গণশুনানী-২০২১
টেলিযর্াগাযর্াগ টেবা ও লনয়ন্ত্রক েংস্থার কার্ যক্রম শীর্ যক গণশুনালন েংক্রান্ত প্রলিযবদন
বাংিাযদশ টেলিযর্াগাযর্াগ লনয়ন্ত্রণ আইন ২০০১ এর ধারা ৮৭(১) এ গণশুনালন ও উহার পদ্ধলি েম্পযকয উযেখ রযয়যে।
উক্ত ধারা অনুর্ায়ী কলমশন প্রযয়াজন টবাযধ গণশুনালনর ব্যবস্থা গ্রহণ করযি পারযব। এোড়াও জািীয় শুদ্ধাচার টকৌশি
কময পলরকল্পনায়, প্রযিেক দপ্তর/ েংস্থার অধীযন গণশুনালনর বাধ্যবাধকিা রযয়যে। বাংিাযদশ টেলিযর্াগাযর্াগ লনয়ন্ত্রণ
আইন ২০০১ এর ধারা ৮৭(১) অনুর্ায়ী র্থার্থ লনয়ম পদ্ধলি অনুেরণ কযর গণশুনালন আযয়াজন করা হযয়যে। টকালিড১৯ অলিমালরর কারযণ চিলি বৎেযরর গণশুনালন অনিাইন প্ল্োেফময জুযম আযয়াজন করা হযয়যে। লবগি ০১ আগস্ট
২০২১ িালরযখ পলিকায় লবজ্ঞলপ্ত প্রকাশ করা হযয়যে, এোড়া লবটিআরলের ওযয়বোইযে টফেবুক ও টিলিযি গণশুনালন
অনুষ্ঠাযনর লবর্য়টি অবলহি করা হযয়যে। “যেলিযর্াগাযর্াগ টেবা ও লনয়ন্ত্রক েংস্থার কার্ যক্রম” শীর্ক
য গণশুনালন ২২
আগস্ট ২০২১ িালরযখ অনিাইন প্ল্োেফময জুযম অনুলষ্ঠি হয় এবং টফেবুযক েরােলর েম্প্রচার করা হয়। উক্ত গণশুনালনযি
লবটিআরলে’র িাইযেন্সধারী লবলিন্ন টেলিযর্াগাযর্াগ টেবা প্রদানকারী প্রলিষ্ঠানেমূযহর দালয়ত্বপ্রাপ্ত উচ্চ-পদস্থ
কমযকিযাবৃযের অংশগ্রহযণ লবটিআরলের টচয়ারম্যান, কলমশনার এবং কলমশযনর েংলিষ্ট লবিাগেমূযহর মহাপলরচািকগণ
লনবলিি অংশগ্রহণকারীযদর লবলিন্ন প্রযের উত্তর এবং কার্ যকর ব্যবস্থা গ্রহযণর লবর্যয় মিামি প্রদান কযরন। এোড়াও
গণপ্রজািন্ত্রী বাংিাযদশ েরকাযরর লবলিন্ন মন্ত্রণািয়/লবিাগ, কলমশন, জািীয় রাজস্ব টবাডয, আইন প্রযয়াগকারী েংস্থা,
টিাক্তা অলধকার েংঘ, টমাবাইি টফান গ্রাহক এোযোলেযয়শন, লবটিআরলে’র িাইযেন্সধারী লবলিন্ন প্রলিষ্ঠান ও িাযদর
এোযোলেযয়শন েংলিষ্ট কমযকিযাবৃেেহ োধারণ টিাক্তাগণ অনিাইযন গণশুনালনযি অংশগ্রহণ কযরন।
গণশুনালন আযয়াজযনর লবজ্ঞলপ্ত প্রকাযশর পর লবটিআরলে’র ওযয়বোইযে লনবিযনর মাধ্যযম ৯২১ জন গ্রাহক েব যযমাে
৯২১ (নয়শি একুশ) টি প্রে/ অলিযর্াগ/ মিামি কলমশনযক অবলহি কযরন। ৯২১ জন গ্রাহযকর বলণ যি প্রে/ অলিযর্াগ/
মিামি হযি প্রে ও মিামযির েংলিষ্টিা লবযবচনায় র্াচাই-বাোইপূব যক ১২০ জনযক গণশুনালনযি অংশগ্রহযণর জন্য
আমন্ত্রণ জানাযনা হয়। ওযয়বোইযের মাধ্যযম টপ্রলরি প্রেেমূযহর মযধ্য টমাবাইি অপাযরেরেমূযহর কি ড্রপ ও লবলিন্ন
য
প্যাযকজ (িযয়ে, ডাো ব্যাযেি) এবং উহার মূল্য েম্পযকয অলিযর্াগ োড়াও টমাবাইি নাম্বার টপাটিলবলিটি,
ন্যাশনাি
ইকুইপযমন্ট আইযডনটিটি টরলজস্টার (এনইআইআর), আইএেলপ টেবা েংক্রান্ত অলিযর্াগ, ব্রডব্যাে ইন্টারযনযের প্রাইে
এক টদশ এক টরে এবং েংলিষ্ট অন্যান্য টেলিকম টেবা প্রদানকারী িাইযেলন্সযদর টেবা েম্পলকযি লবর্য়েমূহ অন্তর্ভযক্ত
লেি। গ্রাহকযদর উত্থালপি প্রোবিী এবং েম্পূরক অন্যান্য েকি লবর্য়েমূহ কোোগলর লিলত্তক েমজািীয় লবযবচনায়
প্রযের উত্তর প্রদান করা হযয়যে। িৎযপ্রলিযি ২৩ জন প্রেকিযার জনমযন বহুি আযিালচি ৩৭টি প্রযের উত্তর
টমৌলখকিাযব টদয়া হযয়যে র্ার লবর্যয় কলমশন হযি গৃহীি পদযিপ এবং িলবষ্যৎ করণীয় লনযে তুযি ধরা হযিাোঃ
ক্রলমক
নং

প্রে
নং

প্রেকিযার নাম ও SID

১

১

টমাোঃ টোহাগ কায়োর,
আইলড নম্বর- 20641
(1)

উপস্থাপনকৃি প্রে

প্রদত্ত উত্তর

লজলপ টথযক এমএনলপ কযর টেলিেযক লব্রযগলডয়ার টজনাযরি টমাোঃ নালেম পারযিজোঃ
এযেলে। লকন্তু স্টোোেো এখযনা লজলপ
েলিেকার অযথ য, এমএনলপ েম্পন্ন হযয় থাকযি
টশা করযে।
লেযস্টযম পূযব যর টমাবাইি অপাযরেযরর নাম
প্রদলশযি হওয়ার টকাযনা সুযর্াগ টনই।
োধারণি, এমএনলপ েম্পন্ন হওয়ার ২৪ ঘন্টার
মযধ্য স্টোোেো টচঞ্জ হয়। এর ফযি মাঝখাযন
র্লদ টকউ এমএনলপ কযর থাযক ২৪ ঘণ্টার মযধ্য
িখন লকন্তু স্টোোেো টচঞ্জ নাও টদখাযি পাযর।
২৪ ঘন্টা অলিক্রম হওয়ার পর *16001#
ডায়াি করযি অবশ্যই নতুন অপাযরের এর নাম
টদখাযব। েম্মালনি প্রেকিযার টিযি, কলমশন
হযি ইলিমযধ্য টেলিেযকর োযথ টর্াগাযর্াগ
করা হযয়যে এবং টেলিেক হযি জানাযনা

