
1 
মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের িাবষ িক প্রবিহিদন ছক 

 
মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নাম        আওিাধীন অবধদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা  
প্রবিহিদনাধীন িছর   2018-19                          প্রবিহিদন প্রস্তুবির িাবরখ   
 

 

(১) প্রশাসবনক    
 

১. ১ কম িকিিা/কম িচারীহদর সংখ্যা (রাজস্ব িাহজহে) 
সংস্থার স্তর অনুহমাবদি পদ পূরণকৃি  

পদ 

শূন্যপদ মন্তব্য* 

১ ২ ৩ ৪ ৬ 

মন্ত্রণালয় 

 

    

অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অধিস (মমাট পদ সংখ্যা) 723 561 162  

মমাট 723 561 162  

 

* অনুহমাবদি পহদর হ্রাস/বৃবির কারণ মন্তব্য কলাহম উহেখ করহি েহি। 
   

১.২ শূন্যপহদর বিন্যাস  
অবিবরক্ত 

সবচি/িদূর্ধ্ি পদ 

জজলা 

কম িকিিার পদ 

অন্যান্য ১ম 

জেবণর পদ 

২য় জেবণর 

পদ 

৩য় জেবণর 

পদ 

৪র্ ি জেবণর 

পদ 

জমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

 

 

9 51 13 67 22 162 

১.৩ অিীি গুরুত্বপূণ ি (strategic) পদ (অবিবরক্ত সবচি/সমপদমর্ িাদাসম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/িদূর্ধ্ি) শূন্য র্াকহল  

িার িাবলকা 

১.৪       শূন্যপদ পূরহণ িড় রকহমর জকান সমস্যা র্াকহল িার িণ িনা  

১.৫       অন্যান্য পহদর িথ্য  
প্রবিহিদনাধীন িছহর উন্নয়ন িাহজে জর্হক রাজস্ব িাহজহে স্থানান্তবরি 

পহদর সংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন িছহর উন্নয়ন িাহজে জর্হক রাজস্ব িাহজহে  

স্থানান্তহরর  জন্য প্রবিয়াধীন পহদর সংখ্যা 

১ ২ 

× 
 

× 

* জকান সংলগ্নী ব্যিোর করার প্রহয়াজন  নাই। 

১.৬ বনহয়াগ/পহদান্নবি প্রদান 

প্রবিহিদনাধীন বছরে পহদান্নবি নতুন বনহয়াগ প্রদান মন্তব্য 
কম িকিিা কম িচারী জমাে কম িকিিা কম িচারী জমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

× × × × 
7 7  

১.৭ ভ্রমণ/পবরদশ িন (হদহশ)  
ভ্রমণ/পবরদশ িন 

(হমাে বদহনর সংখ্যা) 

মন্ত্রী/উপহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/হেশাল 

এ্যাবসহেন্ট 

সবচি মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

উন্নয়ন প্রকল্প পবরদশ িন     

পাি িিয চট্টগ্রাহম ভ্রমণ     



2 
 

১.৮ ভ্রমণ/পবরদশ িন (বিহদহশ) 
ভ্রমণ/পবরদশ িন 

 (হমাে বদহনর সংখ্যা) * 

মন্ত্রী/উপহদষ্টা প্রবিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী/ 

জেশাল এ্যাবসহেন্ট 

সবচি মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     
 

* কিবদন বিহদহশ ভ্রমণ কহরহছন সুবনবদ িষ্টভাহি উহেখ করহি েহি। 
 

১.৯    উপহরাক্ত ভ্রমহণর পর ভ্রমণ বৃত্তান্ত/পবরদশ িন প্রবিহিদন দাবখহলর সংখ্যা 

 

(২) অবিে আপবত্ত  
 

২.১  অবিে আপবত্ত সংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ জর্হক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ িন্ত) 

(োকার অঙ্ক জকাটি োকায় প্রদান করহি েহি) 

িবমক মন্ত্রণালয়/ 

বিভাগসমূহের  

নাম 

অবিে আপবত্ত ব্রিবশহে 

জিাহির 

সংখ্যা 

বনষ্পবত্তকৃি অবিে আপবত্ত অবনষ্পন্ন অবিে আপবত্ত 

সংখ্যা োকার পবরমাণ 

(হকাটি োকায়) 
সংখ্যা োকার পবরমাণ 

(হকাটি োকায়) 

সংখ্যা োকার পবরমাণ 

(হকাটি োকায়) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৮ ৯ ১০ 

 বাাংলাদেশ শশল্পকলা 

একাদেশি 

169 19432.34 11 09 3966.40 160 15465.94 

         

                   সি িহমাে 

 
 

২.২  অবিে বরহপাহে ি গুরুির/িড় রকহমর জকান জাবলয়াবি/অর্ ি আ্মসসা,  অবনয়ম ধরা পহড় র্াকহল জসসি 

জকসসমূহের িাবলকা   

 

(৩) শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এ্িং অবধদপ্তর/সংস্থার সবিবলি সংখ্যা)  

প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-বছরে 

(২০১৮-১৯) মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর/ 

সংস্থাসমূহে পুবিভূি জমাে 

বিভাগীয় মামলার সংখ্যা 

প্রবিহিদনাধীন বছরে বনষ্পবত্তকৃি  মামলার সংখ্যা অবনষ্পন্ন  বিভাগীয় 

মামলার সংখ্যা চাকুবরচ্যযবি/ 

িরখাস্ত  

অব্যােবি  অন্যান্য দণ্ড জমাে 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

৮টি না না না  ৮টি 

(৪) সরকার কর্তিক/সরকাহরর বিরুহি দাহয়রকৃি মামলা (০১ জুলাই ২০১৮ জর্হক ৩০ জুন ২০১৯ ch©šÍ) 
 

সরকাবর সম্পবত্ত/স্বার্ ি রক্ষাহর্ ি 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওিাধীন 

সংস্থাসমূে কর্তিক দাহয়রকৃি 

মামলার সংখ্যা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এ্র 

বিরুহি দাহয়রকৃি বরে 

মামলার সংখ্যা 

উন্নয়ন প্রকল্প িাস্তিায়হনর 

জক্ষহে সরকাহরর বিরুহি 

দাহয়রকৃি মামলার সংখ্যা 

দাহয়রকৃি জমাে 

মামলার সংখ্যা 

বনষ্পবত্তকৃি জমাে 

মামলার সংখ্যা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     

(৫) মানিসম্পদ  উন্নয়ন  
  

৫.১        জদহশর অভযন্তহর প্রবশক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৮ জর্হক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ িন্ত) 
 

প্রবশক্ষণ কম িসূবচর জমাে সংখ্যা মন্ত্রণালয় এ্িং আওিাধীন সংস্থাসমূে জর্হক অংশগ্রেণকারীর সংখ্যা  

১ ২ 

11 টি 990 জন 

 



3 
৫.২   মন্ত্রণালয়/অবধদপ্তর কর্তিক প্রবিহিদনাধীন অর্ িিছহর (২০১৮-১৯) জকান ইন-োউজ প্রবশক্ষহণর আহয়াজন করা 

েহয় র্াকহল িার িণ িনা: 

 বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি উদযাদে প্রশশক্ষণ শবভাদের ব্যবস্থাপনায় অন শে জন “নশি ব্যবস্থাপনা” প্রশশক্ষণ 

কি মশালা। চাকুরী সাংক্রান্ত শবশভন্ন শবষয় প্রশশক্ষণ কি মশালা। “টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট” প্রশশক্ষণ কি মশালা। চারুকলা শবষয়ক 

এক বছরব্যাপী ফাউদেশন টকাস ম ও ০৩ বছরব্যাপী টবশসক টকাস ম চলিান। 

 টজলা শশল্পকলা একাদেশি, রাজশাহীদে সঙ্গীে শবষয়ক, টনত্রদকাণায় চারুকলা শবষয়ক, সােক্ষীরা, টিৌলভীবাজার ও 

শিনাইেহ নৃেয শবষয়ক, শসদলে সঙ্গীে শবষয়ক, জািালপুর নােক শবষয়ক প্রশশক্ষণ কি মশালার আদয়াজন করা হদয়দছ। 
   

৫.৩   প্রবশক্ষণ কম িসূবচহি কম িকিিা/কম িচারীহদর অংশগ্রেণ িা মহনানয়হনর জক্ষহে িড় রকহমর জকান সমস্যা 

র্াকহল িার িণ িনা    

৫.৪   মন্ত্রণালহয় অন্-দ্য-জি জেবনং (OJT)-এ্র ব্যিস্থা আহছ বক-না; না র্াকহল অন্-দ্য-জি জেবনং আহয়াজন 

করহি িড় রকহমর জকান অসুবিধা আহছ বক-না?   

