সং িত

ে বতমান সরকােরর সাফ িচ

উ য়ন কায ম:
 সং িত িবষয়ক ম ণালয় ২০০৯ সাল হেত ন ২০১৩ পয ২৪৬.৬৮ কা টাকা েয় ১৩ ক
বা বায়ন কেরেছ। একইসমেয় অ য়ন বােজেটর আওতায় ৭৭.২৫ কা টাকা েয় ৪২ কম িচ
বা বািয়ত হেয়েছ। বা বািয়ত উে খেযা উ য়ন কায মস হ হেলা:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

৩৩.৬৩ কা
টাকা েয় দেশর ১৯ জলা িশ কলা একােডিম সং ার, স সারণ ও ষমকরণ
কাজ স
করা হেয়েছ।
২৯.৩৫ কা টাকা েয় জাতীয় িচ শালা িনমাণ কাজ স
করা হেয়েছ। িনিমত ভবেন দশীিবেদশী
িচ কম সংর ণ ও দশেনর ব া করা হেয়েছ।
১২২.৮৩ কা টাকা েয় দেশর ৩৯ জলার জলা গণ াগার িনমােণর কাজ স
করা হেয়েছ।
২৮.৫৯ কা টাকা েয় ৮ম তলা িবিশ বাংলা একােডমীর ভবন িনমাণ করা হেয়েছ।
৭.৪৭ কা টাকা া িলত েয় িম ায় নজ ল ই
উট’এর এক ক াপন করা হেয়েছ।
২৮.৭২ কা টাকা েয় আকাইভস ভবেনর উ খী স সারণ কাজ স
করা হেয়েছ।
৪.০০ কা টাকা েয় অ চিলত
বান নিথস েহর সং হ ও ব ািনক উপােয় সংর ণ কাজ শষ
করা হেয়েছ।
নওগ র পিতসের রবী নাথ ঠা েরর কাচারীবাড়ী জা ঘের পা েরর কাজ শষ হেয়েছ। লনার
দি ণিডিহেত রবী নাথ ঠা েরর রবাড়ী এবং িসরাজগে র শাহজাদ ের কাচারী বাড়ী সং ােরর কাজ
স
হেয়েছ। িশলাইদেহ
বাড়ী সং ার, প া-চপলা বােটর অ িত িনমােণর কাজ স
হেয়েছ।
িশলাইদেহ ত অিধদ েরর এক অিফস ভবন িনমাণ করা হেয়েছ। রাজশাহী জলার
য়ােত
ম েম সং ার করা হেয়েছ।
11.25 কা টাকা েয় প ীকিব জসীম উ দীেনর ফিরদ র বাসভবেন এক জা ঘর, লাইে রী-কামগেবষণােক , উ ু ম িনমাণ করা হে ।
১০.০৬ কা টাকা েয় জাতীয় জা ঘেরর অিডও িভ য়াল এবং অিডেটািরয়াম আ িনকীকরণ করা
হেয়েছ।
১০.৫৬ কা টাকা েয় নারায়নগে র সানারগ ও’ এ লাক ও কা িশ ফাউে শেণর ভৗত অবকাঠােমা
ও িনরাপ া ব া স সারণ কাজ সমা করা হেয়েছ।
জাতীয় কিব কাজী নজ ল ইসলাম এর এ ালবাম কাশ করা হয়। এ ালবােমর ৫,০০০ কিপ ি ত হেয়েছ।
র ও বাণীেত নজ ল সংগীেতর ১১ িসিড কাশ করা হেয়েছ।
বাংলািপিডয়া: াশনাল এনসাইে ািপিডয়া অব বাংলােদশ কাশ করা হেয়েছ।
রাজধানী ঢাকার ৪০০ বছর িত উপলে ঢাকাবাসীর ঐিতহ স িকত ১৮ ভ ম কাশ করা হেয়েছ।
রাকীিতর সং ার-সংর ণ এবং সাং িতক ঐিতহ স েহর পযটন কম িচর আওতায় ি য়ার
িশলাইদেহ অবকাঠােমা িনমাণ ও পাথওেয় িনমাণ কাজ, বািড় সং ার, লনার দি ণিডিহেত সং ার
কাজ, য়ার প অব ম েমে র সং ার কাজ, িসরাজগে র শাহজাদ ের রবী কাচারী বাড়ী মরামত,
নওগ র পিতসের রবী কাচারীবাড়ী জা ঘের পা র এবং েভিনর কনার িনমাণ, শর র ব ড়ায় খ য়া
মসিজদ, তাজহাট জিমদার বািড় এবং যেশােরর এমএম দে র বািড়, বােগরহােট কাদলা মােঠর সং ার
কাজ স
হেয়েছ।
িশ া জলার ময়নামিত শালবন িবহােরর অভ ের উৎখনেন থম ও ি তীয় িনমাণ েগর িনদশন
উে ািচত হেয়েছ।
ব রা জলার মহা ানগড় তা য়ার গট তাি ক উৎখনন করা হেয়েছ। ১ হাজার ৫৭১ ধাতব া,
কােঠর টরােকাটা ও িবিভ ে র রাসায়িনক পিরচযার কাজ স
করা হেয়েছ।
মািনকগে র বািলয়া াসাদ জা ঘের পা র কের দশকেদর জ উ
করা হেয়েছ।
রবী নাথ ঠা েরর ব ত প া বােটর আদেল ০৮ প বাট ও ০১ চপলা বােটর অ িত তির
করা হেয়েছ। ত ে ০২ প বাট ও ০১ চপলা বােটর অ িত ভারেতর িব ভারতী ও রবী ভারতী

