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বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির পশরশিশি: 

১৯৭৪ সাদলর ১৯ ফেব্রুয়াশর বাাংলাদেশ জািীয় সাংসদে গৃহীি ৩১ নাং এযাদের িাধ্যদি বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি প্রশিশিি হয়। 

১৯৮৯ সাদলর সাংদশাশিি এযাদের আওিায় সাংস্কৃশি শবকাদশর এ জািীয় প্রশিিানটিদি ৬ (ছয়) টি শবভাদের িাধ্যদি কার্ যক্রি পশরিাশলি হয়। 

শবভােগুদলা হদলা িারুকলা শবভাে, নাট্যকলা ও িলশিত্র শবভাে, সাংেীি, নৃিয ও আবৃশি শবভাে, েদবষণা ও প্রকাশনা শবভাে, প্রদর্াজনা শবভাে, 

প্রশশক্ষণ শবভাে। এছাড়া প্রশিটি ফজলায় ফজলা শশল্পকলা একাদেশি কার্ যক্রি এবাং প্রশিটি উপদজলায় উপদজলা শশল্পকলা একাদেশির কার্ যক্রিসহ 

সিগ্র ফেদশ সাংস্কৃশির িি যা ক্রিবি যিান। ফেদশর সাংস্কৃশির শবকাশ ও প্রসাদরর লদক্ষ বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি ছয়টি শবভাে ও 

ফজলা/উপদজলা শশল্পকলা একাদেশি সিশিি প্রদিষ্টা িাশলদয় র্াদে। বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি কর্তযক আদয়াজদন প্রশিবছর “শশল্পকলা 

পেক” প্রোনসহ ফেদশর ৬৪টি ফজলায় ফজলা শশল্পকলা একাদেশি পেক প্রোন এবাং ফজলা/উপদজলা শশল্পকলা একাদেশির িাধ্যদি সকল জািীয় 

শেবসসমূহ র্থাদর্াগ্য ির্ যাোয় পালন করা হয়। 

 

২০১৭-১৮ অথ যসাদলর বাশষ যক প্রশিদবেন: 

 উইশলয়াি ফশক্সশপয়র স্মরদণ বছরব্যাপী অনুিানিালার অন্যিি আদয়াজন ‘সসয়ে শািসুল হক’ অনুশেি িঞ্চসারশথ আিাউর রহিান 

শনদে যশশি ‘হযািদলট’ প্রদর্াজনাটি এ একাশিকবার িঞ্চায়ন করা হয়। 
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িীদনর ফবইশজাং ইন্টারন্যাশনাল আট যস স্কুল ফথদক ১০জন শশশু এযাদক্রাদবটিক প্রশশক্ষণ ফশষ কদর ১৮ জুলাই ২০১৭ িাশরদে ঢাকায় 

প্রিযাবিযন কদরন এবাং পুনরায় ফপ্ররদণর শনশিি রাজবাড়ীদি ০১ জুলাই ২০১৭ ফথদক এযাদক্রাদবটিক প্রশশক্ষণ কি যশালার আদয়াজন করা হদয়দছ। 

একাদেশি এবাং শপপলস শথদয়টার এদসাশসদয়শন এর সাদথ ফর্ৌথভাদব ৩০ ফসদেম্বর ২০১৭ ফথদক ০৫ অদোবর ২০১৭ িাশরে পর্ যন্ত ‘যুব 

নাদট্যাৎসব ২০১৭’ অযাদক্রাদবটিক েদলর অযাদক্রাদবটিক প্রেশ যনীর আদয়াজন করা হয়।  
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আোিী আদলায় আিরা’ শীষ যক ০২(দুই) িাসব্যাপী শশশুদের শনদয় িলশিত্র শনি যাণ ফকাস য। ম্যযশভয়ানা শেল্ম ফসাসাইটি এর সাদথ 

ফর্ৌথভাদব ‘নতুন  িলশিত্র, নতুন শনি যািা বছরব্যাপী কি যসূশি’র আওিায় বছরব্যাপী িলশিত্র প্রেশ যনীর আদয়াজন করা হয়। জাশির শপিা বঙ্গবন্ধু 

ফশে ম্যশজবুর রহিান এর ৪২িি শাহাোি বাশষ যকী ও জািীয় ফশাক শেবস ২০১৭ উদ্যাপন উপলদক্ষ ১৫ এবাং ১৬ আেস্ট ২০১৭ িাশরদে বঙ্গবন্ধুদক 

শনদবশেি োদনর ফকাশরওগ্রােী িঞ্চায়ন এবাং ১৭-১৯ আেস্ট ২০১৭ িাশরে পর্ যন্ত বঙ্গবন্ধুদক শনদবশেি ‘ম্যশিযুদের নাটক িঞ্চায়ন হয়। ১৯ ফথদক 

২৩ আেস্ট ২০১৭ িাশরে পর্ যন্ত ‘ফসশলি আল েীন জদমাৎসব ২০১৭’ উের্াপন। ২৮ আেস্ট ২০১৭ ফথদক ১০ ফসদেম্বর ২০১৭ িাশরে িনন সিাজ 

সাংস্কৃশি’র নাটক শবভাে ‘নাটবাঙলা’র আদয়াজদন নাট্যপ্রদর্াজনা ‘শরজওয়ান’ এর কাশরেরী িহড়া, উদবািনী প্রেশ যনী এবাং বন্যািযদের 

সহদর্াশেিার জন্য আদয়াশজি শবদশষ নাদট্যাৎসব। িনন সিাজ সাংস্কৃশি’র নাটক শবভাে ‘নাটবাঙলা’র আদয়াজদন নাট্যপ্রদর্াজনা ‘শরজওয়ান’ এর 

কাশরেরী িহড়া, উদবািনী প্রেশ যনী এবাং বন্যািযদের সহদর্াশেিার জন্য আদয়াশজি শবদশষ নাদট্যাৎসব ১ ফথদক ১০ ফসদেম্বর ২০১৭ িাশরে পর্ যন্ত 

একাদেশির জািীয় নাট্যশালার এক্সদপশরদিন্টাল শথদয়টার হদল অনুশিি হয়।  
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১৫ ফসদেম্বর ২০১৭ িাশরে, ২৫ নদভম্বর ২০১৭ িাশরে, ২৩ শেদসম্বর ২০১৭ িাশরে  ‘ম্যল্লুক’ নাটক িঞ্চাশয়ি হয়।দবইশজাং 

ইন্টারন্যাশনাল আট যস স্কুল, িীন ফথদক এক বছদরর প্রশশক্ষণ প্রাপ্ত শশশু অযাদক্রাদবটিক েল এবাং িায়না শশশু অযাদক্রাদবটিক েলদক শনদয় 

বাাংলাদেশস্থ িায়না দূিাবাস, িশিশিল সরকারী বাশলকা উি শবদ্যালয় ও  এে শাহীন কদলদজ ৩টি অযাদক্রাদবটিক প্রেশ যনীর আদয়াজন করা হয় 

এবাং ২৮ ফথদক ৩০ ফসদেম্বর ২০১৭ িাশরে পর্ যন্ত ৩(শিন) শেনব্যাপী প্রশিি বাাংলা উিারণ কি যশালা এবাং রূপসজ্জা কি যশালার আদয়াজন করা 

হয়। ২৬ ফসদেম্বর ২০১৭ িাশরদে সসয়ে শািসুল হক-এর প্রথি প্রয়াণবষ য স্মরণার্ঘ যয অনুিাদনর আদয়াজন করা হয়। বাাংলাদেশ গ্রুপ শথদয়টার 

ফেোদরশান ও বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির ফর্ৌথ আদয়াজদন ২৮ ফথদক ৩০ ফসদেম্বর ২০১৭ িাশরে পর্ যন্ত ৩(শিন) শেনব্যাপী অশভনয় 

