
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 

 

প্রেবিয োগোয োগ প্রসিো গ্রহীতোযের েোণিন্ত উপবিবতযত অনিোইযন বিটিআরবস’র গণশুনোবন অনুবিত 

বিদ্যমোন সমস্যো সমোধোযনর উযদ্যোগ প্রনওয়োর েবতশ্রুবত 

ঢোকো, ২২ আগস্ট, ২০২১ : 

 

িোাংিোযেশ প্রেবিয োগোয োগ বনয়ন্ত্রণ কবমশন (বিটিআরবস) কর্তকৃ ‘জোতীয় শুদ্ধোচোর প্রকৌশি কমপৃবরকল্পনো’ িোস্তিোয়যনর অাংশ বহযসযি ‘প্রেবিয োগোয োগ 

প্রসিো ও বনয়ন্ত্রক সাংিোর কো কৃ্রম’ বিষযয় প্ররোিিোর বিযকযি অনিোইন প্লোেফম ৃ ‘জুম’ এ ব্যোপক গ্রোহক উপবিবতযত গণশুনোবন অনুবিত হযয়যে। উক্ত 

শুনোবনযত গ্রোহকরো প্রেবিয োগোয োগ প্রসিো েোবির প্রেযে প্র সি সমস্যোর সুম্মখীন হযয়যেন তো তুযি ধযরন এিাং কবমশযনর সাংবিষ্ট বিভোযগর কমকৃতোৃগণ 

ক্রমোন্বযয় সকি েযের উত্তর েেোন কযরন।  

 

গণশুনোবন কবমটির সভোপবত ও বিটিআরবস প্রচয়োরম্যোন জনোি শ্যোম সুন্দর বশকেোর অনুবিত এ গণশুনোবনর স্বোগযত িক্তযব্য অাংশগ্রহণকোরীযেরযক ধন্যিোে 

জোবনযয় ইবিবনয়োবরাং এন্ড অপোযরশন্স বিভোযগর কবমশনোর েযকৌৌঃ প্রমোৌঃ মবহউবিন আহযমে িযিন, প্রেবিয োগোয োগ খোযতর সম্প্রসোরযণর ফযি বিযে আজ 

হোযতর মুয োয় এিাং েবতবনয়ত এর গুরুত্ব িোড়যে। েবতটি গণশুনোবনর আযয়োজন প্র যকোনো েবতিোযনর কোযজর স্বচ্ছতো ও জিোিবেবহতো িোড়োয় িযিও জোনোন 

বতবন। গণশুনোবনটি পবরচোিনো কযরন বসযস্টম এন্ড সোবভযৃসস বিভোযগর মহপবরচোিক বরৌঃ প্রজৌঃ প্রমোৌঃ নোবসম পোরযভজ। এসময় বতবন উপবিত সকযির 

অিগবতর জন্য বিগত ২০১৯ সোযি অনুবিত গণশুনোবনর উযেখয োগ্য অগ্রগবত েবতযিেন উপিোপন কযরন।  

 

সরকোযরর বিবভন্ন সাংিোর উচ্চপেি কমকৃতোৃগণ, বিটিআরবস’র িোইযসন্সধোরী প্রেবিয োগোয োগ প্রসিো েেোনকোরী েবতিোনসমূযহর কমকৃতোৃবৃন্দ, প্রেযশর বিবভন্ন 

েোন্ত প্রেযক অনিোইযনযুক্ত প্রেবিয োগোয োগ প্রসিো গ্রহীতো এিাং বিটিআরবসর উর্ধ্ৃতন কমকৃতোৃযের উপবিবতযত অনুবিত এ গণশুনোবনযত প্রমোিোইি 

অপোযরেরযের প্রসিোর মোন  েো-কিড্রপ ও বিবভন্ন প্যোযকজ (ভযয়স, ডোেো িোন্ডি) এর মূল্য এিাং ইন্টোরযনে প্রসিো সাংক্রোন্ত অবভয োগ, েতযন্ত এিোকোয় 

ইন্টোরযনযের গবত বৃবদ্ধ, প্রমোিোইি নম্বর প্রপোযেবৃিবিটি এিাং সাংবিষ্ট অন্যোন্য প্রেবিকম প্রসিোেেোনকোরী িোইযসবন্সযের প্রসিো স্পরবকতৃ বিষয়সমূহ অন্তৃূকক্ত 

বেি। 
 

েোয় বতনঘন্টোব্যোপী অনুবিত এই গণশুনোবনর েেপযি ৃ তোনবজি হোসোন নোযম একজন গ্রোহক জোনযত প্রচযয়যেন রডব্যোন্ড ইন্টোরযনযের গবত বৃবদ্ধ এিাং 

অসহনীয় কিড্রযপর েবতকোযরর বিষযয়। জিোযি কবমশযনর ইবিবনয়োবরাং এন্ড অপোযরশন্স বিভোযগর মহোপবরচোিক বরৌঃ প্রজৌঃ এহসোনুি কবির িযিন, 

