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বাণী 

 একটি জার্ির আত্মপর্রিবয়র অন্যিম মাপকাঠি। বাংলাবদবশর সংস্কৃর্ি সহস্রাব্দপ্রািীন, 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 ২০১৭-১৮ অর্ িবছবরর সামর্গ্রক কম িকাবের সর্িত্র্ প্রর্িববদন প্রকাশ করবি যাবচ্ছ। এটি একটি 

আনন্দসংবাদ। 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 আন্তজার্িিক 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 সাবর্ 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 বছরব্যাপী মস প্রর্িষ্ঠাবনর সামর্গ্রক কায িক্রম 

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

ঘটায় অন্যর্দবক এটি একটি স্বীকৃর্িও ববট। এই মবাবধর ওপর র্ভর্ি কবর সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয় ২০১৭-১৮ 

অর্ িবছবর সম্পার্দি সামর্গ্রক কায িক্রবমর ওপর বার্ষ িক সর্িত্র্ প্রর্িববদন প্রকাশ করবি যাবচ্ছ, িা 

আবর্িকভাবব আমার কাবছ এবং একইসবঙ্গ 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 আন্তজার্িিকভাবব 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 উবিবির প্রর্ি অর্বিল র্াবক এ আমার 

ঐকার্ন্তক প্রিযাশা। 

 

বাংলাবদশ র্িরজীবী মহাক। 

    

 

                                                                                                      আহমমদ  

                                                                                                          

সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয়। 
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মুখবন্ধ 

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। 

বাংলার ইর্িহাস, ঐর্িহয ও সংস্কৃর্ি হাজার বছবরর প্রািীন। এবদবশর সবুজ-িামল মায়াময় পর্রববশ, সুফলা ভূর্ম, 

সম্পবদর প্রাচুয ি, মানুবষর অকৃর্ত্র্ম আর্িবর্য়িায় যুবগ যুবগ বাঁধা পবড়বছ র্বর্ভন্ন ভাষাভাষী, বণ ি, ধম ি ও জার্িবগাষ্ঠীর মানুষ। 

িাবদর সর্ম্মর্লি র্মর্র্িয়ায় গবড় উবঠবছ এবদবশর ববর্িত্র্যময় সাংস্কৃর্িক পর্রমেল। 

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 জ্ঞানর্ভর্িক 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 ি পবহলা ববশাখ পালন, 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 উবেখবযাগ্যসংখ্যক মদবশর সাংস্কৃর্িক দল বাংলাবদশ সফর কবরবছ। 

সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র ২০১৭-২০১৮ অর্ িবছবরর সামর্গ্রক কায িক্রবমর ওপর র্ববিষণধমী সর্িত্র্ িথ্যার্দ এ 

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

রাখর্ছ। বার্ষ িক প্রর্িববদন প্রণয়ন ও প্রকাবশর সাবর্ সংর্িষ্ট সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এর আওিাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার 

কম িকিিা ও কম িিারীবক 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 জার্িসিাবক 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 উিরার্ধকার 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 উিীপনায় 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)  

                    । 

সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র কায িাবর্ল 

 মদবশর আবহমান ঐর্িবহযর অনুসরবণ সংস্কৃর্ি নীর্িমালা প্রণয়ন/ পর্রমাজিন ও প্রবয়াগ; 

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

প্রকাশনা ও উন্নয়ন;  

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

 সৃজনশীল সৃর্ষ্টকবম ির মমধাসত্ত্ব সংরক্ষণ; 

 সরকার্র-মবসরকার্র পাঠাগার প্রর্িষ্ঠা, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন; 

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

 জািীয় র্দবস ও উৎসবসমূহ উদযাপন; এবং  

 র্বর্ভন্ন মদবশর সাবর্ সাংস্কৃর্িক সহবযার্গিা সম্প্রসারণ।  
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সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র মধ্যবময়ার্দ মকৌশলগি উবিি 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 উবিবি র্ববশষজ্ঞ প্রর্িববদন প্রকাশ, প্রত্নস্থবল নতুন জাদুঘর স্থাপন, জািীয় এবং আঞ্চর্লক ও 

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

সংরক্ষণ অিযন্ত জরুর্র। 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।  

 জ্ঞানর্ভর্িক 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 লাইবের্রর সুবযাগ-সুর্বধা বৃর্দ্ধর জন্য এ 

খািবক অগ্রার্ধকার প্রদান করা হবয়বছ।  

 

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 
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২০১৬-১৭ অর্ িবছবর সম্পার্দি কায িাবর্ল 

 জািীয় জীববন র্বর্ভন্ন মক্ষবত্র্ অবদাবনর স্বীকৃর্িস্বরূপ ১৭ জন সুধীবক ‘একুবশ পদক ২০১৭’ প্রদান করা হয়।  

 যর্াবযাগ্য ময িাদায় শহীদ র্দবস ও আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস-২০১৭ উদ যাপন করা হয়।  

 

 

ওসমানী স্মৃর্ি র্মলনায়িবন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মশখ হার্সনা একুবশ পদক ২০১৭ প্রদান করবছন। 

 ২৫ ববশাখ / ৮ মম ২০১৭ িার্রবখ র্বেকর্ব রবীন্দ্রনার্ ঠাকুবরর ১৫৬িম জন্মবার্ষ িকী উদ যাপন করা হয়। এ উপলবক্ষ 

০৮ মম ২০১৭ িার্রখ রবীন্দ্র-স্মৃর্ি-র্বজর্ড়ি নওগাঁর পর্িসবর গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদবশর মহামান্য রাষ্ট্রপর্ি মূল অনুষ্ঠান 

উববাধন কবরন। এছাড়া ঢাকাসহ রবীন্দ্র-স্মৃর্ি-র্বজর্ড়ি কুর্ষ্টয়ার র্শলাইদহ, র্সরাজগবের শাহজাদপুর ও খুলনার 

দর্ক্ষণর্ের্হবি মদবশর সকল মজলা, উপবজলা ও র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন র্বেকর্বর সাধ িশি জন্মবার্ষ িকী উপলবক্ষয র্বর্ভন্ন 

কম িসূর্ি পার্লি হবয়বছ। 

 ১১ বজযষ্ঠ / ২৫ মম ২০১৭ িার্রবখ জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর ১১৮িম জন্মবার্ষ িকী উদ যাপন করা হয়। এ 

উপলবক্ষ ২৫ মম ২০১৭ িার্রখ ঢাকায় গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদবশর মহামান্য রাষ্ট্রপর্ি মূল অনুষ্ঠান উববাধন কবরন। 

ঢাকাসহ নজরুল-স্মৃর্ি-র্বজর্ড়ি ময়মনর্সংবহর র্ত্র্শালা, কুর্মো ও িট্রগ্রামসহ মদবশর সকল মজলা, উপবজলা ও র্শক্ষা 

প্রর্িষ্ঠাবন জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাম-এর ১১৮ িম জন্মবার্ষ িকী উদ যাপন করা হবয়বছ।  িট্টগ্রাম মজলায় 

আবয়াজন করা হয়।  
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র্িত্র্: মহামান্য রাষ্ট্রপর্ি জনাব মমাোঃ আবদুল হার্মদ প্ররধান অর্ির্র্ র্হবসবব 

উপর্স্থি মর্বক ওসমানী স্মৃর্ি র্মলনায়িবন অনুর্ষ্ঠি জািীয় কর্ব কাজী নজরুল 

ইসলাবমর ১১৮িম জন্মবার্ষ িকী উদ যাপন অনুষ্ঠান উববাধন কবরন। 

 

র্িত্র্: মহামান্য রাষ্ট্রপর্ি জনাব মমাোঃ আবদুল হার্মদ প্ররধান অর্ির্র্ র্হবসবব 

উপর্স্থি মর্বক রবীন্দ্র স্মৃর্ি র্বজর্ড়ি নওগাঁ’র পর্িসবর অনুর্ষ্ঠি র্বেকর্ব 

রবীন্দ্রনার্ ঠাকুবরর ১৫৬িম জন্মবার্ষ িকী উদ যাপন অনুষ্ঠান উববাধন কবরন।

 

 ঢাকাসহ সারাবদবশ সরকার্রভাবব পবহলা ববশাখ বাংলা নববষ ি ১৪২৪ উদযাপন করা হয়।  নববষ ি উদ যাপবনর জন্য 

সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয় হবি র্বভাগ, মজলা ও উপবজলা পয িাবয় অর্ ি বরাি প্রদান করা হয়। 

 সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র উবযাবগ সারাবদবশ ‘নবান্ন উৎসব’ উদ যাপন করা হবয়বছ। 

 মুর্ক্তযুবদ্ধর আদবশ ি সাম্প্রদার্য়কিা ও জর্ঙ্গবাদমুক্ত স্ববের মসানার বাংলা গঠবনর লবক্ষয আমাবদর ভর্বষ্যৎ প্রজন্মবক 

সংস্কৃর্ি মনস্ক কবর গবড় তুলার লবক্ষয সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয় মাধ্যর্মক র্বযালবয় ‘সংস্কৃর্ি িি িা’ কায িক্রম 

পর্রিালনার উবযাগ গ্রহণ কবরবছ। এ কায িক্রবমর আওিায় ২০১৬-১৭ অর্ িবছবর ১৮ টি মজলায় ‘সংস্কৃর্ি িি িা’ কায িক্রম 

পর্রিার্লি হবচ্ছ। এ কায িক্রম পর্রিালনার জন্য ১৮০ টি র্বযালবয় হারবমার্নয়াম ও িবলা সরবরাহ করা হবয়বছ এবং 

ছাত্র্-ছাত্র্ীবদর সংস্কৃর্ি িি িার প্রর্শক্ষণ প্রদাবনর জন্য প্রর্শক্ষকগণবক সম্মানী প্রদান করা হয়।  

 মহান স্বাধীনিা ও জািীয় র্দবস/২০১7 উদ যাপন উপলবক্ষয র্বর্ভন্ন কম িসূর্ির আবয়াজন করা হয়। 

 ১৫ আগি ২০১7 জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর ৪2িম শাহাদিবার্ষ িকী যর্াবযাগ্য ময িাদায় পালন করা 

হয়। 

 ১৭ মাি ি ২০১7 জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর জন্মবার্ষ িকী ও জািীয় র্শশু র্দবস উদযাপন করা হয়।  

 র্ববের র্বর্ভন্ন মদবশ বাংলাবদবশর সংস্কৃর্ি ও সাংস্কৃর্িক ঐর্িহয তুবল ধরা সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র একটি 

অন্যিম কাজ। এ লবক্ষয বাংলাবদশ সরকার এ পয িন্ত র্ববের ৪১ টি মদবশর সবঙ্গ সাংস্কৃর্িক চুর্ক্ত/সমব ািা স্মারক 

রবয়বছ। এছাড়া আরও ১১ টি মদবশর সাবর্ সাংস্কৃর্িক চুর্ক্ত স্বাক্ষবরর র্বষয়টি প্রর্ক্রয়াধীন। 

 ১৮-২০ এর্প্রল ২০১৭ সমবয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভুটান সফর উপলবক্ষ বাংলাবদশ ও ভুটাবনর মবধ্য সাংস্কৃর্িক 

সহবযার্গিা চুর্ক্ত স্বাক্ষর্রি হয়। 

 ২০১৬-১৭ অর্ িবছবর সাংস্কৃর্িক চুর্ক্ত বািবায়ন খাবি ২ মকাটি ৯০ লক্ষ টাকা বরাি র্ছল। বরািকৃি অর্ ি যুক্তরাজয, 

শ্রীলংকা, জাপান, মকার্রয়া, িীন, র্মশর, র্ফর্জ, ইবন্দাবনর্শয়া, নরওবয়, অর্িয়া, সংযুক্ত আরব আর্মরাি, ভারি, 

ইর্র্ওর্পয়া, মনপাল, র্াইযবোাি, কানাো, কািার, মস্পন, ফ্রান্স, ভুটান ও র্সঙ্গাপুর মমাট ৩৪ টি সাংস্কৃর্িক দল / 

প্রর্ির্নর্ধদল সফবরর জন্য ব্যয় হবয়বছ।  

 ২০১৬-২০১৭ অর্ িবছবর মবসরকারী পাঠাগাবর ১১৩৯টি প্রাপ্ত আববদবনর র্ভর্িবি ৫৯৪টি পাঠাগাবর অনুদান প্রদান করা 

হয়। বরািকৃি টাকার পর্রমাণ ২.৫০ (দুই মকাটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা)। 

 ২০১৬-১৭ অর্ িবছবর প্রশংসাবযাগ্য ও কৃর্িত্বপূণ ি কাবজর জন্য আর্র্ িকভাবব অসচ্ছল সংস্কৃর্িবসবীবদর ভািা খাি হবি 

৪,৫৫,৩০,০০০/- (িার মকাটি পঞ্চাশ লক্ষ র্ত্র্শ হাজার) টাকা এবং উপবযাজন ৫৬,৪০,০০০/- (ছাপান্ন লক্ষ ির্েশ 

হাজার) টাকা র্বর্ভন্ন মজলার মমাট ২৭২৬ জন সংস্কৃর্িবসবীবক র্বর্ভন্ন হাবর ভািা প্রদান করা হয়। 

 ২০১6-১7 অর্ িবছবর িারুর্শল্প, র্র্বয়টার ইিযার্দ খাি হবি 3,45,০০,০০০/- (র্িন মকাটি পঁয়িার্েশ লক্ষ) টাকা মদবশর 

৮১৮ টি সাংস্কৃর্িক প্রর্িষ্ঠাবনর অনুকূবল অনুদান র্হবসবব বরাি প্রদান করা হয়।  

 

১৫.১  উন্নয়ন প্রকবল্পর অর্ ি বরাি ও ব্যয় সংক্রান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১6 মর্বক ৩০ জুন ২০১৭ পয িন্ত)      
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প্রর্িববদনাধীন বছবর 

মমাট প্রকবল্পর সংখ্যা 

 

প্রর্িববদনাধীন বছবর 

এর্ের্পবি মমাট বরাি (মকাটি 

টাকায়) 

প্রর্িববদনাধীন বছবর 

বরাবির র্বপরীবি 

ব্যবয়র পর্রমাণ ও 

বরাবির র্বপরীবি 

ব্যবয়র শিকরা হার 

প্রর্িববদনাধীন বছবর 

মন্ত্রণালবয় এর্ের্প র্রর্ভউ 

সভার সংখ্যা 

 

১ ২ ৩ ৪ 

০৯ (নয়) টি ১০৯.১৮ মকাটি 

(একশি নয় মকাটি আঠাবরা 

লক্ষ) টাকা 

৮৯.২৯৭৪ মকাটি 

ঊনানব্বই মকাটি 

ঊনর্ত্র্শ লক্ষ চুয়াির 

হাজার) টাকা  

(৮১.৭৯%) 

০৭ (সাি) টি 

 

 

১৫.২ প্রকবল্পর অবস্থা (০১ জুলাই ২০১৬ মর্বক ৩০ জুন ২০১৭ 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 

০২ (দুই)টি সাউর্ এর্শয়ান ট্রুর্রজম 

ইনফ্রািাকিার মেবভলপবমন্ট প্রবজক্ট। 

(এর্ের্ব সহায়িা) 

০০ ষাট গমু্বজ মসর্জদ (বাবগরহাট), 

পাহাড়পুর মবৌদ্ধ র্বহার 

(মহাস্থানগড়) এবং কান্তর্জউ মর্ন্দর 

(র্দনাজপুর) ইিযার্দ স্থাবন 

প্রত্নর্নদ িশন সংরক্ষণ এবং 

পয িটকবদর সুর্বধাবর্ ি র্বশ্রামগার, 

অভযন্তরীণ পর্, টয়বলট র্নম িাণ এবং 

সংর্িষ্ট অবকাঠাবমা র্নম িাণ করা 

হবয়বছ।  

 

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর 

পধরধিধত :  দদশের দ ৌরবময় জাতীয় ঐধতহ্য, কৃধি ও সভ্যতার ধিদে শিসমূশহ্র প্রত্নতাধত্ত্বক জধরপ, অনুসন্ধাি, 

খিি, সংগ্রহ্, প্রত্নবস্তুর ধিবন্ধীকরি, সংস্কার-সংরক্ষণ ও প্রদে শি এবং তৎসংক্রান্ত  শবষণা ও প্রকােিামূলক 

কার্ শাবধলর জন্য ১৮৬১ সাশল বৃটিে ভ্ারশত প্রত্নতত্ত্ব ধবভ্া  সৃধির পর হ্শত ধবধভ্ন্ন কার্ শক্রম িাধলশয় র্াশে  । 

দদেব্যাপী ছধিশয় ধছটিশয় থাকা সংরধক্ষত ৪৮৩টি প্রািীি ধিদে শি ও ১৯টি জাদুঘশরর রক্ষণাশবক্ষশণর জন্য 

অধিদপ্তশরর সাং ঠধিক কাঠাশমাশত মাত্র ৪৬৩টি পদ রশয়শছ। এর মশে িও াঁ দজলার পাহ্ািপুর 

দবৌদ্ধধবহ্ারশক UNESCO  ১৯৮৫ সাশল  এবং খধলফাতাবাদ ি র (মস্ক ধসটি অব বাশ রহ্াট) দক ১৯৯২ 

সাশল  ধবশ্ব ঐধতশহ্যর  তাধলকাভুক্ত কশরশছ। ২৩ টি প্রত্নতাধত্ত্বক সাইট ও জাদুঘর প্রশবে মূল্য ধদশয় দদেী-

ধবশদেী দে শিাথী ও পর্ শটক ণ পধরদে শি কশরি র্া সরকাশরর রাজস্ব আয় বৃধদ্ধশত এবং দদশের সমৃদ্ধ ঐধতহ্যশক 

পধরধিত করশত সহ্ায়ক ভূধমকা রাখশছ।  

 
 

০২। ২০১৬-২০১৭ অথ শবছশরর সম্পাধদত কার্ শাবধল (উ  খশর্াগ্য অজশিসমূহ্)  
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 সাউথ এধেয়া ট্যযধরজম ইিফ্রাস্ট্রাকিার দেভ্লপশমন্ট প্রশজক্ট এর মােশম পাহ্ািপুর (দসামপুর) দবৌদ্ধ 

ধবহ্ার, বদল াছী, িও াঁ, মহ্াস্থাি ি, ধেব ঞ্জ, বগুিা, কান্তধজর মধির, কাহ্াশরাল, ধদিাজপুর এবং ষাট 

 মু্বজ মসধজদ, বাশ রহ্াট এলাকায় পর্ শটি সুধবিার ব্যাপক উন্নয়ি করা হ্শয়শছ। পর্ শটকশদর সুধবিার জন্য 

সুযধভ্ধিয়র েপ,  ফুেশকাে শ, েরশমটরী, টয়শলট, ধভ্ধজটর দসে, ওয়াকওশয়, দরস্ট হ্াউজ ও  ািী পাধকশং 

সুধবিাধদ বৃধদ্ধ করা হ্শয়শছ ।  

 পািাম ি র, আরশমধিয়াি   জশা, মুক্তা াছা জধমদার বাধি, ময়মিধসংশহ্র েেীলজ, ইদ্রাকপুর দু শসহ্ 

৬৪টি প্রত্নস্থল প্রত্নতাধত্ত্বক সংস্কার-সংর ণ, দমরামত,  ধিম শাণ ও      কাজ সমাপ্ত কশর প্রত্নস্থলগুশলা 

পর্ শটক বান্ধব করা হ্শয়শছ।  

 ভ্ারত সরকাশরর অনুদাশি কুধিয়াস্থ ধেলাইদহ্ রবীন্দ্রকুঠি বাধিশত ধবধভ্ন্ন স্থাপিা ধিম শাণ কাজ, 

ধদিাজপুশর জাদুঘর ধিম শাশণর কাজ এবং কুধমল্লা ময়িামধতস্থ ধবভ্া ীয় আঞ্চধলক অধফস ভ্বি ধিম শাণ 

কাজ শুরু করা হ্শয়শছ। 

 ৫৪০টি স্থাপিা ও স্থািা রশর্াগ্য ধিদে শ     ধিধিতকরণ ও ধিবন্ধীকরণ তাধলকায় অন্তশভূক্ত করা হ্শয়শছ। 

 পর্ শটক আকষ শণীয় ৫টি প্রত্নতাধত্ত্বক স্থাপিা সং   ত পুরাকীধতশ ধহ্শসশব দঘাষণার কার্ শক্রম সম্পন্ন করা 

হ্শয়শছ। 

 দিত্রশকািা দজলার দরাইলবাধি দু শ প্রত্নস্থশল পরী  মূলকসহ িও াঁ দজলার আগ্রাধিগুি, িীলফামারী 

দজলার ধবন্নার ধদধঘ, জলঢাকা উপশজলার িম শপাল ি, দখিকাটি সধতশষরোঙ্গা,  িরধসংদী দজলার 

অসমরাজার  ি (উয়াধর বশটশ্বর), কুধমল্লার রাণী ময়িামধতর বাংশলা প্রত্নস্থল, বাশ রহ্াট দজলার খাি 

জাহ্াশির বসত ধভ্টা, চুিাোঙ্গা দজলার কালুরশপাল রাজার ধঢধব ৮টি প্রত্নস্থশল উৎখিি কার্ শক্রম 

পধরিালিা করা হ্শয়শছ। খিশি উশমাধিত খিিসহ্ল ও ধিদে শিসমূশহ্র ধিবন্ধীকরণ ও প্রদে শিশর্াগ্য কশর 

উপ  পি, উৎখিশির প্রধতশবদি ততধর করা হ্শয়শছ। 

 দে শিাথীশদর ধিি শাধরত লক্ষযমাত্রা প্রত্নস্থশল ২১.০৫ ল  ও জাদুঘশর ২৬.০৩ ল  অধজশত হ্শয়শছ ।   

 ০৮টিশত প্রধে দণ ১২৫ জি প্রধে িাথী অংেগ্রহ্ণ কশরশছি। সকল স্তশরর কম শিাধরশদরশক ৬০ 

 জিঘন্টা হ্াশর প্রধেক্ষণ প্রদাশির লশক্ষয অি দ্যা জব দেধিং ধিয়ধমত অনুধিত হ্শয়শছ ।   

 ০৫টি প্রদে শিীর আশয়াজি, ৪৭৫ গ্রন্থ সংগ্রহ্, ০১  শবষণামূলক প্রধতশবদি ও ০৫ দফাল্ডার প্রকাে করা 

 হ্শয়শছ।  

 ৩১টি ধিরী   আপধি ধিষ্পধির কার্ শক্রম সম্পাদি করা হ্শয়শছ। 
 

 ১৭৮টি প্রত্নবস্ত্ি ও ০৩টি পুরাকীধতশর রাসায়ধিক পধরির্ শা,  ১৮টি রাসায়ধিক পরী  , ৬৮টি কা জাত 

 সংর ণ এবং ১১টি প্রত্নবস্ত্ির দরপধলকা ততধর করা হ্শয়শছ।  
 

                      হ                  হ                           স       ও 

              -       ও                     স                 স       

                                             হ    

 অধিদপ্তশরর ধমলিায়তি ভ্ািার ধবধিমশয় ব্যবহ্ারসহ্ প্রত্নস্থশল সুটিং করার আশবদি অিলাইশি জমা 

দদয়ার কার্ শক্রম িালু করা হ্শয়শছ।  প্রিাি কার্ শালয় হ্শত প্রত্নস্থল ও জাদুঘশরর  অধগ্রমটিধকট ধবক্রশয়র 

কার্ শক্রম শু  হ্শয়শছ। 

 অধিদপ্তশরর ২০১৬-২০১৭ অথ শবছশরর শুদ্ধািার দকৌেল    -       র সকল কার্ শক্রম          সমশয় 

 সম্পন্ন করা হ্শয়শছ। অধভ্শর্া  প্রধতকার ব্যবস্থাপিা ও ইশিাশভ্েি তথা দসবা প্রধক্রয়ায় উদ্ভাবি 

কার্ শক্রম এবং দসবা প্রতযােী এবং দে শিাথীশদর জন্য সুধবিা প্রদাি কার্ শক্রম বা বায়ি করা হ্শয়শছ।   
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০৩। ২০১৭-২০১৮ অথ শবছশরর কম শপধরকল্পিা 

 

 ধবধভ্ন্ন সভ্ায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর সং    দর্ সকল ধসদ্ধা গুশলা গৃহ্ীত হ্শয়শছ তা বা বায়ি 
করা। 

 অধিদপ্তশরর গুরুত্বপূণ শ সংর  ত দহ্ধরশটজসমূহ্ সংস্কার, সংরক্ষণ ও উন্নয়ি ও সাংস্কৃধতক 

ঐধতহ্যশক পর্ শটক বান্ধব করার কাজ দবসরকাধর উশদ্যাক্তা শণর মােশম বা বায়ি করা। 

 পািাম ি র, ময়মিধসংহ্ েেীলজ, পুঠিয়া জধমদার বা  , মুক্তা াছা জধমদার বাধি, 

বাধলয়াটি জধমদার বাধি, দমশহ্রপুশরর আমঝুধপ, র্শোশরর ভ্রত ভ্য়িা, রবীন্দ্র স্মৃধত 

ধবজধিত দ  ণ ধেধহ্ প্রভৃধত দে শিীয় স্থািগুশলাশক সংস্কার সংর ণ কশর দে শক বান্ধব করা। 

 অধিষ্পন্ন ধবষয়াধদ এবং ধিরী   আপধি ধিষ্পধির কার্ শক্রশমর উন্নয়ি। 

 অধিদপ্তশরর ইশিাশভ্েি তথা দসবা প্রধক্রয়ায় উদ্ভাবি কার্ শক্রম অব্যাহ্ত রাখা। 

 সংর  ত পুরাকীধতশর সংখ্যা বৃধদ্ধসহ্ অধিদপ্তশরর জাদুঘর ও দস্টারসমূশহ্ প্রদধে শত সংর  ত 

প্রত্নধিদ শেিসমূশহ্র পদ্ধধত ত ধিবন্ধীকরণ (েকুশমশন্টেি) সংক্রা  কার্ শক্রম সম্পাদি। 

 কালিারাল দহ্ধরশটজ ট্যযধরজম বা বায়ি এবং প্রত্নতাধত্ত্বক সাইটশক পর্ শায়ক্রশম পর্ শটি দকন্দ্র 

ধহ্শসশব  শি দতালার প্রাথধমক উশদ্যা  গ্রহ্ণ। 

 ভ্ারত সরকাশরর অনুদাশি কুধিয়াস্থ ধেলাইদহ্ রবীন্দ্রকুঠি বাধিশত ধবধভ্ন্ন স্থাপিা ধিম শাণ 

কাজটি বা বায়শির ল    সাব শ ধণক দর্া াশর্া সহ্ সহ্ায়তা করা। 

 মািিীয় প্রিািমন্ত্রীর প্রধত ত সাতক্ষীরা জাদুঘশরর জায় া অধিগ্রহ্শণর কার্ শক্রম এবং 

ধিশদ শেিা অনুর্ায়ী আরশমধিয়াি   জশাশক পর্ শটক বান্ধব করা। 

 সকল জাদুঘশরর জন্য জিবল সৃধিসহ্ পূণ শাঙ্গরুশপ স্থাপশির কার্ শক্রম িলমাি থাকশব। 

 বাধষ শক প্রধতশবদি মুদ্রণ কার্ শক্রম সম্পন্ন ।  

 প্রত্নতাধত্ত্বক খিি, জধরপ ও অনুসন্ধাি কাশজর প্রধতশবদি র্থাসমশয় সম্পাদি। 

 

 

বাংলা একাবের্ম 
 

1. দ  /    /                  

১৯৪৭        -                                                                ও 

                         হয় আ   । ১৯৪৮                য়দ    এ       য়           

            হ  দ আ              ‘     হ             এ            ’।     এ        

                                     ধর, ধর                   হয়        

    য়    দ,       দ      ও       এ                 । এ          হ   য় ১৯৫৪       

       ২১ দ               হ     ১৬     য় ‘           ও    হ           ,   য় ,      ও 

                          এ                            হয়।                  

      ১৯৫৫                        এ                ।       এ                     

       ,             ও     য়             এ            য়।  
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 ২. ২০১৬-১৭              দ           

                                 ও    হ                         ,        

  য় ,              ও                          ৫৮     এ                       

       হ                             ও আ                          ড় 

  হ               । ২০১৪-১৭   য়  দ ১৫৮.০০                   য়       য়  ‘       

হ            হ               ও   য় ’                    দ                

হ য়  ।       এ           আ     য়                আও  য় ২০১৬-১৭                

৭১০.০০              আ        দ           এ                    হ                  

     ০২ (  )     -                         য় ও          হয়। এ  ড়      য় দ    

       এ               য়     হয়।             হ        ৫ (   )  ২        ø  

     এ        ও   য়    য়       ও            ও         হ য়  ।       এ       ১ -

১৭ এ    ২০১৭            ৫(   )  দ      ৪                    ,                 

আ                          আ য়       ।       দ                    ও   য়         

 ¤                 আ             য়                 ¤       ,      এ         

আ      (ঢ়       )           দ                      দ      ড়     য়     য়  দওয়   

                ।       এ       ২-৪    য়    ২০১৭ আ           হ           

আ য়                         (      ),        ,       ,       হ        দ   এ   

 দ           ২৪        য়     হ     । এ  ড়        এ            দ           ৭১  

              ও        , ৪          (         ৫৬১   ) আ য়         । 

 . ২০১৭-১৮                     

           হ                       ,       দ        য়                     ,     , 

   হ   ও                 য়  ও         ,                 হ   ও                

   হ         দ,  দ                       ওয়                     দ      হ ও 

     ,  দ   ও    দ         এ                ও         দ                 ,       

         য়  ও         ,          ওহ  হ                       -এ       দ    

           দ           /       (     য়     ),                       /         

      ,                   /               ,           য়       এ                ও 

     য়         ,       এ             -                  ,  -       (     য়   ),       

এ              আ     য়  ও                  ,       এ                        

                                   ওয়        ও                        হ   ও 

  য়               ও   য় ।       এ              এ    হ                 ও 

আ        , আ     ও আ           হ           আ য়    এ    দ           ও  দ    

             য়     হ     । 
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৪.             দ                         য় 

     দ               এ           ২০১৭-এ  আ য়   ,       এ                    

     ,            ,       এ          হ        ,           ,   ’দ  আ   আ   

   হ        ,   হ                     ,                   হ        ,       এ       

                  দ  ,       এ                    দ              আ য়   । 

৫.             দ                    ৮      (  দ     ) :          (৮ )

 

 

বাংলাবদশ র্শল্পকলা একাবের্ম 

 

      দ         এ               : 
 

১৯৭৪       ১৯    য়          দ      য়     দ  হ    ১    এ                  দ  

       এ              হয়। ১৯৮৯                এ      আও  য়               এ     য় 

          ৬ ( য়)                                 হয়।           হ                , 

       ও            ,      ,     ও আ         ,        ও             ,              , 

           । এ  ড়           য়             এ              এ              য়        

       এ               হ      দ                       ।  দ                 ও        

          দ         এ        য়        ও     /              এ                   

     য়     ।       দ         এ            আ য়            “        দ ”  দ   হ  দ    

৬৪      য়             এ        দ   দ   এ       /              এ                  

    য়  দ    হ             দ য়          হয়। 

 

২০১৬-১৭                      দ : 
 

    য়                   এ                 ‘         ,                 -২০১৬-

২০১৭’               দ     এ   ‘                             ২০১৬’                

আ য়   ।             দ   দ        হ        ‘ হ           ’ আ য়     ‘আ                

          ২০১৬’           ও   ও    ’ - এ                হ  দ      এ        ও  

   দ    য়       দ          এ                 ‘   ’            য়  হয়।      দ ও       দ 

                     হ               দ          ‘   ও য়’ এ   আ     য় দ           

‘     ’           ০২    দ     আ য়        হয়।                             হ      

৪১     হ দ           ও     য়       দ                দ    ,                         য়  

 দ    ,                  ও                  এ                   হ           ও        য় 

আ       এ           য়                এ                          ও            আ য়    

    হয়।       দ          য়              এ                         ওয়       ‘  ¤         

ও    য়          য়      ’   এ   ‘এ      য়       দ , এ            ’                 য় 
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‘    য়          ২০১৬’ আ য়        হয়।       দ         এ        আ য়     ১২      য় 

        দ ,                  য়   ,          এ       (     দহ),             য়   , 

 দ      এ                        ,      এ          য় ‘             ’        ১৫  

 দ        য়      হয়।  দ      এ       ‘      দ     দ    ও                  ২০১৬’ 

আ য়   ।  য়           হ দ             ও       আ  দ                 ৫  

        য়/         হ   ‘            ও       আ  দ            দ    ’। ২০১৬-২০১৭     

      দ                  দ               ড়            এ    দ                  দ      

             দ      আও  য়   দ    ১১       এ   ৫৬        য়             দ      

আ য়        হয়। 

 

   :          আ            দ  এ                           দ    । 
 

               দ         হ                 ।   য়দ       হ -এ  ৮২    য়   

আ য়   ।        হ      ও   ও                                  আ           ও 

‘   ’         দ      আ য়        হয়।       ’                    দ  এ   হ       য় 

    ,      ও      হ    এ       ১০  আ                             দ  এ  আ য়        

হয়।                 হ  ওয় দ        ‘         ’          দ      আ য়        হয়।  
 

            য় The Harmony World Puppet Festival-2016 -এ 

    হ                      ।          দ   ও                 হ                
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            ‘             ’         য়      হয়।     য়        দ   ২০১৭             

