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নং-১৫.৫৩.০০০০.০১৭.৩৮.০০৩.২২.২২০৫                                                                         তারিখ: ০৫/০৭/২০২২ 

বিষয়:  চট্টগ্রাম প্রযুক্তি ও প্রক ৌশল ক্তিশ্বক্তিদ্যালকে নিস্থাক্তিত ‘শশখ  ামাল আইটি ক্তিজকনস ইনক্ত উকিটর’, ‘শশখ জামাল ডরক্তমটক্তর’ এিং ‘শরাজী 

জামাল ডরক্তমটক্তর’ এর উকবাধন অনুষ্ঠান সরাসক্তর সম্প্রচার। 
 

আগামী 6 জুলাই ২০2২ ণি. বুধবার সকাল ১০:০0 টায় গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলাকেশ সর াকরর মাননীে প্রধানমন্ত্রী শশখ হাক্তসনা আইক্তসটি ক্তিভাগ, 

আইক্তসটি টাওোর, আগারগাঁও, ঢাকা-এর সকেলন  কে আকোক্তজত  চট্টগ্রাম প্রযুক্তি ও প্রক ৌশল ক্তিশ্বক্তিদ্যালকে নিস্থাক্তিত ‘শশখ  ামাল 

আইটি ক্তিজকনস ইনক্ত উকিটর’, ‘শশখ জামাল ডরক্তমটক্তর’ এিং ‘শরাজী জামাল ডরক্তমটক্তর’ এর উকবাধন অনুষ্ঠাকন গণভিন শেক  ক্তভক্তডও 

কনফাদরণসাং এর মাধ্যদম অংশগ্রহণ  রকিন। উক্ত অনুষ্ঠান রিটিরি/DSNG লাইদনর মাধ্যদম বাাংলাদেশ ববতার মধ্যম তিঙ্গ 819 

বিল োহোর্জ, (693 বিল োহোর্জ মেরোেতর্বিত িোরলে সোেবয়ি িন্ধ থোিোয়), এফ.এম ১০৬.০ বমগাহাজে ও ট্রাণফক সম্প্রচার কার্ েক্রম 88.8 

বমগাহাদজে এবাং ওদয়বসাইট www.betar.gov.bd ও বমাবাইল অযাপ: Bangladesh Betar বেদক সরাসণর সম্প্রচার হদব। একই 

সাদে বাাংলাদেশ ববতাদরর সকল আঞ্চণলক বকদের মধ্যম তরঙ্গ ও সাংণিষ্ট এফ.এম. ব্যাদে অনুষ্ঠানটি একদর্াদগ ণরদল হদব। এদেদে 

আঞ্চণলক বকেসমূদহর ণবকল্প এফ.এম. ব্যাদে (র্ণে োদক) স্ব স্ব বকদের পূব ে ণনধ োণরত অনুষ্ঠান প্রচাণরত হদব।  

২।     অনুষ্ঠাদনর সময় পণরবতেদনর বেদে পণরচালক, বাাংলাদেশ ববতার ঢাকা এবাং ণসণনয়র প্রদকৌশলী, জাতীয় ববতার ভবন, প্রধানমন্ত্রীর  ার্ যালে-

শপ্রস উইং এর সাদে বর্াগাদর্াগপূব েক অনুষ্ঠান র্োসমদয় প্রচার ণনণিত করদবন এিং সুষ্ঠুভাকি প্রচার ার্ য সম্পােকনর জন্য অনুষ্ঠানটির 

সমেসূক্তচ িক্তরিতযন/ িাক্ততল এর শেকে সংক্তিষ্ট ইউক্তনট ও শ ন্দ্রগুকলার িক্তরচাল / আঞ্চক্তল  িক্তরচাল / আঞ্চক্তল  প্রক ৌশলীগণক  সমেসূক্তচ 

িক্তরিতযন/ িাক্ততকলর ক্তিষকে অিক্তহত  রকিন।  

৩। অনুষ্ঠানটি প্রচািকালীন ঢাকা-ক (৮১৯ রকললাহার্জ) এি পূি জরনর্ জারিত অনুষ্ঠান, সকল সংিাদ, আিহাওয়ািাতজা ও আযান মধ্যম তিঙ্গ ১১৭০ 

বিল োহোর্জ এবাং এফ.এম. 92 বমগাহাদজে প্রচার হদব। ঢাকা-খ এবাং ঢোিো-গ এর পূব ে ণনধ োণরত অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ োকদব।  

৪। অনুষ্ঠোিটি চ োিো ীি বিঘ্ন ঘটল , বসবিয়র প্রলিৌশ ী, র্োতীয় মিতোর ভিি ও পবরচো ি িোাং োলেশ মিতোর ঢোিো বিলঘ্নর প্রবতলিেি 