কি যশালা আদয়াজন করা হয়। বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি’র আদয়াজদন এবাং ৬৪ ফজলা শশল্পকলা একাদেশি’র ব্যবস্থাপনায় আোশি ৬ ফথদক 

২১ অদোবর ২০১৭ িাশরে পর্ যন্ত, ১৬ শেনব্যাপী একদর্াদে ‘বাাংলাদেশ িলশিত্র উৎসব ২০১৭’ আদয়াজন করা হদয়দছ। ৬-১৫ অদোবর ২০১৭ 

িাশরে পর্ যন্ত একাদেশির সাদথ ফর্ৌথ আদয়াজদন েঙ্গা র্ম্যনা নাট্য ও সাাংস্কৃশিক উৎসব অনুশিি হয়। ২২-২৮ অদোবর ২০১৭ িাশরে পর্ যন্ত 

একাদেশির সাদথ ফর্ৌথ আদয়াজদন আরণ্যক নাট্যেদলর ৪৫ বছর পূশিয উপলদক্ষ ‘আন্তজযাশিক নাদট্যাৎসব ২০১৭’ আদয়াজন করা হয়। ৭ ও ৮ 

নদভম্বর, ২০১৭ িাশরে একাদেশি ও সুইদেন দূিাবাদসর ফর্ৌথ উদদ্যাদে জািীয় নাট্যশালার এক্সদপশরদিন্টাল শথদয়টার হদল ‘দ্য ওদয়ভ/দেন ফস্টারা 

ভযাদভাশপরান’ শীষ যক নাটক প্রেশীি হয়। ১৪ নদভম্বর ২০১৭ িাশরে অযাদক্রাদবটিক েল এর শবদশষ অযাদক্রাদবটিক প্রেশ যনীর আদয়াজন করা হয়।  

বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির আদয়াজদন এবাং শনয়শিি নাট্য িঞ্চায়ন পষ যে, বশরশাল শবভাদের ব্যবস্থাপনায় বশরশাদল ২৪ নদভম্বর ২০১৭ 

ফথদক ০৩ শেদসম্বর ২০১৭ িাশরে পর্ যন্ত ১০(েশ) শেনব্যাপী ‘শনয়শিি নাট্য িঞ্চায়ন পষ যে উৎসব’ আদয়াজন করা হয়। ফেশব্যাপী অযাদক্রাদবটিক 

প্রেশ যনীর ম্যশিেঞ্জ ফজলার ফোহার ও নবাবেঞ্জ উপদজলায় অযাদক্রাদবটিক প্রেশ যনীর আদয়াজন করা হয়। ‘র্ন্ত্র সাংেীি উৎসব’ উপলদক্ষ একাদেশির 

নন্দন িদঞ্চ, ঢাকা ফজলার উিরার রবীন্দ্র সরণীর বটিলা ফলক পাড়, ঢাকায় অশেসাস য ক্লাব, খুলনা ফজলার সেদরর শহীে হাশেস পাকয, বাদেরহাট 

ফজলার ষাটেমু্বজ ইউশনয়ন পশরষে িাঠ, ফোপালেঞ্জ ফজলার ফপৌর পাকয, িাোরীপুর ফজলা শশল্পকলা একাদেশির শিলনায়িন, রাজবাড়ী ফজলার 

শহীে খুশশ ফরলওদয় িয়োদন, পটুয়াোলী, ফভালা, িালকাঠি, বরগুনা, শপদরাজপুর, বশরশাল, শিনাইেহ, ফিৌলভীবাজার, হশবেঞ্জ, শসদলট এবাং 

সুনািেঞ্জ ফজলায় ১১(এোর)টি স্থাদন অযাদক্রাদবটিক প্রেশ যনীর আদয়াজন করা হয়। বাাংলাদেশ শশশু একাদেশি, জািীয় নাট্যশালার মূল 

শিলনায়িদন, জািীয় শিত্রশালার শিলনায়িদন এবাং বঙ্গবন্ধু জািীয় ফস্টশেয়াদি ২টিসহ সব যদিাট ০৫(পাঁি) টি অযাদক্রাদবটিক প্রেশ যনীর  আদয়াজন 

করা হয়। বাাংলাদেশ শশশু িলশিত্র উৎসব ২০১৭ ফেশব্যাপী একদর্াদে জািীয় শিত্রশালা শিলনায়িন এবাং ৬৪ ফজলা শশল্পকলা একাদেশিদি 

অনুশিি হয়। ৩০ শেদসম্বর ২০১৭ িাশরে, ‘একশ’ বস্তা িাল’ নাটকটি ১০ িাি য ২০১৮ িাশরে নাট্যশালার শনজস্ব প্রদর্াজনা ও জাপান দূিাবাদসর 

সহদর্াশেিায় ইদয়াদজা ইয়ািািদিা রশিি অধ্যাপক আব্দুস ফসশলি অনুশেি ও ফোলাি সাদরায়ার শনদে যশশি ‘একশ’ বস্তা িাল’ নাটকটি (জাপানী 

আই, টি, আই কর্তযক উশিম্যরা পুরস্কার প্রাপ্ত) এর িঞ্চাশয়ি হয়। ৮ শেদসম্বর ২০১৭ িাশরে ফর্ৌথভাদব ঢাকা ও ঢাকার বাইদরর নাটক প্রকদল্পর 

আওিায় েণায়ন নাট্য সম্প্রোয় এর ‘কিলা সুন্দরীর শকস্সা’ িঞ্চায়ন হয়। বিযিান সরকাদরর ৪ বছর পূশিয উপলদক্ষ সাংস্কৃশি শবষয়ক িন্ত্রণালয় 

কর্তযক আদয়াশজি অনুিাদন বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির এযাদক্রাদবটিক েল আশি য ফস্টশেয়াদি ১২ জানুয়াশর ২০১৮ িাশরে এযাদক্রাদবটিক 

প্রেশ যনী অনুশিি হয়। ২৩ ও ২৪ জানুয়াশর ২০১৮ িাশরে জািীয় শপঠা উৎসব ২০১৮ এর উদবািনী অনুিাদন এযাদক্রাদবটিক েল শবদশষ 

এযাদক্রাদবটিক প্রেশ যনীর আদয়াজন করা হয়।  

বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির ও আদিশরকান দূিাবাস এর সাদথ ফর্ৌথভাদব ২৬ ফথদক ২৮ জানুয়াশর ২০১৮ িাশরে পর্ যন্ত ৩(শিন) 

শেনব্যাপী সাাংস্কৃশিক অনুিাদনর আদয়াজন করা হয়। ১ ও ২ ফেব্রুয়াশর, ২০১৮ িাশরদে বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির সহদর্াশেিায় ও িীনা 
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দূিাবাদসর উদদ্যাদে জািীয় নাট্যশালার মূল শথদয়টার হদল ‘Happy Chinese New Year’ শীষ যক নাটক প্রেশীি হয়। ২৪ ফেব্রুয়াশর 

২০১৮ িাশরে শবশ্বকশব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুদরর সাি যশি জমবাশষ যকী উদ্যাপন উপলদক্ষ সাংস্কৃশি শবষয়ক িন্ত্রণালদয়র অথ যায়দন ও বাাংলাদেশ শশল্পকলা 

একাদেশি প্রদর্াজনায় শনশি যি ২(দুই) টি রবীন্দ্র শশশুদিাষ স্বল্পদের্ঘ যয িলশিত্র ‘শবশ্বম্ভর বাবুর োয়’ ও ‘োকর্ঘর’-এর শবদশষ প্রেশ যনী আদয়াজন করা 

হয়। বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির ‘শবশ্ব পুতুলনাট্য শেবস’ উপলদক্ষ ২১ িাি য ২০১৮ স্টুশেও শথদয়টার হদল পুতুল নাট্য প্রেশ যনী ও সন্ধ্যা 

৬.৩০টায় এক্সদপশরদিন্টাল শথদয়টার হদল আদলািনা ও সম্মাননা প্রোন অনুিাদনর আদয়াজন করা হয়। ২৩ িাি য ২০১৮ িাশরদে ফশক্সশপয়দরর 

