
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     :     ২০১৭-২০১৮        �ি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 

৩১৯ 
৮ 
৫৭ 
৩৮ 
২৫ 

৫৬ 
১ 
২ 
৫ 
২ 

০৮  
২  
৫ 
- 
১  

 

�মাট ৫১৩ ৪৪৭ ৬৬ ১৬   
 

 * 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  - - ২০ ৬ ২৪ ৬ ৫৬ 
ওসমানী জা�ঘর, িসেলট - - - - ১ - ১ 
আহসান মি�ল জা�ঘর, ঢাকা - - ১ - ১ - ২ 
িজয়া �িত জা�ঘর, চ��াম - - ১ ১ ১ ২ ৫ 
িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন সং�হশালা, 
ময়মনিসংহ 

- - - - ২ - ২ 

   �মাট - - ২২ ৭ ২৯ ৮ ৬৬ 
 

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�� 

(আউট �সািস �ং প�িতেত িনেয়াগ) কম �কত�া কম �চারী �মাট কম �কত�া কম �চারী �মাট 
(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৮ ১৯ ২৭ ৫ ৪ ৯ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর, ঢাকা-১৯ 

- - - ১ - ১ ওসমানী জা�ঘর, িসেলট 

২ - ২ - - - আহসান মি�ল জা�ঘর, ঢাকা-১ 
  

১ ২ ৩ ১ - ১ িজয়া �িত জা�ঘর, চ��াম। 
 

১ 
 

- ১ - - - ি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 ২০১৭ হেত ৩০ �ন ২০১৮ 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  ৪৩৫ � ১২.২৮৯৫ ৪৩৫ � ৩০৭ � ৪.১৮৯৫ ১২৮� ৮.১০ 

 সব �েমাট        

* উে�� �য, ১ �লাই ২০১৬ হেত ৩০ �ন ২০১৮ পয �� এখনও িনরী�া 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 (২০১৭-২০১৮)  
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) 
২৫ (পি�শ) � ০১(এক) � ১৫ (পেনেরা) � ০৭ (সাত) � ২৩ (�তইশ) � ০২ (�ই) � 

 
(৪)  সরকার ক��ক/সরকােরর িব�ে� দােয়র�ত মামলা (০১ �লাই ২০১৭ �থেক ৩০ �ন ২০১৮ 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 ২০১৭ �থেক ৩০ �ন ২০১৮ পয ��)  
 

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

৩৭ (স�ইি�শ) � ৪৭ (সাতচি�শ) জন 
 
 



- ৩ - 

 
 

৫.২ ম�ণালয়/অিধদ�র ক��ক �িতেবদনাধীন অথ �-বৎসের (২০১৭-২০১৮) �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�া 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর এবং িনয়�ণাধীন আহসান মি�ল জা�ঘর ও �াধীনতা 
জা�ঘেরর ৪থ � ��িণর কম�চারীেদর িনজ িনজ দািয়� ও কত��, �ি�ভি�, 
সময়া�বত�তা, ঊ��তন ক��পে�র সােথ আচার-আচরণ, ��লােবাধ, দশ�নাথ�র সােথ 
�বহার, �পাশাক-পির�দ, কােজর পিরেবশ, পির�ার-পির��তা, সহেযািগতা ও 
সহমিম�তা, কম�কালীন করণীয় ও বজ�নীয় িবষয়স�হ, ��া-ভি� এবং �� �ভােগর 
িবষেয় িবিধমালাসহ সাম�ীক িবষেয় ঊ�ু�করণ (Motivation) শীষ �ক আভ��রীক 
�িশ�ণ। 

২৮/০৯/২০১৭ তািরখ ১(এক) িদন। ১৫০(একশত প�াশ) 
জন 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কীপার, উপ-কীপার এবং শাখা �ধানসহ �থম ��িণর 
কম�কত�াগেণর আভ��রীক �িশ�ণ। িবষয়: (১) �ংখলা আপীল িবিধ ও 
সময়া�বত�তা, (২) িনদশ�ন সং�হ ও িনব�ন, (৩) পাবিলক �িকউরেম� �র�েলশন, 
(৪) অিফস �ব�াপনা, (৫) জা�ঘেরর সািব �ক িনরাপ�া �ব�া।   

১৭/০১/২০১৮ হেত ২৩/০১/২০১৮ 
তািরখ পয �� ৫(প�চ) কম� িদবস। 

৩৮ (আটি�শ) জন 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর এবং িনয়�ণাধীন আহসান মি�ল জা�ঘর ও �াধীনতা 
জা�ঘেরর ৪থ � ��িণর কম�চারীেদর িনজ িনজ দািয়� ও কত��, �ি�ভি�, 
সময়া�বত�তা, ঊ��তন ক��পে�র সােথ আচার-আচরণ, ��লােবাধ, দশ�নাথ�র সােথ 
�বহার, �পাশাক-পির�দ, কােজর পিরেবশ, পির�ার-পির��তা, সহেযািগতা ও 
সহমিম�তা, কম�কালীন করণীয় ও বজ�নীয় িবষয়স�হ, ��া-ভি� এবং �� �ভােগর 
িবষেয় িবিধমালাসহ সাম�ীক িবষেয় ঊ�ু�করণ (Motivation) শীষ �ক আভ��রীক 
�িশ�ণ।  

১৫/০২/২০১৮ তািরখ ১(এক) িদন ১৪৬ (একশত 
�ছচি�শ) জন 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কীপার, উপ-কীপার, �থম ��িণর কম�কত�া এবং শাখা 
জা�ঘরস�েহর �ধানেদর �� িবষয়ক �দ �শনীর িকউের�ং শ�ষক �শি�ণ ক�ম�িচ। 

২২/০৩/২০১৮ হেত ২৪/০৩/২০১৮ 
তািরখ পয �� ০৩(িতন) িদন 

১৬ (�ষােলা) জন 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কীপার, উপ-কীপার এবং শাখা �ধানসহ �থম ��িণর 
কম�কত�াগেণর আভ��রীক �িশ�ণ। িবষয়: (১) বািষ �ক ক�মস�াদন �ি� (APA), 
(২) ��াচার �কৗশল ও ক�ম-পরিক�না, (৩) বািষ �ক �গাপনীয় �তিবেদন িলখন প�িত 
(৪) নিথ উপ�াপন �নাট িলখন, প�ের খসড়া �তির ও উপ�াপন। 

২৮/০৩/২০১৮ ও ০১/০৪/২০১৮  
তািরখ পয �� ২(�ই) িদন 

৩৮ (আটি�শ) জন 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর ১ম ��িণর কম�কত�াগেণর Museum and Education  
শ�ষক �শি�ণ ক�মশালা। 

১৫/০৪/২০১৮ তািরখ ১ িদন। ৩৪ (�চৗি�শ)জন 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কম�কত�া ও কম�চারীেদর  The Definition of Museum  

শীষ �ক �িশ�ণ কম�শালা। 
০৭/০৪/২০১৮ তািরখ ১(এক) িদন। ২১ (এ�শ) জন 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কীপার, উপ-কীপার এবং শাখা �ধানসহ কম�কত�াগেণর   
EØy×KiY (Motivation) kxl©K Avf¨šÍixK cÖwkÿY|  

26/05/2018 ZvwiL 1(GK) ẁ b| ২৭ (সাতাশ) জন 

 
    
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� �া জব ��িনং (OJT) এর �ব�া আেছ িক না; না  থাকেল অ� �া জব ��িনং আেয়াজন করেত বড় রকেমর �কান অ�িবধা 

আেছ িক না :  অ� �া জব ��িনং (OJT)-এর �ব�া আেছ।  
 
৫.৫ �িতেবদনাধীন অথ �-বৎসের (০১ �লাই ২০১৭ �থেক ৩০ �ন ২০১৮ পয ��) �িশ�েণর জ� িবেদেশ গমণকারী কম �কত�ার সং�া : নাই। 
 
(৬) �সিমনার/ওয়াক�শপ সং�া� ত� (০১ �লাই ২০১৭ �থেক ৩০ �ন ২০১৮ পয ��)   
 

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

১২ (বােরা) ৪৯ (ঊনপ�াশ) জন 
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৭) ত� ��ি� ও কি�উটার �াপন (০১ �লাই ২০১৭ �থেক ৩০ �ন ২০১৮ 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 ১১৮ আেছ আেছ নাই   ৫০ ১৩০ 
ওসমানী জা�ঘর, িসেলট                                                                ০৩ আেছ নাই নাই ০০ ০১ 
আহসান মি�ল জা�ঘর, ঢাকা                                                                            ০৮ আেছ নাই নাই ০২ ০২ 
িজয়া �িত জা�ঘর, চ��াম ০৭ আেছ নাই নাই ০২ ০৫ 
িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন 
সং�হশালা, ময়মনিসংহ 

০৪ আেছ নাই নাই ০০ ০১ 

�াধীনতা জা�ঘর, ঢাকা ০২ নাই নাই নাই ০০ ০৩ 
প�ীকিব জসীম উদদীন  
সং�হশালা, ফিরদ�র 

০২ নাই নাই নাই ০০ ০৩ 

সাংবািদক কা�াল হিরনাথ �িত 
জা�ঘর, �ি�য়া 

০১ নাই নাই নাই ০০ ০১ 

 

(৮) সরকাির �ি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) 

 ২০১৬-২০১৭ ২০১৫-২০১৬ �া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  (�. ৯-২৮) ���। 
9.2 ২০১৭-২০১৮ 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 আরকাইভস শাখা উে�াধন করা হেয়েছ। উ� শাখায় উপ�� ও দ� জনবেলর ঘাটিত রেয়েছ।    

 

(১০) ম�ণালেয়র উে��সাধন সং�া� : 
১০.১ ২০১৭-২০১৮ 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।  
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 (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 (২০১৭-২০১৮)  �ব �বতী বছর (২০১৬-২০১৭) 

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 
(২০১৭-২০১৮) 

�ব �বত� বছর 
(২০১৬-২০১৭) 

�ব �বত� বছেরর �লনায়  
�াস(-)/ �ি�(+) 

ম�� 

পিবেবা     
িবউিব     
িডিপিডিস     
�ডসেকা     
ওেজাপািডেকা     

 

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

�িতেবদনাধীন বছর (২০১৭-২০১৮) �ব �বতী বছর (২০১৬-২০১৭) 
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(২০১৭-২০১৮) �ব �বতী বছর (২০১৬-২০১৭) 
�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 

(২০১৭-২০১৮) 
�ব �বতী বছর (২০১৬-

২০১৭) 
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 (২০১৭-২০১৮) অথ �-বছর (২০১৬-২০১৭) 
- - - 

 

১২.৩ �ত িবচার আইেনর �েয়াগ (৩০ �ন ২০১৮ 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�া 

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

ম�� 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
- - - - - - 

 

১২.৪ ৩০ �ন ২০১৮ তািরেখ কারাগাের বি�র সং�া (�র�া �সবা িবভােগর জ�):  �েয়াজ� নয় 
 

বি�র ধরন বি�র সং�া ম�� 
�িতেবদনাধীন বছর (২০১৭-২০১৮) �ব �বত� বছর (২০১৬-২০১৭) 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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(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 ২০১৭ �থেক ৩০ �ন ২০১৮ 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) 
০২ ৪১৩.০০ ৩৭২.০০ ও ৯০.০৭% - 

 

১৫.২ �কে�র অব�া  (০১ �লাই ২০১৭ �থেক  ৩০ �ন ২০১৮ 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) 

০১ �েযাজ� নয় �েযাজ� নয় - 

 
 

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 ২০১৭ �থেক ৩০ �ন ২০১৮ 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 
(২০১৭-২০১৮) 

�ব �বত� বছর 
 (২০১৬-২০১৭) 

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 (২০১৭-২০১৮) �ব �বত� বছর (২০১৬-২০১৭) 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 (২০১৭-২০১৮) �ব �বত� বছর (২০১৬-২০১৭) 

�ি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) 
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(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 ২০১৭-২০১৮ 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 ২০১৭-২০১৮ 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 (২০১৭-২০১৮) 
  

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর, ঢাকা  ১,৬৪৫ (এক হাজার ছয়শত �য়তাি�শ) � িনদশ �ন 
আহসান মি�ল জা�ঘর, ঢাকা  ০৩ (িতন) � 
ওসমানী জা�ঘর, িসেলট ০০ 
িজয়া �িত জা�ঘর, চ��াম ০০ 
িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন সং�হশালা, ময়নিসংহ ০৮ (আট) � 
�াধীনতা জা�ঘর, ঢাকা ০০ 
প�ীকিব জসীম উ�দীন জা�ঘর ও �লাক সাং�িতক �ক�, ফিরদ�র ০০ 
সাংবািদক কা�াল হিরনাথ �িত জা�ঘর, �ি�য়া ০০ 

  �মাট ১,৬৫৬ (এক হাজার ছয়শত ছাপা�) � িনদশ �ন 
 

(২)  দশ �ক সং�া (২০১৭-২০১৮)    
 

�. 
নং 

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

১. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর, ঢাকা ৭,৬০,৫৫৬ জন  ৩৪০ জন ৯৪০ জন  
২. আহসান মি�ল জা�ঘর, ঢাকা   ৫,৭০,৫৩৮ জন  ১৪২ জন ১৮৬ জন  
৩. ওসমানী জা�ঘর, িসেলট ৫,৮৭৪ জন  ০২ জন  ০০ জন  
৪. িজয়া �িত জা�ঘর, চ��াম ১,২৫,৭৫১ জন  ০২ জন  ০৩ জন  
৫. িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন সং�হশালা, ময়মনিসংহ ৬১,৭৭৬ জন  ৪৭৯ জন  ০০ জন  
৬. �াধীনতা জা�ঘর, ঢাকা ১,৩৭,৪৪৯ জন ৩১ জন ২৪ জন 
৭. প�ীকিব জসীম উ�দীন জা�ঘর ও �লাক সাং�িতক �ক�,  

ফিরদ�র (িডেস�র ২০১৭-�ন ২০১৮) 
১৪,৪৭৩ জন ২১ জন ০০ জন 

৮. সাংবািদক কা�াল হিরনাথ �িত জা�ঘর,  
�ি�য়া (িডেস�র ২০১৭-�ন ২০১৮) 

২,৩১৩ জন ১৩৮ জন ০০ জন 

 

(৩)   িবনা �েকেট �ালাির পিরদশ �ন     

(ক) ১৫ আগ� ২০১৭ �াধীনতার মহান �পিত জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান-এর ৪২তম 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 ২০১৭ ও পিব� ঈদ-উল-িফতর ২০১৮ 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 ২০১৭ তািরখ মহান িবজয় ি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।   

(ঘ) শহীদ িদবস ও আ�জ�ািতক মা�ভাষা িদবস ২০১৮ 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 ৯৯তম জ�িদবস ও জাতীয় িশ� িদবস ২০১৮ উপলে� ১৭ মাচ � 
২০১৮ 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 ২০১৮ উপলে� দশ �কেদর জ� িবনা �েকেট 
�ালাির পিরদশ �েনর �ব�া করা হয়। 

(ছ)  ১লা �বশাখ ১৪২৫ 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)   �রিজে�শন শাখার কাজ : িনয়িমতভােব িনদশ �ন সং�হ, সংর�ণ ও �দশ �ন সং�া� কম �কাে�র আওতায় ইিতহাস ও �পদী িশ�কলা িবভােগ 
১২৪৫(এক হাজার �ইশত �য়তাি�শ) �, সমকালীন িশ�কলা ও িব�সভ�তা িবভােগ ৫৫(প�া�) �, জািতত� ও অলংকরণ িশ�কলা িবভােগ 
৩৪৫(িতনশত �য়তাি�শ) �সহ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের �মাট ১,৬৪৫ (এক হাজার ছয়শত �য়তাি�শ) � িনদশ �ন সং�হ�� করা হেয়েছ। 
এছাড়া ওসমানী জা�ঘর, িসেলেট ৩(িতন) � এবং িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন সং�হশালা, ময়মনিসংেহ ৮(আট) � িনদশ �ন সং�হ�� করা 
হেয়েছ। 
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(খ) অিডটিরয়াম শাখার কাজ : বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর ২(�ই) � িমলনায়তন ও ১(এক) � �দশ �নী �ালাির রেয়েছ। �লাই ২০১৭ হেত �ন 
২০১৮ পয �� ২(�ই) � িমলনায়তন যথা�েম-(১) �ধান িমলনায়তেন ১১০ (একশত দশ) � অ��ান (১৬৮ িশফট) অ�ি�ত হেয়েছ। (২) কিব �িফয়া 
কামাল িমলনায়তেন ২৬৮ (�ইশত আটষি�) � অ��ান (২৯০ িশফট) অ�ি�ত হেয়েছ এবং ১(এক) � �দশ �নী �ালািরেত (নিলনীকা� ভ�শালী 
�দশ �নী �ালাির) ১৮(আঠােরা)� �দশ �নী (১৯৮ িদন) এবং ৩(িতন) � 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। 

(গ) �কাশনা শাখার ��ণ কাজ : (১) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের Reading Copper Plate Inscriptions of Bengal: Forms, Formats and 

Contents শীষ �ক �সিমনােরর আম�ণপ� ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (২) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের Legend of the Loom ত�িচে�র 
ি�িময়ার �শা-এর আম�ণপ� ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (৩) Bangladesh 2017 RULE OF LAW FOR SECURITY & 

