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পাউবেন প্রর্তষ্ঠায টভূর্ভ 

 

সানাযগাঁ ফাাংরায ইর্তাবয এক সগৌযবফাজ্জর প্রাচীন জনদ। প্রা র্তনত ফছয সানাযগাঁ প্রাচীন ফাাংরায 

যাজধানী র্ছর। সুরতার্ন আভবরয াকগণ, ফাবযা ভূ ূঁইা প্রধান ঈা খাঁ  জগর্িখ্যাত ভর্রন সথবক 

সানাযগাঁবক আরাদা কযা মা না। এরু এক গুরুত্বপূণ ি ঐর্তার্ক টভূর্ভবত জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু সখ 

মুর্জবুয যভাবনয প্রথভ আর্থ িক াায্য  পৃষ্ঠবালকতা এফাং র্ল্পাচাম ি জনুর আবফর্দবনয ঐকার্িক প্রবচষ্টা 

যকায পাউবেন প্রর্তষ্ঠা কবয।  
 

 

 

 

 

ফাাংরাবদ সরাক  কারুর্ল্প পাউবেবনয ার্ফ িক র্ফলব তথ্যার্দ 

 

রূকল্প: ঐর্তযফাী সরাককারুর্ল্প অনুযাগী াংস্কৃর্তভনস্ক জার্ত  

অর্বরক্ষ্য: অনুন্ধান, াংগ্র, গসফলণা  ভান উন্নসনয ভাধ্যবভ ঐর্তযফাী সরাককারুর্বল্পয উৎকল ি াধন  

প্রায  

 

১। স্থার্ত: যকায ১২ ভাচ ি, ১৯৭৫ াবর এক প্রজ্ঞান ফবর নাযাণগবেয সানাযগাঁব ফাাংরাবদ সরাক  

কারুর্ল্প পাউবেন প্রর্তষ্ঠা কবয।  
২। রক্ষ্য  উবেশ্য: ফাাংরাবদবয ঐর্তযফাী সরাক  কারুর্বল্পয াংগ্র, াংযক্ষ্ণ, প্রদ িন, পুনরুজ্জীফন  

গবফলণা। 
৩। অফস্থান: নাযাণগে সজরায সানাযগাঁ উবজরা । যাজধানী ঢাকা সথবক ২৫ র্কবরার্ভটায পূবফ ি ঢাকা- 

চট্টগ্রাভ ভাড়ক সথবক প্রা ১ র্কবরার্ভটায অবযিবয অফর্স্থত।  
৪। আইন: ১৯৯৮ বনয ৬ সভ ভান জাতী াংবদ “ফাাংরাবদ সরাক  কারুর্ল্প পাউবেন আইন ১৯৯৮ 

(১৯৯৮ বনয ৮ নাং আইন)” র্বযানাবভ আইন প্রণীত । এ আইবনয আতা পাউবেবনয মাফতী 

কভ িকাণ্ড র্যচার্রত ।  
৫। প্রর্ফধানভারা: ২০০২ বনয ১৭ সপব্রুার্য “ফাাংরাবদ সরাক  কারুর্ল্প পাউবেন (কভ িকতিা/ কভ িচাযী) 

প্রর্ফধানভারা-২০০১” র্বযানাবভ প্রর্ফধানভারা প্রণীত । এ প্রর্ফধানভারায/ র্নবাগর্ফর্ধয আতা 

পাউবেবনয কর কভ িকতিা-কভ িচাযীয র্নবাগ, বদান্নর্ত ইতযার্দ র্ফল ম্পার্দত বে ।  
৬। সননর্ফর্ধ: ৩ জুন ২০১২ ফাাংরাবদ সগবজবট “সরাক  কারুর্ল্প পাউবেবনয কভ িচাযীয (অফয     

আনুবতার্লক) প্রর্ফধানভারা-২০১২” র্বযানাবভ সননর্ফর্ধ অনুবভার্দত ববছ। অনুবভার্দত এ 

প্রর্ফধানভারায আতা পাউবেবনয কভ িকতিা-কভ িচাযীগণ যকার্য র্ফর্ধ সভাতাবফক সনন সুর্ফধা 

াবেন।  
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ফাাংরাবদ সরাক  কারুর্ল্প পাউবেন আইন ১৯৯৮ অনুমাী পাউবেবনয উবেখবমাগ্য কাম িাফরী  

