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বাংলােদশ টিলিভশন  

 
 

ারি ক কথা: 
  

িব ান ও ি র উৎকেষ র েগ বাংলােদশ টিলিভশন এক  শি শালী অিডও িভ য় াল 
ইেলক িন  গণমা ম িহেসেব ১৯৬৪ সােলর ২৫ শ িডেস র আ কাশ কের। তদানী ন ব  পািক ােন 
পাইলট ক  িহেসেব এেদেশ সব থম টিলিভশন স চার কায েমর যা া  হয়। ১৯৬৭ সােল টিলিভশন 
কেপ ােরশন ও াধীনতা-উ র ১৯৭২ সােল রা পিতর আেদেশ বাংলােদশ টিলিভশন এক  সরকাির  
গণমা েম পা িরত হয়। ঢাকা শহেরর িডআই , বতমান রাজউক ভবন থেক মা  িতন‘শ ওয়াট 
া িমটােরর সাহাে  ঢাকার আশপােশ দশ মাইল এলাকায় তখন মা  ০৩ ঘ া অ ান স চার করা হেতা। 

জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর িনেদ েশ ও ত র সরকােরর ত  ব াপনায় টিলিভশেনর জ  
িনিম ত রাম রা  ন ন ভবেন আ িনক ি  সং  কের ১৯৭৫ সােলর ০৯ ফ য়াির িডআই র  
পিরসর থেক টিলিভশন ক  রাম রা হ র পিরম েল ানা র করা হয়। ০৬ই মাচ  ১৯৭৫ আ ািনকভােব 
রাম রা  িভ ভবেনর উে াধন হয়। এ  বােড র সহায়তায় মাইে াওেয়ভ সংেযাগ বহােরর মা েম 
দেশর ণ  শহরস েহ পয ায় েম া িমটার াপন কের দশ াপী অ ান চার করা হয়। ১৯৭৫ থেক 

১৯৮৪ সােলর মে  পয ায় েম দেশর িবিভ  অ ল যথা (১) চ াম, (২) িসেলট, (৩) লনা, (৪) রং র, (৫) 
ময়মনিসংহ, (৬) নায়াখালী, (৭) নােটার, (৮) রা ামা , (৯) ক বাজার এবং (১০) সাত ীরায় িবিভ  

মতাস  া িমটার সং াপন কাজ সমা  হয়। ঐ সকল কে  ঢাকা ক  থেক চািরত অ ান িরেল 
করা হেয় থােক। িব িভর স চার মা েষর দারেগাড়ায় পৗঁেছ দয়ার িনিমে  েব  ািপত িরেলেক স হ 
ছাড়াও ১৯৯৯-২০০৩ ময়ােদ া ণবািড়য়া, রাজশাহী, ঠা রগ ও, িঝনাইদহ, প য়াখালী ও রা ামা  
িরেলেক  নঃ ািপত হেয়েছ।  

 

(1) িত  িরেল কে  ১০ িকেলাওয়াট া িমটার াপন করা হেয়েছ এবং স চার কায ম অ াহত 
রেয়েছ। উিখয়ােত াপন করা হেয়েছ আরও ০১  ১০ িকেলাওয়াট া িমটার। এর ফেল বাংলােদেশর ৯৫ ভাগ 
জনেগা ী িব িভর অ ান উপেভাগ করেছ ।  
 

(2) ১৯৯৬ সােলর ১৯ িডেস র চ ােম বাংলােদশ টিলিভশেনর এক  ন ন ণ া  ক  ািপত হয়। 
ক  উে াধন কেরন মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা। বাংলােদশ টিলিভশেনর চ াম ক  থেক বতমােন 
িতিদন ০৩ ঘ া ৩০ িমিনট াি কােলর অ ান চার করা হয় ানীয়ভােব।  

 

(3) গত ০৫ নেভ র ২০১২ থেক িব িভর অ ান ২৪ ঘ া ােটলাইেটও স চািরত হে । স চার 
কায ম চলেছ ঢাকায় ল ক  ১ , চ াম-১  ক  ও দেশর িবিভ  ােন অবি ত ১৪  উপেক /িরেল 
কে র মা েম। এছাড়াও থক চ ােনেল িব িভ ওয়া  এর অ ানমালা ১১ এি ল ২০০৪ থেক ােটলাইেট 

২৪ ঘ া ম ােচ র দশস েহ, পি েম সাই াস, েব  জাপান, উ ের িসআইএস দশস হ ও দি েণ 
অে িলয়ার দশ কেদর জ  স চার করা হে । িবে র ায় ৫০  দেশর দশ কগণ িব িভ ওয়া  এর অ ান 
দখার েযাগ পাে । অপরিদেক গত ২৫ জা য়াির/২০১১ থেক সংসদ বাংলােদশ টিলিভশন চ ােনল এর 

অ ান িব িভর মা েম চার করা হে ।  
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02|  দািয় ঃ 
 
বাংলােদশ টিলিভশেন নাটক, সংগীত, ত  িবষয়ক অ ান, ত িচ , িশ া লক অ ান, 

খলা লা, টক- শা, সরকােরর উ য়ন লক কম কা , জাতীয় ও আ জািতক অ ান এবং বাংলা ও ইংেরজী 
ভাষায় সংবাদ েল ন চার করেছ। 

 
বাংলােদশ টিলিভশন ক ক চািরত অ ানমালাঃ  
 

1. িবেনাদন লক অ ান 
2. BwZnvm-HwZn¨-ms¯‹…wZ 
3. gyw³hy× 
4. িশ া 
5. Dbœqbg~jK/`vwi ª̀ we‡gvPb 
6. িষ 
7. ¯v̂¯’̈  I wPwKrmv 
8. ag©xq 
9. wkí-mvwnZ¨ 
10. bvix welqK/bvixi ÿgZvqb 
11. RbmsL¨v/bvix I wkï 
12. cwi‡ek 
13. weÁvb I Z_¨ cªhyw³ 
14. cªK…wZ I cwi‡ek 
15. A_©-e¨emv-evwYR¨ 
16. wkï‡Zvl Abyôvb 
17. Rbm‡PZbZv 
18. DØy×KiY 
19. we‡kl w`e‡mi Abyôvb 
20. RvZxq I AvšÍR©vwZK Abyôvb mivmwi m¤úªPvi 
21. g¨vMvwRb 
22. µxov 
23. cÖwZeÜx/AwUw÷K‡`i wb‡q Abyôvb 
24. kÖgRxex gvbyl‡`i wb‡q Abyôvb 
25. c¨v‡KR Abyôvb (c¨v‡KR bxwZgvjvi AvIZvq) 
26. ch©Ub 
27. Ab¨vb¨ we‡kl Abyôvb 
28. বতমান সরকােরর িভশন ২০২১ এর লে  িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার ত েয় ণ         

রা ীয় অ ানস হ সরাসির স চার করা হে  এবং ভিব েতও এ ধারা অ াহত থাকেব। 
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03| এক নজের বাংলােদশ টিলিভশেনর সংি  ত ািদঃ 
 

 

 

cvBjU cÖK‡íi AvIZvq m¤úªPvi ïiæ 25 wW‡m¤̂i 1964 

K‡c©v‡ik‡b iƒcvšÍi 1967 

miKvwi cÖwZôv‡b iƒcvšÍi 15 †m‡Þ¤î 1972 

i½xb m¤úªPvi ïiæ  1980 

wewUwf Iqv‡ì©i m¤úªPvi ïiæ       11 GwcÖj 2004 

msm` evsjv‡`k †Uwjwfkb P¨v‡b‡ji m¤úªPvi ïiæ        25 Rvbyqvwi 2011 

gvwK©b hy³ivóªwfwËK evsjv‡`kx gvwjKvbvaxb cÖwZôvb 

Total Cable, USA Gi gva¨‡g mgMÖ DËi 

Av‡gwiKvq IPTV Ges mgMÖ we‡k Web TV m¤úÖPvi 

ïiæ 

         b‡f¤î 2013 

(cÖv_wgKfv‡e cÖwZôvbwU‡K GK eQ‡ii Rb¨  

AbvcwË cÎ cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q|) 

 

‡gvevBj wUwf m¤úÖPvi ïiæ 

(‡UwjUK †gvevB‡j) 

gvP© 2014 

 
 

 
 
 
 

ায়ী (রাজ ) জনবেলর বতমান িচ  
 
 

িমক নং পেদর wণ অ েমািদত পদ 
(ক) ১ম wণ ৩২৮ 
(খ) ২য় wণ ১৪১ 
(গ) ৩য় wণ ৭৬2 

(ঘ) ৪থ  wণ ৩62 

  ১৫94 

 
 

অ ায়ী (রাজ ) জনবল 
 
 

িমক নং পেদর wণ অ েমািদত পদ 
(ক) ১ম wণ ২1 

(খ) ২য় wণ ০৭ 
(গ) ৩য় wণ ৩2 
(ঘ) ৪থ  wণ ১4 

  74 

 

 
                                 শাখা িভি ক কম রত ১ম wণর কম কতার সং া 

 

িমক নং শাখার নাম কম রত কম কতার সং া 
(ক) অ ান ২২ 
(খ) বাতা ২৮ 
(গ) িশ  িনেদ শনা ১৭ 

(ঘ) েকৗশল ৩৯ 

(ঙ) ক ােমরা ৩৩ 

(চ) শাসন ২১ 
(ছ) িব াপন ৯ 

(জ) অথ  ও িহসাব ১৫ 

  ১৮৪ 
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 চ ােনল -২  

 

(ক) টিরি য়াল চ ােনল t িব িভ 
(খ) ােটলাইট চ ােনল t wewUwf Ges wewUwf Iqvì© 

 
 

 ক  -২  
 

(ক) ঢাকা টিলিভশন ক  
(খ) চ াম টিলিভশন ক  

 

 
 উপেক  -১৪  
 

নােটার, লনা, ময়মনিসংহ, িসেলট, রং র, নায়াখালী, া ণবািড়য়া, ঠা রগ ও,  
রাজশাহী, িঝনাইদহ, সাত ীরা, প য়াখালী, উিখয়া এবং রা ামা  । 
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wewUwf I wewUwf Iqv‡ì©i m¨v‡UjvBU Kvfv‡iR Gwiqv: 

 

 
 
 

wewUwf, িব িভ ওয়া  Ges msm` evsjv‡`k †Uwjwfkb এর ােটলাইট স চার বতমােন 
APSTAR-7 ােটলাইেটর 76.5° East মা েম ২৪ ঘ া ম ােচ র সকল দশ, পি েম সাই াস, 

েব  জাপান, উ ের িসআইএস দশস হ ও দি ণ অে িলয়া|  
 
 া িমটার ১০ িকেলাওয়াট মতাস : 
 

ঢাকা কে  - ৩  (wWwRUvj-1wU, GbvjM-1wU I ÷ªvÛevB-1wU) 
চ াম কে  - ২  (wWwRUvj-1wU, GbvjM-1wU) 

লনা উপেক  - ২  (wWwRUvj-1wU, GbvjM-1wU) 
Ab¨vb¨ উপেক /িরেল কে  ১  কের -১৩   
সব েমাট - ২০   

 

 িডওঃ 
ঢাকা ক   

১০  (সংবাদ িডও এবং অিডটিরয়ামসহ) 
চ াম ক   ২  (১  সংবাদ এবং ১  ামা িডও) 

 
 ওিব ভ ান - ৩  

৬ ক ােমরা িবিশ  ২  
৪ ক ােমরা িবিশ  ১  

 
 

 m¨v‡UjvBU আথ  শন - ২  
 

(ক) এিভএন আথ  শন (এিশয়া িভশন িনউজ এ েচ -এর জ )। 
(খ) িব িভ ওয়া  আথ  শন (িব িভর অ ান উপ েহর মা েম 

স চার করার জ )। 
M) DSNG t  1wU mivmwi m¤úÖPv‡ii Rb¨| 

 
 িব িভ আকাইভসঃ 
 

সাং িতক ইিতহাস-এর িববতেনর সা  ও সকল/িভিডও অ ানস হ জ রী িভি েত সংর ণ করার 
জ  টিলিভশন ক  িত ার ায় চার দশক পর গত ০৩ সে র ২০০৩ তািরেখ ভ উে াধন-এর 
ম িদেয় থমবােরর মেতা বাংলােদশ টিলিভশেনর আকাইভস িত া করা হয়।  
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 িব িভ ওেয়বসাইট: 
 

অবাধ ত  বােহর েগ িব িভ তার িনজ  ওেয়বসাইট (www.btv.gov.bd) চা র মা েম ত  
ি র মহাসড়েক সং  হেয়েছ। ওেয়বসাইেট িব িভ স িকত সকল ত  ও অ ান চী 

াউিজং-এর মা েম জানা যাে ।  
 
  
 অ ান স চােরর লনীিত: 
 
 

ত  পিরেবশন, িশ ার সার, উ য়ন কম কাে  সকলেক উ ু করণ ও িনম ল আন দান-এ চার  
বাংলােদশ টিলিভশেনর অ ান স চােরর লনীিত। এ নীিতমালােক সামেন রেখ িব িভর সংবাদ 
ও অ ান স চার পিরচািলত হে ।  

 
04।  বাংলােদশ টিলিভশেনর সাংগঠিনক কাঠােমার িববরণ, কায ম, কম কতা/ কম চারীগেণর দািয়  

এবং িস া  হণ ি য়ার িববরণ বা প িতঃ 
 

বাংলােদশ টিলিভশেনর অ েমািদত পদকাঠােমা অ যায়ী কম কা  পিরচালনার জ  EaŸ©Zb 

কম কতা পয ােয়র এক  সংি   ত িচ  িনে  উপ াপন করা হেলাঃ  
 
 

c`KvVv‡gv

(msw¶ß)

gnvcwiPvjK

Dc-gnvcwiPvjK

(evZ©v)

Dc-gnvcwiPvjK

(Abyôvb)

cªavb

cª‡KŠkjx

cwiPvjK

(wWRvBb)

EaŸ©Zb 

cª‡KŠkjx

cwiPvjK

(Abyôvb I cwiKíbv)

AwZ: cªavb 

cª‡KŠkjx

cwiPvjK

(evZ©v )

AwZ: cwiPvjK 

(cªkvmb)

Dc-cwiPvjK

(cªkvmb)

mnKvixcwiPvjK

(cªkvmb)

cwiPvjK

(cªkvmb)

cwiPvjK

(A_©)

AwZ: cwiPvjK 

(A_©)

Dc-cwiPvjK

(A_©)

cwiPvjK

(weÁvcb)

mnKvixcwiPvjK

(A_©)

mnKvix cwiPvjK

(wnmve)

cwiPvjK

(d‡UvMªvdx)

wbqš¿K/weÁvcb

Aä¶

wbqš¿K/jvB‡mÝ

g v̈‡bRvi

cwiPvjK

(Av̄ ÍR©vwZK)

cwiPvjK

(Dbœqbg~jK Abyôvb)

‡Rbv‡ij

g v̈‡bRvi

gyL¨evZ©v 

m¤úv̀ K

wm‡÷g 

Gbvwjó

‡cvMÖvgvi
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05। িব িভর পিরচালক পয ােয়র পেদর কায িববরণীঃ 
 

পেদর নাম পেদর কায িববরণী 
মহাপিরচালক 
ফানঃ ৯৩৩৪১১০ 

(অিফস)  

ক) শাসিনক ধান িহেসেব সং ার/দ েরর শাসিনক কাজকেম র সািব ক 
দায়দািয়  পালন। 
খ) স চার নীিতমালা ণয়ন সরকােরর পরামশ ক িহসােব দািয়  পালন। 
গ) বােজট িবিধর আওতায় সং ার/দ েরর / ধান িহসাব র ণ কম কতা 
িহসােব দািয়  পালন। 
ঘ) িবিভ  সমেয় সরকার ক ক ণীত িবিধ, অ ােদশ, আইন ও অ া  
নীিতমালা অ যায়ী সং ার/দ েরর নীিতমালা ণয়ন/ েয়ােগর ে  দািয়  
পালন। 
ঙ) অধ ন কম কতা/কম চারীেদর িনব াহী িদকিনেদ শনা দান এবং ত েদর 
কম কাে র িনয় b ও ত াবধােনর দািয়  পালন। 
চ) িবিভ  সমেয় সরকার ক ক ণীত িবিধ মাতােবক সং ার ৩য় ও ৪থ  

ণীর কম চারীেদর িনেয়াগ সং া  দািয়  পালন। 
ছ) অধ ন কম কতােদর m‡e©v”P মতা অপ ণ/ দান সং া   আেদশ/ 
িনেদ শ দােনর দায়-দািয়  পালন। 
জ) িবিভ  ে  সং ার পে  িনিধ করণ এবং য সকল ে  ীয় 

িতিনিধ করণ স ব নয়, স সকল ে  িনেজর পে  িতিনিধ িনব াচন 
করার দািয়  পালন। 
ঝ) িবিভ  কােরর মামলা/িবষয় ত িন ি র উে ে  অধঃ ন কম কতােদর 
সংেগ িনয়িমত সম য় সভা করা। 
ঞ) িবিভ  আ িলক অিফস স হ নপে  মািসক িভি েত পিরদশ ন করা। 
ট) কম কতােদর কত কম  ব েনর দািয়  পালন। 
ঠ) সরকােরর রাজ  আদায় িনি তকরণ এবং সরকােরর স েদর/স ি র 
র ক িহসােব দািয়  পালন। 
ড) সং ার/দ েরর সািব ক িনরাপ ার দায় দািয়  পালন। 
ঢ) সরকােরর িবিভ  উ য়ন লক ক  এবং স চার সং ার মে  িলয়ােজ  
র ার উে ে  িদক িনেদ শনা দান। 
ণ) িবিভ  অ ােন দেশর াতনামা ি জীবীেদর াপক অংশ হেণর িবষেয় 
নীিত িনধ ারেণর জ  িদক িনেদ শনা দান। 
ত) অ ােন দশ কেদর অংশ হেণর িবষেয় িনয়মনীিত ণয়েন িদক িনেদ শনা 

দান। 
থ) জাতীয় াথ  অজেনর উে ে  স চার নীিতমালা েয়ােগর ে  
িদকিনেদ শনা দান। 
দ) আ জািতক এবং আ িলক স চার সং ার/ িত ােনর মে  
িলয়ােজ /সম য় িবধােনর উে ে  িদক িনেদ শনা দান। 
ধ) অ ােনর মান স েক িফড াক াি র ে  িদক িনেদ শনা দান। 
ন) সরকার ক ক দ /িনধ ািরত অ া  কত /দািয়  পালন। 
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পেদর নাম পেদর কায িববরণী 

শাসন শাখাঃ 
পিরচালক ( শাসন) 
ফানঃ ৯৩৫২৪৩৬ 

(অিফস) 

ক) মহাপিরচালক- ক দািয়  পালেন সহায়তা করা। 
খ) িব িভর সকল শাসিনক িবষেয়র দািয় । 
গ) িব িভর সকল শাখার কােজ সম য় িবধান এবং সরকােরর অ  সব 
সং ার সােথ যাগােযাগ বজায় রাখা। 
ঘ) মহাপিরচালেকর পরামশ  অ যায়ী অিফসস হ িনয়িমত পিরদশ ন। 
ঙ) িবভাগীয় মামলার িবষেয় দািয়  পালন। 
চ) মহাপিরচালেকর  করা অ া  কত । 

িহসাব শাখাঃ 
পিরচালক (অথ) 
ফানঃ ৯৩৫২৪৩৯ 

(অিফস) 

ক) মহাপিরচালক- ক ত র দািয়  পালেন সহায়তা দান। 
খ) বাংলােদশ টিলিভশেনর বািষ ক বােজট ণয়ন ও য় িনয় ণসহ আিথ ক 
দািয়  পালন। 
গ) বাংলােদশ টিলিভশেনর সরকাির অিডট পা র আপি  িন ি করণ। 
ঘ) ধান কায ালেয়র অথ  িবভােগর সকল কম চারীর কােজর তদারিক। 
ঙ) উ তন কম কতােদর দয়া অ া  সব দািয়  পালন। 

েকৗশল শাখাঃ 
ধান েকৗশলী 
ফানঃ ৮৩৫৪৪৭৫ 

(অিফস)  

ক) েকৗশল সং া  সকল কােজ মহাপিরচালক- ক পরামশ  দান। 
খ) সকল য  ও কািরগির সর াম সং হ, পিরচালন ও র ণােব েণর 

েয়াজনীয় ব া হণ।  
গ) িবিভ  উ য়ন লক ক  ণয়ন এবং স েলা বা বায়েন তদারিক। 
ঘ) েকৗশল কম কতােদর কােজর তদারিক এবং িনয়িমত িফ  অিফসস হ 
পিরদশন। 
ঙ) কািরগির িবষেয় িবে র অ া  স চার সং ার সে  যাগােযাগ রাখা। 
চ) ঊধ তন ক পে র  করা অ া  দািয়  পালন। 

অিতির  ধান 
েকৗশলী 

ফানঃ ৮৩৫৪৪৭৬ 
(অিফস) 

ক) েকৗশল শাসন সকল েকৗশল িবষেয় ধান েকৗশলী- ক সহায়তা 
দান। 

খ) ধান কায ালয় ও িফ  অিফসস েহ েকৗশলী কম কতা ও কম চারীেদর 
কােজর তদারিক। 
গ) েকৗশল সািভ েসর ু পিরচালনা, াপনা ও য  সর ােমর র ণােব েণর 
িন য়তা িবধােন িনয়িমত িফ  অিফসস েহ পিরদশ ন। 
ঘ) উ য়ন লক কােজর পিরক না ণয়ন ও বা বায়ন এবং প  বািষ কী 
পিরক না ণয়েন ধান েকৗশলীেক সহায়তা দান। 
ঙ) এ  বাড, িপিডিব ও িপ,ডি উ, িড-এর মত িবিভ  সং ার সািভস 
লােভ এসব িত ােনর সে  যাগােযাগ বজায় রাখা। 
চ) আ জািতক সং াস েহর সে  সংেযাগ বজায় রাখার াপাের ধান 

েকৗশলীেক সহায়তা দান। 
ছ) েকৗশল ােফর িশ ণ নীিত ও কম চী ণয়ন এবং তা বা বায়েন 

েয়াজনীয় পদে প হণ। 
জ) ঊধ তন কম কতােদর  করা অ া  দািয়  পালন। 
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পেদর নাম পেদর কায িববরণী 
িসিনয়র েকৗশলী 
ফানঃ ৯৩৬০৭০৩, 

৯৩৬০৭০২ (অিফস) 

ক) পিরচালনা ও কািরগির ব াপনা র ণােব ণ ও গেবষণা সর াম সং হ 
পিরক না ও উ য়ন স িকত কােজ ধান েকৗশলীেক সহায়তা দান। 
খ) সকল স চার কে র িনয়িমত পিরচালন, তদারিক, টকিনক াল িরেপাট  
পরী া, িপিডিব ও এ র সে  যাগােযাগ র া করা এবং উপ েহর 
মা েম অ ান স চােরর ব া করা।  
গ) যাি ক  িনণ য় ও মরামতকরেণ ঊধ তন ক প - ক সহায়তা দান। 
য  সর ােমর উপর সব া িনক টকিনক াল িমতাচার পরী া এবং ি  

বহার কের কািরগির মান উ য়েনর িবিভ  বহার ও পািরশ। 
ঘ) ক ীয় ভা ার িনয় েণ সব কে র জ  য াংেশর বািষ ক তািলকা ত। 
িবেদশ থেক ন ন য পািত সং হ এবং েয়াজেন িবেদশ থেক আনা য পািত 
জ রী মরামেতর ব া করা। 
ঙ) কি উটার প িত তব তেনর  িনণ য়. কি উটার িসে ম িচি তকরণ 
ও বা বায়নসহ কি উটার স িকত সকল কম কা  পিরচালনায় ধান 

েকৗশলীেক সহায়তা দান। 
চ) িব িভর সকল ক /উপেকে র ত ও ব িতক র ণােব েণর এবং 
শীতাতপ াে র পিরচালনা ও র ণােব ণ কােজর স ক ব াপনায় ধান 

েকৗশলীেক সহায়তা দান। 
ছ) উ য়ন কােজর জ  বািষ ক উ য়ন কম চী ণয়ন, ন ন ক স েহর 
পিরক না ত, ন ন ক  অ েমাদন এবং ভৗত কাঠােমা িনম াণ ও 
য পািত বসােনার সকল ন ন ক  বা বায়েনর লে  অথ  বরাে র াপাের 
অথ  ম ণালয়, বিহঃ স দ িবভাগ এবং পিরক না কিমশেনর সে  যাগােযাগ 
বজায় রাখাসহ ইত ািদ কােজ ধান েকৗশলীেক সাহা  করা। 

অ ান শাখাঃ  
উপ-মহাপিরচালক 
(অ ান) 
ফানঃ ৮৩১৬২১২ 

(অিফস) 

ক) অ ান স িকত সকল িবষেয় সরকােরর নীিতস হ বা বায়েন 
মহাপিরচালক- ক সহায়তা দান। 
খ) অধঃ ন কম কতা ও ইউিনটস হ কােজর তদারিক। 
গ) বাংলােদশ টিলিভশন চলি  স র কিম র কায  ব া পিরচালনা এবং 
িস া স হ বা বায়ন। 
ঘ) িবেদেশ িশ ণ, সিমনার, ওয়াকশপ, অ ান িবপণন, উৎসব আেলাচনা 
বঠেকর সম য় সাধন, ায়ন ও সসব ে  যথাযথ ক পে র অ েমাদন 