 দ    , আ       ও                     এ       য়              য়                   

      ,          য়     ও  য়              দ              দ      আ য়        হয়। 

    য়        য়                               আ য়    ‘  য়দ       হ ’    দ  

‘হ      ’    য়        হয়। 

   : হ                । 
 

‘         য়    এ      য়  ’এ                এ  য়        ১০-১২   দ    

        দ     য়       হয় ‘এ  য়      য়          ২০১৭’।  

 

      দ         এ             দ             য়       ,   ওয়     য় ,  -       , 

         ,     য়     ,     য়    ,      ,     দ,                             , ০  

                          ,                  , ৬               এ                   

    ,      ও        য়  (ও   য়   )      ,      দ         ও               এ         

        য়  দ           য়                     আ য়        হয়। 

   :     য়                   । 
 

 ‘     ড়           আ   দ         ,          হ      ,                  হ   

     ’                           হ    এ  ৪১     হ দ          ও     য়       দ   

২০১৬                     দ         এ               ‘      আ   য়     ’ ।       

               ও                              দ          দ    ,     দ              

এ                              হ    এ      য়            আ         দ    ,         

       ৪৯০         ও ৬৪      ও       হ            য়                      , ‘      

       ’                  আ   ও                            হ    এ  ৪১   

  হ দ          ও     য়       দ               - ২ এ                                

হয়,                 ড় য়                          দ              ও           দ  

     দ    ,                       আ       ও                       আ য়        হয়। 
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   :         হ দ           ও     য়       দ                              ।

এ  ড়        দ         এ            ২১ আ   ২০১৪ এ               হ          

       হ     হ    এ            দ      আ য়        হয়।এ       এ     হ        

         য়                                 আ :        য় আ         দ    ,       ,      

এ                     এ .এ .       এ  ৯২                            দ    ,       

       হ         য়       ড়য়        এ            ‘         ’  আ য়        হয়।       

   য়        য়           য়       দ         এ       আ য়     ১- ১        ২০১৬      

            য়              ও              হ ১৭            এ  য়         দ           দ  

২০১৬       হয়। 
 

 

   : ১৭            এ  য়         দ           দ  ২০১৬ এ               । 

 

      দ         এ        ৪                       এ                    

                      ও             (       ,        ,        ,     /      ,       , 

            দ)    য়  দ      আ য়        হয়।     য়   হদ         হ     হদ  দ   ও আ        

         দ          দ                  দ      য় আ       ,  দ                 

            আ য়        হয়। এ  ড়        দ         এ        ৪                        
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এ            আ য়              য়                                      ৫০০         য় 

            দ     আ য়        হয়। এ       এ   Chobi Mela 1X-International Festival 

of Photography (       ,   ) এ               দ      এ      দ    আ                  

       আ                এ           ,       দ        এ                    

        দ     য়    দ                 আদ  - দ       য় আ            আ য়        হয়। 

                           হ    এ  ৯৭             ও     য়      দ         ১৭      

২০১৭                             এ   আ            ২৫        হ     দ    হ           

আদ  য়      এ               এ                    দ হ         ,           , 

এ                       আ        হ      ৬. ০        এ                           হয়। 

এ  ড়  ২৬       হ            দ             য়           এ                             

    হয়। 

   :  হ            দ          হ           হ দ য়                  । 

 

এ       এ   দ    আ           এ              ‘২য় দ               আ          

২০১৭’ দ      আ য়        হয়। এ       আ য়      দ            দ      হ   দ   

আ                এ                                         এ                         

      আ                    য়                       দ     আ য়        হয়।            

    য়                 ১৯৭১        হ     হ   য়   হ   হ দ দ       এ   আ           

     এ         হ                  দ         এ                 হ  য়      হ  দ  

     আ          ও                 আ য়        হয়। 

 

               Bangladesh Trade and Investment Expo 2016       

২৫(    )  দ             দ          দ                ।          য়                 

      আ য়                        দ        ১৫(    )  দ              দ          

      দ          দ              । এ     দ -২০১৭’, ‘             -২০১৭’, 
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         দ  ২০১৬  দ  ,           য়   দ  ২০১৬  দ  ,         দ  ২০১৬,       দ  

এ                 এ      য়                  ২০১৬,                           

      দ               য়             হ     -এ           এ          হ             

      দ                           দ               য়         ও  হ             

                 দ     হ                   আ য়        হয়।  

 

   :  হ                             দ  ২০১৬  দ        । 

          আ           ড় য়                  .  য়          য় এ          য় 

           য়        ড় য়        য়          ও        ,                    ও     য়     

                                   আ       ও              ,  দ      ‘      দ  

                   ’       আ       ও               এ                   হ    এ  

৪১     হ দ           এ       য়       দ   ২০১৬       আ       ও                 

আ য়        হয়। 

  

   :     য়             । 

   হ  দ                     হ        ,   হ      য়, এ    এ  আ   আ   , হ     

  য়,          , আ       , আ   আ   , ও  দ       আ      , আ      ,            , 

       দ    ,             য়,      দ     , আ       , আ       হ দ,     দ  ,    য়   

           ,    য়       য়      ,           হ   , ওয়  হ   হ            ,        য়, 

 হ    হ   য়   , ও  দ আ         , ও  দ আয়   আ     ,  -            , ও  দ আ   আ    
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  ,     দ    ,                            আ য়        হয়।         দ            

Bhakti/ Devotional Dance & Music Group ¨ 10
th
 Delhi International Arts 

Festival(DIAF)-G -এ ০৯( য়)  দ             দ          দ      হ     ।  হ দ         

 দ  ,  হ      য়  দ                  -             হ        ওয়            ড়   হ  , 

                 য়                                এ     হ      য়  দ         

এ                     য়    আ       ও                 আ য়        হয়।  হ            

     আ   হ   দ এ                  ১    য়    ২০১৭                           , 

‘             ’                   য় এ               ,  -৯          হ      

     য়               হ              এ                          ,                

০   দ                    এ   ১৯    য়    ২০১৭             দ         এ        ৪      

               আ       ও                 আ য়        হয়।  
 

Chiefs of Police Conference of South Asia and Neighboring Countries on 

Regional Co-operation in curbing violent Extremism and Transnational Crime
                          ও  হ                           আ য়        হয়। 

 

   :          দ         এ                             । 

                          হ                ও     য়      দ                 

      আ য়   ।  হ           ও     য়  দ    দ                        ,  হ           ও 

    য়  দ                          য়              ,      য়                       

       দ      ওয়                       ,            য়                          

আ য়        হয়।                  (ও  ) এ  ১ ৬                     ১ এ    ২০১৭      য় 

                      য়    দ                    আ য়        হয়।            ও   হ   

     -১৪২৪,    হ              দ   এ         ও              ৫০                

              আ য়        হয়।  
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   :     ও   হ         এ  আ       । 

 হ             দ  য়   হ    ৪                ২  এ    ২০১৭         দ     হ   

              আ য়        হয়।  হ       দ                        দ               য় 

                  ১    ২০১৭            আ                                    

আ য়        হয়।     য়      য়                       ১৫৭              দ           ৮    

২০১৭        ও  ’                        দ     হ           ’           আ য়     

              এ   এ            য়        য়                 আ য়        হয়। 

      দ                                     য়     য়           দ         দ         

এ   ‘       য়           আ                    ও              ’               

আও  য় ২০০                         দ      হ   ২০     ও                        

২০১৭       আ য়        হয়। 4
th

 Asia Pacific Correctional Managers’Conference, 

২০১৭       ১৮    ২০১৭      ৭  য়   হ              য়  ,                          

আ য়   ।    য়      য়      য়                       ১১৮              দ           

ও               য়    আ য়                    এ   এ            য়        য়      ৭  য় 

                আ য়        হয়।  
 

‘      ’                         ২      ,       দ                  ’          

      , ‘              ’                , ‘        দ ’ ও ‘                  ’ 

 দ  ,           য় ও        দ  ।     এ          য়     হ ।                    

       হ                ও     য়      দ                    ড়  এ       য়     এ       

আ য়           য়     হ ।     য়                                        য়      হ  

       আ য়           য়     হ ।     য়      ,      এ                    -২০১৭ এ 

    হ । 
 

                           হ    এ  ৪১     হ দ                       “     

      ” ও               এ            য়              য়          হয়।       দ  

       এ           দ     য় ১৮    য়    ২০১৭,                   :   য়           য়  

        য় “ দ দ        ”        এ            য়             হ         হয়।       

                     হ    এ  ৯৮             ও     য়      দ            ১৭     , ২০১৭ 
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      ৫  য় “            ” ও               এ            য়               য়    

      হয়।       দ         এ           দ     য় ২য়     ২৭      - ২০১৭,                  

 :   য়           য়          য় “ দ দ        ”        এ            য়             হ   

      হয়।       দ         এ           দ     য়                                        

“        আ   ” ১     ২০১৭    ৭                    এ            য়             হ   

      হয়। 

 
 

২০১৭-২০১৮                    : 
 

           : 

 

১.       দ    ৭          আও  য়                আ                     দ     য় 

                                        । 

২.   দ     ,      ড় ,       এ                           এ         ০৭ (   )  দ      

                  । 

 .      ,            ,    ড় এ                        এ         ০৭ (   )  দ      

                 । 

৪.          ,    য়   ,     ,        ,      হ  ,      দহ এ                     

এ         ০৭ (   )  দ                        । 

৫.       দ         এ      ,     য় ০৭ (   )  দ       দ       ,          ,      

    , আ   ,           ,         ,            য়  এ                        

             । 

 

       ও             :  
 

১.                                ২      । 

২.                         । 

 .                         । 

৪.            ২ । 

৫.      :    ১৫ । 

৬.         দ  ২০১৭ ও                     দ  । 

৭.           য় ও        দ  । 

৮.     এ           ২০১৮     হ । 

৯.                            হ                ও     য়      দ    দ           

     ড়  এ       য়     এ       আ য়          য়     হ । 

১০.     য়                                        য়      হ         আ য়     

      য়     হ । 

১১.     য়      ,      এ                     ২০১৭        হ । 
 

            :  

১.        :        ,      । 

২.             ২০১৭,  ড়   । 

 .     -                      ৪  আ           আ য়    ও            । 
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৪. ২০১৫-১৬ এ           এ  য়     দ ,       দ      (এ         ) এ                 

   দ  এ               ও   দ    দ  ,                                । 

৫.                 আ য়    ও  দ    । 

৬.       য়  হ                  দ     আ য়    (         য়      ,      ও      হ )। 

৭.         দ                 দ        “       এ       ”    দ  ৫ (   )          

এ   দ     দ     এ           দ      হ      ৪০ (    )                           

   য়  দ     আ য়   । 

৮.  য়             দ    ।   

৯.                                                                য় এ    দ     

আ য়   । 

১০. ২১                     দ     ২০১৮। 

১১. ১৮            এ  য়         দ           দ  ২০১৮। 

 

       ও            :  
 

১.          দ         ২০১৮। 

২.              দ         ২০১৮। 

 .              দ   ২০১৮। 

৪.     য়        দ   ২০১৮। 

৫.               এ     য়     আ য়   । 

৬.       দ     ও                । 

৭.      য়  এ  হ               (     ও            )। 

৮.            ,       আ  দ           । 

৯.   য়                  / দ    । 

১০.                      । 

১১.   œ     ও           য়     দ     (                       ,           ,  য়    

     ,           হ                )। 

১২.       :              ,        ,                  ,            ,           

      ,           । 

১ .      য়         । 

১৪.            য়  (      ১২ দ )। 

১৫.      য়         ,         । 

১৬.       দ                 ২০১৭। 

১৭.               ২০১৭। 

১৮.       দ             ২০১৭। 

১৯.     য়           ২০১৭। 

২০.     য়              ২০১৭। 

২১.     য়                     ২০১৭। 

২২.     য়             ২০১৭। 

২ .       œ     ‘ হ    ’       ও  দ    । 

২৪.      আ য়                   আ      হ         দ  । 
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     ,     ও আ         : 
 

  

১.     য়           । 

২.                দ        

 .               । 

৪. এ        দ           । 

৫.          দ           । 

৬.            দ           । 

৭.             আ  । 

৮. আ         । 

৯.       ,      ,    হ         দ     য়      । 

১০.             আ  । 
 

             :  
 

১.                             । 

২.    -       দ     য়              । 

 . ১          দ                        । 

৪.             দ  আ য়                  । 

৫.                 আ  । 

৬.                          । 

৭.           দ             য়     (    )       । 

৮. হ        দ               , আ দ     দ              । 

৯.                   ,  দ             ও            এ                    

     । 

 

বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘর 

 

বাংলাশদে জাতীয় জাদুঘর দদশের ইধতহ্াস, ঐধতহ্য এবং প্রাকৃধতক ঐধতশহ্যর ধিদে শিাধদ সংগ্রহ্, সংরক্ষণ, 

প্রদে শি ও  শবষণার মােশম জাদুঘশর আ ত দে শিাথী ধবশেষ কশর তরুণ প্রজমশক হ্াজার বছশরর দ ৌরব  াঁথা 

ও জাতীয় বীরশদর সাশথ পধরিয় কশর দতালার উশেশে ধিরন্তর কাজ কশর র্াশে। ১৯১৩ সাশলর ৭ আ স্ট 

বাংলার  ভ্ি শর লে শ কারমাইশকল তৎকালীি সধিবালশয় (বতশমাি ঢাকা দমধেশকল কশলজ হ্াসপাতাল) একটি 

কশক্ষ ঢাকা জাদুঘর আনুিাধিকভ্াশব উশিািি কশরি। ১৯১৪ সাশলর ২৫ আ স্ট ৩৭৯ টি ধিদে শি ধিশয় জাদুঘর 

দে শকশদর জশন্য খুশল দদয়া হ্য়। ১৯১৫ সাশলর জুলাই মাশস ঢাকা জাদুঘর স্থািান্তর করা হ্য় ধিমতধলস্থ বাশরা 

দুয়াধরশত। ১৯৭২ সাশল ঢাকা ধমউধজয়াম দবাে শ অব োধস্টজ জাতীয় জাদুঘর  শি দতালার জন্য সরকাশরর 

কাশছ পধরকল্পিা দপে কশর। বঙ্গবন্ধু এ ধবষশয় ধবশেষ উশদ্যা  গ্রহ্ণ কশরি। বাংলাশদে জাতীয় জাদুঘর 

প্রধতিায় জাধতর ধপতা বঙ্গবন্ধু দেখ মুধজবুর রহ্মাশির অবদাি অপধরসীম। দীঘ শপথ পধরক্রমায় সরকাধর 

পৃিশপাষকতা, ধবধভ্ন্ন দেধণ দপোজীবীশদর মূল্যবাি পরামে শ, সংস্কৃধতমিা ব্যধক্তবশ শর অগ্রণী ভূধমকা, 

ধবশদ্যাৎসাহ্ী ও  শবষক শণর প্রজ্ঞা, সুহৃদশদর সহ্শর্াধ তা ও জাদুঘশরর ধবধভ্ন্ন পর্ শাশয়র কম শিারী শণর অক্লান্ত 

পধরেশম ১৭ িশভ্ম্বর ১৯৮৩ সাশল ঢাকা জাদুঘর বাংলাশদে জাতীয় জাদুঘশর রূপান্তধরত হ্য়। এ রূপান্তশরর মে 
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ধদশয়ই দদে ও জি শণর প্রধত জাদুঘশরর দায়বদ্ধতা দর্মি দবশিশছ, পাোপাধে এর ব্যাধপ্ত, জাতীয় জীবশি 

সম্পৃক্ততা ও কশম শর পধরধি ধদশি ধদশি দৃেমািভ্াশবই সম্প্রসাধরত হ্শয়শছ এবং একটি বহুমাধত্রক জাদুঘর রূশপ 

ধবকধেত হ্শয়শছ। হ্াজার বছশরর বাঙাধল সংস্কৃধত ও নৃতাধত্ত্বক ঐধতশহ্যর উপাদািসমৃদ্ধ প্রায় ১(এক) লক্ষ 

ধিদে শি বাংলাশদে জাতীয় জাদুঘর ও অিীিস্থ োখা জাদুঘরসমূশহ্ সংগৃহ্ীত হ্শয়শছ। এই ধবোল সংগ্রহ্ভ্ান্ডার 

দথশক প্রায় ৪,০০০ (িার হ্াজার) ধিদে শি বাংলাশদে জাতীয় জাদুঘশরর দমাট ৪৫ টি গ্যালাধরশত প্রদধে শত হ্শে। 

 

২.  ২০১৬-২০১৭ অথ শ বছশরর সম্পাধদত কার্ শাবলী: 

 
বাংলাশদে জাতীয় জাদুঘশর ২০১৬-২০১৭ অথ শবছশর ০৯ জিশক আউটশসাধস শং এর মােশম িতুি 

ধিশয়া , কম শসূধি বাস্তবায়ি ও অবকাঠাশমা ধিম শাণ, ১৫১ জি কম শকতশা ও কম শিারীর প্রধেক্ষণ/ওয়াকশেপ ও 

দসধমিাশর অংেগ্রহ্ণ, ধেক্ষামূলক কার্ শক্রম, সাংস্কৃধতক কার্ শক্রম,  শবষণা ও প্রকােিা কার্ শক্রম, ধিদে শি সংগ্রহ্ 

ও সংরক্ষণ, ধবধভ্ন্ন ধবষয়ধভ্ধিক ধবশেষ প্রদে শিীর আশয়াজি করা হ্য়।  

বাংলাশদে জাতীয় জাদুঘর প্রধতবছর ধবধভ্ন্ন ধেক্ষামূলক কার্ শক্রম পধরিালিা কশর থাশক। এর 

িারাবাধহ্কতায় ২০১৬-২০১৭ অথ শবছশর ধিত্রাঙ্কণ প্রধতশর্াধ তা, রিিা প্রধতশর্াধ তা, বক্তৃতা প্রধতশর্াধ তা, 

সুির বাংলা হ্াশতর দলখা প্রধতশর্াধ তা, ধেক্ষা প্রধতিাশির প্রিাি/প্রধতধিধির সাশথ ধেক্ষা কম শসূধি ধিশয় 

মতধবধিময়, ভ্াষা সংগ্রামীশদর সাশথ ধেক্ষাথীশদর সংলাপ আশয়াজি, মুধক্তশর্াদ্ধাশদর সাশথ মতধবধিময় 

ইতযাধদ ধবধভ্ন্ন কার্ শক্রম পধরিালিা করা হ্য়। এছািা ধিয়ধমত স্কুল ধেক্ষা কম শসূধির আওতায় ঢাকাসহ্ দদশের 

প্রতযন্ত অঞ্চল দথশক ২০১৬-২০১৭ অথ শবছশর ১৮৬ টি ধেক্ষা প্রধতিাি/সং ঠশির দমাট ১৫,৩৬৯ জি 

ধেক্ষাথী/সদস্য জাদুঘর পধরদে শি কশরি। 

বাংলাশদে জাতীয় জাদুঘর ধিদে শশির  শবষণালব্ধ ধবষয়বস্ত্ি ও জাদুঘর সম্পৃক্ত অন্যান্য ধবষয়াধদর 

পাণ্ডুধলধপ ধদশয় ধবজ্ঞজশির মতামত ধিশয় ধবধভ্ন্ন িরশির  শবষণা গ্রন্থ, অযালবাম, বাধষ শক প্রধতশবদি, 

কযাটাল , দরাধেউর, সুযশভ্ধির, ধিশদ শধেকা, দফাল্ডার, ফধলও, ধলফশলট, দপাস্টার, ধভ্উকাে শ ইতযাধদ প্রকাে 

কশর। 

োখা জাদুঘরসহ্ বাংলাশদে জাতীয় জাদুঘশর ২০১৬-২০১৭ অথ শ বছশর সব শশমাট ১,৩৯৫ টি ধিদে শি 

সংগ্রহ্ করা হ্শয়শছ। এছািা বাংলাশদে জাতীয় জাদুঘশরর সংরক্ষণ রসায়িা ার ধবভ্াশ  ৩৭৯৯ টি ধিদে শশির 

সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহ্ণ করা হ্শয়শছ। 

বাংলাশদে জাতীয় জাদুঘশরর দুইটি ধমলিায়তি ও একটি প্রদে শিী গ্যালাধর রশয়শছ। জুলাই ২০১৬ হ্শত জুি 

২০১৭ পর্ শন্ত দুইটি ধমলিায়তি র্থাক্রশম-(১) প্রিাি ধমলিায়তশি ১৩১ (একেত একধত্রে) টি অনুিাি (১৮৫ ধেফট) 

অনুধিত হ্শয়শছ। (২) কধব সুধফয়া কামাল ধমলিায়তশি ১৪৪ (একেত চুয়াধল্লে) টি অনুিাি (১৯৩ ধেফট) অনুধিত 

হ্শয়শছ এবং ১(এক) টি প্রদে শিী গ্যালাধরশত (িধলিীকান্ত ভ্েোলী প্রদে শিী গ্যালাধর) ১৮(আঠাশরা)টি প্রদে শিী (১৬১ 

ধদি) এবং ৬(ছয়) টি অনুিাি অনুধিত হ্শয়শছ। 

 ধবধভ্ন্ন পর্ শাশয়র দদধে ও ধবশদধে সম্মাধিত অধতধথবৃি বাংলাশদে জাতীয়  জাদুঘর পধরদে শিকাশল 

সামধগ্রক প্রস্ত্িধত গ্রহ্ণ ও গ্যালাধর পধরদে শশি প্রশয়াজিীয় সহ্ায়তা প্রদাি করা হ্য়। ১ জুলাই ২০১৬ হ্শত ৩০ 
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জুি ২০১৭ পর্ শন্ত ৩৪৯ জি দদধেয় ধবশেষ অধতধথ ও ৮৫৩ জি ধবশদধে অধতধথ বাংলাশদে জাতীয় জাদুঘর 

পধরদে শি কশরি ।    

৩.  ২০১৭-১৮ অথ শবছশর কম শপধরকল্পিা: 

 

সাশি সাত হ্াজার ধিদে শশির ধববরণমূলক মুধদ্রত কযাটাল  প্রকাশের কার্ শক্রম িলশছ এবং আ ামী বৎসর 

এই কাজ দেষ হ্শব। জাদুঘশর গ্যালাধর সংখ্যা বৃধদ্ধর জন্য প্রোসধিক দপ্তর ও দস্টারসমূহ্ িতুি ভ্বি ধিম শাণপূব শক 

স্থািান্তশরর পধরকল্পিা গ্রহ্ণ করা হ্শয়শছ। বাংলাশদে জাতীয় জাদুঘর ভ্বশির বধি শত বহুতল ভ্বি েীষ শক ৩ (ধতি) 

বছর দময়াধদ কম শসূধি (জাদুঘর ভ্বি ধিম শাণ, ধিদে শি উপশর্া ী গ্যালাধরশত সধিতকরণ এবং ধিদে শি উপশর্া ী 

লাইটিং ধসশস্টম, র্ন্ত্রপাধত ও অন্যান্য সরঞ্জাম, আসবাবপত্র, ধিদে শি সংগ্রহ্) বাস্তবায়ি করা হ্শব। রাজিািী ঢাকার 

দসগুিবাধ িা এলাকায় প্রাকৃধতক ইধতহ্াস জাদুঘর প্রধতিার উশদ্যা  গ্রহ্ণ করা হ্শয়শছ এবং তা বাস্তবায়ি করা হ্শব। 

জাদুঘর সংধিি ধবষশয় স্বল্প দময়াদী ও দীঘ শ দময়াদী িািা ধেশরািাশম পধরকল্পিা প্রণয়ি করা হ্শয়শছ। জাদুঘশরর ১০ 

িম্বর ‘হ্াধত’ গ্যালাধর ও ২৮ িম্বর ‘বাদ্যর্ন্ত্র’ গ্যালাধর দু’টি পুিঃসধিত করা হ্শব।  

 
৪.  বাধষ শক প্রধতশবদশি উশল্লখশর্াগ্য অন্য দকাশিা ধবষয় (র্ধদ থাশক) : 

 
(ক) বাংলাশদে জাতীয় জাদুঘর ও এর ধিয়ন্ত্রণািীি োখা জাদুঘরসমূশহ্ আইধসটি দসবা প্রদাশির লশক্ষয 

আইধসটি োখার মােশম ধিয়ধমতভ্াশব জাতীয় জাদুঘশরর ওশয়বসাইট 

(www.bangladeshmuseum.gov.bd)-এ অনুিািমালা, দে শক সংখ্যা, ধবজ্ঞাপি/দিাটিে, 

দটন্ডার ধবজ্ঞধপ্ত, ধিশয়া  ধবজ্ঞধপ্ত, সংবাদ ধবজ্ঞধপ্ত ইতযাধদ তথ্য হ্ালিা াদ রাখা হ্শয়শছ এবং ধিয়ধমত 

ওশয়বসাইট দমইিশটশিন্স ও ব্যাকআশপর কাজ সম্পাদি করা হ্শয়শছ। ‘বাংলাশদে জাতীয় জাদুঘর 

তথ্য দর্া াশর্া  ও ধেধজটালাইশজেি কার্ শক্রম’ েীষ শক কম শসূধির আওতায় সংস্থাধপত 

সফটওয়যারসমূশহ্র (অবশজক্ট আইধে, একাউন্টস ম্যাশিজশমন্ট, এইিআরএম, লাইশরধর ম্যাশিজশমন্ট 

োটাশবস সফটওয়যার) অপাশরেশি অনুসরণীয় কাশজ ধবভ্া /োখাসমূহ্শক সাধব শক সহ্শর্াধ তা প্রদাি 

করা হ্শয়শছ। োখা জাদুঘরসমূহ্শক আইধসটি সংক্রান্ত পরামে শ প্রদাি করা হ্শয়শছ। ন্যােিাল 

ওশয়বশপাট শাশল জাতীয় জাদুঘশরর ওশয়বসাইট সংশর্াজশির কাজ সম্পাদি। বতশমাি সরকাশরর 

ধেধজটাল বাংলাশদে  িার প্রতযয় বাংলাশদে জাতীয় জাদুঘশরর ভ্াচু শয়াল গ্যালাধর সম্পন্ন করা 

হ্শয়শছ। তদধিক পধত্রকা এবং এস.এম.এস এর মােশম জাদুঘর সম্পধকশত তথ্যাধদ ধিয়ধমত জি ণশক 

অবধহ্ত করা হ্শে।   

(খ   ( ৪৫ িম্বর গ্যালাধর উশিািি করা হ্শয়শছ। এটি একটি িতুি প্রদে শিী গ্যালাধর র্ার ধবষয় বস্তু Indic 

Civilization; 

( )   টিশকট ধবক্রয় পদ্ধধত ধেধজটালাইশজেি করা হ্শয়শছ; 

 

(ঘ)   সমস্ত ধিদে শশির একটি কধম্পউটারাইজে োটাশবজ ধিম শাণ করা হ্শয়শছ; 

 

http://www.bangladeshmuseum.gov.bd/
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(ঙ)   প্রাকৃধতক ইধতহ্াস জাদুঘর ধিম শাণ প্রকল্প গ্রহ্ণ করা হ্শয়শছ; 

 

(ি)   ৪৩ িম্বর গ্যালাধরশত ধবশ্ব সভ্যতার সময়শরখা স্থাপশির কার্ শক্রম দেষ হ্শয়শছ; 

 

(ছ)   ধেল্পািার্ শ জয়নুল আশবধদি ধিত্রোলা )৩৫ িং গ্যালাধরর ) IFIC ব্যাংশকর সহ্ায়তায় িবরূশপ সধিত 

করা হ্শয়শছ; 

(জ)   ৩৮ িম্বর গ্যালাধরশত একািশরর “স্বািীি বাংলা দবতার দকন্দ্র” কি শার দর্া  করা হ্শয়শছ;  

(ঝ)   ২৭ িম্বর গ্যালাধর িতুি আধঙ্গশক   “কাি ও কাি -পপ ” িারা পুি :সধিত করা হ্শয়শছ এবং 

(ঞ)  এছািা বাংলাশদে জাতীয় জাদুঘর  ণভ্বশি বঙ্গবন্ধুর অধফস কক্ষটির পধরিালিায় ধিযুক্ত 

এবং  ত ২৯ /০৫/২০১৭ তাধরশখ  ণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাশদে সরকাশরর মািিীয় প্রিািমন্ত্রী করশক 

ফধরদপুরস্থ ‘পল্লীকধব জধসম উদদীি সংগ্রহ্োলা’ উশিািি করা হ্শয়শছ। অন্যধদশক কুধিয়ায় সদ্য 

ধিধম শত ‘সাংবাধদক কাঙাল হ্ধরিাথ ছাপাখািা’-দক বাংলা ভ্াষার মুদ্রণ জাদুঘর ধহ্শসশব উন্নীতকরশণর 

প্রশয়াজিীয় পদশক্ষপ গ্রহ্ণ করা হ্শয়শছ। ইশতামশে শ্রীলংকার কযাধন্ডশত অবধস্থত আন্তজশাধতক দবৌদ্ধ 

জাদুঘশর একটি ‘বাংলাশদে কি শার’ স্থাপশির কাজ সম্পন্ন করা হ্শয়শছ।   

  (ট)  বাংলাশদে জাতীয় জাদুঘরসহ্ োখা জাদুঘরসমূশহ্ ২০১৬-২০১৭ অথ শ বছশর দে শক সংখ্যা : 

 

ক্রধমক 

িং 

জাদুঘশরর িাম সািারণ দে শক 

সংখ্যা 

ধবধেি অধতধথ দমাট দে শক 

সংখ্যা দদধে ধবশদধে 

1.  বাংলাশদে জাতীয় জাদুঘর, ঢাকা ৭,৫০,৪০২ 

জি  

৩৪৯ 

জি 

৮৫৩ 

জি  

৭,৫১,৬০৪ 

জি 

2.  আহ্সাি মধঞ্জল জাদুঘর, ঢাকা   ৫,৭২,৪৫৪ 

জি  

০০ জি ০০ জি    ৫,৭২,৪৫৪ 

জি  

3.  ওসমািী জাদুঘর, ধসশলট ৪,৬৫২ জি  ০১ জি  ০৬ জি  ৪,৬৫৯ জি 

4.  ধজয়া স্মৃধত জাদুঘর, িট্টগ্রাম ১,১১,৭১২ জি  ০০ জি  ০০ জি  ১,১১,৭১২ 

জি 

5.  ধেল্পািার্ শ জয়নুল আশবধদি সংগ্রহ্োলা, 

ময়মিধসংহ্ 

৫১,০৩৭ জি  ৩৬৮ 

জি  

০০ জি   ৫১,৪০৫ জি 

6.  স্বািীিতা জাদুঘর,  ঢাকা ১,১৭,০২৫ 

জি 

৭ জি ১৩ জি ১,১৭,০৪৫ 

জি 

 

(ঠ)   বাংলাশদে জাতীয় জাদুঘর ও ধিয়ন্ত্রণািীি োখা জাদুঘরসমূশহ্র ২০১৬-২০১৭ অথ শ বছশরর 

ধিজস্ব আয় ও ব্যশয়র ধববরণী    

 

ক্রধমক 

িং 

ধবধভ্ন্ন জাদুঘশরর িাম ধিজস্ব আয় ব্যয় 

০১. বাংলাশদে জাতীয় জাদুঘর ২,১৮,১০,৯৫৫.০০ ২,১৮,১০,০০০.০০ 
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০২. আহ্সাি মধঞ্জল জাদুঘর ১,১১,৩৩,৬২৯.০০ ১,১১,৩৩,০০০.০০ 

০৩. ওসমািী জাদুঘর, ধসশলট ১,২০,৭২৩.০০ ১,২০,০০০.০০ 

০৪. ধজয়া স্মৃধত জাদুঘর, িট্টগ্রাম ২৭,৩১,৭৮৭.০০ ২৭,৩১,০০০.০০ 

০৫. ধেল্পািার্ শ জয়নুল আশবধদি সংগ্রহ্োলা ৭,৮৭,২১০.০০ ৭,৮৭,০০০.০০ 

০৬. স্বািীিতা জাদুঘর, ঢাকা  ১৯,৮৬,১৭৮.০০ ৪১,৫০,০০০.০০ 

 

গণগ্রন্থাগার অর্ধদপ্তর  

 

 ণগ্রন্থা ার অধিদপ্তর সংস্কৃধত ধবষয়ক মন্ত্রণালশয়র ধিয়ন্ত্রশণ পধরিাধলত একটি সরকাধর প্রধতিাি। সরকার 

করশক ধিযুক্ত একজি মহ্াপধরিালক (অধতধরক্ত সধিব) এ অধিদপ্তশরর প্রিাি ধহ্শসশব দাধয়ত্ব পালি করশছি। 

১৯৫৮ সাশল তৎকালীি ধেক্ষা মন্ত্রণালশয়র সংস্কৃধত ধবভ্াশ র অিীশি ঢাকা ধবশ্বধবদ্যালয় এলাকায় বাংলাশদে 

দকন্দ্রীয় পাবধলক লাইশরধরর র্াত্রা শুরু হ্য়। তখি এর পুস্তক সংখ্যা ধছল ১০,০৪০ টি। ১৯৭৮ সাশল এটি বতশমাি 

স্থাশি স্থািামতধরত হ্য়। পরবতীশত সংস্কৃধত ধবষয়ক মন্ত্রণালশয়র ধিয়ন্ত্রণািীশি ১৯৮৩ সাশল এটিশক অধিদপ্তর 

ধহ্শসশব প্রধতিা করা হ্য়। বতশমাশি এর অিীশি ঢাকাস্থ সুধফয়া কামাল জাতীয়  ণগ্রন্থা ার, ৫টি ধবভ্া ীয় 

সরকাধর  ণগ্রন্থা ার, ৫৮টি দজলা সরকাধর  ণগ্রন্থা ার, ৪টি োখা সরকাধর  ণগ্রন্থা ার এবং ২টি উপশজলা 

