
ম�ণালয়/িবভাগস�েহর বািষ �ক �িতেবদন ছক    
 

ম�ণালয়/িবভােগর নাম :    সং�িত িবষয়ক ম�ণালয়        আওতাধীন অিধদ�র/সং�ার নাম   :    বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর 
�িতেবদনাধীন বছর     :     ২০১৬-২০১৭        �িতেবদন ���িতর তািরখ          :     -    

১।   �শাসিনক :  
১.১    কম �কত�া/কম �চারীেদর সং�া (রাজ� বােজেট) 
 

সং�ার �র 
অ�েমািদত 

পদ 
�রণ�ত পদ �� পদ 

বছরিভি�ক সংরি�ত 
(িরেটনশন�ত) অ�ায়ী পদ 

ম�� * 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
ম�ণালয়        

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর, ঢাকা 
ওসমানী জা�ঘর, িসেলট                                                                
আহসান মি�ল জা�ঘর, ঢাকা                                                                            
িজয়া �িত জা�ঘর, চ��াম 
িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন সং�হশালা, 
ময়মনিসংহ 

৩৭৫ 
৯ 
৫৯ 
৪৩ 
২৭ 

৩১৩ 
৭ 
৫৭ 
৩৬ 
২৫ 

৬২ 
২ 
২ 
৭ 
২ 

০৮  
২  
৫ 
- 
২  

 

�মাট ৫১৩ ৪৩৮ ৭৫ ১৭   
 

 * অ�েমািদত পেদর �াস/�ি�র কারণ ম�� কলােম উে�খ করেত হেব।  
১.২     �� পেদর িব�াস :  

 
অিতির� 

সিচব/ত��� 
পদ 

�জলা 
কম �কত�ার 

পদ 

অ�া� ১ম 
��িণর পদ 

২য় ��িণর 
পদ 

৩য় 
��িণর পদ 

৪থ � ��িণর 
পদ 

�মাট 

 (১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর, ঢাকা  - - ১৮ ৬ ৩২ ৬ ৬২ 
ওসমানী জা�ঘর, িসেলট - - ১ - ১ - ২ 
আহসান মি�ল জা�ঘর, ঢাকা - - ১ - ১ - ২ 
িজয়া �িত জা�ঘর, চ��াম - - ২ - ২ ৩ ৭ 
িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন সং�হশালা, 
ময়মনিসংহ 

- - - - ২ - ২ 

   �মাট - - ২২ ৬ ৩৮ ৯ ৭৫ 
 

১.৩   অতীব ����ণ � (Strategic) পদ (অিতির� সিচব/সমপদমায �াদা স��/সং�া �ধান/ত� ��) �� থাকেল তার তািলকা : - 
 

১.৪   �� পদ �রেণ বড় রকেমর �কান সম�া থাকেল তার বণ �না :  সম�া �নই।    
১.৫   অ�া� পেদর ত�:   �েযাজ� নয়। 

�িতেবদনাধীন বছের উ�য়ন বােজট �থেক রাজ� বােজেট 
�ানা�িরত পেদর সং�া 

�িতেবদনাধীন বছের উ�য়ন বােজট �থেক রাজ� বােজেট  
 �ানা�েরর জ� �ি�য়াধীন পেদর  সং�া 

(১) (২) 
- - 

  �কান সংল�ী �বহার করার �েয়াজন �নই।  
 

১.৬   িনেয়াগ/পেদা�িত �দান :     
�িতেবদনাধীন বৎসের পেদা�িত ন�ন িনেয়াগ �দান 

ম�� 
কম �কত�া কম �চারী �মাট কম �কত�া কম �চারী �মাট 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
- - - - - - বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর, ঢাকা। 

- - - - - - ওসমানী জা�ঘর, িসেলট 

- - - - - - আহসান মি�ল জা�ঘর, ঢাকা। 
  

- - - - - - িজয়া �িত জা�ঘর, চ��াম। 
 

- 
 

- - - - - িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন 
সং�হশালা 

 
 
 



- ২ - 
 
১.৭   �মণ/পিরদশ �ন (�দেশ) : �েযাজ� নয় 
 

�মণ/পিরদশ �ন  
(�মাট িদেনর সং�া)* 

ম�ী/উপেদ�া 
�িতম�ী/উপম�ী/��শাল 

এ�ািসসেট� 
সিচব ম�� 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

উ�য়ন �ক� পিরদশ �ন - - - - 
পাব �ত� চ��ােম �মণ - - - - 

 
১.৮   �মণ/পিরদশ �ন (িবেদেশ) :  �েযাজ� নয়। 
 

�মণ/পিরদশ �ন (�মাট িদেনর সং�া) ম�ী/উপেদ�া 
 

�িতম�ী/উপম�ী//��শাল 
এ�ািসসেট� 

সিচব ম�� 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
- - - - - 

  * কত িদন িবেদেশ �মণ কেরেছন, তা �িনিদ�ভােব উে�খ করেত হেব।  
 

১.৯    উপেরা� �মেণর পর �মণ ��া�/ পিরদশ �ন �িতেবদন দািখেলর সং�া :   �েযাজ� নয়। 
(২)    অিডট আপি� :  
2.1 অিডট আপি� সং�া� ত� : (১ �লাই ২০১৬ হেত ৩০ �ন ২০১৭ পয ��)  
                                               

                                                                                                   (অংকস�হ �কা� টাকায়) 

�িমক 
নং 

ম�ণালয়/িবভাগস�েহর নাম 

অিডট আপি� 
�ডশীেট 
জবােবর 
সং�া 

িন�ি��ত অিডট আপি� অিন�� অিডট আপি� 

সং�া 
টাকার 
পিরমাণ 

(�কা� টাকায়) 
সং�া 

টাকার পিরমাণ 
(�কা� টাকায়) 

সং�া 
টাকার পিরমাণ 
(�কা� টাকায়) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

 বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর  ১০ � ৭.৭৮ ১০ � ১০ � ৭.৭৮ - - 

 সব �েমাট        

* উে�� �য, ০১/০৭/২০১৬ �থেক ৩০/০৬/২০১৬ পয �� সমেয় ২০১৪-২০১৫ ও ২০১৫-২০১৬ অথ �বছেরর িনরী�া কায ��ম স�ন � হেয়েছ। 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর ২০১৬-২০১৭ অথ �বছেরর িনরী�া এখনও হয়িন। 
 

2.2 অিডট িরেপােট � ��তর/বড় রকেমর �কান জািলয়ািত/অথ � আ�সাৎ, অিনয়ম ধরা পেড় থাকেল �স সব �কসস�েহর তািলকা :  �েযাজ� নয়। 
 (৩)  ��লা/িবভাগীয় মামলা (ম�ণালয়/িবভাগ ও অিধদ�র/সং�ার সি�িলত সং�া) 
 

�িতেবদনাধীন অথ � বছের (২০১৬-২০১৭)  
ম�ণালয়/অিধদ�র/সং�াস�েহ �ি��ত 
�মাট িবভাগীয় মামলার সং�া 

�িতেবদনাধীন বৎসের িন�ি��ত মামলার সং�া অিন�� িবভাগীয় মামলার 
সং�া চা�ির��িত/ 

বরখা� 
অ�াহিত  অ�া� 

দ� 
�মাট 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
২০� ১� ৬� ২� ৯� ১১� 

 
(৪)  সরকার ক��ক/সরকােরর িব�ে� দােয়র�ত মামলা (০১ �লাই ২০১৬ �থেক ৩০ �ন ২০১৭ পয ��) 

  
সরকাির স�ি�/�াথ � র�ােথ � 

ম�ণালয়/িবভাগ/আওতাধীন সং�াস�হ 
ক��ক দােয়র�ত মামলার সং�া 

ম�ণালয়/িবভাগ-এর িব�ে� 
দােয়র�ত িরট মামলার সং�া 

উ�য়ন �ক�  
বা�বায়েনর ��ে� 
সরকােরর িব�ে� 

দােয়র�ত মামলার 
সং�া 

দােয়র�ত 
�মাট মামলার 

সং�া 

িন�ি��ত �মাট 
মামলার সং�া 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

- - -  - - 
 

(৫) মানবস�দ উ�য়ন 
৫.১ �দেশর অভ��ের �িশ�ণ (০১ �লাই ২০১৬ �থেক ৩০ �ন ২০১৭ পয ��)  
 

�িশ�ণ কম ��িচর �মাট সং�া ম�ণালয় এবং আওতাধীন সং�াস�হ �থেক অংশ�হণকারীর সং�া 
(১) (২) 

৪৪ (�য়াি�শ) � ১৫১ (একশত একা�) জন 



- ৩ - 
 

৫.২ ম�ণালয়/অিধদ�র ক��ক �িতেবদনাধীন অথ �-বৎসের (২০১৬-২০১৭) �কান ইন-হাউজ �িশ�েণর আেয়াজন করা হেয় থাকেল তার বণ �না : 
ইন-হাউজ �িশ�েণর আেয়াজন করা হেয়েছ। িনে� �িশ�েণর নাম, তািরখ এবং �িশ�ণাথ�র সং�া �পশ করা হেলা : 

  

ইন-হাউজ �িশ�েণর নাম তািরখ �িশ�ণাথ�র সং�া 

(১) RFQ খসড়া �ণয়ন, (২) Work Order I  Contract  �ণয়ন, (৩) �য় 
সং�া� ��ােবর �নাট �লখা, (৪) �ট�ার �না�শ �ণয়ন, (৫) পি�কায় �ট�ার 
�না�শ ��রেণর অিধে�রকপ� ��রণ, (৬) �ট�ার িসিডউল �তির, (৭) EOI 
খসড়া �ণয়ন 

০৭/০১/২০১৭-১১/০১/২০১৭ এবং 
১৪/০১/২০১৭ ও ১৫/০১/২০১৭ 
তািরখ পয �� ৭ িদন। 

২০(িবশ) জন 

Conservation Lab Management  শীষ �ক  �িশ�ণ 
১৩/০২/২০১৭ �থেক ১৬/০২/২০১৭ 
তািরখ পয �� ৪ িদন 

৬(ছয়) জন 

Museum Exhibition and Collections Management  শীষ �ক  �িশ�ণ। ১৩/০২/২০১৭ �থেক ১৬/০২/২০১৭ 
তািরখ পয �� ৪ িদন  

৭(সাত) জন 

Excavation Site Management of Bangladesh  শীষ �ক  �িশ�ণ এবং  
ময়নামিত, �িম�া ��তাি�ক �ান �মণ। 

১৩/০২/২০১৭ �থেক ১৬/০২/২০১৭ 
তািরখ  এবং ১৮/০২/২০১৭ �থেক 
২৩/০২/২০১৭ তািরখ পয �� ১০ িদন   

৬(ছয়) জন 

APA এর  আবি�ক �কৗশলগত উে��স�েহর কম�স�াদন �ব�াপনা 
সং�া� �িশ�ণসহ সকল কম�কত�া/কম�চারীেক িনেদ �শনা অ�যায়ী স�কভােব 
নিথ উপ�াপন, স�কভােব প� উপ�াপন, দা�িরক কােজ পির��তা ও 
সরকাির কাগজপ� অপচয়েরাধ, সহকম�েদর সােথ �স�ক� �াপন এবং এেক 
অে�র কােজ সহেযািগতা �দান, নিথপে� �� বাংলা ভাষার �বহার 
িনি�তকরণ, কম�চারীেদর যথাসমেয় অিফেস উপি�িত এবং অিফস ত�াগ 
িবষেয় সেচতনতা �ি�, কম�কত�া ও কম�চারীেদর অিফেস পিরেধয় �পাষাক-
পির�দ, �তা ও আইিড কাড � পিরধােন সরকাির অ�শাসন অ�সরণ, দা�িরক 
কােজ �গাপনীয়তা র�া, সময়া�বিত�তা, �� আচরণ ও �ংখলােবাধ, চাট �ার 
অব িডউ�স অ�সরণ, দা�িরক কােজ উে�াগ ও �েচ�া, দা�িরক কােজ 
সততা, সহেযািগতা ও িবচ�নতা, দা�িরক কােজ িনয়মা�বিত�তা, অ�াবসায় 
ও কম�িন�া, দা�িরক কােজ দািয়��ান, �ি��, কােজর মান ও পিরমাণ, 
দা�িরক কােজ বাংলা ভাষা �বহােরর আ�হ ও দ�তা, দা�িরক কােজ 
ধীশি� ও মানিসক তৎপরতা,  দা�িরক কােজ িবচার �মতা ও মা�া �ান,  
দা�িরক কােজ �কাশ �মতা ও �েচ�া, দা�িরক কােজ িনয়মা�বিত�তা ও 
হািজরা, নিথপে� �� বানান চচ �ার আ�হ, দা�িরক কােজ সময়া�বিত�তা; 
মিহলা কম�েদর �িত আচরণ,  সহকম�েদর সােথ �শল িবিনময়, সামািজক 
স�ীিত ও জি�বাদ, নিথপে�র িনরাপ�া ও র�ণােব�ণ, বাগােনর �সৗ�য � 
বধ �ন প�িত, পির�ার করার �কৗশল, যানবাহন র�ণােব�ণ, কম�দ�তা �ি� 
সং�া�, িনরাপদ পািক�ং সং�া� �িশ�ণ, ��ার পির�ােরর উপকরণ সং�া�, 
�িমকে� করণীয় িবষয়ক �িশ�ণ, ভবেন আ�ন ধরেল করণীয় িবষয়ক, 
কম�ে�ে� দ�তা �ি�র উপায়, �সবা সহজীকরণ প�িত, কম�ে�ে� আ�গত� 
�কােশর �কৗশল, ঊ��তন কম�কত�ােদর নাম, পদিব ও দািয়� স�িক�ত 
�িশ�ণ, দশ�কেদর সােথ আচরণ, সামািজক স�ীিত �ি�র �কৗশল, মানিসক 
উৎকষ � সাধন িবষয়ক, অিফস ��লা �বােধর উ�য়ন, অন�েমািদত �� 
�ভােগর �বণতা �াস, ই�ামািফক অিফস ত�ােগর �বণতা �াস, মানিবক 
�নাবলীর উ�য়ন, জা�ঘর পিরদশ�েন আগত মিহলা দশ�নাথ�েদর বিড �চিকং, 
�াগ �চিকং ও লােগজ কাউ�াের জমা �দয়ার িনেদ �শনা িবষয়ক এবং 
�ালািরেত �দিশ�ত িনদশ�নািদর িনরাপ�া িবধান িবষেয় ৬০ ঘ�া �িশ�ণ 
�দান। 

�িত স�ােহ সকল কম �কত�া ও 
কম �চারী 

    
৫.৩ �িশ�ণ কম ��িচেত কম �কত�া/কম �চারীেদর অংশ�হণ বা মেনানয়েনর ��ে� বড় রকেমর �কান সম�া থাকেল তার বণ �না :  সম�া �নই।   
 
৫.৪ ম�ণালেয় অ� দা জব ��িনং (OJT) এর �ব�া আেছ িক না; না  থাকেল অ� দা জব ��িনং আেয়াজন করেত বড় রকেমর �কান অ�িবধা 

আেছ িক না :  অ� দা জব ��িনং (OJT)-এর �ব�া আেছ।  
 
৫.৫ �িতেবদনাধীন অথ �-বৎসের (০১ �লাই ২০১৬ �থেক ৩০ �ন ২০১৭ পয ��) �িশ�েণর জ� িবেদশ গমণকারী কম �কত�ার সং�া ৮ (আট) জন 

এবং ২ (�ই) জন কম �চারী 
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(৬) �সিমনার/ওয়াক�শপ সং�া� ত� (০১ �লাই ২০১৬ �থেক ৩০ �ন ২০১৭ পয ��)   
 

�দেশর অভ��ের �সিমনার/ওয়াক�শেপর সং�া �সিমনার/ওয়াক�শেপ অংশ�হণকারীেদর সং�া 
(১) (২) 

১০ (দশ) ১৮(আঠােরা) জন 
 

৭) ত� ��ি� ও কি�উটার �াপন (০১ �লাই ২০১৬ �থেক ৩০ �ন ২০১৭ পয ��)   
 ম�ণালয়/িবভাগ/ 

সং�াস�েহ �মাট 
কি�উটােরর 
সং�া 

ম�ণালয়/িবভাগ/ 
সং�াস�েহ 
ই�ারেনট �িবধা 
আেছ িক না   

ম�ণালয়/িবভাগ/ 
সং�াস�েহ �ান 

(LAN) �িবধা 
আেছ িক না।     

ম�ণালয়/িবভাগ/ 
সং�াস�েহ ওয়ান 

(WAN) �িবধা 
আেছ িক না।     

ম�ণালয়/িবভাগ/সং�াস�েহ 
কি�উটার �িশি�ত জনবেলর  
সং�া 

কম �কত�া কম �চারী 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর, ঢাকা ১০৫ আেছ আেছ নাই   ৫০ ১৩০ 
ওসমানী জা�ঘর, িসেলট                                                                ০২ আেছ নাই নাই ০০ ০১ 
আহসান মি�ল জা�ঘর, ঢাকা                                                                            ০৭ আেছ নাই নাই ০২ ০২ 
িজয়া �িত জা�ঘর, চ��াম ০৬ আেছ নাই নাই ০২ ০৫ 
িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন 
সং�হশালা, ময়মনিসংহ 

০৩ আেছ নাই নাই ০০ ০১ 

�াধীনতা জা�ঘর, ঢাকা ০১ নাই নাই নাই ০০ ০৩ 
প�ীকিব জসীম উদদীন  
সং�হশালা, ফিরদ�র 

০১ নাই নাই নাই ০০ ০৩ 

 

(৮) সরকারী �িত�ানস�েহর আেয়র লভ�াংশ/�নাফা/আদায়�ত রাজ� �থেক সরকাির �কাষাগাের জমার পিরমাণ (অথ � িবভােগর জ�):  �েয়াজ� নয়।  
                                                                                                        (টাকার অ� �কা� টাকায় �দান করেত হেব) 

 ২০১৫-২০১৬ ২০১৪-২০১৫ �াস(-)/�ি�ও (+) হার 
ল��মা�া ��ত অজ�ন ল��মা�া ��ত অজ�ন ল��মা�া ��ত অজ�ন 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
রাজ�  
আয় 

�া� �রিভিনউ       
নন-�া� �রিভিনউ       

উ�ৃ� (�বসািয়ক আয় �থেক)       

লভ�াংশ িহসােব       
 

(৯) �িতেবদনাধীন অথ �-বৎসের স�ািদত উে�খেযা� কায �াবিল/আইন, িবিধ ও নীিত �ণয়ন/সম�া-স�ট 
 (ক)  জা�ঘর �িবধানমালা এবং TO&E �েগাপেযাগী করার লে�� ম�ণালেয় ��াব ��রণ করা হেয়েছ। 
 (খ)  �পনশন �িবধানমালা �ণয়েনর কাজ চলেছ। 
 

9.1 �িতেবদনাধীন অথ �-বছের ন�ন আইন, িবিধ ও নীিত �ণয়ন হেয় থাকেল তার তািলকা :   
 
 

৯.২ �িতেবদনাধীন বছের স�ািদত ����ণ �/উে�খেযা� কায �াবলী :     সংল�ী-১  (�. ১২-৩১) ���। 
9.2 ২০১৬-২০১৭ অথ-ব �ছের ম�ণালেয়র কায �াবিল স�াদেন বড় রকেমর �কান সম�া/সংকেটর আশ�া করা হেল তার িববরণ (সাধারণ/��ন 

��িতর সম�া/স�ট উে�েখর �েয়াজন �নই; উদাহরণ: পদ �ি�, ��পদ �রণ ইত�ািদ): 
(ক)  জা�ঘের ��া সং�া� িনদশ �ন িনেয় কাজ করার মত উপ�� কম �কত�ার সংকট রেয়েছ। 
(খ)   বাংলােদশ  জাতীয় জা�ঘেরর আওতাধীন শাখা জা�ঘর�েলা পিরদশ �ন করার মতন উপ�� যানবাহন �নই। 
(গ)   জনসংেযাগ কম �কত�ার পদ না থাকায় স�ািদত কায �াবলী যথাযথভােব �চার করা স�ব হে� না। 
(ঘ)  বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর আই� শাখা উে�াধন করা হেয়েছ। উ� শাখায় উপ�� ও দ� জনবেলর ঘাটিত রেয়েছ। 
(ঙ) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর আরকাইভস শাখা উে�াধন করা হেয়েছ। উ� শাখায় উপ�� ও দ� জনবেলর ঘাটিত রেয়েছ।     

 

(১০) ম�ণালেয়র উে��সাধন সং�া� : 
১০.১ ২০১৬-২০১৭ অথ �-বছেরর কায �াবিলর মা�েম ম�ণালেয়র আর� উে��াবিল সে�াষজনকভােব সািধত হেয়েছ িক ?   হেয়েছ। 
১০.২ উে��াবলী সািধত না হেয় থাকেল তার কারণস�হ :    �েয়াজ� নয়।   
১০.৩ ম�ণালেয়র আর� উে��াবিল আেরা দ�তা ও সাফে�র সে� সাধন করার লে�� �য সব �ব�া/পদে�প �হণ করা �যেত পাের, �স 

স�েক� ম�ণালেয়র �পািরশ : 
 

(ক)   জা�ঘের কম �রত িকউেরটিরয়াল িবভােগর কম �কত�াগেণর জা�ঘর �ব�াপনার উপর িবেদেশ �ািত�ািনক �িশ�েণর �েয়াজন রেয়েছ। 
(খ)    এ ছাড়া িনরাপ�া িবভােগ কম �রত সদ�গেণর জ� �রা� ম�ণালেয়র অধীন� �কান সং�ার �িশ�ণ একােডমীেত ‘িনরাপ�া’ সং�া� 

�কােস � �িশ�েণর �েয়াজন রেয়েছ।  
 
 



-৫- 
 
 

 (১১) উৎপাদন িবষয়ক (সংি�� ম�ণালয় �রণ করেব)  �েযাজ� নয়। 
 

১১.১ �িষ/িশ� প�, সার, �ালানী ইত�ািদ : 
 

ম�ণালেয়র নাম পে�র নাম 

�িতেবদনাধীন অথ �- 
বছের (২০১৬-২০১৭)  

উৎপাদেনর 
ল��মা�া 

�িতেবদনাধীন 
অথ �-বছের 

(২০১৬-২০১৭) 
��ত উৎপাদন 

ল��মা�া 
অ�যায়ী 

উৎপাদেনর 
শতকার হার 

�দশজ উৎপাদেন 
�দেশর অভ��রীন 

চািহদার কত 
শতাংশ �মটােনা 

যাে� 

�ব �বত� অথ �- 
বৎসের 
উৎপাদন 

(২০১৫-২০১৬) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
�িষ ম�ণালয় চাল      

গম      
��া      
আ�      
ি�য়াজ      
পাট      
শাক-সবিজ      

মৎস ও �ািণ স�দ 
ম�ণালয় 

মৎ�      
মাংস      
�ধ      
িডম      

িশ� ম�ণালয় িচিন      
লবণ      
সার(ইউিরয়া)      

বািণজ� ম�ণালয় চা      
�ালানী ও খিনজ 
স�দ ম�ণালয় 

�াস      
কয়লা      
ক�ন িশলা      

ব� ও পাট 
ম�ণালয় 

ব�/ �তা      
পাটজাত ��      

 

১১.২  �কান িবেশষ সাম�ী/সািভ �েসর উৎপাদন বা সরবরাহ, �ে�র ি�িতশীলতার ��ে� বড় রকেমর সম�া বা স�ট হেয়িছল িক ? িনকট ভিব�েত 
মারা�ক �কান সম�ার আশ�া থাকেল তার বণ �না:        �েযাজ� নয়। 
 

১১.৩  িব��ৎ সরবরাহ (�মগাওয়াট) :      �েয়াজ� নয়।  
 

�িতেবদনাধীন বছর (২০১৬-২০১৭)  �ব �বতী বছর (২০১৫-২০১৬) 

সেব �া� চািহদা সেব �া� উৎপাদন সেব �া� চািহদা সেব �া� উৎপাদন 
(১) (২) (৩) (৪) 
- - - - 

 

১১.৪ িব��ৎ-এর গড় িসে�ম লস (শতকরা হাের) :      �েযাজ� নয়।  
 

সং�ার নাম �িতেবদনাধীন বছর 
(২০১৬-২০১৭) 

�ব �বত� বছর 
(২০১৫-২০১৬) 

�ব �বত� বছেরর �লনায়  
�াস(-)/ �ি�(+) 

ম�� 

পিবেবা     
িবউিব     
িডিপিডিস     
�ডসেকা     
ওেজাপািডেকা     

 

১১.৫   �ালািন �তেলর সরবরাহ (�মি�ক টন):       �েযাজ� নয়। 
  

�িতেবদনাধীন বছর(২০১৬-২০১৭) �ব �বতী বছর (২০১৫-২০১৬) 
চািহদা সরবরাহ চািহদা সরবরাহ 

(১) (২) (৩) (৪) 
- - - - 
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১১.৬   �দেশর �মে�াপিলটন এলাকায় পািন সরবরাহ (ল� �ালন) :     �েযাজ� নয়। 
 

 �িতেবদনাধীন বছর(২০১৬-২০১৭) �ব �বতী বছর (২০১৫-২০১৬) 
�মে�া এলাকা চািহদা সরবরাহ চািহদা সরবরাহ 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
- - - - - 

 

(১২)  আইন-��লা িবষয়ক (�রা� ম�ণালেয়র জ�) :     �েযাজ� নয়। 
 

১২.১   অপরাধ সং�া� :  
 

