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মঞ্জরুী নং- ৩০ 

৩৪- সংস্কতৃি তিষয়ক মন্ত্রণালয় 

মধ্যমময়াতি িযয় 
(হাজার টাকায়) 

তিিরণ 
িামজট 

২০১৫- ১৬ 

প্রমেপণ 

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

অনুন্নয়ন 238,12,53 232,79,47 235,95,62 

উন্নয়ন 126,83,00 142,11,53 168,94,38 

মমাট 364,95,53 374,91,00 404,90,00 

 

রাজস্ব 198,89,42 354,71,61 347,78,00 

মূলধ্ন 166,06,11 20,19,39 57,12,00 

মমাট 364,95,53 374,91,00 404,90,00 

১.০ তমশন মেটমমন্ট ও প্রধ্ান কার্যািতল 

১.১ তমশন মেটমমন্ট  

মিশজ সংস্কতৃি, কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুতিরু্মের মেিনা ও সমকালীন তশল্প ও সাতহিয সংরেণ, গমিষণা 

ও উন্নয়মনর মাধ্যমম জাতির মানতসক তিকাশ ও উৎকষয সাধ্ন। 

১.২ প্রধ্ান কার্যািতল 

1.2.1. সংসৃ্কতি তিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন; 

1.2.2. সাংসৃ্কতিক ঐতিহ্য, নৃিত্ত্ব, মুতিরু্ে ও সমকালীন তশল্প সংস্কতৃি ইিযাতির তনিশযন সংগ্রহ, সংরেণ, গমিষণা, 

প্রিশযন, প্রকাশনা ও উন্নয়ন; 

1.2.3. মিমশর প্রত্নিাতত্ত্বক তনিশযনসমূহ তেতিিকরণ, খনন, সংস্কার, সংরেণ ও প্রিশযন; 

1.2.4. সৃজনশীল সৃতিকমমযর কতপরাইট সংরেণ; 

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

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

1.2.7. জািীয় পর্যা ময় তিতভন্ন অনুষ্ঠান আময়াজন মর্মনঃ অমর একুমশ মেব্রুয়াতর ও আন্তজযাতিক মািৃভাষা তিিস 

উি                      র্াপন, একুমশ পিক প্রিান, রিীন্দ্র- নজরুল জন্মিাতষযকী উির্াপন এিং পমহলা বিশাখ িাংলা নিিষয 

উির্াপন ইিযাতি; 

1.2.8. তিতভন্ন রামের সামে সাংসৃ্কতিক েুতি সম্পািন, সাংসৃ্কতিক েুতির আওিায় কমযসূতে তিতনময় এিং আন্তজযাতিক 

মেমে সহমর্াতগিা সম্প্রসারণ। 
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২.০  মধ্যমময়াতি মকৌশলগি উমেশ্য ও কার্যক্রমসমহূ  

মধ্যমময়াতি মকৌশলগি 
উমেশ্য 

কার্যক্রমসমহূ িাস্তিায়নকারী অতধ্িপ্তর/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

1. মািৃভাষাসহ মিশজ 
সংস্কতৃির সংরেণ, 
তিকাশ ও উৎকষয সাধ্ন 

 একুমশ মেব্রুয়াতর ও আন্তজযাতিক মািৃভাষা 
তিিস উির্াপন এিং একুমশ পিক প্রিান 

 সতেিালয় 

 জািীয়ভামি পমহলা বিশাখ ( িাংলা নিিষয)  
উির্াপন 

 সাংসৃ্কতিক েুতির আওিায় তিতভন্ন মিমশর 
সামে প্রতিতনতধ্ িল- কার্যক্রম তিতনময় 

 একুমশ িইমমলাসহ অন্যান্য িইমমলা 
আময়াজন এিং তিমিমশ গ্রন্থমমলায় অংশগ্রহণ 

 িাংলা একামেতম 

 জািীয় গ্রন্থমকন্দ্র 

 িাংলা একামেতম পুরস্কার প্রিান  িাংলা একামেতম 

 জািীয় পর্যাময় রিীন্দ্র- নজরুল জন্মিাতষযকী 
এিং তিতভন্ন মণীষী ও গুণীজনমির জন্ম ও 
মৃিুয িাতষযকী উির্াপন 

 সতেিালয়  

 নজরুল ইন তেতটউট 

 িাংলা একামেতম 

 িাংলামিশ তশল্পকলা 
একামেতম 

 নজরুল সাতহমিযর গমিষণা  নজরুল ইন তেতটউট 

 নজরুল সঙ্গীি প্রমাণীকরণ, শুে িাণী ও সুমর 
স্বরতলতপ প্রকাশ এিং আিতৃি প্রতশেণ 

 সঙ্গীি, নৃিয, নাটযকলা, োরুকলাসহ তিতভন্ন  
তিষময় প্রতিমর্াতগিা ও অনুষ্ঠান আময়াজন, 
প্রিশযন, গমিষণা- প্রকাশনা ও প্রতশেণ 

 িাংলামিশ তশল্পকলা 
একামেতম 

 েুদ্র নৃ- মগাষ্ঠীর সাংসৃ্কতিক 
ইন তেতটউট- একামেতমসমূহ 

 তিতভন্ন উপজাতি, েুদ্র জাতিসত্তা, নৃ- মগাষ্ঠী ও 
সম্প্রিাময়র সঙ্গীি, নৃিয, নাটযকলা ও 
োরুকলাসহ তিতভন্ন সাংসৃ্কতিক কার্যক্রম 
পতরোলনা 

 েুদ্র নৃ- মগাষ্ঠীর সাংসৃ্কতিক 
ইন তেতটউট- একামেতমসমূহ 

 সৃজনশীল কমযসমূমহর স্বত্ব সংরেণ এিং 
কতপরাইট আইমনর ওপর মসতমনার-
তসমম্পাতজয়াম- কমযশালা আময়াজন 

 কতপরাইট অতেস 

 মলাকজ ও কারুতশমল্পর সংরেণ, প্রতশেণ ও 
উন্নয়ন এিং মমলা আময়াজন 

 িাংলামিশ মলাক ও কারুতশল্প 
োউমন্েশন 
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মধ্যমময়াতি মকৌশলগি 
উমেশ্য 

কার্যক্রমসমহূ িাস্তিায়নকারী অতধ্িপ্তর/সংস্থা 

১ ২ ৩ 

2. হাজার িছমরর ঐতিহ্য, 
ইতিহাস এিং মেিনার 
লালন 

 প্রত্নিাতত্ত্বক স্থাপনা তেতিিকরণ, খনন, 
উমমােন, তনিশযন সংরেণ ও উন্নয়মনর 
মাধ্যমম পর্যটক আকষযণ 

 প্রত্নিত্ত্ব অতধ্িপ্তর 

 অস্থাির প্রত্নিাতত্ত্বক তনিশযন, মুতিরু্মের 
তনিশযন, সমকালীন তেেকময সংগ্রহ ও 
সংরেণ, উন্নয়ন এিং প্রিশযন 

 প্রত্নিত্ত্ব অতধ্িপ্তর 

 িঙ্গিন্ধু স্মৃতি জাদুঘর 

 িাংলামিশ জািীয় জাদুঘর 

 জািীয় ইতিহাস, ঐতিহাতসক িতলল-
িস্তামিজ সংগ্রহ, সংরেণ এিং মসগুমলা 
তপ্রন্ট ও োতহিা অনুর্ায়ী সরিরাহ 

 আকযাইভস ও গ্রন্থাগার 
অতধ্িপ্তর 

3. জ্ঞানতভতত্তক সমাজ 
গঠন 

 িাংলা ভাষা ও সাতহমিযর গমিষণা ও উন্নয়ন 
এিং মিশী- তিমিশী সৃজনশীল সাতহিযকময ও 
অন্যান্য গ্রন্থািতলর অনুিাি 

 িাংলা একামেতম 

 িই সংগ্রহ- ক্রয় এিং তিভাগ- মজলা পর্যাময় 
িই পাঠ প্রতিমর্াতগিার আময়াজন 

 গণগ্রন্থাগার অতধ্িপ্তর 

 অনলাইনসহ (ই- িকু) অন্যান্য লাইমেতর 
মসিা প্রিান 

 মিসরকাতর লাইমেতরসমূহমক আতেযক সহায়িা 
প্রিান ও িই তিিরণ 

 জািীয় গ্রন্থমকন্দ্র 

 গমিষণামূলক িই, নিুন প্রকাশনা সংগ্রহ ও 
সংরেণ এিং তিিতলওগ্রােী প্রণয়ন 

 আকযাইভস ও গ্রন্থাগার 
অতধ্িপ্তর 

৩.০  িাতরদ্রয তনরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত িেয  

৩.১ িাতরদ্রয তনরসন ও নারী উন্নয়মনর ওপর মধ্যমময়াতি মকৌশলগি উমেশ্যসমমূহর প্রভাি 

৩.১.১ মািভৃাষাসহ মিশজ সংস্কতৃির সংরেণ, তিকাশ ও উৎকষয সাধ্ন 

িাতরদ্রয তনরসমনর ওপর প্রভািঃ তশল্প সংস্কতৃি েেযা মকমন্দ্রর অিকাঠামমা বিতর, সংস্কার ও উন্নয়মনর কামজ 

িতরদ্র জনমগাষ্ঠীর কমযসংস্থামনর সুমর্াগ সৃতি হয়। গণগ্রন্থাগার অতধ্িপ্তমরর অধ্ীমন মজলা ও উপমজলা পর্যাময় 

পাঠাগার প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ ও উন্নয়মনর কার্যক্রম অিযাহি রময়মছ। এ সকল কার্যক্রমম িতরদ্র জনমগাষ্ঠীর 

কামজর সুমর্াগ সৃতি হমে। িা ছাড়া সরকাতর- মিসরকাতর পাঠাগামর িতরদ্র পতরিামরর ছাে- ছােী ও িতরদ্র 

জনগণ তিনামূমলয তশো লামভর মাধ্যমম উপকৃি হমে। 

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

কারুতশল্প োউমন্েশমনর মাধ্যমম মলাকজ তশল্প- সংস্কতৃির সংরেণ, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন এর মাধ্যমম অতধ্ক 

সংখযায় নারীমগাষ্ঠী তশল্প সংস্কতৃির তিষময় তশো ও েেযার সুমর্াগ লাভ করমছ। অিকাঠামমাগি উন্নয়মনও নারী 
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জনমগাষ্ঠীর অংশগ্রহণ রময়মছ। এমি িতরদ্র নারী জনমগাষ্ঠীর কমযসংস্থান সৃতি হমে। িা ছাড়া নারীর মানতসক 

তিকাশ ও আেয- সামাতজক কলযাণ হমে। 

৩.১.২ হাজার িছমরর ঐতিহ্য, ইতিহাস এিং মেিনার লালন 

িাতরদ্রয তনরসমনর ওপর প্রভািঃ প্রত্নিত্ত্ব অতধ্িপ্তর পর্যটকমির আকষযমণর জন্য প্রত্নিাতত্ত্বক তনিশযন সাইমটর 

র্োর্ে সংরেণ ও উন্নয়মনর মাধ্যমম এ কার্যক্রমমর সামে িতরদ্র জনমগাষ্ঠীর কমযসংস্থামনর সুমর্াগ সৃতি কমর। 

নারী উন্নয়মনর ওপর প্রভািঃ অিকাঠামমাগি উন্নয়মন নারী জনমগাষ্ঠীর অংশগ্রহমণর মাধ্যমম িামির আেয-

সামাতজক অিস্থান সুিৃঢ় হময়মছ। সাংসৃ্কতিক কমযকামন্ের মাধ্যমম নারীর মানতসক তিকাশ এিং সামাতজক 

মেমে নারীর েমিায়ন িতৃেমি সহায়ক হমে। 

৩.১.৩ জ্ঞানতভতত্তক সমাজ গঠন 

িাতরদ্রয তনরসমনর ওপর প্রভািঃ গণগ্রন্থাগার অতধ্িপ্তমরর মজলা- উপমজলা পর্যাময় পাঠমসিা প্রিামনর লমেয 

পাঠাগার প্রতিষ্ঠা সম্প্রসারণ ও উন্নয়মনর কার্যক্রম অিযাহি রময়মছ। এ সকল কার্যক্রমম অিকাঠামমা উন্নয়মন 

িতরদ্র জনমগাষ্ঠীর কামজর সৃতি হময়মছ। িা ছাড়া, সরকাতর- মিসরকাতর পাঠাগামর িতরদ্র পতরিামরর ছাে- ছােী 

ও িতরদ্র জনগণ তিনামূমলয 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 এমি আেয-

সামাতজক অিস্থার উন্নতি ঘটমছ। 

৩.২ িাতরদ্রয তনরসন ও নারী উন্নয়ন সম্পতকযি িরাে 
(হাজার টাকায়) 

