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সােড় ১২ হাজার কািট টাকা িদেতই হেব
ামীণেফানেক

কাশ : ০৫ জলুাই ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

এবার  ামীণেফানেক  সরকােরর  পাওনা  সােড়  ১২  হাজার  কািট  টাকা  িদেতই  হেব।  িনরী া
িতেবদেনর  িভি েত  দািব  করা  এই  টাকা  দীঘিদন  ধের  না  িদেয়  তালবাহানা  কের  আসিছল
ামীণেফান। টাকা উ াের বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন (িবিটআরিস) এবার কড়া

পদে প  িনল।  সরবরাহকারী  িত ান েলােক  গতকাল  বহৃ িতবার  িচিঠ  িদেয়  ৩০  ভাগ
ব া ডউইথ কিমেয় দওয়া হেয়েছ ামীণেফােনর।

গতকাল িবেকল ৫টা থেক এই িস া  কাযকর করা হয়। একইভােব রিবর কােছ পাওনা ৮৬৭ কািট
টাকা।  তােদরও ব া ডউইথ ১৫ ভাগ কমােনা  হেয়েছ। িবিটআরিসর এই পদে েপর ফেল ামীণেফান

াহকরা চরম ভাগাি েত পড়েবন। ই টরেনেটর গিত অেনক কেম যােব। বেড় যােব কল পও।

িবিটআরিসর  চয়ারম ান  জ ল  হক  ইে ফাকেক  বেলন,  ‘আমরা  সংি  ঊ তন  কতৃপে র  সে
আেলাচনা  কেরই এ  িস া  িনেয়িছ।  আমরা  এত িদন  তােদর কােছ টাকা  পিরেশােধর তাগাদা  িদেয়
আসিছলাম,  িক  তারা  িকছুই  কেরিন।  সরকাির টাকা  উ াের আমােদর আর িকছুই  করার িছল  না।’

াহকেদর ভাগাি র িবষেয় িতিন বেলন, ‘এেত াহকেদর একট ু ভাগাি  হেতই পাের। িক  আমরাও তা

  সমীর মার দ
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িন পায় হেয় এই িস া  িনেয়িছ। তারা টাকা িদেয় িদক, তাহেল তা সম া নই।’

িনরী া িতেবদেনর িভি েত ই অপােরটেরর কােছ িবিটআরিস ১৩ হাজার ৪৪৭ কািট টাকা পাওনার
দািব কের আসিছল। যিদও িনরী া িতেবদন িনেয় অপােরটররা  তুেল টাকা িদেত অ ীকৃিত জানায়।
এ িনেয় িবিটআরিসর সে  অপােরটরেদর িচিঠ চালাচািলর মেধ  এই কড়া পদে প িনল িবিটআরিস।

ামীণেফান বলেছ, তারা আেলাচনার মাধ েম এর সমাধান চেয়িছল। িক  এই িচিঠ সই পথ  কের
িদল। আর রিবর িচফ করেপােরট ও র েলটির অিফসার শােহদ আলম ইে ফাকেক বেলন, ‘িবিটআরিসর
এই িস াে  সাধারণ মাবাইল ফান াহক নানািবধ সম ার স খুীন হেব। এখন আমরা আমােদর এই
সীিমত ব া ডউইথ িদেয় াহকেদর সেবা  সবা িনি ত করেত পারব বেল দঢ়ৃভােব িব াস কির।’

ামীণেফােনর সািভেস সাধারণ াহকরা এমিনেতই িবর । তােদর সবার মান তলািনেত িগেয় ঠেকেছ।
খাদ ঢাকা শহেরই ফারিজ সািভস পাওয়া যায় না। ই টারেনট একবার যাই একবার আেস। কখেনা

কখেনা টিুজও হেয় যায়। আর কল েপর অব া তা আেরা খারাপ। একিট কেল টানা ৫ িমিনটও কথা বলা
যায় না। এখন নতুন কের িবরি  যাগ হেয়েছ য কােরা সে  কথা বলার মেধ  গান বেজ ওেঠ। কল
সটআপ (ন র ডায়াল করার পর আেরকিট ফােন ঢকুেত য সময় লােগ) টাইমও বিশ ামীণেফােনর।

এখন ৩০ ভাগ ব া ডউইথ কিমেয় দওয়ার ফেল াহকেদর েভাগ সীমা ছািড়েয় যােব বেল ধারণা করা
হে ।

