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বফআযবিএ’য ফ দপ্তযকে ধভূানভুক্ত ঘঘালণা 

  ঘযেষ্ঠ প্রবতকফদে  বফবিবনউয ঘিাকেবিকপায িিেভ 

ফাাংরাঘদ ড়ে বযফন েতৃৃকেয (বফআযবিএ) দযদপ্তয ফ োমৃারেকে ধভূানভুক্ত 

ঘঘালণা েযা কেকে। 

েতৃৃকেয ঘেোযভোন ঘভা. ভবউয যভান ধভূান ও তাভােযাত দ্রফে 

ফেফায (বনেন্ত্রণ )আইন ২০০৫’ এয আকরাকে গত ১৯ ঘভ এই ঘঘালণা 

বদকে ঘনবি যাবয েকযন। ওই ঘনাবিক বফআযবিএ’য দয োমৃারে ও 

ফ বফবাগীে অবপ এফাং াকেৃর অবপগুকরাকে ‘ধভূানভুক্ত এরাো’ 

ঘঘালণা এফাং এ আইন অনমুােী তৃেফাতৃা অবপকয দৃেভান স্থাকন 

এোবধে যােগাে প্রদকৃনয প্রকোযনীে ফেফস্থা গ্রকণয যনে ফরা ে। 

আগাভী দুই ভাকয ভকধে তা ফাস্তফােন বনবিত েযায যনে ঘনাবিক উকেখ েকয ফরা ে, ‚অনেথাে আগাভী ১ অগাস্ট ঘথকে 

ভ্রাভেভাণ আদারত বযোরনায ভাধেকভ আইন অভানেোযীকে আইন অনুাকয যবযভানায আওতাে আনা কফ।‛ ঢাো আহ্োবনো 

বভন বনফায এে াংফাদ বফজ্ঞবপ্তকত যাবনকেকে, ধভূান ও তাভােযাত দ্রফে ফেফায (বনেন্ত্রণ) আইন ২০০৫ ফাস্তফােকন যোকযয 

বফববন্ন াংস্থায াকথ োয েযকে তাযা। এই আকরাকে গত ২৫ ভাে ৃএেবাে বফআযবিএ এই দকে গ্রকণয বদ্ধান্ত ঘনে। 

https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article1626163.bdnews 

https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/article1626163.bdnews
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গণবযফকন ধভূানভুক্ত বযকফ যাখকত বনকদৃনা 

 এেুক ঘিবরববন 

 প্রোবত : ০৮:৩৩ বএভ, ২৫ ঘভ ২০১৯ বনফায 

াফবরে ঘে ও বযফকন ধভূানভুক্ত বযকফ ফযাে যাখকত দুবি বনকদনৃা ত্র যাবয েকযকে বফআযবিএ। যোয ধভূান ও 

তাভােযাত দ্রফে ফেফাকযয েবতেয বদে বফকফেনা েকয „ধভূান ও তাভােযাত দ্রফে ফেফায (বনেন্ত্রণ) আইন-২০০৫‟ প্রণেন 

েকযকে। এই আইকনয ৪(১) ধাযা অনমুােী াফবরে ঘে ও 

গণবযফকন ধভূান বনবলদ্ধ েযা কেকে। বফআযবিএ বনকদৃনায ভকধে 

এেবি করা, বফআযবিএ দয োমৃারে ও ের বফবাগীে অবপ এফাং 

াকেৃর অবপকে „ধভূান ভুক্ত এরাো‟ ঘঘালণা এফাং এ আইন 

অনমুােী তৃেফাতৃা অবপকয দৃেভান স্থাকন এোবধে যােগাে 

প্রদকৃনয প্রকোযনীে ফেফস্থা গ্রণ। অযবি করা, াফবরে বযফকন 

ধভূান ঘযাকধ যনকেতনা ফৃবদ্ধয যনে আইকনয ধাযা ৮ অনুাকয ের 

াফবরে বযফকন „ধভূান কত বফযত থােুন, ইা াবস্তকমাগে 

অযাধ‟ ম্ববরত ঘনাবি ফাাংরা ও ইাংকযবয বালাে প্রদনৃ েযায 

বনকদনৃা। মা আগাভী দুই ভাকয ভকধে ফাস্তফােন বনবিত েযায যনে ফরা ে। অনেথাে আগাভী করা ঘকেম্বয ঘথকে ভ্রাভেভাণ 

আদারত বযোরনায ভাধেকভ আইন অভানেোযীকে যবযভানায আওতাে আনা ঘফ ফকর যাবনকেকেন বফআযবিএ ঘেোযভোন ঘভা. 