অপরােধর ধরণ  অপরােধর সং�া 
�িতেবদনাধীন বছর 

(২০১৬-২০১৭) 
�ব �বতী বছর (২০১৫-

২০১৬) 
অপরােধর 

 �াস(-)/ �ি�(+) এর 
সং�া 

অপরােধর �াস(-)/ �ি�(+) 
এর শতকরা হার 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
�ন     
ধষ �ণ     
অি�সংেযাগ     
এিসড িনে�প     
নারী িনয �াতন     
ডাকািত     
রাহাজািন     
অ�/িবে�ারক সং�া�      
�মাট     

 

১২.২  �িত ল� জনসং�ায় সংঘ�ত অপরােধর �লনা�লক িচ� :    �েয়াজ� নয় 
 

িবষয় অথ �-বছর (২০১৬-২০১৭) অথ �-বছর (২০১৫-২০১৬) 
- - - 

 

১২.৩ �ত িবচার আইেনর �েয়াগ (৩০ �ন ২০১৭ পয ��) :   �েয়াজ� নয় 
 

আইন জািরর পর �থেক 
�ম��ী�ত মামলার 

সং�া (আসািমর সং�া) 

�িতেবদনাধীন বছের 
���ার�ত আসািমর 

সং�া 

আইন জািরর পর �থেক 
�ম��ী�ত ���ার�ত 

আসািমর সং�া 

�কাট � ক��ক 
িন�ি��ত 

�ম��ী�ত মামলার 
সং�া 

শািস� হেয়েছ এমন 
মামলার সং�া ও 
শাি��া� আসািমর 
�ম��ী�ত সং�া 

ম�� 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
- - - - - - 

 

১২.৪ ৩০ �ন ২০১৭ তািরেখ কারাগাের বি�র সং�া (�র�া �সবা িবভােগর জ�):  �েয়াজ� নয় 
 

বি�র ধরন বি�র সং�া ম�� 
�িতেবদনাধীন বছর 

(২০১৬-২০১৭) 
�ব �বত� বছর (২০১৫-২০১৬) বি�র সং�ার �াস(-)/ 

�ি�(+) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

��ষ হাজিত     
��ষ কেয়িদ     
মিহলা হাজিত     
মিহলা কেয়িদ     
িশ� হাজিত     
িশ� কেয়িদ     
িডেটইিন (Detainee)     
িরিলজড ি�জনার (আরিপ)     
�মাট     
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১২.৫   �ল, �নৗ ও আকাশ পেথ বাংলােদেশ আগত িবেদিশ নাগিরক (যা�ী)-এর সং�া (জনিনরাপ�া িবভাগ):  �েযাজ� নয়।   
 

 �িতেবদনাধীন বছর 
(২০১৬-২০১৭) 

�ব �বত� বছর 
(২০১৫-২০১৬) 

�াস(-)/ �ি�(+) এর সং�া 

(১) (২) (৩) (৪) 
�মাট যা�ীর সং�া    
পয �টেকর সং�া    

 

১২.৬    ���দ��া� আসািম (�র�া �সবা িবভােগর জ�):     �েযাজ� নয়। 
 

 �িতেবদনাধীন বছর 
(২০১৬-২০১৭) 

�ব �বত� বছর 
(২০১৫-২০১৬) 

�ব �বত� বৎসেরর �লনায় �াস(-)/ 
�ি�(+) এর সং�া 

(১) (২) (৩) (৪) 
���দ��া� আসািমর সং�া - - - 
���দ� কায �কর হেয়েছ, এমন আসািমর সং�া - - - 

 

১২.৭  সীমা� সংঘেষ �র সং�া (জনিনরাপ�া িবভাগ) :      �েযাজ� নয়।   
 

 �িতেবদনাধীন বছর 
(২০১৬-২০১৭) 

�ব �বত� বছর 
(২০১৫-২০১৬) 

�াস(-)/ �ি�(+) এর সং�া  
 

(১) (২) (৩) (৪) 
বাংলােদশ ভারত সীমা� - - - 
বাংলােদশ-মায়ানমার সীমা� - - - 

 

১২.৮  সীমাে� বাংলােদেশর সাধারণ নাগিরক হত�ার সং�া :    �েযাজ� নয়।   
 

 �িতেবদনাধীন বছর 
(২০১৬-২০১৭) 

�ব �বত� বছর 
(২০১৫-২০১৬) 

�াস(-)/ �ি�(+) এর সং�া 

(১) (২) (৩) (৪) 
িব এস এফ ক��ক - - - 
মায়ানমার সীমা�র�ী ক��ক - - - 

 

(১৩)  �ফৗজদাির মামলা সং�া� ত� (আইন ও িবচার িবভােগর জ�) :  �েযাজ� নয়।   
 

�ম��ী�ত অিন�� 
�ফৗজদাির মামলার সং�া 

�িতেবদনাধীন বছের 
(২০১৬-২০১৭) �মাট 
শাি��া� আসািমর 

সং�া 

�ব �বত� বছের 
(২০১৫-২০১৬) �মাট 

শাি��া� আসািমর সং�া 

�িতেবদনাধীন বছের 
(২০১৬-২০১৭) �মাট 
িন�ি��ত মামলার 

সং�া 

�ব �বত� বছের 
(২০১৫-২০১৬) �মাট 
িন�ি��ত মামলার  

সং�া 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) 
- - - - - 

 
 (১৪)  অথ �ৈনিতক (অথ � িবভােগর জ�) :   �েযাজ� নয়।     
 

আইেটম 
�িতেবদনাধীন বছর 

(২০১৬-২০১৭) 
�ব �বত� বছর 

(২০১৫-২০১৬) 
�ব �বত� বছেরর �লনায় 

শতকরা  �ি�(+)/ �াস(-) 
(১) (২) (৩) (৪) 

১। �বেদিশক ��ার িরজাভ � (িমিলয়ন মািক�ন ডলার)  
     (৩০ �ন, ২০১৭) 

   

২। �বাসী বাংরােদশীেদর ��িরত �রিমেটে�র পিরমাণ 
     (িমিলয়ন মািক�ন ডলার) (�লাই ২০১৬-�ন ২০১৭)  

   

৩। আমদািনর পিরমাণ (িমিলয়ন মািক�ন ডলার)  
     (�লাই ২০১৬-�ন)   

   

৪। ই,িপ,িব-এর ত�া�যায়ী র�ািনর পিরমাণ 
    (িমিলয়ন মািক�ন ডলার) (�লাই ২০১৬- �ন ২০১৭)   

   

৫। রাজ�ঃ  
(ক) �িতেবদনাধীন বছের রাজ� আদােয়র ল��মা�া 
     (�কা� টাকা) 
(খ) রাজ� আদােয়র পিরমাণ (�কা� টাকা)  
    (�লাই ২০১৬- �ন ২০১৭)   
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৬।  �মাট অভ��রীণ ঋণ (�কা� টাকায়) 
     সরকাির খাত (িনট) (�ন, ২০১৭) 

   

৭। ঋণপ� �খালা (LCS Opeming)  
     (িমিলয়ন মািক�ন ডলার) 
(ক) খা� শ� (চাল ও গম)  
(খ) অ�া� �মাট (�লাই ২০১৬-�ন ২০১৭)   

   

৮। খা� শে�র ম�দ (ল� �মি�ক টন) 
    (৩০ �ন ২০১৭) 

   

৯। জাতীয় �ভা�া �� �চক পিরবত�েনর হার 
   (িভি� ২০০৫-০৬=১০০) 
(ক) বােরা মােসর গড় িভি�ক 
(খ) পেয়� � পেয়� িভি�ক( �লাই ২০১৬- �ন ২০১৭)  

   

 

১৪.১   সরাসির �বেদিশক িবিনেয়াগ (ফেরন িডের� ইনেভ�েম�) সং�া� (�ধানম�ীর কায �ালেয়র জ�) :   �েযাজ� নয়। 
 

সরাসির �বেদিশক িবিনেয়ােগর 
পিরমাণ (িমিলয়ন মািক�ন ডলাের) 

�িতেবদনাধীন বছর �ব �বত� �ই বছর 
২০১৬-২০১৭ ২০১৫-২০১৬ ২০১৪-২০১৫   

(১) (২) (৩) (৪) 
- - - - 

 

(১৫) উ�য়ন �ক� সং�া� (বা�বায়ন পিরবী�ণ ও ��ায়ন িবভােগর জ�):   �েযাজ� নয়। 
 

১৫.১   উনণয়ন �কে�র অথ � বরা� ও �য় সং�া� ত� (০১ �লাই ২০১৬ �থেক ৩০ �ন ২০১৭ পয ��) :  
 

�িতেবদনাধীন বছের �মাট 
�কে�র সং�া  

 

�িতেবদনাধীন বছের এিডিপেত 
�মাট বরা� (�কা� টাকায়) 

 

�িতেবদনাধীন বছের বরাে�র িবপরীেত 
�েয়র পিরমাণ ও বরাে�র িবপরীেত 

�েয়র  শতকরা হার 

�িতেবদনাধীন বছের 
ম�ণালেয় এিডিপ িরিভউ 

সভার সং�া 
(১) (২) (৩) (৪) 
০১ ২.৫৪৬১ �কা� (১০০%) - - 

 

১৫.২ �কে�র অব�া  (০১ �লাই ২০১৬ �থেক  ৩০ �ন ২০১৭ পয ��) : 
�� করা ন�ন �কে�র সং�া   �িতেবদনাধীন বছের সমা� 

�কে�র তািলকা 
�িতেবদনাধীন বছের উে�াধন�ত 

সমা� �কে�র তািলকা 
�িতেবদনাধীন বছের চলমান 
�কে�র কে�ােন� িহেসেব 
সমা� ����ণ � অবকাঠােমা 

(১) (২) (৩) (৪) 

�েযাজ� নয় �েযাজ� নয় ১। প�ীকিব জসীম উ�ীন 
সং�হশালা 

- 

 

১৫.৩  িজিডিপ ��ি�র হার (২০১৬-২০১৭) (পিরসং�ান ও ত� �ব�াপনা িবভােগর জ�) : 
  

১৫.৪  মাথািপ� আয় (মািক�ন ডলাের) (২০১৬-২০১৭) (পিরসং�ান ও ত� �ব�াপনা িবভােগর জ�) : 
 

১৫.৫ দাির�� জনেগা�ী সং�া� ত� (পিরক�না ও ত� �ব�াপনা িবভােগর জ�) :   �েযাজ� নয়। 
 

দাির��সীমার নীেচ অবি�ত জনেগা�ীর ধরণ �িতেবদনাধীন বছর 
(২০১৬-২০১৭) 

�ব �বত� বছর 
(২০১৫-২০১৬) 

(১) (২) (৩) 
দাির�� সীমার নীেচ অবি�ত অতীব দির� 
(Extreme Poor) জনেগা�ী 

সং�া   
শতকরা হার   

দাির� সীমার নীেচ অবি�ত  দির� (Poor) 
জনেগা�ী 

সং�া   
শতকরা হার   
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১৫.৬ কম �সং�ান-সং�া� ত� (পিরসং�ান ও ত� �ব�াপনা িবভােগর জ�) :  �েযাজ� নয়। 
 �িতেবদনাধীন বছর 

২০১৬-২০১৭ 
�ব �বত� বছর 
২০১৫-২০১৬ 

(১) (২) (৩) 
আ��ািনক কম �সং�ােনর সং�া   
অনা��ািনক কম �সং�ােনর সং�া   
�মাট   
�বকারে�র হার   

 
১৬.   ঋণ ও অ�দান সং�া� ত� (অথ �ৈনিতক স�ক� িবভােগর জ�):    �েযাজ� নয়। 
 

বছর �ি�র ধরণ 
�ি�র 
সং�া 

কিমটেম� (�কা� 
টাকায়) 

িডসবাস �েম� (�কা� 
টাকায়)  

িরেপেম� (�কা� 
টাকায়)  

মম�� 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
২০১৬-১৭ ঋণ�ি�    আসল   

�দ  
অ�দান �ি�     

 �মাট     
২০১৫-১৬ ঋণ�ি�    আসল   

�দ  
অ�দান �ি�      

 �মাট     
 

১৭.     অবকাঠােমা উ�য়ন (অবকাঠােমা উ�য়ন কম ��িচ ও বা�বায়ন অ�গিতর িববরণ, সংি�� অথ � বছের (২০১৬-২০১৭) বরা��ত অথ �, �িয়ত অথ �, 
সংি�� অথ � বছের (২০১৬-২০১৭) ল��মা�া এবং ল��মা�ার িবপরীেত অিজ�ত অ�গিত)  

 

১৮.     পররা� ম�ণালেয়র সংি�� ত� :   �েযাজ� নয়। 
 

১৮.১    সরকার �ধােনর িবেদশ সফর সং�া� :  �েযাজ� নয়। 
 

সফর �িতেবদনাধীন বছর(২০১৬-২০১৭) �ব �বত� বছর (২০১৫-২০১৬) 
(১) (২) (৩) 

সরকার �ধােনর িবেদশ সফেরর সং�া   
আম�জ�ািতক স�লেন �যাগদােনর সং�া   
ি�পাি�ক রা�ীয় সফেরর সং�া   

 

১৮.২    িবেদশী রা� �ধান/সরকার �ধােনর বাংলােদশ সফর (০১ �লাই ২০১৬ �থেক  ৩০ �ন ২০১৭ পয ��) :   �েযাজ� নয়। 
১৮.৩    আ�জ�ািতক সং�া �ধানেদর বাংলােদশ সফর (০১ �লাই ২০১৬ �থেক ৩০ �ন ২০১৭ পয ��) :     �েযাজ� নয়। 
১৮.৪    িবেদেশ বাংলােদেশর �তাবােসর সং�া :   �েযাজ� নয়। 
১৮.৫    বাংলােদেশ িবেদেশর �তাবােসর সং�া :  �েযাজ� নয়। 
(১৯)    িশ�া সং�া� ত� :   �েযাজ� নয়। 
১৯.১    �াথিমক িশ�া সং�া� ত�স�হ (�াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালেয়র জ�) :   �েযাজ� নয়। 

�দেশর সব �েমাট �াথিমক িশ�া �িত�ােনর 
সং�া () 

ছা�-ছা�ীর সং�া  �ল ত�াগকারী (ঝের 
পড়া) ছা� ছা�ীর সং�া 

�াথিমক িব�ালেয় সব �েমাট 
িশ�েকর সং�া 

ছা� ছা�ী �মাট সব �েমাট মিহলা(%) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সরকাির �াথিমক িব�ালেয়র সং�া ()       
�রিজ�াড � �বসরকাির �াথিমক িব�ালেয়র 
সং�া () 

     

কিমউিন� �াথিমক িব�ালেয়র সং�া ()      
অ�া� �াথিমক িশ�া �িত�ােনর সং�া ()      
সব �েমাট সং�া ()      
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১৯.২ �াথিমক িব�ালেয় গমেনাপেযাগী  িশ�র (৬-১০ বছর বয়স) সং�া (�াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালেয়র জ�) : �েযাজ� নয়। 

িশ�াথ� গমেনাপেযাগী িশ�র সং�া 
(৬-১০ বছর বয়সী) 

গমেনাপেযাগী �মাট কতজন িশ� 
িব�ালেয় যায় না, তার সং�া 

গমেনাপেযাগী �মাট কতজন িশ� 
িব�ালেয় যায় না, তার শতকরা হার 

(১) (২) (৩) (৪) 
বালক    
বািলকা    

 

১৯.৩ সা�রতার হার (�াথিমক ও গণিশ�া ম�ণালেয়র জ�) :  �েযাজ� নয়। 

বয়স সা�রতার হার গড় 
 ��ষ মিহলা 

(১) (২) (৩) (৪) 
৭+ বছর    
১৫+ বছর    

১৫-১৯ বছর    
২০-২৪ বছর    

 

১৯.৪ মা�িমক (িন� ও উ� মা�িমকসহ) িশ�া সং�া� ত� (িশ�া ম�ণালেয়র জ�) :    �েযাজ� নয়। 

�িত�ােনর ধরন �িত�ােনর 
সং�া 

িশ�াথ�র সং�া িশ�েকর সং�া পির�াথ�র সং�া 

  ছা� ছা�ী �মাট ��ষ মিহলা �মাট 
এস.এস.িস. 
(মা�াসা ও 

কািরগিরসহ) 

এইচ.এস.িস. 
(মা�াসা ও 

কািরগিরসহ) 

�াতক 
(মা�াসা ও 

কািরগিরসহ) 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) 

িন� মা�িমক িব�ালয়           
মা�িমক িব�ালয়           
�ল এ�া� কেলজ           
উ� মা�িমক কেলজ           
দািখল মা�াসা           
আিলম মা�াসা           
কািরগির ও �ভােকশনাল           

 

১৯.৫ িব�িব�ালেয়র িশ�া সং�া� ত� (িশ�া ম�ণালেয়র জ�):  �েযাজ� নয়।   

িব�িব�ালেয়র ধরণ 
িব�িব�ালেয়র 

সং�া 
ছা�-ছা�ীর সং�া ও শতকরা হার িশ�ক/িশি�কার সং�া ও শতকরা হার 

ছা� ছা�ী িশ�ক িশি�কা 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

সরকাির      
�বসরকাির      

 

(২০)   �া�� সং�া� (�া�� ও পিরবার ক�াণ ম�ণালেয়র জ�) :  �েযাজ� নয়। 
 

২০.১ �মিডেকল কেলজসহ িবিভ� িচিকৎসা িশ�া �িত�ােন ছা�-ছা�ী ভিত� সং�া� ত� : 
               (০১ �লাই ২০১৬ �থেক  ৩০ �ন ২০১৭ পয ��) :     �েযাজ� নয়। 
 

�িত�ােনর ধরন �িত�ােনর সং�া ভিত��ত ছা�-ছা�ীর সং�া অ�য়নরত ছা�-ছা�ীর 
�মাট সং�া 

 সরকাির �বসরকাির �মাট সরকাির �বসরকাির �মাট �মাট ছা� �মাট ছা�ী 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

�মিডেকল কেলজ         
নািস �ং ইনি��উট         
নািস �ং কেলজ         
�মিডেকল এ�ািসসেট� ��িনং �ল         
ইনি��উট অব �হলথ �টকেনালিজ         
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২০.২ �া�� সং�া� : �েযাজ� নয়। 

জ� হার 
(�িত 

হাজাের) 

��� 
হার(�িত 
হাজাের) 

জনসং�া 
�ি�র 

হার(শতকরা) 

নবজাতক 
(Infant) ���র 

হার(�িত 
হাজাের) 

৫(প�চ)  বছর 
বয়স পয �� িশ� 
���র হার(�িত 

হাজাের) 

মা� ���র 
হার (�িত 
হাজাের) 

পিরবার পিরক�না 
প�িত �হেণর 
শতকরা হার 

(স�ম দ�িত) 

গড় আ�(বছর) 

��ষ  মিহলা �মাট 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) 

          
 

২০.৩ �া�� র�ায় �য় ও অবকাঠােমা সং�া� (০১ �লাই ২০১৬ �থেক ৩০ �ন ২০১৭ পয ��) :   �েযাজ� নয়। 

মাথািপ� 
�া�� 

�য়(টাকায়) 

সারােদেশ হাসপাতােলর সং�া সারােদেশ হাসপাতাল �বেডর 
�মাট সং�া 

সারােদেশ �রিজ�াড � ডা�ার, নাস � 
ও �ারােমিডকস এর সং�া 

সারােদেশ �রিজ�াড � ডা�ার, নাস � 
ও �ারােমিডকস এর িবপরীেত 

জনসং�া 

 সরকাির �বসরকাির �মাট সরকাির �বসরকাির �মাট ডা�ার নাস � �ারােমিডকস ডা�ার নাস � �ারােমিডকস 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) (১৩) 

             
 

(২১) জনশি� র�ািন সং�া� (�বাসী ক�াণ ও �বেদিশক কম �সং�ান ম�ণালেয়র জ�) :  �েযাজ� নয়। 
 

জনশি� র�ািন ও �ত�াগমন �িতেবদনাধীন বছর 
(২০১৬-২০১৭) 

�ব �বত� বছর 
 (২০১৫-২০১৬) 

শতকরা �ি�(+) বা �াস(-) এর হার 

(১) (২) (৩) (৩) 
িবেদেশ ��িরত জনশি�র সং�া    
িবেদশ �থেক �ত�াগত জনশি�র সং�া    

 

(২২) হ� সং�া� (ধম � ম�ণালেয়র জ�) :  �েযাজ� নয়। 
 

হে� গমন �িতেবদনাধীন বছর (২০১৬-২০১৭) �ব �বত� বছর (২০১৫-২০১৬) শতকরা �ি�(+) বা 
�াস(-) এর হার  ��ষ মিহলা �মাট ��ষ মিহলা �মাট 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
হে� গমনকারীর সং�া        

 

(২৩) সামািজক িনরাপ�া কম ��িচ (সংি�� ম�ণালয়/িবভাগ �রণ করেব):  �েযাজ� নয়। 
 

ম�ণালয়/িবভাগ �িমক 
সামািজক িনরাপ�া 

কম ��িচর ধরণ 

�িতেবদনাধীন বছর (২০১৬-২০১৭) �ব �বত� বছর (২০১৫-২০১৬) 

�িবধােভাগী 
�ি�/পিরবার/ 

�িত�ােনর সং�া 

আিথ �ক সংে�ষ 
(ল� টাকায়) 

�িবধােভাগী 
�ি�/পিরবার/ �িত�ােনর 

সং�া 

আিথ �ক সংেশ�ষ 
(ল� টাকায়) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

       
 

(২৪) �ধান �ধান �স�র কেপ �ােরশনস�েহর লাভ/�লাকসান :  �েযাজ� নয়। 
 

২৪.১ ম�ণালয়/িবভােগর আওতাধীন �য সব (বািণ �িজ�ক িভি�েত পিরচািলত) �িত�ান ২০১৬-২০১৭ অথ �-বছের �লাকসান কেরেছ তােদর নাম ও 
�লাকসােনর পিরমাণ। 

অত�িধক �লাকসািন �িত�ান �িতেবদনাধীন বছের (২০১৬-২০১৭) িবরা�ী�ত 
হেয়েছ এমন কলকারখানার নাম ও সং�া 

অ�র ভিব�েত �ব�াপনা বা অ� �কান 
��তর সম�ার �ি� হেত পাের এমন 

�িত�ােনর নাম 
�িত�ােনর নাম �লাকসােনর পিরমাণ 

(১) (২) (৩) 
- - - 

  
২৪.২ ম�ণালয়/িবভােগর আওতাধীন �য সব (বািণ �িজ�ক িভি�েত পিরচািলত) �িত�ান ২০১৬-২০১৭ অথ �-বছের লাভ কেরেছ তােদর নাম ও লােভর 

পিরমাণ :  
 

�িত�ােনর নাম লােভর পিরমাণ 
(১) (২) 
- - 

 

িসিনয়র সিচব/ সিচেবর �া�রঃ  
 

                                নামঃ  
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সংল�ী-১ 

৯.২। �িতেবদনাধীন অথ �বছের স�ািদত ����ণ �/উে�খেযা� কম �কা� :   
 

(১)   সং�হীত িনদশ �ন (২০১৬-২০১৭) 
  

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর, ঢাকা  ১,৩৯৪ (এক হাজার িতনশত �রানববই) � িনদশ �ন 
আহসান মি�ল জা�ঘর, ঢাকা  ০০ 
ওসমানী জা�ঘর, িসেলট ০০ 
িজয়া �িত জা�ঘর, চ��াম ০০ 
িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন সং�হশালা, ময়নিসংহ ০১ 

  �মাট ১,৩৯৫ (এক হাজার িতনশত �চানববই) � িনদশ �ন 
 

(২)  দশ �ক সং�া (২০১৬-২০১৭)    
 

�. নং জা�ঘেরর নাম সাধারণ দশ �ক সং�া িবিশ� অিতিথ 
�দিশ িবেদিশ 

   ১. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর, ঢাকা ৭,৫০,৪০২ জন  ৩৪৯ জন ৮৫৩ জন  
২. আহসান মি�ল জা�ঘর, ঢাকা   ৫,৭২,৪৫৪ জন  ০০ জন ০০ জন  
৩. ওসমানী জা�ঘর, িসেলট ৪,৬৫২ জন  ০১ জন  ০৬ জন  
৪. িজয়া �িত জা�ঘর, চ��াম ১,১১,৭১২জন  ০০ জন  ০০ জন  
৫. িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন সং�হশালা, ময়মনিসংহ ৫১,০৩৭ জন  ৩৬৮ জন  ০০ জন  
৬. �াধীনতা জা�ঘর, �সাহরাওয়াদ� উ�ান, ঢাকা ১,১৭,০২৫ জন ৭ জন ১৩ জন 

 

(৩)   িবনা �েকেট �ালাির পিরদশ �ন     

(ক) ১৫ আগ� ২০১৬ �াধীনতার মহান �পিত জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান-এর ৪১তম শাহাদাৎ বািষ �কী উপলে� বাংলােদশ 
জাতীয় জা�ঘর এবং এর িনয়�ণাধীন শাখা জা�ঘরস�েহ ছা�-ছা�ী, িশ�-িকেশার, �িবধা বি�ত এবং �িতব�ীেদর িবনা�েকেট 
�ালাির পিরদশ �েনর �ব�া করা হয়।      

(খ) পিব� ঈদ-উল-আযহা ২০১৬ ও পিব� ঈদ-উল-িফতর ২০১৭ এর িদন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর এবং এর িনয়�ণাধীন শাখা 
জা�ঘরস�েহ �িবধা বি�ত ও �িতব�ীেদর িবনা �েকেট এবং সাধারণ দশ �কেদর �েকেটর মা�েম �ালাির পিরদশ �েনর �ব�া করা 
হয়।  

(গ) ১৬ িডেস�র ২০১৬ তািরখ মহান িবজয় িদবস ২০১৬ উপলে� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ও িনয়�ণাধীন শাখা জা�ঘরস�েহ িশ�-
িকেশার, ছা�-ছা�ী, �িবধা বি�ত এবং �িতব�ীেদর িবনা �েকেট পিরদশ �েনর �ব�া করা হয়।   