সােপে  বাংলােদেশর িতিনিধ িনব াচন ও রণ সং া  িবষেয় ক ীয় 
শাসন- ক সহায়তা দান। 

ঙ) মহাপিরচালেকর দয়া অ া  দািয়  পালন। 
পিরচালক (অ ান ও 
পিরক না) 
ফানঃ ৯৩৩২৮৬৪ 

(অিফস) 

ক) স চার স িকত সকল িবষেয় সরকােরর নীিতস হ বা বায়েনর উপ-
মহাপিরচালক (অ ান)- ক সহায়তা দান। 
খ) অ ান তরী ও পিরেবশেনর পিরক না ণয়ন। 
গ) অ ােনর মান বজায় রাখার াপাের উপ-মহাপিরচালক (অ ান)-এর 
ত বাধােন দািয়  পালন। 
ঘ) টিলিভশেনর উপেযাগী ণ ৈদঘ  বাংলা ছায়াছির ও  দঘ  বাংলা ছিব 
সং হ ও িনব াচন করা। 
ঙ) অ ােনর ায়ন এবং মান উ ত করার লে  গেবষণা পিরচালনা করা। 
চ) স চার স িকত অ ান চী, ি কা, িভ গাইড ইত ািদ কাশনা 
িবষেয় সম য় সাধন এবং সংি  স াদক- ক পরামশ  দান এবং অ ান 
িনব াহীেদর কােজর সম য় িবধান। 
ছ) ঊধ তন ক পে র  করা অ  য কান দািয়  পালন। 
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পেদর নাম পেদর কায িববরণী 

জনােরল ােনজার 
ফানঃ ৮৩৬২৮০৬ 

(অিফস) 

ক) টিলিভশন ক  ধােনর দািয়  পালন। 
খ) কে র অ ান স চারেরর সািব ক িনয় ণ ও ত াবধান। 
গ) ধান কায ালেয়র  িনেদ শাবলী বা বায়ন। 
ঘ) কে র সকল শাখার মে  সম য় িবধান। 
ঙ) সরকাির সং াস েহর সে  স ক বজায় রাখা। 
চ) অ ােনর উ ত মান বজায় রাখার িন য়তা িবধান। 
ছ) িতভাবানেদর ঁ েজ বর করা। 
জ) কে র বােজট িনয় ণ ও পিরচালনা। 
ঝ) ধান কায ালেয়র দ  অ  কান দািয়  পালন। 

পিরচালক 
(ই ার াশনাল 
িরেলশন, ফেরন 

া াম এ  িলয়ােজ ) 
ফানঃ ৯৩৩৪৮২৭ 

(অিফস) 

ক) িবে র িবিভ  টিলিভশন এবং টিলিভশন স িকত িত ান ও সং ার 
সােথ সম য় সাধন, টিলিভশন অ ান িবিনময় ও িবিভ  সং ার সােথ 
যাগােযাগ সাধন এবং উপ-মহাপিরচালক (অ ান)- ক সহায়তা করা। 

খ) িবে র সংি  আ জািতক সং াস েহর সােথ েয়াজনীয় যাগােযাগ র া 
করা। 
গ) বাংলােদশ টিলিভশেনর চলি  নীিতমালার িনিরেখ িবেদশী অ ানমালা 

য়-িব য়, আমদািন ও িবিনময় িত ে  পিরক না বা বায়েনর ব া 
হণ ও ত াবধান। 

ঘ) িবিভ  আ জািতক সং া, টিলিভশন িত ান ক ক আেয়ািজত 
িতেযািগতা লক অ ানস হ ও যৗথ েযাজনায় িব িভর অংশ হেণর জ  

অ ান ণয়েনর সকল িবষেয় দািয় পালন। 
ঙ) -উপ েহর মা েম টিলিভশন অ ্ ান হণ স িকত সকল িবষেয় 

েয়াজনীয় ব া হণ। 
চ) িবেদশী চলি  ও অ ান স িকত এবং সংি  িবষয়ািদ স েক 
ম ণালয়, সরকাির, বসরকাির দ র, িত ান িবেদশী তাবাস ও কন েলট 
অিফস িতর সােথ সংেযাগ র া ও সম য় সাধন। 
ছ) েদেশ আ জািতক পয ােয় অ ি ত  অ ানস েহর পিরক না হণ ও 
ত াবধান এবং দেশ িবেদেশ স চােরর ত াবধান। 
জ) অধীন েদর কােজর তদারিককরণ এবং ঊধ তন ক পে র িনেদ শ 
মাতােবক কাজ স াদন। 

পিরচালক (উ য়ন লক 
অ ান সং া  
চলি  ইউিনট) 

ক) উ য় লক অ ান সং া  চলি  ইউিনেটর সািব ক দািয়  পালন। 
খ) িবেদেশ রেণর জ  িনধ ািরত অ ান েয়াজেন সাব-টাইেটল করার 
কােজর তদারিককরণ এবং উ  কােজর জ  উপ-মহাপিরচালক (অ ান)-এর 
িনেদ েশ কাজ করা। 
গ) িনিদ  অ ান চীর বাইের য কান ণ  জ রী অ ােনর সািব ক 
পিরক না, পিরেবশনার দািয়  পালন। 
ঘ) উ য়ন লক অ ােনর মান স েক দশ ক াতােদর অিভমতিভি ক 
যাবতীয় গেবষণা, িবে ষণ। 
ঙ) অ ান েযাজনা। 
চ) অধীন েদর কােজর তদারিককরণ এবং ঊধ তন ক পে র িনেদ শ 
মাতােবক দািয়  পালন। 
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পেদর নাম পেদর কায িববরণী 

বাতা শাখাঃ  
উপ-মহাপিরচালক 
(বাত া) 
ফানঃ ৮৩৫০০০৮ 

(অিফস) 

ক) সংবাদ ও চলিত ঘটনাবলী স েক ণীত নীিত বা বায়েন মহাপিরচালক- ক 
সহায়তা করা। 
খ) আ িলক ও আ জািতক বাতা সং াস েহর সে  যাগােযাগ বজায় রাখা। 
গ) েল নস েহর উ ত পশাগত মােনর িন য়তা িবধােনর জ  চািরত সংবাদ 
িনয়িমত িবে ষণ। 
ঘ) জাতীয় ও আ জািতক সংবাদ চােরর পিরক না ও ত াবধান। 
ঙ) আ জািতক বাতা িবিনময় (ইউেরািভশন ও এিশয়ািভশন)-এর বহার 
দখােশানা করা। 

চ) বাত া িবভােগর সািব ক উ িত সাধেন মহাপিরচালক- ক পরামশ  দয়া। 
ছ) মহাপিরচালক- ক  করা অ া  দািয়  সাধেন মহাপিরচালক- ক পরামশ  
দয়া। 

পিরচালক (বাতা) 
ফানঃ ৯৩৫৭৯৬৩ 

(অিফস) 

ক) সংবাদ ও চলিত ঘটনাবলী স েক নীিত ণয়ন ও বা বায়েন উপ-
মহাপিরচালক (বাত া)- ক সহায়তা করা। 
খ) টিলিভশন সংবাদ েল ন ও ামা  িচ  তরী ও চাের  বাত া স াদক 
ও অ া  বাত া কম কতােক পরামশ  দান।  
গ) বাতা সং ার শাসিনক ও পশাগত কাজ দখা না ও সম য় করা। 
ঘ) েল েনর উ ত পশাগত মান বজায় রাখার জ  চািরত সংবাদ িবে ষণ। 
ঙ) িবিভ  সংবাদ চােরর জ  িতি য়া িবে ষণ এবং স অ সাের ঊধ তন 
ক প েক পরামশ  দান। 
চ) সংবােদর মান উ য়নকে  েল ন িবে ষণ ও িতিদন বাত া কম েদর পরামশ  
দান।  
ছ) মহাপিরচালক/উপ-মহাপিরচালক (বাতা)-এর দয়া অ া  দািয়  পালন।  

 বাত া স াদক 
ফানঃ  

৯৩৪২৮৮১, 
৮৩১২৬৮৫ (অিফস) 

ক) সংবাদ, ামা  িচ  এবং বাত া শাসেনর সকল কােজ পিরচালক (বাত া)- ক 
সহায়তা দান।  
খ) সংবাদ েল ন ও মা  িচ  তরী ও চােরর াপাের বাতা স াদক ও 
অ া  কম কতার কােজর সম য় ও তদারিক।  
গ) বাতা স াদক ও অ া  বাতা ও সই সে  ক ােমরা ান ও সংবাদ পাঠেকর 
দািয়  িনব াচন, ব ন ও তদারিক। 
ঘ) সংবাদ কভােরেজর াপাের িফ  ইউিনটস হ ও সংবাদ দাতােদর পরামশ  
দান এবং ত েদর কােজর সম য় সাধন।  

ক ােমরা শাখাঃ 
পিরচালক (ফেটা াফী) 
ফানঃ ৯৩৫৬৫৩৭ 

(অিফস) 

ক) ফেটা াফী ও আেলাক স ােতর ে  সব ধরেণর পিরক না ও উ য়েনর 
কােজ মহাপিরচালক - ক সহায়তা করা। 
খ) ুিডও ই,এন,িজ,  ও,িব িফ  ি রিচ  ও অিডটিরয়ােমর জ  উপেযাগী 
ক ােমরা ও লাই ং সর াম ইত ািদর িবিভ  সমেয় েয়াজনীয় চািহদা ণয়ন ও 
সং হ ি য়ায় সরাসির অংশ হণ। 
গ) আ িনক টিলিভশন জগেত িচ হণ ও আেলাক স ােতর ে  চিলত 

ি  ও জনশীলতা স েক ত  সং হ এবং এই উে ে  িবে র িবিভ  
টিলিভশেন এবং টিলিভশন স িকত িত ান ও সং ার সােথ যাগােযাগ র া 

এবং া  ত  ও অিজত অিভ তার িভি েত অ ােনর িচ হণ ও আেলাক 
স াত পিরক নায় িচ াহকেদর িমকার পিরবতন সাধেন বা ব পদে প হণ। 
ঘ) অ ান,বাতা, জনসং া সল ও ি র িচ  শাখার জ  ম ণালয়/িপ,এস,িস’র 
মা েম িচ াহকেদর িনেয়াগ/ পাি ং/পেদা িত িবষেয় িতিনিধ  করা। 
িচ হণ িবভােগর কম কতা ও কম চারীেদর দেশর অভ ের বা িবেদেশ 
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িশ েণর ে  উপেযাগীতা যাচাই ও িনব াচনী মতামত দান। 
ঙ) মহা-অ ে র মা েম  িচ াহক/িনয় কেদর কােজর দািয়  ব ন ও 
কােজর তদারিক করা। 
চ) ক ীয় কায ালেয় সকল সভায় িবভাগীয় উ য়ন, নীিত িনধ ারণ ও আ ঃ 
িবভাগীয় সম য় সাধনকে  মহাপিরচালক মেহাদয়- ক পরামশ  ও সহায়তা দান। 
ছ) মহাপিরচালক ক ক অিপ ত অিতির  বা অ  কান দািয়  পালন। 

িশ  িনেদ শনা শাখাঃ 
পিরচালক  
(িশ  িনেদ শনা) 
ফানঃ ৮৩৫৪৪৭৮ 

(অিফস) 

ক) িশ  িনেদ শনা শাখার উ য়ন লক সকল কােজ তথা িশ  িনেদ শনা শাখার 
সকল াপাের মহাপিরচালক- ক সহায়তা দান ও পরামশ  দয়া। 
খ) টিলিভশেন অ ান িডজাইন ও ািফ  স িকত যাবতীয় িবষেয়র দািয় । 
গ) িশ  িনেদ শনা ও ািফ  ধারণার মাগত িবকাশ এবং অত া িনক কৗশল ও 

ি  েয়াগ করার দািয়  পালন। 
ঘ) মহা-অ ে র মা েম wbqš¿K/gyL¨ িশ  িনেদশ‡Kর দািয়  ব ন এবং 
িডজাইন শাখার কােজর তদারিক করা। 
ঙ) িশ  িনেদ শনা শাখার অিফসারেদর কােজর সম য় িবধান ও তদারিক এবং 
তােদর পশাগত দ তার িত নজর দয়া। 
চ) টিলিভশেনর িডজাইন ও ািফ   স িকত সকল িবষেয় অ া  
িবভাগস েহর সে  সংেযাগ র া করা। 
ছ) িডজাইন শাখার বােজট ণয়েনর কােজ সাহা  করা। সব রকম িডজাইন 
সাম ী সং েহর ব া করা এবং তােদর যথাযথ বহাের তদারিক করা।  
জ) িভর িডজাইন ও ািফ  এর উপর গেবষণা চালােনা এবং িভ িডজাইেনর 
সাফে র উপর ি কা ও রিণকা কাশ। 
ঝ) উপর  অিফসারেদর দয়া অ া  দািয়  পালন। 

িব াপন শাখাঃ 
পিরচালক (িব াপন) 
ফানঃ ৮৩২২৫৫০,    

         9352439  
           (অিফস) 

ক) মহাপিরচালক- ক ত র দািয়  পালেন সহায়তা করা। 
খ) টিলিভশেনর সময় িব য় থেক রাজ  আয় এবং সল  অিফস পিরচালনার 
দািয়  পালন। 
গ) দান কায ালেয়র এবং উপেকে র সল  অিফেসর সকল কম চারীর কােজর 
তদারিক করা।  
ঘ) সল  েমাশেনর াপাের িব াপন দাতােদর সে  িনয়িমত যাগােযােগর 
র া করা।  
ঙ) ঊধ তন কম কতােদর দয়া অ া  দািয়  পালন।  
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06। বাংলােদশ টিলিভশেনর িনয়ম-কা ন, আইন, অ ােদশ, িবিধমালা, িবধানমালা, াপন, িনেদ শনা 
I া য় াল ইত ািদর তািলকাঃ  

 
 

ঃ নং আইেনর নাম ারক নং 
০১. রিডও বাংলােদশ ও  বাংলােদশ 

টিলিভশেনর অ ান চার নীিতমালা।  
ত  ম ণালেয়র ারকিলিপ ন র এম/আই/ ৬এফ-১/ 
৮৪- িভ(অংশ)/৭২৬৮৮, তািরখঃ ২৮.১২.১৯৮৫। 

০২. বাংলােদশ টিলিভশন চলি  স র-িবিধ। ত  ম ণালেয়র ারকিলিপ ন র এম/আই/ ৬এফ-
১/৮৪- িভ(অংশ)/৭২৬৮৮, তািরখঃ ২৮.১২.১৯৮৫। 

০৩. বাংলােদশ টিলিভশেনর স চােরর 
উে ে  িবেদশী ছিব িনব াচেনর নীিতমালা। 

ত  ম ণালেয়র ারকিলিপ ন র তম/৫এফ-২/৮৫-
িভ/১০, তািরখঃ ০৩.০১.১৯৮৮। 

০৪. বাংলােদশ টিলভশন বmiKvwi উে ােগ 
িনিম ত অ ান নীিতমালা। 

তম/১(১)/৯৬- িভ/১৫৬,তািরখঃ ১১.০৪.২০০১। 

০৫. সরকাির, বmiKvwi ও ি গত পয ােয় 
অ ান সরবরাহ নীিতমালা। 

তম/১০(১০)/৯১- িভ/৭৪৯,তািরখঃ ০৪.০৮.১৯৯১। 

০৬. িভিডও টপ ও ১৬ িমঃ িমঃ িফে  
ধারণ ত অ ান/সংবাদিচ  আরকাইিভং 
নীিতমালা। 

িভ( েকৗঃ)/পির-২৩/৯২, তািরখঃ ১৯.০২.১৯৯২। 

০৭. সংেশািধত টিলিভশন িব াপন নীিতমালা  
( ািবত) 

 

০৮. কবল টিলিভশন নটওয়াক কায ম 
পিরচালনা এবং আ ষি ক িবষয়ািদ 
স েক িবধানকে  ণীত আইন। 

বাংলােদশ জাতীয় সংসদঃ ২০০৬ সােলর ৩৮-নং 
আইন, 
তািরখঃ ২৪.০৯.২০০৬। 

০৯. বাংলােদশ টিলিভশেনর জ  টেরি য়াল 
টিলিভশন স চার িবধা সংর ণ করার 

উে ে  ণীত অ ােদশ। 

অ ােদশ নং-৩, তািরখঃ ২০০৬। 
অিতির  গেজট, ম লবার, ৩১ অে াবর, ২০০৬ 

১০. বাংলােদশ টিলিভশন ( গেজট ও নন-
গেজট কম কতা ও কম চারী) িনেয়াগ 

িবিধমালা, ১৯৯২ সংেশািধত। 

এসআরও নং-২৫৫ আইন/৯২,তািরখঃ ২৬.১১.১৯৯২। 

১১. কব  টিলিভশন নটওয়াক পিরচালনা ও 
লাইেসি ং িবিধমালা, ২০১০। 

এস.আর.ও নং ৩৫৪-আইন/২০১০, তািরখ: ৬ কািতক 
১৪১৭  
তািরখঃ ২১অে াবর ২০১০ ি া । 

১২. িব িভর ােটলাইট স চার িব াপন 
হার 

নং-তম/ িভ-২/১এ-১২০১০/৫৪৬, তািরখ: ১৭ আগ , 
২০১১ 

১৩. বাংলােদশ টিলিভশেন চােরর জ  বাংলা 
চলি  জমাদান ও বাছাই নীিতমালা। 

নং-তম/ িভ-২/১আর-১/২০০৮(অংশ)/৭৯১, 
তািরখ:১১িডেস র, ২০১১।  
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07। িবিভ  সবাস হঃ 
 

লাইেস  সং া ঃ 
 

বাংলােদশ টিলিভশন ক ক বািণিজ ক িভ লাইেস /আবািসক িভ লাইেস / কবল অপােরটর/িফড 
অপােরটর লাইেস  দান করা হয়। 
 

ক) আবািসক ও বািণিজ ক টিলিভশন লাইেস ঃ 
 

আবািসক টিলিভশন এবং টিলিভশন ত/সংেযাজন/আমদানী, য়-িব য় মরামত ও বািণিজ ক 
িভি েত ব ত টিলিভশন লাইেসে র আওতা  করার লে  ‘‘  ওয় ারেলস টিল াফী G¨v± ১৯৩৩ এর 
অধীেন  টিলিভশন িরিসিভং G¨vপােরটাস (পেজশন এ  লাইেসি ং) ল , ১৯৭০’’ ণীত হেয়েছ। উ  

ল  এ আবািসক িভি েত ব ত িভর জ  আবািসক লাইেস  এবং বািণিজ ক উে ে  ব ত টিভর 
জ  বািণিজ ক লাইেস  থা িব মান। 
 

খ) আবািসক টিলিভশন লাইেস ঃ 
 

িভ েয়র ক াশেমেমা/ইনভেয়স এবং িনধ ািরত লাইেস  িফ জনতা াংেকর য কান শাখায়  এবং 
বাংলােদশ িষ াংেকর িনধ ািরতশাখায় জমা িদেয় এ লাইেস  সং হ করা যায়। বতমান িনয়েম এ লাইেস  
একবার হণ করেল আর নবায়ন করেত হয় না। সাদা-কােলা িভ’র লাইেস  িফ টাঃ ৭৫০/- এবং রঙীন 

িভর লাইেস  িফ টাঃ ১,৫০০/- মা ।  
 

গ) বািণিজ ক টিলিভশন লাইেস ঃ 
 

িব িভর ক ীয় কায ালয় থেক সারােদেশর িনেমা  বািণিজ ক িভ লাইেস  সরাসির ই /নবায়ন করা হয়ঃ 
 

ঃ নং িববরণ বাৎসিরক িফ ও নবায়ন িফ সারচাজ 
(i) িভ ত/সংেযাজন/আমদানীর 

জ  বািণিজ ক লাইেস  
টাঃ ৬,০০০/- মািসক - ১০০/- 

বাৎসিরক-১,০০০/- (সেব া ) 

(ii) িভ য়-িব য় বসা পিরচালনার 
জ  বািণিজ ক লাইেস  

টাঃ ২,০০০/- মািসক - ১০০/- 
বাৎসিরক-১,০০০/- (সেব া ) 

(iii) িভ মরামত এবং এর চরা য াংশ 
িব েয়র জ  বািণিজ ক লাইেস  

টাঃ ৯০০/- মািসক - ৫০/- 
বাৎসিরক-৫০০/- (সেব া ) 

(iv) হােটল/ র ের  বা অ  ােন 
বািণিজ কউে ে  ব ত েত ক 

িভর জ  বািণিজ ক লাইেস  

টাঃ ১,২০০/- 
( িত  িভর জ ) 

মািসক - ৫০/- 
বাৎসিরক-৫০০/- (সেব া ) 
( িত  িভর জ ) 

 

ঘ) কবল টিলিভশন নটওয়াক কায ম পিরচালনার জ  লাইেস ঃ 
 

ােটলাইট িভ চ ােনেলর অ ান কবল টিলিভশন নটওয়াক এর মা েম ধারণ এবং াহক সাধারেণর 
মােঝ তা স ালেনর জ  কবল টিলিভশন নটওয়াক পিরচালনা আইন, ২০০৬ এর অধীেন কবল টিলিভশন 
নটওয়াক পিরচালনা ও  লাইেসি ং িবিধমালা, ২০১০ ণীত হেয়েছ। উ  আইন ও িবিধমালা অ যায়ী কবল 

অপােরটর/িফড অপােরটর লাইেস  হণ করেত হয়। িব িভ সামিয়কভােব এ কায ম পিরচালনা কের 
আসেছ। এ ণীর লাইেসে র িফ’র হার িন পঃ 
 

ঃ নং লাইেসে র ধরন এলাকা বাৎসিরক লাইেস  
িফ ও নবায়ন িফ 

মািসক 
সারচাজ 

(K) কবল অপােরটর িবভাগীয় শহর এলাকা - িবভাগীয় শহর 
এলাকা িতত অ া  এলাকা 

টাঃ ২৫,০০০/- 
টাঃ ১৫,০০০/- 

৫০০/- 
৪০০/- 

(L) িফড অপােরটর িবভাগীয় শহর এলাকা িবভাগীয় শহেরর 
এলাকার বাইের - জলা শহর িতত 
অ া  এলাকা 

টাঃ ৮,০০০/- 
টাঃ ৫,০০০/- 
টাঃ ৩,০০০/- 

৪০০/- 
৩০০/- 
২০০/- 
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08। িব াপন  সং া ঃ  
 

বাংলােদশ টিলিভশন এক  ইেলক িনক গণমা ম। প পি কায় কািশত ত ািদ ও িব াপন িচ  
মা ষ- ক যভােব ভািবত কের এক  ইেলক িনক মা েম চািরত ত িচ  মা ষেক ত র চেয় 
বশী আ  কের। িব িভর সংবাদ, অ ান ইত ািদর পাশাপািশ চািরত িব াপেন দশীয় প  

উৎপাদন, িবপনন ও েয় জনসাধারণ- ক উ ু করেণ সহায়ক িমকা পালন কের থােক। দেশর 
চিলত আইন, রীিত-নীিত, ঐিতহ  ও সং িতর সােথ সাম ণ  পে র িব াপন িব িভ চার কের 

থােক। িব াপেনর ভাষা, উপ াপনা িতম র, শাভনীয়, পিরমািজত ও না িনক হওয়া বা নীয়। 
 

বাংলােদশ টিলিভশন ক ক িব াপন িবপনেনর পিরেসবা হেণর িবষেয় ত ািদ িনে  দ ঃ  
 

(১) বাংলােদশ টিলিভশেন পে র িব াপন চােরর জ  ০২  ভােগ ভাগ করা যায়, যথা               
(১) িব াপন দাতা সরাসির; (২) িব িভর তািলকা  এেজ ীর মা েম;  

 িব াপন চােরর জ  িব িভর দািয় া  িব াপন িনব াহীর সােথ যাগােযাগ করেত হেব। 
(২) িব াপন চাের ই ক কান ি / িত ান চািরত  িব াপেনর এক  পা িলিপ িব িভর 

দািয় া  িব াপন িনব াহীর িনকট জমা িদেবন । সংি  কম কতা পা িলিপর াি  
ীকারপ  দান করেবন।  

(৩) িব িভ ক ক গ ত িব াপন কিম  া  পা িলিপ অবেলাকন ও যাচাই-বাছাই ব ক চােরর 
অ েমাদেনর জ  পািরশ দান করা হয়। চােরর অ পেযাগী হেল উপ ািপত পা িলিপ 
সংেশাধন, পিরমাজন ও পিরবতেনর পরামশ  দয়া হয়। িব িভর িব মান িব াপন চার 
নীিতমালা পিরপ ী কান িব াপন চার করা হয় না। িব াপন চার কিম  া  পা িলিপ 

িতিদন অবেলাকন কের পািরশ দান কের থােক। 
(৪)  অ েমািদত পা িলিপর িভি েত িব াপন দাতা িনজ  খরেচ িব াপেনর ক ােসট ত 