ভবোয যভান। আইন ফাস্তফােন বনবিতেযকণ যোকযয বফববন্ন াংস্থায কে অোিকবাকেব েযকে ঢাো আহ্োবনো বভন। গত 

২৫ ভােৃ ভাবরে-শ্রবভে ঘনতৃফৃকেয কে এেবি অোিকবাকেব বাে এই বদ্ধান্ত ঘনে ফাাংরাকদ ঘযাি ট্রান্সকািৃ অথবযবিয 

(বফআযবিএ)। 

https://ekushey-

tv.com/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0

%A6%A8%E0%A7%87-

%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81

%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-

%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-

%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8

%E0%A6%BE/70020 

https://ekushey-tv.com/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE/70020
https://ekushey-tv.com/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE/70020
https://ekushey-tv.com/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE/70020
https://ekushey-tv.com/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE/70020
https://ekushey-tv.com/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE/70020
https://ekushey-tv.com/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE/70020
https://ekushey-tv.com/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE/70020
https://ekushey-tv.com/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE/70020
https://ekushey-tv.com/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE/70020
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গণবযফকন ধভূানভুক্ত বযকফ ফযাে যাখকত বনকদৃনা 

 

 বনযস্ব প্রবতকফদে  

 প্রোবত: ০৮:০৩ বএভ, ২৫ ঘভ ২০১৯ 
 

যোয ধভূান ও তাভােযাত দ্রফে ফেফাকযয েবতেয বদে বফকফেনা েকয „ধভূান ও 

তাভােযাত দ্রফে ফেফায (বনেন্ত্রণ) আইন-২০০৫‟ প্রণেন েকযকে। এই আইকনয ৪(১) 

ধাযা অনমুােী াফবরে ঘে ও গণবযফকন ধভূান বনবলদ্ধ েযা কেকে। আইকনয 

মথামথ ফাস্তফােকন যোয ও যোবয বফববন্ন াংস্থা বফববন্ন দকে গ্রণ েযকে। 

ম্প্রবত বফআযবিএ‟য আওতাধীন ফ াফবরে ঘে ও বযফকন ধভূানভুক্ত বযকফ 

ফযাে যাখকত দুবি বনকদনৃা ত্র যাবয েকযকে বফআযবিএ।এয ভকধে এেবি করা, 

বফআযবিএ দয োমৃারে ও ের বফবাগীে অবপ এফাং াকেৃর অবপকে „ধভূান ভুক্ত এরাো‟ ঘঘালণা এফাং এ আইন অনমুােী 

তৃেফাতৃা অবপকয দৃেভান স্থাকন এোবধে যােগাে প্রদকৃনয প্রকোযনীে ফেফস্থা গ্রণ।অযবি করা, াফবরে বযফকন ধভূান 

ঘযাকধ যনকেতনা ফৃবদ্ধয যনে আইকনয ধাযা ৮ অনুাকয ের াফবরে বযফকন „ধভূান কত বফযত থােুন, ইা াবস্তকমাগে 

অযাধ‟ ম্ববরত ঘনাবি ফাাংরা ও ইাংকযবয বালাে প্রদনৃ েযায বনকদনৃা। মা আগাভী দুই ভাকয ভকধে ফাস্তফােন বনবিত েযায 

যনে ফরা ে। অনেথাে আগাভী করা ঘকেম্বয ঘথকে ভ্রাভেভাণ আদারত বযোরনায ভাধেকভ আইন অভানেোযীকে যবযভানায 

আওতাে আনা কফ ফকর যাবনকেকেন বফআযবিএ ঘেোযভোন ঘভা. ভবোয যভান।আইন ফাস্তফােন বনবিতেযকণ যোকযয বফববন্ন 

াংস্থায কে অোিকবাকেব েযকে ঢাো আহ্োবনো বভন। গত ২৫ ভাে ৃভাবরে-শ্রবভে ঘনতৃফৃকেয কে এেবি অোিকবাকেব বাে 

এই বদ্ধান্ত ঘনে ফাাংরাকদ ঘযাি ট্রান্সকািৃ অথবযবিয (বফআযবিএ) । 

এএ/এভএভকযি/এভএ 

https://www.jagonews24.com/national/news/502644 

https://www.jagonews24.com/author/staff-reporter
https://www.jagonews24.com/national/news/502644
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http://www.alokitobangladesh.com/epaper/pages/get_image/175696 

http://www.alokitobangladesh.com/epaper/pages/get_image/175696
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ধভূান ঘযাকধ েক ায কে যোয 

 রবিিার, মে ২৬, ২০১৯ - ৯:৪৪ 

 

ধভূান ফকে কেতনতা ৃবিয াাাব প্রকোযন েক ায আইন প্রকোগ। েবফ : াংগৃীত 

গণপ্রযাতন্ত্রী ফাাংরাকদ যোয ধভূান ও তাভােযাত দ্রফে ফেফাকযয েবতেয 

বদে বফকফেনা েকয “ধভূান ও তাভােযাত দ্রফে ফেফায (বনেন্ত্রণ ) আইন 

২০০৫” প্রণেন েকযকেন। উকেবখত আইকনয ৪(১) ধাযা অনমুােী াফবরে ঘে 

ও াফবরে বযফকন ধভূান বনবলদ্ধ েযা কেকে। আইকনয মথামথ ফাস্তফােকন 

যোয ও যোবয বফববন্ন াংস্থা বফববন্ন দকে গ্রণ েযকে।ম্প্রবত 

বফআযবিএ-য আওতাধীন ের াফবরে ঘে ও বযফকন ধভূানভুক্ত বযকফ 

ফযাে যাখকত দু‟বি বনকদনৃা ত্র যাবয েঘয। এয ভকধে এেবি করা, বফআযবিএ দয োমৃারে ও ের বফবাগীে অবপ এফাং 

