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ভঞ্জুরয নং- 31 

৩৪-ংস্কৃরত রফলক ভন্ত্রণার 

ভধ্যমভারদ ব্য 

(াজায টাকা) 

রফফযণ 
ফামজট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

নুন্নন 224,14,77 236,84,00 251,55,00 

উন্নন 192,86,00 212,15,00 233,36,00 

মভাট 417,00,77 448,99,00 484,91,00 

 

যাজস্ব 229,91,01 240,45,25 249,92,08 

মূরধন 187,09,76 208,53,75 234,98,92 

মভাট 417,00,77 448,99,00 484,91,00 

১.০ রভন মেটমভন্ট  প্রধান কাম যাফরর 

১.১ রভন মেটমভন্ট  

 মদজ ংস্কৃরত, কৃরি, আরতা, ঐরতয, মুরিমৄমেয মেতনা  ভকারীন রল্প  ারতয ংযেণ, গমফলণা  উন্নমনয ভাধ্যমভ 

জারতয ভানরক রফকা  উৎকল য াধন। 

১.২ প্রধান কাম যাফরর 

1.2.1.  ংস্কৃরত রফলক নীরতভারা, অআন  রফরধভারা প্রণন  ফাস্তফান; 

1.2.2. াংস্কৃরতক ঐরতয, নৃতত্ত্ব, মুরিমৄে  ভকারীন রল্প ংস্কৃরত আতযারদয রনদ যন ংগ্র, ংযেণ, গমফলণা, প্রদ যন, প্রকানা  

উন্নন; 

1.2.3. মদময প্রত্নতারত্ত্বক রনদ যনমূ রেরিতকযণ, খনন, ংস্কায, ংযেণ  প্রদ যন; 

1.2.4. সৃজনীর সৃরিকমভ যয করযাআট ংযেণ; 

1.2.5. ভানফ ম্পদ উন্নমনয জন্য যকারয-মফযকারয াঠাগায প্ররতষ্ঠা, ম্প্রাযণ  উন্নন; 

1.2.6. বালা, রল্প-ারতয  ঐরতয রফলক গমফলণা  প্রকানা; 

1.2.7. জাতী ম যা ম রফরবন্ন নুষ্ঠান অমাজন মমভনঃ ভয একুম মপব্রুারয  অন্তজযারতক ভাতৃবালা রদফ উদ                      মান, একুম দক 

প্রদান, যফীন্দ্র-নজরুর জন্ফারল যকী উদমান এফং মরা বফাখ ফাংরা নফফল য উদমান আতযারদ; 

1.2.8. রফরবন্ন যামেয ামথ াংস্কৃরতক চুরি ম্পাদন, াংস্কৃরতক চুরিয অতা কভ যসূরে রফরনভ এফং অন্তজযারতক মেমে মমারগতা 

ম্প্রাযণ। 
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২.০  ভধ্যমভারদ মকৌরগত উমেশ্য  কাম যক্রভমূ  

ভধ্যমভারদ মকৌরগত উমেশ্য কাম যক্রভমূ ফাস্তফানকাযী রধদপ্তয/ংস্থা 

১ ২ ৩ 

1.  ভাতৃবালা মদজ 

ংস্কৃরতয ংযেণ, রফকা 

 উৎকল য াধন 

  একুম মপব্রুারয  অন্তজযারতক ভাতৃবালা রদফ 

উদমান এফং একুম দক প্রদান 

 রেফার 

  জাতীবামফ মরা বফাখ (ফাংরা নফফল য) উদমান 

  াংস্কৃরতক রফরনভ চুরিয অতা রফরবন্ন মদময 

ামথ প্ররতরনরধ দর-কাম যক্রভ রফরনভ 

  একুম ফআমভরা ন্যান্য ফআমভরা অমাজন এফং 

রফমদম গ্রন্থমভরা ংগ্রণ 

 ফাংরা একামডরভ 

 জাতী গ্রন্থমকন্দ্র 

  ফাংরা একামডরভ পুযস্কায প্রদান  ফাংরা একামডরভ 

  জাতী ম যাম যফীন্দ্র-নজরুর জন্ফারল যকী এফং 

রফরবন্ন ভণীলী  গুণীজনমদয জন্  মৃত্যয ফারল যকী 

উদমান 

  রেফার  

 নজরুর আন রেটিউট 

 ফাংরা একামডরভ 

 ফাংরামদ রল্পকরা একামডরভ 

  নজরুর ারমতযয গমফলণা   নজরুর আন রেটিউট 

  নজরুর ঙ্গীত প্রভাণীকযণ, শুে ফাণী  সুময 

স্বযররর প্রকা এফং অবৃরি প্ররেণ 

  ঙ্গীত, নৃতয, নাট্যকরা, োরুকরা রফরবন্ন রফলম 

প্ররতমমারগতা  নুষ্ঠান অমাজন, প্রদ যন, গমফলণা-

প্রকানা  প্ররেণ 

  ফাংরামদ রল্পকরা একামডরভ 

 ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীয াংস্কৃরতক 

আন রেটিউট-একামডরভমূ 

  রফরবন্ন উজারত, ক্ষুদ্র জারতিা, নৃ-মগাষ্ঠী  

ম্প্রদাময ঙ্গীত, নৃতয, নাট্যকরা  োরুকরা 

রফরবন্ন াংস্কৃরতক কাম যক্রভ রযোরনা 

  ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীয াংস্কৃরতক 

আন রেটিউট/একামডরভমূ 

  সৃজনীর কভ যমূময স্বত্ব ংযেণ এফং করযাআট 

অআমনয য মরভনায, রমম্পারজাভ, কভ যারা 

অমাজন  মেতনতা বতরয 

  করযাআট রপ 

  মরাকজ  কারুরমল্পয ংযেণ, প্ররেণ  উন্নন 

এফং মভরা অমাজন 

  ফাংরামদ মরাক  কারুরল্প 

পাউমেন 

2. াজায ফছমযয ঐরতয, 

আরতা এফং মেতনায 

রারন 

  প্রত্নতারত্ত্বক স্থানা রেরিতকযণ, খনন, উমমােন, 

রনদ যন ংযেণ  উন্নমনয ভাধ্যমভ ম যটক অকল যণ 

  প্রত্নতত্ত্ব রধদপ্তয 

  স্থাফয প্রত্নতারত্ত্বক রনদ যন, মুরিমৄমেয রনদ যন, 

ভকারীন রেেকভ য ংগ্র  ংযেণ, উন্নন এফং 

প্রদ যন 

  প্রত্নতত্ত্ব রধদপ্তয 

 ফঙ্গফন্ধু স্মৃরত জাদুঘয 

 ফাংরামদ জাতী জাদুঘয 

  জাতী আরতা, ঐরতারক দররর-দস্তামফজ ংগ্র, 

ংযেণ এফং মগুমরা রপ্রন্ট  োরদা নুমাী 

যফযা 

  অকযাআব  গ্রন্থাগায রধদপ্তয 
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ভধ্যমভারদ মকৌরগত উমেশ্য কাম যক্রভমূ ফাস্তফানকাযী রধদপ্তয/ংস্থা 

১ ২ ৩ 

3. জ্ঞানরবরিক ভাজ গঠন   ফাংরা বালা  ারমতযয গমফলণা  উন্নন এফং 

মদী-রফমদী সৃজনীর ারতযকভ য  ন্যান্য 

গ্রন্থাফরীয নুফাদ 

  ফাংরা একামডরভ 

  ফআ ংগ্র/ক্র এফং াঠক মফা প্রদান  রফবাগ-

মজরা ম যাম ফআ াঠ প্ররতমমারগতায অমাজন 

  গণগ্রন্থাগায রধদপ্তয 

  নরাআন (আ-বুক) ন্যান্য রাআমেরয মফা প্রদান 

  মফযকারয রাআমেরযমূমক অরথ যক াতা প্রদান 

 ফআ রফতযণ 

  জাতী গ্রন্থমকন্দ্র 

  গমফলণামূরক ফআ, নত্যন প্রকানা ংগ্র  ংযেণ 

এফং রফফররগ্রাপী প্রণন 

  অকযাআব গ্রন্থাগায রধদপ্তয 

৩.০  দারযদ্রয রনযন  নাযী উন্নন ংক্রান্ত তথ্য  

৩.১ দারযদ্রয রনযন  নাযী উন্নমনয য ভধ্যমভারদ মকৌরগত উমেশ্যমূময প্রবাফ 

৩.১.১ ভাতৃবালা মদজ ংস্কৃরতয ংযেণ, রফকা  উৎকল য াধন 

দারযদ্রয রনযমনয য প্রবাফ: রল্প ংস্কৃরত েে যা মকমন্দ্রয ফকাঠামভা বতরয, ংস্কায  উন্নমনয কামজ দরযদ্র জনমগাষ্ঠীয 

কভ যংস্থামনয সুমমাগ সৃরি । গণগ্রন্থাগায রধদপ্তমযয ধীমন মজরা  উমজরা ম যাম াঠাগায প্ররতষ্ঠা, ম্প্রাযণ  

উন্নমনয কাম যক্রভ ব্যাত থাকমফ। এ কর কাম যক্রমভ দরযদ্র জনমগাষ্ঠীয কামজয সুমমাগ সৃরি মফ। তাছাড়া, যকারয-মফযকারয 

াঠাগাময দরযদ্র রযফামযয ছাে-ছােী  দরযদ্র জনগণ রফনামূমে রো রামবয ভাধ্যমভ উকৃত মফ। 

নাযী উন্নমনয য প্রবাফ: মজরা-উমজরা রল্পকরা একামডরভ প্ররতষ্ঠা  ম্প্রাযণ, ফাংরামদ মরাক  কারুরল্প 

পাউমেমনয ভাধ্যমভ মরাকজ রল্প-ংস্কৃরতয ংযেণ, ম্প্রাযণ  উন্নন কামজ রধক ংখ্যা নাযী রল্প ংস্কৃরতয রফলম 

রো  েে যায সুমমাগ রাব কযমফ। ফকাঠামভাগত উন্নমন নাযী জনমগাষ্ঠীয ংগ্রণ যমমছ। এমত দরযদ্র নাযী জনমগাষ্ঠীয 

কভ যংস্থান সৃরি মফ। তাছাড়া, নাযীয েভতান, ভানরক রফকা  অথ য-াভারজক কোণ মফ। 

৩.১.২ াজায ফছমযয ঐরতয, আরতা এফং মেতনায রারন 

দারযদ্রয রনযমনয য প্রবাফ: প্রত্নতত্ত্ব রধদপ্তয ম যটকমদয অকল যমণয জন্য প্রত্নতারত্ত্বক রনদ যন াআমটয মথামথ ংযেণ  

উন্নমনয ভাধ্যমভ দরযদ্র জনমগাষ্ঠীয কভ যংস্থামনয সুমমাগ সৃরি কযমফ। 

নাযী উন্নমনয য প্রবাফ: ফকাঠামভাগত উন্নমন নাযী জনমগাষ্ঠীয ংগ্রমণয ভাধ্যমভ তামদয অথ য-াভারজক ফস্থান সুদৃঢ় 

