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নীপ্রত োলো উরপক্ষো েরে ম োবোইল ম োন অপোরেটেরেে মবআইপ্রন েোর্ যেলোপ বন্ধ হরে নো প্রেছুরতই। এেটি ম োবোইল ম োন অপোরেটেরে এ 

অপেোরে ৩০ মেোটি টোেো জ্প্রে োনো েরেও থো োরনো র্োয়প্রন। এখপ্রতয়োে নো থোেো সরেও সম্প্রপ্রত ওই অপোরেটে (েপ্রব) প্রনরজ্ই ‘লোস্ট  োইল’ বো 

এনটিটিএন (রনশনওয়োইড মটপ্রলেপ্র উপ্রনরেশন ট্রোন্সপ্র শন মনটওয়োেয) অপোরেটেরেে িোন্ত মথরে প্রনরজ্রেে টোওয়োে পর্ যন্ত িোয় দুই হোজ্োে ২০০ 

প্রেরলোপ্র টোে অপটিেযোল  োইবোে সংরর্োগ টোনোে পপ্রেেল্পনো প্রনরয়রে বরল তথ্য পোওয়ো মগরে। অপ্রিরর্োগ উরেরে, এই ে যেোরে জ্প্রড়রয় পরড়রে 

এনটিটিএন লোইরসন্সেোেী সেেোপ্রে িপ্রতষ্ঠোনও। সব প্র প্রলরয় মেরশে তথ্য-িযুপ্রি সড়রে এে প্রবশৃঙ্খল অবস্থো সৃপ্রি হরয়রে—এ ন অপ্রিরর্োগ 

উরেরে। পপ্রেপ্রস্থপ্রত প্রনয়ন্ত্ররে প্রনয়ন্ত্রে সংস্থো প্রবটিআেপ্রস এনটিটিএন লোইরসন্সেোেী িপ্রতষ্ঠোন েোড়ো অন্য মেোরনো িপ্রতষ্ঠোন বো ব্যপ্রি র্োরত ট্রোন্সপ্র শন 

র্ন্ত্রপোপ্রত আ েোপ্রন েেরত নো পোরে তোে ব্যবস্থো প্রনরত র্োরে। 

জ্োনো র্োয়, অপ্রিযুি এনটিটিএন লোইরসন্সেোেী সেেোপ্রে িপ্রতষ্ঠোরনে েোর্ যক্র ও খপ্রতরয় মেখো হরব। এ েোড়ো লোইরসন্সেোেী িপ্রতষ্ঠোন েোড়ো আে 

েোউরে অপটিেযোল  োইবোে স্থোপরনে অনু প্রত নো মেওয়োে  জ্ন্য স্থোনীয় সেেোে, পল্লী উন্নয়ন ও স বোয়  ন্ত্রেোলয় এবং এ  ন্ত্রেোলরয়ে প্রবপ্রিন্ন 

প্রবিোগ ও সংস্থোরে প্রিঠি প্রেরত র্োরে প্রবটিআেপ্রস। এ প্রবষরয় প্রবপ্রিন্ন নেপ্রনে পপ্রিেোয় প্রবজ্ঞোপন মেওয়োেও প্রসদ্ধোন্ত মনওয়ো হরয়রে। গত ৮ এপ্রিল 

প্রবটিআেপ্রসে েপ্র শনোে (ই অযোন্ড ও) ম ো. মেজ্োউল েোরেরেে সিোপপ্রতরে অনুপ্রষ্ঠত এে সিোয় এই প্রসদ্ধোন্ত মনওয়ো হয়। 

সিোয় মবসেেোপ্রে এবং মূল এনটিটিএন অপোরেটেরেে বোপ্রেপ্রজ্যে ক্ষপ্রত ে োরত তোরেে সব মসবোে প্রবপেীরত সরব যোচ্চ ও সব যপ্রনম্ন প্রবক্রয়মূল্য বো 

