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আপনািা সকলিই অিগত আলেন প্রে, গত ১৬ রিলসম্বি, ২০১৫ হলত িাংিালেশ প্রেরিলোগালোগ রনয়ন্ত্রণ করিশন সিকালিি 

রনলে েশক্রলি সািালেলশ সকি প্রিািাইি অপালিেলিি নতুন সংলোগ ক্রলয়ি প্রেলে এিং পুনিরনিন্ধন িা রি-প্রিরজলেশন কিাি প্রেলে গ্রাহক 

পরিচয় রনরিত কিলণি িলেে িালয়ালিরিক্স প্রেরিরিলকশন িাধ্যতামূিক কলিলে। উক্ত কাে েক্রলিি মূি উলেশ্য হলে প্রিািাইি গ্রাহকলেি 

সঠিক পরিচয় রনরিত কিা। পূি ে প্র াষণা অনুোয়ী গত ৩০ এরেি, ২০১৬ উক্ত পুনিরনিন্ধলনি সিয়সীিা প্রশষ হওয়াি কথা থাকলিও, 

েরতকূি আিহাওয়াি কািলণ গ্রাহকলেি দুলে োলগি কথা রচন্তা কলি উক্ত সিয়সীিা আগািী ৩১ প্রি, ২০১৬ তারিখ পে েন্ত িরধ েত কিা হলয়লে। 

এখন পে েন্ত সকি অপালিেলি ০৯ প্রকাটি ৭০ িে ৮৫ হাজাি ৭ শত ৪১ টি সংলোলগি গ্রাহক পরিচয় রনরিত কিা সম্ভি হলয়লে।  

আগািী ০১ জুন, ২০১৬ তারিখ হলত উক্ত সিলয়ি িালে প্রে সকি রসি/রিি এি িালয়ালিরিক্স প্রেরিরিলকশন সম্পন্ন হয়রন প্রস 

সকি রসি/রিি রনরিয় কলি প্রেয়া হলি। তলি রিলশষ কলি িাংিালেলশি িাইলি অিস্থানিত িাংিালেশীলেি কথা রচন্তা কলি আিালেি 

জারিকৃত েোরিি এিং সারে েস রনলে েশনাি সালথ সংগরত প্রিলখ এ সকি রনরিয় প্রিািাইি নাম্বািটি ১৫ িাস পে েন্ত তাি ব্যিহািকািীি জন্য 

সংিেণ কিা হলি। োলত কলি উক্ত সিলয়ি িলধ্য প্রকান গ্রাহক তাি ব্যিহৃত রসি/রিি িালয়ালিরিক্স প্রেরিরিলকশন সম্পন্ন সালপলে রনরে েষ্ট 

চালজেি রিরনিলয় পুনিায় সচি কিলত পালিন। এই ১৫ িালসি িলধ্য প্রকান গ্রাহক তাি প্রিািাইি নাম্বািটি  পুনিায় উলতািন না কিলি 

অপালিেি আিও ০৩ িালসি পািরিক প্রনাটিশ েোন সালপলে উক্ত প্রিািাইি নাম্বািটি প্রে কালিা কালে রিক্রয় কিলত পািলি। অথ োৎ একজন 

গ্রাহক রনরিয় কিাি রেন প্রথলক সি েলিাে ১৮ িাস সিয় পালিন তাি সংলোগটি িালয়ালিরিক্স প্রেরিরিলকশন সম্পন্ন সালপলে পুনিায় চালু 

কিাি জন্য। একটি নতুন রসি/রিি ক্রলয়ি প্রেলে প্রে সকি চাজে েলোজে তাি সিই এই প্রেলেও েলোজে হলি। তলি িন্ত্রণািলয়ি রনলে েশ 

অনুোয়ী আগািী ০১ জুন, ২০১৬ তারিখ হলত িালয়ালিরিক্স প্রেরিরিলকশন না কিাি কািলণ রনরিয় রসি/রিি পিিতী ০২ িালসি জন্য পুনিায় 