াকেরৃ অবপ ভূকে ”ধভূান ভুক্ত এরাো” ঘঘালণা এফাং এ আইন অনমুােী তৃেফাতৃা অবপকয দৃেভান স্থাকন এোবধে 

যােগাে প্রদকৃনয প্রকোযনীে ফেফস্থা গ্রকণয যনে বনকদৃ প্রদান েকয।অযবি করা, াফবরে বযফকন ধভূান ঘযাকধ যনকেতনা 

ফৃবদ্ধয যনে আইকনয ধাযা ৮ অনুাকয ের াফবরে বযফকন “ধভূান কত বফযত থােুন, ইা াবস্তকমাগে অযাধ” ম্ববরত 

ঘনাবি ফাাংরা ও ইাংকযযী বালাে প্রদনৃ েযায বনকদনৃা প্রদান েকয। বনকদনৃাবি আগাভী দু‟ভাকয ভকধে ফাস্তফােন বনবিত েযায 

যনে ফরা ে। অনেথাে আগাভী ০১/০৮/২০১৯ তাবযখ ঘথকে ভ্রাভেভান আদারত বযোরনায ভাধেকভ আইন অভানেোযীকে আইন 

অনুাকয যবযভানা আওতাে আনা কফ ফকর যাবনকেকেন বফআযবিএ‟য ঘেোযভোন ঘভা: ভবোয যভান।আইন ফাস্তফােন 

বনবিতেযকন ঢাো আহ্োবনো বভন যোকযয বফববন্ন াংস্থায াকথ এিকবাকেব েযকে। ফাাংরাকদ ঘযাি ট্রান্সকািৃ অকথাবযবিয 

াকথ ২৫/০৩/২০১৯ তাবযখ ভাবরে-শ্রবভে ঘনতৃফৃকেয অাংগ্রকণ এেবি এিকবাকেব বাে উকযাক্ত দকে ভূ গ্রকনয 

বদ্ধান্ত ঘনে বফআযবি-এ। আযকেয বত্রো/এভএইেএ 

https://www.ajkerpatrika.com/ধূোন-মরাধধ-কধ ার-হধে-সর/ 

https://www.ajkerpatrika.com/%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A7%E0%A7%87-%E0%A6%95%E0%A6%A0%E0%A7%8B%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%B0/
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https://www.edainikpurbokone.net/content/2019/2019-05-26/zoom_view/c10.jpg 

https://www.edainikpurbokone.net/content/2019/2019-05-26/zoom_view/c10.jpg
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ধভূানভুক্ত বযকফ ফযাে যাখকত বফআযবিএ'য বনকদৃনা 
 ২০১৯ ঘভ ২৫ ১৬:৫৮:৪০ 

 

বফযকন আওোয প্রবতকফদে : ধভূান ও তাভােযাত দ্রফে ফেফাকযয েবতেয বদে বফকফেনা েকয ‚ধভূান ও তাভােযাত দ্রফে 

ফেফায (বনেন্ত্রণ ) আইন ২০০৫‛ প্রণেন েকযঘেন যোয। উকেবখত আইকনয ৪(১) ধাযা অনমুােী াফবরে ঘে ও াফবরে 

বযফকন ধভূান বনবলদ্ধ েযা কেকে।আইকনয মথামথ ফাস্তফােকন যোয ও যোবয বফববন্ন াংস্থা বফববন্ন দকে গ্রণ েযকে। 

ম্প্রবত বফআযবিএ-য আওতাধীন ের াফবরে ঘে ও বযফকন ধভূানভুক্ত বযকফ ফযাে যাখকত দু’বি বনকদনৃা ত্র যাবয 

েকয।এয ভকধে এেবি করা, বফআযবিএ দয োমৃারে ও ের বফবাগীে অবপ এফাং াকেৃর অবপ ভূকে ‛ধভূান ভুক্ত 

এরাো‛ ঘঘালনা এফাং এ আইন অনমুােী তৃেফাতৃা অবপকয দৃেভান স্থাকন এোবধে যােগাে প্রদকৃনয প্রকোযনীে ফেফস্থা গ্রকণয 

যনে বনকদৃ প্রদান েকয।অযবি করা, াফবরে বযফকন ধভূান ঘযাকধ যনকেতনা ফৃবদ্ধয যনে আইকনয ধাযা ৮ অনুাকয ের 

াফবরে বযফকন ‚ধভূান কত বফযত থােুন, ইা াবস্তকমাগে অযাধ‛ ম্ববরত ঘনাবি ফাাংরা ও ইাংকযযী বালাে প্রদনৃ েযায 