DEVELOPMENT �ি�কা ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (৪) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর ১০৪তম �িত�া বািষ �কী ২০১৭ ব�ৃতা 
অ��ােনর আম�ণপ� ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (৫) জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর ৪২তম শাহাদাত বািষ �কী ও জাতীয় 
�শাক িদবস ২০১৭ পালন উপলে� আেলাচনা সভার আম�ণপ� ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (৬) অ�রেযাজনার মা�েম বাংলার �াচীন 
��ণেকৗশল �দশ �নী অ�্�ােনর আম�ণপ� ��ণ এবং ��ািশউর ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (৭) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের আ�জ�ািতক 
�ািতস�� আেলাকিচ�ী জনাব এম এ তােহর-এর ‘‘বাংলােদেশর পাব �ত� চ��ােমর �� �-�গা�ী’’ শীষ �ক একক আেলাকিচ� �দশ �নী 
উপলে� ��ািশউর ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (৮) বের� কথাসািহিত�ক শওকত ওসমােনর �িত-িনদশ �ন �দশ �নীর আম�ণপ� ��ণ 
কাজ স�� হেয়েছ। (৯) িবিশ� রবী�সংগীত িশ�ী অিদিত মহিসেনর একক সংগীত অ��ােনর আম�ণপ� ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। 
(১০) বাংলা ভাষার অ�তম �ধান কিব শাম�র রহমােনর জীবন ও সািহত�কম � িবষয়ক আেলাচনা সভা এবং আ�জ�ািতক �ািতস�� 
আেলাকিচ�ী এম এ তােহর-এর �তালা কিবর ১০০� আেলাকিচ� িনেয় একক আেলাকিচ� �দশ �নী উপলে� আম�ণপ� ��ণ এবং 
��ািশউর ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (১১) �ািতস�� িশ�ী হািম��ামান খােনর �রে�াে�ক�ভ �দশ �নীর আম�ণপ� ��ণ কাজ 
স�� হেয়েছ। (১২)�জলহত�া িদবস উপলে� িবেশষ আেলাচনা সভার আম�ণপ� ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (১৩)িশ�াচায � জয়�ল 
আেবিদেনর িশ�কেম �র অ�ালবাম ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (১৪) প�ীকিব জসীম উ� দীন জা�ঘর ও �লাক সাং�িতক �কে�র �েবশ 
�েকট ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (১৫) �মা�ন আহেমেদর ৬৯তম জ�বািষ �কী উদযাপন উপলে� আেলাচনা সভার আম�ণপ� ��ণ 
কাজ স�� হেয়েছ। (১৬) ‘ই�রাবানা’ হ�া�র অ��ােনর আম�ণপ� ��ণ স�� হেয়েছ। (১৭) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ও আহমদ 
ছফা রা�সভা ক��ক �যৗথভােব আেয়ািজত প�দশ আহমদ ছফা �িতব�ৃতা অ��ােনর আম�ণপ� ও �পা�ার ��ণ কাজ স�� 
হেয়েছ। (১৮) িবিশ� সংগীতিশ�ী আিত�র রহমােনর একক সংগীতস��ার আম�ণপ� ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (১৯) কথাসািহিত�ক 
ও সংগীতিশ�ী মা�দ আহেমদ এবং বািচকিশ�ী আকতারী মমতাজ-এর কথা ও �েরর আম�েণ গান ও কিবতার �গলবি� অ��ােনর 
আম�ণপ� ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (২০) সওগাত স�াদক �মাহা�দ নািসরউ�ীেনর ১২৯তম জ�বািষ �কী পালন উপলে� আম�ণপ� 
��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (২১) ভাই িগিরশচ� �সন �ণজ�া ��েষর পথ চলা শীষ �ক �িতব�তৃা অ��ােনর আম�ণপ� ��ণ কাজ 
স�� হেয়েছ। (২২)‘বাংলা কথাসািহেত� �ি��ে�র ইিতহাস’ শীষ �ক আেলাচনা অ��ােনর আম�ণপ� ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (২৩) 
শীতল পা�র �দশ �নী উপলে� ক�াটালগ ��ণ এবং ��ািশউর ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (২৪) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর ২০১৮ 
সােলর ক�ােল�ার ��ণ এবং িভিজটর �ক ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (২৫) শীতল পা�র �দশ �নী অ��ান, কিব �িফয়া কামাল �রণ 
অ��ান, রবী�নাথ ঠা�েরর গান, গ� ও কিবতা সম�েয় স�ীতা��ান, �ার জগদীশচ� ব�’র �রণ অ��ান, মসিলন �ন��ীবন 
�সিমনার, িকংবদ�ী গায়ক আ�ল আলীম �রণ অ��ান, শতকে� রণা�েন রবী�নােথর গােনর অ��ান, মনীষী ড�র আহমদ শরীফ 
�রণ অ��ান এবং িশ�ী হােশম খােনর �জাড়াতািলর চালিচ� শীষ �ক িশ�কম � �দশ �নীর আম�ণপ�, খাম ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। 
(২৬)বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর ২০১৮ সােলর ডােয়ির ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (২৭) িশ�াচায � জয়�ল আেবিদেনর িশ�কেম �র 
এ�ালবাম ��ণ কােজর জ� ��ট �তির ও ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (২৮) আব�ল মা�ান �সয়দ �রণ অ��ান, িবিশ� কথাসািহিত�ক 
ও সংগীত িশ�ী মা�দ আহেমদ ও আফসানা রহমান কাকেনর সংগীত এবং বািচক িশ�ী �বগম িশরীনা িবথীর আ�ি� স��া, ১৯৭১ 
সােলর ১০ এি�ল গ�ত বাংলােদেশর �থম সরকার গঠন ও কায ��ম িবষয়ক �সিমনার ২০১৮, িশ�ী হােশম খােনর �জাড়াতািলর 
চালিচ� শীষ �ক �দশ �নীর সমাপনী অ��ান এবং িশ�ী কািলপদ শীেলর একক সংগীত অ��ােনর আম�ণপ�  ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। 
(২৯) WOMEN IN BANGLADESH LIBERATION WAR REDISCOVERED IN MADONNA SERIES ��ক ��ণ কাজ 
স�� হেয়েছ। (৩০)“২১ �ফ�য়াির ১৯৫২: ছা� হত�াকা� এিলস কিমশন িরেপাট �” ��ক ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (৩১) বাংলা 
একােডিমর অমর এ�েশ ��েমলা ২০১৮-�ত বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর অংশ�হণ কের �কাশনা িব�েয়র কাজ স�� কেরেছ। (৩২) 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �সৗজ� �েবশ �েকট ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (৩৩) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক 
মেহাদেয়র িভিজ�ং কাড � ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (৩৪) নবাব �ার সিল��াহ এর জীবন ও কম � িবষয়ক �সিমনার, ব�ব�র ৭ মােচ �র 
ভাষণ: ���াপট ও ঐিতহািসক তাৎপয � শীষ �ক আেলাচনা, রবী�সংগীত িশ�ী সালমা আকবর-এর একক সংগীতস��া, প�ীকিব জসীম 
উদদীন জীবন ও সািহত�কম � িবষয়ক �সিমনার, ব�ব�েক িনেবিদত কিবতাপাঠ, সহিজয়া �লাকসাং�িতক দল পিরেবিশত ‘অেচনাের 
�চনা’ শীষ �ক �লাকগান, মহান �ি��ে�র আেলাকিচ� এবং �িত-�ারক �দশ �নী, িশ�ী িপ� সা�ােরর একক সংগীতস��া, �াধীনতা ও 
জাতীয় িদবস উদযাপন উপলে� �ি��ে�র গ�, মহান �ি��� ও �াধীনতার কিবতা আ�ি�, �পিত ফজ�র রহমান খান-এর জীবন ও 
কীিত� িবষয়ক আেলাচনা এবং �ার য�নাথ সরকােরর জীবন ও কম � িবষয়ক আেলাচনা অ��ােনর আম�ণপ� ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। 
(৩৫) নববষ � উদযাপন উপলে� িশ�ী শামা রহমান-এর একক সংগীত স��া রবী�সংগীত অ��ােনর আম�ণপ� ��ণ কাজ স�� 
হেয়েছ। (৩৬)কাল � মাে��র ২০০তম জ�বািষ �কী উদযাপন উপলে� �সিমনােরর আম�ণপ� ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (৩৭) বাংলােদশ 
জাতীয় জা�ঘর িদবস পালন উপলে�� িশকড় স�ানী গেবষক ড. নিলনীকা� ভ�শালী 2018 �সিমনােরর আম�ণপ� ��ণ কাজ স�� 
হেয়েছ। (৩৮)Arabic and Persinan Inscriptions in the Bangladesh National Museum শীষ �ক বণ �না�লক িনদশ �ন ক�াটালেগর 
�কাশনা অ��ােনর আম�ণপ� ��ণ কাজ স�� হেয়েছ।  
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(৩৯) ভা�র নেভরা আহেমেদর ‘পিরবার’ ভা�য � অবল�েন �তির ��� উ�তমােনর ব�সহ �য় ও সরবরাহ কাজ স�� হেয়েছ। (৪০) 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িবিভ� অ��ােন �বহােরর জ� মেনা�াম�� চার িডজাইেনর খাম ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (৪১) 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের সংরি�ত কিব কাজী নজ�ল ইসলােমর পা�িলিপ বই ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (৪২) বা�য� �ালািরর 
উে�াধন অ��ােনর ��ািশউর ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (৪৩) মসিলন হ�া�র অ��ােনর আম�ণপ� ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। (৪৪) 
সাহসী ভা�েয �র �বন ভা�র িশ�ী আইিভ জামান-এর চ�থ � একক ভা�য � ও �পইি�ং �দশ �নীর আম�ণপ� ��ণ কাজ স�� হেয়েছ। 
(৪৫) ইসলামীক আট � �হিরেটজ অব বাংলােদশ ��ক �নঃ ��ণ কাজ স�� হেয়েছ এবং (৪৬) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের ২০১৪-
২০১৬ সাল পয �� সং�িহত িনদশ �েনর িবেশষ �দশ �নী ২০১৬ এর ইংেরিজ ও বাংলা ��ািশউর ��ণ কাজ স�� হেয়েছ।  

(ঘ) বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �ধান লিবেত �কাশনা শাখার �েভ�া �ারক িবপিণর মা�েম জা�ঘেরর �কাশনা ও অ�া� ��ািদ িব�য় করা হেয়েছ। 

(ঙ) লাইে�ির শাখার কাজ : বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের �ল �ভ বই/সামিয়কীর এক� স�ৃ� ��াগার রেয়েছ। ��াগাের �লাই ২০১৭ হেত �ন ২০১৮ 
পয �� সব �েমাট ১৪৮ জন পাঠক/গেবষকেক পাঠ �সবা �দান করা হেয়েছ। ��াগােরর অেটােমশন কায ��েমর আওতায় বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর 
লাইে�িরর ৬৫১ � বই Koha Database-এ Marc-21 -ফর�ােট এি� করা হেয়েছ। বত�মােন Koha স� টওয়�াের ��র কারেণ এি� 
কায ��েম সামিয়ক িব� ঘটেছ। ৮৯২ � বই ��াগােরর সংেযাজন �রিজ�াের সংেযাজন করা হেয়েছ। ১,২৫২ � বইেয়র �ািসিফেকশন করা 
হেয়েছ। ১,২৬২ � বইেয়র ক�াটালিগং করা হেয়েছ। ৭৬১ � বইেয় ি�কার লাগােনা হেয়েছ। জা�ঘেরর কম �কত�াগেণর িনকট ১০৩ � বই ই�� এবং 
৯১ � বই �ফরত �নয়া হেয়েছ। িবিভ� িবভাগ/শাখার ২৮৪ � বই ব�ধাই করা হেয়েছ। ��াগার শাখার ৬৯৪ � বই ব�ধাই এবং �মরামত করা 
হেয়েছ। ১৫২ � জান �াল সংেযাজন �রিজ�াের সংেযাজন করা হেয়েছ। জা�ঘেরর কম �কত�াসহ ১৪৮ জন �দিশ এবং িবেদিশ পাঠক/গেবষকেক পাঠ 
�সবা �দান করা হেয়েছ। Paul Williams রিচত Mahaya Buddhism : The Doctrinal Foundations, Freda Matassa রিচত  
Museum Collections Management, Marie C. Malaro and IIdiko Pogany Deangelis রিচত A Legal Primer On 

Managing Museum Collection_Third Edition এবং Stephen E. Well রিচত Making Museum Matter িশেরানােমর 
�মাট ১০� বই জাতীয় জা�ঘর ��াগাের �য় করা হেয়েছ। ১৯৭১ সােল �কািশত �দিনক আজাদ-১িদন এবং �দিনক ইে�ফাক-২৯ িদন সব �েমাট 
৩০ িদেনর পি�কা সংর�ণ কােজর জ� সংর�ণ রসায়নাগাের ��রণ করা হেয়েছ। জনাব �মা. �ৎফর রহমান-এর "ব�ব� বাঙািল ও 
বাংলােদশ" শীষ �ক িশেরানােমর বই �য় কের আহসান মি�ল জা�ঘের, িজয়া �িত জা�ঘের, ওসমানী জা�ঘের এবং িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন 
সং�হশালায় �মাট ২ কিপ কের সংর�েণর জ� ��রণ করা হেয়েছ। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর লাইে�িরর বইপ�, সামিয়কী ইত�ািদ Stock 

taking এর জ� Accessin Number Print কের কাজ �� করা হেয়েছ। 

(চ) িডসে� শাখার কাজ : বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িডসে� শাখার মা�েম বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িবিভ� �ালািরেত িনদশ �ন উপ�াপন 
কাজ (�ালািরেত) ৫৭৮�, �ালাির সং�ার ও আ�িনকায়ন ৪�, িনদশ �ন বিহ� �ত ��ািদ উপ�াপন (�ালাির ও �ালািরর বািহের) 
২১৫�, �ােড�াল, �ােনল �বাড �, ব�, ডািম �তির, �মরামত ও রংকরণ কাজ ৩০�, �দশ �নী (অ�ায়ী) ৩১ �, �মলা জাতীয় কাজ-৭�, 
�িশ�ণ ও কম �শালা (আেয়াজন ও যাবতীয় কাজ) ৩�, �ল িনম �াণ ও উপ�াপন কাজ (জা�ঘেরর বািহের �মলা) ৪�, অ��ানমালা ও 
সাজস�া (�সিমনার, আেলাচনা সভা, �রণ সভা, সাং�িতক অ��ান) ২৯ �, �দশ �নী সমাপনী কাজ (�দশ �নী �শেষ মালামাল �ানা�র 
কাজ) ১৪৫ �, পির�ার-পির��তার কাজ (�ালাির ও �ালাির বিহ ��ত �ােন) ৪৭�, �মরামত ও সং�াপন কাজ (ফািন �চার, �শােকস ও 
অ�া�) ১৩৯�, ব�ধাই কাজ (ছিব, িশ�কম � ও অ�া�) ৩১৫�, িডওরমা �তির ও উপ�াপন কাজ ২�, �ানার, িব�ি� িলখন (�ানার, 
িব�ি� িলখন ও উপ�াপন কাজ) ১৬০�, উপহার সাম�ী, কাড � (র �ািপং, ব�ধাই, �ােকটকরণ কাজ) ৫৪৪�, �াস পিরবত�ন কাজ ৫�, 
সনদপ� হােত �লখার কাজ ৩০�, মালামাল সামিয়ক �ানা�র কাজ ১০�, িনদশ �ন ও িনদশ �ন বিহ� �ত ��ািদেত �ায়ী ন�র �লখার কাজ 
২৩৩�, আসন িব�াস (জা�ঘর ও জা�ঘেরর বািহের) ২�, �লেবল রাই�ং ৬১� উপ�াপন করা হেয়েছ।  

 (ছ) সংর�ণ রসায়নাগার িবভােগর কাজ : (১) ইিতহাস ও �পদী িশ�কলা িবভােগর ৮২� �রৗ� ��া, ৪ � �টরােকাটা, ১৮ � কােঠর �ে�র 
সংর�ণ কাজ স�� করা হেয়েছ। জািতত� ও অলংকরণ িশ�কলা িবভােগর ৩� �ট�টাইল িনদশ �ন, ১৯ � বা�য� িনদশ �ন, ২৭৭� 
ধাতব িনদশ �ন, ১� মা�র িনদশ �ন, ৩� ব�শ ও কােঠর িনদশ �ন এবং ১� িসরািমক িনদশ �েনর সংর�ণ কাজ স�� করা হেয়েছ। 
সমকালীন িশ�কলা ও িব�সভ�তা িবভােগর ৬ � অৈজব িনদশ �ন এবং ৩০ � �জব িনদশ �েনর সংর�ণ কাজ স�� করা হেয়েছ। 
প�ীকিব জসীম উ�ীন সং�হশালা ফিরদ�েরর ৬৩� িনদশ �েনর সংর�ণ কাজ স�� করা হেয়েছ। চ��াম� িজয়া �িত জা�ঘেরর 
১২� িনদশ �েনর সংর�ণ কাজ স�� করা হেয়েছ। আহসান মি�ল জা�ঘেরর ৭� শীতল পা� িনদশ �েনর সংর�ণ কাজ স�� করা 
হেয়েছ। িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন সং�হশালার ৩৫� �ট�টাইল িনদশ �েনর সংর�ণ কাজ স�� করা হেয়েছ। ব�ব� ও জাতীয় চার 
�নতার কারা �িত জা�ঘেরর ৬৫� িনদশ �েনর সংর�ণ কাজ স�� করা হেয়েছ। �লনা� গণহত�া িনদশ �ন আক�াইভ জা�ঘেরর ১� 
ধাতব িনদশ �েনর সংর�ণ কাজ স�� করা হেয়েছ। 

(জ) দশ �নাথ�েদর বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �েনর জ� গাইড �লকচারার সািভ�স এর আওতায় ২৯৭(�ইশত সাতান�ই)� িশ�া �িত�ােনর 
২৫,১৬৮ জন িশ�াথ�, ৩৪০ জন �দিশয় িবেশষ অিতিথ এবং ৯৪০ জন িবেদিশ অিতিথেক �ালাির পিরদশ �েন সহায়তা �দান করা হেয়েছ। 

(ঝ) মহান এ�েশ �ফ�য়াির ও আ�জ�ািতক মা�ভাষা িদবস ২০১৮ 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। 

 

 

 



-১২- 
 

 

 

(ঞ) 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�।  

(ট) জা�ঘেরর িশ�া কম ��িচেত আগত িশ�াথ�, সাধারণ দশ �ক ও জা�ঘেরর কম �কত�া/কম �চারীসহ �মাট ২৭৫ জনেক �াথিমক িচিকৎসা �সবা �দান 
করা হেয়েছ। ৫৭ জন ছা�-ছা�ীেক �ালাির অ�শীলেন সহেযািগতা �দান করা হেয়েছ। জা�ঘের আগত ১২০ জন �িতব�ী, �� এবং অপারগ 
দশ �কেদর �ইল �চয়ার সরবরাহ �সবা �দান করা হেয়েছ। 

(ঠ) ইিতহাস ও �পদী িশ�কলা িবভােগর কাজ : ইিতহাস ও �পদী িশ�কলা িবভােগ �মাট ১২৪৫� (এক হাজার �ইশত �য়তাি�শ) � 
িনদশ �ন সং�হ�� করা হেয়েছ। শহীদ সােজ�� জ��ল হক-এর �িত িনদশ �ন জা�ঘেরর লিবেত �দশ �েনর �ব�া �হণ করা হেয়েছ। 
জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর ৪২তম শাহাদাত বািষ �কী উপলে� তার জীবন ও কেম �র উপর িবিভ� আেলাকিচ� িনেয় 
জা�ঘেরর �ল অিডটিরয়ােমর লিবেত িবেশষ �দশ �নীর আেয়াজন করা হেয়েছ। �ি��ে�র িনদশ �ন িনেয় �দশ �নীর জ� ২০০৪ ন�র 
��ার �থেক আেলাকিচ� নিলনীকা� ভ�শালী �দশ �নী �ালািরেত উপ�াপন। �ি��ে�র িনদশ �ন িনেয় �দশ �নীর জ� বাছাই�ত 
সং�হ�� িনদশ �ন ১০৮ ন�র ��ার �থেক নিলনীকা� ভ�শালী �দশ �নী �ালািরেত উপ�াপন। আ�ল কিরম সািহত� িবশারদ এর িক� 
�িত িনদশ �ন তার উ�র ��ষ ড. �নহাল কিরম জা�ঘেরর মহাপিরচালক মেহাদেয়র িনকট হ�া�র কেরন। সাভােরর �ি�েযা�া খ�কার 
ম. হািমদ র� �ি��� সময়কােল �ব�ত এক� বাইেনা�লার মহাপিরচালক মেহাদেয়র িনকট হ�া�র কেরন। �া�ন সংসদ সদ� 
�সয়দা সািহনা খান �ি��ে�র সময়কার িক� িচ�প� আ��ািনকভােব উপহার �দান কেরন। ��ীগ� �জলা �থেক �িলেশর উ�ার করা 
এক� �য ��িত� �ি�গ� থানা �িলশ জা�ঘের জমা �দন। �কািরয়ান সংর�ণিবদেদর মা�েম সংর�েণর জ� ০৪(চার)� �পাড়ামা�র 
ফলক �টরােকাটা ��ার �থেক সংর�ণ রসায়নাগাের ��রণ করা হেয়েছ। িনরাময় �শেষ ৭৬� ��া িবভাগীয় ��াের জমা রাখা হেয়েছ। 

 

(ড) সমকালীন িশ�কলা ও িব�সভ�তা িবভােগর কাজ : সমকালীন িশ�কলা ও িব�সভ�তা িবভােগর �মাট ৫৫(প�া�) � িনদশ �ন সং�হ�� করা 
হেয়েছ। ২৮ � িনদশ �েনর সংর�ণ কাজ স�� করা হেয়েছ। ১৯ � িনদশ �ন রাসায়িনক পিরচয �ার জ� সংর�ণ রসায়নাগাের ��রণ করা 
হেয়েছ। সকল (�মাট ৫১০৯ �) িনদশ �েনর ডাটা এি�র কাজ স�� করা হেয়েছ। ৪৫ ন�র ভারতীয় সভ�তা �ালাির� ন�নভােব 
সি�তকরেণর জ� ৬৯� িনদশ �ন (ইিতহাস �পদী িশ�কলা িবভােগর ৬৬� এবং জািতত� ও অলংকরণ িশ�কলা িবভােগর ০৩�)  
�দশ �নীর জ� উপ�াপন ও �লেবল সংেযাজন করা হেয়েছ। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর লিবেত ০৯/০৯/২০১৭ তািরখ �থেক মাস�াপী 
‘অ�রেযাজনার মা�েম বাংলার �াচীন ��ণেকৗশল’ শীষ �ক এক� িবেশষ �দশ �নীর আেয়াজন করা হেয়েছ। বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর নিলনীকা� ভ�শালী �ালািরেত ০৫/০১/২০১৮ তািরখ �থেক ৩১/০১/২০১৮ তািরখ পয �� �দশ বের� িশ�ী হােশম খােনর 
‘�জাড়াতািলর চালিচ�’ শীষ �ক �দশ �নীর আেয়াজন করা হেয়েছ। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর, ঢাকা� কানািডয়ান হাই কিমশন এবং 
কানািডয়ান কিমউিন� আট �স ইিনিশেয়�ভ-এর �যৗথ উে�ােগ নিলনীকা� ভ�শালী �দশ �নী �ালািরেত কানাডার িব�াত িশ�ী Mr. 

