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�ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �াে�র ‘ই-�াইেপ� �ােনজেম� িসে�ম’-এর কািরগির সম�া িনরসন সং�া� কিম�র ১ম সভার কায �িববরণী

সভাপিত
কাজী �দেলায়ার �হােসন 

 পিরচালক
সভার তািরখ ১৭ �ফ�য়াির ২০২২ ি�:
সভার সময় িবকাল ৩:০০ ঘ�কা
�ান �াে�র সে�লনকে� (ক� নং-২১৫)
উপি�িত সং��-১
সভাপিত সভায় অংশ�হণ করার জ� উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� কেরন। িতিন বেলন, �ধানম�ীর িশ�া

সহায়তা �া� ক��ক ‘ই-�াইেপ� �ােনজেম� িসে�ম’ সফটওয়�ােরর মা�েম ২০১৯-২০, ২০১৮-১৯ ও ২০১৭-১৮ িশ�াবেষ �র �াতক (পাস) ও
সমমান পয �ােয়র িশ�াথ�েদর িনকট হেত ২০২২ সােলর উপ�ি�র আেবদন অনলাইেন �হণকােল উ�ুত িবিভ� কািরগির সম�া িনরসেনর উপায়

িনধ �ারেণর উে�ে� িবিভ� সরকাির �িত�ােন কম �রত সফটওয়�ার িবষেয় কািরগির �িতিনিধেদর িনেয় এক� কিম� গঠন করা হয়। আজেক উ�

কিম�’র �থম সভায় উপি�ত কিম� সদ��ে�র �িচি�ত মতামেতর িভি�েত �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �াে�র ই-�াইেপ� �ােনজেম�

িসে�ম-আেরা িনরাপদ, কায �কর ও �বহারকারী বা�ব করার উে�াগ �নয়া হেব। 

সভাপিত ই-�াইেপ� িসে�ম �বহাের উ�ুত কািরগির সম�ািদ উপ�াপেনর জ� �াে�র ��া�ামার জনাব রািজ�ল হাসানেক

আহবান জানান। সভাপিতর অ�মিত�েম জনাব রািজ�ল হাসান ই-�াইেপ� িসে�ম �বহাের িশ�াথ� পয �ােয় উ�ুত সম�া এবং

িসে�ম এডিমন পয �ােয় িচি�ত ও পয �েবি�ত িনরাপ�া সং�া� িবষয়ািদ পয �ায়�েম �েল ধেরন। সভায় উ�ািপত িবষেয় িব�ািরত

আেলাচনা ও �হীত িস�া� িন��পঃ

�
.

আেলাচ� িবষয় আেলাচনা িস�া� 

১
.

িশ�াথ� লগইন সং�া�
সম�া

�াতক (পাস) ও সমমান পয �ােয়র িশ�াথ�গণ
http://estipend.pmeat.gov.bd িলংক �বহার কের
‘ই-�াইেপ� �ােনজেম� িসে�ম’-এ িনব�ন ও আেবদন এর সময়
লগইন করেত না পারার কারেণ �হ�েডে�র ন�র�েলােত �যাগােযাগ
কের। িবষয়� জানার পর �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া� �থেক
কািরগির সম�া যাচাই কের �দখা �গেছ �য, িশ�াথ�র আইিড ও
পাসওয়াড � িদেয় অেনকবার �চ�া করার মা�েম লগইন ও আেবদন
করেত পাের।  িসেনিসস আই� িলিমেটেডর �হড অব সফটওয়�ার
�ডেভলপেম�  এ� ইমি�েমে�শন জনাব শাহজালাল এিবষেয় বেলন,
��া�ািমং ��জিনত সম�া� িচি�ত করা হেয়েছ িক� �ল সাভ �াের
ইমি�েম� করা হয়িন। ��া�ািমং ��জিনত সম�া� ২০/২/২০২২
তািরেখর মে� সমাধান কের তা �ল সাভ �াের �� করা �েয়াজন মেম �
অিভমত �� করা হয়।

ক) িসেনিসস আই�েক
১৭/২/২০২২ তািরেখর
মে� কম �পিরক�না
ইেমইল ��রণ করেত হেব;
 
খ) আগামী ২০/২/২০২২
তািরেখর মে� বা�বায়েনর
কাজ �শষ কের িরেপাট �
করেত হেব;
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িসে�েম অনাকাংি�ত
ইউজার �তির

