ফাাংরাদদ বফতায অডড রাইদেযী
[ Bangladesh Betar Audio Library (BBAuL)]-ডফলক নীডতভারা

প্রথভ খন্ড

ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ
ফাাংরাদদ বফতায, ঢাকা
31, সদ ভাবুফ বভাদযদ যডণ
বয-ই-ফাাংরা নগয, আগাযগাঁ, ঢাকা-১২০৭।
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“াাংস্কৃডতক স্বাধীনতা ছাড়া যাজননডতক  অথ যননডতক স্বাধীনতা অথ যীন।
তাই ভাটি  ভানুলদক বকন্দ্র কদয গণভানুদলয সুখ াডি  স্বপ্ন এফাং
আা-আকাঙ্খাদক অফরম্বন কদয গদড় উঠদফ ফাাংরায ডনজস্ব াডতয -াংস্কৃডত।”
-জাডতয ডতা ফঙ্গফন্ধু বখ মুডজবুয যভান।
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ফাাংরাদদ বফতায অডড রাইদেযী
[ Bangladesh Betar Audio Library (BBAuL)]-ডফলক নীডতভারা

প্রথভ খন্ড

সূডচ ত্র

ফাণী : ডযচারক (ট্রাডপক), ফাাংরাদদ বফতায-৪
আভাদদয কথা- ৫
ফাউর টিভ - ৬
প্রথভ অধ্যা : অফতযডণকা - ৭
ডিতী অধ্যা : অডড কদেদেয দপ্তয ডফন্যা  বজনযা ডফবাজনমূ - ১৪
তৃতী অধ্যা : ফাউর ডাটাদফদজয ইনপুট প্যাযাডভটায মূ - ২৪
চতুথ য অধ্যা : ফাউর ডাটাদফদজয বটাদযজ/ আকযাইব ব্যফস্থানা - 3১
ঞ্চভ অধ্যা : উাংায – 3৩
ডযডষ্ট-১: ফাউর ডাটাদফদজয থচরা ম্পৃক্ত আডধকাডযকবৃন্দ - ৩৪
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ডযচারক (ট্রাডপক), ফাাংরাদদ বফতায
ভদাদদয ফাণী
ফাাংরাদদ বফতায, ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ (এপ এভ ৮৮.৮ বভগা াট যজ) অডধতকয বরাতা আকল যদণয জন্য এফাং একই
াদথ দপ্তদযয প্রচাদয ডফডবন্ন অডড কদেে মথাথ যবাদফ আকযাইডবাং কযায জন্য একটি নীডতভারা প্রণদনয উদযাগ গ্রণ
কদযদছ। মূরত দুইট খদন্ড প্রকাদ Bangladesh Betar Audio Library (BBAuL) -ডফলক নীডতভারায
প্রথভ খদন্ড দপ্তদযয ডনজস্ব প্রচাযণা উকযণ, জনস্বাদথ য প্রচাদয প্রচাযণা উকযণ, কডফতা  গান াংযক্ষদণয জন্য
অনুযণী ডফলগুদরা ডনদ আদরাচনা কযা দদছ। আডভ ডফশ্বা কডয, ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
বথদক প্রকাডত এই নীডতভারাটি বাদাযী গুরুত্ব ডফদফচনা বডফষ্যদত ফাাংরাদদ বফতাদযয কর দপ্তদয অনুযদণয জন্য
ডফদফডচত দফ।
এই নীডতভারায মথামথ অনুযণ কদয বডফষ্যদত ফাাংরাদদ বফতায অডড রাইদেডয (ফাউর) মথাতযবাদফ ডনভযাণ ম্ভফ দফ
ভদভয আাফাদ ব্যক্ত কযডছ। এই প্রদঙ্গ আনদন্দয ডফল দরা, “ফাাংরাদদ বফতায অডড রাইদেডয” উদযাগটি ২০২০২০২১ অথ য ফছদয ফাাংরাদদ বফতাদযয ইদনাদবন কাম যক্রদভ াংমৄক্ত দদছ। সুতযাাং, এই নীডতভারায ফডণ যত প্যাযাডভটায
অনুমাী দ্রুত অনরাইন প্ল্যাটপদভয ইউডনপভয ডযদা য বরাদকটদয “ফাাংরাদদ বফতায অডড রাইদেডয” গদড় বতারা
প্রদাজন।
আডভ এই নীডতভারায প্রনদণয াদথ য মৄক্ত কর অাংীজনদদয প্রডত জানাই অদল কৃতজ্ঞতা এফাং একই াদথ কাজটিদক
এই ম যা ম যি ডনদ আায জন্য জানাই আিডযক অডবনন্দন। াংডিষ্ট করদক আগাভী ডদদন নীডতভারায পর
ফাস্তফান কযায জন্য কদঠায ডযরদভয আহ্বাণ জানাই। আডভ ডফশ্বা কডয, নীডতভারা প্রননকাযী কর দস্য অফশ্যই
আগাভীয এই স্বপ্নদক ফাস্তফ কদয বদখাদফ। আগ্র, বাদডযত্ব এফাং ডযরভ দফ এই ফাস্তফাদনয চাডফকাঠ। ফদদল,
আডভ এই নীডতভারা ফডণ যত উদযাদগয ফ যাঙ্গীন পরতা কাভনা কযডছ।

বভাোঃ ছারা উডিন
ডযচারক, ফাাংরাদদ বফতায।
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আভাদদয কথা
ফাউর আভাদদয দীঘ য প্রতযাায ধন। আভযা ২০১৬ ডিটাদেয ১৪ই জুরাই বথদক আনুষ্ঠাডনকবাদফ এই অডবমান শুরু কডয।
বডদন ফাাংরাদদ বফতাদযয াফাগ চত্বদয তৎকারীন ভাডযচারক জনাফ বনছায উডিন ভূইা স্যায ট্রাডপক ম্প্রচায
কাম যক্রদভয ডিতী অডধদফদন প্রচায স্টুডডদত একাজায গান ডনদ ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ আকযাইব াংদক্ষদ ট্রাকাইব উদিাধন কদযন। এযয বথদক ডফডবন্নবাদফ আভযা ট্রাকা-ইব ডদটভদক আদযা উন্নত কযায জন্য ডফডবন্ন আডঙ্গদক
টিভ আকাদয কাজ কদযডছ। ট্রাকা-ইব ডদটভ বথদক আভায মা ডদখডছ, বটি র “কল্পনা জ্ঞাদনয বচদ আদযা
গুরুত্বপূণ য”। ডফজ্ঞানী আইনটাইন ডখন প্রদঙ্গ কথাটি ফদরডছদরন। “গাদনয ডাটাদফজ” -এই ডফলটি ডনদ প্রথভ কল্পনা
কদযডছদরন আভাদদয তরুণ কভযকতযা শুবভ চন্দ। যফতীদত এই কল্পনায াদথ আভযা পুদযা ট্রাডপক ডযফায একডত্রত
ই। আভযা কল্পনা কডয আদযা ফড় ডকছুয। আবযা ফড় ভাত্রায বাদাযী বাফনা আভাদদয কল্পনায জগদত ফাা ফাঁদধ।
ভদয াদথ াদথ প্রাদয পর প্রস্ফুটন “ফাাংরাদদ বফতায অডড রাইদেযী”। ইাংদযজীদত Bangladesh
Betar Audio Library. াংডক্ষপ্ত রূ BBAuL। আভযা ফরডছ “ফাউর”।
ফাউর ডাটাদফদজয আজদকয অফস্থান অজযদন ম্পূণ য কৃডতত্ব ফাউর টিদভয। দস্যদদয কাজটিয ডছদনয বরদগ থাকা,
গানগুদরাদক াডয াডয বযডজটায বথদক কডম্পউটাদয অিযভুক্ত কযা এফাং তদেয ডনভুযরতায বক্ষদত্র ছাড় না বদফায
ভানডকতা এই অজযনদক অদনকটাই কযতরগত কযদত াতা দদছ ফদরই আভযা ভদন কডয। মূরত, গত দুইটি ফছদয
প্রডতটি দস্যদদয অম্ভফ ডযরদভয পর ডযণডত আজদকয ফাউর বডটাদফজ। এই প্রদঙ্গ আভযা ভদন কডয, বদখফায
জন্য আভাদদয বচাদখয বমভন আদরায প্রদাজন, ঠিক বতভনী বকাদনা প্রতয অজযন কযফায জন্য আভাদদয প্রদাজন
বাফনায, প্রদাজন বাদাযী ভদনাবাদফ বকৌরী প্রা যচনায । ফাউর টিভ বই বাদাযী প্রা যচনা কযদত বদযদছ
ফদরই আভযা ভদন কডয। তাযয মডদ ফাউর ডাটাদফদজ গাদনয তে াংক্রাি ডকছু ভুর বথদক মা, বটি ডনতািই
অডনচ্ছাকৃত, অনাকাডঙ্খত দুঘ যটনা। ফাউর বডটাদফদজয যফতী বা যদন, এ কর দুঘ যটনা অফশ্যই ঘটনা রূ রাব কযদফ।
ডযদদল, আভাদদয ডযচারক ভদাদ জনাফ বভাোঃ ছারা উডিন স্যাদযয প্রডত অপৄযাণ কৃতজ্ঞতা প্রকা কযডছ আভাদদয
বাফনাটি ব্যস্তফাদনয সুদমাগ কদয বদফায জন্য এফাং প্রদাজনী স্বাধীনতাটুকু ডনডিত কযায জন্য। আজদক ফাউর শুদৄভাত্র
গাদনয বডটাদফজ ডদদফ আত্মপ্রকা কদযদছ। আগাভী ডদবন ফাউর ফাাংরাদদদয কর অডড কদেদেয যাষ্ট্রী বডটাদফজ
ডদদফ আডফ যভূত দফ। এভনটি ধাযণ কডয, এভনটিই ডফশ্বা কডয। আয এটি ডফশ্বা কডয আভাদদয ফাউর টিভ কাজটি
একডদন অফশ্যই কদয বদখাদফ। প্রদাজন শুদৄ কল্পনায সুদমাগটি সতডয কদয বদা।
ফাউর টিদভয দক্ষ
– বদান বভাাম্মদ আান াফীফ
উডযচারক, ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ
ফাাংরাদদ বফতায।
পৃষ্ঠা: 5/3৮

