


 

 

 

  “প্রত্নসম্পদ অধিগ্রহণ, সংরক্ষণ বা পুনরূদ্ধাররর জন্য স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদা এবং 

 দান গ্রহণ ও ব্যবহার নীধিমালা, ২০২২” 
 

পটভূধম: 

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলারদরের সংধবিারনর ২৩ ও ২৪ অনুরচ্ছরদ প্রত্নসম্পদ ও ঐধিহয সুরক্ষার ধবষরেসুধনধদ িষ্ট 

ধনরদ িেনা ররেরে। উক্ত ধনরদ িেনা বাস্তবােরনর লরক্ষয The Antiquities Act,1968 (১৯৭৬ সারল সংরোধিি) 

প্রণীি হে।  

উক্ত Act এর 31 িারার ১ উপিারার ধবিান স্বমািারবক ৩-৭-১৯৮৬ িাধররে The Antiquities 

Preservation Rules, 1986 প্রণীি হে। ধকন্তু ধবধিমালাে The Antiquities Act, 1968 এর িারা ৮ এর 

২ উপিারা স্বমািারবক, “The Director (সংস্থাপন মন্ত্রণালরের ১১-০৮-২০০৮ িাধররের অধিস আরদে নং-

সম/সওবা-২(৭) অধিোো/সধবম-৪/২০০১-১১০ এর পধররপ্রধক্ষরি)  Replaced by Director General  may 

receive voluntary contributions and donations for the acquisition, preservation or 

restoration of antiquities and may make suitable arrangements for the 

management and application of the fund created by such contributions and 

donations: provided that when a contribution or donation has been made for any 

specified purpose, it shall not be applied to any purpose other than that for which 

it has been made” সম্পরকি স্বকান উরেে নাই।  

 

এক্ষরণ “প্রত্নসম্পদ অধিগ্রহণ,সংরক্ষণ বা পুনরূদ্ধাররর জন্য স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদা এবং দান গ্রহণ ও ব্যবহার 

নীধিমালা,২০২২” প্রণেন করা অিীব জরুরী। 

 

১। সংধক্ষপ্ত ধেররানাম ও প্ররোগ।
___

(১) এই নীধিমালা “প্রত্নসম্পদ অধিগ্রহণ, সংরক্ষণ বা পুনরূদ্ধাররর জন্য 

স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদা এবং দান গ্রহণ ও ব্যবহার নীধিমালা,২০২২” নারম অধিধহি হইরব; 

(২) এই নীধিমালা বাংলারদে প্রত্নিত্ত্ব অধিদপ্তর পধরচাধলি সকল প্রত্নস্থান ও জাদুঘররর স্বক্ষরে প্রর াজয হইরব; 

(৩) সরকার িধবষ্যরি, প্রর াজয স্বক্ষরে, এই নীধিমালার অধিরক্ষে পধরবিিন ও পধরবি িন কধররি পাধররব। 

২। সংজ্ঞা।
___
এই নীধিমালাে, ধবষে বা প্রসরের পধরপধি না থাধকরল,

___ 

(১) আইন বধলরি The Antiquities Act,1968 (১৯৭৬ সারল সংরোধিি) বুঝাইরব; 

(২) সরকার বধলরি সংস্কৃধি ধবষেক মন্ত্রণালেরক বুঝাইরব; 

(৩) অধিদপ্তর বধলরি প্রত্নিত্ত্ব অধিদপ্তররক বুঝাইরব; 

(৪) মহাপধরচালক বধলরি প্রত্নিত্ত্ব অধিদপ্তররর মহাপধরচালকরক বুঝাইরব; 

(৫) প্রত্নস্থান ও জাদুঘর বধলরি স্বগরজট ধবজ্ঞধপ্তর দ্বারা স্বঘাধষি এবং প্রত্নিত্ত্ব অধিদপ্তররর সংরধক্ষি প্রত্নস্থান ও জাদুঘররক বুঝাইরব; 