তিিরণ 
িামজট 

২০১৫- ১৬ 

প্রমেপণ 

২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

িাতরদ্্রয তনরসন 219,24,13 105,00,72 104,13,86 

নারী উন্নয়ন 105,54,62 33,01,43 32,46,11 

৪.১ অগ্রাতধ্কার িযয় খাি/কমযসতূেসমহূ (Priority Spending Areas/Programmes) 

অগ্রাতধ্কার িযয় খাি/কমযসতূেসমহূ 
সংতিি মধ্যমময়াতিমকৌশলগি 

উমেশ্য 

1. মিশজ তশল্প ও সংস্কতৃির তিকাশ এিং মািৃভাষা সংরেণ ও উন্নয়ন 

 িাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার আমদালমনর ইতিহাস সমুন্নি রাখার জন্য ২১মশ 

মেব্রুয়াতর শহীি তিিস ও আন্তজযাতিক মািৃভাষা তিিস উির্াপন, পমহলা 

বিশাখ িাংলা নিিষয উির্াপন, তশল্প, সাতহিয ও সংস্কতৃি র্ো- সঙ্গীি, নৃিয, 

নাটযকলা, োরুকলা ইিযাতির লালন, তিকাশ সাধ্ন ও উন্নয়মনর লমেয 

আঞ্চতলক, জািীয় ও আন্তজযাতিক পর্যাময় উৎসমির আময়াজন করা প্রময়াজন। 

এ ছাড়া, তিতভন্ন তিষময়র উপর প্রতশেণ ও কমযশালা আময়াজনও গুরুত্বপণূয। এ 

জন্য এ খািমক সমিার্চ্য অগ্রাতধ্কার মিয়া হময়মছ। 

 মািৃভাষাসহ মিশজ 

সংস্কতৃির সংরেণ, তিকাশ 

ও উৎকষয সাধ্ন 
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অগ্রাতধ্কার িযয় খাি/কমযসতূেসমহূ 
সংতিি মধ্যমময়াতিমকৌশলগি 

উমেশ্য 

2. মিশজ ঐতিহ্য, কতৃি, ইতিহাস সংরেণ ও উন্নয়ন 

 মিমশর ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সাংসৃ্কতিক সম্পি সংরেমণর উমেমশ্য তিমশষজ্ঞ 

প্রতিমিিন প্রকাশ, প্রত্নস্থমল নিুন জাদুঘর স্থাপন, জািীয় এিং আঞ্চতলক 

পর্যাময় তিষয়তভতত্তক জাদুঘর সম্প্রসারণ, প্রত্নিাতত্ত্বক তনিশযন তনিন্ধীকরণ এিং 

ঐতিহাতসক িতলল- িস্তামিজ বিজ্ঞাতনক উপাময় সংরেণ অিযন্ত জরুতর।এ 

সকল কার্যক্রম প্রিশযন ও ওময়ি সাইমটর মাধ্যমম িেযািতল প্রকাশ কমর 

জািীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যমক সমুন্নি রাখার কার্যক্রম েলমান রাখার জন্য এ 

খািমক অগ্রাতধ্কার মিয়া হময়মছ। 

 হাজার িছমরর ঐতিহ্য, 

ইতিহাস ও মেিনার লালন 

3. পাঠাগার প্রতিষ্ঠা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন এিং িই তিিরণ 

গ্রমন্থর সরিরাহ িাতড়ময় ও গ্রন্থাগামরর উন্নয়মনর মাধ্যমম সিযসাধ্ারমণর 

পাঠাভযাস ও তশো প্রসামরর সুমর্াগ সৃতি করা র্ায়। এ লমেয মজলা ও 

উপমজলায় সরকাতর ও মিসরকাতর পর্যাময় নিুন পাঠাগার প্রতিষ্ঠা ও প্রতিতষ্ঠি 

পাঠাগারসমূহমক আধ্ুতনকীকরণ করা হমে। এ ছাড়াও আধ্ুতনক ও মানসমি 

লাইমেতর প্রতিষ্ঠা এিং ই- িকু এর মাধ্যমম ছাে- ছােী ও তশোেযীমির গমিষণা 

ও মরোমরন্স লাইমেতরর সুমর্াগ- সুতিধ্া িতৃের জন্য এ খািমক অগ্রাতধ্কার 

প্রিান করা হময়মছ। 

 জ্ঞানতভতত্তক সমাজ গঠন 

৪.২ মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন ও প্রমেপণ (২০১৫- ১৬ হমি ২০১৭- ১৮)  

৪.২.১ িপ্তর/সংস্থা/অপামরশন ইউতনটওয়াতর িযয় 
(হাজার টাকায়) 

তিিরণ িামজট সংমশাতধ্ি 
িামজট 

িামজট 
২০১৫- ১৬ 

প্রমেপণ 

২০১৪- ১৫ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
সচিবালয় 40,59,89 22,15,21 35,60,33 172,94,73 204,14,98 

আন্তর্জাচিক প্রচিষ্ঠানসমূহ 67,00 67,00 70,00 86,30 98,00 

প্রত্নিত্ত্ব অচিদপ্তর 54,03,88 54,89,94 68,75,70 41,26,96 32,69,44 

আকজাইভ ও গ্রন্থাগার অচিদপ্তর 3,32,00 5,71,50 5,70,57 3,71,52 3,89,13 

গণগ্রন্থাগার অচিদপ্তর 14,20,60 16,24,55 17,03,70 17,85,25 19,79,00 

কচি রাইট অচিস 1,17,00 1,17,00 1,24,85 1,51,25 1,69,00 

চিল্পকলা একাডেচি 47,79,42 82,60,45 130,65,52 45,28,46 54,10,20 

ক্ষুদ্র-নৃ-গগাষ্ঠীর সাাংস্কৃচি ইন চিটিউট,  খাগড়াছচড় 60,00 1,75,84 1,32,62 65,13 67,62 

বাাংলা একাডেচি 47,31,41 49,35,86 29,98,90 32,25,83 23,39,00 

রার্িাহী চবভাগীয় ক্ষুদ্র-নৃ-গগাষ্ঠীর কালিারাল একাডেচি,  

রার্িাহী 
64,14 64,14 68,00 77,75 86,75 

গ্রন্থাগারসমূহ 2,25,00 2,25,00 2,30,00 2,50,00 2,80,00 

িচনপুরী লচলিকলা একাডেচি,  গিৌলভীবার্ার 62,45 62,45 65,87 69,51 73,67 

র্ািীয় গ্রন্থ গকন্দ্র 2,55,50 2,60,50 3,82,03 2,85,04 3,01,48 

িারু চিল্প,  চিডয়টার ইিযাচদ 3,00,00 4,26,73 3,50,00 4,50,00 5,00,00 

বাাংলাডদি গলাক ও কারু চিল্প িাউডেিন 1,94,08 2,25,00 2,40,00 2,58,07 2,75,91 

অগ্রসর চবক্রিপুর িাউডেিন  40,00 1,00,00 40,00 60,00 70,00 
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তিিরণ িামজট সংমশাতধ্ি 
িামজট 

িামজট 
২০১৫- ১৬ 

প্রমেপণ 

২০১৪- ১৫ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
ক্ষুদ্র-নৃ-গগাষ্ঠীর কালিারাল একাডেচি,  চবচরচিচর,  

গনত্রডকাণা (সাংডিাচিি) 
1,05,00 1,40,71 2,19,54 1,04,91 1,07,59 

ঐচিহয অডেষণ  15,00 55,00 15,00 30,00 35,00 

ক্ষুদ্র-নৃ-গগাষ্ঠীর সাাংস্কৃচিক ইন চিটিউট,  রাাংগািাটি 

(সাংডিাচিি) 
1,10,00 2,52,00 3,24,15 1,17,19 1,21,81 

ক্ষুদ্র-নৃ-গগাষ্ঠীর সাাংস্কৃচিক ইন চিটিউট,  বান্দরবান 

(সাংডিাচিি) 
3,05,00 4,17,82 5,14,46 1,37,14 1,43,95 

নর্রুল ইন চিটিউট 2,20,58 5,04,32 3,57,24 2,75,15 2,96,37 

টাঙ্গাইডল িওলানা ভাসানী স্মৃচিডসৌি 7,00 7,00 8,00 10,00 12,00 

কক্সবার্ার সাাংস্কৃচিক গকন্দ্র,  কক্সবার্ার 64,71 73,78 1,58,30 1,44,70 75,67 

র্ািীয় র্াদুঘর 19,34,75 25,34,13 25,10,26 25,44,43 28,61,59 

ওসিানী র্াদুঘর 33,00 33,05 35,50 42,56 47,33 

বঙ্গবন্ধু স্মৃচি যাদুঘর 85,00 85,00 1,05,00 1,15,00 1,25,00 

চর্য়া র্াদুঘর 1,40,00 1,48,88 1,50,90 1,71,00 1,82,10 

বাাংলাডদি এচিয়াটিক গসাসাইটি 1,00,00 2,03,47 2,55,42 1,00,00 1,00,00 

বঙ্গীয় চিল্পকলা িি জার আন্তর্জাচিক গকন্দ্র 1,35,59 1,63,76 1,29,67 73,12 77,41 

নর্রুল-রবীন্দ্র র্য়ন্তী 90,00 90,00 1,00,00 1,30,00 1,50,00 

র্ািীয় গ্রন্থ চদবস 80,00 80,00 86,00 90,00 95,00 

সাাংস্কৃচিক ঐচিহয রক্ষণ ব্যয় 40,00 40,00 45,00 50,00 55,00 

সাাংস্কৃচিক চুচি বাস্তবায়ন 2,15,00 3,00,00 2,50,00 2,70,00 2,80,00 

সব জডিাট : 257,93,00 301,85,09 364,95,53 374,91,00 404,90,00 

৪.২.২ অেননতিক গ্রুপ মকাে অনুর্ায়ী িযয় 
 (হাজার টাকায়) 

অেযননতিক 
গ্রুপ মকাে 

তিিরণ িামজট সংমশাতধ্ি 
িামজট 

িামজট 
২০১৫- ১৬ 

প্রমেপণ 

২০১৪- ১৫ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
 রার্স্ব ব্যয়      

4500 অচিসারডদর গবিন                                                                                                                                                                                                                                             4,24,32 4,48,99 6,75,57 4,90,50 5,42,30 

4600 প্রচিষ্ঠান কি জিারীডদর  গবিন  8,69,38 8,64,87 10,78,24 9,41,36 10,01,55 

4700 ভািাচদ                                                                                                                                                                                                                                                     11,85,42 11,66,34 12,61,29 14,27,60 15,30,49 

4800 সরবরাহ ও গসবা                                                                                                                                                                                                                                              25,98,56 28,69,86 39,14,63 22,31,79 20,71,83 

4900 গিরািি ও সাংরক্ষণ                                                                                                                                                                                                                                             7,63,19 13,38,82 13,99,61 14,95,49 10,64,00 

5900 সাহায্য িঞ্জুরী                                                                                                                                                                                                                                               88,38,01 93,70,49 100,48,18 126,71,04 143,80,45 

6100 আন্তর্জাচিক প্রচিষ্ঠাডনর িাঁদা                                                                                                                                                                                                                                 67,00 67,00 70,00 86,30 98,00 

6300 অবসর ভািা ও আনুডিাচষক                                                                                                                                                                                                                                     10,88,20 11,78,00 14,31,90 19,16,00 21,95,00 

6600 গিাক বরাদ্দ                                                                                                                                                                                                                                                  50 24,93,21 10,00 142,11,53 118,94,38 

6700 উন্নয়ন রার্স্ব - সািারণ                                                                                                                                                                                                                                       2,00 0 0 0 0 

 গিাট : - রার্স্ব ব্যয় 158,36,58 197,97,58 198,89,42 354,71,61 347,78,00 

 মূলিন ব্যয়      

6800 সম্পদ সাংগ্রহ / ক্রয়                                                                                                                                                                                                                                            6,52,81 20,25,86 38,62,21 11,11,42 2,21,00 

6900 ভূচি ও অন্যান্য সম্পচি সাংগ্রহ                                                                                                                                                                                                                                  80,00 5,54,05 12,01,00 1,30,00 1,56,00 

7000 চনি জাণ ও পূিজ                                                                                                                                                                                                                                              70,42,65 76,93,98 112,50,42 7,13,97 2,50,00 

7400 সরকাচর কি জিারীডদর র্ন্য ঋণ ও অচগ্রি 34,00 34,00 31,00 64,00 85,00 

7980 মূলিন গিাক ও চবচবি মূলিন ব্যয়                                                                                                                                                                                                                               21,46,96 79,62 2,61,48 0 50,00,00 

 গিাট : - মূলিন ব্যয় 99,56,42 103,87,51 166,06,11 20,19,39 57,12,00 

 সব জডিাট : 257,93,00 301,85,09 364,95,53 374,91,00 404,90,00 
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৫.০ মন্ত্রণালয়/তিভামগর প্রধ্ান কমযকতৃি তনমিযশকসমহূ (Key Performance Indicators) 

