
gš¿Yvjq/wefvMmg~‡ni evwl©K cÖwZ‡e`b QK    
 

gš¿Yvjq/wefv‡Mi bvg :    ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvjq        AvIZvaxb Awa`ßi/ms ’̄vi bvg   :    evsjv‡`k RvZxq Rv ỳNi 
cÖwZ‡e`bvaxb eQi     :     2015-2016        cÖwZ‡e`b cÖ¯‘wZi ZvwiL          :     18-07-2016 wLª.|    

 
 

 
1|   cÖkvmwbK :  
1.1    Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i msL¨v (ivR¯̂ ev‡R‡U) 
 

ms¯’vi ¯Íi Aby‡gvẁ Z c` c~iYK…Z c` k~b¨ c` 
eQiwfwËK msiw¶Z 

(wi‡UbkbK…Z) A¯’vqx c` 
gšÍe¨ * 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

gš¿Yvjq        
evsjv‡`k RvZxq Rv ỳNi, XvKv 

Imgvbx Rv ỳNi, wm‡jU       
Avnmvb gwÄj Rv ỳNi, XvKv                                                                            

wRqv ¯§„wZ Rv ỳNi, PÆMÖvg 
wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b msMÖnkvjv, gqgbwmsn 

367 
9 
59 
43 
27 

314 
7 
57 
36 
25 

53 
2 
2 
7 
2 

08 wU 
2 wU 
7 wU 
- 

2 wU 

 

†gvU 505 439 66 19 wU  
 

 
 
 

 * Aby‡gvw`Z c‡`i n«vm/e„w×i KviY gšÍe¨ Kjv‡g D‡jøL Ki‡Z n‡e|  
 

1.2     k~b¨ c‡`i web¨vm :  
 

 
AwZwi³ 

mwPe/Z ~̀aŸ© 
c` 

†Rjv 
Kg©KZ©vi 

c` 

Ab¨vb¨ 1g 
†kªwYi c` 

2q †kªwYi 
c` 

3q 
†kªwYi 
c` 

4_© 
†kªwYi 
c` 

†gvU 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

evsjv‡`k RvZxq Rv ỳNi, XvKv  - - 14 5 27 7 53 
Imgvbx Rv ỳNi, wm‡jU - - 1 - 1 - 2 
Avnmvb gwÄj Rv ỳNi, XvKv - - 1 - 1 - 2 
wRqv ¯§„wZ Rv ỳNi, PÆMÖvg - - 2 - 2 3 7 
wkívPvh© Rqbyj Av‡eẁ b msMÖnkvjv, gqgbwmsn - - - - 2 - 2 

   †gvU - - 18 5 33 10 66 
 

 
1.3   AZxe ¸iæZ¡c~Y© (Strategic) c` (AwZwi³ mwPe/mgc`gvhv©`v m¤úbœ/ms ’̄v cÖavb/Z ỳ©×) k~b¨ _vK‡j Zvi ZvwjKv : Ñ 
 

1.4   k~b¨ c` c~i‡Y eo iK‡gi †Kvb mgm¨v _vK‡j Zvi eY©bv :  mgm¨v †bB|   
    

1.5   Ab¨vb¨ c‡`i Z_¨:   cÖ‡hvR¨ bq| 
cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i Dbœqb ev‡RU †_‡K ivR¯̂ ev‡R‡U 

¯’vbvšÍwiZ c‡`i msL¨v 
cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i Dbœqb ev‡RU †_‡K ivR¯̂ ev‡R‡U  

 ¯’vbvšÍ‡ii Rb¨ cÖwµqvaxb c‡`i  msL¨v 
(1) (2) 
- - 

  †Kvb msjMœx e¨envi Kivi cÖ‡qvRb †bB|  
  
 

1.6   wb‡qvM/c‡`vbœwZ cÖ`vb :     
cÖwZ‡e`bvaxb erm‡i c‡`vbœwZ bZzb wb‡qvM cÖ̀ vb 

gšÍe¨ 
Kg©KZ©v Kg©Pvix †gvU Kg©KZ©v Kg©Pvix †gvU 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

10 2 12 2 - 2 evsjv‡`k RvZxq Rv`yNi, XvKv| 

- - - - - - Imgvbx Rv ỳNi, wm‡jU 

- - - 1 - 1 Avnmvb gwÄj Rv ỳNi, XvKv| 
  

1 - 1 - - - wRqv ¯§„wZ Rv ỳNi, PÆMÖvg| 
 

- 
 

- - 1 1 2 wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b 
msMÖnkvjv 
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1.7   ågY/cwi`k©b (†`‡k) : cÖ‡hvR¨ bq 
 

ågY/cwi`k©b  
(†gvU w`‡bi msL¨v)* 

gš¿x/Dc‡`óv 
cÖwZgš¿x/Dcgš¿x/†¯úkvj 

G¨vwmm‡U›U 
mwPe gšÍe¨ 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Dbœqb cÖKí cwi`k©b - - - - 
cve©Z¨ PÆMÖv‡g ågY - - - -     

 
 

1.8   ågY/cwi`k©b (we‡`‡k) :  cÖ‡hvR¨ bq| 
 

ågY/cwi`k©b (†gvU w`‡bi msL¨v) gš¿x/Dc‡`óv 
 

cÖwZgš¿x/Dcgš¿x//†¯úkvj 
G¨vwmm‡U›U 

mwPe gšÍe¨ 

(1) (2) (3) (4) (5) 
- - - - - 

 

  * KZ w`b we‡`‡k ågY K‡i‡Qb, Zv mywbw`ófv‡e D‡jøL Ki‡Z n‡e|  
 

1.9    Dc‡iv³ åg‡Yi ci ågY e„ËvšÍ/ cwi`k©b cªwZ‡e`b `vwL‡ji msL¨v :   cÖ‡hvR¨ bq| 
 

(2)    AwWU AvcwË : (K¤ú‡Uªvjvi G¨vÛ AwWUi †Rbv‡ij-Gi Kvh©vjq/A_©-wefvM c~iY Ki‡e)  
 
 

2.1 AwWU AvcwË msµvšÍ Z_¨ : (1 RyjvB 2015 n‡Z 30 Ryb 2016 ch©šÍ)  
                                                

                                                                                                    (AsKmg~n †KvwU UvKvq) 

µwgK 
bs 

gš¿Yvjq/wefvMmg~‡ni bvg 

AwWU AvcwË eªWkx‡U 
Rev‡ei 
msL¨v 

wb®úwËK…Z AwWU AvcwË Awb®úbœ AwWU AvcwË 

msL¨v 
UvKvi cwigvY 
(†KvwU UvKvq) 

msL¨v 
UvKvi cwigvY 
(†KvwU UvKvq) 

msL¨v 
UvKvi cwigvY 
(†KvwU UvKvq) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 evsjv‡`k RvZxq Rv ỳNi         

 me©‡gvU        

         * D‡jøL¨ †h, evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡ii 2015-2016 A_©-eQ‡ii wnmve wbixÿv GLbI nqwb| 
 

 

 

2.2 AwWU wi‡cv‡U© ¸iæZi/eo iK‡gi †Kvb RvwjqvwZ/A_© AvZ¥mvr, Awbqg aiv c‡o _vK‡j †m me †Kmmg~‡ni ZvwjKv :  cÖ‡hvR¨ bq|   

 

(3)  k„•Ljv/wefvMxq gvgjv (gš¿Yvjq/wefvM I Awa`ßi/ms ’̄vi mw¤§wjZ msL¨v) 
 

cªwZ‡e`bvaxb A_© eQ‡i (2015-
2016)  gš¿Yvjq/Awa`ßi/ms ’̄vmg~‡n 
cywÄf~Z †gvU wefvMxq gvgjvi msL¨v 

cÖwZ‡e`bvaxb erm‡i wb®úwËK…Z gvgjvi msL¨v Awb¯úbœ wefvMxq gvgjvi 
msL¨v PvKzwiPy¨wZ/ 

eiLv Í̄ 
Ae¨vnwZ  Ab¨vb¨ 

`Ð 
†gvU 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
14 (†PŠÏ) wU mvgwqKfv‡e eiLv Í̄ 

04(Pvi) wU 
08(AvU) wU - 08(AvU) wU 06 (Qq) wU 

 

(4)  miKvi KZ…©K/miKv‡ii weiæ‡× `v‡qiK…Z gvgjv (01 RyjvB 2015 †_‡K 30 Ryb 2016 ch©šÍ ) 
  

miKvwi m¤úwË/¯̂v_© i¶v‡_© 
gš¿Yvjq/wefvM/AvIZvaxb ms ’̄vmg~n 

KZ…©K `v‡qiK…Z gvgjvi msL¨v 

gš¿Yvjq/wefvM-Gi weiæ‡× 
`v‡qiK…Z wiU gvgjvi msL¨v 

Dbœqb cÖKí  
ev Í̄evq‡bi †¶‡Î 
miKv‡ii weiæ‡× 
`v‡qiK…Z gvgjvi 

msL¨v 

`v‡qiK…Z 
†gvU gvgjvi 

msL¨v 

wb¯úwËK…Z †gvU 
gvgjvi msL¨v 

(1) (2) (3) (4) (5) 

- - -  - - 
 

(5) gvbem¤ú` Dbœqb 
 

5.1 †`‡ki Af¨šÍ‡i cÖwk¶Y (01 RyjvB 2015 †_‡K 30 Ryb 2016 ch©šÍ)  
 

cÖwk¶Y Kg©m~wPi †gvU msL¨v gš¿Yvjq Ges AvIZvaxb ms ’̄vmg~n †_‡K AskMÖnYKvixi msL¨v 
(1) (2) 

46 (wQPwjøk) wU 151 (GKkZ GKvbœ) Rb 
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5.2 gš¿Yvjq/Awa`ßi KZ©„K cÖwZ‡e`bvaxb A_©-erm‡i (2015-2016) †Kvb Bb-nvDR cÖwk¶‡Yi Av‡qvRb Kiv n‡q _vK‡j Zvi eY©bv : 
Bb-nvDR cÖwkÿ‡Yi Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| wb‡¤œ cÖwkÿ‡Yi bvg, ZvwiL Ges cÖwkÿYv_©xi msL¨v †ck Kiv n‡jv : 

  
Bb-nvDR cÖwkÿ‡Yi bvg ZvwiL cÖwkÿYv_©xi msL¨v 

Rbwkÿvi Rb¨ Label I Key Label 19/08/2015 20(wek) Rb 

How to Display Sculptures   06/10/2015 13(†Z‡iv) Rb 
Bs‡iRx‡Z Avgš¿YcÎ †jLv 29/02/2016 20(wek) Rb 
wb`k©b wWm‡cø I wKD‡iwUs 02/03/2016 20(wek) Rb 

    
5.3 cÖwk¶Y Kg©m~wP‡Z Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i AskMÖnY ev g‡bvbq‡bi †¶‡Î eo iK‡gi †Kvb mgm¨v _vK‡j Zvi eY©bv :  mgm¨v †bB|   
 

5.4 gš¿Yvj‡q Ab& `v Re †Uªwbs (OJT) Gi e¨e¯’v Av‡Q wK bv ?  bv  _vK‡j Ab& `v Re †Uªwbs Av‡qvRb Ki‡Z eo iK‡gi †Kvb Amyweav 
Av‡Q wK bv :  Ab& `v Re †Uªwbs (OJT)-Gi e¨e¯’v Av‡Q|  

 

5.5 cÖwZ‡e`bvaxb A_©-erm‡i (01 RyjvB 2015 †_‡K 30 Ryb 2016 ch©šÍ) cÖwk¶‡Yi Rb¨ we‡`k MgYKvix Kg©KZ©vi msL¨v : 2( ỳB) 
Rb|  

 
 

(6) †mwgbvi/IqvK©kc msµvšÍ Z_¨ (01 RyjvB 2015 †_‡K 30 Ryb 2016 ch©šÍ)   
 

 †`‡ki Af¨šÍ‡i †mwgbvi/IqvK©k‡ci msL¨v  †mwgbvi/IqvK©k‡c AskMÖnYKvix‡`i msL¨v 
(1) (2) 

10 (`k) 92(weivbeŸB) Rb 
 

7) Z_¨ cÖhyw³ I Kw¤úDUvi ¯’vcb (01 RyjvB 2015 †_‡K 30 Ryb 2016 ch©šÍ)   
 

 gš¿Yvjq/wefvM/ 
ms¯’vmg~‡n †gvU 
Kw¤úDUv‡ii 
msL¨v 

gš¿Yvjq/wefvM/ 
ms¯’vmg~‡n 
B›Uvi‡bU myweav 
Av‡Q wK bv   

gš¿Yvjq/wefvM/ 
ms¯’v mg~‡n j¨vb 

(LAN) myweav 
Av‡Q wK bv|     

gš¿Yvjq/wefvM/ 
ms¯’vmg~‡n  I‡qb 

(WAN) myweav 
Av‡Q wK bv|     

gš¿Yvjq/wefvM/ms¯’vmg~‡n 
Kw¤úDUvi cÖwkw¶Z Rbe‡ji  
msL¨v 

Kg©KZ©v Kg©Pvix 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

evsjv‡`k RvZxq Rv ỳNi, XvKv 85 Av‡Q Av‡Q bvB   40 120 

Imgvbx Rv ỳNi, wm‡jU                                                                02 Av‡Q bvB bvB 00 01 

Avnmvb gwÄj Rv ỳNi, XvKv                                                                            06 Av‡Q bvB bvB 01 02 

wRqv ¯§„wZ Rv ỳNi, PÆMÖvg 05 Av‡Q bvB bvB 01 04 

wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b 
msMÖnkvjv, gqgbwmsn 

02 Av‡Q bvB bvB 01 01 

¯^vaxbZv Rv ỳi, XvKv 01 bvB bvB bvB 00 03 

cjøxKwe Rmxg D``xb 
msMÖnjvkv, dwi`cyi 

01 bvB bvB bvB 00 03 

 

(8) miKvix cÖwZôvbmg~‡ni Av‡qi jf v̈sk/gybvdv/Av̀ vqK…Z ivR¯̂ †_‡K miKvwi †KvlvMv‡i Rgvi cwigvY(A_© wefv‡Mi Rb¨):  cÖ‡qvR¨ bq|  
                                                                                                        (UvKvi A¼ †KvwU UvKvq cÖ`vb Ki‡Z n‡e) 

 2015-2016 2014-2015 n«vm(-)/e„w×I (+) nvi 
j¶¨gvÎv cÖK…Z AR©b j¶¨gvÎv cÖK…Z AR©b j¶¨gvÎv cÖK…Z AR©b 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
ivR¯̂  
Avq 

U¨v· †iwfwbD       
bb-U¨v· †iwfwbD       

DØ„Ë (e¨emvwqK Avq †_‡K)       

jf¨vsk wnmv‡e       
 

(9) cÖwZ‡e`bvaxb A_©-erm‡i m¤úvw`Z D‡jøL‡hvM¨ Kvh©vewj/AvBb, wewa I bxwZ cÖYqb/mgm¨v-m¼U 
 Rv ỳNi cÖweavbgvjv Ges TO&E hy‡Mvc‡hvMx Kivi j‡¶¨ gš¿Yvj‡q cÖ¯Íve †cÖiY Kiv n‡q‡Q|  
 

 

9.1 cÖwZ‡e`bvaxb A_©-eQ‡i bZzb AvBb, wewa I bxwZ cÖYqb n‡q _vK‡j Zvi ZvwjKv :   
 
 

9.2 cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i m¤úvw`Z ¸iæZ¡c~Y©/D‡jøL‡hvM¨ Kvh©vejx :     msjMœx-1  (c„. 11-38) `ªóe¨| 
9.2 2015-2016 A_-©eQ‡i gš¿Yvj‡qi Kvh©vewj m¤úv`‡bi j‡¶¨ eo iK‡gi †Kvb mgm¨v/msK‡Ui Avk¼v Kiv n‡j Zvi weeiY 

(mvaviY/iæwUb cÖK…wZi mgm¨v/m¼U D‡jø‡Li cÖ‡qvRb †bB; D`vniY: c` m„wó, k~Y¨c` cyiY BZ¨vw`): 
                                 

(K)  evsjv‡`k RvZxq Rv`yN‡ii AwWUwiqvg kvLvq Dchy³ I `¶ Rbe‡ji NvUwZ i‡q‡Q| 
(L)   Rv ỳN‡i gy ª̀v msµvšÍ wb`k©b wb‡q KvR Kivi gZ Dchy³ Kg©KZ©vi msKU i‡q‡Q|  
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(M)    evsjv‡`k  RvZxq Rv ỳN‡ii AvIZvaxb kvLv Rv`yNi¸‡jv cwi`k©b Kivi gZb Dchy³ hvbevnb †bB|  
(N)  Rbms‡hvM Kg©KZ©vi c` bv _vKvq m¤úvw`Z Kvh©vejx h_vh_fv‡e cÖPvi Kiv m¤¢e n‡”Q bv| 
(O) evsjv‡`k RvZxq Rv`yN‡ii AvBwU kvLv D‡Øvab Kiv n‡q‡Q| D³ kvLvq Dchy³ I `¶ Rbe‡ji NvUwZ i‡q‡Q| 
(P)    evsjv‡`k RvZxq Rv`yN‡ii AviKvBfm kvLv D‡Øvab Kiv n‡q‡Q| D³ kvLvq Dchy³ I `¶ Rbe‡ji NvUwZ i‡q‡Q|  
 

 

(10) gš¿Yvj‡qi D‡Ïk¨mvab msµvšÍ : 
 

10.1 2015-2016 A_©-eQ‡ii Kvh©vewji gva¨‡g gš¿Yvj‡qi Avi× D‡Ïk¨vewj m‡šÍvlRbKfv‡e mvwaZ n‡q‡Q wK ?   n‡q‡Q| 
10.2 D‡Ïk¨vejx mvwaZ bv n‡q _vK‡j Zvi KviYmg~n :    cÖ‡qvR¨ bq|   
 

10.3 gš¿Yvj‡qi Avi× D‡Ïk¨vewj Av‡iv `¶Zv I mvd‡j¨i m‡½ mvab Kivi j‡¶¨ †h me e¨e ’̄v/c`‡¶c MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i, †m 
m¤ú‡K© gš¿Yvj‡qi mycvwik : 

 

(K)  Rv ỳN‡i Kg©iZ wKD‡iUwiqvj wefv‡Mi Kg©KZ©vM‡Yi Rv ỳNi e¨e¯’vcbvi Dci we‡`‡k cÖvwZôvwbK cÖwk¶‡Yi cÖ‡qvRb i‡q‡Q| 
(L)  G Qvov wbivcËv wefv‡M Kg©iZ m`m¨M‡Yi Rb¨ ¯̂ivóª gš¿Yvj‡qi Aaxb¯’ †Kvb ms¯’vi cÖwk¶Y GKv‡Wgx‡Z ÔwbivcËvÕ msµvšÍ 

†Kv‡m© cÖwk¶‡Yi cÖ‡qvRb i‡q‡Q|  
 

 

(11) Drcv`b welqK (mswkøó gš¿Yvjq c~iY Ki‡e)  cÖ‡hvR¨ bq| 
 

 

11.1 K…wl/wkí cY¨, mvi, R¡vjvbx BZ¨vw` : 
 

 

 

gš¿Yvj‡qi bvg c‡Y¨i bvg 
cÖwZ‡e`bvaxb A_©- 
eQ‡i (2015-2016)  
Drcv̀ ‡bi j¶¨gvÎv 

cÖwZ‡e`bvaxb 
A_©-eQ‡i 

(2015-2016) 
cÖK…Z Drcv`b 

j¶¨gvÎv Abyhvqx 
Drcv`‡bi 
kZKvi nvi 

†`kR Drcv`‡b 
†`‡ki Af¨šÍixb 

Pvwn`vi KZ kZvsk 
†gUv‡bv hv‡”Q 

c~e©eZ©x A_©- 
erm‡i 
Drcv`b 

(2014-2015) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
K…wl gš¿Yvjq Pvj      

Mg      
fyUªv      
Avjy      
wcuqvR      
cvU      
kvK-mewR      

grm I cÖvwY m¤ú` 
gš¿Yvjq 

grm¨      
gvsm      
`ya      
wWg      

wkí gš¿Yvjq wPwb      
jeY      
mvi(BDwiqv)      

evwYR¨ gš¿Yvjq Pv      
R¡vjvbx I LwbR 
m¤ú` gš¿Yvjq 

M¨vm      
Kqjv      
KwVb wkjv      

e¯¿ I cvU 
gš¿Yvjq 

e¯¿/ myZv      
cvURvZ `ªe¨      

 
11.2  †Kvb we‡kl mvgMÖx/mvwf©‡mi Drcv`b ev mieivn, g~‡j¨i w¯’wZkxjZvi †¶‡Î eo iK‡gi mgm¨v ev m¼U n‡qwQj wK ?  wbKU fwel¨‡Z 
gvivZ¡K †Kvb mgm¨vi Avk¼v _vK‡j Zvi eY©bv:        cÖ‡hvR¨ bq| 
 

11.3  we`y¨r mieivn (†gMvIqvU) :      cÖ‡qvR¨ bq|  
 

cÖwZ‡e`bvaxb eQi (2015-2016)  c~e©eZx eQi (2014-2015) 

m‡e©v”P Pvwn`v m‡ev©”P Drcv`b m‡e©v”P Pvwn`v m‡ev©”P Drcv`b 
(1) (2) (3) (4) 
- - - - 
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11.4 we`y¨r-Gi Mo wm‡÷g jm (kZKiv nv‡i) :      cÖ‡hvR¨ bq|  
 

ms¯’vi bvg cÖwZ‡e`bvaxb eQi 
(2015-2016) 

c~e©eZx© eQi 
(2014-2015) 

c~e©eZx© eQ‡ii Zzjbvq  
n«vm(-)/ e„w×(+) 

gšÍe¨ 

cwe‡ev     
weDwe     
wWwcwWwm     
†Wm‡Kv     
I‡RvcvwW‡Kv     

 

 

11.5   R¡vjvbx †Z‡ji mieivn (†gwUªK Ub):       cÖ‡hvR¨ bq| 
  
 

cÖwZ‡e`bvaxb eQi(2015-2016) c~e©eZx eQi (2014-2015) 
Pvwn`v mieivn Pvwn`v mieivn 
(1) (2) (3) (4) 
- - - - 

 
 

11.6   †`‡ki †g‡UªvcwjUb GjvKvq cvwb mieivn (j¶ M¨vjb) :     cÖ‡hvR¨ bq| 
 
 

 cÖwZ‡e`bvaxb eQi(2015-2016) c~e©eZx eQi (2014-2015) 
†g‡Uªv GjvKv Pvwn`v mieivn Pvwn`v mieivn 

(1) (2) (3) (4) (5) 
- - - - - 

 

 
 

(12)  AvBb-k„•Ljv welqK (¯̂ivóª gš¿Yvj‡qi Rb¨) :     cÖ‡hvR¨ bq| 
 
 

 
 

12.1   Aciva msµvšÍ :  
    

 

Aciv‡ai aiY  Aciv‡ai msL¨v 
cÖwZ‡e`bvaxb eQi 
(2015-2016) 

c~e©eZx eQi (2014-
2015) 

Aciv‡ai 
 n«vm(-)/ e„w×(+) Gi msL¨v 

Aciv‡ai n«vm(-)/ e„w×(+) 
Gi kZKiv nvi 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Lyb     
al©Y     
AwMœms‡hvM     
GwmW wb‡¶c     
bvix wbhv©Zb     
WvKvwZ     
ivnvRvwb     
A¯¿/we‡ùviK msµvšÍ      
†gvU     

 
 

12.2  cÖwZ j¶ RbmsL¨vq msNwUZ Aciv‡ai Zzjbvg~jK wPÎ :    cÖ‡qvR¨ bq 
 

 

welq A_©-eQi (2015-2016) A_©-eQi (2014-2015) 
(1) (2) (3) 
- - - 

 
 
 
 

12.3 ª̀æZ wePvi AvB‡bi cÖ‡qvM (30 Ryb 2016 ch©šÍ) :   cÖ‡qvR¨ bq 
 
 

 
 

AvBb Rvwii ci †_‡K 
µgcyÄxfyZ gvgjvi 

msL¨v (Avmvwgi msL¨v) 

cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i 
†MÖßviK…Z Avmvwgi 

msL¨v 

AvBb Rvwii ci †_‡K 
µgcyÄxfyZ †MÖßviK…Z 

Avmvwgi msL¨v 

†KvU© KZ©„K 
wb¯úwËK…Z 

µgcyÄxf~Z gvgjvi 
msL¨v 

kvw Í̄ n‡q‡Q Ggb 
gvgjvi msL¨v I 
kvw¯ÍcÖvß Avmvwgi 
µgcyÄxf~Z msL¨v 

gšÍe¨ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
- - - - - - 
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12.4 30 Ryb 2016 Zvwi‡L KvivMv‡i ew›`i msL¨v :  cÖ‡qvR¨ bq 
 
 

ew›`i aib ew›`i msL¨v gšÍe¨ 
cÖwZ‡e`bvaxb eQi 
(2015-2016) 

c~e©eZx© eQi (2014-2015) ew›`i msL¨vi n«vm(-)/ 
e„w×(+) 

 

(1) (2) (3) (4) (5) 
cyiæl nvRwZ     
cyiæl K‡qw`     
gwnjv nvRwZ     
gwnjv K‡qw`     
wkï nvRwZ     
wkï K‡qw`     
wW‡UBwb (Detainee)     
wiwjRW wcÖRbvi (Aviwc)     
†gvU     

 
 
12.5   ¯’j, †bŠ I AvKvk c‡_ evsjv‡`‡k AvMZ we‡`kx bvMwiK (hvÎx)-Gi msL¨v :  cÖ‡hvR¨ bq|   
 

 cÖwZ‡e`bvaxb eQi 
(2015-2016) 

c~e©eZx© eQi 
(2014-2015) 

n«vm(-)/ e„w×(+) Gi msL¨v 

(1) (2) (3) (4) 
†gvU hvÎxi msL¨v    
ch©U‡Ki msL¨v    

 
 

12.6    g„Zz¨`ÛcÖvß Avmvwg :     cÖ‡hvR¨ bq| 
   

 cÖwZ‡e`bvaxb eQi 
(2015-2016) 

c~e©eZx© eQi 
(2014-2015) 

c~e©eZx© erm‡ii Zzjbvq n«vm(-)/ 
e„w×(+) Gi msL v̈ 

(1) (2) (3) (4) 
g„Zz¨`ÛcÖvß Avmvwgi msL¨v - - - 
g„Zz¨`Û Kvh©Ki n‡q‡Q, Ggb Avmvwgi msL¨v - - - 

 

12.7  mxgvšÍ msN‡l©i msL¨v :      cÖ‡hvR¨ bq|   
 

 cÖwZ‡e`bvaxb eQi 
(2015-2016) 

c~e©eZx© eQi 
(2014-2015) 

n«vm(-)/ e„w×(+) Gi msL¨v  
 

(1) (2) (3) (4) 
evsjv‡`k fviZ mxgvšÍ - - - 
evsjv‡`k-gvqvbgvi mxgvšÍ - - - 

 
 
 

12.8  mxgvšÍ evsjv‡`‡ki mvaviY bvMwiK nZ¨vi msL¨v :    cÖ‡hvR¨ bq|   
 

 cÖwZ‡e`bvaxb eQi 
(2015-2016) 

c~e©eZx© eQi 
(2014-2015) 

n«vm(-)/ e„w×(+) Gi msL¨v 

(1) (2) (3) (4) 
we Gm Gd KZ©„K - - - 
gvqvbgv‡ii mxgvšÍi¶x KZ©„K - - - 

 
 

(13)  †dŠR`vwi gvgjv msµvšÍ Z_¨ (AvBb I wePvi wefvM c~iY Ki‡e) :  cÖ‡hvR¨ bq|   
 

µgcyÄxfyZ Awb®úbœ 
†dŠR`vwi gvgjvi msL¨v 

cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i 
(2015-2016) †gvU 

kvw Í̄cÖvß Avmvwgi msL¨v 

c~e©eZx© eQ‡i 
(2014-2015) †gvU 

kvw Í̄cÖvß Avmvwgi msL¨v 

cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i 
(2015-2016) †gvU 

wb®úwËK…Z gvgjvi msL¨v 

c~e©eZx© eQ‡i 
(2014-2015) †gvU 
wb®úwËK…Z gvgjvi  

msL¨v 
(1) (2) (3) (4) (5) 
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(14)  A_©‰bwZK (A_© wefvM c~iY Ki‡e) :   cÖ‡hvR¨ bq|     
 

AvB‡Ug 
cÖwZ‡e`bvaxb eQi 
(2015-2016) 

c~e©eZx© eQi 
(2014-2015) 

c~e©eZx© eQ‡ii Zzjbvq 
kZKiv  e„w×(+)/ n«vm(-) 

(1) (2) (3) (4) 
1| ˆe‡ ẁkK gy ª̀vi wiRvf© (wgwjqb gvwK©b Wjvi)  
     (30 Ryb 2016 Zvwi‡L) 

   

2| cÖevmx evsiv‡`kx‡̀ i †cÖwiZ †iwg‡U‡Ýi cwigvY 
     (wgwjqb gvwK©b Wjvi) (RyjvB 2015-Ryb 2016 ch©šÍ )  

   

3| Avg`vwbi cwigvY(wgwjqb gvwK©b Wjvi)  
     (RyjvB 2015-Ryb 2016 ch©šÍ )   

   

4| B,wc,we-Gi Z_ v̈byhvqx ißvwbi cwigvY 
    (wgwjqb gvwK©b Wjvi) (RyjvB 2015- Ryb 2016 ch©šÍ )   

   

5| ivR¯̂ t  
(K) cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i ivR¯̂ Av̀ v‡qi j¶gvÎv 
     (†KvwU UvKv) 
(L) ivR¯̂ Av̀ v‡qi cwigvY (†KvwU UvKv)  
    (RyjvB 2015- Ryb 2016 ch©šÍ )   

   

6|  †gvU Af¨šÍixY FY (†KvwU UvKvq) 
     miKvwi LvZ (wbU) (Ryb 2016 Zvwi‡L) 

   

7| FYcÎ †Lvjv (LCS Opeming)  
     (wgwjqb gvwK©b Wjvi) 
(K) Lv`¨ km¨ (Pvj I Mg)  
(L) Ab¨vb¨ †gvU (RyjvB 2015-Ryb 2016 ch©šÍ )   

   

8| Lv ῭ k‡m¨i gRy` (j¶ †gwUªK Ub) 
    (30 Ryb 2016 Zvwi‡L) 

   

9| RvZxq †fv³v g~j¨ m~PK cwieZ©‡bi nvi 
   (wfwË 2005-06=100) 
(K) ev‡iv gv‡mi Mo wfwËK 
(L) c‡q›U Uz c‡q›U wfwËK( RyjvB 2015- Ryb 2016)  

   

 

14.1   mivmwi ˆe‡`wkK wewb‡qvM (d‡ib WvB‡i± Bb‡f÷‡g›U) msµvšÍ (cÖavbgš¿xi Kvh©vj‡qi Rb¨) :   cÖ‡hvR¨ bq| 
 
 

mivmwi ˆe‡`wkK wewb‡qv‡Mi 
cwigvY (wgwjqb gvwK©b Wjv‡i) 

cÖwZ‡e`bvaxb eQi c~e©eZx© `yB eQi 
2015-2016 2014-2015 2013-2014   

(1) (2) (3) (4) 
- - - - 

 
(15) Dbœqb cÖKí msµvšÍ (ev Í̄evqb cwiexÿY I g~j¨vqb wefv‡Mi Rb¨):   cÖ‡hvR¨ bq| 
 

15.1   Dbœqb cÖK‡íi A_© eivÏ I e¨q msµvšÍ Z_¨ (01 RyjvB 2015 †_‡K 30 Ryb 2016 ch©šÍ) :  
 

cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i †gvU 
cÖK‡íi msL¨v  

 

cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i GwWwc‡Z 
†gvU eivÏ (†KvwU UvKvq) 

 

cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i eiv‡Ïi wecix‡Z 
e¨‡qi cwigvY I eiv‡Ïi wecix‡Z e¨‡qi  

kZKiv nvi 

cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i 
gš¿Yvj‡q GwWwc wiwfD 

mfvi msL¨v 
(1) (2) (3) (4) 
- - - - 

 

15.2 cÖK‡íi Ae¯’v  (01 RyjvB 2015 †_‡K  30 Ryb 2016 ch©šÍ) : 
ïiæ Kiv cÖK‡íi msL¨v   cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i mgvß 

cÖK‡íi ZvwjKv 
cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i D‡ØvabK…Z 

mgvß cÖK‡íi ZvwjKv 
cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i Pjgvb 

cÖK‡íi K‡¤úv‡b›U wn‡m‡e mgvß 
¸iæZ¡c~Y© AeKvVv‡gv 

(1) (2) (3) (4) 

- - - - 
 

15.3  wRwWwc cÖe„w×i nvi (2015-2016) (cwimsL¨vb I Z_¨ e¨e ’̄vcbv wefv‡Mi Rb¨) : 
     
15.4  gv_vwcQy Avq (gvwK©b Wjv‡i) (2015-2016) (cwimsL¨vb I Z_¨ e¨e¯’vcbv wefv‡Mi Rb¨) : 
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15.5 `vwi ª̀¨ Rb‡Mvôx msµvšÍ Z_¨ (cwiKíbv Z_¨ e¨e ’̄vcbv wefv‡Mi Rb¨) :   cÖ‡hvR¨ bq| 
 

`vwi`ª¨ mxgvi bx‡P Aew¯’Z Rb‡Mvôxi aiY cÖwZ‡e`bvaxb eQi 
(2015-2016) 

c~e©eZ©x eQi 
(2014-2015) 

(1) (2) (3) 
`vwi`ª¨ mxgvi bx‡P Aew¯’Z AZxe `wi`ª 
(Extreme Poor) Rb‡Mvôx 

msL¨v   
kZKiv nvi   

`vwi`ª mxgvi bx‡P Aew¯’Z  `wi`ª (Poor) 
Rb‡Mvôx 

msL¨v   
kZKiv nvi   

 

