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মঞ্জুরী নং - ৩০ 

৩৪ - সংস্কৃতি তিষয়ক মন্ত্রণালয় 

মধ্যমময়াতি ব্যয় 

(হাজার টাকায়) 

তিিরণ 
িামজট 

২০১৬-১৭ 

প্রমেপণ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

অনুন্নয়ন 241,38,00 260,69,00 281,54,00 

উন্নয়ন 180,00,00 151,20,00 163,30,00 

মমাট 421,38,00 411,89,00 444,84,00 

 

রাজস্ব 252,43,28 258,02,00 278,20,00 

মূলধন 168,94,72 153,87,00 166,64,00 

মমাট 421,38,00 411,89,00 444,84,00 

১.০ তমশন মেটমমন্ট ও প্রধান কার্ যািতল 

১.১ তমশন মেটমমন্ট  

মিশজ সংস্কৃতি, কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহয, মুতিযুমের মেিনা ও সমকালীন তশল্প ও সাতহিয সংরেণ, গমিষণা ও উন্নয়মনর মাধ্যমম 

জাতির মানতসক তিকাশ ও উৎকষ য সাধন। 

১.২ প্রধান কার্ যািতল 

1.2.1. সংস্কৃতি তিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন; 

1.2.2. সাংস্কৃতিক ঐতিহয, নৃিত্ত্ব, মুতিযুে ও সমকালীন তশল্প সংস্কৃতি ইিযাতির তনিশ যন সংগ্রহ, সংরেণ, গমিষণা, প্রিশ যন, প্রকাশনা ও 

উন্নয়ন; 

1.2.3. মিমশর প্রত্নিাতত্ত্বক তনিশ যনসমূহ তেতিিকরণ, খনন, সংস্কার, সংরেণ ও প্রিশ যন; 

1.2.4. সৃজনশীল সৃতিকমম যর কতপরাইট সংরেণ; 

1.2.5. মানি সম্পি উন্নয়মনর জন্য সরকাতর-মিসরকাতর পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন; 

1.2.6. ভাষা, তশল্প-সাতহিয ও ঐতিহয তিষয়ক গমিষণা ও প্রকাশনা; 

1.2.7. জািীয় পর্ যা ময় তিতভন্ন অনুষ্ঠান আময়াজন মর্মনঃ অমর একুমশ মেব্রুয়াতর ও আন্তজযাতিক মাতৃভাষা তিিস উি                      র্াপন, একুমশ পিক 

প্রিান, রিীন্দ্র-নজরুল জন্মিাতষ যকী উির্াপন এিং পমহলা বিশাখ িাংলা নিিষ য উির্াপন ইিযাতি; 

1.2.8. তিতভন্ন রামের সামে সাংস্কৃতিক চুতি সম্পািন, সাংস্কৃতিক চুতির আওিায় কম যসূতে তিতনময় এিং আন্তজযাতিক মেমে সহমর্াতগিা 

সম্প্রসারণ। 

২.০  মধ্যমময়াতিমকৌশলগি উমেশ্য ও কার্ যক্রমসমূহ  

মধ্যমময়াতিমকৌশলগি উমেশ্য কার্ যক্রমসমূহ িাস্তিায়নকারী অতধিপ্তর/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

1. মাতৃভাষাসহ মিশজ 

সংস্কৃতির সংরেণ, তিকাশ 

 একুমশ মেব্রুয়াতর ও আন্তজযাতিক মাতৃভাষা তিিস 

উির্াপন এিং একুমশ পিক প্রিান 

 সতেিালয় 
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মধ্যমময়াতিমকৌশলগি উমেশ্য কার্ যক্রমসমূহ িাস্তিায়নকারী অতধিপ্তর/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

ও উৎকষ য সাধন  জািীয়ভামি পমহলা বিশাখ (িাংলা নিিষ য) উির্াপন 

 সাংস্কৃতিক চুতির আওিায় তিতভন্ন মিমশর সামে 

প্রতিতনতধ িল-কার্ যক্রম তিতনময় 

 একুমশ িইমমলাসহ অন্যান্য িইমমলা আময়াজন এিং 

তিমিমশ গ্রন্থমমলায় অংশগ্রহণ 

 িাংলা একামেতম 

 জািীয় গ্রন্থমকন্দ্র 

 িাংলা একামেতম পুরস্কার প্রিান  িাংলা একামেতম 

 জািীয় পর্ যাময় রিীন্দ্র-নজরুল জন্মিাতষ যকী এিং 

তিতভন্ন মণীষী ও গুণীজনমির জন্ম ও মৃত্যয িাতষ যকী 

উির্াপন 

 সতেিালয়  

 নজরুল ইন তেটিউট 

 িাংলা একামেতম 

 িাংলামিশ তশল্পকলা একামেতম 

 নজরুল সাতহমিযর গমিষণা  নজরুল ইন তেটিউট 

 নজরুল সঙ্গীি প্রমাণীকরণ, শুে িাণী ও সুমর 

স্বরতলতপ প্রকাশ এিং আবৃতি প্রতশেণ 

 সঙ্গীি, নৃিয, নাট্যকলা, োরুকলাসহ তিতভন্ন তিষময় 

প্রতিমর্াতগিা ও অনুষ্ঠান আময়াজন, প্রিশ যন, গমিষণা-

প্রকাশনা ও প্রতশেণ 

 িাংলামিশ তশল্পকলা একামেতম 

 ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীর সাংস্কৃতিক 

ইন তেটিউট-একামেতমসমূহ 

 তিতভন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-মগাষ্ঠী ও 

সম্প্রিাময়র সঙ্গীি, নৃিয, নাট্যকলা ও োরুকলাসহ 

তিতভন্ন সাংস্কৃতিক কার্ যক্রম পতরোলনা 

 ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীর সাংস্কৃতিক 

ইন তেটিউট-একামেতমসমূহ 

 সৃজনশীল কম যসমূমহর স্বত্ব সংরেণ এিং কতপরাইট 

আইমনর ওপর মসতমনার-তসমম্পাতজয়াম-কম যশালা 

আময়াজন 

 কতপরাইট অতেস 

 মলাকজ ও কারুতশমল্পর সংরেণ, প্রতশেণ ও উন্নয়ন 

এিং মমলা আময়াজন 

 িাংলামিশ মলাক ও কারুতশল্প 

োউমেশন 

2. হাজার িছমরর ঐতিহয, 

ইতিহাস এিং মেিনার 

লালন 

 প্রত্নিাতত্ত্বক স্থাপনা তেতিিকরণ, খনন, উমমােন, 

তনিশ যন সংরেণ ও উন্নয়মনর মাধ্যমম পর্ যটক আকষ যণ 

 প্রত্নিত্ত্ব অতধিপ্তর 

 অস্থাির প্রত্নিাতত্ত্বক তনিশ যন, মুতিযুমের তনিশ যন, 

সমকালীন তেেকম য সংগ্রহ ও সংরেণ, উন্নয়ন এিং 

প্রিশ যন 

 প্রত্নিত্ত্ব অতধিপ্তর 

 িঙ্গিন্ধু স্মৃতি জাদুঘর 

 িাংলামিশ জািীয় জাদুঘর 

 জািীয় ইতিহাস, ঐতিহাতসক িতলল-িস্তামিজ সংগ্রহ, 

সংরেণ এিং মসগুমলা তপ্রন্ট ও োতহিা অনুর্ায়ী 

সরিরাহ 

 আকযাইভস ওগ্রন্থাগার অতধিপ্তর 

3. জ্ঞানতভতত্তক সমাজ গঠন  িাংলা ভাষা ও সাতহমিযর গমিষণা ও উন্নয়ন এিং 

মিশী-তিমিশী সৃজনশীল সাতহিযকম য ও অন্যান্য 

গ্রন্থািলীর অনুিাি 

 িাংলা একামেতম 

 িই সংগ্রহ/ক্রয় এিং তিভাগ-মজলা পর্ যাময় িই পাঠ  গণগ্রন্থাগার অতধিপ্তর 
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মধ্যমময়াতিমকৌশলগি উমেশ্য কার্ যক্রমসমূহ িাস্তিায়নকারী অতধিপ্তর/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

প্রতিমর্াতগিার আময়াজন 

 অনলাইন সহ (ই-বুক) অন্যান্য লাইমেতর মসিা প্রিান 

 মিসরকাতর লাইমেতরসমূহমক আতে যক সহায়িা প্রিান 

ও িই তিিরণ 

 জািীয় গ্রন্থমকন্দ্র 

 গমিষণামূলক িই, নত্যন প্রকাশনা সংগ্রহ ও সংরেণ 

এিং তিিতলওগ্রােী প্রণয়ন 

 আকযাইভস ওগ্রন্থাগার অতধিপ্তর 

৩.০  িাতরদ্রয তনরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত িথ্য  

৩.১ িাতরদ্রয তনরসন ও নারী উন্নয়মনর ওপর মধ্যমময়াতি মকৌশলগি উমেশ্যসমূমহর প্রভাি 

৩.১.১ মাতৃভাষাসহ মিশজ সংস্কৃতিরসংরেণ, তিকাশ ও উৎকষ য সাধন 

িাতরদ্রয তনরসমনর ওপর প্রভািঃ তশল্প সংস্কৃতি েে যা মকমন্দ্রর অিকাঠামমা বিতর, সংস্কার ও উন্নয়মনর কামজ িতরদ্র জনমগাষ্ঠীর 

কম যসংস্থামনর সুমর্াগ সৃতি হয়। গণগ্রন্থাগার অতধিপ্তমরর অধীমন মজলা ও উপমজলা পর্ যাময় পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ ও 

উন্নয়মনর কার্ যক্রম অব্যাহি রময়মছ। এ সকল কার্ যক্রমম িতরদ্র জনমগাষ্ঠীর কামজর সুমর্াগ সৃতি হমে। িা ছাড়া সরকাতর-

মিসরকাতর পাঠাগামর িতরদ্র পতরিামরর ছাে-ছােী ও িতরদ্র জনগণ তিনামূমে তশো লামভর মাধ্যমম উপকৃি হমে। 

নারী উন্নয়মনর ওপর প্রভািঃ মজলা-উপমজলা তশল্পকলা একামেতম প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ, িাংলামিশ মলাক ও কারুতশল্প 

োউমেশমনর মাধ্যমম মলাকজ তশল্প-সংস্কৃতির সংরেণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন এর মাধ্যমম অতধক সংখ্যায় নারীমগাষ্ঠী তশল্প 

সংস্কৃতির তিষময় তশো ও েে যার সুমর্াগ লাভ করমছ। অিকাঠামমাগি উন্নয়মনও নারী জনমগাষ্ঠীর অংশগ্রহণ রময়মছ। এমি িতরদ্র 

নারী জনমগাষ্ঠীর কম যসংস্থান সৃতি হমে। িাছাড়া নারীর মানতসক তিকাশ ও আে য-সামাতজক কোণ হমে। 

৩.১.২ হাজার িছমরর ঐতিহয, ইতিহাস এিং মেিনার লালন 

িাতরদ্রয তনরসমনর ওপর প্রভািঃ প্রত্নিত্ত্ব অতধিপ্তর পর্ যটকমির আকষ যমণর জন্য প্রত্নিাতত্ত্বক তনিশ যন সাইমটর র্োর্ে সংরেণ ও 

উন্নয়মনর মাধ্যমম এ কার্ যক্রমমর সামে িতরদ্র জনমগাষ্ঠীর কম যসংস্থামনর সুমর্াগ সৃতি কমর। 

নারী উন্নয়মনর ওপর প্রভািঃ অিকাঠামমাগি উন্নয়মন নারী জনমগাষ্ঠীর অংশগ্রহমণর মাধ্যমম িামির আে য-সামাতজক অিস্থান সুদৃঢ় 

হময়মছ। সাংস্কৃতিক কম যকামের মাধ্যমম নারীর মানতসক তিকাশ এিং সামাতজক মেমে নারীর েমিায়ন বৃতেমি সহায়ক হমে। 

৩.১.৩ জ্ঞানতভতত্তক সমাজ গঠন 

িাতরদ্রয তনরসমনর ওপর প্রভািঃ গণগ্রন্থাগার অতধিপ্তমরর মজলা-উপমজলা পর্ যাময় পাঠমসিা প্রিামনর লমেয পাঠাগার প্রতিষ্ঠা 

সম্প্রসারণ ও উন্নয়মনর কার্ যক্রম অব্যাহি রময়মছ। এ সকল কার্ যক্রমম অিকাঠামমা উন্নয়মন িতরদ্র জনমগাষ্ঠীর কামজর সৃতি হময়মছ। 

িা ছাড়া, সরকাতর-মিসরকাতর পাঠাগামর িতরদ্র পতরিামরর ছাে-ছােী ও িতরদ্র জনগণ তিনামূমে তশো লামভর মাধ্যমম উপকৃি 

হমে। 

নারী উন্নয়মনর ওপর প্রভািঃ সরকাতর-মিসরকাতর পাঠাগামর অিকাঠামমাগি উন্নয়মন নারীমগাষ্ঠীর অংশগ্রহণ রময়মছ। িা ছাড়া 

পাঠাগামর িই পড়ার সুমর্াগ লামভর মাধ্যমম নারীর মানতসক তিকাশ হমে এিং আে য-সামাতজক অিস্থার উন্নতি ঘটমছ। 