তনমিযশক সংতিি 

মকৌশলগি 
উমেশ্য 

পতরমামপর 

একক 

সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

প্রকিৃ 

অজযন 

লেযমাো সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

1. ঐতিহাতসক তনিশযন-
স্থাপনা িশযন (Visit): 

 

ক. প্রত্নিাতত্ত্বক তনিশযন-
স্থাপনা 

২ 

িশযনােযী িৃতের 
হার (%) 

৬.৫ ৪.১৯ ৭.৫ ৭.০০ ৭.৫০ ৮.০০ ৮.৫০ 

খ.  জাদুঘর িশযনােযী িৃতের 
হার (%) 

৬.০ ৬.০০ ৬.৫ ১৩.০০ ১২.০০ ৫. ০০ ৫.০০ 

2. প্রত্নিাতত্ত্বক স্থাপনা 
অনুসন্ধান 

২ 
িছর- িছর 

িৃতে (সংখযা) 
৬. ০ ৬.০০ ৬. ০ ৬.০০ ৭. ০ ৮. ০ ৮.০০ 

3. গ্রন্থাগার িযিহার 
৩ 

িযিহারকারী 
িৃতের হার 

(%) 
৭.৫ ৭.০০ ৮.০ ৯.০০ ৯.৫০ ১০.০০ ১১.০০ 

4. গমিষণা ও প্রকাশনা ১ সংখযা (তট) ৫০ ৬০ ৫০ ৫০ ৫৫ ৬০ ৬০ 

5. স্বত্ব সংরেণ সনি 
ইসুযমি িযতয়ি গড় সময় 

২ তিন ৩৫ ৩২ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ 

৬.০ অতধ্িপ্তর/সংস্থার সাম্প্রতিক অজযন, কার্যক্রমসমহূ, েলােল তনমিযশক ও লেযমাো এিং িযয় 
প্রাক্কলন 

৬.১ সতেিালয় 

৬.১.১  সাম্প্রতিক অজযনঃ তিগি তিন অেযিছমর একুমশ পিক প্রিান ও অমর একুমশ মেব্রুয়াতর আন্তজযাতিক 
মািৃভাষা তিিস উির্াপন, নজরুল জন্মিাতষযকী উির্াপন, মহাকতি মাইমকল মধ্ুসূিন এিং মরমী কতি 
লালনশাহ্ ও কতি জসীমউেীমনর জন্ম- মৃিুযিাতষযকী পালন ও মমলা উির্াপন করা হময়মছ। জািীয় ও 
আন্তজযাতিক পর্যাময় তিশ্বকতি রিীন্দ্রনাে ঠাকুমরর সাধ্যশি জন্মিাতষযকী ২০১১ উির্াপন করা হময়মছ। ২০১১-
১২ অেযিছমর “কালোরাল োইভারতসতট তমতনতিয়াল মোরাম অি তি এতশয়া পযাতসতেক তরতজয়ন” শীষযক 
সমমলন এিং আইমসসমকা (Islamic Educational Scientific and Cultural Organisation) 

ঢাকামক “কযাতপটাল অি ইসলাতমক কালোর ের এতশয়ান তরতজয়ন ২০১২” মঘাষণা উপলমে িষযিযাপী 
অনুষ্ঠান উির্াতপি হয়। জাপামন অনুতষ্ঠি মসিুতশ আটয মেতেভযাল ২০১৩- এ িাংলামিশ অংশগ্রহণ কমরমছ। 
তিগি তিন িছমর সাংসৃ্কতিক েুতি তিতনমময়র আওিায় তিমিমশ ৬৮তট সাংসৃ্কতিক িল মপ্ররণ এিং ১০তট 
তিমিতশ সাংসৃ্কতিক িমলর িাংলামিমশ আগমমনর মাধ্যমম সাংসৃ্কতিক কমযকান্ে আিান- প্রিান করা হময়মছ। 

৬.১.২ কার্যক্রমসমহূ, েলােল তনমিযশক এিং তনমিযশমকর লেযমাো 

কার্যক্রম েলােল 
তনমিযশক 

সংতশি 
মকৌশলগি 

উমেশ্য 
এর ত্রুতমক 

পতরমামপর 
একক 

সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

প্রকিৃ 
অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. একুমশ মেব্রুয়াতর ও 
আন্তজযাতিক মািৃভাষা 
তিিস উির্াপন এিং 
একুমশ পিক প্রিান 

মািৃভাষা 
তিিস 

উির্াপন ১ 

অনুষ্ঠান 
সংখযা 

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

একুমশ 
পিক * 

পিক 
সংখযা 

১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ 
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কার্যক্রম েলােল 
তনমিযশক 

সংতশি 
মকৌশলগি 

উমেশ্য 
এর ত্রুতমক 

পতরমামপর 
একক 

সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

প্রকিৃ 
অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

2. জািীয়ভামি পমহলা 
বিশাখ ( িাংলা নিিষয)  
উির্াপন 

পমহলা 
বিশাখ 

উির্াপন* 
১ 

অনুষ্ঠান 
সংখযা 

৪৮৬ ৫৫০ ৪৮৬ ৫৫০ ৫৫০ ৫৫০ ৫৫০ 

3. সাংস্কৃতিক েুতির 
আওিায় তিতভন্ন মিমশ 
সাংস্কৃতিক প্রতিতনতধ্ 
িল তিতনময় 

সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান 

১ সংখযা ২০ ২৯ ৩০ ৩২ ৩৫ ৪০ ৪৫ 

4. জািীয় পর্যাময় রিীন্দ্র-
নজরুল জন্মিাতষযকী 
এিং তিতভন্ন মণীষী ও 
গুণীজনমির জন্ম ও 
মৃিুয িাতষযকী পালন 

রিীন্দ্র 
জন্মিাতষযকী
অনুষ্ঠান* 

১ 

সংখযা 
(অঞ্চল) 

৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ 

নজরুল 
জন্মিাতষযকী
অনুষ্ঠান* 

৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

অন্যান্য 
অনুষ্ঠান* 

সংখযা ৩৪ ৩৬ ৩৪ ৪০ ৪৫ ৪৫ ৫০ 

* িিযমামন প্রেতলি নীতিমালা অনুর্ায়ী লেযমাো তনধ্যারণ করা হময়মছ। এ নীতিমালা পতরিিযন না হওয়া পর্যন্ত অপতরিতিযি োকমি। 

৬.১.৩ অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকল্পওয়াতর মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 
(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকমল্পর নাম 
সংতিি 
কার্যক্রম 

প্রকিৃ 
২০১৩- ১৪ 

িামজট 
সংমশাতধ্ি 

িামজট 
মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

িচরিালন ইউচনটসমূহ        

3401-0001 - সচিবালয় ১-৪ 19,18,23 20,06,89 20,59,30 24,70,94 30,83,20 35,20,60 

3405-3135 - গ্রন্থাগারসমূহ ১-৪ 2,25,00 2,25,00 2,25,00 2,30,00 2,50,00 2,80,00 

3405-3140 - িারু চিল্প,  চিডয়টার ইিযাচদ ১-৪ 3,50,05 3,00,00 4,26,73 3,50,00 4,50,00 5,00,00 

3405-3151 - টাঙ্গাইডল িওলানা ভাসানী স্মৃচিডসৌি ১-৪ 7,00 7,00 7,00 8,00 10,00 12,00 

3405-3495 - বাাংলাডদি এচিয়াটিক গসাসাইটি ১-৪ 80,00 1,00,00 1,00,00 1,00,00 1,00,00 1,00,00 

3405-3496 - বঙ্গীয় চিল্পকলা িি জার আন্তর্জাচিক গকন্দ্র ১-৪ 59,91 65,00 65,00 69,25 73,12 77,41 

3405-3967 - নর্রুল-রবীন্দ্র র্য়ন্তী ১-৪ 70,76 90,00 90,00 1,00,00 1,30,00 1,50,00 

3405-3968 - র্ািীয় গ্রন্থ চদবস ১-৪ 79,60 80,00 80,00 86,00 90,00 95,00 

3405-3970 - সাাংস্কৃচিক ঐচিহয রক্ষণ ব্যয় ১-৪ 27,45 40,00 40,00 45,00 50,00 55,00 

3405-3985 - সাাংস্কৃচিক চুচি বাস্তবায়ন ১-৪ 2,19,15 2,15,00 3,00,00 2,50,00 2,70,00 2,80,00 

3406-4261 - আই আর চস আই চস এ ১-৪ 36,19 45,00 45,00 45,00 55,00 60,00 

3406-4263 - ওয়ার্ল্জ গহচরডটর্ িাে (ইউডনডকা) ১-৪ 1,29 2,00 2,00 2,00 2,50 3,00 

3406-4264 - ইন্টারন্যািনাল আই.এস.চব.এন এডর্ন্সী ১-৪ 16 2,00 2,00 2,00 2,20 2,50 

3406-4265 - ইন্টারন্যািনাল গিোডরিন অব লাইডেরী 

এডসাচসডয়িন (আই.এি. এল. এ) 
১-৪ 34 2,00 2,00 2,00 2,20 2,50 

3406-4266 - ইন্টারন্যািনাল কাউচন্সল অন আকজাইভস্ 

(আই.চস.এ) 
১-৪ 0 12,00 12,00 15,00 20,00 25,00 

3406-4267 - সাউি এে ওডয়ি এচিয়ান চরচর্ওনাল োঞ্চ 

অব ইন্টারন্যািনাল কাউচন্সল আকজাইভস্ (এস.েচব-

উ.এ.আর.চব.আই.চস.এ) 

১-৪ 62 2,00 2,00 2,00 2,20 2,50 

গিাট : িচরিালন ইউচনটসমূহ  30,75,75 31,93,89 34,58,03 37,77,19 45,90,42 51,65,51 
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অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকমল্পর নাম 
সংতিি 
কার্যক্রম 

প্রকিৃ 
২০১৩- ১৪ 

িামজট 
সংমশাতধ্ি 

িামজট 
মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

অনুডিাচদি কি জসূচিসমূহ        

3496-4306 - বাাংলাডদি মুচিযুডের এনসাইডলাচিচেয়া 

(২০১৩-১৪ গিডক ২০১৫-১৬) 
- 37,30 0 88,91 89,25 0 0 

3496-4322 - বাাংলাডদি র্ািীয় এযাটলাস িীষ জক কি জসূচি 

(২০১৪-১৫ গিডক ২০১৫-১৬) 
- 0 0 14,56 66,17 0 0 

3496-4370 - রামুডি রাখাইন সাাংস্কৃচিক ইন্সটিটিউট-এর 

অসিাপ্ত কার্ সিাপ্তকরণ িীষ জক কি জসূচি (২০১৪-১৫ গিডক 

২০১৬-১৭) 

- 0 0 9,07 88,30 72,30 0 

3496-4372 - বীরকণ্যা প্রীচিলিা সাাংস্কৃচিক ভবন চনি জাণ 

িীষ জক কি জসূচি (২০১৪-১৫ গিডক ২০১৫-১৬) 
- 0 0 1,17,91 3,16,91 0 0 

3496-4373 - কৃচিল্লা গর্লার আদি জ সদর উিডর্লািীন 

দচক্ষণ িি জায় অবচিি চবখ্যাি সঙ্গীিজ্ঞ িিীন গদব বি জডণর বাচড় 

ও িৎসাংলগ্ন ভূচিডি সীিানা প্রািীর চনি জাণ, ভূচির উন্নয়ন এবাং 

বাচড়টির চবডিষ গিরািি কার্ িীষ জক কি জসূচি (২০১৪-১৫ 

গিডক ২০১৫-১৬) 