বনকদনৃা প্রদান েকয।বনকদনৃাবি আগাভী দু’ভাকয ভকধে ফাস্তফােন বনবিত েযায যনে ফরা ে। অনেথাে আগাভী ০১/০৮/২০১৯ 

তাবযখ ঘথকে ভ্রাভেভান আদারত বযোরনায ভাধেকভ আইন অভানেোযীকে আইন অনুাকয যবযভানা আওতাে আনা কফ।আইন 

ফাস্তফােন বনবিতেযকন ঢাো আহ্োবনো বভন যোকযয বফববন্ন াংস্থায াকথ এিকবাকেী েযকে। ফাাংরাকদ ঘযাি ট্রান্সকািৃ 

অকথাবযবিয াকথ বনফায (২৫ ঘভ) ভাবরে-শ্রবভে ঘনতৃফৃকেয অাংগ্রকণ এেবি এিকবাকেী বাে উকযাক্ত দকে ভূ 

গ্রকনয ীদ্ধান্ত ঘনে বফআযবি-এ। 

বফযকন আওোয/২৫ ঘভ, ২০১৯/এ 

https://businesshour24.com/article/40102 

https://businesshour24.com/article/40102


 

গণবযফকন ধভূানভুক্ত বযকফ যাখকত বনকদৃনা 

২৬ ঘভ, ২০১৯, ০৯:৩০:৩৫ বনউযবয প্রবতকফদে 

  

ঢাো: াফবরে ঘে ও বযফকন ধভূানভুক্ত বযকফ ফযাে যাখকত দুবি বনকদনৃা 

ত্র যাবয েকযকে বফআযবিএ। যোয ধভূান ও তাভােযাত দ্রফে  ফেফাকযয 

েবতেয বদে বফকফেনা েকয ‘ধভূান ও তাভােযাত দ্রফে ফেফায (বনেন্ত্রণ) আইন-

২০০৫’ প্রণেন েকযকে। এই আইকনয ৪(১) ধাযা অনমুােী াফবরে ঘে ও 

গণবযফকন ধভূান বনবলদ্ধ েযা কেকে।বফআযবিএ বনকদৃনায ভকধে এেবি করা , 

বফআযবিএ দয োমৃারে ও ের বফবাগীে অবপ  এফাং াকেৃর অবপকে 

‘ধভূান ভুক্ত এরাো ’ ঘঘালণা এফাং এ আইন অনমুােী তৃেফাতৃা অবপকয 

দৃেভান স্থাকন এোবধে যােগাে প্রদকৃনয প্রকোযনীে ফেফস্থা গ্রণ।অযবি করা , াফবরে বযফকন ধভূান ঘযাকধ যনকেতনা 

ফৃবদ্ধয যনে আইকনয ধাযা ৮ অনুাকয ের াফবরে বযফকন ‘ধভূান কত বফযত থােুন , ইা াবস্তকমাগে অযাধ ’ ম্ববরত 

ঘনাবি ফাাংরা ও ইাংকযবয বালাে প্রদনৃ েযায বনকদনৃা। মা আগাভী দুই ভাকয ভকধে ফাস্তফােন বনবিত েযায যনে ফরা ে। 

অনেথাে আগাভী করা ঘকেম্বয ঘথকে ভ্রাভেভাণ আদারত বযোরনায ভাধেকভ আইন অভানেোযীকে যবযভানা য আওতাে আনা 

কফ ফকর যাবনকেকেন বফআযবিএ ঘেোযভোন ঘভা . ভবোয যভান।আইন ফাস্তফােন বনবিতেযকণ যোকযয বফববন্ন াংস্থায কে 

অোিকবাকেব েযকে ঢাো আহ্োবনো বভন। গত ২৫ ভাে ৃভাবরে-শ্রবভে ঘনতৃফৃকেয কে এেবি অোিকবাকেব বাে এই বদ্ধান্ত 

ঘনে ফাাংরাকদ ঘযাি ট্রান্সকািৃ অথবযবিয (বফআযবিএ)। 

https://www.newsg24.com/bangladesh-

news/48789/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9

%E0%A6%A8%E0%A7%87%20%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6

%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%20%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0

%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%20%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4

%E0%A7%87%20%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6

%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE 

https://www.newsg24.com/bangladesh-news/48789/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87%20%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%20%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%20%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87%20%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE
https://www.newsg24.com/bangladesh-news/48789/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87%20%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%20%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%20%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87%20%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE
https://www.newsg24.com/bangladesh-news/48789/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87%20%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%20%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%20%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87%20%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE
https://www.newsg24.com/bangladesh-news/48789/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87%20%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%20%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%20%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87%20%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE
https://www.newsg24.com/bangladesh-news/48789/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87%20%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%20%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%20%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87%20%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE
https://www.newsg24.com/bangladesh-news/48789/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87%20%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%20%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%20%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87%20%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE
https://www.newsg24.com/bangladesh-news/48789/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87%20%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%20%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6%20%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87%20%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE
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গণবযফকন ধভূানভুক্ত বযকফ ফযাে যাখকত বনকদৃনা 

