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ভঞ্জযুী নং -  ৩০ 

৩৪ -  ংস্কতৃত তফলক ভন্ত্রণার 

ভধযমভাতদ ফয 
(াজায টাকা) 

তফফযণ 
ফামজট 

২০১৪- ১৫ 

প্রমেণ 

২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

নুন্পন 160,00,00 174,50,32 195,00,00 

উন্পন 97,93,00 104,06,68 105,86,00 

মভাট 257,93,00 278,57,00 300,86,00 

 

যাজস্ব 158,36,58 195,57,50 216,13,20 

ভূরধন 99,56,42 82,99,50 84,72,80 

মভাট 257,93,00 278,57,00 300,86,00 

১.০ তভন মেটমভন্ট  প্রধান কামযাফতর 

১.১ তভন মেটমভন্ট  

মদজ ংস্কতৃত, কৃতি, আততা, ঐততহ্য, ভুতিমুমেয মেতনা  ভকারীন তল্প  াততয ংযেণ, গমফলণা 

 উন্পমনয ভাধযমভ জাততয ভানতক তফকা  উৎকলয াধন। 

১.২ প্রধান কামযাফতর 

1.2.1. ংস্কতৃত তফলক নীততভারা প্রণন  ফাস্তফান; 

1.2.2. াংসৃ্কততক ঐততহ্য, নৃতত্ত্ব, ভুতিমুে  ভকারীন তল্প ংস্কতৃত আতযাতদয তনদযন ংগ্র, ংযেণ, গমফলণা, 

প্রদযন, প্রকানা  উন্পন; 

1.2.3. মদময প্রত্নতাতত্ত্বক তনদযনভূ তেতিতকযণ, খনন, ংস্কায, ংযেণ  প্রদযন; 

1.2.4. ৃজনীর ৃতিকমভযয কতযাআট ংযেণ; 

1.2.5. ভানফ ম্পদ উন্পমনয জন্য যকাতয- মফযকাতয াঠাগায প্রততষ্ঠা, ম্প্রাযণ  উন্পন; 

1.2.6. বালা, তল্প- াততয  ঐততহ্য তফলক গমফলণা  প্রকানা; 

1.2.7. জাতী মযা ম তফতবন্প নুষ্ঠান অমাজন মমভনঃ ভয একুম মপব্রুাতয  অন্তজযাততক ভাতৃবালা তদফ 

উদ                      মান, একুম দক প্রদান, যফীন্- নজরুর জন্ধফাতলযকী উদমান এফং মরা বফাখ ফাংরা নফফলয 

উদমান আতযাতদ; 

1.2.8. তফতবন্প যামেয ামথ াংসৃ্কততক েুতি ম্পাদন, াংসৃ্কততক েুতিয অতা কভযূতে তফতনভ এফং অন্তজযাততক 

মেমে মমাতগতা ম্প্রাযণ। 



 490 

২.০  ভধযমভাতদ মকৌরগত উমেশ্য  কামযক্রভভূ  

ভধযমভাতদ মকৌরগত 
উমেশ্য 

কামযক্রভভূ ফাস্তফানকাযী 
তধদপ্তয/ংস্থা 

১ ২ ৩ 

1. ভাতৃবালা মদজ 

ংস্কতৃতয ংযেণ, 

তফকা  উৎকলয াধন 

 একুম মপব্রুাতয  অন্তজযাততক ভাতৃবালা তদফ 

উদমান এফং একুম দক প্রদান 

 তেফার 

 জাতীবামফ মরা বফাখ ( ফাংরা নফফলয)  

উদমান 

 াংসৃ্কততক েুতিয অতা তফতবন্প মদময ামথ 

প্রতততনতধ দর- কামযক্রভ তফতনভ 

 একুম ফআমভরা ন্যান্য ফআমভরা অমাজন 

এফং তফমদম গ্রন্থমভরা ংগ্রণ 

 ফাংরা একামডতভ 

 জাতী গ্রন্থমকন্ 

 ফাংরা একামডতভ ুযস্কায প্রদান  ফাংরা একামডতভ 

 জাতী মযাম যফীন্- নজরুর জন্ধফাতলযকী এফং 

তফতবন্প ভণীলী  গুণীজনমদয জন্ধ  ভৃতুয ফাতলযকী 

উদমান 

 তেফার  

 নজরুর আন তেতটউট 

 ফাংরা একামডতভ 

 ফাংরামদ তল্পকরা 

একামডতভ 

 নজরুর াতমতযয গমফলণা  নজরুর আন তেতটউট 

 নজরুর ঙ্গীত প্রভাণীকযণ, শুে ফাণী  সুময 

স্বযতরত প্রকা এফং অফৃতত প্রতেণ 

 ঙ্গীত, নৃতয, নাটযকরা, োরুকরা তফতবন্প   তফলম 

প্রততমমাতগতা  নুষ্ঠান অমাজন, প্রদযন, 

গমফলণা- প্রকানা  প্রতেণ 

 ফাংরামদ তল্পকরা 

একামডতভ 

 েুদ্র নৃ- মগাষ্ঠীয 

াংসৃ্কততক 

আন তেতটউট-

একামডতভভূ 

 তফতবন্প উজাতত, েুদ্র জাততত্তা, নৃ- মগাষ্ঠী  

ম্প্রদাময ঙ্গীত, নৃতয, নাটযকরা  োরুকরা 

তফতবন্প াংসৃ্কততক কামযক্রভ তযোরনা 

 েুদ্র নৃ- মগাষ্ঠীয 

াংসৃ্কততক 

আন তেতটউট-

একামডতভভূ 

 ৃজনীর কভযভূময স্বত্ব ংযেণ এফং কতযাআট 

অআমনয য মতভনায- তমম্পাতজাভ- কভযারা 

 কতযাআট তপ 
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ভধযমভাতদ মকৌরগত 
উমেশ্য 

কামযক্রভভূ ফাস্তফানকাযী 
তধদপ্তয/ংস্থা 

১ ২ ৩ 

অমাজন 

 মরাকজ  কারুতমল্পয ংযেণ, প্রতেণ  উন্পন 

এফং মভরা অমাজন 

 ফাংরামদ মরাক  

কারুতল্প পাউমন্ডন 

2. াজায ফছমযয ঐততহ্য, 

আততা এফং মেতনায 

রারন 

 প্রত্নতাতত্ত্বক স্থানা তেতিতকযণ, খনন, উমমােন, 

তনদযন ংযেণ  উন্পমনয ভাধযমভ মযটক 

অকলযণ 

 প্রত্নতত্ত্ব তধদপ্তয 

 স্থাফয প্রত্নতাতত্ত্বক তনদযন, ভুতিমুমেয তনদযন, 

ভকারীন তেেকভয ংগ্র  ংযেণ, উন্পন 

এফং প্রদযন 

 প্রত্নতত্ত্ব তধদপ্তয 

 ফঙ্গফন্নু স্মৃতত জাদুঘয 

 ফাংরামদ জাতী 

জাদুঘয 

 জাতী আততা, ঐততাতক দতরর- দস্তামফজ 

ংগ্র, ংযেণ এফং মগুমরা তপ্রন্ট  োতদা 

নুমাী যফযা 

 অকযাআব  গ্রন্থাগায 

তধদপ্তয 

3. জ্ঞানতবতত্তক ভাজ 

গঠন 

 ফাংরা বালা  াতমতযয গমফলণা  উন্পন এফং 

মদী- তফমদী ৃজনীর াততযকভয  ন্যান্য 

গ্রন্থাফতরয নুফাদ 

 ফাংরা একামডতভ 

 ফআ ংগ্র- ক্র এফং তফবাগ- মজরা মযাম ফআ 

াঠ প্রততমমাতগতায অমাজন 

 গণগ্রন্থাগায তধদপ্তয 

 নরাআন (আ- ফকু) ন্যান্য রাআমেতয মফা 

প্রদান 

 মফযকাতয রাআমেতযভূমক অতথযক াতা প্রদান 

 ফআ তফতযণ 

 জাতী গ্রন্থমকন্ 

 গমফলণাভূরক ফআ, নতুন প্রকানা ংগ্র  ংযেণ 

এফং তফফতরগ্রাপী প্রণন 

 অকযাআব  গ্রন্থাগায 

তধদপ্তয 

৩.০  দাতযদ্রয তনযন  নাযী উন্পন ংক্রান্ত তথয  

৩.১ দাতযদ্রয তনযন  নাযী উন্পমনয য ভধযমভাতদ মকৌরগত উমেশ্যভমূয প্রবাফ 

৩.১.১ ভাতবৃালা মদজ ংস্কতৃতয ংযেণ, তফকা  উৎকলয াধন 

দাতযদ্রয তনযমনয য প্রবাফঃ তল্প ংস্কতৃত েেযা মকমন্য ফকাঠামভা বততয, ংস্কায  উন্পমনয কামজ 

দতযদ্র জনমগাষ্ঠীয কভযংস্থামনয সুমমাগ ৃতি । গণগ্রন্থাগায তধদপ্তমযয ধীমন মজরা  উমজরা মযাম 
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াঠাগায প্রততষ্ঠা, ম্প্রাযণ  উন্পমনয কামযক্রভ ফযাত যমমছ। এ কর কামযক্রমভ দতযদ্র জনমগাষ্ঠীয 

কামজয সুমমাগ ৃতি মে। তা ছাড়া যকাতয- মফযকাতয াঠাগাময দতযদ্র তযফামযয ছাে- ছােী  দতযদ্র 

জনগণ তফনাভূমরয তো রামবয ভাধযমভ উকৃত মে। 

নাযী উন্পমনয য প্রবাফঃ মজরা- উমজরা তল্পকরা একামডতভ প্রততষ্ঠা  ম্প্রাযণ, ফাংরামদ মরাক  

কারুতল্প পাউমন্ডমনয ভাধযমভ মরাকজ তল্প- ংস্কতৃতয ংযেণ, ম্প্রাযণ  উন্পন এয ভাধযমভ তধক 

ংখযা নাযীমগাষ্ঠী তল্প ংস্কতৃতয তফলম তো  েেযায সুমমাগ রাব কযমছ। ফকাঠামভাগত উন্পমন নাযী 

