
1 
 

1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2 

 

বার্ষ িক প্রর্িববদনবার্ষ িক প্রর্িববদন  

২০১৫-২০১৬ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয় 



3 
 

3 

 

 

 

     উপবদষ্টা 

     আসাদুজ্জামান নূর, এমর্প 

      মাননীয় মন্ত্রী, সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয়  

সার্ব িক িত্ত্বাবধান 

মমাোঃ ইব্রাহীম মহাবসন খান 

                                        সর্িব, সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয় 

সম্পাদনা পর্রষদ 

মমাোঃ মর্সউর রহমান, অর্ির্রক্ত সর্িব, সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয়                                  আহবায়ক 

মমাহাম্মদ আবনায়ার মহাবসন, সর্িব, বাংলা একাবের্ম       সদস্য 

মমাোঃ মাকছুদুর রহমান পাটত্তয়ারী, অর্ির্রক্ত সর্িব (উন্নয়ন ও পর্রকল্পনা), সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয়        সদস্য 

সামছুন্নাহার মবগম, প্রাক্তন, অর্ির্রক্ত সর্িব, সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয়                                   সদস্য                   সদস্য 

জাহাঙ্গীর মহাবসন মিৌধুরী, সর্িব, বাংলাবদশ র্শল্পকলা একাবের্ম                                     সদস্য 

ছার্নয়া আক্তার, র্সর্নয়র সহকারী সর্িব, সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয়                             সদস্য           

রাখী রায়, আঞ্চর্লক পর্রিালক (ি.দা.), প্রত্নিত্ত্ব অর্ধদপ্তর                    সদস্য   

মমাোঃ জাবহদুল হাসান, উপসর্িব (প্রশাসন), সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয়   সদস্য সর্িব 

 

প্রচ্ছদ : রাখী রায় 

 আঞ্চর্লক পর্রিালক, প্রত্নিত্ত্ব অর্ধদপ্তর, ঢাকা।  

    প্রকাশকাল : --------------- 

    মুদ্রণ : বাংলা একাবের্ম মপ্রস, ঢাকা  

              সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয় 

 

 



4 
 

4 

 

 

 

 

 

 

মন্ত্রী 
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গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদশ সরকার 

 

 

 

বাণী 

 সংস্কৃর্ি একটি জার্ির আত্মপর্রিবয়র অন্যিম মাপকাঠি। বাংলাবদবশর সংস্কৃর্ি সহস্রাব্দ প্রািীন, ববর্িত্র্যময় ও সমৃদ্ধ। 

এবদবশর সাংস্কৃর্িক ঐর্িহয, নৃিত্ত্ব, মুর্ক্তযুদ্ধ ও সমকালীন র্শল্প-সংস্কৃর্ি ইিযার্দর র্নদ িশন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গববষণা, প্রদশ িন, 

প্রকাশনা ও উন্নয়বন র্নবয়ার্জি সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয় গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদশ সরকাবরর একটি গুরুত্বপূণ ি মন্ত্রণালয়। 

প্রর্িবছবরর মবিা এবারও সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১৫-১৬ অর্ ি বছবরর সামর্গ্রক কম িকাবের সর্িত্র্ প্রর্িববদন প্রকাশ 

করবি যাবচ্ছ। এটি একটি আনন্দ সংবাদ। আর্ম এ শুভ উবযাগবক স্বাগি জানাই।  

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মশখ হার্সনার মনতৃত্বাধীন বিিমান সরকাবরর সুস্পষ্ট র্দকর্নবদ িশনায় সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয় ১৭টি 

অঙ্গপ্রর্িষ্ঠাবনর মাধ্যবম অগ্রযাত্র্া অব্যাহি মরবখবছ। মদশজ র্শল্প-সংস্কৃর্ি-ঐর্িহযবক জািীয় গর্ি মপর্রবয় আন্তজিার্িক পর্রমিবল 

র্বস্তৃিকরবণর মাধ্যবম এবদবশর ভাবমূর্িি বর্হর্ব িবে আরও উজ্জ্বল হবয়বছ। মহান মুর্ক্তযুবদ্ধর মূযবোববাধবক ধারণপূব িক একটি 

রুর্িশীল, মানর্বক, অসাম্প্রদার্য়ক ও মমধাবী জার্ি গঠবনর মাধ্যবম জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর আজীবন 

লার্লি স্ববের ‘মসানার বাংলা’ গড়ার প্রয়াবস আমরা সর্ম্মর্লিভাবব এর্গবয় িবলর্ছ।  

 

বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণয়ন ও প্রকাবশর সবঙ্গ সংর্িষ্ট সবাইবক আন্তর্রক শুবভচ্ছা জানাই। স্বচ্ছিা, জবাবর্দর্হিা ও 

দায়বদ্ধিা মর্বক প্রকার্শি এ পুর্িকার মাধ্যবম জনগণ সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র সার্ব িক কায িক্রম সম্পবকি জানার সুবযাগ 

পাবব ববল আমার র্বোস। 

 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু  

বাংলাবদশ র্িরজীবী মহাক । 

  আসাদুজ্জামান নূর, এমর্প 

              মন্ত্রী 
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                                        সর্িব 

           সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয় 

 

            গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদশ সরকার 

 

 

বাণী 

 

একটি প্রর্িষ্ঠাবনর বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকাবশর মাধ্যবম বছরব্যার্প মস প্রর্িষ্ঠাবনর সামর্গ্রক কায িক্রম 

সম্পবকি সবাইবক অবর্হি করার প্রয়াস র্াবক। একর্দবক এই প্রর্িববদন দায়বদ্ধিা এবং জবাবর্দর্হিার 

বর্হোঃপ্রকাশ ঘটায় অন্যর্দবক এটি একটি স্বীকৃর্িও ববট। এই মবাবধর ওপর র্ভর্ত্ত কবর সংস্কৃর্ি র্বষয়ক 

মন্ত্রণালয় ২০১৫-১৬ অর্ ি বছবর সম্পার্দি সামর্গ্রক কায িক্রবমর ওপর বার্ষ িক সর্িত্র্ প্রর্িববদন প্রকাশ করবি 

যাবচ্ছ, িা আবর্িকভাবব আমার কাবছ এবং একই সবঙ্গ মন্ত্রণালবয়র সাবর্ সংর্িষ্ট সকবলর জন্য আনবন্দর 

সংবাদ। 

 

এই ভূখবের হাজার বছবরর জীবন-ববর্িত্র্য, ইর্িহাস, কৃর্ষ্ট, ঐর্িহয ও সংস্কৃর্িবক হৃদবয় লালন এবং 

ধারণপূব িক যর্াযর্ সংরক্ষণ উন্নয়ন ও র্বকাশবক অভযন্তরীণ ও আন্তজিার্িকভাবব প্রকাশ করবি সংস্কৃর্ি 

র্বষয়ক মন্ত্রণালয় র্নরলসভাবব কাজ কবর যাবচ্ছ। আর্ম র্নর্িিভাবব র্বোস কর্র এ শুভযাত্র্ার অগ্রগার্মিা 

ধারাবার্হকভাবব ধার্বি হবব আগামীর পবর্। ময পবর্ মদখা র্মলবব একটি মানর্বকববাধসম্পন্ন, জ্ঞানদীপ্ত এবং 

অসাম্প্রদার্য়ক সমাবজর। 

 

বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকাবশর মবিা শ্রমসাধ্য কাজ যাঁবদর সর্ম্মর্লি প্রবিষ্টায় সফল হবয়বছ িাঁবদরবক 

অর্ভনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। নর্ন্দি এ প্রয়াস মযন িার লক্ষয ও উবেবির প্রর্ি অর্বিল র্াবক এ আমার 

ঐকার্ন্তক প্রিযাশা। 

 

বাংলাবদশ র্িরজীবী মহাক।  

    

মমা: ইব্রাহীম মহাবসন খান 

                                                                                                     সর্িব 

সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয় 
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সম্পাদবকর কর্া 

সংস্কৃর্ি ও ঐর্িহয প্রর্িটি জার্ির আত্মপর্রিবয়র অন্যিম অনুষঙ্গ। সংস্কৃর্ি, সময় ও নদীর মস্রাবির মবিা বহমান 

ধারা, যা সমাবজর মগাষ্ঠী, ধম ি, বণ ি, মশ্রর্ণ ও মপশার মানুবষর জীবনবিিনা, আিার-অনুষ্ঠান, মূযবোববাধ, র্বোসসহ সামর্গ্রক র্বষবয়র 

প্রর্িচ্ছর্ব র্হবসবব ভাস্বর। 

বাংলাবদবশর ইর্িহাস, ঐর্িহয ও সংস্কৃর্ি হাজার বছবরর প্রািীন। এবদবশর সবুজ-িামল মায়াময় পর্রববশ, সুজলা, 

সুফলা ভূর্ম, সম্পবদর প্রাচুয ি, মানুবষর অকৃর্ত্র্ম আর্িবর্য়িায় যুবগ যুবগ র্বর্ভন্ন ভাষাভাষী, বণ ি, ধম ি ও জার্িবগাষ্ঠীর মানুষ আকৃষ্ট 

হবয়বছ। িাবদর সর্ম্মর্লি র্মর্র্িয়ায় গবড় উবঠবছ এবদবশর ববর্িত্র্যময় সাংস্কৃর্িক পর্রমিল। 

সাংর্বধার্নক বাধ্যবাধকিা এবং মদশ ও জনগবণর প্রর্ি দায়বদ্ধিা মর্বক সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয় মদশীয় সংস্কৃর্ি ও 

ঐর্িবহযর যর্াযর্ র্বকাশ, সংরক্ষণ ও উন্নয়বন সবিষ্ট রবয়বছ। অপসংস্কৃর্ি মরাধ, মমধা ও মননশীলিার িি িা, পাঠক ও পাঠাভযাস 

বির্রর মাধ্যবম জ্ঞানর্ভর্ত্তক সমাজ গঠন, মলাকজ সংস্কৃর্ির িি িা ও র্বকাশ, মানর্বকববাধসম্পন্ন মুক্ত র্িন্তার মানুষ বির্রর মাধ্যবম 

একটি উদারননর্িক, উন্নি এবং সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাবদশ র্বর্নম িাবণ এ মন্ত্রণালয় কাজ কবর যাবচ্ছ। 

র্বেকর্ব রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর ও জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর জন্মবার্ষ িকী জািীয় পয িাবয় উদযাপন, মদশব্যাপী 

বাংলা নববষ ি উদযাপন, র্বর্শষ্ট ব্যর্ক্ত ও প্রর্িষ্ঠানবক একুবশ পদক প্রদান, অসচ্ছল সংস্কৃর্িবসবী, সাংস্কৃর্িক সংগঠন ও 

মবসরকার্র গণগ্রন্থাগারসমূহবক আর্র্ িক সহায়িা ও অনুদান প্রদান ইিযার্দ সাম্প্রর্িক কাবলর উবেখবযাগ্য কাজ। বাংলাবদবশর 

সংস্কৃর্িবক র্বেসভায় মপৌৌঁবছ র্দবি বিিমাবন পৃর্র্বীর ৪০টি মদবশর সাবর্ বাংলাবদবশর সাংস্কৃর্িক চুর্ক্ত রবয়বছ। এ লক্ষয র্বর্ভন্ন 

মদবশর সাবর্ িলমান সাংস্কৃর্িক র্বর্নময় কায িক্রবমর আওিায় বিিমান সরকাবরর সমবয় বাংলাবদবশর সাংস্কৃর্িক দল যুক্তরাষ্ট্র, 

যুক্তরাজয, ভারি, িীন, মস্পন, কুবয়ি ইিার্ল, জাপান, রার্শয়া প্রভৃর্ি মদশ সফর কবরবছ। অন্যর্দবক দর্ক্ষণ মকার্রয়া, ভারি, 

িীনসহ উবেখবযাগ্য সংখ্যক মদবশর সাংস্কৃর্িক দল বাংলাবদশ সফর কবরবছ। 

সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র ২০১৫-২০১৬ অর্ ি বছবরর সামর্গ্রক কায িক্রবমর র্ববিষণধমী সর্িত্র্ িথ্যার্দ এ প্রর্িববদবন 

স্থান মপবয়বছ। এটির মাধ্যবম মন্ত্রণালবয়র সার্ব িক কায িক্রম ও পর্রকল্পনা সম্পবকি সকবল অবর্হি হবি পারবব ববল আশা রাখর্ছ। 

বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণয়ন ও প্রকাবশর সবঙ্গ সংর্িষ্ট সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওিাধীন সকল দপ্তর ও সংস্থার 

কম িকিিা ও কম িিার্রবক আন্তর্রক ধন্যবাদ জানাই।  

 

 

 

মমাোঃ মর্সউর রহমান 

 

অর্ির্রক্ত সর্িব 

ও 

সভাপর্ি, সম্পাদনা পর্রষদ 

সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয়। 
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                                                          সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয় 

ভূর্মকা  

সুপ্রািীন মগৌরবময় ও ববর্িত্র্যমর্েি সাংস্কৃর্িক ঐর্িবহযর লীলাভূর্ম এই বাংলাবদশ। মভৌবগার্লক অবকাঠাবমা এবং 

বনসর্গ িক মসৌন্দয ি আমাবদর জার্িসত্তাবক সমৃদ্ধ এবং অলংকৃি কবরবছ। জীবনবক মহৎ ও ববর্িত্র্যমর্েি কবর মিালার মক্ষবত্র্ 

আমাবদর রবয়বছ অর্বনের বীরত্বগার্া। বাঙার্ল জার্ির অর্বসংবার্দি মনিা সব িকাবলর সব িবশ্রষ্ঠ বাঙার্ল জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু 

মশখ মুর্জবুর রহমাবনর র্নবদ িবশই এ মদবশর কৃর্ষ্ট ও সাংস্কৃর্িক ঐর্িহয সংরক্ষবণ ১৯৭২ সাবল সব িপ্রর্ম র্শক্ষা মন্ত্রণালবয়র 

আওিায় সাংস্কৃর্িক র্বষয়াবর্ল ও কায িক্রম গৃহীি হয়। িারই ধারাবার্হকিায় পরবিীকাবল ২৪ মম ১৯৮৮ িার্রবখ সংস্কৃর্ি 

র্বষয়ক মন্ত্রণালয় নাবম পৃর্ক মন্ত্রণালয় গঠিি হয়।  

মগৌরব করার মবিা এক সমৃদ্ধ সাংস্কৃর্িক ঐর্িবহযর অর্ধকারী বাংলাবদশ। জার্র-সার্র বাউল ও ভাটিয়ার্ল, ভাওয়াইয়া, 

গম্ভীরা, আলকাবপর মদশ বাংলাবদশ। গাবনর মদশ ও সুবরর মদশ র্হবসবব বাংলাবদশ র্ববে একটি স্বীকৃি নাম। আবহমানকাল ধবর 

বাংলার এই ঐর্িহযবাহী সাংস্কৃর্িক উত্তরার্ধকার ধারণ ও লালন কবর িলবছ এবদবশর আপামর জনগণ। অপার মসৌন্দবয ির 

লীলাভূর্ম এ মদবশর মায়ার্ব প্রাকৃর্িক পর্রববশ, র্বর্ভন্ন ধম ি, বণ ি, মগাত্র্ ও মবির মানুবষর মসৌহাযিপূণ ি সহাবস্থান এবং সাম্প্রদার্য়ক 

সম্প্রীর্ির বন্ধন, র্বপুল উৎসাহ উেীপনায় র্বর্ভন্ন ধমীয় অনুষ্ঠানার্দ ছাড়াও অসংখ্য মলাকজ উৎসব এবং র্শল্প সংস্কৃর্ির িি িা 

এবদবশর সংস্কৃর্ির অনন্য ববর্শষ্টয। এবদবশর মানুবষর মন সহজ, সরল ও কাদামাটির মবিা নরম হবলও অন্যায়, অর্বিার, মশাষণ 

এবং পরাধীনিার র্বরুবদ্ধ িারা ইস্পািকঠিন িার্রর্ত্র্ক দৃড়িার  অর্ধকারী। মাতৃভাষার জন্য বুবকর িাজা রক্ত মঢবল মদওয়া 

ঐর্িহার্সক ভাষা আবন্দালন, মহান মুর্ক্তযুদ্ধ এ সবই আমাবদর মগৌরবময় জািীয় ইর্িহাস, ঐর্িহয ও সংস্কৃর্ির অমূযবো সম্পদ। 

বাঙার্ল জার্ির এ ববর্িত্র্যমর্েি ও ঐর্হিযবাহী সংস্কৃর্ির যর্াযর্ পর্রিয িা, লালন, উন্নয়ন ও সাবলীল র্বকাবশ সব িাত্মক 

সহবযার্গিা জুর্গবয় যাওয়া, এগুবলার উপযুক্ত সংরক্ষণ এবং মদবশ র্ববদবশ এগুবলাবক তুবল ধরার মহান দার্য়ত্ব সংস্কৃর্ি র্বষয়ক 

মন্ত্রণালবয়র ওপর ন্যি রবয়বছ।  

অর্ভলক্ষয (Mission)   

মদশজ সংস্কৃর্ি, কৃর্ষ্ট, ইর্িহাস, ঐর্িহয, মুর্ক্তযুবদ্ধর মিিনা ও সমকালীন র্শল্প ও সার্হিয সংরক্ষণ, গববষণা ও উন্নয়বনর মাধ্যবম 

জার্ির মানর্সক র্বকাশ ও উৎকষ ি সাধন। 

রূপকল্প (Vision)  

বাঙার্ল সংস্কৃর্ির অব্যাহি র্বকাশবক বাধামুক্ত করা, আর্বর্িয়া, উদ্ভাবন, র্শল্প, সার্হিয, র্িত্র্কলা, সংগীি ও ক্রীড়াসহ সুকুমার 

র্শবল্পর সৃজনশীল র্বকাশ এবং আন্তজিার্িকভাবব মান অজিবনর মাধ্যবম র্বে সভযিায় আমাবদর িরুণরা যাবি অবদান রাখবি 

পাবর মস লবক্ষয রাষ্ট্র সব িপ্রকার সুবযাগ র্নর্িি করবব। এ অঙ্গীকার পূরবণর লবক্ষয সুষ্ঠু কম িপর্রকল্পনার র্ভর্ত্তবি সংস্কৃর্ি র্বষয়ক 

মন্ত্রণালয় কাজ কবর যাবচ্ছ। 

সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র প্রধান কায িাবর্ল 

 সংস্কৃর্ি নীর্িমালা প্রণয়ন ও বািবায়ন; 

 সাংস্কৃর্িক ঐর্িহয, নৃিত্ত্ব, মুর্ক্তযুদ্ধ ও সমকালীন র্শল্প সংস্কৃর্ি ইিযার্দর র্নদশ িন সংগ্রহ, সংরক্ষণ গববষণা, প্রদশ িন, 

প্রকাশনা ও উন্নয়ন;  

 মদবশর প্রত্নিার্ত্ত্বক র্নদশ িনসমূহ র্ির্িিকরণ, উৎখনন, সংস্কার, সংরক্ষণ ও প্রদশ িন;  

 সৃজনশীল সৃর্ষ্টকবম ির কর্পরাইট সংরক্ষণ; 

 মানবসম্পদ উন্নয়বনর জন্য সরকার্র-মবসরকার্র পাঠাগার প্রর্িষ্ঠা, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন; 

 ভাষা, র্শল্প-সার্হিয ও ঐর্িহয র্বষয়ক গববষণা ও প্রকাশনা;  

 জািীয় পয িাবয় র্বর্ভন্ন অনুষ্ঠান আবয়াজন। মযমন : শহীদ র্দবস ও আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস উদ্ যাপন একুবশ পদক 

প্রদান, রবীন্দ্র-নজরুল জন্মবার্ষ িকী উদ্ যাপন এবং পবহলা ববশাখ বাংলা নববষ ি উদ্ যাপন ইিযার্দ; 

 র্বর্ভন্ন রাবষ্ট্রর সাবর্ সাংস্কৃর্িক চুর্ক্ত সম্পাদন, সাংস্কৃর্িক চুর্ক্তর আওিায় কম িসূর্ি র্বর্নময় এবং আন্তজিার্িক মক্ষবত্র্ 

সহবযার্গিা সম্প্রসারণ।  
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সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র মধ্যবময়ার্দ মকৌশলগি উবেি এবং অগ্রার্ধকার কম িসূর্িসমূহ  

 

 মাতৃভাষাসহ মদশজ সংস্কৃর্ির সংরক্ষণ, র্বকাশ ও উন্নয়ন : বাংলা ভাষা প্রর্িষ্ঠার আবন্দালবনর ইর্িহাস সমুন্নি রাখার 

জন্য ২১মশ মফব্রুয়ার্র শহীদ র্দবস ও আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস উদযাপন, পবহলা ববশাখ বাংলা নববষ ি উদযাপন, 

র্শল্প, সার্হিয ও সংস্কৃর্ি যর্া-সংগীি, নৃিয, নাট্যকলা, িারুকলা ইিযার্দ লালন, র্বকাশ সাধন ও উন্নয়বনর লক্ষয 

আঞ্চর্লক, জািীয় ও আন্তজিার্িক পয িাবয় উৎসববর আবয়াজন করা প্রবয়াজন। এ ছাড়া র্বর্ভন্ন র্বষবয়র উপর প্রর্শক্ষণ ও 

কম িশালা আবয়াজনও গুরুত্বপূণ ি। এ জন্য এ খািবক সবব িাচ্চ অগ্রার্ধকার মদয়া হবয়বছ।  

 হাজার বছবরর ঐর্িহয, ইর্িহাস, ধম ি র্বোস ও মিিনাবক সমুন্নি  রাখা : মদবশর ইর্িহাস, ঐর্িহয ও সাংস্কৃর্িক 

সম্পদ সংরক্ষবণর উবেবি র্ববশষজ্ঞ প্রর্িববদন প্রকাশ, প্রত্নস্থবল নতুন জাদুঘর স্থাপন, জািীয় এবং আঞ্চর্লক ও 

র্বষয়র্ভর্ত্তক জাদুঘর সম্প্রসারণ, প্রত্নিার্ত্ত্বক র্নদশ িন র্নবন্ধীকরণ এবং ঐর্িহার্সক দর্লল দিাববজ ববজ্ঞার্নক উপাবয় 

সংরক্ষণ অিযন্ত জরুরী। এ সকল কায িক্রম প্রদশ িন ও ওবয়ব সাইবটর মাধ্যবম িথ্যাবর্ল প্রকাশ কবর জািীয় ইর্িহাস ও 

ঐর্িহযবক সমুন্নি রাখার কায িক্রম িলমান রাখার জন্য এ খািবক অগ্রার্ধকার মদয়া হবয়বছ।  

 জ্ঞানর্ভর্ত্তক সমাজ গবড় মিালা : মানসম্মি ও র্শক্ষামূলক গ্রবন্থর সরবরাহ বার্ড়বয় ও গ্রন্থাগাবরর উন্নয়বনর মাধ্যবম 

সব িসাধারবণর পাঠাভযাস ও র্শক্ষা প্রসাবরর সুবযাগ সৃর্ষ্ট করা যায়। এ লবক্ষয মজলা ও উপবজলায় সরকার্র ও মবসরকার্র 

পয িাবয় নতুন পাঠাগার প্রর্িষ্ঠা ও প্রর্ির্ষ্ঠি পাঠাগারসমূহবক আধুর্নকীকরণ করা হবচ্ছ। এ ছাড়াও আধুর্নক ও মানসম্মি 

পাঠাগার প্রর্িষ্ঠা এবং ই-বুক এর মাধ্যবম র্শক্ষার্ীবদর গববষণা ও মরফাবরন্স লাইবব্রর্রর সুবযাগ-সুর্বধা বৃর্দ্ধর জন্য এ 

খািবক অগ্রার্ধকার প্রদান করা হবয়বছ।  
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সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র আওিাধীন অর্ধদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা  

1. প্রত্নিত্ত্ব অর্ধদপ্তর 

2. গণগ্রন্থাগার অর্ধদপ্তর 

3. আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অর্ধদপ্তর  

4. কর্পরাইট অর্ফস 

5. বাংলা একাবের্ম 

6. বাংলাবদশ র্শল্পকলা একাবের্ম 

7. বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘর 

8. নজরুল ইন্সটিটিউট 

9. জািীয় গ্রন্থবকন্দ্র, ঢাকা 

10. বাংলাবদশ মলাক ও কারুর্শল্প ফাউবিশন 

11. ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক একাবের্ম, র্বর্রর্শর্র 

১২. ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইন্সটিটিউট, রাঙ্গামাটি 

১৩. ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইন্সটিটিউট, বান্দরবান 

১৪.  কক্সবাজার সাংস্কৃর্িক মকন্দ্র 

১৫.  ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট, খাগড়াছর্ড় 

১৬.  রাজশাহী র্বভাগীয় ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর কালিারাল একাবের্ম, রাজশাহী 

১৭.  মর্ণপুরী লর্লিকলা একাবের্ম, মমৌলভীবাজার 
 

২০১৫-১৬ অর্ িবছবর সম্পার্দি কায িাবর্ল 

 জািীয় জীববন র্বর্ভন্ন মক্ষবত্র্ অবদাবনর স্বীকৃর্িস্বরূপ ১৬ জন সুধীবক ‘একুবশ পদক ২০১৬’ প্রদান করা হয়।  

 যর্াবযাগ্য ময িাদায় শহীদ র্দবস ও আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস ২০১৬ উদ্ যাপন করা হয়। শহীদ র্দবস ও আন্তজিার্িক 

মাতৃভাষা র্দবস উদযাপন উপলবক্ষয মাসব্যাপী একুবশ গ্রন্থবমলা, আবলািনা সভা ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা 

হয়।   

 

 

ওসমানী স্মৃর্ি র্মলনায়িবন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মশখ হার্সনা একুবশ পদক ২০১৬ প্রদান করবছন। 

 ৮ মম ২০১৬ িার্রবখ র্বেকর্ব রবীন্দ্রনার্ ঠাকুবরর ১৫৫িম জন্মবার্ষ িকী উদ্ যাপন করা হবয়বছ। রবীন্দ্র-স্মৃর্ি-র্বজর্ড়ি 

র্সরাজগবের শাহজাদপুবর গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদশ সরকাবরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জন্মবার্ষ িকী উদযাপন অনুষ্ঠানমালার 
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উববাধন কবরন। এছাড়া ঢাকাসহ রবীন্দ্র-স্মৃর্ি-র্বজর্ড়ি কুর্ষ্টয়ার র্শলাইদহ, নওগাঁর পর্িসর ও খুলনার দর্ক্ষণর্ের্হবি এবং 

মদবশর র্বর্ভন্ন মজলা, উপবজলায় র্বেকর্বর জন্মবার্ষ িকী উপলবক্ষয র্বর্ভন্ন কম িসূর্ি পার্লি হবয়বছ। 
 

 

ওসমানী স্মৃর্ি র্মলনায়িবন র্বেকর্ব রবীন্দ্রনার্ ঠাকুবরর ১৫৫িম জন্মবার্ষ িকী উদ্ যাপন অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা হয়  

 ১১ বজযষ্ঠ ১৪২৩/২৫ মম ২০১৬ িার্রখ জািীয় পয িাবয় জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর ১১৭িম জন্মবার্ষ িকী 

উদযাপবনর উববাধনী অনুষ্ঠান নজরুল-স্মৃর্ি-র্বজর্ড়ি িট্টগ্রাম মজলায় আবয়াজন করা হয়।  
 

 

 ঢাকাসহ সারাবদবশ সরকার্রভাবব পবহলা ববশাখ বাংলা নববষ ি ১৪২২ উদযাপন করা হয়। মজলা, উপবজলা ও ইউর্নয়ন 

পয িাবয় বষ িবরণ ও র্বদায়, বসন্ত উৎসব, বষ িবরণ ইিযার্দ অনুষ্ঠান আবয়াজন করা হবয়বছ। 

 মহান স্বাধীনিা ও জািীয় র্দবস/২০১৬ উদযাপন উপলবক্ষয র্বর্ভন্ন কম িসূর্ির আবয়াজন করা হয়। 

 ১৫ আগি ২০১৬ জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর ৪১িম শাহাদিবার্ষ িকী যর্াবযাগ্য ময িাদায় পালন করা 

হয়। 

 ১৭ মাি ি ২০১৬ জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর জন্মবার্ষ িকী ও জািীয় র্শশু র্দবস উদযাপন করা হয়।  

 ইরাবন অনুর্ষ্ঠি ২৮িম মিহরান আন্তজিার্িক বইবমলায় মাননীয় সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রীর অংশগ্রহণ উপলবক্ষয মিহরাবন 

বাংলাবদশ ও ইরাবনর মবধ্য ২০১৫-২০১৮ মময়াবদ সাংস্কৃর্িক র্বর্নময় কায িক্রম স্বাক্ষর্রি হয়।  

 ভারবির মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাংলাবদশ সফর উপলবক্ষয ৬ জুন ২০১৫ ঢাকায় বাংলাবদশ ও ভারবির মবধ্য ২০১৫-১৭ 

মময়াবদ সাংস্কৃর্িক র্বর্নময় কায িক্রম স্বাক্ষর্রি হবয়বছ। 

 (২০১৫-২০১৬ অর্ িবছবর ভারি, কাজার্খিান, মরবকা, আরবমর্নয়া, আফগার্নিান, উজববর্কিান, রার্শয়া, শ্রীলংকা, 

ফ্রান্স, িীন, ওমান, দর্ক্ষণ মকার্রয়া, র্সঙ্গাপুর, ভুটান, মনদারযবোািস, র্ময়ানমার, র্াইযবোাি, র্মশর ও মনপাল)। বিিমাবন 