Charles Pachter-এর িশ�কেম �র িবেশষ �দশ �নী ০৫ �ফ�য়াির �থেক ১৮ �ফ�য়াির ২০১৮ পয �� আেয়াজন করা হেয়েছ। বাংলােদশ 
জাতীয় জা�ঘেরর নিলনীকা� ভ�শালী �দশ �নী �ালািরেত ১০ এি�ল ২০১৮ �থেক ০৩ �ম ২০১৮ তািরখ পয �� িবিশ� আেলাকিচ�িশ�ী 
নািসর আলী মা�ন-এর ‘ফেটািজয়াম’ শীষ �ক একক �পাে� �ট আেলাকিচ� �দশ �নী আেয়াজন করা হেয়েছ। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
�ধান লিবেত ১০ �ম ২০১৮ �থেক ১০ �ন ২০১৮ তািরখ পয �� মাস�াপী ব�ব� �ােটলাইট-১-এর �দশ �নীর আেয়াজন করা হেয়েছ। 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর নিলনীকা� ভ�শালী �দশ �নী �ালািরেত িশ�ী হািম��ামান খােনর একক �দশ �নীর আেয়াজন করা 
হেয়েছ। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর নিলনীকা� ভ�শালী �ালািরেত ২৫ �ন ২০১৮ �থেক ১০ �লাই ২০১৮ তািরখ পয �� ভা�র 
আইিভ জামান-এর ‘সাহসী ভা�েয �র �বন’ শীষ �ক একক ভা�য � ও িচ�কলা �দশ �নী আেয়াজন করা হয় এবং �দশ �নীেত িবভােগর 
সং�হীত িতন� িনদশ �ন ধার িহেসেব �দান করা হয়। ‘৪থ � ঢাকা আট � সািমট ২০১৮’ �দশ �নীর  জ� িশ�ী নেভরা আহেমেদর ৫ � ভা�য � 
িনদশ �ন িশ�কলা একােডিমেক ধার িহেসেব �দােনর মা�েম �দশ �নীেত অংশ�হণ। ৪৩ ন�র মানব সভ�তা �ালাির সং�ার ও 
আ�িনকায়ন কের িনদশ �ন উপ�াপন করা হেয়েছ এবং ৪৫ ন�র ভারতীয় সভ�তা �ালাির ন�নভােব সি�ত কের দশ �কেদর জ� 
উপ�াপন করা হেয়েছ। 

 

(ঢ) �িতিচ�ণ শাখার কাজ : বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর ক� ইিতহাস (Oral History) �ক� ন�নভােব চা�র �তীয় পয �ােয় সা�াৎকার 
�হেণর অংশ িহেসেব ২৫(�িচশ) জন �ণী �ি�র সা�াৎকার �হেণর িস�া� �হীত হয়। �স অ�যায়ী- (১) িবিশ� ইিতহাসিবদ ড. আব�ল 
�মােমন �চৗ�রী, (২)িবিশ� সাংবািদক জনাব �তায়াব খান, (৩) িবিশ� �ি�েযা�া �মজর কাম�ল হাসান �ইঁয়া, (৪) িবিশ� ধম �যাজক 
��ান� মহােথর, (৫) িবিশ� সাংবািদক রাহাত খান, (৬)িবিশ� কথািশ�ী রশীদ হায়দার, (৭) িবিশ� রাজনীিতিবদ হায়দার আকবর খান 
(রেনা), (৮) িবিশ� �লখক ও কিব আ�ল �মােমন, (৯) �লখক কিব জনাব শাহিরয়ার কিবর, (১০) জনা�া�� িবেশষ� John Rohde 
(১১) িবিশ� সংগীতিশ�ী বারী িসি�কী, (১২) িবিশ� �ি�েযা�া �মজর রিফ�ল ইসলাম (অব.) বীরউ�ম, (১৩) িবিশ� রাজনীিতিবদ 
(কিমউিন� �নতা) রেনশ �ম�, (১৪) িবিশ� �ি�েযা�া ও ডা. সােরায়ার আলী, (১৫) িবিশ� অথ �নীিতিবদ ড. ওয়ািহদ উি�ন মাহ�দ,  
(১৬) িবিশ� সাংবািদক ড. �গালাম �রশীদ, (১৭) সংগীত িশ�ী �সয়দ আ�ল হািদ, (১৮) অ��া �িতভা �ৎ�ি�, (১৯) িবিশ� কিব 
আসাদ �চৗ�রী, (২০) িবিশ� িশ�ািবদ হায়াৎ মা�দ, (২১) িবিশ� কথাসািহিত�ক �সিলনা �হােসন, (২২) িবিশ� �ি�েযা�া �ক. এম. 
শিফউ�াহ, বীরউ�ম, (২৩) িবিশ� পদাথ � িব�ানী ড. �হ�দ ই�াহীম, (২৪) িবিশ� অিভেন�ী জনাব �ফরেদৗসী রহমান এবং (২৫) 
মাননীয় �ধানম�ীর সােবক ��সিচব �সয়দ আ�স সামাদ-এর সা�াৎকার �হেণর িভিডওিচ� ধারণ করা হেয়েছ।  

 



-১৩- 
 
 
 
 
 (ণ) 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 িবভােগর কাজ : জািতত� ও অলংকরণ িশ�কলা িবভােগ �মাট ৩৪৫ (িতনশত �য়তাি�শ) � িনদশ �ন 
সং�হ�� করা হেয়েছ। বা�য� িদেয় ২৮ ন�র �ালাির আ�িনক, �ি�ন�ন ও ন�নভােব উপ�াপন করা হেয়েছ। ইেলকি�ক �রকড � 
�ায়ার-১�, �েজ�র ক�ােমরা-১�, নব সং�হীত ৬ (ছয়) � িনদশ �ন, ৬২� অ�-শ�, কােঠর �বড়ার অংশ সং�হ ন�র- ৯৩.১৩১.১৬, 
অলংকার ব� (ক�প আ�িত) সং�হ ন�র- িব ৭৪৩, জামদািন শািড় ১ �, ৮১ � ধাতব িশ�কম � িনদশ �ন, িপতেলর খাট িনদশ �ন ১ �, 
৬৭ � জন-জীবন িনদশ �ন, ৩ � �পাশাক, ১� নকিশক�থা িনদশ �ন, ��া (লবণ পা�) সং�হ ন�র- ৮৫.২৪৯০ িনদশ �ন সংর�েণর জ� 
সংর�ণ রসায়নাগাের ��রণ এবং সংর�ণ কাজ �শেষ �ফরত িনেয় িবভাগীয় ��াের রাখা হেয়েছ। এছাড়া কাতান শািড় সং�হ ন�র- জ-
০০.৩৬৭, জামদািন শািড় সং�হ ন�র- জ-৮৬.৬৮০১ িনদশ �ন ২�, ৩০ � জন-জীবন িনদশ �ন এবং ২ � ক�থা িনদশ �ন, সং�হ ন�র- জ-
২০০২.১৯২ ও জ-৮৯.৬১১ সংর�েণর িনিমি� সংর�ণ রসায়নাগাের ��রণ করা হেয়েছ। ড. িনয়াজ জামান, গেবষকেক ব� িবষয়ক 
বণ �না�লক ক�াটালগ �তিরর কােজ, ড. িজনাত মাহা�খ বা�, গেবষকেক অলংকার িবষয়ক বণ �না�লক ক�াটালগ �তিরর কােজ, জনাব 
শাওন আক�, গেবষকেক �ফাক আট িবষয়ক বণ �না�লক ক�াটালগ �তিরর কােজ, ড. সাইমন জাকািরয়া, গেবষকেক বা�য� িবষয়ক 
বণ �না�লক ক�াটালগ �তিরর কােজ এবং ড. িফেরাজ মাহ�দ, গেবষকেক অ� িবষয়ক বণ �না�লক ক�াটালগ �তিরর কােজ িনদশ �েনর 
ত�, আেলাকিচ� এবং চািহদা �মাতােবক ��ার �থেক িনদশ �ন এেন পয �েব�েণর জ� সহেযািগতা �দান করা হেয়েছ। বাংলােদশ 
িশ�কলা একােডিম ও ঢাকা আট � সািমেটর �যৗথ উে�ােগ বাংলােদশ িশ�কলা একােডিমর ি�তীয় িচ�শালায় অ�ি�ত �দশ �নীত 
জািতত� ও অলংকরণ িশ�কলা িবভােগর ০৩ (িতন) � িনদশ �ন (১) �চয়ার সং�হ ন�র- ১২৫০, (২) �গালাপ পাশ সং�হ ন�র- 
১৯৮৮.০৩৯০১ এবং (৩) ২০০২.৪০৫ সামিয়কভােব ধার িহেসেব �দান করা হয়। এছড়া ০৫/১২/২০১৭ তািরখ দি�ণ �কািরয়ার �জ� 
�ীপ�ে� UNESCO’র ICH এর ১২তম অিধবশেন “িসেলেটর ঐিতহ�বাহী শীতলপা� িব� িনব ��ক ঐিতহ�’’ িহেসেব �ঘাষণা �দয়া 
হয়। 

(থ) �াধীনতার মহান �পিত জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর ৯৯তম জ�িদবস ও জাতীয় িশ�িদবস ২০১৮ উদযাপন উপলে� সং�িত 
িবষয়ক ম�ণালয় আেয়ািজত �ি�পাড়ায় ব�ব�র সমািধ কমে�ে� আেয়ািজত বইেমলায় বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর অংশ�হণ কেরেছ। 

(দ) �া�িতক ইিতহাস িবভােগর 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 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�াটালেগর পা�িলিপ �তিরেত সহায়তা �দান, 
‘বাংলােদশ �া�িতক ইিতহাস জা�ঘর (Bangladesh Natural History Museum)’ শীষ �ক �কে�র DPP ��ত এবং সংেশােধেনর 
কাজ, বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ক��ক ��ািবত  ‘The Traditional Art of Shital Pati Weaving of Sylhet’ িশেরানােমর উপাদান 
Unesco এর the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity িহেসেব inscribed সং�া� কাজ, মাননীয় 
�ধানম�ীর কায �ালেয়র Access to Information (A2i) Programme এর সািভ �স ইেনােভশন ফাে�র আওতায় ‘বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর ভা��য়াল �ালাির (Virtual Gallery of Bangladesh National  Museum)’ শীষ �ক �কে�র িপিসআর �তিরর কাজ, �া�িতক 
ইিতহাস িবভােগর ��ােরর িনদশ �নস�েহর অভ��রীণ �ভিরিফেকশন এবং ��ার পির�ার-পির��তার কাজ, বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর OIS ডাটােবস ফেম � িনদশ �েনর ত� সি�েবেশর কাজ, ‘মানিচে� বাংলােদশ’ শীষ �ক ১ ন�র �ালািরর �দয়ােল উপ�ািপত 
‘িব� মানিচে� বাংলােদশ’ শীষ �ক মানিচ��েত ত� হালনাগাদ কের িডসে� শাখার সহেযািগতায় �নরায় �ালািরেত উপ�াপন, 
‘��রবন’ শীষ �ক �ালাির ন�র ৩-এর িডওরামাস�হ পির�ার-পির��তার কাজ, ‘��রবন’ শীষ �ক ৩ ন�র �ালািরর �ব � িদেকর 
িডওরামায় উপ�ািপত �ািণজ িনদশ �ন ‘কািনবক’ (সং�হ ন�র প-৯৭.৬৪০) ও ‘�দােয়ল’ (ন�রিবহীন) �দশ �নী অ�প�� হওয়ায় 
জ�িরিভি�েত সংর�ণ করার জ� িবভােগ �ানা�র, ‘িশলা ও খিনজ’ শীষ �ক �ালাির ন�র ৪-এর �শােকসস�হ পির�ার-পির��তার 
কাজ, ‘�ল, ফল, লতা-পাতা’ শীষ �ক �ালাির ন�র ৬-এর �শােকসস�েহ ন�নভােব �তির কের �ি�ম �ল উপ�াপন এবং পির�ার-
পির��তার কাজ, ‘জীবজ�’ শীষ �ক �ালাির ন�র ৭-এর িমঠাপািনর মােছর ছিবসহ ন�ন �লেবল �তির, ‘জীবজ�’ শীষ �ক �ালাির ন�র 
৭-এর �ালািরেত এক� ভ�ান গািড়েত বে�াপসাগেরর সমসামিয়ক শা�ক-িঝ�েকর ন�না ক�বাজােরর �শা�ম ও িব�য়েক� �থেক 
সং�হ কের উপ�াপন, ‘বাংলােদেশর ��পায়ী �াণী’ শীষ �ক �ালাির ন�র ৯-এর �শােকসস�হ এবং ‘হািত’ শীষ �ক �ালাির ন�র ১০-
এর িডওরামা পির�ার-পির��তার কাজ এবং ২৩ ন�র �ালািরর ছয়� �বােড � উপ�ািপত ১৩৯� শা�ক/িঝ�ক কম ��িচর আেলাকিচ� 
�হণ �শেষ �নরায় �ালািরেত উপ�াপন। 

(ধ) আইিস� শাখার িবিভ� কাজ :  (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,  
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(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। 

 (ন) ফেটা�ািফ শাখার কাজ : জািতত� ও অলংকরণ িশ�কলা িবভােগর জ� ১১৬� (একশত �ষােলা) িনদ �শেনর আেলাকিচ� ধারণ। 
জাতীয় জা�ঘর কম�েদর উ�ু�করণ �িশ�ষণ কম �শালা অ��েনর আেলাচকিচ� ধারণ। িশ�ী মাহানাজ কিরম �হােসন, িশ�ী ফািহম 
�হােসন �চৗ�রী, িশ�ী �িজত �মা�ফা, িশ�ী কামাল আহে�দ, িশ�ী তানিজনা তমা, িশ�ী শািমমা পারভীন, িশ�ী কমিলকা চ�ব��, 
িশ�ী আফসানা �না, িশ�ী অিদিত মহিসন, িশ�ী ইয়া�ব আলী খান, িশ�ী আিত�র রহমান, িশ�ী ইয়া�ব আলী খান, িশ�ী রাহাত আরা 
গীিত, িশ�ী �রেবকা �লতানা, িশ�ী রথী�নাথ রায়, িশ�ী কালীপদ শীল, িশ�ী �ন�ন বাউল, িশ�ী  �জােসফ কমল রি��, িশ�ী িপ� 
সা�ার এবং িশ�ী শামা রহমান-এর একক সংগীত স��া অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। ঠা�র গ�ও �জলা ���জারীেত রি�ত �রাক�িত 
িনদশ �নস�হ সংর�েণর জ� ঠা�রগ�ও �জলায় �মণ কের আেলাকিচ� ধারণ।  Reading Copper plate inscriptions of Bengali 

forms Formets and contents �সিমনােরর আেলাকিচ� ধারণ। বাংলােদশ সরকােরর আম�েণ িময়ানমার সরকােরর ৬ সদে�র এক� 
�িতিনিধ দল বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �েনর আেলাকিচ� ধারণ। ঋি� বে�াপা�ায় এবং রােম� ম�মদােরর বাংলা গান ও 
কিবতার �গলব�ী অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। আব�ল কিরম সািহত� িবশারেতর �ি�গত �িত�ারক হ�া�েরর অ��ােনর 
আেলাকিচ� ধারণ। Bengal Muslin Premer of the documentary film Legend of the Loom �দশ �নী অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। 
নিলনীকা� ভ�শালী �দশ �নী কে� Book Launch & Solo Exhibition, Maksuda Iqbal Nipa-এর একক িচ� �দশ �নী উে�াধনী 
অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর ১০৪ তম �িত�া বািষ �কী উদযাপন উপলে� ব�তৃা অ��ােনর আেলাকিচ� 
ধারণ। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �ধান লিবেত শহীদ সােজ�� জ��ল হক-এর অ�ায়ী �দশ �নীর আেলাকিচ� ধারণ। জািতর িপতা 
৪২তম শাহাদাৎ বািষ �কীেত জাতীয় �শাক িদবস পালন উপলে� ধানমি�র ৩২ নং সড়েক ব�ব� �িত জা�ঘের জািতর িপতার 
�িত�িতেত ��াঘ � অপ �নকােল আেলাকিচ� ধারণ। িশ�ী �মা. ইিলয়াস খান-এর একক িচ� �দশ �নী এবং শি� পদ হালদার-এর একক 
িচ� �দশ �নীর উে�াধনী অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। �া�িতক ইিতহাস িবভােগর জ� ৮০ (আিশ)� িনদশ �েনর আেলাকিচ� ধারণ। 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর আেয়ািজত �য়াত ��াত চলি��কার চাষী নজ�ল ইসলােমর �িত িনদশ �ন হ�া�র অ��ােনর আেলাকিচ� 
ধারণ। সংর�ণ রসায়নাগার িবভােগ 2nd On-Site Training and Workshop on Conservation Under the Project-Gi Conservation 

with Advanced Technique for Cultural Heritage (CATCH) -এর �সিমনার ও �িশ�েণর আেলাকিচ� ধারণ। জাতীয় কিব নজ�ল 
ইসলােমর ৪১ তম ���বািষ �কী ২০১৭ উদযাপন উপলে� সকােল কিবর সমাধীেত ���বক অপ �ন ও �দায়া পাঠকােল আেলাকিচ� 
ধারণ। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর আেয়াজেন অ�রেযাজনার মা�েম বাংলার �াচীন ��ণ �কৗশল শীষ �ক �দশ �নীর উে�াধনী অ��ােনর 
আেলাকিচ� ধারণ। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ও Cosmos -এর �যৗথ উে�ােগ BOOKLAUNCH BOATS a Treasure of 

Bangladeh YVES MARRE Barge for Bangladesh �কাশনা অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর আেয়ািজত 
পাব �ত� চ��ােমর �� � �গা�ীর জীবন ও কেম �র উপর এম এ তােহর-এর একক আেলাকিচ� �দশ �নীর উে�াধনী অ��ােনর আেলাকিচ� 
ধারণ। AKHTARUN NAHAR IVY Solo Ceramic Art Exhibition-এর আেলাকিচ� ধারণ। কথাসািহিত�ক শওকত ওসমান: জীবন 
ও সািহত� শীষ �ক অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। কথাসািহিত�ক শওকত ওসমান-এর �িত িনদশ �ন হ�া�র অ��ােনর আেলাকিচ� 
ধারণ। কিব শাম�র রাহমান: জীবন ও সািহত� িবষয়ক আেলাচনা সভা-এর অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। �শের বাংলা এ. �ক ফজ�ল 
হক-এর ১৪৪ তম জ�বািষ �কী পালন উপলে� �রণ অ��ােন আেলাকিচ� ধারণ। িশ�ী হািম��ামান খান-এর �রে�াে�ক�ভ একক 
িশ�কম � �দশ �নীর আেলাকিচ� ধারণ। �সয়দ শািহনা খান ‘�া�ণ সাংসদ ১৯৭১ সােলর মহান �ি��ে�র সময়কাল �বশ িক� িচ� 
দিলল উপহার জা�ঘের হ�া�েরর আেলাকিচ� ধারণ। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ও সং�িত িবষয়ক ম�ণালয় আেয়ািজত �জলহত�া 
িদবস উপলে� আেলাচনা সভার আেলাকিচ� ধারণ। ‘চীনা ও বাংলােদিশেদর ক�ােমরায় ��র ��ত� আেলাকিচ� �দশ �নী এবং ‘চীনা 
চলি��র স�াহ'র উে�াধনী অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। �িত ব�ৃতা ২০১৭ আহমদ ছফাঃ মন ও মনন-এর অ��ােনর আেলাকিচ� 
ধারণ। ‘ই�রাবানা' হ�া�র অ��ান-এর আেলাকিচ� ধারণ। �াচ�িশে�র িব�ার-শীষ �ক �াচ�কলা �দশ �নী-২০১৭ অ��ােনর আেলাকিচ� 
ধারণ। মা�দ আহেমদ ও আ�ারী মমতাজ-এর কথা ও �েরর আম�েণ গান ও কিবতার �গলবি� অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। 

