
 

 
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাাংলাদেশ ববতার, সের েপ্তর 

৩১, সসয়ে মাহবুব বমাদশ েে সরণণ 

বশর-ই-বাাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭। 

(অতীব জরুণর) www.betar.gov.bd 

নং-১৫.৫৩.০০০০.০১৭.৩৮.০০৪.২২.২১৪৮                                                                                       তারিখ: ১৪-০৬-২০২২ 

ণবষয়: বেশাল ণসণকউণরটি ব াস ে এর ৩৬তম প্রণতষ্ঠা বাণষ েকী অনুষ্ঠান সরাসরর সম্প্রচার। 

আগামী ১৫ জুন ২০2২ ণি. বুধবার সকাল ১০:৩0 ণমণনদে গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বশখ হাণসনা গণভবন হদত ণভণিও কন াদরণসাং- এর মাধ্যদম শাপলা 

হল, প্রধানমন্ত্রীর কার্ োলদয় বেশাল ণসণকউণরটি ব াস ে এর ৩৬তম প্রণতষ্ঠা বাণষ েকী অনুষ্ঠাদন অাংশগ্রহণ করদবন। উরিরিত রিরিও কনফাররন্স রিটিণভ আউেপুে এর মাধ্যদম বাাংলারেশ 

ববতাররর মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ রকরলাহারজে, (693 কিল োহোর্জ মেরোেতর্কিত িোরলে সোেকিি বন্ধ থোিোি), এফ.এম. ১০৬.০ বমগাহারজে, এবাং ওদয়বসাইে www.betar.gov.bd 

ও বমাবাইল অযাপ: Bangladesh Betar বেদক সরাসণর সম্প্রচার হদব। একই সাদে বাাংলাদেশ ববতাদরর সকল আঞ্চণলক বকদের মধ্যম তরঙ্গ ও সাংণিষ্ট এ .এম. ব্যাদে অনুষ্ঠানটি 

একদর্াদগ ণরদল হদব। এদেদে আঞ্চণলক বকেসমূদহর ণবকল্প এ .এম. ব্যাদে (র্ণে োদক) স্ব স্ব বকদের পূব ে ণনধ োণরত অনুষ্ঠান প্রচাণরত হদব। 

  

২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠাদনর সময়সূণচ পণরবতেদনর বেদে পণরচালক, বাাংলাদেশ ববতার ঢাকা এবাং ণসণনয়র প্রদকৌশলী, জাতীয় ববতার ভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্ োলদয়র বপ্রস উইাং/ 

ণবটিণভ এর সাদে বর্াগাদর্াগপূব েক সমন্বয় কদর অনুষ্ঠানটি র্োসমদয় প্রচার ণনণিত করদবন এবাং সুষু্ঠভাদব প্রচারকার্ ে সম্পােদনর জন্য অনুষ্ঠানটির সময়সূণচ পণরবতেন/ বাণতল- এর 

ণবষদয় সাংণিষ্ট সকলদক অবণহত করদবন।  

৩। অনুষ্ঠানটি প্রচািকালীন ঢাকা-ক (৮১৯ রকললাহার্জ) এি পূি জরনর্ জারিত অনুষ্ঠান, সকল সংিাদ, আিহাওয়ািাতজা ও আযান মধ্যম তিঙ্গ ১১৭০ কিল োহোলর্জ এবাং এ .এম. 92 বমগাহাদজে 

প্রচার হদব। ঢাকা-খ এবাং ঢোিো-গ এর পূব ে ণনধ োণরত অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ োকদব।  

৪। উক্ত অনুষ্ঠান চলাকালীন ণবঘ্ন ঘেদল ণসণনয়র প্রদকৌশলী, জাতীয় ববতার ভবন ও পণরচালক, বাাংলাদেশ ববতার ঢাকা ণবদঘ্নর প্রণতদবেন (কারণসহ) ণনকস  দে হাি েকণপ ও স ে কণপ 

(programlivebb@gmail.com) সের েপ্তদর বপ্ররণ করদবন। 
৫। অনুষ্ঠান সরাসণর সম্প্রচাদরর জন্য ণসণনয়র প্রদকৌশলী, জাতীয় ববতার ভবন, সাংণিষ্ট স্টুণিওদত বা সুণবধাজনক স্থাদন ণিস সাংদর্াগসহ ০১ (এক) টি বেণলণভশন মণনেদরর ব্যবস্থা গ্রহণসহ 

র্াবতীয় প্রদকৌশল োণয়ত্ব পালন করদবন।  

6। উক্ত অনুষ্ঠান সম্প্রচাদরর সাদে সাংণিষ্ট ট্রাসণমোরগুদলা চালু না োকদল অনুষ্ঠান শুরুর ১৫ ণমণনে পূদব ে চালু হদয় অনুষ্ঠান প্রচার বশদষ ণবরত হদব/ণনজস্ব কম েধারায় ণ দর র্াদব। 

