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১ এি ল থেক িবেদশী িভেত দশী পে র িব াপন চার ব  - িনেদশ অমা  করেল 
ব া: ত ম ী হাছান মাহ দ 

িবেশষ িতিনিধ ॥ আগামী ১ এি ল থেক িবেদশী িভ চ ােনেল আর দশী কান ে র িব াপন চার করা যােব না। িনেদশ 
অমা  করেল তােদর আইেনর আওতায় আনা হেব। এেত িডি িবউটরেদর লাইেস  বািতলসহ ’বছেরর কারাদ  পয  হেত পাের। 
ত ম ী ড. হাছান মাহ দ সাফ জািনেয় িদেয়েছন, বাংলােদেশ ডাউনিলংক বক স চািরত সব িবেদশী িভ চ ােনেল দশী 
পে র িব াপন চার আগামী ১ এি ল থেক ব  থাকেব। িতিন বেলন, এজ  ইেতামে ই আমরা ’বার পিরপ  জাির কেরিছ। 
এ  আগামী ১ এি ল থেকই বা বায়ন করেত চাই।  শিনবার িশ কলা একােডিমেত এক গালেটিবল বঠেক ধান অিতিথর 
ব ৃতায় ত ম ী এসব কথা বেলন। ‘স েট বসরকারী টিলিভশন’ শীষক এই গালেটিবল আেলাচনার আেয়াজন কের স চার 
সাংবািদক ক  (িবেজিস)। সংগঠেনর চয়ার ান রেজায়া ল হক রাজার সভাপিতে  অ ান পিরচালনা কেরন সদ সিচব 
শািকল আহেমদ। িডি িবউটরেদর সহেযািগতা কামনা কের ত ম ী বেলন, আশা করিছ এ িবষেয় ইেতামে ই আপনারা িত 
হণ কেরেছন। কারণ, ই মাস আেগ থেক আপনােদর এ িবষেয় িনেদশনা দয়া হেয়েছ। এখন পয  ৪৪ টিলিভশনেক লাইেস  
দয়া হেয়েছ। এর মে  তি শ  স চাের রেয়েছ, অ েলা স চােরর অেপ ায়। আমােদর দেশ চ ােনেলর সং া কলকতার 
চেয় অেনক বিশ। িভ চ ােনল েলা যন েক থােক, চ ােনেল যারা চাকির কেরন তােদর চাকিরর যন িন য়তা থােকÑ এসব 

িবষেয় আমােদর সবাইেক সি িলতভােব কাজ করেত হেব। এজ  চ ােনল েলার আয় বাড়ােত হেব। টিলিভশন েলা এখনও 
িব াপনিনভর। িক  দেশ িব াপেনর মােকট কেম যাে , আর টিলিভেশেনর সং া বাড়েছ। টিলিভশন েলা িনেজরাও অসম 

িতেযািগতা কের িব াপেনর রট কিমেয় িদেয়েছ। আবার অনলাইন, ফস ক, ইউ উেবও িব াপন চেল যাে । এসব সম ার বড় 
সমাধান িডি িবউটরেদর হােত। কারণ, আইন অ যায়ী বাংলােদেশ ডাউনিলংক বক স চািরত সব িবেদশী িভ চ ােনেল দশী 
পে র িব াপন চার করা দ-নীয় অপরাধ। এরপরও বাংলােদেশ যসব িবেদশী চ ােনল জনি য়, স েলােত ব জািতক ও বশিক  
বাংলােদশী কা ািনর িব াপন অৈবধভােব চার করা হয়। এ আইন  েরা ির বা বায়ন করা হেলই, বছের ৫শ’ কা  টাকার 
িব াপন দশীয় টিলিভশন েলা পােব বেল আিম মেন কির। এই িব াপন পেল টিলিভশেন আজ য স ট রেয়েছ, সটা কেট 
যােব। ড. হাছান মাহ দ বেলন, কবল অপােরটররা লাইন িদেয় য টাকা আয় কের সখান থেক একটা অংশ টিলিভশন 
মািলকেদর দয়া যায় িকনা িবষয়  েঁজ বর করা হে । এ জ  কবল অপােরটর ও টিলিভশন মািলকেদর বেস এক  াব 
তিরর পরামশ দন ত ম ী। এর আেগ গত ১৩ মাচ ত  ম ণালয় এ সং া  এক  পিরপ  জাির কের। এেত বলা হয়, 

বাংলােদেশ ডাউনিলংক বক স চািরত সব িবেদশী িভ চ ােনেল দশী পে র িব াপন চার অিবলে  ব  করেত হেব। এ 
িনেদশ অমা  করেল িডি িবউশন লাইেস  বািতল/ িগত এবং ২৮ ধারা মাতােবক ই বছর পয  কারাদ- হেত পাের। ত  
ম ণালেয়র এর আেগ জাির ত এক পিরপে  বলা হয়, কবল টিলিভশন নটওয়াক পিরচালনা আইন-২০০৬ এর ধারা ১৯ এর ১৩ 
ন র উপধারায় িবেদশী িভ চ ােনেলর মা েম িব াপন চার স ণ িনিষ  করা হেয়েছ। িক  বাংলােদেশ ডাউনিলংক বক 
স চািরত কান কান িবেদশী িভ চ ােনেল িব াপন চার করা হে  মেম জানা গেছ, যা ওই আইেনর পিরপ ী। ম ী বেলন, 
এক  িভ চ ােনল করেত ২৫ থেক ৩০ কা  টাকা লােগ। িভ মািলকরা সবাই লাভ করার মানিসকতা িনেয় এেসেছন, তা নয়। 
তেব এটার মা েম খরচটা উেঠ আ ক এটা সবাই চান। তাই এই িশ টােক ব চােনার ােথ সবাই সহেযািগতা করেবন। কবল 
অপােরটরেদর উে েশ িতিন বেলন, ৩ কা  টাকা িভ থেক রিভিনউ আেস। িক টা শয়ার হেল িভ চ ােনল েলা েক থাকেব 
এবং সাংবািদকেদর চাকিরর ে  ইিতবাচক িমকা রাখেব। সবার জ  এক  চ ােল  এেসেছ আইিপ িভ। স র কান 
লাইেস  দয়া হয়িন। আিম িব আরিস চয়ার ানেক িবষয়  তদ  করেত বেলিছ, তারা জানােব। িতিন বেলন, কউ ৩০ কা  
টাকা খরচ কের চ ােনল করেবন আর কউ ১০ লাখ টাকায় চ ােনল চা  কের দেবন, এটা ক না। আমরা এ র অ েমাদন দব না 
তা নয়, এর জ  নীিতমালা েয়াজন। আর নীিতমালা ণয়েন ইেতামে  এক  কিম ও গঠন করা হেয়েছ। ত ম ী বেলন, দেশর 
এই িশ টােক র া িদেত সবাইেক একসে  কাজ করেত হেব। সে ে  নাফায় এক  ছাড় িদেয় হেলও সবাইেক যৗথভােব 
কাজ করেত হেব। 

 

 