বাংলাবদবশর সাবর্ ৪০টি মদবশর সাংস্কৃর্িক চুর্ক্ত রবয়বছ। বিিমান সরকাবরর সমবয় ভারি, কুবয়ি, ভুটান, শ্রীলংকা, 

তুরস্ক, িীন, কবম্বার্েয়া, ইরান, মালবয়র্শয়া, র্ফর্লপাইন ও মসার্ভবয়ি ইউর্নয়ন-এর সাবর্ বাংলাবদবশর সাংস্কৃর্িক 

চুর্ক্ত/সাংস্কৃর্িক র্বর্নময়/সমব ািা স্মারক স্বাক্ষর্রি হয়।  

 ২০১৫-১৬ অর্ িবছবর মবসরকার্র পাঠাগার অনুদান খাবি বরােকৃি ২.৩০ (দুই মকাটি র্ত্র্শ লক্ষ) টাকা মর্বক ৭৪৭টি 

মবসরকার্র পাঠাগারসমূবহর মবধ্য বরাে প্রদান করা হয়। বরােকৃি অবর্ ির ৫০% বারা বই ক্রয় কবর সরবরাহ করা হয় 

অবর্শষ্ট ৫০% ক্রসে মিবকর মাধ্যবম নগদ প্রদান করা হয়। 

 ২০১৫-১৬ অর্ িবছবর প্রশংসাবযাগ্য ও কৃর্িত্বপূণ ি কাবজর জন্য আর্র্ িকভাবব অসচ্ছল সংস্কৃর্িবসবীবদর ভািা খাি হবি 

৪,৭৬,০২,০০০ (িার মকাটি র্ছয়াত্তর লক্ষ দুই হাজার) টাকা র্বর্ভন্ন মজলার মমাট ২৫৩৭ জন সংস্কৃর্িবসবীবক র্বর্ভন্ন 

হাবর ভািা প্রদান করা হয়। 

 ২০১৫-১৬ অর্ িবছবর িামড়ার্শল্প, র্র্বয়টার ইিযার্দ খাি হবি ৫,০৩,০০,০০০/- (পাঁি মকাটি র্িন লক্ষ) টাকা মদবশর 

৯৩৯ টি সাংস্কৃর্িক প্রর্িষ্ঠাবনর অনুকূবল অনুদান র্হবসবব বরাে প্রদান করা হয়।  

 

 

১৫.১  উন্নয়ন প্রকবল্পর অর্ ি বরাে ও ব্যয় সংক্রান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৫ মর্বক ৩০ জুন পয িন্ত)      
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প্রর্িববদনাধীন বছবর 

মমাট প্রকবল্পর সংখ্যা 

 

প্রর্িববদনাধীন বছবর এর্ের্পবি 

মমাট বরাে (মকাটি টাকায়) 

প্রর্িববদনাধীন বছবর 

বরাবের র্বপরীবি ব্যবয়র 

পর্রমাণ ও বরাবের 

র্বপরীবি ব্যবয়র শিকরা 

হার 

প্রর্িববদনাধীন বছবর 

মন্ত্রণালবয় এর্ের্প র্রর্ভউ 

সভার সংখ্যা 

 

১ ২ ৩ ৪ 

১০টি ১০১.৪৮৩০ 

(একশি এক মকাটি আটির্েশ লক্ষ 

র্ত্র্শ হাজার) টাকা 

৯৩.১৫৭০ 

(৯১.৮০%) 

০৬টি 

 

 

১৫.২ প্রকবল্পর অবস্থা (০১ জুলাই ২০১৫ মর্বক ৩০ জুন ২০১৬ পয িন্ত) 

শুরু করা নতুন 

প্রকল্পসমূহ 

প্রর্িববদনাধীন বছবর সমাপ্ত  প্রকবল্পর 

িার্লকা 

প্রর্িববদনাধীন বছবর 

উববাধনকৃি সমাপ্ত প্রকবল্পর 

িার্লকা 

প্রর্িববদনাধীন বছবর িলমান প্রকবল্পর 

কবম্পাবনন্ট র্হসাবব সমাপ্ত গুরুত্বপূণ ি 

অবকাঠাবমা 

 

১ ২ ৩ ৪ 

০২টি ১. সাংবার্দক কাঙ্গাল হর্রনার্ স্মৃর্ি 

র্মউর্জয়াম, কুমারখালী, কুর্ষ্টয়া। 

২. ফাইন এি পারফর্ম িং আবট ির ওপর 

প্রর্শক্ষণ (২য় পয িায়) 

৩. বাংলা একাবের্মর িাফ মকায়াট িাস 

র্নম িাণ  

৪. রুমা উপবজলায় বান্দরবান ক্ষুদ্র 

নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউবটর 

আঞ্চর্লক মকন্দ্র স্থাপন 

১. হাছন রাজা একাবেমী, 

সুনামগে 

১. সাংবার্দক কাঙ্গাল হর্রনার্ স্মৃর্ি 

র্মউর্জয়াম, কুমারখালী, কুর্ষ্টয়া। 

২. ফাইন এি পারফর্ম িং আবট ির ওপর 

প্রর্শক্ষণ (২য় পয িায়) 

৩. বাংলা একাবের্মর িাফ মকায়াট িাস 

র্নম িাণ  

৪. রুমা উপবজলায় বান্দরবান ক্ষুদ্র 

নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউবটর 

আঞ্চর্লক মকন্দ্র স্থাপন 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রত্নিত্ত্ব অর্ধদপ্তর 
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সারা মদবশ ছর্ড়বয় র্ছটিবয় র্াকা প্রত্নিার্ত্ত্বক র্নদশ িন অনুসন্ধান, দশ িনার্ীবদর র্নকট প্রদশ িন, উৎখনবন প্রাপ্ত র্নদশ িনার্দ ও 

গববষণালব্ধ জ্ঞান প্রকাশনার মাধ্যবম মদবশর ভর্বষ্যৎ প্রজন্ম ও বর্হ ির্ববের কাবছ তুবল ধরা প্রত্নিত্ত্ব অর্ধদপ্তবরর প্রধান কাজ। 

১৮৬১ সাবল আর্কিওলর্জকযাল সাবভ ি অব ইর্িয়া নাবম প্রত্নিত্ত্ব অর্ধদপ্তবরর যাত্র্া শুরু হয় । প্রত্নিত্ত্ব অর্ধদপ্তর উপমহাবদবশর এবং 

মসই সাবর্ বাংলাবদবশর একটি অন্যিম প্রািীন প্রর্িষ্ঠান বাংলাবদশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সাবল  ঢাকায়  প্রত্নিত্ত্ব অর্ধদপ্তবরর 

প্রধান কায িালয় স্থার্পি হয়। ১৯৮৩ সাবল র্বভাগীয় পুনর্ব িন্যাবসর মাধ্যবম ঢাকায় প্রধান দপ্তরসহ ৪টি র্বভাবগ ৪টি আঞ্চর্লক 

অর্ফস প্রর্িষ্ঠা করা হয়। Antiquites Act.1968 এর আওিায় এ বাবদ প্রত্নিত্ত্ব অর্ধদপ্তর কতৃিক অগ্রার্ধকার র্ভর্ত্তবি 

৪৫৩টি প্রত্নর্নদ িশনবক সংরর্ক্ষি পুরাকীর্িি র্হবসবব মঘাষণা করা হবয়বছ। এর মবধ্য নওগাঁ মজলার পাহাড়পুর মবৌদ্ধর্বহারবক 

UNESCO ১৯৮৫ সাবল এবং খর্লফািাবাদ নগর (মস্ক র্সটি অব বাবগরহাট) মক ১৯৯২ সাবল র্বে ঐর্িবহযর িার্লকাভুক্ত 

কবরবছ। ২৩টি প্রত্নিার্ত্ত্বক সাইট ও জাদুঘর প্রববশ মূযবো র্দবয় মদর্শ-র্ববদর্শ দশ িনার্ী ও পয িটকগণ পর্রদশ িন কবরন যা সরকাবরর 

রাজস্ব আয় বৃর্দ্ধবি এবং মদবশর সমৃদ্ধ ঐর্িহযবক পর্রর্িি করবি সহায়ক ভূর্মকা রাখবছ।  

 

২০১৫-২০১৬ অর্ িবছবর অর্ধদপ্তবরর উবেখবযাগ্য অজিনসমূহ  

 

 মহামান্য রাষ্ট্রপর্ি পটুয়াখালী মজলার কলাপাড়া র্ানার অন্তগ িি কুয়াকাটা সমুদ্র বসকবি উৎখনবন প্রাপ্ত প্রত্নসম্পদ প্রািীন 

পালবিালা মনৌকার সংরক্ষণস্থল পর্রদ িশন কবরন; 

 বাংলাবদশ ও ভারবির মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কুর্ষ্টয়ার র্শলাইদবহ রবীন্দ্র কুঠিবাড়ীর সম্প্রসার্রি উন্নয়ন কায িক্রবমর শুভ 

উববাধন কবরন; 

 অর্ধদপ্তবরর র্মলনায়িন ভাড়ার র্বর্নমবয় ব্যবহারসহ প্রত্নস্থবল সুটিং করার আববদন অনলাইবন জমা মদয়ার কায িক্রম 

িালু করা হবয়বছ। প্রধান কায িালয় হবি প্রত্নস্থল ও জাদুঘবরর অর্গ্রম টির্কট র্বক্রবয়র কায িক্রম শুরু হবয়বছ; 

 অর্ধদপ্তবরর সংরর্ক্ষি পুরাকীর্িির সংখ্যা ৪৫০ হবি ৪৫৩-মি উন্নীি হবয়বছ;  

 SATIDP (BP) প্রকবল্পর িলমান সংস্কার সংরক্ষণ কাজ মশষ পয িাবয় রবয়বছ। বাংলাবদবশর প্রািীন কীর্িিসমূবহর 

সংস্কার সংরক্ষণ, খনন ও উন্নয়ন প্রকল্পটি পর্রকল্পনা কর্মশবন সবুজ পািায় অন্তভূ িক্ত রবয়বছ। ০২টি প্রকল্প অনুবমাদবনর 

জন্য প্রর্ক্রয়াধীন আবছ। অনুবমার্দি ০৭টি কম িসূর্ির (PPNB) কাজ িলবছ। র্দনাজপুবর জাদুঘর র্নম িাবণর কাজ শুরু 

করা হবয়বছ;  

 ০৭টি প্রত্নস্থল যর্া : বগুড়ার মহাস্থানগড়, নীলফামারীর জলঢাকাস্থ ধম িপালগড়, পঞ্চগবড়র মভিরগড়, মুর্ন্সগবের 

ইদ্রাকপুর দুগ ি, গাজীপুর কার্লয়ানকরস্থ মঢালসমুদ্র প্রত্নস্থল, কুর্মোয় শালবন র্বহার এবং বাবগরহাট খানজাহাবনর 

বসির্ভটায় প্রত্নিার্ত্ত্বক উৎখনন কায িক্রম অর্ধদপ্তবরর িত্ত্বাবধাবন পর্রিার্লি হবয়বছ;  

 নারায়ণগে মসানারগাঁওস্থ পানাম র্সটিবক দশ িকবান্ধব করা হবয়বছ; 

 ০৩টি মজলায় জর্রপ ও অনুসন্ধান এবং ০২টি র্বভাবগর সংরর্ক্ষি পুরাকীর্িিসমূবহর হালনাগাদ জর্রপ কায িক্রম সম্পন্ন 

করা হবয়বছ; 

 সংগ্রহকৃি ৩৭টি র্নদশ িন রাসায়র্নক পরীক্ষাপূব িক প্রত্নসম্পদ র্হবসবব শনাক্তকরণ ও ছাড়পত্র্ প্রদান করা হবয়বছ;  

 ৫৩২টি প্রত্ন র্নদশ িন র্ির্িিকরণ করা হবয়বছ; 

 ০১টি গববষণা প্রর্িববদন প্রত্নিি িা-৬ প্রকাশ করা হবয়বছ;  

 ০৮টি প্রর্শক্ষণ মকাবস ির আবয়াজন করা হবয়বছ; 

 ৫৩২টি গ্রন্থ  প্রত্নিার্ত্ত্বক গ্রন্থাগাবর সংগ্রহ করা হবয়বছ এবং 

 বছবর মদর্শ ২৫,৪৬,৬২৩ জন এবং র্ববদর্শ ১৫,৬৩৫ জন দশ িনার্ী প্রত্নিার্ত্ত্বক স্থাপনা ও জাদুঘর পর্রদশ িন কবরন। 
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২০১৬-২০১৭ অর্ িবছবরর কম িপর্রকল্পনা  
 

 অর্ধদপ্তবরর িলর্ি অর্ িবছবরর APA’র অধীবন সম্পার্দিব্য সকল কাজ যর্াসমবয় সম্পন্নকরণ; 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রর্িশ্রুর্ি অনুযায়ী সািক্ষীরা জাদুঘবরর জায়গা অর্ধগ্রহবণর কায িক্রম সম্পাদন   এবং 

িাঁর র্নবদ িশনা অনুযায়ী আরবমর্নয়ান র্গজিাবক পয িটকবান্ধব করা; 

 মুক্তাগাছা জর্মদার বার্ড় এবং ময়মনর্সংবহর শশীলজবক সংস্কার-সংরক্ষণ কবর দশ িকবদর জন্য উনু্মক্তকরণ; 

 রাজশাহীর বাঘা জাদুঘর, বর্রশাল র্বভাগীয় জাদুঘর এবং খুলনায় দর্ক্ষণর্ের্হ রবীন্দ্র-স্মৃর্ি জাদুঘবরর জন্য 

জনবল সৃর্ষ্টসহ জাদুঘর র্িনটি পূণ িাঙ্গরূবপ স্থাপবনর সকল আনুষ্ঠার্নকিা সম্পন্ন করা; 

 পানাম র্সটিবক মহাপর্রকল্পনার মাধ্যবম একটি আধুর্নক প্রত্নিার্ত্ত্বক শহর র্হবসবব গবড় মিালার উবযাগ গ্রহণ; 

 ০৭টি প্রত্নস্থবল উৎখনন কায িক্রম পর্রিালনা; 

 প্রত্নিার্ত্ত্বক র্নদশ িন (Antiquities) সংগ্রহ; 

 ০৮ টি প্রর্শক্ষণ মকাবস ির আবয়াজন এবং 

 কালিারাল মহর্রবটজ টুযর্রজম বািবায়বনর উবযাগ গ্রহণ । 

 

অন্যান্য উবেখবযাগ্য র্বষয় 

 সাকি কালিারাল র্সটি (মহাস্থানগড়, বগুড়া)-মি জানুয়ার্র’ ২০১৭ সাবল সাকি সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান 

অনুর্ষ্ঠি হবব। এ র্বষবয় যর্াযর্ কায িক্রম গ্রহণ করা হবয়বছ; 

 প্রত্নসবিিন জার্ি গবড় মিালার মক্ষবত্র্ অর্ধদপ্তবরর স্কুল র্শক্ষা কায িক্রম িলবছ এবং  

 র্বর্ভন্ন জািীয় র্দবসসহ অটির্িক মে-মি অটির্িক র্শশুবদর জন্য প্রত্নস্থল পর্রদশ িবনর ব্যবস্থা করা 

হয়। 
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উবেখবযাগ্য অজিনসমূবহর ছর্ব  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর র্নবদ িশনা অনুযায়ী ঢাকার আরবমর্নয়ান 

গীজিাবক পয িটক বান্ধব করার উবযাগ মনয়া হবয়বছ। 

 

 

 
 

বর্রশাল র্বভাগীয় জাদুঘর উববাধন কবরবছন মাননীয় মন্ত্রী 

র্ভিরগড় প্রত্নিার্ত্ত্বক খননস্থল খনন পরবিী সাধারণ দৃি 

মহামান্য রাষ্ট্রপর্ি কতৃিক প্রািীন পালবিালা মনৌকার প্রদশ িনী পর্রদশ িন 

  

 

 

 

 

 ননৌকার প্রদর্ শনী পররদর্ শন 

প্রর্শক্ষবণ উববাধনী অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্ির্র্ র্সর্মন মহাবসন র্রর্ম এমর্প 

অর্ধদপ্তবরর মহাপর্রিালক ও ইউ এন ও (মসানারগাঁও) 

পানাম র্সটি পর্রদশ িনকাবল ইউবরাপীয় পয িটকবদর সাবর্ মি র্বর্নময় 
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বাংলা একাবের্ম 

 বাংলা ভাষা ও সার্হবিযর গববষণা, উন্নয়ন, প্রিার ও প্রসাবরর জন্য বাংলা ভাষার স্বিন্ত্র একটি গববষণা প্রর্িষ্ঠাবনর 

প্রবয়াজন মর্বক যুক্তফ্রন্ট সরকার ১৯৫৫ সাবলর ৩রা র্েবসম্বর বাংলা একাবের্ম প্রর্িষ্ঠা কবরন। বাংলা একাবের্মর 

প্রর্িষ্ঠা বাঙার্ল জার্িসত্তা, র্নজস্ব রাষ্ট্রগঠন ও জািীয় মুর্ক্ত সংগ্রাবমর এক গুরত্বপূণ ি অধ্যায়।  

২০১৫-১৬ অর্ িবছবরর উবেখবযাগ্য কায িাবর্ল 

 ২০১৫-১৬ অর্ িবছবরর উবেখবযাগ্য কায িক্রবমর মবধ্য বাংলা একাবের্ম খ্যািনামা সার্হর্িযক ও 

সংস্কৃর্িবসবীবদর জীবনকম ি র্বষয়ক গ্রন্থ রিনা ও িাঁবদর রিনা সংগ্রহ, ‘বাংলা ভাষা ও সার্হিয সম্পর্কিি 

উবেখবযাগ্য কায িক্রম : অর্ভধান প্রণয়ন, র্বর্ভন্ন গববষণা ও প্রকাশনা’ শীষ িক কম িসূর্ি, মফাকবলার ও সামার 

স্কুল শীষ িক আন্তজিার্িক মফাকবলার কম িশালা, বাংলা একাবের্ম বাংলা ভাষা ও সার্হবিযর গববষণার 

পাশাপার্শ একটি দক্ষ জনশর্ক্ত গবড় মিালার লবক্ষয ‘কর্ম্পউটার প্রর্শক্ষণ মকাস ি’ পর্রিালনা, আধুর্নক বাংলা 

অর্ভধান প্রণয়ন।  

 অমর একুবশ গ্রন্থবমলা ২০১৬-এর আবয়াজন, বাংলা একাবের্মর দু’র্দনব্যাপী হীরক জয়ন্তী উৎসব উদযাপন, 

বাংলা নববষ ি ১৪২৩ উদযাপন, মহান র্বজয় র্দবস উদযাপন, মহান স্বাধীনিা ও জািীয় র্দবস উদযাপন, 

জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর ১৯৭১ সাবলর ৭ই মাবি ির ভাষণ র্বষবয় একক বক্তৃিা, জার্ির 

র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর ৪০িম শাহাদািবার্ষ িকী ও জািীয় মশাক র্দবস উপলবক্ষয একক বকৃ্তিা 

অনুষ্ঠান, র্বেকর্ব রবীন্দ্রনার্ ঠাকুবরর ১৫৫িম জন্মবার্ষ িকী উপলবক্ষয একক বকৃ্তিা অনুষ্ঠান, জািীয় কর্ব 

কাজী নজরুল ইসলাবমর ১১৭িম জন্মবার্ষ িকী উপলবক্ষয একক বক্তৃিা অনুষ্ঠান। 

   

 

      

 

 

 

            

 

 

 

  

অমর একুবশ গ্রন্থবমলা ২০১৬-এর উববাধন অনুষ্ঠাবন  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মশখ হার্সনা            

বাংলা একাবের্ম সার্হিয পুরস্কার ২০১৬-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মশখ হার্সনা এর সবঙ্গ পুরস্কারপ্রাপ্ত ও অন্যান্য র্বর্শষ্ট ব্যর্ক্তবগ ি 

 

অমর একুবশ গ্রন্থবমলা ২০১৬-এর আনুষ্ঠার্নক উববাধন 

করবছন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মশখ হার্সনা 
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                    শহীদ বুর্দ্ধজীবী র্দবস ২০১৫-এ একক বক্তৃিা অনুষ্ঠান                            -2016 

  

২০১৬-১৭ অর্ িবছবরর কম িপর্রকল্পনা 

 প্রর্র্িযশা ৭ জন সার্হর্িযবকর রিনাবর্ল এবং ৫ জন মলখবকর রিনাসংগ্রহ প্রকাশ করা, জীবনীগ্রন্থ 

প্রণয়ন ও প্রকাশ করা, বাংলা একাবের্ম জাদুঘর ও মহাবফজখানা সমৃর্দ্ধকরণ এবং আধুর্নকায়ন। 

 র্ববের ক্লার্সক সার্হিয ও উবেখবযাগ্য বাংলা সার্হবিযর অনুবাদ, মদবশর র্বর্ভন্ন অঞ্চল মর্বক 

র্ফল্ডওয়াবকির মাধ্যবম মলাকজ উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ মর্বক সম্পার্দি গ্রন্থ প্রকাশ। 

 বাংলা একাবের্ম মপ্রস আধুর্নকায়বনর লবক্ষয বাঁধাই ও মুদ্রণযন্ত্র এবং কর্ম্পউটার ক্রয়। 

 মদবশ ও র্ববদবশ বাংলা একাবের্মর কম িকিিাবদর প্রর্শক্ষবণর ব্যবস্থাকরণ। 

 মফাকবলার গববষণা ইনর্িটিউট/িি িাবকন্দ্র র্নম িাণ, রবীন্দ্র গববষণা ইনর্িটিউট/িি িাবকন্দ্র র্নম িাণ, ঢাকার 

উত্তরায় বাংলা একাবের্ম পাঠাগার ও র্মলনায়িন র্নম িাণ। 

 

বাংলা একাবের্মর কম িকাি র্ের্জটালাইবজশন করা, বাংলা একাবের্মর গ্রন্থাগার আধুর্নকায়ন ও 

র্ের্জটালাইবজশন করা, বাংলা একাবের্মর প্রর্মি বাংলা বানান অর্ভধান অনুসরবণ বাংলা বানান র্নরীক্ষক 

সফটওয়যার প্রস্তুি ও িথ্যপ্রযুর্ক্তবি বাংলা ভাষার ব্যবহার এবং প্রবয়াগসংক্রান্ত গববষণা ও উন্নয়ন। 

এ সকল কম িকাি, সর্িত্র্ র্ববরণ ও িথ্য র্নবয় এ পুর্িকাটি প্রকার্শি হবচ্ছ। প্রকাশনাটির মাধ্যবম সংস্কৃর্ি 

র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র দায়দার্য়ত্ব, কম িপর্রকল্পনা এবং সার্ব িক কম িকাি সম্পবকি সংর্িষ্ট সকবল এবং মদবশর 

আগ্রহী জনগণ জানবি পারববন। পুর্িকাটি মন্ত্রণালবয়র পর্রর্ির্ি ও কম িকাবির একটা স্থায়ী দর্লল র্হবসববও 

র্বববর্িি হবব ও রর্ক্ষি র্াকবব। 
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বাংলাবদশ র্শল্পকলা একাবের্ম 

 

১৯৭৪ সাবলর ১৯ মফব্রুয়ার্র বাংলাবদশ জািীয় সংসবদ গৃহীি ৩১ নম্বর অযাবের মাধ্যবম বাংলাবদশ র্শল্পকলা 

একাবের্ম প্রর্ির্ষ্ঠি হয়। ১৯৮৯ সাবলর সংবশার্ধি অযাবের আওিায় সংস্কৃর্ি র্বকাবশর এ জািীয় 

প্রর্িষ্ঠানটিবি ছয়টি র্বভাবগর মাধ্যবম কায িক্রম পর্রিার্লি হয়। র্বভাগগুবলা হবলা িারুকলা র্বভাগ, নাট্যকলা 

র্বভাগ, সংগীি, নৃিয ও আবৃর্ত্ত র্বভাগ, গববষণা ও প্রকাশনা র্বভাগ, প্রবযাজনা র্বভাগ ও প্রর্শক্ষণ র্বভাগ। 

এছাড়া ঢাকা ব্যিীি প্রর্িটি মজলায় একটি মজলা র্শল্পকলা একাবের্ম এবং প্রর্িটি উপবজলায় একটি কবর 

উপবজলা র্শল্পকলা একাবের্ম রবয়বছ। 

 

২০১৫-২০১৬ অর্ িবছবরর সম্পার্দি উবেখবযাগ্য কায িাবর্ল 

জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর ৪০িম শাহাদাি বার্ষ িকী উদযাপন উপলবক্ষয মুর্ক্তযুদ্ধর্ভর্ত্তক িথ্যর্িত্র্ ও 

প্রামাণ্যর্িত্র্ প্রদশ িনী, যাত্র্ার্শল্প উন্নয়ন নীর্িমালা-২০১২ বািবায়ন ও যাত্র্াদল র্নবন্ধবনর লবক্ষয পাঁি র্দনব্যাপী 

যাত্র্ানুষ্ঠান, বাংলাবদশ র্শল্পকলা একাবের্মর নাটক একশ বিা িাল, মুল্লুক, আর্ম বীরাঙ্গনা বলর্ছ, টাবগ িট প্লাটুন, 

রাজারবাগ’৭১, প্রত্ননাটক উয়ারী ববটের, পর্রববশ র্র্বয়টার ‘‘ববযনার্ িলা মর্বক মুর্জবনগর’’ প্রদশ িনী, অযাবক্রাববটিক 

কম িশালা, মূকার্ভনয় কম িশালা ও প্যাবন্টামাইম কম িশালা, মদশব্যাপী ‘বাংলাবদশ িলর্চ্চত্র্ উৎসব’, ‘‘৯ম আন্তজিার্িক 

র্শশু িলর্চ্চত্র্ উৎসব বাংলাবদশ’’ আবয়াজন, জর্হর রায়হাবনর ‘আত্মপর্রর্ির্ির রাজনীর্ি’ িলর্চ্চত্র্র্বষয়ক কম িশালা, 

মহান শহীদ  র্দবস ও আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস উদযাপন উপলবক্ষয ‘নানান মদবশর নানান ভাষার িলর্চ্চত্র্ প্রদশ িনী’, 

‘স্মৃর্ি সত্তা ভর্বষ্যৎ’ র্শবরানাবম বাংলাবদবশর প্রয়াি নাট্যকার স্মরণ অনুষ্ঠান, র্বে নাট্যর্দবস উদযাপন, ‘এ র্েফবরন্ট 

মরার্মও এি জুর্লবয়ট’ নাটক, উইর্লয়াম মশক্সর্পয়বরর ৪৫০িম জন্মবার্ষ িকী এবং ৪০০িম মৃতুযবার্ষ িকী উপলবক্ষয 

মশক্সর্পয়র কার্ন িভাল, রবীন্দ্রনার্ ঠাকুবরর সাধ িশি জন্মবার্ষ িকী উদযাপন উপলবক্ষয র্নর্ম িি রবীন্দ্র র্শশুবিাষ স্বল্পনদঘ িয 

িলর্চ্চত্র্ ‘রাজপুত্তুর’ ও ‘মাবধা’ িলর্চ্চত্র্ প্রদর্শ িি, র্পপলস র্র্বয়টাবরর সাবর্ মযৌর্ভাবব র্শশু কম িশালা, র্শশু-র্কবশার 

নাবট্যাৎসব ও যুব নাবট্যাৎসব আবয়াজন, িীনা সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান ও র্ফর্লপাইন দূিাবাবসর ‘The  power  of  

song: A Chorus of  Culture’ শীষ িক অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা হয়। 

 

 

র্িত্র্ : বাংলাবদশ িলর্চ্চত্র্ উৎসববর উববাধনী অনুষ্ঠান 

র্শল্পািায ি জয়নুল আববদীন-এর শিবষ ি উদযাপন উপলবক্ষয বছরব্যাপী র্শশু-র্কবশারবদর র্নবয় র্িত্র্াঙ্কন 

কম িশালা, বয়নর্িবত্র্র কম িশালা, র্শবল্পর আবলায় বঙ্গবন্ধু শীষ িক মাসব্যাপী কম িসূর্ি, জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর 

রহমান এর ৪০িম শাহাদািবার্ষ িকী উপলবক্ষয মদশব্যাপী র্শশু র্িত্র্াঙ্কন ও মহান র্বজয় র্দবস উদযাপন উপলবক্ষয 

উনু্মক্ত র্িত্র্াঙ্কন প্রর্িবযার্গিা, ওিাদ আলাউেীন খাঁ সঙ্গীিাঙ্গন, আটি িি কযাম্প, মহান শহীদ র্দবস, আন্তজিার্িক 

মাতৃভাষা র্দবস ও র্শল্পকলা একাবের্মর প্রর্িষ্ঠাবার্ষ িকী উপলবক্ষয আটি িি কযাম্প, খুলনার চুকনগবর আটি িি কযাম্প ও 

সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান, এস এম সুলিান উৎসব, চুকনগর গণহিযা র্দবস উপলবক্ষয ১০ হাজার মমামবার্ি প্রজ্জ্বলন, মযৌর্ 
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আবয়াজবন কাহাল, র্করীটি রেন র্বোস, দপ িণ আট ি ফাউবিশন, ঢাকা আট ি সার্মট, স্বরর্লর্প, কযার্লওগ্রার্ফ আটি িি 

ফাউবিশবনর সাবর্ র্িত্র্কম ি প্রদশ িনীর আবয়াজন করা হয়।  
 

এযানী মফরবদৌসী এর একক নৃিযানুষ্ঠান, কর্ব কবে কর্বিা পাঠ, জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর 

৪০ িম শাহাদিবার্ষ িকী উদযাপন, রবীন্দ্র ও নজরুবলর জন্ম-শিবার্ষ িকী উদযাপন, মমিা শংকবরর সাবর্ 

