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১৫ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:়   -- গা ীরগা ীর   স াং িতকসাং িতক  ইনি উটইনি উট ,  ,  খ াগড়াছিড়খ াগড়াছিড়  পিরদশনপিরদশন।।

         উপ  িবষেয়র পিরে ি েত জানােনা যাে  য এ ম ণালেয়র অিতির  সিচব (সাং িতক ঐিতহ ) মেহাদয় গত
১৬-০৫-২০২২ তািরখ রাজ সামবার  - গা ীর সাং িতক ইনি উট, খাগড়াছিড় সেরজিমন পিরদশন কেরন।
উ  পিরদশেন িত ােনর শাসিনক ভবন স সারেণর অসমা  কাজ পিরচালন বােজট হেত পযায় েম সমা করেণর
উে াগ হণ, ই-নিথর কায ম জারদার করণ, ইনি উেটর সাংগঠিনক কাঠােমা অ েমাদন, ইনি উেটর কায ম
সা াল িমিডয়ায় চার, জা ঘেরর িব মান জিম ইনি উেটর নােম রিজি করণ, জা ঘেরর সািবক কােজর সােথ
জিড়ত সংি েদর িশ ণ হেণর ব া করণ, ইেনােভশন েমর সভা আেয়াজন এবং ইেনােভশন সং া  িবষয়ািদ ও
িনজ  আেয়র িবষয় িল িনবাহী পিরষেদর সভায় উপ াপন এবং অ া  আ ষি ক ণ িবষেয় িন বিণত পািরশ
িস া  হীত হয়:

িমকিমক প ািরশপ ািরশ িস ািস া বা বায়নকারীবা বায়নকারী   
ক পক প

১.  - গা ীর সাং িতক ইনি উট, 
খাগড়াছিড়র শাসিনক ভবন স সারেণর 
অসমা  কাজ পিরচালন বােজট হেত পযায় েম 
সমা করেণর উে াগ হণ করা যেত পাের।

বিণত িবষেয় কায ম হণ এবং তা 
বা বায়েনর জ  উপ-পিরচালক (চ. দা), 

 - গা ীর সাং িতক ইনি উট, 
খাগড়াছিড় েয়াজনীয় ব া হণ 
করেবন। 

উপপিরচালক,  
- গা ীর সাং িতক 

ইনি উট, 
খাগড়াছিড়।

২. ই-নিথর কায ম আরও জারদার করার লে  
ইনি উট এর সকল কমকতা/কমচারীেদর 
ফল  িশ েণর েয়াজনীয় ব া হণ।

ই-নিথর কায ম জারদার করার লে  
ইনি উট এর সকল কমকতা/ 
কমচারীেদর ফল  িশ েণর েয়াজনীয় 

ব া হণ করেবন।

িসে ম এনািল  
(আইিস  সল), 
সং িত িবষয়ক 

ম ণালয়
৩.  - গা ীর সাং িতক ইনি উট, 

খাগড়াছিড়’র সাংগঠিনক কাঠােমা অ েমাদেনর 
াব রেণর ব া হণ।

বিণত িবষেয় কায ম হণ এবং তা 
বা বায়েনর জ  উপপিরচালক,  -
গা ীর সাং িতক ইনি উট, 

খাগড়াছিড় েয়াজনীয় ব া হণ 
করেবন। 

উপপিরচালক,  
- গা ীর সাং িতক 

ইনি উট, 
খাগড়াছিড়।

৪. ইনি উট-এর আয় বাড়ােনার জ  
অিডটিরয়াম, র  হাউজ এবং মাঠ ভাড়া 
ইত ািদর চািহদা বাড়ােনার জ  িবিভ  িভ 
চ ােনল এবং িবিভ  সামািজক মা ম যমন 
ফস ক, ইউ উব, কটক ও হায়াটস অ ােপর 

মা েম চােরর উে াগ হণ।

বিণত িবষয়  বা বায়েনর েয়াজনীয় 
কায ম হণ করেব এবং বা বায়ন 
অ গিত এ ম ণালেয় রণ িনি ত 
করেব। 

উপপিরচালক,  
- গা ীর সাং িতক 

ইনি উট, 
খাগড়াছিড়।

১



৫.  - গা ীর সাং িতক ইনি উট, 
খাগড়াছিড়র জা ঘর  য জিমর উপর িনিমত 
সই জিম  ইনি উট এর নােম রিজি  

করার ব া হণ। ভবন  আরও ি  ন ন ও 
িনদশনস হ আরও র, চা েপ ও 
ইেনােভ বভােব সংর ণ ও উপ াপেনর পরামশ 

দান করা হেলা।

বিণত িবষেয় কায ম হণ এবং তা 
বা বায়েনর জ  উপপিরচালক,  -
গা ীর সাং িতক ইনি উট, 

খাগড়াছিড় েয়াজনীয় ব া হণ 
করেবন।

উপপিরচালক,  
- গা ীর সাং িতক 

ইনি উট, 
খাগড়াছিড়।

৬. জা ঘেরর িকউেরটরেদর ব /ব  সংর েণর 
িশ েণর েয়াজনীয় ব া হণ করা যেত 

পাের।

জা ঘেরর িকউেরটরেদর ব /ব  
সংর েণর িশ েণর েয়াজনীয় ব া 

হণর মহাপিরচালক, বাংলােদশ জাতীয় 
জা ঘরেক বলা যেত পাের।

মহাপিরচালক, 
বাংলােদশ জাতীয় 
জা ঘর, শাহবাগ, 

ঢাকা
৭. ইেনােভশন েমর সভা আেয়াজন করা এবং 

ইেনােভশন সং া  িবষয়ািদ ও িনজ  আেয়র 
িবষয় িল িনবাহী পিরষেদর সভার 
আেলাচ িচ  করা।

