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ংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য অতায় ২০১৬-২০১৭ থ থ ফছয়যয এতডতভুক্ত ভাপ্ত প্রকয়েয মূল্যায়ন 

প্রততয়ফদয়নয ায-ংয়ে 

 

ক্রঃ 

নং 

ভন্ত্রণারয়য়য 

নাভ 
মভাট  

ভাপ্ত  

প্রকয়েয 

 ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকয়েয ধযণ মূর ভয়  ব্যয়য়য তুরনায় 
তফতনময়াগ 
প্রকয়েয 

ংখ্যা 

কাতযগতয 

প্রকয়েয 

ংখ্যা 

মজতডতএপ 

ভুক্ত  

প্রকয়েয  

ংখ্যা 

ভয় 

ব্যয় 

উবয়আ  

ততক্রান্ত  

প্রকয়েয  

ংখ্যা 

ভয়   

ততক্রান্ত  

প্রকয়েয  

ংখ্যা 

ভয়  

ততক্রায়ন্তয  

তকযা 

ায  

(%) 

ফ থতনম্ন  

–  

য়ফ থাচ্চ 

ব্যয়  

ততক্রান্ত  

প্রকয়েয  

ংখ্যা 

ব্যয়  

ততক্রায়ন্তয  

তকযা 

ায  

(%) 

ফ থতনম্ন  

- য়ফ থাচ্চ 

১। 
ংস্কৃতত 

তফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় 
০২ টি ০১ টি ০১টি ০০ টি ০১ টি ০২ টি 

২০% 

৫০% 

 

০১ টি 
৯.৫১% 

 

 

১।  ভাপ্ত প্রকয়েয ংখ্যাঃ ০২টি 

 

২। ভাপ্তকৃত প্রকয়েয প্রকৃত ব্যয়  মভয়াদকারঃ 

 

প্রকয়েয নাভ প্রকৃত ব্যয় 

(রে টাকায়) 

প্রকৃত ফাস্তফায়নকার 

াউথ এতয়া ট্যুতযজভ আনফ্রাস্টাকচায মডয়বরয়ভন্ট  ১০১২৩.৬৯ 

(৮৪৭৪.৩০) 

জানুয়াযী ২০১০ 

য়ত 

তডয়ম্বয ২০১৬ 

তফশ্বাততু মকয়েয ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয কভ থসূতচ ম্প্রাযণ ২০৮৫.৩২ 

 

জানুয়াযী, ২০১৫ 

য়ত 

জুন, ২০১৭ 

 

৩। ভাপ্ত প্রকয়েয ব্যয়  মভয়াদ বৃতিয কাযণঃ 

 

প্রকয়েয নাভ মভয়াদ বৃতিয কাযণ 

াউথ এতয়া ট্যুতযজভ 

আনফ্রাস্টাকচায মডয়বরয়ভন্ট  

 ভূতভ তধগ্রয়ণ তফরম্ব য়ায় প্রকয়েয মভয়াদ ০২ ফছয বৃতি কযা য়। 

 

তফশ্বাততু মকয়েয ভ্রাম্যভাণ 

রাআয়েতয কভ থসূতচ ম্প্রাযণ  

 প্রকয়েয উয়েশ্য জথয়নয জন্য ছয় ভা ভয় বৃতি কযা য়। 
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০৩। ভাপ্তকৃত প্রকে ফাস্তফায়য়নয মেয়ে প্রধান প্রধান ভস্যা  সুাতয: 

ক্রভ ভস্যা সুাতয 

০১ “তফশ্বাততু মকয়েয ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয কভ থসূতচ ম্প্রাযণ” প্রকে 

 1. প্রকয়েয অতায় ৪৪টি ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয-গাতি 

৩৩টি মজরায় তনয়য়াতজত যয়য়য়ছ। তন্য়ে াঠয়কয 

ংখ্যাতধকুতা তফয়ফচনায় ঢাকায় ১১টি এফং চট্টগ্রায়ভ 

২টি ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয তনয়য়াতজত যয়য়য়ছ। 
যতদয়ক ৩১টি মজরায় তনয়য়াতজত ৩১টি রাআয়েতয 

গাতি তততযক্ত অয ২৩টি মজরায় রাআয়েতয মফা 

প্রদান কয়য। থ থাৎ এফ রাআয়েতয গাতি মূর মজরা 

মথয়ক প্তায় ১ তদন তততযক্ত একটি মজরায় 

রাআয়েতয মফা প্রদান কয়য থায়ক। এয়ত রাআয়েতয 

গাতিয য মফত চা য়ি। পয়র (ক) গাতিয 

অয়ুষ্কার কয়ভ মায়; (খ) গাতিয যেণায়ফেণ ব্যয় 

মফয়ি মায়; (গ) গাতিয জ্বারাতন ব্যয় বৃতি ায়; (ঘ) 

মাতায়ায়তয ভয় চয় য়; (ঙ) াঠকগণ মথামথ 

রাআয়েতয মফা মথয়ক ফতিত য়। 
 

2. মখন রাআয়েতয মফা প্রদায়নয কাজ না থায়ক (যায়ত, 

ছুটিয তদয়ন আতুাতদ) তখন ঐ এরাকায় াঠকগণ 

রাআয়েতয গাতিগুয়রা মখারা অকায়য তনয়চ যাস্তায় ফা 

মকান স্থানায ায় য়নকটা যতেত ফস্থায় 

য়ি থায়ক। এ ফস্থায় থাকায পয়র মযাদ বৃতিয়ত 

রাআয়েতয গাতি  ফআয়য়য েতত য়। যতদয়ক ফআ, 

মন্ত্রাং আতুাতদ চুতয য়া/াতযয়য় মায়ায অংকা 

থায়ক। 

1. ভ্রাম্যভান রাআয়েতয একটি তুন্ত কাম থকয মফামূরক 

কভ থসূতচ মায ভােয়ভ প্রকৃতয়েআ অয়রাতকত  

ংস্কৃততভনা ভানুল গিায সুয়মাগ থাকায় এটি ব্যাত যাখা 

এফং তা মদয়য ফতি মজরা-উয়জরায় ম্প্রাযণ 

কযায রয়েু ংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয় এফং তফশ্ব াততু 

মকে প্রয়য়াজনীয় উয়যাগ গ্রণ কযয়ত ায়য। 
 

2. ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয মফা ব্যাত যাখায স্বায়থ থ এটিয়ক 

প্রকে অকায়য না মযয়খ যাজস্ব ফায়জয়টয অতায় ফা ন্য 

মকান স্থায়ী রূ মদয়ায রয়েু ংস্কৃতত তফলয়ক 

ভন্ত্রণারয় ংতিি ভন্ত্রণারয়/ তফবাগমূ প্রয়য়াজনীয় 

উয়যাগ গ্রণ কযয়ত ায়য। তয়ফ যাজস্ব ফায়জট ফা ন্য 

কান প্রকায স্থায়ী ব্যফস্থা গয়ি না ঠা ম থন্ত এটিয়ক 

তফযভান প্রকে কাঠায়ভা অকায়য ব্যাত যাখা ময়ত 

ায়য। 
  

 

 

 

 

 

০২ “াউথ এতয়া ট্যুতযজভ আনফ্রাস্টাকচায মডয়বরয়ভন্ট” প্রকে 

 

 ১. কান্ততজউ ভতিয়য প্রত্নতত্ব তধদপ্তয়যয ম থাপ্ত জনফর 

মনআ।    
২.  প্রকে এরাকায় তিঁতিয উয মভাটয াআয়কর 

চারায়নায পয়র ততি েততগ্রস্ত য়য়য়ছ। 
৩. প্রকে এরাকায় ফতযাগত মরাকজয়নয ঘা কাটায 

পয়র  ভাটিয েয় ত্বযাতিত য়ে। 
৪. প্রকে  এরাকায় ঘা কাটা, মযস্টাউজ যেণায়ফেণ 

এফং ন্যান্য দদনতিন কাজকয়ভ থয জন্য ম থাপ্ত 

জনফর মনআ।  
৫.  প্রকয়েয অতায় তনতভ থত ডযতভটযী এখন ম থন্ত 

ব্যফহৃত য়ে না। ডযতভটযীয মভয়ঝয়ত ন্য স্থায়নয 

ভত টাআরস্ ব্যফায কযা য়তন। ডযতভটযী 

ব্যফায়যয দয়ে দ্রুত গ্রণ কযা প্রয়য়াজন। 

1. কান্ততজউ ভতিয, াািপুয এফং ভাস্থানগয়ি প্রত্নতত্ব 

তধদপ্তয়যয ম থাপ্ত জনফর মনআ।  ম থাপ্ত জনফর যফযায়য 

তফলয়য় ংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়ক দ্রুত  কাম থকয ব্যফস্থা 

গ্রণ কযয়ত য়ফ।    

2. প্রকে এরাকায় য়াকয়য়য তিঁতিয উয মভাটয াআয়কর 

চারায়নায পয়র ততি েততগ্রস্ত য়য়য়ছ। েততগ্রস্ত তিঁতি 

মভযাভয়তয কাম থকয দয়ে গ্রণ কযয়ত য়ফ এফং 

য়াকয়য়য়ত মমন ভটয াআয়কর প্রয়ফ কযয়ত না ায়য 

ম ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ।  

3. প্রকে এরাকা তযষ্কায এফং তযেন্ন যয়য়য়ছ। প্রততটি 

স্থায়ন প্রতততদন তযষ্কায তযেন্ন কযা এফং প্রত্ন স্থান 

যেণায়ফেয়ণয জন্য ম থাপ্ত জনফর তনয়য়াগ প্রদান কযায 

কাম থকয ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ।    

4. প্রকয়েয অতায় প্রস্তুতকৃত স্টাপ ডযতভটতয এফং 

তপা থ ডযতভটতয ব্যফায কযায কাম থক্রভ এখন ম থন্ত শুরু 

কযা য়তন। দ্রুত ডযতভটতয ব্যফায়যয দয়ে গ্রণ কযয়ত 

য়ফ। 
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াউথ এতয়া ট্যুতযজভ আনফ্রাস্টাকচায মডয়বরয়ভন্ট প্রয়জক্ট ীল থক প্রকমেয ?????? ???????? ??????????????? ???????? ????????? 

(??????? ????????, ????) (??????? ????????, ????) 

  
                                                                                            

 

১.০ প্রকয়েয নাভঃ  াউথ এতয়া ট্যুতযজভ আনফ্রাস্টাকচায মডয়বরয়ভন্ট প্রয়জক্ট ীল থক প্রকে।  
২.০ উয়যাগী ভন্ত্রণারয়/তফবাগঃ  ংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

৩.০ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ  তডাট থয়ভন্ট ফ অতকথরতজ  

৪.০ প্রকে এরাকাঃ  ১. লাট গমু্বজ ভতজদ, ফায়গযাট  

২. কান্তজী ভতিয, তদনাজপুয 

৩. াািপুয ভাতফায, নগাঁ 

৪. ভাস্থানগি, ফগুিা 

৫.০ প্রকয়েয ফাস্তফায়নকার  ব্যয়ঃ   

(রে টাকায়) 

প্রাক্কতরত ব্যয় প্রকৃত 

ব্যয় 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

তযকতেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ততক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কতরত 

ব্যয়য়য %) 

 

ততক্রান্ত  ভয়  

(মূর 

ফাস্তফায়নকায়রয 

%)  

 

মূর ফ থয়ল 

ংয়াতধত 

মূর ফ থয়ল 

ংয়াতধত মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

 ৫৭৯৭.০০ 

(৪৬২৬.৩০) 

 

  ১১০৭১.১৪ 

(৯০৭৬.১৪) 

 

১০১২৩.৬৯  

(৮৪৭৪.৩০) 

জানুয়াযী ২০১০ 

য়ত 

তডয়ম্বয ২০১৪  

জানুয়াযী ২০১০ 

য়ত 

তডয়ম্বয ২০১৬ 

জানুয়াযী ২০১০ 

য়ত 

তডয়ম্বয ২০১৬ 

 - ২ ফছয 

 (৫০%)  

* প্রকৃত ব্যয় মূর প্রকে ব্যয়য়য য়ো ৪৩২৬.৬৯ রে টাকা বৃতি ময়য়য়ছ।  

 
 ৬.০ প্রকয়েয তফতবন্ন য়েয ফাস্তফায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তয়েয তবতত্তয়ত):  
                   (ব্যয় রে টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

 

তফতবন্ন ংয়গয নাভ তযকতেত রেুভাো  

(তডতত নুমায়ী) 

 প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অতথ থক  ফাস্তফ অতথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১. Officers Salary ২১৭.২২ ১৬ ১৪৬.৭১ ১৬ 