সওগাত স�াদক �মাহামদ নািসরউি�ন-এর �রণ অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। ভাই িগিরশচ� �সন: �ণজ�া ��েষর পথ চল-এর 
�রণ অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। �মাকারম �হােসন-এর বাংলােদেশর ��-�� লতা-�� �কাশনা উৎসব অ��ােনর আেলাকিচ� 
ধারণ। িসেলেটর ঐিতহ�বাহী শীতলপা� �দশ �নী ২০১৭ এর আেলাচনা সভা এবং �দশ �নী উে�াধনী অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। মহান 
িবজয় িদবস ২০১৭ উ�াপন উপলে� বাংলা কথাসািহেত� �ি��ে�র ইিতহাস শীষ �ক আেলাচনা, �ি��ে�র গান, �িত- �রাম�ন ও 
কিবতা পাঠঅ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। জগৎ- িব�াত িব�ানী �ার জগদীশচ� ব�'র �রণ অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। ‘মসিলন 
�ন��ীবন: সম�া ও স�বনা' শীষ �ক �সিমনার  অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। বাংলা সািহেত�র �িথতযশা কিব �িফয়া কামাল-এর 
�রণ অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। িশ�াচায � জয়�ল আেবিদেনর ১০৩ তম জ� িদবস উপলে� িশ�াচায � জয়�ল আেবিদেনর সমািধেত 
���বক অপ �ণকােল আেলাকিচ� ধারণ। অিনমা রায় ও ড. শাহাদাৎ �হােসন িন� �র ও কথার �গলবি� অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ।   
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িকংবদ�ী গায়ক আ�ল আলীম �রণ অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ করা হয়। ‘�সবা সহজীকরণ িবষয়ক' �সিমনার-এর আেলাকিচ� 
ধারণ। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ও রবী� একােডমী �যৗথ উে�ােগ আেয়ািজত ‘�ি�র জয় বেলা ভাই' শতকে� রণা�েন রবী�নােথর 
গান অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ করা হয়। ইংেরিজ ন�ন বছরেক �াগত জানােত বাংলাদেশ জাতীয় জা�ঘর �া�ণ সাজস�া 
জামদানী �নন �দশ �নী শীেতর িপঠা ও বািষ �ক ক�ালে�ার িবতরণ এবং িশ�েদর মােঝ িব�ন িবতরেণর আেলাকিচ� ধারণ। বাংলা 
সািহত� ও সং�িত অ�তম �সরা পি�ত ও মনীষী ড. আহমদ শরীফ �রেণ �সিমনার অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। �রািহ�া: িদ 
��ইেল� ির�িজ� ইন বাংলােদশ আেলাকিচ� সাংবািদক বােয়জীদ আকতােরর স�ম আেলাকিচ� ��শ �নী ও আেলাচনা অ��ােন 
আেলাকিচ� ধারণ। িশ�ী হােশম খান-এর িশ�কলা �দশ©নী 2018 �জাড়াতািলর চালিচ� িশ�কলা �দশ ©নী ২০১৮ কা, রঙ ও �ইং 
সম�য় িশ�কলার উপর �দশ ©নী এবং উে�াধনী অ��ােন আেলাকিচ� ধারণ। �থািবেরাধী কির ও �লখক অ�াপক �মা�ন আজাদ-এর 
�সিমনােরর আেলাকিচ� ধারণ। বাংলা সািহেত�র শি�মান �লখক ও গেবষক আ�ল মা�ান �সয়দ এর ওপর �সিমনােরর অ��ােনর 
আেলাকিচ� ধারণ। িবিশ� কথাসািহিত�ক ও সংগীত িশ�ী মা�দ আহেমদ ও আফসানা রহমান কাকন এবং বািচক িশ�ী �বগম িশরীনা 
িবথীর আ�ি� স��া অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। The World of Novera Ahmed Gregoire de Brouhns–এর অ��ােন আেলাকিচ� 
ধারণ। Quintessential Canadian A Retrospective Exhibition of Charles Pachter–এর অ��ােন আেলাকিচ� ধারণ। On the 

Occasion of the 39th Anniversary of the glorious victory of the Islamic Revolution Iran (National Day) Discussion on 

Independence National Ability and Development of the Islamic Republic of Iran -এর অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। িশ�ী 
আেনায়ারা বাহার �চৗ�রী জ�শতবািষ �কী গান, আেলাচনা ও ত�িচ� অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। িবিশ� িশ�ািবদ ও �লখক অ�াপক 
িজ�র রহমান িসি�কী’র ৯০ তম জ�বািষ �কী উপলে�� আেলাচনা সভা। �িত িনদশন হ�া�র অ��ােনর (�ধান অিতিথ �পিত 
ইয়ােফস ওসমান মাননীয় ম�ী িব�ান ও ��ি� িবষয়ক ম�ণালয়) আেলাকিচ� ধারণ। বলধা গােড �ন ও নের� নারায়ণ রায় �চৗ�রীর 
ওপর �সিমনােরর আেলাকিচ� ধারণ। এ�েশ �ফ�য়াির 1952: ছা� হত�াকা� ‘এিলস কিমশন িরেপ �াট’ �কাশনা অ��ান এবং 
ঐিতহ�বাহী জামদানী নকশা �কাশনা অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। িচ�পেট ব�ব� ও বাংলােদশ মহান �াধীনতা িদবস উপলে� 
প�য়া নািজর �হােসন-এর ৩২ তম একক পটিচ� পদশ �নী উে�াধনী অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। Seminar o Arabian Nights: The 

Cultural Palimpsest of  Abanindranath  Tagore -এর আেলাকিচ� ধারণ। নবাব �ার সিল��াহ: জীবন ও কম �-এর আেলাকিচ� 
ধারণ। ব�ব�র ৭ মােচ �র ভাষণ �প�াপট ও ঐিতহািসক তাৎপয � অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। প�ী কিব জসীম উদদীন: জীবন ও 
সািহত�কম � অ��ান। জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর ৯৮তম জ�বািষ �কী ও জাতীয় িশ� িদবস পালন উপলে� িবিশ� 
কিবেদর ব�ব� িনেবিদত কিবতা পাঠ  অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। 1971-এ পািক�ািন হানাদার বািহনী বব �র গণতহ�াও মহান 
�ি��ে�র আেলািচ� এবং �িত �ারক �দশ �নী উে�াধনী অ��ান। মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবস 2018 উদযাপন উপলে� 
�ি��ে�র গ� এবং �ি��� ও �াধীনতার কিবতা আ�ি� অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। �পিত ফজ�র রহমান খান: জীবন ও কীিত� 
আেলাচনা সভার আেলাকিচ� ধারণ। িশ�ী শাহীন সামাদ ও িশ�ী �বলােয়ত �হােসন-এর গান ও কিবতার �গলবি� অ��ােনর 
আেলাকিচ� ধারণ। �ার য�নাথ সরকার: জীবন ও কম � শীষ �ক আেলাচনা সভার আেলাকিচ� ধারণ। International Council of 

Museum (ICOM) Workshop on Definition of Museum শীষ �ক আেলাচনা সভার আেলাকিচ� ধারণ। িবিশ� আেলাকিচ�িশ�ী 
নািসর আলী মা�ন-এর ‘ফেটািজয়াম’ শীষ �ক একক �পাে�ট আেলাকিচ� �দশ �নীর ও উে�াধনী অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। কাল � মা��-
এর ২০০তম জ�বািষ �কী উপলে� �সিমনােরর আেলাকিচ� ধারণ। অ�াপক �সিলমা �চৗ�রী রিচত Women in Bangladesh Liberation 

War Rediscoverd in Madonna Series �ে�র �কাশনা অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। ব�ব� �ােটলাইট-১ উৎ��পণ উপলে� 
�ােটলাইট �েগ বাংলােদশ শীষ �ক �সিমনার অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। নবসি�ত বা�য� �ালািরর উে�াধনী অ��ােনর 
আেলাকিচ� ধারণ। সমকালীন িশ�কলা ও িব�সভ�তা িবভাগ আেয়ািজত �ামা� চলি�� মন�রা’70 এক� ছিবর গ� A Documentary 

Film-এর �দশ �নী উে�াধনী অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। নবিন� �� মহাপিরচালক জনাব �মা. আ�ল মা�ান ইিলয়াস মেহাদেয়র সােথ 
জাতীয় জা�ঘেরর কম �কত�া ও কম �চািরেদর সে� �সৗজ� সা�াত ও মতিবিনময় অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ। ভা�র িশ�ী আইিভ 
জামােনর চ�থ � একক ভা�য � ও �পইি�ং �দশ �নী সাহসী ভা�েয �র �বন উে�াধনী অ��ােনর আেলাকিচ� ধারণ।  

 

(৫)    বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর আেয়ািজত ২০১৭-২০১৮ অথ �-বছেরর অ��ানমালা :   
 

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

�. ন. বা�বায়নকাল অ��ােনর িববরণ 

১. ০৭ �লাই ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক অ��ােনর অংশ িহেসেব ৭ �লাই ২০১৭, ��বার স��া ৭ টায় 
জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন একক সংগীতস��ার আেয়াজন করা হয়। অ��ােন সংগীত পিরেবশন কেরন 
িবিশ� নজ�ল সংগীত িশ�ী সালাউি�ন আহেমদ।  

২. ১৪ �লাই ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক অ��ােনর অংশ িহেসেব ১৪ �লাই ২০১৭, ��বার স��া ৬.৩০ িমিনেট 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন একক সংগীতস��ার আেয়াজন করা হয়। অ��ােন �ধান 
অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র স�ািনত সিচব জনাব ই�াহীম �হােসন খান। িবেশষ অিতিথ 
িহেসেব উপি�ত িছেলন িমেসস ওবায়�ল কােদর, সােবক আইন ম�ী �াির�ার শিফক আহেমদ, �েফসর মাহ�জা খানম 
এবং �দিনক ইে�ফােকর িনব �াহী স�াদক িমেসস তাসিমমা �হােসন। �াগত ভাষণ �দন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
সিচব জনাব �মা. শওকত নবী।  
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�. ন. বা�বায়নকাল অ��ােনর িববরণ 

৩. ২১ �লাই ২০১৭ 
 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক অ��ােনর অংশ িহেসেব ২১ �লাই ২০১৭, ��বার স��া ৭টায় 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন একক সংগীতস��ার আেয়াজন করা হয়। অ��ােন �াগত 
ভাষণ �দন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর জনিশ�া িবভােগর কীপার জনাব �ের নাসরীন। �েভ�া ব�� রােখন িবিশ� 
সাং�িতক �ি�� িশ�ী আ�ল হায়াত এবং িবিশ� স�ীত� জনাব আজাদ রহমান।  

৪ ২২ �লাই ২০১৭ ২২ �লাই ২০১৭, শিনবার সকাল ১১টায় বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন Reading 

Copper Plate Inscriptions of Bengal: Forms, Formats and Contents শীষ �ক �সিমনার অ�ি�ত হয়। 
�সিমনাের �ল �ব� উপ�াপন কেরন জাপােনর �টািকও িব�িব�ালেয়র Institute of Advanced Studies on 

Asia এর সহেযাগী অ�াপক Dr. Ryosuke Furui. সভাপিত� এবং স�ালনা কেরন ঢাকা িব�িব�ালেয়র ইিতহাস 
িবভােগর অ�াপক ড. আব�ল �মািমন �চৗ�রী। �বে�র ওপর আেলাচনা কেরন ঢাকা িব�িব�ালেয়র ইিতহাস িবভােগর 
অ�াপক ড. আকসা�ল আলম।  

৫ ২৮ �লাই ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক অ��ােনর অংশ িহেসেব ২৮ �লাই ২০১৭, ��বার স��া ৭টায় 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন গান এবং কিবতার �গলব�ী অ��ােনর আেয়াজন করা 
হয়। অ��ােন �াগত ভাষণ �দন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর জনিশ�া িবভােগর কীপার জনাব �ের নাসরীন।  

৬ ২৯ �লাই ২০১৭ ইিতহাস ও ঐিতেহ�র িনদশ �ন সং�হ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত কম ��িচ। এরই অংশ িহেসেব ২৯ �লাই ২০১৭ 
তািরখ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের সং�হীত হেলা বাংলা সািহেত�র অন� মনীষী আব�ল কিরম সািহত� িবশারেদর �িত 
িনদশ �ন। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�জ সভাকে� এক অনাড়�র অ��ােন জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব 
ফয়�ল লিতফ �চৗ�রীর িনকট আব�ল কিরম সািহত� িবশারেদর নািত ড. িনহাল কিরম এবং জনাব জােহদ কিরম 
পিরবােরর প� �থেক িনদশ �ন�িল হ�া�র কেরন। �িত িনদশ �েনর মে� রেয়েছ সরকার ক��ক �দ� আব�ল কিরম 
সািহত� িবশারেদর �াধীনতা �ণ � পদক, বাংলােদশ সরকার ক��ক আেয়ািজত সািহত� িবশারেদর ১২৬ তম জ�িদেনর 
খাম ও ��া�, আব�ল কিরম সািহত� িবশারেদর জ��ি�, হ�িলিপ, ক�সার ��া, পানদান, ল�ন, িপিদম, কািলর 
�দায়াত, িচলমিচ, খাবার ��ট, িপতেলর �তির কােনর �বণয� এবং নদীয়া সািহত� সভা ক��ক �দ� সািহত� সাগর  উপািধ 
সনদ এবং মা�ষ �য়-িব�েয়র ঐিতহািসক দিলল। আব�ল কিরম সািহত� িবশারেদর �িত িনদশ �ন জা�ঘের হ�া�র কের 
ড. িনহাল কিরম বেলন, আব�ল কিরম সািহত� িবশারেদর �ব�ত সকল �িত িনদশ �ন জািতর স�দ। তাই জা�ঘর এর 
��� জায়গা।  

৭ ৩০ �লাই ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর এবং �ক িপকচার লাইে�িরর �যৗথ উে�ােগ ৩০ �লাই ২০১৭ রিববার িবকাল ৩টায় জা�ঘেরর 
কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন Legend of the Loom ত�িচে�র ি�িময়ার �শা আেয়াজন করা হয়। অ��ােন 
�ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব আসা��ামান �র এম.িপ।   

৮. ১ আগ� ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ও �ালাির কসমস �যৗথভােব িচ�িশ�ী মাক�দা ইকবাল িনপার িচ�কেম �র উপর �ত� 
�কাশনা MASUM IQBAL NIPA EPISODES OF HER GAZE এর �কাশনা উৎসব আেয়াজন করা হয়। এ উপলে� িশ�ীর 
এক� একক িচ�কম � �দশ �নীর আেয়াজন করা হয়। ১ আগ� ২০১৭ ম�লবার িবকাল ৪টায় বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
�ধান িমলনায়তেন বই�র �মাড়ক উে�াচন ও নিলনীকা� ভ�শালী �ালািরেত একক �দশ �নী� উে�াধন কেরন সােবক 
রা��ত ও বাংলােদশ এ�ার�াইজ ই���উেটর ��িসেড� জনাব ফা�ক �সাবহান, বাংলােদেশ িন�� দি�ণ �কািরয়ার 
মা�বর রা��ত জনাব এ এইচ এন �সওং-�, অে�িলয়ান হাই কিমশনার িমস �িলয়া িনবােলত এবং িচ�িশ�ী ও 
িশ�েলখক জনাব জােভদ জিলল। উে�াধনী অ��ােন �বহালা-য�সংগীত পিরেবশন কেরন িমেসস সং �গা ই�ন। 

৯. ০৪ আগ� ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক অ��ােনর অংশ িহেসেব ০৪ আগ� ২০১৭, ��বার স��া ৭টায় কিব 
�িফয়া কামাল িমলনায়তেন একক স�ীতস��ার আেয়াজন করা হয়। অ��ােন একক সংগীত পিরেবশন কেরন িশ�ী 
�িজত �মা�ফা।  

১০. ৬ আগ� ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক অ��ােনর অংশ িহেসেব ০৬ আগ� ২০১৭, রিববার স��া ৭টায় 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন একক স�ীতস��ার আেয়াজন করা হয়। অ��ােন একক 
সংগীত পিরেবশন কেরন িশ�ী কামাল আহেমদ। 

১১. ৭ আগ� ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর ১০৪তম �িত�া বািষ �কী উদযাপন উপলে� ৭ আগ� ২০১৭, �সামবার িবকাল ৪টায় 
জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন ‘বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �িত�ার ১০৪ বছর: �িত�া ও িবকােশর 
ইিত��’ শীষ �ক ব�ৃতা অ��ােনর আেয়াজন করা হয়। ব�তৃা �দান কেরন জা�ঘেরর সােবক মহাপিরচালক ড. এনা�ল 
হক। অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব আসা��ামান �র 
এমিপ। সভাপিত� কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর সভাপিত িশ�ী হােশম খান। অ��ােন �াগত 
ভাষণ �দন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী। 

১২. ২৫ আগ� ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক অ��ােনর অংশ িহেসেব ২৫ আগ� ২০১৭, ��বার স��া ৭টায় কিব 
�িফয়া কামাল িমলনায়তেন একক স�ীতস��ার আেয়াজন করা হয়। একক সংগীত পিরেবশন কেরন িশ�ী কমিলকা 
চ�বত�।  



-১৭- 
 
 
 

�. ন. বা�বায়নকাল অ��ােনর িববরণ 
১৩ ৮ �সে��র 

২০১৭ 
০৮ �সে��র ২০১৭ তািরেখ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন িনয়িমত সাং�িতক স��ার 
আেয়াজন করা হয়। একক সংগীত পিরেবশন কেরন িশ�ী তানজীনা তমা।  

১৪ ৯ �সে��র ২০১৭ ০৯ �সে��র ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন অ�রেযাজনার মা�েম বাংলার 
�াচীন ��ণেকৗশল শীষ �ক �াস�পী িবেশষ �দশ �নী উে�াধন করা হয়। অ��ােন �াগত ভাষণ �দন বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী। অ��ােন িবেশষ অিতিধ িছেলন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর 
অথ � ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচব জনাব �হদােয়��া আল মা�ন এিডিস । আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন ব�ব� �চয়ার 
অ�াপক ড. �নতাসীর মা�ন, অ�াপক �হা�দ জাহা�ীর ও িবিশ� �লখক আলী ইমাম। অ��ােন সভাপিত� কেরন 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � আব �াি�েজর সভাপিত িশ�ী হােসম খান । 

