
 
 

প্রেস রিরিজ 

 

 ন্যাশনাি ইকুইপমেন্ট আইমেরন্টটি প্রিরজস্টাি (এনইআইআি ) ০৩ োমসি জন্য পিীক্ষামূিকভামে চালু  

 

ঢাকা, ০১ জুিাই ২০২১: 

 

প্রোোইি প্র ামনি রনেন্ধন সংরিষ্ট ন্যাশনাি ইকুইপমেন্ট আইমেরন্টটি প্রিরজস্টাি (এনইআইআি) এি কার্ যক্রে আজ প্রেমক 

পিীক্ষামূিকভামে চালু কিা হমেমে।  বৃহস্পরিোি সকামি োংিামেশ প্রেরিমর্াগামর্াগ রনেন্ত্রণ করেশন (রেটিআিরস) এি প্রচোিম্যান 

জনাে শ্যাে সুন্দি রশকোমিি সভাপরিমে অনুরিি ভার্চযোি অনুিামন এি উমধাধন কমিন োক ও প্রেরিমর্াগামর্াগ রেভামগি োননীে 

েন্ত্রী জনাে প্রোোঃ প্রোস্তা া জব্বাি।  এনইআইআি চালুি  মি অবেধ হযান্ডমসমেি ব্যেহাি েমন্ধি পাশাপারশ কেমে প্রোোইি প্র ান 

র্চরি সংক্রান্ত অপিাধ।  প্রেশীে প্রোোইন প্র ান রশমেি েসামিি পাশাপারশ োড়মে সিকামিি িাজস্ব আে।  

এনইআইআি কার্ যক্রমেি অংশ রহমসমে রেগি ৩০ জুন ২০২১ িারিমেি েমে চালু োকা সে প্রোোইি হযান্ডমসে স্বেংরক্রেভামে 

রনেরন্ধি হওোে ০১ জুিাই ২০২১ িারিমেি পমি প্রসগুমিা েন্ধ হমে না এেং প্রকামনা গ্রাহক নতুন প্রোোইি প্র ান চালু কিমি িা েন্ধ 

না কমিই এনইআইআি এি োেমে র্াচাই কিা হমে।  হযান্ডমসেটি বেধ হমি স্বেংরক্রেভামে রনেরন্ধি হমে র্ামে। 

উমধাধনী অনুিামনি শুরুমি স্বাগি েক্তমব্য এনইআইআি োস্তোেমন রনজ অরভজ্ঞিাি কো তুমি ধমিন রেটিআিরসি প্রস্পকট্রাে 

রেভামগি করেশনাি েমকৌশিী এ.প্রক. এে. শহীদুজ্জাোন।  রিরন আমিা েমিন, এনআইআি রসমস্টেটি োরি াংশনাি।  মুি 

রসমস্টেটি ঠিক প্রিমে সেমেি চারহোি রনরিমে এি আপমেে কিা র্ামে।  এিপি এনইআইআি এি কারিগিী রেরভন্ন রেষে এেং 

পুমিা রসমস্টে রনমে রেশে উপস্থাপনা কমিন একই রেভামগি েহাপরিচািক রিমগোঃ প্রজনাোঃ প্রোোঃ শহীদুি আিে, রপরেরজএেএস।  

এিপি প্রোোইি অপামিেিগণ এনইআইআি কার্ যক্রমেি সামে িামেি সম্পৃক্তিাি কারিগিী রেকগুমিা েেশ যন কমিন এেং 

পিেিীমি এনইআইআি সংক্রান্ত রসটিমজন প্রপাে যামি েমেশ কমি গ্রাহক রকভামে প্রসো রনমে িাি কারিগিী রেরভন্ন রেক উপস্থাপন 

কমি রেটিআিরস কর্তযক রনযুক্ত েযুরক্ত েরিিান রসমনরসস আইটি রিরেমেে। 

অনুিামন প্রেরিেমকি ব্যেস্থাপনা পরিচািক েমকৌশিী প্রো: সাহাে উরিন েমিন, এনইআইআি চালুি  মি প্রেরিকে োমি শংেিা 

র মি আসমে। প্রেমশ প্র ািরজ প্রসে ব্যেহািকািী োত্র ২৮ ভাগ উমেে কমি স্মাে যম ান ব্যেহাি োড়ামি প্রোোইি প্র ামনি োে 

রেমেচনা কিমি সংরিষ্টমেি অনুমিাধ জানান রিরন।  

এনইআইআি রসমস্টে প্রেরিকে োমিি একো োইি িক উমেে কমি গ্রােীণম ামনি েধান রনে যাহী কে যকিযা ইোরসি আজোন 