২. Staff Salary ১৩৫.০০ ২৫ ১১৭.৩০ ২৫ 

৩. Allowances ২৩.০০ ৪১ ২২.৯৬ ৪১ 

৪. T.A Bill ২২.৩০ ৪১ ১৯.২১ ৪১ 

৫. VAT & Tax ৬৬৯.৮৩ L/S ৫৩৭.৪৫ L/S 

৬. Telephone/ Fax ৬.৯৭ ৫ ৫.৯৫ ৫ 

 power ৯.১৭ ৫ ৭.৬৭ ৫ 

 Petrol/ Lubricant/ Gas ৫৫.৫১ ১৪ ৫১.৬৮ ১৪ 

৭. Interest ২০৮.৪২  L/S ১২.৬২ L/S 

৮. Printing /Publication ৪৭.৯৯  L/S ৪৪.৯৮ L/S 

৯. Stationary ২৭.২২  L/S ২৫.৭৪ L/S 

১০. Training ২২২.৫০ ২০ ২২১.১৯ ২০ 
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ক্রঃ 

নং 

 

তফতবন্ন ংয়গয নাভ তযকতেত রেুভাো  

(তডতত নুমায়ী) 

 প্রকৃত ফাস্তফায়ন 

অতথ থক  ফাস্তফ অতথ থক (%) ফাস্তফ (%) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১১. Semina, Conference, 

Workshop 

১১৩.৩৭ ৪ ১১৩.৩৪ ৪ 

১২. Consultancy ১৬০৮.০০ L/S  ১৬০৮.০০ L/S 

১৩. Honorarium ১১.২৯ L/S  ৭.৩৯ L/S  

১৪. Other Expenditure ১৪৭.৪৩ L/S  ১১৭.৮২ L/S 

১৫. Vehicles Maintenance ২১.৩০ ১৪ ২১.০৩ ১৪ 

১৬ Computer Maintenance ৯.১৪ ৬১ ৮.৩৪ ৬১ 

১৭ Vehicles ২৫৬.৭০ ১৪ ২৫৩.১৩ ১৪ 

১৮ Office Equipment ১১১.২৮ ২২ ১০৯.৯৮ ২২ 

১৯ Computer and Accessories ৭৬.১৪ ১৬ ৫৮.২২ ১৬ 

২০ Furniture ৭.৫১ ৬ ৭.৫১ ৬ 

২১ Telecom Equipment ১.৫০ ৮ ১.৫০ ৮ 

২২ Electrical Equipment ১৭.৬৪ ৯ ১৫.৮০ ৯ 

২৩ Construction &Works ৭০৪৪.৭১ ৪ ৬৫৮৮.১৮ ৪ 

 ফ থয়ভাট ১১০৭১.১৪  ১০১২৩.৬৯  

 

 

৭.০  াধাযণ ম থয়ফেণঃ 
৭.১ টভূতভঃ দতেণ এতয়ায় তফয়লতঃ মনার, বাযয়তয উত্তয  উত্তয-পূফ থািরীয় যাজু এফং ফাংরায়দ (উ-ির) 

তফয়শ্বয ন্যতভ দতযদ্র িয়র ফতস্থত। এআ উ-িয়র তফার প্রাকৃততক এফং তফতবন্ন াংস্কৃততক ম্পদ যয়য়য়ছ মা 

তফশ্বব্যাী প্রততয়মাতগতামূরক ম থটন খাত তনভ থায়ণয সুয়মাগ প্রদান কয়য। এ উ-িয়রয ৫০০০ ফছয়যয পুযয়না প্রাচীন 

াংস্কৃততক ঐততু যয়য়য়ছ এফং তফয়শ্বয ঐততু তাতরকাভুক্ত তফতবন্ন াংস্কৃততক স্থান যয়য়য়ছ। এ িয়রয ভয়ে তফয়শ্বয 

য়ফ থাচ্চ ফ থত, পূফ থ তভারময়য মযঞ্জ যয়য়য়ছ। এটি তফতবন্ন ংস্কৃততয জাততয়গাষ্ঠীয দফতচেু মৃি এরাকা। উ-িরটি 

মফৌিধয়ভ থয উফ থয ভূতভ। এআ অিতরক এরাকায় তফয়শ্বয মফতযবাগ মফৌিধভীয় স্থান যয়য়মছ, মা প্রকৃতত  ংস্কৃতততবতত্তক 

ম থটয়নয জন্য াযা তফয়শ্ব তিতীয় তায়ফ ফস্থান কযয়ছ। গত ১৯৯৯ ার মথয়ক ২০০৬ ার ম থন্ত ম থটন খাত 

ব্যাতবায়ফ মৃতিয তদয়ক এতগয়য় মময়ত থায়ক। অন্তজথাততক ম থটন ংস্থাগুতর ৮% ায়য প্রবৃতি জথন কয়য। গত ২০০৭ 

ায়র ম থটন খাত মথয়ক অন্তজথাততক ম থটন দ থক তছর মভাট ১২.৩ তফতরয়ন। এ িয়রয ম থটন প্রায়য তনম্নতরতখত 

তফলয়গুতরয়ক প্রততফন্ধকতা তয়য়ফ তচতিত কযা মায়ঃ 

 

ক. অন্তঃ ংয়মাগ এফং ফকাঠায়ভা; 

খ. ঐততুগত সুযো এফং ব্যফস্থানা, মা তযয়ফগত এফং াংস্কৃততক ঐততুমক মটকআ কয়য; 

গ. নীর াম্প্রদাতয়ক ংস্কৃততয বাফ। 
 

উমৄ থক্ত ীভাফিতা দুয কযায জন্য এ প্রকেটি গুরুত্বপূণ থ ভূতভকা ারন কয়য। ফকাঠায়ভাগত এফং ব্যফস্থানাগত ত্রুটিগুতর 

মভাকায়ফরা কযায জন্য ফাংরায়দ, মনার এফং বাযয়তয প্রকৃতত  ংস্কৃতততবতত্তক ম থটয়নয স্টকয়াল্ডাযযা ায়তা প্রদান কয়য।   
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৭.২ প্রকয়েয উয়েশ্য তছর তনম্নরুঃ 

 

  প্রত্ন স্থান মুয়য মবৌত ফকাঠায়ভাগত উন্নয়ন। 
  স্থানা মূয়য ংস্কায  ংযেণ। 
  স্থানীয় জনগমণয য়চতনতা বৃতি এফং ক্ষুদ্র ফাতণজু প্রাযমণয ভােয়ভ ম থটন মৃিকযণ। 
  কভ থংস্থায়নয সুয়মাগ বৃতি। 
  ংস্কৃতত মকতেক ম থটন তে তফকতত কযা। 

 

৭.৩     প্রকয়েয নুয়ভাদন ফস্থাঃ 

 
অয়রাচু প্রকেটি ৫৭৯৭ .০০ (তজতফ ১১৭০.৭০ এফং প্রকে াায্য ৪৬২৬.৩০) রে টাকা প্রাক্কতরত ব্যয়য় জানুয়াযী, ২০১০ মথয়ক 

তডয়ম্বয, ২০১৪ মভয়ায়দ গত ১১.০৫.২০১০ তাতযয়খ একয়নক কর্তথক ফাস্তফায়য়নয জন্য নুয়ভাতদত য়। যফতীয়ত গত  ০৪.১০.২০১২ 

তাতযয়খ প্রকেটি ১১৫৮০.০০ (তজতফ ২৭০০.৭০ এফং প্রকে াায্য ৮৮৮০.০০) রে টাকা প্রাক্কতরত ব্যয়য় জানুয়াযী, ২০১০ মথয়ক 

তডয়ম্বয, ২০১৪ মভয়ায়দ ফাস্তফায়য়নয জন্য একয়নক কর্তথক নুয়ভাতদত য়। এযয গত  ০২.০৬.২০১৪ তাতযয়খ প্রকেটিয ব্যয় বৃতি 

ব্যততয়যয়ক মভয়াদ ০২ (দুআ) ফছয বৃতি কয়য তডয়ম্বয ২০১৬ ম থন্ত কযা য়। ফ থয়ল গত ০৫.০৭.২০১৫ তাতযয়খ প্রকেটিয ফ থয়ল 

ংয়াধন কযা য়। ফ থয়ল ংয়াধন নুমায়ী প্রকেটিয মভাট প্রাক্কতরত ব্যয় তছর ১১০৭১ .১৪ (তজতফ ১৯৯৫.০০ এফং প্রকে 

াায্য ৯০৭৬.১৪) রে টাকা এফং ফাস্তফায়ন মভয়াদকার জানুয়াযী, ২০১০ মথয়ক তডয়ম্বয, ২০১৬ ম থন্ত। 
 

৭.৪ প্রকয়েয মূর কাম থক্রভঃ 
 

১.মবৌত কাম থাফরীঃ 

 এতি কভয়েক্স দতযী 

 ভতজদ দতযী 

 তবতজটয মড দতযী 

 টয়য়রট কভয়েক্স দতযী 

 ীভানা প্রাচীয দতযী 

 মযস্ট াউজ দতযী 

 ডযয়ভটতয দতযী 

 পৄড মকাট থ  তফনী তফতান দতযী এফং  

 ন্যান্য ফকাঠায়ভা দতযী। 
 

২. ংস্কায  ংযেণ কাম থাফরীঃ 

 তফযভান স্থানাগুয়রায মথামথ ংযেণ তনতিত কযা।  

 ংস্কায কায়জ ব্যফায়যয জন্য তেক প্রস্তুত  ব্যফায। 

 স্থানামূয়য তনদ থন মূ প্রদ থন  ংযেণ। 
 

৩.জনয়চতনতা বৃতিয কভ থসূচী 

 প্রত্ন তফলয়ক ভ্রাম্যভান প্রদ থনী । 

 স্থানীয় ভতরা  পুরুলয়দয বৃতত্তমূরক প্রতেণ। 

 ট্যুতযজভ গাআড প্রতেণ। 
 কারচাযার ট্যুতযজভ উন্নয়য়ন য়চতনতা দতযী  প্রচাযণা  

 

৪. প্রতেণ  কভ থদেতা বৃতিঃ 

 স্থানীয় প্রতেণ ১৩টি (প্রত্নতত্ত্ব তধদপ্তয়যয কভ থকতথা  ন্যান্য) 

 দফয়দতক প্রতেণ ০৭টি (প্রত্নতত্ত্ব তধদপ্তয়যয কভ থকতথা  ন্যান্য) 

 য়াকথ ০৩টি 

 ন্যান্য 
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৭.৫ প্রকে তযচারক ম্পতকথত তেঃ  

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয়য়য অতায় কাযা তধদপ্তয কর্তথক প্রকেটি ফাস্তফাতয়ত য়য়য়ছ। তনয়ম্ন ফতণ থত কভ থকতথাবৃি প্রকয়েয প্রকে তযচারয়কয 

দাতয়ত্ব ারন কয়যনঃ  

 
ক্র. নং কভ থকতথায নাভ  দফী কাম থকার ভন্তব্য 

শুরু ম থন্ত 
০১ জনাফ মভাঃ তযাজুর ায়দায 

মৄগ্ম তচফ 
০১/০১/২০১০ ৩০/১২/২০১২ পূণ থকারীন 

০২ জনাফ মভাঃ অয়নায়ায মায়ন 

তযচারক, তডটিত  
০১/০৭/২০১৩ ৩১/১২/২০১৬ খন্ডকারীন 

 

 

৭.৬  প্রকয়েয অতথ থক  ফাস্তফায়ন গ্রগততঃ  

   প্রকেটিয ফ থয়ল নুয়ভাতদত প্রাক্কতরত ব্যয় ১১০৭১.১৪ (তজতফ ১৯৯৫.০০ এফং প্রকে াায্য ৯০৭৬.১৪) রে টাকা। 

ভন্ত্রণারয় য়ত প্রাপ্ত ভাতপ্ত প্রততয়ফদন য়ত মদখা মায় মম, প্রকেটিয তডয়ম্বয, ২০১৬ ম থন্ত ক্রভপুতঞ্জত অতথ থক গ্রগতত মভাট 

১০১২৩.৬৯ (তজতফ ১৬৪৯.৩৯ এফং প্রকে াায্য ৮৪৭৪.৩০)  রে টাকা (৯১.৪৪%) । প্রকেটিয নুকূয়র ২০১০-১১ য়ত ২০১৬-

২০১৭ ফছয ম থন্ত ভয়য় ংয়াতধত ফাতল থক উন্নয়ন কভ থসূচীয অতায় ফযাে, ফমুতক্ত  ব্যয় তনয়ম্ন মদখায়না রঃ  

                                                           (রে টাকায়)  

অতথ থক 

ফৎয 

ংয়াতধত এতডত ফযাে ফমুক্ত ব্যয় 

মভাট টাকা তজতফ  তএ টাকা মভাট টাকা তজতফ  তএ 

২০১০-১১ ১৫৬.০০ ১৮.০০ ১৩৮.০০ ১৮.০০ ৪.৬৩ ০.০০ ৪.৬৩ 
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৮.০     প্রকে তযদ থনঃ  