ট্যোপ্রে  প্রনে যোেে েরে মেওয়োেও প্রসদ্ধোন্ত হয়। 

৩০ মেোটি টোেো জ্প্রে োনো ও েপ্রবে পপ্রেেল্পনো : সম্প্রপ্রত েপ্রবে অপটিেযোল  োইবোে স্থোপরনে জ্ন্য নতপ্রে েেো এেটি পপ্রেেল্পনো িস্তোব মথরে জ্োনো 

র্োয়, তোেো ঢোেো,  য় নপ্রসংহ, িট্টগ্রো , প্রসরলট,  প্রেেপুে, লক্ষ্মীপুে, মগোপোলগঞ্জ, েোজ্বোড়ী, ব্রোহ্মেবোপ্রড়য়ো, টোঙ্গোইল, ম ৌলিীবোজ্োে, হপ্রবগঞ্জ, 

কুপ্র ল্লো, িাঁেপুে, মনোয়োখোলী, ম নী, জ্ো োলপুে, প্রেরশোেগঞ্জ, বোন্দেবোন, েক্সবোজ্োে, খোগড়োেপ্রড় ও েোঙো োটিরত নতুন  োইবোে বসোরত িোয়। এসব 

মজ্লোয় মেোথোয় েত প্র টোে বসোরনো হরব, তো-ও এই িস্তোরব উরল্লখ েেো হরয়রে। ‘লোস্ট  োইল’ সংরর্োরগে নোর  সব প্র প্রলরয় িোয় দুই হোজ্োে ২০০ 

প্রেরলোপ্র টোে  োইবোে বসোরনোে েথো েরয়রে ওই পপ্রেেল্পনোয়। ের্তযপক্ষ সূরি জ্োনো র্োয়, এনটিটিএন লোইরসন্স এবং ইনফ্রোস্ট্রোেিোে মশয়োপ্রেং 

গোইডলোইন অনুর্োয়ী এিোরব অপটিেযোল  োইবোে প্রলংে স্থোপন এবং ‘লোস্ট  োইল’ নোর  মেোরনো  োইবোে বসোরনোে সুরর্োগ মেোরনো ম োবোইল ম োন 

অপোরেটরেে মনই।  



গত মসরেম্বরে েপ্রবরে ৩০ মেোটি টোেো জ্প্রে োনো েেো হয় এনটিটিএন লোইরসন্সপ্রবহীন িপ্রতষ্ঠোন বোংলোর োরনে অপটিেযোল  োইবোে ব্যবহোরেে 

েোেরে। ২০১৬ সোরলে আগরস্ট প্রবটিআেপ্রসে এে সংবোে প্রবজ্ঞপ্রিরত বলো হয়, এনটিটিএন লোইরসন্স নো থোেোে পেও বোংলোর োন প্রলপ্র রডট নোর ে 

এেটি িপ্রতষ্ঠোরনে েোরে েরয়েটি  ম োবোইল ম োন অপোরেটেসহ প্রেছু িপ্রতষ্ঠোন অপটিেযোল  োইবোে ট্রোন্সপ্র শন মসবোসহ সংপ্রিি অন্যোন্য মসবো 

প্রনরে, র্ো আইনত অববে। মেরশ এনটিটিএন লোইরসন্স েোড়ো মেোরনো িপ্রতষ্ঠোন এ মসবো প্রনরত পোরে নো। র্োেো এ অববে মসবো প্রনরে, তোরেে প্রবরুরদ্ধও 

প্রনয়ন্ত্রে সংস্থো প্রবটিআেপ্রস আইনোনুগ ব্যবস্থো মনওয়োে এখপ্রতয়োে েোরখ। 

েপ্রবে বতয োন পপ্রেেল্পনো িস্তোব সম্পরেয জ্োনরত িোইরল িপ্রতষ্ঠোনটিে িোইস মিপ্রসরডন্ট (প্র প্রডয়ো, েপ্র উপ্রনরেশনস অযোন্ড সোসরটইরনপ্রবপ্রলটি) 