করেবন। ত ত ক ােসট িব াপন িনব াহীর িনকট জমা দান করেত হেব । িব াপন 
স র কিম  া  িব াপন িচ  অবেলাকন কের চােরর জ  অ েমাদন দান কের    

থােক। 
(৫)  বাংলােদশ টিলিভশেন িব াপন চােরর উে ে  িব াপন দাতা ও িব িভর িব াপন 

ক পে র মে  ি  স ািদত হয় । 
(৬)  িব াপন স র কিম  ক ক ড়া  অ েমািদত িব াপন চােরর উে ে  িকং ও সরকার 

ক ক িনধ ািরত েয়াজনীয় িব াপন িফসহ বাংলােদশ টিলিভশেনর অ েল                
প-অড ার/িডিড আকাের অি ম অথ  জমা িদেত হেব । 

(৭)  িকং াব ও প-অড ার/িডিড িব াপন চােরর কমপে  ৬ (ছয়) িদন েব  জমা িদেত  
হেব । 

(৮)  িব াপন চােরর জ  স ািদত ি  অ যায়ী কান িব াপন চার না হেল সংি  
িব াপন িনব াহীর সােথ যাগােযাগ করেত পােরন । অিনবায  কারণ বশতঃ িনধ ািরত তািরেখ 
কান িব াপন চার না হেল পিরবিতত তািরেখ িনধ ািরত িব াপন চােরর ব া নয়া   

হয় । 
(৯)  িব াপন চার িবষেয় িব াপন দাতা স চার সনদ দােনর জ  পিরচালক ( সলস)-এর 

বরাবের আেবদন করেত পােরন । 
(১০) িব াপন চােরর য কান িবষেয় পিরচালক (িব াপন)-এর সােথ যাগােযাগ করা  যােব।  

 

যাগােযােগর কানা: 
পিরচালক (িব াপন) 
বাংলােদশ টিলিভশন 
রাম রা, ঢাকা । 
টিলেফান ন র:  ৮৩২২৫৫০, 9352439 

ফ া : ৮৮০২-৮৩১২৯২৭ 
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১লা বশােখর ত া ান। 
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09। miKvwi উে ােগ িনিম ত অ ান চারঃ  
 

গণসংেযােগর জ  miKvwi ইেলক িনক মা ম িহেসেব বাংলােদশ টিলিভশেনর দািয়  অপিরসীম । 
িব িভ সরকার ও জনগেণর মে  স ব ন িহেসেব ণ  কম  স াদন কের থােক । সরকােরর 
দনি ন কম কা , জাতীয় ও আ জািতক পয ােয়র সকল অ ান ধারণ ও চােরর জ  সরকােরর দািয়  
া  িত ান ক ক িভিডও, েটজ, ধারণ ত অ ান সরবরাহ করা হেল চােরর ব া হণ করা হয় । 

এছাড়া িব িভ সরকােরর িনেদ িশত িবিভ  অ ান ধারণ ও িনম াণ কের চার করা হয়। জন াথ লক 
অ ান ও সংবাদ পিরেবশনার জ   
উপ-মহাপিরচালক (অ ান) এর সােথ যাগােযাগ করা যেত পাের ।   
 

যাগােযােগর কানাঃ 
 

উপ-মহাপিরচালক  (অ ান) 
বাংলােদশ টিলিভশন 
রাম রা, ঢাকা 
টিলেফান ন রঃ ৮৩১৬২১২ 

ফ া : ৮৮০২-৮৩১২৯২7 

 

10। বmiKvwi উে ােগ িনিম ত ( ােকজ) অ ান চার স িকত নীিতমালা: 
 

বাংলােদশ টিলিভশন miKvwi িত ান িহেসেব িনজ  অ ান েযাজনা ছাড়াও বmiKvwi/বিহরাগত 
জনশীল ি  অথবা িত ান ক ক িনিম ত না িনক,  অ ান সরকার ক ক অ েমািদত  হার 

পিরেশাধসহ িন প শত সােপে  চােরর েযাগ রেয়েছঃ  
 

কিম : 
(১) বmiKvwi উে ােগ িনিম ত সকল অ ান কিম  ক ক অবেলাকন কের চারেযা তা িনধ ারণ 

করা হয়; 
(২) অ ান সংেযাজন, পিরবতন, পিরবধ ন ও পিরমাজেনর িবষেয় কিম  ক ক পরামশ  দয়া হয়; 
(৩) কিম  অবেলাকন কের িভেত চার অ পেযাগী অ ান বািতল করেত পােরন; 
(৪) কিম  বmiKvwi উে ােগ িনিম ত অ ান েয়র ণী িনধ ারণ কেরন; 

 
িনম াতা: 
 
 

(১) জনশীল কেম  উে াগী ি  বা িত ান বmiKvwi উে ােগ অ ান িনম াণ করেত পারেবন। 
(২) অ ান িনম াতা একক িত  অ ান জমা দয়ার সময় ফী বাবদ টাঃ ৫০০০/= (প চ হাজার), 

ধারাবািহক অ ান/নাটক ১৩ পব  পয  টাঃ ১৫,০০০/= (পেনর হাজার) এবং পরবত  িত 
পেব র জ  টাঃ ১,০০০/= (এক হাজার) টাকার প- অড ার/ াংক াফট (অেফরৎেযা ) 
জাসক ( িভ উইং) এর অ েল জমা দেবন।  

(৩) টিলিভশন ক প  িব িভেত চািরত িব ি র মা েম এক  িনিদ  ছেক বmiKvwi িনম াতা 
িত ােনর িনব ীকরেণর আেবদনপ  আহবান করেব। িনব ী ত িত ানই কবল অ ান 

িনম াণ করেত পারেব।  
তেব, িবেশষ ে  একক ি  উে ােগও অ ান িনম ােণর েযাগ থাকেব। 

 আ হী ন ন িত ান বছেরর য কান সময় তািলকা ি র আেবদন করেত পারেবন। 
 এই তািলকা িত ইংেরজী বছেরর থম মােস হাল নাগাদ করা হেব। 
(৪) কবলমা  িব িভর তািলকা  িশ ীগণ িবিভ  অ ােন অংশ হণ করেবন ( নতম ৮০%)। 

িবেশষ েয়াজেন তািলকা  নন এমন কান িশ ীর অংশ হণ অপিরহা  হেল যা তা 
সােপে  ২০% িশ ী অ  করা যেত পাের। 
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অ ান য় ও রঃ  
 

(১) বmiKvwi উে ােগ িনিম ত অ ান যথাযথভােব অ েমাদেনর পর বাংলােদশ টিলিভশন 
অ ান িনম াতার িনকট থেক বােজট বরা  সােপে  অ ান য় করেত পারেব। কান 
অ ান িনম াতা/িনম াণ িত ান যিদ রসহ অ ান জমা িদেত আ হী হন, স ে  

েরর স িতপ  অ ােনর সােথ জমা িদেত হেব। বmiKvwi উে ােগ িনিম ত অ ান 
য়কােল, িবেশষতঃ  িবেনাদন, জনক াণ, দাির  ও িবেমাচন, ি ে র চতনা 

স তকরণ, মানব স দ উ য়ন িবষয়ক অ ান অ ািধকার পােব। 
 

(২) অ ান েয়র ে  সরকার ক ক অ েমািদত  হার অ ত হেব। 
 

 অ ােনর সীমােরখাঃ  
 

(১) বmiKvwi উে ােগ িনিম ত অ ান চােরর তািরখ ও সময় িভ ক প  িনধ ারণ করেব। 
অ ান িব িভেত জমা দয়ার তািরেখর িভি েত হণেযা তা অ যায়ী ‘আেগ জমা ত 
অ ান আেগ দখােনা হেব’ এই নীিত অ ত হেব। জাতীয় ণ  িদবস এবং উৎসবািদ 
অ ােনর ে  এই নীিত িশিথলেযা । 

(২) ধারাবািহক নাটক, িসিরজ অ ান নতম ৪ পব  এবং সেব া  ১৩ পেব র মে  শষ করেত 
হেব। তেব অ ােনর ােথ  কিম  শত িশিথল করেত পারেব। জাতীয় ণ  িদবস ও 
উৎসবািদর অ ান িনম ােণর জ  িভ ক পে র ব  অ েমাদন িনেত হেব। এে ে  চার 
তািরেখর কমপে  ৪৫ িদন েব  আেবদন করেত হেব। 

 

অ ােনর িবষয়ব ঃ  
 

 

(১) াধীনতা, ি ে র চতনা, েবাধ ও আদশ  স ত রাখেত হেব। 
(২) রা  পিরচালনার লনীিত এবং বাংলােদশ সরকােরর রা ীয় আদশ  ও নীিতমালার ওপর িভি  

কের অ ান িনম াণ করেত হেব। 
(৩) বাংলােদেশর মা েষর ইিতহাস ও ঐিতহ , িশ া ও সং িত, সামািজক ও ধম য় েবাধ, মন 

ও মানিসকতােক া দশ ন ব ক অ ােনর িবষয়ব রিচত হেব। াধীনতা, সাব েভৗম , 
জাতীয় সংহিত, উ য়ন ও রা ীয় ভাব িতর পিরপ ী কান অ ান তরী করা যােব না। 

(৪) িহংসা ক, স াস লক এবং বাঙািল সং িত ও েবােধর পিরপ ী কান অ ান চার করা 
যােব না। 

(৫) সকল ধম য় অ িতর িত ণ  া দশ ন করা হেব। সা দািয়কতা ও ধম া তা পিরহার 
করেত হেব। 

(৬) অ ােন উ ারণ, ক , বাচনভি , অিভনয়, উপ াপনা প িতর পশাগত মান কান েম  
করা যােব না। 

(৭) িবেদশী ভাষায় িনিম ত কালজয়ী অ ান, িবেশষ কের িশ েতাষ অ ান বাংলােদেশ বাংলা 
ভাষায় ডাব কের চার করা যােব। 

(৮) বাংলা ভাষােক যা  ময াদায় িতি ত করার লে  স ক বাংলা উ ারেণর এক  
আদশ মান াপেনর চ া করেত হেব। 

(৯) নাটক, লাক সং িত লক ও অ া  অ ােনর েয়াজেন আ িলক ভাষা বহার করা যােব। 
তেব কান েমই কান অ েলর িত কটা  করার জ  আ িলক ভাষা বহার করা যােব না। 

(১০) ছাটেদর অ ােন পরিন া, িববাদ, কলেহর  পিরহার করেত হেব ও চির  গঠেনর িশ া 
দােনর িদেক িবেশষ ল  রাখেত হেব। 

 

(১১) নিতক বােধর উ য়ন, সামািজক সং ার থেক ি  এবং সমাজ- িবেরাধী কায কলাপ রাধ 
করার  িদক িনেদ শনা রাখেত হেব। 

(১২) অ ােন াধীনতা সং ােমর ত ইিতহাস উপ াপন ও ি েযা ােদর িমকা গৗরবাি ত 
করেত হেব। 

(১৩) অ ান িবেবচনায় েযাজ  ে  িফ  স র এ া -এর িবধানস হ কায কর থাকেব। 
(১৪)      অ ােন কান কার অেশাভন উি  উ ারণ করা যােব না। 
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 িশ ণঃ 
 

 বmiKvwi অ ান িনম ােণ জিড়ত িশ ী ও কলা শলীেদর জাতীয় গণমা ম ইনি উেট িশ েণর 
ব া হণ করা হেব। 

 দেশর অভ ের িশ ণ (০১ লাই ২০১১ থেক ৩০ ন ২০১২ পয ম ) ৪৮ জন। 
 িশ ণর জ  িবেদশ গমনকারী কম কতার সং া ৪০ জন (০১ লাই ২০১১ থেক ৩০ ন ২০১২ 

পয ম ) 
 

 কািরগির ত ঃ 
 

(১) অ ান অব ই যথাযথ কািরগwর ও পশাগত মান স  হেত হেব। 
(২) টিলিভশেন দশ েনর উপেযাwগ ক ােসট হণেযা  হেব। 
(৩) কািরগwর িবষয়স হ ছাড়াও , শ , রংসহ য কান কািরগরী  অ ান র 

চারেযা তার ে  অ প  িবেবিচত হেব। 
 

অ ােনর ঃ 
 

(১) িনম াতাগণ য সকল অ ান বাংলােদশ টিলিভশেনর িনকট চােরর জ  সরবরাহ করেবন 
স েলা িব িভেত চােরর েব  অ  কান মা েম িব য় বা দশ ন করেত পারেবন না। 

(২) কান অ ান িব িভেত চােরর পের অ মিত সােপে  অ  কান মা েম দশ ন করা যােব। 
(৩) টিলিভশন ক ক য় ত অ ােনর সব  িভ ক পে র থাকেব।  
(৪) র  অ ােনর  সংি  িনম াতার থাকেব। 
(৫) র  অ ান নঃ চােরর ে  িনিদ  িব াপন হাের ( রয়াত ছাড়া) নঃ র করেত 

হেব। 
 

 যৗথ েযাজনা এবং িবেদেশ ং t 
    

(১) কান িনম াতা যিদ িবেদশী কান সং ার সােথ যৗথ েযাজনায় অ ান িনম াণ অথবা িবেদেশ 
ং করার জ  আ হী হন, তেব ত  ম ণালয় থেক ব াে  িলিখত অ মিত িনেত হেব। 

(২) িবেদশী কালজয়ী সািহত   স  ও কলািস  রচনা িচ ায়েণর ে  ব াে  ত  
ম ণালেয়র িলিখত অ মিত িনেত হেব। 

(৩) উি িখত নীিতমালায় অ  নই এমন কান িবষয় উ ািপত হেল সে ে  যথাযথ ক প  
েয়াজনীয় িনেদ শ এবং অ েমাদন দান করেত পােরন। 

 

11| বmiKvwi অ ান জমাদান সং া  ত ঃ 
 

বmiKvwi উে ােগ িনিম ত অ ােনর ক ােসট মা ার ি  হেত হেব । ধান কায ালেয়র দািয় া  
সহকারী পিরচালক ( শাসন)-এর দ ের ােকজ অ ান জমাদান করেত হেব । জমা ত ক ােসট 
ি িভউ কিম  ক ক অবেলাকেনর পর চােরর উপেযাগী অ ান চার করা হয় । অ িদেক 
অ পেযাগী অ ােনর ক ােসট ম সহকাের ফরৎ দান করা হেয় থােক । এ ে  চােরর 
অ পেযাগী িত ান/ ি  নঃ সংেশাধন অথবা যথাযথ ি সহকাের সিচব, ত  ম ণালয় বরাবের 
আপীল করেত পােরন । আপীেলর জ  িফ দান করেত হয়না । পরবত েত আপীল কিম র িস া ই 
ড়া   িহেসেব িবেবিচত হয় । ােকজ অ ান সং া  যাগােযােগর কানাঃ 

 

উপ-মহাপিরচালক (অ ান) 
বাংলােদশ টিলিভশন 
রাম রা, ঢাকা  
টিলেফান ন রঃ ৮৩১৬২১২ 

ফ া : ৮৮০২-৮৩১২৯২৭ 
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12। বাংলােদশ টিলিভশেন দশ েনর জ  চলি  নীিতমালাঃ  
 

(১) বাংলােদশ িফ  স র বাড  ক ক সা িফেকট া  বাংলােদেশ িনিম ত/ েযািজত 
চলি     বাংলােদশ টিলিভশেন চােরর িনিমে  জমা দান করা যােব। 

(২) কান একক েযাজনা/পিরেবশনা/ ািধকারী িত ান একসে  এক র বশী 
চলি  চােরর িনিমে  িবেবচনার জ  জমা িদেত পারেবনা। 

(৩) চলি  জমা দয়ার াবনা/দরখাে র সােথ াটাকম/িডিভকম ক ােসট 
া ফার ত চলি ে র ি  অব ই জমা িদেত হেব। 

(৪) জমা ত চলি ে র ি  অব ই উ তমােনর, সাম ণ  এবং শে র মান 
হণেযা  হেত হেব। 

(৫) চলি  জমা দানকারীেক এ মেম  িলিখত অ ীকারনামা দান করেত হেব য, 
জমা ত চলি  িব িভ বা অ  কান বmiKvwi িভ চ ােনেল একািধকবার বা 
জমা ত বছের চািরত হয়িন। 

(৬) জমা ত চলি  বাংলােদশ টিলিভশেন ি িভউ করার পর ি িভউ কিম  ক ক 
অ েমাদেনর পর বাংলােদশ টিলিভশেন চার করা হেব। 

(৭) ি  িভি ক চলি  ও দেশ িবেদেশ র ার া  চলি ে র ে  জমা 
দােনর তািরেখর ম পিরবতন কের স চার করা যােব। না িনক 

মানস / িচশীল িবেশষ িদন ও মাস (Spccial occasion) যমনঃ াধীনতা 
িদবস, শহীদ িদবস, িবজয় িদবস, নববষ, নজ ল জয় ী  ও রবী  জয় ী ইত ািদ 
উপলে  িনিম ত িবেশষ চলি ে র ে ও জমা দােনর তািরেখর ম পিরবতন 
কের স চার করা যােব। 

(৮) বাংলােদশ টিলিভশেন চলি  চােরর ে  চিলত িনয়মা যায়ী স ানী দান 
করা হেব। 

(৯) জমা ত চলি ে র কািহনীেত াধীনতা ও ি ে র িত কটা , নারী ও িশ র 
িত সিহংসতা স াস, পাষাক-পির দ, অিভনয়, ত , সংলাপ বা আচার আচরণ, 

অ ভি  িত অ ীলভােব উপ ািপত বা বণ না করা হেল তা বাংলােদশ 
টিলিভশেন দশ নেযা  বেল িবেবিচত হেব না। 

(১০) বাংলােদশ টিলিভশেন দশ নেযা  িবেবিচত হেল েত ক  চলি ে র মািলকানা 
দিলল দািখল করেত হেব। অ থায় চলি  চার করা হেব না। 

(১১) উে িখত নীিতমালায় অ  নই এমন কান ণ/জ রী িবষয় উ িপত হেল 
স ে  যথাযথ ক প  েয়াজনীয় িনেদ শ এবং অ েমাদন দান করেত 

পারেবন। 
(১২) ত  ম ণালেয়র ১২/০৪/১৯৯৯ তািরেখর তম/চলি -১/৯৮/১২৬ সং ক প  এবং 

১লা জা য়ারী, ১৯৮৬ তািরেখর জা.স.ক. চয়ার ান ক ক জাির ত নং-এনিবএ 
( চয়ার ান)/০৩/৮৫ সং ক  নীিতমালাও অ ত হেব (পিরিশ - ‘খ’ ও ‘গ’) 

(১৩) জমা ত বা চািরত কান চলি ে র মািলকানা সং া  কান আপি  উ িপত হেল 
মািলকানা সং া  িবষয়  িন ি  না হওয়া পয  স ানী পিরেশাধ িগত থাকেব। 

(১৪) য কান চলি  চার করা বা না করার অিধকার বাংলােদশ টিলিভশন ক প  
সংর ণ করেব। 

(নং-তম/ িভ-২/১আর-১/২০০৮(অংশ)/৭৯১, তািরখ: ১১ িডেস র, ২০১১) 
 

13। অিডশেনর মা েম িশ ী ও গীিতকার িনব াচনঃ 
 

বাংলােদশ টিলিভশেন িশ ী ও গীিতকার িহেসেব তািলকা ি র জ  উপ-মহাপিরচালক 
(অ ান)/ জনােরল ােনজার-এর বরােবর আেবদন উপ াপন করেত হয় । গীিতকার িহেসেব 
তািলকায় অ ি র জ  ¯îwPZ কমপে  25  গােনর পা িলিপ আেবদনপে র সােথ সং  
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করেত হেব Ges wkíx wn‡m‡e ZvwjKvfzw³i Rb¨ mswkøó 25wU wbe©vwPZ Mv‡bi ZvwjKv mshy³ 

Ki‡Z n‡e| া  আেবদেনর িভি েত িত ০৬ মাস এবং  িবেশষ ০১ বছেরর মে  wbe©vPb/ 

অিডশেনর মা েম িশ ী ও গীিতকার িনব াচেনর ব া নয়া হয় ।  
যাগােযােগর কানাঃ 

 

উপ-মহাপিরচালক (অ ান) 
বাংলােদশ টিলিভশন 
রাম রা, ঢাকা  
টিলেফান ন রঃ ৮৩১৬২১২ 

ফ া : ৮৩১২৯২৭ 

 

জনােরল ােনজার 
বাংলােদশ টিলিভশন 
রাম রা, ঢাকা 
টিলেফান ন রঃ ৮৩৬২৮০৬ 

ফ া : ৮৩১২৯২৭ 
 

 
14। জনসেচতনতা লক অ ান  
 

বাংলােদশ টিলিভশন রা ীয় গণমা ম িহেসেব িবিভ  জনসেচতনা লক অ ান চার কের থােক, 
যমনঃ 

 

(১) সরকােরর িবিভ  আেদশ-িনেদ শ;  
(২) আবহাওয়া িব ি  চার; 
(৩) েয াগ িত ও মাকােবলার জ  িব ি  এবং সাব িণক িবেশষ েল ন চার; 
(৪) আইএসিপআর থেক দ  গালা বষY সং া  সতকতা, সশ  বািহনীর িনেয়াগ িব ি ; 
(৫) miKvwi কম কিমশেনর িব ি ; 
(৬) নারী ও িশ  উ য়েন যাগােযাগ কায ম; 
(৭) আথ  সামািজক উনয়েন অ ান (এইডস, মাদক িবেরাধী, জাটকা িনধন িবেরাধী, যৗ ক 

িবেরাধী, জ  িনয় ণ, জ  িনব ন, এিসড িনে প িবেরাধী, জনসাধারেণর আচরণ ও 
ি ভ ীর উ য়ন); 

(৮) ািফক আইন সতকতা, ভজাল িবেরাধী ও ওজন পিরমােপ কার িপ রােধ চারণা লক 
অ ান; 

(৯)   শাসন িনি তকে  আইন মেন চলেত উ ু করণ; 
(10) mg‡q mg‡q wewfbœ gš¿Yvjq/Awa`ßi/cwi`ßi †_‡K cÖvß Rbm‡PZbZvg~jK   

      ¯úU/wdjvi; 
(১০) িষ িবষয়ক অ ান চার; 
 

উপেরা  িবষেয় সংি  দ র/পিরদ র থেক া  ত ািদ সরবরােহর িভি েত                  
উপ-মহাপিরচালক (অ ান)-এর দ র থেক  িবেবচনায় তাৎ িণক, িতিদন, এক িদেনর 
মে  ও ধারাবািহকভােব স চােরর ব া নয়া হেয় থােক।  

 

 
 

বাংলােদশ টিলিভশন এক  miKvwi ইেল িনক গণমা ম। বতমান পিরবিতত াপেট বাংলােদশ 
টিলিভশন সংবােদর সব ের হণেযা তা ি র লে  সংবােদর আি ক ও পিরেবশনায় াপক 

পিরবতন সািধত হেয়েছ। সারা দেশর সংবাদ সং েহর জ  এক  শি শালী নাটওয়াক তিরসহ 
িবেদশী সংবাদ সং েহর জ  বাত া কে  `ªæত গিতর ই ারেনট সংেযাগ এবং ০২  ফ া  মিশন 
সং ািপত রেয়েছ। বাংলােদশসহ িথবীর য কান দশ থেক সরাসির ফ া  ও ই ারেনট মারফত 
`ªæত সংবাদ রণ করেত পাের এবং উ  সংবাদ সােথ সােথ চার করা হেয় থােক। বাংলােদশ 
সংবাদ সং া (বাসস) ও ইউএনিব-এর মা েম miKvwi ও বmiKvwi সংবাদ বাতা কে  রেণর 

েযাগ রেয়েছ। এছাড়া বাংলােদেশর িত  জলায় িব িভর সংবাদ cÖwZwbwa দেশর ত  অ েলর 
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সংবাদ রণ কের থােকb এবং সাধারণ জনগণ ও য কান সং া ক ক বাত া কে  সংবাদ রY 
করেত পাের। বাতা কে  সংবাদ রেণর জ  যাগােযােগর কানা িন পঃ 
 

উপ-মহাপিরচালক (বাত া) 
বাংলােদশ টিলিভশন 
রাম রা, ঢাকা  
টিলেফান ন রঃ ৮৩৫০০০৮ 

ফ া : ৮৩১২৯২৭ 

 বাত া স াদক 
বাংলােদশ টিলিভশন 
রাম রা, ঢাকা 
টিলেফান ন রঃ ৯৩৪২৮৮১ 

ফ া : ৮৩১২৯২৭ 
evZ©v K‡ÿi d¨v· b¤î email: btvnewsroom@yahoo.com 

 

১6। অ া  সবা  
  

(১) ধম য় ও খলা লা অ ান স িকত ত ািদ চােরর জ  সংি  িববরণ                      
উপ-মহাপিরচালক (অ ান)/ জনােরল ােনজার বরাবের আেবদন পশ করেত হেব। 
উি িখত িবষয় েলা চােরর জ  কান অথ  পিরেশাধ করেত হেব না  