৭।   উক্ত অনুষ্ঠান র্োর্েভাদব প্রচার হদে ণকনা বস ণবষদয় পণরচালক, বাাংলাদেশ ববতার, ঢাকা ণসণনয়র প্রদকৌশলী, জাতীয় ববতার ভবন ঢাকা এর সাদে সমন্বয় কদর অনুষ্ঠান সুষু্ঠভাদব 

প্রচার ণনণিত করদবন। 

৮। অনুষ্ঠান প্রচাদরর মাদে ণ লার প্রচাদরর বেদে সাংণিষ্ট শাখা অনুদমাণেত অনুষ্ঠান/ গাদনর তাণলকা অনুসরণ করদবন। 

৯। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান সুষু্ঠভাদব প্রচাদরর জন্য পণরচালক, বাাংলাদেশ ববতার ঢাকা সাংণিষ্ট কম েকতো/ কম েচারীদের পূব োদে োণয়ত্ব অপ েণ করদবন এবাং ণতণন/ তাঁর প্রণতণনণধ সম্প্রচার 

বুদে উপণস্থত বেদক অনুষ্ঠান সম্প্রচার তত্ত্বাবধান করদবন। এছাড়া সকল বকদের পণরচালক/ আঞ্চণলক পণরচালকগণ/ তাঁর প্রণতণনণধগণ সম্প্রচার বুদে উপণস্থত বেদক অনুষ্ঠান সম্প্রচার 

তত্ত্বাবধান করদবন এবাং প্রদয়াজদন বাাংলাদেশ ববতার, ঢাকা বকদের পণরচালক এর সাদে বর্াগাদর্াগ কদর সুষু্ঠু্ভাদব অনুষ্ঠান প্রচার ণনণিত করদবন। 

১০। বণণ েত অনুষ্ঠাদনর ওপর প্রণতদবেন সাংবাদে প্রচাদরর জন্য পণরচালক, বাতো, বকেীয় বাতো সাংস্থা প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদবন। 

১১। উক্ত অনুষ্ঠান সম্প্রচাদরর জন্য সাংণিষ্ট কম েকতো/ কম েচারী/ উপস্থাপক-উপস্থাণপকাগণ অনুষ্ঠান শুরুর ২ ঘো পূদব ে সাংণিষ্ট স্টুণিওদত/অনুষ্ঠানস্থদল উপণস্থত োকদবন।  

১২। স্থানীয় সাংবাে প্রচাদরর বেদে আঞ্চণলক বাতো ণনয়ন্ত্রক/ উপ-বাতো ণনয়ন্ত্রক সাংণিষ্ট বকদের পণরচালক/ আঞ্চণলক পণরচালদকর সাদে সমন্বয় কদর প্রচাদরর ব্যবস্থা ণনদবন। 

  ১৩।  আঞ্চণলক পণরচালক, ববতার প্রকাশনা েপ্তর বণণ েত অনুষ্ঠাদনর সাংণিষ্ট ণবষয়াণের ছণব ণপআইণি হদত সাংগ্রহপূব েক র্োর্ে কযাপশন ও তথ্যাণে সহ ‘ববতার বাাংলা’য় প্রকাশ করদবন। 

১৪। পকরচো ি, ক িোলর্োঁ, বোাং োলেশ মবতোর, সের েপ্তর-এ সাংক্রোন্ত মেস কবজ্ঞকপ্ত েিোলশর েলিোর্িীি ব্যবস্থো গ্রহে িরলবি।  

 

 

(বমা: ছালাহ উণিন) 

উপ-মহাপণরচালক (অনুষ্ঠান) 

মহাপণরচালদকর পদে। 

ব ান-02-44813181 

ই-বমইল: salahuddin.9bcs@gmail.com 

কবতরে: িোর্ জোলথ জ (মর্েষ্ঠতোর কিকিলত িি)- 

 ১।    প্রধান প্ররকৌশলী/অরতররক্ত মহাপররচালক (বাতো), বাাংলারেশ ববতার (সাংরিষ্ট কম েকতোরের রনরে েশনা প্রোরনর অনুররাধসহ)। 

 ২।    উপ-মহাপররচালক (বাতো), বাাংলারেশ ববতার (সাংরিষ্ট কম েকতোরের রনরে েশনা প্রোরনর অনুররাধসহ)। 

 ৩।     পররচালক, বাতো, বকন্দ্রীয় বাতো সাংস্থা, বাাংলারেশ ববতার, আগারগাঁও, ঢাকা/ অরতররক্ত প্রধান প্ররকৌশলী, বাাংলারেশ ববতার, ধামরাই, ঢাকা। 