অনবদ্য সৃশষ্ট ‘হযািদলট’ নাটকটি িঞ্চাশয়ি হয়। ২৭ িাি য শবশ্ব নাট্যশেবস, ২০১৮ উদ্যাপন উপলদক্ষ বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি, 

ইন্টারন্যাশনাল শথদয়টার ইিটিটিউট, বাাংলাদেশ ফকন্দ্র বাাংলাদেশ গ্রুপ শথদয়টার ফেোদরশান এবাং বাাংলাদেশ পথনাটক পশরষে এর ফর্ৌথ 

উদদ্যাদে শবশ্ব নাট্যশেবস ২০১৮ উদ্যাপদনর অাংশ শহদসদব আনন্দ ফশাভার্াত্রা এবাং সাাংস্কৃশিক অনুিাদনর আদয়াজন করা হয়। বাাংলাদেশ শশল্পকলা 

একাদেশির আদয়াজদন নাট্যকলা ও িলশিত্র শবভাদের ব্যবস্থাপনায় ৩১ িাি য ২০১৮ িাশরে কলকািা (ভারি) এর নাট্যেল হ-র্-ব-র-ল এর 

শনয়শিি প্রদর্াজনা ‘জাহানারা জাহানারা’ িঞ্চায়ন করা হয়। জািীয় িলশিত্র শেবস ২০১৮ উপলদক্ষ ৩ এশপ্রল ২০১৮ বাাংলাদেশ শশল্পকলা 

একাদেশির নাট্যকলা ও িলশিত্র শবভাদের আদয়াজদন বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি, ঢাকা ও ৬৪ ফজলা শশল্পকলা একাদেশিদি িলশিত্র প্রেশ যনী, 

িলশিত্র কাশন যভাল, ফসশিনার, িলশিদত্রর আড্ডা, প্রীশি সশম্মলনী, আদলািনা ও সাাংস্কৃশিক অনুিাদনর আদয়াজন করা হয়। ১৪ এশপ্রল ২০১৮ িাশরে 

১লা সবশাে উপলদক্ষ বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির অযাদক্রাদবটিক েল োজীপুর ফজলার কাপাশসয়া উপদজলায় অযাদক্রাদবটিক প্রেশ যনীর 

আদয়াজন করা হয়। ৪ ফি ২০১৮ িাশরে বাাংলাদেশ গ্রুপ শথদয়টার ফেোদরশান এর ২৩িি শনবাি যন উপলদক্ষ আিশন্ত্রি অশিশথ েণপ্রজািন্ত্রী 

বাাংলাদেশ সরকাদরর জািীয় সাংসদের স্পীকার ে. শশশরন শারিীন ফিৌধুরী এর উপশস্থশিদি জািীয় নাট্যশালার মূল শিলনায়িদন অযাদক্রাদবটিক 

ফশা প্রেশ যন কদর। ২৮ ফি ২০১৮ িাশরে দুপুর ২.০০টায় বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির জািীয় নাট্যশালা শিলনায়িদন ‘শশল্পকলা পেক ২০১৭’ 

প্রোন অনুিাদন েণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেদশর িহািান্য রাষ্ট্রপশি জনাব ফিা: আবদুল হাশিে প্রিান অশিশথ শহদসদব উপশস্থি ফথদক পেক প্রোন 

কদরন। পেক প্রোন অনুিান উপলদক্ষ একাদেশির ‘অযাদক্রাদবটিক েল’ অযাদক্রাদবটিক ফশা প্রেশ যন কদর। 
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বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির উদদ্যাদে িারুকলা শবভাদের ব্যবস্থাপনায় ২৬ জুলাই ২০১৭ ফথদক ১৪ আেস্ট ২০১৭ পর্ যন্ত  ২২িি 

জািীয় িারুকলা প্রেশ যনী ২০১৭ এর আদয়াজন করা হয়। ২২িি জািীয় িারুকলা প্রেশ যনী ২০১৭ প্রেশ যনীদি অাংশগ্রহদণর লদক্ষ ৬৩০ জন 

আদবেনকারীর ১৮৯০টি শশল্পকি য জিা প্রোন কদরন। জিাকৃি ১৮৯০টি শশল্পকি য ফথদক ২২িি জািীয় িারুকলা প্রেশ যনী ২০১৭ -ফি প্রেশ যদনর 

জন্য ৫ (পাঁি) সেস্য শবশশষ্ট শশল্পকি য শনব যািন কশিটি ৩৩২ জন শশল্পীর ৩৮৪টি শশল্পকি য শনব যািন কদরন। এরিদধ্য শিত্রকলা (দপইশন্টাং)-২৬৫টি, 

ভাস্কর্ য শশল্পকি য-৬৩টি, স্থাপনা শশল্পকি য-৪৭(শভশেও-৯টি) ও শনউশিশেয়া-০৯টি। শনব যাশিি ৩৮৪টি শশল্পকি য ফথদক র্াছাই-বাঁছাই কদর ১০টি 

কযাটােশরদি ১০ জন শশল্পীর ১০টি শশল্পকি য পুরস্কার প্রোদনর জন্য শনব যাশিি কদরদছন। বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি এবাং বাাংলাদেশ 

েদটাগ্রাশেক ফসাসাইটির ফর্ৌথ উদদ্যাদে জািীয় শিত্রশালা ফসশিনার কদক্ষ ২৮ জুলাই ২০১৭ কি যশালা অনুশিি হয়। বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি 

এবাং ঢাকা শবশ্বশবদ্যালয় েদটাগ্রাশেক ফসাসাইটি (শেইউশপএস), ঢাকা এর ফর্ৌথ উদদ্যাদে  ২৯-৩১ জুলাই ২০১৭ পর্ যন্ত আদলাকশিত্র প্রশিদর্াশেিা 

২০১৭ আদয়াজন করা হয়। একাদেশির সাংগৃশহি শশল্পকি য ফথদক ‘শশদল্পর আদলায় বঙ্গবন্ধু’ শশদরানাদি জাশির শপিা বঙ্গবন্ধু ফশে ম্যশজবুর রহিান 

এর ৪২িি শাহাোিবাশষ যকী ও  জািীয় ফশাক শেবস ২০১৭ উপলদক্ষ ১-৩১ আেস্ট ২০১৭ পর্ যন্ত িাসব্যাপী জাশির শপিা বঙ্গবন্ধু ফশে ম্যশজবুর 

রহিান এর জীবন ও কদি যর উপর িথ্যশিত্র প্রেশ যনী এবাং  আদয়াজন করা হয় এবাং দু’শেনব্যাপী শবশশষ্ট শিত্রশশল্পীদের সিিদয় জাশির শপিা 

বঙ্গবন্ধু ফশে ম্যশজবুর রহিান এর প্রশিকৃশি অঙ্কন আট যকযাম্প আদয়াজন এবাং ঢাকািহানেরীর শশশুদের শিত্রাঙ্কন প্রশিদর্াশেিাসহ ফেশব্যাপী 

সকল ফজলা ও উপদজলা পর্ যাদয় শশশুদের শিত্রাঙ্কন প্রশিদর্াশেিা এবাং ১১-১৩ আেস্ট ২০১৭ জাশির শপিার সিাশিস্থদল প্রশিকৃশি অঙ্কন 

আট যকযাম্প ও ১১ আেস্ট ২০১৭ িাশরে ফোপালেঞ্জ ফজলার সের ফজলার অন্যান্য উপদজলার শবশভন্ন শশক্ষা প্রশিিাদনর  শশক্ষাথীদের সিিদয় শশশু 

শিত্রাঙ্কন প্রশিদর্াশেিা আদয়াজন করা হয়। যুিরাদজযর শবশশষ্ট িারুশশল্পী ফেশভে ফকদোে য এর িত্ত্বাবিাদন ১-১৪ আেস্ট ২০১৭ পর্ যন্ত স্থাপনা 