িব িব ালয় হ া র করা হেয়েছ।
20. ৭ জলায় িবিভ
েগা ীর সং িত িবকাশ ও সংর েণর উে শ সাং িতক অ ান, মা ভাষা ও
বণিলিপ সংর ণ, ক কাশনা, এ ালবাম ও ড েম াির তির করা হেয়েছ।
21. “সাউথ এিশয়ান িরজম ইন া কচার ডেভলপেম ” কে র আওতায় নাওগ র পাহাড় ের বৗ
িবহার এলাকা, ব ড়ার মহা ানগড় এলাকা, িদনাজ েরর কা িজ মি র এবং বােগরহােটর ষাটগ ুজ
মসিজদ ও তৎসংল এলাকায় সাং িতক ঐিতহ র উ য়ন ও সংর ণ করা হেয়েছ।
22. ১৩.৩২ কা টাকা েয় লালবাগ ক ার সং ার ও লাইট এ সাউ শার মা েম লাইট এ সাউ
শার মা েম লালবাগ ক ার ঐিতহািসক
ণ িবষয় েলা েল ধারার কাজ স
হেয়েছ।
23.
াতনামা সািহিত ক ে র জীবনী িবষেয় ১০
মালা ি ত হেয়েছ। সািহত ঐিতহ লক ২
রিচত হেয়েছ। িমত বাংলা াকরেণর ১ম খ ি ত হেয়েছ।
24. বাংলা একােডিমেত ভাষা আে ালন জা ঘর এবং লখক জা ঘর ািপত হেয়েছ যা মাননীয় ধানম ী
উে াধন কেরেছন।

অ ান ও উৎসবািদ:
১.
২.
৩.

৪.
৫.
৬.
৭.
৮.

৯.
১০.
১১.
১২.

