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সবই সাইবার অপরাধ ও টিলকম সবা িনেয়

িফেরাজ মা া ॥ সাইবার অপরাধ ও টিলকম সবা িনি তকরণ িবষেয় িবিটআরিসর কলেস টাের াহকেদর ায় ৮
হাজার অিভেযাগ জমা পেড়েছ। িসমবার, নটওয়াক ই , কায়ািলিট অব সািভস, ট ািরফ রট, িরচাজ বা িবিলং,
ডটা ভিলউম ব বহার, এসএমস, ডটার গিত, মাবাইল িফ াি য়াল সািভস, তারণামূলক কায ম, প ােকজ

মাইে শন, কল প, ইজ বা াইজ এ াওয়াড, সা াল িমিডয়া ও সাইবার স িকতসহ িকছু িবষেয় াহকরা
অিভেযাগ কেরেছন।  এর মেধ  সবেচেয় বিশ অিভেযাগ হে ,  সাইবার  অপরাধ সং া ।  এর  পেরই রেয়েছ

তারণামূলক কায ম,  প ােকজ মাইে শন ও কল প িনেয়।  িবিটআরিস এ সব অিভেযােগর সমাধান  িদেত
িহমিশম খাে । কারণ সাইবার অপরােধর সমাধান িদেত বশ সময় লেগ যাে । অ িদেক বশ িকছু অিভেযােগর
তাৎ িণক সমাধান দয়া স ব হে ।

াহকেদর িবধার জ  িবিটআরিসেক ১০০  ন েরর কলেস টার ২৪ ঘ া খালা রাখার িনেদশ িদেয়েছন ডাক ও
টিলেযাগােযাগ ম ী মা াফা জ ার। িতিন জনক েক বেলন, াহকেদর িবধার জ  কলেস টার ২৪ ঘ া খালা

থাকেব। িবিটআরিসর কলেস টাের ১০০ ন ের ডায়াল কের য কউ অিভেযাগ জানােত পারেব। এ ছাড়া সামািজক
যাগােযাগ  মাধ ম ব বহার  কেরও অিভেযাগ  করার  ব ব া  কেরেছ বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ  িনয় ণ কিমশন

(িবিটআরিস)। আেগ স ােহ  ৫ িদন কলেস টার  খালা  রাখা  হেতা।  তখন ১২ ঘ া  মেধ  য কান অিভেযাগ
জানােনার ব ব া িছল। এখন কলেস টার ২৪ ঘ া খালা থাকেছ। অিভেযাগ হণ ি য়া সহজ করার কারেণ
মাবাইল ফান অপােরটর েলার িবিভ  সবা িনেয় গত এক বছের িবিটআরিস ৭ হাজার ৯০৮ অিভেযাগ পেয়েছ।

িবিটআরিস সূ  জািনেয়েছন, িবিটআরিসর শটেকাড ১০০ - ত ফান কের টিলকম সবা ও সাইবার অপরাধ িবষেয়
২৪ ঘ া অিভেযাগ জানাে  াহকরা। াহকেদর িনরাপ ার কথা িচ া কের ২৪ ঘ া কলেস টার খালা রাখা
হে । িতিদন অসংখ  অিভেযাগ আসেছ। এ েলার বিশর ভাগ সমাধান কের াহকেক জািনেয় দয়া হয়। তেব
এত বিশ পিরমাণ অিভেযাগ আসেছ য, সব সমাধান করা িবিটআরিসর জ  খুবই কিঠন হে । কলেস টাের
লাকবল বাড়ােনা না হেল াহকেদর অিভেযােগর পাহাড় সমাধান করা স ব হেব না। সাইবার অপরাধ িনেয় য

সব অিভেযাগ আসেছ তার সমাধান িদেত বশ সময় লেগ যাে । কল প িনেয় য সব অিভেযাগ আসেছ তা
সংি  অপােরটরেক জািনেয় দয়া ও াহেকর কল েপর টাকাও ফরত দয়ার জ  বলা হে । নতুন িস া
অ যায়ী ২৪ ঘ া ১০০ ন ের ডায়াল কের য কউ টিলেযাগােযাগ সবা স েক অিভেযাগ জানােত পারেছন।
তেব সামািজক যাগােযাগ মাধ েম অিভেযাগ জানােনা যােব িদেনর য কান সময়। রােত সামািজক যাগােযাগ
মাধ েম অিভেযাগ জানােনার ব ব া এখনও তির হয়িন।

িবষয়িট  জানার  জ  িবিটআরিসর  চয়ারম ােনর  সে  যাগােযাগ  করা  হেলও  কথা  বলা  স ব  হয়িন।  তেব
িবিটআরিসর এক কমকতা বেলন,  কলেস টারিট াহকেদর জ  খুবই পূণ। এর আেগ াহকেদর একটা
অিভেযাগ জানােত িবিটআরিসেত আসেত হেতা। রীিতমেতা আেবদন কের অিভেযাগ জানােত হেতা। এখন আর
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তােদর িবিটআরিসেত আসেত হে  না। ঘের বেস থেকই অিভেযাগ জানােত পারেছন াহকরা। িকছু অিভেযাগ
তাৎ িণকভােব সমাধান করা হে । আবার কান অিভেযাগ একটু সময় লাগেছ। তারপরও াহক এর িতকার
পাে ন। কলেস টার িনেয় িকছু অিভেযাগ থাকেত পাের। ২৪ ঘ া কলেস টাের অিভেযাগ নয়ার কথা থাকেলও
অেনক সময় তা হয় না। লাকবল স েটর কারেণ এমন হেত পাের। তেব িদেনর মেধ  এ অব ার পিরবতন ঘটেব।
কলেস টার সাইবার িনরাপ ার িবষয়িট বিশ  িদেয় দখেছ। কারণ াহকেক িনরাপদ রাখেত হেল সাইবার
জগৎেক িনরাপদ রাখেত হেব। স জ  সামািজক যাগােযােগর অেনক কে ট ট  িবিটআরিস থেক িফ ািরং করা
হে । ২০১৮ র ম থেক ২০১৯ সােলর জুন পয  সমেয় এসব অিভেযাগ জমা পেড় িবিটআরিসর কােছ।
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