
িনরাপ া ঝুঁিকেত ব াংক ॥ যিু গত র ায় িপিছেয়
কািশত: ২৪ - জুলাই, ২০১৯ ১২:০০ এ. এম.

দেশর মাট ব াংেকর অেধকই এখন সাইবার িনরাপ া স েট
এিটএম কাড ি িমং, কাড ািনং ও সবেশষ ‘জ াকপট’ ম ালওয় ার িদেয় াহেকর অথ আ সাত

রিহম শখ ॥ বাংলােদেশর আিথক লনেদেনর পিরিধ বাড়েলও যিু গত র ার িদক থেক িপিছেয় আেছ দেশর
ব াংিকং খাত। দেশর মাট ব াংেকর অেধকই এখন সাইবার িনরাপ া ঝুঁিকর মেধ  রেয়েছ। বাংলােদশ ইনি িটউট
অব ব াংক ম ােনজেমে টর (িবআইিবএম) এক গেবষণায় বলা হেয়েছ, ব াংিকং খােতর ৪৩ শতাংশ জািলয়ািতর
ঘটনা যিু িভি ক। সা িতক বছর েলােত এিটএম কাড ি িমং, কাড ািনং ও সবেশষ ‘জ াকপট’ ম ালওয় ার
িদেয় াহেকর অথ আ সােতর ঘটনা ঘেটেছ। এর ফেল ব াংক েলার সাইবার িনরাপ া মিক ব েণ বেড়
গেছ। এখনও বাংলােদেশ  এিটএম  মিশন  থেক  টাকা  উে ালেনর ে  ‘এক র’  িনরাপ া  অথাৎ  কবল

পাসওয়াড িদেয় টাকা তালা যায়। ন ট জনােরশন ফায়ারওয়াল সফটওয় ার পেুরাপিুর াপন করেত পােরিন
অিধকাংশ ব াংক। এছাড়া পুরেনা এিটএম মিশন িদেয় চলেছ বাংলােদেশর বিশরভাগ ব াংেকর সবা। অেটােমেটড
টলার মিশেনর (এিটএম) অপােরিটং িসে ম বলতার েযাগ িনেয় িবিভ  ব াংেকর বথু থেক িবপলু পিরমাণ অথ

চিুর কের িনে  াকাররা। সংি রা বলেছন, একজন ব ি র চেয় সংি  ব াংেকর সেচতন হওয়ার েয়াজন
সবেচেয় বিশ। জানা গেছ, ১৯৯২ সােল বাংলােদেশ থম অেটােমেটড টলার মিশন যা সংে েপ এিটএম মিশন
নােম পিরিচত তা চালু করা হেয়িছল। এরপর ই হাজার সােলর পর ত সই সংখ া বাড়েত থােক। এই মহূুেত
সারােদেশ দশ হাজােরর বিশ এিটএম বথু রেয়েছ, যার অেধেকর বিশ বথু ডা -বাংলা ব াংেকর। বাংলােদেশ
ডিবট ও িডট কােডর ব বহার িতবছর বাড়েছ। সে  সে  বাড়েছ জািলয়ািতর পিরমাণও। ব াংিকং খােতর
যিু িনভর  ৫০িট  জািলয়ািতর ঘটনা  িবে ষণ  কের তির বাংলােদশ  ইনি িটউট  অব  ব াংক  ম ােনজেমে টর

(িবআইিবএম) এক গেবষণা িতেবদেন বলা হেয়েছ, যিু িভি ক ব াংিকং জািলয়ািতর ঘটনা সবেচেয় বিশ ঘটেছ
এিটএম ও াি ক কােডর মাধ েম। ায় ৪৩ শতাংশ জািলয়ািতর ঘটনা যিু িভি ক। জািলয়ািতর ঘটনার মেধ
২৫ শতাংশ  মাবাইল  ব াংিকংেয়র মাধ েম ঘটেছ। অনলাইন চক ি য়ািরং  (এসিপএস) ও ইেলক িনক ফা ড
া ফােরর (ইএফিট)  মাধ েম  ঘটেছ ১৫ শতাংশ। ই টারেনট  ব াংিকংেয়  ১২ শতাংশ,  ব াংিকং  সফটওয় ােরর