বাংলা ১৪১৭ সাল হেত পেহলা বশাখ বাংলা নববষ জাতীয়ভােব উদযাপন করা হে । সারােদশ াপী
পেহলা বশাখ উ যাপন সং িতর ে ন ন মা া যাগ কেরেছ।
িতবছর জাতীয়ভােব িব কিব রবী নাথ ঠা র এবং জাতীয় কিব কাজী নজ ল ইসলােমর জ জয় ী
উদযাপন করা হেয়েছ।
জাতীয় জীবেন িবিভ
ে অবদােনর ী িত প গত চার বছের ৬৮ জন িবিশ
ি ও ১
িত ানেক এ েশ পদক দান করা হয়। ২০১০ সেন এ েশ পদক া ধীেদর দ অেথর পিরমাণ ৪০
হাজার টাকা থেক ১ ল টাকায় উ ীত করা হয়। পদক দােনর পাশাপািশ মহান শহীদ িদবস ও
আ জািতক মা ভাষা িদবস উ যাপন উপলে বাংলা একােডমী চ ের মাস াপী এ শ েমলা,
আেলাচনাসভা ও সাং িতক অ ােনর আেয়াজন করা হেয়েছ।
বাংলােদশ-ভারত যৗথভােব ঢাকায় িব কিব রবী নাথ ঠা েরর সাধশত জ বািষকী এবং জাতীয় কিব
কাজী নজ ল ইসলােমর িবে াহী কিবতার ন ই বছর িত উ যাপন করা হেয়ছ।
ঢাকায় “Cultural Diversity Ministerial Forum of the Asia-Pacific Region” শীষক
সে লন অ ি ত হয়। এেত ইউেনে ার মহাপিরচালকসহ এ অ েলর ৩৩ দশ অংশ হণ কের।
ISESCO ক ক ঢাকােক Capital of Islamic Culture for Asian Region 2012 ঘাষনার
ি েত গত ১৪ লাই ২০১২ তািরেখ মাননীয় ধানম ী আ ািনকভােব বষ াপী অ ানমালার ভ
চনা কেরন।
বাংলােদশ িশ কলা একােডিম আেয়ািজত মাস াপী ১৫তম ি বািষক এিশয়া চা কলার দশনী
বাংলােদশ ২০১২ অ ি ত হেয়েছ।
সাক কালচারাল স ার, কলে া, লংকা’র অথায়েন এবং বাংলােদেশর ব াপনায় ২২-২৫ অে াবর
২০১১ তািরেখ ঢাকায় Symposium on Flokdance in the SAARC Region আেয়াজন করা
হয়। ২০১২ সােলর িডেস র মােস ১৫তম ি -বািষক এিশয়া চা কলা দশনী বাংলােদশ-২০১২ িশ কলা
একােডিমেত অ ি ত হেয়েছ। এ দশনীেত ৩৩ দশ অংশ হণ কেরেছ।
২০১২ সােলর িডেস র মােস ১৫তম ি -বািষক এিশয়া চা কলা দশনী বাংলােদশ-২০১২ িশ কলা
একােডিমেত অ ি ত হেয়েছ।এ দশনীেত ৩৩ দশ অংশ হণ কেরেছ।
সাক কালচারাল স ার. কলে া, লংকার’র অথায়েন এবং বাংলােদেশর ব াপনায় ২২-২৭ সে র
২০১৩ তািরখ ঢাকায় SAARC Handicrafts Exhibition আেয়াজন করা হয়।
জাপােন অ ি ত মাসািধকাল াপী Sectouchi Triennial 2013 Festival-এ বাংলােদেশর
অংশ হণ।
৬৪ জলায় ও ৫০২ উপেজলায় িশ া র ালী, িশ া মলা, িমনা কা ন দশনী ও সাং িতক অ ােনর

১৩.
১৪.

আেয়াজন করা হেয়েছ। ৪৯০৪
াথিমক িব ালয় হারেমািনয়াম, িগ, তবলা সরবারাহ করা হেয়েছ।
৪৮৩ উপেজলা থেক িশ নাটক দল িনবাচন কের ৬৪ জলায় ৭-১০ দেলর অংশ হেণ নাটক
উৎসব হেয়েছ। পরবত ধােপ িবভাগীয় পযােয় ১ম, ২য়, ৩য় ান অিধকারী ২১ দল অংশ হণ করেব
এবং জাতীয় পযােয় ০৩ দল অংশ হণ করেব।
৭৫ জন িবিশ ি বেগর জ ও
বািষকী উ যাপেনর জ সং িত িবষয়ক ম ণালয় থেক অ দান
দান করা হেয়েছ। তে াে মরমী কিব লালন শাহ, মহাকিব মাইেকল ম দন দ এবং িবিশ িচ
িশ ী এস.এম লতান অ তম।

অ া কায মঃ
১.

২.
৩.
৪.

৫.

৬.

৭.