পাতা 1/ 13

গণশুনানী-২০২১
ক্রলমক
নং

প্রে
নং

প্রেকিযার নাম ও SID

উপস্থাপনকৃি প্রে

প্রদত্ত উত্তর

হযয়যে টর্ িাযদর লেযস্টমটি িখনও পর্ যন্ত
আপযডে করা হয়লন লবধায় স্টোোেটি
অপলরবলিযি রযয় লগযয়লেি। টেলিেক হযি
লেযস্টম আপযডে হওয়া মািই প্রেকিযার
েমস্যার েমাধান হযয়যে।
২

২

লশপলু োহা,
আইলড নম্বর- 21132
(47)

৩

৩, ৪

টশখ টমাহাম্মদ টনয়ামুি
ইেিাম, আইলড নম্বর20704
(2)

গি জুিাই মাযের টশযর্র লদযক আলম
একটি টিএনটি নম্বযর টফান কলর। লকন্তু
কিটি টিএনটি নম্বযর প্রযবশ কযরলন
এবং ১০ টথযক ১৫ টেযকে পর িাইন
টকযে র্ায়। িারপর কযির টকান
টরেপন্স আযেলন। লকন্তু আলম র্খন
ব্যাযিন্স টচক কলর িখন টদখযি পাই
১৬৬ োকার লকছু টবলশ একটি এমাউন্ট
টকযে লনযয়যে। িাৎিলণক আলম
গ্রামীণযফাযনর কি টেন্টাযর কি কলর
এবং লবর্য়টি েম্পযকয জানযি চাই।
গ্রামীণযফান হযি আমাযক জানাযনা
হয় টর্ আমার কিটি, স্যাযেিাইে কি
হযয় লগযয়যে লবধায় উক্ত পলরমাণ
োকা চাজয করা হযয়যে। আলম
অদ্যাবলধ টকাযনা েমাধান পাইলন।

লব্রযগলডয়ার টজনাযরি টমাোঃ নালেম পারযিজোঃ

১। আলম চাঁদপুর শহযরর বালেো,
চাঁদপুর শহর একটি টোট্ট শহর।
টপশায় আলম একজন এোডযিাযকে,
আমাযদর বাোর পাযশ গ্রামীণযফাযনর
োওয়ার
রযয়যে।
রাস্তায়
গ্রামীণযফাযনর টনেওয়াকয পাওয়া র্ায়
লকন্তু বাোয় এযি টকান টনেওয়াকয
পাওয়া র্ায় না। এ ব্যাপাযর
গ্রামীণযফাযনর কাস্টমার টকয়াযর
অযনকবার অলিযর্াগ টদওয়া হযয়যে,
এবং লবটিআরলেযক জনপ্রশােযনর
মাধ্যযম অলিযর্াগ জানাযনা হযয়যে।
লকন্তু এখনও পর্ যন্ত িাযদর টকান
ধরযনর অগ্রগলি টনই।

লব্রযগলডয়ার টজনাযরি টমাোঃ এহোনুি কলবরোঃ

আপলন টিএনটি কযির জায়গায় একটি শে য
টকাযড কি কযর টফযিযেন। কি করার পূযব য
আপলন +88 টর্াগ কযর শে য টকাড নম্বরটিযি
কি কযরযেন, ফযি এটি স্যাযেিাইে কযি
পলরণি হযয়যে। স্যাযেিাইে কি হওয়ার দরুন
আপনার উক্ত পলরমাণ োকা চাজয হযয়যে।
র্লদও লবর্য়টি গ্রাহযকর অলনচ্ছােযেও হযয়যে,
িথালপ লেযস্টযম টকান গ্রাহকযক আিাদা করার
সুযর্াগ টনই।

আপনার প্রযের প্রথম অংযশ আপলন বিযেন টর্
আপনার চাঁদপুযরর এিাকায় গ্রামীণযফাযনর
টনেওয়াকয এর মান খারাপ। আমরা েম্প্রলি,
কযয়কটি লবিাযগ আমাযদর ড্রাইি টেস্ট
পলরচািনা কযরলে। ড্রাইি টেস্ট মাযন হযচ্ছ,
টনেওয়াযকযর টর্ মান, টেবার মান রযয়যে
টেগুযিা আমাযদর পি টথযক আমরা র্াচাইবাোই কযর থালক এবং অপাযরেরযদরযক
লফডব্যাক টদই। ইলিমযধ্য চাঁদপুর শহযর আমরা
ড্রাইি টেস্ট েম্পন্ন কযরলে। আমরা এখাযন লকছু
ব্যিেয় টপযয়লে। আমরা
ইলিমযধ্য
গ্রামীণযফানেহ অন্যান্য অপাযরের, র্ার র্িটুকু
ব্যিেয় রযয়যে িাযদরযক িা জালনযয়লে। আশা
২।িাোডা, ঢাকায় আমরা টদযখলে করলে িারা লনয়ম অনুর্ায়ী কার্ যকর ব্যবস্থা
আইএেলপযদর একটি প্রলিযর্ালগিা গ্রহণ করযব।
মূিক বাজার রযয়যে, চাঁদপুযর
আইএেলপরা লনযজরা একটি েংগঠন
বালনযয় লদযয় টগযে, এবং িারা দাম আর লিিীয় অংযশ টর্টি বযিযেন, আপনাযদর
লনধ যারণ কযর লদযয়যে, টকউ লনধ যালরি এিাকায় আইএেলপযদর একটি লেলেযকে তিলর
হযয়যে। আেযি, িাইযেন্স ব্যিীি টকান
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দাযমর কযম টেবা টদযব না, এযিযি েংগঠযনর বা টকান লডে অপাযরেযরর
লবটিআরলে কী ভূলমকা লনযবন?
আইএেলপ টেবা প্রদান করার সুযর্াগ টনই। টেই
টিযি সুলনলদ যষ্টিাযব িথ্যেহ আমাযদর কাযে
অলিযর্াগ
প্রদান
করযি
আমাযদর
এনযফাে যযমন্ট এে ইন্সযপকশন লডপাে যযমন্ট এর
মাধ্যযম েযরজলমযন িদন্ত কযর টদখা হযব।
প্রযয়াজযন িাযদর েংযর্াগ লবলচ্ছন্ন করােহ
আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হযব। র্ারা
অববধিাযব আইএেলপ টেবা প্রদান কযর থাযক
িাযদর লবরুযদ্ধ েচরাচর আমরা এই ধরযনর
অলির্ান পলরচািনা কযর থালক।
৪

৫

লপ্রন্স আব্দুোহ আি
মামুন,
আইলড নম্বর 20884
(4)

৫

৬

পাযবি আহযমদ,
আইলড নম্বর- 20705
(17)