মফ। াংস্কৃরতক কভ যকামেয ভাধ্যমভ নাযীয ভানরক রফকা এফং াভারজক মেমে নাযীয েভতান বৃরেমত াক মফ। 

৩.১.৩ জ্ঞানরবরিক ভাজ গঠন 

দারযদ্রয রনযমনয য প্রবাফ: গণগ্রন্থাগায রধদপ্তমযয মজরা-উমজরা ম যাম াঠমফা প্রদামনয রমেয াঠাগায প্ররতষ্ঠা 

ম্প্রাযণ  উন্নমনয কাম যক্রভ ব্যাত থাকমফ। এ কর কাম যক্রমভ ফকাঠামভা উন্নমন দরযদ্র জনমগাষ্ঠীয কামজয সৃরি মফ। 

তাছাড়া, যকারয-মফযকারয াঠাগাময দরযদ্র রযফামযয ছাে-ছােী  দরযদ্র জনগণ রফনামূমে রো রামবয ভাধ্যমভ উকৃত 

মফ। 

নাযী উন্নমনয য প্রবাফ: যকারয-মফযকারয াঠাগাময ফকাঠামভা উন্নমন নাযীমগাষ্ঠীয ংগ্রণ থাকমফ। তাছাড়া, 

াঠাগাময ফআ ড়ায সুমমাগ রামবয ভাধ্যমভ নাযীয ভানরক রফকা মফ এফং অথ য-াভারজক ফস্থায উন্নরত ঘটমফ। 
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৩.২ দারযদ্রয রনযন  নাযী উন্নন ম্পরকযত ফযাে 

(াজায টাকা) 

রফফযণ 

ফামজট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

দারযদ্র্য রনযন 227,22,62 143,27,91 92,05,03 

নাযী উন্নন 156,91,34 84,11,22 35,40,03 

৪.১ গ্রারধকায ব্য খাত/কভ যসূরেমূ (Priority Spending Areas/Programmes) 

গ্রারধকায ব্যখাত/কভ যসূরেমূ 
ংরিি ভধ্যমভারদ মকৌরগত 

উমেশ্য 

1.  মদজ রল্প  ংস্কৃরতয রফকা এফং ভাতৃবালা ংযেণ  উন্নন 

 ফাংরা বালা প্ররতষ্ঠায অমদারমনয আরতা মুন্নত যাখায জন্য ২১ম মপব্রুারয ীদ রদফ 

 অন্তজযারতক ভাতৃবালা রদফ উদমান, মরা বফাখ ফাংরা নফফল য উদমান, রল্প, 

ারতয  ংস্কৃরত মথা-ঙ্গীত, নৃতয, নাট্যকরা, োরুকরা আতযারদয রারন, রফকা াধন  

উন্নমনয রমেয অঞ্চররক, জাতী  অন্তজযারতক ম যাম উৎমফয অমাজন কযা 

প্রমাজন। এ ছাড়া, রফরবন্ন রফলময উয প্ররেণ  কভ যারা অমাজন গুরুত্বপূণ য। এজন্য 

এ খাতমক মফার্চ্য গ্রারধকায মদা মমছ। 

  ভাতৃবালা মদজ ংস্কৃরতয 

ংযেণ, রফকা  উৎকল য াধন 

2.  মদজ ঐরতয, কৃরি এফং আরতা ংযেণ  উন্নন 

 মদময আরতা, ঐরতয  াংস্কৃরতক ম্পদ ংযেমণয উমেমশ্য রফমলজ্ঞ প্ররতমফদন 

প্রকা, প্রত্নস্থমর নত্যন জাদুঘয স্থান, জাতী এফং অঞ্চররক ম যাম রফলরবরিক জাদুঘয 

ম্প্রাযণ, প্রত্নতারত্ত্বক রনদ যন রনফন্ধীকযণ এফং ঐরতারক দররর-দস্তামফজ বফজ্ঞারনক 

উাম ংযেণ তযন্ত জরুরয। এ কর কাম যক্রভ প্রদ যন  মফ াআমটয ভাধ্যমভ 

তথ্যাফরর প্রকা কময জাতী আরতা  ঐরতযমক মুন্নত যাখায কাম যক্রভ েরভান যাখায 

জন্য এ খাতমক গ্রারধকায মদা মমছ। 

  াজায ফছমযয ঐরতয, আরতা 

 মেতনায রারন 

3.  াঠাগায প্ররতষ্ঠা ম্প্রাযণ  উন্নন এফং ফআ রফতযণ 

গ্রমন্থয যফযা ফারড়ম  গ্রন্থাগামযয উন্নমনয ভাধ্যমভ ফ যাধাযমণয াঠাবযা  রো 

প্রামযয সুমমাগ সৃরি কযা মা। এ রমেয মজরা  উমজরা যকারয  মফযকারয ম যাম 

নত্যন াঠাগায প্ররতষ্ঠা  প্ররতরষ্ঠত াঠাগাযমূমক অদৄরনকীকযণ কযা মে। এ ছাড়া 

অদৄরনক  ভানমত রাআমেরয প্ররতষ্ঠা এফং আ-বুক এয ভাধ্যমভ ছাে-ছােী  রোথীমদয 

গমফলণা  মযপামযন্প রাআমেরযয সুমমাগ-সুরফধা বৃরেয জন্য এ খাতমক গ্রারধকায প্রদান 

কযা মমছ। 

 জ্ঞানরবরিক ভাজ গঠন 

৪.২ ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন  প্রমেণ (২০১৭-১৮ মত ২০১৯-২০)  

৪.২.১ দপ্তয/ংস্থা/ামযন আউরনটাযী ব্য 

(াজায টাকা) 

রফফযণ ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ফামজট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

রেফার 5,20,00 5,76,00 0 0 0 

রল্পকরা একামডরভ 129,00,47 117,85,20 177,05,30 124,71,50 63,24,00 

ক্ষুদ্র-নৃ-মগাষ্ঠীয াংস্কৃরত আন রেটিউট,  খাগড়াছরড় 76,66 3,32,66 8,26,00 85,16 90,81 

ফাংরা একামডরভ 18,47,31 22,42,85 22,00,00 23,00,00 24,10,00 
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রফফযণ ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ফামজট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

যাজাী রফবাগী ক্ষুদ্র-নৃ-মগাষ্ঠীয কারোযার একামডরভ,  

যাজাী 

98,55 
98,55 

1,00,00 1,10,00 
1,20,00 

গ্রন্থাগাযমূ 2,50,00 2,50,00 2,00,00 2,20,00 2,30,00 

ভরনপুযী রররতকরা একামডরভ,  মভৌরবীফাজায 80,04 80,04 80,04 87,45 93,00 

জাতী গ্রন্থ মকন্দ্র 4,06,46 5,26,91 4,25,00 4,70,00 5,25,00 

োরু রল্প,  রথমটায আতযারদ 3,45,00 3,45,00 3,50,00 3,80,00 4,00,00 

ফাংরামদ মরাক  কারু রল্প পাউমেন 2,50,00 2,70,00 2,70,00 3,10,00 3,60,00 

গ্রয রফক্রভপুয পাউমেন 40,00 40,00 40,00 43,00 45,00 

ক্ষুদ্র-নৃ-মগাষ্ঠীয কারোযার একামডরভ,  রফরযররয,  

মনেমকাণা (ংমারধত) 

1,28,48 
1,28,48 

1,28,00 1,45,00 
1,65,00 

ঐরতয মেলণ 15,00 15,00 15,00 16,00 18,00 

ক্ষুদ্র-নৃ-মগাষ্ঠীয াংস্কৃরতক আন রেটিউট,  যাংগাভাটি 

(ংমারধত) 

1,40,42 
1,40,52 

1,40,00 1,50,50 
1,65,00 

ক্ষুদ্র-নৃ-মগাষ্ঠীয াংস্কৃরতক আন রেটিউট,  ফাদযফান 

(ংমারধত) 

1,61,95 
1,76,11 

1,75,00 1,80,80 
1,88,00 

নজরুর আন রেটিউট 3,39,85 4,09,96 3,69,60 3,75,00 4,00,00 

টাঙ্গাআমর ভরানা বাানী স্মৃরতমৌধ 9,00 9,00 6,00 7,00 8,00 

কক্সফাজায াংস্কৃরতক মকন্দ্র,  কক্সফাজায 88,87 88,87 97,70 1,00,00 1,15,00 

জাতী জাদুঘয 19,32,75 33,50,71 31,24,00 29,07,00 30,70,00 

ভানী জাদুঘয 43,10 43,10 40,00 44,20 47,00 

ফঙ্গফন্ধু স্মৃরত মাদুঘয 1,25,00 1,25,00 2,52,77 1,35,00 1,45,00 

রজা জাদুঘয 2,02,87 2,02,87 1,80,00 1,95,50 2,10,00 

রেফার 80,12,35 26,06,40 56,65,06 172,01,29 260,61,00 

স্বািারত  ন্যান্য প্ররতষ্ঠান 14,35,77 14,99,22 1,93,24 0 0 

অন্তজযারতক প্ররতষ্ঠানমূ 50,60 50,60 50,60 50,60 50,60 

প্রত্নতত্ত্ব রধদপ্তয 68,66,18 61,86,10 29,51,46 29,44,00 30,70,59 

অকযাআব  গ্রন্থাগায রধদপ্তয 5,36,12 5,42,35 5,50,00 6,25,00 6,85,00 

গণগ্রন্থাগায রধদপ্তয 42,96,28 35,00,08 46,16,00 23,10,00 24,10,00 

কর যাআট রপ 1,88,92 1,69,52 2,00,00 1,80,00 2,00,00 

ফাংরামদ এরাটিক মাাআটি 1,20,00 2,00,00 1,00,00 1,10,00 1,10,00 

ফঙ্গী রল্পকরা েে যায অন্তজযারতক মকন্দ্র 90,00 1,02,00 1,00,00 1,10,00 1,10,00 

নজরুর-যফীন্দ্র জন্তী 1,00,00 1,00,00 1,00,00 1,20,00 1,20,00 

জাতী গ্রন্থ রদফ 1,00,00 1,00,00 1,00,00 1,20,00 1,20,00 

াংস্কৃরতক ঐরতয যেণ ব্য 50,00 50,00 50,00 60,00 60,00 

াংস্কৃরতক চুরি ফাস্তফান 2,90,00 2,90,00 3,00,00 3,35,00 3,65,00 

ফ যমভাট : 421,38,00 366,33,10 417,00,77 448,99,00 484,91,00 

৪.২.২ থ যননরতক গ্রু মকাড নুমাী ব্য 

 (াজায টাকা) 

থ যননরতক 

গ্রু মকাড 

রফফযণ ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ফামজট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

 যাজস্ব ব্য      

4500 রপাযমদয মফতন 11,47,96 9,54,98 8,17,34 8,83,44 9,30,95 

4600 প্ররতষ্ঠান কভ যোরযমদয মফতন 18,64,02 16,25,81 15,49,05 16,30,31 17,16,10 

4700 বাতারদ 18,08,22 16,87,32 18,20,92 19,11,24 20,06,85 
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থ যননরতক 

