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জির

ারক নর: ১৫.৫৩.০০০০.০১৭.৩৮.০০৩.২২.৮৭ তািরখ:

২৩ ফয়াির ২০২৩

১০ ফান ১৪২৯

িবষয়: িকেশারগিকেশারগ জলারজলার িমঠ ামইনিমঠ ামইন উপেজলাউপেজলা আওয়ামীআওয়ামী লীগলীগ কককক আেয়ািজতআেয়ািজত জনসভায়জনসভায় মাননীয়মাননীয়

ধানমীরধানমীর ভাষণভাষণ সরাসিরসরাসির সচারসচার ।।

আগামী ২৮ ফয়াির ২০২৩ ি. মলবার, র ২:০০ টায় িমঠামইন কেলজ সংল মােঠ হলীােড গণজাতী

বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানমী শখ হািসনা িকেশারগ জলার িমঠামইন উপেজলা আওয়ামী লীগ কক

আেয়ািজত জনসভায় ভাষণ দান করেবন। উ ভাষণ িবিসএল লাইেনর মােম বাংলােদশ বতার ঢাকা-ক ৬৯৩

িকেলাহাজ, এফএম ১০২ মগাহাজ, এফএম ১০৬.০ মগাহাজ, ও ািফক সচার কায ম ৮৮.৮ মগাহােজ এবং

ওেয়বসাইট www.betar.gov.bd ও মাবাইল অাপ: Bangladesh Betar থেক সরাসির সচার হেব। একই

সােথ বাংলােদশ বতােরর সকল আিলক কের মম তর ও সংি এফএম াে অান একেযােগ িরেল হেব।

এেে আিলক কসেহর িবক এফএম াে (যিদ থােক)   কের ব িনধ ািরত অান চার হেব। মাননীয়

ধানমীর অান চলাকালীন চাম কের অান এবং ঘের বেস িশিখ অান চার ব থাকেব।

২। অােনর ান/সময় পিরবতেনর ে পিরচালক, বাংলােদশ বতার ঢাকা এবং িসিনয়র েকৗশলী, জাতীয় বতার

ভবন, ধানমীর কায ালেয়র স উইং এর সােথ যাগােযাগব ক অান যথাসমেয় চার িনিত করেবন এবং

ুভােব চারকায  সাদেনর জ অানর সময়িচ পিরবতন/ বািতল এর ে সংি ইউিনট ও কেলার

পিরচালক/আিলক পিরচালক/আিলক েকৗশলীগণেক সময়িচ পিরবতন/ বািতেলর িবষেয় অবিহত করেবন।

৩। অান চারকালীন ঢাকা-ক এর ব িনধ ািরত অান, সকল সংবাদ, আবহাওয়াবাতা ও আযান মম

তর ৮১৯ িকেলাহাজ, এবং এফএম ৯২ মগাহােজ চার হেব। ঢাকা-খ এবং ঢাকা-গ (ািমটার সচল না থাকায়)

এর ব  িনধ ািরত অান চার ব থাকেব।

৪। অান চলাকালীন িব ঘটেল, িসিনয়র েকৗশলী, জাতীয় বতার ভবন ও পিরচালক বাংলােদশ বতার ঢাকা িবের

িতেবদন (কারণসহ) িনকস ফে হাড কিপ ও সফট কিপ (programlivebb@gmail.com) সদর দের রণ

করেবন।

৫। অান চােরর জ সংি ািমটারেলা চা না থাকেল অান র ১৫ িমিনট েব  চা হেয় অান চার

শেষ িবরত হেব/ িনজ কম ধারায় িফের যােব।

৬। অান সরাসির সচােরর জ িসিনয়র েকৗশলী, গেবষণা ও হণ ক, িমঠামইন কেলজ সংল মােঠ

হলীােড (অানল) ই (০২) টিলেফান লাইন (কায়াল) সংেযাগ াপেনর বা হণ করেবন। টিলেফান

সংা য় পিরচালক, বাংলােদশ বতার ঢাকা-র টিলেফান খাত থেক পিরেশাধ হেব।

৭। উ অান যথাযথভােব িরেল হে িকনা স িবষেয় পিরচালক, বাংলােদশ বতার ঢাকা িসিনয়র েকৗশলী, জাতীয়

বতার ভবন, ঢাকা এর সােথ সময় কের অান ুভােব চার িনিত করেবন।

৮। অান চােরর মােঝ িফলার চােরর ে সংি শাখা অেমািদত অান/ গােনর তািলকা অসরণ করেব।

১



৯। অান ুভােব চােরর জ পিরচালক, বাংলােদশ বতার ঢাকা সংি কম কতা/ কম চারীেদর িনরাপা পাশ

সংহসহ ব াে দািয় অপ ণ করেবন এবং িতিন/ ার িতিনিধ সচার েথ উপিত থেক অান সচার

তাবধান করেবন। এছাড়া সকল কের পিরচালক/ আিলক পিরচালক/ ার িতিনিধ সচার েথ উপিত থেক

অান সচার তাবধান করেবন এবং েয়াজেন বাংলােদশ বতার, ঢাকা কের পিরচালক এর সােথ যাগােযাগ কের

