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মন্ত্রণালয়/বিভাগসমহূের িাবষিক প্রবিহিদন ছক 

 

মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নাম: সংসৃ্কবি বিষয়ক মন্ত্রণালয় আওিাধীন অবধদপ্তর/সংস্থার সংখ্াাঃ  িাংলাহদশ ললাক ও  কারুবশল্প ফাউহেশন   
প্রবিহিদনাধীন িছর  ২০১৭-১৮     প্রবিহিদন প্রস্তুবির িাবরখ:     ২১.০৭.২০১৮  বি:   
 

(১) প্রশাসবনক    

 

১. ১ কমিকিি া/কমিচারীহদর সংখ্া (রাজস্ব িাহজহে) 

সংস্থার স্তর অনহুমাবদি পদ পরূণকৃি  

পদ 

শনূ্পদ িছরবভবিক সংরবিি 

(বরহেনশনকৃি) অস্থায়ী পদ 

মন্তি্* 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

মন্ত্রণালয় 

 

-- -- --- -- -- 

অবধদপ্তর/সংস্থাসমূে/সংযুক্ত 

অবফস (লমাে পদ সংখ্া) 
৫ ৫  ৪৬ ০ ৯ ০ ০  -- 

লমাে ৫ ৫  ৪৬ ০ ৯ ০ ০  -- 

 

* অনুহমাবদি পহদর হ্রাস/িৃবির কারণ মন্তি্ কলাহম উহেখ করহি েহি। 

         

১.২ শূন্পহদর বিন্াস  

অবিবরক্ত 

সবচি/িদরূ্ধ্ি পদ 

লজলা কমিকিি ার 

পদ 

অন্ান্ ১ম লেবণর 

পদ 

২য় লেবণর পদ ৩য় লেবণর পদ ৪র্ি লেবণর পদ লমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

-- -- ২  (   ) -- ১  (এক ) ৬(ছয়) ০ ৯ 

১.৩ অিীি গুরুত্বপূণি (strategic) পদ (অবিবরক্ত সবচি/সমপদমযিাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/িদরূ্ধ্ি) শূন্ র্াকহল িার িাবলকাাঃ প্রহযাজ্ 
নয়।  

 

১.৪       শূন্পদ পূরহণ িড় রকহমর লকান সমস্া র্াকহল িার িণিনা  
১.৫       অন্ান্ পহদর ির্্  
প্রবিহিদনাধীন িছহর উন্নয়ন িাহজে লর্হক রাজস্ব িাহজহে স্থানান্তবরি 

পহদর সংখ্া 
প্রবিহিদনাধীন িছহর উন্নয়ন িাহজে লর্হক রাজস্ব িাহজহে  

স্থানান্তহরর  জন্ প্রবিয়াধীন পহদর সংখ্া 
১ ২ 

প্রহযাজ্ নয় প্রহযাজ্ নয় 

* লকান সংলগ্নী ি্িোর করার প্রহয়াজন  নাই। 

১.৬ বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদান 

প্রবিহিদনাধীন      পহদান্নবি নিুন বনহয়াগ প্রদান মন্তি্ 
কমিকিি া কমিচারী লমাে কমিকিি া কমিচারী লমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

-- -- -- -- -- -- -- 

 

১.৭ ভ্রমণ/পবরদশিন (লদহশ)  

ভ্রমণ/পবরদশিন 

(লমাে বদহনর সংখ্া) 
মন্ত্রী/উপহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/লেশাল 

এ্াবসহেন্ট 

সবচি মন্তি্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

উন্নয়ন প্রকল্প পবরদশিন -- -- -- -- 

পািিি্ চট্টগ্রাহম ভ্রমণ -- -- -- -- 
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১.৮ ভ্রমণ/পবরদশিন (বিহদহশ) 

 

ভ্রমণ/পবরদশিন 

 (লমাে বদহনর সংখ্া) * 

মন্ত্রী/উপহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ 
লেশাল এ্াবসহেন্ট 

সবচি মন্তি্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 -- -- -- -- 

 -- -- -- -- 

 

 

* কিবদন বিহদহশ ভ্রমণ কহরহছন সবুনবদিষ্টভাহি উহেখ করহি েহি। 

 
 

১.৯   উপহরাক্ত ভ্রমহণর পর ভ্রমণ িৃিান্ত/পবরদশিন প্রবিহিদন দাবখহলর সংখ্া: প্রহযাজ্ নয় 
 

(২) অবিে আপবি  
 

২.১  অবিে আপবি সংিান্ত ির্্ (০১ জলুাই ২০১৭ লর্হক ৩০ জনু ২০১৮ পযিন্ত) 

(োকার অঙ্ক লকাটি োকায় প্রদান করহি েহি) 

িবমক মন্ত্রণালয়/ 

বিভাগসমহূের  

নাম 

অবিে আপবি ব্রিবশহে 

জিাহির 

সংখ্া 

বনষ্পবিকৃি অবিে আপবি অবনষ্পন্ন অবিে আপবি 
সংখ্া োকার পবরমাণ 

(লকাটি োকায়) 
সংখ্া োকার পবরমাণ 

(লকাটি োকায়) 

সংখ্া োকার পবরমাণ 

(লকাটি োকায়) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮ ৯ ১০ 

--           -  -- -- ২২ ০.২৪ ১৭০ ১.৬৪ 

              

সিিহমাে 
-- -- -- ২২ ০.২৪ ১৭০ ১.৬৪ 

 

 
 

২.২  অবিে বরহপাহেি  গুরুির/িড় রকহমর লকান জাবলয়াবি/অর্ি আত্মসাৎ, অবনয়ম ধরা পহড় র্াকহল লসসি লকসসমূহের িাবলকা   
 
 

(৩) শঙৃ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এিং অবধদপ্তর/সংস্থার সবিবলি সংখ্া)  

প্রবিহিদনাধীন অর্ি-     (২০১৭-

১৮) মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর/ 

সংস্থাসমহূে পবুিভূি লমাে 

বিভাগীয় মামলার সংখ্া 

প্রবিহিদনাধীন িছহর বনষ্পবিকৃি  মামলার সংখ্া অবনষ্পন্ন  বিভাগীয় 

মামলার সংখ্া চাকুবরচু্বি/ 

িরখাস্ত  

অি্ােবি  অন্ান্ দণ্ড লমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

-- -- -- -- -- -- 

 

 

(৪) সরকার কিৃি ক/সরকাহরর বিরুহি দাহয়রকৃি মামলা (০১ জলুাই ২০১৭ লর্হক ৩০ জনু ২০১৮ পযিন্ত) 