‘ই-�াইেপ� �ােনজেম� িসে�ম’-এর এডিমন �ােনল অপােরশন
এর সময় �দখা যায় �য, িসে�েম এক� অনাকাংি�ত ইউজার �তির
করা হেয়েছ যা �াে�র �কান কম �কত�া/কম �চারী ক��ক �তির করা হয়িন। এর
ফেল িসে�েমর িনরাপ�া �মিকর স�ুখীন হয়। িবষয়� িসেনিসস আই�
িলিমেটড এর কািরগির �মেক তদ� কের �দখেত বলা হয় এবং এডিমন
�ােনেলর পাসওয়াড � পিরবত�ন�ব �ক এ� �� �াে�র আইিস� শাখার
��া�ামােরর িনকট রাখা হয়। িসেনিসস আই� িলিমেটেডর পে� জনাব
�মাঃ শাহজালাল বিণ �ত িবষেয় জানান �য, �া� ক��ক িচি�ত ইউজার�
িসেনিসেসর �ডেভলপেম� �ম �থেক করা হয়। �া� হেত এ� জানােনার
পর   তা ব� কের �দয়া হেয়েছ এবং পের তা �েছ �দয়া হেয়েছ। সভায়
�পািরশ করা হেয় �য, এখন �থেক �া�-�ক অবিহত করা ছাড়া িসেনিসস
আই� ক��ক এ জাতীয় �কান ইউজার �তির করা হেব না।

লাইভ সাভ �াের  িসেনিসস
আই� িল. �কান �কার
�টি�ং ইউজার �তির করেব
না; 
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‘ই-�াইেপ�
�ােনজেম� িসে�ম’ এ
সাইবার আ�মণ

‘ই-�াইেপ� �ােনজেম� িসে�ম’-এর মা�েম উপ�ি�র আেবদেনর
�শষ তািরখ িছল গত ১০ �ফ�য়াির ২০২২। িক� ১০/০২/২০২২
তািরখ ম�রাত ১২:০০ টার পর �থেক ১০/০২/২০২২ তািরখ �ায়
সারািদন সাভ �ার ব� থাকায় অেনক িশ�াথ� উপ�ি�র আেবদন করেত
পােরিন এবং সম�া�’র জ� তারা �াে�র �হ�লাইেন এবং
কম �কত�ােদর সােথ �যাগােযাগ কের। পের জানা যায় �য, িসে�ম�
উ� সমেয় সাইবার আ�মণকারীেদর আ�মেণর িশকার হওয়ায়
����ণ � ত� যােত হ�াক না হয় �সজ� িসেনিসস আই� িলিমেটড
এর প� �থেক সাভ �ার সামিয়ক সমেয়র জ� ব� রাখা হেয়িছল।
পরবত�েত �ব�াপনা পিরচালক মেহাদেয়র জ�ির িনেদ �শনা
�মাতােবক আেবদেনর সময়সীমা �ইিদন বিধ �ত করা হয় এবং
আেবদন �হেণর জ� সাভ �ার ১২/০২/২০২২ রাত ১১:৫৯ িমিনট পয ��
উ�ু� রাখা হয়। ‘ই-�াইেপ� �ােনজেম� িসে�ম’-এর কািরগির
�ম এর মা�েম সাভ �ার এর ত� উপা� িবে�ষণ কের �দখা যায়,
সাভ �াের সাইবার অ�াটাক হেয়েছ যা �ট �ফাস � অ�াটাক িহেসেব ধারণা
করা হয়। হ�াকার ও সাইবার আ�মণকারীরা �দশ ও �দেশর বাইেরর
িবিভ� �ান �থেক িসে�ম� এে�স করার �চ�া করেছ। ফেল
িশ�াথ�রা উপ�ি�র আেবদেনর সময় সম�ার স�ুখীন হে�। সভায়
উপি�ত িসেনিসস আই� িলিমেটেডর জনাব �মা: শাহজালাল জানান,
িসে�ম হ�াক হয়িন, তেব ��া�ািমংেয় �ল এবং িসে�েম লগ �কভােব
সংর�ণ না করার কারেণ �কান ইউজার �থেক, �কান আইিপ �থেক
কখন  �তির করা হেয়েছ তা িব�ািরত জানা যাে� না। িতিন বেলন �থেম
ধারনা করা হেয়িছল �য, সাইবার অ�াটাক বা �টেফাস � অ�াটাক হেয়েছ; যার
জ� ১০ �ফ�য়াির ২০২২ তািরেখ উপ�ি�র আেবদেনর �শষ িদেন িবষয়�
এনালাইিসস করার জ� সাভ �ার ব� রােখন। পের পরী�া কের �দখা �গল
�য, সফটওয়�াের �কান �টেফাস � অ�াটাক হয়িন।  জনাব �মা: শাহজালাল
এসময় িনি�ত কেরন �য, সফটওয়�ার�েত আর �েকজ হেব না।
 