 ঘভ ২৫, ২০১৯ ইিাযনোনার ক্রাইভ বযকািৃ 

যোয ধভূান ও তাভােযাত দ্রফে ফেফাকযয েবতেয বদে বফকফেনা েকয ‘ধভূান ও তাভােযাত দ্রফে ফেফায (বনেন্ত্রণ) আইন-

২০০৫’ প্রণেন েকযকে। এই আইকনয ৪(১) ধাযা অনমুােী াফবরে ঘে ও গণবযফকন ধভূান বনবলদ্ধ েযা কেকে। আইকনয 

মথামথ ফাস্তফােকন যোয ও যোবয বফববন্ন াংস্থা বফববন্ন দকে গ্রণ েযকে। ম্প্রবত বফআযবিএ’য আওতাধীন ফ াফবরে 

ঘে ও বযফকন ধভূানভুক্ত বযকফ ফযাে যাখকত দুবি বনকদনৃা ত্র যাবয েকযকে বফআযবিএ।এয ভকধে এেবি করা, বফআযবিএ 

দয োমৃারে ও ের বফবাগীে অবপ এফাং াকেৃর অবপকে ‘ধভূান ভুক্ত এরাো’ ঘঘালণা এফাং এ আইন অনমুােী তৃেফাতৃা 

অবপকয দৃেভান স্থাকন এোবধে যােগাে প্রদকৃনয প্রকোযনীে ফেফস্থা গ্রণ।অযবি করা, াফবরে বযফকন ধভূান ঘযাকধ 

যনকেতনা ফৃবদ্ধয যনে আইকনয ধাযা ৮ অনুাকয ের াফবরে বযফকন ‘ধভূান কত বফযত থােুন, ইা াবস্তকমাগে অযাধ’ 

ম্ববরত ঘনাবি ফাাংরা ও ইাংকযবয বালাে প্রদনৃ েযায বনকদনৃা। মা আগাভী দুই ভাকয ভকধে ফাস্তফােন বনবিত েযায যনে ফরা 

ে। অনেথাে আগাভী করা ঘকেম্বয ঘথকে ভ্রাভেভাণ আদারত বযোরনায ভাধেকভ আইন অভানেোযীকে যবযভানায আওতাে 

আনা কফ ফকর যাবনকেকেন বফআযবিএ ঘেোযভোন ঘভা. ভবোয যভান।আইন ফাস্তফােন বনবিতেযকণ যোকযয বফববন্ন াংস্থায 

কে অোিকবাকেব েযকে ঢাো আহ্োবনো বভন। গত ২৫ ভাে ৃভাবরে-শ্রবভে ঘনতৃফৃকেয কে এেবি অোিকবাকেব বাে এই 

বদ্ধান্ত ঘনে ফাাংরাকদ ঘযাি ট্রান্সকািৃ অথবযবিয (বফআযবিএ) । 

http://icrbd24.com/%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f/%e0%a6%97%e0%a

6%a3%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8%e0%a7%87-

%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ae%e0%a7%81%e

0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%aa%e0%a6%b0/ 

http://icrbd24.com/%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f/%e0%a6%97%e0%a6%a3%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%aa%e0%a6%b0/
http://icrbd24.com/author/admin/
http://icrbd24.com/%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f/%e0%a6%97%e0%a6%a3%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%aa%e0%a6%b0/
http://icrbd24.com/%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f/%e0%a6%97%e0%a6%a3%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%aa%e0%a6%b0/
http://icrbd24.com/%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f/%e0%a6%97%e0%a6%a3%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%aa%e0%a6%b0/
http://icrbd24.com/%e0%a6%9c%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f/%e0%a6%97%e0%a6%a3%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%aa%e0%a6%b0/
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গণপ্রযাতন্ত্রী ফাাংরাকদ যোয ধভূান ও তাভােযাত দ্রফে ফেফাকযয েবতেয বদে বফকফেনা েকয ‚ধভূান ও তাভােযাত দ্রফে 

ফেফায (বনেন্ত্রণ ) আইন ২০০৫‛ প্রণেন েকযকেন। উকেবখত আইকনয ৪(১) ধাযা অনমুােী াফবরে   ঘে ও াফবরে বযফকন 

ধভূান বনবলদ্ধ েযা কেকে। আইকনয মথামথ ফাস্তফােকন যোয ও যোবয বফববন্ন াংস্থা বফববন্ন দকে গ্রণ েযকে। ম্প্রবত 

বফআযবিএ-য আওতাধীন ের াফবরে ঘে ও বযফকন ধভূানভুক্ত বযকফ  ফযাে যাখকত দু ’বি বনকদনৃা ত্র যাবয েকয। এয 

ভকধে এেবি করা, বফআযবিএ দয োমৃারে ও ের বফবাগীে অবপ এফাং াকেৃর অবপ ভূকে ‛ধভূান ভুক্ত এরাো‛ ঘঘালনা 

