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ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

িসম িনব েনর ফাঁকেফাকর
কাশ : ২৮ এি ল ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

বহৃ িতবার মধ রাত হইেত ভার ছয়টার মেধ  ায় সােড় িবশ ল  মাবাইল িসম ব  কিরয়া িদয়ােছ
বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ক সং া িবিটআরিস। জাতীয় পিরচয়পে র (এনআইিড) িবপরীেত একজন

াহেকর িনব নকৃত ১৫িট িসেমর অিতির  এই  সংখ ক িসম  িনি য় করা হয়।  থমিদেক,   ২০১৬
সােলর জনু মােস, একজন াহেকর িবপরীেত ২০িট িসম িনধারণ করা িছল। পরবতীসমেয় এই সংখ া
কমাইয়া পাঁচিট করা হইেলও সই িস া ও পিরবতন হয়। সবেশষ ২০১৭ সােল একিট জাতীয় পিরচয়প
িদয়া ১৫িট িসম িনব েনর জ  িনধারণ করা হয়। মাবাইল ফানেকি ক অপরাধ ঠকাইেত জাতীয়
পিরচয়প  ও  আঙুেলর ছাপ িদয়া  বােয়ােমি ক প িতেত  িসম  রিজে শেনর িবষয়িট  থম  হইেতই

শংিসত হয়। অেনক রকম িতব কতা থািকেলও এই ি য়া  হয় ২০১৫ সােলর ১৬ িডেস র।
ইহার পূেব  িনয়েমর ফাঁকেফাকর িদয়া  য  কহ িভ  নােম  িসম য় কিরেত পািরত। এই কারেণ বড়
অপরাধী  ব তীত সাধারণ  অপরাধীেদর মাবাইল ফান কি ক অপরােধর অ স ােন  কখেনা  সখেনা
জিটলতা বািড়ত। তরাং বােয়ােমি ক প িতেত িসম রিজে শেনর িবষয়িট িছল অত  যেুগাপেযাগী।
বতমােন একিট জাতীয় পিরচয়পে র িবপরীেত ১৫িটর অিধক িসম িনবি ত থািকেল শেষর িল বািতল
কিরবার িবষয়িটও শংসােযাগ । তেব ইহার পরও িকছু কথা থািকয়া যায়।

পুিলেশর একািধক সং ার িরেপাট অ যায়ী জানা যায় য, শতকরা ৯৫ ভাগ অপরাধী এখন অে র নােম
রিজে শন করা িসম ব বহার কিরয়া অপরাধ সংঘিটত কিরেতেছ। অথাত্ অে র নােম রিজে শন করা

িসম ব বহার কিরয়া অপরাধ কিরবার বণতা খুব বিশ কেম নাই। এখন  হইল, কােনা ব ি  যিদ
িনেজর াতসােরই িনেজর এনআইিড হইেত ২০িট িসম িনব ন কিরয়া থােকন, তেব তাহােত ি ার
কােনা  কারণ নাই।  অব , সবেশষ িনয়ম অ যায়ী  তাহার িনব ন করা শষ পাচঁিট  িসম ব  হইয়া

যাইবার কথা; িক  এখন যিদ কাহােরা অ ােত একািধক িসম িনব ন করা হয় এবং সই সংখ ািট যিদ
ওই ১৫িট িসম িনব েনর মেধ ই থােক, তেব সই অ াত িসম িল িক  ব  হইেব না। ইেতামেধ  জানা
িগয়ােছ য, সাধারণ আমজনতার িভতর হইেত তলুনামলূক সহজ-সরল বয়  অিশি ত িকংবা গিরব কহ
যখন তাহার নােমর নতূন কােনা িসম বােয়ােমি ক প িতেত িনব ন কিরেত আেসন, তখন অেনক সময়
ওই ব ি র অ াতসাের কােনা কােনা ে  তাহার নােম আেরা একািধক িসম িনব ন কিরয়া রাখা হয়।
অতঃপর ওই অিতির  িনবি ত িসমিট একটু বিশ মেূল  িব য় হইয়া যায় অপরাধীেদর িনকট। তাহারা
তখন ওই িসম ব বহার কিরয়া মাদক ব বসা, চাদঁাবািজ, অপহরণ, জি  কায ম হইেত  কিরয়া িবিভ
ধরেনর সাইবার অপরাধ সংঘিটত কিরয়া থােক। তরাং  ইহারও একিট িবিহত হওয়া দরকার। একিট
জাতীয় পিরচয়পে র িবপরীেত কতিট মাবাইল িসম িনব ন করা হইয়ােছ তাহা *১৬০০১# ন র ডায়াল
কিরয়া বা জাতীয় পিরচয়পে র শষ চারিট িডিজট িলিখয়া ১৬০০১ ন ের মাবাইল হইেত এসএমএস
পাঠাইয়া জানা যাইেব। সাধারণ জনগণেকও এই ব াপাের সেচতন হইেত হইেব।
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