 

ক) ঐর্তার্ক সরাক  কারুর্বল্পয াংযক্ষ্ণ কযা  

খ) কারুর্ল্প র্ফলব প্রর্ক্ষ্বণয ব্যফস্থা কযা   

গ) সদবয র্ফর্বন্ন অঞ্চবর সরাকর্ল্প জাদুঘয প্রর্তষ্ঠা কযা  

ঘ) নাযাণগে সজরায অিগ িত সানাযগাঁব একটি র্ল্পগ্রাভ প্রর্তষ্ঠা কযা  

ঙ) সরাক  কারুর্ল্প র্ফলব গবফলণায ব্যফস্থা এফাং গবফলণারব্ধ তত্ত্ব  তথ্যার্দয প্রকানায ব্যফস্থা কযা  

চ) সরাক  কারুর্বল্পয র্নদ িনার্দয াংযক্ষ্ণ এফাং ঐর্তযফাী সরাক  কারুর্বল্প উৎা প্রদান   

ছ) সরাক  কারুর্ল্প উন্নবন র্যকল্পনা প্রণন  ফাস্তফান  

জ) সরাক  কারুর্বল্পয গবফলণা র্নবার্জত সম সকান ব্যার্ি ফা াংস্থাবক াায্য  বমার্গতা কযা  

ঝ) সরাক  কারুর্ল্প উন্নন নীর্ত প্রণন এফাং তৎম্পর্কিত সম সকাবনা র্ফলব যকায, স্থানী কর্তিক্ষ্ ফা 

অন্য সকাবনা প্রর্তষ্ঠানবক যাভ ি  প্রদান  

ঞ) র্ফবদর্  আিজিার্তক সরাক  কারুর্ল্প প্রর্তষ্ঠাবনয র্ত একই র্ফলব সমৌথ কভ িসূর্চ গ্রণ কযা  

ট) উবযার্ের্খত কাম িার্দয ম্পূযক  প্রার্ঙ্গক অন্যান্য কাম ি কযা  

 

 

 

ফাাংরাবদ  সরাক  কারুর্ল্প পাউবেবনয জনফর কাঠাবভা 

 

পাউবেবনয র্নফ িাী প্রধান- র্যচারক  

অনুবভার্দত সভাট দ াংখ্যা ৭৫ জন  

যাজস্ব খাবত স্থাী দ াংখ্যা ৫৫ জন। এয ভবধ্য-  

 প্রথভ সের্ণ-   ৫ জন  

 র্িতী সের্ণ-  ৩ জন  

 র্ততী সের্ণ- ১৮ জন   

 চতুথ ি সের্ণ- ২৯ জন   (একটি দ অস্থাী) 

 

 ফতিভাবন কভ িযত ৪৮ জন (পুরুল ৪৪ জন। ভর্রা ৪ জন) 

শুন্য দ- ৭ টি  

যাজস্ব খাবত অস্থাীবাবফ সৃর্জত নতুন দ- ২০টি  

 ফতিভাবন কভ িযত ১৪ জন (পুরুল ১৪জন) 

 শুন্য দ- ৬ টি  

 প্রথভ সের্ণ- ১ জন (র্নবাগর্ফর্ধ প্রর্িাধীন,সম কাযবণ র্নবাগ ম্পন্ন র্ন) 

 র্ততী সের্ণ-৩ জন(র্নবাগর্ফর্ধ প্রর্িাধীন,সম কাযবণ র্নবাগ ম্পন্ন র্ন) 

 চতুথ ি সের্ণ- ১৬ জন (আউটবার্ িাং ১৪ জন র্নবাগ ম্পন্ন ববছ। অফর্ষ্ট দু’টি বদয র্নবাগ 

প্রর্িাধীন)   
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পাউবেবনয চরর্ত ২০১৮-২০১৯ অথ ি ফছবযয াংবার্ধত ফাবজট প্রাক্করন  প্রকৃত ব্য 

ি: নাং প্রার্িয উৎ র্যভাণ 

(ক) 

 

যকাবযয যাজস্ব (আফতিক) ভঞ্জুযী  

 

