
 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাংলােদশ

�ধান িমলনায়তন 
�বহার নীিতমালা 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর 
সং�িত িবষয়ক ম�ণালয় 



বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ইিতহাস-ঐিতহ�-সং�িতর িনদশ �ন স�িলত িনরাপ�া�লক �িত�ান। �স কারেণ 
জা�ঘর িমলনায়তন অ�া� িমলনায়তেনর মত বািণিজ�কিভি�েত �বহার করার জ� বরা� �দান করা হয় না। 

১. িন��প ��ে� ও শেত� অ��ান আেয়াজেনর জ� িমলনায়তন বরা� �দয়া যােব: 

ক. িবিশ� পি�ত, গেবষক ও িবদ�জেনর িলিখত �ে�র �কাশনা অ��ান । 

খ. িবিশ� ��াভাজন �ি�বেগ �র �রেণ আেয়ািজত অ��ান। 

গ. িশ�া/ �িশ�ণ�লক চলি�� ও �াইড �দশ �ন। 

ঘ. �দশ �নীর উে�াধনী ও সমাি� অ��ান। 

ঙ. ল� �িতি�ত স�ীত িশ�ীেদর স�ীতা��ান (�া� �শা �তীত)। 

চ. জা�ঘেরর কােজর সােথ স�ক� রেয়েছ এমন িবষেয় �সিমনার, িসে�ািজয়াম, ওয়াক�শপ বা অ��প অ��ান। 

ছ. সরকাির, আধাসরকাির, �ায়�শািসত �িত�ান ক�ক আেয়ািজত িবেশষ ধরেনর সভা, �সিমনার, িসে�ািজয়াম বা অ��প  

অ��ান। 

জ. িনব�ন�ত সং�া, সংগঠন, �িত�ান, সিমিত ক��ক �ণীজন সংব �ধনা, �ি��দান, �র�ার িবতরণ অ��ান, অরাজৈনিতক  

আেলাচনা সভা, �সিমনার ও িসে�ািজয়াম। তেব,  

(১) সরকার �দ� �র�ার, স�াননা বা পদেকর অ��প নাম, �ল নােম অথবা বাংলা বা ইংেরিজেত অ�বােদর মা�েম  

�যভােবই �হাক না �কন, �বহার করা যােব না।  

(২) �র�ার, স�াননা বা পদেকর নাম িনধ �ারেনর ��ে�- 

(অ) সংি�� ম�াণালয় বা িবভাগ ক��ক নাম অ�েমাদন করােত হেব, এবং 

(আ) অ�েমািদত নােমর অংশ িহসােব �র�ার, স�াননা বা পদক �দানকারী �বসরকাির �িত�ান, �ি� বা সং�ার  

নাম আবি�কভােব উে�খ কিরেত হেব। 

ঝ. রবী� স�ীত, নজ�ল স�ীত, �লাক স�ীত, বাউল স�ীেতর অ��ান বা অ� �কান স�ীতা��ান যা আমােদর �লাকজ  

িশ�-সািহত�-সং�িতেক ধারণ কের-�তমন অ��ান। 

ঞ. সাং�িতক িবিনময় �ি�র অধীন বা অ� �কানভােব সরকাির অ�েমাদন সােপে� িবেদিশ �তাবাস/ সং�া ক��ক  

�সিমনার, িসে�ািজয়াম, সাং�িতক অ��ান বা অ��প অ��ান। 

ট. সরকােরর যথাযথ ক��পে�র অনাপি�/ অ�মিতপ� জা�ঘর ক��পে�র িনকট দািখল সােপে� �ণ �ৈদঘ �� বা ��ৈদঘ ��  

চলি�� বা অ��প চলি�� �দ �শন িবষয়ক অ��ান। 

২. িমলনায়তন ও সংি�� এলাকায় শাি�-��লা বজায় রাখা বা িনেজেদর অথ �, স�দ, য� সকল িক�র িনরাপ�া �িনি�ত করাসহ  
জা�ঘেরর স�দ �িতর স�খুীন হওয়া �থেক র�ার দািয়� বরা� �হীতার উপর বত�ােব। তাই বরা� �হীতা ক��ক িনে�া� 
শত�ািদ �রণ বা�তা�লক: 