সরকাধর  ণগ্রন্থা ারসহ্ দমাট ৭০টি সরকাধর  ণগ্রন্থা ার পধরিাধলত হ্শে।  
 

 

২  ২০১৬-১৭ অথ শ বছশর সম্পাধদত কার্ শাবলী: 
 

  ণগ্রন্থা ার অধিদপ্তশরর রাজস্ব খাশত ৯ম দগ্রশে-এর ৩৮টি  লাইশরধরয়াি পদ সৃজি করা 

হ্শয়শছ। তম্মশে ২০টি শূপপশদ ধপএসধস করশক সুপাধরশের ধভ্ধিশত ২০ জি লাইশরধরয়াি  

ধিশয়া  দদয়া হ্শয়শছ।  
 

 রাজস্ব খাশত ধবধভ্ন্ন দগ্রশের ১৯টি পশদ জিবল ধিশয়াশ র কার্ শক্রম সম্পন্ন হ্শয়শছ।   
 

 দদেব্যাপী অধিদপ্তশরর ধিয়ন্ত্রণািীি সরকাধর  ণগ্রন্থা ারসমূশহ্ ১৫ আ ি জাতীয় দোক ধদবস, 

স্বািীিতা ধদবস ও ধবজয় ধদবসসহ্ ধবধভ্ন্ন জাতীয় ধদবস উদর্াপি উপলশক্ষ রিিা, আবৃধি, 

ধিত্রাঙ্কণ, বইপাঠ, পাঠিক্র ইতযাধদ প্রধতশর্াধ তার আশয়াজি করা হ্শয়শছ এবং ৫২,৮০০ জি 

প্রধতশর্া ী এ প্রধতশর্াধ তায় অংেগ্রহ্ণ কশরশছ। ধবজয়ীশদর মাশঝ পুরস্কার ও সিদ ধবতরণ 

করা হ্শয়শছ   
 

  ণগ্রন্থা ার অধিদপ্তশরর অিীিস্থ গ্রন্থা ারসমূশহ্র মােশম সারাশদশে ৫৯ ল  ৬১ হ্াজার 

পাঠকশক গ্রন্থা ার ও তথ্যশসবা প্রদাি করা হ্শয়শছ। 

 

 দমাবাইল দফাি দকাম্পাধি ‘রধব-র সহ্শর্াধ তায় সুধফয়া কামাল জাতীয়  ণগ্রন্থা ার  এবং 

০৬টি ধবভ্া ীয় সরকাধর  ণগ্রন্থা াশর  ২০১৬-১৭  অথ শবছশর ১ ল  ৫০ হ্াজার ৩ েত 

পাঠকশক ধবিামূশল্য ইন্টারশিট দসবা প্রদাি করা হ্শয়শছ। 
 

  ণগ্রন্থা ার অধিদপ্তর করশক অিীিস্থ গ্রন্থা ারসমূশহ্র জন্য ২০১৬-১৭ অথ শ-বছশর   

২,৫০,০০,০০০/-(দুই দকাটি ধত্রে ল ) টাকার দদেী-ধবশদেী বই, পত্র-পধত্রকা ও ম্যা াধজি 

ক্রয় কশর ধবতরণ করা হ্শয়শছ। 
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৩।  ২০১৭-২০১৮ অথ শ        ম শপধরকল্পিা  
 

  ণগ্রন্থা ার অধিদপ্তশরর ধিয়ন্ত্রণািীি ধবদ্যমাি ভ্বিসমূশহ্র উর্ধ্শমূখী সম্প্রসারণ প্রকল্প 

বাস্তবায়শির মােশম ঐ সব  ণগ্রন্থা াশর অধিক পাঠশকর দসবা-সুধবিা বৃধদ্ধকরণ। 

 

 অিলাইি পাবধলক লাইশরধর ম্যাশিজশমন্ট ধসশস্টম এবং অন্যান্য সংধিি কাজ বাস্তবায়ি 

েীষ শক প্রকল্প বাস্তবায়শির মােশম সকল সরকাধর  ণগ্রন্থা ার এর ধেধজটালাইশজেি 

ধিধিতকরণ। 

 

 ‘উপশজলা সংস্কৃধত দকন্দ্র স্থাপি’ েীষ শক প্রকশল্পর অিীনস্থ উপশজলা সরকাধর  ণগ্রন্থা ার 

প্রধতিার মােশম উপশজলা পর্ শাশয়  ণগ্রন্থা াশরর সুধবিা প্রাধপ্ত ধিধিতকরণ। 
 

 

 

 Bill & Melinda Gates Foundation এর আধথ শক সহ্ায়তায় ধরটিে কাউধন্সশলর 

মােশম Libraries Unlimited প্রকল্প বাস্তবায়শির মােশম  ণগ্রন্থা ারসমূশহ্র জিবশলর 

দ তা বৃধদ্ধকরণ এবং উন্নততর পাঠকশসবাদাি ধিধিতকরণ। 
 

 ২০১৭-১৮ অথ শবছশর বাশজশট বরােকৃত ২.৭ দকাটি টাকার বই ক্রয় এবং সংগৃহ্ীত পুস্তকসমূহ্ 

ধবভ্া ীয়/দজলা সরকাধর  ণগ্রন্থা াশর ধবতরণ ধিধিতকরণ । 

 দদেব্যাপী অধিদপ্তশরর ধিয়ন্ত্রণািীি ধবভ্া ীয় ও দজলা সরকাধর  ণগ্রন্থা ারসমূশহ্ ১৫ আ ি 

জাতীয় দোক ধদবস, স্বািীিতা ধদবস ও ধবজয় ধদবসসহ্ ধবধভ্ন্ন জাতীয় ধদবস উদর্াপি 

উপলশক্ষ রিিা, আবৃধি, বইপাঠ, পাঠিক্র এবং ধেশুশদর জন্য সুির হ্াশতর দলখা ও ধিত্রাঙ্কণ 

ইতযাধদ  প্রধতশর্াধ তার আশয়াজি করা। 

 “ছয়টি দজলা পাবধলক লাইশরধরর উন্নয়ি” েীষ শক প্রকশল্পর আওতায়  াজীপুর, িারায়ণ ঞ্জ, 

কুধিয়া, িাঁদপুর, দমৌলভ্ীবাজার ও বরগুিা দজলায় ছয়তলা ধভ্শতর উপর ধতিতলা িতুি ভ্বি 

ধিম শাণ ধিধিতকরণ। ধিধম শত ভ্বিসমূশহ্র জন্য ৫২.২৫ লক্ষ টাকার ব , ২০৭.০০ লক্ষ 

টাকার আসবাবপত্রসহ্ কধম্পউটার ও অন্যান্য অধফস সরঞ্জাম ক্রয় এবং সরবরাহ্ করা। 

  কম শকতশা ও কম শিারীশদর প্রধেক্ষণ প্রদাশির মােশম কম শদক্ষতা ও উন্নত পাঠকশসবা প্রদাি 

ধিধিত করা।  ২০১৭-১৮ অথ শবছশর প্রধেক্ষণ খাশত বরাশের পধরমাণ ১২.৫০ লক্ষ টাকা। 

 

 

 

জািীয় আরকাইভস ও জািীয় গ্রন্থাগার অর্ধদপ্তর 

আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অর্ধদপ্তবরর পর্রর্ির্ি : 
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১৯৭১ সাবল মহান মুর্ক্তযুবদ্ধর মাধ্যবম স্বাধীনিা লাবভর পর ১৯৭২ সাবলর ৬ই নবভম্বর জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু 

মশখ মুর্জবুর রহমান বাংলাবদশ জািীয় আরকাইভস ও বাংলাবদশ জািীয় গ্রন্থাগার এর সমন্ববয় “আরকাইভস 

ও গ্রন্থাগার অর্ধদপ্তর” প্রর্িষ্ঠা কবরন। এ অর্ধদপ্তরটি প্রর্বম ঢাকার মসন্ট্রাল মরাবে ভাড়া বার্ড়বি কায িক্রম শুরু 

কবর। নতুন মদশ ও জার্ির সামর্গ্রক প্রবয়াজন এবং বঙ্গবন্ধুর ঐকার্ন্তক আগ্রবহ ১ম পঞ্চবার্ষ িকী পর্রকল্পনায় এ 

অর্ধদপ্তবরর ভবন র্নম িাবণর জন্য মশবরবাংলা নগবর ৪ (িার) একর জায়গা বরাি মদয়া হয়। ১৯৮৫ সাবল উন্নয়ন 

প্রকবল্পর মাধ্যবম অর্ধদপ্তরাধীন জািীয় গ্রন্থাগার ভববনর কাজ সমাপ্তপূব িক র্নজস্ব ভববন স্থানান্তর্রি হবয় 

কায িক্রম শুরু কবর। পরবিীবি ১৯৯৫ সাবল আরকাইভস ভবন র্নম িাণ প্রকল্প বািবায়ন কাজ শুরু হয় এবং ১ম 

পয িায় ভবন র্নম িাণ মশবষ ২০০৬ সাবল জািীয় আরকাইভস িার র্নজস্ব ভববন মর্বক কায িক্রম শুরু কবর।  

জািীয় আরকাইভস- জািীয় আরকাইভস হবচ্ছ একটি জার্ির মকন্দ্রীয় নর্র্ সংরক্ষণাগার। মযখাবন মদবশর 

র্বযমান আইন অনুযায়ী সরকার্র, আধা সরকার্র ও মবসরকার্র প্রর্িষ্ঠাবনর মূযবোবান, ঐর্িহার্সক গুরুত্বপূণ ি 

নর্র্পত্র্ সংরর্ক্ষি র্াবক।  

জািীয় গ্রন্থাগার - জািীয় গ্রন্থাগার হবচ্ছ একটি জার্ির বুর্দ্ধ বৃর্িক িি িার মমৌর্লক মূর্দ্রি সম্পদ/উপকরণ রাবষ্ট্রর 

আইনববল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও িথ্যবসবা প্রদানকারী প্রর্িষ্ঠান। 

০২।  ২০১৬-১৭ অর্ িবছবরর সম্পার্দি কায িাবর্লোঃ   

 অর্ধদপ্তবরর জন্য মহাপর্রিালক, ১টি পর্রিালক ও ১টি উপপর্রিালকসহ র্বর্ভন্ন কযাটাগর্রর ৪১টি 

নতুন পদ সৃর্ষ্ট করা হবয়বছ। উক্ত ৪১টি পদসহ অর্ধদপ্তবরর জন্য অনুবমার্দি সব িবমাট ১৩৯টি পবদর 

সমন্ববয় র্নবয়াগ র্বর্ধ সংবশাধনপূব িক পরবিী কায িক্রবমর জন্য মপ্ররণ করা হবয়বছ। 

  নবসৃষ্ট ৪১টি পবদর মবধ্য র্বর্ভন্ন কযাটাগর্রর (৪র্ ি মশ্রর্ণ) ১০টি পদ আউট মসার্স িং এর মাধ্যবম র্নবয়াগ 

করা হবয়বছ।  

  জািীয় আরকাইভস র্ের্জটাইবজশবনর র্নর্মি কািমাইজকৃি আরকাইভযাল সফটওয়যাবর অন্তভুর্ক্তির 

জন্য ১,২৩,৮৩১ পৃষ্ঠা নর্র্  (ইবমজ) স্কযান করা হবয়বছ।  

  জািীয় আরকাইভবস ২৪৯ জন গববষকবক গববষণা মসবা, ২৫৪ জনবক মরফাবরন্স মসবা প্রদান করা 

হবয়বছ এবং জািীয় গ্রন্থাগাবর ২০,৯৩৬ জনবক পাঠক মসবা প্রদান করা হবয়বছ ।  

  জািীয় আরকাইভবস ৩,১৯২ ভর্লউম নর্র্, ২৫ টি প্রকাশনা, ১টি ম্য্যাপ সংগ্রহ করা হবয়বছ এবং 

জািীয় গ্রন্থাগাবর কর্পরাইট আইবন ৬২১৪ টি প্রকাশনা সংগ্রহ করা হবয়বছ। 

  জািীয় আরকাইভবস ১১৯০ ভর্লউম নর্র্পত্র্ বাধাই ও পর্রবশাধন করা হবয়বছ এবং ৪৩৫০ ভর্লউম 

মরকে ি র্ফউবমবগশন করা হবয়বছ। এছাড়া জািীয় গ্রন্থাগাবর ৪২৬ টি ভর্লউম পর্ত্র্কা বাধাই করা 

হবয়বছ। 
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  জািীয় গ্রন্থাগাবর বঙ্গবন্ধুর উপর রর্িি ৪০০ পুিক ও দুষ্প্রাপ্য ছর্বসহ বঙ্গবকন্ধু কণ িার, অটির্ষ্টক 

র্শশুবদর জন্য অটির্ষ্টক কণ িার এবং মর্হলা ও র্শশুবদর জন্য পৃর্ক উইবমন্স ও র্িলবেন কণ িার স্থাপন 

করা হবয়বছ। 

  জািীয় আরকাইভবসর জন্য মোর্শয়র, জািীয়  গ্রন্থাগাবরর জন্য গাইে বই এবং মোর্শয়র প্রকাশ করা 

হবয়বছ। এছাড়া জািীয় গ্রন্থপর্ে ২০১৩ প্রকাশ করা হবয়বছ। 

 জািীয় গ্রন্থাগাবরর জন্য মদর্শ র্ববদর্শ ৫,৩০,০০০/- (পাঁি লক্ষ র্ত্র্শ হাজার) টাকার বই ক্রয় করা 

হবয়বছ। 

 মলখক ও প্রকাশকবদর ৭৯১৮ টি  ISBN বরাদ্ধ মদয়া হবয়বছ। 

 জািীয় গ্রন্থাগাবর Greenstone Software- অন্তভূ ির্ক্তর জন্য ১,২৫,৭০৩ পৃষ্ঠা স্কযান করা 

হবয়বছ। 

 মকাহা সফটওয়যাবর ১০,১৩৭ টি োটা এর্ন্ট্র করা হবয়বছ। 

 মদবশর বৃহিম র্ের্জটাল ঘর্ড় জািীয় গ্রন্থাগাবর স্থাপন করা হবয়বছ। 

 র্বর্ভন্ন জািীয় র্দবস পালন : জািীয় মশাক র্দবস, মহান র্বজয় র্দবস, শহীদ র্দবস ও আন্তজিার্িক 

মাতৃভাষা র্দবস, মহান স্বাধীনিা ও জািীয় র্দবস উপলবক্ষ র্শশু-র্কবশার র্িত্র্াংকন প্রর্িবযার্গিা, 

সংর্িষ্ট র্বষবয় েকুবমন্টর্র র্ফল্ম প্রদশ িন এবং র্ববশষ প্রদশ িনীর আবয়াজন করা হয়। এসকল 

প্রদশনীবি র্বষয়র্ভর্িক বই, নর্র্পত্র্, পর্ত্র্কা, ম্য্াগার্জন, জাণ িাল, ছর্ব, ম্য্াপ এবং ইর্িহাস ও 

ঐর্িহযর্ভর্িক আরকাইভযাল েকুবমন্টস প্রদশ িন করা হয়। 

  ৯ জুন ২০১৬ আন্তজিার্িক আরকাইভস র্দবস উদযাপন উপলবক্ষ জািীয় আরকাইভস ভববন একটি 

মগালবটর্বল  ববঠবকর আবয়াজন করা হয়। অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন সংস্কৃর্ি 

র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র সর্িব জনাব মমাোঃ ইোহীম মহাবসন খান। এ বছর র্দবসটির প্রর্িপায র্ছল- 

“Archives Citizenship and Inter-culturalism”. 

  মদবশর ৪৪টি মজলা মর্বক মজলা মরকে িরুবম কম িরি মরকে ি কীপারবদর জািীয় আরকাইভস কতৃিক 

“নর্র্ ব্যবস্থাপনা র্বষবয় মবর্সক মকাস ি” এ দুটি পয িাবয় ৪৪ জনবক প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হবয়বছ এবং 

জািীয় গ্রন্থাগার কতৃিক “র্ের্জটাল/আধুর্নক গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা র্বষয়ক মবর্সক মকাস ি” এ ৩৪ জন 

গ্রন্থাগার্রকবক প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হবয়বছ। 

  অর্ধদপ্তবর ইবনাবভশন র্বষবয় ৪০ জনবক ০১ র্দবনর প্রর্শক্ষণ এবং অন্যান্য র্বষবয় ৭৬ জনবক দক্ষিা 

বৃর্দ্ধমূলক ইন-হাউজ প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হবয়বছ। এছাড়া মদবশর অভযন্তবর ই-ফাইর্লং, ই-মটিার্রং, 

ইর্জর্প, ইবনাবভশন ইিযার্দ র্বষবয় ০৬ জন কম িকিিা র্বর্ভন্ন মময়াবদ প্রর্শক্ষণ গ্রহণ কবরবছন। 

  উক্ত সমবয় অর্ধদপ্তবরর ০২ জন কম িকিিা র্বর্ভন্ন মপ্রাগ্রাবম ০৪ বার র্ববদশ ভ্রমণ কবরবছন। 
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০৩।   ২০১৭-১৮ অর্ িবছবরর কম ি পর্রকল্পনাোঃ 

 জািীয় আরকাইভস ও জািীয় গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন ও প্রকাশ। 

  ১৩৯টি পবদর সমন্ববয় সংবশার্ধি র্নবয়াগ র্বর্ধ প্রণয়ন ও প্রকাশ। 

  নবসৃষ্ট মহাপর্রিালক, পর্রিালক, উপপর্রিালকসহ অর্ধদপ্তবর র্বর্ভন্ন শুন্য পদ পূরণ। 

  অনুবমার্দি পবদর সমন্ববয় যুবগাপবযাগী ও বািবর্ভর্িক অগ িাবনাগ্রাম প্রণয়নপূব িক অর্ধদপ্তবরর জনববলর    

টিওএিই আপবগ্রে করণ। 

 রূপকল্প-২০২১ বািবায়বনর র্নর্মি প্রবয়াজনীয় র্বর্ভন্ন পদবক্ষপ গ্রহণ। 

 অর্ধদপ্তবরর সম্মুবখ অনবধ স্থাপনা/নাস িারী অপসারণ। 

০৪।  বার্ষ িক প্রর্িববদবন উবেখবযাগ্য অন্য মকাবনা র্বষয় (যর্দ র্াবক) ঃোঃ 

অর্ধদপ্তরটি মদবশর একমাত্র্ জািীয় সংরক্ষণাগার এবং ভর্বষ্যি প্রজবন্মর জন্য জ্ঞান সমৃদ্ধকরবণর একমাত্র্ 

িথ্যভািার। বিিমান সরকাবরর রূপকল্প ২০২১ বািবায়বনর পর্রপূরক র্হবসবব এ অর্ধদপ্তরবক র্ের্জটাল 

ব্যবস্থাপনায় পর্রিার্লি করার জন্য ইবিামবধ্য নানা কম িসূর্ি হাবি মনয়া হবয়বছ। অর্ধদপ্তরটি মটকবনালর্জ 

সমৃদ্ধ ও মস্পশালাইজে প্রর্িষ্ঠান র্বধায় র্বষয় র্ভর্িক মটকর্নকযাল পদ সৃজন করা জরুরী। এ র্বষবয় ইবিাপূবব ি 

৩৬টি মটকর্নকযাল পদ সৃর্ষ্টর জন্য একটি প্রিাব মপ্ররণ করা হবয়বছ যা অর্ধদপ্তরটি যুবগাপবযাগী ও গর্িশীল 

করার স্বাবর্ ি জরুর্রর্ভর্িবি অনুবমাদন মদয়া প্রবয়াজন। 

জািীয় আরকাইভবসর ভবন র্নম িাণসহ ০৩টি প্রকল্প প্রিাব চূড়ান্ত অনুবমাদবনর জন্য প্রর্ক্রয়াধীন রবয়বছ। উক্ত 

০৩টি প্রকল্প অনুবমাদন হবল সরকাবরর রূপকল্প-২০২১ বািবায়ন িরার্ন্বি হবব এবং অর্ধদপ্তরবক ১ম ‘খ’ 

মশ্রর্ণর মকর্পআই মঘাষণা করা সম্ভব হবব। 

 

কর্পরাইট অর্ফস  

কর্পরাইট অর্ফবসর সংর্ক্ষপ্ত পর্রর্ির্ি।

কর্পরাইট অর্ফবসর কায িাবলী কর্পরাইট আইন-২০০০ (২০০৫ সাবল সংবশার্ধি) এর র্বধানমবি 

পর্রিার্লি হয়। কর্পরাইট হবচ্ছ জািীয় এবং আন্তজিার্িক পয িাবয় স্বীকৃি সৃজনশীল ব্যর্ক্তববগ ির সৃষ্টকবম ির 

উপর িাঁ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 উবিি। মকান মদশ বা জার্ির সাংস্কৃর্িক কম িকাি-মযমন, সার্হিযকম ি, নাট্যকম ি, 

সংগীিকম ি, মরকে িকম ি, র্শল্পকম ি, িলর্চ্চত্র্ র্বষয়ককম ি, মবিার ও মটর্লর্ভশন সম্প্রিার, কর্ম্পউটার-

সফটওয়যার ইিযার্দ সৃজনশীল কবম ির উন্নয়ন ও সংরক্ষবণর র্বষবয় কর্পরাইট আইন গুরুত্বপূন ি ভূর্মকা পালন 

কবর র্াবক।  
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 ১। কর্পরাইট অর্ফবসর প্রধান প্রধান কায িাবলীোঃ  

 

ক)    কর্পরাইট সংক্রান্ত কবম ির মরর্জবষ্ট্রশন ও সনদপত্র্ প্রদান। 

খ)    কর্পরাইট সংক্রান্ত র্বষবয় উদ্ভিু র্ববরাধসমূহ র্নস্পর্িকরণ।  

গ)    র্ববদশী ভাষা মর্বক বাংলা ভাষায় অনুবাদ/পুনোঃ প্রকাবশর লাইবসন্স প্রদান। 

ঘ)    সম্প্রিার সংক্রান্ত র্ববদশী কবম ির বাংলায় অনুবাদ করার লাইবসন্স প্রদান।  

ঙ)    কর্পরাইট মরর্জর্িকৃি কবম ির অনবধ কর্প আমদার্ন বন্ধকরণ।  

ি)    সার্হিযকম ি/নাট্যকবম ির অনুবাদ, প্রকাশ র্কংবা পুনরুৎপাদন এর লাইবসন্স প্রদান। 

ছ)    কর্পরাইট সর্মর্ি Collective Management Organaization (CMO) 

র্নবন্ধন। 

জ)    কর্পরাইট সংক্রান্ত মরর্জর্িকৃি কবম ির নমুনা সংরক্ষণ । 

 )    কর্পরাইট সংক্রান্ত র্বষবয় সরকারবক সমবয় সমবয় পরামশ ি প্রদান। 

 

২।  ২০১৬-১৭ অর্ ি বছবরর সম্পার্দি ও গৃহীি কায িাবর্লোঃ   

 

 মরর্জবিশন প্রর্ক্রয়ার সময় সংর্ক্ষপ্তকরণোঃ সৃজনশীল মমধাসম্পবদর মরর্জবিশবনর জন্য পূবব ি ৩ মর্বক 

৬ মাস সমবয়র প্রবয়াজন হবিা। মহল্পবেস্ক এবং মহল্পলাইন স্থাপন ও অন্যান্য প্রিার কায িক্রম গ্রহবণর 

ফবল আববদন র্নষ্পর্ির প্রর্ক্রয়া সহজ হবয়বছ এবং অর্ধকাংশ মক্ষবত্র্ ৩৫ মর্বক ৩৭ র্দবনর মবধ্য 

আববদন র্নষ্পর্ি করা হবচ্ছ।  

 কর্পরাইট আইন সংবশাধনোঃ কর্পরাইট আইনবক আবরাও যুবগাপযুর্গ করার লবক্ষয আইন সংবশাধবনর 

কায িক্রম গ্রহণ করা হবয়বছ। আইন সংবশাধবনর লবক্ষয ইবিামবধ্য খসড়া আাইন চুড়ান্ত করা হবয়বছ। 

মভটিং এর কায িক্রম প্রর্ক্রয়াধীন।  

 ওবয়বসাইট হালনাগদকরণোঃ মসবার মান উন্নয়বনর লবক্ষয কর্পরাইট অর্ফবসর ওবয়বসাইট র্নয়র্মি 

হালনাগাদ করা হবচ্ছ। কর্পরাইট মরর্জবিশবনর র্নয়মাবলী, আইন-র্বর্ধ, ফরম এবং র্সটিবজন িাট িার 

ও এর্পএ র্বষয়ক িথ্যার্দ ওবয়ব সাইবট মদয়া আবছ।  

 মফসবুক হালনাগাদকরণোঃ কর্পরাইট অর্ফবসর উবেখবযাগ্য কায িক্রম মফসবুবক র্নয়র্মিভাবব 

আববলাে করা হবচ্ছ।  

  ই-ফাইর্লং কায িক্রমোঃ  কর্পরাইট অর্ফবস ই-নর্র্ ব্যবস্থা িালু করা হবয়বছ।  

 ই- মটিার মরর্জবিশনোঃ কর্পরাইট অর্ফবসর ই-মটিার কায িক্রম ই-মটিার পদ্ধর্িবি পর্রিালনার জন্য 

র্সর্পটিইউ-এর মরর্জবিশন কায িক্রম সম্পন্ন হবয়বছ।  

 র্বর্ভন্ন মমলা এবং িবল অংশগ্রহণোঃ সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র আওিাধীন মযবকান প্রর্িষ্ঠান ও 

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

যবশার মজলায় অনুর্ষ্ঠি বই মমলায় অংশগ্রহণ কবর কর্পরাইট র্নবন্ধন ও পাইবরর্স বন্ধকরবণর লবক্ষয  

সবিিনিামূলক কায িক্রম পর্রিালনা করা হয়। 

 

৩।  ২০১৭-১৮ অর্ িবছবরর কম িপর্রকল্পনাোঃ  

 

 কর্পরাইট অর্ফস অবটাবমশন ও অনলাইন মসবা র্নর্িিকরণ; 

 কর্পরাইট আইন, মরর্জবিশন ও পাইবরর্স সংক্রান্ত মিক মহাল্ডারবদর মাব  প্রিার মজারদারকরণ;  

 কর্পরাইট আইন সংবশাধন; 

 কর্পরাইট ভবন র্নম িাণ প্রকল্প বািবায়ন;  
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 কর্পরাইট সর্মর্ি গঠন; 

 ১৯ টি শুন্য পদ পূরণ ও কম িকিিা ও কম িিার্রবদর দক্ষিা বৃর্দ্ধর জন্য প্রর্শক্ষণ আবয়াজন;   

 র্নবয়াগ র্বর্ধ সংবশাধন; 

 মরর্জবিশন সংক্রান্ত িবথ্যর োটাববইজ বির্র; 

 ওবয়ব সাইট হালনাগাদকরণ।    

 

                       

 

নজরুল ইন্সটিটিউট 

পর্রর্ির্ি :  

 

বাংলা সার্হবিযর অর্বস্মরণীয় যুগস্রষ্টা কর্ব কাজী নজরুল ইসলাম । র্ির্ন িাঁর র্বস্ময়কর প্রর্িভার যাদু স্পবশ ি 

শুধু কর্বিা নয় সংগীবিও মরবখ মগবছন অতুলনীয় অবদান । আমাবদর সাহস মসৌন্দয ি ও বশর্ল্পক অহংকাবরর 

মহিম নামটিও িাঁরই । বাংলাবদবশর সার্হিয, সংগীি ও সংস্কৃর্ির 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, রিনাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রকাশনা ও প্রিার এবং 

িাঁর ভাব-মূর্িি মদশ-র্ববদবশ উজ্জ্বলরূবপ তুবল ধরার লবক্ষয গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদশ সরকার ১৯৮৪ সাবলর ১২ 

জুন এর ৩৯ নম্বর অধ্যাবদবশর মাধ্যবম ১৯৮৫ সাবলর মফব্রুয়ার্র মাবস কর্বর অমর স্মৃর্িবাহী ‘কর্বভবন’ 

[রাজধানীর ধানমর্েস্থ পুরািন ২৮ নম্বর মরাবের ৩৩০-র্ব বার্ড়]-এ নজরুল ইন্সটিটিউট প্রর্িষ্ঠা কবর । জার্ির 

র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর ব্যর্ক্তগি উবযাগ ও উৎসাবহ জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলামবক ২৪ 

মম ১৯৭২ এ সর্ম্বিহারা অবস্থায় রাষ্ট্রীয় অর্ির্র্ র্হসাবব বাংলাবদবশ আনা হয় এবং ধানমর্েস্থ কর্বভববন িাঁর 

বসবাবসর ব্যবস্থা করা হয় ।  

 

২০১৬-১৭ 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 নজরুল ইন্সটিটিউট 

কম িকাবের অন্তভু িক্ত । এ ধারাবার্হকিায় ২০১৫-১৬ অর্ িবছবর নজরুল রিনা, নজরুল সংগীবির স্বরর্লর্প, 

গববষণাধমী গ্রন্থ ও পর্ত্র্কাসহ সব িবমাট ২৬টি গ্রন্থ প্রকার্শি হবয়বছ ।  গ্রন্থগুবলার িার্লকা র্নম্নরূপ :  
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১. অর্ি-বীণা, ২. সব িহারা, ৩. িক্রবাক , ৪. সন্ধযা, ৫. সাম্য্বাদী , ৬. ফর্ণ-মনসা, ৭. মরু-ভাস্কর, ৮. সর্ঞ্চিা 

(দশম সংস্করন), ৯. সর্ঞ্চিা (একাদশ সংস্করন), ১০. কাব্য-আমপারা, ১১. মক্তব-সার্হিয, ১২. নজরুবলর 

প্রবন্ধ সমগ্র, ১৩. নজরুবলর উপন্যাস সমগ্র, ১৪. নজরুবলর মছাটগল্প সমগ্র, ১৫. নজরুবলর প্রবন্ধ সমগ্র, ১৬. 

নজরুবলর নাট্য সমগ্র, ১৬. নজরুবলর র্শশু-র্কবশার সার্হিয, ১৭. নজরুবলর পত্র্াবর্ল, ১৮. নজরুবলর 

কাব্যনুবাদ, ১৯. নজরুল-সংগীি সংগ্রহ, ২০. নজরুল-জীবনী, ২১. নজরুল-সংগীি মলাকজ উপাদান, ২২. 

মছাটবদর নজরুল-জীবনী, ২৩. রবীন্দ্রনার্-নজরুল, ২৪. র্ববদ্রাহী কর্ব ও বঙ্গবন্ধু, ২৫. বফয়াজী আবলাবক 

নজরুল-সংগীি, ২৬. নজরুল ইন্সটিটিউট পর্ত্র্কা ৩৩িম সংকলন।  

খ. অনুষ্ঠানসমূহ : 

জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর জন্ম ও মৃতুযবার্ষ িকী উদযাপনসহ বাংলাবদবশর জািীয় র্দবসসমূহ, বাংলা 

নববষ ি, ঈদ-ই-র্মলাদুন্নবী প্রভৃর্ি র্দববস র্বষয়র্ভর্িক আবলািনা, বয়সর্ভর্িক র্বর্ভন্ন গ্রুবপ সুন্দর হাবির মলখা, 

র্িত্র্াংকন, কর্বিা আবৃর্ি ও নজরুল সংগীবির প্রর্িবযার্গিা এবং সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা 

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

হবয়বছ। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা, নজরুল স্মৃর্িবকন্দ্র, র্ত্র্শাল, ময়মনর্সংহ ও নজরুল ইন্সটিটিউট মকন্দ্র, 

কুর্মোয় ২০১৬-১৭ অর্ িবছবর ৩৫টি অনুষ্ঠান উদযার্পি হবয়বছ । অনুষ্ঠানগুবলা হবলা : 

 

খ (১).  নজরুল ইন্সটিটিউট ঢাকা কতৃিক উদযার্পি অভযন্তরীণ অনুষ্ঠানমালা : 

১. ০৮ আগি ২০১৬ িার্রখ ‘র্বেককর্ব রবীন্দ্রনার্ ঠাকুবরর ৭৫িম মৃতুযবার্ষ িকী’ উপলবক্ষ ঢাকাস্থ নজরুল 

ইন্সটিটিউবট আবলািনা ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান । 

 

‘র্বেককর্ব রবীন্দ্রনার্ ঠাকুবরর ৭৫িম মৃতুযবার্ষ িকী’ উপলবক্ষ আবয়ার্জি অনুষ্ঠাবন বক্তব্য রাখবছন নজরুল 

ইন্সটিটিউট মবাে ি অব ট্রার্িবজর মিয়ারম্য্ান প্রবফসর ইবমর্রটাস রর্ফকুল ইসলাম (০৮/০৮/১৬)। 

২. ১৫ আগি ২০১৬ িার্রখ ‘স্বাধীনিার মহান স্থপর্ি জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর ৪১িম 

শাহাদাৎ বার্ষ িকী’ উপলবক্ষ ঢাকাস্থ নজরুল ইন্সটিটিউবট র্শশু-র্কবশারবদর (র্িত্র্াঙ্কন, রিনা ও আবৃর্ি) 

প্রর্িবযাগীিা, আবলািনা ও সাংস্কৃর্িক, পুরস্কার র্বিরণ অনুষ্ঠান । 
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‘স্বাধীনিার মহান স্থপর্ি জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর ৪১িম শাহাদাৎ বার্ষ িকী’ উপলবক্ষ 

আবয়ার্জি অনুষ্ঠাবন উপর্স্থি অর্ির্র্বৃন্দ (১৫/০৮/১৬)।  

৩. ২৬ আগি ২০১৬ িার্রখ ‘জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর ৪০িম মৃতুযবার্ষ িকী’ উপলবক্ষ ঢাকাস্থ 

নজরুল ইন্সটিটিউবট র্শশু-র্কবশারবদর (র্িত্র্াঙ্কন, সংগীি ও আবৃর্ি) প্রর্িবযাগীিা, আবলািনা, ৫০০ আর্দ 

সুবরর র্সর্ের মমাড়ক উবন্মািন ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান । 

 

‘জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর ৪০িম মৃতুযবার্ষ িকী’ উপলবক্ষ আবয়ার্জি অনুষ্ঠাবন র্সর্ের মমাড়ক 

উবন্মািবন উপর্স্থি প্রধান অর্ির্র্ মাননীয় সংসদ সদস্য ব্যার্রিার মশখ ফজবল নূর িাপস এম.র্প. 