৩,,৪১,৫১,০০০.০০ 

( র্তন সকাটি একচর্ে রক্ষ্ একান্ন াজায) টাকা 

 

(খ) 

 

পাউবেবনয র্নজস্ব আবয অবথ িয তর্ফর  

 

৩,৪০,০০,০০০.০০ 

( র্তন সকাটি চর্ে রক্ষ্) টাকা 

 

ফ িবভাট (উ-সভাট ক+ খ) 

 

৬,৮১,৫১,০০০.০০ 

(ছ সকাটি ত্তয রক্ষ্) টাকা 

 

 
ফাউদেশদনর শবগি ৫ (পাঁচ) বছদরর বাদজট ও প্রকৃি ব্যদয়র শহসাব: 

 
ি:নাং অথ িফছয যাজস্ব (আফতিক) 

ভঞ্জুযীয ফাবজট 

র্নজস্ব আবয ফাবজট সভাট ফাবজবটয 

র্যভাণ 

প্রকৃত ব্যবয র্যভাণ 

১ ২০১৩-২০১৪ ২,৪৫,০০,০০০.০০ 

(দুই লকাটি পয়িাশিশ 

লক্ষ) 

২,১০,০০,০০০.০০ 

(দুই লকাটি েশ লক্ষ) 

৪,৫৫,০০,০০০.০০ 

(চার লকাটি পঞ্চান্ন 

লক্ষ) 

 

৩,৮৫,২৬,৩৬৭.৯১ 

(শিন লকাটি পচাশশ লক্ষ ছাশিশ 

হাজার শিনশি সািষশি টাকা 

একানিই পয়সা) 

২ ২০১৪-২০১৫ ২,২৫,০০,০০০.০০ 

(দুই লকাট পঁশচশ লক্ষ) 

২,২০,০০,০০০.০০ 

(দুই লকাটি শবশ লক্ষ) 

৪,৪৫,০০,০০০.০০ 

(চার লকাটি 

পঁয়িাশিশ লক্ষ) 

৩,৮৭,২২,৪৬৯.৪৫ 

(শিন লকাটি সািাশশ লক্ষ বাইশ 

হাজার চারশি উনসত্তর টাকা) 

পঁিাশিশ টাকা 

৩ ২০১৫-২০১৬ ২,৫০,০৬,০০০.০০ 

দুই লকাটি পঞ্চাশ লক্ষ 

ছয় হাজার 

২,৭৫,০০,০০০.০০ 

দুই লকাটি পঁচাত্তর 

লক্ষ 

৫,২৫,০৬,০০০.০০ 

পাঁচ লকাটি পঁশচশ 

লক্ষ ছয় হাজার 

৫,১৯,৭৪,৭২০.৭২ 

পাঁচ লকাটি উশনশ লক্ষ চুয়াত্তর 

সািশি শবশ টাকা বাহাত্তর পয়সা 

৪ ২০১৬-২০১৭ ২,৭০,০০,০০০.০০ 

দুই লকাটি সত্তর লক্ষ 

৩,০৫,০০,০০০.০০ 

শিন লকাটি পাঁচ লক্ষ 

৫,৭৫,০০,০০০.০০ 

পাঁচ লকাটি পচাত্তর 

লক্ষ 

৫,৭৩,৩৫,৯১৫.১৩ 

পাঁচ লকাটি শিয়াত্তর লক্ষ পঁয়শিশ 

নয়শি পনদর টাকা িদর পয়সা 

৫ ২০১৭-২০১৮ ২,৬৬,০০,০০০.০০ 

দুই লকাটি শছষশি লক্ষ 

৪,২৪,০০,০০০.০০ 

চার লকাটি চশিশ লক্ষ 

৬,৯০,০০,০০০.০০ 

ছয় লকাটি নয় লক্ষ 

৬,৬৪,৫৪,৭৩০.১৬ 

ছয় লকাটি লচৌষশি লক্ষ চুয়ান্ন 

হাজার সািশি শি টাকা লষাল 

পয়সা 

৬ ২০১৮-২০১৯ ৩,৩৭,০০,০০০.০০ 

শিন লকাটি সািশিশ 

লক্ষ 

৩,২৬,০০,০০০.০০ 

শিন লকাটি ছাশিশ 

লক্ষ 

৬,৮১,৫১,০০০.০০ 

ছয় লকাটি একাশশ 

লক্ষ একান্ন হাজার 

৬,৬৩,০০,০০০.০০ 

ছয় লকাটি লিষশি লক্ষ 
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পাউবেবনয র্ফগত ৫ (াঁচ) ফছবযয র্নজস্ব আবয রক্ষ্যভাত্রা  প্রকৃত র্নজস্ব আবয র্াফ: 