মির্বর্নময় সভা, জািীয় মশাক র্দবস উপলবক্ষয সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান, সরকার্র কম িকিিাবদর অংশগ্রহবণ 

‘‘আমার না বলা বাণী’’ শীষ িক অনুষ্ঠান আবয়াজন করা হয়। 

 

  
 

র্িত্র্ : জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর ৪০িম শাহাদি বার্ষ িকীর উববাধনী অনুষ্ঠান 
 

 

            উজববর্কিান, রার্শয়া, ইিার্ল  র্াইযবোাি ও র্মশবর বাংলাবদশ সাংস্কৃর্িক প্রর্ির্নর্ধ দল মপ্ররণ করা হয়। 

এস.এম বখ্ িশাদ র্িশিী স্মরবণ সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান, বছরব্যাপী শাস্ত্রীয় নৃিয, শাস্ত্রীয় সংগীি, মসিার, সবরাদ কম িশালা 

আবয়াজন, কর্ব রজনীকান্ত মসন, শিীন মদব বম িণ এর বপর্ত্র্ক র্ভটায় সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান, মহান স্বাধীনিা র্দববস 

সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান, র্বজয় র্দবস উদযাপন এবং প্রর্িশ্রুর্িশীল র্শল্পীবদর অংশগ্রহবণ সাংস্কৃর্িক আবয়াজন, মবহশিন্দ্র 

রায়, আব্বাস উর্েন, কর্ছম উর্েন, হরলাল রায় ও আব্দুল আর্জজ স্মরবণ ভাওয়াইয়া উৎসব আবয়াজন, মুকুন্দ দাস, 

সুবখন্দু িক্রবিী, মশখ লুৎফর রহমান, অর্জি রায়, সর্লল মিৌধুরী ও মহমাঙ্গ র্বোস স্মরবণ গণসংগীি উৎসব, পাব িিয 

শার্ন্ত চুর্ক্তর ১৮িম বার্ষ িকী উদযাপন এবং প্রর্িবন্ধী র্শল্পীবদর অংশগ্রহবণ ‘আমরা করববা জয়’ শীষ িক আবলািনা ও 

সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান আবয়াজন করা হয়। 
 
 

 

 
 

 

র্িত্র্ : শাস্ত্রীয় সংগীি, নৃিয, মসিার ও সবরাদ প্রর্শক্ষবণর উববাধনী অনুষ্ঠান 

 

র্শল্পকলা ষান্মার্সক বাংলা পর্ত্র্কা দুইটি সংখ্যা, র্শল্পকলা বুবলটিন র্িনটি সংখ্যা ও র্শল্পকর্া 

র্শল্পীকর্া গ্রন্থ প্রকাশ। র্শল্পকলা পদক ও মজলা র্শল্পকলা সম্মাননা প্রদান, অমর একুবশ গ্রন্থবমলা, টুর্ঙ্গপাড়া 

বইবমলায়, র্শশু একাবের্ম আবয়ার্জি বইবমলা, কুর্মো মজলার বইবমলায়, ময়মনর্সংবহর র্ত্র্শাবল আবয়ার্জি 

বইবমলা এবং ঢাকা বইবমলা ২০১৬ এ অংশগ্রহণ। বাংলাবদশ র্শল্পকলা একাবের্মর আবয়াজবন প্রর্শক্ষণ 
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র্বভাবগর ব্যবস্থাপনায় ১ম, ২য় ও ৩য় মশ্রর্ণর কম িকিিা/কম িিারীবদর র্নবয় র্বর্ভন্ন র্বষয় ইন-হাউজ প্রর্শক্ষণ 

এবং অন-র্দ-জব মের্নং এর আবয়াজন করা হয়।  

 

২০১৬-২০১৭ অর্ িবছবরর কম িপর্রকল্পনা 

 

প্রবযাজনা র্বভাগ 

1. লালবনর জীবনাবলখ্য র্ভর্ত্তক নৃিযনাট্য র্নম িাণ; 
2. র্শশু-র্কবশারবদর র্নবয় সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান; 

3. ১লা ববশাখ উদযাপন উপলবক্ষয সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান; 
4. প্রর্িবন্ধী র্শল্পীবদর অংশগ্রহবণ সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান আবয়াজন; 
5. সমববি যন্ত্রসংগীবির আসর; 
6. নতুন গান, কর্বিা ও নাটক র্নম িাণ; 

7. ববরণ্য মলখকবদর রিনাবর্ল র্নবয় নাটক র্নম িাণ; 
8. হারাবনা র্দবনর গাবনর অনুষ্ঠান, আর্দবাসীবদর সাংস্কৃর্িক উৎসব ও 

9. নজরুল সংগীবির অনুষ্ঠান, মদশাত্বববাধক গান ও রবীন্দ্র সংগীি এবং অঞ্চলর্ভর্ত্তক সাংস্কৃর্িক    
অনুষ্ঠান আবয়াজন। 

প্রর্শক্ষণ র্বভাগ 

1. বগুড়া মজলা র্শল্পকলা একাবের্মবি সাি র্দনব্যাপী সংগীি র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ কম িশালা; 

2. নরর্সংদী মজলা র্শল্পকলা একাবের্মবি সাি র্দনব্যাপী িালযন্ত্র র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ কম িশালা; 

3. গাজীপুর মজলা র্শল্পকলা একাবের্মবি সাি র্দনব্যাপী নৃিয র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ কম িশালা; 

4. নড়াইল মজলা র্শল্পকলা একাবের্মবি সাি র্দনব্যাপী সংগীি র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ কম িশালা; 

5. মমবহরপুর মজলা র্শল্পকলা একাবের্মবি সাি র্দনব্যাপী সংগীি র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ কম িশালা; 

6. কুর্ষ্টয়া মজলা র্শল্পকলা একাবের্মবি সাি র্দনব্যাপী সংগীি র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ কম িশালা; 

7. পটুয়াখালী মজলা র্শল্পকলা একাবের্মবি সাি র্দনব্যাপী সংগীি র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ কম িশালা; 

8. জয়পুরহাট মজলা র্শল্পকলা একাবের্মবি সাি র্দন ব্যাপী সংগীি র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ কম িশালা; 

9. নাবটার মজলা র্শল্পকলা একাবের্মবি সাি র্দনব্যাপী সংগীি র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ কম িশালা; 

10. যবশার মজলা র্শল্পকলা একাবের্মবি সাি র্দনব্যাপী সংগীি র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ কম িশালা; 

11. পঞ্চগড় মজলা র্শল্পকলা একাবের্মবি সাি র্দনব্যাপী নাট্যকলা র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ কম িশালা; 

12. কুর্ড়গ্রাম মজলা র্শল্পকলা একাবের্মবি সাি র্দনব্যাপী নাট্যকলা র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ কম িশালা; 

13. রংপুর মজলা র্শল্পকলা একাবের্মবি সাি র্দনব্যাপী সংগীি র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ কম িশালা; 

14. সুনামগে মজলা র্শল্পকলা একাবের্মবি সাি র্দনব্যাপী নৃিয  র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ কম িশালা; 

15. র্সবলট মজলা র্শল্পকলা একাবের্মবি সাি র্দনব্যাপী নৃিয র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ কম িশালা; 

16. র্কবশারগে মজলা র্শল্পকলা একাবের্মবি সাি র্দনব্যাপী নাট্যকলা র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ কম িশালা; 

17. বাংলাবদশ র্শল্পকলা একাবের্ম, ঢাকায় মাসব্যাপী মদবশর গান র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ কম িশালা; 

18. বাংলাবদশ র্শল্পকলা একাবের্ম, ঢাকায় মাসব্যাপী নজরুল সংগীি র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ কম িশালা; 

19. বাংলাবদশ র্শল্পকলা একাবের্ম, ঢাকায় সাি র্দনব্যাপী মলাকসংগীি গান র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ কম িশালা; 

20. বাংলাবদশ র্শল্পকলা একাবের্ম, ঢাকায় সাি র্দনব্যাপী রবীন্দ্র সংগীি র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ কম িশালা; 

21. বাংলাবদশ র্শল্পকলা একাবের্ম, ঢাকায় সাি র্দনব্যাপী আবৃর্ত্ত র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ কম িশালা ও 

22. বাংলাবদশ র্শল্পকলা একাবের্ম, ঢাকায় মাসব্যাপী পঞ্চকর্বর গান র্বষয়ক প্রর্শক্ষণ কম িশালা। 
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গববষণা ও প্রকাশনা র্বভাগ 

1. র্শল্পকলা ষান্মার্সক বাংলা পর্ত্র্কা মুদ্রণ দুইটি সংখ্যা; 
2. র্শল্পকলা বুবলটিন মুদ্রণ র্িনটি সংখ্যা; 

3. বার্ষ িক ইংবরর্জ জান িাল মুদ্রণ; 
4. দুইটি নতুন গ্রন্থ মুদ্রণ;  

5. দুইটি গ্রন্থ পুন মুদ্রণ ; 
6. র্শল্পকলা পদক ২০১৬ ও মজলা র্শল্পকলা সম্মাননা প্রদান; 
7. প্রকাশনা র্বক্রয় ও মসৌজন্য সংখ্যা প্রদান; 

8. অমর একুবশ গ্রন্থবমলা ২০১৭-এ অংশগ্রহণ; 

9. জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর জন্মবার্ষ িকী ও জািীয় র্শশু র্দবস উদযাপন উপলবক্ষয টুর্ঙ্গপাড়া 

বইবমলায় অংশগ্রহণ; 

10. জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর জন্মবার্ষ িকী ও জািীয় র্শশু র্দবস উদযাপন উপলবক্ষয জািীয় 

র্শশু একাবের্ম আবয়র্জি বইবমলায় অংশগ্রহণ; 

11. জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর জন্মবার্ষ িকী উপলবক্ষয ময়মনর্সংবহর র্ত্র্শাবল আবয়ার্জি বইবমলায় 
অংশগ্রহণ এবং 

12. জািীয় গ্রন্থবকন্দ্র, ঢাকা এর উবযাবগ ঢাকা বইবমলা ২০১৭ মি অংশগ্রহণ। 
 

িারুকলা র্বভাগ 

1. ১৭িম র্ব-বার্ষ িক এশীয় িারুকলা প্রদশ িনীর আবয়াজন; 
2. ২২িম জািীয় িারুকলা প্রদশ িনীর আবয়াজন; 

3. ২৬িম র্শল্পববাধ ও র্শল্পকলার ইর্িহাস র্বষয়ক মকাস ি আবয়াজন; 
4. ছাপর্িত্র্ কম িশালার আবয়াজন ও প্রদশ িনী; 
5. একাবের্মর সংগৃহীি র্শল্পকম িসমূবহর প্রদশ িনী; 

6. মরবিাবরশন কম িশালার আবয়াজন; 
7. ভাস্কয ি প্রদশ িনী ও কযাটালগ মুদ্রণ; 

8. র্বর্শষ্ট র্শল্পীর একক র্িত্র্ প্রদশ িনী; 
9. র্মিসুর্বর্শ িারুকলা র্িত্র্াঙ্কন প্রর্িবযার্গিা ও প্রদশ িনী; 
10. র্বর্শষ্ট িারুর্শল্পী ও আবলাকর্িত্র্র্শল্পী স্মরণসভা আবয়াজন; 

11. িারুকলা র্বভাগ কতৃিক আবয়ার্জি সকল আটি িি কযাবম্প অংশগ্রহণকারী র্শল্পীবদর র্িত্র্কম ি র্নবয় প্রদশ িনী 

আবয়াজন ও কযাটালগ মুদ্রণ; 

12. র্িত্র্াঙ্কন প্রর্িবযার্গিায় অংশগ্রহণকারী র্শশুবদর মবধ্য মর্বক র্বজয়ীবদর মাব  পুরস্কার র্বিরণ ও কযাটালগ 
মুদ্রণ; 

13. জািীয় র্িত্র্শালার স্থায়ী গ্যালার্রবি র্িত্র্ প্রদশ িনী আবয়াজন; 
14. ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠী বসবাসকারী অঞ্চবল ৪টি আটি িি কযাবম্পর আবয়াজন ও কযাটালগ মুদ্রণ; 

15. র্শল্পী এস এম সুলিান স্মরবণ নড়াইবল সুলিান উৎসব আবয়াজন; 

16. িট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী র্বভাবগ ভ্রাম্যমাণ িারুকলা প্রদশ িনী আবয়াজন এবং 
17. ফবটাগ্রার্ফক কম িশালা ও প্রদশ িনী আবয়াজন। 

 

নাট্যকলা ও িলর্চ্চত্র্ র্বভাগ  

1. ৬৪ মজলায় র্নর্ম িিব্য মূযবোববাবধর নাট্য প্রবযাজনার সমন্ববয় র্বভাগীয় উৎসব আবয়াজন; 

2. মলাকনাট্য কম িশালা ও উৎসব আবয়াজন; 
3. জািীয় নাবট্যাৎসব আবয়াজন; 

4. মূকার্ভনয় কম িশালা ও উৎসব আবয়াজন; 
5. র্বে নাট্য র্দবস পালন; 
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6. ৬৪ মজলায় মলাকনাট্য প্রবযাজনা ও প্রদশ িনী আবয়াজন; 

7. িারটি র্বের্বযালবয় মুনীর মিৌধুরীর নাটক সঞ্চায়ন; 
8. মসর্লম আল-দীন-এর নাটক প্রবযাজনা র্নম িাণ; 

9. র্র্বয়টার র্েজাইন কম িশালা আবয়াজন; 
10. মশক্সর্পয়বরর ৪৫০িম মৃতুযবার্ষ িকী উদযাপন উপলবক্ষয হযামবলট প্রবযাজনা র্নম িাণ; 

11. বাংলাবদশ মশক্সর্পয়র িি িা র্বষয়ক একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ; 
12. মশক্সর্পয়র নাবট্যাৎসব আবয়াজন; 
13. মুনীর মিৌধুরী, মসর্লম আল-দীন, ধনর্ময়া, আরজ আলী মাতুববরবক র্নবয় মসর্মনার অনুষ্ঠান; 

14. বাংলা নাটবকর ইর্িহাস র্বষবয় মসর্মনার আবয়াজন; 
15. দুু্ ইটি মুর্ক্তযুদ্ধর্ভর্ত্তক পর্রববশ র্র্বয়টার প্রবযাজনা ও মঞ্চায়ন; 

16. দুইটি প্রত্ননাটক ও একটি প্রত্নযাত্র্া প্রবযাজনা ও মঞ্চায়ন; 
17. র্নয়র্মি নাট্য প্রবযাজনার প্রদশ িনী; 

18. র্শশুবদর জন্য র্নয়র্মি পুতুলনাট্য প্রদশ িনী; 
19. আন্তজিার্িক পুতুলনাট্য উৎসব উদযাপন; 
20. র্বে পুতুলনাট্য উৎসব উদযাপন; 

21. জািীয় যুব ও র্শশু-র্কবশার নাবট্যাৎসব উদযাপন; 

22. একক অর্ভনয় উৎসব আবয়াজন; 

23. জািীয় যুব ও র্শশু-র্কবশার নাট্য কম িশালা আবয়াজন; 

24. জািীয় যুব নাট্য র্দবস উদযাপন; 

25. জািীয় র্শশু-র্কবশার র্দবস উদযাপন; 

26. তৃিীয় আন্তজিার্িক ঢাকা র্র্বয়টার মফর্িভযাল আবয়াজন; 
27. পাঁিটি রবীন্দ্র র্শশুবিাষ স্বল্পনদঘ িয িলর্চ্চত্র্ র্নম িাণ; 

28. জর্হর রায়হান, আলমগীর কর্বর, িাবরক মাসুদ, হুমায়ূন আহবমদ, িাষী নজরুল ইসলাম, সুভাষ দত্ত, আব্দুল 
জব্বার খান, বাদল রহমান ও খান আিাউর রহমানবক র্নবয় িলর্চ্চত্র্ র্বষয়ক মসর্মনার আবয়াজন; 

29. র্নয়র্মিভাবব র্ফল্ম অযার্প্রর্সবয়শন মকাস ি আবয়াজন; 
30. র্নয়র্মিভাবব র্ের্জটাল িলর্চ্চত্র্ র্নম িাণ; 
31. নতুন িলর্চ্চত্র্ র্নম িািাবদর িলর্চ্চত্র্ প্রদশ িনী ও কম িশালা আবয়াজন; 

32. র্নয়র্মি র্বষয়র্ভর্ত্তক িলর্চ্চত্র্ উৎসব আবয়াজন; 
33. েকুবমন্টর্র র্ফল্ম র্নম িাণ কম িশালা আবয়াজন; 

34. র্বর্ভন্ন র্বষবয় েকুবমন্টর্র র্ফল্ম র্নম িাণ; 
35. র্নয়র্মি িলর্চ্চত্র্ পাঠিক্র, র্িত্র্নাট্য কম িশালা এবং র্বে িলর্চ্চত্র্ অনুধাবন কম িশালা আবয়াজন; 

36. মদশব্যাপী একবযাবগ ‘বাংলাবদশ িলর্চ্চত্র্ উৎসব’ ও ‘বাংলাবদশ প্রামাণ্য িলর্চ্চত্র্ উৎসব’ উদ্ যাপন; 
37. মদবশর র্বর্ভন্ন স্থাবন র্শশু ও ববড়াবদর জন্য অযাবক্রাববটিক কম িশালা আবয়াজন; 
38. মদশব্যাপী অযাবক্রাববটিক প্রদশ িনী ; 

39. যাত্র্া-ব্যর্ক্তত্ব অমবলন্দু র্বোস এর ওপর মসর্মনার আবয়াজন; 
40. যাত্র্াদল র্নবন্ধবনর লবক্ষয যাত্র্া উৎসব আবয়াজন; 

41. মদশীয় যাত্র্াপালা মূযবোায়নপূব িক সংকলন প্রকাশ ও পালাকারবদর র্নবয় কম িশালা আবয়াজন; 
42. যাত্র্াদবলর র্নবন্ধন নবায়ন এবং 

43. যাত্র্াদবলর স্বত্বার্ধকারী, পর্রিালক, অর্ভনয় র্শল্পী, বাদক দল ও নৃিযদল র্শল্পীবদর র্নবয় মির্বর্নময়, 
মসর্মনার ও কম িশালা আবয়াজন। 
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সংগীি, নৃিয ও আবৃর্ত্ত র্বভাগ 

উচ্চাঙ্গ সংগীিানুষ্ঠান: 

1. প্রর্িশ্রুর্িশীল র্শল্পীবদর অনুষ্ঠান আবয়াজন; 
2. মলাকসংগীি উৎসব উদ্ যাপন; 
3. একক র্শল্পীবদর অনুষ্ঠান আবয়াজন; 

4. ববি র্শল্পীবদর অনুষ্ঠান আবয়াজন; 
5. সমববি র্শল্পীবদর অনুষ্ঠান আবয়াজন; 

6. কর্বিা পাবঠর আসর; 
7. আবৃর্ত্ত অনুষ্ঠান আবয়াজন; 

8. যন্ত্র সংগীিানুষ্ঠান আবয়াজন; 
9. প্রর্িবন্ধী, অটির্ষ্টক ও অববহর্লি র্শল্পীবদর র্নবয় অনুষ্ঠান আবয়াজন এবং 
10. ববঠর্ক গাবনর আসর। 
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বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘর 

 

  জািীয় জাদুঘর মদবশর ইর্িহাস, ঐর্িহয, সংস্কৃর্ি এবং প্রাকৃর্িক ঐর্িবহযর র্নদশ িনার্দ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, 

প্রদশ িন ও গববষণার মাধ্যবম আগি দশ িনার্ী র্ববশষ কবর িরুণ প্রজন্মবক আমাবদর হাজার বছবরর মগৌরবগার্া ও 

জািীয় বীরবদর সাবর্ পর্রর্িি কবর মিালার উবেবি র্নরন্তর কাজ কবর যাবচ্ছ। ১৯১৩ সাবলর ৭ আগি বাংলার 

গভন ির লে ি কারমাইবকল িৎকালীন সর্িবালবয়র (বিিমান ঢাকা মমর্েবকল কবলজ হাসপািাল) একটি কবক্ষয ঢাকা 

জাদুঘর আনুষ্ঠার্নকভাবব উববাধন কবরন। ১৯১৪ সাবলর ২৫ আগি ৩৭৯টি র্নদশ িন র্নবয় জাদুঘর দশ িকবদর জবন্য খুবল 

মদয়া হয়। ১৯১৫ সাবলর জুলাই মাবস ঢাকা জাদুঘর স্থানান্তর করা হয় র্নমির্লস্থ ঢাকার বাবরা দুয়ার্রবি। ১৯৭২ সাবল 

ঢাকা র্মউর্জয়াম মবাে ি অব োর্িজ জািীয় জাদুঘর গবড় মিালার জন্য সরকাবরর কাবছ পর্রকল্পনা মপশ কবর। বঙ্গবন্ধু 

এ র্বষবয় র্ববশষ উবযাগ গ্রহণ কবরন। বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘর প্রর্িষ্ঠায় জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধুর অবদান অপর্রসীম। 

 

       দীঘ িপর্ পর্রক্রমায় সরকার্র পৃষ্ঠবপাষকিা, র্বর্ভন্ন মশ্রর্ণ মপশাজীবীবদর মূযবোবান পরামশ ি, সংস্কৃর্িমনা ব্যর্ক্তববগ ির 

অগ্রণী ভূর্মকা, র্ববযাৎসাহী ও গববষকগবণর প্রজ্ঞা, সুিদব্যর্ক্তববগ ির সহবযার্গিা ও জাদুঘবরর র্বর্ভন্ন পয িাবয়র 

কমীগবণর অক্লান্ত পর্রশ্রবম ১৯৮৩ সাবল ঢাকা জাদুঘর বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘবর রূু্পান্তর্রি হয়। এ রূপান্তবরর মধ্য 

র্দবয়ই মদশ ও জনগবণর প্রর্ি জাদুঘবরর দায়বদ্ধিা মযমন মববড়বছ, পাশাপার্শ এর ব্যার্প্ত, জািীয় জীববন সম্পৃক্তিা ও 

কবম ির পর্রর্ধ র্দবন র্দবন দৃিমানভাববই সম্প্রসার্রি হবয়বছ এবং একটি বহুমার্ত্র্ক জাদুঘর রূবপ র্বকর্শি হবয়বছ।  

 

হাজার বছবরর বাঙার্ল সংস্কৃর্ি ও নৃিার্ত্ত্বক ঐর্িবহযর উপাদানসমৃদ্ধ মমাট ৯৪ হাজার ৭১৭টি র্নদশ িন 

বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘবর (শাখা জাদুঘরসহ) সংগৃহীি হবয়বছ। এই র্বশাল সংগ্রহভািার মর্বক প্রায় িার হাজার 

র্নদশ িন বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘবরর মমাট ৪৪টি গ্যালার্রবি প্রদর্শ িি হবচ্ছ। 
 

২০১৫-২০১৬ অর্ ি বছবরর সম্পার্দি কায িাবর্ল 

 

1. শাখা জাদুঘরসহ বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘবর ২০১৫-২০১৬ অর্ ি বছবর সব িবমাট ১৪৪৫টি র্নদশ িন সংগ্রহ করা 

হবয়বছ। এছাড়া বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘবরর সংরক্ষণ রসায়নাগার র্বভাবগ ১৪৩৫টি র্নদশ িবনর সংরক্ষণ ব্যবস্থা 

গ্রহণ করা হবয়বছ। 

2. র্বর্ভন্ন পয িাবয়র মদর্শ ও র্ববদর্শ সম্মার্নি অর্ির্র্বৃন্দ বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘর পর্রদশ িনকাবল সামর্গ্রক প্রস্তুর্ি 
গ্রহণ ও গ্যালার্র পর্রদশ িবন প্রবয়াজনীয় সহায়িা প্রদান করা হয়। ১ জুলাই ২০১৫ হবি ৩০ জুন ২০১৬ পয িন্ত ৩৭৫ 

জন মদশীয় র্ববশষ অর্ির্র্ ও ৩৯৩ জন র্ববদর্শ অর্ির্র্ বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘর পর্রদশ িন কবরন । 

3. বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘবরর দুইটি র্মলনায়িন ও একটি প্রদশ িনী গ্যালার্র রবয়বছ। জুলাই ২০১৫ হবি জুন ২০১৬ পয িন্ত 
প্রধান র্মলনায়িবন ৮২টি অনুষ্ঠান (১৫০ র্শফ ু্ট) এবং কর্ব সুর্ফয়া কামাল র্মলনায়িবন ১১০টি অনুষ্ঠান (১৫০ র্শফ ট) 

অনুর্ষ্ঠি হবয়বছ প্রদশ িনী গ্যালার্রবি (নর্লনীকান্ত ভট্টশালী প্রদশ িনী গ্যালার্র) ১৭টি প্রদশ িনী (১৭৪ র্দন) অনুর্ষ্ঠি হবয়বছ। 

4. বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘর প্রর্িবছর র্বর্ভন্ন র্শক্ষামূলক কায িক্রম পর্রিালনা কবর র্াবক। এর ধারাবার্হকিায় 
২০১৫-২০১৬ অর্ িবছবর র্িত্র্াঙ্কন প্রর্িবযার্গিা, রিনা প্রর্িবযার্গিা, বক্তৃিা প্রর্িবযার্গিা, সুন্দর বাংলা হাবির 

মলখা প্রর্িবযার্গিা, র্শক্ষাপ্রর্িষ্ঠাবনর প্রধান/প্রর্ির্নর্ধর সাবর্ র্শক্ষা কম িসূর্ি র্নবয় মির্বর্নময়, ভাষা সংগ্রামীবদর 

সাবর্ র্শক্ষার্ীবদর সংলাপ আবয়াজন, মুর্ক্তবযাদ্ধাবদর সাবর্ মির্বর্নময় ইিযার্দ র্বর্ভন্ন কায িক্রম পর্রিালনা করা 

হয়। এছাড়া র্নয়র্মি স্কুল র্শক্ষা কম িসূর্ির আওিায় ঢাকাসহ মদবশর প্রিযন্ত অঞ্চল মর্বক ২০১৫-২০১৬ অর্ িবছবর 

১২০টি র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠান/সংগঠবনর মমাট ১০,৩৪৭ র্শক্ষার্ী/সদস্য জাদুঘর পর্রদশ িন কবরন। 

5. বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘর র্নদশ িবনর গববষণালব্ধ র্বষয়বস্তু ও জাদুঘর সম্পৃক্ত অন্যান্য র্বষয়ার্দর পান্ডুর্লর্প র্দবয় 

র্বজ্ঞজবনর মিামি র্নবয় র্বর্ভন্ন ধরবনর গববষণা গ্রন্থ, অযালবাম, বার্ষ িক প্রর্িববদন, কযাটালগ, মব্রার্শউর, 

সুযবভর্নর, র্নবদ ির্শকা, মফাল্ডার, ফর্লও, র্লফবলট, মপািার, র্ভউকাে ি ইিযার্দ প্রকাশ কবর। 

6. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর র্নবদ িশানুযায়ী বাংলাবদবশর প্রর্ম সংর্বধান ছাপাবনার মুদ্রণযন্ত্রটি র্বর্জ মপ্রস মর্বক 
সংগ্রহপূব িক বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘবর সব িসাধারবণর জন্য প্রদশ িবনর ব্যবস্থা করা হবয়বছ। 



25 
 

25 

 

7. বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘবর ২০১৫-২০১৬ অর্ িবছবর কম িসূর্ি বািবায়ন ও অবকাঠাবমা র্নম িাণ, ১৫১ জন কম িকিিা 

ও কম িিারীর প্রর্শক্ষণ/ওয়াকিশপ ও মসর্মনাবর অংশগ্রহবণর ব্যবস্থা করা হবয়বছ। 

  

সম্পার্দি কম িসূর্ি/ প্রকল্প 

1. ‘সাংবার্দক কাঙ্গাল হর্রনার্ স্মৃর্ি র্মউর্জয়াম র্নম িাণ’ প্রকল্প। 
2.  ‘বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘবরর সংস্কার, মমরামি ও আধুর্নকীকরণ’ কম িসূর্ি। 

3.  ‘আহসান মর্েল জাদুঘবরর অন্দরমহবল গ্যালার্র সর্জ্জিকরণ ও লাইবব্রর্র উন্নয়ন’ কম িসূর্ি। 
4. ‘বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘর সংগ্রহ ব্যবস্থাপনা র্সবিম’ (CMS) ও ‘িথ্য মযাগাবযাগ ব্যবস্থাপনা র্সবিম 

(MIS) উন্নয়ন কায িক্রম’ কম িসূর্ি। 

 

২০১৬-১৭ অর্ িবছবর গুরুত্বপূণ ি কম িপর্রকল্পনা 

 র্ববশষার্য়ি র্বভাগসমূবহর িত্ত্বাবধাবন অর্ধকির গুরুত্বপূণ ি র্নদশ িবনর ১৫ মসট Descriptive 

Catalogue- প্রকাশ, ভাচুিয়াল র্মউর্জয়াম, মসর্লন গ্যালার্র স্থাপন, গ্যালার্রবি র্ের্জটাল কবম্পাবনন্ট সংস্থাপবনর  

মাধ্যবম দশ িকবদর র্নদশ িনর্ভর্ত্তক অংশগ্রহণমূলক কায িক্রম এবং জাদুঘবরর প্রববশালবয় র্ের্জটাল োইবরের্র স্থাপবনর 

পর্রকল্পনা মনয়া হবয়বছ।  

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর র্নবদ িশানুযায়ী বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘর অর্েও গাইে প্রবিিবনর র্সদ্ধান্ত গ্রহণ কবর। এই 