জনমগাষ্ঠীয ংগ্রণ যমমছ। এমত দতযদ্র নাযী জনমগাষ্ঠীয কভযংস্থান ৃতি মে। তা ছাড়া নাযীয ভানতক 

তফকা  অথয- াভাতজক করযাণ মে। 

৩.১.২ াজায ফছমযয ঐততহ্য, আততা এফং মেতনাযরারন 

দাতযদ্রয তনযমনয য প্রবাফঃ প্রত্নতত্ত্ব তধদপ্তয মযটকমদয অকলযমণয জন্য প্রত্নতাতত্ত্বক তনদযন াআমটয 

মথামথ ংযেণ  উন্পমনয ভাধযমভ এ কামযক্রমভয ামথ দতযদ্র জনমগাষ্ঠীয কভযংস্থামনয সুমমাগ ৃতি কময। 

নাযী উন্পমনয য প্রবাফঃ ফকাঠামভাগত উন্পমন নাযী জনমগাষ্ঠীয ংগ্রমণয ভাধযমভ তামদয অথয-

াভাতজক ফস্থান সুদৃঢ় মমছ। াংসৃ্কততক কভযকামন্ডয ভাধযমভ নাযীয ভানতক তফকা এফং াভাতজক 

মেমে নাযীয েভতান ফতৃেমত াক মে। 

৩.১.৩ জ্ঞানতবতত্তক ভাজ গঠন 

দাতযদ্রয তনযমনয য প্রবাফঃ গণগ্রন্থাগায তধদপ্তমযয মজরা- উমজরা মযাম াঠমফা প্রদামনয রমেয 

াঠাগায প্রততষ্ঠা ম্প্রাযণ  উন্পমনয কামযক্রভ ফযাত যমমছ। এ কর কামযক্রমভ ফকাঠামভা উন্পমন 

দতযদ্র জনমগাষ্ঠীয কামজয ৃতি মমছ। তা ছাড়া, যকাতয- মফযকাতয াঠাগাময দতযদ্র তযফামযয ছাে- ছােী 

 দতযদ্র জনগণ তফনাভূমরয তো রামবয ভাধযমভ উকৃত মে। 

নাযী উন্পমনয য প্রবাফঃ যকাতয- মফযকাতয াঠাগাময ফকাঠামভাগত উন্পমন নাযীমগাষ্ঠীয ংগ্রণ 

যমমছ। তা ছাড়া াঠাগাময ফআ ড়ায সুমমাগ রামবয ভাধযমভ নাযীয ভানতক তফকা মে এফং এমত অথয-

াভাতজক ফস্থায উন্পতত ঘটমছ। 

৩.২ দাতযদ্রয তনযন  নাযী উন্পন ম্পতকযত ফযাে 
(াজায টাকা) 

তফফযণ 
ফামজট 

২০১৪- ১৫ 

প্রমেণ 

২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

দাতযদ্্রয তনযন 131,53,76 138,49,78 144,62,50 

নাযী উন্পন 52,40,52 60,04,74 74,60,77 

৪.১ গ্রাতধকায ফয খাত/কভযতূেভূ (Priority Spending Areas/Programmes) 

গ্রাতধকায ফয খাত/কভযতূেভূ 
ংতিি ভধযমভাতদমকৌরগত 

উমেশ্য 

1. মদজ তল্প  ংস্কতৃতয তফকা এফং ভাতৃবালা ংযেণ  উন্পন 

 ফাংরা বালা প্রততষ্ঠায অমন্দারমনয আততা ভুন্পত যাখায জন্য ২১ম 

মপব্রুাতয ীদ তদফ  অন্তজযাততক ভাতৃবালা তদফ উদমান, মরা 

 ভাতৃবালা মদজ 

ংস্কতৃতয ংযেণ, তফকা 

 উৎকলয াধন 
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গ্রাতধকায ফয খাত/কভযতূেভূ 
ংতিি ভধযমভাতদমকৌরগত 

উমেশ্য 

বফাখ ফাংরা নফফলয উদমান, তল্প, াততয  ংস্কতৃত মথা- ঙ্গীত, নৃতয, 

নাটযকরা, োরুকরা আতযাতদয রারন, তফকা াধন  উন্পমনয রমেয 

অঞ্চতরক, জাতী  অন্তজযাততক মযাম উৎমফয অমাজন কযা প্রমাজন। 

এ ছাড়া, তফতবন্প তফলময উয প্রতেণ  কভযারা অমাজন গুরুত্বণূয। এ 

জন্য এ খাতমক মফার্চ্য গ্রাতধকায মদা মমছ। 

2. মদজ ঐততহ্য, কতৃি, আততা ংযেণ  উন্পন 

 মদময আততা, ঐততহ্য  াংসৃ্কততক ম্পদ ংযেমণয উমেমশ্য তফমলজ্ঞ 

প্রততমফদন প্রকা, প্রত্নস্থমর নতুন জাদুঘয স্থান, জাতী এফং অঞ্চতরক 

       তফলতবতত্তক জাদুঘয ম্প্রাযণ, প্রত্নতাতত্ত্বক তনদযন তনফন্নীকযণ এফং 

ঐততাতক দতরর- দস্তামফজ বফজ্ঞাতনক উাম ংযেণ তযন্ত জরুতয।এ 

কর কামযক্রভ প্রদযন  মফ াআমটয ভাধযমভ তথযাফতর প্রকা কময 

জাতী আততা  ঐততহ্যমক ভুন্পত যাখায কামযক্রভ েরভান যাখায জন্য এ 

খাতমক গ্রাতধকায মদা মমছ। 

 াজায ফছমযয ঐততহ্য, 

আততা  মেতনায রারন 

3. াঠাগায প্রততষ্ঠা ম্প্রাযণ  উন্পন এফং ফআ তফতযণ 

গ্রমন্থয যফযা ফাতড়ম  গ্রন্থাগামযয উন্পমনয ভাধযমভ ফযাধাযমণয 

াঠাবযা  তো প্রামযয সুমমাগ ৃতি কযা মা। এ রমেয মজরা  

উমজরা যকাতয  মফযকাতয মযাম নতুন াঠাগায প্রততষ্ঠা  প্রতততষ্ঠত 

াঠাগাযভূমক অধুতনকীকযণ কযা মে। এ ছাড়া অধুতনক  ভানমত 

রাআমেতয প্রততষ্ঠা এফং আ- ফকু এয ভাধযমভ ছাে- ছােী  তোথযীমদয গমফলণা 

 মযপামযন্ফ রাআমেতযয সুমমাগ- সুতফধা ফতৃেয জন্য এ খাতমক গ্রাতধকায 

প্রদান কযা মমছ। 

 জ্ঞানতবতত্তক ভাজ গঠন 

৪.২ ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন  প্রমেণ (২০১৪- ১৫ মত ২০১৬- ১৭)  

৪.২.১ দপ্তয/ংস্থা/ামযন আউতনটাতয ফয 
(াজায টাকা) 

তফফযণ ফামজট ংমাতধত 

ফামজট 

ফামজট 
২০১৪- ১৫ 

প্রমেণ 

২০১৩- ১৪ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

        39,40,20 22,46,11 40,59,89 79,26,01 134,24,17 

                   72,00 72,00 67,00 76,00 79,00 

            46,27,32 52,76,21 54,03,88 62,37,87 40,44,72 

                       5,67,58 6,00,36 3,32,00 3,51,20 3,76,35 

                19,13,66 20,88,66 14,20,60 15,06,10 16,13,60 

              1,30,50 1,38,23 1,17,00 1,24,00 1,39,90 

               27,74,36 31,70,46 47,79,42 46,92,90 35,78,35 

  - -                                  53,50 54,57 60,00 64,66 70,83 

              39,67,63 36,39,07 47,31,41 22,06,90 17,99,25 

                  - -                          60,00 64,50 64,14 68,51 74,52 
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তফফযণ ফামজট ংমাতধত 

ফামজট 

ফামজট 
২০১৪- ১৫ 

প্রমেণ 

২০১৩- ১৪ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 
        

          2,25,00 2,25,00 2,25,00 2,60,00 3,00,00 

                                     55,00 56,00 62,45 66,34 71,69 

             2,83,50 2,94,00 2,55,50 2,84,95 3,06,00 

                         2,50,00 3,50,00 3,00,00 3,50,00 4,00,00 

                                2,57,25 2,67,25 1,94,08 2,56,38 2,88,81 

                       40,00 0 0 

  - -                                     

                    
94,70 96,00 1,05,00 1,05,94 1,12,24 

               15,00 0 0 

  - -                                   

           
1,00,00 1,02,00 1,10,00 1,20,00 1,24,60 

  - -                                 

           
5,00,00 5,14,00 3,05,00 1,28,77 1,40,45 

              2,03,36 2,18,00 2,20,58 2,31,78 2,43,82 

                              7,00 7,00 7,00 8,00 9,00 

                              60,00 61,00 64,71 67,70 71,16 

            24,04,19 27,01,82 19,34,75 17,50,00 17,60,00 

             30,00 31,95 33,00 35,00 35,90 

               80,00 80,00 85,00 90,00 95,00 

           1,28,00 1,30,00 1,40,00 1,40,00 1,45,00 

                         80,00 1,17,30 1,00,00 1,00,00 1,00,00 

                               1,36,81 1,36,81 1,35,59 67,99 71,64 

    -          1,00,00 80,00 90,00 1,10,00 1,20,00 

              80,00 80,00 80,00 80,00 85,00 

                     40,00 40,00 40,00 50,00 55,00 

                    3,20,00 2,00,00 2,15,00 3,00,00 3,50,00 

          235,41,56 231,38,30 257,93,00 278,57,00 300,86,00 

৪.২.২                            
 (াজায টাকা) 

         
        

তফফযণ ফামজট ংমাতধত 

ফামজট 

ফামজট 
২০১৪- ১৫ 

প্রমেণ 

২০১৩- ১৪  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

              

4500                                                                                                                                                                                                                                                            3,78,90 3,80,67 4,24,32 4,68,90 5,10,00 

4600                        8,06,45 8,20,56 8,69,38 9,15,50 9,64,20 

4700                                                                                                                                                                                                                                                            9,05,63 11,28,54 11,85,42 12,78,47 13,69,62 