(ঘ) শহীদ িদবস ও আ�জ�ািতক মা�ভাষা িদবস ২০১৭ উপলে� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ও িনয়�ণাধীন শাখা জা�ঘরস�েহ  িশ�-িকেশার, 
ছা�-ছা�ী, �িবধা বি�ত এবং �িতব�ীেদর িবনা �েকেট পিরদশ �েনর �ব�া করা হয়।  

(ঙ) �াধীনতার মহান �পিত জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান-এর ৯৮তম জ�িদবস ও জাতীয় িশ� িদবস ২০১৭ উপলে� ১৭ মাচ � 
২০১৭ তািরেখ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ও িনয়�ণাধীন শাখা জা�ঘরস�েহ ছা�-ছা�ী, িশ�-িকেশার, �িবধা বি�ত এবং �িতব�ীেদর 
িবনা�েকেট �ালাির পিরদশ �েনর �ব�া করা হয়।    

(চ)  বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর এবং এর িনয়�ণাধীন শাখা জা�ঘরস�হ মহান �াধীনতা িদবস ২০১৭ উপলে� দশ �কেদর জ� িবনা �েকেট 
�ালাির পিরদশ �েনর �ব�া করা হয়। 

(ছ)  ১লা �বশাখ ১৪২৪ ব�াে� বাংলা নববষ � উপলে� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর এবং এর িনয়�ণাধীণ শাখা জা�ঘরস�েহর িশ�-িকেশার, 
ছা�-ছা�ী, �িবধা বি�ত এবং �িতব�ীেদর িবনা �েকেট এবং সাধারণ দশ �কেদর জ� �েকেট মা�েম �ালাির পিরদশ �েনর �ব�া করা 
হয়। 

 (৪) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর এবং এর িনয়�ণাধীন শাখা জা�ঘরস�েহর িবিভ� কম �কা� :  
 

(ক)   িনয়িমতভােব িনদশ �ন সং�হ, সংর�ণ ও �দশ �ন সং�া� কম �কাে�র আওতায় ইিতহাস ও �পদী িশ�কলা িবভােগ ৮৩০(আটশত ি�শ) �, 
সমকালীন িশ�কলা ও িব�সভ�তা িবভােগ ১০(দশ) �, জািতত� ও অলংকরণ িশ�কলা িবভােগ ৩৯৮(িতনশত আটানববই) � এবং �া�িতক 
ইিতহাস িবভােগর ১৫৬(একশত ছাপা�) �সহ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের �মাট ১,৩৯৪ (এক হাজার িতনশত �রানববই) � িনদশ �ন সং�হ�� 
করা হেয়েছ। এছাড়া িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন সং�হশালা, ময়মনিসংেহ ১(এক) � সং�হ�� করা হেয়েছ। 

(খ) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর ২(�ই) � িমলনায়তন ও ১(এক) � �দশ �নী �ালাির রেয়েছ। �লাই ২০১৬ হেত �ন ২০১৭ পয �� ২(�ই) � 
িমলনায়তন যথা�েম-(১) �ধান িমলনায়তেন ১৩১ (একশত একি�শ) � অ��ান (১৮৫ িশফট) অ�ি�ত হেয়েছ। (২) কিব �িফয়া কামাল 
িমলনায়তেন ১৪৪ (একশত �য়াি�শ) � অ��ান (১৯৩ িশফট) অ�ি�ত হেয়েছ এবং ১(এক) � �দশ �নী �ালািরেত (নিলনীকা� ভ�শালী �দশ �নী 
�ালাির) ১৮(আঠােরা)� �দশ �নী (১৬১ িদন) এবং ৬(ছয়) � অ��ান অ�ি�ত হেয়েছ। িমলনায়তন�িলেত কীট নাশক ও �িতেরাধক �দয়া হেয়েছ। 
িমলনায়তনস�হ ও �দশ �নী �ালাির িনয়িমত পির�ার-পির��করণ কাজ করা হেয়েছ। 
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(গ) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �কাশনা শাখার মা�েম িন�বিণ �ত ��ণ কাজ করা হেয়েছ : (১) �াধীনতার মহান �পিত জািতর িপতা ব�ব� 
�শখ �িজ�র রহমােনর ৪১তম শাহাদাত বািষ �কী ও জাতীয় �শাক িদবস ২০১৬ পালন উপলে�� ব�ব� �িত ব�ৃতা অ��ােনর 
আম�ণপ� ��ণ কাজ স�� হেয়েছ (২)  বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের গািড় �েবেশর ছাড়প� বই ��ণ কাজ স�� হেয়েছ (৩) 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর জ� গািড়েত �বহােরর হেলা�াম�� ি�কার �তিরর কাজ স�� হেয়েছ (৪) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
জ� উপহার বা� �তিরর কাজ স�� হেয়েছ (৫) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �ধান লিবেত �কাশনা শাখার �েভ�া �ারক িবপিণর মা�েম 
জা�ঘেরর �কাশনা ও অ�া� ��ািদ িব�য় করা হেয়েছ। (৬) জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর ৪১তম শাহাদাত বািষ �কী ও 
জাতীয় �শাক িদবস ২০১৬ উপলে� ব�ব�েক িনেবিদত কিবতা �ি�কা ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (৭) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
‘ঐিতহ�পদক নীিতমালা’ �ি�কা ��ণ কাজ স�� হেয়েছ (৮) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর ক�াউে� গািড় �েবেশর লে�� �ায়ী ও 
অ�ায়ী ি�কার �াি�র আেবদন ফরম ��ণ কাজ স�� হেয়েছ (৯) �াধীনতা জা�ঘেরর দশ �কেদর জ� �সৗজ� �েবশ �েকট ��ণ 
কাজ স�� হেয়েছ (১০) স�সাচী �লখক �সয়দ শাম�ল হক �রণসভা ২০১৬ উপলে� আম�ণপ� ��ণ কাজ স�� হেয়েছ (১৩) বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘের মা�দ আহেমদ একক সংগীতা��ােনর আম�ণপ� ��ণ কাজ স�� হেয়েছ (১১) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের মা�দ আহেমদ একক 
সংগীতা��ােনর আম�ণপ� ��ণ কাজ স�� হেয়েছ (১২) নবসি�ত িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন �ালাির উে�াধন উপলে� আম�ণপ� ��ণ 
কাজ স�� হেয়েছ। (১৩) নবসি�ত িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন �ালাির উে�াধন উপলে� বাংলা ও ইংেরিজ ভাষায় �ায়ার ��ণ কাজ 
স�� হেয়েছ। (১৪) আহসান মি�ল জা�ঘেরর দশ �কেদর জ� ২০/- ��মােনর �েবশ �েকট ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (১৫) �েভ�া �ারক 
িবপিণেত িব�েয়র জ� �িতি�ত �বসরকাির �কাশনা সং�া �থেক ��ক �য় ও সরবরাহ কাজ স�� হেয়েছ। (১৬) বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর ২০১৭ সােলর ডােয়রী িডজাইন, ��ণ ও সরবরাহ কাজ স�� হেয়েছ। (১৭) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর এবং ইতালীয় িশ�ী 
�পিত ও অ�াপক তারিশেতা িনেকালা ি�পিল এর �যৗথ উে�ােগ আেয়ািজত �পইি�ং �দশ �নী উপলে� ক�াটালগ এবং আম�ণপ� 
��ণ ও সরবরাহ কাজ স�� হেয়েছ। (১৮) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের উপহার �দােনর জ� র �ািপং �পপার ��ণ কাজ স�� হেয়েছ 
(১৯) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িবিভ� অ��ােনর আম�ণপ� �দােনর জ� খাম ��ণ কাজ স�� হেয়েছ (২০) বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর �সৗজ� �েবশ �েকট ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (২১) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের গািড় পািক�ং এর জ� পািক�ং �েকট ��ণ 
কাজ স�� হেয়েছ (২২) িশ�ী িকরণ চ� রােয়র একক সংগীত স��ার আম�ণপ� ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (২৭) ম�ল �শাভাযা�ার 
��েভিনর ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (২৩)বাংলা একােডিমর অমর এ�েশ ��েমলা ২০১৭-এ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর অংশ�হেণর 
কায ��ম �হণ করা হেয়েছ। (২৪) Nalini Kanta Bhattasali : A Versatile Scholar ��ক ��ণ কাজ স�� হেয়েছ (৩০) 
জয়�ল আেবিদন : িশ�ী ও িশ�কম � ��ক ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (২৫)িশ�ী �রাইয়া রহমােনর িশ�কেম �র ওপর িনিম �ত চলি�ে�র 
আেলাচনা সভা ও �দশ �নীর আম�ণপ� ��ণ কাজ স�� করা হেয়েছ। (২৬)িশ�ী রওনক আরা রােসেলর একক সংগীত স��ার 
আম�ণপ� ��ণ কাজ স�� করা হেয়েছ। (২৭)“সাং�িতক ঘাটিত ও �গিতর অ�কার” শীষ �ক গণব�ৃতা অ��ােনর আম�ণপ� ��ণ 
কাজ স�� করা হেয়েছ। (২৮)িশ�ী ফিকর আলমগীেরর জ�বািষ �কী উপলে� একক সংগীতা��ােনর আম�ণপ� ��ণ কাজ স�� 
করা হেয়েছ। (২৯)�াধীনতা জা�ঘেরর দশ �কেদর জ� �েবশ �েকট ��ণ কাজ স�� করা হেয়েছ। (৩০) বাংলা একােডিমর অমর 
এ�েশ ��েমলা ২০১৭-এ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর অংশ�হণ কের ��ক িব�য় ও �দশ �নীর কাজ স�� হেয়েছ।  

(ঘ) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের �ল �ভ বই/সামিয়কীর এক� স�ৃ� ��াগার রেয়েছ। ��াগাের �লাই ২০১৬ হেত �ন ২০১৭ পয �� সব �েমাট ১২৩ জন 
পাঠক/গেবষকেক পাঠ �সবা �দান করা হেয়েছ। ��াগােরর অেটােমশন কায ��েমর আওতায় বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর লাইে�িরর ১,৪০৩ � 
বইেয়র ডাটা কি�উটাের এি� করা হেয়েছ। ১,৩২০ � বইেয়র �ািসিফেকশন করা হেয়েছ। ১,৩২০ � বইেয়র ক�াটালিগং করা হেয়েছ। ৩৯০ � 
বইেয় ি�কার লাগােনা হেয়েছ। জা�ঘেরর কম �কত�াগেণর িনকট ১২২ � বই ই�� এবং ১০৪ � বই �ফরত �নয়া হেয়েছ। িবিভ� িবভাগ/শাখার ১৬৩ 
� বই ব�ধাই করা হেয়েছ। ��াগার শাখার ৫৪৮� বই ব�ধাই এবং �মরামত করা হেয়েছ। এছাড়া ৩৯ � পি�কা ব�ধাই করা হেয়েছ। ৪৭ � জান �াল 
সংেযাজন �রিজ�াের সংেযাজন করা হেয়েছ। জা�ঘেরর কম �কত�া �তীত ২২ জন পাঠক/গেবষকেক পাঠ �সবা �দান করা হেয়েছ। 

(ঙ) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িডসে� শাখার মা�েম বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িবিভ� �ালািরেত িনদশ �ন উপ�াপন কাজ (�ালািরেত) 
৫৩৯�, িনদশ �ন বিহ� �ত ��ািদ উপ�াপনার কাজ ২৬৯ �, সং�ার�ত �াধীন বাংলা �বতারেক� �ালাির উপ�াপনা ও বা�বায়ন, 
�ালাির, অিফস ও �কায়াটাের ফািন �চার ও অ�া� িজিনস �মরামত কাজ ৪০ �, িনদশ �েনর �লেবল, কি�উটার ি�� ও �লিমেন�ং 
কের �ালািরেত উপ�াপন কাজ ৬০০ �, িনদশ �ন বিহ� �ত �লেবল �তির ও উপ�াপন কাজ ৭১ �, �দশ �নীর কাজ-িবিভ� অ�ায়ী �দশ �নী 

১৭�, উপ�াপন ও উে�াধনী অ��ােনর কাজ ১�, অ��ান সং�া� কাজÑ�সিমনার,আেলাচনা সভা ও সাং�িতক অ��ােনর ম� সাজ-
স�ার কাজ ১৮ �, �মলা অ��ােন �ল �তির ও উপ�াপনার কাজ ৬�, িনদশ �ন ও িনদশ �ন বিহ� �ত িজিনসপে�র �ায়ী ন�র ও ত� 
�লখার কাজ ৩০ �, ন�া অংকেনর কাজ ৬ �, উপহার সাম�ী �ােকট করা কাজ ১৬২ �, �ানার, িব�ি� �তির ও উপ�াপনার কাজ 
২৮ �, জাতীয় জা�ঘেরর �া�ণ সাজ-স�া কাজ ৬ �, পির�ার পির��তার কাজ ২৭ � �শােকস, সনদ প� হােত �লখার কাজ ১০০ � 
এবং �ালািরেত �ােড�াল �তির, �মরামত ও রং করণ কাজ ৭১ � করা হেয়েছ। 
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(চ) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর সংর�ণ রসায়নাগার িবভাগ ক��ক যথা�েম- (১) ইিতহাস ও �পদী িশ�কলা িবভােগর ৩২৭৯� ধাতব ��া, ৩৪ 
� �টরােকাটা, ১৬ � �িত� এবং ১ � কােঠর �ে�র সংর�ণ কাজ স�� করা হেয়েছ। জািতত� ও অলংকরণ িশ�কলা িবভােগর ১৯� 
�ট�টাইল িনদশ �ন, ১৩২ � কােচর িনদশ �ন, ৪৪� ধাতব িনদশ �ন, ৯� মা�র ��ল, ৩� কােঠর িনদশ �ন এবং ২০� ��ল (যা িবিসক 
�থেক �দয়া হেয়িছল) িনদশ �েনর সংর�ণ কাজ স�� করা হেয়েছ। সমকালীন িশ�কলা ও িব�সভ�তা িবভােগর ১৭ � ভা�য � িনদশ �ন 
এবং ১১ � �পইি�ং িনদশ �েনর সংর�ণ কাজ স�� করা হেয়েছ। প�ীকিব জসীম উ�ীন সং�হশালা ফিরদ�েরর ৪৩� পা�িলিপ, ১৮ 
� �ট�টাইল িনদশ �ন, ৪� জামদানী শাড়ী, ৪৬� কােঠর িনদশ �ন এবং ৫� কাগেজর িনদশ �েনর সংর�ণ কাজ স�� করা হেয়েছ। 
�ি�পাড়া� জািতর িপতার সমািধেসৗধ কমে�ে� সং�হ ন�র িবহীন জািতর িপতা ও ত�র িপতা �শখ �ৎফর রহমােনর মরেদহ বহন�ত 
�িত�� কিফন ব� ��র সংর�ণ কাজ স�� করা হেয়েছ। চ��াম� িজয়া �িত জা�ঘের িগেয় ১৩� িনদশ �েনর �েয়াজনীয় সংর�ণ 
কাজ স�� করা হেয়েছ। িসেলট� ওসমানী জা�ঘের িগেয় ১৯� িনদশ �েনর �েয়াজনীয় সংর�ণ কাজ স�� করা হেয়েছ। নিলনীকা� 
ভ�শালী �দশ �নী �ালািরেত এিশয়ান বাইনাল বাংলােদশ ২০১৬ �দশ �নীর অংশ িহেসেব বাংলােদেশর �য়াত চারজন মা�ার 
�পই�ারেদর িশ�কম � �দশ �নীেত উপ�ািপত ৬৪� িশ�কেম �র সংর�ণ কাজ স�� করা হেয়েছ। 

(ছ) দশ �নাথ�েদর বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �েনর জ� গাইড �লকচারার সািভ�স এর আওতায় ১৮৬(একশত িছয়ািশ)� িশ�া �িত�ােনর 
১৫,৩৬৯ জন িশ�াথ�, ৩৩৭ জন �দশীয় িবেশষ অিতিথ এবং ৮৩৬ জন িবেদশী অিতিথেক �ালাির পিরদশ �েন সহায়তা �দান করা হেয়েছ। 

(জ) মহান এ�েশ �ফ�য়াির ও আ�জ�ািতক মা�ভাষা িদবস ২০১৭ উপলে� বাংলা একােডমী ক��ক আেয়ািজত মাস�াপী ��েমলায় বাংলােদশ 
জাতীয় জা�ঘেরর নােম এক� বরা��ত িনজ� �েল বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িবিভ� �কাশনাস�হ িব�য় করা হয়। 

(ঝ) জা�ঘেরর লিবেত �ািপত ০৪(চার) � সায়ােন� (সচল), ২(�ই) � িভিডও িডের�রী (সচল) এবং ২(�ই) � �ছাট ব� িপিস (সচল) �িত 
কায �িদবেস অিফস চলাকালীন সমেয় �দশ �ন করা হে�। জা�ঘেরর িবিভ� অ��ােনর িভিডও িচ� ধারণ করা হেয়েছ। ৭ ই মাচ � জা�ঘেরর লিবেত 
ব�ব�র জীবনিভি�ক �ামা�িচ�-কমনওেয়লথ সে�লন, এশীয় শাি� সে�লন ৭৩, ব�ব� ও বাংলােদশ, ৭ ই মােচ �র ভাষণ, জনেকর �েশ � 
ধ�, ব�ব� ও �াধীনতা, ব�ব�র জাপান সফর �েজ�র ও �ীেনর মা�েম �দশ �ন করা হে�।  

(ঞ) জা�ঘেরর িশ�া কম ��িচেত আগত িশ�াথ�, সাধারণ দশ �ক ও জা�ঘেরর কম �কত�া/কম �চারীসহ �মাট ১৫৭ জনেক �াথিমক িচিকৎসা �সবা �দান 
করা হেয়েছ। জা�ঘের আগত �� ও অপারগ দশ �কেদর �ইল �চয়ার সরবরাহ �সবা �দান করা হেয়েছ। 

(ট) ইিতহাস ও �পদী িশ�কলা িবভােগ �মাট ৮৩০� (আটশত ি�শ) � িনদশ �ন সং�হ�� করা হেয়েছ। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �ল 
লিবেত গণহত�ার িনদশ �ন উপ�াপন করা হয়। জা�ঘেরর নিলনীকা� ভ�শালী �দশ �নী �ালািরেত আেয়ািজত �পাড়ামা� িশ�কম � 
�দশ �নীেত ৪৮� িনদশ �ন উপ�াপন করা হয়। �া�ণবািড়যা �থেক �া� ৪৭০� �রৗ� ��া ও ��া রাখার ১� পা� ২১ ন�র �ালািরেত 
দশ �কেদর জ� �দশ �ন করা হয়। সং�হীত িনদশ �েনর �দশ �নীেত �িত� উপ�াপন করা হয়। ক�াটালেগরর কােজর জ� ৪৪৯� ��ার 
আেলাকিচ� ধারণ করা হয়। ১৭০� �ব�ল �লতােনর ��া সংর�ন রসায়নাগার িবভাগ �থেক সংর�ণ কাজ �শেষ আেলাকিচ� ধারণ 
করা হয়। সংর�ণ কােজ ৪০ (চি�শ)� তা� ��া সংর�ণ রসায়নাগাের ��রণ করা হয়। সংর�ণ কােজ ২০০ (�ইশত)� ছাপাি�ত 
�রৗ� ��া সংর�ণ রসায়নাগাের ��রণ করা হয়। ৭২� �রৗ���া ক�াটালেগর কােজর জ� সংর�ণ রসায়নাগাের ��রণ করা হয়। 
ঐিতহ�বাহী ১৩ � �চীন মসিজেদর আেলাকিচ� (সফট কিপ) বাংলােদশ �াংেক �দান করা হেয়েছ। ৫৬২� ��া সংর�ণ রসায়নাগার 
িবভােগ ��রণ করা হয়। 

 

(ঠ) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �ধান লিব, নিলনীকা� ভ�শালী �ালাির এবং �িফয়া কামাল িমলনায়তন সং�ার করা হেয়েছ।  
(ড) সমকালীন িশ�কলা ও িব�সভ�তা িবভােগর �মাট ১০(দশ) � িনদশ �ন সং�হ�� করা হেয়েছ। ভা�র নেভরা আহেমেদর ১৪� ভা�েয �র 

সংর�ণ কায ��ম �হণ করা হেয়েছ। বািষ �ক কম �স�াদন �ি�র টােগ �ট অ�যায়ী ৩২০ � িনদশ �েনর ডাটা এি� করা হেয়েছ। ৩৫ নং 
�ালািরেত মন�রা-৭০ এবং িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন সং�হশালা �থেক আনা ৭� িনদশ �ন ন�নভােব উপ�াপন করা হেয়েছ। ২৩ নং 
�ালািরেত ২০ � িনদশ �ন �দশ �নীর জ�  উপ�াপন করা হেয়েছ। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর এবং রাজশাহী িব�িব�ালেয়র �যৗথ 
উে�ােগ �ৎিশ� �দশ �নীর আেয়াজন করা হেয়েছ। জাতীয় �শাক িদবস ২০১৬ উপলে� ২৩ নং �ালািরেত অ�ি�ত �দশ �নীর জ� ৮� 
িনদশ �ন ২৩ নং �ালািরেত �দিশ �ত হেয়েছ। আ�জ�ািতক �ািতস�� ইতালীর িশ�ী অ�াপক িনেকালা ি�পিল তারিশেতার িশ�কম� 
িনেয় এক� �দশ �নীর আেয়াজন করা হেয়েছ। ১৭ তম ি�-বািষ �ক এশীয় চা�কলা �দশ �নী বাংলােদশ-২০১৬ উপলে� িশ�াচায � জয়�ল 
আেবিদন, প�য়া কাম�ল হাসান, িশ�ী এস.এম. �লতান ও িশ�ী সিফউি�ন আহেমদ-এর িশ�কম � িনেয় �দশ �নীর আেয়াজন করা 
হেয়েছ। �া�িতক ইিতহাস িবভাগ ও বাড ��াব আেয়ািজত পািখ �দশ �নীেত িশ�ী কাম�ল হাসােনর ১০� িশ�কম � (পািখ িনেয় অংিকত) 
িনদশ �ন �দশ �ন করা হেয়েছ। িশ�াচায � জয়�ল আেবিদেনর ৩৫ নং �ালাির আ�িনকায়ন, সং�ার ও �নঃসি�ত কের দশ �কেদর জ� 
উ��ু করা হেয়েছ। ৪৩ নং িব�সভ�তার ইিতহাস �ালািরর আ�িনকায়ন, সং�ার ও �নঃসি�ত কের দশ �কেদর জ� উ��ু করা 
হেয়েছ। ৪৫ নং �ালািরেত ভারতীয় সভ�তা �ালাির ন�নভােব সি�ত করা হেয়েছ। বণ �না�লক ক�াটালগ ��ণ �কে�র কােজ 
িবেশষ� ক��ক বাছাই�ত OIS ফরম ৬৫০ � ি�� ও উ� ৬৫০� িনদশ �েনর রিঙন আেলাকিচ� িবেশষ� মেহাদয়েক �দান করা 
হেয়েছ। বণ �না�লক ক�াটালেগর কােজ ১৫০ � িনদশ �েনর ন�নভােব আেলাকিচ� �তালা হেয়েছ। ভা� �য়াল �ালাির �কে�র আওতায় 
৩৪, ৩৫ ও ৩৬ নং �ালািরেত �দিশ �ত িনদশ �েনর ত� সি�েবশ ও ছিব সং��করেণর কাজ করা হেয়েছ। 

 
 
 
 
 



-১৫- 

 
 
    (ঢ) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর ক� ইিতহাস (Oral History) �ক� ন�নভােব চা�র �তীয় পয �ােয় সা�াৎকার �হেণর অংশ িহেসেব 

৩১(একি�শ) জন �ণী �ি�র সা�াৎকার �হেণর িস�া� �হীত হয়। �স অ�যায়ী- (১) কিব মহােদব সাহা, (২) বাংলা একােডিমর 
মহাপিরচালক জনাব শাম��ামান খান, (৩) ইেমিরটাস অ�াপক ড. আিন��ামান খান, (৪) বের� িচ�িশ�ী হােশম খান (৫) 
সাং�িতক �ি�� �মা�ফা জামান আববাসী, (৬) িবিশ� �ি�েযা�া কেন �ল �তৗিফ�র রহমান, (৭) স�সাচী �লখক জনাব �সয়দ 
শাম�ল হক, (৮) িবিশ� িচ�িশ�ী রিফ�ন নবী, (৯) িবিশ� িচ�িশ�ী সমরিজৎ রায় �চৗ�রী, (১০) মাননীয় অথ �ম�ী আ�ল মাল আব�ল 
�িহত, (১১) িবিশ� কিব আল মাহ�দ, (১২) িবিশ� �ি�েযা�া ও আগরতলা ষড়য� মামলার আসামী কেন �ল শাম�ল আলম, (১৩) 
িবিশ� �ি�েযা�া �ম. �জ. ঈমা��ামান (অব:), বীর�তীক, (১৪) িবিশ� �ি�েযা�া �ল. কেন �ল এম এ গাফফার, (১৫)  বীর�তীক 
জনাব আলমগীর সা�ার, (১৬) িবিশ� কথািশ�ী জনাব রােবয়া খা�ন, (১৭) িবিশ� �ি�েযা�া জনাব �গালাম নািজর �হােসন, (১৮) 
িবিশ� কথািশ�ী জনাব �জ�ািত �কাশ দ�, (১৯) িবিশ� �লখক জনাব �রবী ব�, (২০) এয়ার ভাইস মাশ �াল এ. �ক. খ�কার, (২১) 
িবিশ� �ি�েযা�া িস.আর. দ�, বীর উ�ম (২২) িবিশ� অথ �নীিতিবদ ড. আকবর আলী খান, (২৩) িবিশ� অথ �নীিতিবদ ড. �রহমান 
�সাবহান, (২৪) িবিশ� িশ�ািবদ ড. রওনক জাহান, (২৫) িবিশ� ইিতহাসিবদ ড. আেনায়ার �হােসন, (২৬) িবিশ� �ি�েযা�া কােদর 
িসি�কী, (২৭) িবিশ� আইনজীবী সংিবধান �েণতা ড. কামাল �হােসন, (২৮) িবিশ� না�জন, অ�াপক মমতাজ উ�ীন আহেমদ, (২৯) 
িবিশ� িশ� সািহিত�ক ও ছড়াকার ��মার ব�য়া, (৩০) িবিশ� �লখক জনাব হাসনাত আব�ল হাই এবং (৩১) িবিশ� িশ� সািহিত�ক 
িব�দাস ব�য়া-এর সা�াৎকার �হেণর িভিডওিচ� ধারণ করা হেয়েছ।  