েমিন, েিযোন সিকামিি রভশন ২০৪১ োস্তোেমন প্রেরিকে েযুরক্ত েড় ভূরেকা পািন কিমে।  

অনুিামন োক ও প্রেরিমর্াগামর্াগ রেভামগি োননীে সরচে জনাে প্রোোঃ আ জাি প্রহামসন েমিন, এনইআইআি চালুি  মি অবেধ ও 

নকি হযান্ডমসে আেোরন ও রেরক্র েন্ধ হমে এেং সাইোি অপিাধ কেমে।  গ্রামেি সাধািণ োনুষও র্ামি এনইআইআি সম্পযমক 

অেগি হে প্রস িমক্ষয ব্যাপক েচািণাি ওপি গুরুোমিাপ কমিন রিরন।  

উমধাধনী েক্তমব্য োক ও প্রেরিমর্াগামর্াগ রেভামগি োননীে েন্ত্রী জনাে প্রোস্তা া জব্বাি প্রেমশি সকি প্রোোইি প্র ান 

ব্যেহািকািীমক রনেন্ধমনি আওিাে আনাি পাশাপারশ গ্রাহক র্ামি প্রকানভামে প্রভাগারন্ত ো হেিারনি রশকাি না হে,  প্রস রেষমে 

নজি প্রেোি পিােশ য প্রেন।  োমোমেরট্রক রসে রনেন্ধন চালুি  মি অপিাধী দ্রুি সনাক্ত হমে জারনমে রিরন আমিা েমিন, রসমেি 

সামে হযান্ডমসে রনেন্ধন চালুি  মি সোজ ও িাষ্ট্র অরধকিি রনিাপে হমে।  

০১ জুিাই ২০২১ প্রেমক গ্রাহমকি ব্যেহৃি প্রকান প্রসে েন্ধ হমে না উমেে কমি সোপনী েক্তমব্য রেটিআিরসি প্রচোিম্যান জনাে শ্যাে 

সুন্দি রসকোি েমিন, এনআইআি এি স ি োস্তোেমন  গণোেমেি পাশাপারশ োঠ েশাসমনি সহােিাে সাধািণ োনুষমক 

অেরহি কিাি উমযাগ প্রনো হমে। িমে, র্ািা অবেধ প্রোোইি প্র ান প্রসে বিরি, আেোরন রকংো রেরক্রি সামে জরড়ি িামেি 

রেরুমধ কমঠাি অেস্থান প্রনোি কো জানান 

 

 



অনুিামন এনইআইআি কার্ যক্রমেি স ি োস্তোেমন গ্রাহকমেি রনম্ম েরণ যি রেষেগুমিাি ওপি গুরুোমিাপ কিা হমেমে।  

হযান্ডমসে ক্রে ো রেক্রমেি পূমে য গ্রাহমকি কিনীেোঃ 

০১ জুিাই ২০২১ িারিে হমি প্রর্ প্রকান োেমে (রেক্রে প্রকন্দ্র, অনিাইন রেক্রে প্রকন্দ্র, ই-কোস য) প্রোোইি হযান্ডমসে প্রকনাি আমগ রনম্ন েরণ যি 

উপামে বেধিা র্াচাই কিাি পাশাপারশ ক্রে িরশে সংিক্ষণ কমি িােমি হমে।  

ধাপ-১: প্রোোইি প্র ামনি প্রেমসজ অপশমন রগমে KYD<space>১৫ রেরজমেি IMEI নম্বিটি রিখুন। 

উোহিণ স্বরূপোঃ KYD 123456789012345। 

ধাপ-২: IMEI নম্বিটি রিোি পি ১৬০০২ নম্বমি প্রেিণ করুন। 

ধাপ-৩: র িরি প্রেমসজ এি োেমে প্রোোইি হযান্ডমসমেি বেধিা সম্পমকয জানমি পািমেন। 

 

রেমেশ প্রেমক ব্যরক্ত পর্ যামে বেধভামে প্রকনা অেো উপহািোপ্ত হযান্ডমসে এেং অন্যান্য প্রর্ সকি হযান্ডমসেি িথ্য এনইআইআি এ পাওো র্ামে 

প্রসগুমিা স্বেংরক্রেভামে প্রনেওোমকয সচি কমি েশ রেমনি েমে অনিাইমন িথ্য/েরিি রেমে রনেন্ধন কিমি এসএেএস প্রেো হমে। উক্ত সেমে 

র্োর্ে রনেন্ধন কিপ্রি হযান্ডমসেটি বেধ রহমসমে রেমেরচি হমে। 

রেমেশ প্রেমক ক্রর্ক়ৃি ো উপহািোপ্ত প্রোোইি হযান্ডমসে রনেন্ধন েরক্রোোঃ 

ধাপ-১: neir.btrc.gov.bd রিংমক রভরজে কমি আপনাি ব্যরক্তগি একাউন্ট প্রিরজস্টাি করুন। 