১৫ ১৮ �সে��র 
২০১৭ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর নিলনীকা� ভ�শালী �ালািরেত আ�জ�ািতক �ািতস�� আেলাকিচ�ী এম এ তােহর-এর 
‘বাংলােদেশর পাব �ত� চ��ােমর �� �-�গা�ী’ শীষ �ক �ই স�াহ�াপী একক আেলাকিচ� �দশ �নীর আেয়াজন করা হয় । 
১৮ �সে��র ২০১৭ �সামবার িবকাল ৪.৩০ িমিনেট �দশ �নীর উে�াধনী অ��ােন �াগত ভাষণ �দন, বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী। উে�াধনী অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন, 
সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব আসা��ামান �র এম. িপ.। িবেশষ অিতিধ িহেসেব উপি�ত িছেলন 
না�জন রােম� ম�মদার ও ব�ব� �চয়ার অ�াপক ড. �নতাসীর মা�ন। অ��ােন সভাপিত� কেরন বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘর �বাড � আব �াি�েজর সভাপিত িশ�ী হােসম খান । 

১৬ ২২ �সে��র 
২০১৭ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক স��ার অংশ িহেসেব ২২ �সে��র ২০১৭ ��বার স��া ৬.৩০ িমিনেট 
জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন একক সংগীত পিরেবশন কেরন িশ�ী শািমমা পারভীন িশ�। জনি�য় নজ�ল 
সংগীত িশ�ী িশ� নজ�ল সংগীেতর পাশাপািশ �দশা�েবাধক ও আ�িনক গানও পিরেবশন কেরন। িবেশষ কের হারােনা 
িদেনর িব�াত গান�েলা পিরেবশন কের দশ �কেদর িবেমািহত ও িব�� কেরন ।  

১৭ ২৮ �সে��র 
২০১৭ 

২৮ �সে��র ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর বািষ �ক কমস�াদন �ি� বা�বায়েনর অংশ িহেসেব জা�ঘেরর 
কমকত�া/কমচারীেদর দ�তা �ি�র লে� আেলাকিচ� িনদশেনর সং�হ, সংর�ণ ও �দশ �নী শীষ �ক �িশ�ণ কম�িচর 
আেয়াজন করা হয়। �িশ�ণ �দান কেরন জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী, �ক ও ছিব �মলার 
িকউেরটর জনাব �রজাউর রহমান, িবিশ� আেলাকিচ�ী নািসর আলী মা�ন এবং বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর সংর�ণ 
রসায়রিবদ জনাব আকছা��ামান �রী। �িশ�েণ জা�ঘেরর ১৪ জন কম �কত�া ও কম �চারী অংশ �হণ কেরন । 

১৮ ৩০ �সে��র 
২০১৭ 

৩০ �সে��র ২০১৭ শারদীয় �গ �া �জা উপলে� জা�ঘের আগত িশ�-িকেশার ও �িতব�ীেদর মােঝ িবনা �ে� পািন 
িবতরণ করা হয় । 

১৯ ২ অে�াবর ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ও �ালাির কসমস এর উে�ােগ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর নিলনীকা� ভ�াশালী �ালািরেত 
িশ�ী আখতা�ন নাহার আইভী’র একক �ৎিশ�কম � �দশ �নীর আেয়াজন করা হয়। ০২ অে�াবর ২০১৭ তািরখ উে�াধনী 
অ��ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন বাংলােদশ িবিনেয়াগ �বােড �র �া�ণ �চয়ার�ান জনাব �সয়দ আব�স 
সামাদ, বাংলােদেশ িন�� �কািরয়ার মা�বর রা��ত জনাব এইচএন �সওং-�, বের� িশ�ী হােসম খান এবং �নাম�াত 
ইিতহাসিবদ ও ব�ব� �চয়ার অ�াপক ড. �নতািসর মা�ন। 

২০ ৬ অে�াবর ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক অ��ােনর অংশ িহেসেব একক সংগীত স��ায় ০৬ অে�াবর ২০১৭, 
��বার স��া ৬টা ৩০ িমিনেট জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন জনি�য় িশ�ী আফসানা �নার একক সংগীত 
স��ার আেয়াজন করা হয় ।  

২১ ৭ অে�াবর ২০১৭ কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন বের� কথাসািহিত�ক শওকত ওসমােনর �িত-িনদশ �েনর �দশ �নী এবং ত�র ‘জীবন ও 
সািহত�’ িনেয় আেলাচনা অ��ােনর আেয়াজন করা হয়। অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন গণ�জাত�ী 
বাংলােদশ সরকােরর িব�ান ও ��ি� ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব ইয়ােফস ওসমান, িবেশষ অিতিধ িছেলন 
ভাষাসং�ামী ও রবী� গেবষক ডা. আহমদ রিফক, �ল �ব� উপ�াপন কেরন িবিশ� �লখক জনাব আ�ালীব রাশদী, 
আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন বাংলা একােডিমর মহাপিরচালক অ�াপক শাম��ামান খান ।  অ��ােন সভাপিত� 
কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � আব �াি�েজর সভাপিত িশ�ী হােসম খান ।  

২২ ৯ অে�াবর ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর এবং সািহত� �কােশর উে�ােগ কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন কেন �িলয়া �রা�ড �ণীত 
‘‘Catalyst: In the Wake of Great Bhola Cyclon’’ �কাশনা অ��ান আেয়াজন করা হয়। অ��ােন 
সভাপিত� কেরন ইউিনভািস �� অব এিশয়া �ািসিফেকর মাননীয় উপাচায � অ�াপক জািম�র �রজা �চৗ�রী। িবেশষ 
অিতিথ িছেলন �ি��ে�র �পে� সংিহত আে�ালেনর কম� ডা. জন �রা�ড এবং একা�েরর শরণাথ�-�ান সংগঠক 
�িলয়া �াি�স । 



-১৮- 

 

 

�. ন. বা�বায়নকাল অ��ােনর িববরণ 
২৩ ১৫ অে�াবর 

২০১৭ 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ও �ালাির কসমস এর �যৗথ উে�ােগ ��াত িচ�িশ�ী আেলােকশ �ঘাষ-এর জীবন ও কেম �র 
উপর �ত� �কাশনা Life and works- Alakesh Ghosh এর �কাশনা  উৎসব এবং এ উপলে� িশ�ীর এক� িচ� 
�দশ �নীর আেয়াজন করা হয়। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন �মাড়ক উে�াচন ও 
নিলনীকা� ভ�াশালী �ালািরেত একক িচ� �দশ �নীর উে�াধন করা হয়। �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব আসা��ামান �র, এম.িপ । অ��ােন 
িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন বাংলােদেশ িন�� �কািরয়ার মা�বর রা��ত জনাব এইচএন �সওং-� এবং 
বের� িশ�ী সমরিজৎ রায় �চৗ�রী। 

২৪ ২০ অে�াবর 
২০১৭ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক অ��ােনর অংশ িহেসেব জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন 
আেয়াজন করা হয় িবিশ� রবী�সংগীত িশ�ী অিদিত মহিসেনর একক সংগীত স��া। �ধান অিতিথ উপি�ত িছেলন 
�ব�ল ফাউে�শেনর �চয়ার�ান জনাব আ�ল খােয়র িলটন। অ��ােন �াগত ব�� �দন গণ�জাত�ী বাংলােদশ 
সরকােরর সােবক সিচব কিব �হদােয়��াহ আল মা�ন এনিডিস ।  

২৫ ২৩ অে�াবর 
২০১৭ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন বাংলা ভাষার অ�তম �ধান কিব শাম�র রাহমােনর 
'জীবন ও সািহত�কম �' িবষয়ক আেলাচনা সভা এবং আ�জ�ািতক �ািতস�� আেলাকিচ�ী এম এ তােহেরর �তালা কিবর 
১০০� আেলাকিচ� িনেয় একক �দশ �নীর আেয়াজন করা হয়। গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর ত� ম�ণালেয়র 
মাননীয় ম�ী জনাব হাসা�ল হক ই� এম.িপ. আেলাচনা ও �দশ �নীর উে�াধনী অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত 
িছেলন । সভাপিত� কেরন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর সােবক িসিনয়র সিচব কিব �হদােয়��াহ আল মা�ন । 

২৬ ২৫ অে�াবর 
২০১৭ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন ি��শ ভারেতর গণমা�েষর �নতা ও অিবভ� বাংলার 
��ম�ী �শেরবাংলা এ �ক ফজ�ল হেকর ১৪৪তম জ�বািষ �কী পালন উপলে� আেলাচনা সভার আেয়াজন কের । 
আেলাচনা অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর িশ� ম�ণালেয়র মাননীয় 
ম�ী জনাব আিমর �হােসন আ� এম.িপ.। আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন �দিনক �গা�র পি�কার ভার�া� স�াদক 
জনাব সাই�ল আলম। অ��ােন সভাপিত� কেরন ঢাকা িব�িব�ালেয়র উপাচায � অ�াপক আ�া��ামান । 

২৭ ২৭ অে�াবর 
২০১৭ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন বাংলােদেশর �ািতমান িশ�ী হািম��ামান খােনর 
�রে�াে�ক�ভ �দশ �নীর উে�াধন করা হয়। �ধান অিতিথ িহেসেব �দশ �নীর উে�াধন কেরন িবিশ� রা�িব�ানী ও 
িশ�সমােলাচক অ�াপক �বারহান উি�ন খান জাহা�ীর। অ��ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন সািমট �প 
অব �কা�ািনজ-এর �চয়ার�ান জনাম �হা�দ আিজজ খান। আেলাচনায় অংশ �হন কেরন িবিশ� �লখক জনাব মিফ�ল 
হক। অ��ােন সভাপিত� কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � আব �াি�েজর সভাপিত িশ�ী হােসম খান । 

২৮ ৭ নেভ�র ২০১৭ চীন-বাংলােদশ �ম�ী বছর উপলে� ��র ��ত� শীষ �ক আেলাকিচ� �দশ �নী এবং চীনা চলি�� �দশ �নীর আেয়াজন করা 
হয়। �ধান অিতিথ িহেসেব �দশ �নীর উে�াধন কেরন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর ত� ম�ণালেয় মাননীয় ম�ী 
জনাব হাসা�ল হক ই� এমিপ।  

২৯ ৭ নেভ�র ২০১৭ ঢাকায় রাজধানী �িত�ায় স�াট জাহা�ীেরর অবদান শীষ �ক �সিমনার আেয়াজন করা হয় ৭/১/২০১৭ ��র ১২ টায়। 
�সিমনাের �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর সােবক অিতির� সিচব �মা. আ�ল 
জিলল িমঞা। 

৩০ ৮ নেভ�র ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর এবং সমকাল িশ�ীেগা�ীর �যৗথ উে�ােগ জা�ঘের ৮/১১/২০১৭ তািরখ িশ�কম � �দশ �নীর 
উে�াধন করা হয়। �দশ �ন� উে�াধন কেরন ��ািনশ �চ�ার অব কমাস � এ� ই�াি�েজর ��িসেড� �রীয়া �লােপজ ও 
িনউেমিরক �েফসর ও সমকাল িশ�ীেগা�ীর উপেদ�া �দশবের� িচ�িশ�ী সমরিজৎ রায় �চৗ�রী। সভাপিত�  কেরন 
িশ�ী হােশম খান। 

৩১ ১০ নেভ�র ২০১৭ জা�ঘেরর �ধান িমলনায়তেন কথাসািহিত�ক �মা�ন আহেমেদর ৬৯তম জ�বািষ �কী উপলে� আেলাচনা সভার আেয়াজন 
করা  হয় । অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর ত� ম�ণালেয়ল মাননীয় 
ম�ী জনাব হাসা�ল হক ই� এমিপ। �মা�ন আহেমেদর জীবন ও কম � িনেয় আেলাচনা কেরন বের� িশ�ী জনাব বারী 
িসি�কী, অ��কােশর �ধান িনব �াহী জনাব মাজহা�ল ইসলাম, িবিশ� অিভেন�ী জনাব �মেহর আফেরাজ শাওন, িবিশ� 
অিভেনতা জনাব মাহ�জ আহেমদ এবং িশ� ম�ণালেয়র সােবক সিচব জনাব মা�দ িসি�কী। 

৩২ ১১ নেভ�র ২০১৭ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন আেয়াজন করা হয় আহমদ ছফা �িতব�তৃা। িবষয়  
‘আহমদ ছফা : মন ও মনন’। অ��ােন �িত ব�ৃতা �দান কেরন অ�াপক আহমদ কিবর। সভাপিত� কেরন অ�াপক 
মন�র �সা। 

৩৩ ১১ নেভ�র ২০১৭ কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন জাপানী িচ�িশ�ী তাদািচ সাকােমােতার �কা িচ�কম � ‘ই�রাবানা’ হ�া�র অ��ােনর 
আেয়াজন করা হয়। অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন মাননীয় �ধানম�ীর অথ �ৈনিতক উপেদ�া ড. মিসউর 
রহমান। িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন �া�� অিধদ�েরর �� সিচব �মা. সাই�ল হাসান বাদল এবং এনিপও 
ই�ার�াশনাল আ� �� সা�ইয়ােনা-কাই এর আ�জ�ািতক স�ক� িবভােগর পিরচালক িশ�ী মাসাও �সিকয়া। 



-১৯- 

 
 

�. ন. বা�বায়নকাল অ��ােনর িববরণ 
৩৪ ১৭ নেভ�র ২০১৭ জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক স��ায় একক সংগীত পিরেবশন কেরন িশ�ী 

আিত�র রহমান। অ��ােন �াগত ব�� �দান কেরন জা�ঘেরর কীপার ড. িশহাব শাহিরয়ার। সংগীত �চনা কেরন 
িবদ� সংগীতরিসক িবচারপিত আশীষ র�ন দাশ। 

৩৫ ২০ নেভ�র ২০১৭ কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন সওগাত স�াদক �মাহা�দ নািসরউি�েনর ১২৯তম জ�বািষ �কী পালন উপলে� নািসর 
উি�ন �রণ অ��ােনর আেয়াজন করা হয়। অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন বের� �লখক ও সাংবািদক 
জনাব রাহাত খান। অ��ােন আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন ড. �লশান আরা ও মাম�জ জাহান �র। সভাপিত� 
কেরন িব� িশ�ক �ফডােরশেনর সভাপিত অ�াপক ড. মাহ�জা খানম। 

৩৬ ২৭ নেভ�র ২০১৭ কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন ভাই িগিরশচ� �সন: �ণজ�া ��েষর পথ চলা শীষ �ক �িত ব�তৃা অ��ােনর 
আেয়াজন করা হয়। অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন ঢাকা িব�িব�ালেয়র উপাচায � অ�াপক ড. 
আখতা��ামান। স�ািনত অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন িবিশ� সং�িতজন ও সােবক িসিনয়র সিচব জনাব 
�হদােয়��াহ আল মা�ন। সভাপিত� কেরন িবিশ� িচ�ক অ�াপক আ�ল কােসম ফজ�ল হক। 

৩৭ ৪ িডেস�র ২০১৭ UNESCO বাংলােদেশর িসেলট অ�েলর ঐিতহ� “শীতল পা� বয়ন িশ�”-�ক িবে�র িনব ���ক  সাং�িতক ঐিতেহ�র 
তািলকায় অ�� �� করায় বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ৪ িডেস�র ২০১৭ নিলনীকা� ভ�শালী �দশ �নী �ালািরেত ‘িসেলেটর 
ঐিতহ�বাহী শীতলপা�’ িনেয় িবেশষ �দশ �নীর উে�াধন করা হয়। �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক �দশ �নীর উে�াধন 
কেরন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব আসা��ামান �র এম.িপ.। 
�দেশর িবিশ� �লাকিশ� গেবষক � চ�েশখর সাহা িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন। সভাপিত� কেরন 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর সভাপিত িশ�ী হােশম খান। 

৩৮ ১২ িডেস�র 
২০১৭ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন বাংলা কথাসািহেত� �ি��ে�র ইিতহাস শীষ �ক আেলাচনা 
অ��ােনর আেয়াজন কের। অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন বের� কথাসািহিত�ক ও িচ�ািবদ অ�াপক 
হাসান আিজ�ল হক। স�ািনত আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন িবিশ� কথাসািহিত�ক জনাব মঈ�ল আহসান সােবর 
ও জনাব আিন�ল হক। অ��ােন সভাপিত� কেরন ��াত কথাসািহিত�ক ইমদা�ল হক িমলন । 

৩৯ ১৩ িডেস�র 
২০১৭ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর মহান িবজয় িদবস ২০১৭ পালন উপলে� কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন �ি��ে�র গান, 
�ি��ে�র �িত �রাম�ন ও িবজেয়র কিবতা পােঠর আেয়াজন কের। অ��ােন �ি��ে�র �িত �রাম�ন কেরন 
একা�েরর মহান �ি��ে�র অ�তম �স�র কমা�ার �মজর রিফ�ল ইসলাম (অব:) বীরউ�ম, এম.িপ. । �ি��ে�র গান 
কেরন �াধীন বাংলা �বতার �কে�র িশ�ী শাহীন সামাদ এবং িবজেয়র কিবতা পাঠ কেরন �দেশর িবিশ� কিব��। 

৪০ ১৯ িডেস�র 
২০১৭ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ও �ােপি� এ� �পইি�ং �িডও এর �যৗথ উে�ােগ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর নিলনীকা� 
ভ�শালী �দশ �নী �ালািরেত বয়নিচ� �দশ �নী ও কম �শালা উে�াধন করা হয় । উে�াধনী অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব 
উপি�ত িছেলন িবিশ� িচ� সমােলাচক ও �লখক অ�াপক নজ�ল ইসলাম। স�ািনত অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন 
ইউিনভািস �� অব �ডেভলপেম� অ�ারেন�ভ এর চা�কলা অ�ষেদর অ�াপক িশ�ী আলাউি�ন আহেমদ। অ��ােন 
সভাপিত� কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী। 

৪১ ২২ িডেস�র 
২০১৭ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর এবং �� সংগীত ও �িমত বাংলা গান চচ �ার সংগঠন র�করবী �যৗথভােব জা�ঘেরর �ধান 
িমলনায়তেন রবী�নাথ ঠা�েরর গান, গ� ও কিবতার সম�েয় ‘�বেড় ওঠার অবল�ন’ শীষ �ক িবেশষ সংগীতা��ােনর 
আেয়াজন করা হয়। অ��ােন স�ািনত অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক ব�তৃা কেরন িবিশ� গেবষক ও সািহিত�ক ড. 
�গালাম �রিশদ। �াগত ভাষণ �দন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িশ�া িবভােগর কীপার ড. িশহাব শাহিরয়ার । অ��ান 
��না কেরন কিব ও �াবি�ক আ�ল �মােমন এবং সংগীত পিরচালনা কেরন িশ�ী শীলা �মােমন । 

৪২ ২৩ িডেস�র 
২০১৭ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন উপমহােদেশর অ�তম িব�ানী �ার জগদী�� ব�'র 
উপর এক� আেলাচনা সভার আেয়াজন কের। আেলাচনা অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন বের� পদাথ � 
িব�ানী অ�াপক ড. অজয় রায়। আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন  ইনেডেপে�� ইউিনভািস �� বাংলােদশ-এর সহেযাগী 
অ�াপক ও কথা সািহিত�ক ড. আহমাদ �মা�ফা কামাল এবং সরকাির হরগ�া কেলেজর সহকাির অ�াপক �মা. 
সিফ�ল ইসলাম। অ��ােন সভাপিত� কেরন বাংলােদশ সরকাির কম �-কিমশেনর অ�তম সদ� ও িবিশ� �লখক-
গেবষক � সমর চ� পাল । 

৪৩ ২৬ িডেস�র 
২০১৭ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন মসিলন �ন��ীবন: সম�া ও স�াবনা শীষ �ক 
�সিমনােরর আেয়াজন কের। �সিমনাের �ব� উপ�াপন কেরন �ক িপকচার লাইে�ির (�ব�ল মসিলন) িলিমেটেডর 
িনব �াহী পিরচালক জনাব সাই�ল ইসলাম। আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন িবিশ� �লাকিশ� গেবষক � চ�েশখর 
সাহা, হ�িশ� গেবষক ও �লখক �বী গজনবী এবং �লা উ�য়ন �বােড �র িনব �াহী পিরচালক ড. �মা: ফিরদ উি�ন। িবেশষ 
অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন বাংলােদশ ত�ত �বাড � এর স�ািনত সদ� জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান। �ধান অিতিথ 
িহেসেব উপি�ত িছেলন বাংলােদশ �� ও ��র িশ� করেপােরশেনর �চয়ার�ান জনাব �শতাক হাসান �হ: ইফিতখার । 
সভাপিত� কেরন বাংলােদশ �িষ িব�িব�ালেয়র সােবক অ�াপক ড. �ৎ�র রহমান।  