 
 

কান্তজীউ ভতিয, তদনাজপুযঃ 

 

৮.১ গত ২৮/১০/২০১৭ তাতযয়খ অয়রাচু প্রকয়েয অতায় ফাস্তফাতয়ত তদনাজপুয মজরায কান্ততজউ ভতিয তযদ থন কযা য়। 

তযদ থনকায়র প্রত্নতত্ত্ব তধদপ্তয়যয ংতিি ব্যাতক্তফগ থ উতস্থত তছয়রন। প্রকয়েয অতায় ভাটি বযাট, ফাআা মযাড দতযী, াতকথং 

ব্লক, মেআয়নজ তয়স্টভ, এতি কভয়েক্স দতযী, ভতজদ দতযী, তবতজটয মড দতযী, টয়য়রট কভয়েক্স দতযী, ীভানা প্রাচীয দতযী, মযস্ট 

াউজ দতযী, ডযয়ভটতয দতযী, পৄড মকাট থ  তফনী তফতান দতযী এফং ন্যান্য ফকাঠায়ভা দতযী কযা য়। প্রকয়েয অতায় তফতবন্ন 

ংস্কায  ংযেণ কাম থাফরী মমভন, তফযভান কান্তজীউ ভতিয়যয মথামথ ংযেণ তনতিত কযা, যাায়তনক ংযেণ ভতিয়যয 

চতুথতদয়ক মবয়ভন্ট দতযী কযা, ভতিয়যয চতুথতদয়ক ততথীারায ছাউতন দতযী কযা, রুয়ভয তবতয়য এফং ফাআয়য টাআর ফায়না, 

ভতিয এরাকায ফাআয়য মছাট চ থনা ভতিয়যয ংস্কায কযা, স্থানামূয়য তনদ থন মূ প্রদ থন  ংযেণ আতুাতদ কাম থক্রভ ম্পূণ থ 
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কযা য়য়য়ছ। প্রকে এরাকায় প্রত্নতত্ত্ব তধদপ্তয়যয একজন মফতনভূক্ত কভ থচাযী ব্যতীত মকান জনফর মনআ। প্রকে এরাকা তযষ্কায 

এফং তযেন্ন যয়য়য়ছ। প্রকয়েয অতায় মম য়াক য়য় তনভ থাণ কযা য়য়য়ছ ম স্থায়ন দ থনাথীয়দয ফাধতফচযণ এফং 

মভাটযাআয়কর চারায়নায পয়র য়াক য়য়য ততি েততগ্রস্থ য়য়য়ছ (মবয়ে মগয়ছ)। প্রকয়েয অতায় তনতভ থত মযস্টাউজ 

যেণায়ফেয়ণয জন্য মকান জনফর মনআ। পয়র তনতভ থত বফন এফং স্থানামূ ভাযাত্নক হুভতকয মুয়খ যয়য়য়ছ। দ থনাথীয়দয জন্য 

তনতভ থত জাদুঘয এখন ম থন্ত চালু কযা য়তন। জাদুঘযটি চালু কযা প্রয়য়াজন। 
 

 

াািপুয, নগাঁ: 

 

৮.২    গত ২৯/১০/২০১৭ তাতযয়খ অয়রাচু প্রকয়েয অতায় ফাস্তফাতয়ত নগাঁ মজরায াািপুয তযদ থন কযা য়। 

তযদ থনকায়র প্রত্নতত্ত্ব তধদপ্তয়যয ংতিি ব্যাতক্তফগ থ উতস্থত তছয়রন। প্রকয়েয অতায় স্টাপ মকায়াট থায, ফায মফি, মূর ভতিয 

ংযেণ, কায াতকথং মজান, ভাটি বযাট, াতকথং ব্লক, মেআয়নজ তয়স্টভ, এতি কভয়েক্স দতযী, ভতজদ দতযী, তবতজটয মড দতযী, 

টয়য়রট কভয়েক্স দতযী, ীভানা প্রাচীয দতযী, মযস্ট াউজ দতযী, ডযয়ভটতয দতযী, পৄড মকাট থ  তফনী তফতান দতযী এফং ন্যান্য 

ফকাঠায়ভা দতযী কযা য়। প্রকয়েয অতায় তফতবন্ন ংস্কায  ংযেণ কাম থাফরী প্রকে ভাতপ্তয য বার ফস্থায় ায়া মায়। 
এ স্থায়ন প্রত্নতত্ব তধদপ্তয়যয ে তকছু জনফর যয়য়য়ছ তফধায় প্রকয়েয অতায় ম্পাতদত কাম থক্রভ যেণায়ফেণ কযা য়ে। প্রকে 

এরাকায় যাজস্ব থ থায়য়ন অযফতয কারচায কযা য়য়য়ছ মায়ত প্রকে এরাকায মৌিম থ ফহুগুয়ণ বৃতি ময়য়য়ছ। এয়ত দ থনাথী ংখ্যা 

তদন তদন বৃতি ায়ে। প্রকয়েয অতায় তনতভ থত টয়য়রট আজাযা প্রদান কযা য়য়য়ছ। এ কাযয়ণ টয়য়রট তযস্কায তযেন্ন যয়য়য়ছ। 
দ থনাথীগণ এ টয়য়রট ব্যফায কযয়ত াযয়ছন। াািপুয প্রকে এরাকায় ফাউন্ডাযী য়ায়র ফতযাগত মরাকজয়নয কাি শুকায়ত 

তদয়য়য়ছন ভয়ভ থ মদখা মগয়ছ। প্রকে এরাকায় ফতযাগত মরাকজনয়ক ঘা কাটয়ত মদখা মগয়ছ। এয়ত ভাটিয উয়যয ঘা তকি 

উঠিয়য় মনয়া য়ে। এয়ত ভাটিয েয় ত্বযাতিত য়ে। এ তফলয়য় প্রত্নতত্ব তধদপ্তযয়ক মথামথ দয়ে মনয়ায জন্য যাভ থ প্রদান 

কযা য়র তাযা জানান ঘা কাটায জন্য ম থাপ্ত জনফর না থাকায় ফাআয়যয মরাকয়দয ঘা কাটায নুভতত মদয়া য়। ম থাপ্ত জনফর 

থাকয়র ফতযাগত মরাকয়দয ঘা কাটায নুভতত প্রদান কযা য়ফ না ভয়ভ থ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা ফতত কয়যন। প্রকয়েয অতায় 

প্রস্তুতকৃত স্টাপ ডযতভটতয এফং তপা থ ডযতভটতয ব্যফায কযায কাম থক্রভ এখন ম থন্ত শুরু কযা য়তন। এ তফলয়য় কাম থকয দয়ে 

মনয়ায যাভ থ প্রদান কযা য়। প্রকয়েয অতায় তনতভ থত মযস্টাউজ যেণায়ফেয়ণয জন্য মকান জনফর মনআ। পয়র তনতভ থত বফন 

এফং স্থানামূ ীঘ্রআ েততগ্রস্থ য়ত ায়য ভয়ভ থ প্রতীয়ভান য়। প্রকে এরাকায় প্রত্নতত্ব তধদপ্তয়যয যাজস্ব ফায়জট থফা নতুন 

প্রকয়েয ভােয়ভ ‘রাআট এন্ড াউন্ড’ মা শুরু কযা ম্ভফ য়র দ থনাথীয ংখ্যা প্রচুয বৃতি মত। এয়তকয়য যকায়যয প্রচুয প্রচুয 

যাজস্ব অয়য়য থ উন্ুক্ত য়তা। প্রকয়েয অতায় তনতভ থত পৄড মকাট থ এখন ম থন্ত চালু কযা য়তন, চালু কযা প্রয়য়াজন। 
 

 

  

ভাস্থান, ফগুিাঃ 

 

৮.৩    গত ৩১/১০/২০১৭ তাতযয়খ অয়রাচু প্রকয়েয অতায় ফাস্তফাতয়ত ফগুিা মজরায ভাস্থান তযদ থন কযা য়। 

তযদ থনকায়র প্রত্নতত্ত্ব তধদপ্তয়যয ংতিি ব্যাতক্তফগ থ উতস্থত তছয়রন। প্রকয়েয অতায় স্টাপ মকায়াট থায, ফায মফি, কায াতকথং 

মজান, ভাটি বযাট, াতকথং ব্লক, মেআয়নজ তয়স্টভ, এতি কভয়েক্স দতযী, তবতজটয মড দতযী, টয়য়রট কভয়েক্স দতযী, ীভানা প্রাচীয 

দতযী, মযস্ট াউজ দতযী, ডযয়ভটতয দতযী, পৄড মকাট থ  তফনী তফতান দতযী এফং ন্যান্য ফকাঠায়ভা দতযী কযা য়। প্রকয়েয 

অতায় তফতবন্ন ংস্কায  ংযেণ কাম থাফরী প্রকে ভাতপ্তয য বার ফস্থায় ায়া মায়। এ স্থায়ন প্রত্নতত্ব তধদপ্তয়যয ে 

তকছু জনফর যয়য়য়ছ তফধায় প্রকয়েয অতায় ম্পাতদত কাম থক্রভ যেণায়ফেণ কযা য়ে। প্রকে এরাকায় যাজস্ব থ থায়য়ন অযফতয 

কারচায কযা য়য়য়ছ মায়ত প্রকে এরাকায মৌিম থ ফহুগুয়ণ বৃতি ময়য়য়ছ। এয়ত দ থনাথী ংখ্যা তদন তদন বৃতি ায়ে। প্রকয়েয 

অতায় তনতভ থত টয়য়রট আজাযা প্রদান কযা য়য়য়ছ। এ কাযয়ণ টয়য়রট তযস্কায তযেন্ন যয়য়য়ছ। দ থনাথীগণ এ টয়য়রট ব্যফায 

কযয়ত াযয়ছন। প্রকয়েয অতায় তনতভ থত পৄড মকাট থ ফাংরায়দ ম থটন কয় থায়যনয়ক আজাযা প্রদান কযা য়য়য়ছ। পৄড মকাট থ চালু 

থাকায কাযয়ণ দ থনাথীযা এটি ব্যফায কযয়ত াযয়ছন। প্রকয়েয অতায় তনতভ থত ডযতভটযী এখন ম থন্ত ব্যফহৃত য়ে না। 
ডযতভটযীয মভয়ঝয়ত ন্য স্থায়নয ভত টাআর ব্যফায কযা য়তন। ডযতভটযী ব্যফায়যয উয়যাগ মনয়ায জন্য যাভ থ প্রদান কযা য়। 
প্রকে এরাকায় ময়থি তযভায়ন অফ থজনা রেু কযা মায়। তযষ্কায তযেন্ন কায়য প্রকে এরাকা যাখায জন্য তনয়দ থনা প্রদান কযা 
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য়। প্রকে এরাকায় তনতভ থত য়াক য়য় ততি মভাটয াআয়কর চরাচয়রয কাযয়ণ মবয়ে মগয়ছ। তনতভ থত কায়ঠয েীয়জ তনম্নভায়নয কাঠ 

ব্যফায়যয কাযয়ণ কয়য়কটি কাঠ আয়তাভয়ে েয়প্রাপ্ত য়য়য়ছ। এছািা দ থনাথীয়দয জন্য দতযীকৃত ছাউতনয়ত তনম্নভায়নয কাঠ ব্যফহৃত 

য়য়য়ছ। পয়র তকছু তকছু কাঠ আয়তাভয়ে মবয়ে মগয়ছ। প্রকে এরাকায় প্রত্নতত্ব তধদপ্তয়যয যাজস্ব ফায়জট থফা নতুন প্রকয়েয 

ভােয়ভ ‘রাআট এন্ড াউন্ড’ মা শুরু কযা ম্ভফ য়র দ থনাথীয ংখ্যা প্রচুয বৃতি মত। এয়ত কয়য যকায়যয প্রচুয প্রচুয যাজস্ব অয়য়য 

থ উন্ুক্ত য়তা। 
 

৯. ক্রয়  ংক্রান্ত তোতদঃ  অয়রাচু প্রকয়েয ভােয়ভ মম কর তনভ থাণকাজ/ভারাভার ক্রয় কযা য়য়য়ছ তা ততঅয নুায়য 

মটন্ডাতযং-এয ভােয়ভ মথামথ দস্যয়দয ভিয়য় গঠিত দযে মূল্যায়ন কতভটি কর্তথক কযা য়য়য়ছ। দযে মূল্যায়ন কতভটিয়ত 

তফবাগ/ংস্থা ফতভূ থত ন্যান্য তফবাগ/ংস্থায ২ (দুআ) জন দস্য তনয়ভানুয়ায়ী ন্তথভূক্ত কযা য়য়য়ছ।     