15.6 Kg©ms ’̄vb-msµvšÍ Z_¨ (cwimsL¨vb I Z_¨ e¨e ’̄vcbv wefv‡Mi Rb¨) :  cÖ‡hvR¨ bq| 
 cÖwZ‡e`bvaxb eQi 

2015-2016 
c~e©eZ©x eQi 
2014-2015 

(1) (2) (3) 
AvbyôvwbK Kg©ms ’̄v‡bi msL¨v   
AbvbyôvwbK Kg©ms ’̄v‡bi msL¨v   
†gvU   
†eKvi‡Z¡i nvi   

 

16.   FY I Aby`vb msµvšÍ Z_¨ (A_©‰bwZK m¤úK© wefv‡Mi Rb¨):    cÖ‡hvR¨ bq| 
 

eQi Pzw³i aiY Pzw³i msL¨v KwgU‡g›U (†KvwU UvKvq) 
wWmevm©‡g›U (†KvwU 

UvKvq)  
wi‡c‡g›U (†KvwU 

UvKvq)  
gšÍe¨ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
2015-16 FYPzw³    Avmj   

my`  
Aby`vb Pzw³     

 †gvU     
2014-15 FYPzw³    Avmj   

my`  
Aby`vb Pzw³      

 †gvU     
 

 

 

17.   AeKvVv‡gv Dbœqb (AeKvVv‡gv Dbœqb Kg©m~wP I ev Í̄evqb AMÖMwZi weeiY, mswkøó A_© eQ‡i (2015-2016) AeKvVv‡gv Lv‡Z eivÏK…Z 
A_©, e¨wqZ A_©, mswkøó A_© eQ‡i (2015-2016) j¶¨gvÎv Ges jÿ¨gvÎvi wecix‡Z AwR©Z AMÖMwZ)  

 

18.     ciivóª  gš¿Yvj‡qi mswkøó Z_¨ :   cÖ‡hvR¨ bq| 
 

18.1    miKvi cÖav‡bi we‡`k mdi msµvšÍ :  cÖ‡hvR¨ bq| 
 

mdi cÖwZ‡e`bvaxb eQi(2015-2016) c~e©eZx© eQi (2014-2015) 
(1) (2) (3) 

miKvi cÖav‡bi we‡`k md‡ii msL¨v   
AvšÍR©vwZK m¤§j‡b †hvM`v‡bi msL¨v   
wØcvwÿK ivóªxq md‡ii msL¨v   

 
 

18.2    we‡`kx ivóª cÖavb/miKvi cÖav‡bi evsjv‡`k mdi (01 RyjvB 2015 †_‡K  30 Ryb 2016 ch©šÍ) :   cÖ‡hvR¨ bq| 
18.3    AvšÍR©vwZK ms ’̄v cÖavb‡`i evsjv‡`k mdi (01 RyjvB 2015 †_‡K 30 Ryb 2016 ch©šÍ) :     cÖ‡hvR¨ bq| 
18.4    we‡`‡k evsjv‡`‡ki `~Zvev‡mi msL¨v :   cÖ‡hvR¨ bq| 
18.5    evsjv‡`‡k we‡`‡ki ~̀Zvev‡mi msL¨v :  cÖ‡hvR¨ bq| 
(19) wk¶v msµvšÍ Z_¨ :   cÖ‡hvR¨ bq| 
19.1 cÖv_wgK wk¶v msµvšÍ Z_¨mg~n (cÖv_wgK I MYwk¶v gš¿Yvj‡qi Rb¨) :   cÖ‡hvR¨ bq| 

†`‡ki me©‡gvU cÖv_wgK wkÿv cÖwZôv‡bi aiY () 
QvÎ-QvÎxi msL¨v  ¯‹zj Z¨vMKvix (S‡o 

cov) QvÎ QvÎxi nvi 

cÖv_wgK we`¨vj‡q me©‡gvU wkÿ‡Ki 
msL¨v 

QvÎ QvÎx †gvU me©‡gvU gwnjv(%) 
1 2 3 4 5 6 7 

miKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi msL¨v ()       
†iwR÷vW© †emiKvwi cÖv_wgK we`¨vj‡qi msL¨v ()      
KwgDwbwU cÖv_wgK we`¨vj‡qi msL¨v ()      
Ab¨vb¨ cÖv_wgK wkÿv cÖwZôv‡bi msL¨v ()      
me©‡gvU msL¨v ()      

 



-9- 

 

19.2 cÖv_wgK we`¨vj‡q Mg‡bvc‡hvMx  wkïi (6-10 eQi eqm) msL¨v (cÖv_wgK I MYwk¶v gš¿Yvj‡qi Rb¨) : cÖ‡hvR¨ bq| 

wkÿv_x© Mg‡bvc‡hvMx wkïi msL¨v 
(6-10 eQi eqmx) 

Mg‡bvc‡hvMx †gvU KZRb wkï 
wea¨vj‡q hvq bv, Zvi msL¨v 

Mg‡bvc‡hvMx †gvU KZRb wkï 
wea¨vj‡q hvq bv, Zvi kZKiv nvi 

(1) (2) (3) (4) 
evjK    
evwjKv    

 

19.3 mv¶iZvi nvi (cÖv_wgK I MYwk¶v gš¿Yvj‡qi Rb¨) :  cÖ‡hvR¨ bq| 

eqm mvÿiZvi nvi Mo 
 cyiæl gwnjv 

(1) (2) (3) (4) 
7+ eQi    
15+ eQi    

15-19 eQi    
20-24 eQi    

 

19.4 gva¨wgK (wbgœ I D”P gva¨wgKmn) wk¶v msµvšÍ Z_¨ (wk¶v gš¿Yvj‡qi Rb¨) :    cÖ‡hvR¨ bq| 

cÖwZôv‡bi aib cÖwZôv‡bi 
msL¨v 

wkÿv_x©i msL¨v wkÿ‡Ki msL¨v cwiÿv_x©i msL¨v 

  QvÎ QvÎx †gvU cyiæl gwnjv †gvU 
Gm.Gm.wm. 
(gv`ªvmv I 

KvwiMwimn) 

GBP.Gm.wm. 
(gv`ªvmv I 

KvwiMwimn) 

¯œvZK 
(gv`ªvmv I 

KvwiMwimn) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

wb¤œ gva¨wgK we`¨vjq           
gva¨wgK we`¨vjq           
¯‹zj G¨vÛ K‡jR           
D”P gva¨wgK K‡jR           
`vwLj gv`ªvmv           
Avwjg gv`ªvmv           
KvwiMwi I †fv‡Kkbvj           

 

19.5 wek¦we`¨vj‡qi wk¶v msµvšÍ Z_¨ (wk¶v gš¿Yvj‡qi Rb¨):  cÖ‡hvR¨ bq|   

wek¦we`¨vj‡qi aiY wek¦we`¨vj‡qi msL¨v 
QvÎ-QvÎxi msL¨v I kZKiv nvi wkÿK/wkwÿKvi msL¨v I kZKiv nvi 

QvÎ QvÎx wkÿK wkwÿKv 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

miKvwi      
†emiKvwi      

 
 

(20)   ¯^v ’̄¨ msµvšÍ (¯^v ’̄¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvj‡qi Rb¨) :  cÖ‡hvR¨ bq| 
 

20.1 †gwWK¨vj K‡jRmn wewfbœ wPwKrmv wk¶v cÖwZôv‡b QvÎ-QvÎx fwZ© msµvšÍ Z_¨ : 
            (01 RyjvB 2015 †_‡K  30 Ryb 2016 ch©šÍ) :     cÖ‡hvR¨ bq| 
 

cÖwZôv‡bi aib cÖwZôv‡bi msL¨v fwZ©K…Z QvÎ-QvÎxi msL¨v Aa¨qbiZ QvÎ-QvÎxi 
†gvU msL¨v 

 miKvwi †emiKvwi †gvU miKvwi †emiKvwi †gvU †gvU QvÎ †gvU QvÎx 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

†gwW‡Kj K‡jR         
bvwm©s Bbw÷wUDU         
bvwm©s K‡jR         
†gwW‡Kj G v̈wmm‡U›U †Uªwbs ‹̄zj         
Bbw÷wUDU Ae †nj_ 
†UK‡bvjwR 
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20.2 ¯^v ’̄¨ msµvšÍ : cÖ‡hvR¨ bq| 

Rb¥ nvi 
(cÖwZ 

nvRv‡i) 

g„Zz¨ 
nvi(cÖwZ 
nvRv‡i) 

RbmsL¨v e„w×i 
nvi(kZKiv) 

beRvZK 
(Infant) g„Zz¨i 
nvi(cÖwZ nvRv‡i) 

5(cuvP)  eQi 
eqm ch©šÍ wkï 
g„Zz¨i nvi(cÖwZ 

nvRv‡i) 

gvZ… g„Zz¨i nvi 
(cÖwZ nvRv‡i) 

cwievi cwiKíbv 
c×wZ MÖn‡Yi 

kZKiv nvi (mÿg 
`¤úwZ) 

Mo Avqy(eQi) 
cyiæl  gwnjv †gvU 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
          
          

 
 

20.3 ¯v̂ ’̄¨ i¶vq e¨q I AeKvVv‡gv msµvšÍ (01 RyjvB 2015 †_‡K 30 Ryb 2016 ch©šÍ) :   cÖ‡hvR¨ bq| 

gv_vwcQz ¯̂v ’̄¨ 
e¨q(UvKvq) 

mviv‡`‡k nvmcvZv‡ji msL¨v mviv‡`‡k nvmcvZvj †e‡Wi †gvU 
msL¨v 

mviv‡`‡k †iwR÷vW© Wv³vi, bvm© I 
c¨viv‡gwWKm Gi msL¨v 

cÖwZ †iwR÷vW© Wv³vi, bvm© I 
c¨viv‡gwWKm Gi wecix‡Z RbmsL¨v 

 miKvwi †emiKvwi †gvU miKvwi †emiKvwi †gvU Wv³vi bvm© c¨viv‡gwWKm Wv³vi bvm© c¨viv‡gwWKm 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

             
 

(21) Rbkw³ ißvwb msµv Í̄ (cÖevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms ’̄vb gš¿Yvj‡qi Rb¨) :  cÖ‡hvR¨ bq| 
 

Rbkw³ ißvwb I cÖZ¨vMgb cÖwZ‡e`bvaxb eQi 
(2015-2016) 

c~e©eZx© eQi 
 (2014-2015) 

kZKiv e„w×(+) ev n«vm(-) Gi 
nvi 

(1) (2) (3) (3) 
we‡`‡k †cÖwiZ Rbkw³i msL¨v    
we‡`k †_‡K cÖZ¨vMZ Rbkw³i msL¨v    

 

(22) n¾¡ msµvšÍ (ag© gš¿Yvj‡qi Rb¨) :  cÖ‡hvR¨ bq| 
 

n‡¾¡ Mgb cÖwZ‡e`bvaxb eQi (2015-2016) c~e©eZx© eQi (2014-2015) kZKiv e„w×(+) ev 
n«vm(-) Gi nvi  cyiæl gwnjv †gvU cyiæl gwnjv †gvU 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
n‡¾¡ MgbKvixi msL¨v        

 

(23) mvgvwRK wbivcËv Kg©m~wP (mswkøó gš¿Yvjq/wefvM c~iY Ki‡e):  cÖ‡hvR¨ bq| 
 

gš¿Yvjq/wefvM µwgK 
mvgvwRK wbivcËv 

Kg©m~wPi aiY 

cÖwZ‡e`bvaxb eQi (2015-2016) c~e©eZx© eQi (2014-2015) 

myweav‡fvMx e¨w³/cwievi/ 
cÖwZôv‡bi msL¨v 

Avw_©K ms‡køl 
(jÿ UvKvq) 

myweav‡fvMx e¨w³/cwievi/ 
cÖwZôv‡bi msL¨v 

Avw_©K ms‡køl 
(jÿ UvKvq) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
       
       

 

(24) cÖavb cÖavb †m±i K‡cv©‡ikbmg~‡ni jvf/†jvKmvb :  cÖ‡hvR¨ bq| 
 

 

24.1 gš¿Yvjq/wefv‡Mi AvIZvaxb †h me (evwY©wR¨K wfwË‡Z cwiPvwjZ) cÖwZôvb 2015-2016 A_©-eQ‡i †jvKmvb K‡i‡Q Zv‡`i bvg I 
†jvKmv‡bi cwigvY| 

AZ¨waK †jvKmvwb cÖwZôvb cÖwZ‡e`bvaxb eQ‡i (2015-2016) weivóªxK…Z 
n‡q‡Q Ggb KjKviLvbvi bvg I msL¨v 

A`~i fwel¨‡Z e¨e¯’vcbv ev Ab¨ †Kvb 
¸iæZi mgm¨vi m„wó n‡Z cv‡i Ggb 

cÖwZôv‡bi bvg 
cÖwZôv‡bi bvg †jvKmv‡bi cwigvY 

(1) (2) (3) 
- - - 

  
24.2 gš¿Yvjq/wefv‡Mi AvIZvaxb †h me (evwY©wR¨K wfwË‡Z cwiPvwjZ) cÖwZôvb 2015-2016 A_©-eQ‡i jvf K‡i‡Q Zv‡`i bvg I 

jv‡fi cwigvY :  
 

cÖwZôv‡bi bvg jv‡fi cwigvY 
(1) (2) 
- - 

 
wmwbqi mwPe/ mwP‡ei ¯^v¶i t 

 
                             bvg t 
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msjMœx-1 
9.2| cÖwZ‡e`bvaxb A_©eQ‡i m¤úvw`Z ¸iæZ¡c~Y©/D‡jøL‡hvM¨ Kg©KvÐ :   
 

(1)   msM„nxZ wb`k©b (2015-2016) 
  

evsjv‡`k RvZxq Rv ỳNi, XvKv  1,445 (GK nvRvi PvikZ cuqZvwjøk) wU wb`k©b 
Avnmvb gwÄj Rv ỳNi, XvKv  00 
Imgvbx Rv ỳNi, wm‡jU 00 
wRqv ¯§„wZ Rv ỳNi, PÆMÖvg 00 
wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b msMÖnkvjv, gqbwmsn 00 
cjøxKwe  Rmxg D &̀`xb msMÖnkvjv, dwi`cyi 49 (EbcÂvk) wU wb`k©b 

  †gvU 1,494 (GK nvRvi PvikZ PyivbeŸB) wU wb`k©b 

 
 

(2)  `k©K msL¨v (2015-2016)    
 

µ. bs Rv ỳN‡ii bvg mvaviY `k©K msL¨v wewkó AwZw_ 
†`wk we‡`wk 

   1. evsjv‡`k RvZxq Rv ỳNi, XvKv 6,93,317 Rb  416 Rb 508 Rb  
2. Avnmvb gwÄj Rv ỳNi, XvKv   5,40,030 Rb  00 Rb 00 Rb  
3. Imgvbx Rv`yNi, wm‡jU 2,957 Rb  02 Rb  00 Rb  
4. wRqv ¯§„wZ Rv ỳNi, PÆMÖvg 98,733 Rb  00 Rb  00 Rb  
5. wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b msMÖnkvjv, gqgbwmsn 26,880 Rb  900 Rb  19 Rb  
6. ¯^vaxbZv Rv ỳNi, †mvnivIqv`©x D`¨vb, XvKv 1,11,774 Rb 42 Rb 33 Rb 

 
 
 

(3)   webv wU‡K‡U M¨vjvwi cwi`k©b     

(K) 15 AvM÷ 2015 ¯^vaxbZvi gnvb ’̄cwZ RvwZi wcZv e½eÜy †kL gywReyi ingvb-Gi 40Zg kvnv`vr evwl©Kx Dcj‡ÿ evsjv‡`k 
RvZxq Rv`yNi Ges Gi wbqš¿Yvaxb kvLv Rv ỳNimg~‡n QvÎ-QvÎx, wkï-wK‡kvi, myweav ewÂZ Ges cÖwZeÜx‡`i webvwU‡K‡U 
M¨vjvwi cwi`k©‡bi e¨e ’̄v Kiv nq|      

(L) cweÎ C`-Dj wdZi 2015 I cweÎ C`-Dj-Avhnv 2015 Gi w`b evsjv‡`k RvZxq Rv ỳNi Ges Gi wbqš¿Yvaxb kvLv 
Rv ỳNimg~‡n myweav ewÂZ I cÖwZeÜx‡`i webv wU‡K‡U Ges mvaviY `k©K‡`i wU‡K‡Ui gva¨‡g M¨vjvwi cwi`k©‡bi e¨e¯’v Kiv 
nq|  

(M) 16 wW‡m¤̂i 2015 ZvwiL gnvb weRq w`em 2015 Dcj‡¶ evsjv‡`k RvZxq Rv ỳNi I wbqš¿Yvaxb kvLv Rv ỳNimg~‡n wkï-
wK‡kvi, QvÎ-QvÎx, myweav ewÂZ Ges cÖwZeÜx‡`i webv wU‡K‡U cwi`k©‡bi e¨e¯’v Kiv nq|   

(N) knx` w`em I AvšÍR©vwZK gvZ…fvlv w`em 2016 Dcj‡¶ evsjv‡`k RvZxq Rv`yNi I wbqš¿Yvaxb kvLv Rv ỳNimg~‡n  wkï-
wK‡kvi, QvÎ-QvÎx, myweav ewÂZ Ges cÖwZeÜx‡`i webv wU‡K‡U cwi`k©‡bi e¨e¯’v Kiv nq|  

(O) ¯^vaxbZvi gnvb ’̄cwZ RvwZi wcZv e½eÜy †kL gywReyi ingvb-Gi 96Zg Rb¥w`em I RvZxq wkï w`em 2016 Dcj‡¶ 17 gvP© 
2016 Zvwi‡L evsjv‡`k RvZxq Rv`yNi I wbqš¿Yvaxb kvLv Rv ỳNimg~‡n QvÎ-QvÎx, wkï-wK‡kvi, myweav ewÂZ Ges cÖwZeÜx‡`i 
webvwU‡K‡U M¨vjvwi cwi`k©‡bi e¨e¯’v Kiv nq|    

(P)  evsjv‡`k RvZxq Rv ỳNi Ges Gi wbqš¿Yvaxb kvLv Rv ỳNimg~n gnvb ¯^vaxbZv w`em 2016 Dcj‡¶ `k©K‡`i Rb¨ webv wU‡K‡U 
M¨vjvwi cwi`k©‡bi e¨e ’̄v Kiv nq| 

(Q)  1jv ˆekvL 1423 e½v‡ã evsjv beel© Dcj‡¶ evsjv‡`k RvZxq Rv ỳNi Ges Gi wbqš¿YvaxY kvLv Rv ỳNimg~‡ni wkï-wK‡kvi, 
QvÎ-QvÎx, myweav ewÂZ Ges cÖwZeÜx‡`i webv wU‡K‡U Ges mvaviY `k©K‡`i Rb¨ wU‡K‡U gva¨‡g M¨vjvwi cwi`k©‡bi e¨e ’̄v Kiv 
nq| 

 (4) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳNi Ges Gi wbqš¿Yvaxb kvLv Rv ỳNimg~‡ni wewfbœ Kg©KvÐ :  

 

(K) wbqwgZfv‡e wb`k©b msMÖn, msi¶Y I cÖ`k©b msµvšÍ Kg©Kv‡Ði AvIZvq BwZnvm I aªæc x̀ wkíKjv wefv‡M 1,323(GK nvRvi wZbkZ 
†ZBk) wU, mgKvjxb wkíKjv I wek¦mf¨Zv wefv‡M 10(`k) wU, RvwZZË¡ I AjsKiY wkíKjv wefv‡M 110(GKkZ `k) wU Ges cÖvK…wZK 
BwZnvm wefv‡Mi 02( ỳB) wUmn evsjv‡`k RvZxq Rv̀ yN‡i †gvU 1,445(GK nvRvi PvikZ cuqZvwjøk) wU wb`k©b msMÖn Kiv n‡q‡Q| 
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(L) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡ii 2( ỳB) wU wgjbvqZb I 1(GK) wU cÖ`k©bx M v̈jvwi i‡q‡Q| RyjvB 2015 n‡Z Ryb 2016 ch©šÍ 2( ỳB) wU 

wgjbvqZb h_vµ‡g-(1) cÖavb wgjbvqZ‡b 82 (weivwk) wU Abyôvb (150 wkd&U) AbywôZ n‡q‡Q| (2) Kwe mywdqv Kvgvj wgjbvqZ‡b 110 

(GKkZ `k) wU Abyôvb (150 wkd&U) AbywôZ n‡q‡Q Ges 1(GK) wU cÖ`k©bx M v̈jvwi‡Z (bwjbxKvšÍ fUªkvjx cÖ`k©bx M v̈jvwi) 17(m‡Z‡iv)wU 

cÖ`k©bx (174 ẁ b) AbywôZ n‡q‡Q| wgjbvqZb w̧j‡Z KxU bvkK I cÖwZ‡ivaK †`qv n‡q‡Q| wgjbvqZbmg~n I cÖ`k©bx M v̈jvwi wbqwgZ 

cwi®‹vi-cwi”QbœKiY KvR Kiv n‡q‡Q| 

(M) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡ii cÖKvkbv kvLvi gva ‡̈g wb¤œewY©Z gy ª̀Y KvR Kiv n‡q‡Q| (1) evsjv‡`k RvZxq Rv̀ yN‡ii v̀ßwiK Kv‡R e¨env‡ii 

Rb¨ Lvg gy ª̀Y KvR m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| (2) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡ii 102Zg cÖwZôvevwl©Kx D &̀hvcb 2015 Gi Avgš¿YcÎ gy ª̀Y m¤úbœ 

Kiv n‡q‡Q| (3) ¯̂vaxbZvi gnvb ’̄cwZ RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi 40Zg kvn v̀Z evwl©Kx‡Z RvZxq †kvK ẁ em cvjb 

Dcj‡ÿ evsjv‡`k RvZxq Rv̀ yNi Av‡qvwRZ Abyôvbgvjvi Avgš¿YcÎ gy ª̀Y m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| (4) evsjv‡̀ k RvZxq Rv̀ yN‡ii cÖavb jwe‡Z 

cÖKvkbv kvLvi ï‡f”Qv §̄viK wecwYi gva ‡̈g Rv̀ yN‡ii cÖKvkbv I Ab v̈b  ̈ ª̀e v̈ẁ  weµq Kiv n‡q‡Q| (5) e½eÜzi `yj©f Av‡jvKwPÎ, e½eÜzi 

Ici cÖKvwkZ MÖš’ I ¯§viK WvKwUwKU cÖ̀ k©bxi Avgš¿YcÎ gy`ªY KvR m¤úbœ n‡q‡Q| (6) ¯^vaxbZvi gnvb ¯’cwZ RvwZi wcZv 

e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi 40Zg kvnv`vZ evwl©Kx I RvZxq †kvK w`em 2015 D &̀hvcb Dcj‡ÿ Av‡qvwRZ wkÿv_©x‡`i 

e³…Zv cÖwZ‡hvwMZvi mvwU©wd‡KU gy`ªY KvR m¤úbœ n‡q‡Q| (7) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡ii `k©K‡`i Riæwi cÖ‡ek wU‡KU gy`ªY 

KvR m¤úbœ n‡q‡Q| (8) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡i fv¯‹i b‡fiv Avn‡g‡`i fv¯‹h© wb‡q we‡kl cÖ̀ kb©xi K¨vUvjM gy ª̀Y KvR 

m¤úbœ n‡q‡Q| (9) evsjv‡`k RvZxq Rv`yN‡i †eŠ× fv¯‹‡h©i we‡kl cÖ`k©bx Dcj‡ÿ Avgš¿YcÎ gy`ªY KvR m¤úbœ n‡q‡Q| (10) 

cÖKvkbv kvLvq ï‡f”Qv ¯§viK wecwYi Integrated B‡jKUªwb· K v̈k †iwR÷v‡i e¨env‡ii Rb  ̈_vigvj †ccvi Ges K¨vjKz‡jUi µq 

KvR m¤úbœ n‡q‡Q| (11) ûgvqyb Avn‡g` cÖ`k©bx-2015 Gi Lvg gy`ªY KvR m¤úbœ n‡q‡Q| (12) gnvb weRq w`em 2015 

D &̀hvcb Dcj‡ÿ 1971 XvKvi †Mwijv Acv‡ikb kxl©K Av‡jvPbv Abyôv‡bi Avgš¿YcÎ gy ª̀Y KvR m¤úbœ n‡q‡Q| (13) knx` 

eyw×Rxex w`em cvjb Dcj‡ÿ Avgš¿YcÎ gy`ªY KvR m¤úbœ n‡q‡Q| (14) ¯̂vaxbZv Rv ỳN‡ii `k©K‡`i cÖ‡ek wU‡KU gy`ªY KvR 

m¤úbœ n‡q‡Q| (15) gnvcwiPvjK g‡nv`‡qi wfwRwUs KvW© gy ª̀Y KvR m¤úbœ n‡q‡Q| (16) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡ii 2016 

mv‡ji Wvqwi gy`ªY KvR  m¤úbœ n‡q‡Q| (17) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡ii 2016 mv‡ji K¨v‡jÛvi gy ª̀Y KvR m¤úbœ n‡q‡Q|  

(18) Rqbyj wkï Pviæcx‡Vi QvÎ/QvÎx‡`i wPÎKg© cÖ̀ k©bx Dcj‡ÿ evwl©Kx wPÎKg© cÖ̀ k©bx-2015 Gi ÔAvZ¥ cwiP‡qi mÜv‡b-4Õ 

cyw¯ÍKv gy ª̀Y KvR m¤úbœ n‡q‡Q| (19) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳNi, Avnmvb gwÄj Rv ỳNi Ges wRqv ¯§„wZ Rv ỳN‡ii cÖ‡ek wU‡KU 

gy ª̀Y KvR  m¤úbœ n‡q‡Q| (20) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡i gmwjb cÖ̀ k©bx I gmwjb cybiæ¾xeb Drme Dcj‡ÿ (1) K. 

cÖ`k©bxi Avgš¿YcÎ, L. cÖ`k©bxi Lvg; (2) K. gmwjb mÜ¨vi Avgš¿YcÎ, L. gmwjb mÜ¨vi Lvg; (3) cvwK©s †Uv‡Kb gy`ªY Ges 

(4) K. Lv‡gi w÷Kvi, L. Avmb e›U‡bi w÷Kvi gy ª̀Y KvR m¤úbœ n‡q‡Q| (21) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡i evsjvi hvÎvwk‡íi 

Ici †mwgbvi Dcj‡ÿ Avgš¿YcÎ gy`ªY KvR m¤úbœ n‡q‡Q| (22) gnvb knx` w`em I AvšÍR©vwZK gvZ…fvlv w`em 2016 

Dcj‡ÿ Avgš¿YcÎ I Lvg gy`ªY KvR m¤úbœ n‡q‡Q| (23) evsjv GKv‡Wwgi Agi GKz‡k MÖš’‡gjv-2016 †Z evsjv‡`k  RvZxq Rv̀ yN‡ii 

AskMÖnY K‡i cy Í̄K weµq I cÖ`k©‡bi KvR m¤úbœ K‡i‡Q| (24) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡i gnvb ¯̂vaxbZv I RvZxq w`em 2016 

D &̀hvcb Dcj‡ÿ, GKvË‡ii hy×wkï: Awew`Z BwZnvm, kxl©K cÖeÜ Dc ’̄vcb Abyôv‡bi Avgš¿YcÎ gy ª̀Y KvR m¤úbœ n‡q‡Q| 

(25) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡i gnvb ¯^vaxbZv I RvZxq w`em 2016 D &̀hvcb Dcj‡ÿ ¯̂vaxb evsjv †eZvi †K› ª̀ cÖ̀ k©bxKÿ 

¯’vcb Abyôv‡bi Avgš¿YcÎ gy ª̀Y KvR m¤úbœ n‡q‡Q| (26) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡i gnvb ¯̂vaxbZv I RvZxq w`em 2016 

D &̀hvcb Dcj‡ÿ Ôgyw³‡hv×v‡`i MíÕ kxl©K Av‡jvPbv Abyôv‡bi Avgš¿YcÎ gy ª̀Y KvR m¤úbœ n‡q‡Q| (27) bee‡l©i ï‡f”Qv KvW© 

gy ª̀Y KvR m¤úbœ n‡q‡Q| (28) B‡Kevbv Ges Iwkevbv cÖ`k©bxi D‡Øvabx Abyôv‡bi Avgš¿YcÎ Lvgmn gy ª̀Y KvR m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| (29) 

iex› ª̀RqšÍx D &̀hvcb Dcj‡ÿ Avgš¿YcÎ Lvgmn gy`ªY KvR m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| (30) wek¦Kwe iex›̀ ªbv_ VvKz‡ii 155Zg Rb¥evwl©Kx 

Dcj‡ÿ Kwei AvuKv wPÎK‡g©i we‡kl cÖ`k©bxi Avgš¿YcÎ gy ª̀Y KvR m¤úbœ n‡q‡Q| (31) 18 †g AvšÍR©vwZK Rv̀ yNi ẁ em D &̀hvcb Dcj‡ÿ 

ÔMuseums And  Cultural LandscapeÕ kxl©K †mwgbv‡ii Avgš¿YcÎ gy ª̀Y KvR m¤úbœ n‡q‡Q| (32) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡ii MÖš’vMv‡i 

e¨env‡ii wbwgË ms‡hvRb †iwR÷vi gy`ªY KvR m¤úbœ n‡q‡Q| (33) 18 †g AvšÍR©vwZK Rv̀ yNi ẁ em D &̀hvcb Dcj‡ÿ †cv÷vi gy ª̀Y KvR 

m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| (34) RvZxq Kwe KvRx bRiæj Bmjv‡gi 117Zg Rb¥evwl©Kx D &̀hvcb 2016 Dcj‡ÿ Avgš¿YcÎ I Lvg gy ª̀Y KvR 

m¤úbœ n‡q‡Q| (35) evsjv‡`‡ki `viæwkí cy Í̄K cybt gy ª̀‡Yi wbwgË wcÖ- †cÖm, KvMR µq I mieivn, gy ª̀Y I euvavB‡qi KvR m¤úbœ 

n‡q‡Q| (36) evsjv‡̀ k RvZxq Rv̀ yN‡ii cÖavb jwe‡Z cÖKvkbv kvLvi ï‡f”Qv §̄viK wecwYi gva ‡̈g Rv̀ yN‡ii cÖKvkbv I Ab̈ vb  ̈ ª̀e v̈ẁ  weµq 

Kiv n‡q‡Q| (37) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡i wek¦Kwe iex› ª̀v_ VvKz‡ii 155Zg Rb¥evwl©Kx D &̀hvcb Dcj‡ÿ Kwei AvKuv wPÎK‡g©i 

we‡kl cÖ̀ k©bx 2016 Gi K¨vUvjM gy`ªY KvR m¤úbœ n‡q‡Q| (38) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡i wewfbœ Kv‡R e¨env‡ii Rb¨ 1. †dvwìs 

e¨vM (eo), 2. †dvwìs e¨vM (†QvU), 3. Lvg (eo), 4. Lvg (gvSvwi) Ges 5. cUzqv Kvgiæj nvmvb, wkíx Gm. Gg myjZvb I 

wkíx KvBqyg †PŠayix cÖwZR‡bi 10wU K‡i Qwe w`‡q 3wU e‡· 30 AvB‡Ug wfD KvW©© gy`ªY KvR m¤úbœ n‡q‡Q| (39) Imgvbx 

Rv`yN‡ii Awd‡mi Kv‡R e¨env‡ii Rb¨  AwZwi³ mgq KvR Kivi Ifvi UvBg wiKyBwRkb dig eB, c¨vW eB, Uc wkU eB, 

Kg©Pvix‡`i Ifvi UvBg wej dig eB I  QywUi Av‡e`b dig eB gy ª̀Y KvR m¤úbœ n‡q‡Q| (40) Avnmvb gwÄj Rv̀ yN‡ii cÖ‡ek 

wU‡KU gy`ªY KvR m¤úbœ n‡q‡Q| (41) cweÎ gv‡n igRvb Dcj‡ÿ Av‡jvPbv, evwl©K wgjv̀  I BdZvi gvnwdj Abyôv‡bi Avgš¿YcÎ gy ª̀Y KvR 

m¤úbœ n‡q‡Q| 
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(N) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡i ~̀j©f eB/mvgwqKxi GKwU m¤§„× MÖš’vMvi i‡q‡Q| MÖš’vMv‡i RyjvB 2015 n‡Z Ryb 2016 ch©šÍ me©‡gvU 

148(GKkZ AvUPwjøk) Rb cvVK/M‡elK‡K cvV †mev cÖ v̀b Kiv n‡q‡Q| MÖš’vMv‡ii A‡Uv‡gkb Kvh©µ‡gi AvIZvq evsjv‡`k RvZxq 

Rv ỳNi jvB‡eªwii 159 wU eB‡qi WvUv Kw¤úDUv‡i Gw›Uª Kiv n‡q‡Q| 6,76 wU eB‡qi K¬vwmwd‡Kkb Kiv n‡q‡Q| 676wU eB‡q K¬vwmwd‡Kkb 

wj‡L w÷Kvi jvMv‡bv n‡q‡Q| 148 Rb cvVK/M‡elK‡K cvV‡mev cÖ v̀b Kiv n‡q‡Q| Rv̀ yN‡ii Kg©KZ©vM‡Yi wbKU 121 wU eB Bmy¨ Ges 68 

wU eB †diZ †bqv n‡q‡Q| wewfbœ wefvM/kvLvi 333 wU eB euvavB Kiv n‡q‡Q| MÖš’vMvi kvLvi 440wU eB euvavB Ges †givgZ Kiv n‡q‡Q| 

MÖš’vMv‡ii ms‡hvRb †iwR÷v‡i 682 wU eB I 72wU Rvb©vj ms‡hvRb Kiv n‡q‡Q| Dcnvi/̀ vb wnmv‡e cvIqv eB/mvgwqKxi Rb¨ Dcnvi 

`vZvMY‡K ab¨ev̀  Ávcb Kiv n‡q‡Q| 

(O) evsjv‡`k RvZxq Rv̀ yN‡ii wWm&‡cø kvLvi gva ‡̈g evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡ii wewfbœ M v̈jvwi‡Z wb`k©b Dc ’̄vcb কাজ (�ালািরেত) ১৬০ � , 