ফাউর টিভ
উদদষ্টা
জনাফ বাদন আযা তালুকদায, ভাডযচারক, ফাাংরাদদ বফতায
জনাফ ারাউডিন আদভদ, অডতডযক্ত ভাডযচারক (অনুষ্ঠান), ফাাংরাদদ বফতায
ডনদদ যনা
জনাফ বভাোঃ ছারা উডিন, ডযচারক
ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
ডযকল্পনা  তত্ত্বাফধান
বদান বভাাম্মদ আান াফীফ, উডযচারক
ফড যডফশ্ব কাম যক্রভ, াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
গদফলণা  ফাস্তফান
দস্য-১: জনাফ জান্নাতুর বপযদদৌ, কাযী ডযচারক (অনুষ্ঠান), কৃডল ডফলক কাম যক্রভ
াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-২: জনাফ বভাোঃ আব্দুর ান্নান, কাযী ডযচারক (অনুষ্ঠান), ঢাকা আঞ্চডরক বকন্দ্র
াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
য ডনজস্ব ডল্পী (উস্থানা), ঢাকা আঞ্চডরক বকন্দ্র
দস্য-৩: জনাফ রারা নাডগ,
াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-৪: জনাফ বযাডজনা বফগভ, ডনজস্ব ডল্পী (উস্থানা), খুরনা আঞ্চডরক বকন্দ্র
াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-৫: জনাফ বভাোঃ যডপকুর ইরাভ, প্রদমাজনা কাযী, ঢাকা আঞ্চডরক বকন্দ্র
াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-৬: জনাফ কাভরুন নাায বদরন, এককারীন চুডক্তফদ্ধ ডল্পী
ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-৭: জনাফ তাজনীন বফগভ, এককারীন চুডক্তফদ্ধ ডল্পী
ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-৮: জনাফ বভাোঃ ভডউডিন, এককারীন চুডক্তফদ্ধ ডল্পী
ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-৯: জনাফ বভাোঃ ডভজানুয যভান, এককারীন চুডক্তফদ্ধ ডল্পী
াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-১০: জনাফ বডরনা আক্তায, এককারীন চুডক্তফদ্ধ ডল্পী
াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
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ফাাংরাদদ বফতায অডড রাইদেযী
[ Bangladesh Betar Audio Library (BBAuL)]-ডফলক নীডতভারা
প্রথভ অধ্যা
অফতযডণকা
1.১ । প্রাযডম্ভক কথা:
ফাাংরাদদ বফতাদযয ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ জনস্বাদথ য প্রডতডদন বচৌি ঘোয ম্প্রচায কাজ ডযচারনা কদয
থাদক। এই দপ্তদয প্রডতডদন বরাতা আকৃষ্টকযদণ প্রা 180টি ডফডবন্ন প্রকাদযয গাদনয প্রচাডযত । অল্প জনফর ডনদ চরা
এই কাম যক্রদভয জন্য প্রডতডদন বরাতা চাডদা ডফদফচনা এফাং একই াদথ জনস্বাথ য তে  ফাতযা মথামথবাদফ প্রচায একটি
ডফার চযাদরঞ্জ। দাপ্তডযক কাদজয সুষ্ঠু ব্যফস্থানা  গডতীরতা আনদনয জন্য ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ ২০১৬ ডিটাদে
ডনজস্ব উদযাদগ একড ডবডিক গাদনয ডাটাদফজ “ট্রা..কা-ইব” (ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ আকযাইব) প্রনন কদয।
বরাতাদদয তাৎক্ষডণক অনুদযাদধয গান প্রচায, অডড পাইর াংযক্ষণ  গদফলণা অনন্য ভূডভকা বযদখদছ “ট্রা..কাইব”, মা তে ভন্ত্রণার  ফাাংরাদদ বফতাদযয কর ভদর প্রাংডত দদছ।
“ট্রা..কা-ইব” ডাটাদফদজয অডবজ্ঞতাদক ব্যফায কদয আদযা বৃৎ ডযদযয কাম যক্রভ দচ্ছ- “ফাউর”
(ফাাংরাদদ বফতায অডড রাইদেডয)। মূরত, ফাউর ডাটাদফজ দফ একটি অনরাইন ডবডিক ডাটা এডপ্ল্দকন ডদটভ।
প্রথভ ম যাদ, ডাটাদফদজঅনরাইন প্ল্াটপদভয শুদৄভাত্র অডড কদেদেয তে াজাদনা থাকদফ এফাং আরাদাবাদফ বরাকার
কডম্পউটাদয কর অডড কদেে বপাল্ডাদয বপাল্ডাদয াজাদনা থাকদফ। ডিতী ম যাদ, কর ডনযািা ডনডিতকযণ
াদদক্ষ অডড পাইর ডাটাদফদজ আদরাড এফাং াংযক্ষণ কযা দফ। প্রথভ ম যা বথদকই ডাটাদফদজ বফতাদযয কর
বকন্দ্র  ইউডনট অনুষ্ঠান ম্পডকযত তেএকই াদথ ইনপুট এফাং আউটপুট ডনদত াযদফন। অনুষ্ঠাদনয প্রদাজদন ব্যফায 
যাডয প্রচায কযদত াযদফন। একই াদথ ডাটাদফদজয কর তে বডফষ্যত প্রজদন্য জন্য াংযক্ষণ  গদফলণা ব্যফায
কযা মাদফ।
1.2 । ফাউর ডাটাদফদজয উদিশ্য:
1. তাৎক্ষডণকবাদফ বরাতা অনুদযাদধয গান/ তে/ অডড কদেে প্রচায।
2. অনুষ্ঠান ডনভযাণ জীকযণ এফাং উৎকল য াধন কযা ।
3. দাপ্তডযক কাদজ দ্রুততা, দাডত্বীরতা  গডতীরতা আনন কযা।
4. ডডডজটার দ্ধডতদত অডড ডাটা াংযক্ষণ, স্থাডত্ব বৃডদ্ধকযণ  সুষ্ঠু ব্যফস্থানা ফাস্তফান কযা।
5. অনুষ্ঠাবনয ভান উন্নন এফাং অনুষ্ঠান ডনভযাদণ াংডিষ্ট করদক আদৄডনক তে প্রমৄডক্তয াদথ ম্পৃক্তকযণ কযা।
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1.3। ফাউর ডাটাদফজ বথদক প্রাডপ্ত :
1.3.1। ফাউর ডাটাদফদজ ডাটা এডিয বক্ষদত্র একই াদথ একাডধক ব্যডক্ত একাডধক স্থান বথদক ডাটা ইনপুট ডদদত
াযদফন। একই াদথ একাডধক ব্যফাযকাযী একডধক স্থান বথদক ডাটা ব্যফায এফাং ডাইনদরাড কযদত াযদফন।
ুঁ বফয কযায সুদমাগ থাকদফ। এদক্ষদত্র প্রথভ
1.3.২ । ফাউর ডাটাদফজ বথদক বম বকান অনুষ্ঠান ম্পডকযত তে দ্রুত খুবজ
ম যাদ শুদৄভাত্র গান এফাং কডফতা ডনদ কাজ কযা দফ। যফতীদত, গাদনয পর ফাস্তফাদনয য অন্যান্য
অনুষ্ঠান ডনদ কাম যক্রভ ডযচারনা কযা দফ। গান এফাং কডফতায বক্ষদত্র ডনম্নফডণ যত উাদ তে পুনরুদ্ধায কযা
মাদফ:
গাদনয তে অনুন্ধান:
1. গাদনয কথা ডদদ গানটি অনুন্ধান কযা।
2. গাদনয ডল্পীয নাভ ডদদ গানটি অনুন্ধান কযা।
3. গাদনয গীডতকাদযয নাভ ডদদ গানটি অনুন্ধান কযা।
4. গাদনয সুযকাদযয নাভ ডদদ গানটি অনুন্ধান কযা।
5. গাদনয ডফল ডদদ গানটি অনুন্ধান কযা।
6. গাদনয প্রকায ডদদ গানটি অনুন্ধান কযা।
7. ডদনভায গাদনয বক্ষদত্র অডতডযক্তবাদফ ডদনভায নাভ ডদদ গান অনুন্ধান কযা।
8. গাদনয আইডড নম্বয ডদদ গানটি অনুন্ধান কযা।
9. ডদফডবডিক গাদনয বক্ষদত্র ডদফ ডদদ অনুন্ধান কযা।
10. ডডড/ এযারফাভ-এয নাভ  নম্বয ডদদ অনুন্ধান কযা।
কডফতায তে অনুন্ধান:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

কডফতা আবৃডিয বক্ষদত্র কডফয নাভ ডদদ কডফতা অনুন্ধান কযা।
কডফতায আইডড নম্বয ডদদ কডফতা অনুন্ধান কযা।
আবৃডিকাদযয নাভ ডদদ কডফতা অনুন্ধান কযা।
কডফতায নাভ ডদদ কডফতা অনুন্ধান কযা।
আবৃডি ডডড/ এযারফাভ-এয নাভ/ নম্বয ডদদ অনুন্ধান কযা।
ডদফডবডিক নাভ ডদদ কডফতা অনুন্ধান কযা।
ডফলডবডিকবাদফ কডফতা অনুন্ধান কযা।