ক. অ��ান �ারা সরকােরর ভাব�িত�, �কান ধম �িব�াস বা �কান িবেশষ জনেগা�ীর অ��িতেত আঘাত হানা যােব না। 

খ. �কান�প রা�া করা খাবার বা খাবার �ােকট পিরেবশন বা িবতরণ, �াে�ল িকংবা ছাউিন �তির করা যােব না। 

গ. �া� �শা আেয়াজন বা �ামস �সট আনয়ন িকংবা অিত উ� শ� �ি� করা যােব না। 



ঘ. সাধারণ সে�লন/ সভা/ িনব �াচন/ অিভেষক/ ঈদ �নিম �লনী/ �িত�াবািষ �কী বা অ��প অ��ান করা যােব না।  

ঙ. �কান রাজৈনিতক দল বা এর অ� সংগঠন ক��ক িমলনায়তন �বহার করা যােব না।  

চ. রাজৈনিতক বা ধম�য় িবতক��লক আেলাচনা, অশালীন স�ীত, �ত�, অিভনয় বা ধারা বণ �না করা যােব না । 

ছ. সরকােরর যথাযথ ক��পে�র অনাপি�প� �তীত অ��ােন িবেদিশ নাগিরক অংশ�হণ িনিষ�। 

জ. �চিলত উৎসব, �মলা, িচ�া�ন �িতেযািগতা, িববাহ অ��ান বা অ��প অ��ান করা যােব না ।   

ঝ. নবীনবরণ বা অিভেষক অ��ান, িবদায় অ��ান বা অ��প অ��ান করা যােব না।  

ঞ. িমলনায়তন ও তৎসংল� লিব ‘��ং �ট’ িহেসেব �বহার িকংবা ফ�াশান �শা, চ�াির� �শা, িবউ� কনেট� বা অ��প  

অ��ান করা যােব না। 

ট. িমলনায়তন বা সংি�� এলাকায় �মপান, �দীপ (�য উে�ে�ই �হাক না �কন) ��লন,�মামবািত �ালােনা বা আ�েনর  

�বহার করা যােবনা। 

ঠ. িমলনায়তেনর ��জ, �দয়াল িকংবা সংি�� �ান বা আসবাবপে� �পেরক, ক�টা বা আঠা �বহার করা যােব না। 

ড. �কান �েকট িব�য় করা যােব না এবং এই উে�েশ �কান িব�াপনও �চার করা যােব না। 

ঢ. অ��ােন আনীত মালামাল িনজ দািয়ে� িমলনায়তেন �েবশ করােত হেব ও অ��ান সমাি�র পর িনজ দািয়ে� িমলনায়তন  

হেত সিরেয় িনেত হেব এবং সিরেয় �নয়ার �েব � িনরপ�া �ধােনর �ত�য়ন ও অ�েমাদন �েয়াজন হেব।  

ণ. িমলনায়েনর ১ম সািরেত ২� এবং ২য় সািরেত ৪� আসন জা�ঘর কম �কত�ােদর জ� িনিদ �� কের রাখেত হেব। 

ত. �পা�ার, �ানার বা অ��প �চার সাম�ী ক��প� ক��ক িনধ �ািরত �ান �তীত অ� �কাথাও লাগােনা যােব না। 

থ. �কান �ি�/ সং�া, সংগঠন বা �িত�ােনর নােম বরা��ত িমলনায়তন অ� �কান �ি� সং�া, সংগঠন বা �িত�ান  

�বহার করেত পারেব না। 

দ. বরা� �হীতা বা আমি�ত অিতিথ সকেলই িনেজ বা ত�র সে�র িজিনসপ� িনরাপ�া �চেকর আওতাধীন হেব। 

৩. িমলনায়তন �বহােরর সময়�িচ: 