িনদশ �ন বিহ� �ত িজিনষ উপ�াপনার কাজ ২৫৫ �, সং�ার�ত �াধীন বাংলা �বতারেক� �ালাির উপ�াপনা ও বা�বায়ন, �ালাির, 

অিফস ও �কায়াটাের ফািন �চার ও অ�া� িজিনষ �মরামত কাজ ৪০ �, িনদশ �েনর �লেবল, কি�উটার ি�� ও �লিমেন�ং কের 

�ালািরেত উপ�াপন কাজ ৬০০ �, িনদশ �ন বিহ� �ত �লেবল �তির ও উপ�াপন কাজ ৬০ �, �দশ�নীর কাজ (িবিভ� অ�ায়ী �দশ �নী, 

উপ�াপন ও উে�াধনী অ��ােনর কাজ ৩৫ �, অ��ান সং�া� কাজ (�সিমনার,আেলাচনা সভা ওসং�িতক অ��ােনর ম� সাজ–স�ার 

কাজ ১৬ �, �মলা অ��ােন �ল �তির ও উপ�াপনার কাজ ২৪ �, িনদশ �ন ও িনদশ �ন বিহ� �ত িজিনষপে�র �ায়ী  ন�র ও ত� �লখার 

কাজ ২০০ �, ন�া অংকেনর কাজ ১০ �, উপহার সাম�ী �ােকট করা কাজ ২৬০ �, �ানার, িব�ি� �তির ও উপ�াপনার কাজ ২২০ 
�, রং করা ৬০ � �ােড�ল, জাতীয় জা�ঘেরর �া�ণ সাজ- স�া কাজ ৬ �, পির�ার পির��তার কাজ ২০ � �শােকস, �ােড�ল 
�তির (িনদশ �ন বিহ� �ত) ২১০ �, সনদ প� হােত �লখার কাজ ৬০ �, কি�উটার কে�াজ (অিফিসয়াল িচ�প� ও িনদশ �েনর 
�লেবল)ি�� ৮০০ � । 

 

(P) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡ii msi¶Y imvqbvMvi wefvM h_vµ‡g- (1) �ক�ীয় কারাগােরর কারা জা�ঘেরর ৩৮ � িনদশ �ন সংর�ণ করা হয়।   
(২)  িশ�ী কািলদাস কম �কােরর ২� িনদশ �ন সংর�ণ কের �ফরৎ �দয়া হয়। (৩)িশ�াচােয �র কিণ��� জনাব ময়�ল আেবিদেনর ৭৩ , শাি� নগর 

বাসা �থেক িশ�াচায � জয়�ল আেবিদেনর উপ-কীপার সং�হীত ৩১� �জব িনদশ �ন সংর�ণ কাজ স�� হয়। (৪)নেভরার ২� িশ�কেম �র কাজ 
হেয়েছ। (৫)িশ�াচােয �র সং�হীত ৪� িনদশ �েনর সংর�ণ হেয়েছ। (৬) প�ীকিব জসীম উ�ীন এর ১� বই িনদশ �ন সংর�ণ স�� হেয়েছ। (৭)১� 
িনদশ �ন হারেমািনিয়াম সংর�ণ স�� হেয়েছ। (৮)িবিসক ন�া �ক� সং�হীত ২০� িনদশ �ন সংর�ণ কাজ স�� হেয়েছ। (৯)প�ীকিব জসীম 
উ�ীন এর ১� হািরেকন িনদশ �ন সংর�ণ স�� হেয়েছ। (১০)িশ�াচায � জয়�ল আেবিদেনর সং�হীত সং�হ সং�া িবহীন ৭২� �লাকজ ��ল 
িনদশ �ন সং�হ কাজ স�� হেয়েছ। (১১) ১� �রিডও �াধীন বাংলা �বতার �ক� সং�হ কাজ স�� হেয়েছ। (১২) ২০� তা� ��ার কাজ স�� 
হেয়েছ। (১৩)২� কামােনর সংর�ণ কাজ স�� হেয়েছ। (১৪)২০� �রৗ� ��ার কাজ স�� হেয়েছ। (১৫)ন�র িবহীন ১০০� �রৗ� ��ার ও তা� 
��ার কাজ স�� হেয়েছ। (১৬) �বৗ� ভা�েয �র িবেশষ �দশ �নীর ৩৬� কােলাপাথেরর ভা�েয �র সংর�ণ কাজ স�� হেয়েছ। (১৭) সং�হ ন�র 
িবহীন ৪০০� �রৗ� ��ার ও তা� ��ার কাজ স�� হেয়েছ। (১৮)সং�হ ন�র িবহীন ২৯৬� �রৗ� ��ার ও তা� ��ার কাজ স�� হেয়েছ। 
(১৯)গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর �থম সংিবধান ��ণ য� ১� ও সাংবািদক কা�াল হিরনাথ এর ৪� ��ণ য� এবং ১� টাইেকস )কােঠর( সহ 
�মাট  ৬  � সংর�ণ কাজ স�� হেয়েছ।  (২০) সং�হ ন�র িবহীন ৩৬� ধাতব ��ার কাজ স�� হেয়েছ। (২১)জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র 

রহমােনর �ব�ত ১� ন�র িবহীন বাই সাইেকল সংর�ণ কাজ স�� হেয়েছ।  (২২) ৩০� ধাতব ��ার সংর�ণ কাজ স�� হেয়েছ। (২৩) ৭২� 
ধাতব ��ার সংর�ণ কাজ স�� হেয়েছ। (২৪)প�ীকিব জসীম উ�ীন এর ঢাকার কমলা�েরর বাড়ী �থেক  সং�হীত সং�হ ন�র িবহীন ২৬� 

িনদশ �ন সংর�ণ স�� হেয়েছ। 

(Q) `k©bv_©x‡`i evsjv‡`k RvZxq Rv̀ yNi cwi`k©‡bi Rb¨ MvBW †jKPvivi mvwf©m Gi AvIZvq 120(GKkZ wek)wU wk¶v cÖwZôv‡bi 10,347 
Rb wk¶v_©x, 375 Rb †̀ kxq we‡kl AwZw_ Ges 393 Rb we‡`kx AwZw_‡K M v̈jvwi cwi`k©‡b mnvqZv cÖ v̀b Kiv n‡q‡Q| 

(R) gnvb GKy‡k †deªæqvwi I AvšÍR©vwZK gvZ…fvlv ẁ em 2016 Dcj‡¶ evsjv GKv‡Wgx KZ…©K Av‡qvwRZ gvme v̈cx MÖš’‡gjvq evsjv‡`k RvZxq 
Rv ỳN‡ii bv‡g GKwU eivÏK…Z wbR¯̂ ÷‡j evsjv‡`k RvZxq Rv̀ yN‡ii wewfbœ cÖKvkbvmg~n weµq Kiv nq| 

(S) Rv ỳN‡ii jwe‡Z ’̄vwcZ 04(Pvi) wU mvqv‡b· (mPj), 2( ỳB) wU wfwWI wW‡i±ix (mPj) Ges 2( ỳB) wU †QvU e· wcwm (mPj) cÖwZ Kvh©ẁ e‡m 
Awdm PjvKvjxb mg‡q cÖ`k©b Kiv n‡”Q| Rv ỳN‡ii wewfbœ Abyôv‡bi wfwWI wPÎ aviY Kiv n‡q‡Q| 7 B gvP© Rv ỳN‡ii jwe‡Z e½eÜzi 
RxebwfwËK cÖvgvY ẅPÎ-KgbI‡qj_ m‡¤§jb, Gkxq kvwšÍ m‡¤§jb 73, e½eÜz I evsjv‡`k, 7 B gv‡P©i fvlY, Rb‡Ki ¯ú‡k© ab¨, e½eÜz I 
¯̂vaxbZv, e½eÜzi Rvcvb mdi cÖ‡R±i I Œ̄x‡bi gva ‡̈g cÖ`k©b Kiv n‡”Q| GQvov 2( ỳB) wU AwWI wW‡i±ix (Ae¨eüZ) Ges 2( ỳB) wU d‡Uv 

wKq ‹̄ (Ae¨eüZ) i‡q‡Q|  

(T) Rv ỳN‡ii wk¶v Kg©m~wP‡Z AvMZ wk¶v_x©, mvaviY `k©K I Rv̀ yN‡ii Kg©KZ©v/Kg©Pvixmn †gvU 53 Rb‡K cÖv_wgK wPwKrmv †mev cÖ v̀b Kiv 

n‡q‡Q| Rv ỳN‡ii AvMZ e„× I AcviM ̀ k©K‡`i ûBj †Pqvi mieivn †mev cÖ v̀b Kiv  n‡q‡Q| 

(U) miKvwi Aby‡gv`bµ‡g †`‡ki evB‡i A_©vr kªxjsKvi K v̈wÛ gw›̀ i Kg‡cø‡· AvšÍR©vwZK †eŠ× Rv ỳN‡i evsjv‡`k M v̈jvwi ’̄vc‡b evsjv‡`k 

RvZxq Rv̀ yNi cÖ‡qvRbxq Kvh©µg MÖnY K‡i‡Q| 
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(V) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡i msM„nxZ wb`k©bvẁ i me©e„nr msMÖn i‡q‡Q BwZnvm I aªæc x̀ wkíKjv wefv‡M| BwZnvm I aªæc x̀ wkíKjv wefv‡M 

†gvU 1323 wU (GKnvRvi wZbkZ †ZBk) wU wb`k©b msMÖnfy³ Kiv n‡q‡Q| bIqve dqRy‡bœmvi 21 †k c`K 37 b¤^i 

M¨vjvwi‡Z †kv‡K‡m Dc ’̄vc‡bi KvR Kiv n‡q‡Q| †÷v‡i msiw¶Z `ywU †Kvivb kwid (msMÖn bs-B-1972.814,B-1976.253 

26 bs M¨vjvwi‡Z Dc ’̄vcb Kiv nq| evwgsnvg wek¦we`¨vj‡q cÖvß cweÎ †Kviv‡bi me‡P‡q cyi‡bv cvÛzwjwc msµvšÍ Av‡jvKwPÎ 

26bs  M¨vjvwi‡Z AbywôZ nq| RvZxq msm` fe‡bi `w¶Y cøvRvq _vKv DËi wmwU K‡c©v‡ikb KZ©„K evQvBK…Z ỳj©f Av‡jvKwPÎ 

cª̀ k©bx †k‡l Rv ỳN‡i wb‡q Avbv nq| Dnvi g‡a¨ wcwfwm wcÖ›U 138 wU, Bb‡R›U wcÖ›U 60 wU| 110 I 109 bs †÷vi †_‡K 40wU 

Ges 421 bs †÷vi †_‡K 1wU †eŠ× fv¯‹h© cÖ̀ k©bxi Rb¨ cÖavb wgjbvqZb jwe‡Z †`qv nq| RvZxq AvK©vBfm I MÖš’vMvi 

Awa`ßi †_‡K gyw³hy× mgqKvi 129wU wbh©vZ‡bi Av‡jvKwP‡Îi md&U Kwc Rv ỳN‡i wb‡q Avmv n‡q‡Q| f~Uv‡bi ivbx Rv ỳN‡i 

AvMgb Dcj‡¶ wb`k©‡bi we‡kl cÖ̀ k©bxi  Av‡qvRb| G Dcj‡¶ 3wU cȪ Íi fv¯‹h© 7wU avZe fv¯‹h©, 1wU †cvovgvwUi fv¯‹h,© 

7wU ¯^Y©gy`ªv, 5wU †iŠc¨ gy ª̀ me©‡gvU 23wU wb`k©b Rv`yN‡i jwe‡Z cÖ̀ k©b Kiv nq| BwZnvm cwil‡`i myeY© RqšÍx I wØevwl©K 

m‡¤§j‡b Ges †mwgbv‡i ÔÔevsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡i msiw¶Z AcÖKvwkZ K‡qKwU wjwchy³ g~wZ©i cwiPqÕÕ kxlK cÖeÜ Dc ’̄vcb 

Kiv n‡q‡Q| 

(W) cjøxKwe Rmxg DÏxb msMÖnkvjv wbgv©Y kxl©K cÖK‡íi AvIZvq 100% KvR †kl n‡q‡Q|  

(X) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡ii wbqš¿Yvaxb Kzwóqv ’̄ mvsevẁ K Kv½vj nwibv_ wgDwRqvg wbg©vb, kxl©K cÖK‡í 162.00 jÿ UvKv eivÏ cvIqv 

†M‡Q| eivÏK…Z A_© †_‡K Rwg AwaMÖnY I AeKvVv‡gv wbgv©Y ev̄ Íevqb KvR cÖwµqvaxb i‡q‡Q| GQvov Rbej wb‡qv‡Mi wbwgË cwÎKvq 

weÄwß Rvwi Kiv n‡q‡Q| 

(Y) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡ii cÖavb jwe, bwjbxKvšÍ fÆkvjx M¨vjvwi Ges mywdqv Kvgvj wgjbvqZb ms¯‹vi Kiv n‡q‡Q|  

(Z) �ামীণ সাংবািদকতার পিথ�ত সাংবািদক কা�াল হিরনােথর শতািধক বছেরর �রাতন এম এন ছাপাখানায় ছাপা �মিশন� �ক িঘের 

এক� িমউিজয়াম �াপেনর �ক� বা�বায়ন করা হে�। �ক��র �ভৗত অ�গিত ১০০%। ৩০ �ন ২০১৬ তািরেখ �কে�র �ময়াদ �শষ 

হেয় িগেয়েছ। গণ�ত� অিধদ�র �থেক �কে�র কাজ �েঝ পাওয়ার পর জা�ঘর সি�তকরেণর পদে�প �হণ করা হেব। 

(_)  mgKvjxb wkíKjv I wek¦mf¨Zv wefv‡Mi †gvU 10(`k) wU wb`k©b msMÖnf~³ Kiv n‡q‡Q| িশ�ী কালীদাস কম �কােরর ০২ � িশ�কম � 
‘িব��’ সং�হ ন�র ০১.০৩.১০১.১৯৮৫.০২১৮১ ও ‘ইেমজ-৫৮’ সং�হ ন�র ০১.০৩.১০১.১৯৮৭.০০০০১ সংর�ণ কায ��ম �হণ করা 
হেয়েছ। ৪১ নং �ালািরর �মাট ৫ � িনদশ �ন-এর সংর�ণ কায ��ম �হণ করা হেয়েছ। ঢাকা িব�িব�ালেয়র চা�কলা অ�ষেদর ভা�য � 
িবভােগর সভাপিত অ�াপক লাল�খ �সিলম, সহকারী অ�াপক সব �জনাব নািসমা হক িম� ও নািস�ল খিবর ও �সয়দ তােরক রহমান-
এর ত�াবধােন বাংলােদেশর আি�িনক ভা�য � িশে�র অ�পিথক ভা�র নেভরা আহেমেদর ২৫ � িনদশ �ন-এর  সংর�ণ কাজ �শষ করা 
হেয়েছ বািক ১৫�র কাজ �� করা হেয়েছ। ভা�র নেভরা আহেমেদর উপিব� রমণী শীষ �ক ভা�য � ৩৬ নং �ালািরেত �দশ �নীর জ� 
ন�নভােব উপ�াপন করা হেয়েছ। ৪৩ ন�র িব�সভ�তা ইিতহাস �ালািরেত হ�চািলত ��ডল ি�� �মিশন উপ�াপন করা হেয়েছ। ৪৩ 
ন�র িব�সভ�তা ইিতহাস �ালািরেত মানব ক�াল উপ�াপন করা হেয়েছ। িব�কিব রবী�নাথ ঠা�েরর আuকা িচ�কেম �র (অ��িত) 
িনেয় ১৪ �ম �থেক ১৫ �ন ২০১৬ পয �� নিলনীকা� ভ�শালী �ালািরেত িবেশষ �দশ �নীর আেয়াজন করা হেয়েছ। বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘের ভা�র নেভরা আহেমেদর সং�হীত িশ�কম � (ভা�য �) িনেয় এক� িবেশষ �দশ �নীর আেয়াজন করা হেয়েছ। ভারেতর �ািতমান 
িশ�ী যািমনী রােয়র ���বািষ �কী উপলে� ২৬ নং �ালািরেত বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর সং�হীত িশ�ীর ৪� িশ�কম � ও িভিডওিচ� 
িনেয় �দশ �নী আেয়াজন করা হয়েছ। ঢাকা আট � সািমট ২০১৬-এর অ�ি�ত �দশ �নী�ত জা�ঘেরর সং�হ�� িশ�ী এস এম �লতােনর 
১৩� ও িশ�ী রশীদ �চৗ�রীর ৩� িশ�কম � বাংলােদশ িশ�কলা একােডমীেক ধার িহেসেব �দােনর মা�েম উ� �দশ �নীেত জা�ঘর 
অংশ�হণ কের। িব�কিব রবী�নাথ ঠা�েরর িচ�কম � �দশ �নী উপলে� ০১ (এক) � চার রেঙর ক�াটালগ ��ণ করা হেয়েছ। ভা�র 
নেভরা আহেমেদর িশ�কম � �দশ �নী উপলে� ০১ (এক)� চার রেঙর ক�াটালগ ��ণ করা হেয়েছ। অ�াপক �বারহান উ�ীন খান 
জাহা�ীর মেহাদয়েক িশ�াচায � জয়�ল আেবিদেনর ৮৭ �, প�য়া কাম�ল হাসােনর ৬৩ � ও  িশ�ী এস.এম.�লতােনর ১২� িশ�ক‡g©i 
আেলাকিচে�র সফট কিপ �দান করা হেয়েছ। �ট�াস িব�িব�ালেয়র অ�াপক জনাব মািলহা �বলী �বাশ-এর আেবদেনর ��ি�েত ত�র 
চািহদামেতা বাংলােদেশর িবিভ� িশ�ীর �ি���িভি�ক িশ�কেম �র আেলাকিচে�র 3R size Print �দান করা হেয়েছ। �ডপাট �এর 
�িতিনিধ �মা. িমজা�র রহমানেক নেভরা আহেমেদর ১১ � fv¯‹‡h©i আেলাকিচে�র সফট কিপ �দান করা হেয়েছ। পররা� ম�ণালেয়র 
উে�ােগ �া�ন আেমিরকার িচিলেত অ�ি�ত িশ�কম � �দশ �নীেত অংশ�হেণর জ� িশ�াচায � জয়�ল আেবিদেনর ৪� িশ�কেম ©i ছিব 
�দান করা হেয়েছ। ৩৪, ৩৫, ৩৬ ও ৪১ ন�র �ালািরর সকল �লেবল সংেশাধন কের লাগােনা হেয়েছ। ৪৩ নং িব�সভ�তা ইিতহাস 
�ালািরর টাইম লাইন ও িব�সভ�তার িনদশ �ন িদেয় �ন: উপ�াপন করার িবষেয় কাজ চলেছ। সংর�ণ কায ��ম �শেষ সংর�ণ 
রসায়নাগার �থেক ৫� িনদশ �ন �ফরৎ এেন িবভােগর �ালািরেত �ন: উপ�াপন করা হেয়েছ। 26 bs M¨vjvwi‡Z িশ�ী hvwgbx iv‡qi 4 
wU িশ�কম � �দশ �নী †k‡l GKwU wb`k©b 42 bs M¨vjvwi‡Z cyb:উপ�াপন Kiv n‡q‡Q। িবভােগর িনয়�ণাধীন ��ার ও �ালািরস��হ 
��ন মািফক পির�ার পির�� করা, �াপথািলন িছটােনা ও এ�ােরাসল �� করা হেয়েছ। িশ�ী কািলদাস কম �কােরর �দশ�নীর জ� 
িবভােগর ��ার �থেক �বর করা িনদশ�ন ন�র ০১.০৩.১০১.১৯৮৭.০০০০১ নিলনীকা� �দশ�নী �ালাির �থেক �ফরৎ এেন ��াের রাখা 
হেয়েছ। যািমনী রােয়র 3 (wZb) wU wb`k©b ২৬ নং �ালািরেত �দশ �নী �শেষ wefv‡Mi 1bs †÷v‡i msiÿY Kiv n‡q‡Q| বাংলােদশ 
জাতীয় জা�ঘর হেত বাংলােদশ িশ�কলা একােডমীেত িশ�ী এস. এম. �লতােনর ১৩ � ও িশ�ী রশীদ �চৗ�রীর ৩ � িনদশ �ন ঋন 
িহেসেব �দান করা হেয়িছল। �দশ �নী �শেষ ১৬ (�ষাল) � িনদশ �ন িশ�কলা একােডমী �থেক �ফরৎ আনা হেয়েছ ও িবভােগর ��ার ও 
�ালািরেত রাখা হেয়েছ। 
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(`) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡ii K_¨ BwZnvm (Oral History) cÖKí bZzbfv‡e Pvjyi Z…Zxq chv©‡q mvÿvrKvi MÖn‡Yi Ask wn‡m‡e 
21(GKzk) Rb ¸Yx e¨w³i mvÿvrKvi MÖn‡Yi wm×všÍ MÖnY Kiv nq| BZtg‡a¨ h_vµ‡g- (1) 02-09-2015 ZvwiL Rbve 
Aveyj Kvjvg dRjyj nK,wkÿvwe`; (2) 03-09-2015 ZvwiL Rbve Av‡bvqvi Dj Avjg,wewkó K‚UbxwZwe` I 
iÿxevwnbx DccÖavb(cÖv³b); (3) 04-09-2015 ZvwiL W.Gbvgyj nK, wewkó Rv`yNiwe` I cÖwZôvZv GKv‡Wwg Ae 
†e½j AvU©m&; (4) 06-09-2015 ZvwiL Rbve Kwe †ejvj †PŠayix (5) 08-09-2015 ZvwiL Kwe iwdK AvRv`, (6)   
15-09-2015 ZvwiL wewkó ivRbxwZwe` Wv: Gm G gv‡jK, (7) 18-09-15 ZvwiL wewkó cwi‡ekwe` Aa¨vcK 
w`¦‡Rb kg©v, (8) 19-09-15 ZvwiL wewkó Pjw”PÎKvi Rbve bvwmiDwÏb BDmyd ev”Pz, (9) 21-09-15 ZvwiL Rbve 
nvmvb Bgvg wewkó Awf‡bZv, (10) 31/01/2016 ZvwiL fviZxq †jLK kÖx ksKijvj fUªvPvh©, (11) 16/02/2016 
ZvwiL fviZxq †jLK kÖx cÖfvZ Kzgvi `vm, (12) Kwe wbg©‡j›`y ¸Y, (13) 12/03/2016 ZvwiL wewkó Awf‡bZv 
bvqK ivR iv¾vK, (14) 26/03/2016 ZvwiL e¨vwi÷vi Avgxi-Dj Bmjvg, (15) wewkó gyw³‡hv×v exi cÖZxK 
nvweeyj Avjg, (16) wewkó gyw³‡hv×v KgvÛvi Gg. G.ikx`, (17) 4/06/2016 ZvwiL wewkó mvsevw`K mv‡jn& 
†PŠayix, (18) wewkó gyw³‡hv×v K‡b©j †ZŠwdKzi ingvb, (19) B‡gwiUvm Aa¨vcK W. Avwbmy¾vgvb, (20) wewkó 
wkÿvwe` Aa¨vcK wmivRyj Bmjvg †PŠayix Ges (21) wewkó Kwe, mv‡eK mwPe, cÖ_g cÖavb Z_¨ Kwgkbvi I 
evsjv‡`k RvZxq Rv`yN‡ii †evW© Ae Uªvw÷‡Ri cÖv³b †Pqvig¨vb Rbve AvwRRyi in&gvb AvwRR Gi mv¶vrKvi 
MÖn‡Yi wfwWIwPÎ aviY Kiv n‡q‡Q| 

   

(a) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡ii wewfbœ wefvM I kvLvq msiwÿZ `wjj-` Í̄v‡eR, †iwR÷vi, Kg© I Dbœqb cwiKíbv , evwl©K cÖwZ‡e`b, 
†evW© Ae Uªvw÷‡Ri wm×všÍmg~n, cvÛzwjwc, Wv‡qix, wewkó †jLK/cwÛZ/gbxlx‡`i nv‡Zi †jLv wPwV BZ¨vw` ’̄vqxfv‡e msiÿY Kiv 
n‡q‡Q|  
 

 

(b) RvwZZË¡ I AjsKiY wkíKjv wefv‡Mi D‡`¨v‡M evsjv beel© 1423 D`hvcb Dcj‡ÿ wcVv I Kviæwkí †gjvi Av‡qvRb Kiv nq| 
RvwZZË¡ I AjsKiY wkíKjv wefv‡M 110(GKkZ `k) wU wb`k©b msMÖnfz³ Kiv n‡q‡Q| বলধা িনদশ �েনর তািলকা �তির এবং 
ক�াটালেগর জ� ১৬� অল�ােরর ছিব �তালা হেয়েছ। অ�শ� ��াের �দশ �নেযা� অ� বাছাই ও তািলকাকরণ এবং ��ার পির�ার 
করা হেয়েছ। িশ�ী সিখনা রহমােনর �তির ২০� কাপেড়র ��ল সং�হ কের সং�হ��করণ এবং গােয় �াগ ব�ধাসহ ন�র �লখা 
হেয়েছ। িশ�চােয �র সং�হীত ��ল �থেক ৭২� ��ল সং�হ কের সং�হ��করণ এবং গােয় �াগ বাধাসহ ন�র �লখা হেয়েছ। �ল 
�াম �সট (৪�) এবং এক� হারেমািনকা �য় এবং িনদশ �ন িহেসেব সং�হ��করণ �মাট ২�। wewmK bK&kv †K› ª̀, gwZwSj †_‡K 
wkíx mwLbv ingv‡bi ˆZwi 20wU cyZzj msMÖn K‡i Rv ỳN‡i Avbv n‡q‡Q| 
 

(c) ¯̂vaxbZvi gnvb ’̄cwZ RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi 97Zg Rb¥ẁ em I RvZxq wkïẁ em 2016 D`hvcb Dcj‡ÿ ms̄ ‹…wZ 
welqK gš¿Yvjq Av‡qvwRZ Uzw½cvovq e½eÜzi mgvwa Kg‡cø‡· Av‡qvwRZ eB‡gjvq evsjv‡`k RvZxq Rv̀ yNi AskMÖnY K‡i| 

 

(d) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳNi feb, evMvb, M v̈jvwi, KwiWi, Awdm I AvevwmK GjvKv cwi®‹vi cwi”Qbœ ivLv n‡”Q Ges Rv ỳN‡ii cyKzi cwiPh©v 
Kiv n‡”Q| 

 

(e) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡i dvqvi mvwf©m I wmwfj wW‡dÝ Awa`ß‡ii cÖZ¨¶ mn‡hvwMZvq AwMœ wbe©vcb gnov AbywôZ nq| 
 

(f) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡ii cÖvK…wZK BwZnvm wefvM সাতছিড় জাতীয় উ�ান, �মৗলভীবাজার �থেক সড়ক �ঘ �টনায় �ত ০২(�ই) � 
চশমাপড়া হ�মান বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের সং�হ কের িনদশ �ন ন�র (০১.০৪.৪০২.২০১৬.০০১৩১ এবং 
০১.০৪.৪০২.২০১৬.০০১৩২) �দান করা হেয়েছ। সং�হীত ক�কড়া িবভাগীয় �াবেরটিরেত সংর�েণর �ব�া �হণ করা হেয়েছ। 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর, বাটার�াই বাংলােদশ এবং �ািণিব�া িবভাগ, জগ�াথ িব�িব�ালয় �যৗথ উে�ােগ বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর �ধান িমলনায়তেনর লিবেত ‘বাংলােদেশর �জাপিতর আেলাকিচ�’ শীষ �ক িবেশষ �দশ �নী আেয়াজন করা হেয়েছ। 
জা�ঘেরর �িফয়া কামাল িমলনায়তেন ‘পািখর �দশ বাংলােদশ’ শীষ �ক আেলাকিচ� �দশ �নী আেয়াজন করা হেয়েছ। জা�ঘেরর 
নিলনীকা� ভ�শালী �দশ �নী �ালাির এবং জা�ঘেরর লিবেত ‘ইেকাবানা এ� ওিশবানা আট �স’ শীষ �ক িবেশষ �দশ �নী আেয়াজন করা 
হেয়েছ। ‘মানিচে� বাংলােদশ’ শীষ �ক �ালাির নং ১-এর �ইচ �বাড � এর লাইট �মরামেতর কােজ �েকৗশল শাখােক সহেযািগতা �দান 
করা হেয়েছ। ‘মানিচে� বাংলােদশ’ শীষ �ক �ালাির নং ১ �থেক ‘হািত’ শীষ �ক �ালাির নং ১০ পয �� সকল লাইট, ফ�ান পির�ার-
পির��তার কােজ �েকৗশল শাখােক সহেযািগতা �দান করা হেয়েছ। ‘জীব-জ�’ শীষ �ক �ালাির নং ৭-এর ‘�া� পািনর মাছ’ শীষ �ক 
িডওরামায় িবিভ� জলজ �ািণজ ন�না উপ�াপন ও িডওরামা সং�ার কাজ তদারিক করা হেয়েছ। �ল বানান সংেশাধন কিম�র 
�পািরশ �মাতােবক �ালাির নং ৩, ৭ এবং ৯ এর �লেবেলর বানান সংেশাধন কের উপ�াপন করা হেয়েছ। ‘িশলা ও খিনজ’ শীষ �ক 
�ালাির নং ৪, ‘বাংলােদেশর গাছপালা’ শীষ �ক �ালাির নং ৫ এবং ‘�লফল লতাপাতা’ শীষ �ক �ালাির নং ৬-এর �শােকসস�হ 
পির�ার-পির�� এবং �লেবল পিরবত�ন এর কাজ তদারিক করা হেয়েছ। ‘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 ড. আ� �তয়ব আ� আহেমদেক ক�াটালগ �তিরেত সহায়তা �দান করা 
হেয়েছ। ‘‘বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর সং�হ �ব�াপনা িসে�ম (CMS) ও ত�েযাগােযাগ �ব�াপনা িসে�ম (MIS) উ�য়ন 
কায ��ম’’ শীষ �ক কম ��িচর ‘�ট�টাইল’ এর ক�াটালগ �তিরর জ� Journeyman ক��ক িনেয়াগ�া� Descriptive cataloguer 

�েফসর ড. িনয়াজ জামান এবং ‘বা�য�’ এর ক�াটালগ �তিরর জ� Journeyman ক��ক িনেয়াগ�া� Descriptive cataloguer 

জনাব সায়মন জাকািরয়ােক ক�াটালগ �তিরেত সহায়তা �দান করা হেয়েছ। বাংলােদশ �া�িতক ইিতহাস জা�ঘর (Bangladesh 

Natural History Museum) সং�া� কনেস� �পপার �ণয়ন কিম�র সদ�-সিচব িহেসেব দািয়� পালন করা হেয়েছ।  
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মাননীয় �ধানম�ীর কায �ালেয়র Access to Information (A2i) Programme এর সািভ�স ইেনােভশন ফাে�র আওতায় ২০১৪-২০১৫ 
অথ � বছের ‘বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর ভা� �য়াল �ালাির (Virtual Gallery of Bangladesh National  Museum)’ শীষ �ক কাজ 
তদারিক করা হেয়েছ। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর সািব �ক িনরাপ�া �ব�া িনি�ত করার লে�� সরকার ক��ক গ�ত ‘িনরাপ�া 
িবষয়ক উপ-কিম�’-এর সদ� িহেসেব দািয়� পালন করা হেয়েছ। বাংলােদেশর �গৗরবময় ঐিতহ� মসিলন সংর�েণ মাননীয় 
�ধানম�ীর িনেদ �শনা অ�যায়ী বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর নিলনীকা� ভ�শালী �দশ �নী �ালািরেত ‘মসিলন �দশ �নী ও মসিলন 
�ন��ীবন উৎসব’ আেয়াজন উপলে�� মসিলন �সিমনার কিম�র সদ� িহেসেব দািয়� পালন করা হেয়েছ।  

 
 
 

(5)    evsjv‡`k RvZxq Rv`yN‡ii Av‡qvwRZ 2015-2016 A_©-eQ‡ii Abyôvbgvjv :   
 

   (K)  evsjv‡`k RvZxq Rv`yN‡ii evrmwiK K¨v‡jÛv‡ii wba©vwiZ Abyôvb t 
 

µwgK 
bs 

ev Í̄evqbKvj Abyôv‡bi weeiY ev Í̄evqbKvix 
wefvM/kvLv 

১. ১-১০ �লাই ২০১৫ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ও বাংলােদশ �� ও ��র িশ� সং�া (িবিসক) এর �যৗথ উে�ােগ 
০১.০৭.২০১৫ তািরখ �থেক ১০.০৭.২০১৫ তািরখ পয �� ১০(দশ) িদন �াপী জামদানী শািড় �দশ �ন 
করা হয়। জনিশ�া িবভাগ �থেক  �মলা আেয়াজনসহ �েয়াজনীয় কায ��ম �হণ করা হয়। 

জনিশ�া িবভাগ 

২. ০৮ �লাই ২০১৫ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর বািষ �ক িমলাদ মাহিফল ও ইফতার মাহিফেলর আেয়াজন করা হয়। 
জনিশ�া িবভাগ �থেক উ� কােজ �েয়াজনীয় সহেযািগতা করা হয়। 

জনিশ�া িবভাগ 

৩. �লাই ২০১৫ 
 

ঈদ-উল-িফতেরর পেরর িদন িশ�াথ�, িশ�-িকেশার, �িতব�ী ও  �িবধা বি�ত িশ�-িকেশারেদর 
জ� িবনা �িকেট জা�ঘর পিরদশ �ন ও িশ�-িকেশারেদর িবেনাদেনর জ� ঈেদর পের �ইিদন 
িবনা �িকেট আফজাল �হােসন পিরচািলত ইমে�স �টিলিফ�-এর ছিব ‘ক�বাজােরর কাকা�য়া’ 
এবং �লট কের িসেলেট’ �দশ �ন করা হয়।  

জনিশ�া িবভাগ 

৪. ৭ আগ� ২০১৫ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর ১০২তম �িত�াবািষ �কী। �িত�াবািষ �কী উপলে� বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন Museum: A Center of Education and Heritage 

