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রাজধানীর হািতরিঝেল হেব আ জািতক মােনর এই সাং িৃতক ক

মেনায়ার হােসন ॥ কংি েট ব ী এই শহরটা হেয় উঠেব আরও বিশ না িনক ও শি ক। ঢাকার বেুক জেগ
উঠেব নতনু িদগ  রখা। সবেুজ আবতৃ িব  কাঠােমায় দৃ মান হেব আ জািতক মােনর সাং িৃতক ক  ঢাকা
অেপরা হাউস। িড় একর জায়গার ওপর িনিমতব  দৃ  সই াপনািট বি কভােব মেল ধরেব বাংলােদেশর
সাং িৃতক চতনার উ তা ও অহ ারেক। িসডিন অেপরা হাউেসর আদেলর কাঠেমািট িবে  নতুনভােব পিরিচত
করেব এই দশেক। আর এই কে র প া য়ং ধানম ী শখ হািসনা। তেব ধানম ীর সই ে র ক
এখন আ া  দীঘসূ তার কবেল। ২০১৮ সােল হণ করা হেয়িছল পাঁচ বছর ময়াদী ক িট। ২০২৩ সােলর জুন
মােসর মেধ  ক  বা ব প পাওয়ার কথা িছল। ক  বা বায়েনর কায েম দখা িদেয়েছ ধীরগিত। াথিমক
পযায় পিরেয়  কম  ি য়া  র পেথ এেগাে  না  ক । সং িৃত ম ণালেয়র অধীন বাংলােদশ িশ কলা
একােডিমর মাধ েম বা বািয়ত হেব হািতরিঝল কতৃপে র আওতাভু  ক িট। সই বােদ গত এক বছর কাজ
কের ইেতামেধ  িশ কলা একােডিম অেপরা হাউস কে র ডেভলপেম ট েজ  েপাজাল (িডিপিপ) বা উ য়ন

ক  পিরক না ণয়ন কেরেছ। কেয়ক মাস আেগই সই িডিপিপ পাঠােনা হেয়েছ সং িৃত ম ণালেয়। সং িৃত
ম ণালয়  থেক  িডিপিপ  অ েমাদেনর  জ  পাঠােনার  কথা  রেয়েছ  পিরক না  কিমশেন।  অথচ  কেয়ক  মাস
প েলও অেপরা হাউস ক  অ েমাদেনর জ  পাঠােনা িডিপিপ পৗছঁায়িন পিরক না কিমশেন। ফেল অেপরা

হাউেসর জ  হািতরিঝল এলাকায় িচি ত করা ভিূম অিধ হেণর কাজিটও থমেক আেছ। সই সে  কে র ন া
ণয়নসহ সব কােজ পিরলি ত হে  িঢেম তাল। এমন অব ায়  দখা িদেয়েছ, আেদৗ িক ২০২৩ সােলর মেধ

স  হেব অেপরা হাউেসর িনমাণ কাজ।

অেপরা হাউস কে র অ গিত িবষেয় যাগােযাগ করা হয় সং িৃত িতম ী ক এম খািলেদর সে । কেয়ক দফা
টিলেফােন যাগােযাগ এবং খুেদ বাতা পািঠেয়ও পাওয়া যায়িন িতম ীর ম ব । পরবতীেত এ িবষেয় যাগােযাগ

করা হয় কে র সে  স ৃ  সং িৃত ম ণালেয়র কমকতা আহেমদ িশবলীর সে । কে র অ গিত স েক
জানেত  চাইেল  এই  কমকতা  জনক েক  বেলন,  সই  অ েথ ক  িনেয়  বলার মেতা  অ গিত  হয়িন।  এিট
এেকবােরই াথিমক ের রেয়েছ। িশ কলা একােডিমর তির ডেভলপেম ট েজ  েপাজাল (িডিপিপ) পাওয়ার
কথা ীকার কের িতিন বেলন, এিট অ েমাদেনর জ  এখনও পিরক না কিমশেন পাঠােনা হয়িন। িকছু কারেণ
এিট কিমশেন পাঠােনা না গেলও সই কারণ েলা বলা যােব না। আরও খঁুিটনািট দেখ পের িস া  নয়া হেব। আর
িডিপিপ অ েমাদন না হওয়ায় ভূিম অিধ হেণর কাজও  করা যায়িন। এিট কেব  হেব সিটও এখন বলা
যাে  না।