 

১০. তডট তনস্পতত্ত ংক্রান্ত তোতদঃ 

 প্রকয়েয মপ্রতযত ততঅয এয নুয়েদ-এপ ভতনটতযং এন্ড তডটিং এয ২.১ নং নুয়েয়দ মকান তে উয়েখ কযা য়তন। 

এছািা ২.২ নং নুয়েয়দ তে উয়েখ কযা য়য়য়ছ। ফ থয়ল ২০১৫-১৬ থ থ ফছয়য মকান তে উয়েখ কযা য়তন। ফ থয়ল ফছয়যয 

তডট অতত্ত তনষ্পতত্ত কযা প্রয়য়াজন।  

 

১১. প্রকয়েয ???????? ????????  জথনঃ  

তযকতেত উয়েশ্য জথন 

প্রকয়েয উয়েশ্যমূ রঃ প্রত্ন স্থান মুয়য মবৌত 

ফকাঠায়ভাগত উন্নয়ন, স্থানা মূয়য ংস্কায  

ংযেণ, স্থানীয় জনগমণয য়চতনতা বৃতি এফং ক্ষুদ্র 

ফাতণজু প্রাযমণয ভােয়ভ ম থটন মৃিকযণ, 

কভ থংস্থায়নয সুয়মাগ বৃতি এফং ংস্কৃতত মকতেক ম থটন 

তে তফকতত কযা। 

 

প্রকে এরাকায় তফতবন্ন মবৌত ফকাঠায়ভা উন্নয়ন কযা 

য়য়য়ছ পয়র ম থটন মকেমূ দ থনাথীয়দয তনকট 

অকল থণীয় মকয়ে তযণত য়য়য়ছ। প্রকে এরাকায় 

স্থানা মূয়য ংস্কায  ংযেণ কযা য়য়য়ছ। 
প্রকে এরাকায় স্থানীয় জনগমণয য়চতনতা বৃতি এফং 

ক্ষুদ্র ফাতণজু প্রায়যয জন্য তফনী তফতান দতযী কযা 

য়য়য়ছ এফং স্থানীয় জনগয়নয জন্য প্রতেয়ণয 

অয়য়াজন কযা য়য়য়ছ। এয়ত প্রকে এরাকায় 

কভ থংস্থায়নয সুয়মাগ সৃতি য়য়য়ছ। প্রকেটি 

ফাস্তফায়য়নয পয়র ংস্কৃতত মকতেক ম থটন তেমক  

তফকতত কয়যমছ। প্রকয়েয উয়েশ্য পুয়যাপুতয তজথত 

য়য়য়ছ ভয়ভ থ ফরা মায়। 
??.? ???????? ???????? ?????? ?? ??? ????? ??? ???????.? ???????? ???????? ?????? ?? ??? ????? ??? ????? ???????? ???  ???????? ???   

১৩. ভস্যাঃ  

 
 কান্তজীউ ভতিয, তদনাজপুযঃ 

 

১৩.১ কান্ততজউ ভতিয়য প্রত্নতত্ব তধদপ্তয়যয ম থাপ্ত জনফর মনআ।    

১৩.২ প্রকে এরাকায় ততিয উয মভাটয াআয়কর চারায়নায পয়র ততি েততগ্রস্থ য়য়য়ছ। 
১৩.৩ প্রকে এরাকা তযষ্কায এফং তযেন্ন যয়য়য়ছ। কান্ততজউ ভতিয়য প্রতততদন তযষ্কায এফং তযেন্ন কযায জন্য ম থাপ্ত 

জনফর তনয়য়াগ প্রদান কযা। 
১৩.৪ দ থনাথীয়দয জন্য তনতভ থত জাদুঘয এখন ম থন্ত চালু কযা য়তন। জাদুঘযটি চালু কযা প্রয়য়াজন। 
 

 াািপুয, নগাঁ: 

 
১৩.৫ প্রকে এরাকায় ফতযাগত মরাকজয়নয ঘা কাটায পয়র ভাটিয েয় ত্বযাতিত য়ে। 
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১৩.৬ প্রকে  এরাকায় ঘা কাটা, মযস্টাউজ যেণায়ফেণ এফং ন্যান্য দদনতিন কাজকয়ভ থয জন্য ম থাপ্ত জনফর মনআ।  
১৩.৭ প্রকয়েয অতায় প্রস্তুতকৃত স্টাপ ডযতভটতয এফং তপা থ ডযতভটতয ব্যফায কযায কাম থক্রভ এখন ম থন্ত শুরু না কযা। 
১৩.৮ প্রকে এরাকায় ম থটক অকল থয়ণয জন্য ‘রাআট এন্ড াউন্ড’ মা শুরু কযা না কযা। 
১৩.৯ প্রকয়েয অতায় তনতভ থত পৄড মকাট থ এখন ম থন্ত চালু কযা য়তন, চালু কযা প্রয়য়াজন। 
 

ভাস্থান, ফগুিাঃ 

 

১৩.১০ প্রকয়েয অতায় তনতভ থত ডযতভটযী এখন ম থন্ত ব্যফহৃত য়ে না। ডযতভটযীয মভয়ঝয়ত ন্য স্থায়নয ভত টাআর ব্যফায 

কযা য়তন। ডযতভটযী ব্যফায়যয দয়ে দ্রুত গ্রণ কযা প্রয়য়াজন। 
১৩.১১ প্রকে এরাকায় ময়থি তযভায়ন অফ থজনা রেু কযা মায়। তযষ্কায তযেন্ন কযা প্রয়য়াজন। 
১৩.১২ প্রকে এরাকায় তনতভ থত য়াক য়য় ততি মভাটয াআয়কর চরাচয়রয কাযয়ণ মবয়ে মগয়ছ। 
১৩.১৩ তনতভ থত কায়ঠয েীয়জ তনম্নভায়নয কাঠ ব্যফায়যয কাযয়ণ কয়য়কটি কাঠ আয়তাভয়ে েয়প্রাপ্ত য়য়য়ছ। এছািা দ থনাথীয়দয 

জন্য দতযীকৃত ছাউতনয়ত তনম্নভায়নয কাঠ ব্যফহৃত য়য়য়ছ। পয়র তকছু তকছু কাঠ আয়তাভয়ে মবয়ে মগয়ছ। 
 

১৪.০ সুাতয/ভতাভতঃ 
  

১৪.১ কান্ততজউ ভতিয, াািপুয এফং ভাস্থায়ন প্রত্নতত্ব তধদপ্তয়যয ম থাপ্ত জনফর মনআ।  ম থাপ্ত জনফর যফযায়য তফলয়য় 

ংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়ক দ্রুত কাম থকয ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ।    

১৪.২ প্রকে এরাকায় য়াকয়য়য ততিয উয মভাটয াআয়কর চারায়নায পয়র ততি েততগ্রস্থ য়য়য়ছ। েততগ্রস্থ ততি 

মভযাভয়তয কাম থকয দয়ে গ্রণ কযয়ত য়ফ এফং য়াকয়য়য়ত মমন ভটয াআয়কর প্রয়ফ কযয়ত না ায়য ম ব্যফস্থা 

গ্রণ কযয়ত য়ফ।  
১৪.৩ প্রকে এরাকা তযষ্কায এফং তযেন্ন যয়য়য়ছ। প্রততটি স্থায়ন প্রতততদন তযষ্কায তযেন্ন কযা এফং প্রত্ন স্থান 

যেণায়ফেয়ণয জন্য ম থাপ্ত জনফর তনয়য়াগ প্রদান কযায কাম থকয ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত য়ফ।    

১৪.৪ প্রকয়েয অতায় প্রস্তুতকৃত স্টাপ ডযতভটতয এফং তপা থ ডযতভটতয ব্যফায কযায কাম থক্রভ এখন ম থন্ত শুরু কযা য়তন। 
দ্রুত ডযতভটতয ব্যফায়যয দয়ে গ্রণ কযয়ত য়ফ। 

১৪.৫ কান্ততজউ ভতিয়য দ থনাথীয়দয জন্য তনতভ থত জাদুঘয এখন ম থন্ত চালু কযা য়তন। জাদুঘযটি চালু কযায ব্যফস্থ গ্রণ কযয়ত 

য়ফ।  

১৪.৬ কান্ততজউ ভতিয এফং াািপুয়য তনতভ থত পৄড মকাট থ এখন ম থন্ত চালু কযা য়তন। দ্রুত চালু কযায দয়ে গ্রণ কযয়ত 

য়ফ। 
১৪.৭ কান্ততজউ ভতিয, াািপুয এফং ভাস্থায়ন ম থটক অকল থয়ণয জন্য ‘রাআট এন্ড াউন্ড’ মা শুরু কযায ব্যফস্থা গ্রণ কযা 

মময়ত ায়য। 
১৪.৮ ভাস্থায়ন তনতভ থত কায়ঠয েীজ এফং দ থনাথী ছাউতনয়ত ব্যফহৃত তনম্নভায়নয কাঠ দ্রুত তযফতথন কয়য উন্নতভায়নয কাঠ 

ব্যফায কয়য েীজ এফং ছাউতন মভযাভত কযয়ত য়ফ। 
 
১৫। প্রততয়ফদয়নয নুয়েদ নং ১৪.১ য়ত ১৪.৮ ম থন্ত সুাতযয়য তফলয়য় প্রয়য়াজনীয় দয়ে গ্রণপূফ থক অগাভী ০১ (এক) ভায়য 

ভয়ে অআএভআতডয়ক ফতত কযয়ত য়ফ।     
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বিশ্বসাবিত্য কেন্দ্রের ভ্রাম্যমাণ লাইন্দ্রেবর েম মসূবি সম্প্রসারণ প্রেকের ?????? ???????? ??????????????? ???????? ?????????  

(??????? ??? ????) (??????? ??? ????) 

  

                                                                             
১.০ প্রকয়েয নাভঃ  তফশ্বাততু মকয়েয ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয কভ থসূতচ ম্প্রাযণ প্রকে।  
২.০ উয়যাগী ভন্ত্রণারয়/তফবাগঃ  ংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
৩.০ ফাস্তফায়নকাযী ংস্থাঃ  তফশ্বাততু মকে 

৪.০ প্রকে এরাকাঃ  মদয়য ৫৬টি মজরা 

৫.০ প্রকয়েয ফাস্তফায়নকার  ব্যয়ঃ  জুরাআ ২০১৪ মথয়ক তডয়ম্বয ২০১৬ 

(রে টাকায়) 

প্রাক্কতরত ব্যয় প্রকৃত 

ব্যয় 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃাঃ) 

তযকতেত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়নকার 

ততক্রান্ত ব্যয় 

(মূর প্রাক্কতরত 

ব্যয়য়য %) 

 

ততক্রান্ত  ভয়  

(মূর 

ফাস্তফায়নকায়রয 

%)  

 

মূর ফ থয়ল 

ংয়াতধত 

মূর ফ থয়ল 

ংয়াতধত মভাট 

টাকা  

(প্রঃ াঃ) 

 

মভাট 

টাকা  

(প্রঃ াঃ) 

 ১৯০৪.০৯ 

(-) 

 

 ২০৯১.৩৫ 

(-) 

 

২০৮৫.৩২  

(-) 

জুরাআ,  ২০১৪ 

য়ত 

তডয়ম্বয, 

২০১৬  

জুরাআ,  ২০১৪ 

য়ত 

জুন, ২০১৭ 

জানুয়াযী, ২০১৫ 

য়ত 

জুন, ২০১৭ 

১৮১.১৫ 

(৯.৫১) 

৬ ভা 

 (২০%)  

 

 ৬.০ প্রকয়েয তফতবন্ন য়েয ফাস্তফায়ন (PCR-এ প্রদত্ত তয়েয তবতত্তয়ত): শুদৄ তজতফ ং 

(ব্যয় রে টাকায়) 

ক্রঃ 

নং 

 

তফতবন্ন ংয়গয নাভ 

(ফ থয়ল অযতডত নুায়য) 

একক ফ থয়ল অযতডত 

নুায়য রেু ভাো 

প্রকৃত গ্রগতত াথ থকুয 

কাযণ 

অতথ থক  ফাস্তফ 

(তযভাণ) 

অতথ থক  ফাস্তফ 

(তযভাণ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

 (ক) যাজস্ব ব্যয়:       