4800                                                                                                                                                                                                                                                            31,56,63 31,96,54 25,98,56 34,07,43 32,76,62 

4900                                                                                                                                                                                                                                                            9,84,60 9,82,10 7,63,19 7,86,50 8,05,50 

5900                                                                                                                                                                                                                                                          83,52,25 88,49,35 88,38,01 98,98,52 106,33,26 

6100                                                                                                                                                                                                                                                        72,00 72,00 67,00 76,00 79,00 

6300                                                                                                                                                                                                                                                          6,55,00 8,08,00 10,88,20 13,75,00 19,75,00 

6600                                                                                                                                                                                                                                                            10,01,00 26,20 50 50 0 

6700           -                                                                                                                                                                                                                                              0 0 2,00 13,50,68 20,00,00 
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তফফযণ ফামজট ংমাতধত 

ফামজট 

ফামজট 
২০১৪- ১৫ 

প্রমেণ 

২০১৩- ১৪  ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

        -         163,12,46 162,63,96 158,36,58 195,57,50 216,13,20 

              

6800                                                                                                                                                                                                                                                          7,64,65 8,71,02 6,52,81 5,64,00 70,00 

6900                                                                                                                                                                                                                                                       1,20,90 12,65,93 80,00 0 2,00,00 

7000                                                                                                                                                                                                                                                           49,64,35 46,78,29 70,42,65 43,52,47 11,50,20 

7400                                                                                                                                                                                                                                                          59,00 34,00 34,00 51,00 61,00 

7980                                                                                                                                                                                                                                                         13,20,20 25,10 21,46,96 33,32,03 69,91,60 

        -         72,29,10 68,74,34 99,56,42 82,99,50 84,72,80 

           235,41,56 231,38,30 257,93,00 278,57,00 300,86,00 
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৫.০ ভন্ত্রণার/তফবামগয প্রধান কভযকতৃত তনমদযকভূ (Key Performance Indicators) 

তনমদযক ংতিি 

মকৌরগত 
উমেশ্য 

তযভাময 

একক 

ংমাতধত 
রেযভাো 

প্রকতৃ 

     

রেযভাো ংমাতধত 
রেযভাো 

ভধযমভাতদ রেযভাো 

২০১২- ১৩  ২০১৩- ১৪  ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

1. ঐততাতক তনদযন-
স্থানা দযন (Visit): 

 

ক. প্রত্নতাতত্ত্বক তনদযন-
স্থানা 

২ 

দযনাথযী ফৃতেয 
ায (%) 

৬.৬ ৬.০ ৭.০ ৬.৫ ৭.৫ ৮.৫ ৯.০ 

খ.  জাদুঘয দযনাথযী ফৃতেয 
ায (%) 

৮. ০ ৬.০ ৫. ০ ৬.০ ৬.৫ ৭. ০ ৮. ০ 

2. প্রত্নতাতত্ত্বক স্থানা 
নুন্নান 

২ 
ফছয- ফছয 

ফৃতে (ংখযা) 
৮. ০ ৮. ০ ৫. ০ ৬. ০ ৬. ০ ৭. ০ ৮. ০ 

3. গ্রন্থাগায ফযফায 
৩ 

ফযফাযকাযী 
ফৃতেয ায 

(%) 
৬.৫ ৭.০ ৭. ০ ৭.৫ ৮.০ ৮.৫ ৯. ০ 

4. গমফলণা  প্রকানা ১ ংখযা (তট) ৪০ ৬৪ ৪৫ ৫০ ৫০ ৫৫ ৬০ 

5. স্বত্ব ংযেণ নদ 
আসুযমত ফযতত গড় ভ 

২ তদন ২৮ ২৬ ২৫ ২৫ ২২ ২০ ১৮ 

৬.০ তধদপ্তয/ংস্থায াম্প্রততক জযন, কামযক্রভভূ, পরাপর তনমদযক  রেযভাো এফং ফয 
প্রাক্করন 

৬.১ তেফার 

৬.১.১  াম্প্রততক জযনঃ তফগত ততন থযফছময একুম দক প্রদান  ভয একুম মপব্রুাতয অন্তজযাততক 

ভাতৃবালা তদফ উদমান, নজরুর জন্ধফাতলযকী উদমান, ভাকতফ ভাআমকর ভধুূদন এফং ভযভী কতফ 

রারনাহ্  কতফ জীভউেীমনয জন্ধ- ভৃতুযফাতলযকী ারন  মভরা উদমান কযা মমছ। জাতী  

অন্তজযাততক মযাম তফশ্বকতফ যফীন্নাথ ঠাকুমযয াধযত জন্ধফাতলযকী ২০১১ উদমান কযা মমছ। ২০১১-

১২ থযফছময “কারোযার ডাআবাযততট তভতনতিার মপাযাভ ফ তদ এতা যাততপক তযতজন” ীলযক 

মমরন এফং অআমমকা (Islamic Educational Scientific and Cultural Organisation) ঢাকামক 

“কযাতটার ফ আরাতভক কারোয পয এতান তযতজন ২০১২” মঘালণা উরমে ফলযফযাী নুষ্ঠান 

উদমাতত । জাামন নুতষ্ঠত মতুত অটয মপতেবযার ২০১৩- এ ফাংরামদ ংগ্রণ কমযমছ। তফগত 

ততন ফছময াংসৃ্কততক েুতি তফতনভময অতা তফমদম ৫৯তট াংস্কতৃতক দর মপ্রযণ এফং ১১তট তফমদত 

াংসৃ্কততক দমরয ফাংরামদম অগভমনয ভাধযমভ াংসৃ্কততক কভযকান্ড অদান- প্রদান কযা মমছ। 

৬.১.২ কামযক্রভভূ, পরাপর তনমদযক এফং তনমদযমকয রেযভাো 

কামযক্রভ পরাপর 
তনমদযক 

ংতি 
মকৌরগত 

উমেশ্য 
এয ত্রুতভক 

তযভাময 
একক 

ংমাতধত 
রেযভাো 

প্রকতৃ 
জযন 

রেযভাো  ংমাতধত 
রেযভাো 

ভধযমভাতদ রেযভাো 

২০১২- ১৩ ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. একুম মপব্রুাতয  
অন্তজযাততক ভাতৃবালা 
তদফ উদমান এফং 
একুম দক প্রদান 

ভাতৃবালা 
তদফ 

উদমান ১ 

নুষ্ঠান 
ংখযা 

১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ 

একুম 
দক * 

দক 
ংখযা 

১৩ ১৩ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ 
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কামযক্রভ পরাপর 
তনমদযক 

ংতি 
মকৌরগত 

উমেশ্য 
এয ত্রুতভক 

তযভাময 
একক 

ংমাতধত 
রেযভাো 

প্রকতৃ 
জযন 

রেযভাো  ংমাতধত 
রেযভাো 

ভধযমভাতদ রেযভাো 

২০১২- ১৩ ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

2. জাতীবামফ মরা 
বফাখ ( ফাংরা নফফলয)  
উদমান 

মরা 
বফাখ 

উদমান* 
১ 

নুষ্ঠান 
ংখযা 

৪৮৬ ৪৮৬ ৪৮৬ ৪৮৬ ৪৮৬ ৪৮৬ ৪৮৬ 

3. াংস্কৃততক েুতিয 
অতা তফতবন্প মদম 
াংস্কৃততক প্রতততনতধ 
দর তফতনভ 

াংস্কৃততক 
নুষ্ঠান 

১ ংখযা ২৬ ২৫ ২৮ ২০ ৩০ ৩২ ৩৪ 

4. জাতী মযাম যফীন্-
নজরুর জন্ধফাতলযকী 
এফং তফতবন্প ভ  লী  
গুণীজনমদয জন্ধ  
ভৃতুয ফাতলযকী ারন 

যফীন্ 
জন্ধফাতলযকী
নুষ্ঠান* 

১ 

ংখযা 
(ঞ্চর) 

৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ 

নজরুর 
জন্ধফাতলযকী
নুষ্ঠান* 

৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

ন্যান্য 
নুষ্ঠান* 

ংখযা ৩৪ ৩৪ ৩৪ ৩৪ ৩৪ ৩৪ ৩৪ 

* ফতযভামন প্রেতরত নীততভারা নুমাী রেযভাো তনধযাযণ কযা মমছ। এ নীততভারা তযফতযন না া মযন্ত তযফততযত থাকমফ। 

৬.১.৩ ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকল্পাতয ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

(াজায টাকা) 
ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকমল্পয নাভ ংতিি 

কামযক্রভ 
প্রকতৃ 

২০১২- ১৩ 

ফামজট ংমাতধত 

ফামজট 

ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                        

    -     -         ১-৪ 15,98,09 26,30,20 22,46,11 20,06,89 34,48,13 44,32,57 

    -     -           ১-৪ 2,25,00 2,25,00 2,25,00 2,25,00 2,60,00 3,00,00 

    -     -                          ১-৪ 2,50,15 2,50,00 3,50,00 3,00,00 3,50,00 4,00,00 

    -     -                               ১-৪ 6,00 7,00 7,00 7,00 8,00 9,00 

    -     -                          ১-৪ 75,00 80,00 80,00 1,00,00 1,00,00 1,00,00 

    -     -                            

    
১-৪ 57,40 59,91 59,91 65,00 67,99 71,64 

    -     -     -          ১-৪ 72,47 1,00,00 80,00 90,00 1,10,00 1,20,00 

    -     -               ১-৪ 70,00 80,00 80,00 80,00 80,00 85,00 

    -     -                      ১-৪ 30,00 40,00 40,00 40,00 50,00 55,00 

    -     -                     ১-৪ 2,19,19 3,20,00 2,00,00 2,15,00 3,00,00 3,50,00 

    -     -                  ১-৪ 0 50,00 50,00 45,00 53,00 55,00 

3406-4263 -                             ১-৪ 0 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

    -     -                        

      
১-৪ 27 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

    -     -                        

                                  
১-৪ 33 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
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ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকমল্পয নাভ ংতিি 
কামযক্রভ 

প্রকতৃ 

২০১২- ১৩ 

ফামজট ংমাতধত 

ফামজট 

ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

    -     -                      

                  
১-৪ 2,18 12,00 12,00 12,00 13,00 14,00 

    -     -                              

                                 