(২) বাংলােদশ টিলিভশন সরকােরর এক  ণ  কিপআই অ  িত ান । সেব া  
িনরাপ া  িবধানকে  ভবেণর অভ ের জনসাধারণ/িশ ীেদর েবেশর জ  ব া মিত নয়া 
আব ক । েবশ অ মিত হেণর জ  অ ােনর ে  কে ালার/ া াম ােনজার, 
কে াল ম ও এ  ম পিরদশ েনর জ  পিরচালক পয ােয়র কম কতা ক ক া িরত 

েবশপ  সং হ করেত হেব । ভবেন েবেশর ে  ল গেট কম রত িনরাপ া অিফসার 
এবং অভ থ েকর সহেযািগতা হণ করা যেত পাের । িব ািরত তে র জ  যাগােযােগর  

 

কানাঃ 
 

িনরাপ া অিফসার 
     এবং 
অভ থ ক 
বাংলােদশ টিলিভশন 
টিলিভশন ভবন 

রাম রা, ঢাকা । 
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িব িভর চার গ িতেত মাননীয় ধানম ীর সােথ মাননীয় 
ত  ম ী মেহাদ‡য়র কেথাপকথন এবং সই সােথ মাননীয় 

ধানম ীর সােথ িভিডও কনফাের । 

িব িভর চার গ িত অ ােন িভ ি ে র একাংশ। 
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17| 2013-14 A_© eQ‡i evsjv‡`k †Uwjwfk‡b M„nxZ D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg| 

- 

†`‡ki †h †Kvb cÖvšÍ †_‡K †gvevB‡j wewUwf I wewUwf Iqvì© cÖ̀ k©‡bi wel‡q ‡UwjU‡Ki 

mv‡_ Pzw³ ¯v̂¶wiZ n‡q‡Q|  

- 

AvBwcwUwf/I‡qe wUwf Pvjy Kiv n‡q‡Q| AvBwcwUwf I I‡qewUwf cÖhyw³i mvnv‡h¨ wewUwf 

cÖ̀ k©‡bi e¨e ’̄v M„nxZ n‡q‡Q| d‡j B›Uvi‡bU cÖhyw³i gva¨‡g we‡k¦i †h †Kvb cÖvšÍ †_‡K 

wewUwf Ges wewUwf Iqv‡ì©i m¤cÖPvi Kvh©µg cÖZ¨¶ Kiv hv‡”Q| 

- 

evsjv‡`k †Uwjwfkb A‡Uv‡gkbK‡í 8wU gwWDj mg„× mdUIq¨vi †W‡fjc‡g‡›Ui D‡Ï‡k¨ 

`icȪ Íve MÖnY Kiv n‡q‡Q|  

- 

Gwkqv-c¨vwmwdK eªWKvwós BDwbqb (ABU) Ges Gwkqv-cÖkvšÍ gnvmvMixq m¤cÖPvi Dbœqb 

BbwówUDU (AIBD) Gi mn‡hvwMZvq cÖwk¶Y I jäÁvb wewbg‡q e¨vcK AMÖMwZ mvwaZ 

n‡q‡Q|  

- 

wewUwf 2013 †_‡K 03 eQ‡ii Rb¨ ABU Gi G¨vWwgwb‡óªwUf KvDwÝ‡ji m`m¨ wbev©wPZ 

n‡q‡Q| 

- 

1wU wgwb Iwef¨vb wUIGÛB‡Z AšÍfy©³ Kiv n‡q‡Q| GL‡bv µq Kiv nqwb| ‡Kvwiqvb 

eªWKvó wm‡÷g (KBS) Gi wbKU †_‡K wewUwfi Rb¨ GKwU g~j¨evb Iwef¨vb Dcnvi 

wn‡m‡e cvIqv †M‡Q| MZ 03.03.2013 Zvwi‡Li e½eÜy ÷zwWqvg †_‡K mivmwi †Ljv 

m¤cÖPv‡ii gva¨‡g Gi hvÎv ïiæ n‡q‡Q| mivmwi Abyôvbmg~n m¤cÖPv‡ii †¶‡Î KBS Gi 

Iwef¨vbwU mnvqK f~wgKv cvjb Ki‡Q| 

- 

wUwf fe‡b GKwU AvaywbKgv‡bi 48+500 AvBwc mvfv©i wcGweG· ’̄vcb Kivi Kvh©µg 

Pj‡Q|  

 

- 

GdwUwc mvf©v‡i ª̀æZ Z_¨ Av`vb cÖ̀ v‡b B›Uvi‡bU e¨vÛDB_ 2 †gMvevBU †_‡K evwo‡q 32 

†gMvevBU Kiv n‡q‡Q Ges 25wU D”P MwZi IqvBg¨v· B›Uvi‡bU g‡Wg msMÖn Kiv n‡q‡Q|  

- 

wewUwfi 155wU c` msi¶‡Yi `xN© RwUjZv wbim‡b wbqwgZ msi¶‡Yi gÄyix †bqv n‡q‡Q|  

- 

wUwf feb GjvKvq my¨wUs ¯úU wbg©v‡Yi D‡`¨vM MÖnY Kiv nq| wKš‘ nvwZiwSj cÖK‡íi BD 

jyc iv¯Ívi Rb¨ wewUwfi cÖvq 02 GKi RvqMv †bqvq Zv ¯’wMZ n‡q hvq| Gi wewbg‡q 

c~e©vP‡j mgg~‡j¨i Rwg ivRDK †_‡K eivÏ wb‡q wUwf UvIqvi, Ab¨vb¨ ¯’vcbv I my¨wUs ¯úU 

ˆZwi Kiv n‡e|  

- 

RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb Gi Amgvß AvZ¥Rxebx wb‡q avivevwnK Abyôvb 

m¤cÖPvi Kiv n‡q‡Q| ‡kv‡Ki gvm AvM‡÷ e½eÜzi Rxeb, Kg© I Av`k© wb‡q wbqwgZ 

Abyôvb I cÖvgvY¨wPÎ cÖPvi n‡q‡Q Ges Ae¨vnZ i‡q‡Q| 

- 

w`b e`‡ji Pvi eQi kxl©K wewfbœ gš¿Yvj‡qi Dbœqb Kg©KvÛ wfwËK 30wU gš¿Yvjq msµvšÍ 

we‡kl Abyôvb cÖPvi Kiv n‡q‡Q| 

- 

ivR‰bwZK †bZ…e„‡›`i AskMÖn‡Y Revew`wng~jK Av‡jvPbv Abyôvb gy‡LvgyLx Av‡qvRb Kiv 

n‡q‡Q| 

- 

K¨v¤úvm ZviKv wk‡ivbv‡g AvšÍ:wek¦we`¨vjq wiq¨vwjwU †kv Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q Ges GUv 

GL‡bv Pjgvb| 

- 

mg‡qi Pvwn`v Abyhvqx BwZnv‡mi gnvbvqK, Av‡jvi c_hvÎx, aªæc`x m½xZ/b„Z¨, e¨w³Z¡, 

cÖRb¥ K_v, myigÄix, AvaywbK weÁvb, ïf mKvj, evsjvi K…wl, Rxe‡bi Mí, Lei cÖwZw`b 

I Avgv‡`i K…lK cÖf„wZ Abyôvb Pvjy Kiv n‡q‡Q| 
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18| িনেয়াগ/পেদা িত দান 
                        পেদা িত ন ন িনেয়াগ  ম  

কম কত া কম চারী মাট কম কত া কম চারী মাট 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
৫১ ৩৪  ৮৫ ১২ - ১২   

 

 19| লা/িবভাগীয় মামলা  

 অথ-বছের (২০১৩ -১৪)  
 

িন ি ত  মামলার সং া অিন   িবভাগীয় 
মামলার সং া চা ির িত/ 

বরখা  
অ াহিত  অ া  দ  মাট 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
১৪ ১ ২ ৫ ৮ ৬ 

 
20| দােয়র ত মামলা (০১ লাই ২০১৩ থেক ৩০ ন ২০১৪ পয ) 

সরকাির স ি / াথ  র ােথ  
দােয়র ত মামলার সং া 

ম ণালয়/িবভাগ-
এর িব ে  

দােয়র ত রীট 
মামলার সং া 

উ য়ন ক  বা বায়েনর 
ে  সরকােরর িব ে  

দােয়র ত মামলার সং া 

দােয়র ত মাট 
মামলার সং া 

িন ি ত মাট 
মামলার সং া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 
- রীট মামলা-৬  - ৬  ১  

 

 21| মানবস দ  উ য়ন    

          দেশর অভ ের িশ ণ  
িশ ণ কম িচর মাট সং া অংশ হণকারীর সং া  

১ ২ 
৪১ ১০৬ 

িশ েণর জ  িবেদশ গমনকারী কম কতার  সং া ৪৩ ( ততাি শ) জন।    
               
 সিমনার/ওয়াকশপ সং া  ত   

দেশর অভ ের সিমনার/ওয়াকশেপর সং া সিমনার/ওয়াকশেপ অংশ হণকারীেদর সং া 
১ ২ 

০৭  ৬০জন 
 

 
22| cÖPvwiZ Abyôvb t 

িমক 
নং  িবষয় 

ল মা া অিজত মা া 
ঘ া িমিনট  শতকরা ঘ া িমিনট  শতকরা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ উ য়ন লক অ ান 
 

৩৭০  ০০ ৫.৭৭% ৩০৫  ৪৪ ৪.৭১% 

২ িশÿv লক অ ান 
 

৩৫০  ০০ ৫.৪৬% ৩২১  ১৫ ৪.৯৫% 

৩ িষ, িব ান ও ি  িবষয়ক অ ান 
 

১৭১   ০০ ২.৬৭% ১৬৫   ২০ ২.৫৫% 

৪ া , ি  ও পিরবার ক াণ িবষয়ক অ ান 
 

১৫০ 
 

০০ ২.৩৪% ১৪০ ২৯ ২.১৭% 

৫ ইিতহাস, ঐিতহ , িত, পিরেবশ ও পয টন 
িবষয়ক অ ান ৮৫  ০০ ১.৩৩% ৫৯   ৫৮ ০.৯২% 

৬ জনসেচতনতা ও উ য়ন লক ট ও গান ৩৫০  ০০ ৫.৪৬% ৩৯৫   ৩৬ ৬.১০% 
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৭ ধম য় অ ান ৩২০  ০০ ৪.৯৯% ৩২২   ০১ ৪.৯৬% 
৮ ীড়া অ ান ২৪   ০০ ০.৩৭% ২১   ২৯ ০.৩৩% 

৯ িবেনাদন লক অ ান ৬৪৫ ০০ ১০.০৬% ৬৫৫   ৪৯ ১০.১১% 

১০ মিহলা িবষয়ক অ ান ৮৫  ০০ ১.৩৩% ৪৮   ১০ ০.৭৪% 

১১ িশ  িকেশারেদর অ ান ১০০   ০০ ১.৫৬% ৯০   ৪৬ ১.৪০% 

১2 

িবেশষ অ ান ৪২০   ০০ ৬.৫৫% ৩৩৯  ৪৯ ৫.২৪% 

১3 

 
সরাসির স চািরত অ ান ৮০০  ০০ ১২.৪৮% ৮৭৮  ৩৭ ১৩.৫৪% 

১4 িব িভ েযািজত সংবাদ ey‡jwUb ৮৮২   ০০ ১৩.৭৬% ১১৭২  ১৮ ১৮.০৭% 

১5 

সংবাদ ও বাত া িবষয়ক অ ান ২০০   ০০  ৩.১২% ২০৩   ৪৯ ৩.১৪% 

১6 ােকজ অ ান ৫০০   ০০ ০৭.৮০% ৪৪৩   ০১ ৬.৮৩% 

১7 দশী চলি  অ ান ২৫৯   ৫০ ৪.০৫% ২৭০  ০১ ৪.১৬% 

১8 

িবিন িব াপন ৩৫০ ০০ ৫.৪৬% ২৭০ ০১ ৪.১৬% 

১9 

অ া  অ ান ৩৫০   ০০ ৫.৪৬% ৩৮৪ ০৬ ৫.৯২% 
 

23| বাতা শাখাঃ 
 

  িব িভর বাতা kvLv সংবাদ িডও, সংবােদর মান এবং সংবাদ উপ াপন কৗশেল াপক 
পিরবতন আনা n‡q‡Q। 

 বাংলােদশ টিলিভশেনর সকল সংবাদ েল েন ায় ৪/৫ িমিনট াি কােলর িষ িবষয়ক 
সংবাদ সংেযাজন করা হেয়েছ।  

  বােরা ধান, গম, া, ডাল, আ  ও শীেতর শাক সবিজ চােষ ষকেদর উ ু করণ এবং মাছ 
চাষ ও হ স রগী পালেন খামারীেদর েয়াজনীয় ত , িষ ি  স েক অবিহত করাসহ 
িবিভ  অ ােনর মা েম পরামশ  দান করা হে । িষ স সারণ িবভােগর ত  সািভস ও 

িষ িবেশষ েদর কাছ থেক এ পরামশ  নয়া হয়। দেশর িবিভ  াে র সময় উপেযাগী িষ 
িবষয়ক িবিভ  ত িচ  সং হ কের তা চার করা হে । িষ িবষয়ক আ িনক ত  ষকেদর 
মােঝ চার এবং উ করেণর মা েম িষ উৎপাদন ি  তরাি ত করণ ও িষ সেচতনতা 
ি েত িব িভর সংবাদ িমকা রাখেছ। 

 িব িভর সংবাদ উপ াপনায় ‰ewPÎ¨ আনেত িনজ  িরেপাট ার ও ন ন সংবাদ পাঠক/পা কা 
িনেয়াজন করায় সংবােদর ণগতমান ি  পেয়েছ। মফ ল থেক `ªæZ সংবাদিচ  সং েহর 
লে  এফ িপ চিলত হেয়েছ। 

 অপদখলীয় জিম উ ার, খা  ভজাল স িকত িবষেয় জনসাধারণেক সেচতন করা, মৎস স দ 
র া ও জাটকা িনধন ব  করা, িষ স দ ও সােরর ু িবতরণ,   িনয় ণ ও খা াভ াস 
পিরবতন, ন িত দমন অিভযান ইত ািদ িবষেয় বাংলােদশ টিলিভশন wbqwgZ িতেবদন cÖPvi| 

 কি উটার ািফে র মা েম িমউিজকসহ ইনিসগিনয়া এবং wbDR ÷zwWIi াক াউে  আনা 
হেয়েছ পিরবতন। সংবােদর উপ াপনা আেরা আকষ নীয় করেত সংবাদ পাঠক/পা কা ও বাত া 
কে র কম কতােদর সম েয় ওয়াকশপ আেয়াজন, পাঠক/পা কা ায়‡bi ব া ‡bqv হেয়েছ।  

 িনউজ অেটােমশন ও া াড াইেজশেনর উে ে  বাতা কে র কি উটারmg~‡n ােনর 
আওতায় হাইি ড ই ারেনট সং  করা হেয়েছ। ই ারেনট ও এফ িপ সাভ ার সং াপন করা 
হেয়েছ। 
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  বাতা িবভােগর জ  ন ন ক ােমরা, কি উটার, এিড ং ােনল, যানবাহন ও আ ষি ক 
েয়াজনীয় য পািত ইেতামে  সং হীত হেয়েছ। এছাড়া, আ িনক য পািত ও ক ােমরা স¤̂িলত 

এক  ন ন িডিজটাল wbDR িডও চা  হেয়েছ। 
 আ িনক ত - ি  িনভর েগাপেযাগী বাতা ক  িত ার লে  অ ািধকার িভি েত িব িভর 

জ               Btv News Standardization/Up gradation and Automation project’’ শীষ ক এক  
ক  ি য়াধীন রেয়েছ। 

 

 সকল েযাজক এবং স াদকগণ ত েদর িনজ উে ােগ অিতির  দািয়  িহেসেব িরেপা ং  এর  
দািয়  পালন  K‡i ছন। ড  স াদকগণ িবষয় িভি ক িসিরজ িরেপা ং ˆZixi দািয়  পালন 
K‡i ছন।  সংবাদ/ িতেবদেন ািফ  এিনেমশন সংেযাজন করা হেয়েছ। 

 ভাষা আে ালন, াধীনতা, gyw³hy‡×i weRq AR©b I RvZxq †kvK w`e‡mi উপর িভি  কের 
মাস াপী িতেবদন চার িবেশষভােব উে খেযা । িতিদন বলা ০২ টায় বাংলা সংবাদ 
ey‡jwUb‡K িদেনর ারি ক সংবাদ ey‡jwUb িহেসেব গ  করা হয়, িবধায় অ তঃ এক  ট 
িরেপা ং  I 01wU Dbœqbg~jK cÖwZ‡e`bmn ন ন ন ন আইেটম সংেযাজন করা হেয়েছ ।  

24| েকৗশল শাখাঃ 
 

 দশ াপী িডিজটাল স চােরর লে  ০৩  িডিজটাল টিরি য়াল া িমটার াপন, ২৪  
িডিজটাল ক ােমরা সং হ, ১০িকেলাওয়াট মতাস  ০৫  া িমটার াপন করা হেয়েছ। 
ফেল ি গত উ য়েনর পাশাপািশ স চার এলাকার সার ঘেটেছ।  

  ক  ল অপােরটরেদর সােথ যাগােযাগ ি , াইম াে  িব িভ ও িব িভ ওয়া  স চার 
িনি তকরণসহ িভ ি েন  ও পির  ছিব আনয়ন কের ােটলাইট স চােরর মান উ ত 
করা হেয়েছ। ক  ল অপােরটরেদর অ ান স চাের মিনটিরং কিম  গঠন, তােদর মা েম 
অিভেযাগ হণ ও তা সমাধােনর উে াগ হণ করা হেয়েছ। 

 িবভাগীয় শহের ণ েক  াপেনর অংশ িহসােব রাজশাহীেত িডিডিপ কম চীর আওতায় ও 
লনায় কম চীর আওতায় ণ া  টিলিভশন ক  াপেনর উে াগ হণ করা হেয়েছ।  

 Asia Sat-3 এর পিরবেত হংকং িভি ক Apstar-7 ােটলাইেটর মা েম টিলিভশন স চার 
চা  করা হেয়েছ।  

 িব িভ অেটােমশন ও িডিজটালাইেজশেনর াক িত িহসােব ওয়াকশপ ও সিমনােরর 
আেয়াজন করা হেয়েছ এবং গেপােযাগী িত হণ করা হে । 

 
 

 িবভাগীয় শহের ণ া  িভ শন াপেনর অংশ িহসােব িসেলট ও রং র ণ া  ক  িনম ােণর 
জ  ক  ণয়ন Kiv n‡q‡Q| 

 িব িভর িডিজটাল স চার ও অেটােমশেনর লে  ঢাকা কে র এনালগ িডও, ল িনয় ণ 
ক  ও এিডট ট িডিজটালাইেজশন, লাইে রী ও আকাইভ িসে েমর অেটােমশন ক  

ি য়াধীন। 
 

 িব িভ সদর দ র ভবন িনম াণ শীষ ক কে র অধীন িনম াণাধীন ১২ তলা ভবেন এক  
বজেম সহ ১২তলার ছাদ ঢালাইেয়র কাজ শষ হেয়েছ।  

 নায়াখালী উপেকে র জ  কম চীর অধীন একতলা িবিশ  র  হাউেজর িফিনিশং এবং 
উপেকে র রা া কােপ ং ও ওয়াকওেয়র কাজ স  হেয়েছ। 

 দশ াপী িডিজটাল টিরি য়াল স চােরর জ  International Telecommunication 
Union (ITU) ও Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC), 
Japan এর সহেযািগতায় National Roadmap ণয়ন করা হেয়েছ যােত কের িডিজটাল 
স চার জগেত সহায়তার ার উে ািচত হেব। 

 বাংলােদশ টিলিভশেনর সংবাদিচ  ধারণ/িরেপা ং এর জ  ১৫  HD Compact 
Camcorder with file based Camera msMÖn Kiv n‡q‡Q|  
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25| আই  শাখা :  

 িব িভর ধান কায ালয় ও ঢাকা ক  স ণ েপ LAN এর আওতায় আনা হেয়েছ। 

 ওেয়বসাইট গিতশীল ও ত  স  করা হেয়েছ। ওেয়বসাইেটর মা েম িব মান সবাস েহর 
অনলাইন ভাস ন চা  করা হেয়েছ। 

 অিফস অেটােমশেনর জ  যাবতীয় িত নয়া হেয়েছ। ইেতামে ই ৮  মিডউল স  সফ ওয় ার 
িনম ােণর কাজ এিগেয় চলেছ।  

 মইল সাভ ার, FTP সাভ ার ডাটােবইজ সাভ ার িত াপন করা হেয়েছ। 

 কম কতােদর P.D.S ফাইল তসহ HR কায েমর কি টারাইজড করা হেয়েছ।       
 
 
 
 
 

 
 

26| উ য়ন কে র অথ  বরা  ও য় সং া  ত   
মাট কে র সং া  

ও 
ন ন কে র সং া 

এিডিপেত মাট বরা  
 ( কা  টাকায়) 

 বরাে র িবপরীেত েয়র 
পিরমাণ ও বরাে র িবপরীেত 

েয়র শতকরা হার 

 ম ণালেয় এিডিপ িরিভউ 
সভার সং া  

১ ২ ৩ ৪ 
মাট ক :-২  ৩০.৮০ টাকা ৩০.০২ 

৯৭.৫০% 
১১-  

 

 

27| অিডট আপি   
 (০১ লাই ২০১৩ থেক ৩০ ন ২০১৪ পয ) 

(টাকার অ  কা  টাকায় ) 
িমক ম ণালয়/ 

িবভাগস েহর  
নাম 

অিডট আপি  ডিশেট 
জবােবর 
সং া 

িন ি ত অিডট আপি  অিন  অিডট আপি  
সং া টাকার পিরমাণ 

 
সং া টাকার পিরমাণ  সং া টাকার পিরমাণ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

 বাংলােদশ 
টিলিভশন 

১৬৯ ১৯৩.৮১ 
 

১১ ৫৭ ১১৩.৬৬ ১১২ ৮০.১৫ 

           সব েমাট 
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28| লাই/১৩ হেত ন/১৪ মােসর আয় ও েয়র িতেবদন 
          (অংক স হ হাজার টাকায়)  
 

কাড নং  িহসােবর িববরণ ন/১৪ ম/১৪ লাই/১৩ থেক ন/১৪ 
১-৩৩৫৩-০০০১   মােসর আয় পয  মাট আয় পয  মাট আয় 

১৮৫৬ িভ লাইেস  িফ             ১,৯৩৮  ৩১,৯৩৫  ৩৩,৮৭৩  
২০২১ িব াপন িফ            ৫৮,৪১৪  ৬৪২,০০৩  ৭০০,৪১৭  
২০৩১ পরী া িফ - ৪৪৪ ৪৪৪ 
২০৩৭ miKvwi যানবাহন ২৩          ১০৮    ১৩১  
২০৭১ অ া  সবা ও িফস - ৫,৪৬৭             ৫,৪৬৭  

২৩৬৬ ট ার ও অ া  দিলল প                  ৮১            ২৪২               ৩২৩  
২৬৭১ অিতির  দ  টাকা ৩          ৮                  ১১  
২৬৮১ িবিবধ রাজ  াি                 ১৯৩      ৯১৫                ১,১০৮  

  মাট কর তীত রাজ  আয়           ৬০,৬৫২   ৬৮১,১২২              ৭৪১,৭৭৪  
৩১১ ভ াট            ১০,৬৬৭     ১১৯,৪৫৩             ১৩০,১২০  
১১১ উৎেস কর             ১,০১৭      ১০,৯৭৬                ১১,৯৯৩  

  সব েমাট            ৭২,৩৩৬    ৮১১,৫৫১       ৮৮৩,৮৮৭  
কাড নং  িহসােবর িববরণ ন/১৪ ম/১৪ লাই/১৩ থেক ন/১৪  

১-৩৩৫৩-০০০১   মােসর য় পয  মাট য় পয  মাট য় 
৪৫০১ অিফসারেদর বতন              ৬,৭৯০      ৬৮,৭৭২         ৭৫,৫৬২  
৪৬০১ িত ান কম চারীেদর বতন             ৮,৩০৭     ৯০,৭৩৬          ৯৯,০৪৪  
৪৭০০ ভাতািদ            ১১,৬২৫    ১৫১,৫১৭         ১৬৩,১৪২  
৪৮০০ সরবরাহ ও সবা          ১৮৭,৫৮৪  ১,১৩৮,৪৭২      ১,৩২৬,০৫৬  
৪৯০০ মরামত ও সংর ণ            ১,৭৬৮    ২৪,৪৩২         ২৬,২০০  
৬৮০০ স দ সং হ/ য়          ৪০,৫৬৯       ৯,০৭২         ৪৯,৬৪১  

  মাট         ২৫৬,৬৪৩  ১,৪৮৩,০০২      ১,৭৩৯,৬৪৫  
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29| weMZ 5(cvuP) eQ‡ii evsjv‡`k †Uwjwfk‡bi M„nxZ D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg 

 

1)  