ক. সকাল িশফট: সকাল ১০-৩০ ঘ�কা �থেক ��র ০২-৩০ ঘ�কা পয �� 

খ. িবকাল িশফট: িবকাল ০৪-০০ ঘ�কা �থেক রাত ০৯-০০ ঘ�কা পয �� 

গ. �ণ � িদবস: সকাল ১০-৩০ ঘ�কা �থেক রাত ০৯-০০ ঘ�কা পয �� 

ঘ. �হ�িতবার, ��বার সকাল িশফট ও অ�া� সরকাির ��র িদন িমলনায়তন ব� থােক (জা�ঘর ক��পে�র ��ে�  

�েযাজ� হেব না)। 

৪. আেবদেনর সময়সীমা: 

িমলনায়তন বরাে�র ��ে� আেবদেনর সময় �থেক অ��ান আেয়াজেনর মে� কমপে� ১৫(পেনর) িদন �বধান �রেখ চলিত 

মাসসহ ৩ (িতন) মাস পয �� অি�ম বরা� �দয়া যােব। তেব মহামা� রা�পিত বা মাননীয় �ধানম�ী উপি�ত থাকেবন এমন 

অ��ান, সরকাির অ��ান বা বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনজ� অ��ান, �দশ �নীর উে�াধনী ও সমাি� অ��ান বা জা�ঘেরর 

মহাপিরচালক বা সিচেবর িনেদ �শনার ��ে� এ অ�ে�েদর শত� �েযাজ� হেব না। 

 



৫. আেবদেনর প�িত, আেবদন িফ, জামানত এবং আ�ষি�ক িনয়মাবলী: 

ক. িমলনায়তন বরাে�র িনিদ �� আেবদন ফরম যথাযথভােব �রণ সােপে� এবং জামানেতর ধায ��ত অথ � (�িত িশফেটর জ�  

৬,০০০/- টাকা এবং �ণ � িদবেসর জ� ১০,০০০/- টাকা) আেবদন িফ িহেসেব জা�ঘেরর িহসাব শাখায় নগদ পিরেশাধ�ব �ক 

আেবদন করেত হেব। �মৗিখকভােব বা আেবদন িফ িহেসেব জামানত জমাদান ছাড়া িমলনায়তন �িকং �দয়া যােব না। 

িবেশষ িবেবচনায় মহাপিরচালেকর িনেদ �শনা সােপে� এে�ে� �িত�ম ঘটেত পাের। 

খ. িমলনায়তন �বহার নীিতমালা অ�যায়ী ক��পে�র অ�েমাদন�েম বরা� �ড়া� হেল বরা�প� জারী করা হেব। 

গ. আেয়াজক সং�া বরা� বািতল করেল জমা�ত স�দয় অথ � বােজয়া� বেল গ� হেব। 

ঘ. আেয়াজক সং�া অ��ােনর তািরখ পিরবত�ন (িমলনায়তন খািল থাকা বা হওয়া সােপে�) করেত চাইেল �নরায় আেবদন  

ফরম যথাযথভােব �রণ সােপে� (বা িবেশষ ��ে� িলিখত আেবদেনর মা�েম) জমা�ত জামানেতর সমপিরমাণ অথ � 

(অেফরতেযা�) তািরখ পিরবত�ন বাবদ �নরায় পিরেশাধ�ব �ক অ��ােনর িনধ �ািরত তািরেখর ৭ (সাত) িদন �েব � আেবদন 

জানােত পারেব। অ��ােনর িনধ �ািরত তািরখের (অ��ােনর ��ািবত তািরখ) ৭ (সাত) িদেনর কম সমেয় অ��ােনর তািরখ 

পিরবত�ন করেত চাইেল (িমলনায়তন খািল থাকা বা হওয়া সােপে�) জামানেতর ি��ণ পিরমাণ অথ � (অেফরতেযা�) 

তািরখ পিরবত�ন বাবদ জমাদান করেত হেব। 

ঙ. বরা� �হীতার এখিতয়ার বিহ� �ত  �দব-�িব �পাক, রাজৈনিতক বা সামািজক অচলাব�ার কারেণ িনধ �ািরত তািরখ ও সমেয়  

