নেটওয়ার্কের বিঘ্নতা এবং পরিষেবা বিধিনিষেধের প্রভাব
বিঘ্ন…
মানবাধিকার লঙ্ঘন ঘটায়।
তথ্যের প্রবেশাধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা
এবং সমিতি হল আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত
অধিকার যা রক্ষা করা বাধ্যতামূলক।

নাগরিকদের নিরাপত্তা ঝুঁকি মুখে ফেলে।
জরুরি পরিষেবা বিঘ্ন ঘটলে জীবন ঝুঁকির
মুখে পড়ে। ২০১৫ সালে এশিয়ার এক
দেশে একটি শাটডাউনের কারণেহাসপাতাল
এবং এয়ারপোর্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
পরিবার ও প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে।
পরিবার ও প্রিয়জনদের থেকে
বিচ্ছিন্ন হলে বিষণ্ণতা, রাগ এবং
সামাজিক অশান্তি বেড়ে যায়।

মিডিয়াকে ব্যাহত করে।
সংবাদের প্রবেশাধিকার অবরুদ্ধ হলে ফলস্বরূপ
জনসাধারণের অস্থিরতা দেখা দিতে এবং
সঠিক প্রতিবেদন নাও পাওয়া যেতে পারে।

UN এর দীর্ঘস্থায়ী বিকাশের
লক্ষ্যের সঙ্গে সংঘাতের সৃষ্টি করে।
SDG এর জন্য সমস্ত দেশকে

“উল্লেখযোগ্যভাবে তথ্য এবং যোগাযোগ
প্রযুক্তির প্রবেশাধিকার বাড়াতে হবে এবং
সকলের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে ইন্টারনেট
প্রদান করার প্রচেষ্টা করতে হবে।”
আর্থিক পরিষেবা বিঘ্নিত করে।
অনলাইন এবং মোবাইল পেমেন্ট
ছাড়া, ডিজিটাল অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত
হবে, বেতন, ইউটিলিটি, স্বাস্থ্য ও
শিক্ষার পেমেন্ট আটকে যাবে।
জিডিপি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
উচ্চ সংযোগ ব্যবস্থাপন্ন দেশগুলিতে
যেখানে পরিষেবা অবরুদ্ধ সেখানে প্রতিদিন
অন্তত দৈনিক জিডিপির1.9% ক্ষতি হয়।
আফ্রিকার একটি দেশে ২০১১ সালে
পাঁচ দিন শাটডাউনের ফলে প্রায় ৯০
মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষতি হয়।

আরও তথ্যের জন্য
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পর্যটনের ক্ষতি করে।
সরকার নাগরিকদেরকে ভ্রমণ সতর্কতার
অঙ্গ হিসেবে নেটওয়ার্কের বিঘ্নতার বিষয়টি
জানানোর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করছে।
সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগকে ঝুঁকির মুখে ফেলে।
কীভাবে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ বরাদ্দ
করা হবে তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়
কোম্পানিগুলি দুর্নীতিবিরোধী সূচক ব্যবহার
করে। সূচক হিসেবে এইসব সরঞ্জাম “তথ্যের
প্রবেশাধিকার” ব্যবহার করে।
বাণিজ্যে বাধার সৃষ্টি করে।
বিঘ্ন ঘটার ফলে স্থানীয় ব্যবসা থেকে
প্রতিযোগিতামূলকভাবে বিশ্ব বাজারে পণ্য ও
পরিষেবা রপ্তানি করার ক্ষেত্রে সমস্যা আসে,
যার ফলে ব্যবসার অংশীদাররা কাছ নিষেধাজ্ঞা
জারি করতে পারে।
স্থানীয় ব্যবসার ক্ষতি করে।
সমস্ত আকারের ব্যবসা বাজারের
তথ্য, অনলাইন সঞ্চয়, লেনদেন এবং
গ্রাহক সম্পর্কের জন্য যোগাযোগ
প্রযুক্তি ব্যবহার করে।
সরকারি কাজে হস্তক্ষেপ করে।
কোনো প্রবেশাধিকার অবরুদ্ধ হলে সরকারি
কর্মকর্তারা একে অপরের সঙ্গে, সাধারণ
মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের উপর বিরূপ
প্রভাব ফেলতে পারে যার ফলে গুরুত্বপূর্ণ
সরকারি কাজ ব্যাহত হবে যেমন কর সংগ্রহ।
বিশ্বব্যাপী এবং স্থানীয় তদন্তের
পরিস্থিতি তৈরি করে।
বিঘ্ন ব্যাপকভাবে সংবাদ মাধ্যমের দৃষ্টি
আকর্ষণ করে, যার ফলে হওয়া সমস্যা অদেখা
থেকে যেতে পারে।
কড়া নিন্দার পরিস্থিতি তৈরি করে।
নাগরিক সমাজ সংগঠনগুলির(#KeeptItOn)
সঙ্গে শিল্প সমিতি, মাল্টি-স্টেকহোল্ডার
উদ্যোগ এবং সরকারের জোট ৩০টি সরকারের
স্বাধীন অনলাইন জোট সরকারের যৌথ বিবৃতি
সহ নেটওয়ার্ক বিঘ্নতার বিষয়ে মুখ খেলেছে।
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