- 

Abyôvb t 

Abyôvb cwiKíbvq cwieZ©b t wewUwfi Abyôvbmg~n ˆewPÎc~Y©, g‡bvMÖvnx I bv›`wbK K‡i 

†Zvjvi Rb¨   me©vZ¥K cÖ‡Póv MÖnY Kiv n‡q‡Q| miKvi †NvwlZ wWwRUvj evsjv‡`‡ki j¶¨ 

AR©‡b Abyôvb cwiKíbvq we‡kl cwieZ©b Avbv n‡q‡Q| 

 - MYgyLx Abyôvb m¤úÖPvi t †`‡ki mvaviY gvby‡li Avkv-AvKv•¶v, Dbœqb Pvwn`v Ges 

Rxe‡bi mvwe©K Kg©aviv wb‡q MYgyLx wewfbœ Abyôvb m¤úÖPv‡ii D‡`¨vM †bqv n‡q‡Q| 

 - wkï I bvix Dbœq‡b Kvh©µg t wkï I bvix Dbœq‡b †hvMv‡hvM Kvh©µ‡gi AvIZvq bvix I 

wkï‡`i Dbœq‡b M„nxZ wewfbœ c`‡¶c wfwËK Abyôvb, ¯v̂¯’̈ -wk¶v I cwi‡ek welqK Abyôvb 

wbqwgZ m¤úÖPvi Kiv n‡”Q| gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv, RvZxq msm‡`i w¯úKvi I 

gwš¿mfvi m`m¨MY wkï‡`i gy‡LvgywL n‡q Abyôv‡b ¯Ẑtù~Z©fv‡e wRÁvmvi Reve w`‡q 

_v‡Kb| 

 - ¯v̂¯’̈ , cywó I RbmsL¨v †m±i t mvwe©Kfv‡e ¯v̂¯’̈ , cywó I RbmsL¨v m¤ú‡K© m‡PZbZv m„wói 

j‡¶¨ GB †m±‡ii Aax‡b wbqwgZ Abyôvb wbg©vY I cÖPvi Kiv n‡”Q|  

 - K…wl t K…wl Dbœqb I K…wl cÖhyw³i weKv‡k bvbv Avw½‡Ki Abyôvb wbgv©Y I cÖPvi Kiv nq| 

ZvQvov K…wl m‡PZbvg~jK wPÎ, cÖ‡gv K…wl Dbœqbg~jK Abyôvb BZ¨vw` cÖPvwiZ nq| 

 - we‡kl wk¶vg~jK Abyôvb t wewUwfi wbqwgZ wk¶vg~jK Abyôv‡bi evB‡i Z_¨ cÖhyw³i Dci 

wk¶vg~jK Abyôvb m¤úÖPvi Kiv n‡”Q| GQvov wewUwf ˆ`bw›`b agx©q Abyôvb, wk¶vg~jK 

Abyôvb, ¯̂v¯’̈  welqK Abyôvb wbqwgZfv‡e cÖPvi K‡i Avm‡Q| 

 - we‡bv`bg~jK Abyôvb t wewUwf GKvav‡i G mßv‡ni bvUK, avivevwnK bvUK, wk¶vg~jK 

bvwUKv, GKK I `jxq m½xZvbyôvb, b„Z¨vbyôvb, g¨vMvwRb BZ¨vw` wbqwgZ cÖPvi K‡i 

Avm‡Q| 

 - we‡kl w`e‡mi Abyôvb m¤úÖPvi t 10 Rvbyqvwi-e½eÜyi ¯̂‡`k cÖZ¨veZ©b w`em,                       

21 †deªæqvwi-knx` w`em I AvšÍR©vwZK gvZ…fvlv w`em, 26 gvP©-¯v̂axbZv w`em, 8 GwcÖj-

bvix w`em, 1jv †g- ‡g w`em, 15B AvM÷-RvZxq †kvK w`em, 3iv b‡f¤̂i RvZxq Pvi 

†bZv ¯§i‡Y Abyôvb, 16 wW‡m¤̂i-gnvb weRq w`emmn RvZxq I AvšÍR©vwZK ¸iæZ¡c~Y© 

w`emmg~‡n Ges miKvi †NvwlZ we‡kl w`e‡mi Zvrch© Zy‡j a‡i evsjv‡`k †Uwjwfkb 

we‡kl Abyôvb cÖPvi Ki‡Q|  

 - 25 wW‡m¤̂i 2013 evsjv‡`k †Uwjwfk‡bi 50 eQ‡i c`vc©b Dcj‡¶ 2 w`b e¨vcx 

mvs¯‹…wZK Abyôvb cÖPvi Kiv n‡q‡Q| 50 eQi c~wZ©‡Z myeY© RqšÍxi Abyôvb RvKRgKc~Y© 

Ki‡Z D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| 

 - m½xZ wkíx‡`i DrKl© mva‡b e‡iY¨ Ges ¯b̂vgab¨ wkíx‡`i AskMÖn‡Y mivmwi Abyôv‡bi 

cwiKíbv nv‡Z †bqv n‡q‡Q|  

 - wewUwf I fvi‡Zi ~̀i`k©‡bi mv‡_ mg‡SvZv Pzw³ ¯v̂¶‡ii d‡j mvs¯‹…wZK †¶‡Î 

evsjv‡`k-fviZ  wØ-cvw¶K m¤ú‡K©i Dbœqb mvwaZ n‡q‡Q| ZvQvov GwU Abyôvb Av`vb-

cÖ̀ vb I wkíx Kjv Kzkjx‡`i `¶Zv e„w×‡Z f~wgKv ivL‡e| 

 - mg‡qi Pvwn`vbyhvqx aªæc`x msMxZ/b„Z¨, cÖRb¥ K_v, AvaywbK weÁvb I K…wl welqK Abyôvb 

Pvjy Kiv n‡q‡Q| AcÖ‡qvRbxq Abyôvb wbgv©Y I cÖPvi eÜ Kiv n‡q‡Q| 

 - Abyôvb cÖPv‡ii c~‡e© Zv gwbUwis I gvb hvPvB c×wZ Pvjy Kiv n‡q‡Q| 

 - wewUwfi wbR¯ ̂cÖ‡hvRbvi bvUK e„w×i Ask wn‡m‡e `ywU avivevwnK bvUK Ônvwm Avb‡›`i 

MíÕ I ÔIiv me †Kv_vqÕ m¤cÖPvi Kiv n‡q‡Q| 

 - w`b e`‡ji Pvi eQi kxl©K gš¿Yvjq wfwËK we‡kl Dbœqbg~jK Abyôvb cÖPv‡ii e¨e ’̄v ‡bqv 

n‡q‡Q| 

 - Dbœqbg~jK I MYm‡PZbZv e„w×i j‡¶¨ MZ 5 eQ‡i  25 wgwbU e¨wßKv‡ji wewfbœ ai‡bi 
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116wU Abyôvb 27,514 evi cÖPvi Kiv n‡q‡Q| 

 - MYm‡PZbZv e„w×i j‡¶¨ cÖvq M‡o 4 wgwbU e¨wßi 208wU wdjvi/®úU 17,953 evi cÖPvi 

Kiv n‡q‡Q| 

2)  

- 

mivmwi/bZyb Abyôvb t  

Lei cÖwZw`b t ˆ`wbK msev`c‡Îi ch©v‡jvPbvg~jK Abyôvb Lei cÖwZw`b ivZ 12-00Uv 

†_‡K `ycyi 12-30 NwUKv ch©šÍ mivmwi m¤úÖPvi Kiv n‡”Q| AbyôvbwU `k©K‡`i mvov 

RvMv‡Z m¶g n‡q‡Q Ges e¨vcK RbwcÖqZv jvf K‡i‡Q|  

 - weR‡bm AvIqvi t †`‡ki cuywR evRvi‡K wb‡q ÒweR‡bm AvIqviÓ bv‡g GK NÈvi bZyb 

Abyôvb cÖwZw`b †ejv 1-00 Uvq mivmwi cÖPvi Kiv nZ| eZ©gv‡b AbyôvbwU mßv‡n GKw`b 

-cÖPvi Kiv n‡”Q| mswk ó we‡klÁiv AbyôvbwU‡Z AskMÖnY Ki‡Qb Ges AbyôvbwU 

B‡Zvg‡a¨ `k©K‡`i wbKU mgv „̀Z n‡q‡Q|  

 - ¯v̂¯’̈  wRÁvmv wk‡ivbv‡g GKwU mvßvwnK Abyôv‡b we‡klÁ wPwKrmKMY mivmwi wPwKrmv 

msµvšÍ wel‡q    `k©K‡`i cÖ‡kœi DËi w`‡q _v‡Kb|  

 - Avgv‡`iI fvjevmyb wk‡ivbv‡g mvßvwnK mivmwi Abyôv‡b cÖwZeÜx wkï‡`i wewfbœ mgm¨v 

msµvšÍ wel‡q we‡klÁ wPwKrmK/civgk©̀ vZvMY `k©K‡`i civgk© w`‡q _v‡Kb|  

 - mivmwi m¤úÖPvi t gnvgvb¨ ivóªcwZ I gvbbxq cÖavbgš¿xi Dcw ’̄wZ‡Z ivóªxq ¸iæZ¡c~Y© Abyôvb 

Ges  RvZxq I AvšÍR©vwZK ch©v‡qi wewfbœ †Ljvayjv mivmwi m¤úÖPvi Kiv n‡”Q| 

 - MZ 5 eQ‡i  332wU msm` Kvh©µg welqK Abyôvb mivmwi m¤cÖPvi Kiv n‡q‡Q| 

 - 273wU RvZxq I AvšÍRv©wZK wewfbœ B‡f‡›Ui †Ljv, RvZxq I AvšÍRv©wZK ¸iæZ¡c~Y© 

Abyôvbmg~n mivmwi m¤cÖPvi Kiv n‡q‡Q| 

3)  

- 

evZ©v msµvšÍ t 

AvaywbK hš¿cvwZ mw¾Z bZyb wbDR ÷ywWI ’̄vcb Kiv n‡q‡Q Ges †mLvb n‡Z mKj 

msev` cwi‡ekb Kiv n‡”Q| evZ©v wefv‡Mi Rb¨ ‡ek wKQy K¨v‡giv I Kw¤úDUvi msM„nxZ 

n‡q‡Q| AvaywbK bb-wjwbqvi GwWwUs c¨v‡bjmn Av‡iv cÖ‡qvRbxq hš¿cvwZ msMÖ‡ni Kvh©µg 

MÖnY Kiv n‡q‡Q|  

 - wbDR ey‡jwUb Av‡iv Z_¨ mg„× AvKl©Yxq I ˆewPÎc~Y© Kivi j‡¶¨ wewfbœ wel‡q cÖwZw`b 

we‡kl cÖwZ‡e`b ¸iæZ¡ mnKv‡i cÖPvi Kiv n‡”Q|  

 - wewUwfi `ycyi 2.00 Uvi ey‡jwUb I mÜ¨v 6.00 Uvi †`k I Rbc‡`i Lei kªeY cÖwZeÜx‡`i 

Rb¨ Bkviv fvlvq Dc ’̄vwcZ n‡”Q|  

 - gyw³hy‡×i †MŠie Muv_v, wkï I bvix welqK, cwi‡ek Rb¯̂v¯’̈ , mš¿vm we‡ivax, wk¶v, 

MYZvwš¿K cÖwZôvb m¤úwK©Z wbDR AvB‡Ug ¸iæ‡Z¡i mv‡_ cÖPvwiZ n‡”Q|  

 - msev` I msev` wfwËK Abyôv‡bi e ‘̄wbôZv wbwðZKi‡Yi h_vh_ e¨e ’̄v MÖnY Kiv n‡q‡Q|  

 - BDwb‡m‡di mnvqZvq †Rjv msev``vZv‡`i cÖwk¶Y AbywôZ n‡q‡Q| wewewm Iqvì© mvwf©m 

Uªv÷-Gi mnvqZvq evZ©v Kg©x‡`i 7 gvm e¨vcx wbweo cÖwk¶Y Kg©m~Px mgvß n‡q‡Q| ZvQvov 

wbqwgZfv‡e Bb-nvDR cÖwk¶‡Yi Av‡qvRb Kiv n‡q _v‡K| G‡Z msev‡`i gvb DbœZ 

n‡q‡Q| 

 - wewUwfi msev` msMÖn I cȪ ËzZKiY cÖwµqv‡K hy‡Mvc‡hvMx, †ccvi‡jm I AvaywbKxKi‡Yi 

j‡¶¨ wbDR iæg A‡Uv‡gk‡bi KvR nv‡Z †bqv n‡q‡Q| d‡j mvf©v‡ii gva¨‡g wbDR w¯ŒÞ 

I msev` wPÎ cȪ ‘Zmn msev` cwi‡ekb msµvšÍ hveZxq Kg©KvÛ myôyfv‡e I `ªæZZvi mv‡_ 

m¤¢e n‡e e‡j Avkv Kiv hvq| 

 - wbDR iæg AvaywbKvq‡bi cvkvcvwk wWwRUvjvB‡Rk‡bi c‡_ A‡bK AMÖMwZ m¤úbœ n‡q‡Q, 

d‡j wbDR cÖwµqvKiY I cwi‡ek‡b MwZkxjZv G‡m‡Q| 

4)  

- 

AvBwU msµvšÍ t 

evsjv‡`k †Uwjwfk‡bi mKj kvLvq Kw¤úDUvimn B›Uvi‡bU ms‡hvM ’̄vcb Kiv n‡q‡Q Ges 
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e¨vÛDB_ 16 †gMvevB‡U DbœxZ Kiv n‡q‡Q| 

 - AvBwcwUwf I I‡qewUwf cÖhyw³i mvnv‡h¨ wewUwf cÖ̀ k©‡bi e¨e¯’v M„nxZ n‡q‡Q| d‡j 

B›Uvi‡bU cÖhyw³i gva¨‡g we‡k¦i †h †Kvb cÖvšÍ †_‡K wewUwf Ges wewUwf Iqv‡ì©i m¤cÖPvi 

Kvh©µg cÖZ¨¶ Kiv hv‡”Q| 

 - AvBwU †bUIqv‡K©i Rb¨ 4wU DbœZgv‡bi mvf©vi µq K‡i ms¯’vcb Kiv n‡q‡Q| wkNÖB 

wewUwfi wbR¯̂ †gBj mvfv©i ms ’̄vcb Kiv n‡e| 

 - wewUwfi †K›`ª/Dc‡K‡›`ªi Kvh©µ‡g MwZkxjZv Avbq‡b 53wU j¨vcUc, 106wU bZyb 

Kw¤úDUvi, 35wU wcÖ›Uvi, 7wU ¯‹¨vbvi, 2wU gvwëwgwWqv cÖ‡R±i Ges 1wU Ifvi‡nW cÖ‡R±i 

µq Kiv n‡q‡Q| 

 - ‡gvevB‡j wewUwf cÖ̀ k©‡bi Kvh©µg A‡bK`yi GwM‡q †bqv n‡q‡Q| 

 - B›Uvi‡b‡Ui gva¨‡g AbjvBb cwi‡mev Pvjy Kiv n‡q‡Q| 

 - AvBwU mvgMÖx †givgZ I Uªvej my¨wUs‡qi Rb¨ nvW©Iq¨vi †mj MwVZ n‡q‡Q| 

 - wewUwfi I‡qe mvBU AvaywbK I mg„× Kiv n‡q‡Q| 

 - ‡Uwjwfkb msev` I Awdm Kvh©µ‡g mxwgZ chv©‡q A‡Uv‡gkb Kvh©Ki Kiv n‡q‡Q| 

 - ch©vqµ‡g wWwRUvj wewUwf MVb K‡í wbR¯ ̂e¨e¯’vcbvq mdUIq¨vi ˆZixi cÖ‡Póv Pj‡Q| 

B‡Zvg‡a¨ cÖavbgš¿xi Kvh©vj‡qi G 2 AvB cÖK‡íi mnvqZvq Awdm A‡Uv‡gkb Kvh©µg ïiæ 

Kiv n‡q‡Q| evsjv‡`k †Uwjwfkb A‡Uv‡gkbK‡í 8wU gwWDj mg„× mdUIq¨vi wbgv©Y 

cÖwµqvaxb| APx‡iB wewUwf wWwRUvjvB‡Rkb m¤úbœ n‡e| 

5)  

- 

cÖ‡KŠkj msµvšÍ t 

evsjv‡`k †Uwjwfk‡b bZzb 4(Pvi) wU ÷zwWIi hš¿cvwZ ms ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| Wªvgv ÷zwWI, 

UK ÷zwWI I AwWI ÷zwWI Pvjy Kiv n‡q‡Q| ÷zwWI‡Z †m‡Ui bKkvi cwieZ©b I 

AvaywbKvqb Kiv n‡q‡Q| G‡Z K‡i Abyôv‡bi gvb, aviY I m¤cÖPvi ¶gZv e„w× †c‡q‡Q| 

 - ‡`ke¨vcx wWwRUvj cÖhyw³‡Z Abyôvb m¤cÖPv‡ii j‡¶¨ XvKv, PÆMÖvg I Lyjbvq 3wU wWwRUvj 

†Uwiw÷ªqvj UªvÝwgUvi ¯’vcb, 10 wK‡jvIqvU ¶gZv m¤úbœ 5wU UªvÝwgUvi ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 

d‡j cÖhyw³MZ Dbœq‡bi cvkvcvwk m¤cÖPvi GjvKvi cÖmvi N‡U‡Q| 

 - wWwRUvj †Uwiw÷ªqvj m¤cÖPvi wel‡q 2012mv‡j we‡klÁ‡`i mgš̂‡q AvšÍRv©wZK †mwgbvi 

Av‡qvwRZ nq| ZvQvov we‡`kx Drm n‡Z A_v©q‡bi D‡`¨vM †bqv n‡q‡Q| 

 - RvZxq msm‡`i mKj Kvh©µg mivmwi m¤cÖPv‡ii Rb¨ msm` evsjv‡`k †Uwjwfk‡bi mv‡_ 

mg‡SvZv ¯§vi‡Ki AvIZvq m¨v‡UjvB‡Ui gva¨‡g m¤cÖPvi Ae¨vnZ ivLv n‡q‡Q| 

 - wewUwf Iqv‡ì©i m¤cÖPvi gvb e„w×K‡í Av_© †÷kb Avc‡MÖW Kiv n‡q‡Q| 

 - MZ 5 b‡f¤̂i 2012 †_‡K m¨v‡UjvB‡U evsjv‡`k †Uwjwfkb 24 N›Uv Pvjy ivLvi e¨e ’̄v 

MªnY Kiv n‡q‡Q| wewUwf cÖwZw`b 18N›Uv 30wgwbU ‡Uwiw÷ªqvj I wewUwf Iqvì© 24 N›Uv 

Abyôvb m¤cÖPvi K‡i‡Q| PÆMÖvg †K› ª̀ †_‡K 3N›Uv 30wgwbU m¤cÖPvi Pvjy ivLv n‡q‡Q Ges 

APx‡iB 6 N›Uvq DwbœZ Kiv n‡e| 

 - ‡Ke&j Acv‡iU‡ii mv‡_ ‡hvMv‡hvM e„w× Ges Zv‡`i gva¨‡g cÖvBg e¨v‡Û wewUwf I wewUwf 

Iqvì© m¤cÖPvi wbwðZKiYmn wUwf w¯Œ‡b ¯”̂Q I cwi”Qbœ Qwe Avbqb K‡i m¨v‡UjvBU 

m¤cÖPv‡ii gvb DbœZ Kiv n‡q‡Q| 

 - wewUwfi Abyôvb, msev`, AvKv©Bf I m¤cÖPvi Kvh©µg A‡Uv‡gk‡bi Kvh©µg MÖnY Kiv 

n‡q‡Q| 

 - XvKv, PÆMÖvg I Lyjbv †_‡K wWwRUvj †Uwiw÷ªqvj m¤cÖPvi Pvjy Kiv n‡q‡Q| d‡j wewUwfi 

Qwei gvb DbœZ n‡q‡Q| ZvQvov ivRkvnx I Lyjbvq c~Yv©½ wWwRUvj †Uwjwfkb †K›`ª ¯’vc‡bi 

D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| Lye wkNÖB Lyjbv wUwf †÷kb Pvjy Kiv hv‡e| 

 - PÆMÖvg wUwf †K‡›`ªi AvaywbKvqb I m¤cÖPvi mgq e„w×i Rb¨ cÖKí MÖnY Kiv n‡q‡Q| 

 - evsjv‡`k †Uwjwfk‡bi †K›`ª/Dc‡K›`ªmg~‡n wbwe©‡Nœ m¤cÖPvi Kvh©µg wbwðZ Kivi j‡¶¨ 
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100 wK‡jvIqv‡Ui 6 wU, 80 wK‡jvIqv‡Ui 8 wUmn me©‡gvU 19 wU D”P ¶gZv m¤úbœ 

g~j¨evb BDwcGm msMÖn Kiv n‡q‡Q| 

6)  

- 

wWRvBb t  

MÖvwd· wWRvB‡bi bZzbZ¡ Avbv n‡q‡Q d‡j wUwf ¯‹x‡bi cwieZ©b G‡b‡Q|  

 - bZyb bZyb †mU wWRvBb Gi gva¨‡g Abyôvb wbgv©Y Kiv n‡q‡Q Ges Zv-Gi g‡a¨B wewfbœ 

gn‡j cÖkswmZ n‡q‡Q| Abyôvbmg~‡n G¨vwb‡gkb e¨envi †Rvi`vi Kiv n‡q‡Q|  

 - wbDR ÷zwWI †m‡Ui bKmvi cwieZ©b, e¨vKMÖvD‡Ûi cwieZ©b I AvaywbKvq‡b Kiv n‡q‡Q| 

 - MÖvwd· myweav m¤̂wjZ 4wU nvB‡iRy‡jkb Kw¤úDUvi, 4wU ¯K¨vbvi, 1wU wfwUAvi, 2wU 

cÖ‡R±i, 3wU wWwRUvj WªBs †evW© Ges 1wU †bUIqv©K wcÖ›Uvi msMÖn Kiv n‡q‡Q| 

 - 

evsjv‡`k †Uwjwfkb wWRvBb kvLvq AvaywbK IqvK©kc I Mock-up ˆZix Kiv n‡q‡Q| 

d‡j †mU wbgv©Y mswkøó Kv‡R MwZkxjZv A‡bK e„w× †c‡q‡Q|  

 - Abyôv‡bi †m‡Ui AvaywbKvqb, MÖvwdK wWRvB‡b ˆewPÎ Avbqb I Av‡jvK e¨e ’̄vq Dbœqb Kiv 

n‡q‡Q| d‡j Abyôv‡bi bv›`wbKZv e„w× †c‡q‡Q| 

7)  

- 

K¨v‡giv msµvšÍ t  

eZ©gvb we‡k¦ MYgva¨g¸wj AvaywbK cÖhyw³ mg„×| †`k we‡`‡ki MYgva¨g¸wji mv‡_ Zvj 

wgwj‡q cÖhyw³ wbf©i Abyôvb wbgv©Y, AvKl©Yxq, ü`qMÖvnx I bv›`wbK Kivi j‡¶¨ AvaywbK 

†kv-weR& jvBU e¨envi Kivq Abyôv‡bi ¸YMZ gvb A‡bK ¸Y e„w× †c‡q‡Q|  

 - wewUwf AwW‡Uvwiqv‡g GLb `k©K wbf©i DbœZgv‡bi g¨vMvwRb Abyôvb Ges ü`qMÖvnx 

m½xZvbyôvb wbgv©Y m¤¢e n‡”Q| wewUwfi AwW‡Uvwiqvgmn ÷zwWI ¸‡jv‡Z AvaywbK I 

wWwRUvj K¨v‡giv msµvšÍ hš¿cvwZ ¯’vcb Kivq eZ©gv‡b Abyôvb wbgv©‡Yi †¶‡Î K¨v‡givi 

Kv‡Ri gvb Av‡Mi †P‡q A‡bK DbœZ n‡q‡Q|  

 - MZ 5eQ‡i 24 wU wWwRUvj K¨v‡giv, 2†mU wWgvi BDwbU, 40wU wewfbœ cÖKvi AZ¨vaywbK 

jvBUwKU, 200 wU AvaywbK wUwf ÷zwWI j¨v¤ú Ges 04wU Uªwj µq K‡i hy‡Mvc‡hvMx ÷zwWI 

wbg&©vY Kivq bv›`wbK Abyôvb aviY Kiv m¤¢e n‡”Q| 

8)  

- 

cÖkvmwbK t 

evsjv‡`k †Uwjwfk‡b MZ 5eQ‡i 1g †kªYxi 38Rb, 2q †kªYxi 10Rb Kg©KZv©  Ges 3q I 

4_© †kªYxi 116 Rb Kg©Pvix ivR¯̂Lv‡Z wb‡qvM Kiv n‡q‡Q| GQvov A ’̄vqx ivR¯̂Lv‡Z 

10Rb Kg©Pvix wb‡qvM cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| 

 - wewUwfi 2q, 3q I 4_© †kªYxi mKj Kg©KZv©/Kg©Pvix‡`i †MÖ‡Wkb ZvwjKv nvjbvMv` Kiv 

n‡q‡Q| 

 - 1g †kªYxi cÖvq 100 Rb, 2q †kªYxi 20 Rb Ges 3q I 4_© †kªYxi 150 Rb Kg©Pvixi   

c‡`vbœwZmn 1g I 2q †kªYxi 70 Rb Kg©KZv©i UvBg‡¯‹j I wm‡jKkb †MÖW Ges 3q I 4_© 

†kªYxi cÖvq 350Rb Kg©Pvixi UvBg‡¯‹j I wm‡jKkb ‡MÖW cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| 

