
1. Program Report 
 

. নং িফে র নাম সংি  িববরণ 

১ Tittle/cÖK‡íi নাম 

বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর গ ালািরসমেূহর 
আধিুনকায়ন, সং ার ও উ য়ন শীষক 
কমসিূচ। 

Modernization, rectify and development 
program of Bangladesh National Museum 
galleries.  

২ Body/we Í̄vwiZ জা ঘর এেদেশর ইিতহাস, ঐিত  ও 
সং িৃতর ধারক ও বাহক। বাঙািলর ¯̂Y©vjx 

অতীতেক বতমান জে র কােছ পৗঁেছ 
িদে  এই জা ঘর। তরাং বাংলােদশ 
জাতীয় জা ঘেরর গ ালারীসমেূহর 
আধিুনকায়ন, সং ার ও উ য়নই এ 
কমসিূচর মলূ উে । গ ালারীসমেূহর 
আধিুনকায়েনর মাধ েম দেশর ইিতহাস, 

ঐিত , সং িৃত ও সভ তার ধারক 
জা ঘেরর মলূ বান িনদশন দশকেদর মােঝ 
না িনকভােব উপ াপন করণ। 

Museum is carrier & holder of history, 
heritages & culture of this country. This 
museum is reaching to present generation 
golden past of Bengali nation. 
Consequently, Modernization, rectify and 
development of Bangladesh National 
Museum galleries is main objective of this 
program. To beautifully display museum 
important object to the visitor’s as a holder 
of history, heritage, culture and civilization 
of country by modernization of galleries. 

৩ Latest Project 
Status/cÖK‡íi াটাস 

ািবত Running 

৪ Project Allotment 
Taka/eiv‡Ïi পিরমাণ 

৮৫৫.০০  ল  টাকা 855.00 lac. Taka Only. 

৫ Project Time 
Duration/‡gqv` কাল 

জলুাই’ ২০১২- জনু’ ২০১৫ 

July’ 2012-June’ 2015 

৬ Project Word/IqvW© নং বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর, শাহবাগ, ঢাকা। Bangladesh National Museum, Shahbag, 
Dhaka. 

৭ Project Work 
Description/Kv‡Ri 

বণনা 

স ািদত উে খেযাগ  কায মসমহূ: 
 ৭নং গ ালািরেত নতুন আি েক সিম 
িডওরামা তির ও ফাইবার ােস করাত মাছ 
তিরসহ গ ালাির সি ত করা। 
 ৯ নং গ ালািরর িতিমর ক ালসহ অ া  
 িডওরামা নতুন আি েক উপ াপন। 
 

 ২৯ নং গ ালািরেত মসিলন, জামদানী 
শাড়ী, সতরি  ও অ া  পাশাক নতুন 
আি েক উপ াপন।  
 গ ালা◌াি◌র নং ৪১, ৪২, ৪৩ সং ার 
কের নতুনভােব উপ া্ পন। 
 

বা বািয়তব  উে খেযাগ  কায মসমহূ 
(চলমান): 
 ধান লিব, গ ালািরেত 3D TV Monitor, 
TS  Directory, Photo kiosk, Audio 
Guide  সরবরাহ ও সং াপন। 

Accomplish mentionable works. 
 Making and newly display of semi 
diorama and coral fish made by fiber glass 
at 7 no gallery. 
 Newly display of another semi diorama 
and skeleton of Whale at 9 no gallery. 
 Newly display of Moslin, Jamdani, 
Sataranji and other cloths at 29 no gallery. 
 Rectify and newly display of gallery no 
 41, 42, and 43. 
 

Mentionable works has to do: 

  Supply and installation of 3D TV 
 Monitor, TS Directory, Photo kiosk, 
 Audio Guide at gallery and lobby. 
  Display of natural environment at 



 ৩ নং গ ালািরেত সিম িডওরামা তির, 

তলিচ , ল া ডে িপংসহ াকিৃতক 
পিরেবশ উপ াপন। 
 ১০নং গ ালািরেত িডওরামা তির, ল া ড 
িপং  ফাইবার ােস হািত, গাছ ও 

তলিচ  িনমাণসহ  াকিৃতক 
পিরেবশ উপ াপন।  
 ২৬, ২৭ ও ৩০ নং গ ালািরেত 
প ােড াল ওয়াল  

 gallery no 3 by making semi-diorama, 
 Oil figure and landscaping. 
  Making pedestal wall showcase, false 
 ceiling at gallery no 26, 27, 30. 

৮ কে র িঠকাদারী 
িত ােনর নাম 

-  

 

- 

 
 



2. Program Report 
  

. নং িফে র নাম সংি  িববরণ 

১ Tittle/cÖK‡íi নাম 

আহসান মি ল জা ঘেরর অত াব কীয় 
কাজ সমা করণ শীষক কমসিূচ 

Essential project completion work 
program of Ahsan Monjil Museum. 

২ Body/we Í̄vwiZ 

বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর কতৃক আহসান 
মি েলর উ য়ন সং ার ও সংর ণ। 

Development, rectify and 
preservation of Ahsan Monjil by 
Bangladesh National Museum. 

৩ Latest Project 
Status/cÖK‡íi াটাস 

চলমান Running 

৪ Project Allotment 
Taka/eiv‡Ïi পিরমাণ 

১৪৫.৬৪ ল  টাকা 145.64 lac Taka Only. 

৫ Project Time 
Duration/‡gqv` কাল 

জলুাই’ ২০১২- জনু’ ২০১৪ 

July’ 2012-June’ 2014 

৬ Project Word/IqvW© নং আহসান মি ল জা ঘর, নওয়াব বাড়ী, ঢাকা। Ahsan Monjil Museum, Nawabari, 
Dhaka. 

৭ Project Work 
Description/Kv‡Ri 

বণনা 

স ািদত উে খেযাগ  কায মসমহূ: 

K) ব িতক সাব- শন এইচ. িট. ইচ 
িগয়ার ও জনােরটর সং াপন। 

L) ফায়ার হাইে ট িসে ম সং াপন। 
M) ই টারকম ও পাবিলক এ াে স িসে ম 
সং াপন। 

 

বা বািয়তব  উে খেযাগ  কায মসমহূ 
(চলমান): 
K) গ ালািরর পাকায় খাওয়া কােঠর বীম 

সিরেয় লাহার জেয় ট াপন। 
L) িতবি , অসমথ ব ি েদর জা ঘর 

পিরদশেনর িবধােথ িলফট াপন। 
M) ওভার হড পািনর ট া  িনমাণ।  
N) গ ালািরেত ওয়াল পপার াপন ও 

গ ালাির সি ত করণ। 
 

Accomplish mentionable works 
a) Installation of HT switchgear & 

Generator at electric substation. 
b) Fire Hydrant system installation. 
c) Installation of Intercom & public 

address system. 
Mentionable works has to do: 
a) Installations of iron beam instead 

of wooden beam eat by insects in 
the galleries. 

b)  Installations of passenger lift for 
facility to visiting disable visitors. 

c) Construction overhead water tank. 
d) Decoration of gallery and 

installation of wall paper. 

৮ কে র িঠকাদারী 
িত ােনর নাম 

-  

 

- 

 