অ��ান করা স�ব না হেল জা�ঘর ক��প� ও বরা��হীতার পার�িরক �িবধাজনক সমেয় জা�ঘর ক��পে�র 

অ�েমাদন�েম �েব � জমা�ত অথ � সম�য় এবং অ��ােনর তািরখ ও সময় পিরব �তন করা যােব। 

৬. ভাড়া ও আ�ষি�ক অথ � জমা �দােনর প�িত: 

অ��ােনর ৭ (সাত) িদন �েব � বা িবেশষ ��ে� বরা�পে� িনধ �ািরত সমেয়র মে� িমলনায়তন ভাড়া ও অ�া� আ�ষি�ক অথ � 

মহাপিরচালক, বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর অ��েল �াংক �াফট/ �প-অড �ােরর মা�েম অথবা নগেদ জাতীয় জা�ঘর িহসাব 

শাখায় জমা িদেত হেব। িনধ �ািরত তািরেখর মে� উ� অথ � জমা না করেল বরা� বািতল ও আেবদন িফ বােজয়া� বেল গ� 

হেব। 

৭. িমলনায়তন ভাড়ার হার িন��প হেব যা িনধ �ািরত ভ�াটসহ অ�ীম �েদয়। তেব সমেয় সমেয় এই ভাড়া �ি� হেল বিধ �ত অথ �ই হেব  

িনধ �ািরত ভাড়া: 

িশফেটর িববরণ ভাড়ার িববরণ জামানত 

সাধারণ কায �িদবেস �িত িশ�ট ভ�াট ও িবিবধ চাজ�সহ ভাড়া = ২৫,৬৬৫/- টাকা ৬,০০০/- টাকা 

সাধারণ কায �িদবেস �ণ � িদবস ভ�াট ও িবিবধ চাজ�সহ ভাড়া = ৩৬,৪৪০/- টাকা ১০,০০০/- টাকা 

��র িদেন �িত িশ�ট ভ�াট ও িবিবধ চাজ�সহ ভাড়া = ৩৭,৭৪০/- টাকা ৬,০০০/- টাকা 

��র িদেন �ণ � িদবস ভ�াট ও িবিবধ চাজ�সহ ভাড়া = ৫৪,৮৪০/- টাকা ১০,০০০/- টাকা 
 

 
 
 
 



৮. িমলনায়তন �বহার নীিতমালার আেলােক িনে�া�হাের অি�ম ভাড়া ভ�াটসহ �দান সােপে� চলি�� বা িভিডও �দশ �েনর জ�   
�েজ�র �বহার করার অ�মিত �দয়া �যেত পাের: 

ক. ৩৫ িম.িম. �েজ�র, �িত িশ�ট ২,০০০/- (�ই হাজার) টাকা মা� + িনধ �ািরত ভ�াট। 

খ. ৩৫ িম.িম. �েজ�র, �ণ �িদবস ৪,০০০/- (চার হাজার) টাকা মা� + িনধ �ািরত ভ�াট। 

গ. িভিডও �েজ�র, �িত িশ�ট ৫,০০০/- (প�চ হাজার) টাকা মা� + িনধ �ািরত ভ�াট। 

ঘ. িভিডও �েজ�র, �ণ �িদবস ৮,০০০/- (আট হাজার) টাকা মা� + িনধ �ািরত ভ�াট। 

৯. আেয়াজক সং�হা/ সংগঠন িনেমা� িব�ৎ ভাড়া ভ�াটসহ পিরেশাধ সােপে� বাইের �থেক িনজ দািয়ে� সেব �া� ২০ (িবশ) 
িকেলাওয়াট পয �� �ব��িতক আেলাকসংেযােগর �ব�হা করেত পারেব: 

ক. �িত িশফট ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা মা� + িনধ �ািরত ভ�াট। 