 - 65Rb Kg©KZv© Ges 38Rb Kg©Pvix Aemi MÖnY K‡i‡Qb| 

 - evsjv‡`k †Uwjwfk‡bi `xN©w`‡bi cyÄxf~Z mgm¨v 164wU A¯’vqx c‡`i ’̄vqxKi‡Yi mKj 

cÖwµqv †k‡l wbqwgZ Kiv n‡q‡Q| 

 - †K›`ª/Dc‡K›`ªmg~‡ni `vßwiK Kv‡Ri ¸iæZ¡ we‡ePbvq wewUwfi wewfbœ K¨vUvMwii 55wU bZzb 

c` m„wói cÖwµqv Ae¨vnZ Av‡Q| 

 - evsjv‡`k †Uwjwfk‡bi wb‡qvM wewa I AMv©‡bvMÖvg hy‡Mvc‡hvMx Ges nvjbvMv`Ki‡Yi 

Kvh©µg Pj‡Q| APx‡iB wewUwfi cÖkvmwbKmn mvwe©K Kvh©µ‡g MwZkxjZv e„w× cv‡e| 

 - cÖavb Kvhv©jq/‡K›`ª/Dc‡K› ª̀mg~‡ni Rb¨ 23wU d¨v· †gwkb, 16wU d‡UvKwc †gwkb Ges 

6wU IqvUvi wcDwidvqvi µq K‡i mieivn Kiv n‡q‡Q| 

9)  

- 

cÖwk¶Y t 

5 eQ‡i wewUwfi Kg©KZv©/Kg©Pvix‡`i †ckvMZ `¶Zv e„w×i j‡¶¨ †`‡ki Af¨šÍ‡i RvZxq 
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MYgva¨g Bbw÷wUDU, wcGwUwm, AviwcGwUwm Ges RvZxq cwiKíbv I Dbœqb GKv‡Wgxmn 

wewfbœ cÖwZôv‡b 501 R‡bi cÖwk¶‡Yi e¨e ’̄v †bqv n‡q‡Q|  

 - wewUwfi wewfbœ chv©‡qi 167 Rb Kg©KZv©i AskMÖn‡Y we‡`‡k cÖwk¶Y m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| 

d‡j ˆe‡`wkK cÖwk¶‡Y jäÁvb wewUwfi Kg©Kv‡Û cÖ‡qvM Kiv m¤¢e n‡”Q| 

 - 26 wU Bb-nvDR cÖwk¶‡Yi gva¨‡g cÖvq 500 Rb Kg©KZv©/KgPvix‡K wUwf fe‡bi Af¨šÍ‡i 

Bb-nvDR cÖwk¶Y cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| GQvov †K› ª̀xq I wefvMxq chv©‡q †Rjv msev` 

`vZv‡`i AskMÖn‡Y 7wU cÖwk¶Y Kg©kvjv I 3wU m‡¤§jb Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| 

 - 

Gwkqv-c¨vwmwdK eªWKvwós BDwbqb (ABU) Ges Gwkqv-cÖkvšÍ gnvmvMixq m¤cÖPvi Dbœqb 

BbwówUDU (AIBD) Gi mn‡hvwMZvq cÖwk¶Y I jäÁvb wewbg‡q e¨vcK AMÖMwZ mvwaZ 

n‡q‡Q| 

10)  

- 

AeKvVv‡gv Dbœqb t 

†gKAvc iæg ms¯‹vi K‡i AvaywbKvqb Kiv n‡q‡Q|  

 - wUwf fe‡b wjdU ms¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 

 - wUwf fe‡b wbqb mvBb‡evW©© ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 

 - wUwf fe‡bi myqv‡iR jvBb ms¯‹vi Kiv n‡q‡Q| wUwf fe‡bi wbivcËv †`Iqvj ‡KwcAvB 

`„wófw½i Av`‡j wbg©vY Kiv n‡q‡Q| 

 - ‡K›`ªxq jvB‡mÝ kvLvi Rb¨ bZzb wUb‡mW wewìs wbgv©Y Kiv n‡q‡Q| 

 - wewUwfi hvbevnb ivLvi Rb¨ †Uwjwfkb fe‡b wUb‡kW M¨v‡iR wbg©vY Ges hvbevnb kvLvi 

Kg©KZ©v/ Kg©Pvix‡`i wbR¯̂ KvwiMix mn‡hvwMZvq hvbevnb †givg‡Zi Rb¨ wgwb IqvK©kc 

¯’vcb Kiv n‡q‡Q hvi gva¨‡g miKvix ivR¯ ̂mvk&ªq n‡”Q| 

 - eZ©gvb miKv‡ii MZ 5 eQ‡ii g‡a¨ wewUwfi m`i `ßi feb wbg©vY kxl©K cÖKí Aby‡gv`b 

cvq| G cwi‡cÖw¶‡Z ivgcyiv¯’ wUwf fe‡bi DËi cv‡k¦© 2011 mv‡j cÖK‡íi AvIZvq 

12Zjv wewkó cÖavb Kvh©vjq feb wbg©v‡Yi KvR ïiæ n‡q‡Q| cÖK‡íi †gqv` 2011-2014| 

B‡Zvg‡a¨ 80% KvR n‡q‡Q| Avkv Kiv hv‡”Q, PjwZ eQ‡ii †k‡li w`‡K wewUwf m`i `ßi 

feb D‡Øvab Kiv m¤¢e n‡e| 

11)  

- 

hvbevnb t 

wewUwfi Aby‡gvw`Z msMVb I miÄvg ZvwjKvq MZ cuvP eQ‡i †gvU 9wU gvB‡µvevm AšÍf©y³ 

n‡q‡Q| 

 - bZzb AšÍf©y³ 9wU gvB‡µvevmmn c~‡e©i wUIGÛBfy³ 11wU gvB‡µvevm, 1wU Rxc Ges 1wU 

gUi mvB‡Kjmn me©‡gvU 22wU Mvox  µq Kiv n‡q‡Q| d‡j wewUwf‡Z hvbevn‡bi NvUwZ 

A‡bKUv c~iY n‡q‡Q| 

 - MZ 5 eQ‡i 1wU wgwb Iwef¨vb wUIGÛB‡Z AšÍfy©³ Kiv n‡q‡Q| ‡Kvwiqvb eªWKvó wm‡÷g 

(KBS) Gi wbKU †_‡K wewUwfi Rb¨ GKwU g~j¨evb Iwef¨vb Dcnvi wn‡m‡e cvIqv 

†M‡Q| MZ 03.03.2013 Zvwi‡Li e½eÜy †÷wWqvg †_‡K mivmwi †Ljv m¤cÖPv‡ii gva¨‡g 

Gi hvÎv ïiæ n‡q‡Q| mivmwi Abyôvbmg~n m¤cÖPv‡ii †¶‡Î (KBS) Gi Iwef¨vbwU 

mnvqK f~wgKv cvjb Ki‡Q| 

12)  

- 

÷zwWIi bvgKiY t  

wewUwfi knx` 5Rb Kg©KZ©vi bv‡g †Uwjwfk‡bi  4wU ÷zwWI I 1wU AwWUwiqv‡gi 

bvgKiY Kiv n‡q‡Q| bvg¸‡jv wbgœiæc t 

  (1) knx` gwbiæj Avjg wgjbvqZb| 

  (2) knx` AvKgj Lvb ÷zwWI| 

  (3) knx` G Gd Gg wmwÏK ÷zwWI| 

  (4) knx` mi`vi kIKZ nvwg` ÷zwWI| 

  (5) knx` wd‡ivR KvBDg †PŠayix ÷zwWI| 
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13)  

- 

wbivcËv msµvšÍ t  

wewUwfi wbivcËv e¨e ’̄v †Rvi`v‡ii Rb¨ bZzb ai‡bi AvBwW KvW© cÖPjb Kiv n‡q‡Q| 

 - AvaywbK I hy‡Mvc‡hvMx wbivcËv miÄvg msMÖ‡ni Ask wnmv‡e 1wU jv‡MR ¯Œ¨vbvi, 2wU 

AvP©I‡q †gUvj wW‡U±i, 4wU n¨vÛ †gUvj wW‡U±i, 2wU AvÛvi †fwnK¨vj mvP© wgii, 32wU 

wmwm wUwf K¨v‡giv I 17wU wmwm gwbUi  µq Kiv n‡q‡Q| d‡j evsjv‡`k †Uwjwfk‡b 

wbivcËv e¨e ’̄v ‡Rvi`vi n‡q‡Q | 

 - wbivcËvi ¯v̂‡_© wUwf fe‡bi Pviw`‡K mvP© jvB‡Ui Av‡jvi e¨e ’̄v Kiv n‡q‡Q| 

 - MvW© Unj e„w×i cvkvcvwk cywjk I Avbmvi e„w× Kiv n‡q‡Q| 

 - wUwf fe‡b wbw”Q ª̀ wbivcËvi ¯̂v‡_© mvP© jvB‡Ui gva¨‡g e¨vcK Av‡jvi e¨e¯’v Kiv n‡q‡Q|  

 - 227wU dvqvi G·‡U½yBmvi  msMÖn Kiv n‡q‡Q Ges m‡ev©”P mZK©Zvi Ask wnmv‡e 

wiwdjc~e©K cȪ ‘Z ivLv n‡q‡Q| AwMœ wbev©c‡Yi mZK©Zvi Ask wnmv‡e cvwbi jvBb 

ms¯‹vic~e©K †nvm cvBc ¸wj me©̀ v cȪ ‘Z ivLv nq|  

 - mvwe©K wbivcËvi cÖ‡qvR‡b Av‡iv 3wU wmwm gwbUi I  16wU wmwm K¨v‡giv  µq cÖwµqvaxb 

i‡q‡Q| 

14)  

- 

wewUwf Iqvì© (m¨v‡UjvBU P¨v‡bj) t 

wewUwf Iqv‡ì© wbR¯̂ †Kvb Rbej/ev‡RU †bB| wewUwfi wbR¯̂ Rbej w`‡q wewUwf 

PjvKvjxb wewUwfi Abyôvbmg~n wewUwf Iqv‡ì© cÖPvi Kiv nq| ZvQvov †Uwiw÷ªqvj Awa‡ekb 

eÜ nIqvi ci wewUwfi evQvBK…Z bv›`wbK Abyôvbmg~n wewUwf Iqv‡ì© c~b:cÖPvi Kiv nq| 

d‡j ewn:we‡k¦ (DË‡i wmAvBGm, `w¶‡Y A‡óªwjqv, c~‡e© Rvcvb I cwð‡g mvBcÖvm) RbMY 

wewUwf Iqv‡ì© evsjv‡`k‡K Rvb‡Z cvi‡Q| 

 - wewUwf Iqv‡ì©i Rb¨ Avjv`v Abyôvbm~Px cȪ ‘Z I †m †gvZv‡eK Abyôvb wbgv©‡Yi cÖqvm 

Ae¨vnZ Av‡Q| 

15)  

- 

Avq-e¨q t 

weÁvcb cÖPvi I wUwf jvB‡mÝ wd Av`vq evsjv‡`k †Uwjwfk‡bi Av‡qi cÖavb Drm|  

 - -wewUwf Iqvì© †_‡K D‡j L‡hvM¨ ivR¯ ̂ Avq AR©b Kivi j‡¶¨ wewUwf Iqv‡ì©i Rb¨ 

AvKl©Yxq Abyôvb m~Px cȪ ‘Z Kivi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| wewUwf Iqv‡ì©i eZ©gvb 

weÁvcb g~j¨nvi †emiKvwi Ab¨vb¨ wUwf P¨v‡b‡ji †P‡q †ekx| Ab¨vb¨ P¨v‡b‡ji g~j¨nv‡ii 

mv‡_ mvgÄm¨ †i‡L wewUwf Iqv‡ì©i Rb¨ GKwU ‡hŠw³K weÁvcb g~j¨nvi wbav©iY Kiv n‡e|  

 - AvevwmK wUwf jvB‡mÝ wd Avq e„w×i j‡¶¨ wewfbœ ai‡Yi I cwigv‡ci wUwf †m‡Ui Rb¨ 

K¨vUvMwi wfwËK jvB‡mÝ wd wbav©iY Kivi Rb¨ miKvi KZ…©K Rvbyqvwi/2014 n‡Z Av‡`k 

†`qv  n‡q‡Q| G wel‡q m¤§vwbZ wUwf MÖvnK‡`i ÁvZv‡_© wUwf‡Z e¨vcK cÖPvi Kiv n‡”Q| 

Avkv Kiv hvq G e¨e¯’vi d‡j jvB‡mÝ wd Lv‡Z Avq e„w× cv‡e| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MZ 5 eQ‡i evsjv‡`k †Uwjwfk‡bi Avq-e¨‡qi weeiYx wb¤œiƒc t 

 

 

   

 

 

A_© eQi Avq (Ki mn) e¨q 

2009-2010 131,64,77,000/- 143,26,48,000/- 

2010-2011 145,15,38,000/- 154,76,57,000/- 

2011-2012 126,47,83,000/- 158,13,32,000/- 

2012-2013 108,22,33,000/- 194,53,54,000/- 

              2013-2014  

 

88,38,87,000/- 173,96,45,000/- 
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* ivR¯̂ e¨‡qi GKwU weivU Ask wewUAviwmi Zi½ fvov Ges wewUwmGj‡K gvB‡µvI‡qf 

wjsK fvov eve` cwi‡kva Ki‡Z nq| g~jZ: wewUAviwmi Zi½ fvov Ges wewUwmGj‡K 

gvB‡µvI‡qf fvov eve` wecyj cwigvY A_© cwi‡kv‡ai Kvi‡Y wewUwfi Av‡qi Zzjbvq 

e¨q A‡bK †ekx n‡”Q| 

* 

cÖwZ eQi miKvix cÖwZôvb BTRC †K M‡o cÖvq 70.00 †KvwU UvKv wewfbœ wd eve` 

cÖ̀ vb Ki‡Z n‡”Q| Gi djkÖæwZ‡Z wewUwfi mvwe©K Avq-e¨‡q NvUwZ †`Lv w`‡q‡Q| 

  

- 

AvMvgx 05(cuvP) eQ‡i wewUwfi fwel¨Z Kg©cwiKíbv t 

cÖwZwU †Rjvq wewUwfi †Rjv cÖwZwbwa, †Rjv cÖkvmb, wkíKjv GKv‡Wwg, †Rjv Z_¨ 

wefvM I BmjvwgK dvD‡Ûkb mgš̂‡q mswkøó †Rjvi ms¯‹…wZ, HwZn¨, K…wl Ges eZ©gvb 

miKv‡ii Dbœq‡bi mwPÎ cÖwZ‡e`bg~jK Abyôvb cÖPv‡ii e¨e¯’v †bqv n‡q‡Q|  

 - cÖwZwU †Rjvq ÔcÖwZfvi mÜv‡bÕ mivmwi m¤cÖPvig~jK Abyôvb wbg©v‡Yi D‡`¨vM MÖnY 

Kiv n‡q‡Q|  

 - L¨vZbvgv mdj wkíx KjvKykjxi AskMÖn‡Y wewUwfi Abyôv‡bi gvb Dbœq‡bi D‡`¨vM 

MÖnY Kiv n‡q‡Q| cÖwZ mßv‡n ÔnvU evRviÕ bv‡g mivmwi m¤cÖPvwiZ Abyôvb cÖPvi Kiv 

n‡e| d‡j MÖvgxb A_©bxwZ I †hvMv‡hvM e¨e ’̄vi Dbœq‡bi wPÎ cÖwZdwjZ n‡e Ges 

MÖvgxb A_©bxwZ‡Z cÖvYPvÂj¨ †`Lv †`‡e|  

 - G †`‡ki gvby‡li myL-`y:L, nvwm-Kvbœv, Avb›`-†e`bv, BwZnvm-HwZn¨ Ges `xN© 

msMÖv‡gi ci RvZxi wcZvi ¯‡̂cœi ¯v̂axbZvi mydj RbM‡Yi †`vi‡Mvovq †cŠ‡Q w`‡Z 

wewUwf f~wgKv ivL‡e|  

 - wWwRUvj evsjv‡`k Movi cÖZ¨q c~i‡Y ch©vqµ‡g mKj wUwf †÷k‡b wWwRUvj UªvÝwgUvi 

¯’vcb Kiv n‡e| 

 - mKj †K›`ª Dc‡K›`ª‡K AcwUK¨vj dvBev‡ii gva¨‡g GKB †bUIqv‡K© Avbv n‡e| 

 - AvÂwjK HwZn¨ I K…wói jvj‡b wefvMxq kn‡i c~Y©v½ wUwf ‡÷kb wbg©vY Kiv n‡e| 

BwZg‡a¨B Lyjbv wUwf †K›`ª ¯’vc‡bi KvwiMwi cȪ ‘ywZ MÖnY Kiv n‡q‡Q| gvbbxq 

cÖavbgš¿x †kL nvwmbvi m`q Aby‡gv`b †c‡j D‡Øva‡bi e¨e¯’v †bqv n‡e|  

 - wewUwfi wbR¯ ̂ mywUs ¯úU wbg©vY Kiv n‡e hv‡Z K‡i Abyôv‡bi bv›`wbKZv I ¸Ygvb 

e„w× cv‡e| 

 - wWwRUvj cwi‡lev e„w×i j‡¶¨ ch©vqµ‡g wewUwfi mKj `ßi‡K A‡Uv‡gk‡bi AvIZvq 

Avbv n‡e| 

 - AvaywbK we‡k¦i mv‡_ mvgÄm¨ †i‡L wewUwfi wb‡qvMwewa I Rbej KvVv‡gv cyb©web¨vmmn 

Kvh©c×wZ hy‡Mvc‡hvMx Kivi e¨e ’̄v †bqv n‡e|  

 

 - Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i †eZb-fvZvmn hveZxq †`bv cvIbv B‡jKUªwbK ‡c‡g›U wm‡÷‡gi 

AvIZvq Avbv n‡e| 

 

 - ‡iKwW©s c×wZi Avg~j cwieZ©b K‡i wWwRUvjvBRW Kiv n‡e| GQvov GKwU wWwRUvj 

AvK©vBf ¯’vcb Kiv n‡e|  

 - msev` Zvr¶wYKfv‡e msMÖn I m¤úªPv‡ii j‡¶¨ †`‡ki mKj wefvMxq kn‡i Ges 

we`¨gvb wUwf Dc‡K›`ªmg~‡n wbDR †÷kb ev wbDR ey¨‡iv Awdm ’̄vc‡bi e¨e¯’v MÖnY 

Kiv n‡e| ch©vqµ‡g cÖK‡íi gva¨‡g 64wU †Rjvq evsjv‡`k †Uwjwfk‡bi ¯̂qs m¤ú~Y© 

wfwWI BDwbU ¯’vcb Kiv n‡e| 

 - ivRkvnx, wm‡jU, iscyi I ewikvj wefvMxq kn‡i evsjv‡`k †Uwjwfk‡bi c~Y©v½ wUwf 

†K›`ª ¯’vcb Kiv n‡e|   

 - wewUwf Iqvì©‡K eZ©gvb ev‡R‡Ui AvIZvq †_‡K mZš¿fv‡e `vo Kiv‡bvi Kvh©µg MÖnY 

Kiv n‡e|  
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20। নাগিরকেদর ত  অিধকার িনি ত করার জ  দ  িবধািদর িববরণঃ  
বাংলােদশ টিলিভশেনর ওেয়ব সাইট www.btv.gov.bd -এ িতিদন দনি ন অ ান চী, িভ 
গাইড, িবিভ  ট ার, িনেয়াগ িব ি , িনেয়ােগর ফল কাশ ইত ািদর কায ম িনয়িমতভােব কাশ 
করা হেচছ। তাছাড়া, িবিভ  অিডশন স িকত ত  ও িবিভ  জন ণ  িবষয়স হ িব িভ’র 
না শ বােড  কাশ করা হেয় থােক। এছাড়া, িব িভ স িকত িবিভ  জন ণ  িবষয়ািদস হ 
যমন-লাইেস  স িকত, অিডশন স িকত, িনেয়াগ পরী া স িকত িবিভ  ত স হ িবিভ  

সমেয় জনগেণর াতােথ  িব িভেত টলপ আকাের অথবা সংবােদর মা েম চার করা হেয় থােক।  
 

২1। ত  অিধকার আইন : 
 ত  অিধকার আইন মাতােবক বাংলােদশ টিলিভশন থেক চািহত ত  দান করা হয়।  
 

২2। িব িভর ত  দান ইউিনেটর দািয় া  কম কতার নাম, পদবী ও কানা িন প : 
cÖavb Kvh©vjq 

 

জনাব মাঃ হলাল কিবর 
সহকারী পিরচালক ( শাসন) 
 ও 
দািয় া  কম কতা 
ত  দান ইউিনট 
বাংলােদশ টিলিভশন 
রাম রা, ঢাকা। 
ফানঃ ৯৩৫৭৬১৭ 

E-mail : helalbtv@gmail.com 
ওেয়বসাইটঃ www.btv.gov.bd 
মাবাইলঃ ০১৫৫৪৩২৪৫৪১ 

cÖavb Kvh©vjq 

 

জনাব এস. এম শাম  ইলাহী 
া ামার  

            ও 
িবক  দািয় া  কম কতা 
ত  দান ইউিনট 
বাংলােদশ টিলিভশন 
রাম রা, ঢাকা। 
ফানঃ ৯৩৩০১৩১-৯ এ : ৫০১ 

E-mail : btv.william@gmail.com 
ওেয়বসাইটঃ www.btv.gov.bd 
মাবাইলঃ ০১৭১১৯৮০৯৮৮ 

  
XvKv †K›`ª  

 

‡eMg gvneyev †di‡`Šm 

Awa‡ekb wbqš¿K 

        ও 
দািয় া  কম কতা 
ত  দান ইউিনট 
evsjv‡`k †Uwjwfkb 

XvKv †K›`ª 

‡gvevBjt 01552421128 

 

চ াম †K›`ª 

 

জনাব মাঃ রিফক উি ন আহেমদ 
জনােরল ােনজার (চলিত দািয় ) 

        ও 
দািয় া  কম কতা 
ত  দান ইউিনট 
বাংলােদশ টিলিভশন 
চ াম ক । 
ফান নং-০৩১-৬৫৯১৩৯ 
মাবাইলঃ ০১৭১১৬৩৩৮৫৮ 
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বাংলােদশ টিলিভশন এর উ‡ -j L‡hvM¨ অ ôvনস েহর ছিব। 

িব িভর চার গ িত উপলে  িভ ভবেন আেলাকস া। 

িব িভর চার গ িত উপেলে  িবেশষ অ ােনর জ   
সি ত িভ ভবন। 
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িব িভর চার গ িতেত মাননীয় ধানম ীর সােথ মাননীয় 
ত  ম ী মেহাদয় কেথাপকথন এবং সই সােথ মাননীয় 

ধানম ীর সােথ িভিডও কনফাের । 

িব িভর চার গ িত অ ােন িভ ি ে র একাংশ। 
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িভর নব িনিম ত িডওর জ  াংশ য় সং া  আেলাচনা। 

গােনর মা ষ ােণর মা ষ। 
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বশাখ সং া  আেলাচনা অ ান। 

িবেশষ নাটেকর এক  । 
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িব িভর বনেভাজন ২০১৩ এ সংগীত পিরেবশন করেছন          
বারী িসি কী। 

িব িভর বনেভাজন ২০১৩ এ সংগীত পিরেবশন করেছন         
বীর ন ী। 
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িবেশষ াগািজন অ ান আন  মলা 

িবেশষ াগািজন অ ান আন  মলা 
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িব িভর চার গ িতেত িভ ি  ফা নী হািমদ িতচারণ 
কেরছন। 

িব িভর চার গ িত উপলে  পালাগােনর এক  িচ । 
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িব িভর চার গ িতেত াধীন বাংলা বতার কে র িশ ীরা 
সংগীত পিরেবশন কেরছন। 
 

িব িভেত চািরত ১লা বশােখর অ ান 
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১লা বশােখর ত া ান। 

লাক ত  
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লাক ত  
 

গােনর অ ান 
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গােনর অ ান-গান িচরিদন। 

সংগীতা ান র লহরী 
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“অেনক কথা বলার িছল” অ ােন িব িভ’র মহাপিরচালক 
মাননীয় ত  ম ী মেহাদয়েক  উপহার িদে ন। 

লালন সংগীেতর অ ান এ িশ ী ফিরদা পারভীন সংগীত 
পিরেবশন করেছন। 
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এক  িবেশষ েত মাননীয় ত  ম ী, ত  সিচব এবং 
মাননীয় ধানম ীর স সিচব এর সােথ িব িভ’র 
মহাপিরচালক জনাব ম. হািমদ। 



- 56 - 

 
†Uwj‡dvb wb‡ ©̀wkKv 

ধান কায ালয় 
: নং নাম ও পদবী দা িরক আবািসক মাবাইল 

 শাসন শাখা   
1.  জনাব ম. হািমদ 

মহাপিরচালক 
৯৩৩৪১১০ 
৯৩৩৪৯১৮ 

৮১৯১৯৩৩ ০১৭১১৬৬৩২৩৩ 

2.  জনাব মা: ামান 

             (  সিচব) 
পিরচালক ( শাসন) 

৯৩৫২৪৩৬  
 

 

3.  জনাব ওবায় াহ আহ দ 
িসে ম এনািল  

৮৩১৬৩৪২ ৯১০১৪৯৬ ০১৭১২৭৬২৪৩৩ 

4.  বগম ল মা জা াত িসকদার 
া ামার 

৮৩১৬৩৮১ ৭২৮১২০৬ ০১৫৫২৪৩৮৭৫০ 

5.  জনাব এস. এম শাম  ইলাহী 
া ামার 

৯৩৩০১৩১  ০১৭১১৯৮০৯৮৮ 

6.  জনাব মা: হলাল কিবর 
সহকারী পিরচালক ( শাসন) 

৯৩৫৭৬১৭ ৭৮১১৫৮০ ০১৫৫৪৩২৪৫৪১ 

7.  জনাব মা: নািছ ামান 
সহকারী পিরচালক ( শাসন) 

৯৩৫২০২৫  ০১১৯১৫২৪৪১৩ 

8.  জনাব মা া ইি স আহ দ 
িনরাপ া অিফসার 

৯৩৫৯১৪৯ ৯৩৬১৯৯৫ ০১৮১৮২৯০০৬১ 

9.  জনাব মা: িসরা ল হক ঞা 
সহকারী পিরচালক ( শাসন) 

৯৩৫২০২৫  ০১৯৪২১২৯৬২২ 

10.  বগম আিফফা আফেরাজ 
সহকারী পিরচালক ( শাসন) 

  ০১৭১০১১৮৫১২ 

  অথ  ও িহসাব শাখা:    
11.   

