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ম ীর নমব্র িবি সহ আiন ভে র েখসারত: পাঁচ েকািট টাকা কের 
জিরমানা ামীণ রিব বাংলািলংকেক 
কাজী হািফজ    

ম ীসহ িভআiিপেদর েমাবাiল েফান নমব্র aৈবধভােব িবি  কের েদoয়ার চা কর খবরিট গত 2 eি ল 
কােলর কে  ছাপা হয় । ম ীর নমব্রসহ aেনেকর নমব্র aে র কােছ িবি  কের েদoয়া eবং বােয়ােমি  
েভিরিফেকশেনর মা েম িসম িনব েনর িনেদ র্শ ল েনর aিভেযােগ েমাবাiল েফান aপােরটর রিব o 
বাংলািলংকেক পাঁচ েকািট টাকা কের জিরমানা করার িস া  িনেয়েছ েটিলেযাগােযাগ িনয় ক সং া িবিটআরিস। 
জিরমানা করার িস া  গত 5 মাচ র্ aনুি ত সং ািটর 335তম সভায়i হেয়িছল। তেব জিরমানার পিরমাণ িনধ র্ারণ 
করেত েবশ িকছু ি য়া aনুসরণ করায় গত 41 eি ল িবিটআরিসর 337তম সভায় ei জিরমানার পিরমাণ 
চূড়া  করা হয়। eকi সে  e সভায় eক াহেকর নমব্র িনয়মবিহভূ র্তভােব a  াহকেক িদেয় েদoয়ার 
aপরােধ ামীণেফানেকo eকi পিরমাণ জিরমানা করা হেয়েছ। 

aিভযু  েমাবাiল aপােরটরেদর মে  ামীণেফান o বাংলািলংক কােলর ক েক জানায়, গতকাল বুধবার পয র্  
তারা e স েক র্ িবিটআরিসর কাছ েথেক েকােনা িচিঠ বা দািবনামা পায়িন। 

েমাবাiল েফান aপােরটরেদর িবরুে  uেদব্গজনক eসব aিভেযাগ িবষেয় েটিলেযাগােযাগ িনয় ক সং া 
িবিটআরিস বেলেছ, সরকােরর িনেদ র্শনা ল ন কের aপােরটরগুেলা eমন িকছু করেছ, যা রা  o জনিনরাপ ার 
জ  হুমিকসব্রূপ। aপােরটরেদর কম র্কাে  aেনক াহক িত  হে ন। ডাক, েটিলেযাগােযাগ o ত - যুি  
ম ণালেয়র িতম ী জুনাiদ আেহমদ পলক eবং শু  েগােয় া o তদ  aিধদ েরর মহাপিরচালক ড. েমা. 
শিহদুল iসলামo eর ভু েভাগী। তাঁেদর ‘ি িময়াম’ েমাবাiল েফান নমব্র a  াহকেক িদেয় েদoয়ার ঘটনা 
ঘেটেছ। eসব িবষেয় িবিটআরিস াখয্া চাiেলo সংি  aপােরটররা গিড়মিস কের, িম ারo আ য় েনয়। 

গত 2 eি ল কােলর কে  ‘েমাবাiল aপােরটররা রা  o জনিনরাপ ার হুমিক বাড়াে /ম ীর নমব্রo িবি ’ 
িশেরানােম eকিট িতেবদন কাশ হয়। 

জানা যায়, াহকেদর aিভেযাগ েপেয় িবিটআরিস গত 38 জানুয়াির রিবর কােছ i-েমiেল িতনিট েমাবাiল েফান 
নমব্েরর িনব ন o বত র্মান aব া স েক র্ জানেত চায়। রিব oi িদনi িবিটআরিসেক i-েমiেল e িবষেয় ত  
জানােলo দুিট নমব্েরর িবষেয় ভুল o িব াি কর ত  েদয়। ei দুিট নমব্েরর eকিট বােয়ােমি কস 
েভিরিফেকশেনর মা েম িনব ন না করার কারেণ 3127 সােল িবিটআরিসর িনেদ র্শনায় ব  কের েদoয়া 
হেয়িছল। সংি  াহক আেবদন করেল রিব তদ  না কেরi নমব্রিট সচল কের েদয়। িবিটআরিসর িনেদ র্শনা 
হে , বােয়ােমি কস েভিরিফেকশেনর মা েম িনব ন না হoয়া িসম ব  হেল সংি  াহক যিদ 651 িদেনর 
মে  সিঠকভােব িনব ন স  কেরন তাঁেক oi িসম সচল কের েদoয়া যােব। িক  eিট সচল কের েদoয়া 
হেয়েছ ায় িদব্গুণ সময় পর ৯43 িদেনর মাথায়। e ছাড়া oi িসেমর িনব েনর ত  েস াল বােয়ােমি কস 
েভিরিফেকশন মিনটিরং য্াটফেম র্ (িসিবিভeমিপ) েদoয়া হয়িন। a  নমব্রিটর িবষেয় রিব জানায়, নমব্রিটর 



