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gvbbxq gš¿x, ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvjq

মাঃ ই াহীম হােসন খান

ভার া সিচব, mwPe, ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvjq

†gvt gwmDi ingvb, AwZwi³ mwPe, ms¯‹w… Z welqK gš¿Yvjq

- AvnŸvqK

†gvt Avwgbyj Bmjvg, AwZwi³ mwPe (Dbœqb I cwiKíbv), ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvjq

- m`m¨

mvgQzbœvnvi ‡eMg, AwZwi³ mwPe, ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvjq

- m`m¨

†gvt Av‡bvqvi †nv‡mb, সিচব, evsjv GKv‡Wwg

- m`m¨

Rvnv½xi †nv‡mb †PŠayix, mwPe, evsjv‡`k wkíKjv GKv‡ডিম

- m`m¨

ছািনয়া আ ার, িসিনয়র সহকারী সিচব, সং িত িবষয়ক ম ণালয়
ivLx ivq, AvÂwjK cwiPvjK (P:`v:), cÖZœZË¡ Awa`ßi

†gvt Rv‡n`yj nvmvb, DcmwPe (cÖkvmb), ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvjq

ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvjq
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- সদ
- m`m¨
- m`m¨ mwPe

evYx
সং িত এক জািতর আ পিরচেয়র অ তম মাপকা । বাংলােদেশর সং িত সহ া াচীন, বিচ ময় ও
স । এেদেশর সাং িতক ঐিতহ , ত , ি
ও সমকালীন িশ -সং িত ইত ািদর িনদশন সং হ, সংর ণ,
গেবষণা, দশন, কাশনা ও উ য়েন িনেয়ািজত সং িত িবষয়ক ম ণালয় গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর এক
ণ ম ণালয়। িতবছেরর মেতা এবারও সং িত িবষয়ক ম ণালয় ২০১৫-১৬ অথবছেরর সামি ক কমকাে র
সিচ িতেবদন কাশ করেত যাে । এ এক আন সংবাদ। আিম এ ভ উে াগেক াগত জানাই।
মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার ন াধীন বতমান সরকােরর
িদকিনেদশনায় সং িত িবষয়ক
ম ণালয় ১৭ অ িত ােনর মা েম অ যা া অ াহত রেখেছ। দশজ িশ -সং িত-ঐিতহ েক জাতীয় গি
পিরেয় আ জািতক পিরম েল িব তকরেণর মা েম এেদেশর ভাব িত বিহিবে আরও উ ল হেয়েছ। মহান
ি ে র
েবাধেক ধারণ বক এক িচশীল, মানিবক, অসা দািয়ক ও মধাবী জািত গঠেনর মা েম জািতর
িপতা ব ব শখ িজ র রহমােনর আজীবন লািলত ে র ‘ সানার বাংলা’ গড়ার য়ােস আমরা সি িলতভােব
এিগেয় চেলিছ।
বািষক িতেবদন ণয়ন ও কােশর সােথ সংি সবাইেক আ িরক েভ া জানাই। তা, জবাবিদিহতা
ও দায়ব তা থেক কািশত এ ি কার মা েম জনগণ সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র সািবক কায ম স েক জানার
েযাগ পােব বেল আমার িব াস।
Rq evsjv, Rq e½eÜz
evsjv‡`k wPiRxex ‡nvK

Avmv`y¾vgvb b~i Ggwc
gš¿x
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evYx
এক িত ােনর বািষক িতেবদন কােশর মা েম বছর াপী স িত ােনর সামি ক কায ম স েক
অবিহত করার য়াস থােক। একিদেক এই িতেবদন দায়ব তা এবং জবাবিদিহতার বিহ: কাশ ঘটায় অ িদেক এ
এক ী িতও বেট। এই বােধর উপর িভি কের সং িত িবষয়ক ম ণালয় ২০১৫-১৬ অথবছের স ািদত সামি ক
কায েমর উপর বািষক সিচ িতেবদন কাশ করেত যাে , তা আবি কভােব আমার কােছ এবং একইসে
ম ণালেয়র সােথ সংি সকেলর জ আনে র সংবাদ।
এই খে র হাজার বছেরর জীবন বিচ , ইিতহাস, ি , ঐিতহ ও সং িতেক দেয় লালন এবং ধারণ বক
যথাযথ সংর ণ, উ য়ন ও িবকাশেক অভ রীণ ও আ জািতকভােব কাশ করেত সং িত িবষয়ক ম ণালয়
িনরলসভােব িনরিবি কাজ কের যাে । আিম িনি তভােব িব াস কির এ ভযা ার অ গািমতা ধারাবািহকভােব
ধািবত হেব আগামীর পেথ। য পেথ দখা িমলেব এক মানিবকেবাধস , ানদী এবং অসা দািয়ক সমােজর।
বািষক িতেবদন কােশর মত মসা কাজ য েদর সি িলত েচ ায় সফল হেয়েছ ত েদরেক অিভন ন ও
ধ বাদ জানাই। নি ত এ য়াস যন তার ল ও উে ে র িত অিবচল থােক এ আমার ঐকাি ক ত াশা।

evsjv‡`k wPiRxex ‡nvK|
মা: ই ািহম হােসন খান
ভার া সিচব
সং িত িবষয়ক ম ণালয়
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ms¯‹…wZ I HwZn¨ cÖwZwU RvwZi AvZ¥cwiP‡qi Ab¨Zg cÖavb Abyl½| ms¯‹…wZ, mgq I b`xi †¯ªv‡Zi g‡Zv
engvb aviv, hv mgv‡Ri †Mvôx, ag©, eY©, †kÖwY I †ckvi gvby‡li Rxeb‡PZbv, AvPvi Abyôvb, g~j¨‡eva, wek¦vmmn
mvgwMÖK wel‡qi cÖwZ”Qwe wn‡m‡e fv¯^i|
evsjvi BwZnvm, HwZn¨ I ms¯‹…wZ nvRvi eQ‡ii cÖvPxb| G‡`‡ki meyR-k¨vgj gvqvgq cwi‡ek, mydjv f~wg,
m¤ú‡`i cÖvPyh©, gvby‡li AK…wÎg AvwZ‡_qZvq hy‡M hy‡M euvav c‡o‡Q wewfbœ fvlvfvlx, eY©, ag© I RvwZ‡Mvôxi gvbyl|
Zv‡`i mw¤§wjZ wg_w¯Œqvq M‡o D‡V‡Q G‡`‡ki ˆewPÎ¨gq mvs¯‹…wZK পিরম ল|
mvsweavwbK eva¨evaKZv Ges †`k I RbM‡Yi cÖwZ `vqe×Zv †_‡K ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvjq †`kxq ms¯‹…wZ I
HwZ‡n¨i h_vh_ weKvk, msiÿY I Dbœq‡b m‡Pó i‡q‡Q| Acms¯‹…wZ †iva, ‡gav I gbbkxjZvi PP©v, cvVK I cvV¨vf¨vm
ˆZwii gva¨‡g ÁvbwfwËK mgvR MVb, †jvKR ms¯‹…wZi PP©v I weKvk, gvbweK‡evam¤úbœ gy³ wPšÍvi gvbyl ˆZwii gva¨‡g
GKwU D`vi‰bwZK, DbœZ Ges myLx-mg„× evsjv‡`k wewbg©v‡ণ G gš¿Yvjq KvR K‡i hv‡”Q|
wek¦Kwe iex›`ªbv_ VvKzi I RvZxq Kwe KvRx bRiæj Bmjv‡gi Rb¥evwl©Kx RvZxq ch©v‡q D`&hvcb, †`ke¨vcx
evsjv beel© c‡njv ˆekvL cvjb, wewkó e¨w³ I cÖwZôvb‡K GKz‡k c`K cÖ`vb, Am”Qj ms¯‹…wZ‡mex, mvs¯‹…wZK msMVb
I †emiKvwi MYMÖšv’ Mvimg~n‡K Avw_©K mnvqZv I Aby`vb cÖ`vb BZ¨vw` mv¤úªwZK Kv‡ji D‡jøL‡hvM¨ KvR| evsjv‡`‡ki
ms¯‹…wZ‡K wek¦mfvq †cuŠ‡Q w`‡Z eZ©gv‡b c„w_exi 40wU †`‡ki mv‡_ evsjv‡`‡ki mvs¯‹…wZK Pzw³ i‡q‡Q| G j‡ÿ¨ wewfbœ
†`‡ki mv‡_ Pjgvb mvs¯‹…wZK wewbgq Kvh©µ‡gi AvIZvq eZ©gvb miKv‡ii mg‡q evsjv‡`‡ki mvs¯‹…wZK `j hy³ivóª,
hy³ivR¨, fviZ, Pxb, †¯úb, Kz‡qZ BZvwj, Rvcvb, ivwkqv cÖf…wZ †`k mdi K‡i‡Q| Ab¨w`‡K `wÿY †Kvwiqv, fviZ,
Pxbmn D‡jøL‡hvM¨msL¨K †`‡ki mvs¯‹…wZK `j evsjv‡`k mdi K‡i‡Q|
ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvj‡qi 2015-2016 A_© eQ‡ii mvgwMÖK Kvh©µ‡gi Ici we‡kølYagx© mwPÎ Z_¨vw` G
cÖwZ‡e`‡b ¯’vb †c‡q‡Q| Gi gva¨‡g gš¿Yvj‡qi mvwe©K Kvh©µg I cwiKíbv m¤ú‡K© mK‡j AewnZ n‡Z cvi‡e e‡j
Avkv ivLwQ| evwl©K cÖwZ‡e`b cÖYqb I cÖKv‡ki mv‡_ mswkøó ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvjq Ges Gi AvIZvaxb mKj
`ßi/ms¯’vi Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡K AvšÍwiK ab¨ev` RvbvB|
†gvt gwmDi ingvb
AwZwi³ mwPe
I
mfvcwZ, m¤úv`bv cwil`
ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvjq|
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01.

f~wgKv

02.

ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvj‡qi cÖavb Kvh©vewj
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201৫-201৬ A_© eQ‡i ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvj‡qi m¤úvw`Z Kvh©vewj
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28

evsjv GKv‡Wwg
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৬। evsjv‡`k wkíKjv GKv‡Wwg
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৭। evsjv‡`k RvZxq Rv`yNi
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৮। bRiæj BÝwUwUDU

46

৯। RvZxq MÖš’‡K›`ª, XvKv
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১০। evsjv‡`k †jvK I Kviæwkí dvD‡Ðkb
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১১। ¶z`ª b„‡Mvôxi mvs¯‹…wZK GKv‡Wwg, wewiwkwi
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১২। ¶z`ª b„‡Mvôxi mvs¯‹…wZK BÝwUwUDU, ivsMvgvwU
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১৩। ¶z`ª b„‡Mvôxi mvs¯‹…wZK BÝwUwUDU, ev›`ievb
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১৪। K·evRvi mvs¯‹…wZK †K›`ª
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১৫। ¶z`ª b„‡Mvôxi mvs¯‹…wZK Bbw÷wUDU, LvMovQwo
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১৬। ivRkvnx wefvMxq ¶z`ª b„‡Mvôxi KvjPvivj GKv‡Wwg, ivRkvnx
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১৭। gwYcyix jwjZKjv GKv‡Wwg, †gŠjfxevRvi

57

াচীন গৗরবময় ও বিচ মি ত সাং িতক ঐিতেহ র লীলা িম এই বাংলােদশ। ভৗেগািলক অবকাঠােমা
এবং নসিগক সৗ য আমােদর জািতস ােক স এবং অলং ত কেরেছ। জীবনেক মহৎ ও বিচ মি ত কের
তালার ে আমােদর রেয়েছ অিবন র বীর গাথা। বাঙািল জািতর অিবসংবািদত নতা me©Kv‡ji me©‡kÖô evOvwj
RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi িনেদেশই G †`‡ki K…wó I mvs¯‹…wZK HwZn¨ msiÿ‡Y 1972 mv‡j
me©cÖ_g wkÿv gš¿Yvj‡qi আওতায় mvs¯‹…wZK welqveলি I Kvh©µg হীত হয়| Zvi avivevwnKZvq পরবত েত
24 †g 1988 তািরেখ ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvjq bv‡g c„_K gš¿Yvjq MwVZ nq|
গৗরব করার মেতা এক স সাং িতক ঐিতেহ র অিধকারী বাংলােদশ। জাির-সাির বাউল ও ভা য়ািল,
ভাওয়াইয়া, গ ীরা, আলকােপর দশ বাংলােদশ। গােনর দশ ও েরর দশ িহেসেব বাংলােদশ িবে এক ী ত
নাম। আবহমানকাল ধের বাংলার এই ঐিতহ বাহী সাং িতক উ রািধকার ধারণ ও লালন কের চলেছ এেদেশর
আপামর জনগণ। অপার সৗ েযর লীলা িম এ দেশর মায়ািব া িতক পিরেবশ, িবিভ ধম, বণ, গা ও মেতর
মা েষর সৗহা ণ সহাব ান এবং সা দািয়ক স ীিতর ব ন, িব ল উৎসাহ উ ীপনায় িবিভ ধম য় অ ানািদ
ছাড়াও অসং লাকজ উৎসব এবং িশ সং িতর চচা এেদেশর সং িতর অন বিশ । এেদেশর মা েষর মন সহজ,
সরল ও কাদামা র মেতা নরম হেলও অ ায় অিবচার, শাষণ এবং পরাধীনতার িব ে তারা ই াত ক ন চািরি ক
বিশে র অিধকারী। মা ভাষার জ েকর তাজা র ঢেল দওয়া ঐিতহািসক ভাষা আে ালন, মহান ি
এ
সবই আমােদর গৗরবময় জাতীয় ইিতহাস, ঐিতহ ও সং িতর অ
স দ। বাঙািল জািতর এ বিচ মি ত ও
ঐিহত বাহী সং িতর যথাযথ পিরচযা, লালন, উ য়ন ও সাবলীল িবকােশ সবা ক সহেযািগতা িগেয় যাওয়া,
এ েলার উপ সংর ণ এবং দেশ িবেদেশ এ েলােক েল ধরার মহান দািয় সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র ওপর
রেয়েছ।
অিভল
(Mission)
†`kR ms¯‹…wZ, K…wó, BwZnvm, HwZn¨, gyw³hy‡×i †PZbv I mgKvjxb wkí I mvwnZ¨ msiÿY, M‡elYv I
Dbœq‡bi gva¨‡g RvwZi gvbwmK weKvk I DrKl© mvab|
(Vision)
evOvwj ms¯‹…wZi Ae¨vnZ weKvk‡K evavgy³ Kiv, Avwew®Œqv, D™¢veb, wkí, mvwnZ¨, wPÎKjv, m½xZ I
µxovmn myKzgvi wk‡íi m„Rbkxj weKvk Ges AvšÍRv© wZK gvb AR©‡bi gva¨‡g wek¦ mf¨Zvq Avgv‡`i
ZiæYiv hv‡Z Ae`vb ivL‡Z cv‡i †m j‡¶¨ ivóª me©cÖKvi my‡hvM wbwðZ Ki‡e| G A½xKvi c~i‡Yi
j‡¶¨ myôz Kg©cwiKíbvi wfwË‡Z ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvjq KvR K‡i hv‡”Q|

 ms¯‹…wZ bxwZgvjv cÖYqb I ev¯Íevqb;
 mvs¯‹…wZK HwZn¨, b„ZË¡, gyw³hy× I mgKvjxb wkí ms¯‹…wZ BZ¨vw`i wb`k©b msMÖn, msiÿY, M‡elYv,
cÖ`k©b, cÖKvkbv I Dbœqb;
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 †`‡ki cÖZœZvwË¡K wb`k©bmg~n wPwýZKiY, DrLbb, ms¯‹vi, msiÿY I cÖ`k©b;
 m„Rbkxj m„wóK‡g©i KwcivBU msiÿY;
 gvbem¤ú` Dbœq‡bi Rb¨ miKvwi-‡emiKvwi cvVvMvi cÖwZôv, m¤úªmviY I Dbœqb;
 fvlv, wkí-mvwnZ¨ I HwZn¨ welqK M‡elYv I cÖKvkbv;
 RvZxq ch©v‡q wewfbœ Abyôvb Av‡qvRb †hgbt knx` w`em I AvšÍR©vwZK gvZ…fvlv w`em উদ্যাপন

GKz‡k c`K cÖ`vb, iex›`ª-bRiæj Rb¥evwl©Kx উদ্যাপন Ges c‡njv ˆekvL evsjv beel© উদ্যাপন BZ¨vw`;
 wewfbœ iv‡óªi mv‡_ mvs¯‹…wZK Pzw³ m¤úv`b, mvs¯‹…wZK Pzw³i AvIZvq Kg©m~wP wewbgq Ges AvšÍRv© wZK
†ÿ‡Î mn‡hvwMZv m¤úªmviY|



ণ

evsjv fvlv cÖwZôvi Av‡›`vj‡bi BwZnvm mgybœZ

ivLvi Rb¨ 21†k †deªæqvwi knx` w`em I AvšÍRv© wZK gvZ…fvlv w`em উদ্যাপন, c‡njv ˆekvL evsjv beel©
উদ্যাপন, wkí, mvwnZ¨ I ms¯‹…wZ h_v- msMxZ, b„Z¨, bvU¨Kjv, PviæKjv BZ¨vw` jvjb, weKvk mvab I
Dbœq‡bi j‡ÿ¨ AvÂwjK, RvZxq I AvšÍR©vwZK ch©v‡q Drm‡ei Av‡qvRb Kiv cÖ ‡qvRb| G Qvov wewfbœ
wel‡qi Dci cÖwkÿY I Kg©kvjv Av‡qvRbI ¸iæZ¡c~Y|© G Rb¨ G LvZ‡ক m‡e©v”P AMÖvwaKvi †`qv n‡q‡Q|

স ত
†`‡ki BwZnvm, HwZn¨ I
mvs¯‹…wZK m¤ú` msiÿ‡Yi D‡Ï‡k¨ we‡klÁ cÖwZ‡e`b cÖKvk, cÖZœ¯’‡j bZzb Rv`yNi ¯’vcb, RvZxq Ges
AvÂwjK I welqwfwËK Rv`yNi m¤úªmviY, cÖZZ
œ vwË¡K wb`k©b wbeÜxKiY Ges HwZnvwmK `wjj `¯Ív‡eR
ˆeÁvwbK Dcv‡q msiÿY AZ¨šÍ জরুরি| G mKj Kvh©µg cÖ`k©b I I‡qe mvB‡Ui gva¨‡g Z_¨vewj cÖKvk K‡i
RvZxq BwZnvm I HwZn¨‡K mgbœZ ivLvi Kvh©µg Pjgvb ivLvi Rb¨ G LvZ‡K AMÖvwaKvi †`qv n‡q‡Q|


gvbm¤§Z I wkÿvg~jK MÖ‡š’i mieivn evwo‡q I MÖš’vMv‡ii Dbœq‡bi gva¨‡g
me©mvavi‡Yi cvVvf¨vm I wkÿv cÖmv‡ii my‡hvM m„wó Kiv hvq| G লক্ষ্যে †Rjv I Dc‡Rjvq miKvwi I
†emiKvwi ch©v‡q bZzb cvVvMvi cÖwZôv I cÖwZwôZ cvVvMvimg~n‡K AvaywbKxKiY Kiv n‡”Q| G QvovI
AvaywbK I gvbm¤§Z পাঠাগার cÖwZôv Ges B-eyK Gi gva¨‡g QvÎ-QvÎx I wkÿv_©x‡`i M‡elYv I †idv‡iÝ
jvB‡eªwi my‡hvM-myweav e„w×i Rb¨ G LvZ‡K AMÖvwaKvi cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

cÖZœZË¡ Awa`ßi
MYMÖšv’ Mvi Awa`ßi
AviKvBfm I MÖš’vMvi Awa`ßi
KwcivBU Awdm
evsjv GKv‡Wwg
evsjv‡`k wkíKjv GKv‡Wwg
evsjv‡`k RvZxq Rv`yNi
bRiæj BÝwUwUDU
RvZxq MÖš’‡K›`ª, XvKv
evsjv‡`k †jvK I Kviæwkí dvD‡Ûkb
¶z`ª b„-‡Mvôxi mvs¯‹…wZK GKv‡Wwg, wewiwkwi
¶z`ª b„-‡Mvôxi mvs¯‹…wZK BÝwUwUDU, ivsMvgvwU
¶z`ª b„-‡Mvôxi mvs¯‹…wZK BÝwUwUDU, ev›`ievb
K·evRvi mvs¯‹…wZK †K›`ª
¶z`ª b„-‡Mvôxi mvs¯‹…wZK Bbw÷wUDU, LvMovQwo
ivRkvnx wefvMxq ¶z`ª b„-‡Mvôxi KvjPvivj GKv‡Wwg, ivRkvnx
gwYcyix jwjZKjv GKv‡Wwg, †gŠjfxevRvi

201৫-1৬
 RvZxq Rxe‡b wewfbœ †¶‡Î Ae`v‡bi ¯^xK…wZ¯^iƒc 15 Rb myax‡K ÔGKz‡k c`K 2015Õ cÖ`vb Kiv nq|
 h_v‡hvM¨ gh©v`vq knx` w`em I AvšÍRv© wZK gvZ…fvlv w`em 2015 D`&hvcb Kiv nq|

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv GKz‡k c`K 2015 cÖ`vb Ki‡Qb
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knx` w`em I AvšÍR©vwZK gvZ…fvlv w`em D`&hvcb Dcj‡¶ gvme¨vcx GKy‡k MÖš’‡gjv, Av‡jvPbv mfv I
mvs¯‹…wZK Abyôv‡bi Av‡qvRb Kiv nq|
 8 †g 2015 Zvwi‡L wek¦Kwe iex›`ªbv_ VvKz‡ii 154Zg Rb¥evwl©Kx D`&hvcb Kiv n‡q‡Q| iex›`ª ¯§„wZ
weRwoZ wmivRM‡Äi kvnRv`cy র MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii gvbbxq cÖavbgš¿x Rb¥evwl©Kx D`&hvcb
Abyôvbgvjvi D‡Øvab K‡ib| GQvov XvKvmn iex›`ª¯§„wZ weRwoZ Kzwóqvi wkjvB`n, bIMuvi cwZmi I
Lyjbvi `w¶YwWwn‡Z Ges †`‡ki mKj †Rjv, Dc‡Rjvq wek¦Kwei Rb¥evwl©Kx Dcj‡¶ wewfbœ Kg©m~wP cvwjZ
n‡q‡Q|

িসরাজগে wek¦Kwe iex›`ªbv_ VvKz‡ii 154Zg Rb¥evwl©Kx D`hvcb অ ােন মাননীয় ধানম ী ভাষণ দান কেরন

 25 †g, 2015 Zvwi‡L RvZxq Kwe KvRx bRiæj Bmjvg-Gi 116Zg Rb¥evwl©Kx D`&hvcb Kiv n‡q‡Q| bRiæj
¯§„wZ weRwoZ Kzwgjøvq MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii gvbbxq cÖavbgš¿x Rb¥evwl©Kx D`&hvcb Abyôvbgvjvi
D‡Øvab K‡ib| GQvov XvKvmn bRiæj ¯§„wZ weRwoZ gqgbwms‡ni wÎkvj, PÆMÖv‡g Ges †`‡ki mKj †Rjv,
Dc‡Rjv I wk¶v cÖwZôv‡b RvZxq Kwei Rb¥evwl©Kx Dcj‡¶ wewfbœ Kg©m~wP cvwjZ n‡q‡Q|

কুমিল্লায় RvZxq Kwe KvRx bRiæj Bmjvg-Gi 116Zg Rb¥evwl©Kx D`hvcb Abyôvb
D‡Øvab Ki‡Qb gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv

knx` w`em I AvšÍRv© wZK gvZ…fvlv w`em D`&hvcb Dcj‡¶ gvme¨vcx GKy‡k MÖš’‡gjv, Av‡jvPbv mfv I
mvs¯‹…wZK Abyôv‡bi Av‡qvRb Kiv nq|
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 8 †g 2016 Zvwi‡L wek¦Kwe iex›`ªbv_ VvKz‡ii 155Zg Rb¥evwl©Kx D`&hvcb Kiv n‡q‡Q| iex›`ª ¯§„wZ weRwoZ
wmivRM‡Äi kvnRv`cyi MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii gvbbxq cÖavbgš¿x Rb¥evwl©Kx D`&hvcb Abyôvbgvjvi
D‡Øvab K‡ib| GQvov XvKvmn iex›`ª¯§„wZ weRwoZ Kzwóqvi wkjvB`n, bIMuvi cwZmi I Lyjbvi `w¶YwWwn‡Z Ges
†`‡ki wewfbœ †Rjv, Dc‡Rjvq wek¦Kwei Rb¥evwl©Kx Dcj‡¶ wewfbœ Kg©m~wP cvwjZ n‡q‡Q|

ওসমানী িত িমলনায়তেন wek¦Kwe iex›`ªbv_ VvKz‡ii 155Zg Rb¥evwl©Kx D`hvcb Abyôvb Av‡qvRb Kiv nq

১১ জ ১৪২৩/২৫ ম ২০১৬ তািরখ জাতীয় পযােয় জাতীয় কিব কাজী নজ ল ইসলােমর ১১৭তম জ বািষকী উ
যাপেনর উে াধনী অ ান নজ ল িত িবজিড়ত চ াম জলায় আেয়াজন করা হয়।
201৫-1৬
 RvZxq Rxe‡b wewfbœ †¶‡Î Ae`v‡bi ¯^xK…wZ¯^iƒc 16 Rb myax‡K ÔGKz‡k c`K 201৬Õ cÖ`vb Kiv nq|
 h_v‡hvM¨ gh©v`vq knx` w`em I AvšÍR©vwZK gvZ…fvlv w`em 201৬ D`&hvcb Kiv nq|

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv GKz‡k c`K 2016 cÖ`vb Ki‡Qb

XvKvmn mviv‡`‡k miKvwifv‡e c‡njv ˆekvL evsjv beel© 1422 D`&hvcb Kiv nq| †Rjv, Dc‡Rjv I BDwbqb
ch©v‡q el©eiY I we`vq, emšÍ Drme, el©veiY BZ¨vw` Abyôvb Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q|
 gnvb ¯^vaxbZv I RvZxq w`em/201৬ D`&hvcb Dcj‡¶ wewfbœ Kg©m~চির Av‡qvRb Kiv nq|
 15 আগস্ট 201৬ RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi ৪১Zg kvnv`Z evwl©Kx h_v‡hvM¨ gh©v`vq cvjb
Kiv nq|
 17 gvP© 201৬ RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi Rb¥evwl©Kx I RvZxq wkï w`em D`&hvcb Kiv nq|
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 Biv‡b AbywôZ 28Zg †Znivb AvšÍR©vwZK eB†gjvq gvbbxq ms¯‹…wZ welqK gš¿xi AskMÖnY Dcj‡ÿ †Zniv‡b
evsjv‡`k I Biv‡bi g‡a¨ 2015-2018 †gqv‡` mvs¯‹…wZK wewbgq Kvh©µg ¯^vÿwiZ nq|
 fvi‡Zi gvbbxq cÖavbgš¿xi evsjv‡`k mdi Dcj‡ÿ 6 Ryb 2015 XvKvq evsjv‡`k I fvi‡Zi g‡a¨ 2015-17
†gqv‡` mvs¯‹…wZK wewbgq Kvh©µg ¯^vÿwiZ n য়েছ।
 201৫-201৬ অথবছের ভারত, কাজািখ ান, মরে া, আরেমিনয়া, আফগািন ান, উজেবিক ান, রািশয়া, লংকা,
া , চীন, ওমান, দি ণ কািরয়া, িস া র, টান, নদার া স, িময়ানমার, থাই া , িমশর ও নপাল। বতমােন
বাংলােদেশর সােথ ৪০ দেশর সাং িতক ি রেয়েছ। বতমান সরকােরর সমেয় ভারত, েয়ত, টান, লংকা,
র , চীন, কে ািডয়া, ইরান, মালেয়িশয়া, িফিলপাইন ও সািভেয়ত ইউিনয়ন এর সােথ বাংলােদেশর সাং িতক
ি /সাং িতক িবিনময়/সমেঝাতা ারক া িরত হয়।
 2015-16 অথবছের †emiKvwi cvVvMvi Aby`vb Lv‡Z eivÏK…Z 2.৩০ (`yB †KvwU ি শ j¶) UvKv থেক ৭৪৭wU
†emiKvwi cvVvMvimg~‡ni g‡a¨ eivÏ cÖ`vb Kiv nq| eivÏK…Z A‡_©i 50% ারা বই য় কের সরবরাহ করা হয়
অবিশ ৫০% সড চেকর মা েম নগদ দান করা হয়।
 ২০১৫-১৬ অথবছের cÖksmv‡hvM¨ I K…wZZ¡c~Y© Kv‡Ri Rb¨ Avw_©Kfv‡e Am”Qj ms¯‹…wZ‡mex‡`i fvZv LvZ n‡Z
4,৭৬,০২,০০০ ( চার কা িছয়া র ল
ই হাজার) †KvwU UvKv wewfbœ †Rjvi †gvU ২৫৩৭ Rb ms¯‹…wZ‡mex‡K
wewfbœ nv‡i fvZv cÖ`vb Kiv nq|
 ২০১৫-১৬ অথ বছের Pviæwkí, w_‡qUvi BZ¨vw` LvZ n‡Z ৫,০৩,০০,০০০/-(প চ কা িতন ল ) †KvwU UvKv
†`‡ki ৯৩৯ wU mvs¯‹…wZK cÖwZôv‡bi AbyK‚‡j Aby`vb wn‡m‡e eivÏ cÖ`vb Kiv nq|
১৫.১ উ য়ন কে র অথ বরা ও য় সং া ত (০১ লাই ২০১৫ থেক ৩০ ন ২০১৬ পয )
িতেবদনাধীন বছের মাট
কে র সং া

