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সংসেদ তথ ম ী

সংসদ িরেপাটার ॥ জাতীয় সংসেদ বাংলােদশ চলি  ও টিলিভশন ইনি িটউট (সংেশাধন) িবল-২০১৯ পাস
হেয়েছ। তথ ম ী ড. হাছান মাহমদু িবলিট পােসর াব করেল তা ক েভােট পাস হয়। এ সময় িবেরাধী দলীয়
সদ েদর ব েব র জবােব ম ী জানান, কেয়ক মােসর মেধ  মাবাইল এ াপেসর মাধ েম সারািবে  িবিটিভ দখা
যােব। িবেরাধী দলীয় সদ রা িবেলর ওপর জনমত যাচাই ও বাছাই কিমিটেত পাঠােনার াব িনেয় িবিটিভ অ ান
ও সংবাদ িনেয় কেঠার সমােলাচনা কেরন।

বহৃ িতবার রােত ীকার ড. িশরীন শারিমন চৗধুরীর সভাপিতে  অিধেবশেন চলি  ও টিলিভশেনর জ  দ ,
যাগ  কলা শলী ও িনমাতা সৃি র জ  সংি  িবষেয় িড ী, কািরগির িশ ণ দান এবং গেবষণামূলক কমকা ড

পিরচালনা করেত েয়াজনীয় িবধান করেত ওই িবলিট পােসর াব করা হয়। িবেলর ওপর আেলাচনায় অংশ নন
িবেরাধী দল জাতীয় পািটর মিুজবলু হক, পীর ফজলরু রহমান ও বগম রওশন আরা মা ান, িবএনিপর হা র রশীদ,
মাশাররফ হােসন ও বগম িমন ফারহানা এবং গণেফারােমর মাকাি র খান। তােদর াব েলা ক েভােট

নাকচ হেয় যায়।

িবল িনেয় আেলাচনাকােল তথ ম ী বেলন, এখনও বিশরভাগ মা ষ িবিটিভ দেখ। তেব আ েযর িবষয় গত কেয়ক
দশক ধের িবিটিভ ভারেত দখা যাি ল না। আমরা ভারেতর সে  ওয়ািকং এ াি েম ট কেরিছ, চিু  কেরিছ। সই
চিু র আেলােক কেয়ক স ােহর মেধ  িবিটিভ সম  ভারতবেষ টিরসেটািরয়াল চ ােনল িহেসেব দখা যােব। অথাৎ
ভারেতর সরকারী টিলিভশন েলা যভােব তােদর স চার মাধ ম েলার মাধ েম টিরসেটািরয়াল চ ােনল িহেসেব
দখা যায়, িঠক একইভােব িবিটিভ ভারতবেষ দখা যােব। এছাড়া আগামী িকছুিদন পর মাবাইল এ াপেসর মাধ েম

সম  পৃিথবীেত িবিটিভ দখা যােব।

িবিটিভর খবর পাঠকেদর বয়স িনেয়  তালায় ম ী বেলন, একজন সদ  বেলেছন, িবিটিভেত বয়  নারী িদেয়
খবর পড়ােনা হয়। তাহেল িক র ত ণীেদর িদেয় ধু খবর পড়ােনা হেব? চহারা িক মা েষর সম  ণা েণর
মলূ িবষয়? য খবর পড়ার জ  চহারাই র হেত হেব? এিটই িক মখু  িবষয়? িতিন বেলন, চহারা ও বয়স
িনেয়  তালা কতটকু সমীচীন। আিম একই কথা েলা সংসদীয় িসিডংস থেক এ পা  করার অ েরাধ করিছ।
িবিটিভর মান উ য়েন অেনক পদে প হণ করা হেয়েছ। ছয়িট িবভাগীয় শহের নতুন টিলিভশন ক  াপেনর
উেদ াগ হণ করা হেয়েছ। চলি  িশে র িবকাশ িনেয় ড. হাছান মাহমদু বেলন, চলি  িবকােশ ভারতসহ অ
দেশর চলি  আমদািন  িনিষ  করা  হেয়িছল। চলি  উ য়েনর জ  অেনক পদে প হণ করা হেয়েছ।

গাজীপেুর ১০০ একর জায়গার ওপর ব ব ু িফ  িসিট াপন করা হেব। সিট িব মােনর িফ  িসিটেত উ ীত
করব। পাস হওয়া িবেল িবদ মান আইেনর ধারা ৬ এর ১ উপ-ধারা দফা (ড) এর পিরবেত নতুন (ড) দফা িত াপন
করা হেয়েছ। নতুন দফায় ইনি িটউেটর গবিনং বিডেত একজন িশ ক ও একজন চলি  িনমাতাসহ অনূ ন ৪
থেক ৬ জন চলি  সংি  বরণ  ব ি েক অ ভু  করার িবধান করা হয়। িবেল গবিনং বােডর সদ েদর
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ময়াদ ৩ বছেরর পিরবেত ২ বছর করা করা হয়। এছাড়া িবেল চলি  ও টিলিভশন সংি  িশ া ও িশ েণর
 আরও িব তৃ করার িবধান করা হেয়েছ।
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