ইেেো  েবীে েোরলে েণ্ঠরে বরলন, েপ্রব প্রনরজ্ মেোরনো অপটিেযোল  োইবোে প্রলংে স্থোপন েেরে নো। 

অপ্রিরর্োরগে প্রবষরয় গত ২১ এপ্রিল প্রবটিপ্রসএরলে েোরে প্রলপ্রখতিোরব জ্োনরত িোওয়ো হরল মেোরনো জ্বোব ম রলপ্রন। 

মেশব্যোপী অপটিেযোল  োইবোে স্থোপরনে লরক্ষয ২০০৯ সোরল িথর  দুটি মবসেেোপ্রে িপ্রতষ্ঠোন  োইবোে  

অযোট মহো  ও সোপ্র ট েপ্র উপ্রনরেশনসরে এনটিটিএন লোইরসন্স মেওয়ো 

হয়। পরে প্রতনটি সেেোপ্রে িপ্রতষ্ঠোন—বোংলোরেশ মেলওরয়, বোংলোরেশ মটপ্রলরর্োগোরর্োগ েম্পোপ্রন প্রলপ্র রটড (প্রবটিপ্রসএল) ও পোওয়োে প্রগ্রড েম্পোপ্রন 

বোংলোরেশরেও (প্রপপ্রজ্প্রসপ্রব) এ লোইরসন্স মেওয়ো হয়। এই পাঁিটি িপ্রতষ্ঠোরনে  রে বোংলোরেশ মেলওরয় ও প্রপপ্রজ্প্রসপ্রবরে তোরেে প্রনজ্স্ব 

অপটিেযোল  োইবোে ব্যবহোেরে আইনসংগত েেোে জ্ন্যও এ লোইরসন্স মেওয়ো হয়। ওই লোইরসরন্স তোরেে প্রনরজ্রেে ট্রোে ও প্রগ্ররডে  বোইরে 

অপটিেযোল  োইবোে স্থোপরনে অনু প্রত মেওয়ো হয়প্রন। এ জ্ন্য তোরেে মেোল আউট টোরগ যট পূেে ও ব্যোংে গ্যোেোপ্রন্ট জ্ ো মেওয়োে বোেবোেতো 

মথরে অব্যোহপ্রত মেওয়ো হয়। সেেোরেে নীপ্রত োলো অনুসোরে এনটিটিএন লোইরসন্স েোড়ো অন্য মেোরনো ব্যপ্রি বো িপ্রতষ্ঠোন মটপ্রলেপ্র উপ্রনরেশন 

ট্রোন্সপ্র শন মনটওয়োেয স্থোপন, সম্প্রসোেে ও েক্ষেোরবক্ষে েেরত পোেরব নো। 

গত ১২  োি য ‘প্রডপ্রজ্টোল মসবোয় ট্রোন্সপ্র শন মনটওয়োেয : বতয োন ও িপ্রবষ্যৎ’ শীষ যে এে মগোলরটপ্রবল আরলোিনোয় ম োবোইল ম োন অপোরেটে ও 

ইন্টোেরনট মসবোেোতো িপ্রতষ্ঠোন আইএসপ্রপে িপ্রতপ্রনপ্রেেো এনটিটিএন অপোরেটেরেে েোে মথরে েোপ্রিত মসবো পুরেোপুপ্রে নো পোওয়োে অপ্রিরর্োগ 

েরেন। আইএসপ্রপরেে পক্ষ মথরে বলো হয়, ঢোেো মথরে দূরেে এলোেোয় এনটিটিএন অপোরেটেরেে ট্রোন্সপ্র শন িোরজ্যে েোেরে গ্রোহেরেে সুলরি 