িতেবদনাধীন বছের এিডিপেত মাট
বরা ( কা টাকায়)

িতেবদনাধীন বছের বরাে র
িবপরীেত েয়র পিরমাণ ও
বরাে র িবপরীেত েয়র
শতকরা হার

িতেবদনাধীন বছের ম ণালেয় এিডিপ
িরিভউ সভার সং া

১

২

৩

৪

১০

১০১.৪৮৩০

৯৩.১৫৭০

০৬

(একশত এক কা আটচি শ ল ি শ
হাজার) টাকা

(৯১.৮০%)

১৫.২

কে র অব া (০১ লাই ২০১৫ থেক ৩০ ন ২০১৬ পয )
করা ন ন
ক স হ
১
০২

িতেবদনাধীন বছের সমা

কে র তািলকা

২
১। সাংবািদক কা াল হিরনাথ িত
িমউিজয়াম, মারখালী, ি য়া।

৩
১। হাছন রাজা একােডমী াপন,
নামগ

িতেবদনাধীন বছের চলমান কে র
কে ােন িহসােব সমা
ণ
অবকাঠােমা
৪
১। সাংবািদক কা াল হিরনাথ িত
িমউিজয়াম, মারখালী, ি য়া।

২। ফাইন এ পারফিমং আেটর উপর িশ ণ
(২য় পযায়)

২। ফাইন এ পারফিমং আেটর উপর
িশ ণ (২য় পযায়)

৩। বাংলা একােডিমর াফ কায়াটাস িনমাণ

৩। বাংলা একােডিমর াফ কায়াটাস
িনমাণ

৪। মা উপেজলায় বা রবান
- গা ীর
সাং িত ইনি উেটর আ িলক ক াপন
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িতেবদনাধীন বছের উে াধন ত
সমা কে র তািলকা

৪। মা উপেজলায় বা রবান
- গা ীর
সাং িত ইনি উেটর আ িলক ক
াপন

সারা †`‡k Qwo‡q wQwU‡q _vKv cÖZœZvwË¡K wb`k©b AbymÜvb, `k©bv_©x‡`i wbKU cÖ`k©b, DrLb‡b cÖvß
wb`k©bvw` I M‡elYvjä Ávb cÖKvkbvi gva¨‡g †`‡ki fwel¨ৎ cÖRb¥ I ewnwe©‡k^i Kv‡Q Zz‡j aiv cÖZœZË¡
Awa`ß‡ii ধান KvR| 1861 mv‡j AvwK©IjwRK¨vj mv‡f© Ae BwÛqv bv‡g cÖZœZË¡ Awa`ß‡ii hvÎv ïiæ nq |
cÖZœZË¡ Awa`ßi Dcgnv‡`‡ki এবং সই সােথ বাংলােদেশর GKwU Ab¨Zg cÖvPxb cÖwZôvb| evsjv‡`k ¯^vaxb
nIqvi ci 1972 mv‡j XvKvq cÖZœZË¡ Awa`ß‡ii cÖavb Kvh©vjq ¯’vwcZ nq| 1983 mv‡j wefvMxq
cybwe©b¨v‡mi gva¨‡g XvKvq cÖavb `ßimn 4 wU wefv‡M 4wU AvÂwjK Awdm cÖwZôv Kiv nq| Antiquites
Act.1968 Gi AvIZvq এ বাবদ cÖZœZË¡ Awa`ßi KZ©©„K AMÖvwaKvi wfwË‡Z 453 wU cÖZœwb`©kb‡K msiwÿZ
cyivKxwZ© wn‡m‡e †NvlYv Kiv n‡q‡Q| Gi g‡a¨ bIMvu †Rjvi cvnvocyi †eŠ×wenvi‡K UNESCO 1985 mv‡j
Ges LwjdvZvev` bMi (g¯‹ wmwU Ae ev‡MinvU) †K 1992 mv‡j wek¦ HwZ‡n¨i ZvwjKvfz³ K‡i‡Q| 23 wU
cÖZœZvwË¡K mvBU I Rv`yNi cÖ‡ek g~j¨ w`‡q †`িশ-we‡দিশ `k©bv_x© I ch©UKMY cwi`k©b K‡ib hv miKv‡ii
ivR¯^ Avq e„w×‡Z Ges †`‡ki mg„× HwZn¨‡K cwiwPZ Ki‡Z mnvqK f‚wgKv ivL‡Q|

*
*
*

*
*

*

*
*
*
*
*
*
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gnvgvb¨ ivóªcwZ cUzqvLvjx †Rjvi Kjvcvov _vbvi AšÍM©Z KzqvKvUv mgy`ª ˆmK‡Z DrLb‡b cÖvß
cÖZœm¤ú` cÖvPxb cvj‡Zvjv †bŠKvi msiÿY¯’j cwi`©kb K‡ib|
evsjv‡`k I fvi‡Zi gvbbxq cÖavbgš¿xØq Kzwóqvi wkjvB`‡n iex›`ª KzwVevoxi m¤úªmvwiZ Dbœqb
Kvh©µ‡gi ïf D‡Øvab K‡ib |
Awa`ß‡ii wgjbvqZb fvovi wewbg‡q e¨envimn cÖZœ¯‡’ j mywUs Kivi Av‡e`b AbjvB‡b Rgv †`qvi
Kvh©µg Pvjy Kiv n‡q‡Q| cÖavb Kvh©vjq n‡Z cÖZœ¯’j I Rv`yN‡ii AwMÖg wUwKU weµ‡qi Kvh©µg ïiæ
n‡q‡Q|
Awa`ß‡ii msiwÿZ cyivKxwZ©i msL¨v 450 n‡Z 453-‡Z উ ীত হ‡q‡Q|
SATIDP (BP) cÖK‡íi Pjgvb ms¯‹vi msiÿY KvR †kl ch©v‡q i‡q‡Q| evsjv‡`‡ki
cÖvPxbKxwZ©mg~‡ni ms¯‹vi msiÿY, Lbb I Dbœqb cÖKíwU cwiKíbv Kwgk‡b meyR cvZvq AšÍfy©³
i‡q‡Q| 02wU cÖKí Aby‡gv`‡bi Rb¨ cÖwµqvaxb Av‡Q| Aby‡gvw`Z 07wU Kg©m~wPi (PPNB) KvR
Pj‡Q| w`bvRcy‡i Rv`yNi wbg©v‡Yi KvR ïiæ Kiv n‡q‡Q|
07wU cÖZœ¯’j h_v e¸ovi gnv¯’vbMo, bxjdvgvixi RjXvKv¯’ ag©cvjMo, cÂM‡oi †fZiMo,
gywÝM‡Äi B`ªvKcyi `yM©, MvRxcyi Kvwjqv‰Ki¯’ †Xvjmgy`ª cÖZœ¯’j, Kzwgjøvi kvjeb wenvi Ges
ev‡MinvU LvbRvnv‡bi emZwfUvq cÖZœZvwË¡K DrLbb Kvh©µg Awa`ß‡ii ZË¡veav‡b cwiPvwjZ
n‡q‡Q|
bvivqণMÄ ‡mvbviMuvI¯’ cvbvg wmwU‡K `k©K evÜe Kiv n‡q‡Q|
03wU †Rjvq Rwic I AbymÜvb Ges 02wU wefv‡Mi msiwÿZ cyivKxwZ©mg~‡ni nvjbvMv` Rwic Kvh©µg
m¤úbœ Kiv n‡q‡Q|
msMÖnK…Z 37wU wb`k©b ivmvqwbK cixÿv c~e©K cÖZœm¤ú` wn‡m‡e mbv³KiY I QvocÎ cÖ`vb Kiv
n‡q‡Q|
532wU cÖZœ wb`k©b wPwýZKiY Kiv n‡q‡Q|
01wU M‡elYv cÖwZ‡e`b cÖZœPP©v-6 cÖKvk Kiv n‡q‡Q|
08wU cÖwkÿY †Kv‡m©i Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q|

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

532wU MÖš’ cªZœZvwË¡K MÖš’vMv‡i msMÖn Kiv n‡q‡Q|
বছের ‡`kx 25,46,623 Rb Ges we‡`kx 15,635 Rb `k©bv_©x cÖZœZvwË¡K ¯’vcbv I Rv`yNi cwi`k©b
K‡ib|
Awa`ß‡ii PjwZ A_©eQ‡ii APAÕi Aax‡b m¤úvw`Ze¨ mKj KvR h_vmg‡q m¤úbœKiY|
gvbbxq cÖavbgš¿xi cÖwZkÖæZ mvZÿxiv Rv`yN‡ii RvqMv AwaMªn‡Yi Kvh©µg m¤úv`b Ges
wb‡`©kbv Abyhvqx Avi‡gwbqvb MxR©v‡K ch©UK evÜe Kiv|
gy³vMvQv Rwg`vi evwo Ges gqgbwms‡ni kkxjR‡K ms¯‹vi-msiÿY K‡i `k©K‡`i Rb¨ Db¥y³KiY |
রাজশাহীর evNv Rv`yNi, ewikvj wefvMxq Rv`yNi Ges Lyjbvq `wÿYwWnx iex›`ª ¯§„wZ Rv`yN‡ii Rb¨
Rbej m„wómn Rv`yNi িতনwU c~Y©v½iæ‡c ¯’vc‡bi mKj AvbyôvwbKZv m¤úbœ Kiv|
cvbvg wmwU‡K gnvcwiKíbvi gva¨‡g GKwU AvaywbK cÖZœZvwË¡K kni wn‡m‡e M‡o †Zvjvi D‡`¨vM MÖnY|
07wU cÖZœ¯‡’ j DrLbb Kvh©µg cwiPvjbv |
cÖZœZvwË¡K wb`k©b (Antiquities) msMÖn |
08 wU cÖwkÿY †Kv‡m©i Av‡qvRb|
KvjPvivj †nwi‡UR Uz¨wiRg ev¯Íevq‡bi D‡`¨vM MÖnY |
অ া
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mvK© KvjPvivj wmwU (gnv¯’vbMo, eMyov)-‡Z RvbyqvixÕ 2017 mv‡j mvK© mvs¯‹…wZK
Abyôvb AbywôZ n‡e| G wel‡q h_vh_ Kvh©µg MÖnY Kiv n‡q‡Q|
cÖZœm‡PZb RvwZ M‡o †Zvjvi †ÿ‡Î Awa`ß‡ii ¯‹zj wkÿv Kvh©µg Pj‡Q|
wewfbœ RvZxq w`emmn AwUw÷K †W-†Z AwUw÷K wkï‡`i Rb¨ cÖZœ¯’j cwi`k©‡bi e¨e¯’v
Kiv nq |

gnvgvb¨ ivóªcwZi cÖvPxb cvj‡Zvjv †bŠKvi cÖ`k©bx cwi`k©b

cÖwkÿ‡Y D‡™¢vabx Abyôv‡b cÖavb AwZw_ wmwgb †nv‡mb wiwg
Gg.wc,Awa`ß‡ii gnvcwiPvjK I BD Gb I (†mvbviMvuI)

wfZiMo cÖZœZvwË¡K Lbb¯’j Lbb cieZ©x mvaviY `„k¨

16

পানাম সিটি পরিদর্শনকালে ইউরোপীয় পর্যটকদের সাথে মতবিনিময়

ewikvj wefvMxq Rv`yNi D‡Øvab

gvbbxq cÖavbgš¿xi wb‡`©kbv Abyhvqx XvKvi Avi‡gwbqvb
MxR©v‡K ch©UK evÜe Kivi D‡`¨vM †bqv n‡q‡Q

MYMªšv’ Mvi Awa`ßi ms¯‹„wZ welqK gš¿Yvj‡qi wbqš¿‡Y cwiPvwjZ GKwU miKvwi cªwZôvb| miKvi
KZ…©K wbhy³ GKRb gnvcwiPvjK (AwZwi³ mwPe) G Awa`ß‡ii cªavb wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb Ki‡Qb| 1958
mv‡j ZrKvjxb wk¶v gš¿Yvj‡qi ms¯‹„wZ wefv‡Mi Aax‡b XvKv wek¦we`¨vjq GjvKvq evsjv‡`k †K›`ªxq cvewjK
jvB‡eªwii hvÎv ïiy nq| ZLb Gi cy¯ZK msL¨v wQj 10,040 wU| 1978 mv‡j GwU eZ©gvb ¯’v‡b ¯’vbvšZwiZ
nq| cieZx©‡Z ms¯‹„wZ welqK gš¿Yvj‡qi wbqš¿Yvax‡b 1983 mv‡j GwU‡K Awa`ßi wn‡m‡e cªwZôv Kiv nq|
eZ©gv‡b Gi Aax‡b XvKv¯’ mywdqv Kvgvj RvZxq MYMÖš’vMvi, 5wU wefvMxq miKvwi MYMÖš’vMvi, 58wU †Rjv
miKvwi MYMÖš’vMvi, 4wU kvLv miKvwi MYMÖš’vMvi Ges 2wU Dc‡Rjv miKvwi MYMÖš’vMvimn †gvU 70wU miKvwi
MYMªšv’ Mvi cwiPvwjZ n‡”Q|
Vision
 Ávbgb¯‹ Av‡jvwKZ mgvR|
Mission)
gyw³hy‡×i †PZbvq mg„× wkï-wK‡kvi‡`i Dc‡hvMx ch©vß MÖš’mn mgwš^Z MÖš’ msMÖn, সংর ণ, msMVb,
web¨vm I weZiY|
 m¤úÖmviYg~jK †mev †hgb: eyK wiwfD, eBcvV cÖwZ‡hvwMZv, RvZxq w`emmg~n cvjb, wewfbœ
cÖwZ‡hvwMZv Av‡qvRb KiZ: mvs¯‹…wZK †K›`ª wn‡m‡e KvR Kiv|
 cvVK‡`i †idv‡iÝ I Dc‡`kg~jK †mev †`qv|
 me©¯Z‡ii Rbmvavi‡Yi cvVf¨vm m„wó I Dbœqb|
 we‡klÁ I miKvwi cÖwZôvb‡K M‡elYv Ges †idv‡iÝ †mev †`qv|
 cÖwZeÜx‡`i we‡kl †mev †`qv|
 cvVK‡`i cvi¯úwiK e¨env‡ii Rb¨ MYMÖš’vMvimg~‡ni wewfbœ cvVmvgMÖxi cÖ‡qvRbxq I h‡_vchy³
Kw¤úDUviwfwËK Z_¨ e¨e¯’v/WvUv‡em ˆZwi Kiv|
 Z_¨ †hvMv‡hvM cÖhyw³i myweavw` (B›Uvi‡bU, B-‡gBj, I‡qemvBU) cvVK‡`i Rb¨ wbwðZ Kiv|
 wWwRUvj MÖšv’ Mvi †mev cÖeZ©b Kiv|
১।
২।

৩।
৪।
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অথ
MYMÖšv’ Mvi Awa`ß‡ii Aaxb¯’ MÖš’vMvimg~‡ni gva¨‡g 2015-16 A_©-eQ‡i mviv‡`‡k 56 jÿ 48
nvRvi cvVK‡K MÖš’vMvi I Z_¨‡mev cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
mvBevi K¨v‡d gvwjK mwgwZ KZ…©K mywdqv Kvgvj RvZxq MYMÖš’vMvi Ges †gvevBj †dvb †Kv¤úvwb Ôiwei mn‡hvwMZvq mywdqv Kvgvj RvZxq MYMÖš’vMvi Ges 06wU wefvMxq miKvwi MYMÖš’vMv†i 2015-16
A_©eQ‡i 66 nvRvi 6kZ cvVK‡K webvg~‡j¨ B›Uvi‡bU †mev cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|
MYMÖšv’ Mvi Awa`ßi KZ…©K Aaxb¯’ MÖš’vMvimg~‡ni Rb¨ 2015-16 A_©-eQ‡i 2,30,00,000/-(`yB
†KvwU wÎk jÿ) UvKvi †`kx-we‡`kx eB, cÎ-cwÎKv I g¨vMvwRb µq K‡i weZiY Kiv n‡q‡Q|
‡`ke¨vcx Awa`ß‡ii wbqš¿Yvaxb miKvwi MÖš’vMvimg~‡n 2015-16 A_©eQ‡i 15 AvMó RvZxq †kvK
w`emmn ¯^vaxbZvw`em I weRq w`em Dcj‡ÿ iPbv, Ave„wË, eBcvV, cvVPµ BZ¨vw` cÖwZ‡hvwMZvi

Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q Ges 35,835 Rb cÖwZ‡hvMx G cÖwZ‡hvwMZvq AskMÖnY K‡i‡Q| weRqx‡`i gv‡S
cyi¯‹vi I mb` weZiY Kiv n‡q‡Q।
৫।

ivR¯^ Lv‡Z wewfbœ †MÖ‡Wi 31wU c‡` Rbej wb‡qv‡Mi weÁwß cÖKv‡ki cwi‡cÖwÿ‡Z cÖvß Av‡e`bmg~n
evQvB Kvh©µg m¤úbœ করা nয়।

৬।

ivR¯^ Lv‡Z wewfbœ ‡MÖ‡Wi 3q I 4_© †kÖwYi 29wU c‡` Rbej wb‡qvM ‡`qv n‡q‡Q|

৭।

MYMÖšv’ Mvi Awa`ß‡ii ivR¯^ Lv‡Z 9g †M‡W-Gi 38wU jvB‡eªwiqvb c` m„Rb Kiv n‡q‡Q| Z¤§‡a¨
27wU k~Y¨c` c~i‡Yi wbwgË wcGmwm KZ…©K wb‡qvM weÁwß cÖKvk Ges cÖv_©x‡`i wjwLZ I ‡gŠwLK cixÿv
MÖnY †k‡l wbe©vwPZ ২০ জনের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
‡e½j dvD‡Ûkb †_‡K AvU©‡dvwjI, K¨vUvjM, wkíKjv BZ¨vw` wel‡qi cÖvq 40,000 (Pwjøk nvRvi)
cy¯ZK Aby`vb wn‡m‡e cvIqv wM‡q‡Q|

৮।

ৎ
 AbjvBb cvewjK jvB‡eªwi g¨v‡bR‡g›U wm‡÷g Ges Ab¨vb¨ mswkøó KvR ev¯Zevqb kxl©K cÖKí
ev¯Zevq‡bi gva¨‡g mKj miKvwi MYMÖš’vMvi Gi wWwRUvjvB‡Rkb wbwðZKiY|
 ÔDc‡Rjv ms¯‹…wZ †K›`ª ¯’vcbÕ kxl©K cÖKí Gi Aaxনে Dc‡Rjv miKvwi MYMÖš’vMvi cÖwZôvi gva¨‡g
Dc‡Rjv ch©v‡q MYMÖš’vMv‡ii myweav cÖvwß wbwðZKiY|
 MYMÖšv’ Mvi Awa`ß‡ii wbqš¿Yvaxb we`¨gvb febmg~‡ni DaŸ©g~Lx m¤úªmviY cÖKí ev¯Zevq‡bi gva¨‡g
H me MYMÖšv’ Mv‡i AwaK cvV‡Ki †mev-myweav e„w×KiY|
 MYMÖšv’ Mvi Awa`ß‡ii m`i `ß‡ii eûZj feb wbg©vY cÖKí ev¯Íevq‡bi gva¨‡g MÖš’vMvi
e¨enviKvix‡`i AvaywbK myweavw` cÖvwß wbwðZKiY|
 PÆMÖvg gymwjg BÝwUwUDU gvwëcvicvm Kg‡cø· wbg©vY cÖKí ev¯Íevqb|
 wefvMxq miKvwi MYMÖš’vMvimg~‡ni Dbœqb cÖKí ev¯Íevqb|
 ivR¯^ Lv‡Z wewfbœ †MÖ‡Wi 31wU c‡` Rbej PzovšÍfv‡e wb‡qvM cÖ`vb।
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ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvjqvaxb RvZxq AviKvBfm I RvZxq MÖš’vMvi Awa`ßi `ywU AvšÍRv©wZK
¸iæZ¡enbKvix cÖwZôvb evsjv‡`k RvZxq AviKvBfm I evsjv‡`k RvZxq MÖš’ vMvi wbR¯^ `ywU fe‡b cwiPvwjZ|
GwU g~jZ Z_¨ †mev`vb g~jK I M‡elYvagx© cÖwZôvb| ¯^vaxbZv উËi 1972 mv‡j AviKvBfm I MÖš’vMvi bv‡g
GB Awa`ßi cÖwZôv Kiv nq Ges evsjv‡`k miKv‡ii cÖ_g cÂevwl©Kx cwiKíbvq wbR¯^ feb wbgv© ‡Yi Rb¨
cÖvq 4 GKi RvqMv eivÏ Kiv nq| 1985 mv‡j GKwU Dbœqb cÖK‡íi gva¨‡g RvZxq MÖš’vMvi feb wbwg©Z nq
Ges 2001 mv‡j Ab¨ Av‡iKwU Dbœqb cÖK‡íi gva¨‡g RvZxq AviKvBfm feb wbgv©Y Kiv nq| G `ywU cÖwZôvb
†`‡ki wk¶v, ms¯‹…wZ, K…wó, BwZnvm I HwZ‡n¨i aviK Ges evnK| BwZnvm, HwZn¨, mvwnZ¨ I ms¯‹…wZ PP©vi
me iK‡gi DcvË I Drm msMÖn, msi¶Y Ges ইহা cwÐZ, M‡elK, cÖkvmK I me©mvavi‡Yi M‡elYv Ges cvV
Dc‡hvMx K‡i M‡o †ZvjvB cÖwZôvb `ywUi cÖavb `vwqZ¡ I KZ©e¨|
Awa`ßiwU g~jZ †mev, M‡elYvagx© Ges ÁvbPP©vwfwËK cÖwZôvb| cvVK I M‡elK‡`i Pvwn`v
Abyhvqx cÖ‡qvRbxq Z_¨ mieivn KivB G cÖwZôv‡bi Ab¨Zg cÖavb KvR|
evsjv‡`k RvZxq AviKvBfm †`‡ki HwZnvwmK ¸iæZ¡¡m¤úbœ miKvwi-†emiKvwi `wjj
bw_cÎ msMÖn I msi¶Y K‡i M‡elK‡`i Z_¨‡mev দান K‡i|
RvwZi eyw×e„wËK I m„Rbkxj gyw`ªZ Dcv`vb KwcivBU AvB‡b †K›`ªxqfv‡e msMÖn, msiÿY
QvovI wek¦gv‡bi me©‡kl cÖKvkbv msMÖn Kivi gva¨‡g RvZxq msMÖnkvjv (National Collection) M‡o †Zv‡j
Ges AvaywbK cªhyw³ e¨envi K‡i cvVK I M‡elK‡`i Z_¨‡mev দান K‡i|
িল
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¯^ivóª gš¿Yvjq-03wU dvBj;
ÿz`ª b„‡Mvôxi ms¯‹…wZK Bbw÷wUDU, LvMovQwo-14 fwjDg;
cwiKíbv gš¿Yvjq-30 fwjDg;
ivRkvnx †Rjv Kv‡j±‡iU †iKW©iæg-540 fwjDg;
‡bvqvLvjx Kv‡j±‡iU jvB‡eªwi-2127 fwjDg;
h‡kvi Kv‡j±‡iU †iKW©iæg -20 fwjDg;
PvucvBbeveMÄ Kv‡j±‡iU †iKW©iæg 02 wU Ges evsjv‡`k WvK wefvM 01wU mn †gvU 03wU dvBj







†kicyi †Rjv Kv‡j±‡iU †iKW©iæg, †kicyi|
h‡kvi †Rjv Kv‡j±‡iU †iKW©iæg, h‡kvi|
†bvqvLvjx †Rjv Kv‡j±‡iU †iKW©iæg, †bvqvLvjx|
Kzwóqv †Rjv Kv‡j±‡iU †iKW©iæg, Kzwóqv|






bv‡Uvi I ivRkvnx †Rjv Kv‡j±‡iU †iKW©iæg|
ciivóª gš¿Yvj‡qi †iKW©iæg, AviKvBfm Ges jvB‡eªwi|
ÿz`ª b„‡Mvôxi mvs¯‹…wZK Bbw÷wUDU, LvMovQwo|
nvB‡KvU© I mycÖxg †KvU© †iKW©iæg|




321 Rb|
K‡jR/wek¦we`¨vjq I wewfbœ †`‡ki cÖwZwbwa AviKvBfm cwi`k©b K‡ib572 Rb|


fwjDg|

fwjDg

c„ôv †iKW©/B‡gR |

9 Ryb 2016 AvšÍR©vwZK AviKvBfm w`em D`hvcb Dcj‡ÿ RvZxq AviKvBfm fe‡b GKwU ‡Mvj‡Uwej
ˆeV‡Ki Av‡qvRb Kiv nq| Abyôv‡b cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvj‡qi
তৎকালীন mwPe †eMg AvK&Zvix ggZvR| mfvq mfvcwZZ¡ K‡ib Awa`ß‡ii তৎকালীন cwiPvjK Rbve
A`y`yj evix †PŠayix| G eQi w`emwUi cÖwZcv`¨ wQj-``Archives, Harmony and Friendship.``
Av‡jvPbvq mfvq Av‡jvPK wn‡m‡e mv‡eK mwPe Rbve †mv‡nj Avn‡g` †PŠayyix Ges evigm Gi mfvcwZ
cÖ‡dmi W. kixd DwÏb Avn‡g` e³e¨ iv‡Lb|
(L) b¨vkbvj jvB‡eªwii m¤úvw`Z Kvhv©eিল:
 cvVK- M‡elK‡`i Z_¨‡mev `vb : 20750 Rb|
 KwcivBU AvB‡b bZzb cÖKvkbv msMÖn : 3726 wU|
 b¨vkbvj weewjIMÖvwd cÖKvk : 2011 cÖKvk m¤úbœ, 2012, 2013 wewR †cÖ ‡m gy`ª‡Yi Rb¨ †cÖiY Kiv
n‡q‡Q|
 Integrated Library System Gi AvIZvq ¯’vwcZ KOHA mdUIq¨v‡i WvUv Gw›Uª : 4000
eB/Z_¨mvgMÖx
 miKvwi A‡_© M‡elYvagx© ‡`wk we‡`wk eB msMÖn : †`wk we‡`wk wewfbœ K¨vUvMwii 619wU eB|
 ISBN cÖ`vb : 8029 wU |
 wk¶vg~jK cwi`k©b : wewfbœ wek¦we`¨vjh, M‡elYv cÖwZôvb, cÖwk¶Y cÖwZôvb †_‡K M‡elK wk¶v_©xMY
b¨vkbvj jvB‡eªwi wk¶vg~jK cwi`k©b K‡ib |

: K‡qKRb Kg©KZv© I Kg©Pvix D³ mg‡q ¯’vbxqfv‡e wewfbœ
†gqv‡` wfbœ wfbœ wel‡qi Dci cÖwkÿY MÖnY K‡ib I IqvK©k‡c AskMªnY K‡i‡Qb|