৫.৫      প্রবিহিদনাধীন অর্ িিছহর (০১ জুলাই ২০১৮ জর্হক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ িন্ত) প্রবশক্ষহণর জন্য বিহদশ গমনকারী 

কম িকিিার সংখ্যা   
 

(৬)  জসবমনার/ওয়াকিশপ সংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ জর্হক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ িন্ত) 

জদহশর অভযন্তহর জসবমনার/ওয়াকিশহপর সংখ্যা জসবমনার/ওয়াকিশহপ অংশগ্রেণকারীহদর সংখ্যা 

১ ২ 

  

(৭) িথ্যপ্রযুবক্ত ও কবম্পউোর স্থাপন (০১ জুলাই ২০১৮ জর্হক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ িন্ত) 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে 

কবম্পউোহরর জমাে 

সংখ্যা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে ইন্টারহনে 

সুবিধা আহছ বক না 

মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে ল্যান 

(LAN) সুবিধা 

আহছ বক না 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ 

সংস্থাসমূহে ওয়ান 

(WAN) সুবিধা 

আহছ বক না 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে 

কবম্পউোর প্রবশবক্ষি 

জনিহলর সংখ্যা 

কম িকিিা কম িচাবর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

44টি হযাঁ না না - - 

 

(৯) প্রবিহিদনাধীন অর্ ি-িছহর সম্পাবদি উহেখহর্াগ্য কার্ িািবল/আইন  বিবধ ও নীবি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কে    
 

৯.১  প্রবিহিদনাধীন অর্ িিছহর নতুন আইন  বিবধ ও নীবি প্রণয়ন কহর র্াকহল িার িাবলকা 
 

৯.২ প্রবিহিদনাধীন অর্ িিছহর সম্পাবদি গুরুত্বপূণ ি/উহেখহর্াগ্য কার্ িািবল: 

 বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির চারুকলা শবভাদের উদযাদে ১৪-২৮ জুলাই ২০১৮ পর্ মন্ত ২১েি নবীন শশল্পী 

চারুকলা প্রেশ মনী ২০১৮ আদয়াজন করা হয়। এ প্রেশ মনীদে ৩৮০জন শশল্পীর ৪১২টি শশল্পকি ম প্রেশশ মে হয়। ঢাকা হদব শশদল্পর 

শহর, ঢাকা হদব শবদের অন্যেি নান্দশনক নেরী এই প্রেযয় শনদয় ১৮েি শিবাশষ মক এশীয় চারুকলা প্রেশ মনী বাাংলাদেশ ২০১৮ 

উপলদক্ষ সাধারণ িানুদষর কাদছ প্রচাদরর শনশিত্ত ঢাকা শহদরর গুরুত্বপূণ ম স্থাদন ২৬-২৮ জুলাই ২০১৮ পর্ মন্ত আদয়াজন করা হয় 

পারফদি মন্স আে ম পশরদবশনা। আেস্ট বাঙাশল জাশের টশাদকর িাস। স্বাধীনোর িহান স্থপশে সব মদেষ্ঠ বাঙাশল জাশের শপো 

বঙ্গবন্ধু টশখ মুশজবুর রহিানদক ১৫ আেস্ট স্বপশরবাদর শনি মিভাদব হেযা করা হয়। শর্শন েে ৪০ েশদকই স্বাধীন বাাংলাদেদশর 

স্বপ্ন টেদখশছদলন এবাং ধাদপ ধাদপ কঠিন সাংগ্রাি, চযাদলঞ্জ, ঝুঁশক ও প্রবল প্রশেকূলোর িধ্য শেদয় োঁর লদক্ষ টপৌুঁছান এবাং 

পৃশিবীর িানশচদত্র বাাংলাদেশ নাদি একটি স্বাধীন জাশেরাষ্ট্র প্রশেষ্ঠা করদন। এই অশবসাংবাশেে টনো জাশের শপো বঙ্গবন্ধু 

টশখ মুশজবুর রহিান এর স্মৃশের প্রশে সম্মান জাশনদয় োঁর ৪৩েি শাহাোৎবাশষ মকী ও জােীয় টশাক শেবস ২০১৮ উপলদক্ষ ১-

১৫ আেস্ট ২০১৮ পর্ মন্ত বঙ্গবন্ধুর আদলাকশচত্র শনদয় শবদশষ প্রেশ মনী, টেদশর খ্যাশেিান প্রবীণ ও েরুণ শশল্পীদের অাংশগ্রহদণ  

৯-১৭ আেস্ট ২০১৮ পর্ মন্ত ‘বঙ্গবন্ধু এবাং আিাদের স্বদপ্নর বাাংলাদেশ’ শীষ মক আটি মস্ট কযাম্প এবাং ‘৭ই িাদচ মর ভাষণ: বাঙাশলর 

স্বাধীনোর িাইলফলক’ ও ‘বঙ্গবন্ধু এবাং আিাদের স্বদপ্নর বাাংলাদেশ’ শীষ মক ২টি আটি মস্ট কযাদম্পর শচত্রকি ম শনদয় প্রেশ মনী 

অনুশষ্ঠে হয়।  আে মকযাদম্প টেদশর ৫০জন শবশশষ্ট চারুশশল্পী অাংশগ্রহণ কদরন।  

 

 



4 
সাংস্কৃশে শবষয়ক িন্ত্রণালদয়র পৃষ্ঠদপাষকোয় বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির উদযাদে ১-৩০ টসদেম্বর ২০১৮ পর্ মন্ত 

বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির জােীয় শচত্রশালায় িাসব্যাপী ১৮েি শিবাশষ মক এশীয় চারুকলা প্রেশ মনী বাাংলাদেশ ২০১৮ 

আদয়াজন করা হয়। ০১ টসদেম্বর ২০১৮ েণপ্রজােন্ত্রী বাাংলাদেদশর িহািান্য রাষ্ট্রপশে জনাব টিা: আবদুল হাশিে প্রধান 

অশেশি শহদসদব উপশস্থে টিদক প্রেশ মনীর উদিাধন ও পুরস্কারপ্রাপ্ত শশল্পীদের িাদি পুরস্কার শবেরণ কদরন।  টর্ৌি উদযাদে 

শশল্পাচার্ ম জয়নুল আদবশেন আে ম স্কুল, েঙ্গী োজীপুর এর আদয়াজদন ২৮-৩০ অদটাবর ২০১৮ পর্ মন্ত ২য়  আন্তজমাশেক শশশু 

শচত্রকলা প্রশেদর্াশেো ও  প্রেশ মনী ২০১৮  এবাং ৯-১৬ নদভম্বর ২০১৮ পর্ মন্ত জােীয় শচত্রশালার গ্যালাশর-২ এ  শশল্পকি ম 

প্রেশ মনীর আদয়াজন করা হয়। শ্রীলংকায়  ‘SAARC ARTIST CAMP 2018’ -এ  বাাংলাদেদশর  শবশশষ্ট 

চারুশশল্পীদের সিন্বদয় ৬ সেস্য শবশশষ্ট প্রশেশনশধেল ৪-৬ শেদসম্বর ২০১৮ শ্রীলাংকা সফর কদরন। িহান মুশিযুদ্ধ ও শবজদয়র 

৪৭ বছর উের্াপন উপলদক্ষ খ্যাশেিান আদলাকশচত্র শশল্পী ও টলখক এি এ োদহর এর ‘বাাংলাদেদশর টনৌকা’ শীষ মক একক 