 

ি:নাং অথ িফছয র্নজস্ব আবয রক্ষ্যভাত্রা প্রকৃত র্নজস্ব আ 

১ 

 

 

২০১৩-২০১৪ 

 

 

২,২০,০০,০০০.০০ 

(দুই সকাটি র্ফ রক্ষ্) 

  

২,০০,৩২,৫১৮.৩৮ 

দুই সকাটি ফর্ত্র াজায াঁচত আঠায টাকা 

আটর্ত্র া 

২ 

 

 

২০১৪-২০১৫ 

 

২,২০,০০,০০০.০০  

(দুই সকাটি র্ফ রক্ষ্) 

১,৮৪,৯৪,১৬৬.৫৪  

(এক সকাটি চুযার্ রক্ষ্ চুযানব্বই াজায একত 

র্ছলর্ট্ট টাকা চুান্ন া) 

৩ 

 

 

২০১৫-২০১৬ 

 

 

২০,০০০,০০০.০০  

(দুই সকাটি) 

 

২,৪৫,৭৭,৮২৪.৬২ 

দুই সকাটি তার্ে রক্ষ্ াতাত্তয াজায 

আটত চর্ব্ব াজায ফালর্ট্ট 

৪ 

 

 

২০১৬-২০১৭ 

 

 

২,৫০,০০,০০০.০০  

(দুই সকাটি ঞ্চা রক্ষ্) 

 

২,৮০,৭১,৪১৬.৪০ 

 (দুই সকাটি আর্ রক্ষ্ একাত্তয াজায চাযত 

সলার টাকা চর্ে া) 

৫ 

 

 

২০১৭-২০১৮ 

 

 

৩,৯৮,০০,০০০.০০  

(র্তন সকাটি আটানব্বই রক্ষ্) 

 

৩,৩৭,২৬,০৬৭.৬৯  

(র্তন সকাটি াইর্ত্র রক্ষ্ ছার্ব্ব াজায 

াতলর্ট্ট টাকা উনত্তয া ) 

৬ 

 

২০১৮-২০১৯ 

 

৩,৬৫,০০,০০০.০০  

(র্তন সকাটি পঁলর্ট্ট রক্ষ্) 

৩,২৩,০৭,২৫৬.৭৩ 

(র্তন সকাটি সতই রক্ষ্ াত াজায দুইত 

ছাপ্পান্ন টাকা র্তাত্তয া) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

পাউবেবনয র্ফগত ৫ (াঁচ) ফছবযয আগত দ িনাথ িাবদয র্াফ: 

 

ি:নাং অথ িফছয সদী দ িনাথীয াংখ্যা (জন) র্ফবদী দ িনাথীয াংখ্যা 

(জন) 

সভাট দ িনাথীয াংখ্যা (জন) 

১ 

 

২০১৩-২০১৪ 

 

৪,৯৮,০৬০  

(চায রক্ষ্ অআটা নব্বই াজায লাট) 

১,৯৫০  

(এক  াজায নত ঞ্চা ) 

৫,০০,০১০  

(াঁচ রক্ষ্ দ জন) 

২ 

 

 

২০১৪-২০১৫ 

 

 

৫,৮২,০২০  

(াঁচ রক্ষ্ র্ফযার্ াজায র্ফ) 

 

২,১২৫  

(দুই াজায একত পঁর্চ) 

 

৫৮৪,১৪৫  

(াঁচ রক্ষ্ চুযার্ াজায 

একত পঁতার্ে) 

৩ 

 

 

২০১৫-২০১৬ 

 

 

৭,০৫,৭০০ 

(াত রক্ষ্ াঁচ াজায াতত) 

 

২,০৫০ 

(দুই াজায ঞ্চা) 

 

৭,০৭,৭৫০  

(াত রক্ষ্ াত াজায 

াতত ঞ্চা) 

৪ 

 

২০১৬-২০১৭ 

 

