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সৃজনীর ফাাংরাদে 

  

ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভ  

 

প্রতিদফেনাধীন ফছযঃ ২০১৯-২০২০ অথ থফছদযয উদেখদমাগ্য কাম থক্রদভয প্রশতদফদন।                           

 

ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভয শযশচশত: 

১৯৭৪ াদরয ১৯ ফপব্রুাশয ফাাংরাদদ জাতী াংদদ গৃীত ৩১ নাং এযাদেয ভাধ্যদভ জাশতয শতা ফঙ্গফন্ধু 

ফখ   মুশজবুয যভান ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভ প্রশতষ্ঠা কদযন । ১৯৮৯ াদরয াংদাশধত এযাদেয আওতা 

াংস্কৃশত শফকাদয এ জাতী প্রশতষ্ঠানটিদত ৬ (ছ) টি শফবাদগয ভাধ্যদভ কাম থক্রভ শযচাশরত । শফবাগগুদরা দরা 

চারুকরা শফবাগ, নাট্যকরা ও চরশিত্র শফবাগ, াংগীত, নৃতয ও আবৃশি শফবাগ, গদফলণা ও প্রকানা শফবাগ, প্রদমাজনা 

শফবাগ, প্রশক্ষণ শফবাগ। এছাড়া প্রশতটি ফজরা ফজরা শল্পকরা একাদডশভ কাম থক্রভ এফাং প্রশতটি উদজরা উদজরা 

শল্পকরা একাদডশভয কাম থক্রভ ভগ্র ফদদ াংস্কৃশতয চচ থা  ক্রভফধ থভান। ফদদয াংস্কৃশতয শফকা ও প্রাদযয রদক্ষ 

ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভ ছটি শফবাগ ও ফজরা /উদজরা শল্পকরা একাদডশভ ভশিত প্রদচষ্টা চাশরদ মাদে। 

ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভ কর্তথক আদাজদন প্রশতফছয “শল্পকরা দক ” প্রদান ফদদয ৬৪ টি ফজরা 

শল্পকরা একাদডশভ ম্মাননা প্রদান এফাং ফজরা /উদজরা শল্পকরা একাদডশভয ভাধ্যদভ কর জাতী শদফমূ 

মথাদমাগ্য ভম থাদা ারন কযা । 

 

         ফলাগান: 

 শল্প াংস্কৃশত ঋদ্ধ সৃজনীর ভানশফক ফাাংরাদদ 

 ৫৬ াজায ফগ থভাইদর শল্প াংস্কৃশতয আদরা 

 ১৬ ফকাটি ভানুদলয জন্য শল্প াংস্কৃশত 

 সৃজনীর ফাাংরাদদ 
 

 অফকাঠাদভাগত উন্নন ও প্রকল্পমূ: 

 

1. ১৮টি ফজরা শল্পকরা একাদডশভদত নতুন বফন শনভ থাণ কাদজয সূচনা 

2. ৪৪টি ফজরায ভদধ্য ১৫টি ফজরা শল্পকরা একাদডশভ াংস্কায ও ফভযাভত কাদজয সূচনা , ফাশকগুদরা 

প্রশক্রাধীন 

3. ১০৬টি উদজরা শল্পকরা একাদডশভ শনভ থাণ কাম থক্রদভয সূচনা 

4. চারুকরা কভদেক্স শনভ থাণ এফাং ৭ভ তরা ম থন্ত ঊর্ধ্থমুখী শনভ থাণ কাম থক্রভ প্রশক্রাধীন 

5. অতযাদৄশনক নন্দনভঞ্চ শনভ থাণ 

6. ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভ ফজরা ফথদক উদজরা ম থন্ত শফস্তায ও কাম থক্রভ ম্প্রাশযত 

7. ফজরা শল্পকরা একাদডশভ, ভাদাযীপুয এফাং সুনাভগদেয নতুন বফন উদবাধন 

8. ালুাঘাট, নওগাঁ এফাং শদনাজপুয ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী াাংস্কৃশতক একাদডশভ শনভ থাণ কভ থসূশচ 

9. াংগীত ও নৃতয াংগঠন মূদক াতা প্রদান কভ থসূশচ ফাস্তফান 

10. ফাাংরাদদদয ফ যকাশয ও ফফযকাশয প্রাথশভক শফদ্যারদ াাংস্কৃশতক প্রশতদমাশগতা আদাজন 

11. ফাাংরাদদ শল্পকরা একাফডশভয বফনমূ াংস্কায ও ফভযাভত কভ থসূশচয কাম থক্রভ 

12. শল্পচচ থা তথ্যপ্রযুশিয আদৄশনক মন্ত্রাশত াংদমাজন ও শডশজটারাইদজন কভ থসূশচ ম্পাদন 

13. ৪৮৯টি উদজরা ফাশরকা শফদ্যারদ াযদভাশনাভ ও ফাা-তফরা যফযা কভ থসূশচ ম্পন্ন 

14. শডশজটার প্রযুশিদত াংস্কৃশতয ফবৌত সুশফধাশদ শন্নদফকযণ কভ থসূশচ ম্পন্ন 

15. ফদজ াংস্কৃশতয শফকা ও আন্তজথাশতক াংস্কৃশতয াদথ ফভরফন্ধন। 
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(১) প্রাতনক    
 

১. ১ কভ মকিমা/কভ মচাযীদেয াংখ্যা (যাজস্ব ফাদজদে)  

াংস্থায স্তয অনুদভাতেি ে পূযণকৃি  

ে 

শূন্যে ভন্তব্য* 

১ ২ ৩ ৪ ৬ 

ভন্ত্রণারয় 

 

    

অতধেপ্তয/াংস্থামূ/াংযুক্ত অতপ (মভাে ে াংখ্যা)  723 ৫৫7 166  

মভাে 723 5৫7 166  

 

* অনুদভাতেি দেয হ্রা/বৃতিয কাযণ ভন্তব্য করাদভ উদেখ কযদি দফ। 
   

১.২ শূন্যদেয তফন্যা  

অতিতযক্ত 

তচফ/িদূর্ধ্ম ে 

মজরা 

কভ মকিমায ে 

অন্যান্য ১ভ 

মেতণয ে 

২য় মেতণয 

ে 

৩য় মেতণয 

ে 

৪র্ ম মেতণয 

ে 

মভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

 

9 60 9 64 24 166 

১.৩ অিীফ গুরুত্বপূণ ম (strategic) ে (অতিতযক্ত তচফ/ভেভম মাোম্পন্ন/াংস্থা-প্রধান/িদূর্ধ্ম) শূন্য র্াকদর  

িায িাতরকা 

১.৪       শূন্যে পূযদণ ফড় যকদভয মকান ভস্যা র্াকদর িায ফণ মনা  

১.৫       অন্যান্য দেয িথ্য  

প্রতিদফেনাধীন ফছদয উন্নয়ন ফাদজে মর্দক যাজস্ব ফাদজদে স্থানান্ততযি 

দেয াংখ্যা 

প্রতিদফেনাধীন ফছদয উন্নয়ন ফাদজে মর্দক যাজস্ব ফাদজদে  

স্থানান্তদযয  জন্য প্রতিয়াধীন দেয াংখ্যা 

১ ২ 

× 

 

× 

* মকান াংরগ্নী ব্যফায কযায প্রদয়াজন  নাই। 

১.৬ তনদয়াগ/দোন্নতি প্রোন  

প্রতিদফেনাধীন ফছদয দোন্নতি নতুন তনদয়াগ প্রোন ভন্তব্য 

কভ মকিমা কভ মচাযী মভাে কভ মকিমা কভ মচাযী মভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

× × × × × × - 

১.৭ ভ্রভণ/তযে মন (মেদ)  

ভ্রভণ/তযে মন 

(মভাে তেদনয াংখ্যা) 

ভন্ত্রী/উদেষ্টা প্রতিভন্ত্রী/উভন্ত্রী/মোর 

এ্যাতদেন্ট 

তচফ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

উন্নয়ন প্রকল্প তযে মন × × × × 

াফ মিয চট্টগ্রাদভ ভ্রভণ × × × × 

 

১.৮ ভ্রভণ/তযে মন (তফদেদ)  

ভ্রভণ/তযে মন 

 (মভাে তেদনয াংখ্যা) * 

ভন্ত্রী/উদেষ্টা প্রতিভন্ত্রী/উভন্ত্রী/ 

মোর এ্যাতদেন্ট 

তচফ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

× × × × × 
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১.৯    উদযাক্ত ভ্রভদণয য ভ্রভণ বৃত্তান্ত/তযে মন প্রতিদফেন োতখদরয াংখ্যা  

(২) অতিে আতত্ত  
 

২.১  অতিে আতত্ত াংিান্ত িথ্য (০১ জুরাই ২০১৯ মর্দক ৩০ জুন ২০২০ ম মন্ত) 

(োকায অঙ্ক মকাটি োকায় প্রোন কযদি দফ) 

িতভক ভন্ত্রণারয়/ 

তফবাগমূদয  

নাভ 

অতিে আতত্ত ব্রিতদে 

জফাদফয 

াংখ্যা 

তনষ্পতত্তকৃি অতিে আতত্ত অতনষ্পন্ন অতিে আতত্ত 

াংখ্যা োকায তযভাণ 

(মকাটি োকায়) 

াংখ্যা োকায তযভাণ 

(মকাটি োকায়) 

াংখ্যা োকায তযভাণ 

(মকাটি োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮ ৯ ১০ 

 ফাাংরাদদ শল্পকরা 

একাদডশভ 

১৬০ ১৫,৪৬৫.৯৪ 

(রক্ষ টাকা) 

১০ ০৭ ১০৯.২৮ 

(রক্ষ টাকা) 

১৫৩ ১৫৩৫৬.৬৬ 

(রক্ষ টাকা) 

                   ফ মদভাে 
 

 

 

২.২  অতিে তযদাদে ম গুরুিয/ফড় যকদভয মকান জাতরয়াতি/অর্ ম আত্মাৎ, অতনয়ভ ধযা দড় র্াকদর মফ 

মকমূদয িাতরকা:   
 

(৩) শৃঙ্খরা/তফবাগীয় ভাভরা (ভন্ত্রণারয়/তফবাগ এ্ফাং অতধেপ্তয/াংস্থায তিতরি াংখ্যা)  

প্রতিদফেনাধীন অর্ ম-ফছদয 

(২০১৮-১৯) ভন্ত্রণারয়/অতধেপ্তয/ 

াংস্থামূদ পুতিভূি মভাে 

তফবাগীয় ভাভরায াংখ্যা 

প্রতিদফেনাধীন ফছদয তনষ্পতত্তকৃি  ভাভরায াংখ্যা অতনষ্পন্ন  তফবাগীয় 

ভাভরায াংখ্যা চাকুতযচ্যযতি/ 

ফযখাস্ত  

অব্যাতি  অন্যান্য েণ্ড মভাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০৫টি না না না  ০৫টি 