ধাপ-২: প্রপাে যামিি Special Registration প্রসকশমন রগমে প্রোোইি হযান্ডমসে এি IMEI নম্বিটি রেন। 

ধাপ-৩: েমোজনীে েকুমেন্ট এি েরে/স্ক্যান করপ (প্রর্েনোঃ পাসমপামে যি রভসা/ইরেমগ্রশন িথ্যারে, ক্রে িরশে ইিযারে) আপমিাে করুন এেং 

Submit োেন-টি প্রেস করুন। 

ধাপ-৪: হযান্ডমসেটি বেধ হমি স্বেংরক্রেভামে রনেরন্ধি হমে। হযান্ডমসেটি বেধ না হমি এসএেএস এি োেমে গ্রাহকমক জারনমে পিীক্ষাকািীন 

সেমেি জন্য প্রনেওোমকয সংযুক্ত িাো হমে। উক্ত সেে অরিোরহি হমি সিকামিি রসধান্ত অনুর্ােী পিেিী ব্যেস্থা গ্রহণ কিা হমে। 

প্রোোইি অপামিেমিি রনকেস্থ কাস্টোি প্রকোি প্রসন্টামিি সাহামেও এই প্রসো প্রনো র্ামে। রেযোন ব্যামগজ রুিস অনুর্ােী একজন ব্যরক্ত 

রেমেশ প্রেমক শুল্ক রেহীন সমে যাচ্চ দুইটি এেং শুল্ক েোন স্বামপমক্ষ আিও েেটি হযান্ডমসে সামে আনমি পািমে। 

ব্যেহৃি প্রোোইি হযান্ডমসে এি েিযোন অেস্থা র্াচাইমেি েরক্রোোঃ 

ধাপ-১: প্রোোইি হযান্ডমসে হমি *১৬১৬১# নম্বমি োোি করুন। 

ধাপ-২: রিমন েেরশ যি অপশন হমি Status Check অপশন রসমিক্ট করুন। 

ধাপ-৩: অমোমেটিক েক্স আসমি হযান্ডমসে এি ১৫ রেরজমেি IMEI নম্বিটি রিমে প্রেিন করুন। 

ধাপ-৪: হযাঁ/না অপশন সম্বরিি একটি অমোমেটিক েক্স আসমি হযাঁ Select কমি রনরিি করুন। 

ধাপ-৫: র িরি প্রেমসমজ ব্যেহৃি প্রোোইি প্র ামনি হািনাগাে অেস্থা জানামনা হমে। 

েিযোমন রেটিআিরসি োোমেজ এ সকি প্রোোইি অপামিেি প্রেমক োপ্ত আইএেইআই নম্বি এি োইমগ্রশন কার্ যক্রে চিোন িমেমে রেধাে, 

আগােী ১৫ জুিাই ২০২১ এি পি হযান্ডমসে র্াচাই কিাি অনুমিাধ কিা হমিা।   

রনেরন্ধি প্রোোইি হযান্ডমসে রে-প্রিরজমেশন কিাি েরক্রোোঃ 

পিীক্ষামূিক সেেকামি রিন োস রে-প্রিরজমেশন োড়াই হযান্ডমসে হস্তান্তি কিা র্ামে। উমেখ্য প্রর্, একজন গ্রাহক রনজ নামে প্রিরজরেকৃি প্রর্ 

প্রকান রসে রেমে প্রর্ প্রকান হযান্ডমসে ব্যেহাি কিমি পািমে। পিীক্ষামূিক সেে অরিোরহি হমি রে-প্রিরজমেশন সম্পমকয রেস্তারিি জানামনা 

হমে।  

েিযোমন প্রেমশ প্রোোইি প্র ান গ্রাহক োে ১৭ প্রকাটি ৪১ িাে। েরিেেি োে প্রেড় প্রকাটি প্রোোইি  হযান্ডমসে আেোরন এেং োে দুই প্রকাটি 

প্রোোইি প্র ান প্রেমশই সংমর্ারজি হমে। এনইআইআি সম্পমকয রেটিআিরস’ি প্রহেমেস্ক্ নম্বি ১০০ অেো প্রোোইি অপামিেিমেি কাস্টোি 

প্রকোি নম্বি ১২১ এ োোি কমি জানা র্ামে।  উমেখ্য ০১ জুিাই ২০২১ প্রেমক পিীক্ষামূিকভামে পরিচািনাি প্রক্ষমত্র শুধু প্রেরিেক অ িাইমন 

এেং োংিারিংক, গ্রােীণম ান এেং িরে অনিাইন পধরিমি এই কার্ যক্রে শুরু কিমে। 

         

    -োংিামেশ প্রেরিমর্াগামর্াগ রনেন্ত্ররণ করেশন 

 

 