গ্রু মকাড 

রফফযণ ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ফামজট 

২০১৭-১৮ 

প্রমেণ 

২০১৬-১৭ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

4800 যফযা  মফা 31,94,02 33,97,77 27,66,95 27,42,55 23,72,77 

4900 মভযাভত  ংযেণ 29,24,38 28,81,91 11,61,74 8,07,00 7,81,00 

5900 াায্য ভঞ্জুরয 127,72,08 157,57,13 148,24,11 158,20,11 169,83,81 

6100 অন্তজযারতক প্ররতষ্ঠামনয োঁদা 50,60 50,60 50,60 50,60 50,60 

6300 ফয বাতা  অনুমতারলক 14,33,01 0 0 0 0 

6600 মথাক ফযাে 48,99 0 30 2,00,00 1,50,00 

 মভাট : - যাজস্ব ব্য 252,43,28 263,55,52 229,91,01 240,45,25 249,92,08 

 মূরধন ব্য      

6800 ম্পদ ংগ্র/ক্র 40,83,82 26,53,49 35,29,39 18,39,79 1,14,75 

6900 ভূরভ  ন্যান্য ম্পরি ংগ্র 2,80,00 4,61,00 21,81,15 55,00 10,00 

7000 রনভ যাণ  পূতয 79,98,90 71,35,09 95,68,08 36,34,03 15,17 

7400 যকারয কভ যোরযমদয জন্য ঋণ  রগ্রভ 28,00 28,00 23,00 22,00 23,00 

7980 মূরধন মথাক  রফরফধ মূরধন ব্য 45,04,00 0 34,08,14 153,02,93 233,36,00 

 মভাট : - মূরধন ব্য 168,94,72 102,77,58 187,09,76 208,53,75 234,98,92 

 ফ যমভাট : 421,38,00 366,33,10 417,00,77 448,99,00 484,91,00 

৫.০ ভন্ত্রণার/রফবামগয প্রধান কভ যকৃরত রনমদ যকমূ (Key Performance Indicators) 

রনমদ যক ংরিি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জযন 

রেযভাো ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভারদ রেযভাো 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

1.  ঐরতারক রনদ যন-স্থানা 

দ যন (Visit): 

 

 ক. প্রত্নতারত্ত্বক রনদ যন-স্থানা 

 ২ 

 দ যনাথী বৃরেয 

ায(%) 
৭.২৫ -২৩.০৭ ৭.৫০  ৫.০০  ৪.৭০  ৪.৫৪  ৪.৫০ 

 খ. জাদুঘয  দ যনাথী বৃরেয 

ায(%) 
১২.৫০  ০.৫৬ ১২.০০  ০.97  1.37  1.00  1.00 

2.  প্রত্নতারত্ত্বক স্থানা  

স্থানান্তযমমাগ্য রনদ যন 

রেরিতকযণ 

 ২ ংখ্যা ৫.০০ ৫৩০ ৫.০০  ৫৩৫  ৫৪০  ৫৪০  ৫৪৫ 

3.  গ্রন্থাগায ব্যফায 
 ৩ 

 ব্যফাযকাযী 

বৃরেয ায(%) 
৯.৫০ ০.৯৯ ১০.০০  ০.৮৭  ১.৭০  1.50  1.50 

4.  গমফলণা-প্রকানা  ১  ংখ্যা (টি) ৪৫ ৯৫ ৪৫  ১২০  ১৩০  ১৩৫  ১৩৫ 

5.  স্বত্ব ংযেণ নদ আসুযমত 

ব্যরত গড় ভ 
 ২  রদন  38 ৩৮  ৩7  ৩৭ ৩6  ৩5  ৩৫ 

6. রমল্পয রফরবন্ন াখা প্ররেণ 

 কভ যারা 
১ ংখ্যা ০ ২২৬ ০ ২৩০ ২৪০ ২৫০ ২৬০ 

৬.০ রধদপ্তয/ংস্থায াম্প্ররতক জযন, কাম যক্রভমূ, পরাপর রনমদ যক  রেযভাো এফং ব্য প্রাক্করন 

৬.১ রেফার 

৬.১.১  াম্প্ররতক জযন: রফগত রতন থ যফছময একুম দক প্রদান  ভয একুম মপব্রুারয অন্তজযারতক ভাতৃবালা রদফ উদমান, 

যফীন্দ্র-নজরুর জন্ফারল যকী উদ্মান, ভাকরফ ভাআমকর ভদৄসূদন এফং ভযভী করফ রারনাহ্  করফ জীভউেীমনয জন্-

মৃত্যযফারল যকী ারন  মভরা উদ্মান কযা মমছ। জাামন নুরষ্ঠত মত্যর অট য মপরেবযার ২০১৩-এ ফাংরামদ ংগ্রণ 

কমযমছ। রফগত রতন ফছময াংস্কৃরতক রফরনভ চুরিয অতা রফমদম ৮৭টি াংস্কৃরতক দর মপ্রযণ এফং ১২টি রফমদর 

াংস্কৃরতক দমরয ফাংরামদম অগভমনয ভাধ্যমভ াংস্কৃরতক কভ যকাে অদান-প্রদান কযা মমছ। এছাড়া, ০৭টি মদময ংমগ 
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াংস্কৃরতক রফরনভ চুরি নফান এফং ০১টি মদময ামথ াংস্কৃরতক চুরি ম্পাদন কযা মমছ। ২০১৫-১৬ থ যফছময ঢাকা 

ভররন উৎফ এফং ঢাকা ররটামযযী মপটিমবর অমাজন কযা মমছ। ঢাকা অট য ারভট, ৬৪ মজরা ফাংরামদময াংস্কৃরতক 

 েররর্চ্ে উৎফ, রশু েররর্চ্ে উৎফ এফং মরাক  কারুরল্প মভরা অমাজন ন্যতভ জযন। ২০১৪-১৫  ২০১৬-১৭ 

থ যফছময এরান রি-ফারল যক োরুকরা প্রদ যনীয অমাজন কযা মমছ। 

৬.১.২ কাম যক্রভমূ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেযভাো 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জযন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভারদ রেযভাো 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1.  একুম মপব্রুারয  

অন্তজযারতক ভাতৃবালা 

রদফ উদমান এফং 

একুম দক প্রদান 

 ভাতৃবালা 

রদফ উদমান 

১ 

 নুষ্ঠান 

ংখ্যা 
১  ১ ১  ১  ১  ১  ১ 

 একুম দক 

* 

 দক 

ংখ্যা 
১৫  ১৫ ১৫  ১৫  ১৫ ১৫  ১৫ 

2.  জাতীবামফ মরা বফাখ 

(ফাংরা নফফল য) উদমান 

 মরা বফাখ 

উদমান* 
১ 

 নুষ্ঠান 

ংখ্যা 
৫৫০  ৫৫০ ৫৫০  ৫৫০  ৫৫০  ৫৫০  ৫৫০ 

3. াংস্কৃরতক চুরিয অতা 

রফরবন্নমদম াংস্কৃরতক 

প্ররতরনরধ দর রফরনভ 

 াংস্কৃরতক 

নুষ্ঠান 
১  ংখ্যা ১৮  ৩০ ৩৫  ৩২  ৩৪  ৩৫  ৩৬ 

4.  জাতী ম যাম যফীন্দ্র-

নজরুর জন্ফারল যকী এফং 

রফরবন্ন ভণীলী  

গুণীজনমদয জন্  মৃত্যয 

ফারল যকী ারন 

যফীন্দ্রজন্ফারল য

কীনুষ্ঠান* 

 ১ 

 ংখ্যা 

(ঞ্চর) 

৫  ৫ ৫  ৫  ৫  ৫  ৫ 

 নজরুর 

জন্ফারল যকী 

নুষ্ঠান* 

৪  ৪ ৪  ৪  ৪  ৪  ৪ 

ন্যান্য 

নুষ্ঠান* 
 ংখ্যা  ৪৮  ৪৮  ৫০  ৫০  ৫০  ৫২  ৫৫ 

* ফতযভামন প্রেররত নীরতভারা নুমাী রেযভাো রনধ যাযণ কযা মমছ। এ নীরতভারা রযফতযন না া ম যন্ত রযফরতযত থাকমফ। 

৬.১.৩ ামযন আউরনট, কভ যসূরে এফং প্রকল্পারয ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

(াজায টাকা) 

ামযন আউরনট, কভ যসূরে এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযোরন আউরনটমূ        

3401-0001 - রেফার ১-৪ 34,73,95 33,81,03 23,43,07 20,87,76 23,39,29 25,75,00 

3405-3135 - গ্রন্থাগাযমূ ১-৪ 2,43,55 2,50,00 2,50,00 2,00,00 2,20,00 2,30,00 

3405-3140 - োরু রল্প,  রথমটায আতযারদ ১-৪ 4,92,86 3,45,00 3,45,00 3,50,00 3,80,00 4,00,00 

3405-3151 - টাঙ্গাআমর ভরানা বাানী স্মৃরতমৌধ ১-৪ 8,00 9,00 9,00 6,00 7,00 8,00 

3405-3495 - ফাংরামদ এরাটিক মাাআটি ১-৪ 1,00,00 1,20,00 2,00,00 1,00,00 1,10,00 1,10,00 

3405-3496 - ফঙ্গী রল্পকরা েে যায অন্তজযারতক মকন্দ্র ১-৪ 87,91 90,00 1,02,00 1,00,00 1,10,00 1,10,00 

3405-3967 - নজরুর-যফীন্দ্র জন্তী ১-৪ 1,00,00 1,00,00 1,00,00 1,00,00 1,20,00 1,20,00 

3405-3968 - জাতী গ্রন্থ রদফ ১-৪ 1,81,68 1,00,00 1,00,00 1,00,00 1,20,00 1,20,00 

3405-3970 - াংস্কৃরতক ঐরতয যেণ ব্য ১-৪ 33,40 50,00 50,00 50,00 60,00 60,00 

3405-3985 - াংস্কৃরতক চুরি ফাস্তফান ১-৪ 3,76,59 2,90,00 2,90,00 3,00,00 3,35,00 3,65,00 

3406-4261 - অআ অয র অআ র এ ১-৪ 36,51 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

3406-4263 - ার্ল্য মরযমটজ পাে (আউমনমস্কা) ১-৪ 77 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

3406-4264 - আন্টাযন্যানার অআ.এ.রফ.এন এমজন্পী ১-৪ 13 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

3406-4265 - আন্টাযন্যানার মপডামযন ফ রাআমেযী এমারমন 

(অআ.এপ. এর. এ) 
১-৪ 0 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

3406-4266 - আন্টাযন্যানার কাউরন্পর ন অকযাআবস্ (অআ.র.এ) ১-৪ 3,48 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