(৬) িহধবল বধলরি এই নীধিমালার আওিাে গঠিি িহধবল বুঝাইরব; 

(৭) কধমটি বধলরি এই ধবধিমালার আওিাে গঠিি সংধিষ্ট কধমটি বুঝাইরব; 

(৮) প্রধিষ্ঠান বধলরি অধিদপ্তররর সারথ সমরঝািা স্মাররক োক্ষরকারী প্রধিষ্ঠানরক বুঝাইরব। 

৩। লক্ষয ও উরেশ্য।
___

 

(১) The Antiquities Act,1968 (১৯৭৬ সারল সংরোধিি) এর িারা ৮ এর ২ উপিারা সুষু্ঠ বাস্তবােন, 

পধরচালনা ও ব্যবস্থাপনা; 

(২) প্রত্নসম্পদ অধিগ্রহণ, সংরক্ষণ বা পুনরূদ্ধাররর জন্য স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদা এবং দান গ্রহণ ও ব্যবহার; 

(৩) গঠিি িহধবল এই নীধিমালার ৭ নং িারারি উধেধেি কধমটির মাধ্যরম সুষু্ঠ পধরচালনা ও ব্যবস্থাপনা। 
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৪। চাঁদা সংগ্রহ ।
___

(১) চাঁদা,অনুদান,দান এর পধরমাণ  াহাই হউক না স্বকন,সংধিষ্ট প্রত্নসম্পরদর উপর স্বদে সরকাধর, 

স্ববসরকাধর স্বকান ব্যধক্ত, প্রধিষ্ঠান বা সংধিষ্ট মন্ত্রণালরের মাধ্যরম ধবরদে হইরি প্রাপ্ত বা স্বদে চাঁদা,অনুদান, দান 

প্রদানকারীর ধনিঃেিি এবং অরিরির াগ্য দান বরল গণ্য হইরব। 

(২) চাঁদা, অনুদান, দান এর অথ ি গৃহীি/ প্রাধপ্তর েপরক্ষ অধিদপ্তর হইরি ধলধেিিারব প্রাধপ্ত েীকার পে প্রদানকরা হইরব। 

৫। স্বসবা গ্রহণ।
_ _ _

স্বকান ব্যধক্ত বা প্রধিষ্ঠান অধিদপ্তররক ধবরেষ স্বসবা (কাধরগধর, পরামেি,  ন্ত্রপাধি ইিযাধদ) সরাসধর 

প্রদান কধররি পাধররব। স্বসরক্ষরে উক্ত স্বসবার ধনেন্ত্রণ ও িত্ত্বাবিান প্রত্নিত্ত্ব অধিদপ্তররর উপর বিিাইরব। 

৬। িহধবল গঠন ও ব্যবহার।
_ _ _

(১) চাঁদা,অনুদান,দান ধহরসরব গৃহীি সকল অথ ি ‘প্রত্নসম্পদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও 

পুনরূদ্ধাররর িহধবল’ নারম সরকাধর িিধসলী ব্যাংরক চলধি ধহসারব জমা থাধকরব। উক্ত ধহসাব মহাপধরচালক, প্রত্নিত্ত্ব 

অধিদপ্তর ও উপপধরচালক (প্রত্নসম্পদ), প্রত্নিত্ত্ব অধিদপ্তর এর স্ব ৌথ োক্ষরর পধরচাধলি হইরব; 

(২) সংগৃহীি চাঁদা, অনুদান,দান স্ব  ধবরেষ উরেরশ্য গৃহীি হইোরে, স্বকবলমাে স্বসই উরেরশ্য ব্যবহার করা  াইরব। 

উক্ত উরেশ্য পূরণ হওোর পর স্বকান অথ ি অবধেষ্ট থাধকরল সরকাররর অনুমধিক্ররম অন্য স্বকান প্রত্নস্থাপনা, 

প্রত্নস্থল বা প্রত্নসম্পরদর অধিগ্রহণ, সংরক্ষণ, পুনরূদ্ধাররর জন্য উক্ত অথ ি ব্যে করা  াইরি পারর; 