 (ঞ) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িবিভ� িবভাগ ও শাখায় সংরি�ত দিলল-দ�ােবজ, �রিজ�ার, কম � ও উ�য়ন পিরক�না, বািষ �ক �িতেবদন, 
�বাড � অব �াি�েজর িস�া�স�হ, পা�িলিপ, ডােয়রী, িবিশ� �লখক/পি�ত/মনীষীেদর হােতর �লখা িচ� ইত�ািদ �ায়ীভােব সংর�ণ করা 
হেয়েছ। 

(ত) জািতত� ও অলংকরণ িশ�কলা িবভােগ �মাট ৩৯৮ (িতনশত আটান�ই) � িনদশ �ন সং�হ�� করা হেয়েছ। কাচ ও কাচ প� িদেয় ২৭ নং 
�ালাির আ�িনক, �ি�ন�ন ও ন�নভােব উপ�াপন করা হেয়েছ। �দয়াল ঘিড় িনদশ �ন; ভাংগা, �েয় যাওয়া অংশ, ধাতব অলংকােরর �ছাট 
বড় ১১ (এগার) � অংশ এবং ১ (এক) � ধাতব পা�সহ ১২ � িনদশ �ন; জামদানী শাড়ী: হালকা �ব�নী, জামদানী শাড়ী: কােলা ২ � 
িনদশ �ন;  উড়না: �রশমী কাপড়-১ �, শাড়ী: �বনারশী- ৩�, চাদর: িস�-১ � =৫ � িনদশ �ন; শাল: পশিম ৫ � িনদশ �ন; মসিলন, 
িস�/কাতান, হাফ িস�, িস� =৫ � �পাশাক িনদশ �ন; ৪৬ � কােচর িশ�কম � িনদশ �ন; ৩৩ � িচনামা� িশ�কম � িনদশ �ন; �শরওয়ানী- 
১�, শাড়ী:�বনারিস- ১�, শাড়ী: ���- ১�, গাউন- ১�, পায়জামা- ১� =৫ � িনদশ �ন; ৫ � �পাশাক িনদশ �ন এবং প�ীকিব জসীম 
উদদীন সং�হশালার জ� সং�হীত ৬৩� িনদশ �ন (পা�িলিপ, আসবাবপ� ও �তজসপ�) সংর�ণ রসায়নাগাের ��রণ কের সংর�ণ 
করা হয়। বণ �না�লক ক�াটালগ �তিরর কােজ ড. িনয়াজ জামান, ব� িবষয়ক গেবষক; ড. িজনাত মাহ�খ বা�, অলংকার িবষয়ক 
গেবষক; জনাব শাওন আক�, �ফাক আট িবষয়ক গেবষক; ড. সাইমন জাকািরয়া, বা�য� িবষয়ক গেবষক এবং ড. িফেরাজ মাহ�দ, 
অ� িবষয়ক গেবষকেক িনদশ �েনর ত�, আেলাকিচ� এবং চািহদা �মাতােবক ��ার �থেক িনদশ �ন এেন পয �েব�েণ সহেযািগতা �দান 
করা হেয়েছ। বণ �না�লক ক�াটালগ �তিরর কাজ �শেষ ১২� নকিশক�থা িনদশ �ন ��াের রাখা এবং ৭� ব� িনদশ �ন ��ার �থেক �বর 
করার সহেযািগতা করা হেয়েছ। প�ীকিব জসীম উদদীন সংি�� িনদশ �ন সং�হ��করণ সং�া� কাজ করা হেয়েছ। �ালাির সং�ার, 
উ�য়ন ও িনদশ �ন উপ�াপন িবষয়ক কাজ করা হেয়েছ। ভা��য়াল �ালািরেত উপ�াপেনর জ� ১১, ১৫, ২১, ২২, ২৫, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১ 
এবং ৩২ নং �ালািরর আেলাকিচ�সহ যাবতীয় ত�ািদ আই.িস.�. শাখায় ��রণ করা হেয়েছ। জািতত� ও অলংকরণ িশ�কলা 
িবভােগ সং�হীত ৮৬২� িনদশ �েনর িব�ািরত িববরণসহ ডাটা এি�র কাজ করা হেয়েছ। 

(থ) �াধীনতার মহান �পিত জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর ৯৮তম জ�িদবস ও জাতীয় িশ�িদবস ২০১৭ উদযাপন উপলে� সং�িত 
িবষয়ক ম�ণালয় আেয়ািজত �ি�পাড়ায় ব�ব�র সমািধ কমে�ে� আেয়ািজত বইেমলায় বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর অংশ�হণ কেরেছ। 

(দ) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের ফায়ার সািভ �স ও িসিভল িডেফ� অিধদ�েরর �ত�� সহেযািগতায় অি� িনব �াপন মহড়া অ�ি�ত হেয়েছ। 
(ধ) ‘‘বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর সং�হ �ব�াপনা িসে�ম (CMS) ও ত�েযাগােযাগ �ব�াপনা িসে�ম (MIS) উ�য়ন কায ��ম’’ শীষ �ক 

কম ��িচর কাজ,  ‘‘বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর সং�হ �ব�াপনা িসে�ম (CMS) ও ত�েযাগােযাগ �ব�াপনা িসে�ম (MIS) উ�য়ন 
কায ��ম’’ শীষ �ক কম ��িচর ‘শা�ক/ িঝ�ক’ এর ক�াটালগ �তিরর জ� Journeyman ক��ক  িনেয়াগ�া� Descriptive cataloguer 
�েফসর ড. আ� �তয়ব আ� আহেমদেক ক�াটালগ �তিরেত সহায়তা �দান,  ‘‘বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর সং�হ �ব�াপনা িসে�ম 
(CMS) ও ত�েযাগােযাগ �ব�াপনা িসে�ম (MIS) উ�য়ন কায ��ম’’ শীষ �ক কম ��িচর ‘�ট�টাইল’ এর ক�াটালগ �তিরর জ� 
Journeyman ক��ক িনেয়াগ�া� Descriptive cataloguer �েফসর ড. িনয়াজ জামান এবং ‘বা�য�’ এর ক�াটালগ �তিরর জ� 
Journeyman ক��ক িনেয়াগ�া� Descriptive cataloguer জনাব সায়মন জাকািরয়ােক ক�াটালগ �তিরেত সহায়তা �দান, �া�িতক 
ইিতহাস িবভােগর িনদশ �েনর িডিজটাল ত� যাচাই ও স�াদনার কাজ, বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর ভা� �য়াল �ালাির �কে�র কােজ 
�া�িতক ইিতহাস িবভােগর ‘মানিচে� বাংলােদশ’ শীষ �ক �ালাির নং ১ �থেক ‘হািত’ শীষ �ক �ালাির নং ১০ পয �� �দশ�ত িনদশ �েনর 
িচ� �হেণর কাজ, ০১ (এক)� হািতর দ�ত ও ০১ (এক)� �কারােলর সং�হ ন�র �দােনর জ� বা.জা.জা. ফরম নং ২১(এ�শ) �রণ 
কের িনদশ �ন ন�র �দান, ১৫৪(একশত �য়া�)� শা�ক/িঝ�েকর সং�হ ন�র �দােনর জ� বা.জা.জা.ফরম নং ২১(এ�শ) �রণ কের 
িনদশ �ন ন�র �দান, Object ID ডাটােবস ফেম � িনদশ �েনর ত� সি�েবেশর কাজ, নিলনীকা� ভ�শালী �দশ �নী �ালািরেত ‘পািখর �দশ 
বাংলােদশ ২০১৭’ শীষ �ক �দশ �নী আেয়াজেনর কাজ, �া�িতক ইিতহাস িবভােগর ২০১৪-২০১৬ বছেরর সং�হীত ন�না িনেয় িবেশষ 
�দশ �নী আেয়াজেনর কাজ, ১৮ �ম ২০১৭ আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস উদযাপন উপলে� আেয়ািজত ৭ িদন�াপী অ��ানমালার অংশ 
িহেসেব “আচায � দীেনশ চ� �সন �ারক ব�তৃা” আেয়াজেন সহায়তা �দান, ১৮ �ম ২০১৭ আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস উদযাপন উপলে� 
আেয়ািজত ৭ িদন�াপী অ��ানমালার অংশ িহেসেব “অ�াপক সেত�ন �বাস �ারক ব�ৃতা” আেয়াজেন সহায়তা �দান, বাংলােদশ 
জাতীয় জা�ঘর এবং বাংলােদশ বাড ��াব এর �যৗথ উে�ােগ ‘পািখর �দশ বাংলােদশ ২০১৭’ শীষ �ক আেয়ািজত �দশ �নীর জ� ‘পািখ’ 
শীষ �ক ৮ নং �ালািরর ০২(�ই)� িনদশ �ন ম�র (সং�হ নং-০১.০৪.৪০২.১৯৯০.০২৬২২ এবং সং�হ নং-০১.০৪.৪০২.১৯৯০.০২৬২৩) 
পির�ার-পির��তার কাজ করা হেয়েছ। 



-১৬- 
 
 
(ন) আইিস� শাখার িবিভ� কাজ �যমন : (১) সাভ �ার িসে�মস �মইন��া�, ডাটােবস িরকভাির, �াকআপ, মিনটিরং, �াবল ���ং, এি�ভাইরাস ও 

ফায়ার ওয়াল ��াটাস মিনটিরং, (২) A2i এর ইেনােভশন ফাে�র অথ �ায়েন জাতীয় জা�ঘর ভা��য়াল �ালাির �তিরর কােজ ত�াবধান ও সহেযািগতা 
�দান, (৩) e-News Letter �কােশর কায ��ম �হণ, (৪) িনয়িমতভােব জাতীয় জা�ঘেরর ওেয়বসাইট (www.bangladeshmuseum.gov.bd)-
এ অ��ানমালা, দশ �কসং�া, িব�াপন, িব�ি� �না�শ, অ��ােনর �েয়াজনীয় ত� হালনাগাদকরণ, (৫)জা�ঘেরর �ল ওেয়বসাইট এর িবক� 
িহসােব  www.bnm.org.bd ওেয়বসাইেট সংর�ণকরণ, (৬) National Web Portal এর আওতায় �তির�ত ওেয়বসাইট সংর�ণ ও 
আপেডটকরণ, (৭) �সাশাল িমিডয়ায় (facebook ও  tweeter) ত� আপেলাডকরণ,  (৮) Domain Mail �বহার কের ��স িরিলজ (১৪০� 
পি�কায় এবং সাংবািদকেদর) ��রণ, (৯) Domain e-Mail প�িত �বহার কের জা�ঘেরর অ��ােনর আম�ণপ� ��রেণর জ� e-mail 

তািলকায় ন�ন সংেযাজন ও আম�ণপ� e-mail-এ ��রণ,  (১০) SMS এর মা�েম আম�ণপ�/ত� ��রণ, (১১)  লাইে�ির শাখায় �ল�ভ �ে�র 
অংশ িবেশষ ��ািনং কের িডিজটাল সংর�ণকরণ, (১২) িডিজটাল প�িতেত �িকট িব�য় কায ��েমর ত�াবধান ও কািরগির সহেযািগতা �দান, 
(১৩) িসেনে�ে� �েজ�ের মাি�িমিডয়া ��েজে�শন উপ�াপন, লিবেত ও �দশ �নী কে�র সাইেনেজ িভিডও �াইড �দশ �ন, (১৪) বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর িবিভ� িকউেরেটািরয়াল িবভাগ ও শাখার কি�উটার পিরচয �া, হাড �ওয়ার ও সফটওয়�ার �মইনেটেন�, �াবল ��ং এবং কি�উটার 
পিরচালনায় কম �কত�া ও অপােরটরেদর পরামশ � ও সহেযািগতা �দান, (১৫) CC Camera পয �েব�ণকরণ (২০০২ নং ক�), (১৬) জাতীয় 
জা�ঘেরর ১৫১ ন�র কে� সং�ািপত Color Laser Printer and A3 Scanner এর মা�েম জা�ঘেরর িবিভ� িবভাগ ও শাখায় 
চািহদামেতা �সবা �দান, (১৭) জাতীয় জা�ঘেরর ICT �মইন�টেন� সািভ �স কােজর জ� িনেয়ািজত Dedicated Response Team এর 
কাজ ত�াবধান ও (১৮) বাংলােদশ কি�উটার কাউি�ল ও ICT Division এর বাংলা গভ.�নট এর আইিপ �ফান ও ইনেফা-সরকােরর 
িভিডও কনফােরি�ং িসে�ম �কে� আওতায় সং�ািপত ICT সর�াম র�ণােব�ণ কাজ স�াদন করা হেয়েছ। উ� �ক�-�েয়র 
আওতায় 2mbps shared broad band internet সংেযাগ িবক� িহসােব ২০০২ ন�র কে� �বহার করার �ব�া �হণ করা হেয়েছ। 

 (৫)    বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর আেয়ািজত ২০১৬-২০১৭ অথ �-বছেরর অ��ানমালা :   
 

   (ক)  বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর বাৎসিরক ক�ােল�ােরর িনধ �ািরত অ��ানঃ 
 

�িমক 
ন�র 

বা�বায়নকাল অ��ােনর িববরণ 

১. ০৮ �লাই ২০১৬ পিব� ঈদ-উল-িফতর ২০১৬ উপলে� ঈেদর পেরর িদন িশ�-িকেশার, �িতব�ী ও িশ�াথ�েদর িবনা �িকেট 
জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �েনর �ব�া করা হয়। িশ�-িকেশারেদর িবেনাদেনর জ� জাতীয় জা�ঘর �ধান িমলনায়তেন 
িশ�েতাষ চলি�� ‘িদ� না�ার �’, ‘নয় না�ার িবপদ সংেকত’, ‘আ�েনর পরশমিণ’ এবং ‘�ামল ছায়া’ �দশ �ন করা 
হয়। ছিব�িল ঈদ পরবত� ৪ িদন �দখােনা হেয়েছ। 

২. ০৮ �লাই ২০১৬ পিব� ঈদ-উল-িফতর ২০১৬ এর পেরর িদন িশ�-িকেশার, �িতব�ী ও �িবধা বি�ত িশ�-িকেশারসহ সব �েমাট 
১৫৪৪৯ জন দশ �ক জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। ত�ে� ৮৮২৪ জন দশ �ক �িকেটর িবিনমেয় এবং ৬৬২৫ জন  
িশ�-িকেশার, �িতব�ী ও �িবধা বি�ত িশ�-িকেশার িবনা �িকেট জা�ঘর পিরদশ �ন কের।  

৩. ১৫ �লাই ২০১৬ 
 

জা�ঘের �পাড়ামা�র িশ�কেম �র িবেশষ �দশ �নীর উে�াধন �ৎিশ� বাংলার �লাকিশে�র অন� িনদশ �ন। �ৎিশ� 
বাংলােদেশর �াচীনিশ�। পাথেরর ��া�তা এবং পাথর পিরবহেন অ�িবধার কারেণ বাঙালী িশ�ীেদর িবেশষ 
�ন�ে� �পাড়ামা�র িশ�কম � �বহািরক িদেকর পাশাপািশ না�িনকতায় �ািসক ময �াদা লাভ কের। বাংলার 
তাম�ক, হিররাম�র ও চ�েক�গেড় ���ব � �তীয় শতেকর �ৎিশে�র িনদশ �ন আিব�ত হেয়েছ। িনত� �বহায � 
সাম�ী, �শৗিখন িশ�কম �, �াপত� িশ�কম �, ভা�য � ছাড়াও �বৗ�িবহার, মি�র, মসিজেদর গা�ালংকার িহেসেব 
�পাড়ামা�র ফলক �াপকভােব �ব�ত হেতা। নদীমা�ক বাংলােদেশ এই িশ�মা�ম� �াচীন �েগ �যমন সমা�ত 
িছল �তমিন ম��গ �পিরেয় আ�িনক ভাবধারায় না�িনকভােব িশ�মা�ম� িবকিশত হেয়েছ এবং িব�ার লাভ 
কেরেছ। �লাক ঐিতেহ�র িববিত�ত এই িশ�মা�ম�েক �েল ধরার জ� রাজশাহী িব�িব�ালেয়র চা�কলা 
অ�ষেদর �ৎিশ� ও ভা�য � িবভােগর ছা�েদর �পাড়ামা�র ৫০� িশ�কম � এবং বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের সং�হীত 
�পাড়ামা�র িশ�কেম �র ১০০� িনদশ �ন িনেয় এই িবেশষ �দশ �নীর আেয়াজন করা হয়।  

৪. ১৩ আগ� ২০১৬ জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর ৪১তম শাহাদাত বািষ �কী ও জাতীয় �শাক িদবস পালন উপলে� 
জা�ঘেরর �ধান িমলনায়তেন আেয়াজন করা হয় ‘ব�ব� �িত ব�তৃা’ এবং জা�ঘেরর ২৩ ন�র �ালািরেত 
আেয়াজন করা হয় ‘ব�ব� �িত িনদশ �েনর’ িবেশষ �দশ �নী।   

৫. ১৪-১৬ �সে��র 
২০১৬ 

পিব� ঈদ-উল-আযহা উপলে� ঈেদর পের ৩  িদন �ধান িমলনায়তেন িশ�-িকেশারেদর িবেনাদেনর জ� িবনা 
�িকেট �র�, গািড়ওয়ালা এবং রাতিবরােত সাতি�রােত চলি�� �দশ �ন করা হয়। �িতিদন �ইবার �শা আেয়াজন 
করা হয় । 

৬. ১৫ অে�াবর ২০১৬ সমকালীন বাংলা সািহেত�র অ�তম �ধান ��ষ �সয়দ শাম�ল হেকর �িত ��া অপ �েণর উে�ে� বাংলােদশ 
জাতীয় জা�ঘর ১৫ অে�াবর ২০১৬ শিনবার সকাল ১১টায় কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন �রণসভার আেয়াজন 
করা হয়। ��েত জা�ঘর িনিম �ত এক� ড�েম�াির িফ� �দশ �ন করা হয় এবং জাতীয় কিবতা পিরষদ আেয়ািজত 
৮০তম জ�বািষ �কী পালন উপলে� কিবর �দয়া ভাষেণর অংশ িবেশষ �দশ �ন করা হয়।  

৭. ২১ অে�াবর ২০১৬ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ২১ অে�াবর ২০১৬ ��বার স��া ৬.৩০ িমিনেট কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন 
একক স�ীতা��ােনর আেয়াজন কের।  



-১৭- 

 
 

৮. ২৮ অে�াবর ২০১৬ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক স��ার অংশ িহেসেব  ২৮ অে�াবর ২০১৬ ��বার স��া 
৬টা ৩০ িমিনট জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন িশ�ী �েমাদ দ� এর একক সংগীতস��ার 
আেয়াজন করা হয়।   

৯. ২৯ অে�াবর ২০১৬ নবসি�ত িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন �ালািরর (�ালাির ন�র-৩৫) উে�াধনী অ��ান:  
িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন �ালাির সং�ার�ব �ক স�ণ � ন�ন আি�েক স�িত নবসি�ত করা হেয়েছ। 
আইএফআইিস �াংক িলিমেটড-এর আিথ �ক সহেযািগতায় এই সং�ার ও সি�তকরণ করা হেয়েছ। সািব �ক 
কািরগির সহায়তা �দান কের ‘�ক’ িপকচার লাইে�ির িলিমেটড। �ালাির� িকউিরং কেরেছন �ক-এর জনাব 
এ এস এম �রজাউর রহমান।  

১০. ৮ নেভ�র ২০১৬ ইিতহাস ও ঐিতেহ�র িনদশ �ন সং�হ, সংর�ণ ও গেবষণা জা�ঘেরর অ�তম কাজ। �িতিনয়ত জা�ঘর সং�হ 
করেছ নানা মাি�ক ঐিতিহ�ক িনদশ �ন। এরই ধারাবািহকতায় িবগত িতন বছের সং�হীত হেয়েছ ৩৯৫১� 
িনদশ �ন। িনদশ �ন�েলার মে� রেয়েছ ��বান পা�িলিপ, ঢাকাই মসিলন, �ি��ে�র দিলল, িবিভ� ধরেনর 
�িপ, বাঘ ও হিরেণর চামড়া ইত�ািদ। এখান �থেক �ায় সাতশত � িনদশ �ন িনেয় জা�ঘেরর �তীয় তলায় ২৩ 
ন�র �ালািরেত আেয়াজন করা হেয়েছ �ই মাস�াপী িবেশষ �দশ �নী।  
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর িডিজটাল বাংলােদশ কায ��ম বা�বায়েনর লে�� ১ নেভ�র ২০১৬ �থেক 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের িডিজটাল প�িতেত �িকট িব�য় পরী�া�লকভােব �� হেয়েছ। �াথিমকভােব 
িডিজটাল �িকেটর barcode এবং barcode reader-এর মা�েম Access and Exit িনয়�ণ করা 
হেব। ভিব�েত এই প�িতেক online ticketing �ব�ায় উ�ীত করা হেব। িডিজটাল প�িতেত �িকট 
িব�য় �ব�া বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �সবা �দােনর মানেক আেরা উ�ত করার অংশ িহেসেব এই 
কায ��ম �� হে�।  ০৮ নেভ�র ২০১৬ �বলা ১টায় গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর সং�িত িবষয়ক 
ম�ণালেয়র সিচব �বগম আকতারী মমতাজ আ��ািনকভােব িবেশষ �দশ �নী ও িডিজটাল �িকট িব�য় 
কায ��ম উে�াধন কেরন। �দশ �নী উে�াধন কের �বগম আকতারী মমতাজ সাংবািদকেদর বেলন, দশ �ক চািহদা 
িবেবচনা কের বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �িতিনয়ত �ালাির স�েহর �সৗ�য � বধ �ন করেছ। ইেতামে� িশ�াচায � 
জয়�ল আেবিদেনর িশ�কম � িনেয় �নঃসি�ত ৩৫নং �ালাির উে�াধন করা হেয়েছ।  জা�ঘেরর িনয়িমত 
কায ��েমর �িতফলন ঘেটেছ ৩২ ন�র �ালািরেত িবগত ৩ বছেরর সং�হ িনেয় আেয়ািজত িবেশষ �দশ �নীর 
মা�েম। জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী বেলন, বত�মান সরকােরর িডিজটাল 
কায ��েমর �ল ধারায় সং�� হেত জা�ঘর ইেতামে� �ায় ১ ল� িনদশ �েনর িডিজটাল ড�েমে�শন স�� 
কেরেছ। িডিজটাল �িকট কায ��ম উে�াধেনর মা�েম জা�ঘর আেরা একধাপ এিগেয় যােব। 

১১. ১১ নেভ�র ২০১৬ জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক স��ার অংশ িহেসেব ১১ নেভ�র ২০১৬ জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল 
িমলনায়তেন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর িশ�ী চ�ল খােনর একক সংগীত স��ার আেয়াজন কের।  

১২. ১২ নেভ�র ২০১৬ মহা�ান গড় �গ �নগরী িবষেয় কমেবশী সকেলর জানা থাকেলও িভতরগড় �গ �নগরী স�েক� �ব �বশী মা�েষর 
ধারণা �নই। বাংলােদেশর সব � উ�েরর �জলা প�গড়। �জলা শহর �থেক ১৬ িকেলািমটার উ�র �েব � সদর 
থানার অমরখানা ইউিনয়েন িভতরগড় �গ �� অবি�ত। ভারত বাংলােদশ সীমা�বত� এলাকার �ায় ২৫ 
বগ �িকেলািমটার �েড় সব ��হৎ এ �গ �� িনিম �ত হেয়েছ। �াি�স �কানন ১৮০৭-১৮০৮ সােল �থেম িভতরগড় 
�গ � স�েক� এক� �িতেবদন িলিপব� কেরন। পরবত�েত িবিশ� ��ত�িবদ আ.ক.ম. যাকািরয়া ১৯৫৮-১৯৬৮ 
সােল এ �গ �� সেরজিমেন পিরদশ �ন কেরন এবং বাংলােদেশর ��স�দ নামক �ে� িনভ �রেযা� িববরণী 
�কাশ কেরন। িভতরগড় �গ �� ৪� �রি�ত আেব�নী �াচীর �ারা �রি�ত এবং ৩� অভ��িরন �েগ �র সম�েয় 
গ�ত। �াচীন এ �গ �নগরীেক �ংেসর হাত �থেক র�া এবং নগরীর ইিতহাস �েঁজ �বর করার জ� ��ত� 
অিধদ�েরর সহেযািগতায় ইউিনভারিস� অব িলবােরল আট �স বাংলােদশ এর অ�াপক শাহনাজ �হাসেন জাহান 
২০০৮ সােল �গ �� খনেনর উে�াগ �হণ কেরন । �বর হেয় আেস বাংলােদেশর সব � �াচীন �গ �নগরী িভতরগড় 
�� স�েদর নানা ইিতহাস। িভতর গড় �গ � নগরীেত আিব�ত �� স�েদর ওপর ১২.১১.২০১৬ তািরখ জাতীয় 
জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন আেয়াজন করা হয় �সিমনার।  
িভতরগড় স�েক� �ল �ব� উপ�াপন কেরন অ�াপক �হাসেন জাহান। ধ�বাদ �াপন কেরন বাংলােদশ 
জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী। অথ � ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব আ�ল 
মাল আ�ল �িহত এমিপ �ধান অিতিথর ভাষেণ বেলন বাঙািল জািতর �গৗরেবর ��াচীন �য ইিতহাস মা�র 
গভীের �িকেয় আেছ তা �েঁজ �বর কের আনেত হেব। তেবই বাঙািল জািত মাথা �� কের দাড়ােত পারেব। 
িবেশষ অিতিথর ভারেণ সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব আসা��ামান �র এমিপ বেলন 
অথ �ৈনিতক সীমাব�তা থাকেলও আমােদর �গৗরেবর ইিতহাস উে�াচন কের �দশবাসীর সামেন �েল ধরেত 
হেব। জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী বেলন, জনগণেক স��ৃ করেত পারেল ��স�দ 
র�া করা স�ব। �সিমনার �শেষ ��ত� অিধদ�র ক��ক জা�ঘেরর লিবেত আেয়ািজত মহা�ান গড় এবং 
িভতরগড় �থেক আিব�ত ��স�েদর িবেশষ �দশ �নী অিতিথ�� �ের �দেখন। 
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১৩. ১৮ নেভ�র ২০১৬ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক স��ার অংশ িহেসেব ১৮ নেভ�র ২০১৬ ��বার জা�ঘেরর 
কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন িশ�ী িবজন চ� িম�ীর একক সংগীত স��ার আেয়াজন করা হয়।  