- 0 0 38,00 72,48 0 0 

গিাট : অনুডিাচদি কি জসূচিসমূহ  37,30 0 2,68,45 6,33,11 72,30 0 

গিাট : অনুন্নয়ন  31,13,05 31,93,89 37,26,48 44,10,30 46,62,72 51,65,51 

অনুডিাচদি প্রকল্পসমূহ        

3401-5010 - অননুডিাচদি নতুন প্রকডল্পর র্ন্য গিাক বরাদ্দ 

** 
১-৪ 0 20,53,00 0 7,00,00 142,11,53 168,94,38 

3405-5015 - চবশ্বসাচহিয গকডন্দ্রর ভ্রাম্যিাণ লাইডেচর 

কি জসূচি সম্প্রসারণ (০১/০১/২০১৪-৩১/১২/২০১৬) অনুডিাচদি 
- 0 0 2,35,00 7,53,00 0 0 

গিাট : অনুডিাচদি প্রকল্পসমূহ  0 20,53,00 2,35,00 14,53,00 142,11,53 168,94,38 

গিাট : উন্নয়ন  0 20,53,00 2,35,00 14,53,00 142,11,53 168,94,38 

গিাট :   31,13,05 52,46,89 39,61,48 58,63,30 188,74,25 220,59,89 

৬.২ প্রত্নিত্ত্ব অতধ্িপ্তর 

৬.২.১  সাম্প্রতিক অজযনঃ তিগি তিন অেযিছমর ১, ৪৩৭তট প্রত্নিাতত্ত্বক স্থাপনা তেতিি হময়মছ। উতিতখি সমময় মমাট 
৬১ লে পর্যটক তিতভন্ন প্রত্নিাতত্ত্বক স্থাপনা ও তনিশযন পতরিশযন কমরমছ। একই সমময় ৭৯তট তনিশযন সংগ্রহ, 
সংরেণ ও প্রিশযন করা হময়মছ। ২০১১- ১২ অেযিছমর কুতমিা মজলার শালিন মিৌে তিহামরর মূল মতদর 
সংলগ্ন পতিম পামশ্বয উৎখনমনর েমল ১ম তনমযাণ রু্গ ও ২য় তনমযাণ রু্মগর ১তট সাংসৃ্কতিক ধ্বংসািমশষ আতিসৃ্কি 
হময়মছ। ২০১২- ১৩ অেযিছমর নওগাাঁ মজলার জগদ্বল তিহার ও কুতমিা 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 অেযিছমর 
প্রেমিামরর মি লালিাগ িূগয ও জাদুঘমরর লাইট এন্ে সাউন্ে মশা উমদ্বাধ্ন করা হময়মছ। গাজীপুর মজলার 
িড়ইিাতড় ও িামগরহামটর খান জাহান আলী (রঃ) এর িসিিাতড়মি প্রত্নিাতত্ত্বক উৎখনমনর কাজ সম্পাতিি 
হময়মছ।  

৬.২.২ কার্যক্রমসমহূ, েলােল তনমিযশক এিং তনমিযশমকর লেযমাো 

কার্যক্রম েলােল 
তনমিযশক 

সংতশি 
মকৌশলগি 

উমেশ্য 
এর ত্রুতমক 

পতরমামপর 
একক 

সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

প্রকিৃ 
অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. প্রত্নিাতত্ত্বক স্থাপনা 
তেতিিকরণ, খনন, 
উমন্মােন, তনিশযনসমূহ 
সংরেণ ও উন্নয়মনর 

প্রত্নিাতত্ত্বক 
স্থাপনা 

তেতিিকরণ ২ সংখযা 
৫০০ ৫০০ ৫১০ ৫০০ ৫২০ ৫৩০ ৫৫০ 

খনন ৭ ৬ ৭ ৭ ৮ ৯ ১০ 
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কার্যক্রম েলােল 
তনমিযশক 

সংতশি 
মকৌশলগি 

উমেশ্য 
এর ত্রুতমক 

পতরমামপর 
একক 

সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

প্রকিৃ 
অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 
মাধ্যমম পর্যটক আকষযণ 

পর্যটক 
আগমন 

সংখযা 

(লে 
জন) 

২০ ১৮ ২২ ২২ ২৪ ২৫ ৩০ 

2. অস্থাির প্রত্নিাতত্ত্বক 
তনিশযন, মুতির্ুমের 
তনিশযন, সমকালীন 
তেেকময সংগ্রহ ও 
সংরেণ, উন্নয়ন এিং 
প্রিশযন 

তনিশযন 
সংগ্রহ, 

সংরেণ ও 
প্রিশযন 

২ সংখযা ২৮ ২৫ ৩০ ৩০ ৩০ ৩০ ৩৫ 

৬.২.৩ অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকল্পওয়াতর মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 
(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকমল্পর নাম 
সংতিি 
কার্যক্রম 

প্রকিৃ 
২০১৩- ১৪ 

িামজট 
সংমশাতধ্ি 

িামজট 
মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

িচরিালন ইউচনটসমূহ        

3431-0000 - প্রত্নিত্ত্ব ও যাদুঘর অচিদপ্তর ১-২ 30,78,69 22,50,88 23,34,21 23,08,87 29,06,84 32,69,44 

গিাট : িচরিালন ইউচনটসমূহ  30,78,69 22,50,88 23,34,21 23,08,87 29,06,84 32,69,44 

অনুডিাচদি কি জসূচিসমূহ        

3496-4318 - কুচিল্লা গর্লার িয়নািচিি, িালবন চবহার ও 

সাংলগ্ন পুরাকীচিজসমূডহর সাংকার-সাংরক্ষণ ও উন্নয়ন িীষ জক 

কি জসূচি (২০১৪-১৫ গিডক ২০১৬-১৭) 

১-২ 0 0 1,20,89 3,21,86 4,44,90 0 

3496-4319 - লালবাগ গকল্লায় িাচিি লাইট এে সাউে গিা 

এর উন্নয়ন িীষ জক কি জসূচি (২০১৪-১৫ গিডক ২০১৫-১৬) 
১-২ 0 0 1,20,90 2,30,50 0 0 

3496-4320 - ঢাকা চবভাডগর চবচভন্ন পুরাকীচিজসমূডহর 

সাংকার-সাংরক্ষণ ও উন্নয়ন িীষ জক কি জসূচি (২০১৪-১৫ গিডক 

২০১৬-১৭) 

১-২ 0 0 81,93 2,05,56 1,65,00 0 

3496-4657 - বচরিাল পুরািন কাডলক্টডরট ভবন সাংকার-

সাংরক্ষণ ও র্াদুঘডর রুিান্তরকরডণর লডক্ষয অসিাপ্ত কার্ 

সিাপ্তকরণ (২০১২-১৩ -২০১৩-১৪) 

১-২ 1,75,59 0 0 0 0 0 

3496-4658 - ঢাকা চবভাডগর চবচভন্ন পুরাকীচিজসমূডহর 

সাংকার-সাংরক্ষণ (২০১২-১৩-২০১৩-১৪) 
১-২ 3,02,98 0 0 0 0 0 

গিাট : অনুডিাচদি কি জসূচিসমূহ  4,78,57 0 3,23,72 7,57,92 6,09,90 0 

গিাট : অনুন্নয়ন  35,57,26 22,50,88 26,57,93 30,66,79 35,16,74 32,69,44 

অনুডিাচদি প্রকল্পসমূহ        

3431-5010 - সাউি এচিয়ান ট্যযচরর্ি ইনফ্রাস্ট্রাকিার 

গেডভলিডিন্ট প্রডর্ক্ট (০১/০১/২০১০ - ৩১/১২/২০১৪) 

অনুডিাচদি 

১-২ 16,83,61 31,53,00 26,00,00 30,28,00 0 0 

গিাট : অনুডিাচদি প্রকল্পসমূহ  16,83,61 31,53,00 26,00,00 30,28,00 0 0 

গিাট : উন্নয়ন  16,83,61 31,53,00 26,00,00 30,28,00 0 0 

গিাট :   52,40,87 54,03,88 52,57,93 60,94,79 35,16,74 32,69,44 

৬.৩ আকযাইভস্  ও গ্রন্থাগার অতধ্িপ্তর 

৬.৩.১  সাম্প্রতিক অজযনঃ " িাংলামিশ জািীয় গ্রন্থাগার আধ্ুতনকীকরণ"  শীষযক প্রকমল্পর িাস্তিায়ন কাজ সমাপ্ত 

হময়মছ। এর েমল স্কযাতনংময়র মাধ্যমম োটামিইমজ সংরতেি িেয হমি গমিষক/পাঠকমির িেযমসিা 

প্রিান করা হময়মছ। জািীয় গ্রন্থাগামর সংগৃহীি নিুন নিুন িইময়র তিিতলওগ্রােী প্রণয়মনর কাজ সমাপ্ত 

হময়মছ। এর েমল তিগি তিন িছমর ৬.০০ (ছয়) লে িতলল, িস্তামিজ সংগ্রহ ও সংরেণ করা হময়মছ। 
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২০১৪ সামলর পতেকা ২৩০ ভতলউম এিং মজলা মরকেয ১০৪ ভতলউম স্কযান কমর ১২০ ভতলউম তসতে/ 

তেতভতেমি সংরেণ করা হময়মছ। তিগি তিন অেযিছমর ১১, ৫৭০তট আইএসতিএন নম্বর প্রিান করা হময়মছ। 

৬.৩.২ কার্যক্রমসমহূ, েলােল তনমিযশক এিং তনমিযশমকর লেযমাো 

কার্যক্রম েলােল 
তনমিযশক 

সংতশি 
মকৌশলগি 

উমেশ্য 
এর ত্রুতমক 

পতরমামপর 
একক 

সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

প্রকিৃ 
অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. জািীয় ইতিহাস, 
ঐতিহাতসক িতলল-
িস্তামিজ সংগ্রহ, 
সংরেণ এিং মসগুমলা 
তপ্রন্ট ও োতহিা 
অনুর্ায়ী সরিরাহ 

িতলল 
িস্তামিজ 
সংগ্রহ ও 
সংরেণ 

২ 
সংখযা 

(লে) 
৩.০০ ২.০০ ৩.৫০ ৩.০০ ৩.৫০ ৪.০০ ৪.৫০ 

2. গমিষণামূলক িই, নিুন 
প্রকাশনা সংগ্রহ ও 
সংরেণ এিং 
তিিতলওগ্রােী প্রণয়ন 

আইএসতিএন 
নম্বর প্রিান 

৩ 
সংখযা 

(হাজার) 
৫.৯ ২.৮০ ৬.৮ ২.৫ ৩.২ ৩.৫ ৩.৮ 

৬.৩.৩ অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকল্পওয়াতর মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 
(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকমল্পর নাম 
সংতিি 
কার্যক্রম 

প্রকিৃ 
২০১৩- ১৪ 

িামজট 
সংমশাতধ্ি 

িামজট 
মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

িচরিালন ইউচনটসমূহ        

3433-0000 - আকজাইভ ও গ্রন্থাগার অচিদপ্তর ১-২ 3,29,27 3,32,00 3,39,60 3,55,05 3,71,52 3,89,13 

গিাট : িচরিালন ইউচনটসমূহ  3,29,27 3,32,00 3,39,60 3,55,05 3,71,52 3,89,13 

অনুডিাচদি কি জসূচিসমূহ        

3496-4317 - বাাংলাডদি ন্যািনাল লাইডেরী সাংকার, 

আধুচনকায়ন ও িান উন্নয়ন িীষ জক কি জসূচি (২০১৪-১৫ গিডক 

২০১৫-১৬) 

১-২ 0 0 1,25,00 1,02,00 0 0 

3496-4374 - "র্ািীয় আরকাইভডসর সাংকার, আধুচনকায়ন 

ও িাডনান্নয়ন" িীষ জক কি জসূচি (২০১৪-১৫ গিডক ২০১৫-১৬) 
১-২ 0 0 1,06,90 1,13,52 0 0 

গিাট : অনুডিাচদি কি জসূচিসমূহ  0 0 2,31,90 2,15,52 0 0 

গিাট : অনুন্নয়ন  3,29,27 3,32,00 5,71,50 5,70,57 3,71,52 3,89,13 

অনুডিাচদি প্রকল্পসমূহ        

3433-7050 - বাাংলাডদি র্ািীয় গ্রন্থাগার আধুচনকীকরণ 

প্রকল্প (০১/০১/২০১১-৩০/০৬/২০১৪) অনুডিাচদি 
১-২ 2,43,82 0 0 0 0 0 

গিাট : অনুডিাচদি প্রকল্পসমূহ  2,43,82 0 0 0 0 0 

গিাট : উন্নয়ন  2,43,82 0 0 0 0 0 

গিাট :   5,73,09 3,32,00 5,71,50 5,70,57 3,71,52 3,89,13 

৬.৪ গণগ্রন্থাগার অতধ্িপ্তর 

৬.৪.১ সাম্প্রতিক অজযনঃ মজলা পর্যায় পর্যন্ত তিস্তৃি গণগ্রন্থাগারসমূমহর মাধ্যমম তিগি তিন অেযিছমর সিযমমাট ১ 

মকাতট ৬৮ লে পাঠকমক পাঠ ও মরোমরন্স মসিা প্রিান করা হময়মছ। একই সমময় ৩,১২,২৭৯তট পুস্তক 

সংগ্রহ করা হময়মছ। এছাড়া,  মহান তিজয় তিিস, স্বাধ্ীনিা তিিস, শহীি তিিস, িাংলা নিিষয এিং িঙ্গিন্ধুর 

জন্ম ও মৃিুয তিিস উপলমে ৩৩৭তট অনুষ্ঠান এিং ৩৬০তট িইপাঠ প্রতিমর্াতগিার আময়াজন করা হময়মছ। 