1.3.3 । ফাউর ডাটাদফজ ব্যফাযকাযী ডনদজয প্রদাজন ভত প্যাযাডভটায ডদদ ডাটাদফদজয তে ডপল্টাডযাং কযদত
াযদফন এফাং প্রাপ্ত তে ইদচ্ছ ভত ডপ্রে কদয াড যকড াংযক্ষণ  প্রদাজদন অডড কদেে ডডডদত ফাণ য কদয ব্যফায
কযদত াযদফন। উদাযণ স্বরূ, “স্বাধীনতা ডদফদ প্রচাদয ডদনভায বদাত্মদফাধক গান, মা কাদর প্রচাযদমাগ্য 
যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয ডরডখত এফাং বমটিদত “বানায ফাাংরা” েটি আদছ” –এভন নানা ধযদণয প্যাযাডভটায ডদদ দজই
ুঁ তাৎক্ষডনকবাদফ প্রচায কযা মাদফ।
প্রদাজনী বম বকান গান ফাউর ডাটাদফদজয াতা খুদজ
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1.4 । ডাটাদফদজয ব্যফাডযক উদমাডগতা:
1.4.1। ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতাদযয ম্প্রচায বুদথ উস্থাক অনুষ্ঠান উস্থানা কযদছন। “ইদচ্ছ
দুপুয” অনুষ্ঠাদন একজন বরাতা অনুদযাধ কযর “আভাদক ধনধান্য পুষ্প বযা” গানটি বানাদফন, ডপ্ল্জ! আডভ
ভারদডা বথদক আনাদদয অনরাইদন শুনডছ। আনাদদয “ইদচ্ছ দুপুয” অনুষ্ঠানটি আডভ ডনডভত শুডন এফাং
আজদক শুনডছ।”
এভতাফস্থা স্টুডডদত কভযযত উস্থাদকয গানটি খুদেঁ বফড় কযায জন্য াচ য অদন ডনম্নফডণ যত সুদমাগগুদরা
যাখদত দফ:
1. গাদনয কথা ডদদ গানটি অনুন্ধান কযা।
2. গাদনয ডল্পীয নাভ ডদদ গানটি অনুন্ধান কযা।
3. গাদনয গীডতকাদযয নাভ ডদদ গানটি অনুন্ধান কযা।
4. গাদনয সুযকাদযয নাভ ডদদ গানটি অনুন্ধান কযা।
5. গাদনয ডফল ডদদ গানটি অনুন্ধান কযা।
6. গাদনয প্রকায ডদদ গানটি অনুন্ধান কযা।
7. ডদনভায গাদনয বক্ষদত্র অডতডযক্তবাদফ ডদনভায নাভ ডদদ গান অনুন্ধান কযা।
8. গাদনয আইডড নম্বয ডদদ গানটি অনুন্ধান কযা।
9. ডদফডবডিক গাদনয বক্ষদত্র ডদফ ডদদ অনুন্ধান কযা।
10. ডডড/ এযারফাভ-এয নাভ/ নম্বয ডদদ অনুন্ধান কযা।
উদযয 10টি াচ য অন মৄক্ত কদয গাদনয ডাটাদফজটি প্রণন কযদত দফ। এদত কদয বুদথ কভযযত একজন
উস্থাক তাৎক্ষডণকবাদফ গানটি খুদেঁ বফয কযদত াযদফন এফাং বরাতা অনুদযাদধয গানটি ম্প্রচায কযদফন
এফাং ফাাংরাদদ বফতাদযয বরাতা বৃডদ্ধ  নতুন বরাতা আকল যদণ ইডতফাচক ভূডভকা ারন কযদত াযদফন।
এদক্ষদত্র প্রদতযক কতযব্যযত উস্থাদকয একটি আই ডড এফাং াাড য থাকদফ, মা ব্যফায কদয ডতডন শুদৄভাত্র
গান ম্পডকযত তে জানদত এফাং ব্যফায কযদত াযদফন।
1.4.2। ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতাদযয াংগীত াংকরক প্রডতডদন এই দপ্তয বথদক প্রচাদয ১৮০টি গান
তাডরকা কদয এফাং ডডডবডড-বত ফাণ য কদয ম্প্রচায বুদথ যফযা কদযন। প্রডতডদন গতানুগডতক দ্ধডতদত ১৮০টি
গান ফাছাই কযা, াড য ডকুদভদে ডপ্রে কযা এফাং ডডডবড-বত যাইট কদয ম্প্রচায বুদথ যফযা কযা অতযি
ডযরভাধ্য কাজ। বপ্রডক্ষদত, কাজটি আদযা জ কযায জন্য গাদনয ডাটাদফদজ ডনম্নফডণ যত সুদমাগ থাকবত দফ:
1. ডাটাদফদজ অিযভূক্ত কর গানদক পুরুল, ভডরা, সিত এফাং ভদফত ম্ভাব্য কর ডপল্টায ডদদ ফণ য
ক্রভানুাদয/ আইডড ক্রদভ াজাদনায সুদমাগ থাকদফ।
2. প্রডতটি গাদনয াদথ ডদরক্ট কযায অন থাকদফ।
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3. ডদরক্ট অন ডদদ ১৮০ ফা আদযা বফী গান ডদরক্ট কযায য এক্সদাট য অন ডিক কযদর
ডডডএপ/াড য পযম্যাদট গাদনয তাডরকা বদখাদফ। তাডরকাদত কর গান ডদরকদনয ক্রভ
অনুমাী াডযফদ্ধ থাকদফ। তাডরকাটি ডনদচয ছক অনুমাী ডপ্রেদমাগ্য দফ।
4. ডদরক্টকৃত গান ডডডদত যাইট কযা এফাং বপাল্ডাদয আরাদা কযা  ডরট ডপ্রে কযা।
5. একাদথ ১৫ ডদদনয গাদনয চাট য কযা। প্রডত ডদদনয গান ডবন্ন ডবন্ন দফ এফাং অদটাদভদটড বাদফ
ডডডবডড ফান য  ডপ্রে কযায সুদমাগ থাকদফ।
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ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ
ফাাংরাদদ বফতায।
প্রচাদয ঙ্গীত তাডরকা
প্রচায তাডযখ:
ডনডদ যষ্ট অনুষ্ঠান (মডদ থাদক):
ক্রভ
আইডড
গাদনয কথা
1
2375
বমখাদন বৃডষ্ট কথা ফদর
2
1031
াগরা াায ফাদর ডদদন
3
4

9331
5189

বখডরদছা এ ডফশ্বরদ
চাায ভত চাইদর দাডন

ডনডদ যষ্ট অনুষ্ঠান (মডদ থাদক): প্রবাতী ম্যাগাডজন অনুষ্ঠান : সুপ্রবাত ঢাকা
ক্রভ
গাদনয
গাদনয কথা
আইডড
1
9346
ফাঁডদত সুয শুডনা
2
387
বতাভায হৃদ াদন াঁটদত ডগদ
3
2105
বতাভাযই কাদছ এদ
ডনডদ যষ্ট অনুষ্ঠান (মডদ থাদক): বপবুদক অনুদযাদধয গান ডনদ অনুষ্ঠান
ক্রভ
গাদনয
গাদনয কথা
আইডড
430
তুডভ স্বপ্ন ডদদ স্বপ্ন াঁজা
2256
আভায ভদনয ঘদয একটু একটু কদয

প্রচায ভ:
ডল্পী
াডফনা ইাডভন
বযজানা বচৌদৄযী ফন্যা

গীডতকায
যফীন্দ্রনাথ ঠাকুয

সুযকায
যফীন্দ্রনাথ
ঠাকুয

াীন াভাদ
াডন জুফাদয

ডস্থডত
4.00
4.12
5.06
5.06

ডল্পী

গীডতকায

সুযকায

ারাউডিন আদভদ
বফরার খাঁন, ড়ী
ইভযান, পূজা

ডল্পী

ডস্থডত
4.18
3.90
4.22

গীডতকায

নডযন
সুানা বদান, এপ এ সুভন

সুযকায

ডস্থডত
5.18
4.38

এই অাংদ কতযব্যযত উস্থাক তাৎক্ষডনকবাদফ অনুদচ্ছদ -১ অনুমাী ডাটাদফজ বথদক গান খুদেঁ
তাডরকা পূযণ কযদফন এফাং বরাতা অনুদযাধ অনুমাী গান প্রচায কযদফন।

ভাডপ্ত
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1.4.৩। ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতাদয কতযব্যযত একজন প্রদমাজদকয অনুষ্ঠান ডনভযাণ কদল্প ডনডদ যষ্ট ডকছু
গান এফাং কডফতায প্রদাজন। গতানুগডতক দ্ধডতদত আভাদদয গাদনয ডকাংফা কডফতায বযডজটায বদখায প্রদাজন
। কাজটিদক জ কযায জন্য, ভাদনয উন্নন  ভ ব্য কডভদ আনায জন্য গাদনয ডাটাদফদজ বথদক তে
াংগ্রদয জন্য প্রদতযক প্রদমাজদকয জন্য একটি ইউজায আইডড এফাং াাড য থাকদফ। এই আই ডড ব্যফায
কদয প্রদমাজক ডাটাদফদজয বম বকান তে ( গান  বম বকান অনুষ্ঠান উকযণ মা ডাটাদফদজ আদছ) জানদত
এফাং াংগ্র কযদত াযদফন। তদফ, এই আইডড ডদদ বকান তে ডযফতযন ফা ডডডরট কযা মাদফ না।
ডাটাদফজ সুডফধায কাযদণ একজন প্রডডউায খুফ দজই বম বকান অনুষ্ঠান ডনভযাদনয আদগ ডাটাদফদজ পূফ য
বথদক ডনডদ যষ্ট ডফলদ ডক ডক উকযণ আদছ, ব ম্পডকযডত একটি পূফ য ধাযণা াদফন। প্রদমাজক/ডনডভযতব্য
অনুষ্ঠানদক আদযা উন্নতবাদফ ডনভযাদণয জন্য এদকফাদয শূন্য বথদক শুরু না কদয, ফযাং ডকছুটা অগ্রয অফস্থা কাজ
শুরু কযদত াদফন। এদত কদয ফাাংরাদদ বফতাদযয প্রাডতষ্ঠাডনক ডঞ্চত অডবজ্ঞতায সুপর একজন প্রদমাজক
াদফন। এই াতা ফাাংরাদদ বফতাদযয অনুষ্ঠান প্রদমাজনায ভানদক আদযা উন্নতকযদণ াক ভূডভকা ারন
কযদফ।
এছাড়া, ফাউর ডাটাদফদজ ডনম্ন ডরডখত প্রাদাডগক সুডফধাগুদরা প্রথভ ম যা বথদকই ডনডিত কযা দফ:
1. গান/ তে বখাঁজা একাডধক ডপল্টাডযাং-এয সুদমাগ যাখা।
2. ডাটা ব্লক কযায সুদমাগ যাখা।
3. ডফডবন্ন স্থদয ইউজায  াাড য ডদদ ডুডপ্ল্দকট ডাটা এডিয বক্ষদত্র বনাটিডপদকন বদখাদনা।
4. বাল যনাইজ ডাটাদফজ প্রণন কযা।
5. প্রদাজনভত ডপল্ড ডনদ ডাটাদফদজয তে(.pdf/.docx) পযম্যাদট ডপ্রে কযায ব্যফস্থা যাখা।
6. ডডড ফান য কযায সুদমাগ যাখা।
7. গাদনয তাডরকা সতযী কযায সুদমাগ যাখা।
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1.5 । ডাটাদফজ ব্যফাযকাযী:
ডাটাদফদজয উন্নন  ম্প্রাযদণ বকন্দ্র/ দপ্তয অনুাদয াঁচ ধযদনয ব্যফাযকাযী থাকদফন। ডনদম্ন ব্যফাযকাযীদদয
ম্পডকযত ডফস্তাডযত ফণ যণা কযা দরা:
ক্রভ

ইউজায বনভ

ইউজায বযার

ইউজায াংখ্যা

১

ডাটা এডি
অাদযটয

ডাটাদফদজ কর ধযদনয তে ইনপুট ডদদফন এফাং ডদটদভ অিযভুডক্তয জন্য
াফডভট কযদফন। প্রদাজদন খড়া ম যাদ ডাটা াংদাধন  ডডডরট কযদত
াযদফন।

অগডণত

২

ডাটা এডডটয

কর খড়া ডাটা ববডযপাই কদয ডদটদভ অিযভূডক্তয জন্য অনুদভাদন
ডদদফন। প্রদাজদন াংযডক্ষত ডাটা াংদাধন  ডডডরট কযদত াযদফন। বম
বকান ডাটা ব্লক কদয যাখদত াযদফন, ব্লক উন্ুক্ত কযদত াদফন। ব্লককৃত
তে ডাটা এডডভডনদেটয ব্যতীত বকউ বদখদত াদফন না।