আলম গ্রামীণযফাযনর লেলনয়র লেযস্টম
ইলঞ্জলনয়ার, গ্রামীণযফান টকালিড-১৯
মহামারীর মযধ্য লিন হাজার ৭০০
টকাটি োকা মুনাফা অজযন কযরযে।
একলদযক িাযদর মুনাফার পলরমাণ
লদন লদন বাডযে, অন্যলদযক কাস্টমার
টেবা ও টনেওয়াযকযর মান লদন লদন
খারাপ হযচ্ছ। গ্রামীণযফান িাযদর
টর্েব কমীযদর অববধিাযব োঁোই
কযরযে িাযদরযক পুনব যহাি করার
টজার দালব জানালচ্ছ।

টচয়ারম্যান মযহাদয়োঃ
প্রেটি গ্রামীণযফাযনর আিেন্তরীণ জনবি
েংক্রান্ত, একটি টকাম্পালন িাযদর জনবি
লকিাযব রাখযব টেো িাযদর লনজস্ব প্রশােলনক
ব্যাপার। টর্যহতু আপলন লবর্য়টি আমাযদর
কাযে উত্থাপন কযরযেন এই টিযি লবটিআরলের
অলফে হযি গ্রামীণযফাযনর লনকে আযিাচনার
মাধ্যযম জানযি চাওয়া হযব, র্াযদরযক োঁোই
করা হযয়যে িা কিটুকু টর্ৌলক্তকিাযব করা
হযয়যে।

আমাযদর কাে টথযক টমাবাইি লব্রযগলডয়ার টজনাযরি টমাোঃ নালেম পারযিজোঃ
অপাযরেররা টর্ োকাটি এডিান্স টকযে
টনয় িার লহযেবো লকিাযব করা হযয় আমরা টর্ ট্যালরফটি লনধ যারণ কযর টদই, িা
েরকাযরর িোে, ট্যাক্স, এেলড, এবং োরচাজয
থাযক?
ব্যিীি। এই োকাো েরকার পায় টমাবাইি
অপাযরেররা পায়না। একটি তুিনামূিক লচি
হযচ্ছ:
িযয়ে এর টিযি- আপলন র্খন ১০০ োকার
কি কযরন এর ১৫ শিাংশ চযি র্ায় এেলডযি,
আর ১০০ োকার োযথ ১৫ োকা টর্াগ কযর টর্
১১৫ োকা হয় িার উপর ১৫ শিাংশ র্ায় িোে
লহযেযব, আর ১ শিাংশ র্ায় োরচাজয লহযেযব।
িারমাযন টমাে ৩৩.২৫ শিাংশ িযয়ে কযির
টিযি লনধ যারণ হয় এবং এই োকাটি েরকার
পাযব গ্রাহযকর কাে টথযক।
ডাোর টিযি- পলরমাণো একটু কম,
২১.৭৫%, এখাযন এেলড ১৫ শিাংশ এবং
িোে ৫ শিাংশ লহযেযব ৫.৭৫ শিাংশেহ টমাে
২১.৭৫ শিাংশ এবং োরচাজয আযে ১ শিাংশ।
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৬

৭, ৮

টমাোঃ িানলজি হাোন

১। ইন্টারযনে লিড এর উন্নলি
প্রযয়াজন।

লব্রযগলডয়ার টজনাযরি টমাোঃ এহোনুি কলবরোঃ

20721
(22)

১। প্রেকিযা েম্ভবি ব্রডব্যাে ইন্টারযনযের
লিডযক বুলঝযয়যেন। ব্রডব্যাে ইন্টারযনযের
২। টমাবাইি অপাযরেরযদর কি ড্রপ টিযি, বাংিাযদযশর IIG েমূহ র্ারা
এর জন্য গ্রাহকযক িলিপূরণ লহযেযব ব্যােউইথ েরবারহ কযর, িারা ইযিাপূযব য
ব্যািান্স লরফাে করা প্রযয়াজন
িাযদর ব্যােউইথ েরবারযহর জন্য
বাংিাযদযশর মাি ১১ টি টজিার মযধ্য েীমাবদ্ধ
লেি । ২০২০ োযির লডযেম্বর মাযে নতুন
আইএেলপ গাইডিাইন প্রণয়ন করা হযয়যে এবং
োকুযিার জালর করা হযয়যে টর্খাযন েকি
আইআইলজযক িাযদর পপ বাংিাযদযশর েমস্ত
টজিা শহযর লনযয় র্াওয়ার লনযদ যশনা টদয়া
হযয়যে। ফযি িাযিা িলিউযমর একো
ব্যােউইথ প্রালন্তক পর্ যাযয় টপৌৌঁযে র্াযব। টেখান
টথযক আইএেলপেমূহ গ্রাহক পর্ যাযয় েরবরাহ
করযব। টর্যহতু এো োরা টদযশ লবস্তৃি হযয়
র্াযচ্ছ, িাই আমরা আশা করলে অবশ্যই
ইন্টারযনে লিযডর উন্নলি হযব।

২। লবটিআরলে টথযক ২০১৬ োযি লনযদ যশনা
টদয়া আযে টর্, এযকর অলধক র্লদ কি ড্রপ হয়
িযব েমস্ত লমলনেগুযিা ২৪ ঘন্টার মযধ্য
গ্রাহকযক টফরি প্রদান করযি হযব। এো
অপাযরেরগণ লরযপাযে যর মাধ্যযম লবটিআরলেযক
অবলহি কযর। েম্প্রলি লবটিআরলে একটি
কলমটির মাধ্যযম পুযরা লবর্য়ো লরলিউ কযরযে
এবং জালরকৃি োকুযিার টথযক অপাযরেরগণ
লকছুো ব্যিেয় করযে মযময জানা লগযয়যে।
ব্যিেয়গুযিা লবটিআরলের নজযর আোয় লশঘ্রই
আমরা ব্যবস্থা টনব এবং অপাযরেরযদর
প্রযয়াজনীয় লনযদ যশনা টদয়া হযব র্াযি কিড্রপ
এর লমলনেগুযিা টফরি টদয়া হয় এবং
গ্রাহকযক এেএমএের মাধ্যযম জালনযয় টদয়া
হয়।
৭

৯, ১০

Md. Shariful
Alam

20973
(26)

১। বাংিাযদশ এ 4G টেবা চালু
হযয়যে অযনক লদন িাহযি এখযনা
টকন িাযিা লিড পালচ্ছ না! টদযশর
েকি স্থাযন এখযনা টেবা টপৌযচ্ছ না
টকন?