র্সদ্ধান্ত বািবায়বনর জন্য আধুর্নক প্রযুর্ক্ত ব্যবহার করা হবব এবং উপযু িক্ত কার্রগর্র প্রর্িষ্ঠান র্নবয়াগ করা হবব। এটি 

একটি জটিল র্বষয় র্বধায় প্রায় দুই বছর পয িন্ত সময় লাগবব এবং আনুষার্ঙ্গক ৭.৫৬ মকাটি টাকার প্রবয়াজন হবব। 

উবেখ্য, দৃর্ষ্ট প্রর্িবন্ধীবদর জন্য এই প্রকবল্প মব্রইল সাইন মবাে ি স্থাপন বির্রর র্বষয়টি অন্তভু িক্ত করা হবয়বছ। 

 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর র্নবদ িশানুযায়ী প্রাইবভট মসেবরর স্পন্সরর্শপ গ্রহণ কবর কাজ করার র্বষবয় র্কছু অগ্রগর্ি 

সার্ধি হবয়বছ। র্শল্পািায ি জয়নুল আববর্দন, পটুয়া কামরুল হাসান ও র্শল্পী এস এম সুলিান এই র্িন জন র্বখ্যাি 

র্িত্র্র্শল্পীর সকল র্িত্র্কম ি সংগ্রহ কবর অযালবাম প্রকাবশর র্সদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবয়বছ। মবঙ্গল ফাউবিশন এই প্রকাশনার 

ব্যাপাবর আর্র্ িক ও কার্রগর্র সহায়িা প্রদান করবব মবম ি অনানুষ্ঠার্নকভাবব সমব ািায় উপনীি হওয়া মগবছ। 

 

 

উবেখবযাগ্য অন্যান্য র্বষয়সমূহ 

 

(ক) বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘর ও এর র্নয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরসমূবহ আইর্সটি মসবা প্রদাবনর লবক্ষয 

আইর্সটি শাখার মাধ্যবম র্নয়র্মিভাবব জািীয় জাদুঘবরর ওবয়বসাইট 

(www.bangladeshmuseum.gov.bd)-এ অনুষ্ঠানমালা, দশ িক সংখ্যা, 

র্বজ্ঞাপন/মনাটিশ, মটিার র্বজ্ঞর্প্ত, র্নবয়াগ র্বজ্ঞর্প্ত, সংবাদ র্বজ্ঞর্প্ত ইিযার্দ িথ্য হালনাগাদ রাখা হবয়বছ 

এবং র্নয়র্মি ওবয়বসাইট মমইনবটবনন্স ও ব্যাকআবপর কাজ সম্পাদন করা হবয়বছ। ‘বাংলাবদশ 

জািীয় জাদুঘর িথ্য মযাগাবযাগ ও র্ের্জটালাইবজশন কায িক্রম’ শীষ িক কম িসূর্ির আওিায় সংস্থার্পি 

সফটওয়যারসমূবহর (অববজে আইর্ে, একাউন্টস ম্যাবনজবমন্ট, এইিআরএম, লাইবব্রর্র ম্যাবনজবমন্ট 

োটাববস সফটওয়যার) অপাবরশবন অনুসরণীয় কাবজ র্বভাগ/শাখাসমূহবক সার্ব িক সহবযার্গিা প্রদান 

করা হবয়বছ। শাখা জাদুঘরসমূহবক আইর্সটি সংক্রান্ত পরামশ ি প্রদান করা হবয়বছ। ন্যাশনাল 

ওবয়ববপাট িাবল জািীয় জাদুঘবরর ওবয়বসাইট সংবযাজবনর কাজ সম্পাদন করা হবয়বছ। জািীয় 

জাদুঘবরর ওবয়বসাইবট ভাচুিয়াল গ্যালার্র সংবযাজন করা হবয়বছ। 

(খ) বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘর এবং শাখা জাদুঘরসমূবহ ২০১৫-২০১৬ অর্ ি বছবর পর্রদশ িনকারী : 
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ক্রর্মক 
জাদুঘবরর নাম 

সাধারণ দশ িক 

সংখ্যা 
র্বর্শষ্ট অর্ির্র্ মমাট দশ িক 

সংখ্যা 
  মদর্শ র্ববদর্শ 

1.  বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘর, ঢাকা ৬,৯৩,৩১৭ জন  ৪১৬ জন ৫০৮ জন  ৬,৯৪,২৪১ জন 

২. আহসান মর্েল জাদুঘর, ঢাকা   ৫,৪০,০৩০ জন  ০০ জন  ০০ জন  ৫,৪০,০৩০ জন 

৩. ওসমানী জাদুঘর, র্সবলট ২,৯৫৭ জন  ০২ জন  ০০ জন  ২,৯৫৯ জন 

৪. র্জয়া স্মৃর্ি জাদুঘর, িট্টগ্রাম ৯৮,৭৩৩ জন  ০০ জন  ০০ জন  ৯৮,৭৩৩ জন 

৫. র্শল্পািায ি জয়নুল আববর্দন সংগ্রহশালা, 

ময়মনর্সংহ 

২৬,৮৮০ জন  ৯০০ জন  ১৯ জন  ২৭,৭৯৯ জন 

৬. স্বাধীনিা জাদুঘর, মসাহরাওয়াদী 

উযান, ঢাকা  

১,১১,৭৭৪ জন ৫২ জন ৩৩ জন ১,১১,৮৫৯ জন 

 

(ঙ)  বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘর ও র্নয়ন্ত্রণাধীন শাখা জাদুঘরসমূবহর ২০১৫-২০১৬ অর্ ি বছবরর র্নজস্ব আয় 

ও ব্যবয়র র্ববরণী : 

ক্রর্মক নং র্বর্ভন্ন জাদুঘবরর নাম র্নজস্ব আয় ব্যয় 

০১. বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘর ২,০৮,৯২,৯৮৮.১৮ ২,৯৭,৮২,০৫১.০০ 

০২. আহসান মর্েল জাদুঘর ১,০৯,৪৭,৯৪৪.০০ ২৬,৭৮,৪২৯.০০ 

০৩. র্শল্পািায ি জয়নুল আববর্দন সংগ্রহশালা ৭,৪৬,৯০৮.০০ ১,৯২,৬২৩.০০ 

০৪. ওসমানী জাদুঘর, র্সবলট ৯৫,৮৮৬.৯২ ৬৫,০০০.০০ 

০৫. র্জয়া স্মৃর্ি জাদুঘর, িট্টগ্রাম ২৩,০৮,৮৮৫.০০ ৫,১৯,৮৩৩.০০ 

০৬. স্বাধীনিা জাদুঘর, ঢাকা  ২০,০৭,৭৩৪.০০ ১২,৩১,০৯৮.০০ 

 

 

 

 

৫ মফব্রুয়ার্র ২০১৬, বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘর, দৃক র্পকিার র্লর্মবটে ও ব্রাক (আড়ং) মযৌর্ভাবব 

মসর্লন প্রদশ িনী ও মসর্লন পুনরুজ্জীবন অনুষ্ঠাবন গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদশ সরকাবরর 

মাননীয় অর্ িমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুর্হি উৎসব 

উপলবক্ষয দু’টি োকটিবকট অবমুক্ত করবছন। 
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৬ মফব্রুয়ার্র ২০১৬, বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘর, দৃক র্পকিার র্লর্মবটে ও ব্রাক (আড়ং) মযৌর্ভাবব  

মসর্লন প্রদশ িনী ও মসর্লন পুনরুজ্জ্বীবন  আহসান মর্েল জাদুঘর এর মসর্লন সন্ধযা উৎসববর আবয়াজন কবর। 

 

 
 

১৫ মাি ি ২০১৬, ভুটাবনর রার্ন Her Majesty Mother Tsnering Pem Wangchuck-মক একটি মবৌদ্ধ মূর্িির 

মরর্প্লকা উপহার প্রদান করবছন বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘবরর মহাপর্রিালক জনাব ফয়জুল লর্িফ মিৌধুরী 

 

 

২৩ মাি ি ২০১৬, িার্রবখ স্বাধীন বাংলা মবিার মকন্দ্র প্রদশ িনীকক্ষ উববাধনী বক্তৃিা র্দবচ্ছন  

মাননীয় সংস্কৃর্ি মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমর্প 

 
 

 

 

২৫ মাি ি ২০১৬, মহান স্বাধীনিা ও জািীয় র্দবস ২০১৬ উদযাপন উপলবক্ষয  

মুর্ক্তবযাদ্ধাবদর গল্প অনুষ্ঠাবন বক্তব্য রাখবছন র্শল্পী হাবশম খান 
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                               ১৪ মম ২০১৬, বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘবরর নর্লনীকান্ত ভট্টশালী প্রদশ িনী গ্যালার্রবি 

মাসব্যাপী ‘রবীন্দ্রনাবর্র র্িত্র্কম ি প্রদশনী’র উববাধন মশবষ পর্রদশ িন করবছন গণপ্রজািন্ত্রী  

বাংলাবদশ সরকাবরর মাননীয় অর্ িমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুর্হি 
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গণগ্রন্থাগার অর্ধদপ্তর  

 

গণগ্রন্থাগার অর্ধদপ্তর সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র র্নয়ন্ত্রবণ পর্রিার্লি একটি সরকার্র প্রর্িষ্ঠান। 

সরকার কতৃিক র্নযুক্ত একজন মহাপর্রিালক এ অর্ধদপ্তবরর প্রধান র্হবসবব দার্য়ত্ব পালন করবছন। ১৯৫৮ 

সাবল িৎকালীন র্শক্ষা মন্ত্রণালবয়র সংস্কৃর্ি র্বভাবগর অধীবন ঢাকা র্বের্বযালয় এলাকায় বাংলাবদশ মকন্দ্রীয় 

পাবর্লক লাইবব্রর্রর যাত্র্া শুরু হয়। িখন এর পুিক সংখ্যা র্ছল ১০,০৪০টি। ১৯৭৮ সাবল এটি বিিমান স্থাবন 

স্থানান্তর্রি হয়। পরবিীকাবল সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র র্নয়ন্ত্রণাধীবন ১৯৮৩ সাবল এটিবক অর্ধদপ্তর 

র্হবসবব প্রর্িষ্ঠা করা হয়। বিিমাবন এর অধীবন ঢাকাস্থ সুর্ফয়া কামাল জািীয় গণগ্রন্থাগার, ৫টি র্বভাগীয়, ৫৮টি 

মজলা, ৪টি শাখা এবং ২টি উপবজলা সহ মমাট ৭০টি সরকার্র গণগ্রন্থাগার পর্রিার্লি হবচ্ছ।  

র্ভশন (Vision) 

 জ্ঞানমনস্ক আবলার্কি সমাজ। 

র্মশন (Mission) 

 মুর্ক্তযুবদ্ধর মিিনায় সমৃদ্ধ র্শশু-র্কবশারবদর উপবযাগী পয িাপ্ত গ্রন্থসহ সমর্ন্বি গ্রন্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ 

সংগঠন, র্বন্যাস ও র্বিরণ; 

 সম্প্রসারণমূলক মসবা মযমন : বুক র্রর্ভউ, বইপাঠ প্রর্িবযার্গিা, জািীয় র্দবসসমূহ পালন, র্বর্ভন্ন 

প্রর্িবযার্গিা আবয়াজবনর মধ্য র্দবয় সাংস্কৃর্িক মকন্দ্র র্হবসবব কাজ করা; 

 পাঠকবদর মরফাবরন্স ও উপবদশমূলক মসবা মদয়া; 

 সব িিবরর জনসাধারবণর পাঠাভযাস সৃর্ষ্ট ও উন্নয়ন; 

 র্ববশষজ্ঞ ও সরকার্র প্রর্িষ্ঠানবক গববষণা এবং মরফাবরন্স মসবা মদয়া; 

 প্রর্িবন্ধীবদর র্ববশষ মসবা মদয়া; 

 পাঠকবদর পারস্পর্রক ব্যবহাবরর জন্য গণগ্রন্থাগারসমূবহর র্বর্ভন্ন পাঠসামগ্রীর প্রবয়াজনীয় ও 

যবর্াপযুক্ত কর্ম্পউটারর্ভর্ত্তক িথ্যব্যবস্থা/োটাববস বির্র করা; 

 িথ্য ও মযাগাবযাগ প্রযুর্ক্তর সুর্বধার্দ (ইন্টারবনট, ই-মমইল, ওবয়বসাইট) পাঠকবদর জন্য র্নর্িি 

করা; 

 র্ের্জটাল গ্রন্থাগার মসবা প্রবিিন করা। 

 

২০১৫-১৬ অর্ িবছবর বছবর সম্পার্দি কায িাবলী 

1. গণগ্রন্থাগার অর্ধদপ্তবরর অধীন গ্রন্থাগারসমূবহর মাধ্যবম ২০১৫-১৬ অর্ িবছবর সারাবদবশ ৫৬ লক্ষ ৪৮ 

হাজার পাঠকবক গ্রন্থাগার ও িথ্যবসবা প্রদান করা হবয়বছ। 

2. সাইবার কযাবফ মার্লক সর্মর্ি কতৃিক সুর্ফয়া কামাল জািীয় গণগ্রন্থাগার এবং মমাবাইল মফান মকাম্পার্ন 

‘রর্ব’-র সহবযার্গিায় সুর্ফয়া কামাল জািীয় গণগ্রন্থাগার এবং ০৬টি র্বভাগীয় সরকার্র গণগ্রন্থাগাবর 

২০১৫-১৬ অর্ িবছবর ৬৬ হাজার ৬শি পাঠকবক র্বনামূবযবো ইন্টারবনট মসবা প্রদান করা হবয়বছ। 

3. গণগ্রন্থাগার অর্ধদপ্তর কতৃিক অধীনস্থ গ্রন্থাগারসমূবহর জন্য ২০১৫-১৬ অর্ ি-বছবর ২,৩০,০০,০০০/-(দুই 

মকাটি র্ত্র্শ লক্ষ) টাকার মদর্শ-র্ববদর্শ বই, পত্র্-পর্ত্র্কা ও ম্যাগার্জন ক্রয় কবর র্বিরণ করা হবয়বছ। 

4. মদশব্যাপী অর্ধদপ্তবরর র্নয়ন্ত্রণাধীন সরকার্র গ্রন্থাগারসমূবহ ২০১৫-১৬ অর্ িবছবর  ১৫ আগি জািীয় মশাক 

র্দবসসহ স্বাধীনিা র্দবস ও র্বজয় র্দবস উপলবক্ষয রিনা, আবৃর্ত্ত, বইপাঠ, পাঠিক্র ইিযার্দ প্রর্িবযার্গিার 
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আবয়াজন করা হবয়বছ এবং ৩৫,৮৩৫ জন প্রর্িবযাগী এ প্রর্িবযার্গিায় অংশগ্রহণ কবরবছ। র্বজয়ীবদর 

মাব  পুরস্কার ও সনদ র্বিরণ করা হবয়বছ।  

5. রাজস্ব খাবি র্বর্ভন্ন মগ্রবের ৩১টি পবদ জনবল র্নবয়াবগর র্বজ্ঞর্প্ত প্রকাবশর পর্রবপ্রর্ক্ষবি প্রাপ্ত 

আববদনসমূহ বাছাই কায িক্রম সম্পন্ন করা হয়। 

6. রাজস্ব খাবি র্বর্ভন্ন মগ্রবের ৩য় ও ৪র্ ি মশ্রর্ণর ২৯টি পবদ জনবল র্নবয়াগ মদয়া হবয়বছ।  

7. গণগ্রন্থাগার অর্ধদপ্তবরর রাজস্ব খাবি ৯ম মগ্রবে ৩৮টি লাইবব্রর্রয়ান পদ সৃজন করা হবয়বছ। িন্মবধ্য ২৭টি 
শূন্যপদ পূরবণর র্নর্মত্ত র্পএসর্স কতৃিক র্নবয়াগ র্বজ্ঞর্প্ত প্রকাশ এবং প্রার্ীবদর র্লর্খি ও মমৌর্খক পরীক্ষা 

গ্রহণ মশবষ র্নব িার্িি ২০ জবনর িার্লকা মন্ত্রণালবয় মপ্ররণ করা হয়। 

8. মবঙ্গল ফাউবিশন মর্বক আট িবফার্লও, কযাটালগ, র্শল্পকলা ইিযার্দ র্বষবয়র প্রায় ৪০,০০০ (ির্েশ হাজার) 

পুিক অনুদান র্হবসবব পাওয়া র্গবয়বছ। 

  

ভর্বষ্যৎ উন্নয়ন পর্রকল্পনা 

 অনলাইন পাবর্লক লাইবব্রর্র ম্যাবনজবমন্ট র্সবিম এবং অন্যান্য সংর্িষ্ট কাজ বািবায়ন শীষ িক প্রকল্প 

বািবায়বনর মাধ্যবম সকল সরকার্র গণগ্রন্থাগাবরর র্ের্জটালাইবজশন র্নর্িিকরণ। 

 ‘উপবজলা সংস্কৃর্ি মকন্দ্র স্থাপন’ শীষ িক প্রকবল্পর অধীবন উপবজলা সরকার্র গণগ্রন্থাগার প্রর্িষ্ঠার 

মাধ্যবম উপবজলা পয িাবয় গণগ্রন্থাগাবরর সুর্বধাপ্রার্প্ত র্নর্িিকরণ। 

 গণগ্রন্থাগার অর্ধদপ্তবরর র্নয়ন্ত্রণাধীন ভবনসমূবহর ঊর্ধ্িমুখী সম্প্রসারণ প্রকল্প বািবায়ন মাধ্যবম ঐ সব 

গণগ্রন্থাগাবর অর্ধক পাঠবকর মসবা-সুর্বধা বৃর্দ্ধকরণ। 

 গণগ্রন্থাগার অর্ধদপ্তবরর সদর দপ্তবরর বহুিল ভবন র্নম িাণ প্রকল্প বািবায়বনর মাধ্যবম গ্রন্থাগার 

ব্যবহারকারীবদর আধুর্নক সুর্বধার্দ প্রার্প্ত র্নর্িিকরণ। 

 িট্টগ্রাম মুসর্লম ইন্সটিটিউট র্নম িাণ প্রকল্প বািবায়ন।  

 র্বভাগীয় সরকার্র গণগ্রন্থাগারসমূবহর উন্নয়ন প্রকল্প বািবায়ন। 

 রাজস্ব খাবি র্বর্ভন্ন মগ্রবের ৩১টি পবদ জনবল  চূড়ান্তভাবব র্নবয়াগ প্রদান। 
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জািীয় আরকাইভস ও জািীয় গ্রন্থাগার অর্ধদপ্তর 

সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন জািীয় আরকাইভস ও জািীয় গ্রন্থাগার অর্ধদপ্তর দুটি আন্তজিার্িক 

গুরুত্ববহনকারী প্রর্িষ্ঠান। এটি মূলি িথ্য মসবাদানমূলক ও গববষণাধমী প্রর্িষ্ঠান। ১৯৭২ সাবল আরকাইভস ও 

গ্রন্থাগার নাবম এই অর্ধদপ্তর প্রর্িষ্ঠা করা হয়। পরবিীবি একটি উন্নয়ন প্রকবল্পর মাধ্যবম জািীয় গ্রন্থাগার ভবন 

র্নর্ম িি হয় এবং অন্য আবরকটি উন্নয়ন প্রকবল্পর মাধ্যবম জািীয় আরকাইভস ভবন র্নম িাণ করা হয়। এ দুটি 

প্রর্িষ্ঠান মদবশর র্শক্ষা, সংস্কৃর্ি, কৃর্ষ্ট, ইর্িহাস ও ঐর্িবহযর ধারক এবং বাহক। ইর্িহাস, ঐর্িহয, সার্হিয ও 

সংস্কৃর্ি িি িার সব রকবমর উপাত্ত ও উৎস সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গববষণা ও পাঠ উপবযাগী কবর গবড় মিালাই 

প্রর্িষ্ঠান দুটির প্রধান দার্য়ত্ব ও কিিব্য।  

 

 জািীয় আরকাইভস : বাংলাবদশ জািীয় আরকাইভস মদবশর ঐর্িহার্সক গুরুত্বসম্পন্ন সরকার্র-

মবসরকার্র দর্লল নর্র্পত্র্ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কবর গববষকবদর িথ্যবসবা প্রদান কবর। 

 

          জার্ির বুর্দ্ধবৃর্ত্তক ও সৃজনশীলিার পর্রিায়ক মুর্দ্রি উপাদান কর্পরাইট আইবন মকন্দ্রীয়ভাবব সংগ্রহ, 

সংরক্ষণ ছাড়াও র্বেমাবনর সব িবশষ প্রকাশনা সংগ্রহ করার মাধ্যবম জািীয় সংগ্রহশালা (National 

Collection) গবড় মিাবল এবং আধুর্নক প্রযুর্ক্ত ব্যবহার কবর পাঠক ও গববষকবদর িথ্যবসবা প্রদান কবর। 

  

২০১৫-২০১৬ অর্ ি বছবরর সম্পার্দি কায িাবর্ল 

 

ক. জািীয় আরকাইভবসর কম িকাি 

 মরকে ি সংগ্রহ ও র্বর্ভন্ন সংস্থার সাবর্ মযাগাবযাগ : 

 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-০৩টি ফাইল; 

 ক্ষদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট, খাগড়াছর্ড়-১৪ ভর্লউম; 

 পর্রকল্পনা মন্ত্রণালয়-৩০ ভর্লউম; 

 রাজশাহী মজলা কাবলেবরট মরকে িরুম-৫৪০ ভর্লউম; 

 মনায়াখালী কাবলেবরট লাইবব্রর্র-২১২৭ ভর্লউম; 

 যবশার কাবলেবরট মরকে িরুম-২০ ভর্লউম; 

 িাঁপাইনবাবগে কাবলেবরট মরকে িরুম ০২টি এবং বাংলাবদশ োক র্বভাগ ০১টি সহ মমাট ০৩টি ফাইল 

 মরকে িরুম পর্রদশ িন এবং নর্র্ সংরক্ষণ র্বষবয় সবিিনিা বৃর্দ্ধ ; 

 মশরপুর মজলা কাবলেবরট মরকে িরুম, মশরপুর; 

 যবশার মজলা কাবলেবরট মরকে িরুম, যবশার; 

 মনায়াখালী মজলা কাবলেবরট মরকে িরুম, মনায়াখালী; 

 কুর্ষ্টয়া মজলা কাবলেবরট মরকে িরুম, কুর্ষ্টয়া; 

 নাবটার ও  রাজশাহী মজলা কাবলেবরট মরকে িরুম; 

 পররাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র মরকে িরুম, আরকাইভস এবং লাইবব্রর্র;  

 ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট, খাগড়াছর্ড়; 

 হাইবকাট ি ও সুপ্রীম মকাট ি মরকে িরুম;   

 গববষকবদর মসবা প্রদান : ৩২১ জন; 

 জািীয় আরকাইভস পর্রদশ িন : কবলজ/র্বের্বযালয় ও র্বর্ভন্ন মদবশর প্রর্ির্নর্ধ আরকাইভস 

পর্রদশ িন কবরন-৫৭২ জন; 

 নর্র্পত্র্ বাঁধাই ও মমরামি : ১,৩৪৬ ভর্লউম; 

 পর্রবশাধন : ২,৬৭৮ ভর্লউম; 

 র্ের্জটাইবজশন : ৫৭,৫৭৭ পৃষ্ঠা মরকে ি/ইবমজ;  
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 ৯ জুন আন্তজার্িিক আরকাইভস র্দবস উদযাপন করা হবয়বছ। 

 

 (খ) ন্যাশনাল লাইবব্রর্রর সম্পার্দি কায িাবর্ল  

 পাঠক-গববষকবদর িথ্যবসবা দান : ২০৭৫০ জন। 

 কর্পরাইট আইবন নতুন প্রকাশনা সংগ্রহ : ৩৭২৬ টি। 

 ন্যাশনাল র্ববর্লওগ্রার্ফ প্রকাশ : ২০১১ প্রকাশ সম্পন্ন, ২০১২, ২০১৩ র্বর্জ মপ্রবস মুদ্রবণর জন্য মপ্ররণ 

করা হবয়বছ। 

 Integrated Library System এর আওিায় স্থার্পি KOHA সফটওয়যাবর োটা 

এর্ি : ৪০০০ বই/িথ্যসামগ্রী। 

 সরকার্র অবর্ ি গববষণাধমী মদর্শ র্ববদর্শ বই সংগ্রহ : মদর্শ র্ববদর্শ র্বর্ভন্ন কযাটাগর্রর ৬১৯টি বই। 

 ISBN  প্রদান : ৮০২৯ টি । 

 র্শক্ষামূলক পর্রদশ িন : র্বর্ভন্ন র্বের্বযালয়, গববষণা প্রর্িষ্ঠান, প্রর্শক্ষণ প্রর্িষ্ঠান মর্বক গববষক ও 
র্শক্ষার্ীগণ ন্যাশনাল লাইবব্রর্র র্শক্ষামূলক পর্রদশ িন কবরন । 

 প্রর্শক্ষণ/সবম্মলন/ওয়াকিশবপ অংশগ্রহণ : কবয়কজন কম িকিিা ও কম িিারী উক্ত সমবয় স্থানীয়ভাবব 

র্বর্ভন্ন মময়াবদ র্ভন্ন র্ভন্ন র্বষবয়র উপর প্রর্শক্ষণ গ্রহণ কবরন ও ওয়াকিশবপ অংশগ্রহণ কবরবছন।  

 আন্তজিার্িক সংস্থার সাবর্ মযাগাবযাগ/সম্পকি উন্নয়নমূলক কায িক্রম : International ISBN 

Authority, IFLA, CDNLAO, ACCU, APIN ইিযার্দ সংস্থার সদস্য র্হবসবব ই-মমইবল 

মযাগাবযাগ করা হবয়বছ এবং ISBN ও IFLA-মক বাৎসর্রক িাঁদা প্রদান করা হবয়বছ। তুরস্ক 

ন্যাশনাল লাইবব্রর্রর সাবর্ একটি আন্তোঃসংস্থাগি মপশাগি সমব ািা স্মারক স্বাক্ষবরর জন্য প্রর্ক্রয়া 

িলবছ। 

 কম িসূর্ি সংক্রান্ত : ন্যাশনাল লাইবব্রর্র কম িসূর্ির মাধ্যবম ১টি র্লফ্ট, ১টি মজনাবরটর, ১টি মটপড্রাইভ 

ব্যাকআপ, ৫০টন শীিািপ র্নয়ন্ত্রণ যন্ত্র, ১টি বারবকাে মমর্শন, ১টি র্ের্জটাল আইর্ে কাে ি র্প্রন্টার, ১টি 

ইবলকর্েকযাল কাটিং মমর্শন, ১টি মপ-মরাল সফটওয়যার, ১টি র্হউম্যান র্রবসাস ি সফটওয়যার, ৫টি 

মেস্কটপ কর্ম্পউটার, ২টি যবোাপটপ কর্ম্পউটার এবং ১টি ফযাক্স মমর্শন ক্রয় করা হবয়বছ। এ ছাড়া 

কম িসূর্ি মপ্রাগ্রাবমর আওিায় লাইবব্রর্রর কনফাবরন্স কক্ষসহ অন্যান্য অবকাঠাবমাগি উন্নয়ন করা 

হবয়বছ। 

 ন্যাশনাল লাইবব্রর্র কতৃিক রাজস্ব আয় : লাইবব্রর্রর সদস্য ও ফবটাকর্প মসবাদান র্ফ বাবদ ৬৭,৩২৫ 

টাকা এবং অর্েবটার্রয়াম ভাড়া বাবদ ৩,৫৬৫০০ টাকাসহ সব িবমাট ৪,৩৫,২২৫ (িার লক্ষ পঁয়র্ত্র্শ 

হাজার দুইশি পঁর্িশ) টাকা রাজস্ব আয় কবরবছ যা ব্যাংক িালাবনর মাধ্যবম সরকার্র মকাষাগাবর 

জমা মদয়া হবয়বছ।  

 র্ের্জটাল লাইবব্রর্র কায িক্রম শুরু : জািীয় গ্রন্থাগাবরর িথ্যসামগ্রীবক অবটাবমশন ও 

র্ের্জটাইবজশনপূব িক অনলাইন িথ্যবসবা প্রদান করা শুরু হবয়বছ। িথ্যসামগ্রী স্কযার্নংপূব িক সাভ িাবর 

আপবলাে করা হবচ্ছ এবং সফটওয়যাবর Meta data এর্ির কাজ অব্যাহি রবয়বছ। 

 পাঠকক্ষ আধুর্নকীকরণ : পাঠকক্ষগুবলাবক আধুর্নকীকরবণর র্নর্মত্ত ৩টি পাঠককবক্ষ শীিািপ র্নয়ন্ত্রণ 

যন্ত্র স্থাপন করার ফবল উন্নি পর্রববশ র্বরাজ করবছ এবং ৩টি পাঠকক্ষ ই-লার্ন িং মসবা মদয়ার জন্য 

ইন্টারবনট কাবনর্ের্ভটিসহ ৩টি কবর মেস্কটপ কর্ম্পউটার স্থাপন করার ফবল মনটওয়ার্কিং মসবা 

সুবযাগ র্নর্িি করা হবয়বছ।  

 Free Wi-Fi Network : লাইবব্রর্রবি ১০,০০০ বগ িফুট এর্রয়া Free Wi-Fi 

Network এর আওিায় আনার মধ্য র্দবয় পাঠক/গববষকবদর জন্য র্বনা পয়সায় ইন্টারবনট 

সার্ি িং ও ই-মমইল ব্রাউর্জং সুর্বধা র্নর্িি করা হবয়বছ। 
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 জািীয় গ্রন্থাগাবরর জন্য পৃর্ক ওবয়ব সাইট www.nlb.gov.bd, র্ের্জটাল র্রবপার্জটর্রর জন্য 

