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৫ চ  ১৪২৯

িবষয:় াধ ীনতাাধ ীনতা   র ারর ার   ২০২৩২০২৩  দানদান   অ ানঅ ান   সরাস িরসরাস ির   স চারস চার ।।
: ক. ত  ও স চার ম ণালেয়র িভ-২ শাখার ১৫-০৩-২০২৩ তািরেখর প

ন র-১৫.০০.০০০০.০২৪.১৮.০০২.২২.৩১
খ. মি পিরষদ িবভাগ সাধারণ সবা ১ অিধশাখার ০৬-০৩-২০২৩ তািরেখর প
ন র-০৪.০০.০০০০.৪১২.২৩.২৩৯.২৩.২৯১

আগামী ২৩ মাচ ২০২৩ ি . হ িতবার, সকাল ১০:০০ টায় ওসমানী িত িমলনায়তন ঢাকায় গণ জাত ী বাংলােদশ
সরকােরর মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা াধীনতা র ার ২০২৩ দান অ ােন ধান অিতিথ িহেসেব উপি ত
থাকেবন। উ  অ ান িব িসএল/ DSNG লাইেনর মা েম বাংলােদশ বতার ঢাকা-ক ৬৯৩ িকেলাহাজ, এফএম ১০২
মগাহাজ, এফএম ১০৬.০ মগাহাজ ও ািফক স চার কায ম ৮৮.৮ মগাহােজ এবং ওেয়বসাইট

www.betar.gov.bd ও মাবাইল অ াপ: Bangladesh Betar থেক সরাসির স চার হেব। একই সােথ
বাংলােদশ বতােরর সকল আ িলক কে র ম ম তর  ও সংি  এফএম াে  অ ান  একেযােগ িরেল হেব।
এে ে  আ িলক ক স েহর িবক  এফএম াে  (যিদ থােক)   কে র বিনধািরত অ ান চার হেব। 

২। অ ােনর ান/সময় পিরবতেনর ে  পিরচালক, বাংলােদশ বতার ঢাকা এবং িসিনয়র েকৗশলী, জাতীয় বতার
ভবন, ধানম ীর কাযালেয়র স উইং/ মি পিরষদ িবভাগ সাধারণ সবা ১ অিধশাখা (জনাব বাইয়াৎ-ই-আিশক
উপসিচব, ফান-৯৫১১০৩৮) এর সােথ যাগােযাগ বক অ ান যথাসমেয় চার িনি ত করেবন এবং ুভােব

চারকায স াদেনর জ  অ ান র সময় িচ পিরবতন/ বািতল এর ে  সংি  ইউিনট ও ক েলার পিরচালক/
আ িলক পিরচালক/ আ িলক েকৗশলীগণেক সময় িচ পিরবতন/ বািতেলর িবষেয় অবিহত করেবন। 

৩। অ ান  চারকালীন ঢাকা-ক এর বিনধািরত অ ান, সকল সংবাদ, আবহাওয়াবাতা ও আযান ম ম
তর  ৮১৯ িকেলাহাজ, এবং এফএম ৯২ মগাহােজ চার হেব। ঢাকা-খ এবং ঢাকা-গ ( া িমটার  সচল না থাকায়)
এর ব িনধািরত অ ান চার ব  থাকেব।

৪। অ ান  চলাকালীন িব  ঘটেল, িসিনয়র েকৗশলী, জাতীয় বতার ভবন ও পিরচালক বাংলােদশ বতার ঢাকা িবে র
িতেবদন (কারণসহ) িনকস ফে  হাডকিপ ও সফট কিপ (programlivebb@gmail.com) সদর দ ের রণ

করেবন।

৫। অ ান চােরর জ  সংি  া িমটার েলা চা  না থাকেল অ ান র ১৫ িমিনট েব চা  হেয় অ ান চার
শেষ িবরত হেব/ িনজ  কমধারায় িফের যােব। 

