরন। িারল্পকার্ সম্ববলি কাল্পর্ডর মাধযল্পম েুি সামানয পবরমান িেয রাো ায়। রিশীরভ্াগ
রিল্পে িারল্পকাল্পর্ শুধু মাে আইবর্ নম্বর রলো োল্পক। িারল্পকার্ বরর্াল্পরর মাধযল্পম আইবর্ নম্বরবট পড়া হয় এিং িা িযিহার কল্পর সাভ্ডাল্পরর সাল্পে র াগাল্প াল্পগর
মাধযল্পম িেয আদ্ান প্রদ্ান করা ায়। সাভ্ডাল্পরর সাল্পে র াগাল্প াগ ছাড়া এই কাল্পর্ডর িযিহার েুিই সীবমি। অনযবদ্ল্পক, Smart কাল্পর্ডর রমল্পমাবরল্পিই প্রল্পয়াজনীয়
অল্পনক িেয রাো সম্ভি িল্পল সাভ্ডাল্পরর সাল্পে র াগাল্প াগ ছাড়াও ল্পেষ্ট কাজ করা ায়। আপািদ্ৃ বষ্টল্পি প্লাবিক ও কন্টাক্টল্পলস Smart আইবর্ কার্ড রদ্েল্পি একই
রকম মল্পন হল্পলও কন্টাক্টল্পলস কাল্পর্ডর অভ্যন্তল্পর বিপ োল্পক বকন্তু প্লাবিক কাল্পর্ড রকান বিপ োল্পকনা।

প্লাবিক ID কার্ড

কন্টাক্ট Smart ID কার্ড

কন্টাক্টল্পলস কার্ড

রাবি-এর কন্টাক্টল্পলস Smart ID কার্ড

Smart কার্ড প্রধানি দ্ু ই ধরল্পনর – কন্টাক্ট ও কন্টাক্টল্পলস। কন্টাক্ট টাইপ কাল্পর্ড রমল্পমাবর ু ক্ত বিপবট উন্মু ক্ত অিস্থায় োল্পক এিং এর র্াটা পড়ল্পি িাইল্পল বরর্াল্পরর
মল্পধয প্রল্পিশ করাল্পি হয়। বরর্ার বিপল্পক স্পশড (কন্টাক্ট) করার মাধযল্পম র্াটা পল্পড় িল্পল এই কার্ডল্পক কন্টাক্ট কার্ড িল্পল। বিপবট রদ্েল্পি অল্পনকটা বসম কাল্পর্ডর
মি। অনযবদ্ল্পক কন্টাক্টল্পলস কাল্পর্ড রমল্পমাবর ু ক্ত বিপ এিং প্রল্পয়াজনীয় অযাল্পন্টনা কাল্পর্ডর অভ্যন্তল্পর োল্পক। এই কাল্পর্ডর র্াটা পড়ার জনয বরর্ার বিপল্পক স্পশড
(কন্টাক্ট) করল্পি হয় না, িরং কার্ডবট বরর্াল্পরর কাছাকাবছ আসল্পলই র্াটা পড়ল্পি পাল্পর। এল্পিল্পে কাল্পর্ডর বভ্িল্পরর অযাল্পন্টনা িযিহার কল্পর ররবর্ও বিল্পকাল্পয়বির
মাধযল্পম কাল্পর্ডর সাল্পে বরর্াল্পরর র াগাল্প াগ হয় বিধায় এই কার্ডল্পক ররবর্ও বিল্পকাল্পয়বি আইল্পর্বন্টবেল্পকশন (RFID) কার্ড িলা হয়। কন্টাক্ট কাল্পর্ডর মূ লয অিশযই
কন্টাক্টল্পলস (Contactless) কাল্পর্ডর রিল্পয় কম। িাংলাল্পদ্ল্পশর প্রস্তাবিি রভ্াটার আইবর্ কাল্পর্ডর জনয কন্টাক্ট কার্ড িযিহার করল্পি াল্পে। উল্পেবেি দ্ু ই ধরল্পনর
স্মাটড কাল্পর্ডর মল্পধয পােডকয বনম্নরূপ:
কন্টাক্ট কার্ড

