বাাংলাদেশ ববতার
ট্রাফিক সম্প্রচার কার্ যক্রম এি এম ৮৮.৮
বর্াগাদর্াগ নাম্বার
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. মহাপফরচালক ------০২ ৫৮৬১৫২৯৪ / িাক্স – ৯৬৬২৬০০
2. উপ মহাপফরচালক (অনুষ্ঠান )---- ০২৫৮৬১৪৯৪১
3. পফরচালক (ট্রাফিক ) --------- ০২৪৪৮১ ৩১০৬, ০১৯১২ ৮১০ ৭৮৪ / ০১৭৭৫ ৭৬২ ৪২০, ফপএফবএক্স: ১৮৩২
Email: directortraffic.bb@gmail.com
4. উপ পফরচালক ( ট্রাফিক )-------০১৭১১৩১১০৯৫, ফপএফবএক্স: ১৭১১, Email: ddtraffic.bb@gmail.com
5. সহ পফরচালক (১) ট্রাফিক -- ০১৬৭৮৭১৫৭০৯, ফপএফবএক্স: ১৭১৩, Email: adtraffic.bb@gmail.com
6. সহ পফরচালক (২ ) ট্রাফিক --- ০১৭৩৮৯৪৯০০৯, Email: ad2traffic.bb@gmail.com
7. ফিউটিরুম ট্রাফিক--- ০২৪৪৮১৩১০৫, ফপএফবএক্স: ২০১৯, Email: dotraffic.bb@gmail.com
8. ট্রাফিক োপ্তফরক কক্ষ: ০২৪৪৮১৩০৯৪, ফপএফবএক্স: ১৯০৩, Email: ad2traffic.bb@gmail.com
9. ঢাকা বকন্দ্র ফিউটিরুম ----- ০২৯১১৯৮০১
10. বকন্দ্রীয় বাতযা সাংস্থা ফনউজ রুম ---০২৮১৮১৯০৯
11. আবহাওয়া অফিস ------ ০২৯১১১০১৫
12. বেফলদিান অফিদর্াগ ----- ০২৯৬৬০০২১
13. স্টুফিও / প্যাদনল নাম্বার --------- ০১৫৩৭ ০৪২ ০৪১
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ফনজস্ব ফশল্পী:
1.
2.
3.
4.
5.

বমাোঃ শফহদুল হক— ০১৮৫০৭৭৭৩৩০, ০১৫১৬৭৪৮৬০০
ইসহাক আফল আকন্দ- ০১৭১৫৯৭৩৩৫০
বমাোঃ রফিকুল ইসলাম -০১৬৮৪৮৬৩০০৭
লায়লা নাফগসয পফল –-০১৭১৬৩১২৯৩৮
বরাফজনা ববগম --- -০১৭৮৩৯৩৯৮২৭
6.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------কনদসাফলদিদেি ফশল্পীবৃন্দ:
1.
2.
3.
4.

এ বক এম আদনায়ারুল ইসলাম - ০১৮১৭০৪৩৫৪৮ / ০১৫৫৪৮৭৯১৫২
আদরফিন মাসুে –০১৭১৬৫৭৭৭৭৫
কামরুন্নাহার বহদলন- ০১৯১১৫৯৯৬২৭ / ০১৫১৫৬১২৩৬৭
জুবাদয়র আল মাহমুে-০১৬১৩০৯৪৭৫৮

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------সংগীত সংকলক
1. রওশন তাজফনন ------০১৭০৩৫৫১৩৬৬

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ফিউটি অফিসার:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

লায়লা নাফগসয পফল –-০১৭১৬৩১২৯৩৮
বরাফজনা ববগম --- -০১৭৮৩৯৩৯৮২৭
এ বক এম আদনায়ারুল ইসলাম - ০১৮১৭০৪৩৫৪৮ / ০১৫৫৪৮৭৯১৫২
আদরফিন মাসুে –০১৭১৬৫৭৭৭৭৫
কামরুন্নাহার বহদলন- ০১৯১১৫৯৯৬২৭ / ০১৫১৫৬১২৩৬৭
নাজমা ববগম ------০১৭১৫২৪১২৩৩
মির্জা ইউনুস ------- ০১৭২০৫৪৩৯৯০
বশখ সফি আহদমে--- ০১৮৩৭৮৭৩৮৭৮
প্রনফত বসন ------ ০১৭১৪৩৯৪৫৪৪