৯,০৮,২০০  

(ন রক্ষ্ আট াজায দুইত) 

১,৫০০  

(এক াজায াঁচত) 

 

৯,০৯,৭০০  

(ন রক্ষ্ ন াজায াতত) 

৫ 

 

২০১৭-২০১৮ 

 

৭,৬৮,১০০  

(াত রক্ষ্ আটলর্ট্ট াজায 

একত) 

২,২০০  

(দুই াজায দুইত) 

 

৭,৭০,৩০০  

(াত রক্ষ্ ত্তয াজায র্তন 

ত) 

৬ 

 

 

২০১৮-২০১৯ 

 

৭,১৬,৩০০ 

(াত রক্ষ্ সলার াজায র্তনত) 

 

২,৭৫০ 

(দুই াজায াতত ঞ্চা) 

 

৭,১৯,০০৫০ 

(াত রক্ষ্ উর্ন াজায ঞ্চা) 
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পাউবেবনয চরভান কাম িিভ মূ 

 সরাককারুর্ল্পীবদয প্রর্ক্ষ্ণ  

 সরাককারুর্ল্প  র্ল্পীয জর্য  

 সরাককারুর্ল্পী দক প্রদান  

 সরাককারুর্বল্পয র্নদ িন দ্রব্য াংগ্র  

 সরাককারুর্ল্প সভরায আবাজন  

 ফছযব্যাী র্ফর্বন্ন অনুষ্ঠান  উৎফার্দ আবাজন  

 কভ িযত কারুর্ল্পী প্রদ িনীয আবাজন  

 গবফলণা  প্রকানা  

 র্ডর্জটার ভাধ্যবভ সফা  

 সরাককারুর্ল্পীবদয প্রর্ক্ষ্ণ  

 

 

 

চরর্ত ২০১৮-১৯ অথ ি ফছবয কারুর্বল্পয র্ফর্বন্ন ভাধ্যবভ ৭৭ জনবক প্রর্ক্ষ্ণ প্রদান কযা ববছ 
 

ি: নাং কারুর্বল্পয সের্ণ সজরায নাভ প্রর্ক্ষ্ণাথীয াংখ্যা 

১ নকর্ াতাঁখা নাযাণগে ১১জন 

২ নকর্কাঁথা র্ল্প নাযাণগে ১১জন 

৩ াবটয কারুর্ল্প নাযাণগে ১১জন  

৪ তারাতায কারুর্ল্প চট্টগ্রাভ ১১জন  

৫ ক্ষুদ্র-নৃ-সগাষ্ঠীয কারুর্ল্প ফান্দযফান ১১জন  

৬ র্চর্ত্রত ভাটিয পুতুর যাজাী ১১জন 

৭ সটা পুতুর নগাঁ ১১জন 
 

 

 

 সরাককারুর্ল্প  র্ল্পীয জর্য  

 সদব্যাী কারুর্ল্পীবদয র্যপূণ ি র্যর্চর্তমূরক তার্রকা প্রণবনয র্নর্ভত্ত জর্য কাম িিভ 

শুরু কযা ববছ। কারুর্ল্পীবদয ভান উন্নবন র্যকল্পনা গ্রণ  ফাস্তফাবনয সক্ষ্বত্র এ 

জর্য উবেখবমাগ্য ভূর্ভকা যাখবফ।  
 র্ফগত ২০১৬-১৭ অথ িফছবয নাযাণগে সজরায ৬টি উবজরা এফাং ২০১৭-১৮ অথ িফছবয 

ঢাকায ধাভযাই  াবায এফাং ভার্নকগবেয াটুর্যা উবজরা জর্য ম্পার্দত 

ববছ।  
 চরর্ত অথ িফছবয কুর্ভো সজরায দয দর্ক্ষ্ণ,চার্ন্দনা  দাউদকার্ন্দ র্তনটি উবজরা 

জর্য কাজ চরবছ  

 ম িািবভ সদব্যাী এ জর্য কাম িিভ ম্পন্ন কযা বফ।  
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 সরাককারুর্ল্পী দক প্রদান  

পাউবেবনয কাম িিবভয ভবধ্য কারুর্ল্পীবদয উৎার্ত কযায র্নর্ভত্ত পুযষ্কায প্রদান অন্যতভ। 
২০১০ ার সথবক পাউবেন কারুর্ল্পীবদয পুযষ্কৃত কবয আবছ। ২০১০ ার সথবক ২০১৮ ার 