মাধ েম  ৩  শতাংশ  এবং  ইফেটর  মাধ েম  ২  শতাংশ  জািলয়ািতর  ঘটনা  ঘেট।  বাংলােদশ  ইনি িটউট  অব
ডেভলপেম ট ািডেজর (িবআইিডএস) িসিনয়র ফেলা ড. নাজনীন আহেমদ জনক েক বেলন, ‘ যিু িনভর
তারণা বা অপরােধর িবষেয় াহকেক অব ই সেচতন হেত হেব। তেব এই অপরাধ িতেরােধ সংি  িত ান

ও আইনশৃ লা বািহনীর িত থাকেত হেব। যিু র র া ও অপরাধ িতেরােধর দািয়  তােদর ওপরই বতায়।
আইনশৃ লা বািহনীর তথ  বলেছ, অনলাইন ব াংিকং তারণার ঘটনায় দেশর িবিভ  থানায় ৩০৭িট মামলা আেছ।
এর মেধ  অনলাইন ব াংিকং তারণার ঘটনায় ১৭২িট এবং মাবাইল ব াংিকংেয়র তারণা িনেয় ১৩৫িট মামলা
দােয়র হয়। অনলাইন ব াংিকং তারণায় িবিভ  সমেয় ফতার হেয়েছ ৮২ জন।

জানা যায়, গত রমজােন ক ীয় ব াংক থেক এিটএম বেুথ পযা  টাকা রাখা এবং সাইবার িনরাপ া জারদার করার
কথা বলা হেলও অেনক ব াংকই ক ীয় ব াংেকর কান িনেদশই মেন চেলিন। যার ফেল চলিত বছেরর ১ জুন
ডাচ-বাংলা ব াংেকর িখলগাঁওেয়র এিটএম বথু থেক কাড জািলয়ািত কের িতন লাখ টাকা উে ালেনর ঘটনায়
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ইউে েনর সাত নাগিরকেক আটক কের িডিব পুিলশ। িসআইিডর িবেশষ পুিলশ পার মা া নজ ল ইসলাম
জানান, এিটএম বথু ও এিটএম কােডর মাধ েম জািলয়ািতর ঘটনা ধু বাংলােদেশ নয়, িবে র িবিভ  দেশই হে ।
এমন অপরােধর আেদ াপা  জানেত একিট িবেশষ আ জািতক িটম গিঠত হেয়েছ। যসব দেশ এমন তারণার
ঘটনা ঘেটেছ, সইসব দেশর আইনশৃ লা বািহনী ও ক ীয় ব াংেকর সম েয় কিমিট গিঠত হেয়েছ। িতিন বেলন,
এিট একিট আ জািতক তারণা। চে র সদ রা িবিভ  দেশ িনেজর নাম িঠকানা ভুল িদেয় েবশ কের এমন
অপরাধমূলক কমকা- চালাে । চে র সদ রা িকভােব এিটএম কাড ও এিটএম বথু থেক জািলয়ািতর মাধ েম
অথ হািতেয় িনেয়েছ তা িব ািরতভােব জানার চ া চলেছ।