3406-4267 - াউথ এে মে এরান রযরজনার োঞ্চ ফ 

আন্টাযন্যানার কাউরন্পর অকযাআবস্ (এ.ডরফ-উ.এ.অয.রফ.অআ.র.এ) 
১-৪ 62 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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ামযন আউরনট, কভ যসূরে এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

3406-4452 - অআ র র অয  এভ ১-৪ 0 60 60 60 60 60 

মভাট : রযোরন আউরনটমূ  51,39,45 47,85,63 38,39,67 34,44,36 38,51,89 41,48,60 

নুমভারদত কভ যসূরেমূ        

3496-0000 - মথাক ফযাে ১-৪ 0 48,99 0 30 2,00,00 1,50,00 

3496-4306 - ফাংরামদ মুরিমৄমেয এনাআমলাররডা (২০১৩-১৪ মথমক 

২০১৫-১৬) 
১-৪ 89,25 23,23 23,23 76,69 0 0 

3496-4322 - ফাংরামদ জাতী এযাটরা ীল যক কভ যসূরে (২০১৪-১৫ মথমক 

২০১৫-১৬) 
- 48,96 48,99 48,99 0 0 0 

3496-4370 - যামুমত যাখাআন াংস্কৃরতক আন্পটিটিউট-এয ভাপ্ত কাজ 

ভাপ্তকযণ ীল যক কভ যসূরে (২০১৪-১৫ মথমক ২০১৬-১৭) 
- 44,15 72,30 72,30 0 0 0 

3496-4372 - ফীযকণ্যা প্রীরতরতা াংস্কৃরতক বফন রনভ যাণ ীল যক কভ যসূরে 

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

মভাট : নুমভারদত কভ যসূরেমূ  4,99,27 3,06,84 2,57,85 76,99 2,00,00 1,50,00 

মভাট : নুন্নন  56,38,72 50,92,47 40,97,52 35,21,35 40,51,89 42,98,60 

নুমভারদত প্রকল্পমূ        

3401-5000 - #গণতযা-রনম যাতন  মুরিমৄে রফলক গমফলণা মকন্দ্র স্থান 

(০১/০১/১৭-৩১/১২/২০১৯) নুমভারদত 
১-৪ 0 0 1,50,00 3,00,00 5,26,00 0 

3401-5010 - ননুমভারদত নত্যন প্রকমল্পয জন্য মথাক ফযাে ** ১-৪ 0 44,69,00 0 32,77,00 141,36,00 233,36,00 

3405-5015 - রফশ্বারতয মকমন্দ্রয ভ্রাম্যভাণ রাআমেরয কভ যসূরে ম্প্রাযণ 

(১ভ ংমারধত) (০১/০১/২০১৪-৩০/০৬/২০১৭) ংমারধত ননুমভারদত 
- 6,50,00 5,20,00 5,76,00 0 0 0 

মভাট : নুমভারদত প্রকল্পমূ  6,50,00 49,89,00 7,26,00 35,77,00 146,62,00 233,36,00 

মভাট : উন্নন  6,50,00 49,89,00 7,26,00 35,77,00 146,62,00 233,36,00 

মভাট :   62,88,72 100,81,47 48,23,52 70,98,35 187,13,89 276,34,60 

৬.২ প্রত্নতত্ত্ব রধদপ্তয 

৬.২.১  াম্প্ররতক জযন: রফগত রতন থ যফছময ১,৫৫০টি প্রত্নতারত্ত্বক স্থানা রেরিত মমছ। উরিরখত ভম মভাট ৬৪ রে ম যটক 

রফরবন্ন প্রত্নতারত্ত্বক স্থানা  রনদ যন রযদ যন কমযমছ। একআ ভম ৭৮টি রনদ যন ংগ্র, ংযেণ  প্রদ যন কযা মমছ। 

এছাড়া টুাখারী মজরায করাাড়া থানায কুাকাটা মুদ্র বকমত মজমগ ঠা প্রােীন মনৌকা (Schooner) এয উোযমূরক 

খনন এফং রনযাদ স্থামন স্থানান্তয কযা মমছ। ২০১৩-১৪ থ যফছময প্রথভফামযয ভত রারফাগ দূগ য  জাদুঘমযয রাআট এে াউে 

মা উমিাধন কযা মমছ- মা ফতযভামন রনরভত নুরষ্ঠত মে। গাজীপুয মজরায ফড়আফারড়  ফামগযামটয খান জাান অরী 

(যঃ) এয ফতফারড়মত প্রত্নতারত্ত্বক উৎখনমনয কাজ ম্পারদত মমছ। ২০১৪-১৫ থ যফছময যাজাীয ফাঘা  ফরযার রফবাগী 

জাদুঘয উমিাধন কযা মমছ। 

৬.২.২ কাম যক্রভমূ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেযভাো 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জযন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভারদ রেযভাো 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1.  প্রত্নতারত্ত্বক স্থানা 

রেরিতকযণ, খনন, 

উমন্ােন, রনদ যনমূ 

ংযেণ  উন্নমনয 

ভাধ্যমভ ম যটক অকল যণ 

 প্রত্নতারত্ত্বক 

স্থানা 

রেরিতকযণ 

 ২ 

 ংখ্যা 

৫৩০  ৫৩০ ৫৩৫  ৫৩৫  ৫৪০  ৫৪০ ৫৪৫ 

 খনন ৭  ৭ ৭  ৭  ৭  ৭  ৭ 

ম যটক অগভন 
 ংখ্যা 

(রে জন) 
২০.০০  ২5.68 ২১.০০  25.70  26.00  ২6.25  ২6.50 
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৬.২.৩ ামযন আউরনট, কভ যসূরে এফং প্রকল্পারয ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

(াজায টাকা) 

ামযন আউরনট, কভ যসূরে এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযোরন আউরনটমূ        

3405-3142 - গ্রয রফক্রভপুয পাউমেন ১-২ 90,00 40,00 40,00 40,00 43,00 45,00 

3405-3144 - ঐরতয মেলণ ১-২ 15,00 15,00 15,00 15,00 16,00 18,00 

3431-0000 - প্রত্নতত্ত্ব  মাদুঘয রধদপ্তয ১-২ 25,29,24 28,83,06 27,68,44 28,00,00 29,44,00 30,70,59 

মভাট : রযোরন আউরনটমূ  26,34,24 29,38,06 28,23,44 28,55,00 30,03,00 31,33,59 

নুমভারদত কভ যসূরেমূ        

3496-4318 - কুরভিা মজরায ভনাভরতস্থ, ারফন রফায  ংরগ্ন 

পুযাকীরতযমূময ংস্কায, ংযেণ  উন্নন ীল যক কভ যসূরে (২০১৪-১৫ মথমক 

২০১৬-১৭) 

১-২ 3,17,32 4,44,90 2,93,44 1,51,46 0 0 

3496-4320 - ঢাকা রফবামগয রফরবন্ন পুযাকীরতযমূময ংস্কায, ংযেণ  

উন্নন ীল যক কভ যসূরে (২০১৪-১৫ মথমক ২০১৬-১৭) 
১-২ 2,01,74 1,65,00 1,65,00 0 0 0 

3496-4362 - রদনাজপুয মজরায কান্তজীউ ভরদয ংরগ্ন এরাকা জাদুঘয 

রনভ যাণ ীল যক কভ যসূরে (২০১৪-১৫ মথমক ২০১৬-১৭) 
১-২ 1,78,36 74,33 74,33 0 0 0 

3496-4363 - যাজাী রফবামগয পুঠিা গ্রু ফ ভনুমভন্ট এয ংস্কায, 

ংযেণ  উন্নন ীল যক কভ যসূরে (২০১৪-১৫ মত ২০১৬-১৭) 
১-২ 1,70,84 1,71,49 1,71,49 0 0 0 

3496-4364 - েট্টগ্রাভ জারততারত্বক জাদুঘমযয প্রদ যনী উন্নন, ংগ্র বৃরে  

অদৄরনকান কভ যসূরে (২০১৪-১৫ মথমক ২০১৬-১৭) 
১-২ 1,62,33 1,39,50 1,39,50 0 0 0 

3496-4365 - খুরনা রফবামগয গুরুত্বপূণ য কমকটি পুযাকীরতযয ংস্কায, 

ংযেণ  উন্নন ীল যক কভ যসূরে (২০১৪-১৫ মথমক ২০১৬-১৭) 
১-২ 1,93,00 2,24,90 2,24,90 0 0 0 

3496-4998 - "রফক্রভপুয ঞ্চমর প্রত্নতারত্ত্বক খনন  গমফলণা " ১ 0 0 63,45 1,06,55 0 0 

মভাট : নুমভারদত কভ যসূরেমূ  12,23,59 12,20,12 11,32,11 2,58,01 0 0 

মভাট : নুন্নন  38,57,83 41,58,18 39,55,55 31,13,01 30,03,00 31,33,59 

নুমভারদত প্রকল্পমূ        

3431-5010 - *াউথ এরান টুরযজভ আনফ্রাস্ট্রাকোয মডমবরমভন্ট প্রমজক্ট 

(২ ংমারধত) (০১/০৭/২০১০ - ৩১/১২/২০১৬) নুমভারদত 
১-২ 34,38,78 27,63,00 23,49,00 0 0 0 

মভাট : নুমভারদত প্রকল্পমূ  34,38,78 27,63,00 23,49,00 0 0 0 

মভাট : উন্নন  34,38,78 27,63,00 23,49,00 0 0 0 

মভাট :   72,96,61 69,21,18 63,04,55 31,13,01 30,03,00 31,33,59 

 

৬.৩ অকযাআবস্   গ্রন্থাগায রধদপ্তয 

৬.৩.১  াম্প্ররতক জযন: “জাতী গ্রন্থাগায অদৄরনকীকযণ” ীল যক প্রকল্প ২০১৪ ামর ভাপ্ত মমছ। ফাস্তফারত প্রকমল্পয ভাধ্যমভ 

উন্নতভামনয স্কযানায  প্রমৄরিগত ন্যান্য মন্ত্রারতয ব্যফায রনরিত কযা মমছ। এয পমর ডাটামফআমজ ংযরেত তথ্য মত 

গমফলক/াঠকমদয তথ্যমফা প্রদান কযা মমছ। অদৄরনক উন্নতভামনয মন্ত্রারত স্থামনয পমর াব যাময ডাটা এরিয ংখ্যা 

৩০,০০০ এফং স্কযানকৃত আমভজ এরডমটয ংখ্যা ১,৮২৮। ২০১৪-১৫ ামর ৭০ বররউভ রেকা এফং ৫১ বররউভ মজরা মযকড য 

স্কযান কযা মমছ। ররড/রডরবরডমত ংযেণ কযা মমছ ৬৯টি। ২০১৩-১৪ থ যফছময ২৮০০ এফং ২০১৪-১৫ এফং ২০১৫-১৬ 

থ যফছময ৯১৮৯টি অআএরফএন নেয প্রদান কযা মমছ। ২০১৩ ামরয জাতী গ্রন্থপুরি প্রকা কযা মমছ। অআএরফএন 