অগডণত

3

ডাটা প্রডডউায

ডদটদভয কর াংযডক্ষত ডাটা বদখদত এফাং ডপ্রে আকাদয াংগ্র কযদত
াযদফন। ডাটা াংদাধন  ডডডরট কযদত াযদফন না।

অগডণত

4

ডাটা াপ্ল্াইায

ডদটদভয কর াংযডক্ষত ডাটা বদখদত াযদফন। ডাটা াংদাধন  ডডডরট
কযদত াযদফন না। াংযডক্ষত ডাটা বথদক গাদনয তাডরকা/ ডকউীট প্রণন,
ডপ্রে  কর গান াড যডডস্ক বথদক ডডডবডডদত যাইট ফা ফান য কযদত াযদফন।

অগডণত

5

ডাটা বপ্রদজনটায

ডদটদভয কর াংযডক্ষত গান  কদেে ম্পডকযত ডাটা বদখদত াযদফন।
ডাটা াংদাধন  ডডডরট কযদত াযদফন না।

অগডণত

এ ছাড়া প্রডতটি দপ্তয/বকদন্দ্র অডতডযক্ত আয একজন ব্যফাযকাযী থাকদফন। মূরত, কাযী ডযচারক এফাং তদুর্ধ্য ম যাদয
একজন প্রথভ বরণীয কভযকতযা ব্যতীত এই ইউজায বনভ প্রদান কযা দফ না। ব্যফাযকাযীয ইউজায বনভ এফাং কভযদাডত্ব ডনদম্ন তুদর
ধযা দরা:
৬

ডাটা
এডডভডনদেটয

ডাটাদফদজ কর ধযদনয তে ইনপুট ডদদফন। কর ডাটা ববডযপাই কদয
ডদটদভ অিযভুডক্তয জন্য অনুদভাদন ডদদফন। প্রদাজদন ডাটা াংদাধন 
ডডডরট কযদত াযদফন। কর ইউজায ম্যাদনজদভে কযদত াযদফন । বম
বকান ডাটা ব্লক কদয যাখদত াযদফন, ব্লক উন্ুক্ত কযদত াদফন।
ডাটাদফদজয বপ্রাগাডভাং-এ ভূডভকা যাখদত াযদফন এফাং ডাটাদফদজয ফ যভ
ক্ষভতায অডধকাযী দফন।

অগডণত
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ডিতী অধ্যা
অডড কদেদেয দপ্তয ডফন্যা  বজনযা ডফবাজনমূ
2.1। ভূডভকা:
ফাউর ডাটাদফদজ ফাাংরাদদ বফতাদযয প্রডতটি দপ্তয বথদক ডাটা ইনপুট এফাং আউটপুট বনফায সুদমাগ থাকদফ। বপ্রডক্ষদত,
কদেে ব্যফস্থানা শৃঙ্খরা যক্ষাদথ য ডাটাদফদজ প্রডতটি দপ্তয ডবডিক ডাটা ইনপুট কযা দফ। একই াদথ কদেেগুদরাদক
ডফডবন্ন বজনযাদত ডফবক্ত কদয ডাটা ইনপুট বদা দফ। াদচ যয প্রাদাডগক সুডফধায জন্য ডফডবন্ন ডফলডবডিক ট্যাগ
বডটাদফদজ মৄক্ত দফ। অধ্যা ২-এয অনুদচ্ছদ-2.5 অনুমাী, প্রডতটি কদেে-এয াদথ একাডধক ডফল ফা ট্যাগ মৄক্ত কযায
সুদমাগ থাকদফ এফাং একই াদথ বম বকান নতুন ট্যাগ টাই কদয মৄক্ত কযায সুদমাগ যাখা দফ। অধ্যা ২-এয অনুদচ্ছদ
ুঁ
2.6 অনুমাী ডদফ ডবডিক একাডধক ট্যাগ ডাটাদফদজ মৄক্ত কযায সুদমাগ থাকদফ, মাদত যফতীদত দজই কদেে খুদজ
প্রচায কযা মা।
2.২। দপ্তয অনুাদয আই ডড বকাড ডপ্রডপক্স:
‘ফাউর’ ডাটাদফদজয জন্য ডনম্নডরডখত বকন্দ্র/ইউডনট বকাড প্রডতটি গাদনয/ কদেদেয আইডডয াদথ মৄক্ত দফ।
ক্রভ

বকন্দ্র / ইউডনট

বকাড

ডফবাগী আঞ্চডরক বকন্দ্রমূ:
1.

ঢাকা আঞ্চডরক বকন্দ্র

0০1

2.

চট্টগ্রাভ আঞ্চডরক বকন্দ্র

0০2

3.

ডদরট আঞ্চডরক বকন্দ্র

0০3

4.

যাংপুয আঞ্চডরক বকন্দ্র

0০4

5.

যাজাী আঞ্চডরক বকন্দ্র

0০5

6.

খুরনা আঞ্চডরক বকন্দ্র

0০6

বজরা ম যাদয আঞ্চডরক বকন্দ্রমূ:
৭.

ফডযার আঞ্চডরক বকন্দ্র

101

৮.

যাঙ্গাভাটি আঞ্চডরক বকন্দ্র

102

৯.

ফান্দযফান আঞ্চডরক বকন্দ্র

103

১০.

কক্সফাজায আঞ্চডরক বকন্দ্র

104

১১.

ঠাকুযগাঁ আঞ্চডরক বকন্দ্র

105

১২.

কুডভল্লা আঞ্চডরক বকন্দ্র

106
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১৩.

ভভনডাং আঞ্চডরক বকন্দ্র

107

১৪.

বগাারগঞ্জ আঞ্চডরক বকন্দ্র

108

ডফদলাডত বফতায ইউডনটমূ:
১৫.

ট্রান্পডক্রন াডবয

801

১৬.

ফাডণডজযক কাম যক্রভ

802

১৭.

ফড যডফশ্ব কাম যক্রভ

803

১৮.

কৃডল ডফলমক কাম যক্রভ

804

১৯.

জনাংখ্যা, স্বাস্থয  পুডষ্ট বর

805

২০.

ঙ্গীত ডফলক কাম যক্রভ

806

২১.

ডক্ষা অনুডফবাগ

807

২২.

ডরাদজাঁ  বরাতা গদফলণা অনুডফবাগ

৮০8

২৩.

বফতায প্রকানা দপ্তয

৮09

২৪.

ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ

৮৮৮

2.3। ফাউর ডাটাদফদজ গাদনয বজনযা ডফন্যা:
ফাউর ডাটাদফদজ গাদনয বভাট বজনযা দফ ১০টি। এগুদরা দরা ১। বদাত্মদফাধক গান, ২। যফীন্দ্র ঙ্গীত, ৩। নজরুর
ঙ্গীত, ৪। ঞ্চকডফয গান, ৫। আদৄডনক গান, ৬। চরডিদত্রয গান, ৭। ব্যান্ড ঙ্গীত, ৮। বডক্তমূরক গান, ৯। বরাক ঙ্গীত,
১০। অন্যান্য ঙ্গীত। শৃঙ্খরায স্বাদথ য একটি গান একই াদথ একাডধক বজনযাভূক্ত দত াযদফ না। যফীন্দ্রনাদথয
বদাত্মদফাধক গান, অথফা ফাাংরা ডদনভায বদাত্মদফাধক নজরুর ঙ্গীত বমটি কাদর প্রচায কযা উিভ। এধযদণয গাদনয
অনুন্ধান জীকযদণয জন্য একটি গাদনয একাডধক বজনযা অিযভূডক্তয প্রদাজন থাকদর প্রাথডভক ম যাদ ডফল এফাং
ডদফ ডপল্টায ডদদ রব্ধ ভস্যায ভাধান কযা দফ। এখাদন উদল্লখ্য, বডক্তমূরক গান, বরাক ঙ্গীত  অন্যান্য ঙ্গীত
উকযদণয ডাটা এডিয বক্ষদত্র একাডধক াফ-বজনযায সুদমাগ যাখদত দফ। ডফলটি ব্যাখ্যায জন্য ডনদচয ছদক ফাউর
ডাটাদফদজয ১০টি বজনযা (বডফষ্যদত ফধ যনবমাগ্য াফ-বজনযা) ছক আকাদয উস্থান কযা দরা:
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ক্রভ

বজনযা

াফ-বজনযা (বডফষ্যদত ফধ যনদমাগ্য)

বকাড

1.

বদাত্মদফাধক গান

101

2.

যফীন্দ্র ঙ্গীত

102

3.

নজরুর ঙ্গীত

103

4.

ঞ্চকডফয গান

104

5.

আদৄডনক গান

105

6.

চরডিদত্রয গান

106

7.

ব্যান্ড ঙ্গীত

107

8.

বডক্তমূরক গান

200

9.

10.

ডভউডজক বডক্তমূরক গান (াভদ  নাত)

201

ডভউডজকীন বডক্তমূরক গান (াভদ  নাত)

202

ঈদুর ডপতদযয গান

203

ঈদুর আমায গান

204

য
দূগাপূজা
ডফলক গান

205

ফড় ডদন ডফলক গান

206

বুদ্ধপূডন যভা ডফলক গান

207

বরাকঙ্গীত

300
ল্লীগীডত

301

বাাইা গান

302

বাটিাডর গান

303

গম্ভীযা

304

চট্টগ্রাদভয আঞ্চডরক গান

305

ডদরট অঞ্চদরয আঞ্চডরক গান

306

খুরনা অঞ্চদরয আঞ্চডরক গান

307

রারন গীডত

308

ান যাজায গান

309

া আব্দুর কডযভ-এয গান

310

জাযী গান

311

াযী গান

312

অন্যান্য ঙ্গীত

400
উিাঙ্গ ঙ্গীত

401

গজর ঙ্গীত

402
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2.4। ফাউর ডাটাদফদজ গান  অন্যান্য কদেদেয বক্ষদত্র ডাটা এডিয ডফবাজন  ডপ্রডপক্স বকাড:
ফাউর ডাটাদফদজ গাদনয বভাট বজনযা দফ ১0টি । প্রথভ ম যাদ কর গান, াধাযণ প্রচাযণা উকযণ, দপ্তয/বফতায
বকদন্দ্রয প্রচাযণা উকযণ এফাং কডফতা ফাউর ডাটাদফদজ অিযভুডক্তয জন্য ফা তে ডদটদভ ইনপুট বদায জন্য ডাটা এডিয
সুডফধা থাকদত দফ। অেযাৎ প্রাথডভককবাদফ প্রথভ 2১ ধযদণয (বজনযা) গান  অডড উকযণ এফাং কডফতা আবৃডি
ডনদ কাজ কযা দফ। যফতীদত অফডষ্ট অডড উকযণ ডনদ কাজ কযা দফ। যফতীদত ডাটাদফদজ আয প্রকায/
ধযণ/ বজনযা (প্রদাজদন) অিযভুডক্তয সুদমাগ থাকদফ। প্রকাদযয/ ধযণ/ বজনযা-এয জন্য ডনডদ যষ্ট ডপ্রডপক্ বকাড প্রডতটি
গাদনয আইডডয দঙ্গ মৄক্ত দফ।
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ক্রভ

বজনযা

াফ-বজনযা (বডফষ্যদত ফধ যনদমাগ্য)

বকাড

১। গান
1.

