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িতিন আেরা বেলন, ‘সং িত খােতর বােজট কমােনাটা েদেশর সং িতর জ  আশ ার। আমরা e িনেয় িচি ত o 
িথত। শুধু রা াঘাট o েসতুর u য়ন হেল হেব না, হেত হেব aসা দািয়ক মানিসকতার মানুষ। যার জ  

সং িতচচ র্া o eর সার খুব জরুির। ধানম ী িবষয়িটেক নজের েনেবন বেলi আমরা মেন করিছ।’ রাজধানী o 
কেয়কিট িবভাগীয় শহের সং িতচচ র্ার জ  aবকাঠােমাগত সুেযাগ-সুিবধা থাকেলo aেনক েজলা o uপেজলা 
পয র্ােয় তা েনi। e জ  িতিট েজলা o uপেজলায় সং িতচচ র্ার জ  রূপেরখা uপ ান করা হেয়েছ সাং িতক 
েজােটর প  েথেক। সাং িতক a েনর েনতারা বেলন, e বােজেট েকােনাভােবi তা বা বািয়ত হেব না। 22 
দফায় uপেজলা পয র্ােয় িশ কলা eকােডিম গঠন, ানীয় াবগুেলােক সাং িতক সংগঠেন পিরণত করা, 
িশ া িত ােন সং িতচচ র্ােক বািষ র্ক পাঠয্ মসূিচর আoতায় আনা, তরুণ জ েক স ৃ  কের িত uপেজলায় 
‘আট র্ গয্ালাির’ িনম র্াণ, সৃজনশীল চলি  দশ র্নীর জ  uপেজলা পয র্ােয় িডিজটাল ে াগৃহ িনম র্াণ, সাব র্ িণক 
সাংগঠিনক সং িতচচ র্ায় িনেয়ািজত সং িতকম  o িশ ীেদর মািসক স ানী দান iতয্ািদ রেয়েছ। 

সং িত িবষয়ক ম ণালেয়র aধীন থাকা িশ কলা eকােডিম, িশশু eকােডিম, বাংলা eকােডিম, জাতীয় জাদুঘর, 
ত  aিধদ রসহ নানা গুরুতব্পূণ র্ িত ান রেয়েছ। িশ -সািহতয্, সং িত, চলি , নাটক, সংগীত, 

িচ কলাসহ েদেশর iিতহাস o ঐিত েক িবশব্বাসীর সামেন তুেল ধরেত, েদেশ aসা দািয়ক o মুি যুে র 
েচতনা বা বায়ন করেত সং িত খােত বরা  বাড়ােনার a  িবক  েনi। সাং িতক ি তব্ রােম  মজুমদার 
বেলন, ‘সরকার চাiেছ সং িতর শি  িদেয় জি বাদ িনমূ র্েলর পাশাপািশ স ীিতর বাংলােদশ গড়েত। aথচ 

ািবত বােজেট সং িত খােতর বরা  িবদায়ী বছেরর েচেয় আেরা 61 েকািট টাকা কেমেছ। সং িত খােতর 
বােজট বৃি  না েপেল সং িতর িবকাশ বাধা  হেব।’ 

 