শশদল্পর উপর কি যশালা ও শবদশষ প্রেশ যনী অনুশিি হয়। ২১ আেস্ট ফগ্রদনে হািলার উপর ২০১৬ সাদল জািীয় শিত্রশালায় ১০শেন ব্যাপী স্থাপনা 

শশদল্পর প্রেশ যনী অনুশিি হয় র্ার ভাবনা ও পশরকল্পনায় শছদলন শলয়াকি আলী লাকী এবাং শকউদরটর শছদলন শশল্পী িাহাবুবুর রহিান। িারই 

িারাবাহশকিায় শবিীয় বাদরর িি ২১-২৩ আেস্ট ২০১৭ পর্ যন্ত শবকাল ৫.৩০শি. ফথদক রাি ১০টা পর্ যন্ত বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির 

অভযন্তদর নন্দন িঞ্চ সাংল্ন  রাস্তায় ১০,০০০ বে যফুট জায়োজুদড় “শবহাই- দ্যা ফগ্রদনে” শীষ যক স্থাপনা শশল্পকদি যর প্রেশ যনী অনুশিি হয়।  

২৬ জুলাই ২০১৭ ফথদক ১৪ আেস্ট ২০১৭ িাশরে ২২িি জািীয় িারুকলা প্রেশ যনী ২০১৭ এর আদয়াজন করা হয়। ৬-২২ ফসদেম্বর 

২০১৭ কাহাল আট য গ্রুপ এর ফর্ৌথ উদদ্যাদে পর্ যন্ত জািীয় শিত্রশালার ২, ৩, ৪নাং গ্যালাশর এবাং ভাস্কর্ য গ্যালাশরদি (৩য় িলা) ‘৮ি কাহাল 

আট যদেয়ার ২০১৭’ আদয়াজন করা হয়। ২৮ ফসদেম্বর ২০১৭ িাশরে আন্তজযাশিক িথ্য অশিকার শেবস ২০১৭ উদ্যাপন উপলদক্ষ আদলািনা সভা ও 
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সাাংস্কৃশিক অনুিাদনর আদয়াজন করা হয়।২৯ অদোবর ২০১৭ ফথদক ১ নদভম্বর ২০১৭ পর্ যন্ত ‘স্মৃশি সিা, ভশবষ্যৎ’ শশদরানাদি ৪ শেনব্যাপী 

বাাংলাদেদশর প্রয়াি িারুশশল্পী ও আদলাকশিত্র শশল্পীদের স্মরণ অনুিানিালা আদয়াজন করা হদয়দছ। 
 

বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি ও শপপলস শথদয়টার এদসাশসদয়শন এর ফর্ৌথ উদদ্যাদে ১০-১৫ নদভম্বর ২০১৭ পর্ যন্ত ছয়শেনব্যাপী 

পারেরদিি আট য কি যশালা ২০১৭ আদয়াজন করা হয়। বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি এবাং সবুজ ঢাকা ও ঢাকা উির শসটি কদপ যাদরশন এর ফর্ৌথ 

উদদ্যাদে ১১-১৮ নদভম্বর ২০১৭ িাশরে পর্ যন্ত জািীয় শিত্রশালার ৩নাং ও ভাস্কর্ য গ্যালাশরদি ‘ঢাকা বাঁচুক সবুদজ, আিরা বাঁিদবা ঢাকাদি’ ‘শশল্পীর 

ফিাদে সবুজ ঢাকা’ শশদরানাদি শিত্র প্রেশ যনী।  বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির আদয়াজদন এবাং সাংস্কৃশি শবষয়ক িন্ত্রণালয় ও সাকয কালিারাল 

ফসন্টার এর পৃিদপাষকিায় ৩০ নদভম্বর ২০১৭ ফথদক ০৩ শেদসম্বর ২০১৭ অনুশিি হয় সাকয হস্তশশল্প প্রেশ যনী ও কি যশালা এবাং সাকয ঐশিহযবাহী 

নৃিয উৎসব ২০১৭। 

 

 
 
 
 
 
 
 

wPÎ: mvK© KvjPvivj †cÖvMÖv‡g b„Z¨vbyôvb| 
বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির উদদ্যাদে ভারদির ৬৫ জন শশল্পীর সাম্প্রশিক সিদয়র ছাপশিত্র প্রেশ যনী ২০১৭ আদয়াজন করা হয়। 

বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি এবাং ঢাকা আট য কদলজ এর ফর্ৌথ উদদ্যাদে ১১-১৬ শেদসম্বর ২০১৭ িাশরে পর্ যন্ত ঢাকা আট য কদলদজর ছাত্র-ছাত্রী ও 

শশক্ষক িন্ডলী সহ ১৭৫জন শশল্পীর শশল্পকি য শনদয় এক যুেপূশিয প্রেশ যনীর আদয়াজন করা হয়। শশল্পািার্ য জয়নুল আদবশেন এর জমবাশষ যকী 

উপলদক্ষয ২৯ শেদসম্বর ২০১৭ শশল্পািার্ য এর িাজাদর একাদেশির পক্ষ ফথদক পুষ্পস্তবক অপ যণ করা হয়। বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি এবাং ইয়ুথ 

বাাংলা এর ফর্ৌথ উদদ্যাদে ১০-২৬ জানুয়াশর ২০১৮ পর্ যন্ত বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রিযাবিযন শেবস উপলদক্ষ শশল্পী ফশে আসিান এর ‘পুরুদষািি’ শীষ যক 

একক কাঠদোোই শশল্পকি য প্রেশ যনী আদয়াজন করা হয়। বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির ৪৪িি প্রশিিাবাশষ যকী উপলদক্ষ একাদেশির সকল 

শবভাদের চুয়াশিশ বৎসদরর প্রকাশনা ও শবশভন্ন উপকরণ (দরাশশউর, ম্যাোশজন, কযাটালে, আিন্ত্রণপত্র, শসশে/শেশভশে, ফপাস্টার, র্ন্ত্রপাশি ইিযাশে) 

শনদয় প্রেশ যনীর আদয়াজন করা হয়। বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি এবাং সািোনী আট য োউদন্ডশন এর ফর্ৌথ উদদ্যাদে ০২-১০ ফেব্রুয়াশর ২০১৮ 

পর্ যন্ত জািীয় শিত্রশালা গ্যালাশরসমূদহ ‘৪থ য ঢাকা আট য সাশিট ২০১৮’ এর প্রেশ যনী আদয়াজন করা হয়।  জাশিসাংদর্ঘর, শবজ্ঞান ও সাংস্কৃশি শবষয়ক 

সাংস্থা ইউদনদস্কা কর্তযক প্যাশরদস অনুশিি শব-বাশষ যক সদম্মলদন ৩০ অদোবর ২০১৭ বঙ্গবন্ধুর ০৭ িাদি যর ঐশিহাশসক ভাষণদক শবশ্ব েকুম্যান্টশর 

ঐশিহয শহদসদব স্বীকৃশি শেদয় িা সাংস্থাটি ‘ফিদিাশর অব দ্য ওয়ার্ল্য ইন্টারন্যাশনাল ফরশজস্টার’ -এ অন্তর্ভ যি কদরদছ। এর েদল বাঙাশলর ইশিহাদসর 

িহানায়ক জাশির শপিা বঙ্গবন্ধু ফশে ম্যশজবুর রহিাদনর বাাংলাদেশ সৃশষ্টর উশিপনা সৃশষ্টকারী ০৭ িাদি যর ঐশিহাশসক ভাষন শবশ্বব্যাপী 

িানবজাশির মূল্যবান ও ঐশিহযপূণ য োশললীক সম্পে শহদসদব স্বীকৃি ও গৃহীি হদলা। এ ফপ্রক্ষাপদট বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির িারুকলা 