(৪) যকায কর্তমক/যকাদযয তফরুদি োদয়যকৃি ভাভরা (০১ জুরাই ২০১৯ মর্দক ৩০ জুন ২০২০ ম মন্ত) 

 

যকাতয ম্পতত্ত/স্বার্ ম যক্ষাদর্ ম 

ভন্ত্রণারয়/তফবাগ/আওিাধীন 

াংস্থামূ কর্তমক োদয়যকৃি 

ভাভরায াংখ্যা 

ভন্ত্রণারয়/তফবাগ-এ্য 

তফরুদি োদয়যকৃি তযে 

ভাভরায াংখ্যা 

উন্নয়ন প্রকল্প ফাস্তফায়দনয 

মক্ষদে যকাদযয তফরুদি 

োদয়যকৃি ভাভরায াংখ্যা 

োদয়যকৃি মভাে 

ভাভরায াংখ্যা 

তনষ্পতত্তকৃি মভাে 

ভাভরায াংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

- - - - - 

(৫) ভানফম্পে  উন্নয়ন  
  

৫.১        মেদয অবযন্তদয প্রতক্ষণ (০১ জুরাই ২০১৯ মর্দক ৩০ জুন ২০২০ ম মন্ত) 

 

প্রতক্ষণ কভ মসূতচয মভাে াংখ্যা ভন্ত্রণারয় এ্ফাং আওিাধীন াংস্থামূ মর্দক অাংগ্রণকাযীয াংখ্যা  

১ ২ 

× × 
 

৫.২   ভন্ত্রণারয়/অতধেপ্তয কর্তমক প্রতিদফেনাধীন অর্ মফছদয (২০১৯-২০) মকান ইন-াউজ প্রতক্ষদণয আদয়াজন কযা 

দয় র্াকদর িায ফণ মনা: 
  

৫.৩   প্রতক্ষণ কভ মসূতচদি কভ মকিমা/কভ মচাযীদেয অাংগ্রণ ফা ভদনানয়দনয মক্ষদে ফড় যকদভয মকান ভস্যা 

র্াকদর িায ফণ মনা: ×  

৫.৪   ভন্ত্রণারদয় অন্-দ্য-জফ মেতনাং (OJT)-এ্য ব্যফস্থা আদছ তক-না; না র্াকদর অন্-দ্য-জফ মেতনাং আদয়াজন 

কযদি ফড় যকদভয মকান অসুতফধা আদছ তক-না?  × 

৫.৫     প্রতিদফেনাধীন অর্ মফছদয (০১ জুরাই ২০১৯ মর্দক ৩০ জুন ২০ ২০ ম মন্ত) প্রতক্ষদণয জন্য তফদে গভনকাযী 

কভ মকিমায াংখ্যা : × 
 

(৬)  মতভনায/ওয়াকম াংিান্ত িথ্য (০১ জুরাই ২০১৯ মর্দক ৩০ জুন ২০২০ ম মন্ত)  

মেদয অবযন্তদয মতভনায/ওয়াকমদয াংখ্যা মতভনায/ওয়াকমদ অাংগ্রণকাযীদেয াংখ্যা 

১ ২ 

× × 
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(৭) িথ্যপ্রযুতক্ত ও কতম্পউোয স্থান (০১ জুরাই ২০১৯ মর্দক ৩০ জুন ২০২০ ম মন্ত)  

ভন্ত্রণারয়/তফবাগ/ 

াংস্থামূদ 

কতম্পউোদযয মভাে 

াংখ্যা 

ভন্ত্রণারয়/তফবাগ/ 

াংস্থামূদ ইন্টাযদনে 

সুতফধা আদছ তক না 

ভন্ত্রণারয় /তফবাগ/ 

াংস্থামূদ ল্যান 

(LAN) সুতফধা 

আদছ তক না 

ভন্ত্রণারয়/তফবাগ/ 

াংস্থামূদ ওয়ান 

(WAN) সুতফধা 

আদছ তক না 

ভন্ত্রণারয়/তফবাগ/াংস্থামূদ 

কতম্পউোয প্রততক্ষি 

জনফদরয াংখ্যা 

কভ মকিমা কভ মচাতয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৪৪টি যাঁ না না - - 

 

(৯) প্রতিদফেনাধীন অর্ ম-ফছদয ম্পাতেি উদেখদমাগ্য কাম মাফতর/আইন, তফতধ ও নীতি প্রণয়ন/ভস্যা-ঙ্কে    
 

৯.১  প্রতিদফেনাধীন অর্ মফছদয নতুন আইন, তফতধ ও নীতি প্রণয়ন কদয র্াকদর িায িাতরকা  
 

৯.২ প্রতিদফেনাধীন অর্ মফছদয ম্পাতেি গুরুত্বপূণ ম/উদেখদমাগ্য কাম মাফতর: 

  

বাাংাদেল শলল্পকা এ কাদেশমর চারুকা শবভাদগর আদাজদে ১-২১ জুাই ২০১৯ পয যন্ত  ২৩তম জাতী চারুকা 

প্রেল যেী ২০১৯ এর আদাজে করা । ২৩তম জাতী চারুকা প্রেল যেী ২০১৯ প্রেল যেীদত অাংলগ্রদের দযে  আদবেেকারীর 

৮৫০জে শলল্পীর মধ্য থেদক ৩১০জে শলল্পীর ৩২২টি শলল্পকম য শেব যাচে কদরে এরমদধ্য ১৫৯টি শচত্রকা , ৪৫টি ভাস্কয য, ৫০টি 

ছাপশচত্র, ১৭টি কারুশলল্প, ৮টি মৃৎশলল্প , ৩৭টি স্থাপো  শভশে আর্ য ০৭টি কৃৎকা (পারফরদমন্স আর্ য)। একাদেশমর  চারুকা 

শবভাদগর উদযাদগ ‘স্মৃশত ত্তা ভশবষ্যৎ ’ শলদরাোদম ৮ জুাই ২০১৯ তাশরখ বাাংাদেদলর প্রাত শবশলষ্ট চারুশলল্পী পটুা  

কামরু াাে , শলল্পী এ এম সুতাে  শলল্পী কাইয়ুম থচৌধুরী স্মরে অনুষ্ঠাে আদাজে করা ।  বাাংাদেল শলল্পকা 

একাদেশমর আদাজদে ২৩ জুাই ২০১৯ তাশরখ গেপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকাদরর াংস্কৃশত শবক মন্ত্রোদর মােেী 

প্রশতমন্ত্রী জোব থক এম খাশে এমশপ প্রধাে অশতশে  শদদব উপশস্থত থেদক শলদল্পর পাঁচটি লাখার অোশপ্রশদলে থকা যমূদর 

(থকা যগুদা দা : ( ১)শফল্ম অোশপ্রশদলে থকা য , (২)আর্ য অোশপ্রশদলে থকা য , (৩)শেদর্ার অোশপ্রশদলে থকা য , (৪) 

শমউশজক অোশপ্রশদলে থকা য  (৫) োন্স অোশপ্রশদলে থকা য) উদবাধে কদরে।   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভ ও ফাাংরাদদ এথশনক আটি থস্ট ফপাযাভ এয ফমৌথ আদাজদন ৫-৭ আগস্ট ২০১৯ ম থন্ত 

শতনশদনব্যাী Ôcvnv‡oi ewY©j ms¯‹…wZÕ kxl©K wPÎKg© cÖ`k©bx 2019 আদাজন কযা । ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভয 

ভাশযচারক জনাফ শরাকত আরী রাকী এয বা শতদে উদবাধনী অনুষ্ঠাদন গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননী 

প্রধানভন্ত্রীয আন্তজথাশতক ম্পকথ শফলক উদদষ্টা ড . গওয শযজবী প্রধান অশতশথ, শফদল অশতশথ জনাফ দীাংকয তালুকদায , 

ভাননী াংদ দস্য , যাঙ্গাভাটি এ ফাং াংস্কৃশত শফলক ভন্ত্রণারদয শচফ ড . ফভা. আবু ফ না ফভাস্তপা কাভার এনশডশ 

উশিত শছদরন। ২০০৪ াদরয ২১ আগস্ট ফঙ্গফন্ধু এশবশনউফত ফাাংরাদদ আওাভীরীদগয জনবা বাফ ফগ্রদনড াভরায 

উয ২১ আগস্ট ২০১৯ তাশযদখ  ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভয অবযন্তদয উন্ুি ভাঠ , নন্দন ভঞ্চ াংরগ্ন যাস্তা ১০,০০০ 

ফগ থপৄট জাগাজুদড় “শফাইণ্ড দ্যা ফগ্রদনড” ীল থক িানা শল্পকদভ থয প্রদ থনী অনুশষ্ঠত ।  জাশতয শতা ফঙ্গফন্ধু ফখ মুশজবুয 

যভান এয ৪৪তভ াাদাতফাশল থকী ও জাতী ফাক শদফ ২০১৯ উরদক্ষ ৩০ আগস্ট ২০১৯ তাশযখ ঢাকা ভানগযীয শফশবন্ন 

শক্ষা প্রশতষ্ঠাদনয ছাত্র-ছাত্রীদদয শনদ ‘আভায ফঙ্গফন্ধু’,  ‘আশভই ফঙ্গফন্ধু’ ও ‘২০৪১ াদর ফঙ্গফন্ধুয স্বদেয  ফানায ফাাংরা’ 

শফলদয উয শশু শচত্রাঙ্কন প্রশতদমাশগতা এফাং একই াদথ ফদদয ৪৯০টি উদজরা ও ৬৪ ফজরা শশু শচত্রাঙ্কন 

প্রশতদমাশগতায আদাজন কযা  এফাং ১-৩১ আগস্ট ২০১৯ তাশযখ  থমন্ত ফঙ্গফন্ধুয উয অশঙ্কত শচত্রকভ থ, আদরাকশচত্র শনদ শফদল 

প্রদ থনীয আদাজন কযা  ।  

 

 

 

 

 

 

 

২৩তভ জাতী চারুকরা প্রদ থনী ২০১৯ এয উদবাধীনী 
শল্পদফাধ ও নান্দশনক ফচতনা ীল থক অযাশপ্রশদন ফকাদ থয 

উদ্বোধীনী 

২১ আগস্ট ২০১৯ তাশযদখ “শফাইণ্ড দ্যা ফগ্রদনড” অফরম্বদণ শচত্র প্রদ থনী। 

ফঙ্গফন্ধুয স্বদেয ফানায ফাাংরা’ শফলদয উয শশু শচত্রাঙ্কন প্রশতদমাশগতা 
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ভাননী প্রধানভন্ত্রী ফখ াশনা ফাাংরাদদদয স্বোযশথ অশফাংফাশদত ও দূযদী যাষ্ট্রনাক। ফতথভান শফদেয 

প্রবাফারী যাষ্ট্রনাকদদয ভদধ্যও শতশন একজন । ফাাংরাদদদয উন্নন ও অগ্রগশতয অাভা ন্য রূকায শতশন। তাঁয যদদছ 