সাব মোবমইন www.dl.nlb.gov.bd এবং ন্যাশনাল র্ববর্লওগ্রার্ফর জন্য পৃর্ক সাব 

মোবমইন www.bnb.nlb.gov.bd িালু রাখা হবয়বছ। লাইবব্রর্রর ওবয়বসাইবট ঢুবক ময মকউ 

জািীয় গ্রন্থাগার সম্পবকি র্বিার্রি িথ্য জানবি পারববন। 

 কনফাবরন্স কক্ষ স্থাপন : শীিািপ র্নয়র্ন্ত্রি যুবগাপবযাগী ও আধুর্নক আসবাবপবত্র্র সমন্ববয় একটি 

কনফাবরন্স কক্ষ স্থাপন করা হবয়বছ। 

 প্রশাসর্নক সংস্কার :  

 আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অর্ধদপ্তবরর কম িকিিা/কম িিারীবদর জন্য র্বযমান অনুবমার্দি ৯৮টি 

পবদর সমন্ববয় সংবশার্ধি র্নবয়াগর্বর্ধ প্রণয়ন করা হবয়বছ; 

 অর্ধদপ্তবরর র্বযমান র্বর্ভন্ন কযাটাগর্রর ১৭টি অস্থায়ী পদ স্থায়ীকরণ করা হবয়বছ; 

 আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অর্ধদপ্তবরর কাবজ গর্িশীলিা আনয়বনর র্নর্মত্ত জনবল সমস্যা 

দূরীকরণাবর্ ি ৪১টি নতুন পদ সৃর্ষ্ট করা হবয়বছ; 

 দুটি সংস্থার জন্য সমর্ন্বি আইন প্রণয়বনর র্নর্মত্ত সমর্ন্বি আইবনর চূড়ান্ত খসড়া মন্ত্রণালবয় 

মপ্ররণ করা হবয়বছ।  

 

২০১৬-২০১৭ অর্ িবছবরর কম িপর্রকল্পনা 

 অর্ধদপ্তবরর জন্য ৪১টি নতুন পবদর র্নবয়াগ প্রর্ক্রয়া ত্বরার্ন্বিকরণ। 

 অর্ধদপ্তরাধীন জািীয় আরকাইভস ও জািীয় গ্রন্থাগাবরর জন্য সমর্ন্বি আইন প্রণয়ন চূড়ান্তকরণ। 

 জািীয় আরকাইভস ও জািীয় গ্রন্থাগাবরর সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কায িক্রম মজারদারকরণ। 

 নবসৃষ্ট পবদর সমন্ববয় নতুন র্নবয়াগর্বর্ধ প্রণয়ন। 

 আরকাইভস ও গ্রন্থাগাবর পাঠক/গববষকবদর জন্য অনলাইন মসবা উন্মকু্তকরণ। 

 আরকাইভস ও গ্রন্থাগাবরর ইনভযার্িজর্নি ব্যাকবলাে ত্বরার্ন্বিকরণ। 

 আরকাইভস ও গ্রন্থাগাবরর কািমাইজ সফটওয়যাবর ৫০,০০০ োটা এর্ি প্রদান। 

 আরকাইভস ও গ্রন্থাগাবরর র্ের্জটাল অনলাইন িথ্য মসবাদান কায িক্রম মজারদারকরণ। 

 অর্ধদপ্তবরর প্রশাসর্নক সকল কায িক্রম র্হউম্যান র্রবসাস ি সফটওয়যাবরর অন্তভু িক্তকরণ।   

 অর্ধদপ্তবরর র্হসাব শাখার সকল কম িকাি মপ-মরাল সফটওয়যাবরর অন্তভু িক্তকরণ। 

 অর্ধদপ্তবরর আওিায় বাবজট প্রার্প্ত সাবপবক্ষ একটি আন্তজিার্িক ওয়াকিশপ/মসর্মনার আবয়াজন। 

 অর্ধদপ্তবর সংগৃহীি পুরািন, মেঁড়া, নষ্ট হবয় যাওয়া দুষ্প্রাপ্য িথ্যসামগ্রীর বাঁধাই কাজ সম্পন্নকরণ। 

 অর্ধদপ্তবরর সম্মুবখ অনবধ স্থাপনা/নাস িার্র অপসারণ। 

 

 

 

        

 

১৫ আগি ২০১৫ জািীয় মশাক র্দবস পালন উপলবক্ষয বঙ্গবন্ধুর প্রর্িকৃর্িবি উদযাপন 

ফুল র্দবয় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করবছন অর্ধদপ্তবরর কম িকিিা/কম িিারীগণ। 

১৭ মাি ি ২০১৬ িার্রখ বঙ্গবন্ধুর জন্মর্দন ও জািীয় র্শশু র্দবস উপলবক্ষয 

র্শশু-র্কবশার র্িত্র্াংকন প্রর্িবযার্গিা। 

http://www.nlb.gov.bd/
http://www.dl.nlb.gov.bd/
http://www.bnb.nlb.gov.bd/
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কর্পরাইট অর্ফস  

 কর্পরাইট অর্ফস  সংস্কৃর্ি মন্ত্রণরলবয় অধীনস্থ একটি গুরুত্বপূণ ি প্রর্িষ্ঠান। এ অর্ফবসর কায িাবর্ল 

কর্পরাইট আইন-২০০০ (২০০৫ সাবল সংবশার্ধি) এর র্বধানমবি পর্রিার্লি হয়। কর্পরাইট হবচ্ছ জািীয় 

এবং আন্তজিার্িক পয িাবয় স্বীকৃি সৃজনশীল ব্যর্ক্তববগ ির সৃর্ষ্টকবম ির ওপর িাঁবদর অর্ধকার। কর্পরাইট আইন 

বািবায়বনর মাধ্যবম র্নম িািা/রির্য়িাবদর সৃজনশীল কম িসমূবহর স্ববত্বর সুরক্ষা প্রদান করা হয়। সৃজনশীল 

ব্যর্ক্তববগ ির মমধাশর্ক্তর সার্ব িক উন্নয়ন, সৃজনশীল কবম ি িাবদর উৎসাহ বৃর্দ্ধকরণ এবং কর্পরাইট সংক্রান্ত 

পাইবরর্স মরাধকরবণর মাধ্যবম র্শক্ষা ও সংস্কৃর্ির উন্নয়ন সাধনই কর্পরাইট আইবনর লক্ষয ও উবেি। একটি 

মদশ বা জার্ির সাংস্কৃর্িক কম িকাি মযমন: সার্হিয, নাট্য, সংগীি, মরকে ি, র্শল্প, িলর্চ্চত্র্, মবিার ও 

মটর্লর্ভশন সম্প্রিার, কর্ম্পউটার-সফটওয়যার ইিযার্দ সৃজনশীল কবম ির উন্নয়ন ও সংরক্ষবণর র্বষবয় 

কর্পরাইট আইন গুরত্বপূণ ি ভূর্মকা পালন কবর র্াবক।  

 

কর্পরাইট অর্ফবসর গুরুত্বপূণ ি কায িাবর্ল  
 

১. কর্পরাইট সংক্রান্ত কবম ির মরর্জবেশন ও সনদপত্র্ প্রদান; 

২. কর্পরাইট সংক্রান্ত র্বষবয় উদ্ভূি র্ববরাধসমূহ র্নস্পর্ত্তকরণ;  

৩. র্ববদশী ভাষা মর্বক বাংলা ভাষায় অনুবাদ/পুনোঃপ্রকাবশর লাইবসন্স প্রদান; 

৪. সম্প্রিার সংক্রান্ত র্ববদর্শ কবম ির বাংলায় অনুবাদ করার লাইবসন্স প্রদান; 

৫. কর্পরাইট মরর্জর্েকৃি কবম ির অনবধ কর্প আমদার্ন বন্ধকরণ; 

৬. সার্হিযকম ি/নাট্যকবম ির অনুবাদ, প্রকাশ র্কংবা পুনরুৎপাদবনর লাইবসন্স প্রদান; 

                                                    

                                  
জািীয় আরকাইভস ভববন র্ের্জটাল নর্র্ ব্যবস্থাপনা র্বষবয় মগাল 

মটর্বল ববঠক। 
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৭. কর্পরাইট সর্মর্ি/Collective Management Organaization (CMO) র্নবন্ধন; 

৮. কর্পরাইট সংক্রান্ত মরর্জর্েকৃি কবম ির নমুনা সংরক্ষণ ।  

 

২০১৫-১৬ অর্ ি বছবরর সম্পার্দি কায িাবর্ল 
 

 মহল্পবেস্ক এবং মহল্পলাইন স্থাপন : মরর্জবেশবনর কায িক্রম স্বল্পসমবয় সম্পাদবনর জন্য কটিরাইট অর্ফবস 

একটি মহল্পবেস্ক ও মহল্পলাইন িালু করা হবয়বছ।  

 মফসবুক ফযানবপইজ উন্মকু্তকরণ : সৃজনশীল মমধাসম্পবদর ময মকাবনা প্রবণিা ও এ সংর্িষ্ট আগ্রহী ময 

মকাবনা ব্যর্ক্ত মফসবুক ফযানবপইবজর মাধ্যবম মরর্জবেশন সংক্রান্ত ময মকাবনা প্রশ্ন কবর সহবজ উত্তর 

মজবন র্নবয় িার কায িক্রম পর্রিালনা করবি পাবরন।  

 প্রিার কায িক্রম মজারদারকরণ : কর্পরাইট মরর্জবেশবনর প্রবয়াজনীয়িা, পদ্ধর্ি, আইনগি প্রর্িকার, পাইবরর্স 
বন্ধকরণ  সবিিনিা প্রভৃর্ি র্বষবয় ব্যাপক প্রিার পর্রকল্পনা গ্রহণ করা হবয়বছ।  

 কর্পরাইট সর্মর্ি গঠন : মমধাসম্পদ ব্যবস্থাপনা কায িকর করার লবক্ষয সংগীি মসের মর্বক একটি সর্মর্ি 

গঠন করা হবয়বছ। 

 র্বর্ভন্ন মমলা এবং িবল অংশগ্রহণ : সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র আওিাধীন ময মকাবনা প্রর্িষ্ঠান ও 

সম্পর্কিি অন্যান্য প্রর্িষ্ঠান কতৃিক আবয়ার্জি র্বর্ভন্ন মমলা মযমন-অমর একুবশ গ্রন্থবমলা, র্সবলট ও 

যবশার মজলায় অনুর্ষ্ঠি বইবমলায় অংশগ্রহণ কবর কর্পরাইট র্নবন্ধন ও পাইবরর্স বন্ধকরবণর লবক্ষয 

সবিিনিামূলক কায িক্রম পর্রিালনা করা হয়। 

  

 

2015-2016 অনুর্ষ্ঠি মসর্মনার 

 

২০১৬-১৭ অর্ িবছবরর কম িপর্রকল্পনা  

 মরর্জবেশন প্রর্ক্রয়ার সময় সংর্ক্ষপ্তকরণ; 

 কর্পরাইট আইন সংবশাধন; 

 ওবয়বসাইট হালনাগাদকরণ; 

 মফসবুক হালনাগাদকরণ; 

 কর্পরাইট আইন, মরর্জবেশন ও মিক মহাল্ডারবদর মাব  প্রিার মজারদারকরণ; 

 কর্পরাইট আইন সংবশাধন; 

 কর্পরাইট ভবন র্নম িাণ প্রকল্প অনুবমাদন; 

 কর্পরাইট সর্মর্ি গঠন। 
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নজরুল ইন্সটিটিউট 

বাংলা সার্হবিযর অর্বস্মরণীয় যুগস্রষ্টা কর্ব কাজী নজরুল ইসলাম। র্ির্ন িাঁর র্বস্ময়কর প্রর্িভার জাদুস্পবশ ি মকবল 

কর্বিা নয় সংগীবিও মরবখ মগবছন অতুলনীয় অবদান। আমাবদর সাহস মসৌন্দয ি ও বশর্ল্পক অহংকাবরর মহত্তম নামটিও িাঁরই। 

বাংলাবদবশর সার্হিয, সংগীি ও সংস্কৃর্ির অন্যিম প্রধান রূপকার এই মহান কর্ব আমাবদর মানর্বক মিিনারও প্রিীক। এজন্য 

র্ির্ন আমাবদর জািীয় কর্ব। িাঁর অমর স্মৃর্ি রক্ষা, িাঁর জীবন, সার্হিয, সংগীি ও সামর্গ্রক অবদান সম্পবকি গববষণা 

পর্রিালনা, রিনাবর্ল সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রকাশনা ও প্রিার এবং িাঁর ভাবমূর্িি মদশ-র্ববদবশ যর্াযর্ভাবব তুবল ধরার লবক্ষয 

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদশ সরকার ১৯৮৪ সাবলর ১২ জুন এর ৩৯ নম্বর অধ্যাবদবশর মাধ্যবম ১৯৮৫ সাবলর মফব্রুয়ার্র মাবস কর্বর 

অমর স্মৃর্িবাহী ‘কর্বভবন’ [রাজধানীর ধানমর্িস্থ পুরািন ২৮ নম্বর মরাবের ৩৩০-র্ব বার্ড়]-এ নজরুল ইনর্িটিউট প্রর্িষ্ঠা 

কবর। উবেখ্য, জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর ব্যর্ক্তগি উবযাগ ও আগ্রবহ জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলামবক 

২৪মম ১৯৭২-এ সর্ম্বিহারা অবস্থায় রাষ্ট্রীয় অর্ির্র্ র্হবসবব বাংলাবদবশ আনা হয় এবং ধানমর্িস্থ এই কর্বভববন িাঁর স্থায়ীভাবব 

বসবাবসর ব্যবস্থা করা হয় ।  

 

২০১৫-২০১৬ অর্ িবছবরর সম্পার্দি কাজ 

ক. গববষণা ও প্রকাশনা  

জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর কাব্যগ্রন্থ, সংগীিগ্রন্থ, উপন্যাস, প্রবন্ধ, মছাটগল্পসহ অন্যান্য নজরুল-র্বষয়ক গববষণাগ্রন্থ 

এবং নজরুল-সংগীি স্বরর্লর্প গ্রন্থ, পর্ত্র্কা ইিযার্দ প্রকাশ করা নজরম্নল ইনর্িটিউট কম িকাবির অন্তভু িক্ত। এ ধারাবার্হকিায় 

২০১৫-১৬ অর্ িবছবর নজরুল রিনা, নজরুল সংগীবির স্বরর্লর্প, গববষণাধমী গ্রন্থ ও পর্ত্র্কাসহ সব িবমাট ৩টি গ্রন্থ প্রকার্শি হবয়বছ 

এছাড়া শুদ্ধ বাণী ও সুবরর ১২০টি নজরুল সংগীি সংবর্লি ১০টি অযালবাম প্রকার্শি হবয়বছ। নজরুবলর আবৃর্ত্তবযাগ্য 

১০০টি কর্বিা সংবর্লি ৫টি নজরুল আবৃর্ত্তর অযালবাম প্রকার্শি হবয়বছ।  

 

 

  

খ. অনুষ্ঠানসমূহ 

জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর জন্ম ও মৃতুযবার্ষ িকী উদ্ যাপনসহ বাংলাবদবশর জািীয়  গুরুত্বপূণ ি র্দবসসমূহ, 

বাংলা নববষ ি, ঈদ-ই-র্মলাদুন্নবী প্রভৃর্ি র্দববস র্বষয়র্ভর্ত্তক আবলািনা, বয়সর্ভর্ত্তক র্বর্ভন্ন গ্রুবপ সুন্দর হাবির মলখা, 

র্িত্র্াংকন, কর্বিা আবৃর্ত্ত ও নজরুল সংগীবির প্রর্িবযার্গিা এবং সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা হবয়বছ। 

র্বর্ভন্ন সমবয় র্বষয়র্ভর্ত্তক মসর্মনার এবং র্বভাগীয় পয িাবয় নজরুল সবম্মলবনর আবয়াজন করা হবয়বছ। নজরুল 

ইনর্িটিউট, ঢাকা, নজরুল স্মৃর্িবকন্দ্র, র্ত্র্শাল, ময়মনর্সংহ ও নজরুল ইনর্িটিউট মকন্দ্র, কুর্মোয় ২০১৫-১৬ অর্ িবছবর 

৩১টি অনুষ্ঠান উদযার্পি হবয়বছ ।  

 

খ (১).  নজরুল ইনর্িটিউট ঢাকা কতৃিক উদযার্পি অনুষ্ঠানমালা 

১. ৬ আগি ২০১৫ িার্রবখ ‘র্বেকর্ব রবীন্দ্রনার্ ঠাকুবরর ৭৪িম মৃতুযবার্ষ িকী’ উপলবক্ষয ঢাকাস্থ নজরুল ইনর্িটিউবট 

আবলািনা ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান । 

২. ১৫ আগি ২০১৫ িার্রবখ ‘স্বাধীনিার মহান স্থপর্ি জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর ৪০িম শাহাদাৎ বার্ষ িকী’ 

উপলবক্ষয ঢাকাস্থ নজরুল ইনর্িটিউবট আবলািনা ও সাংস্কৃর্িক, পুরস্কার র্বিরণ অনুষ্ঠান । 

৩. ২৭ আগি ২০১৫ িার্রবখ ‘জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর ৩৯িম মৃতুযবার্ষ িকী’ উপলবক্ষয ঢাকাস্থ বাংলাবদশ 

র্শল্পকলা একাবের্মবি আবলািনা, ‘নজরুল পুরস্কার ২০১৪’ প্রদান ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান । 
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‘নজরুল পুরস্কার ২০১৪’ প্রদান অনুষ্ঠাবন পুরস্কারপ্রাপ্ত নজরুল গববষক প্রবফসর ইবমর্রটাস র্সরাজুল 

ইসলাম মিৌধুরী ও র্বর্শষ্ট নজরুল সংগীি র্শল্পী শবনম মুসিারীসহ সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র 

মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমর্প ও প্রাক্তন সর্িব আকিারী মমিাজ 

                              

 

৪. ১৮ অবোবর ২০১৫ িার্রবখ ‘শুদ্ধ বাণী ও সুবর নজরম্নল সংগীি প্রর্শক্ষক বির্রর র্ববশষ মকাবস ির উববাধনী অনুষ্ঠান’ 

উপলবক্ষয ঢাকাস্থ নজরুল ইনর্িটিউবট মকাবস ির উববাধন, আবলািনা ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান ।  

৫. ২৭ অবোবর ২০১৫ িার্রবখ ‘প্রখ্যাি র্শল্পী আববাসউর্েবনর ১১৫িম জন্মবার্ষ িকী’ উপলবক্ষয ঢাকাস্থ নজরুল ইনর্িটিউবট 

আবলািনা ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান । 

৬. ১১ নবভম্বর ২০১৫ িার্রবখ ‘শুদ্ধ বাণী ও সুবর নজরুল সংগীি প্রর্শক্ষক বিরীর র্ববশষ মকাবস ির সমাপনী অনুষ্ঠান’ উপলবক্ষয 

ঢাকাস্থ নজরুল ইনর্িটিউবট আবলািনা ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান। 

 

 

৭. ১১, ১২ ও ১৬ র্েবসম্বর ২০১৫ িার্রবখ ‘মহান র্বজয় র্দবস ২০১৫’ উপলবক্ষয ঢাকাস্থ নজরুল ইনর্িটিউবট র্শশু-র্কবশারবদর 

র্িত্র্াঙ্কন, আবৃর্ত্ত ও সংগীি প্রর্িবযাগীিার আবয়াজন এবং আবলািনা, পুরস্কার প্রদান ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান।  

 

৮. ২৭ র্েবসম্বর ২০১৫ িার্রবখ ‘ঈদ-ই-র্মলাদুনন্নবী’ উপলবক্ষয ঢাকাস্থ নজরুল ইনর্িটিউবট আবলািনা ও মদায়া মাহর্ফল 

অনুষ্ঠান। 

৯. ১৭ মফব্রুয়ার্র ২০১৬ িার্রবখ পতুির্গজ ভাষায় অনূর্দি ‘Nazrul Prosa e Poesia Selecionadas’ এবং স্পযার্নশ 

ভাষায় অনূর্দি ‘Nazrul Prosa y Poesia Selectos’ শীষ িক দুটি গ্রবন্থর প্রকাশনা উৎসববর আবয়াজন করা হয়। 

 

 

 

‘পতুির্গজ ও স্পযার্নশ ভাষায় অনূর্দি দুটি গ্রবন্থর প্রকাশনা অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্ির্র্ সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর 

এমর্প, পররাষ্ট্র প্রর্িমন্ত্রী জনাব মমাোঃ শাহর্রয়ার আলম, মস্পন ও ব্রার্জল দুিাবাবসর প্রর্ির্নর্ধ 
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১০. ২১ মফব্রুয়ার্র ২০১৬ িার্রবখ ‘র্ির্নর্দনব্যাপী একুবশ মফব্রুয়ার্র ও আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস’ উপলবক্ষয ঢাকাস্থ নজরুল 

ইনর্িটিউবট আবলািনা, পুরস্কার র্বিরণ ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান। 

১১. ১৭ মাি ি ২০১৬ িার্রবখ ‘র্িনর্দনব্যাপী জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর জন্মর্দন ও জািীয় র্শশু র্দবস’ 

উপলবক্ষয ঢাকাস্থ নজরুল ইনর্িটিউবট আবলািনা, পুরস্কার র্বিরণ ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান। 

১২. ২৬ মাি ি ২০১৬ িার্রবখ ‘মহান স্বাধীনিা র্দবস’ উপলবক্ষয ঢাকাস্থ নজরুল ইনর্িটিউবট আবলািনা, পুরস্কার র্বিরণ ও 

সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান। 

১৩. ১৪ এর্প্রল ২০১৬ িার্রবখ ‘দুইর্দনব্যাপী বাংলা নববষ ি’ উপলবক্ষয ঢাকাস্থ নজরুল ইনর্িটিউবট আবলািনা, পুরস্কার র্বিরণ ও 

সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান। 

 

১৪. ২৫ মম ২০১৬ িার্রবখ ‘র্িনর্দনব্যাপী জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর ১১৭িম জন্মবার্ষ িকী’ উপলবক্ষয ঢাকাস্থ নজরুল 

ইনর্িটিউবট আবলািনা, পুরস্কার র্বিরণ ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান। 

  

 
 

‘জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর ১১৭িম জন্মবার্ষ িকী’ উপলবক্ষয আবয়ার্জি অনুষ্ঠাবন র্শশু-র্কবশারবদর দলীয় সংগীি পর্রববশন  

 

১৫. ২৩ জুন ২০১৬ িার্রবখ ‘নজরুল সংগীি প্রর্শক্ষবকর সাটি ির্ফবকট র্বিরণ অনুষ্ঠান’ উপলবক্ষয ঢাকাস্থ 

নজরুল ইনর্িটিউবট আবলািনা, পুরস্কার র্বিরণ ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান। 

১৬. সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র ব্যবস্থাপনায় িারর্দনব্যাপী বক্তৃমালার অংশ র্হবসবব ২৩ জুন ২০১৬ নজরুল 

ইনর্িটিউবট সমাপনী বক্তিৃা অনুর্ষ্ঠি। 

 

খ (২). নজরুল সবম্মলনসমূহ 

১৭.৪, ৫ ও ৬ র্েবসম্বর ২০১৫ িার্রবখ মার্নকগে মজলার র্শবালয় উপবজলাধীন মিওিায় ‘জািীয় নজরুল সবম্মলন’ অনুর্ষ্ঠি 

হয়।  

 

মার্নকগে মজলার র্শবালয় উপবজলাধীন আওিায় ‘জািীয় নজরুল সবম্মলন’ অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্ির্র্ সংস্কৃর্ি 

র্বষয়ক মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমর্প, স্থানীয় সংসদ সদস্য জনাব নাইমুর রহমান দুজিয় এবং অন্যান্যরা 

 

১৮. ২২, ২৩ ও ২৪ জানুয়ার্র ২০১৬ িার্রবখ নজরুল ইনর্িটিউবটর উবযাবগ ফর্রদপুর মজলায় ‘জািীয় নজরুল সবম্মলন’ 

অনুর্ষ্ঠি হয়। 
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ফর্রদপুর মজলায় ‘জািীয় নজরুল সবম্মলন’ অনুষ্ঠাবন মবঞ্চ উপর্বষ্ট প্রধান অর্ির্র্ স্থানীয় সরকার, পেী 

উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী ইর্ের্নয়ার খন্দকার মমাশাররফ মহাবসন এমর্পসহ অন্যান্য অর্ির্র্বগ ি 
 

১৯. ১১, ১২ ও ১৩ মাি ি  ২০১৬ নজরুল ইনর্িটিউবটর উবযাবগ চুয়াোঙ্গা মজলার কাপ িাসোঙ্গায় ‘জািীয় নজরুল সবম্মলন’ 

অনুর্ষ্ঠি হয়। 
 

 

চুয়াোঙ্গা মজলার কাপ িাসোঙ্গায় ‘জািীয় নজরুল সবম্মলন’ অনুষ্ঠাবন মবঞ্চ উপর্বষ্ট প্রধান অর্ির্র্ বাংলাবদশ 

জািীয় সংসবদর মাননীয় হুইপ জনাব মসালায়মান হক মজায়ােিার (মছলুন) এমর্পসহ অন্যান্য অর্ির্র্বগ ি 

 

খ (৩). নজরুল ইনর্িটিউট মকন্দ্র, কুর্মো কতৃিক উদযার্পি অনুষ্ঠানমালা 

 

১.  ২৭-২৯ আগি ২০১৫ িার্রবখ ‘জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর ৩৯িম মৃতুযবার্ষ িকী’ উপলবক্ষয নজরুল ইনর্িটিউট 

মকন্দ্র, কুর্মোয় আবলািনা, আবৃর্ত্ত, হামদ, নাি ও মদায়া মাহর্ফল অনুষ্ঠান।  

২.  ১৫ আগি ২০১৫ িার্রবখ ‘স্বাধীনিার মহান স্থপর্ি জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর ৪০িম শাহাদাৎ বার্ষ িকী’ 

উপলবক্ষয নজরুল ইনর্িটিউট মকন্দ্র, কুর্মোয় আবলািনা, পুরস্কার র্বিরণ ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান। 

৩. ১৬ র্েবসম্বর ২০১৫ িার্রবখ ‘মহান র্বজয় র্দবস ২০১৫’ উপলবক্ষয নজরুল ইনর্িটিউট মকন্দ্র, কুর্মোয় আবলািনা, পুরস্কার 

প্রদান অনুষ্ঠান। 

৪. ২১ মফব্রুয়ার্র ২০১৬ িার্রবখ ‘একুবশ মফব্রুয়ার্র ও আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস’ উপলবক্ষয নজরুল ইনর্িটিউট মকন্দ্র, 

কুর্মোয় আবলািনা, পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। 

৫. ২৬ মাি ি ২০১৬ িার্রবখ ‘মহান স্বাধীনিা র্দবস’ উপলবক্ষয নজরুল ইনর্িটিউট মকন্দ্র, কুর্মোয় আবলািনা, পুরস্কার প্রদান 

অনুষ্ঠান। 

৬. ১৪ এর্প্রল ২০১৬ িার্রবখ ‘বাংলা নববষ ি’ উপলবক্ষয নজরুল ইনর্িটিউট মকন্দ্র, কুর্মোয় আবলািনা, পুরস্কার র্বিরণ ও 

সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান। 

৭. ২৫ মম ২০১৬ িার্রবখ ‘জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর ১১৭িম জন্মবার্ষ িকী’ উপলবক্ষয নজরুল ইনর্িটিউট মকন্দ্র, 

কুর্মোয় আবলািনা, পুরস্কার র্বিরণ ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান। 

 

খ (৪). নজরুল স্মৃর্িবকন্দ্র, র্ত্র্শাল, ময়মনর্সংহ কতৃিক উদযার্পি অনুষ্ঠানমালা 

১.  ২৭-২৮ আগি ২০১৫ িার্রবখ ‘জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর ৩৯িম মৃতুযবার্ষ িকী’ উপলবক্ষয 

নজরুল স্মৃর্িবকন্দ্র, র্ত্র্শাবল আবলািনা ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান। 
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২. ২১ মফব্রুয়ার্র ২০১৬ িার্রবখ ‘শহীদ র্দবস ও আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস’ উপলবক্ষয র্শশু-র্কবশারবদর 

প্রর্িবযার্গিা। 

৩. ৪ মাি ি ২০১৬ িার্রবখ ‘র্শশু-র্কবশারবদর একবছর মময়াদী নজরুল সংগীি প্রর্শক্ষণ’ মকাবস ির উববাধনী 

অনুষ্ঠান। 

৪. ১৪ এর্প্রল ২০১৬ িার্রবখ ‘বাংলা নববষ ি ১৪২৩’ উপলবক্ষয আবলািনা ও শুবভচ্ছা র্বর্নময়। 

৫. ২০ ও ২১ মম ২০১৬ িার্রবখ ‘জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর ১১৭িম জন্মবার্ষ িকী’ উদযাপন 

উপলবক্ষয র্শশু-র্কবশারবদর প্রর্িবযার্গিা।  

 

গ. প্রর্শক্ষণ ও ওয়াকিশপ  

জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর গান যর্াযর্ভাবব পর্রববশন, প্রিার ও প্রসাবরর উবেবি নজরুল 

ইনর্িটিউবটর িত্ত্বাবধাবন নজরুল সংগীবির আর্দ গ্রাবমাবফান মরকবে ির বাণী ও সুর অনুসরবণ এবং নজরুল 