প্রদামন নরাআন রবরিক ানে মফা োলু কযা মমছ। জাতী গ্রন্থাগায বফমন নীেতরা ফঙ্গফন্ধু কণ যায, উআমভন কণ যায, রশু 

কণ যায  টিরেক কণ যায মখারা মমছ। 

৬.৩.২ কাম যক্রভমূ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেযভাো 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জযন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভারদ রেযভাো 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1.  জাতী আরতা, 

ঐরতারক দররর-দস্তামফজ 

ংগ্র, ংযেণ এফং 

 দররর দস্তামফজ 

ংগ্র  
২ 

 ংখ্যা 

রে  
৩.০০  ২.৭৪ ৩.৫০  ৪.০০  ৭.০০  ৭.৫০  ৮.৫০ 



 414 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জযন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভারদ রেযভাো 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

মগুমরা রপ্রন্ট  োরদা 

নুমাী যফযা 

ংযেণ 

2.  গমফলণামূরক ফআ, নত্যন 

প্রকানা ংগ্র  ংযেণ 

এফং রফফররগ্রাপী প্রণন 

 অআএরফএন 

নেয প্রদান 
৩ 

 ংখ্যা 

(াজায) 
 ৪.০০  ৯.১৯  ৩.৫০  ৯.০০  ৯.৫০  ১০.০০  ১০.৫০ 

৬.৩.৩ ামযন আউরনট, কভ যসূরে এফং প্রকল্পারয ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

(াজায টাকা) 

ামযন আউরনট, কভ যসূরে এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযোরন আউরনটমূ        

3433-0000 - অকযাআব  গ্রন্থাগায রধদপ্তয ১-২ 4,03,91 5,36,12 5,42,35 5,50,00 6,25,00 6,85,00 

মভাট : রযোরন আউরনটমূ  4,03,91 5,36,12 5,42,35 5,50,00 6,25,00 6,85,00 

মভাট : নুন্নন  4,03,91 5,36,12 5,42,35 5,50,00 6,25,00 6,85,00 

মভাট :   4,03,91 5,36,12 5,42,35 5,50,00 6,25,00 6,85,00 

৬.৪ গণগ্রন্থাগায রধদপ্তয 

৬.৪.১ াম্প্ররতক জযন: জ্ঞানভনস্ক অমরারকত ভাজ রফরনভ যামণয রমেয ফ যাধাযণমক ফআামঠ রফযাভ উিুে কযা এফং রফজ্ঞান 

রবরিক অদৄরনক তথ্য-প্রমৄরি সুফাধারদয িাযা ভ-াশ্রী তথ্যমফা প্রদান কযা গণগ্রন্থাগায রধদপ্তমযয মূখ্য কাজ। উরেি রেয 

জযমন এ রধদপ্তয রফগত ৩ ফছময ৩,১৮,৩৩৬টি পুস্তক ংগ্র কময মদময কর মজরা  উমজরা যকারয গণগ্রন্থাগাময 

রফতযণ কমযমছ। ক্রভান্বম াঠক ংখ্যা  াঠাবযা বৃরে কাম যক্রভ মজাযদাযকযমণ উৎা প্রদামনয জন্য মদব্যাী রফরবন্ন 

জাতী রদফরবরিক যেনা, ফআাঠ, ছড়া  করফতা অবৃরিয ১৯২টি নুষ্ঠামনয অমাজন কযা মমছ। এভম মদব্যাী 

যকারয গণগ্রন্থাগাযমূ মথমক দুআ মকাটি াঠকমক াঠকমফা প্রদান, তথ্য  মযপামযন্প মফা প্রদান এফং পুমযামনা ে রেকা 

রডরজটাআমজন, আ-বুমক রূান্তযকযণ ভাননী প্রধানভন্ত্রী কতৃযক গণগ্রন্থাগায রধদপ্তমযয মফ মাট যার উমিাধন কযা মমছ।  

৬.৪.২ কাম যক্রভমূ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেযভাো 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জযন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভারদ রেযভাো 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1.  ফআ ংগ্র-ক্র এফং 

রফবাগ-মজরা ম যাম 

ফআ াঠ 

প্ররতমমারগতায 

অমাজন 

 ফআ ংগ্র 

৩ 

 ংখ্যা 

(াজায) 
৮২  ৭৮.৮০ ৮৫  ৮০.০০  ৮০.৫০  ৮১.০০  ৮১.৫০ 

 ফআ াঠ 

প্ররতমমারগতা * 

 ংখ্যা 

(নুষ্ঠান) 
৪৩৫  ৪৬৩ ৪৪০  ৪৬৩  ৪৭০ ৪৭৫ ৪৭৫ 

প্ররতমমাগী 
ংখ্যা (াজায 

জন) 
৪০ ২৪.৪০ ৪২ ২৫ ২৫.৫০ ২৬ ২৬.৫০ 

2.  নরাআন (আ-বুক) 

ন্যান্য রাআমেরয 

মফা প্রদান 

াধাযণ  

াঠক মফা 

৩ 

ংখ্যা 

(রে জন) 
৪৮ ৫৮ ৫০ ৬৩ ৬৫ ৬৮ ৭০ 

গমফলণামূরক 

মযপামযন্প মফা 

ংখ্যা 

(রে জন) 
৪৫ ৭ ১০ ১৫ ২০ ২৫ ৩০ 

* প্ররতফছয ৬৪টি মকন্দ্র মত ৬টি রফলম ৬টি কময ফআ াঠ প্ররতমমারগতায অমাজন কযা । 
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৬.৪.৩ ামযন আউরনট, কভ যসূরে এফং প্রকল্পারয ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

(াজায টাকা) 

ামযন আউরনট, কভ যসূরে এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযোরন আউরনটমূ        

3435-0000 - গণগ্রন্থাগায রধদপ্তয ১-২ 17,19,90 21,45,28 22,55,08 22,10,00 23,10,00 24,10,00 

মভাট : রযোরন আউরনটমূ  17,19,90 21,45,28 22,55,08 22,10,00 23,10,00 24,10,00 

মভাট : নুন্নন  17,19,90 21,45,28 22,55,08 22,10,00 23,10,00 24,10,00 

নুমভারদত প্রকল্পমূ        

3435-5011 - * ছটি মজরা াফররক রাআমেরযয উন্নন (০১/০১/১৫ - 

৩০/০৬/১৭) নুমভারদত 
১-২ 12,21,55 21,51,00 12,45,00 24,06,00 0 0 

মভাট : নুমভারদত প্রকল্পমূ  12,21,55 21,51,00 12,45,00 24,06,00 0 0 

মভাট : উন্নন  12,21,55 21,51,00 12,45,00 24,06,00 0 0 

মভাট :   29,41,45 42,96,28 35,00,08 46,16,00 23,10,00 24,10,00 

৬.৫ করযাআট রপ 

৬.৫.১ াম্প্ররতক জযন: মভধা ম্পদ সুযো করযাআট রপ কতৃযক রফগত রতন থ যফছময প্রা ১,৪১৮টি স্বত্ব ংযেণ নদ প্রদান 

কযা মমছ। মভধা ম্পদ সুযো রফগত রতনফছময করযাআট রপ অন্তজযারতক ভামনয ২টি এফং ঢাকা মজরা মদময 

রফরবন্ন মজরা ২০টি মরভনামযয অমাজন কযা মমছ। প্ররত ফছমযয ন্যা এ ফছময ২৩ এরপ্রর অন্তজযারতক করযাআট রদফ 

উদ্মান কযা মমছ। 

৬.৫.২ কাম যক্রভমূ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেযভাো 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জযন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভারদ রেযভাো 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১0 11 

1. সৃজনীর কভ যমূময স্বত্ব 

ংযেণ এফং করযাআট 

অআমনয য মরভনায-

রমম্পারজাভ-কভ যারা 

অমাজন 

াটি যরপমকট আসুয 

১ ংখ্যা 

৪৯০ ৫২৭ ৫০০ ৫০০ ৫১০ ৫১৫ ৫২০ 

টাস্কমপা য 

রযোরনা 
৩ ২ ৪ ৩ ৪ ৪ ৪ 

মরভনায, 

রমম্পারজাভ 
৩ ২ ৩ ৩ ৩ ৪ ৪ 

৬.৫.৩ ামযন আউরনট,কভ যসূরে এফং প্রকল্পারয ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

(াজায টাকা) 

ামযন আউরনট, কভ যসূরে এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযোরন আউরনটমূ        

3437-0000 - করযাআট রপ ১ 1,15,72 1,88,92 1,69,52 2,00,00 1,80,00 2,00,00 

মভাট : রযোরন আউরনটমূ  1,15,72 1,88,92 1,69,52 2,00,00 1,80,00 2,00,00 

মভাট : নুন্নন  1,15,72 1,88,92 1,69,52 2,00,00 1,80,00 2,00,00 

মভাট :   1,15,72 1,88,92 1,69,52 2,00,00 1,80,00 2,00,00 

৬.৬ ফাংরামদ রল্পকরা একামডরভ 

৬.৬.১ াম্প্ররতক জযন: রফগত রতন থ যফছময মভাট ১৩৪১টি াংস্কৃরতক নুষ্ঠামনয অমাজন কযা মমছ। ১টি আন্টাযন্যানার 

রডরজটার কারোযার অকযাআব স্থান কযা মমছ। রল্পকরা একামডরভ েত্বমযয রযতযি পুকুয ংস্কায কময মৌদম য বৃরে  

নাদরনকযণ ১টি বাভান মুিভঞ্চ বতরয কযা মমছ। ‘ফঙ্গফন্ধু  ফাংরামদ’ রমযানামভ ১০০ জন রল্পীয ভাধ্যমভ ১০০টি 

রেেকভ য রনভ যাণ  প্রদ যনী অমাজন কযা মমছ। ফাঙ্গারী জারতয রফপ্লফ-রফমদ্রারবরিক রফলফস্তু রনম ৬৪টি মজরা ৬৪টি স্বপ্ন 

 মদ্রাময নাটক রনভ যাণ এফং উৎফ অমাজন কযা মমছ। মুরিমৄমেয য রনরভ যত ১০০ নাটক রনম জাতী নামট্যাৎফ 
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অমাজন  নাযী জাগযমণয নামট্যাৎফ অমাজন কযা মমছ। জাতী োরুকরা প্রদ যনী এফং ১৭তভ রি-ফারল যক এর োরুকরা 

প্রদ যনী, ঢাকা অট য ারভট ২০১৬  াকয অটি যেকযাম্প অমাজন কযা মমছ। ারতযরনবযয নামট্যাৎফ ২০১৫ অমাজন কযা 

মমছ। ৬৪টি মজরা রল্পকরা একামডরভমত করম্পউটায, প্রমজক্টয, ব্দমন্ত্র প্রদান কযা মমছ  রডরজটার অট য রডমযক্টযী রনভ যাণ 

কযা মমছ। বাাআা ঞ্চগীরত করফয ংগীমতয প্ররেণ কভ যারায অমাজন কযা মমছ। ংগীত, নৃতয, নাটক  তারমন্ত্র 