ফণ থাঢয যাজননশতক জীফন। ভাননী প্রধানভন্ত্রীয ফনর্তদে অপ্রশতদযাধ্য অগ্রমাত্রা ২০৪১ াদর উন্নত ফদদ শযণত ওায দথ 

দৃপ্ত প্রতযদ এশগদ চরদছ ফাাংরাদদ। ফাাংরাদদদয স্বোয শথ, উন্নদনয রূকায ভাননী প্রধানভন্ত্রী ফখ াশনা ’য স্মৃশতফাী 

জীফদনয শফশবন্ন  h©v‡qi আদরাকশচত্র এফাং তাঁদক শনদ সৃশজত শল্পকভ থ শনদ একাদডশভয ভাশযচারদকয বাশতদে 

ফাাংরাদদ জাতী াংদদয ভাননী স্পীকায ড . শযীন াযশভন ফচৌদৄযী , এভশ এফাং শফদল অশতশথ শদদফ উশিত wQ‡jb 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয াংস্কৃশত শফলক ভন্ত্রণারদয ভাননী প্রশতভন্ত্রী জনাফ ফক এভ খাশরদ , এভশ ও জাতী 

অধ্যাক ড . আশনসুজ্জাভান এয উশিশতদত জাতী শচত্রারা শভরনাতদন উদবাধনী অনুষ্ঠাদনয  ভাধ্যদভ ২৮ থদেম্বর থেদক 

১৫ েদভম্বর ২০১৯ পয যন্ত গেপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকাদরর মােেী প্রধােমন্ত্রী  থলখ াশো ’র জীবে  কদম যর উপর শভশত্ত 

কদর ‘থলখ াশো : বাাংাদেদলর স্বপ্নারশে ’ লী যক আদাকশচত্র  শলল্পকদম যর মাব্যাপী প্রেল যেীর আদাজে করা ।  ১২ 

ফদন্ফম্বয ফথদক ৫ অদোফয ২০১৯ তাশযখ ম থন্ত ২৪(চশি) শদনব্যাী  চীন আন্তজথাশতক (শআযআই) এফাং চীন ফাাংরাদদ 

মভত্রী একাদডশভয দমাশগতা ফাাংরাদদদয ফভাট ১১টি শফেশফদ্যার ও কদরদজয আট থ শফবাদগয শক্ষাথীযা প্রশতদমাশগতা 

অাং গ্রণ কদয।   

 

 

 

 

 

 

 

 

‘থলখ াশো : বাাংাদেদলর স্বপ্নারশে ’ লী যক আদাকশচত্র  শলল্পকদম যর মাব্যাপী প্রেল যেী উপদয ৩ অদটাবর 

২০১৯ তাশরখ আদাচো ভা একাদেশমর মাপশরচাক জোব শাকত আী াকী এর ভাপশতদে প্রধাে অশতশে শদদব 

উপশস্থত শছদে গেপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকাদরর থেৌ -পশরবে মন্ত্রোদর মােেী প্রশতমন্ত্রী জোব খাশে মামুে থচৌধুরী 

এমশপ, শবদল অশতশে শবশলষ্ট শলযাশবে  শলল্পমাদাচক অধ্যা পক েজরু ইাম এবাং শবশলষ্ট াাংবাশেক জোব মেজুরু 

আাে বুবু। ১৩ অদটাবর ২০১৯ তাশরখ গেপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকাদরর গৃাে  গেপূতয মন্ত্রোদর মােেী মন্ত্রী 

জোব ল. ম. থরজাউ কশরম এমশপ , শবদল অশতশে াংস্কৃশত শবক মন্ত্রোদর শচব ে . থমা. আবু থো থমাস্ত ফা কামা 

এেশেশ এবাং জাতী অধ্যাপক ে . রশফকু ইাম। ১৫ অদটাবর ২০১৯ তাশরখ প্রধাে অশতশে গেপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল 

রকাদরর তথ্য মন্ত্রোদর মােেী মন্ত্রী ে . াছাে মামুে এমশপ, শবদল অশতশে জাতী অধ্যাপক ে . রশফকু ইাম এবাং 

অধ্যাপক ে. আ আ ম  আদরশফে শশিক। ২৭ অদটাবর ২০১৯ তাশরখ শবদল অশতশে াংস্কৃশত শবক মন্ত্রোদর শচব ে . 

থমা. আবু থো থমাস্তফা কামা এেশেশ এবাং কো াশশতেক ইমোদু ক শমে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

শলদল্পর আদা ২০২০ াদ জাশতর শপতা বঙ্গবন্ধু থলখ মুশজবুর রমাদের জন্মলতব য উেযাপদের অাংল শদদব 

বঙ্গবন্ধুর ‘অমাপ্ত আত্মজীবেী’ এবাং ‘কারাগাদরর থরাজোমচা ’ অবম্বদে ‘বঙ্গবন্ধু: জীবে থেদক শচত্রপদর্ ’ শলদরাোদম থেদলর 

১০০জে শবশলষ্ট চারুশলল্পীর ১০০টি শলল্পকম য শেম যাদের দযে আর্ যকোম্প অনুশষ্ঠত এবাং অনুষ্ঠাদে উশিশখত গ্রন্থ দু ’টির উপর 

জাতী শবশ্বশবযাদর  উপাচায য অধ্যাপক ারুে অর রশলে   এবাং শবশলষ্ট থফাকদারশবে   বাাংাদেল জাতী জাদুঘদরর 

ভাপশত ে . লামসুজ্জামাে খাে পয যাথাচো মূক বক্তব্য প্রোে কদরে। ২৯ অদটাবর ২০১৯ তাশরখ বাাংাদেদলর আধুশেক 

চারুকা চচ যার অন্যতম পশেকৃৎ এবাং চারুশলদল্পর আন্তজযাশতক পশরমন্ডদ জেশপ্র , একুদল পেক  শলল্পকা পেক প্রাপ্ত য 

প্রাত শচত্রশলল্পী কাশো কম যকার এর প্রাদে স্মরোনুষ্ঠাদের আদাজে করা । একাদেশম এবাং বাাংাদেলস্থ জাশতাংঘ 

তথ্যদকন্দ্র  ঢাকাবাী াংগঠদের থযৌে উদযাদগ জাশত াংঘ শেব উপদযে ২৩ অদটাবর ২০১৯ তাশরখ বাাংাদেলস্থ 

ইউদরাপীাে কশমলদে র রাষ্ট্রদূত এবাং ঢাকাবাীর প্রধাে উপদেষ্টা  বাাংাদেল আামী ীদগর উপদেষ্টা পশরদের েস্য  

জোব ইোম আদমে থচৌধুরী উপশস্থশতদত   াদবক পররাষ্ট্র শচব  আামী ীদগর াদবক উপদেষ্টা  মরহুম ফারুক আদমে 

থচৌধুরী স্মৃশতদত শলশু শচত্রাঙ্কে প্রশতদযাশগতা আদাজে করা ।  

মােেী প্রধােমন্ত্রীর থলখ াশো স্বপ্নারশে লী যক প্রেল যেী উদবাধেী অনুষ্ঠাে  

মােেী প্রধােমন্ত্রীর থলখ াশো স্বপ্নারশে লী যক আদাচো অনুষ্ঠাে 
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ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভয উদদ্যাদগ জাশতয শতা ফঙ্গফন্ধু ফখ মুশজবুয যভান এয জন্তফল থ উদমাদনয 

অাং শদদফ ৩০ নদবম্বয ও ১ শডদম্বয ২০১৯ তাশযদখ ফগাারগদেয টুশঙ্গাড়া জাশতয শতা ফঙ্গফন্ধু ফখ মুশজবুয যভান 

এয ‘অভাপ্ত আত্মজীফনী’ ও ‘কাযাগাদযয ফযাজনাভচা’য উয শবশি কদয ‘ফঙ্গফন্ধু: জীফন ফথদক শচত্রদট’ শদযানাদভ আট থ 

কযাদম্পয অাং শদদফ ১০০ জন শফশষ্ট শল্পীয ১০০ শপট কযানবাদ শম্মশরত শচত্রাঙ্কন এফাং টুশঙ্গাড়া ফঙ্গফন্ধুয ভাশধ 

ফৌদধ একাদডশভয ভাশযচারক জনাফ শরাকত আরী রাকী এয উশিশতদত ১০০ জন শল্পী কর্তথক পুষ্পাঘ থয শনদফদন কযা 

। এছাড়া শল্পীদদযদক শনদ একাদডশভয ভাশযচারক এয উশিশতদত ফঙ্গফন্ধু’য স্মৃশত শফজশড়ত ভদৄভশত নদীদত ফনৌকা 

ভ্রভণ এফাং ফজরা শল্পকরা একাদডশভ, ফগাারগদেয ব্যফিানা ফখ পজলুর ক ভশন স্মৃশত শভরনাতদন চারুশল্পীদদয 

উশিশতদত াাংস্কৃশতক অনুষ্ঠান ও অযাদক্রাদফটিক প্রদ থনীয আদাজন কযা । ফজরা শল্পকরা একাদডশভ, নড়াইর এয 

ব্যফিানা ৩০ নদবম্বয ও ১ শডদম্বয ২০১৯ তাশযদখ এ এভ সুরতান স্মৃশত াংগ্রারা, শশুস্বগ থ ও ফজরা শল্পকরা 

একাদডশভদত এ এভ সুরতান উৎফ ২০১৯ আদাজন কযা । দু’শদনব্যাী অনুষ্ঠানভারা ৩০ নদবম্বয ২০১৯ তাশযদখ 

শশুদদয শচত্রাঙ্কন প্রশতদমাশগতা, শশুদদয শনদ ফনৌকা ভ্রভন, শচত্রাঙ্কন প্রশতদমাশগতায পুযস্কায শফতযণ ও শশু কভ থারা, 

শফদল চাশদা ম্পন্ন শচত্রশল্পী াশথ ও ফজরা শল্পকরা একাদডশভয গুণীজন ম্মাননা প্রাপ্তদদয শচত্রকভ থ প্রদ থনীয উদবাধন, 

ফাউরগাদনয আয, িানী কশফদদয অাংগ্রদণ কশফতা াদঠয আয, শল্পী াওন আকন্দ কর্তথক শল্পী এ এভ সুরতান এয 

উয তথ্যশচত্র উিান, তথ্যশচত্র প্রদ থনী ‘আদভসুযত’ অনুশষ্ঠত ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

একাদডশভ এফাং চারুশলল্পী াংে এর থযৌে উদযাদগ মাে শবজ  শেব উপদয ১৬ শেদম্বর ২০১৯ তাশরখ 

শেেব্যাপী াভার জাতী স্মৃশতদৌধ প্রাঙ্গদে থেদলর শবশলষ্ট ৩০ জে চারুশলল্পীদের অাংলগ্রদে মুশক্তমৄদের উপর শভশত্ত কদর 

আর্ যকোদম্পর আদাজে  এবাং বাাংাদেল শলল্পকা একাদেশম মাে শবজ শেবদ  স্মৃশতদৌদধ পুষ্পস্তবক অপ যে করা । ১৮ 

