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হাজার 42৯িট , aিভেযাগ বা মতামত িছল। eসেবর মে  a ভুর্  িছল েমাবাiল েফান aপােরটরেদর 
কল প o িবিভ  ােকজ (ভেয়স, ডাটা বাে ল) eবং eর মূ  স েক র্ aিভেযাগ ছাড়াo বােয়ােমি ক িসম 
িনব ন, সাiবার aপরাধ, েমাবাiল েফােন হুমিক, েফসবুক বহাের িনরাপ া, েমাবাiল িফ ানিশয়াল সািভ র্স, 
ফাiভ িজ, aয্ােমচার েরিডo সািভ র্স, েমাবাiল নমব্র েপােট র্িবিলিট, কল েস ােরর মা েম েমাবাiল aপােরটরেদর 
েসবাসং া  aিভেযাগ eবং সংি  a া  েটিলকম েসবা দানকারীর েসবা স িক র্ত িবিভ  িবষয়। িবিটআরিস 
eেদর  মে  বাছাi কের 276 জনেক শুনািনেত aংশ হেণর জ  আম ণ জানায়। uপি ত হন 28 জন। 
গণশুনািনর থেমi িবিটআরিসর প  েথেক জানােনা হয়, eর আেগ 3127 সােলর 33 নেভমব্র e ধরেনর 
গণশুনািন হেয়িছল। েস সময় াহকরা েযসব aিভেযাগ o সম ার কথা জািনেয়িছল তা সমাধােন েচ া করা 
হেয়েছ eবং হে । 

াহকেদর প  েথেক থম aিভেযাগ কেরন েহােসন সা াদ নােমর eকজন। িতিন বেলন, ‘আিম ভেয়স েমiল 
েসবা পাি  না। e ছাড়া িনধ র্ািরত েময়াদ o পিরমােণর ডাটা িকেনo েফনীর ছাগলনাiয়া েথেক তা বহার করেত 
পািরিন। েসখােন টুিজ েনটoয়াক র্i িঠকমেতা কাজ কের না।’ রিবর eক াহেকর aিভেযাগ, িতিন দীঘ র্িদন ডাটা 
িকনেত পােরনিন। e ছাড়া ভয্ালু aয্ােডড েসবা িনেয়েছন িতনবার, িক  চাজর্ করা হেয়েছ সাতবােরর। 

ঢাকার েমাহা দপুেরর eকজন বেলন, ‘েয aব া চলেছ তােত eটােক েসবা না বেল আিম বসা বলেত চাi।’ 
নারায়ণগে র আ স সালাম বেলন, মাঝরােতo কি uটারাiজড িব াপনী কল আেস। eটা িবরি কর। 
েহলালু ীন নােমর eকজন াহক েটিলটেকর েসবােক গুেলােক আেরা কায র্কর করার াব রােখন। আ স 
সালাম নােমর eক াহেকর aিভেযাগ, ামীণেফােন 21৯ টাকা িরচাজর্ কের িত েসেকে  eক পয়সা কলেরেটর 
ােকজ িনেয়o পাঁচ েসেকে  28 পয়সা চাজর্ িদেত হে । uে  কুলসুম নােমর আেরক াহেকর aিভেযাগ, িতিন 

oয়াi া  েসবা পাoয়ার জ  িকuিবেক টাকা িদেয়o েসi েসবা পানিন। eখন তােদর েসবাo ব  রেয়েছ। 
িবিটআরিস েচয়ার ান বরাবর aিভেযাগ কেরo িতকার েমেলিন। eসব  o aিভেযােগর িবষেয় িবিটআরিসর 
সংি  কম র্কত র্ারা জবাব েদন। েসবা o বসাসং া  ে  বলা হয়, েমাবাiল েফান aপােরটররা বসা করেত 
না পারেল েসবা েদেব িকভােব? আর সব র্িন  িতন িদন ােকেজর েময়াদিটi যুি সংগত। 

গণশুনািনেত িবিটআরিস েচয়ার ান েমা. জহুরুল হক ছাড়াo কিমশনার আিমনুল হাসান, েরজাuল কােদর, 
েকৗশলী মিহuি ন আহেমদ eবং কিমশেনর সংি  িবভাগগুেলার মহাপিরচালকরা িনবি ত aংশ হণকারীেদর 
ে র u র eবং কায র্কর ব া হেণর িবষেয় মতামত েদন। aনু ােন সরকােরর িবিভ  ম ণালয়/িবভাগ, 

জাতীয় রাজসব্ েবাড র্, আiন েয়াগকারী সং া, েগােয় া সং া, েভা া aিধকার সংঘ, েমাবাiল েফান াহক 
aয্ােসািসেয়শন, িবিটআরিসর লাiেস ধারী িবিভ  িত ান o তােদর aয্ােসািসেয়শনসংি  কম র্কত র্ারা uপি ত 
িছেলন। 

 