৬। অ ান সরাসির স চােরর জ  িসিনয়র েকৗশলী, গেবষণা ও হণ ক , ওসমানী িত িমলনায়তন ঢাকায় ই
(০২) টিলেফান লাইন (ক া য়াল) সংেযাগ াপেনর ব া হণ করেবন। টিলেফান সং া  য় পিরচালক, বাংলােদশ
বতার ঢাকার টিলেফান খাত থেক পিরেশাধ হেব।

১



৭। উ  অ ান যথাযথভােব িরেল হে  িকনা স িবষেয় পিরচালক, বাংলােদশ বতার ঢাকা িসিনয়র েকৗশলী, জাতীয়
বতার ভবন, ঢাকা এর সােথ সম য় কের অ ান  ুভােব চার িনি ত করেবন।

৮। িসিনয়র েকৗশলী জাতীয় বতার ভবন, বাংলােদশ বতার, ঢাকা অ ান ল থেক চার কায ম স াদেনর
যাবতীয় েকৗশল দািয়  পালন করেবন।

৯। অ ান চােরর মােঝ িফলার চােরর ে  সংি  শাখা অ েমািদত অ ান/ গােনর তািলকা অ সরণ করেব।

১০। অ ান ুভােব চােরর জ  পিরচালক, বাংলােদশ বতার ঢাকা সংি  কমকতা/ কমচারীেদর িনরাপ া পাশ
সং হসহ বাে  দািয়  অপণ করেবন এবং িতিন/ ার িতিনিধ স চার েথ উপি ত থেক অ ান স চার
ত াবধান করেবন। এছাড়া সকল কে র পিরচালক/ আ িলক পিরচালক/ ার িতিনিধ স চার েথ উপি ত থেক
অ ান স চার ত াবধান করেবন এবং েয়াজেন বাংলােদশ বতার, ঢাকা কে র পিরচালক এর সােথ যাগােযাগ কের

ু◌্ভােব অ ান চার িনি ত করেবন। 

১১। বিণত অ ােনর ওপর িতেবদন সংবােদ চােরর জ  পিরচালক, (বাতা), ক ীয় বাতা সং া েয়াজনীয় ব া
হণ করেবন।

১২। উ  অ ান স চােরর জ  সংি  কমকতা-কমচারী এবং উপ াপক-উপ ািপকাগণ অ ান র ২ ঘ া েব
সংি  অ ান েল/ িডওেত উপি ত থাকেবন। 

১৩। পিরচালক, িলয়াে া, বাংলােদশ বতার, সদর দ র এ সং া  স িব ি  কােশর েয়াজনীয় ব া হণ
করেবন। 

১৪। মাননীয় ধানম ীর অ ান চলাকালীন আ িলক ক স হ তােদর িনজ িনজ ( ভিরফাইড) ফস ক পইেজ উ
অ ান চােরর ব া হণ করেবন।

১৫। ানীয় সংবাদ চােরর ে  আ িলক বাতা িনয় ক/ উপ-বাতা িনয় ক সংি  কে র পিরচালক/ আ িলক
পিরচালেকর সােথ সম য় কের চােরর ব া িনেবন।

১৬। আ িলক পিরচালক, বতার কাশনা দ র বিণত অ ােনর সংি  িবষয়ািদর ছিব িপআইিড হেত সং হ বক
যথাযথ ক াপশন ও ত ািদ সহ ‘ বতার বাংলা’য় কাশ করেবন।

১৭। বাংলােদশ বতােরর সৗজে  াধীনতা র ার ২০২৩ দান অ ান িরেলর জ  সকল বািণিজ ক এফএম বতার
ও কিমউিন  রিডও ধানেদর অ েরাধ করা হেলা।

১৯-৩-২০২৩

বাইয়াৎ-ই-আিশক, উপসিচব, মি পিরষদ িবভাগ, 
সাধারণ সবা ১ অিধশাখা, ঢাকা।

মাঃ ছালাহ উি ন
উপমহাপিরচালক (অ ান)