(িোরেসহ) বিিস ফলে হোর্ জিবপ ও সফট িবপ (programlivebb@gmail.com) সের েপ্তলর মপ্ররে িরলিি। 

৫। অনুষ্ঠান প্রচাকরর জন্য সংক্তিষ্ট ট্রান্সক্তমটারগুকলা চালু না ো কল অনুষ্ঠান শুরুর ১৫ ক্তমক্তনট পূকি য চালু হকে অনুষ্ঠান প্রচার শশকষ ক্তিরত হকি/ 

ক্তনজস্ব  ম যধারাে ক্তিকর র্াকি।  

৬।      মাননীে প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাকি সম্প্রচাকরর জন্য ণসণনয়র প্রদকৌশলী, জাতীয় ববতার ভবন র্োস্থাদন DSNG সাংদর্াগ/ সাংণিষ্ট স্টুণিওদত 

বা সুণবধাজনক স্থাদন ণিস সাংদর্াগসহ ০১ (এক) টি বটণলণভশন মণনটদরর ব্যবস্থা গ্রহণসহ র্াবতীয় প্রদকৌশল োণয়ত্ব পালন করদবন।  

৭।   উি অনুষ্ঠান র্োর্েভাকি রীকল হকে ক্ত না শস ক্তিষকে িক্তরচাল , িাংলাকেশ শিতার ঢা া ক্তসক্তনের প্রক ৌশলী, জাতীে শিতার ভিন, ঢা া 

এর সাকে সমন্বে  কর অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাকি প্রচার ক্তনক্তিত  রকিন। 

৮। অনুষ্ঠান প্রচাকরর মাকে ক্তিলার প্রচাকরর শেকে সংক্তিষ্ট শাখা অনুকমাক্তেত অনুষ্ঠান/ গাকনর তাক্তল া অনুসরণ  রকি। 

৯। অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাদব প্রচাদরর জন্য পণরচালক, বাাংলাদেশ ববতার ঢাকা সাংণিষ্ট কম েকতো/ কম েচারীদের ণনরাপত্তা পাশ সাংগ্রহসহ পূব োদে োণয়ত্ব 

অপ েণ করদবন এবাং ণতণন/ তাঁর প্রণতণনণধ সম্প্রচার বুদে উপণস্থত বেদক অনুষ্ঠান সম্প্রচার তত্ত্বাবধান করদবন।  

১০। িক্তণ যত অনুষ্ঠাকনর ওির প্রক্ততকিেন সংিাকে প্রচাকরর জন্য িক্তরচাল , িাতযা, শ ন্দ্রীে িাতযা সংস্থা প্রকোজনীে ব্যিস্থা গ্রহণ  রকিন। 

১১। উি অনুষ্ঠান সম্প্রচাকরর জন্য সংক্তিষ্ট  ম য তযা/  ম যচারী/ উিস্থাি -উিস্থাক্তি াগণ অনুষ্ঠান শুরুর ২ ঘন্টা পূকি য সংক্তিষ্ট অনুষ্ঠানস্থকল/ 

স্টুক্তডওকত উিক্তস্থত ো কিন।  

১২। পবরচো ি, ব য়োলর্োঁ, িোাং োলেশ মিতোর, সের েপ্তর-এ সাংক্রোন্ত মপ্রস বিজ্ঞবপ্ত প্রিোলশর প্রলয়োর্িীয় ব্যিস্থো গ্রহে িরলিি।  

১৩। স্থানীয় সাংবাে প্রচাদরর বেদে আঞ্চণলক বাতো ণনয়ন্ত্রক/ উপ-বাতো ণনয়ন্ত্রক সাংণিষ্ট বকদের পণরচালক/ আঞ্চণলক পণরচালদকর সাদে সমন্বয় 

কদর প্রচাদরর ব্যবস্থা ণনদবন। 

১৪।  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। 

            

                 

 

(বমা: ছালাহ উণিন) 

উপ-মহাপণরচালক (অনুষ্ঠান) 

মহাপণরচালদকর পদে। 

বফান-02-44813181 

ইদমইল:salahuddin.9bcs@gmail.com 

বিতরে: িোর্ জোলথ জ (মর্েষ্ঠতোর বভবিলত িয়)- 

 ১।    প্রধান প্রক ৌশলী/অক্ততক্তরি মহািক্তরচাল  (িাতযা), িাংলাকেশ শিতার (সংক্তিষ্ট  ম য তযাকের ক্তনকে যশনা প্রোকনর অনুকরাধসহ)। 

 ২।   িক্তরচাল  /ক্তসক্তনের প্রক ৌশলী, িাংলাকেশ শিতার ঢা া/ জাতীে শিতার ভিন, আগারগাঁও ঢা া। 