       -                   

১-৪ 44 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

                         26,06,52 38,62,11 34,38,02 31,93,89 48,48,12 60,00,21 

              26,06,52 38,62,11 34,38,02 31,93,89 48,48,12 60,00,21 

                       

    -     -                             

        
১-৪ 0 13,10,00 0 20,53,00 44,77,88 89,91,60 

                        0 13,10,00 0 20,53,00 44,77,88 89,91,60 

             0 13,10,00 0 20,53,00 44,77,88 89,91,60 

         26,06,52 51,72,11 34,38,02 52,46,89 93,26,00 149,91,81 

৬.২ প্রত্নতত্ত্ব তধদপ্তয 

৬.২.১  াম্প্রততক জযনঃ ২০১০- ১১ থযফছময রারফাগ দূমগযয উত্তয তিমভ এফং বতনক ফযাযামকয ূফযতদমক 

খনমন ভাতটয ৬তট াংসৃ্কততক স্তয  ৪তট ফফা স্তয অতফসৃ্কত । ারফন তফায খনমন উত্তযভুখী ১তট 

অতাকায ভতন্দমযয ধ্বংাফমল উমন্ধাতেত মমছ। এমত ২তট তনভযা  মুমগয তনদযন াা মগমছ। 

খানজাান (যঃ) ফতফাতড় খনমন তফতবন্প ফগয  উফমগযয তনভযাণ  ুনঃতনভযাণ মুমগয স্থাততযক কাঠামভায 

ন্নান াা মগমছ। ২০১১- ১২ থযফছময কুতভল্লা মজরায ারফন মফৌে তফামযয ভূর ভতন্দয ংরগ্ন তিভ 

ামশ্বয খনমনয পমর ১ভ তনভযাণ মুগ  ২ তনভযাণ মুমগয াংসৃ্কততক ধ্বংাফমল অতফসৃ্কত মমছ। ২০১২- ১৩ 

থযফছময নগাাঁ মজরায জগদ্বর তফায  কুতভল্লা মজরায ারফন তফাময প্রত্নতাতত্ত্বক খনন ম্পন্প মমছ।এ 

ছাড়া টুাখারী মজরায করাাড়া থানায কুাকাটা ভুদ্র বকমত মজমগ ঠা প্রােীন মনৌকা (Schooner) 

এয উোযভূরক খনন এফং তনযাদ স্থামন স্থানান্তয কযা মমছ। 
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৬.২.২ কামযক্রভভূ, পরাপর তনমদযক এফং তনমদযমকয রেযভাো 

কামযক্রভ পরাপর 
তনমদযক 

ংতি 
মকৌরগত 

উমেশ্য 
এয ত্রুতভক 

তযভাময 
একক 

ংমাতধত 
রেযভাো 

প্রকতৃ 
জযন 

রেযভাো  ংমাতধত 
রেযভাো 

ভধযমভাতদ রেযভাো 

২০১২- ১৩ ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. প্রত্নতাতত্ত্বক স্থানা 
তেতিতকযণ, খনন, 
উমন্ধােন, তনদযনভূ 
ংযেণ  উন্পমনয 
ভাধযমভ মযটক অকলযণ 

প্রত্নতাতত্ত্বক 
স্থানা 

তেতিতকযণ 

২ 

ংখযা 
৫২০ ৫২০ ৫৫৫ ৫০০ ৫১০ ৫২০ ৫৩০ 

খনন ৬ ৬ ৭ ৭ ৭ ৮ ৯ 

মযটক 
অগভন 

ংখযা 

(রে 
জন) 

২২ ২২ ২৩ ২০ ২২ ২৪ ২৫ 

2. স্থাফয প্রত্নতাতত্ত্বক 
তনদযন, ভুতিমুমেয 
তনদযন, ভকারীন 
তেেকভয ংগ্র  
ংযেণ, উন্পন এফং 
প্রদযন 

তনদযন 
ংগ্র, 

ংযেণ  
প্রদযন 

২ ংখযা ২৯ ২৭ ৩০ ২৮ ৩০ ৩০ ৩০ 

৬.২.৩ ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকল্পাতয ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

(াজায টাকা) 
ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকমল্পয নাভ ংতিি 

কামযক্রভ 
প্রকতৃ 

২০১২- ১৩ 

ফামজট ংমাতধত 

ফামজট 

ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                        

    -     -                     ১-২ 16,93,04 19,00,00 30,73,11 22,50,88 22,71,37 24,50,32 

                         16,93,04 19,00,00 30,73,11 22,50,88 22,71,37 24,50,32 

                          

    -     -                           

     -                               

                   ২০১২-১৩ -২০১৩-১৪  

১-২ 1,45,96 1,72,49 1,78,54 0 0 0 

    -     -                    

                   -       ২০১২-১৩-২০১৩-

১৪  

১-২ 1,08,99 3,02,83 3,03,56 0 0 0 

                           2,54,95 4,75,32 4,82,10 0 0 0 

              19,47,99 23,75,32 35,55,21 22,50,88 22,71,37 24,50,32 

                       

    -     -                               

                ০১ ০১ ১০ - ৩১ ১২ ১৪  

         

১-২ 5,52,05 22,52,00 17,21,00 31,53,00 39,66,50 15,94,40 

    -     -                   -        

                                       

                                 -২  

          ০১ ০৭ ০৫-৩০ ০৬ ২০১৩           

১ 3,13,57 0 0 0 0 0 

                        8,65,62 22,52,00 17,21,00 31,53,00 39,66,50 15,94,40 

             8,65,62 22,52,00 17,21,00 31,53,00 39,66,50 15,94,40 
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ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকমল্পয নাভ ংতিি 
কামযক্রভ 

প্রকতৃ 

২০১২- ১৩ 

ফামজট ংমাতধত 

ফামজট 

ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

         28,13,61 46,27,32 52,76,21 54,03,88 62,37,87 40,44,72 

৬.৩ অকযাআবস্   গ্রন্থাগায তধদপ্তয 

৬.৩.১  াম্প্রততক জযনঃ জাতী গ্রন্থাগাময ংগৃীত নতুন ফআে াভতকীয ভন্বম তফগত ততন ফছমযয 

তফফতরগ্রাপী প্রণন কযা মমছ। তফগত ততন ফছময নতুন প্রকানায জন্য ৮,৮০০তট অআ.এ.তফ.এন. 

( International Standard Book Number) নম্বয মদা মমছ। এ ছাড়া, জাতী আততা ংক্রান্ত প্রা ২ 

রে     -             ও                ।  

৬.৩.২ কামযক্রভভূ, পরাপর তনমদযক এফং তনমদযমকয রেযভাো 

কামযক্রভ পরাপর 
তনমদযক 

ংতি 
মকৌরগত 

উমেশ্য 
এয ত্রুতভক 

তযভাময 
একক 

ংমাতধত 
রেযভাো 

প্রকতৃ 
জযন 

রেযভাো  ংমাতধত 
রেযভাো 

ভধযমভাতদ রেযভাো 

২০১২- ১৩ ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. জাতী আততা, 
ঐততাতক দতরর-
দস্তামফজ ংগ্র, 
ংযেণ এফং মগুমরা 
তপ্রন্ট  োতদা 
নুমাী যফযা 

দতরর 
দস্তামফজ 
ংগ্র  
ংযেণ 

২ 
ংখযা 

(রে) 
৩.০০ ২.০০ ৩.৫০ ৩.০০ ৩.৫০ ৪.০০ ৪.৫০ 

2. গমফলণাভূরক ফআ, নতুন 
প্রকানা ংগ্র  
ংযেণ এফং 
তফফতরগ্রাপী প্রণন 

প্রকানা 
ংগ্র  

অআ.এ.তফ.
এন. নম্বয 

প্রদান 

৩ 
ংখযা 

(াজায) 
৩.০ ৫.৭৭ ৩.৫ ৫.৯ ৬.৮ ৭.৯ ৮.৫ 

৬.৩.৩ ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকল্পাতয ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

(াজায টাকা) 
ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকমল্পয নাভ ংতিি 

কামযক্রভ 
প্রকতৃ 

২০১২- ১৩ 

ফামজট ংমাতধত 

ফামজট 

ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                        

    -     -                        ১-২ 2,92,24 3,08,22 3,37,35 3,32,00 3,51,20 3,76,35 

                         2,92,24 3,08,22 3,37,35 3,32,00 3,51,20 3,76,35 

              2,92,24 3,08,22 3,37,35 3,32,00 3,51,20 3,76,35 

                       

    -     -                       

               ০১ ০১ ২০১১-৩০ ০৬ ২০১৪  

         

১-২ 6,43,04 2,46,00 2,49,65 0 0 0 

                        6,43,04 2,46,00 2,49,65 0 0 0 

             6,43,04 2,46,00 2,49,65 0 0 0 
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ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকমল্পয নাভ ংতিি 
কামযক্রভ 

প্রকতৃ 

২০১২- ১৩ 

ফামজট ংমাতধত 

ফামজট 

ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

         9,35,28 5,54,22 5,87,00 3,32,00 3,51,20 3,76,35 

৬.৪ গণগ্রন্থাগায তধদপ্তয 

৬.৪.১ াম্প্রততক জযনঃ মজরা মযা মযন্ত তফস্তৃত গণগ্রন্থাগাযভূময ভাধযমভ তফগত ৩ ফছময ফযমভাট প্রা ১ মকাতট 

৬৬ রে াঠকমক াঠ  মযপামযন্ফ মফা প্রদান কযা মমছ। একআ ভম ৩,৫১,৪১৩তট ুস্তক ংগ্র  

ভান তফজ তদফ, স্বাধীনতা তদফ, ীদ তদফ, ফাংরা নফফলয এফং ফঙ্গফন্নুয জন্ধ  ভৃতুয তদফ উরমে 

৩৮৪তট নুষ্ঠান এফং ৩৫০তট ফআাঠ প্রততমমাতগতায অমাজন কযা মমছ। যাজস্ব ফামজমটয অতা 

তফতবন্প কভযূতেয ভাধযমভ ফযস্তমযয জনগমণয ভমধয াঠাবযা ফতৃে  জ্ঞানতবতত্তক জাতত গড়ায কামযক্রভ 