 

সরকাবর সম্পবি/স্বার্ি রিাহর্ি 
মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওিাধীন 

সংস্থাসমেূ কিৃি ক দাহয়রকৃি 

মামলার সংখ্া 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর 

বিরুহি দাহয়রকৃি 

বরে মামলার সংখ্া 

উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়হনর 

লিহে সরকাহরর বিরুহি 

দাহয়রকৃি মামলার সংখ্া 

দাহয়রকৃি লমাে 

মামলার সংখ্া 
বনষ্পবিকৃি লমাে 

মামলার সংখ্া 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

-- -- -- -- -- 

 

 (৫) মানিসম্পদ  উন্নয়ন  

  

৫.১        লদহশর অভ্ন্তহর প্রবশিণ (০১ জলুাই ২০১৭ লর্হক ৩০ জনু ২০১৮ পযিন্ত) 
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প্রবশিণ কমিসবূচর লমাে সংখ্া মন্ত্রণালয় এিং আওিাধীন সংস্থাসমেূ লর্হক অংশগ্রেণকারীর সংখ্া  
১ ২ 

০ ৬ ৬০  জন   

 

৫.২   মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর কিৃি ক প্রবিহিদনাধীন অর্ি-িছহর (২০১৭-১৮) লকান ইন-োউজ প্রবশিহণর আহয়াজন করা েহয় র্াকহল িার 

িণিনা: িাবষিক কমিসম্পাদন চুবক্ত, শুিাচার লকৌশল িাস্তিায়ন, এসবিবজ, অনলাইন লসিা/ির্্ প্রযুবক্ত ি্িোহর দিিা উন্নয়ন, 

বিবজোল নবর্ সংরিণ, ই-ফাইবলং -এর উপর ফাউহেশহন প্রবশিণ কাযিিম সম্পন্ন েয়। ফাউহেশহনর ২০ জন কমিকিি া-
কমিচাবর উক্ত প্রবশিহণ অংশ গ্রেণ কহরন।   

   

৫.৩   প্রবশিণ কমিসূবচহি কমিকিি া/কমিচারীহদর অংশগ্রেণ িা মহনানয়হনর লিহে িড় রকহমর লকান সমস্া র্াকহল িার িণিনা;  
প্রহযাজ্ নয়   

 

৫.৪   মন্ত্রণালহয় অন্-দ্-জি লেবনং (OJT)-এর ি্িস্থা আহছ বক-না; না র্াকহল অন্-দ্-জি লেবনং আহয়াজন করহি িড় রকহমর 

লকান অসুবিধা আহছ বক-না? প্রহযাজ্  নয় 

 

৫.৫      প্রবিহিদনাধীন অর্ি-িছহর (০১ জলুাই ২০১৭ লর্হক ৩০ জনু ২০১৮ পযিন্ত) প্রবশিহণর জন্ বিহদশ গমনকারী কমিকিি ার সংখ্াাঃ   
 

 

(৬)  লসবমনার/ওয়াকি শপ সংিান্ত ির্্ (০১ জলুাই ২০১৭ লর্হক ৩০ জনু ২০১৮ পযিন্ত) 

লদহশর অভ্ন্তহর লসবমনার/ওয়াকি শহপর সংখ্া লসবমনার/ওয়াকি শহপ অংশগ্রেণকারীহদর সংখ্া 
১ ২ 

-- 

 

-- 

 

 

(৭) ির্্প্রযবুক্ত ও কবম্পউোর স্থাপন (০১ জলুাই ২০১৭ লর্হক ৩০ জনু ২০১৮ পযিন্ত) 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমহূে 

কবম্পউোহরর লমাে 

সংখ্া 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমহূে ইন্টারহনে 

সবুিধা আহছ বক না 

মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ 

সংস্থাসমহূে ল্ান 

(LAN) সুবিধা আহছ 

বক না 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমহূে ওয়ান 

(WAN) সবুিধা আহছ 

বক না 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমহূে 

কবম্পউোর প্রবশবিি জনিহলর 

সংখ্া 
কমিকিি া কমিচাবর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ ৩              ০ ৫  ১ ২  

 

 

(৮)   সরকাবর প্রবিষ্ঠানসমহূের আহয়র লভ্াংশ/মনুাফা/আদায়কৃি রাজস্ব লর্হক সরকাবর লকাষাগাহর জমার পবরমাণ  

(অর্ি বিভাহগর জন্) প্রহযাজ্ নয়   

(োকার অঙ্ক লকাটি োকায় প্রদান করহি েহি) 

 ২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ হ্রাস(-)/িবৃির (+) োর 

লি্মাো প্রকৃি অজি ন লি্মাো প্রকৃি অজি ন লি্মাো প্রকৃি অজি ন 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

রাজস্ব আয় ে্াক্স 

লরবভবনউ 

-- -- -- -- -- -- 

 -- -- -- -- -- -- 

উদ্বিৃ (ি্িসাবয়ক আয় লর্হক) -- -- -- -- -- -- 

লভ্াংশ বেসাহি -- -- -- -- -- -- 

 

(৯) প্রবিহিদনাধীন অর্ি-িছহর সম্পাবদি উহেখহযাগ্ কাযিািবল/আইন, বিবধ ও নীবি প্রণয়ন/সমস্া-সঙ্কে    
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৯.১  প্রবিহিদনাধীন অর্ি-িছহর নিুন আইন, বিবধ ও নীবি প্রণয়ন কহর র্াকহল িার িাবলকা: প্রহযাজ্ নয়  

৯.২ প্রবিহিদনাধীন অর্ি-িছহর সম্পাবদি গুরুত্বপূণি/উহেখহযাগ্ কাযিািবলাঃ পবরবশষ্ট ‘ক’ এ সংযুক্ত। উহেখ্ লয, ঢাকা লজলার সাভার 

ও ধামরাই উপহজলা এিং মাবনকগি লজলার সােুবরয়া উপহজলা লমাে ৩টি উপহজলায় কারুবশল্পী জবরপ কাযিিম সম্পন্ন েহয়হছ।  অদি 

৭০জন জনিলহক কারুবশল্পী প্রবশিণ প্রদান, ৩ জন কারুবশল্পীহক উৎসাে ি্িক স্বণি পদক প্রদান, ১৫টি অনুষ্ঠান আহয়াজন, ৪টি লমলা 
আহয়াজন, ২টি কারুবশল্প প্রদশিনী আহয়াজন এিং ‘নদীপাহড়র বিলুপ্তপ্রায় ললাককারুবশল্প’ ও ‘ললাককবিিায় িঙ্গিনু্ধ’ শীষিক প্রর্ম পিি ও 