 ৪।  রসরনয়র প্ররকৌশলী/ আবারসক প্ররকৌশলী, গরবষণা ও গ্রহণ বকন্দ্র, সের েপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা (েপ্তর আরেশটি ওরয়র সাইরে প্রকারশর অনুররাধসহ)/জাতীয়  

 ববতার িবন,আগারগাঁও, ঢাকা/উচ্চশরক্ত বপ্ররণ বকন্দ্র-১ ও ২ সািার, ঢাকা/ উচ্চশরক্ত বপ্ররণ বকন্দ্র-৩, নওয়াপাড়া, যরশার/ উচ্চশরক্ত বপ্ররণ বকন্দ্র-৪, কালুরঘাে, চট্টগ্রাম/ উচ্চশরক্ত 

বপ্ররণ বকন্দ্র-৫, কাহালু, বগুড়া/ বাাংলারেশ ববতার, আগ্রাবাে, চট্টগ্রাম। 

 ৫।     পররচালক, বাাংলারেশ ববতার ঢাকা/ চট্টগ্রাম/ বারণরজিক কায েক্রম/ রলয়ারজাঁ/ ট্রারফক সম্প্রচার কায েক্রম বাাংলারেশ ববতার, আগারগাঁও, ঢাকা। 

৬।    আঞ্চরলক পররচালক/ আঞ্চরলক প্ররকৌশলী/ আঞ্চরলক বাতো রনয়ন্ত্রক, বাাংলারেশ ববতার, খুলনা/ রাজশাহী/ রাংপুর/ রসরলে/ বররশাল/ ঠাকুরগাঁও/ কক্সবাজার/ রাঙামাটি/বান্দরবান/ 

কুরমিা/ বগাপালগঞ্জ/ ময়মনরসাংহ ও ববতার প্রকাশনা েপ্তর, বাাংলারেশ ববতার, ঢাকা। 

 ৭।        বেশন প্ররকৌশলী, ট্রান্সরক্রপশন সারি েস, আগারগাঁও, ঢাকা/ রনম্নশরক্ত বপ্ররণ বকন্দ্র, কল্যাণপুর, ঢাকা । 

৮।   উপ-বাতো রনয়ন্ত্রক/উপ-আঞ্চরলক প্ররকৌশলী, বাাংলারেশ ববতার বররশাল/ রাঙামাটি/ বান্দরবান/ ঠাকুরগাঁও/ কক্সবাজার/ বকন্দ্রীয় িান্ডার, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম। 

 

নং-১৫.৫৩.০০০০.০১৭.৩৮.০০৪.২২.২১৪৮                                                                              তারিখ: ১৪-০৬-২০২২  

অনুরলরি: সদয় অিগরতকলে (জ্র্েষ্ঠতাি রিরিলত নয়)- 

 ১।  েোিিীি েধোিেন্ত্রীর মেস সকচব, েধোিেন্ত্রীর িোর্ জো ি, মতর্গোঁও, ঢোিো। 

 ২।  সরচলিি একান্ত সরচি, তথ্য ও সম্প্রচাি মন্ত্রণালয়, িাংলালদশ সরচিালয়, ঢাকা (সরচি মলহাদলয়ি সদয় অিগরতকলে)। 

 ৩। অরতরিক্ত সরচলিি (সম্প্রচাি) একান্ত সরচি, তথ্য ও সম্প্রচাি মন্ত্রণালয়, িাংলালদশ সরচিালয়, ঢাকা ( অরতররক্ত সরচি মলহাদলয়ি সদয় অিগরতকলে)। 

http://www.betar.gov.bd/
http://www.betar.gov.bd/
mailto:programlivebb@gmail.com


 ৪।  মহািরিচাললকি স্টাফ অরফসাি, িাংলালদশ জ্িতাি, সদি দপ্তি, আগািগাঁও, ঢাকা (মহািরিচালক মলহাদলয়ি সদয় অিগরতকলে)। 

 ৫।  অরতরিক্ত মহািরিচালক অনুষ্ঠান/ িাতজা, এি একান্ত সহকারি, িাংলালদশ জ্িতাি, সদি দপ্তি, ঢাকা (অরতরিক্ত মহািরিচালক মলহাদলয়ি সদয় অিগরতকলে)। 

 ৬।  উপ-মহাপররচালক অনুষ্ঠান ১ ও ২ এর একান্ত সহকারর বাাংলারেশ ববতার, সের েপ্তর, ঢাকা (উপ-মহািরিচালক মলহাদলয়ি সদয় অিগরতকলে)। 

 ৭।       নরি। 

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                       

(সাদয়ে বমাস্ত া কামাল) 

পণরচালক, (অনুষ্ঠান) 

মহাপণরচালদকর পদে। 

ব ান: ০২-৪৪৮১৩০৭৪ 

                                                                                                                                                     dp.program.betar@gmail.com 
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