োতরম মামে। 

৬.৪.২ কামযক্রভভূ, পরাপর তনমদযক এফং তনমদযমকয রেযভাো 

কামযক্রভ পরাপর 
তনমদযক 

ংতি 
মকৌরগত 

উমেশ্য 
এয ত্রুতভক 

তযভাময 
একক 

ংমাতধত 
রেযভাো 

প্রকতৃ 
জযন 

রেযভাো  ংমাতধত 
রেযভাো 

ভধযমভাতদ রেযভাো 

২০১২- ১৩ ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. ফআ ংগ্র- ক্র 
এফং তফবাগ-
মজরা মযাম ফআ 
াঠ 
প্রততমমাতগতায 
অমাজন 

ফআ ংগ্র 

৩ 

ংখযা 
(াজায) 

৮৫ ৩.৫১ ৯০ ৯৫ ১০০ ১০৫ ১১০ 

ফআ াঠ 
প্রততমমাতগতা * 

ংখযা 
(নুষ্ঠান) 

১০০ ৩৫০ ১১০ ৩৮৪ ৩৮৪ ৩৮৪ ৩৮৪ 

প্রততমমাগী 
ংখযা 

(াজায জন) 
২৫ ৪৩ ৩০ ৩২ ৩৫ ৪০ ৪৫ 

2. নরাআন (আ-
ফুক) ন্যান্য 
রাআমেতয মফা 
প্রদান 

াধাযণ  
াঠক মফা 

৩ 

ংখযা 
(রে জন) 

৩৫ ৩৭ ৩৭ ৪২ ৪০ ৪২ ৪৫ 

গমফলণাভূরক 
মযপামযন্ফ 

মফা 

ংখযা 
(রে জন) 

৩৫ ২৬ ৪০ ৪০ ৪২ ৪৫ ৪৭ 

আ- ফুক বততয 
ুস্তক ংখযা 

(াজায) 
২.৫ ১.৭৫ ৩.০ ৩.০০ ৩.৫ ৪.০ ৪.৫ 

তেকা 
তডতজটাআমজ

ন 
ংখযা ১০০ ৫০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ 

* প্রততফছয ৬৪তট মকন্ মত ৬তট তফলম ৬তট কময ফআ াঠ প্রততমমাতগতায অমাজন কযা । 

৬.৪.৩ ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকল্পাতয ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

(াজায টাকা) 
ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকমল্পয নাভ ংতিি 

কামযক্রভ 
প্রকতৃ 

২০১২- ১৩ 

ফামজট ংমাতধত 

ফামজট 

ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                        

    -     -                 ১-২ 10,90,02 13,10,00 13,85,00 14,20,60 15,06,10 16,13,60 

                         10,90,02 13,10,00 13,85,00 14,20,60 15,06,10 16,13,60 
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ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকমল্পয নাভ ংতিি 
কামযক্রভ 

প্রকতৃ 

২০১২- ১৩ 

ফামজট ংমাতধত 

ফামজট 

ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

              10,90,02 13,10,00 13,85,00 14,20,60 15,06,10 16,13,60 

         10,90,02 13,10,00 13,85,00 14,20,60 15,06,10 16,13,60 

৬.৫ কতযাআট তপ 

৬.৫.১ াম্প্রততক জযনঃ মভধা ম্পদ সুযো কতযাআট তপ কতৃযক তফগত ততন ফছময প্রা ১,৪০০তট    

ংযেণ নদ প্রদান কযা মমছ। জনমেতনতা ফতৃেয জন্য কামযকয দমে গ্রমণয রমেয মদময কর 

তফবাগী কতভনায এফং কর মজরায মজরা প্রাক, ুতর সুায, মজরা জজ, েীপ জুতডতার 

ভযাতজমিট, উমজরা তনফযাী কভযকতযা  থানায বাযপ্রাপ্ত কভযকতযামদয তনকট ে মপ্রযণ কযা মমছ এফং 

তফতবন্প মজরা মতভনায কযা মমছ। এ ছাড়া তফগত ততন ফছময াআমযত ফমন্নয রমেয ২০তট টাস্কমপায 

তযোরনা কযা মমছ এফং ১২তট মতভনায- তমম্পাতজাভ অমাজন কযা মমছ। কতযাআট অআন  

কতযাআট রুর- ২০০৬ আংমযজীমত নুফাদ কযা মমছ এফং তা মগমজমট প্রকা মমছ। 

৬.৫.২ কামযক্রভভূ, পরাপর তনমদযক এফং তনমদযমকয রেযভাো 

কামযক্রভ পরাপর 
তনমদযক 

ংতি 
মকৌরগত 

উমেশ্য 
এয ত্রুতভক 

তযভাময 
একক 

ংমাতধত 
রেযভাো 

প্রকতৃ 
জযন 

রেযভাো  ংমাতধত 
রেযভাো 

ভধযমভাতদ রেযভাো 

২০১২- ১৩ ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. ৃজনীর কভযভূময 
স্বত্ব ংযেণ এফং 
কতযাআট অআমনয 
য মতভনায-
তমম্পাতজাভ-
কভযারা অমাজন 

াতটযতপমকট 
আসুয 

১ ংখযা 

৬০০ ৩৭২ ৭০০ ৬০০ ৮০০ ৯০০ ১০০০ 

টাস্কমপায 
তযোরনা 

২০ ১০ ২৫ ২০ ৩০ ৩৫ ৪০ 

মতভনায, 
তমম্পাতজাভ 

৫ ৭ ৬ ৬ ৭ ৮ ৯ 

৬.৫.৩ ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকল্পাতয ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

(াজায টাকা) 
ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকমল্পয নাভ ংতিি 

কামযক্রভ 
প্রকতৃ 

২০১২- ১৩ 

ফামজট ংমাতধত 

ফামজট 

ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                        

    -     -              ১-৩ 77,94 1,05,00 1,12,73 1,17,00 1,24,00 1,39,90 

                         77,94 1,05,00 1,12,73 1,17,00 1,24,00 1,39,90 

              77,94 1,05,00 1,12,73 1,17,00 1,24,00 1,39,90 

         77,94 1,05,00 1,12,73 1,17,00 1,24,00 1,39,90 

৬.৬ ফাংরামদ তল্পকরা একামডতভ 

৬.৬.১ াম্প্রততক জযনঃ ২০১০- ১১ থযফছময ৪৮০তট উমজরা জাতী  ঋতুতবতত্তক াংসৃ্কততক নুষ্ঠান-

প্রততমমাতগতা অমাজন কযা মমছ।       ২০১১- ১২ থযফছময ৬৪তট মজরা াংসৃ্কততক মভরায অমাজন কযা 
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মমছ। ২০১২- ১৩ থযফছময ৬ষ্ঠ এতান অটয তভউতজাভ তডমযক্টয মপাযাভ এফং ১৫তভ তদ্ব- ফাতলযক 

এী োরুকরা প্রদযনী অমাজন কযা মমছ। ২০০ জন কন্ঠতল্পীয ংগ্রমণ ২০তট তড ত. তড.   

৮তট ভমডর নুষ্ঠামনয ত. তড.  তনভযাণ, ১০তট মন্ত্র ংগীমতয সুয তনভযাণ, ১০তট সুময ১০তট নৃতয তনভযাণ এফং 

মকযিা তভউতজক মপতেবযার ২০১২ অমাজন কযা মমছ। ফঙ্গফন্নু  ফাংরামদ তমযানামভ ১০০ জন 

তল্পীয ভাধযমভ ১০০তট তেেকভয তনভযাণ  প্রদযনী, ফাঙ্গারী জাততয তফপ্লফ- তফমদ্রাতবতত্তক তফলফস্তু তনম ৬৪তট 

মজরা ৬৪তট স্বপ্ন  মদ্রাময নাটক তনভযাণ এফং উৎফ অমাজন কযা মমছ। ভুতিমুমেয ১০০ নাটক তনম 

জাতী নামটযাৎফ ২০১২ অমাজন কযা মমছ। ৬৪তট মজরা তল্পকরা একামডতভমত ংগীত, নৃতয, নাটক 

 তারমন্ত্র তফলক প্রতেণ কামযক্রভ মজাযদায কযায জন্য তফতবন্প উকযণ যফযা কযা মমছ। 

৬.৬.২ কামযক্রভভূ, পরাপর তনমদযক এফং তনমদযমকয রেযভাো 

কামযক্রভ পরাপর 
তনমদযক 

ংতি 
মকৌরগত 

উমেশ্য 
এয ত্রুতভক 

তযভাময 
একক 

ংমাতধত 
রেযভাো 

প্রকতৃ 
জযন 

রেযভাো  ংমাতধত 
রেযভাো 

ভধযমভাতদ রেযভাো 

২০১২- ১৩ ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. জাতী মযাম যফীন্-
নজরুর জন্ধ ফাতলযকী 
এফং তফতবন্প ভ  লী  
গুণীজনমদয জন্ধ  
ভৃতুয ফাতলযকী ারন 

জন্ধ  ভৃতুয 
ফাতলযকী 

১ 
নুষ্ঠান   
ংখযা 

৪০ ৩২ ৪২ ৩২ ৩৫ ৩৬ ৩৮ 

2. ঙ্গীত, নৃতয, নাটযকরা, 
োরুকরা তফতবন্প 
তফলম প্রততমমাতগতা  
নুষ্ঠান অমাজন, 
প্রদযন, গমফলণা-
প্রকানা  প্রতেণ 

াংস্কৃততক 
নুষ্ঠান 

১ ংখযা 

৩৫ ৪১ ৩৫ ৪৬ ৫০ ৫০ ৫৫ 

প্রকানা 

[গ্রন্থ ভুদ্রণ] 
১৫ ১২ ১৫ ৮ ৮ ১০ ১০ 

প্রতেণ 
কভযারা 

৩৫ ৩০ ৩২ ৩৩ ৩৫ ৪৫ ৬০ 

৬.৬.৩ ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকল্পাতয ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

(াজায টাকা) 
ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকমল্পয নাভ ংতিি 

কামযক্রভ 
প্রকতৃ 

২০১২- ১৩ 

ফামজট ংমাতধত 

ফামজট 

ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                        

    -     -                ১-২ 18,40,78 25,18,36 28,10,00 28,60,00 33,29,90 35,78,35 

                         18,40,78 25,18,36 28,10,00 28,60,00 33,29,90 35,78,35 

                          