ইন্সটিটিউট প্রকার্শি প্রামাণ্য স্বরর্লর্প সহবযাবগ ১৯৮৯ সাল মর্বক নজরুল সংগীি র্শল্পী ও র্শক্ষকবদর 

র্নয়র্মি প্রর্শক্ষণ মদয়া হবচ্ছ। মবিার ও মটর্লর্ভশবনর িার্লকাভুক্ত নজরুল সংগীির্শল্পী ও র্বর্ভন্ন সংগীি 

একাবের্মর র্শক্ষকগণ র্নয়র্মি নজরুল ইনর্িটিউবট প্রর্শক্ষণ গ্রহণ কবরন। এছাড়া বৎসরব্যাপী র্শশু-র্কবশার 

এবং িরুণবদর পৃর্ক পৃর্ক নজরুল সংগীি প্রর্শক্ষণ মকাস ি িালু রবয়বছ। জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর 

কর্বিা শুদ্ধভাবব প্রিার ও প্রসাবরর লবক্ষয নজরুল ইনর্িটিউবট র্শশু-র্কবশার এবং িরুণবদর পৃর্ক পৃর্ক 

র্নয়র্মি আবৃর্ত্ত প্রর্শক্ষণ কায িক্রম িালু করা হবয়বছ। মবিার, মটর্লর্ভশন ও মবঞ্চর আবৃর্ত্ত র্শল্পীবদর পাশাপার্শ 

র্বের্বযালয়, কবলজ, স্কুবলর ছাত্র্-ছাত্র্ীরা এই প্রর্শক্ষণ মকাবস ি অংশ র্নবচ্ছ। র্নবম্ন উবের্খি মকাবস ির মাধ্যবম 

১৩ বছবর ২৪৫ জনবক প্রর্শক্ষণ মদওয়া হবয়বছ।  

  

ঘ. বই মমলায় অংশগ্রহণ 

নজরুল রিনাসহ নজরুল র্বষয়ক রিনা নজরুল-গববষক, নজরুল অনুরাগী পাঠকসহ সকল পাঠবকর কাবছ সহজলভয 

করার জন্য নজরুল ইনর্িটিউট ঢাকা-সহ মদশ ও র্ববদবশর র্বর্ভন্ন বইবমলায় নজরুল ইনর্িটিউবটর প্রকাশনা র্নবয় 

অংশগ্রহণ কবর র্াবক। এসব মমলাগুবলাবি সাশ্রয়ী মূবযবো প্রকাশনা র্বক্রয় করা হবয় র্াবক। ২০১৫-১৬ অর্ িবছবর 

র্নবম্নাক্ত সব িবমাট ১২টি গ্রন্থবমলায় নজরুল ইনর্িটিউট অংশগ্রহণ কবর। 

 

ঙ.  ‘নজরুল পুরস্কার ২০১৪’ প্রদান 

নজরুল-গববষণা ও সংগীি সাধনায় যাঁরা ব্যাপৃি আবছন িাঁবদর অনুপ্রার্ণি ও উৎসার্হি করাও নজরুল ইন্সটিটিউবটর কম িকাবির 

অন্যিম। নজরুল গববষণা, সংগীি সাধনায় অনন্যসাধারণ অবদাবনর স্বীকৃর্িস্বরূপ ২০১৫-১৬ অর্ িবছবর নজরুল গববষণায় 

প্রবফসর ইবমর্রটাস র্সরাজুল ইসলাম মিৌধুরী ও নজরুল সংগীবি র্বর্শষ্ট নজরুল সংগীি র্শল্পী শবনম মুশিারীবক নজরুল পুরস্কার 

২০১৪ প্রদান করা হবয়বছ। 

 

ি. ২০১৫-১৬ অর্ িবছবর সম্পার্দি কায িাবলী 

   

নং উবলস্নখবযাগ্য কাজ অজিন 

১. নজরুল রিনা, নজরুল সংগীবির স্বরর্লর্প, গববষণাধমী গ্রন্থ ও পর্ত্র্কা প্রকাশ ৩১টি  

২. নজরুল সংগীবির র্সর্ে প্রকাশ ১০টি 

৩. নজরুল আবৃর্ত্তর র্সর্ে প্রকাশ ৫টি 

৪. নজরুল জন্মবার্ষ িকী, মৃতুযবার্ষ িকী পালন ও নববষ িসহ অন্যান্য জািীয় র্দবস 

উদযাপন অনুষ্ঠান  

৩০টি 

৫. নজরুল সবম্মলন ০৩টি 

৬. প্রর্শক্ষণ কম িশালা আবয়াজন  ৬টি 

৭. গ্রন্থাগাবরর জন্য বই ক্রয় ৪২টি 

৮. কলকািা আন্তজিার্িক বইবমলা সহ অন্যান্য বইবমলায় অংশগ্রহণ ১২টি বইবমলায় 

৯. নজরুবলর জীবনর্ভর্ত্তক ও অন্যান্য রিনা মদবশ-র্ববদবশ মপ্ররবণর ব্যবস্থাকরণ ৮৫টি স্থাবন মপ্ররণ 

১০. র্বর্ভন্ন ভাষায় নজরুল রিনার অনুবাদকরণ এবং মসগুর্ল গ্রন্থাকাবর প্রকাশ ও প্রিার ০১টি 

১১. স্বরর্লর্প প্রমাণীকরণ পর্রষবদর মাধ্যবম স্বরর্লর্প প্রমাণীকরণ, বই আকাবর প্রকাশ 

ও প্রিার 

১৪৯টি নজরুল সংগীবির 

স্বরর্লর্প 

১২. নজরুল সংগীবির শুদ্ধ বাণীর স্বরর্লর্প সংগ্রহ ১৪৯টি নজরুল সংগীবির 



41 
 

41 

 

স্বরর্লর্প 

১৩. শুদ্ধ বাণী সুবর নজরুল সংগীি এবং কর্বিা আবৃর্ত্তর প্রর্শক্ষণ মকাস ি ১৩টি  

১৪. শুদ্ধ বাণী সুবর নজরুল সংগীি এবং কর্বিা আবৃর্ত্তর প্রর্শক্ষবণর মকাবস ির 

প্রর্শক্ষণার্ীর সংখ্যা  

২৪৫ জন 

১৫. অর্েট আপর্ত্ত র্নষ্পর্ত্ত ৪৮টি 

 

ছ. ২০১৬-১৭ অর্ িবছবরর কম িপর্রকল্পনা 
 

নং গুরুত্বপূণ ি উবেখবযাগ্য কাজ লক্ষযমাত্র্া 

১. নজরুল রিনা, নজরুল সংগীবির স্বরর্লর্প, গববষণাধমী গ্রন্থ ও পর্ত্র্কা প্রকাশ ২৭টি  

২. নজরুল জন্মবার্ষ িকী, মৃতুযবার্ষ িকী পালন ও নববষ িসহ অন্যান্য জািীয় র্দবস 

উদযাপন অনুষ্ঠান  

২২টি 

৩. প্রর্শক্ষণ কম িশালা আবয়াজন  ৩টি 

৪. নজরুল সবম্মলন ৩টি 

৫. স্বরর্লর্প প্রমাণীকরণ পর্রষবদর মাধ্যবম স্বরর্লর্প প্রমাণীকরণ, বই আকাবর 

প্রকাশ ও প্রিার 

১১০টি নজরম্নল সংগীবির 

স্বরর্লর্প 

৬. নজরুল সংগীবির শুদ্ধ বাণীর স্বরর্লর্প সংগ্রহ ১১৫টি নজরম্নল সংগীবির 

স্বরর্লর্প 

৭. শুদ্ধ বাণী সুবর নজরুল সংগীি এবং কর্বিা আবৃর্ত্তর প্রর্শক্ষবণর মকাস ি ১১টি  

৮. শুদ্ধ বাণী সুবর নজরুল সংগীি এবং কর্বিা আবৃর্ত্তর প্রর্শক্ষণ মকাবস ির 

প্রর্শক্ষণার্ীর সংখ্যা  

২৩০ জন 

৯. নজরুবলর জীবনর্ভর্ত্তক ও অন্যান্য রিনা মদবশ-র্ববদবশ মপ্ররবণর ব্যবস্থাকরণ ৩৫টি স্থাবন মপ্ররণ 

১০. কলকািা আন্তজিার্িক বইবমলা সহ অন্যান্য বইবমলায় অংশগ্রহণ ৮টি বইবমলায় 

১১. র্বর্ভন্ন ভাষায় নজরুল রিনার অনুবাদকরণ এবং মসগুর্ল গ্রন্থ আকাবর প্রকাশ ও 

প্রিার 

২টি 

 

নজরুল মিিনা-সমৃদ্ধ বাংলাবদশ গড়ার লবক্ষয নজরুল ইনর্িটিউট সৃর্ষ্টলগ্ন মর্বক জািীয় কর্বর সৃর্ষ্টকম ি সংগ্রহ, সংরক্ষন, 

গববষণা পর্রিালনা, প্রিার ও প্রসাবর র্নরলসভাবব কাজ কবর আসবছ। বিিমাবন অিযাধুর্নক প্রযুর্ক্ত ব্যবহাবরর মাধ্যবম নজরুল 

িি িার মক্ষবত্র্ প্রসার্রিকরণসহ মদবশ ও আন্তজিার্িক পর্রমিবল জািীয় কর্ববক স্বমর্হমায় ও স্বময িাদায় অর্ধর্ষ্ঠি করার জন্য 

কায িক্রম গ্রহণ করা হবয়বছ। 

 

 জািীয় গ্রন্থবকন্দ্র 

জািীয় গ্রন্থবকন্দ্র সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন একটি স্বায়ত্তশার্সি প্রর্িষ্ঠান। ১৯৬২ সাবল ইউবনবস্কার সহবযার্গিায় 

িৎকালীন পার্কিান মকন্দ্রীয় সরকাবরর র্শক্ষা র্বভাবগর এক প্রজ্ঞাপনববল ‘ন্যাশনাল বুক মসন্টার অব পার্কিান’ প্রর্ির্ষ্ঠি হয়, 

যার একটি শাখা িৎকালীন পূব ি পার্কিাবনর ঢাকায় অবর্স্থি র্ছল। স্বাধীনিা-উত্তর বাংলাবদবশ প্রর্িষ্ঠানটি ‘জািীয় গ্রন্থবকন্দ্র, 

বাংলাবদশ’ নাবম মদশব্যাপী এর কায িক্রম অব্যাহি রাবখ। ১৯৯৫ সাবল বাংলাবদশ জািীয় সংসবদর ২৭নং আইনববল জািীয় 

গ্রন্থবকন্দ্র একটি র্বর্ধবদ্ধ সংস্থায় উন্নীি হয়। 

 

২০১৫-২০১৬ বছবর সম্পার্দি কায িাবর্ল 

মবসরকার্র গ্রন্থাগাবরর অনুকূবল সহায়িা প্রদান 

মদবশর মবসরকার্র গ্রন্থাগারসমূবহর অবকাঠাবমাগি উন্নয়ন ও গ্রন্থাগার-মসবার মাবনান্নয়বনর মাধ্যবম নতুন পাঠক সৃর্ষ্টবি 

ভূর্মকা রাখায় গ্রন্থাগাবরর সক্ষমিা বৃর্দ্ধর লবক্ষয ৭০০টি মবসরকার্র পাঠাগাবরর অনুকূবল নগদ ১.১২(প্রায়) মকাটি টাকা এবং প্রায় 

১.২৩ মকাটি টাকা মূযবোমাবনর মমাট ৫১,৭৫০ কর্প গ্রন্থ অনুদান র্হবসবব প্রদান করা হয়। 
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মবসরকার্র গ্রন্থাগাবর অনুদাবনর বই র্বিরণ 

মবসরকার্র গ্রন্থাগাবরর গ্রন্থাগার্রকবদর প্রর্শক্ষণ প্রদান 

গ্রন্থাগারগুবলার মসবার মান বৃর্দ্ধ এবং গ্রন্থাগার্রকবদর অর্ধকির দক্ষ কবর মিালার র্নর্মত্ত তৃণমূল পয িাবয়র ৬৫টি মবসরকার্র গণগ্রন্থাগাবরর ৬৫ জন 

গ্রন্থাগার্রকবক গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার র্বষবয় প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হয়। 

 

 

র্বভাগীয় ও মজলা বইবমলার আবয়াজন 

জনসাধারবণর মবধ্য অর্ধক হাবর পাঠপ্রবণিা বৃর্দ্ধ ও পাঠক সৃর্ষ্টর লবক্ষয মমাট ৬টি র্বভাগীয় ও মজলা বইবমলার (ঢাকা, িট্টগ্রাম, রাজশাহী, র্সবলট, 

র্দনাজপুর ও কক্সবাজার) আবয়াজন করা হয়। 

 

 

জািীয় গ্রন্থবকবন্দ্রর  উবযাবগ আবয়ার্জি ঢাকা বইবমলা ২০১৬-এর উববাধন অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্ির্র্র বক্তব্য রাখবছন 

সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমর্প 

 

 

জািীয় গ্রন্থবকবন্দ্রর উবযাবগ র্দনাজপুর মজলা প্রশাসবনর ব্যবস্থাপনায় সপ্তাহব্যাপী বইবমলার উববাধন অনুষ্ঠাবনর মবঞ্চ প্রধান অর্ির্র্ পররাষ্ট্রমন্ত্রী 

আবুল হাসান মাহমুদ আলী এমর্প, র্ববশষ অর্ির্র্ বাংলাবদশ জািীয় সংসবদর হুইপ ইকবালুর রর্হম এমর্প ও অন্যান্য অর্ির্র্বৃন্দ 
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গ্রন্থ সংগ্রহ 

মলখক সৃর্ষ্ট ির্া সৃজনশীল প্রকাশনার র্বপণন ত্বরার্ন্বি করার মাধ্যবম প্রকাশনা প্রর্িষ্ঠানসমূহবক উৎসার্হিকরবণর লবক্ষয র্বর্ভন্ন প্রকাশনা প্রর্িষ্ঠাবনর 

র্নকট মর্বক ৫১,৭৫০ কর্প গ্রন্থ ক্রয় করা হয়। 

 

গ্রন্থর্বষয়ক মসর্মনার ও আবলািনা 

     ২০১৫-২০১৬ অর্ িবছবর গ্রন্থর্বষয়ক ৩টি মসর্মনার ও আবলািনা সভার আবয়াজন করা হয়। 

 

‘জ্ঞানর্ভর্ত্তক সমাজ গঠবন মবসরকার্র গ্রন্থাগাবরর ভূর্মকা’ শীষ িক মসর্মনাবর প্রধান অর্ির্র্র বক্তব্য রাখবছন 

সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমর্প 

 

 

প্রকাশনা 

বাংলাবদবশ র্বযমান সৃজনশীল প্রকাশনা প্রর্িষ্ঠানসমূবহর িার্লকা সংবর্লি একটি প্রকাশকপর্ে এবং ২০১৫ সাবল  বাংলাবদবশর সৃজনশীল 

প্রকাশনা প্রর্িষ্ঠান কতৃিক প্রকার্শি গ্রবন্থর িার্লকা সংবর্লি একটি গ্রন্থপর্ে প্রকাশ করা হয়। 

 

২০১৬-২০১৭ অর্ িবছবরর কম িপর্রকল্পনা 

অবকাঠাবমা উন্নয়বনর লবক্ষয ৭০০টি মবসরকার্র পাঠাগাবরর অনুকূবল নগদ অনুদান প্রদাবনর পর্রকল্পনা রবয়বছ। পাঠাগাবরর সক্ষমিা বৃর্দ্ধর লবক্ষয 

৭০০টি মবসরকার্র পাঠাগারবক মমাট ৫২,০০০টি বই অনুদান র্হবসবব প্রদাবনর পর্রকল্পনা রবয়বছ। গ্রন্থাগারগুবলার মসবার মান বৃর্দ্ধ এবং গ্রন্থাগার্রকবদর 

অর্ধকির দক্ষ কবর মিালার র্নর্মত্ত মবসরকার্র গণগ্রন্থাগাবরর ৭০ জন গ্রন্থাগার্রকবক প্রর্শক্ষণ প্রদাবনর পর্রকল্পনা করা হবয়বছ। মদবশর র্বর্ভন্ন অঞ্চবল 

অবর্স্থি মবসরকার্র গণগ্রন্থাগার সবরজর্মবন পর্রদশ িনপূব িক এ বছর মমাট ৪৫টি গ্রন্থাগাবরর নাম িার্লকাভুক্তকরণসহ গ্রন্থাগারগুবলার অনুকূবল িার্লকাভুর্ক্তর 

সনদ প্রদাবনর পর্রকল্পনা করা হবয়বছ। জনসাধারবণর মবধ্য অর্ধক হাবর পাঠপ্রবণিা বৃর্দ্ধ ও পাঠক সৃর্ষ্টর লবক্ষয র্বভাগীয় ও মজলা পয িাবয় মমাট ৬টি 

বইবমলা আবয়াজবনর পর্রকল্পনা করা হবয়বছ। মলখক সৃর্ষ্ট ির্া সৃজনশীল প্রকাশনার র্বপণন ত্বরার্ন্বি করার লবক্ষয র্বর্ভন্ন প্রকাশনা প্রর্িষ্ঠাবনর র্নকট 

মর্বক ৫১,৭৫০টি গ্রন্থ ক্রবয়র পর্রকল্পনা করা হবয়বছ। গ্রন্থর্বষয়ক ৪টি মসর্মনার ও আবলািনা সভার আবয়াজন করা হবয়বছ। একটি পাঠাগার র্নবদ ির্শকা, 

একটি প্রকাশকপর্ে ও একটি গ্রন্থপর্ে প্রকাবশর লক্ষমাত্র্া র্স্থর করা হবয়বছ। র্ববের র্বর্ভন্ন মদবশ বাংলাবদবশর গ্রবন্থর বাজার সৃর্ষ্টর লবক্ষয কলকািা 

বইবমলাসহ অন্তি: দুবটা আন্তজিার্িক বইবমলায় অংশগ্রহবণর পর্রকল্পনা করা হবয়বছ। 

 



44 
 

44 

 

 

আন্তজিার্িক গ্রন্থ ও কর্পরাইট র্দবস ২০১৬ (২৩ এর্প্রল) উপলবক্ষয আবয়ার্জি মসর্মনাবর প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব বক্তব্য রাখবছন সংস্কৃর্ি র্বষয়ক 

মন্ত্রণালবয়র সর্িব জনাব আক্তারী মমিাজ 

 

বাংলাবদশ মলাক ও কারুর্শল্প ফাউবিশন, মসানারগাঁও 

মসানারগাঁও বাংলার ইর্িহাবসর এক মগৌরববাজ্জ্বল প্রািীন জনপদ। প্রায় র্িনশি বছর মসানারগাঁও প্রািীন বাংলার রাজধানী র্ছল। 

সুলিার্ন আমবলর শাসকগণ, বাবরা ভূ ৌঁইয়া প্রধান ঈসা খাঁ ও জগর্বখ্যাি মসর্লন মর্বক মসানারগাঁওবক আলাদা করা যায় না। এরূপ 

এক গুরুত্বপূণ ি ঐর্িহার্সক পটভূর্মবি জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর  আর্র্ িক সহায়িা  ও পৃষ্ঠবপাষকিায় এবং 

র্শল্পািায ি জয়নুল আববর্দবনর ঐকার্ন্তক প্রবিষ্টায় সরকার ১৯৭৫ সাবলর ১২ মাি ি এক প্রজ্ঞাপনববল বাংলাবদশ মলাক ও কারুর্শল্প 

ফাউবিশন প্রর্িষ্ঠা কবর। রাজধানী ঢাকা মর্বক ২৫ র্কবলার্মটার পূবব ি ঢাকা-িট্টগ্রাম মহাসড়ক মর্বক প্রায় ১ র্কবলার্মটার 

অভযন্তবর নারায়ণগে মজলার মসানারগাঁ উপবজলায় এটির অবস্থান। 
 

 

 মলাক ও কারুর্শল্প মমলা মলাকজ উৎসব ২০১৬-এ মমলার িল পর্রদশ িন করবছন সংস্কৃর্ি 

র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমর্প 

 

 

২০১৫-২০১৬ অর্ িবছবরর সম্পার্দি গুরুত্বপূণ ি কায িাবর্ল  

ঐর্িহযবাহী মলাককারুর্শল্প অনুরাগী সংস্কৃর্িমনস্ক জার্ি গঠবনর র্ভশন বািবায়বনর অর্ভলবক্ষয এর উৎকষ ি সাধন, প্রসার, সংগ্রহ, 

সংরক্ষণ, প্রদশ িন ও পুনরুজ্জীববনর কাজ ফাউবিশন কবর যাবচ্ছ। এটি বাঙার্ল জার্িসত্তার প্রকাবশ গববষণাধমী মসবামূলক জািীয় 

প্রর্িষ্ঠান।  

বার্ষ িক কম িসম্পাদন চুর্ক্তর আওিায় র্নধ িার্রি কায িাবর্লসহ আবলািয অর্ িবছবর ময সকল কায িাবর্ল সম্পার্দি হবয়বছ িার মবধ্য 

উবেখবযাগ্য হবলা জর্রপ কম িসূর্ির মাধ্যবম নারায়ণগে মজলার মসানারগাঁ ও রূপগে উপবজলার কারুর্শল্পীবদর পর্রপূণ ি 

পর্রর্ির্িমূলক িার্লকা প্রণয়নসহ কারুর্শল্পীবদর র্বষবয় িথ্যভািার গবড় মিালা। মদশব্যাপী জর্রবপর ধারাবার্হক এ কাজটির  

মক্ষবত্র্ আগামী অর্ ি বছবর এ মজলার অবর্শষ্ট ৩টি উপবজলায় জর্রপ কাজ সম্পার্দি  হবব। পরবিীকাবল একটি প্রকল্প গ্রহবণর 

মাধ্যবম পয িায়ক্রবম মদশব্যাপী এ জর্রপ কায িক্রম সম্পন্ন করা হবব। কারুর্শল্পীবদর মান উন্নয়বন পর্রকল্পনা গ্রহণ ও বািবায়বনর 

মক্ষবত্র্ এ জর্রপ উবেখবযাগ্য ভূর্মকা রাখবব।  

এ বছর কারুর্শবল্পর মান উন্নয়বন মদবশর ৫টি মজলায় ৬টি কারুর্শবল্পর প্রর্িটি মাধ্যবম ১৫ জন কবর মমাট ৬০ জনবক প্রর্শক্ষণ 

প্রদান করা হয়। এ কম িসূর্ির আওিায় ঠাকুরগাঁও মজলায় পাবটর র্শকা, রাজশাহীবি মাটির র্ির্ত্র্ি পুতুল, মাগুরার মশালার 
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কারুর্শল্প, র্কবশারগবের মটপাপুতুল, িট্টগ্রাবমর িন্দনাইবশ িালপািার পাখা এবং র্মরসরাইবয় বটনী পাটির উপর প্রর্শক্ষণ 

কায িক্রম সম্পন্ন হয়।  

আবলািয বছবর ফাউবিশবনর প্রায় ১,০০০.০০ (এক হাজার)টি র্নদশ িন দ্রবব্যর আবলাকর্িত্র্ েকুবমবন্টশবনর কাজ সম্পন্ন হয়।   

কারুর্শল্পীবদর উৎসাহ প্রদাবনর লবক্ষয ফাউবিশন মর্বক িলর্ি বছর পাবটর কারুর্শল্প, ধািব কারুর্শল্প (িামা-কাঁসা-র্পিল) এবং 

শীিলপাটি মাধ্যবম ০৪ জনবক পুরস্কৃি করা হয়। একভর্র ওজবনর একটি স্ববণ ির পদকসহ নগদ র্ত্র্শহাজার টাকা ও সনদ প্রদান এ 

পুরস্কাবরর অন্তভুক্ত র্ছল।  

আবলািয বছবর বাঁবশর বির্র মাছ ধরার কারুপবণ্যর প্রদশ িনী এবং নকর্শকাঁর্ার ওপর কযাটালগ, গববষণামূলক প্রকাশনাসহ র্ববশষ 

প্রদশ িনীর আবয়াজন করা হয়। এ ছাড়া সারা বছর জুবড় র্নবম্নার্ের্খি অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা হয় :  

1. ১৫ আগি জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর শাহাদািবার্ষ িকী ও জািীয় মশাক র্দবস পালন;   

2. ১ অগ্রহায়ণ/১৫ নবভম্বর  নবান্ন উৎসব উদযাপন; 

3. মহান র্বজয় উৎসব ও মপৌষ পাব িণ উদযাপন; 

4. র্শল্পািায ি জয়নুল আববর্দবনর জবন্মাৎসব উপলবক্ষয জয়নুল মমলা ও প্রদশ িনীর আবয়াজন;  

5. ১৪ জানুয়ার্র মর্বক  মাসব্যাপী মলাককারুর্শল্প মমলা ও মলাকজ উৎসব আবয়াজন; 

6. শহীদ র্দবস ও আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস পালন করা হয়; 

7. জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর জবন্মাৎসব ও জািীয় র্শশু র্দবস উদযাপন; 

8. মহান স্বাধীনিা ও জািীয় র্দবস উদযাপন; 

9. বিত্র্সংক্রার্ন্ত, ববশাখীবমলা ও বাংলা নববষ িবরণ উৎসব উপলবক্ষয ববশাখীবমলার আবয়াজন;  

10. ১৮ মম র্বে জাদুঘর র্দবস উপলবক্ষয স্থানীয় স্কুবলর ছাত্র্-ছাত্র্ীবদর অংশগ্রহবণ মশাভাযাত্র্া ও জাদুঘর র্বষবয় আবলািনা 

অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন; 

11. ২৮ মম র্শল্পািায ি জয়নুল আববর্দবনর মৃতুযবার্ষ িকী পালন;  

12. মৎস্য অবমুক্তকরণ ও বৃক্ষবরাপণ কম িসূর্ি পালন।  

 

 

জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর শাহাদাি বার্ষ িকী ও জািীয় মশাক র্দবস পালন উপলবক্ষয বক্তব্য 

রাখবছন সব্যসািী মলখক বসয়দ শামসুল হক 

 

দর্ক্ষণ মকার্রয়ার Youngone Corporation এবং সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র মবধ্য বাংলাবদশ মলাক ও কারুর্শল্প 

ফাউবিশবনর মলাক ও কারুর্শল্প জাদুঘর (বড় সরদারবার্ড়) Restoration কাবজর চুর্ক্ত অনুযায়ী মকার্রয়ার Youngone 

Corporation-এর মিয়ারম্যান র্ম. র্কহাক সাং পুরািন জাদুঘর ভবন (ঐর্িহার্সক বড় সরদারবার্ড়) এর Restoration 

কাজ সম্পন্ন কবরবছ।  

বাংলাবদবশর মগৌরবগার্া আমাবদর এই নকর্শকাঁর্া এবং ঐর্িহার্সক মসানারগাঁ র্শবরানাবম ফাউবিশন মর্বক দুইটি উবেখবযাগ্য 

প্রকাশনা মুর্দ্রি হবয়বছ। এছাড়া কারুর্শবল্পর র্নদশ িন সংগ্রহ কায িক্রবমর আওিায় ২৫টি কারুর্শবল্পর র্নদশ িন সংগ্রহ করা হবয়বছ। 

উবেখ্য ময, এ বছর ০৭ লক্ষার্ধক মদর্শ দশ িনার্ী এবং দুই হাজাবরর অর্ধক র্ববদর্শ পয িটক ফাউবিশন পর্রদশ িন কবরবছন। এ 

সময় দশ িনার্ী  প্রববশ র্ফসহ অন্যান্য খাি মর্বক প্রায় দুই মকাটি ির্েশ লক্ষ টাকা আয় হবয়বছ। 

২০১৬-২০১৭ অর্ িবছবরর কম িপর্রকল্পনা 

 নারায়ণগে মজলার র্িনটি উপবজলায় মলাকর্শবল্পর জর্রপ ও দর্ললীকরবণর মাধ্যবম (নারায়ণগে সদর, বন্দর, 

আড়াইহাজার) কারুর্শল্পীবদর পর্রর্ির্িমূলক পর্রপূণ ি িথ্যভািার গবড় মিালা; 
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 পয িায়ক্রবম ফাউবিশবনর সংগৃহীি মলাককারুর্শবল্পর সকল র্নদ িশন দ্রবব্যর র্ের্জটাল েকুবমন্টশন ও গববষণামূলক গ্রন্থ 

প্রকাশ;  

 সবিিনিা বৃর্দ্ধর লবক্ষয মলাককারুর্শবল্পর প্রিার প্রিারণার র্নর্মত্ত কারুর্শল্পবমলা, প্রদশ িনী, উৎসব, মসর্মনার, ওয়াকিশপ 

আবলািনা সভা ইিযার্দ আবয়াজন করা; 

 কারুর্শবল্পর ওপর গববষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ;  

 ঐর্িহযবাহী মলাককারুর্শল্প বির্রর মক্ষবত্র্ উৎসাহদাবন মশ্রষ্ঠ কারুর্শল্পীবক পুরস্কার প্রদান; 

 বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রকাশ;  

 প্রদশ িন ব্যবস্থা সম্প্রসারবণর লবক্ষয জাদুঘর ভবন র্নম িাবণ প্রকল্প গ্রহণ;  

 কারুর্শল্পগ্রাম র্নম িাবণর লবক্ষয প্রকল্প গ্রহণ;  

 জাদুঘর নীর্িমালা প্রণয়ন।  

 

 

 

 

র্শল্পািায ি জয়নুল আববর্দবনর মৃতুযবার্ষ িকী পালন উপলবক্ষয আবয়ার্জি অনুষ্ঠাবন বক্তব্য রাখবছন র্শল্পী হাবশম খান 
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                              ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর কালিারাল একাবের্ম, র্বর্রর্শর্র, দুগ িাপুর, মনত্র্বকাণা  