শেদম্বর ২০১৯ তাশরখ াংস্কৃশত শবক মন্ত্রোদর মােেী প্রশতমন্ত্রী জোব থক এম খাশে এমশপ এর ভাপশতদে ১৯তম 

শববাশ যক এলী চারুকা প্রেল যেী বাাংাদেল ২০২০ এর জাতী কশমটির ১ম ভা অনুশষ্ঠত । এছাড়া ২৬ শেদম্বর ২০১৯ 

তাশরখ থাদগা, থপাস্টার েকলা প্রেে উপকশমটির ১ম ভা এবাং ২৯ শেদম্বর ২০১৯ তাশরখ েীশতমাা প্রেে উপকশমটির ১ম 

ভা অনুশষ্ঠত । শলল্পাচায য জনু আদবশেে এর ১০৫তম জন্মবাশ যকী উপদযে ২৯ শেদম্বর ২০২০ শলল্পাচায য এর মাজাদর 

একাদেশমর মাপশরচাক এর থেতৃদে একাদেশমর পয  থেদক পুষ্পস্তবক অপ যে করা । বাাংাদেল শলল্পকা একাদেশম এবাং 

শলল্পী কাইয়ুম থচৌধুরী ফাউদন্ডলদের থযৌে উদযাদগ ১৭ শেদম্বর ২০১৯ তাশরখ প্রাত বদরণ্য শচত্রশলল্পী কাইয়ুম থচৌধুরী স্মরদে 

তাঁর জীবে  কদম যর উপর আদাচো ভা আদাজে করা । একাদেশম এবাং মকা শলল্পীদগাষ্ঠী থযৌেভাদব ২০-৩০ 

শেদম্বর ২০১৯ পয যন্ত জাতী শচত্রলাার গ্যাাশরদত ‘কাব্যরঙ: মকা’ লী যক মকাদর েল শেেব্যাপী একােল শলল্পকম য 

প্রেল যেী আদাজে করা ।  

 

 

 
 

ফগাারগদেয টুশঙ্গাড়া ফঙ্গফন্ধুয ভাজাদয শ্রদ্ধােশর 
ফগাারগদেয টুশঙ্গাড়া ‘ফঙ্গফন্ধু: জীফন ফথদক শচত্রদট’ শদযানাদভ আট থ কযাদম্পয একাাং 

জাশতর শপতা বঙ্গবন্ধুর অমাপ্ত আত্মজীবেী  থরাজোমচার আদাচো। 
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ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভ এফাং ফজরা শল্পকরা একাদডশভ , কক্সফাজায এয উদদ্যাদগ ২৪-৩১ জানুাশয ২০২০ 

ম থন্ত মকত াাংস্কৃশতক উৎফ ২০২০ উরদক্ষয কক্সফাজাদযয মুদ্র মকত াংরগ্ন রাফণী মুদ্র মকদত  জাশতয শতা ফঙ্গফন্ধু 

ফখ মুশজবুয যভান এফাং গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননী প্রধান ভন্ত্রী ফখ াশনা এয উয উিতা ৪৩ পৄট এফাং 

প্রি ৩২ পৄট সৃশজত প্রশতকৃশত প্রদশ থত । ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভ এফাং ঢাকাি বাযতী াইকশভন এয ফমৌথ 

উদদ্যাদগ বাযদতয জাশতয শতা ভাত্মা গান্ধী এয ১৫০তভ জন্ফাশল থকী উরদক্ষয তাঁয জীফন কদভ থয উয সৃশজত শল্পকভ থ ও 

আদরাকশচত্র শনদ জাতী শচত্রারায ৪নাং গ্যারাশযদত ৭-১৬ জানুাশয ২০২০ ম থন্ত প্রদ থনী আদাজন কযা । আট থদপ্রা এয   

ফমৌথবাদফ ৬-৯ শডদম্বয ২০১৯ ম থন্ত ‘আন্তজথাশতক শবশডও আট থ ফপশস্টবযার ২০১৯’ আদাজন কযা । এ ফপশস্টবযাদর 

ফাাংরাদদ ১৬টি ফদদয ৩৩জন শল্পীয শল্পকভ থ ম্বশরত একটি কযাটারগভ মুদ্রণ কযা । ফজরা প্রান, নড়াইর এফাং 

এ এভ সুরতান পাউদেন কর্তথক নড়াইদর আদাশজত সুরতান ফভরা ২০২০ উরদক্ষ পূদফ থয ধাযাফাশকতা একাদডশভয ক্ষ 

ফথদক ২৭ জানুাশয ২০২০ তাশযখ শল্পী ড. পশযদা জাভানদক ‘সুরতান দক ২০১৯’ প্রদান কযা  ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

াংস্কৃশত শফলক ভন্ত্রণারদয পৃষ্ঠদালকতা ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভ এফাং ফজরা শল্পকরা একাদডশভ , চট্টগ্রাভ 

এয উদদ্যাদগ ৯ ফপব্রুাশয ২০২০ তাশযদখ প্রদ থনীয উদবাধনী অনুষ্ঠাদনয ভাধ্যদভ ৯-২১ ফপব্রুাশয ২০২০ তাশযখ ম থন্ত ফজরা 

শল্পকরা একাদডশভ , চট্টগ্রাদভ ভাননী প্রধানভন্ত্রী ফখ াশনায াংগ্রাভী জীফদনয শফশবন্ন  ম থাফয আদরাকশচত্র এফাং তাঁদক 

শনদ সৃশজত শল্পকদভ থয প্রদ থনী আদাজন কযা । ফাাংরাদে তল্পকরা এ্কাদিতভ এ্ফাং াভোতন আে ম পাউদেদনয মমৌর্ 

উদদ্যাদগ ৭-১৫ মপব্রুয়াতয ২০২০  িাতযখ ম মন্ত জািীয় তচোরায গ্যারাতয মূদ ৫ভ ঢাকা আট থ াশভট ২০২০ আদয়াজন কযা 

য়। প্রে মনীদি ফাাংরাদে ৪৪টি মেদয চারুতল্পীযা িাঁদেয তল্পকভ ম তনদয় অাংগ্রণ কদযন।  ১৯ ফপব্রুাশয ২০২০ তাশযখ 

ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভয ৪৬তভ প্রশতষ্ঠা ফাশল থকী উরদক্ষয  ১৯-২৯ ফপব্রুাশয ২০২০ তাশযখ ম থন্ত একাদডশভয কর 

শফবাদগয ৪৬ ফছদযয প্রকানা ও শফশবন্ন উকযণ (ফরাশউয, ম্যাগাশজন, কযাটারগ, আভন্ত্রণত্র, শশড/শডশবশড, ফাস্টায, 

আদরাকশচত্র, মন্ত্রাশত ইতযাশদ) শনদ জাতী শচত্রারায ১নাং গ্যারাশযদত  শফদল প্রদ থনীয আদাজন কযা । ১৯ ফপব্রুাশয 

২০২০ তাশযখ একাদডশভয ভাশযচারক জনাফ শরাকত আরী রাকী জাতী শচত্রারায ১নাং গ্যারাশযয মূ্মখ িদর উি 

প্রদ থনীয উদবাধন ফঘালণা কদযন। ১২ ফপব্রুাশয ২০২০ তাশযখ ১৯তভ শবফাশল থক এী চারুকরা প্রদ থনী ফাাংরাদদ ২০২০ এয 

ফরাদগা ও ফাস্টায নকাকযণ কশভটিয ২ বা এফাং নীশতভারা প্রণন কশভটিয ২ বা ও ১৩ ফপব্রুাশয ২০২০ তাশযখ 

ফাস্তফান কশভটিয ১ভ বা একাদডশভয ভাশযচারক এয বাশতদে অনুশষ্ঠত । একাদডশভয উদদ্যাদগ ২০-২৯ ফপব্রুাশয 

২০২০ তাশযখ ম থন্ত ফাাদন্নয বালা আদন্দারদন ীদদদয শ্রদ্ধা জানাদত শশুদদয ফানাদনা ীদ শভনায এয আদরাকশচদত্রয 

প্রদ থনী ‘ফাাংরায আন ফৌধ ’ আদাজন কযা দদছ। ২০ ফপব্রুাশয ২০২০ তাশযখ জাতী শচত্রারা শভরনাতদন  ফদযণ্য 

শল্পীগদণয উশিশতদত প্রদ থনীয উদবাধন ফঘালনা কযা ।  

 

ফাাংরাদদদয শল্পীযা কর জাতী আদন্দারদন , গণজাগযদন এফাং কর দূদম থাগকারীন ভদ অনন্য ভূশভকা ারন 

কদয আদছ। কদযানা বাইযা জশনত াংকদট আভাদদয প্রানশপ্র ফাাংরাদদ  াযা শফে আজ শফ ম থস্ত। এ ফপ্রক্ষাদট 

ফাাংরাদদ শ ল্পকরা একাদডশভয উদদ্যাদগ ফকাশবড -১৯ কদযানা বাইযা াংক্রান্ত শফমাদয কাযদণ ফাাংরাদদদয কর 

শদল্পয শল্পীদদয সুযক্ষা , কভ থীন শল্পীদদয াদ দাঁড়াদনা জাশতয ভদনাফর সুদৃঢ় কযা , ফদদয কর ভানুলদক দচতন , 

দাশেীর কযা ও শফেভানফদক যক্ষাদথ থ াংশিষ্ট কর কর্তথক্ষদক  াংদফদনীর কযায শনশভি ‘Art Against 

Corona’ ীল থক াভাশজক ও াাংস্কৃশতক আদন্দারন গদড় ফতারায প্রতয শনদ কাজ কযদছ। ইদতাভদধ্য ফদব্যাী কশফতা , 

চরশিত্র, অশবন, াংগীত, মন্ত্রাংগীত, নৃতয ইতযাশদ ভাধ্যদভয শল্পীবৃন্দ এই আদাজদনয াদথ ম্পৃি দ কাজ শুরু কদযদছ  

এফাং এই আদন্দারদনয দমাদ্ধা শদদফ অনরাইদনয ভাধ্যদভ ফদদয শফশষ্ট চারুশল্পীদদয কাছ ফথদক একটি শল্পকভ থ প্রদাদনয 

অনুদযাধ জানাদনা । উি শল্পকভ থটি দূদম থাগকারীন অনরাইদন শফশক্র কদয প্রাথশভকবাদফ কভ থীন দ ড়া চারুশল্পীদদয 

াদ দাঁড়াদনায ব্যফিা কযা দদছ এফাং শল্পকভ থটিয শডশজটার ছশফ শদদ যফতীকাদর একটি কযাটারগ প্রকা এফাং 

অশফশক্রত শল্পকভ থ শনদ জাতী শচত্রারা যফতীদত একটি প্রদ থনী আদাজদনযও শযকল্পনা গ্রণ কযা দদছ। এ 

কভ থসূশচটি মথামথবাদফ ম্পন্ন কযায রদক্ষয শফশস্ট চারুশল্পী অধ্যাক জাভার আভদদক  মূখ্য ভিকাযী কদয শফশষ্ট 