(২৬/০৮/১৬)।  

৪. ২৭ আগি ২০১৬ িার্রখ ‘জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর ৪০িম মৃতুযবার্ষ িকী’ উপলবক্ষ ঢাকাস্থ 

বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘবরর র্মলনায়িবন আবলািনা, ‘নজরুল পুরস্কার ২০১৬’ প্রদান ও সাংস্কৃর্িক 

অনুষ্ঠান । 
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‘জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর ৪০িম মৃতুযবার্ষ িকী’ উপলবক্ষ বাংলাবদশ জািীয় জাদুঘবরর প্রধান 

র্মলনায়িবন আবয়ার্জি অনুষ্ঠাবন উপর্স্থি প্রধান অর্ির্র্ অর্ ি মন্ত্রণালবয়র দার্য়বত্ব র্নবয়ার্জি মাননীয় 

মন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুর্হি এম.র্প. (২৭/০৮/১৬)।  

৫. ১৪ র্েবসম্বর ২০১৬ িার্রখ ‘ঈদ-ই-র্মলাদুনন্নবী’ উপলবক্ষ ঢাকাস্থ নজরুল ইন্সটিটিউবট আবলািনা ও মদায়া 

মাহর্ফল অনুষ্ঠান । 

৬. ০৯, ১০ ও ১৬ র্েবসম্বর ২০১৬ িার্রখ ‘মহান র্বজয় র্দবস ২০১৬’ উপলবক্ষ ঢাকাস্থ নজরুল ইন্সটিটিউবট 

র্শশু-র্কবশারবদর (র্িত্র্াঙ্কন, আবৃর্ি ও সংগীি) প্রর্িবযাগীিা, আবলািনা, পুরস্কার প্রদান ও সাংস্কৃর্িক 

অনুষ্ঠান । 

 

 ‘মহান র্বজয় র্দবস ২০১৬’ উপলবক্ষ নজরুল ইন্সটিটিউবট আবয়ার্জি অনুষ্ঠাবন উপর্স্থি অর্ির্র্বৃন্দ 

(১৬/১২/১৬)। 

৭. ১৯ জানুয়ার্র ২০১৭ িার্রখ অটিজম ওবয়লবফয়ার ফাউবিশন, মমাহাম্মদপুর, ঢাকা ও নজরুল 

ইন্সটিটিউবটর মযৌর্উবযাবগ ‘নজরুল র্িন্তবন মানর্সক মূযবোববাধ’ র্বষবয় শীষ িক রিনা প্রর্িবযাগীিা, 

আবলািনা, পুরস্কার র্বিরণ ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান । 
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‘ওবয়লবফয়ার ফাউবিশন, মমাহাম্মদপুর, ঢাকা ও নজরুল ইন্সটিটিউবটর মযৌর্উবযাবগ ‘নজরুল র্িন্তবন 

মানর্সক মূযবোববাধ’ র্বষবয় শীষ িক রিনা প্রর্িবযাগীিা অনুষ্ঠান (১৯/০১/১৭)।  

৮. ২১ জানুয়ার্র ২০১৭ িার্রখ মমাহাম্মদপুর সরকার্র কবলজ, মমাহাম্মদপুর, ঢাকা ও নজরুল ইন্সটিটিউবটর 

মযৌর্উবযাবগ ‘নজরুল র্িন্তবন মানর্সক মূযবোববাধ’ র্বষবয় শীষ িক রিনা প্রর্িবযাগীিা, আবলািনা, পুরস্কার 

র্বিরণ ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান । 

 

‘মমাহাম্মদপুর সরকার্র কবলজ, মমাহাম্মদপুর, ঢাকা ও নজরুল ইন্সটিটিউবটর মযৌর্উবযাবগ ‘নজরুল-র্িন্তবন 

সাম্প্রদার্য়ক সম্প্রীর্ি’ র্বষবয় শীষ িক রিনা প্রর্িবযাগীিা অনুষ্ঠান (২১/০১/১৭)।  

৯. ২৫ জানুয়ার্র মর্বক ০৫ মফব্রুয়ার্র ২০১৭ িার্রখ পয িন্ত ৪১িম কলকািা আন্তজিার্িক পুিক মমলা ২০১৭-এ 

নজরুল ইন্সটিটিউবটর অংশগ্রহণ।  

১০. ০২-২৮ মফব্রুয়ার্র ২০১৭ িার্রখ পয িন্ত বাংলা একাবেমী আবয়ার্জি ‘একবশ বইবমলা’-এ নজরুল 

ইন্সটিটিউবটর অংশগ্রহণ। 
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বাংলা একাবেমী আবয়ার্জি ‘একবশ বইবমলা ২০১৭’-এ নজরুল ইন্সটিটিউবটর িল (০২-২৮ মফব্রুয়ার্র ২০১৭)। 

১১. ২১ মফব্রুয়ার্র ২০১৭ িার্রবখ ‘একুবশ মফব্রুয়ার্র ও আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস’ উপলবক্ষ ঢাকাস্থ নজরুল 

ইন্সটিটিউবট র্শশু-র্কবশারবদর (সুন্দর হাবির মলখা, র্িত্র্াঙ্কন, আবৃর্ি ও সংগীি) প্রর্িবযাগীিা, আবলািনা, 

পুরস্কার র্বিরণ ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান । 

 

‘একুবশ মফব্রুয়ার্র ও আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস ২০১৭’ উপলবক্ষ আবয়ার্জি অনুষ্ঠাবন উপর্স্থি প্রধান 

অর্ির্র্বৃন্দ (২১/০২/১৭)।  

১২. ১৭ মাি ি ২০১৭ িার্রবখ ‘জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর ৯৮িম জন্মর্দন ও জািীয় র্শশু 

র্দবস’ উপলবক্ষ ঢাকাস্থ নজরুল ইন্সটিটিউবট র্শশু-র্কবশারবদর (র্িত্র্াঙ্কন, আবৃর্ি, সংগীি ও নৃিয) 

প্রর্িবযাগীিা, আবলািনা, পুরস্কার র্বিরণ ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান । 
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‘জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর ৯৮িম জন্মর্দন ও জািীয় র্শশু র্দবস ২০১৭’ উপলবক্ষ 

আবয়ার্জি অনুষ্ঠাবন উপর্স্থি প্রধান অর্ির্র্বৃন্দ (১৭/০৩/১৭)।  

১৩. ২৫ মাি ি ২০১৭ িার্রবখ ‘গণহিযা র্দবস ২০১৭’ উপলবক্ষ ঢাকাস্থ নজরুল ইন্সটিটিউবট আবলািনা, 

গণসংগীি ও কর্বিা পাঠ অনুষ্ঠান । 

১৪.  ২৬ মাি ি ২০১৭ িার্রবখ ‘মহান স্বাধীনিা র্দবস’ উপলবক্ষ ঢাকাস্থ নজরুল ইন্সটিটিউবট র্শশু-

র্কবশারবদর (রিনা, আবৃর্ি ও সংগীি) প্রর্িবযাগীিা, আবলািনা, পুরস্কার র্বিরণ ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান । 

 

‘মহান স্বাধীনিা র্দবস ২০১৭’ উপলবক্ষ আবয়ার্জি অনুষ্ঠাবন উপর্স্থি প্রধান অর্ির্র্বৃন্দ (২৬/০৩/১৭)।  

১৫. ১৪ এর্প্রল ২০১৭ িার্রবখ ‘বাংলা নববষ ি’ উপলবক্ষ ঢাকাস্থ নজরুল ইন্সটিটিউবট আবলািনা ও সাংস্কৃর্িক 

অনুষ্ঠান । 
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‘বাংলা নববষ ি ১৪২৪’ উপলবক্ষ আবয়ার্জি অনুষ্ঠাবন র্শশু-র্কবশারবদর সংগীি পর্রববশন (১৪/০৪/১৭)। 

 

১৬. ‘জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর ১১৮িম জন্মবার্ষ িকী’ উপলবক্ষ ২৫ মম ২০১৭ িার্রখ কর্ব’র সমার্ধ 

মসৌবধ পুষ্পিবক অপ িণ ও ঢাকাস্থ বাংলাবদ জািীয় জাদুঘবরর র্মলনায়িবন আবলািনা, আবৃর্ি ও 

সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান । 

 

‘জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর ১১৮িম জন্মবার্ষ িকী’ উপলবক্ষ আবয়ার্জি অনুষ্ঠাবন বক্তব্য রাখবছ 

নজরুল ইন্সটিটিউট মবাে ি অব ট্রার্িবজর মিয়ারম্য্ান প্রবফসর ইবমর্রটাস রর্ফকুল ইসলাম  (২৫/০৫/১৭)। 

 

খ (২). মজলা পয িাবয় নজরুল সবম্মলনসমূহ : 

১৭. ২৬ নবভম্বর ২০১৬ িার্রখ গাজীপুর মজলায় নজরুল ইন্সটিটিউট ও গাজীপুর মজলা প্রশাসবনর মযৌর্ উবযাবগ 

র্দনব্যাপী ‘জািীয় নজরুল সবম্মলন গাজীপুর’ অনুর্ষ্ঠি হয় । 
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‘জািীয় নজরুল সবম্মলন গাজীপুর’ অনুষ্ঠাবন প্রধান অর্ির্র্ সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিি সংসদীয় 

স্থায়ী কর্মটির সভাপর্ি জনাব র্সর্মন মহাবসন র্রর্ম এম.র্প. এবং অন্যান্য অর্ির্র্বগ ি (২৬/১১/১৬)। 

 

১৮. ০২ মম ২০১৭ িার্রখ কুর্মো মজলায় নজরুল ইন্সটিটিউট ও কুর্মো মজলা প্রশাসবনর মযৌর্ উবযাবগ 

র্দনব্যাপী ‘জািীয় নজরুল সবম্মলন কুর্মো’ অনুর্ষ্ঠি হয় । 

১৯. ১৫ মম ২০১৭ িার্রখ নরর্সংদী মজলায় নজরুল ইন্সটিটিউট ও নরর্সংদী মজলা প্রশাসবনর মযৌর্ উবযাবগ 

র্দনব্যাপী ‘জািীয় নজরুল সবম্মলন নরর্সংদী’ অনুর্ষ্ঠি হয় । 

 

 

খ (৩). নজরুল স্মৃর্িবকন্দ্র, র্ত্র্শাল, ময়মনর্সংহ কতৃিক উদযার্পি অনুষ্ঠানমালা : 

১.  ১৫ আগি ২০১৬ িার্রবখ ‘স্বাধীনিার মহান স্থপর্ি জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর ৪১িম 

শাহাদাৎ বার্ষ িকী’ উপলবক্ষ নজরুল স্মৃর্িবকন্দ্র, র্ত্র্শাবল আবলািনা ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান । 

২.  ২৬-২৭ আগি ২০১৬ িার্রবখ ‘জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর ৪০িম মৃতুযবার্ষ িকী’ উপলবক্ষ 

দুইর্দনব্যাপী নজরুল স্মৃর্িবকন্দ্র, র্ত্র্শাবল র্শশু-র্কবশারবদর (র্িত্র্াঙ্কন, আবৃর্ি ও সংগীি) প্রর্িবযাগীিা, 

আবলািনা, পুরস্কার প্রদান ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান । 

৩. ১৬ র্েবসম্বর ২০১৬ িার্রবখ ‘মহান র্বজয় র্দবস ২০১৬’ উপলবক্ষ দুইর্দনব্যাপী নজরুল স্মৃর্িবকন্দ্র, 

র্ত্র্শাবল র্শশু-র্কবশারবদর (র্িত্র্াঙ্কন, আবৃর্ি ও সংগীি) প্রর্িবযাগীিা, আবলািনা, পুরস্কার প্রদান ও 

সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান । 

৪. ২১ মফব্রুয়ার্র ২০১৭ িার্রবখ ‘একুবশ মফব্রুয়ার্র ও আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস’ উপলবক্ষ দুইর্দনব্যাপী 

নজরুল স্মৃর্িবকন্দ্র, র্ত্র্শাবল র্শশু-র্কবশারবদর (র্িত্র্াঙ্কন, সুন্দর হাবির মলখা ও সংগীি) প্রর্িবযাগীিা, 

আবলািনা, পুরস্কার প্রদান ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান । 

৫. ১৭ মাি ি ২০১৭ িার্রবখ ‘জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর ৯৮িম জন্ম র্দবস ও জািীয় র্শশু 

র্দবস ২০১৭’ উদযাপন উপলবক্ষ নজরুল স্মৃর্িবকন্দ্র, র্ত্র্শাবল র্শশু-র্কবশারবদর মুর্ক্তযুদ্ধর্ভর্িক র্িত্র্াঙ্কন 

ও বঙ্গবন্ধুবক র্নববর্দি আবৃর্ি প্রর্িবযার্গিা, আবলািনা, পুরস্কার প্রদান ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান । 

৬. ২৬ মাি ি ২০১৭ িার্রবখ ‘মহান স্বাধীনিা র্দবস’ উপলবক্ষ নজরুল স্মৃর্িবকন্দ্র, র্ত্র্শাবল র্শশু-র্কবশারবদর 

(র্িত্র্াঙ্কন, আবৃর্ি) প্রর্িবযাগীিা, আবলািনা, পুরস্কার প্রদান ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান । 

৭. ১৪ এর্প্রল ২০১৭ িার্রবখ ‘বাংলা নববষ ি’ উপলবক্ষ নজরুল স্মৃর্িবকন্দ্র, র্ত্র্শাবল আবলািনা ও সাংস্কৃর্িক 

অনুষ্ঠান । 

৮. ২৬ ও ২৭ মম ২০১৭ িার্রবখ ‘জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর ১১৮িম জন্মবার্ষ িকী’ উপলবক্ষ 

দুইর্দনব্যাপী নজরুল স্মৃর্িবকন্দ্র, র্ত্র্শাবল আবলািনা ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান । 
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খ (৪). নজরুল ইন্সটিটিউট মকন্দ্র, কুর্মো কতৃিক উদযার্পি অনুষ্ঠানমালা : 

১.  ১৫ আগি ২০১৬ িার্রবখ ‘স্বাধীনিার মহান স্থপর্ি জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর ৪১িম 

শাহাদাৎ বার্ষ িকী’ উপলবক্ষ নজরুল ইন্সটিটিউট মকন্দ্র, কুর্মোয় আবলািনা, পুরস্কার র্বিরণ ও সাংস্কৃর্িক 

অনুষ্ঠান । 

২.  ২৬-২৭ আগি ২০১৬ িার্রবখ ‘জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর ৪০িম মৃতুযবার্ষ িকী’ উপলবক্ষ 

নজরুল ইন্সটিটিউট মকন্দ্র, কুর্মোয় আবলািনা, আবৃর্ি, হামদ, নাি ও মদায়া মাহর্ফল অনুষ্ঠান ।  

৩. ১৬ র্েবসম্বর ২০১৬ িার্রবখ ‘মহান র্বজয় র্দবস ২০১৬’ উপলবক্ষ নজরুল ইন্সটিটিউট মকন্দ্র, কুর্মোয় 

আবলািনা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান । 

৪. ২১ মফব্রুয়ার্র ২০১৭ িার্রবখ ‘একুবশ মফব্রুয়ার্র ও আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস’ উপলবক্ষ নজরুল 

ইন্সটিটিউট মকন্দ্র, কুর্মোয় আবলািনা, পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান । 

৫. ১৭ মাি ি ২০১৭ িার্রবখ ‘জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর ৯৮িম জন্ম র্দবস ও জািীয় র্শশু 

র্দবস ২০১৭’ উদযাপন উপলবক্ষ নজরুল ইন্সটিটিউট মকন্দ্র, কুর্মোয় র্শশু-র্কবশারবদর মুর্ক্তযুদ্ধর্ভর্িক 

র্িত্র্াঙ্কন ও বঙ্গবন্ধুবক র্নববর্দি আবৃর্ি প্রর্িবযাগীিা, আবলািনা, পুরস্কার প্রদান ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান । 

৬. ২৬ মাি ি ২০১৭ িার্রবখ ‘মহান স্বাধীনিা র্দবস’ উপলবক্ষ নজরুল ইন্সটিটিউট মকন্দ্র, কুর্মোয় আবলািনা, 

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান । 

৭. ১৪ এর্প্রল ২০১৭ িার্রবখ ‘বাংলা নববষ ি’ উপলবক্ষ নজরুল ইন্সটিটিউট মকন্দ্র, কুর্মোয় আবলািনা, পুরস্কার 

র্বিরণ ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান । 

৮. ২৬ মম ২০১৭ িার্রবখ ‘জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর ১১৮িম জন্মবার্ষ িকী’ উপলবক্ষ ঢাকাস্থ 

নজরুল ইন্সটিটিউট মকন্দ্র, কুর্মোয় আবলািনা, পুরস্কার র্বিরণ ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান । 

 

 

 

গ. প্রর্শক্ষণ ও ওয়াকিশপ : 

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

ইন্সটিটিউবটর ি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 ইন্সটিটিউবট 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 ইন্সটিটিউবট র্শশু-র্কবশার এবং িরুণবদর পৃর্ক 

পৃর্ক র্নয়র্মি আবৃর্ি প্রর্শক্ষণ কায িক্রম িালু করা হবয়বছ । মবিার, মটর্লর্ভশন ও মবঞ্চর আবৃর্ি র্শল্পীবদর 

পাশাপার্শ র্বের্বযালয়  ,কবলজ ,ত্রবলর ছাত্র্-ছাত্র্ীরা এই প্রর্শক্ষণ মকাবস ি অংশ র্নবচ্ছ । উবেখ্য, এ বছবর 

১২টি মকাবস ির মাধ্যবম ২৯৪ জনবক প্রর্শক্ষণ মদওয়া হবয়বছ। মকাস িগুবলা হবলা : 

১. র্শশু-র্কবশারবদর নজরুল সংগীি প্রর্শক্ষণ মকাস ি-১ম বষ ি  : ২৩ জন 

২. র্শশু-র্কবশারবদর নজরুল সংগীি প্রর্শক্ষণ মকাস ি-২য় বষ ি : ২৩ জন 

৩. র্শশু-র্কবশারবদর নজরুল সংগীি প্রর্শক্ষণ মকাস ি-৩য় বষ ি  : ২১ জন 

৪. িরুণবদর নজরুল সংগীি প্রর্শক্ষণ মকাস ি-১ম বষ ি : ২১ জন 

৫. িরুণবদর নজরুল সংগীি প্রর্শক্ষণ মকাস ি-২য় বষ ি : ২২ জন 

৬. উচ্চির নজরুল-সংগীি র্েবলামা মকাস ি : ৩৬ জন 

৭. উচ্চাঙ্গ নজরুল-সংগীি র্েবলামা মকাস ি : ৩৪ জন 

৮. উচ্চির নজরুল-সংগীি র্ববশষ র্েবলামা মকাস ি : ৭০ জন 
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৯. র্শশু-র্কবশারবদর নজরুল কর্বিা আবৃর্ি মকাস ি ১ম বষ ি : ১৩ জন 

১০. র্শশু-র্কবশারবদর নজরুল কর্বিা আবৃর্ি মকাস ি ২য় বষ ি : ১২ জন 

১১. র্শশু-র্কবশারবদর নজরুল কর্বিা আবৃর্ি মকাস ি ৩য় বষ ি : ১২ জন 

১২. িরুণবদর নজরুল কর্বিা আবৃর্ি প্রর্শক্ষণ মকাস ি : ০৭ জন 

 

 

ঘ. বই মমলায় অংশগ্রহণ : 

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

সহজলভয করার জন্য নজরুল ইন্সটিটিউট ঢাকা-সহ মদশ ও র্ববদবশর র্বর্ভন্ন বই মমলায় নজরুল ইন্সটিটিউবটর 

প্রকাশনা র্নবয় অংশগ্রহণ কবর র্াবক। এসব মমলাগুবলাবি সাশ্রয়ী মূবযবো প্রকাশনা র্বক্রয় করা হবয় র্াবক। 

২০১৫-১৬ অর্ িবছবর র্নবম্নাক্ত সব িবমাট ১১টি গ্রন্থবমলায় নজরুল ইন্সটিটিউট অংশগ্রহণ কবর ।  মমলাগুবলা হবলা 

: 

১. বাংলা একাবের্ম প্রাঙ্গবন আবয়ার্জি ‘নজরুল বইবমলা ২০১৬’ 

২. জািীয় গ্রন্থবকন্দ্র আবয়ার্জি আর্জমপুর সরকার্র প্রার্র্মক র্বযালবয় বইবমলা-২০১৬” 

৩. বাংলা একাবের্ম আবয়ার্জি মাসব্যাপী ‘অমর একুবশ বইবমলা ২০১৭’ 

৪. কলকািা আন্তজিার্িক বইবমলা, ২০১৭ 

৫. টুর্ঙ্গপাড়া বইবমলা ২০১৭ 

৬. র্শশু একাবেমী বইবমলা ২০১৭ 

৭. মর্নপুর ত্রল প্রাঙ্গবন বইবমলা ২০১৭ 

৮. বর্রশাল বইবমলা ২০১৭ 

৯. নজরুল জন্মবার্ষ িকী উপলবক্ষ গণন্থাগার অর্ধদপ্তবর বইবমলা ২০১৭ 

১০. ULAB বইবমলা ২০১৬ 

১১. কক্সবাজার বইবমলা ২০১৭ 

 

 

ঙ.  ‘নজরুল পুরস্কার ২০১৬’ প্রদান: 

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

ইন্সটিটিউবটর কম িকাবের অন্যিম । নজরুল গববষণা, সংগীি সাধনায় অনন্যসাধারণ অবদাবনর স্বীকৃর্িস্বরূপ 

২০১৬-১৭ অর্ িবছবর নজরুল-সংগীবি অনন্য অবদাবনর জন্য শাহ্ সার্দয়া আফর্রন মর্েক-মক এবং নজরুল 

গববষণায় অনন্য অবদাবনর জন্য ে. আবু মহনা আব্দুল আউয়াল-মক নজরুল পুরস্কার ২০১৫ প্রদান করা হবয়বছ 

।  

 

ি. ২০১৬-১৭ অর্ িবছবর সম্পন্ন এক নজবর কাজ : 

ক্রর্মক 

নং 

উবেখবযাগ্য কাজ অজিন 

১. নজরুল রিনা, নজরুল সংগীবির স্বরর্লর্প, গববষণাধমী গ্রন্থ ও পর্ত্র্কা প্রকাশ ২৬টি 

২. নজরুল জন্মবার্ষ িকী মৃতুযবার্ষ িকী, নববষ ি, সকল জািীয় র্দবস ও অন্যান্য অনুষ্ঠান 

আবয়াজন  

৩২টি 

৩. প্রর্শক্ষণ কম িশালা আবয়াজন  ০২টি 

৪. নজরুল সবম্মলন ০৩টি 

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

ও প্রিার 

১২৪টি 

৬. নজরুল সংগীবির শুদ্ধ বাণীর স্বরর্লর্প সংগ্রহ ৯০টি  
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৭. শুদ্ধ বাণী সুবর নজরুল সংগীি এবং কর্বিা আবৃর্ির প্রর্শক্ষবণর মকাস ি ১৩টি  

৮. শুদ্ধ বাণী সুবর নজরুল সংগীি এবং কর্বিা আবৃর্ির প্রর্শক্ষবণর মকাবস ির 

প্রর্শক্ষণার্ীর সংখ্যা  

২৯৪ জন 

৯. নজরুল রর্িি িাঁর সৃর্ষ্টকবম ির উপর গববষণাগ্রন্থ ও অন্যান্য রিনা মদবশ ও র্ববদবশ 

মপ্ররবণর ব্যবস্থাকরণ 

৩৬টি 

১০. কলকািা আন্তজিার্িক বইবমলা সহ অন্যান্য বইবমলায় অংশগ্রহণ ১১টি  

১১. অর্েট আপর্ি র্নষ্পর্ি ১১টি 

 

 

 

২০১৭-১৮ অর্ িবছবরর কম িপর্রকল্পনা : 

ক্রর্মক 

নং 

গুরুত্বপূণ ি উবেখবযাগ্য কাজ লক্ষযমাত্র্া 

১. নজরুল রিনা, নজরুল সংগীবির স্বরর্লর্প, গববষণাধমী গ্রন্থ ও পর্ত্র্কা প্রকাশ ২৮টি 

২. নজরুল জন্মবার্ষ িকী মৃতুযবার্ষ িকী, নববষ ি, সকল জািীয় র্দবস ও অন্যান্য অনুষ্ঠান 

আবয়াজন  

২০টি 

৩. প্রর্শক্ষণ কম িশালা আবয়াজন  ১০টি 

৪. নজরুল সবম্মলন ১০টি 

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

ও প্রিার 

৫৫টি 

৬. নজরুল সংগীবির শুদ্ধ বাণীর স্বরর্লর্প সংগ্রহ ৫০টি  

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

৮. শুদ্ধ বাণী সুবর নজরুল সংগীি এবং কর্বিা আবৃর্ির প্রর্শক্ষবণর মকাবস ির 

প্রর্শক্ষণার্ীর সংখ্যা  

২৭৫ জন 

৯. নজরুল রর্িি িাঁর সৃর্ষ্টকবম ির উপর গববষণাগ্রন্থ ও অন্যান্য রিনা মদবশ ও র্ববদবশ 

মপ্ররবণর ব্যবস্থাকরণ 

৩৫টি 

১০. কলকািা আন্তজিার্িক বইবমলা সহ অন্যান্য বইবমলায় অংশগ্রহণ ২০টি  

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

প্রিার 

২ 

 

 

উপসংহার : 

নজরুল মিিনা-সমৃদ্ধ বাংলাবদশ গড়ার লবক্ষয নজরুল ইন্সটিটিউট সৃর্ষ্টলি মর্বক জািীয় কর্বর সৃর্ষ্টকম ি সংগ্রহ, 

সংরক্ষণ, গববষণা পর্রিালনা, প্রিার ও প্রসাবর র্নরলসভাবব কাজ কবর আসবছ। বিিমাবন অিযাধুর্নক প্রযুর্ক্ত 

ব্যবহাবরর মাধ্যবম নজরুল িি িার মক্ষত্র্ প্রসার্রি করণসহ মদবশ ও আন্তজিার্িক পর্রমেবল জািীয় কর্ববক 

স্বমর্হমায় ও স্বময িাদায় অর্ধর্ষ্ঠি করার জন্য কায িক্রম গ্রহণ করা হবয়বছ । 
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জািীয় গ্রন্থবকন্দ্র 

                

                             স          অ   হ           হ                 হ    

           ও অ                         হ            স    অ      ও                

          ও  স     স          ১ ৬০ স             স      সহ                         

      স                                 ‘           স    অ         ’        হ       

                                     অ          ১ ৭১ স                                

                        হ  ‘                    ’  ১ ৮  স                        

   স              স                           হ   ১  ৫ স     ২৭                      

স স    ২৭           ‘           ’              হ                              

হ  ‘           ’                                    স       স                    

 ও                 স          স                           স      হ      স        

১৭  স     স                                                           স     হ      

                স           হ   হ স                                  স                  

               

  স            স হ                    

                                                    স                       স হ   

                           হ                                              ২১২  

  স                               স            হ              অস     স             

                হ                                             স              

হ                       ও স                                  স হ   

                            হ      হ                   স                     হ   

                  স      অ              হ               ২০১৬-২০১৭ অ        ৫  

  স                           স                      স              হ      

জাতীয় ধেশু ধদবস  উদর্াপি উপলশক্ষয  গ্রন্থ প্রদে শিীর আশয়াজি 

জাতীয় গ্রন্থশকন্দ্র প্রধতবছরই ধবধভ্ন্ন ধদবসগুশলা র্থাশর্াগ্য মর্ শাদায় পালি কশর থাশক। জাধতর জিক বঙ্গবন্ধু 

দেখ মুধজবুর রহ্মাশির জমধদি (১৭ মাি শ) ও ‘জাতীয় ধেশু ধদবস’ উপলশক্ষ জাতীয় গ্রন্থশকশন্দ্রর উশদ্যাশ  

দ াপাল শঞ্জর ট্যঙ্গীপািায় জাধতর জিশকর সমাধি কমশেক্স এলাকায় জাতীয় অনুিাশি  ‘বঙ্গবন্ধু ও মুধক্তযুদ্ধ’ 

সম্পধকশত গ্রন্থ প্রদে শিীর আশয়াজি করা হ্য়। উশল্লখ্য, সংস্কৃধত ধবষয়ক মন্ত্রণালশয়র অিীি ধবধভ্ন্ন দপ্তর 

অধিদপ্তশরর অংেগ্রহ্শণ এই প্রদে শিীশত অসংখ্য দে শশকর ঢল িাশম।  ণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাশদে সরকাশরর মািিীয় 

প্রিািমন্ত্রী দেখ হ্াধসিা এই প্রদে শিী পধরদে শি কশরি। পূশব শর বছরগুশলাশতও এই ধদবসটিশক দকন্দ্র কশর সংস্কৃধত 

ধবষয়ক মন্ত্রণালশয়র ধিশদ শেিায় ধবধভ্ন্ন অনুিাশির আশয়াজি করা হ্য় (ছধব সংযুক্ত)।  



49 
 

49 

 

 

 

জাধতর জিক বঙ্গবন্ধু দেখ মুধজবুর রহ্মাশির জমধদি (১৭ মাি শ) ও ‘জাতীয় ধেশু ধদবস’ উপলশক্ষ 

দ াপাল শঞ্জর ট্যঙ্গীপািায় জাধতর জিশকর সমাধি কমশেক্স এলাকায় ‘বঙ্গবন্ধু ও মুধক্তযুদ্ধ’ সম্পধকশত 

গ্রন্থ প্রদে শিীর আশয়াজি। 

              স          গ্রন্থ প্রদে শিীর আশয়াজি 

জাতীয় গ্রন্থশকন্দ্র প্রধতবছরই ধবধভ্ন্ন ধদবসগুশলা র্থাশর্াগ্য মর্ শাদায় পালি কশর থাশক। জাধতর জিক বঙ্গবন্ধু 

দেখ মুধজবুর রহ্মাশির োহ্াদাৎ বাধষ শকী ও জাতীয় দোক ধদবস উপলশক্ষয বঙ্গবন্ধুর প্রধতকৃধতশত পুষ্পাঘ শয অপ শণ 

কশর েদ্ধা ধিশবদি করা হ্য়। ধদবসটি পালশির অংে ধহ্শসশব জাতীয় গ্রন্থশকশন্দ্রর উশদ্যাশ   ‘বঙ্গবন্ধু ও মুধক্তযুদ্ধ’ 

ধবষয়ক গ্রন্থ প্রদে শিীর আশয়াজি করা হ্য় (ছধব সংযুক্ত)।  

 

 

জাতীয় দোক ধদবস উপলশক্ষয বঙ্গবন্ধুর প্রধতকৃধতশত পুষ্পাঘ শয অপ শণ 
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জাতীয় দোক ধদবস উপলশক্ষয জাতীয় গ্রন্থশকন্দ্র ও  ণগ্রন্থা ার অধিদপ্তশরর দর্ৌথ উশদ্যাশ   ‘বঙ্গবন্ধু 

ও মুধক্তযুদ্ধ’ ধবষয়ক গ্রন্থ প্রদে শিীর আশয়াজি। 

      অ      ধবভ্া /দজলা পর্ শাশয়                 

জাতীয় গ্রন্থশকন্দ্র প্রধত বছর দদশের ধবভ্া  ও দজলা পর্ শাশয় ধবধভ্ন্ন বইশমলার আশয়াজি কশর থাশক। এরই 

িারাবাধহ্কতায় ২০১৬-২০১৭ অ       দদশের ধবভ্া  ও দজলা পর্ শাশয় সাত (০৭)টি বইশমলা আশয়াজি করা 

হ্য়। 

বধরোল ধবভ্া ীয় বইশমলা: বধরোল ধবভ্া ীয় বইশমলা: ৬-১২ দম ২০১৭ সাত (০৭) ধদি ব্যাপী বধরোল 

ধবভ্া ীয় বইশমলার আশয়াজি করা হ্য় (ছধব সংযুক্ত)। 

 

অন্যান্য বইশমলা: এছািাও             ও            স ২০১৭                           

                       ২৭-২       ২০১৭     (০ )     ব্যাপী         আশয়াজি করা হ্য়। 
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কক্সবাজার দজলা বইশমলা: সংস্কৃধত ধবষয়ক মন্ত্রণালশয়র পৃিশপাষকতায় ও জাতীয় গ্রন্থশকশন্দ্রর উশদ্যাশ  এবং 

কক্সবাজার দজলা প্রোসি করশক আশয়াজশি ১৫-২২ এধপ্রল ২০১৭ আট (০৮) ধদি ব্যাপী কক্সবাজার দজলা 

বইশমলার আশয়াজি করা হ্য়। 

 