১৪. ১৮ নেভ�র ২০১৬ অ�াপক িনকলা ি�পিল ইতালীয় �পিত এবং িচ�িশ�ী। িতিন তারিশেতা নােমই সমিধক পিরিচত। 
বাংলােদশী কা�িশ�ীেদর এম�য়েডরীসহ �লাকজ িশ�কেম �র সােথ িনেজেক �� কের ইউেরাপ এবং এিশয়ার 
িশ�েবাধেক একী�ত কেরেছন। �শি�ক উৎকষ �তার পাশাপািশ িতিন সাধারেণর সােথ স��ৃ হেয় �ি�শীলতার 
পথেক �বগবান কেরেছন। ��িচ�, নকিশ, �ঢউ �খলােনা মা�র ও গািলচা, মা�র �িত�িত ��িত �তিরেত 
�যাগ কেরেছন ন�ন মা�া। এই িনখাদ িশ�ীর িশ�কম � �াচ� ও �াতীচ�, আ�িনকা ও ঐিতহ�েক একই সােথ 
লালন কেরেছন। ইতালীয় এই িশ�ীর সােথ বাংলােদেশর মা�েষর পিরচয় করােনার জ� বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘর নিলনীকা� ভ�শালী �দশ �নী হেল ত�র একক িশ�কম � �দশ �নীর আেয়াজন কের। ১৯ নেভ�র ২০১৬ 
শিনবার সকাল ১১টায় গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় অথ �ম�ী জনাব আ�ল মাল আব�ল �িহত 
এমিপ �ধান অিতিথ িহেসেব �দশ �নীর উে�াধন কেরন।  

১৫. ২ িডেস�র ২০১৬ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক স��ার অংশ িহেসেব  ০২ িডেস�র ২০১৬ ��বার জা�ঘেরর 
কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন িশ�ী ভজন �মার �াধ-এর একক সংগীত স��ার আেয়াজন করা হয়।  

১৬. ৫ িডেস�র ২০১৬ ১৭তম ি�বািষ �ক এশীয় চা�কলা �দশ �নীর অংশ িহেসেব বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর বাংলােদেশর �য়াত 
মা�ার �পই�ার, িশ�াচায � জয়�ল আেবিদেনর ৩২�, প�য়া কাম�ল হাসােনর ৩২�, িশ�ী এস.এম. �লতােনর 
১১� এবং িশ�ী শিফউি�েনর ১৪� �মাট ৮৯� িশ�কম � িনেয় প�কাল�াপী িবেশষ �দশ �নীর আেয়াজন কের। 
৫ িডেস�র ২০১৬ �সামবার, িবকাল ৩.০০টায় জাতীয় জা�ঘেরর নিলনীকা� ভ�শালী �দশ �নী �ালািরেত এ 
�দশ �নীর উে�াধন কেরন �দেশর বের� িচ�িশ�ী �সয়দ জাহা�ীর। �দশ �নী ৫ িডেস�র ২০১৬ �থেক ২১ 
িডেস�র ২০১৬ পয �� দশ �নাথ�েদর জ� উ��ু রাখা হয়। 

১৭. ১১ িডেস�র ২০১৬ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক স��ার অংশ িহেসেব ১১ িডেস�র ২০১৬ রিববার জা�ঘেরর 
কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন িশ�ী বা�ল �াপারী-এর একক সংগীত স��ার আেয়াজন করা হয়।  

১৮. ১২ িডেস�র ২০১৬ মহান িবজয় িদবস ২০১৬ উদযাপন উপলে� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ১২ িডেস�র ২০১৬, �সামবার সকাল 
১০:৩০টায় কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন �ি��ে�র গ�বলা অ��ান আেয়াজন কের। �খতাব�া� 
�ি�েযা�ারাসহ �দেশর িবিভ� অ�েলর �ি�েযা�ারা অ��ােন অংশ�হণ কেরন। �ি��ে�র গ� বেলন 
অবসর�া� কমেডার এ.ডি�উ. �চৗ�রী, বীর উ�ম,  অবসর�া� কেন �ল �তৗিফ�র রহমান বীর িব�ম এবং 
অবসর�া� ক�াে�ন সাহা�ি�ন আহেমদ বীর উ�ম। অ��ােন সভাপিত� কেরন অবসর�া� �ল: কেন �ল কাজী 
সা�াদ আলী জিহর, বীর �তীক। অ��ােন �াগত ভাষণ �দন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক 
জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী  

১৯. ২৩ িডেস�র ২০১৬ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক স��ার অংশ িহেসেব ২৩ িডেস�র ২০১৬ ��বার জা�ঘেরর 
কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন িশ�ী �িল শারিমলীর একক সংগীতস��ার আেয়াজন করা হয়।  

২০. ২৫ িডেস�র ২০১৬ িয� ি�ে�র জ�িদন (বড়িদন) উপলে� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ২৫ িডেস�র ২০১৬ রিববার স��ায় 
জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন িশ�ী ভজন �মার �াধ-এর একক সংগীতা��ােনর আেয়াজন 
কের।  

২১. ২৯ িডেস�র ২০১৬ িশ�া �িত�ােনর বািষ �ক ও সমাপনী পরী�া �শষ হওয়ায় ২৯ িডেস�র ২০১৬ তািরখ সকাল ১১টায় জা�ঘেরর 
আম�েণ জা�ঘেরর �ধান িমলনায়তেন যা�িশ�ী িজয়ামিন যা� �দশ �ন কেরন। িশ�াথ�সহ িব�ল সং�ক 
দশ �নাথ� িজয়ামিনর যা� �দশ �নী উপেভাগ কেরন।  

২২. ৩০ িডেস�র ২০১৬ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক স��ার অংশ িহেসেব ৩০ িডেস�র ২০১৬ ��বার জা�ঘেরর 
কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন িশ�ী তপন �মার সরকার একক সংগীত পিরেবশন কেরন।  

২৩. ৩১ িডেস�র ২০১৬ বীর �ি�েযা�া কেন �ল (অব.) �তৗিফ�র রহমান-এর �ি��ে�র দিলল The Guerillas of Dhaka 1971 ও 
“�গিরলা ১৯৭১” বইেয়র �কাশনা উৎসব  ৩১ িডেস�র ২০১৬ শিনবার সকাল ১১টায় জা�ঘেরর �ধান 
িমনায়তেন অ�ি�ত হয়।  

২৪. ৩১ িডেস�র ২০১৬ ইংেরিজ বছর ২০১৬ �ক িবদায় জানােনার জ� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ৩১ িডেস�র ২০১৬ শিনবার 
জা�ঘেরর �ধান িমলনায়তেন একক স�ীত স��ার আেয়াজন কের। অ��ােন স�ীত পিরেবশন কেরন 
সমসামিয়ক �লাকস�ীেতর অ�তম জনি�য় িশ�ী িকরণ চ� রায়।  

২৫. ০৮ জা�য়াির ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক স��ার অংশ িহেসেব ০৮ জা�য়াির ২০১৭ রিববার স��া 
৬টায় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন িশ�ী নািহদ নািজয়ার একক সংগীতস��ার আেয়াজন করা 
হয়।  
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২৬. ২১ জা�য়াির ২০১৭ ম�ল �শাভাযা�া ইউেনে�ার ইনেটনিজবল �হিরেটজ িহেসেব �ী�িত পাওয়ায় সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র 

উে�ােগ বণ �াঢ� র �ািল ও আেলাচনা অ��ান এবং সাং�িতক অ��ােন আেয়াজন করা হয়।  সং�িত িবষয়ক 
ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব আসা��ামান �র এমিপ -এর �ন�ে� র �ািল িশ�কলা একােডিম �থেক �� 
হেয় চা�কলার ব�লতলায়  এেস �শষ হয়। ব�ল তলায় আেয়াজন করা হয় আেলাচনা অ��ান এবং সাং�িতক 
অ��ান। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কম �কত�া এবং কম �চািরগণ র �ািল এবং অ��ােন অংশ�হণ কের। এছাড়া 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর  মহপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রীর �ন�ে� এক� �েভিনর ��ণ করা 
হয় এবং এক� ড�েম�াির �তির করা হয়।  

২৭. ৩ �ফ�য়াির ২০১৭ বাংলেদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন ৩ �ফ�য়াির ২০১৭ ��বার স��া সােড় ৬ টায় 
আেয়াজন করা হয় সাং�িতক স��া ‘�ােণর �খলা’। অ��ােন সংগীত পিরেবশন কেরন উপমহােদেশর অ�তম 
রবী� সংগীত িশ�ী ��য়া �হঠা�রতা এবং কিবতা পাঠ কেরন িশ�ী সািমউল ইসলাম �পালাক।  

২৮. ৪ �ফ�য়াির ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ও িচটাগাং শট � এর 
উ�ােগ আেয়াজন করা হয় চলি�� �দশ �নী ‘ঢাকা �শা’। ৪ �ফ�য়াির ২০১৭ শিনবার সকাল ৯টা ৩০ িমিনট ত� 
ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব হাসা�ল হক ই� এমিপ �ধান অিতিথ িহেসেব �দশ �নীর উে�াধন কেরন।  ৪ 
�থেক ৮ �ফ�য়াির পয �� িনব �ািচত চলি�� �দশ �ন করা হয়। 

২৯. ৪ �ফ�য়াির ২০১৭ ইরােনর ইসলািম িব�েবর ৩৮তম িবজয় বািষ �কী উপলে� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ও ইরান কালচারাল 
�স�ােরর উে�ােগ জা�ঘেরর �ধান িমলনায়তেন আেয়াজন করা হয় ইরািন চলি�� �দশ �নী।  

৩০. ১২ �ফ�য়াির ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন �াম বাংলার অ�তম কা�ঐিতহ� নকশী 
ক�থার �ন��ীবেনর অ��ত িশ�ী �রাইয়া রহমােনর িশ�কেম �র ওপর িনিম �ত চলি�� Threads –এর 
িবেশষ �দশ �নী ও আেলাচনা সভার আেয়াজন করা হয়।  

৩১. ১৭ �ফ�য়াির ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক স��ার অংশ িহেসেব ১৭ �ফ�য়াির ২০১৭ ��বার জা�ঘেরর 
কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন িশ�ী ইয়াসিমন �সতািরর একক সংগীতস��ার আেয়াজন করা হয়।  

৩২. ১৮ �ফ�য়াির ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক স��ার অংশ িহেসেব ১৮ �ফ�য়াির ২০১৭ শিনবার জা�ঘেরর 
কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন িশ�ী রওনক আরা রােসল-এর একক সংগীতস��ার আেয়াজন করা হয়।  

৩৩. ২২ �ফ�য়াির ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন ২২ �ফ�য়াির ২০১৭ �ধবার সাং�িতক ঘাটিত ও 
�গিতর অ�কার িশেরানােম এক �সিমনােরর আেয়াজন করা হয়।  

৩৪. ২২ �ফ�য়াির ২০১৭ ২২ �ফ�য়াির ২০১৭ জাতীয় জা�ঘর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন আ�জ�ািতক মা�ভাষা িদবস উপলে� 
এ�েশর কিবতা পাঠ অ��ােনর আেয়াজন করা হয়। অ��ােন কিব �সয়দ আল ফা�ক, কিব �ষার দাশ,  কিব 
কাজী �রাজী, কিব আসলাম সািন, কিব হািব��াহ িসরাজী, কিব রিবউল �সাইন, কিব সাহা��ীন নাগরী, কিব 
�হা�দ সামাদ, কিব তািরক �জাত, কিব আসাদ মা�ান, কিব িশহাব সরকার, কিব রবী� �গাপ, কিব �মার 
চ�বত�, কিব সাই��াহ মাহ�দ �লাল ও কিব কাজল বে�াপা�ায় কিবতা পাঠ কেরন। 

৩৫. ২৪ �ফ�য়াির ২০১৭ ২৪ �ফ�য়াির ২০১৭, ��বার। িনব�ক সাং�িতক ঐিতহ� সংর�ণ ও িবকাশ কম ��িচর অংশ িহেসেব 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �ধান িমলনায়তেন �াধীন বাংলা �বতার �কে�র শ� �সিনক, এ�েশ পদক�া� 
গণসংগীতিশ�ী ফিকর আলমগীেরর একক সংগীতা��ােনর আেয়াজন করা হয়।  

৩৬. ২০ মাচ � ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক অ��ােনর অংশ িহেসেব ২০ মাচ �  ২০১৭ কিব �িফয়া কামাল 
িমলনায়তেন একক সংগীতা��ােনর আেয়াজন করা হয়। সংগীত পিরেবশন কেরন িশ�ী খায়�ল আনাম 
শািকল।  

৩৭. ২৫ মাচ � ২০১৭ দাশ �িনক, �লখক ও কিব আহমদ ছফা �রেণ ২৫ মাচ � ২০১৭ সকাল ১১টায় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল 
িমলনায়তেন �িত ব�ৃতা অ��ােনর আেয়াজন করা হয়। ব�তৃা �দান কেরন অ�াপক সিল��াহ খান। 
�িতব�তৃা অ��ােন সভাপিত� কেরন কিব আসাদ �চৗ�রী। অ��ােন �াগত ভাষণ �দন বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী। 

৩৮. মাচ � ২০১৭ �াধীনতার মহান �পিত জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর ৯৮তম জ�িদবস ও জাতীয় িশ� িদবস 
২০১৭ উদযাপন উপলে� �ি�পাড়ায় ব�ব�র সমািধেসৗধ কমে�ে� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �ল িনম �াণ, 
�দশ �নী উপ�াপন, �কাশনা িবি� ও �ামা�িচ� �দশ �ন করা হয়।  

৩৯. ২৬ মাচ � ২০১৭ মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবস উদযাপন উপলে� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ২৬ মাচ � ২০১৭, রিববার সকাল 
১১টায় কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন �ি��ে�র গ� অ��ান আেয়াজন করা হয়। এই অ��ােন বীর 
�ি�েযা�া ��ায়া�ন িলডার (অব.) িলয়াকত আলী খান বীর উ�ম, �মজর কাম�ল হাসান �ইঁয়া (অব.) এবং 
কমাে�া �মা. খিল�র রহমান �ি��ে�র কািহনী বণ �না কেরন। অ��ােন সভাপিত� কেরন ক�াে�ন আকরাম 
আহেমদ বীর উ�ম এবং অ��ােন �াগত ব�� �দান কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক 
জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী। 
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৪০. ২৬ মাচ � ২০১৭ মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০১৭ উদযাপন উপলে� �সাহরাওয়াদ� উ�ােনর এি�িথেয়টাের সাং�িতক 

অ��ান আেয়াজন করা হয়।  
৪১. ২৭ মাচ � ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন ২৭ মাচ � ২০১৭  িবকাল ৪টায় একা�েরর গণহত�া 

শীষ �ক আেলাচনা অ��ােনর আেয়াজন করা হয়। আেলাচনা কেরন িবিশ� ইিতহাসিবদ অ�াপক �নতািসর 
মা�ন, শহীদ �ি�জীবী অ�াপক �জ�ািতম �য় �হঠা�রতার ক�া অ�াপক �মঘনা�হ ঠা�রতা এবং ঢাকা 
িব�িব�ালেয়র ম�র ক�াি�েনর ত�াবধায়ক ম�দার �� � অ�ণ �মার �দ। অ��ােন �াগত ব�� �দন 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী। সভাপিত� কেরন বাংলােদশ 
জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর সভাপিত বের� িশ�ী হােশম খান। 

৪২. ২১ এি�ল ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক অ��ােনর অংশ িহেসেব ২১ এি�ল ২০১৭ ��বার স��া 
৬.৩০ িমিনেট জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন িশ�ী জয়� আচায � এর একক সংগীতস��ার 
আেয়াজন করা হয়।  

৪৩. ২৮ এি�ল ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক অ��ােনর অংশ িহেসেব ২৮ এি�ল ২০১৭ তািরখ ��বার 
স��া ৬.৩০ িমিনেট জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন িশ�ী িপ� সা�ার এর একক সংগীতস��ার 
আেয়াজন করা হয়।  

৪৪. ২৯ এি�ল ২০১৭ ২৯ এি�ল ২০১৭ শিনবার সকাল ১১টায় কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন ঔপ�ািসক �মা�ন আজাদ �রেণ 

এক আেলাচনা অ��ােনর আেয়াজন করা হয়। অ��ােন �ল ব�� উপ�াপন কেরন ঢাকা িব�িব�ালেয়র 

বাংলা িবভােগর অ�াপক আকতার কামাল। আেলাচনা কেরন কিব মা���ামান এবং ঢাকা িব�িব�ালেয়র 

বাংলা িবভােগর অ�াপক রিফক উ�াহ খান। অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন বাংলােদশ 

পাবিলক সািভ �স কিমেনর সিচব �বগম আকতারী মমতাজ। সভাপিত� কেরন কিব �হা�দ সামাদ। �রণ 

সভায় �াগত ভাষণ �দন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী। 

৪৫.  ৫ �ম ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক অ��ােনর অংশ িহেসেব ৫ �ম ২০১৭, ��বার স��া ৬.৩০ 
িমিনেট জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন িশ�ী অ�াপক ড. নািশদ কামাল এর একক 
সংগীতস��ার আেয়াজন করা হয়।  

৪৬. ১২ �ম ২০১৭ ১২�ম ২০১৭ সকাল ১১টায় কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন আেয়াজন করা হয় �রিডও সাংবািদকতায় 
�িমকা শীষ �ক আেলাচনা অ��ান।  আেলাচনা কেরন �নামধ� সাংবািদক জনাব ইকবাল বাহার �চৗ�রী। 

৪৭. ১৮ �ম ২০১৭ ১৮ �ম আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস। িবে�র জা�ঘরস�েহর আ�জ�ািতক �িত�ান International Council 

of Museums (ICOM) িদবস� উপলে� �িতবছর এক� কের �িতপা� িবষয় িনধ �ারণ কের। এবােরর 
�িতপা� িবষয় ‘Museums and Contested History: Saying the unspeakable in 

Museums’. িবে�র জা�ঘর স�হ �িতপা� িবষয়েক ধারণ কের নানা অ��ানমালার আেয়াজন কের। 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর িদবস� উদযাপন  উপলে� স�াহ�পী অ��ানমালার আেয়াজন কের।  

৪৮. ১৮ �ম ২০১৭ আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস উদযাপন উপলে� আেয়ািজত অ��ানমালার অংশ িহেসেব �বলা ১২টায় মাননীয় 
ম�ী জনাব আসা��ামান �র এমিপ উপহার দাতােদর িনকট �থেক জা�ঘেরর জ� শতািধক িনদশ �ন উপহার 
িহেসেব �হণ কেরন। িনদশ �েনর মে� ইসলািমক ফাউে�শন বাংলােদশ �থেক উপ�ত �ায় ৮০০ বছর আেগর 
হােতর �লখা �কারআন শিরফ, বাংলা সামিয়কপ� সওগাত ও �বগম পি�কার কিপ, বাংলা ভাস �েনর জ� 
�ব�ত �থম সমেয়র কি�উটার, িবিভ� সমেয়র ��া  উপ�ত িনদশ �ন�িলর মে� উে�খেযা�। 

৪৯. ১৮ �ম ২০১৭ আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস উদযাপন উপলে� আেয়ািজত অ��ানমালার অংশ িহেসেব িবকাল ৩টায় 
জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন আেয়াজন করা হয়। জা�ঘর হেত পাের িবতিক�ত ইিতহােসর 
অভয়ার� শীষ �ক আেলাচনা সভা। অ�াপক �সািনয়া িনশাত আিমেনর সভাপিতে� আেলাচনা সভায় উপি�ত 
িছেলন জনাব আফসান �চৗ�রী, অ�াপক সিল��াহ খান এবং জনাব নাই�ল ইসলাম খান।  

৫০. ১৮ �ম ২০১৭ আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস উদযাপন উপলে� আেয়ািজত অ��ানমালার অংশ িহেসেব স��া ৭.০০টায় কিব 
�িফয়া কামাল িমলনায়তেন অ�ি�ত হয় িশ�ী সিমর বাউেলর একক সংগীতস��া। এেত �ধান অিতিথ 
িহেসেব   উপি�ত িছেলন িবিশ� কিব িনম �েল� �ণ। 

৫১. ১৯ �ম ২০১৭ আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস উদযাপন উপলে� আেয়ািজত অ��ানমালার অংশ িহেসেব িবকাল ৪টায় কিব 
�িফয়া কামাল িমলনায়তেন আেয়াজন করা হয়।  

৫২. ১৯ �ম ২০১৭ আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস উদযাপন উপলে� আেয়ািজত অ��ানমালার অংশ িহেসেব স��া ৬টায় নিলনীকা� 
ভ�শালী �দশ �নী �ালািরেত উে�াধন করা হয় মহা�ানগড় অ�েল �া� িনদশ �নস�হ িনেয় আেয়ািজত িবেশষ 
�দশ �নী।  

৫৩. ১৯ �ম ২০১৭ আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস উদযাপন উপলে� আেয়ািজত অ��ানমালার অংশ িহেসেব স��া ৬.৩০ িমিনেট 
জা�ঘেরর �ধান িমলনায়তেন অ�ি�ত হয় িশ�ী �রজওয়ানা �চৗ�রী ব�ার একক স�ীত স��া।  

৫৪. ২০ �ম ২০১৭ আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস উদযাপন উপলে� আেয়ািজত অ��ানমালার অংশ িহেসেব সকাল ১১টায় কিব 
�িফয়া কামাল িমলনায়তেন আেয়াজন করা হয় ‘জা�ঘেরর উ�য়েন কেপ �ােরট �স�েরর �িমকা’ শীষ �ক 
আেলাচনা অ��ান।  



-২১- 

 
৫৫. ২০ �ম ২০১৭ আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস উদযাপন উপলে� আেয়ািজত অ��ানমালার অংশ িহেসেব িবকাল ৪টায় আেয়াজন 

করা হয় িব�ানী সেত�ন �বাস �ারক ব�তৃা।  
৫৬. ২০ �ম ২০১৭ আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস উদযাপন উপলে� আেয়ািজত অ��ানমালার অংশ িহেসেব স��া ৬.৩০ িমিনেট 

জা�ঘেরর �ধান িমলনায়তেন আেয়াজন করা হয় িশ�ী �ভা নািহদ �চৗ�রী’র একক স�ীতস��া।  
৫৭. ২১ �ম ২০১৭ আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস উদযাপন উপলে� আেয়ািজত অ��ানমালার অংশ িহেসেব সকাল ১১টায় কিব 

�িফয়া কামাল িমলনায়তেন আেয়াজন করা হয় ‘জাতীয় জা�ঘের সংরি�ত সমতেটর �বণ � ��া’ শীষ �ক 

আেলাচনা অ��ান।  

৫৮. ২১ �ম ২০১৭ আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস উদযাপন উপলে� আেয়ািজত অ��ানমালার অংশ িহেসেব িবকাল ৪টায় কিব 
�িফয়া কামাল িমলনায়তেন আেয়াজন করা হয় ড. আহেমদ হাসান দানী �ারক ব�ৃতা।  

৫৯. ২১�ম ২০১৭ আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস উদযাপন উপলে� আেয়ািজত অ��ানমালার অংশ িহেসেব স��া ৭টায় 
আেয়াজন করা হয় চয �াগীিত।  

৬০. ২২ �ম ২০১৭ আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস উদযাপন উপলে� আেয়ািজত অ��ানমালার অংশ িহেসেব সকাল ১১টায় কিব 
�িফয়া কামাল িমলনায়তেন আেয়াজন করা হয় �সিমনার। �সিমনােরর িশেরানাম ‘বাঙলা টাইপ ফ� এবং 
কি�উটাের বাঙলা হরেফর উ�াবন ও িববত�ন’। �সিমনাের ব�� উপ�াপন কেরন আই � িবেশষ� িবজয় 
বাঙলা টাইপ ফে�র উ�াবক জনাব �মা�ফা জ�ার। আেলাচনা কেরন ড. �হা�দ জাহা�ীর, জনাব 
হািম�ল ইসলাম ও জনাব ���বী �চৗ�রী (হািছব)। সভাপিত� কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী। ব�াগণ কি�উটাের বাঙলা ফে�র িববত�েনর নানা 
�িতব�কতা, উ�রণ, বাঙলা ফে�র  িব��ািপ �সােরর �পছেন যােদর অবদান রেয়েছ তা �েল ধেরন এবং 
ভিব�ৎ পিরক�নার কথাও �েল ধেরন। 