শল্পীদদয ভিফ একটি কশভটি গঠন কযা দদছ।  

 

কক্সফাজাদয মুদ্র মকদত রাফণী দদে ফঙ্গফন্ধু ও ভাননী প্রধানভন্ত্রীয প্রশতকৃত প্রদশ থত। 
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গদফলণাধভী ফাাংরা ও ইাংদযশজ প্রফন্ধ াংগ্র ও ম থাদরাচনাকযণ। শল্পকরা লান্াশক ফাাংরা শত্রকা মুদ্রণ ০২টি। 

ফছাটদদয নাটক ীল থক গ্রন্থ প্রকাশত। শনফ থাশচত শশু -শকদায নাটক ীল থক গ্রন্থ  প্রকাশত। ফ ফজযাশতভ শদযানাভ গ্রন্থ 

পুন:প্রকাশত। বুরবুর ফচৌদৄযী ীল থক গ্রন্থ প্রকাশত। অভয শল্পী বুরবুর ফচৌদৄযী ীল থক গ্রন্থ প্রকাশত। কল্যাণ শভত্র নাটক ভগ 

১, ২, ৩ ীল থক গ্রন্থ প্রকাশত। যদভীর ভাইজবাোযী গান ভগ্র ীল থক গ্রন্থ প্রকাশত। ঙ্গীত অ ফেলা ীল থক গ্রন্থ প্রকাশত। 

কশফতা ফঙ্গফন্ধু ীল থক গ্রন্থ  পুন:মুদ্রণ প্রকাশত। ফাাংরাদদদয ক্ষুদ্র জাশতিা: াাংস্কৃশতক মফশচত্র ীল থক গ্রন্থ প্রকাশত। াজায 

ফছদযয ফশ্রষ্ঠ ফাঙ্গারী এযারফাভ মুদ্রণ।  “শল্পকরা দক ২০১৯” এফাং “ফজরা শল্পকরা ম্মাননা ২০১৯” মফশেক ভাভাশয 

কশবড-২০১৯ এয কাযদণ প্রদান কযা শন। প্রকানা শফক্র ও ফৌজন্য প্রদান।  

 

গ্রন্থ ফভরা অাংগ্রণ: (ক) অভয একুদ গ্রন্থ ফভরা অাংগ্রণ এফাং (খ) আট থ াশভদট অাংগ্রণ। 

 

ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভয াংগীত , নৃতয ও আবৃশি শফবাদগয ব্যফিানা ২০১৯-২০২০ অথ থফছদয শফদেয 

শফশবন্ন ফদদ শফশবন্ন াাংস্কৃশতক ও ফপশস্টদবর অনুষ্ঠাদন অাংগ্রদণয রদক্ষয ১০টি টিভ ফপ্রযণ কযা  মথা: 

ক্রশভক অনুষ্ঠাদনয নাভ ফদদয নাভ দরদনতা ও শল্পীয াংখ্যা 

১.  Ò3rd International golden karagoz Folk 

Dance Competition” 

তুযস্ক 

(৭-১২ জুরাই, ১৯) 

জনাফ ওকত আরী  

মগ্মশচফ এয ফনর্তদে ১৯ দস্য শফশষ্ট। 

২. 12
th
 International Music Festival titled 

Sharq Taronalari and the International 

Conference on the Theme Preservation of 

Tangible and Intangible Cultural Heritage 

উজদফশকস্তান  

(২৫-২৮ আগস্ট 

২০১৯) 

জনাফ ফক এভ খাশরদ, এভশ 

ভাননী প্রশতভন্ত্রী এয ফনর্তদে ০৯ দস্য 

শফশষ্ট। 

৩. „12
th

 Round of the International Samaa 

Festival for spiritual Music‟ 

শভয (২০-২৭ 

ফদন্ফম্বয ২০১৯) 

জনাফ ানা জাান খানভ 

যুগ্মশচফ এয ফনর্তদে ১১(এগায) দস্য শফশষ্ট। 

৪. Federal Ministry of Information And 

Culture কর্তথক নাইদজশযা অনুদষ্ঠ “Abuja 

Carnival-2019” 

নাইদজশযা (২৩-

২৫ নদবম্বয ২০১৯) 

জনাফ  ফভাোঃ আতাউয যভান উশচফ 

এয ফনর্তদে ২০(শফ) দস্য শফশষ্ট 

৫. OIC এয Golden Jubilee উরদক্ষ ফৌশদ আযদফ 

ফজদ্দা অনুষ্ঠাদন অাংগ্রণ। 

ফজদ্দা (২৫-৩০ 

নদবম্বয ২০১৯) 

জনাফ ফভাোঃ জাশদুর ইরাভ  

উশচফ এয ফনর্তদে ১১(এগায) দস্য শফশষ্ট 

৬. ফাাংরাদদ উাইকশভন, মুম্বাই, বাযত কর্তথক শফজ 

শদফ উরদক্ষ আদাশজত ‘‘ফাাংরাদদ ফপশস্টবযার” 

বাযত (মুম্বাই)  

১৬ শডদম্বয ২০১৯ 

১০(দ) দস্য শফশষ্ট 

৭. ফাাংরাদদ কাযী াইকশভন, আগযতরা, শত্রপুযা, 

বাযত কর্তথক শফজ শদফ উরদক্ষ বাযদত াাংস্কৃশতক 

দর ফপ্রযণ। 

বাযত (১৪-১৮ 

শডদম্বয ২০১৯) 

০৯(ন) দস্য শফশষ্ট 

৮. ফাাংরাদদ উ াইকশভন, বাযত কর্তথক ভান শফজ 

শদফ উরদক্ষ বাযদত াাংস্কৃশতক দর ফপ্রযণ। 

করকাতা, বাযত ০৮(ন) দস্য শফশষ্ট 

৯. International Carnival Calabar” ফত 

অাংগ্রদণয জন্য নাইদজশযায আবুজাদত াাংস্কৃশতক 

দর ফপ্রযণ। 

আবুজা, 

নাইদজশযা 

(২৬-২৯ শডদম্বয) 

২০ দস্য শফশষ্ট 

 

Dhaka as the OIC City of Tourism-2019 উরদক্ষ  ১১ জুরাই ২০১৯ ফাদটর ইোযকশেদনোর  এ 

একাদডশভয াংগীত, নৃতয ও আবৃশি শফবাদগয ব্যফিানা  াাংস্কৃশতক অনুষ্ঠান আদাজন কযা । অনুষ্ঠাদন একক াংগীত , 

ফাউর শল্পীবৃন্দ ভদফত ফাউর গান  এফাং নৃতয  শযদফন কযা  । এছাড়াও অনুষ্ঠাদন চাকভা , শত্রপুযা, যাখাইন, গাদযা 

ম্প্রদাদয ভদফত নৃতয শযদফন কদযন ক্ষুদ্র নৃ-ফগাষ্ঠী নৃতযশল্পীবৃন্দ, শযচারনা শছদরন-অন্তয ফদওান।  

 

ফকাশযায ভাননী প্রধানভন্ত্রীয ফাাংরাদদ পয উরদক্ষ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকাদযয ভাননী প্রধানভন্ত্রীয 

উশিশতদত ১৪ জুরাই ২০১৯ তাশযখ ফাদটর ফানাযগাঁও এয ফররুদভ একাদডশভয াংগীত , নৃতয ও আবৃশি শফবাদগয 

ব্যফিানা াাংস্কৃশতক অনুষ্ঠান আদাজন কযা । অনুষ্ঠাদন ভদফত ফাউর াংগীত শযদফন কদযন ১০জন নাযী 

ফাউরশল্পী। নৃতয শযচারক ারা আদদভদ রীভা ’য শযচারনা নৃতযশল্পীবৃন্দ ভদফত ফরাক , ফদাত্মাদফাধক ও ফন্ধুে নৃতয 

শযদফন কদযন। ৩টি ক্ষুদ্র-নৃ ফগাষ্ঠী ম্প্রদা -চাকভা, যাখাইন ও গাদযা ম্প্রদাদয ভদফত নৃতয শযদফন কদযন ক্ষুদ্র নৃ -

ফগাষ্ঠী নৃতযশল্পীবৃন্দ, শযচারনা শছদরন-অন্তয ফদওান। 
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 শচত্র: OIC City of Tourism অনুষ্ঠাদন ভদফত নৃতয                        শচত্র: OIC City of Tourism ফাদটর ফানাযগাঁওদয ফররুদভ াাংস্কৃশতক দর। 
 

 

 

 

১৮ জুরাই ২০১৯ জাতী নাট্যারা শভরনাতদন ফাাংরাদদদয ভাভান্য যাষ্ট্রশত কর্তথক শল্পকরা দক -২০১৯ 

প্রদান কযা ।  দকপ্রাপ্ত ব্যশিেগণ দরন   কণ্ঠ ঙ্গীদত জনাফ ফগৌয ফগাার যকায , আবৃশিদত জনাফ জন্ত চদট্টাাধ্যা 

,চারুকরা জনাফ অরদক ফঘাল , নাট্যকরা  জনাফ ভ . াশভদ,  মন্ত্র ঙ্গীদত জনাফ সুনীর চন্দ্র দা , ফরাকাংস্কৃশতদত জনাফ 

শভনা ফড়ুা এফাং  নৃতযকরা জনাফ শুক্লা যকায। দক প্রদান অনুষ্ঠাদন একাদডশভয াংগীত , নৃতয ও আবৃশি শফবাদগয 

ব্যফিানা াাংস্কৃশতক অনুষ্ঠান শযদফন কযা ।   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

শচত্র: শল্পকরা দক ২০১৮ 

  

 

১৫ অদোফয ২০১৯ তাশযখ OIC Youth Capital 2020– উরদক্ষ ICYF এয President এফাং 

তাঁয পযঙ্গীদদয আগভন উরদক্ষ  াাংস্কৃশতক অনুষ্ঠান শযদফন কযা । াাংস্কৃশতক অনুষ্ঠাদনয শুরুদতই ভদফত াংগীত 

শযদফন কদয ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভয শশুাংগীত  শল্পীবৃন্দ। অনুষ্ঠাদন নৃতয শযচারক াভীভ আযা নীা ’য 

শযচারনা ভদফত নৃতয শযদফন কদয নৃতযশল্পীবৃন্দ। ইাশভন আরী ’য াংগীত শযচারনা এফাং াভীভ আযা নীা ’য 

নৃতয শযচারনা OIC অন্তভূ থি ১১টি ফদদয গাদনয াদথ নৃতযশল্পীবৃন্দ ভদফত নৃতয শযদফন কদয।  

 

  

শচত্র: শশু শল্পীদদয শশু াংগীত এফাং নৃতযশল্পীদদয ভদফত নৃতয শযদফন।  
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১৬ শডদম্বয ২০১৯ ভান শফজ শদফ উদমান উরদক্ষ ফঙ্গবফদন অনুশষ্ঠত যাষ্ট্রী াংফধ থনা অনুষ্ঠাদন াাংস্কৃশতক 