বদ্বিীয় পিি ২টি গহিষণা গ্রন্থ ফাউহেশন লর্হক প্রকাবশি েহয়হছ।   

৯.৩       ২০১৭-১৮ অর্ি-িছহর মন্ত্রণালহয়র কাযিািবল সম্পাদহন িড় রকহমর লকান সমস্া/সঙ্কহের আশঙ্কা করা েহল  িার বিিরণ 

(সাধারণ/রুটিন প্রকৃবির সমস্া/সঙ্কে উহেহখর প্রহয়াজন লনই; উদােরণ: পদ সজৃন, শনূ্পদ পরূণ ইি্াবদ) প্রহযাজ্ নয় 

(১০)    মন্ত্রণালহয়র উহেশ্ সাধন সংিান্ত:  প্রহযাজ্ নয় 

10.1 ২০১৭-১৮ অর্ি-িছহরর কাযিািবলর মাধ্হম মন্ত্রণালহয়র আরি উহেশ্ািবল সহন্তাষজনকভাহি সাবধি েহয়হছ বক?  

১০.২   উহেশ্ািবল সাবধি না েহয় র্াকহল িার কারণসমূে    

১০.৩   মন্ত্রণালহয়র আরি উহেশ্ািবল আরও দিিা ও সাফহল্র সহঙ্গ সাধন করার লহি্ লয সি ি্িস্থা/পদহিপ গ্রেণ করা লযহি পাহর, 

লস সম্পহকি  মন্ত্রণালহয়র সুপাবরশ 
 

(১১)  উৎপাদন বিষয়ক (সংবিষ্ট মন্ত্রণালয় পরূণ করহি) প্রহযাজ্ নয়  

১১.১   কৃবষ/বশল্প পণ্, সার, জ্বালাবন ইি্াবদ  

   

মন্ত্রণালহয়র 

নাম 

পহণ্র নাম প্রবিহিদনাধীন 

অর্ি-িছহর 

(২০১৭ -১৮) 

উৎপাদহনর 

লি্মাো 

প্রবিহিদনাধীন 

অর্ি-িছহর 

(২০১৭-১৮) 

প্রকৃি উৎপাদন 

লি্মাো 
অনযুায়ী 
উৎপাদহনর 

শিকরা োর 

লদশজ উৎপাদহন 

লদহশর অভ্ন্তরীণ 

চাবেদার কি শিাংশ 

লমোহনা যাহে 

পিূিিিী 
অর্ি-িছহর 

(২০১৬-১৭) 

উৎপাদন 

 

১ ২ ৩  ৪ ৫ ৬ ৭ 

কৃবষ মন্ত্রণালয় চাল      

গম      

ভুট্টা      

আলু      

বপিঁয়াজ      

পাে      

শাক-সিবজ      

মৎস্ ও প্রাবণ 

সম্পদ মন্ত্রণালয় 

মৎস্      

মাংস      

দধু      

বিম       

বশল্প মন্ত্রণালয় বচবন      

লিণ      

সার (ইউবরয়া)      

িাবণজ্ মন্ত্রণালয় চা      

জ্বালাবন ও খবনজ 

সম্পদ মন্ত্রণালয় 

গ্াস      

কয়লা      

কঠিন বশলা      

িস্ত্র ও পাে িস্ত্র/সুিা      
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মন্ত্রণালহয়র 

নাম 

পহণ্র নাম প্রবিহিদনাধীন 

অর্ি-িছহর 

(২০১৭ -১৮) 

উৎপাদহনর 

লি্মাো 

প্রবিহিদনাধীন 

অর্ি-িছহর 

(২০১৭-১৮) 

প্রকৃি উৎপাদন 

লি্মাো 
অনযুায়ী 
উৎপাদহনর 

শিকরা োর 

লদশজ উৎপাদহন 

লদহশর অভ্ন্তরীণ 

চাবেদার কি শিাংশ 

লমোহনা যাহে 

পিূিিিী 
অর্ি-িছহর 

(২০১৬-১৭) 

উৎপাদন 

 

১ ২ ৩  ৪ ৫ ৬ ৭ 

মন্ত্রণালয় পােজাি দ্রি্      

 

১১.২ লকান বিহশষ সামগ্রী/সাবভি হসর উৎপাদন িা সরিরাে, মূহল্র বস্থবিশীলিার লিহে িড় রকহমর সমস্া িা সঙ্কে েহয়বছল বক? 

বনকে ভবিষ্হি মারাত্মক লকান সমস্ার আশঙ্কা র্াকহল িার িণিনা; প্রহযাজ্ নয় 
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১১.৩ বিদু্ ৎ সরিরাে (লমগাওয়াে) প্রহযাজ্ নয় 

 

প্রবিহিদনাধীন িছর (২০১৭-১৮) পিূিিিী িছর (২০১৭-১৮) 

সহিিাচ্চ  চাবেদা সহিিাচ্চ  উৎপাদন সহিিাচ্চ  চাবেদা সহিিাচ্চ  উৎপাদন  

১ ২ ৩ ৪ 

 

 

   

১১.৪  বিদু্ ৎ-এর গড় বসহেম লস (শিকরা োহর) প্রহযাজ্ নয়। 
সংস্থার নাম প্রবিহিদনাধীন 

িছর  

(২০১৭ -১৮) 

 

পিূিিিী  িছর  

(২০১৬-১৭) 

পিূিিিী       

িুলনায় হ্রাস (-)/িবৃি 

(+) 

মন্তি্ 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

পবিহিা     

বিউহিা     

বিবপবিবস     

লিসহকা     

ওহজাপাবিহকা     
 

 

11.5 জ্বালাবন লিহলর সরিরাে (লমবেক েন) প্রহযাজ্ নয়। 

প্রবিহিদনাধীন িছর (২০১৭-১৮) পিূিিিী িছর (২০১৬-১৭) 

চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে  

১ ২ ৩ ৪ 

    
 

 

 

11.6 লদহশর লমহোপবলেন এলাকায় পাবন সরিরাে (লি গ্ালন) প্রহযাজ্ নয়। 

 প্রবিহিদনাধীন িছর (২০১৭-১৮) পিূিিিী  িছর  (২০১৬-১৭) 

লমহো এলাকা চাবেদা সরিরাে চাবেদা সরিরাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     
 

 (১২)  আইনশঙৃ্খলা বিষয়ক (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালহয়র জন্) প্রহযাজ্ নয়। 