শবভাদের উদদ্যাদে ঐশিহাশসক ০৭ িাি য উদ্যাপন উপলদক্ষয ০৭ িাি য ২০১৮ িাশরে, ৪৭ জন বদরণ্য শিত্রশশল্পীর অাংশগ্রহদণ ‘বঙ্গবন্ধুর ০৭ িাদি যর 

ভাষণ: বাাংলাদেদশর স্বািীনিার িাইলেলক’ শীষ যক আট যকযাম্প আদয়াজন করা হয়। ‘শাশন্ত’ শীষ যক প্রেশ যনী বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি ও 

গ্যাদঞ্জস আট য গ্যালারীর ফর্ৌথ উদদ্যাদে ১৯ িাি য ফথদক ১৮ এশপ্রল ২০১৮ পর্ যন্ত স্বািীনিা পেকপ্রাপ্ত আন্তজযাশিক খ্যাশিসম্পন্ন শশল্পী ও ম্যশিদর্াো 

শাহাবুশিন আহদিে এর ‘শাশন্ত’ শীষ যক প্রেশ যনী আদয়াজন করা হয়। জাশির শপিা বঙ্গবন্ধু ফশে ম্যশজবুর রহিান এর ৪১িি শাহাোিবাশষ যকী ও 

জািীয় ফশাক শেবস ২০১৮, জাশির শপিা বঙ্গবন্ধু ফশে ম্যশজবুর রহিান এর ৪২িি শাহাোিবাশষ যকী ও জািীয় ফশাক শেবস ২০১৭, আন্তজযাশিক 

িার্তভাষা শেবস ২০১৭, শশল্পািার্ য জয়নুল আদবশেদনর জমশিবষ য উদ্যাপন, ১৭ িাি য  জাশির শপিা বঙ্গবন্ধু ফশে ম্যশজবুর রহিান এর ৯৮ ও 

৯৯িি জমবাশষ যকী ও জািীয় শশশু শেবস, শিত্সসুশবশশ এশীয় শশশুদের সশিত্র শেনশলশপ (এশনশি ফেস্টা) ২০১৭-২০১৮ এর শিত্রাঙ্কন প্রশিদর্াশেিার 

পুরস্কার শবিরণ অনুশিি হয়। 

 
 
 
 
 
 
 
 

     wPÎ: AvšÍR©vwZK gvZ…fvlv w`em Dcj‡ÿ we‡`kx wkíx‡`i kÖ×vÄjx| wPÎ: e½eÜzi kvnv`vZ evwl©Kx I RvZxq †kvK w`em Dcj‡ÿ wkï 
wPÎv½b cÖwZ‡hvwMZv| 

 
জাশির শপিা বঙ্গবন্ধু ফশে ম্যশজবুর রহিান এর ০৭ িাদি যর ঐশিহাশসক ভাষণ ‘ফিদিাশর অে দ্য ওয়ার্ল্য ইন্টারন্যাশনাল ফরশজস্টার’ -এ 

অন্তর্ভ যি হওয়ায় এবাং ১৭ িাি য িাঁর ৯৯িি জমশেবস ও জািীয় শশশু শেবস উপলদক্ষ বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির  িারুকলা শবভাদের 

ব্যবস্থাপনায় ১০ িাি য ২০১৮ শেনব্যাপী ঢাকা িহানেরীর শবশভন্ন শশক্ষা প্রশিিাদনর শশশুদের অাংশগ্রহদণ শশশু শিত্রাঙ্গন প্রশিদর্াশেিা আদয়াজন করা 
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হয়। শবশ্ব নারী শেবস উপলদক্ষ ফর্ৌথ আদয়াজদন ৬-১২ িাি য ২০১৮ পর্ যন্ত শিনারীর শশল্পকি য প্রেশ যনী িািবীলিা ২০১৮ শশদরানাদি প্রেশ যনীর 

আদয়াজন করা হয়। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  wPÎ: kZbvixi wkíKg© cÖ`k©bx gvaexjZv 2018                                    wPÎ: 7 gv‡P©i fvlY Dcj‡ÿ Avb›` i¨vjx| 
 

চিত্র: শতনারীর চশল্পকর্ ম প্রদশ মনী র্াধবীলতা ২০১৮                            চিত্র: ৭ র্ার্ি মর ভাষণ উপলর্ে আনন্দ র যালী          

বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির িারুকলা শবভাদের উদদ্যাদে পদহলা সবশাে ১৪২৫ বঙ্গাব্দদক গ্রহণ এবাং একই সাদথ বাাংলা ১৪২৪ 

বঙ্গাদব্দর সিত্র িাদসর ফশষশেন অথ যাৎ ৩০ সিত্রদক ফকন্দ্র কদর ১৩ এশপ্রল ২০১৮ একাদেশির প্রাঙ্গণ, জািীয় শিত্রশালা ভবন, প্রশশক্ষণ ভবন, 

জািীয় নাট্যশালা ভবন এবাং জািীয় সাংেীি ও নৃিযকলা ফকন্দ্র ভবদনর প্রাঙ্গনসহ একাদেশির অভযন্তদর অবশস্থি সকল রাস্তা নান্দশনক ও 

সশশল্পকভাদব আলপনা করা হয়। ‘শাশন্ত’ শীষ যক প্রেশ যনী বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি ও গ্যাদঞ্জস আট য গ্যালারীর ফর্ৌথ উদদ্যাদে ১৯ িাি য ফথদক 

১৮ এশপ্রল ২০১৮ পর্ যন্ত জািীয় শিত্রশালা স্বািীনিা পেকপ্রাপ্ত আন্তজযাশিক খ্যাশিসম্পন্ন শশল্পী ও ম্যশিদর্াো শাহাবুশিন আহদিে এর ‘শাশন্ত’ শীষ যক 

প্রেশ যনী আদয়াজন করা হয়। বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি এবাং ফনপাল একাদেশি অব োইন আট যস এর ফর্ৌথ উদদ্যাদে ৭-১৩ ফি ২০১৮ পর্ যন্ত 

জািীয় শিত্রশালার ৫নাং গ্যালাশরদি ‘ফনপাল আট য ফেয়ার বাাংলাদেশ ২০১৮’ অনুশিি হয়। 
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১৪ জুলাই ২০১৭ িাশরে শ্রীলাংকার িহািান্য রাষ্ট্রপশির বাাংলাদেশ সের উপলদক্ষ পররাষ্ট্র িন্ত্রণালদয়র উদদ্যাদে েণপ্রজািন্ত্রী 

বাাংলাদেদশর িহািান্য রাষ্ট্রপশি এবাং েণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর িাননীয় প্রিানিন্ত্রীর উপশস্থশিদি বঙ্গভবদনর েরবার হদল, জনপ্রশাসন 

পেক-২০১৭ প্রোন অনুিাদন, এযােশিশনদেটিভ সাশভ যস এদসাশসদয়শন এর বাশষ যক সশম্মলন-২০১৭ উপলদক্ষ, ‘‘পাশন শবষয়ক আঞ্চশলক সদম্মলন 

২০১৭’’ উপলদক্ষ প্যানপ্যাশসশেক ফসানারোঁও ফহাদটদলর বলরুদি, সাংস্কৃশি শবষয়ক িন্ত্রণালদয়র ঈে পূণশি যলনী, ১৮ জুলাই ২০১৭ িাশরে প্রয়াি 

শবশশষ্ট সাংেীিজ্ঞ সুিীন োশ, ে. করুণািয় ফোস্বািী এবাং শিশহর নন্দী স্মরদণ, ২০ জুলাই ২০১৭ িাশরে বাাংলাদেদশর িহািান্য রাষ্ট্রপশির 

উপশস্থশিদি বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি পেক-২০১৬ প্রোন প্রোন অনুিাদন, ৬ আেস্ট ২০১৭ িাশরে কশবগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুদরর মৃতুযবাশষ যকী 