International ISBN Authority,
IFLA, CDNLAO, ACCU, APIN BZ¨vw` ms¯’vi m`m¨ wn‡m‡e B-‡gB‡j †hvMv‡hvM Kiv n‡q‡Q Ges
ISBN I IFLA evrmwiK Pvu`v cÖ`vb Kiv n‡q‡Q| Zzi¯‹ b¨vkbvj jvB‡eªwii mv‡_ GKwU AvšÍ:ms¯’ vMZ
†ckvMZ
mg †SvZv ¯§viK ¯^vÿ‡ii Rb¨ cÖwµqv Pj‡Q|

b¨vkbvj jvB‡eªwi Kg©m~wPi gva¨‡g 1wU wjd&U, 1wU †Rbv‡iUi, 1wU †UcWªvBf
e¨vKAvc, 50Ub kxZvZc wbqš¿Y hš¿, 1wU evi‡KvW© †gwkb, 1wU wWwRUvj AvBwW KvW© wcÖ ›Uvi, 1wU
B‡jKwUªªK¨vj KvwU©s †gwkb, 1wU †c-‡ivj mdUIq¨vi, 1wU wnDg¨vb wi‡mvm© mdUIq¨vi, 5wU †W¯‹Uc
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Kw¤úDUvi, 2wU j¨vcUc Kw¤úDUvi Ges 1wU d¨v· †gwkb µq Kiv n‡q‡Q| G Qvov Kg©m~wP †cÖvMÖv‡gi
AvIZvq jvB‡eªwii Kbdv‡iÝ Kÿmn Ab¨vb¨ AeKvVv‡gvMZ Dbœqb Kiv n‡q‡Q|













jvB‡eªwii m`m¨ I d‡UvKwc †mev`vb wd eve` 67325 UvKv Ges
AwW‡Uvwiqvg fvov eve` 356500 UvKvmn me©‡gvU 435225 (Pvi jÿ cuqwÎk nvRvi `yBkZ cuwPk)
UvKv ivR¯^ Avq K‡i‡Q hv e¨vsK Pvjv‡bi gva¨‡g miKvwi †KvlvMv‡i Rgv †`qv n‡q‡Q|
RvZxq MÖš’vMv‡ii Z_¨mvgMÖx‡K A‡Uv‡gkb I wWwRUvB‡Rkbc~e©K
AbjvBb Z_¨‡mev cÖ`vb Kiv ïiæ n‡q‡Q| Z_¨mvgMÖx ¯‹¨vwbsc~eK
© mvfv©‡i Avc‡jvW Kiv n‡”Q Ges
mdUIq¨v‡i Meta data Gw›Uªi KvR Ae¨vnZ i‡q‡Q|
cvVKÿ¸‡jv‡K AvaywbKxKi‡Yi wbwgË 3wU cvVK‡ÿ kxZvZc wbqš¿Y hš¿
¯’vcb Kivi d‡j DbœZ cwi‡ek weivR Ki‡Q Ges 3wU cvVK‡ÿ B-jvwb©s †mev †`qvi Rb¨ B›Uvi‡bU
Kv‡bw±wfwUmn 3wU K‡i †W¯‹Uc Kw¤úDUvi ¯’vcb Kivi d‡j †bUIqvwK©s †mev my‡hvM wbwðZ Kiv
n‡q‡Q|
Free Wi-Fi Network : jvB‡eªwi‡Z 10,000 eM©dzU Gwiqv Free Wi-Fi Network Gi
AvIZvq Avbvi d‡j †h‡Kvb cvVK/M‡elK webv cqmvq B›Uvi‡bU mvwP©s I B-‡gBj eªvDR myweav wbwðZ
Kiv n‡q‡Q|
RvZxq MÖš’vMv‡ii Rb¨ c„_K I‡qe mvBU www.nlb.gov.bd, wWwRUvj wi‡cvwRUwii Rb¨ mve
†Wv‡gBb www.dl.nlb.gov.bd Ges b¨vkbvj weewjIMÖvwdi Rb¨ c„_K mve †Wv‡gBb
www.bnb.nlb.gov.bd Pvjy ivLv n‡q‡Q| jvB‡eªwii I‡qemvB‡U Xz‡K †h ‡KD RvZxq MÖš’vMvi
m¤ú©‡K we¯ÍvwiZ Z_¨ Rvb‡Z cvi‡eb|
kxZvZc wbqwš¿Z hy‡Mvc‡hvMx I AvaywbK Avmevec‡Îi mgš^‡q GKwU
Kbdv‡iÝ Kÿ ¯’vcb Kiv n‡q‡Q|
RvZxq †kvK w`em, gnvb weRq w`em, knx` w`em I AvšÍRv© wZK gvZ…fvlv
w`em, gnvb ¯^vaxbZv I RvZxq w`em Dcj‡¶ wkï-wK‡kvi wPÎvsKb cÖwZ‡hvwMZv, mswkøó wel‡q
WKz‡g›Uwi wdj¥ cÖ`k©b Ges we‡kl cÖ`k©bxi Av‡qvRb Kiv nq|


 AviKvBfm I MÖš’vMvi Awa`ß‡ii Kg©KZv©/Kg©Pvix‡`i Rb¨ we`¨gvb Aby‡gvw`Z 98wU c‡`i
mgš^‡q ms‡kvwaZ wb‡qvMwewa cÖYqb Kiv n‡q‡Q|
 Awa`ß‡ii we`¨gvb wewfbœ K¨vUvMwii 17wU A¯’vqx c` ¯’vqxKiY Kiv n‡q‡Q|
 AviKvBfm I MÖš’vMvi Awa`ß‡ii Kv‡R MwZkxjZv Avbq‡bi wbwgË Rbej mgm¨v `~ixKiYv‡_©
41wU bZzb c` m„wó Kiv n‡q‡Q|
 `ywU ms¯’vi Rb¨ mgwš^Z AvBb cÖYq‡bi wbwgË mgwš^Z AvB‡bi P~ovšÍ Lmov gš¿Yvj‡q †cÖiY
Kiv n‡q‡Q|
 Awa`ß‡ii Rb¨ 41wU bZzb c‡`i wb‡qvM cÖwµqv Z¡ivwš^ZKiY|
 Awa`ßivaxb RvZxq AviKvBfm I RvZxq MÖš’vMv‡ii Rb¨ mgwš^Z AvBb cÖYqb P~ovšÍKiY|
 RvZxq AviKvBfm I RvZxq MÖš’vMv‡ii msMÖn I msiÿY Kvh©µg †Rvi`viKiY|
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bem„ó c‡`i mgš^‡q bZzb wb‡qvMwewa cÖYqb|
AviKvBfm I MÖš’vMv‡i cvVK/M‡elK‡`i Rb¨ AbjvBb †mev Db¥y³KiY|
AviKvBfm I MÖš’vMv‡ii Bbf¨vw›UªRwbZ e¨vK‡jvW Z¡ivwš^ZKiY|
AviKvBfm I MÖš’vMv‡ii Kv÷gvBR mdUIq¨v‡i 50,000 WvUv Gw›Uª cÖ`vb|
AviKvBfm I MÖš’vMv‡ii wWwRUvj AbjvBb Z_¨ †mev`vb Kvh©µg †Rvi`viKiY|
Awa`ß‡ii cÖkvmwbK mKj Kvh©µg wnDg¨vb wi‡mvm© mdUIq¨v‡ii AšÍf©z³KiY|
Awa`ß‡ii wnmve kvLvi mKj Kg©KvÐ †c-‡ivj mdUIq¨v‡ii AšÍfz©³KiY|
Awa`ß‡ii AvIZvq ev‡RU cÖvwß mv‡c‡ÿ GKwU AvšÍRv©wZK IqvK©kc/‡mwgbvi Av‡qvRb|
Awa`ß‡i msM„nxZ cyivZb, †Quov, bó n‡q hvIqv `y®úÖvc¨ Z_¨mvgMÖxi evuavB KvR m¤úbœKiY|
Awa`ß‡ii m¤§y‡L A‰ea ¯’vcbv/bvmv©ix AcmviY|

Awa`ßiwU GKwU †mev I M‡elYvagx© cÖwZôvb| eZ©gvb miKv‡ii iƒcKí 2021 ev¯Íevq‡bi cwic~iK
wn‡m‡e G Awa`ßi‡K wWwRUvj e¨e¯’vcbvq cwiPvwjZ Kivi Rb¨ B‡Zvg‡a¨ bvbv Kg©m~wP nv‡Z †bqv n‡q‡Q|
GmKj Kvh©µ‡gi mdj ev¯Íevq‡bi Rb¨ Awa`ß‡ii AbyK~‡j eZ©gvb ev‡R‡Ui AvIZvq K‡qKwU bZzb LvZ m„wó
Ges we`¨gvb K‡qKwU Lv‡Z eivÏ e„w× Kiv cÖ‡qvRb|

15 AvM÷ 2015 RvZxq †kvK w`em cvjb Dcj‡ÿ¨ e½eÜzi cÖwZK…wZ‡Z
D`&hvcb dzj w`‡q kÖ×v Ávcb Ki‡Qb Awa`ß‡ii Kg©KZv©/Kg©PvixMY|

9 Ryb 2016 AvšÍRv©wZK AviKvBfm w`em D`&hvcb Dcj‡ÿ¨
RvZxq AviKvBfm fe‡b we‡kl cÖ`k©bxi D‡Øvab|
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17 gvP© 2016 ZvwiL e½eÜzi Rb¥w`b I RvZxq wkï w`em
Dcj‡ÿ¨ wkï-wK‡kvi wPÎvsKb cÖwZ‡hvwMZv

RvZxq AviKvBfm fe‡b wWwRUvj bw_ e¨e¯’ vcbv wel‡q †Mvj †Uwej ˆeVK|

KwcivBU Awdm GKwU Avav-wePvi wefvMxq cÖwZôvb| G Awd‡mi Kvh©vejx KwcivBU AvBb-2000
(2005 mv‡j ms‡kvwaZ) Gi weavbg‡Z cwiPvwjZ nq| KwcivBU n‡”Q RvZxq Ges AvšÍR©vwZK ch©v‡q ¯^xK… Z
m„Rbkxj e¨w³e‡M©i m„óK‡g©i Dci Zuv‡`i AwaKvi| KwcivBU AvBb ev¯Íevq‡bi gva¨‡g wbg©vZv/iPwqZv‡`i
m„Rbkxj Kg©mg~‡ni ¯^‡Z¡i myiÿv cÖ`vb Kiv nq| m„Rbkxj e¨w³e‡M©i †gavkw³i mvwe©K Dbœqb, m„Rbkxj K‡g©
Zv‡`i Drmvn e„w×KiY Ges KwcivBU msµvšÍ cvB‡iwm ‡ivaKi‡Yi gva¨‡g wk¶v I ms¯‹…wZi Dbœqb mvabB
KwcivBU AvB‡bi j¶¨ I D‡Ïk¨| †Kv না †`k ev RvwZi mvs¯‹…wZK কমকা -†hgb, mvwnZ¨Kg©, bvU¨Kg©,
msMxZKg©, †iKW©Kg©, wkíKg©, Pjw”PÎ welqKKg©, ‡eZvi I ‡Uwjwfkb m¤cÖPvi, Kw¤úDUvi-mdUIq¨vi BZ¨vw`
m„Rbkxj K‡g©i Dbœqb I msi¶‡Yi wel‡q KwcivBU AvBb ¸iæZ¡c~b© f~wgKv cvjb K‡i _v‡K|
KwcivBU Awd‡mi cÖavb cÖavb Kvh©veিল :
K)
L)
M)
N)
O)
P)
Q)
R)
S)

KwcivBU msµvšÍ K‡g©i †iwR‡óªkb I mb`cÎ cÖ`vb|
KwcivBU msµvšÍ wel‡q D™¢yZ we‡ivamg~n wb¯úwËKiY|
we‡`kx fvlv †_‡K evsjv fvlvq Abyev`/cybt cÖKv‡ki jvB‡mÝ cÖ`vb|
m¤úÖPvi msµvšÍ we‡`kx K‡g©i evsjvq Abyev` Kivi jvB‡mÝ cÖ`vb|
KwcivBU †iwRw÷ªK…Z K‡g©i A‰ea Kwc Avg`vwb eÜKiY|
mvwnZ¨Kg©/bvU¨K‡g©i Abyev`, cÖKvk wKsev cybiærcv`b Gi jvB‡mÝ cÖ`vb|
KwcivBU mwgwZ/Collective Management Organaization (CMO) wbeÜb|
KwcivBU msµvšÍ †iwRw÷ªK…Z K‡g©i bgybv msi¶Y |
KwcivBU msµvšÍ wel‡q miKvi‡K mg‡q mg‡q civgk© cÖ`vb|

2|

2015-16 A_© eQ‡ii m¤úvw`Z I M„nxZ Kvh©vewj t
 †ní‡W¯‹ Ges †níjvBb ¯’vcb: ‡iwR‡mUªk‡bi Av‡e`b mwVKfv‡e c~iY bv nIqvq bvbvb
Z‡_¨i cÖ‡qvR‡b †iwR‡÷ªkb Kvh©µg cÖjw¤^Z nq| A‡nZzK wej¤^ রাধকে 30 w`‡bi cieZ©x
15 w`‡bi g‡a¨ mb` cÖ`v‡bi jÿ¨ w¯’i K‡i †ní‡W¯‹ I †níjvBb Pvjy Kiv n‡q‡Q|
 †dmeyK d¨vb†cBR Db¥y³KiY: m„Rbkxj †gavm¤ú‡`i †h †Kv না cÖ‡YZv I G ms‡kø‡l AvMÖnx
†h †Kv না e¨w³ †dmeyK d¨vb‡cB‡Ri gva¨‡g †iwR‡÷ªkb msµvšÍ †h †Kv না cÖkœ K‡i সহেজ
DËi †R‡b িনেয় তার কায ম পিরচালনা করেত cv‡ib|
 cÖPvi Kvh©µg †Rvi`viKiY: KwcivBU †iwR‡÷ªk‡bi cÖ‡qvRbxqZv, c×wZ, AvBbMZ cÖwZKvi,
cvB‡iwm eÜKiY
msµvšÍ m‡PZbZv cÖf…wZ wel‡q e¨vcK cÖPvi cwiKíbv MÖnY Kiv n‡q‡Q|
 কিপরাইট সিমিত গঠন: †gavm¤úদ ব াপনা কাযকর করার লে সংগীত স র থেক এক
সিমিত গঠন করা হেয়েছ।
 িবিভ মলা এবং েল অংশ হণ: সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র আওতাধীন য†Kv না িত ান
ও স িকত অ া
িত ান ক ক আেয়ািজত িবিভ মলা যমন-অমর এ েশ
মলা,
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িসেলট ও যেশার জলায় অ ি ত বই মলায় অংশ হণ কের কিপরাইট িনব ন ও পাইেরিস
ব করেণর লে সেচতনতা লক কায ম পিরচালনা করা হয়।
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রিজে শন ি য়ার সময় সংি করণ
কিপরাইট আইন সংেশাধন
ওেয়বসাইট হালনাগাদকরণ
ফস ক হালনাগাদকরণ
কিপরাইট আইন, রিজে শন ও পাইেরিস সং া
কিপরাইট আইন সংেশাধন
কিপরাইট ভবন িনমান ক অ েমাদন
কিপরাইট সিমিত গঠন

ক হা ারেদর মােঝ চার জারদারকরণ

evsjv fvlv I mvwn‡Z¨i M‡elYv, Dbœqb, cÖPvi I cÖmv‡ii Rb¨ evsjv fvlvi ¯^Zš¿ GKwU M‡elYv cÖwZôv‡bi
cÖwZôvi েয়াজন থেক hy³d«›U miKvi 1955 mv‡ji 3iv wW‡m¤^i evsjv GKv‡Wwg cÖwZôv K‡ib| evsjv
GKv‡Wwgi cÖwZôv evOvwj RvwZmËv, wbR¯^ ivóªMVb I RvZxq gyw³ msMÖv‡gi GK ¸iæZ¡c~Y© Aa¨vq|
 2015-16 A_©eQ‡ii D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µ‡gi g‡a¨ evsjv GKv‡Wwg L¨vZbvgv mvwnwZ¨K I ms¯‹… wZ‡mex‡`i
RxebKg© welqK MÖš’ iPbv I Zuv‡`i iPbv msMÖn, Ôevsjv fvlv I mvwnZ¨ m¤úwK©Z D‡jøL‡hvM¨ Kvh©µg Awfavb
cÖYqb, wewfbœ M‡elYv I cÖKvkbvÕ kxl©K Kg©m~wP, †dvK‡jvi I mvgvi ¯‹zj kxl©K AvšÍR©vwZK †dvK‡jvi
Kg©kvjv, evsjv GKv‡Wwg evsjv fvlv I mvwn‡Z¨i M‡elYvi cvkvcvwk GKwU `ÿ Rbkw³ M‡o †Zvjvi j‡ÿ¨
ÔKw¤úDUvi cÖwkÿY †Kvm©Õ cwiPvjbv, AvaywbK evsjv Awfavb cÖYqb|
 Agi GKz‡k MÖš’‡gjv 2016-Gi Av‡qvRb, evsjv GKv‡Wwgi `yÕw`be¨vcx nxiK RqšÍx Drme D`&hvcb, evsjv
beel© 1423 D`&hvcb, gnvb weRq w`em D`&hvcb, gnvb ¯^vaxbZv I RvZxq w`em D`&hvcb, RvwZi wcZv e½eÜz
†kL gywReyi ingv‡bi 1971 mv‡ji 7B gv‡P©i fvlY wel‡q GKK e³…Zv, RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi
ingv‡bi 40Zg kvnv`vZ evwl©Kx I RvZxq †kvK w`em Dcj‡ÿ¨ GKK e³…Zv Abyôvb, wek¦Kwe iex›`ªbv_
VvKz‡ii 155Zg Rb¥evwl©Kx Dcj‡ÿ¨ GKK e³…Zv Abyôvb, RvZxq Kwe KvRx bRiæj Bmjv‡gi 117Zg
Rb¥evwl©Kx Dcj‡ÿ¨ GKK e³…Zv Abyôvb|

Agi GKz‡k MÖš’‡gjv 2016-Gi D‡Øvab Abyôv‡b gvbbxq cÖavbgš¿x
†kL nvwmbv e³…Zv cÖ`vb K‡i‡Qb

Agi GKz‡k MÖš’‡gjv 2016-Gi D‡Øvab Abyôvb †k‡l
gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv

evsjv GKv‡Wwg mvwnZ¨ cyi¯‹vi 2016-G gvbbxq cÖavbgš¿x †kL nvwmbv, cyi¯‹vicÖvß I Ab¨vb¨ e¨w³eM©
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kwn` eyw×Rxex w`em 2015-G GKK e³…Zv Abyôvb

 cÖw_Zhkv 7 Rb mvwnwZ¨‡Ki iPbvewj Ges 5 Rb †jL‡Ki iPbvmsMÖn cÖKvk Kiv, RxebxMÖš’ cÖYqb I
cÖKvk Kiv, evsjv GKv‡Wwg Rv`yNi I gnv‡dRLvbv mg„w×KiY Ges AvaywbKvqb|
 we‡k¦i K¬vwmK mvwnZ¨ I D‡jøL‡hvM¨ evsjv mvwn‡Z¨i Abyev`, †`‡ki wewfbœ AÂj †_‡K wdìIqv‡K©i
gva¨‡g †jvKR Dcv`vb msMÖn I msiÿY †_‡K m¤úvw`Z MÖš’ cÖKvk|
 evsjv GKv‡Wwg †cÖm AvaywbKvqb-Gi j‡ÿ¨ euvavB I gy`ªYhš¿ Ges Kw¤úDUvi µq|
 †`‡k I we‡`‡k evsjv GKv‡Wwgi Kg©KZ©v‡`i cÖwkÿ‡Yi e¨e¯’vKiY|
 †dvK‡jvi M‡elYv BÝwUwUDU/PP©v‡K›`ª wbg©vY, iex›`ª M‡elYv BÝwUwUDU/PP©v‡K›`ª wbg©vY, XvKvi DËivq
evsjv GKv‡Wwg cvVvMvi I wgjbvqZb wbg©vY|
evsjv GKv‡Wwgi Kg©KvÐ wWwRUvjvB‡Rkb Kiv, evsjv GKv‡Wwgi MÖš’vMvi AvaywbKvqb I wWwRUvjvB‡Rkb
Kiv, evsjv GKv‡Wwgi cÖwgZ evsjv evbvb Awfavb Abymi‡Y evsjv evbvb wbixÿK md&UIq¨vi cÖ¯‘Z I
Z_¨cÖhyw³‡Z evsjv fvlvi e¨envi Ges cÖ‡qvMmsµvšÍ M‡elYv I Dbœqb|
এ সকল কমকাে র সিচÎ িববরণ ও ত িনেয় এ ি কা কািশত হে । কাশনার র মা েম সং িত
িবষয়ক ম ণালেয়র দায় দািয় কমপিরক না এবং সািবক কমকা স েক সংি সকেল এবং দেশর আ হী
জনগণ জানেত পারেবন। ি কা ম ণালেয়র পিরিচিত ও কমকাে র একটা ায়ী দিলল িহেসেবও িবেবিচত হেব ও
রি ত থাকেব।
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1974 mv‡ji 19 †deªæqvwi evsjv‡`k RvZxq সংসেদ M„nxZ 31 bs G¨v‡±i gva¨‡g evsjv‡`k wkíKjv
GKv‡Wwg cÖwZwôZ nq| 1989 mv‡ji ms‡kvwaZ G¨v‡±i AvIZvq সং িত weKv‡ki G RvZxq cÖwZôvbwU‡Z 6
(Qq) wU wefv‡Mi gva¨‡g Kvh©µg cwiPvwjZ nq| wefvM¸‡jv n‡jv PviæKjv wefvM, bvU¨Kjv wefvM, msMxZ,
b„Z¨ I Ave„wË wefvM, M‡elYv I cÖKvkbv wefvM, cÖ‡hvRbv wefvM, cÖwkÿY wefvM| GQvov ঢাকা তীত cÖwZwU
†Rjvq GKwU †Rjv wkíKjv GKv‡Wwg Ges cÖwZwU Dc‡Rjvq GKwU K‡i Dc‡Rjv wkíKjv GKv‡Wwg i‡q‡Q|
2015-2016 A_©eQ‡ii m¤úvw`Z Kvh©veিল:

RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi 40Zg kvnv`vZevwl©Kx D`&hvcb Dcj‡¶ gyw³hy×wfwËK Z_¨wPÎ I
cÖvgvY¨wPÎ cÖ`k©bx, hvÎvwkí Dbœqb bxwZgvjv-2012 ev¯Íevqb I hvÎv`j wbeÜ‡bi j‡¶¨ 05 (cuvP) w`be¨vcx hvÎvbyôvb,
evsjv‡`k wkíKjv GKv‡Wwgi bvUK GKk e¯Ív Pvj, gyjøyK, Avwg exiv½bv ejwQ, Uv‡M©U cøvUzb, ivRvievMÕ71, cÖZœbvUK
Dqvix e‡Uk¦i, cwi‡ek w_‡qUvi Ò‰e`¨bv_ Zjv †_‡K gywRebMiÓ cÖ`k©bx, A¨v‡µv‡ewUK Kg©kvjv, g~Kvwfbq Kg©kvjv I
c¨v‡›UvgvBg Kg©kvjv, †`ke¨vcx Ôevsjv‡`k Pjw”PÎ Drme, Ò9g AvšÍR©vwZK wkï Pjw”PÎ Drme evsjv‡`kÓ Av‡qvRb,
Rwni ivqnv‡bi ÔAvZ¥cwiwPwZi ivRbxwZÕ Pjw”PÎ welqK Kg©kvjv, gnvb knx` w`em I AvšÍR©vwZK gvZ… fvlv w`em
D`&hvcb Dcj‡¶ Ôbvbvb †`‡ki bvbvb fvlvi Pjw”PÎ cÖ`k©bx, Ô¯§„wZ mËv fwel¨rÕ wk‡ivbv‡g evsjv‡`‡ki cÖqvZ bvU¨Kvi
¯§iY Abyôvb, wek¦ bvU¨w`em D`&hvcb, G wWd‡i›U †ivwgI GÛ Rywj‡qUÕ bvUK, DBwjqvg †k·wcq‡ii 450Zg
Rb¥evwl©Kx Ges 400Zg g„Zy¨evwl©Kx Dcj‡¶ †k·wcqi Kvwb©fvj, iex›`ªbv_ VvKz ‡ii mva©kZ Rb¥evwl©Kx D`&hvcb
Dcj‡¶ wbwg©Z iex›`ª wkï‡Zvl ¯^í‰`N©¨ Pjw”PÎ ÔivRcyËziÕ I Ôgv‡avÕ Pjw”PÎ cÖ`wk©Z, wccj&&m w_‡qUv‡ii mv‡_
†hŠ_fv‡e wkï Kg©kvjv, wkï-wK‡kvi bv‡U¨vrme I hye bv‡U¨vrme Av‡qvRb, Pxbv mvs¯‹…wZK Abyôvb I wdwjcvBb
`~Zvev‡mi ÔThe power of song:A Chorus of Culture’ kxl©K Abyôv‡bi Av‡qvRb Kiv nq|

wPÎ: evsjv‡`k Pjw”PÎ Drme Gi D‡Øvabx Abyôvb|

wkívPvh© Rqbyj আিবদীন Gi kZel© D`hvcb Dcj‡ÿ eQie¨vcx wkï-wK‡kvi‡`i wb‡q wPÎv¼b Kg©kvjv,
eqbwP‡Îi Kg©kvjv, wk‡íi Av‡jvq e½eÜz kxl©K gvme¨vcx Kg©m~wP, RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb Gi 40Zg
kvnv`vr বািষকী Dcj‡ÿ †`ke¨vcx wkï wPÎv¼b I gnvb weRq w`em D`&hvcb Dcj‡ÿ Db¥y ³ wPÎv¼b cÖwZ‡hvwMZv, I¯Ív`
AvjvDÏxb Luv m½xZv½b, AvwU©÷ K¨v¤ú, gnvb knx` w`em, AvšÍR©vwZK gvZ…fvlv w`em I wkíKjv GKv‡Wwgi
cÖwZôvevwl©Kx Dcj‡ÿ AvwU©÷ K¨v¤ú, Lyjbvi PzKbM‡i AvwU©÷ K¨v¤ú I mvs¯‹…wZK Abyôvb, Gm.Gg myjZvb Drme,
PzKbMi MYnZ¨v w`em Dcj‡ÿ 10 nvRvi †gvgevwZ cÖ¾¡jb, †hŠ_ Av‡qvR‡b Kvnvj, wKixwU iÄb wek¦vm, `c©b AvU©
dvD‡Ûkb, XvKv AvU© mvwgU, ¯^iwjwc, K¨vwjIMÖvwd AvwU©÷ dvD‡Ûk‡bi mv‡_ wPÎKg© cÖ`k©bxi Av‡qvRb Kiv nq|
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G¨vbx †di‡`Šmx Gi GKK b„Z¨vbyôvb, Kwe K‡Ú KweZv cvV, RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi
40 Zg kvnv`vr evwl©Kx D`hvcb, iex›`ª I bRiæ‡ji Rb¥-kZevwl©Kx D`hvcb, ggZv ksK‡ii mv‡_ gZwewbgq
mfv, RvZxq †kvK w`em w`em Dcj‡ÿ mvs¯‹…wZK Abyôvন, miKvix Kg©KZ©v‡`i AskMÖn‡Y ÒAvgvi bv ejv evYxÓ
kxl©K Abyôvb Av‡qvRb|