১২.১ অপরাধ-সংিান্ত 

 

 

অপরাহধর ধরন 

অপরাহধর সংখ্া 
প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১৭-১৮) 

পিূিিিী িছর 

(২০১৬-১৭) 

অপরাহধর হ্রাস(-) 

/িৃবি(+)-এর সংখ্া  
অপরাহধর হ্রাস    

  (-)/িৃবি(+)-এর 
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শিকরা োর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

খুন     

ধষিণ     

অবগ্নসংহযাগ     

এবসি বনহিপ     

নারী বনযিািন     

িাকাবি     

রাোজাবন     

অস্ত্র/বিহফারক সংিান্ত     

লমাে     
 

 

১২.২ প্রবি লি জনসংখ্ায় সংঘটিি অপরাহধর িুলনামূলক বচে প্রহযাজ্ নয়। 

 
 

বিষয় অর্ি-িছর (২০১৭-১৮) অর্ি-িছর (২০১৬-১৭) 

১ ২ ৩ 

   
 

১২.৩ দ্রুি  বিচার আইহনর প্রহয়াগ (৩০ জনু ২০১৮  পযিন্ত)  প্রহযাজ্ নয়। 
 

আইন জাবরর পর 

লর্হক িমপবুিভূি 

মামলার সংখ্া  
(আসাবমর সংখ্া) 

প্রবিহিদনাধীন 

িছহর লগ্রপ্তারকৃি 

আসাবমর সংখ্া 

আইন জাবরর পর 

লর্হক িমপবুিভূি 

লগ্রপ্তারকৃি আসাবমর 

সংখ্া 

লকােি  কিৃি ক 

বনষ্পবিকৃি 

িমপবুিভূি মামলার 

সংখ্া 

শাবস্ত েহয়হছ এমন 

মামলার সংখ্া ও 

শাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর 

িমপবুিভূি সংখ্া   
 

মন্তি্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 
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১২.৪  ৩০  জনু ২০১৮ িাবরহখ কারাগাহর িবির সংখ্া প্রহযাজ্ নয়। 

িবির ধরন িবির সংখ্া মন্তি্ 
প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১৭-১৮) 

পিূিিিী িছর 

(২০১৬-১৭) 

িবির  সংখ্ার  

 হ্রাস (-)/িবৃি (+) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

পুরুষ োজবি     

পুরুষ কহয়বদ     

মবেলা োজবি     

মবেলা কহয়বদ     

বশশু োজবি     

বশশু কহয়বদ     

বিহেইবন     

বরবলজি বপ্রজনার (আরবপ)     

লমাে     

 

১২.৫ স্থল, লনৌ ও আকাশ পহর্ িাংলাহদহশ আগি বিহদবশ নাগবরক (যােী)-এর সংখ্া প্রহযাজ্ নয়। 

 প্রবিহিদনাধীন িছর  

(২০১৭-১৮) 

পিূিিিী িছর 

(২০১৬-১৭) 

হ্রাস(-)/িবৃি(+) -এর 

সংখ্া 
১ ২ ৩ ৪ 

লমাে যােীর সংখ্া    

পযিেহকর সংখ্া    

১২.৬ মৃিু্দেপ্রাপ্ত আসাবমনয়  প্রহযাজ্ নয়। 

     প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১৭-১৮) 

পিূিিিী িছর 

(২০১৬-১৭) 

পিূিিিী িছহরর িুলনায় হ্রাস(-

)/িবৃি(+) -এর সংখ্া 

১ ২ ৩ ৪ 

মৃিু্দেপ্রাপ্ত আসাবমর সংখ্া    

মৃিু্দে কাযিকর েহয়হছ, এমন আসাবমর সংখ্া    

 

১২.৭ সীমান্ত সংঘহষির সংখ্া প্রহযাজ্ নয়। 

 প্রবিহিদনাধীন িছর  

(২০১৭-১৮) 

পিূিিিী িছর 

(২০১৬-১৭) 

হ্রাস(-)/িবৃি(+) -এর সংখ্া 

১ ২ ৩ ৪ 

িাংলাহদশ-ভারি সীমান্ত    

িাংলাহদশ-মায়ানমার সীমান্ত    
 

১২.৮ সীমাহন্ত িাংলাহদহশর সাধারণ নাগবরক েি্ার সংখ্া প্রহযাজ্ নয়। 

 প্রবিহিদনাধীন িছর  

(২০১৭-১৮) 

পিূিিিী িছর 

(২০১৬-১৭) 

হ্রাস(-)/িবৃি(+) -এর সংখ্া 

১ ২ ৩ ৪ 

বি এস এফ কিৃি ক    

মায়ানমার সীমান্তরিী কিৃি ক     

 

(১৩) লফৌজদাবর মামলা-সংিান্ত ির্্ (আইন ও বিচার বিভাহগর  জন্) প্রহযাজ্ নয়। 

িমপবুিভূি অবনষ্পন্ন 

লফৌজদাবর মামলার 

সংখ্া 

প্রবিহিদনাধীন িছহর 

(২০১৭-১৮)) লমাে 

শাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর সংখ্া 

পিূিিিী িছহর 

(২০১৬-১৭) লমাে 

শাবস্তপ্রাপ্ত আসাবমর সংখ্া 

প্রবিহিদনাধীন িছহর  

(২০১৭-১৮) লমাে 

বনষ্পবিকৃি মামলার 

সংখ্া 

পিূিিিী িছহর 

(২০১৬-১৭) লমাে 

বনষ্পবিকৃি 

মামলার সংখ্া 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

 

 

 

(১৪)  অর্িননবিক (অর্ি বিভাহগর জন্) প্রহযাজ্ নয়। 

 

আইহেম প্রবিহিদনাধীন 
িছর 

 (২০১৭-১৮) 

পিূিিিী  
িছর  

(২০১৬-১৭) 

পিূিিিী িছহরর  িুলনায় 
শিকরা িবৃি (+) িা হ্রাস  (-) 

 

১ ২ ৩ ৪ 

১।   বিহদবশক মুদ্রার বরজাভি  (বমবলয়ন মাবকি ন িলার)       

(৩০ জনু,  ২০১৮) 

   

২।   প্রিাসী িাংলাহদশীহদর লপ্রবরি লরবমহেহের পবরমাণ    

(বমবলয়ন মাবকি ন িলার)   (জলুাই ২০১৭জনু ২০১৮) 

   

৩।   আমদাবনর পবরমাণ (বমবলয়ন মাবকি ন িলার) 

   (জলুাই ২০১৭জনু ২০১৮) 