উপলদক্ষ, জাশির জনক বঙ্গবন্ধু ফশে ম্যশজবুর রহিান-এর ৪২িি শাহাোৎবাশষ যকী ও জািীয় ফশাক শেবস উপলদক্ষ ১৫ ও ১৬ আেস্ট ২০১৭ 

িাশরদে, ২৯ আেস্ট ২০১৭ িাশরে জািীয় কশব কাজী নজরুল ইসলাদির মৃতুযবাশষ যকী উপলদক্ষ, ০১ অদোবর ২০১৭ িাশরে ফসনািদঞ্চ আি যে 

ফোদস যস শেশভশদনর সভা উপলদক্ষ, ২৪ অদোবর ২০১৭ িাশরে ফহাদটল ফসানারোঁর এর বলরুদি অথ যদনশিক সম্পশকযি শবভাে (ERD) এর 

উদদ্যাদে, ০৯ অদোবর ২০১৭ িাশরে ফহাদটল ফসানারোঁ এর বলরুদি রাশশয়ার প্রিান শবিারপশির বাাংলাদেদশ আেিন উপলদক্ষ, বঙ্গবন্ধুর ৭ 

িাদি যর ভাষণ ইউদনদস্কার ওয়ার্ল্য েকুদিন্টাশর ফহশরদটজ এ যুি হওয়ায় ১৩ ও ১৪ নদভম্বর ২০১৭ এবাং ২৫ নদভম্বর ২০১৭ িাশরে ও ‘আনন্দ 

ফশাভার্াত্রা’ ও সিাদবশ উদ্যাপদন িাননীয় প্রিানিন্ত্রীর উপশস্থশিদি, ১৫ নদভম্বর ২০১৭ নবান্ন উৎসব উপলদক্ষ, ৩০ নদভম্বর ফথদক ০৩ শেদসম্বর 

২০১৭ পর্ যন্ত আদয়াশজি SAARC Cultural Festival on Traditional Dance 2017 উপলদক্ষ, ০৩ শেদসম্বর ২০১৭ 

িাশরে িহািান্য রাষ্ট্রপশির উপশস্থশিদি শবিারপশিদের সম্মাদন বঙ্গভবদনর েরবার হদল,  

 

০৯ শেদসম্বর ২০১৭ িাশরে ওসিানী স্মৃশি শিলনায়িদন ফবেি ফরাদকয়া শেবস ও পেক উপলদক্ষ, ১৪ শেদসম্বর ২০১৭ িাশরে শহীে 

বুশেজীবী শেবস উপলদক্ষ, ১৬ শেদসম্বর ২০১৭  িহান শবজয় শেবস উপলদক্ষ জািীয় প্যাদরে গ্রাউদন্ড সািশরক বাশহনীর কুিকাওয়াজ অনুিাদন 

োড়ী বহদর, ফসাহরাওয়ােী উদ্যাদন এবাং একাদেশির নাট্যশালা শিলনায়িদন, ১২ জানুয়াশর ২০১৮ বিযিান সরকাদরর ৪ বছর পূশিয উপলদক্ষ 
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একাদেশির উমুি িদঞ্চ উন্নয়ন ফিলা-২০১৮ এবাং  আশি য ফস্টশেয়াি, ১৩ জানুয়াশর ২০১৮আন্তজযাশিক সাশহিয সদম্মলন উপলদক্ষ  েণপ্রজািন্ত্রী 

বাাংলাদেশ সরকাদরর িাননীয় প্রিানিন্ত্রীর উপশস্থশিদি ওসিাশন স্মৃশি শিলনায়িদন, ২৪ জানুয়াশর ২০১৮ িাশরে ফহাদটল ফসানারোঁও বলরুদি িন্ত্রী 

পশরষে শবভাে কর্তযক International Conference on CRVS উপলদক্ষ, ২৭ জানুয়াশর ২০১৮ ইদন্দাদনশশয়া এবাং ৫ ফেব্রুয়াশর 

২০১৮ িাশরে সুইজারল্যাদন্ডর িহািান্য রাস্ট্রপশির আেিন উপলদক্ষ, ৫ ফেব্রুয়াশর ২০১৮ িাশরে জািীয় গ্রন্থোর শেবস উপলদক্ষ, ০৬ ফেব্রুয়াশর 

২০১৮ িাশরে 10th Islamic Conference of Tourism Ministers (ICTM) উপলদক্ষ, ১৬ ফেব্রুয়াশর ২০১৮ শিয়ানিাদরর 

স্বরাষ্ট্রিন্ত্রীর বাাংলাদেশ সের উপলদক্ষ, একুদশ পেক-২০১৮ প্রোন উপলদক্ষ, ১৯ ফেব্রুয়াশর ২০১৮ নন্দনিদঞ্চ একাদেশির প্রশিিবাশষ যকী উপলদক্ষ, 

২১ ফেব্রুয়াশর ২০১৮ িাশরে অির একুদশ ও আন্তজযাশিক িার্তভাষা শেবস উপলদক্ষ, ৫ িাি য ২০১৮িাশরে শভদয়িনাদির িহািান্য রাস্ট্রপশির 

আেিন উপলদক্ষ, ০৮ িাি য ২০১৮ িাশরে আন্তজযাশিক নারী শেবস উপলদক্ষ, ০৯ িাি য ২০১৮ িাশরে International TVET 

Conference উপলদক্ষ, প্রিানিন্ত্রী’র উপশস্থশিদি সাাংস্কৃশিক অনুিান আদয়াজন করা হয় এবাং ৮ ফি ২০১৮ কশবগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুদরর 

জমবাশষ যকী উপলদক্ষ, ৯ ফি ২০১৮ িাশরে সাকযভুি ফেশসমূদহর অাংশগ্রহদণ আদয়াশজি কনোদরি উপলদক্ষ, ২৫ ফি ২০১৮ িাশরে জািীয় কশব 

কাজী নজরুল ইসলাদির ১১৯িি জমবাশষ যকী উদ্যাপন-২০১৮ উপলদক্ষ, ২১-২৩ জুন ২০১৮ পর্ যন্ত থাইল্যাদন্ডর অন্যিি ফেি শবদ্যাপীঠ চুলালাংকন য 

শবশ্বশবদ্যালদয় শিনশেনব্যাপী ‘বাাংলাদেশ থাই সাাংস্কৃশিক সিত্রী প্রেশ যনী এবাং বাাংলাদেশ উন্নয়ন ফিলা ২০১৮’ উপলদক্ষ, ২১ জুন ২০১৮ িাশরে 

শবশ্ব সাংেীি শেবস উপলদক্ষ, ২৭-৩০ জুন ২০১৮ পর্ যন্ত ভুটাদনর শথম্পুদি SAARC Cultural Capital উপলদক্ষ  সাাংস্কৃশিক 

অনুিাদনর আদয়াজন করা হয়। বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি ‘শশল্প সাংস্কৃশি ঋে সৃজনশীল িানশবক বাাংলাদেশ’ েড়ার লদক্ষয ১০, ১১ ও ১২ 

ফেব্রুয়াশর ২০১৮ শিনশেনব্যাপী শাস্ত্রীয় সাংেীি ও নৃিয উৎসব আদয়াজন করা হয়। ১৩-১৫ ফেব্রুয়াশর ২০১৮ পর্ যন্ত একাদেশির উমুি িদঞ্চ 

শিনশেনব্যাপী বসন্ত উৎসব, ১৮ ফেব্রুয়াশর ২০১৮ িাশরে উপিহাদেদশর শবশশষ্ট কন্ঠশশল্পী শিিালী ম্যোজী’র অাংশগ্রহদণ ‘োদন োদন শিিালী” 

শশদরাণাদি একক সাংেীিানুিান আদয়াজন করা হয়। স্বদল্পান্নি ফেশ ফথদক উন্নয়নশীল ফেদশ উন্নীি হওয়ায় সাংস্কৃশি শবষয়ক িন্ত্রণালদয়র উদদ্যাদে 