Studies’ শীষ �ক এক� িবেশষ �সিমনােরর আেয়াজন কের। 

জনিশ�া িবভাগ 

৫.   ১০ আগ� ২০১৫ 
 

�াধীনতার মহান �পিত জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর ৪০তম শাহাদাত বািষ �কী ও 

জাতীয় �শাক িদবস ২০১৫ পালন উপলে� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �ল, কেলজ ও িব�িব�ালয় 

পয �ােয়র িশ�াথ�েদর জ� ব�ৃতা �িতেযািগতার আেয়াজন কের। �িতেযাগীেদর জ� িতন� 

িবভাগ ও ব�ৃতার িবষয় িনধ �ারণ করা হয়। অ�ম ��িণ �থেক দশম ��িণর িশ�াথ�েদর ব�ৃতা 

�িতেযািগতার িবষয়: বাংলােদেশর �াধীনতা ও ব�ব�। সকাল ১১.০০টা �থেক িবকাল ৩.০০টা 

পয �� এই ব�ৃতা �িতেযািগতা অ�ি�ত হয়। ঢাকাসহ �দেশর িবিভ� িশ�া �িত�ােনর ৬২ জন 

িশ�াথ� �িতেযািগতায় অংশ �হণ কের। 

জনিশ�া িবভাগ 

৬. ১১ আগ� ২০১৫ �িতেযািগতার ি�তীয় িদন আেয়াজন করা হয় একাদশ ও �াদশ ��িণর িশ�াথ�েদর ব�ৃতা 

�িতেযািগতা। ব�ৃতার িবষয়: হাজার বছেরর ��� বাঙািল ব�ব�। ঢাকাসহ �দেশর িবিভ� �ান 

�থেক আগত ৬০জন �িতেযাগী এ �িতেযািগতায় অংশ�হণ কের।  

জনিশ�া িবভাগ 

৭. ১২ আগ� ২০১৫ �িতেযািগতার �তীয় িদন আেয়াজন করা হয় �াতক ��িণর িশ�াথ�েদর ব�ৃতা �িতেযািগতা। 
ব�ৃতার িবষয়: ব�ব� ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ। ঢাকাসহ �দেশর িবিভ� �ান �থেক আগত ৩৭ 
জন �িতেযাগী এ �িতেযািগতায় অংশ�হণ কের।  

 

জনিশ�া িবভাগ 

৮. ১৫ আগ� ২০১৫ জাতীয় �শাক িদবস উপলে� িশ�াথ�, �িতব�ী ও �িবধাবি�ত িশ� িকেশারেদর বাংলােদশ 
জাতীয় জা�ঘর িবনা �িকেট পিরদশ �েনর �ব�া করা হয়। ১১৭৪ জন িশ�াথ� ঐ িদন িবনা 
�িকেট জা�ঘর পিরদশ �ন কের।  

 

জনিশ�া িবভাগ 

৯. ১৫ আগ� ২০১৫ 
 

�াধীনতার মহান �পিত জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর ৪০তম শাহাদাত বািষ �কী ও 

জাতীয় �শাক িদবস ২০১৫ পালন উপলে� ব�ব�র ওপর ড�েম�াির িফ� �দশ�নী, ব�ব�র 

�ল �ভ আেলাকিচ� �দশ �নী, ব�ব�র ওপর �কািশত �� �দশ �নী এবং িফলােটিল� এেসািসেয়শন 

অব বাংলােদশ-এর সােথ �যৗথভােব ব�ব�র ওপর �কািশত �ারক ডাক�িকট �দশ �নীর 

আেয়াজন করা হয়। 

িশ�া শাখা 

১০. ১৫ আগ� ২০১৫ 
 

জা�ঘর িমলনায়তেন সকাল ১১.০০টা �থেক ��র ১.০০টা পয �� ‘ব�ব�র গ�’ বেলন ড. মিসউর 
রহমান এবং �াির�ার এম.আমীর-উল-ইসলাম। ব�ব�র গ� অ��ান স�ালন কেরন সং�িত 
িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব আসা��ামান �র এমিপ। জাতীয় �শাক িদবস উপলে� 
িমলনায়তন লিবেত �� �দশ �নী ও আেলাকিচ� �দশ �নীর আেয়াজন করা হয় এবং ২৬নং 
�ালািরেত আেয়াজন করা হয় �ারক ডাক �িকট �দশ�নী। িবকাল ৫.০০টায় জা�ঘেরর �ধান 
িমলনায়তেনর লিবেত আেলাকিচ�, �� এবং ২৬ নং �ালািরেত �ারক ডাক �িকট �দশ�নীর 
উে�াধন কেরন �বসামিরক িবমান চলাচল ও পয �টন ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব রােশদ খান 
�মনন এমিপ। �দশ �নী উে�াধন করার পর �ধান অিতিথ জনাব রােশদ খান �মনন ব�ৃতা 
�িতেযািগতার িবজয়ীেদর মােঝ �র�ার িবতরণ কেরন।  
 

জনিশ�া িবভাগ 
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১১. ১৫ আগ� ২০১৫ 
 

�াধীনতার মহান �পিত জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর ৪০তম শাহাদাত বািষ �কী ও 
জাতীয় �শাক িদবস ২০১৫ পালন উপলে� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের ১৫ আগ� ২০১৫ বাদ 
�জাহর িমলাদ ও �দায়া মাহিফেলর আেয়াজন করা হয়। 

জনিশ�া িবভাগ 

১২. �সে��র ২০১৫ জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমােনর ৪০তম শাহাদাত বািষ �কী ও জাতীয় �শাক িদবস 
২০১৫ পালন উপলে� ১৪ �সে��র �সামবার িবকাল ৪.০০ টায় বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �ধান 
িমলনায়তেন ব�ব�র গ�বলা কম ��িচর বচর�াপী অ��ানমালার অংশ িহেসেব ি�তীয় পেব � 
ব�ব�র গ� বেলন ব�ব�র রাজৈনিতক সহচর, মাননীয় িশ�ম�ী জনাব আিমর �হােসন আ� 
এমিপ। অ��ােন সভাপিত� কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর সভাপিত 
জনাব এম. আিজ�র রহমান। অ��ান স�ালন কেরন িবিশ� সাংবািদক জনাব আেবদ খান।  
 

জনিশ�া িবভাগ 

১৩. ৯ অে�াবর ২০১৫ ও�াদ আিজ�ল ইসলােমর একক বংশীবাদন স��া আেয়াজন : 
 

৯ অে�াবর ২০১৫ স��া ৭.০০টায় জাতীয় জা�ঘেরর �ধান িমলনায়তেন ও�াদ আিজ�ল 
ইসলােমর একক বংশীবাদন স��ার আেয়াজন করা হয়। অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত 
িছেলন অথ � ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ী জনাব এম.এ.মা�ান এমিপ। সভাপিত� কেরন 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর সভাপিত জনাব এম আিজ�র রহমান।  
 

জনিশ�া িবভাগ 

১৪. ১৪ অে�াবর ২০১৫ আ�িনক বাংলা কিবতার �ধান �পিত কিব জীবনান� দােশর �িততপ �েণর উে�ে� বাংলােদশ 
জাতীয় জা�ঘর ২৩ অে�াবর ২০১৫ স��ায় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন 
জীবনান� দাশ �রণ স��ার আেয়াজন কের। �রণ স��ায় �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন 
সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র সিচব �বগম আ�ারী মমতাজ। িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত 
িছেলন সমসামিয়ক কােলর �ধান কথাসািহিত�ক হাসান আিজ�ল হক এবং কিব িনম �েল� �ণ। 
সভাপিত� কেরন জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর সভাপিত জনাব এম. আিজ�র রহমান। �াগত 
ভাষণ �দন জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী। অ��ােনর িবেশষ অিতিথ 
জনাব হাসান আিজ�ল হক জীবনান� দােশর ওপর এক� �ব� পাঠ কেরন। আেলাচনা �শেষ 
জীবনান� দােশর কিবতা পাঠ কেরন জয়� চে�াপা�ায়, �বলােয়ত �হােসন, লায়লা আফেরাজ, 
কিব িনম �েল� �ণ, আশরা�ল আলম, মন��র রহমান, �রিজনা ওয়ালী লীনা, �বগম আ�ারী 
মমতাজ, ড. রণিজৎ �মার িব�াস, জনাব কবীর �মায়ন এবং সািমউল ইসলাম �পালাক।  
 

জনিশ�া িবভাগ 

১৫. ২৮ অে�াবর ২০১৫ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের বাংলােদেশর আ�িনক ভা�য � িশে�র পিথ�ৎ ভা�র নেভরা 
আহেমেদর ভা�য � ও িচ�কেম �র অ��িত িনেয় উে�াধন করা হয়। নেভরা আহেমেদর িবেশষ 
�দশ �নী ২৮ অে�াবর ২০১৫ �ধবার িবকাল ৪.০০ টায় এক �সিমনােরর আেয়াজন করা হয়। 
জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন আেয়ািজত �সিমনাের ভা�র নেভরা আহেমদ: স�া ও 
�াতে��র অে�ষণ শীষ �ক �ব� উপ�াপন কেরন চা�কলা অ�ষেদর অ�ণ ও িচ�কলা িবভােগর 
খ�কালীন িশ�ক জনাব �রজাউল কিরম �মন। �বে�র ওপর আেলাচনা কেরন চা�কলা 
অ�ষেদর ভা�য � িবভােগর �চয়ারপারসন অ�াপক লাল�খ �সিলম এবং িবিশ� িশ� সমােলাচক 
অ�াপক মই��ীন খােলদ। সভাপিত� কেরন িশ�ািবদ অ�াপক �বারহান উি�ন খান জাহা�ীর। 
�সিমনাের �াগত ভাষণ �দন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ 
�চৗ�রী।  

 

জনিশ�া িবভাগ 

১৬. ৩১ অে�াবর ২০১৫ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ও �নচার �ািড �সাসাই� অব বাংলােদশ �যৗথভােব ৩১ অে�াবর 
২০১৫ সকাল ১০.০০ টায় �বাড � অব �াি�জ সভাকে� সাপ ও সপ �-দংশন: �িতেরাধ ও িচিকৎসা 
িবষয়ক �সিমনার আেয়াজন কের। �সিমনাের �ব� উপ�াপন কেরন অেশাকা ফাউে�শেনর �ফেলা, 
ব��াণী ও পিরেবশ িবেশষ� �মা. আ� সাইদ এবং চ��াম িব�িব�ালেয়র �ািণিব�া িবভােগর 
অ�াপক ড. �মা. ফিরদ আহসান। �সিমনাের সভাপিত� কেরন �নচার �ািড �সাসাই�র �িত�াতা 
�চয়ার�ান জনাব িমজা�র রহমান �ইঁয়া। �ব�কার�য় বাংলােদশসহ �িথবীর িবিভ� �দেশর সাপ 
ও সপ �-দংশন �িতেরাধ এবং আ�িনক িচিকৎসার নানা িবষয় �েল ধেরন। �ব� উপ�াপেনর পর 
�ব�কার �সিমনাের উপি�ত ��াতােদর িবিভ� �ে�র উ�র �দন। 
 

জনিশ�া িবভাগ 

১৭. ৪ নেভ�র ২০১৫ কথা সািহিত�ক কাজী ইমদা�ল হেকর ১৩৩তম জ�বািষ �কী উ�াপন উপলে� বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘর ও কাজী ইমদা�ল হক পিরষদ �যৗথভােব ৪ নেভ�র ২০১৫ সকাল ১১:০০টায় জা�ঘেরর 
কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন আেলাচনা অ��ােনর আেয়াজন কের। অ��ােন �ধান অিতিথ 
িহেসেব উপি�ত িছেলন প��ষণ অ�াপক আিন��ামান। অ��ােন িবশ শতেকর গণমা�ম ও 
কাজী ইমদা�ল হক শীষ �ক �ল �ব� উপ�াপন কেরন কিব �সৗিম� �দব। সভাপিত� কেরন 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী। �ব�কার কিব �সৗিম� 
�দব কাজী ইমদা�ল হেকর জীবন এবং সািহেত�র নানা িদক �েল ধেরন। �ধান অিতিথ জনাব 
আিন��ামান বেলন, কথা সািহিত�ক কাজী ইমদা�ল হক তার �লখনীেত �স সময়কার সামািজক 
অব�া, িবেশষ কের সমােজর নানা �সং�ারেক �েল ধেরেছন। সভাপিতর ভাষেণ জনাব ফয়�ল 
লিতফ �চৗ�রী বেলন, কাজী ইমদা�ল হক অিত সরল ভাষায় সামািজক অব�া �েল ধেরেছন। যা 
একজন শি�শালী �লখেকর পে�ই স�ব। 

জনিশ�া িবভাগ 
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১৮. ৫ নেভ�র ২০১৫ 
 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর, চায়না �রিডও ই�ার�াশনাল এবং চীনা �তাবাস �যৗথভােব জা�ঘেরর 
নিলনীকা� ভ�শালী �দশ �নী �ালািরেত Image of Friendship between China and 

Bangladesh শীষ �ক আেলাকিচ� �দশ �নীর আেয়াজন কের। অথ � ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ী 
জনাব আ�ল মা�ান ৫ নেভ�র ২০১৫ সকাল ১১.০০ টায় �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত �থেক 
�দশ �নীর উে�াধন কেরন। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক এবং বাংলােদশ িশ�কলা 
একােডিমর মহাপিরচালক উে�াধনী অ��ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন। �দশ �নীেত 
১২৫� আেলাকিচ� উপ�াপন করা হয়। ১১ নেভ�র ২০১৫ পয �� �দশ �নী� দশ �কেদর জ� �খালা 
িছল। �দশ �নী উে�াধেনর পাশাপািশ ঐিতহ�বাহী চাইিনজ খাবার ���ত �ি�য়া এবং �দশ �ন করা 
হয়। 

জনিশ�া িবভাগ 

১৯. ৬ নেভ�র ২০১৫ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ও িস� �াংক িলিমেটড �যৗথভােব ০৬ নেভ�র ২০১৫ স��া ৬.৩০ 
িমিনট জা�ঘেরর �ধান িমলনায়তেন সংগীত র� ��লী দে�র একক সেরাদ স��ার আেয়াজন 
কের। ম�ী পিরষেদর স�ািনত সদ���, �শাসেনর উ� পয �ােয়র কম �কত�া��, কিব, িশ�ী, 
সািহিত�ক, সাংবািদকসহ সং�িত অংগেনর �িতিনিধ�কারী স�ািনত �ি�বগ � এ অ��ােন 
উপি�ত িছেলন।  
 

জনিশ�া িবভাগ 

২০. ১৩ নেভ�র ২০১৫ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর উে�ােগ ১৩ নেভ�র ২০১৫ ��বার িবকাল সােড় ৩ টায় কিব 
�িফয়া কামাল িমলনায়তেন িব�কিব রবী�নাথ ঠা�র ও িবে�াহী কিব কাজী নজ�ল ইসলােমর 
স�ক� িনেয় িবেশষ আেল�া��ান ‘রিব পির�মায় নজ�ল’ আেয়াজন করা হয়। নজ�েলর �পৗ�ী 
অিনি�তা কাজীর ��নায় অ��ােন স�ীত পিরেবশন কেরন িলিল ইসলাম ও অিনি�তা কাজী। 
সভাপিত� কেরন জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর সভাপিত জনাব এম. আিজ�র রহমান। 
 

জনিশ�া িবভাগ 

২১. ২৭ নেভ�র ২০১৫ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ও �াংক এিশয়ার �যৗথ উে�ােগ ২৭ নেভ�র ২০১৫ তািরখ িবকাল 
৪.০০ টায় বাংলা সািহেত�র অ�তম �ধান কথাসািহিত�ক �মা�ন আহেমদ-এর ৬৭তম জ�িদন 
পালন উপলে� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �ধান িমলনায়তেন এক� �রণ সভার আেয়াজন করা 
হয়।  �মা�ন আহেমদ-এর জীবন ও কম� িনেয় আেলাচনা কেরন কথাসািহিত�ক ইমদা�ল হক 
িমলন, কথাসািহিত�ক আিন�ল হক, অ��কােশর �ধান িনব �াহী জনাব মাজহা�ল ইসলাম ও 
�মেহর আফেরাজ শাওন। অ��ােন সভাপিত� কেরন ঢাকা িব�িব�ালেয়র বাংলা িবভােগর 
এিমিরটাস অ�াপক ড. আিন��ামান। অ��ােন �াগত ভাষণ �দন জা�ঘেরর মহাপিরচালক 
জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী।এছাড়া বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর ২৩নং �ালািরেত �মা�ন 
আহেমদ রিচত বই-��ক, �পইি�ং, আেলাকিচ� ও �িত�ারক িনেয় স�াহ�াপী িবেশষ �দশ �নীর 
উে�াধন করা হয়।  
 

জনিশ�া িবভাগ  

২২. নেভ�র ২০১৫ 
 

সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র িনেদ �শ�েম আজ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�জ 
সভাকে� National Inventory of the Cultural Heritage of Bangladesh শীষ �ক 
�গালেটিবল �বঠেকর আেয়াজন করা হয়। এেত বাংলােদেশর সাং�িতক ঐিতেহ�র তািলকা �তিরর 
জ� �দেশর কেয়কজন �ািতমান �লখক, জা�ঘর িবেশষ�, সাং�িতক �ি��, স�ীত িশ�ী, 
কা�িশ�ী, �ত�িশ�, চা�িশ�ী উপি�ত িছেলন। �রা হেলন কিব �সয়দ শাম�ল হক, ড. এনা�ল 
হক, রােম� ম�মদার, �মাবারক �হােসন খান, �িব গজনবী, ওয়া��ল বাির  �চৗ�রী, ড. িজনাত 
মাহ�খ বা�, জনাব মিফ�ল হক, সাই�র রহমান বয়াতী, আহেমদ মাজহার, শাওন আক�,  �শা� 
পাল, শ�ু আচায �, �শা� বিণক, আ�েতাষ পাল, মািনক সরকার, �সৗ�ত পাল, ম� ইসলাম, 
সাইমন হাসান, সাদাফ সাজ িসি�কী, ড. িফেরাজ মাহ�দ ��খ। আমি�ত অিতিথেদর পাশাপািশ 
জা�গেরর কম �কত�া�� উপি�ত িছেলন। �গাল �টিবল �বঠক পিরচালনা কেরন স�সাচী �লখক 
�সয়দ শাম�ল হক। �চনা ব�� �দন জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী। 
�চনা ব�ে� জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী বেলন, বাংলােদেশর সাং�িতক ঐিতেহ�র তািলকা 

�নয়ণ সংর�ণ ও সরকােরর সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মা�েম UNESCO- এর Cultural 

Heritage িহেসেব তািলকা�ি� করা জ�রী । ড. এনা�ল হক বেলন, আমােদর �থম �েয়াজন 
বাঙালীর হাজার বছেরর সাং�িতক ঐিতহ�েক র�া করা। এ িবষেয়র িবেশষ� ও গেবষকেদর 
িদেয় তািলকা �নয়ণ করাও �েয়াজন।  িব�ািরত আেলাচনার পর বাংলােদেশর হাজার বছর ধের 
লািলত সাং�িতক ঐিহেত�র ম� �থেক �াথিমক ভােব পালাগান, জািরগানসহ ১৪� িবষয় 
িনধ �ারণ করা হয় যার ওপর িনিবড় গেবষণা কের �ন��ার ও সংর�েণর উে�াগ �হেণ একমত 
�পাষণ করা হয়। 
 

জনিশ�া িবভাগ 

২৩. ১১ িডেস�র ২০১৫ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন ১১.১২.২০১৫ িবকাল ৪টায় 
পালাগােনর আিবভ�াব, উৎকষ �তা এবং চচ �ার নানা িদক িনেয় িবেশষ আেলাচনা অ��ােনর 
আেয়াজন করা হয়। অ��ােন সহিশ�ীেদর িনেয় পালাগান পিরেবশন কেরন �িফ সাধক সাই�র 
রহমান বয়াতী। অ��ান� স�ালন কেরন িবিশ� �লখক জনাব আহমাদ মাযহার। অ��ােন 
সভাপিত� কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর সভাপিত জনাব এম. আিজ�র 
রহমান। পালাগােনর ��েত �াগত ভাষণ �দন জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ 
�চৗ�রী। 

জনিশ�া িবভাগ 
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২৪. ১৪ িডেস�র ২০১৫ শহীদ �ি�জীবী িদবস উপলে� ১৪ িডেস�র ২০১৫ তািরখ �িফয়া কামাল িমলনায়তেন এক 
আেলাচনা অ��ােনর আেয়াজন করা হয়। অ��ােন �াগত ভাষণ �দন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী। আেলাচনায় অংশ �হণ কেরন জনাব �মা. �মন 
জািহদ, অ�ািপকা ফাহিমদা খানম এবং জনাব িশখা চ�বত�। অ��ােন সভাপিত� কেরন 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর সভাপিত জনাব এম. আিজ�র রহমান। 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী বেলন ‘‘১৯৭১ সােলর 
১৪ িডেস�র পািক�ানী �সনাবািহনী �দেশর ��� স�ান বাঙািল �ি�জীবীেদর িনম �মভােব হত�া 
কের।  �ি� সং�ােম তােদর অবদান ইিতহােস �রণীয় হেয় আেছ। বাঙািল জািত ��ার সােথ 
তােদর �রণ কের। একা�ের �য �ি�জীবীগণ শহীদ হেয়েছন ত�েদর �িমকা িছল সমাজ �গিতর 
পে�। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�জ এর সভাপিত জনাব এম. আিজ�র রহমান 
বেলন, ‘শহীদ �ি�জীবীেদর অসমা� কাজ সমা� করেত পারেল তােদর �িত ��া জানােনা হেব। 
জািত-ধম �-বণ � �গা� এক সােথ �দশ �সবার মহান �ত আজ �হণ করেত হেব।  
 

জনিশ�া িবভাগ 

২৫. ১৬ িডেস�র ২০১৫ ১৬ িডেস�র মহান িবজয় িদবস ২০১৫ উ�াপন উপলে� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর সকাল 
১১:০০টায় কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন ১৯৭১ ঢাকার �গিরলা অপােরশন  িশেরানােম এক 
িবেশষ আেলাচনা অ��ােনর আেয়াজন কের। আেলাচনা অ��ােন �াগত ভাষণ �দন বাংলােদশ 
জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী। আেলাচনায় অংশ�হণ কেরন ঢাকা 
অপােরশেনর বীর �ি�েযা�া জনাব হািব�ল আলম বীর�তীক এবং বীর �ি�েযা�া জনাব এম.এ. 
রিশদ। অ��ান� কেরন ঢাকা অপােরশেনর অ�তম �গিরলা ও সি�িলত সাং�িতিক �জােটর 
সভাপিত বীর �ি�েযা�া জনাব নািসর উি�ন ইউ�ফ বা�। সভাপিত� কেরন বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর সভাপিত জনাব এম. আিজ�র রহমান। �াগত ভাষণ �দন জাতীয় 
জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী।  ঢাকা অপােরশেনর অ�তম �গিরলা বীর 
�ি�েযা�া এম এ রিশদ বেলন, ১৯৭১ সােল �ে� অংশ�হণ, �িশ�ণ ও ঢাকা অপােরশেন 
অংশ�হণ করেত �পের আিম অত�� আনি�ত ও �গৗরবাি�ত। যিদও �� �থেক �শষ পয �� িনদা�ণ 
ক� ও জীবেনর �িঁক িনেয় �দশমা�কার িবজেয় িনেজেক �� করেত �পেরিছ। ঢাকা অপােরশেনর 
আেরকজন অ�তম �গিরলা বীর �ি�েযা�া হািব�ল আলম বীর �তীক বেলন, আমরা একদল 
ত�ণ অবতীণ � হেয়িছলাম পািক�ানী হানাদার বািহনী ও এেদশীয় �দাসর রাজাকারেদর হাত �থেক 
িবেশষ কের ঢাকােক �� করার জ�। অ��ােনর স�ালক বীর �ি�েযা�া নািসর উি�ন ইউ�ফ 
বা� ঢাকা অপােরশেনর �ঃসাহিসক িক� ���িত �েল ধের বেলন, লাল স�েজর �য পতাকা� 
আজ বাংলােদেশর আকােশ পতপত কের উড়েছ �সই পতাকার  ইিতহােসর সােথ আমরা জিড়ত 
হেত �পের �গৗরবেবাধ করিছ। সভাপিতর ভাষেণ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর 
সভাপিত জনাব এম. আিজ�র রহমান বেলন, বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর আজ এই ১৯৭১:ঢাকার 
�গিরলা অপােরশেনর এই বীর �ি�েযা�ােদর উপি�ত কের ত�েদর ���িত ত�ণ �জে�র কােছ 
�েল ধরেত �পের আমরা  �গৗরবাি�ত �বাধ করিছ। 
 
 

জনিশ�া িবভাগ 

২৬. ১৬ িডেস�র ২০১৫ মহান িবজয় িদবস ২০১৫ উদযাপন উপলে� ১৬ িডেস�র জাতীয় �ােরড ��ায়াের সি�িলত 
বািহনীর �চকাওয়াজ অ��ােন সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র যাি�ক বহর �দশ �েন সািব �ক দািয়� 
পালন করা হয়। 
 

জনিশ�া িবভাগ 

২৭. ২ জা�য়াির ২০১৬ ০২ জা�য়াির ২০১৬, শিনবার সকাল ১১টায় কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন �লখক, 
কথাসািহিত�ক, না�কার ও িবিশ� িচ�ক শওকত ওসমােনর ৯৮তম জ�বািষ �কী পালন উপলে� 
আেলাচনা সভার আেয়াজন করা হয়। আেলাচনা সভায় �াগত ভাষণ �দন জা�ঘেরর মহাপিরচালক 
জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী। �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন িব�ান ও ��ি� ম�ণালেয়র 
মাননীয় ম�ী �পিত ইয়ােফস ওসমান। িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন পাবিলক সািভ �স 
কিমশেনর �চয়ার�ান জনাব ইকরাম আহেমদ। �ব� পাঠ কেরন গেবষক ও সাং�িতক �ি�� 
ড. আ�ল আজাদ। আেলাচনায় অংশ �হন কেরন িবিশ� না�কার � রােম� ম�মদার এবং 
ইউিনভািস �� অব িলবােরল আট �েসর অ�াপক ড. সিল��াহ খান। অ��ােন সভাপিত� কেরন 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �বাড � অব �াি�েজর সভাপিত ও িবিশ� সাং�িতক �ি�� জনাব 
এম. আিজ�র রহমান । 
 

জনিশ�া িবভাগ 
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২৮. ৩ জা�য়াির ২০১৬ ৩ জা�য়াির ২০১৬ বাংলােদশ  জাতীয় জা�ঘের আ�জ�ািতক �ািত স�� িশ�ী কালীদাস 
কম �কােরর ‘পালিলক �াণ-মা�-�তীক’ শীষ �ক ২২ িদন �াপী ৭২তম একক িচ� �দশ �নীর উে�াধন 
করা হয়। অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর 
সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব আসা��ামান �র এমিপ.।  িবেশষ অিতিথ 
িহেসেব উপি�ত িছেলন �েফসর এেমিরটাস ড. আিন��ামান ও বাংলােদশ এ�ার�াইজ 
ই�ি��উেটর ��িসেড� জনাব ফা�ক �সাবহান। �ধান অিতিথ সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র 
মাননীয় ম�ী জনাব আসা��ামান �র এমিপ বেলন, আ�জ�ািতক �ািত স�� িশ�ী কািলদাস 
কম �কােরর িচে� বত�মান সময় অিব�া� মানবীয় স�েক�র ভাষা �ত� হেয় আেছ। িতিন এ �খে�র 
নানা ধেম �র সম�য়,  �লাক িশে�র নানা �তীক তার িচে�র উপাদান িহেসেব �বহার কেরেছন।  
জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী বেলন, কািলদাস কম �কােরর িচে� 
আবহমান বাংলার �প �বিচ� ধরা পেড়েছ।  
ই�া, �ি��� অিভ�ি�, ��তা, �বদনা, �িত, আর একাকী� িনেয় িশ�ীর পালিলক যা�া �� 
হেয়েছ।  এ �দশ �নীেত িশ�ীর ৫২� িচি�কম� রেয়েছ।  এ�ে�ািলক ও িম�মা�মসহ ২� �াপনাও 
�দশ �নীেত �ান �পেয়েছ। �দশ �নীেত আগত দশ �ক িশ�ীর িচ�কম � �দেখ িশ�ীেক ন�নভােব জানার 
�েযগ পােব। অ�াপক আিন��ামান বেলন িশ�ী রং ও �িলর আচেড় তার �জনশীলতােক �যমন 
�কােশ কেরেছ �তমিন �কাশ কেরেছন জীবন�শ� নানা ��নােক। 

জনিশ�া িবভাগ 

২৯. ৪ জা�য়াির ২০১৬ ০৪ জা�য়াির ২০১৬ �সামবার সকাল ১১টায় বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর কিব �িফয়া কামাল 
িমলনায়তেন িশ�-িকেশারেদর জ� যা� �দশ �নীর আেয়াজন করা হয়। যা� �দশ �ন কেরন যা�কর 
িজয়ামিণ। ঢাকা মহানগেরর ১০� িশ�া �িত�ান �থেক আগত িশ�াথ��� যা� �দশ �নী উপেভাগ 
কের। অ��ােন �াগত ব�� রােখন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর সিচব জনাব �মা. রমজান 
আলী। সভাপিত� কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর সভাপিত জনাব এম. 
আিজ�র রহমান।  
 

জনিশ�া িবভাগ 

৩০. ৫ জা�য়াির ২০১৬ ৫ জা�য়াির �থেক ৯ জা�য়াির ২০১৬ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �ি��� জা�ঘেরর সহেযািগতায় 
এক কম �শালার আেয়াজন কের। ৯ জা�য়াির ২০১৬ তািরখ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর 
সভাকে� �িশ�ণ কম �শালার সা� �িফেকট িবতরণ করা হয়। এই কম �শালায় জািতর জনক ব�ব� 
�শখ �িজ�র রহমান �িত জা�ঘর, �ি��� জা�ঘর ও বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর ২১জন 
কম �কত�া অংশ�হণ। সা� �িফেকট িবতরণ অ��ােন ব�� রােখন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী, সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র  অিতির� সিচব জনাব 
মিসউর রহমান, �ি��� জা�ঘেরর �াি� জনাব মিফ�ল হক ও জনাব িজয়া উি�ন তািরক আলী। 
এছাড়াও �িশ�ণ কম �শালার �িশ�ক মািক�ন ��রাে�র িডসে� িবেশষ� Ms. Barbara Fahs 

Chaies এবং Mr. Jared Arp. জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী 

বেলন, এই কম�শালা বাংলােদেশর জা�ঘরস�েহর িডসে� উ�য়েনর ��ে� অসাধারণ �িমকা 
রাখেব। এই �িশ�ণ জািতর জনক ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান�িত জা�ঘর ও বাংলােদশ 
জাতীয় জা�ঘেরর িনদশ �ন উপ�াপনার মান উ�য়েন অবদান রাখেব। আমােদর �দেশ অেনক 
জা�ঘর গেড় উেঠেছ। িক� আ�িনক িডসে� করর জ� �িশ�েণর �েযাগ �নই। �ি��� 
জা�ঘেরর সহেযািগতায় আেয়ািজত কম �শালা� িনদশ �ন িডসে�র ��ে� ন�ন মা�া �যাগ করেব। 
সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র উে�ােগ আেয়ািজত আজেকর কম�শালা জা�ঘর কম�েদর দ� কের 
গেড় �লেব।  �ি��� জা�ঘেরর �াি� জনাব মিফ�ল হক  বেলন, জা�ঘর আসেল �ছাট বড় বেল 
িক� �নই। সব ধরেণর জা�ঘের চ�ােল� থােক।  �সই চ�ােল� �মাকােবলায় জা�ঘর কম�েদর দ� 
কম� িহেসেব গেড়  �লেত �িশ�েণর �কান িবক� �নই।  িডসে�র আ�িনক উপ�াপনা দশ �কেদর 
জা�ঘর�খী কের �তােল। সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র অিতির� সিচব জনাব মিসউর রহমান 
বেলন, সারা িবে� জা�ঘর িডসে�’র পিরবত�ন ঘেটেছ।  আমরা যখন িবিভ� �দেশর জা�ঘর �দিখ 
তখন মেন হয় আমরা িপিছেয় আিছ এই কম �শালা আমােদর উপ�ত করেব। 
 

জনিশ�া িবভাগ 

৩১. ২৪ জা�য়াির ২০১৬ ২৪ জা�য়াির ২০১৬, �রাববার িবকাল ৫টায় আ�জ�ািতক �ািতমান িশ�ী কািলদাস কম �কার-এর 
‘পালিলক �াণ-মা�-�তীক’ শীষ �ক ৭২তম একক �দশ �নীর সমাপনী অ��ান ‘কিবতার ছ� ও 
�রখা�ন’ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর নিলনীকা� ভ�শালী �ালািরেত অ�ি�ত হয়। মাননীয় 
�ধানম�ীর আ�জ�ািতক স�ক� িবষয়ক উপেদ�া ড. গওহর িরজভী অ��ােন ��ধান অিতিথ 
িহেসেব উপি�ত �থেক অ��ান উে�াধন কেরন। িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন �ব�ল 
ফাউে�শেনর �চয়ার�ান জনাব আ�ল খােয়র ও বাংলােদশ িশ�কলা একােডিমর মহাপিরচালক 
জনাব িলয়াকত আলী লাকী। ‘কিবতার ছ� ও �রখা�ন’ অ��ােন �ি��� ও ��েমর কিবতা 
আ�ি� কেরন  কিব িনম �েল� �ণ এবং িতন আ�ি�িশ�ী সব �জনাব ভা�র বে�াপা�ায়, ডািলয়া 
আহেমদ ও সািমউল ইসলাম �পালাক। 