েহ্ীদ দদৌলত ময়দাি পাবধলক লাইশরধর িত্বশর ১৫-২২ এধপ্রল ২০১৭ আট (০৮) ধদি ব্যাপী 

কক্সবাজার দজলা বইশমলার আশয়াজি। 

রাজোহ্ী ধবভ্া ীয় বইশমলা: ২০১৬-২০১৭ অথ শবছশর আট (০৮) ধদিব্যাপী রাজোহ্ী ধবভ্া ীয় বইশমলার 

আশয়াজি করা হ্শয়শছ (ছধব সংযুক্ত)।  

 

আট (০৮) ধদিব্যাপী রাজোহ্ী ধবভ্া ীয় বইশমলার আশয়াজি 

     স হ       : সংস্কৃধত ধবষয়ক মন্ত্রণালশয়র পৃিশপাষকতায় ও জাতীয় গ্রন্থশকশন্দ্রর উশদ্যাশ  এবং 

ময়মিধসংহ্     স   করশক আশয়াজশি ২৪-৩১ ধেশসম্বর ২০১৬ আট (০৮) ধদিব্যাপী ময়মিধসংহ্ বইশমলার 

আশয়াজি করা হ্য় (ছধব সংযুক্ত)।  
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ময়মিধসংহ্ বইশমলার উশিািিী অনুিাশি বক্তব্য রাখশছি জাতীয় গ্রন্থশকশন্দ্রর উপপধরিালক জিাব সুধহ্তা সুলতািা  

আন্তজশাধতক গ্রন্থধদবস উদর্াপি ও দসধমিার আশয়াজি  

ইউশিশস্কার দঘাষণা অনুর্ায়ী ধবশ্বব্যাপী ২৩ এধপ্রল ‘আন্তজশাধতক গ্রন্থধদবস’ ধহ্শসশব উদর্াধপত হ্য়। জাতীয় 

গ্রন্থশকন্দ্র প্রধতবছর ২৩ এধপ্রল আন্তজশাধতক গ্রন্থধদবস উপলশক্ষয ধবধভ্ন্ন কম শসূধির মােশম ধদবসটি উদর্াপি 

কশর থাশক। এ উপলশক্ষয  প্রধতবছর প্রকােক ও গ্রন্থানুরা ীশদর মশে মত ধবধিময়সহ্ দসধমিার ও আশলািিা 

সভ্ার আশয়াজি করা হ্য়। আশয়াধজত দসধমিাশরর উশেে হ্শলা দলখক পাঠক ও গ্রন্থা াধরকশদর মশে 

দসতুবন্ধি রক্ষা করা, সমধিতভ্াশব পাঠক সৃধির উশদ্যা  গ্রহ্ণ করা, দক্ষ মািব সম্পদ ততধর করা, আধুধিক 

প্রযুধক্ত ব্যবহ্াশরর মােশম ধেধজটাল বাংলাশদে  িার সহ্ায়ক ভুধমকা পালি করা। এছািাও জাতীয় গ্রন্থশকন্দ্র 

প্রধতবছর বইশমলা ও ধবধভ্ন্ন উপলশক্ষয গুরুত্বপূণ শ দসধমিাশরর আশয়াজি করার মােশম কম শসূধি অব্যাহ্ত 

দরশখশছ ।     , ২০১৬-২০১৭ অ            (০ )  গুরুত্বপূণ শ দসধমিার আশয়াজি করা হ্য় (ছধব সংযুক্ত)।   

 

         স           স                            স             অ       
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 স             অ       

দবসরকাধর গ্রন্থা ারসমূশহ্  মাি উন্নয়শির লশক্ষয অনুদাি প্রদাি 

দদশের দবসরকাধর গ্রন্থা ারসমূহ্শক উন্নয়শির মােশম পাঠকশদর সুশর্া -সুধবিা সৃধি, দসবার মাি উন্নয়ি, িতুি 

পাঠক সৃধিশত সহ্ায়তা প্রদাশির লশক্ষয সংস্কৃধত ধবষয়ক মন্ত্রণালশয়র রাজস্ব খাশতর অনুদাশির অ   ও বই 

জাতীয় গ্রন্থশকন্দ্র দবসরকাধর গ্রন্থা ারসমূশহ্ সরবরাহ্ কশর। বরােকৃত অনুদাশির অশথ শর দিক দবসরকাধর 

গ্রন্থা াশরর িাশম সংধিি দজলা প্রোসি/উপশজলা প্রোসশির মােশম গ্রন্থা াশর ধবতরণ কাজ সম্পন্ন করা হ্য়। 

এটি একটি ধিয়ধমত বাধষ শক কার্ শক্রম । উশল্লখ্য, ২০১৬-২০১৭ অথ শবছশর দবসরকাধর গ্রন্থা ারসমূশহ্র 

অবকাঠাশমা উন্নয়শির লশক্ষয ৫    দবসরকাধর গ্রন্থা াশরর মশে ২৫০০০০০০ -                        

ও ৫১৮৫০ কধপ অনুদাি ধহ্শসশব প্রদাি করা হ্য়। বরােকৃত অশথ শর মশে ৫০% মূল্যমাশির বই এবং ৫০% 

অনুদাশির অশথ শর দিক সংধিি দবসরকাধর গ্রন্থা াশরর িাশম সরবরাহ্ করা হ্য় (ছধব সংযুক্ত)।   

 

২০১৬-২০১৭ অথ শবছশরর বরােকৃত অনুদাশির বই দবসরকাধর গ্রন্থা ারসমূশহ্র মশে সরবরাহ্ সংক্রান্ত 
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কার্ শক্রম উশিািি করশছি মািিীয় মন্ত্রী জিাব আসাদুিামাি নূর (এম.ধপ.) 

 

প্রধেক্ষণ প্রদাি 

            প্রধতবছর রণমূল পর্ শাশয়র দবসরকাধর  ণগ্রন্থা াশরর গ্রন্থা াধরকশদর অংেগ্রহ্শণ ‘‘দবসরকাধর 

গ্রন্থা ার ব্যবস্থাপিা, পাঠশসবার মাশিান্নয়ি, িতুি পাঠক সৃধি ও গ্রন্থা াশর আধুধিক প্রযুধক্তর ব্যবহ্ার ’’ েীষ শক 

প্রধেক্ষণ দকাশস শর আশয়াজি কশর থাশক। উশল্লখ্য,                  ২০১৬-২০১৭ অথ শবছশর ৭৫টি, 

দবসরকাধর গ্রন্থা াশরর গ্রন্থা াধরকশদর গ্রন্থা ার ব্যবস্থাপিা ধবষশয় প্রধেক্ষণ প্রদাি করা হ্য়। এসব প্রধেক্ষণ 

দকাশস শ ধবধেি প্রধেক্ষকবৃি প্রধেক্ষণ প্রদাি কশরি থাশকি।     

 

২০১৬-২০১৭ অথ শবছশর দবসরকাধর গ্রন্থা াশরর গ্রন্থা াধরকশদর গ্রন্থা ার ব্যবস্থাপিা ধবষশয় প্রধেক্ষণ 

অনুিাশি উপধস্থত অধতধথবৃি  ও প্রধেক্ষণাথী। 

ধবধভ্ন্ন আন্তজশাধতক বইশমলায় অংেগ্রহ্ণ 

বধহ্ঃধবশশ্ব বাংলাশদশের প্রকােিা ধেল্পশক তুশল িরা এবং বইশয়র বাজার সৃধি করার লশক্ষয জাতীয় গ্রন্থশকন্দ্র 

প্রধতবছর ধবশশ্বর ধবধভ্ন্ন দদশে অনুধিত আন্তজশাধতক বইশমলায় অংেগ্রহ্ণ কশর থাশক। এসব বইশমলা উপলশক্ষ 

ধিধম শত স্টশল বাংলাশদশের ধবধভ্ন্ন সৃজিেীল প্রকােিা প্রধতিাি এবং ব্যধক্ত ত উশদ্যাশ  প্রকাধেত মািসম্পন্ন 

ও মূল্যবাি গ্রন্থ প্রদে শি করা হ্য়। উশল্লখ্য, জাতীয় গ্রন্থশকন্দ্র প্রধতবছর ভ্ারশতর কলকাতা, িয়াধদল্লীশত অনুধিত         
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ধিউধদল্লী ওয়াল্ডশ বুক দফয়ার’     আন্তজশাধতক বইশমলা, দসৌধদ আরশবর দজো আন্তজশাধতক বইশমলা এবং 

জাম শাধির  ফ্রাঙ্কফুট শ আন্তজশাধতক বইশমলায় অংেগ্রহ্ণ কশর আসশছ।  

 

জাম শাধির  ফ্রাঙ্কফুট শ আন্তজশাধতক বইশমলা- ২০১৭ অ   হ                           

স     ও স        

বাংলা িববষ শ উদর্াপি 

জাতীয় গ্রন্থশকশন্দ্রর উশদ্যাশ  ‘বাংলা িববষ শ ’ পশহ্লা তবোখ উদর্াপি উপলশক্ষ ধবধেি কধব, ধেল্পী, সাধহ্ধতযক, 

প্রকােক, গ্রন্থা াধরক, বুধদ্ধজীবীশদর শুশভ্ো ধবধিময় ও আশলািিা সভ্ার আশয়াজি করা হ্য়। ধব ত কশয়ক 

বছর র্াবৎ ধিয়ধমতভ্াশব এ অনুিাি বাস্তবায়ি করা হ্শে । 

 

জাতীয় গ্রন্থশকশন্দ্রর উশদ্যাশ  ‘বাংলা িববষ শ উদর্াপি 
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‘বই’ পধত্রকা প্রকাে 

দদশের প্রকােিা জ শতর প্রািীিতম মুখপত্র ‘বই’ । গ্রন্থজ শতর তথা বই ও বইশয়র জ ৎ সম্পধকশত এই 

মাধসক পধত্রকাটি সুদীঘ শ প্রায় ৪০ বছর র্াবৎ জাতীয় গ্রন্থশকন্দ্র প্রকাে কশর আসশছ। এই পধত্রকা গ্রন্থ ধবষয়ক 

ধবধভ্ন্ন প্রবন্ধ, ধিবন্ধ, িতুি বই, দলখক, পাঠক ও গ্রন্থউন্নয়ি সম্পধকশত দলখায় সমৃদ্ধ হ্শয় প্রধতটি সংখ্যা 

প্রকাধেত হ্য় ।   

 

২০১৬-২০১৭ অ                     

রবীন্দ্র ও িজরুল জমজয়ন্তী এবং মৃতুযবাধষ শকীশত অংেগ্রহ্ণ 

জাতীয় গ্রন্থশকন্দ্র ধবধভ্ন্ন সময় বাংলা সাধহ্শতযর খ্যাধতমাি দলখকশদর জমজয়ন্তী ধকংবা মৃতুযবাধষ শকী র্থাশর্াগ্য 

মর্ শাদায় পালি কশর থাশক।  জাতীয় কধব কাজী িজরুল ইসলাশমর স্মৃধতধবজধিত ময়মিধসংহ্ ধত্রোশলর 

দধররামপুশর জমজয়ন্তী উদর্াপশি সংস্কৃধত ধবষয়ক মন্ত্রণালয় করশক আশয়াধজত ধতি ধদিব্যাপী অনুিাশি 

জাতীয় কধব কাজী িজরুল ইসলাম রধিত ধবধভ্ন্ন গ্রন্থ, িজরুল ধবষশয় ধলধখত ধবধভ্ন্ন মূল্যবাি গ্রন্থসমূহ্ প্রদে শি 

করা হ্য়।  এছািও রবীন্দ্র জমবাধষ শকী ও মৃতুযবাধষ শকী পালিসহ্ কধব, সাধহ্ধতযক, ধেক্ষাধবদ ও ধবধেি 

ব্যধক্তশদর মৃতুযবাধষ শকী পালি ও দোকসভ্া আশয়াজি করা হ্য়। 

একুশের গ্রন্থশমলায় অংেগ্রহ্ণ 

বাংলা একাশেমীর উশদ্যাশ  প্রধতবছর অনুধিত হ্য় অমর একুশে বইশমলা। জাতীয় গ্রন্থশকন্দ্র প্রধতবছর এ 

গ্রন্থশমলায় অংেগ্রহ্ণ কশর। দর্ সব প্রকােিা প্রধতিাি দমলায় অংেগ্রহ্শণর সুশর্া  লাভ্ কশর িা, র্াশদর 

ব্যধক্ত ত প্রকােিা রশয়শছ-জাতীয় গ্রন্থশকশন্দ্রর স্টশল তাশদর প্রকােিা প্রদে শি ও ধবধক্রর সুশর্া  সৃধি কশর (ছধব 

সংযুক্ত)। 
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অমর একুশে গ্রন্থশমলায় জাতীয় গ্রন্থশকশন্দ্রর অংেগ্রহ্ণ 

পাঠা ার-ধিশদ শধেকা প্রকাে 

দবসরকাধর গ্রন্থা াশরর দসবার মািউন্নয়ি এবং গ্রন্থা ার সৃধি সম্প্রসারশণর লশক্ষয জাতীয় গ্রন্থশকশন্দ্রর উশদ্যাশ   

২০১৬-২০১৭ অথ শবছশর একটি (০১) দবসরকাধর ‘গ্রন্থা ার-ধিশদ শধেকা’ প্রকাে করা হ্শয়শছ।   

         প্রকাে 

২০১৬-২০১৭ অথ শবছশর একটি (০১) ‘        ’ প্রকাে করা হ্শয়শছ।   

      প্রকাে 

২০১৬-২০১৭ অথ শবছশর একটি (০১) ‘     ’ প্রকাে করা হ্শয়শছ।   

২০১৭-২০১৮ অর্ িবছবরর কম িপর্রকল্পনা 

অবকাঠাশমা উন্নয়শির লশক্ষয ৭২৫টি দবসরকাধর পাঠা াশরর অনুকূশল ি দ অনুদাি প্রদাশির পধরকল্পিা রশয়শছ। 

পাঠা াশরর সক্ষমতা বৃধদ্ধর লশক্ষয ৭২৫টি দবসরকাধর পাঠা ারশক দমাট ৫২০০০ কধপ বই অনুদাি ধহ্শসশব 

প্রদাশির পধরকল্পিা রশয়শছ। গ্রন্থা ারগুশলার দসবার মাি বৃধদ্ধ এবং গ্রন্থা াধরকশদর অধিকতর দক্ষ কশর দতালার 

ধিধমি দবসরকাধর  ণগ্রন্থা াশরর ৭৫ জি গ্রন্থা াধরকশক প্রধেক্ষণ প্রদাশির পধরকল্পিা গ্রহ্ণ করা হ্শয়শছ। দদশের 

ধবধভ্ন্ন অঞ্চশল অবধস্থত দবসরকাধর  ণগ্রন্থা ার সশরজধমশি পধরদে শিপূব শক এ বছর দমাট ৫০টি গ্রন্থা াশরর িাম 

তাধলকাভুক্তকরণসহ্ গ্রন্থা ারগুশলার অনুকূশল তাধলকাভুধক্তর সিদ প্রদাশির পধরকল্পিা করা হ্শয়শছ। 

জিসািারশণর মশে অধিক হ্াশর পাঠপ্রবণতা বৃধদ্ধ ও পাঠক সৃধির লশক্ষয ধবভ্া ীয় ও দজলা পর্ শাশয় দমাট ১৫টি 

বইশমলা আশয়াজশির পধরকল্পিা গ্রহ্ণ করা হ্শয়শছ। দলখক সৃধি তথা সৃজিেীল প্রকােিার ধবপণি ত্বরাধিত 

করার লশক্ষয ধবধভ্ন্ন প্রকােিা প্রধতিাশির ধিকট দথশক ৫২০০০ কধপ গ্রন্থ ক্রশয়র পধরকল্পিা করা হ্শয়শছ। 

গ্রন্থধবষয়ক ছয় (০৬)টি দসধমিার ও আশলািিা সভ্ার আশয়াজি করার ধসদ্ধান্ত গ্রহ্ণ করা হ্শয়শছ। একটি 

পাঠা ার ধিশদ শধেকা, একটি প্রকােক পধঞ্জ ও একটি গ্রন্থপধঞ্জ প্রকাশের লক্ষযমাত্রা ধস্থর করা হ্শয়শছ। ধবশশ্বর 
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ধবধভ্ন্ন দদশে বাংলাশদশের গ্রশন্থর বাজার সৃধির লশক্ষয কলকাতা বইশমলাসহ্ আশরা দুটি দদশে অনুধিত 

আন্তজশাধতক বইশমলায় অংেগ্রহ্শণর পধরকল্পিা করা হ্শয়শছ। 

বাংলাবদশ মলাক ও কারুর্শল্প ফাউবিশন, মসানারগাঁও 

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 মুর্জবর রহমাবনর প্রর্ম আর্র্ িক সাহায্য ও পৃষ্ঠবপাষকিায় এবং র্শল্পািায ি জয়নুল 

আববর্দবনর ঐকার্ন্তক প্রবিষ্টায় সরকার ১৯৭৫ সাবলর ১২ মাি ি এক প্রজ্ঞাপন ববল 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 এ প্রর্িষ্ঠাবনর  অবস্থান।   

 

০২. ২০১৬-২০১৭ অর্ িবছবরর সম্পার্দি 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 জার্িসিার প্রকাবশ গববষণাধমী মসবামূলক একটি 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 মলাক ও কারুর্শবল্পর জর্রপ কম িসূর্ির মাধ্যবম  

নারায়ণগে মজলার আড়াই হাজার, বন্দর ও নারায়ণগে সদর উপবজলার  কারুর্শল্পীবদর পর্রর্ির্িমূলক 

িার্লকা প্রণয়নসহ কারুর্শল্পীবদর র্বষবয় িথ্য ভাোর গবড় মিালা। মদশব্যাপী জর্রবপর ধারাবার্হক এ 

কাজটির  মক্ষবত্র্ পরবিীবি একটি প্রকল্প গ্রহবণর মাধ্যবম পয িায়ক্রবম মদশব্যাপী আবলার্িি জর্রপ 

কায িক্রম সম্পন্ন করা হবব। কারুর্শল্পীবদর মান উন্নয়বন পর্রকল্পনা গ্রহণ ও বািবায়বনর মক্ষবত্র্ এ জর্রপ 

উবেখবযাগ্য ভূর্মকা রাখবব।  

িলর্ি বছর কারুর্শবল্পর মান উন্নয়বন মদবশর ৫টি মজলায় ৬টি কারুর্শবল্পর প্রর্িটি মাধ্যবম ১৫জন কবর 

মমাট ৬০ জনবক প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হয়। এ কম িসূর্ির আওিায় ঠাকুরগাঁও মজলায় বাঁবশর কারুর্শল্প, 

রাজশাহীবি শবখর হাঁর্ড়, র্সবলবট শীিল পাটি, নারায়ণগে মজলায় মসানারগাঁবয়র পাটজাি এবং মেঁবির 

কারুর্শল্প এবং বান্দরবান মজলার ক্ষুদ্র-নৃ-মগাষ্ঠীর কারুর্শল্প এর উপর প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হয়।   

আবলািয বছবর ফাউবিশবনর প্রায় 200 (দুইশি) মৃৎর্শবল্পর কযাটালগসহ আরও ১,০০০.০০ (এক 

হাজার)টি র্নদশ িন দ্রবব্যর আবলাকর্িত্র্ েকুবমবন্টশবনর কাজ সম্পন্ন হয়।   

কারুর্শল্পীবদর উৎসাহ প্রদাবনর লবক্ষয ফাউবিশন মর্বক িলর্ি বছর শীিলপাটি র্শল্প, সরার্িত্র্ র্শল্প, 

ধািব কারুর্শল্প (িামা-কাঁসা-র্পিল) মাধ্যবম ০৩ জন কারুর্শল্পীবক পুরস্কৃি করা হয়। একভর্র ওজবনর 

একটি স্ববণ ির পদকসহ নগদ র্ত্র্শহাজার টাকা ও সনদ প্রদান এ পুরষ্কাবরর অন্তিভুক্ত র্ছল।  

আবলািয বছবর “মৃৎর্শবল্পর প্রািীন ঐর্িহয ও আধুর্নকিার মমলবন্ধন” র্শবরানাবম কারুপবণ্যর র্ববশষ 

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

১। ১৫ আগি জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর শাহাদাি বার্ষ িকী ও জািীয় মশাক র্দবস 

পালন;   

২। ১ অগ্রহায়ণ/১৫ নবভম্বর নবান্ন উৎসব উদযাপন;  

৩। মহান র্বজয় উৎসব ও মপৌষ মমলা আবয়াজন; 

৪। র্শল্পািায ি জয়নুল আববর্দবনর জবন্মাৎসব উপলবক্ষ জয়নুল মমলা ও প্রদশ িনীর আবয়াজন;  
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৫। ১৪ জানুয়ার্র মর্বক  মাসব্যাপী মলাককারুর্শল্প  মমলা ও মলাকজ উৎসব 2017 আবয়াজন; 

৬।শহীদ র্দবস ও আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস পালন ; 

৭। জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর জবন্মাৎসব ও জািীয় র্শশু র্দবস উদযাপন; 

৮। মহান স্বাধীনিা ও জািীয় র্দবস উদযাপন; 

৯। বিত্র্সংক্রার্ন্ত, ববশাখীবমলা ও বাংলা নববষ িবরণ উৎসব উপলবক্ষ ববশাখীবমলার আবয়াজন;  

১০। ১৮ মম আন্তজিার্িক জাদুঘর র্দবস উপলবক্ষ স্থানীয় ত্রবলর ছাত্র্-ছাত্র্ীবদর অংশগ্রহবণ মশাভাযাত্র্া ও 

জাদুঘর র্বষবয় আবলািনা অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন; 

১১। ২৮ মম র্শল্পািায ি জয়নুল আববর্দবনর মৃতুয বার্ষ িকী পালন;  

১২।মৎস্য অবমুক্তকরণ ও র্বপন্ন উর্দ্ভদ ও প্রার্ণ সংরক্ষণ ফাউবিশন এর সহবযার্গিায় বৃক্ষবরাপণ কম িসূর্ি 

পালন।   

উর্ের্খি অনুষ্ঠানসমূহ ছাড়াও মাসব্যাপী উৎসববর ১টি র্দন প্রর্িবন্ধীবদর জন্য সকল আবয়াজন রাখা হয়। 

এবং সরকারী র্ববশষ র্দনগুবলা প্রর্িবন্ধী ও র্শশুবদর জন্য জাদুঘর পর্রদশ িন উন্মুক্ত রাখা হয়।  

আবলািয বছবর নদীপাড়াবরর র্বলুপ্তপ্রায় মলাক ও কারুর্শল্প” শীষ িক একটি গববষণা গ্রন্থসহ 

“HISTORICAL SONARGAON” ইংবরর্জবি অনুর্দি গ্রন্থ প্রকার্শি হয়। এছাড়া 

কারুর্শবল্পর র্নদশ িন সংগ্রহ কায িক্রবমর আওিায় ৫২টি কারুর্শবল্পর র্নদশ িন সংগ্রহ করা হবয়বছ। উবেখ্য 

ময, এ বছর ০৯ 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 চুরার্শলক্ষ টাকা আয় 

হবয়বছ।  

০.৩  ২০১৭-২০১৮ অর্ িবছবরর কম িপর্রকল্পনা: 

 কারুর্শবল্পর মান উন্নয়বন ৪০জন নারী ও ৩০জন পুরুষবক প্রর্শক্ষণ প্রদান; 

 মলাককারুর্শবল্পর প্রসাবর সবিিনিা বৃর্দ্ধর লবক্ষয মমলা,কারুর্শল্প প্রদশ িনী,েকুবমন্টশন ইিযার্দ কায িক্রম 

বািবায়ন; 

  কারুর্শল্প ও কারুর্শল্পীবদর পর্রর্ির্িমূলক পর্রপূণ ি িথ্য ভািার গবড় মিালার লবক্ষয কুর্মো মজলার 

দাউদকার্ন্দ, িার্ন্দনা ও বড়ুরা উপবজলা জর্রপ; 

 মৃৎর্শবল্পর প্রািীন ঐর্িহয ও আধুর্নকিার মমলবন্ধন শীষ িক গববষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ এবং 

 ঐর্িহযবাহী মলাককারুর্শল্প বির্রর মক্ষবত্র্ উৎসাহদাবন মশালা, জামদার্ন, মটপাপুতুল মাধ্যবম 

কারুর্শল্পীবক পুরস্কার প্রদান। 

 আবলািয বছবর ঢাকা মজলার সাভার, ধামরাই এবং মার্নকগে মজলার সাটুর্রয়া এই ৩টি উপবজলায় 

জর্রপ কাজ সম্পাদন করা  হবব। 
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gnvb weRq Drme I †cŠl‡gjv Dcj‡ÿ Rv`yN‡ii 
AbjvBb wUwKU †mev B-wUwKwUs- Gi kyf D‡Øvab K‡ib 
fvlvmsMÖvgx, exi gyw³‡hv×v, Rbve Kvgvj †jvnvbx | G†Z 
e³e¨ iv‡Lb cwiPvjK  Kwe iex›`ª  †Mvc, m‡½ Av‡Qb 
Rbve Avãyjøvn-Avj-dviæK 
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dvD‡Ûkb cÖ`Ë 2016 wLª÷v‡ã  wkíx mweZv †gvw`, myab¨ `vm, 
gvwbK miKvi, mywdqv Av³vi‡K Kviæwkíx c`K cÖ`vb †k‡l 
d‡Uv‡mk‡b Ask‡bb wkíx nv‡kg Lvb, ¯’cwZ  iweDj ûmvBb, 
Aa¨vcK gBbyÏxb Lv‡j`, dvD‡Ûk‡bi cwiPvjK Kwe iex›`ª †Mvc 
cÖgyL  
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ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক একাবের্ম, র্বর্রর্শর্র, মনত্র্বকানা

০১।    /সংস্থা /অনুধবভ্াশ র পধরধিধতঃ 

 বৃহ্ির ময়মিধসংহ্ অঞ্চশলর ক্ষুদ্র নৃ-দ ািীসমূহ্ দর্মি  াশরা, হ্াজং, দকাি, বািাই, োলু প্রভৃধত 

সাংস্কৃধতক ঐধতহ্য। জাতীয় সংস্কৃধতর এইসব দপৌরাধণক ঐধতহ্য সংরক্ষণ, পধরির্ শা, উন্নয়ি, িি শা ও লালশির 

লশক্ষয ১৯৭৭ সাশল দিত্রশকাণা দজলার দু শাপুর উপশজলািীি ধবধরধেধর িামক স্থাশি এ ক্ষুদ্র নৃ-দ ািীর 

কালিারাল একাশেধমটি প্রধতিা করা হ্য়। দদশের উির-পূব শাঞ্চশল বৃহ্ির ময়মিধসংশহ্ বসবাসরত এসব 

আকষ শিীয়, বধণ শল ও মূল্যবাি সাংস্কৃধতক ঐধতহ্যসমূহ্ হ্াধরশয় দর্শত বশসশছ। দকাি দকাি নৃ-দ ািীর ভ্াষা ও 

সাংস্কৃধতক উপাদািগুশলা এশকবাশরই হ্াধরশয় দ শছ। এমতাবস্তায় প্রধতিা লগ্ন দথশকই এ একাশেধমটি 

অত্রাঞ্চশলর দসসব ক্ষুদ্র জাধতসত্ত্বাসমূশহ্র ধবলীয়মাি সংস্কৃধত সংরক্ষণ, লালি, িি শা ও প্রশয়াজিীয় উন্নয়ি 

সািিসহ্ বৃহ্ির জাতীয় সাংস্কৃধতক পধরমন্ডশল দসগুশলার ধবকােশক সাবলীল, সহ্জীকরণ ও সমিয় সািশির 

লশক্ষয কাজ কশর র্াশে।  

 

 এ লক্ষয ও উশেেশক সামশি দরশখই এসব নৃ-দ াধিসমূশহ্র ভ্াষা, সংস্কৃধত, ইধতহ্াস, নৃতয- ীত প্রভৃধত 

সম্পশকশ তথ্য সংগ্রহ্, ধিয়ধমত িি শা, সংধিি নৃ-দ াধিশদর ধিজস্ব সংস্কৃধতশক ভ্াশলাবাসা ও সংরক্ষশণ 

উিুিকরণ; তাশদর প্রিাি উৎসবসমূহ্ সংরক্ষণ; প্রকােিা, অধেও-ধভ্জুযয়াল প্রভৃধতর মােশম সংরক্ষণ এসব 

গুরুত্বপূণ শ কার্ শাধদ সম্পাদি কশর আসা হ্শে।  

 

১.১ সংস্থার উপর অধপ শত দাধয়ত্ব ও কার্ শক্রমঃ 
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 বৃহ্ির ময়মিধসংহ্ অঞ্চশলর ক্ষুদ্র জাধতসত্ত্বাসমূশহ্র ধবলীয়মাি সংস্কৃধত সংরক্ষণ, লালি, িি শা ও 

প্রশয়াজিীয় উন্নয়ি সািি এবং  জাতীয় সংস্কৃধতর মূল দরাতিারার সশঙ্গ সাদৃে বজায় দরশখ দসগুশলার 

ধবকােশক সাবলীল ও সহ্জীকরণ। 

 

১.২ প্রোসধিক কাঠাশমা ও জিবলঃ 

 অনুশমাধদত জিবল ১৭ (সশতর) জি। জিবশলর ধববরণ ধিম্নরুপ: 

ক্রধমক 

িং 
পশদর ধববরণ 

অনুশমাধদত পশদর 

ধববরণ 

কম শরত পশদর 

ধববরণ 
শূপ পশদর ধববরণ 

১। প্রথম দেণী ০২ (দুই)টি ০১ (এক)টি ০১ (এক)টি 

২। ধিতীয় দেণী ০২ (দুই)টি ০১ (এক)টি ০১ (এক)টি 

৩। রতীয় দেণী ০৭ (সাত)টি ০৬ (ছয়)টি ০১(এক)টি 

৪। িতুথ শ দেণী ০৬ (ছয়)টি ০৫ (পাঁি)টি ০১(এক)টি 

সব শশমাট ১৭ (সশতর) টি ১৩ (দতর) টি ০৪ (িার)টি 

 

    

০২। ২০১৬- ২০১৭ অথ শবছশরর সম্পাধদত কার্ শাবধলঃ  

 

 জাতীয় ধদবসসমূহ্ উদর্াপিঃ 

 

 জাধতর জিক বঙ্গবন্ধু দেখ মুধজবুর রহ্মাি-এর োহ্াদাত বাধষ শকী ও জাতীয় দোক ধদবস (৪১তম 

দথশক ৪২তম)          ১টি 

 জাধতর জিক বঙ্গবন্ধু দেখ মুধজবুর রহ্মাি-এর জম বাধষ শকী ও জাতীয় ধেশু ধদবস  উদর্াপি (২০১৬ 

- ২০১৭)          ২টি 

 মহ্াি ধবজয় ধদবস উদর্াপি (২০১৬ - ২০১৭)      ২টি 

 মহ্াি েহ্ীদ ধদবস ও আন্তজশাধতক মারভ্াষা ধদবস উদর্াপি (২০১৬ -২০১৭)   ২টি 

 মহ্াি স্বািীিতা ধদবস উদর্াপি (২০১৬- ২০১৭)      ২টি 

 পশহ্লা তবোখ বাংলা িববষ শ উদর্াপি (১৪২৩ বঙ্গাব্দ - ১৪২৪ বঙ্গাব্দ)   

 ২টি 

  

 মহ্াি ব্যধক্তত্বশদর জম ও মৃতুয বাধষ শকী উদর্াপিঃ  

 

 ধবশ্ব কধব রবীন্দ্র িাথ ঠাকুশরর মৃতুয বাধষকী উদর্াপি (৭৫তম দথশক ৭৬তম)   ২টি 

 জাতীয় কধব কাজী িজরুল ইসলাশমর মৃতুয বাধষকী উদর্াপি (৪০তম দথশক ৪১তম)  ২টি 
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 ধবশ্ব কধব রবীন্দ্র িাথ ঠাকুশরর জম জয়ন্তী উদর্াপি (১৫৬তম দথশক ১৫৭তম)   ২টি 

 জাতীয় কধব কাজী িজরুল ইসলাশমর জম বাধষকী উদর্াপি (১১৮তম দথশক ১১৯তম)  ২টি 

  

 সাংস্কৃধতক ধবধিময়ঃ 

  

 সাংস্কৃধতক ধবধিময় (উপশজলা পর্ শাশয়)       িাই 

 সাংস্কৃধতক ধবধিময়  (দজলা পর্ শাশয়-বািরবাি, রাজোহ্ী, দমৌলধভ্বাজার, রাঙ্গামাটি, খুলিা) 

 িাই 

  

 প্রধেক্ষণ কম শোলাঃ  

 

 সং ীত প্রধেক্ষণ (স্থািীয় স্কুল পর্ শাশয়র ধেক্ষাথীশদর জন্য)     ১টি 

 নৃতয প্রধেক্ষণ (৩ মাধসক)        ১টি 

 ধমউধজক প্রধেক্ষণ ( াশরা বাদ্যর্ন্ত্র)       ১টি  

  

 সাংস্কৃধতক প্রধতশর্াধ তাঃ  

 

 সাংস্কৃধতক প্রধতশর্াধ তা (উপশজলা পর্ শাশয়)      িাই 

 ধবধভ্ন্ন জাতীয় ধদবসসমূশহ্ সাংস্কৃধতক প্রধতশর্াধ তা (বাংলা সুির হ্স্তাক্ষর ১টি, মুধক্তযুদ্ধ ও ভ্াষা 

আশিালিধভ্ধিক ধিত্রাঙ্কি ৪টি, দদোত্মশবািক  াি ২টি, দদোত্মশবািক কধবতা আবৃধি ২টি, বক্ততৃা 