বঙ্গবন্ধু জািীয় ফস্টশেয়াদি েণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকাদরর আনন্দ অনুিান সাাংস্কৃশিক অনুিাদনর আদয়াজন করা হয়। ২৬ িাি য ২০১৮ িাশরে  

িহান স্বািীনিা  শেবস উপলদক্ষ, একাদেশি, বঙ্গভবদন, ফসাহরাওয়ােী উদদ্যাদন এবাং সাভাদর জািীয় স্মৃশিদসৌদি সাাংস্কৃশিক অনুিাদনর আদয়াজন 

করা হয়।দিত্র সাংক্রাশন্ত ১৪২৪ উপলদক্ষ ৩০ সিত্র ১৪২৪, ১৩ এশপ্রল ২০১৮ িাশরদে এবাং বাাংলা নববষ য ১৪২৫ উপলদক্ষ ১ সবশাে ১৪২৫, ১৪ এশপ্রল 

২০১৮ উপলদক্ষ একাদেশি এবাং বাহাদুর শাহ পাদকয, বঙ্গভবদনর েরবার হদল সাাংস্কৃশিক অনুিানসহ শবশভন্ন অনুিাদনর আদয়াজন করা হয়। ১ ফি 

২০১৮ িাশরে িহান ফি শেবস উপলদক্ষ বঙ্গবন্ধু আন্তজযাশিক সদম্মলন ফকদন্দ্র শাস্ত্রীয় সঙ্গীি শনদয় বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির অনুিানিালা, 

বাাংলাদেদশর শাস্ত্রীয় সঙ্গীদির পূনজযােরণ ও শবকাদশ সহায়ক র্ভশিকা রােদছ। এরই িারাবশহকিায় বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশির উদদ্যাদে ২৯ 

জুন ২০১৮ িাশরে উপিহাদেদশর শকাংবেন্তী সঙ্গীিজ্ঞ ওস্তাে আলাউশিন ো’র ফপৌত্র ওস্তাে আশীষ োন এবাং প্রদপৌত্র শসরাজ আলী োন এর 

সদরাে বােন অনুিান আদয়াজন করা হয়। ২০-২৭ ফসদেম্বর ২০১৭ সিদয় শিশদরর কায়দরাদি অনুশিি “10th Session of the 

International Festival for Religious and Sufi Music” ১৩(ফির) সেস্য শবশশষ্ট, ২১-২৪ ফসদেম্বর ২০১৭ পর্ যন্ত িীদন অনুশিি 

21st Century Maritime Silk Road International Expo (MSIE) -এ ০৫(পাঁি) সেস্যশবশশষ্ট, ২৯ ফসদেম্বর  ফথদক ০২ 

অদোবর ২০১৭ িাশরে পর্ যন্ত  েশক্ষন ফকাশরয়ায় অনুশিি ১২িি MAMF (Migrants Arirang Multicultural Festival) উৎসদব 

৩০(শত্রশ) সেস্য শবশশষ্ট, ২৯ ফসদেম্বর ফথদক ০৫ অফোবর ২০১৭ িাশরে পর্ যন্ত  িশরশাস-এ অনুশিি 12th Edition of the 

International Expo ফেশষ্টভযাদল ১১(এোর) সেস্য শবশশষ্ট, ০৯-১২ অদোবর ২০১৭ সিদয় ভারদির শেিীদি অনুশিি সাাংস্কৃশিক অনুিাদন 

ফর্ােোদনর জন্য ১২(বার) সেস্য শবশশষ্ট. ২৪-২৮ অদোবর ২০১৭ িাশরে ফলবানদনর সবরুদি অনুশিি ‘বাাংলাদেশ সপ্তাহ’ অনুিাদন ফর্ােোদনর 

জন্য ১২(বার) সেস্য শবশশষ্ট, তুরদস্কর আঙ্কারায় ১০ ফথদক ১৩ শেদসম্বর ২০১৭ পর্ যন্ত অনুশিি Bangladesh Cultural Festival-

এ ১৮(আঠার) সেস্য শবশশষ্ট সাাংস্কৃশিক েল অাংশগ্রহণ কদর।   

 

‘শশল্পকলা’ ষামাশসক বাাংলা পশত্রকা ম্যদ্রণ ২টি সাংখ্যা, বাাংলাদেদশর বহুিাশত্রক শশল্পকলা’ শশদরানাি গ্রন্থ ম্যদ্রণ, প্রকাশ এবাং “তুশি 

আসদব বদল’ সসয়ে হদকর োন শশদরানাদি গ্রন্থ প্রকাশ। শশল্পকলা পেক ২০১৭ ও ফজলা শশল্পকলা সম্মাননা প্রোন, প্রকাশনা শবক্রয় ও ফসৌজন্য 

প্রোন। অির একুদশ গ্রন্থদিলায় ২০১৮ অাংশগ্রহণ। জাশির জনক বঙ্গবন্ধু ফশে ম্যশজবুর রহিাদনর জমবাশষ যকী ও জািীয় শশশু শেবস উদ্যাপন 

উপলদক্ষ টুঙ্গীপাড়া এবাং জািীয় শশশু একাদেশি আদয়াশজি বইদিলায় অাংশগ্রহণ। জািীয় কশব কাজী নজরুল ইসলাদির জমবাশষ যকী উপলদক্ষ 

িয়িনশসাংদহর শত্রশাদল আদয়াশজি বইদিলায় অাংশগ্রহণ। জািীয় গ্রন্থদকন্দ্র, ঢাকা এর উদদ্যাদে ঢাকা বইদিলা-২০১৭ এ অাংশগ্রহণ। 

 
 জািীয় িলশিত্র উৎসব 2017 এর সিাপনী অনুিাদন অস্টনাশয়কা প্রথিবার ও উড়ন্ত পােী শবিীয়বার নৃিয দুইটি একাদেশির জািীয় 

শিত্রশালা শিলনায়িদন অনুশিি হয়। 02 জানুয়াশর ফথদক 06 জানুয়াশর 2018 িাশরে পর্ন্ত “ফসািা শেশর (ভারি) এর শবদশষ নৃিয কি যশালা” 

একাদেশিদি অনুশিি হয়। স্টাে ফনাদটশন ফকাস য 2017 এর সনেপত্র শবিরণ ও স্টাে ফনাদটশন ফকাস য 2018 এর উদবািনী অনুিাদন নৃিযানুিান 

হয়। 

 
 
 

২০১৭-২০১৮ অথ যবছদরর কি যপশরকল্পনা: 

 

প্রশশক্ষণ শবভাে: 
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১. বাাংলাদেদশর ৭টি শবভাদের আওিায় ফর্ সব ফজলাগুদলা আদছ ফস সব ফজলার প্রশশক্ষকদের শনদয় প্রশিটি শবভাদের শসদলবাস শভশিক প্রশশক্ষণ 

কি যশালা। 

২. িাোরীপুর, রাজবাড়ী, কুশিিা এবাং িাঁপাইনবাবেঞ্জ ফজলা শশল্পকলা একাদেশিদি ০৭ (সাি) শেনব্যাপী নাটক প্রশশক্ষণ কি যশালা। 

৩. লক্ষীপুর, ফিৌলভীবাজার, পঞ্চেড় এবাং ফোপালেঞ্জ ফজলা শশল্পকলা একাদেশিদি ০৭ (সাি) শেনব্যাপী নৃিয প্রশশক্ষণ কি যশালা। 

৪. নীলোিারী, শরীয়িপুর, খুলনা, বান্দরবান, বাদেরহাট, শিনাইেহ এবাং বরগুনা ফজলা শশল্পকলা একাদেশিদি ০৭ (সাি) শেনব্যাপী সঙ্গীি 

প্রশশক্ষণ কি যশালা। 

৫. বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশি, ঢাকায় ০৭ (সাি) শেনব্যাপী ফেদশর োন, নজরুল সঙ্গীি, রবীন্দ্র সঙ্গীি, আবৃশি, পঞ্চকশবর োন, েদটাগ্রােী, 