‘জ াকপট’ ম ালওয় ার িদেয় চিুর ॥ য প িতেত এিটএম বেুথ সবেশষ ািকং-এর ঘটনা ঘেটেছ, সটা এেকবােরই
নতুন একিট ব ব া। এ প িতেত য কাড িদেয় জািলয়াতরা টাকা তুেল নয়, সটার মেধ  জ াকপট নােম একিট
িবেশষািয়ত ম ালওয় ার াপন কের একিট িনিদ  এিটএম বথুেক তার ব াংেকর নটওয়াক থেক িবি  কের ফলা
যায়। এরপর ওই মিশন থেক অগিণত পিরমাণ অথ তুেল নয়া স ব। এ িবষেয় জানেত চাইেল সাইবার াইম
িবেশষ  তানিভর হাসান জাহা জনক েক বেলন, জ াকপট ম ালওয় ার িদেয় যখন এিটএম বেুথ অথ চিুর হয়,
তখন যেহতু কান াহেকর এ াকাউ ট ন র ব বহার করেত হয় না, ফেল িতিন ব ি গতভােব িত  হন না। য
কারেণ এখােন একজন ব ি র চেয় সংি  ব াংেকর সেচতন হবার েয়াজন বিশ। তেব ডিবট বা িডট কােডর
সাধারণ িনরাপ ার জ  িতিন বেলন, এখনও বাংলােদেশ এিটএম মিশন থেক টাকা উে ালেনর ে  ‘এক র’
িনরাপ া  অথাৎ  কবল  পাসওয়াড  িদেয়  টাকা  তালা  যায়।  এর বদেল  যিদ  ‘টু  ফ া র  অেথনিটেকশন’  মােন
পাসওয়াড দয়ার পর মাবাইল বা অ  কান যে  ব াংক থেক পাঠােনা আেরকিট কাড সরবরাহ করা হয় এবং
সিট ব বহার কের াহক টাকা তুলেত পারেবন, এমন ব ব া চালু করা যায়, তাহেল িনরাপ া জারদার হেব।

এছাড়া পাসওয়াড গাপন রাখেত হেব। কখনই অে র সে  শয়ার করা যােব না।

কাড ি িমং ॥ বাংলােদেশ গত কেয়ক বছর ধের ক াশ মিশেনর সে  ি িমং য  বিসেয় কাড জািলয়ািত, িপন ও
পাসওয়াড জািলয়ািতর অিভেযাগ শানা যাে । এ ব ব ায় এিটএম মিশেনর সে  ছা  একিট য  জুেড় দয়া
থােক, যার মাধ েম ডিবট বা  িডট কােডর সব তথ  কিপ হেয় যায়,  পের যা  ব বহার  কের িনিদ  কান
এ াকাউে টর অথ হািতেয় নয়া যায়। এ ধরেনর কেয়কিট ঘটনা পরপর ঘটার পর ২০১৬ সােল াহেকর কােডর

র া িদেত িতিট এিটএম বেুথ এি ট ি িমং ও িপন িশ  িডভাইস বসােনা বাধ তামলূক কের বাংলােদশ ব াংক।

কাড ািনং ॥ এ ব ব ায় কান ডিবট বা িডট কােডর যাবতীয় তথ  কিপ কের নয়ার পর নতুন একিট কােড
মাবাইল ফােনর িসেমর মেতা একিট িচপ াপন কের ািনং করা স ব। মােন ব  আেরকিট কাড তির করা

যােব এবং এ ব ব ােতও িনিদ  একিট এ াকাউে টর পেুরা িনয় ণ চেল যায় আেরকজেনর কােছ। যিু  িবেশষ
জাহা বলেছন, অেনক সময় শিপং মেলর মিশেন ডিবট বা িডট কােডর মাধ েম িবল দন অেনেক। িক
সখােন থাকেত পাের কােড তথ  হািতেয় নয়ার শ া। য মিশেন কাড  ইপ কের আমরা িবল িদই, সখােন

থাকেত পাের কাড িরডার যার মাধ েম ওই কােডর তথ  কিপ হেয় যােব, যার মাধ েম একিট ান কাড বানােনা
স ব। এমনিক সটা িদেয় ‘অনলাইেন আনিলিমেটড’ কনাকাটা করা স ব। কাড িরডার নানা আকােরর হেত পাের,
অত াধুিনক কাড হেত পাের এমনিক পাতলা পিলিথেনর মেতা একিট পরত দয়া। মােন িবল দয়ার য মিশন,
তােত একটা পিলিথেনর মেতা পাতলা রও হািতেয় িনেত পাের আপনার কােডর সব তথ । এজ  াহকেক খয়াল
রাখেত হেব িবল দয়ার য মিশন যন াভািবক থােক, কান আলগা িকছু না থােক।