   

৪।   ই,বপ,বি-এর ির্্ানুযায়ী রপ্তাবনর পবরমাণ (বমবলয়ন 

মাবকি ন িলার)  

(জলুাই ২০১৭জনু ২০১৮) 

   

৫। রাজস্বাঃ  
(ক) প্রবিহিদনাধীন িছহর রাজস্ব আদাহয়র লি্মাো  
(লকাটি োকা) 
(খ)  রাজস্ব আদাহয়র পবরমাণ (লকাটি োকা) 
   (জলুাই ২০১৭জনু ২০১৮) 

   

৬।   লমাে অভ্ন্তরীণ ঋণ (লকাটি োকায়) 

      সরকাবর খাি (   ) 

     (জনু, ২০১৮) 

   

৭। ঋণপে লখালা (LCs opening) (বমবলয়ন মাবকি ন 

িলার) 

 ক)      (ক) খাদ্-শস্ (চাল ও গম) 

 খ)      (খ)  অন্ান্ 
    

    লমাে (জলুাই ২০১৭জনু ২০১৮) 

   

   

৮।  খাদ্-শহস্র মজদু (লি লমবেক েন) 

(৩০ জনু ২০১৭) 

   

৯।  জািীয় লভাক্তা মূল্ সূচক পবরিিি হনর োর  

    (বভবি ২০০৫-০৬=১০০) 

  ক) িাহরা মাহসর গড়বভবিক 

  খ) পহয়ন্ট-েু-পহয়ন্টবভবিক (জলুাই ২০১৭জনু ২০১৮) 

   

 

১৪.১ সরাসবর বিহদবশক বিবনহয়াগ (ফহরন বিহরক্ট  ইনহভেহমন্ট) সংিান্ত (প্রধানমন্ত্রীর কাযিালহয়র জন্) প্রহযাজ্ নয়। 
 

সরাসবর বিহদবশক বিবনহয়াহগর 

পবরমাণ 

(বমবলয়ন মাবকি ন িলাহর) 

প্রবিহিদনাধীন িছর  পিূিিিী দইু িছর 

২০১৭-১৮ ২০১৬-১৭ ২০১৫-১৬ 

১ ২ ৩ ৪ 

    

(১৫)  উন্নয়ন প্রকল্প সংিান্ত  (িাস্তিায়ন পবরিীিণ ও মূল্ায়ন বিভাহগর জন্) প্রহযাজ্ নয়। 
 

১৫.১     উন্নয়ন প্রকহল্পর অর্ি িরাে ও ি্য় সংিান্ত ির্্ (০১ জলুাই ২০১৭ লর্হক ৩০ জনু ২০১৮ পযিন্ত): প্রহযাজ্ নয়। 
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প্রবিহিদনাধীন িছহর লমাে 

প্রকহল্পর সংখ্া  
 

প্রবিহিদনাধীন িছহর এবিবপহি লমাে 

িরাে (লকাটি োকায়) 

প্রবিহিদনাধীন িছহর 

িরাহের বিপরীহি ি্হয়র 

পবরমাণ ও িরাহের 

বিপরীহি ি্হয়র শিকরা 
োর 

প্রবিহিদনাধীন িছহর মন্ত্রণালহয় 

এবিবপ বরবভউ সভার সংখ্া  

১ ২ ৩ ৪ 

    
 

 

 

 

 

 

 ১৫.২ প্রকহল্পর অিস্থা (০১ জলুাই ২০১৭ লর্হক ৩০ জনু ২০১৮ পযিন্ত) প্রহযাজ্ নয়। 

শুরু করা নিুন 

প্রকহল্পর সংখ্া 
প্রবিহিদনাধীন িছহর 

সমাপ্ত  প্রকহল্পর িাবলকা 
প্রবিহিদনাধীন িছহর 

উহদ্বাধনকৃি সমাপ্ত প্রকহল্পর 

িাবলকা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর চলমান প্রকহল্পর 

কহম্পাহনন্ট বেসাহি সমাপ্ত গুরুত্বপণূি 
অিকাঠাহমা 

১ ২ ৩ ৪ 
    

 

১৫.৩ বজবিবপ প্রিৃবির োর (২০১৭-১৮) (পবরসংখ্ান  ও ির্্ ি্িস্োপনা বিভাহগর জন্) 
১৫.৪ মার্াবপছু আয় (মাবকি ন িলাহর) ( ২০১৭-১৮) (পবরসংখ্ান  ও ির্্ ি্িস্োপনা বিভাহগর জন্) 
১৫.৫ দবরদ্র জনহগাষ্ঠী সংিান্ত ির্্ (পবরসংখ্ান  ও ির্্ ি্িস্োপনা বিভাহগর জন্): 
 

দাবরদ্র্সীমার বনহচ অিবস্থি জনহগাষ্ঠীর ধরন প্রবিহিদনাধীন িছ র 

 (২০১৭ -১৮) 

পিূিিিী িছ র 

(২০১৬-১৭) 

১ ২ ৩ 

দাবরদ্র্সীমার বনহচ অিবস্থি অিীি 

দবরদ্র (Extreme Poor) জনহগাষ্ঠী 
সংখ্া   

শিকরা োর    

দাবরদ্র্সীমার বনহচ অিবস্থি দবরদ্র 

(Poor) জনহগাষ্ঠী 
সংখ্া 

 

  

শিকরা োর 

 

  

১৫.৬   কমিসংস্থান-সংিান্ত ির্্ (পবরসংখ্ান  ও ির্্ ি্িস্োপনা বিভাহগর জন্) প্রহযাজ্ নয়। 

 

 প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১৭-১৮) 

পিূিিিী িছর 

(২০১৬-১৭) 

১ ২ ৩ 

আনুষ্ঠাবনক কমিসংস্থাহনর সংখ্া   

অনানুষ্ঠাবনক কমিসংস্থাহনর সংখ্া   

লমাে   

লিকারহত্বর োর   

  

 

(১৬) ঋণ ও অনদুান সংিান্ত ির্্ (অর্িননবিক সম্পকি  বিভাহগর জন্) প্রহযাজ্ নয়। 

 
িছর চুবক্তর  

ধরন 

চুবক্তর 
সংখ্া 

কবমেহমন্ট 
(লকাটি োকায়) 

বিসিাসিহমন্ট 
(লকাটি োকায়) 

বরহপহমন্ট 
 (লকাটি োকায়) 

মন্তি্ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 
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২০১৭ -১৮ ঋণচুবক্ত   
 

 আসল-   

 সুদ-  

 অনুদান 

চুবক্ত 

    