পাতা 4/ 13

লব্রযগলডয়ার টজনাযরি টমাোঃ এহোনুি কলবরোঃ
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২। টেলিেক টকন টেবা লদযি পারযে টনেওয়াকয েম্প্রোরযণর কাজ চিমান আযে
না!?
এবং চিলি মাযেই একযনক টথযক আরও
একটি প্রযজে অনুযমাদন হযয়যে। ফযি আশা
করা র্াযচ্ছ টর্, এই বেযরর টশর্ বা আগামী
বের নাগাদ টেলিেযকর টনেওয়াকয আরও
লবস্তৃি হযব এবং টেবা আরও উন্নি হযব।
৮

১১, ১২

টমাোঃ আব্দুি কাইয়ুম
20838
(32)

১। গি ২০১৯ োযির ২৮,২৯ নযিম্বর
ও ৬ লডযেম্বর আমার নাম্বাযরর
ব্যাযিন্স টথযক স্বয়ংলক্রয়িাযব
অলিলরক্ত টগাপন চাজয কিযন কযর
বাংিালিংক।

টচয়ারম্যান মযহাদয় প্রেকিযাযক লবযশর্
ধন্যবাদ জ্ঞাপন কযর এই টকেোযক একো
আইলডয়োি টকে লহযেযব গ্রহযনর জন্য এেএে
লবিাগযক লনযদ যশনা প্রদান কযরন। এযিযি,
বাংিালিংক ও অলিযর্াগকারীযক লনযয় একো
লহয়ালরং আযয়াজযনর জন্য লনযদ যশনা প্রদান
লবলিন্নিাযব টর্াগাযর্াযগ কাজ না কযরন এবং উক্ত লহয়ালরং-এ টচয়ারম্যান
হওয়ায় লিগ্যাি টনাটিশ টপ্ররণ করযি মযহাদযয়র উপলস্থি থাকার েদয় েম্মলি জ্ঞাপন
বাংিালিংক ৫৫ োকা টফরি টদয়ার কযরযেন।
কথা উযেখ কযর জবাব লদযিও টকান
োকা এখন পর্য্নন্তয টফরি টদয়লন।
বাংিালিংযকর এমন চুলরর টিযি
লবটিআরলে লক ব্যবস্থা লনযব?
২। আমার একটি গ্রামীন নম্বযরর
অনুরূপ একটি টেলিেযকর টমাবাইি
নম্বর লনযয়লে লকন্ত দীঘ যলদন ধযর চালু
করার কথা বযি বারবার লরযপ্ল্ে কযর
লদযিও লেম চালু করযে না।

৯

১৩, ১৪, MD. TANVIRUL
১৫
ISLAM
21338
(34)

১। অযনক টদাকাযন অববধ িারিীয়
টফান লবলক্র হযচ্ছ। র্া িারা
বাংিাযদযশ লকছুলদন ব্যবহার হযয়যে
বযি লবলক্র করযেন এবং এ ও বিযেন
টর্ এগুিা টরলজস্টার হযয় র্াযব। টে
েম্পকয BTRC লক উযদ্যাগ লনযব?

লব্রযগলডয়ার টজনাযরি টমাোঃ শলহদুি আিমোঃ

টমাবাইি হোেযেে টকনার আযগই লনবলিি
লকনা র্াচাই কযর টকনা উলচি লেি কারণ এ
েংক্রান্ত লনযদ যশনা েরকার / লবটিআরলে কর্তযক
প্রদান করা হযয়যে। িারপযরও টর্যহতু ক্রযয়র
রলশদ েংগ্রহ করা আযে সুিরাং লবযক্রিা টেে
২। টফানগুিা লক টরলজস্টার এর টফরি লনযয় েম্পূণ য োকা টফরি প্রদাযন বাধ্য।
আওিায় আনা হযব না লক এগুিার এযিযি লবটিআরলের েহায়িা চাইযি এবং
উপর কর আযরাপ করা হযব?
লবযক্রিার ঠিকানা প্রদান করা হযি েহায়িা
করা হযব। এ লবর্যয় লবটিআরলে টথযক প্রে্
৩। কর আযরালপি হযি িা টক বহন কিযার োযথ টর্াগাযর্াগ করা হযব মযময
করযব?
জানাযনা হযয়যে।
এনইআইআর-এ ৩০ জুন ২০২০ িালরখ পর্য্নন্তয
েচি েবগুযিা টেে তবধ করা হযয়যে। ৩০
জুযনর পর টথযক তদলনক প্রায় ১১০,০০০ টি
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হোেযেে টনেওয়াযকয যুক্ত হযচ্ছ র্ার মযধ্য
অযনক অববধ হোেযেেও রযয়যে, টেগুযিার
ব্যাপাযর এখনও টকান লেদ্ধান্ত প্রকাশ করা র্াযচ্ছ
না। লেদ্ধান্ত গৃহীি হযি িা পরবিীযি জানাযনা
হযব।
১০

১৬

টমাোঃ বলন আলমন
21094
(41)

১১

১৭

মানে েরকার
21126
(45)

১২

১৮

টমযহদী হাোন অন্তর
20890
(42)

আমাযদর আইলড কাডয টথক টর্যহতু লব্রযগলডয়ার টজনাযরি টমাোঃ নালেম পারযিজোঃ
েযব যাচ্চ ১৫ টি লেম ক্রয় করা র্াযব।
প্রলিটি এনআইলডর লবপরীযি ১৫ টি লেম
িাহযি লকছুলদন অব্যবহৃি লেম টরলজযেশন করা র্ায়, এযিযি টরলজযেশযনর
কাডযটি টকন BTRC েলমযযনন্ট বা পর টথযক অব্যবহৃি থাকযিও ১৫ মাে (৪৫০
বি কযর টদন?
লদন) পর্য্নন্তয প্রলিটি টরলজোডয লেযমর উপর
গ্রাহযকর অলধকার েংরিণ করা হয়। টকান
আমার দাবী হযচ্ছ লেমটি ব্যবহাযরর লেম র্লদ োনা ১৫ মাে অব্যবহৃি থাযক িাহযি
সুযর্াগ টদয়া টহাক লকংবা এনআইলড েংলিষ্ট গ্রাহযকর এনআইলড
টথযক
টথযক টরলজযেশযনর িথ্য মুযে টদয়া টরলজযেশযনর িথ্য বাদ টদয়া হয় এবং
টহাক।
টমাবাইি অপাযরেরগণ িখন লবটিআরলের
অনুযমাদন লনযয় টেটি মাযকযযে লবলক্র করযি
পারযব। তবে গ্রাহক যদি তার দিররদিস্টািড দিম পুনরায় ব্যেহার করবত চান
রিবেবে উক্ত দিম রমাোইল র ান
অপাবরটবরর ওয়যারহাউবি থাকা িাবপবে
িংদিষ্ট
অপাবরটবরর
দনকট
আবেিনপূে ডক উক্ত দিম পুনরায়
দনেন্ধবনর সুবযাগ পাবেন।
01711645460
রলবর
এমএনলপ টেবাটি গ্রহণ কযরলে আমার
একোই অনুযরাধ রলব অপাযরেযরর
লডফল্ট টপাস্টযপইড লেম লপ্রযপইড
করার সুযর্াগ টদওয়ার জন্য। চাজয
ধার্য্য কযরন টকান েমস্যা নাই শুধুমাি
গ্রাহকযদর কথাো একটু লবযবচনা
করযবন।

লব্রযগলডয়ার টজনাযরি টমাোঃ নালেম পারযিজোঃ

টদযশর েকি টবেরকালর অপাযরেযরর
োওয়াযরর োযথ র্লদ টেলিেযকর
েংযর্াগ যুক্ত র্ায়, টেযিযি টদযশর
প্রিেন্ত অঞ্চি েমূযহ টেলিেযকর
টনেওয়াকযও পাওয়া র্াযব, এবং এর
জন্য আিাদা োওয়ার লনমযাযণর খরচ
ও হযচ্ছ না।