বদাত্মদফাধক গান

101

2.

যফীন্দ্র ঙ্গীত

102

3.

নজরুর ঙ্গীত

103

4.

ঞ্চকডফয গান

104

5.

আদৄডনক গান

105

6.

চরডিদত্রয গান

106

7.

ব্যান্ড ঙ্গীত

107

8.

বডক্তমূরক গান

9.

10.

200
ডভউডজক বডক্তমূরক গান (াভদ  নাত)

201

ডভউডজকীন বডক্তমূরক গান (াভদ  নাত)

202

ঈদুর ডপতদযয গান

203

ঈদুর আমায গান

204

য
দূগাপূজা
ডফলক গান

205

ফড় ডদন ডফলক গান

206

বুদ্ধপূডন যভা ডফলক গান

207

বরাকঙ্গীত

300
ল্লীগীডত

301

বাাইা গান

302

বাটিাডর গান

303

গম্ভীযা

304

চট্টগ্রাদভয আঞ্চডরক গান

305

ডদরট অঞ্চদরয আঞ্চডরক গান

306

খুরনা অঞ্চদরয আঞ্চডরক গান

307

রারন গীডত

308

ান যাজায গান

309

া আব্দুর কডযভ-এয গান

310

জাযী গান

311

াযী গান

312

অন্যান্য ঙ্গীত

400
উিাঙ্গ ঙ্গীত

401

গজর ঙ্গীত

402
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২। াধাযণ প্রচাযণা উকযণ :
ক্রভ

বজনযা

বকাড

1.

উন্নন প্রচাযণা ঙ্গীত

৫01

2.

উন্নন প্রচাযণা ফাতযা/বঘালণা/ডএএ

502

3.

উন্নন প্রচাযণা ডজদঙ্গর

503

4.

উন্নন প্রচাযণা স্পট/জীফডিকা

504

5.

উন্নন বডরডেটি কর

505

৩। দপ্তদযয/ বফতায বকদন্দ্রয প্রচাযণা উকযণ
1.

ট্রাডপক/ বটন প্রচাযণা ঙ্গীত

601

2.

ট্রাডপক / বটন প্রচাযণাফাতযা/বঘালণা/ডএএ

602

3.

ট্রাডপক/ বটন ডজদঙ্গর

603

4.

ট্রাডপক / বটন প্রচাযণা স্পট/জীফডিকা

604

5.

ট্রাডপক / দপ্তদযয বডরডেটি কর

605

6.

ট্রাডপক/ দপ্তদযয বটন কর

606
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৪। অনুষ্ঠানমূ:
ক্রভ

বজনযা

বকাড

1.

কডথকা

701

2.

ডচঠি াঠ

702

3.

গল্প াঠ

703

4.

পুডুঁ থ াঠ

704

5.

কডফতা আবৃডি

705

6.

বকৌতুক

706

7.

াক্ষাৎকায

707

8.

বক্স প্রডতদফদন

708

9.

ম্যাগাডজন অনুষ্ঠান

709

10.

গ্রন্থনাফদ্ধ ঙ্গীতানুষ্ঠান

710

11.

গ্রন্থনাফদ্ধ কডফতা আবৃডিয অনুষ্ঠান

711

12.

আদরাচনা অনুষ্ঠান

712

13.

বফতায প্রাভাণ্য অনুষ্ঠান

713

14.

বফতায প্রডতদফদন

714

15.

বালণ

715

16.

গীডত নকা

716

17.

গীডত আদরখ্য

717

18.

নাটক

718

19.

স্পট/জীফডিকা

719

20.

জনস্বাদথ য বঘালণা/ডএএ/ফাতযা

720

21.

বপান-ইন-অনুষ্ঠান

721

22.

স্পট ডযদাট য

722

23.

াংফাদ

723

24.

াংফাদ ম যাদরাচনা

724

25.

বফতায ডফফযণী

725
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2.5। ফাউর ডাটাদফদজ গাদনয/ অনুষ্ঠাদনয ডফল:
ফাউর ডাটাদফদজ গাদনয ডফল ট্যাদফ ডনম্নফডণ যত ডফলগুদরা অিযভুক্ত দফ। প্রডতটি গাদনয াদথ এক ফা একাডধক ডফল
অিযভুক্ত দত াযদফ। যফতীদত ডফলদয াংখ্যা বৃডদ্ধয সুদমাগ থাকদফ। ডফলগুদরা ডদদ গান ফা অনুষ্ঠান াচ য কযায
সুদমাগ থাকদফ।
ক্রভ

ডফল

বকাড

1.

বপ্রভ

01

2.

ডফয

02

3.

জাগযণী

03

4.

বদ

04

5.

উন্ননমূরক

05

6.

জনস্বাথ য

06

7.

জন্

35

8.

মৃতুয

36

9.

আধ্যাডত্মক

37

10.

জীফনমুখী

42

11.

প্রকৃডত

07

12.

সফাখ

08

13.

ফল যা

09

14.

যৎ

10

15.

বভি

11

16.

ীত

12

17.

ফি

13

18.

পাগুন

38

19.

আলাঢ়

39

ভা

14

১। ভানডফক ডফল

২। ঋতুডবডিক ডফল

৩। ডযদরন্প ডবডিক ডফল
20.
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21.

ফাফা

15

22.

ফন্ধু

16

23.

নাযী

17

24.

বাই

18

25.

বফান

19

26.

ববায

20

27.

কার

21

28.

দুপুয

22

29.

ডফকার

23

30.

যাত

24

31.

ন্ধযা

41

স্বাধীন ফাাংরা বফতায বকন্দ্র

25

33.

মন্ত্র ঙ্গীত

26

34.

াউন্ড ইদপক্ট

27

35.

ফাাংরা

28

36.

বাযতী ফাাংরা

29

37.

ইাংদযজী

30

38.

ডন্দী

31

39.

আযফী

32

40.

দরা এযারফাভ

33

41.

ডভক্সড এযারফাভ

34

৪। প্রয ডবডিক ডফল

৫। প্রাডতষ্ঠাডনক ডফল
32.
৬। উস্থান ডফল

৭। বালা ডবডিক ডফল

৮। এযারফাভ ডবডিক ডফল
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2.6। ফাউর ডাটাদফদজ ডদফডবডিক গান/ অনুষ্ঠান:
ফাউর ডাটাদফদজ গাদনয ডদফ ট্যাদফ ডনম্নফডণ যত ডদফগুদরা অিযভুক্ত দফ। প্রডতটি গাদনয াদথ এক ফা একাডধক ডদফ
অিযভুক্ত দত াযদফ। যফতীদত ডদফদয াংখ্যা বৃডদ্ধয সুদমাগ থাকদফ। ডদফগুদরা ডদদ গান ফা অনুষ্ঠান াচ য কযায
সুদমাগ থাকদফ।
৯। ডদফডবডিক গান:
ক্রভ

ডদফদয নাভ

বকাড

1.

াধাযণ ডদফদ প্রচাযদমাগ্য গান

ইাংদযডজদত ডদফদয তাডযখ

2.

ডফশ্ব বফতায ডদফ (১৩ বপব্রুাডয)

ইাংদযডজদত ডদফদয তাডযখ

3.

ডফশ্ব বারফাা ডদফ (১৪ বপব্রুাডয)

ইাংদযডজদত ডদফদয তাডযখ

4.

বালায গান (২১ বেব্রুাডয)

ইাংদযডজদত ডদফদয তাডযখ

5.

নাযী ডদফদয গান (৮ ভাচ য)

ইাংদযডজদত ডদফদয তাডযখ

6.

ডশু ডদফদয গান (১৭ ভাচ য)

ইাংদযডজদত ডদফদয তাডযখ

7.

ফঙ্গফন্ধু ডফলক গান (১৭ ভাচ য)

ইাংদযডজদত ডদফদয তাডযখ

8.

গণতযা ডদফ (২৫ ভাচ য)

ইাংদযডজদত ডদফদয তাডযখ

9.

স্বাধীনতা ডদফ-এয গান (২৬ ভাচ য)

ইাংদযডজদত ডদফদয তাডযখ

10.

অটিজভ ডফলক গান (২ এডপ্রর)

ইাংদযডজদত ডদফদয তাডযখ

11.

নফফদল যয গান (১৪ এডপ্রর)

ইাংদযডজদত ডদফদয তাডযখ

12.

বভ ডদফ-এয গান (১ বভ)

ইাংদযডজদত ডদফদয তাডযখ

13.

ডযদফ ডদফ (5 জুন)

ইাংদযডজদত ডদফদয তাডযখ

14.

জাতী বাক ডদফদয গান (১৫ অগাট)

ইাংদযডজদত ডদফদয তাডযখ

15.

বগ্রদনড াভরা ডদফ (২১ অগাট)

ইাংদযডজদত ডদফদয তাডযখ

16.

ডনযাদ ড়ক ডদফ (২২ অদক্টাফয)

ইাংদযডজদত ডদফদয তাডযখ

17.

ডডডজটার ফাাংরাদদ ডদফ (১২ ডডদম্ভয)

ইাংদযডজদত ডদফদয তাডযখ

18.

বুডদ্ধজীফী ডদফ (১৪ ডডদম্ভয)

ইাংদযডজদত ডদফদয তাডযখ

19.

ডফজ ডদফ-এয গান (১৬ ডডদম্বয)

ইাংদযডজদত ডদফদয তাডযখ

20.