আদলাকশচত্র প্রেশ মনীর আদয়াজন করা হয়। ১ শেদসম্বর ২০১৮ িহান শবজদয়র িাদসর প্রিি শেবদস বাাংলাদেশ শশল্পকলা 

একাদেশির জােীয় শচত্রশালা শিলনায়েদন বাঙাশলর ঐশেদহযর অন্যেি অনুষঙ্গ টনৌকার এই প্রেশ মনীর উদিাধন অনুষ্ঠান 

অনুশষ্ঠে হয়। বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি এবাং টবঙ্গল ফাউদেশদনর সহদর্াশেোয় ঢাকা শবেশবযালদয়র চারুকলা অনুষে, 

চীদনর শসাংহুয়া শবেশবযালয় ও সাাংহাই আে ম এযাে শেজাইন একাদেশির উদযাদে ৮-১৫ শেদসম্বর ২০১৮ পর্ মন্ত 

BRILLIANT, 4TH NEW CRAFTS INTERNATIONAL ARTISTS GROUP 

EXHIBITION আদয়াজন করা হয়। ঢাকা শবেশবযালদয়র ফদোগ্রাশফক টসাসাইটির টর্ৌি উদযাদে ২৭-৩০ জানুয়াশর 

২০১৯ পর্ মন্ত জােীয় শচত্রশালার ৫ ও ৬নাং গ্যালাশরদে আদলাকশচত্র প্রেশ মনী অনুশষ্ঠে হয়।  

 

মুযশভয়ানা শফল্ম টসাসাইটির টর্ৌি উদযাদে জােীয় শচত্রশালা শিলনায়েদন ১২ জানুয়াশর ২০১৯ োশরখ ও ৩১ 

জানুয়াশর ২০১৯ োশরখ চলশিত্র প্রেশ মনী এবাং ২৫-২৭ জানুয়াশর ২০১৯ পর্ মন্ত কন্যার টর্ৌি উদযাদে জােীয় শচত্রশালার ২নাং 

গ্যালাশরদে শচত্র প্রেশ মনী অনুশষ্ঠে হয়। ১৯ টফব্রুয়াশর ২০১৯ োশরখ বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির ৪৫েি প্রশেষ্ঠা বাশষ মকী 

উপলদক্ষয  ১৯-২৮ টফব্রুয়াশর ২০১৯ পর্ মন্ত একাদেশির সকল শবভাদের পঁয়োশিশ বৎসদরর প্রকাশনা ও শবশভন্ন উপকরণ 

(দরাশশউর, ম্যাোশজন, কযাোলে, আিন্ত্রণপত্র, শসশে/শেশভশে, টপাস্টার, আদলাকশচত্র, র্ন্ত্রপাশে ইেযাশে) শনদয় জােীয় 

শচত্রশালার ১নাং গ্যালাশরদে  শবদশষ প্রেশ মনীর আদয়াজন করা হয়। বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি এবাং বাাংলাদেশ আওয়ািী 

লীে এর প্রচার ও প্রকাশনা উপকশিটির টর্ৌি উদযাদে জাশের শপো বঙ্গবন্ধু টশখ মুশজবুর রহিান এর ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধশর ৫০ 

বছর পূ মশে উপলদক্ষয ২৫ ও ২৬ টফব্রুয়াশর জােীয় চশত্রশালার ৫ ও ৬ নাং গ্যালাশরদে শবদশষ শচত্র প্রে মশনী এবাং জােীয় 

চশত্রশালা িশলনায়েদন আদলাচনা সভার আদয়াজন করা হয়। এ প্রেশ মনীদে বঙ্গবন্ধু’র ওপর শচত্রকলা ১০০টি, আদলাকশচত্র 

২১০টি, শশশুদের শচত্রকি ম ২০০টি সহ টিাে ৫১০টি শচত্রকি ম প্রেশশ মে হয়। শবদের সব িাতৃভাষা রক্ষা করদব বাাংলাদেশ 

রাজধানী ঢাকাসহ রাজবাড়ী, র্দশার, হশবেঞ্জ, ফশরেপুর, শেনাজপুর, নীলফািারী ও কক্সবাজার টজলায় কৃৎকলা প্রেশ মনী। 

কৃৎকলায় ভাষার অশভর্াত্রা। পৃশিবীর বুদক িাতৃভাষার জন্য প্রাণ শেদয় বাঙাশল শবদের ইশেহাদস এক অনন্য উোহরণ সৃশষ্ট 

কদরদছ। এিন আত্মেযাদের কিা স্মরণ কদর আদয়াজন করা হদয়দছ কৃৎকলা (পারফরদিন্স আে ম) ‘কৃৎকলায় ভাষার 

অশভর্াত্রা’। ভাষা শনদয় কৃৎকলার এ প্রেশ মনীদে একুশজন শশল্পী শশহে শিনার পর্ মন্ত বদয় চদল বাহান্ন হাে একটি শাশড়। টর্ 

শাশড়র িদধ্য আঁকা হদয়দছ পৃশিবীর শবশভন্ন ভাষার বণ মিালা। টর্ বণ মিালাদক অজমন করদে শেদয় বাঙাশল োর সূর্ ম সন্তানদের 

হাশরদয়দছ, আজ বাঙাশল োশয়ত্ব শনদয়দছ পৃশিবীর অন্য সকল িাতৃভাষার অশধকার রক্ষার। ‘শবদের সব িাতৃভাষা রক্ষা করদব 

বাাংলাদেশ’ এই শশদরানাদি বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির নানা কি মকাদের একটি এই কৃৎকলার আদয়াজন। ২৭ টফব্রুয়াশর 

২০১৯ োশরখ উদিাধনীর  িধ্য শেদয় কৃৎকলার এ প্রেশ মনী শুরু হয় বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি প্রাঙ্গণ টিদক আর টশষ হয় 

ঢাকা শবেশবযালদয়র শশহে শিনাদরর সম্মূখ টবশেদে।  
 

বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি এবাং আে ম কাশন মভাল এর টর্ৌি উদযাদে ২২-২৫ টফব্রুয়াশর ২০১৯ পর্ মন্ত জােীয় 

শচত্রশালায় বাাংলা কযাশলওগ্রাশফ ও োইদফাগ্রাশফ প্রশশক্ষণ কি মশালা আদয়াজন করা হয়। বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি এবাং 

ARTOPOLITION (আদে মাপশলশন) এর টর্ৌি উদযাদে ২৩ টফব্রুয়াশর টিদক ৯ িাচ ম ২০১৯ পর্ মন্ত জােীয় শচত্রশালার ২ 

ও ৩নাং গ্যালাশরদে শশদল্পর আদলায় িাতৃভাষা উের্াপন প্রেশ মনী আদয়াজন করা হয়।  এ প্রেশ মনীদে বাাংলাদেশসহ ভারে, 

শ্রীলাংকা, টনপাল, ভুোন, কদম্বাশেয়া, চীন, জাপান, তুরস্ক, ইরান, অদেশলয়া, অশেয়া, টপাল্যাে, কানাো, িাশরশাস, 

িালদয়শশয়া, ইদন্দাদনশশয়া, যুিরাষ্ট্র, যুিরাজয, টিশস্কদকা এর ২১২জন শশল্পীর ২১২টি শশল্পকি ম প্রেশ মনীদে স্থান পায়। এছাড়া এ 

প্রেশ মনীর পাশাপাশশ টেদশর ২২জন শবশশষ্ট চারুশশল্পীর ২২টি শশল্পকি মও প্রেশ মনীদে প্রেশশ মে হয়। বাাংলাদেশ শশল্পকলা 

একাদেশির চারুকলা শবভাদের উদযাদে  জাশের শপো বঙ্গবন্ধু টশখ মুশজবুর রহিান এর ৯৯েি জন্মবাশষ মকী ও জােীয় শশশু 