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------উপস্থাপক/উপস্থাফপকা:
1. আফমনুল ইসলাম মঞ্জু---০১৭১৫৩৭৩৬১৯
2. আফসফুজ্জামান দুলযি-----০১৬৭৮৭০২৮৫৭
3. আসাদুজ্জামান বশািন----০১৭১৬০৫৮৪২২
4. আহসান হাফবব বাফি ------০১৭২৮৯৮২৬১০
5. আদনায়ার বহাদসন(২)-----০১৭১৬৯০০৩৬৭
6. আিসানা ফমফম ---------০১৬৭৬৩৬০৪০৩
7. আিদরাজা হাসান ---------০১৭১১১৩১৭৭০
8. আিসানা ফেনা ----------০১৫১৬১১০৩৫৬
9. আবু বকর ফসফিক্ রানা ---০১৭১২৭৮৬১১১
10. আদমনা ববগম লাবফন ----০১৭১৬০১৩৯৪৮
11. আশফিয়া তাসফনম ------০১৭২৬৮৭৯৭৯০
12. আিদরাজা পফপ --------০১৯১৪৭৫১১২৩
13. ইিদতখার আহদমে-----০১৫৫৫০০০২০৯
14. ইমফতয়াজ মাশরাফি -----০১৭৭৭৭৭৮৪৮৯
15. ইসরাত জাহান ফনলা ----০১৭১১৪৪০১০১
16. উপমা ফশফরন------------০১৭২৭২৪১৪৪৫
17. ওয়াফহো রহমান --------০১৭২২২২৯১৫১
18. িফরো আক্তার রুমা-----০১৯১১৩৫০৮১১
19. িারজানা বহাদসন ------০১৭০০৫০৪৮০
20. িারজানা লুবনা ---------০১৮১৯৮৯১৪৫৯
21. িারজানা ববফল ------- - ০১৭৬৪০৭৪০১৫
22. িারজানা ফতফি --------০১৯১১৯২৮২৯৮
23. িারজানা ইিা ------24. িাদতমা সুলতানা শ্যামা—০১৭১১৩৭১২৮৮
25. িফরো ফরফনতা ------- ০১৭২০৫৮২২৬
26. িয়সাল আহদমে ----০১৯১৯৫১৮৮১৮

27. ফবজফল আক্তার ----- ০১৭৩৮১৬৯৫৪৫
28. ববশাখী খাতুন -------০১৭৬৭৩৪১৫৯৭
29. সাফেয়া আিফরন -------০১৫৫৩২২২৭০৬
30. সাইে মফিক ----------- ০১৭১৪২৫৮৯৫৪
31. বসতু -------- ------ - ০১৯১১৯৫৮২২০
32. সাফহনুর রহমান ------ ০১৬৩১৮৯৩৮৭৪
33. সাফজো খাতুন---------- ০১৭১৮২৭১০৯১
34. সাফেক বহাদসন --------- ০১৭১৭৮৪২২৪৮
35. সফজব েত্ত ------------- ০১৭১১৯২৪৬৫৮
36. বসাহাগ বরজা -------- -- ০১৭১৬১৫১৪৮৫
37. সালমা সুলতানা --------০১৮১৭৫৩৪৩৪১
38. সাকলাইন -------------০১৭৬৭৮০৯২২০১
39. বশখ শাফকল আহদমে—০১৭৭৯৫৮৭৪৭২
40. শাফমম খান ------- ------০১৫৫৫৩০০৩০০
41. শফরফুজ্জামান ফশপ্লু --- ০১৫৫০১৫৭৩৫২
42. শাহনাজ পারফিন ---------০১৭১৮৫১৪৯৯২
43. শামফস মাহমুে সুখ ----- ০১৬৮৩৬৯৮৬২১
44. শামসুন্নাহার সুফম ---------০১৬৭০০৫০৪৮০
45. শুি সাহা ----------------০১৬৭৬৫৩৯০৪৪
46. ফশফশর অপু ------------০১৯১১২৬৭১১৬
47. ফশফরন বানু -------------০১৭১৪২৫৭০০৩
48. শাওন আল আফমন -- - ০১৭১১৮৭৪৪৫৩
49. জুবাদয়র ইকবাল -----০১৯১১৯৭০৮৭৪
50. জান্নাতুল বিরদেৌস তমা- ০১৭১৭১৯৬২৫৬
51. জান্নাতুল বিরদেৌফস ফলজা-০১৭৬১৫৬৩৫২১
52. নাইফরন সুলতানা -----০১৭১১৮৩৮০১৬
53. নাফগসয সুলতানা -------০১৭২৭৬১৫২৮১
54. ফনশাত শাহফরয়া -----০১৭১৮৭১১২১২
55. নজম এলাফহ ---------০১৯১৬৩২২৫৫৩
56. নুরাইন বকয়া ---------০১৭২০০৮৩৬৩৯
57. নাফসমা রাজ্জাক যুফি-০১৬৭৩২৫৬৭৯২
58. তাফনয়া পারফিন ------০১৭৫৬৮৯৭০১
59. তফনমা কফরম ---------০১৯১১০৩৮০৯২
60. তামান্না ফসফিফক---------০১৮১৭৫৭৬৮২২
61. বরইন আক্তার ----------০১৬২৭৬০৬৯৪৭
62. রজফন ------------------০১৯৯৬৭০০৬৬২
63. রাফখ আক্তার ----------০১৭২০১৭২৭৫৩
64. বরাদমনা আফখ ---------০১৮৪১২২৭২৭৩
65. ফরয়াে বহাদসন ---------০১৭২৩৮০০৫১৩
66. লাল্টু বহাদসন-----------০১৯২২৮০৬৩৩৮
67. লুলুয়া ইসহাক মুফন্ন -----০১৭১৮২৫২৮৭৬
68. লুনা কাফনজ ----------- -০১৭১৬৫১৬০৬০
69. হাফসনা পারফিন ফমরা ---০১৭১২৬২৬০৩৪
70. সাফহন সুলতানা ------ -০১৫৫২৩২২৩৬৪
71. বসফলনা আক্তার -------০১৬৭৪৯৭৮৩৬২
72. বসফলনা বশফল----- ----০১৮১৭১০৯৪৬৭