ফ থ আদাজন কযা । অনুষ্ঠাদন  শফশবন্ন ফদযণ্য শল্পীগণ  একক াংগীত শয ফফন কদযন । ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভয 

উদদ্যাদগ ভান শফজ শদফ উরদক্ষ ১৬ শডদম্বয ২০১৯ তাশযখ একাদডশভয নন্দনভদঞ্চ াাংস্কৃশতক অনুষ্ঠান আদাজন কযা 

। অনুষ্ঠাদন আবৃশি , াঠ, একক াংগীত, ভদফত াংগীত এফাং ভদফত নৃতয শযদফশত ।  াংস্কৃশত শফলক ভন্ত্রণারদয 

আভন্ত্রফণ করকাতায গদফলণামূরক াাংস্কৃশতক প্রশতষ্ঠান  ‘নাদ’ ১২-১৭ জানুাশয ২০২০ তাশযখ ম থন্ত ফাাংরাদদদ পয কদয। 

পযকারীন ভদ দরটি ১৩ জানুাশয ২০২০ তাশযখ একাদডশভয াংগীত , নৃতয ও আবৃশি শফবাদগয ব্যফিানা একাদডশভয 

জাতী নাট্যারা শভরনাতদন াংগীতানুষ্ঠাদন অাংগ্রণ কদয। 

 

  
শচত্র: ভান শফজ শদফ উরদক্ষ ফঙ্গবফদন শল্পীদদয াংগীত শযদফন।         শচত্র: করকাতায গদফলণামূরক াাংস্কৃশতক প্রশতষ্ঠান ‘নাদ’এয  আদরাচনা ও াাংস্কৃশতক অনুষ্ঠান 

 
 

 

 

 ১৫-১৮ জানুাশয ২০২০ ম থন্ত ফদফদযণ্য কন্ঠশল্পী মদ আব্দুর াদী ’য শযচারনা একা ফডশভয াংগীত , নৃতয ও 

আবৃশি শফবাদগয ব্যফিানা াংগীত ও নৃতযকরা ফকন্দ্র শভরনাতদনয ত তরায ভড়া কদক্ষ চাযশদনব্যাী ফদাত্মদফাধক 

গাদনয কভ থারা আদাজন কযা । ফশণ থত কভ থারা প্রা ৩০০ তাশধক শক্ষাথী অগ্রণ কদয।  ফাাংরাদদ শল্পকরা 

একাদডশভয ৪৬তভ প্রশতষ্ঠা ফশল থকী উরদক্ষ ১৯ ফথদক ২৮ ফপব্রুাশয ২০২০ ম থন্ত চারুকরা গ্যারা শযফত শফবাগী কভ থকাদণ্ডয 

শচত্র প্রদ থনী আদাজন কযা । আদাশজত শচত্র প্রদ থনীদত াংগীত , নৃতয ও আবৃশি শফবাদগয শফশবন্ন কাম থক্রদভয শিযশচত্র , 

ফাদ্যমন্ত্র, শফশষ্ট ব্যশিবৃদন্দয জীফনী পদটা প্রদ থনী এফাং শবশডও প্রদ থনীয আদাজন কযা ।  

 

  
শচত্র: কন্ঠশল্পী ফদ াদী’য শযচারনা ফদাত্মদফাধক গাদনয কভ থারা।                              শচত্র: একাদডশভয ৪৬তভ প্রশতষ্ঠাফাশল থকী উরদক্ষ শফশবন্ন কামক্রদভয শচত্র প্রদ থনী। 

 

২০ ফপব্রুাশয ২০২০ ভাননী প্রধানভন্ত্রীয উশিশতদত একুদ দক -২০২০ প্রদান অনুষ্ঠাদন একাদডশভয াংগীত , নৃতয 

ও আবৃশি শফবাদগয ব্যফিানা আফ াংগীত শযদফন কযা । অনুষ্ঠাদন দকপ্রাপ্ত গুণীজন দক গ্রণকাদর একাদডশভয 

মন্ত্রশল্পীবৃন্দ আফ াংগীত শযদফন কদযন। অভয একুদ ও আন্তজথাশত ক ভার্তবালা শদফ উরদক্ষ ২১ ফপব্রুাশয ২০২০ 

শফদকর ৩.০০টা ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভয উদদ্যাদগ প্রশত ফছদযয ন্যা ফকন্দ্রী ীদ শভনায চেদয ফাাংরাদদদ 

অফশিত কর দূতাফাদয ভাণ্যফয যাষ্ট্রদূত ও শল্পীদদয অাংগ্রদণ াাংস্কৃশতক অনুষ্ঠান আদাজন কযা । অনুষ্ঠাদনয 

শুরুদতই অাংগ্রণকাযী কর শফদদী , ফদী শল্পীযা ভদঞ্চ এদ জাতী াংগীত শযদফন কদযন। এযয কর শদদদয 

স্মযদণ ১শভশনট শনযফতা ারন কযা  এফাং উশিত  কর শফদদী শল্পীদদয অাংগ্রদণ বালায গান - আভায বাইদয যদি 

যাঙাদনা একুদ ফপব্রুাশয ....শযদফশত । ফাাংরাদদদ অফশিত ফ্রান্প , জাান, ইদন্দাদনশা, বাযত এফাং ফস্পন দূতাফাদয 

শল্পীবৃন্দ তাঁদদয শনজস্ব বালা কশফতা , গান ও আবৃশি শযদফন কদয।  এছাড়া শফশবন্ন ফদদয ভদফত াংগীত শযদফন কযা 

। 
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শচত্র: একুদ দক-২০২০ প্রদান অনুষ্ঠাদন আফ াংগীত শযদফন। 
 

 

মফশেক ভাভাশয  কদযানা বাইযা  (ফকাশবড-১৯) এয জন্য জনভাগভ শনশলদ্ধ ওায কাযদণ  ১ ফথদক ৩০ জুন 

২০২০ম থন্ত ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভয ফপবুক ফইদজ প্রচাদযয জন্য শফশষ্ট াাংস্কৃশতক ব্যশিেদদয স্মযণ অনুষ্ঠান 

শবশডও ফযকশড থাং কযা ।  তাযা দযন ফঙ্গভাতা পশজরাতুদন্না , ওস্তাদ আরাউশদ্দন খাঁ, বুরবুর ফচৌদৄযী, যজনীকান্ত ফন, অতুর 

প্রাদ ফন, শবদজন্দ্র রার যা , মুকুন্দ দা, আিা উদ্দীন ও উদ াংকয , ওস্তাদ আাত আরী খাঁ , শেত যশফ াংকয , ওস্তাদ 

আরী আকফয খাঁ , আফদুর রতীপ , আফদুর আরীভ , আরতাপ ভামুদ , কশফার যদভ চন্দ্র ীর , যাধাযভণ দি , কশফার 

কানাই রার ীর ,.কভর দাগুপ্ত , ওাশদুর ক , শপদযাজা ফফগভ , সুফীয নন্দী, আইয়ুফ ফাচ্চু ও ফাযী শশদ্দকী , কশফার শফজ 

যকায, ভদচন্দ্র, কশছভ উদ্দীন , অশজত যা , যশফন ফঘাল , তয াা , খন্দকায নুরুর আরভ  এফাং আব্দুয যভান ফাতী 

স্মযদণ অনুষ্ঠান আদাজন কযা । 

 

 ফাাংরাফদ শল্পকরা একাদডশভয শনজস্ব প্রদমাজনা মদ াভসুর দকয ফরখা এফাং আতাউয যভাদনয শনদদ থনা 

‘যাভদরট’ নাটকটিয জাতী নাট্যারায মূর শভরনাতদন ৫টি ভঞ্চান ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

wPÎ: n¨vg‡jU bvU‡Ki „̀k¨| 

 

 নাট্যকরা ও চরশিত্র শফবাদগয উদদ্যাদগ ৩০ জুন ফথদক ০৪ জুরাই ২০১৯ তাশযখ ম থন্ত ‘স্মৃশত িা  বশফষ্যৎ’ 

শদযানাদভ ০৫ শদনব্যাী ফাাংরাদদদয প্রাত নাট্যকায , মাত্রানট ও চরশিত্রকায স্মযদণ ফশভনায , নাটক ও চরশিত্র প্রদনীয 

আদাজন কযা । ১২ জুরাই ২০১৯ তাশযদখ জাতী শচত্রারা শভরনাতদন শভশডা শক্ষক ও ফটশরশবন ব্যশিে পৄা দ 

ফচৌদৄযী শনশভ থত অনুস্ধানী প্রাভাণ্যশচত্র ‘ক্ষভাীন নৃাংতা ’ চরশিত্রটি প্রদনীয আদাজন কযা । শল্পকরা দক ২০১৮ 

প্রদান অনুষ্ঠাদন , ২৫ ফদন্ফম্বয ২০১৯ চানা এম্বাশ ’য আভন্ত্রদণ To Chinese National Day Program 

উরদক্ষ আইশশশ , ফসুন্ধযা একাদডশভয অযাদক্রাদফ টিক শল্পীদদয অযাদক্রাদফটিক প্রদ থনীয আদাজন কযা । ‘আভযা 

ফাই ভঞ্চকুুঁশড় নটনন্দদন পৄটদফ ’ এই ফলাগাদন ৩০ নদবম্বয ও ১ শডদম্বয ২০১৯ ফখ পজলুর ক ভশন শভরনাতন , 

ফগাারগদে ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভ ও শর শথদটায এদাশদন এয ফমৌথ উদদ্যাদগ ফজরায শল্প -াংস্কৃশতয 

াদথ ম্পৃি শশুদদয শনদ ‘ভঞ্চকুুঁশড়’ দম্মরদনয আদাজন কযা । উি দম্মরদন াাংস্কৃশতক অনুষ্ঠাদন ফাাংরাদদ 

শল্পকরা একাদডশভয অযাদক্রাদফটিক শল্পীযা তাদদয অযাদক্রাদফটিক প্রদ থন কদযন। ১৬ শডদম্বয ২০১৯ তাশযদখ ফাাংরাদদ 

শল্পকরা একাদডশভয ভাশযচারক জনাফ শরা কত আরী রাকী এয শযকল্পনা ও শনদদ থনা জাতী স্মৃশতদৌদধ ভান শফজ 

শদফ উরদক্ষ াাংস্কৃশতক অনুষ্ঠাদন ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভয অযাদক্রাদফটিক শল্পীযা অযাদক্রাদফটিক প্রদ থনী কদযন। 

৬৪ ফজরা, ৬৪ উদজরা এফাং জাতী ম থাদয শল্পী ও াংগঠদনয অাংগ্রদণ ৩ ফথদক ২৩ জানুাশয ২০২০ তাশযখ ম থন্ত  

২১শদনব্যাী ‘ফাাংরাদদ াাংস্কৃশতক উৎফ ২০২০’ ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভয উন্ুি প্রাঙ্গণ এফাং নন্দনভদঞ্চ আদাজন 