শেবস উপলদক্ষ ১৭ িাচ ম ২০১৯ োশরখ জােীয় শচত্রশালা প্লাজায় শশশুদের অাংশগ্রহদণ শচত্রাঙ্কন প্রশেদর্াশেোর আদয়াজন করা 

হয়। এছাড়া ১৭ িাচ ম ২০১৯ োশরখ একাদেশির ব্যবস্থাপনায় এবাং স্থানীয় প্রশাসদনর সহদর্াশেোয় সারাদেশব্যাপী শশশুদের 

শচত্রাঙ্কন প্রশেদর্াশেোর আদয়াজন করা হয়।  



5 
৫ টিদক ১৫ িাচ ম ২০১৯ োশরখ ‘শচত্রকলায় ৫০টি ক্ষুদ্র জাশেসত্তার সাাংস্কৃশেক জীবনশচত্র’ এর ৫০ জন শশল্পীর ১৫০টি 

শীষ মক শচত্রকি ম প্রেশনীর আদয়াজন করা হয়। বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি এবাং শচলদেন’স শফল্ম টসাসাইটি বাাংলাদেশ এর 

টর্ৌি উদযাদে ০২ িাচ ম টিদক ০৮ িাচ ম ২০১৯, ঢাকাসহ টেদশর সবগুদলা শবভােীয় শহদর একদর্াদে অনুশষ্ঠে হয় ১২েি 

আন্তজমাশেক শশশু চলশিত্র উৎসব বাাংলাদেশ। বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির চারুকলা শবভাদের উদযাদে পদহলা ববশাখ 

১৪২৬ বঙ্গাব্দদক গ্রহণ এবাং একই সাদি বাাংলা ১৪২৫ বঙ্গাদব্দর বচত্র িাদসর টশষশেন অি মাৎ ৩০ বচত্রদক টকন্দ্র কদর ১৪ এশপ্রল 

২০১৯ একাদেশির প্রাঙ্গণ ভবনসমূদহর প্রাঙ্গনসহ একাদেশির অভযন্তদর অবশস্থে সকল রাস্তা নান্দশনক ও বশশল্পকভাদব 

আলপনা করা হয়। বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি ও বাাংলাদেশ ফদো জান মাশলস্ট এদসাশসদয়শন এর টর্ৌি উদযাদে ১৯-২১ 

এশপ্রল ২০১৯ জােীয় শচত্রশালার ৪নাং গ্যালাশরদে রূপসী বাাংলা জােীয় ফদো প্রেশ মনী এবাং ১৯ এশপ্রল ফদো প্রেশ মনী, 

প্রশেদর্াশেো এবাং সম্মাননা প্রোন অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা হয়। বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির আদয়াজদন কসিস-

আটি মশলয়ার ৭১ এর সহদর্াশেোয় ১৯-২৯ এশপ্রল ২০১৯ পর্ মন্ত জােীয় শচত্রশালার ভাস্কর্ ম গ্যালারী জাপাশন চারুশশল্পী েশসদকা 

ইশকো এর কনদেদম্পা টফারাশর শপ্রন্ট প্রেশ মনী অনুশষ্ঠে হয়। বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি এবাং ঢাকাবাসী সাংেঠন এর টর্ৌি 

উদযাদে ২৫-৩০ এশপ্রল ২০১৯ জােীয় শচত্রশালার ৬নাং গ্যালাশরদে এশশয়ান ঘুশড় প্রেশ মনী ২০১৯ অনুশষ্ঠে হয়। 

 

জােীয় পর্াদয় শবেকশব রবীন্দ্রনাি ঠাকুদরর ১৫৮েি জন্মবাশষ মকী উের্াপন উপলদক্ষ ২৫ ববশাখ ১৪২৬/৮ টি ২০১৯ 

োশরখ টেদশর শবশশষ্ট শশল্পীর শচত্রকি ম, রবীন্দ্রনাি ঠাকুদরর অাংশকে শচত্রকদি মর টরশপ্লকা এবাং আদলাকশচত্র শনদয় ৮-২৪ টি 

২০১৯ পর্ন্ত শবদশষ শচত্র প্রেশ মনী আদয়াজন করা হয়। বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি এবাং বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প 

করদপাদরশন (শবশসক) এর টর্ৌি উদযাদে ১৬-২৫ টি ২০১৯ একাদেশির জােীয় শচত্রশালা ভবদনর নীচেলার প্রাঙ্গদণ 

বাাংলাদেদশর ঐশেহযবাহী ‘জািোশন পণ্য প্রেশ মনী ও টিলা ২০১৯’ আদয়াজন করা হয়। বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি এবাং 

এটিএন শনউজ ও আকমাইভ’৭১ এর টর্ৌি উদযাদে শবেকশব রবীন্দ্রনাি ঠাকুদরর জীবেশায় পাশলে জন্মশেদনর আদলাকশচত্র 

শনদয় ৬-২৩ টি ২০১৯ জােীয় শচত্রশালার ৬নাং গ্যালাশরদে কশবর জন্মশেন শীকম শবদশষ প্রেশ মনী আদয়াজন করা হয়। 

 

েদবষণাধিী বাাংলা ও ইাংদরশজ প্রবন্ধ সাংগ্রহ ও পর্ মাদলাচনাকরণ।শশল্পকলা’ ষান্মাশসক বাাংলা পশত্রকামু দ্রণ ২টি 

সাংখ্যা। শশল্পকলা বাশষ মক ইাংদরশজ জান মাল ২০১৪ সাল ২২েি সাংখ্যা সম্পােনা। শশদল্পর আদলায় বঙ্গবন্ধু’ শশদরানাি এযালবাি 

মুদ্রণ। ‘শশশুদেরশচত্রপদেবঙ্গবন্ধু’ শশদরানািএযালবািমুদ্রণ। টহ িহািানব’ শশদরানাি এযালবাি মুদ্রণ। ‘জয়নুল আদবেীন’ 

শশদরানাি গ্রন্থ পুন:মুদ্রণ। ‘শশল্পকলাপেক’ ও ‘টজলা শশল্পকলা সম্মাননা’ প্রোন। প্রকাশনা শবক্রয় ও টসৌজন্য প্রোন। 

গ্রন্থদিলায় অাংশগ্রহণ: ক) অির একুদশ গ্রন্থদিলায় অাংশগ্রহণ।, খ) জাশের জনক বঙ্গবন্ধু টশখ মুশজবুর রহিাদনর 

জন্মবাশষ মকী ও জােীয় শশশু শেবস উের্াপন উপলদক্ষ টুঙ্গীপাড়া বইদিলায় অাংশগ্রহণ।, ে) জাশের জনক বঙ্গবন্ধু টশখ মুশজবুর 

রহিাদনর জন্মবাশষ মকী ও জােীয় শশশু শেবস উের্াপন উপলদক্ষ জােীয় শশশু একাদেশি আদয়াশজে বইদিলায় অাংশগ্রহণ এবাং    

ঘ) জােীয় কশব কাজী নজরুল ইসলাদির জন্মবাশষ মকী উপলদক্ষ আদয়াশজে িয়িনশসাংদহর শত্রশাদল বইদিলায় অাংশগ্রহণ। 
 

বসয়ে শািসুল হক এর ২য় প্রয়াণবষ ম স্মরণঘ ময অনুষ্ঠাদনর অাংশ শহদসদব ২৭ টসদেম্বর ২০১৮ োশরখ বসয়ে শািসুল 

হদকর নােক পাদয়র আওয়াজ পাওয়া র্ায় এবাং ২৯ টসদেম্বর ২০১৮ োশরদখ বসয়ে শািসুর হদকর টলখা এবাং আোউর 

রহিাদনর শনদে মশনা হযািদলে নােদকর প্রেশ মনী হয়। বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি ও েঙ্গা র্মুনা সাাংস্কৃশেক উৎসব পষ মে 

এর টর্ৌি আদয়াজদন ৫ টিদক ১৫ অদটাবর ২০১৮ োশরখ পর্ মন্ত ১১ শেনব্যাপী েঙ্গা-র্মুনা সাাংস্কৃশেক উৎসব অনুশষ্ঠে হয়। 