DR‡ewK¯Ívb, ivwkqv, BZvwj, _vBj¨vÛ, wgk‡i evsjv‡`k mvs¯‹…wZK cÖwZwbwa `j †cÖiY, Gm.Gg eL&Zkv` wPkZx
¯§i‡Y mvs¯‹…wZK Abyôvb, eQie¨vcx kv¯¿xq b„Z¨, kv¯¿xq m½xZ, †mZvi, m‡iv` Kg©kvjv Av‡qvRb, Kwe iRbxKvšÍ †mb,
kPxb †`e eg©Y Gi ˆcwÎK wfUvq mvs¯‹…wZK Abyôvb, gnvb ¯^vaxbZv w`e‡m mvs¯‹…wZK Abyôvb, weRq w`em D`hvcb Ges
cÖwZkÖæwZkxj wkíx‡`i AskMÖn‡Y mvs¯‹…wZK Av‡qvRb, g‡nkP›`ª ivq, AveŸvm DwÏb, KwQg DwÏb, nijvj ivq I Avãyj
AvwRR ¯§i‡Y fvIqvBqv Drme Av‡qvRb, gyKz›` `vm, my‡L›`y PµeZ©x, †kL jyrdi ingvb, AwRZ ivq, mwjj †PŠayix I
†ngv½ wek¦vm ¯§i‡Y MYmsMxZ Drme, cve©Z¨ kvwšÍ Pzw³i 18Zg evwl©Kx D`hvcb Ges cÖwZeÜx wkíx‡`i AskMÖn‡Y
ÔAvgiv Ki‡ev RqÕ kxl©K Av‡jvPbv I mvs¯‹…wZK Abyôvb Av‡qvRb Kiv nq|

wkíKjv lvb¥vwmK evsjv cwÎKv 2wU msL¨v, wkíKjv ey‡jwUb 3wU msL¨v I wkíK_v wkíxK_v MÖš’ cÖKvk|
wkíKjv c`K I †Rjv wkíKjv m¤§vbbv cÖ`vb, Agi GKz‡k MÖš’‡gjv, Uz½xcvov eB‡gjvq, wkï GKv‡Wwg
Av‡qvwRZ eB‡gjv, Kzwgjøv †Rjvi eB‡gjvq, gqgbwms‡ni wÎkv‡j Av‡qvwRZ eB‡gjv Ges XvKv eB‡gjv 2016
G AskMÖnY| evsjv‡`k wkíKjv GKv‡Wwgi Av‡qvR‡b cÖwkÿY wefv‡Mর e¨e¯’vcbvq 1g, 2q I 3q †kÖwYi
Kg©KZ©v/Kg©Pvix‡`i wb‡q wewfbœ welq Bb-nvDR cÖwkÿY Ges Ab-w`-Re †Uªwbs Gi Av‡qvRb Kiv nq|
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

b„Z¨bvU¨ jvj‡bi জীবনা‡jL¨ wbg©vY|
wkï-wK‡kvi‡`i wb‡q mvs¯‹…wZK Abyôvb|
1jv ˆekvL D`hvcb Dcj‡ÿ mvs¯‹…wZK Abyôvb|
cÖwZeÜx wkíx‡`i Av‡qvR‡b mvs¯‹…wZK Abyôvb আেয়াজন|
mg‡eZ hš¿msMx‡Zi Avmi|
byZb Mvb KweZv bvUK wbg©vY|
e‡iY¨ †jLK‡`i iPbvewj wb‡q KvR (bvUK) wbg©vY|
nviv‡bv w`‡bi Mv‡bi Abyôvb, Avw`evmx‡`i mvs¯‹…wZK Drme|
bRiæj msMx‡Zi Abyôvb, †`kvZ¡‡evaK Mvb I iex›`ª msMxZ Ges AÂjwfwËK mvs¯‹…wZK
Abyôvb|

1. e¸ov †Rjv wkíKjv GKv‡Wwg‡Z 07(mvZ) w`be¨vcx m½xZ welqK cÖwk¶Y Kg©kvjv|
2. biwms`x †Rjv wkíKjv GKv‡Wwg‡Z 07(mvZ) w`be¨vcx Zvjhš¿ welqK cÖwk¶Y Kg©kvjv|
3. MvRxcyi †Rjv wkíKjv GKv‡Wwg‡Z 07(mvZ) w`be¨vcx b„Z¨ welqK cÖwk¶Y Kg©kvjv|
4. bovBj †Rjv wkíKjv GKv‡Wwg‡Z 07(mvZ) w`be¨vcx m½xZ welqK cÖwk¶Y Kg©kvjv|
5. †g‡nicyi †Rjv wkíKjv GKv‡Wwg‡Z Z 07(mvZ) w`be¨vcx m½xZ welqK cÖwk¶Y Kg©kvjv|
6. Kzwóqv †Rjv wkíKjv GKv‡Wwg‡Z 07(mvZ) w`be¨vcx m½xZ welqK cÖwk¶Y Kg©kvjv|
7. cUzqvLvjx †Rjv wkíKjv GKv‡Wwg‡Z 07(mvZ) w`be¨vcx m½xZ welqK cÖwk¶Y Kg©kvjv|
8. RqcyinvU †Rjv wkíKjv GKv‡Wwg‡Z 07(mvZ) w`b e¨vcx m½xZ welqK cÖwk¶Y Kg©kvjv|
9. bv‡Uvi †Rjv wkíKjv GKv‡Wwg‡Z 07(mvZ ) w`be¨vcx m½xZ welqK cÖwk¶Y Kg©kvjv|
10. h‡kvi †Rjv wkíKjv GKv‡Wwg‡Z 07(mvZ) w`be¨vcx m½xZ welqK cÖwk¶Y Kg©kvjv|
11. cÂMo †Rjv wkíKjv GKv‡Wwg‡Z 07(mvZ) w`be¨vcx bvU¨Kjv welqK cÖwk¶Y Kg©kvjv|
12. KzwoMÖvg †Rjv wkíKjv GKv‡Wwg‡Z 07(mvZ) w`be¨vcx bvU¨Kjv welqK cÖwk¶Y Kg©kvjv|
13. iscyi †Rjv wkíKjv GKv‡Wwg‡Z 07(mvZ) w`be¨vcx m½xZ welqK cÖwk¶Y Kg©kvjv|
14. mybvgMÄ †Rjv wkíKjv GKv‡Wwg‡Z 07(mvZ) w`be¨vcx b„Z¨ welqK cÖwk¶Y Kg©kvjv|
15. wm‡jU †Rjv wkíKjv GKv‡Wwg‡Z 07(mvZ) w`be¨vcx b„Z¨ welqK cÖwk¶Y Kg©kvjv|
16. wK‡kviMÄ †Rjv wkíKjv GKv‡Wwg‡Z 07(mvZ) w`be¨vcx bvU¨Kjv welqK cÖwk¶Y Kg©kvjv|
17. evsjv‡`k wkíKjv GKv‡Wwg(XvKvq) gvme¨vcx ‡`‡ki Mvb welqK cÖwk¶Y Kg©kvjv|
18. evsjv‡`k wkíKjv GKv‡Wwg(XvKvq) gvme¨vcx bRiæj m½xZ welqK cÖwk¶Y Kg©kvjv|
19. evsjv‡`k wkíKjv GKv‡Wwg(XvKvq) 07(mvZ) w`be¨vcx ‡jvKm½xZ Mvb welqK cÖwk¶Y Kg©kvjv|
20. evsjv‡`k wkíKjv GKv‡Wwg(XvKvq) 07(mvZ) w`be¨vcx iex›`ª m½xZ welqK cÖwk¶Y Kg©kvjv|
21. evsjv‡`k wkíKjv GKv‡Wwg(XvKvq) 07(mvZ) w`be¨vcx Ave„wË welqK cÖwk¶Y Kg©kvjv|
22. evsjv‡`k wkíKjv GKv‡Wwg(XvKvq) gvme¨vcx cÂKwei Mvb welqK cÖwk¶Y Kg©kvjv|

1.
2.
3.
4.
5.
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wkíKjv lvb¥vwmK evsjv cwÎKv gy`ªY 2wU msL¨v|
wkíKjv ey‡jwUb gy`ªY 3wU msL¨v|
evwl©K Bs‡iwR Rvb©vj gy`ªY|
bZzb MÖš’ gy`ªY 2wU|
MÖš’ cyb:gy`ªY 2wU|

6.
7.
8.
9.

wkíKjv c`K 2016 I †Rjv wkíKjv m¤§vbbv cÖ`vb|
cÖKvkbv weµq I †mŠRb¨ cÖ`vb&
Agi GKz‡k MÖš’‡gjv 2017 এ AskMÖnY|
RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi Rb¥evwl©Kx I RvZxq wkï w`em D`hvcb Dcj‡ÿ Uzw½cvov eB‡gjvq
AskMÖnY|
10. RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi Rb¥evwl©Kx I RvZxq wkï w`em D`hvcb Dcj‡ÿ RvZxq wkï
GKv‡Wwg Av‡qwRZ eB‡gjvq AskMÖnY|
11. RvZxq Kwe KvRx bRiæj Bmjv‡gi Rb¥evwl©Kx Dcj‡ÿ gqgbwms‡ni wÎkv‡j Av‡qvwRZ eB‡gjvq AskMÖnY|
12. RvZxq MÖš’‡K›`ª, XvKv Gi D‡`¨v‡M XvKv eB‡gjv 2017 †Z AskMÖnY|

1. 17Zg wØ-evwl©K Gkxq PviæKjv cÖ`k©bxi Av‡qvRb|
2. 22Zg RvZxq PviæKjv cÖ`k©bxi Av‡qvRb|
3. 26Zg wkí‡eva I wkíKjvi BwZnvm welqK †Kvm©|
4. QvcwPÎ Kg©kvjvi Av‡qvRb I cÖ`k©bx|
5. GKv‡Wwgi msM„nxZ wkíKg©mg~‡ni cÖ`k©bx|
6. †i‡÷v‡ikb Kg©kvjvi Av‡qvRb|
7. fv¯‹h© cÖ`k©bx I K¨vUvjM gy`ªY|
8. wewkó wkíxi GKK wPÎ cÖ`k©bx|
9. wgZmywewk PviæKjv wPÎv¼b cÖwZ‡hvwMZv I cÖ`k©bx|
10. ¯§iYmfv (wewkó Pviæwkíx I Av‡jvKwPÎwkíx) Av‡qvRb|
11. PviæKjv wefvM KZ…©K Av‡qvwRZ mKj AvwU©÷ K¨v‡¤ú AskMÖnYKvix wkíx‡`i wPÎKg© wb‡q cÖ`k©bx Av‡qvRb I K¨vUvjM
gy`ªY|
12. wPÎv¼b cÖwZ‡hvwMZvq AskMÖnYKvix wkï‡`i g‡a¨ †_‡K weRqx‡`i gv‡S cyi¯‹vi weZiY I K¨vUvjM gy`ªY|
13. RvZxq wPÎkvjvi ¯’vqx M¨vjvwi‡Z wPÎ cÖ`k©bx Av‡qvRb|
14. ÿz`ª b„-†Mvôx emevmKvix AÂ‡j 4wU AvwU©÷ K¨v‡¤úi Av‡qvRb I K¨vUvjM gy`ªY|
15. wkíx Gm Gg myjZvb ¯§i‡Y bovB‡j myjZvb Drme Av‡qvRb|
16. wefvMxq kn‡i åvg¨gvb PviæKjv cÖ`k©bx Av‡qvRb (cÖ_g ch©v‡q PÆMÖvg, Lyjbv I ivRkvnx) |
17. d‡UvMÖvwdK Kg©kvjv I cÖ`k©bx Av‡qvRb|
1. 64 †Rjvq wbwg©Ze¨ g~j¨‡ev‡ai bvU¨ cÖ‡hvRbvi mgš^‡q wefvMx Drme Av‡qvRb
2. †jvKbvU¨ Kg©kvjv I Drme|
3. RvZxq bv‡U¨vrme|
4. g~Kvwfbq Kg©kvjv I Drme|
5. wek¦ bvU¨ w`em|
6. 64 †Rjvq †jvKbvU¨ cÖ‡hvRbv I cÖ`k©bx|
7. 4wU wek¦we`¨vj‡q gybxi †PŠayixi cÖ‡hvRbv wbg©vY I Drme|
8. †mwjg Avj-দীন Gi cÖ‡hvRbv wbg©vY|
9. w_‡qUvi wWRvBb Kg©kvjv|
10. †k·wcq‡ii 450Zg g„Zz¨evwl©Kx D`hvcb Dcj‡ÿ n¨vg‡jU cÖ‡hvRbv wbg©vY|
11. evsjv‡`k †k·wcqi PP©v িবষয়ক GKwU ¯§viKMÖš’ cÖKvk|
12. †k·wcqi bv‡U¨vrme|
13. gybxi †PŠayix, †mwjg Avj-দীন, abwgqv, AviR আিল মা বরেক wb‡q †mwgbvi Abyôvb|
14. evsjv bvU‡Ki BwZnvm wel‡q †mwgbvi|
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15. 2wU gyw³hy× wfwËK cwi‡ek w_‡qUvi cÖ‡hvRbv I gÂvqb|
16. 2wU cÖZœbvUK I 1wU cÖZœhvÎv cÖ‡hvRbv I gÂvqb|
17. wbqwgZ bvU¨ cÖ‡hvRbvi cÖ`k©bx|
18. wkï‡`i Rb¨ wbqwgZ cyZzjbvU¨ cÖ`k©bx|
19. AvšÍR©vwZK cyZzjbvU¨ Drme|
20. wek¦ cyZzj bvU¨ Drme|
21. RvZxq hye I wkï-wK‡kvi bv‡U¨vrme|
22. GKK Awfbq Drme|
23. RvZxq hye I wkï-wK‡kvi bvU¨ Kg©kvjv|
24. RvZxq hye bvU¨ w`em|
25. RvZxq wkï-wK‡kvi w`em|
26. 3q AvšÍR©vwZK XvKv w_‡qUvi †dw÷f¨vj|
27. cuvPwU iex›`ª wkï‡Zvl ¯^í‰`N¨© Pjw”PÎ wbg©vY|
28. Rwni ivqnvb, AvjgMxi Kwei, Zv‡iK gvmy`, ûgvqyb Avn‡g`, Pvlx bRiæj Bmjvg, myfvl `Ë, Avãyj ReŸvi
Lvb, ev`j ingvb, Lvb AvZvDi ingvb‡K wb‡q Pjw”PÎ welqK †mwgbvi|
29. wbqwgZfv‡e wdj¥ A¨vwcÖwm‡qkb †Kvm©|
30. wbqwgZfv‡e wWwRUvj Pjw”PÎ wbg©vY|
31. bZzb Pjw”PÎ wbg©vZv‡`i Pjw”PÎ cÖ`k©bx I Kg©kvjv Av‡qvRb|
32. wbqwgZ welqwfwËK Pjw”PÎ Drme|
33. WKz‡g›Uix wdj¥ wbg©vY Kg©kvjv|
34. wewfbœ wel‡q WKz‡g›Uix wdj¥ wbg©vY|
35. wbqwgZ Pjw”PÎ cvVPµ, wPÎbvU¨ Kg©kvjv Ges wek¦ Pjw”PÎ Abyaveণ Kg©kvjv|
36. ‡`ke¨vcx GK‡hv‡M Ôevsjv‡`k Pjw”PÎ DrmeÕ I Ôevsjv‡`k cÖvgvY¨ Pjw”PÎ DrmeÕ|
37. ‡`‡ki wewfbœ ¯’v‡b wkï I eo‡`i Rb¨ A¨v‡µv‡ewUK Kg©kvjv|
38. †`ke¨vcx A¨v‡µv‡ewUK cÖ`k©bx Kvh©µg|
39. hvÎv e¨w³Z¡ Ag‡j›`y wek¦vm Gi Dci †mwgbvi|
40. hvÎv`j wbeÜ‡bi j‡ÿ hvÎv Drme|
41. †`kxq hvÎvcvjv g~j¨vqbc~e©K msKjb cÖKvk I cvjvKvi‡`i wb‡q Kg©kvjv|
42. hvÎv`‡ji wbeÜb bevqb cÖwµqv|
43. hvÎv`‡ji ¯^Z¡vwaKvix, cwiPvjK, Awfbq wkíx, ev`K `j I b„Z¨`j wkíx‡`i wb‡q gZwewbgq, †mwgbvi
Kg©kvjv|

D”Pv½ msMxZvbyôvb
1. cÖwZkÖæwZkxj wkíx‡`i Abyôvb
2. †jvKmsMxZ Drme|
3. GKK wkíx‡`i Abyôvb|
4. ‰ØZ wkíx‡`i Abyôvb|
5. mg‡eZ wkíx‡`i Abyôvb|
6. KweZv cv‡Vi Avmi|
7. Ave„wË Abyôvb|
8. hš¿ msMxZvbyôvb|
9. cÖwZeÜx, AwUwóK, Ae‡nwjZ wkíx‡`i wb‡q Abyôvb|
10. ‰eVKx Mv‡bi Avmi|
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evsjv‡`k RvZxq Rv`yNi †`‡ki BwZnvm, HwZn¨, ms¯‹…wZ Ges cÖvK…wZK HwZ‡n¨i wb`k©bvw` msMÖn, msiÿY,
cÖ`k©b I M‡elYvi gva¨‡g AvMZ `k©bv_©x we‡kl K‡i ZiæY cÖRb¥‡K আমােদর nvRvi eQ‡ii †MŠie Muv_v I RvZxq
exi‡`i mv‡_ cwiwPZ K‡i †Zvjvi D‡Ï‡k¨ wbišÍi KvR K‡i hv‡”Q| 1913 mv‡ji 7 AvM÷ evsjvi Mfb©i jW©
KvigvB‡Kj ZrKvjxb mwPevj‡qi (eZ©gvb XvKv †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj) GKwU K‡ÿ XvKv Rv`yNi AvbyôvwbKfv‡e
D‡Øvab K‡ib| 1914 mv‡ji 25 AvM÷ 379wU wb`k©b wb‡q Rv`yNi `k©K‡`i R‡b¨ Ly‡j †`qv nq| 1915 mv‡ji RyjvB
gv‡m XvKv Rv`yNi ¯’vbvšÍi Kiv nq wbgZwj¯’ XvKvi ev‡iv `yqvwi‡Z| 1972 mv‡j XvKv wgDwRqvg †evW© Ae Uªvw÷R
RvZxq Rv`yNi M‡o †Zvjvi Rb¨ miKv‡ii Kv‡Q cwiKíbv †ck K‡i| e½eÜz G wel‡q we‡kl D‡`¨vM MÖnY K‡ib|
evsjv‡`k RvZxq Rv`yNi cÖwZôvq RvwZi wcZv e½ব র Ae`vb Acwimxg|
`xN©c_ cwiµgvq miKvwi c„ô‡cvlKZv, wewfbœ †kÖwY †ckvRxex‡`i g~j¨evb civgk©, ms¯‹…wZgbv e¨w³e‡M©i AMÖYx
f~wgKv, we‡`¨vrmvnx I M‡elKM‡Yi cÖÁv, myü`‡`i mn‡hvwMZv I Rv`yN‡ii wewfbœ ch©v‡qi Kg©xM‡Yi AK¬všÍ cwikÖ‡g
1983 mv‡j XvKv Rv`yNi evsjv‡`k RvZxq Rv`yN‡i iƒcvšÍwiZ nq| G iƒcvšÍ‡ii ga¨ w`‡qB †`k I RbM‡Yi cÖwZ
Rv`yN‡ii `vqe×Zv †hgb †e‡o‡Q, cvkvcvwk Gi e¨vwß, RvZxq Rxe‡b m¤ú„³Zv I K‡g©i cwiwa w`‡b w`‡b `„ k¨gvbfv‡eB
m¤úªmvwiZ n‡q‡Q Ges GKwU eûgvwÎK Rv`yNi iƒ‡c weKwkZ n‡q‡Q|
nvRvi eQ‡ii evOvwj ms¯‹…wZ I b„ZvwË¡K HwZ‡n¨i Dcv`vbmg„× †gvU 94 nvRvi 717wU wb`k©b evsjv‡`k RvZxq
Rv`yN‡i (kvLv Rv`yNimn) msM„nxZ n‡q‡Q| GB wekvj msMÖnfvÐvi †_‡K cÖvq Pvi nvRvi wb`k©b evsjv‡`k RvZxq
Rv`yN‡ii †gvU 44wU M¨vjvwi‡Z cÖ`wk©Z n‡”Q|
িল
১।

২।

৩।

৪।
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kvLv Rv`yNimn evsjv‡`k RvZxq Rv`yN‡i 2015-2016 A_© eQ‡i me©‡gvU 1445wU wb`k©b msMÖn Kiv n‡q‡Q|
GQvov evsjv‡`k RvZxq Rv`yN‡ii msiÿY imvqbvMvi wefv‡M 1435wU wb`k©‡bi msiÿY e¨e¯’v MÖnY Kiv
n‡q‡Q|
wewfbœ ch©v‡qi †`wk I we‡`wk m¤§vwbZ AwZw_e„›` evsjv‡`k RvZxq Rv`yNi cwi`k©bKv‡j mvgwMÖK cÖ¯‘ wZ MÖnY
I M¨vjvwi cwi`k©‡b cÖ‡qvRbxq mnvqZv cÖ`vb Kiv nq| 1 RyjvB 2015 n‡Z 30 Ryb 2016 ch©šÍ 375 Rb
†`wkq we‡kl AwZw_ I 393 Rb we‡`wk AwZw_ evsjv‡`k RvZxq Rv`yNi cwi`k©b K‡ib |
evsjv‡`k RvZxq Rv`yN‡ii `yBwU wgjbvqZb I GKwU cÖ`k©bx M¨vjvwi i‡q‡Q| RyjvB 2015 n‡Z Ryb 2016 ch©šÍ `yBwU
wgjbvqZb h_vµ‡g-(1) cÖavb wgjbvqZ‡b 82wU Abyôvb (150 wkd&U) AbywôZ n‡q‡Q| (2) Kwe mywdqv Kvgvj
wgjbvqZ‡b 110wU Abyôvb (150 wkd&U) AbywôZ n‡q‡Q Ges 1wU cÖ`k©bx M¨vjvwi‡Z (bwjbxKvšÍ fUªkvjx cÖ`k©bx M¨vjvwi)
17wU cÖ`k©bx (174 w`b) AbywôZ n‡q‡Q|
evsjv‡`k RvZxq Rv`yNi cÖwZeQi wewfbœ wkÿvg~jK Kvh©µg cwiPvjbv K‡i _v‡K| Gi avivevwnKZvq 20152016 A_©eQ‡i wPÎv¼Y cÖwZ‡hvwMZv, iPbv cÖwZ‡hvwMZv, e³…Zv cÖwZ‡hvwMZv, my›`i evsjv nv‡Zi †jLv
cÖwZ‡hvwMZv, wkÿvcÖwZôv‡bi cÖavb/cÖwZwbwai mv‡_ wkÿv Kg©m~wP wb‡q gZwewbgq, fvlv msMÖvgx‡`i mv‡_
wk¶v_x©‡`i msjvc Av‡qvRb, gyw³‡hv×v‡`i mv‡_ gZwewbgq BZ¨vw` wewfbœ Kvh©µg cwiPvjbv Kiv nq| GQvov
wbqwgZ ¯‹zj wkÿv Kg©m~wPi AvIZvq XvKvmn †`‡ki cÖZ¨šÍ AÂj †_‡K 2015-2016 A_©eQ‡i 120wU wkÿv
cÖwZôvb/msMV‡bi †gvU 10,347 wkÿv_©x/m`m¨ Rv`yNi cwi`k©b K‡ib|

৫।

৬।
৭।

evsjv‡`k RvZxq Rv`yNi wb`k©‡bi M‡elYvjä welqe¯‘ I Rv`yNi m¤ú„³ Ab¨vb¨ welqvw`i cvÐzwjwc w`‡q
weÁR‡bi gZvgZ wb‡q wewfbœ ai‡bi M‡elYv MÖš’, A¨vjevg, evwl©K cÖwZ‡e`b, K¨vUvjM, †eªvwkDi, my¨‡fwbi,
wb‡`©wkKv, †dvìvi, dwjI, wjd‡jU, †cv÷vi, wfDKvW© BZ¨vw` cÖKvk K‡i|
gvbbxq cÖavbgš¿xi wb‡`©kvbyhvqx evsjv‡`‡ki cÖ_g msweavb Qvcv‡bvi gy`ªYhš¿wU we.wR.†cÖm †_‡K evsjv‡`k
RvZxq Rv`yN‡i G‡b me©mvavi‡Yi Rb¨ cÖ`k©b Kiv n‡”Q|
evsjv‡`k RvZxq Rv`yN‡i 2015-2016 A_©eQ‡i 12 Rb‡K c‡`vbœwZ, 2 Rb bZzb wb‡qvM, Kg©m~wP ev¯Íevqb I
AeKvVv‡gv wbg©vY, 151 Rb Kg©KZ©v I Kg©Pvixi cÖwkÿY/IqvK©kc I †mwgbv‡i AskMÖnY।

gvbbxq cÖavbgš¿xi wb‡`©kvbyhvqx evsjv‡`k RvZxq Rv`yNi AwWI MvBW cÖeZ©‡bi wm×všÍ MÖnY K‡i| GB wm×všÍ
ev¯Íevq‡bi Rb¨ AvaywbK †UK‡bvjwR e¨envi Kiv n‡e Ges Dch©y³ KvwiMix cÖwZôvb wb‡qvM Kiv n‡e| GwU GKwU
Complex welq weavq cÖvq `yB eQi ch©šÍ mgq jvM‡e| Avw_©K ms‡køl 7.56 †KvwU UvKv| D‡jøL¨ †h, `„ wó cÖwZeÜx‡`i
Rb¨ GB cÖK‡í †eªBwj mvBb †evW© ¯’vcb ˆZwii welqwU AšÍfy©³ Kiv n‡q‡Q|
gvbbxq cÖavbgš¿xi wb‡`©kvbyhvqx cÖvB‡fU †m±‡ii ¯úÝikxc MÖnY K‡i KvR Kivi wel‡q wKQz AMÖMwZ mvwaZ
n‡q‡Q| wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b, cUzqv Kvgiæj nvmvb I wkíx Gm Gg myjZvb GB wZb Rb weL¨vZ wPÎwkíxi mKj
wPÎKg© msMÖn K‡i A¨vjevg cÖKv‡ki wm×všÍ n‡q‡Q| †e½j dvD‡Ðkb GB cÖKvkbvi e¨vcv‡i Avw_©K I KvwiMix mnvqZv
cÖ`vb Ki‡e g‡g© AbvbyôvwbKfv‡e mg‡SvZvq DcbxZ nIqv †M‡Q|

(1) Ômvsevw`K Kv½vj nwibv_ ¯§„wZ wgDwRqvg wbg©vYÕ kxl©K cÖKí|
ms‡kvwaZ cÖ¯Íve : †gqv`Kvj : Ryb 2016 †Z mgvß cÖKí|
(2) Ôevsjv‡`k RvZxq Rv`yN‡ii ms¯‹vi, †givgZ I AvaywbKxKiYÕ Kg©m~wP
†gqv`Kvj : Ryb 2016 †Z mgvß Kg©m~wP|
(3) ÔAvnmvb gwÄj Rv`yN‡ii A›`ign‡j M¨vjvwi mw¾ZKiY I jvB‡eªwi DbœqbÕ kxl©K Kg©m~wP|
†gqv`Kvj : Ryb 2016 †Z mgvß Kg©m~wP|
(4)
Ôevsjv‡`k RvZxq Rv`yNi msMÖn e¨e¯’vcbv wm‡÷gÕ (CMS) I ÔZ_¨ †hvMv‡hvM e¨e¯’vcbv wm‡÷g
(MIS) Dbœqb Kvh©µgÕ kxl©K Kg©m~wP|
†gqv`Kvj : Pjgvb Kg©m~wP|
৩. ২০১৫-১৬ অথবছের
ণ কমপিরক না:
িবেশষািয়ত িবভাগস েহর ত াবধােন অিধকতর
ণ িনদশেনর ১৫(পেনেরা) সট Descriptive
Catalogue- কাশ, ভা য়াল িমউিজয়াম, মসিলন ালাির াপন, ালািরেত িডিজটাল কে ােন সং াপন ি র
মা েম দশকেদর িনদশন িভি ক অংশ হণ লক কায ম, জা ঘেরর েবশালেয় িডিজটাল ডাইের ির াপেনর পিরক না
নয়া হেয়েছ।
মাননীয় ধানম ীর িনেদশা যায়ী বাংলােদেশর থম সংিবধান ছাপােনার ণয িব.িজ. স থেক বাংলােদশ
জাতীয় জা ঘের এেন সবসাধারেণর জ দশন করা হে ।

মাননীয় ধানম ীর িনেদশা যায়ী বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর অিডও গাইড বতেনর িস া হণ কের। এই
িস া বা বায়েনর জ আ িনক টকেনালিজ বহার করা হেব এবং উপ কািরগরী িত ান িনেয়াগ করা হেব।
এ এক Complex িবষয় িবধায় ায় ই বছর পয সময় লাগেব। আিথক সংে ষ ৭.৫৬ কা টাকা। উে
য, ি িতব ীেদর জ এই কে ইিল সাইন বাড াপন তিরর িবষয় অ
করা হেয়েছ।
মাননীয় ধানম ীর িনেদশা যায়ী াইেভট স েরর
রশীপ হণ কের কাজ করার িবষেয় িক অ গিত সািধত
হেয়েছ। িশ াচায জয় ল আেবিদন, প য়া কাম ল হাসান ও িশ ী এস এম লতান এই িতন জন িব াত িচ িশ ীর সকল
33

িচ কম সং হ কের অ ালবাম কােশর িস া হেয়েছ। ব ল ফাউে শন এই কাশনার াপাের আিথক ও কািরগির সহায়তা
দান করেব মেম অনা ািনকভােব সমেঝাতায় উপনীত হওয়া গেছ।
৪. উে খেযা অ া িবষয়স হ:
(ক) বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর ও এর িনয় ণাধীন শাখা জা ঘরস েহ আইিস সবা দােনর লে আইিস শাখার
মা েম িনয়িমতভােব জাতীয় জা ঘেরর ওেয়বসাইট (www.bangladeshmuseum.gov.bd)-এ
অ ানমালা, দশক সং া, িব াপন/ না শ, ট ার িব ি , িনেয়াগ িব ি , সংবাদ িব ি ইত ািদ ত হালনাগাদ
রাখা হেয়েছ এবং িনয়িমত ওেয়বসাইট মইনেটেন ও াকআেপর কাজ স াদন করা হেয়েছ। ‘বাংলােদশ জাতীয়
জা ঘর ত যাগােযাগ ও িডিজটালাইেজশন কায ম’ শীষক কম িচর আওতায় সং ািপত সফটওয় ারস েহর
(অবেজ আইিড, একাউ স ােনজেম , এইচআরএম, লাইে ির ােনজেম ডাটােবস স ওয় ার) অপােরশেন
অ সরণীয় কােজ িবভাগ/শাখাস হেক সািবক সহেযািগতা দান করা হেয়েছ। শাখা জা ঘরস হেক আইিস সং া
পরামশ দান করা হেয়েছ। াশনাল ওেয়বেপাটােল জাতীয় জা ঘেরর ওেয়বসাইট সংেযাজেনর কাজ স াদন করা
হেয়েছ। জাতীয় জা ঘেরর ওেয়বসাইেট ভা য়াল ালাির সংেযাজন করা হেয়েছ।
(খ) ‘‘বাংলােদশ জাতীয় জা ঘর সং হ ব াপনা িসে ম (CMS) ও ত েযাগােযাগ ব াপনা িসে ম (MIS)
উ য়ন কায ম’’ শীষক কম িচর কাজ করা হেয়েছ।
(গ) বাংলােদশ জাতীয় জা ঘেরর িনয় ণাধীন ি য়া ‘সাংবািদক কা াল হিরনাথ িমউিজয়াম িনমাণ’ শীষক কে র
আওতায় জিম অিধ হণ ও অবকাঠােমা িনমাণ বা বায়ন কাজ ি য়াধীন রেয়েছ।
(N) evsjv‡`k RvZxq Rv`yNi Ges kvLv Rv`yNimg~‡n 2015-2016 A_© eQ‡i `k©K msL¨v:

1.

evsjv‡`k RvZxq Rv`yNi, XvKv

6,93,317 Rb

2.