ইন্টোেরনরটে মসবো মেওয়োয় স স্যো হরে। অন্যপ্রেরে এনটিটিএন অপোরেটেেোও প্রনরজ্রেে পরক্ষ নোনো তথ্য-উপোত্ত তুরল েরে ওই সব অপ্রিরর্োগ 

সঠিে নয় বরল জ্োনোয়। 

ওই অনুষ্ঠোরন ডোে, মটপ্রলরর্োগোরর্োগ ও তথ্য-িযুপ্রি  ন্ত্রী ম োস্তো ো জ্ব্বোে বরলন, ‘ট্রোন্সপ্র শন ব্যরয় র্প্রে স স্যো হয়, তোহরল এ স স্যোে স োেোন 

প্রেিোরব েেরত হরব, সেেোে িতুযপ্রে মেরব, নো সংপ্রিি সবোইরে এে েোয় প্রনরত হরব, তো এেসরঙ্গ বরস ঠিে েেরত হরব।’ 

এে আরগ গত ২৩ জ্োনুয়োপ্রে গ্রো ীের োে, েপ্রব ও বোংলোপ্রলংরেে িেোন প্রনব যোহীেো মর্ৌথিোরব এ প্রবষরয় প্রবটিআেপ্রসে মিয়োেম্যোনরে প্রিঠি মেন। 

প্রিঠিরত এ প্রতন ম োবোইল ম োন অপোরেটেেো অপ্রিরর্োগ েরে, িোইরিট ও সেেোপ্রে এনটিটিএন অপোরেটেরেে মসবোে মক্ষরি নবষম্য েরয়রে। 

সেেোপ্রে এনটিটিএন অপোরেটেরেে ম োবোইল ম োন অপোরেটেরেে েোরে  োইবোে প্রলজ্ প্রেরত অনুৎসোপ্রহত েেো হরে। সেেোরেে সংপ্রিি িরজ্ক্ট 

মথরেও বপ্রিত হরে সেেোপ্রে এনটিটিএন অপোরেটে ও ম োবোইল ম োন অপোরেটেেো। 



এ প্রবষরয় প্রবটিআেপ্রসে এেজ্ন ে যেতযো বরলন, সেেোপ্রে এনটিটিএন অপোরেটেরেে পক্ষ প্রনরয় ম োবোাোইল ম োন অপোরেটেরেে এ বিব্যই ি োে 

েরে মর্ তোেো তোরেে েোরে অবনপ্রতে সুপ্রবেো পোরে বো পোওয়োে আশোয় েরয়রে। ওই ে যেতযো জ্োনোন, প্রবটিআেপ্রস গত ২৭ প্রডরসম্বে প্রবটিপ্রসএলরে 

তোরেে অপটিেযোল  োইবোে মনটওয়োেয সম্প্রসোেে িসরঙ্গ এেটি প্রিঠি মেয়। এরত বলো হয়, ‘সম্প্রপ্রত লক্ষ েেো র্োরে মর্ প্রবটিপ্রসএল প্রবপ্রিন্ন 

এএনএস অপোরেটরেে সরঙ্গ প্রিপক্ষীয় চুপ্রিে  োের  আপ্রথ যে সুপ্রবেোসহ অন্যোন্য সুপ্রবেোে প্রবপ্রন রয় এএনএস অপোরেটেরেে সহরর্োপ্রগতোয় নতুন 

অপটিেযোল  োইবোে স্থোপন, প্রলজ্ ও েক্ষেোরবক্ষরেে েোজ্ েপ্রেরয় প্রনরে, র্ো এনটিটিএন লোইরসরন্সে গোইডলোইরনে সরঙ্গ সেোসপ্রে সোংঘপ্রষ যে।’ 

প্রিঠিরত প্রবটিপ্রসএল ও ম োবোইল ম োন অপোরেটে েপ্রবে  রে এেটি চুপ্রিে প্রবষরয় বলো  হয়, ‘এরত  মবআইপ্রনিোরব র্ততীয় পক্ষরে মেশব্যোপী 