-২০- 
 
 

 
�. ন. বা�বায়নকাল অ��ােনর িববরণ 

৪৪ ২৭ িডেস�র 
২০১৭ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন বাংলা সািহেত�র �িথতযশা কিব ও নারী জাগরেণর 
�েরাধা �ি�� কিব �িফয়া কামাল-এর �রণ অ��ােনর আেয়াজন কের। অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত 
িছেলন ইেমিরটাস অ�াপক আিন��ামান। আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন বাংলােদশ মিহলা পিরষেদর সভাপিত 
আেয়শা খানম, সি�িলত সাং�িতক �জােটর সভাপিত �গালাম ��ছ এবং িবিশ� সাংবািদক িদল মেনায়ারা ম�। 
অ��ােন সভাপিত� কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর সদ� অ�াপক �সািনয়া িনশাত আিমন। 

৪৫ ২৯ িডেস�র 
২০১৭ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক অ��ােনর অংশ িহেসেব কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন কথা ও 
�েরর আম�েণ গান ও কিবতার �গলবি� অ��ােনর আেয়াজন করা হয়। অ��ােন কিবতা আ�ি� কেরন িবিশ� 
আ�ি�কার ড. শাহাদাৎ �হােসন িন�  এবং সংগীত পিরেবশন কেরন িবিশ� িশ�ী অিনমা রায় । 

৪৬ ৩০ িডেস�র 
২০১৭ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর বাংলা গােনর িকংবদ�ী গায়ক আ�ল আলীম এর �রেণ এক আেলাচনা অ��ােনর আেয়াজন 
কের। অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন কিব-গীিতকিব �মাহা�দ রিফ��ামান। আেলাচক িহেসেব 
উপি�ত িছেলন �দিনক ইে�ফােকর ভার�া� স�াদক তাসিমমা �হােসন এবং িশ�ী�� ও �লাকিশ�ী আজগর আলীম। 
অ��ােন সভাপিত� কেরন িবিশ� �লখক ও �ি��� জা�ঘেরর �াি� জনাব মিফ�ল হক।  

৪৭ ৩১ িডেস�র 
২০১৭ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ও রবী� একােডিম �যৗথভােব বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �ধান িমলনায়তেন আেয়াজন করা 
হয় এক� িভ�ধম� অ��ান ‘শতকে� রণা�েন রবী�নােথর গান’। অ��ােন স�ািনত অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় অথ �ম�ী জনাব আ�ল মাল আব�ল �িহত এমিপ, মাননীয় ত�ম�ী জনাব 
হাসা�ল হক ই� এমিপ, মাননীয় সং�িতম�ী জনাব আসা��ামান �র এমিপ এবং মাননীয় ডাক ও �টিলেযাগােযাগ 
�িতম�ী জনাব তারানা হািলম।  

৪৮ ২ জা�য়াির ২০১৮ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক অ��ােনর অংশ িহেসেব জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন 
বাংলােদেশর �ািতমান নজ�ল সংগীতিশ�ী রাহাত আরা গীিত'র একক সংগীত স��ার আেয়াজন করা হয়। 

৪৯ ৩ জা�য়াির 
২০১৮ 

কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন বাংলা সািহত� ও সং�িতর অ�তম �সরা পি�ত ও মনীষী ড�র আহমদ শরীফ �রেণ 
�সিমনােরর আেয়াজন কের। �সিমনাের ড�র আহমদ শরীফ: মনীষা শীষ �ক �ল �ব� উপ�াপন কেরন ঢাকা 
িব�িব�ালেয়র বাংলা িবভােগর সােবক অ�াপক ও িবিশ� �লখক অ�াপক আহমদ কিবর। অ��ােন আেলাচক িহেসেব 
উপি�ত িছেলন ইউিনভািস �� অব িলবােরল আট �স, বাংলােদেশর অ�াপক সিল��াহ খান ও ঢাকা িব�িব�ালেয়র সমাজ 
িব�ান িবভােগর অ�াপক �নহাল কিরম। স�ালনা কেরন ঢাকা িব�িব�ালেয়র গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভােগর 
অ�াপক �রাবােয়ত �ফরেদৗস। সভাপিত� কেরন িবিশ� �লখক ও িচ�ক অ�াপক আ�ল কােসম ফজ�ল হক। 

৫০ ৫ জা�য়াির 
২০১৮ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �ধান িমলনায়তন লিবেত আেলাকিচ� সাংবািদক বােয়জীদ আকতােরর স�ম আেলাকিচ� 
�দশ �নী আেয়াজন করা হয় । (Rohingya: the stateless refugees in Bangladesh) শীষ �ক আেলাকিচ� 
�দশ �নী� ��াত ইিতহাসিবদ ড. �সয়দ আেনায়ার �হােসন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক উে�াধন কেরন । িবেশষ 
অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন বাংলােদশ আওয়ামী লীেগর ত� ও গেবষণা স�াদক এডেভােকট আফজাল �হােসন ও 
ঢাকা িব�িব�ালেয়র গণেযাগােযাগ ও সাংবািদকতা িবভােগর অ�াপক �রাবােয়ত �ফরেদৗস। অ��ােন �াগত ভাষণেদন 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িশ�া িবভােগর কীপার ড. িশহাব শাহিরয়ার এবং অ��ান স�ালনা কেরন বাংলােদশ 
জাতীয় জা�ঘেরর িশ�া অিফসার জনাব সাইদ সাম�ল করীম ।   

৫১ ০৫ জা�য়াির 
�থেক ৩১ 

জা�য়াির ২০১৮ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ০৫ জা�য়াির �থেক ৩১ জা�য়াির ২০১৮ পয �� কীিত�মান িচ�িশ�ী হােশম খান-এর 
‘�জাড়াতািলর চালিচ�’ শীষ �ক িবেশষ �দশ �নীর আেয়াজন কের । ০৫ জা�য়াির ২০১৮, ��বার িবকাল ৫টায় কিব �িফয়া 
কামাল িমলনায়তেন �দশ �নীর উে�াধন করা হয়। উে�াধনী অ��ােন স�ািনত অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় বািণজ� ম�ী জনাব �তাফােয়ল আহেমদ এম.িপ. ও সং�িত িবষয়ক 
ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব আসা��ামান �র এম.িপ.। আেরা উপি�ত িছেলন অ�াপক শাম��ামান খান, িশ�ী 
রিফ�ন নবী এবং ব�ব� অ�াপক �নতাসীর মা�ন। অ��ােন সভাপিত� কেরন অ�াপক �বারহান উি�ন খান 
জাহা�ীর। অ��ােন �াগত ভাষণ �দান কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী 
এবং অ��ােনর স�ালনা কেরন িব�াত অিভেনতা আফজাল �হােসন। 

৫২ ১০ জা�য়াির 
২০১৮ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন �থািবেরাধী কিব ও �লখক অ�াপক �মা�ন আজাদ 
�রেণ �সিমনােরর আেয়াজন কের। �সিমনাের �মা�ন আজাদ এবং বাঙািলর �গিত মন�তার �িত�িত শীষ �ক �ল �ব� 
উপ�াপন কেরন কিব চ�ল আশরাফ। অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত থােকন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর 
মাননীয় �ধানম�ীর রাজৈনিতক উপেদ�া জনাব এইচ � ইমাম। আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন �লখক ক�া �মৗিল 
আজাদ, কিব মা��ল ইসলাম, কিব �ষার দাশ ও �কাশক জনাব ওসমান গিন। সভাপিত� কেরন িবিশ� কিব �পিত 
রিবউল �সাইন। 

৫৩ ১৪ জা�য়াির 
২০১৮ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন বাংলা সািহেত�র শি�মান �লখক ও গেবষক আব�ল 
মা�ান �সয়দ এর �রণ অ��ােনর আেয়াজন কের। অ��ােন �ল ব�� �দান কেরন �লখক ও স�াদক আ�ল হাসনাত। 
আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন িবিশ� কিব হাবী��াহ িসরাজী। সভাপিত� কেরন িবিশ� কিব আসাদ �চৗ�রী । 



-২১- 
 

 
 

�. ন. বা�বায়নকাল অ��ােনর িববরণ 
৫৪ ২১ জা�য়াির 

২০১৮ 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক অ��ােনর অংশ িহেসেব কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন িবিশ� 
সংগীত িশ�ী �রেবকা �লতানা-এর একক সংগীতস��ার আেয়াজন করা হয় ।  

৫৫ ২২ জা�য়াির 
২০১৮ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক অ��ােনর অংশ িহেসেব কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন িবিশ� �লাক 
সংগীত িশ�ী রথী�নাথ রায়-এর একক সংগীতস��ার আেয়াজন করা হয় । 

৫৬ ২৬ জা�য়াির 
২০১৮ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক অ��ােনর অংশ িহেসেব জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন 
িবিশ� �লাক সংগীত িশ�ী কািলপদ শীল-এর একক সংগীতস��ার আেয়াজন করা হয় ।  

৫৭ ২৭ জা�য়াির 
২০১৮ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন ১৯৭১ সােলর ১০ এি�ল গ�ত বাংলােদেশর �থম সরকার 
গঠন ও কায ��ম িনেয় এক� �সিমনােরর আেয়াজন করা হয়। �সিমনাের �ধান ব�া িহেসেব উপি�ত থাকেবন 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় �ধানম�ীর রাজৈনিতক উপেদ�া জনাব এইচ � ইমাম। সভাপিত� করেবন 
ইউিনভািস �� অব িলবােরল আট �স, বাংলােদেশর  অ�াপক সিল�্�াহ খান।  

৫৮ ২৭ জা�য়াির 
২০১৮ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর নিলনীকা� ভ�শালী �দশ �নী কে� কীিত�মান িচ�িশ�ী হােশম খান -এর ২৭ িদন�াপী 
‘�জাড়াতািলর চালিচ�’ শীষ �ক িবেশষ �দশ �নীর সমাপনী অ��ােনর আেয়াজন কের। সমাপনী অ��ােন স�ািনত অিতিথ 
িহেসেব উপি�ত িছেলন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব 
ওবায়�ল কােদর এমিপ। এস.িপ.িব.এ ও মাছরাঙা �টিলিভশেনর এমিড জনাব অ�ন �চৗ�রী, একা�েরর ঘাতক দালাল 
িন� �ল কিম�র সভাপিত জনাব শাহিরয়ার কিবর, ��াত িশ� সমােলাচক �পিত রিবউল �সাইন এবং অ�াপক ও িশ�ী 
�রােকয়া �লতানা। �াগত ব�� �দান কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী। 
সভাপিত� কেরন িবিশ� ইিতহাসিবদ ও ব�ব� অ�াপক �নতাসীর মা�ন। �চনা সংগীত পিরেবশন কেরন িশ�ী তপন 
মাহ�দ, িশ�ী পী�ষ ব�য়া ও িশ�ী কনক খান। 

৫৯ ২৯ জা�য়াির 
২০১৮ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ও Philanthropist Nawab Fayzunessa trust এর �যৗথ উে�ােগ বাংলােদশ 
জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর সভাকে� ি��শ শাসনামেলর �থম �সিলম মিহলা নবাব, দানশীল ও বাঙািল 
সমােজর আেলাকবিত�কা নবাব ফয়�ে�ছার উপের এক� �সিমনার আেয়াজন করা হয়। এেত �ামা�িচ� ও �ব� 
উপ�াপন কেরন িবিশ� সাংবািদক �পন রায়। �সিমনাের �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন গণ�জাত�ী বাংলােদশ 
সরকাের মাননীয় অথ �ম�ী জানাব আ�ল মাল আব�ল �িহত এমিপ। িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন �াে�র 
�চয়ার�ান জনাব তা�ল ইসলাম এমিপ। আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন বাংলােদশ মিহলা পিরষেদর সভাপিত 
আেয়শা খানম, ইিতহাসিবদ �সািনয়া িনশাত আিমন । স�ালনা কেরন িবিশ� চলি�� িনম �াতা শামীম আখতার। 

৬০ ১৬ �ফ�য়াির 
২০১৮ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক অ��ােনর অংশ িহেসেব জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন 
বাউল িশ�ী �ন�ন বাউল-এর একক সংগীতস��ার আেয়াজন করা হয় । 

৬১ ২১ �ফ�য়াির 
�ধবার 

মহান এ�েশ ও আ�জ�ািতক মা�ভাষা িদবস পালন উপলে� কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন এ�েশর িবেশষ 
কিবতাপাঠ ও আ�ি� অ��ােনর আেয়াজন করা হয়। এেত �দেশর িবিশ� কিব ও বািচক িশ�ী কিব আসাদ �চৗ�রী, কিব 
রিবউল �সাইন,কিব হাবী��াহ িসরাজী, কিব �হ�দ ��ল  �দা, কিব হায়াৎ সাইফ, কিব �িব রহমান, কিব কাজী �রাজী, 
কিব মািকদ হায়দার, কিব �হ�দ সামাদ, কিব কামাল �চৗ�রী, কিব �হ�দ সািদক, কিব মাহ�দ কামাল, কিব আসাদ 
মা�ান, কিব আসলাম সািন, কিব তািরক �জাত, ভা�র বে�াপা�ায়, �পা চ�বত�, হাসান আিরফ, শাহাদাৎ �হােসন িন� 
এবং �মেহদী হাসান । 

৬২ ২৩ �ফ�য়াির 
২০১৮ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন িবিশ� িশ�ািবদ ও �লখক অ�াপক িজ�র রহমান 
িসি�কী'র ৯০তম জ�িদন উদযাপন উপলে� এক� আেলাচনা সভার আেয়াজন কের। আেলাচনায় অংশ�হণ কেরন 
অ�াপক িনয়াজ জামান, জনাব এ িকউ িসি�কী, কিব হায়াৎ সাইফ, অ�াপক শাহীন কিবর এবং অ�াপক ফখ�ল 
আলম। সভাপিত� কেরন িবিশ� কিব আসাদ �চৗ�রী।  

৬৩ ২৩ �ফ�য়াির 
২০১৮ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক অ��ােনর অংশ িহেসেব কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন িশ�ী 
�জােসফ কমল রিড�-এর একক সংগীতস��ার আেয়াজন করা হয় । 

৬৪ ২৬ �ফ�য়াির 
২০১৮ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন 'বলধা গােড �ন ও নের� নারায়ণ রায় �চৗ�রী' শীষ �ক 
�সিমনােরর আেয়াজন কের । অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর পিরেবশ 
ও বন ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী �াির�ার আিন�ল ইসলাম মাহ�দ এম.িপ।  �সিমনাের �ব� উপ�াপন কেরন িবিশ� 
গেবষক ও �লখক ড. �মাহা�দ আলী খান। আেলাচক িহেসেব উপি�ত থােকন ঢাকা িব�িব�ালেয়র উি�দ িব�ান 
িবভােগর অ�াপক ড. িমিহর লাল সাহা এবং িবিশ� পািন ও নদী িবেশষ� ড. আই�ন িনশাত। সভাপিত� কেরন 
অ�াপক �সয়দ আেনায়ার �হােসন।  

৬৫ ২৬ �ফ�য়াির 
২০১৮ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক অ��ােনর অংশ িহেসেব কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন ভাওয়াইয়া 
সংগীত িশ�ী �সিলনা আ�ার িলিপ-এর একক সংগীতস��ার আেয়াজন করা হয় ।  

৬৬ ২৬ �ফ�য়াির 
২০১৮ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের Traditional Jamdani Design শীষ �ক �ে�র �মাড়ক উে�াচন কেরন গণ�জাত�ী 
বাংলােদশ সরকােরর সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব আসা��ামান �র এমিপ।  



-২২- 
 
 
 

�. ন. বা�বায়নকাল অ��ােনর িববরণ 
৬৭ ২৭ �ফ�য়াির 

২০১৮ 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের ২১ �ফ�য়াির ১৯৫২; ছা� হত�াকা� এিলস কিমশন িরেপাট � বই�র �মাড়ক উে�াচন কেরন 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর িব�ান ও ��ি� ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী �পিত ইয়ােফস ওসমান এমিপ।  

৬৮ ২৭ �ফ�য়াির 
২০১৮ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ২৭ �ফ�য়াির ২০১৮, ম�লবার িবকাল ৩টায় কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন 'কা�াল 
হিরনাথ: �ামীণ বাংলার রেনস� ��ষ' শীষ �ক �সিমনােরর আেয়াজন কের । �সিমনাের �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত 
িছেলন িবিশ� সং�িতজন ও সাংবািদক জনাব কামাল �লাহানী। �লব�া িহেসেব উপি�ত িছেলন �ি�য়া ইসলামী 
িব�িব�ালেয়র অ�াপক ও গেবষক ড. আ�ল আহসান �চৗ�রী। আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন সাংবািদক জনাব 
নজ�ল কিবর ও িবিশ� �লখক জনাব আল ইমাম। সভাপিত� কেরন বাংলা একােডিমর মহাপিরচালক ও ��াত 
�ফাকেলারিবদ অ�াপক শাম��ামান খান।  

৬৯ ২৮ �ফ�য়াির 
২০১৮ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন কিব জীবনান� দােশর ১১৯তম জ�িদন উপলে� 
কিবতার কাল��ষ জীবনান� দাস �ে�র পাঠ-উে�াচন অ��ােনর আেয়াজন করা হয়। অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব 
উপি�ত িছেলন িবিশ� কিব কামাল �চৗ�রী। আেলাচনায় অংশ�হণ কেরন অ�াপক সিল��াহ খান এবং অ�াপক মানস 
�চৗ�রী। অ��ান আেয়াজেন জা�ঘেরর প� �থেক �য়াজনীয় সহায়তা �দান করা হয়। 

৭০ ২৮ �ফ�য়াির 
২০১৮ 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন ‘বি�িশখা’র পিরেবশনায় 'ভাষার গান, �দেশর গান' শীষ �ক 
সংগীত অ��ােনর আেয়াজন করা হয়। অ��ােন সংগীত পিরচালনার দািয়ে� িছেলন আিবদা রহমান �স�। অ��ােন 
�েভ�া ব�� �দন বি�িশখার সভাপিত ও সি�িলত সাং�িতক �জােটর সভাপিত জনাব �গালাম ��ছ। সভাপিত� 
কেরন িবিশ� সাং�িতক �ি�� �সযদ হাসান ইমাম।  

৭১ ৩ মাচ � ২০১৮ কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন ‘Arabian Night: The Cultural Palimpsest of Abanindranath 

Tagore’ শীষ �ক �সিমনােরর আেয়াজন করা হয়। �সিমনাের �ল ব�� উপ�াপন কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
�বাড � অব �াি�েজর সদ� অ�াপক ড. �সািনয়া িনশাত আিমন। �সিমনাের আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন �স�াল 
উইেম� ইউিনভািস� �র উপাচায � অ�াপক পারভীন হাসান এবং িবিশ� িশ� সমােলাচক জনাব �মা�ফা জামান।  
সভাপিত� কেরন বাংলা একােডিমর মহাপিরচালক জনাব শাম��ামান খান।  