ম িি ফ িবভাট ১৬জন কারুর্ল্পীবক এই পুযষ্কায প্রদাবনয ভাধ্যবভ ম্মার্নত কযা ববছ। চরর্ত 

ফছয ১রা বফাবখ নকর্ াতাখা, মুবখা, ক্ষুদ্র নৃ-সগাষ্ঠীয ফনর্ল্প র্তনটি ভাধ্যবভ দু’টি 

ভযসণাত্তয চাযজন কারুর্ল্পীয প্রর্তজনবক এক বর্য জবনয স্বণ িদক, নগদ র্ত্র াজায টাকা  

ম্মাননা নদ প্রদান কযা ববছ। 
 

 সরাককারুর্বল্পয র্নদ িন দ্রব্য াংগ্র  

পাউবেবন াংগৃীত সরাক কারুর্বল্পয র্নদ িন দ্রবব্যয র্যাংখ্যান  

ফ িবভাট র্নদ িন দ্রব্য - ৫৪৭৮টি 

জাদুঘয গ্যারার্যবত প্রদর্ িত র্নদ িন দ্রব্য- ৮৪১টি 

সটাবয াংযর্ক্ষ্ত- ৪৬৩৭টি 

চরর্ত অথ িফছবয াংগৃীত র্নদ িন দ্রবব্যয াংখ্যা- ৪৬টি 

 

 রাইবের্য  ডকুবভবেন সোয 

পাউবেবনয রাইবের্য কর াঠবকয জন্য উন্ুি। 
 রাইবের্যবত  ফইবয াংখ্যা ১২০১৯টি। 
 

 পাউবেবনয উবেখবমাগ্য প্রকানা গ্রবেয নাভ: 

ক) ফাাংরাবদবয সরাকর্ল্প (১৯৮৫) খ) সরাকর্ল্প (১৯৯৯)  

গ) সরাকর্বল্পয র্নফ িার্চত প্রফন্ধ(২০১০)  ঘ) ফাাংরাবদবয ঐর্তযফাী  ফাদ্যমন্ত্র(২০১৩)  

ঙ)ফাাংরাবদবয কারুর্ল্পী  র্ল্পকভ ি (২০১৪) 

চ)ফাাংরাবদবয সগৌযফগাথা আভাবদয এই নকর্কাঁথা (২০১৬) 

ছ) নদীাবড়য র্ফলুিপ্রা সরাক  কারুর্ল্প (২০১৭)  

জ) ঐর্তার্ক সানাযগাঁ 

ঝ) সরাককর্ফতা ফঙ্গফন্ধু(২০১৮) 

 

চরর্ত  ফছয র্নবনাফর্ণ িত দু’টি গ্রে প্রকার্ত ববছ  

ঞ) “ ভানফতায ভা সখ ার্না”(২০১৯)  

ট) “ তুর্ভইবতা ফাাংরাবদ সখ ার্না (২০১৯) এফাং   

ঠ) “বাবরাফাায তাভাকাঁা র্তর” কারুর্বল্পয উয একটি গ্রবেয মুদ্রণ কাজ চরবছ  

 

 সরাক  কারুর্ল্প জাদুঘয 

ফড় দ িাযফার্ড় সযবটাবযন কাজ ভাি ববছ। ভাননী প্রধানভন্ত্রী সখ ার্না গত ১ নববম্বয 

র্বর্ড কনপাবযর্ন্পাংবয ভাধ্যবভ এয শুব উবিাধন কবযন।   
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 র্ল্পাচাম ি জনুর সরাক  কারুর্ল্প জাদুঘয  

 

এই জাদুঘবয ৩টি প্রদ িনী গ্যারার্য আবছ  

ক. র্নপুণ কাঠবখাদাই গ্যারার্য  শুববো স্মাযক র্ফর্ণ 

খ. জাভদার্ন, সটযাবকাটা  নকর্কাঁথা গ্যারার্য  

গ.তাভাকাঁা  সরাক অরাংকাবযয গ্যারার্য  

 

 র্ডর্জটার সফামূ 

 