কন্টাক্টল্পলস কার্ড

১। কন্টাক্ট কাল্পর্ডর বিপবট উন্মু ক্ত োল্পক। সািধানিার সাল্পে িযিহার না করল্পল

১। কন্টাক্টল্পলস কাল্পর্ডর বিপসহ অযাল্পন্টনা কাল্পর্ডর বভ্িল্পর োল্পক। এমনবক

নষ্ট হিার সম্ভািনা োল্পক এিং পাবনর স্পশড রেল্পক সািধাল্পন রােল্পি হয়,

পাবনর স্পল্পশডও নষ্ট হিার সম্ভািনা োল্পক না।

বিল্পশষকল্পর র্াটা পড়ার সময়।

২। র্াটা পড়ার জনয বরর্াল্পরর মল্পধয প্রল্পিশ করাল্পনা িা স্পশড করাল্পনার

২। র্াটা পড়ার জনয কার্ডল্পক বরর্াল্পরর মল্পধয প্রল্পিশ করাল্পি হয়। বরর্ার

প্রল্পয়াজন হয় না। বরর্াল্পর কাছাকাবছ োকল্পলই র্াটা পড়া সম্ভি হয়। ররবর্ও

বিল্পপর সাল্পে কন্টাক্ট (স্পশড) পদ্ধবিল্পি আইল্পর্বন্টবেল্পকশন সিন্ন কল্পর োল্পক

বিল্পকাল্পয়বি িযিহার কল্পর দ্রুিিার সাল্পে আইল্পর্বন্টবেল্পকশন সিন্ন কল্পর

া অিযন্ত ধীর গবিসিন্ন।
৩। এই ধরল্পনর কার্ড আবেডক রলনল্পদ্ন ও বিবভ্ন্ন

োল্পক।
৩। এই কার্ড সকল স্মাটড বসল্পিল্পমর রিল্পে িযিহার

অবেবসয়াল কাল্পজ িযিহৃি হল্পলও Attendance system

করা

ায়। Attendance system ও Access

ও Access control-এর রিল্পে িযিহার করা সম্ভি নয়।

control-এর রিল্পে অিশযই প্রল্পয়াজনীয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালল্পয় স্মাটড কার্ড সংক্রান্ত কা ডক্রম র মন – রকন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, প্রধান প্রশাসন ভ্িল্পন Access control, সকল বিভ্াগ/দ্প্তল্পর স্থাপল্পনর কা ডক্রম
Digital attendance monitoring system (িলমান) ইিযাবদ্ িালু করা হল্পয়ল্পছ। এছাড়া আিাবসক হল, রকন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিবকৎসাল্পকন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালল্পয়র
বিবভ্ন্ন বেস প্রদ্ান, বজমল্পনবসয়ামসহ বিবভ্ন্ন স্থাল্পন অবিশীঘ্রই এসংক্রান্ত সাবভ্ডস অবিল্পরই িালু করার উল্পদ্যাগ গ্রহন করা হল্পয়ল্পছ। উল্পেবেি সকল কাল্পজর জনয
শুধু মাে কন্টাক্টল্পলস Smart ID কার্ডই উপল্প াগী। কন্টাক্ট কাল্পর্ডর মাধযল্পম এই সকল সাবভ্ডস সবিকভ্াল্পি প্রদ্ান করা সম্ভি নয়।

প্রদ্ত্ত Smart ID কার্ডবটই পবরিয়পে, লাইল্পেবর কার্ড, রমবর্ল্পকল কার্ড, হল কার্ড এিং ইনসু যল্পরি কার্ড (বশিক/কমডকিডা/কমডিারীল্পদ্র জনয) বহসাল্পি িযিহৃি
হল্পি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালল্পয় Smart ID কাল্পর্ডর িযিহার সমূ হ:
ক) Authentication - Smart ID কাল্পর্ডর গুরুত্বপূ নড সু বিধা হল্পলা বিল্পপর র্াটা বসবকউবরবট। কাল্পর্ডর উপর মুবিি িেয পবরিিডন করা সম্ভি হল্পলও অভ্যন্তল্পরর
িেয অিযন্ত বনরাপত্তার সাল্পে সংরবিি োল্পক
একবট সেটওয়ার িযিহার কল্পরন

া পবরিিডন করা সম্ভি নয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালল্পয়র প্রক্টর মল্পহাদ্য় Smart Phone-এ আমাল্পদ্র তিরী