৪৫০১ কভ থকতথায়দয মফতন জন ৪৩৩.৫৮ ৫৫ ৪৩৩.৫৮ ৫৫  

৪৬০১ কভ থচাযীয়দয মফতন জন ২৮৩.০১ ৫৭ ২৮৩.০১ ৫৭  

৪৭০০ বাতাতদ জন ১৩.০২ ৩ ১৩.০২ ৩  

৪৮০১ ভ্রভণ বাতা জন ৫২.১৪ ১২১ ৫২.১৪ ১২১  

৪৮০৫ তততযক্ত কায়জয বাতা জন ১২.৫০ ৫৬ ১২.৫০ ৫৬  

৪৮০৬ তপ বািা জন ২৫.৩১ ৩০ ২৫.৩১ ৩০  

৪৮১৫ মায়িজ ভা ২.৪৮ ৩০ ২.৪৮ ৩০  

৪৮১৬ মটতরয়পান/ মটতরগ্রাভ/ মটতরতপ্রন্টায ভা ৫.৮৪ ৩০ ৫.৮৪ ৩০  

৪৮১৯ াতন  ভা ০.৫৮ ৩০ ০.৫৮ ৩০  

৪৮২১ তফদুুৎ ভা ২.২২ ৩০ ২.২২ ৩০  

৪৮২২  জ্বারাতন  গ্যা ভা ১.০০ ৩০ ১.০০ ৩০  

৪৮২৩ মপ্রয়রার/কয়টন, মতর  লুতেয়কন্ট গাতি/ফছয ১৩১.৩৪ ৪৫/৩ ১৩১.৩৪ ৪৫/৩  

৪৮২৪ আন্পুয়যন্প/ ব্যাংক চাজথ ফছয ২.৬২ ৩ ২.৬২ ৩  

৪৮২৭  মুদ্রণ  ফাঁধাআ রা.গা. ২০.০০ ৪৪ ২০.০০ ৪৪  

৪৮২৮ মস্টনাযী, তর  িুাম্প ফছয ৫.৯৮ ৩ ৫.৯৮ ৩  
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ক্রঃ 

নং 

 

তফতবন্ন ংয়গয নাভ 

(ফ থয়ল অযতডত নুায়য) 

একক ফ থয়ল অযতডত 

নুায়য রেু ভাো 

প্রকৃত গ্রগতত াথ থকুয 

কাযণ 

অতথ থক  ফাস্তফ 

(তযভাণ) 

অতথ থক  ফাস্তফ 

(তযভাণ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৪৮৩১ ফআ  াভতয়কী #ফআ ২০৪.৯৮ ১৯৩৫৯০ ২০৪.৯৮ ১৯৩৫৯০  

৪৮৩৩ তফজ্ঞান প্রচায মথাক ৩.৭৪ মথাক ৩.৭৪ মথাক  

৪৮৪০ প্রতেণ ব্যয় মথাক ২.০০ মথাক ২.০০ মথাক  

৪৮৪২ মতভনায কনপায়যন্প ব্যয় মথাক ২.০০ মথাক ২.০০ মথাক  

৪৮৪৭  ম্মাননা  পুযষ্কায ফছয ২.৯০ ৩ ২.৯০ ৩  

৪৮৫১ শ্রতভয়কয ভজুতয ভা ১৬.৮৪ ৩০ ১৬.৮৪ ৩০  

৪৭৭৪  যাভ থক তপ মথাক ৭.০০ মথাক -- মথাক ভেফতী 

মূল্যায়ন কযা 

য়তন। 
৪৮৭৫ তযষ্কায তযেন্নতা ভা .৩৬ ৩০ .৩৬ মথাক  

৪৮৮১ তনযাত্তা মফা ভা ১২.৪৮ ৩০ ১২.৪৮ ৩০  

৪৮৮৯ তডট তপ ফছয ৩.১১ ৩ ৩.১১ ৩  

৪৮৯০  নুষ্ঠান/উৎফ (কারচাযার গ্রুয়য 

কাম থক্রভ) 

ভ্রা.রা. ৩০.২৪ ৪৪ ৩০.২৪ ৪৪  

৪৮৯৫ কতভটি তভটিং কতভতন ফছয ২.৪৮ ৩ ২.৪৮ ৩  

৪৮৯৯ তফতফধ ব্যয় ভা ৫.৭৯ ৩০ ৫.৭৯ ৩০  

৪৯০১ মানফান  মভযাভত রাগা ১১২.৯৪ ৪৪ ১১২.৯৪ ৪৪  

৪৯০৬  পাতন থচায  তপকচায মভযাভত, 

যেণায়ফেণ 

মথাক ১.৫০ মথাক ১.৫০ মথাক  

৪৯০৭ কতম্পউটায তপ যঞ্জাভ  মভযাভত 

 যেণায়ফেণ 

মথাক ১.৪৩ মথাক ১.৪৩ মথাক  

৬৮১৫ কতম্পউটায এয়ক্সতযজ ৪ ৫.৫০ ৯ ৫.৫০ মথাক  

৬৮১৭ কতম্পউটায পটয়ায (ম্পতকথত 

তফলয়াতদ) 

মথাক ১৪.৯৮ মথাক ৯.৯৮ মথাক মবন্ডয 

পটয়ায টি 

মল কযয়ত 

ায়যতন। 
৬৮১৯ তপ যঞ্জাভ (পয়টাকতয়ায, পুাক্স 

আতুাতদ) 

ংখ্যা ২.০০ ১  ২.০০ মথাক  

৬৮২১ পাতন থচায  তপকচায মথাক ৫.৯২ মথাক ৫.৯২ মথাক  

৬৮৫১ ন্যান্য মথাক ৫.০৯ মথাক ৫.০৯ মথাক  

   ১৪৩৪.৯০  ১৪২২.৯০   
 

৭.০ াধাযণ ম থয়ফেণঃ 

৭.১ প্রকয়েয টভূতভঃ মদয় রাআয়েতয মফায প্রতুরতা, তফযভান রাআয়েতযমূয়য নানাতফধ ীভাফিতা, তস্থয রাআয়েতযয়ত 

এয় ফআ িায মেয়ে মাতায়ায়তয কষ্ঠ, ব্যয় ফহুরতা ফহুমুতখ সুতফধা দূয কয়য ভানুয়লয মদাযয়গািায় রাআয়েতয সুতফধা 

মৌৌঁয়ছ মদফায রয়েু তফশ্বাততু মকে ১৯৯৯ ার মথয়ক মদয় ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয মফা প্রদান কয়য অয়ছ। প্রথয়ভ ীতভত 

অকায়য ঢাকা ভানগযীয়ত ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয কাম থক্রভ শুরু কযয়র ম থায়ক্রয়ভ ৪৬টি গাতি রাআয়েতযয ভােয়ভ মদয়য 

৫৮টি মজরায ১৯০০ এরাকায় ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয মফা ম্প্রাযণ কযা য়। ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয কাম থক্রয়ভয অতায় 

সুদৃশ্য কায়চ অবৃত গাতি রাআয়েতযমূ নানা তফলয়য়য বায়রাভায়নয ফআ তনয়য় প্তায়য একটি তনতদ থি স্থায়ন াঠয়কয মদায 
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মগািায় উতস্থত য়য় ভানুলয়ক তফয়ল কয়য তশু- তকয়াযয়দয ফআ িায় উৎাতত কয়য এফং রাআয়েতয মফা প্রদান কয়য। 

তনধ থাতযত ভয় উতস্থত য়য় গাতি রাআয়েতযটি তনতদ থি স্থায়ন ৩০ তভতনটি মথয়ক ২ ঘন্টা ম থন্ত (াঠয়কয ংখ্যা নুমায়ী) 

ফস্থান কয়য। ঐ ভয়য় াঠক দস্যযা তায়েঁয  ছয়িয ফআটি ফাতিয়ত তনয়য় য়ি এফং অয়গয প্তায় মনয়া ঠিত ফআটি 

রাআয়েতযয়ত মপযৎ মদয়। 

 

ভ্রাম্যভান রাআয়েতযয কাম থক্রয়ভয অতায় নতুন াঠক দততয  াঠয়কয রাআয়েতয মফা প্রদান কযা ছািা ভ্রাম্যভান 

রাআয়েতযয াঠক দস্য  স্থানীয় ংস্কৃততভনা ভানুলয়দয ংঘফি কয়য গঠন কযা য় মছাট মছাট াংস্কৃততক ংঘ। 

াংস্কৃততক ংয়ঘয অতায় বুযা নানাতফধ াংস্কৃতত চচ থায ভােয়ভ ভানতক তফকায়য সুয়মাগ ায়। 

 

তফশ্বাততু মকে প্রথয়ভ নযয়য় যকায, ভানুয়লয জন্য পাউয়ন্ডন, মডতন যকায, ংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ন্যান্যয়দয ায়তায় ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয কাম থক্রভ তযচারনা কযয়র ২০১৪-১৫ থ থফছয মথয়ক ২০১৬-১৭ থ থফছয ম থন্ত 

এটি ‘তফশ্বাততু মকয়েয ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয কভ থসূতচ ম্প্রাযণ ’ ীল থক প্রকে অকায়য ংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য 

অতায় একটি উন্নয়ন প্রকে তয়য়ফ ফাস্তফাতয়ত য়য়য়ছ।  

 

৭.২ প্রকয়েয উয়েশ্যঃ (ক) প্রকেভুক্ত এরাকায় াধাযণ ভানুল তফয়ল কয়য নাযী  তশুয়দয মদাযয়গািায় সৃজনীর ঠন- 

াঠয়নয সুতফধা মৌৌঁয়ছ মদয়া; (খ) াধাযণ ভানুয়লয ভয়ে সৃজনীর ফআ াঠাবুায়য উন্নয়ন ঘটায়না;(গ) াধাযণ ভানুল, 

তফয়ল কয়য তকয়ায- তকয়াযয়দয াভাতজক, াংস্কৃততক কভ থকায়ন্ড উৎা প্রদান  সুয়মাগ বৃতি কযা (ঘ) ফআ িা  

কভ থসূতচ ব্যফস্থানায় অআতটি সুতফধা সৃতি কযা। 

 

৭.৩  প্রকয়েয নুয়ভাদন ফস্থাঃ 

  

প্রকেটি তফগত ১৪.১০.২০১৪ তাতযয়খ নুতষ্ঠত একয়নক বায় মভাট ১৯০৪.০৯ রে (তজতফ ১২৫০.৭৫ রে  তফশ্বাততু 

মকয়েয তনজস্ব ৬৫৩.৩৪ রে) টাকা প্রাক্কতরত ব্যয়য় জুরাআ ২০১৪ য়ত তডয়ম্বয ২০১৬ মভয়ায়দ নুয়ভাতদত য়। তঃয 

ংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য ভাননীয় ভন্ত্রী কর্তথক তফগত ২৯.১২.২০১৯ তাতযয়খ মভাট ২০৯১.৩৫ রে (তজতফ ১৪৩৪.৯০ 

রে  তফশ্বাততু মকয়েয তনজস্ব ৬৫৩.৪৫ রে) টাকা প্রাক্কতরত ব্যয়য় জুরাআ ২০১৪ য়ত জুন ২০১৭ মভয়ায়দ ংয়াতধত 

তডতত নুয়ভাতদত য়। 

 

৭.৪ প্রকয়েয মূর কাম থক্রভঃ প্রকেটিয উয়েখয়মাগ্য কাম থক্রভ র- 

 

(ক)  তফশ্বাততু মকয়েয ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতযয জনফয়রয মফতনবাতা; 

(খ)  যফযা  মফা; 

(গ)  মানফান  অফাফে মভযাভত  ংযেণ; 

(ঘ)  মানফান ংগ্র (তফশ্বাততু মকয়েয তফযভান গািীগুয়রায মূল্যায়ন প্রাক্করন কয়য); 

(ঙ)  কতম্পউটায যঞ্জাভ, পটয়ায, তপ যঞ্জাভ এফং অফাফে ংগ্র আতুাতদ। 
 

৭.৫  প্রকে ব্যফস্থানাঃ প্রকে মভয়ায়দ তনয়ম্ন ফতণ থত একজন কভ থকতথা প্রকে তযচারয়কয দাতয়ত্ব ারন কয়যনঃ 

 

ক্রঃ নং কভ থকতথায নাভ কাম থকার ভন্তব্য 

শুরু ম থন্ত 

০১ অফদুো অবু ায়ীদ ১৫/০১/২০১৫ ৩০/০৬/২০১৭ খন্ডকারীন 

 

৭.৬ প্রকয়েয অতথ থক  ফাস্তফায়ন গ্রগততঃ  

 প্রকেটিয ফ থয়ল নুয়ভাতদত প্রাক্কতরত ব্যয় ২০৯১.৩৫ রে টাকা মায ভয়ে তজতফ ফযাে ১৪৩৪.৯০ রে টাকা এফং 

ংস্থায ফদান ৬৫৬.৪৫ রে টাকা। ভন্ত্রণারয় য়ত প্রাপ্ত ভাতপ্ত প্রততয়ফদন য়ত মদখা মায় মম, প্রকেটিয যকাতয ফযাে 