৭২ ৪ মাচ � ২০১৮ ০৪ মাচ � ২০১৮, �রাববার িবকাল ৩টায় কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন 'নবাব �ার সিল��াহ: জীবন ও কম �' শীষ �ক 
�সিমনােরর আেয়াজন করা হয়। �সিমনাের �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন কিব আসাদ �চৗ�রী। �সিমনাের �ল 
ব�� উপ�াপন কেরন িবিশ� �াবি�ক �সয়দ আ�ল মক�দ। আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর সােবক কীপার ও গেবষক ড. �মা. আলমগীর এবং িবিশ� গেবষক জনাব অ�পম হায়াত। সভাপিত� কেরন 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর সােবক ম�ীপিরষদ সিচব জনাব আলী ইমাম ম�মদার।  

৭৩ ৭ মাচ � ২০১৮ ৭ মাচ � ২০১৮ �ধবার িবকাল ৩টায় কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন 'ব�ব�র ৭ মােচ �র ভাষণ: ঐিতহািসক ���াপট ও 
তাৎপয �' শীষ �ক �সিমনােরর আেয়াজন করা হয়। �সিমনাের �ল �ব� উপ�াপন কেরন িবিশ� ইিতহাসিবদ অ�াপক 
�মসবাহ কামাল। �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর ত� ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী 
জনাব হাসা�ল হক ই� এমিপ। আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন িবিশ� ইিতহাসিবদ অ�াপক �সয়দ আেনায়ার �হােসন 
এবং িবিশ� কিব কামাল �চৗ�রী।   

৭৪ ৯ মাচ � ২০১৮, বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক অ��ােনর অংশ িহেসেব জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন 
�দেশর িবিশ� রবী�সংগীত িশ�ী সালমা আকবর-এর একক সংগীত অ��ােনর আেয়াজন করা হয়। অ��ােন �ধান 
অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক অ��ােনর �চনা কেরন িবিশ� রবী�স�ীত িশ�ী তপন মাহ�দ। �াগত ব�� রােখন 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর সিচব জনাব �মা. শওকত নবী।  

৭৫ ১৪ মাচ � ২০১৮ কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন 'প�ীকিব জসীম উ� দীন: জীবন ও সািহত�কম �' শীষ �ক �সিমনােরর আেয়াজন করা হয়। 
�সিমনাের �ল ব�� উপ�াপন কেরন ঢাকা িব�িব�ালেয়র বাংলা িবভােগর অ�াপক ড. �সৗিম� �শখর। �সিমনাের 
আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন কিব �� জনাব �রশীদ আেনায়ার জসীম উ� দীন এবং িবিশ� কিব হািব��াহ িসরাজী। 
�সিমনাের সভাপিত� কেরন ইেমিরটাস অ�াপক রিফ�ল ইসলাম।  

৭৬ ১৭ মাচ � ২০১৮  জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর ৯৮তম জ�বািষ �কী ও জাতীয় িশ� িদবস ২০১৮ পালন উপলে� জা�ঘেরর 
কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন ব�ব�েক িনেবিদত কিবতা পােঠর আেয়াজন করা হয়। অ��ােন �দেশর িবিশ� ২০ জন 
কিব �রিচত কিবতা পাঠ কেরন।   

৭৭ ২০ মাচ � ২০১৮ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক অ��ােনর অংশ িহেসেব কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন সহিজয়া 
�লাকসাং�িতক দল পিরেবিশত 'অেচনাের �চনা' শীষ �ক �লাকগােনর আেয়াজন করা হয় । অ��ােন �চনা ব�� �দন কিব 
অসীম সাহা। 

৭৮ ২০ মাচ � ২০১৮ �াধীনতা ও জাতীয় িদবস উ�াপেনর অংশ িহেসেব বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর  জা�ঘেরর নিলনীকা� ভ�শালী �দশ �নী 
�ালািরেত ২০ মাচ � ২০১৮ �থেক ২৭ মাচ � ২০১৮ পয �� ১৯৭১ সােল পািক�ািন হানাদার বািহনীর গণহত�া ও মহান 
�ি��ে�র আেলাকিচ� ও �িত-�ারক �দশ �নীর আেয়াজন করা হয়। জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন এ 
�দশ �নীর উে�াধন করা হয়। অ��ােন �াগত ব�� রােখন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল 
লিতফ �চৗ�রী। অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব �দশ �নীর উে�াধন কেরন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় 
�ধানম�ীর অথ �ৈনিতক উপেদ�া ড. মিসউর রহমান। স�ািনত আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন সি�িলত সাং�িতক 
�জােটর সভাপিত জনাব �গালাম ��ছ। সভাপিত� কেরন �ি��� জা�ঘেরর �াি� ও িবিশ� �লখক জনাব মিফ�ল হক।  



-২৩- 
 

 
 

�. ন. বা�বায়নকাল অ��ােনর িববরণ 
৭৯ ২৩ মাচ � ২০১৮ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়িমত সাং�িতক অ��ােনর অংশ িহেসেব কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন একক 

সংগীতস��ার আেয়াজন করা হয় । অ��ােন সংগীত পিরেবশন করেবন িবিশ� সংগীতিশ�ী িপ� সা�ার। 
৮০ ২৫ মাচ � ২০১৮ মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবস উ� যাপেনর অংশ িহেসেব কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন '�ি��ে�র গ�' অ��ােনর 

আেয়াজন করা হয়। এ অ��ােন ব�া িহেসেব উপি�ত িছেলন মাননীয় �ধানম�ীর রাজৈনিতক উপেদ�া জনাব �হােসন 
তাওিফক ইমাম। সভাপিত� কেরন ইউিনভািস �� অব িলবােরল আট �স বাংলােদেশর অ�াপক ড. সিল��াহ খান।  

৮১ ২৬ মাচ � ২০১৮ মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০১৮  উপলে� কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন মহান �ি��� ও �াধীনতার কিবতা 
আ�ি� অ��ােনর আেয়াজন করা হয় । এেত �দেশর �বীণ ও নবীন ২৩ জন বািচক িশ�ী অংশ�হণ কেরন। 

৮২ ২৮ মাচ � ২০১৮ কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন আ�জ�ািতক �ািতস�� �পিত ফজ�র রহমান খান: জীবন ও কীিত� শীষ �ক আেলাচনা 
সভার আেয়াজন করা হয়। আেলাচনা সভায় সভাপিত� কেরন নগরিবদ ও বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী কিমশেনর 
সােবক সভাপিত অ�াপক নজ�ল ইসলাম। এেত আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন �াক িব�িব�ালেয়র �াপত� 
িবভােগর �চয়ারপাস �ন অ�াপক আদনান �মােশ �দ এবং িভি� �পিত �� িলিমেটেডর পিরচালক �পিত ইকবাল হািবব।  

৮৩ ৩০ মাচ � ২০১৮ জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন মহান �ি��� ও �াধীনতার গান ও কিবতার �গলবি� অ��ােনর আেয়াজন 
করা হয়। অ��ােন সংগীত পিরেবশন কেরন �াধীন বাংলা �বতার �কে�র িশ�ী শাহীন সামাদ এবং আ�ি� কেরন বািচক 
িশ�ী �বলােয়ত �হােসন।  

৮৪ ৩ এি�ল ২০১৮ কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন ��াত ইিতহাসিবদ �ার য�নাথ সরকার: জীবন ও কম � শীষ �ক আেলাচনা সভার 
আেয়াজন করা হয়। সভায় �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন মাননীয় �ধানম�ীর আ�জ�ািতক স�ক� িবষয়ক 
উপেদ�া অ�াপক ড. গওহর িরজভী। আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন জাহা�ীরনগর িব�িব�ালেয়র ��ত� িবভােগর 
অ�াপক ড. এ.�ক.এম. শাহনাওয়াজ ও ইউিনভািস �� অব িলবােরল আট �স বাংলােদশ-এর �জনােরল এ�েকশন িবভােগর 
অ�াপক ড. শাহনাজ �সেন জাহান। সভাপিত� কেরন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র 
ভার�া� সিচব জনাব �মা. নািসর উি�ন আহেমদ। 

৮৫ ১০ এি�ল ২০১৮ �ািতমান আেলাকিচ�িশ�ী নািসর আলী মা�ন-এর ফেটািজয়াম শীষ �ক ২৪ িদন�াপী একক �পাে� �ট আেলাকিচ� 
�দশ �নীর আেয়াজন করা হয়। জা�ঘেরর নিলনীকা� ভ�শালী �ালািরেত �দশ �নী�র উে�াধনী অ��ােন �ধান অিতিথ 
িহেসেব উপি�ত িছেলন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব 
আসা��ামান �র এমিপ। স�ািনত অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন �দিনক �থম আেলার স�াদক জনাব মিতউর 
রহমান এবং �ব�ল ফাউে�শেনর �চয়ার�ান জনাব আ�ল খােয়র। উে�াধনী অ��ােন সভাপিত� কেরন বাংলােদশ 
জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী এবং �দশ �নীর উে�াধন কেরন ইেমিরটাস অ�াপক 
আিন��ামান।  

৮৬ ১৩ এি�ল ২০১৮ বাংলা ন�র বছর ১৪২৫-�ক আ�ান এবং �রতন বছর ১৪২৪-�ক িবদায় জানােত কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন �দেশর 
িবিশ� রবী�সংগীত িশ�ী শামা রহমান-এর একক সংগীত অ��ােনর আেয়াজন করা হয়। অি��ান� উে�াধন কেরন 
জননি�ত কথাসািহিত�ক ইমদা�ল হক িমলন।   

৮৭ ৫ �ম ২০১৮ আ�িনক সভ�তার �ভাবশালী সমাজ িব�ানীর কাল � মা� এর ২০০তম জ�বািষ �কী উ� যাপন উপলে� বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন ‘ইিতহাসেব�া কাল � মাক�স’ শীষ �ক �সিমনােরর আেয়াজন করা হয়। �সিমনাের 
�ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর সমাজক�াণ ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব 
রােশদ খান �মনন এমিপ। �ধান ব�া িহেসেব উপি�ত িছেলন ইউিনভািস �� অব িলবােরল আট �স বাংলােদেশর অ�াপক 
ড. সিল�্�াহ খান।  

৮৮ ৭ �ম ২০১৮ কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন জা�ঘর ক��ক �কািশত ও ইউিনভািস �� অব িলবােরল আট �স বাংলােদশ-এর অ�াপক 
�সিলমা �চৗ�রী রিচত Women in Bangladesh Liberation War Rediscovered in Madonna Series of Rokeya 

Sultana শীষ �ক �ে�র �কাশনা অ��ােনর আেয়াজন করা হয়। �কাশনা অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব আসা��ামান �র এমিপ। �ে�র 
ওপর আেলাচনা কেরন িশ�ী �মা�ফা জামান। অ��ােন সভাপিত� কেরন �দেশর িবিশ� িচ�িশ�ী �সয়দ জাহা�ীর ।  

৮৯ ৭ �ম ২০১৮ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর এবং ‘িব�ান িচ�া’ �যৗথভােব ব�ব� �ােটলাইট-১ উৎে�পণ উপলে�� জা�ঘেরর 
নিলনীকা� ভ�শালী �ালািরেত ‘�ােটলাইট �েগ বাংলােদশ’ শীষ �ক �সিমনােরর আেয়াজন কের। �সিমনাের �ধান 
অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব আসা��ামান �র এমিপ। �াগত ব�� 
�দান কেরন �থম আেলার সহেযাগী স�াদক ও িব�ান িচ�ার স�াদক জনাব আব�ল কাই�ম। �ল �ব� উপ�াপন 
করেবন �াক িব�িব�ালেয়র কি�উটারসাই� এ� ইি�িনয়ািরং িবভােগর সহেযাগী অ�াপক �মা: খিল�র রহমান। 
আেলাচনা কেরন ঢাকা িব�িব�ালেয়র ইেলকি�ক�াল এ� ইেলক�িন� ইি�িনয়ািরং িবভােগর অ�াপক ��ত �মার 
আিদত�। সভাপিত� করেবন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী।  
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৯০ ১৮ �ম ২০১৮ ১৮ �ম আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবস। জা�ঘরস�েহর  আ�জ�ািতক �িত�ান International Council of Museums 

(ICOM) িদবস� উ� যাপন উপলে�� �িত বছর এক� কের �িতপা� িবষয় িনব �াচন কের। এ বছেরর �িতপা� িবষয় 
'Hyperconnected Museums: New Approaches, New Publics' বা ‘ব�ধা সং�� জা�ঘর: ন�ন �য়াস, ন�ন �জ�’। 
এই ধারণােক উপজী� কের বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন িশকড় স�ানী গেবষক: ড. 
নিলনীকা� ভ�শালী  শীষ �ক �সিমনােরর আেয়াজন কের। �সিমনাের �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন গণ�জাত�ী 
বাংলােদশ সরকােরর ত� ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব হাসা�ল হক ই� এম.িপ। িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত 
িছেলন িবিশ� ইিতহাসিবদ অ�াপক ড. আব�ল �মািমন �চৗ�রী এবং বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর সােবক মহাপিরচালক 
ড. এনা�ল হক। �সিমনাের সভাপিত� কেরন ব�ব� অ�াপক ড. �নতাসীর মা�ন। িশকড় স�ানী গেবষক: ড. 
নিলনীকা� ভ�শালী উপর ত�িচ� িনম �াণ ও �দশ �ন কেরন এবং ভ�শালীর জীব ও কম � িনেয় আেলাচনা কেরন িবিশ� 
�লখক ও গেবষক জনাব আলী ইমাম। 

৯১ ২৭ �ম ২০১৮ কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন অ�াপক ও গেবষক �মাহা�দ ইউ�ফ িসি�ক রিচত ‘Arabic and Persian 

Inscriptions in the Bangladesh National Museum’ শীষ �ক বণ �না�লক িনদশ �নতািলকার (Descriptive Catalogue) 
�কাশনা অ��ােনর আেয়াজন করা হয়। �কাশনা অ��ােন সভাপিত� কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর সােবক 
মহাপিরচালক ও ICSBA- এর �চয়ার�ান ড. এনা�ল হক। আেলাচক িহেসেব িছেলন নথ � সাউথ িব�িব�ালেয়র ইিতহাস 
ও দশ �ন িবভােগর �চয়ার�ান অ�াপক ড. শরীফ উি�ন আহেমদ এবং ইসলািমক ফাউে�শেনর মহাপিরচালক জনাব 
সামীম �মাহা�দ আফজাল। 

৯২ ৯ �ন ২০১৮ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের ন�নভােব সি�ত বা�য� �ালাির উে�াধন করা হয় । এ উপলে� কিব �িফয়া কামাল 
িমলনায়তেন উে�াধনী অ��ােনর আেয়াজন করা হয়। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ 
�চৗ�রী ন�নভােব সি�ত �ালাির� উে�াধন কেরন। উে�াধনী অ��ােন আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন ইিতহাস ও 
�পদী িশ�কলা িবভােগর কীপার ড. �পন �মার িব�াস, জািতত� ও অলংকরণ িশ�কলা িবভােগর কীপার জনাব �ের 
নাসরীন, সংর�ণ রসায়নাগার িবভােগর সংর�ণ রসায়নিবদ জনাব �মাঃ আকছা��ামান �রী, সমকালীন িশ�কলা ও 
িব�সভ�তা িবভােগর উপ-কীপার জনাব শি�পদ হালদার । সভাপিত� কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর সিচব জনাব 
�মাঃ শওকত নবী। 

৯৩ ১০ �ন ২০১৮ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর সং�হেক স�� করার লে�� �ক (�ব�ল মসিলন) এক� ৫০০ কাউে�র িচ�ন �তার 
মসিলন খ� সং�হ কের। কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন �ক �ব�ল মসিলেনর গেবষক জনাব সাই�ল ইসলাম 
সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব আসা��ামান �র এম.িপ. মেহাদয়েক মসিলন খ�� �দান কেরন। 

৯৪ ২৫ �ন ২০১৮ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর উে�ােগ ও অিব�া �ালাির অব ফাইন আট �স- এর সহেযািগতায় জা�ঘেরর নিলনীকা� 
ভ�শালী �দশ �নী �ালািরেত ‘সাহসী ভা�েয �র �বন’ শীষ �ক ভা�র িশ�ী আইিভ জামােনর চ�থ � একক ভা�য � ও �পইি�ং 
�দশ �নীর আেয়াজন করা হয় । �দশ �নীেত �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন  সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় 
ম�ী জনাব আসা��ামান �র এমিপ। িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন ��াত িশ�ািবদ ও িশ� সমােলাচক 
অ�াপক ড. �বারহান উি�ন খান জাহা�ীর, িবিশ� কা� �িন� ও িচ�িশ�ী অ�াপক রিফ�ন নবী, ��াত নগরিবদ 
অ�াপক নজ�ল ইসলাম এবং িবিশ� িচ�িশ�ী সমরিজৎ রায় �চৗ�রী। স�ানীত আেলাচক িহেসেব উপি�ত িছেলন 
িবিশ� ভা�র হািম��ামান খান। অ��ােন সভাপিত� কেরন ঢাকা িব�িব�ালেয়র স�ািনত উপাচায � অ�াপক ড. �মা. 
আখতা��ামান। 

 
(৬)   ওসমানী জা�ঘর, িসেলট :  

(ক) মহান �াধীনতা িদবস ২০১৮ উপলে� িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা রাখা হয়। 
(খ) শহীদ িদবস ও আ�জ�ািতক মা�ভাষা িদবস উপলে� ২১ �ফ�য়াির ২০১৮ তািরেখ িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা রাখা হয়। 
(গ) জাতীয় �শাক িদবস ২০১৭ উপলে� িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা রাখা হয়। 
(ঘ) মহান িবজয় িদবস ২০১৭ উপলে� িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা রাখা হয়। 
(ঙ) জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর ৯৯তম জ� িদন ও জাতীয় িশ� িদবস ২০১৮ উপলে� িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা রাখা 

হয়। 
(চ) বাংলা নববষ �/১৪২৫ উদযাপন উপলে� ১৪/০৪/২০১৮ 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 িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর শাহাদত বািষ �কী ও জাতীয় �শাক িদবস/২০১৭ উপলে� ১৫ আগ�, ২০১৭ তািরেখ িশ�, িশ�াথ� 
ও িবেশষ িশ�েদর জ� িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা রাখা হয়।  

২.  ঈদ-উল-আযহা, ২০১৭ উদযাপন উপলে� িশ�, িশ�াথ� ও িবেশষ িশ�েদর জ� ঈেদর িদন িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা রাখা হয়।  
৩.  ঈদ-উল-িফতর, ২০১৮ উদযাপন উপলে� িশ�, িশ�াথ� ও িবেশষ িশ�েদর জ� ঈেদর িদন িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা রাখা হয়।  
৪.  মহান িবজয় িদবস/২০১৭ উদযাপন উপলে� িশ�, িশ�াথ� ও িবেশষ িশ�েদর জ� ১৬ িডেস�র, ২০১৭ তািরেখ িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা 

রাখা হয়।  
 
 



-২৫- 
 

 
৫.  শহীদ রা�পিত িজয়াউর রহমােনর ৮২তম জ�বািষ �কী উপলে� �দায়া ও িমলাদ-মাহিফেলর আেয়াজন করা হেয়েছ।  
৬.  অমর এ�েশ ও আ�জািত�ক মা�ভাষা িদবস/২০১৮ উদযাপন উপলে� ২১/০২/২০১৮ তািরেখ িশ�, িশ�াথ� ও িবেশষ িশ�েদর জ� িবনা 

�েকেট জা�ঘর �খালা রাখা হয়।  
৭.  জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর জ�বািষ �কী ও জাতীয় িশ� িদবস/২০১৮ উপলে� ১৭ মাচ �, ২০১৮ তািরেখ িশ�, িশ�াথ� ও 

িবেশষ িশ�েদর জ� িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা রাখা হয়।  
৮.  মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবস/২০১৮ উপলে� ২৬/০৩/২০১৮ তািরেখ িশ�, িশ�াথ� ও িবেশষ িশ�েদর জ� িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা 