ার মাধযল্পম রাবি-এর Smart ID কাল্পর্ডর আভ্যন্তরীন িেযসমূ হ (ছবিসহ) রদ্ো

ায়্। এিল্পে কার্ড জাবলয়াবি রকান

রিল্পেই সম্ভি নয়।
ে) Access control - কন্টাক্টল্পলস Smart ID Card- মাধযল্পম অবি সহল্পজ রকান স্থাল্পন ািায়াি বনয়ন্ত্রন (Access control) এিং বর্বজটাল পদ্ধবিল্পি কল্পনা
দ্প্তল্পর উপবস্তবির বিষয়বট বলবপিদ্ধ (Attendance Monitoring) করা য়ায়। প্রধান প্রশাসন ভ্িল্পন ইবিমল্পধয Access control রগট স্থাপন করা হল্পয়ল্পছ।
এই রগল্পটর মাধযল্পম Smart ID কার্ড িযিহারকারীর ািায়াল্পির বিষয়বট মবনটর করা াল্পি। প্রবিবট বিভ্াগ/দ্প্তল্পর Attendance Monitoring বসিাম
স্থাপল্পনর কাজ িলল্পছ া সিন্ন হল্পল সকল Employee-এর দ্াবয়ত্বশীলিা ও কা কাল বিষল্পয় নজরদ্াবর করা াল্পি। সেটওয়াল্পরর মাধযল্পম সংবিষ্ট দ্প্তর
প্রদ্ান রসই দ্প্তল্পরর সকল্পলর এিং প্রল্পিযক Employee-িাাঁর বনল্পজর উপবস্থবির বিষয়বট প ডল্পিিন করল্পি পারল্পিন।

Attendance monitoring system

Access control system

Auto KIOSK

গ) Library card - রকন্দ্রীয় গ্রন্থাগাল্পর ILS-এর সাল্পে ইবিমল্পধয Smart ID কাল্পর্ডর িযিহার শুরু হল্পয়ল্পছ। িিিার সাল্পে গ্রন্থাগাল্পরর বরবর্ং রুল্পম এিং প্রধান
প্রল্পিশ পল্পে Access Control রগট িসাল্পনা হল্পে। রকন্দ্রীয় গ্রন্থাগাল্পর Auto KIOSK-এর মাধযল্পম প্রদ্ত্ত কার্ড িযিহার কল্পর কার্ডধারী িই ইসু য সংক্রান্ত
ররকর্ডসমূ হ রদ্েল্পি পাল্পিন এিং গ্রন্থাগাল্পরর ছাড়পে সংক্রান্ত িেয সংগ্রহ করল্পি পাল্পরল্পিন।
ঘ) Hall management - আিাবসক হল্পলর িেয িযিস্থাপনার জনয এই কার্ড িযিহৃি হল্পি াল্পে। বনবদ্ষ্ট সময় িযিীি রকান হল্পলর আিাবসক বশিােডী ছাড়া
রসই হল্পল প্রল্পিশাবধকার সংরবিি োকল্পি। প্রদ্ত্ত কারর্ড িযিহার কল্পর Access Control-এর মাধযল্পম হল্পল প্রল্পিশ করা াল্পি। হল্পলর আিাবসকিার িাবরে
সহ কি নং কাল্পর্ডর রমল্পমাবরল্পি বলবপিদ্ধ োকল্পি। আিাবসক হল সংক্রান্ত সকল বে প্রদ্াল্পনর বিষয়সমূ হ কার্ড িযিহার কল্পর সিন্ন করা াল্পি। প্রেম প ডাল্পয়
িঙ্গমািা হল্পল Access Control বসল্পিম স্থাপন করা হল্পে।
ঙ) Academic data - রকান বশিােডী েলােল্পলর মাধযল্পম রসবমিার/িষড পবরিিডন সংক্রান্ত িেয কাল্পর্ডর অভ্যন্তল্পর রলো োকল্পি। র রকান রসবমিার/িল্পষডর
েলােল প্রকাল্পশর পর সংবিষ্ট বশিােডীর িেয হালনাগাদ্ করা হল্পি। বশিােডী Auto KIOSK-এর মাধযল্পম েলােল সংক্রান্ত িেয হালনাগাদ্ করল্পি পারল্পি।
প্রেম প ডাল্পয় বিনবট Auto KIOSK (বিবকৎসাল্পকন্দ্র, প্রধান প্রশাসন ভ্িন ও রকন্দ্রী গ্রন্থাগার) স্থাপন করা হল্পে।
ি) Medical card - Smart ID কার্ডবট রমবর্ল্পকল কার্ড বহল্পসল্পিও িযিহৃি হল্পি। বিবকৎসাল্পকল্পন্দ্র স্থাপনকৃি Auto KIOSK-এর মাধযল্পম রসোনকার িেয
িযিস্থাপনা সিন্ন করা াল্পি। প্রদ্ত্ত ID কার্বট িযিহার কল্পর র ধরল্পনর বিবকৎসা রসিা বনল্পি ইচ্চুক িার পছন্দ অনু সাল্পর Auto KIOSK হল্পি বসবরয়াল
নম্বর সম্ববলি একবট বিপ প্রদ্ান করা হল্পি। উক্ত বিপ িযিহার কল্পর প্রল্পয়াজনীয় বিবকৎসা বনল্পি পারল্পিন ার ররকর্ড সাভ্ডাল্পর সংরবিি োকল্পি।
ছ) Internet service - ইন্টারল্পনট িযিহার সংক্রান্ত অল্পনক রসিা র মন – ইন্টারল্পনট একাউন্ট রোলা, পাসওয়ার্ড মযাল্পনজল্পমন্ট (নিুন পাসওয়ার্ড, হারাল্পনা িা
ভ্ুল্পল