73. সাহানা বমাস্তিা --------০১৭০৩৮২৭৭৪৯
74. বমাখদলসুর রহমান ---০১৭১৮৪৭৬৩৬৫
75. মাহফুজা সুফম --------০১৮৫৬৬৫৩৮২১
76. মুকুল -----------------০১৭২৩৪৭৯২৮২
77. ফজ এম তাফরক -------০১৭১৫৩১২৭৮৬
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------স্পে ফরদপাে যার :
1. আব্দুিা আল মামুন-----০১৭১২১৩১৯৯৯
2. বশখ নজ্রুল ইসলাি---০১৯৫৬০৭৬৪৯৩
3. নাজমুন্নাহার সুমনা ----০১৭১৬১০৮১৭৩
4. কাফনজ সানফজ --------০১৯১২৬৩১২৪৭
5. সাইফুল ইসলাম -------০১৮১৪৮৬৮৩৩৪
6. শফরফুজ্জামান হৃেয় ----০১৭১১২৭৫৮৪৮
7. শাহাবুফিন মাহতাব ---০১৭১৪৪০৪৪১৩
8. িারজানা ফলনা ------- --০১৯১০১১০২৬৫
9. সুফিতা রুপফি ------ ০১৭৯৯২৩৮৬৩০
10. শাহজালাল বচৌধুফর -- - ০১৬৭৮৭৬৪৬৬০
11. ফজ এম িারুক ---------০১৯১৩৩৭২২০০
12. নাজমুল বহাদসন ------- ০১৯১৪২২৩৯৯১
13. হায়োর শুি ------------০১৭৪২৪০০৮০০
14. সাবফরনা আক্তার ------- ০১৫১৫৬৬২৬৬৯
15. শফহদুল ইস: রাজু --------০১৮৪০২৫৮৬৩৩
16. আব্দুল মান্নান --------- ০১৭১৮৫৪১৩১৮
17. ফকবফরয়া --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------োপ্তফরক অফিস সহকারী/কফিউোর অপাদরের:
1.
2.
3.
4.
5.

মফহউফিন --------- ০১৯৪৯৫২৮৭৭৯
ফমজান ---------------০১৭১৯৮৩৪৯৩৬
রুমানা -------------- ০১৭০৮৭২৫২৩৬
তরুণ --------------আমরফ--------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------লগ রাইোর :
1.
2.
3.
4.
5.

িারজানা আিদরাজ ----০১৭২৮৬৩৫৩৫৩
িারহানা আিদরাজ ---- ০১৭৬৬৫৫৬০০৯
রাইহান ইসলাম --------০১৭৩১৪৯২৭০৬
রাহাত খান -------- ----০১৬৭৩০৭৭৮৩১
সাইফুিা----------------০১৯২২৭৬৩৮৮৮

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------অনুষ্ঠান সহদর্াগী:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ওসমান বহাদসন ------- ০১৬৭৩১৮২৮১৭
ফমরাজ ----------------০১৮২৭০৩৭১৪২
বরহানা ------------- - ০১৭৬০৫২৫৩৯৭
ছাফমনা ----------- ---- ০১৯২০৭০৬৬৩৯
আক্তার-----------------শারমীন----------------জাহাঙ্গীর--------------খাদলো ---------------০১৯৯২৪৩২২৫৮

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