ফান: ০২-৪৪৮১৩১৮১
ইেমইল:

betarddgprogram@gmail.com

ারক ন র: ১৫.৫৩.০০০০.০১৭.৩৮.০০৩.২২.১৩৭/১(৫৭) তািরখ: ৫ চ  ১৪২৯
১৯ মাচ ২০২৩

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার িভি েত নয়): 
২



১) মাননীয় ধানম ীর স সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা।
২) অিতির  মহাপিরচালক (বাতা)/ ধান েকৗশলী, বাংলােদশ বতার (সংি  কমকতােদর িনেদশনা

দােনর অ েরাধসহ)।
৩) পিরচালক/িসিনয়র েকৗশলী, বাংলােদশ বতার ঢাকা/জাতীয় বতার ভবন, আগার াও ঢাকা।
৪) অিতির  ধান েকৗশলী/িসিনয়র েকৗশলী/আবািসক েকৗশলী, মহাশি  রণ ক  বাংলােদশ বতার
ধামরাই/গেবষণা ও হণ ক , সদর দ র, আগার াও, ঢাকা (দ র আেদশ  ওেয়ব সাইেট কােশর
অ েরাধসহ)/বাংলােদশ বতার সদর দ র/উ শি  রণ ক -১ ও ২ সাভার, ঢাকা/উ শি  রণ ক -৩,
নওয়াপাড়া, যেশার/উ শি  রণ ক -৪, কা রঘাট, চ াম/উ শি  রণ ক -৫, কাহা ,
ব ড়া/বাংলােদশ বতার, আ াবাদ, চ াম।
৫) পিরচালক, বাংলােদশ বতার চ াম/বািণিজ ক কায ম/ ািফক স চার কায ম/ িলয়াে া/ ক ীয় বাতা
সং া আগার াও, ঢাকা।
৬) আ িলক পিরচালক/আ িলক েকৗশলী/আ িলক বাতা িনয় ক, বাংলােদশ বতার,
লনা/রাজশাহী/রং র/িসেলট/বিরশাল/ঠা র াও/

ক বাজার/রাঙামা /বা রবান/ িম া/ গাপালগ /ময়মনিসংহ ও বতার কাশনা দ র, বাংলােদশ বতার,
ঢাকা।
৭) শন েকৗশলী, া ি পশন সািভস, আগার াও, ঢাকা/িন শি  রণ ক , ক াণ র, ঢাকা।, ।
৮) সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, ত  ও স চার ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সিচব মেহাদেয়র
সদয় অবগিতকে )।
৯) মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সহকারী, বাংলােদশ বতার, সদর দ র, আগার াও, ঢাকা (মহাপিরচালক
মেহাদেয়র সদয় অবগিতকে )।
১০) অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র একা  সহকারী, বাংলােদশ বতার, সদর দ র, আগার াও, ঢাকা।
(অিতির  মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিত কে )।
১১) উপমহাপিরচালক অ ান ১ ও ২ এর একা  সহকারী বাংলােদশ বতার, সদর দ র, ঢাকা
(উপমহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতকে )।
১২) উপ-পিরচালক বাংলােদশ বতার, সদর দ র (আেদশ  সকল কিমউিন  ও বসরকাির বািণিজ ক বতাের

