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�ারক ন�র: ৪৩.২৩.০০০০.১২২.১৬.০০২.২০.২০৬ তািরখ: 
 

২৬ �সে��র ২০২২

১১ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: িবিভ� �বসরকারী �ি� ও �িত�ান �থেক �া� জিরপ ও খনন �িতেবদন অিধদ�েরর লাইে�িরেত সংর�ণ ও পাঠেকর জ�

উ�ু� করণ।

      উপ� �� িবষেয়র ��ি�েত জানােনা যাে� �য, িবিভ� �বসরকাির �ি� ও �িত�ান �থেক �া� ২০০৯-১০ �থেক ২০২১-২২

অথ �বছর পয �� ��তাি�ক জিরপ ও খনন �িতেবদন অিধদ�েরর লাইে�িরেত সংর�ণ ও পাঠেকর জ� ��েনািদত ত� উ�ু�

করেণর িস�া� �হীত হয়।

০২। তদে�ি�েত ২০০৯-১০ �থেক ২০২১-২২ অথ �বছের �া� ৬১� �িতেবদন (তািলকা সং��

(2881/potrojariAttachmentRef/9418/0/8871), )। অিধদ�েরর লাইে�িরেত সংর�ণ ও পাঠেকর জ�

উ�ু�করেণ লে�� িনেদ �শ�েম ��রণ করা হেলা �িতেবদনস�হ �াি� �ােপে� ��স�দ ও সংর�ণ শাখায় �াি� �ীকার

�দােনর জ� অ�েরাধ করা হেলা। লাইে�িরেত পাঠেকর জ� উ�ু��ত �িতেবদেনর তািলকাসহ ত� জনসাধারণেক অবিহত

করেণর লে�� অিধদ�েরর ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।

সং�ি�: ১. তািলকা (2883/potrojariAttachmentRef/9418/0/8871), ০১ পাতা।
 

           ২. ৬১ � �িতেবদন।
 

২৭-৯-২০২২

উপপিরচালক (�কাশনা) 

�কাশনা শাখা 

��ত� অিধদ�র

�মাঃ আিম��ামান
উপপিরচালক (��স�দ ও সংর�ণ)

�ারক ন�র: ৪৩.২৩.০০০০.১২২.১৬.০০২.২০.২০৬/১ তািরখ: 
 

১১ আি�ন ১৪২৯

২৬ �সে��র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) িফ� অিফসার, ��স�দ সংর�ণ শাখা, ��ত� অিধদ�র (ওেয়ব সাইেট ত� �কােশর সহেযািগতার জ� অ�েরাধ করা

হেলা)
 

২৭-৯-২০২২

�মাঃ আিম��ামান 
 

উপপিরচালক (��স�দ ও সংর�ণ)

https://archaeology.nothi.gov.bd/2881/potrojariAttachmentRef/9418/0/8871
https://archaeology.nothi.gov.bd/2883/potrojariAttachmentRef/9418/0/8871


বিবিন্ন প্রবিষ্ঠান কর্তকৃ খনন ও জবিপ প্রবিবিদন এি িাবিকা 

উয়ািী-িবেশ্বি খনবনি প্রাথবি প্রবিবিদন এিং বনিাৃবিি আবিাকবিত্র এি িাবিকা: 

ক্র:নং প্রবিবিদবনি বিবিানাি অথিৃছি আবিাকবিত্র/প্রবিবিদন 

১. উয়ািী-িবেশ্বি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি প্রাথবিক প্রবিবিদন ২০০৯-১০ ২০০৯-১০ ০১টি 

২. উয়ািী-িবেশ্বি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি প্রাথবিক প্রবিবিদন ২০১০-১১ ২০১০-১১ ০১টি 

৩. উয়ািী-িবেশ্বি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি প্রাথবিক প্রবিবিদন ২০১১-১২ ২০১১-১২ ০১টি 

৪. উয়ািী-িবেশ্বি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি প্রাথবিক প্রবিবিদন ২০১২-১৩ ২০১২-১৩ ০২টি 

৫. উয়ািী-িবেশ্বি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি প্রাথবিক প্রবিবিদন ২০১৩-১৪ ২০১৩-১৪ ০২টি 

৬. উয়ািী-িবেশ্বি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি প্রাথবিক প্রবিবিদন ২০১৪-১৫ ২০১৪-১৫ ০১টি 

৭. উয়ািী-িবেশ্বি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি প্রাথবিক প্রবিবিদন ২০১৫-১৬ ২০১৫-১৬ ০১টি 

৮. উয়ািী-িবেশ্বি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি প্রাথবিক প্রবিবিদন ২০১৬-১৭ ২০১৬-১৭ ০১টি 

৯. উয়ািী-িবেশ্বি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি প্রাথবিক প্রবিবিদন ২০১৭-১৮ ২০১৭-১৮ ০১টি 

১০. উয়ািী-িবেশ্বি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি প্রাথবিক প্রবিবিদন ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ০২টি 

১১. উয়ািী-িবেশ্বি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি প্রাথবিক প্রবিবিদন ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ০১টি 

১২. উয়ািী-িবেশ্বি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি প্রাথবিক প্রবিবিদন ২০২০-২১ ২০২০-২১ ০২টি 
 

উয়ািী-িবেশ্বি উৎখনবন আবিস্কৃি প্রত্নিস্তুি িাবিকা ও বনিাৃবিি আবিাকবিত্র:  