 লমাে     

২০১৬-১৭ ঋণচুবক্ত    আসল-    
  সুদ-  

 অনুদান 

চুবক্ত 

    

লমাে     
 

 

(১৭)    অিকাঠাহমা উন্নয়ন (অিকাঠাহমা উন্নয়ন কমিসূবচ ও িাস্তিায়ন অগ্রগবির বিিরণ, সংবিষ্ট অর্ি-িছহর  

(২০১৭-১৮) িরােকৃি অর্ি, ি্বয়ি অর্ি, সংবিষ্ট অর্ি-িছহর (২০১৭-১৮) লি্মাো এিং লি্মাোর বিপরীহি অবজি ি অগ্রগবি)   

 

(১৮)    পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংবিষ্ট ির্্ প্রহযাজ্ নয়। 

 

১৮.১ সরকারপ্রধাহনর বিহদশ সফর সংিান্ত 

সফর প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১৭-১৮) 

পিূিিিী িছর 

(২০১৬-১৭) 

১ ২ ৩ 

সরকারপ্রধাহনর বিহদশ সফহরর সংখ্া   

আন্তজি াবিক সহিলহন লযাগদাহনর সংখ্া   

বদ্বপাবিক রাষ্ট্রীয় সফহরর সংখ্া   

 

১৮.২   বিহদ   রাষ্ট্রপ্রধান/সরকারপ্রধাহনর িাংলাহদশ সফর (০১ জলুাই ২০১৭ লর্হক ৩০ জনু ২০১৮পযিন্ত) 
 

১৮.৩   আন্তজি াবিক সংস্থা-প্রধানহদর িাংলাহদশ সফর (০১ জলুাই ২০১৭ লর্হক ৩০ জনু ২০১৮ পযিন্ত) 
 

১৮.৪   বিহদহশ িাংলাহদহশর দিূািাহসর সংখ্া  
 

১৮.৫ িাংলাহদহশ বিহদহশর দিূািাহসর সংখ্া 
(১৯)    বশিা-সংিান্ত ির্্: প্রহযাজ্ নয়। 
 

১৯.১ প্রার্বমক বশিা-সংিান্ত  ির্্সমূে (প্রার্বমক ও গণবশিা মন্ত্রণালহয়র জন্) 
লদহশর সিিহমাে 

প্রার্বমক বশিা 
প্রবিষ্ঠাহনর সংখ্া              
  (              ) 

ছাে-ছােীর সংখ্া সু্কল ি্াগকারী 
(ঝহর পড়া) 
ছাে-ছােীর 

োর 

 

প্রার্বমক বিদ্ালহয়র সিিহমাে 

বশিহকর সংখ্া 
ছাে ছােী লমাে সিিহমাে মবেলা 

(%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

সরকাবর প্রার্বমক 

বিদ্ালহয়র সংখ্া             
(               )             

      

লরবজোিি  লিসরকাবর 

প্রার্বমক বিদ্ালহয়র 

সংখ্া (          ) 

     

কবমউবনটি প্রার্বমক 

বিদ্ালহয়র সংখ্া  
(           )                
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অন্ান্ প্রার্বমক বশিা 
প্রবিষ্ঠাহনর সংখ্া 
(           ) 

     

   সিিহমাে  সংখ্া 
     (              ) 

     

 

১৯.২   প্রার্বমক বিদ্ালহয় গমহনাপহযাগী বশশুর (৬-১০ িছর িয়স) সংখ্া (প্রার্বমক ও গণবশিা মন্ত্রণালহয়র জন্) 
 

বশিার্ী  গমহনাপহযাগী বশশুর সংখ্া  
(৬-১০ িছর িয়সী) 

গমহনাপহযাগী লমাে কিজন বশশু  

বিদ্ালহয় যায় না, িার সংখ্া  
গমহনাপহযাগী লমাে কিজন বশশু  

বিদ্ালহয় যায় না, িার  শিকরা োর 

১ ২ ৩ ৪ 

িালক    

িাবলকা    

 

১৯.৩  সািরিার োর (প্রার্বমক ও গণবশিা মন্ত্রণালহয়র জন্) প্রহযাজ্ নয়। 

 

িয়স সািরিার োর গড়  

পরুুষ মবেলা 
১ ২ ৩ ৪ 

৭ + িছর    

১৫ + িছর    

১ ৫ -১ ৯  িছর    

২ ০ -২ ৪  িছর    

 

 

১৯.৪ মাধ্বমক (বনম্ন ও উচ্চ মাধ্বমকসে) বশিা-সংিান্ত ির্্ (বশিা মন্ত্রণালহয়র জন্) প্রহযাজ্ নয়। 

 

প্রবিষ্ঠাহনর 

ধরন 

প্রবিষ্ঠাহন
র সংখ্া 

বশিার্ীর সংখ্া বশিহকর সংখ্া পবরিার্ীর সংখ্া 

  ছাে ছােী লমাে পরুুষ মবেলা লমাে এস.এস.বস 

(মাদ্রাসা ও 

কাবরগবরসে) 

এইচ.এস.বস 

(মাদ্রাসা ও 

কাবরগবরসে
) 

স্নািক 

(মাদ্রাসা ও 

কাবরগবরসে) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

বনম্ন মাধ্বমক 

বিদ্ালয় 

          

মাধ্বমক 

বিদ্ালয়  

          

সু্কল এ্াে 

কহলজ 

          

উচ্চ মাধ্বমক 

কহলজ 

          

দাবখল  

মাদ্রাসা 
          

আবলম মাদ্রাসা           

কাবরগবর ও           
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লভাহকশনাল 

 

 

১৯.৫  বিশ্ববিদ্ালহয়র বশিা-সংিান্ত ির্্ (বশিা মন্ত্রণালহয়র জন্) প্রহযাজ্ নয়। 

 

বিশ্ববিদ্ালহয়র ধরন বিশ্ববিদ্ালহয়র সংখ্া ছাে-ছােীর সংখ্া ও শিকরা োর বশিক/বশবিকার সংখ্া ও 

শিকরা োর 

ছাে ছােী বশিক বশবিকা 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

সরকাবর      

লিসরকাবর      

 

 (২০)  স্বাস্থ্-সংিান্ত ির্্ (স্বাস্থ্ ও পবরিার কল্াণ মন্ত্রণালহয়র জন্) প্রহযাজ্ নয়। 

 

২০.১  লমবিহকল কহলজসে বিবভন্ন বচবকৎসা বশিা প্রবিষ্ঠাহন ছাে-ছােী ভবিি  সংিান্ত ির্্
           (০১ জলুাই ২০১৭ লর্হক ৩০ জনু ২০১৮ পযিন্ত)