৩.২ িাতরদ্রয তনরসন ও নারী উন্নয়ন সম্পতকযি িরাে 

(হাজার টাকায়) 

তিিরণ 
িামজট 

২০১৬-১৭ 

প্রমেপণ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

িাতরদ্র্য তনরসন 209,16,01 218,65,34 110,17,33 

নারী উন্নয়ন 114,45,39 138,49,61 35,38,48 
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৪.১ অগ্রাতধকার ব্যয় খাি/কম যসূতেসমূহ (Priority Spending Areas/Programmes) 

অগ্রাতধকার ব্যয় খাি/কম যসূতেসমূহ 
সংতিি মধ্যমময়াতিমকৌশলগি 

উমেশ্য 

1. মিশজ তশল্প ও সংস্কৃতির তিকাশ এিং মাতৃভাষা সংরেণ ও উন্নয়ন 

 িাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার আমদালমনর ইতিহাস সমুন্নি রাখার জন্য ২১মশ মেব্রুয়াতর শহীি তিিস 

ও আন্তজযাতিক মাতৃভাষা তিিস উির্াপন, পমহলা বিশাখ িাংলা নিিষ য উির্াপন, তশল্প, 

সাতহিয ও সংস্কৃতি র্ো-সঙ্গীি, নৃিয, নাট্যকলা, োরুকলা ইিযাতির লালন, তিকাশ সাধন ও 

উন্নয়মনর লমেয আঞ্চতলক, জািীয় ও আন্তজযাতিক পর্ যাময় উৎসমির আময়াজন করা 

প্রময়াজন। এ ছাড়া, তিতভন্ন তিষময়র উপর প্রতশেণ ও কম যশালা আময়াজনও গুরুত্বপূণ য। এজন্য 

এ খািমক সমিার্চ্য অগ্রাতধকার মিয়া হময়মছ। 

 মাতৃভাষাসহ মিশজ সংস্কৃতির 

সংরেণ, তিকাশ ও উৎকষ য সাধন 

2. মিশজ ঐতিহয, কৃতি, ইতিহাস সংরেণ ও উন্নয়ন 

 মিমশর ইতিহাস, ঐতিহয ও সাংস্কৃতিক সম্পি সংরেমণর উমেমশ্য তিমশষজ্ঞ প্রতিমিিন 

প্রকাশ, প্রত্নস্থমল নত্যন জাদুঘর স্থাপন, জািীয় এিং আঞ্চতলক পর্ যাময় তিষয়তভতত্তক জাদুঘর 

সম্প্রসারণ, প্রত্নিাতত্ত্বক তনিশ যন তনিন্ধীকরণ এিং ঐতিহাতসক িতলল-িস্তামিজ বিজ্ঞাতনক 

উপাময় সংরেণ অিযন্ত জরুতর। এ সকল কার্ যক্রম প্রিশ যন ও ওময়ি সাইমটর মাধ্যমম 

িথ্যািতল প্রকাশ কমর জািীয় ইতিহাস ও ঐতিহযমক সমুন্নি রাখার কার্ যক্রম েলমান রাখার 

জন্য এ খািমক অগ্রাতধকার মিয়া হময়মছ। 

 হাজার িছমরর ঐতিহয, ইতিহাস 

ও মেিনার লালন 

3. পাঠাগার প্রতিষ্ঠা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন এিং িই তিিরণ 

গ্রমন্থর সরিরাহ িাতড়ময় ও গ্রন্থাগামরর উন্নয়মনর মাধ্যমম সি যসাধারমণর পাঠাভযাস ও তশো 

প্রসামরর সুমর্াগ সৃতি করা র্ায়। এ লমেয মজলা ও উপমজলায় সরকাতর ও মিসরকাতর পর্ যাময় 

নত্যন পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিতষ্ঠি পাঠাগারসমূহমক আধুতনকীকরণ করা হমে। এ ছাড়াও 

আধুতনক ও মানসমি লাইমেতর প্রতিষ্ঠা এিং ই-বুক এর মাধ্যমম ছাে-ছােী ও তশোেীমির 

গমিষণা ও মরোমরন্স লাইমেতরর সুমর্াগ-সুতিধা বৃতের জন্য এ খািমক অগ্রাতধকার প্রিান 

করা হময়মছ। 

 জ্ঞানতভতত্তক সমাজ গঠন 

৪.২ মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন ও প্রমেপণ (২০১৬-১৭ হমি ২০১৮-১৯)  

৪.২.১ িপ্তর/সংস্থা/অপামরশন ইউতনটওয়ারী ব্যয় 

(হাজার টাকায়) 

তিিরণ িামজট সংমশাতধি 

িামজট 

িামজট 

২০১৬ -১ ৭ 

প্রমেপণ 

২০১৫-১৬ ২০১৭ -১ ৮ ২০১৮ -১ ৯ 

সতেিালয় 7,53,00 6,50,00 5,20,00 0 0 

তশল্পকলা একামেতম 105,13,80 77,60,50 129,00,47 157,61,07 56,52,23 

ক্ষুদ্র-নৃ-মগাষ্ঠীর সাংস্কৃতি ইন তেটিউট,  খাগড়াছতড় 62,21 65,33 76,66 85,87 91,02 

িাংলা একামেতম 25,36,00 20,82,75 18,47,31 21,36,85 22,18,85 

রাজশাহী তিভাগীয় ক্ষুদ্র-নৃ-মগাষ্ঠীর কালোরাল একামেতম,  

রাজশাহী 

68,00 
73,85 

98,55 81,95 
82,02 

গ্রন্থাগারসমূহ 2,30,00 2,30,00 2,50,00 3,00,00 3,00,00 

মতনপুরী লতলিকলা একামেতম,  মমৌলভীিাজার 65,87 78,87 80,04 81,75 85,00 

জািীয় গ্রন্থ মকন্দ্র 2,71,03 3,14,42 4,06,46 3,57,88 3,71,99 

োরু তশল্প,  তেময়টার ইিযাতি 3,50,00 5,30,00 3,45,00 8,00,00 10,00,00 

িাংলামিশ মলাক ও কারু তশল্প োউমেশন 2,40,00 2,50,06 2,50,00 2,35,58 2,41,46 

অগ্রসর তিক্রমপুর োউমেশন 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
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তিিরণ িামজট সংমশাতধি 

িামজট 

িামজট 

২০১৬ -১ ৭ 

প্রমেপণ 

২০১৫-১৬ ২০১৭ -১ ৮ ২০১৮ -১ ৯ 

ক্ষুদ্র-নৃ-মগাষ্ঠীর কালোরাল একামেতম,  তিতরতশতর,  

মনেমকাণা (সংমশাতধি) 

1,09,09 
1,18,85 

1,28,48 1,34,80 
1,43,58 

ঐতিহয অমেষণ 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

ক্ষুদ্র-নৃ-মগাষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন তেটিউট,  রাংগামাটি 

(সংমশাতধি) 

1,20,65 
1,25,96 

1,40,42 1,45,45 
1,51,90 

ক্ষুদ্র-নৃ-মগাষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন তেটিউট,  িাদরিান 

(সংমশাতধি) 

4,30,76 
3,12,54 

1,61,95 1,65,24 
1,70,65 

নজরুল ইন তেটিউট 2,43,12 3,04,19 3,39,85 3,35,94 3,52,99 

টাঙ্গাইমল মওলানা ভাসানী স্মৃতিমসৌধ 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 

কক্সিাজার সাংস্কৃতিক মকন্দ্র,  কক্সিাজার 70,00 72,27 88,87 93,52 97,92 

জািীয় জাদুঘর 17,84,00 22,57,16 19,32,75 21,16,31 23,97,81 

ওসমানী জাদুঘর 35,50 38,96 43,10 43,96 45,36 

িঙ্গিন্ধু স্মৃতি র্াদুঘর 1,05,00 1,05,00 1,25,00 1,40,00 1,65,00 

তজয়া জাদুঘর 1,50,90 1,77,05 2,02,87 2,01,71 2,08,19 

সতেিালয় 35,60,33 42,63,07 80,12,35 93,07,45 231,37,41 

স্বায়ত্তশাতসি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান 47,38,20 47,38,20 14,35,77 0 0 

আন্তজযাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ 70,00 50,50 50,60 50,60 50,60 

প্রত্নিত্ত্ব অতধিপ্তর 68,75,70 77,73,13 68,66,18 31,10,25 32,89,90 

আকযাইভ ও গ্রন্থাগার অতধিপ্তর 5,70,57 6,99,58 5,36,12 5,65,90 6,32,25 

গণগ্রন্থাগার অতধিপ্তর 17,03,70 34,19,67 42,96,28 36,89,00 22,97,50 

কতপ রাইট অতেস 1,24,85 1,62,01 1,88,92 1,98,42 2,06,37 

িাংলামিশ এতশয়াটিক মসাসাইটি 1,00,00 1,00,00 1,20,00 1,00,00 1,00,00 

িঙ্গীয় তশল্পকলা েে যার আন্তজযাতিক মকন্দ্র 69,25 87,91 90,00 90,00 90,00 

নজরুল-রিীন্দ্র জয়ন্তী 1,00,00 1,00,00 1,00,00 1,10,00 1,20,00 

জািীয় গ্রন্থ তিিস 86,00 2,86,00 1,00,00 1,10,00 1,20,00 

সাংস্কৃতিক ঐতিহয রেণ ব্যয় 45,00 45,00 50,00 75,50 1,00,00 

সাংস্কৃতিক চুতি িাস্তিায়ন 2,50,00 3,69,00 2,90,00 5,00,00 5,00,00 

সি যমমাট : 364,95,53 377,04,83 421,38,00 411,89,00 444,84,00 

৪.২.২ অে যননতিক গ্রুপ মকাে অনুর্ায়ী ব্যয় 

 (হাজার টাকায়) 

অে যননতিক 

গ্রুপ মকাে 

তিিরণ িামজট সংমশাতধি 

িামজট 

িামজট 

২০১৬ -১ ৭ 

প্রমেপণ 

২০১৫-১৬ ২০১৭ -১ ৮ ২০১৮ -১ ৯ 

 রাজস্ব ব্যয়      

4500 অতেসারমির মিিন 6,75,57 10,44,61 11,47,96 10,16,75 11,07,00 

4600 প্রতিষ্ঠান কম যোরীমির মিিন 10,78,24 18,06,09 18,64,02 19,36,00 21,07,50 

4700 ভািাতি 12,61,29 12,38,61 18,08,22 17,31,25 18,45,86 

4800 সরিরাহ ও মসিা 39,14,63 42,05,57 31,94,02 21,62,97 22,32,97 

4900 মমরামি ও সংরেণ 13,99,61 21,30,41 29,24,38 7,87,05 8,01,10 

5900 সাহায্য মঞ্জুরী 100,48,18 124,90,67 127,72,08 147,85,38 161,70,57 

6100 আন্তজযাতিক প্রতিষ্ঠামনর োঁিা 70,00 50,50 50,60 50,60 50,60 

6300 অিসর ভািা ও আনুমিাতষক 14,31,90 14,32,00 14,33,01 18,32,00 20,04,40 

6600 মোক িরাে 10,00 10,00 48,99 15,00,00 15,00,00 

 মমাট : - রাজস্ব ব্যয় 198,89,42 244,08,46 252,43,28 258,02,00 278,20,00 
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অে যননতিক 

গ্রুপ মকাে 

তিিরণ িামজট সংমশাতধি 

িামজট 

িামজট 

২০১৬ -১ ৭ 

প্রমেপণ 

২০১৫-১৬ ২০১৭ -১ ৮ ২০১৮ -১ ৯ 

 মূলধন ব্যয়      

6800 সম্পি সংগ্রহ/ক্রয় 38,62,21 31,24,22 40,83,82 70,00 1,26,00 

6900 ভূতম ও অন্যান্য সম্পতত্ত সংগ্রহ 12,01,00 16,00,00 2,80,00 1,00,00 1,00,00 

7000 তনম যাণ ও পূিয 112,50,42 84,85,57 79,98,90 123,29,00 50,00 

7400 সরকাতর কম যোতরমির জন্য ঋণ ও অতগ্রম 31,00 31,00 28,00 47,00 58,00 

7980 মূলধন মোক ও তিতিধ মূলধন ব্যয় 2,61,48 55,58 45,04,00 28,41,00 163,30,00 

 মমাট : - মূলধন ব্যয় 166,06,11 132,96,37 168,94,72 153,87,00 166,64,00 

 সি যমমাট : 364,95,53 377,04,83 421,38,00 411,89,00 444,84,00 

৫.০ মন্ত্রণালয়/তিভামগর প্রধান কম যকৃতি তনমি যশকসমূহ (Key Performance Indicators) 

তনমি যশক সংতিি 

মকৌশলগি 

উমেশ্য 

পতরমামপর 

একক 

সংমশাতধি 

লেযমাো 

প্রকৃি 

অজযন 

লেযমাো সংমশাতধি 

লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

1. ঐতিহাতসক তনিশ যন-স্থাপনা 

িশ যন (Visit): 

 

