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াফ িরেপাটার ॥ রািহ া িশিবের মাবাইল ফান সবা সীিমত করার পদে প িনেয়েছ সরকার। শরণাথী িশিবর
এলাকায় ম লবার িবেকল ৫টা থেক ভার ৬টা পয  ১৩ ঘ া ি -িজ, ফার-িজ সবা ব  থাকেব। টিলেযাগােযাগ
িনয় ণ কিমশেনর (িবিটআরিস) িনেদেশ অপােরটররা এ ব ব া িনেয়েছ।

িবিটআরিস সূ  জািনেয়েছ, িবিটআরিসর িনেদেশর ি -িজ ফার-িজ ব  থাকেলও চালু থাকেব ট-ুিজ সবা। যােত
রািহ ারা িনেজেদর মেধ  ভেয়স কল করেত পােরন। তারা রােত কান ই টারেনট ব বহার করেত পারেবন না। তেব
ভার ৬টা থেক িবেকল ৫টা পয  সব ধরেনর মাবাইল সবা পােবন ওই এলাকার বািস ারা। শরণাথী িশিবর েলা
টকনাফ ও উিখয়ায় হওয়ায় ক বাজােরর ই উপেজলার বািস ােদর জ ও টিলেযাগােযাগ সবা সীিমত হেব।

শরণাথী িশিবর েলােত এখন ১১ লােখর বিশ িময়ানমােরর নাগিরক আ য় িনেয় আেছ।

এর আেগ িবিটআরিস রািহ ারা যােত মাবাইল ফােনর িবধা না পায়, তা সাত কমিদবেসর মেধ  িনি ত করেত
বাংলােদেশর  সব  মাবাইল  অপােরটরেক  ‘জ রী’  িনেদশ  দয়া  হয়।  িবিটআরিসর  িনেদেশর  একিদন  পরই
অপােরটররা টিলেযাগােযাগ সবা সীিমত করার কাজ  কেরেছ।

সূ  জািনেয়েছ, বাংলােদেশ মাবাইল ফােনর অিনবি ত িসম িবি  বআইনী। আর মাবাইল িসম িনব েনর জ
েয়াজন হয় জাতীয় পিরচয়প । িনবাচন কিমশেন সংরি ত জাতীয় পিরচয়পে র তথ ভা-ােরর সে  আ েুলর ছাপ

মলােনার পর ‘বােয়ােমি ক’ িনব েনর কাজ শষ হয়। এ িনয়ম অ সরণ কেরই মাবাইল িসম িকনেত হয়। এ
কারেণ িময়ানমার থেক পািলেয় এেস বাংলােদেশ আ য় নয়া রািহ ােদর বধভােব মাবাইল ফান ব বহার করার
কান েযাগ নই। িক  ক বাজােরর িবিভ  রািহ া ক াে  থাকা সােড় ১১ লাখ রািহ ার মেধ  ৫ লােখর বিশ

মা েষর  কােছ  রেয়েছ  দেশর  িবিভ  অপােরটেরর  িসম।  ব বহার  করেছ  এ া েয়ট  ফান।  এেত  রািহ ারা
িতিনয়ত নানা ধরেনর অপরাধ সংগিঠত করার েযাগ পাে ।
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