প্রবিষ্ঠাহনর 

ধরন 

প্রবিষ্ঠাহনর সংখ্া ভবিি কৃি ছাে-ছােীর সংখ্া অধ্ায়নরি ছাে-ছােীর 

সংখ্া 
সরকাবর লিসরকাবর লমাে সরকাবর লিসরকাবর লমাে লমাে ছাে লমাে  

ছােী 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

লমবিহকল 

কহলজ 

        

নাবসিং 
ইনবেটিউে 

        

নাবসিং কহলজ         

লমবিহকল 

এ্াবসহেন্ট 

লেবনং সু্কল 

        

ইনবেটিউে 

অি লেলর্ 

লেকহনালবজ 

        

 

২০.২  স্বাস্থ্-সংিান্ত প্রহযাজ্ নয়। 

জন্ম-োর 

(প্রবি 

োজাহর) 

মিুৃ্-োর 

(প্রবি 

োজাহর) 

জনসংখ্া 
িবৃি োর 

(শিকরা) 

নিজািক 

(Infant) 

মিুৃ্র-োর 

(প্রবি োজাহর) 

৫ (পািঁচ) িছর 

িয়স পযিন্ত বশশু 

মিুৃ্র-োর 

(প্রবি োজাহর) 

মািৃ মিুৃ্র 

োর 

(প্রবি 

োজাহর) 

পবরিার 

পবরকল্পনা পিবি 

গ্রেহণর শিকরা 
োর  

(সিম দম্পবি) 

গড় আয় ু(িছর) 

পরুুষ  মবেলা লমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

          
 

 

 

২০.৩   স্বাস্থ্রিায় ি্য় ও অিকাঠাহমা সংিান্ত (০১ জলুাই ২০১৭ লর্হক ৩০ জনু ২০১৮ পযিন্ত) প্রহযাজ্ নয়। 

 

মার্াবপছু 

স্বাস্থ্ ি্য় 

(োকায়) 

সারাহদহশ োসপািাহলর সংখ্া সারাহদহশ োসপািাল লিহির 

লমাে সংখ্া 
সারাহদহশ লরবজোিি  িাক্তার, 

নাসি, প্ারাহমবিকস-এর সংখ্া  
 

সারাহদহশ লরবজোিি  িাক্তার, 

নাসি, প্ারাহমবিকস-এর 

বিপরীহি জনসংখ্া  
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সরকাবর লিসরকাবর লমাে সরকাবর লিসরকাবর লমাে িাক্তা
র 

নাসি প্ারাহমবিকস িাক্তা
র 

নাসি প্ারাহমবিকস 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০   ৮ 

             

 

(২১) জনশবক্ত রপ্তাবন-সংিান্ত ির্্ (প্রিাসী কল্াণ ও বিহদবশক কমিসংস্থান মন্ত্রণালহয়র জন্) প্রহযাজ্ নয়। 

জনশবক্ত রপ্তাবন ও প্রি্াগমন প্রবিহিদনাধীন িছর 

(২০১৭-১৮) 

পিূিিিী িছর 

 (২০১৬-১৭) 

শিকরা িবৃি (+) িা  
হ্রাস (-) এর োর 

১ ২ ৩ ৪ 

বিহদহশ লপ্রবরি জনশবক্তর সংখ্া    

বিহদশ লর্হক প্রি্াগি জনশবক্তর সংখ্া    

 

(২২)   েজ্জ্ব-সংিান্ত ির্্ (ধমি মন্ত্রণালহয়র জন্) প্রহযাজ্ নয়। 
েহজ্জ্ব গমন ২০১৭-১৮ অর্ি-িছর ২০১৬-১৭ অর্ি-িছর 

পরুুষ মবেলা লমাে পরুুষ মবেলা লমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

েহজ্জ্ব গমনকারীর সংখ্া       

 

 

(২৩)  সামাবজক বনরাপিা কমিসবূচ (সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ পরূণ করহি) প্রহযাজ্ নয়। 

 

মন্ত্রণালয়/ 

বিভাগ 

িবমক 

 

সামাবজক বনরাপিা 
কমিসূবচর ধরন 

প্রবিহিদনাধীন িছর (২০১৭-১৮) 

 

পিূিিিী িছর 

(২০১৬-১৭)  

সবুিধাহভাগী 
ি্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবিষ্ঠাহনর সংখ্া 

আবর্িক সংহিষ 

(লি োকায়) 

সবুিধাহভাগী 
ি্বক্ত/পবরিার/ 

প্রবিষ্ঠাহনর সংখ্া 

আবর্িক সংহিষ 

(লি োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

-- -- -- -- -- -- -- 

-- -- -- -- -- -- -- 

 

(২৪)    প্রধান প্রধান লসক্টর কহপিাহরশনসমহূের লাভ/ললাকসান  প্রহযাজ্ নয়। 

২৪.১    মন্ত্রণালয়/বিভাহগর আওিাধীন লয সি (িাবণবজ্ক বভবিহি পবরচাবলি) প্রবিষ্ঠান ২০১৭-১৮ অর্ি-িছহর ললাকসান কহরহছ িাহদর 

নাম ও ললাকসাহনর পবরমাণ  

 

অি্বধক ললাকসাবন প্রবিষ্ঠান প্রবিহিদনাধীন িছহর (২০১৭-১৮) 

বিরাষ্ট্রীকৃি েহয়হছ এমন কলকারখানার নাম 

ও সংখ্া 

অদরূ ভবিষ্হি ি্িস্থাপনা িা অন্ লকান 

গুরুির সমস্ার সবৃষ্ট েহি পাহর এমন 

প্রবিষ্ঠাহনর নাম 
প্রবিষ্ঠাহনর নাম ললাকসাহনর 

পবরমাণ 

১ ২  ৩ 

-- -- -- 

 

২৪.২ মন্ত্রণালয়/বিভাহগর আওিাধীন লয সি (িাবণবজ্ক বভবিহি পবরচাবলি) প্রবিষ্ঠান ২০১৭-১৮ অর্ি-িছহর লাভ কহরহছ িাহদর 

নাম ও লাহভর পবরমাণ  

 

প্রবিষ্ঠাহনর নাম লাহভর পবরমাণ 

১ ২ 

-- -- 

 

বসবনয়র সবচি/সবচহির স্বািরাঃ 
 নামাঃ    
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সংযুক্ত    ‘ক’ 
 

