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বিওআইব  সিঞ্জামাবিসহ ফেেতাি ৩ 

িাজধানীপত  াাঁ চ ফ াটি র্া াি অববধ বিওআইব  সিঞ্জামসহ বতন জনপ  ফেেতাি  পিপে 

িয্াব ড অযা শন বযার্াবলযন (িয্াব)। বুধবাি (৩ ফেব্রুযাবি) দু ুি ২র্া ফেপ  বৃহস্পবতবাি (৪ 

ফেব্রুযাবি) স াল ১০র্া  র্টন্ত র্যাব-১০-এি এ টি আবির্াবন  িল বনউ মাপ ট র্, তুিাগ ও 

শাহ আলী োনা এলা ায অবির্ান চাবলপয তাপিি ফেেতাি  পি। 
বৃহস্পবতবাি (৪ ফেব্রুযাবি) বব াল সাপে ৪র্ায িাজধানীি  াওিান বাজাপি িয্াব বমবডযা 

ফসন্টাপি সাংবাি সপেলপন এসব তেয জানান িয্াব-১০ অবধনায  (বসও) অবতবিক্ত বডআইবজ 

মাহেুজুি িহমান। 
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ফেেতাি ৃত  বযবক্তিা হপলন, ফমা.  াজী এম এম মাহামুি ওিপে ফোর্ন (৩২), িাব ব 

হাসান (৩০) ও বাবি উবিন (৩০)। 

বিওআইব  সিঞ্জামাবিঅবতবিক্ত বডআইবজ মাহেুজুি িহমান জানান, গত ৩ ফেব্রুযাবি ফগা ন 

সাংবাপিি বিবিপত িয্াব-১০-এি আবির্াবন  িলটি জানপত  াপি, িাজধানীি বনউ মাপ ট র্ 

োনাধীন  াাঁ র্াবন এবলেযান্ট ফিাপডি ২৭৮/৩ সিিাি বিলাি বিতীয তলায তালহা এন্টািপ্রাইপজ 

অববধ বিওআইব  সিঞ্জাম বববি  িা হপে। সাংবাপিি বিবিপত ববটিআিবস  মট তট াপিি 

সহপর্াবগতায ৪টি বসম বক্স বডিাইস (র্াি গাপয Amplifier Digital Sound 

System ফলখা আপে) ও ২টি ফমাবাইল ফোনসহ িাব ব হাসান ও বাবি উবিনপ  ফেেতাি 

 পি িয্াব। 
 পি তাপিি ফিওযা তপেযি বিবিপত িাজধানীি তুিাগ োনাধীন িমজান মাপ ট র্ এলা া ফেপ  

জবন  শামসুল আলপমি বাবেি এ টি  ক্ষ ফেপ  অববধ বিওআইব  বযবসা চপিি মূলপহাতা 

 াজী এম এম মাহামুি ফোর্নপ  ফেেতাি  িা হয। 



বিওআইব  সিঞ্জামাবিএ সময তাপিি  াে ফেপ  বিওআইব  বযবসায বযবহৃত ১৯টি বসম বক্স 

বডিাইস, ৪১৬টি বজএসএম এপন্টনা, ৩৪ হাজাি ব স ফর্বলর্  বসম, ৭টি বমবন  বিউর্াি, 

৩টি ওযযািপলস িাউর্াি, ৫টি বাাংলা লাযন মপডম ও িাউর্াি, ৩টি লযা র্ ,  এ টি লযা র্  

কুলাি, ১০টি বববিন্ন চাজট াি, ৬টি ইউএসবব মপডম, ১২টি  াওযাি  যাবল, ২৪টি  নপসল 

 যাবল, ৩টি বি-প্ল্যাগ, ৪টি মাবিপ্ল্যাগ, এ টি মাউস ও ৪টি ফমাবাইল ফোন উদ্ধাি  িা হয। 
িয্াব-১০ বসও জানান, ববটিআিবস  মট তট াপিি ফিওযা তেযমপত অববধ ফর্বলপর্াগাপর্াগ 

স্থা নাি মাধযপম চিটি প্রবতবিন আনুমাবন  প্রায ৬ লাখ আন্তজট াবত   ল বমবনর্ অববধিাপব 

ফিপশ র্াবমটপনর্  িবেল। এি েপল সি াি দিবন  প্রায বতন লাখ র্া া এবাং বেপি প্রায ১০ 

ফ াটি ৯৫ লাখ র্া া িাজস্ব হাবিপযপে। 
প্রােবম  বজজ্ঞাসাবাপি জানা র্ায, তািা অববধ বিওআইব  বযবসা ও বিওআইব ি র্ন্ত্াাংশ 

িয-ববিয  পি। তািা এ  বেি ধপি সি ািপ   ি োাঁ ব  বিপয অববধিাপব বিওআইব ি 

বযবসা চাবলপয আসবেল। 



এ জন বযবক্ত সপবটাচ্চ ১৫টি বসম বনবন্ধন  পি বযবহাি  িপত  াপিন। ব ন্তু চিটি  ীিাপব 

সি াবি প্রবতষ্ঠান ফর্বলর্প ি ৩৪ হাজাি বসম িয ও বযবহাি  পি আসবেল জানপত চাইপল 

িয্াব  মট তট া বপলন, ‘ববষযটি িয্াব ও ববটিআিবসি নজপি এপসপে। এর্া বনপয গিীিিাপব 

তিন্ত  িা হপব।’ 

 