াওয়া পাসওয়ার্ড হালনাগাদ্করন) সমূ হ

ো ে কিৃ পল্পির সু পাবরশক্রল্পম দ্রোল্পস্তর মাধযল্পম আবসবট রসন্টাল্পর হল্পি প্রদ্ান করা হল্পয় োল্পক। উক্ত

রসিাসমূ হ Smart ID কার্ড িযিহার কল্পর Auto KIOSK-এর মাধযল্পম সরাসবর গ্রহন করা াল্পি।
জ) Payment system - অবি শীঘ্রই িযাংল্পকর মাধযল্পম বে প্রদ্াল্পনর কাল্পজ Smart ID কাল্পর্ডর িযিহার শুরু হল্পে। বশিােডীল্পদ্র ভ্বি ও পরীিা সংক্রান্ত বে
প্রদ্াল্পনর বিষয়বট লম্বা রপ-বিল্পপ বলল্পে িযাংল্পকর কাউন্টাল্পর লাইল্পন দ্াবড়ল্পয় সিন্ন করল্পি হয়। প্রদ্ত্ত Smart ID কার্ড িযিহার কল্পর িযাংল্পকর কাউন্টাল্পর অবি
সহল্পজ সংবিষ্ট বে প্রদ্ান করা াল্পি। রসল্পিল্পে রপ-বিল্পপ রলোর রকান প্রল্পয়াজন হল্পি না। রকান বশিােডী কার্ড িযািহার কল্পর Auto KIOSK-এর মাধযল্পম
রপ-বিল্পপর প্রল্পয়াজনীয় িেয প্রদ্ান করল্পি পারল্পি।
ঝ) Facility access - রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালল্পয় একবট আধু বনক বজমল্পনবসয়াম প্রস্তুি করা হল্পয়ল্পছ। উক্ত বজমল্পনবসয়াল্পম Access Control বসল্পিম স্থাপন করা
হল্পে। শুধু মাে বনিবিি িযাবক্তরাই Smart ID কার্ড িযিহার কল্পর রসোল্পন প্রল্পিশ রকরল্পি পারল্পিন।
ঞ) Official usage - বিশ্ববিদ্যালল্পয়র সকল বশিক/কমডকিডা/কমডিারীর ভ্বিষযি িহবিল, িযাবক্তগি োইলসহ অনযানয কাল্পজ এই কার্ড িযিহার বনবিি করা
হল্পে।রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালল্পয়র বনজস্ব অেডায়ল্পন ঢাকায় একবট অবিবে ভ্িন ক্রল্পয়র বিষয়বট প্রবক্রয়াধীন। অবিবে ভ্িল্পনর বনরাপত্তার বিষয়বট বিল্পিিনায় ররল্পে
প্রদ্ত্ত Smart ID কার্ড িযিহার অপবরহা ।ড বিশ্ববিদ্যালল্পয়র বনধডাবরি Employee কার্ডবট িযিাহর কল্পর অবিবে ভ্িল্পন আিাবসকিা ও অনযানয সু বিধা পাল্পিন।