ক. প্রত্নিাতত্ত্বক তনিশ যন-স্থাপনা 

২ 

িশ যনােী বৃতের 

হার (%) 
৭.০০ ৬.৯০ ৭.৫০ ৭.২৫ ৭.৫০ ৮.০০ ৮.৫০ 

খ.  জাদুঘর িশ যনােী বৃতের 

হার (%) 
১৩.০০ ১৩.১০ ১২.০০ ১২.৫০ ১২.০০ ১২.০০ ১২.০০ 

2. প্রত্নিাতত্ত্বক স্থাপনা অনুসন্ধান 
২ 

িছর-িছর বৃতে 

(সংখ্যা) 
৬.০০ ৩.০০ ৭.০ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ ৫.০০ 

3. গ্রন্থাগার ব্যিহার 
৩ 

ব্যিহারকারী 

বৃতের হার (%) 
৯.০০ ৯.২০ ৯.৫০ ৯.৫০ ১০.০০ ১১.০০ ১১.৫০ 

4. গমিষণা ও প্রকাশনা ১ সংখ্যা (টি) ৫০ ৩৮ ৫৫ ৪৫ ৪৫ ৪৮ ৫০ 

5. স্বত্ব সংরেণ সনি ইসুযমি 

ব্যতয়ি গড় সময় 
২ তিন ৩০ ৪০ ৩৯ 38 ৩7 ৩6 ৩5 

৬.০ অতধিপ্তর/সংস্থার সাম্প্রতিক অজযন, কার্ যক্রমসমূহ, েলােল তনমি যশক ও লেযমাো এিং ব্যয় প্রাক্কলন 

৬.১ সতেিালয় 

৬.১.১  সাম্প্রতিক অজযনঃ  তিগি তিন অে যিছমর একুমশ পিক প্রিান ও অমর একুমশ মেব্রুয়াতর আন্তজযাতিক মাতৃভাষা তিিস উির্াপন, 

নজরুল জন্মিাতষ যকী উদ্র্াপন, মহাকতি মাইমকল মধুসূিন এিং মরমী কতি লালনশাহ্ ও কতি জসীম উেীমনর জন্ম-মৃত্যযিাতষ যকী 

পালন ও মমলা উদ্র্াপন করা হময়মছ। জাপামন অনুতষ্ঠি মসত্যতশ আট য মেতেভযাল ২০১৩-এ িাংলামিশ অংশগ্রহণ কমরমছ। তিগি 

তিন িছমর সাংস্কৃতিক চুতি তিতনমময়র আওিায় তিমিমশ ৮৭টি সাংস্কৃতিক িল মপ্ররণ এিং ১২টি তিমিতশ সাংস্কৃতিক িমলর 

িাংলামিমশ আগমমনর মাধ্যমম সাংস্কৃতিক কম যকাে আিান-প্রিান করা হময়মছ। ২০১৩-১৪ অে যিছমর এতশয়ান তি-িাতষ যক োরুকলা 

প্রিশ যনীর আময়াজন করা হময়মছ। 

৬.১.২ কার্ যক্রমসমূহ, েলােল তনমি যশক এিং তনমি যশমকর লেযমাো 

কার্ যক্রম েলােল 

তনমি যশক 

সংতশি 

মকৌশলগি 

উমেশ্য 

এর ক্রতমক 

পতরমামপর 

একক 

সংমশাতধি 

লেযমাো 

প্রকৃি 

অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধি 

লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. একুমশ মেব্রুয়াতর ও 

আন্তজযাতিক মাতৃভাষা 

তিিস উির্াপন এিং 

মাতৃভাষা 

তিিস উির্াপন ১ 

অনুষ্ঠান 

সংখ্যা 
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

একুমশ পিক * পিক ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ 
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কার্ যক্রম েলােল 

তনমি যশক 

সংতশি 

মকৌশলগি 

উমেশ্য 

এর ক্রতমক 

পতরমামপর 

একক 

সংমশাতধি 

লেযমাো 

প্রকৃি 

অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধি 

লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

একুমশ পিক প্রিান সংখ্যা 

2. জািীয়ভামি পমহলা বিশাখ 

(িাংলা নিিষ য) উির্াপন 

পমহলা বিশাখ 

উির্াপন* 
১ 

অনুষ্ঠান 

সংখ্যা 
৫৫০ ৫৫০ ৫৫০ ৫৫০ ৫৫০ ৫৫০ ৫৫০ 

3. সাংস্কৃতিক চুতির আওিায় 

তিতভন্নমিমশ সাংস্কৃতিক 

প্রতিতনতধ িল তিতনময় 

সাংস্কৃতিক 

অনুষ্ঠান 
১ সংখ্যা ৩২ ৪৬ ৩৫ ১৮ ৩৫ ৪০ ৪৫ 

4. জািীয় পর্ যাময় রিীন্দ্র-

নজরুল জন্মিাতষ যকী এিং 

তিতভন্ন মণীষী ও 

গুণীজনমির জন্ম ও মৃত্যয 

িাতষ যকী পালন 

রিীন্দ্র 

জন্মিাতষ যকী 

অনুষ্ঠান* 

১ 

সংখ্যা 

(অঞ্চল) 

৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ 

নজরুল 

জন্মিাতষ যকী 

অনুষ্ঠান* 

৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

অন্যান্য 

অনুষ্ঠান* 
সংখ্যা ৪০ ৪৫ ৪৫ ৪৮ ৫০ ৫২ ৫৫ 

* িিযমামন প্রেতলি নীতিমালা অনুর্ায়ী লেযমাো তনধ যারণ করা হময়মছ। এ নীতিমালা পতরিিযন না হওয়া পর্ যন্ত অপতরিতিযি োকমি। 

৬.১.৩ অপামরশন ইউতনট,কম যসূতে এিং প্রকল্পওয়াতর মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউতনট, কম যসূতে এিং প্রকমল্পর নাম সংতিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃি 

২০১৪-১৫ 

িামজট সংমশাতধি 

িামজট 

মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পতরোলন ইউতনটসমূহ        

3401-0001 - সতেিালয় ১-৪ 16,76,62 24,70,94 38,73,68 33,81,03 49,66,45 53,07,41 

3405-3135 - গ্রন্থাগারসমূহ ১-৪ 2,27,00 2,30,00 2,30,00 2,50,00 3,00,00 3,00,00 

3405-3140 - োরু তশল্প,  তেময়টার ইিযাতি ১-৪ 4,83,94 3,50,00 5,30,00 3,45,00 8,00,00 10,00,00 

3405-3151 - টাঙ্গাইমল মওলানা ভাসানী স্মৃতিমসৌধ ১-৪ 7,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 

3405-3495 - িাংলামিশ এতশয়াটিক মসাসাইটি ১-৪ 1,00,00 1,00,00 1,00,00 1,20,00 1,00,00 1,00,00 

3405-3496 - িঙ্গীয় তশল্পকলা েে যার আন্তজযাতিক মকন্দ্র ১-৪ 65,00 69,25 87,91 90,00 90,00 90,00 

3405-3967 - নজরুল-রিীন্দ্র জয়ন্তী ১-৪ 77,88 1,00,00 1,00,00 1,00,00 1,10,00 1,20,00 

3405-3968 - জািীয় গ্রন্থ তিিস ১-৪ 80,00 86,00 2,86,00 1,00,00 1,10,00 1,20,00 

3405-3970 - সাংস্কৃতিক ঐতিহয রেণ ব্যয় ১-৪ 29,40 45,00 45,00 50,00 75,50 1,00,00 

3405-3985 - সাংস্কৃতিক চুতি িাস্তিায়ন ১-৪ 2,76,94 2,50,00 3,69,00 2,90,00 5,00,00 5,00,00 

3406-4261 - আই আর তস আই তস এ ১-৪ 36,33 45,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

3406-4263 - ওয়ার্ল্য মহতরমটজ োে (ইউমনমস্কা) ১-৪ 0 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

3406-4264 - ইন্টারন্যাশনাল আই.এস.তি.এন এমজন্সী ১-৪ 15 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

3406-4265 - ইন্টারন্যাশনাল মেোমরশন অি লাইমেরী এমসাতসময়শন 

(আই.এে. এল. এ) 
১-৪ 0 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

3406-4266 - ইন্টারন্যাশনাল কাউতন্সল অন আকযাইভস্ (আই.তস.এ) ১-৪ 2,03 15,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

3406-4267 - সাউে এে ওময়ে এতশয়ান তরতজওনাল োঞ্চ অি 

ইন্টারন্যাশনাল কাউতন্সল আকযাইভস্ (এস.েতি-উ.এ.আর.তি.আই.তস.এ) 
১-৪ 0 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

3406-4452 - আই তস তস আর ও এম ১-৪ 36 2,00 50 60 60 60 

মমাট : পতরোলন ইউতনটসমূহ  30,62,65 37,79,19 56,80,09 47,85,63 71,11,55 76,97,01 

অনুমমাতিি কম যসূতেসমূহ        

3496-0000 - মোক িরাে ১-৪ 0 0 0 48,99 15,00,00 15,00,00 

3496-4306 - িাংলামিশ মুতিযুমের এনসাইমলাতপতেয়া (২০১৩-১৪ মেমক 

২০১৫-১৬) 
১-৪ 88,91 89,25 89,25 23,23 0 0 
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অপামরশন ইউতনট, কম যসূতে এিং প্রকমল্পর নাম সংতিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃি 

২০১৪-১৫ 

িামজট সংমশাতধি 

িামজট 

মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

3496-4308 - জগৎমজযাতি পাঠাগার ও জাদুঘমরর উন্নয়ন ও সংস্কার এিং 

মরতম কতি রাধারমণ িমত্তর মৃত্যযিাতষ যকী উির্াপন শীষ যক কম যসূতে (২০১৪-১৫ 

মেমক ২০১৫-১৬) 

১-৪ 1,10,00 1,24,64 1,24,64 0 0 0 

3496-4322 - িাংলামিশ জািীয় এযাটলাস শীষ যক কম যসূতে (২০১৪-১৫ মেমক 

২০১৫-১৬) 
- 14,56 66,17 66,17 48,99 0 0 

3496-4370 - রামুমি রাখাইন সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট-এর অসমাপ্ত কাজ 

সমাপ্তকরণ শীষ যক কম যসূতে (২০১৪-১৫ মেমক ২০১৬-১৭) 
- 9,07 88,30 88,30 72,30 0 0 

3496-4372 - িীরকণ্যা প্রীতিলিা সাংস্কৃতিক ভিন তনম যাণ শীষ যক কম যসূতে 

(২০১৪-১৫ মেমক ২০১৫-১৬) 
- 0 3,16,91 3,16,91 1,13,33 0 0 

3496-4373 - কৃতমল্লা মজলার আিশ য সির উপমজলাধীন িতেণ েে যায় 

অিতস্থি তিখ্যাি সঙ্গীিজ্ঞ শেীন মিি িম যমণর িাতড় ও িৎসংলগ্ন ভূতমমি 

সীমানা প্রােীর তনম যাণ, ভূতমর উন্নয়ন এিং িাতড়টির তিমশষ মমরামি কাজ 

শীষ যক কম যসূতে (২০১৪-১৫ মেমক ২০১৫-১৬) 

- 37,84 72,48 72,48 0 0 0 

মমাট : অনুমমাতিি কম যসূতেসমূহ  2,60,38 7,57,75 7,57,75 3,06,84 15,00,00 15,00,00 

মমাট : অনুন্নয়ন  33,23,03 45,36,94 64,37,84 50,92,47 86,11,55 91,97,01 

অনুমমাতিি প্রকল্পসমূহ        

3401-5010 - অননুমমাতিি নত্যন প্রকমল্পর জন্য মোক িরাে ** ১-৪ 0 7,00,00 0 44,69,00 28,41,00 163,30,00 

3405-5015 - তিশ্বসাতহিয মকমন্দ্রর ভ্রাম্যমাণ লাইমেতর কম যসূতে সম্প্রসারণ 

(০১/০১/২০১৪-৩১/১২/২০১৬) অনুমমাতিি 
- 2,35,00 7,53,00 6,50,00 5,20,00 0 0 

মমাট : অনুমমাতিি প্রকল্পসমূহ  2,35,00 14,53,00 6,50,00 49,89,00 28,41,00 163,30,00 

মমাট : উন্নয়ন  2,35,00 14,53,00 6,50,00 49,89,00 28,41,00 163,30,00 

মমাট :   35,58,03 59,89,94 70,87,84 100,81,47 114,52,55 255,27,01 

৬.২ প্রত্নিত্ত্ব অতধিপ্তর 

৬.২.১  সাম্প্রতিক অজযনঃ তিগি তিন অে যিছমর ১,৫১০টি প্রত্নিাতত্ত্বক স্থাপনা তেতিি হময়মছ। উতল্লতখি সমময় মমাট ৬৬ লে পর্ যটক 

তিতভন্ন প্রত্নিাতত্ত্বক স্থাপনা ও তনিশ যন পতরিশ যন কমরমছ। একই সমময় ৮০টি তনিশ যন সংগ্রহ, সংরেণ ও প্রিশ যন করা হময়মছ। 

২০১২-১৩ অে যিছমর নওগাঁ মজলার জগিল তিহার ও কুতমল্লা মজলার শালিন তিহামর প্রত্নিাতত্ত্বক খনন সম্পন্ন হময়মছ। এছাড়াও 

পটুয়াখালী মজলার কলাপাড়া োনার কুয়াকাটা সমুদ্র বসকমি মজমগ ওঠা প্রােীন মনৌকা (Schooner) এর উোরমূলক খনন এিং 