িাই, দদোত্মশবািক  াশির উপর নৃতয ১টি)          দমাট ১০টি 

  

  

 ধবধভ্ন্ন সংস্থা, প্রধতিাশির আমন্ত্রশণ কৃত অনুিািঃ  

 ধবধভ্ন্ন প্রধতিাশির আমন্ত্রশণ কৃত অনুিাি (িযাশিল আই, ঢাকা)    ১টি 

  

   

 সাংস্কৃধতক উৎসবঃ  

  াশরা সমাশবে, দমলা ও সাংস্কৃধতক উৎসব (২০১৬-২০১৭)     ১টি 

 হ্াজং সমাশবে, দমলা ও দদউলী উৎসব (২০১৬ - ২০১৭)     ১টি 

 দকাি সমাশবে, দমলা ও ধবহু উৎসব (২০১৬ - ২০১৭)     ১টি 

  

 প্রকােিাঃ 

 স্মরধণকা ( াশরা সমাশবে, দমলা ও সাংস্কৃধতক উৎসব-২০১৬ - ২০১৭)       ৩০০ 

কধপ 

 স্মরধণকা (হ্াজংশদর সমাশবে, দমলা ও দদউলী উৎসব- ২০১৬-১৭)        ৩০০ 

কধপ 

  

 দসধমিার/কম শোলাঃ  
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 ক্ষুদ্র নৃ-দ ািীয়শদর সমাজ-সংধিি ধবষয় দর্মি ভ্াষা, সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কৃধত, উন্নয়ি এবং তথ্য 

প্রযুধক্ত এসব ধবষশয়র উপর তরুণ দলখকশদর প্রধেক্ষণ কম শোলার আশয়াজি করা হ্শয়শছ। 

  ১টি 

  

 

 

 

০৩। ২০১৭-২০১৮ অথ শবছশরর কম শপধরকল্পিাঃ 

 

 (১) ক্ষুদ্র নৃশ ািীয় অধুযষধত এলাকা সমূশহ্ ক্ষুদ্র নৃ- ািীয়দশর ঐতধহ্যবাহ্ী কুটধরেধল্প ও হ্স্তেধল্প 

স্থাপিশর মােশম জাতীয় প শর্াশয় প্রযুধক্ত হ্স্তান্তর এবং দটকসই উন্নয়িশর লশক্ষ উিি প্রিয়িশর কাজ িলমাি। 

এই প্রকল্পশর মােশম এলাকার অথ শনিধতক উন্নয়ি ও  সংস্কৃধত সংরক্ষণশর পাোপাধে বশকারত্ব হ্রাস, আত্ম-

কশমসংস্থাি সৃধি, জাতীয় উৎপাদি বৃধদ্ধ, আয় বৃধদ্ধ এসব দক্ষশত্র গুরুত্বপূ শি ভূমধকা পালি করশব। 

 

 (২  “ক্ষুদ্র নৃ-দ াধির কালিারাল একাশেধম, ধবধরধেধর, দিত্রশকাণা-এর উন্নয়ি ও সম্প্রসারণ ২য় পর্ শায়” 

েীষ শক একটি প্রকল্প সংস্কৃধত  ধবষয়ক মন্ত্রণালশয় অনুশমাদশির প্রধক্রয়ািীণ আশছ। প্রস্তাধবত উক্ত প্রকশল্প 

একাশেধমর উন্নয়ি ও সম্প্রসারশণর জশন্য ধিম্ন ধলধখত অং সমূহ্ অন্তভু শধক্ত করা আশছ। 

 

 জাদুঘর-কাম-প্রধেক্ষণ ভ্বি ধিম শাণ 

 কম শকতশা-কম শিারীশদর জন্য বহুতল ধবধেি আবাধসক ভ্বি ধিম শাণ 

 পধরিালশকর বাসভ্বি ধিম শাণ 

 দ স্ট হ্াউস ভ্বিশক ধিতল ভ্বশি উন্নীতকরণ 

 ক্ষুদ্র নৃ-দ ািীয় জীবি-সংস্কৃধতর উপর দটরাশকাটা এবং একাশেধম প্রাঙ্গশণ দফায়ারা ধিম শাণ 

 মূল একাশেধম ভ্বিসহ্ অন্যান্য ভ্বিসমূশহ্র পাধি ধিষ্কােশির জশন্য একটি বি দিৌবাচ্চাসহ্ দেি 

ধিম শাণ 

 উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বি দজিাশরটরসহ্ প্রশয়াজিীয় আসবাবপত্র ও র্ন্ত্রপাধত ক্রয় 

 প্রশয়াজিীয় জিবল ধিশয়া  

 

০৪। বাধষ শক প্রধতশবদশি উশল্লখশর্াগ্য ধবষয়ঃ 

 

 (ক) ভ্ধবষ্যৎ পধরকল্পিা বাস্তবায়শির লশক্ষয ২৭ দকাটি ৯২ লক্ষ ০৯ হ্াজার টাকা ব্যয়ানুমাি ধবধেি 

“ক্ষুদ্র নৃশ ািীর কালিারাল একাশেধম, ধবধরধেধর, দিত্রশকাণার উন্নয়ি ও সম্প্রসারণ (২য় পর্ শায় ” েীষ শক একটি 

প্রকল্প প্রস্তাব ততধর পূব শক সংস্কৃধত ধবষয়ক মন্ত্রণালশয় দপে করা হ্শয়শছ। 

 

 (খ) একাশেধমর কার্ শক্রম আরও সম্প্রসারণ এবং ক্ষুদ্র নৃ-দ ািীয়শদর জীবির্াত্রার মাশিান্নয়শির লশক্ষয 

ভ্ারতীয় অথ শায়িপুি প্রকল্প প্রাধপ্তর লশক্ষয “Livelihood Security Enhancement 

Initiative Project” িামীয় একটি প্রকল্প প্রস্তাব ততধরর কার্ শক্রম িলমাি রশয়শছ।  

 

০৫।                                   
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২১ দফব্রুয়ারী ২০১৭ 

 

জাধতর ধপতা বঙ্গবন্ধুর ৯৮ তম জমধদবস ও জাতীয় ধেশু ধদবস ২০১৭ 

 

  

 াশরাশদর ১০০ োমস ১১ িশভ্ম্বর ২০১৬ 
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 াশরাশদর বাধষ শক ওয়াি ালা উৎসব ১২ ধেশসম্বর ২০১৬ 
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উপসংহ্ারঃ 

 

 ক্ষুদ্র নৃ-দ াধির কালিারাল একাশেধম, ধবধরধেধর, দিত্রশকাণা-এর ধিয়ধমত কার্ শক্রম এলাকার সংধিি 

নৃ-দ াধিসহ্ এলাকার বৃহ্ির জিশ াধির সাংস্কৃধতক কম শকাশন্ড ব্যাপক প্রভ্াব ধবস্তার কশরশছ। তদুপধর 

একাশেমীর সশঙ্গ সরকাধর ও দবসরকাধর সংস্থা, ক্ষুদ্র নৃ-দ ািীয় সদস্য ও এলাকার জিসািারণ সকশলর সশঙ্গ 

জিসংশর্া  স্থাধপত হ্ওয়ার ফশল সকশলর সশঙ্গ সম্পশকশান্নয়ি বৃধদ্ধ দপশয়শছ এবং একাশেধমর কার্ শক্রশম 

সকশলর অংে গ্রহ্ণ ও সহ্শর্াধ তা বৃধদ্ধ দপশয়শছ। 
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ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট, রাঙ্গামাটি 

 

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালবয়র বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৬-১৭ প্রকাবশর জন্য িথ্য/উপাি মপ্ররবণর ছক 

 

১। ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট, রাঙ্গামাটির পর্রর্ির্িোঃ 

বৃহির পাব িিয িট্টগ্রাবম বসবাসরি ১১টি ক্ষুদ্রর নৃ-মগাষ্ঠীর ঐর্িহযবাহী সংস্কৃর্ির সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও র্বকাশ 

সাধন এবং ঐ সকল সংস্কৃর্িবক মদবশর জািীয় সংস্কৃর্ির মূল মস্রািধারার সর্হি সম্পকৃ্তকরবণর উবিবি 

িৎকালীন র্শক্ষা মন্ত্রণালবয়র ক্রীড়া ও সংস্কৃর্ি র্বষয়ক র্বভাবগর স্মারক নং-ঋ ২/৪৯/৭৬-(ঈ)/৫০০/৭, 

উযধশধ, উধোঃবফ- ২২/০৬/১৯৭৬ মূবল ১৯৭৮র্িিাবব্দ সব িপ্রর্ম রাঙ্গামাটিবি উপজািীয় সাংস্কৃর্িক 

ইনর্িটিউট প্রর্ির্ষ্ঠি হয়। র্বগি ১২ এর্প্রল ২০১০র্িোঃ িার্রখ মহান জািীয় সংসবদ ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক 

প্রর্িষ্ঠান আইন-২০১০ পাস হয়। এ আইবনর আবলাবক ইনর্িটিউবটর বিিমান নাম রাঙ্গামাটি ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর 

সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট। বিিমাবন এ ইনর্িটিউট সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র র্নয়ন্ত্রণাধীন একটি সংর্বর্ধবদ্ধ 

স্বায়ত্বশার্সি প্রর্িষ্ঠান এবং রাঙ্গামাটি পাব িিয মজলা পর্রষবদর র্নকট হিান্তর্রি একটি র্বভাগ। 

 

২। ২০১৬-১৭ অর্ িবছবরর সম্পার্দি কায িাবর্ল ঃোঃ- 

২(১)। র্বজু সাংগ্রাই ববসুক র্বষু মমলা-২০১৭ আবয়াজন ঃোঃ  ২০১৬-১৭ অর্ িবছবর পাব িিয িট্টগ্রাবম বসবাসরি 

ক্ষুদ্র নৃবগাষ্টীবদর ঐর্িহযবাহী প্রধান সামার্জক উৎসব র্বজু সাংগ্রাই ববসুক র্বষু ২০১৭ উদযাপন উপলবক্ষয 

ইনর্িটিউবটর উবযাবগ র্িন র্দনব্যাপী “র্বজু সাংগ্রাই ববসুক র্বষু মমলা-২০১৭” আবয়াজন করা হবয়বছ। 

িাকমা সাবকিল িীফ ব্যার্রষ্টার মদবাশীষ রায় র্িন র্দনব্যাপী মমলার শুভ উববাধন কবরন। র্িন র্দনব্যাপী 

অনুষ্ঠাবন বান্দরবান, খাগড়াছর্ড় ও ভারবির র্ত্র্পুরা রাজয মর্বক আগি র্শল্পীবদর পর্রববশনায় মবনাজ্ঞ 

সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান অনুর্ষ্ঠি হয় এবং িাকমা নাটক মঞ্চস্থ করা হয়। 

 

২(২)। মহান স্বাধীনিা ও জািীয় র্দবস-২০১৭ উদযাপন উপলবক্ষয ঢাকা বঙ্গবন্ধু জািীয় মষ্টর্েয়াবম অনুর্ষ্ঠি 

মাি িপাি ও র্েসবপ¬ অনুষ্ঠাবন অংশগ্রহণ ঃোঃ মহান স্বাধীনিা ও জািীয় র্দবস-২০১৭ উদযাপন উপলবক্ষয 

ঢাকা বঙ্গবন্ধু জািীয় মষ্টর্েয়াবম অনুর্ষ্ঠি মাি িপাি ও র্েসবপ¬ রাঙ্গামাটি ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক 

ইনর্িটিউবটর ১০০ জন র্শল্পী অংশগ্রহণ কবর  এবং এবি ইনর্িটিউট ৩য় স্থান অজিন কবর।  

 

২(৩)। মজলার বাইবর সংস্কৃর্ি র্বর্নময় সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান আবয়াজন ঃোঃ মজলার বাইবর সংস্কৃর্ি র্বর্নময় 

কম িসূর্ির অংশ র্হবসবব মনত্র্বকানা মজলার র্বর্রর্শর্র কালিারাল একাবেমীবি ইনর্িটিউবটর উবযাবগ মবনাজ্ঞ 

সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান ও আবলাকর্িত্র্ প্রদশ িনী আবয়াজন করা হয়।  

 

২(৪) উপবজলা পয িাবয় সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান আবয়াজনোঃ তৃণমূল পয িাবয় সংস্কৃর্ি িি িা, প্রসার, র্বকাশ ও উন্নয়বনর 

উবিবি প্রর্িববদনাধীন আর্র্ িক সাবল কাপ্তাই উপবজলায় মবনাজ্ঞ সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান আবয়াজন করা হয়।  

 

২(৫)। মবনাজ্ঞ সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান আবয়াজন ঃোঃ গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদশ সরকাবরর মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ  

প্রর্িমন্ত্রী জনাব নারায়ন িন্দ্র িন্দ এমর্প মবহাদবয়র সম্মাবন গি ২২-১২-২০১৬ই সন্ধযায় ইনর্সিটিউবটর 

উবযাবগ মবনাজ্ঞ সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান আবয়াজন করা হয়। অনুষ্ঠাবন রাঙ্গামাটি পাব িিয মজলা পর্রষবদর মাননীয় 

মিয়ারম্য্ান, রাঙ্গামাটি মজলা প্রশাসক, মজলা পুর্লশ সুপার ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যর্ক্তবগ ি উপর্স্থি র্ছবলন। 
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২(৬)। আন্তজিার্িক পব িি র্দবস-২০১৭ এ অংশগ্রহণোঃ  আন্তজিার্িক পব িি র্দবস-২০১৭ উদযাপন উপলবক্ষয 

পাব িিয িট্টগ্রাম র্বষয়ক মন্ত্রণালয় কতৃিক আবয়ার্জি ৫(পাঁি) র্দনব্যাপী মমলায় অত্র্ ইনর্িটিউবটর উবযাবগ 

মবনাজ্ঞ সাংস্কৃর্িক আবয়াজন করা হয় এবং ইনর্িটিউবটর একটি িল প্রদান করা হয়। 

 

২(৭)। স্বল্প মময়াদী নৃিয-গীি প্রর্শক্ষণ মকাস ি-২০১৭ আবয়াজনোঃ নৃিয-গীবি নতুন নতুন র্শল্পী পারদশী গবড় 

মিালার উবিবি প্রর্িবছবরর ন্যায় প্রর্িববদনাধীন সাবলও ১৫(পবনবরা) র্দনব্যাপী স্বল্প মময়াদী নৃিয-গীি 

প্রর্শক্ষণ মকাস ি-২০১৭ আবয়াজন করা হয়। মমাট ৩৬(ছর্ত্র্শ) জন র্শল্পীবক নৃিয-গীবি প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হয়। 

প্রর্শক্ষণ মশবষ প্রর্শক্ষণার্ীবক সনদপত্র্ প্রদান করা হয়। 

 

২(৮)। রাষ্ট্রীয় র্দবস উদযাপনোঃ মহান র্বজয় র্দবস, স্বাধীনিা র্দবস, ২১মশ মফে“য়ারী ও আন্তজিার্িক 

মাতৃভাষা র্দবস উদযাপন উপলবক্ষ ইনর্িটিউবটর উবযাবগ র্দবপবযাগী সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান ও র্িত্র্াংকন 

প্রর্িবযার্গিা আবয়াজন করা হয়।  

 

২(৯)। বার্ষ িক সাংস্কৃর্িক প্রর্িবযার্গিা আবয়াজনোঃ ইনর্িটিউবটর সংস্কৃর্ি শাখার অধীবন প্রর্িববদনাধীন 

অর্ িবছবর র্িন র্দনব্যাপী বার্ষ িক সাংস্কৃর্িক প্রর্িবযার্গিা-২০১৭ আবয়াজন করা হবয়বছ। মমাট ১৮টি র্বষবয় 

প্রর্িবযার্গিা অনুর্ষ্ঠি হয়। র্িন র্দনব্যাপী প্রর্িবযাগীিায় প্রায় ১০০০ প্রর্িবযাগী অংশগ্রহণ কবরন। সমাপনী 

র্দবন রাঙ্গামাটি পাব িিয মজলা পর্রষবদর মাননীয় মিয়ারম্য্ান জনাব বৃষ মকতু িাকমা র্বজয়ীবদর মাব  পুরস্কার 

ও সনদপত্র্ র্বিরণ কবরন। 

 

২(১০)। রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদযাপনোঃ র্বেকর্ব রবীন্দ্রনার্ ঠাকুবরর ১৫৬িম এবং জািীয় কর্ব কাজী নজরুল 

ইসলাবমর ১১৮িম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন উপলবক্ষয ইনর্িটিউবটর উবযাবগ র্িত্র্াংকন প্রর্িবযার্গিা ও 

সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান আবয়াজন করা হয়।  

 

৩। ২০১৭-১৮ অর্ িবছবরর কম িপর্রকল্পনাোঃ 

 

৩(১)। র্বজু মমলা ২০১৮ আবয়াজনোঃ  পাব িিয িট্টগ্রাবম বসবাসরি ক্ষুদ্র নৃবগাষ্টীবদর ঐর্িহযবাহী প্রধান 

সামার্জক উৎসব র্বজু সাংগ্রাই ববসুক র্বষু ২০১৮ উদযাপন উপলবক্ষয ইনর্িটিউবটর উবযাবগ র্িন র্দনব্যাপী 

র্বজু মমলা আবয়াজন করা হবব। 

 

৩(২)। মহান স্বাধীনিা ও জািীয় র্দবস-২০১৭ উদযাপন উপলবক্ষয ঢাকা বঙ্গবন্ধু জািীয় মষ্টর্েয়াবম অনুর্ষ্ঠি 

মাি িপাি ও র্েসবপ¬  

অনুষ্ঠাবন অংশগ্রহণোঃ মহান স্বাধীনিা ও জািীয় র্দবস-২০১৭ উদযাপন উপলবক্ষয ঢাকা বঙ্গবন্ধু জািীয় 

মষ্টর্েয়াবম অনুর্ষ্ঠি মাি িপাি ও র্েসবপ¬ অনুষ্ঠাবন রাঙ্গামাটি ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউবটর 

র্শল্পীদল অংশগ্রহণ করবব। 

 

৩(৩)। রাষ্ট্রীয় র্দবস উদযাপনোঃ মহান র্বজয় র্দবস, স্বাধীনিা র্দবস, শহীদ র্দবস ও আন্তজিার্িক মাতৃভাষা 

র্দবস, জািীয় র্শশু র্দবস উদযাপন উপলবক্ষয অত্র্ ইনর্িটিউবটর উবযাবগ র্িত্র্াংকন প্রর্িবযার্গিা ও 

র্দবপবযাগী সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান আবয়াজন করা হবব। 
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৩(৪)। মজলার বাইবর সংস্কৃর্ি র্বর্নময় সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান আবয়াজনোঃ  মজলার বাইবর সংস্কৃর্ি র্বর্নময় 

কম িসূর্ির অংশ র্হবসবব কক্সবাজার মজলায় ইনর্িটিউবটর উবযাবগ মবনাজ্ঞ সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান ও আবলাকর্িত্র্ 

প্রদশ িনী আবয়াজন করা হয়।  

 

৩(৫)। উপবজলা পয িাবয় সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান আবয়াজনোঃ তৃণমূল পয িাবয় সংস্কৃর্ি িি িা, প্রসার, র্বকাশ ও 

উন্নয়বনর উবিবি িলর্ি অর্ িবছবর কাউখালী উপবজলায় মবনাজ্ঞ সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান ও আবলাকর্িত্র্ প্রদশ িনী 

আবয়াজন করা হয়।  

 

৩(৬)। বার্ষ িক সাংস্কৃর্িক প্রর্িবযার্গিা আবয়াজনোঃ প্রর্িবছবরর ন্যায় এবছরও ইনর্িটিউবটর উবযাবগ মমাট 

১৮টি র্বষবয় র্িন র্দনব্যাপী বার্ষ িক সাংস্কৃর্িক প্রর্িবযার্গিা আবয়াজন করা হবব। 

 

৩(৭)। স্বল্প মময়াদী নৃিয-গীি প্রর্শক্ষণ মকাস ি আবয়াজনোঃ নৃিয-গীবি নতুন নতুন র্শল্পী পারদশী গবড় মিালার 

উবিবি প্রর্িবছবরর ন্যায় এবছরও ইনর্িটিউবটর উবযাবগ ১৫(পবনবরা) র্দনব্যাপী স্বল্প মময়াদী নৃিয-গীি 

প্রর্শক্ষণ মকাস ি আবয়াজন করা হবব। 

 

৩(৮)। িাকমা ভাষা ও বণ িমালা র্শক্ষা প্রর্শক্ষণ মকাস ি আবয়াজনোঃ িলর্ি অর্ িবছবর কবলজ ও র্বের্বযালবয় 

অধ্যয়নরি ছাত্র্-ছাত্র্ীবদর র্নবয় িাকমা ভাষা ও বণ িমালা র্শক্ষা প্রর্শক্ষণ মকাস ি আবয়াজন করা হবব। 

 

৩(৯)। রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদযাপনোঃ প্রর্িবছবরর ন্যায় এবছরও ইনর্িটিউবটর উবযাবগ র্বেকর্ব রবীন্দ্রনার্ 

ঠাকুবরর ১৫৭িম এবং জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর ১১৯িম জন্ম জয়ন্তী উদযাপন উপলবক্ষয 

ইনর্িটিউবটর উবযাবগ র্িত্র্াংকন প্রর্িবযার্গিা ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান আবয়াজন করা হবব। 

 

৩(১০)। নাট্য উৎসব আবয়াজনোঃ িলর্ি অর্ ি বছবর ইনর্িটিউবটর উবযাবগ নাট্য উৎসব আবয়াজন করা হবব। 

 

 

 

 ‘ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট, বান্দরবান 

 

১। দপ্তর/সংস্থা/অনুর্বভাবগর পর্রর্ির্ি : 

 নবম জািীয় সংসবদ র্বগি ০৫ 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 

সবনর 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 সত্ত্বার্বর্শষ্ট সংর্বর্ধবদ্ধ একটি সংস্থা র্হবসবব সুপ্রর্ির্ষ্ঠি হবয়বছ। উবেখ্য ময, প্রর্িষ্ঠানটির পূব িবিী 

পর্রর্ির্ি র্ছল ‘উপজািীয় সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট, বান্দরবান’। 

২। ২০১৬-২০১৭ অর্ িবছবরর সম্পার্দি কায িাবর্ল : 
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ক॥ সংস্কৃর্ি শাখার কায িাবর্ল : 

 ১) ২০১৬-২০১৭ অর্ িবছবর ইনর্িটিউবটর সংস্কৃর্ি শাখার উবযাবগ ১ মাস মময়ার্দ মারমা, িঞ্চঙ্গযা, 

িাক, বম, মখয়াং, খুমী ও র্ত্র্পুরা নৃিযসহ মমাট ১৭টি নৃিয প্রর্শক্ষণ মকাস ি, ১টি বম সংগীি প্রর্শক্ষণ মকাস ি, ১টি 

র্িত্র্াঙ্কন প্রর্শক্ষণ মকাস ি, ৩টি অর্ভনয় প্রর্শক্ষণ মকাস ি এবং ১টি কর্বিা আবৃর্ি ও প্রর্মি উচ্চারণ প্রর্শক্ষণ 

মকাবস ি মমাট ৫৬২ জনবক প্রর্শক্ষণ মদওয়া হয়। এছাড়াও ৪ বছর মময়ার্দ শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সংগীি, নৃিয ও যন্ত্র 

সংগীি (িবলা) র্শক্ষার ৩টি মকাবস ি র্বর্ভন্ন ববষ ির মমাট ১২৭ জন র্শক্ষার্ী বার্ষ িক পরীক্ষায় কৃিকায ি হয়। 

 ২) স্বাধীনিার মহান স্থপর্ি জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর ৪১িম শাহাদি বার্ষ িকীবি 

জািীয় মশাক র্দবস ২০১৬, মহান র্বজয় র্দবস ২০১৬, মহান শহীদ র্দবস ও আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস 

২০১৭, স্বাধীনিার মহান স্থপর্ি জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর ৯৮িম জন্মর্দন ও জািীয় র্শশু 

র্দবস ২০১৭, মহান স্বাধীনিা ও জািীয় র্দবস ২০১৭, র্বেকর্ব রবীন্দ্রনার্ ঠাকুবরর ১৫৬িম জন্মবার্ষ িকী ও 

জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর ১১৮িম জন্মবার্ষ িকী উপলবক্ষ আবয়ার্জি সার্হিয ও সাংস্কৃর্িক 

প্রর্িবযার্গিা, শুভ বাংলা নববষ ি ১৪২৪ ও সাংগ্রাইং-র্বজু-ববসু উৎসব উপলবক্ষ বষ িবরণ সার্হিয ও সাংস্কৃর্িক 

প্রর্িবযার্গিা এবং ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক প্রর্িবযার্গিা ২০১৬’এর র্বজয়ীবদর মমাট ৮০৩টি পুরস্কার ও 

প্রশংসা পত্র্ র্বিরণ করা হয়। র্বর্ভন্ন জািীয় র্দবস উদ যাপন ও প্রর্িবযার্গিার পুরস্কার র্বিরণী উপলবক্ষ মমাট 

১৬টি অনুষ্ঠান আবয়াজন করা হয়। 

 ৩) বান্দরবান সদর উপবজলার ৩১৮ নং কুহালং মমৌজায় জনাব লু সাই অং’এর জুবম মারমাবদর নবান্ন 

উৎসব ‘কক্সই মপাবয়োঃ ২০১৬’ আবয়াজন করা হয় এবং ‘ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর মলাকসাংস্কৃর্িক উৎসব ২০১৬ ও র্পঠা 

মমলা’ আবয়াজন করা হয়। এ অনুষ্ঠাবন র্বর্ভন্ন ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর ৫ জন কৃিী ও ববরণ্য মলাকর্শল্পীবক আজীবন 

সম্মাননা ও ২০,০০০/- (র্বশ হাজার) টাকা হাবর সম্মানী প্রদান করা হয়। 

 ৪) মারমা, র্ত্র্পুরা ও িঞ্চঙ্গযা প্রর্শক্ষণার্ীবদর অংশগ্রহবণ কম িশালার্ভর্িক ৩টি অর্ভনয় প্রর্শক্ষণ মকাস ি 

আবয়াজন করা হয় এবং িাবদর পর্রববশনায় যর্াক্রবম মারমা নাটক : কযালাবর কাইংিারাোঃ (র্নয়র্ির 

পর্রহাস), র্ত্র্পুরা নাটক : দুগুর্ন মযাোঃম (মুর্ক্ত) ও িঞ্চঙ্গযা নাটক : বব-নবর্বং (ববস র্াকব না) মঞ্চায়ন করা হয়। 

 ৫) মবৌদ্ধ ধম িাবলম্বীবদর পর্বত্র্ ‘ওয়াবগ্যায়াই উৎসব’ অর্ িাৎ প্রবারণা পূর্ণ িমা বা আর্েনী পূর্ণ িমা উপলবক্ষ 

ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট ও উৎসব উদ যাপন পর্রষদ, বান্দরবাবনর উবযাবগ ঐর্িহার্সক পুরািন 

মবামাং রাজবার্ড় প্রাঙ্গবণ ফানুশ উড়াবনা ও মহামঙ্গল রর্যাত্র্ার শুভ উববাধনী অনুষ্ঠান আবয়াজন করা হয়। 

অনুষ্ঠাবন শিার্ধক ফানুশ উড়াবনা হয় এবং ঐর্িহযবাহী পদ্ধর্িবি বির্র ‘মাহা মাঙ্গালা রার্া’ অর্ িাৎ মহামঙ্গল 

রবর্র শুভযাত্র্ার আনুষ্ঠার্নক উববাধন করা হয়। 

৬) গি ২২ অবক্টাবর ২০১৬ শর্নবার মসাহরাওয়াদী উযান, ঢাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মাবন আবয়ার্জি 

সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবন ইনর্িটিউবটর ৪৯ জন র্শল্পী ও র্শক্ষার্ী অংশগ্রহণ কবর এবং র্েসবল পর্রববশন কবর। 

 ৭) গি ২৯ নবভম্বর ২০১৬ মঙ্গলবার ইনর্িটিউবট র্বগি ১৯৮৮-১৯৮৯ হবি ২০০৯-২০১০ অর্ িবছর 

পয িন্ত সম্পার্দি অর্েটকাবল উত্থার্পি আপর্িসমূহ র্নষ্পর্ির লবক্ষয র্ব-পক্ষীয় সভা আবয়াজন করা হয়। এবি 

৪৩ টি আপর্ির মবধ্য ৪০ টি র্নষ্পন্ন হয়। 

 

খ॥ গববষণা ও প্রকাশনা শাখার কায িাবর্ল : 
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 ১) ২০১৬-২০১৭ অর্ িবছবর ইনর্িটিউবটর গববষণা ও প্রকাশনা শাখার উবযাবগ ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর 

মাতৃভাষার অক্ষর জ্ঞান র্শক্ষা কায িক্রবমর আওিায় ২ মাস মময়ার্দ মারমা ভাষা র্শক্ষার ৭টি মকাস ি, মরা ভাষা 

র্শক্ষার ২টি মকাস ি, িঞ্চঙ্গযা ভাষা র্শক্ষার ২টি মকাস ি, বম ভাষা র্শক্ষার ৩টি মকাস ি, িাক ভাষা র্শক্ষার ১টি 

মকাস ি, খুমী ভাষা র্শক্ষার ১টি মকাস ি এবং র্ত্র্পুরা ভাষা র্শক্ষার ২টি মকাবস ি মমাট ৫১১ জন র্শক্ষার্ী কৃিকায ি হয় 

এবং িাবদরবক সনদ প্রদান করা হয়। 

 ২) র্বর্ভন্ন ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর মাতৃভাষার বণ িমালার মাধ্যবম আবয়ার্জি ‘মাতৃভাষায় সার্হিয প্রর্িবযার্গিা 

২০১৬’মি মারমা, বম, মরা, িঞ্চঙ্গযা, িাক ও র্ত্র্পুরা ভাষায় র্বজয়ী মমাট ১৪৫ জন প্রর্িবযাগীবক পুরস্কার ও 

প্রশংসা পত্র্ র্বিরণ করা হয়। এছাড়াও ‘রিনা প্রর্িবযার্গিা ২০১৬’মি ত্রল পয িাবয় ৫ জন এবং কবলজ ও 

র্বের্বযালয় পয িাবয় ৫ জন র্বজয়ী প্রর্িবযাগী পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র্ অজিন কবর। 

 ৩) শুভ বাংলা নববষ ি ১৪২৪ ও সাংগ্রাইং-র্বজু-ববসু উৎসব উদ যাপন উপলবক্ষ আবয়ার্জি ‘যুবগ যুবগ 

সাংলান : র্খয়াং জার্িসিার কৃিয আিার ও সংস্কার’ শীষ িক র্দনব্যাপী কম িশালা এবং ‘মারমাবদর কক্সই 

মপাবয়োঃ : জুমফসলর্ভর্িক নবান্ন উৎসব এবং পালনীয় আিার ও সংস্কার’ শীষ িক র্দনব্যাপী কম িশালায় মমাট ৯৮ 

জন র্ববশষজ্ঞ আবলািক ও র্রবসাস ি পারসন অংশগ্রহণ কবরন। 

 

গ॥ গ্রন্থাগার ও জাদুঘর শাখার কায িাবর্ল : 

 ১) ‘মশখ হার্সনার বারিা, নারী-পুরুষ সমিা’ মলাগাবনর র্ভর্িবি নারীর অর্ িননর্িক, রাজননর্িক, 

সামার্জক এবং প্রশাসর্নক ক্ষমিায়ন কায িক্রবমর আওিায় ২০১৬-২০১৭ অর্ িবছবর ইনর্িটিউবটর গ্রন্থাগার ও 

জাদুঘর শাখার উবযাবগ র্খয়াংবদর ঐর্িহযবাহী িাঁি বুনন ও মপাশাক বির্র প্রর্শক্ষণ মকাস ি ১৬ জন র্খয়াং 

নারী, িাকবদর ঐর্িহযবাহী িাঁি বুনন ও মপাশাক বির্র প্রর্শক্ষণ মকাবস ি ১৬ জন িাক নারী, িঞ্চঙ্গযাবদর 

ঐর্িহযবাহী িাঁি বুনন ও মপাশাক বির্র প্রর্শক্ষণ মকাবস ি ১৬ জন িঞ্চঙ্গযা নারী, মারমাবদর ঐর্িহযবাহী িাঁি 

বুনন ও মপাশাক বির্র প্রর্শক্ষণ মকাবস ি ২০ জন মারমা নারী এবং মরাবদর ঐর্িহযবাহী িাঁি বুনন ও মপাশাক 

বির্র প্রর্শক্ষণ মকাবস ি ১৬ জন মরা নারীবক প্রর্শক্ষণ মদওয়া হয়। 

 ২) ইনর্িটিউট জাদুঘবর সংরক্ষণ ও প্রদশ িবনর জন্য ১৮টি দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী ও প্রত্নবস্তু সংগ্রহ করা হয়। 

৩। ২০১৭-২০১৮ অর্ িবছবরর কম িপর্রকল্পনা : 

 ১) ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সংগীি, নৃিয ও বায, র্িত্র্াঙ্কন, অর্ভনয় এবং শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সংগীি, নৃিয ও যন্ত্র 

সংগীি (িবলা) র্শক্ষাদাবনর ২৬টি মকাবস ি মমাট ৬৯০ জন দক্ষ র্শল্পী বির্র করা। 

 ২) জািীয় মশাক র্দবস ২০১৭, মহান র্বজয় র্দবস ২০১৭, মহান শহীদ র্দবস ও আন্তজিার্িক মাতৃভাষা 