লব্রযগলডয়ার টজনাযরি টমাোঃ এহোনুি কলবরোঃ
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একজন গ্রাহক লপ্রযপইড লেম টথযক টপাষ্টযপইড
বা টপাষ্টযপইড টথযক লপ্রযপইডলেযম মাইযগ্রে
করযি পারযবন। এমএনলপ করার পযর
লপ্রযপইড লেযমর টিযি এই সুলবধা টিাগ করা
টগযিও টপাষ্ট টপইড লেযমর টিযি নাম্বালরং
প্ল্াযনর লিন্নিার কারযণ এই সুলবধা প্রদাযনর
আপািি সুযর্াগ টনই।

হাওড়-বাওড় েহ েমাযজর লপলেযয় পড়া
জনযগাষ্ঠী এিাকায় টেলিেযকর টনেওয়াযকযর
মান লবস্তৃি করার জন্য েম্প্রলি একযনক টথযক
একটি প্রযজে অনুযমাদন হযয়যে। এোড়া প্রায়
দুই মাে আযগ লবটিলেএযির অব্যবহৃি
োওয়ারগুযিা অস্থায়ী লিলত্তযি উন্মুক্ত কযর টদয়া
হযয়যে র্াযি এগুযিা ব্যবহার কযর অন্যান্য
টকাম্পানীগুযিা িাযদর টনেওয়াকয লবস্তৃি
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করযি পাযর। োওয়ার টশয়ালরং এর লবর্য়টিও
এখন উন্মুক্ত কযর টদয়া হযয়যে। এই েমস্ত
লবর্য়গুযিা লবযবচনায় লনযি আশা করা র্ায় টর্,
টেলিেযকর টেবার মান িাযিা হযব।
১৩

১৯

টমাবাইি অপাযরের টকাম্পালন
টেলিেক এর টনেওয়াকয উন্নয়যন
টিমন টকান পদযিপ টকন টনয়া হযচ্ছ
না? রাষ্ট্রায়ত্ত এই েংস্থাটির টেবার
মান অন্যান্য টবেরকালর টমাবাইি
অপাযরের গুযিার তুিনায় অিেন্ত
লনেমাযনর। এখাযন লক উপযুক্ত প্রযুলক্ত
জ্ঞানেম্পন্ন টিাযকর অিাব নালক
েলদচ্ছার অিাব?

টচয়ারম্যান মযহাদয় প্রেটির উত্তযর বযিন টর্,

SYED
এমএনলপ লেযস্টম এখযনা ঝাযমিা ও
MUHAMMAD
োলিযযে ব্যাকযডযেড, OTP আযে
NAZRUL ISLAM না, Masking SMS েমস্যা

লব্রযগলডয়ার টজনাযরি টমাোঃ এহোনুি কলবরোঃ

টমাহাম্মদ মলনরুি ইেিাম
21161
(46)

১৪

২০

21304
(48)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চিলি মাযে টেলিেযকর
জন্য ২২০৪ টকাটি োকার একটি প্রকল্প
অনুযমাদন কযরযেন র্া টেলিেক গঠিি হওয়ার
পযর এ র্াবৎকাযি েযব যাচ্চ অংযকর। এোড়া
উদাহরনস্বরুপ গ্রামীণযফান এর লবলনযয়াযগর
তুিনায় টেলিেযকর লবলনযয়াগ র্িো কম টেো
লবযবচনা করযিই বুঝা র্ায় টেলিেক কিো
লপেযন আযে। টেলিেক িার েীলমি োমথ য
লনযয়ই িারা টচষ্টা করযে িযব এখন টর্ প্রকল্প
গ্রহন করা হযয়যে টেো র্লদ বাস্তবালয়ি হয়
িযব আশা করা র্ায় বিযমান অবস্থার টথযক
আগামীযি িাি োলিযে িারা েমথ্যয হযব, র্লদও
গ্রামীণযফান বা রলবর েমপর্ যাযয় টর্যি িাযদর
আযরা েময় িাগযব।

এমএনলপযি লকছু েমস্যা এখযনা আযে, এর
এখযনা েমাধান হয়নাই এই েময় টপাযে যলবলিটির হার েযন্তার্জনক নয়। গি
এযেও। লিনমাে পযর িাই বাধ্য হযয় জুিাই মাযে ৯,৯৩০ টি েহ এ পর্য্নন্তয মাি
আবার রলবর নাম্বাযরই ব্যাক করযি ১১,৩৯,২৩২ টি লেম টপাযে যবি হযয়যে।
হযয়যে।
এেএমএযের েমস্যাটিও শনাক্ত করা হযয়যে
এবং এর জন্য আমরা একটি টেমওয়াকয তিলর
কযরলে র্া আগামী মাযে কার্য্নকযর করা র্াযব।
টেখাযন অপাযরের, আইলেএক্স এবং এমএনলপ
েমন্বযয় লিপালিয় উযদ্যাযগ একটি কম্বাইে
লেযস্টম ইযিামযধ্য টডযিিপ করা হযয়যে । এই
প্রস্তাবটি অনুযমাদন হযি আশা করা র্ায়,
এেএমএে েংক্রান্ত েমস্যা টথযক আমরা টবড়
হযি পারযবা।

১৫

২১

Md. Fahim Azam oboidho phn off chai
20703

লব্রযগলডয়ার টজনাযরি টমাোঃ শলহদুি আিমোঃ

(অববধ টফান বি চাই)
ব্যলক্তগি ব্যবহার ও তবধিাযব আমদালনর
পাশাপালশ লবটিআরলে’র অনুমলি োড়া কর
ফালক লদযয় অববধ িাযবও হোেযেে টদযশ
আেযে, এর একো লহোব লেি এবং এ েম্পযকয
লবটিআরলে ও েরকার অবগি। এ েমস্যা