তনরাপি স্থামন স্থানান্তর করা হময়মছ। ২০১৩-১৪ অে যিছমর প্রেমিামরর মি লালিাগ দূগ য ও জাদুঘমরর লাইট এে সাউে মশা 

উমিাধন করা হময়মছ। গাজীপুর মজলার িড়ইিাতড় ও িামগরহামটর খান জাহান আলী (রঃ) এর িসিিাতড়মি প্রত্নিাতত্ত্বক উৎখনমনর 

কাজ সম্পাতিি হময়মছ। ২০১৪-১৫ অে যিছমর রাজশাহীর িাঘা ও িতরশাল তিভাগীয় জাদুঘর উমিাধন করা হময়মছ। 

৬.২.২ কার্ যক্রমসমূহ, েলােল তনমি যশক এিং তনমি যশমকর লেযমাো 

কার্ যক্রম েলােল 

তনমি যশক 

সংতশি 

মকৌশলগি 

উমেশ্য 

এর ক্রতমক 

পতরমামপর 

একক 

সংমশাতধি 

লেযমাো 

প্রকৃি 

অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধি 

লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. প্রত্নিাতত্ত্বক স্থাপনা 

তেতিিকরণ,খনন, 

উমন্মােন, তনিশ যনসমূহ 

সংরেণ ও উন্নয়মনর 

মাধ্যমম পর্ যটক আকষ যণ 

প্রত্নিাতত্ত্বক 

স্থাপনা 

তেতিিকরণ 

২ 

সংখ্যা 

৫০০ ৪৯০ ৫২০ ৫৩০ ৫৩৫ ৫৪০ ৫৪৫ 

খনন ৭ ৭ ৮ ৭ ৭ ৭ ৭ 

পর্ যটক আগমন 
সংখ্যা 

(লে জন) 
২২ ২৬ ২৪ ২০ ২১ ২২ ২৩ 

2. অস্থাির প্রত্নিাতত্ত্বক তনিশ যন, 

মুতিযুমের তনিশ যন, 

সমকালীন তেেকম য সংগ্রহ 

ও সংরেণ, উন্নয়ন এিং 

প্রিশ যন 

তনিশ যন সংগ্রহ, 

সংরেণ ও 

প্রিশ যন 

২ সংখ্যা ৩০ ২৮ ৩০ ৩০ ৩২ ৩৫ ৪০ 
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৬.২.৩ অপামরশন ইউতনট,কম যসূতে এিং প্রকল্পওয়াতর মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউতনট, কম যসূতে এিং প্রকমল্পর নাম সংতিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃি 

২০১৪-১৫ 

িামজট সংমশাতধি 

িামজট 

মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পতরোলন ইউতনটসমূহ        

3405-3142 - অগ্রসর তিক্রমপুর োউমেশন ১-২ 1,00,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

3405-3144 - ঐতিহয অমেষণ ১-২ 55,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 

3431-0000 - প্রত্নিত্ত্ব ও র্াদুঘর অতধিপ্তর ১-২ 22,85,09 23,08,87 27,34,30 28,83,06 31,10,25 32,89,90 

মমাট : পতরোলন ইউতনটসমূহ  24,40,09 23,63,87 27,89,30 29,38,06 31,65,25 33,44,90 

অনুমমাতিি কম যসূতেসমূহ        

3496-4318 - কুতমল্লা মজলার ময়নামতিস্থ, শালিন তিহার ও সংলগ্ন 

পুরাকীতিযসমূমহর সংস্কার, সংরেণ ও উন্নয়ন শীষ যক কম যসূতে (২০১৪-১৫ মেমক 

২০১৬-১৭) 

১-২ 74,55 3,21,86 3,21,86 4,44,90 0 0 

3496-4319 - লালিাগ মকল্লায় স্থাতপি লাইট এে সাউে মশা এর উন্নয়ন 

শীষ যক কম যসূতে (২০১৪-১৫ মেমক ২০১৫-১৬) 
১-২ 1,20,87 2,30,50 2,30,50 0 0 0 

3496-4320 - ঢাকা তিভামগর তিতভন্ন পুরাকীতিযসমূমহর সংস্কার, সংরেণ ও 

উন্নয়ন শীষ যক কম যসূতে (২০১৪-১৫ মেমক ২০১৬-১৭) 
১-২ 81,90 2,05,56 2,05,56 1,65,00 0 0 

3496-4362 - তিনাজপুর মজলার কান্তজীউ মতদর সংলগ্ন এলাকায় জাদুঘর 

তনম যাণ শীষ যক কম যসূতে (২০১৪-১৫ মেমক ২০১৬-১৭) 
১-২ 39,00 1,78,88 1,78,88 74,33 0 0 

3496-4363 - রাজশাহী তিভামগর পুঠিয়া গ্রুপ অি মনুমমন্টস এর সংস্কার, 

সংরেণ ও উন্নয়ন শীষ যক কম যসূতে (২০১৪-১৫ হমি ২০১৬-১৭) 
১-২ 60,41 1,70,85 1,70,85 1,71,49 0 0 

3496-4364 - েট্টগ্রাম জাতিিাতত্বক জাদুঘমরর প্রিশ যনী উন্নয়ন, সংগ্রহ বৃতে ও 

আধুতনকায়ন কম যসূতে (২০১৪-১৫ মেমক ২০১৬-১৭) 
১-২ 19,50 1,62,51 1,62,51 1,39,50 0 0 

3496-4365 - খুলনা তিভামগর গুরুত্বপূণ য কময়কটি পুরাকীতিযর সংস্কার, 

সংরেণ ও উন্নয়ন শীষ যক কম যসূতে (২০১৪-১৫ মেমক ২০১৬-১৭) 
১-২ 87,79 1,93,00 1,93,00 2,24,90 0 0 

3496-4366 - প্রত্নিত্ত্ব অতধিপ্তমরর প্রকাশনা শীষ যক কম যসূতে (২০১৪-১৫ 

মেমক ২০১৫-১৬) 
১-২ 24,99 75,67 75,67 0 0 0 

মমাট : অনুমমাতিি কম যসূতেসমূহ  5,09,01 15,38,83 15,38,83 12,20,12 0 0 

মমাট : অনুন্নয়ন  29,49,10 39,02,70 43,28,13 41,58,18 31,65,25 33,44,90 

অনুমমাতিি প্রকল্পসমূহ        

3431-5010 - সাউে এতশয়ান টুতরজম ইনফ্রাস্ট্রাকোর মেমভলপমমন্ট প্রমজক্ট 

(২য় সংমশাতধি) (০১/০৭/২০১০ - ৩১/১২/২০১৬) অনুমমাতিি 
১-২ 25,14,52 30,28,00 35,00,00 27,63,00 0 0 

মমাট : অনুমমাতিি প্রকল্পসমূহ  25,14,52 30,28,00 35,00,00 27,63,00 0 0 

মমাট : উন্নয়ন  25,14,52 30,28,00 35,00,00 27,63,00 0 0 

মমাট :   54,63,62 69,30,70 78,28,13 69,21,18 31,65,25 33,44,90 

৬.৩ আকযাইভস্  ও গ্রন্থাগার অতধিপ্তর 

৬.৩.১  সাম্প্রতিক অজযনঃ “িাংলামিশ জািীয় গ্রন্থাগার আধুতনকীকরণ” শীষ যক প্রকমল্পর িাস্তিায়ন কাজ সমাপ্ত হময়মছ। িাস্তিাতয়ি 

প্রকমল্পর মাধ্যমম উন্নিমামনর স্কযানার ও প্রযুতিগি অন্যান্য র্ন্ত্রপাতির ব্যিহার তনতিি করা হময়মছ। এর েমল োটামিইমজ 

সংরতেি িথ্য হমি গমিষক/পাঠকমির িথ্যমসিা প্রিান করা হময়মছ। ২০১১ সামল তিিতলওগ্রােী প্রকাতশি হময়মছ এিং ২০১২ 

সামলর তিিতলওগ্রােী প্রণয়মনর কাজ সমাপ্ত হময়মছ। আধুতনক উন্নিমামনর র্ন্ত্রপাতি স্থাপমনর েমল সাভযামর োটা এতির সংখ্যা 

৩০০০০ এিং স্কযানকৃি ইমমজ এতেমটর সংখ্যা ১৮২৮। ২০১৪-১৫ সামল ৭০ ভতলউম পতেকা এিং ৫১ ভতলউম মজলা মরকে য স্কযান 

করা হময়মছ। তসতে/তেতভতেমি সংরেণ করা হময়মছ ৬৯টি। ২০১২-১৩ অে যিছমর ৫৭৭০, ২০১৩-১৪ অে যিছমর ২৮০০ এিং ২০১৪-

১৫ অে যিছমর ২৫০০টি আইএসতিএন নের প্রিান করা হময়মছ  

৬.৩.২ কার্ যক্রমসমূহ, েলােল তনমি যশক এিং তনমি যশমকর লেযমাো 

কার্ যক্রম েলােল 

তনমি যশক 

সংতশি 

মকৌশলগি 

উমেশ্য 

এর ক্রতমক 

পতরমামপর 

একক 

সংমশাতধি 

লেযমাো 

প্রকৃি 

অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধি 

লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. জািীয় ইতিহাস, 

ঐতিহাতসক িতলল-িস্তামিজ 

সংগ্রহ, সংরেণ এিং 

িতলল িস্তামিজ 

সংগ্রহ ও 

সংরেণ 

২ 
সংখ্যা 

(লে) 
৩.০০ ২.৭৮ ৩.৫০ ৩.০০ ৩.৫০ ৪.০০ ৪.৫০ 
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কার্ যক্রম েলােল 

তনমি যশক 

সংতশি 

মকৌশলগি 

উমেশ্য 

এর ক্রতমক 

পতরমামপর 

একক 

সংমশাতধি 

লেযমাো 

প্রকৃি 

অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধি 

লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

মসগুমলা তপ্রন্ট ও োতহিা 

অনুর্ায়ী সরিরাহ 

2. গমিষণামূলক িই, নত্যন 

প্রকাশনা সংগ্রহ ও সংরেণ 

এিং তিিতলওগ্রােী প্রণয়ন 

আইএসতিএন 

নের প্রিান 
৩ 

সংখ্যা 

(হাজার) 
২.৫০ ২.৫০ ৩.২০ ৪.০০ ৩.৫ ৪.৫ ৬.০০ 

৬.৩.৩ অপামরশন ইউতনট,কম যসূতে এিং প্রকল্পওয়াতর মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউতনট, কম যসূতে এিং প্রকমল্পর নাম সংতিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃি 

২০১৪-১৫ 

িামজট সংমশাতধি 

িামজট 

মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পতরোলন ইউতনটসমূহ        

3433-0000 - আকযাইভ ও গ্রন্থাগার অতধিপ্তর ১-২ 3,24,37 3,55,05 4,55,90 5,36,12 5,65,90 6,32,25 

মমাট : পতরোলন ইউতনটসমূহ  3,24,37 3,55,05 4,55,90 5,36,12 5,65,90 6,32,25 

অনুমমাতিি কম যসূতেসমূহ        

3496-4317 - িাংলামিশ ন্যাশনাল লাইমেরী সংস্কার, আধুতনকায়ন ও মান 

উন্নয়ন শীষ যক কম যসূতে (২০১৪-১৫ মেমক ২০১৫-১৬) 
১-২ 99,84 1,02,00 1,02,00 0 0 0 

3496-4374 - "জািীয় আরকাইভমসর সংস্কার, আধুতনকায়ন ও মামনান্নয়ন" 

শীষ যক কম যসূতে (২০১৪-১৫ মেমক ২০১৫-১৬) 
১-২ 63,74 1,13,52 1,41,68 0 0 0 

মমাট : অনুমমাতিি কম যসূতেসমূহ  1,63,58 2,15,52 2,43,68 0 0 0 

মমাট : অনুন্নয়ন  4,87,95 5,70,57 6,99,58 5,36,12 5,65,90 6,32,25 

মমাট :   4,87,95 5,70,57 6,99,58 5,36,12 5,65,90 6,32,25 

৬.৪ গণগ্রন্থাগার অতধিপ্তর 

৬.৪.১ সাম্প্রতিক অজযনঃ  জ্ঞানমনস্ক আমলাতকি সমাজ তিতনম যামণর লমেয সি যসাধারণমক িই পামঠ অতিরাম উিুে করা এিং 

তিজ্ঞানতভতত্তক আধুতনক িথ্য-প্রযুতি সুিাধাতির িারা সময়-সাশ্রয়ী িথ্যমসিা প্রিান করা গণগ্রন্থাগার অতধিপ্তমরর মূখ্য কাজ। 

উতেি লেয অজযমন এ অতধিপ্তর তিগি ৩ িছমর ৩,১০,৩১২ টি পুস্তক সংগ্রহ কমর মিমশর সকল মজলা ও উপমজলা সরকাতর 

গণগ্রন্থাগামর তিিরণ কমরমছ। ক্রমান্বময় পাঠকসংখ্যা ও পাঠাভযাস বৃতে কার্ যক্রম মজারিারকরমণ উৎসাহ প্রিামনর জন্য মিশব্যাপী 

তিতভন্ন জািীয় তিিসতভতত্তক রেনা, িই পাঠ, ছড়া ও কতিিা আবৃতত্তর ১,২৮০ টি অনুষ্ঠামনর আময়াজন কমরমছ। এ সমময় 

