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e aব ায় aেনক াহেকর aিভেযাগ, তারা তােদর িসম সংখয্া জানার জ  িনধ র্ািরত প িতেত েচ া কেরo পূণ র্া  ত  পাে  না। 
কেয়কজন াহক জানায়, তারা a া  aপােরটেরর সে  রিবর িসমo বহার কের; িক  a া  aপােরটেরর িসেমর ত  েপেলo 
রিবর িসম স েক র্ েকােনা ত  পাoয়া যাে  না। 

গত 38 মােচ র্র oi সভায় িস া  হয়, আগামী 37 eি েলর শুরুেত বা 36 eি ল িদবাগত রাত 23টার পর পরi 26িটর েবিশ িসম 
বহারকারীেদর েমাবাiল নমব্র িনি য় করা হেব। eর আেগ 26 eি েলর মে  েমাবাiল aপােরটররা সংি  াহকেদর e িবষেয় 

সতকর্ করেব। িক  সংি  eকিট সূ  জানায়, েমাবাiল aপােরটররা e িবষেয় আেরা সময় িনেত চায়। যিদo গতকাল েসামবার 
পয র্  e িবষেয় িবিটআরিসেত েকােনা আেবদন করা হয়িন। 

e িবষেয় েমাবাiল aপােরটরেদর সংগঠন aয্ামটব গতকাল কােলর ক েক তােদর িলিখত ব ে  জানায়, াহক িত 26িটর েবিশ 
িসম না থাকা সং া  িবষয় িনেয় িবিটআরিসর সে  েমাবাiল aপােরটরেদর আেলাচনা চলমান রেয়েছ। aিতির  িসম িকভােব 
aপসারণ করা হেব তার ি য়া িবিটআরিসর িনেদ র্শনার িভি েত করা হেব। 

aয্ামটেবর আেরা ব , িবিটআরিসর িনেদ র্শনার িত aপােরটরা সব সময় াশীল eবং e সং ার িনেদ র্শনার আেলােকi eটা 
বা বায়ন করা হেব। 

স ত, েমাবাiল েফান েসবায় শৃ লা আনেত 3127 সােলর 23 জুন াহক িত িসেমর সংখয্া সেব র্া  31িট িনধ র্ারণ করা হয়। 
eরপর oi বছেরর 5 আগ  e সংখয্ কিমেয় সেব র্া  পাঁচিট িনধ র্ারণ করা হয়। েস সময় েজলা শাসক (িডিস) সে লেন িবষয়িট 
িনেয় আেলাচনা হেল ডাক o েটিলেযাগােযাগ িবভােগর তৎকালীন সিচব জািনেয় েদন, eকিট জাতীয় পিরচয়পে র িবপরীেত পাঁচিটর 
েবিশ িসম িনব ন করা যােব না। eরপর 3128 সােলর 6 আগ  িবিটআরিস ei মেম র্ িনেদ র্শনা জাির কের েয েমাবাiল েফান 
াহকরা eখন েথেক তােদর জাতীয় পিরচয়পে র িবপরীেত সেব র্া  26িট িসম/িরম রাখেত পারেব। eর জ  সময়সীমা িনধ র্ারণ কের 

েদoয়া হয় oi বছেরর 42 িডেসমব্র। পের সময়সীমা আেরা দুi মাস বািড়েয় গত বছেরর 39 েফ য়াির িনধ র্ারণ করা হয়। e ছাড়া 
জািনেয় েদoয়া হয়, eকিট জাতীয় পিরচয়প /পাসেপাট র্/ াiিভং লাiেস /জ  সনেদর িবপরীেত কত সংখয্ক িসম আেছ তা জানেত 
*27112# ডায়াল কের িফরিত ির াiেয় আiিড নমব্েরর েশষ চারিট িডিজট িলেখ পাঠােত হেব। aথবা আiিড নমব্েরর েশষ চারিট 
িডিজট িলেখ eসeমeস করেত হেব 27112 নমব্ের। uভয় ে ে  িফরিত eসeমeেস আiিডর িবপরীেত িসেমর সংখয্া eবং 
নমব্রগুেলা জানা যােব। িক  তােতo e সম ার সমাধান হয়িন। 

e ছাড়া ভু েভাগীরা জানায়, বত র্মােন *27112# নমব্েরর সহায়তার ে ে  িকছুটা সম া হে । িফরিত ির াiেয় eনআiিড নমব্েরর 
েশষ চার িডিজট িলখেল জবাব আসেছ ‘আiিডর েশষ িডিজট িনবি ত িসেমর সােথ াচ করেছ না।’ e সম া হে  21 িডিজেটর 
াট র্ eনআiিডর ে ে । তেব আেগর 28 বা 24 িডেজেটর সাধারণ কাগেজ েলিমেনিটং করা eনআiিড নমব্র বহার করেল ফল 

িমলেছ। 

িবিটআরিসর সংি  কম র্কত র্ারা জানান, েকােনা াহেকর 26িটর েবিশ িসম থাকেল েয িসমগুেলা আেগ েনoয়া হেয়েছ েসগুেলাo 
িনি য় করা হেব। বহাল থাকেব পের েনoয়া 26িট িসম। 

  

 