জনিশ�া িবভাগ 
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৩২. ২৯ জা�য়াির ২০১৬ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের ২৯ জা�য়াির ২০১৬ ��বার শীত উৎস আেয়াজন করা হয়। 
ঐিতহ�বািহ� এ  উৎসেব িপঠা �দশ �ন ও �লাকসংগীত পিরেবশন করা হয়। ম� মােঘর স��ায় 
শীেতর �মলা ও সাং�িতক অ��ােন িব�ল জন সমাগম হয়। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী বেলন ‘বাঙািল উৎসব �বন জািত। শীতকােল 
িপঠা�িল, রকমারী খাবার �তির আর আিতেথয়তা তার সং�িতর অংশ। জাতীয় জা�ঘর এ 
অ��ােন হারােনা িদেনর স�ীত পিরেবশন কেরন নবীন ও �নাম�াত িশ�ী��। বাংলােদশ 
জাতীয় জা�ঘেরর �বাড � অব �াি�েজর সভাপিত জনাব এম.আিজ�র রহমান বেলন ‘বাংলােদশ 
জাতীয় জা�ঘর ইিতহাস ও ঐিতেহ�র �ারক সং�হ ও �দশ �েনর পাশাপািশ উৎসব আেয়াজন 
কের। ত�ন �জ�েক বাঙািল সং�িতর সােথ পিরিচত কের �লেত শীত উৎসব আেয়াজন সাথ �ক 
হেব বেল আমরা িব�াস কির’। 
 

জনিশ�া িবভাগ 

৩৩. ০৫ �ফ�য়াির ২০১৬ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর, �ক িপকচার িলিমেটড ও �াক (আড়ং) �যৗথভােব মসিলন �দশ �নী ও 
মসিলন �ন��ীন উৎসেবর আেয়াজন কের। উৎসেবর উে�াধনী অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব 
উপি�ত িছেলন গণ�জাত�ী বংলােদশ সরকােরর অথ � ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব আ�ল মাল 
আ�ল �িহত। িতিন উৎসব উপলে� �’� ডাক �িকট অব�� কেরন এবং মাস�ািপ �দশ �নীর 
উে�াধন �ঘাষণা কেরন। অ��ােন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন সং�িত িবষয়ক 
ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব আসা��ামান �র এমিপ। অ��ােন �াগত ব�� �দান কেরন 
সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র সিচব �বগম আকতারী মমতাজ। অ��ােন ব�� রােখন �ক িপকচার 
িলিমেটেডর �ধান িনব �াহী জনাব সাই�ল ইসলাম, ল�েনর িভে�ািরয়া অ�ালবাট � িমউিজয়ােমর 
িসিনয়র িকউেরটর িমস �রাজ �মরী ি�ল, �াক এ�ার�াইেজর িসিনয়র পিরচালক িমস তামারা 
আলী। ধ�বাদ �াপন কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর সভাপিত জনাব এম 
আিজ�র রহমান। গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর অথ � ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব আ�ল 
মাল আ�ল �িহত �ধান অিতিথর উে�াধনী ভাষেণ বেলন, �াচীন ব� মসিলন বাংলােদেশর 
ঐিতহ�বাহী ত�তিশ�। বাংলার মসিলেনর সােথ আমার �শশব-�কেশােরর �িত জিড়েয় আেছ। 
�িতচারেণ িতিন বেলন, ত�ণ বয়েস বলধা গােড �েনর জা�ঘের ও ঢাকা জা�ঘের মসিলন �দেখেছন 
এবং তখন বেনিদ পিরবােরর িবেয়েত বরেক মসিলেনর পাগিড় পড়ােনা হেতা। মসিলন �ংেসর 
�পছেন ইউেরােপর িশ� িব�েবর �য �িমকা িছেলা ত�র ব�ে� �স িবষয়�ও উেঠ আেস। 
��েপাষকতার অভাব, মসিলন �তির এবং রফতািনর উপর ��শ সরকার নানা ধরেণর 
�িতব�কতা �তির করার ফেল এই অসাধারণ িশ�� হািরেয় যায়। তেব �য উে�াগ �হণ করা 
হেয়েছ, তােত মসিলেনর হারােনা �গৗরব উ�ার করা যােব এই  �ত�াশা �� কের িতিন মাস�াপী 
�দশ �নীর উে�াধনী �ঘাষণা কেরন। পের িতিন অিতিথ��সহ জা�ঘেরর নীচতলায় নিলনীকা� 
ভ�শালী হেল আেয়ািজত �দশ �নী� আ��ািনকভােব উে�াধন কেরন। �ােকর িসিনয়র িডের�র 
জনাব তামারা আেবদ ত�র ব�ে� বেলন, মসিলন হািরেয় যাওয়ার সােথ সােথ এর ইিতহাসও 
হািরেয় যায়।  তেব এ হারােনা �গৗরবেক িফিরেয় আনার জ� �ক, জাতীয় জা�ঘর �য উে�াগ 
�হণ কেরেছ �সজ� এই �ই �িত�ানেক ধ�বাদ জানাই।  মসিলন হারােনা �গৗরব িফিরেয় আনার 
এই সমেয়ািচত উে�ােগর সােথ �াক �� হেত �পের �গৗরবাি�ত �বাধ করেছ। ল�েনর 
িভে�ািরয়া অ�া� এলবাট � িমউিজয়ােমর িসিনয়র িকউেরটর মসিলন িবেশষ� িমস �রাজেমরী 
ি�ল মসিলন �ন��ীবেনর এই আেয়াজেন উপি�ত হেত �পের অত�� আনি�ত বেলও মত 
�কাশ কেরন।  সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব আসা��ামান �র এমিপ বেলন, 
এই মাস ভাষার মাস, এই মােসই আমােদর মসিলেনর হারােনা �গৗরব �ন��ীবেনর জ� এ 
মােসই ����ণ � �বশ িক� কােজর উে�াগ �হণ করা হেয়েছ। এ উপলে� মাস�পী �দশ �নী, 
আ�জ�ািতক �সিমনার ও কম �শালার উে�াধন করা হেচছ মসিলনেক বাংলােদেশর জাতীয় �গৗরব 
িহেসেব ইউেনে�ার িব� ঐিহত� িহেসেব তািলকায় অ��� করার পদে�প িহেসেব মসিলন 
�দশ �নী ও মসিলন �ন��ীবন উৎসব অত�� ����ণ � �িমকা পালন করেব। সং�িত িবষয়ক 
ম�ণালেয়র সিচব জনাব আকতারী মমতাজ ত�র �াগত ভাষেণ বেলন, বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর, 
�ক ও �ােকর �যৗথ উে�ােগ ঢাকাই  মসিলেনর ঐিতহ� �ন��াের �য উে�াগ �হণ করা হেয়েছ 
তা আমােদর মসিলনেক িবে�র কােছ ন�ন কের �ল ধরেব। মসিলন �ন��ীবন কম��িচেত 
সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র প� �থেক �েয়াজনীয় সহেযাগীতা �দােনর আ�াস �দয়া হয়। 

জনিশ�া িবভাগ 

৩৪. ৬ �ফ�য়াির ২০১৬ ০৬.০২.২০১৬ তািরখ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িনয়�ণাধীন ঐিতহািসক আহসান মি�ল 
জা�ঘেরর মসিলন স��া, মসিলন উৎসব, �ত� ও ফ�াশন �শার আেয়াজন করা হয়। �দশ িবেদেশর 
�ায় ৬০০ অিতিথেক মসিলন স��ায় আম�ণ জানােনা হয়। �রণকােলর এই ঐিতহ�বাহী অ��ােন 
�বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব রােসদ খান �মনন �ধান 
অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন। মাননীয় �ধানম�ীর আ�জ�ািতক িবষয়ক উপেদ�া জনাব ড. গহর  
িরজভী িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন। ঢাকা দি�ণ িস� কেপ �ােরশেনর মাননীয় �ময়র 
জনাব সাইদ �খাকন িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন।  �সখােন ব�ারা মসিলন িশে�র 
অতীত, বত�মান ও ভিব�েতর নানা িদক িনেয় আেলাচনা কেরন। অ��ােন উপি�ত দশ �কগণ 
অ�ত�ব � মসিলন স��া অ��ান �� হেয় উপেভাগ কেরন। 
 

জনিশ�া িবভাগ 
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৩৫. ০৭ �ফ�য়াির ২০১৬ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর, �ক িপকচার লাইে�ির িলিমেটড এবং আড়ং �যৗথভােব মসিলন 
�দশ �নী ও মসিলন �ন��ীবন উৎসব এর অংশ িহেসেব জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল 
িমলনায়তেন িদন�াপী Revival of Muslin textile in Bangladesh িবষয়ক �সিমনােরর 

আেয়াজন কের। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী চার 

পেব � িবভািজত �সিমনার�র উে�াধনী অ��ােন �াগত ভাষণ �দান কেরন। উে�াধনী ভাষণ �দান 
কেরন ইউেনে�ার িস.ই.ও িমস িবেয়ি�চ কাল�ন। সকাল ৯.৩০-১১টা পয �� �সিমনােরর �থম 
পেব �  Revival of Muslin – Policies and institutions শীষ �ক �ল �ব� উপ�াপন কেরন 
ল�েনর িভে�ািরয়া অ�া� আলবাট �  িমউিজয়ােমর িসিনয়র িকউেরটস িমস �রাজেমরী ি�ল। 
অ��ােন �ােনিল� িহেসেব উপি�ত িছেলন িবিশ� কা�িশ� গেবষক ড. হািমদা �হােসন ও িশ� 
ম�ণালেয়র অিতির� সিচব জনাব জামাল আ�ল নােসর �চৗ�রী। অ��ােন �ােনল �ধান ও 
স�ালনার দািয়� পালন কেরন িসিপিড’র �চয়ার�ান �েফসর �মা�ািফ�র রহমান। অ��ােন 
সভাপিত� কেরন অথ � ম�ণালেয়র সিচব জনাব �মাশারফ �হােসন �ইঁয়া। ি�তীয় পেব �র �সিমনার 
সকাল ১১.১৫ িমিনেট �� হেয় ১২.৪৫ িমিনট পয �� চেল। ি�তীয় পেব �র �সিমনােরর িবষয় 
Muslin -Restoring our Heritage । �সিমনাের সভাপিত� কেরন বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী। �ােনল �ধান ও স�ালন িহেসেব উপি�ত 
িছেলন �ক িপকচার লাইে�ির িলিমেটেডর �ধান িনব �াহী জনাব সাই�ল ইসলাম। �ল �ব� 
উপ�াপনা কেরন ��রােজ�র মসিলন �াে�র িরসাচ � �ফেলা ড. �সািনয়া অ�াশেমার। �ােনিল� 
িহেসেব অংশ�হণ কেরন ভারেতর �ট�টাইল িবেশষ� িমস �িব পাল �চৗ�রী ও নথ � সাউথ 
িব�িব�ালেয়র ইিতহাস ও দশ �ন িবভােগর িডন �েফসর অ�াপক শিরফ উি�ন আহেমদ।  
 

�তীয় পেব �র �সিমনার �বলা ১.৪৫ িমিনেট �� হেয় িবকাল ৩.১৫ িমিনট পয �� চেল। �তীয় পেব �র 
িবষয় Manufacturing Muslin-Challenges in cotton Growing, Spinning and 

Weaving । �সিমনাের সভাপিত� কেরন জাতীয় রাজ� �বােড �র �চয়ার�ান জনাব নিজ�র 
রহমান। �ােনল �ধান ও স�ালেকর দািয়� পালন কেরন �ক িপচচার লাইে�ির িলিমেটেডর 
�ধান িনব �াহী জনাব সাই�ল ইসলাম। �ল �ব� উপ�াপন কেরন �লা  উ�য়ন �বােড �র িনব �াহী 
পিরচালক ড. �মা. ফিরদ উ�ীন । �ােনিল� িহেসেব িছেলন �াশনাল �াফটস কাউি�েলর 
সভাপিত জনাব চ� �শখর সাহা, টা�াইল শািড় ��েরর �ধান িনব �াহী মিনরা এমদাদ, রাজশাহী 
িব�িব�ালেয়র ই���উট অব বােয়ািজক�াল সােয়ে�র পিরচালক অ�াপক মন�র �হােসন ও 
�াশনাল �াফট কাউি�েলর জনাব আ�ল কােশম। চ�থ � পেবর �সিমনার িবকাল ৩.৩০ িমিনেট 
�� হেয় িবকাল ৫টা পয �� চেল। চ�থ � পেব �র Marketing Muslin- finding ways of Selling 

the ‘New Muslin’। �সিমনাের সভাপিত� কেরন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর িসিনয়র 
সিচব জনাব �হদােয়ত উ�াহ আল মা�ন এনিডিস। �াশনাল �াফট কাউি�েলর সহ সভাপিত 
জনাব �িব গজনভী �ােনল �ধান ও স�ালক িহেসেব দািয়� পালন কেরন। �ল �ব� উপ�াপন 
কেরন �কালকাতা ওেয়ভারস �িডওর িমস দশ �ন শা�। �ােনিল� িহেসেব আেলাচনায় অংশ�হণ 
কেরন আড়ং এর িবপণন �ধান জনাব তানভীর �হােসন। 

জনিশ�া িবভাগ 

৩৬. ১২ �ফ�য়াির ২০১৬ বাংলা চলি�ে�র �বাদ ��ষ ঋি�ক �মার ঘটেকর ৯০তম জ�বািষ �কী  ও ৪০তম ���বািষ �কী 
 উপলে� চলি��ম িফ� �সাসাই� ও বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �যৗথ উে�ােগ এবং ভারত-
বাংলােদশ ফাউে�শন ও ঋি�ক �মেমািরয়াল �াে�র সহেযািগতায় ১২ �ফ�য়াির ২০১৬ ��বার 

স��ায় বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �ধান িমলনায়তেন (১২-১৭ �ফ�য়াির ২০১৬) ‘ঋি�ক ঘটক 

�রে�াে�ি�ভ’ এর আেয়াজন করা হয়। �রে�াে�ি�ভ উে�াধন কেরন গণ�জাত�ী বাংলােদশ 
সরকােরর সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব আসা��ামান �র এমিপ. অ��ােন 
িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন বাংলােদেশ িন�� ভারেতর মা�বর রা��ত হষ �বধ �ন ি�ংলা 
ও ঋি�ক ঘটেকর ক�া সংিহতা ঘটক। অ��ােন �াগত ভাষণ �দান কেরন চলি��ম িফ� 
�সাসাই�র িনব �াহী সভাপিত জনাব �মারেশ�ল ইসলাম। �েভ�া ব�� �দান কেরন বাংলােদশ 
জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী। আেলাচনায় অংশ�হণ কেরন 
যাদব�র িব�িব�ালেয়র িফ� �ািডজ িবভােগর অ�াপক স�য় �েখাপা�ায়। সভাপিত� কেরন 
ঢাকা িব�িব�ালেয়র এিমিরটাস অ�াপক ড. আিন��ামান। �ধান অিতিথ সং�িত ম�ী জনাব 
আসা��ামান �র এমিপ বেলন, ঋি�ক ঘটেকর চলি�ে� বাঙািলর জীবন গাথার �াথ �ক �পায়ন 
ঘেটেছ। �স�লয়�ডর িফতায় ব�ী এই সব চলি�� কািহনী িব�াস, চির�, অিভনয় দ�তায় 
বাঙািলর আ�পিরচেয়র ব�মাি�ক িদক উে�াচন কেরেছ। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী বেলন, চলি��ম িফ� �সাসাই�র সােথ �যৗথভােব 
ঋি�ক ঘটর �রে�াে�ি�ভ অ��ান আেয়াজেন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর িবেশষভােব উৎসািহত 
হেয়েছ। ঋি�ক ঘটক বাংলা ও বাঙািলর গিব �ত চলি��কার। �পদী ধারার সািহত�েক িতিন তার 
পয �েব�েণ অসাধারণ �াণব� কের �েলেছন। 

 

জনিশ�া িবভাগ 
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৩৭. ১৩ �ফ�য়াির ২০১৬ সকাল ১১টায় জাতীয় জা�ঘর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন চলি�� িফ� �সাসাই� ও 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �যৗথ উে�ােগ এবং ভারত বাংলােদশ ফাউে�শন ও ঋি�ক 
�মেমািরয়াল �াে�র সহেযািগতায় বাঙািলর আ�পিরচয় ও ‘ঋি�ক �মার ঘটক শীষ �ক এক 
িবেশষ ব�ৃতা অ��ােনর আেয়াজন কের। ব�ৃতা��ােন ব�� �দান কেরন ভারেতর যাদব�র 
িব�িব�ালেয়র িফ� �ািডজ িবভােগর অ�াপক ও িবিশ� ঋি�ক গঠক চলি�� গেবষক স�য় 
�েখাপা�ায়। ব�ৃতা �শেষ িবিভ� পয �ােয়র ��াতাগণ �ে�া�র পেব � অংশ�হণ কেরন। অ��ান 
�শেষ ম�া�েভােজর আেয়াজন করা হয়। 
 
 

জনিশ�া িবভাগ 

৩৮. ২০ �ফ�য়াির ২০১৬ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ২০ �ফ�য়াির ২০১৬ িবকাল ৩টায় কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন 
বাংলা যা�া িশে�র ওপর  �সিমনােরর আেয়াজন কের। �সিমনাের �ল �ব� উপ�াপন কেরন 
পি�ম বে�র গেবষক, ব��পী না�প�’ ও যা�া আকােদমী পি�কার স�াদক ড. �ভাত �মার 
দাস। আেলাচনায় অংশ �হণ কেরন জাহা�ীরনগর িব�িব�ালেয়র নাটক ও না�ত� িবভােগর 
অ�াপক আফসার আহেমদ এবং �ফাকেলার গেবষক জনাব সাইমন জাকািরয়া। অ��ােন 
সভাপিত� কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর সভাপিত জনাব এম আিজ�র 
রহমান। 
 
 

জনিশ�া িবভাগ 

৩৯. ২৩ �ফ�য়াির ২০১৬ মহান শহীদ িদবস ও আ�জ�ািতক মা�ভাষা িদবস ২০১৬ উপলে� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ২৩ 
�ফ�য়াির ২০১৬ িবকাল ৫টায় কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন এ�েশর কিবতা আ�ি� 
অ��ােনর আেয়াজন কের। অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন গণ�জাত�ী 
বাংলােদশ সরকােরর জন�শাসন ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচব ড. কামাল আব�ল নােসর �চৗ�রী। 
কিবতা আ�ি�েত অংশ �নন কিব িনম �েল� �ণ, জয়� চে�াপা�ায়, ভা�র বে�াপা�ায়, মািহ�ল 
ইসলাম, আশরা�ল আলম, আফেরাজা বা�, �পা চ�বত�, সািমউল ইসলাম �পালাক, কাজী 
আিরফ, লায়লা আফেরাজ, �রজাউি�ন �ািলন, আসাদ �চৗ�রী ও আফজাল �হােসন।  অ��ােন 
�াগত ভাষণ �দান কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ 
�চৗ�রী। অ��ােন সভাপিত� কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �া�েজর সভাপিত জনাব 
এম আিজ�র রহমান। �ধান অিতিথ জনাব কামাল আব�ল নােসর �চৗ�রী বেলন, ভাষার ময �াদা 
র�ায় এেদেশর ছা� জনতা �েকর তাজা র� �ঢেল িদেয়িছল, তােদর �রেণ কিবরা অজ� কিবতা 
রচনা কেরেছন। এসব কিবতা বাঙািলর সংকট, �ঃসমেয় ��রণা �িগেয়েছ। এ�েশর পথ �বেয় 
বাঙািল িছিনেয় এেনেছ �াধীনতার �য �। এ�শ আমােদর গব � ও অ�হীন ��রনার উৎস। বাংলােদশ 
জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী বেলন “ভাষা আে�ালন বাঙািল 
জািতর বীর গাথা ও জাতীয় জীবেনর �গৗরবময় অ�ায়। এ�েশর কিবতায় ভাষার �িত বাঙািলর 
অমিলন ��া ও ভােলাবাসা �কািশত হেয়েছ। মহান শহীদ িদবস আ�জ�ািতক মা�ভাষার ময �াদায় 
উ�ীত হেয়েছ। সব �� বাংলা ভাষার �� চচ �া অ�াহত রাখা �েয়াজন।  
 

জনিশ�া িবভাগ 

৪০. ২ মাচ � ২০১৬ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেনর স�ুেখ নব িনিম �ত িসেনে�� ২ 
মাচ � ২০১৬ তািরখ সকাল ১০:০০টায় বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কম �কত�ােদর িনদশ �ন িডসে� ও 
িকউের�ং �িশ�ণ কম �শালা আেয়াজন করা হয়। ২৩ জন কম �কত�া ও কম �চারী �িশ�ণ 

কম �শালায় অংশ�হণ কের। অ��ােন �াগত ব�� রােখন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর সিচব 
�মা. রমজান আলী। মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী �িশ�ণ কম �শালার উে�াধন 
কেরন। �িশ�ণ �দান কেরন �ক-এর �জনােরল �ােনজার জনাব এ.এস.এম. �রজাউর রহমান। 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী কম �শালা উে�াধন কের 
বেলন, ‘�েত�ক �নতা চান তার িক� �� বা�বািয়ত �হাক। িসেনে�� উে�াধন আমার কােছ �সই 
�� বা�বায়েনর �ভ ��ত�। আজ এক সােথ িসেনে�� উে�াধন ও �িশ�ণ কম�শালা �� হেলা। 
উপ�াপনা না�িনক ও রস স�ার করা জ�ির। জা�ঘর উপ�াপনা দশ �কেদর কােছ আকষ �ণীয় কের 
�লেত িনত� ন�ন অিভ�তা ও দ�তা অজ�েনর িবক� �নই। ত�ব�ল উপ�াপনা দশ �কেদর 
জা�ঘর�খী কের �লেব। সমেয়র সােথ সােথ জা�ঘের �দশ �েনর ন�ন িবষয় সংেযািজত হে�। 
িনদশ �ন িডসে� ও িকউের�ং িবষেয় আজ ন�ন কের ভাবেত হে�। �ক-এর �জনােরল �ােনজার 
জনাব এ.এস.এম �রজাউর রহমান বেলন, �িছেয় রাখা মা�েষর সহজাত ��ি�। এ কাজ� 
সফলভােব স�� কেরন িকউেরটর, ফেটা এিডটর ও �লখক। উপ�ািপত ব� �ি� ন�ন কের 
�লেত উপ�াপনায় আেলা �ে�পন, অিধক ত� সংেযাজেন ��� িদেত হয়। এখােন উপ�াপনার 
অ�িন �িহত ল�� ি�র করেত হয়। মসিলন �দশ �নী ও মসিলন �ন��ীবন উৎসব এই সব িবষয় 
��� �দয়া হেয়েছ। 
 
 

জনিশ�া িবভাগ 
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৪১. ০৫ মাচ � ২০১৬ বাংলােদেশর দািললীক িনদশ �ন ইউেনে�ার �মেমাির অফ �া ওয়া�� �রিজ�াের অ�� �ি�র িবষেয় 

৫ মাচ � ২০১৫ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �বাড � অব �াি�জ সভাকে� এক �গালেটিবল �বঠক 

অ�ি�ত হয়। অ��ােন �াগত ব�� উপ�াপন কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক 

জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী। অ��ােন উপি�ত িছেলন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর জন 

�শাসন ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচব ড. কামাল আব�ল নােসর �চৗ�রী, ঢাকা িব�িব�ালেয়র 

অ�াপক ড. আব�ল মিমন �চৗ�রী, ��ত� অিধদ�েরর মহাপিরচালক জনাব �মা. আলতাফ 

�হােসন, জাতীয় আক�াইভস ও ��াগােরর পিরচালক ড. অ��ল বারী �চৗ�রী, সাং�িতক �ি�� 

রােম� ম�মদার, অ�াপক ড. সিল��াহ খান, ড. �ভা নািহদ �চৗ�রী, ইউেনে�া বাংলােদশ 

জাতীয় কিম�র সিচব মন��র রহমান, অিতির� সিচব ড. �মাহা�দ আলী খান এনিডিস, 

অ�াপক ড. ফক�ল আলম, �ি��� জা�ঘেরর �াি� জনাব মিফ�ল হক, রাজশাহী বের� িরচাস � 

িমউিজয়ােমর উপ�ধান সংর�ণ কম �কত�া জনাব আ�ল ��ছ। এছাড়াও বাংলােদশ জাতীয় 

জা�ঘেরর কম �কত�া�� এ �গালেটিবল �বঠেক অংশ�হণ কেরন। �বঠেক ইউেনে�ার �মেমারী অফ 

�া ওয়া� ��া�ােম অ��ি�র লে� �াথিমকভােব ১৩� িবষয় সংেযাজেনর জ� �পািরশ করা 

হয়। �বঠেকর ��েত  বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী 

বেলন, বাংলােদেশর রেয়েছ হাজার বছেরর সাং�িতক ঐিতহ�। এই ঐিতহ�েক িব�বাসীর কােছ 

�েল ধরা �েয়াজন। অ��ােনর �ধান অিতিথ জন�শাসন ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচব ড. কামাল 

আব�ল নােসর �চৗ�রী বেলন, �মেমাির অফ �া ওয়াে�� অ�� �ি�র জ� �� �-�গা�ীসহ বাঙািল 

সমােজর নানা উপকরণ রেয়েছ, তেব িক িক িবষয় অ�� �� করা যায় এ িবষেয় এক� জাতীয় 

কিম� গঠন করা �েয়াজন। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর সভাপিত জনাব এম. 

আিজ�র রহমান �গালেটিবল �বঠেক সভাপিত� কেরন। 

জনিশ�া িবভাগ 

৪২. ০৮ মাচ � ২০১৬ অিধকার ময �াদায় নারী-��ষ সমােন সমান এই �িতপা� িনেয় ৮ মাচ � ২০১৬ তািরখ আ�জ�ািতক 
নারী িদবস পািলত হয়। এ উপলে� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর এক আেলাচনা অ��ােনর 
আেয়াজন কের। অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী। িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন বাংলােদশ 
জাতীয় জা�ঘেরর সিচব জনাব �মা. রমজান আলী। আ�জ�ািতক নারী িদবেসর তাৎপয � �েল ধের 
ব�ৃতা কেরন জা�ঘেরর জনিশ�া িবভােগর কীপার জনাব �ের নাসরীন। �ধান অিতিথ জনাব 
ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী বেলন, ‘‘১৮৫৭ সােলর ৮ মাচ � এই িদন�র ��। �স সমেয় ��রাে�র 

িনউইয়েক� এক �চ কারখানায় নারী �িমকরা �দিনক ১২ ঘ�া �থেক কিমেয় ৮ ঘ�া করা এবং 

�া� ম�রী এবং কম �ে�ে� �� ও �া��কর পিরেবশ িনি�ত করার দাবীেত �সা�ার হেয়িছল। 
আে�ালন করার অপরােধ �স সময় ��ফতার হন অেনেক এবং কারাগাের িনয �ািতত হন। নারীেদর 
আে�ালেনর �িত ��া এবং অিধকার বা�বায়েনর জ� জািতসংঘ ১৯৭৭ সােল �থেক ৮ মাচ � �ক 
িব�নারী িদবস িহেসেব �ী�িত �দান কের। �সই �থেকই িব��াপী ৮ মাচ � আ�জ�ািতক নারী িদবস 
িহেসেব পািলত হেয় আসেছ। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরও নারীকম�রা ��ষেদর সােথ সমান 
তােল  দ�তার সে� কাজ কের যাে�ন বেল ব�ারা অিভমত �� কেরন। নারী-��েষর অংশ 
�হেণর মা�েম বাংলােদেশর উ�য়ন �রাি�ত হেব বেলও তােদর িব�াস। 

জনিশ�া িবভাগ 

৪৩. ১৫ মাচ � ২০১৬ �াধীনতা ও জাতীয়  িদবস ২০১৬ উ�াপন উপলে� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ১৫ মাচ � ২০১৬ 
িবকাল ৩:০০টায় কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন আেলাচনা অ��ােনর আেয়াজন কের। 
অ��ােন একা�েরর �� িশ� : অিবিদত ইিতহাস শীষ �ক �ব� উপ�াপন কেরন �ি��ে�র 
গেবষক জনাব ��ফা �চৗ�রী। ‘��িশ�’ স�িক�ত গ��� িনেয় িবেশষ আেলাচনা কেরন 
কে�া�লার এ� অিডটর �জনােরল এবং কথাসািহিত�ক জনাব মা�দ আহেমদ। �ল �বে�র ওপর 
আেলাচনায় অংশ�হণ কেরন �েফসর সিল��াহ খান ও �েফসর �মজবাহ কামাল। অ��ােন �াগত 
ব�� উপ�াপন কেরন জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী। অ��ােন 
সভাপিত� কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর সভাপিত জনাব এম. আিজ�র 
রহমান। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী বেলন, 
‘একা�েরর �ি��ে� �ি�েযা�রা জীবন বাজী �রেখ রণা�েন �্� কেরন। এেদর পাশাপািশ 
বীরা�নােদর আ�ত�াগ �রণীয় হেয় আেছ। �াধীনতার পর �� িশ�রা িবেদশী দ�কেদর মা�েম 
িবেদেশ চেল যায়। আজ প�ত �বে� এই সব �� িশ�েদর জীবন গ�থা িনেয় আেলািচত হেয়েছ। 
আজেকর ত�ণ �জ� ও �� িশ�’�দর স�েক� এ আেলাচনা অ��ােনর মা�েম জানেত পারেব 
এবং গেবষকগণ গেবষণা করেত পারেব।  গেবষক ��ফা �চৗ�রী বেলন, �াধীনতার পর ২২� 
�সবা সং�ায় �� িশ�রা জ� �হণ কের। িবেদশীরা তােদরেক দ�ক িহেসেব �হণ কেরন। দ�ক 
�হীতারা তােদর স�ান থাকা সে�ও তারা বাঙািল িশ�েদর দ�ক �নয়। �ে� অনাথ িশ�েদরেক 
কানাডীয়ানরা �থেম দ�ক �নয়। �� িশ�রা �ডনমাক�, �ইেডনসহ িবেদেশর িবিভ� জায়গায় 
ছিড়েয়-িছ�েয় আেছ। �দেশ �� িশ�েদর িফিরেয় আনার �চ�া করা উিচত। �� িশ�রা ব� 
�িতব�কতার ম� িদেয় �বেড় উেঠেছ। তােদর অেনেকর সা�াতকােরর িভি�েত ‘�� িশ� : 
অিবিদত ইিতহাস’ �ব� রচনা করা হেয়েছ। �� িশ�েদর অিধকার ও ময �াদার িবষয়� আজ ��� 
সহকাের িবেবচনা করা �েয়াজন বেলও ব�াগণ মত �কাশ কেরন। 

জনিশ�া িবভাগ 
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৪৪. ১৫ মাচ � ২০১৬ �টােনর রানী Her Majesty Mother Tsnering Pem Wangchuck  ১৫ মাচ � ২০১৬ তািরখ 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �ল লিবেত এক� িবেশষ �দশ �নী পিরদশ �ন কেরন। রাণীেক �াগত 
জানান বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী। জাতীয় 
জা�ঘেরর উ��তন কম �কত�া�� ত�েক িবেশষ �দশ �নী ও �ালািরেত �দিশ �ত িনদশ �ন পিরদশ �েন 
সহায়তা কেরন।  জা�ঘেরর িবেশষ �দশ �নীেত জা�ঘেরর �মাট ৩১� সং�হ�� িনদশ �ন উপ�াপন 
করা হয়। উপ�ািপত িনদশ �েনর মে� উে�খেযা� িনদশ �ন অে�াভ� কােলা পাথর (২) �বেরাচনঃ 
কােলাপাথর (৩) জ�লঃ কােলাপাথর (৪) অে�াভ�ঃ ��া� (৫) অবেলািকেত�রঃ ��া� (৬) �� 
��া� (৭) তারা ��া� (৮) মহা�িতসরাঃ ��া� (৯) অে�াভ�ঃ ��া� (১০) �� �পাড়ামা� (১১) 
�রৗ� ��া (১২) �ণ � ��া (১৩) জামদানী শািড় (১৪) কাতান শািড় (১৫) নকশী ক�থা (১৬) নােফন 
(১৭) িসল িরিদং (১৮) নািফেলং (১৯) ককািশল ��িত। রাণী �দশ �নী �দেখ অিভ�ত হন এবং 
ম�� খাতায় মতামত �� কেরন। �ালাির পিরদশ �ন �শেষ রাণীেক জা�ঘেরর �রি�কা উপহার 
�দয়া হয়। 
 

জনিশ�া িবভাগ 

৪৫. ২৩ মাচ � ২০১৬ বাংলােদেশ জাতীয় জা�ঘর চ�ােনল আই-এর সহেযািগতায় ২৩ মাচ � ২০১৬ তািরখ ৩৮ ন�র 
�ালাির কে� �াধীন বাংলা �বতার �ক� ক� উে�াধন  করা হয়। অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব 
উপি�ত িছেলন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর সং�িত ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব 
আসা��ামান �র এমিপ। িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র 
সিচব �বগম আকতারী মমতাজ ও চ�ােনল আই-এর �ব�াপনা পিরচালক জনাব ফির�র �রজা 
সাগর। �াগত ব�� উপ�াপন কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল 
লিতফ �চৗ�রী। অ��ােন সভাপিত� কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � আব �াি�েজর 
সভাপিত এম. আিজ�র রহমান। �ধান অিতিথ সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব 
আসা��ামান �র এমিপ বেলন একা�ের মহান �ি��ে� �াধীন বাংলা �বতার �ক� ����ণ � 
�িমকা পালন কের। �াধীন বাংলা �বতার �কে�র শ� �সিনকরা ইথােরর মা�েম রণা�েন 
�যা�ােদর পাশাপািশ �য �� কেরিছেলন ইিতহােস �রনীয় হেয় আেছ। অব�� বাংলােদেশ ও 
িবেদেশ একা�েরর বাঙািলরা �াধীন �দেশর জ� �য লড়াই ও আ�ত�াগ কেরিছেলন তার ��রণা 
শি� িছল �াধীন বাংলা �বতার �ক�। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর চ�ােনল আই-এর সহেযািগতায় 
�াধীন বাংলা �বতার �ক� �থেক �চািরত কিথকা, সংবাদ, গান ও ব��গত িনদশ �ন �দশ �েনর জ� 
আজ ন�ন ক� উে�াধন করা হেলা। ত�ন �জ� ও গেবষেকরা �সিদেনর �ল�ভ �িত িনদশ �েনর 
সােথ পিরিচত হেত পারেব। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ 
�চৗ�রী বেলন একা�েরর মহান �ি��� জািতর জীবেন ����ণ � ঘটনা। এ �ে� সাধারন মা�ষ, 
�পশাজীবী, �িশ�নরত �ি�েযা�ারা জীবনেক �� কের অংশ িনেয়িছেলন। �াধীন বাংলা �বতার 
�কে�র শ� �সিনেকরা �গৗরেবর অ�ােয় সংেযাজন কেরিছেলন ন�ন মা�া। তারা মানিসক শি� 
জাগরেণ কথা, ভা� ও গীেতর মা�ােম জািতেক ঐক�ব� কের। সাধারন �দেশর জ� তােদর 
অবদান ইিতহাসেক মিহমাি�ত কেরেছ। 
 

জনিশ�া িবভাগ 

৪৬. ২৫ মাচ � ২০১৬ ২৫ মাচ � ২০১৬ তািরখ িবকাল ৩.০০টায় কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন �ি�েযা�ােদর গ� শীষ �ক 
আেলাচনা অ��ােনর আেয়াজন করা হয়। িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন িবিশ� িচ�িশ�ী ও 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর স�ািনত সদ� জনাব হােশম খান। আেলাচনায় অংশ�হণ 
কেরন ক�ে�ালার এ� অিডটর �জনােরল ও কথা সািহিত�ক জনাব মা�দ আহেমদ এবং �লনা িবভাগীয় 
কিমশনার জনাব আ�স সামাদ। অ��ােন সভাপিত� কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর 
সভাপিত জনাব এম. আিজ�র রহমান। ক�ে�ালার এ� অিডটর �জনােরল ও কথা সািহিত�ক জনাব মা�দ 
আহেমদ বেলন, ‘একা�ের মহান �ি��ে� সব ��েরর জনগণ �তঃ�ত� অংশ�হণ কেরন। রণা�েন ও �দেশর 
অভ��ের এই সব মা�েষর আ�ত�াগ, সং�ােমর �গৗরবগ�থা সব �জন িবিদত। আজ মহান �ি��ে� 
অংশ�হণকারী  �যা�ােদর কাছ �থেক মহান �ি��ে� তােদর অবদান ও অিভ�তা স�েক�  ত�ণ �জ� 
অবগত হেলা। জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান ও �ি�েযা�ােদর অেনক �� আজও বা�বািয়ত 
হয়িন।  তােদর �� বা�বায়েন আজ সবাইেক ভাবেত হেব। িবেষশ অিতিথ িশ�ী হােশম খান বেলন, 
‘একা�ের নয়মাস জীবন বাজী �রেখ অেনক �ি�েযা�া �� কের শহীদ হন, আবার অেনেক �দেশ িফের এেস  
�দশ �নগ �ঠেন আ�িনেয়াগ কেরন। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর িতন� �ালািরেত �ি��ে�র ��ত 
ইিতহাস �েল ধরা হেয়েছ এবং �ি��ে�র �ারক �দশ �েনর �ব�া করা হেয়েছ। এসব ত� ভিব�ত 
�জ�েক স�ক ইিতহাস চচ �ায় উ�ু� করেব। �ি��ে�র অসমা� কাজ বা�বায়েন জািত আজ ঐক�ব�। 

জনিশ�া িবভাগ 

৪৭. ২৬, ২৭ এবং ২৮ মাচ � 
২০১৬ 

মহান �াধীনতা ও জাতীয় িদবস ২০১৬ উদযাপন উপলে� আেয়ািজত  অ��ানমালার অংশ 
িহেসেব িশ�-িকেশারেদর িবেনাদেনর জ� ২৬, ২৭ ও ২৮ মাচ � ২০১৬ সকাল ১০টায় এবং ��র 
২.০০টায় বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �ধান িমলনায়তেন �ি��ে�র চলি�� ‘অিনল বাগচীর 
একিদন’ এবং �সাহরাওয়াদ� উ�ােন অবি�ত �াধীনতা জা�ঘের �ি��ে�র চলি�� ‘�ামল 
ছায়া’ �দশ �ন করা হয়।  
 

জনিশ�া িবভাগ 

৪৮.  
 