তিন অেযিছমর ৫০৩০তট ই- িকু বিতর করা হময়মছ। 
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৬.৪.২ কার্যক্রমসমহূ, েলােল তনমিযশক এিং তনমিযশমকর লেযমাো 

কার্যক্রম েলােল 
তনমিযশক 

সংতশি 
মকৌশলগি 

উমেশ্য 
এর ত্রুতমক 

পতরমামপর 
একক 

সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

প্রকিৃ 
অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. িই সংগ্রহ- ক্রয় 
এিং তিভাগ-
মজলা পর্যাময় 
িই পাঠ 
প্রতিমর্াতগিার 
আময়াজন 

িই সংগ্রহ 

৩ 

সংখযা 
(হাজার) 

৯৫ ৭৮ ১০০ ৮৫ ৯০ ৯৫ ১০০ 

িই পাঠ 
প্রতিমর্াতগিা * 

সংখযা 
(অনুষ্ঠান) 

৩৮৪ ৩৩৭ ৩৮৪ ৩৭০ ৩৮০ ৩৯০ ৪০০ 

প্রতিমর্াগী 
সংখযা 

(হাজার জন) 
৩২ ২৭ ৩৫ ৩২ ৩৫ ৪০ ৪৫ 

2. অনলাইনসহ 
(ই- িুক) 
অন্যান্য 
লাইমেতর মসিা 
প্রিান 

সাধ্ারণ  
পাঠক মসিা 

৩ 

সংখযা 
(লে জন) 

৪২ ৩৭ ৪০ ৪২ ৪০ ৪২ ৪৫ 

গমিষণামূলক 
মরোমরন্স মসিা 

সংখযা 
(লে জন) 

৪০ ২৬ ৪২ ৪০ ৪২ ৪৫ ৪৭ 

ই- িুক বিতর 
পুস্তক সংখযা 

(হাজার) 
৩.০০ ২.৭৫ ৩.৫ ৩ ৩ ৩ ৩ 

পতেকা 
তেতজটাইমজশন 

সংখযা ১০০ ১৪৩ ১০০ ১০০ ১০০ ১২০ ১২০ 

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

৬.৪.৩ অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকল্পওয়াতর মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 
(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকমল্পর নাম 
সংতিি 
কার্যক্রম 

প্রকিৃ 
২০১৩- ১৪ 

িামজট 
সংমশাতধ্ি 

িামজট 
মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

িচরিালন ইউচনটসমূহ        

3435-0000 - গণগ্রন্থাগার অচিদপ্তর ১-২ 12,61,38 14,20,60 14,27,00 15,06,10 17,85,25 19,79,00 

গিাট : িচরিালন ইউচনটসমূহ  12,61,38 14,20,60 14,27,00 15,06,10 17,85,25 19,79,00 

অনুডিাচদি কি জসূচিসমূহ        

3496-4321 - ছয়টি চবভাগীয় সরকাচর গণগ্রন্থাগাডরর 

প্রডয়ার্নীয় আসবাবিত্র সরবরাহকরণ িীষ জক কি জসূচি (২০১৪-

১৫ গিডক ২০১৫-১৬) 

- 0 0 1,97,55 1,97,60 0 0 

গিাট : অনুডিাচদি কি জসূচিসমূহ  0 0 1,97,55 1,97,60 0 0 

গিাট : অনুন্নয়ন  12,61,38 14,20,60 16,24,55 17,03,70 17,85,25 19,79,00 

গিাট :   12,61,38 14,20,60 16,24,55 17,03,70 17,85,25 19,79,00 

৬.৫ কতপরাইট অতেস 

৬.৫.১ সাম্প্রতিক অজযনঃ মমধ্া সম্পি সুরোয় কতপরাইট অতেস কিৃযক তিগি তিন অেযিছমর প্রায় ১,৫০০তট স্বত্ব 

সংরেণ সনি প্রিান করা হময়মছ। কতপরাইট তিষময় জনসমেিনিা িতৃের জন্য কার্যকর পিমেপ গ্রহমণর 

লমেয মিমশর সকল তিভাগীয় কতমশনার এিং সকল মজলার মজলা প্রশাসক, পুতলশ সুপার, মজলা জজ, েীে 

জুতেতশয়াল মযাতজমিট, উপমজলা তনিযাহী কমযকিযা ও োনার ভারপ্রাপ্ত কমযকিযামির তনকট পে মপ্ররণ করা 

হময়মছ। কতপরাইট আইমনর সমেিনা িতৃের লমেয ঢাকার তিতভন্ন জায়গায় তিলমিােয ও মমগাসাইন স্থাপন করা 

হময়মছ। এ ছাড়া তিগি তিন িছমর ঢাকাসহ তিতভন্ন মজলায় ২৫তট মসতমনার করা হময়মছ। 
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৬.৫.২ কার্যক্রমসমহূ, েলােল তনমিযশক এিং তনমিযশমকর লেযমাো 

কার্যক্রম েলােল 
তনমিযশক 

সংতশি 
মকৌশলগি 

উমেশ্য 
এর ত্রুতমক 

পতরমামপর 
একক 

সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

প্রকিৃ 
অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. সৃজনশীল কমযসমূমহর 
স্বত্ব সংরেণ এিং 
কতপরাইট আইমনর 
ওপর মসতমনার-
তসমম্পাতজয়াম-
কমযশালা আময়াজন 

সাতটযতেমকট 
ইসুয 

১ সংখযা 

৬০০ ৪৮৬ ৮০০ ৭০০ ৮০০ ৯০০ ১০০০ 

টাস্কমোসয 
পতরোলনা 

২০ ০ ৩০ ২০ ৩০ ৩৫ ৪০ 

মসতমনার, 
তসমম্পাতজয়াম 

৬ ১৫ ৭ ৭ ৮ ৯ ১০ 

৬.৫.৩ অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকল্পওয়াতর মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 
(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকমল্পর নাম 
সংতিি 
কার্যক্রম 

প্রকিৃ 
২০১৩- ১৪ 

িামজট 
সংমশাতধ্ি 

িামজট 
মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

িচরিালন ইউচনটসমূহ        

3437-0000 - কচিরাইট অচিস ১ 84,53 1,17,00 1,17,00 1,24,85 1,51,25 1,69,00 

গিাট : িচরিালন ইউচনটসমূহ  84,53 1,17,00 1,17,00 1,24,85 1,51,25 1,69,00 

গিাট : অনুন্নয়ন  84,53 1,17,00 1,17,00 1,24,85 1,51,25 1,69,00 

গিাট :   84,53 1,17,00 1,17,00 1,24,85 1,51,25 1,69,00 

৬.৬ িাংলামিশ তশল্পকলা একামেতম 

৬.৬.১ সাম্প্রতিক অজযনঃ তিগি তিন অেযিছমর মমাট ১০৩তট সাংসৃ্কতিক অনুষ্ঠামনর আময়াজন করা হময়মছ। ১তট 

ইন্টারন্যাশনাল তেতজটাল কালোরাল আকযাইভ স্থাপন করা হময়মছ। তশল্পকলা একামেমীর েত্বমরর পতরিযি 

পুকুর সংস্কার কমর মসৌদর্য িতৃে ও নাদতনকরণসহ ১তট ভাসমান মুিমঞ্চ বিতর করা হময়মছ। ‘িঙ্গিন্ধু ও 

িাংলামিশ’ তশমরানামম ১০০ জন তশল্পীর মাধ্যমম ১০০ তট তেেকময তনমযাণ ও প্রিশযনী আময়াজন করা হময়মছ। 

িাঙ্গালী জাতির তিপ্লি- তিমদ্রাহতভতত্তক তিষয়িস্তু তনময় ৬৪তট মজলায় ৬৪তট স্বপ্ন ও মদ্রামহর নাটক তনমযাণ এিং 

উৎসি আময়াজন করা হময়মছ। মুতিরু্মের ১০০ নাটক তনময় জািীয় নামটযাৎসি আময়াজন ও নারী জাগরমণর 

নামটযাৎসি আময়াজন করা হময়মছ। জািীয় োরুকলা প্রিযশনী এিং ১৫িম তদ্ব- িাতষযকী এতশয় োরুকলা 

প্রিযশনীর আময়াজন করা হময়মছ। ৬৪তট মজলা তশল্পকলা একামেতমমি সংগীি, নৃিয, নাটক ও িালর্ন্ত্র 

তিষয়ক প্রতশেণ কার্যক্রম মজারিার করার জন্য তিতভন্ন উপকরণ সরিরাহ করা হময়মছ।  

৬.৬.২ কার্যক্রমসমহূ, েলােল তনমিযশক এিং তনমিযশমকর লেযমাো 

কার্যক্রম েলােল 
তনমিযশক 

সংতশি 
মকৌশলগি 

উমেশ্য 
এর ত্রুতমক 

পতরমামপর 
একক 

সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

প্রকিৃ 
অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. জািীয় পর্যাময় রিীন্দ্র-
নজরুল জন্ম িাতষযকী 
এিং তিতভন্ন মণীষী ও 
গুণীজনমির জন্ম ও 
মৃিুয িাতষযকী পালন 

জন্ম ও মৃিুয 
িাতষযকী 

১ 
অনুষ্ঠান  
সংখযা 

৩২ ৪০ ৩৫ ৪২ ৪৪ ৪৬ ৪৮ 
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কার্যক্রম েলােল 
তনমিযশক 

সংতশি 
মকৌশলগি 

উমেশ্য 
এর ত্রুতমক 

পতরমামপর 
একক 

সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

প্রকিৃ 
অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

2. সঙ্গীি, নৃিয, নাটযকলা, 
োরুকলাসহ তিতভন্ন 
তিষময় প্রতিমর্াতগিা ও 
অনুষ্ঠান আময়াজন, 
প্রিশযন, গমিষণা-
প্রকাশনা ও প্রতশেণ 

সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান 

১ সংখযা 

৪৬ ৫১ ৫০ ৫৫ ৫৭ ৬০ ৬২ 

প্রকাশনা 

[গ্রন্থ মুদ্রণ] 
৮ ৫ ৮ ৫ ৭ ৮ ১০ 

প্রতশেণ 
কমযশালা 

৩৩ ৩২ ৩৫ ৩৪ ৩৫ ৩৮ ৪০ 

৬.৬.৩ অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকল্পওয়াতর মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 
(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকমল্পর নাম 
সংতিি 
কার্যক্রম 

প্রকিৃ 
২০১৩- ১৪ 

িামজট 
সংমশাতধ্ি 

িামজট 
মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

িচরিালন ইউচনটসমূহ        

3405-3131 - চিল্পকলা একাডেচি ১-২ 28,10,00 28,60,00 28,60,00 35,67,80 45,28,46 54,10,20 

গিাট : িচরিালন ইউচনটসমূহ  28,10,00 28,60,00 28,60,00 35,67,80 45,28,46 54,10,20 

অনুডিাচদি কি জসূচিসমূহ        

3496-4325 - "বাাংলাডদডির সকল সরকাচর ও গবসরকাচর 

প্রািচিক চবদ্যালডয় সাাংস্কৃচিক প্রচিডযাচগিার আডয়ার্ন" িীষ জক 

কি জসূচি (২০১৪-১৫ গিডক ২০১৫-১৬) 

১ 0 0 5,19,90 1,04,40 0 0 

3496-4326 - িাঁদপুর, খুলনা, চিডরার্পুর, গিডহরপুর, 

চদনার্পুর এবাং নীলিািারী গর্লার ৬ (ছয়)টি উিডর্লা 

চিল্পকলা একাডেিীর র্ন্য মুিিঞ্চ ও প্রচিক্ষণ ভবন চনিাণ জ 

(২০১৪-১৫ গিডক ২০১৫-১৬) 

২ 0 0 3,64,62 6,05,00 0 0 

3496-4327 - ঢাকা িাচনকগঞ্জ, গার্ীপুর, র্ািালপুর, 

টাঙ্গাইল এবাং িট্রগ্রাি গর্লার ৬ (ছয়) টি উিডর্লা চিল্পকলা 

একাডেিীর র্ন্য মুিিঞ্চ ও প্রচিক্ষণ ভবন চনি জাণ (২০১৪-১৫ 

গিডক ২০১৫-১৬) 

২ 0 0 3,64,62 6,05,00 0 0 

3496-4329 - বঙ্গীয় চিল্পকলা চবষয়ক গরিাডরন্স গ্রন্থ প্রকাি 

ও গকডন্দ্রর গ্রন্থাগার এবাং চভজ্যযডয়ল আকজাইডভর উন্নয়ন কি জসূচি 

(২০১৪-১৫ গিডক ২০১৬-১৭) 

