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অভবযমোগ প্রভতকোয ব্যফস্থোয ভোভক প্রভতযফদন 

ভন্ত্রণোরয়/ভফবোযগয নোভ: ংস্কৃভত ভফলয়ক ভন্ত্রণোরয় 

ভোযয নোভ:    ল, ২০২১ 

ফততভোন ভোয প্রোপ্ত অভবযমোযগয ংখ্যো মভোট 

(১+২) 
ভফযফচ্যভোয ভনষ্পভিকৃত 

অভবযমোযগয ংখ্যো 
ভনষ্পভিকৃত অভবযমোযগয ংভিপ্ত 

ভফফযণ 
অভনষ্পভিকৃত অভবযমোযগয 

ংখ্যো 
ভন্তব্য 

ত্র/দযখোস্তযমোযগ অনরোইযন 
(১) (২) (৩) (৪) (৫)  (৬) (৭) 

ংস্কৃভত ভফলয়ক ভন্ত্রণোরয়: 
শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

ফোংরো একোযডভভ:  
শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

ফোংরোযদ ভল্পকরো একোযডভভ: 
শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

প্রত্নতত্ত্ব অভধদপ্তয: ফালরয়াটি প্রাাদ জাদুঘয, ঢাকা আঞ্চলরক লযচারককয কাম যারয় 
০৩টি নাই ০৩টি ০৩টি দ যনাথীযা ফালরয়াটি প্রাাকদয অন্দয 

ভর ংরগ্ন পুকুকয ালনয ব্যফস্থা ও 

বফন মূ যং কযা এফং ফুড 

কণ যাকযয ব্যফস্থা কযায লফলকয় 

অলবকমাগ ককযন। 

- যফতীকত ফাকজট াককে অন্দয ভর ংরগ্ন 

পুকুকয ালনয ব্যফস্থা ও বফন মূ যং কযা 

লফলকয় দকে ননয়া কফ। নমকতু আগাভী 

লকছুলদকনয ভকে প্রাকদয মু্মকে ইউলনয়ন 

লযলকদয জায়গায় ম যটন কক যাকযকনয 

উকযাকগ নযস্টুকযন্ট ততলয কে নকতু এ 

লফলকয় দ্রুত ভস্যায ভাধান ওয়ায ম্ভাফনা 

যকয়কে। 

প্রত্নতত্ত্ব অভধদপ্তয: ভাস্থান প্রত্নতালিক জাদুঘয, যাজাী লফবাগীয় আঞ্চলরক লযচারককয কাম যারয়, ফগুড়া। 

২টি - ২টি ২টি ১। জাদুঘযটি আযও আধুলনকায়কনয 

অনুকযাধ কযা কয়কে। 

২। জাদুঘকয লল কযাকভযা স্থাকনয 

অনুকযাধ কযা কয়কে। 

- ১। ইকতাভকে নতুন জাদুঘয লনভ যাকণয জন্য 

জায়গা লনধ যাযণ ককয ভূলভ অলধগ্রকণয কাম যক্রভ 

গ্রণ কযা কয়কে। নমোকন দ যনাথীকদয 

আধুলনক সুলফধা প্রদাকনয লনলভত্ত প্রকয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রণ কযা কফ। 
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ফততভোন ভোয প্রোপ্ত অভবযমোযগয ংখ্যো মভোট 

(১+২) 
ভফযফচ্যভোয ভনষ্পভিকৃত 

অভবযমোযগয ংখ্যো 
ভনষ্পভিকৃত অভবযমোযগয ংভিপ্ত 

ভফফযণ 
অভনষ্পভিকৃত অভবযমোযগয 

ংখ্যো 
ভন্তব্য 

ত্র/দযখোস্তযমোযগ অনরোইযন 
২। জাদুঘকয লল কযাকভযা স্থাকনয প্রস্তাফ 

প্রধান কাম যারকয় নপ্রযণ কযা কয়কে। ীঘ্রই এ 

ংক্রান্ত কাম যক্রভ গ্রণ কযা কফ। 

প্রত্নতত্ত্ব অভধদপ্তয: যংপুয জাদুঘয,তাজাট জলভদায ফালড়, যংপুয। 

২টি - ২টি ২টি ১।নকাযআন যীপ ফইটি তাভা/ 

এলুলভলনয়াভ ধাতুয াকে ংযেকণয 

অনুকযাধ কযা কয়কে। 

২। জাদুঘকয লল কযাকভযা স্থাকনয 

অনুকযাধ কযা কয়কে। 

- ১। লফে নকাযআন যীপটি জাদুঘকযয 

নাকককজ মথামথবাকফ প্রদল যত যকয়কে। এ 

লফলকয় নতুন নকান লদ্ধান্ত ননয়া যুলিযুি নয়। 

 ২। জাদুঘকয লল কযাকভযা স্থাকনয প্রস্তাফ 

প্রধান কাম যারকয় নপ্রযণ কযা কয়কে। ীঘ্রই এ 

ংক্রান্ত কাম যক্রভ গ্রণ কযা কফ। 

গণগ্রন্থোগোয অভধদপ্তয: 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 
ফোংরোযদ জোতীয় জোদুঘয: 

০৫ -- ০৫ ০৫        - (১):         ল    

                     । 

      :                     

     । 

       - (২)          ল   , 

  ল   -৩৯     ল     “  ল” 

 ল        ।               ।  

 

      :                  । 

       -(৩): ১          

                        

আ                ।       

                            

