১. Project Report
. নং
১

িফে র নাম
Tittle/ cÖK‡íi নাম

সংি
সাংবািদক কা াল হিরনাথ িৃ ত
িমউিজয়াম, মারখালী, ি য়া।

িববরণ
Construction of Journalist Kangal
Horinath Memorial Museum at
Kumarkhali, Kusthia.

২

৩

Body/ we¯ÍvwiZ

Latest Project
Status/cÖK‡íi

৪

ামীন সাংবািদকতার পিথকৃত কা াল
হিরনােথর শতািধক বছেরর পুরাতন এম
এন ছাপাখানার ছাপা মিশনিটেক িঘের
“সাংবািদক কা াল হিরনাথ িৃ ত
িমউিজয়াম” াপন।

Establishment of a museum centering

িনমাণাধীন

Under construction

on the printing machine of the M.N
Printing Press founded by Journalist
Kangal Harinath, the pioneer of rural
journalism, more than a century ago.

াটাস

Project Allotment

৭৩৫.০০ ল

টাকা

Seven Hundred Thirty Five Lac Taka

Taka/eiv‡Ïi পিরমাণ

৫

Project Time

Only.

জুলাই’২০১২- জুন’২০১৫

July’2012-June’2015

Duration/‡gqv` কাল

৬
৭

Project Word/ IqvW© নং
Project Work
Description/Kv‡Ri বণনা

৮

কে র িঠকাদারী
িত ােনর নাম

মারখালী, ি য়া।
ক) জিম অিধ হন
খ) জা ঘর ভবনসমূহ িনমাণ
গ) য পািত
ঘ) আসবাবপ
ঙ) িনদশন সং হ ও উপ াপন
গণপূত িবভাগ, ি য়া।
নাভানা িলঃ, এে স টিলকম এ ড
ডাস।

Kumarkhali, Kusthia.
1. Land acquisition/ Purchase.
2. Constructions of Museum Buildings.
3. Instruments.
4. Furniture.
5. Collecting Object and Display.
Public Works Department, Kusthia|
NAVANA Ltd, The Access Telecom
and Traders.

২. Project Report
. নং
১

িফে র নাম

সংি
প ী কিব জসীম উ দীন সং হশালা, ফিরদপুর।

Tittle/ cÖK ‡íi নাম

িববরণ
Palli Kabi Jasim Uddin Shangrahashala,
Faridpur

২

৩

Body/ we¯Ív wiZ

Latest Project
Status/cÖK‡íi

৪
৫

To establish a Museum with a library

িনমাণাধীন

Under construction

and an Auditorium to acquaint with the
literary works of Palli Kabi Jasim Uddin
to the students and researcher and also
to provide facilities to discuss the
literary works life and history of Palli
Kabi Jasim Uddin.

াটাস
১২৬৩.০৯ ল

Project Allotment
Taka/ eiv‡Ïi

গেবষক ও ছা ছা ীেদর প ী কিব জসীম
উ দীেনর সািহত কেমর সােথ পিরিচত
হওয়া এবং প ী কিব জসীম উ দীেনর
সািহত কম জীবন ও ইিতহাস স েক
আেলাচনার েযাগ িবধার জ একিট
জা ঘরসহ লাইে রী ও অিডটরিয়াম
িনমাণ।

টাকা

1263.09 lac. Taka Only.

পিরমাণ

Project Time

RyjvBÕ2006- wW‡m¤^iÕ2013

July’2006- December’2013

Aw¤^K vcyi, ফিরদপুর সদর, ফিরদপুর।
শাসিনক ভবন িনমাণ, লাইে রী, জা ঘর,
অিডটিরয়াম, ডরিমটরী, রা া, বাগান,
গ ালারী শােকস, পইি টং, াড এবং াক
লাইিটং, ক াবল, সাব- শন, ফায়ার
ফাইিটং, িডিহউিমিডফায়ার, জনােরটর,
মিশনারীজ, আসবাবপ ইত ািদ
আভ রীন ও অনাভ রীন সিনটারী ও
পািন সরবরাহ।
গণপূত িবভাগ, ফিরদপুর।

Ambikapur, Faridpur Sadar, Faridpur.
Administrative bldg. Library, Museum,
Auditorium hall, Dormitory, Road, Garden
etc. Gallery Showcase, Painting,
Lighting, Flood & Truck lighting, cable,
Sub-Station, Fire fighting, Dehumidifier,
Generator, Machineries, Furniture etc.
Internal & External Sanitary & Water
supply.

Duration/‡gqv` কাল

৬
৭

Project Word/ IqvW©
Project Work
Description/Kv‡Ri

বণনা

৮

কে র িঠকাদারী
িত ােনর নাম

নং

Public Works Department, Faridpur.

3. Project Report

. নং
১

Tittle/ cÖK ‡íi নাম

িফে র নাম

২

Body/ we¯Ív wiZ

সংি
িববরণ
িসেলট িবভাগীয় িমউিজয়াম িনমাণ শীষক
Construction of Sylhet Divisional
ক ।
Museum Project, Sylhet.
১) বৃহ র িসেলট জলার মূল বান
াকৃিতক,
তাি ক ও
নৃত
স িকত িনদশনািদ
সং হ, সংর ণ করা একই
সােথ ঐিতহািসক
ঐিতে র
ধারক
ও
বাহক
পুরাতন
রকডপ সং হ ও সংর েণর মাধ েম একিট
িবভাগীয়
জা ঘর িত া করা। িসেলট
একিট াচীন জনপদ। এই
াচীন জনপেদর
গৗরবউ ল ঐিত েক বতমান ও ভিব ত
জে র িনকট তুেল ধরা এবং দশী ও িবেদশী
পযটকেদর
পেবষণা কেমর সহায়তা
কের এই অ েলর াকৃিতক ও
স দ ইত ািদ
িনদশন
র া
করাই
এই
কে র
উে
।

1. To establish a divisional museum to

2) জনসাধারেনর িনকট িসেলেটর সং ৃিত,
ঐিতহািসক
িনদশন,
স দ ইত ািদ তুেল
ধরা।

research work and glorious heritages

3) গেবষকেদর জ

গেবষণা িবধা দান করা।

preserve culture and natural heritage
of sylhet division and collection of
archeological, anthropological and
artifacts including old documents of
historical and cultural heritage. Sylhet
is an ancient settlement. The objective
of this project to preserve objects of
natural and old assets etc. and helps
to foreign and home visitors for

of this ancient settlement uphold to
present and future generation.
2. Uphold to people culture, historical
objects etc. of Sylhet.
3. Give the facility to research work of
researcher.

৩

Status/cÖK‡íi

৪

Proposed

াটাস
৩৭২৫.৪৯ ল

Project Allotment
Taka/ eiv‡Ïi

৫

ািবত

Latest Project

টাকা

3725.49 lac Taka Only.

পিরমাণ
-

Project Time

-

Duration/‡gqv` কাল

৬

Project Word/ IqvW©

৭

Project Work
Description/Kv‡Ri

বণনা

৮

কে র িঠকাদারী
িত ােনর নাম

নং

িসেলট সদর, িসেলট।
1.
2.
3.
4.
5.

জিম অিধ হণ ও য়।
িবভাগীয় জা ঘর িনমাণ।
য পািত ও মারামাল।
আসবাবপ ।
িনদশন সং হ ও উপ াপন।
-

Sylhet Sadar, Sylhet

.

1. Land acquisition/ Purchase.
2. Constructions of Divisional Museum.
3. Machineries and Equipments.
4. Furniture.
5. Collecting Object and Display.
-