মিশব্যাপী সরকাতর গণগ্রন্থাগারসমূহ মেমক প্রায় দুই মকাটি পাঠকমক পাঠকমসিা প্রিান, িথ্য ও মরোমরন্স মসিা প্রিান এিং 

পুমরামনা পেপতেকা তেতজটাইমজশন, ই-বুমক রূপান্তরকরণসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃযক গণগ্রন্থাগার অতধিপ্তমরর ওময়ি মপাট যাল 

উমিাধন করা হময়মছ। এ সমময় ২টি উপমজলায় সরকাতর গণগ্রন্থাগার ভিন তনম যাণ করা হময়মছ এিং উি ২টি উপমজলাসহ মমাট 

৬৬টি সরকাতর গণগ্রন্থাগামর প্রময়াজনীয় আসিািপে সরিরাহ করা হময়মছ। 

৬.৪.২ কার্ যক্রমসমূহ, েলােল তনমি যশক এিং তনমি যশমকর লেযমাো 

কার্ যক্রম েলােল 

তনমি যশক 

সংতশি 

মকৌশলগি 

উমেশ্য 

এর ক্রতমক 

পতরমামপর 

একক 

সংমশাতধি 

লেযমাো 

প্রকৃি 

অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধি 

লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. িই সংগ্রহ-ক্রয় এিং 

তিভাগ-মজলা 

পর্ যাময়িই পাঠ 

প্রতিমর্াতগিার 

আময়াজন 

িই সংগ্রহ 

৩ 

সংখ্যা 

(হাজার) 
৮৫ ৭৬ ৯০ ৮২ ৮৫ ৮৭ ৯০ 

িই পাঠ 

প্রতিমর্াতগিা * 

সংখ্যা 

(অনুষ্ঠান) 
৩৭০ ৪২৫ ৩৮০ ৪৩৫ ৪৪০ ৪৪৫ ৪৫০ 

প্রতিমর্াগী 
সংখ্যা (হাজার 

জন) 
৩২ ৩৫ ৩৫ ৪০ ৪২ ৪৫ ৪৮ 
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কার্ যক্রম েলােল 

তনমি যশক 

সংতশি 

মকৌশলগি 

উমেশ্য 

এর ক্রতমক 

পতরমামপর 

একক 

সংমশাতধি 

লেযমাো 

প্রকৃি 

অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধি 

লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

2. অনলাইনসহ (ই-বুক) 

অন্যান্য লাইমেতর 

মসিা প্রিান 

সাধারণ  

পাঠক মসিা 

৩ 

সংখ্যা 

(লে জন) 
৪২ ৪৫ ৪০ ৪৮ ৫০ ৫২ ৫৫ 

গমিষণামূলক 

মরোমরন্স মসিা 

সংখ্যা 

(লে জন) 
৪০ ৪০ ৪২ ৪৫ ৪৭ ৪৮ ৫০ 

* প্রতিিছর ৬৪টি মকন্দ্র হমি ৬টি তিষময় ৬টি কমর িই পাঠ প্রতিমর্াতগিার আময়াজন করা হয়। 

৬.৪.৩ অপামরশন ইউতনট,কম যসূতে এিং প্রকল্পওয়াতর মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউতনট, কম যসূতে এিং প্রকমল্পর নাম সংতিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃি 

২০১৪-১৫ 

িামজট সংমশাতধি 

িামজট 

মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পতরোলন ইউতনটসমূহ        

3435-0000 - গণগ্রন্থাগার অতধিপ্তর ১-২ 13,46,57 15,06,10 19,15,07 21,45,28 21,92,00 22,97,50 

মমাট : পতরোলন ইউতনটসমূহ  13,46,57 15,06,10 19,15,07 21,45,28 21,92,00 22,97,50 

অনুমমাতিি কম যসূতেসমূহ        

3496-4321 - ছয়টি তিভাগীয় সরকাতর গণগ্রন্থাগামরর প্রময়াজনীয় আসিািপে 

সরিরাহকরণ শীষ যক কম যসূতে (২০১৪-১৫ মেমক ২০১৫-১৬) 
১-২ 1,97,55 1,97,60 1,97,60 0 0 0 

মমাট : অনুমমাতিি কম যসূতেসমূহ  1,97,55 1,97,60 1,97,60 0 0 0 

মমাট : অনুন্নয়ন  15,44,12 17,03,70 21,12,67 21,45,28 21,92,00 22,97,50 

অনুমমাতিি প্রকল্পসমূহ        

3435-5011 - * ছয়টি মজলা পািতলক লাইমেতরর উন্নয়ন (০১/০১/১৫ - 

৩০/০৬/১৬) অনুমমাতিি 
১-২ 0 0 13,07,00 21,51,00 14,97,00 0 

মমাট : অনুমমাতিি প্রকল্পসমূহ  0 0 13,07,00 21,51,00 14,97,00 0 

মমাট : উন্নয়ন  0 0 13,07,00 21,51,00 14,97,00 0 

মমাট :   15,44,12 17,03,70 34,19,67 42,96,28 36,89,00 22,97,50 

৬.৫ কতপরাইট অতেস 

৬.৫.১ সাম্প্রতিক অজযনঃ মমধা সম্পি সুরোয় কতপরাইট অতেস কতৃযক তিগি তিন অে যিছমর প্রায় ১,৩৮১টি স্বত্ব সংরেণ সনি প্রিান 

করা হময়মছ। মমধা সম্পি সুরোয় তিগি তিন িছমর কতপরাইট অতেস আন্তজযাতিক মামনর ২টি এিং ঢাকা মজলাসহ মিমশর 

তিতভন্ন মজলায় ২১টি মসতমনামরর আময়াজন করা হময়মছ। ২৩ এতপ্রল ২০১৫ আন্তজযাতিক কতপরাইট তিিস উদ্র্াপন করা হময়মছ।  

৬.৫.২ কার্ যক্রমসমূহ, েলােল তনমি যশক এিং তনমি যশমকর লেযমাো 

কার্ যক্রম েলােল 

তনমি যশক 

সংতশি 

মকৌশলগি 

উমেশ্য 

এর ক্রতমক 

পতরমামপর 

একক 

সংমশাতধি 

লেযমাো 

প্রকৃি 

অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধি 

লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১0 11 

1. সৃজনশীল কম যসমূমহর স্বত্ব 

সংরেণ এিং কতপরাইট 

আইমনর ওপর মসতমনার-

তসমম্পাতজয়াম-কম যশালা 

আময়াজন 

সাটি যতেমকট ইসুয 

১ সংখ্যা 

৭০০ ৫২৩ ৮০০ ৪৯০ ৫০০ ৫১০ ৫১৫ 

টাস্কমোস য 

পতরোলনা 
২০ ৩ ৩০ ৩ ৪ ৪ ৪ 

মসতমনার, 

তসমম্পাতজয়াম 
৭ ৩ ৮ ৩ ৩ ৪ ৪ 
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৬.৫.৩ অপামরশন ইউতনট,কম যসূতে এিং প্রকল্পওয়াতর মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউতনট, কম যসূতে এিং প্রকমল্পর নাম সংতিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃি 

২০১৪-১৫ 

িামজট সংমশাতধি 

িামজট 

মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পতরোলন ইউতনটসমূহ        

3437-0000 - কতপরাইট অতেস ১ 96,28 1,24,85 1,62,01 1,88,92 1,98,42 2,06,37 

মমাট : পতরোলন ইউতনটসমূহ  96,28 1,24,85 1,62,01 1,88,92 1,98,42 2,06,37 

মমাট : অনুন্নয়ন  96,28 1,24,85 1,62,01 1,88,92 1,98,42 2,06,37 

মমাট :   96,28 1,24,85 1,62,01 1,88,92 1,98,42 2,06,37 

৬.৬ িাংলামিশ তশল্পকলা একামেতম 

৬.৬.১ সাম্প্রতিক অজযনঃ তিগি তিন অে যিছমর মমাট ৫১১টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠামনর আময়াজন করা হময়মছ। ১টি ইন্টারন্যাশনাল তেতজটাল 

কালোরাল আকযাইভ স্থাপন করা হময়মছ। তশল্পকলা একামেমীর েত্বমরর পতরিযি পুকুর সংস্কার কমর মসৌদর্ য বৃতে ও 

নাদতনকরণসহ ১টি ভাসমান মুিমঞ্চ বিতর করা হময়মছ। ‘িঙ্গিন্ধু ও িাংলামিশ’ তশমরানামম ১০০ জন তশল্পীর মাধ্যমম ১০০টি 

তেেকম য তনম যাণ ও প্রিশ যনী আময়াজন করা হময়মছ। িাঙ্গালী জাতির তিপ্লি-তিমদ্রাহতভতত্তক তিষয়িস্তু তনময় ৬৪টি মজলায় ৬৪টি স্বপ্ন 

ও মদ্রামহর নাটক তনম যাণ এিং উৎসি আময়াজন করা হময়মছ। মুতিযুমের ১০০ নাটক তনময় জািীয় নামট্যাৎসি আময়াজন ও নারী 

জাগরমণর নামট্যাৎসি আময়াজন করা হময়মছ। জািীয় োরুকলা প্রি যশনী এিং ১৬িম তি-িাতষ যকী এতশয় োরুকলা প্রি যশনী, ঢাকা 

আট য সাতমট ২০১৬ ও সাকয আটি যে কযাম্প আময়াজন করা হময়মছ। সাতহিযতনভযর নামট্যাৎসি ২০১৫ আময়াজন করা হময়মছ। ৬৪টি 

মজলা তশল্পকলা একামেতমমি কতম্পউটার, প্রমজক্টর, শব্দর্ন্ত্র প্রিান করা হময়মছ ও তেতজটাল আট য তেমরক্টরী তনম যাণ করা হময়মছ। 

ভাওয়াইয়া পঞ্চগীতি কতির সংগীমির প্রতশেণ কম যশালার আময়াজন করা হময়মছ। সংগীি, নৃিয, নাটক ও িালর্ন্ত্র তিষয়ক 

প্রতশেণ কার্ যক্রম মজারিার করার জন্য তিতভন্ন উপকরণ সরিরাহ করা হময়মছ। 

৬.৬.২ কার্ যক্রমসমূহ, েলােল তনমি যশক এিং তনমি যশমকর লেযমাো 

কার্ যক্রম েলােল 

তনমি যশক 

সংতশি 

মকৌশলগি 

উমেশ্য 

এর ক্রতমক 

পতরমামপর 

একক 

সংমশাতধি 

লেযমাো 

প্রকৃি 

অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধি 

লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. জািীয় পর্ যাময় রিীন্দ্র-

নজরুল জন্মিাতষ যকী এিং 

তিতভন্ন মণীষী ও 

গুণীজনমির জন্ম ও মৃত্যয 

িাতষ যকী পালন 

জন্ম ও 

মৃত্যযিাতষ যকী 
১ 

অনুষ্ঠান 

সংখ্যা 
৪২ ২৩ ৪৪ ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ 

2. সঙ্গীি, নৃিয, নাট্যকলা, 

োরুকলাসহ তিতভন্ন তিষময় 

প্রতিমর্াতগিা ও অনুষ্ঠান 

আময়াজন, প্রিশ যন, গমিষণা-

প্রকাশনা ও প্রতশেণ 

সাংস্কৃতিক 

অনুষ্ঠান 

১ সংখ্যা 

৫৫ ৪৩৯ ৫৭ ৪৫১ ৪৮৬ ৫৩৩ ৬০০ 

প্রকাশনা 

[গ্রন্থ মুদ্রণ] 
৫ ৫ ৭ ৬ ৭ ৮ ৯ 

প্রতশেণ 

কম যশালা 
৩৪ ৩৫ ৩৫ ৩৮ ৪০ ৪২ ৪৫ 

৬.৬.৩ অপামরশন ইউতনট,কম যসূতে এিং প্রকল্পওয়াতর মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউতনট, কম যসূতে এিং প্রকমল্পর নাম সংতিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃি 

২০১৪-১৫ 

িামজট সংমশাতধি 

িামজট 

মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পতরোলন ইউতনটসমূহ        

3405-3131 - তশল্পকলা একামেতম ১-২ 30,68,00 35,67,80 36,48,50 48,03,47 49,79,07 56,52,23 

মমাট : পতরোলন ইউতনটসমূহ  30,68,00 35,67,80 36,48,50 48,03,47 49,79,07 56,52,23 
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অপামরশন ইউতনট, কম যসূতে এিং প্রকমল্পর নাম সংতিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃি 

২০১৪-১৫ 

িামজট সংমশাতধি 

িামজট 

মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

অনুমমাতিি কম যসূতেসমূহ        

3496-4305 - মািারীপুর মজলা তশল্পকলা একামেমী তনম যাণ (২০১৩-১৪ মেমক 

২০১৫-১৬) 
১-২ 4,76,92 3,49,68 3,49,68 0 0 0 

3496-4307 - জািীয় তেেশালার জন্য তেেকম য ক্রয় ((২০১৪-১৫ মেমক 

২০১৫-১৬) 
২ 1,00,00 3,50,00 3,50,00 0 0 0 

3496-4315 - তশল্পেে যায় িথ্যপ্রযুতির আধুতনক র্ন্ত্রপাতি সংমর্াজন ও 

তেতজটালাইমজশন শীষ যক কম যসূতে (২০১৪-১৫ মেমক ২০১৫-১৬) 
২ 3,08,00 4,13,00 4,13,00 0 0 0 