১৪৩৪.৯০ টাকায তফযীয়ত জুন, ২০১৭ ম থন্ত ক্রভপুতঞ্জত অতথ থক গ্রগতত মভাট ১৪২২.৯০ রে টাকা (৯৯.১৬%) । 
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প্রকেটিয নুকূয়র ২০১৪-১৫ য়ত ২০১৬-২০১৭ ফছয ম থন্ত ভয়য় ংয়াতধত ফাতল থক উন্নয়ন কভ থসূচীয অতায় ফযাে, 

ফমুতক্ত  ব্যয় তনয়ম্ন মদখায়না রঃ  

                                                           (রে টাকায়)  

অতথ থক 

ফৎয 

ংয়াতধত তডতয়ত 

ফছয তবতত্তক ংস্থান  

ংয়াতধত এতডতয়ত ফযাে ফমুক্ত ব্যয় 

২০১৪-১৫ ২০৮.৯০ ২৩৫.০০ ২৩৫.০০ ২০৮.৯০ 

২০১৫-১৬ ৬৫০.০০ ৬৫০.০০ ৬৫০.০০ ৬৫০.০০ 

২০১৬-১৭ ৫৭৬.০০ ৫৭৬.০০ ৫৭৬.০০ ৫৬৪.০০ 

মভাট ১৪৩৪.৯০ ১৪৬১.০০ ১৪৬১.০০ ১৪২২.৯০ 

 

*ব্যয় তততযক্ত গৃতত থ থ চারায়নয ভােয়ভ যকায়যয মকালাগায়য মপযৎ প্রদান কযা য়য়য়ছ। 
 

৮.০ প্রকে তযদ থন  ম থয়ফেণঃ 

 

৮.১ প্রকে তযদ থয়নয ং তয়য়ফ গত ২৮/১২/২০১৭ তাতযয়খ প্রকে দপ্তয তথা তফশ্বাততু মকে তযদ থন কযা য়। 

তযদ থনকায়র প্রকে তযচাযক  তফশ্বাততু মকয়েয প্রধান তনফ থাী োক অফদুো অবু ায়ীদ, প্রকে যাভ থক 

এফং ংতিি ন্যান্য কভ থকতথাগণ উতস্থত তছয়রন। তযদ থয়নয ং তয়য়ফ আস্কাটন গায়ড থন-এ যাস্তায য়য থাকা ১১টি 

ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয গাতি  তযদ থন কযা য়। 

৮.২ তফশ্বাততু তযদ থনকায়র তফশ্বাততু মকয়েয প্রধান তনফ থাী ভ্রাম্যভান রাআয়েতয কাম থক্রয়ভয রয়েু, উয়েশ্য, মপ্রোট 

এফং বতফষ্যৎ তযকেনা তুয়র ধয়যন । তততন জানান , মদয় রাআয়েতয ব্যফস্থা প্রায় মবয়ে য়িয়ছ। মফযকাযী রাআয়েতয 

মূয়য ব্যফস্থানা ফআয়য়য ভান রাআয়েতয কভীয়দয মফা াঠকয়দয রাআয়েতয মুখী য়ায য়ে খুফ একটা উৎা ব্যঞ্জক 

নয়। যকাতয গণগ্রন্থাগায মম দুচাযটি বায়রা রাআয়েতয যয়য়য়ছ তা মদয়য তফপুর ংখ্যক জনয়গাতষ্ঠয জন্য ময়থষ্ঠ নয়। 

তাছািা রাআয়েতযগুয়রা নতুন াঠক সৃতি এফং াঠাবুা উন্নয়য়ন মতভন মকায়না কাম থকয উয়যগ গ্রণ কয়য না। তাছািা 

মদয় এভন মকায়না রাআয়েতয মনআ ফরয়রআ চয়র মমখান মথয়ক াঠকযা ফআ ফাতিয়ত তনয়য় িয়ত ায়যন।যতদয়ক 

মাতায়ায়তয কি  ব্যয় মানফায়নয প্রতুরতা, তশুয়দয জন্য মাতায়ায়তয সুতফধা আতুাতদ কাযয়ণ মদয়য তস্থয 

রাআয়েতযমূ াঠকযা তায়দয প্রয়য়াজন নুমায়ী ব্যফায কযয়ত াযয়ছ না। 

৮.৩ মদয় রাআয়েতয ব্যফস্থায এআ প্রতুরতায মপ্রোয়ট ভানুয়লয মদাযয়গািায় রাআয়েতয মফা মৌৌঁয়ছ মদফায উয়েশ্য তফশ্বাততু 

মকে ১৯৯৯ ায়র ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয কাম থক্রভ শুরু কয়য। প্রথয়ভ ীতভত অকায়য ঢাকা ভানগযীয়ত ভ্রাম্যভান রাআয়েতয 

কাম থক্রভ শুরু কযয়র াঠক তপ্রয়তা  এ রাআয়েতযয কাম থকাতযতা তফয়ফচনায় ম থায়ক্রয়ভ ৪৬টি গাতি রাআয়েতযয ভােয়ভ 

মদয়য ৫৮টি মজরায (মজরা য  অয় ায় ীতভত অকায়য)  ১৯০০ স্পট/ এরাকায় ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয কাম থক্রভ 

ম্প্রাযণ কযা য়। 

 

৮.৪ মদয়য রাআয়েতয ব্যফস্থায ফতথভান মপ্রোট তফয়ফচনায় তফশ্বাততু মকয়েয তযকেনা যয়য়য়ছ মদয়য প্রততটি মজরায় 

নূন্যতভ ২টি কয়য ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয এফং তফবাগীয় য়য  মভয়রাতরটন এরাকায় অয মফত ংখ্যক ভ্রাম্যভাণ 

রাআয়েতয চালু কযায় ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতযয অতায় সৃজনীর ঠন-াঠয়নয িাযা তচয়ত্তয অয়রাকায়য়নয াাাত ফহুমুতখ 

াংস্কৃততক তফলয় চচ থায ভােয়ভ হৃদয়য়য তযীরয়নয জন্য তফতবন্ন ািা ভোয় গঠন কযা য়য়য়ছ ফহুংখ্যক াংস্কৃততক 

ংঘ। াঠকযা তফয়ল কয়য তশু তকয়াযযা এখায়ন মদয়ার তেকা  মছার তেকা প্রকা, তচোঙ্কন, যচনা প্রততয়মাতগতা, 

চরতচ্চে, অবৃতত, তফতকথ আতুাতদ চচ থায ভােয়ভ তায়দয ভানতক তফকায়য সুয়মাগ ায়। 

 

৮.৫ প্রধান তনফ থাী জানান মম, প্রথভ মথয়ক নযয়য় যকায, মডতন যকায, ভানুয়লয জন্য পাউয়ন্ডন ীতভত যকাতয 

ায়তায় ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয কাম থক্রভ তযচাতরত য়র ২০১৪-১৫ থ থ ফছয মথয়ক ২০১৬-১৭ থ থ ফছয ম থন্ত এটি 
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ংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়য়য অতায় যকায়যয একটি উন্নয়ন প্রকে তয়য়ফ ফাস্তফাতয়ত য়য়য়ছ। ১ জুরাআ ২০১৭ মথয়ক 

তফশ্বাততু মকয়েয তনজস্ব থ থায়য়ন  তনজস্ব ব্যফস্থানায় ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয কাম থক্রভ চরভান অয়ছ। তকন্তু তফশ্বাততু 

মকয়েয অতথ থক েতত না থাকায় তচয়যআ এটি ফন্ধ য়য় মায়ায অঙ্কা যয়য়য়ছ। 

 

৮.৬ তফয়ফচু ‘তফশ্ব াততু মকয়েয ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয কভ থসূতচ ম্প্রাযণ ’ প্রকেটি ফাস্তফায়ন ময়ল এটি কাম থক্রয়ভয মটকআ 

ব্যফস্থা যাখায তদক- তনয়দ থনা প্রকে দতরয়র উয়েখ কযাযা তফলয়য় ‘একয়নক’ এয তিায়ন্তয মপ্রতেয়ত তডততয়ত উয়েখ কযা 

য়য়য়ছ মম প্রকে ভাতপ্তয য ভ্রাম্যভান রাআয়েতয কভ থসূতচ তনয়ন্াক্ত উৎ য়ত প্রাপ্ত থ থ িযাযা তযচাতরত য়ফঃ 

 ফাংরা ভটয়য তফশ্ব াততু মকয়েয তনজস্ব ৯ -তরা বফয়ন তডয়টতযয়াভ, অট থ গ্যারাতয, কনপায়যন্প রুভ, কুায়পয়টতযয়া 

আতুাতদয বািা য়ত তজথত থ থ; 

 মগন্ডাতযয়ায় তফশ্ব াতে মকয়েয ৪২ মডতয়ভর জতভ যয়য়য়ছ মখায়ন াংস্কৃততক কাভ ফাতণতজুক বফন তনভ থাণ কয়য তা 

মথয়ক তজথত অথ থ; এফং 

 এছািা, তফশ্ব াততু মকে Endowment পান্ড ংগ্র কয়য। 

 

৮.৭ প্রকয়েয তডততয়ত উতেতখত ততনটি সূে য়ত প্রাপ্ত য়থ থয তফলয়য় প্রকে তযচারক ফতত কয়যন মম, ফাংরা ভটয়য 

ফতস্থত তফশ্ব াততু মকে বফয়নয তডয়টাতযয়াভ, অট থ গ্যারাতয, কনপায়যন্প রুভ এফং কুায়পয়টতযয়া য়ত মম বািা 

ংগৃীত য় তা িাযা মকয়েয উয়যায়গ তযচাতরত ‘অয়রায আস্কুর’, ‘মদব্যাী উৎকল থ (ভােতভক ম থায়য়য তো 

প্রততষ্ঠায়ন ফআ িা) কভ থসূচী মকয়েয প্রাতনক ব্যয়, ংযেণ  মভযাভত কাম থক্রভ তনফ থা কযা য়। তাছািা, মকয়েয 

অতায় উচ্চতয উৎকল থধভী তোমূরক কাম থক্রয়ভয ব্যাতপ্ত বৃতি ায়ায় অয়ফধ থক কায়জ বফয়নয স্থান ব্যফায়যয সুয়মাগ 

কয়ভ মগয়ছ। যতদয়ক, মগন্ডাতযয়ায় ফাংরায়দ মযরয়য় য়ত মকয়েয নুকূয়র তরজ তায়ফ প্রাপ্ত জতভয়ত বফন তনভ থায়ণয 

জন্য নকা নুয়ভাদয়ন জটিরতায কাযয়ণ তযকতেত াংস্কৃততক কাভ ফাতণতজুক বফন তনভ থাণ কায়জয মকান গ্রগতত না 

য়ায় মখান মথয়ক থ থ প্রাতপ্তয মকান সুয়মাগ দতযী কযা মায়তন। তাছািা Endowment ততফয়র তকছু থ থ ংগৃীত 

য়র এটিয তযভাণ উয়েখয়মাগ্য না য়ায় তা মথয়ক ভ্রাম্যভাণ রাআয়েযী তযচারনায় মতভন মকান অতথ থক ায়তা 

প্রদান কযা ম্ভফ য়ে না। তফযভান ফস্থায় তফশ্ব াততু মকয়েয তনজস্ব উৎ য়ত ংগৃীত থ থ িাযা ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয 

কভ থসূতচয কাম থক্রভ ব্যাত যাখা ম্ভফ য়ফ না ভয়ভ থ প্রকে তযচারক জানান। 
 

৮.৮ ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয কাম থক্রভ তযদ থয়নয ং তয়য়ফ ২৯/১২/২০১৭ তাতযয়খ ঢাকা গ্রীন মযাড এরাকায় এফং ৬/১/২০১৮ 

তাতযয়খ কুতভো য়য মভাগরট্যতর এফং তারপুকুয াি এরাকায় ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয কাম থক্রভ তযদ থন কযা য়। 
তযদ থনকায়র রাআয়েতয কভী, উতস্থত াঠক, তায়দয উতস্থত তববাফক  ন্যায়ন্যয য়ে অয়রাচনা কযা য়। ভাঠ 

ম থায়য়য এফ তযদ থয়নয ম থয়ফেণ তনম্নরূ: 

 

ক. ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয গাতিয কাম থক্রভ  

খ. রাআয়েতয-গাতিয অকায  ফআয়য়য ংখ্যা তফয়ফচনায় মভাটামুটি ৩টি প্রধান অকায়য ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয গাতি যয়য়য়ছ। এয 

ভয়ে ফয়চয়য় ফিটি ৩৫ পৄট দীঘ থ এফং ফয়চয়য় মছাটটি ১২ পৄট দীঘ থ। 
গ. ফয়চয়য় ফিগুয়রায়ত ২০ াজায এফং ফয়চয়য় মছাটগুয়যায়ত ৪ াজায ফআ থায়ক। াঠকগণ ফি রাআয়েতয গাতিয মবতয়য 