ু◌্ভােব অান চার িনিত করেবন।

১০। বিণ ত অােনর ওপর িতেবদন সংবােদ চােরর জ পিরচালক, (বাতা), কীয় বাতা সংা েয়াজনীয় বা

হণ করেবন।

১১। উ অান সচােরর জ সংি কম কতা-কম চারী এবং উপাপক-উপািপকাগণ অান র ২ ঘা েব 

সংি অানেল/ িডওেত উপিত থাকেবন।

১২। পিরচালক, িলয়াো, বাংলােদশ বতার, সদর দর এ সংা স িবি কােশর েয়াজনীয় বা হণ

করেবন।

১৩। মাননীয় ধানমীর অান চলাকালীন আিলক কসহ তােদর িনজ িনজ (ভিরফাইড) ফসক পইেজ উ

অান চােরর বা হণ করেবন।

১৪। ানীয় সংবাদ চােরর ে আিলক বাতা িনয়ক/ উপ-বাতা িনয়ক সংি কের পিরচালক/ আিলক

পিরচালেকর সােথ সময় কের চােরর বা িনেবন।

১৫। আিলক পিরচালক, বতার কাশনা দর বিণ ত অােনর সংি িবষয়ািদর ছিব িপআইিড হেত সংহব ক

যথাযথ কাপশন ও তািদ সহ ‘বতার বাংলা’য় কাশ করেবন।

২৩-২-২০২৩

...

মাঃ ছালাহ উিন

উপমহাপিরচালক (অান)

ফান: ০২-৪৪৮১৩১৮১

ইেমইল:

betarddgprogram@gmail.com

ারক নর: ১৫.৫৩.০০০০.০১৭.৩৮.০০৩.২২.৮৭/১ তািরখ:
১০ ফান ১৪২৯

২৩ ফয়াির ২০২৩

সদয় অবগিত ও কায ােথ  রণ করা হল (জতার িভিেত নয়):

১) মাননীয় ধানমীর স সিচব, ধানমীর কায ালয়, তজাও, ঢাকা।

২) অিতির মহাপিরচালক (বাতা)/ ধান েকৗশলী, বাংলােদশ বতার (সংি কম কতােদর িনেদ শনা

দােনর অেরাধসহ)।

৩) পিরচালক/িসিনয়র েকৗশলী, বাংলােদশ বতার ঢাকা/জাতীয় বতার ভবন, আগারাও ঢাকা।

৪) অিতির ধান েকৗশলী/িসিনয়র েকৗশলী/আবািসক েকৗশলী, মহাশি রণ ক বাংলােদশ বতার

ধামরাই/গেবষণা ও হণ ক, সদর দর, আগারাও, ঢাকা (দর আেদশ ওেয়ব সাইেট কােশর

অেরাধসহ)/বাংলােদশ বতার সদর দর/উশি রণ ক-১ ও ২ সাভার, ঢাকা/উশি রণ ক-৩,

নওয়াপাড়া, যেশার/উশি রণ ক-৪, কারঘাট, চাম/উশি রণ ক-৫, কাহা,

২



বড়া/বাংলােদশ বতার, আাবাদ, চাম।

৫) পিরচালক, বাংলােদশ বতার চাম/বািণিজক কায ম/িলয়াো/কীয় বাতা সংা আগারাও, ঢাকা।

৬) আিলক পিরচালক/আিলক েকৗশলী/আিলক বাতা িনয়ক, বাংলােদশ বতার,

লনা/রাজশাহী/রংর/িসেলট/বিরশাল/ঠারাও/

কবাজার/রাঙামা/বারবান/িমা/গাপালগ/ময়মনিসংহ/ ািিপশন সািভ স (ািফক সচার

কায েমর দািয়ে) ও বতার কাশনা দর, বাংলােদশ বতার, ঢাকা।

৭) শন েকৗশলী, ািপশন সািভ স, আগারাও, ঢাকা/িনশি রণ ক, কাণর, ঢাকা।

৮) সিচব মেহাদেয়র একা সিচব, ত ও সচার মণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র

সদয় অবগিতকে)।

৯) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা সহকারী, বাংলােদশ বতার, সদর দর, আগারাও, ঢাকা (মহাপিরচালক

মেহাদেয়র সদয় অবগিতকে)।

১০) অিতির মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা সহকারী, বাংলােদশ বতার, সদর দর, আগারাও, ঢাকা।

(অিতির মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিত কে)।

১১) উপমহাপিরচালক অান ১ ও ২ এর একা সহকারী বাংলােদশ বতার, সদর দর, ঢাকা

(উপমহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতকে)।

১২) নিথ।

২৩-২-২০২৩

মা:আিরল ইসলাম

পিরচালক (অান) বাংলােদশ বতার, সদর

দর, ঢাকা। ফান-০২-৪৪৮১৩১৮১

৩