পিরচালক (অথ) 
৯৩৫২৪৩৯   

12.  জনাব মা: জিহ ল ইসলাম িময়া 
অিতির  পিরচালক (অথ) 

৯৩৫৯৪৮৫ ৮৩৯৬৪৮৩ ০১৭১১২০৬৩৫৩ 

13.  মাঃ আ  বকর িসি ক 
সহকারী পিরচালক (অথ) 

৯৩৫২২৭৮ - ০১৭৩৩৪২১৬৬০ 

14.  জনাব মাঃ গািজউর রহমান 
উ তন িহসাব র ক 

৯৩৩০১৩১ - ০১৮১৯৪৮৩১৭৪ 

15.  জনাব মাঃ িসি র রহমান ম মদার 
উ তন িহসাব র ক 

৯৩৩০১৩১ - ০১৫৫২৩৭৫১১৯ 

16.  জনাব এস.এম আ  তেয় ব  
উ তন িহসাব র ক 

৯৩৩০১৩১ - ০১৫৫৩৫৯৩১৫২ 

 লাইেসনস শাখা:  -  
17.  জনাব মা: আশরাফ উি ন খান 

কে ালার/লাইেস  ােনজার 
৯৩৫২৩২৪ ৯৩৪৮৫৩৪ 

 
০১৯১২১৫৯৭৩৫ 

18.  জনাব চৗ রী হািব র রহমান 
সহকারী লাইেস  অিফসার 

৯৩৫২৩০০ - ০১৭১২১৮৬৯০৪ 

19.  বগম আসমা লতানা 
সহকারী লাইেস  অিফসার 

৯৩৩২০২৫ ৯৩৫৮৪০৩ ০১৫৫৬৩৪৬৩৫১ 
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: নং নাম ও পদবী দা িরক আবািসক মাবাইল 
20.  জনাব মা: আেনায়া ল হক তা কদার 

সহকারী লাইেস  অিফসার 
৯৩৩০১৩১  ০১৭৩৩৫২২৪৪৬ 

  
িব াপন শাখা: 

   

21.  জনাব জাফফর উি ন আহে দ 
পিরচালক (িব াপন) 

৮৩২২৫৫০ 
৯৩৩১২০০ 

৯৩৪২০৯৯ ০১৭১১৩৯৪০৮৮ 

22.   
িব াপন ােনজার 

৯৩৪৩৩৮০   

23.  জনাব মাঃ আ  তােহর 
িব াপন ােনজার 

৯৩৩০৪৯৪ ৯৩৪৪৪২৯ ০১৫৫২৪৬৯০৯৩ 

24.  বগম শাহানা খা ন 
িব াপন িনব াহী 

- - ০১৮১৬৫৩৩৬৩৩ 

25.  জনাব মাঃ মা ন সরকার 
িব াপন িনব াহী 

৯৩৬১৩৩২ ৮৪০১৯২৬ ০১৫৫২৪৬৯০৯৪ 

26.  জনাব সয়দ শােহ ল ইসলাম 
িব াপন আিধকািরক  

৯৩৩৩৬৮৫ - ০১৯১১৭০৮০৩২ 

27.  বগম মাহ দা আ ার 
িব াপন আিধকািরক  

৯৩৩৩৬৮৫ - ০১৮১৭৫৯৭২২২ 

28.  জনাব এস এম শওকত জািমল 
িব াপন আিধকািরক  

৯৩৩৩৬৮৫ - ০১৯২০৪৭৫৭৭৮ 

29.  জনাব মাঃ সালাইমান খান 
িব াপন আিধকািরক  

৯৩৩৩৬৮৫ - ০১৭১৬৯৪৪৬৬৩ 

30.  জনাব আব ল নাই ম 
সহকারী পিরচালক (অথ) 

৯৩৩৩৬২৪ - ০১৭১১২৭২৫৫৯ 

  
েকৗশল শাখা: 

   

31.  জনাব মাঃ আহসা ামান 
ধান েকৗলশী 

৮৩৫৪৪৭৫ ৭২৮৬৭৪২ ০১৭১৫৩৮৭৬২৩ 

32.  জনাব কাজী সালায়মান  
অিতির  ধান েকৗশলী 

৮৩৫৪৪৭৬ ৮৮২৮৫১১ ০১৬৭০৮৯৯৩১৫ 
০১৫৫২৩৮৫৮০৭ 

33.   
িসিনয়ার ইি িনয়ার 

 ৯৩৬২৬৫৫ ০১৭১৪২৭৯৮৩২ 

34.  জনাব মা: আ র রিহম 
িসিনয়র ইি িনয়ার 

৯৩৬০৭০৩ ৯৪৪৫২৫৩ ০১৮১৩১৩৯৯৭৬ 

35.  জনাব মাঃ রায়হা ল হক 
িসিনয়র ইি িনয়ার 

৯৩৬০৭০২ ৯০০৯২৬৯ ০১৫৫২৩৬৬৫০৪ 

36.  বগম লায়লা খায় ন নাহার 
িসিনয়র ইি িনয়ার 

৮৩৫৪৪৭৯ ৯৬৭৫৯১৩ ০১৯২০৮৩৪৯৬১ 

37.  জনাব মাঃ সাই াহ 
কে ালার/ইি িনয়ািরং ােনজার 

৯৩৬০৭০১  ০১১৯০৮০৩৯৪৩ 

38.  জনাব কাজল চ  দ 
র ণ েকৗশলী 

৯৩৩৭০৭৯ ৯৮৫০৪৬৩ ০১৫৫২৩৯৫১১৭ 

39.  জনাব মাঃ আ ল মােলক 
ার অিফসার 

৯৩৪০০৫৩  ০১৮১৭১২৩৪৮১ 
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: নং নাম ও পদবী দা িরক আবািসক মাবাইল 
 িডজাইন শাখা: 

 
   

40.  জনাব সয়দ সালাউি ন চৗ রী 
পিরচালক (িডজাইন) 

৮৩৫৪৪৭৮ ৭১৯২২৮৮ ০১৫৫২৩৮৯৬২২ 

 অ ান শাখা:    
41.  জনাব গালাম শিফউি ন 

উপ-মহাপিরচালক (অ ান) 
 

৯৩৩২৮৬৪ 
৮৩১৬২১২ 
৮৩২২১৮৩ 

 ০১৭১৮৫২৬৩২১ 

42.  পিরচালক (ই ার াশনাল িরেলশন, ফেরন 
া াম এ  িলয়ােজ ) 

৯৩৩৪৮২৭   

43.  জনাব শাহিরয়ার মাহা দ হাসান 
া াম ােনজার (উপ াপন) 

৯৩৩৬৮৫৮ ৯৮৮৭৯৯৪ ০১৫৫২৩৪৭৭৯৬ 

 বাত া শাখা    
44.  জনাব বাহার উি ন খলন 

উপ-মহাপিরচালক (বাত া) 
৯৩৪৭৬৫৩ ৮৯৫৯০৯০ ০১৭১১৩৪২৮৯৬ 

45.  জনাব কামাল আহেমদ 
পিরচালক (বাতা) 

৯৩৩৪৮২৭   

 ক ােমরা শাখা    
46.  জনাব মাহা দ হােসন 

পিরচালক (ফেটা াফী) 
৯৩৫৬৫৩৭ ৮৩৯৬২২৯ ০১৭২০০৪৭২৪৮ 

 
ঢাকা ক  
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47.  জনাব মাঃ শিফউি ন িশকদার 
জনােরল ােনজার 

৯৩৪৫২৯৫ 
৯৩৪৫২৬৭ 

৭২৮৮২২৮ ০১৭১১৮৭৮০১০ 
 

48.  জনাব মা: সােজ ল ইসলাম 
                      (উপ-সিচব) 
অিতির  পিরচালক ( শাসন/অথ) 

৯৩৩১২১৭   

50.  জনাব মা: আিম র র ল 
উপ-পিরচালক ( শাসন) 

৯৩৪৬৪৬৩  ০১১৯৯০৭২৭০৩ 

51.  জনাব মা: আ র রা াক 
সহকারী পিরচালক ( শাসন)  

৮৩১৬২৫৩  ০১৭৫৪৫০১৬৭৫ 

52.  জনাব মা: শিফউল ইসলাম 
সহকারী পিরচালক ( শাসন)  

  ০১৭১৬৩৯৮৭৮৭ 

53.  জনাব মাঃ আ স সা ার 
সহকারী পিরচালক ( য়) 

৯৩৩০১৩১  ০১৭১২২০১৬০২ 

54.  জনাব দওয়ান মাঃ আলফাজ উি ন 
িনরাপ া অিফসার 

৯৩৪০২৬৭ ৮৩৯৯৪০৭ ০১৭৪৯০৬৬৬১৬ 

55.  জনাব সয়দ জাহা ীর কিবর 
িনরাপ া অিফসার  

 ৯৩৪৬৬৭৬ ০১৯১৪৭৩১১৯৪ 

56.  জনাব আ াস হােসন ফিকর 
সহকারী পিরচালক (যানবাহন) 

৯৩৩৬৪১৯ ৮৯৬৪০১১ ০১৯১৩৯৮৪১৫০ 
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57.  জনাব এম এম জািকর হােসন 

া েপাট  পািরনেটনেড  
  ০১৫৫২৪৫৫৯৮০ 

 িহসাব শাখা:    
58.  জনাব মা: আতাউর রহমান ( ামল) 

উপ-পিরচালক (অথ)  
৯৩৫৬৬৪৮  ০১৯১৭৩০১৫১৮ 

59.  জনাব মা: মাশাররফ হােসন 
সহকারী পিরচালক (অথ) 

৮৩২১৯১৩  ০১৯১১৩৯৫৪১১ 

60.  জনাব আ র রিশদ চৗ রী 
সহকারী পিরচালক (অথ) 

  ০১৭৪৮৯৯৫৫০০ 

61.  জনাব সাই র রহমান তা কদার 
উ তন িহসাব র ক 

  ০১৭১৬৯০৯৪২৭ 

 অ ান শাখা:    
62.  বগম লায়লা আ মা  বা  

কে ালার/ া াম ােনজার 
৯৩৩৫২৪৮ ৯৮৯১৪৭২ ০১৭২০০৬৮৭৪১ 

63.  জনাব এস এম শামীম 
কে ালার/ া াম ােনজার 

৮৩২১৫৩৫ ৯১২৯৩৯৭ ০১৭১২০৬৯০৭৭ 

64.  জনাব সয়দ জামান 
কে ালার/ া াম ােনজার 

৯৩৩৬৩৯২ ৯১১০৯৯৬ ০১৫৫২৩৮২৬৮২ 

65.  জনাব এস এম নামান হাসান খান 
কে ালার/ া াম ােনজার 

৯৩৩৫৯৬১ ৭২১৬৮৭৪ ০১৫৫২৫৪২৪৩৯ 

66.  জনাব ফজেল আিজম 
িনব াহী েযাজক 

৯৩৩২৮৫৪  ০১৭২০৫৬৬০৬৭ 

67.  জনাব মা: মাহ জার রহমান 
েযাজক 

  ০১৭১৬০৫১০৮৩ 

68.  বগম মাহ জা আ ার 
িনব াহী েযাজক  

৮৩২২১৮২  ০১৭১২৫০২৮৭৭ 

69.  জনাব মা: মা া আ  তৗিহদ 
িনব াহী েযাজক  

৮৩১২৩২৭  ০১৭২৭২১০৭১৯ 

70.  জনাব র আেনায়ার হােসন 
িনব াহী েযাজক  

৯৩৩৬৮৫৯  ০১৭১১২৭৯৩৬৪ 

71.  জনাব মা: িদদা ল আলম 
িনবাহ  েযাজক  

৮৩২২১৮২  ০১৭১২৩০৫৭৪৬ 

72.  জনাব মাঃ সােরায়ার িময়া 
িনব াহী েযাজক  

৯৩৪৩২১৫ ৮২৭০৫৬৪ ০১৭৪১০২২৬২ 
০১৫৫২৩৭৩১৫৫ 

73.  জনাব ইমাম হােসন 
েযাজক 

৮৩১৮২৬১  ০১৭১৬০৫১০৮৩ 

74.  জনাব মা ািফ র রহমান 
েযাজক  

৯৩৩৬৮৫৬ ৯৬৬৮৪১৩ ০১৭১২০৭৫৪৪৩ 

75.  জনাব মা: মা দ এ হাসান 
েযাজক  

৮৩১৮২৬১ ৯৮৮৭৯৯৪ ০১৭১১৮৮১৮২১ 
০১৬৭৩৪৬৯০৮৫ 

76.  জনাব মা: মিন ল হাসান 
 েযাজক  

  ০১৯১৬১৬৩৭৮৬ 

77.  জনাব মা: সােলমান হক 
েযাজক 

৯৩৩২৮৫৪ ৮১১০২০৭ ০১৭১১৮২২৬৭৭ 
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78.  জনাব মাখেল র রহমান 

অিধেবশন িনয় ক  
  ০১৭১৫২৮৩৮৬৭ 

79.  বগম মাহ বা ফরেদৗস 
অিধেবশন িনয় ক  

 ৯০১৫০৫২ ০১৫৫২৪২১১২৮ 

80.  জনাব মায়াে ম হােসন ঞা 
 পকার 

৯৩৩০১৩১ ৯৮৯৭২৯৩ ০১৬৭১৯৯০৭৬০ 

81.  জনাব শখ সাহরাব হােসন 
সহেযাগী েযাজক 

 ৯৩৫১৬০০ ০১৯১৬৪১৬৪১৪ 

82.  জনাব হা ন অর রশীদ 
সহেযাগী েযাজক 

৯৩৩৬৮৫৬  ০১৭১২০৯৪৬৫০ 

83.  জনাব শরীফ হােসন  
সহেযাগী েযাজক 

 ৮০১৫৫৭৭ ০১৬৮২২৩৭৭১৬ 

84.  জনাব িদলীপ মার দাস 
সহেযাগী েযাজক 

 ৭১১৫৩৪০ ০১৫৫২৩৯২৭৯৭ 

85.  জনাব নািসর উি ন সােরায়ার 
সহেযাগী েযাজক 

  ০১৭১২৫০৩৯১৬ 

86.  রাকসানা পারভীন মা 
সহেযাগী েযাজক 

 ৯৩৫১৬০০ ০১৯১১৭৩৯৬৭০ 

87.  জনাব আিম র রহমান  
সহেযাগী েযাজক 

  ০১৭১৮৭৫৬৬৮৯ 

88.  জনাব িসরা ল হক 
সহেযাগী েযাজক 

  ০১৭১৭১৮৫৮০০ 

89.  জনাব এ. ক এম নািসর উি ন 
সহেযাগী েযাজক  

  ০১৫৫২৩৯২৪৪১ 

90.  জনাব িজয়াউল হক 
সহেযাগী েযাজক 

  ০১৭১২২২৭৩৭৫ 

91.  জনাব শাহ জামান িময়া 
সহেযাগী েযাজক 

  ০১৮১৭৫৪৫৩৬১ 

92.  জনাব কামাল উ ীন 
সহেযাগী েযাজক 

  ০১৯৫৬৭৪৬৯৯ 

93.  জনাব আউয়াল চা রী 
সহেযাগী েযাজক 

  ০১৭৩২২৬৬৬৬৭ 

94.  জনাব মাঃ খিল র রহমান 
সহেযাগী েযাজক 

  ০১৭১৬০৫১০৮৩ 

95.  জনাব হােরস আহেমদ ইয়া 
সহেযাগী েযাজক 

  ০১৮১৯৯০১৩২৮ 

96.  শািহদা আিমন 
সহেযাগী েযাজক 

  ০১৭১৬৬৪৭৪৯৩ 

97.  রজাহান বগম 
সহেযাগী েযাজক 

  ০১৯১৫২৪৫৬৫৮ 

98.  শরীফা আ ার বী 
সহেযাগী েযাজক 

  ০১৭১১৯৮০৮০৫ 

 েকৗশল শাখা:    
99.  জনাব মা: আ র রা াক 

কে ালার/ইি িনয়ািরং ােনজার 
৯৩৩১২৪১ ৯৮৮৭০৪২ ০১৫৫২৩৯৫১১৮ 
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100.  জনাব মাঃ শাম ামান 

কে ালার/ইি িনয়ািরং ােনজার 
৯৩৪৮৯৫৭ ৮৬৫৩২৩২ ০১৫৫৬৩৫৮৩৬২ 

101.  জনাব ইকবাল আেহমদ ইয়া 
র ণ েকৗশলী 

৮৩১৫৩৫৬ ৭২৮১৮৮৪ ০১৫৫২৩১৯৮৪৫ 

102.  জনাব মাঃ হলা ল আলম 
র ণ েকৗশলী 

৯৩৩৫১৯৫ ৯৩৫৯৫০৬ ০১৫৫২৪৬৩৭৩৭ 

103.  জনাব হা ন-অর-রিশদ 
র ণ েকৗশলী 

৯৩৫১০৭৫ ৯৩৩৯০১৫ ০১৭১২০৯৬২২৪ 

104.  জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম 
র ণ েকৗশলী 

৮৩৫৪৪৭৬  ০১৯১৪২৪৯৫৩২ 

105.  জনাব শিহ ল  আলম চৗ রী 
র ণ েকৗশলী 

৯৩৫১০৭৫ ৯১২৫৯৫২ ০১৫৫২৪১৯৯৯৮ 

106.  জনাব গালাম সেরায়ার চৗ রী 
র ণ েকৗশলী 

৯৩৫১০৭৫ ৮৩৩৩৬৬১ ০১৭২০৯০৬৭৫৬ 

107.  জনাব মাঃ কাম ামান িময়া 
র ণ েকৗশলী 

৮৩৫৪৪৭৪  ০১৫৫৬৩৩২২৬৭ 

108.  বগম লিতফা বা  গ ী 
র ণ েকৗশলী 

  ০১৮১৬৪৩৪২৭০ 

109.  জনাব গালাম র ল তা কদার 
শীতাতপ র ণ েকৗশলী 

৮৩৫৪৪৭৪ ৮৩৩৩৬৬১ ০১১৯৭২৪৩৯০২ 

110.  জনাব মাঃ মিন ল ইসলাম 
র ণ েকৗশলী 

  ০১৭১২৫৯০৭৪৭ 

111.  জনাব মাহা দ আিন র রহমান 
র ণ েকৗশলী 

৯৩৬০৭০১  ০১৭১১৫৪৫৭৫৫৫ 

112.  জনাব এ ক এম ম াজ উি ন 
র ণ েকৗশলী 

৯৩৫১০৭৫  ০১৭১১৬৮১৮৭৮৯ 

113.  জনাব কাজী বাহাউি ন আহেমদ 
র ণ েকৗশলী 

৯৩৩৫১৯৫  ০১৮১৯১৬২৭৪৮ 

114.  জনাব মাঃ কামাল উি ন 
িভ েকৗশলী  

  ০১৭১১৫৩৭৮১৮ 

115.  জনাব মাঃ মেহদী হাসান 
িভ েকৗশলী  

  ০১৭২২৩১০০০৭ 

116.  জনাব মাঃ সােদ ল বাশার 
িভ েকৗশলী  

৯৩৪২২০৭  ০১৫৫২৩৩১৯৬৬ 

117.  িব িভ ওয়া  ৮৩২২৫৪২   
118.  িভ কে াল ম ৯৩৫১০৭৫ 

৯৩৩০৪৯৩ 
৯৩৫১৫২১ 

  

119.  অিডটিরয়াম ৯৩৪৮০৩৫   
120.   এ  ৯৩৩৫১৯৫   
121.  ই এন িজ ৮৩১৫৩৫৬   
122.  িস এম িস ৯৩৩৭০৭৯   
123.  িলশ কে াল ম (িডএমিপ) ৯৫৫৯৯৩৩ 

৯৫১৪৪০০ 
৯৫৫১১৮৮ 

  



- 62 - 

:নং নাম ও পদবী দা িরক আবািসক মাবাইল 
 ক ােমরা শাখা     

124.  জনাব এ এইচ এম লিফকার রহমান 
িনয় ক/  িচ হক 

৮৩১১১১০ 
৯৩৩০৯৯৩ 

৯০০০৬৯৫ 
৮০৩৫৪৪৩ 

০১৭১১৮৩৮২৪৩ 

125.  জনাব শির ল ইসলাম 
িনয় ক/  িচ হক  

৯৩৪৯৭৮৪ ৮৩৩১৪২৪ ০১৫৫২৩৯২৪৫২ 

126.  জনাব হমােয়ত উি ন আহেমদ 
চীফ ক ােমরা ান  

৯৩৩৫৭৫৭ ৭১৯৪৮০৮ ০১৮১৯২২২৮৫১ 

127.  জনাব কাজী ইমদা ল হক 
ঊ তন িচ াহক 

৯৩৩২৯৬৭ ৮৮৭০৩৮০ ০১৭১১২৩৪৩৬৬ 

128.  জনাব নািসর মাহ দ 
ঊ তন িচ াহক 

৯৩৪৯৭৮৪ ৮১১৬৫৬২ ০১৮১৭০৮৫৮৮৭ 

129.  জনাব মাঃ জািহদ হােসন ইয়া 
ঊ তন িচ াহক 

৯৩৪৯৭৮৪ ৯৩৬০০০৭ ০১৭৩৩৭৭০০৬০ 

130.  জনাব িদদা স সালাম 
ঊ তন িচ াহক 

 ৯৩৪৩৯৪০ ০১৮১৯২১৪১৫৭ 

131.  জনাব মাঃ আফজাল হােসন 
ঊ তন িচ াহক 

 ৯৩৪৪৬০৪ ০১৫৫২৩৯৫০৭৭ 

132.  জনাব মাঃ আফতাব হােসন চৗ রী 
ঊ তন িচ াহক 

৯৩৪৯৭৮৪ ৮৩৯৬৭৮৫ ০১৮১৯৫০৮৭১২ 

133.  জনাব রিক ল ইসলাম 
ঊ তন িচ াহক 

 ৮১২৮৩৭৩ ০১৫৫২৪০০৬০৪ 

134.  জনাব  চ  সরকার 
িচ াহক ড-১ 

৯৩৩০১৩১ ৭১১৪৬৪৬ ০১৭৩১৭৯৫২২০ 

135.  জনাব এমাদউি ন খান 
িচ াহক ড-১ 

  ০১৭১৮৭২৯৬৭৬ 

136.  জনাব পা  রজা 
িচ াহক ড-১ 

   

137.  জনাব মাঃ শিহ ল ইসলাম 
িচ াহক ড-১ 

৯৩৩০১৩১-
২৭৮ 

 ০১৭১৬২৭৫২৩২ 
০১৮১৬৬২২৭৪৪ 

138.  বগম পলা তানজীন 
িচ াহক ড-১ 

৯৩৩০১৩১ ৮৯১৬৫৭১ ০১৭২৬১৭৫১২৪ 

139.  বগম রািজনা আ ার 
িচ াহক ড-১ 

৯৩৩০১৩১ ৮৬২৬৪১৫ ০১৯১৭১৯২৮১১ 

140.  জনাব বাইত হাসান খান 
িচ াহক ড-১ 

৯৩৪৯৭৮৪  ০১৮১৯২৯৮৪৮৭ 

141.  জনাব মাঃ জিহ ল ইসলাম 
িচ াহক ড-১ 

  ০১৯১১২৩৩৬৩৬ 

142.  জনাব ওবায় র রহমান ম ল 
িচ াহক ড-১ 

  ০১৭১২০২৮১০১ 

143.  জনাব মাঃ ল ইসলাম 
িচ াহক ড-২ 

  ০১১৯১৮৩১৮০৬ 

144.  জনাব মা ন কিবর 
িচ  াহক ড-২ 

৯৩৫১৩১৪  ০১৯১২৪৬৬৮০১ 

145.  জনাব রিফ ল ইসলাম লাল  
িচ  াহক ড-২ 

৯৩৫১৩১৪ ৮১৬৬৮১৭ ০১৭১১৫২৯৩৯৭ 
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146.  জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম 