    -     -                            

                   ২০১২-১৩  
১-২ 91,00 0 0 0 0 0 

    -     -                     

                             ২০১২-১৩  
১-২ 2,33,90 0 0 0 0 0 

                           3,24,90 0 0 0 0 0 

              21,65,68 25,18,36 28,10,00 28,60,00 33,29,90 35,78,35 

                       

    -     -                              

                                ০১ ০৩ ২০১৩-

১-২ 0 0 10,00 10,00,00 13,63,00 0 
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ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকমল্পয নাভ ংতিি 
কামযক্রভ 

প্রকতৃ 

২০১২- ১৩ 

ফামজট ংমাতধত 

ফামজট 

ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
৩০ ০৬ ২০১৫           

 

    -     -                            

       ২          ০১ ০৭ ২০০৫-৩১ ১২ ২০০   

         

১-২ 0 1,00 1,00 1,00 0 0 

    -     -                          

 ১ ০৪ ২০০ -৩১ ১২ ২০১৩                     
১-২ 1,50,00 2,55,00 23,00 3,62,00 0 0 

                        1,50,00 2,56,00 34,00 13,63,00 13,63,00 0 

             1,50,00 2,56,00 34,00 13,63,00 13,63,00 0 

         23,15,68 27,74,36 28,44,00 42,23,00 46,92,90 35,78,35 

৬.৭ ফাংরা একামডতভ 

৬.৭.১  াম্প্রততক জযনঃ তফগত ততন ফছময উর্চ্ তোয কর স্তমযয মভাট ২৮তট গ্রন্থ প্রণন  প্রকা, ফাংরা বালা, 

াতমতযয গমফলণা  উন্পন ংক্রান্ত ১২৬তট গ্রন্থ প্রণন  প্রকা, কতম্পউটায প্রতেণ মকামযয ভাধযমভ 

১৯২০ জনমক প্রতেণ প্রদান  ১৮০ জন তরুণ মরখকমক প্রতেণ প্রদান কযা মমছ। ফাংরা বালা  

াতমতয ফদামনয জন্য ২৫ জনমক ফাংরা একামডতভ াততয ুযস্কায, ৩৪ জনমক ফাংরা একামডতভ 

মানূেক মপমরাত, ২ জনমক া’দত অতর অখন্দ ুযস্কায, ১ জনমক কফীয মেৌধুযী তশুাততয ুযস্কায 

এফং ৯তট প্রততষ্ঠানমক ভুনীয মেৌধুযী স্মৃতত ুযস্কায  তেত্তযঞ্জন াা ুযস্কায  ৩ জনমক ভমারুর আরাভ 

কতফতা ুযস্কায প্রদান কযা মমছ। মদময তফতবন্প স্থামন ফআমভরা ংগ্রণ  ভয একুম গ্রন্থমভরা 

উদমান কযা মমছ। ২০১২- ১৩ থযফছময ২৮৯তট ফযােকৃত ফকু েমরয ভাধযমভ একুম গ্রন্থমভরা 

অমাজন কযা  । 

৬.৭.২ কামযক্রভভূ, পরাপর তনমদযক এফং তনমদযমকয রেযভাো 

কামযক্রভ পরাপর 
তনমদযক 

ংতি 
মকৌরগত 

উমেশ্য 
এয ত্রুতভক 

তযভাময 
একক 

ংমাতধত 
রেযভাো 

প্রকতৃ 
জযন 

রেযভাো  ংমাতধত 
রেযভাো 

ভধযমভাতদ রেযভাো 

২০১২- ১৩ ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. একুম ফআমভরা 
ন্যান্য ফআমভরা 
অমাজন এফং তফমদম 
ফআমভরা ংগ্রণ 

একুম 
ফআমভরা 

১ ংখযা 

১ ৩ ১ ৩ ৩ ৩ ৩ 

ফুক ের 

(প্রকাক) 
২৭৯ ২৮৯ ৪১৮ ৩০০ ৪২০ ৪২৫ ৪৩০ 

তফমদম 
ফআমভরা 

৩ ০ ৪ ২ ২ ২ ২ 

2. ফাংরা একামডতভ 
ুযস্কায প্রদান 

একামডতভ 
ুযস্কায 

১ ংখযা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ 

3. জাতী মযাম যফীন্-
নজরুর  জন্ধফাতলযকী 
এফং তফতবন্প- ভ  লী  
গুণীজনমদয জন্ধ  
ভৃতুয ফাতলযকী উদমান 

জন্ধ  ভৃতুয 
ফাতলযকী ারন 

১ 
ংখযা 

(      )  
৬২ ৬২ ৬২ ৬২ ৬৫ ৬৭ ৭০ 
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কামযক্রভ পরাপর 
তনমদযক 

ংতি 
মকৌরগত 

উমেশ্য 
এয ত্রুতভক 

তযভাময 
একক 

ংমাতধত 
রেযভাো 

প্রকতৃ 
জযন 

রেযভাো  ংমাতধত 
রেযভাো 

ভধযমভাতদ রেযভাো 

২০১২- ১৩ ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

4. ফাংরা বালা  
াতমতযয গমফলণা  
উন্পন এফং মদী-
তফমদী জৃনীর 
াততযকভয  ন্যান্য 
গ্রন্থাফতরয নুফাদ* 

গমফলণা  

গ্রন্থ 
প্রকা* *  

৩ ংখযা ৪৪ ৬৪ ৪৫ ৪০ ৩০ ৩৫ ৪০ 

*  ফতযভামন প্রেতরত নীততভারা নুমাী রেযভাো তনধযাতযত। এ নীততভারায তযফতযন না া মযন্ত এ রেযভাো একআ মযাম 
থাকমফ। ** গমফলণা  প্রকানা একীবূত কময মদখামনা মমছ। 

৬.৭.৩ ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকল্পাতয ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

(াজায টাকা) 
ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকমল্পয নাভ ংতিি 

কামযক্রভ 
প্রকতৃ 

২০১২- ১৩ 

ফামজট ংমাতধত 

ফামজট 

ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                        

    -     -               ১-৫ 14,30,00 15,82,92 15,82,92 15,84,55 16,07,60 17,99,25 

                         14,30,00 15,82,92 15,82,92 15,84,55 16,07,60 17,99,25 

                          

    -     -                            

               ২০১২-১৩  
১-৩ 57,00 0 0 0 0 0 

    -     -                             

                      ২০১২-১৩-২০১৪-১৫  
১-৩ 1,59,32 6,44,32 3,22,16 3,22,16 0 0 

    -     -                              

 ০১ ০৭ ২০১০-৩০ ০৬ ২০১৪  
১-৩ 1,19,60 66,96 66,96 0 0 0 

    -     -                    

 ০১ ০৭ ২০১০-৩০ ০৬ ২০১৪  
১-৩ 91,28 91,28 91,28 0 0 0 

    -     -                     -        

                                        

                                        

                    ০১ ০৭ ১০-৩০ ০৬ ২০১৪  

১-৩ 63,72 63,75 63,75 0 0 0 

                           4,90,92 8,66,31 5,44,15 3,22,16 0 0 

              19,20,92 24,49,23 21,27,07 19,06,71 16,07,60 17,99,25 

                       

    -     -                              

        ০১ ০১ ২০১৩-৩১ ১২ ২০১৫           
১-৫ 1,00,00 15,00,00 15,00,00 28,00,00 5,99,30 0 

                        1,00,00 15,00,00 15,00,00 28,00,00 5,99,30 0 

             1,00,00 15,00,00 15,00,00 28,00,00 5,99,30 0 

         20,20,92 39,49,23 36,27,07 47,06,71 22,06,90 17,99,25 

৬.৮ জাতী গ্রন্থমকন্  
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৬.৮.১ াম্প্রততক জযনঃ তফগত ততন থযফছময মভাট ২৪৪৮তট মফযকাতয গ্রন্থাগাময ৮.০১ মকাতট টাকা  ২.৯২ 

মকাতট টাকায ফআ তফতযণ কযা মমছ। ঢাকা ১তট অন্তজযাততক ফআমভরা এফং ৪তট তফবাগী ফআমভরা  

মজরা  উমজরা মযাম ১৮৬তট ফআমভরা অমাজন কযা মমছ। এ ছাড়া, ৪তট তফমদী ফআমভরা 

ংগ্রণ কযা মমছ। ফাংরামদম প্রকাতত নতুন ফআময তথযাতদ  তরত ফাতলযক “ফাংরামদময ফআ” 

নাভক গ্রন্থতঞ্জ প্রকা কযা মমছ। মফযকাতয গ্রন্থাগাতযকমদয    “গ্রন্থাগায ফযফস্থানা, াঠ মফায ভান 

উন্পন, নতুন াঠক ৃতি  গ্রন্থাগাময অধুতনক প্রমুতিয ফযফায” তফলক ৬তট প্রতেণ মকামযয অমাজন 

কযা মমছ। উি মকায মথমক ১০৩ জনমক প্রতেণ মদা মমছ। মজরা মযাম যকাতয গ্রন্থাগামযয 

াতা মদফযাী মফযকাতয গ্রন্থাগায জতয কামযক্রভ তযোরনা কময তস্তত্ব  কামযক্রভ তফদযভান 

গ্রন্থাগাযভূময তাতরকা ম্বতরত মফযকাতয গ্রন্থাগায তনমদযতকা প্রকা কযা মমছ। 

৬.৮.২ কামযক্রভভূ, পরাপর তনমদযক এফং তনমদযমকয রেযভাো 

কামযক্রভ পরাপর 
তনমদযক 

ংতি 
মকৌরগত 

উমেশ্য 
এয ত্রুতভক 

তযভাময 
একক 

ংমাতধত 
রেযভাো 

প্রকতৃ 
জযন 

রেযভাো  ংমাতধত 
রেযভাো 

ভধযমভাতদ রেযভাো 

২০১২- ১৩ ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. একুম ফআ মভরা 
ন্যান্য ফআ মভরা 
অমাজন এফং তফমদম 
ফআ মভরা ংগ্রণ 