  ৩।  অক্ততক্তরি প্রধান প্রক ৌশলী/ক্তসক্তনের প্রক ৌশলী/ আিাক্তস  প্রক ৌশলী, মহাশক্তি শপ্ররণ শ ন্দ্র িাংলাকেশ শিতার ধামরাই/ গকিষণা ও গ্রহণ 

শ ন্দ্র, সের েপ্তর, আগারগাঁও, ঢা া (েপ্তর আকেশটি ওকের সাইকট প্র াকশর অনুকরাধসহ)/িাংলাকেশ শিতার সের েপ্তর/উচ্চশক্তি শপ্ররণ 

শ ন্দ্র-১ ও ২ সাভার, ঢা া/ উচ্চশক্তি শপ্ররণ শ ন্দ্র-৩, নওোিাড়া, র্কশার/ উচ্চশক্তি শপ্ররণ শ ন্দ্র-৪,  ালুরঘাট, চট্টগ্রাম/ উচ্চশক্তি শপ্ররণ 

শ ন্দ্র-৫,  াহালু, িগুড়া/ িাংলাকেশ শিতার, আগ্রািাে, চট্টগ্রাম। 

৪।    িক্তরচাল , িাংলাকেশ শিতার চট্টগ্রাম/িাক্তণক্তজি   ার্ যক্রম/ ক্তলোকজাঁ/ ট্রাক্তি  সম্প্রচার  ার্ যক্রম/ শ ন্দ্রীে িাতযা সংস্থা আগারগাঁও, ঢা া। 

 

http://www.betar.gov.bd/
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৫।    আঞ্চক্তল  িক্তরচাল / আঞ্চক্তল  প্রক ৌশলী/ আঞ্চক্তল  িাতযা ক্তনেন্ত্র , িাংলাকেশ শিতার, খুলনা/ রাজশাহী/ রংপুর/ ক্তসকলট/ িক্তরশাল/ 

ঠাকুরগাঁও/  ক্সিাজার/ রাঙামাটি/িান্দরিান/ কুক্তমল্লা/ শগািালগঞ্জ/ মেমনক্তসংহ ও শিতার প্র াশনা েপ্তর, িাংলাকেশ শিতার, ঢা া। 

 ৬।        শেশন প্রক ৌশলী, ট্রান্সক্তক্রিশন সাক্তভ যস, আগারগাঁও, ঢা া/ ক্তনম্নশক্তি শপ্ররণ শ ন্দ্র,  ল্যাণপুর, ঢা া । 

৭।  উি-িাতযা ক্তনেন্ত্র /উি-আঞ্চক্তল  প্রক ৌশলী, িাংলাকেশ শিতার িক্তরশাল/ রাঙামাটি/ িান্দরিান/ ঠাকুরগাঁও/  ক্সিাজার/ শ ন্দ্রীে ভান্ডার, 

িাহাড়তলী, চট্টগ্রাম। 

নং-১৫.৫৩.০০০০.০১৭.৩৮.০০৩.২২.২২০৫                                    তারিখ: ০৫/০৭/২০২২ 

অনুরলরি: সদয় অিগরতকলে (জ্র্েষ্ঠতাি রিরিলত নয়)- 

১।   েোিিীয় প্রধোিেন্ত্রীর মপ্রস সবচি, প্রধোিেন্ত্রীর িোর্ জো য়, মতর্গোঁও, ঢোিো। 

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

৩।   অবতবরক্ত সবচলির (সম্প্রচোর) এিোন্ত সবচি, তথ্য ও সম্প্রচোর েন্ত্রেো য়, িোাং োলেশ সবচিো য়, ঢোিো ( অণতণরক্ত সবচি েলহোেলয়র সেয়   

  অিগবতিলে)। 

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

৫। অরতরিক্ত মহািরিচালক (অনুষ্ঠান)/ (িাতজা)/ প্রর্ান প্রলকৌশলী, এি একান্ত সহকারি, িাংলালদশ জ্িতাি, সদি দপ্তি, ঢাকা (প্রর্ান প্রলকৌশলী 

/অরতরিক্ত মহািরিচালক মলহাদলয়ি সদয় অিগরতকলে)। 

৬।  উি-মহািক্তরচাল  অনুষ্ঠান ১ ও ২ এর এ ান্ত সহ াক্তর িাংলাকেশ শিতার, সের েপ্তর, ঢা া (উি-মহািরিচালক মলহাদলয়ি সদয়    

      অিগরতকলে)। 

৭।     নক্তে। 

 

 

                                                                                                                                          

(সাদয়ে বমাস্তফা কামাল) 

পণরচালক, (অনুষ্ঠান) 

মহাপণরচালদকর পদে। 

বফান: ০২-৪৪৮১৩০৭৪ 

                                                                                                                              dp.program.betar@gmail.com 
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