রেনর অ েরাধসহ)।
১৩) ব াপনা পিরচালক, রিডও েড, আওয়াল স ার (১৩ ও ১৯ তলা) ৩৪, কামাল আতা ক এিভিনউ,
বনানী, ঢাকা।
১৪) ব াপনা পিরচালক, রিডও আমার, ওয়াটার  (১ম তলা), বাড়ী নং-২৮, রাড নং-১৩০, লশান-১,
ঢাকা-১২১২।
১৫) ব াপনা পিরচালক, রিডও িত, অেটা াফ (৯ম তলা), ৬৭-৬৮ কামাল আতা ক এিভিনউ, বনানী,
ঢাকা-১২১৩।
১৬) ব াপনা পিরচালক, এিবিস রিডও, আয়না ডকাি ং কেপােরশন িলিমেটড (এিবিস রিডও) গিত
ই ুের  ভবন (১১ তলা), ২০-২১ কাওরানবাজার, ঢাকা-১২১৫।
১৭) চয়ারপাসন, ঢাকা এফ.এম িলিমেটড, ৪৫, নাভানা টাওয়ার (১৫ তলা), লশান দি ণ, সােকল-১,
ঢাকা-১২১২।
১৮) ব াপনা পিরচালক, িপপল  রিডও িলিমেটড, সাধারণ বীমা টাওয়ার (৮ম তলা), ৩৭/এ, িদল শা,
ঢাকা-১০০০।
১৯) ব াপনা পিরচালক, রিডও িম, ৪০, শহীদ তাজউি ন আহেমদ সরণী, তজ াও, ঢাকা।
২০) ব াপনা পিরচালক, রিডও াধীন, এিশয়া ক স ার, বািড-৬৩, রাড-৭/িব, ক-এইচ, বনানী,
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ঢাকা-১২১৩।
২১) ব াপনা পিরচালক, িস  এফ এম, ৪৭/৩/২, ইি রা রাড, (পি ম রাজাবাজার), তজ রী বাজার চক,
তজ াও, ঢাকা-১২১৫।
২২) চয়ার ান ও ব াপনা পিরচালক, এিশয়ান রিডও িলঃ, িদল শা স ার, ৫ম তলা, ট- ৪০৪, ২৮,
িদল শা বা/এ, ঢাকা।
২৩) চয়ার ান, কালাস এফ এম, ৬৭/৪, পাইওিনয়ার রাড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
২৪) ব াপনা পিরচালক, রিডও ৭১, িরয়াজ মটরস, ৬৩, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
২৫) ব াপনা পিরচালক, রিডও িন িলিমেটড, বাড়ী-১৫, রাড-৪৩, লশান-২, ঢাকা-১২১২।
২৬) ব াপনা পিরচালক, এেকিস াইেভট িলিমেটড (জােগা এফ.এম), াণ-আরএফএল স ার, ১০৫,