মুযযভ ফা আশুযা (১০ই মুযযভ)

ইাংদযডজদত ডদফদয তাডযখ
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তৃতী অধ্যা
ফাউর ডাটাদফদজয ইনপুট প্যাযাডভটায মূ
3.1। ডাটা ইনপুট:
ফাউর ডাটাদফদজ কর ডাটা ইনপুট দুই বাদফ এডিদমাগ্য দফ। প্রথভত এদক্সর ীদট ডাটা এডি ডদদ তা ডাটাদফদজ
এক্সদাট য কযায সুডফধা থাকদফ। এ বক্ষদত্র ডাটাদফদজয কর ভানদন্ড পূযণদমাগ্য একটি ব্যফায ফান্ধফ এদক্সর ডাটা এডি
ীট প্রণন কযা দফ।
ডিতীত, ফাউর বডটাদফদজ যাডয ডাটা এডিয সুদমাগ থাকদফ। এই বক্ষদত্র মূরত, ডাটা এডি অাদযটযগণ ডাটা এডি
কযদফন। ডনদম্নয গাদনয ছক-১ অনুমাী প্যাযাডভটায ডনধ যাযণ কদয ডাটা এডিয পযভ সতডয কযা দফ এফাং ডাটা পুনরুদ্ধাদয
প্রদাজনী ব্যফস্থা বনা দফ।

3.2। ফাউর ডাটাদফদজ গান এডিয প্যাযাডভটাযমূ:
ফাউর ডাটাদফদজ বভাট দাদগ ১০টি বজনযায গান ফাউর ডাটাদফদজ এডিয জন্য ডনম্নফডণ যত গাদনয ছক-১ এদক্সর পভয
আকাদয ইনপুট এফাং আউটপুট বনফায সুদমাগ থাকদফ। ডিতীত, যাডয ডাটাদফদজ ডনম্নফডণ যত ছক অনুমাী প্যাযাডভটায
অনুাদয ডাটা এডি, ডপল্টাডযাং  ডাটা অনুন্ধাদনয সুদমাগ থাকদফ। ফাউর ডাটাদফদজয গাদনয বজনযাগুদরা দরা:
বদাত্মদফাধক গান (১০১), যফীন্দ্র ঙ্গীত (১০২), নজরুর ঙ্গীত (১০৩), ঞ্চকডফয গান (১০৪), আদৄডনক গান (১০৫),
চরডিদত্রয গান (১০৬), ব্যান্ড ঙ্গীত (১০৭), বডক্তমূরক গান [ডভউডজক বডক্তমূরক গান (াভদ  নাত)-২০১,
য
ডভউডজকীন বডক্তমূরক গান (াভদ  নাত)-২০২, ঈদুর ডপতদযয গান-২০৩, ঈদুর আমায গান-২০৪, দূগাপূজা
ডফলক
গান-২০৫, ফড় ডদন ডফলক গান-২০৬, বুদ্ধপূডন যভা ডফলক গান-২০৭], বরাকঙ্গীত [ল্লীগীডত-৩০১, বাাইা গান৩০২, বাটিাডর গান-৩০৩, গম্ভীযা-৩০৪, চট্টগ্রাদভয আঞ্চডরক গান-৩০৫, ডদরট অঞ্চদরয আঞ্চডরক গান-৩০৬, খুরনা
অঞ্চদরয আঞ্চডরক গান-৩০৭, রারন গীডত-৩০৮, ান যাজায গান-৩০৯, া আব্দুর কডযভ-এয গান-৩১০, জাযী গান৩১১, াযী গান-৩১২] , অন্যান্য ঙ্গীত [উিাঙ্গ ঙ্গীত-৪০১, গজর ঙ্গীত-৪০২]
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উমৄ যক্ত ফডণ যত বজনযায গানগুদরা অিবযডক্তয জন্য ডনদচয পভযটি ব্যফায কযা দফ:
গাদনয ছক-১
১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১৬

১৭

১৮

১৯

ID

Old
ID

প্রথভ রাইন

ডল্পী

প্রদমাজক

গীডতকায

সুয

কদম্পাজায

ডস্থডত

একক/

পুরুল/

প্রকায

ডফল

ডদফ

বযটিাং

সিত/

ভডরা/

ডডড/এযার
ফাদভয নাভ

ব্যাদন্ডয
নাভ

প্রকাদ
য
তাডযখ

দরী

উব

ডডড/
এযারফা
বভয
নম্বয

(একাডধক
ডল্পীয
বক্ষদত্র কভা
ডদদ য
য
নাভগুদরা
ফদফ)

802.1০১.
0001

737
8

এই দ্মা এই
বভঘনা এই মমুনা
সুযভা নদী তীদয

পডযদা
াযবীন

802.101.
0002

238
9

বানা বানা বান
বরাদক ফদর বানা

--

৩.৩৫

একক

বদাত্মদফাধক
গান,

বদ, প্রকৃডত,

াধাযণ

৫

বভাোঃ
যডপকুর
আরভ

3.39

একক

বদাত্মদফাধক
গান,

বদ, স্বাধীন
ফাাংরা
বফতায বকন্দ্র

২৬ব
ভাচ য,

5

বদ, প্রকৃডত

াধাযণ,

ডদনভায গান

802.101.
0003

237
3

একফায বমদত বদনা
আভা

আডফদা
সুরতানা

5.41

802.101.
0004

239
6

ঐ নীর বুদজয
নীদয

ফাবুর বযজা

3.53

একক

একক

বদাত্মদফাধক
গান

২০

২১

২২

২৩

২৪

২৫

ডদন
ভায
নাভ,
মুডক্ত
ার
(ইাংদয
ডজদত)

ডয
চার
ক

প্রদমা
জক

পুয
স্কায

অডবন


ভিব্য

১৬ই
ডডদম্বয
৫

২৬ব
ভাচ য,

বদাত্মদফাধক
গান
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উদাযণ স্বরূ: ফাডণডজযক কাম যক্রভ বথদক ডনডভযত ‘এইদ্মা এই বভঘনা এই মমুনা’ নাভক বদাত্মদফাধক গানটিয জন্য ফাউর বডটাদফদজয অডড বটাদয গানটিয পাইর বনভ দফ ডনম্নরূ:
802.101.0001, এই দ্মা এই বভঘনা এই মমুনা সুযভা নদী তীদয, ডল্পী-পডযদা াযবীন, বযটিাং-৫, ডস্থডত-3.35 .MP3
এখাদন,
802
= ফাডণডজযক কাম যক্রভ
101
= বদাত্মদফাধক গান
০০০১
= গাদনয নম্বয
বস্পডডপক পাইর বনভ = “এই দ্মা এই বভঘনা এই মমুনা সুযভা নদী তীদয”
বস্পডডপক পাইর বনদভ দফ যাি ১০ টি ে ব্যফহৃত দফ। বযটিাং এফাং ডস্থডত ডাটা াংযক্ষদণ বযটিাং অগ্রাডধকায াদফ।
ডাটাদফদজ গানটিয আই ডড নম্বয দফ 802.1০1.0001।
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3.3। ফাউর ডাটাদফদজ প্রচাযণা উকযণ এডিয প্যাযাডভটাযমূ:
প্রডতটি দপ্তদযয ডনজস্ব দাপ্তডযক প্রচাযণা যাষ্ট্রী উন্নন ফাতযা প্রচাযণা উকযণমূ এই বজনযাভুক্ত দফ। দপ্তদযয
বটন কর, বডরডেটি কর, উন্নন ডফলক ডজদঙ্গর, ডএএ, স্পট, বঘালণা, জনস্বাদথ য ফাতযা/বঘালণা/ডএএ একর
মাফতী প্রচাযণা উকযণ এই বজনযা ভুক্ত দফ। প্রচাযণা উকযণ দুই ধযদণয দত াদয। মথা:
 াধাযণ প্রচাযণা উকযণ
 দপ্তদযয/ বফতায বকদন্দ্রয প্রচাযণা উকযণ:
3.3.1। াধাযণ প্রচাযণা উকযণ:
াধাযণ প্রচাযণা উকযণ ডনম্নফডণ যত ৫টি বাদগ অিযভুডক্তয জন্য প্রাথডভক ম যাদ সুদমাগ যাখা দফ। যফতীদত এটি
ম্প্রাযদণয সুদমাগ যাখা দফ। প্রচাযণা উকযদণয অিযভুডক্তয জন্য ডনদচয “প্রচাযণ ছক: ১”-এ ফডণ যত
প্যযাডভটাযগুদরা অনুযণ কযা দফ।






উন্নন প্রচাযণা ঙ্গীত (৫০১)
উন্নন প্রচাযণা ফাতযা/বঘালণা/ডএএ (৫০২)
উন্নন প্রচাযণা ডজদঙ্গর (৫০৩)
উন্নন প্রচাযণা স্পট/জীফডিকা (৫০৪)
উন্নন বডরডেটি কর (৫০৫)

3.3.2 । দপ্তদযয / বফতায বকদন্দ্রয প্রচাযণা উকযণ:
দপ্তদযয/ বফতায বকদন্দ্রয প্রচাযণা উকযণ ডনম্নফডণ যত ৬টি বাদগ অিযভুডক্তয জন্য প্রাথডভক ম যাদ সুদমাগ যাখা দফ।
যফতীদত এটি ম্প্রাযদণয সুদমাগ যাখা দফ। প্রচাযণা উকযদণয অিযভুডক্তয জন্য ডনদচয “প্রচাযণ ছক: ১”-এ
ফডণ যত প্যযাডভটাযগুদরা অনুযণ কযা দফ। উদল্লখ্য ছকটিদত “গাদনয ছক-১”-এয ফডণ যত ২৫টি করাদভয াদথ
অডতডযক্ত ৪টি করাভ মৄক্ত দফ।







বটন প্রচাযণা ঙ্গীত (৬০১)
বটন প্রচাযণাফাতযা /বঘালণা/ডএএ (৬০২)
বটন ডজদঙ্গর (৬০৩)
বটন প্রচাযণা স্পট/জীফডিকা (৬০৪)
দপ্তদযয বডরডেটি কর (৬০৫)
দপ্তদযয বটন কর (৬০৬)

পৃষ্ঠা: 27/3৮

প্রচাযণা ছক-১
১

২

৩

৪

৫

ID

Old
ID

প্রথভ রাইন

ডল্পী

প্রদমাজক

(/প্রচাযণা
ডদযানাভ)
(উন্ুক্ত টাউদমাগ্য
দফ। বম বকান একটি
প্রকায বমভন: ৫০১
ডিক কযদর ফগুদরা
ডদযানাভ প্রদযন
দফ।)

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

গীডত
কায

সুয

কদম্পাজায

ডস্থডত

একক/

পুরুল/

প্রকায

সিত/

ভডরা/

দরী

উব

(৫০১ বথদক
৬০৬ ড্র ডাউন
ডরট)

(/গ্রন্থনা
কাযী)

১৩

১৪

১৫

১৬

১৭

১৮

১৯

২০

২১

২২

২৩

২৪

২৫

26

27

28

29

প্রদমাজনা
প্রডতষ্ঠান/

ে
ধাযণ

ম্পাদনা

প্রচাযণায
উদিশ্য
(করাভ ৩এয
অনুযদণ
দফ।)

উদাযণ স্বরূ: ফাডণডজযক কাম যক্রভ বথদক ডনডভযত ‘এইদ্মা এই বভঘনা এই মমুনা’ নাভক বদাত্মদফাধক গানটিয জন্য ফাউর বডটাদফদজয অডড বটাদয গানটিয পাইর বনভ দফ ডনম্নরূ:
802.101.0001, এই দ্মা এই বভঘনা এই মমুনা সুযভা নদী তীদয, ডল্পী-পডযদা াযবীন, বযটিাং-৫, ডস্থডত-3.35 .MP3
এখাদন,
802
= ফাডণডজযক কাম যক্রভ
101
= বদাত্মদফাধক গান
০০০১
= গাদনয নম্বয
বস্পডডপক পাইর বনভ = “এই দ্মা এই বভঘনা এই মমুনা সুযভা নদী তীদয”
বস্পডডপক পাইর বনদভ দফ যাি ১০ টি ে ব্যফহৃত দফ। বযটিাং এফাং ডস্থডত ডাটা াংযক্ষদণ বযটিাং অগ্রাডধকায াদফ।
ডাটাদফদজ গানটিয আই ডড নম্বয দফ 802.1০1.0001।