Avnmvb gwÄj Rv`yNi, XvKv

5,40,030 Rb

3.
4.
5.

Imgvbx Rv`yNi, wm‡jU
wRqv ¯§„wZ Rv`yNi, PÆMÖvg
wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b msMÖnkvjv,
gqgbwmsn
¯^vaxbZv Rv`yNi, †mvnivIqv`©x
D`¨vb, XvKv

6.

2,957 Rb
98,733 Rb
26,880 Rb
1,11,774 Rb

†`wk
416
Rb
00 Rb
02 Rb
00 Rb
900
Rb
52 Rb

we‡`wk
508 6,94,241
Rb Rb
00 Rb 5,40,030
Rb
00 Rb 2,959 Rb
00 Rb 98,733 Rb
19 Rb 27,799 Rb
33 Rb 1,11,859 Rb

(O) evsjv‡`k RvZxq Rv`yNi I wbqš¿Yvaxb kvLv Rv`yNimg~‡ni 2015-2016 A_© eQ‡ii wbR¯^ Avq I
e¨‡qi weeiYx:
01.
02.
03.
04.
05.
34

evsjv‡`k RvZxq Rv`yNi
Avnmvb gwÄj Rv`yNi
wkívPvh© Rqbyj Av‡ew`b msMÖnkvjv
Imgvbx Rv`yNi, wm‡jU
wRqv ¯§„wZ Rv`yNi, PÆMÖvg

2,08,92,988.18
1,09,47,944.00
7,46,908.00
95,886.92
23,08,885.00

2,97,82,051.00
26,78,429.00
1,92,623.00
65,000.00
5,19,833.00

06.

¯^vaxbZv Rv`yNi, XvKv

20,07,734.00

12,31,098.00

5 †deªæqvwi 2016, evsjv‡`k RvZxq Rv`yNi, `„ K wcKPvi wjwg‡UW I eªvK (Avos) †hŠ_fv‡e
gmwjb cÖ`k©bx I gmwjb cybiæ¾xeb Abyôv‡b MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKv‡ii
A_© gš¿Yvj‡qi gvbbxq A_©gš¿x Rbve Aveyj gvj Avãyj gywnZ Drme
Dcj‡ÿ `yÕwU WvKwU‡KU Aegy³ Ki‡Qb|

6 †deªæqvwi 2016, evsjv‡`k RvZxq Rv`yNi, `„K wcKPvi wjwg‡UW I eªvK (Avos) †hŠ_fv‡e
gmwjb cÖ`k©bx I gmwjb cybiæ¾xeb Abyôv‡b Avnmvb gwÄj Rv`yN‡i gmwjb mÜ¨v Drme|

15 gvP© 2016, fzUv‡bi ivYx Her Majesty Mother Tsnering Pem Wangchuck -†K GKwU †eŠ× g~wZ©i
†iwcøKv Dcnvi cÖ`vb Ki‡Qb evsjv‡`k RvZxq Rv`yN‡ii gnvcwiPvjK Rbve dqRyj jwZd †PŠayix|
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23 gvP© 2016, Zvwi‡L ¯^vaxb evsjv †eZvi †K›`ª cÖ`k©bxKÿ D‡Øvabx e³… Zv w`‡”Qb
gvbbxq ms¯‹…wZ gš¿x Rbve Avmv`y¾vgvb b~i Ggwc|

25 gvP© 2016, gnvb ¯^vaxbZv I RvZxq w`em 2016 D`&hvcb Dcj‡ÿ
gyw³‡hv×v‡`i Mí Abyôv‡b e³e¨ ivL‡Qb wkíx nv‡kg Lvb|

14 †g 2016, evsjv‡`k RvZxq Rv`yN‡ii bwjbxKvšÍ fÆkvjx cÖ`k©bx M¨vjvwi‡Z
gvme¨vcx Ôiex›`ªbv‡_i wPÎKg© cÖ`kb©xÕi D‡Øvab †k‡l cwi`k©b Ki‡Qb MYcÖRvZš¿x
evsjv‡`k miKv‡ii A_© gš¿Yvj‡qi gvbbxq A_©gš¿x Rbve Aveyj gvj Avãyj gywnZ|
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নজ ল ই

উট

বাংলা সািহেত র অিব রণীয় গ া কিব কাজী নজ ল ইসলাম। িতিন ত র িব য়কর িতভার যা
েশ
কিবতা নয় সংগীেতও রেখ গেছন অ লনীয় অবদান। আমােদর সাহস সৗ য ও শি ক অহংকােরর মহ ম
নাম ও ত রই। বাংলােদেশর সািহত , সংগীত ও সং িতর অ তম ধান পকার এই মহান কিব আমােদর মানিবক
চতনারও তীক। এজ িতিন আমােদর জাতীয় কিব। ত র অমর িত র া, ত র জীবন, সািহত , সংগীত ও
সামি ক অবদান স েক গেবষণা পিরচালনা, রচনাবলী সং হ, সংর ণ, কাশনা ও চার এবং ত র ভাব- িত দশিবেদেশ যথাযথভােব েল ধরার লে গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার ১৯৮৪ সােলর ১২ ন এর ৩৯ ন র
অ ােদেশর মা েম ১৯৮৫ সােলর ফ য়াির মােস কিবর অমর িতবাহী ‘কিবভবন’ [রাজধানীর ধানমি
রাতন
২৮ ন র রােডর ৩৩০-িব বািড়]-এ নজ ল ই
উট িত া কের । উে , জািতর িপতা ব ব শখ িজ র
রহমােনর ি গত উে াগ ও আ েহ জাতীয় কিব কাজী নজ ল ইসলামেক ২৪ ম ১৯৭২ এ সি তহারা অব ায়
রা ীয় অিতিথ িহসােব বাংলােদেশ আনা হয় এবং ধানমি এই কিবভবেন ত র ায়ীভােব বসবােসর ব া করা হয়
।
২০১৫-২০১৬ A_©eQ‡ii স ািদত কাজ:
ক. গেবষণা ও কাশনা :
জাতীয় কিব কাজী নজ ল ইসলােমর কা
, সংগীত , উপ াস, ব , ছাটগ সহ অ া নজ ল-িবষয়ক
গেবষণা এবং নজ ল-সংগীত রিলিপ , পি কা ইত ািদ কাশ করা নজ ল ই
উট কমকাে র অ
।এ
ধারাবািহকতায় ২০১৫-১৬ অথবছের নজ ল রচনা, নজ ল সংগীেতর রিলিপ, গেবষণাধম
ও পি কাসহ সবেমাট
৩
কািশত হেয়েছ ।
েলার তািলকা িন প :
১. অি -বীণা
২. চ বাক
৩. সা বাদী
৪. েবর হাওয়া
৫. ন ন চ দ
৬. ছায়ানট
৭. লয়-িশখা
৮. নজ েলর কিবতা
সম
৯. নজ ল-সংগীত সং হ
১০. নজ েলর উপ াস
সম
১১. নজ েলর ছাটগ
সম
১২. নজ েলর
ব
সম
১৩. িনবািচত নজ ল
রচনা
১৪. নজ েলর িশ িকেশার সািহত
১৫. কা -আমপারা
১৬. নজ েলর না সম
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১৭. নজ েলর কা া বাদ
১৮. নজ েলর প াবিল
১৯. অ কািশত নজ ল-সংগীত রিলিপ ১ম খ
২০. নজ ল-সংগীত রিলিপ ৩৩তম খ
২১. নজ ল-সংগীত রিলিপ ৩৮তম খ
২২. নজ ল-সংগীত রিলিপ ৩৯তম খ
২৩. নজ ল-সংগীত রিলিপ ৪০তম খ
২৪. নজ ল ই
উট ৩২তম সংকলন
২৫. কাজী নজ ল ইসলাম : জীবন ও জন
২৬. নজ েলর িবে াহী
২৭. িবেদশীর নজ ল চচা
২৮. Nazrul : Prosa e Poesia
Selecionadas (নজ েলর কিবতার
প গীজ অ বাদ)
২৯. নজ ল সংগীত সং হ, ি তীয় পযায়
৩০. নজ েলর উপ াস সম , ি তীয় পযায়
৩১. নজ েলর ছাটগ সম , ি তীয় পযায়
৩২. নজ েলর িশ -িকেশার সািহত , ি তীয় পযায়

হেলা :

এ ছাড়া

বাণী ও েরর ১২০ নজ ল সংগীত স িলত ১০ এ ালবাম কািশত হেয়েছ । এ ালবাম েলা
১. শাওন আিসল িফের
২. যাও িম িফের
৩. থম দীপ ােলা
৪. রাখ রাখ রাঙা পায়
৫. িদেত এেল ল হ
ি য়

৬. িম যখন এেসিছেল
৭. মাইেত দাও া রিবের
৮. এত জল ও কাজল চােখ
৯. িচরিদন কাহােরা সমান নািহ
যায়
১০. িফের নািহ এেল ি য় ।

নজ েলর আ ি েযা ১০০ কিবতা স িলত ৫ নজ ল আ ি র এ ালবাম কািশত হেয়েছ । এ ালবাম েলা হেলা :
১. আমার কিফয়ত
২. ফিরয়াদ
৩. তামাের পিড়েছ মেন
৪. আজ ি েখর উ ােস
৫. এ মার অহংকার ।

খ. অ ানস হ :
জাতীয় কিব কাজী নজ ল ইসলােমর জ ও
বািষকী উদযাপনসহ বাংলােদেশর জাতীয় িদবসস হ, বাংলা নববষ,
ঈদ-ই-িমলা বী িত িদবেস িবষয়িভি ক আেলাচনা, বয়সিভি ক িবিভ েপ
র হােতর লখা, িচ াংকন, কিবতা
আ ি ও নজ ল সংগীেতর িতেযািগতা এবং সাং িতক অ ােনর আেয়াজন করা হেয়েছ। িবিভ সমেয় িবষয়িভি ক
সিমনার এবং িবভাগীয় পযােয় নজ ল সে লেনর আেয়াজন করা হেয়েছ। নজ ল ই
উট, ঢাকা, নজ ল িতেক ,
ি শাল, ময়মনিসংহ ও নজ ল ই
উট ক , িম ায় ২০১৫-১৬ অথবছের ৩১ অ ান উদযািপত হেয়েছ ।
খ (১). নজ ল ই

উট ঢাকা ক ক উদযািপত অ ানমালা :

১. ৬ আগ ২০১৫ তািরেখ ‘িব ককিব রবী নাথ ঠা েরর ৭৪তম
বািষকী’ উপলে ঢাকা নজ ল ই
উেট
আেলাচনা ও সাং িতক অ ান ।
২. ১৫ আগ ২০১৫ তািরেখ ‘ াধীনতার মহান পিত জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমােনর ৪০তম শাহাদাৎ বািষকী’
উপলে ঢাকা নজ ল ই
উেট আেলাচনা ও সাং িতক, র ার িবতরণ অ ান ।
৩. ২৭ আগ ২০১৫ তািরেখ ‘জাতীয় কিব কাজী নজ ল ইসলােমর ৩৯তম
বািষকী’ উপলে ঢাকা বাংলােদশ
িশ কলা একােডমীেত আেলাচনা, ‘নজ ল র ার ২০১৪’ দান ও সাং িতক অ ান ।

‘নজ ল র ার ২০১৪’ দান অ ােন র ার া নজ ল গেবষক েফসর ইেমিরটাস িসরা ল ইসলাম চৗ রী ও িবিশ
নজ ল
সংগীত িশ ী শবনম ারীসহ সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র মাননীয় ম ী জনাব আসা ামান র এমিপ ও
সিচব আকতারী মমতাজ
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৪. ১৮ অে াবর ২০১৫ তািরেখ ‘ বাণী ও ের নজ ল সংগীত িশ ক তরীর িবেশষ কােসর উে াধনী অ ান’ উপলে
ঢাকা নজ ল ই
উেট কােসর উে াধন, আেলাচনা ও সাং িতক অ ান ।
৫. ২৭ অে াবর ২০১৫ তািরেখ ‘ াত িশ ী আ াসউি েনর ১১৫তম জ বািষকী’ উপলে ঢাকা নজ ল ই
উেট
আেলাচনা ও সাং িতক অ ান ।
৬. ১১ নেভ র ২০১৫ তািরেখ ‘ বাণী ও ের নজ ল সংগীত িশ ক তরীর িবেশষ কােসর সমাপনী অ ান’ উপলে
ঢাকা নজ ল ই
উেট আেলাচনা ও সাং িতক অ ান ।

‘

বাণী ও ের নজ ল সংগীত িশ ক তরীর িবেশষ কােসর সমাপনী অ ােন’ ধান অিতিথর ভাষণ িদে ন সং িত িবষয়ক সিচব আকতারী
মমতাজ

৭. ১১, ১২ ও ১৬ িডেস র ২০১৫ তািরেখ ‘মহান িবজয় িদবস ২০১৫’ উপলে ঢাকা নজ ল ই
উেট িশ -িকেশারেদর
িচ া ন, আ ি ও সংগীত িতেযািগতার আেয়াজন এবং আেলাচনা, র ার দান ও সাং িতক অ ান ।

‘মহান িবজয় িদবস ২০১৫’ উপলে নজ ল ই

উেট আেয়ািজত িশ -িকেশারেদর িচ া ন িতেযািগতা

৮. ২৭ িডেস র ২০১৫ তািরেখ ‘ঈদ-ই-িমলা ন বী’উপলে ঢাকা নজ ল ই
উেট আেলাচনা ও দায়া মাহিফল অ ান
।
৯. ১৭ ফ য়াির ২০১৬ তািরেখ প িগজ ভাষায় অ িদত ‘Nazrul Prosa e Poesia Selecionadas’ এবং
ািনশ ভাষায় অ িদত ‘Nazrul Prosa y Poemas Selectos’ শীষক
ে র কাশনা উৎসেবর
আেয়াজন করা হয়।
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প িগজ ও ািনশ ভাষায় অ িদত
ে র কাশনা অ ােন ধান অিতিথ সং িত িবষয়ক ম ী জনাব আসা
পররা িতম ী জনাব মাঃ শাহিরয়ার আলম, ন ও ািজল তাবােসর িতিনিধ ।

ামান র এমিপ,

১০. ২১ ফ য়াির ২০১৬ তািরেখ ‘িতনিদন াপী এ েশ ফ য়াির ও আ জািতক মা ভাষা িদবস’ উপলে ঢাকা নজ ল
ই
উেট আেলাচনা, র ার িবতরণ ও সাং িতক অ ান ।
১১. ১৭ মাচ ২০১৬ তািরেখ ‘িতনিদন াপী জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমােনর জ িদন ও জাতীয় িশ িদবস’
উপলে ঢাকা নজ ল ই
উেট আেলাচনা, র ার িবতরণ ও সাং িতক অ ান ।
১২. ২৬ মাচ ২০১৬ তািরেখ ‘মহান াধীনতা িদবস’ উপলে ঢাকা নজ ল ই
উেট আেলাচনা, র ার িবতরণ ও
সাং িতক অ ান ।
১৩. ১৪ এি ল ২০১৬ তািরেখ ‘ ইিদন াপী বাংলা নববষ’ উপলে ঢাকা নজ ল ই
উেট আেলাচনা, র ার িবতরণ ও
সাং িতক অ ান ।

‘বাংলা নববষ ১৪২৩’ উপলে নজ ল ই

উেট আেয়ািজত িশ -িকেশারেদর িচ া ন িতেযািগতা ।

১৪. ২৫ ম ২০১৬ তািরেখ ‘িতনিদন াপী জাতীয় কিব কাজী নজ ল ইসলােমর ১১৭তম জ বািষকী’ উপলে
ই
উেট আেলাচনা, র ার িবতরণ ও সাং িতক অ ান ।

ঢাকা

‘জাতীয় কিব কাজী নজ ল ইসলােমর ১১৭তম জ বািষকী’ উপলে আেয়ািজত অ ােন িশ -িকেশারেদর দলীয় সংগীত পিরেবশন ।
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নজ ল

১৫. ২৩ ন ২০১৬ তািরেখ ‘নজ ল সংগীত িশ েকর সা িফেকট িবতরণ অ ান’ উপলে ঢাকা নজ ল ই
উেট
আেলাচনা, র ার িবতরণ ও সাং িতক অ ান ।
১৬. সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র ব াপনায় চারিদন াপী ব ৃতামালার অংশ িহসােব ২৩ ন ২০১৬ নজ ল ই
উেট
সমাপনী ব ৃতা অ ি ত
খ (২). নজ ল সে লনস হ :
১৭. ৪, ৫ ও ৬ িডেস র ২০১৫ তািরেখ মািনকগ জলার িশবালয় উপেজলাধীন তওতায় ‘জাতীয় নজ ল সে লন’ অ ি ত
হয় ।

মািনকগ জলার িশবালয় উপেজলাধীন তওতায় ‘জাতীয় নজ ল সে লন’ অ ােন ধান অিতিথ সং িত িবষয়ক ম ী
জনাব আসা ামান র এমিপ, ানীয় সংসদ সদ জনাব নাই র রহমান জয় এবং অ া রা ।

১৮. ২২, ২৩ ও ২৪ জা য়াির ২০১৬ তািরেখ নজ ল ই
অ ি ত হয় ।

উেটর উে ােগ ফিরদ র জলায় ‘জাতীয় নজ ল সে লন’

ফিরদ র জলায় ‘জাতীয় নজ ল সে লন’ অ ােন মে উপিব ধান অিতিথ ানীয় সরকার,
প ী উ য়ন ও সমবায় ম ী ইি িনয়ার খ কার মাশাররফ হােসন এমিপসহ অ া অিতিথবগ

১৯. ১১, ১২ ও ১৩ মাচ ২০১৬ নজ ল ই

উেটর উে ােগ য়াডা া জলার কাপাসডা ায় ‘জাতীয় নজ ল সে লন’
অ ি ত হয় ।

য়াডা া জলার কাপাসডা ায় ‘জাতীয় নজ ল সে লন’ অ ােন মে উপিব ধান অিতিথ
বাংলােদশ জাতীয় সংসেদর মাননীয় ইপ জনাব সালায়মান হক জায়া ার ( ছ ন) এমিপসহ অ া অিতিথবগ
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খ (৩). নজ ল ই
উট ক , িম া ক ক উদযািপত অ ানমালা :
১. ২৭-২৯ আগ ২০১৫ তািরেখ ‘জাতীয় কিব কাজী নজ ল ইসলােমর ৩৯তম
বািষকী’ উপলে নজ ল ই
উট
ক , িম ায় আেলাচনা, আ ি , হামদ, নাত ও দায়া মাহিফল অ ান ।
২. ১৫ আগ ২০১৫ তািরেখ ‘ াধীনতার মহান পিত জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমােনর ৪০তম শাহাদাৎ বািষকী’
উপলে নজ ল ই
উট ক , িম ায় আেলাচনা, র ার িবতরণ ও সাং িতক অ ান ।
৩. ১৬ িডেস র ২০১৫ তািরেখ ‘মহান িবজয় িদবস ২০১৫’ উপলে নজ ল ই
উট ক , িম ায় আেলাচনা, র ার
দান অ ান ।
৪. ২১ ফ য়াির ২০১৬ তািরেখ ‘এ েশ ফ য়াির ও আ জািতক মা ভাষা িদবস’ উপলে নজ ল ই
উট ক ,
িম ায় আেলাচনা, র ার দান অ ান ।
৫. ২৬ মাচ ২০১৬ তািরেখ ‘মহান াধীনতা িদবস’ উপলে নজ ল ই
উট ক , িম ায় আেলাচনা, র ার দান
অ ান ।
৬. ১৪ এি ল ২০১৬ তািরেখ ‘বাংলা নববষ’ উপলে নজ ল ই
উট ক , িম ায় আেলাচনা, র ার িবতরণ ও
সাং িতক অ ান ।
৭. ২৫ ম ২০১৬ তািরেখ ‘জাতীয় কিব কাজী নজ ল ইসলােমর ১১৭তম জ বািষকী’ উপলে নজ ল ই
উট ক ,
িম ায় আেলাচনা, র ার িবতরণ ও সাং িতক অ ান ।
খ (৪). নজ ল িতেক , ি শাল, ময়মনিসংহ ক ক উদযািপত অ ানমালা :
১. ২৭-২৮ আগ ২০১৫ তািরেখ ‘জাতীয় কিব কাজী নজ ল ইসলােমর ৩৯তম
বািষকী’ উপলে নজ ল িতেক ,
ি শােল আেলাচনা ও সাং িতক অ ান ।
২. ২১ ফ য়াির ২০১৬ তািরেখ ‘শহীদ িদবস ও আ জািতক মা ভাষা িদবস’ উপলে িশ -িকেশারেদর িতেযািগতা ।
৩. ৪ মাচ ২০১৬ তািরেখ ‘িশ -িকেশারেদর একবছর ময়াদী নজ ল সংগীত িশ ণ’ কােসর উে াধনী অ ান ।
৪. ১৪ এি ল ২০১৬ তািরেখ ‘বাংলা নববষ ১৪২৩’ উপলে আেলাচনা ও েভ া িবিনময় ।
৫. ২০ ও ২১ ম ২০১৬ তািরেখ ‘জাতীয় কিব কাজী নজ ল ইসলােমর ১১৭তম জ বািষকী’ উদযাপন উপলে িশ িকেশারেদর িতেযািগতা ।
গ. িশ ণ ও ওয়াকশপ :
জাতীয় কিব কাজী নজ ল ইসলােমর গান যথাযথভােব পিরেবশন, চার ও সােরর উে ে নজ ল ই
উেটর ত াবধােন
নজ ল সংগীেতর আিদ ােমােফান রকেডর বাণী ও র অ সরেণ এবং নজ ল ই
উট কািশত ামা
রিলিপ
সহেযােগ ১৯৮৯ সাল থেক নজ ল সংগীত িশ ী ও িশ কেদর িনয়িমত িশ ণ দয়া হে । বতার ও টিলিভশেনর
তািলকা নজ ল সংগীতিশ ী ও িবিভ সংগীত একােডিমর িশ কগণ িনয়িমত নজ ল ই
উেট িশ ণ হণ কেরন ।
এছাড়া বৎসর াপী িশ -িকেশার এবং ত ণেদর থক থক নজ ল সংগীত িশ ণ কাস চা রেয়েছ । জাতীয় কিব কাজী
নজ ল ইসলােমর কিবতা ভােব চার ও সােরর লে নজ ল ই
উেট িশ -িকেশার এবং ত ণেদর থক থক
িনয়িমত আ ি িশ ণ কায ম চা করা হেয়েছ । বতার, টিলিভশন ও মে র আ ি িশ ীেদর পাশাপািশ িব িব ালয়,
কেলজ, েলর ছা -ছা ীরা এই িশ ণ কােস অংশ িনে । উে
কােসর মা েম১৩এ বছের ,২৪৫ জনেক িশ ণ
দওয়া হেয়েছ। কাস েলা হেলা:
১. িশ -িকেশারেদর নজ ল সংগীত িশ ণ কাস-১ম বষ : ১৪ জন
২. িশ -িকেশারেদর নজ ল সংগীত িশ ণ কাস-২য় বষ : ২৭ জন
৩. িশ -িকেশারেদর নজ ল সংগীত িশ ণ কাস-৩য় বষ : ০৯ জন
৪. ত ণেদর নজ ল সংগীত িশ ণ কাস-১ম বষ : ১৯ জন
৫. ত ণেদর নজ ল সংগীত িশ ণ কাস-২য় বষ : ২৩ জন
৬. উ তর নজ ল-সংগীত িডে ামা কাস : ২৭ জন
৭. . উ তর নজ ল-সংগীত িবেশষ িডে ামা কাস : ৭০ জন
৮. িশ -িকেশারেদর নজ ল কিবতা আ ি কাস ১ম বষ : ০৯ জন
৯. িশ -িকেশারেদর নজ ল কিবতা আ ি কাস ২য় বষ : ২১ জন
১০. ত ণেদর নজ ল কিবতা আ ি িশ ণ কাস-২য় বষ : ১৯ জন
১১. িশ ক িশ ণ কাস : ৮৪ জন
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ঘ. বই মলায় অংশ হণ :
নজ ল রচনাসহ নজ ল িবষয়ক রচনা নজ ল-গেবষক, নজ ল অ রাগী পাঠকসহ সকল পাঠেকর কােছ সহজলভ করার জ
নজ ল ই
উট ঢাকা-সহ দশ ও িবেদেশর িবিভ বই মলায় নজ ল ই
উেটর কাশনা িনেয় অংশ হণ কের থােক।
এসব মলা েলােত সা য়ী ে
কাশনা িব য় করা হেয় থােক। ২০১৫-১৬ অথবছের িনে া সবেমাট ১২
েমলায়
নজ ল ই
উট অংশ হণ কের ।
১. ব শরী আেয়ািজত, টা াইল বই মলা-২০১৫
২. জাতীয় েক আেয়ািজত “রাজশাহী বই মলা-২০১৫”
৩. জাতীয় েক আেয়ািজত “িদনাজ র বই মলা-২০১৫”
৪. িশ কলা একােডমী আেয়ািজত ‘সংগীত উৎসব বই মলা২০১৬’
৫. বাংলা একােডিম আেয়ািজত মাস াপী ‘অমর এ েশ
বইেমলা ২০১৬’
৬. িশ একােডমী বইেমলা ২০১৬
৭. ি পাড়া বইেমলা ২০১৬
৮. ULAB বইেমলা ২০১৬
৯. চ ােনল আই নজ ল মলা ২০১৬
১০. ঢাকা বই মলা ২০১৬
১১.কলকাতা আ জািতক বইেমলা ২০১৬
১২. জাহা ীর নগর িব িব ালয় বইেমলা ২০১৬।

ঙ. ‘নজ ল র ার ২০১৪’ দান:
নজ ল-গেবষণা ও সংগীত সাধনায় য রা া ত আেছন ত েদর অ ািণত ও উৎসািহত করাও নজ ল ই
উেটর
কমকাে র অ তম । নজ ল গেবষণা, সংগীত সাধনায় অন সাধারণ অবদােনর ী িত প ২০১৫-১৬ অথবছের নজ ল
গেবষণায় েফসর ইেমিরটাস িসরা ল ইসলাম চৗ রী ও নজ ল সংগীেত িবিশ নজ ল সংগীত িশ ী শবনম শতারী ক
নজ ল র ার ২০১৪ দান করা হেয়েছ ।
চ. ২০১৫-১৬ অথবছের স
এক নজের কাজ :
নং
উে খেযা কাজ
১. নজ ল রচনা, নজ ল সংগীেতর রিলিপ, গেবষণাধম
ও পি কা কাশ
২.
নজ ল সংগীেতর িসিড কাশ
৩.
নজ ল আ ি র িসিড কাশ
৪.
নজ ল জ বািষকী
বািষকী পালন ও নববষ সহ অ া জাতীয় িদবস
উদযাপন অ ান
৫.
নজ ল সে লন
৬.
িশ ণ কমশালা আেয়াজন
৭.
াগােরর জ বই য়
৮.
কলকাতা আ জািতক বইেমলা সহ অ া বইেমলায় অংশ হণ
৯.
নজ েলর জীবনিভি ক ও অ া রচনা দেশ িবেদেশ রেণর ব াকরণ
১০. িবিভ ভাষায় নজ ল রচনার অ বাদ করণ এবং স িল আকাের কাশ
ও চার
১১.
রিলিপ মাণীকরণ পিরষেদর মা েম রিলিপ মাণীকরণ, বই আকাের
কাশ ও চার
১২. নজ ল সংগীেতর
বাণীর রিলিপ সং হ
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অজন
৩১
১০
৫
৩০
০৩
৬
৪২
১২ বইেমলায়
৮৫ ােন রণ
০১
১৪৯ নজ ল সংগীেতর
রিলিপ
১৪৯ নজ ল সংগীেতর
রিলিপ

১৩.
১৪.
১৫.