3496-4325 - "িাংলামিমশর সকল সরকাতর ও মিসরকাতর প্রােতমক 

তিদ্যালময় সাংস্কৃতিক প্রতিমর্াতগিার আময়াজন" শীষ যক কম যসূতে (২০১৪-১৫ 

মেমক ২০১৫-১৬) 

১ 5,19,90 1,04,40 1,04,40 0 0 0 

3496-4326 - োঁিপুর, খুলনা, তপমরাজপুর, মমমহরপুর, তিনাজপুর এিং 

নীলোমারী মজলার ৬ (ছয়)টি উপমজলা তশল্পকলা একামেমীর জন্য মুিমঞ্চ ও 

প্রতশেণ ভিন তনমাণ য (২০১৪-১৫ মেমক ২০১৫-১৬) 

২ 3,64,62 6,05,00 6,05,00 0 0 0 

3496-4327 - ঢাকা মাতনকগঞ্জ, গাজীপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল এিং েট্রগ্রাম 

মজলার ৬ (ছয়) টি উপমজলা তশল্পকলা একামেমীর জন্য মুিমঞ্চ ও প্রতশেণ 

ভিন তনম যাণ (২০১৪-১৫ মেমক ২০১৫-১৬) 

২ 3,64,62 6,05,00 6,05,00 0 0 0 

3496-4329 - িঙ্গীয় তশল্পকলা তিষয়ক মরোমরন্স গ্রন্থ প্রকাশ ও মকমন্দ্রর 

গ্রন্থাগার এিং তভজ্যযময়ল আকযাইমভর উন্নয়ন কম যসূতে (২০১৪-১৫ মেমক ২০১৬-

১৭) 

২ 28,17 60,42 60,42 74,00 0 0 

মমাট : অনুমমাতিি কম যসূতেসমূহ  21,62,23 24,87,50 24,87,50 74,00 0 0 

মমাট : অনুন্নয়ন  52,30,23 60,55,30 61,36,00 48,77,47 49,79,07 56,52,23 

অনুমমাতিি প্রকল্পসমূহ        

3405-5013 - *হালুয়াঘাট, তিনাজপুর এিং নওগাঁ মজলার ক্ষুদ্র নৃ-মগাতষ্ঠর 

সাংস্কৃতিক একামেমী তনম যাণ (০১/০৩/২০১৩-৩০/০৬/২০১৬) অনুমমাতিি 

 

১-২ 3,63,00 18,00,00 10,00,00 10,11,00 0 0 

3405-5014 - তিভাগীয় ও মজলা তশল্পকলা একামেমী তনম যাণ প্রকল্প 

(০১/০১/১৪ -৩০/০৬/১৭) অনুমমাতিি 
২ 8,20,00 51,45,00 21,11,00 40,31,00 107,82,00 0 

3405-5016 - ১৫টি মজলা তশল্পকলা একামেতমর নিায়ন, সংস্কার ও মমরামি 

(০১/০১/১৫ - ৩১/১২/১৬) অনুমমাতিি 
১-২ 0 0 10,00,00 30,55,00 0 0 

3405-7210 - *োইন এে পারেরতমং আমট যর উপর প্রতশেণ (২য় পর্ যায়) 

(০১/০৭/২০০৫-৩১/১২/২০০৯) অনুমমাতিি 
২ 0 1,00 1,00 0 0 0 

মমাট : অনুমমাতিি প্রকল্পসমূহ  11,83,00 69,46,00 41,12,00 80,97,00 107,82,00 0 

মমাট : উন্নয়ন  11,83,00 69,46,00 41,12,00 80,97,00 107,82,00 0 

মমাট :   64,13,23 130,01,30 102,48,00 129,74,47 157,61,07 56,52,23 

৬.৭ িাংলা একামেতম 

৬.৭.১  সাম্প্রতিক অজযনঃ তিগি তিন অে যিছমর উর্চ্তশোর সকল স্তমর পাঠ্যপুস্তক এিং িাংলা ভাষা, সাতহমিযর গমিষণা ও উন্নয়ন 

সংক্রান্ত মমাট ১৭৩টি গ্রন্থ প্রকাশ, কতম্পউটার প্রতশেণ মকামস যর মাধ্যমম ১৮০৫ জনমক প্রতশেণ প্রিান ও ২০ জনমক িথ্য ও 

প্রযুতি তিষময় প্রতশেণ প্রিান করা হময়মছ। সপ্তাহব্যাপী মোকমলার সামার স্কুল ও কম যশালা আময়াজমনর  মাধ্যমম ৩৫ জনমক  

প্রতশেণ প্রিান করা হময়মছ। িাংলা ভাষা ও সাতহমিয অিিামনর জন্য ২৭ জনমক িাংলা একামেতম সাতহিয পুরস্কার, ২৫ জনমক 

িাংলা একামেতম সমানসূেক মেমলাতশপ প্রিান, ৩ জনমক সা’িি আতল আখদ সাতহিয পুরস্কার, ১ জনমক কিীর মেৌধুরী তশশু 

সাতহিয পুরস্কার, ১ জনমক হাতলমা-শরফুতেন তিজ্ঞান-মলখক পুরস্কার, ৩ জনমক মর্হারুল ইসলাম কতিিা পুরস্কার, ৬ জনমক 

রিীন্দ্র পুরস্কার, ১০টি প্রতিষ্ঠানমক মুনীর মেৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার ও তেত্তরঞ্জন সাহা পুরস্কার প্রিান করা হময়মছ। মিমশর তিতভন্ন স্থামন 

িইমমলায় অংশগ্রহণ ও অমর একুমশ গ্রন্থমমলা উির্াপন করা হময়মছ। ২০১৪-১৫ অে যিছমর ৩৫৩টি িরােকৃি বুক েমলর মাধ্যমম 

একুমশ গ্রন্থমমলা আময়াজন করা হময়মছ। 
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৬.৭.২ কার্ যক্রমসমূহ, েলােল তনমি যশক এিং তনমি যশমকর লেযমাো 

কার্ যক্রম েলােল 

তনমি যশক 

সংতশি 

মকৌশলগি 

উমেশ্য 

এর ক্রতমক 

পতরমামপর 

একক 

সংমশাতধি 

লেযমাো 

প্রকৃি 

অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধি 

লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. একুমশ িইমমলাসহ অন্যান্য 

িইমমলা আময়াজন এিং 

তিমিমশ িইমমলায় 

অংশগ্রহণ 

িইমমলা 

১ সংখ্যা 

৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ 

বুক েল ৩৩০ ৩৫৩ ৩৪০ ৩৯০ ৪০০ ৪১০ ৪২০ 

তিমিমশ 

িইমমলা 
২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ 

2. িাংলা একামেতম পুরস্কার 

প্রিান 

একামেতম 

পুরস্কার 
১ সংখ্যা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ 

3. জািীয় পর্ যাময় রিীন্দ্র-

নজরুল জন্মিাতষ যকী  এিং 

তিতভন্ন-মণীষী ও 

গুণীজনমির জন্ম ও মৃত্যয 

িাতষ যকী উির্াপন 

জন্ম ও মৃত্যয 

িাতষ যকী পালন 
১ 

সংখ্যা 

(অনুষ্ঠান) 
৬৫ ৭০ ৭০ ৭৫ ৭৫ ৮০ ৮৫ 

4. িাংলা ভাষা ও সাতহমিযর 

গমিষণা ও উন্নয়ন এিং 

মিশী-তিমিশী সৃজনশীল 

সাতহিযকম য ও অন্যান্য 

গ্রন্থািতলর অনুিাি* 

গ্রন্থ প্রকাশ** ৩ সংখ্যা ৬৫ ৫১ ৭০ ১০০ ১১০ ১২০ ১৩০ 

*  িিযমামন প্রেতলি নীতিমালা অনুর্ায়ী লেযমাো তনধ যাতরি। এ নীতিমালার পতরিিযন না হওয়াপর্ যন্ত এ লেযমাো একইপর্ যাময় োকমি। 

**  গমিষণা ও প্রকাশনা একীভূি কমর মিখামনা হময়মছ। 

৬.৭.৩ অপামরশন ইউতনট,কম যসূতে এিং প্রকল্পওয়াতর মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউতনট, কম যসূতে এিং প্রকমল্পর নাম সংতিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃি 

২০১৪-১৫ 

িামজট সংমশাতধি 

িামজট 

মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পতরোলন ইউতনটসমূহ        

3405-3133 - িাংলা একামেতম ১-৪ 16,84,55 17,00,00 18,40,75 18,47,31 21,36,85 22,18,85 

মমাট : পতরোলন ইউতনটসমূহ  16,84,55 17,00,00 18,40,75 18,47,31 21,36,85 22,18,85 

অনুমমাতিি কম যসূতেসমূহ        

3496-4313 - িাংলা একামেমীর মপ্রস আধুতনকায়ন শীষ যক কম যসূতে (২০১৪-

১৫ মেমক ২০১৬-১৭) 
৪ 37,50 2,15,00 2,15,00 7,10,00 0 0 

3496-4314 - িধ যমান হাউমস মলাক ঐতিহয জাদুঘর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন 

শীষ যক কম যসূতে (২০১৪-১৫ মেমক ২০১৬-১৭) 
৪ 16,20 28,40 28,40 1,13,40 0 0 

3496-4361 - িাংলা ভাষা ও সাতহিয সম্পতকযি উমল্লখমর্াগ্য কার্ যক্রম, 

অতভধান প্রণয়ন, তিতভন্ন গমিষণা ও প্রকাশনা শীষ যক কম যসূতে (২০১৪-১৫ মেমক 

২০১৬-১৭ 

৪ 50,75 2,19,50 2,19,50 2,99,25 0 0 

মমাট : অনুমমাতিি কম যসূতেসমূহ  1,04,45 4,62,90 4,62,90 11,22,65 0 0 

মমাট : অনুন্নয়ন  17,89,00 21,62,90 23,03,65 29,69,96 21,36,85 22,18,85 

অনুমমাতিি প্রকল্পসমূহ        

3405-5012 - *িাংলা একামেতম োে মকায়াট যার তনম যাণ (০১/০১/২০১৩-

৩১/১২/২০১৫) অনুমমাতিি 
১-৪ 33,75,00 8,36,00 2,42,00 0 0 0 

মমাট : অনুমমাতিি প্রকল্পসমূহ  33,75,00 8,36,00 2,42,00 0 0 0 

মমাট : উন্নয়ন  33,75,00 8,36,00 2,42,00 0 0 0 

মমাট :   51,64,00 29,98,90 25,45,65 29,69,96 21,36,85 22,18,85 

৬.৮ জািীয় গ্রন্থমকন্দ্র  

৬.৮.১ সাম্প্রতিক অজযনঃ তিগি তিন িছমর মমাট ২০২৮টি মিসরকাতর গ্রন্থাগামর নগি সহায়িা ও িই তিিরণ িািি ৬৭৭ লে টাকা 

প্রিান করা হময়মছ। ১৮টি তিভাগীয় িইমমলা ও মজলা ও উপমজলা পর্ যাময় ১২০টি িইমমলা আময়াজন করা হময়মছ। এছাড়া, ৪টি 
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তিমিশী িইমমলায় অংশগ্রহণ করা হময়মছ। িাংলামিমশ প্রকাতশি নত্যন িইময়র িথ্যাতি সেতলি িাতষ যক “িাংলামিমশর িই” 

নামক গ্রন্থপতঞ্জ প্রকাশ করা হময়মছ। মিসরকাতর গ্রন্থাগাতরকমির জন্য “গ্রন্থাগার ব্যিস্থাপনা, পাঠ মসিার মান উন্নয়ন, নত্যন পাঠক 

সৃতি ও গ্রন্থাগামর আধুতনক প্রযুতির ব্যিহার” তিষয়ক ৯টি প্রতশেণ মকামস যর আময়াজন করা হময়মছ। উি মকাস য মেমক ১৭৬ জনমক 

প্রতশেণ মিয়া হময়মছ। মজলা পর্ যাময় সরকাতর গ্রন্থাগামরর সহায়িায় মিশব্যাপী গ্রন্থাগার জতরপ কার্ যক্রম পতরোলনা কমর অতস্তত্ব ও 

কার্ যক্রম তিদ্যমান গ্রন্থাগারসমূমহর িাতলকা সেতলি মিসরকাতর গ্রন্থাগার তনমি যতশকা প্রকাশ করা হময়মছ। 

৬.৮.২ কার্ যক্রমসমূহ, েলােল তনমি যশক এিং তনমি যশমকর লেযমাো 

কার্ যক্রম েলােল 

তনমি যশক 

সংতশি 

মকৌশলগি 

উমেশ্য 

এর ক্রতমক 

পতরমামপর 

একক 

সংমশাতধি 

লেযমাো 

প্রকৃি 

অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধি 

লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. একুমশ িই মমলাসহ 

অন্যান্য িই মমলা আময়াজন 

এিং তিমিমশ িই মমলায় 

অংশগ্রহণ 

িইমমলা 

আময়াজন- 

অংশগ্রহণ 

১ 
সংখ্যা 

(টি) 
৬৪ ৬ ৬৪ ৬ ১০ ১৫ ২০ 

2. মিসরকাতর 

লাইমেতরসমূহমক আতে যক 

সহায়িা ও িই তিিরণ 

লাইমেতর সহায়িা: 