- 0 0 28,17 60,42 0 0 

গিাট : অনুডিাচদি কি জসূচিসমূহ  0 0 12,77,31 13,74,82 0 0 

গিাট : অনুন্নয়ন  28,10,00 28,60,00 41,37,31 49,42,62 45,28,46 54,10,20 

অনুডিাচদি প্রকল্পসমূহ        

3405-5013 - হালুয়াঘাট চদনার্পুর এবাং নওগাঁ ক্ষুদ্র নৃ-

গগাষ্ঠীর সাাংস্কৃচিক একাডেিী চনি জাণ (০১/০৩/২০১৩-

৩০/০৬/২০১৫) অনুডিাচদি 

 

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

3405-5014 - চবভাগীয় ও গর্লা চিল্পকলা একাডেিী চনি জাণ 

প্রকল্প 
- 0 0 12,54,00 51,45,00 0 0 

3405-7210 - িাইন এে িারিরচিাং আডট জর উির প্রচিক্ষণ 

(২য় িয জায়) (০১/০৭/২০০৫-৩১/১২/২০০৯) অনুডিাচদি 
- 0 1,00 1,00 1,00 0 0 

3405-7240 - হাছন রার্া একাডেচি চনি জাণ (১/০৪/২০০৯-

৩১/১২/২০১৩) সাংডিাচিি অননুডিাচদি 
- 63,75 3,62,00 4,75,00 0 0 0 

গিাট : অনুডিাচদি প্রকল্পসমূহ  73,75 13,63,00 20,93,00 69,46,00 0 0 

গিাট : উন্নয়ন  73,75 13,63,00 20,93,00 69,46,00 0 0 

গিাট :   28,83,75 42,23,00 62,30,31 118,88,62 45,28,46 54,10,20 

৬.৭ িাংলা একামেতম 

৬.৭.১  সাম্প্রতিক অজযনঃ তিগি তিন অেযিছমর িাংলা ভাষা, সাতহমিযর গমিষণা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত ২৬৮তট গ্রন্থ 

প্রকাশ, কতম্পউটার প্রতশেণ মকামসযর মাধ্যমম ২২০০ জনমক প্রতশেণ প্রিান ও ৯৫৬ জন িরুণ মলখকমক 
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প্রতশেণ প্রিান করা হময়মছ। িাংলা ভাষা ও সাতহমিয অিিামনর জন্য ৪৫ জনমক িাংলা একামেতম সাতহিয 

পুরস্কার, ২৮ জনমক িাংলা একামেতম সমানসূেক মেমলাতশপ, ৩ জনমক সা’িি আতল আখদ সাতহিয 

পুরস্কার, ১ জনমক কিীর মেৌধ্ুরী তশশুসাতহিয পুরস্কার, ১ জনমক হাতলমা- শরেুতেন তিজ্ঞান- মলখক পুরস্কার, 

৩ জনমক মর্হারুল ইসলাম কতিিা পুরস্কার, ১ তট প্রতিষ্ঠানমক মুনীর মেৌধ্ুরী স্মৃতি পুরস্কার ও তেত্তরঞ্জন সাহা 

পুরস্কার প্রিান করা হময়মছ। মিমশর তিতভন্ন স্থামন িইমমলায় অংশগ্রহণ ও অমর একুমশ গ্রন্থমমলা উির্াপন 

করা হময়মছ। ২০১৩- ১৪ অেযিছমর ২৮৯তট িরােকৃি িকু েমলর মাধ্যমম একুমশ গ্রন্থমমলা আময়াজন করা 

হয়। 

৬.৭.২ কার্যক্রমসমহূ, েলােল তনমিযশক এিং তনমিযশমকর লেযমাো 

কার্যক্রম েলােল 
তনমিযশক 

সংতশি 
মকৌশলগি 

উমেশ্য 
এর ত্রুতমক 

পতরমামপর 
একক 

সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

প্রকিৃ 
অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. একুমশ িইমমলাসহ 
অন্যান্য িইমমলা 
আময়াজন এিং তিমিমশ 
িইমমলায় অংশগ্রহণ 

 িইমমলা 

১ সংখযা 

৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ 

িুক েল ৩০০ ৩২০ ৪২০ ৩৩০ ৩৪০ ৩৫০ ৩৬০ 

তিমিমশ 
িইমমলা 

২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ 

2. িাংলা একামেতম 
পুরস্কার প্রিান 

একামেতম 
পুরস্কার 

১ সংখযা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ 

3. জািীয় পর্যাময় রিীন্দ্র-
নজরুল জন্মিাতষযকী 
এিং তিতভন্ন- মণীষী ও 
গুণীজনমির জন্ম ও 
মৃিুয িাতষযকী উির্াপন 

জন্ম ও মৃিুয 
িাতষযকী পালন 

১ 
সংখযা 

( অনুষ্ঠান)  
৬২ ৬২ ৬৫ ৬৫ ৭০ ৭৫ ৮০ 

4. িাংলা ভাষা ও 
সাতহমিযর গমিষণা ও 
উন্নয়ন এিং মিশী-
তিমিশী সজৃনশীল 
সাতহিযকময ও অন্যান্য 
গ্রন্থািতলর অনুিাি* 

গ্রন্থ 
প্রকাশ* *  

৩ সংখযা ৪০ ১৪১ ৫০ ৬৫ ৭০ ৭৫ ৮০ 

*  িিযমামন প্রেতলি নীতিমালা অনুর্ায়ী লেযমাো তনধ্যাতরি। এ নীতিমালার পতরিিযন না হওয়া পর্যন্ত এ লেযমাো একই পর্যাময় 
োকমি। 

**  গমিষণা ও প্রকাশনা একীভূি কমর মিখামনা হময়মছ। 

৬.৭.৩ অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকল্পওয়াতর মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 
(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকমল্পর নাম 
সংতিি 
কার্যক্রম 

প্রকিৃ 
২০১৩- ১৪ 

িামজট 
সংমশাতধ্ি 

িামজট 
মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

িচরিালন ইউচনটসমূহ        

3405-3133 - বাাংলা একাডেচি ১-৪ 15,82,92 15,84,55 16,84,55 17,00,00 21,03,18 23,39,00 

গিাট : িচরিালন ইউচনটসমূহ  15,82,92 15,84,55 16,84,55 17,00,00 21,03,18 23,39,00 

অনুডিাচদি কি জসূচিসমূহ        

3496-4313 - বাাংলা একাডেিীর গপ্রস আধুচনকায়ন িীষ জক 

কি জসূচি (২০১৪-১৫ গিডক ২০১৬-১৭) 
- 0 0 37,50 2,15,00 7,10,00 0 
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অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকমল্পর নাম 
সংতিি 
কার্যক্রম 

প্রকিৃ 
২০১৩- ১৪ 

িামজট 
সংমশাতধ্ি 

িামজট 
মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

3496-4314 - বি জিান হাউডস গলাক ঐচিহয র্াদুঘর সম্প্রসারণ ও 

উন্নয়ন িীষ জক কি জসূচি (২০১৪-১৫ গিডক ২০১৬-১৭) 
- 0 0 16,20 28,40 1,13,40 0 

3496-4361 - বাাংলা ভাষা ও সাচহিয সম্পচকজি উডল্লখডযাগ্য 

কায জক্রি, অচভিান প্রণয়ন, চবচভন্ন গডবষণা ও প্রকািনা িীষ জক 

কি জসূচি (২০১৪-১৫ গিডক ২০১৬-১৭ 

৪ 0 0 50,75 2,19,50 2,99,25 0 

3496-4660 - বাাংলা একাডেচির পুস্তক চবক্রয় গকন্দ্র পুণচন জি জাণ ও 

আধুচনকায়ন (২০১২-১৩-২০১৪-১৫) 
১-৩ 3,22,16 3,22,16 3,22,16 0 0 0 

3496-4675 - বাাংলা ভাষার চববিজনমুলক অচভিান 

(০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০১৪) 
১-৩ 66,96 0 0 0 0 0 

3496-4708 - গলাকর্ সাংস্কৃচির চবকাি (০১/০৭/২০১০-

৩০/০৬/২০১৪) 
১-৩ 91,50 0 0 0 0 0 

3496-4996 - খ্যািনািা সাচহিয সাংস্কৃচি-গসবীডদর র্ীবন ও কি জ 

চবষয়ক রিনা,  িাডদর রিনা সাংগ্রহ বাাংলা ও বাঙ্গাচলর ইচিহাস 

রিনা এবাং আঞ্চচলক ও র্ািীয় সাচহিয সডেলন (০১/০৭/১০-

৩০/০৬/২০১৪) 

১-৩ 63,75 0 0 0 0 0 

গিাট : অনুডিাচদি কি জসূচিসমূহ  5,44,37 3,22,16 4,26,61 4,62,90 11,22,65 0 

গিাট : অনুন্নয়ন  21,27,29 19,06,71 21,11,16 21,62,90 32,25,83 23,39,00 

অনুডিাচদি প্রকল্পসমূহ        

3405-5012 - বাাংলা একাডেচির িাঠ গকায়াট জার চনি জাণ 

(০১/০১/২০১৩-৩১/১২/২০১৫) অনুডিাচদি 
১-৪ 15,63,35 28,00,00 28,00,00 8,36,00 0 0 

গিাট : অনুডিাচদি প্রকল্পসমূহ  15,63,35 28,00,00 28,00,00 8,36,00 0 0 

গিাট : উন্নয়ন  15,63,35 28,00,00 28,00,00 8,36,00 0 0 

গিাট :   36,90,64 47,06,71 49,11,16 29,98,90 32,25,83 23,39,00 

৬.৮ জািীয় গ্রন্থমকন্দ্র  

৬.৮.১ সাম্প্রতিক অজযনঃ তিগি তিন অেযিছমর মমাট ২৬০৮তট মিসরকাতর গ্রন্থাগামর ৮৩৩.৮০ লে টাকা ও 

৩১২.৫০ লে টাকার িই তিিরণ করা হময়মছ। ১৮তট তিভাগীয় িইমমলা ও মজলা ও উপমজলা পর্যাময় ১৮৭তট 

িইমমলা আময়াজন করা হময়মছ। এছাড়া, ৪তট তিমিশী িইমমলায় অংশগ্রহণ করা হময়মছ। িাংলামিমশ 

প্রকাতশি নিুন িইময়র িেযাতি সম্বতলি িাতষযক “িাংলামিমশর িই” নামক গ্রন্থপতঞ্জ প্রকাশ করা হময়মছ। 

মিসরকাতর গ্রন্থাগাতরকমির জন্য “গ্রন্থাগার িযিস্থাপনা, পাঠ মসিার মান উন্নয়ন, নিুন পাঠক সৃতি ও গ্রন্থাগামর 

আধ্ুতনক প্ররু্তির িযিহার” তিষয়ক ৯তট প্রতশেণ মকামসযর আময়াজন করা হময়মছ। উি মকাসয মেমক ১০৩ 

জনমক প্রতশেণ মিয়া হময়মছ। মজলা পর্যাময় সরকাতর গ্রন্থাগামরর সহায়িায় মিশিযাপী মিসরকাতর গ্রন্থাগার 

জতরপ কার্যক্রম পতরোলনা কমর অতস্তত্ব ও কার্যক্রম তিিযমান গ্রন্থাগারসমূমহর িাতলকা সম্বতলি মিসরকাতর 

গ্রন্থাগার তনমিযতশকা প্রকাশ করা হময়মছ। 

৬.৮.২ কার্যক্রমসমহূ, েলােল তনমিযশক এিং তনমিযশমকর লেযমাো 

কার্যক্রম েলােল 
তনমিযশক 

সংতশি 
মকৌশলগি 

উমেশ্য 
এর ত্রুতমক 

পতরমামপর 
একক 

সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

প্রকিৃ 
অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

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 
সংখযা 

(তট) 
৬৪ ৬৪ ৬৪ ৬৪ ৬৪ ৬৪ ৬৪ 
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কার্যক্রম েলােল 
তনমিযশক 

সংতশি 
মকৌশলগি 

উমেশ্য 
এর ত্রুতমক 

পতরমামপর 
একক 

সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

প্রকিৃ 
অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

2. মিসরকাতর 
লাইমেতরসমূহমক 
আতেযক সহায়িা ও িই 
তিিরণ 

লাইমেতর সহায়িা: 

লাইমেতর ৩ 
সংখযা 
(তট) 

৯৫০ ৭১৯ ৯৭৫ ৭৫৮ ৯৭৫ ১০০০ ১০২৫ 

িই তিিরণ ৩ 
সংখযা 

(হাজার) 
৬০ ৪৬ ৬২ ৫১ ৬২ ৬৪ ৬৬ 

৬.৮.৩ অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকল্পওয়াতর মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 
(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকমল্পর নাম 
সংতিি 
কার্যক্রম 

প্রকিৃ 
২০১৩- ১৪ 

িামজট 
সংমশাতধ্ি 

িামজট 
মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

িচরিালন ইউচনটসমূহ        

3405-3139 - র্ািীয় গ্রন্থ গকন্দ্র ১-২ 2,60,00 2,55,50 2,55,50 2,71,03 2,85,04 3,01,48 