১টি (ক) গত ২৪/১১/২০২০ তোভযযখ একটি 

অভবযমোগ োওয়ো মগযে। অভবযমোগটি কযযযেন 

ফোংরোযদ জোতীয় জোদুঘযযয ভনযোিো প্রযী 

জনোফ মভো. নূয ইরোযভযয স্ত্রী জনোফ ভভজতনো 

আক্তোয। জনোফ ভভজতনো আক্তোয এয অভবযমোগ 

তোয স্বোভী োভযফোভযক ভফবন্ন ভস্যো মমভন ১। 

স্ত্রী ও মেযরয মখোঁজ খফয নো মনয়ো, ২। মবোযণ-

মোলণ নো মদয়ো, ৩। অকোযযণ যোগ মদভখযয় 

ভোযভঠ কযো, ৪। শ্বশুয ফোভিয অযমোভগতো 

এফং ৫। অোভোভজক কোম তকরোয ভরপ্ত ওয়ো 

ইতযোভদ উযেখ কযয অভবযমোগ কযযযেন। 

(খ) এ ভফলযয় ভতোভত মদয়োয জন্য ভনযোিো 

প্রযী জনোফ মভো: নূয ইরোভযক ১১/০১/২০২১ 
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ফততভোন ভোয প্রোপ্ত অভবযমোযগয ংখ্যো মভোট 

(১+২) 
ভফযফচ্যভোয ভনষ্পভিকৃত 

অভবযমোযগয ংখ্যো 
ভনষ্পভিকৃত অভবযমোযগয ংভিপ্ত 

ভফফযণ 
অভনষ্পভিকৃত অভবযমোযগয 

ংখ্যো 
ভন্তব্য 

ত্র/দযখোস্তযমোযগ অনরোইযন 
       ল । 

      :                     

     । 

       -(৪):                 

          ।                   

      । 

      :                   

         । 

       -(৫): (১)           

   ল । 

(২)                     

     । 

      :                     

     । 

 

 

তোভযযখ ত্র মদয়ো যয়যে। যত্রয জফোফ এখনও 

োওয়ো মোয়ভন। ভতোভত োওয়ো মগযর যফতী 

ব্যফস্থো গ্রণ কযো যফ। 

(গ)অভবযমোগ ভনষ্পভিয ভফলয়টি প্রভিয়োধীন। 

কভফ নজরুর ইনভিটিউট: 
শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

আযকোইব ও গ্রন্থোগোয অভধদপ্তয: 
০১ - ০১ ০১ জোতীয় গ্রন্থোগোযযয োঠকযিয এভ 

নষ্ট থোকোয় গযযভ োঠকযদয কষ্ট 

যে। 

শূন্য এভ মভযোভত প্রভিয়োধীন। ভফকল্প ভযযফ 

িযোভডং পযোন চ্োলু আযে। 

জোতীয় গ্রন্থযকন্দ্র:       
দযখোযস্তয ভোধ্যযভ শূন্য ০১ শূন্য বোযযতয ভিভফযে প্রকোভত 

ফইযয়য যচ্নো চুভযয ভোধ্যযভ প্রণীত 

গ্রন্থ মকোরকোতো আন্তজতোভতক ফইযভরো-

২০২০ জোতীয় গ্রন্থযকযন্দ্রয িযর 

ভফিযয়য অভবযমোগ। 

১ এ ভফলযয় একটি তদন্ত কভভটি গঠন কযো 

যয়যে। বোযযতয মরখক কর্ততক প্রকোভত মূর 

গ্রন্থটি ংগ্রয ভফরম্ব ওয়োয় তদন্ত কোজ ভকছুটো 

ভফরভম্বত যে।ইযতোভযধ্য গ্রন্থটি ংগ্র কযো 

যয়যে। তদন্ত কোজ দ্রুতই ম্পন্ন যফ ভযভ ত 

প্রতযোো কযো মোয়। 
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ফততভোন ভোয প্রোপ্ত অভবযমোযগয ংখ্যো মভোট 

(১+২) 
ভফযফচ্যভোয ভনষ্পভিকৃত 

অভবযমোযগয ংখ্যো 
ভনষ্পভিকৃত অভবযমোযগয ংভিপ্ত 

ভফফযণ 
অভনষ্পভিকৃত অভবযমোযগয 

ংখ্যো 
ভন্তব্য 

ত্র/দযখোস্তযমোযগ অনরোইযন 
ফোংরোযদ মরোক ও কোরুভল্প পোউযডন: 

০২ শূন্য ০২ ০২ ১। ভজিোযদয উদ্রফ ভনয়ন্ত্রণ যোখো। 

২। পোউযডযনয অবযন্তযয ফি 

যদোযফোভি প্রযফ টিযকট মূযে 

মফভ। 

০০ -- 

 

ফোংরোযদ কভযোইট অভপ, ঢোকো: 

0২ শূন্য 0৪ 01 অভবযমোগ ভনস্পভি য়ভন। 0৩ অভনষ্পভিকৃত অভবযমোযগয ভফলযয় অনুন্ধোন 

কোম তিভ প্রভিয়োধীন।  
ক্ষুদ্র নৃযগোষ্ঠীয োংস্কৃভতক ইনভিটিউট, ফোন্দযফোন: 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 
কক্সফোজোয োংস্কৃভতক মকন্দ্র, কক্সফোজোয: 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 
ক্ষুদ্র নৃযগোষ্ঠীয োংস্কৃভতক ইনভিটিউট, খোগিোেভি: 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 
যোজোী ভফবোগীয় ক্ষুদ্র নৃযগোষ্ঠীয কোরচ্োযোর একোযডভভ, যোজোী: 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 
ক্ষুদ্র নৃযগোষ্ঠীয োংস্কৃভতক ইনভিটিউট, যোেোভোটি: 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 
ক্ষুদ্র নৃযগোষ্ঠীয কোরচ্োযোর একোযডভভ, ভফভযভভয, মনত্রযকোনো: 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 
ভভণনৄভয রভরতকরো একোযডভভ: 

শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য শূন্য 

 

 