ক্র:নং বিবিানাি অথিৃছি আবিাকবিত্র/প্রবিবিদন 

১৩. উয়ািী-িবেশ্বি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক উৎখনবন আবিস্কৃি প্রত্নিস্তুি িাবিকা ২০১৪-১৫ ২০১৪-১৫ ০১টি 

১৪. উয়ািী-িবেশ্বি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনবন আবিস্কৃি প্রত্নিস্তুি িাবিকা ২০১৬-১৭ ২০১৬-১৭ ০১টি 

১৫. উয়ািী-িবেশ্বি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক উৎখনবন আবিস্কৃি প্রত্নিস্তুি িাবিকা ২০১৭-১৮ 

উৎখনবন আবিস্কৃি প্রত্নিস্তুি িাবিকা 

২০১৭-১৮ ০২টি 

১৬. উয়ািী-িবেশ্বি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণা ২০১৮-১৯ উৎখনবন আবিস্কৃি 

প্রত্নিস্তুি িাবিকা 

২০১৮-১৯ ০১টি 

১৭. উয়ািী-িবেশ্বি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণা ২০১৮-১৯ উৎখনবন আবিস্কৃি 

প্রত্নিস্তুি িাবিকা 

২০১৮-১৯ ০১টি 

১৮. উয়ািী-িবেশ্বি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণা ২০১৯-২০ উৎখনবন আবিস্কৃি 

প্রত্নিস্তুি িাবিকা  

২০১৯-২০ ০২টি 

১৯. উয়ািী-িবেশ্বি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণা ২০২০-২১ উৎখনবন আবিস্কৃি 

প্রত্নিস্তুি িাবিকা ও প্রত্নিস্তুি বনিাৃবিি আবিাকবিত্র 

২০২০-২১ ০১টি 

২০. উয়ািী-িবেশ্বি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণা ২০২১-২২ উৎখনবন আবিস্কৃি 

প্রত্নিস্তুি িাবিকা ও প্রত্নিস্তুি বনিাৃবিি আবিাকবিত্র 

২০২১-২২ ০১টি 

 

বিক্রিপুি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি প্রাথবি প্রবিবিদন এি িাবিকা: 

ক্র:নং প্রবিবিদবনি বিবিানাি অথিৃছি আবিাকবিত্র/প্রবিবিদন 

২১. বিক্রপুি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি প্রাথবিক প্রবিবিদন ২০১১-১২ ২০১১-১২ ০১টি 

২২. বিক্রপুি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি প্রাথবিক প্রবিবিদন ২০১২-১৩ ২০১২-১৩ ০২টি 

২৩. বিক্রপুি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি প্রাথবিক প্রবিবিদন ২০১৩-১৪ ২০১৩-১৪ ০৩টি 

২৪. বিক্রপুি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি প্রাথবিক প্রবিবিদন ২০১৪-১৫ ২০১৪-১৫ ০১টি 

২৫. বিক্রপুি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি প্রাথবিক প্রবিবিদন ২০১৫-১৬ ২০১৫-১৬ ০১টি 

২৬. বিক্রপুি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি প্রাথবিক প্রবিবিদন ২০১৬-১৭ ২০১৬-১৭ ০১টি 

২৭. বিক্রপুি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি প্রাথবিক প্রবিবিদন ২০১৭-১৮ ২০১৭-১৮ ০১টি 



২৮. বিক্রপুি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি প্রাথবিক প্রবিবিদন ২০১৮-১৯ ২০১৮-১৯ ০২টি 

২৯. বিক্রপুি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি প্রাথবিক প্রবিবিদন ২০১৯-২০ ২০১৯-২০ ০১টি 

৩০. বিক্রপুি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি প্রাথবিক প্রবিবিদন ২০২০-২১ ২০২০-২১ ০২টি 

৩১. অগ্রসি বিক্রিপুি ফাউবেিন (এিিাি)  ০১টি 

বিক্রিপুি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণায় উৎখনবন আবিস্কৃি প্রত্নিস্তুি  িাবিকা ও প্রত্নিস্তুি বনিাৃবিি 

আবিাকবিত্র: 

ক্র:নং প্রবিবিদবনি বিবিানাি অথিৃছি আবিাকবিত্র/প্রবিবিদন 

৩২. বিক্রিপুি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি ২০১১-১২ উৎখনবন আবিস্কৃি 

প্রত্নিস্তুি িাবিকা 

২০১১-১২ ০১টি 

৩৩. বিক্রিপুি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি ২০১৪-১৫ উৎখনবন আবিস্কৃি 

প্রত্নিস্তুি িাবিকা 

২০১৪-১৫ ০১টি 

৩৪. বিক্রিপুি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি ২০১৬-১৭ উৎখনবন আবিস্কৃি 

প্রত্নিস্তুি িাবিকা 

২০১৬-১৭ ০১টি 

৩৫. বিক্রিপুি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি ২০১৭-১৮ উৎখনবন আবিস্কৃি 

প্রত্নিস্তুি িাবিকা 

২০১৭-১৮ ০১টি 

৩৬. বিক্রিপুি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি ২০১৮-১৯ উৎখনবন আবিস্কৃি 

প্রত্নিস্তুি িাবিকা 

২০১৮-১৯ ০২টি 

৩৭. বিক্রিপুি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি ২০১৯-২০ উৎখনবন আবিস্কৃি 

প্রত্নিস্তুি িাবিকা 

২০১৯-২০ ০২টি 

 

৩৮. বিক্রিপুি অঞ্চবি প্রত্নিাবিক খনন ও গবিষণাি ২০২০-২১ উৎখনবন আবিস্কৃি 
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