রফলক প্ররেণ কাম যক্রভ মজাযদায কযায জন্য রফরবন্ন উকযণ যফযা কযা মমছ। 

৬.৬.২ কাম যক্রভমূ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেযভাো 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জযন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভারদ রেযভাো 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1.  জাতী ম যাম যফীন্দ্র-

নজরুর জন্ফারল যকী এফং 

রফরবন্ন ভণীলী  

গুণীজনমদয জন্  মৃত্যয 

ফারল যকী ারন 

জন্  

মৃত্যযফারল যকী 
১ 

নুষ্ঠান 

ংখ্যা 
২৫ ৬৬ ২৫ ১০৪ ১১০ ১১৫ ১২০ 

2.  ঙ্গীত, নৃতয, নাট্যকরা, 

োরুকরা রফরবন্ন রফলম 

প্ররতমমারগতা  নুষ্ঠান 

অমাজন, প্রদ যন, গমফলণা-

প্রকানা  প্ররেণ 

াংস্কৃরতক 

নুষ্ঠান 

১ ংখ্যা 

৪৫১ ১২৬৯ ৪৮৬ ১৪৩০ ১৫৫০ ১৬৫০ ১৭০০ 

প্রকানা 

[গ্রন্থ মুদ্রণ] 
৬ ১০ ৭ ১০ ১০ ১০ ১০ 

প্ররেণ 

কভ যারা 
৩৮ ২২৬ ৪০ ২৩০ ২৪০ ২৫০ ২৬০ 

৬.৬.৩ ামযন আউরনট,কভ যসূরে এফং প্রকল্পারয ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

(াজায টাকা) 

ামযন আউরনট, কভ যসূরে এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযোরন আউরনটমূ        

3405-3131 - রল্পকরা একামডরভ ১-২ 37,83,50 48,03,47 56,47,20 56,25,30 59,25,50 63,24,00 

মভাট : রযোরন আউরনটমূ  37,83,50 48,03,47 56,47,20 56,25,30 59,25,50 63,24,00 

নুমভারদত কভ যসূরেমূ        

3496-4329 - ফঙ্গী রল্পকরা রফলক মযপামযন্প গ্রন্থ প্রকা  মকমন্দ্রয 

গ্রন্থাগায এফং রবজ্যযমর অকযাআমবয উন্নন কভ যসূরে (২০১৪-১৫ মথমক ২০১৬-

১৭) 

২ 60,42 74,00 74,00 0 0 0 

মভাট : নুমভারদত কভ যসূরেমূ  60,42 74,00 74,00 0 0 0 

মভাট : নুন্নন  38,43,92 48,77,47 57,21,20 56,25,30 59,25,50 63,24,00 

নুমভারদত প্রকল্পমূ        

3405-5013 - *ালুাঘাট, রদনাজপুয এফং নগাঁ মজরায ক্ষুদ্র নৃ-মগারষ্ঠয 

াংস্কৃরতক একামডভী রনভ যাণ (০১/০৩/২০১৩-৩০/১২/২০১৭) নুমভারদত 

 

১-২ 10,00,00 10,11,00 10,20,00 7,64,00 0 0 

3405-5014 - *রফবাগী  মজরা রল্পকরা একামডভী রনভ যাণ প্রকল্প 

(০১/০১/১৪ -৩০/০৬/১৭) নুমভারদত 
২ 25,72,50 40,31,00 26,08,00 107,68,00 65,46,00 0 

3405-5016 - ১৫টি মজরা রল্পকরা একামডরভয নফান, ংস্কায  মভযাভত 

(০১/০১/১৫ - ৩১/১২/১৭) নুমভারদত 
১-২ 10,00,00 30,55,00 25,10,00 5,48,00 0 0 

মভাট : নুমভারদত প্রকল্পমূ  45,72,50 80,97,00 61,38,00 120,80,00 65,46,00 0 

মভাট : উন্নন  45,72,50 80,97,00 61,38,00 120,80,00 65,46,00 0 

মভাট :   84,16,42 129,74,47 118,59,20 177,05,30 124,71,50 63,24,00 

৬.৭ ফাংরা একামডরভ 

৬.৭.১  াম্প্ররতক জযন: রফগত রতন থ যফছময উর্চ্রোয কর স্তময াঠ্যপুস্তক এফং ফাংরা বালা, ারমতযয গমফলণা  উন্নন 

ংক্রান্ত মভাট ১৬০টি গ্রন্থ প্রকা, করম্পউটায প্ররেণ মকাম যয ভাধ্যমভ ১৬৩৬ জনমক প্ররেণ প্রদান  ২০ জনমক তথ্য  

প্রমৄরি রফলম প্ররেণ প্রদান কযা মমছ। প্তাব্যাী মপাকমরায াভাযস্কুর  কভ যারা অমাজমনয ভাধ্যমভ ৪৬ জনমক 
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প্ররেণ প্রদান কযা মমছ। ফাংরা বালা  ারমতয ফদামনয জন্য ২৯ জনমক ফাংরা একামডরভ ারতয পুযস্কায, ২২ জনমক 

ফাংরা একামডরভ মানসূেক মপমরার প্রদান, ৩ জনমক া’দতঅরর অখদ ারতয পুযস্কায, ১ জনমক কফীয মেৌদৄযী 

রশুারতয পুযস্কায, ২ জনমক াররভা-যপৄরেন রফজ্ঞান-মরখক পুযস্কায, ৩ জনমক ভমারুর আরাভ করফতা পুযস্কায, ৬জনমক 

যফীন্দ্র পুযস্কায, ১২টি প্ররতষ্ঠানমক মুনীয মেৌদৄযী স্মৃরত পুযস্কায  রেিযিন াা পুযস্কায প্রদান কযা মমছ। মদময রফরবন্ন স্থামন 

ফআমভরা ংগ্রণ  ভয একুম গ্রন্থমভরা উদমান কযা মমছ। ২০১৪-১৫ থ যফছময ৩৫৩টি ফযােকৃত বুক েমরয ভাধ্যমভ 

একুম গ্রন্থমভরা অমাজন কযা মমছ। 

৬.৭.২ কাম যক্রভমূ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেযভাো 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জযন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভারদ রেযভাো 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. একুম ফআমভরা ন্যান্য 

ফআমভরা অমাজন এফং 

রফমদম ফআমভরা 

ংগ্রণ 

ফআমভরা 

১ ংখ্যা 

৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ ৩ 

বুক ের ৩৯০ ৪২০ ৪০০ ৪২০ ৪৩০ ৪৩৫ ৪৪০ 

রফমদম 

ফআমভরা 
২ ২ ২ ২ ২ ২ ২ 

2. ফাংরা একামডরভ পুযস্কায 

প্রদান 

একামডরভ 

পুযস্কায 
১ ংখ্যা ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫ 

3. জাতী ম যাম যফীন্দ্র-

নজরুর জন্ফারল যকী এফং 

রফরবন্ন-ভণীলী  

গুণীজনমদয জন্  মৃত্যয 

ফারল যকী উদমান 

জন্  মৃত্যয 

ফারল যকী ারন 
১ 

ংখ্যা 

(নুষ্ঠান) 
৭৫ ৭৫ ৭৫ ৭৫ ৮০ ৮৫ ৮৫ 

4. ফাংরা বালা  ারমতযয 

গমফলণা  উন্নন এফং 

মদী-রফমদী সৃজনীর 

ারতযকভ য  ন্যান্য 

গ্রন্থাফররয নুফাদ* 

গ্রন্থ প্রকা** ৩ ংখ্যা ১০০ ৮৫ ১১০ ১১০ ১২০ ১২৫ ১২৫ 

*  ফতযভামন প্রেররত নীরতভারা নুমাী রেযভাো রনধ যারযত। এ নীরতভারায রযফতযন না াম যন্ত এ রেযভাো একআম যাম থাকমফ। 

**  গমফলণা  প্রকানা একীভূত কময মদখামনা মমছ। 

৬.৭.৩ ামযন আউরনট, কভ যসূরে এফং প্রকল্পারয ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

(াজায টাকা) 

ামযন আউরনট, কভ যসূরে এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযোরন আউরনটমূ        

3405-3133 - ফাংরা একামডরভ ১-৪ 19,30,75 18,47,31 22,42,85 22,00,00 23,00,00 24,10,00 

মভাট : রযোরন আউরনটমূ  19,30,75 18,47,31 22,42,85 22,00,00 23,00,00 24,10,00 

নুমভারদত কভ যসূরেমূ        

3496-4313 - ফাংরা একামডভীয মপ্র অদৄরনকান ীল যক কভ যসূরে (২০১৪-

১৫ মথমক ২০১৬-১৭) 
৪ 2,15,00 7,10,00 7,10,00 0 0 0 

3496-4314 - ফধ যভান াউম মরাক ঐরতয জাদুঘয ম্প্রাযণ  উন্নন 

ীল যক কভ যসূরে (২০১৪-১৫ মথমক ২০১৬-১৭) 
৪ 28,40 1,13,40 1,13,40 0 0 0 

3496-4361 - ফাংরা বালা  ারতয ম্পরকযত উমিখমমাগ্য কাম যক্রভ, 

রবধান প্রণন, রফরবন্ন গমফলণা  প্রকানা ীল যক কভ যসূরে (২০১৪-১৫ মথমক 

২০১৬-১৭ 

৪ 2,19,50 2,99,25 2,99,25 0 0 0 

মভাট : নুমভারদত কভ যসূরেমূ  4,62,90 11,22,65 11,22,65 0 0 0 

মভাট : নুন্নন  23,93,65 29,69,96 33,65,50 22,00,00 23,00,00 24,10,00 

মভাট :   23,93,65 29,69,96 33,65,50 22,00,00 23,00,00 24,10,00 
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৬.৮ জাতী গ্রন্থমকন্দ্র  

৬.৮.১ াম্প্ররতক জযন: রফগত রতন ফছময মভাট ২২২৯টি মফযকারয গ্রন্থাগাময নগদ াতা  ফআ রফতযণ ফাফদ ৩৪৭.৭৭ রে টাকা 

এফং ৩৪৭.৭৭ রে টাকায ফআ প্রদান কযা মমছ। ১৭টি রফবাগী ফআমভরা  মজরা  উমজরা ম যাম ৬৪টি ফআমভরা অমাজন 

কযা মমছ। এছাড়া, ৪টি রফমদী ফআমভরা ংগ্রণ কযা মমছ। ফাংরামদম প্রকারত নত্যন ফআময তথ্যারদ েররত ফারল যক 

“ফাংরামদময ফআ” নাভক গ্রন্থরি প্রকা কযা মমছ। মফযকারয গ্রন্থাগারযকমদয জন্য “গ্রন্থাগায ব্যফস্থানা, াঠ মফায ভান 

উন্নন, নত্যন াঠক সৃরি  গ্রন্থাগাময অদৄরনক প্রমৄরিয ব্যফায” রফলক ৯টি প্ররেণ মকাম যয অমাজন কযা মমছ। উি 