িচ াহক ড-২ 
৯৩৪৯৭৮৪  ০১৫৫২৪২০৬০৪ 

147.  জনাব মাঃ শাম ল হক 
িচ াহক ড-২ 

 ৮৩৩১৪৮৩ ০১৭১১৬৩১৪৫২ 

148.  জনাব মাঃ মা র রিশদ 
িচ াহক ড-২ 

   

149.  জনাব আজমল হােসন সরকার 
িচ াহক ড-২ 

৯৩৪৯৭৮৪  ০১৭১১৬৪১৩২২ 

150.  জনাব মাঃ মিন ামান 
িচ াহক ড-২ 

৯৩৪৯৭৮৪ ৯৬৬৯৫৩৩ ০১৭১১৪০৬৯৩৯ 

151.  জনাব মাঃ বা ল ইয়া 
িচ াহক ড-২ 

  ০১৮১৬৫১৪১৬৪ 

152.  জনাব আশীষ মার শীল 
িচ াহক ড-২ 

  ০১৭২০৬১৪১৫৩ 

 বাত া শাখা     
153.  জনাব গাপাল চ  দব 

 বাত া স াদক (সা: দা:) 
৯৩৪২৮৮১ 
৮৩১২৬৮৫ 

৯০১৫৪৬২ ০১৭১২২০৬২২১ 

154.  ড. সয়দা তাসিমনা আহেমদ 
বাতা স াদক 

৯৩৪২৮৮১ ৯৩৫৪৫৮৪ ০১৭১১২২৬৬৪৯ 

155.  জনাব ী মাঃ ফির ামান 
িনব াহী েযাজক (বাতা) 

৮৩১২৬৮৫ ৮৬৫৩৬৯০ ০১৯১২২৩৮৫৪২ 

156.  জনাব মাঃ জািহ ল ইসলাম 
িনব াহী েযাজক (চ: দা:)  

৮৩১২৬৫০ ৯১৩১৫৮৮ ০১৭১২১১২১৯২ 

157.  জনাব মাঃ মাঈন উি ন 
েযাজক ড-১ 

৯৩৪৯৭৮৪ ৮৩৩১১৮২ ০১৫৫২৩২৩১০৬ 

158.  জনাব মাঃ মঈ ল ইসলাম 
েযাজক ড-১ 

৮৩১২৬৮৫  ০১১৯৯০৮৬৩৯৯ 

159.  জনাব মাঃ ফা ক আহেমদ 
েযাজক ড-২ 

৮৩১২৬৫০  ০১৫৫২৩৯২৯২৭ 

160.  জনাব মাঃ শাম ল আলম 
েযাজক ড-২ 

৮৩১২৬৮৫  ০১৭১২২৩৬৭০০ 

161.  জনাব মাঃ খারেশদ আলম 
েযাজক ড-২ 

৮৩১২৬৮৫  ০১৭১৫৩০৫৩৭৩ 

162.  বগম শাম ন নাহার খানম 
 বাত া াগািরক 

 ৯৬৬৭১৭৪  

163.  বাতা ফ া  ম ৮৩১২৯২৭   
164.  ভেয়জ ব  

 
৯৩৩০০৩০   

 িডজাইন শাখা     
165.  বগম িশরীন মহল ব না 

িনয় ক/  িশ  িনেদ শক 
৯৩৩৮৬৮৪ ৮৩৯৯৮৬৫ ০১৭১১৩১৯৭৯৮ 

166.  জনাব মািনক চ  দ 
িনয় ক/  িশ  িনেদ শক 

৯৩৩২৮১১ ৯১৩৪৪৭২ ০১৭১৫৬৬৬০০২ 

167.  বগম রেবকা লতানা 
িনয় ক/  িশ  িনেদ শক 

৯৩৩৫০১৩ ৮৩৩১৪৪১ ০১৫৫২৪৪৮৪১১ 
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168.  জনাব পন কাি  আচায 

িনয় ক/  িশ  িনেদ শক 
৯৩৩০২৭২ ৮৩৩১৮০৭ ০১৭১১৩৩০২৭১ 

169.  জনাব মাঃ আলমগীর 
িনয় ক/  িশ  িনেদ শক 

৯৩৩০৪১৬ ৯১০৪০১৪ ০১৮১৯৪৯০৭৫০ 

170.  বগম আসমা খা ন 
ঊ তন িশ  িনেদ শক 

৯৩৩৫৫৩৪ ৯৮৯৬১০৩ ০১৯১১৪৬৮২৪৭ 

171.  জনাব িজ এম খিল র রহমান 
ঊ তন িশ  িনেদ শক 

৯৩৩৫৫৩৪ ৮০৫০১৯৭ ০১৭১৫২৫৭৬২৪ 

172.  জনাব গালাম িকবিরয়া চৗ রী 
ঊ তন িশ  িনেদ শক 

৯৩৩৫৫৩৪ ৯৩৩৪২৪৪ ০১৯১৩৩৭৯৭৭৬ 

173.  জনাব মাঃ জালাল উি ন 
ঊ তন িশ  িনেদ শক 

৮৩১৬৩৬৬ ৭৪৪০৮৫৫ ০১৭২৬৩৪৮৩৩৩ 

174.  জনাব এ ক এম জািহ ল মা ফা 
ঊ তন িশ  িনেদ শক 

৮৩১৩১৭৯ ৯১৪৫১৪৬ ০১৭১৬২২৭৮০৩ 

175.  জনাব মীর আহসা ল আলম 
ঊ তন িশ  িনেদ শক 

৯৩৩৬৩৪৬ ৭৫৫০২১২ ০১৭১১৬৬৩১৫৫ 

176.  বগম িদল বা লিতফ 
িশ  িনেদ শক ড-১ 

  ০১৭১১১৪৫৮৯৪ 

177.  জনাব মাহা দ সিলম 
িশ  িনেদ শক ড-১ 

  ০১৯১২২৩৫৫৩৬ 

178.  জনাব মাহা াদ আলী 
িশ  িনেদ শক ড-১ 

  ০১৯১৩৯৪৩২০০ 

179.  বগম না লায়লা 
িশ  িনেদ শক ড-১ 

  ০১৭১১৪৮৩৪২৫ 

180.  জনাব মাঃ মা র রহমান 
িশ  িনেদ শক ড-১ 

  ০১৭১১০৬৬৬৭৬ 

181.  জনাব আেনায়ার সাদাত 
িশ  িনেদ শক ড-১ 

  ০১৭১১৯০৪২৯০ 

182.  বগম  আ ার 
িশ  িনেদ শক ড-২ 

  ০১৯২২১৩৮৫৮৬ 

183.  জনাব হমােয়ত হােসন েয়ল 
িশ  িনেদ শক ড-২ 

  ০১৯১১৮৭২১৬২ 

184.  বগম শারিমন িনগার 
িশ  িনেদ শক ড-২ 

  ০১৭১৮৫৭১৭১৫ 
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1.  জনাব মাঃ রিফক উি ন 

জনােরল ােনজার 
 (অিতির  দািয় ) 

০৩১-
৬৫৯১৩৯ 

০৩১-৬৫৯১৪১ ০১৭১১৬৩৩৮৫৮ 

2.  জনাব জয়নাল আেবদীন সরকার 
কে ালার/ া াম ােনজার (চঃদাঃ) 

০৩১-
৬৫৯০৯২ 

০২-৯৩৫৩৭৪২ ০১৭১৬১১৫৭৭১ 

3.  জনাব আ. ন. ম. মন র আহ দ 
উপ-পিরচালক ( শাসন) 

০৩১-
৬৫৯০৩৪ 

 ০১৭৩২৪১০৮৭৯ 

4.  শাসিনক ক  ০৩১-
২৫৬৬৩১৭ 

  

5.  জনাব গৗতম গাপাল িম   
সহকারী পিরচালক (অথ), ড-২ 

০৩১-
৬৫৯১৩৮ 

 ০১৫৫৩৫১৯৩৫৫ 

6.  জনাব ল আজম পবন 
িনব াহী েযাজক (বাতা) 

০৩১-৬৫৯১৪৮ ০২-৯১৩৭৬৬০ ০১৮১৮৩১৪৬৬৭ 

7.  জনাব এ িব এম মঈন উি ন 
র ণ েকৗশলী (চঃদাঃ) 

০৩১-৬৫৯০৯১ ০৩১-৭১১৪১০ 
ি গত 

০১৫৫২৫৫৯৭৪০ 

8.  জনাব জাহা ীর আলম 
েযাজক (বাতা) 

০৩১-৬৫৯১৪৯  ০১৭১৭০৫৬৯২৫ 

9.  জনাব হাসান মাহ দ ইমরান 
িভ েকৗশলী 

০৩১-
৬৫৯১৪৬ 

৬১৭৯৪৪ ০১৯১১৮৪০০৫৪ 

10.  জনাব মাঃ আসা ামান 
িচ াহক (অ ান) 

০৩১-
৬৫৯০৩৫ 

০২-৭৭৬৬৩৫৫ ০১৭১৫৩২৬০৬৪ 

11.  জনাব মাহা দ সিলম 
িশ  িনেদ শক ( ড-২) 

০৩১-
৬৫৯১৩৭ 

 ০১৭১৫৩২৬০৬৪ 

12.  জনাব আ স ছালাম 
ড-২ 

০১৩১-
২৫৬৬১৬২ 

 ০১৭২৮২৬৪০৫৬ 

13.  িনউজ ম/ফ া  ০৩১-
৬৫৯১৯৩ 

  

14.  ন ন কানন ০৩১-
৬৫৯০৭৩ 

  

15.  পাহাড়তলী ০৩১-
৬৫৯০৭৩ 

  

 
 
 

বাংলােদশ টিলিভশন সকল উপেক ঃ- 
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নােটারঃ- 
০১. জনাব ওয়ািহদ আলী 

উপ-সহকারী েকৗশলী 
০৭৭১-৬২২১০ 
০৭৭১-৬২৩৬৪ 

 ০১৭১২৩৩১৪৭৪ 

লনাঃ- 
 ০২. জনাব মাঃ আশরাফ আহেমদ 

ইি িনয়ািরং ােনজার 
০৪১-৭৬১৩৮৭ 
০৪১-৭৬১০৯২ 

০৪১-৭৬১৯৩৭ ০১৯১২১৪৫৮৯১ 
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ময়মনিসংহঃ- 
০৩. জনাব আই ব খান 

িভ েকৗশলী 
০৯১-৬৬৮৭৪ 
০৯১-৬৬৮৭৫ 

 ০১৯১১৭৬২৯৩৬ 

নায়াখালীঃ- 
০৪. জনাব ওয়ািলউল ইসলাম 

িভ েকৗশলী 
০৩২১-৬১৫২৪  ০১৮১৮৪৫০৪৭১ 

রং রঃ- 
০৫. জনাব হা ন-অর-রশীদ 

ইি িনয়ািরং ােনজার 
০৫২১-৬২১৯৪ 
০৫২১-৬৫৫৭৭ 

 ০১৭১০০৫১৪৩৭ 

 
িসেলটঃ- 
০৬. জনাব মাঃ আ ল কাই ম 

র ণ েকৗশলী 
০৮২১-৭১৪৬৬৬ 
০৮২১-৭১৩৮০০ 

 ০১৫৫৬৩৪৫৮৮৪ 

 
 
 
া নবািড়য়াঃ- 
০৭. জনাব নজ ল ইসলাম 

িভ েকৗশলী 
০৮৫১-৫৯৫১২ 
০৮৫১-৫৮২৩৪ 

০৮৫১-৫৩৫১১ ০১৭২৫৬১৩২৯২ 

ক বাজারঃ- 
০৮.  ০৩৪১-৬৩৬৮৭   

সাত ীরাঃ- 
০৯. জনাব অিনেমষ  

উপ-সহকারী েকৗশলী 
০৪৭১-৬৩২৯১  ০১৭১৮৯৭৪২২৩ 

উিখয়াঃ- 
১০. জনাব মীর মঈন উি ন মাঃ 

জািমল আ ার 
িভ েকৗশলী  

০৩৪২৭-৫৬১৮১  ০১৮১৯৮২০৪৫৫ 

রাজশাহীঃ- 
১১. জনাব িজ র রশীদ 

িভ েকৗশলী 
০৭২১-৭৭১১০৬ 
০৭২১-৭৭১১০৫ 

 ০১৭২৬৪৩৩৭৬৫ 

প য়াখালীঃ- 
১২. জনাব আির ল হাসান 

িভ েকৗশলী   
০৪৪১-৬২১৩৮ 
০৪৪১-৬২৭০১ 

 ০১৭১৬৩৩৭৬৯৯ 

িঝনাইদহঃ- 
১৩. জনাব মা ািফ র রহমান 

উপ-সহকারী েকৗশলী 
০৪৫১-৬২৬৫৮ 
০৪৫১-৬২৬১৩ 

 ০১৯১৪১৯৯২১০ 

ঠা রগ ওঃ- 
১৪. জনাব দেলায়ার হােসন  

িভ েকৗশলী 
০৫৬১-৫৩৫৭৩ 
০৫৬১-৫২০০০ 

 ০১৬৭১৯০১৯৬৫ 

রাঙামা ঃ- 
১৫. জনাব ম আলী চৗ রী 

র ণ েকৗশলী 
০৩৫১-৬১০০১-২  ০১৮১৮৭০৯৯৯৫ 
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MZ 05 (cvuP) erm‡ii D‡jøL‡hvM¨ Dbœqb I Kg© m¤úv`b mdjZvi AMÖMwZ wbgœic t 

 

1) 

 

- 

Abyôvb t 

wewUwfi Abyôvbgvjv‡K AviI †ekx ü`qMÖvnx Kiv I MYgvby‡li gbbkxjZvi Dci wfwË K‡i 

wbg©v‡Yi D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| 

 - mg‡qi Pvwn`vbyhvqx aªæc`x msMxZ/b„Z¨, cÖRb¥ K_v, AvaywbK weÁvb I K…wl welqK Abyôvb Pvjy 

Kiv n‡q‡Q|  

 - Dbœqbg~jK I MYm‡PZbZv e„w×i j‡¶¨ 25 wgwbU e¨wßKv‡ji 116wU Abyôvb 27,514 evi 

cÖPvi Kiv n‡q‡Q|  

 - 273wU RvZxq I AvšÍR©vwZK wewfbœ B‡f‡›Ui †Ljv mivmwi m¤cÖPvi Kiv n‡q‡Q|  

 - 332wU msm` Kvh©µg mivmwi m¤cÖPvi Kiv n‡q‡Q|  

  

- 

ˆ`wbK msev`c‡Îi ch©v‡jvPbvg~jK Abyôvb Lei cÖwZw`b †ejv 12-00Uv †_‡K ỳcyi 12-30 

NwUKv ch©šÍ mivmwi m¤úÖPvi Kiv n‡”Q|  

 - cuywR evRvi wb‡q weR‡bm AvIqvi bv‡g GK NÈvi Abyôvb mßv‡n GKw`b cÖPvi Kiv n‡”Q|  

2)  

- 

evZ©v msµvšÍ t 

 

AvaywbK hš¿cvwZ mw¾Z bZyb wbDR ÷ywWI ¯’vcb Kiv n‡q‡Q Ges †mLvb n‡Z mKj msev` 

cwi‡ekb Kiv n‡”Q| evZ©v wefv‡Mi Rb¨ 4wU K¨v‡giv, 4wU AvaywbK bb-wjwbqvi GwWwUs 

c¨v‡bj I cÖ‡qvRbxq hš¿vsk msMÖn Kiv n‡q‡Q| 

 - †Rjv cÖwZwbwa‡`i gva¨‡g ª̀æZ msev` cÖwZ‡e`b msMÖ‡ni j‡¶¨ GdwUwc mvf©vi cÖwZôv Kiv 

n‡q‡Q|  

 - wewUwfi ỳcyi 2.00 Uvi ey‡jwUb I mÜ¨v 6.00 Uvi †`k I Rbc‡`i Le‡i kªeY cÖwZeÜx‡`i 

Rb¨ Bkviv fvlvq Dc¯’vwcZ n‡”Q|  

 

 - 

evZv© wefv‡Mi cÖ‡hvRbvq †`k we‡`‡ki mvs¯‹…wZK Abyôvb, µxov A_©bxwZ I wek¦ msev` 

m¤úwK©Z mv¤cÖwZK wel‡qi Dc‡i 4wU mvßvwnK Abyôvb cÖPv‡ii e¨e¯’v †bqv n‡q‡Q|  

 - 

cÖwZw`b K…wl msev` I miKv‡ii Dbœqbg~jK Kvh©µ‡gi Dci we‡kl cÖwZ‡e`b cÖPv‡ii 

e¨e¯’v †bqv n‡q‡Q|   

 

3)  

- 

AvBwU msµvšÍ t 

 

evsjv‡`k †Uwjwfk‡bi mKj kvLvq Kw¤úDUvimn B›Uvi‡bU ms‡hvM ¯’vcb Kiv n‡q‡Q Ges 

e¨vÛDB_ 32 †gMvevB‡U e„w× Kiv n‡q‡Q| 

 

 - AvBwcwUwf I I‡qewUwf cÖhyw³i mvnv‡h¨ wewUwf cÖ̀ k©‡bi e¨e¯’v M„nxZ n‡q‡Q| d‡j B›Uvi‡bU 

cÖhyw³i gva¨‡g we‡k¦i †h †Kvb cÖvšÍ †_‡K wewUwf Ges wewUwf Iqv‡ì©i m¤cÖPvi Kvh©µg cÖZ¨¶ 

Kiv hv‡”Q| 

 

 - evsjv‡`k †Uwjwfkb A‡Uv‡gkbK‡í 8wU gwWDj mg„× (wnDg¨vb wimvP© g¨v‡bR‡g›U, wkíx 

m¤§vbx †c‡g›U, AbjvBb †eZb cÖ̀ vb, ÷K †iwR÷ªvi, hvbevnb e¨e¯’vcbv, †MBU cvm BZ¨vw`) 

mdUIq¨vi †W‡fjc‡g‡›Ui D‡Ï‡k¨ `icÖwµqv †k‡l Pzw³ ¯v̂¶i cÖwµqvaxb i‡q‡Q| AwP‡iB 

wewUwf wWwRUvjvB‡Rkb m¤úbœ n‡e| 

 

 - ‡UwjUK ‡gvevBj †dv‡bi gva¨‡g wewUwf cÖ̀ k©‡bi e¨e¯’v †bqv n‡q‡Q|  

4)  

- 

cÖ‡KŠkj msµvšÍ t 

 

evsjv‡`k †Uwjwfk‡b bZzb 4(Pvi) wU ÷zwWIi hš¿cvwZ ms¯’vcb Kiv n‡q‡Q| Wªvgv ÷zwWI, UK 

÷zwWI I AwWI ÷zwWI Pvjy Kiv n‡q‡Q| ÷zwWI‡Z †m‡Ui bKkvi cwieZ©b I AvaywbKvqb Kiv 
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n‡q‡Q| G‡Z K‡i Abyôv‡bi KvwiMwi gvb, aviY I m¤cÖPvi myweav e„w× †c‡q‡Q| 

 

 - ‡`ke¨vcx wWwRUvj cÖhyw³‡Z Abyôvb m¤cÖPv‡ii j‡¶¨ XvKv, PÆMÖvg I Lyjbvq wWwRUvj 

†Uwiw÷ªqvj UªvÝwgUvi ’̄vcb Kiv n‡q‡Q|  

 

 - 10 wK‡jvIqvU ¶gZv m¤úbœ 5wU UªvÝwgUvi ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| d‡j cÖhyw³MZ Dbœq‡bi 

cvkvcvwk m¤cÖPvi gvb e„w× †c‡q‡Q|  

 

 

 

- wewUwf cÖwZw`b 18N›Uv 30wgwbU ‡Uwiw÷ªqvj I wewUwf Iqvì© 24 N›Uv m¨v‡UjvB‡Ui gva¨‡g 

Abyôvb m¤cÖPvi Ki‡Q| MZ 5 b‡f¤̂i 2012 †_‡K evsjv‡`k †Uwjwfkb 24 N›Uv Pvjy ivLvi 

e¨e¯’v MªnY Kiv n‡q‡Q| PÆMÖvg †K› ª̀ †_‡K 3N›Uv 30wgwbU m¤cÖPvi Pvjy ivLv n‡q‡Q Ges 

APx‡iB 6 N›Uvq DbœxZ Kiv n‡e|  

 

 - evsjv‡`k †Uwjwfk‡bi †K› ª̀/Dc‡K› ª̀mg~‡n wbwe©‡Nœ m¤cÖPvi Kvh©µg wbwðZ Kivi j‡¶¨ 100 

†KwfG 6wU, 80 †KwfG 08wU I c~‡e© msM„nxZ 05wUmn me©‡gvU 19wU D”P ¶gZv m¤úbœ 

g~j¨evb BDwcGm ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| GQvov 07wU D”P¶gZv m¤úbœ †Rbv‡iUi ¯’vcb Kiv 

n‡q‡Q|  

 

 - wewUwfi m`i `ßi feb wbg©vY cÖK‡íi AvIZvq 2011 mv‡j 12Zjv wewkó cÖavb Kvh©vjq feb 

wbg©v‡Yi KvR ïiæ n‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨ 70% KvR n‡q‡Q| PjwZ eQ‡ii †k‡li w`‡K wewUwf 

m`i `ßi feb D‡Øvab Kiv m¤¢e n‡e| 

 

 - cÖK‡íi gva¨‡g PÆMÖvg †K› ª̀ AvaywbKvqb K‡i GKwU c~Y©v½ wUwf †K› ª̀ ¯’vc‡bi j‡¶¨ kxZvZc 

hš¿cvwZ, ÷zwWI jvBwUs hš¿cvwZ, MÖvwd·, Kw¤úDUvi I IqvK©mc hš¿cvwZ msMÖn I ms¯’vcb 

Kiv n‡q‡Q| UªvÝwgUvi hš¿cvwZ I UvIqvi wbg©vY KvR Pj‡Q|  

 - evsjv‡`k †Uwjwfkb XvKv †K‡› ª̀i AwW‡Uvwiqvg I gv÷vi K‡›Uªvj iæ‡gi 3wU mve K‡›Uªvj iæ‡gi 

Rb¨ AwWI wg·vimn Avbylw½K hš¿cvwZ msMÖn Kiv n‡q‡Q|  

 

 - evsjv‡`k †Uwjwfk‡bi wewUwf Iqvì© I wewUwf b¨vkbvj Gi Rb¨ 12 input Multi-definition 
HD/SD Production video switcher, On line graphic system 16 Channel Digital 
Audio mixer, SPG, Digital Waveform monitor cum Vector scope with all other 
accessories msMÖ‡ni D‡`¨vM ‡bqv n‡q‡Q| 

 

5)  

- 

wWRvBb/K¨v‡giv msµvšÍt  

 

evsjv‡`k †Uwjwfkb wWRvBb kvLvq AvaywbK IqvK©kc ˆZix Kiv n‡q‡Q| d‡j †mU wbgv©Y 

mswkøó Kv‡R MwZkxjZv A‡bK e„w× †c‡q‡Q|   

 

 - 24wU wWwRUvj K¨v‡giv, 2†mU wWgvi BDwbU, 40wU wewfbœ cÖKvi AZ¨vaywbK jvBUwKU,     

200wU AvaywbK wUwf ÷zwWI j¨v¤ú Ges 04wU Uªwj msMÖn Kivq bv›`wbK Abyôvb aviY Kiv m¤¢e 

n‡”Q| 

 

6)  

- 

cÖwk¶Y t 

 

wewUwfi Kg©KZv©/Kg©Pvix‡`i †ckvMZ `¶Zv e„w×i j‡¶¨ †`‡ki Af¨šÍ‡i RvZxq MYgva¨g 

Bbw÷wUDU, wcGwUwm, AviwcGwUwm Ges RvZxq cwiKíbv I Dbœqb GKv‡Wgxmn wewfbœ 

cÖwZôv‡b 525 R‡bi cÖwk¶‡Yi e¨e ’̄v †bqv n‡q‡Q|  

 

 - wewUwfi wewfbœ chv©‡qi 170 Rb Kg©KZv©i AskMÖn‡Y we‡`‡k cÖwk¶Y m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| d‡j 

ˆe‡`wkK cÖwk¶‡Y jäÁvb wewUwfi Kg©Kv‡Û cÖ‡qvM Kiv m¤¢e n‡”Q| 

 

 - 26wU Bb-nvDR cÖwk¶‡Yi gva¨‡g cÖvq 500 Rb Kg©KZv©/KgPvix‡K wUwf fe‡bi Af¨šÍ‡i 

cÖwk¶Y cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| ‡Rjv msev` `vZv‡`i AskMÖn‡Y 7wU cÖwk¶Y Kg©kvjv I 3wU 

m‡¤§jb Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| msev` cvVK, Dc ’̄vcK I cÖ‡hvRK‡`i Rb¨ Bb-nvDR 

cÖwk¶‡Yi e¨e ’̄v Kiv n‡q‡Q|  
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