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ইন্টারননট সেবাদানন ববশৃঙ্খলা, অবনয়ম 

♦ ১৬ আইএেবি প্রবিষ্ঠাননে জবরমানা 

♦ ১৪-১৫ জননর ববরুনে চার মামলা 

 

 

অববধ েম মোনের দানয় লাইনেন্সধারী ইন্টারননট সেবাদানোরী ১৬টি প্রবিষ্ঠাননে (আইএেবি) ২০ লাখ ২০ হাজার টাো জবরমানা েনরনে 

বাাংলানদশ সটবলন াগান াগ বনয়ন্ত্রণ েবমশন (ববটিআরবে)। এর বাইনর অজ্ঞািিবরচয় চার-িাঁচজনেহ ১৪-১৫ জননর ববরুনে চারটি পৃথে মামলা 

েরা হনয়নে োংস্থাটির িক্ষ সথনে। বববিন্ন এলাোয় নানম-সবনানম অববধিানব ইন্টারননট সেবা বনে ববটিআরবের িদনক্ষনির অাংশ বহনেনব এ 

ব্যবস্থা সনওয়া হনয়নে। 

বনধ মাবরি এলাোর বাইনর ইন্টারননট সেবা সদওয়া, লগ োি মার স্থািন না েরা, লাইনেন্সববহীন প্রবিষ্ঠাননে ব্যান্ডউইডথ প্রদান ও লাইনেন্সধারী 

প্রবিষ্ঠাননে ইন্টারননট সেবা বদনি বাধাদান, লাইনেন্স োড়াই ইন্টারননট সেবা সদওয়া—এেব োরনণ োংবিষ্ট প্রবিষ্ঠান ও ব্যবিনদর জবরমানা ও 

মামলা েরা হয়। 

খুলনার বশববাড়ীর প্রিা িবননর জুবানয়র আইটি এক্সিানট মর জুবানয়র ইেলাম, ঢাোর ইেলামবানগর মমিাজ টাওয়ানরর আবরফুল ইেলাম, 

নারায়ণগনের রূিগনের ভুলিায় আওয়াল মানেমনটর সমা. সেবলম ও োমাল সহাোইন এবাং ঢাোর োমরাঙ্গীর চনরর সমা. আশরাফুজ্জামান, সমা. 

শবরফ, সমা. েববর, সমা. িানবির, সমা. োবির, বডশ আফজাল, সমা. েবুজেহ অজ্ঞািিবরচয় আনরা চার-িাঁচজননর ববরুনে মামলা েরা হনয়নে। 

আইএেবি প্রবিষ্ঠানগুনলার মনে জবরমানা েরা হনয়নে—রাংপুর েদনরর উইমে অনলাইননে ৫০ হাজার টাো, মায়া োইবার ওয়ার্ল্মনে ৫০ 

হাজার, স্টারনগট েবমউবননেশননে এে লাখ, ঢাোর আশুবলয়ার োইবার সনট েবমউবননেশননে ৫০ হাজার, োনেমল সনটওয়ােমনে িাঁচ লাখ, 

রাজধানীর িান্থিনথর ঢাো ফাইবার সনটনে এে লাখ, মহাখালীর সজএফ অিটিেযাল োবি মেনে এে লাখ, লালবানগর সজএক্স অনলাইননে ৫০ 

হাজার, ওয়ারীর সনট েযানফনে িাঁচ হাজার, বাড্ডার ট্রায়াঙ্গল েবমউবননেশননে দুই লাখ, উত্তরার বমবডয়া অযান্ড মাবিবমবডয়ানে বিন লাখ, 

োঁঠালবাগাননর সমগাবেটি বলাংেনে এে লাখ, সমাহাম্মদপুনরর এবশয়া সনটনে এে লাখ, লালবানগর সজএে সনটওয়ােমনে িাঁচ হাজার, 

েলাবাগাননর বিড বলাংেনে ১০ হাজার এবাং োমরাঙ্গীর চনরর রাবফন স্যানটলাইটনে বিন লাখ টাো। 

ববটিআরবের িক্ষ সথনে গি সোমবার গণমােমনে এেব িথ্য জানাননা হনলও োংবিষ্ট আইএেবি প্রবিষ্ঠানগুনলানে েনয়ে বদন আনগই ববষয়টি 

জানাননা হনয়নে। ববটিআরবের উিিবরচালে প্রনেৌশলী সরাখোনা সমহজাবীন স্বাক্ষবরি অবগবিিনে বলা হনয়নে, েম্প্রবি লক্ষ েরা  ানে স  

বববিন্ন এলাোয় নানম/নবনানম বেছু ব্যবি/প্রবিষ্ঠান অববধিানব ইন্টারননট সেবা বদনে এবাং ওই েব ব্যবি/প্রবিষ্ঠাননর ববরুনে ববটিআরবে সথনে 

বনয়বমি অিানরশন ো মক্রম িবরচালনা হনে। িনব দুুঃখজনে ববষয় হনলা, এেব অববধ ব্যবোয়ীর ইন্টারননট ব্যান্ডউইডথ ববধ বেছু আইএেবি 

প্রবিষ্ঠান সথনে প্রদান েরা হনে। এ োড়া েব লাইনেন্সধারী আইএেবি প্রবিষ্ঠান প্রনয়াজনীয় আইবি লগেহ োংবিষ্ট িথ্যাবদ  থা থিানব 

োংরক্ষনণর বননদ মশনা প্রবিিালন েরনে না। 

ইন্টারননট সেবা বননয় নানা অবনয়নমর অবিন ানগ ববটিআরবে গি ২০ সম এেটি বননদ মশনা জাবর েনর। এনি অবনয়মগুনলার মনে অন্য 

প্রবিষ্ঠাননর োনে ফাইবার িাড়া, িাগািাবগ েরা, সেবল টিবি অিানরটরনদর মােনম আইএেবি ব্যবো েরা, গ্রাহনের ববনলর েবি ও ফরম 

োংরক্ষণ না েরা এবাং বনয়বমি ের িবরনশাধ না েরার ববষয় উনেখ েরা হয়। 

এবদনে আইএেবি প্রবিষ্ঠানগুনলার িক্ষ সথনে েম্প্রবি অবিন াগ েরা হয়, লাইনেন্স থাোর িরও িারা সদনশর েব এলাোয় বননজরা সেবা বদনি 

িারনে না। বববিন্ন িাড়া-মহোয় বাে হনয়ই রাজবনবিেিানব প্রিাবশালীনদর েহন াবগিা বননি হনে।আবার ব্যািে চাবহদা থাোর িরও 

আনবদন েনরও নানা জটিলিার োরনণ েহনজ লাইনেন্স না িাওয়ার অবিন াগ রনয়নে। ববটিআরবে েম্প্রবি বববিন্ন েযাটাগবরর আইএেবি 

লাইনেনন্সর জন্য ৮২টি প্রবিষ্ঠাননর িাবলো েরোনরর অনুনমাদননর জন্য ডাে ও সটবলন ান াগ ববিানগ িাঠননার বেোন্ত বননয়নে। 

 