বৃহত্তর ময়মনর্সংহ অঞ্চবলর ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ঐর্িহয সংরক্ষণ, পর্রিয িা, উন্নয়ন ও িি িা এবং লালন করার লবক্ষয 

১৯৭৭ সাবল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালবয়র একটি র্ববশষ প্রকবল্পর মাধ্যবম িৎকালীন ময়মনর্সংহ মজলার মনত্র্বকাণা মহকুমার দুগ িাপুর 

র্ানাধীন র্বর্রর্শর্রবি এ ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর কালিারাল একাবের্মটি প্রর্িষ্ঠা করা হয়। মদবশর উত্তর-পূব িাঞ্চবল বৃহত্তর ময়মনর্সংবহ 

বসবাসরি গাবরা, হাজং, মকাি, বানাই, োলু, মান্দাই এসব নৃবগাষ্ঠীর রবয়বছ র্নজস্ব ভাষা, সামার্জক প্রর্া, মপাশাক-পর্রচ্ছদ, 

খাযাভযাস, নৃিয-গীি, মলাকািার ির্া ঐর্িহযবাহী সংস্কৃর্ি। র্কন্তু কাবলর র্ববিিবন মসসব আকষ িণীয়, বর্ণ িল মূযবোবান সাংস্কৃর্িক 

ঐর্িহযসমূহ হার্রবয় যাবচ্ছ। মকাবনা মকাবনা নৃবগাষ্ঠীর ভাষা ও সাংস্কৃর্িক উপাদানগুবলা একবাবরই হার্রবয় মগবছ। এমিাবস্থায় 

প্রর্িষ্ঠালগ্ন মর্বকই এ প্রর্িষ্ঠানটি অত্র্াঞ্চবলর মসসব ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীবদর র্বলীয়মান সংস্কৃর্ি সংরক্ষণ, লালন, িি িা ও প্রবয়াজনীয় 

উন্নয়নসাধন সহ বৃহত্তর জািীয় সাংস্কৃর্িক পর্রম-মল মসগুবলার র্বকাশবক সাবলীল, সহজীকরণ ও সমন্বয় সাধবনর লবক্ষয কাজ 

কবর যাবচ্ছ।  

 

২০১৫-২০১৬ অর্ ি বছবর সম্পার্দি একাবের্মর কায িক্রম 

 

জািীয় র্দবসসমূহ উদযাপন 

জার্ির জনক বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর ৪১িম শাহাদিবার্ষ িকী ও জািীয় মশাক র্দবস ২০১৫ উপলবক্ষয উপবজলা 

প্রশাসবনর সবঙ্গ সর্ম্মর্লি আবয়াজবন বঙ্গবন্ধুর প্রর্িকৃর্িবি পুষ্পাঘ িয অপ িণ, কাবলা ব্যাজ ধারণ, মশাকর যার্ল এবং আবলািনা 

সভায় অংশগ্রহণ করা হয়। জার্ির জনক বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর জন্মবার্ষ িকী ও জািীয় র্শশু র্দবস ২০১৬ র্শশুবদর র্নবয় 

নৃিয-গীি-কর্বিা আবৃর্ত্ত প্রভৃর্ির মাধ্যবম উদযার্পি হয়।  

মহান একুবশ মফব্রুয়ার্র ও আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস ২০১৬ উপলবক্ষয বিিমান প্রজবন্মর ছাত্র্-ছাত্র্ীবদর মাতৃভাষায় 

উপর্স্থি বক্তৃিা প্রর্িবযার্গিা ও ভবকবুলার্র বির্র প্রর্িবযার্গিা এবং বাংলা সুন্দর হিাক্ষর এবং র্িত্র্াঙ্কন প্রর্িবযার্গিার 

আবয়াজনসহ প্রভািবফর্র, শর্হদ র্মনাবর পুষ্পাঘ িয অপ িণ ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান করা হয়। মহান র্বজয় র্দবস ২০১৫ উদযাপন 

উপলবক্ষ উপবজলা প্রশাসবনর সবঙ্গ সর্ম্মর্লিভাবব প্রভািবফর্র, শর্হদ র্মনাবর পুষ্পাঘ িয অপ িণ ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান এবং 

আবলািনা সভায় অংশগ্রহণ করা হয়। এছাড়াও র্বর্ভন্ন মখলাধুলা এবং সৃজনশীল প্রর্িবযার্গিার আবয়াজন করা হয়। 

মহান স্বাধীনিা র্দবস ২০১৬ যর্াবযাগ্য ময িাদায় উযাপন উপলবক্ষ উপবজলা প্রশাসবনর সবঙ্গ সর্ম্মর্লিভাবব প্রভািবফর্র, 

শহীদ র্মনাবর পুষ্পাঘ িয অপ িণ ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান এবং আবলািনা সভায় অংশগ্রহণ করা হয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

হিাক্ষর এবং র্িত্র্াঙ্কন প্রর্িবযার্গিা 

 

 

জািীয় ব্যর্ক্তত্ববদর জন্ম ও মৃতুয বার্ষ িকী উদযাপন 

কর্বগুরু রবীন্দ্রনার্ ঠাকুবরর ১৫৫িম জন্মবার্ষ িকী এবং ৭৫িম মৃতুযবার্ষ িকী উপলবক্ষ সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান পর্রববশন ও আবলািনা 

সভার আবয়াজন হয়। জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর ১১৭িম জন্মবার্ষ িকী এবং ৪০িম মৃতুযবার্ষ িকী উপলবক্ষ সাংস্কৃর্িক 

অনুষ্ঠান পর্রববশন ও আবলািনা সভার আবয়াজন  হয়।  
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বাংলা নববষ ি ১৪২৩ উদযাপন 

বাংলা নববষ ি ১৪২৩ উদযাপবন উপবজলা প্রশাসবনর সবঙ্গ সর্ম্মর্লিভাবব আবয়াজবন আনন্দর যার্ল ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান এবং 

আবলািনা সভায় অংশগ্রহণ করা হয়। 
 

 

সাংস্কৃর্িক র্বর্নময় অনুষ্ঠান 

মজলা পয িাবয় পাব িিয িট্টগ্রাবমর ‘রাঙ্গামাটি’ মজলায়; উপবজলা পয িাবয় মধাবাউড়া, নার্লিাবার্ড় ও র্ নাইগার্ি এবং র্নজ 

উপবজলার িার্লিাপাড়া, মনায়াগাঁও, দুবরাজপুর এবং কলমাকান্দায় সাংস্কৃর্িক র্বর্নময় করা হয়। 
 

প্রর্শক্ষণ কায িক্রম 

বাযযন্ত্র প্রর্শক্ষণ : গাবরাবদর বাযযন্ত্র ‘দামা ও খ্রাম’ বাদন; আধুর্নক বাযযন্ত্র ‘কীববাে ি’ ও ‘প্যাে ড্রাম’ বাদন এর প্রর্িষ্ঠাবনর 

র্শল্পী ও স্থানীয় মছবলবমবয়বদর জন্য প্রর্শক্ষবণর আবয়াজন করা হয়।  

 

হির্শল্প প্রর্শক্ষণ : র্নজস্ব ঐর্িহয সংরক্ষণ ও র্বকাশ এবং স্ব-কম ি সংস্থাবনর লবক্ষয স্থানীয় মছবল-মমবয়বদর জন্য ১৫ (পবনবরা) 

র্দনব্যাপী হি র্শল্প (ব্লক র্প্রর্ন্টং ও সূর্িকম ি) প্রর্শক্ষবণর আবয়াজন করা হয়। এই প্রর্শক্ষবণর মাধ্যবম ১২ জন সক্ষম মর্হলা 

িাবদর পর্রবাবরর িার্হদা পূরবণ সহায়িা কবর র্াবক। িাছাড়া িাবদর কম িদক্ষিা এবং বাজারজািকরণ মকৌশলগুবলা মদবখ 

আরও ১০ জন মর্হলা িাবদর কাবছ র্শক্ষাগ্রহণ কবর এবং িাবদর পর্রবাবরর িার্হদা পূরবণর সহায়িা কবর আসবছ।  

   

নৃিয প্রর্শক্ষণ  

মকাি সম্প্রদাবয়র মছবল-মমবয়বদর জন্য সপ্তাহব্যাপী মকািনৃবিযর ওপর প্রর্শক্ষবণর আবয়াজন করা হয়। 
 

সাংস্কৃর্িক প্রর্িবযার্গিা কায িক্রম 

র্ নাইগার্ি উপবজলার মর্রয়মনগবর সাংস্কৃর্িক প্রর্িবযার্গিার আবয়াজন করা হবয়বছ। ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীবদর মধ্য মর্বক ‘মসরা 

নার্িবয়’ ও ‘মসরা কে’ র্নব িািন প্রর্িবযার্গিা আবয়াজবনর মাধ্যবম ‘প্রর্িভা অবন্বষণ’ কায িক্রবমর আবয়াজন করা হবয়বছ। এই 

প্রর্িবযাগীিার মাধ্যবম এলাকাবি সংস্কৃর্িিি িা বৃর্দ্ধ পায় এবং গণমানুবষর মবধ্য সংস্কৃর্ি-ভাবনা উজ্জীর্বি হবি িবলবছ। ক্ষুদ্র 

নৃবগাষ্ঠী কালিালার একাবেমী র্বর্রর্শর্র এই প্রর্শক্ষণ কায িক্রম অব্যাহি মরবখবছ। 
 

 

 
নৃিয প্রর্শক্ষণ 

 

 

মসর্মনার-কম িশালা আবয়াজন 

ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীবদর সমাজ-সংস্কৃর্ি-ঐর্িহয, ভাষা, সার্হিয, সমাজব্যবস্থা, উন্নয়ন; জািীয় ইসুয ‘মুর্ক্তযুদ্ধ’ এবং বিিমান সমবয় 

আবলার্িি র্বষয় ‘িথ্য-প্রযুর্ক্ত’ সংর্িষ্ট এসব র্বষয়াবর্লর ওপর ৪ (িার) টি মসর্মনার ও কম িশালা আবয়ার্জি হবয়বছ।  
 

প্রকাশনা কায িক্রম 

গববষণা পর্ত্র্কা ‘জার্নরা’ ২৫িম সংখ্যা প্রকাশ করা হবয়বছ। মকাি গাবনর সংকলন ‘বনোঃপার’ প্রকাশ করা হবয়বছ। বানাই, 

োলু, হর্দ, মান্দাইবদর ওপর সংকলন ‘উত্তর পূব িাঞ্চলীয় ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীবদর র্ববরণ’ নামক পুিক প্রকাশ করা হবয়বছ। 
 

ঐর্িহযবাহী উৎসব আবয়াজন 
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গাবরাবদর ঐর্িহযবাহী ‘হানবড্রে ড্রামস ওয়ানগালা’,  হাজং সম্প্রদাবয়র ঐর্িহযবাহী ‘মদউলী’ উৎসব এবং মকাি সম্প্রদাবয়র 

ঐর্িহযবাহী ‘র্বহু’ উৎসব সংর্শস্নষ্ট নৃবগাষ্ঠীবদর প্রিযক্ষ অংশগ্রহণ, আবয়াজন ও সহবযার্গিায় এবং একাবের্মর ব্যবস্থাপনায় 

মহাসাড়ম্ববর আবয়ার্জি হবয়বছ।  
 

মি র্বর্নময় অনুষ্ঠান 

গি ২০১৫-১৬ অর্ ি বছবর মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমর্প, এর উপর্স্থর্িবি দুগ িাপুর এবং কলমাকান্দা এলাকার 

রাজনীর্ির্বদ, ধমীয় মনিা, সমাবজর সুধীমিলী, র্শক্ষক, র্ির্কৎসক, র্বর্ভন্ন সংগঠবনর প্রর্ির্নর্ধ এবং সাংস্কৃর্িবসবক মিলীবদর 

উপর্স্থর্িবি একটি সংস্কৃর্ি মি র্বর্নময় অনুষ্ঠান অনুর্ষ্ঠি হয়। উক্ত অনুষ্ঠাবন দুই উপবজলার র্নব িাহী কম িকিিা, মজলা প্রশাসক, 

উপবজলা মিয়ারম্যান, ইউর্নয়ন মিয়ারম্যান এবং অন্যান্য জনপ্রর্ির্নর্ধগণ উপর্স্থি র্ছবলন।  

 

 

                                                                         মি র্বর্নময় অনুষ্ঠান 
 

অর্েও-র্ভজুযয়াল কায িক্রম 

হাজং সম্প্রদাবয়র ঐর্িহযবাহী নৃিয এবং বানাই নৃবগাষ্ঠীবদর ঐর্িহযবাহী উৎসব ‘বাস্ত্ত্তপূজা’-এর ওপর র্ভর্েও-র্সর্ে এবং 

গাবরা ভাষায় র্নব িার্িি রবীন্দ্র, নজরুল সংগীি ও মদবশর গাবনর অর্েও-র্সর্ে বির্র করা হবয়বছ। 
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ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট, রাঙ্গামাটি 

 

বৃহত্তর পাব িিয িট্টগ্রাবম বসবাসরি ১১টি ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর ঐর্িহযবাহী সংস্কৃর্ির সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও র্বকাশ সাধন এবং ঔই সকল 

সংস্কৃর্িবক মদবশর জািীয় সংস্কৃর্ির মূল মস্রাবিাধারার সর্হি সম্পৃক্তকরবণর উবেবি িৎকালীন র্শক্ষা মন্ত্রণালবয়র ক্রীড়া ও 

সংস্কৃর্ি র্বষয়ক র্বভাবগর স্মারক নং-F 2/49/76-(C)/500/7, Dhaka, Dated- 22/06/1976 মূবল ১৯৭৮ র্খ্রষ্টাবব্দ 

রাঙ্গামাটিবি ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট প্রর্ির্ষ্ঠি হয়। র্বগি ১২ এর্প্রল ২০১০ র্খ্রোঃ িার্রখ ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক 

প্রর্িষ্ঠান আইন-২০১০ এর মাধ্যবম এই ইনর্িটিউট একটি সংর্বর্ধবদ্ধ স্বায়ত্তশার্সি প্রর্িষ্ঠাবন রূপলাভ কবর। বিিমাবন এটি 

সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র প্রশাসর্নক র্নয়ন্ত্রণাধীন এবং রাঙ্গামাটি পাব িিয মজলা পর্রষবদর র্নকট  একটি র্বভাগ র্হসাবব 

পর্রিার্লি হবয় আসবছ।  
 

২০১৫-১৬ অর্ িবছবরর সম্পার্দি কায িাবর্ল 

ঢাকায় পাব িিয সংস্কৃর্ি মমলা-২০১৬ আবয়াজন : প্রর্িববদনাধীন সাবল ‘‘রাঙ্গামাটি মজলার ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর বণ িাঢয সংস্কৃর্ি িি িা, প্রসার, 

উন্নয়ন ও সংরক্ষণ’’ শীষ িক কম িসূর্ির আওিায় ইনর্িটিউবটর উবযাবগ পাব িিয িট্টগ্রাবম বসবাসরি ১১টি ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর 

ববর্িত্র্যময় ও বণ িাঢয সংস্কৃর্ির ওপর গি ৩১ মাি ি এবং ১ ও ২ এর্প্রল ২০১৬ ইং ৩ (র্িন) র্দনব্যাপী ঢাকায় পাব িিয সংস্কৃর্ি মমলা 

২০১৬ আবয়াজন করা হয়। সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূর এমর্প র্িন র্দনব্যাপী মমলার শুভ 

উববাধন কবরন। উববাধনী অনুষ্ঠাবন র্ববশষ অর্ির্র্ র্হবসবব রাঙ্গামাটি মর্বক র্নব িার্িি মাননীয় সংসদ সয জনাব ঊষািন 

িালুকদার ও রাঙ্গামাটি পাব িিয মজলা পর্রষবদর মাননীয় মিয়ারম্যান জনাব বৃষবকতু িাকমা উপর্স্থি র্ছবলন। র্িন র্দনব্যাপী 

মমলায় রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছর্ড়র র্বর্ভন্ন ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর র্শল্পীর পর্রববশনায় মবনাজ্ঞ সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান অনুর্ষ্ঠি হয়। 

এছাড়া মমলায় ১১টি ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর স্ব স্ব ব্যবহায ি ঐর্িহযবাহী র্বর্ভন্ন সামগ্রী এবং আবলাকর্িত্র্ প্রদশ িনীর আবয়াজন করা হয়। 
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‘ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট, বান্দরবান 

 

নবম জািীয় সংসবদ র্বগি ৫ এর্প্রল ২০১০ িার্রখ বাংলাবদবশর র্বর্ভন্ন ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠী ও সম্প্রদাবয়র অনন্য ববর্শষ্টযপূণ ি আঞ্চর্লক 

সাংস্কৃর্িক ঐর্িহয সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও র্বকাবশর লবক্ষয ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক প্রর্িষ্ঠান প্রর্িষ্ঠা ও আনুষর্ঙ্গক র্বষয়ার্দ 

সম্পবকি ‘ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠী সাংস্কৃর্িক প্রর্িষ্ঠান আইন, ২০১০’ (২০১০ সবলর ২৩ নং আইন) পাশ করা হবয়বছ। আইনটি প্রবর্িিি 

হওয়ায় ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সংস্কৃর্ির উন্নয়ন, র্বকাশ, সংরক্ষণ ও লালবনর পাশাপার্শ ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর জনগণবক মদবশর মূল 

মস্রাবিাধারার জািীয় সংস্কৃর্ির সাবর্ পর্রর্িি কবর মিালার লবক্ষয যর্াযর্ পদবক্ষপ গ্রহণ সহজির হবয়বছ। এ আইন বলবৎ 

হবার সাবর্ সাবর্ ১৯৮৮ সাবল কায িক্রম শুরু করা এ প্রর্িষ্ঠানটি ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট, বান্দরবান নাবম স্বিন্ত্র 

আইনগি সত্তার্বর্শষ্ট সংর্বর্ধবদ্ধ একটি সংস্থা র্হবসবব সুপ্রর্ির্ষ্ঠি হবয়বছ। উবেখ্য ময, প্রর্িষ্ঠানটির পূব িবিী পর্রর্ির্ি র্ছল 

‘উপজািীয় সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট, বান্দরবান’। 

২০১৫-২০১৬ অর্ িবছবর ইনর্িটিউবটর সংস্কৃর্ি শাখার উবযাবগ ১ মাস মময়ার্দ মারমা, িঞ্চঙ্গযা, র্ত্র্পুরা, মরা, মখয়াং ও বমবদর 

মমাট ১২টি নৃিয প্রর্শক্ষণ মকাবস ি ৪৮৪ জন, মারমা, িঞ্চঙ্গযা ও বমবদর মমাট ৩টি সংগীি প্রর্শক্ষণ মকাবস ি ৮৮ জন, ২টি র্িত্র্াঙ্কন 

প্রর্শক্ষণ মকাবস ি মমাট ৩৫ জন, ২টি অর্ভনয় প্রর্শক্ষণ মকাবস ি মমাট ৩৬ জন এবং ১টি কর্বিা আবৃর্ত্ত প্রর্শক্ষণ মকাবস ি মমাট ২০ 

জনবক প্রর্শক্ষণ মদওয়া হয়। ৪ বছর মময়ার্দ শাস্ত্রীয় কে সংগীি, নৃিয ও যন্ত্র সংগীি (িবলা) র্শক্ষার ৩টি মকাবস ি র্বর্ভন্ন ববষ ির 

মমাট ৯৬ জন র্শক্ষার্ী বার্ষ িক পরীক্ষায় কৃিকায ি হয়। 

বার্ষ িক র্ভর্ত্তবি আবয়ার্জি ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক প্রর্িবযার্গিা ২০১৫’মি ২২৫ জন, মহান র্বজয় র্দবস ২০১৫ উপলবক্ষয 

আবয়ার্জি সার্হিয ও সাংস্কৃর্িক প্রর্িবযার্গিায় ৬৬ জন, মহান শর্হদ র্দবস ও আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস ২০১৬ উপলবক্ষয 

আবয়ার্জি সার্হিয ও সাংস্কৃর্িক প্রর্িবযার্গিায় ১২২ জন, মহান স্বাধীনিা ও জািীয় র্দবস ২০১৬ উপলবক্ষয আবয়ার্জি সার্হিয 

ও সাংস্কৃর্িক প্রর্িবযার্গিায় ৫৭ জন, জািীয় র্শশু র্দবস ২০১৬ উপলবক্ষয আবয়ার্জি সার্হিয ও সাংস্কৃর্িক প্রর্িবযার্গিায় ৬৮ 

জন, শুভ বাংলা নববষ ি ১৪২৩ ও সাংগ্রাই-র্বজু-ববসু উৎসব উপলবক্ষয আবয়ার্জি বষ িবরণ সংগীি ও নৃিয প্রর্িবযার্গিায় ২০২ 

জন, র্বেকর্ব রবীন্দ্রনার্ ঠাকুবরর ১৫৫িম জন্মবার্ষ িকী উপলবক্ষয আবয়ার্জি সার্হিয ও সাংস্কৃর্িক প্রর্িবযার্গিায় ৫৮ জন এবং 

জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর ১১৭িম জন্মবার্ষ িকী উপলবক্ষয আবয়ার্জি সার্হিয ও সাংস্কৃর্িক প্রর্িবযার্গিায় ৫৭ জন 

পুরস্কার অজিন কবর। 

বান্দরবান সদর উপবজলার মরালং পাড়ার সর্ন্নকবট জনাব মমনু মরা-এর জুবম মরাবদর নবান্ন উৎসব ‘িামুংপক পই ২০১৫’, পাব িিয 

শার্ন্তচুর্ক্ত স্বাক্ষবরর ১৮িম বার্ষ িকী উদ্যাপন উপলবক্ষয আবলািনা সভা ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান, ‘ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর মলাকসাংস্কৃর্িক 

উৎসব ২০১৫ ও র্পঠা মমলা’ আবয়াজন করা হয় এবং এ অনুষ্ঠাবন র্বর্ভন্ন ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর ৬ জন মলাকর্শল্পীবক আজীবন সম্মাননা 

ও ২০,০০০/- (র্বশ হাজার) টাকা হাবর সম্মানী প্রদান করা হয়। মরা ও র্ত্র্পুরা প্রর্শক্ষণার্ীবদর অংশগ্রহবণ কম িশালার্ভর্ত্তক ২টি 

অর্ভনয় প্রর্শক্ষণ মকাস ি আবয়াজন করা হয় এবং িাবদর পর্রববশনায় যর্াক্রবম মরা নাটক ‘টবক্রাপ’ (একিা) ও র্ত্র্পুরা নাটক 

‘আরং হঁকস’ (আবলা-অন্ধকার) মঞ্চায়ন করা হয়। 

২০১৫-২০১৬ অর্ িবছবর ইনর্িটিউবটর গববষণা ও প্রকাশনা শাখার উবযাবগ ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর মাতৃভাষার অক্ষর জ্ঞান র্শক্ষা 

কায িক্রবমর আওিায় ২ মাস মময়ার্দ মারমা ভাষা র্শক্ষার ৭টি মকাবস ি ২০৭ জন, মরা ভাষা র্শক্ষার ২টি মকাবস ি ৪১ জন, িঞ্চঙ্গযা 

ভাষা র্শক্ষার ২টি মকাবস ি ৪২ জন, বম ভাষা র্শক্ষার ৩টি মকাবস ি ৯৬ জন, িাক ভাষা র্শক্ষার ১টি মকাবস ি ৬ জন এবং র্ত্র্পুরা ভাষা 

র্শক্ষার ১টি মকাবস ি ২৩ জনবক র্শক্ষাদান করা হয়। ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর মাতৃভাষার বণ িমালায় আবয়ার্জি ‘মাতৃভাষায় সার্হিয 

প্রর্িবযার্গিা ২০১৫’মি মারমা ভাষায় ৩৩ জন, বম ভাষায় ৩৫ জন, মরা ভাষায় ৩১ জন, িঞ্চঙ্গযা ভাষায় ৩০ জন এবং িাক 

ভাষায় ১৩ জন পুরস্কার অজিন কবর। বার্ষ িক র্ভর্ত্তবি আবয়ার্জি ‘রিনা প্রর্িবযার্গিা ২০১৫’মি স্কুল পয িাবয় ৫ জন এবং কবলজ 

ও র্বের্বযালয় পয িাবয় ৫ জন পুরস্কার অজিন কবর। 

শুভ বাংলা নববষ ি ১৪২৩ ও সাংগ্রাইং-র্বজু-ববসু উৎসব উদযাপন উপলবক্ষ আবয়ার্জি ‘িাকবদর সাংগ্রাইং বমত্র্ী পার্ন বষ িণ ও 

বুদ্ধস্নান : অিীি, বিিমান এবং অনাগবির প্রিযাশা’ শীষ িক র্দনব্যাপী কম িশালায় মমাট ৬৩ জন র্ববশষজ্ঞ আবলািক ও র্রবসাস ি 

পারসন অংশগ্রহণ কবরন এবং ‘মরাবদর নবান্ন উৎসব িামুংপক পই : অিীি, বিিমান ও ভর্বষ্যৎ’ শীষ িক র্দনব্যাপী কম িশালায় 

মমাট ৪৮ জন র্ববশষজ্ঞ আবলািক ও র্রবসাস ি পারসন অংশগ্রহণ কবরন। 

২০১৫-২০১৬ অর্ িবছবর ইনর্িটিউবটর গ্রন্থাগার ও জাদুঘর শাখার উবযাবগ র্ত্র্পুরাবদর ঐর্িহযবাহী িাঁি বুনন ও মপাশাক বির্র 

প্রর্শক্ষণ মকাবস ি ২০ জন র্ত্র্পুরা নারী, বমবদর ঐর্িহযবাহী িাঁি বুনন ও মপাশাক বির্র প্রর্শক্ষণ মকাবস ি ২০ জন বম নারী এবং 

মারমাবদর ঐর্িহযবাহী িাঁি বুনন ও মপাশাক বির্র প্রর্শক্ষণ মকাবস ি ২০ জন মারমা নারীবক প্রর্শক্ষণ মদওয়া হয়। সংস্কৃর্ি 

র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র বার্ষ িক উন্নয়ন কম িসূর্ি (এর্ের্প)-র আওিায় বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট কতৃিক ‘রুমা 

উপবজলায় বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউবটর আঞ্চর্লক মকন্দ্র স্থাপন’ শীষ িক একটি উন্নয়ন প্রকল্প র্বগি জানুয়ার্র 

২০১১ হবি র্েবসম্বর ২০১৫ মময়াবদ বািবায়ন করা হবয়বছ। প্রকবল্পর মমাট ব্যয় ৭৯২.৩৮ লক্ষ টাকা। প্রকবল্পর আওিায় 

১,৫৮০.০৫ বগ ির্মটার আয়িবনর ৩ িলার্বর্শষ্ট একটি প্রশাসর্নক ভবন-কাম-প্রর্শক্ষণ মকন্দ্র র্নম িাণ করা হবয়বছ। মকবন্দ্রর 

র্নিিলায় শব্দ প্রবক্ষপণ যন্ত্র ও আবলাক সম্পাি ব্যবস্থাসহ ১টি মঞ্চ এবং ১৫০ আসনর্বর্শষ্ট ১টি হলরুম রবয়বছ। মকবন্দ্রর র্বিীয় 

িলায় ২টি ও তৃিীয় িলায় ২টি প্রর্শক্ষণ কক্ষ রবয়বছ। সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র আওিায় ‘সংস্কৃর্ির র্বকাশ সাধবনর জন্য 
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সহায়িা িহর্বল’-এর অধীন র্ববশষ কম িসূর্ি খাবি বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট কতৃিক ‘বান্দরবান পাব িিয 

মজলাব্যাপী প্রর্িভা অবন্বষণ ও ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক উন্নয়ন’ শীষ িক একটি কম িসূর্ি নবভম্বর ২০১৪ হবি জুন ২০১৬ মময়াবদ 

বািবায়ন করা হবয়বছ। কম িসূর্ির মমাট ব্যয় ১৬১.৫২ লক্ষ টাকা। 

বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট বান্দরবান পাব িিয মজলায় স্থায়ীভাবব বসবাসরি মারমা, মরা, র্ত্র্পুরা, বম, 

িঞ্চঙ্গযা, িাকমা, িাক, মখয়াং, খুমী, লুসাই ও পাংবখায়া অর্ িাৎ ১১টি ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর জনগণবক অসাম্প্রদার্য়ক মিিনাসম্পন্ন, 

সংস্কৃর্িমনস্ক, সৃজনশীল ও আবলার্কি পাব িিয ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠী র্হবসবব গবড় মিালার রূপকল্প বাসত্মবায়বনর উবেবি র্বর্ভন্ন ধরবনর 

ব্যাপক কম িকা- পর্রিালনা কবর যাবচ্ছ। ইবিামবধ্য িাবদর কৃর্ষ্ট, সংস্কৃর্ি, ইর্িহাস, ঐর্িহয, মলাকর্শল্প, মাতৃভাষা, বণ িমালা, 

সার্হিয, রীর্িনীর্ি, প্রর্া ইিযার্দ সংরক্ষণ, লালন, উন্নয়ন ও র্বকাশ সাধন করার অর্ভলবক্ষয এ ইনর্িটিউবটর সার্ব িক কায িক্রমবক 

অর্ধকির জনসম্পৃক্ত এবং গণমুখী ও মসবাধমী করা হবয়বছ। 
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কক্সবাজার সাংস্কৃর্িক মকন্দ্র 

সরকার ৫/১/১৯৯৪ িার্রবখ রাঙ্গামাটিস্থ উপজািীয় সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট-এর কক্সবাজার আঞ্চর্লক কায িালয়টিবক 