খ. �ণ � িদবস ২,০০০/- (�ই হাজার) টাকা মা� + িনধ �ািরত ভ�াট। 

১০. ��িত�লক কােজর ভাড়া ও প�িত: 

অ��ােনর �ব � ��িত�লক কােজর জ� শীতাতপ সরবরাহ ও শ� �ে�পণ �ব�া �িতেরেক িনে�া� অিতির� চাজ� {�িত 

ঘ�া ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা এবং িনধ �ািরত ভ�াট} ভ�াটসহ নগেদ পিরেশাধ সােপে� িমলনায়তেন কাজ করার অ�মিত 

�দয়া �যেত পাের যিদ অ� �কান �িত�ােনর অ��েল �ব � িশফট বার� বা অ� �কান কারণ না থােক। তেব এজ� ��নতম ২ 

(�ই) ঘ�ার জ� বরা� িনেত হেব। 

১১. জামানত �ফরত �নয়ার প�িত: 

অ��ান সমাি�র পর বরা� �হীতা ক��ক বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �কান অংশ বা অ� �কান িক� �িত না হেল বা 

অিতির� সময় �বহার করা না হেল বা অ� �কান �যৗি�ক কারণ না থাকেল বরা� �হীতা ক��ক জামানেতর অথ � �ফরত 

�দােনর জ� সিচব, বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর বরাবর আেবদেনর পর ৭ (সাত) কায �িদবেসর মে� জামানেতর অথ � (আেবদন 

িফ িহেসেব জমা�ত) �দয়া �যেত পাের। তেব আেবদেনর পর ��নতম ২ (�ই) কায �িদবেসর মে� জামানেতর অথ � �ফরত 

�দােনর দাবী করা যােব না। 

১২. অিতির� সময় �বহার প�িত ও তার ভাড়া: 

বরা��ত সমেয়র অিতির� সময় (অ��ােন-আনীত-মালামাল জা�ঘেরর �ল ভবেনর সামেনর কােঠর দরজা িদেয় সিরেয় �নয়া 

পয �� সময়) িমলনায়তন �বহার করেল ০১ (এক) িমিনট �থেক ৩০ (ি�শ) িমিনট পয �� সময়েক অধ �ঘ�া এবং ৩১ (একি�শ) 

িমিনট �থেক ৬০ (ষাট) িমিনট পয �� সময়েক �ণ �ঘ�া িহেসেব চাজ� {�িত ঘ�া ২,০০০/- (�ই হাজার) টাকা এবং িনধ �ািরত 

ভ�াট} �দান করেত হেব। এজ� বরা� �হীতা বা তার �িতিনিধেক অিডটিরয়াম শাখা ও িনরাপ�া শাখার সময়-�রিজ�াের 

সময় �দেখ �া�র করেত হেব। পরবত�েত অিতির� সময় স�িক�ত �কান ওজর-আপি� উ�াপন করা যােব না। 

১৩. জা�ঘেরর কম �কত�া ও কম �চািরগেণর অ��ােনর ভাড়ার ��ে� ক��পে�র এখিতয়ার: 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ও শাখা জা�ঘরস�েহ কম �রত গেবষক, �লখক ও িশ�ীেদর উপ�� অ��ান বা �কাশনার ��ে� 

িমলনায়তন িবনা ভাড়ায় �বহােরর অ�মিত �দােনর িবষয়� মহাপিরচালক িবেবচনা করেত পারেবন। 

১৪. জা�ঘর হেত িনে�া� �েযাগ-�িবধা সরবরাহ করা হেব: 

ক. শীতাতপ িনয়�ণ �ব�াসহ িমলনায়তন (এ�াে� �শ� লিব রেয়েছ); 



খ. ৬৮০ � দশ �ক আসন (�চয়ার); 

গ. িব��েতর ি�ড লাইেন িব��িত �দখা িদেল িনজ� �জনােরটের িব��েতর (আংিশক) �ব�া; 

ঘ. ১৫ �ট × ৩.৫ �ট মােপর �ানার লাগােনার ১ � ��ম; 