(03)
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েমাধাযনর জন্যই েরকাযরর লনযদ যশনা
টমািাযবক লবটিআরলে কর্তযক ০১ জুিাই ২০২১
িালরখ হযি লিন মাযের জন্য
পরীিামূিকিাযব এনইআইআর এর কার্ যক্রম
শুরু করা হযয়যে। অববধ হোেযেেেমূহ েম্পূণ য
টচক করা েম্ভবপর না হওয়ায় গ্রাহক কর্তযক
বিযমাযন টমাবাইি টফান টনেওয়াযকয ব্যবহৃি
হোেযেেেমূহ ৩০ জুন ২০২১ িালরযখর মযধ্য
স্বয়ংলক্রয়িাযব লনবলিি হযয়যে এবং এ
গুযিাযক তবধ করা হযয়যে। ৩০ জুযনর পযর
অববধ হোেযেে না টকনার জন্য র্থার্থ
লনযদ যশনা প্রদান করা হযয়যে। ০১ আগস্ট টথযক
এ পর্ যন্ত প্রলিলদন প্রায় ১,২০,০০০ হোেযেে
টনেওয়াযকয যুক্ত হযচ্ছ র্ার মযধ্য প্রায় ৩০%
হোেযেে এখনও অববধ। এগুযিা হয়যিা
ইযিাপূযব য আমদালনকৃি র্া এখন লবলক্র হযচ্ছ।
০১ অযোবর ২০২১ টথযক এনইআইআর
লেযস্টম পুযরাপুলর চালু হযব। চিমান
লিনমাযের পরীিাকািীন েমযয়র মযধ্য প্রাপ্ত
িথ্যালদ লবযির্ণ কযর টমাে অববধ টেযের
েংখ্যা উযেখপূব যক অববধ হোেযেযের লবর্যয়
লনযোক্ত লিনটি সুপালরশ েহ প্রস্তাব উপস্থাপন
করা
হযবোঃ
১) অববধ টেেেমূহ তবধ করা হযি পাযর ২)
টেেেমূহ অববধ করা হযি পাযর ৩) ট্যাক্স
টপযমযন্টর মাধ্যযম বা কলমশযনর লবযবচনায়
অন্য টকান অপশযনর মাধ্যযম তবধ করা টর্যি
পাযর। এযিযি কলমশন টর্ লেদ্ধান্ত গ্রহন করযব
টে অনুর্ায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করা হযব। অববধ
টফান অবশ্যই বি করা হযব এবং পরীিাকািীন
েমযয়র প্রাপ্ত অববধ টফানগুযিাও বি হযয় টর্যি
পাযর, িযব টকান েময় টথযক বি করা হযব এ
ব্যাপাযর মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় উপযদষ্টার
পরামশয টমািাযবক কলমশন চূড়ান্ত লেদ্ধান্ত গ্রহন
করযব। তবধ ও অববধ টফান েনাক্তকরযণর পূণ য
েিমিা লবটিআরলের রযয়যে।
১৬

২২, ২৩

Malek

১। ইন্টারযনে লবি অলিলরক্ত।

লব্রযগলডয়ার টজনাযরি টমাোঃ এহোনুি কলবরোঃ

20739

২। একাই পুযরা এিাকা দখি কযর
রাখযে অন্য ISP টদর আেযি
টদয়না। ফযি টেবার মানও খুব
খারাপ।

১। েম্প্রলি লবটিআরলে কর্তযক এক টদশ এক
টরে ট্যালরফ লনধ যারণ করা হযয়যে র্া ০১
টেযেম্বর ২০২১ টথযক চালু হযব। এর োযথ
েংলিষ্ট এনটিটিএন, আইআইলজ এবং অন্যান্য
অপাযরেযরর ট্যালরফও অনুযমাদন ও জালর করা

(05)
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হযয়যে। আশা করা র্ায় িখন ইন্টারযনে লবি
েবার জন্য েহনীয় হযব।
২। অববধ দখিদার র্ারা িাইযেন্সপ্রাপ্ত
আইএেলপযদরযক োলিযে প্রদান করযি লদযচ্ছ
না, এ লবর্যয় লবটিআরলের ইএেআই
লডযরেযরযের সুলনলদ যষ্ট অলিযর্াগ প্রযয়াজন।
টকান অপাযরের িারা িাইযেন্স োড়া লকংবা
টকান লডশ অপাযরের অববধিাযব ইন্টারযনে
টেবা লদযচ্ছ িাযদর সুলনলদ যষ্ট িথ্য েরবরাহ
করযি আমরা আমাযদর ইন্সযপকশযনর মাধ্যযম
েযরজলমযন পলরদশযন কযর আইনানুগ ব্যবস্থা
গ্রহন করযবা এবং বি করার ব্যবস্থা গ্রহন
করযব।এযিযি আপনার নাম এবং পলরচয়
টগাপন রাখা হযব।
জুন, ২০২১ েময় পর্য্নন্তয অলিযর্াগ প্রমালনি
হওয়ায় ৮৬ টি আইএেলপ প্রলিষ্ঠাযনর উপর
লবলিন্ন পলরমাযন প্রশােলনক জলরমানা আযরাপ
ও আদায় করা হযয়যে। এ র্াবৎ অববধ
ইন্টারযনে টেবা প্রদানকারীর লবরুযদ্ধ ১৪ (টচৌদ্দ)
টি মামিা দাযয়র করা হযয়যে।

১৭

২৪, ২৫

অলনপ োহা
20668
(06)

১। রাউে লফগাযরর বাইযর োকা
লরচাজয করযি প্রায়ই অপ্রযয়াজনীয়
অফাযরর নাযম োকাগুযিা চাজয করা
হয়। এই ব্যাপাযর কাস্টমারযক
অবলহি কযর চাজয করযি আমরা
িলিগ্রস্ত হিাম না

লব্রযগলডয়ার টজনাযরি টমাোঃ নালেম পারযিজোঃ

১। টমাবাইি টফান অপাযরেরেমূহ লনলদ যষ্ট মূযল্য
লবলিন্ন অফাযরর প্যাযকজ লনধ যারণ কযর থাযক।
সুিরাং টকান অফার টকবিমাি উক্ত পলরমান
লরচাযজযই চালু হযব। টকান একটি অফাযরর
লরচাজযকৃি অথ য টশর্ হযয় টগযি লকংবা টময়াদ
উত্তীণ য হযয় টগযি উক্ত অফারটি স্বয়ংলক্রয় িাযব
২। ইন্টারযনে প্যাযকজ টশর্ হযি বি হযয় র্াযব। এই টিযি উক্ত অফারটি পুনরায়
টমাবাইি টথযক ব্যাযিন্স চাজয কযর, চালু করার জন্য লনলদ যষ্ট পলরমাণ অথ য লরচাজয
লেম টকাম্পালনর এই প্রিারনা বি করা করযি হযব। এই অফাযরর বাইযর র্লদ টকউ
উলচি।
োকা চাজয কযর িাহযি অপ্রযয়াজনীয় অফাযরর
নাযম উক্ত োকা চাজয করা েম্ভব নয়।
২। ইন্টারযনযের প্যাক টশর্ হওয়ার পূযব য
টমাবাইি অপাযরেরগন গ্রাহকযক এেএমএে
এর মাধ্যযম ডাো ব্যল্যান্স েম্পযকয অবলহি
কযরন। টমাবাইি ইন্টারযনে প্যাযকজ টশর্
হওয়া মাি গ্রাহযকর লনরলবলচ্ছন ইন্টারযনে
ব্যবহাযরর সুলবধাযথ য ৫ (পাঁচ) োকা পর্ যন্ত (িোে
ও এেলড প্রযর্াজে) ইন্টারযনে ব্যবহাযরর সুযর্াগ
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রাখা হযয়যে, র্ার চাজয টমাবাইি এর ব্যাযিন্স
টথযক কিযন করা হয়।
১৮

২৬, ২৭

টমাোঃ ওমর শরীফ
20712
(7)