উি সাাংস্কৃশে উৎসদব টেশশ শবদেশী নাট্যেল ও শবশভন্ন নৃেযেল অাংশগ্রহণ কদর। পাদপে শিদয়োদরর সাশব মক উন্নয়দন ভারদের 

পশিিবদঙ্গর বদরণ্য পুতুলনাট্য শশল্পী ও শনদে মশক ‘পদ্মশ্রী সুদরশ েদত্ত’র পশরচালনায় ০৮ টিদক ১২ অদটাবর ২০১৮ পাঁচ 

(০৫)শেনব্যাপী কি মশালার আদয়াজন করা হয়। এছাড়াও ০৮ এবাং ১২ অদটাবর ২০১৮ োশরখ ভারদের পশিিবদঙ্গর বদরণ্য 

পুতুলনাট্য শশল্পী ও শনদে মশক ‘পদ্মশ্রী সুদরশ েদত্ত’র পশরচালনায় ‘আলাশেন’ পুতুলনাট্য প্রেশ মনী অনুশষ্ঠে হয়। একাদেশির 

শনজস্ব প্রদর্াজনা ‘এক বস্তা চাল’ নােকটির ৭৯েি প্রেশ মনী ২০ অদটাবর ২০১৮ োশরখ অনুশষ্ঠে হয়। একাদেশির ও 

আইটিআই বাাংলাদেশ টকন্দ্র টর্ৌিভাদব শবে আইটিআই এর ৭০বছর পূশেম উপলদক্ষ ১-৩ নদভম্বর ২০১৮ োশরখ পর্ মন্ত ৩(শেন) 

শেনব্যাপী শিলনায়েদন সাাংস্কৃশেক অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা হয়। বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির আদয়াজদন ৫ নদভম্বর 

২০১৮ উপিহাদেদশর প্রখ্যাে েণসাংেীে শশল্পী ে. ভূদপন হাজাশরকার ৭ি প্রয়াণ শেবস উপলদক্ষ ‘আজ জীবন খ ুঁদজ পাশব’ 

শীষ মক আদলাচনা ও সাাংস্কৃশেক অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা হয়। র্াত্রাশশল্প উন্নয়ন নীশেিালা-২০১২ বাস্তবায়ন ও র্াত্রােল 

শনবন্ধদনর লদক্ষ বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির আদয়াজদন নাট্যকলা ও চলশিত্র শবভাদের ব্যবস্থাপনায় ১২ ও ১৩ নদভম্বর, 

২০১৮ োশরখ ০২ (দুই)শেনব্যাপী জােীয় নাট্যশালার স্টুশেও শিদয়োর হদল ‘১০ি র্াত্রানুষ্ঠান ২০১৮’ টে ১০ (েশ)টি 

র্াত্রােদলর র্াত্রাপালা প্রেশশ মে হয়। বগুড়া টজলার শশবেঞ্জ উপদজলার ভাসু শবহাদর ৩৫০জন শশল্পী কলাকুশলীর অাংশগ্রহদণ 

শনশি মে প্রত্ননােক ‘িহাস্থান’ এর প্রেশ মনী ২৩ এবাং ২৪ নদভম্বর ২০১৮  োশরখ িহাস্থানেদড়র ভাসু শবহাদর িঞ্চস্থ হয়। উি 

প্রত্ননােকটি প্রেশ মনীর পূদব ম ১৯-২২ নদভম্বর ২০১৮ োশরখ পর্ মন্ত ০৪(চার)শেনব্যাপী ভাসু শবহাদর নােকটির িহড়া অনুশষ্ঠে হয়।  
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উি প্রেশ মনীদে সাংস্কৃশে শবষয়ক িন্ত্রণালদয়র সশচবসহ টেদশর শবশশষ্ট নাট্যজন ও ব্যশিবে ম উপশস্থে শছদলন। ২৫ 

শেদসম্বর ২০১৮ োশরখ চলশিত্র পশরচালক সাইদুল আনাি টুটুল এর স্মরণ সভা উপলদক্ষ জােীয় শচত্রশালা শিলনায়েদন 

‘আদলাচনা ও চলশিত্র প্রেশ মনী’ আদয়াজন করা হয়। ঢাকাস্থ চীন দূোবাদসর আদয়াজদন এবাং বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির 

সহদর্াশেোয় ১৭ ও ১৮ জানুয়াশর ২০১৯ ‘Happy Chiness New Year Gala 2019’ উের্াপদনর জন্য 

বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি শশশু অযাদক্রাদবটিক েল বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির জােীয় নাট্যশালায় মূল শিলনায়েদন 

২শেনব্যাপী অযাদক্রাদবটিক প্রেশ মনী আদয়াজন করা হয়। টফব্রুয়াশর ২০১৯ োশরখ শাহশরয়ার কশবর শনশি মে িাওলানা 

জালালউশিন রুিীর উপর প্রািাণ্য চলশিত্র ‘শিিােস শেি’ প্রেশশ মে হয়। তুরদস্কর শবশশষ্ট কশব, নাট্যকার, অশভদনো ও সুফী 

েদবষক জনাব োশরক গুদণরদসল প্রধান বিা শহদসদব উপশস্থে শছদলন। বাাংলাদেদশর প্রাচীন ও ঐশেহযবাহী পুতুলনাট্য শশদল্পর 

উন্নয়ন, উৎকষ ম ও শবকাশ সাধদন েণপ্রজােন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ইদোিদধ্য ‘পুতুলনাট্যশশল্প উন্নয়ন নীশেিালা ২০১৮’ প্রণয়ন 

কদরদছ। বাাংলাদেদশর সকল পুতুলনাট্যশশল্পী ও সাংেঠদনর এই অজমনদক শবদশষ োৎপদর্ মর সাদি উযাপন করদে বাাংলাদেশ 

শশল্পকলা একাদেশি ২৪টি পুতুলনাট্য প্রদর্াজনা সিন্বদয় ১৯ টিদক ২৩ িাচ ম ২০১৯ পর্ মন্ত ৫(পাঁচ)শেনব্যাপী জােীয় পুতুলনাট্য 

উৎসব ২০১৯ জােীয় নাট্যশালার এক্সদপশরদিন্টাল শিদয়োর হল ও স্টুশেও শিদয়োর হদল অনুশষ্ঠে হয়। এছাড়াও আোিী ২১ 

িাচ ম ২০১৯ শবে পুতুলনাট্য শেবস উযাপন উপলদক্ষ বাাংলাদেদশর পুতুলনাট্য শবষয়ক স্থাপনাশশল্প প্রেশ মনী, শবে পুতুলনাট্য 

শেবস আদলাচনা এবাং পুতুলনাট্য সম্মাননা প্রোন করা হয়। শবে পুতুলনাট্য শেবস আদয়াজন ২১ িাচ ম ২০১৯ োশরখ অনুশষ্ঠে 

হয়। ১৯-২৩ িাচ ম ২০১৯ পর্ মন্ত একাদেশির নাট্যকলা ও চলশিত্র শবভাদের ব্যবস্থাপনায় আদয়াশজে জােীয় পুতুলনাট্য উৎসব 

২০১৯ উপলদক্ষ শবে পুতুলনাট্য শেবস আদলাচনা, বাাংলাদেশী পুতুলনাট্য শবষয়ক স্থাপনা প্রেশ মনী, গুণী পুতুলনাট্যশশল্পীর 

সম্মাননা ২০১৯ প্রোন করা হয়।  

 

বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি টেশীয় চলশিদত্রর শবকাশ ও উন্নয়ন এবাং সুষ্ঠু ও শনি মল চলশিত্র আদন্দালদনর অাংশ 

শহদসদব ৩ টিদক ৬ এশপ্রল ২০১৯ পর্ মন্ত ৪(চার)শেনব্যাপী ‘জােীয় চলশিত্র শেবস ২০১৯’ বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি এবাং 

৬৪ টজলা শশল্পকলা একাদেশিদে শেবসটি উযাপন করা হয়। জােীয় চলশিত্র শেবস উের্াপদনর অাংশ শহদসদব ৪ এশপ্রল ২০১৯ 