লাইমেতর ৩ সংখ্যা (টি) ৭৫৮ ৬৬৮ ৯৭৫ ৭০০ ৭৫০ ৮০০ ৮৫০ 

িই তিিরণ ৩ 
সংখ্যা 

(হাজার) 
৫১ ৪৬ ৬২ ৫১ ৬২ ৬৪ ৬৬ 

৬.৮.৩ অপামরশন ইউতনট, কম যসূতে এিং প্রকল্পওয়াতর মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউতনট, কম যসূতে এিং প্রকমল্পর নাম সংতিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃি 

২০১৪-১৫ 

িামজট সংমশাতধি 

িামজট 

মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পতরোলন ইউতনটসমূহ        

3405-3139 - জািীয় গ্রন্থ মকন্দ্র ১-২ 2,55,50 2,71,03 3,14,42 4,06,46 3,57,88 3,71,99 

মমাট : পতরোলন ইউতনটসমূহ  2,55,50 2,71,03 3,14,42 4,06,46 3,57,88 3,71,99 

অনুমমাতিি কম যসূতেসমূহ        

3496-4375 - জািীয় গ্রন্থমকমন্দ্রর তনেিলায় আধুতনক িই তিপণন মকন্দ্র 

স্থাপন শীষ যক কম যসূতে (২০১৪-১৫ মেমক ২০১৫-১৬) 
১-২ 5,00 1,11,00 1,11,00 0 0 0 

মমাট : অনুমমাতিি কম যসূতেসমূহ  5,00 1,11,00 1,11,00 0 0 0 

মমাট : অনুন্নয়ন  2,60,50 3,82,03 4,25,42 4,06,46 3,57,88 3,71,99 

মমাট :   2,60,50 3,82,03 4,25,42 4,06,46 3,57,88 3,71,99 

৬.৯ নজরুল ইন তেটিউট 

৬.৯.১ সাম্প্রতিক অজযনঃ  তিগি তিন িছমর নজরুল তিষয়ক  ৭৩টি গ্রন্থ প্রকাশ করা হময়মছ। এর মমধ্য নজরুমলর তনজস্ব রেনার ৩৫টি 

গ্রন্থ, শুে িাণী ও সুমর নজরুল সঙ্গীি স্বরতলতপর ১৪টি গ্রন্থ, ২টি িাংলা ও ১টি ইংমরতজ নজরুল তিষয়ক গমিষণাধমী পতেকা এিং 

২১টি নজরুল তিষয়ক গমিষণাধমী গ্রন্থ প্রকাশ করা হময়মছ। র্ার মমধ্য উমল্লখমর্াগ্য হমলা “অপ্রকাতশি নজরুল সংগীি স্বরতলতপ”, 

Nazrul: Prosa Y Poemas Selection (Spanish) ও “সংগীি গমিষক নজরুল”। তশশু-তকমশার, িরুণ ও উর্চ্ির 

প্রতশেণােীমির ২ িছর মময়াতি নজরুল সঙ্গীি প্রতশেণ ও তশশু-তকমশার, িরুণমির ১ িছর মময়াতি নজরুমলর রেনার আবৃতত্ত 

প্রতশেণ মকামস য মমাট ৭২৭ জন তশোেীমক প্রতশেণ প্রিান করা হময়মছ। শুে িাণী ও সুমর নজরুল সঙ্গীমির প্রোর ও প্রসামরর 

লমেয নজরুল সঙ্গীি প্রমাণীকরণ পতরষি ১৮১টি নজরুল সঙ্গীমির স্বরতলতপ প্রমাণীকরণ কমরমছ। 
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৬.৯.২ কার্ যক্রমসমূহ, েলােল তনমি যশক এিং তনমি যশমকর লেযমাো 

কার্ যক্রম েলােল 

তনমি যশক 

সংতশি 

মকৌশলগি 

উমেশ্য 

এর ক্রতমক 

পতরমামপর 

একক 

সংমশাতধি 

লেযমাো 

প্রকৃি 

অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধি 

লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. জািীয় পর্ যাময় রিীন্দ্র-

নজরুল জন্মিাতষ যকী এিং 

তিতভন্ন-মণীষী ও 

গুণীজনমির জন্ম ও মৃত্যয 

িাতষ যকী উির্াপন 

জন্মিাতষ যকী 

অনুষ্ঠান* 
১ সংখ্যা ২০ ২১ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ 

2. নজরুল সাতহমিযর গমিষণা প্রকাশনা ১ সংখ্যা ২৫ ২৫ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ 

3. নজরুল সংগীি 

প্রমাণীকরণ, শুে িাণী ও 

সুমর স্বরতলতপ প্রকাশণা 

এিং আবৃতত্ত প্রতশেণ 

প্রতশেণ  ১ 
সংখ্যা 

(জন) 
২২৫ ২২৫ ২৫০ ২৩০ ২৫০ ২৭৫ ৩০০ 

স্বরতলতপ 

পুস্তক প্রকাশ 
১ সংখ্যা ৫ ৩ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

* িিযমান নীতিমালা অনুর্ায়ী লেযমাো তনধ যাতরি। এ নীতিমালা পতরিিযন না হয়া পর্ যন্ত এ লেযমাো অপতরিতিযি োকমি। 

৬.৯.৩ অপামরশন ইউতনট,কম যসূতে এিং প্রকল্পওয়াতর মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউতনট, কম যসূতে এিং প্রকমল্পর নাম সংতিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃি 

২০১৪-১৫ 

িামজট সংমশাতধি 

িামজট 

মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পতরোলন ইউতনটসমূহ        

3405-3149 - নজরুল ইন তেটিউট ১-৩ 2,54,55 2,43,12 3,04,19 3,39,85 3,35,94 3,52,99 

মমাট : পতরোলন ইউতনটসমূহ  2,54,55 2,43,12 3,04,19 3,39,85 3,35,94 3,52,99 

অনুমমাতিি কম যসূতেসমূহ        

3496-4360 -  জািীয় কতির জীিন ও সৃতিকম য: সংরেণ, েে যা ও প্রোর  

শীষ যক কম যসূতে (২০১৪-১৫ মেমক ২০১৫-১৬) 
১-৩ 2,49,77 1,14,12 1,14,12 0 0 0 

মমাট : অনুমমাতিি কম যসূতেসমূহ  2,49,77 1,14,12 1,14,12 0 0 0 

মমাট : অনুন্নয়ন  5,04,32 3,57,24 4,18,31 3,39,85 3,35,94 3,52,99 

মমাট :   5,04,32 3,57,24 4,18,31 3,39,85 3,35,94 3,52,99 

৬.১০ িাংলামিশ জািীয় জাদুঘর 

৬.১০.১  সাম্প্রতিক অজযনঃ তিগি ২০১২-১৩ অে যিছমর ৫৬টি, ২০১৩-১৪ অে যিছমর ৬৮টি এিং ২০১৪-১৫ অে যিছমর ১০৮টি তনিশ যন সংগ্রহ 

করা হময়মছ।   সরকাতর অে যায়মন ২০১২-২০১৫ অে যিছমর ‘১৯৫৭ মেমক ১৯৭৫ পর্ যন্ত’ স্বাধীনিা সংগ্রাম, মহান মুতিযুে এিং 

স্বাধীনিা উত্তর’ ঘটনািলী ইতিহামসর ধারািাতহকিায় িাংলামিশ জািীয় জাদুঘমরর ৩৭, ৩৮, ৩৯ ও ৪০ নের গ্যালারীমি 

সঠিকভামি এিং ১০টি গ্যালারী নত্যন আংতগমক সতিি করা হময়মছ। িাংলামিশ জািীয় জাদুঘর সকল তনিশ যন 

তেতজটালাইমজশনকরণ এিং সকল গ্যালাতর ও লতিমি তসতস টিতভ, আে যওময় মগট ও স্কযাতনং মমতশন স্থাপন এিং পৃেক তনয়ন্ত্রণ 

কে তনম যাণসহ তনরাপত্তা ব্যিস্থা আধুতনকায়ন কমর সি যাধুতনক তনরাপত্তা তনতিি করা হময়মছ। তিগি তিন অে যিছমর মমাট ৩৬.৮০ 

লে িশ যনােী জািীয় জাদুঘর পতরিশ যন কমরমছ। 

৬.১০.২ কার্ যক্রমসমূহ, েলােল তনমি যশক এিং তনমি যশমকর লেযমাো 

কার্ যক্রম েলােল 

তনমি যশক 

সংতশি 

মকৌশলগি 

উমেশ্য 

এর ক্রতমক 

পতরমামপর 

একক 

সংমশাতধি 

লেযমাো 

প্রকৃি 

অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধি 

লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. অস্থাির প্রত্নিাতত্ত্বক তনিশ যন, 

মুতিযুমের তনিশ যন, 

সমকালীন তেেকম য সংগ্রহ 

ও সংরেণ,উন্নয়ন এিং 

প্রিশ যন 

তনিশ যন 

২ 

সংখ্যা ১০০ ১০৮ ১২০ ১০০ ১৫০ ২০০ ২৫০ 

িশ যনােীর 

আগমন 

সংখ্যা 

(লে জন) 
১৪.০০ ১২.৭৪ ১৬.০০ ১৭.০০ ১৮.০০ ১৯.০০ ২০.০০ 
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৬.১০.৩ অপামরশন ইউতনট,কম যসূতে এিং প্রকল্পওয়াতর মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউতনট, কম যসূতে এিং প্রকমল্পর নাম সংতিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃি 

২০১৪-১৫ 

িামজট সংমশাতধি 

িামজট 

মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পতরোলন ইউতনটসমূহ        

3405-3155 - জািীয় জাদুঘর ১ 16,00,95 16,64,00 21,60,16 19,32,75 21,16,31 23,97,81 

3405-3157 - ওসমানী জাদুঘর ১ 33,05 35,50 38,96 43,10 43,96 45,36 

3405-3161 - তজয়া জাদুঘর ১ 1,48,88 1,50,90 1,77,05 2,02,87 2,01,71 2,08,19 

মমাট : পতরোলন ইউতনটসমূহ  17,82,88 18,50,40 23,76,17 21,78,72 23,61,98 26,51,36 

অনুমমাতিি কম যসূতেসমূহ        

3496-4311 - িাংলামিশ জািীয় জাদুঘমরর সংস্কার, মমরামি ও 

আধুতনকীকরণ (২০১৪-১৫ মেমক ২০১৫-১৬) 
১ 3,64,03 1,76,75 1,76,75 0 0 0 

3496-4312 - আহসান মতঞ্জমলর অদর মহমল গ্যালাতর সতিিকরণ ও 

লাইমেরী উন্নয়ন কাজ শীষ যক কম যসূতে (২০১৪-১৫ মেমক ২০১৫-১৬)  

 

১ 1,49,30 3,31,06 3,31,06 0 0 0 

3496-4328 - িাংলামিশ জািীর্ জাদুঘর সংগ্রহ ব্যিস্থাপনা তসমিম 

(তসএমএস) ও িথ্যমর্াগামর্াগ ব্যিস্থাপনা তসমিম (এমআইএস) উন্নয়ন কার্ যক্রম 

(২০১৪-১৫ মেমক ২০১৬-১৭) 

১ 34,10 2,18,45 2,18,45 94,60 0 0 

মমাট : অনুমমাতিি কম যসূতেসমূহ  5,47,43 7,26,26 7,26,26 94,60 0 0 

মমাট : অনুন্নয়ন  23,30,31 25,76,66 31,02,43 22,73,32 23,61,98 26,51,36 

অনুমমাতিি প্রকল্পসমূহ        

3405-5011 - সাংিাতিক কাঙ্গাল হতরনাে সৃ্নতি তমউতজয়াম তনম যাণ, কুতিয়া 

(০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০১৬) অনুমমাতিি 
১ 2,04,67 1,20,00 97,00 0 0 0 

মমাট : অনুমমাতিি প্রকল্পসমূহ  2,04,67 1,20,00 97,00 0 0 0 

মমাট : উন্নয়ন  2,04,67 1,20,00 97,00 0 0 0 

মমাট :   25,34,98 26,96,66 31,99,43 22,73,32 23,61,98 26,51,36 

৬.১১ িঙ্গিন্ধু স্মৃতি জাদুঘর 

৬.১১.১ সাম্প্রতিক অজযনঃ জাতির জনক িঙ্গিন্ধু মশখ মুতজির রহমামনর স্মৃতি তিজতড়ি কে, আসিািপে, ব্যিহৃি মপাশাক-পতরেি ও 

অন্যান্য দ্রব্যাতি আধুতনক উপাময় সুরো এিং িঙ্গিন্ধু স্মৃতি জাদুঘমরর অিকাঠামমা সংস্কামরর মাধ্যমম িঙ্গিন্ধুর স্মৃতি তিজতড়ি 

কে, আসিািপে, ব্যিহৃি মপাশাক-পতরেি ও অন্যান্য দ্রব্যাতি সি যসাধারমণর জন্য প্রিশ যমনর ব্যিস্থা করা হময়মছ। তিগি তিন 

িছমর প্রায় ৫,২০০টি তনিশ যন সংগ্রহ ও সংরেণ করা হময়মছ। এ ছাড়া, স্বাধীনিা সংগ্রাম, স্বাধীনিা মঘাষণা, মুতিযুে, স্বাধীনিা 