িনব ন েনi eবং েস কারেণ সচল নয়। িক  সংি  াহেকর পাঠােনা ি নশেট েদখা যায়, 38 জানুয়াির নমব্রিট 
সচল িছল। ei ভুল o িব াি কর ত  েকন েদoয়া হেলা তা জানেত চাiেল গত 42 জানুয়াির রিব আবারo েয 
জবাব েদয় তােত তােদর আেগর জবাব ভুল মািণত হয়। আেগর জবােব িসমিট সচল নয় জানােনা হেলo িদব্তীয় 
জবােব িনব ন িবষেয় েকােনা ত  ছাড়াi জানােনা হয় িসমিট সচল। e িবষেয় িবিটআরিস বলেছ, ‘ei জবােবর 
মা েমo তারা পুনরায় িম া ত  িদেয়েছ।’ 

বাংলািলংেকর িবষেয় aিভেযাগ হে —তারা িতম ী পলক o তদ  aিধদ েরর মহাপিরচালক শিহদুল 
iসলামসহ িবিভ  াহেকর ি িময়াম নমব্র ‘ডুয়াল ে iম’ প িতেত তুেল িনেয় ামীণেফােন ানা র (eমeনিপর 
মা েম েপািটং) কের। e িবষেয় ভু েভাগীেদর প  েথেক ছয় মাস আেগ িবিটআরিসর কােছ aিভেযাগ করা হয়। 
িবিটআরিস তাত্ িণক eর াখয্া চাiেল বাংলািলংক থেম জানায়, িবষয়িট সতয্ eবং e িবষেয় aিধকতর তদ  
হে । eরপর e িবষেয় স ণ র্ িতেবদন জমা েদoয়ার জ  বারবার তাগাদা েদoয়া হেলo সব র্েশষ িনধ র্ািরত 3৯ 
জানুয়াির তা জমা না েদoয়ার ধৃ তা েদখায় বেল িবিটআরিসর 335তম সভার কায র্পে  uে খ করা হয়। eেত 
আেরা বলা হয়, eরপর 42 জানুয়াির েয িতেবদন জমা েদয় তা aস ণ র্ eবং oi ঘটনা সংঘটেন বাংলািলংক 
িনেজেদর স ৃ তা eিড়েয় বাiেরর দুজন তারকেক aিভযু  কের িতেবদনিট ত কের। eর মে  
eকজেনর নাম েমা. আ ল েমাতােলব (জাতীয় পিরচয়প  নমব্র-8325878218৯42)। 

রিব o বাংলািলংেকর eসব aপরাধ সে  িবিটআরিসর সভায় শাি র াব কের বলা হয়, aপােরটর দুিট তােদর 
িত iসুয্ করা 4িজ লাiেসি ং গাiডলাiেনর aনুে দ-5৯ eবং 5-িজ লাiেসি ং গাiডলাiেনর aনুে দ-48-eর 

শত র্াবিল ল ন কেরেছ। 

eিদেক ামীণেফােনর িবরুে  aিভেযাগ, e aপােরটেরর eকিট িবেশষ নমব্র (েশষ আটিট িডিজট eকi নমব্েরর) 
স েক র্ িসিবিভeমিপ সাভ র্াের 3127 সােলর বা  মাiে শন ত  ছাড়া আর েকােনা ত  েনi। িক  aপােরটেরর 
ত  aনুসাের oi  নমব্রিটর মািলকানা 3128 সােলর 22 নেভমব্র পিরবত র্ন হেয়েছ। e িবষেয় িবিটআরিসর 
িনেদ র্শনা aনুসরণ করা হয়িন। িবষয়িট স েক র্ িসিবিভeমিপ সাভ র্ার েথেক সতকর্তামূলক বাত র্া পাoয়ার পরo 
ামীণেফান e িবষেয় েয়াজনীয় ব া েনয়িন। eরপর িবিটআরিসেক না জািনেয় গত বছর 2 জুলাi o 6 

নেভমব্র oi নমব্র বা িসমিটর মািলকানা পিরবত র্ন করা হেয়েছ। ei aপরােধর জ  রা ীয় o জনিনরাপ া 
িবধােনর সব্ােথ র্ িবিটআরিস ামীণেফানেক পাঁচ েকািট টাকা জিরমানার িস া  িনেয়েছ। 

e িবষেয় েযাগােযাগ করা হেল ামীণেফােনর েহড aব কিমuিনেকশনস ƣসয়দ তালাত কামাল গতকাল কােলর 
ক েক বেলন, জিরমানার িবষেয় িবিটআরিসর েকােনা িচিঠ eখেনা আমরা পায়িন। বাংলািলংক েথেকo eকi ত  
জানােনা হয়। েমাবাiল aপােরটর রিবর কাছ েথেক e িবষেয় েকােনা ব  পাoয়া যায়িন। 

 


