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eক eনআiিডেত 53 হাজার িসম! 
ব  হে  37 লাখ িসমকাড র্, িত ভুয়া িসেম জিরমানা 6 হাজার টাকা 

  সমীর কুমার েদ 

eকিট জাতীয় পিরচয়পে র (eনআiিড) িবপরীেত সেব র্া  26িট েমাবাiল েফােনর িসমকাড র্ িনব ন করা যােব আiেন eমনi িবধান 
রেয়েছ। তেব েকােনা েকােনা eনআiিডর িবপরীেত েবিশ িসমকাড র্ আেছ েসটা খুজঁেত িগেয় eক িব য়কর ত  েপেয়েছ বাংলােদশ 
েটিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন (িবিটআরিস)। আর তাহল eকিট eনআiিড নমব্র িদেয় 53 হাজার িসম িনব ন করা হেয়েছ! িক 
কারেণ oi াহক eটা কেরেছন েস াপাের েগােয় ােদর েখাঁজ িনেত বেলেছ িবিটআরিস। যিদo িনরাপ ার সব্ােথ র্ েসi াহেকর 
পিরচয় কাশ কেরিন সং ািট।  

িবিটআরিস সূে  জানা েগেছ, eকিট eনআiিডর িবপরীেত 26িটর েবিশ িসম আেছ বত র্মােন 37 লাখ 41 হাজার। গত 4 eি ল 
সবগুেলা েমাবাiল েফান aপােরটরেক িচিঠ িদেয় সব র্েশষ েকনা 26িট নমব্র েরেখ বািকগুেলা ব  কের েদoয়ার িনেদ র্শ িদেয়েছ 
িবিটআরিস। তার আেগ যােদর নােম েবিশ িসম আেছ তােদর কােছ েমেসজ পািঠেয় েকান 26িট নমব্র রাখেত চান েসটা জানােত 
aনুেরাধ করেত হেব। তেব 37 eি েলর পর েকােনা াহক আর aিতির  িসম রাখেত পারেবন না। a গুেলা ব  হেয় যােব। 

eিদেক ভুয়া িসম িনব েনর দায় eখন েথেক েমাবাiল েফান aপােরটরেকi িনেত হেব। িতিট ভুয়া িসেমর জ  তােদর পাঁচ হাজার 
টাকা জিরমানা গুনেত হেব। বােয়ােমি ক প িতেত িসম িনব েনর পরo েমাবাiল েফান বহার কের হুমিক, চাঁদাবািজ, ভয়ভীিত 
দশ র্ন, নারীেদর u য্  করা েথেম েনi। aেনক ে ে i aপরাধীরা ভুয়া িনবি ত িসম িকেন eসব aপরাধ করেছ। ফেল eখন 

েথেক eর পুেরা দায় aপােরটেরর। 

িবিটআরিস েচয়ার ান জহুরুল হক e সে  বেলন, ‘েযখােন আiন রেয়েছ eকিট eনআiিড িদেয় াহক 26িট িসম রাখেত 
পারেবন, েসখােন েবিশ িসম থাকা েতা aপরাধ! তাi আমরা aিতির  িসমগুেলা 37 eি েলর পর ব  কের েদব। াহক সব র্েশষ েয 
26িট িসম িকেনেছন েসগুেলা চালু থাকেব, আেগরগুেলা ব  হেয় যােব। eর আেগ aপােরটর আপনার সে  েযাগােযাগ করেব। তখন 
কা মার েস াের িগেয় পছে র িসমকাড র্গুেলা েরেখ বািকগুেলা ব  কের িদেত হেব।’  

3128 সােল জাতীয় পিরচয়পে র তে র সে  িমিলেয় িসম িনব ন eবং বােয়ােমি ক েভিরিফেকশন করা হেল eকিট পিরচয়পে র 
িবপরীেত কতিট িসম থাকেত পাের েস িবষেয় েকােনা িস া  েদoয়া হয়িন। িনব ন eবং বােয়ােমি ক েভিরিফেকশন েশেষ েসi 
সংখয্া 26িট ে েধ েদoয়া হয়। পের েদখা যায়, eকিট জাতীয় পিরচয়পে র িবপরীেত 26িটর oপের িনব ন করা িসেমর সংখয্া 41 
লাখ েপিরেয় েগেছ। তখন াহকেদর বাছাi কের িসম সংখয্া নািমেয় আনার কথা বলা হেল িতন লােখর িকছু েবিশ িসম ব  কের 
aপােরটরগুেলা। eখন িবিটআরিস ‘েস াল বােয়ােমি ক েভিরিফেকশন মিনটিরং য্াটফম র্’ ƣতির কেরেছ। েযখােন সবগুেলা 
aপােরটর যু  আেছ। ফেল সহেজi জানা যাে  aিতির  িসম কত। েকােনা াহক চাiেল িনেজi েমাবাiল েফান েথেক 
*27112# ডায়াল কের িনেজর জাতীয় পিরচয়পে র েশষ চার িডিজট েস  করেলi েজেন িনেত পারেরন তার নােম িনবি ত িসেমর 
সংখয্া কত। 

গত পেহলা eি ল িবিটআরিসর িসে ম aয্া  সািভ র্েসস িবভাগ েথেক aপােরটরগুেলার কােছ পাঠােনা িচিঠেত বলা হয়, িতিট িসম 
িনব ন িনি ত করার দািয়তব্ সংি  aপােরটেরর। eর আেগ েকবল aিনবি ত িসম ধরা পড়েল িতিটর ে ে  61 ডলার হাের 
জিরমানা গুনেত হেতা। eটােক সুেযাগ িহেসেব েনয় aপােরটররা। eখন িবষয়িট পির ার কের িচিঠেত বলা হেয়েছ, িম া বা ভুল 
ত  িদেয় েকােনা িসম েরিজে শন হেল তার দায়-দািয়তব্ aপােরটেরর। eজ  তােদর 6 হাজার টাকা কের জিরমানা িদেত হেব। 

  