োশরখ জােীয় শচত্রশালা শিলনায়েদন চলশিত্র প্রেশ মনী এবাং টসশিনার আদয়াজন করা হয়। র্াত্রাশশদল্পর নবর্াত্রা শীষ মক ৫টি 

নতুন র্াত্রা প্রদর্াজনা শনদয় ২৪-২৬ এশপ্রল ২০১৯ শেনশেনব্যাপী ‘র্াত্রা উৎসব ২০১৯’ ও ‘র্াত্রাপালার শবদবক’ শীষ মক 

েদবষণাধিী অনুষ্ঠান আদয়াজন করা হয়। এছাড়াও ২৪ টিদক ২৬ এশপ্রল বাাংলাদেদশর শবশভন্ন অঞ্চদলর ‘র্াত্রাপালার শবদবক’ 

শনদয় েদবষণাধিী কি মশালার আদয়াজন করা হয়। র্াত্রাশশল্পী সম্মাননা প্রোন ২৪ এশপ্রল ২০১৯ োশরখ অনুশষ্ঠে হয়। উি 

র্াত্রাশশল্পী সম্মাননা ও র্াত্রা উৎসব ২০১৯ এ উদিাধন কদরন িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর রাজননশেক উপদেষ্টা এইচ টি ইিাি। 

অনুষ্ঠাদনর শবদশষ অশেশি শহদসদব উপশস্থে শছদলন সাংস্কৃশে শবষয়ক িন্ত্রণালদয়র িাননীয় সশচব ে. আবু টহনা টিাস্তফা 

কািাল. এনশেশস এবাং আদরাও উপশস্থে শছদলন শবশশষ্ট নাট্য ও সাাংস্কৃশেক ব্যশিত্ব িঞ্চসারশি আোউর রহিান। ১০ ও ১১ টি 

২০১৯ পর্ মন্ত ২শেনব্যাপী টস্টজ ম্যাদনজদিন্ট এর উপর নরওদয়র অসদলা টিদক আেে ৪জন প্রশশক্ষক এর পশরচালনায় জােীয় 

নাট্যশালার টসশিনার কদক্ষ ১টি কি মশালা আদয়াজন করা হয়। উি কি মশালায় বাাংলাদেদশ শবশভন্ন নাট্যেদলর ৩৫জন এবাং ৫টি 

শবেশবযালয় টিদক ছাত্রছাত্রী ও নাট্যকিী অাংশগ্রহণ কদর। েণপ্রজােন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর সাংস্কৃশে শবষয়ক িন্ত্রণালদয়র 

উদযাদে ২০ টিদক ২৬ জুন ২০১৯ বাাংলাদেশ আন্তজমাশেক নাদট্যাৎসব আদয়াজন করা হদয়দছ। ফ্রান্স, রাশশয়া, চীন, 

শভদয়েনাি, ভারে, টনপাল ও বাাংলাদেদশর ৮টি নাট্যেল উৎসদব অাংশগ্রহণ কদর। ২৭ জুন ২০১৯ োশরখ সুবণ মা টেঁজুশে 

টুশস’র চলশিত্র ‘িীনালাপ’ এর চলশিত্র প্রেশ মনী ও আদলাচনা অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা হয়। প্রেশ মনীদে আদলাচক শহদসদব 

উপশস্থে শছদলন শবশশষ্ট শনি মাো শাশিি আখোর, নূরুল আলি আশেক এবাং সুবণ মা টেঁজুশে টুশস। 
 

বাাংলাদেশ টিদক প্রশেবছরই শবদের শবশভন্ন টেদশ শবশভন্ন সাাংস্কৃশেক অনুষ্ঠাদন টর্ােোদনর লদক্ষ গ্রুপ শভশত্তক 

সাাংস্কৃশেক েল টপ্ররন করা হয়। ভুোদনর শিম্পুদে ৪ি ম উন্নয়ন টিলা ০৫(পাঁচ) সেস্য শবশশষ্ট,  শফশলপাইদনর ম্যাশনলায় 

International lndigenous Peoples Festival' উপলদক্ষ ০৬(ছয়) সেস্য শবশশষ্ট, ইোলীর টভশনস ও শিলাদন 

Pieve di Soligo উপলদক্ষ ০৬(ছয়) সেস্য শবশশষ্ট, নাইদজশরয়ার আবুজাদে Ô11th International Arts and 

Crafts(INAC) Expo 2018Õ-এ অাংশগ্রহদণর জন্য ০৪(চার) সেদস্যর েল, বাাংলাদেশ দূোবাস, আশিস আবাবা, 

ইশিওশপয়া কতৃমক ‘বাাংলাদেশ টফশষ্টভযাল’-এ ১২(বার) সেস্য, বাাংলাদেশ দূোবাস, প্যাশরস কতৃমক আন্তজমাশেক িাতৃভাষা 

শেবস উপলদক্ষ ০৭(সাে) সেস্য শবশশষ্ট বাাংলাদেশ সাাংস্কৃশেক েল ফ্রান্স সফর কদর। িহান স্বাধীনো ও জােীয় শেবস 

উপলদক্ষ লেনস্থ বাাংলাদেশ দূোবাদসর উদযাদে আদয়াশজে সাাংস্কৃশেক অনুষ্ঠাদন অাংশগ্রহদণর জন্য ১১ সেস্যশবশশষ্ট 

বাাংলাদেশ সাাংস্কৃশেকেল যুিরাদজযর লেন, বাাংলা নববষ ম ১৪২৬ উযাপন উপলদক্ষ েশক্ষন টকাশরয়ায় ১২(বার) সেস্য শবশশষ্ট, 

টনোরল্যাদের টহে শহদর আদয়াশজে পদহলা ববশাখ উযাপন অনুষ্ঠান উপলদক্ষ ০৮ (আে) সেস্য শবশশষ্ট, বাাংলা নববষ ম ১৪২৬ 

উযাপন উপলদক্ষ টলবানদন ১০(েশ) সেস্য শবশশষ্ট, শিশদরর কায়দরাদে অনুশষ্ঠেব্য "The Ramadan Nights” এ 

অাংশগ্রহদণর জন্য ১৩ (দের) সেস্য শবশশষ্ট  বাাংলাদেশ সাাংস্কৃশেক েল শিশর সফর কদর।  



7 
সাকম কালচারাল টসন্টার’ এর উদযাদে  ১০ টিদক ১২ শেদসম্বর ২০১৮ পর্ মন্ত টনপাদল অনুশষ্ঠে “SAARC 

Cultural Festival on Traditional Dance 2018Ó উপলদক্ষ ০৬(ছয়) সেস্য শবশশষ্ট বাাংলাদেশ সাাংস্কৃশেক েল 

অাংশেহণ কদর। অশেয়ার রাজধানী শভদয়নায় বাাংলাদেদশর ৪৯েি স্বাধীনো ও জােীয় শেবস এবাং বাাংলা নববষ ম ১৪২৬ 

বাাংলা নববষ ম ১৪২৬ উযাপন উপলদক্ষ ১৬(টষাল) সেস্যশবশশষ্ট বাাংলাদেশ সাাংস্কৃশেক েল টপ্ররণ করা হয়। ২৩ জুলাই ২০১৮ 

েণপ্রজােন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর উপশস্থশেদে জনপ্রশাসন পেক ২০১৮ প্রোন অনুষ্ঠাদন আবহ সাংেীে 

এবাং ৩১ জুলাই ২০১৮ োশরখ বঙ্গবন্ধু স্যাদেলাইে-১ এর সফল উৎদক্ষপণ উযাপন ও উপগ্রহ ভূ-টকন্দ্র উদিাধন উপলদক্ষ 

বঙ্গবন্ধু আন্তজমাশেক সদম্মদলন টকদন্দ্র সাাংস্কৃশেক অনুষ্ঠান আদয়াজন করা হয়। ২৯ জুলাই ২০১৮ সরকাশর সাংেীে কদলজ ও 

বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির টর্ৌি উদযাদে ‘বৃশষ্টর পোবলী’ শীষ মক বষ মার োদনর অনুষ্ঠান আদয়াজন করা হয়। শবেকশব 

রবীন্দ্রনাি ঠাকুদরর ৭৭েি িহাপ্রয়াণ শেবস উপলদক্ষ ৬ আেস্ট ২০১৮ আদলাচনা ও সাাংস্কৃশেক অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা হয়। 

জাশের জনক বঙ্গবন্ধু টশখ মুশজবুর রহিাদনর শাহাোৎবাশষ মকী ও জােীয় টশাক শেবস উপলদক্ষ বঙ্গবন্ধুদক শনদবশেে কশবো 

আবৃশত্ত, আদলাচনা ও সাাংস্কৃশেক অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা হয়।  
 

শবশশষ্ট শশল্পী আব্দুল জব্বার এর স্মরদণ ২৯ আেস্ট ২০১৮ ম্যাশজশশয়ান’স টফোদরশন অব বাাংলাদেশ এবাং 

একাদেশির টর্ৌি উদযাদে আদলাচনা ও সঙ্গীোনুষ্ঠান আদয়াজন করা হয়। ১ টসদেম্বর ২০১৮ োশরখ িহািান্য রাষ্ট্রপশে 

কতৃমক ১৮েি শিবাশষ মক এশীয় চারুকলা প্রেশ মনী ২০১৮ এর উদিাধন উপলদক্ষ উদিাধনী অনুষ্ঠাদন, ঢাকা ক্লাদব এবাং টনৌশবহাদর 

এবাং বাাংলাদেশ জােীয় সাংসদের িাননীয় স্পীকার জনাব ে. শশরীন শারশিন টচৌধুরী এিশপর উপশস্থশেদে ১১ টসদেম্বর 

২০১৮ শশল্পী শাহাবুশিন এর জন্মশেন উপলদক্ষ সাাংস্কৃশেক অনুষ্ঠান আদয়াজন করা হয়। েণপ্রজােন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর 

িাননীয় প্রধানিন্ত্রী’র জন্মশেন ২০১৮ উপলদক্ষ ২৮ টসদেম্বর ২০১৮ জােীয় নাট্যশালা শিলনায়েদন সাাংস্কৃশেক অনুষ্ঠান 

আদয়াজন করা হয়। 
  

নবান্ন উৎসব উপলদক্ষ ১৫ নদভম্বর ২০১৮ সাাংস্কৃশেক অনুষ্ঠান আদয়াজন করা হয়। শহীে বুশদ্ধজীবী শেবস উপলদক্ষ 

১৪ শেদসম্বর ২০১৮ শশহে বুশদ্ধজীবী কবরস্থান শিরপুর ও রাদয়র বাজার  বুশদ্ধজীবী স্মৃশেদসৌদধ পৃিক আবৃশত্ত এবাং িহান শবজয় 

শেবস উপলদক্ষ ১৫ শেদসম্বর ২০১৮ নন্দনিদঞ্চ, ১৬ শেদসম্বর ২০১৮ বঙ্গভবদন অনুশষ্ঠে রাষ্ট্রীয় সাংবধ মনা অনুষ্ঠাদন এবাং সাভার 

জােীয় স্মৃশে টসৌদধ সাাংস্কৃশেক অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা হয়। বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি ও জােীয় শপঠা উৎসব উযাপন 

পশরষে-১৪২৫ এর টর্ৌি উদযাদে ২৩ জানুয়াশর টিদক ০১ টফব্রুয়াশর ২০১৯ পর্ মন্ত একাদেশির উনু্মি িদঞ্চ ‘জােীয় শপঠা 

উৎসব” সাাংস্কৃশেক অনুষ্ঠান আদয়াজন করা হয়। ০৮ টফব্রুয়াশর ২০১৯ আন্তজমাশেক িাতৃভাষা শেবস ও শশহে শেবস উপলদক্ষ  

টর্ৌি উদযাদে ‘বাজাও শবে বীনা’ শীষ মক শবদেশী োন ও নৃেযানুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা হয়। ১৩ টফব্রুয়াশর ২০১৯ টসাহরাওয়ােী 

উযাদন বসন্ত উৎসব উপলদক্ষ সাাংস্কৃশেক অনুষ্ঠান আদয়াজন করা হয়। ১৬ টফব্রুয়াশর ২০১৯ শশল্পী িাসুে আহদিে ও আসিা 

টবেি শরো’র যুেল সাংেীে সন্ধযা “সুর ও ছদন্দ জীবদনর িাধূরী” শীষ মক সাংেীোনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা হয়। বাাংলাদেশ 

শশল্পকলা একাদেশির ৪৫েি প্রশেষ্ঠাবশষ মকী উপলদক্ষ ১৯ টিদক ২৮ টফব্রুয়াশর ২০১৯ পর্ মন্ত চারুকলা গ্যালারীদে শবভােীয় 

কি মকাদের শচত্র প্রেশ মনী আদয়াজন করা হয়। আদয়াশজে শচত্র প্রেশ মনীদে সাংেীে, নৃেয ও আবৃশত্ত শবভাদের শবশভন্ন কার্ মক্রদির 

শস্থরশচত্র, বাযর্ন্ত্র, শবশশষ্ট ব্যশিবৃদন্দর জীবনীসহ ফদো প্রেশ মনী এবাং শভশেও প্রেশ মনীর আদয়াজন করা হয়। ২০ টফব্রুয়াশর 

২০১৯ িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর উপশস্থশেদে একুদশ পেক ২০১৯ প্রোন অনুষ্ঠাদন আবহ সাংেীে পশরদবশন করা হয়। অনুষ্ঠাদন 

পেকপ্রাপ্ত গুণীজন পেক গ্রহণকাদল একাদেশির র্ন্ত্রশশল্পীবৃন্দ আবহ সাংেীে পশরদবশন কদরন। ২১ টফব্রুয়াশর ২০১৯ সাাংস্কৃশেক 

অনুষ্ঠান আদয়াজন করা হয়। অনুষ্ঠাদনর শুরুদেই অাংশগ্রহণকারী সকল শবদেশী, টেশী শশল্পীরা িদঞ্চ এদস জােীয় সাংেীে 

পশরদবশন কদরন। এরপর সকল শশহেদের স্মরদণ ১শিশনে শনরবো পালন করা হয় এবাং উপশস্থে  সকল শবদেশী শশল্পীদের 

অাংশগ্রহদণ ভাষার োন- আিার ভাইদয়র রদি রাঙাদনা একুদশ টফব্রুয়াশর....পশরদবশশে হয়। বাাংলাদেদশ অবশস্থে  শফশলপাইন 

কানাো, রাশশয়ান টফোদরশন, ফ্রান্স, জাপান, ইদন্দাদনশশয়া, ভারে এবাং টস্পন দূোবাদসর শশল্পীবৃন্দ োঁদের শনজস্ব ভাষায় 

কশবো, োন ও আবৃশত্ত পশরদবশন কদর। শ্রীলাংকা, িরদকা, আফোশনস্তান, টনপাল এবাং টনোরল্যাদের ভাষার োদনর উপর 

নৃেয পশরচালক- শায়লা আহদিে লীিা’র নৃেয পশরচালনায় শশল্পীবৃন্দ সিদবে নৃেয পশরদবশন কদর।  
 

িহান স্বাধীনো  শেবস উপলদক্ষ ২৬ িাচ ম ২০১৯  বঙ্গবন্ধু জােীয় টস্টশেয়াদি শশশু-শকদশারদের কুচকাওয়াজ 

অনুষ্ঠাদন ২০০ শশশু শশল্পীর কদে শুদ্ধ সুদর জােীয় সাংেীে পশরদবশশে হয়। ২৬ িাচ ম ২০১৯ িহান স্বাধীনো শেবস উের্াপন 

উপলদক্ষ বঙ্গভবদন অনুশষ্ঠে রাষ্ট্রীয় সাংবধ মনা অনুষ্ঠাদন সাাংস্কৃশেক পব ম  এবাং সাভাদর জােীয় স্মৃশেদসৌদধ সাাংস্কৃশেক অনুষ্ঠান 