বাণী ের নজ ল সংগীত এবং কিবতা আ ি র িশ েণর কাস
১৩
বাণী ের নজ ল সংগীত এবং কিবতা আ ি র িশ েণর কােসর ২৪৫ জন
িশ ণাথ র সং া
অিডট আপি িন ি
৪৮

ছ. ২০১৬-১৭ অথবছেরর কমপিরক না :
নং
ণ উে খেযা কাজ
১. নজ ল রচনা, নজ ল সংগীেতর রিলিপ, গেবষণাধম
ও পি কা কাশ
২. নজ ল জ বািষকী
বািষকী পালন ও নববষ সহ অ া জাতীয় িদবস
উদযাপন অ ান
৩.
িশ ণ কমশালা আেয়াজন
৪. নজ ল সে লন
৫.
রিলিপ মাণীকরণ পিরষেদর মা েম রিলিপ মাণীকরণ, বই আকাের
কাশ ও চার
৬. নজ ল সংগীেতর
বাণীর রিলিপ সং হ

ল মা া
২৭
২২

৩
৩
১১০ নজ ল সংগীেতর
রিলিপ
১১৫ নজ ল সংগীেতর
রিলিপ
৭.
বাণী ের নজ ল সংগীত এবং কিবতা আ ি র িশ েণর কাস
১১
৮.
বাণী ের নজ ল সংগীত এবং কিবতা আ ি র িশ েণর কােসর ২৩০ জন
িশ ণাথ র সং া
৯. নজ েলর জীবনিভি ক ও অ া রচনা দেশ িবেদেশ রেণর ব াকরণ ৩৫ ােন রণ
১০. কলকাতা আ জািতক বইেমলা সহ অ া বইেমলায় অংশ হণ
৮ বইেমলায়
১১. িবিভ ভাষায় নজ ল রচনার অ বাদ করণ এবং স িল আকাের কাশ ২
ও চার

নজ ল চতনা-স বাংলােদশ গড়ার লে নজ ল ই
উট ি ল থেক জাতীয় কিবর ি কম সং হ,
সংর ণ, গেবষণা পিরচালনা, চার ও সাের িনরলসভােব কাজ কের আসেছ। বতমােন অত া িনক ি
বহােরর মা েম
নজ ল চচার
সািরতকরণসহ দেশ ও আ জািতক পিরম েল জাতীয় কিবেক মিহমায় ও মযাদায় অিধি ত করার
জ কায ম হণ করা হেয়েছ ।
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RvZxq MÖš’‡K›`ª ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvjqvaxb GKwU ¯^vqËkvwmZ cÖwZôvb| 1962 mv‡j BD‡b‡¯‹vi mn‡hvwMZvq
ZrKvjxb cvwK¯Ívb †Kš¿xq miKv‡ii wkÿv wefv‡Mi GK cÖÁvcbe‡j Ôb¨vkbvj eyK †m›Uvi Ae cvwK¯ÍvbÕ cÖwZwôZ nq,
hvi GKwU kvLv ZrKvjxb c~e© cvwK¯Ív‡bi XvKvq Aew¯’Z wQj| ¯^vaxbZv-DËi evsjv‡`‡k cÖwZôvbwU ÔRvZxq
MÖš’‡K›`ª,evsjv‡`kÕ bv‡g †`ke¨vcx Gi Kvh©µg Ae¨vnZ iv‡L| 1995 mv‡j evsjv‡`k RvZxq msm‡`i 27bs AvBbe‡j
RvZxq MÖš’‡K›`ª GKwU wewae× ms¯’vq DbœxZ nq|
২০১৫-২০১৬
K.†emiKvwi MÖš’vMv রর অ

:
েল সহায়তা cÖ`vb:

†`‡ki †emiKvwi MÖš’vMvimg~‡ni AeKvVv‡gvMZ Dbœqb I MÖš’vMvi-‡mevi gv‡bvbœq‡bi gva¨‡g bZzb cvVK m„wó‡Z
f~wgKv ivLvq MÖš’vMv‡ii mÿgZv e„w×i j‡ÿ¨ 700wU †emiKvwi cvVvMv‡ii AbyK~‡j bM` 1.12(cÖvq) †KvwU UvKv Ges
cÖvq 1.23 †KvwU UvKv g~j¨gv‡bi †gvU 51,750 Kwc MÖš’ Aby`vb wn‡m‡e cÖ`vb Kiv nq|

†emiKvwi MÖš’vMv‡i Aby`v‡bi eB weZiY

MÖš’vMvi¸‡jvi †mevi gvb e„w× Ges MÖš’vMvwiK‡`i AwaKZi `ÿ K‡i †Zvjvi wbwgË Z…Yg~j ch©v‡qi 65wU
†emiKvwi MYMÖš’vMv‡ii 65 Rb MÖš’vMvwiK‡K MÖš’ I MÖšv’ Mvi wel‡q cÖwkÿY cÖ`vb Kiv nq|
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Rbmvavi‡Yi g‡a¨ AwaK nv‡i cvVcÖeYZv e„w× I cvVK m„wói j‡ÿ¨ †gvU 06wU wefvMxq I †Rjv eB‡gjvi (XvKv, PÆMÖvg,
ivRkvnx, wm‡jU, w`bvRcyi I K·evRvi) Av‡qvRb Kiv nq|

†jLK m„wó Z_v m„Rbkxj cÖKvkbvi wecYb Z¡ivwš^Z Kivi gva¨‡g cÖKvkbv cÖwZôvbmg~n‡K DrmvwnZKi‡Yi j‡ÿ¨
wewfbœ cÖKvkbv cÖwZôv‡bi wbKU †_‡K 51,750 Kwc MÖš’ µq Kiv nq|

2015-2016 A_©eQ‡i MÖš’welqK 03wU †mwgbvi I Av‡jvPbv mfvi Av‡qvRb Kiv nq|
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ÔÁvbwfwËK mgvR MV‡b †emiKvix MÖš’vMv‡ii f~wgKvÕ kxl©K †mwgbvi Abyôv‡b cªavb AwZw_i e³e¨ ivL‡Qb
ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvj‡qi gvbbxq gš¿x Rbve Avmv`y¾vgvb b~i Ggwc

evsjv‡`‡k we`¨gvb m„Rbkxj cÖKvkbv cÖwZôvbmg~‡ni ZvwjKv msewjZ GKwU cÖKvkKcwÄ Ges 2015 mv‡j
evsjv‡`‡ki m„Rbkxj cÖKvkbv cÖwZôvb KZ…©K cÖKvwkZ MÖ‡š’i ZvwjKv msewjZ GKwU MÖš’cwÄ cÖKvk Kiv nq|

AeKvVv‡gv Dbœq‡bi j‡ÿ¨ 700wU †emiKvwi cvVvMv‡ii AbyK~‡j bM` Aby`vb cÖ`v‡bi cwiKíbv i‡q‡Q|
cvVvMv‡ii mÿgZv e„w×i j‡ÿ¨ 700wU †emiKvwi cvVvMvi‡K †gvU 52,000wU eB Aby`vb wn‡m‡e cÖ`v‡bi cwiKíbv
i‡q‡Q| MÖšv’ Mvi¸‡jvi †mevi gvb e„w× Ges MÖš’vMvwiK‡`i AwaKZi `ÿ K‡i †Zvjvi wbwgË †emiKvwi MYMÖš’vMv‡ii 70
Rb MÖš’vMvwiK‡K cÖwkÿY cÖ`v‡bi cwiKíbv Kiv n‡q‡Q| †`‡ki wewfbœ AÂ‡j Aew¯’Z †emiKvwi MYMÖšv’ Mvi m‡iRwg‡b
cwi`k©bc~e©K G eQi †gvU 45wU MÖš’vMv‡ii bvg ZvwjKvfz³KiYmn MÖš’vMvi¸‡jvi AbyK~‡j ZvwjKvfzw³i mb` cÖ`v‡bi
cwiKíbv Kiv n‡q‡Q| Rbmvavi‡Yi g‡a¨ AwaK nv‡i cvVcÖeYZv e„w× I cvVK m„wói j‡ÿ¨ wefvMxq I †Rjv ch©v‡q
†gvU 06wU eB‡gjv Av‡qvR‡bi cwiKíbv Kiv n‡q‡Q| †jLK m„wó Z_v m„Rbkxj cÖKvkbvi wecYb Z¡ivwš^Z Kivi j‡ÿ¨
wewfbœ cÖKvkbv cÖwZôv‡bi wbKU †_‡K 51,750wU MÖš’ µ‡qi cwiKíbv Kiv n‡q‡Q| MÖš’welqK 04wU †mwgbvi I
Av‡jvPbv mfvi Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| GKwU cvVvMvi wb‡`©wkKv, GKwU cÖKvkK cwÄ I GKwU MÖš’ cwÄ cÖKv‡ki
jÿ¨gvÎv w¯’i Kiv n‡q‡Q| we‡k¦i wewfbœ †`‡k evsjv‡`‡ki MÖ‡š’i evRvi m„wói j‡ÿ¨ KjKvZv eB‡gjvmn AšÍZt `y‡Uv
AvšÍR©vwZK eB‡gjvq AskMÖn‡Yi cwiKíbv Kiv n‡q‡Q|
RvZxq †kvK w`em (15 AvM÷) Dcj‡ÿ¨ e½eÜzi cÖwZK…wZ‡Z cy®úvN© Ac©Y Kiv nq| GQvov MYMÖš’vMvi
Awa`ßi I RvZxq MÖš’‡K‡›`ªi †hŠ_ D‡`¨v‡M MYMÖš’vMvi Awa`ß‡ii †mwgbvi K‡ÿ e½eÜz welqK MÖš’ cÖ`k©bxi Av‡qvRb
Kiv nq|
wek¦Kwe iex›`ªbv_ VvKzi I RvZxq Kwe KvRx bRiæj Bmjv‡gi Rb¥RqšÍx h_v‡hvM¨ gh©v`vq D`hvcb Kiv nq|
AvšÍR©vwZK MÖš’ I KwcivBU w`em 2016 (23 GwcÖj) D`hvcb Dcj‡ÿ¨ i¨vwj I †kvfvhvÎvi Av‡qvRbmn ÔKwcivBU
myiÿvq KwcivBU mwgwZmg~‡ni f~wgKv: evsjv‡`k cwi‡cÖwÿZÕ kxl©K †mwgbv‡ii Av‡qvRb Kiv nq|
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AvšÍR©vwZK MÖš’ I KwcivBU w`em 2016 (23 GwcÖj) D`hvcb Dcj‡ÿ¨ AbywôZ i¨vjx I †kvfvhvÎvi †bZ…Z¡ w`‡”Qb RvZxq MÖš’‡K‡›`ªi
cwiPvjK Rbve †gv: AvLZviæ¾vgvb

AvšÍR©vwZK MÖš’ I KwcivBU w`em 2016 (23 GwcÖj) Dcj‡ÿ¨ Av‡qvwRZ †mwgbv‡i cÖavb AwZw_ wn‡m‡e e³e¨ ivL‡Qb ms¯‹…wZ welqK
gš¿Yvj‡qi mwPe Rbve আক্তারী ggZvR।
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বাংলােদশ লাক ও কা িশ ফাউে শন সানারগ ও
সানারগ ও বাংলার ইিতহােসর এক গৗরেবা ল াচীন জনপদ। ায় িতনশত বছর সানারগ ও াচীন
বাংলার রাজধানী িছল। লতািন আমেলর শাসকগণ, বােরা ইঁ য়া ধান ঈসা খ ও জগি াত মসিলন থেক
সানারগ ওেক আলাদা করা যায় না। এ প এক
ণ ঐিতহািসক পট িমেত জািতর িপতা ব ব শখ
িজবর রহমােনর থম আিথক সাহা ও েপাষকতায় এবং িশ াচায জয় ল আেবিদেনর ঐকাি ক েচ ায়
সরকার ১৯৭৫ সােলর ১২ মাচ এক াপন বেল বাংলােদশ লাক ও কা িশ ফাউে শন িত া কের। রাজধানী
ঢাকা থেক ২৫ িকেলািমটার েব ঢাকা-চ াম মহাসড়ক থেক ায় ১ িকেলািমটার অভ ের নারায়ণগ
জলার সানারগ উপেজলায় এ র অব ান।

লাক ও কা িশ মলা লাকজ উৎসব ২০১৬ এ মলার ল পিরদশন করেছন
সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র মাননীয় ম ী জনাব আসা ামান র এমিপ

০২. ২০১৫-২০১৬ অথবছেরর স ািদত কাযাবিল:
ঐিতহ বাহী লাককা িশ অ রাগী সং িতমন জািত গঠেনর িভশন বা বায়েনর অিভলে এর
উৎকষ সাধন, সার, সং হ, সংর ণ, দশন ও ন ীবেনর কাজ ফাউে শন কের যাে । এ বাঙািল
জািতস ার কােশ গেবষণাধম সবা লক জাতীয় িত ান।
বািষক কমস াদন ি র আওতায় িনধািরত কাযাবিলসহ আেলাচ অথবছের য সকল কাযাবিল
স ািদত হেয়েছ তার মে উে খেযা হেলা জিরপ কম িচর মা েম নারায়ণগ জলার সানারগ ও পগ
উপেজলার কা িশ ীেদর পির ণ পিরিচিত লক তািলকা ণয়নসহ কা িশ ীেদর িবষেয় ত ভা ার গেড়
তালা। দশ াপী জিরেপর ধারাবািহক এ কাজ র ে আগামী অথ বছের এ জলার অবিশ ৩ উপেজলায়
জিরপ কাজ স ািদত হেব। পরবত েত এক ক হেণর মা েম পযায় েম দশ াপী এ জিরপ কায ম
স
করা হেব। কা িশ ীেদর মান উ য়েন পিরক না হণ ও বা বায়েনর ে এ জিরপ উে খেযা িমকা
রাখেব।
এ বছর কা িশে র মান উ য়েন দেশর ৫ জলায় ৬ কা িশে র িত মা েম ১৫ জন কের মাট
৬০ জনবলেক িশ ণ দান করা হয়। এ কম িচর আওতায় ঠা রগ ও জলায় পােটর িশকা, রাজশাহীেত মা র
িচি ত ল, মা রার শালার কা িশ , িকেশারগে র টপা ল, চ ােমর চ নাইেশ তালপাতার পাখা এবং
িমরসরাইেয় বটনী পা র উপর িশ ণ কায ম স
হয়।
আেলাচ বছের ফাউে শেনর ায় ১,০০০.০০ (এক হাজার) িনদশন ে র আেলাকিচ ড েমে শেনর কাজ
স
হয়।
কা িশ ীেদর উৎসাহ দােনর লে ফাউে শন থেক চলিত বছর পােটর কা িশ , ধাতব কা িশ
(তামা-ক সা-িপতল) এবং শীতলপা মা েম ০৪ জনেক র ত করা হয়। একভির ওজেনর এক
েণর
পদকসহ নগদ ি শহাজার টাকা ও সনদ দান এ র াের অ
িছল।
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আেলাচ বছের ব েশর তির মাছ ধরার কা পে র দশনী এবং নকিশক থার উপর ক াটালগ,
গেবষণা লক কাশনাসহ িবেশষ দশনীর আেয়াজন করা হয়। এ ছাড়া সারা বছর েড় িনে াি িখত অ ােনর
আেয়াজন করা হয়:
১। ১৫ আগ জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমােনর শাহাদাত বািষকী ও জাতীয় শাক িদবস পালন;
২। ১ অ হায়ণ/১৫ নেভ র নবা উৎসব উদযাপন;
৩। মহান িবজয় উৎসব ও পৗষ পাবণ উদযাপন;
৪। িশ াচায জয় ল আেবিদেনর জে াৎসব উপলে জয় ল মলা ও দশনীর আেয়াজন;
৫। ১৪ জা য়াির থেক মাস াপী লাককা িশ মলা ও লাকজ উৎসব আেয়াজন;
৬। শহীদ িদবস ও আ জািতক মা ভাষা িদবস পালন করা হয়;
৭। জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমােনর জে াৎসব ও জাতীয় িশ িদবস উদযাপন;
৮। মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস উদযাপন;
৯। চ সং াি , বশাখীেমলা ও বাংলা নববষবরণ উৎসব উপলে বশাখীেমলার আেয়াজন;
১০। ১৮ ম িব জা ঘর িদবস উপলে
ানীয় েলর ছা -ছা ীেদর অংশ হেণ শাভাযা া ও জা ঘর িবষেয়
আেলাচনা অ ােনর আেয়াজন;
১১। ২৮ ম িশ াচায জয় ল আেবিদেনর
বািষকী পালন;
১২। মৎ অব করণ ও েরাপণ কম িচ পালন।

জািতর িপতা ব ব শখ িজ র রহমােনর শাহাদাত বািষকী ও জাতীয় শাক িদবস পালন
উপলে ব
রাখেছন স সাচী লখক সয়দ শাম ল হক

দি ণ কািরয়ার Youngone Corporation এবং সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র মে বাংলােদশ
লাক ও কা িশ ফাউে শেনর লাক ও কা িশ জা ঘর (বড় সরদারবািড়) Restoration কােজর ি
অ যায়ী কািরয়ার Youngone Corporation-এর চয়ার ান িম. িকহাক সাং রাতন জা ঘর ভবন
(ঐিতহািসক বড় সরদারবািড়) এর Restoration কাজ স
কেরেছ।
বাংলােদেশর গৗরবগাথা আমােদর এই নকিশক থা এবং ঐিতহািসক সানারগ িশেরানােম ফাউে শন থেক
ই উে খেযা
কাশনা ি ত হেয়েছ। এছাড়া কা িশে র িনদশন সং হ কায েমর আওতায় ২৫
কা িশে র িনদশন সং হ করা হেয়েছ। উে
য, এ বছর ০৭ ল ািধক দিশ দশনাথ এবং ই হাজােরর
অিধক িবেদিশ পযটক ফাউে শন পিরদশন কেরেছন। এ সময় দশনাথ েবশ িফসহ অ া খাত থেক ায়
ই কা চি শ ল টাকা আয় হেয়েছ।
০.৩ ২০১৬-২০১৭ অথবছেরর কমপিরক না:
 নারায়ণগ জলার িতন উপেজলায় লাকিশে র জিরপ ও দিললীকরেণর মা েম (নারায়ণগ সদর,
ব র, আড়াইহাজার) কা িশ ীেদর পিরিচিত লক পির ণ ত ভা ার গেড় তালা।
 পযায় েম ফাউে শেনর সং হীত লাককা িশে র সকল িনদশন ে র িডিজটাল ড েম শন ও
গেবষণা লক
কাশ।
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 সেচতনতা ি র লে
লাককা িশে র চার চারণার িনিম কা িশ েমলা, দশনী, উৎসব,
সিমনার, ওয়াকসপ আেলাচনা সভা ইত ািদ আেয়াজন করা।
 কা িশে র উপর গেবষণা লক
কাশ।
 ঐিতহ বাহী লাককা িশ তিরর ে উৎসাহদােন
কা িশ ীেক র ার দান।
 বািষক িতেবদন কাশ।
 দশন ব া স সারেণর লে জা ঘর ভবন িনমােণ ক হণ।
 কা িশ াম িনমােণর লে
ক হণ।
 জা ঘর নীিতমালা ণয়ন।

িশ াচায জয় ল আেবিদেনর
বািষকী পালন উপলে
আেয়ািজত অ ােন ব
রাখেছন িশ ী হােশম খান
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e„nËi gqgbwmsn AÂ‡ji ÿz`ª b„-‡Mvôxi mvs¯‹…wZK HwZn¨ msiÿY, cwiPh©v, Dbœqb I PP©v Ges jvjন করার
j‡ÿ¨ 1977 mv‡j ¯^ivóª gš¿Yvj‡qi GKwU we‡kl cÖK‡íi gva¨‡g ZrKvjxb gqgbwmsn †Rjvi †bÎ‡KvYv gnKzgvi
`yM©vcyi _vbvaxb wewiwkwi‡Z G ÿz`ª b„-‡Mvôxi KvjPvivj GKv‡WwgwU cÖwZôv Kiv nq| ‡`‡ki DËi-c~e©vÂ‡j e„nËi
gqgbwms‡n emevmiZ Mv‡iv, nvRs, †KvP, evbvB, Wvjy, gv›`vB Gme b„-‡Mvôxi i‡q‡Q wbR¯^ fvlv, mvgvwRK cÖ_v,
†cvkvK-cwi”Q`, Lv`¨vfvm, b„Z¨-MxZ, †jvKvPvi Z_v HwZn¨evnx ms¯‹…wZ| wKš‘ Kv‡ji weeZ©‡b †mme AvKl©Yxq, ewY©j
g~j¨evb mvs¯‹…wZK HwZn¨ mg~n nvwi‡q hv‡”Q| †Kvb †Kvb b„-‡Mvôxi fvlv I mvs¯‹…wZK Dcv`vb ¸‡jv GKev‡iB nvwi‡q
†M‡Q| GgZve¯’vq cÖwZôvjMœ †_‡KB G cÖwZôvbwU AÎvÂ‡ji †mme ÿz`ª b„-‡Mvôxq‡`i wejxqgvb ms¯‹…wZ msiÿY, jvjb,
PP©v I cÖ‡qvRbxq Dbœqb mvab mn e„nËi RvZxq mvs¯‹…wZK cwigÛ‡j †m¸‡jvi weKvk‡K mvejxj, mnRxKiY I mgš^q
mva‡bi j‡ÿ¨ KvR K‡i hv‡”Q| Gjÿ¨ I D‡Ïk¨‡K m¤§y‡L †i‡LB Gme b„-‡Mvôx mg~‡ni fvlv, ms¯‹…wZ, BwZnvm, b„Z¨MxZ cÖf…wZ m¤ú‡K© Z_¨ msMÖn, wbqwgZ PP©v, mswkøó b„-‡Mvôx‡`i wbR ms¯‹…wZ fv‡jvevmv I msiÿ‡Y DØy×KiY; Zv‡`i
cÖavb Drme mg~n msiÿY; cÖKvkbv, AwWI-wfRyq¨vj cÖf„wZi gva¨‡g msiÿY; RvZxq ms¯‹…wZi g~j †¯ªvZavivi m‡½
m½wZ †i‡L ÿz`ª b„-‡Mvôxi ms¯‹…wZ‡K RvZxq ms¯‹…wZi Ab¨Zg Dcv`vb wn‡m‡e Gi Dci M‡elYv I Dbœq‡bi aviv‡K
Ae¨vnZ ivLv Ñ Gme ¸iæZ¡c~Y© Kvh©vw` m¤úv`b Kiv n‡q‡Q|

e„nËi gqgbwmsn AÂ‡ji ÿz`ª b„-‡Mvôxi mvs¯‹…wZK HwZn¨ msiÿY, jvjb, cwiPh©v, PP©v I cÖ‡qvRbxq
Dbœqbmvab Ges RvZxq ms¯‹…wZi g~j †¯ªvZavivi m‡½ m½wZ †i‡L †m¸‡jvi weKvk I we¯Ívi‡K mvejxj I mnRxKiY|

1|
2|
3|
4|
5|
6|
7|

†MÖW 6
†MÖW 9
†MÖW 10
†MÖW 12
‡MÖW 13
†MÖW 16
†MÖW 20

1
1
2
1
3
3
6

1
1
2
1
2
3
5

RvwZi RbK e½eÜy ‡kL gyywReyi ingv‡bi 41Zg kvnv`vZ evwl©Kx I RvZxq †kvK w`em 2015 Dcj‡ÿ
Dc‡Rjv cÖkvm‡bi m‡½ mw¤§wjZ Av‡qvR‡b e½eÜyi cÖwZK…wZ‡Z cy®úvN© Ac©Y, Kv‡jv e¨vR aviY, †kvK i¨vjx
Ges Av‡jvPbv mfvq AskMÖnY Kiv nq| RvwZi RbK e½eÜy ‡kL gyywReyi ingv‡bi Rb¥ evwl©Kx I RvZxq wkï
w`em 2016 wkï‡`i wb‡q b„Z¨-MxZ-KweZv Ave„wË cÖfw… Zi gva¨‡g D`hvwcZ nq|
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gnvb GKz‡k †deªæqvix I AvšÍR©vwZK gvZ…fvlv w`em 2016 Dcj‡ÿ eZ©gvb cÖR‡b¥i QvÎ-QvÎx‡`i gvZ…fvlvq
Dcw¯’Z e³…Zv cÖwZ‡hvwMZv I f‡Keyjvwi ˆZwi cÖwZ‡hvwMZv Ges evsjv my›`i n¯Ívÿi Ges wPÎvsKb cÖwZ‡hvMxZvi
Av‡qvRb mn cÖfvZ‡dwi, knx` wgbv‡i cy®úvN© Ac©Y I mvs¯‹…wZK Abyôvb Kiv nq| gnvb weRq w`em 2015 D`hvcb
Dcj‡ÿ Dc‡Rjv cÖkvm‡bi m‡½ mw¤§wjZ fv‡e cÖfvZ‡dwi, knx` wgbv‡i cy®úvN© Ac©Y I mvs¯‹…wZK Abyôvb Ges
Av‡jvPbv mfvq AskMÖnY Kiv nq| GQvovI wewfbœ †Ljvayjv Ges m„Rbkxj g~jK cÖwZ‡hvwMZvi Av‡qvRb Kiv nq|
gnvb ¯^vaxbZv w`em 2016 h_v‡hvM¨ gh©v`vq D`hvcb Dcj‡ÿ Dc‡Rjv cÖkvm‡bi m‡½ mw¤§wjZfv‡e cÖfvZ
‡dwi, knx` wgbv‡i cy®úvN© Ac©Y I mvs¯‹…wZK Abyôvb Ges Av‡jvPbv mfvq AskMÖnY Kiv nq|

Kwe¸iæ iex›`ª bv_ VvKz‡ii 155Zg Rb¥ evwl©Kx Ges 75Zg g„Zz¨ evwl©Kx Dcj‡ÿ mvs¯‹…wZK Abyôvb cwi‡ekb I
Av‡jvPbv mfvi gva¨‡g D`hvwcZ nq| RvZxq Kwe KvRx bRiæj Bmjv‡gi 117Zg Rb¥ evwl©Kx Ges 40Zg g„Zz¨
evwl©Kx Dcj‡ÿ mvs¯‹…wZK Abyôvb cwi‡ekb I Av‡jvPbv mfvi gva¨‡g D`hvwcZ nq| GB `yB RvZxq Kwei Rxeb
ch©v‡jvPbvq Av‡jvwPZ nq Zv‡`i †jLv mvwnZ¨ wb‡q Ges Zv‡`i evsjv mvwnZ¨ PP©vq evsjvi mvwn‡Z¨ bZzb Aa¨vq
ms‡hvRb n‡q‡Q e‡j Av‡jvPKiv gšÍe¨ K‡ib| ZvQvov Dwb‡ewkK weªwUk we‡ivax Av‡›`vj‡b Zv‡`i †jLv ¸‡jv gvby ‡li
wfZ‡i Av‡›`vj‡bi MwZ mÂvi K‡i| ZvB Zv‡`i †`k‡cÖ‡gi welq ¸‡jv A‡b‡Ki Av‡jvPbvq D‡V Av‡m|

