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শীষ  মাবাইল  ফান  অপােরটর ামীণেফােনর  কলেরট  বাড়ােনা  হেয়েছ।
বেড়েছ  আ ঃসংেযাগ  িফও।  এমনিক  অ  অপােরটরেদর  প ােকেজর

অ েমাদন  িনেত  না  হেলও  ামীণেফানেক  এখন  থেক  সব  প ােকজ
অ েমাদন  কিরেয়  িনেত  হেব  িবিটআরিস  থেক।  এমনিক  চলমান
প ােকজ েলারও অ েমাদন কিরেয় িনেত হেব। মাবাইল ন র পােটিবিলিটর
(এমএনিপ)  ে  য  কােনা  অপােরটের গেল ৯০ িদন  সখােন থাকার
বাধ বাধকতা রেয়েছ। এে ে  কােনা াহক ৬০ িদেনর মেধ ই ামীণেফান
ছাড়েত পারেবন।

িসগিনিফেক  মােকট পাওয়ার বা এসএমিপর অংশ িহেসেব ামীণেফােনর িব ে  এসব ব ব া নওয়া
হেয়েছ।  গতকাল রিববার িবিটআরিসর িসে ম এ ড সািভস  িবভােগর উপ-পিরচালক সািবনা  ইসলাম

া িরত িনেদশনায় ামীণেফােনর উপর এসব িবিধিনেষধ আেরাপ করা হয়। এর আেগ গত ৩০ এি ল
িবিটআরিসর কিমশন বঠেক এ ব াপাের চড়ূা  িস া  নওয়া হয়। এসএমিপ ঘািষত কা ািন িহেসেব
আেরা বশ িকছু িবিধ িনেষেধর মেধ  পড়েত হেব ামীণেফানেক। এই িস া েলা সই ি য়ারই অংশ।

ামীণেফানেক পাঠােনা  িচিঠেত বলা হেয়েছ, অ  অপােরটরেদর যখােন সবিন  কলেরট ৪৫ পয়সা,
সখােন ামীণেফােনর সবিন  কলেরট হেব ৫০ পয়সা। আ ঃসংেযাগ িফ (এক অপােরটর থেক অ

অপােরটের)  অ  অপােরটরেদর ১০ পয়সা।  সখােন  ামীণেফানেক িদেত  হেব  ১৫ পয়সা।  অথাত্
টিলটক থেক যিদ কউ ামীণেফােন ফান কেরন তাহেল টিলটক ামীণেফানেক আ ঃসংেযাগ িফ

িহেসেব ১০ পয়সা দেব। িক  ামীণেফান থেক কউ যিদ টিলটেক ফান কেরন তাহেল ামীণেফান
টিলটকেক ১৫ পয়সা দেব।

পাশাপািশ বতমােন সব েলা অপােরটরই প ােকজ তির কের িবিটআরিসেক অবিহত করেলই হয়। িক
এই িস াে র ফেল ামীণেফানেক ধু অবিহত করেল হেব না, িবিটআরিস থেক অ েমাদন কিরেয় িনেত
হেব।  এমনিক িবদ মান প ােকজ েলারও অ েমাদন লাগেব।  একই সে  এমএনিপেত নতনু কােনা

াহক এেল ৯০ িদন ওই নটওয়ােক থাকার বাধ বাধকতা রেয়েছ। িক  ামীণেফােনর ে  এটা করা
হেয়েছ ৬০ িদন।  এসব িবষেয় ামীণেফােনর কােনা  আপি  থাকেল ১৫ িদেনর মেধ  িবিটআরিসেক
জানােত বলা হেয়েছ।

িকছুিদন আেগ ামীণেফানেক এসএমিপ ঘাষণা িনেয় সৃ  জিটলতা িবষেয় ত পদে প নওয়ার কথা
জািনেয়িছেলন িবিটআরিস চয়ারম ান জ ল হক। িতিন বেলিছেলন, ‘ ামীণেফানেক এসএমিপ ঘাষণা
করা হেয়েছ কেয়ক মাস আেগ। এসএমিপ িক িক স ের ঘাষণা করা হেব স িবষেয় আমরা উেদ াগ
িনেয়িছলাম। আমরা হাইেকােট িগেয়িছলাম। হাইেকাট বেলেছন ওেদরেক ( ামীণেফান) ১৫ িদন সময়
িদন। একটা ি িদং স িদেত। আমরা ১৫ িদন সময় িদেয়িছলাম। ১৫ িদন সময় শষ হেয়েছ। এখন

  সমীর মার দ
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

ব ব া নব।’ এরপরই এই িস া  এল।
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