৬১. ২২ �ম ২০১৭ আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস উদযাপন উপলে� আেয়ািজত অ��ানমালার অংশ িহেসেব িবকাল ৪টায় 
আেয়াজন করা হয় শওকত ওসমান: জীবন ও দশ �ন শীষ �ক �সিমনার।  

৬২. ২৩ �ম ২০১৭ আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস উদযাপন উপলে� আেয়ািজত অ��ানমালার অংশ িহেসেব সকাল ১০টা ৩০ 
িমিনেট জা�ঘের িব�সভ�তার ইিতহাস �ালাির, কাচ ও কাচ-প� িশ� �ালাির উে�াধন করা হয়। সং�িত 
িবষয়ক ম�ণালেয়র সিচব জনাব ই�াহীম �হােসন খান �ধান অিতিথ িহেসেব �ালাির িতন� উে�াধন কের 
বেলন, �ালাির িতন� দশ �নাথ�েদর িব�সভ�তা, ভারতীয় সভ�তা এবং কােচর ব�িবদ �বহােরর ন�ন 
িদগ� উে�ািচত করেব। 

৬৩. ২৩ �ম ২০১৭ আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস উদযাপন উপলে� আেয়ািজত অ��ানমালার অংশ িহেসেব সকাল ১১.৩০ 
িমিনেট জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন অ�ি�ত হয় বাংলা সামিয়কপ�: সওগাত ও �বগম 
পি�কার ওপর আেলাচনা অ��ান।  

৬৪. ২৩ �ম ২০১৭ আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস উদযাপন উপলে� আেয়ািজত অ��ানমালার অংশ িহেসেব িবকাল ৪টায় 
জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন অ�ি�ত হয় কিব �িফয়া কামার �ারক ব�ৃতা।  

৬৫. ২৪ �ম ২০১৭ আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস উপলে� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের স�াহ�াপী অ��ানমালার স�মিদন অথ �াৎ 
�শষ িদন ২৪ �ম ২০১৭ িতন� অ��ান আেয়াজন করা হয়। সকাল ১১টায় কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন 
আেয়াজন করা হয় নিলনীকা� ভ�শালী �ারক ব�তৃা।  

৬৬. ২৪ �ম ২০১৭ আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস উদযাপন উপলে� আেয়ািজত অ��ানমালার অংশ িহেসেব িবকাল ৪টায় কিব 
�িফয়া কামাল িমলনায়তেন আেয়াজন করা হয় কথািশ�ী �মা�ন আহেমদ �রণ সভা।  

৬৭. ২৪ �ম ২০১৭   আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস উদযাপন উপলে� আেয়ািজত অ��ানমালার অংশ িহেসেব স��া ৭টায় �ধান 
িমলনায়তেন আেয়াজন করা হয় িশ�ী �ফরেদৗস আরা’র একক নজ�ল সংগীতা��ান।   

৬৮. ১০ �ন ২০১৭ সকাল  জা�ঘেরর িসেনে�ে� ই-�িক�ং �িশ�ণ কম�শালা আেয়াজন করা হয়। এেত জা�ঘেরর ১৬জন কম �কত�া ও 
কম �চাির অংশ�হণ কেরন। �িশ�ণ �দান কেরন নথ � সাউথ িব�িব�ালেয়র আই� িবেশষ� জনাব আিদল 
খান। 

৬৯. ২৭.০৬.২০১৭ �থেক 
২৮.০৬.২০১৭ পয �� 

পিব� ঈদ-উল-িফতর উপলে� ঈেদর পেরর িদন ২৭ �ন ২০১৭ �বলা ৩টা �থেক রাত ৮টা এবং ২৮-০৬-
২০১৭ তািরখ সকাল ১০.৩০ �থেক রাত ৮.০০টা পয �� পয �� জা�ঘর �খালা রাখা হয়। িশ�-িকেশার, 
িশ�াথ�, �িতব�ী ও িসিনয়র িস�েজনেদর িবনা �িকেট জা�ঘর পিরদশ �েনর �ব�া করা হয়। এই 
কম ��িচেত ২৭-৬-২০১৭ তািরেখ ২,০০৭ জন এবং ২৮-০৬-২০১৭ তািরেখ ৩,৬০৪ জন িশ� িকেশার, 
িশ�াথ�, �িতব�ী ও িসিনয়র িস�েজন িবনা �িকেট জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 

৭০. ২৭.০৬.২০১৭ �থেক 
২৮.০৬.২০১৭ পয �� 

ঈদ-উল-িফতর উপলে� িশ� িকেশারেদর িবেনাদেনর জ� জা�ঘেরর �ধান িমলনায়তেন ২৭-০৬-২০১৭ 
তািরখ �বলা ৩-৩০িমিনেট ক�বাজােরর কাকা�য়া এবং স��া ৬টায় The jungle book  এবং ২৮-০৬-
২০১৭ তািরখ ৩-৩০িমিনেট Children of Heaven এবং স��া ৬টায় �র� চলি�� �দশ �ন করা হয়। 
িবনা �িকেট �ায় ২৫০০ দশ �ক চলি�� �দশ �ন উপেভাগ কেরন। 

৭১. ২৭.০৬.২০১৭ �থেক 
২৮.০৬.২০১৭ পয �� 

ঈদ-উল-িফতর উপলে� আগত িশ� িকেশারেদর মােঝ ২৭-৬-২০১৭ তািরখ ২৫০০ �বাতল এবং ২৮-৬-
২০১৭ তািরখ ১৫০০ �বাতল িব�� খাবার ঠা�া পািন িবতরণ করা হয়। 
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(৬)   ওসমানী জা�ঘর, িসেলট :  

(ক) মহান �াধীনতা িদবস ২০১৭ উপলে� িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা রাখা হয়। 

(খ) শহীদ িদবস ও আ�জ�ািতক মা�ভাষা িদবস উপলে� ২১ �ফ�য়াির ২০১৭ তািরেখ িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা রাখা হয়। 

(গ) জাতীয় �শাক িদবস ২০১৬ উপলে� িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা রাখা হয়। 

(ঘ) মহান িবজয় িদবস ২০১৬ উপলে� িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা রাখা হয়। 

(ঙ) জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর ৯৮তম জ� িদন ও জাতীয় িশ� িদবস ২০১৭ উপলে� িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা রাখা 
হয়। 

(চ) বাংলা নববষ �/১৪২৪ উদযাপন উপলে� ১৪/০৪/২০১৭ তািরেখ িশ�, িশ�াথ� ও িবেশষ িশ�েদর জ� িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা রাখা হয়। 
 

 

(৭) িজয়া �িত জা�ঘর, চ��াম : 
 

১.  জািতর জনক ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর শাহাদত বািষ �কী ও জাতীয় �শাক িদবস/২০১৬ উপলে� ১৫ আগ�, ২০১৬ তািরেখ িশ�, িশ�াথ� 
ও িবেশষ িশ�েদর জ� িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা রাখা হয়।  

২.  ঈ�ল আযহা, ২০১৬ উদযাপন উপলে� িশ�, িশ�াথ� ও িবেশষ িশ�েদর জ� ঈেদর িদন িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা রাখা হয়।  

৩.  ঈ�ল  িফতর, ২০১৭ উদযাপন উপলে� িশ�, িশ�াথ� ও িবেশষ িশ�েদর জ� ঈেদর িদন িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা রাখা হয়।  

৪.  মহান িবজয় িদবস/২০১৬ উদযাপন উপলে� িশ�, িশ�াথ� ও িবেশষ িশ�েদর জ� ১৬ িডেস�র, ২০১৬ তািরেখ িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা 
রাখা হয়।  

৫.  শহীদ রা�পিত িজয়াউর রহমােনর ৮১তম জ�বািষ �কী উপলে� �দায়া ও িমলাদ-মাহিফেলর আেয়াজন করা হেয়েছ।  

৬.  অমর এ�েশ ও আ�জািত�ক মা�ভাষা িদবস/২০১৭ উদযাপন উপলে� ২১/০২/২০১৭ তািরেখ িশ�, িশ�াথ� ও িবেশষ িশ�েদর জ� িবনা 
�েকেট জা�ঘর �খালা রাখা হয়।  

৭.  জািতর জনক ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর জ�বািষ �কী ও জাতীয় িশ� িদবস/২০১৭ উপলে� ১৭ মাচ �, ২০১৭ তািরেখ িশ�, িশ�াথ� ও িবেশষ 
িশ�েদর জ� িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা রাখা হয়।  

৮.  মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবস/২০১৭ উপলে� ২৬/০৩/২০১৭ তািরেখ িশ�, িশ�াথ� ও িবেশষ িশ�েদর জ� িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা 
রাখা হয়।  

৯.  বাংলা নববষ �/১৪২৪ উদযাপন উপলে� ১৪/০৪/২০১৭ তািরেখ িশ�, িশ�াথ� ও িবেশষ িশ�েদর জ� িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা রাখা হয়।  

১০.  শহীদ রা�পিত িজয়াউর রহমােনর ৩৬ তম ���বািষ �কী উপলে� �দায়া ও িমলাদ-মাহিফেলর আেয়াজন করা হেয়েছ। 

১১. কম �কত�া ও কম �চারীেদর িনেয় ২৬/০১/২০১৭ তািরেখ িজয়া �িত জা�ঘেরর বািষ �ক �ীড়া ও সাং�িতক অ��ান/২০১৭ এর আেয়াজন করা হয়। 
 

(৮) িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন সং�হশালা, ময়মনিসংহ :  
  

ক.   যথােযা� ময �াদায় �াধীনতার মহান �পিত জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান-এর ৪১তম শাহাদাৎ বািষ �কী/২০১৬ পালন, মহান 

িবজয় িদবস/২০১৬ উদযাপন, িশ�াচায � জয়�ল আেবিদেনর জ�শতবািষ �কী/২০১৬ উদযাপন,  শহীদ িদবস ও আ�জ�ািতক মা�ভাষা 

িদবস/২০১৭ উদযাপন,  মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবস/২০১৭ উদযাপন ও িশ�াচায � জয়�ল আেবিদেনর ৪১তম ���বািষ �কী/২০১৭ 

পালন করা হেয়েছ। এেত িশ�েদর িচ�া�ণ �িতেযািগতার আেয়াজন করা হয়। 

খ.    িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন সং�হশালায় সব �েমাট ৫১০৩৭ জন দশ �নাথ� সং�হশালার �ালাির দশ �ন কেরন। এর মে� ২৯২৮৯ জন 
�িকেটর মা�েম এবং ২১৭৪৮ জন িবনা �িকেট অ�মিত�েম দশ �ন কেরন। �িকট িব�েয়র ৫,২৭,৮৩৫ টাকা (প�চ ল� সাতাশ হাজার 
আটশত �য়ি�শ টাকা) সং�হশালার �জনােরল ফাে� জমা �দান করা হেয়েছ।  

গ.  জয়�ল িশ� চা�পীেঠর বািষ �ক িচ�কম � �দশ �নী/২০১৬, যথােযা� ময �াদায় মহান িবজয় িদবস/২০১৬ উদযাপন, পেহলা �বশাখ বাংলা 
নববষ � ১৪২৪ উদযাপন পালন করা হেয়েছ। এেত িশ�েদর িচ�া�ণ �িতেযািগতার আেয়াজন করা হয়। 

 

(০৯) আহসান মি�ল জা�ঘর, ঢাকা : 
 
 

1.  �াসাদ ভবেন �ালাির ও �শােকেস  �দিশ �ত িনদশ �ন  �নিব ��াস এবং �লেবল ও লাই�ং উ�য়ন করা হেয়েছ। 

2.  �দিশ �ত �বশ কেয়ক� িনদশ �নািদর রাসায়িনক সংর�ণ এবং �তলিচে� �েয়াজনীয় িরটাচকরণ হেয়েছ । 

3. জা�ঘেরর িবিভ� �ােন আ�তঁা ও তাপমা�া থােম �া-হাইে�ািমটার যে�র সাহাে� িনয়িমত �রকড � করা হয় । 

4.    আহসান মি�েলর অ�র মহেলর �ালাির সি�তকরেণর জ� বাছাই�ত িনদশ �ন রাসায়িনক সংর�েণর কাজ করা হেয়েছ। 

5.  মহান িবজয় িদবস-২০১৬ উপলে� িশ�-িকেশারেদর িচ�া�ণ �িতেযািগতার আেয়াজন করা হয়।  

 

-২৩- 



 
 

6. মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০১৭ উপলে� আহসান মি�ল জা�ঘের িশ�েদর িচ�া�ন �িতেযািগতার আেয়াজন করা হয়।  

7.   জািতর জনক ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর ৯৮তম জ�বািষ �কী ও জাতীয় িশ� িদবস/২০১৭ উপলে� ১৭ মাচ �, ২০১৭ তািরেখ িশ�, িশ�াথ� 
ও িবেশষ িশ�েদর জ� িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা রাখা হয় ও িশ�াথ�েদর রচনা �িতেযািগতার আেয়াজন করা হয়। 

8. জািতর জনক ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর শাহাদত বািষ �কী ও জাতীয় �শাক িদবস/২০১৬ উপলে� ১৫ আগ�, ২০১৬ তািরেখ িশ�, িশ�াথ� 
ও িবেশষ িশ�েদর জ� িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা রাখা হয় এবং িশ�-িকেশারেদর িচ�া�ণ �িতেযািগতার আেয়াজন করা হয়। ।  

9. িবিভ� �ি� ও �িত�ান ক��ক জা�ঘর বিহরা�েণ চলিচ�ায়ন ও অ��ান আেয়াজেনর কােজ সহায়তা �দান করা হেয়েছ।  

10. �ালািরসহ িবিভ� পেয়ে� িব��ৎ সা�য়ী বা� পিরবত�ন -২০০ �। 
 

(১০) �াধীনতা জা�ঘর, �সাহরাওয়াদ� উ�ান, ঢাকা : 
 

ঢাকা শহেরর �াণ �কে� অবি�ত �সাহরাওয়াদ� উ�ান ইিতহােসর অেনক ঐিতহািসক ঘটনার সা�ী। বাঙািলর �াধীকার আে�ালেনর 
ঐিতহািসক িববত�েনর ধারায় ১৯৭১ সােলর ৭ই মাচ � এই �া�ের দ�িড়েয় জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �ঘাষণা কেরিছেলন 
�াধীনতা অজ�েনর �ঢ় �ত�য়। লােখা শহীদেদর আ�দােনর িবিনমেয় বাঙািলর �ি��ে�র িবজয়দিলল একা�েরর ১৬ িডেস�র এই �া�েরই 
�া�িরত হেয়িছল। �াধীনতার ডাক ও �াধীনতা বা�ব �িত�া একই �া�ের হওয়ায় এই উ�ান �াধীনতা পীঠ�ান িহেসেব নি�ত হেব �েগর 
পর �গ। �াধীনতার এই ঐিতহ� �চতনােক িচর�নভােব লালন করার �য়ােসই �সাহরাওয়াদ� উ�ােন �-গেভ� �ািপত হয় ‘�াধীনতা জা�ঘর’ বা 
Museum of Independence. �াধীনতা জা�ঘের আগত ঢাকা শহেরর আেশ পােশর ৩০ (ি�শ)� িশ�া �িত�ােনর সব �েমাট ১,৮৭৪ 
(এক হাজার আটশত �য়া�র) জন ছা�-ছা�ী �াধীনতা জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন।        

 

 

১.   পিব� ঈদ-উল-আযহা ২০১৬ উপলে� ১৪/০৯/২০১৬ �থেক ১৬/০৯/২০১৬ তািরখ পয �� িশ�-িকেশারেদর িবেনাদেনর জ� �াধীনতা 
জা�ঘেরর িমলনায়তেন িবনা �িকেট ২(�ই) � চলি�� �দশ �ন করা হয়। চলি�� �েলা হেলা: (১) িলিল �টরা বড় হেব ও (২) আিম ও 
আইসি�ম’অলা। 

২. পিব� ঈদ-উল-িফতর ২০১৭ উপলে� �াধীনতা জা�ঘেরর িমলনায়তেন ঈেদর পেরর �ই িদন ০৪ (চার)� িশ�েতাষ চলি�� (ক. 
Children of Heaven, খ. �র�, গ. ক�বাজাের কাকা�য়া এবং ঘ. The Jungle Book চলি�� িবনা �িকেট �দশ �ন করা হয়। 
�িত� চলি�� �ইবার কের �দশ �ন করা হয়। 

৩. মহান িবজয় িদবস ২০১৬ উদযাপন উপলে� ১৬/১২/২০১৬ তািরখ িশ�-িকেশারেদর িচ�া�ণ �িতেযািগতার আেয়াজন করা হয়। এেত 
১৮১ জন ছা�-ছা�ী �িতেযািগতায় অংশ�হণ কের।  

৪. মহান ২১ �শ �ফ�য়াির শহীদ িদবস ও আ�জ�ািতক মা�ভাষা িদবস ২০১৭ উপলে� িশ�-িকেশারেদর ��র বাংলা হােতর �লখা 
�িতেযািগতার আেয়াজন করা হয়। এেত ৬৯ জন ছা�-ছা�ী �িতেযািগতায় অংশ�হণ কের।  

৫. মহান �াধীনতা িদবস ও জাতীয় িদবস ২০১৭ উদযাপন উপলে� িশ�-িকেশারেদর িচ�া�ণ �িতেযািগতার আেয়াজন করা হয়। এেত 
১৭৩ জন ছা�-ছা�ী �িতেযািগতায় অংশ�হণ কের। 

৬. ১৩/০৪/২০১৭ তািরখ বাংলা নববষ � ১৪২৪ উপলে� িশ�-িকেশারেদর িবেনাদেনর জ� �াধীনতা জা�ঘেরর িমলনায়তেন ০২ (�ই)� 
(অিনল বাগচীর একিদন ও আ�েনর পরশমিন) চলি�� িবনা �িকেট �দশ �ন করা হয়।    

৭. জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান-এর ৪১তম শাহাদাত বািষ �কী উপলে� ব�ব�র উপর িনিম �ত িবিভ� ধরেনর �ামা�িচ� 
�দশ �ন করা হয়। 

৮. জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান-এর ৪১তম শাহাদাত বািষ �কী উপলে� িশ�-িকেশারেদর িচ�া�ণ �িতেযািগতার আেয়াজন 
করা হয়। এেত ২০০ জন ছা�-ছা�ী �িতেযািগতায় অংশ�হণ কের।  

৯. জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান-এর জ� িদবস ও জাতীয় িশ� িদবস উপলে� রচনা �িতেযািগতার আেয়াজন করা হয়। এেত 
৪১ জন ছা�-ছা�ী �িতেযািগতায় অংশ�হণ কের। 

১০. �ি��� চলি�� উৎসব ২০১৭ উদযাপন উপলে� ১৯/০৫/২০১৭, ২০/০৫/২০১৭ এবং ২১/০৫/২০১৭ তািরখ �ি��ে�র �চতনায় �জেগ 
উ�ক �জ�, িকউিরয়াস িফ� �সাসাই� ও বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেররেযৗথ উে�ােগ �ি���িভি�ক চলি�� “�গিরলা, জীবন�লী, 
আ�েনর পরশমিন, আমার ব� রােশদ, অিনল বাগচীর একিদন, মা�র ময়না, জয়যা�া, িপতা এবং একা�েরর যী�” �দশ �ন করা হয়।  

 

 (১১)   িবেদশী স�ািনত অিতিথ�ে�র জা�ঘর পিরদশ �ন : রা�ীয় ও িবিভ� পয �ােয়র িবেদশী স�ািনত অিতিথ�� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর 
পিরদশ �কােল সামি�ক ���িত �হণ ও �ালাির পিরদশ �েন �েয়াজনীয় সহায়তা �দান করা হয়। �লাই ২০১৬ হেত �ন ২০১৭ পয �ম� 
িন�বিণ �ত  িবেদশী স�ািনত অিতিথ�� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরনঃ   

  

১.  জাতীয় রাজ� �বােড �র উে�ােগ আেয়ািজত 2nd Joint working Group of Customs (JGC) সভায় অংশ �হেণর জ� আগত 
�টানীজ �ডিলেগটস ৬ সদে�র এক� �িতিনিধ দল জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। দল�র �ন�� �দন Mr. Tenjin Norbu। এ 
সময় এ.�ক.এম. মাহা��র রহমান, অিতির� কিমশনার, কা�মস এ� ভ�াট এে�সরীজ, জনাব �মা. আ�র রিশদ িময়া, ি�তীয় সিচব, 
জাতীয় রাজ� �বাড � এবং িম. আ� আ��াহ আল সা�াত, ি�তীয় সিচব অিতিথেদর সােথ িছেলন। 

 

২.    �ইজার�াে�র Universal Postal Union, Special organ এর এডভাইজার Jean cleuda joreme জাতীয় জা�ঘর 
পিরদশ �ন কেরন। এ সময় ত�র সােথ িছেলন Bangladesh Postal এর Assistant Postmaster General জনাব �মা. শাহ 
আলম। 
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৩.   চায়না �স�াল �টিলিভশেনর ৭ সদে�র এক� �িতিনিধ দল জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। অিতিথেদর �ল িদেয় অভ�থ �না জানােনা 

হয় এবং �ালাির পিরদশ �ন �শেষ আ�ায়ন করা হয়। অিতিথেদর জা�ঘেরর �কাশনা �সৗজ� উপহার �দান করা হয়। �ালাির 
পিরদশ �েনর পাশাপািশ চায়না �স�াল �টিলিভশেনর জ� বাংলােদেশর ইিতহাস ঐিতেহ�র �েটজ �ালাির �থেক ধারণ করা হয়। 

 ৪. বাংলােদশ এয়ার �ফােস �র ত�াবধােন �িনয়র কমা� ও �ফ �কােস � অংশ�হেণর জ� ভারত, মােলেয়িশয়া, নাইেজিরয়া, �ল�া ও 
বাংলােদশসহ িবিভ� �দেশর �থেক আগত ৭ সদে�র এক� �িতিনিধ দল জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। বাংলােদশ এয়ার �ফােস �র 
��ায়াডন িলডার জনাব আলী হায়দার এসময় অিতিথেদর সােথ িছেলন। 

 ৫. Singpec Geophysical corporation, Chaina এর Vice President Tian Xingi এর �ন�ে� আগত ৭ সদে�র এক� 
�িতিনিধ দল জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 

 ৬. চীেনর �বইিজং �থেক আগত Mr. Tin Zong এর �নি�ে� ৪ সদে�র এক� �বসায়ী �িতিনিধ দল জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
৭. ��শ কাউি�েলর ��া�াম অিফসার জনাব নািহন ইি�স এর �ন�ে�  িবিভ� �দেশর �থেক আগত ৫ সদে�র এক� �িতিনিধ দল জাতীয় 

জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
৮. �মজর �জনােরল (অব.) Ni Mengjan, এর �ন�ে� China Institute for International and Strategic (CIISS) এর ৫ 

সদে�র এক� �িতিনিধ দল জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। পিরদশ �নকােল পররা� ম�ণালেয়র Research Director,  
Colonel Md. Iftekhar Ahmed  অিতিথেদর সােথ িছেলন। 

৯. হাইিত �থেক আগত National Industrial Park Authority এর মহাপিরচালক MR. KARL FREDERIC, National 

Industrial Part Authority এর Consultant Mr. Jaseph Prierre Lionel এবং Haiti Association of 

Industries এর সভাপিত Mr. Georger Baran Sassine �ন�ে� ৭ সদে�র এক� �িতিনিধ দল জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন 
কেরন। হামীম �েপর �ইজন কম �কত�া এবং �ইজন ফেটা�াফার অিতিথেদর সােথ িছেলন। 

১০. পররা� ম�ণালেয়র আম�েণ মায়ানমার ৬ সদে�র এক� সাংবািদক দল জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। এ সময় পররা� ম�ণালেয়র 
উপ-পিরচালক জনাব �মা. কাম��ামান �ইঁয়া অিতিথেদর সােথ িছেলন।  

১১. �রিডও চায়না এর ভাসই ��িসেড� Mr.XIZ JIXUAN এবং বাংলা িবভােগর পিরচালক M.YU GUANGYUE  জাতীয় জা�ঘর 
পিরদশ �ন কেরন। পিরদশ �নকােল অিতিথেদর সােথ �ইজন বাংলােদশী িছেলন। 

১২. Blue health care overseas এর পিরচালক LU, Yong & Liu shu এবং Kuming অিতিথেদর সােথ িছেলন ১৫ সদে�র 
চীেনর �বসায়ী �িতিনিধ দল জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 

১৩. মৎ� অিধদ�েরর িফস �কায়ািল� কে�াল অিফসার এর ত�াবধােন ইউেরাপীয় কিমশেনর ২ (�ই) জন ঊধব �তন কম �কত�া জাতীয় 
জা�ঘেরর �ালাির পিরদশ �ন কেরন।  

১৪. অ�ক� ��র এ� �াভলস এর মা�েম ১৬ (�ষাল) সদে�র চায়না �িতিনিধ দল  জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। পিরদশ �নকােল 
অিতিথেদর সােথ একজন বাংলােদশী িছেলন। 