১। গ্রাযমর প্রিেন্ত অঞ্চযি ব্রডব্যাে লব্রযগলডয়ার টজনাযরি টমাোঃ এহোনুি কলবরোঃ
সুলবধা প্রদান করা।
১। আপনারা হয়যিা জাযনন, আইলেটি
লডলিশযনর অধীযন ইনযফা েরকার-৩ নাযম
২। গ্রামপর্ যাযয় েরকার টঘালর্ি একটি প্রকল্প টনয়া আযে, টর্খাযন েম্প্রলি
ব্রডব্যাে এর মূল্য িালিকা বাস্তবায়ন ২৬০০ ইউলনয়যন অপটিকোি ফাইবার
করা, গ্রাম পর্ যাযয় োলিযে টপ্রািাইডার কাযনকশন স্থালপি হযয়যে। একই োযথ
েরকালর লনযদ যশ পািন করযে না।
আইআইলজ েমূযহর পযয়ন্ট অফ টপ্রযজন্স(পপ)টক োরা বাংিাযদযশ লবস্তৃি কযর টদয়া হযচ্ছ ও
নতুন গাইডিাইন অনুর্ায়ী আইএেলপ িাইযেন্স
েহজীকরণ করা হযয়যে। এযি ব্রডব্যাে সুলবধা
বাংিাযদযশর প্রিেন্ত অঞ্চযি চযি র্াযচ্ছ। ফযি
আশা করা র্ায় খুব শীঘ্র এর সুফি আমরা টপযি
েিম হযবা।
২। লবটিআরলের জালরকৃি এক টদশ এক টরে
র্া আগামী ০১ টেযেম্বর ২০২১ টথযক কার্য্নকযর
হযব। আশা করা র্ায় এর পর টথযক এক একটি
আইএেলপর এযকক ধরযনর মূল্য েংগ্রহ রলহি
হযব এবং শংখিা প্রলিষ্ঠা হযব।

১৯

২৮

Md. Abu Hasnat
Nazmu
20816
(10)

২০

২৯

িানলজি কলবর তুরাগ
21148
(13)

লকছু Nationwide ISP এবং
IIG টকাম্পালন অবনলিক িাযব,
লবলিন্ন টোে টোে টকাম্পালনযক
িাইযেন্স টবকআপ লদযয় টবেউইথ
লবলক্র কযরযে এবং ঐ টোে
টকাম্পালনগুযিা অবনলিকিাযব লবলিন্ন
এিাকায় আইন বলহ যভূি ইন্টারযনে
ব্যাবো কযর র্াযচ্ছ। ওরা টবলশরিাগই
পূযব য লডশ ব্যাবোয়ী লেি।

লব্রযগলডয়ার টজনাযরি টমাোঃ এহোনুি কলবরোঃ

ডাো প্যাযকযজর টিযি টময়াদ টশর্
হযয় র্াওয়ার আমার অব্যবহৃি ডাো
পরবিীযি একই প্যাযকজ লকনযিই
টকবি টর্াগ হযচ্ছ, লকন্তু লিন্ন প্যাযকজ
ক্রয় করযি আর পূযব যর অব্যবহৃি ডাো
টর্াগ হয় না। এো টর্াগ করা র্ায়
লকনা।

লব্রযগলডয়ার টজনাযরি টমাোঃ নালেম পারযিজোঃ
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এ ধরযণর অববধ কার্য্নক্রযযমর লবরুযদ্ধ লবটিআরলে
লনয়লমি ব্যবস্থা গ্রহন কযর থাযক এবং এটি
চিমান রযয়যে। কারা এই কাজ করযে টে
েম্পযকয িথ্য পাওয়া টগযি লবটিআরলে লবলিন্ন
ধরযণর ব্যবস্থা টর্মন, আপলেম টথযক
ব্যােউইথ বি কযর টদয়া, আইনানুগ ব্যবস্থা
টনয়া, মামিা দাযয়র করা ইিোলদ গ্রহন কযর।
িযব এ জন্য অলিযুযক্তর েম্পযকয সুলনলদ যষ্ট িথ্য
লবটিআরলে’র ইএেআই লডযরেযরযে প্রদান
করা হযি েযরজলমযন পলরদশযন কযর ব্যবস্থা
লনযবা।

আন্তজযালিক প্রাকটিে অনুোযর একই প্যাযকজ
লনযিই টকবি পূযব যর প্যাযকযজর অব্যবহৃি
ডাো নতুন প্যাযকযজ টর্াগ করা হয়। আপনার
অলিযর্াগটি গৃলহি হযয়যে। এ লবর্য়টি লনযয়
আমরা েকি পযির োযথ কথা বযি ডাো
লবযির্ণপূব যক এোর বাস্তব প্রযয়াগ ও
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আন্তজযালিক প্রাকটিে টদযখ আমরা লেদ্ধান্ত গ্রহন
করযবা। আপািি, একই প্যাযকজ লনযিই
টকবি পূযব যর অব্যবহৃি ডাো টর্াগ হযব।
োংবালদকযদর প্রেোঃ
২১

৩০

আহাদ টুটুি
দীপ্ত টিলি

ওকিার লরযপাে য অনুর্ায়ী ইন্টারযনযের টচয়ারম্যান মযহাদয়োঃ
গলিযি বাংিাযদশ ১৩৫ িম, এ
অবস্থা টথযক উত্তরযণ টকান প্ল্ান আযে ওকিার লরযপাে য প্রস্তুলিযি িারা টর্ স্টাোডয
অনুেরণ কযরযে টেো হযিা ১৩ এমলবলপএে
লকনা?
টর্খাযন আমাযদর টদযশ লবটিআরলে কর্তযক
লনধ যালরি আযে ০৭ এমলবলপএে। এই লিন্নিা
আমাযদর লবযবচনায় লনযি হযব এবং আমাযদর
এখন এো লরলিউ করযি হযব। পাশাপালশ গলি
বৃলদ্ধর কার্য্নক্রযম আমাযদর অব্যাহি রাখযি হযব।
আমরা গি ০৮ মাচ য িালরযখ টিকট্রাম
অকশন কযরলে। আমরা এখন কাজ করলে
লবদ্যমান টিকট্রাম লর-এোযরঞ্জ কযর আযরা
টবশী টিকট্রাম আমরা র্াযি টমাবাইর
অপাযরেরযদরযক লদযি পালর। টর্মন, বিযমাযন
অযেলিয়ায় গ্রাহক প্রলি টিকট্রাযমর বরাদ্দ
আর বাংিাযদযশ গ্রাহক প্রলি বরাযদ্দর মযধ্য
র্লদ তুিনা কলর িা অযনক অযনক টবশী।
আমাযদর এ স্থান টথযক উযত্তারযণর জন্য আমরা
কাজ করলে।
ইন্টারযনযের গলি বৃলদ্ধর জন্য টকবি টিকট্রাম
লবটিএেই পর্ যাপ্ত নয়, এর োযথ স্মাে য
টমাবাইিযফান দরকার, টর্খাযনও আমাযদর
ঘােলি আযে। আমাযদর টদযশ মাি ২৮%
িাযিা টেে ব্যবহাযরর সুযর্াগ পাযচ্ছ টর্খাযন
৭২% মানুযর্র হাযি এখনও িাযিা হোেযেে
টপৌোযি আমরা েিম হইলন। টেজন্য মাননীয়
প্রধানমন্ত্রীর লনযদ যযশ এবং মাননীয় উপযদষ্টা ও
মাননীয় মন্ত্রীর পরামযশয আমরা এ পর্য্নন্তয ১৪ ো
টকাম্পানীযক টমাবাইি ম্যানুফোচালরংযয়র
অনুযমাদন লদযয়লে। আমরা আশা করলে এই
টমাবাইিযেে তিলরর মযধ্য লদযয় একো
েিমিা অলজযি হযব।
আর লবটিএযের জন্য োওয়ার টশয়ালরং
অপাযরের লনযয়াগ কযরলে। একো টকাম্পানীর
একো োওয়াযরর পলরবযিয মাননীয় আইলেটি
এোডিাইজাযরর লনযদ যশনায় এখন একো
োওয়ারযক েব অপাযরের টশয়ার করযব। ফযি
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লবটিএে কম িাগযব। এেব লমলিযয় আমাযদর
একটু েময় িাগযিও আমরা আশাবাদী।
২২