পরুেনা এিটএম মিশন িদেয় চলেছ বাংলােদেশর বিশরভাগ ব াংক ॥ অেটােমেটড টলার মিশেনর (এিটএম)
অপােরিটং িসে ম বলতার েযাগ িনেয় িবিভ  ব াংেকর বথু থেক িবপুল পিরমাণ অথ চিুর কের িনে  াকাররা।
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অথচ বতমান অপােরিটং িসে ম উইে ডাজ এ িপ ও উইে ডাজ ৭ পিরবতন কের অনায়ােসই এ ধরেনর অথ চিুর
রাধ করা স ব। তেব এেত িবপুল পিরমাণ অথ ব য় হেব- এ কারেণ ঝঁুিক িনেয়ই পুরেনা এিটএম মিশন িদেয়ই এ

কাযপিরচালনা অব াহত রেখেছ ব াংক েলা। জানা গেছ, এক ধরেনর ম ালওয় ার ব বহার কের টাকা সিরেয়
নয়ার ঘটনা ঘটাে  াকাররা। এর মেধ ই এিটএম মিশেনর এই বলতা স েক ইউেরাপ, লািতন আেমিরকা

এবং এিশয়ার দশ েলার আইনশৃ লা র া বািহনীেক ২০১৪ সােলই সাবধান কের িদেয়েছ ই টারেপাল। অথচ
সই পুরেনা এিটএম মিশন িদেয় চলেছ বাংলােদেশর বিশরভাগ ব াংক। এ অপােরিটং িসে ম পিরবতন করেত

হেল পুেরা এিটএম মিশনই পিরবতন করেত হেব। স িত ধু ডাচ-বাংলা ব াংেকই নয় কমপে  আরও ৫িট
ব াংেক ভ  থেক এ িসে েমর কারেণ টাকা সিরেয় িনেয়েছ াকাররা।

জানা গেছ, জািলয়াত চ  ২০১৬ সােলর ৬ থেক ১২ ফ য়ািরর মেধ  দেশর ভতের ই ান ব াংক, িমউচয়ুাল
া  ব াংক, িসিট ব াংক ও ইউনাইেটড কমািশয়াল ব াংেকর (ইউিসিব) এিটএম বেুথ ‘ি িমং িডভাইস’ বিসেয় ১

হাজার ২০০ াহেকর তথ  চিুর কের। এর মেধ  ৪০ জন াহেকর ২০ লাখ ৫৯ হাজার টাকা হািতেয় নয়ার তথ
পাওয়া যায়। এ ছাড়া দেশর বাইের থেকও কেয়ক শ’ াহেকর তথ  চিুর কেরেছ ওই চ । াহেকর কাড ান
িবেদেশ হেলও টাকা তালা হেয়েছ বাংলােদশ থেক। আর তাই এিটএম ব াংিকংেয়র ে  মানস ত ও িনরাপদ
তথ যিু  ব বহােরর পরামশ িদেয়েছন িবেশষ রা। একই সে  দ  জনবল তিরর ওপরও জার িদেয়েছন তারা।
িবেশষ েদর মেত, এিটএম ব াংিকংেয়র জািলয়ািত ব  করেত থেমই দেশ যসব এিটএম মিশন বসােনা হেয়েছ
স েলার িতিটর িবষেয় তদ  করেত হেব। পাশাপািশ এিটএম খােত অবকাঠােমাগত উ য়নও বাড়ােত হেব।

এনিবআেরর কা মস গােয় া ও তদ  অিধদফতেরর তদ  অ যায়ী, ব াংক েলা কমদামী ও িন মােনর এিটএম
বিশ াপন কেরেছ। এর একটা বড় অংশ িবিভ  দশ থেক আনা হেয়েছ কি উটার য াংেশর কথা বেল। ব াংিকং

খােতর যিু  অেটােমেটড লার মিশন (এিটএম) আমদািনেত  ফাঁিকর িবষেয় জাতীয় রাজ  বােডর 
গােয় া  ও  তদ  অিধদফতর তদ  অেনকটাই  এিগেয়  এেনেছ। এেত দখা যায়,  অিধকাংশ  এিটএম মিশন