গিাট : িচরিালন ইউচনটসমূহ  2,60,00 2,55,50 2,55,50 2,71,03 2,85,04 3,01,48 

অনুডিাচদি কি জসূচিসমূহ        

3496-4375 - র্ািীয় গ্রন্থডকডন্দ্রর চনিিলায় আধুচনক বই 

চবিণন গকন্দ্র িািন িীষ জক কি জসূচি (২০১৪-১৫ গিডক ২০১৫-১৬) 
১-২ 0 0 5,00 1,11,00 0 0 

গিাট : অনুডিাচদি কি জসূচিসমূহ  0 0 5,00 1,11,00 0 0 

গিাট : অনুন্নয়ন  2,60,00 2,55,50 2,60,50 3,82,03 2,85,04 3,01,48 

গিাট :   2,60,00 2,55,50 2,60,50 3,82,03 2,85,04 3,01,48 

৬.৯ নজরুল ইন তেতটউট 

৬.৯.১ সাম্প্রতিক অজযনঃ তিগি তিন অেযিছমর নজরুমলর তনজস্ব রেনার ৭৪তট গ্রন্থ, শুে িাণী ও সুমর নজরুল সঙ্গীি 

স্বরতলতপর ৫তট গ্রন্থ, ২তট িাংলা ও ১তট ইংমরতজ নজরুল তিষয়ক গমিষণাধ্মযী পতেকা এিং ২৩তট নজরুল 

তিষয়ক গমিষণাধ্মযী গ্রন্থ প্রকাশ করা হময়মছ। র্ার মমধ্য উমিখমর্াগয হমলা ‘Kazi Nazrul Islam-The 

Rebel Poet’, নজরুমলর জীিন তভতত্তক অযালিাম ও ‘Biography of Kazi Nazrul Islam’। তশশু-

তকমশার, িরুণ ও উর্চ্ির প্রতশেণােযীমির ৪ িছর মময়াতি নজরুল সঙ্গীি প্রতশেণ ও তশশু- তকমশার, 

িরুণমির ১ িছর মময়াতি কতি নজরুমলর রেনার আিৃতত্ত প্রতশেণ মকামসয মমাট ৭২৩ জন তশোেযীমক প্রতশেণ 

প্রিান করা হময়মছ। শুে িাণী ও সুমর নজরুল সঙ্গীমির প্রোর ও প্রসামরর লমেয নজরুল সঙ্গীি প্রমাণীকরণ 

পতরষি ৯৪তট নজরুল সঙ্গীমির স্বরতলতপ প্রমাণীকরণ কমরমছ। 

৬.৯.২ কার্যক্রমসমহূ, েলােল তনমিযশক এিং তনমিযশমকর লেযমাো 

কার্যক্রম েলােল 
তনমিযশক 

সংতশি 
মকৌশলগি 

উমেশ্য 
এর ত্রুতমক 

পতরমামপর 
একক 

সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

প্রকিৃ 
অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. জািীয় পর্যাময় রিীন্দ্র-
নজরুল জন্মিাতষযকী 
এিং তিতভন্ন- মণীষী ও 
গুণীজনমির জন্ম ও 
মৃিুয িাতষযকী উির্াপন 

জন্ম িাতষযকী 
অনুষ্ঠান* 

১ সংখযা ২০ ১৭ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ 
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কার্যক্রম েলােল 
তনমিযশক 

সংতশি 
মকৌশলগি 

উমেশ্য 
এর ত্রুতমক 

পতরমামপর 
একক 

সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

প্রকিৃ 
অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

2. নজরুল সাতহমিযর 
গমিষণা 

প্রকাশনা ১ সংখযা ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ 

3. নজরুল সংগীি 
প্রমাণীকরণ, শুে িাণী 
ও সুমর স্বরতলতপ 
প্রকাশণা এিং আিৃতত্ত 
প্রতশেণ 

প্রতশেণ  ১ 
সংখযা 

(জন) 
২০৭ ২১৪ ২২৫ ২২৫ ২৫০ ২৭৫ ৩০০ 

স্বরতলতপ 

পুস্তক প্রকাশ 
১ সংখযা ৫ ২ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ 

* িিযমান নীতিমালা অনুর্ায়ী লেযমাো তনধ্যাতরি। এ নীতিমালা পতরিিযন না হয়া পর্যন্ত এ লেযমাো অপতরিতিযি োকমি। 

৬.৯.৩ অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকল্পওয়াতর মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 
(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকমল্পর নাম 
সংতিি 
কার্যক্রম 

প্রকিৃ 
২০১৩- ১৪ 

িামজট 
সংমশাতধ্ি 

িামজট 
মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

িচরিালন ইউচনটসমূহ        

3405-3149 - নর্রুল ইন চিটিউট ১-৩ 2,28,68 2,20,58 2,54,55 2,43,12 2,75,15 2,96,37 

গিাট : িচরিালন ইউচনটসমূহ  2,28,68 2,20,58 2,54,55 2,43,12 2,75,15 2,96,37 

অনুডিাচদি কি জসূচিসমূহ        

3496-4360 -  র্ািীয় কচবর র্ীবন ও সৃচিকি জ: সাংরক্ষণ, 

িি জা ও প্রিার  িীষ জক কি জসূচি (২০১৪-১৫ গিডক ২০১৫-১৬) 
১-৩ 0 0 2,49,77 1,14,12 0 0 

গিাট : অনুডিাচদি কি জসূচিসমূহ  0 0 2,49,77 1,14,12 0 0 

গিাট : অনুন্নয়ন  2,28,68 2,20,58 5,04,32 3,57,24 2,75,15 2,96,37 

গিাট :   2,28,68 2,20,58 5,04,32 3,57,24 2,75,15 2,96,37 

৬.১০ িাংলামিশ জািীয় জাদুঘর 

৬.১০.১  সাম্প্রতিক অজযনঃ তিগি তিন অেযিছমর ১৮৮তট তনিশযন সংগ্রহ করা হময়মছ।  সরকাতর অেযায়মন ২০১১-
২০১৪ অেযিছমর ‘১৯৫৭ মেমক ১৯৭৫ পর্যন্ত’ িাংলামিমশর স্বাধ্ীনিা সংগ্রাম, মহান মুতিরু্ে এিং স্বাধ্ীনিা 
উত্তর’ ঘটনািলী ইতিহামসর ধ্ারািাতহকিায় িাংলামিশ জািীয় জাদুঘমরর ৩৭, ৩৮, ৩৯ ও ৪০ নম্বর 
গযালারীমি সতঠকভামি এিং ১০তট গযালারী নিুন আংতগমক সতিি করা হময়মছ। তিগি তিন অেযিছমর মমাট 
৩৬.৩১ (ছতেশ লে একতেশ হাজার) লে িশযনােযী পতরিশযন কমরমছ।  

৬.১০.২ কার্যক্রমসমহূ, েলােল তনমিযশক এিং তনমিযশমকর লেযমাো 

কার্যক্রম েলােল 
তনমিযশক 

সংতশি 
মকৌশলগি 

উমেশ্য 
এর ত্রুতমক 

পতরমামপর 
একক 

সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

প্রকিৃ 
অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. অস্থাির প্রত্নিাতত্ত্বক 
তনিশযন, মুতির্ুমের 
তনিশযন,সমকালীন 
তেেকময সংগ্রহ ও 
সংরেণ, উন্নয়ন এিং 
প্রিশযন 

তনিশযন  

২ 

সংখযা ৬৫ ৬৮ ৭০ ১০০ ১২০ ১৫০ ২০০ 

িশযনােযীর 
আগমন 

সংখযা 

(লে 
জন) 

১৪.০০ ১২.৬২ ১৬.০০ ১৪.০০ ১৭.০০ ১৮.০০ ১৯.০০ 
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৬.১০.৩ অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকল্পওয়াতর মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 
(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকমল্পর নাম 
সংতিি 
কার্যক্রম 

প্রকিৃ 
২০১৩- ১৪ 

িামজট 
সংমশাতধ্ি 

িামজট 
মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

িচরিালন ইউচনটসমূহ        

3405-3155 - র্ািীয় র্াদুঘর ১ 15,00,00 15,55,00 16,00,95 16,64,00 25,44,43 28,61,59 

3405-3157 - ওসিানী র্াদুঘর ১ 31,95 33,00 33,05 35,50 42,56 47,33 

3405-3161 - চর্য়া র্াদুঘর ১ 1,30,00 1,40,00 1,48,88 1,50,90 1,71,00 1,82,10 

গিাট : িচরিালন ইউচনটসমূহ  16,61,95 17,28,00 17,82,88 18,50,40 27,57,99 30,91,02 

অনুডিাচদি কি জসূচিসমূহ        

3496-4311 - বাাংলাডদি র্ািীয় র্াদুঘডরর সাংকার, গিরািি 

ও আধুচনকীকরণ (২০১৪-১৫ গিডক ২০১৫-১৬) 
১ 0 0 3,64,03 1,76,75 0 0 

3496-4312 - আহসান িচঞ্জডলর অন্দর িহডল গ্যালাচর 

সচিিকরণ ও লাইডেরী উন্নয়ন কার্ িীষ জক কি জসূচি (২০১৪-

১৫ গিডক ২০১৫-১৬)  

 

১ 0 0 1,49,30 3,31,06 0 0 

3496-4328 - বাাংলাডদি র্ািীয র্াদুঘর সাংগ্রহ ব্যবিািনা 

চসডিি (চসএিএস) ও িথ্যডযাগাডযাগ ব্যবিািনা চসডিি 

(এিআইএস) উন্নয়ন কায জক্রি (২০১৪-১৫ গিডক ২০১৬-১৭) 

১ 0 0 34,10 2,18,45 0 0 

গিাট : অনুডিাচদি কি জসূচিসমূহ  0 0 5,47,43 7,26,26 0 0 

গিাট : অনুন্নয়ন  16,61,95 17,28,00 23,30,31 25,76,66 27,57,99 30,91,02 

অনুডিাচদি প্রকল্পসমূহ        

3405-5010 - িল্লী কচব র্চসি উদ্দীন সাংগ্রহিালা চনি জাণ 

(০১/০৭/০৬-৩০/১২/২০১৩) সাংডিাচিি অননুডিাচদি 
১ 1,66,70 0 0 0 0 0 

3405-5011 - সাাংবাচদক কাঙ্গাল হচরনাি সৃ্নচি চিউচর্য়াি 

চনি জাণ, কুচিয়া (০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০১৫) অনুডিাচদি 
১ 3,38,00 2,41,00 2,47,00 1,20,00 0 0 

গিাট : অনুডিাচদি প্রকল্পসমূহ  5,04,70 2,41,00 2,47,00 1,20,00 0 0 

গিাট : উন্নয়ন  5,04,70 2,41,00 2,47,00 1,20,00 0 0 

গিাট :   21,66,65 19,69,00 25,77,31 26,96,66 27,57,99 30,91,02 

৬.১১ িঙ্গিন্ধ ুস্মতৃি জাদুঘর 

৬.১১.১ সাম্প্রতিক অজযনঃ জাতির জনক িঙ্গিন্ধু মশখ মুতজির রহমামনর স্মৃতি তিজতড়ি কে, আসিািপে, িযিহৃি 

মপাশাক- পতরেি ও অন্যান্য দ্রিযাতি আধ্ুতনক উপাময় সুরো এিং িঙ্গিন্ধু স্মৃতি জাদুঘমরর অিকাঠামমা 

সংস্কামরর মাধ্যমম িঙ্গিন্ধুর স্মৃতি তিজতড়ি কে, আসিািপে, িযিহৃি মপাশাক- পতরেি ও অন্যান্য দ্রিযাতি 

সিযসাধ্ারমণর জন্য প্রিশযমনর িযিস্থা করা হময়মছ। তিগি তিন িছমর প্রায় ৫,২০০তট তনিশযন সংগ্রহ ও 

সংরেণ করা হময়মছ। এ ছাড়া, স্বাধ্ীনিা সংগ্রাম, স্বাধ্ীনিা মঘাষণা, মুতিরু্ে, স্বাধ্ীনিা অজযন সম্পতকযি 

তনিশযন ও িতলল িস্তামিজ প্রিশযমনর িযিস্থা করা হময়মছ। তিগি তিন িছমর ২০ লমেরও মিশী মানুষ এ 

জাদুঘর পতরিশযন কমরমছ। 

৬.১১.২ কার্যক্রমসমহূ, েলােল তনমিযশক এিং তনমিযশমকর লেযমাো 

কার্যক্রম েলােল 
তনমিযশক 

সংতশি 
মকৌশলগি 

উমেশ্য 
এর ত্রুতমক 

পতরমামপর 
একক 

সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

প্রকিৃ 
অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. অস্থাির প্রত্নিাতত্ত্বক 
তনিশযন, মুতির্ুমের 
তনিশযন, সমকালীন 
তেেকময সংগ্রহ ও 
সংরেণ, উন্নয়ন এিং 
প্রিশযন 

