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প্র োিোইল অপোরেটেরেে কোর্ যক্র  তেোেবকরত কোনোডো বিবিক আন্তর্যোবতক েবতষ্ঠোন টিরকবস প্রটবলক  এিং বিটিআেবস’ে  রে 

প্রটবলক   বনটবেং বসরে  ক্ররেে চুবি স্বোক্ষে 

 

ঢোকো, ০২ আগে ২০২১: 

প্র োিোইল অপোরেটেরেে কোর্ যক্র  তেোেবকরত ০২ আগে ২০২১ তোবেখ প্রসো িোে বিটিআেবস কোর্ যোলরে কোনোডো বিবিক আন্তর্যোবতক েবতষ্ঠোন 

টিরকবস প্রটবলক  এে সোরে প্রটবলক   বনটবেং বসরে  ক্রে সংক্রোন্ত একটি চুবি সম্পোেন করেরে বিটিআেবস। 

অনুষ্ঠোরনে েধোন অবতবে বিরসরি ডোক ও প্রটবলরর্োগোরর্োগ বিিোরগে  োননীে  ন্ত্রী র্নোি প্র োস্তোফো র্ব্বোে এিং বিরেষ অবতবে বিরসরি ডোক ও 

প্রটবলরর্োগোরর্োগ বিিোরগে সবিি র্নোি প্র োোঃ আফর্োল প্রিোরসন িিব্য েেোন করেন। বিটিআেবস’ে প্রিেোেম্যোন র্নোি শ্যো  সুন্দে বসকেোে এরত 

সিোপবতত্ব করেন। বিটিআেবস’ে ইবিবনেোবেং এন্ড অপোরেেন্স বিিোরগে কব েনোে েরকৌেলী প্র োোঃ  বিউবিন আির ে অনুষ্ঠোরনে স্বোগত িিব্য 

েেোন করেন।  

বিটিআেবস’ে পরক্ষ ইবিবনেোবেং এন্ড অপোরেেন্স বিিোরগে পবেিোলক র্নোি প্র োোঃ প্রগোলো  েোজ্জোক ও টিরকবস প্রটবলকর ে পরক্ষ েবতষ্ঠোনটিে েধোন 

বনি যোিী ক যকতযো র্নোি সোব ে তোলিোব  চুবিরত স্বোক্ষে করেন। চুবি অনুর্োেী েবতষ্ঠোনটিরক চুবি স্বোক্ষরেে ১৮০ বেরনে  রে প্রটবলক   বনটবেং 

বসরে  স্থোপরনে কোর্ সম্পন্ন কেরত িরি।  

এেোড়ো,চুবি স্বোক্ষে অনুষ্ঠোরন বিটিআেবস’ে ইবিবনেোবেং এন্ড অপোরেেন্স বিিোরগে  িোপবেিোলক বিরগোঃ প্রর্নোোঃ প্র োোঃ এিসোনুল কিীে এিং টিরকবস 

প্রটবলকর ে েধোন বনি যোিী ক যকতযো র্নোি সোব ে তোলিোব  িিব্য েোরখন। অনুষ্ঠোরন ডোক ও প্রটবলরর্োগোরর্োগ বিিোগ ও বিটিআেবস’ে ঊর্ধ্যতন 

ক যকতযোবৃন্দ এিং প্র োিোইল অপোরেটেরেে েধোন বনি যোিী ক যকতযোগণ িোচুযেোবল উপবস্থত বেরলন।  

উরেখ্য,৭৭ প্রকোটি ৬৫ লোখ টোকো ব্যরে প্রটবলক   বনটবেং বসরে  ক্ররেে র্ন্য সেকোবে ক্রে সংক্রোন্ত  ন্ত্রীসিো কব টি অনুর োেন বেরেরে।  

অনুষ্ঠোরন েেি উপস্থোপনো প্রেরক র্োনো র্োে প্রর্, বসরে টি িোস্তিোবেত িরল প্র োিোইল অপোরেটেরেে কোে প্রেরক তথ্য সংগ্রি এিং বেরপোটি যং েবক্রেো 

স্বেংবক্রে িরি। একইসোরে েরেোর্নীে সকল তথ্য িোস্তি স রে (real time) পর্ যরিক্ষণ কেো সম্ভি িরি। এরত িরেস ও ডোটো ট্রোবফক,প্রনটওেোকয 

ব্যিিোে এিং  োন সম্পবকযত তথ্য সরি যোপবে বিটিআেবস’ে েোপ্য েোর্স্ব সম্পরকয বনেব ত ও বনি যেরর্োগ্য তথ্যেোবি বনবিত িরি।  

ফরল বিটিআেবস’ে নীবতবনধ যোেণী ব্যিস্থোে ব্যোপক উন্নবত সোবধত িরি এিং সেকোরেে বনকট েবতরিেন প্রপে ব্যিস্থো আেও েক্ষ এিং দ্রুত িরি। েিে 

এলোকোে পোেোপোবে গ্রো োঞ্চল, দ্বীপ, িোওড়-িোওড়, উপকূলীে অঞ্চল ও দূগ য  এলোকোে প্রটবলরর্োগোরর্োগ প্রনটওেোকয এে েকৃত অিস্থো তোৎক্ষবণক র্োিোই 

কেো সম্ভি িরি।  

অপোরেটেরেে প্রনটওেোরকযে লোইি  বনটবেং এে  োের  প্রনটওেোকয প্রসিোে  োন আরেো সুিোরুিোরি র্োিোই কেো র্োরি এিং গ্রোিক প্রসিোে েকৃত অিস্থো 

র্োনো র্োরি।  

অপোরেটেেো িোস্তরি প্রর্সকল ট্যোবেফ িোস্তিোেন কেরে এিং এসকল ট্যোবেফ প্যোরকর্ বিটিআেবস কর্তযক অনুর োবেত বক নো অেিো গ্রোিরকেো 

অন্যোয্যিোরি ক্ষবতগ্রস্থ িরেন বক নো তো র্োিোই কেো সম্ভি িরি এিং এ বিষেক অবিরর্োগসমূরিে বনষ্পবি কোর্ যকেিোরি কেো সম্ভি িরি।  

েোকৃবতক দূরর্ যোরগে কোেরণ প্রনটওেোকয ক্ষবতগ্রস্থ িরল তো পর্ যরিক্ষণ করে েরেোর্নীে ব্যিস্থো গ্রিন কেো র্োরি। সেকোরেে বিবিন্ন নীবতবনধ যোেণী বসদ্ধোন্ত 

গ্রিণ এিং নোনোবিধ অিকোঠোর োগত ব্যিস্থো ও প্রসিোে সঠিক  োন উন্নেরন বসরে টি কোর্ যকেী ভূব কো পোলন কেরি। 

 

                                                                                                         -িোংলোরেে প্রটবলরর্োগোরর্োগ বনেন্ত্রণ কব েন 

 

 