পৃষ্ঠা: 28/3৮

3.৪। কডফতা আবৃডি (৭০৫):
কর কডফতা আবৃডি ডনম্ন ফডণ যতবাদফ অনুন্ধান কযায সুদমাগ থাকদফ।
1. কডফতা আবৃডিয বক্ষদত্র কডফয নাভ ডদদ কডফতা অনুন্ধান কযা।
2. কডফতায আইডড নম্বয ডদদ কডফতা অনুন্ধান কযা।
3. আবৃডিকাদযয নাভ ডদদ কডফতা অনুন্ধান কযা।
4. কডফতায নাভ ডদদ কডফতা অনুন্ধান কযা।
5. আবৃডি ডডড/ এযারফাভ-এয নাভ/ নম্বয ডদদ অনুন্ধান কযা।
কডফতা আবৃডিয ছক-১
১

২

৩

৪

৫

ID

Old
ID

প্রথভ রাইন

ডল্পী

প্রদমাজক

888.705
.001

(উন্ুক্ত টাউদমাগ্য
দফ। বম বকান একটি
প্রকায বমভন: ৫০১
ডিক কযদর ফগুদরা
ডদযানাভ প্রদযন
দফ।)

ফর ফীয ফর ডচয
উন্নত ভভ ডয

৬

৭

৮

৯

১০

১১

১২

১৩

১৪

১৫

গীডত
কায

সুয

কদম্পাজায

ডস্থডত

একক/

পুরুল/

প্রকায

ডফল

ডদফ

বযটিাং

সিত/

ভডরা/

কডফতা

দরী

উব

একক

পুরুল

বপ্রযণামূ
রক,
বদ,

১৬ই ডডদম্বয,
২৬ব ভাচ য

৫

(/গ্রন্থনা
কাযী)

বাস্কয
ফদন্দযাা
ধ্যা

৩.৩৫

কডফতা

১৬

১৭

১৮

১৯

২০

২১

২২

২৩

২৪

পৃষ্ঠা: 29/3৮

২৫

26

27

28

29

৩০

৩১

৩২

৩৩

প্রদমাজনা প্রডতষ্ঠান

ে ধাযণ

ম্পাদনা

প্রচাযণায উদিশ্য

কডফ

কডফতায ডদযানাভ

গ্রদন্থয নাভ

আবৃডি প্রডতষ্ঠাদনয/ দদরয নাভ

(করাভ ৩-এয অনুযদণ দফ।)
কাজী নজরুর ইরাভ

ডফদরাী

অডিফীনা

888.705.001, ফর ফীয ফর ডচয উন্নত ভভ ডয, ডফদরাী, ডল্পী-বাস্কয ফদন্দযাাধ্যা, বযটিাং-৫, ডস্থডত-3.15 .MP3

এখাদন,
888
= ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ
705
= কডফতা আবৃডি
0001
= কডফতায আইডড নম্বয
বস্পডডপক পাইর বনভ = “ফর ফীয ফর ডচয উন্নত ভভ ডয”
বস্পডডপক পাইর বনদভ দফ যাি ১০ টি ে ব্যফহৃত দফ। বযটিাং এফাং ডস্থডত ডাটা াংযক্ষদণ বযটিাং অগ্রাডধকায াদফ।
3.৫। বযডজটাদয গান অিযভূডক্তকযণ:
ডাটাদফদজ অিযভূডক্তয জন্য কর অডড কদেেদক আফডশ্যকবাদফ বযডজটাদয ডরডফদ্ধ কযদত দফ। কর গাদনয জন্য প্রাথডভক বযডজটায দফ একটি। যফতীদত প্রদাজন অনুমাী প্রাথডভক বযডজটায বথদক গাদনয বজনযা
অনুমাী ডবন্ন ডবন্ন বদকন্ডাডয বযডজটায থাকদফ। প্রাথডভক বযডজটাদয একইাদথ একাডধক বজনযায গান অনতযভূক্ত দর বদকন্ডাডয বযডজটাদয প্রডতটি বজনযা াইজ গান ডরডফদ্ধ থাকদফ । বযডজটাদয অডড কদেদেয
তে এভনবাদফ াংযক্ষণ কযা দফ মাদত কদয এই নীডতভারা ফডন যত প্রডতটি কদেে-এয কর তে বযডজটায বথদকই াংগ্র কযা ম্ভফ ।

পৃষ্ঠা: 30/3৮

চতুথ য অধ্যা
ফাউর ডাটাদফদজয বটাদযজ/ আকযাইব ব্যফস্থানা
৪.১। ফাউর ডাটাদফদজয আকযাইব-এ ফা বটাদযজ ডদটদভ কর অডড উকযণ বমভন : গান অথফা বফতায অনুষ্ঠান
দুই ধযদনয স্তদয দুটি ডবন্ন স্থাদন থাকদফ। মথা: স্থাী ব্যাকআ ড্রাইব  সদনডন্দন ব্যফায ড্রাইব।
 স্থাী ব্যাকআ ড্রাইব ডদটদভয ট বরদবর ডডকউযড বটাদযজ ড্রাইব। এই বটাদযদজ কর ডাটা দব
পযম্যাদট থাকদফ । এটি দরা ডদটদভয ফ যদল যক্ষণাগায। জরুযী প্রদাজন ব্যতীত ফা ডফদল ডনদদ যনা
ব্যতীত কখদনা এই ড্রাইদবয উকযণ বকাথা ডফডর-ফেন কযা দফ না। বকফরভাত্র বকান দুঘ যটনাফত:
“সদনডন্দন ব্যফায ড্রাইব” এয ভস্যা বদখা ডদদর মথামথ কতৃয দক্ষয অনুদভাদন াদদক্ষ স্থাী ব্যাকআ
ড্রাইব-এয ডাটা ব্যফাযদমাগ্য দফ।
 সদনডন্দন ব্যফায ড্রাইব দচ্ছ ডদটদভয প্রডতডদনকায রুটিন কাজ কযায জন্য ব্যফায বমাগ্য ড্রাইব। এই
ড্রাইদব কর ডাটা এভডডি পযম্যাদট থাকদফ।
৪.২। প্রাথডভক ম যাদ কর ডাটা ডনজস্ব পৃথক দুটি ডবন্ন ডবন্ন কডম্পউটাদয াংযডক্ষত থাকদফ। যফতীদত, যাষ্ট্রী
াবযাদয তে াংযক্ষদণয উদযাগ গ্রণ কযা দফ।
৪.৩। সদনডন্দন ব্যফায ড্রাইদব প্রডতটি অডড উকযদণয নাভকযণ ডনম্নফডন যতবাদফ দফ:
ফাডণডজযক কাম যক্রভ বথদক ডনডভযত ‘এই দ্মা এই বভঘনা এই মমুনা’ নাভক বদাত্মদফাধক গানটিয জন্য ফাউর
বডটাদফদজয অডড বটাদয গানটিয পাইর বনভ দফ ডনম্নরূ:
802.101.0001, এই দ্মা এই বভঘনা এই মমুনা সুযভা নদী তীদয, ডল্পী-পডযদা াযবীন, বযটিাং-৫,
ডস্থডত-3.35 .MP3/
এখাদন,
802
= ফাডণডজযক কাম যক্রভ
101
= বদাত্মদফাধক গান
০০০১
= গাদনয নম্বয
বস্পডডপক পাইর বনভ = “এই দ্মা এই বভঘনা এই মমুনা সুযভা নদী তীদয”
বস্পডডপক পাইর বনদভ দফ যাি ১০ টি ে ব্যফহৃত দফ।বযটিাং এফাং ডস্থডত ডাটা াংযক্ষদণ বযটিাং
অগ্রাডধকায াদফ।
ডাটাদফদজ গানটিয আই ডড নম্বয দফ 802.1০1.0001।
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৪.৪। স্থাী ব্যাকআ ড্রাইদব প্রডতটি অডড উকযদণয নাভকযণ ডনম্নফডণ যতবাদফ দফ:
ফাডণডজযক কাম যক্রভ বথদক ডনডভযত ‘এইদ্মা এই বভঘনা এই মমুনা’ নাভক বদাত্মদফাধক গানটিয জন্য ফাউর
বডটাদফদজয অডড বটাবয গানটিয পাইর বনভ দফ ডনম্নরূ:
802.101.0001w, এই দ্মা এই বভঘনা এই মমুনা সুযভা নদী তীদয, ডল্পী-পডযদা াযবীন,
বযটিাং-৫, ডস্থডত-3.35 .wav/
এখাদন,
802
= ফাডণডজযক কাম যক্রভ
101
= বদাত্মদফাধক গান
০০০১
= গাদনয নম্বয
বস্পডডপক পাইর বনভ = “এই দ্মা এই বভঘনা এই মমুনা সুযভা নদী তীদয”
বস্পডডপক পাইর বনদভ দফ যাি ১০ টি ে ব্যফহৃত দফ।বযটিাং এফাং ডস্থডত ডাটা াংযক্ষদণ বযটিাং
অগ্রাডধকায াদফ।
ডাটাদফদজ গানটিয আই ডড নম্বয দফ 802.1০1.0001।
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ঞ্চভ অধ্যা
উাংায
ফাউর ডাটাদফদজয মূর উদিশ্য দচ্ছ, তাৎক্ষডণকবাদফ বরাতা অনুদযাদধয গান/তে/অডড কদেে প্রচায কযা। আভযা
ভদন কডয, বরাতাদদয দৃডষ্টদকাদন এটিই একটি বফতায বকদন্দ্রয বমাগ্যতায মথাথ য ভাকাঠি। এ ছাড়া, একটি ব্যফায
ফান্ধফ ফাউর ডনডিত কযা বগদর অনুষ্ঠান ডনভযাদণ একজন প্রদমাজক ডকাংফা প্রদমাজনা কাযীদক কখনই শূন্য বথদক
শুরু কযদত দফ না, ফযাং ডকছুটা এগুদনা দথ কাজ শুরু কযদত াযদফন। এদত বডফষ্যদত বফতায অনুষ্ঠাদনয ভান উন্নন
জতয দফ এফাং প্রদমাজক ডনজ কাদজয তে বান্ডায চাইদরই খুদর বদখদত াযদফন। ফাউর বডটাদফজ, বফতায
অঙ্গদন বারয াদথ বারয প্রডতদ্ধডিতা, প্রাডতষ্ঠাডনক উন্নন এফাং কাদজয আনন্দ ডনডিতকযদণ াতা কযদফ।
আভাদদয জাডতয ডতা ফঙ্গফন্ধু বখ মুডজবুয যভান ফদরদছন, “াাংস্কৃডতক স্বাধীনতা ছাড়া যাজননডতক  অথ যননডতক
স্বাধীনতা অথ যীন। তাই ভাটি  ভানুলদক বকন্দ্র কদয গণভানুদলয সুখ াডি  স্বপ্ন এফাং আা-আকাঙ্খাদক অফরম্বন
কদয গদড় উঠদফ ফাাংরায ডনজস্ব াডতয-াংস্কৃডত।” ফাাংরাদদ যাদষ্ট্রয জনগদণয সুখ াডি  স্বপ্ন এফাং আাআকাঙ্খাদক মথাথ য বাদফ পৄটিদ বতারায জন্য প্রদাজন ঠিক তদেয অফাধ প্রফা ডনডিত কযা এফাং মথামথবাদফ
ঠিক তদেয অফাধ প্রফা চরভান যাখা। এদদদয াাংস্কৃডতক অঙ্গদনয সুষ্ঠু ডফকাদয জন্য এফাং বরাতাদদয জ্ঞাদনয
মথাথ য ডফকাদ প্রদাজন ফাউর বডটাদফজ। জাডতয ডতায ডনদদ যনায ফাস্তফাদন আভাদদয দৃডষ্টদকাদন প্রদাজন ফাউর
বডটাদফজদক এডগদ ডনদ চরা। ফ যদল ফরফ, ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতাদয ফতযভাদন প্রডতডদন
কভদফী ১80 টি গান প্রচাডযত । এই ডাদফ প্তাদ গাদনয প্রদাজন ১,২৬০ টি এফাং ভাদ গান প্রদাজন কভবফী 6,300টি। ফতযভাদন ট্রাকাইদব গান আদছ প্রা ১০,০০০ টি। প্রথভ ম যাদ ফাউর ডদটদভ ১০,০০০ গান এডি
কযা দফ। যফতীদত ৬ ভাদ প্রচায উদমাগী কভ-বফী ৩7,8০০ গান ডদটদভ এডি কযা দফ। এটি কযা ম্ভফ দর
বডফষ্যদতয বফতায দফ আদযা গণমুখী আদযা বরাতাফান্ধফ ।
আগাভীয সুন্দয এই স্বপ্ন ফাস্তফাদন Bangladesh Betar Audio Library (BBAuL) দফ আভাদদয মূর
চাডরকা ডক্ত।