১৫. �ইেডন এ�া�ািসর িনরাপ�া অিফসার জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। �ালাির পিরদশ �নকােল ঐ �তাবােসর কিড �েনটর জনাব �মা. 
হািনফ সহ �ইজন সদ� িছেলন।  

১৬. Ministry of External Affairs, New Delhi এর Bangladesh & Myanmar Joint Secretary Sripriya 

Ranganathan �ইজন সফর স�ী িনেয় জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন।  
১৭. ঢাকায় অ�ি�ত িলটল �ফ� এ অংশ �হেণর জ� আগত �রামািনয়ার �পন ই�ার�াশনাল অগ �ানাইেজশেনর �িতিনিধ Roman 

Cacchioli �ডনমােক�র Magnus Ag ২(�ই) জন সফরসংগী িনেয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন।  
১৮. ইং�াে�র �বসায়ী লালাজ �ফ জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। পিরদশ �নকােল জাহা�ীর নগর িব�িব�ালেয়র  �ড�� �রিজ�ার জনাব আ�ল 

কালাম আজাদ অিতিথর সােথ িছেলন। �ালাির পিরদশ �েন সহায়তা �দান কেরন �দশ �ক �ভাষক জনাব �মা. �সােহল মা�দ। 
১৯. Tai Ji Culture A Precious Treasure Bringing Hope to the world এবং Federation of world Peace and 

love (FOWAL) এর �ন�ে� ইউ.এস.এ. এবং তাইওয়ান এর ৩০ জন সদ� জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। পিরদশ �নকােল আতা�ক� ��রস 
এর পিরচালক জনাব সারিমন �লতানা অিতিথেদর সােথ িছেলন।  

২০. জাম �ােনর গেবষক Mr. Emily Wabitsch বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। িতিন জা�ঘেরর সং�হ ও সংর�ণ প�িত 
িনেয় গেবষণা করার আ�হ িনেয় বাংলােদেশ এেসেছন।  

২১. জনাব সারিমন অটাি� ��রস, উ�রা, ঢাকা এর �িতিনিধে� তাইওয়ােনর ১৫ জন অিতিথ জা�ঘেরর �ালাির পিরদশ �ন কেরন।  
২২. প� হাসপাতােলর সাজ�াির িবভােগর সহকারী অ�াপক ড. �েণ �� িব�াস এর ত�াবধােন ভারেতর তািমল না�র গংগা হাসপাতােলর  

plastic Surgery িবভােগর পিরচালক Dr. S Raja Sabapathy এবং ত�র সহধিম �নী জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
২৩. ি�বািষ �ক এশীয় চা�কলা �দশ �নীেত আমি�ত আেমিরকা, চীন, ভারত, �নপাল, রািশয়া, �েয়ত ও কাতার সহ ৪৪� �দেশর �মাট ৭০জন 

িশ�ী বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �ালাির পিরদশ �ন কেরন। 
২৪. বাংলােদশ আনসার ও িভিডিপ এবং �রে�র �জ�ারমাির �ফােস �র ম�কার চলমান Implementation Plan এর আওতায় 

অিভ�তার িবিনময় কম ��িচেত আগত Lt General Ata Kalkan এর ত�াবধােন ৪ সদে�র �িতিনিধ দল সহ �মাট ১২জন জাতীয় 
জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 

২৫. আিজ�ি�নার িবিশ� আইনজীবী ও িজেনাসাইড িশ�ী Miss Irene Vicoria Massimino ৪ জন সদ� িনেয় জাতীয় জা�ঘর 
পিরদশ �ন কেরন। �ালাির পিরদশ �নকােল �্ি��� জা�ঘেরর �াি� জনাব �িফ�ল হক উপি�ত িছেলন। 
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২৬. Dr. Elishabeth Tichy Fisslberger, Vice Minister, The Peoples Republic of Austria িতনজন িনেয় জাতীয় 

জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
২৭. উ� পয �ােয়র ৮ সদ� িবিশ� এক� চীনা �িতিনিধ দল জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। পিরদশ �নকােল বাংলােদেশর  �বৗ� স�দােয়র 

৭জন �িতিনিধ অিতিথেদর সােথ িছেলন। �ালাির পিরদশ �ন �শেষ অিতিথ�� সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব 
আসা��ামান �র এমিপ মেহাদেয়র সােথ জা�ঘেরর সভাকে� এক মতিবিনময় সভায় িমিলত হয়। মত িবিনময় সভায় জা�ঘেরর 
মহাপিরচালক মেহাদয়সহ উ� পয �ােয়র কম �কত�াগণ উপি�ত িছেলন। মহাপিরচালক মেহাদয় অিতিথেদরেক �সৗজ� িহেসেব জা�ঘেরর 
�কাশনা উপহার �দন। 

২৮. বাংলােদেশ িন�� নরওেয়র রা��েতর �মেয় KRISTANE WIOTH একজন সফরস�ী িনেয় জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
২৯. ইং�াে�র িচিকৎসক Dr. David Howe, Consultant Physician Wiuckester ত�র পিরবােরর ৮জন সদ� িনেয় জাতীয় 

জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। �ালাির পিরদশ �নকাল ��শ �তাবােসর কম �কত�া িম. আিরফ আহেমদ �বগ তােদর সােথ িছেলন। 
৩০. �টােনর �া�� িবভােগর মহাপিরচালক Dr. PANDUP TSHERING সহ ৪জন ঊধব �তন কম �কত�ােক সােথ িনেয় জাতীয় জা�ঘর 

পিরদশ �ন কেরন। 
৩১. ঢাকা িব�িব�ালেয়র পািল এ� �ি�� ��ািডজ িবভােগর অ�াপক ড. িবমান ব�য়ার �ন�ে� ৬ সদে�র এক� চায়না �িতিনিধ দল 

জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন।  
৩২. আেমিরকান �বাসী ১০ জন অিতিথ জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। অিতিথেদর �ল িদেয় অভ�থ �না জানােনা হয়। এবং জা�ঘেরর 

�কাশনা �সৗজ� উপহার �দান করা হয়। 
৩৩. ENVIRONMENT PROTECTION OF I.R. CHINA এর ১০ সদে�র এক� �িতিনিধ দল জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 

�িতিনিধ দেলর �ন�� �দন Ministry of Environment Protection of China, এর পিরচালক MR.LIXIA.  
৩৪. কেণ �ল আ�ল আিজজ এর �ন�ে� �সৗিদ আরেবর ১৫ সদে�র এন এস আই �িতিনিধ দল জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। অিতিথেদর 

সােথ িছেলন বাংলােদশ �সনাবািহনীর �মজর শিফক। 
৩৫. বাংলােদশ আিম � এ�ািভেয়শেনর আম�েণ রািশয়া �থেক আগত ২৫ জন এেরােনা�ক ইি�িনয়ার বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �ালাির 

পিরদশ �ন কেরন। 
৩৬. ২ জন জাপানী পয �টক জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
৩৭. �াশনাল িডেফ� কেলেজ �িশ�ণ কম ��িচেত অংশ�হেণর জ� আগত ১৩� �দেশর ৩০ জন িবেদশী ঊ��তন �সনা কম �কত�া জাতীয় 

জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। �ালাির পিরদশ �েনর সময় বাংলােদশ �সনাবািহনীর �মজর তানভীর উপি�ত িছেলন। 
৩৮. ভারতীয় �তাবােসর �ড�� হাই কিমশনার Dr. Adarsh Swaika ত�র �ী এবং ২ স�ান িনেয় জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
৩৭. ইউেনে�ার ইনেটনিজবল �হিরেটজ িবেশষ� ড. িচং �মই একজন সফরস�ীসহ জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। পিরদশ �নকােল উ�য়ন 

সং�ার সদ� জনাব সানিজদা �হােসন তােদর সােথ িছেলন। 
৩৮. ভারেতর িব এস.এফ �েলর ২৭ সদে�র এক� দল জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। পিরদশ �নকােল বড �ার গাড � বাংলােদেশর ৫ জন 

কম �কত�া তােদর সােথ িছেলন। 
৩৯. ভারেতর কা�ীর �থেক আগত একজন �বসায়ী জনাব জােভদ জাহা�ীর জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কের। 
৪০. দি�ণ �কািরয়া �থেক আগত ১২ জন কনজারেভশন িবেশষ� জাতীয় জা�ঘেরর �ালাির পিরদশ �ন কেরন। 
৪১. নরওেয়র ৫ জন িশ�াথ� জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। এসময় চ��াম িব�িব�ালেয়র িপ.এইচ.িড গেবষক �মা. অিহ�ল আজম 

তােদর সােথ িছেলন। 
৪২. অে�িলয়ার �মলেবান � িবি�িব�ালেয়র �েফসর RICK RYAN PUBLISHER TILDE জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন।  এসময় 

চলি��কার জনাব আসা�ল কিরমসহ ৪ জন ত�র সােথ িছেলন। 
৪৩. মালেয়িশয়ার িশ�ািবদ, িচিকৎসক MR. DR. DATO WONG CHONG DWAN ত�র িতনজন িচিকৎসক সােথ িনেয় জাতীয় 

জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। এসময় ��র এ� �ােভলস এর পিরচালক জনাব সারিমন �লতানা ত�র সােথ িছেলন। 
৪৪. ইং�া� �থেক আগত ঢাকা িব�িব�ালেয়র িচিকৎসা মেনািব�ান িভিজ�ং �েফসর ড. �ডিভড ২�ই জন সফরস�ী িনেয় জাতীয় 

জা�ঘর পিরদশ �ন। 
৪৫. ইতালীর বাংলােদশ রা��ত জনাব Mario Palma ৪জন সহকম�েক িনেয় জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন। 
৪৬. আেমিরকার লস এে�লস �থেক আগত পিরেবশিবদ GIL GARCETTI জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। পিরদশ �নকােল �ি��� 

জা�ঘেরর গেবষণা সহকারী নওিরন রিহম তার সােথ িছেলন। 
৪৭. িফিলপাইন �তাবােসর আ�ািচ LAUREN S. ARCE এবং �তীয় সিচব LVIGNACIO DE GUZMAN জাতীয় জা�ঘর 

পিরদশ �ন। 
৪৮. আেমিরকার Berar New সংবাদপে�র �ব�াপনা পিরচালক Kate Beddall, Managing Editor জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন 

কেরন। পিরদশ �নকােল �থম আেলার িবেশষ �িতিনিধ জনাব শরী��ামান িপ�সহ �ই জন উপি�ত িছেলন। 
৪৯. চীন �থেক আগত �েকৗশলী Sun ZHENONG সহ ২�ই জন সফরস�ী িনেয় জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন। 
৫০. ইউে�েনর মা�বর রা��ত Dr. IGOR POLIKHA সহ ৪(চার) জন সফরস�ী িনেয় জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন। 
৫১. ��ায়া�ন িলডার জনাব শামীম আহেমেদর �ন�ে� সামিরক বািহনী কমা� ও �াফ কেলজ িমর�র এ �ািজল, চীন, ভারত, জড �ান, 

�েয়ত, নাইেজিরয়া, মালেয়িশয়া, মাল�ীপ, মালী, �নপাল,  পািক�ান, �সৗিদ আরব, িসেয়রািলয়ন, �লংকা, তানজািনয়া, ��রা�, উগা� 
ও জাি�য়া �থেক আগত সামিরক অিফসার এবং তােদর পিরবােরর ১২০ জন জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন।  

 
-২৬- 

 



 
৫২. ইং�া� �থেক আগত ৮ জন সদ� জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। ��শ কাউি�েলর কম �কত�া জনাব নািহন ইি�স অিতিথেদর সােথ 

িছেলন। 
৫৩. ই�ার পা�ােম�ারী ইউিনয়ন সে�লেন আগত ১৮� �দেশর �ীকার, �ড�� �ীকার এবং পা�ােম� �ম�ারেদর পিরবােরর ১২০ জন 

সদ� জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
৫৪. Madam Yaxinyvan এর �ন�ে� রােজ��র �সনািনবাস �থেক ৭জন চাইিনজ �ডিলেগট জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
৫৫. �িলশ �াফ কেলজ, ঢাকা বাংলােদেশ TRANSNATIONAL CRIME: SAARC PRESPECTIVE �িশ�ণ �কােস � অংশ 

�হেণ আগত �টান, মাল�ীপ, �নপালসহ সাক��� �দেশর �িলশ �পার পদময �াদার ২০ জন কম �কত�া জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
৫৬. কিব, �াবি�ক, সািহিত�ক এবং গেবষক ড. �ামল রায় এর �ন�ে� ভারেতর  ১২ জন অিতিথ জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন  কেরন। 
৫৭. চীেনর �বসায়ী BS Group এর এি�িকউ�ভ Mr. GAN ৩ জন সফর স�ী িনেয় জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
৫৮. �াে�র িবিশ� �বসায়ী ও কি�উটার �েকৗশলী Mr. Romain Chassery জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
৫৯. নাইেজিরয়ার �াশনাল িডেফ� কেলেজর �িতিনিধ দেলর ৩০ জন সদ� জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। এিরয়া কমা�ার [ বাংলােদশ 

�নৗবািহনীর কমা�ার জনাব �মা. হািফ�র রহমান অিতিথেদর সােথ িছেলন। 
৬০. িফন�াে�র মা�বর রা��েতর সহকারী �সে�টাির জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
৬১. ��াইেয়র ভারতীয় িব�াপীঠ িব�িব�ালেয়র �াপত� িবভােগর সহকারী অ�াপক িদভা�� এর �ন�ে� ৪০জন ছা�-ছা�ী জাতীয় জা�ঘর 

পিরদশ �ন কেরন। 
৬২. ভারেতর science city এর পিরচালক Mr. A.D. Chowdhury জাতীয় জা�ঘর এবং �াধীনতা জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। জাতীয় 

িব�ান ও ��ি� জা�ঘেরর িসিনয়র আ� �� কাম অিডওিভ�য়াল অিফসার জনাব �সৗিম� িব�াস অিতিথেদর সােথ িছেলন। 
৬৩. ICDDRB এর �চয়ার�ান Dr. Reichard Smith, British ৪ জন সফরস�ীসহ জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
৬৪. �র� �তাবােসর কম �কত�া Mr. Osman Baris Pinwar একজন সফরসংগী িনেয় জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
৬৫. South Asia Division এর Managing Director Mr. YANG ZHI, China ৫ জন সফরসংগী িনেয় জাতীয়   জা�ঘর 

পিরদশ �ন কেরন। 
৬৬. চীন এর Shen Zhen Mantian Electrical Power System এর �চয়ার�ান Mr. ZHANG RENYL ৫ জন  সফরসংগী  

িনেয় জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। এ সময় বাংলােদশর িবিশ� �বসায়ী জনাব পারেভজ �চৗ�রী অিতিথেদর সােথ িছেলন। 
৬৭. �মজর �সােয়ব িসএিড রােজ��র ক�া�নেম�, রােজ��র এর ত�াবধােন �মাট ৬জন সািভ�য়ান �সনা সদ� জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
৬৮. জনাব �মাহাহ�দ �মারেশদ আলম,উপপিরচালক, �ন�িত দমন কিমশন ৪জন িবেদশী অিতিথ িনেয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন।  
৬৯. Mr. Marco Tizzoni, Vice president Regione Lombardia, Italy এর �ন�ে� ৫জন ইতালীয় অিতিথ জা�ঘর পিরদশ �ন 

কেরন। 
 

(১২) �দশীয় স�ািনত অিতিথেদর জা�ঘর পিরদশ �ন: িবিভ� পয �ােয়র �দশীয় স�ািনত অিতিথ�ে�র জা�ঘর পিরদশ �নকােল �দশ �ক �ভাষকগণ 
জা�ঘেরর ইিতহাস ও ঐিতহ� স�েক� অিতিথ��েক অবিহত কেরন। এ কম ��িচর আওতায় �লাই ২০১৬ �থেক �ন ২০১৭ মাস পয �ম�  
িন�বিণ �ত �দশীয় অিতিথ �ালাির পিরদশ �ন কেরনঃ  

 

1. িশ�া ম�ণালেয়র ই�েপ�র �মাসা�ৎ সাইমা �লতানা জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন।  
2. জন�শাসন ম�ণালেয়র িসিনয়ন সিচব ড. কামাল আব�ল নােসর �চৗ�রী ত�র পিরবােরর ৭(সাত)জন সদ� িনেয় জাতীয় জা�ঘর 

পিরদশ �ন কেরন। �ালাির পিরদশ �ন �শেষ অিতিথেদর আ�ায়ন করা হয় এবং �কাশনা �সৗজ� উপহার �দান করা হয়।  
3. ওেয়� ল�েনর �-�নল ইউিনভািস ��র সহকারী অ�াপক জনাব আজাদ �র জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
4. মিতিঝল আইিডয়াল �ল এ� কেলেজর িসিনয়র িশ�ক জনাব �গালাম �মা�ফা এবং বাংলােদশ িশ�ক সিমিতর সাধারণ স�াদক 

জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
5. জনাব �মা. শহী�ল ইসলাম খান, �বসায়ী জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। পিরদশ �নকােল জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল 

লিতফ �চৗ�রী অিতিথর সােথ িছেলন।  
6. বাংলােদশ �লাক ও কা�িশ� ফাউে�শন,�সানারগ�ও এর পিরচালক কিব রবী� �গাপ ফাউে�শেনর ৬জন কম �কত�ােক সােথ িনেয় জাতীয় 

জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
7. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর স�ািনত সদ�, ঢাকা িব�িব�ালেয়র ইিতহাস িবভােগর অ�াপক ও এিশয়া�ক 

�সাসাই� অব বাংলােদশ এর সাধারণ স�াদক ড. এ.�ক.এম. �গালাম র�ানী �পিরবাের জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
8. ঢাকা িব�িব�ালেয়র �ত�কলা িবভােগর ১৫জন িশ�াথ� জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। িশ�াথ�েদর সােথ িছেলন কলকাতা 

িব�িব�ালেয়র �েফসর ��য়া ��খাপা�ায় এবং িশ�ক এগেনস রােচল পািরস।  
9. িবচার �শাসন ইনি��উেটর ১৩০তম িরে�শার �কােস �র ৩৫ জন ��-�জলা জজ, িবচার িবভাগীয় কম �কত�া জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন 

কেরন। পিরদশ �নকােল �িশ�ণ ও �শাসন িবভােগর পিরচালক অিতির� �জলা জজ জনাব �শখ �গালাম মাহ�ব অিতিথেদর সােথ 
িছেলন।  

10. জন �শাসন ম�ণালেয়র অিতির� সিচব জনাব উ�ুল হাসনা ৬(ছয়) জন আ�ীয় িনেয় জাতীয় জা�ঘর পিরদশ�ন কেরন। 
11. শাহজালাল িব�ান ও ��ি� িব�িব�ালেয়র �াপত� িবভােগর সহেযাগী অ�াপক �াপত�িবদ জনাব ইফেতখার রহমান এবং সহকারী 

অ�াপক �াপত�িবদ জন এ. আর �ভিজৎ �চৗ�রী �াপত� িবভােগর ৩৫জন ছা�-ছা�ীেক সােথ িনেয় জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
12. ঢাকা �ির� �িলশ এর �িলশ পিরদশ �ক জনাব �মা. তা�ল এর �িতিনিধে� ২২জন �িশ�ণরত �ির� �িলশ সদ� জাতীয় জা�ঘর 

পিরদশ �ন কেরন। 
13. সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র অিতির� সিচব জনাব আিম�ল ইসলােমর �ছাট ভাই িজ.এস এ�ার�াইজ এর �ব�াপনা পিরচালক জনাব 

�রজাউল কিরম ৭জন সফর স�ী িনেয় জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
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14. বাংলােদশ ��ীম �কােট �র মহামা� িবচারপিত জনাব �মা. জািকর �হােসন এর �ী জনাব �কসানা খা�ন ৩(িতন) জন অিতিথ িনেয় 
জা�ঘেরর �ালাির পিরদশ �ন কেরন। 

15. ঢাকা �ির� �িলশ এর �িলশ পিরদশ �ক জনাব �মা. তা�ল ইসলাম-এর  �ন�ে� ২৫ সদে�র এক� �ির� �িলশ �িশ�ণাথ� দল জাতীয় 
জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 

16. ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক জনাব �মা. আলতাফ �হােসন ৪জন কম �কত�ােক সে� িনেয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
17. অথ � ম�ণালেয়র অিতিরি� সিচব জনাব �মািন�নাথ রায় ত�র পিরবােরর ৬জন সদ�েক িনেয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
18. রাজারবাগ �মে�াপিলটন �িলেশর ��ািনং এ� ��িনং িবভােগর অিতির� �িলশ �পার জনাব শাহজাদা �মাহা�দ আসা��ামান �ই জন 

সফরস�ী িনেয় জা�ঘেরর �ি��ে�র �ালাির পিরদশ �ন কেরন। 
19. শাহবাগ থানার ভার�া� কম �কত�া ত�র পিরবােরর ৮জন সদ� িনেয় জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
20. সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র সহকারী সিচব জনাব �মা. িজয়াউি�ন �ঞঁা ত�র পিরবােরর ৮জন সদ� িনেয় জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন 

কেরন। 
21. বাংলােদশ� China Machinery Engineering Corporation এর �েজ� �ােনজার জনাব মাহা��ল এহসান �ইজন সদ� 

িনেয় জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
22. জন�শাসন ম�ণালেয়র অিতির� সিচব �সয়দ ��ল ইসলাম ত�র ক�ােক িনেয় জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
23. িবচার �শাসন �িশ�ণ �কে�র �িশ�েণর জ� আগত ০৯ (নয়) জন িবচারক জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
24. KOICA এর �েজ� ��িনং অংশ�হণকারী ২০জন সদ� জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
25. �ির� �িলেশর �বিসক ক�া� এ� িডিসে�ন �কাস � এ �িশ�ণরত ২০জন পিরদশ �ক জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। এ সময় �িলশ পিরদশ �ক 

জনাব �মা. মিশউর রহমান তােদর সােথ িছেলন। 
26. ৪ জন িবিশ� অিতিথর জা�ঘর পিরদশ �ন। 
27. আ�িনক ��াগার �ব�াপনা দ�তা �ি�, �সবার মান  উ�য়ন, পাঠক �ি�, আ�িনক ��ি� �বহার ও িডিজটাল �সবা �দান শীষ �ক 

�িশ�ণ �কােস � অংশ�হণকারী ১৯ জন �িশ�ণাথ� �িশ�েণর অংশ িহেসেব জা�ঘেরর �ালাির, ��াগার, আক�াইভস ও সংি�� শাখা 
স�হ পিরদশ �ন। 

28. বাংলােদশ �সনাবািহনীর অিফসার ও পিরবােরর ১৫ জন সদ� জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
29. বাংলােদশ মানবািধকার কিমশেনর সদ� জনাব জাফর আহেমদ �চৗ�রী পিরবােরর ৫ জন সদ� িনেয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
30. ব�ব� �শখ �িজব �মিডেকল িব�িব�ালেয়র িনউেরালিজ িবভােগর �েফসর ডা. হাসান জািহ�র রহমান ২ জন কানািডয়ান সহ জা�ঘর 

পিরদশ �ন কেরন। 
31. সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র ��সিচব জনাব �মা. আ�ল মা�ান ইিলয়াস ��ীক জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
32. বাংলােদশ �ির� �িলেশর সহকারী �িলশ �পার জনাব �মা. মিতউর রহমান এবং পিরদশ �ক জনাব �মা. তা�ল ইসলাম ২০ জন 

�িশ�নাথ�েক িনেয় জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
 

 (১৩)  (ক) িবেদশ �মণ :  
১.  সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র �ারক নং ৪৩.০০.০০০০.১১৯.১৪.৪৩৬.১৪-৫০৬, তািরখ ২২/০৮/২০১৬ �মাতােবক বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 

মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী, সিচব জনাব �মা. রমজান আলী এবং সংর�ণ রসায়নিবদ ড. �মা. �গালাম হায়দার �কািরয়ায় 
অ�ি�ত� ‘Managerial Training Course for Policy Makers’ organized by KOICA -এ অংশ�হেণর জ� ২৮/০৮/২০১৬ হেত ০৩/০৯/২০১৬ 
তািরখ পয �� �কািরয়া �মণ কেরন। 

২. সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র �ারক নং ৪৩.০০.০০০০.১১৩.২৪.০১১.২০১৩, তািরখ ৩১/০৮/২০১৬ �মাতােবক বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী ভারেতর কলকাতায় অ�ে�য় ‘বাংলােদশ বইেমলা কলকাতা ২০১৬’ এ সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র 
একজন �িতিনিধ িহেসেব ০৪/০৯/২০১৬ হেত ১০/০৯/২০১৬ তািরখ পয �� কলকাতা �মণ কেরন। 

৩. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �ারক নং ৪৩.২২.২৬৭৫.০০১.০১.০০৪.২০১৬/৬৮৩(২), তািরখ ০৭/০৮/২০১৬ �মাতােবক বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
সহকারী �েকৗশলী জনাব �মা. মিন�ল ইসলাম বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর সািব �ক িনরাপ�া �ব�া �জারদার ও আ�িনকীকরেণর লে�� চীেনর 
Shanghai Museum পিরদশ �ন কেরন। 

৪. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর জনিশ�া িবভােগর উপ-কীপার, ড.িশহাব শাহিরয়ার �ি�গত কােজ জাম�ানী এবং ইিতহাস ও �পদী িশ�কলা িবভােগর 
উপ-কীপার ড. �মা. শির�ল ইসলাম �ি�গত কােজ ভারত �মণ কেরন। 