প্রয়ফ কযয়ত াযয়র মছাটগুয়রায ফাআয়য মথয়কআ ফআ তনয়ত য়। 
ঘ. যাস্তায প্রস্ততা, গাতিয দািায়নায জায়গা  চরাচয়রয উয়মাতগতায কথা তফয়ফচনা কয়য মকান এরাকায় মকান গাতিয 

রাআয়েতয মফা প্রদান কযয়ফ তা তনধ থাযণ কযা য়। 
ঙ. ফআয়য়য ভান, রাআয়েতযয কভীগয়ণয অন্ততযক ব্যফায  মফা প্রদান ভানতকতায় াঠকগণ য়ন্তাল প্রকা কয়যন। 
চ. াঠক  তায়দয তববাফক, তফতিজন এফং তযদ থন কায়র উতস্থত াধাযণ ভানুল ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয তফলয়য় তায়দয 

আততফাচক ভয়নাবাফ প্রকা কয়যয়ছন। 
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ছ. ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয মথয়ক ১ প্তায় একয়ে ১টি আসুু কযা য়। মময়তু প্তায় একাতধক তদন ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয মফা 

ায়ায তবপ্রায় ব্যক্ত কয়যন। 
ঞ. ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয কাম থক্রভ গাতিয য তনব থযীর। মকান কাযয়ন গাতি চর/ মভযাভয়ত থাকয়র রাআয়েতয মফা ফন্ধ  

যাখায়ত য় পয়র াঠকগণ মফা প্রাতপ্ত য়ত ফতিত ন। তাছািা, তফযভান গাতিয ংখ্যা িাযা মদয়য কর মজরা 

উয়জরায় ভ্রাম্যভান রাআয়েতয মফা প্রদান কযা ম্ভফ য়ে না। কর মজরায় পৃথক রাআয়েতযয গাতি এভনতক বৃৎ  

জনফহুর মজরায় একাতধক রাআয়েতয গাতি তনয়য়াতজত কযয়ত াযয়র মদয়য কর মজরা, উয়জরা  মছাট ফি কর য 

 ফতধ থঞ্চু গ্রাভািয়র ভ্রাম্যভান রাআয়েতয মফা প্রদান কযা মমত। 
ট. ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয মফা মায়ত বতফষ্যয়ত ব্যাত থায়ক মজন্য তযদ থনকৃত এরাকায় উতস্থত াঠকগণ জাতনয়য়য়ছ। 
ঠ. ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয কাম থক্রভ কর ভানুয়লয তনকট খুফআ জনতপ্রয়। 
ড. ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতযমূয়য াধাযণত কভ ব্যস্ত যাস্তায় উন্ুক্ত স্থায়ন য়নকটা তনযাত্তাীন ফস্থায় য়ি থায়ক এগুয়রায়ক 

মকায়না অোদন মৄক্ত তনযাদ স্থায়ন যাখা দযকায। 
ণ. ম থয়ফেয়ন মদখা মায় মম, ঢাকায তফতবন্ন এরাকায় মফাদানকাযী ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয- গাতি আস্কাটন গায়ড থন এ ফস্থান কয়য 

এফং প্রতততদন মখান মথয়ক ঢাকায তফতবন্ন প্রায়ন্ত মাতায়াত কয়য পয়র মানময়টয কাযয়ণ রাআয়েতয মফা তনতদ থি গন্তয়ব্য 

মৌৌঁছায়ত তধক ভয় ততফাতত য় এয়ত কয়য তনতদ থি তদয়নয জন্য পূফ থ তনধ থাতযত কর াঠক স্থায়ন গভন কযা ব্যত য় 

মা একতদয়ক াঠকগণয়ক তনরুৎাততকয়য ন্যতদয়ক  তধক দুযত্ব  মানময়ট দীঘ থ য়োয কাযয়ণ তততযক্ত জ্বারানী 

ব্যফায়যয ভােয়ভ ব্যয় বৃতি ায়। ঢাকা ন্যান্য ফি য়য তফতবন্ন এরাকায় রাআয়েতয মফায় মৄক্ত গাতিয যাখায 

তনযাদ ব্যফস্থা কযা মগয়র একটি তনতদ থি বৃত্তয এরাকায জন্য তনতদ থি রাআয়েতয গাতি ঐ এরাকায়ত মযয়খ তধক ংখ্যক 

াঠকয়ক কভ জ্বারানী ব্যফায কয়য রাআয়েতয সুতফধা প্রদান ম্ভফ য়ফ। 
ত. তস্থয গন্থাগায াধাযণত তধকাং ভানুয়লয অফাস্র মথয়ক মফ তকছুটা দুয়য ফতস্থত ফায কাযয়ণ মাতায়াত ব্যয়, 

মাতায়ায়তয ভয় এফং তশুয়দয জন্য মাতায়ায়তয তনযাত্তাীনতায কাযয়ণ য়নক মেয়েআ তস্থয গ্রন্থাগাযমূ ব্যফায কযা  

াঠয়কয য়ে ম্ভফ য় না। যতদয়ক তস্থয গ্রন্থাগাযমূ মমভয় মখারা থায়ক ঐ ভয়য় াঠকগণ তো প্রততষ্ঠান ফা 

কভ থয়েয়ে ব্যস্ত থায়কন তফধায় তস্থয গ্রন্থাগামূয় তগয়য় ফআ িা  াঠকয়দয জন্য য়নক ভয় ম্ভফ য়য় য়ঠ না। 
ভ্রাম্যভাণ গ্রন্থাগায এফ সুতফধা মথয়ক াঠকয়দয তনষ্কৃতত তদয়য় ফআ িা াঠকয়দয জন্য য়নক ভয় ম্ভফ য়য় য়ঠ 

না। ভ্রাম্যভাণ গ্রন্থাগায এফ সুতফধা মথয়ক াঠকয়দয তনষ্কৃতত তদয়য় াঠকয়দয মদাযয়গািায় গ্রন্থাগায সুতফধা মৌয়েঁ মদয়, 

ফাতিয়ত ফআ তনয়য় িায সুয়মাগ মদয় এফং াধাযণ াপ্তাতক ছুটিয তদয়ন (শুক্র-তনফায) এফং তফয়কয়র  ন্ধুায় মফা 

প্রদান কয়য থায়ক। পয়র ভ্রাম্যভাণ গ্রন্থাগায়যয কাম থকাতযতা তস্থয গ্রন্থাগায়যয মচয়য় য়নক মফত তফস্তৃত  কাম থকয ভয়ভ থ 

প্রততয়ভান য়য়য়ছ। তাছািা, তস্থয গ্রন্থাগায য়নক মেয়েআ মফীয বাগ অফাতক এরাকা য়ত দূয়য ফস্থান কয়য তফধায় 

মখায়ন তশু তকয়াযয়দযয়ক তফয়ল কয়য মভয়য়য়দযয়ক াঠায়নায মেয়ে তববাফকগণ নাগ্রী থায়কন। তকন্তু ভ্রাম্যভাণ 

রাআয়েতয তববাফকগণয়ক তায়দয ন্তানয়ক দূয়যয তস্থয রাআয়েতযয়ত না াঠায়নায ফিনা য়ত মুতক্ত তদয়য় তনয়জয ফাতিয 

ায় তববাফয়কয উতস্থততয়ত গ্রন্থাগায মফা গ্রয়ণয সুয়মাগ কয়য তদয়ে। প্রততটি ভ্রাম্যাণ গ্রন্থাগায প্তায় গয়ি ৪০টি 

স্থান/স্পয়ট গ্রন্থাগায়যয সুতফধা তনয়য় উতস্থত য়য় াঠকয়দয কায়ছ মফা প্রদান কয়য। আন্টাযয়নট ব্যফায সুতফধায এআ 

তডতজটার মৄয়গ ভানুল ায়তয নাগায়রয ভয়ে তফতবন্ন সুতফধা মবায়গ বুস্ত য়য় িায় তনতদ থি তদয়ন তনধ থাতযত ভয়য়য ভয়ে 

তস্থয গ্রন্থাগায তগয়য় গ্রন্থাগায মফা  গ্রয়ণ াঠকয়দয ভয়ে নাগ্র দূয কয়য তায়দয াঠাবুাল গয়ি মতারা  তা ব্যত 

যাখায়  ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয একটি মৄগয়ামৄতগ এফং কাম থকয ভােভ। 
থ. তফশ্বাততু মকে কর্তথক তযচাতরত ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতযয কাম থক্রভ ম্পূণ থরূয়আ একটি রাবজনক, তো  ংস্কৃতত 

প্রায়য তনয়ফতদত জাততগঠনমূরক উয়যাগ মা ম্পূণ থবায়ফ যকাতয  মফযকাতয াায়য্যয য তনব থযীর। অথ থ প্রাতপ্তয 

মকায়না স্থায়ী উৎ দতযী না য়র এ কাম থক্রভটি মকান এক ভয় ফন্ধ য়য় মায়ায অঙ্কা যয়য়য়ছ। তকন্তু শুদৄ অতথ থক 

ীভাফিতায কাযয়ণ মতদ এ কাম থক্রভ ফন্ধ য়য় মায়ায উক্রভ ঘয়ট তয়ফ তা মকান ক্রয়ভআ কাম্য নয়। এটি এভন একটি 

উয়যাগ মায ভােয়ভ ভননীর, উদায  সৃতিীর প্রজন্ গয়ি মতারায কাম থকয িতত াঠয়কয মদািয়গািায় মনয়া য়য়য়ছ। 
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ফতথভান ভয়য় তশু, তকয়ায  তরুণ ভাজয়ক তফতবন্ন যকভ েততকয প্রবাফ য়ত দূয়য মযয়খ সুস্থু  অদ থ ভানুল গিায  

জন্য এ উয়যাগটি ব্যাত যাখা তুন্ত গুরুত্বপূণ থ। 
দ. অআএভআতড কর্তথক ১৮.০৪.২০১৭ তাতযয়খ প্রকেটি তযদ থন কযা য়। তযদ থন প্রততয়ফদয়ন মদয়য ফগুয়রা মজরায় 

ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয কাম থক্রভ ফাস্তফায়য়নয সুাতয কযা য়য়য়ছ। 
 

৮.৯ প্রকয়েয অতায় থ থ ফযাে, ফমুক্ত  ব্যয় ম্পতকথতঃ ততঅয এয প্রদত্ত তে নুায়য ৩ (ততন) ফছয মভয়াদী এ 

প্রকয় থয তজতফ খায়ত ংয়াতধত মভাট প্রাক্কতরত েয় ১৪২২.৯০ যে টাকায তফযীয়ত ফমুক্ত কযা য়য়য়ছ মভাট 

১৪৬০.৫০ রে টাকা। প্রকয়েয প্রকৃত ব্যয় য়য়য়ছ ১৪২২.৯০ রে টাকা, ব্যতয়ত ৩৭৬০ রে টাকা চারায়নয ভােয়ভ 

যকাতয মকালাগায়য প্রতুা থণ কযা য়য়য়ছ। 
 

৮.১০ প্রকয়েয অতায় ক্রয়কৃত মানফানঃ প্রকয়েয অতায় মকান মানফান ক্রয় কযা য়তন। শুদৄ বািাকৃত ১টি ভাআয়ক্রাফা 

িাযা প্রকয়েয দাপ্ততযক  ভতনটতযং ংক্রান্ত কাজ কযা য়য়য়ছ। তাছািা তফশ্বাততু মকয়েয তনজস্ব ৪৪টি রাআয়েতয গাতি 

িাযা ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয মফা প্রদান কযা য়য়য়ছ। 
 

৮.১১ প্রকয়েয অতায় ক্রয়/ মটন্ডায ংক্রান্ত তোতদঃ অয়রাচু প্রকয়েয অতায় কর ভারাভার  মফা ক্রয় মটন্ডাতযং এয 

ভােয়ভ মথামথ দস্যয়দয ভিয়য় গঠিত দযে মূল্যায়ন কতভটি কর্তথক ম্পন্ন কযা য়য়য়ছ। মূল্যায়ন কতভটিয়ত 

তফবাগ/ংস্থা ফতভূ থত ন্যান্য তফবাগ/ংস্থায ২ (দুআ) জন দস্য তনয়ভানুমায়ী ন্তভূ থক্ত কযা য়য়য়ছ। পয়র প্রকয়েয 

অতায় মফা  ভারাভার ংগ্র ততঅয নুযণপূফ থক কযা য়য়য়ছ ভয়ভ থ প্রতীয়ভান য়। 
 

১০.০ প্রকয়েয তডট ংক্রান্ত তোতদঃ 

মপ্রতযত ততঅয নুমায়ী মদখা মায় মম, প্রকয়েয মকায়না যকাতয তডট য়তন, তয়ফ AZIA HALIM KHAIR 