------------------------------------------------
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ডযডষ্ট-১
ফাউর উদিাধন: ২৬ বভ ২০২১ ডিটাে (ম্ভাব্য)
ফাউর টিভ
২৫ব অদক্টাফয ২০২০ ডিটাে বথদক অযাফডধ
উদদষ্টা
জনাফ বাদন আযা তালুকদায, ভাডযচারক, ফাাংরাদদ বফতায
জনাফ ারাউডিন আদভদ, অডতডযক্ত ভাডযচারক (অনুষ্ঠান), ফাাংরাদদ বফতায
ডনদদ যনা
জনাফ বভাোঃ ছারা উডিন, ডযচারক (অডতডযক্ত দাডত্ব)
ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
ডযকল্পনা  তত্ত্বাফধান
বদান বভাাম্মদ আান াফীফ, উডযচারক
ফড যডফশ্ব কাম যক্রভ, াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
গদফলণা  ফাস্তফান
দস্য-১: জনাফ জান্নাতুর বপযদদৌ, কাযী ডযচারক (অনুষ্ঠান), কৃডল ডফলক কাম যক্রভ
াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-২: জনাফ বভাোঃ আব্দুর ান্নান, কাযী ডযচারক (অনুষ্ঠান), ঢাকা আঞ্চডরক বকন্দ্র
াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
য ডনজস্ব ডল্পী (উস্থানা), ঢাকা আঞ্চডরক বকন্দ্র
দস্য-৩: জনাফ রারা নাডগ,
াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-৪: জনাফ বযাডজনা বফগভ, ডনজস্ব ডল্পী (উস্থানা), খুরনা আঞ্চডরক বকন্দ্র
াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-৫: জনাফ বভাোঃ যডপকুর ইরাভ, প্রদমাজনা কাযী, ঢাকা আঞ্চডরক বকন্দ্র
াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-৬: জনাফ কাভরুন নাায বদরন, এককারীন চুডক্তফদ্ধ ডল্পী
ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-৭: জনাফ তাজনীন বফগভ, এককারীন চুডক্তফদ্ধ ডল্পী
ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-৮: জনাফ বভাোঃ ভডউডিন, এককারীন চুডক্তফদ্ধ ডল্পী
ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-৯: জনাফ বভাোঃ ডভজানুয যভান, এককারীন চুডক্তফদ্ধ ডল্পী
াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-১০: জনাফ বডরনা আক্তায, এককারীন চুডক্তফদ্ধ ডল্পী
াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
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ফাউর টিভ
১৫ই বদন্ফম্বয ২০২০ ডিটাে বথদক ২৫ব অদক্টাফয ২০২০ ডিটাে
উদদষ্টা
জনাফ বাদন আযা তালুকদায, ভাডযচারক, ফাাংরাদদ বফতায
জনাফ ারাউডিন আদভদ, উভাডযচারক (অনুষ্ঠান), ফাাংরাদদ বফতায
ডনদদ যনা
জনাফ এ এভ জাডদ বাদন, ডযচারক (অডতডযক্ত দাডত্ব)
ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
ডযকল্পনা  তত্ত্বাফধান
বদান বভাাম্মদ আান াফীফ, উডযচারক
ফড যডফশ্ব কাম যক্রভ, াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
গদফলণা  ফাস্তফান
দস্য-১: জনাফ জান্নাতুর বপযদদৌ, কাযী ডযচারক, কৃডল ডফলক কাম যক্রভ
াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-২: জনাফ বভাোঃ আব্দুর ান্নান, কাযী ডযচারক, ঢাকা আঞ্চডরক বকন্দ্র
াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-৩: জনাফ বভাোঃ যডপকুর ইরাভ, প্রদমাজনা কাযী, ঢাকা আঞ্চডরক বকন্দ্র
াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-৪: জনাফ তাজনীন বফগভ, এককারীন চুডক্তফদ্ধ ডল্পী
ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-৫: জনাফ বভাোঃ ভডউডিন, এককারীন চুডক্তফদ্ধ ডল্পী
ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
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ফাউর টিভ
১৮ই অগাট ২০২০ – ১৪ই বদন্ফম্বয ২০২০ ডিটাে
উদদষ্টা
জনাফ বাদন আযা তালুকদায, ভাডযচারক, ফাাংরাদদ বফতায
জনাফ ারাউডিন আদভদ, উভাডযচারক (অনুষ্ঠান), ফাাংরাদদ বফতায
ডনদদ যনা
জনাফ এ এভ আবুর বাদন, ডযচারক (অডতডযক্ত দাডত্ব)
ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
ডযকল্পনা  তত্বাফধান
বদান বভাাম্মদ আান াফীফ, উডযচারক
ফড যডফশ্ব কাম যক্রভ, াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
গদফলণা  ফাস্তফান
দস্য-১: জনাফ জান্নাতুর বপযদদৌ, কাযী ডযচারক, কৃডল ডফলক কাম যক্রভ
াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-২: জনাফ বভাোঃ আব্দুর ান্নান, কাযী ডযচারক, ঢাকা আঞ্চডরক বকন্দ্র
াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-৩: জনাফ বভাোঃ যডপকুর ইরাভ, প্রদমাজনা কাযী, ঢাকা আঞ্চডরক বকন্দ্র
াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-৪: জনাফ তাজনীন বফগভ, এককারীন চুডক্তফদ্ধ ডল্পী
ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-৫: জনাফ বভাোঃ ভডউডিন, এককারীন চুডক্তফদ্ধ ডল্পী
ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
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ফাউর টিভ
৭ই নদবম্বয ২০১৮ – ১৭ই অগাট ২০২০ ডিটাে
উদদষ্টা
জনাফ নাযাণ চন্দ্র ীর, ভাডযচারক, ফাাংরাদদ বফতায
জনাফ ারাউডিন আদভদ, উভাডযচারক (অনুষ্ঠান), ফাাংরাদদ বফতায
ডনদদ যনা
জনাফ ডভয াআরভ, ডযচারক (অডতডযক্ত দাডত্ব)
ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
ডযকল্পনা  তত্বাফধান
বদান বভাাম্মদ আান াফীফ, উডযচারক
ফড যডফশ্ব কাম যক্রভ, াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
গদফলণা  ফাস্তফান
দস্য-১: জনাফ জান্নাতুর বপযদদৌ, কাযী ডযচারক, কৃডল ডফলক কাম যক্রভ
াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-২: জনাফ বভাোঃ আব্দুর ান্নান, কাযী ডযচারক, ঢাকা আঞ্চডরক বকন্দ্র
াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-৩: জনাফ বভাোঃ যডপকুর ইরাভ, প্রদমাজনা কাযী, ঢাকা আঞ্চডরক বকন্দ্র
াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-৪: জনাফ তাজনীন বফগভ, এককারীন চুডক্তফদ্ধ ডল্পী
ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-৫: জনাফ বভাোঃ ভডউডিন, এককারীন চুডক্তফদ্ধ ডল্পী
ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
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ট্রাকা-ইব টিভ
ট্রাকা-ইব উদিাধন: ১৪ই জুরাই ২০১৬ ডিটাে
উদদষ্টা
জনাফ বনছায উডিন ভূইা, ভাডযচারক, ফাাংরাদদ বফতায
জনাফ ারাউডিন আদভদ, উভাডযচারক (অনুষ্ঠান), ফাাংরাদদ বফতায
ডনদদ যনা
জনাফ আদনাায বাদন মৃধা, ডযচারক
ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
তত্বাফধান  ভন্ব
বদান বভাাম্মদ আান াফীফ, উডযচারকক
ফড যডফশ্ব কাম যক্রভ, াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
গদফলণা  ফাস্তফান
দস্য-১: জনাফ শুবভ চন্দ, কাযী ডযচারক, ট্রান্পডক্রন াডবয
াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-২: জনাফ বভাোঃ যডপকুর ইরাভ, প্রদমাজনা কাযী, ঢাকা আঞ্চডরক বকন্দ্র
াংমৄডক্ত: ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-৩: জনাফ তাজনীন বফগভ, এককারীন চুডক্তফদ্ধ ডল্পী
ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
দস্য-৪: জনাফ বভাোঃ ভডউডিন, এককারীন চুডক্তফদ্ধ ডল্পী
ট্রাডপক ম্প্রচায কাম যক্রভ, ফাাংরাদদ বফতায
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