 
িাংলাহদশ ললাক ও কারুবশল্প ফাউহেশন 

লসানারগািঁও, নারায়ণগি 
সংসৃ্কবি বিষয়ক মন্ত্রণালয়  

www.sonargaonmuseum.gov.bd 
 
িাংলাহদশ ললাক ও কারুবশল্প ফাউহেশহন প্রবিহিদনাধীন অর্ি-িছহর সম্পাবদি গুরুত্বপণূি উহেখহযাগ্  কাযিািবলাঃ  
 

১.                           ৪৮ টি উহেখহযাগ্ বনদশিন সংগৃেীি েহয়হছ।   
২. মাসি্পী ললাককারুবশল্প লমলা, নিান্ন লমলা, লপৌষহমলা     বিশাখী লমলা অনুবষ্ঠি েহয়হছ।   
৩. ফাউহেশন িছরি্াপী আহয়াবজি অনুষ্ঠান সমূে: 
১. মাসি্পী ললাকজ উৎসি;২. শেীদ বদিস ও আন্তজি াবিক মািৃভাষা বদিস; ৩. জাবির বপিা িঙ্গিনু্ধ লশখ 
মুবজিুর রেমাহনর শাোদাৎ িাবষিকী ও জািীয় লশাক বদিস; ৪. নিান্ন উৎসি; ৫.মোন বিজয় উৎসি ; 
৬.লপৌষ লমলা ৭. িষিা উৎসি ও ফল লমলা ৮. বশল্পাচাযি জয়নুল আহিবদহনর জহন্মাৎসি; ৯.জাবির বপিা 
িঙ্গিনু্ধ লশখ মুবজিুর রেমাহনর জন্মিাবষিকী ও জািীয় বশশু বদিস ; ১০. বিশ্ব প্রবিিন্ধী বদিস; ১১.মোন 
স্বাধীনিা ও জািীয় বদিস; ১২. বচে সংিাবন্ত ও িাংলা িষিিরণ ১৪২৫ উদযাপন; ১৩.বিশ্ব জাদঘুর বদিস এিং 
বশল্পাচাযি জয়নুল আহিবদহনর মৃিু্িাবষিকী উপলহি অনুষ্ঠান আহয়াজন; ১৪. রিীন্দ্র জয়ন্তী ও নজরুল জয়ন্তী 
উপলহি অনুষ্ঠান আহয়াজন এিং ১৫. পবিে ঈদ উপলহি ঈদ আনি আহয়াজন করা েয়।  

৪. ‘দারুবশহল্পর প্রাচীন ঐবিে্ ও আধুবনকিার লমলিন্ধন’ শীষিক প্রদশিনী এিং কমিরি কারুবশল্পীহদর কারুপণ্ প্রদশিনী 
শীষিক দ’ুটি প্রদশিনীর আহয়াজন করা েহয়হছ। 

৫. লশালাবশল্প, জামদাবন ও লেপাপিুল এই বিনটি মাধ্হমর বশল্পীহক কারুবশল্পী স্বণি পদক প্রদান কহর পুরুসৃ্কি করা েহয়হছ। 
৬. আহলাচ্ সমহয় ৭লি ৭০ োজার লদবশ-বিহদবশ দশিনার্ী ফাউহেশন পবরদশিন কহরহছন। 
৭. লসানারগািঁহয়র নকবশ পাখা ও নকবশ কািঁর্াবশল্প, ঢাকার কাগহজর উপর অবঙ্কি নকশাবশল্প, রাজশােীহি শহখর োিঁবড়, 

িািরিাহনর লকামর িািঁি ও িািঁশজাি কারুবশল্প, চট্টগ্রাহমর নকবশ োিপাখা এিং পেুয়াখালীর মৃৎবশহল্পর বিজসপহের 
উপহর সািটি প্রবশিণ লকাসি আহয়াবজি েহয়হছ। উবেবখি লকাহসি ৭০ (সির) জন প্রবশিণ গ্রেণ কহরহছন। 

৮. িামা-কাসা-বপিল বশহল্পর দইুশি বনদশিন এিং অলংকার বশহল্পর দইুশি বনদশিন দ্রহি্র ক্াোলগ সম্পন্ন েহয়হছ। 
৯. ঢাকা লজলার সাভার ও ধামরাই উপহজলা এিং মাবনকগি লজলার সােুবরয়া উপহজলা- এ ৩টি  উপহজলায় কারুবশল্পী 

জবরপ কাজ সম্পন্ন েহয়হছ।   
১০.   ‘ নদীপাহড়র বিলুপ্তপ্রায় ললাককারুবশল্প’ এিং   ‘ললাককবিিায় িঙ্গিনু্ধ’ শীষিক প্রর্ম পিি ও বদ্বিীয় পিি  দ’ুটি গহিষণা গ্রন্থ 

ফাউহেশন লর্হক প্রকাবশি েহয়হছ। 
 

িাংলাহদশ ললাক ও কারুবশল্প ফাউহেশহন উবেবখি কাযিাবদ ছাড়াও িছরি্াপী বনয়বমি কাযিিম সম্পন্ন েহয়হছ।  
 

                                                                                                      

 
          ) 
        

                                                                                                                                                                       
    : 02-7656331 

ই-লমইলdirector.s.museum@gmail.com 
 

http://www.sonargaonmuseum.gov.bd/
mailto:director.s.museum@gmail.com
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মাসি্াপী ললাককারুবশল্প লমলা ও ললাকজ উৎসি ২০১৮ এর শুভ উহদ্বাধনী অনষু্ঠাহন প্রধান অবিবর্ সংসৃ্কবি বিষয়ক মন্ত্রণালহয়র মাননীয় 

মন্ত্রী জনাি আসাদজু্জামান নরূ এমবপ লক লসানারগািঁহয়র বচবেি কাহঠর লঘাড়া উপোর বদহেন পবরচালক কবি রিীন্দ্র লগাপ 

 

 

 
 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনহনেী লশখ োবসনার লছাে লিান লশখ লরোনার লছহল লশখ লরদওয়ান বসবেক িবিহক ফাউহেশহনর ঐবিোবসক িড় 

সরদারিাবড়র স্থাপি্নশলী সম্পহকি  অিবেি করহছন সংসৃ্কবি বিষয়ক মন্ত্রণালহয়র মাননীয় মন্ত্রী জনাি আসাদজু্জামান নরূ এমবপ, সহঙ্গ আহছন 

সিাবনি সবচি জনাি লমা: নাবসর উবেন আেহমদ, পবরচালক কবি রিীন্দ্র লগাপ প্রমখু  