ঙ. �রা�াম/ �পািডয়াম ১�, ��জ �টিবল ২ � এবং ��েজ �শন �চয়ার ৬�; 

চ. ��েজর মাপ: �দঘ �� ৩০ �ট × ��হ ৩০ �ট । 

ছ. ১২ (বার) � মাইে�ােফানসহ সাউ� িসে�ম (�েযাজ� ��ে�)। ১২ (বার) � মাইে�ােফােনর অিতির� ��ে� �িত�র  

জ� অিতির� ৫০/- (প�াশ) টাকা হাের পিরেশাধ সােপে� সেব �া� ২০ (িবশ) � মাইে�ােফান জা�ঘর হেত সরবরাহ করা 

যােব (�ি�য়াধীন)। 

জ. িমলনায়তন �থেক মালামাল সিরেয় �নয়ার জ� িনধ �ািরত সমেয়র অিতির� ৩০ (ি�শ) িমিনট সময় �দয়া হেব। 

১৫. রমজান মােস িমলনায়তন বরাে�র প�িত: 

রমজান মােস �হ�িতবার, ��বার ও অ�া� সরকাির ��র িদেন এবং িবকাল িশফট িমলনায়তন বরা� �দয়া যােব না। তেব 

জা�ঘর ক��পে�র ��ে� �েযাজ� হেব না। 

১৬. ক��পে�র দায়�ি�: 

অ��ান চলাকালীন িনয়�ণ বিহ� �ত যাি�ক (িব��ৎ/ সাউ� বা অ��প ��ে�) ��/ সম�া �দখা িদেল �সজ� ক��প� দায়ী 

থাকেব না এবং �সে�ে� ভাড়া �ফরত �দয়া যােব না। 

১৭. �রয়ািত ভাড়া বা িবনা ভাড়ায় বরা� �দােনর এখিতয়ার: 

জাতীয়ভােব ����ণ � এমন িবেশষ অ��ােনর ��ে� সং�িত িবষয়ক ম�ণালয় হেত �রয়ািত ভাড়ায় বা িবনা ভাড়ায় িমলনায়তন 

বরা� �দান করা হেল বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর হেত তদ�যায়ী �ব�া �নয়া যােব।    

১৮. অ��ােনর অিতিথ স�েক� ত� �দান: 

অ��ােন �ধান অিতিথ বা িবেশষ অিতিথ িহেসেব গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ম�ী, মাননীয় সিচব, িবিশ� 

সাং�িতক �ি�� বা অ��প পয �ােয়র �ি�বগ � উপি�ত থাকেল অ��ােনর কমপে� িতনিদন �েব � জা�ঘর ক��প�েক অবিহত 

করেত হেব। 

১৯. সাধারণ িনয়ম: 

ক. এই নীিতমালায় িব�ত হয়িন, অথচ তা �েয়াজনীয়, এমন �কান িক� পরবত�েত উদঘা�ত হেল তা এই নীিতমালায়  

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর অ�েমাদন�েম সংেযাজন, সংেশাধন বা পিরমাজ�ন করা যােব এবং তা 

যথাযথ িব�ি�র মা�েম �না�শ �বােড � �দিশ �ত হেব। 

খ. বরা� �হীতা উপ� �� শত�ািদ িনি�ত করেত বা� থাকেবন। �েয়াজনেবােধ �কান কারণ দশ �ােনা �িতেরেকই জা�ঘর  

ক��প� �য �কান সময় িমলনায়তেনর বরা� �িগত বা বািতল করার �মতা সংর�ণ কেরন। �স ��ে� বরা� �হীতা �কান 

ওজর-আপি� বা �িত�রণ দািব করেত পারেবন না। তেব �সে�ে� জমা�ত স�দয় অথ � বরা� �হীতােক �ফরত �দয়া হেব।    

গ. নীিতমালার উপ� �� �কান শত� ভ� করা হেল জামানত বােজয়া�সহ বরা� �হীতার িব�ে� আইনা�গ �ব�া �হণ করা হেব। 

সমা� 