রাখা হয়।  
৯.  বাংলা নববষ �/১৪২৫ উদযাপন উপলে� ১৪/০৪/২০১৮ তািরেখ িশ�, িশ�াথ� ও িবেশষ িশ�েদর জ� িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা রাখা হয়।  
১০.  শহীদ রা�পিত িজয়াউর রহমােনর ৩৭ তম ���বািষ �কী উপলে� �দায়া ও িমলাদ-মাহিফেলর আেয়াজন করা হেয়েছ। 
১১. কম �কত�া ও কম �চারীেদর িনেয় ২৬/০১/২০১৮ তািরেখ িজয়া �িত জা�ঘেরর বািষ �ক �ীড়া ও সাং�িতক অ��ান/২০১৮ 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 ৪২তম শাহাদাৎ বািষ �কী/২০১৭ পালন, মহান 
িবজয় িদবস/২০১৭ উদযাপন, িশ�াচায � জয়�ল আেবিদেনর জ�শতবািষ �কী/২০১৭ উদযাপন,  শহীদ িদবস ও আ�জ�ািতক মা�ভাষা 
িদবস/২০১৮ উদযাপন,  মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবস/২০১৮ উদযাপন ও িশ�াচায � জয়�ল আেবিদেনর ৪২তম ���বািষ �কী/২০১৮ 
পালন করা হেয়েছ। এেত িশ�েদর িচ�া�ণ �িতেযািগতার আেয়াজন করা হয়। 

খ.    িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন সং�হশালায় সব �েমাট ৬১৭৭৬ জন দশ �নাথ� সং�হশালার �ালাির দশ �ন কেরন। এর মে� ২৯১২২ জন 
�িকেটর মা�েম এবং ২০০৩৭ জন িবনা �িকেট অ�মিত�েম দশ �ন কেরন। িবিভ� অ��ান ও িবেশষ িদবেস ১২৬১৭ জন �ালাির দশ �ন 
কেরন। �িকট িব�েয়র ৫,৬১,৩১৫ টাকা (প�চ ল� একষি� হাজার িতনশত পেনেরা টাকা) সং�হশালার �জনােরল ফাে� জমা �দান 
করা হেয়েছ।  

গ.  জয়�ল িশ� চা�পীেঠর বািষ �ক িচ�কম � �দশ �নী/২০১৭, জয়�ল িশ� চা�পীেঠর বািষ �ক �ীড়া, সাং�িতক অ��ান, ও বনেভাজন  এবং 
পেহলা �বশাখ বাংলা নববষ � ১৪২৫ 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 করা 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-২০১৭ উপলে� িশ�-িকেশারেদর িচ�া�ণ �িতেযািগতার আেয়াজন করা হয়।  
6. মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০১৮ উপলে� আহসান মি�ল জা�ঘের িশ�েদর িচ�া�ন �িতেযািগতার আেয়াজন করা হয়।  
7.   জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর ৯৯তম জ�বািষ �কী ও জাতীয় িশ� িদবস/২০১৮ উপলে� ১৭ মাচ �, ২০১৮ 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 িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর শাহাদত বািষ �কী ও জাতীয় �শাক িদবস/২০১৭ উপলে� ১৫ আগ�, ২০১৭ 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. শহীদ িদবস ও আ�জািত�ক মা�ভাষা িদবস ২০১৮ উপলে� িশ�, িশ�াথ� ও িবেশষ িশ�েদর জ� িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা রাখা হয় 

এবং িশ�-িকেশারেদর ��র বাংলা হােতর �লখা �িতেযািগতার আেয়াজন করা হয়।  

10. মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০১৮ উপলে� িশ�, িশ�াথ� ও িবেশষ িশ�েদর জ� িবনা �েকেট জা�ঘর �খালা রাখা হয় এবং িশ�-
িকেশারেদর িচ�া�ণ �িতেযািগতার আেয়াজন করা হয়। 

(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 িবজয় দিলল 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 ৩১ (একি�শ)� িশ�া �িত�ােনর সব �েমাট ২,১৬৬ 
(�ই হাজার একশত িছষি�) জন ছা�-ছা�ী �াধীনতা জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন।        

 

 

১.   পিব� ঈদ-উল-আযহা ২০১৭ 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 ২০১৮ উপলে� �াধীনতা জা�ঘেরর িমলনায়তেন ঈেদর পেরর �ই িদন ০৫ (প�চ)� িশ�েতাষ চলি�� (ক. নয় 
ন�র িবপদ সংেকত, খ. Children of Heaven, গ. দী� না�ার �,  ঘ. The Jungle Book এবং ঙ. অিম ও আইসি�ম চলি�� 
িবনা �িকেট �দশ �ন করা হয়।  



-২৬- 

 
 

 
৩. পিব� ঈদ-উল-িফতর ২০১৭ উপলে� িশ�-িকেশারেদর িবেনাদেনর জ� �াধীনতা জা�ঘেরর িমলনায়তেন ঈেদর পেরর �ই িদন 

০৩(িতন) � িশ�েতাষ চলি�� (1. Monkey King Hero is Back, 2. Monster Hunt, 3. Despicable Me-2) িবনা �িকেট �দশ �ন 
করা হয়। 

৪. �াধীনতার মহান �পিত জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর ৪2তম শাহাদাত বািষ �কী ও জাতীয় �শাক িদবস ২০১7 পালন 
উপলে� িশ�-িকেশারেদর ‘িচ�া�ন �িতেযািগতা’ আেয়াজন করা হয়। িচ�া�ন �িতেযািগতায় 110 (একশত দশ) জন িশ�-িকেশার 
অংশ�হণ কেরন। 

৫. মহান িবজয় িদবস 201৭  পালন উপলে� িশ�-িকেশারেদর ‘িচ�া�ন �িতেযািগতা’ আেয়াজন করা হয়। িচ�া�ন �িতেযািগতায় 94 
(�রান�ই) জন ছা�-ছা�ী অংশ�হণ কেরন।  

৬. �াধীনতার মহান �পিত জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর 99তম জ�িদন ও জাতীয় িশ� িদবস 2018  পালন উপলে� 
িশ�-িকেশারেদর ‘িচ�া�ন �িতেযািগতা’ আেয়াজন করা হয়। িচ�া�ন �িতেযািগতায় 110 (একশত দশ) জন ছা�-ছা�ী অংশ�হণ 
কেরন।  

৭. মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবস 2018  পালন উপলে� িশ�-িকেশারেদর ‘িচ�া�ন �িতেযািগতা’ আেয়াজন করা হয়। িচ�া�ন 
�িতেযািগতায় 60 (ষাট) জন ছা�-ছা�ী অংশ�হণ কেরন। 

৮. মহান 21 �ফ�য়াির শহীদ িদবস ও আ�জ�ািতক মা�ভাষা িদবস 201৮  পালন উপলে� িশ�-িকেশারেদর ‘��র বাংলা হােতর �লখার 
�িতেযািগতা’ আেয়াজন করা হয়। ��র বাংলা হােতর �লখার �িতেযািগতায় ৩৩০ (িতনশত ি�শ) জন ছা�-ছা�ী অংশ�হণ কেরন। 

৯. �াধীনতার মহান �পিত জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর ৪2 তম শাহাদাত বািষ �কী ও জাতীয় �শাক িদবস ২০১7 পালন ও 
মহান 21 �ফ�য়াির শহীদ িদবস ও আ�জ�ািতক মা�ভাষা িদবস 2018  পালন উপলে� আগত �িতেযািগ ও দশ �কেদর মােঝ ১,০০০ 
(এক হাজার) �বাতল (��া) পািন িবতরণ করা হয়। 

 
 

 (১১)   (ক) িবেদশ �মণ, িশ�া ও �িশ�ণ :  
 

1. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �ারক নং ৪৩.২২.২৬৭৫.০০৪.০৩.৯৭৭.২০১৭/১৮৫, তািরখ ০৯/০৭/২০১৭ �মাতােবক ১৬/০৭/২০১৭ হেত 
১৯/০৭/২০১৭ তািরখ পয �� �মাট ০৪(চার) িদন ি��শ পাল �ােমে� “Terrorism and the rule of Law” শীষ �ক �সিমনাের অংশ�হেণর জ� 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী ��রাজ� �মণ কেরন। 

2. সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র �ারক নং ৪৩.০০.০০০০.১১৭.২৪.০০৭.১৫/৫৪০, তািরখ ২১/০৮/২০১৭ �মাতােবক ২৫/০৮/২০১৭ হেত 
২৯/০৮/২০১৭ তািরখ পয �� �মাট ০৫(প�চ) িদন “Participation in the SAARC Regional Conference on Buddhist Cultural Trails” 
এ অংশ�হেণর জ� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর সিচব জনাব �মা. শওকত নবী �ল�া �মণ কেরন। 

3. সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র �ারক নং ৪৩.০০.০০০০.১১৩.২৪.০৪৩.১৭/১১৭, তািরখ ৩১/১০/২০১৭ �মাতােবক ০৭/১১/২০১৭ হেত 
১০/১১/২০১৭ তািরখ পয �� �মাট ০৪(চার) িদন “Bangladesh Bhaban at Bishwa Bharati University in Shanti Niketan' in West 

Bengal, Kalkata, India”-এ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী  �মণ কেরন। 
4. সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র �ারক নং ৭৫৯, তািরখ ১৫/১১/২০১৭ �মাতােবক ০৪/১২/২০১৭ হেত ০৯/১২/২০১৭ তািরখ পয �� �মাট ০৬(ছয়) 

িদন Participation in the“Twelfth Session of the Intergovernmental Committee foe the Safeguarding of the Intangible 

Cultural Heritage” to be held in Jeju Island, Republic of Korea-এ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর সিচব জনাব �মা. শওকত নবী, ড. 
িশখা �র �নসী, কীপার (প) এবং জনাব আসমা �ফেদৗিস, উপ-কীপার(জ) �মণ কেরন। 

5. সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র �ারক নং ৪৩.০০.০০০০.১১৩.২৪.০৪৩.১৭২৯, তািরখ ২৪/০১/২০১৮ �মাতােবক ২৭/০১/২০১৮ তািরখ হেত 
ভারেতর পি�ম বাংলার শাি�িনেকতেন অবি�ত িব�ভারতী িব�িব�ালেয় নব�ািপত “বাংলােদশ ভবন”-এ জা�ঘর সি�তকরণ কাজ 
সেরজিমেন পিরদশ �েনর জ� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর সিচব জনাব �মা. শওকত নবী ভারত �মণ কেরন। 

6. সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র �ারক নং ৪৩.০০.০০০০.১১৩.২৪.০২৯.১৪(অংশ-১).৫১, তািরখ ০১/০২/২০১৮ �মাতােবক ৪২তম আ�জ�ািতক 
কলকাতা ��কেমলা ২০১৮-�ত অংশ�হেণর জ� ৩১/০১/২০১৮ তািরখ হেত ০৫/০২/২০১৮ তািরখ পয �� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
সিচব জনাব �মা. শওকত নবী, ০১/০২/২০১৮ তািরখ হেত ০৪/০২/২০১৮ তািরখ পয �� িশ�া অিফসার, জনাব সাইদ সাম�ল করীম, 
০৪/০২/২০১৮ তািরখ হেত ০৬/০২/২০১৮ তািরখ পয �� জনিশ�া িবভােগর কীপার ড. িশহাব শাহিরয়ার এবং ০৬/০২/২০১৮ তািরখ হেত 
১২/০২/২০১৮ তািরখ পয �� �কাশনা অিফসার জনাব শংকর �মার সাহা  ভারত �মণ কেরন। 

7. সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র �ারক নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০২৫.৩০.১২-৬৭, তািরখ ১৪/০২/২০১৮ �মাতােবক ২৩/০২/২০১৮ তািরখ হেত 
২৫/০২/২০১৮ তািরখ পয �� ০৩(িতন) িদন ভারেতর �কালকাতায় অ�ি�ত� INTERCOM (International Committee of Museum 

Management) এর Annual Conference-এ ��িরত �বে�র সার-সংে�প পাঠ করাসহ কনফাের� �শেষ ২৩/০২/২০১৮ তািরখ হেত 
২৮/০২/২০১৮ তািরখ পয �� ০৬(ছয়) িদন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর উপ-কীপার জনাব �সরা�ল ইসলাম ভারত �মণ কেরন। 

8. সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র �ারক নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০২৫.১০২.১৫-৬৮, তািরখ ১৮/০২/২০১৮ �মাতােবক ২৩/০২/২০১৮ তািরখ 
হেত ২৫/০২/২০১৮ তািরখ পয �� ০৩(িতন) িদন ভারেতর �কালকাতায় অ�ি�ত�  INTERCOM (International Committee of 

Museum Management) এর Annual Conference-এ ��িরত �বে�র সার-সংে�প পাঠ করাসহ কনফাের� �শেষ ২৩/০২/২০১৮ তািরখ 
হেত ২৮/০২/২০১৮ তািরখ পয �� ০৬(ছয়) িদন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর জা�ঘর �ব�াপক জনাব �গালাম কাউছার ভারত �মণ 
কেরন। 

 
 



-২৭- 

 
 

9. সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র �ারক নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১১.৫৭.১৪.১১১, তািরখ ১৮/০৩/২০১৮ �মাতােবক ২৫/০৩/২০১৮ তািরখ হেত 
৩১/০৩/২০১৮ তািরখ পয �� International Convention Organized by Korea Foundation to be held in Seoul, the Republic of 

Korea-এ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী �মণ কেরন। 
10. সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র �ারক নং ৪৩.০০.০০০০.১১৩.২৪.০৪৩.১৭-১০১, তািরখ ১২/০৪/২০১৮ �মাতােবক ১৭/০৪/২০১৮ হেত 

২০/০৪/২০১৮ তািরখ পয �� Monitor the Progress of the Construction of Bangladesh Bhaban' being built at Shanti Niketon 

West Bengal, India-এ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী ভারত �মণ কেরন। 
11. সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র �ারক নং ৪৩.০০.০০০০.১১৩.২৪.০৪৩.১৭-১০৪, তািরখ ১৫/০৪/২০১৮ �মাতােবক ১৭/০৪/২০১৮ হেত 

২০/০৪/২০১৮ তািরখ পয �� Monitor the Progress of the Construction of Bangladesh Bhaban' being built at Shanti Niketon 

West Bengal, India-এ �াধীনতা জা�ঘেরর িমউিজয়াম �ােনজার জনাব �মা. �গালাম কাউছার ভারত �মণ কেরন। 

12. সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র �ারক নং ৪৩.০০.০০০০.১১৩.২৪.০৪৩.১৭-১৪২, তািরখ ১৭/০৫/২০১৮ �মাতােবক ১৮/০৫/২০১৮ হেত 
২৭/০৫/২০১৮ তািরখ পয �� Monitor the Progress of the Construction of Bangladesh Bhaban' being built at Shanti Niketon 

West Bengal, India-এ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর ইিতহাস ও �পদী িশ�কলা িবভােগর উপ-কীপার জনাব �মাহা�দ মিন�ল হক 
ভারত �মণ কেরন। 

13. সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র �ারক নং ৪৩.০০.০০০০.১১৩.২৪.০৪৩.১৭-১২০, তািরখ ১০/০৫/২০১৮ �মাতােবক ১২/০৫/২০১৮ হেত 
২৬/০৫/২০১৮ তািরখ পয �� Monitor the Progress of the Construction of Bangladesh Bhaban' being built at Shanti Niketon 

West Bengal, India-এ �াধীনতা জা�ঘেরর িমউিজয়াম �ােনজার জনাব �মা. �গালাম কাউছার ভারত �মণ কেরন। 
14. সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র �ারক নং ৪৩.০০.০০০০.১১৩.২৪.০৪৩.১৭-১২০, তািরখ ১০/০৫/২০১৮ �মাতােবক ১২/০৫/২০১৮ হেত 

২৬/০৫/২০১৮ তািরখ পয �� Monitor the Progress of the Construction of Bangladesh Bhaban' being built at Shanti Niketon 

West Bengal, India-এ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িডসে� অিফসার জনাব নািছর উি�ন আহেমদ খান ভারত �মণ কেরন। 
15.  সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র �ারক নং ৪৩.০০.০০০০.১১৩.২৪.০৪৩.১৭-১৩৬, তািরখ ১৭/০৫/২০১৮ �মাতােবক ১৮/০৫/২০১৮ হেত 

২১/০৫/২০১৮ তািরখ পয �� Monitor the Progress of the Construction of Bangladesh Bhaban' being built at Shanti Niketon 

West Bengal, India-এ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী ভারত �মণ কেরন। 
16. সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র �ারক নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১০৩.১৫-১৫৫, তািরখ ১৯/০৪/২০১৮ �মাতােবক ১২/০৫/২০১৮ হেত 

১৬/০৫/২০১৮ তািরখ পয �� Participation in the Official visit to collect the later works of Artist Novera Ahmed From Paris, 

France -এ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী �া� �মণ কেরন। 
 
(খ)   �েদশ �মণ :  
 

1. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �ারক নং ৪৩.২২.২৬৭৫.০০৮.০০৩.০১.২০১৭/২৪৯, তািরখ ১২/০৭/২০১৭ �মাতােবক ১৫/০৭/২০১৭ হেত 
১৭/০৭/২০১৭ তািরখ পয �� �মাট ০৩(িতন) িদন ঠা�রগ�ও �জলা ��জািরেত রি�ত �রাকীিত�র িনদশ �নস�হ সংর�েণর িনিমে� ইিতহাস 
ও �পদী িশ�কলা িবভােগর সহকারী কীপার, জনাব �মাহা�দ মিন�ল হক ও সহকারী কীপার, জনাব িদবাকর িসকদার এবং মাইে�ািফ� 
কাম-মাইে�ািফস ফেটা�াফার, জনাব �মা. আছা��ামান ঠা�রগ�ও �জলা �মণ কেরন। 

2. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �ারক নং ৪৩.২২.২৬৭৫.০০৯.০১.০৮৫.১৮, তািরখ ১৯/০৩/২০১৮ �মাতােবক বাংলােদেশর ঐিতহ�বাহী নকিশক�থার 
�নন িশ�েক ইউেনে�া িবে�র িনব ��ক সাং�িতক ঐিতেহ�র তািলকায় অ�� �ি�করণ িবষেয় চ�পাইনবাবগে�র নকিশক�থার ওপর এক� �ামা� 
িচ� �তির ও ত� উপা� সং�হ করার উে�ে� ২০/০৩/২০১৮ �থেক ২৩/০৩/২০১৮ তািরখ পয �� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর জািতত� ও 
অলংকরণ িশ�কলা িবভােগর কীপার জনাব �ের নাসরীন, গেবষক ও �লখক, জনাব আল ইমাম এবং  জািতত� ও অলংকরণ িশ�কলা িবভােগর 
উপ-কীপার জনাব আসমা �ফরেদৗিস চ�পাইনবাবগ� �জলা �মণ কেরন। 

 

 
 

(১৩) ���বক অপ �ণ:  
 

(ক)  জাতীয় �শাকিদবস পালন উপলে� ১৫ আগ� ২০১৭ তািরখ ব�ব�র ৪২তম 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, ২০১৭ 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 ২০১৮ 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 ২০১৮ উদযাপন উপলে� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর প� �থেক এ�েশর �থম �হের 

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

(চ)  ২৬ মাচ � ২০১৮ 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। 
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(১৪) সভা :   

(ক) ২০১৭-২০১৮ অথ �বছের বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�জ-এর ৪� সভা অ�ি�ত হেয়েছ। 

(খ)  ২০১৭-২০১৮ অথ �বছের বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর বাছাই কিম�-১ এর ৮� সভা এবং বাছাই কিম�-২ এর ৭� সভা অ�ি�ত হেয়েছ। 

(গ) ২০১৭-২০১৮ অথ �বছের বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �কাশনা কিম�র ৮� সভা অ�ি�ত হেয়েছ। 

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

  
 

 
 �মাঃ শওকত নবী 
 সিচব 
 বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর 
 �ফান : ৯৬৭৪৭৯৬ 
 e-mail: shawkat_nabi@yahoo.com 
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