আদয়াজন করা হয়। ২৬ িাচ ম ২০১৮ িহান স্বাধীনো শেবস উপলদক্ষ ভুোদনর িাননীয় প্রধানিন্ত্রী  েে ১২-১৫ এশপ্রল ২০১৯ 

পর্ মন্ত বাাংলাদেশ সফর কদরন। এ উপলদক্ষ পররাষ্ট্র িন্ত্রণালদয়র উদযাদে ১৩ এশপ্রল ২০১৯ োশরখ টহাদেল ইন্টারকশন্টদনন্টাল-

এ আদয়াজন করা হয়। বাাংলা নববষ ম ১৪২৬ উপলদক্ষ ১৬ এশপ্রল ২০১৯ োশরখ বঙ্গভবদনর েরবার হদল সাাংস্কৃশেক অনুষ্ঠাদনর 

আদয়াজন করা হয়। জােীয় পর্ মাদয় শবেকশব রবীন্দ্রনাি ঠাকুদরর জন্মবাশষ মকী উযাপন উপলদক্ষ ২৫ ববশাখ ১৪২৬, ০৮ টি 

২০১৯ োশরখ সাাংস্কৃশেক অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা হয়।  



8 
২২ টি ২০১৯ োশরখ প্রয়াে বদরণ্য সাংেীেশশল্পী সুবীর নন্দী স্মরণানুষ্ঠান আদয়াজন করা হয়। অনুষ্ঠাদন শবশশষ্ট 

সাংেীেজ্ঞবৃন্দ সুবীর নন্দী’র স্মৃশেচারদণ অাংশগ্রহণ কদরন। শবে সাংেীে শেবস ২০১৯ উপলদক্ষ ২১ জুন ২০১৯ োশরখ 

আদলাচনা ও সাাংস্কৃশেক অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা হয়। সাংস্কৃশে শবষয়ক িন্ত্রণালদয়র িাননীয় প্রশেিন্ত্রী জনাব টক এি খাশলে 

এিশপ-এর উপশস্থশেদে আনন্দ টশাভার্াত্রার িাধ্যদি অনুষ্ঠাদনর সূচনা করা হয়। অনুষ্ঠাদনর শুরুদে অদকমো পশরদবশন কদর 

বাাংলাদেশ শিউশজশশয়ানস্ ফাউদেশন-এর র্ন্ত্রশশল্পীবৃন্দ।  
 

বাাংলা সাশহেয, সঙ্গীে, নৃেয, কাদব্যর ভাোরদক সমৃদ্ধ কদরদছন টর্ সকল গুণী ও বদরণ্য ব্যশিত্ব, সিদয়র েশে 

টপশরদয় র্াঁদের সৃশষ্ট আজও আিাদের শবশস্মে কদর, বাঙাশল শহদসদব েব মদবাধ করায় োঁদের স্মরণ কদর বাাংলাদেশ শশল্পকলা 

একাদেশির এই আদয়াজন টর্ন-বাঙাশলর টসানালী অেীদের প্রশে কৃেজ্ঞো ও েদ্ধাঞ্জশল। প্রশে বছর সাংস্কৃশে শবষয়ক 

িন্ত্রণালদয়র পৃষ্ঠদপাষকোয় বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি গুণী ব্যশিদের স্মরণ কদর আদলাচনা ও সাাংস্কৃশেক অনুষ্ঠান 

আদয়াজন কদর িাদক। োরই ধারাবাশহকোয় িাসব্যাপী টেদশর স্বনািধন্য কশব, সাশহশেযক ও শশল্পীদের জন্ম ও মৃতুযবাশষ মকী 

উের্াপন এর লদক্ষয  ২৪ জুন ২০১৯ উদিাধনী অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন করা হয়। ২৫ জুন ২০১৯ প্রয়াে শবেখ্যাে সাংেীেজ্ঞ ওস্তাে 

আলাউশিন খাঁ, ওস্তাে আদয়ে আলী খাঁ, পশেে রশব শাংকর ও ওস্তাে আলী আকবর খাঁ স্মরদণ, ২৬ জুন ২০১৯ প্রয়াে প্রখ্যাে 

সাংেীেজ্ঞ সির োস, সেয সাহা, খন্দকার নূরুল আলি ও রশবন টঘাষ স্মরদণ, ২৭ জুন ২০১৯ প্রয়াে প্রখ্যাে সাংেীেজ্ঞ 

আব্বাসউিীন, আব্দুল আলীি ও আব্দুল লশেফ স্মরদণ, ২৮ জুন ২০১৯ প্রয়াে প্রখ্যাে সাংেীেজ্ঞ মুকুন্দ োস, ওয়াশহদুল হক, 

আলোফ িাহমুে ও অশজে রায় স্মরদণ, ২৯ জুন ২০১৯ প্রয়াে শবেখ্যাে নৃেযাচার্ ম উেয় শাংকর এবাং নৃেযাচার্ ম  বুলবুল টচৌধুরী  

স্মরদণ এবাং ৩০ জুন ২০১৯ প্রয়াে প্রখ্যাে সাংেীেজ্ঞ রজনীকান্ত টসন, শিদজন্দ্র লাল রায়, ও অতুলপ্রসাে টসন  স্মরদণ 

আদলাচনা ও সাাংস্কৃশেক অনুষ্ঠান আদয়াজন করা হয়। উশিশখে অনুষ্ঠাদন টেদশর শবশশষ্ট গুণী কশব,সাশহশেযক, টলখক, শশল্পীেন 

সিদয় সিদয় উপশস্থে টিদক প্রয়াে গুণী শশল্পীদের প্রসাংশায় শছদলন পঞ্চমূখ। 
 

৯.৩       ২০১৮-১৯ অর্ িিছহর মন্ত্রণালহয়র কার্ িািবল সম্পাদহন িড় রকহমর জকান সমস্যা/সঙ্কহের আশঙ্কা করা েহল  িার 

বিিরণ (সাধারণ/রুটিন প্রকৃবির সমস্যা/সঙ্কে উহেহখর প্রহয়াজন জনই; উদােরণ: পদ সৃজন  শূন্যপদ পূরণ ইিযাবদ) 

(১৫)  উন্নয়ন প্রকল্প সংিান্ত  (িাস্তিায়ন পবরিীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাহগর জন্য) 

১৫.১     উন্নয়ন প্রকহল্পর অর্ ি িরাদ্দ ও ব্যয় সংিান্ত িথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ জর্হক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ িন্ত) 
 

প্রবিহিদনাধীন িছহর জমাে প্রকহল্পর 

সংখ্যা  

 

প্রবিহিদনাধীন িছহর 

এ্বিবপহি জমাে িরাদ্দ 

(হকাটি োকায়) 

প্রবিহিদনাধীন িছহর িরাহদ্দর 

বিপরীহি ব্যহয়র পবরমাণ ও িরাহদ্দর 

বিপরীহি ব্যহয়র শিকরা োর 

প্রবিহিদনাধীন িছহর 

মন্ত্রণালহয় এ্বিবপ 

বরবভউ সভার সংখ্যা  

১ ২ ৩ ৪ 

১। শবভােীয় ও টজলা শশল্পকলা একাদেশি 

শনি মাণ প্রকল্প 

মূল- 82.00 

সাংদশাশধে- 93.54 

90.58  

শেকরা হার- 96.84% 

12 

২। জােীয় শচত্রশালা এবাং জােীয় সাংেীে 

ও নৃেযকলা টকদন্দ্রর সম্প্রসারণ ও 

অসিাপ্ত কাজ সিাপ্তকরণ প্রকল্প 

এশেশপ বরাি- 10.00 টকাটি 

আরএশেশপ বরাি-1.57 

টকাটি 

0.54 টকাটি 

এশেশপ বরাদির- 5.4% 

আরএশেশপ বরাদির- 34.4% 

- 

 

 

  

  

 বসবনয়র সবচি/সবচহির স্বাক্ষরঃ 

 নামঃ    