‘কক্সবাজার সাংস্কৃর্িক মকন্দ্র’ নাবম সরাসর্র সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র অধীনস্থ একটি স্বিন্ত্র কায িালয় র্হবসবব স্থাপন কবর 

কক্সবাজাবর বসবাসরি র্বর্ভন্ন সম্প্রদায় ও জনবগাষ্ঠীর সংস্কৃর্িবক সংরক্ষণ ও উত্তবরাত্তর সমৃদ্ধ করার মাধ্যবম এ মজলায় 

সাংস্কৃর্িক কায িক্রম মজারদার করার লবক্ষযই এই মকন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। কক্সবাজাবর আগি মদর্শ-র্ববদর্শ পয িটকবদর র্নকট 

কক্সবাজাবরর ঐর্িহযবাহী সংস্কৃর্িবক যর্াযর্ভাবব তুবল ধরা, আঞ্চর্লক নৃিযগীিসহ পারফর্ম িং আবট ির র্বর্ভন্ন র্বষবয়র ওপর 

প্রর্শক্ষণ প্রদান এবং কক্সবাজাবরর সাংস্কৃর্িক ঐর্িহযবক সংরক্ষণ পূব িক জািীয় সংস্কৃর্ির মূল মস্রািধারার সবর্ এিদাঞ্চবলর 

সংস্কৃর্িবক সম্পৃক্ত করাই এই মকন্দ্র প্রর্িষ্ঠার অন্যিম লক্ষয ও উবেি। 

ইবিামবধ্য ২টি উন্নয়ন প্রকবল্পর মাধ্যবম কক্সবাজার শহবরর সমুদ্র বসকি এলাকায় ২.০০ একর জর্মর ওপর মবনারম 

পর্রবববশ অিযাধুর্নক সুবযাগ-সুর্বধা সংবর্লি একটি অর্েটর্রয়ামসহ সাংস্কৃর্িক কমবপ্লবক্স এই মকন্দ্র র্নজস্ব কায িক্রম িার্লবয় 

যাবচ্ছ। ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক প্রর্িষ্ঠান আইন ২০১০-এর অধীবন প্রর্িষ্ঠানটি পর্রিার্লি হবচ্ছ।  

 

খ) ২০১৫-২০১৬ অর্ ি বৎসবর সম্পার্দি কায িাবর্ল 

1. কক্সবাজার উন্নয়ন মমলা ২০১৫ উপলবক্ষয  ৩ (র্িন) র্দনব্যাপী সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান আবয়াজন।  

2.  কক্সবাজার রাখাইন ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর অন্যিম ধমীয় উৎসব (ওয়াবগ্যায়াইোঃ মপাবয়ইোঃ) প্রবারণা পূর্ণ িমা উপলবক্ষয ২ (দুই) 
র্দন ব্যাপী র্বর্ভন্ন কম িসূর্ি পালন করা হয়।  

3. ১২টি মদবশর মাননীয় পয িট ন মন্ত্রী মবহাদয়গণ মদবশর পয িটন নগরী কক্সবাজাবর শুভাগমন উপলবক্ষয িাঁবদর সম্মাবন 
মকবন্দ্রর উবযাবগ সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান আবয়াজন।  

4. কক্সবাজাবর ২ (দুই) র্দনব্যাপী িট্টগ্রাম র্বভাগীয় সাংস্কৃর্িক উৎসব আবয়াজন করা হয়।  

5. মহান র্বজয় র্দবস ২০১৫ উপলবক্ষয র্নজস্ব র্মলনায়িবন আবলািনা সভা ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান আবয়াজন।  

6. কক্সবাজাবর ৩ (র্িন) র্দনব্যাপী র্বজবয়র সাংস্কৃর্িক উৎসব আবয়াজন করা হয়।  

7. মহান ২১মশ মফব্রুয়ার্র ২০১৬ শহীদ র্দবস ও মাতৃভাষা র্দবস উপলবক্ষয   নান্দর্নক হিাক্ষর মলখা ও র্িত্র্াংকন 

প্রর্িবযার্গিা, আবলািনা সভা এবং সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন।  

8. কক্সবাজার র্ের্জটাল মমলা উপলবক্ষয  ২ (দুই) র্দনব্যাপী সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান আবয়াজন। 

9. ২৬মশ মাি ি ২০১৬ মহান স্বাধীনিা ও জািীয় র্দবস উপলবক্ষয  আবলািনা সভা ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান আবয়াজন।  

10. পবহলা ববশাখ বাংলা নববষ ি ১৪২৩ উদযাপন উপলবক্ষয  আবলািনা সভা ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান আবয়াজন। 

11. কক্সবাজারস্থ অগ্গবমধা মবৌদ্ধ র্বহার সংলগ্ন মাবঠ ৩ (র্িন) র্দনব্যাপী রাখাইনবদর ঐর্িহযবাহী পার্ন মখলা উৎসব ও 
সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান আবয়াজন।  

12. কক্সবাজার মজলা বইবমলা ২০১৬ উপলবক্ষয  ৭ (সাি) র্দনব্যাপী সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান।  
 

গ)  ২০১৬-১৭ অর্ ি বছবরর কম ি পর্রকল্পনা 

1. ১৫ আগি ২০১৬ িার্রখ জার্ির জনক বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর ৪১িম শাহাদি বার্ষ িকী উপলবক্ষয র্বর্ভন্ন 

কম িসূর্ি গ্রহণ; 

2. ২৭ মসবেম্বর ২০১৬ িার্রখ র্বে পয িটন র্দবস উদযাপন উপলবক্ষয স্থানীয় মজলা প্রশাসন, কক্সবাজার-এর উবযাবগ 

গৃহীি কম িসূর্ি অনুযায়ী সকাবল র যার্লবি অংশগ্রহণ এবং সন্ধযায় সমুদ্র বসকবি আবয়ার্জি সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবন 

রাখাইন র্শল্পীদবলর নৃিযগীি পর্রববশন;  

3. রাখাইন ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর পর্বত্র্ ওয়াবগ্যায়াইোঃ মপাবয়ইোঃ/প্রবারণা পূর্ণ িমা উদযাপন উপলবক্ষয র্বর্ভন্ন কম িসূর্ি গ্রহণ; 

4. ১৬ই র্েবসম্বর ২০১৬ র্খ্রোঃ মহান র্বজয় র্দবস উদযাপন উপলবক্ষয র্বর্ভন্ন কম িসূিী গ্রহণ; 

5. মহান একুবশ মফব্রুয়ার্র ২০১৭ শহীদ র্দবস ও আন্তজার্িিক মাতৃভাষা র্দবস উদযাপন উপলবক্ষ র্বর্ভন্ন কম িসূর্ি গ্রহণ, 
আবলািনা সভা ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন; 

6. ২৬মশ মাি ি ২০১৭ মহান স্বাধীনিা ও জািীয় র্দবস উদযাপন; 

7. ২০১৭ সাবল ১লা ববশাখ বাংলা নববষ ি ১৪২৪ ও রাখাইন নববষ ি/মহাসাবগ্রন মপাবয়ইোঃ ১৩৭৯ উদযাপন উপলবক্ষ র্বর্ভন্ন 
কম িসূর্ি গ্রহণ; 
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8. র্বেকর্ব রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর ও জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাম-এর জন্ম জয়ন্তী ২০১৭ উদযাপন; 

9. মজলার সাংস্কৃর্িক ঐর্িহয সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কায িক্রম বািবায়ন করা; 

10. মকবন্দ্রর র্নয়র্মি নৃিয-গীি প্রর্শক্ষণ পর্রিালনা; 

11. মদর্শ-র্ববদর্শ পয িটক/অর্ির্র্বদর সম্মাবন সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন।  
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ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট, খাগড়াছর্ড় 

খাগড়াছর্ড় ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউটটি ২০০৩ সাবল বাংলাবদশ র্শল্পকলা একাবেমীর একটি প্রকবল্পর 

মাধ্যবম ‘খাগড়াছর্ড় উপজািীয় সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট’ নাবম প্রর্িষ্ঠা লাভ কবর। পরবিী সমবয় ‘ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক 

প্রর্িষ্ঠান আইন-২০১০’ মহান জািীয় সংসবদ পাশ হবল এটি একটি স্বিন্ত্র  প্রর্িষ্ঠান র্হবসবব ‘খাগড়াছর্ড় ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক 

ইনর্িটিউট নাবম’ পুনোঃ আত্মপ্রকাশ কবর। বিিমাবন এটি সংর্বর্ধবদ্ধ সংস্থা র্হবসবব বাংলাবদশ সরকাবরর সংস্কৃর্ি র্বষয়ক 

মন্ত্রনালবয়র র্নয়ন্ত্রণাধীন। এখন সরকাবরর সম্পূণ ি অনুদাবনর ওপর র্ভর্ত্ত কবর প্রর্িষ্ঠানটির কায িক্রম পর্রিার্লি হবচ্ছ। ক্ষুদ্র 

নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক প্রর্িষ্ঠান আইন-২০১০ মি স্বিন্ত্র সত্তার্বর্শষ্ট  আটটি প্রর্িষ্ঠান অন্তিভু িক্ত রবয়বছ। যর্দও ২০০৩ সাল হবি এটির 

কায িক্রম পর্রিার্লি হবয় আসবছ বািবব ২০১০-১১ অর্ িবছর মর্বক পৃর্কভাবব অর্ ি বরাদ্ধ পাওয়া যাবচ্ছ। মসজন্য আমাবদর 

বাির্বক কায িক্রম এখনও িার বছর।  

প্রর্শক্ষণ 

২০১৫-২০১৬  অর্ িবছবর ইনর্িটিউবট দুটি প্রর্শক্ষণ পর্রিার্লি হবয়বছ। (ক) র্নয়র্মি প্রর্শক্ষণ (খ) র্ববশষ প্রর্শক্ষণ।  

ইনর্িটিউবট িাকমা, মারমা, র্ত্র্পুরা গান ও িবলা বাযযন্ত্র-এর ওপর র্নয়র্মি প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হয়। র্নয়র্মি প্রর্শক্ষণ-

এর আওিায় এ পয িন্ত ৩০০ ছাত্র্ছাত্র্ী প্রর্শক্ষণ র্নবয়বছ। িাছাড়াও র্ববশষ প্রর্শক্ষণ কম িসূর্ির মাধ্যবম মাতৃভাষা প্রর্শক্ষবণর 

আওিায় িাকমা ভাষা, ককবরক (র্ত্র্পুরা) ভাষা, মারমা ভাষার ওপর ১৫ র্দবনর প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রর্িটি মকাবস ি ৩০ জন 

ছাত্র্/ছাত্র্ী ভর্িি করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্ ি বছবর র্ববশষ প্রর্শক্ষণ কম িসূর্ির মাধ্যবম ‘কর্ম্পউটার প্রর্শক্ষণ, গীটার প্রর্শক্ষণ এবং 

উচ্চির নৃিয এবং সংগীি, বাযযন্ত্র’-এর ওপর প্রর্শক্ষণ পর্রিালনা করা হবয়বছ। ২০১৫-১৬ অর্ িবছবর র্ববশষ প্রর্শক্ষবণর 

আওিায় নাট্য প্রর্শক্ষণ ও মাতৃভাষা (ককবরক) প্রর্শক্ষণ, িবলা প্রর্শক্ষণ, উচ্চির সংগীি প্রর্শক্ষণ সম্পন্ন করা হবয়বছ। 

 

 

 

     

 

 

 

 

মসর্মনার 

২০১৫-২০১৬ অর্ িবছবর ইনর্িটিউট কতৃিক ৪ (িার) টি মসর্মনার আবয়াজন করা হবয়বছ। র্বষয় সমূহ হবচ্ছ (ক) পাব িিয িট্টগ্রাবমর 

ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীবদর ভাষা ও সার্হিয (খ) লুর্রবদর জীবনািার ও সংস্কৃর্ি (গ) মুর্ক্তযুবদ্ধ খাগড়াছর্ড় মজলার ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীসমূবহর 

ভূর্মকা। 
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ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক জাদুঘর 

বিিমাবন ইনর্িটিউবট মছাট একটি সংগ্রহশালা রবয়বছ। এই সংগ্রহশালায় মজলার বসবাসকরী ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠী সমূবহর 

দুল িভ সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়। এ পয িন্ত ৫০টির অর্ধক দুল িভ সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়। যার মবধ্য উবেখবযাগ্য হবলা-বাগী মনালার 

বাঁর্শ, মবৌদ্ধ রর্েকা, তুলার পুর্ি ইিযার্দ। বিিমাবন জাদুঘবরর জন্য একজন র্কউবরটর চুর্ক্তর্ভর্ত্তক র্নবয়াগ করা হবয়বছ। 

 

লাইবব্রর্র: 

ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠী সম্পর্কিি র্বর্ভন্ন গববষণা, গল্প, উপন্যাস, প্রর্িববদন ইিযার্দ নানান র্বষবয়র সমন্ববয় একটি লাইবব্ররী স্থাপবনর কাজ 

িলবছ। র্বগি অর্ িবছবর একটি কম িসূর্ির মাধ্যবম সাধারণ পাঠকবদর জন্য মদবশর এবং র্ববদবশ  বরবণ্য মলখকবদর প্রায় ১৫০০ 

বই সংগ্রহ করা হবয়বছ। লাইবব্রর্রর প্রবয়াজনীয় উপকরণ ক্রয় করা হবয়বছ। বিিমান অর্ িবছবরও প্রায় ২০০০ বই সংগ্রহ করা হবব। 

 

উৎসব পালন 

২০১৫-১৬ অর্ িবছবর কম িসূর্ি ও রাজস্ব বাবজবটর আওিায় ৭ র্দনব্যাপী ববসার্ব উৎসব পালন করা হবয়বছ। উৎসবব খাগড়াছর্ড় 

মজলার র্ত্র্পুরা সম্প্রদাবয়র গর্ড়য়া নৃিয, মারমাবদর পার্ন মখলা, িাকমাবদর উববাগীি-এর আবয়াজন করা হবয়বছ। এছাড়া 

র্নয়র্মি সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা হবয়বছ। 
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গববষণা 

বিিমাবন কম িসূর্ির আওিায় িারটি র্বষবয় গববষণা পর্রিার্লি হবচ্ছ। এগুবলা হবচ্ছ (ক) িাকমা সমাবজর আর্ িসামার্জক অবস্থার 

র্ববিষণ, (খ) মারমা সমাবজর আর্ িসামার্জক অবস্থার র্ববিষণ, (গ) র্ত্র্পুরা সমাবজর আর্ ি সামার্জক অবস্থার র্ববিষণ (ঘ) 

মুর্ক্তযুবদ্ধ খাগড়াছর্ড় মজলার ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীসমূবহর ভূর্মকা (ঙ) মারমা সমাবজর জািীয় র্দবস পালন : মহান একুবশ মফব্রুয়ার্র ও 

আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস উপলবক্ষয ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীসমূবহর মাতৃভাষায় রিনা ও আবৃর্ত্ত প্রর্িবযার্গিার আবয়াজন করা হবয়বছ। 

িাছাড়া মহান র্বজয় র্দবস উপলবক্ষয মজলা প্রশাসবকর সমন্ববয় অনুর্ষ্ঠি অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহণ করা হবয়বছ। 

  

অবকাঠাবমা উন্নয়ন 

বিিমান অর্ িবছবর অত্র্ ইনর্িটিউট-এর অবকাঠাবমা উন্নয়বনর জন্য একটি প্রকল্প অনুবমার্দি হবয়বছ। এটি বািবায়ন হবল জাদুঘর, 

লাইবব্রর্র, র্ভআইর্প মগি হাউজ, মশারুম, মহাবিল কাম মের্নং েরবমটর্রসহ সকল সুর্বধা পাওয়া যাবব।  

 

 

 

রাজশাহী র্বভাগীয় ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর কালিারাল একাবের্ম, রাজশাহী 

ক. প্রর্শক্ষণ কায িক্রম : রাজশাহী র্বভাগীয় ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর কালিারাল একাবের্মবি র্নয়র্মিভাবব  সাধারণ সংগীি, ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠী 

সংগীি, নৃিয, বাযযন্ত্র ও নাটক-এর ওপর প্রর্শক্ষণ কায িক্রম পর্রিার্লি হবচ্ছ। সপ্তাবহ ৩ র্দন প্রর্শক্ষণ ক্লাস এবং বার্ক ২ 

র্দন মহড়া ক্লাস অনুর্ষ্ঠি হয়। 

খ.  জািীয় ও আন্তজিার্িক র্দবস উদযাপন : অমর ২১মশ মফব্রুয়ার্র আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস, মহান স্বাধীনিা র্দবস ও মহান র্বজয় র্দবসসহ 

জািীয় এবং আন্তজিার্িক র্দবসগুবলা অিযন্ত গুরুবত্বর সাবর্ উদযাপন করা হয়। প্রর্িটি র্দববসর কম িসূর্িবি প্রর্িবযার্গিা, আবলািনাসভা, পুরস্কার 

র্বিরণী এবং সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা হয়। 

গ.  লাইবব্ররী স্থাপন : ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর ঐর্িহযবাহী গুরুত্বপূণ ি নানার্বধ র্বষয়র্ভর্ত্তক বইপবত্র্র সমন্ববয় ১টি লাইববর্র স্থাপন করা হবয়বছ। র্বগি বছরগুর্লবি 

নতুন নতুন বই ক্রবয়র মাধ্যবম লাইবব্রর্র সমৃদ্ধ হবয়বছ।  

ঘ. জন্ম-জয়ন্তী উদযাপন : জািীয় র্শশু র্দবস, রবীন্দ্র জন্ম-জয়ন্তী এবং নজরুল জন্ম-জয়ন্তী অিযন্ত গুরুবত্বর সাবর্  উদযাপন করা 

হয়।  

ঙ.  অর্েও-র্সর্ে/অযালবাম বির্র : ২০১৫-২০১৬ অর্ িবছবর ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠী ভাষায় ও বাংলা ভাষায় মদশাত্মববাধক গাবনর সমন্ববয় ২টি 

অর্েও অযালবাম প্রকাশ করা হবয়বছ।  

ি.  ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর র্বর্ভন্ন র্দবস ও উৎসব উদযাপন : উত্তরাঞ্চবলর ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর বাহা, সহরাই, কারাম, র্জর্িয়া প্রভৃর্ি উৎসব এবং 

র্িঁধু-কানু র্দবসসহ ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সামার্জক ও ধমীয় উৎসবসমূহ যর্াবযাগ্য ময িাদায় উদযাপন করা হয়।  

ছ.  মসর্মনার : রাজশাহী র্বভাগীয় ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর কালিারাল একাবের্ম, রাজশাহীর আবয়াজবন  উত্তরাঞ্চবলর ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর ভাষা 

ও সাংস্কৃর্িক উন্নয়বন র্বষয়র্ভর্ত্তক মসর্মনাবরর আবয়াজন করা হয় মযখাবন র্বভাবগর ৮টি মজলা মর্বকই প্রর্ির্নর্ধগণ 

অংশগ্রহণ কবরন। 

জ. র্মউর্জক র্ভর্েও : ২০১৫-২০১৬ অর্ িবছবর ৩টি ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর র্বর্ভন্ন গাবনর ওপর ১ টি র্মউর্জক র্ভর্েও র্নম িাণ করা হবয়বছ। 

 . কম িশালা আবয়াজন : রাজশাহী অঞ্চবলর ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সমৃদ্ধ মলাকসংস্কৃর্ির মবধ্য পূজা, প্রকৃর্ি, মপ্রমবকর্ন্দ্রক, উৎসববকর্ন্দ্রক, 

ব্রিবকর্ন্দ্রক, ঘটনাবকর্ন্দ্রক প্রভৃর্ি বহুধারার সংগীি ও নৃবিযর  মকার্রওগ্রাফার এবং বাযযন্ত্রীবদর সমন্ববয় পক্ষকালব্যাপী 

‘প্রর্শক্ষণ কম িশালা’ করা হবয়বছ এবং িাবদর প্রবিযকবক সাটির্ফবকট প্রদান করা হবয়বছ। 

ঞ. ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর হির্শল্প মমলা ও সাংস্কৃর্িক উৎসব : রাজশাহী অঞ্চলসহ বাংলাবদবশর র্বর্ভন্ন অঞ্চবল বসবাসরি ক্ষুদ্র 

নৃবগাষ্ঠীর নান্দর্নক সংস্কৃর্িবক সমন্বয় কবর একমবঞ্চ তুবল ধরা এবং িাঁবদর ঐর্িহযবাহী হির্শবল্পর প্রিার ও 

বাজারজািকরবণ সহায়িা প্রদাবনর লবক্ষয প্রর্িটি অর্ ি বছবর ৫ অর্বা ৩ র্দনব্যাপী  ‘ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর হির্শল্প মমলা ও 

সাংস্কৃর্িক উৎসব’-এর আবয়াজন করা হয়। 
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ট. সুযবভর্নর সপ : ২০১৫-২০১৬ অর্ িবছবর সুযবভর্নর শপ-এর জন্য প্রবয়াজনীয় বইপত্র্, সামর্য়কী ও ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর র্নজস্ব হির্শল্প, 

মশা-র্পস, মপাশাক, ফবটাঅযালবাম, ছর্ব, মপািার, প্রভৃর্ি প্রদশ িনী ও র্বক্রবয়র জন্য সংগ্রহ করা হবয়বছ।  

ঠ.  ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠী ঐর্িহয সংগ্রহশালা স্থাপন : ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর ঐর্িহযবাহী মপাশাক সামগ্রী, ব্যবহায ি গৃহস্থার্ল সামগ্রী, র্বর্ভন্ন ধরবনর 

বাযযন্ত্র, ব্যবহায ি র্বর্ভন্ন ধরবনর অলংকারার্দ, র্শকাবরর সাজসরোম এবং ব্যবহায ি র্বর্ভন্ন ধরবনর আসবাবপবত্র্র সমন্ববয় 

জাদুঘর স্থাপন করা হবয়বছ। প্রর্ি অর্ িবছবর নতুন নতুন সংগ্রবহর মাধ্যবম সংগ্রহশালাটি সমৃদ্ধ করা হয়। 

 

২১ মফব্রুয়ার্র ২০১৬ মহান শহীদ র্দবস ও আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস উপলবক্ষয রাজশাহী র্বভাগীয় ক্ষুদ্র 

নৃবগাষ্ঠীর কালিারাল একাবের্ম, রাজশাহীর আবয়ার্জি র্বর্ভন্ন প্রর্িবযার্গিায় র্বজয়ীবদর মবধ্য পুরস্কার প্রদান করবছন 

রাজশাহী র্সটি কবপ িাবরশবনর ভারপ্রাপ্ত মময়র জনাব র্নযাম উল আযীম। 

  

২৯ অবোবর ২০১৫ রাজশাহী র্বভাগীয় ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর কালিারাল একাবের্ম, রাজশাহী আবয়ার্জি 

ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর ঐর্িহযবাহী কারাম উৎসব উদযাপন উপলবক্ষয দলীয় কারাম নৃিয প্রর্িবযার্গিায় র্বজয়ীবদর 

মাব  পুরস্কার র্বিরণ করবছন রাজশাহী র্সটি কবপ িাবরশবনর সাববক মময়র জনাব এ.এইি.এম খায়রুজ্জামান 

র্লটন ও রাজশাহীর অর্ির্রক্ত র্বভাগীয় কর্মশনার জনাব মুর্নর মহাবসন, রাজশাহী মকাট ি মহার্বযালবয়র 

অধ্যক্ষসহ অর্ির্র্বৃন্দ। 

 

 

               মর্ণপুরী লর্লিকলা একাবের্ম, মমৌলভীবাজার 
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        মর্ণপুরী লর্লিকলা একাবের্ম, মমৌলভীবাজাবরর সাংস্কৃর্িক কম িকাি, মজলার বণ িাঢয ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীবদর 

স্বকীয় সমাজব্যবস্থা, আিার-আিরণ, প্রর্া-রীর্িনীর্ি, র্নয়মকানুন, উৎপর্ত্তর ইর্িহাস প্রভৃর্ি বর্হর্ব িবের 

সাংস্কৃর্িক দরবাবর সামর্গ্রক নৃবগাষ্ঠীর আঞ্চর্লক সমাজ র্বর্নম িাবণর উপাদানসমূহ সম্প্রসারণ করা জনমবনর 

প্রিযাশা। 
 

    -                              : 

 

উৎসব-অনুষ্ঠান ও মসর্মনার  

        ক. আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস ২১ মফব্রুয়ার্র (২০১৬) উদযাপন উপলবক্ষয আবলািনা সভা; ‘বাংলা 

ভাষা’ ও ‘মর্ণপুরী ভাষা’ উভয়র্বধ ভাষার ওপর মসর্মনার আবয়াজন করা হয়। 

       খ. মহান ২৬ মাি ি (২০১৬) জািীয় স্বাধীনিা র্দবস পালন উপলবক্ষয উপবজলা প্রশাসবনর সবঙ্গ মযৌর্ভাবব 

আবলািনা সভা, মখলাধুলা ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান আবয়াজন করা হয়। 

       গ. ১৪২১ বঙ্গাবব্দ মর্ণপুরীবদর ঐর্িহযর্সক্ত বাৎসর্রক অনুষ্ঠান ‘র্বষু উৎসব’ পালন উপলবক্ষয আবলািনা 

সভা, মখলাধুলা ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান আবয়াজন করা হয়।     

      ঘ. কমলগে উপবজলা প্রশাসন কতৃিক নববষ ি ১৪২২-২৩ বঙ্গাব্দ উপলবক্ষয আবয়ার্জি বণ িাঢয মশাভাযাত্র্া 

মর্ণপুরী লর্লিকলা একাবের্ম, মমৌলভীবাজার সাংস্কৃর্িক দবলর অংশগ্রহণ করাসহ স্বিন্ত্রভাবব একাবের্মবি 

সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান আবয়াজন করা হয়।  

      ঙ. জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর শাহদাি বার্ষ িকী উপলবক্ষয ১৫ আগি (২০১৫) জািীয় 

মশাক র্দববস আবলািনা সভার  আবয়াজন করা হয়। 

     ি. মহান জািীয় র্বজয় র্দবস ১৬ র্েবসম্বর (২০১৫) উদযাপন উপলবক্ষয উপবজলা প্রশাসবনর সাবর্ নানা 

কায িক্রবম সমৃ্পক্ত হওয়াসহ  আবলািনা সভা, মখলাধুলা ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান আবয়াজন করা হয়।   

    ছ. ১৭ মাি ি (২০১৬) জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর জন্ম র্দবস ও জািীয় র্শশু র্দবস 

উপলবক্ষয জািীয়ভাবব পালন উপলবক্ষয আবলািনা সভা ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা হয়। 

      

 প্রর্শক্ষণ কায িক্রম 

০১. মর্ণপুরী সমাবজ প্রির্লি ‘কৃর্ষ্ট িত্বীয়’ র্বষবয় ১০ (দশ) জন, 

০২. মর্ণপুরী সমাবজ প্রির্লি ‘মিপ প্রর্া’ র্বষবয় ১০ (দশ) জন, 

০৩. মর্ণপুরী সমাবজ প্রির্লি ‘মহার্ল উৎসব’ র্বষবয় ১০ (দশ) জন, 

০৪. মর্ণপুরী সমাবজ প্রির্লি ‘নট পালাগান’ র্বষবয় ১০ (দশ) জন, 

০৫. মর্ণপুরী সমাবজ প্রির্লি ‘মৃদঙ্গ বাদন’ র্বষবয় ১০ (দশ) জন, 

০৬. মর্ণপুরী সমাবজ প্রির্লি ‘খুপাউসী’ র্বষবয় ১০ (দশ) জন, 

০৭. মর্ণপুরী সমাবজ প্রির্লি ‘মর্ণপুরী এলা’ র্বষবয় ১০ (দশ) জন, 

০৮. মর্ণপুরী সমাবজ প্রির্লি ‘মর্ণপুরী ভাষা-বণ ির্লর্প’ র্বষবয় ১০ (দশ) জন, 

০৯. মর্ণপুরী সমাবজ প্রির্লি ‘মর্ণপুরী রর্র এলা’ র্বষবয় ১০ (দশ) জন, 

১০. সব িসত্মবরর জন্য ‘নৃিয’ র্বষবয় ১০ (দশ) জন,  

    ১১. সব িসত্মবরর জন্য ‘সাধারণ গান’ র্বষবয় ১০ (দশ) জন,  
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    ১২. সব িসত্মবরর জন্য ‘নাটক’ র্বষবয় ১০ (দশ) জন। 

  

         ১২টি র্বষবয় মমাট ১২০ (একশি র্বশ) জনবক  আমর্ন্ত্রি  প্রর্শক্ষকবদর মাধ্যবম প্রর্শক্ষণ মদয়া হয়। 
 

অবকাঠাবমাগি উন্নয়ন (২০১৫-২০১৬) 

 

মুদ্রণ ও প্রকাশনা (ম্যাগার্জন) 

০১. ‘মর্ণপুরী লর্লিকলা একাবের্মর ইর্িহাস’ নাবম ০১ (এক) টি গ্রন্থ প্রকার্শি হবয়বছ। 

  

েকুবমবন্টশন (অর্েও, র্ভর্েও/ িলর্চ্চত্র্) 

১. মর্ণপুরীবদর জীবনাবলাবক িবল আসা রীর্ি অনুযায়ী ‘মর্ণপুরী সমাবজর রম্নর্হবৃর্ত্ত’ নাবম ০১ (এক) টি  

স্বল্পনদঘ িয িলর্চ্চত্র্ র্নম িাণ করা হবয়বছ। 

 

প্রশাসর্নক মযাগাবযাগ 
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