বিণত িবষয়  বা বায়েনর েয়াজনীয় 
কায ম হণ করেব এবং বা বায়ন 
অ গিত এ ম ণালেয় রণ িন ত 
করেব। 

পিরচালক,  -
গা ীর সাং িতক 

ইনি উট, 
খাগড়াছিড়।

৮. ইনি উট ক ক উ াবনী উে াগ/  উ য়ন 
ক / গেবষণা কায ম বা বায়ন করা।

বিণত িবষয়  বা বায়েনর েয়াজনীয় 
কায ম হণ করেব এবং বা বায়ন 
অ গিত এ ম ণালেয় রণ িন ত করেব।

পিরচালক,  -
গা ীর সাং িতক 

ইনি উট, 
খাগড়াছিড়।

৯. িনধািরত ফরেম ও যথাযথভােব পিরদশন 
রিজ ার সংর েণর জ  পরামশ দান করা 

হেলা।

বিণত িবষয়  বা বায়েনর েয়াজনীয় 
কায ম হণ করেব এবং বা বায়ন 
অ গিত এ ম ণালেয় রণ িন ত করেব।

পিরচালক,  -
গা ীর সাং িতক 

ইনি উট, 
খাগড়াছিড়।

১০.  - গা ীর মা ষ িল া িতক কারেণ 
শারীিরকভােব অেনক সাম বান হয়। স কারেণ 
আে া া ক দেল তােদর অ  করার 
কায ম হেণর পািরশ করা হেলা।

বিণত িবষয়  বা বায়েনর েয়াজনীয় 
কায ম হণ করেব এবং বা বায়ন 
অ গিত এ ম ণালেয় রণ িন ত করেব।

পিরচালক,  -
গা ীর সাং িতক 

ইনি উট, 
খাগড়াছিড়।

১১.  - গা ীর সং িত আমােদর সং িতেক 
স  কের। সকারেণ িতন পাবত  জলার িবিভ  
বয়েসর িশ ীেদর িনেয় দশীয় সং িতেক 
জাতীয় পযায় েল ধরার জ  এক  সাং িতক 
দল গঠেনর উে াগ হণ করা যেত পাের। 

বাংলােদেশর িতন পাবত  জলার 
(রা ামা , বা রবান ও খাগড়াছিড়) 
িবিভ  বয়েসর িশ ীেদর িনেয় দশীয় 
সং িতেক জাতীয় পযায় েল ধরার লে  
এক  সাং িতক দল গঠেন মহাপিরচালক 
বাংলােদশ িশ কলা একােডিম েয়াজনীয় 
কায ম হণ করেব।

মহাপিরচালক, 
বাংলােদশ িশ কলা 

একােডিম

০২। এমতাব ায়, অিতির  সিচব (সাং িতক ঐিতহ ) মেহাদেয়র পিরদশন িতেবদেনর পিরে ি েত সং িত িবষযক
ম ণালেয়র িস া  বা বায়ন বক তার অ গিত িতেবদন এ ম ণালেয় রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

২৯-৬-২০২২

িবতরণ :
১) মহাপিরচালক, বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর,ঢাকা
২) মহাপিরচালক, বাংলােদশ িশ কলা একােডিম, ঢাকা।
৩) িসে ম এনািল   , আইিস  সল, সং িত িবষয়ক 
ম ণালয়, ঢাকা।

মাসা ৎ জাহরা খা ন
উপসিচব

ফান: +৮৮-০২-৯৫৭৬৫৩৪
ফ া : +৮৮-০২-৯৫৭৬৫৩৫

২



৪) উপ-পিরচালক (চলিত দািয় ),  - গা ীর 
সাং িতক ইনি উট, খাগড়াছিড়।

ারক ন র: ৪৩.০০.০০০০.১২৯.২৫.০০২.২২.১৭/১(৯) তািরখ: ১৫ আষাঢ ়১৪২৯
২৯ ন ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) চয়ার ান, বা রবান পাবত  জলা পিরষদ ও সভাপিত, িনবাহী পিরষদ,  - গা ীর সাং িতক
ইনি উট, বা রবান।
২) চয়ার ান , রা ামা  পাবত  জলা পিরষদ ও সভাপিত, িনবাহী পিরষদ,  - গা ীর সাং িতক
ইনি উট, রা ামা ।
৩) চয়ার ান, খাগড়াছিড় পাবত  জলা পিরষদ ও সভাপিত, িনবাহী পিরষদ,  - গা ীর সাং িতক
ইনি উট, খাগড়াছিড়।
৪) সিচেবর একা  সিচব , সিচেবর দ র, সং িত িবষয়ক ম ণালয়
৫) পিরচালক (ভার া ) ,  - গা ীর সাং িতক ইনি উট, বা রবান।
৬) পিরচালক (ভার া ) ,  - গা ীর সাং িতক ইনি উট, রা ামা ।
৭) ি গত কমকতা , অিতির  সিচব(সাং িতক ঐিতহ ) এর দ র , সং িত িবষয়ক ম ণালয়
৮) ি গত কমকতা (অিতির  দািয় ), সাং িতক ঐিতহ -২, সং িত িবষয়ক ম ণালয়
৯) অিফস কিপ/মা ার ফাইল।

২৯-৬-২০২২
মাসা ৎ জাহরা খা ন 

উপসিচব

৩