িবিসিস’র এনািল� (সা� �িফেকশন) জনাব িব�িজৎ তরপদার বেলন,
Software Quality Testing and
Certification (SQTC) Center �থেক �কায়ািল�
�টি�ং করােনা এবং সা� �িফেকশন �নওয়া হেল বত�মান সম�া �তির
হেতা না। এছাড়া, িনরাপ�ার ��   এেসেছ িবধায়
Vulnerability Assessment and
Penetration Testing (VAPT) করা জ�ির। িতিন
পরামশ � �দন �য, িবিসিস’র Software Quality
Testing and Certification Center (SQTC)
ও িভএিপ� (VAPT) করার পের সফটওয়�ার�েক লাইেভ আনা
সমীচীন হেব। VAPT   করেত কতিদন সময় লাগেত পাের এ
িজ�াসার জবােব িবিসিস �িতিনিধ জানান �য, দা�িরকভােব িচ�
�দয়ার পর ১৫ িদন লােগ, তেব উ� সমেয় VAPT �টে�র
িরেপােট �র জ� অেপ�া না কের একই সমেয় SQTC �ট� কিরেয়
�নয়ার পরামশ � �দন। সভায় উপি�ত অ�া� সদ���দ এ ��ােব
ঐকমত� �পাষণ কেরন।

ক) িনিদ �� সময় পর
ইউজােরর �সশন
�য়ংি�য়ভােব লগআউট
হওয়ার িবষয়� িসেনিসস
আই� িসে�েম অ�� ��
করেব;
 
 
খ)  সফটওয়�াের
অেথি�েকশন ও
অেথারাইেজশন লগ
বা�বায়ন করার   িবষয়�
িসেনিসস আই� িসে�েম
অ�� �� করেব;
 
 
গ) ‘ই-�াইেপ� িসে�ম’-
এর জ�
িবিসিস’র  এসিকউ�িস
(SQTC)  �থেক �টি�ং
করার জ� �াে�র
আইিস� শাখা জ�ির
উে�াগ �হণ করেব;
 
ঘ) িবিসিস’র  BGD e-
GOV CIRT  এর
মা�েম িভএিপ�
(VAPT)  করার জ�
�াে�র আইিস� শাখা
উে�াগ �হণ করেব;

িবিবধ:
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িসে�ম অিডট লগ

সভাপিত ই-�াইেপ� িসে�েম �ক কখন �েকিছল, িক কেরিছল �স�
যােত �দখা যায় এমন �ব�া আেছ িকনা তা জানেত চান। িসেনিসস
আই� িলিমেটেডর জনাব �মা: শাহজালাল বেলন, িসে�ম হেত
ইউজার অ�াি�িভ� �দখার জ� �লাড �ালা�ার এ অিডট লগ
সংর�ণ করা থােক যার ইউজার ও আইিপ ইনফরেমশন
সফটওয়�াের ইমি�েম� করার কাজ চলমান রেয়েছ।
এসিপএফএমএস এর িসিনয়র আই� কনসাল�া� জনাব �মাহা�দ
সাই�ল ইসলাম শািহনও এর ��ি�েত বেলন, িসে�েম িডিলট বা
�মাছার অিডট ��ইল থাকা উিচত।
িসেনিসস আই� িলিমেটড এর িসিনয়র ��া�ামার জনাব তমাল
মাহাদী এ �সে� বেলন, �কান সাভ �ার �থেক �কান আইিপ িদেয়
লগইন করার �চ�া করেছ তার অিডট লগ �দখার �ব�া সফটওয়�াের
আেছ। �াে�র ��া�ামার জনাব রািজ�ল হাসান বেলন, িসেনিসস হেত
�� সাভ �ােরর http access log ফাইল �দয়া হেয়েছ যা �দেখ
িক� �বাঝা যাে� না। মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�েরর   িসিনয়র
িসে�ম এনািল� খ�কার আিজ�র রহমান এসময় ডাটােবজ
�লেভেল �কান লগ রাখা হেয়েছ িকনা তা জানেত চান। এ �সংেগ
�াে�র ��া�ামার বেলন, ডাটােবজ �লেভেল �কান লগ রাখা হয়িন।
িসেনিসস-এর পে� �মা: শাহজালাল জানান, �য এে�স লগ ফাইল
�দয়া হেয়েছ �সটা �দেখ িব�ািরত �বাঝা স�ব নয়। িসে�ম� পরবত�
ধােপর জ� চা�র �েব �ই ডাটােবজ �লেভেলর অিডট লেগর �ব�া
চা� করা হেব।

িসেনিসস আই� িলিমেটড
‘ই-�াইেপ� �ােনজেম�
িসে�ম’-এ অিডট লগ
�ণ �া��েপ �দখার �ব�া
অ�� �� করেব �যখােন
িসে�েম িডিলট বা �মাছার
অিডট ��ইল থাকেব।
 

৫
.