এফাং এ আইন অনমুােী তৃেফাতৃা অবপকয দৃেভান স্থাকন এোবধে যােগাে প্রদকৃনয প্রকোযনীে ফেফস্থা গ্রঘণয যনে বনকদৃ প্রদান 

েকয।অযবি করা, াফবরে বযফকন ধভূান ঘযাকধ যনকেতনা ফৃবদ্ধয যনে আইকনয ধাযা ৮ অনুাকয ের াফবরে বযফকন 

‚ধভূান কত বফযত থােুন, ইা াবস্তকমাগে অযাধ‛ ম্ববরত ঘনাবি ফাাংরা ও ইাংকযযী বালাে প্রদনৃ েযায বনকদনৃা প্রদান েকয। 

বনকদনৃাবি আগাভী দু’ভাকয ভকধে ফাস্তফােন বনবিত েযায যনে ফরা ে। অনেথাে আগাভী ০১/০৮/২০১৯ তাবযখ ঘথকে ভ্রাভেভান 

আদারত বযোরনায ভাধেকভ আইন অভানেোযীকে আইন অনুাকয যবযভানা আওতাে আনা কফ। যাবনকেকে বফআযবিএ ’য 

ঘেোযভোন ঘভা : ভবোয যভান।  

আইন ফাস্তফােন বনবিতেযকন ঢাো আহ্োবনো বভন যোকযয বফববন্ন াংস্থায াকথ এিকবাকেী েযকে। ফাাংরাকদ ঘযাি ট্রান্সকািৃ 

অকথাবযবিয াকথ ২৫/০৩/২০১৯ তাবযখ ভাবরে-শ্রবভে ঘনতৃফৃকেয অাংগ্রকণ এেবি এিকবাকেী বাে উকযাক্ত দকে ভূ 

গ্রকনয ীদ্ধান্ত ঘনে বফআযবি-এ। ূত্র: াংফাদ বফজ্ঞবপ্ত 

http://www.natun-barta.com/46680/151/ধূোনেুক্ত-বরধিশ-িজায়-রাখধে-বিআরটিএ’-র-বনধদেশনা 

http://www.natun-barta.com/cat.php?cd=151
http://www.natun-barta.com/46680/151/details.php?id=46680
http://www.natun-barta.com/46680/151/???????????-??????-????-?????-???????'-?-?????????
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গণবযফকন ধভূানভুক্ত বযকফ যাখকত বনকদৃনা 

২৫ ঘভ ২০১৯ বনফায, ০৯:০৭  বএভ 

ফহুভাবত্রে ঘিস্ক 

ঢাো : াফবরে ঘে ও বযফকন ধভূানভুক্ত বযকফ ফযাে যাখকত দুবি বনকদনৃা ত্র যাবয েকযকে বফআযবিএ। যোয ধভূান ও 

তাভােযাত দ্রফে ফেফাকযয েবতেয বদে বফকফেনা েকয ‘ধভূান ও তাভােযাত দ্রফে 

ফেফায (বনেন্ত্রণ) আইন-২০০৫’ প্রণেন েকযকে। এই আইকনয ৪(১) ধাযা অনমুােী 

াফবরে ঘে ও গণবযফকন ধভূান বনবলদ্ধ েযা কেকে।বফআযবিএ বনকদৃনায ভকধে 

এেবি করা, বফআযবিএ দয োমৃারে ও ের বফবাগীে অবপ এফাং াকেৃর 

অবপকে ‘ধভূান ভুক্ত এরাো’ ঘঘালণা এফাং এ আইন অনমুােী তৃেফাতৃা অবপকয 

দৃেভান স্থাকন এোবধে যােগাে প্রদকৃনয প্রকোযনীে ফেফস্থা গ্রণ। অযবি করা, 

াফবরে বযফকন ধভূান ঘযাকধ যনকেতনা ফৃবদ্ধয যনে আইকনয ধাযা ৮ অনুাকয 

ের াফবরে বযফকন ‘ধভূান কত বফযত থােুন, ইা াবস্তকমাগে অযাধ’ ম্ববরত ঘনাবি ফাাংরা ও ইাংকযবয বালাে প্রদনৃ 

েযায বনকদনৃা। মা আগাভী দুই ভাকয ভকধে ফাস্তফােন বনবিত েযায যনে ফরা ে। অনেথাে আগাভী করা ঘকেম্বয ঘথকে 

ভ্রাভেভাণ আদারত বযোরনায ভাধেকভ আইন অভানেোযীকে যবযভানায আওতাে আনা কফ ফকর যাবনকেকেন বফআযবিএ ঘেোযভোন 

ঘভা. ভবোয যভান।আইন ফাস্তফােন বনবিতেযকণ যোকযয বফববন্ন াংস্থায কে অোিকবাকেব েযকে ঢাো আহ্োবনো বভন। 