৩১, ৩২,
৩৩, ৩৪,
৩৫

আরাফাি লেলদ্দকী
এটিএন লনউজ

১। গনশুনানীর একটি োরাংশ
প্রলিযবদন টপযি পালর লকনা

টচয়ারম্যান মযহাদয়োঃ

প্রলিবাযদর দালয়ত্ব লবটিআরলের। িযব
২। েড়ক ও টরিপযথর লকছু স্থান প্রলিবাযদর আযগ লবটিআরলে লবর্য়টি র্াচাইটনেওয়াযকযর বাইযর রযয়যে র্া কযব বাোই করা প্রযয়াজন বযিই িাইেনাগাদ লনরেন হযব?
টচয়ারম্যাযনর টনর্তযত্ব একটি উচ্চ িমিা েম্পন্ন
কলমটি গঠন কযরযে, িারা কাজ করযে।
৩। বালনলজেকিাযব িািজনক না
হওয়ায়
হয়যিা
টমাবাইি অব্যাহিিাযব লবযশর্ কযর টমাবাইি
টকাম্পানীগুযিা েব জায়গায় লিলজ, টকাম্পানীগুযিার টকায়ালিটি অফ োলিযে র্া
টফারলজ লনযয় র্াযচ্ছ না, লকন্তু একটি আমরা পালচ্ছ িা েযন্তার্জনক নয় লবধায়
লনলদ যষ্ট েময়েীমা টিা টবযধ টদয়া কলমশনার (ইএেও) এর টনর্তযত্ব আযরকটি
আযে, র্া ই পার হযয়যে অযনক আযগ, কলমটি লনয়লমি কাজ করযে। টর্মন, লডলজ
আপনারা টে ব্যাপাযর লক কযরযেন? ইএেও বযিযেন ড্রাইি টেযস্টর কথা র্া চিমান
আযে। আমরা ৯৮ ো উপযজিায় এ পর্য্নন্তয
৪। েড়ক ও টরিপযথ র্াযি টকানিাযব ড্রাইিযেস্ট েম্পন্ন কযরলে এবং ৩০০ ো
কি ড্রপ টর্ন না হয়, ইন্টারযনে ড্রপ না উপযজিায় এ টেষ্টগুযিা করযবা। মধ্যবিী েমযয়
হয় টে ব্যাপাযর লক ব্যবস্থা লনযচ্ছন?
টর্ টরজাল্টগুযিা আমরা পালচ্ছ িা
৫। ওকিার র্ভি িথ্য প্রচাযরর অপাযরেরযদরযক জানাযনা হযচ্ছ টর্খাযন
লবর্য়োয় প্রলিবাদ জানাযনার দায় টর্খাযন খারাপ রযয়যে িা েংযশাধন করার
জন্য।
কার?
টচয়ারম্যান মযহাদয় েড়কপযথ গ্রামীণযফাযনর
লেম ব্যবহার কযর টনেওয়াকয েংক্রান্ত লকছু ত্রুটি
পর্ যযবিন কযরযেন এবং গ্রামীণযফানযক
অবলহিকরণপূব যক ব্যাখ্যা প্রদাযনর জন্য লনযদ যশ
লদযয়যেন।
পাশাপালশ লবটিআরলের কমযকিযাগণ এ লবর্য়টি
লনযয় লনয়লমি কাজ করযেন।

েম্পূরক িথ্য-১, লব্রযগলডয়ার টজনাযরি টমাোঃ
শলহদুি আিমোঃ
টনেওয়াকয কোপালেটি প্রলিলনয়িই বাড়াযনা
হযচ্ছ, টকান অবস্থাযিই কমাযনা হযচ্ছ না।
এোড়া লবটিএে, টিকট্রাম ও বাড়াযনা হযচ্ছ,
িারপযরও টকন টকায়ালিটি কমযে এো জানার
জন্য টিকট্রাম লবিাগ টথযক একো স্টালড করা
হযয়যে, র্াযি টদখা র্ায় টর্, গি দুই বেযর টর্
পলরমান মাযকযে লডমাে টবযড়যে টেোর োযথ
তুিনা করযি আযগর টথযক টনেওয়াকয
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কোপালেটি বাড়াযনা ও টিকট্রাম টদয়ার পযরও
েমস্যার েমাধান হয়লন। টনেওয়াযকয প্রলিো
টেযির একো েযব যাচ্চ কোপালেটি থাযক, একো
টেি টথযক অন্য টেযি হোেওিাযর র্খন টদখা
র্ায় কোপালেটি পলরপূণ য হযয় আযে এমন টেযি
হোেওিার হযব িখন টে আর ঐ গ্রাহকযক
লনযি পাযর না।
২৩

৩৬, ৩৭

মুরোলিন জুনাযয়দ
চোযনি ২৪

১। আইটিইউ র্লদ ওকিাযক োযপাে য
না কযর িাহযি আইটিইউ লক টকান
লকছুযক োযপাে য কযর লকনা টর্টি
বাংিাযদযশর
টনেওয়াকয
বা
ওয়ার্ল্যওয়াইড টনেওয়াযকযর গলি
লবচার করযব?
২। থাডযপাটি য লহযেযব িাইযেন্সলবহীন
প্রলিষ্ঠানযক লদযয় গ্রামীনযফান িার
টেলিকযমর কাজ করাযচ্ছ, এলবর্যয়
লক লবটিআরলের করনীয় লকছু
রযয়যে?
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টচয়ারম্যান মযহাদয়োঃ
প্রথম লবর্য়টি লনযয় আমরা পলরপূণ যিাযব র্াচাই
না কযর এখনই টকান মন্তব্য করযবা না।
আমাযদর উর্ধ্যিন কমযকিযারা লবর্য়টি লনযয়
কাজ করযেন। িথ্যলিলত্তক পলরপূণ য মিামি
র্থােমযয় আপনাযদর জানাযবা।
লিিীয় লবর্য়টি গ্রামীনযফযনর লনজস্ব জনবি
কাঠাযমা ব্যবস্থাপনা েংক্রান্ত হযিও
লবটিআরলের পি টথযক গ্রামীণযফাযনর োযথ
টর্াগাযর্াগ করা হযব এবং কিটুকু অন্যায় করা
হযয়যে িা র্াচাই কযর টদখা হযব।