RvZxq e¨w³Z¡‡`i Rb¥ I g„Zz¨ evwl©Kx D`hvcb Dcj‡ÿ Av‡jvPbv mfv

evsjv beel© 1423 D`hvc‡b Dc‡Rjv cÖkvm‡bi m‡½ mw¤§wjZ fv‡e Av‡qvR‡b Avb›` i¨vwj I mvs¯‹…wZK
Abyôvb Ges Av‡jvPbv mfvq AskMÖnY Kiv nq|
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†Rjv ch©v‡q cve©Z¨ PÆMÖv‡gi Ôiv½vgvwUÕ †Rjvq; Dc‡Rjv ch©v‡q †avevDov, bvwjZvevwo I wSbvBMvwZ Ges
wbR Dc‡Rjvi PvwjZv cvov, †bvqvMuvI, `yeivRcyi Ges KjgvKv›`vq mvs¯‹…wZK wewbgq Kiv nq|
: Mv‡iv‡`i ev`¨hš¿ Ô`vgv I LªvgÕev`b; AvaywbK ev`¨hš¿ ÔKx‡evW©Õ I Ôc¨vW WªvgÕev`b Gi
cÖwZôv‡bi wkíx I ¯’vbxq †Q‡j‡g‡q‡`i Rb¨ cÖwkÿ‡Yi Av‡qvRb Kiv nq|
wbR¯^ HwZn¨ msiÿY I weKvk Ges ¯^-Kg© ms¯’v‡bi j‡ÿ¨ ¯’vbxq †Q‡j-‡g‡q‡`i Rb¨ 15
(c‡bi) w`be¨vcx n¯Í wkí (eøK wcÖw›Us I mu~wP Kg©) cÖwkÿ‡Yi Av‡qvRb Kiv nq| GB cÖwkÿ‡Yi gva¨‡g 12 Rb
mÿg gwnjv Zv‡`i cwiev‡ii Pvwn`v c~i‡Yi mnvqZv K‡i _v‡K| ZvQvov Zv‡`i Kg©`ÿZv Ges evRviRvZKiY
†KŠkj¸‡jv †`‡L AviI 10 Rb gwnjv Zv‡`i Kv‡Q wkÿv MÖnY K‡i Ges Zv‡`i cwiev‡ii Pvwn`v c~i‡Yi
mnvqZv K‡i Avm‡Q|

‡KvP m¤úª`v‡qi †Q‡j-‡g‡q‡`i Rb¨ mßvn e¨vcx ‡KvP b„‡Z¨i Dci cÖwkÿ‡Yi Av‡qvRb Kiv nq|
wSbvBMvwZ Dc‡Rjvi gwiqgbM‡i mvs¯‹…wZK cÖwZ‡hvwMZvi Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| ÿz`ª b„-‡Mvôxq‡`i ga¨ †_‡K
Ô‡miv bvwP‡qÕ I Ô‡miv KÉÕ wbe©vPb cÖwZ‡hvwMZv Av‡qvR‡bi gva¨‡g ÔcÖwZfv A‡š^lYÕ Kvh©µg Av‡qvRb Kiv n‡q‡Q| GB
cÖwZ‡hvMxZvi gva¨‡g GjvKv‡Z ms¯‹…wZ PP©v e„w× cvq Ges MYgvby‡l g‡a¨ ms¯‹…wZ wbieZv D¾xweZ n‡Z P‡j‡Q| ÿz`ª b„‡Mvôx KvjPvjvi GKv‡Wgx wewiwkwi GB cÖwkÿY Kvh©µg Ae¨vnZ †i‡L‡Q|

b„Z¨ cÖwkÿY
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ÿz`ª b„-‡Mvôxq‡`i mgvR-ms¯‹…wZ-HwZn¨, fvlv, mvwnZ¨, mgvRe¨e¯’v, Dbœqb; RvZxqBmy¨ Ôgyw³hy×Õ Ges eZ©gvb
mg‡q Av‡jvwPZ welq ÔZ_¨-cªhyw³Õ mswkøó Gme welqvejxi Dci 4 (Pvi) wU †mwgbvi I Kg©kvjv Av‡qvwRZ n‡q‡Q|
M‡elYv cwÎKv ÔRvwbivÕ 25Zg msL¨v cÖKvk Kiv n‡q‡Q| †KvP Mv‡bi msKjb ÔebtcviÕ cÖKvk Kiv n‡q‡Q| evbvB,
Wvjy, nw`, gv›`vB‡`i Dci msKjb ÔDËi c~e©vÂjxq ÿz`ª b„ -‡Mvôxq‡`i weeiYÕ bvgK cy¯ÍK cÖKvk Kiv n‡q‡Q|
Mv‡iv‡`i HwZn¨evnx Ônvb‡WªW Wªvgm IqvbMvjvÕ, nvRs m¤úª`v‡qi HwZn¨evnx Ô‡`DjxÕ Drme Ges †KvP m¤úª`v‡qi
HwZn¨evnx ÔweûÕ Drme mswkøó b„-‡Mvôxq‡`i cÖZ¨ÿ AskMÖnY, Av‡qvRb I mn‡hvwMZvq Ges GKv‡Wwgi e¨e¯’vcbvq
gnvmvo¤^‡i Av‡qvwRZ n‡q‡Q|
MZ 2015-16 A_© eQ‡i gvbbxq gš¿x Rbve Avmv`y¾vgvb b~i Ggwc, Gi Dcw¯’wZ‡Z `yM©vcyi Ges KjgvKv›`v
GjvKvi ivR‰bwZK we`, mvgvwRK †bZv, agx©q †bZv, mgv‡Ri myaxgÛjx, wkÿK, wPwKrmK, wewfbœ msMV‡bi cÖwZwbwa
Ges mvs¯‹…wZ †meK gÐjx‡`i Dcw¯’wZ‡Z GKwU ms¯‹…wZ gZ wewbgq Abyôvb AbywôZ nq| D³ Abyôv‡b `yB Dc‡Rjvi
wbe©vnx Kg©KZ©v, †Rjv cÖkvmK, Dc‡Rjv †Pqvig¨vb, BDwbqb †Pqvig¨vb Ges Ab¨vb¨ Rb cÖwZwbwaMY Dcw¯’ Z wQ‡jb|
GB Abyôv‡b Av‡jvPbvi welqe¯‘ wQj gvby‡li Rxe‡b evsjvi ms¯‹…wZ‡K wKfv‡e RvwM‡q ‡Zvjv hvq Ges Zvi cvkvcvwk
Rw½ Ges mš¿vmev‡`i weiæ‡× mvgvwRK Ae¯’vb M‡o‡Zvjv|

nvRs m¤úª`v‡qi HwZn¨evnx b„Z¨ Ges evbvB b„-‡Mvôxq‡`i HwZn¨evnx Drme Ôev¯‘c~RvÕ-Gi Dci wfwWIwmwW Ges Mv‡iv fvlvq wbe©vwPZ iex›`ª, bRiæj msMxZ I †`‡ki Mv‡bi AwWI-wmwW ˆZwi Kiv n‡q‡Q|
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e„nËi cve©Z¨ PÆMÖv‡g emevmiZ 11wU ¶z`ª b„-‡Mvôxi HwZn¨evnx ms¯‹…wZi msi¶Y, Dbœqb I weKvk
mvab Ges H mKj ms¯‹…wZ‡K †`‡ki RvZxq ms¯‹…wZi g~j †mªvZavivi mwnZ m¤ú„³Ki‡Yi D‡Ï‡k¨ ZrKvjxb
wk¶v gš¿Yvj‡qi µxov I ms¯‹…wZ welqK wefv‡Mi ¯§viK bs-F 2/49/76-(C)/500/7, Dhaka, Dated22/06/1976 g~‡j 1978wLª÷v‡ã iv½vgvwU‡Z ¶z`ª b„-‡Mvôxi mvs¯‹…wZK Bbw÷wUDU cÖwZwôZ nq| weMZ 12
GwcÖj 2010wLªt ZvwiL ¶z`ª b„-‡Mvôxর mvs¯‹…wZK cÖwZôvb AvBb-2010 Gi gva¨‡g GB Bbw÷wUDU GKwU
mswewae× ¯^vqZ¡kvwmZ cÖwZôv‡b iƒcjvf K‡i| eZ©gv‡b Bnv ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvj‡qi cÖkvmwbK wbqš¿Yvaxb
Ges iv½vgvwU cve©Z¨ †Rjv cwil‡`i wbKU GKwU wefvM wnmv‡e cwiPvwjZ n‡q Avm‡Q|
2|
2.(1)
cÖwZ‡e`bvaxb mv‡j Òiv½vgvwU †Rjvi ¶z`ª b„‡Mvôxi eY©vX¨
ms¯‹…wZ PP©v, cÖmvi, Dbœqb I msi¶YÓ kxl©K Kg©m~wPi AvIZvq Bbw÷wUD‡Ui D‡`¨v‡M cve©Z¨ PÆMÖv‡g emevmiZ
11wU ¶z`ª b„‡Mvôxi ‰ewPÎ¨gq I eY©vX¨ ms¯‹…wZi Dci MZ 31 gvP© Ges 1 I 2 GwcÖj 2016Bs 3(wZb) w`be¨vcx
XvKvq
Av‡qvRb Kiv nq| ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvj‡qi gvbbxq gš¿x Rbve
Avmv`y¾vgvb b~i Ggwc wZb w`be¨vcx †gjvi ïf D‡×ab K‡ib| উে াধনী Abyôv‡b we‡kl AwZw_ wn‡m‡e
iv½vgvwU †_‡K wbe©vwPZ gvbbxq msm` m`¨ Rbve ElvZb ZvjyK`vi I iv½vgvwU cve©Z¨ †Rjv cwil‡`i gvbbxq
†Pqvig¨vb Rbve e„l‡KZz PvKgv Dcw¯’Z wQ‡jb| wZb w`be¨vcx †gjvq iv½vgvwU, ev›`ievb I LvMovQwoi wewfbœ
¶z`ª b„‡Mvôxi wkíxi cwi‡ekbvq g‡bvÁ mvs¯‹…wZK Abyôvb AbywôZ nq| GQvov †gjvq 11wU ¶z`ª b„‡Mvôxi ¯^ ¯^
e¨envh© HwZn¨evnx wewfbœ mvgMÖx cÖ`wk©Z Ges Av‡jvKwPÎ cÖ`k©bx Av‡qvRb Kiv nq|
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‘

েগা ীর সাং িতক ইনি

উট, বা রবান :

নবম জাতীয় সংসেদ িবগত ৫ এি ল ২০১০ তািরখ বাংলােদেশর িবিভ
েগা ী ও স দােয়র অন
বিশ ণ আ িলক সাং িতক ঐিতহ সংর ণ, উ য়ন ও িবকােশর লে
েগা ীর সাং িতক িত ান
িত া ও আ ষি ক িবষয়ািদ স েক ‘
েগা ী সাং িতক িত ান আইন, ২০১০’ (২০১০ সেনর ২৩ নং আইন)
পাশ করা হেয়েছ। আইন বিতত হওয়ায়
েগা ীর সং িতর উ য়ন, িবকাশ, সংর ণ ও লালেনর পাশাপািশ
েগা ীর জনগণেক দেশর ল ােতাধারার জাতীয় সং িতর সােথ পিরিচত কের তালার লে যথাযথ
পদে প হণ সহজতর হেয়েছ। এ আইন বলবৎ হবার সােথ সােথ ১৯৮৮ সােল কায ম
করা এ িত ান ‘
েগা ীর সাং িতক ইনি উট, বা রবান’ নােম ত আইনগত স ািবিশ সংিবিধব এক সং া িহেসেব
িতি ত হেয়েছ। উে
য, িত ান র ববত পিরিচিত িছল ‘উপজাতীয় সাং িতক ইনি উট, বা রবান’।
২০১৫-২০১৬ অথবছের ইনি উেটর সং িত শাখার উে ােগ ১ মাস ময়ািদ মারমা, ত
া, ি রা, া,
খয়াং ও বমেদর মাট ১২ ত িশ ণ কােস ৪৮৪ জন, মারমা, ত
া ও বমেদর মাট ৩ সংগীত িশ ণ
কােস ৮৮ জন, ২ িচ া ন িশ ণ কােস মাট ৩৫ জন, ২ অিভনয় িশ ণ কােস মাট ৩৬ জন এবং ১
কিবতা আ ি িশ ণ কােস মাট ২০ জনেক িশ ণ দওয়া হয়। ৪ বছর ময়ািদ শা ীয় ক সংগীত, ত ও য
সংগীত (তবলা) িশ ার ৩ কােস িবিভ বেষর মাট ৯৬ জন িশ াথ বািষক পরী ায় তকায হয়।
বািষক িভি েত আেয়ািজত
েগা ীর সাং িতক িতেযািগতা ২০১৫’ ত ২২৫ জন, মহান িবজয় িদবস
২০১৫ উপলে আেয়ািজত সািহত ও সাং িতক িতেযািগতায় ৬৬ জন, মহান শহীদ িদবস ও আ জািতক মা ভাষা
িদবস ২০১৬ উপলে আেয়ািজত সািহত ও সাং িতক িতেযািগতায় ১২২ জন, মহান াধীনতা ও জাতীয় িদবস
২০১৬ উপলে আেয়ািজত সািহত ও সাং িতক িতেযািগতায় ৫৭ জন, জাতীয় িশ িদবস ২০১৬ উপলে
আেয়ািজত সািহত ও সাং িতক িতেযািগতায় ৬৮ জন, ভ বাংলা নববষ ১৪২৩ ও সাং াইং-িব - ব উৎসব
উপলে আেয়ািজত বষবরণ সংগীত ও ত িতেযািগতায় ২০২ জন, িব কিব রবী নাথ ঠা েরর ১৫৫তম
জ বািষকী উপলে আেয়ািজত সািহত ও সাং িতক িতেযািগতায় ৫৮ জন এবং জাতীয় কিব কাজী নজ ল
ইসলােমর ১১৭তম জ বািষকী উপলে আেয়ািজত সািহত ও সাং িতক িতেযািগতায় ৫৭ জন র ার অজন কের।
বা রবান সদর উপেজলার ালং পাড়ার সি কেট জনাব ম া‘ এর েম’ ােদর নবা উৎসব চা ংপক
পই ২০১৫ ,’পাবত শাি ি
া েরর ১৮তম বািষকী উ যাপন উপলে আেলাচনা সভা ও সাং িতক অ ান‘ ,
েগা ীর লাকসাং িতক উৎসব ২০১৫ ও িপঠা মলা ৬অ ােন িবিভ
েগা ীর আেয়াজন করা হয় এবং এ ’
,২০জন লাকিশ ীেক আজীবন স াননা ও ০০০ টাকা হাের স ানী দান করা হয়। া ও ি রা (িবশ হাজার) -/
িশ ণাথ েদর অংশ হেণ কমশালািভি ক ২ অিভনয় িশ ণ কাস আেয়াজন করা হয় এবং তােদর পিরেবশনায়
যথা েম া নাটক ‘টে াপ‘ ও ি রা নাটক (একতা) ’আরং কস (অ কার-আেলা) ’ম ায়ন করা হয়।
২০১৫-২০১৬ অথবছের ইনি উেটর গেবষণা ও কাশনা শাখার উে ােগ
েগা ীর মা ভাষার অ র
ান িশ া কায েমর আওতায় ২ মাস ময়ািদ মারমা ভাষা িশ ার ৭ কােস ২০৭ জন, া ভাষা িশ ার ২
কােস ৪১ জন, ত
া ভাষা িশ ার ২ কােস ৪২ জন, বম ভাষা িশ ার ৩ কােস ৯৬ জন, চাক ভাষা িশ ার
১ কােস ৬ জন এবং ি রা ভাষা িশ ার ১ কােস ২৩ জনেক িশ াদান করা হয়।
েগা ীর মা ভাষার
বণমালায় আেয়ািজত ‘মা ভাষায় সািহত িতেযািগতা ২০১৫’ ত মারমা ভাষায় ৩৩ জন, বম ভাষায় ৩৫ জন, া
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ভাষায় ৩১ জন, ত
া ভাষায় ৩০ জন এবং চাক ভাষায় ১৩ জন র ার অজন কের। বািষক িভি েত আেয়ািজত
‘রচনা িতেযািগতা ২০১৫’ ত ল পযােয় ৫ জন এবং কেলজ ও িব িব ালয় পযােয় ৫ জন র ার অজন কের।
ভ বাংলা নববষ ১৪২৩ ও সাং াইং-িব - ব উৎসব উ যাপন উপলে আেয়ািজত ‘চাকেদর সাং াইং
ম ী পািন বষণ ও
ান : অতীত, বতমান এবং অনাগেতর ত াশা’ শীষক িদন াপী কমশালায় মাট ৬৩ জন
িবেশষ আেলাচক ও িরেসাস পারসন অংশ হণ কেরন এবং ‘ ােদর নবা উৎসব চা ংপক পই : অতীত, বতমান ও
ভিব ৎ’ শীষক িদন াপী কমশালায় মাট ৪৮ জন িবেশষ আেলাচক ও িরেসাস পারসন অংশ হণ কেরন।
২০১৫-২০১৬ অথবছের ইনি উেটর াগার ও জা ঘর শাখার উে ােগ ি রােদর ঐিতহ বাহী ত ত নন
ও পাশাক তির িশ ণ কােস ২০ জন ি রা নারী, বমেদর ঐিতহ বাহী ত ত নন ও পাশাক তির িশ ণ কােস
২০ জন বম নারী এবং মারমােদর ঐিতহ বাহী ত ত নন ও পাশাক তির িশ ণ কােস ২০ জন মারমা নারীেক
িশ ণ দওয়া হয়। সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র বািষক উ য়ন কম িচ ’(এিডিপ)র আওতায় বা রবান
েগা ীর
সাং িতক ইনি উট ক ক মা উপেজলায় বা রবান
েগা ীর সাং িতক ইনি উেটর আ িলক ক ‘
শীষক এক উ য়ন ক িবগত জা য়াির ’ াপন২০১১ হেত িডেস র ২০১৫ ময়ােদ বা বায়ন করা হেয়েছ। কে র
মাট য় ৭৯২তলািবিশ এক শাসিনক ৩বগিমটার আয়তেনর ০৫.৫৮০,১ল টাকা। কে র আওতায় ৩৮.
-ভবনকাম িশ ণ ক িনমাণ করা হেয়েছ। কে র িনচতলায় শ ে পণ য ও আেলাক স াত- ব াসহ ১
ম এবং ১৫০ আসনিবিশ ১ হল ম রেয়েছ। কে র ি তীয় তলায় ২ ও তীয় তলায় ২ িশ ণ ক রেয়েছ।
সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র আওতায় এর অধীন িবেশষ কম িচ ’সং িতর িবকাশ সাধেনর জ সহায়তা তহিবল‘
খােত বা রবান
েগা ীর স◌া◌ং িতক ইনি উট ক ক বা রবান পাবত জলা াপী িতভা অে ষণ ও
‘
ময়ােদ বা বায়ন ২০১৬হেত ন ২০১৪শীষক এক কম িচ নেভ র ’ েগা ীর সাং িতক উ য়নকরা হেয়েছ।
কম িচর মাট য় ১৬১ল টাকা। ৫২.
বা রবান
েগা ীর সাং িতক ইনি উট বা রবান পাবত জলায় ায়ীভােব বসবাসরত মারমা , া ,
ি রা ,চাক ,চাকমা ,ত
া ,বম , খয়াং, মী , সাই ও পাংেখায়া অথাৎ ১১
েগা ীর জনগণেক
অসা দািয়ক চতনাস
জনশীল ও আেলািকত পাবত দ ,সং িতমন ,◌্র েগা ী িহেসেব গেড় তালার
পক বা বায়েনর উে ে িবিভ ধরেনর াপক কমকা পিরচালনা কের যাে । ইেতামে তােদর ি ,সং িত ,
উ য়ন ও িবকাশ ,লালন , থা ইত ািদ সংর ণ ,রীিতনীিত ,সািহত ,বণমালা ,মা ভাষা , লাকিশ ,ঐিতহ ,ইিতহাস
সাধন করার অিভলে এ ইনি উেটর সািবক কায মেক অিধকতর জনস ৃ এবং গণ খী ও সবাধম করা
হেয়েছ।
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miKvi 5/1/1994 Zvwi‡L iv½vgvwU¯’ DcRvZxq mvs¯‹…wZK Bbw÷wUDU Gi K·evRvi AvÂwjK
Kvh©vjqwU‡KÔK·evRvi mvs¯‹…wZK †K›`ªÕ bv‡g mivmwi ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvj‡qi Aaxb¯’ GKwU ¯^Zš¿ Kvh©vjq wnmv‡e
¯’vcb K‡i K·evRv‡i emevmiZ wewfbœ m¤cÖ`vq I Rb‡Mvôxi ms¯‹…wZ‡K msi¶Y I D‡ËviËi mg„× Kivi gva¨‡g G
†Rjvq mvs¯‹…wZK Kvh©µg †Rvi`vi Kivi j‡¶¨B GB †K›`ªwU ¯’vcb Kiv nq| K·evRv‡i AvMZ †`kx we‡`kx ch©UK‡`i
wbKU K·evRv‡ii HwZn¨evnx ms¯‹…wZ‡K h_vh_fv‡e Zz‡j aiv, AvÂwjK b„Z¨MxZmn cvidwg©s Av‡U©i wewfbœ wel‡qi
Dci cÖwk¶Y cÖ`vb Ges K·evRv‡ii mvs¯‹…wZK HwZn¨‡K msi¶Y c~e©K RvZxq ms¯‹…wZi g~j †mªvZavivi m‡_
GZ`vÂ‡ji ms¯‹…wZ‡K m¤ú„³ KivB GB †K›`ª cÖwZôvi Ab¨Zg j¶¨ I D‡Ïk¨|
B‡Zvg‡a¨ 2wU Dbœqb cÖK‡íi gva¨‡g K·evRvi kn‡ii mgy`ª ˆmKZ GjvKvq 2.00 GKi Rwgi Dci g‡bvig
cwi‡e‡k AZ¨vaywbK my‡hvM-myweav m¤^wjZ GKwU AwWUwiqvgmn mvs¯‹…wZK Kg‡c- · GB †K›`ª wbR¯^ Kvh©µg Pvwj‡h
hv‡”Q| ¶z`ª b„-‡Mvôxi mvs¯‹…wZK cÖwZôvb AvBb 2010 Gi Aax‡b cÖwZôvbwU cwiPvwjZ n‡”Q|

1| K·evRvi Dbœqb †gjv/2015 Dcj‡¶ †K‡›`ª mvwe©K e¨e¯’vcbvq 3 (wZb) w`be¨vcx mvs¯‹…wZK Abyôvb
Av‡qvRb|
2| †K‡›`ªi mvwe©K e¨e¯’vcbvq K·evRvi ivLvBb ¶z`ª b„-‡Mvôxi Ab¨Zg agx©q Drme (Iqv‡M¨vqvBt †cv‡qBt)
cÖeviYv c~wb©gv Dcj‡¶ 2 (`yB) w`b e¨vdx wewfbœ Kg©m~wP cvjb Kiv nq|
3| 12wU †`‡ki gvbbxq ch©U&b gš¿x g‡nv`qMY †`‡ki ch©Ub bMix K·evRv‡i ïfvMgb Dcj‡¶¨ Zuv‡`i m¤§v‡b
†K‡›`ªi D‡`¨v‡M mvs¯‹…wZK Abyôvb Av‡qvRb|
4| †K‡›`ªi D‡`¨v‡M K·evRv‡i 2 (`yB) w`be¨vcx PÆMÖvg wefvMxq mvs¯‹…wZK Drme Av‡qvRb Kiv nq|
5| †K‡›`ªi D‡`¨v‡M gnvb weRq w`e 2015 Dcj‡¶¨ wbR¯^ wgjbvqZ‡b Av‡jvPbv mfv I mvs¯‹… wZK Abyôvb
Av‡qvRb|
6| †K‡›`ªi mvwe©K mn‡hvwMZvq K·evRv‡i 3 (wZb) w`be¨vcx weR‡qi mvs¯‹…wZK Drme Av‡qvRb Kiv nq|
7| gnvb 21 †k ফ য়াির 2016 knx` w`em I gvZ…fvlv w`em Dcj‡¶¨ †K‡›`ªi D‡`¨v‡M bv›`wbK n¯Ív¶i †jLv
I wPÎvsKb cÖwZ‡hvwMZv, Av‡jvPbv mfv Ges mvs¯‹…wZK Abyôv‡bi Av‡qvRb|
8| K·evRvi wWwRUvj †gjv Dcj‡¶ †K‡›`ªi mvwe©K e¨e¯’vcbv 2 (`yB) w`b e¨vcx mvs¯‹…wZK Abyôvb Av‡qvRb|
9| 26 †k gvP© 2016 gnvb ¯^vaxbZv I RvZxq w`em Dcj‡¶ †K‡›`ªi mvwe©K e¨e¯’vcbvq Av‡jvPbv mfv I
mvs¯‹…wZK Abyôvb Av‡qvRb|
10| c‡njv ˆekvL evsjv beel© 1423 D`hvcb Dcj‡¶¨ †K‡›`ªi mvwe©K e¨e¯’vcbvq Av‡jvPbv mfv I mvs¯‹…wZK
Abyôvb Av‡qvRb|
11| †K‡›`ªi mvwe©K mn‡hvwMZvq †K‡›`ªi wbe©vnx KwgwU KZ…©K MwVZ Drme D`hvcb Dc-KwgwUi e¨e¯’vcbvq
K·evRvi¯’ A¹‡gav †eŠ× wenvi msjMœ gv‡V 3 (wZb) w`b e¨vcx ivLvBb‡`i HwZn¨evnx cvwb †Ljv Drme I
mvs¯‹…wZK Abyôvb Av‡qvRb|
12| K·evRvi †Rjv eB †gjv 2016 Dcj‡¶ †K‡›`ªi D‡`¨v‡M 7 (mvZ) w`b e¨vcx mvs¯‹…wZK Abyôvb|
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15 AvM÷ 2016 wLªt ZvwiL RvwZi RbK e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi 41 Zg kvnv`Z evwl©Kx Dcj‡¶¨
wewfbœ Kg©m~Px MÖnY|

2|

3|
4|

27 †m‡Þ¤^i 2016 ZvwiL wek¦ ch©Ub w`em D`hvcb Dcj‡¶ ¯’vbxq †Rjv cÖkvmb, K·evRvi Gi
D‡`¨v‡M M„nxZ Kg©m~Px Abyhvqx mKv‡j i¨vjx‡Z AskMÖnY Ges mÜ¨vq mgy`ª ˆmK‡Z Av‡qvwRZ mvs¯‹… wZK
Abyôv‡b ivLvBb wkíx`‡ji b„Z¨MxZ cwi‡ekb|
ivLvBb ¶z`ª b„-‡Mvôxi cweÎ Iqv‡M¨vqvBt †cv‡qBt/cÖeviYv c~wY©gv D`hvcb Dcj‡¶ wewfbœ Kg©m~wP MÖnY|
16B wW‡m¤^i 2016 wLªt gnvb weRq w`em D`hvcb Dcj‡¶ wewfbœ Kg~m~Px MÖnY|

5|

gnvb GKz‡k ফেব্রুয়ারি 2017 wLªt knx` w`em I Av R©vwZK gvZ…fvlv w`em D`hvcb Dcj‡¶ wewfbœ

Kg©m~Px MÖnY, Av‡jvPbv mfv I mvs¯‹…wZK Abyôv‡bi Av‡qvRb|
6| 26 †k gvP©/2017 gnvb ¯^vaxbZv I RvZxq w`em D`hvcb|
7| 2017 mv‡j 1jv ˆekvL evsjv beel©- 1424 I ivLvBb beel©/gnvmv‡MÖb †cv‡qBt-1379 D`hvcb
Dcj‡¶ wewfbœ Kg©m~Px MÖnY|
8| wek¦Kwe iex›`ªbv_ VvKzi I RvZxq Kwe KvRx bRiyj Bmjvg Gi Rb¥ RqwšÍ- 2017 D`hvcb|
9| †Rjvi mvs¯‹…wZK-HwZn¨ msi¶Y I Dbœqb Kvh©µg ev¯Íevqb Kiv|
10| †K‡›`ªi wbqwgZ b„Z¨-MxZ cÖwk¶Y cwiPvjbv|
11| †`wk-we‡`wk ch©UK/AwZw_‡`i m¤§v‡b mvs¯‹…wZK Abyôv‡bi Av‡qvRb|
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েগা ীর সাং িতক ইনি