র্দবস ২০১৮, জািীয় র্শশু র্দবস ২০১৮, মহান স্বাধীনিা ও জািীয় র্দবস ২০১৮, র্বেকর্ব রবীন্দ্রনার্ ঠাকুবরর 

১৫৭িম জন্মবার্ষ িকী, জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর ১১৯িম জন্মবার্ষ িকী উপলবক্ষ সার্হিয ও 

সাংস্কৃর্িক প্রর্িবযার্গিা, শুভ বাংলা নববষ ি ১৪২৫ ও সাংগ্রাইং-র্বজু-ববসু উৎসব উপলবক্ষ বষ িবরণ সার্হিয ও 

সাংস্কৃর্িক প্রর্িবযার্গিা এবং ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক প্রর্িবযার্গিাসহ মমাট ৯টি আবয়াজবনর মাধ্যবম মমাট 

৮০৫ জন প্রর্িবযাগীবক পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র্ র্বিরণ করা এবং র্বর্ভন্ন জািীয় র্দবস উদ যাপন ও 

প্রর্িবযার্গিার পুরস্কার র্বিরণী উপলবক্ষ মমাট ১৬টি অনুষ্ঠান আবয়াজন করা। 

 ৩) শুভ বাংলা নববষ ি ১৪২৫ ও সাংগ্রাইং-র্বজু-ববসু উৎসব এবং অন্যান্য উৎসব উপলবক্ষ মমাট ১০০ 

জন র্ববশষজ্ঞ আবলািক ও র্রবসাস ি পারসবনর অংশগ্রহবণ ২টি কম িশালা আবয়াজন করা এবং কম িশালার্ভর্িক 
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অর্ভনয় প্রর্শক্ষণ মকাস ি আবয়াজবনর মাধ্যবম দক্ষ অর্ভনয় র্শল্পী বির্র কবর প্রর্শক্ষণার্ীগবণর অংশগ্রহবণ ক্ষুদ্র 

নৃবগাষ্ঠীর ভাষায় ৩টি নাটক ও র্র্বয়টার মঞ্চায়ন করা। 

 ৪) র্বর্ভন্ন ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর ২২৫ জন মলাকর্শল্পীর অংশগ্রহবণ ২টি মলাকসাংস্কৃর্িক উৎসব আবয়াজন 

এবং ৩টি র্পঠাবমলায় মমাট ৩০টি র্পঠা প্রদশ িবনর মাধ্যবম গ্রামীণ ও মলাকজ র্পঠা বির্রর কৃর্ষ্ট লালবন উৎসাহ 

প্রদান করা। 

 ৫) র্বর্ভন্ন ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর ঐর্িহযবাহী িাঁি বুনন ও মপাশাক বির্রর ২ মাস মময়ার্দ ৫টি প্রর্শক্ষণ মকাস ি 

আবয়াজবনর মাধ্যবম মমাট ৯০ জন দক্ষ িাঁিী বির্র করা এবং িাবদর র্নজস্ব মপাশাবকর ববর্িত্র্যপূণ ি ঐর্িহয ও 

প্রযুর্ক্ত লালবন সহায়িা প্রদান করা। 

 ৬) ইনর্িটিউট জাদুঘবরর জন্য ১৮টি দুষ্প্রাপ্য সামগ্রী ও প্রত্নবস্তু সংগ্রবহর মাধ্যবম পাব িিয িট্টগ্রাম 

অঞ্চল ও ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর ইর্িহাস ও ঐর্িহয সংরক্ষণ করা। 

 ৭) র্বর্ভন্ন ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর মাতৃভাষার অক্ষর জ্ঞান র্শক্ষার ২ মাস মময়ার্দ ১৮টি মকাস ি আবয়াজবনর 

মাধ্যবম িাবদর মাতৃভাষা ও বণ িমালা সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধকরবণ সহায়িা প্রদান এবং অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন মমাট 

৫১৫ জন র্শক্ষার্ী বির্র করা। 

 ৮) ৬টি ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর মাতৃভাষার বণ িমালার মাধ্যবম িাবদর মাতৃভাষায় সার্হিয প্রর্িবযার্গিা 

আবয়াজন, ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠী ও পাব িিয িট্টগ্রাম র্বষয়ক রিনা প্রর্িবযার্গিা আবয়াজন কবর প্রর্িভাবান মলখক ও 

সার্হর্িযক সৃর্ষ্টবি সহায়িা প্রদান করা এবং মমাট ১৬০ জন প্রর্িবযাগীবক পুরস্কার ও প্রশংসা পত্র্ র্বিরবণর 

মাধ্যবম উৎসাহ প্রদান করা। 

 

৪। বার্ষ িক প্রর্িববদবন উবেখবযাগ্য অন্য মকান র্বষয় : --- 

 

৫। বার্ষ িক প্রর্িববদবন মুদ্রবণর জন্য ছর্ব সংযুক্ত করবি হবব : 

 

বান্দরবান পাব িিয মজলার সুপ্রািীন ও ববর্িত্র্ময় আর্দ সাংস্কৃর্িক ঐর্িহযবক তুবল ধরার উবিি 
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বান্দরবান পাব িিয মজলার সুপ্রািীন ও ববর্িত্র্ময় আর্দ সাংস্কৃর্িক ঐর্িহযবক তুবল ধরার উবিি 

 

 

‘মহান র্বজয় র্দবস ২০১৬’ উদযাপন উপলবক্ষয আবয়ার্জি সার্হিয ও সাংস্কৃর্িক প্রর্িবযার্গিার পুরস্কার 
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জািীয় কর্ব কাজী নজরুল ইসলাবমর ১১৮িম জন্মবার্ষ িকী উদযাপন উপলবক্ষয আবয়ার্জি সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান 

 

 

িাক মধ্যম পাড়া ২৭৮ নং বাইশারী মমৌজা, নাইক্ষযংছর্ড় উপবজলায় পর্রিার্লি িাকবদর ঐর্িহযবাহী িাঁিবুন।   
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উপসংহার : 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 ১১ টি ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর 

জনগণবক অসাম্প্রদার্য়ক মিিনাসম্পন্ন,সংস্কৃর্িমনস্ক,সৃজনশীল ও আবলার্িক পাব িিয ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর র্হবসবব 

গবড় মিালার রূপকল্প বািবায়বনর উবিবি র্বর্ভন্ন ধরবনর ব্যাপক কম িকাি 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 জনসম্পকৃ্ত 

এবং গণমুখী ও মসবাধমী করা হবয়বছ।  

 

কক্সবাজার সাংস্কৃর্িক মকন্দ্র 

কক্সবাজার। 

 

র্বষয়োঃ কক্সবাজার সাংস্কৃর্িক মকবন্দ্রর ২০১৬-২০১৭ অর্ ি বছবরর বার্ষ িক প্রর্িববদন সংক্রান্ত িথ্যার্দ। 

 

১। পর্রর্ির্িোঃ সরকার ৫/১/১৯৯৪ িার্রবখ রাঙামাটিস্থ উপজািীয় সাংস্কৃর্িক ইন্সটিটিউট এর কক্সবাজার 

আঞ্চর্লক কায িালয়টিবক ‘কক্সবাজার সাংস্কৃর্িক মকন্দ্র’ নাবম সরাসর্র সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র অধীনস্থ 

একটি স্বিন্ত্র কায িালয় র্হসাবব স্থাপন কবরন। কক্সবাজাবর বসবাসরি র্বর্ভন্ন সম্প্রদায় ও জনবগাষ্ঠীর 

সংস্কৃর্িবক সংরক্ষণ ও উবিারির সমৃদ্ধ করার মাধ্যবম এ মজলায় সাংস্কৃর্িক কায িাক্রম মজারদার করার 

লবক্ষযই এই মকন্দ্রটি স্থাপন করা হয়। কক্সবাজাবর আগি মদশী র্ববদশী পয িটকবদর র্নকট কক্সবাজাবরর 

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

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

সাবর্ এিদাঞ্চবলর সংস্কৃর্িবক সম্পৃক্ত করাই এই মকন্দ্র প্রর্িষ্ঠার অন্যিম লক্ষয ও উবিি। 
 

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

উপর মবনারম পর্রবববশ অিযাধুর্নক সুবযাগ সুর্বধা সম্বর্লি একটি অর্েটর্রয়াম সহ সাংস্কৃর্িক কমবলক্স এ 

এই মকন্দ্র র্নজস্ব কায িক্রম িার্লবয় যাবচ্ছ। ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক প্রর্িষ্ঠান আইন ২০১০ এর অধীবন 

প্রর্িষ্ঠানটি পর্রিার্লি হবচ্ছ। 

 

২। প্রর্িববদনাধীন অর্ ি-বৎসবর সম্পার্দি গুরুত্বপূণ ি/ উবেখবযাগ্য কায িাবলীোঃ 

 ১৫ই আগি,২০১৬ িার্রখ জার্ির জনক বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর ৪১িম শাহাদাি বার্ষ িকী  ও  

জািীয় মশাক র্দবস উপলবক্ষ মজলা প্রশাসন,কক্সবাজার-এর গৃর্হি কম িসূর্ির সাবর্ সমন্বয় কবর 

র্দবসটি যর্াযর্ ময িাদায় পালন করা হয়।  

 

 ২৭ মসবেম্বর,২০১৬ িার্রখ র্বশ^ পয িটন র্দবস উদযাপন উপলবক্ষ স্থানীয় মজলা প্রশাসন, কক্সবাজার 

-এর উবযাবগ গৃর্হি কম িসূর্ির অনুযায়ী সকাবল র যালীবি অংশ গ্রহণ এবং স›দ্ধযায় সমুদ্র বসকবি 

আবয়ার্জি সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবন রাখাইন র্শল্পীদবলর নৃিযগীি পর্রববশন। 
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 গি ১৩/১০/২০১৬ইং িার্রখ সকাল ১০টায় আন্তজিার্িক দুবয িাগ প্রশমন র্দবস উপলবক্ষ র যালীবি 

অংশ গ্রহন এবং র যালী প্রাঙ্গবন দুবয িাগ র্বষয়ক সংগীিানুষ্ঠাবনর আবয়াজন। 

 

 গি১৩/১০/২০১৬ইং িার্রখ র্বকাল ৪টায় শ্রীলংকার রাষ্ট্রীয় অর্ির্র্বৃন্দ যর্াক্রবম র্ম. ে.স্বণ িা পালা 

,মসবক্রটারী, র্মর্নষ্ট্রী অব ইন্টারবনল এযাবফয়াস ি, মেভলপবমন্ট এি কালিার ও মকর্পএ বানাে র্ে 

র্সলবা, এর্েশনাল মসবক্রটারী ও উধ্বিিন সহকারী কম িকিিাবৃবন্দর কক্সবাজাবর শুভাগমন উপলবক্ষ 

িাঁবদর সম্মাবন  কক্সবাজারস্থ মকন্দ্রীয় মবৌদ্ধ মর্ন্দর মাহার্সংদগ্রী কযাম্পাবস সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবনর 

আবয়াজন। 

 গি ১৬-১৮ অকবটাবর,২০১৬ িার্রখ ০৩র্দন ব্যাপী রাখাইন ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীবদর প্রবারণা 

উৎসব/ওয়াবগ্যয়-মপাবওয় উপলবক্ষ কল্পিরু জাহাজ বিরী কবর জবল ভাসাবনা  ও আকাশ আবলাময় 

করার জন্য ফানুস উড়াবনাসহ নানা কম িসূর্ি যর্াযর্ ময িাদায় উদযাপন করা হয়। 

 বাংলাবদশ পয িটন ও টুর্রজম মবাে ি, ঢাকা-এর উবযাবগ এবং স্থানীয় মজলা প্রশাসন, কক্সবজার -এর 

ব্যবস্থাপনায় গি ২৪-১১-২০১৬ইং িার্রখ পয িটন নগরী কক্সবাজাবরর ইনানীস্থ মহাবটল রবয়ল 

টিউর্লপ-এ ‘পাটা’ মসর্মনার উপলবক্ষ র্বর্ভন্ন মদবশর সরকারী-মবসরকারী পয িাবয় অর্ির্র্বগ ি এবং 

গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদশ সরকাবরর মাননীয় র্বমান ও পয িটন মন্ত্রীসহ সরকারী-মবসরকারী উধ্বিিন 

কম িকিিাবদর সম্মাবন আবয়ার্জি সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবন মকবন্দ্রর পর্রিালকসহ একটি সাংস্কৃর্িক দবলর 

অংশ গ্রহন এবং র্ববশষ সহবযার্গিা প্রদান। 

 গি ২৬/১১/২০১৬ইং িার্রখ গণপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদশ সরকাবরর মাননীয় র্শক্ষামন্ত্রী ও মদবশর র্বর্শষ্ট 

র্শক্ষার্বদগণ কক্সবাজাবর শুভাগমন উপলবক্ষ িাঁবদর সম্মাবন মজলা প্রশাসন,কক্সবাজার এর 

ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় মহাবটল সী প্যাবলবস আবয়ার্জি সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবন মকবন্দ্রর র্শল্পী দবলর অংশ 

গ্রহন এবং র্ববশষ সহবযার্গিা প্রদান করা হয়।   

 গি ১৬র্েবসম্বর, ২০১৬ মহান র্বজয় র্দবস উপলবক্ষ মকবন্দ্রর উবযাবগ যর্াযর্ ময িাদায়  রাি ১২টার 

পর প্রর্ম প্রহবর মুর্ক্ত যুবদ্ধর সকল শহীবদর স্মরবণ স্থানীয় কক্সবাজার শহীদ র্মনাবর পুস্পমাযবো অপ িণ 

এবং সন্ধায় মজলা প্রশাসন, কক্সবাজার কতৃিক গৃর্হি কম িসূর্ির সাবর্ সমন্বয় কবর মকবন্দ্রর সার্ব িক 

ব্যবস্থাপনায় সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন।   

 মহান একুবশ মফেয়ার্র,২০১৭ শহীদ র্দবস ও আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস উপলবক্ষ মকবন্দ্রর উবযাবগ 

যর্াযর্ ময িাদায়  রাি ১২টার পর প্রর্ম প্রহবর মুর্ক্ত যুবদ্ধর সকল শহীবদর স্মরবণ স্থানীয় কক্সবাজার 

শহীদ র্মনাবর পুস্পমাযবো অপ িণ এবং প্রার্র্মক ও মাধ্যর্মক পয িাবয় র্শক্ষার্ীবদর সুন্দর হাবির মলখা 

প্রর্িবযার্গিার আবয়াজন  ও র্বজয়ীবদর মাব  পূরস্কার র্বিরণ।  

 মকবন্দ্রর উবযাবগ ও সার্ব িক ব্যবস্থাপনায় র্নজস্ব র্মলনায়িবন গি ১৪ মাি ি, ২০১৭ স›দ্ধযায় ০৭ টায় 

মশরপুর মর্বক আগি ‘বাংলাবদশ নৃিয র্শল্পী সংস্থা ’ মশরপুর মজলা ইউর্নট -এর র্শল্পীদবলর 

পর্রববর্শি একটি ‘‘নৃিয সন্ধযা” আবয়াজন করা হয়। 

 ২৬মশ মাি ি,২০১৭ মহান স্বাধীনিা ও জািীয় র্দবস উদযাপন উপলবক্ষ  মকবন্দ্রর র্নজস্ব র্মলনায়িবন 

মকবন্দ্রর সার্ব িক ব্যবস্থাপনায় কর্বিা পাবঠর আসর ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন এবং মকবন্দ্রর 

ভবন ও কযাম্পাবস আবলা সজ্জা করা হয়। 

 মকবন্দ্রর সার্ব িক ব্যবস্থাপনায় র্নজস্ব র্মলনায়িবন মজলার সাংস্কৃর্িক র্শল্পী , বায-যন্ত্রী ও অন্যান্য 

সাংস্কৃর্িক সংগঠবনর কলা-মকৌশলীবদর সমন্ববয় ০২র্দন ব্যাপী সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন। 
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 স্থানীয় মজলা প্রশাসন, কক্সবাজার-এর অনুবরাবধর মপ্রর্ক্ষবি কক্সবাজার পাবর্লক লাইবেরী প্রাঙ্গবন 

মুর্ক্ত যুদ্ধ র্বষয়ক মমলা উপলবক্ষ মকবন্দ্রর সার্ব িক ব্যবস্থাপনায় আবলািন সভা ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবনর 

আবয়াজন করা হয়। 

 

 ১লা ববশাখ বাংলা নববষ ি-১৪২৪ উদযাপন উপলবক্ষ স্থানীয় মজলা প্রশাসন, কক্সবাজার -এর উবযাবগ 

গৃর্হি কম িসূর্ির সাবর্ সমন্বয় কবর স্থানীয় পাবর্লক লাইবেরী প্রাঙ্গবন মকবন্দ্রর সার্ব িক ব্যবস্থাপনায় 

সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন এবং মসসাবর্ বাংলা ও রাখাইনবদর ঐর্িহযবাহী র্পঠা মমলার 

আবয়াজন করা হয়।    

 কক্সবাজবরর স্থানীয় রাখাইন ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীবদর ‘‘মাহা সাংবগ্রন’’ /রাখাইন নববষ ি-১৩৭৯ উদযাপন 

উপলবক্ষ ৩র্দন ব্যাপী রাখাইনবদর ঐর্িহযবাহী পার্ন মখলার উৎসব ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবনর 

আবয়াজন। 

 স্থানীয় মজলা প্রশাসন, কক্সবাজার -এর উবযাবগ আবয়ার্জি ‘বই মমলা-২০১৭’ উদযাপন উপলবক্ষ 

স্থানীয় কক্সবাজার পাবর্লক লাইবেরী প্রাঙ্গবন মকবন্দ্রর সার্ব িক ব্যবস্থাপনায় প্রর্ির্দন স›দ্ধযায়  

০৮(আট)র্দন ব্যাপী সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন। 

 গনপ্রজািন্ত্রী বাংলাবদশ সরকাবরর  সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র ভারপ্রাপ্ত সর্িব জনাব মমাোঃ ইোর্হম 

মহাবসন খান মবহাদবয়র গি ১৯-২১ এর্প্রল, ২০১৭ কক্সবাজার মজলার সফর সুর্ির অনুযায়ী কক্সবাজার 

সাংস্কৃর্িক মকন্দ্র  এবং  রামু সদবর র্নর্ম িয়মান রাখাইন সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট -এর অসমাপ্ত কাজ 

সমাপ্তকরণ কম িসূর্ি পর্রদশ িন কবরন। মকবন্দ্রর র্নব িাহী পর্রষবদর সদস্যসহ মজলার উধ্বিিন 

কম িকিিাবদর  সাবর্ একটি মির্বর্নময় সভা আবয়াজন করা হয়। 

 কক্সবাজার সাংস্কৃর্িক মকন্দ্র  এবং  বাংলাবদশ র্শল্পকলা একাবেমী ,কক্সবাজার শাখার মযৌর্  উবযাবগ 

গি ২৪ মম,২০১৭ িার্রখ  র্বশ^ কর্ব রবীন্দ্রনার্ ঠাকুবরর ১৫৬িম এবং জািীয় কর্ব কাজী নজরুল 

ইসলাম-এর ১১৮িম জন্মবর্ষ িকী  উপলবক্ষ ‘রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী’ অনুষ্ঠান  জাকজমকভাবব আবয়াজন 

করা হয়।  

 মকবন্দ্রর উবযাবগ প্রর্মবাবরর মবিা গি ১৭ জুন,২০১৭ িার্রখ র্দনব্যাপী মকবন্দ্রর সার্ব িক ব্যবস্থাপনায় 

র্নজস্ব র্মলনায়িবন স্থানীয় কক্সবাজার  রাখাইন ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক প্রর্িবযার্গিা, পুরস্কার 

র্বিরণ ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা হয়। সাংস্কৃর্িক প্রর্িবযার্গিা, পুরস্কার র্বিরণ ও 

সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা হয়। 

 মকবন্দ্রর আর্র্ িক সহবযার্গিায় মকবন্দ্রর র্নজস্ব র্মলনায়িবন  স্থানীয় কক্সবাজার র্র্বয়টার-এর উবযাবগ 

২০-২৬ জুন, ২০১৭ পয িন্ত ০৭(সাি)র্দন ব্যাপী কক্সবাজার নাট্য উৎসব আবয়াজন করা হয়।      

 

 ৩। মকবন্দ্রর ২০১৭-২০১৮ অর্ িবছবরর কম িপর্রকল্পনাোঃ  

 

 ১৫ আগি ২০১৭র্িোঃ িার্রখ জার্ির জনক বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর ৪২িম শাহাদি বার্ষ িকী 

ও জািীয় মশাক র্দবস পালন । 

 কক্সবাজার শহবরর অবর্স্থি মাধ্যর্মক/ উচ্চ মাধ্যর্মক র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠান সমূবহ অধ্যয়নরি র্শক্ষার্ীবদর 

শুদ্ধ জািীয় সঙ্গীি প্রর্শক্ষণ প্রদান। 

 রাখাইন ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীর ঐর্িহযবাহী প্রবারণা পূর্ণ িমা অর্ িাৎ ‘ওয়াবগ্যায়ই মপাবয়হ’ উপলবক্ষ র্বর্ভন্ন 

কম িসূর্ি গ্রহণ। 

 ১৬ র্েবসম্বর ২০১৭ র্িোঃ িার্রখ মহান র্বজয় র্দবস যর্াবযাগ্য ময িাদায়  উদযাপন উপলবক্ষ র্বর্ভন্ন 

কম িসূর্ি গ্রহণ। 
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 মহান একুবশ মফেয়ার্র, ২০১৭ আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস ও শহীদ র্দবস পালন উপলবক্ষ র্বর্ভন্ন 

কম িসুর্ি গ্রহণ। 

 ২৬মশ মাি ি, ২০১৭ মহান স্বাধীনিা ও জািীয় র্দবস উপলবক্ষ র্বর্ভন্ন কম িসূর্ি গ্রহণ। 

 ১লা ববশাখ, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ বাংলা নববষ ি এবং রাখাইন নববষ ি-১৩৭৯ রাখাইনব্দ ‘মাহাসাঁবগ্রন মপাবয়হ’   

উদযাপন উপলবক্ষ র্বর্ভন্ন কম িসূর্ি গ্রহণ। 

 র্বেকর্ব রবীন্দ্রনার্ ঠাকুর ও জািীয কর্ব কাজী নজরূল ইসলাবমর জন্ম জয়ন্তী ও প্রয়াণ র্দবস 

উপলবক্ষ র্বর্ভন্ন কম িসূর্ি গ্রহণ। 

 কক্সবাজার সাংস্কৃর্িক মকন্দ্র  এবং ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠী সাংস্কৃর্িক প্রর্িষ্ঠান, রাঙ্গামাটির মযৌর্ উবযাবগ 

সাংস্কৃর্িক র্বর্নময় কম িসুর্ি উপলবক্ষ র্বর্ভন্ন কায িক্রমসহ সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান আবয়াজন। 

 সদাশয় সরকার, সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় মজলা প্রশাসন কতৃিক আর্দষ্ট ময মকান র্বষবয়  

সাংস্কৃর্িক কায িক্রম বা অনুষ্ঠানার্দ আবয়জন করা।  

 মদশী-র্ববদশী পয িটক/ রাষ্ট্রীয় অর্ির্র্ববগ ির সম্মাবন সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠানআবয়াজন। 

 মকবন্দ্রর র্নয়র্মি ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠী এবং বাংলা নৃিয-গীি প্রর্শক্ষণ কায িক্রম পর্রিালনা। 

 কক্সবাজার মজলার ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীর  সাংস্কৃর্িক ঐর্িহয সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা। 

 

৪। ভর্বষ্যৎ পর্রকল্পনা : 
 

 মকবন্দ্রর র্মলনায়িনটি আধুর্নকায়ন, ১টি র্ের্জটাল লাইবেরী ও এিদঞ্চবলর ঐর্িহযবাহী সাংস্কৃর্িক 

উপকরণ সংগ্রহ সংরক্ষণ ও প্রদশ িবনর জন্য ১টি জাদুঘর স্থাপবনর  মাধ্যবম স্বয়ংসম্পূণ ি ও আধুর্নক 

র্ববনাদন মকন্দ্র র্হসাবব গবড় মিালা।  

 রামু উপবজলায় রাখাইন সাংস্কৃর্িক ইন্সটিটিউবটর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ শীষ িক কম িসূিী বািবায়ন 

এবং জনববলর ব্যবস্থা করা। 
 

 সাংবগ্রন/জলবকর্ল/র্বজু উৎসবটি আবয়াজবনর সময় জািীয় র্প্রন্ট ও ইবলকট্রর্নক র্মর্েয়াবক সম্পৃক্ত 

কবর এই ঐর্িহার্সক  মবনামুগ্ধকর অনুষ্ঠানটি সমগ্র মদবশ আড়ম্বরপূণ িভাবব প্রিাবরর ব্যবস্থা করা। 

 ত্রল কবলজ ও র্বের্বযালবয়র ছাত্র্-ছাত্র্ীবদর সমন্ববয় পয িটন র্শবল্পর র্বকাশ ও ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীর 

সংস্কৃর্ি সম্পর্কিি রিনা ও   কুইজ আবয়াজন করা। 
 

 কক্সবাজাবরর ইর্িহাস ঐর্িহয র্ববশষভাবব ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠী  র্বষয়ক ১টি সার্হিয সামর্য়কী পুর্ষÍকা ও 

গ্রন্থ প্রকাশ। 
 

 ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীর র্নজস্ব ভাষার উৎকষ ি সাধবনর লবক্ষয ১টি ভাষা র্শক্ষা মকাস ি িালু করা। 

 

 

ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট, খাগড়াছর্ড় 

ভূর্মকা:  

ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট, খাগড়াছর্ড় সংস্কৃর্িক র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র আওিাধীন একটি স্বায়ি 

শার্সি প্রর্িষ্ঠান। খাগড়াছর্ড় পাব িিয মজলার ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্ি ঐর্িহয সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও র্বকাবশর 

লবক্ষয প্রর্ির্ষ্ঠি।  

 

ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্ষ্টটিউট, খাগড়াছর্ড়র কায িাবলী র্নম্নরূপ: 
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১. প্রবিযক ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর ইর্িহাস, সামার্জক ও সাংস্কৃর্িক ঐর্িহয ির্া ভাষা, সার্হিয, নৃিয-

সংগীি,কারুর্শল্প, ধম ি, আিার-অনুষ্ঠান, রীর্ি-নীর্ি, প্রর্া, সংস্কার ইিযার্দ র্বষবয় িথ্য উপাি সংগ্রহ, সংরক্ষণ 

ও গববষণা কম িসূিী পর্রিালনা করা। 

২.ইর্িহাস ঐর্িহয সমাজ ও সংস্কৃর্ি র্নবয় মসর্মনার,সবন্মলন ও প্রদশ িনীয় আবয়াজন এবং মস সব র্বষবয় 

সংগৃর্হি পান্ডুর্লর্প/পুিক প্রকাশনা ও প্রামাণ্যর্িত্র্ ধারন ও প্রিার। 

৩. জািীয় সংস্কৃর্ির মূলবস্রাি ধারার সাবর্ সমৃ্পক্ত করার লবক্ষয র্বর্ভন্ন জািীয় র্দবস ও উৎসব উদযাপন 

এবং স্থানীয় র্শল্পীবদর রাষ্টীয় অনুষ্ঠাবনর অংশগ্রহবণর ব্যবস্থা। 

৪. ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর ঐর্িহযবাহী উৎসবসহ সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান ও প্রর্িবযাগীিার আবয়াজন। 

৫. ভাষা, সার্হিয, সংগীি,নৃিয,নাটক ও িারূকলার র্বষবয় প্রর্শক্ষণ উন্নয়ন কায িক্রম পর্রিালনা। 

 

২০১৬-১৭ অর্ িবছবররকায িাবলী: 

প্রর্শক্ষণ: 

নৃবিয প্রর্শক্ষণ মকাবস ির আওিায় ১০০ জন, নাটক মকাবস ির আওিায় ২০জন ,বাযযন্ত্র (িবলা) মকাবস ির 

আওিায় ২৫ জন ও সংগীি মকাবস ির আওিায় ৫১ জন প্রর্শক্ষাণার্ীবক প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া ও 

পক্ষকালব্যাপী (র্ববশষ প্রর্শক্ষণ) িাকমা ভাষা, মারমা ভাষা,সংগীি, নাটক, বাযযন্ত্র (িবলা) ও নৃবিযর 

প্রর্শক্ষণ আবয়াজন করা হয়। এবি মাতৃভাষা িাকমা ভাষায় ৩০জন, মারমা ভাষায় ৩০ জন, সংগীবি ৪৫ জন, 

নাটবক ২২ জন, বাযযবন্ত্র (িবলা) ২০ জন এবং নৃবিয ৬০ জনবক প্রর্শক্ষণ প্রদান করা হয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   পক্ষকালী ব্যাপী মারমা ভাষা প্রর্শক্ষণ মকাস ি-২০১৭ উবদ্ভাধন 

সাংস্কৃর্িক  উৎসব  ও মখলাধুলা 

মজলা সদবর অত্র্ ইনর্িটিউট প্রাঙ্গবন ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর ঐর্িযবাহী উৎসব “ববসুয, সাংগ্রাই ও র্বজু উৎসব-২০১৭” 

আবয়াজন করা হয়। এবি র্বর্ভন্ন মখলা-ধুলা ও আবয়াজন করা হয়। মযমন: মবইন বুনন, পাজন রান্না, র্ঘবল 

মখলা, সুিা কাটা, র্িত্র্াংকন, প্রর্িবযাগীিার আবয়াজন করা হয়। িাছাড়াও র্িন র্দন ব্যাপী সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান 

আবয়াজন করা হয়। 
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ববসু, সাংগ্রাই, র্বজু উৎসব-২০১৭ এ র্ঘবল মখলার পর্রববশনা            ববসু, সাংগ্রাই, র্বজু (ববসার্ব) উৎসব-২০১৭ এ  িাকমাবদর 

ঐর্হযবাহী নাটক রাধামন ধনপর্ি পর্রববশনা 
 

                          

 

 

 

 

 

 

          

 ববসু, সাংগ্রাই, র্বজু (ববসার্ব) উৎসব-২০১৭ এ  মবইন বুনন প্রর্িবযাগীিা              সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান পর্রববশনা 
 

র্দবস উদযাপন: 

ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট, খাগড়াছর্ড় মজলা প্রশাসক কায িালয় এ পাবিিয মজলা পর্রষবদর  সমন্ববয় 

জািীয় ও আন্তিজার্িক র্দবস উদযাপন করা হয়।। মযমন- মহান শহীদ র্দবস ও আন্তিজার্িক মাতৃভাষা র্দবস, 

মহান স্বাধীনিা র্দবস, জািীয় র্শশু র্দবস, জািীয় মশাক র্দবস ও মহান র্বজয় র্দবসসহ র্বর্ভন্ন জািীয় ও 

আন্তিজার্িক র্দবস উদযাপন করা হয়।।  ২১মশ মফব্রুয়ারী আন্তিজার্িক মাতৃভাষা র্দবস উৎযাপনসহ র্িত্র্াংকন, 

কর্বিা আবৃর্ি, স্ব স্ব মাতৃভাষায় সুন্দর হিাক্ষর প্রর্িবযাগীিার আবয়াজন করা হয়। 

 

 

 

 

 

                                                 জািীয় মশাক র্দববস শ্রদ্ধােলী অপ িন  

 

 

লাইবেরী 

ক্ষুদ্র নৃবগাস্ঠীসমূবহর র্বষবয় র্বর্ভন্ন গববষণা, গল্প, উপন্যাস, প্রর্িববদন ইিযার্দ নানান র্বষবয়র উপর বই 

লাইবেরীবি বই রবয়বছ। সাধারণ পাঠকবদর জন্য মদবশর এবং র্ববদবশ বরবণ্য মলখকবদর প্রায় ৫০০ বই সংগ্রহ 

করা হবয়বছ। 
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                                                                  বুক মসলফ 

মুদ্রণ ও বাধাই 

খাগড়াছর্ড় ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউবটর উবযাবগ  মবৌদ্ধরর্েকা (মবৌদ্ধর্দবগর মূল ধম ি গ্রন্থ) নামক বই 

পুন:সংস্করন ও মাতৃভাষা (িাকমা, মারমা ও র্ত্র্পুরা ভাষায় সংস্কৃর্ি র্বষয়ক  একটি অর্নয়র্মি সংকলন) 

নাবম একটি সামর্য়কী প্রকার্শি হয়। 

 

 

 

 

 

                                    মবৌদ্ধ রর্েকা                                            মাতৃভাষা  

 

ওবয়ব সাইট িালু 

ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট, খাগড়াছর্ড় উবযাবগ www.knsikhagrachari.gov.bd 

নাবম একটি র্নজস্ব ওবয়ব সাইট িালু করা হয়। 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

ওবয়বসাইবটর ছর্ব 

২০১৭-১৮ অর্ িবছছবরর কম িপর্রকল্পনা: 

 নৃিয, সংগীি, িবলা  ও নাটক ( র্নয়র্মি প্রর্শক্ষণ মকাস ি) প্রর্শক্ষবনর আবয়াজন করা। 

 নৃিয, সংগীি, িবলা  ও নাটক ( র্ববশষ প্রর্শক্ষণ পক্ষকালব্যাপী মকাস ি) প্রর্শক্ষবনর আবয়াজন করা। 

 িাকমা মারমা ও ককবরক  ভাষা মাতৃভাষা প্রর্শক্ষবণর আবয়াজন করা। 

http://www.knsikhagrachari.gov.bd/
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 ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সংগীি ও সংস্কৃর্ি উণ্নয়বন সম্পর্কি মসর্মনার আবয়াজন করা। 

