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কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।
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দেশর মাবাইল কা ািন েলার সবেচেয় বড় িত ান ামীণেফােনর (িজিপ) নটওয়াক ও কল প
িনেয় সংসদীয় কিমিটেত াভ কাশ করা হেয়েছ। অ  কা ািন েলার চেয় ামীেণর কল প বিশ
জািনেয় যসব এলাকায় এই সম া বিশ সখােন ম ণালয় থেক টকিনক াল কিমিট কের তদে র দািব
করা হেয়েছ।

অিভেযােগর জবােব ভিব েত আরও বিশ আধিুনকতার েশ াহেকর াথ র ায় কাজ করা হেব বেল
বঠেক জানায় ামীণেফান কতৃপ । স িত জাতীয় সংসদ ভবেন অ ি ত ডাক, টিলেযাগােযাগ ও

তথ যিু  ম ণালয় স িকত ায়ী কিমিটর বঠেক এ িনেয় আেলাচনা হয়।

সূ  জানায়, বঠেক কিমিটর সভাপিত এেকএম রহমতু াহ এমিপ বেলন, লশান, বনানী এলাকা থেক
আমার ােমর বািড়র দরূ  মা  ৬ িকেলািমটার। সখােনও ামীণেফােনর নটওয়াক সবসময় পাওয়া
যায় না। এ িবষেয় ম ণালয়সহ ামীণেফােনর টকিনক াল কিমিটর সম েয় সম ার সমাধান করা স ব
বেল িতিন মেন কেরন। সভাপিত বেলন, যসব জায়গায় নটওয়াক, কলেরট ও কল প সম া দখা যায়
ওই  সব জায়গায় ম ণালেয়র মাধ েম টকিনক াল কিমিট মিনটিরংসহ অ  িবষয় েলা  খিতেয়  দখা
উিচত।

বঠেক িতম ী  জনুাইদ  আহমদ পলক বেলন,  িবিটআরিস  সািভস  াভাইেডর মাধ েম  দখা  যায়,
মীণেফােনর (িজিপ) চেয় রিব, টিলটক, বাংলািলংেকর কল েপর রট কম। সবেচেয় বিশ কল প

িজিপর।  িতিন  বেলন,  ফাই াি য়াল  অিডেটর  সে  টকেনালিজ  অিডট  সংযু  কের  শি শালী
যেুগাপেযাগী  কিমিট গঠন করা যেত পাের। সংসদ ভবন, গণভবন এিরয়াসহ পূণ এলাকা েলার
িদেক দিৃ  রাখা উিচত।

এ সে  ামীণেফােনর িনবাহী পিরচালক হাসাইন সাহাদাৎ বেলন, তােদর িনজ  িকছু সম া আেছ
এবং এ ে  িবিটআরিস ও ামীণেফান সবসময় জনগেণর াথ র ায় কাজ কের থােক। ভিব েত
আরও বিশ আধিুনকতার েশ াহেকর াথ র ার কাজ করা হেব বেল বঠেক িতিন জানান।

এেকএম রহমতু াহর সভাপিতে  বঠেক কিমিটর সদ  িতম ী  জুনাইদ আহেমদ পলক, বনজীর
আহমদ, নূ ল আিমন, মিনরা লতানা, জািকয়া পারভীন খানম ও অপরািজতা হক অংশ নন। িবেশষ
আম েণ ডাক, টিলেযাগােযাগ িবভােগর ম ী মা াফা জ ার সভায় উপি িত িছেলন। এছাড়া তথ  ও
যাগােযাগ যিু  িবভােগর িসিনয়র সিচব এনএম িজয়াউল আলম,  ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর

সিচব অেশাক মার িব াস এবং ামীণেফােনর িনবাহী পিরচালক হাসাইন সাহাদাৎ,  ডাক িবভােগর
মহাপিরচালক ধাং  শখর ভ , িবিটআরিস চয়ারম ান জিহ ল হক মখু উপি ত িছেলন।

  সংসদ িরেপাটার
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