 
 

২৬, ২৭ ও ২৮ মাচ � ২০১৬ তািরখ সকাল ১০টা �থেক িবকাল ৫টা পয �া� জা�ঘেরর নিলনীকা� 
ভ�শালী �দশ �নী �ালািরেত ব�ব� এবং �ি��� িবষয়ক ��েমলার আেয়াজন করা হয় ৮� 
�কশনা সং�া এ �দশ �নীেত অংশ�হণ কের। এছাড়া জা�ঘর লিবেত �ি��ে�র গান পিরেবশন 
করা হয়। 

জনিশ�া িবভাগ 
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৪৯.  ২৬ মাচ � ২০১৬ তািরখ সকাল ৯.৩০ �থেক িবকাল ৪.৩০ িমিনট পয �� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
�ালািরস�হ দশ �কেদর জ� �খালা রাখা হয়।  সব �েমাট ৩,৬৯৪ জন দশ �ক জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
িশ�-িকেশার ও �িতব�ীরা িবনা �িকেট  জা�ঘর পিরদশ �ন কের। 
 

জনিশ�া িবভাগ 

৫০. ৩০ মাচ � ২০১৬ জাতীয় ��াচার বা�বায়েনর অংশ িহেসেব বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের �পশাগত আচরণ উ�য়ন 
িবষয়ক �িশ�ণ কম ��িচ ৩০ মাচ � ২০১৬ তািরখ জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন অ�ি�ত 
হয়। অ��ােন �ধান ব�া িহেসেব উপি�ত িছেলন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর সিচব জনাব �মা. 
রমজান আলী। আেলাচনা কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর ঊ��তন �শাসিনক অিফসার জনাব 

�মাহা. �সিলম। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর সিচব জনাব �মা. রমজান আলী বেলন, �িত� কম �কত�া 

কম �চারী সততা ও িন�ার সােথ দািয়� পালন করেল ��াচার চচ �ার অেনক অংশ �রণ করা স�ব। 
জাতীয় জীবেন নাগিরক �সবা িনি�ত করার লে� ঐক�ব�ভােব কাজ করার জ� সবাইেক অ�েরাধ 
কেরন। �ি��ে�র মা�েম অিজ�ত বাংলােদেশ �শাসন িনি�ত হেব বেলও িতিন মত �কাশ কেরন। 

জনিশ�া িবভাগ 

৫১. ০২ এি�ল ২০১৬ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর িব� অ�জম সেচতনতা িদবস উপলে� ২ এি�ল ২০১৬ কিব �িফয়া 
কামাল িমলনায়তেন এক আেলাচনা অ��ােনর আেয়াজন কের। অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব 
উপি�ত িছেলন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী। িবেশষ 
অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন অ�জম িবেশষ� ডা. িবকাশ চ� পাল।  অ��ােন সভাপিত� কেরন 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর সভাপিত জনাব এম. আিজ�র রহমান। 
�ধান অিতিথ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী বেলন, 
�াভািবক িবকাশ জিনত সম�া অ�জম। এই সম�া�িল ��িতর িব�প অবদান। আমরা কখেনা 
তােদর �� তাি�� করেবা না। সমাজেক তােদর জ� জায়গা কের িদেত হেব। যারা অ�জেম �গেছ 
তােদরেক বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �েন িবেশষ সহায়তা করা হয়। অ�জম আ�া�েদর িনেয় 
জা�ঘের �হ�র পিরসের কাজ করার পিরক�না  রেয়েছ। িবেশষ অিতিথ ডা. িবকাশ চ� পাল বেলন, 
জিতসংঘ ২০০৭ সাল �থেক িব� অ�জম িদবস পালেনর িস�া� িনেয়েছ। নবম অ�জম িদবেস 
আমােদর �িত�া আমরা সবাই এক সে� কাজ করেবা। অ�জম িশ�েদর �ধান সম�া �া�িবক। 
অ�জম িশ�রা আচরণগত সম�ায় �ভােগ। তােদর মে� �নরা�ি�ক আচরণ অিধক ল�ণীয়। ১৯৪৩ 
সােল অ�জম জিনত সম�া আিব�ত হয়। িবলে� কথা বলা, উ�ারণগত জড়তা  ও অ��তা, 
�াভািবক কথা বলেত না পারা, �ি��ি�ক সম�া অ�জম আ�া� িশ�েদর মে� �দখা যায়। অ�জম 
িনরাময় করা না �গেলও পিরচয �ার মা�েম তােদর আচরণগত উ�য়ন ঘটােনা স�ব। বাংলাদেশ জাতীয় 
জা�ঘেরর �বাড � অব �াি�েজর সভাপিত জনাব এম. আিজ�র রহমান বেলন, অ�জম িশ�রা �িতব�ী 
নয়, এরা �মধাবী। অ�জম িশ�েদর ক�ােণ িবিভ� সং�া কাজ কের যাে�। অ�জম িশ�রা মানিবক 
হয়। সমােজর সকল পয �ায় �থেক অ�জম আ�া� িশ�েদর পােশ সাহাে�র হাত বািড়েয় িদেত হেব। 

জনিশ�া িবভাগ 

৫২. ১৩ এি�ল ২০১৬ বাংলা বষ � ১৪২২ িবদায় এবং নববষ � ১৪২৩ বরণ উপলে� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ৩িদন�াপী 
�লাকজ �মলা, িপঠা উৎসব ও �লাকস�ীতা��ােনর আেয়াজন কের। ৩০ �চ� (১৩ এি�ল) �বলা ৩টায় 
�লাকজ �মলা এবং িপঠা উৎসব আ��ািনকভােব উে�াধন কেরন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর �বাড � অব 
�াি�েজর সভাপিত জনাব এম. আিজ�র রহমান। ২ �বশাখ পয �� �মলা চেল । �মলায় পাট, �বত, ব�শ, 
মা�র �তির �লাকজ হ�িশ� �দশ �ন করা হয়। হ�িশে�র পাশাপািশ ঐিতহ�বাহী হােত �তির নানা রকম 
িপঠা �দশ �ন করা হয়। অ��ানমালার অংশ িহেসেব িবকাল ৪টায় আেয়াজন করা হয় 
�লাকস�ীতা��ান। �দশ বের� িশ�ী�� অ��ােন স�ীত পিরেবশন কের। বাংলা নববষ � উদযাপেনর 
অংশ িহেসেব িশ� িকেশারেদর িবেনাদেনর জ� জা�ঘর �ধান িমলনায়তেন এবং �সাহরাওয়াদ� 
উ�ােনর �াধীনতা জা�ঘের ১লা �বশাখ িবনা �িকেট সকাল ১১টায় �মারেশ�ল ইসলাম পিরচািলত 
অিনল বাগচীর একিদন এবং �বলা ৩টায় �মা�ন আহেমেদর আ�েনর পরশমিণ চলি�� �দশ�ন করা 
হয়।  

জনিশ�া িবভাগ 

৫৩. ৩০ এি�ল ২০১৬ ২৫ �বশাখ িব�কিব রবী�নাথ ঠা�েরর জ�িদবস। িদবস� উদযাপন উপলে� বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘর ও রবী� একােডিম �যৗথভােব বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর কিব �িফয়া কামাল িমলনায়তেন 
রবী�সংগীত স��ার আেয়াজন কের। অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন গণ�জাত�ী 
বাংলােদশ সরকােরর সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব আসা��ামান �র এমিপ। 
�চনা ব�� �দন রবী� একােডিমর সাধারণ স�াদক �ল�ল মহলানবীশ। �াগত ব�� �দন 
জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী।  �চনা ব�ে� �ল�ল মহলানবীশ বেলন, 
বরী�নােথর �ি�কম �েক ছিড়েয় �দয়াই রবী� একােডিমর ল��। �সই ল��েক সামেন িনেয় সংগঠন� 
কাজ কের যাে�। �াগত ভাষেণ জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী বেলন, 
সািহেত�র সব শাখােত রবী�নােথর অবাধ িবচরণ িছল। পিরণত বয়েস রবী�নাথ িশ�কলা ও সংগীত 
রচনায় মেনািনেবশ কেরন যা রবী�নাথেক শতাি�র পর শতাি� ব�িচেয় রাখেব। �ধান অিতিথর 
ভাষেণ জনাব আসা��ামান �র এমিপ বেলন, ধম�য় �মৗলবাদ এবং উ�প�ীেদর �িতহত করার জ� 
সং�িত চচ �া �াপকভােব করা �েয়াজন। উ� �মৗলবাদেক �িতহত করার জ� িতিন সরকােরর 
পাশাপািশ জনগণেক এিগেয় আসার আ�ান জানান। এে�ে� রবী�নাথ আমােদর পােথয়। সভাপিতর 
ভাষেণ জনাব এম. আিজ�র রহমান বেলন, রবী�নােথর জীবন ও সািহত�কম � আমােদর জীবনেক 
সবসময়ই আেলািকত করেব। আেলাচনার পর একক সংগীত পিরেবশন কেরন িবিশ� রবী�সংগীত 
িশ�ী �মিত ��ীতা পা�। 
 

জনিশ�া িবভাগ 
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৫৪. ১৪ �ম ২০১৬ রবী�নাথ আমােদর জীবন ও সািহেত� ��রণার উৎস। ত�র গান আমােদর জাতীয় সংগীত। িতিন ১৯১৩ 
সােল সািহেত� �নােবল �র�ার অজ�ন কের বাংলা ভাষা ও সািহত�েক িব� দরবাের পিরচয় কিরেয় 
�দন। িতিন �� কিবই িছেলন না, িতিন িছেলন একাধাের �ছাটগ�কার, উপ�ািসক, না�কার, �াবি�ক, 
সংগীত�, িশ�ািবদ ও সমাজসং�ারক। জীবেনর �শষপােদ এেস কিবতার কাটা�� করেত িগেয় �ক� 
�� করেলন িচ�কলা। ১৯২৪ �থেক ১৯৪১ সােল ��� অবিধ কমপে� ২৩০০ ছিব �েক িতিন এক 
িব�য়কর িশ� �িতভার �া�র �রেখ �গেছন। িক� ‘‘িচ�কর রবী�নাথ’’ এই পিরচয়� �ব পিরিচত 
হেয় ওেঠিন। এই  ���াপেট বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর িব�কিবর ১৫৫তম জ�বািষ �কী উপলে� ত�রই 
আক� ১২০� িচ�কম �, ত�র �ব�ত �িত-িনদশ �ন, ত�র হােতর �লখা িচ� িনেয় প�কাল�াপী এক� 
িবেশষ �দশ �নী আেয়াজন কের। ১৪ �ম’ ২০১৬ শিনবার িবকাল ৪:০০টায় নিলনীকা� ভ�শালী �দশ �নী 
কে� �ধান অিতিথ িহেসেব এই িবেশষ �দশ �নীর উে�াধন কেরন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর 
মাননীয় অথ �ম�ী জনাব আ�ল মাল আব�ল �িহত, িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন সং�িত 
িবষয়ক মাননীয় ম�ী জনাব আসা��ামান �র এমিপ। উে�াধনী অ��ােন উপি�ত িছেলন ঢাকা 
িব�িব�ালেয়র এিমেরটাস অ�াপক ড. আিন��ামান, জা�ঘর �বাড � অব �াি�েজর সভাপিত জনাব 
এম. আিজ�র রহমান ও জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী। এই �দশ �নীেত 
রবী�নােথর িচ�া�েনর নানা অ�ষে�র ওপর আেলাকপাত করা হয়। একজন দশ �ক �কবল িবিভ��প 
রবী� িচ�কলা স�েক� �ান লাভ কেরন তাই নয়, িতিন �য পিরেবেশ ছিব �কায় হাত িদেয়িছেলন, 
কীভােব �কােনা �প �ািত�ািনক �িশ�ণ ছাড়াই �কেত �কেত �িকেয় হেয় উেঠিছেলন, 
িবংশশতা�ীর িব�াত ভারতীয় ও অভারতীয় িচ�করেদর পােশ ত�র �ান �কাথায় �স স�েক�ও ধারণা 
অজ�ন করা স�ব এই �দশ �নী �থেক। 

জনিশ�া িবভাগ 

৫৫. ১৮ �ম ২০১৬ ১৮ �ম ২০১৬ সকাল ১১টায় আ�জ�ািতক জা�ঘর িদবেস বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ও আইকম 

বাংলােদশ জাতীয় কিম� এক �সিমনােরর আেয়াজন কের। অ��ােন �াগত ব�� রােখন আইকম 

বাংলােদশ জাতীয় কিম�র �চয়ারপাস �ন জনাব জাহা�ীর �হােসন। অ��ােন �ধান অিতিথ িহেসেব 

উপি�ত িছেলন সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব আসা��ামান �র এমিপ। িবেশষ 

অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন সােবক সিচব ও সােবক �ধান ত� কিমশনার জনাব এম. আিজ�র 

রহমান। Museums and Cultural Landscape শীষ �ক �ব� উপ�াপন কেরন জাহা�ীরনগর 

িব�িব�ালেয়র ��ত� িবভােগর �েফসর �ফী ��ািফ�র রহমান। আেলাচনায় অংশ�হণ কেরন 

ইউিনভািস �� অব এিশয়া �ািসিফক এর �েফসর আ� সাঈদ এম আহেমদ। সভাপিত� কেরন 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী। �ধান অিতিথ সং�িত 

িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী জনাব আসা��ামান �র এমিপ বেলন, জা�ঘর িবেশষািয়ত 

সং�হশালা। ঐিতহািসক সাং�িতক ও ��তাি�ক িনদশ �ন জা�ঘের সং�হ ও �দশ �ন করা হেয় থােক। 

িব�ায়েনর �ভােব �িথবী�াপী �য পিরবত�ন �িচত হে� তার �িতভাস জা�ঘের ল� করা যায়। 

জা�ঘের আগত দশ �েকর �ান ভা�ারেক স�� কের। তাই িনদশ �ন সং�হ ও সংর�েণ আমােদর আরও 

য�বান হেত হেব। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী 

সভাপিতর ভাষেণ বেলন, �েগর সােথ তাল িমিলেয় আ�িনক ��ি� �বহার কের িবে�র জা�ঘরস�হ 

�যভােব এিগেয় যাে� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘরেক �সভােবই এিগেয় িনেয় �যেত হেব। এজ� জা�ঘর 

কম�েদর আেরা দ�তার সােথ কাজ করেত হেব। 

জনিশ�া িবভাগ 

৫৬. ০৪ �ন ২০১৬ কাজী নজ�ল ইসলাম বাংলােদেশর জাতীয় কিব। িতিন একাধাের কিব, গাি�ক, উপ�ািসক, 
অ�বাদক, �াবি�ক, গীিতকার, �রকার, বংশীবাদক, সংগীতিশ�ী, সাংবািদক, কািহনীকার, 
অিভেনতা, চলি��কার, রণা�েনর �যা�া এবং �মণ িপয়াসী মা�ষ। ‘মম এক হােত ব�কা ব�েশর 
ব�শির, আর হােত রণ �য �- এই উ�ারেণর কারেণ নজ�লেক আমরা ��ম ও িবে�াহী কিব বিল। 
িতিন সাে�র কিব, জাগরেণর কিব, িতিন মানবতার কিব। এই মহান কিবর ১১৭তম জ� জয়�ী 
উপলে� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ৪ �ন ২০১৬, শিনবার সকাল ১১টায় নিলনীকা� ভ�শালী 

�দশ �নী কে� নজ�ল �িত ব�ৃতা অ��ােনর আেয়াজন কের। ‘নজ�ল �িত ব�ৃতা’  �দান কেরন 
অ�াপক সিল��াহ খান। �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন মাননীয় �ধানম�ীর অথ �ৈনিতক 
উপেদ�া ড. মিসউর রহমান। ব�ৃতা অ��ােন সভাপিত� কেরন অ�াপক আ�ল কােসম ফজ�ল হক। 
আেলাচনায় অংশ�হণ কেরন িশ�ী �মা�ফা জামান,  �সােহল �হােসন গািলব ও কিব সাখাওয়াত ��। 
অ��ােনর ��েত নজ�ল স�ীত পিরেবশন কেরন িশ�ী আফসানা �না। �িত ব�ৃতায় অ�াপক 
সিল��াহ খান নজ�ল সািহেত�র নানা িদক �েল ধেরন। একই সােথ সমসামিয়ক সািহিত�ক িবেশষ 
কের নজ�ল স�েক� ��েদব ব�র অিভ�ি� উপ�াপন কের বেলন নজ�ল �লত তা�ে�র কিব। 
�ধান অিতিথর ভাষেণ ড. মিসউর রহমান বেলন, নজ�েলর ব�মাি�ক �জনশীলতা অ� �য �কান 
�লখক �থেক ত�েক আলাদা কেরেছ। সভাপিতর ভাষেণ অ�াপক আ�ল কােসম ফজ�ল হক বেলেছন 
দাির�তা,  ��হহীনতা নজ�ল সািহত�েক �যমন �ভািবত কেরছ �তমিন উ� �মৗলবাদেক নজ�ল কখনই 
ভাল �চােখ �দেখনিন। �িত ব�ৃতা��ােন �াগত ভাষণ �দন জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল 
লিতফ �চৗ�রী। অ�া�েদর মে� ব�� রােখন িশ�ী �মা�ফা জামান এবং কিব সাখাওয়াত ��।  
 

জনিশ�া িবভাগ 
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ev Í̄evqbKvj Abyôv‡bi weeiY ev Í̄evqbKvix 

wefvM/kvLv 

৫৭. ১৯ �ন ২০১৬ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর এবং বাংলােদশ �� ও ��র িশ� কেপ �ােরশন (িবিসক) এর �যৗথ উে�ােগ 
১৯.০৬.২০১৬ জামদানী িশ� �মলার উে�াধন করা হয়। জাতীয় জা�ঘর নিলনীকা� ভ�শালী �দশ �নী 
কে� ২৮.০৬.২০১৬ তািরখ পয �� �মলা চেল। �মলা উে�াধন কেরন  িশ�ম�ী জনাব আিমর �হােসন 
আ� এমিপ। সভাপিত িহেসেব উপি�ত িছেলন িবিসক এর �চয়ার�ান জনাব হজরত আলী, িবেশষ 
অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন সং�িত িবষয়ক ম�ণালেয়র মাননীয় সিচব �বগম আকতারী মমতাজ, 
িশ� ম�ণালেয়র িসিনয়র সিচব জনাব �মা. �মাশাররফ �হােসন �ইঁয়া এনিডিস এবং  ব� ও পাট 
ম�ণালেয়র মাননীয় �িতম�ী জনাব িমজ�া আজম এমিপ.। �াগত ভাষণ �দন বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী।  
 

জনিশ�া িবভাগ 

৫৮. ২১ �ন ২০১৬ বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর বািষ �ক িমলাদ ও ইফতার মাহিফেলর আেয়াজন করা হয়। ইফতার 
মাহিফেল বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর, আহসান মি�ল জা�ঘর, �াধীনতা জা�ঘেরর কম �কত�া ও 
কম �চারী�� ছাড়াও আমি�ত অিতিথ�� অংশ�হণ কেরন।  
 

জনিশ�া িবভাগ 

 
 

 
 

(6)   Imgvbx Rv`yNi, wm‡jU :  

(K) 1 †m‡Þ¤^i 2015 Zvwi‡L †Rbv‡ij Gg.G.wR. Imgvbxi Rb¥evwl©Kx Dcj‡¶ Av‡jvPbv mfvi Av‡qvRb Kiv nq|  

(L) 16 †deªæqvwi 2016 Zvwi‡L †Rbv‡ij Gg.G.wR Imgvbxi  g„Zz¨evwl©Kx Dcj‡¶ Av‡jvPbv mfv I wgjv` gvnwd‡ji Av‡qvRb 
Kiv nq|   

(M) gnvb ¯̂vaxbZv w`em 2016 Dcj‡¶ ¯‹zj ch©v‡q wPÎv¼b cÖwZ‡hvwMZvi Av‡qvRb Kiv nq| 

(N) knx` w`em I AvšÍR©vwZK gvZ…fvlv w`em Dcj‡¶ 21 †deªæqvwi 2016 Zvwi‡L ¯‹zj ch©v‡q my›`i evsjv nv‡Zi †jLv 
cÖwZ‡hvwMZvi Av‡qvRb Kiv nq|  

(O) RvZxq †kvK w`em 2015 Dcj‡ÿ ¯‹zj ch©v‡q wPÎv¼b cÖwZ‡hvwMZvi Av‡qvRb Kiv nq| 

(P) gnvb weRq w`em 2015 Dcj‡ÿ ¯‹zj ch©v‡q wPÎv¼b cÖwZ‡hvwMZvi Av‡qvRb Kiv nq| 

(Q) RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi 96Zg Rb¥ w`b I RvZxq wkï w`em 2016 Dcj‡ÿ e½eÜzi Kg©gq Rxeb kxl©K ¯‹zj 
I K‡jR ch©v‡q e³…Zv cÖwZ‡hvwMZvi Av‡qvRb Kiv nq| 

 

(7) wRqv ¯§„wZ Rv`yNi, PÆMÖvg : 
 

1.  RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi kvnv`Z evwl©Kx I RvZxq †kvK ẁ em/2012 Dcj‡ÿ 15 AvM÷, 2012 Zvwi‡L wkï, wkÿv_©x 
I we‡kl wkï‡`i Rb¨ webv wU‡K‡U Rv ỳNi †Lvjv ivLv nq| Hẁ b 22 Rb `k©bv_©x webv wU‡K‡U Rv ỳNi cwi`k©b K‡ib| 

2.  C ỳj wdZi, 2016 D &̀hvcb Dcj‡ÿ wkï, wkÿv_©x I we‡kl wkï‡`i Rb¨ C‡`i ẁ b webv wU‡K‡U Rv ỳNi †Lvjv ivLv nq| Hw`b 867 Rb 
`k©bv_©x webv wU‡K‡U Rv ỳNi cwi`k©b K‡ib| 

3.  C ỳj Avhnv, 2015 D &̀hvcb Dcj‡ÿ wkï, wkÿv_©x I we‡kl wkï‡`i Rb¨ C‡`i ẁ b webv wU‡K‡U Rv ỳNi †Lvjv ivLv nq| Hẁ b 378 
Rb `k©bv_©x webv wU‡K‡U Rv ỳNi cwi`k©b K‡ib| 

4.  gnvb weRq ẁ em/2015 D &̀hvcb Dcj‡ÿ wkï, wkÿv_©x I we‡kl wkï‡`i Rb¨ 16 wW‡m¤̂i, 2015 Zvwi‡L webv wU‡K‡U Rv ỳNi †Lvjv 
ivLv nq| Hẁ b 569 Rb `k©bv_©x webv wU‡K‡U Rv ỳNi cwi`k©b K‡ib| 

5.  knx` iv÷ªcwZ wRqvDi ingv‡bi 80Zg Rb¥evwl©Kx evwl©Kx Dcj‡ÿ † v̀qv I wgjv`-gvnwd‡ji Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q|  

6.  Agi GKz‡k I AvšÍR©vwZK gvZ…fvlv w`em/2016 D &̀hvcb Dcj‡ÿ my›̀ i evsjv nv‡Zi †jLv cÖwZ‡hvwMZvi Av‡qvRb Kiv nq| G‡Z 147 
Rb cÖwZ‡hvMx Ask MÖnY K‡i| 

7.  Agi GKz‡k I AvšÍRvwZ©K gvZ…fvlv ẁ em/2016 D &̀hvcb Dcj‡ÿ 21/02/2013 Zvwi‡L wkï, wkÿv_©x I we‡kl wkï‡`i Rb¨ webv 
wU‡K‡U Rv ỳNi †Lvjv ivLv nq| Hw`b 417 Rb `k©bv_©x webv wU‡K‡U Rv ỳNi cwi`k©b K‡ib| 

8.  Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i wb‡q 19/05/2015 Zvwi‡L wRqv §̄„wZ Rv ỳN‡ii evwl©K µxov I mvs ‹̄…wZK Abyôvb/2015 Gi Av‡qvRb Kiv nq| 

9.  RvwZi RbK e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi Rb¥evwl©Kx I RvZxq wkï ẁ em/2016 Dcj‡ÿ 17 gvP©, 2016 Zvwi‡L wkï, wkÿv_©x I we‡kl 
wkï‡`i Rb¨ webv wU‡K‡U Rv ỳNi †Lvjv ivLv nq| Hẁ b 326 Rb `k©bv_©x webv wU‡K‡U Rv ỳNi cwi`k©b K‡ib| 

10. gnvb ¯̂vaxbZv I RvZxq ẁ em/2016 D &̀hvcb Dcj‡ÿ 26/03/2016 Zvwi‡L wkï-wK‡kvi wPÎv¼b cÖwZ‡hvwMZvi Av‡qvRb Kiv nq| 
G‡Z 153 Rb cÖwZ‡hvMx Ask MÖnY K‡i| 

11.  gnvb ¯̂vaxbZv I RvZxq ẁ em/2016 Dcj‡ÿ 26/03/2016 Zvwi‡L wkï, wkÿv_©x I we‡kl wkï‡`i Rb¨ webv wU‡K‡U Rv ỳNi †Lvjv ivLv 
nq| Hẁ b 318 Rb `k©bv_©x webv wU‡K‡U Rv ỳNi cwi`k©b K‡ib| 

12.  evsjv beel©/ 1423 D &̀hvcb Dcj‡ÿ 14/04/2016 Zvwi‡L wkï, wkÿv_©x I we‡kl wkï‡`i Rb¨ webv wU‡K‡U Rv ỳNi †Lvjv ivLv nq| 
Hẁ b 609 Rb `k©bv_©x webv wU‡K‡U Rv ỳNi cwi`k©b K‡ib| 
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13.  knx` iv÷ªcwZ wRqvDi ingv‡bi kvnv`Z evwl©Kx Dcj‡ÿ †`vqv I wgjv`-gvnwd‡ji Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| 

14. wkívPvh© Rqbyj vv‡eẁ ‡bi 101Zg Rb¥evwl©Kx Dcj‡ÿ¨ 29 wW‡m¤̂i 2016 †_‡K 04 Rvbyqvwi 2016 mßvne v̈cx we‡kl wPÎcÖ`k©bx 
ÔRqby‡ji QweÕ welqK wPÎ cÖ`k©bx Kiv nq|  

15. ms ‹̄…wZ welqK gš¿Yvj‡qi gvbbxq mwPe †eMg AvKZvix ggZvR KZ…©K PÆMÖv‡gi wewfbœ cÖwZôvb cwi`k©bKv‡j wRqv §̄„wZ Rv ỳN‡ii Dbœqb 
I mvwe©K Kg©Kv‡Ûi Z_¨ weeiYx cvIqvi c‡q›U †cÖ‡R‡›Uk‡bi gva¨‡g Dc ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| 

 

(8) wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b msMÖnkvjv, gqgbwmsn :  
  
 

K.   h_v‡hvM¨ gh©v`vq ¯̂vaxbZvi gnvb ’̄cwZ RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb-Gi 40Zg kvnv`vr evwl©Kx/2015 cvjb, gnvb 

weRq w`em/2015 D &̀hvcb, wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`‡bi Rb¥kZevwl©Kx/2015 D &̀hvcb,  knx` w`em I AvšÍR©vwZK gvZ…fvlv 

w`em/2016 D &̀hvcb,  gnvb ¯̂vaxbZv I RvZxq w`em/2016 D &̀hvcb I wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`‡bi 40Zg g„Zz¨evwl©Kx/2016 

cvjb Kiv n‡q‡Q| 

L.    wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b msMÖnkvjvq me©‡gvU 35,811 Rb `k©bv_©x msMÖnkvjvi M¨vjvwi `k©b K‡ib| Gi g‡a¨ 26,880 Rb 
wUwK‡Ui gva¨‡g Ges 8,931 Rb webv wUwK‡U AbygwZµ‡g `k©b K‡ib| wUwKU weµ‡qi 4,88,588/- UvKv (Pvi j¶ AvUvwk 
nvRvi cuvPkZ AvUvwk UvKv) msMÖnkvjvi †Rbv‡ij dv‡Û Rgv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  

M.  Rqbyj wkky Pviæcx‡Vi evwl©K wPÎKg© cÖ̀ k©bx/2015, h_v‡hvM¨ gh©v`vq gnvb weRq w`em/2015 D &̀hvcb, c‡njv ˆekvL evsjv 
beel© 1423 D &̀hvcb cvjb Kiv n‡q‡Q| 

 

(09) Avnmvb gwÄj Rv`yNi, XvKv : 
 
 

1.  cÖvmv` fe‡b M¨vjvix I †kv‡K‡m  cÖ`wk©Z wb`k©b  cybwe©b¨vm Ges †j‡ej I jvBwUs Dbœqb Kiv n‡q‡Q| 

2.  cÖ`wk©Z †ek K‡qKwU wb`k©bvw`i ivmvqwbK msi¶Y Ges ˆZjwP‡Î cÖ‡qvRbxq wiUvPKiY n‡q‡Q | 

3.  Rv`yN‡ii _vKv A‡K‡Rv gvjvgvj wbjv‡g wewµ Kiv n‡q‡Q| 

4.  Rv`yN‡ii wewfbœ ’̄v‡b Av ª̀uZv I ZvcgvÎv _v‡g©v-nvB‡MÖvwgUvi h‡š¿i mvnv‡h¨ wbqwgZ †iKW© Kiv nq | 

5.  gnvb weRq w`em-2015 Dcj‡ÿ wkï-wK‡kvi‡`i wPÎv¼Y cÖwZ‡hvwMZvi Av‡qvRb Kiv nq|  

6.  evsjv‡`k RvZxq Rv ỳNi KZ…©K Av‡qvwRZ gmwjb cÖ̀ k©bx Ges gmwjb cybiæ¾xe‡bi Ask wn‡m‡e Avnmvb gwÄj Rv ỳNi cÖv½‡Y 
gmwjb mÜ¨v Abyôvb AbywôZ nq| 

7.  gnvb ¯̂vaxbZv I RvZxq w`em 2016 Dcj‡ÿ Avnmvb gwÄj Rv ỳN‡i wkï‡`i wPÎv¼b cÖwZ‡hvwMZvi Av‡qvRb Kiv nq|  