ফআমভরা 

অমাজন-  

ংগ্রণ 

১ 
ংখযা 

(তট) 
৬৪ ৬৪ ৬৪ ৬৪ ৬৪ ৬৪ ৬৪ 

2. মফযকাতয 
রাআমেতযভূমক 
অতথযক াতা  ফআ 
তফতযণ 

রাআমেতয 

াতা: 
 

রাআমেতয ৩ 
ংখযা 
(তট) 

১০০ ৯৪৩ ১১০ ৯৫০ ৯৭৫ ১০০০ ১০২৫ 

ফআ তফতযণ ৩ 
ংখযা 

(াজায) 
৬৫ ৫৮ ৭০ ৬০ ৬২ ৬৪ ৬৬ 

৬.৮.৩ ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকল্পাতয ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

(াজায টাকা) 
ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকমল্পয নাভ ংতিি 

কামযক্রভ 
প্রকতৃ 

২০১২- ১৩ 

ফামজট ংমাতধত 

ফামজট 

ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                        

    -     -              ১-২ 3,50,00 2,49,50 2,60,00 2,55,50 2,84,95 3,06,00 

                         3,50,00 2,49,50 2,60,00 2,55,50 2,84,95 3,06,00 

              3,50,00 2,49,50 2,60,00 2,55,50 2,84,95 3,06,00 

                       

    -     -                       -        

          ০১ ০১ ২০১১-৩০ ০৬ ২০১৩           
১-২ 3,86,00 0 0 0 0 0 

                        3,86,00 0 0 0 0 0 

             3,86,00 0 0 0 0 0 

         7,36,00 2,49,50 2,60,00 2,55,50 2,84,95 3,06,00 

৬.৯ নজরুর আন তেতটউট 
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৬.৯.১ াম্প্রততক জযনঃ তফগত ততন ফছময নজরুমরয তনজস্ব যেনায ৪১তট গ্রন্থ, শুে ফাণী  সুময নজরুর ঙ্গীত 

স্বযতরতয ৯তট গ্রন্থ, ১তট ফাংরা  ১তট আংমযতজ নজরুর তফলক গমফলণাধভযী তেকা এফং ২৭তট নজরুর 

তফলক গমফলণাধভযী গ্রন্থ প্রকা কযা মমছ। মায ভমধয  নজরুর জীফনী  নজরুমরয জীফনতবতত্তক ফআ এফং 

‘Selected Islamic Writings of Kazi Nazrul Islam’ মদম  ফততফযমশ্ব কতফ নজরুরমক তযতেত কযামত 

উমল্লখমমাগয বূতভকা যাখমছ। তশু- তকমায, তরুণ  উর্চ্তয প্রতেণাথযীমদয ৪ ফছয মভাতদ নজরুর ঙ্গীত 

প্রতেণ  তশু- তকমায, তরুণমদয ১ ফছয মভাতদ কতফ নজরুমরয যেনায অফৃতত্ত প্রতেণ মকাময মভাট 

৩৪৫ জন তোথযীমক প্রতেণ প্রদান কযা মমছ। শুে ফাণী  সুময নজরুর ঙ্গীমতয প্রোয  প্রামযয 

রমেয নজরুর ঙ্গীত প্রভাণীকযণ তযলদ ৪৬তট নজরুর ঙ্গীমতয স্বযতরত প্রভাণীকযণ কমযমছ। 
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৬.৯.২ কামযক্রভভূ, পরাপর তনমদযক এফং তনমদযমকয রেযভাো 

কামযক্রভ পরাপর 
তনমদযক 

ংতি 
মকৌরগত 

উমেশ্য 
এয ত্রুতভক 

তযভাময 
একক 

ংমাতধত 
রেযভাো 

প্রকতৃ 
জযন 

রেযভাো  ংমাতধত 
রেযভাো 

ভধযমভাতদ রেযভাো 

২০১২- ১৩ ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. জাতী মযাম যফীন্-
নজরুর জন্ধফাতলযকী 
এফং তফতবন্প- ভণীলী  
গুণীজনমদয জন্ধ  
ভৃতুয ফাতলযকী উদমান 

জন্ধ ফাতলযকী 
নুষ্ঠান* 

১ ংখযা ২০ ২১ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ 

2. নজরুর াতমতযয 
গমফলণা 

প্রকানা ১ ংখযা ২৫ ২৯ ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ ২৫ 

3. নজরুর ংগীত 
প্রভাণীকযণ, শুে ফাণী 
 সুময স্বযতরত 
প্রকা   এফং অফৃতত্ত 
প্রতেণ 

প্রতেণ  ১ 
ংখযা 

(জন) 
১৭০ ৩৪৫ ১৭৫ ২০৭ ২২৫ ২৫০ ২৭৫ 

প্রকাতত 

স্বযতরত 

ুস্তক 

১ ংখযা ৫ ২ ৫ ৫ ৫ ৫ ৫ 

* ফতযভান নীততভারা নুমাী রেযভাো তনধযাতযত। এ নীততভারা তযফতযন না া মযন্ত এ রেযভাো তযফততযত থাকমফ। 

৬.৯.৩ ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকল্পাতয ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

(াজায টাকা) 
ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকমল্পয নাভ ংতিি 

কামযক্রভ 
প্রকতৃ 

২০১২- ১৩ 

ফামজট ংমাতধত 

ফামজট 

ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                        

    -     -               ১-৪ 2,10,00 2,03,36 2,18,00 2,20,58 2,31,78 2,43,82 

                         2,10,00 2,03,36 2,18,00 2,20,58 2,31,78 2,43,82 

                          

    -     -                             

                                      

 ২০১২-১৩  

১-৪ 40,32 0 0 0 0 0 

                           40,32 0 0 0 0 0 

              2,50,32 2,03,36 2,18,00 2,20,58 2,31,78 2,43,82 

         2,50,32 2,03,36 2,18,00 2,20,58 2,31,78 2,43,82 

৬.১০ ফাংরামদ জাতী জাদুঘয 

৬.১০.১  াম্প্রততক জযনঃ তফগত ততন ফছময ১৮৫তট তনদযন ংগ্র                  কযা মমছ।  ১৯৫৭ 

মথমক ১৯৭৫ মযন্ত ফাংরামদময স্বাধীনতা ংগ্রাভ, ভান ভুতিমুে এফং স্বাধীনতা উত্তয  ঘটনাফরী 

আততাময ধাযাফাতকতা ফাংরামদ জাতী জাদুঘমযয ৩৭, ৩৮, ৩৯  ৪০ নম্বয গযারাযীমত প্রদযমনয 

জন্য াজামনা মমছ। এ ছাড়া, ১০তট গযারাযী নতুন অংতগমক     কযা মমছ। এ ভম প্রা ৪.০ 

তভতরন দযনাথযী জাদুঘয দয  কমযমছ। 

৬.১০.২ কামযক্রভভূ, পরাপর তনমদযক এফং তনমদযমকয রেযভাো 
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কামযক্রভ পরাপর 
তনমদযক 

ংতি 
মকৌরগত 

উমেশ্য 
এয ত্রুতভক 

তযভাময 
একক 

ংমাতধত 
রেযভাো 

প্রকতৃ 
জযন 

রেযভাো  ংমাতধত 
রেযভাো 

ভধযমভাতদ রেযভাো 

২০১২- ১৩ ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. স্থাফয প্রত্নতাতত্ত্বক 
তনদযন, ভুতিমুমেয 
তনদযন,ভকারীন 
তেেকভয ংগ্র  
ংযেণ, উন্পন এফং 
প্রদযন 

তনদযন 
ংগ্র  
ংযেণ 

২ 

ংখযা ১০০ ৫৬ ১১০ ৬৫ ৭০ ৭৫ ৮০ 

দযনাথযীয 
অগভন 

ংখযা 

(রে 
জন) 

১৩.৫০ ১১.৪৪ ১৪.৭৫ ১৪.০০ ১৬.০০ ১৭.০০ ১৮.০০ 

৬.১০.৩ ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকল্পাতয ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

(াজায টাকা) 
ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকমল্পয নাভ ংতিি 

কামযক্রভ 
প্রকতৃ 

২০১২- ১৩ 

ফামজট ংমাতধত 

ফামজট 

ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                        

    -     -             ১ 13,15,00 14,60,00 15,00,00 15,55,00 17,50,00 17,60,00 

    -     -              ১ 26,00 30,00 31,95 33,00 35,00 35,90 

    -     -            ১ 98,00 1,28,00 1,30,00 1,40,00 1,40,00 1,45,00 

                         14,39,00 16,18,00 16,61,95 17,28,00 19,25,00 19,40,90 

              14,39,00 16,18,00 16,61,95 17,28,00 19,25,00 19,40,90 

                       

    -     -                            

        ০১ ০৭ ০৬-৩০ ১২ ২০১৩           

          

১ 3,89,00 23,00 1,67,00 0 0 0 

    -     -                            

                                  ০১ ০৭ ২০১২-

৩০ ০৬ ২০১৫            

১ 1,62,00 3,13,00 3,38,00 2,41,00 0 0 

                        5,51,00 3,36,00 5,05,00 2,41,00 0 0 

             5,51,00 3,36,00 5,05,00 2,41,00 0 0 

         19,90,00 19,54,00 21,66,95 19,69,00 19,25,00 19,40,90 

৬.১১ ফঙ্গফন্ন ুস্মতৃত জাদুঘয 

৬.১১.১ াম্প্রততক জযনঃ জাততয জনক ফঙ্গফন্নু মখ ভুতজফয যভামনয স্মৃতত তফজতড়ত কে, অফাফে, ফযফহৃত 

মাাক- তযেদ  ন্যান্য দ্রফযাতদ অধুতনক উাম সুযো এফং ফঙ্গফন্নু স্মৃতত জাদুঘমযয ফকাঠামভা 

ংস্কামযয ভাধযমভ ফঙ্গফন্নুয স্মৃতত তফজতড়ত কে, অফাফে, ফযফহৃত মাাক- তযেদ  ন্যান্য দ্রফযাতদ 

ফযাধাযমণয জন্য প্রদযমনয ফযফস্থা কযা মমছ। তফগত ততন ফছময প্রা ৫,২০০তট তনদযন ংগ্র  

ংযেণ কযা মমছ। এ ছাড়া, স্বাধীনতা ংগ্রাভ, স্বাধীনতা মঘালণা, ভুতিমুে, স্বাধীনতা জযন ম্পতকযত 