 খাগড়াছর্ড় মজলাধীন উদীয়মান র্শল্পীবদর র্নবয় বার্ষ িক সাংস্কৃর্িক প্রর্িবযাগীিা আবয়াজন করা এবং 

র্নব িার্িি র্শল্পীবদর পুরস্কৃি করা। 

 ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীবদর ঐর্িহযবাহী উৎসব  ববসু, সাংগ্রাই ,র্বজু (ববসার্ব) উৎসব  আবয়াজন করা। 

 খাগড়াছর্ড় ক্ষুদ্র নৃংবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট এর আবকাঠাবমা উন্নয়ন প্রকবল্পর আওিায়  

মরকর্েং ভবন কাম েরবমন্টরী র্নম িানকাজ বািবায়ন করা । 
 

উপসংহার 

জািীয় সংস্কৃর্ি উন্নয়বন ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর অবদান অনস্বীকায ি। মসই লবক্ষ সামবন মরবখই সরকাবরর 

প্রিযক্ষ সহবযাগীিায় ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ইনর্িটিউট, খাগড়াছর্ড় িাবদর কায িক্রম িার্লবয় যাবচ্ছ। 

 

 

 

 

 

রাজশাহী র্বভাগীয় ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর কালিারাল একাবের্ম, রাজশাহী 

 

১। সংস্থার পর্রর্ির্িোঃ- 

বাংলাবদবশর নৃিার্ত্বক জনবগাষ্ঠীর জীবনধারা, ভাষা, সার্হিয, ইর্িহাস র্বষবয় গববষণা এবং সংস্কৃর্ি 

ও ঐর্িহয সংরক্ষণ ও র্বকাবশর লবক্ষয “রাজশাহী র্বভাগীয় শহবর উপজািীয় কালিারাল একাবের্ম, 

খাগড়াছর্ড় উপজািীয় সাংস্কৃর্িক ইন্সর্ষ্টটিউট এবং মমৌলভীবাজার মর্নপুরী লর্লিকলা একাবের্ম স্থাপন” 

শীষ িক র্শবরানাবম র্িনটি উপজািীয় ইনর্ষ্টটিউট/একাবের্ম র্নম িাণ প্রকল্প জুলাই, ১৯৯৫ সাবল শুরু হবয় 

র্েবসম্বর, ২০০৩ এ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটি বাংলাবদশ র্শল্পকলা একাবের্মর র্নয়ন্ত্রবন বািবার্য়ি হয়। 

 

রাজশাহী র্বভাগীয় শহবর বসবাসরি ক্ষুদ্র জার্িবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক উন্নয়বনর লবক্ষয র্নর্ম িি ‘রাজশাহী র্বভাগীয় 

ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর কালিারাল একাবের্মটি রাজশাহী শহর মর্বক প্রায় ৫ র্কবলার্মটার উির-পর্িবম মমাোপাড়া 

নামক স্থাবন অবর্স্থি। একাবের্মর িার্রপাবশ মবশ কবয়কটি ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠী/আর্দবাসী পাড়া রবয়বছ। িাছাড়া 

র্বভাগীয় একাবের্ম হওয়ার কারবণ একাবের্মর র্বর্ভন্ন অনুষ্ঠান, মসর্মনার, মমলা ও  উৎসবব রাজশাহী 

র্বভাবগর মমাট ৮ (আট) টি মজলা মর্বকই ক্ষুদ্র জার্িবগাষ্ঠীর সব িিবরর মানুবষর অংশগ্রহণ র্াবক।  ‘ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠী 

সাংস্কৃর্িক প্রর্িষ্ঠান আইন’- ২০১০-এর মপ্রর্ক্ষবি রাজশাহী র্বভাবগর মাননীয় র্বভাগীয় কর্মশনাবরর 

সভাপর্িবত্ব গঠিি ১০ (দশ) সদবস্যর একটি র্নব িাহী পর্রষবদর মাধ্যবম একাবের্মর সার্ব িক কায িক্রম পর্রিার্লি 

হবচ্ছ।  

 

২। সংস্থার উপর অর্প িি দার্য়ত্ব ও কায িক্রমোঃ- 

 

ক.  ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর ভাষা, সার্হিয, সংগীি, নৃিয, নাটক, বায ও িারুকলার র্বষবয় র্নয়র্মি প্রর্শক্ষণ  

কায িক্রম পর্রিালনা করা। 

 

খ.  ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর জনগণবক জািীয় সংস্কৃর্ির মূল মশ্রািধারার সর্হি সম্পৃক্ত করার লবক্ষয র্বর্ভন্ন 

জািীয় র্দবস ও উৎসব উদযাপন, স্থানীয় র্শল্পীবদর রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠাবন অংশগ্রহবনর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। 
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গ.  ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর জীবনধারা, ইর্িহাস, ঐর্িহয এবং সমাজ ও সংস্কৃর্ির উপর মসর্মনার, সবম্মলন ও 

প্রদশ িনীর আবয়াজন এবং মসই সব র্বষবয় পুস্তুক সামর্য়কী প্রকাশনা এবং প্রামাণ্য র্িত্র্ধারণ ও প্রিার 

করা। 
 

ঘ.  ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর ইর্িহাস, সামার্জক ও সাংস্কৃর্িক ঐর্িহয ির্া ভাষা, সার্হিয, সংগীি, নৃিয, বায, 

কারুর্শল্প, ধম ি, আিার-অনুষ্ঠান রীর্িনীর্ি, প্রর্া, সংস্কার ইিযার্দ র্বষবয় িথ্য উপাি সংগ্রহ করা এবং 

গববষণা কম িসূর্ি পর্রিালনা করা 
 

ঙ.  আন্ত মজলা সাংস্কৃর্িক র্বর্নময় কম িসূিী গ্রহণ করা। 
 

ি.  মদবশ র্ববদবশ আঞ্চর্লক সাংস্কৃর্িক কায িক্রম তুবল ধরা। 
 

ছ.  ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর ঐর্িহযবাহী উৎসব অনুষ্ঠান ও প্রর্িবযাগীিার আবয়াজন করা। 
 

জ.  সাংস্কৃর্িক ও নাট্য সংগঠনসমুহবক আর্র্ িক অনুদান এবং আর্র্ িকভাবব অস্বচ্ছল ও অসহায় র্শল্পীবদর 

 আর্র্ িক সহায়িা প্রদান ।করা। 

 .  কৃর্ি ও ববরণ্য র্শল্পীবদর সম্মার্ন ও সম্মাননা প্রদান করা। 
 

ঞ.  ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর জনগবণর লুপ্তপ্রায় সাংস্কৃর্িক উপাদান সংগ্রহ কবর যাদুঘর স্থাপন করা। 

ট.  ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠী র্বষয়ক গববষণামূলক গ্রন্থ প্রভৃর্ি র্নবয় মলখা পুস্তুক/গল্পসংগ্রহ কবর একটি মূযবোবান 

লাইবেরী প্রর্িষ্ঠার মাধ্যবম গববষকবদর সহায়িা প্রদান করা। 

 

৩। প্রশাসর্নক কাঠাবমা ও জনবলোঃ- 

 

ক) জনবলোঃ 

 

মশ্রণী অনুবমার্দি 

পদসংখ্যা 

কম িরি পদসংখ্যা মন্তব্য 

 

১ম মশ্রণী ২ টি ২ টি  উপপর্রিালক পবদ অর্ির্রক্ত দার্য়বত্ব ১জন 

র্নবয়ার্জি রবয়বছ। 

 

২য় মশ্রণী ৫ টি ৩ টি প্রর্শক্ষক (নৃিয) ও প্রর্শক্ষক (বায) সহ ২টি পদ 

শূন্য রবয়বছ। 

 

৩য় মশ্রণী ৩ টি ২ টি কর্ম্পউটার অপাবরটর ১টি পদ শূন্য রবয়বছ। 

 

৪র্ ি মশ্রণী ২ টি ২ টি  

মমাট= ১২ টি ০৯ টি  

 

 

 



89 
 

89 

 

 

                                                                           

৪। ২০১৬-২০১৭ অর্ িবছবরর উবেখবযাগ্য কায িক্রমোঃ- 

 

ক. প্রর্শক্ষণ কায িক্রমোঃ রাজশাহী র্বভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠীর কালিারাল একাবের্মবি র্নয়র্মিভাবব র্বর্ভন্ন র্বষয় 

মযমন সাধারণ সংগীি, ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠী সংগীি, নৃিয, বাযযন্ত্র ও নাটক এর উপর প্রর্শক্ষন কায িক্রম পর্রিার্লি 

হবচ্ছ। সপ্তাবহ ৩ র্দন প্রর্শক্ষন ক্লাস ত্র্বং বার্ক ২ র্দন মহড়া ক্লাস অনুর্ষ্ঠি হয়। 

 

খ. জািীয় ও আন্তজিার্িক র্দবস উদযাপনোঃ অমর ২১ আন্তজিার্িক মাতৃভাষা র্দবস, মহান স্বাধীনিা র্দবস ও 

মহান র্বজয় র্দবসসহ জািীয় এবং আন্তজিার্িক র্দবসগুবলা অিযন্ত গুরুবত্বর সাবর্  উযাপন করা হয়। প্রর্িটি 

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

       

1X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X

1 X
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র্দববসর কম িসূিীবি প্রর্িবযার্গিা, আবলািনাসভা, পুরস্কার র্বিরণী এবং সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা 

হয়। 

 

গ. লাইববরী সমৃদ্ধ করনোঃ ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর ঐর্িহযবাহী গুরুত্বপূণ ি নানার্বধ র্বষয়র্ভর্িক বইপবত্র্র সমন্ববয় ১টি 

লাইববরী স্থাপন করা হবয়বছ। র্বগি বছর গুর্লবি নতুন নতুন বই ক্রবয়র মাধ্যবম লাইবেরী সমৃদ্ধ হবয়বছ।  

 

ঘ. জন্ম-জয়ন্তী উদযাপনোঃ জািীয় র্শশু র্দবস, রবীন্দ্র জন্ম-জয়ন্তী এবং নজরুল জন্ম-জয়ন্তী অিযন্ত গুরুবত্বর সাবর্  

উযাপন করা হয়।  

 

ঙ. ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠী র্বর্ভন্ন র্দবস ও উৎসব উযাপনোঃ- উিরাঞ্চবলর ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর বাহা, সহরায়, কারাম, র্জর্িয়া 

প্রভৃর্ি উৎসব এবং র্িঁধু-কানু র্দবসসহ ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সামার্জক ও ধমীয় উৎসবসমুহ যর্াবযাগ্য ময িাদায় 

উযাপন করা হয়।  

 

ি. মির্বর্নময় সভাোঃ ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর র্বর্ভন্ন িবরর মনতৃবৃন্দ ও অর্বভাবকবদর সাবর্ প্রর্ি ৩ মাস অন্তর 

মির্বর্নময় সভার আবয়াজন করা হয়। উক্ত মির্বর্নময় সভায় একাবের্মর প্রর্শক্ষণ কায িক্রম, ছাত্র্-ছাত্র্ী বৃর্দ্ধ 

ও সমসামর্য়ক নানা র্বষবয় আবলািনা কবর র্বর্ভন্ন কম িসূর্ি হাবি মনয়া হয়। 

 

ছ. মসর্মনারোঃ রাজশাহী র্বভাগীয় ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর কালিারাল একাবের্মর আবয়াজবন প্রর্ি বছবরই উিরাঞ্চবলর 

ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর ভাষা ও সাংস্কৃর্িক উন্নয়বন র্বষয়র্ভর্িক মসর্মনাবরর আবয়াজন করা হয় মযখাবন র্বভাবগর ৮টি 

মজলা মর্বকই প্রর্ির্নর্ধগণ অংশগ্রহণ কবরন। 

 

জ.সুযবভর্নর সপোঃ ২০১৬-২০১৭ অর্ িবছবর সুযবভর্নর সপ এর জন্য প্রবয়াজনীয় বইপত্র্, সামর্য়কী ও ক্ষুদ্র 

নৃবগাষ্ঠীর র্নজস্ব হির্শল্প, মশা-র্পস, মপাশাক, ফবটাএলবাম, ছর্ব, মপাষ্টার, প্রভৃর্ি প্রদশ িনী ও র্বক্রবয়র জন্য 

সংগ্রহ করা হবয়বছ।  

 

 . ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠী ঐর্িহয সংগ্রহশালা স্থাপনোঃ ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর ঐর্িহযবাহী মপাশাক সামগ্রী, ব্যবহায ি গৃহস্থালী 

সামগ্রী, র্বর্ভন্ন ধরবনর বাযযন্ত্র, ব্যবহায ি র্বর্ভন্ন ধরবনর অলংকারার্দ, র্শকাবরর সাজসরজ্ঞাম এবং  ব্যবহায ি 

র্বর্ভন্ন ধরবনর আসবাবপবত্র্র সমন্ববয় যাদুঘর স্থাপন করা হবয়বছ। প্রর্ি অর্ িবছবর নতুন নতুন সংগ্রবহর 

মাধ্যবম সংগ্রহশালাটি সমৃদ্ধ করা হয়। 

 

৫। ভর্বষ্যি পর্রকল্পনাোঃ- 

 

ক. প্রর্শক্ষণ ভবন কাম েরবমটরী র্নম িানোঃ একাবের্মবি ছাত্র্/ছাত্র্ীবদর প্রর্শক্ষবণর জন্য প্রবয়াজনীয় কক্ষ না 

র্াকায় সুষ্ঠভুাবব প্রর্শক্ষণ কায িক্রম পর্রিালনার জন্য কক্ষ র্নম িাণ করা অিযন্ত প্রবয়াজন। অবনক দুরদুরান্ত মর্বক 

ছাত্র্/ছাত্র্ীরা প্রর্শক্ষণ র্নবি একাবের্মবি এবস র্াবকন। আবার্সক ব্যবস্থা র্াকবল দীঘ িবময়াদী প্রর্শক্ষণ মকাস ি 

িালু কবর প্রিযন্ত অঞ্চবলর ও র্বর্ভন্ন মজলার মছবল-মমবয়বদরবকও প্রর্শক্ষণ প্রদান সম্ভবপর হবব।  

 

খ. একাবের্মর র্বযমান অর্েবটর্রয়াবমর সংস্কার ও শীিািপ র্নয়ন্ত্রন ব্যবস্থা সংবযাজনোঃ একাবের্মর র্বযমান 

অর্েবটর্রয়াবমর সংস্কার ও শীিািপ র্নয়ন্ত্রন .ব্যবস্থা না র্াকায় গরবমর সময় অনুষ্ঠান করা প্রায় অসম্ভব হবয় 

পবড়। প্রচুর দশ িক সমাগম হওয়ায় মাননীয় অর্ির্র্বৃন্দ, র্শল্পীবৃন্দসহ সকলবকই র্নদারুন কষ্ট কবর অনুষ্ঠান 

উপবভাগ করবি হয়। র্বধায়, একাবের্মর অর্েবটর্রয়াবম শীিািপ র্নয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংবযাজন করা অিীব 
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প্রবয়াজন এবং একাবের্মর অর্েবটার্রয়াবমর র্বর্ভন্ন স্থাবন মদওয়াল েযাবমজ হবয় পড়ায় িা মমরামি করা 

প্রবয়াজন। 

 

গ. একাবের্মর জন্য ১টি  মাইবক্রাবাস ক্রয়োঃ একাবের্মবি ১টি যানবাহনও না র্াকায় একাবের্মর সার্ব িক 

কায িক্রম পর্রিালনায় প্রর্ির্নয়ি অসুর্বধার সম্মুখীন হবি হয়। িাই জরুরী র্ভর্িবি একাবের্মর জন্য একটি 

মাইবক্রাবাস ক্রয় করা প্রবয়াজন। 

 

ঘ. আঞ্চর্লক পয িাবয় প্রর্শক্ষণ মকন্দ্র র্নম িানোঃ রাজশাহী র্বভাগীয় ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর কালিারাল একাবের্মটি 

র্বভাগীয় একাবের্ম হওয়ায় র্বভাবগর অন্যান্য মজলার এবং ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠী অধুযর্ষি এলাকায় প্রর্শক্ষণ মকন্দ্র 

র্নম িান করা প্রবয়াজন যাবি একাবের্মর প্রর্শক্ষকবৃন্দ আঞ্চর্লক প্রর্শক্ষণ মকবন্দ্র র্গবয় অর্ধকির ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠী 

মছবল-মমবয়বদর প্রর্শক্ষণ প্রদান করবি পাবর। 

 

ঙ. মজলা ও র্বভাগীয় পয িাবয় ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠী সাংস্কৃর্িক উৎসব ও মমলা আবয়াজনোঃ উিরাঞ্চবলর ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর 

নান্দর্নক সাংস্কৃর্িবক সব িসাধারবণর কাবছ তুবল ধরবি এবং িাবদর হির্শবল্পর প্রিার ও প্রসাবরর লবক্ষয র্বর্ভন্ন 

মজলা ও র্বভাগীয় পয িাবয় ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠী সাংস্কৃর্িক উৎসব ও মমলা আবয়াজন করা প্রবয়াজন। 

 

ি. ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠী র্শল্পীবদর প্রর্িভা অবন্বষণ কম িসূিী বািবায়নোঃ প্রিযন্ত গ্রামাঞ্চবল র্বর্ভন্ন গ্রাবম লুর্কবয় র্াকা 

ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর প্রর্িভাবান র্শল্পীবদর খুবজ মবর কবর প্রর্িভা র্বকাবশর লবক্ষয এ ধরবনর কম িসূিী গ্রহণ করা 

প্রবয়াজন। 

 

৬। উপসংহারোঃ- 

বাংলাবদবশ ঋতু ববর্িবত্র্র মিই ববর্িত্র্ময় এবদবশর মানুষ, িাবদর সংস্কৃর্ি। মদবশর সংখ্যাগর্রষ্ঠ 

মানুষ বাঙ্গালী, র্কন্তু িাবদর পাশাপার্শ ক্ষুদ্র নৃিার্ত্বক জার্ি রবয়বছ অবনকগুবলা।, নৃত্বার্িক জার্িসিার সংখ্যা 

প্রায় ৫০ টি। এর মবধ্য রাজশাহী অঞ্চবল ২১টি ক্ষুদ্র নৃিার্ত্বক জার্ির বসবাস রবয়বছ। এসব জার্ির মানুষ যুগ 

যুগ ধবর মূলধারার মানুবষর সাবর্ পাশাপার্শ বাস করবছ এবদবশ । িাবদর বণ িময়, বন িাঢয সংস্কৃর্ি সমৃদ্ধ কবরবছ 

এবদবশর সংস্কৃর্িবক। বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃর্ির র্বকাবশ এই জার্িসিার সংস্কৃর্ির অবদান রবয়বছ। সুিরাং 

আমরা মবন কর্র, সরকারীভাবব প্রর্ির্ষ্ঠি এই একাবের্মর সামবন সববিবয় বড় িযবলে হবলা ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর 

সাংস্কৃর্িক অর্ধকার প্রর্িষ্ঠা করা, ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সাংস্কৃর্িক ঐর্িহয সংরক্ষণ করা। র্ববশষি: বিিমাবন প্রায় 

র্বলুপ্ত হবি ববসবছ মযসব সাংস্কৃর্িক উপাদান্, মসগুবলাবক িি িা ও সংরক্ষণ করা। ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর মানুবষর সাবর্ 

মূলধারার মানুবষর মযাগাবযাবগর মক্ষত্র্  র্নম িাণ করা, ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সংস্কৃর্ি সুরক্ষায় সার্ব িক সহবযার্গিা ও 

উৎসাহ প্রদান এবং র্বষয়র্ভর্িক নানার্বধ গববষনা, প্রকাশনা, প্রদশ িনী ও প্রিাবরর মাধ্যবম সাংস্কৃর্িক উন্নয়ন ও 

প্রসাবর ভূর্মকা পালন করা।                                  

 

 

মর্ণপুরী লর্লিকলা একাবের্ম, মমৌলভীবাজার 

 

সংস্কৃর্ি র্বষয়ক মন্ত্রণালবয়র বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৬-২০১৭ প্রকাবশর জন্য িথ্য/উপাি 

 ১। দপ্তর/সংস্থা/অনুর্বভাবগর পর্রর্ির্ি: 
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      নবম জািীয় সংসবদ র্বগি ০৫ এর্প্রল ২০১০ িার্রখ বাংলাবদবশর র্বর্ভন্ন ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠী ও 

সম্প্রদাবয়র অনুপম  ববর্শষ্টযপূণ্যি আঞ্চর্লক সাংস্কৃর্িক ঐর্িহয সংরক্ষণ, উন্নয়ন, র্বকাবশর লবক্ষয ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর 

সাংস্কৃর্িক প্রর্ির্ষ্ঠান প্রর্িষ্ঠা ও আনুষর্ঙ্গক র্বষয়ার্দ সম্পবকি ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠী সাংস্কৃর্িক প্রর্িষ্ঠান আইন ২০১০ 

(২০১০ সবনর ২৩ নং আইন) পাশ করা হবয়বছ। আইনটি প্রবর্িিি হওয়ায় ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর সংস্কৃর্ির উন্নয়ন, 

র্বকাশ, সংরক্ষণ ও লালবনর পাশাপার্শ ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর  নগণবক মদবশর মূল মস্রািধারার জািীয় সংস্কৃর্ির 

সাবর্ পর্রর্িি কবর মিালার লবক্ষয যর্াযর্ পদবক্ষপ গ্রহণ সহজির হবয়বছ। এ আইন বলবৎ হওয়ার সাবর্ 

সাবর্ ১৯৭৭ সাবল ‘মর্ণপুরী লর্লিকলা একাবেমী’ নাবম কায িক্রম শুরু করা এই প্রর্িষ্ঠানটি একই নাবম স্বিন্ত্র 

আইনগি সিার্বর্শষ্ট সংর্বর্ধবদ্ধ একটি সংস্থা র্হবসবব সুপ্রর্ির্ষ্ঠি হবয়বছ।  

২। ২০১৬-১৭ অর্ িবছবরর সম্পার্দি কায িাবলী: 

 সংস্কৃর্ি শাখার কায িাবলী:     

১) মর্ণপুরী লর্লিকলা একাবেমীর উবযাবগ ২ মাস মময়াদী প্রর্শক্ষন কায িক্রম পর্রিার্লি হয়। এবি 

১২টি র্বষবয় মমাট ১২০জন প্রর্শক্ষণার্ী অংশ মনয়। উক্ত বাৎসর্রক সাংস্কৃর্িক কম িশালার ১০টি র্বষয়সমূহোঃ ১. 

অর্ভনয়, ২.নৃিয (সাধারণ) ৩. িবলা, ৪.মৃদঙ্গ, ৫. রর্পালা ৬.মহার্ল ৭.খুবাকুর্শ, ৮.মর্ণপুরী নৃিয, ৯. সংগীি 

(সাধারণ), ১০. মর্ণপুরী সংগীি  ১১. ভাষা ও বণ ির্লর্প ১২. মর্ণপুরী প্রর্ািত্ত্ব। প্রর্শক্ষণ মশবষ বন িাঢয অনুষ্ঠাবনর 

মধ্য র্দবয় মজলা প্রশাসক মবহাদবয়র উপর্স্থর্িবি প্রর্শক্ষণার্ীবদর মবধ্য সম্মানী ভািা ও সনদপত্র্ র্বিরণ করা 

হয়। সববশবষ মবনাজ্ঞ সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠান পর্রববশন করা হয়।  

২)  বাংলাবদবশর স্বাধীনিার মহান নায়ক জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর ৪১িম শাহাদৎ 

বার্ষ ির্কবি মশাক র্দবস, ১৬ই  র্েবসম্বর  মহান র্বজয় র্দবস, ২১মশ মফব্রুয়ারী মহান শহীদ র্দবস (আন্তজিার্িক 

মাতৃভাষা র্দবস), ২৬মশ মাি ি মহান স্বাধীনিা র্দবস, রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী, মর্ণপুরী সমাবজর সাংস্কৃর্িক 

জাগরবণর অগ্রদূি প্রয়াি মগাকুলানন্দ গীর্িস্বামীর জন্মর্দববস সামর্জক সংগঠবনর উবযাবগ একাবেমীর 

সহবযার্গিায় র্ববশষ অনুষ্ঠান, সামার্জক সংগঠবনর উবযাবগ একাবেমীর সহবযার্গিায় কৃষ্ণজন্মাষ্টমী পালন, 

মর্ণপুরীবদর ঐর্িহযবাহী উৎসব র্বষু উদযাপন করা হয়।   

৩) বাংলা নববষ ি উপলবক্ষ বণ িাঢয র যালী, মমলা ও অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন।  

৪) মর্ণপুরীবদর প্রধান ধমীয় সামার্জক উৎসব রাসপূর্ণ িমায় একাবেমীর পক্ষ মর্বক বুকিল বসাবনা হয়। 

এবি হির্শল্প ও কারুর্শবল্পরও প্রদশ িনী হয়।  

৫)  ১৬ই মাি ি মর্ণপুরী (র্বষ্ণুর্প্রয়া) ভাষাশহীদ সুবদষ্ণা র্সংবহর প্রয়াণ র্দবস উদ যাপন করা হয়।  

৬)  শহীদ মুর্ক্তবযাদ্ধা র্গরীন্দ্র কুমার র্সংবহর মৃতুযর্দববস সামার্জক সংগঠবনর সাবর্ মযৌর্ উবযাবগ র্ববশষ 

আবলািনা অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন হয়।  

৭)  মর্ণপুরী সমাবজর সামার্জক উন্নয়বনর রূপকার দীননার্ র্সংবহর প্রয়াণ র্দববস সামার্জক সংগঠবনর 

সাবর্ মযৌর্ আবয়াজবন আবলািনা সভা ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন হয়।  
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খ। গববষণা ও প্রকাশনা শাখার কায িাবলী: 

১)   ২০১৬-২০১৭ অর্ ি বৎসবরর গববষণা ও প্রকাশনার উবযাবগ মাতৃভাষায় অক্ষর জ্ঞান র্শক্ষা কায িক্রবমর 

আওিায় মর্ণপুরী ভাষা ও বণ ির্লর্প র্বষবয় ভাষা র্শক্ষা মকাবস ির আবয়াজন করা হয়। 

২)   মর্ণপুরী ির্া অত্র্ অঞ্চবলর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নৃ-মগাষ্ঠী সমুবহর জীবন ও সংস্কৃর্ির উপর গববষণালব্ধ গ্রন্থ   

প্রকাশ করা হয়।     

৩)   ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃর্ি সংরক্ষণ ও র্বকাবশ মসর্মনার, আবলািনা সভা ও কম িশালার আবয়াজন 

করা হয়।  

৪)  মর্ণপুরী সংস্কৃর্ির প্রর্াগি র্বষবয় গববষণাধমী মকাবস ির আবয়াজন করা হয়। 

গ. গ্রন্থাগার ও জাদুঘর শাখার কায িাবলী: 

 ১)  মর্ণপুরী লর্লিকলা একাবেমীর গ্রন্থাগারটিবক নতুনভাবব সাজাবনা ও র্বন্যি করা হবয়বছ।  

 ২)  গ্রন্থাগাবরর জন্য ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠী র্বষয়ক গববষণাধমী মবশ র্কছু বই ক্রয় করা হবয়বছ।  

 ৩)  একাবেমীর জাদুঘবরর জন্য র্কছু মর্ণপুরী মমাটিফ সম্পন্ন র্শল্পকম ি ক্রয় করা হবয়বছ।  

 ৪)  মর্ণপুরীবদর ঐর্িহযবাহী হির্শল্প ক্রয় করা হবয়বছ। 

৫)  মর্ণপুরীবদর মলাকািাবর ব্যবহৃি িাপু, র্নবুরী, পলাঙ, লঙ, যির, র্নপু ইিযার্দ নানাধরবণর বস্তুসামগ্রী 

ক্রয় করা হবয়বছ।    

ঘ. ২০১৭-২০১৮ অর্ িবছবরর কম িপর্রকল্পনা: 

১)  মর্ণপুরী লর্লিকলা একাবেমীর বাৎসর্রক প্রর্শক্ষণ কম িশালার মাধ্যবম র্নম্নর্লর্খি ১০টি র্বষবয় মমাট 

১০০জন প্রর্শক্ষণার্ীবক প্রর্শক্ষণ প্রদান কবর জািীয় সংস্কৃর্ির র্বকাশ ও প্রসাবর িাবদরবক উপবযাগী 

কবর মিালা হবব।   

প্রর্শক্ষবণর র্বষয়সমূহোঃ  ১. অর্ভনয়, ২.নৃিয (সাধারণ) ৩. িবলা, ৪.মৃদঙ্গ, ৫. রর্পালা ৬.মহার্ল ৭.খুবাউর্শ,  

৮.মর্ণপুরী নৃিয, ৯. সংগীি (সাধারণ), ১০. মর্ণপুরী সংগীি  ১১. ভাষা ও বণ ির্লর্প ১২. মর্ণপুরী 

প্রর্ািত্ত্ব। প্রর্শক্ষণ মশবষ বন িাঢয অনুষ্ঠাবনর মধ্য র্দবয় প্রর্শক্ষণার্ীবদর মবধ্য সম্মানী ভািা ও সনদপত্র্ 

র্বিরণ করা হবব।  

২)  বাংলাবদবশর স্বাধীনিার মহান নায়ক জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুর্জবুর রহমাবনর ৪১িম শাহাদৎ 

বার্ষ িকীবি মশাক র্দবস, মহান র্বজয় র্দবস, স্বাধীনিা র্দবস, মহান শহীদ র্দবস (আন্তজিার্িক 

মাতৃভাষা র্দবস), রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী, মর্ণপুরী সমাবজর সাংস্কৃর্িক জাগরবণর অগ্রদূি প্রয়াি 

মগাকুলানন্দ গীর্িস্বামীর জন্মর্দববস সামর্জক সংগঠবনর উবযাবগ একাবেমীর সহবযার্গিায় র্ববশষ 

অনুষ্ঠান, সামার্জক সংগঠবনর উবযাবগ একাবেমীর সহবযার্গিায় কৃষ্ণজন্মাষ্টমী পালন, মর্ণপুরীবদর 



94 
 

94 

 

ঐর্িহযবাহী উৎসব র্বষু উদযাপন,ক্ষুদ্র জার্িসিার ভাষার সংকট ও সম্ভাবনা এবং সংস্কৃর্ি র্বষবয় 

র্ববশষ মসর্মনার আবয়াজন করা হবব।   

 ৩)  বাংলা নববষ ি উপলবক্ষ বণ িাঢয র যালী, মমলা ও অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা।  

 ৪)  মর্ণপুরীবদর প্রধান ধমীয় সামার্জক উৎসব রাসপূর্ণ িমায় একাবেমীর পক্ষ মর্বক বুকিল বসাবনা। 

এবি হির্শল্প  ও কারুর্শবল্পরও প্রদশ িনী করা হবব।  

 ৫)  ১৬ই মাি ি মর্ণপুরী (র্বষ্ণুর্প্রয়া) ভাষাশহীদ সুবদষ্ণা র্সংবহর প্রয়াণ র্দবস উদযাপন করা।  

 ৬)  শহীদ মুর্ক্তবযাদ্ধা র্গরীন্দ্র কুমার র্সংবহর মৃতুযর্দববস সামার্জক সংগঠবনর সাবর্ মযৌর্ উবযাবগ র্ববশষ 

আবলািনা  অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা।  

৭)  মর্ণপুরী সমাবজর সামার্জক উন্নয়বনর রূপকার দীননার্ র্সংবহর প্রয়াণ র্দববস সামার্জক সংগঠবনর 

সাবর্ মযৌর্ আবয়াজবন আবলািনা সভা ও সাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা।  

 ৮)  বাংলাবদবশর স্বাধীনিা সংগ্রাবম অংশ মনয়া বীর মর্ণপুরী মুর্ক্তবযাদ্ধাবদর সংবধ িনা প্রদান করা।  

 ৯)  একাবেমীর পক্ষ মর্বক র্বর্ভন্ন ক্ষুদ্র জনবগাষ্ঠীর ভাষা-সার্হিয র্বষয়ক মলখা র্নবয় সংকলন প্রকাশ 

করা।  

 ১০)  ক্ষুদ্র-নৃবগাষ্ঠী র্বষবয় একটি প্রামাণ্যর্িত্র্ র্নম িাণ করা।  

 ১১)  ক্ষুদ্র নৃবগাষ্ঠী র্বষয়ক গববষণাগ্রন্থ প্রকাশ করা।  

  উপসংহার: 

  মর্ণপুরী লর্লিকলা একাবেমী মমৌলভীবাজার মজলার ক্ষুদ্র-নৃবগাষ্ঠীসমূহবক অসাম্প্রদার্য়ক মিিনায় 

উজ্জীর্বি, সংস্কৃর্িমনস্ক, সৃজনশীল ও কম িিৎপর কবর গবড় মিালার রূপকল্প বািবায়বনর উবিবি র্বর্ভন্ন 

ধরবণর কম িকাে পর্রিালনা কবর িবলবছ। ইবিামবধ্য প্রর্িষ্ঠানটি মসইসব জনবগাষ্ঠীর ইর্িহাস, ঐর্িহয, 

মলাকর্শল্প, মাতৃভাষা, বণ িমালা, সার্হিয, প্রর্া, মলাকািার, কৃিয ইিযার্দ সংরক্ষণ, লালন, উন্নয়ন ও র্বকাশ 

সাধন করার লবক্ষয স্বীয় কায িক্রমবক র্নরন্তর জনসম্পকৃ্ত এবং গনমুখী করার মিষ্টা িার্লবয় যাবচ্ছ।  
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