(৩) একটি একক প্রত্নসম্পদ, প্রত্নস্থল, প্রত্নস্থাপনার সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পুনরূদ্ধাররর স্বক্ষরে গৃহীি অথ ি, চাঁদা, দারনর 

পধরমাণ এক স্বকাটি টাকার কম হইরল প্রোসধনক মন্ত্রণালেরক অবধহি কধরো মহাপধরচালক এ অথ ি ব্যরের 

অনুরমাদন প্রদান কধররি পাধররবন। িরব চাঁদার পধরমাণ এক স্বকাটি টাকার অধিক হইরল প্রোসধনক 

মন্ত্রণালরের অনুরমাদনক্ররম ব্যে করা  াইরব; 

(৪) প্ররিযক অথ িবের স্বেরষ প্রাপ্ত িহধবরলর আে-ব্যরের একটি পূণ িাে প্রধিরবদন প্রোসধনক মন্ত্রণালরে স্বপ্ররণ 

কধররি হইরব; 

(৫) প্রাধিষ্ঠাধনক সামাধজক দােবদ্ধিা িহধবল (Corporate Social Responsibility) স্বথরক প্রাপ্ত অথ ি 

ব্যরের স্বক্ষরে সংধিষ্ট কর্তিপরক্ষর ‘প্রাধিষ্ঠাধনক সামাধজক দােবদ্ধিা িহধবল’ (Corporate Social 

Responsibility) ব্যবহার নীধিমালা অনুসরণ করা হইরব। িরব উিে প্রধিষ্ঠারনর নীধিমালার মরধ্য স্বকান 

পাথ িকয পধরলধক্ষি হইরল, এই নীধিমালাে বধণ িি নীধি প্ররািান্য পাইরব; 

৭। কধমটি গঠন।–  েচ্ছিারব এই নীধিমালা বাস্তবােরনর োরথ ি ধনরনাক্ত কধমটি গঠন কধররি পাধররব: 

(১) ধিোধরং কধমটি: অনুদারনর অরথ ির পধরমাণ এক স্বকাটি টাকার উরবি হইরল প্রোসধনক মন্ত্রণালে অথ ি 

ব্যরের জন্য একটি ধিোধরং কধমটি গঠন কধররি পাধররব; 

(২) বাস্তবােন কধমটি: মহাপধরচালক প্ররোজনীে সংখ্যক কমিকিিা ও কমিচাধরর সমন্বরে একটি বাস্তবােন 

কধমটি গঠন কধররি পাধররব; 

(৩) অিযন্তরীণ ধনরীক্ষা কধমটি: সংগৃহীি ও ব্যধেি অরথ ির  থা থ ধহসাব সংরক্ষরণর জন্য মহাপধরচালক 

একটি ধনরীক্ষা কধমটি গঠন কধররি পাধররব এবং 

(৪) মূল্যােন কধমটি: এই নীধিমালার অিীরন গৃহীি ও বাস্তবাধেি প্রকরের কা িক্রম মূল্যােন কধরবার জন্য 

মহাপধরচালক একটি মূল্যােন কধমটি গঠন কধররি পাধররব।  াহার প্রধিরবদন মন্ত্রণালরে প্রদান কধররি হইরব। 

৮। সমরঝািা োক্ষর।– ব্যধক্ত, দািা, প্রধিষ্ঠান হইরি দান, অনুদান বা চাঁদা গ্রহরণর পূরব ি, প্ররোজরন, সংধিষ্ট ব্যধক্ত, 

দািা বা প্রধিষ্ঠারনর সারথ সমরঝািা স্মারক োক্ষর করা  াইরি পারর। 

৯। এই নীধিমালা বাস্তবােরনর স্বক্ষরে স্বকান সমস্যা স্বদো ধদরল মহাপধরচালক প্রোসধনক মন্ত্রণালরের পরামেি অনু ােী 

কা িক্রম গ্রহণ কধররব।           
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