মকা য মথমক ১৮৬ জনমক প্ররেণ মদা মমছ। 

৬.৮.২ কাম যক্রভমূ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেযভাো 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জযন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভারদ রেযভাো 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. একুম ফআ মভরা ন্যান্য 

ফআ মভরা অমাজন এফং 

রফমদম ফআ মভরা ংগ্রণ 

ফআমভরা 

অমাজন- 

ংগ্রণ 

১ 
ংখ্যা 

(টি) 
৬ ৭ ১০ ৮ ১০ ১২ ১২ 

2. মফযকারয রাআমেরযমূমক 

অরথ যক াতা  ফআ রফতযণ 

রাআমেরয াতা: 

রাআমেরয ৩ ংখ্যা(টি) ৭০০ ৮৪২ ৭৫০ ৭০০ ৭৫০ ৮০০ ৮৫০ 

ফআ রফতযণ ৩ 
ংখ্যা 

(াজায) 
৫১ ৫২ ৬২ ৫৩ ৬২ ৬৪ ৬৬ 

৬.৮.৩ ামযন আউরনট, কভ যসূরে এফং প্রকল্পারয ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

(াজায টাকা) 

ামযন আউরনট, কভ যসূরে এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযোরন আউরনটমূ        

3405-3139 - জাতী গ্রন্থ মকন্দ্র ১-২ 3,14,42 4,06,46 5,26,91 4,25,00 4,70,00 5,25,00 

মভাট : রযোরন আউরনটমূ  3,14,42 4,06,46 5,26,91 4,25,00 4,70,00 5,25,00 

মভাট : নুন্নন  3,14,42 4,06,46 5,26,91 4,25,00 4,70,00 5,25,00 

মভাট :   3,14,42 4,06,46 5,26,91 4,25,00 4,70,00 5,25,00 

৬.৯ নজরুর আন রেটিউট 

৬.৯.১ াম্প্ররতক জযন: রফগত রতন ফছময নজরুর রফলক ৪১টি গ্রন্থ প্রকা কযা মমছ। শুে ফাণী  সুময নজরুর ঙ্গীত স্বযরররয 

১০টি গ্রন্থ, ৩টি ফাংরা  ১টি আংমযরজ নজরুর রফলক গমফলণাধভী রেকা এফং ১৩টি নজরুর রফলক গমফলণাধভী গ্রন্থ প্রকা 

কযা মমছ। মায ভমধ্য উমিখমমাগ্য মরা “প্রকারত নজরুর ংগীত স্বযররর”, Nazrul: Prosa Y Poemas Selection 

(Spanish)  “ংগীত গমফলক নজরুর”। রশু-রকমায, তরুণ  উর্চ্তয প্ররেণাথীমদয ৪ ফছয মভারদ নজরুর ঙ্গীত 

প্ররেণ  রশু-রকমায, তরুণমদয ১ ফছয মভারদ নজরুমরয যেনায অবৃরি প্ররেণ মকাম য মভাট ৭৭০ জন রোথীমক প্ররেণ 

প্রদান কযা মমছ। শুে ফাণী  সুময নজরুর ঙ্গীমতয প্রোয  প্রামযয রমেয নজরুর ঙ্গীত প্রভাণীকযণ রযলদ ৩০৯টি 

নজরুর ঙ্গীমতয স্বযররর প্রভাণীকযণ কমযমছ। 

৬.৯.২ কাম যক্রভমূ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেযভাো 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জযন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভারদ রেযভাো 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. জাতী ম যাম যফীন্দ্র-

নজরুর জন্ফারল যকী এফং 

জন্ফারল যকী 

নুষ্ঠান* 
১ ংখ্যা ২০ ২২ ২০ ২০ ২০ ২০ ২০ 



 419 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জযন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভারদ রেযভাো 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

রফরবন্ন ভণীলী  

গুণীজনমদয জন্  মৃত্যয 

ফারল যকী উদমান 

2. নজরুর ারমতযয গমফলণা প্রকানা ১ ংখ্যা ২৬ ৩১ ২৭ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ 

3. নজরুর ংগীত 

প্রভাণীকযণ, শুে ফাণী  

সুময স্বযররর প্রকানা 

এফং অবৃরি প্ররেণ 

প্ররেণ  ১ 
ংখ্যা 

(জন) 
২৩০ ৩৮৬ ২৫০ ২৭৫ ২৭৫ ৩০০ ৩২৫ 

স্বযররর 

পুস্তক প্রকা 
১ ংখ্যা ৪ ৫ ৪ ৪ ৪ ৪ ৪ 

* ফতযভান নীরতভারা নুমাী রেযভাো রনধ যারযত। এ নীরতভারা রযফতযন না া ম যন্ত এ রেযভাো রযফরতযত থাকমফ। 

৬.৯.৩ ামযন আউরনট,কভ যসূরে এফং প্রকল্পারয ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

(াজায টাকা) 

ামযন আউরনট, কভ যসূরে এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযোরন আউরনটমূ        

3405-3149 - নজরুর আন রেটিউট ১-৩ 3,04,19 3,39,85 4,09,96 3,69,60 3,75,00 4,00,00 

মভাট : রযোরন আউরনটমূ  3,04,19 3,39,85 4,09,96 3,69,60 3,75,00 4,00,00 

মভাট : নুন্নন  3,04,19 3,39,85 4,09,96 3,69,60 3,75,00 4,00,00 

মভাট :   3,04,19 3,39,85 4,09,96 3,69,60 3,75,00 4,00,00 

৬.১০ ফাংরামদ জাতী জাদুঘয 

৬.১০.১  াম্প্ররতক জযন: রফগত ২০১৩-১৬ থ যফছময মভাট ১৬২১টি রনদ যন ংগ্র কযা মমছ।  এআ রতন ফছময ‘১৯৫৭ মথমক ১৯৭৫ 

ম যন্ত’ স্বাধীনতা ংগ্রাভ, ভান মুরিমৄে এফং স্বাধীনতা উিয’ ঘটনাফরী আরতাময ধাযাফারকতা ফাংরামদ জাতী জাদুঘমযয 

৩৭, ৩৮, ৩৯  ৪০ নেয গ্যারাযীমত ঠিকবামফ এফং ১০টি গ্যারাযী নত্যন অংরগমক রিত কযা মমছ। ফাংরামদ জাতী 

জাদুঘয কর রনদ যন রডরজটারাআমজনকযণ এফং কর গ্যারারয  ররফমত ররটিরব, অে যমমগট  স্কযারনং মভরন স্থান 

এফং পৃথক রনন্ত্রণ কে রনভ যাণ রনযািা ব্যফস্থা অদৄরনকান কময ফ যাদৄরনক রনযািা রনরিত কযা মমছ। রফগত রতন 

থ যফছময মভাট ৩৮.৪০ রে দ যনাথী জাতী জাদুঘয রযদ যন কমযমছ। 

৬.১০.২ কাম যক্রভমূ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেযভাো 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জযন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভারদ রেযভাো 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. স্থাফয প্রত্নতারত্ত্বক রনদ যন, 

মুরিমৄমেয রনদ যন, 

ভকারীন রেেকভ য ংগ্র 

 ংযেণ, উন্নন এফং 

প্রদ যন 

রনদ যন 

২ 

ংখ্যা ১০০ ১৪৪৫ ১৫০ ১৭০০ ১৮০০ ১৯০০ ২০০০ 

দ যনাথীয 

অগভন 

ংখ্যা 

(রে জন) 

১৭.০০ ৬.০৯ ১২.০৩ ১২.০৩ ১২.২০ ১২.২১ ১২.২৫ 

৬.১০.৩ ামযন আউরনট,কভ যসূরে এফং প্রকল্পারয ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

(াজায টাকা) 

ামযন আউরনট, কভ যসূরে এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযোরন আউরনটমূ        

3405-3155 - জাতী জাদুঘয ১ 23,04,44 19,32,75 31,46,71 26,50,00 29,00,00 30,70,00 
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ামযন আউরনট, কভ যসূরে এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

3405-3157 - ভানী জাদুঘয ১ 30,08 43,10 43,10 40,00 44,20 47,00 

3405-3161 - রজা জাদুঘয ১ 1,39,32 2,02,87 2,02,87 1,80,00 1,95,50 2,10,00 

মভাট : রযোরন আউরনটমূ  24,73,84 21,78,72 33,92,68 28,70,00 31,39,70 33,27,00 

নুমভারদত কভ যসূরেমূ        

3496-4328 - ফাংরামদ জাতীম জাদুঘয ংগ্র ব্যফস্থানা রমিভ 

(রএভএ)  তথ্যমমাগামমাগ ব্যফস্থানা রমিভ (এভঅআএ) উন্নন কাম যক্রভ 

(২০১৪-১৫ মথমক ২০১৬-১৭) 

১ 2,18,45 94,60 94,60 10,00 0 0 

মভাট : নুমভারদত কভ যসূরেমূ  2,18,45 94,60 94,60 10,00 0 0 

মভাট : নুন্নন  26,92,29 22,73,32 34,87,28 28,80,00 31,39,70 33,27,00 

নুমভারদত প্রকল্পমূ        

3405-5001 - অদৄরনক প্রমৄরিয ভাধ্যমভ াংস্কৃরতক ঐরতয ংযেণ 

(০১/০১/১৬-৩১/১২/২০১৮) নুমভারদত 
১ 0 0 2,04,00 4,74,00 7,00 0 

মভাট : নুমভারদত প্রকল্পমূ  0 0 2,04,00 4,74,00 7,00 0 

মভাট : উন্নন  0 0 2,04,00 4,74,00 7,00 0 

মভাট :   26,92,29 22,73,32 36,91,28 33,54,00 31,46,70 33,27,00 

৬.১১ ফঙ্গফন্ধু স্মৃরত জাদুঘয 

৬.১১.১ াম্প্ররতক জযন: জারতয জনক ফঙ্গফন্ধু মখ মুরজফয যভামনয স্মৃরত রফজরড়ত কে, অফাফে, ব্যফহৃত মাাক-রযেদ  

ন্যান্য দ্রব্যারদ অদৄরনক উাম সুযো এফং ফঙ্গফন্ধু স্মৃরত জাদুঘমযয ফকাঠামভা ংস্কামযয ভাধ্যমভ ফঙ্গফন্ধুয স্মৃরত রফজরড়ত 

কে, অফাফে, ব্যফহৃত মাাক-রযেদ  ন্যান্য দ্রব্যারদ ফ যাধাযমণয জন্য প্রদ যমনয ব্যফস্থা কযা মমছ। রফগত রতন 

ফছময প্রা ৫,৪৫০টি রনদ যন ংগ্র  ংযেণ কযা মমছ। এছাড়া, স্বাধীনতা ংগ্রাভ, স্বাধীনতা মঘালণা, মুরিমৄে, স্বাধীনতা 

জযন ম্পরকযত রনদ যন  দররর দস্তামফজ প্রদ যমনয ব্যফস্থা কযা মমছ। রফগত রতন ফছময ২১ রমেয মফী ভানুল এ জাদুঘয 