গত ২৫ ভাে ৃভাবরে-শ্রবভে ঘনতৃফৃকেয কে এেবি অোিকবাকেব বাে এই বদ্ধান্ত ঘনে ফাাংরাকদ ঘযাি ট্রান্সকািৃ অথবযবিয 

(বফআযবিএ)। 

https://www.bahumatrik.com/গণবরিহধন-ধূোনেুক্ত-বরধিশ-রাখধে-বনধদেশনা/62938 

https://www.bahumatrik.com/%E0%A6%97%E0%A6%A3%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE/62938
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প্রোবত কেকে: ঘভ ২৫, ২০১৯ , ৮:৫৫ অযাহ্ণ  

বনযাদ বনউয: যোয ধভূান ও তাভােযাত দ্রফে ফেফাকযয েবতেয বদে বফকফেনা েকয ‘ধভূান ও তাভােযাত দ্রফে ফেফায 

(বনেন্ত্রণ) আইন-২০০৫’ প্রণেন েকযকে। এই আইকনয ৪(১) ধাযা অনমুােী াফবরে ঘে ও গণবযফকন ধভূান বনবলদ্ধ েযা 

কেকে। আইকনয মথামথ ফাস্তফােকন যোয ও যোবয বফববন্ন াংস্থা বফববন্ন দকে গ্রণ েযকে। ম্প্রবত বফআযবিএ’য আওতাধীন 

ফ াফবরে ঘে ও বযফকন ধভূানভুক্ত বযকফ ফযাে যাখকত দুবি বনকদনৃা ত্র যাবয েকযকে বফআযবিএ। এয ভকধে এেবি 

করা, বফআযবিএ দয োমৃারে ও ের বফবাগীে অবপ এফাং াকেৃর অবপকে ‘ধভূান ভুক্ত এরাো’ ঘঘালণা এফাং এ আইন 

অনমুােী তৃেফাতৃা অবপকয দৃেভান স্থাকন এোবধে যােগাে প্রদকৃনয প্রকোযনীে ফেফস্থা গ্রণ। অযবি করা, াফবরে 

বযফকন ধভূান ঘযাকধ যনকেতনা ফৃবদ্ধয যনে আইকনয ধাযা ৮ অনুাকয ের াফবরে বযফকন ‘ধভূান কত বফযত থােনু, 

ইা াবস্তকমাগে অযাধ’ ম্ববরত ঘনাবি ফাাংরা ও ইাংকযবয বালাে প্রদনৃ েযায বনকদনৃা। মা আগাভী দুই ভাকয ভকধে ফাস্তফােন 

বনবিত েযায যনে ফরা ে। অনেথাে আগাভী করা ঘকেম্বয ঘথঘে ভ্রাভেভাণ আদারত বযোরনায ভাধেকভ আইন অভানেোযীকে 

যবযভানায আওতাে আনা কফ ফকর যাবনকেকেন বফআযবিএ ঘেোযভোন ঘভা. ভবোয যভান। 

https://www.nirapadnews.com/%e0%a6%97%e0%a6%a3%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6

%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8%e0%a7%87-

%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ae%e0%a7%81%e

0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%aa%e0%a6%b0/ 

 

 

https://www.nirapadnews.com/%e0%a6%97%e0%a6%a3%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%aa%e0%a6%b0/
https://www.nirapadnews.com/%e0%a6%97%e0%a6%a3%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%aa%e0%a6%b0/
https://www.nirapadnews.com/%e0%a6%97%e0%a6%a3%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%aa%e0%a6%b0/
https://www.nirapadnews.com/%e0%a6%97%e0%a6%a3%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%aa%e0%a6%b0/
https://www.nirapadnews.com/%e0%a6%97%e0%a6%a3%e0%a6%aa%e0%a6%b0%e0%a6%bf%e0%a6%ac%e0%a6%b9%e0%a6%a8%e0%a7%87-%e0%a6%a7%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a6%ae%e0%a7%81%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%a4-%e0%a6%aa%e0%a6%b0/
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বনযস্ব প্রবতকফ দে  যাগযণ িি বনউয  

আকিি :  ঘভ ২৫, ২০১৯ ২০:৫৯  

 

যোয ধভূান ও তাভােযাত দ্রফে ফেফাকযয েবতেয বদে বফকফেনা েকয ‘ধভূান ও তাভােযাত দ্রফে ফেফায 

(বনেন্ত্রণ ) আইন -২০০৫ ’ প্রণেন েকযকে।   এই আইকনয ৪(১) ধাযা অনমুােী াফবরে ঘে ও গণবযফকন ধভূান 

বনবলদ্ধ েযা কেকে।   আইকনয মথামথ ফাস্তফােকন যোয ও যোবয বফববন্ন াংস্থা বফববন্ন দকে গ্রণ েযকে।   

ম্প্রবত বফআযবিএ ’য আওতাধীন ফ াফবরে ঘে ও বযফকন ধভূানভুক্ত বযকফ  ফযাে যাখকত দুবি বনকদনৃা ত্র 