আমদািনেত  পিরেশাধ করা হয়িন। আবার কান কান ে  কি উটার য াংশ দিখেয় এসব এিটএম মিশন
আমদািন করা হেয়েছ।

সূ  জানায়, বাংলােদেশ যসব এিটএম মিশন ব বহার হেয় আসেছ তার মেধ  যু রাে র এনিসআর মিশেনর
সংখ া চার হাজার সাত শ’ ৭৩িট, জামািনর উইনেকার মিশেনর সংখ া আড়াই হাজার এবং অ া  উৎপাদনকারী

িত ােনর মিশেনর  সংখ া  চার  শ’। এনিবআেরর কা মস গােয় া  ও  তদ  অিধদফতেরর তথ  অ যায়ী,
যু রাে র িবখ াত এনিসআর করেপােরশেনর এিটএম মিশেনর দাম ১০ লাখ টাকার বিশ হেলও ব াংক েলা মা
৫ থেক ৬ লাখ টাকার এিটএম মিশন িবিভ  ােন াপন কেরেছ। এ কারেণ এসব মিশন সহেজই ান করেত
পারেছ জািলয়াত চ । এই চ  তােদর উ ত যিু  ব বহার কের দেশর ভতেরও ান কেরেছ। আবার দেশর
বাইের থেকও ান কেরেছ।

সাইবার অপরাধ আইন স েক জােনন না অেনেকই ॥ সাইবার অপরাধ দমেন কেঠার আইন আেছ। িক  এ আইন
স েক তমন একটা জােনন না অেনেকই। যুি  স েকও সেচতন নন তারা। মলূত বাংলােদেশ ২০০৬ সােল

থম সাইবার অপরাধ িতেরাধ আইন (আইিসিট এ া ) ণয়ন হয়। ২০১৩ সােল এই আইন সংেশাধন কের
সরকার। ওই বছরই ঢাকায় াপন হয় দেশর একমা  সাইবার াইবু নাল। আইেনর ৫৪ ধারা অ যায়ী, কি উটার
বা কি উটার িসে েমর িত, অিন সাধন যমন, ই- মইল পাঠােনা, ভাইরাস ছড়ােনা, িসে েম অনিধকার েবশ
বা িসে েমর িত করা অপরাধ। এর শাি  সেবা  ১৪ বছর কারাদ- এবং সবিন  ৭ বছর কারাদ- বা ১০ লাখ টাকা
পয  জিরমানা। ৫৬ ধারা  অ যায়ী,  কউ যিদ িত করার উে েশ  এমন কান কাজ কেরন, যার ফেল কান
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কি উটার িরেসােসর কান তথ  িবনাশ, বািতল বা  পিরবতন হয় বা  এর উপেযািগতা াস পায় অথবা কান
কি উটার, সাভার, নটওয়াক বা কান ইেলক িনক িসে েম অৈবধভােব েবশ কেরন, তেব এিট হেব ািকং
অপরাধ। যার শাি  সেবা  ১৪ বছর কারাদ- এবং সবিন  ৭ বছর কারাদ- বা এক কািট টাকা পয  জিরমানা। ৫৭
ধারা অ যায়ী, কান ব ি  যিদ ই াকতৃভােব ওেয়বসাইেট বা অ  কান ইেলক িনক িব ােস কান িমথ া বা
অ ীল িকছু কাশ বা স চার কেরন, যার ারা মানহািন ঘেট, আইনশৃ লার অবনিত হয় অথবা রা  বা ব ি র
ভাবমূিত ণুœ হয়, তাহেল এ েলা হেব অপরাধ। এর শাি  সেবা  ১৪ বছর কারাদ- এবং সবিন  ৭ বছর কারাদ-
এবং এক কািট টাকা পয  জিরমানা। সাইবার অপরাধ িতেরাধ আইেন দােয়র হওয়া মামলার ৯০ ভাগই দােয়র
হেয়েছ আইেনর ৫৭ ধারায়।
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