তনিশযন 
সংগ্রহ ও 
সংরেণ 

২ 
সংখযা 

(হাজার) 
০.৩৬ ০.৩৬ ০.৪০ ০.৪০ ০.৪৫ ০.৫০ ০.৫০ 

িশযনােযীর 
আগমন 

২ 
জন 

(লে) 
৭.৭৫ ৮.০০ ৯.০০ ৯.০০ ৯.৫০ ১০.০০ ১১.০০ 
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৬.১১.৩ অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকল্পওয়াতর মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 
(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকমল্পর নাম 
সংতিি 
কার্যক্রম 

প্রকিৃ 
২০১৩- ১৪ 

িামজট 
সংমশাতধ্ি 

িামজট 
মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

িচরিালন ইউচনটসমূহ        

3405-3158 - বঙ্গবন্ধু স্মৃচি যাদুঘর ১ 80,00 85,00 85,00 1,05,00 1,15,00 1,25,00 

গিাট : িচরিালন ইউচনটসমূহ  80,00 85,00 85,00 1,05,00 1,15,00 1,25,00 

গিাট : অনুন্নয়ন  80,00 85,00 85,00 1,05,00 1,15,00 1,25,00 

গিাট :   80,00 85,00 85,00 1,05,00 1,15,00 1,25,00 

৬.১২ িাংলামিশ মলাক ও কারুতশল্প োউমন্েশন  

৬.১২.১ সাম্প্রতিক অজযনঃ তিগি তিন িছমর িাংলামিশ মলাক ও কারুতশল্প োউমন্েশমন জাদুঘর ও প্রশাসতনক 
ভিমনর উধ্বযমুখী সম্প্রসারণ, ৩তট কারু তেজ, ১তট মসানারিরী মলাকজ মঞ্চ, ৪৮তট কারুপন্য তিপনন েল 
তনতমযি হময়মছ। আমলােয সমময় ৩০ লে মিশী- তিমিশী পর্যটক োউমন্েশন পতরিশযন কমরন। ৩৭০ জনমক 
কারুপন্য উৎপািমনর উপর প্রতশেণ প্রিান করা হময়মছ। ৩ জন কারুতশল্পীমক কারুতশল্পী পিক প্রিান করা 
হময়মছ।  

৬.১২.২ কার্যক্রমসমহূ, েলােল তনমিযশক এিং তনমিযশমকর লেযমাো 

কার্যক্রম েলােল 
তনমিযশক 

সংতশি 
মকৌশলগি 

উমেশ্য 
এর ত্রুতমক 

পতরমামপর 
একক 

সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

প্রকিৃ 
অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. মলাকজ ও কারুতশমল্পর 
সংরেণ, প্রতশেণ ও 
উন্নয়ন এিং মমলা 
আময়াজন 

তনিশযন 
সংগ্রহ 

১ 

সংখযা ৬০ ৫ ৬৫ ৬৫ ৭৫ ১০০ ১২৫ 

প্রতশেণ 
সংখযা 

(জন) 
১৬০ ১২৫ ১৮০ ১৫০ ১৫০ ১৫০ ১৫০ 

িশযনােযীর 
আগমন 

১ 
জন 

(লে) 
৮.০ ৮.০০ ৮.৫ ৮.৫০ ৯.০০ ১০.০০ ১১.০০ 

৬.১২.৩ অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকল্পওয়াতর মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 
(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকমল্পর নাম 
সংতিি 
কার্যক্রম 

প্রকিৃ 
২০১৩- ১৪ 

িামজট 
সংমশাতধ্ি 

িামজট 
মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

িচরিালন ইউচনটসমূহ        

3405-3141 - বাাংলাডদি গলাক ও কারু চিল্প িাউডেিন ১ 2,45,00 1,94,08 2,25,00 2,40,00 2,58,07 2,75,91 

গিাট : িচরিালন ইউচনটসমূহ  2,45,00 1,94,08 2,25,00 2,40,00 2,58,07 2,75,91 

গিাট : অনুন্নয়ন  2,45,00 1,94,08 2,25,00 2,40,00 2,58,07 2,75,91 

গিাট :   2,45,00 1,94,08 2,25,00 2,40,00 2,58,07 2,75,91 

৬.১৩ েদু্র ন-ৃ মগাষ্ঠীর সাংস্কতৃিক ইন তেতটউট- একামেতমসহূ ( রাঙ্গামাতট- িাদরিান- খাগড়াছতড়- কক্সিাজার সাংস্কতৃিক মকন্দ্র-

মতণপরুী লতলিকলা একামেতম, মমৌলভীিাজার- েদু্র ন-ৃ মগাষ্ঠীর সাংস্কতৃিক একামেতম, তিতরতশতর, মনেমকানা- রাজশাহী 
তিভাগীয় েদু্র ন-ৃ মগাষ্ঠীর কালোরাল একামেতম, রাজশাহী)  

৬.১৩.১  সাম্প্রতিক অজযনঃ তিগি তিন অেযিছমর েুদ্র নৃ- মগাষ্ঠীর সংসৃ্কতি, সংগীি, নৃিয, নাটযকলা, োরুকলা ও 

সাতহিয তিষময় প্রায় ২২২০ জনমক প্রতশেণ মিয়া হময়মছ। ২৭তট সাংসৃ্কতিক অনুষ্ঠামনর আময়াজন করা 
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হময়মছ। এছাড়া, তিতভন্ন েুদ্র নৃ- মগাষ্ঠীর সামতগ্র, পুরািন মুদ্রা, িযিহৃি মপাশাক- পতরেি, অলংকার, 

হস্ততশল্প, িািযর্ন্ত্র, আমলাকতেে সংগ্রহ করা হময়মছ। েুদ্র নৃ- মগাষ্ঠীর বিনতদন জীিনধ্ারার উপর 

মপাড়ামাতটর ভাস্কর্য, মমেল ইিযাতি তনমযাণ করা হময়মছ। তিগি তিন িছমর ৩তট অতেও- তভতেও তস.তে. বিতর 

করা হময়মছ। 

৬.১৩.২ কার্যক্রমসমহূ, েলােল তনমিযশক এিং তনমিযশমকর লেযমাো 

কার্যক্রম েলােল 
তনমিযশক 

সংতশি 
মকৌশলগি 

উমেশ্য 
এর ত্রুতমক 

পতরমামপর 
একক 

সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

প্রকিৃ 
অজযন 

লেযমাো  সংমশাতধ্ি 
লেযমাো 

মধ্যমময়াতি লেযমাো 

২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. সঙ্গীি, নৃিয,  নাটযকলা, 
োরুকলাসহ তিতভন্ন 
তিষময় প্রতিমর্াতগিা ও  

অনুষ্ঠান আময়াজন, 
প্রিশযন, গমিষণা-
প্রকাশনা ও প্রতশেণ 

প্রতশেণ ১ 
সংখযা 
(জন) 

৬৫০ ১১২০ ৭০০ ১২০০ ১৩০০ ১৪০০ ১৫০০ 

2. তিতভন্ন উপজাতি, েুদ্র 
জাতিসত্তা, ন-ৃ মগাষ্ঠী ও 
সম্প্রিাময়র সঙ্গীি, নৃিয, 
নাটযকলা ও োরুকলাসহ 
তিতভন্ন সাংস্কৃতিক 
কার্যক্রম পতরোলনা 

সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠান 

১ সংখযা 

৫০ ২৭ ৬০ ৬০ ৬৫ ৭০ ৭৫ 

অতেও 
তসতে 
বিরী 

৫ ৩ ৭ ৫ ৮ ১০ ১২ 

৬.১৩.৩ অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকল্পওয়াতর মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 
(হাজার টাকায়) 

অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকমল্পর নাম 
সংতিি 
কার্যক্রম 

প্রকিৃ 
২০১৩- ১৪ 

িামজট 
সংমশাতধ্ি 

িামজট 
মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

িচরিালন ইউচনটসমূহ        

3405-3132 - ক্ষুদ্র-নৃ-গগাষ্ঠীর সাাংস্কৃচি ইন চিটিউট,  

খাগড়াছচড় 
১-২ 54,57 60,00 60,00 62,21 65,13 67,62 

3405-3134 - রার্িাহী চবভাগীয় ক্ষুদ্র-নৃ-গগাষ্ঠীর কালিারাল 

একাডেচি,  রার্িাহী 
১-২ 61,00 64,14 64,14 68,00 77,75 86,75 

3405-3136 - িচনপুরী লচলিকলা একাডেচি,  গিৌলভীবার্ার ১-২ 56,00 62,45 62,45 65,87 69,51 73,67 

3405-3143 - ক্ষুদ্র-নৃ-গগাষ্ঠীর কালিারাল একাডেচি,  

চবচরচিচর,  গনত্রডকাণা (সাংডিাচিি) 
১-২ 96,00 1,05,00 1,04,98 1,09,09 1,04,91 1,07,59 

3405-3145 - ক্ষুদ্র-নৃ-গগাষ্ঠীর সাাংস্কৃচিক ইন চিটিউট,  

রাাংগািাটি (সাংডিাচিি) 
১-২ 1,02,00 1,10,00 1,10,00 1,20,65 1,17,19 1,21,81 

3405-3147 - ক্ষুদ্র-নৃ-গগাষ্ঠীর সাাংস্কৃচিক ইন চিটিউট,  

বান্দরবান (সাংডিাচিি) 
১-২ 1,14,00 1,22,00 1,23,00 1,30,76 1,37,14 1,43,95 

3405-3153 - কক্সবার্ার সাাংস্কৃচিক গকন্দ্র,  কক্সবার্ার ১-২ 61,00 64,71 64,71 70,00 72,40 75,67 

গিাট : িচরিালন ইউচনটসমূহ  5,44,57 5,88,30 5,89,28 6,26,58 6,44,03 6,77,06 

অনুডিাচদি কি জসূচিসমূহ        

3496-4367 - রাঙ্গািাটি গর্লার ক্ষুদ্র নৃ-গগাষ্ঠীর বণ জাঢয 

সাংস্কৃচি িি জা, প্রসার, উন্নয়ন ও সাংরক্ষণ িীষ জক কি জসূচি (২০১৪-

১৫ গিডক ২০১৫-১৬) 

১-২ 0 0 1,42,00 2,03,50 0 0 

3496-4368 - বান্দরবান িাব জিয গর্লাব্যািী প্রচিভা অডেষণ 

ও ক্ষুদ্র নৃডগাষ্ঠীর সাাংস্কৃচিক উন্নয়ন িীষ জক কি জসূচি (২০১৪-১৫ 

গিডক ২০১৫-১৬) 

১-২ 0 0 77,82 83,70 0 0 
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অপামরশন ইউতনট, কমযসতূে এিং প্রকমল্পর নাম 
সংতিি 
কার্যক্রম 

প্রকিৃ 
২০১৩- ১৪ 

িামজট 
সংমশাতধ্ি 

িামজট 
মধ্যমময়াতি িযয় প্রাক্কলন 

২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ ২০১৭- ১৮ 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

3496-4371 - ক্ষুদ্র নৃ-গগাষ্ঠীর কালিারাল একাডেিী, 

চবচরচিচর দুগ জাপুর, গনত্রডকাণা-এর র্ন্য যন্ত্রিাচি ও অন্যান্য 

সরঞ্জাি ক্রয় এবাং সাংস্কৃচি চবকাি ও সাংরক্ষণ িীষ জক কি জসূচি 

(২০১৪-১৫ গিডক ২০১৫-১৬) 

১-২ 0 0 35,73 1,10,45 0 0 

গিাট : অনুডিাচদি কি জসূচিসমূহ  0 0 2,55,55 3,97,65 0 0 

গিাট : অনুন্নয়ন  5,44,57 5,88,30 8,44,83 10,24,23 6,44,03 6,77,06 

অনুডিাচদি প্রকল্পসমূহ        

3405-7040 - রুিা উিডর্লায় বান্দরবান ক্ষুদ্র-নৃ-গগাষ্ঠীর 

সাাংস্কৃচিক ইন চিটিউডটর আঞ্চচলক গকন্দ্র িািন প্রকল্প 

(০১/০১/১১ - ৩০/০৬/১৪) সাংডিাচিি অননুডিাচদি 

১-২ 4,00,00 1,83,00 2,17,00 3,00,00 0 0 

গিাট : অনুডিাচদি প্রকল্পসমূহ  4,00,00 1,83,00 2,17,00 3,00,00 0 0 

গিাট : উন্নয়ন  4,00,00 1,83,00 2,17,00 3,00,00 0 0 

গিাট :   9,44,57 7,71,30 10,61,83 13,24,23 6,44,03 6,77,06 

 