গিত সরিণ, ম বা া, ঢাকা-১২১২।
২৭) ব াপনা পিরচালক, এনিরচ নট াঃ িলঃ রিডও ন ট, িনেটাল স ার, ৭১ মহাখালী বা/এ,
ঢাকা-১২১২।
২৮) ধান িনবাহী কমকতা, রিডও ঢাল, বািড় ৪৩, রাড- ৩৫এ, লশান-২, ঢাকা-১২১২।
২৯) ব াপনা পিরচালক, রিডও িদন রাত, য়ার স ার, ৪৮, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২।
৩০) ব াপনা পিরচালক,ই ওেয়  িমিডয়া প িলঃ ( রিডও ক ািপটাল), ট-৩৭১/এ, ক িড, ব রা
আবািসক এলাকা, বািরধারা, ঢাকা-১২২৯।
৩১) াধীকারী, বাংলা রিডও, েদশ টাওয়ার (১৬ তলা), ৪১/৬, রানা প ন, ঢাকা-১০০০।
৩২) ােনিজং পাটনার, ইেনািভশন ( রিডও এইজ), াইলাক াক (৭ম তলা), বািড়-৮৪, ক-িড, রাড-১১,
বনানী, ঢাকা-১২১৩।
৩৩) ব াপনা পিরচালক, াইস এফ.এম, এমিজ টাওয়ার (১৪ তলা), ৩৮৯/৮, পি ম রাম রা,
ঢাকা-১২১৯।
৩৪) ধান িনবাহী কমকতা, রিডও আ ার, ৪৫, নাভানা টাওয়ার (১৩ তলা), লশান দি ণ, সােকল-১,
ঢাকা-১২১২।
৩৫) শন ইনচাজ, দশ রিডও রা ল িমিডয়া এ  কিমউিনেকশন িলঃ ১৫/৮ তাজমহল রাড, ক-িস,
ঢাকা-১২০৭।
৩৬) ব াপনা পিরচালক, গা  এফএম িলিমেটড ( িফ এফএম) বাসা নং-১৬ রা া-১০/এ ক এইচ বনানী,
বা/এ ঢাকা-১২১৩।
৩৭) জনাব এ. এইচ.এম বজ র রহমান, িসইও, িবএনএনআরিস, ১৩/১, রাড-২, ামলী, ঢাকা (কিমউিন
রিডও স হেক অবিহতকরেণর অ েরাধসহ)।
৩৮) শন ােনজার, রিডও নলতা, াম: নলতা, উপেজলা: কালীগ , জলা: সাত ীরা।
৩৯) শন ােনজার, রিডও নাফ, রমহল, রাতন প ান পাড়া, টকনাফ, ক বাজার।
৪০) শন ােনজার, রিডও বড়াল, িনবাহী পিরচালক , বা ল পার মােকট (২য় তলা) জয় বাংলার মাড়,
অরণী, বাঘা, রাজশাহী।
৪১) শন ােনজার, রিডও িচলমারী, আরিডআরএস িচলমারী ক া াস, িচলমারী, িড় াম।
৪২) শন ােনজার, রিডও রবন, আমাদী বাজার, কয়রা, লনা।
৪৩) শন ােনজার, রিডও িঝ ক, জনী বাংলােদশ, জনী ভবন, ১১১, পবহাটী সড়ক, পবহা ,
িঝনাইদহ-৭৩০০।
৪৪) শন ােনজার, রিডও সাগরিগরী, মানব স দ উ য়ন ক ,সীতা  ক া াস,সীতা ,
চ াম-৪৩১০।
৪৫) শন ােনজার, বের  রিডও, নও া িহউ ান রাইটস ডেভলপেম  এেসািসেয়শন, উিকলপাড়া, নও া

৪



সদর, নও া।
৪৬) শন ােনজার, রিডও ি , ৩০৫/১, জিরন টাওয়ার (২য় তলা), রহমান নগর (িস এ  িব মাড়),
শর র রাড, ব ড়া।
৪৭) শন ােনজার, লাকেবতার, সদর রাড, পি ম বর না, বর না।
৪৮) শন ােনজার, রিডও প ীক , মাতার কাপন, মৗলভী বাজার সদর, মৗলভীবাজার।
৪৯) শন ােনজার, রিডও মহান া, য়াস মানিবক উ য়ন সাসাই , বেল র, াপাইনবাবগ  সদর,
াপাইনবাবগ -৬৩০০।

৫০) শন ােনজার, রিডও িব ম র, শাি  র, বািড় ন র-২৯০, ওয়াড-০৪, শাহাজাহান র বাজার
বািড়, দওেভাগ, ি গ ।
৫১) শন ােনজার, রিডও প া, িসিসিড বাংলােদশ, হাি ং-৪১৮/এ, ওয়াড-২৫, মানােফর মাড়,
রানীনগর, রাজশাহী-৬২০৪।
৫২) শন ােনজার, িষ রিডও, আমতলী উপেজলা কমে , আমতলী, বর না।
৫৩) শন ােনজার, রিডও সাগর ীপ, হািতয়া, নায়াখালী।
৫৪) শন ােনজার, রিডও মঘনা, ল মবাগ, চরফ াশন, ভালা।
৫৫) শন ােনজার, রিডও সারােবলা, রাধা র, কেলজ রাড, গাইবা া।
৫৬) শন ােনজার, রিডও সকত, লাইট হাউজ রাড, কলাতিল, ক বাজার।
৫৭) নিথ।

১৯-৩-২০২৩
সােয়দ মা ফা কামাল 

পিরচালক (অ ান) বাংলােদশ বতার, সদর
দ র, ঢাকা। ফান: ০২-৪৪৮১৩০৭৪
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