িবিটআরিস গতকাল লেভল-৩ ক ািরয়ার িলিমেটড, ম াে া টিলসািভেসস, সািমট কিমউিনেকশন, আমরা
টকেনালিজ ও ফাইবার অ াট হাম াবাল িলিমেটড, ামীণেফান ও রিবেক ব া ডউইথ সীিমত করার

িনেদশ দয়। এেত বলা হয়, পরবতী িনেদশ না দওয়া পয  ব া ডউইথ বাড়ােনা যােব না। ব া ডউইথ
সরবরাহকারী  ই টার াশনাল  ই টারেনট  গটওেয়েক  (আইআইিজ)  পাঠােনা  িচিঠেত  বারবার  তাগাদা
দওয়ার পরও ামীণেফান ও রিব সরকােরর পাওনা অথ িদে  না বেল অিভেযাগ করা হেয়েছ।

ামীণেফােনর কােছ য ১২ হাজার ৫৭৯ কািট ৯৫ লাখ টাকা পাওনা দািব  করা হেয়েছ,  তার মেধ
িবিটআরিসর পাওনা ৮ হাজার ৪৯৪ কািট ১ লাখ টাকা এবং এনিবআেরর পাওনা ৪ হাজার ৮৫ কািট ৯৪
লাখ টাকা।  এর মেধ  একজেনর মাবাইল ফান ন র তার অজাে ই  আেরকজেনর কােছ িবি  কের
দওয়ার অিভেযােগ ামীণেফানেক ৫ কািট টাকা  জিরমানা  কের িবিটআরিস।  এছাড়া  িসগিনিফেক ট

মােকট  পাওয়ার  বা  এসএমিপর  অংশ  িহেসেব  ামীণেফােনর  িব ে  আেরা  িকছু  পদে প  িনেয়েছ
িবিটআরিস। অ  অপােরটরেদর যখােন  সবিন  কলেরট ৪৫ পয়সা,  সখােন ামীণেফােনর সবিন
কলেরট হেব ৫০ পয়সা। আ সংেযাগ িফ (এক অপােরটর থেক অ  অপােরটর) অ  অপােরটরেদর ১০
পয়সা। সখােন ামীণেফানেক িদেত হেব ১৫ পয়সা। এমনিক অ  অপােরটরেদর প ােকেজর অ েমাদন
িনেত না হেলও ামীণেফানেক এখন থেক সব প ােকজ অ েমাদন কিরেয় িনেত হেব িবিটআরিস থেক।
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।

এর বাইেরও  ামীণেফান  ও  রিবর  িব ে  আেরা  িকছু  কড়া  পদে প  িনেত  যাে  িনয় ক  সং া।
িত ানিটর  চয়ারম ান  জ ল  হক  বেলন,  এরপরও  যিদ  তারা  টাকা  পিরেশাধ  না  কের,  তাহেল

পযায় েম আেরা িকছু পদে প নওয়া হেব।

জানা গেছ, িবিটআরিসর সবেশষ কিমশন বঠেক আেরা িকছু িস া  নওয়া আেছ। তার মেধ  আেছ—এ
ই িত ােনর পে  অনাপি  বা অ েমাদনপ  জাির ব  কের দওয়া। এেত িত ান িটর নটওয়াক

স সারণ কায ম ব  হেয় যােব। এমএনিপ পাট ইন ব  বা সীিমত করার পিরক নাও হােত রাখা
হেয়েছ। এর ফেল সংি  অপােরটর তােদর নটওয়ােক পাট ইন িবধা হণ করেত পারেব না বা এই

িবধা সীিমত হেয় পড়েব। এর চেয়ও কড়া পদে প হেত পাের, নতুন াহক নওয়া ব  বা সীিমত কের
দওয়া। এমনিক ই টার াশনাল গটওেয় বা আইিজডি উ া  থেক অ গামী বা বিহগামী কল ব  বা

সীিমতকরেণর পদে প নওয়া হেত পাের।  এছাড়া নটওয়াক ম ােনজেম ট িসে ম বা  এসএমএেসর
মাধ েম সারা দশ বা িনিদ  এলাকায় ি িজ ও ফারিজ সবা ব  কের দওয়ার পদে পও নওয়া হেত
পাের বেল জানা গেছ।
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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।
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