যাবয েকযকে বফআযবিএ।  

এয ভকধে এেবি করা , বফআযবিএ দয োমৃারে ও ের বফবাগীে অবপ এফাং াকেৃর অবপকে ‘ধভূান ভুক্ত 

এরাো ’ ঘঘালণা এফাং এ আইন অনমুােী তৃেফাতৃা অবপকয দৃেভান স্থাকন এোবধে যােগাে প্রদকৃনয প্রকোযনীে 

ফেফস্থা গ্রণ।  

অযবি করা , াফবরে বযফকন ধভূান ঘযাকধ যনকেতনা ফৃবদ্ধয যনে আইকনয ধাযা ৮ অনুাকয ের াফবরে 

বযফকন ‘ধভূান কত বফযত থােুন , ইা াবস্তকমাগে অযাধ ’ ম্ববরত ঘনাবি ফাাংরা ও ইাংকযবয বালাে প্রদনৃ 

েযায বনকদনৃা।   মা আগাভী দুই ভাকয ভকধে ফাস্তফােন বনবি ত েযায যনে ফরা ে।   অনেথাে আগাভী করা 

ঘকেম্বয ঘথকে ভ্রাভেভাণ আদারত বযোরনায ভাধেকভ আইন অভানেোযীকে যবযভানায আওতাে আনা কফ ফকর 

যাবনকেকেন বফআযবিএ ঘেোযভোন ঘভা . ভবোয যভান।  

আইন ফাস্তফােন বনবিতেযকণ যোকযয বফববন্ন াংস্থায কে অোিকবাকেব েযকে ঢাো আহ্োবনো বভন।   গত ২৫ 

ভাে ৃভাবরে -শ্রবভে ঘনতৃফৃকেয কে এেবি অোিকবাকেব বাে এই বদ্ধান্ত ঘনে ফাাংরাকদ ঘযাি ট্রান্সকািৃ 

অথবযবিয (বফআযবিএ ) । 

http://jagoron.news/news/5029 

http://jagoron.news/news/5029


 

May-25 

গণবযফকন ধভূানভুক্ত বযকফ ফযাে যাখকত বনকদৃনা 

 বফগকেয িাে   ২৫ ঘভ ২০১৯ 

  

 

যোয ধভূান ও তাভােযাত দ্রফে ফেফাকযয েবতেয বদে বফকফেনা েকয ‘ধভূান ও তাভােযাত দ্রফে ফেফায (বনেন্ত্রণ) আইন-

২০০৫’ প্রণেন েকযকে। এই আইকনয ৪(১) ধাযা অনমুােী াফবরে ঘে ও গণবযফকন ধভূান বনবলদ্ধ েযা কেকে। আইকনয 

মথামথ ফাস্তফােকন যোয ও যোবয বফববন্ন াংস্থা বফববন্ন দকে গ্রণ েযকে। ম্প্রবত বফআযবিএ’য আওতাধীন ফ াফবরে 

ঘে ও বযফকন ধভূানভুক্ত বযকফ ফযাে যাখকত দুবি বনকদনৃা ত্র যাবয েকযকে বফআযবিএ।এয ভকধে এেবি করা, বফআযবিএ 

দয োমৃারে ও ের বফবাগীে অবপ এফাং াকেৃর অবপকে ‘ধভূান ভুক্ত এরাো’ ঘঘালণা এফাং এ আইন অনমুােী তৃেফাতৃা 

অবপকয দৃেভান স্থাকন এোবধে যােগাে প্রদকৃনয প্রকোযনীে ফেফস্থা গ্রণ।অযবি করা, াফবরে বযফকন ধভূান ঘযাকধ 

যনকেতনা ফৃবদ্ধয যনে আইকনয ধাযা ৮ অনুাকয ের াফবরে বযফকন ‘ধভূান কত বফযত থােুন, ইা াবস্তকমাগে অযাধ’ 

ম্ববরত ঘনাবি ফাাংরা ও ইাংকযবয বালাে প্রদনৃ েযায বনকদনৃা। মা আগাভী দুই ভাকয ভকধে ফাস্তফােন বনবিত েযায যনে ফরা 

ে। অনেথাে আগাভী করা ঘকেম্বয ঘথকে ভ্রাভেভাণ আদারত বযোরনায ভাধেকভ আইন অভানেোযীকে যবযভানায আওতাে 

আনা কফ ফকর যাবনকেকেন বফআযবিএ ঘেোযভোন ঘভা. ভবোয যভান।আইন ফাস্তফােন বনবিতেযকণ যোকযয বফববন্ন াংস্থায 

কে অোিকবাকেব েযকে ঢাো আহ্োবনো বভন। গত ২৫ ভাে ৃভাবরে-শ্রবভে ঘনতৃফৃকেয কে এেবি অোিকবাকেব বাে এই 

বদ্ধান্ত ঘনে ফাাংরাকদ ঘযাি ট্রান্সকািৃ অথবযবিয (বফআযবিএ)। 

http://habiganjerdak.com/1297 
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