উপস্থাপনা শবষয়ক এবাং বঙ্গবন্ধুর উপর রশিি োদনর প্রশশক্ষণ কি যশালা। 

 

েদবষণা ও প্রকাশনা শবভাে:  
 

১. শশল্পকলা ষামাশসক বাাংলা পশত্রকা ম্যদ্রণ ২টি সাংখ্যা। 

২. শশল্পকলা বুদলটিন ম্যদ্রণ ৩টি সাংখ্যা। 

৩. বাশষ যক ইাংদরশজ জান যাল ম্যদ্রণ। 

৪. নতুন গ্রন্থ ম্যদ্রণ ২টি। 

৫. গ্রন্থ পুন:ম্যদ্রণ ২টি। 

৬. শশল্পকলা পেক ২০১৮ ও ফজলা শশল্পকলা সম্মাননা প্রোন। 

৭. প্রকাশনা শবক্রয় ও ফসৌজন্য প্রোন। 

৮. অির একুদশ গ্রন্থদিলা ২০১৯ অাংশগ্রহণ। 

৯. জাশির শপিা বঙ্গবন্ধু ফশে ম্যশজবুর রহিাদনর জমবাশষ যকী ও জািীয় শশশু শেবস উের্াপন উপলদক্ষ টুশঙ্গপাড়া বইদিলায় অাংশগ্রহণ। 

১০. জাশির শপিা বঙ্গবন্ধু ফশে ম্যশজবুর রহিাদনর জমবাশষ যকী ও জািীয় শশশু শেবস উের্াপন উপলদক্ষ জািীয় শশশু এুকাদেশি আদয়শজি 

বইদিলায় অাংশগ্রহণ। 

১১. জািীয় কশব কাজী নজরুল ইসলাদির জমবাশষ যকী উপলদক্ষ িয়িনশসাংদহর শত্রশাদল আদয়াশজি বইদিলায় অাংশগ্রহণ। 

১২. জািীয় গ্রন্থদকন্দ্র, ঢাকা এর উদদ্যাদে ঢাকা বইদিলা ২০১৯ ফি অাংশগ্রহণ। 

 
 

িারুকলা শবভাে::  
১. স্মরন সভা: স্মৃশি সিা, ভশবষ্যৎ। 

২. সুিলিান উৎসব ২০১৮, নড়াইল। 

৩. ক্ষুদ্র নৃ-ফোিী বসবাসকারী অঞ্চদল ৪টি আটি যস্ট কযাদম্পর আদয়াজন ও কযাটালে ম্যদ্রণ। 

৪. ২০১৮-১৯ এর শিিসুশবশশ এশীয় শশশুদের, সশিত্র শেনশলশপ (এশনশি ফেস্টা) এর প্রস্তুশিমূলক কার্ যক্রি সম্পােন এবাং পুরস্কার শবিরণ ও 

সনেপত্র প্রোন, শশশু শিত্রাঙ্কন প্রশিদর্াশেিা মূলক অনুিান। 

৫. ছাপশিত্র কি যশালার আদয়াজন ও প্রেশ যনী। 

৬. শবভােীয় শহদর ভ্রাম্যিান িারুকলা প্রেশ যনী আদয়াজন (প্রথি পর্ যাদয় িট্টগ্রাি, খুলনা ও রাজশাহী)। 

৭. ভারদির শেিী শভশিক ছাপশিশত্রদের সাংেঠন “িালটিপল এনকাউন্টার” িাঁদের ৫ (পাঁি) জন শিল্পীর একটি েলেি প্রেশ যনী এবাং সাদথ িাঁদের 

সাংগ্রদহ থাকা ৪০ (িশিশ) জন ফেি ছাপশিশত্র শশ যপীর কাজ শনদয় প্রেশ যনী আদয়াজন। 

৮. ৩য় জািী ভাস্কর্ য প্রেশ যনী।   

৯. ভারদির স্বনািিন্য শশল্পী ফর্াদেন ফিৌধুরীর সারা জীবদনর গুরুত্বপূণ য শশল্পকি য শনদয় একক প্রেশ যনী আদয়াজন। 

১০. ২১িি নবীন শশল্পী িারুকলা প্রেশ যনী ২০১৮। 

১১. ১৮িি শববাশষ যক এশীয় িারুকলা প্রেশ যনী বাাংলাদেশ ২০১৮। 

 
 
 
 

নাট্যকলা  ও িলশিত্র শবভাে:  
১. শবশ্ব নাট্য শেবস উদ্যাপন ২০১৮। 

২. শবশ্ব পুতুল নাট্য শেবস উদ্যাপন ২০১৮। 

৩. শবশ্ব শশশু নাট্য শেবস ২০১৮। 

৪. জািীয় িলশিত্র শেবস ২০১৮। 
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৫. স্মৃশি সত্ত্বা ভশবষ্যৎ এর শনদয়াশিি আদয়াজন। 

৬. গুণীজনদের জম ও মৃতুযবাশষ যকী পালন। 

৭. ফশক্সশপয়র এর হযািদলট প্রদর্াজনা (ঢাকা ও ঢাকার বাইদর)। 

৮. ম্যনীর ফিৌধুরী, ফসশলি আল েীন নাট্য উৎসব। 

৯. শনয়শিিভাদব িলশিত্র উৎসব/প্রেশ যনী। 

১০. র্াত্রা শনবন্ধ্দনর লদক্ষ উৎসব। 

১১. প্রত্ননাটক ও পশরদবশ শথদয়টার প্রেশ যনী (দবদ্যনাথ িলা ফথদক ম্যশজবনের, ফসািপুর কথন, উয়ারী বদটশ্বর, রাংপুর টাউন হল কনদসলদেশন 

কযাম্প)। 

১২. প্রকাশনা: স্মৃশি সত্ত্বা ভশবষ্যৎ, পুতুল নাট্য, মূল্যদবাদির নাদট্যাৎসব, িলশিত্র পশত্রকা, র্াত্রাশশদল্পর নবর্াত্রা, অযাদক্রাদবটিক। 

১৩. ফশক্সশপয়র স্মারক গ্রন্থ। 

১৪. শশশু নাট্য িঞ্চায়ন (বৎসদর ১২শেন)। 

১৫. স্বল্প ব্যদয় নতুন স্থাদন, নতুন নাটক। 

১৬. বাাংলাদেশ শশশু িলশিত্র উৎসব ২০১৯। 

১৭. ফলাক নাদট্যাৎসব ২০১৯। 

১৮. বাাংলাদেশ িলশিত্র উৎসব ২০১৯। 

১৯. জািীয় র্াত্রা উৎসব ২০১৯। 

২০. জািীয় পুতুল নাদট্যাৎসব ২০১৯। 

২১. জািীয় শশশু শকদশার নাদট্যাৎসব ২০১৯। 

২২. জািীয় যুব নাদট্যাৎসব ২০১৯। 

২৩. নতুন প্রত্ননাটক ‘িহাস্থান’ শনি যাণ ও প্রেশ যনী। 

২৪. ফর্ৌথ আদয়াজদন শবশভন্ন সাংেঠনদক আশথ যক সহদর্াশেিা প্রোন। 

সাংেীি, নৃিয ও আবৃশি শবভাে: 
  

১. উিাঙ্গ সাংেীিানুিান। 

২. প্রশিশ্রুশিশীল শশল্পীদের অনুিান 

৩. ফলাকসাংেীি উৎসব। 

৪. একক শশল্পীদের অনুিান। 

৫. সবি শশল্পীদের অনুিান। 

৬. সিদবি শশল্পীদের অনুিান। 

৭. কশবিা পাদঠর আসর। 

৮. আবৃশি অনুিান। 

৯. র্ন্ত্র সাংেীিানুিান। 

১০. প্রশিবন্ধ্ী, অটিশষ্টক, অবদহশলি শশল্পীদের শনদয় অনুিান। 

১১. সবঠকী োদনর আসর। 