রযদ যন কমযমছ। 

৬.১১.২ কাম যক্রভমূ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেযভাো 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জযন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভারদ রেযভাো 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1.  স্থাফয প্রত্নতারত্ত্বক 

রনদ যন, মুরিমৄমেয 

রনদ যন, ভকারীন রেেকভ য 

ংগ্র ংযেণ, উন্নন 

এফং প্রদ যন 

রনদ যন ংগ্র 

 ংযেণ 
২ 

ংখ্যা 

(াজায) 
০.৪৫ ০.৪৫ ০.৫০ ০.৫০ ০.৫০ ০.৬০ ০.৬০ 

দ যনাথীয 

অগভন 
২ 

জন 

(রে) 
 ১০.০০ ১০.৫০ ১০.০০ ১১.০০ ১২.৫০ ১৪.৫০ ১৬.০০ 

৬.১১.৩ ামযন আউরনট, কভ যসূরে এফং প্রকল্পারয ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

(াজায টাকা) 

ামযন আউরনট, কভ যসূরে এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযোরন আউরনটমূ        

3405-3158 - ফঙ্গফন্ধু স্মৃরত মাদুঘয ১ 1,05,00 1,25,00 1,25,00 2,52,77 1,35,00 1,45,00 

মভাট : রযোরন আউরনটমূ  1,05,00 1,25,00 1,25,00 2,52,77 1,35,00 1,45,00 

মভাট : নুন্নন  1,05,00 1,25,00 1,25,00 2,52,77 1,35,00 1,45,00 

মভাট :   1,05,00 1,25,00 1,25,00 2,52,77 1,35,00 1,45,00 

৬.১২ ফাংরামদ মরাক  কারুরল্প পাউমেন  

৬.১২.১ াম্প্ররতক জযন: ফছযজ্যমড় যকারয রদফমূ, ভাব্যাী মরাক  কারুরল্পমভরা  মরাকজউৎফ, বফাখীমভরা, মৌলমভরা, 

ফল যফযণ উরমে াংস্কৃরতক নুষ্ঠান, মরভনায, করফতা াঠ নানা প্রকায নুষ্ঠামনয অমাজন কযা মমছ। মভাট ১৭৯জন 
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দে কারুরল্পীমক মশ্রষ্ঠ কারুরল্পী দক প্রদান কযা মমছ। ৬ মশ্রণীয ৬জন কারুরল্পীমক মশ্রি কারুরল্পী দক প্রদান কযা 

মমছ। ফছযজ্যমড় রফরবন্ন জাতী রদফ, ভাব্যাী মরাক এফং কারুরল্প মভরা  মরাকজ উৎফ, বফারখ মভরা, মৌলমভরা, 

ফল যফযণ, নফান্ন, রল্পাোম য জনুর অমফরদমনয জন্-মৃত্যয ফারল যকী উরমে াংস্কৃরতক নুষ্ঠান, করফতা াঠ নানা প্রকায 

নুষ্ঠামনয অমাজন কযা মমছ। রতনটি গমফলণামূরক গ্রন্থ প্রকারত মমছ। রফগত ৩ ফছময প্রা ৩০ রে দ যনাথী পাউমেন 

রযদ যন কমযমছ। 

৬.১২.২ কাম যক্রভমূ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেযভাো 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জযন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভারদ রেযভাো 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. মরাকজ  কারুরমল্পয 

ংযেণ, প্ররেণ  

উন্নন এফং মভরা 

অমাজন 

রনদ যন ংগ্র 

১ 

ংখ্যা 25 ২৬ 50 ২৫ ২৮ ৩০ ৩৫ 

প্ররেণ 
ংখ্যা 

(জন) 
60 ৫৯ 75 ৬০ ৬৬ ৭৭ ৮০ 

দ যনাথীয 

অগভন 
১ 

জন 

(রে) 
6.70 ৭.০৮ 7.00 ৭.০০ ৭.০০ ৭.৫০ ৭.৭৫ 

৬.১২.৩ ামযন আউরনট, কভ যসূরে এফং প্রকল্পারয ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

(াজায টাকা) 

ামযন আউরনট, কভ যসূরে এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযোরন আউরনটমূ        

3405-3141 - ফাংরামদ মরাক  কারু রল্প পাউমেন ১-২ 2,50,06 2,50,00 2,70,00 2,70,00 3,10,00 3,60,00 

মভাট : রযোরন আউরনটমূ  2,50,06 2,50,00 2,70,00 2,70,00 3,10,00 3,60,00 

মভাট : নুন্নন  2,50,06 2,50,00 2,70,00 2,70,00 3,10,00 3,60,00 

মভাট :   2,50,06 2,50,00 2,70,00 2,70,00 3,10,00 3,60,00 

৬.১৩ ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীয াংস্কৃরতক আন রেটিউট-একামডরভসূ (যাঙ্গাভাটি-ফাদযফান-খাগড়াছরড়-কক্সফাজায াংস্কৃরতক মকন্দ্র-

ভরণপুযী রররতকরা একামডরভ, মভৌরবীফাজায-ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীয াংস্কৃরতক একামডরভ, রফরযররয, মনেমকানা-যাজাী 

রফবাগী ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীয কারোযার একামডরভ, যাজাী) 

৬.১৩.১  াম্প্ররতক জযন: রফগত রতন থ যফছময ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীয ংস্কৃরত, ংগীত, নৃতয, নাট্যকরা, োরুকরা  ারতয রফলম প্রা ২৬৯৫ 

জনমক প্ররেণ মদা মমছ। ৮২টি াংস্কৃরতক নুষ্ঠামনয অমাজন কযা মমছ। এছাড়া, রফরবন্ন ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীয াভরগ্র, পুযাতন 

মুদ্রা, ব্যফহৃত মাাক-রযেদ, রংকায, স্তরল্প, ফাদ্যমন্ত্র, অমরাকরেে ংগ্র কযা মমছ। ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীয বদনরদন 

জীফনধাযায উয মাড়াভাটিয বাস্কম য, ভমডর আতযারদ রনভ যাণ কযা মমছ। রফগত রতন ফছময ৮টি রড-রবরড র.রড. বতরয 

কযা মমছ। 

৬.১৩.২ কাম যক্রভমূ, পরাপর রনমদ যক এফং রনমদ যমকয রেযভাো 

কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জযন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভারদ রেযভাো 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

1. ঙ্গীত, নৃতয, নাট্যকরা, 

োরুকরা রফরবন্ন রফলম 

প্ররতমমারগতা   

নুষ্ঠান অমাজন, প্রদ যন, 

গমফলণা-প্রকানা  প্ররেণ 

প্ররেণ ১ 
ংখ্যা 

(জন) 
১৬৫০ ১৭২৫ ১৭০০ ১৭৫০ ১৭৭৫ ১৮০০ ১৮৫০ 
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কাম যক্রভ পরাপর 

রনমদ যক 

ংরি 

মকৌরগত 

উমেশ্য 

এয ক্ররভক 

রযভাময 

একক 

ংমারধত 

রেযভাো 

প্রকৃত 

জযন 

রেযভাো  ংমারধত 

রেযভাো 

ভধ্যমভারদ রেযভাো 

২০১৫-১৬ ২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

2. রফরবন্ন উজারত, ক্ষুদ্র 

জারতিা, নৃ-মগাষ্ঠী  

ম্প্রদাময ঙ্গীত, নৃতয, 

নাট্যকরা  োরুকরা 

রফরবন্ন াংস্কৃরতক কাম যক্রভ 

রযোরনা 

াংস্কৃরতক 

নুষ্ঠান 

১ ংখ্যা 

১০০ ১০৫ ১১০ ১১০ ১২০ ১৩০ ১৩৫ 

রডররড

বতযী 
৮ ৮ ৯ ৯ ৯ ১০ ১১ 

৬.১৩.৩ ামযন আউরনট,কভ যসূরে এফং প্রকল্পারয ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

(াজায টাকা) 

ামযন আউরনট, কভ যসূরে এফং প্রকমল্পয নাভ ংরিি 

কাম যক্রভ 

প্রকৃত 

২০১৫-১৬ 

ফামজট ংমারধত 

ফামজট 

ভধ্যমভারদ ব্য প্রাক্করন 

২০১৬-১৭ ২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

রযোরন আউরনটমূ        

3405-3132 - ক্ষুদ্র-নৃ-মগাষ্ঠীয াংস্কৃরত আন রেটিউট,  খাগড়াছরড় ১-২ 65,33 76,66 76,66 77,00 85,16 90,81 

3405-3134 - যাজাী রফবাগী ক্ষুদ্র-নৃ-মগাষ্ঠীয কারোযার একামডরভ,  

যাজাী 
১-২ 73,85 98,55 98,55 1,00,00 1,10,00 1,20,00 

3405-3136 - ভরনপুযী রররতকরা একামডরভ,  মভৌরবীফাজায ১-২ 78,87 80,04 80,04 80,04 87,45 93,00 

3405-3143 - ক্ষুদ্র-নৃ-মগাষ্ঠীয কারোযার একামডরভ,  রফরযররয,  মনেমকাণা 

(ংমারধত) 
১-২ 1,18,85 1,28,48 1,28,48 1,28,00 1,45,00 1,65,00 

3405-3145 - ক্ষুদ্র-নৃ-মগাষ্ঠীয াংস্কৃরতক আন রেটিউট,  যাংগাভাটি 

(ংমারধত) 
১-২ 1,25,96 1,40,42 1,40,52 1,40,00 1,50,50 1,65,00 

3405-3147 - ক্ষুদ্র-নৃ-মগাষ্ঠীয াংস্কৃরতক আন রেটিউট,  ফাদযফান 

(ংমারধত) 
১-২ 1,43,54 1,61,95 1,76,11 1,75,00 1,80,80 1,88,00 

3405-3153 - কক্সফাজায াংস্কৃরতক মকন্দ্র,  কক্সফাজায ১-২ 72,27 88,87 88,87 97,70 1,00,00 1,15,00 

মভাট : রযোরন আউরনটমূ  6,78,67 7,74,97 7,89,23 7,97,74 8,58,91 9,36,81 

মভাট : নুন্নন  6,78,67 7,74,97 7,89,23 7,97,74 8,58,91 9,36,81 

নুমভারদত প্রকল্পমূ        

3405-5000 - খাগড়াছরড় ক্ষুদ্র নৃমগাষ্ঠীয াংস্কৃরতক আনরেটিউট এয 

ফকাঠাভা উন্নন প্রকল্প (০১/০৭/১৬-৩০/০৬/২০১৮) নুমভারদত 

 

১-২ 0 0 2,56,00 7,49,00 0 0 

মভাট : নুমভারদত প্রকল্পমূ  0 0 2,56,00 7,49,00 0 0 

মভাট : উন্নন  0 0 2,56,00 7,49,00 0 0 

মভাট :   6,78,67 7,74,97 10,45,23 15,46,74 8,58,91 9,36,81 

 