তনদযন  দতরর দস্তামফজ প্রদযমনয ফযফস্থা কযা মমছ। তফগত ততন ফছময ২০ রমেয মফী ভানুল এ 

জাদুঘয দযন কমযমছ। 

৬.১১.২ কামযক্রভভূ, পরাপর তনমদযক এফং তনমদযমকয রেযভাো 
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কামযক্রভ পরাপর 
তনমদযক 

ংতি 
মকৌরগত 

উমেশ্য 
এয ত্রুতভক 

তযভাময 
একক 

ংমাতধত 
রেযভাো 

প্রকতৃ 
জযন 

রেযভাো  ংমাতধত 
রেযভাো 

ভধযমভাতদ রেযভাো 

২০১২- ১৩ ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. স্থাফয প্রত্নতাতত্ত্বক 
তনদযন, ভুতিমুমেয 
তনদযন, ভকারীন 
তেেকভয ংগ্র  
ংযেণ, উন্পন এফং 
প্রদযন 

তনদযন 
ংগ্র  
ংযেণ 

২ 
ংখযা 

(াজায) 
০.৩০ ০.৩০ ০.৩৫ ০.৩৬ ০.৪০ ০.৪৫ ০.৫০ 

দযনাথযীয 
অগভন 

২ 
জন 

(রে) 
৭.০ ৭.৫০ ৭.৫ ৭.৭৫ ৯.০০ ৯.৫০ ১০.০০ 

৬.১১.৩ ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকল্পাতয ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 
(াজায টাকা) 

ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকমল্পয নাভ ংতিি 
কামযক্রভ 

প্রকতৃ 

২০১২- ১৩ 

ফামজট ংমাতধত 

ফামজট 

ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                        

    -     -                ১ 75,00 80,00 80,00 85,00 90,00 95,00 

                         75,00 80,00 80,00 85,00 90,00 95,00 

              75,00 80,00 80,00 85,00 90,00 95,00 

         75,00 80,00 80,00 85,00 90,00 95,00 
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৬.১২ ফাংরামদ মরাক  কারুতল্প পাউমন্ডন  

৬.১২.১ াম্প্রততক জযনঃ তফগত ততন ফছময ফাংরামদ মরাক  কারুতমল্পয াতফযক উন্পমন তফতবন্প কামযক্রভ 

ফাস্তফামনয অতা জাততয ততা ফঙ্গফন্নু মখ ভুতজফযু যভান এয ২২ পুট উর্চ্তায েমঞ্জয বততয বাস্কময 

তনতভযত মমছ। অমরােয ভ পাউমন্ডমন প্রা ২৪ রে দযনাথযীয অগভন মমছ। ১২৫ জনমক 

কারু                         প্রতেণ প্রদান কযা মমছ। 

৬.১২.২ কামযক্রভভূ, পরাপর তনমদযক এফং তনমদযমকয রেযভাো 

কামযক্রভ পরাপর 
তনমদযক 

ংতি 
মকৌরগত 

উমেশ্য 
এয ত্রুতভক 

তযভাময 
একক 

ংমাতধত 
রেযভাো 

প্রকতৃ 
জযন 

রেযভাো  ংমাতধত 
রেযভাো 

ভধযমভাতদ রেযভাো 

২০১২- ১৩ ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. মরাকজ  কারুতমল্পয 
ংযেণ, প্রতেণ  
উন্পন এফং মভরা 
অমাজন 

তনদযন 
ংগ্র 

১ 

ংখযা ৫৫ ৬৩ ৬০ ৬০ ৬৫ ৭০ ৭৫ 

প্রতেণ 
ংখযা 

(জন) 
১৬০ ১২৫ ১৭০ ১৬০ ১৮০ ১৯০ ২০০ 

দযনাথযীয 
অগভন 

১ 
জন 

(রে) 
৮.০ ৮.০ ৮.০ ৮.০ ৮.৫ ৯.০ ৯.৫ 

৬.১২.৩ ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকল্পাতয ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

(াজায টাকা) 
ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকমল্পয নাভ ংতিি 

কামযক্রভ 
প্রকতৃ 

২০১২- ১৩ 

ফামজট ংমাতধত 

ফামজট 

ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                        

    -     -                         

        
১-২ 2,18,00 2,35,00 2,45,00 1,94,08 2,56,38 2,88,81 

                         2,18,00 2,35,00 2,45,00 1,94,08 2,56,38 2,88,81 

              2,18,00 2,35,00 2,45,00 1,94,08 2,56,38 2,88,81 

         2,18,00 2,35,00 2,45,00 1,94,08 2,56,38 2,88,81 

৬.১৩ েদু্র ন-ৃ মগাষ্ঠীয াংস্কতৃতক আন তেতটউট-            ( যাঙ্গাভাতট- ফান্দযফান- খাগড়াছতড়- কক্সফাজায াংস্কতৃতক মকন্-

ভতণযুী রতরতকরা একামডতভ, মভৌরবীফাজায- েদু্র ন-ৃ মগাষ্ঠীয াংস্কতৃতক একামডতভ, তফতযততয, মনেমকানা- যাজাী 
তফবাগী েদু্র ন-ৃ মগাষ্ঠীয কারোযার একামডতভ, যাজাী)  

৬.১৩.১  াম্প্রততক জযনঃ তফগত ততন ফছময েুদ্র নৃ- মগাষ্ঠীয ংস্কতৃত, ংগীত,  নৃতয, নাটযকরা, োরুকরা  াততয 

তফলম প্রা ৮৫০ জনমক প্রতেণ মদা মমছ। অমাজন কযা মমছ প্রা ৪০তট াংসৃ্কততক নুষ্ঠান। প্রা 

৩,৫০০তট গমফলণাভূরক ফআে  াভতকী প্রকা কযা মমছ। েুদ্র নৃ- মগাষ্ঠীয বালা  াততয তফলক 

গ্রন্থ প্রকা এফং মরাকংগীত, মন্ত্রঙ্গীত আতযাতদ মযকডযকযমণয ফযফস্থা গ্রণ কযা মমছ।       , তফতবন্প 

েুদ্র নৃ- মগাষ্ঠীয াভতগ্র, ুযাতন ভুদ্রা, ফযফ   মাাক- তযেদ, রংকায, স্ততল্প, ফাদযমন্ত্র, অমরাকতেে 

ংগ্র কযা মমছ। েুদ্র নৃ- মগাষ্ঠীয বদনতন্দন জীফনধাযায উয মাড়াভাতটয বাস্কময, ভমডর আতযাতদ তনভযাণ 

কযা মমছ। তফগত ততন ফছময ৪তট তড- তবতড ত.তড. বততয কযা মমছ। 

৬.১৩.২ কামযক্রভভূ, পরাপর তনমদযক এফং তনমদযমকয রেযভাো 
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কামযক্রভ পরাপর 
তনমদযক 

ংতি 
মকৌরগত 

উমেশ্য 
এয ত্রুতভক 

তযভাময 
একক 

ংমাতধত 
রেযভাো 

প্রকতৃ 
জযন 

রেযভাো  ংমাতধত 
রেযভাো 

ভধযমভাতদ রেযভাো 

২০১২- ১৩ ২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. ঙ্গীত, নৃতয,  নাটযকরা, 
োরুকরা তফতবন্প 
তফলম প্রততমমাতগতা   

নুষ্ঠান অমাজন, 
প্রদযন, গমফলণা-
প্রকানা  প্রতেণ 

প্রতেণ ১ 
ংখযা 
(জন) 

৬০০ ৫৫০ ৭০০ ৬৫০ ৭০০ ৮০০ ৮৫০ 

2. তফতবন্প উজাতত, েুদ্র 
জাততত্তা, ন-ৃ মগাষ্ঠী  
ম্প্রদাময ঙ্গীত, নৃতয, 
নাটযকরা  োরুকরা 
তফতবন্প াংস্কৃততক 
কামযক্রভ তযোরনা 

াংস্কৃততক 
নুষ্ঠান 

১ ংখযা 

৫০ ৪৫ ৫৫ ৫০ ৬০ ৬৫ ৭০ 

    
     
     

৫ ৪ ৫ ৫ ৭ ৮ ১০ 

৬.১৩.৩ ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকল্পাতয ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

(াজায টাকা) 
ামযন আউতনট, কভযতূে এফং প্রকমল্পয নাভ ংতিি 

কামযক্রভ 
প্রকতৃ 

২০১২- ১৩ 

ফামজট ংমাতধত 

ফামজট 

ভধযমভাতদ ফয প্রাক্করন 

২০১৩- ১৪ ২০১৪- ১৫ ২০১৫- ১৬ ২০১৬- ১৭ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

                        

    -     -   - -                         

         
১-৩ 50,00 53,50 54,57 60,00 64,66 70,83 

    -     -                   - -       

                           
১-৩ 53,00 60,00 61,00 64,14 68,51 74,52 

    -     -                          

            
১-৩ 50,18 55,00 56,00 62,45 66,34 71,69 

    -     -   - -                          

                               
১-৩ 1,00,00 94,70 96,00 1,05,00 1,05,94 1,12,24 

    -     -   - -                          

                    
১-৩ 1,60,00 1,00,00 1,02,00 1,10,00 1,20,00 1,24,60 

    -     -   - -                          

                  
১-৩ 1,05,00 1,00,00 1,14,00 1,22,00 1,28,77 1,40,45 

    -     -                       

        
১-৩ 53,00 60,00 61,00 64,71 67,70 71,16 

                         5,71,18 5,23,20 5,44,57 5,88,30 6,21,92 6,65,49 

              5,71,18 5,23,20 5,44,57 5,88,30 6,21,92 6,65,49 

                       

    -     -                       - -

                                         

     ০১ ০১ ১১ - ৩০ ০৬ ১৪           

১-৩ 1,00,00 4,00,00 4,00,00 1,83,00 0 0 

                        1,00,00 4,00,00 4,00,00 1,83,00 0 0 

             1,00,00 4,00,00 4,00,00 1,83,00 0 0 

         6,71,18 9,23,20 9,44,57 7,71,30 6,21,92 6,65,49 

 