বাংলােদেশর সং িত িবে র দরবাের েল ধরার লে বাংলােদশ সাং িতক দল ভারত, লংকা,
নপাল, িমশর, চীন, দি ণেকািরয়া, মালেয়িশয়া, েয়ত, া , ািজল, জামািন, রািশয়া,
রাজ ও
আেমিরকাসহ মাট ২৬ দশ সফর কের। এ সময় ভারত, লংকা, চীন ও দি ণ কািরয়ার সাং িত
দলও বাংলােদশ সফর কেরেছ।
বতমােন বাংলােদেশর সােথ ৩৯ দেশর সাং িতক ি রেয়েছ। বতমােন সরকােরর সমেয় ভারত,
জামািন, েয়েত, টান, লংকা ও রে র সােথ বাংলােদশ সাং িতক ি /সাং িতক িবিনময় ি
া িরত হয়।
২৬-২৮ ন’২০১১ বাংলা একােডিমেত ৩ িদন াপী আ জািতক সািহত সে লন আেয়াজন করা হেয়েছ
এবং ত িচ িনিমত হেয়েছ। এছাড়া ৩ আ িলক সািহত সে লন অ ি ত হেয়েছ।
কেলজ ছ ছা ীেদর পাঠাভ ােস উ ু করার উে ে উপেজলা পযােয় ৬৪ জলা ও ৪৮২ উপেজলার
১,৩৭,২২৮ জন ছা ছা ীেদর ম থেক িতেযািগতার মা েম বাছাই বক জাতীয় পযােয় ২৪জন
ছ ছা ীর মে পাঠ িতেযািগতার আেয়াজন করা হেয়েছ। ৩০৩ উপেজলার ৩৫৯১ াথিমক িব ালেয়
িত িব ালেয়র জ ২০/২৫ কের বই সরবারহ করা হেয়েছ।
দেশর সাং িতক িত ানস েহর উ য়ন সহেযািগতার জ গত ২০০৯-১০ অথবছের ৩৩ ল টাকা ২১৯
িত ােন, ২০১০-১১ অথবছের ১ কা টাকা ৫৪৯
িত ান, ২০১১-১২ অথবছের ২.৫০ কা টাকা
৬৯৬
িত ান এবং ২০১২-১৩ অথবছের২.৫০ কা টাকা ৯২৩ সাং িতক িত ােনর িত ােনর
অ েল িবিভ হাের অ দান দান করা হেয়েছ।
সারা দেশ ২০০৯-১০ অথবছের ৮০.০০ ল টাকা ৬৫৮জন, ২০১০-১১ অথবছের ০১.৫০ কা টাকা
১৪৬২ জন, ২০১১-১২ অথবছের ০২.০০ কা টাকা ২০০৭ জন এবং ২০১২-১৩ অথবছের ২.৫০ কা
টাকা ২২০০ জন আিথকভােব অস ল সং িতেসবীর অ েল িবিভ হাের ভাতা িহেসেব দান করা
হেয়েছ।
সারা দেশ ২০০৯-১০ অথবছের ৪৩১ , ২০১০-১১ অথবছের ৪৯৫ , ২০১১-১২ অথবছের ৬৯৫ এবং
২০১২-১৩ অথবছের ৬৯৫ এবং ২০১২-১৩ অথবছের ৬৪১ বসরকাির পাঠাগারেক িবিভ হাের অ দান
দান করা হেয়েছ।

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সং িত িবষয়ক ম ণালয়
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
(www.moca.gov.bd)
সং িত িবষয়ক ম ণালয় ক ক আেয়ািজত অ ানািদঃ
 এ েশ পদক দান এবং এ েশ ফ য়াির শহীদ িদবস ও আ জািতক মা ভাষা উ যাপন
(২১ ফ য়াির)।
 পেহলা বশাখ বাংলা নববষ উ যাপন (১৪ এি ল)।
 িব কিব রবী নাথ ঠা েরর জ বািষকী উ যাপন (৮ ম)।
 জাতীয় কিব কাজী নজ ল ইসলােমর জ বািষকী উ যাপন (২৫ ম)।

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
সং িত িবষয়ক ম ণালয়
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
(www.moca.gov.bd)
আগামী ই মােস স াদেনর জ হীত অতীব ও
ন কােজর তািলকঃ





এ েশ পদক ২০১৪ দানসং া কায ম।
মাস াপী এ েশ েমলা ২০১৪ আেয়াজন।
মাস াপী লাক কা িশ েমলা ও লাকজ উৎসব ২০১৪ আেয়াজন।
১৭ তম ঢাকা আ জািতক বইেমলা ২০১৪ আেয়াজন।