কযা । ৩ জানুাশয ২০২০ উদবাধনী অনুষ্ঠাদনয ভধ্য শদদ অনুষ্ঠাদনয শুরু  এফাং ২৩ জানুাশয ২০২০ ভানী অনুষ্ঠাদনয 

ভধ্য শদ ফ অনুষ্ঠাদনয ভাশপ্ত ঘদট। অনুষ্ঠাদন ৩-১৪ জানুাশয, ২০২০ তাশযখ ম থন্ত ফাাংরাদদ শশু অযাদক্রাদফটিক দর 

অযাদক্রাদফটিক প্রদ থনী কদযন এফাং ১৫-২৩ জানুাশয, ২০২০ তাশযখ ম থন্ত ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভয শশনয 

অযাদক্রাদফটিক শল্পীযা তাদদয অযাদক্রাদফটিক প্রদ থনী কদয।  
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 ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভয দমাশগতা এফাং শর শযাফশরক অফ চানা এয উদদ্যাদগ ১৫ জানুাশয 

২০২০ জাতী নাট্যারায মূর দর চাইশনজ শনউ ইায , ৪৫তভ চা না ফাাংরাদদ ফপে ী এফাং মুশজফফল থ  (২০২০-২১) 

উদমান কযা । অনুষ্ঠাদন ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভয অযাদক্রাদফটিক দর অযাদক্রাদফটিক প্রদ থন কদয। ফাাংরাদদ 

শল্পকরা একাদডশভয ৪৬তভ প্রশতষ্ঠাফাশল থকী উদমান উরদক্ষয  ১৯ ফপব্রুাশয ২০২০ তাশযখ একাদডশভয নন্দনভদঞ্চ 

অযাদক্রাদফটিক প্রদ থনীয আদাজন কযা । ভশন্ত্রশযলদ এয আদাজদন ফঙ্গবফদন ১৭ ফপব্রুাশয ২০২০ তাশযখ ফাাংরাদদ 

শল্পকরা একাদডশভয অযাদক্রাদফটিক দর অযাদক্রাদফটিক প্রদ থন কদয। ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভয আদাজদন ২৪ ও ২৫ 

জানুাশয রাফনী দে , কক্সফাজাদয দুইশদনব্যাী ‘মকত াাংস্কৃশতক উ ৎফ ২০২০’ এয আদাজন কযা । উৎদফয 

উদবাধনী ২৪ জানুাশয কক্সফাজায রাফনী দে মুিভদঞ্চ অনুশষ্ঠত । উি অনুষ্ঠাদন ফাাংরাদদ শল্পকরা শল্পকরা 

একাদডশভয অযাদক্রাদফটিক দর অযাদক্রাদফটিক প্রদ থনী কদয। কদযানা ভাভাযী চরাকারীন প্রশতশদন শফকার ০৫-০০টা দত 

ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভয ফপবুক ফইদজ “Art Against Corona” ীল থক নাভক শফশবন্ন অনুষ্ঠান রাইদব প্রচাশযত 

। 

 

 চীনা াাংস্কৃশতক ভা ২০১৯ উরদক্ষ ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভয আদাজদন ২৮ জুরাই ২০১৯ তাশযখ শফেকশফ 

যফীন্দ্রনাথ ঠাকুদযয নাটক শচত্রা এফাং যথমাত্রা প্রদনীয আদা জন কযা ।  ০১ ফথদক ৩১ আগস্ট ২০১৯ তাশযখ মন্ত  

০৯শদনব্যাী চরশিত্র শনভ থাতাদদয শনদ ‘শপল্ম অযাশপ্রশদন ফকা থ ২০১৯ এয কভারা আদাজন কযা । ১০ ফদন্ফম্বয 

২০১৯ ফথদক ১১, ১৩, ১৪, ১৬, ১৮ ও ১৯ ফভাট ০৭(াত) শদনব্যাী একটি শচত্রনাট্য কভারা ’ আদাজন কযা । ফাাংরা ফদ 

শল্পকরা একাদডশভ এফাং শর শথদটায এদাশদন এয ফমৌথ আদাজদন ২০-২৮  ফদন্ফম্বয ২০১৯ তাশযখ ম থন্ত  

জাতী নাট্যারা মূর র , এক্সদশযদভোর শথদটায র এফাং স্টুশডও শথদটায দর ০৯(ন) শদনব্যাী ‘চতুদ থ জাতী শশু 

শকদায নাট্য ও াাংস্কৃশতক উৎফ ২০১৯’ অনুশষ্ঠত । ৫-৭ নদবম্বয ২০১৯ তাশযখ ম থন্ত  ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভদত 

উভাদদদয প্রখ্যাত গণাংগীত শল্পী ড . ভূদন াজাশযকা’য ৮ভ প্রাণ শদফ উরদক্ষ ‘ফভাযা মাত্রী একই তযণীয ’ ীলক 

শতনশদনব্যাী আদরাচনা , ঙ্গীত ও নৃতযানুষ্ঠাদনয আদাজন কযা । ৭ নদবম্বয ২০১৯ তাশযখ একাদডশভয জাতী নাট্যারা 

শভরনাতদন শতনশদনব্যাী অনুষ্ঠাদনয ভানী ন্ধযা অভ করাতীথ থ ও এ শফ মুশবদজয শনদফদন কভরা যাশনয গল্প 

অফরম্বদন ড. যভানন্দ যাজফাংী ’য যচনা, প্রদমাজনা ও শযচারনা ভঞ্চি  অশভা নাটক ‘কভরাকুুঁযীয াদৄ’। ২৮-২৯ 

নদবম্বয ২০১৯ তাশযখ ম থন্ত ০২(দুই) শদনব্যাী জাতী নাট্যারায স্টুশডও শথদটয দর ‘মাত্রাশল্প নীশতভারা-২০২০ অনুমাী 

মাত্রাদর শনফন্ধদনয রদক্ষ ১১তভ মাত্রা শনফন্ধন অনুষ্ঠান -২০১৯ আদাজন কযা দ ফছ। ১২ ফদন্ফম্বয ২০১৯ তাশযখ  ফথদক ১৬ 

নদবম্বয ২০১৯ তাশযখ ম থন্ত ০২ (দুই) ভাব্যাী ইোযন্যা নার শডশজটার কারচাযার আকথাইব কদক্ষ ‘শথদটায 

অযাশপ্রশদন ফকা ’ অনুশষ্ঠত । ৭  শডদম্বয ২০১৯ তাশযদখ ১০-১৮ ফছদযয শশু শকদাযদদয শনদ ‘চরশিত্র শনভ থাদণ 

াদতখশড়’ ীলক চরশিত্র শনভ থাণ কভ থারা ও ‘শল্পদফাধ ও নান্দশনক ফচতনা ’ ীলক শপল্ম এফাং নাটক অযাশপ্র শদন ফকা থ 

এয ভানী অনুষ্ঠান ও নদত্র শফতযদণয আদাজন কযা । ১১-১৯ জানুাশয ২০২০ তাশযখ ম থন্ত অষ্টাদ ঢাকা 

আন্তজথাশতক চরশিত্র উৎফ ২০১০ অনুশষ্ঠত । উি অনুষ্ঠাদন প্রধান অশতশথ শদদফ উশিত শছদরন ড . এ ফক আব্দুর 

ফভাদভন, এভশ, ভন্ত্রী যযাষ্ট্র শফ লক ভন্ত্রণার। ফাাংরাদদ শচরদেন শপল্ম ফাাইটিয আদাজদন এফাং ফাাংরাদদ শল্পকরা 

একাদডশভ দমাশগতা ২৪-৩১ জানুাশয ২০২০ তাশযখ ম থন্ত ১৩তভ ইোযন্যানার শচরদেন শপল্ম ফপশস্টফর এয আদাজন 

কযা । 
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ক্র. তাশযখ প্রশক্ষণমূ তাশযখ 

1.  ০৮-২৩ ফদন্ফম্বয, ১৯ ডান্প অযাশপ্রদন ফকা থ  

2.  ২২-৩১ অদোফয, ১৯  ছশত্রা ও শফহু নাদচয কভ থারা  

3.  ১৮ ও ১৯ শডদম্বয, ১৯ নশথ ফখারা, সুশচকযণ চরাচর , ফশ্রশণকযণ, াংযক্ষণ ও শফনষ্ট কযণ , 

ফযশষ্টস্ট্রায ব্যফিানা , ডাক ব্যফিানা , উিানা এফাং ফশোং 

শরস্ট উয ৩ ফশ্রশণ কভ থচাযীদদয ০২ শদনব্যাী অন জফ প্রশক্ষণ। 

৩ ফশ্রশণ 

4.  ০১ ও ০৫ নদবম্বয, ১৯ যাদফদয নাদচয প্রশক্ষণ কভ থারা।  

5.  ২৯ ও ৩০ শডদম্বয, ১৯ নশথ ফখারা, সুশচকযণ চরাচর , ফশ্রশণকযণ, াংযক্ষণ ও শফনষ্ট কযণ , 

ফযশষ্টস্ট্রায ব্যফিানা , ডাক ব্যফিানা , উিানা এফাং ফশোং 

শরস্ট উয ৩ ফশ্রশণ কভ থচাযীদদয ০২ শদনব্যাী অন জফ প্রশক্ষণ। 

৩ ফশ্রশণ 

6.  ১৪ জানুাশয, ২০২০ নশথ ফখারা, সুশচকযণ চরাচর , ফশ্রশণকযণ, াংযক্ষণ ও শফনষ্ট কযণ , 

ফযশষ্টস্ট্রায ব্যফিানা , ডাক ব্যফিানা , উিানা এফাং ফশোং 

শরস্ট উয ১ভ ও ২ ফশ্রশণ কভ থচাযীদদয শদনব্যাী অন জফ 

প্রশক্ষণ। 

১ভ ও ২ ফশ্রশণ 

 

7.  ২৯ জানুাশয, ২০২০ নশথ ফখারা, সুশচকযণ চরাচর , ফশ্রশণকযণ, াংযক্ষণ ও শফনষ্ট কযণ , 

ফযশষ্টস্ট্রায ব্যফিানা , ডাক ব্যফিানা , উিানা এফাং ফশোং 

শরস্ট উয ১ভ ও ২ ফশ্রশণ কভ থচাযীদদয শদনব্যাী অন জফ 

প্রশক্ষণ। 

১ভ ও ২ ফশ্রশণ 

 

8.  ১৬ ফপব্রুাশয, ২০২০ ফাাংরা ফানান, ফাকয গঠন, বালায ব্যফায ও ত্র শরখন, যকাশয কভ থচাযী 

শনশভত উশিশত, যকাযী কভ থচাযী আচযণ শফশধ ৩ ফশ্রশণ কভ থচাযীদদয  

শদনব্যাী অন জফ প্রশক্ষণ। 

৩ ফশ্রশণ 

9.  ২৪ ফপব্রুাশয, ২০২০ ফাাংরা ফানান, ফাকয গঠন, বালায ব্যফায ও ত্র শরখন, যকাশয কভ থচাযী 