CHOWDHURY, Chartered Accountants নাভক External Auditor িাযা প্রকয়েয ২০১৪-১৫ এফং 

২০১৫-১৬ থ থফছয়যয তডট ম্পন্ন কয়যয়ছ। মকায়না তডট অতত্ত মনআ। 
 

১১.০  প্রকয়েয উয়েশ্য  জথনঃ 

তযকতেত উয়েশ্য জথন 

(ক) প্রকেভূক্ত এরাকায় াধাযণ ভানুল তফয়ল কয়য 

নাযী  তশুয়দয মদাযয়গািায় সৃজনীর ঠন-

াঠয়নয সুতফধা মৌয়ছ মদয়া; 

(ক) প্রকয়েয অতায় ৪৪টি ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতযয ভােয়ভ 

মদয়য ৫৬টি মজরায় ফআ-িায তফকে উৎ দতযী কযা য়য়য়ছ 

মায ভােয়ভ ১৮০০টি এরাকায় ভানুল তফয়ল কয়য নাযী  

তশুয়দয মদাযয়গািায় সৃজনীর ঠন-াঠয়নয সুতফধা মৌৌঁয়ছ 

মদয়া য়ে; 

(খ) াধাযণ ভানুয়লয ভয়ে সৃজনীর ফআ 

াঠাবুায়য উন্নয়ন ঘটায়না; 

(খ) প্রকে এরাকায় াঠাবুা উন্নয়য়ন উিুি কযা য়য়য়ছ। ৫৮ 

াজায জন নতুন াঠক তাতরকা ভুক্ত কযা য়য়য়ছ, ১ রোতধক 

াঠকয়ক যাতয রাআয়েতয মফা  তফতবন্ন াংস্কৃততক 

কভ থকায়ন্ডয সুতফধা প্রদান কযা য়য়য়ছ। যাতয াঠক ছািা এ 

রাআয়েতযয য়যাে াঠক ংখ্যা অয মফত । কাযণ, একজন 

াঠক-দস্য িায জন্য মম ফআটি ফাতিয়ত তনয়য় মান মটি তততন 

ছািা তাঁয তিফায়যয ন্য দস্য এফং ফন্ধু-ফান্ধফযা য়ি 

থায়কন। পয়র ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতযয প্রকৃত াঠক য়য় দাঁিায় 

য়নক মফত। 
(গ) াধাযণ ভানুল, তফয়ল কয়য তকয়ায- 

তকয়াযয়দয াভাতজক-াংস্কৃততক কভ থকায়ন্ড উৎা 

(গ) প্রকয়েয অতায় াঠক তশু তকয়াযয়দয ংগঠিত কয়য ৫ 

তাতধক াংস্কৃততক ংঘ গঠন কযা য়য়য়ছ এফং এফ ংয়ঘয 
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তযকতেত উয়েশ্য জথন 

প্রদান  সুয়মাগ বৃতি কযা; ভােয়ভ ৯ শ্রাতধক াংস্কৃততক নুষ্ঠান নুতষ্ঠত য়য়য়ছ। এয 

ভয়ে মদয়ারতেকা, বাঁজতেকা, তচোঙ্কন, যচনা প্রততয়মাতগতা, 

অবৃতত্ত, চরতচ্চে প্রদ থনী আতুাতদ উয়েখয়মাগ্য। ভ্রাম্যভান 

রাআয়েতযয তফতবন্ন এরাকায় াজায তশু-তকয়ায এফ নুষ্ঠায়ন 

ংগ্রণ কয়য ভানতক উৎকল থ াধয়নয সুয়মাগ ায়। 
 

ভানুয়লয তফয়ল কয়য ফতথভান প্রজয়ন্য তকয়ায-তরুণয়দয 

দনততক ফেয় মযাধ, ভাদকাতক্ত মথয়ক মুক্ত যাখা, জতেফাদ 

মথয়ক দূয়য যাখা, ংস্কৃতত মথয়ক দুয়য যাখা এফং েততকয 

অকা ংস্কৃতত মথয়ক যো কযায মেয়ে এফ াংস্কৃততক চচ থা 

 সৃজনীর ঠন-াঠন গুরুত্বপূণ থ আততফাচক ভূতভকা ারন 

কয়য। 
 

(ঘ) ফআ িা  কভ থসূতচ ব্যফস্থানায় অআতটি সুতফধা 

সৃতি কযা। 
(ঘ) তফশ্বাততু মকে কর্তথক একটি য়য়ফাআট  নরাআন ফআ 

িায সুতফধা দতযী কযা য়য়য়ছ। অয়রায াঠারা ীল থক এ 

কভ থসূতচয ভােয়ভ তে প্রমৄতক্ত ব্যফায কয়য কয়রয জন্য উন্ুক্ত 

ফআ িায সুতফধা দততয কযা য়য়য়ছ। 
 

১২.০  উয়েশ্য পুয়যাপুতয তজথত না য়য় থাকয়র তায কাযণঃ প্রয়মাজু নয়। 
১৩.০  প্রকয়েয তচতিত ভস্যাঃ 

 

১৩.১  প্রকয়েয অতায় ৪৪টি ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয-গাতি ৩৩টি মজরায় তনয়য়াতজত যয়য়য়ছ। এয ভয়ে াঠয়কয ংখ্যাতধকুতা 

তফয়ফচনায় ঢাকায় ১১টি এফং চট্টগ্রায়ভ ২টি ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয তনয়য়াতজত যয়য়য়ছ। যতদয়ক ৩১টি মজরায় তনয়য়াতজত 

৩১টি রাআয়েতয গাতি তততযক্ত অয ২৩টি মজরায় রাআয়েতয মফা প্রদান কয়য। থ থাৎ এফ রাআয়েতয গাতি মূর মজরা 

মথয়ক প্তায় ১ তদন তততযক্ত একটি মজরায় রাআয়েতয মফা প্রদান কয়য থায়ক। এয়ত রাআয়েতয গাতিয য মফত চা 

য়ি। পয়র (ক) গাতিয অয়ুষ্কার কয়ভ মায়; (খ) গাতিয যেণায়ফেণ ব্যয় মফয়ি মায়; (গ) গাতিয জ্বারাতন ব্যয় বৃতি ায়; 

(ঘ) মাতায়ায়তয ভয় চয় য়; (ঙ) াঠকগণ মথামথ রাআয়েতয মফা মথয়ক ফতিত য়। 
 

১৩.২ ভ্রাম্যভান রাআয়েযীমূ গাতিয উয স্থাতত  তনব থযীর য়ায় এফং জরুযী মফা মদয়ায জন্য মকায়না 

তততযক্ত/তযজাব থ গাতি না থাকায় মভযাভত ংক্রান্ত কায়জ মকায়না রাআয়েতয গাতি মখন ফন্ধ থায়ক তখন ঐ এরাকায় 

াঠকগণ রাআয়েতয মফা মথয়ক ফতিত য়। 
১৩.৩ মখন রাআয়েতয মফা প্রদায়নয কাজ না থায়ক (যায়ত, ছুটিয তদয়ন আতুাতদ) তখন ঐ এরাকায় াঠকগণ রাআয়েতয গাতিগুয়রা 

মখারা অকায়য তনয়চ যাস্তায় ফা মকান স্থানায ায় য়নকটা যতেত ফস্থায় য়ি থায়ক। এ ফস্থায় থাকায পয়র 

মযাদ বৃতষ্ঠয়ত রাআয়েতয গাতি  ফআয়য়য েতত য়। য তদয়ক ফআ, মন্ত্রাং আতুাতদ চুতয য়া/াতযয়য় মায়ায অংকা 

থায়ক। 
 

১৩.৪  তধকাং রাআয়েতয গাতি অকায়য মছাট য়ায় এয মবতয়য াঠক প্রয়ফ কযয়ত ায়য না। াঠকগণ গাতিয ফাআয়য 

দাতিয়য় ফআ মনয়া ফা রাআয়েতয ব্যফায কয়য। পয়র বৃতিয ভয় থফা তীে মযায়দ দাঁতিয়য় রাআয়েযী মফা গ্রয়ণ াঠকগণ 

তফয়ল কয়য তশুযা সুতফধায মু্মখীন য়। 
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১৩.৫  ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয কাম থক্রভ ম্পূণ থরূয় একটি রাবজনক, তো  ংস্কৃতত প্রায়য তনয়ফতদত জাততগঠনমূর উয়যাগ মা 

ব্যাতবায়ফ তযচারনায জন্য প্রয়য়াজনীয় থ থ প্রাতপ্তয স্থায়ী উৎ না থাকায় এ কাম থক্রভটি মকান এক ভয় ফন্ধ য়য় 

মায়ায অঙ্কা যয়য়য়ছ। 
১৩.৬  ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয কাম থক্রভটি তযচারনায জন্য ফ থস্তয়য প্রমৄতক্ত সুতফধা তফয়ল কয়য তে প্রমৄতক্ত সুতফধা ব্যফায়যয মকান 

ব্যফস্থা না থাকা কাতিত নয়। দস্য ন্তভু থতক্ত য়ত ফআ আসুুকযণ, াঠক দর গঠন, নতুন ফআ ন্তভু থতক্ত আতুাতদ তোতদ মৄক্ত 

একটি াযস্পাতযক ব্যফাযেভ তে ব্যফস্থানা ব্যফস্থা না থাকা একটি দুফ থরতা তায়ফ তচতিত কযা মায়। 
 

১৪.০ ভতাভত/সুাতযঃ 

১৪.১  ভ্রাম্যভান রাআয়েতয একটি তুন্ত কাম থকয মফামূরক কভ থসূতচ মায ভােয়ভ প্রকৃতয়েআ অয়রাতকত  ংস্কৃততভাণ ভানুল 

গিায সুয়মাগ থাকয় এটি ব্যাত যাখা এফং তা মদয়য ফতি মজরা-উয়জরায় ম্প্রাযণ কযায রয়েু ংস্কৃতত 

তফলয়ক ভন্ত্রণারয় এফং তফশ্ব াততু মকে প্রয়য়াজনীয় উয়যাগ গ্রণ কযয়ত ায়য। 
১৪.২  ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয মফা ব্যাত যাখায স্বায়থ থ এটিয়ক প্রকে অকায়য না মযয়খ যাজস্ব ফায়জয়টয অতায় ফা ন্য মকান 

স্থায়ী রূ মদয়ায রয়েু ংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয় ংতিি ভন্ত্রণারয়/ তফবাগমূ প্রয়য়াজনীয় উয়যাগ গ্রন কযয়ত 

ায়য। তয়ফ যাজস্ব ফায়জট ফা ন্য কান প্রকায স্থায়ী ব্যফস্থা গয়ি না ঠা ম থন্ত এটিয়ক তফযভান প্রকে কাঠায়ভা অকায়য 

ব্যাত যাখা ময়ত ায়য। 
১৪.৩  ভ্রাম্যভান রাআয়েতয-গাতিগুয়রা যাস্তায় ফা মখারা জায়গায় না মযয়খ মকায়না তনযাদ অোদনমৄক্ত স্থায়ন যাখা প্রয়য়াজন। 
১৪.৪  রাআয়েতয গাতি ছায়দয ায়থ মৄক্ত মকান প্রকায মযারায ছাউতন গাতি একাদয়ক নাভায়নায ব্যফস্থা কযয়ত াযয়র বৃতিয ভয় 

 মযায়দ রাআয়েতয ব্যফায়যয সুতফধা দূয কয়য াঠকগণয়ক তনযতফতেন্ন রাআয়েতয ব্যফায়যয সুয়মাগ কয়য মদয়ায রয়েু 

তফশ্ব াততু মকে কাম থকয উয়যাগ গ্রণ কযয়ত ায়য। 
১৪.৫  মভযাভত ংক্রান্ত কায়জ মকায়না রাআয়েতয গাতি মখন ফন্ধ থায়ক তখন ঐ এরাকায় াঠকগয়ণয তনকট রাআয়েতয মফা 

ব্যাত যাখায জন্য মমৌতক্তক ংখ্যক তযজাব থ/ তততযক্ত রাআেতয গাতি যাখায ব্যফস্থা কযা প্রয়য়াজন। 
১৪.৬  প্তায় ভাে ১দতন রাআয়েতয মফা প্রদান কযায় াঠকগণয়ক প্তায় এয়কয তধক ফআ আসুু কযা মায় তকনা তা 

গুযত্বকায়য তফয়ফচনা কযা মময়ত ায়য। 
১৪.৭  ভ্রাম্যভাণ রাআয়েতয াতফ থক ব্যফস্থানায় তে প্রমৄতক্ত সুতফধা মৄক্ত কয়য এটিয়ক াঠয়কয তনকট অয়যা অকল থনীয় কযায 

ভােয়ভ মৄয়গায়মাগী কযায জন্য ংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয় এফং তফশ্বাততু মকে কাম থকয উয়যাগ গ্রণ কযয়ত ায়য। 
  

 

 

 

 

  
 