অপটিেযোল  োইবোে মনটওয়োেয স্থোপন, সম্প্রসোেে ও েক্ষেোরবক্ষেসহ লোস্ট  োইল সংরর্োগ প্রনপ্রিত েেোে ক্ষ তো মেওয়ো হরয়রে। এ েোড়ো এ 

চুপ্রিরত প্রবটিপ্রসএরলে অনুর োেন েোড়ো েপ্রব আপ্রজ্য়োটো মেশব্যোপী অপটিেযোল  োইবোে মনটওয়োেয প্রলজ্/সোবপ্রলজ্ প্রেরত পোেরব বলো হরয়রে, র্ো 

সম্পূে য মবআইপ্রন। েোরজ্ই প্রবটিপ্রসএল ও েপ্রবে এই প্রবপ্রে-প্রবেোন বপ্রহর্ভ যত েোর্ যেলোপ বন্ধ েেো িরয়োজ্ন।’ প্রিঠিরত চুপ্রিটি বোপ্রতল েেোেও প্রনরে যশ 

মেওয়ো হয়। সব যরশষ গত ৮ এপ্রিল এ প্রবষরয় প্রবটিআেপ্রসরত অনুপ্রষ্ঠত সিোয় লোইরসন্সবপ্রহর্ভ যত ওই েোর্ যক্র  বন্ধ েেো হরয়রে প্রে নো, তো জ্োনরত 

মিরয় প্রবটিপ্রসএলরে প্রিঠি মেওয়োে প্রসদ্ধোন্ত হয়।  

এে আরগ বোংলোরেশ মেলওরয়ে সরঙ্গ গ্রো ীের োরনে চুপ্রিে প্রবষরয় এেই অপ্রিরর্োগ েরে প্রবটিআেপ্রস গত ২৩ প্রডরসম্বে ওই মবআইপ্রন েোর্ যক্র  

বরন্ধে প্রনরে যশ মেয়। এ েোড়ো অপটিেযোল  োইবোে প্রলজ্ সংক্রোন্ত মটন্ডোে প্রনরয় প্রবটিআেপ্রস গত ১৭ জ্োনুয়োপ্রে বোংলোরেশ মেলওরয়রে মর্ প্রিঠি মেয়, 

তোরতও এ সেেোপ্রে িপ্রতষ্ঠোরনে আইন নো  োনোে িবেতোে প্রবষয়টি উরল্লখ েেো হয়। 

এনটিটিএন লোইরসন্স মেওয়োে উরেশ্য হরে ম োবোইল ম োন অপোরেটেসহ অন্য মর্সব িপ্রতষ্ঠোন সেোসপ্রে সোেোেে গ্রোহেরেে মসবো মেয়, তোরেে 

অযোেরসস মনটওয়োেয সোপ্রি যস (এএনএস) মথরে  মটপ্রলেপ্র উপ্রনরেশনস ট্রোন্সপ্র শন মনটওয়োেয আলোেো েেো। এ প্রবষরয় ম োবোইল ম োন 

অপোরেটেরেে আরগ মত ন েোপ্রব-আপপ্রত্ত নো থোেরলও মেরশ ডোটো বো ইন্টোেরনট মসবোে িোপ্রহেো বোড়োে েোেরে সম্প্রপ্রত এই নীপ্রত োলো সংরশোেরনে 

েোপ্রব জ্োনোরে তোেো। 

অন্যপ্রেরে মবসেেোপ্রে দুই এনটিটিএন অপোরেটরেে েোরজ্ সন্তুি প্রবটিআেপ্রস। প্রনে যোপ্রেত লক্ষয োিো (রেোল আউট অবপ্রলরগশন) অজ্যন েেোয় সম্প্রপ্রত 

তোরেে পোে েম্যোন্স ব্যোংে গ্যোেোপ্রন্টে টোেোও অবমুি েেো হরয়রে। 

 

 