ফতিভান যকাবযয “র্ডর্জটার ফাাংরাবদ” র্ফর্নভ িাবণ পাউবেন কর্তিক গৃীত কভ িসূর্চয আতা 

চরভান সফামূ 

 

 ই-টির্কটিাং  

 সভাফাইর অযা  

 অনরাইবন নাগর্যক আবফদন/অর্ববমাগ/যাভ ি গ্রণ  

 ফাযবকাবডয ভাধ্যবভ র্নদ িন দ্রবব্যয তথ্য প্রদান  

 IVR Based সল্পবডস্ক  

 ই-পাইর্রাং  

 ই-সটোর্যাং  
 

 

 বর্ফষ্যত র্যকল্পনা  

 বাচু িার গাইড অযার্ট্যাে  

 বাচু িার গ্যারার্য  

 াইপাই সজান  
  

 

 অনুবভার্দত চরভান নতুন প্রকল্পমূ 

 

প্রকবল্পয নাভ- ফাাংরাবদ সরাক  কারুর্ল্প পাউবেবনয জাদুঘয বফন ম্প্রাযণ এফাং অন্যান্য 

সবৌত অফকাঠাবভা র্নভ িাণ 
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 প্রকবল্পয প্রধান উবেশ্য 

 জাদুঘয বফন র্নভ িাবণয ভাধ্যবভ আবযা অর্ধকাংখ্যক ঐর্তযফাী সরাককারুর্বল্পয র্নদভ িন 

দ্রবব্যয প্রদ িন ব্যফস্থা ম্প্রাযণ কযা  

 সবৌত অফকাঠাবভা ম্প্রাযবণয ভাধ্যবভ সুর্ফধা বৃর্ি কবয অর্ধকাংখ্যক দ িনাথীয 

পাউবেন র্যদ িন র্নর্িত কযা  

 পাউবেবনয প্রর্ক্ষ্ণ, গবফলণা, ডকুবভেন  প্রার্নক কাম িিভমূ সুষ্ঠুবাবফ 

ম্পাদনাবথ ি অফকাঠাবভাগত উন্নন  

 সরাক ঐর্তবযয উন্নবনয ভাধ্যবভ দ িনাথী বৃর্িয ায ফার্ড়ব যাজস্ব আ বৃর্ি 

 প্রার্নক কাম িিবভয স্থান াংকুরান জর্নত প্রর্তফন্ধকতা দূযীকযণ  

 বফ িার্য পাউবেবন সরাককারুর্ল্প ঐর্তয প্রদ িবনয সক্ষ্বত্র অর্ধকতয সুর্ফধা বৃর্িয 

রবক্ষ্য সবৌত অফকাঠাবভাগত উন্নন  

প্রকবল্পয অনুবভার্দত ব্য প্রাক্করন- ১৪৭২৬.০৮ রক্ষ্ টাকা (একত াতচর্ে সকাটি ছার্ব্ব রক্ষ্ 

আট াজায টাকা) 

 

প্রকবল্পয সভাদ- আযম্ভ জানুার্য ২০১৯, ভাি- ৩০ জুন ২০২১ 

 
 

 অনুবভার্দত চরভান এ নতুন প্রকবল্পয প্রধান অঙ্গমূ 

 জাদুঘয বফন র্নভ িাণ  

 অর্ডবটার্যাভ র্নভ িাণ  

 সরাকবভরায ভাঠ উন্নন  

 অবযিযীণ যাস্তা  র্ফদুযতান   

 র্ফোভাগায র্নভ িাণ  

 সরাকজ সযবস্তাযাঁ র্নভ িাণ  

 সরবকয াড় সুযক্ষ্া  

 ান ফাঁধাবনা ঘাট র্নভ িাণ ইতযার্দ 

 
 

 প্রস্তার্ফত নতুন প্রকল্পমূ 

ফাাংরাবদ সরাককারুর্ল্প গবফলণা  প্রর্ক্ষ্ণ াতা প্রকল্প  

 প্রকল্পটিয ব্য প্রাক্করন- ১৬১০.০০ রক্ষ্ টাকা  

 সদব্যাী কারুর্ল্প  কারুর্ল্পীবদয উয জর্য কাম িিভ 

 অদক্ষ্ কারুর্ল্পীবদয প্রর্ক্ষ্বণয ব্যফস্থা  গুণগত কারুণ্য বতর্যবত উৎা প্রদান  

 সরাককারুর্বল্পয উয গবফলণা, প্রকানা  প্রদ িনী আবাজন  

প্রকল্পটি এখবনা অনুবভার্দত র্ন। ২০১৯-২০ অথ িফছবযয এর্ডর্বত অিিভুর্িয জন্য ভন্ত্রণারব 