ইন্টোরন্যোশনোি ইন্টোরযনে প্রগেওযয় (আইআইবজ) অপোযরেররো েবত প্রজিোয় পযয়ন্ট অি প্রেযজন্স (পপ) িসোযি রডব্যোন্ড প্রসিোর গবত িোড়যি এিাং দুই িো 

তযতোবধক কিড্রযপর প্রেযে েবত কিড্রযপর জন্য গ্রোহকযক ১ বমবনে কযর কি প্রফরত প্রেয়োর বিধোন চোলু রযয়যে িযি জোনোন বতবন। 

প্রনেওয়োক ৃদুিিৃতোর কোরযণ প্রেবিেযকর কি এিাং ডোেো ব্যিহোর করো  োয়নো িযি অবভয োগ কযরন শরীফুি ইসিোম নোযম এক গ্রোহক। জিোযি বিটিআরবস 

প্রচয়োরম্যোন জনোি শ্যোম সুন্দর বশকেোর িযিন, প্রেবিেযকর মোন উন্নয়যন সরকোর ইযতোমযে ২ হোজোর ২০৪ প্রকোটি েোকোর েকল্প অনুযমোেন বেযয়যেন এিাং 

এটি িোস্তিোয়ন হযি প্রসিোর মোন িোড়যি।  

 

অবিধ প্রফোন িযের বিষযয় আবুি আ ম নোযম এক গ্রোহযকর েযের জিোযি প্রেকট্রোম বিভোযগর মহোপবরচোিক বরৌঃ প্রজৌঃ প্রমোৌঃ শহীদুি আিম জোনোন, 

বিবভন্ন উপোযয় প্রেযশ অবিধ প্রসে আসযে বিধোয় ন্যোশনোি আইযডনটিটি ইকুইপযমন্ট প্ররবজস্টোর করো হযয়যে। েবতবেন ১ িোযখর প্রিবশ প্রসে এনইআইআর এ 

যুক্ত হয়,  োর মযে ৩০ ভোগ অবিধ হযোন্ডযসে। অযটোিযর এনইআইআযরর পরীেোমুিক প্রসিো িে হওয়োর পর অবিধ প্রসযের বিষয় পরিতী বসদ্ধোন্ত প্রনয়ো 

হযি িযি জোনোন বতবন। 

  

গণশুনোবনর প্রশষভোযগ বিটিআরবস’র প্রচয়োরম্যোন শ্যোম সুন্দর বশকেোর সোবিকৃ বিষযয় গণমোেম কমীযের সোযে মতবিবনময় কযরন। ইন্টোরযনযের গবত 

পরীেো ও বিযিষযণর েবতিোন ‘ওকিো’ প্রেযক েকোবশত সূচযক ইন্টোরযনে গবতযত িোাংিোযেশ ১৩৭ প্রেযশর মযে ১৩৫তম। এমন েবতযিেযনর বিষযয় 

জোনযত চোন এক গণমোেমকমী। জিোযি বিটিআরবস প্রচয়োরম্যোন জোনোন, বিষয়টি বনযয় একটি একটি কবমটি গ ন করো হযয়যে, তোরো এ বিষয়টি খবতযয় 

প্রেখযি বকযসর বভবত্তযত সাংবিষ্ট েবতিোনটি এ েবতযিেন ততবর কযরযে।এর সম্পূরক উত্তর বহযসযি বসযস্টমস এন্ড সোবভযৃসস বিভোযগর মহোপবরচোিক 

বরৌঃযজৌঃ প্রমোৌঃ নোবসম পোরযভজ স্বল্পমূযল্য ইন্টোরযনে প্রসিো েেোযনর প্রেযে িোাংিোযেযশর অিিোন পৃবেিীযত অষ্টম মযম ৃসিোইযক অিবহত কযরন। 

 

অনুিোযন অন্যোযন্যর মযে কবমশযনর ভোইস-প্রচয়োরম্যোন জনোি সুরত রোয় তমে, প্রেকট্রোম বিভোযগর কবমশনোর েযকৌৌঃ এ প্রক এম শহীদুজ্জোমোন, েশোসন 

বিভোযগর মহোপবরচোিক প্রমোৌঃ প্রেযিোয়োর প্রহোসোইন, বিগ্যোি এিাং িোইযসবন্সাং বিভোযগর মহোপবরচোিক আশীষ কুমোর কুন্ডু, অে ৃবহসোি ও রোজস্ব বিভোযগর 

মহোপবরচোিক প্রমোৌঃ প্রমসিোহুজ্জোমোনসহ বিবভন্ন বিভোযগর পবরচোিক ও অন্যোন্য কমকৃতোৃবৃে উপবিত বেযিন।  

িোাংিোযেশ প্রেবিয োগোয োগ বনয়ন্ত্রণ কবমশন। 

                                                                                                -িোাংিোযেশ প্রেবিয োগোয োগ বনয়ন্ত্রণ কবমশন 

 