শনশভত উশিশত শফশধভারা ২০১৯ যকাযী কভ থচাযী আচযণ (শফশধ-

১৯৭৯), যকাযী কভ থচাযী শাংখরা ও আীর শফশধভারা-২০১৮৩ ফশ্রশণ 

কভ থচাযীদদয  শদনব্যাী অন জফ প্রশক্ষণ। 

৩ ফশ্রশণ 

10.  ০৯ ভাচ থ, ২০২০ এশএ, ই-নশথ, এক ফফা ১ভ ফশ্রশণ 

11.  ২৬ ও ২৭ ফপব্রুাশয, 

২০২০ 

চারুকরা শফলক ওশযদদেন কভ থারা ৬৩ ফজরায চারুকরা 

প্রশক্ষকদদয শনদ 

২শদনব্যাী। 

12.  এশপ্রর-জুন, ২০২০ নাট্যকরা, চারুকরা, ঙ্গীত, নৃতয ও তারমন্ত্র শফলদ অনরাইদন  

প্রশক্ষণ কাম থক্রভ ম্পন্ন এফাং যফতী প্রশক্ষণ ক্লামূ চরভান।  

 

13.   ফছযব্যাী চারুকরা পাউদেন ফকা থ ও ৩ ফছযব্যাী ফফশক ফকা থ 

চরভান।  

 

 

 ফতথভান মফশেক ভাভাযী কদযানাকারীন নৃতয, াংগীত, কশফতা আবৃশি , নাটক এফাং ফশভনায /কভ থারা শফশবন্ন 

অনুষ্ঠান ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদড শভয ফপবুক ফইজ-এ শফকার ০৫-০০ টা দত প্রশতশদন রাইব অনুষ্ঠান প্রচায কযা ।  

প্রদতযকটি অনুষ্ঠাদন ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভয ভাশযচারক বাশতে কদযন।  

বাাংাদেল শলল্পকা একাদেশম এই দূদম থাগকারীন ভদ দচতেতামূক প্রচারোর জন্য াংস্কৃশত শবক মন্ত্রোদর 

উদযাথগ ০৮ এশপ্র ২০২০ দত ২১ এশপ্র ২০২০ পয যন্ত  ১৪ জে শবশলষ্ট শলল্পী  োট্য ব্যশক্তদের কদরাো ভাইরা তকীকরে 

শভশে শেম যাে এবাং থফবুক  ইউটিউদব প্রচারোর ব্যবস্থা করা দদছ। শলল্পীরা দে - োট্যব্যশক্তে রাদমন্দু মজুমোর , 

জোব শাকত আী াকী , জোব মা মুনুর রশলে , জোব থমালারফ কশরম , জোব াাে আশরফ , জোব আফাো শমশম , 

জোব জাশকা বারী মম , ে. এজাজু ইাম, জোব তাশরক আোম খাে , জোব অশেমা রা , জোব কামা বাদশজে , জোব 

মীর াশির, জোব ফারুক আদমে, জোব লমী কাার প্রমুখ। 
 

 থপ্রাফাই েকুদমন্টশরমূ: 

জোব মুস্তা ফা নূরউ ইাম (মদর মুখ ), জোব কামা থাােী (শপতা পাঠ ), শলল্পী মুস্তফা মদোার (শলল্প 

ারশে), অধ্যাপক েজীো খাতুে (থবাশধবৃয), জোব শরাজু ইাম থচৌধুরী (সুশচন্তার বাশতঘর ), ফশকর েশর লা (জ 

মানু), শলল্পী সে জাাঙ্গীর (উিাদর কোেভা ), সে াা উশিে জাকী , থবারাে উশিে খাে জাাঙ্গীর (থয আদা 

শচরঞ্জীব), শলল্পী সুধীে ো (গাদের মানু ), জোব রশফকুে েবী (জীবদের জছশব), জোব াাে আশজজু ক (রাঢ়বদঙ্গর 

থরাদ্দুর মানু ), সে াাে ইমাম (মদর বাশতঘর ), জোব মুতযজা বলীর (জীবে  শবশবধ ), জোব থশো থাদে 

(আদাকবশতযকা), জোব মরশজৎ রা থচৌধুরী (তরুে আদা আঞ্জী)। 
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ঐশতেবাী থাকোট্য: 

চাঁপাইেবাবগদঞ্জর ঐশতেবাী থাকোট্য ‘ঝাশন্ডরগাে’, খুোর ঐশতেবাী থাকোট্য ‘পাশকর গাে ’, শবগঞ্জ 

থজার ঐশতেবাী কৃশষ্ট  াাংস্কৃশতক অনুঙ্গ ‘মশল যা জাশর ’, চুাোঙ্গা থজার  ঐশতেবাী কৃশষ্ট  াাংস্কৃশতক অনুঙ্গ 

‘মাশেকপীদরর গাে’ এবাং েগাঁ থজার ঐশতেবাী কৃশষ্ট  াাংস্কৃশতক অনুঙ্গ ‘াইদুদর শকচ্ছা’। 

 

দূদম থাগকারীন ভদ গত ২১-০৫-২০২০ তাশরখ ফাাংরাদদ শল্পকরা একাদডশভ য শচত্রারা োজা  কদরাোকাীে 

াংকর্গ্রস্থ শলল্পীদের মাদঝ ৫,০০০/- (পাঁচ াজার) র্াকা কদর অনুোে প্রোে করা ।  

৯.৩       ২০১৯-২০২০ অর্ মফছদয ভন্ত্রণারদয়য কাম মাফতর ম্পােদন ফড় যকদভয মকান ভস্যা/ঙ্কদেয আঙ্কা কযা দর  

িায তফফযণ (াধাযণ/রুটিন প্রকৃতিয ভস্যা/ঙ্কে উদেদখয প্রদয়াজন মনই; উোযণ: ে সৃজন, শূন্যে পূযণ ইিযাতে) 

(১৫)  উন্নয়ন প্রকল্প াংিান্ত  (ফাস্তফায়ন তযফীক্ষণ ও মূল্যায়ন তফবাদগয জন্য) 

১৫.১     উন্নয়ন প্রকদল্পয অর্ ম ফযাদ্দ ও ব্যয় াংিান্ত িথ্য (০১ জুরাই ২০১৯ মর্দক ৩০ জুন ২০২০ ম মন্ত)  
 

প্রতিদফেনাধীন ফছদয মভাে প্রকদল্পয াংখ্যা  

 

প্রতিদফেনাধীন ফছদয 

এ্তিতদি মভাে ফযাদ্দ 

(মকাটি োকায়) 

প্রতিদফেনাধীন ফছদয ফযাদদ্দয 

তফযীদি ব্যদয়য তযভাণ ও ফযাদদ্দয 

তফযীদি ব্যদয়য িকযা ায 

প্রতিদফেনাধীন ফছদয 

ভন্ত্রণারদয় এ্তিত 

তযতবউ বায াংখ্যা  

১ ২ ৩ ৪ 

জাতী শচত্রারা এফাং জাতী াংগীত ও নৃতযকরা 

ফকদন্দ্রয ম্প্রাযণ ও অভাপ্ত কাজ ভাপ্তকযণ প্রকল্প 

৩৮.৬০ ০.৬৫ (১.৬৯%) - 

কুশষ্টা ফজরা শল্পকরা একাদডশভয বফন শনভ থাণ প্রকল্প ১৫.৯৩ ৩.৬৫ (২২.৯২%) - 

শফবাগী ও ফজরা শল্পকরা একাদডশভ শনভ থাণ প্রকল্প ২৪.২৬০০ ২০.৮৬৫৮ (৮৬%) ১২ 
 

 

 বতফষ্যি তযকল্পনা 
 

তল্প াংস্কৃতি ঋি সৃজনীর ভানতফক ফাাংরাদে গঠদনয রদক্ষয উদজরা ম মাদয় াাংস্কৃতিক মকন্দ্র তনভ মাণ, 

তফবাগীয়, মজরা এ্ফাং উদজরা তল্পকরা এ্কাদিতভয জন্য প্রদয়াজনীয় ে সৃতষ্ট, ইউদনদকায াদর্ কাম মিভ 

তযচারনা, জািীয় তচোরায তল্পকদভ ময াংগ্রদয তযভাণ বৃতি, াাংস্কৃতিক াংগঠনমূদয াদর্ মমৌর্ কাম মিভ 

তযচারনা, তশু-তকদায ও যুফদেয জন্য সৃজনীর াাংস্কৃতিক প্রতক্ষণ কভ মারা আদয়াজন, শুি জািীয় াংগীি 

প্রতক্ষদণয আদয়াজন, তশু-তকদায ও যুফদেয জন্য াাংস্কৃতিক প্রতিদমাতগিা এ্ফাং উৎফ আদয়াজন, াওয 

াাংস্কৃতিক মকন্দ্র তনভ মাণ, মকন্দ্রীয় এ্ফাং মজরা তল্পকরা এ্কাদিতভমূদয াংকায ও আধুতনকীকযণ, মজরা তল্পকরা 

এ্কাদিতভ তনভ মাণ, ফাাংরাদেদয প্রখ্যাি তল্পী ও কতফয নাদভ স্মৃতিদকন্দ্র তনভ মাণ, উদজরা াাংস্কৃতিক মকন্দ্র তনভ মাণ, 

স্বাধীনিায সুফণ মজয়ন্তী উেমান, প্রফীণ, অটিতেক, তফদল চাতো ম্পন্ন তশু ও প্রাতন্তক জনদগাষ্ঠীয জন্য াাংস্কৃতিক 

অনুষ্ঠান আদয়াজন এ্ফাং াংস্কৃতি তফলয়ক গ্রন্থ, বুদরটিন ও তেকা প্রকা। 
 

২০২০-২১ অর্ ম ফছদযয ম্ভাব্য প্রধান অজমনমূ 

 জাশতয শতা ফঙ্গফন্ধু ফখ মুশজবুয যভান এয জন্ত ফাশল থকী উদমান উরদক্ষয অনুষ্ঠান আদাজন; 

 প্রয়াি গুণী ব্যতক্তদেয স্মযদণ অনুষ্ঠান আদয়াজন; 

 নােক, মাো, চরতিে, ঙ্গীি, নৃিয, আবৃতত্ত এ্ফাং পুতুরনাট্য শফলক অনুষ্ঠান ও উৎফ আদয়াজন; 

 জািীয় তেফমূ উেমান; 

 জািীয় ও মজরা তবতত্তক প্রতক্ষণ কভ মারা আদয়াজন; 

 সৃজনীর ও গদফলণামূরক পুস্তক ও তেকা প্রকা; 

 তফতবন্ন উৎফ আদয়াজন; 

 চারুকরা প্রে মনী ও আে ম কযাম্প আদয়াজন এ্ফাং 

 মেদয লুপ্তপ্রায় াাংস্কৃতিক উাোন াংগ্র, াংযক্ষণ ও গদফলণা। 
  

 

 

 

  

 ততনয়য তচফ/তচদফয স্বাক্ষযঃ  

 নাভঃ    