চালু কিা োলিনা।  

রেয় সাংিারেক বৃন্দ, রিগত ০৬ িালসি এই কি েেলেি িাধ্যলি রিপুি সংখ্যক গ্রাহলকি প্রেরিরিলকশন সম্পন্ন কিায় েিারণত হয় 

প্রে সাধািণ গ্রাহক গণ স্বতঃস্ফূতেোি োলি তালেি প্রেরিরিলকশন সম্পন্ন কলিলে, কািণ তালেি োরয়ত্বোন িলয়লে, আিিা ধন্যিাে জানারে 

তালেি। তলি প্রেলহতু এটি একটি চিিান েরক্রয়া তাই গ্রাহকলেি সািধান থাকলত হলি োলত কলি রনলজি আঙুলিি োপ রেলয় অন্য কালিা 

প্রেরিরিলকশন সম্পন্ন না কলিন। আিিা সম্প্ররত এিন রকছু উোহিণ প্রেলখরে প্রেখালন গ্রাহলকি অসািধানতাি সুলোলগ রকছু অসাধু রিলেইিাি 

জারিয়ারত কিাি প্রচষ্টা কলিলে। রকছুরেন পূলি ে আশুরিয়া প্রত একজন অসাধু রিলেইিাি গ্রাহলকি অিলনালোরগতাি সুলোগ রনলয় তালেি নালি 

একারধক রসি রনিন্ধন কলি তা প্রিরশ অলথ েি রিরনিলয় অন্য েতািকলেি কালে রিক্রলয়ি প্রচষ্টা কলি। তলি িত েিান িালয়ালিরিক্স প্রেরিরিলকশন 

পদ্ধরত অনুোয়ী েকৃত গ্রাহকিা এসএিএস এি িাধ্যলি তা প্রজলন োওয়ায় অসাধু রিলেইিািলক ধিা সম্ভি হলয়লে। 

সম্প্ররত চিগ্রালি রিকালশি দুজন এলজন্ট জারিয়ারতি িাধ্যলি রসি েরতস্থাপন কলি একজন গ্রাহলকি োকা আত্মসাৎ এি রিষলয় 

অরেলোগ পাওয়া োয়। এখালন উলেখ্য প্রে রিকাশ কিাি প্রেলে গ্রাহলকি প্রগাপন রপন নাম্বাি োড়া অথ ে আোন েোন কিা সম্ভি নয়। অথ োৎ 

গ্রাহলকি অসািধানতাি সুলোলগ তাি এই প্রগাপন রপন নাম্বািটি প্রজলন োওয়াি িলিই এলজন্টলেি পলে রসি েরতস্থাপলনি িাধ্যলি অথ ে 

আত্মসাৎ কিা সম্ভি হলয়লে। এখালন উলেখ্য প্রে এ ধিলণি অরেলোগ আলগ হি হালিশা পাওয়া প্রগলিও েতািলকি েকৃত পরিচয় না জানাি 

কািলণ তালেি ধিা সম্ভি হতনা। তলি িত েিালন িালয়ালিরিক্স প্রেরিরিলকশন পদ্ধরত ব্যিহালিি িলি েতািক কর্তেক েরতস্থারপত রসি টিও 

েকৃত পরিচয় রনরিত কিা িাধ্যলিই রনিন্ধন কিলত হলয়লে িলি তালেিলক ধিা সম্ভি হলয়লে। আিিা আলগও িলিরে িালয়ালিরিক্স 

প্রেরিরিলকশন এি িাধ্যলি রনিরন্ধত রসি/রিি অপিাধী সনালক্তি প্রেলে আইন শৃঙ্খিা িোকািী িারহনীলক সহায়তায় ইরতিাচক ভূরিকা 

িাখলি, সম্প্ররত  েনাগুলিা তািই েরতিিন।  তলি আিিা আিািও উলেখ কিলত চাই প্রে রনিন্ধলনি সিয় গ্রাহলকি নালি প্রকান প্রকান 

নাম্বাি রনিন্ধন কিা হলে প্রস রিষলয় গ্রাহলক অিশ্যই সলচতন থাকলত হলি।  

িাংিালেশ প্রেরিলোগালোগ রনয়ন্ত্রণ করিশন, ঢাকা  