8.   04wU cÖwZôvb‡K Rv ỳNi ewniv½‡Y PjwPÎvqb I Abyôvb Av‡qvR‡bi Kv‡R mnvqZv cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  

9.       M¨vjvwimn wewfbœ c‡q‡›U we ỳ¨r mvkªqx evj¦ cwieZ©b -232 wU| 

(10) ¯^vaxbZv Rv ỳNi, †mvnivIqv`©x D`¨vb, XvKv : 
 

ঢাকা শহেরর �াণ �কে� অবি�ত �সাহরাওয়াদ� উ�ান ইিতহােসর অেনক ঐিতহািসক ঘটনার সা�ী। বাঙািলর �াধীকার আে�ালেনর 
ঐিতহািসক িববত�েনর ধারায় ১৯৭১ সােলর ৭ই মাচ � এই �া�ের দ�িড়েয় জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান �ঘাষণা কেরিছেলন 
�াধীনতা অজ�েনর �ঢ় �ত�য়। লােখা শহীদেদর আ�দােনর িবিনমেয় বাঙািলর �ি��ে�র িবজয়দিলল একা�েরর ১৬ িডেস�র এই �া�েরই 
�া�িরত হেয়িছল। �াধীনতার ডাক ও �াধীনতা বা�ব �িত�া একই �া�ের হওয়ায় এই উ�ান �াধীনতা পীঠ�ান িহেসেব নি�ত হেব �েগর 
পর �গ। �াধীনতার এই ঐিতহ� �চতনােক িচর�নভােব লালন করার �য়ােসই �সাহরাওয়াদ� উ�ােন �-গেভ � �ািপত হয় ‘�াধীনতা জা�ঘর’ 
বা Museum of Independent. �াধীনতা জা�ঘের আগত ঢাকা শহেরর ২৬ (ছাি�শ)� িশ�া �িত�ােনর সব �েমাট ১,৫৪৫ (এক হাজার 
প�চশত �য়তাি�শ) জন ছা�-ছা�ী �াধীনতা জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 

       

১.  পিব� ঈদ-উল-িফতর ২০১৫ উপলে� �াধীনতা জা�ঘেরর িমলনায়তেন ঈেদর পেরর �ই িদন ০২ (�ই)� (ক. �লট কের িসেলেট, খ. 
ক�বাজাের কাকা�য়া) চলি�� িবনা �িকেট �দশ �ন করা হয়।  

২. পিব� ঈদ-উল-আযহা ২০১৫ উপলে� ২৬/০৯/২০১৫ �থেক ২৮/০৯/২০১৫ তািরখ পয �� িশ�-িকেশারেদর িবেনাদেনর জ� �াধীনতা 
জা�ঘেরর িমলনায়তেন িবনা �িকেট ৩(িতন) � চলি�� �দশ �ন করা হয়। চলি�� �েলা হেলা: (১) রাজশাহীর রসেগা�া (২) আমার ব� 
রােশদ (৩) নয় ন�র িবপদ সংেকত।  

৩. মহান িবজয় িদবস ২০১৬ উদযাপন উপলে� ১৬/১২/২০১৫ তািরখ �াধীনতা জা�ঘেরর িমলনায়তেন �ি��� িবষয়ক ০২ (�ই)� (�ামল 
ছায়া ও আ�েনর পরশমিন) চলি�� িবনা �িকেট �দশ �ন করা হয়। 

৪. মহান �াধীনতা িদবস ও জাতীয় িদবস ২০১৬ উদযাপন উপলে� ২৬/০৩/২০১৬, ২৭/০৩/২০১৬ ও ২৮/০৩/২০১৬ তািরখ �াধীনতা 
জা�ঘেরর িমলনায়তেন িবনা �িকেট ‘�ামল ছায়া’ চলি�� �দশ �ন করা হয়। 

৫. ১৩/০৪/২০১৬ তািরখ বাংলা নববষ � ১৪২৩ উপলে� িশ�-িকেশারেদর িবেনাদেনর জ� �াধীনতা জা�ঘেরর িমলনায়তেন ০২ (�ই)� (অিনল 
বাগচীর একিদন ও আ�েনর পরশমিন) চলি�� িবনা �িকেট �দশ �ন করা হয়।    
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৬. জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান-এর ৪০তম শাহাদাত বািষ �কী উপলে� ব�ব�র উপর িনিম �ত িবিভ� ধরেনর �ামা�িচ� �দশ �ন 
করা হয়। 

 

৭. জািতর িপতা ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান-এর জ� িদবস ও জাতীয় িশ� িদবস উপলে� �াধীনতা জা�ঘেরর িমলনায়তেন �ই� �মা�িচ� 
(ক. আমার �দখা ব�ব� ও �ি��ে�র ইিতহাস, খ.িচর�ীব ব�ব� ও �দেয় ব�ব�) িবনা �িকেট �দশ �ন করা হয়।    

 

 

 

(11)   we‡`kx m¤§vwbZ AwZw_e„‡›`i Rv ỳNi cwi`k©b : ivóªxq I wewfbœ ch©v‡qi we‡`kx m¤§vwbZ AwZw_e„›` evsjv‡`k RvZxq  Rv ỳNi 
cwi`k©Kv‡j mvgwMÖK cȪ ‘wZ MÖnY I M¨vjvwi cwi`k©‡b cÖ‡qvRbxq mnvqZv cÖ`vb Kiv nq| RyjvB 2015 n‡Z Ryb 2016 ch©šÍ 
wb¤œewY©Z  we‡`kx m¤§vwbZ AwZw_e„›` evsjv‡`k RvZxq Rv ỳNi cwi`k©b K‡ib t   

 

1.  divmx ~̀Zvev‡mi gvb¨ei ivóª`~Z H.E. SOPHIE AUBERT RvZxq Rv ỳNi cwi`k©b K‡ib|  AwZw_‡K M¨vjvwi cwi`k©‡b 
mnvqZv cÖ̀ vb K‡ib Rv ỳN‡ii gnvcwiPvjK, Rbve dqRyj jwZd †PŠayix Ges EaŸ©Zb cÖ̀ k©K cÖfvlK, Rbve KvRx dwi` 
Avn‡g`| M¨vjvwi cwi`k©b †k‡l gnvcwiPvjK g‡nv`q AwZw_‡K GKwU MÖš’ I GKwU Rvg`vwb kvwo †mŠRb¨ Dcnvi wn‡m‡e 
cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| 

 

 

2.   wgR ivwMbx Dcva¨vqv P¨v‡Ýji, †bcvj GKv‡Wwg di dvBb AvU©m 3 (wZb)Rb mdim½x wb‡q RvZxq Rv ỳNi cwi`k©b K‡ib| 
M¨vjvwi cwi`k©‡b mnvqZv cÖ̀ vb K‡ib Rbwk¶v wefv‡Mi Kxcvi Rbve b~‡i bvmixb Ges wk¶v Awdmvi Rbve mvB` mvgmyj 
Kixg| M¨vjvwi cwi`k©b †k‡l gnvcwiPvjK g‡nv`q AwZw_‡K gv÷vi †cB›Uvi †dvwjI †mŠRb¨ Dcnvi wn‡m‡e cÖ̀ vb Kiv 
n‡q‡Q| 

 
 

 
 
 

 
 

3.  fvi‡Z wbhy³ Px‡bi gvb¨ei ivóª`~Z H.E.Mr. LE YOU 7 (mvZ) Rb mdim½x wb‡q RvZxq Rv ỳNi cwi`k©b K‡ib|  
AwZw_e„›`‡K M¨vjvwi cwi`k©‡b mnvqZv K‡ib Rv ỳN‡ii mgKvjxb wkíKjv I wek¦mf¨Zv wefv‡Mi Kxcvi Rbve Rvnv½xi 
†nv‡mb, Rbwk¶v wefv‡Mi Kxcvi Rbve b~‡i bvmixb, wk¶v Awdmvi Rbve mvB` mvgmyj Kixg I EaŸ©Zb cÖ̀ k©K cÖfvlK Rbve 
KvRx dwi` Avn‡g`| M¨vjvwi cwi`k©b †k‡l Iconography of Buddhist and brahminical sculpture †mŠRb¨ Dcnvi 
wn‡m‡e cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| 

4. UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative Mr. Robert D. Watkins m ¿̄xK RvZxq Rv ỳNi cwi`k©b  
K‡i‡Qb|  

 

5.    cywjk ÷vd K‡jR evsjv‡`k Av‡qvwRZ Analysis for tiger Range countries kxl©K AvšÍR©vwZK m‡¤§j‡b AskMÖnYKvix fviZ, 
fyUvb, K‡¤^vwWqv, B‡›`v‡bwkqv, jvDm, gvj‡qwkqv, †bcvj, _vBj¨vÛ, wf‡qZbvg, †ivgvwbqv I evsjv‡`‡ki cywjk Ges eb 
wefv‡Mi †gvU 25 Rb Kg©KZ©v RvZxq Rv`yNi cwi`k©b K‡i‡Qb| AwZw_‡`i Rv ỳN‡ii cÖKvkbv Three Master Painters  

†mŠRb¨ wn‡m‡e cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| AwZw_‡`i dz‡ji †Zvov w`‡q Af¨_©bv Rvbv‡bv n‡q‡Q Ges M¨vjvwi cwi`k©b †k‡l Avc¨vqY 
Kiv n‡q‡Q|  

6.   gmwjb Kvco we‡klÁ wg‡mm D®§v mvejv I Rbve `k©b kvn we‡kl Avgš¿‡Y RvZxq Rv ỳNi cwi`k©b K‡ib| gnvcwiPvjK  
g‡nv`q AwZw_‡`i Af¨_©bv Rvbvb Ges Rv`yN‡ii cÖKvkbv †mŠRb¨ Kwc Dcnvi cÖ`vb K‡ib|  

7.    fyUv‡bi gvb¨ei ivóª ~̀Z †cÖgv †Pv‡`b evsjv‡`k RvZxq Rv̀ yNi cwi`k©b K‡ib| 

8. XvKv̄ ’ Turkish Co-operation and Coordination Agency Gi Coordinator Rbve iwdK PvwUb Kvqv evsjv‡`k RvZxq 
Rv̀ yNi cwi`k©b K‡ib| G mgq Assistant Coordinator Rbve KvRx AvDqvj †nv‡mb AwZw_i mv‡_ wQ‡jb|  

9. Av‡gwiKvi nvBI‡q wek¦we`¨vj‡qi cÖ‡dmi Rbve Awi›̀ g PµeZ©x I Zuvi Kb¨v fvlv PµeZ©x evsjv‡`k RvZxq RvZxq Rv̀ yNi 
cwi`k©b K‡ib| 

10. f~Uv‡bi 03(wZb) Rb wfÿz evsjv‡`k RvZxq Rv`yNi cwi`k©b K‡ib| 

11. fvi‡Zi `w¶Y w`bvRcy‡ii AwZwi³ †Rjv g¨vwR‡÷ªU I Kv‡j±‡iU W. AgjKvwšÍ ivq m ¿̄xK evsjv‡`k RvZxq Rv`yNi 
cwi`k©b K‡ib| cwi`k©bKv‡j XvKv B›Uvib¨vkbvj BDwbfvwm©wUi Aa¨vcK I cwiPvjK W. Rvwgbyi ingvb AwZw_‡`i 
mv‡_ wQ‡jb| 

12. dvqvi mvwf©m I wmwfj wW‡dÝ Awa`ßi KZ…©K Av‡qvwRZ Fire Safety in High Rise and Industrial Building in Aisa 

kxl©K †mwgbv‡i AskMÖnYKvix wewfbœ †`k †_‡K AvMZ 6(Qq) Rb m¤§vwbZ AwZw_ RvZxq Rv ỳNi cwi`k©b K‡ib| 

13. Px‡bi mvsnvB †_‡K AvMZ GKRb e¨emvqx Tang Zhengklim mn 2(`yB) Rb mdim½x wb‡q evsjv‡`k RvZxq  
Rv`yNi cwi`k©b K‡ib| 

14. Pxbv ch©UK  Li Shurtoo, Chiness evsjv‡`k RvZxq Rv`yNi cwi`k©b K‡ib| 

15. fviZxq weGmGd ¯‹zj QvÎ-QvÎx‡`i 28(AvUvk) m`‡m¨i GKwU cÖwZwbwa `j evsjv‡`k RvZxq Rv`yNi cwi`k©b K‡i| 

16. ভারেতর Union Public Service Commission এর �া�ন �চয়ার�ান জনাব িড.িপ. আগারওয়াল স�ীক জাতীয় জা�ঘর 
পিরদশ �ন কেরন। পিরদশ �নকােল জা�ঘেরর �া�ন মহাপিরচালক জনাব সমর চ� পাল অিতিথেদর সােথ িছেলন।  

17. �াশনাল কাউি�ল অব সােয়� িমউিজয়াম কলকাতা এর মহাপিরচালক িম.ড.িজ.এফ.রা�লা এবং বাউচাজ� লা� িমউিজয়াম �বা�াই 
এর পিরচালক িমেসস তাসিনয়া জাকািরয়া মাহতা জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন।  

18. বাংলােদশ চীন ���শীপ �স�ার চীনা �তাবাস, বাংলােদশ-এর �যৗথ আম�েণ বাংলােদশ �মেণ আগত ১০ চীনা ইয়ং আ� �� বাংলােদশ 
জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন।  
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19. U.S.A.এর আইনজীিব MR. LARRY ANDERSON জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। পিরদশ �নকােল Speed Trading 
Corporation এর �চয়ার�ান জনাব �মাহা�দ ���ামান অিতিথর সােথ িছেলন।  

20. চায়না �কা�গােড �র মহাপিরচালকসহ ৬(ছয়) জন চায়না অিতিথ এবং বাংলােদেশর �কা�গােড �র ৬ (ছয়) জন অিতিথসহ �মাট ১২ 
(বােরা) জন অিতিথ জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। পিরদশ �নকােল Speed Trading Corporation এর �চয়ার�ান জনাব 
�মাহা�দ ���ামান অিতিথর সােথ িছেলন।  

21. Alexander De Poorter General Director of the Royal Museum of Art and History, Brussels এবং 
পিরবােরর ৮ (আট) জন সদ� জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন।  

22. জনাব H.E.Dr. Sonam Kingo, Hon’able Chairperson National Council of Bhutan এর �ন�ে� ১২ (বােরা) সদে�র 
সংসদীয় �িতিনিধ দল এবং সংসদ ভবেনর ৬ (ছয়) জন কম �কত�াসহ ১৮ (আঠােরা) জন অিতিথ জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন।  

23. চীেনর PAN HONGMEI �টিলিভশেনর ১০ সদে�র এক� �িতিনিধ দল জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
পিরদশ �নকােল ঢাকা িব�িব�ালেয়র আ�িনক ভাষা ই���উেটর িশি�কা HU.XIGOYAN �িতিনিধ দেলর সােথ 
িছেলন। 

24. আেমিরকার ২ জন �ালাির িডসে� িবষয়ক �িশ�ক MR.BARBARA এবং MR. SARED জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন 
কেরন।  

25. �ইেডেনর িচিকৎসক DR. MR. STAFFAN JANSON, Professor, Dept. of Public Health, �ইেডন �মিডেকল 
িব�িব�ালেয়র ২ জন িচিকৎসকসহ জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। �ালাির পিরদশ �নকােল ব�ব� �শখ �িজব �মিডেকল 
িব�িব�ালেয়র সহেযাগী অ�াপক ডা. �মা. আিত�ল হক অিতিথেদর সােথ িছেলন।  

26. JEONG KAB YOON, Deputy Speaker, National assembly Republic of Korea, Member of the 

National Assembly SHON IN CHUN এবং CHOI BONG HONG ১০ জন সফরস�ী িনেয় জাতীয় জা�ঘর 
পিরদশ �ন কেরন।  

27. কানাডার সংর�ণ রসায়নিবদ Mr.Dona hinton এবং Heama sivanesan জা�ঘেরর সংর�ণ রসায়নাগার িবভাগ 
পিরদশ �ন কেরন এবং �ালাির পিরদশ �ন কেরন।  

28. ভারেতর সােবক রা��ত �মিত িবনা িসি� জা�ঘর এবং মসিলন িশে�র �দশ �নী পিরদশ �ন কেরন।  
29. বাংলােদশ ই���উট অব িপস সােপাট � অপােরশন ��িনং �স�ার-এ �িশ�েণ আগত ১২জন িবেদশী �সনা কম �কত�া ও 

বাংলােদশ �সনাবািহনীর ২ জন কম �কত�া জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন।  
30.  দি�ণ �কািরয়ার িবিশ� �বসায়ী MR. DAVID CHUNG বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। পিরদশ �েনর সময় 

ঢাকা িব�িব�ালেয়র Department of Biochemistry and Molecular Biology িবভােগর সহেযাগী অ�াপক ড. 
মা�ন আহেমদ অিতিথেদর সােথ িছেলন।  

31. ঢাকা� ��শ �তাবােসর মা�বর রা��ত Mr. Alison Blake জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন।   
32. বাংলােদশ �িলশ �াফ কেলজ আেয়ািজত �িশ�ণ কম ��িচেত অংশ�হণকারী আেমিরকা, �ল�া, ভারত ও �নপাল এবং 

বাংলােদশী �িলশ �পার পদময �াদার ২৪ জন কম �কত�া জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন।  
33. Kingdom of the Netherlands এর মা�বর Ambassador Leonl Cuelenaere মসিলন �দশ �নী পিরদশ �ন কেরন।  
34. CUSTOMS INTELLIGENCE AND INVESTIGATION DIRECTORATE এর আম�েণ দি�ণ �কািরয়ার RILO AP-এর 

৪(চার) জন অিতিথ জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। �ালাির পিরদশ �েনর আেগ �িতিনিধ�� মহাপিরচালক মেহাদেয়র 
সােথ �সৗজ� সা�াৎ কেরন।  

35. দি�ণ �কািরয়া সরকােরর সহেযাগী সং�ার ৮জন রসায়নিবদ জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
36. Fanny Adolphine M.Dourene এর �ন�ে� UNESCO এর ১২ (বােরা) জন সদ� জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 

পিরদশ �নকােল Belgium, Australia, UK এর �িতিনিধগণ ছাড়াও Project Officer, UNESCO বাংলােদশ এবং বন ও 
পিরেবশ ম�ণালেয়র উপ-সিচব মেহাদয় উপি�ত িছেলন। 

37. সামিরক বািহনী কমা� ও �াফ কেলজ, িমর�র �সনািনবাস, ঢাকায় ২ স�াহ �াপী পিরিচিত �িশ�েণ আগত চীন, িফিজ, ভারত, 
ইে�ােনিশয়া, জড �ান, �েয়ত, লাইেবিরয়া, মালেয়িশয়া, মায়ানমার, মাল�ীপ, �নপাল, নাইেজিরয়া, পািক�ান, �ােল�াইন, িফিলপাইন, 
�সৗিদ আরব, িসেয়রািলয়ন, দি�ণ �কািরয়া, �দান, �লংকা, তানজািনয়া, ��রা�, উগা�া ও জাি�য়া- এর ৭০ জন িবেদিশ অিফসার ও 
ত�েদর পিরবােরর সদ�সহ �মাট ১৫০ জন সদ� জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন।  

38. বাংলােদশ মহাকাশ গেবষণা ও �র অ�ধাবন �িত�ান (�ারেসা) এর আেয়াজেন Asia Pacific Space Cooperation 

Organization (APSCO)’র উ�য়ন পিরক�নায় অ�� �� Establishment of a Framework for Researches on 

Application of Space Technology for Disasters Monitoring in the APSCO Members States শীষ �ক 
�কে�র Kick-off সভায় আগত ৮জন �দিশ-িবেদিশ অিতিথ জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন।   

39. বাংলােদশ� জাপান �তাবােসর িতনজন কম �কত�া জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন।  
40. পররা� ম�ণালেয়র আম�েণ আগত ভারত, �ল�া, কাতার, বাহরাইন, অে�িলয়া এবং �বাসিনয়ার ১১জন সাংবািদক 

জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
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41. চীেনর Vice Minister Zhang Hong Sheng ১২ সদে�র এক� �িতিনিধ দল িনেয় বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর 
পিরদশ �ন কেরন। �ালাির পিরদশ �নকােল ঢাকা িব�িব�ালেয়র স�� িব�ান িবভােগর অ�াপক ও িবভাগীয় �ধান �েফসর 
�মা. কাওসান আহেমদ ত�েদর সােথ িছেলন। 

42. ভারেতর জনি�য় রবী�সংগীত িশ�ী �মতী �ি�তা পা� একজন সফরস�ী িনেয় জা�ঘেরর জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন 
কেরন। 

43. িস�া�েরর �কা�ানী Nanyang Polytechnic international এর Director Anthony woon, Deputy Director 

Soon Tats Fah, and Chief Executive Officer Foong Tze Foon জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
44. িফিলপাইন �তাবােসর Third Secretary and vice Consul Mrs LV IGNACIO DE GUZMAN এবং LAURENS 

ARCE Attache (Culture) এর �ন�ে� িফিলপাইেনর ৪জন জন িবিশ� �বসায়ী জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
45. চীন ও হংকং এর ৯ সদে�র এক� �বসায়ীক �িতিনিধ দল জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। �ালাির পিরদশ �নকােল SUNON 

APPREALS LTD. এর এ িজ এম. জনাব তািনম �হােসন অিতিথেদর সােথ িছেলন।  
46. �চক �জাতে�র মা�বর অ�া�ােসডর-এর প�ী Mrs Jarmil OF Hovorkova �ইজন সফরস�ী িনেয় জাতীয় জা�ঘর 

পিরদশ �ন কেরন। 
47. �নপােলর কাঠ��, �নপাল একােডিম �থেক আগত Ginga Prased Uprely �ইজন সফরস�ী িনেয় জাতীয় জা�ঘর 

পিরদশ �ন কেরন। 
 

(12) †`kxq m¤§vwbZ AwZw_‡`i Rv ỳNi cwi`k©b: wewfbœ ch©v‡qi †`kxq m¤§vwbZ AwZw_e„‡›`i Rv ỳNi cwi`k©bKv‡j cÖ̀ k©K cÖfvlKMY 
Rv ỳN‡ii BwZnvm I HwZn¨ m¤ú‡K© AwZw_e„›`‡K AewnZ K‡ib| G Kg©m~wPi AvIZvq RyjvB 2015 ‡_‡K Ryb 2016 gvm ch©šÍ  
wbgœewY©Z ‡`kxq AwZw_ M¨vjvwi cwi`k©b K‡ib t  

 
 

 

1. eb Awa`ß‡ii Dc-cÖavb eb i¶K (Ae.) Rbve AvjZvd †nv‡mb Luvb evsjv‡`k RvZxq Rv̀ yNi cwi`k©b K‡ib|  
 

2. ciivóª gš¿Yvj‡qi mwPe, mv‡eK ivóª ~̀Z I wewkó gyw³‡hv×v Rbve †Mvjvg †gvnv¤§̀  m ¿̄xK evsjv‡`k RvZxq Rv̀ yNi cwi`k©b 
K‡ib|  

 

3. Uz ẅi÷ cywjk-Gi 10 (`k) Rb m`m¨ evsjv‡`k RvZxq Rv̀ yNi cwi`k©b K‡ib|  
 

4. পিরক�না ম�ণালেয়র �� �ধান জনাব �মা. তাশারফ �হােসন ফরােয়জী ত�র পিরবােরর ৭ (সাত) জন সদ� িনেয় 
জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন।  

 
 

5. আেমিরকান �বাসী জনাব বা�ল ত�র পিরবােরর ৮ (আট) জন সদ� িনেয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন।  
 

6. রাজশাহীর তােনার কেলেজর অথ �নীিত িবভােগর সহেযাগী অ�াপক জনাব আশরাফ উি�ন �মা�া ৫ (প�চ) জন অিতিথ 
িনেয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন।  

 

7. মাননীয় �ধানম�ীর অথ � উপেদ�ার সহকারী �ি�গত কম �কত�া জনাব আল আমীন ৫ (প�চ) জন অিতিথ িনেয় জা�ঘর 
পিরদশ �ন কেরন।  

 

8. বন ও পিরেবশ ম�ণালেয়র ��সিচব জনাব এ.�ক.এম. িমজা�র রহমান ত�র পিরবােরর সদ�েদর িনেয় জা�ঘর 
পিরদশ �ন কেরন।  

 

9. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর সিচব মেহাদেয়র ৩ (িতন) জন অিতিথ জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন।  
 

10. �ি�য়া �জলা জজ জনাব আসা��ামান ত�র পিরবােরর ১০ (দশ) জন সদ� িনেয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন।  
 

11. মহাপিরচালক মেহাদেয়র ৬ (ছয়) জন �বাসী আ�ীয় জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন।   
 

12. িড আই িজ ��ির� �িলেশর কায �ালয় �থেক আগত ২০ (িবশ) জন �িশ�নাথ� জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
 

13. মহাপিরচালক মেহাদেয়র অিতিথ জনাব রােশদ কিরম �চৗ�রী ২ (�ই) জন অিতিথ িনেয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
 

14. িবচার �শাসন �িশ�ণ ই���উেটর ৩৩তম �িনয়ািদ �িশ�ণ �কােস �র ৪৯জন �িশ�নাথ� জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
 

15. চলি�� অিভনয় িশ�ী ও জাতীয় িব�িব�ালেয়র �ড�� �রিজ�ার জনাব �মা. শিফউি�ন আহেমদ জাতীয় জা�ঘর 
পিরদশ �ন কেরন। 

 

16. ঢাকা� শহীদ �সাহরাওয়ািদ � সরকাির কেলেজর �ব�াপনা িবভােগর সহেযাগী অ�াপক জনাব �মা. আ�ল ��স �চৗ�রী 
ত�র পিরবােরর ৪ জন সদ� িনেয় জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন।  

17. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর সিচব মেহাদেয়র আ�ীয় জনাব �মা. জািকর �হােসন স�ীক জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন 
কেরন। অিতিথেদর �ালাির পিরদশ �েনর সময় জা�ঘেরর সিচব জনাব �মা. রমজান আলী এবং ত�র �ী অিতিথেদর সােথ 
িছেলন।  

18. �গাপালগ� �জলা �শাসক ত�র �ই �ছেল �মেয়েক িনেয় জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
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19. িমর�র �সনািনবােসর ৬ �ত� এিডএ ি�েগড এর বিধ �ত ৪২১০ �বিসক �াপ িরিডং �ােসর ৬০জন �িশ�নাথ� জা�ঘর 
পিরদশ �ন কেরন। 

20. �িম অিধদ�েরর সােবক অিতির� সিচব জনাব �মা. আ�ল মা�ান িতন জন অিতিথ িনেয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 

21. িভ.িভ.আই.িপ অ��ােনর িনরাপ�া �ব�ার ��ে� এস.এস.এফ. সদ�েদর ি�ল অ��ােন আগত ৪০ (চি�শ) জন সদ�  
জা�ঘেরর ৩, ১০,১৮,২২,২৯,৩০,৩৭,৩৮, ৩৯ ও ৪০ নং �ালাির পিরদশ �ন কেরন। 

22. কণ ��লী ই�ুের� �কা�ানীর উপ-মহা�াব�াপক জনাব শাহিরয়ার হাসান ��ব পিরবােরর ৪ জন সদ� িনেয় জা�ঘর 
পিরদশ �ন কেরন। 

23. প�া �স� �কে�র পিরচালক (অপােরশন) জনাব �তৗিফক �হােসন ও উপ-পিরচালক জনাব এমরান বারী জা�ঘর পিরদশ �ন 
কেরন। 

24. টাইগার �র� এর পিরচালক ও িস.ও. জনাব সামালা �বহাত �চৗ�রী ত�র একজন সফরস�ী িনেয় জাতীয় জা�ঘর 
পিরদশ �ন কেরন। 

25. �ির� �িলশ �হড �কায়াট �ার, বন�, রাম�রা, ঢাকা-এর পিরদশ �ক, জনাব �মা. তা�ল ইসলাম এর �ন�ে� ২৫(�িচশ) 
জেনের এক� দল জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 

 

26. জাহা�ীরনগর িব�িব�ালেয়র ��ত� িবভােগর সহেযাগী অ�াপক ড. মািলহা নািগ �স ও সহকারী অ�াপক ড. ��ল 
কবীেরর �ন�ে� ঐ িবভােগর ৪৫ জন ছা�-ছা�ী জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 

27. সামদানী �েপর �ব�াপনা পিরচালক জনাব রাজীব সামদানী ত�র �ইজন সফরস�ী িনেয় জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন 
কেরন। পিরদশ �নকােল বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী তােদর সােথ িছেলন। 

28. বাংলােদশ হাউজ িবি�ং কেপ �ােরশেনর পিরচালক (�া�) জনাব ইফেতখারউল আলম পিরবােরর ৪জন সদ� িনেয় 
জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 

29. বাংলােদশ ��িরজম �বােড �র এি�িকউ�ভ অিফসার জনাব আকতার আহেমদ ত�র পিরবােরর ৬ জন সদ� িনেয় জাতীয় 
জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 

30. জাতীয় পিরক�না উ�য়ন একােডিমর অিফস �ােনজেম� �কােস �র ২৫জন িশ�াথ� জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
পিরদশ �নকােল �েকৗশলী জনাব �মা. আ�র রিশদ, পিরচালক (�শাসন ও িফ�া�) উপি�ত িছেলন। 

31. Argus Credit Rating Sevice ltd. এর মাননীয় �চয়ার�ান জনাব সােজ�ল আলম ত�র �ীেক িনেয় জাতীয় জা�ঘর 
পিরদশ �ন কেরন। 

32. আ�জ�ািতক ব�জািতক �কা�ানী �নসেল বাংলােদশ িলঃ এর কম �কত�া জনাব িসউ���া এবং ত�র �ী জাতীয় জা�ঘর 
পিরদশ �ন কেরন। 

33. বাংলােদশ ��ীমেকাট � বার এেসািসেয়শেনর ভাইস ��িসেড� জনাব িবলিকস �বগম জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 

34. সাউথ �ব�ল ��াপা�জ িলিমেটড এর �ব�াপনা পিরচালক জনাব এমরান �হােসন (িপটার) ২জন সফরস�ী িনেয় 
জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 

35. িসেলট প�ী িব��েতর �ােনজার জনাব আ��াহ আল মা�ন জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
36. ই�াহানী �েপর �ােনজার, মােক��ং জনাব ফয়সাল কিবর জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
37. হািকম হািব�র রহমান খান-এর নািত জনাব �ত�জা উর রহমান খান ত�র �ীেক িনেয় জাতীয় জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
38. িবিশ� িশ�ািবদ, গেবষক, �ি�জীবী এবং ঢাকা িব�িব�ালেয়র বাংলা িবভােগর অ�াপক, জনাব রািজব �মা�ন জাতীয় 

জা�ঘর পিরদশ �ন কেরন। 
 
(13)  (K) we‡`k ågY :  

1.  ms ‹̄…wZ welqK gš¿Yvj‡qi §̄viK bs 43.00.0000.114.011.57.14-79, ZvwiL 12/08/2015 †gvZv‡eK evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡ii 
gnvcwiPvjK, Rbve dqRyj jwZd †PŠayix ÔExhibition of Shahabuddin’s Paintings twenty years ago in 1994’ -G AskMÖn‡Yi Rb  ̈
23/08/2015 n‡Z 30/08/2015 ZvwiL ch©šÍ fviZ ågY K‡ib| 

2. ms ‹̄…wZ welqK gš¿Yvj‡qi §̄viK bs 43.00.0000.114.025.012.15-98, ZvwiL 20/08/2015 Gi cwi‡cÖwÿ‡Z evsjv‡`k RvZxq 
Rv ỳN‡ii Awdm Av‡`k bs 60, ZvwiL 25/08/2015 †gvZv‡eK evsjv‡`k RvZxq Rv̀ yN‡ii BwZnvm I aªæc x̀ wkíKjv wefv‡Mi mnKvix 
Kxcvi, Rbve †gvnv¤§̀  gwbiæj nK  ICOM-ITC KZ…©K Arusha, Tanzania-†Z AbywôZe  ̈ÔSpecial Training Workshop on `Museums Today: 

From Collecting to Marketing’ kxl©K IqvK©k‡c AskMÖn‡Yi Rb  ̈31/08/2015 n‡Z 09/09/2015 ZvwiL ch©šÍ Arusha, Tanzania ågY 
Ki‡Qb|  
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(L)  ¯^‡`k ågY :  
1. ms ‹̄…wZ welqK gš¿Yvj‡qi §̄viK bs 43.00.0000.114.016.105.15-29, ZvwiL 16/07/2015 †gvZv‡eK Rbve †gvnv¤§` wmivRyj 

Bmjvg, †iwR‡÷ªkb Awdmvi; Rbve w`evKi wmK`vi, mnKvix Kxcvi (B) Ges Rbve †gv. AvQv ỳ¾vgvb, gvB‡µvwdj¥-Kvg-
gvB‡µvwdm d‡UvMÖvdvi PvucvBbeveMÄ †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq n‡Z weªwUk Avg‡ji wecyj msL¨K †iŠc¨ I Zvgª gy`ªv wb`k©©b 
msMÖ‡ni Rb¨ 20/08/2015 n‡Z 22/08/2015 ZvwiL ch©šÍ 03(wZb) w`b PvucvBbeveMÄ †Rjv ågY K‡i‡Qb| 

2. evsjv‡`k RvZxq Rv̀ yN‡ii cÎ bs ev.Rv.Rv./cÖ‡KŠ./24-wW-1(2)/2015-2016/570, ZvwiL 18/08/2015 †gvZv‡eK Rbve †gv. Avãyj 
KzÏym, cÖkvmwbK Awdmvi(cÖ‡UvKj I mgš̂q)(fvi.); Rbve †gv. nvwg ỳi ingvb, wdj¥ GwWUi Ges Rbve Avey eKi wmwÏK, 
Wªvd&Um&g¨vb wm‡jU¯’ Imgvbx Rv ỳN‡ii 2015-2016 A_© eQ‡ii iÿYv‡eÿY I Dbœqb Kv‡Ri Rb¨ evwl©K cÖwKDi‡g›U cø̈ vb I 
D³ Rv ỳN‡ii wewfbœ As‡ki wfwWIwPÎ avi‡Yi Rb¨ 25/08/2015 n‡Z 27/08/2015 ZvwiL ch©šÍ 03(wZb) w`b wm‡jU †Rjv 
ågY K‡i‡Qb 