উট, খাগড়াছিড়:

খাগড়াছিড়
েগা ীর সাং িতক ইনি উট ২০০৩ সােল বাংলােদশ িশ কলা একােডমীর এক
কে র মা েম “খাগড়াছিড় উপজাতীয় সাং িতক ইনি উট” নােম িত া লাভ কের। পরবত সমেয় “
েগা ীর সাং িতক িত ান আইন-২০১০” মহান জাতীয় সংসেদ পাস হেল এ এক
ত
িত ান িহসােব
“খাগড়াছিড়
েগা ীর সাং িতক ইনি উট নােম” ন: আ কাশ কের। বতমােন এ সংিবিধব সং া
িহসােব বাংলােদশ সরকােরর সং িত িবষয়ক ম নালেয়র িনয় ণাধীন। এখন স ণ সরকােরর অ দােনর উপর িভি
কের িত ান র কায ম পিরচািলত হে ।
েগা ীর সাং িতক িত ান আইন-২০১০ ত ত
ািবিশ
আট িত ান অ
রেয়েছ। যিদও ২০০৩ সাল হেত এ র কায ম পিরচািলত হেয় আসেছ বা েব ২০১০-১১
অথবছর থেক থক ভােব অথ বরা পাওয়া যাে । সজ আমােদর বা িবক কায ম এখনও চার বছর।
িশ ণ:
িবগত অথবছের ইনি উেট
িশ ণ পিরচািলত হেয়েছ। (ক) িনয়িমত িশ ণ (খ) িবেশষ িশ ণ
ইনি উেট চাকমা, মারমা, ি রা গান ও তবলা বা য এর উপর িনয়িমত িশ ণ দান করা হয়। িনয়িমত
িশ ণ এর আওতায় এ পয ৩০০ পয ছা ছা ী িশ ণ িনেয়েছ। তাছাড়াও িবেশষ িশ ণ কম চীর মা েম
মা ভাষা িশ ণ এর আওতায় চাকমা ভাষা, ককবরক(ি রা)ভাষা, মারমা ভাষার উপর ১৫ িদেনর িশ ণ দান
করা হয়। িত কােস ৩০জন ছা /ছা ী ভিত করা হয়। ২০১৫-১৬ অথ বছের িবেশষ িশ ণ কম চীর মা েম “
কি উটার িশ ণ, গীটার িশ ণ এবং উ তর ত এবং সংগীত , বা য ” উপর িশ ণ পিরচালনা করা
হেয়েছ। ২০১৫-১৬ অথবছের িবেশষ িশ েণর আওতায় না
িশ ণ ও মা ভাষা(ককবরক) িশ ণ, তবলা
িশ ণ, উ তর সংগীত িশ ণ স
করা হেয়েছ।

সিমনার:
২০১৪-১৫ অথ বছের ইনি উট ক ক ৪(চার) িবষেয়র সিমনার আেয়াজন করা হেয়েছ। িবষয় স হ হে (ক)
পাবত চ ােমর
েগা ীেদর ভাষা ও সািহত (খ) িরেদর জীবনাচার ও সং িত (গ) ি ে খাগড়াছিড় জলার
েগা ীস েহর িমকা।
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েগা ীর সাং িতক যা ঘর:
বতমােন ইনি উেট ছাট এক সং হশালা রেয়েছ। এই সং হশালায় জলার বসাবাসকরী
েগা ী
স েহর লভ সাম ী সং হ করা হয়। এ পয ৫০ র অিধক লভ সাম ী সং হ করা হয়। যার মে উে খেযা হলবাগ নালার ব িশ, বৗ রি কা, লার িত ইত ািদ। বতমােনর যা ঘেরর জ একজন িকউেরটর ি িভি ক
িনেয়াগ করা হেয়েছ।
লাইে ির:
েগা ঠী স েহর িবষেয় িবিভ গেবষণা, গ , উপ াস, িতেবদন, ইত ািদ নানান িবষেয়র সম েয় এক
লাইে রী াপেনর কাজ চলেছ। িবগতঅথবছের কম িচর মা েম সাধারণ পাঠকেদর জ দেশর এবং িবেদেশ বরে
লখকেদর ায় ১৫০০ বই সং হ করা হেয়েছ। বই পড়ার জ
েয়াজনীয় অবকাঠােমা য় করা হেয়েছ। বতমান
অথবছেরও ায় ২০০০ বই সং হ করা হেব।
উৎসব পালন:
২০১৫-১৬ অথবছের কম িচর ও রাজ বােজটর আওতায় ৭ িদন াপী বসািব উৎসব পালন করা হেয়েছ।
উৎসেব খাগড়াছিড় জলার ি রা স দােয়র গিড়য়া ত , মারমােদর ড এবং পািন খলা, চাকমােদর উেবাগীত এর
আেয়াজন করা হেয়েছ। এছাড়া িনয়িমত সাং িতক অ ােনর আেয়াজন করা হেয়েছ।
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গেবষণা:
বতমােন কম িচর আওতায় চার িবষেয় গেবষণা পিরচািলত হে । এ েলা হে (ক) চাকমা সমােজর আথ
সামািজক অব ার িবে ষণ, (খ) মারমা সমােজর আথ সামািজক অব ার িবে ষণ, (গ) ি রা সমােজর আথ
সামািজক অব ার িবে ষণ (ঘ) ি ে খাগড়াছিড় জলার
েগা ী স েহর িমকা (ঙ) মারমা সমােজর জাতীয়
িদবস পালন: মহান এ েশ ফ য়াির ও আ জািতক মা ভাষা িদবস উপলে
েগা ী স েহর মা ভাষায় রচনা ও
আ ি িতেযািগতার আেয়াজন করা হেয়েছ। তাছাড়া মহান িবজয় িদবস উপলে জলা শাসেকর সম েয় অ ি ত
অ ানমালায় অংশ হণ করা হেয়েছ।

অবকাঠােমা উ য়ন:
বতমান অথবছের অ ইনি উট এর অবকাঠােমা উ য়েনর জ এক
ক অ মািদত হেয়েছ। এ
বা বায়ন হেল জা ঘর, লাইে ির, িভআইিপ গ হাউজ, শা ম, হাে ল কাম িনং ডরেমটিরসহ সকল িবধা
পাওয়া যােব।

63

িম, রাজশাহী
K.
cÖwk¶Y Kvh©µg t ivRkvnx wefvMxq ¶z`ª b„-†Mvôxi KvjPvivj GKv‡Wgx‡Z wbqwgZfv‡e wewfbœ
welq †hgb mvaviY msMxZ, ¶z`ª b„-†Mvôx msMxZ, b„Z¨, ev`¨hš¿ I bvUK Gi Dci cÖwk¶b Kvh©µg cwiPvwjZ
n‡”Q| mßv‡n 3 w`b cÖwk¶b K¬vm Îes evwK 2 w`b gnov K¬vm AbywôZ nq|
L.
RvZxq I AvšÍR©vwZK w`em D`&hvcbt Agi 21 AvšÍR©vwZK gvZ…fvlv w`em, gnvb ¯^vaxbZv
w`em I gnvb weRq w`emmn RvZxq Ges AvšÍRv© wZK w`em¸‡jv AZ¨šÍ ¸iæ‡Z¡i mv‡_ D`&hvcb Kiv nq|
cÖwZwU w`e‡mi Kg©m~Px‡Z cÖwZ‡hvwMZv, Av‡jvPbvmfv, cyi¯‹vi weZiYx Ges mvs¯‹…wZK Abyôv‡bi Av‡qvRb Kiv
nq|
M.
jvB‡eix ¯’vcbt ¶z`ª b„†Mvôxi HwZn¨evnx ¸iæZ¡c~Y© bvbvwea welqwfwËK eBc‡Îi mgš^‡q 1wU
jvB‡eix ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| weMZ eQi ¸wj‡Z bZzb bZzb eB µ‡qi gva¨‡g jvB‡eªix mg„× n‡q‡Q|
N.
Rb¥-RqšÍx D`&hvcb t RvZxq wkï w`em, iex›`ª Rb¥-RqšÍx Ges bRiæj Rb¥-RqšÍx AZ¨šÍ
¸iæ‡Z¡i mv‡_ D`&hvcb Kiv nq|
O.
AwWI-wmwW/Gjevg ‰Zix t 2015-2016 A_©eQ‡i ¶z`ª b„‡Mvôx fvlvq I evsjv fvlvq
†`kvZ¡K‡evaK Mv‡bi সম েয় 2 wU AwWI Gjevg cÖKvk Kiv n‡q‡Q|
P.
¶z`ª b„‡Mvôx wewfbœ w`em I Drme D`&hvcb t- DËivÂ‡ji ¶z`ª b„†Mvôxi evnv, mnivই, Kvivg,
wRwZqv cÖf„wZ Drme Ges wmuay-Kvby w`emmn ¶z`ª b„‡Mvôxi mvgvwRK I ag©xq Drmemgyn h_v‡hvM¨ gh©v`vq
D`&hvcb Kiv nq|
Q.
gZwewbgq mfv t ¶z`ª b„†Mvôxi wewfbœ ¯Í‡ii †bZ…e„›` I AwefveK‡`i mv‡_ cÖwZ 3 gvm AšÍi
gZwewbgq mfvi Av‡qvRb Kiv nq| D³ gZwewbgq mfvq GKv‡Wgxi cÖwk¶Y Kvh©µg, QvÎ-QvÎx e„w× I
mgmvgwqK bvbv wel‡q Av‡jvPbv K‡i wewfbœ Kg©m~wP nv‡Z †bqv nq|
R.
†mwgbvi t ivRkvnx wefvMxq ¶z`ª b„‡Mvôxi KvjPvivj GKv‡Wিম, রাজশাহীর Av‡qvR‡b cÖwZ
eQ‡iB DËivÂ‡ji ¶z`ª b„‡Mvôxi fvlv I mvs¯‹…wZK Dbœq‡b welqwfwËK †mwgbv‡ii Av‡qvRb Kiv nq †hLv‡b
wefv‡Mi 8wU †Rjv †_‡KB cÖwZwbwaMY AskMÖnY K‡ib|
S.
wgDwRK wfwWI: 2015-2016 A_©eQ‡i 3wU ¶z`ª b„‡Mvôxi wewfbœ Mv‡bi Dci 1 wU wgDwRK
wfwWI wbg©vY Kiv n‡q‡Q|
T.
Kg©kvjv Av‡qvRb: ivRkvnx AÂ‡ji ¶z`ª b„‡Mvôxi mg„× †jvK ms¯‹…wZi g‡a¨ c~Rv, cÖK…wZ,
†cÖg‡Kw›`ªK, Drme‡Kw›`ªK, eªZ‡Kw›`ªK, NUbv‡Kw›`ªK cÖf„wZ eûavivi m½xZ I b„‡Z¨i †KvwiIMÖvdvi Ges
ev`¨hš¿x‡`i mgš^‡q c¶Kvje¨vcx
Kiv n‡q‡Q Ges Zv‡`i cÖ‡Z¨K‡K mvwUwd‡KU cÖ`vb Kiv
n‡q‡Q|
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U.
¶z`ª b„‡Mvôxi n¯Íwkí †gjv I mvs¯‹…wZK Drme : ivRkvnx AÂjmn evsjv‡`‡ki wewfbœ AÂ‡j
emevmiZ ¶z`ª b„†Mvôxi bv›`wbK ms¯‹…wZ‡K mgš^q K‡i GKg‡Â Zz‡j aiv Ges Zuv‡`i HwZn¨evnx n¯Íwk‡íi
cÖPvi I evRviRvZKi‡Y mnvqZv cÖ`v‡bi j‡¶¨ cÖwZwU A_© eQ‡i 5 A_ev 3 w`be¨vcx Ò¶z`ª b„‡Mvôxi n¯Íwkí
†gjv I mvs¯‹…wZK DrmeÓ Gi Av‡qvRb Kiv nq|
V.
my¨‡fwbi mc t 2015-2016 A_©eQ‡i my¨‡fwbi mc Gi Rb¨ cÖ‡qvRbxq eBcÎ, mvgwqKx I
¶z`ª b„‡Mvôxi wbR¯^ n¯Íwkí, †kv-wcm, †cvkvK, d‡UvGjevg, Qwe, †cvóvi, cÖf… wZ cÖ`k©bx I weµ‡qi Rb¨ msMÖn
Kiv n‡q‡Q|
W.
¶z`ª b„‡Mvôx HwZn¨ msMÖnkvjv ¯’vcb t ¶z`ª b„‡Mvôxi HwZn¨evnx †cvkvK mvgMÖx, e¨envh© M„n¯’vjx
mvgMÖx, wewfbœ ai‡bi ev`¨hš¿, e¨envh© wewfbœ ai‡bi AjsKvivw`, wkKv‡ii mvRmiÁvg Ges e¨envh© wewfbœ
ai‡bi Avmevec‡Îi mgš^‡q hv`yNi ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| cÖwZ A_©eQ‡i bZzb bZzb msMÖ‡ni gva¨‡g msMÖnkvjvwU
mg„× Kiv nq|

15 AvMó 2015 RvwZi িপতা e½eÜz †kL gywReyi ingvb Gi kvnv`vZ evwl©Kx I RvZxq †kvK w`em
Dcj‡ÿ ivRkvnx wefvMxq ÿz`ª b„‡Mvôxi KvjPvivj GKv‡Wgx Av‡qvwRZ Av‡jvPbv mfvq e³e¨ ivL‡Qb cÖavb
AwZw_ ivRkvnx wefvMxq Kwgkbvi Rbve †njvjywÏb Avng`|

21 †deªqvির 2016 gnvb knx` w`em I AvšÍR©vwZK gvZ…fvlv w`em Dcj‡ÿ ivRkvnx wefvMxq ÿz`ª
b„‡Mvôxi KvjPvivj GKv‡Wিম, রাজশাহীর Av‡qvwRZ wewfbœ cÖwZ‡hvwMZvq weRqx‡`i g‡a¨ cyi¯‹vi cÖ`vb Ki‡Qb
ivRkvnx wmwU K‡cv©‡ik‡bi fvicÖvß †gqi Rbve wbhvg Dj Avhxg।
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29 A‡±vei 2015 ivRkvnx wefvMxq ÿz`ª b„‡Mvôxi KvjPvivj GKv‡Wিম, রাজশাহী Av‡qvwRZ ÿz`ª
b„‡Mvôxi HwZn¨evnx Kvivg Drme D`hvcb Dcj‡ÿ `jxq Kvivg b„Z¨ cÖwZ‡hvwMZvq weRqx‡`i gv‡S cyi¯‹vi
weZiY Ki‡Qb ivRkvnx wmwU K‡cv©‡ik‡bi mv‡eK †gqi Rbve G.GBP.Gg Lvqiæ¾vgvb wjUb I ivRkvnx Gi
AwZwi³ wefvMxq Kwgkbvi Rbve gywbi †nv‡mb, ivRkvnx †KvU© gnvwe`¨vj‡qi Aa¨ÿ mn AwZw_ e„›`|
30 Ryb 2016 HwZnvwmK mvšÍvj we‡`ªvn wmay-Kvby w`em Dcj‡ÿ ivRkvnx wefvMxq ÿz`ª b„‡Mvôxi
KvjPvivj GKv‡Wgx KZ©„K †Mv`vMvox ivRkvnx †Z Av‡qvwRZ Av‡jvPbv mfvq cÖavb AwZw_i e³e¨ ivL‡Qb
gvbbxq mvsm` Rbve Igi dviæK †PŠayix|

30 Ryb 2016 HwZnvwmK mvšÍvj we‡`ªvn wmay-Kvby w`em Dcj‡ÿ ivRkvnx wefvMxq ÿz`ª b„‡Mvôxi
KvjPvivj GKv‡Wিম, রাজশাহী KZ©„K †Mv`vMvox ivRkvnx†Z Av‡qvwRZ Av‡jvPbv mfvq Dcw¯’Z cÖavb AwZw_
gvbbxq mvsm` Rbve Igi dviæK †Pšayix, Abyôv‡bi mfvcwZ GKv‡Wgxi DccwiPvjK W. wmZviv †eMg
(DcmwPe), ‡Mv`vMvox Dc‡Rjv †Pqvig¨vb I ¯’vbxq †bZ…e›„ `|

ivRkvnx wefvMxq ÿz`ª b„‡Mvôxi KvjPvivj GKv‡Wিম, রাজশাহী KZ©„K Av‡qvwRZ Ôÿz`ª b„‡Mvôxi fvlv I
ms¯‹…wZ msiÿ‡Y cÖwZeÜKZv I KiwYqÓ kxl©K †mwgbv‡i g~j cÖeÜ Dc¯’vcb Ki‡Qb ivRkvnx wek¦we`¨vj‡qi
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mgvR weÁvb wefv‡Mi Aa¨vcK W. Avãyi ingvb wmwÏKx, Av‡jvPK wn‡m‡e Dcw¯’ Z cÖ‡dmi †hv‡M›`ªbv_
miKvi, cÖ‡dmi AvbbwP‡qZv gvivÛx, mfvcwZZ¡ K‡ib ivRkvnx wefvMxq ÿz`ª b„‡Mvôxi KvjPvivj GKv‡Wিম,
রাজশাহীর Dc-cwiPvjK W. wmZviv †eMg (Dc mwPe)।

15 AvMó 2015 ivRkvnx wefvMxq ÿz`ª b„‡Mvôxi KvjPvivj GKv‡Wিম, রাজশাহী Gi hv`yNi cwi`k©b Ki‡Qb ivRkvnx Gi wefvMxq Kwgkbvi
Rbve †njvjywÏb Avng`|
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gwYcyix jwjZKjv GKv‡Wwg, †gŠjfxevRvi
gwYcyix jwjZKjv GKv‡Wwg, †gŠjfxevRvi এর mvs¯‹…wZK Kg©KvÛ †Rjvi eY©vX¨ ¶z`ª b„‡Mvôx‡`i ¯^Kxq
mgvR e¨e¯’v, AvPvi-AvPiY, cÖ_v-ixwZbxwZ, wbqgKvbyb I DrcwËi BwZnvm cÖf…wZ ewnwe©‡k¦i mvs¯‹…wZK `iev‡i
mvgwMÖK b„‡Mvôxi AvÂwjK mgvR wewbg©v‡Yi Dcv`vbmg~n m¤úªmviY Kiv Rbg‡bi cÖZ¨vkv|
K. AvšÍR©vwZK gvZ…fvlv w`em 21 †deªyয়ারী (2016) D`&hvcb Dcj‡ÿ Av‡jvPbv mfv; Ôevsjv fvlvÕ I
ÔgwYcyix fvlvÕ Dfqwea fvlvi Dci †mwgbvi Av‡qvRb Kiv nq|
L. gnvb 26 gvP© (2016) RvZxq ¯^vaxbZv w`em cvjb Dcj‡ÿ Dc‡Rjv cÖkvm‡bi m‡½ †hŠ_fv‡e
Av‡jvPbv mfv, †Ljvayjv I mvs¯‹…wZK Abyôvb Av‡qvRb Kiv nq|
M. 1421 e½v‡ã gwYcyix‡`i HwZn¨wm³ ermivšÍxq Abyôvb Ôwely DrmeÕ cvjb Dcj‡ÿ Av‡jvPbv mfv,
†Ljvayjv I mvs¯‹…wZK Abyôvb Av‡qvRb Kiv nq|
N. KgjMÄ Dc‡Rjv cÖkvmb KZ©„K beel© 1422-23 e½vã Dcj‡ÿ Av‡qvwRZ eY©vX¨ ‡kvfvhvÎv i¨vjx‡Z
gwYcyix jwjZKjv GKv‡Wwg, †gŠjfxevRvi mvs¯‹…wZK `j AskMÖnY Kivmn ¯^Zš¿fv‡e GKv‡Wgx‡Z mvs¯‹…wZK
Abyôvb Av‡qvRb Kiv nq|
O. RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi g„Z¨y Dcj‡ÿ 15 আগ (2015) RvZxq †kvK w`em cvjb
Dcj‡ÿ Av‡jvPbv mfv I KvOvjx †fv‡Ri Av‡qvRb Kiv nq|
P. Af¨vMZ mb¥vwbZ AwZw_‡`i we‡bv`bv‡_© ¯’vbxq †Rjv I Dc‡Rjv cÖkvm‡bi wb‡`©wkZ wewfbœ mvs¯‹…wZK
Abyôvb Av‡qvRb I i¨vjx‡Z m¤ú„³ nIqvmn cÖ‡qvRbxq Ab¨vb¨ wel‡q kixK n‡Z n‡q‡Q|
Q. gwYcyix‡`i mvgvwRK cÖ_v‡Niv kÖxkÖx kªxkªxK…‡òi Rb¥vógx Drme cvjb Dcj‡ÿ 1422-23 e½v‡ãi fv`ª
gv‡m Av‡jvPbv mfv I mvs¯‹…wZK Abyôvb Av‡qvRb Kiv nq|
R, gwYcyix‡`i evrmwiK †kÖô ag©xq Drme Ôgnviv‡mvrm‡eÕ (1422-23) Abyôv‡bi Av‡qvR‡b cÖwZôv‡bi
AskMÖnYg~jK f~wgKvq Avw_©Kfv‡e mn‡hvwMZv Kiv nq|
S. RvZxq weRq w`em 16 wW‡m¤^i (2015) D`&hvcb Dcj‡ÿ Dc‡Rjv cÖkvm‡bi mv‡_ bvbv Kvh©µ‡g
m¤ú„³ nIqvmn Av‡jvPbv mfv, †Ljvayjv I mvs¯‹…wZK Abyôvb Av‡qvRb Kiv nq|
ঞ. 17 gvP© (2016) RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi Rb¥ w`em I RvZxq wkï Dcj‡ÿ
RvZxqভােব cvjb Dcj‡ÿ Av‡jvPbv mfv I mvs¯‹…wZK Abyôv নর Av‡qvRb Kiv nq|
U. AvšÍR©vwZK wek¦ ch©Ub w`em (2015) Dcj‡ÿ †gŠjfxevRvi †Rjv cÖkvmb KZ©„K Av‡qvwRZ eY©vX¨
‡kvfvhvÎv i¨vjx‡Z gwYcyix jwjZKjv GKv‡Wgxi mvs¯‹…wZK `j AskMÖnY K‡i|
01. gwYcyix mgv‡R cÖPwjZ ÔK„wó ZZ¡xqÕ wel‡q 10 (`k) Rb,
02. gwYcyix mgv‡R cÖPwjZ ÔgÛc cÖ_vÕ wel‡q 10 (`k) Rb,
03. gwYcyix mgv‡R cÖPwjZ Ô‡nvwj DrmeÕ wel‡q 10 (`k) Rb,
04. gwYcyix mgv‡R cÖPwjZ ÔbU cvjvMvbÕ wel‡q 10 (`k) Rb,
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05. gwYcyix mgv‡R cÖPwjZ Ôg„`½ ev`bÕ wel‡q 10 (`k) Rb,
06. gwYcyix mgv‡R cÖPwjZ ÔLycvDmxÕ wel‡q 10 (`k) Rb,
07. gwYcyix mgv‡R cÖPwjZ ÔgwYcyix GjvÕ wel‡q 10 (`k) Rb,
08. gwYcyix mgv‡R cÖPwjZ ÔgwYcyix fvlv-eY©wjwcÕ wel‡q 10 (`k) Rb,
09. gwYcyix mgv‡R cÖPwjZ ÔgwYcyix i_i GjvÕ wel‡q 10 (`k) Rb,
10. me©¯Í‡ii Rb¨ Ôb„Z¨Õ wel‡q 10 (`k) Rb,
11. me©¯Í‡ii Rb¨ ÔmvaviY MvbÕ wel‡q 10 (`k) Rb,
12. me©¯‡Í ii Rb¨ ÔbvUKÕ wel‡q 10 (`k) Rb,
`ªóe¨ †h, DwjøwLZ 12wU wel‡q †gvU 120 (GKkZ wek) Rb‡K ewnivMZ AwfÁ cÖwkÿK‡`i gva¨‡g
cÖwkÿY †`qv nq|
1. 1 (GK) wU jvB‡eªix iæg wbg©vY Kiv nq|
2. cwiPvj‡Ki ev_iæ‡gi, M‡elYv Kg©KZ©vi K‡ÿi, cÖwkÿK‡`i K‡ÿi I Kgbiæ‡g cøvwóK ‡evW© w`‡q wmwjs
jvMv‡bv nq|
3. GKv‡Wgxi g~j fe‡b cÖ‡e‡ki wmuwo‡Z UvBjm& jvMv‡bv nq|
4. Awd‡mi feb I `iRv-Rvbvjv is-PzbKvg Kiv nq|
5. Awd‡mi bvbv ¯’vcbvi ms¯‹vi-‡givgZ Kiv nq|
6. Awdm miÄvg, AvmevecÎ, cÖZœZvwZ¡K wb`k©bvw`, eBcy¯ÍK, B‡jKUªwb· I ‰e`¨ywZK mvgMÖx µq Kiv nq|
7. mvDÛ wm‡÷g iæg I g‡Â bvbv n‡iK iK‡gi wiWg jvBU ms‡hvM Kiv nq|
8. hv`yN‡i G¨vWRvó d¨vb jvMv‡bv n‡q‡Q|
1. Rbmvavi‡Yi `„wób›`bv‡_© cÖ`k©bx †K‡›`ªi Dci 1(GK) wU wó‡ji wbwg©Z 5/6 dzU mvB‡Ri f~‡MvjK ¯’vcb
Kiv nq|
2. Rbmvavi‡Yi `„wó‡MvP‡ii Rb¨ 2 (`yB) wU wiwmc&kb †ZviY wbg©vY Kiv nq|
wkï‡`i wPË we‡bv`bv‡_© gy³ gv‡V Ôn¨vw½s wUªÕ I ÔwdwRK¨vj SzjvbÕ †Ljbv ¯’vcb Kiv nq|
mxgvbv cÖvPximn Awdm feb‡Niv we`¨yr ms‡hv‡Mi ¯’vbmg~‡n evj¦ ¯’vcbv e„w× Kiv n‡q‡Q|
5. gwYcyix jwjZKjv GKv‡Wwg, †gŠjfxevRvi Gi Af¨šÍi I ewn©fv‡M bvbv Rv‡Zi e„ÿvw` I dz‡ji MvQ jvMv‡bv
n‡q‡Q|
ÔgwYcyix jwjZKjv GKv‡Wgxi BwZnvmÕ-bv‡g 01 (GK) wU MÖš’ cÖKvwkZ n‡q‡Q|
ন
1. gwYcyix‡`i Rxebv‡jv‡K P‡j Avmv ixwZ Abyhvqx ÔgwYcyix mgvRi iæwne„ wËÕ bv‡g 01 (GK) wU ¯^í‰`N©
Pjw”PÎ wbg©vY Kiv n‡q‡Q|
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cÖkvmwbK Kvh© m¤úv`bv‡_© cÖvq mg‡q ¯’vbxq cÖkvmb (†Rjv I Dc‡Rjv)-Gi mv‡_ Ae¨vnZ †hvMv‡hvM
iÿvi gva¨‡g cÖ‡qvRb †gvZv‡eK ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvjq, A_© welqK gš¿Yvjq, gnv wnmve wbqš¿‡Ki Kvh©vjq,
ms¯’vcb gš¿Yvjq, RvZxq msm‡`i ms¯‹…wZ welqK Dc-KwgwU Ges AvšÍRv© wZK gvZ…fvlv BbwówUDU cÖf…wZi
mfv-mwgwU‡Z †hvM`vb I ms‡hvM iÿv‡_© wfbœ wfbœ mg‡q †hvMv‡hvM iÿv K‡i †h‡Z n‡q‡Q wb‡`©kbv Abymv‡i|
†gŠjfxevRvi †Rjvq emevmKvix 26wU eY©vX¨ ¶z`ª b„‡Mvôxi (
†jvKRb‡`i mvs¯‹…wZK mvo¤^ic~Y© ¯^vZš¿Zvi cÖvY¯ú›`‡b cvi¯úwiK
†mŠnv`©¨Zvq wg‡j H‡K¨i euva‡b শাি র নীড় M‡o Zzjv GKvšÍ mnvqK|
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