৫. সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র �ারক নং ৪৩.০০.০০০০.১১৭.২৪.০৩৯.১৬(অংশ-১)-৬৯২, তািরখ ১১/১২/২০১৬ �মাতােবক �নপােলর কাঠমা�েত 
অ�ি�ত ‘‘2nd Kathmandu Cultural Forum”-এ অংশ�হেণর জ� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �া�িতক ইিতহাস িবভােগর কীপার ড. িশখা �র 
��ী ১৮/১২/২০১৬ �থেক ২১/১২/২০১৬ তািরখ পয �� �নপাল �মণ কেরন 

৬. সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র �ারক নং ৪৩.০০.০০০০.১১৯.১৪.৪৩৬.১৪-৯১৬, তািরখ ০৮/০৩/২০১৭ �মাতােবক KOICA’s Fellowship Program, 

Korea Cultural Heritage Foundation, Korea অ�ি�ত Conservation with Advanced Technique for Cultural Heritage (CATCH) শীষ �ক 
�িশ�েণ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর সংর�ণ রসায়নাগার িবভােগর সংর�ণ রসায়নিবদ জনাব �মা. আকছা��ামান �রী, কািরগরী সহকারী 
(সংর�ণ), জনাব শা� �মা. �রাক��ামান এবং সংর�ণ সহকারী, জনাব �মা. �মা�ািফ�র রহমান ২০/০৩/২০১৭ �থেক ১৩/০৮/২০১৭ তািরখ 
পয �� �কািরয়া �মণ করেছন। 

 

 

-২৮- 



 
(খ)  �েদশ �মণ :  
1. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর প� নং বা.জা.জা/�েকৗ./০৩-এ-৬৫/২০১৬-২০১৭/৬৪, তািরখ ১৩/০৭/২০১৬ �মাতােবক ফিরদ�র� 

প�ীকিব জসীম উদদীন সং�হশালা �কে�র বত�মান অব�া এবং সাংবািদক কা�াল হিরনাথ �িত িমউিজয়াম িনম �াণ শীষ �ক �কে�র 
কােজর অ�গিত সেরজিমেন পয �েব�েণর জ� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর সিচব, জনাব �মা. রমজান আলী এবং সহকারী �েকৗশলী, 
জনাব �মা, মিন�ল ইসলাম ফিরদ�র ও �ি�য়া �জলা �মণ কেরন। 

2. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �ারক নং বা.জা.জা/��া/পা�িলিপ/১৩-এ-৩৪/২০১৬-২০১৭/৬৩৫, তািরখ ০২/০৮/২০১৬ �মাতােবক নওগ� 
�জলার বদলগািছ উপেজলার ‘ভাতসাইল �গিত সংঘ’ ক��ক �িতি�ত ‘ভাতসাইল �গিত সংঘ ��াগার’ নােম �� পিরসের এক� 
��াগার রেয়েছ। এই ��াগােরর ��া� �� ও �িথস�হ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের হ�া�র উপেযাগী �� ও �িথর এক� তািলকা 
�ণয়েনর জ� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর জনাব �মাহা�দ িসরা�ল ইসলাম কীপার (চলিত দািয়�) (সম), জনাব �মা. আ� ইউ�স 
�রিজে�শন অিফসার এবং জনাব �মা. আছা��ামান মাইে�ািফ� কাম মাইে�ািফস ফেটা�াফার নওগ� �জলা �মণ কেরন। 

3. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �ারক নং বা.জা.জা./�শা./মহা./�মণ/১-এ-৪/২০১৬-২০১৭/২৯৪৭(১০), তািরখ ২০/০২/২০১৭ �মাতােবক 
২৪/০২/২০১৭ হেত ২৭/০২/২০১৭ তািরখ পয �� �মাট ০৪(চার) িদন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ 
�চৗ�রী িসেলট �জলা �মণ কেরন। 

4. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �ারক নং ৪-িড-১১৪/২০১৬-২০১৭/৩৩৯২(৯), তািরখ ০৪/০৪/২০১৭ �মাতােবক বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর সিচব 
জনাব �মাঃ শওকত নবী ০৫/০৪/২০১৭ হেত ০৭/০৪/২০১৭ তািরখ পয �� চ��াম �জলা �মণ কেরন। 

5. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �ারক নং বা.জা.জা./�রিজ./ভাতসাইল লাই./১-িস-৪০/২০১৬-২০১৭/৩৪৫০, তািরখ ০৯/০৪/২০১৭ �মাতােবক 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কীপার (চলিত দািয়�) (সম) জনাব �মাহা�দ িসরা�ল ইসলাম, সহকারী কীপার (ই) জনাব �মাহা�দ মিন�ল হক 
এবং সহকারী �রিজে�শন অিফসার জনাব �মা. �সকা�ার আলী ১১/০৪/২০১৭ হেত ১৩/০৪/২০১৭ তািরখ পয �� নওগ� �জলা �মণ কেরন। 

6. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �ারক নং বা.জা.জা./�শা./মহা./�মণ/১-এ-৪/২০১৬-২০১৭/৩৬১১(১০), তািরখ ১৯/০৪/২০১৭ �মাতােবক বাংলােদশ 
জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী ২৩/০৪/২০১৭ হেত ২৪/০৪/২০১৭ তািরখ পয �� ময়মনিসংহ �জলা �মণ কেরন।   

(১৪)  �িশ�ণ :  ০১ �লাই ২০১৬ �থেক ৩০ �ন ২০১৭ পয �� জা�ঘেরর কম �কত�া ও কম �চারীগণ িবিভ� �িত�ান �থেক �িশ�ণ �হণ কেরন : 
 

  �িশ�ণ কম ��চীর নাম �িশ�েণর �ময়াদ উে�াগী সং�া/এেজ�ীর নাম 
অংশ �হণকারীর 

সং�া 
(১) (২) (৩) (৪) 

পাবিলক �িকউরেম� এ�া�-২০০৬ ও �লস-
২০০৮ শীষ �ক কম �শালা 

১৪/০৭/২০১৬ তািরখ ১ িদন। আ�িলক �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক� ৪৯, িনউ 
ই�াটন, ঢাকা। 

১ জন 

‘Project Appraisal, EIA and Formulation 

of  DPP’  শীষ �ক �িশ�ণ �কাস � 
১৭/০৭/২০১৬ হেত 
০৮/০৮/২০১৬ তািরখ পয �� 
৫(প�চ) িদন।                                                                                 

 জাতীয় পিরক�না ও উ�য়ন একােডিম 
(এনএিপিড), পিরক�না ম�ণালয়, ৩/এ, 
নীলে�ত,  ঢাকা। 

১ জন 

কি�উটার িলটােরসী �কাস � ১৭/০৭/২০১৬-২১/০৭/২০১৬ 
তািরখ পয �� ৫(প�চ) িদন।                                                                                                                         

আ�িলক �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক� ৪৯, িনউ 
ই�াটন, ঢাকা। 

১ জন 

�মৗিলক আচরণ ও ��লা �কাস � ২৪/০৭/২০১৬-২৮/৭/২০১৬ 
তািরখ পয �� ৫(প�চ) িদন।                                                                                                                         

আ�িলক �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক� ৪৯, িনউ 
ই�াটন, ঢাকা। 

১ জন 

‘বাংলােদেশর ঐিতহ� ও সং�িত িবষয়ক 
ওিরেয়�াল ��া�াম।’ 

০৬/০৮/২০১৬ তািরখ  
১ িদন। 

সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র ত�াবধােন ��ত� 
অিধদ�র এর আেয়াজন। 

১০ জন 

Advance Microsoft Excel  শীষ �ক 
সা��কালীন �কাস �। 

১৪/০৮/২০১৬ হেত 
০৪/০৯/২০১৬ তািরখ পয ��  
১০(দশ) িদন। 

জাতীয় পিরক�না ও উ�য়ন একােডিম 
(এনএিপিড), পিরক�না ম�ণালয়, ৩/এ, 
নীলে�ত,  ঢাকা। 

১ জন 

‘অিফস �ব�াপনা’ শীষ �ক �িশ�ণ �কাস �। ২১/০৮/২০১৬-০১/০৯/২০১৬ 
তািরখ পয �� ১০(দশ) িদন। 

জাতীয় পিরক�না ও উ�য়ন একােডিম 
(এনএিপিড), পিরক�না ম�ণালয়, ৩/এ, 
নীলে�ত,  ঢাকা। 

১ জন 

�মৗল অিফস �ব�াপনা �কাস � ২১/০৮/২০১৬-০৮/০৯/২০১৬ 
তািরখ পয ��। 

আ�িলক �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক� ৪৯, িনউ 
ই�াটন, ঢাকা। 

১ জন 

‘Public Relations, Media and 

Communication’ শীষ �ক �িশ�ণ �কাস �। 
২১/০৮/২০১৬ হেত 
২৮/০৮/২০১৬ তািরখ পয ��  
০৫(প�চ) িদন। 

বাংলােদশ ইনি��উট অব জান �ািলজম অ�া� 
ইেল�িনক িমিডয়া (িবেজম) 
২৫৭/৮, এিলফ�া� �রাড, কাটাবন ঢাল, ঢাকা-
১২০৫। 

২ জন 

Protocol Formalities and 
Articulation  শীষ �ক �কাস �। 

২৮/০৮/২০১৬ হেত 
০১/০৯/২০১৬ তািরখ পয ��  
০৫(প�চ) িদন। 

Bangladesh Society for Training and 
Development (BSTD), 14A  & 31A  (Level-
12) Centre Point, Concord,  Tejkunipara,  
Farmgate, Dkaka-1215. 

১ জন 



-২৯- 

 
�িশ�ণ কম ��চীর নাম �িশ�েণর �ময়াদ উে�াগী সং�া/এেজ�ীর নাম অংশ �হণকারীর 

সং�া 
(১) (২) (৩) (৪) 

Project Appraisal Study  শীষ �ক 
�কাস �। 

২৮/০৮/২০১৬ হেত ০১/০৯/২০১৬ 
তািরখ পয ��  ০৫(প�চ) িদন। 

 জাতীয় পিরক�না ও উ�য়ন একােডিম 
(এনএিপিড), পিরক�না ম�ণালয়, ৩/এ, 
নীলে�ত,  ঢাকা। 

১ জন 

�মৗিলক আিথ �ক �ব�াপনা �কাস � ০৪/০৯/২০১৬-০৮/০৯/২০১৬ তািরখ 
পয ��। 

আ�িলক �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক� ৪৯, 
িনউ ই�াটন, ঢাকা। 

১ জন 

আ�িনক অিফস �ব�াপনা �কাস � ১৮/০৯/২০১৬-২৯/০৯/২০১৬ তািরখ 
পয ��। 

আ�িলক �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক� ৪৯, 
িনউ ই�াটন, ঢাকা। 

১ জন 

আচরণ ও ��লা �কাস � ১৬/১০/২০১৬-২০/১০/২০১৬ তািরখ 
পয ��। 

আ�িলক �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক� ৪৯, 
িনউ ই�াটন, ঢাকা। 

১ জন 

‘সরকাির কম �কত�া/কম �চারীেদর দা�িরক 
কােজ ও �যাগােযাগ মা�েম বাংলাভাষার 
�বহার’ শীষ �ক �িশ�ণ। 

১৬/১০/২০১৬ হেত ২০/১০/২০১৬ 
তািরখ পয �� ৫(প�চ) িদন।                                                                                                                         

আম�জ�ািতক মা�ভাষা ইনি��উট (আমাই), 
১/ক �স�নবািগচা, ঢাকা-১০০০। 

২ জন 

কি�উটার এ�াি�েকশন এ� ইংিলশ 
�াং�েয়জ �কাস � 

২৩/১০/২০১৬-১০/১১/২০১৬ তািরখ 
পয ��। 

আ�িলক �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক� ৪৯, 
িনউ ই�াটন, ঢাকা। 

১ জন 

ত� অিধকার িবষয়ক কম �শালা ৩০/১০/২০১৬ তািরখ  ১ িদন। 
 

আ�িলক �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক� ৪৯, 
িনউ ই�াটন, ঢাকা। 

১ জন 

�মৗল অিফস �ব�াপনা �কাস � ০৬/১১/২০১৬-২৪/১১/২০১৬ তািরখ 
পয ��। 

আ�িলক �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক� ৪৯, 
িনউ ই�াটন, ঢাকা। 

১ জন 

�াফ উ�য়ন �কাস � ২৭/১১/২০১৬-০১/১২/২০১৬ তািরখ 
পয ��। 

আ�িলক �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক� ৪৯, 
িনউ ই�াটন, ঢাকা। 

১ জন 

�মৗিলক আিথ �ক �ব�াপনা �কাস � ০৪/১২/২০১৬ �থেক ০৮/১২/২০১৬ 
তািরখ পয �� ৫(প�চ) িদন । 

আ�িলক �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক� ৪৯, 
িনউ ই�াটন, ঢাকা। 

১ জন 

নারী ও িশ� অিধকার িবষয়ক কম �শালা ১৫/১২/২০১৬ তািরখ ১ িদন। আ�িলক �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক� ৪৯, 
িনউ ই�াটন, ঢাকা। 

১ জন 

অথ � িবভাগ ক��ক ২০১৭-২০১৮ অথ �বছেরর 
বােজট পিরপ�-১ এর ওপর �িশ�ণ 
কম �শালা 

১৭/১২/২০১৬ তািরখ ১ িদন। 
 

ইনি��উট অব পাবিলক ফাই�া� 
(আইিপএফ), ১ম ১২তলা সরকাির অিফস 
ভবন (7th Floor), �স�নবািগচা, ঢাকা 

২ জন 

2nd  Kathmandu Cultural Forum-এ অংশ 
�হণ 

১৮/১২/২০১৬ �থেক ২১/১২/২০১৬ 
তািরখ পয �� ৪ (চার) িদন। 

কাঠমা�, �নপাল। ১ জন 

�মৗল অিফস �ব�াপনা 
০১/০১/২০১৭ �থেক ১৯/০১/২০১৭ 
তািরখ পয �� ১৯ িদন। 

আ�িলক �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক� ৪৯, 
িনউ ই�াটন, ঢাকা। 

১ জন 

ই-ফাইিলং �িশ�ণ ০৭ /০১/২০১৭ তািরখ ১ িদন। a2র ��া�াম-II, �ধানম�ীর কায �ালয়, ঢাকা। ৪৪ জন 
অভ��রীণ �িশ�ণ: (১) RFQ খসড়া �ণয়ন, 
(২) Work Order I  Contract  �ণয়ন, (৩) 
�য় সং�া� ��ােবর �নাট �লখা, (৪) �ট�ার 
�না�শ �ণয়ন, (৫) পি�কায় �ট�ার �না�শ 
��রেণর অিধে�রকপ� ��রণ, (৬) �ট�ার 
িসিডউল �তির,  
(৭) EOI খসড়া �ণয়ন 

০৭/০১/২০১৭-১১/০১/২০১৭ এবং 
১৪/০১/২০১৭ ও ১৫/০১/২০১৭ তািরখ 
পয �� ৭ িদন। 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর 
শাহবাগ ঢাকা-১০০০ 

২০ জন 

OCR (Optical Character Recognition)  

িবষেয় �িশ�ণ ১০/০১/২০১৭ তািরখ  ১ িদন 
সং�িত িবষয়ক ম�ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০ 

২ জন 

�মৗিলক আচরণ ও ��লা �কাস � 
২২/০১/২০১৭ �থেক ২৬/০১/২০১৭ 
তািরখ পয �� ৫ িদন 

আ�িলক �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক� ৪৯, 
িনউ ই�াটন, ঢাকা। 

১ জন 

Implementation of 2003 Convention 
on Safeguarding of Intangible 

Cultural Heritage  শীষ �ক ওয়াক�শপ 

২৯/০১/২০১৭ �থেক ০২/০২/২০১৭ 
তািরখ পয �� ৫ িদন 

সং�িত িবষয়ক ম�ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা-১০০০ 

২ জন 



-৩০- 

 
 

�িশ�ণ কম ��চীর নাম �িশ�েণর �ময়াদ উে�াগী সং�া/এেজ�ীর নাম অংশ �হণকারীর 
সং�া 

(১) (২) (৩) (৪) 

আইিস� এবং ই-গভােন �� �ব�াপনা �কাস � 
০৫/০২/২০১৭ �থেক ১৬/০২/২০১৭ 
তািরখ পয �� ১২ িদন 

আ�িলক �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক� ৪৯, 
িনউ ই�াটন, ঢাকা। 

১ জন 

Conservation Lab Management  
শীষ �ক  �িশ�ণ 

১৩/০২/২০১৭ �থেক ১৬/০২/২০১৭ 
তািরখ পয �� ৪ িদন 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর 
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০ 

৬ জন 

Museum Exhibition and 
Collections Management  শীষ �ক  
�িশ�ণ। 

১৩/০২/২০১৭ �থেক ১৬/০২/২০১৭ 
তািরখ পয �� ৪ িদন  

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর 
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০ ৭ জন 

Excavation Site Management of 
Bangladesh  শীষ �ক  �িশ�ণ এবং  
ময়নামিত, �িম�া ��তাি�ক �ান �মণ। 

১৩/০২/২০১৭ �থেক ১৬/০২/২০১৭ 
তািরখ  এবং ১৮/০২/২০১৭ �থেক 
২৩/০২/২০১৭ তািরখ পয �� ১০ িদন   

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর 
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০ ৬ জন 

আিথ �ক �ব�াপনা �কাস � ২৬/০২/২০১৭ �থেক ০৯/০৩/২০১৭ 
তািরখ পয �� ১২ িদন 

আ�িলক �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক�,  ৪৯, 
িনউ ই�াটন, ঢাকা। 

১ জন 

ন�ন ই-ফাইিলং (নিথ) যথাযথভােব 
বা�বায়েনর লে�� TOT (Training of 
Trainers) �িশ�ণ। 

১৩/০৩/২০১৭ �থেক ১৬/০৩/২০১৭ 
তািরখ পয �� ৪ িদন। 

একেসস � ইনফরেমশন (এ�আই) ��া�াম, 
�ধানম�ীর কায �ালয়, �রাতন সংসদ ভবন, 
�তজগ�ও, ঢাকা-১২১৫।   

৩ জন 

ম�েময়াদী বােজট কাঠােমা শীষ �ক �সিমনার 
১৬/০৩/২০১৭  তািরখ ১ িদন।  আ�িলক �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক� ৪৯, 

িনউ ই�াটন, ঢাকা। 
১ জন 

কি�উটার িলটােরসী �কাস � ১৯/০৩/২০১৭ �থেক ২৩/০৩/২০১৭ 
তািরখ পয �� ৫ িদন।  

আ�িলক �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক� ৪৯, 
িনউ ই�াটন, ঢাকা। 

১ জন 

Conservation with Advanced Technique 

for Cultural Heritage (CATCH) শীষ �ক 
�িশ�ণ। 

২০/০৩/২০১৭ �থেক ১৩/০৮/২০১৭ 
তািরখ পয ��। 

KOICA’s Fellowship Program, Korea 
Cultural Heritage Foundation, Korea. ৩ জন 

Foreign Aid Management System 
(FAMS) শীষ �ক ওেয়ব �বইজড 
এি��কশন সফটওয়�ার �বহােরর জ� 
�িশ�ণ। 

০৫/০৪/২০১৭  �থেক ০৬/০৪/২০১৭ 
তািরখ পয ��  ২ িদন 

‘��নেদন এ�টারনাল এইড �ােনজেম� 
ক�াপািস� (এসইএএমিস) �ক�, 
�বেদিশক সাহাে�র বােজট ও িহসাব 
অ�িবভাগ, অথ �ৈনিতক স�ক� িবভাগ, অথ � 
ম�ণালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা। 

২ জন 

Archaeological Exploration, Excavation 

and Conservation শীষ �ক আ�জ�ািতক 
ওয়াক�শপ। 

০৬/০৪/২০১৭ তািরখ ১ িদন। CP 3416, HEQEP Project 
Department of Archaeology 
Jahangirnagar University, Saver, 

Dhaka. 

২ জন 

‘নাগিরক �সবায় উ�াবন’ িবষয়ক �িশ�ণ 
কম �শালা। 

২২/০৪/২০১৭ �থেক ২৬/০৪/২০১৭ 
তািরখ পয��ত ৫ িদন 

একেসস � ইনফরেমশন (এ�আই) ��া�াম, 
�ধানম�ীর কায �ালয়, �রাতন সংসদ ভবন, 
�তজগ�ও, ঢাকা-১২১৫।   

৪ জন 

‘�াশনাল ইমােজ�ি� সািভ �স ৯৯৯’ স�েক� 
সেচতন�লক কম �শালা। 

০৮/০৫/২০১৭ তািরখ ১ িদন ‘জাতীয় পয �ােয় সব ��েরর জনগেণর জ� 
�মাবাইল �ফানিভি�ক �হ�েড� বা�বায়ন’ 
কম ��িচ,  ডাক ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ, 
আইিস� টাওয়ার (৭ম তলা), ই/১৪, এ�, 
আগারগ�ও, ঢাকা। 

২ জন 

কি�উটার এ�াি��কশন এ� ইংিলশ 
�াং�েয়জ �কাস � 

২১/০৫/২০১৭ �থেক ০৮/০৬/২০১৭ 
তািরখ পয �� ১৯ িদন 

আ�িলক �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক� ৪৯, 
িনউ ই�াটন, ঢাকা। 

১ জন 

e-GP িসে�েমর উপর PE User 
Module এর ওপর �িশ�ণ  

২৭/০৫/২০১৭ �থেক ২৯/০৫/২০১৭ 
তািরখ  পয �� ৩ িদন 

�স�াল �িকউরেম� �টকিনক�াল ইউিনট, 
বা�বায়ন পিরবী�ণ ও ��ায়ন িবভাগ, 
পিরক�না ম�ণালয়, িসিপ�ইউ ভবন, �শর-ই-
বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

২ জন 

‘জন�শাসেন উ�াবন সং�িত িবকােশ 
ম�ণালয়/অিধদ�র/ দ�েরর উ�াবন িবষেয় 
িদন�াপী কম �শালা’ 

০৪/০৬/২০১৭ তািরখ ১ িদন একেসস � ইনফরেমশন (এ�আই) ��া�াম, 
�ধানম�ীর কায �ালয়, �রাতন সংসদ ভবন, 
�তজগ�ও, ঢাকা-১২১৫ 

১ জন 



-৩১- 

 
�িশ�ণ কম ��চীর নাম �িশ�েণর �ময়াদ উে�াগী সং�া/এেজ�ীর নাম অংশ �হণকারীর 

সং�া 
(১) (২) (৩) (৪) 

‘উ�াবন �ক� িডজাইন’ শীষ �ক িবেশষ 
কম �শালা 

১০/০৬/২০১৭ �থেক ১২/০৬/২০১৭ 
পয ��  ৩ িদন।  

একেসস � ইনফরেমশন (এ�আই) ��া�াম, 
�ধানম�ীর কায �ালয়, �রাতন সংসদ ভবন, 
�তজগ�ও, ঢাকা-১২১৫   
 

৩ জন 

�াফ উ�য়ন �কাস � ১১/০৬/২০১৭ �থেক ১৫/০৬/২০১৭ 
তািরখ পয �� ৫ িদন। 

আ�িলক �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক� ৪৯, 
িনউ ই�াটন, ঢাকা। 
 

১ জন 

 

(১৫) ���বক অপ �ণ:  
 

(ক)  জাতীয় �শাকিদবস পালন উপলে� ১৫ আগ� ২০১৬ তািরখ ব�ব�র ৪১তম শাহাদৎ বািষ �কী উপলে� ���েষ ধানমি� ৩২ নং �রােড 

জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান-এর �িত�িতেত ���বক অপ �ণ করা হয়।   

(খ)  জাতীয় কিব কাজী নজ�ল ইসলাম-এর জ�বািষ �কী ও ���বািষ �কী উপলে� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর প� �থেক কিবর মাজাের 

���বক অপ �ণ করা হয়। 

(গ)  মহান িবজয় িদবস ২০১৬ উপলে� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর প� �থেক ১৬  িডেস�র, ২০১৬ তািরখ ���েষ সাভার গমণ এবং 

�ি��ে�র বীর শহীদেদর �িত গভীর ��া িনেবদন কের জাতীয় �িত �সৗেধ ���বক অপ �ণ করা হয়। 

(ঘ)  ২৯/১২/২০১৬ তািরেখ িচ�কলার �েরাধা �ি�� িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন-এর জ�বািষ �কী এবং ২৮ �ম ২০১৭ তািরেখ ���বািষ �কী 

উপলে� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর প� �থেক মর�ম িশ�াচােয �র মাজাের ��া িনেবদন কের ���বক অপ �ণ করা হয়। 

(ঙ)   মহান এ�েশ ও আ�জ�ািতক মা�ভাষা িদবস ২০১৭ উদযাপন উপলে� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর প� �থেক এ�েশর �থম �হের 

শহীদ িমনাের িগেয় শহীদেদর �িত �ল িদেয় ��া জানােনা হয়।  

(চ)  ২৬ মাচ � ২০১৭ মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবস উদযাপন উপলে� মহান শহীদেদর �িত ��া জানােত ঐ িদন ���েষ বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর প� �থেক সাভার জাতীয় �িত �সৗেধ ��াঘ �� অপ �ণ করা হয়।    

(জ)      প�য়া কাম�ল হাসােনর ���বািষ �কী উপলে� িশ�ীর মাজাের বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর প� �থেক ���বক অপ �ণ করা হয়। 

(১৬) সভা :   

(ক) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�জ এ ২০১৬-২০১৭ অথ �-বছের ০৪(চার) � সভা বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের অ�ি�ত হেয়েছ।  

(খ)  APA সং�া� �িতমােস এক� কের ১২� সভা অ�ি�ত হেয়েছ। 

 
 
   
 �মাঃ শওকত নবী 
 মহাপিরচালক (��ন দািয়�) 
 বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর 
 �ফান : ৯৬৭৪৭৯৬ 
 e-mail: shawkat_nabi@yahoo.com 
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