3. wkívPvh© Rqbyj Av‡eẁ b msMÖnkvjvi ms ‹̄vi, bZzb M v̈jvwi I febmg~n wbg©v‡Yi Rb¨ DPP ùvo Kiv‡bvi j‡ÿ MwVZ KwgwUi AvnŸvqK 
evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡ii mgKvjxb wkíKjv I wek¦mf¨Zv wefv‡Mi Kxcvi, Rbve Rvnv½xi †nv‡mb Ges m`m¨, mnKvix cÖ‡KŠkjx, Rbve 
†gv. gwbiæj Bmjvg wkívPvh© Rqbyj Av‡eẁ b msMÖnkvjv, gqgbwmsn ågY K‡ib| 

 

4. evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡ii Awdm Av‡`k b¤^i 78/2015-2016, ZvwiL 13/9/2015 †gvZv‡eK Rbve †gvnv¤§` wmivRyj Bmjvg, 
†iwR‡÷ªkb Awdmvi cÂMo †Rjv cÖkvm‡Ki Kvh©vjq n‡Z 202wU weªwUk †iŠc¨gy`ªv Ges wcZ‡ji 1wU j²x g~wZ© RvZxq Rv ỳN‡ii 
c‡¶ msMÖn Kivi Rb¨ cÂMo ågY K‡ib| 

5. evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡ii §̄viK bs 4-wW-114/2015-2016/1520(13), ZvwiL 28/10/2015 †gvZv‡eK PÆMÖvg ’̄ wRqv §̄„wZ Rv ỳN‡ii 
mvwe©K Dbœqb Kg©KvÐ m‡iRwg‡b cwi`k©b, Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡`i mv‡_ Av‡jvPbv I cÖ‡qvRbxq ẁ K wb‡ ©̀kbv cÖ v̀‡bi Rb  ̈evsjv‡`k RvZxq 
Rv ỳN‡ii mwPe Rbve igRvb Avjx 29/10/2015 n‡Z 31/10/2015 ZvwiL ch©šÍ 03 (wZb) ẁ b PÆMÖvg ’̄ wRqv §̄„wZ Rv ỳNi ågY K‡ib|   

6. evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡ii Awdm Av‡̀ k b¤̂i 138(K)/2015-2016, ZvwiL 28/10/2015 †gvZv‡eK wm‡jU ’̄ Imgvbx Rv̀ yN‡ii Dbœqb 
KvRmn wb`k©b I †cBw›Us-Gi †j‡ej I Ab v̈b  ̈KvR m¤úv ‡̀bi Rb  ̈evsjv‡k RvZxq Rv ỳN‡ii 02( ỳB) Rb Kg©KZ©v h_vµ‡gÑ(1) Rbve 
Rvnv½xi †nv‡mb, Kxcvi, mgKvjxb wkíKjv I wek¦mf¨Zv wefvM I (2) Rbve w`evKi wmK v̀i, mnKvix Kxcvi, BwZnvm I aªæc x̀ wkíKjv 
wefvM MZ 28/10/2015 I  29/10/2015 ZvwiL 02( ỳB) ẁ b  wm‡jU ’̄ Imgvbx Rv ỳNi ågY K‡ib|    

7. evsjv‡`k RvZxq Rv̀ yN‡ii Awdm Av‡`k bs 143/2015-2016, ZvwiL 03/11/2015 †gvZv‡eK Kzwgjøv wefvMxq ïé ¸`vg †_‡K 
weòz g~wZ© msMÖ‡ni Rb¨ Rbve †gvnv¤§` wmivRyj Bmjvg, Dc-Kxcvi (PjwZ `vwqZ¡) (mg),  Rbve †gv. Avey BDbym, mnKvix 
†iwR‡÷ªkb Awdmvi Ges Rbve †gv. AvQv`y¾vgvb, gvB‡µvwdj¥ -Kvg-gvB‡µvwdm d‡UvMÖvdvi Kzwgjøv †Rjv ågY K‡ib| 

 

8. evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡ii Awdm Av‡`k bs 174/2015-2016, ZvwiL 25/11/2015 †gvZv‡eK gvbbxq msm` m`m¨ Rbve 
AvgvZzj wKewiqv †Kqv †PŠayix KZ©„K Rv ỳNi I cvVvMvi ’̄vcb cÖm‡½ Rbve AvbRvjyi ingvb, Kxcvi, msiÿY imvqbvMvi 
wefvM, Rbve †gv. Bwjqvm Lvb, wWm&‡cø Awdmvi Ges Rbve †gv. †iRvDi ingvb Lvb, Wªvd&Um&g¨vb MZ 29/11/2015 ZvwiL  
nweMÄ †Rjv ågY K‡ib|  

9. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর অিফস আেদশ নং ১৮৩/২০১৫-২০১৬, তািরখ ০৫/১২/২০১৫ �মাতােবক �া�ণবািড়য়া �জলার আখাউড়া উপেজলার 
�মাগরা ইউিনয়েনর গ�ানগর ����াম �থেক �রৗ� ��া সং�েহর জ� জনাব �মাহা�দ িসরা�ল ইসলাম, উপ-কীপার (চলিত দািয়�) (সম),  জনাব �মা. 
আ� ইউ�স, �রিজে�শন অিফসার (চলিত দািয়�) এবং জনাব �মা. আছা��ামান, মাইে�ািফ� -কাম-মাইে�ািফস ফেটা�াফার �া�ণবািড়য়া 
�জলা �মণ কেরন। 

10. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর অিফস আেদশ নং ২০৯/২০১৫-২০১৬, তািরখ ২৮/১২/২০১৫ �মাতােবক গাজী�র �জলার ��র থানার চকপাড়া ����ােমর 
জনাব খ�কার আলহাজ আ�ল কােশম -এর িনকট �থেক মসিলন ব� সং�েহর জ� ড. �মা. আলমগীর, কীপার (জ), জনাব �মাহা�দ িসরা�ল 

ইসলাম, কীপার (��ন দািয়�) (সম), জনাব �মা. আছা��ামান, মাইে�ািফ� -কাম-মাইে�ািফস ফেটা�াফার এবং জনাব �লাল িময়া, িনরাপ�া 
�হরী গাজী�র �জলা �মণ কেরন। 

11. evsjv‡̀ k RvZxq Rv̀ yN‡ii §̄viK bs ev.Rv.Rv./RvwZi wcZv/AvmevecÎ/8-wm-18/2015-2016/3174, ZvwiL 23/02/2016 †gvZv‡eK W. ¯̂cb 
Kzgvi wek¦vm, Kxcvi (B); Rbve †gvnv¤§` wmivRyj Bmjvg, Kxcvi (mg)(iæwUb `vwqZ¡) Ges Rbve †gv. Avey BDbym, †iwR‡÷ªkb Awdmvi 
(PjwZ `vwqZ¡) ivRevwo †Rjvi evwjqvKvw›` Dc‡Rjvi bviæqv BDwbq‡bi gaycyi MÖv‡g Rbve Avãyj Iqv‡R` gÛ‡ji evwo‡Z msiwÿZ RvwZi 
wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi e¨eüZ evBmvB‡KjwU msMÖ‡ni Rb¨ 25/02/2016 ZvwiL ivRevwo †Rjv ågY K‡i‡Qb| 

12. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর প� নং বা.জা.জা./�শা./মহা./�মণ/১-এ-৪/২০১৫-১৬/৪২৮৫(১৫), তািরখ ১৫/০৫/২০১৬ �মাতােবক সরকাির সফের 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর মহাপিরচালক জনাব ফয়�ল লিতফ �চৗ�রী িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন সং�হশালা, ময়মনিসংহ �মণ কেরন। 

 

13. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �� ৪৩.২২.২৬৭৫.০০৪.০৩.১১৪.১৫/৪-িড-১১৪/২০১৫-২০১৬/৪৩৮৮(১২), তািরখ ২২/০৫/২০১৬ �মাতােবক মহামা� 
রা�পিত জনাব �মা. আব�ল হািমদ ক��ক জাতীয় কিব কাজী নজ�ল ইসলাম-এর ১১৭তম জ�বািষ �কী উদযাপন উপলে� আেয়ািজত উে�াধনী 
অ��ােন �যাগদােনর জ� বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর সিচব (��সিচব), জনাব �মা. রমজান আলী চ��াম �মণ কেরন। 

14. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �ারক নং বা.জা.জা./ইিত:/িনদশ �ন সং�হ/৮-িস-১(অংশ-২)/২০১৫-২০১৬/৪৯৩১, তািরখ ২৭/০৬/২০১৬ �মাতােবক 
��ীগ� �জলার ��জািরেত রি�ত �রাকীিত�, ঐিতহািসক িনদশ �ন বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘের িনেয় আসার জ� ড.�পন �মার িব�াস, কীপার (ই), 
জনাব �মাহা�দ িসরা�ল ইসলাম, কীপার (সম) (চলিত দািয়�), জনাব �মা. আ� ইউ�স, �রিজে�শন অিফসার, জনাব �মা. আছা��ামান, 
মাইে�ািফ�-কাম-মাইে�ািফস ফেটা�াফার এবং জনাব �মা. ���ামান, িনরাপ�া পিরদশ �ক (চলিত দািয়�) ��ীগ� �জলা �মণ কেরন। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-35- 
 
 

(14)  cÖwk¶Y :  01 RyjvB 2015 †_‡K 30 Ryb 2016 ch©šÍ Rv̀ yN‡ii Kg©KZ©v I Kg©PvixMY wewfbœ cÖwZôvb †_‡K cÖwk¶Y MÖnY K‡ib : 
    

 

cÖwk¶Y Kg©m~Pxi bvg cÖwk¶‡Yi †gqv` D‡`¨vMx ms¯’v/G‡RÝxi bvg 
Ask MÖnYKvixi 

msL¨v 
(1) (2) (3) (4) 

ÔcÖ‡dkbvj wfwWI GwWwUsÕ kxl©K †Kvm©|  15/04/2015 n‡Z 12/07/2015 
ZvwiL ch©šÍ| 

evsjv‡`k Bbw÷wUDU Ae Rvbv©wjRg A v̈Û 
B‡jKUªwbK wgwWqv (we‡Rg), 257/8, Gwjd v̈Û 
†ivW, KvuUveb Xvj, XvKv-1205|   

1 (GK) Rb 

ÔwUwf K¨v‡giv cwiPvjbvÕ  kxl©K †Kvm©| 25/04/2015 n‡Z  
03 (wZb) gvm| 

evsjv‡`k Bbw÷wUDU Ae Rvbv©wjRg A v̈Û 
B‡jKUªwbK wgwWqv (we‡Rg), 257/8, Gwjd v̈Û 
†ivW, KvuUveb Xvj, XvKv-1205| 

1 (GK) Rb 

†gŠj Awdm e¨e¯’vcbv †Kvm© 09/08/2015 n‡Z 27/08/2015 
ZvwiL ch©šÍ 

AvÂwjK †jvK cÖkvmb cÖwkÿY †K›̀ ª, 49, wbD 
B ‹̄vUb, XvKv| 

1 (GK) Rb 

AvPiY I k„•Ljv †Kvm© 23/08/2015 n‡Z 27/08/2015 
ZvwiL ch©šÍ 

AvÂwjK †jvK cÖkvmb cÖwkÿY †K›̀ ª, 49, wbD 
B ‹̄vUb, XvKv| 

1 (GK) Rb 

Workshop on Status of Sultanate 
Sites and Cities of Bangladesh  
kxl©K RvZxq Kg©kvjv| 

29/08/2015 ZvwiL 1 ẁ b e½xq wkíKjv PP©vi AvšÍRv©wZK †K›̀ ª evwo bs 24 
B, moK-13 wm, ebvbx, XvKv-1213| 

1 (GK) Rb 

Workshop on Status of Sultanate 
Sites and Cities of Bangladesh  
kxl©K RvZxq Kg©kvjv| 

29/08/2015 ZvwiL 1 ẁ b e½xq wkíKjv PP©vi AvšÍRv©wZK †K›̀ ª evwo bs 24 
B, moK-13 wm, ebvbx, XvKv-1213| 

1 (GK) Rb 

Workshop on Status of Sultanate 
Sites and Cities of Bangladesh  
kxl©K RvZxq Kg©kvjv| 

29/08/2015 ZvwiL 1 ẁ b e½xq wkíKjv PP©vi AvšÍRv©wZK †K›̀ ª evwo bs 24 
B, moK-13 wm, ebvbx, XvKv-1213| 

1 (GK) Rb 

Workshop on Status of Sultanate 
Sites and Cities of Bangladesh  
kxl©K RvZxq Kg©kvjv| 

29/08/2015 ZvwiL 1 ẁ b e½xq wkíKjv PP©vi AvšÍRv©wZK †K›̀ ª evwo bs 24 
B, moK-13 wm, ebvbx, XvKv-1213| 

1 (GK) Rb 

Special Training Workshop on 
Museum Today : From Collecting to 
Marketing kxl©K Kg©kvjv| 

31/08/2015 n‡Z 09/09/2015 
ZvwiL 10 (`k) ẁ b ch©šÍ  

ICOM-ITC,  Arusha, Tanzania. 1 (GK) Rb 

Development of  Sustainable 
Tourism Based on Buddhist Heritage, 
Culture and Pilgrimage Circuits : 
Bangladesh Perspective’ kxl©K RvZxq 
Kg©kvjv| 

01/09/2015 ZvwiL 1 w`b Bangladesh Tourism Board 
Bangladesh House Building Finance 
Corporation Bhaban 
(7th Floor) 22,  Purana Paltan, Dhaka-

1000. 

1 (GK) Rb 

Development of  Sustainable 
Tourism Based on Buddhist Heritage, 
Culture and Pilgrimage Circuits : 
Bangladesh Perspective’ kxl©K RvZxq 
Kg©kvjv| 

01/09/2015 ZvwiL 1 w`b Bangladesh Tourism Board 
Bangladesh House Building Finance 
Corporation Bhaban 
(7th Floor) 22, Purana Paltan, Dhaka-

1000. 

1 (GK) Rb 

ÔAvaywbK Awdm e¨e¯’vcbvÕ kxl©K cÖwkÿY 
†Kvm©| 
 

06/09/2015 n‡Z 17/09/2015 
ZvwiL ch©šÍ 

AvÂwjK †jvK cÖkvmb cÖwkÿY †K›̀ ª, 49, wbD 
B ‹̄vUb, XvKv| 

1 (GK) Rb 

15th  Protocol Formalities and 
Articulation  kxl©K cÖwkÿY †Kvm©| 

06/09/2015 n‡Z 10/09/2015 
ZvwiL ch©šÍ  05(cuvP) ẁ b| 

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

1 (GK) Rb 

Kw¤úDUvi wjUv‡imx †Kvm© 04/10/2015 n‡Z 08/10/2015 
ZvwiL ch©šÍ| 

AvÂwjK †jvK cÖkvmb cÖwkÿY †K›̀ ª, 49, wbD 
B ‹̄vUb, XvKv| 

1 (GK) Rb 

AvPiY I k„•Ljv †Kvm© 11/10/2015 n‡Z 15/10/2015 
ZvwiL ch©šÍ| 
 

AvÂwjK †jvK cÖkvmb cÖwkÿY †K›̀ ª, 49, wbD 
B ‹̄vUb, XvKv| 

1 (GK) Rb 

Kw¤úDUvi G¨vwcø‡Kkb GÛ Bswjk 
j¨vs¸‡qR †Kvm© 

18/10/2015 n‡Z 05/11/2015 
ZvwiL ch©šÍ| 

AvÂwjK †jvK cÖkvmb cÖwkÿY †K›̀ ª, 49, wbD 
B ‹̄vUb, XvKv| 

1 (GK) Rb 
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cÖwk¶Y Kg©m~Pxi bvg cÖwk¶‡Yi †gqv̀  D‡` v̈Mx ms̄ ’v/G‡RÝxi bvg Ask MÖnYKvixi 
msL¨v 

(1) (2) (3) (4) 

ÒInternational Conference on 
Development of Sustainable and 
Inclusive Buddhist Heritage and 
Pilgrimage Circuits in South Asia’s 
Buddhist Heartland”  kxl©K m‡¤§jb| 

27/10/2015 I 28/10/2015 
ZvwiL 2 ẁ b| 

Bangladesh Tourism Board National 
Tourism Organization Bangladesh 
House Building Finance Corporation  
Bhaban 
(7th Floor) 22, Purana Paltan, Dhaka-

1000, Bangladesh. 

9 (bq) Rb 

Z_¨ AwaKvi welqK Kg©kvjv 29/10/2015 ZvwiL 1 w`b 
 

AvÂwjK †jvK cÖkvmb cÖwkÿY †K›̀ ª, 49, wbD 
B ‹̄vUb, XvKv| 

1 (GK) Rb 

ÔcvewjK cÖwKDi‡g›U g¨v‡bR‡g›U kxl©KÕ 
cÖwkÿY †Kvm©|  

08/11/2015 n‡Z 26/11/2015 
ZvwiL ch©šÍ|  

RvZxq cwiKíbv I Dbœqb GKv‡Wgx (GbGwcwW),  
cwiKíbv gš¿Yvjq, 3/G, bxj‡ÿZ,  XvKv|  

2 (`yB) Rb 

Digital Preservation of Archival 
Materials cÖwkÿY ‡Kvm©| 

09/11/2015 n‡Z 12/11/2015 
ZvwiL ch©šÍ 

AviKvBfm I MÖš’vMvi Awa`ßi 
32,  wePvicwZ Gm. Gg. †gv‡k©` miYx 
AvMviMvuI, †k‡ievsjv bMi, XvKv|  

4 (Pvi) Rb 

Awbw›`Zv KvRxÕi Dc¯’vcbv I msev` cvV 
wel‡q w`be¨vcx Kg©kvjv|  

14/11/2015 ZvwiL 1 ẁ b 
 

G·‡cÖm B‡f›Um wjwg‡UW 
evwo 10G, †ivW-25G,  eøK-G 
ebvbx, XvKv-1213|  

2 (`yB) Rb 

wmwbqi wmwKDwiwU †Kvm© 2015 15/11/2015 n‡Z 26/11/2015 
ZvwiL ch©šÍ 

RvZxq wbivcËv †Mv‡q›̀ v,  mv̀ v evnvi, evox bs 
104 (cyivZb),  bZzb-20, moK-3,  avbgwÐ  
Av/G, XvKv|  

1 (GK) Rb 

Preparation of Reports and Write-
Ups  kxl©K †Kvm©| 

15/11/2015 n‡Z 19/11/2015 
ZvwiL ch©šÍ  05(cuvP) ẁ b| 

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

2 (`yB) Rb 

ÔwfwWI K¨v‡giv cwiPvjbvÕ  kxl©K †Kvm©| 21/11/2015 ZvwiL n‡Z 03 (wZb) 
gvm (cÖwZ ïµevi I kwbevi )|  

evsjv‡`k Bbw÷wUDU Ae Rvbv©wjRg A v̈Û 
B‡jKwUªwbK wgwWqv (we‡Rg), 257/8, Gwjd v̈Û 
†ivW, KvuUveb Xvj, XvKv-1205| 

1 (GK) Rb 

ÒcÖwZeÜx bvix I wkï AwaKvi welqK RvZxq 
†mwgbvi 2015Ó 

25/11/2015 ZvwiL 1 ẁ b| evsjv‡̀ k cÖwZeÜx Kj̈ vY mwgwZ  
(wewc‡KGm) , wewc‡KGm Kg‡cø·,  
evwo-17, IqvW©-01 †jb, nvwZgevM 
ẁÿYLvb, DËiv,  XvKv-1230|  

1 (GK) Rb 

ÒPottery from Bangladesh and 
Eastern India: Constructing a Holistic 
Methodology for Analysis and 
InterpretationÓ kxl©K IqvK©kc| 

28/11/2015 I 29/11/2015 
ZvwiL 2( ỳB) ẁ b|  

HEQEP-353 Project, Department of 
Archaeology, Jahangirnagar 
University, Saver,  Dhaka-1342. 

1 (GK) Rb 

÷vd Dbœqb †Kvm© 29/11/2015 n‡Z 03/12/2015 
ZvwiL ch©šÍ 

AvÂwjK †jvK cÖkvmb cÖwkÿY †K›̀ ª, 49, wbD 
B ‹̄vUb, XvKv| 

1 (GK) Rb 

�মৗিলক আিথ �ক �ব�াপনা �কাস � ০৬/১২/২০১৫ হেত ১০/১২/২০১৫ 
তািরখ পয ��। 

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

5(cuvP) Rb 

নারী ও িশ� অিধকার িবষয়ক কম�শালা ০৮/১২/২০১৫ তািরখ  
১ িদন। 
 

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

1 (GK) Rb 

ফাইন আট �স কনজারেভশন শীষ �ক কম �শালা।  ১৩/১২/২০১৫ হেত ২০/১২/২০১৫ 
তািরখ পয ��। 

বাংলােদশ িশ�কলা একােডমী 
�স�নবািগচা, ঢাকা। 

2 (`yB) Rb 

iBAS++ এ ডাটা এি� িবষেয় কম �শালা।  ১৫/১২/২০১৫ তািরখ ১ (এক) িদন।  ই���উট  অব পাবিলক ফাই�া� (IPF) 
(সরকাির ১ম ১২তলা ভবেনর ৮ম তলায় অবি�ত), 
ঢাকা।   

3 (wZb) Rb 

কিমউিনেক�ভ ইংিলশ �কাস � ২০/১২/২০১৫  হেত ৩১/১২/২০১৫ 
তািরখ পয ��। 

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

1 (GK) Rb 

wgDwRqvg wWm‡cø  (Museum Display)  
welqK AvšÍR©vwZK cÖwkÿY Kg©kvjv 

03/01/2016 n‡Z 09/01/2016 
ZvwiL ch©šÍ| 

gyw³hy× Rv̀ yNi I evsjv‡̀ k RvZxq Rv̀ yN‡ii 
†hŠ_ D‡̀ v̈‡M|  

7 (mvZ) Rb 

16th Protocol Formalities and 
Articulation  kxl©K †Kvm©| 

17/01/2016 n‡Z 21/01/2016 
ZvwiL ch©šÍ 05(cuvP) ẁ b| 

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

1 (GK) Rb 
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cÖwk¶Y Kg©m~Pxi bvg cÖwk¶‡Yi †gqv̀  D‡` v̈Mx ms̄ ’v/G‡RÝxi bvg Ask MÖnYKvixi 
msL¨v 

(1) (2) (3) (4) 

Digital ECNEC I Project 
Planning System (PPS) md&UIq¨v‡ii 
Dci e¨enviKvix ch©v‡qi 34Zg cÖwkÿY  
kxl©K †Kvm©| 

10/02/2016 I 11/02/2016 
ZvwiL 02( ỳB) ẁ b|  

wWwRUvj GK‡bK ev̄ Íevqb cÖKí (1g ms‡kvwaZ), 
cwiKíbv wefvM, cwiKíbv gš¿Yvjq, †k‡i 
evsjvbMi, XvKv|  

1 (GK) Rb 

gnvb knx` w`em I AvšÍR©vwZK gvZ…fvlv 
w`em 2016 Dcj‡ÿ AvšÍRv©wZK I RvZxq 
†mwgbvi 

23/02/2016 ZvwiL 1 ẁ b| AvšÍR©vwZK gvZ…fvlv Bbw÷wUDU (AvgvB),  1/K, 
†m¸bevwMPv, XvKv| 
 

4 (Pvi) Rb 

ga¨‡gqv`x ev‡RU KvVv‡gv kxl©K †mwgbvi|  25/02/2016   ZvwiL  1 ẁ b| AvÂwjK †jvK cÖkvmb cÖwkÿY †K›̀ ª, 49, wbD 
B ‹̄vUb, XvKv| 

1 (GK) Rb 

wb`k©b wWm‡cø I wKD‡iwUs wel‡q cÖwkÿY 02/03/2016  Ges 09/03/2016 
ZvwiL 02( ỳB) ẁ b| 

evsjv‡`k RvZxq Rv̀ yNi 
kvnevM, XvKv-1000| 

23 (†ZBk) Rb 

e-Governance for Sustainable Development  

kxl©K cÖwk¶Y †Kvm©| 
06/03/2016 n‡Z 10/03/2016 
ZvwiL ch©šÍ| 

RvZxq cwiKíbv I Dbœqb GKv‡Wgx (GbGwcwW), 
cwiKíbv gš¿Yvjq, 3/G, bxj‡ÿZ,  XvKv| 

1 (GK) Rb 

Kw¤úDUvi wjUv‡imx †Kvm© 20/03/2016 n‡Z 24/03/2016 
ZvwiL ch©šÍ| 

AvÂwjK †jvK cÖkvmb cÖwkÿY †K›̀ ª, 49, wbD 
B ‹̄vUb, XvKv| 

1 (GK) Rb 

wfwWI Kbdv‡iwÝs wm‡÷g cwiPvjbv I 
iÿYv‡eÿY  kxl©K w`be¨vcx cÖwkÿY Kg©kvjv| 

07/04/2016 ZvwiL  
1 ẁ b 

b v̈kbvj AvBwmwU Bbd«v †bUIqvK© di evsjv‡`k 
Mfb©‡g›U †dm-2 (Bb‡dv-miKvi)  cÖKí, evsjv‡̀ k 
Kw¤úDUvi KvDwÝj, B/14/G·, wewmwm feb, AvMviMvuI, 
XvKv| 

1 (GK) Rb 

AvaywbK Awdm e¨e¯’vcbv †Kvm© 10/04/2016 n‡Z 21/04/2016 ZvwiL 
ch©šÍ|                                                                  

AvÂwjK †jvK cÖkvmb cÖwkÿY †K›̀ ª, 49, wbD B ‹̄vUb, 
XvKv| 

1 (GK) Rb 

Capacity Building Seminar on 
Preparation for UNESCO World 
Heritage Nomination  kxl©K  Kg©kvjv| 

17/04/2016 ZvwiL 
 1 ẁ b 

evsjv‡`k BD‡b‡̄ ‹v RvZxq Kwgkb, XvKv|  1 (GK) Rb 

ÔmiKvwi Kg©KZ©v/ Kg©Pvix‡`i `vßwiK Kv‡R I 
†hvMv‡hvM cÖwµqvq evsjvfvlvi e¨enviÕ kxl©K 
cÖwkÿY| 

24/04/2016 n‡Z 28/04/2016 ZvwiL 
ch©šÍ 5(cvuP) ẁ b|                                                                                                                                      

AvšÍRv©wZK gvZ…fvlv Bbw÷wUDU (AvgvB), 1/K 
†m¸bevwMPv, XvKv-1000| 

2 (`yB) Rb 

evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³i wel‡q w`be¨vcx cÖwkÿY 
Kg©kvjv 

30/04/2016 ZvwiL 1 ẁ b evsjv‡`k RvZxq Rv̀ yNi 
kvnevM, XvKv-1000|  

17 (m‡Z‡iv) Rb 

Avw_©K e¨e¯’vcbv †Kvm© 08/05/2016 n‡Z 19/05/2016 
ZvwiL ch©šÍ|                                                         

AvÂwjK †jvK cÖkvmb cÖwkÿY †K›̀ ª, 49, wbD 
B ‹̄vUb, XvKv| 

1 (GK) Rb 

Communication Technique and 
Media Relations  kxl©K cÖwkÿY †Kvm©| 

08/05/2016 n‡Z 12/05/2016 
ZvwiL ch©šÍ| 

evsjv‡`k Bbw÷wUDU Ae Rvbv©wjRg A v̈Û 
B‡jKUªwbK wgwWqv (we‡Rg), 257/8, 
Gwjd v̈›U‡ivW, KvUveb Xvj, XvKv-1205|   

1 (GK) Rb 

Communication Technique and 
Media Relations  kxl©K cÖwkÿY †Kvm©| 

08/05/2016 n‡Z 12/05/2016 
ZvwiL ch©šÍ| 

evsjv‡`k Bbw÷wUDU Ae Rvbv©wjRg A v̈Û 
B‡jKUªwbK wgwWqv(we‡Rg), 257/8, 
Gwjd v̈›U‡ivW, KvUveb Xvj, XvKv-1205|   

1 (GK) Rb 

Total Quality Management  kxl©K  
1(GK) w`be v̈cx Kg©kvjv|  

12/05/2016 ZvwiL 1 w`b RvZxq cwiKíbv I Dbœqb GKv‡Wgx (GbGwcwW), 
cwiKíbv gš¿Yvjq, 3/G, bxj‡ÿZ,  XvKv| 

2 (`yB) Rb 

ÔRvZxq ï×vPvi †KŠkj ev̄ Íevqb, DbœZ 
bvMwiK‡mev cÖ v̀b I mykvmb cÖwZôv wbwðZKi‡Y 
mgwš̂Z D‡ ῭vM MÖn‡Yi cÖ‡qvRbxqZvÓ kxl©K 
Kg©kvjv| 

19/05/2016 ZvwiL 1 w`b  RvZxq cwiKíbv I Dbœqb GKv‡Wgx (GbGwcwW), 
cwiKíbv gš¿Yvjq, 3/G, bxj‡ÿZ,  XvKv| 

1 (GK) Rb 

ÔmiKvwi Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i `vßwiK Kv‡R 
I †hvMv‡hvM cÖwµqvq evsjvfvlvi e¨enviÕ 
kxl©K cÖwkÿY|  

19/06/2016 n‡Z 23/06/2016 
ZvwiL ch©šÍ 5(cvuP) ẁ b|                                                                                

AvšÍRv©wZK gvZ…fvlv Bbw÷wUDU (AvgvB), 1/K 
†m¸bevwMPv, XvKv-1000| 

2 (`yB) Rb 

evsjv‡`‡ki HwZn¨ I ms¯‹…wZ welqK 
Iwi‡q›Uvj †cÖvMÖvg| 

24/06/2016 I 25/06/2016 
ZvwiL 2 ( ỳB) ẁ b| 

ms̄ ‹…wZ welqK gš¿Yvj‡qi ZË¡veav‡b cÖZœZË¡ 
Awa`ßi Ges †mvbviMvuI †jvK I Kviæwkí 
dvD‡Ûkb|  

15 (c‡b‡iv) Rb 
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(15) cy®ú¯ÍeK Ac©Y:  
 

(K)  RvZxq †kvKw`em cvjb Dcj‡¶ 15 AvM÷ 2015 ZvwiL e½eÜzi 40Zg kvnv`r evwl©Kx Dcj‡¶ cÖZz¨‡l avbgwÛ 32 bs †iv‡W 

RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb-Gi cÖwZK…wZ‡Z cy¯ú¯ÍeK Ac©Y Kiv nq|   

(L)  RvZxq Kwe KvRx bRiæj Bmjvg-Gi Rb¥evwl©Kx I g„Zz¨evwl©Kx Dcj‡¶ evsjv‡`k RvZxq Rv`yN‡ii c¶ †_‡K Kwei gvRv‡i 

cy¯ú¯ÍeK Ac©Y Kiv nq| 

(M)  gnvb weRq w`em 2015 Dcj‡¶ evsjv‡`k RvZxq Rv`yN‡ii c¶ †_‡K 16  wW‡m¤̂i, 2015 ZvwiL cÖZz¨‡l mvfvi MgY Ges 

gyw³hy‡×i exi knx`‡`i cÖwZ Mfxi kª×v wb‡e`b K‡i RvZxq ¯§„wZ †mŠ‡a cy¯ú¯ÍeK Ac©Y Kiv nq| 

(N)  29/12/2015 Zvwi‡L wPÎKjvi cy‡ivav e¨w³Z¡ wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b-Gi Rb¥evwl©Kx Ges 28 †g 2016 Zvwi‡L g„Zz¨evwl©Kx 

Dcj‡¶ evsjv‡`k RvZxq Rv`yN‡ii c¶ †_‡K giûg wkívPv‡h©i gvRv‡i kª×v wb‡e`b K‡i cy¯ú¯ÍeK Ac©Y Kiv nq| 

(O)   gnvb GKz‡k I AvšÍR©vwZK gvZ…fvlv w`em 2016 D`hvcb Dcj‡¶ evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡ii c¶ †_‡K GKz‡ki cÖ_g cÖn‡i 

knx` wgbv‡i wM‡q knx`‡`i cÖwZ dzj w`‡q kª×v Rvbv‡bv nq|  
 

 

(P)  26 gvP© 2016 gnvb ¯̂vaxbZv I RvZxq w`em D &̀hvcb Dcj‡¶ gnvb knx`‡`i cÖwZ kª×v Rvbv‡Z H w`b cÖZz¨‡l evsjv‡`k 
RvZxq Rv`yN‡ii c¶ †_‡K mvfvi RvZxq ¯§„wZ †mŠ‡a cy¯úvN ©̈ Ac©Y Kiv nq|    

(R)    cUzqv Kvgiæj nvmv‡bi g„Zz¨evwl©Kx Dcj‡¶ wkíxi gvRv‡i evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡ii c¶ †_‡K cy®c Í̄eK Ac©Y Kiv nq| 
 

 

(16) mfv :   

(K) evsjv‡`k RvZxq Rv ỳNi †evW© Ae Uªvw÷R G 2015-2016 A_©-eQ‡i 06(Qq) wU mfv evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡i AbywôZ n‡q‡Q|  

(L)  evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡ii evQvB (Selection) KwgwU-1 Gi 9 (bq) wU mfv AbywôZ n‡q‡Q| 

(M)   evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡ii evQvB (Selection) KwgwU-2 Gi 6 (Qq) wU mfv AbywôZ n‡q‡Q| 

(N)  evsjv‡`k RvZxq Rv ỳN‡ii cÖKvkbv KwgwUi 5(cuvP) wU mfv AbywôZ n‡q‡Q| 
 
 
 

 

 

  dqRyj jwZd †PŠayix 
  gnvcwiPvjK 
  evsjv‡`k RvZxq Rv ỳNi 
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