অজযন সম্পতকযি তনিশ যন ও িতলল িস্তামিজ প্রিশ যমনর ব্যিস্থা করা হময়মছ। তিগি তিন িছমর ২০ লমের ও মিশী মানুষ এ জাদুঘর 

পতরিশ যন কমরমছ। 

৬.১১.২ কার্ যক্রমসমূহ, েলােল তনমি যশক এিং তনমি যশমকর লেযমাো 

কার্ যক্রম েলােল 

তনমি যশক 

সংতশি 

মকৌশলগি 

উমেশ্য 

এর ক্রতমক 

পতরমামপর 

একক 

সংমশাতধি 

লেযমাো 

প্রকৃি 

অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধি 

লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. অস্থাির প্রত্নিাতত্ত্বক তনিশ যন, 

মুতিযুমের তনিশ যন, 

সমকালীন তেেকম য সংগ্রহ 

ও সংরেণ, উন্নয়ন এিং 

প্রিশ যন 

তনিশ যন সংগ্রহ 

ও সংরেণ 
২ 

সংখ্যা 

(হাজার) 
০.৪০ ০.৪০ ০.৪৫ ০.৪৫ ০.৫০ ০.৫০ ০.৬০ 

িশ যনােীর 

আগমন 
২ 

জন 

(লে) 
৯.০০ ৮.৫ ৯.৫০ ১০.০০ ১০.০০ ১১.০০ ১১.০০ 
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৬.১১.৩ অপামরশন ইউতনট,কম যসূতে এিং প্রকল্পওয়াতর মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউতনট, কম যসূতে এিং প্রকমল্পর নাম সংতিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃি 

২০১৪-১৫ 

িামজট সংমশাতধি 

িামজট 

মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পতরোলন ইউতনটসমূহ        

3405-3158 - িঙ্গিন্ধু স্মৃতি র্াদুঘর ১ 85,00 1,05,00 1,05,00 1,25,00 1,40,00 1,65,00 

মমাট : পতরোলন ইউতনটসমূহ  85,00 1,05,00 1,05,00 1,25,00 1,40,00 1,65,00 

মমাট : অনুন্নয়ন  85,00 1,05,00 1,05,00 1,25,00 1,40,00 1,65,00 

মমাট :   85,00 1,05,00 1,05,00 1,25,00 1,40,00 1,65,00 

৬.১২ িাংলামিশ মলাক ও কারুতশল্প োউমেশন  

৬.১২.১ সাম্প্রতিক অজযনঃ িছরজ্যমড় সরকাতর তিিসসমূহ, মাসব্যাপী মলাক ও কারুতশল্প মমলা ও মলাকজ উৎসি, বিশাখী মমলা, 

মপৌষমমলা, িষ যিরণ উপলমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মসতমনার, কতিিা পাঠসহ নানা প্রকার অনুষ্ঠামনর আময়াজন করা হময়মছ। তিন 

মশ্রতণর ৩ জন কারুতশল্পীমক মশ্রষ্ঠ কারুতশল্পী পিক প্রিান করা হময়মছ এিং তিনটি গমিষণামূলক গ্রন্থও প্রকাতশি হময়মছ। তিগি ৩ 

িছমর প্রায় ৩০ লে িশ যনােী োউমেশন পতরিশ যন কমরমছ। িশ যনােী প্রমিশ তে, তপকতনক স্পট ভাড়া, িড়তশমি মাছ ধরা তেসহ 

তিতভন্ন খাি মেমক সি যমমাট প্রায় ছয় মকাটি টাকা আয় হময়মছ। 

৬.১২.২ কার্ যক্রমসমূহ, েলােল তনমি যশক এিং তনমি যশমকর লেযমাো 

কার্ যক্রম েলােল 

তনমি যশক 

সংতশি 

মকৌশলগি 

উমেশ্য 

এর ক্রতমক 

পতরমামপর 

একক 

সংমশাতধি 

লেযমাো 

প্রকৃি 

অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধি 

লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. মলাকজ ও কারুতশমল্পর 

সংরেণ, প্রতশেণ ও 

উন্নয়ন এিং মমলা 

আময়াজন 

তনিশ যন সংগ্রহ 

১ 

সংখ্যা ৬৫ 15 ৭৫ 25 50 60 70 

প্রতশেণ 
সংখ্যা 

(জন) 
১৫০ 59 ১৫০ 60 75 100 125 

িশ যনােীর 

আগমন 
১ 

জন 

(লে) 
৮.50 5.85 ৯.০০ 6.70 7.00 7.20 7.25 

৬.১২.৩ অপামরশন ইউতনট,কম যসূতে এিং প্রকল্পওয়াতর মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউতনট, কম যসূতে এিং প্রকমল্পর নাম সংতিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃি 

২০১৪-১৫ 

িামজট সংমশাতধি 

িামজট 

মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পতরোলন ইউতনটসমূহ        

3405-3141 - িাংলামিশ মলাক ও কারু তশল্প োউমেশন ১-২ 2,25,00 2,40,00 2,50,06 2,50,00 2,35,58 2,41,46 

মমাট : পতরোলন ইউতনটসমূহ  2,25,00 2,40,00 2,50,06 2,50,00 2,35,58 2,41,46 

মমাট : অনুন্নয়ন  2,25,00 2,40,00 2,50,06 2,50,00 2,35,58 2,41,46 

মমাট :   2,25,00 2,40,00 2,50,06 2,50,00 2,35,58 2,41,46 

৬.১৩ ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন তেটিউট-একামেতমসূহ (রাঙ্গামাটি-িাদরিান-খাগড়াছতড়-কক্সিাজারসাংস্কৃতিক মকন্দ্র-মতণপুরী লতলিকলা 

একামেতম, মমৌলভীিাজার-ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একামেতম, তিতরতশতর, মনেমকানা-রাজশাহী তিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীর কালোরাল একামেতম, 

রাজশাহী) 

৬.১৩.১  সাম্প্রতিক অজযনঃ  তিগি তিন অে যিছমর ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীর সংস্কৃতি, সংগীি, নৃিয, নাট্যকলা, োরুকলা ও সাতহিয তিষময় প্রায় 

২৫৫০ জনমক প্রতশেণ মিয়া হময়মছ। ৫২টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠামনর আময়াজন করা হময়মছ। এছাড়া, তিতভন্ন ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীর সামতগ্র, 

পুরািন মুদ্রা, ব্যিহৃি মপাশাক-পতরেি, অলংকার, হস্ততশল্প, িাদ্যর্ন্ত্র, আমলাকতেে সংগ্রহ করা হময়মছ। ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীর বিনতদন 

জীিন ধারার উপর মপাড়ামাটির ভাস্কর্ য, মমেল ইিযাতি তনম যাণ করা হময়মছ। তিগি তিন িছমর ৭টি অতেও-তভতেও তস.তে. বিতর 

করা হময়মছ। 
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৬.১৩.২ কার্ যক্রমসমূহ, েলােল তনমি যশক এিং তনমি যশমকর লেযমাো 

কার্ যক্রম েলােল 

তনমি যশক 

সংতশি 

মকৌশলগি 

উমেশ্য 

এর ক্রতমক 

পতরমামপর 

একক 

সংমশাতধি 

লেযমাো 

প্রকৃি 

অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধি 

লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৪-১৫ ২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. সঙ্গীি, নৃিয, নাট্যকলা, 

োরুকলাসহ তিতভন্ন তিষময় 

প্রতিমর্াতগিা ও  

অনুষ্ঠান আময়াজন, প্রিশ যন, 

গমিষণা-প্রকাশনা ও প্রতশেণ 

প্রতশেণ ১ 
সংখ্যা 

(জন) 
১২০০ ১৫৮০ ১৩০০ ১৬৫০ ১৭০০ ১৭২০ ১৭৫০ 

2. তিতভন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র 

জাতিসত্তা, নৃ-মগাষ্ঠী ও 

সম্প্রিাময়র সঙ্গীি, নৃিয, 

নাট্যকলা ও োরুকলাসহ 

তিতভন্ন সাংস্কৃতিক কার্ যক্রম 

পতরোলনা 

সাংস্কৃতিক 

অনুষ্ঠান 

১ সংখ্যা 

৬০ ৯০ ৬৫ ১০০ ১১০ ১২০ ১৩০ 

অতেওতসতে

বিরী 
৫ ৭ ৮ ৮ ৯ ৯ ১০ 

৬.১৩.৩ অপামরশন ইউতনট,কম যসূতে এিং প্রকল্পওয়াতর মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউতনট, কম যসূতে এিং প্রকমল্পর নাম সংতিি 

কার্ যক্রম 

প্রকৃি 

২০১৪-১৫ 

িামজট সংমশাতধি 

িামজট 

মধ্যমময়াতি ব্যয় প্রাক্কলন 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পতরোলন ইউতনটসমূহ        

3405-3132 - ক্ষুদ্র-নৃ-মগাষ্ঠীর সাংস্কৃতি ইন তেটিউট,  খাগড়াছতড় ১-২ 60,00 62,21 65,33 76,66 85,87 91,02 

3405-3134 - রাজশাহী তিভাগীয় ক্ষুদ্র-নৃ-মগাষ্ঠীর কালোরাল একামেতম,  

রাজশাহী 
১-২ 64,14 68,00 73,85 98,55 81,95 82,02 

3405-3136 - মতনপুরী লতলিকলা একামেতম,  মমৌলভীিাজার ১-২ 62,45 65,87 78,87 80,04 81,75 85,00 

3405-3143 - ক্ষুদ্র-নৃ-মগাষ্ঠীর কালোরাল একামেতম,  তিতরতশতর,  মনেমকাণা 

(সংমশাতধি) 
১-২ 1,04,98 1,09,09 1,18,85 1,28,48 1,34,80 1,43,58 

3405-3145 - ক্ষুদ্র-নৃ-মগাষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন তেটিউট,  রাংগামাটি 

(সংমশাতধি) 
১-২ 1,10,00 1,20,65 1,25,96 1,40,42 1,45,45 1,51,90 

3405-3147 - ক্ষুদ্র-নৃ-মগাষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইন তেটিউট,  িাদরিান 

(সংমশাতধি) 
১-২ 1,23,00 1,30,76 1,43,54 1,61,95 1,65,24 1,70,65 

3405-3153 - কক্সিাজার সাংস্কৃতিক মকন্দ্র,  কক্সিাজার ১-২ 64,71 70,00 72,27 88,87 93,52 97,92 

মমাট : পতরোলন ইউতনটসমূহ  5,89,28 6,26,58 6,78,67 7,74,97 7,88,58 8,22,09 

অনুমমাতিি কম যসূতেসমূহ        

3496-4367 - রাঙ্গামাটি মজলার ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীর িণ যাঢয সংস্কৃতি েে যা, প্রসার, 

উন্নয়ন ও সংরেণ শীষ যক কম যসূতে (২০১৪-১৫ মেমক ২০১৫-১৬) 
১-২ 1,42,00 2,03,50 2,03,50 0 0 0 

3496-4368 - িাদরিান পাি যিয মজলাব্যাপী প্রতিভা অমেষণ ও ক্ষুদ্র 

নৃমগাষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উন্নয়ন শীষ যক কম যসূতে (২০১৪-১৫ মেমক ২০১৫-১৬) 
১-২ 77,82 83,70 83,70 0 0 0 

3496-4369 - খাগড়াছতড় মজলার ক্ষুদ্র নৃমগাষ্ঠীসমূমহর সংস্কৃতির উন্নয়ন ও 

সম্প্রসারণ এিং ইতিহাস, ঐতিহয ও আে য-সামাতজক অিস্থা তিমিষণ শীষ যক 

কম যসূতে (২০১৪-১৫ মেমক ২০১৫-১৬) 

১-২ 1,15,84 70,41 70,41 0 0 0 

3496-4371 - ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীর কালোরাল একামেমী, তিতরতশতর দুগ যাপুর, 

মনেমকাণা-এর জন্য র্ন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম ক্রয় এিং সংস্কৃতি তিকাশ ও 

সংরেণ শীষ যক কম যসূতে (২০১৪-১৫ মেমক ২০১৫-১৬) 

১-২ 35,73 1,10,45 1,10,45 0 0 0 

মমাট : অনুমমাতিি কম যসূতেসমূহ  3,71,39 4,68,06 4,68,06 0 0 0 

মমাট : অনুন্নয়ন  9,60,67 10,94,64 11,46,73 7,74,97 7,88,58 8,22,09 

অনুমমাতিি প্রকল্পসমূহ        

3405-7040 - *রুমা উপমজলায় িাদরিান ক্ষুদ্র-নৃ-মগাষ্ঠীর সাংস্কৃতিক 

ইন তেটিউমটর আঞ্চতলক মকন্দ্র স্থাপন (সংমশাতধি) (০১/০১/১১ - ৩১/১২/১৫) 

অনুমমাতিি 

১-২ 91,50 3,00,00 1,69,00 0 0 0 

মমাট : অনুমমাতিি প্রকল্পসমূহ  91,50 3,00,00 1,69,00 0 0 0 

মমাট : উন্নয়ন  91,50 3,00,00 1,69,00 0 0 0 

মমাট :   10,52,17 13,94,64 13,15,73 7,74,97 7,88,58 8,22,09 

 