িরেয়লটাইম �ডটা
�াকআপ, িরে�ার,
অিডট লগ ও �সশন
সং�া�

জাতীয় িব�িব�ালেয়র পিরচালক (আইিস�)  অিভমত �� কেরন
�য, িরেয়লটাইম �ডটা �াকআপ িনি�ত করেত হেব। অিডট লগ
িকভােব ইমি�েম� করা হেয়েছ তা �দখােত হেব। পিরচালক
(আইিস�) জানেত চান, ইউজার এর সােথ িসে�ম এর �সশন সং�া�
িবষয়� অ�� �� করা আেছ িকনা অথ �াৎ একজন ইউজার অেনক�ণ
িসে�েম লগইন থাকেল িনিদ �� সময় পর তার �সশন �য়ংি�য়ভােব
লগআউট হেয় যােব এ� থাকা আব�ক।
মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�েরর   িসিনয়র িসে�ম এনািল�
খ�কার আিজ�র রহমান জানেত চান �য, িরেয়লটাইম �ডটা
�াকআপ িরে�ার করার প�িত িসে�েম অ�� �� করা আেছ িকনা।
�মা: শাহজালাল এ �সে� বেলন, িরেয়লটাইম �ডটা �াকআপ
িবষয়� অ�� �� করা হেব। �িতিদন ২৪ ঘ�া পরপর �ডটা �াকআপ
�নয়া হয়। �াকআপ িরে�ার হয় িকনা �সটা ��িজং সাভ �াের �দখােত
হেব মেম � অিভমত �� করা হয়।

(ক)  িসেনিসস আই�-�ক
িরেয়লটাইম �ডটা
�াকআপ িনি�ত করেত
হেব;
 
 
(খ) �ডটা �াকআপ
িরে�ার   িসেনিসস আই�
িনি�ত করেব;

৬
.

এসএসএল সা� �িফেকশন
সং�া�

মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�েরর   িসিনয়র িসে�ম এনািল�
খ�কার আিজ�র রহমান ই-�াইেপ� িসে�েম এসএসএল
সা� �িফেকশন ইমি�েমে�শন করা আেছ িকনা জানেত চাইেল �মা:
শাহজালাল বেলন, সফটওয়�ােরর এসএসএল সা� �িফেকশন এর
�ব�াও করেত হেব। �া� �থেক অথ � পিরেশাধ করা হেল এ�
িসেনিসস আই� িলিমেটেডর উে�ােগ কের �দয়া হেব বেল িতিন
সভােক জানান।

িসেনিসস আই� িলিমেটড
‘ই-�াইেপ� িসে�ম’-এ
এসএসএল সা� �িফেকশন
বা�বায়ন করেব; 
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উি�িখত িবষয়স�হ আগামী ২০ �ফ�য়াির ২০২২ তািরেখর মে� অিত �ত স�াদন করার জ� সভাপিত িসেনিসস আই�’র �িত

অ�েরাধ জানান। 

সভায় আর �কান আেলাচ� িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি�ত সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা কেরন।

 
 

কাজী �দেলায়ার �হােসন 
 

পিরচালক

�ারক ন�র: ৩৭.২৪.০০০০.০০৫.৩২.০০১.১৯.২৩ তািরখ: 
 ২৭ �ফ�য়াির ২০২২

১৪ ফা�ন ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
 

১) পিরচালক (আইিস�), জাতীয় িব�িব�ালয়
 

২) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালেকর দ�র, �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া�
 ৩) িসিনয়র িসে�ম এনািল�, আইিস� অিধশাখা, মা�িমক ও উ� িশ�া িবভাগ

 
৪) িসিনয়র িসে�ম এনািল�, ই. এম. আই. এস �সল , মা�িমক ও উ� িশ�া অিধদ�র

 
৫) এনািল� (সা� �িফেকশন), চলিত দািয়�, ডাটা �স�ার, বাংলােদশ কি�উটার কাউি�ল

 
৬) সহকারী পিরচালক, উপ�ি� শাখা, �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া�

 ৭) সহকারী পিরচালক, অথ � ও িহসাব শাখা, �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া�
 

৮) জনাব �মাহা�দ সাই�ল ইসলাম শািহন, আই� কনসালেট�, �ীম ফর ই�ভেম� অব পাবিলক ফাই�া� সািভ �েসস � ইমি�েমে�শন অব

িবএিসএস অ�া� আইবাস++, ��নেদিনং পাবিলক ফাই�া� �ােনজেম� ��া�াম � এনােবল সািভ �স �ডিলভাির (SPFMS)
 

৯) জনাব �মাঃ শাহ জালাল, �হড অব সফটওয়�ার �ডেভলপেম� এ� ইি�েমে�শন, িসেনিসস আই� িলিমেটড, কাওরান বাজার, ঢাকা
 ১০) �ি�গত সহকারী, পিরচালেকর দ�র, �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া�

১১) ��া�ামার , আইিস� শাখা , �ধানম�ীর িশ�া সহায়তা �া�
 

 
 

রািজ�ল হাসান 
 

��া�ামার