প্রস্তাফ সপ্রযণ কযা ববছ 
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ি: নাং অনুষ্ঠাবনয নাভ সূর্চ 

১ ভাব্যাী  সরাককারুর্ল্প সভরা  সরাকজ উৎফ আবাজন  ১৪ জানুার্য সথবক ১২ সপব্রুার্য 

 (১-৩০ ভাঘ) 

২ ীদ র্দফ  আিজিার্তক ভার্তবালা র্দফ ারন  ২১ সপব্রুার্য (৯ পারৃন) 

৩ ফি ফযণ উৎফ উদমান  ১৩-১৪ সপব্রুার্য (১-২ পারৃন) 

৪ জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু সখ মুর্জবুয যভাবনয জবন্াৎফ  

জাতী র্শু র্দফ উদমান 

১৭ ভাচ ি (৩ বচত্র) 

৫ ভান স্বাধীনতা  জাতী র্দফ উদমান ২৬ ভাচ ি (১২ বচত্র) 

৬ বচত্রাংিার্ি, বফাখীবভরা  ফাাংরা নফফল িফযণ উৎফ উদমান ১৩-১৫ এর্প্রর (৩০ বচত্র-২ বফাখ) 

৭ বুি পুর্ণ িভা উদমান ০৬ সভ (২৩ বফাখ) 

৮ কর্ফগুরু যফীন্দ্রনাথ ঠাকুবযয জিী উদমান ০৮ সভ (২৫ বফাখ) 

৯ আিজিার্তক জাদুঘয র্দফ  উদমান ১৮ সভ (৪ বজযষ্ঠ)  

১০ জাতী কর্ফ কাজী নজরুর ইরাবভয জিী উদমান ২৫ সভ (১১ বজযষ্ঠ)  

১১ র্ল্পাচাম ি জনুর আবফর্দবনয মৃতুযফার্ল িকী ারন  ২৮ সভ (১৪ বজযষ্ঠ)  

১২ ভৎস্য অফমুিকযণ, বৃক্ষ্বযাণ  ফল িাফযণ উৎফ উদমান ১৫ জুন (১ আলাঢ়) 

১৩ ঈদ আনবন্দাৎফ ( ঈদ-উর-র্পতয) উদমান ২৬ জুন (১৩ আলাঢ়) 

১৪ জার্তয র্তা ফঙ্গফন্ধু সখ মুর্জবুয যভাবনয াাদাৎ ফার্ল িকী  

জাতী সাক র্দফ ারন  

১৫ আগট ( ৩১ বাদ্র) 

১৫ ঈদ আনবন্দাৎফ (ঈদ-উর-আজা) উদমান ২ সবন্ফম্বয (১৮ বাদ্র) 

১৬ ভাননী প্রধানভন্ত্রী সখ ার্নায জবন্াৎফ উদমান ২৮ সবন্ফম্বয (১৩ আর্িন) 

১৭ াযদী উৎফ উদমান ৩০ সবন্ফম্বয (১৫ আর্িন)   

১৮ সখ যাবর-এয জবন্াৎফ উদমান ১৮ অবটাফয (৩ কার্তিক) 

১৯ নফান্ন সভরা  ১৫ নববম্বয/ ১ অগ্রাণ  

২০ ভান র্ফজ উৎফ  সৌল সভরা  ১৬ র্ডবম্বয (২ সৌল) 

২১ ফড়র্দন উৎফ উদমান ২৫ র্ডবম্বয (১১ সৌল) 

২২ র্ল্পাচাম ি জনুর আবফর্দবনয জবন্াৎফ উদমান উরবক্ষ্ 

জনুর সভরা আবাজন  

29 wW‡m¤^i (15 †cŠl) 
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২০১৮-১৯ অথ িফছবযয উবেখবমাগ্য ঘটনাফরীয আবরাকর্চত্র: 
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