অে িলয়ার িসডিনর  অেপরা  হাউস দেখ  আকৃ  হেয়িছেলন  ধানম ী  শখ হািসনা।  রাজধানী  ঢাকায়ও  ওই
আদেলর একিট আ জািতক মােনর সাং িৃতক ক  গড়ার পেরখা আেস তার মেন। স ভাবনার বা বায়েন িতিন
ঢাকা অেপরা হাউস গড়ার িবষেয় আ হী হন। হণ করা হয় দেশর সং িৃত খােতর সবেচেয় বড় ক িট। ে র
বা ব প দয়ার লে  ২০১৭ সােল গণভবেন শখ হািসনার সে  ক িট িনেয় বঠক হয় তৎকালীন সং িৃতম ী
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আসা ামান  নূর,  িশ কলা  একােডিমর  মহাপিরচালক  িলয়াকত  আলী  লাকী,  সনাবািহনীর  কন াকশন
পারিভশেনর (িসএসিপ)  ধান  সম য়ক  মজর জনােরল  আবু  সািয়দ  মাঃ  মা দ  এবং  পিত  প াি ক  িড
রাজািরও। তখন কে র াথিমক উপ াপনািট দেখ পছ  কেরন ধানম ী। পরবতীেত ২০১৮ সােল ে র
ক  িহেসেব গৃহীত হয় ঢাকা অেপরা হাউস। সই ধারাবািহকতায় ধানম ীর অ েমািদত সই িবষয়েক াধা

িদেয়ই িডিপিপ ণয়ন কের সং িৃত ম ণালেয় পািঠেয়েছ কে র বা বায়নকারী িত ান িশ কলা একােডিম।

িশ কলা একােডিম সূ  জানায়, হািতরিঝেলর পি ম উলন ও িসে রী মৗজার ২০ একর জিম অিধ হেণর
মাধ েম মহানগর ক  পা বতী উ ু  ােন িনিমত হেব ঢাকা অেপরা হাউস। কমে ে র চারপােশ পিরসর
জায়গা রেখ ১০ একর ভিূমর ওপর িনিমত হেব িবশাল আকিৃতর না িনক শলীর াপনা। এেত ঠাঁই পােব িতিন
হাজার আসেনর কনসাট হল। বড় পিরসেরর স ীত বা  নৃত া ােনর জ  থাকেব ১২০০ থেক  দড় হাজার
আসনিবিশ  ম । নাট  দশনীর জ  থাকেব ৫০০ থেক ৬০০ আসন িবিশ  িথেয়টার হল এবং েয়াজনীয়
সংখ ক মকআপ ও িরহােসল ম। সই সে  থাকেব একিট িবশাল মু ম । চাখ ধাঁধােনা ভবনিটেত যু  হেব
রকিডং িুডও। থাকেব িশ  কনার, আকাইভ, জা ঘর, আউটেডার ভ  ও ফুড কাট। িভিনয়র শেপ দখা

িমলেব বাংলােদেশর ইিতহাস ও ঐিতে র কথা বলা নানা সাম ী। িসেনমাে মীেদর জ  থাকেব চলি  ক ।
এখােন  দিশত  হেব  পদী  ও  সমকালীন  চলি ।  দেশর  সং িৃত  িবকােশর  লে  গড়া  ভবনিটেত  নবীন
িশ ীেদর জ  থাকেব িশ ণ ক । দশনাথীসহ িশ ীেদর িবধােথ থাকেব ব  রিবিশ  পািকং জান। েত
ছয় হাজার কািট টাকার বােজট ধরা হেলও বতমােন াক িটর াথিমক বােজট আট হাজার কািট টাকা িনধািরত
হেয়েছ।

অেপরা হাউেসর াপত  ন া করেব ইজারল াে ডর াপত  সং া হাজগ এ া ড িমউরন। কে র ন ার িবষয়
ইেতামেধ  এ দেলর ধান িতন পিত িপেয়ের িড িমউরন, আি য়ান কলার ও ডিমিনক িড িমউেরেনর সে
িশ কলা একােডিমর মহাপিরচালক িলয়াকত আলী লাকীর বঠকও হেয়েছ। িব খ াত এ াপত  িত ানিট িবে র
িবিভ  দেশ বড় বড় াপনার ন ার কাজ কেরেছ। জামািনর বেু স িলগার চ াি য়ন বায়ান িমউিনেখর িডয়াম
এ ািলনাজ এিরনা, যু রাে র সান াি েকার এম এইচ ইয়ং জা ঘর, চীেনর বিজং জাতীয় িডয়ামসহ সব
িমিলেয় শতািধক াপনার ন া কেরেছ িত ানিট। বতমােন তারা ইসরাইেলর জাতীয় াগার, ইজারল াে ডর
সেবা  ভবন রােচ টাওয়ার, কানাডার ভ া বােরর আট গ ালািরসহ গাটা িবেশক াপনার ন ার কাজ করেছ।

এ সে  িশ কলা একােডিমর মহাপিরচালক িলয়াকত আলী লাকী বেলন, অেপরা হাউস কে র কাজ রাি ত
করেত ইেতামেধ  আমরা  িডিপিপ ণয়ন  কের সিট  সং িৃত  ম ণালেয় পািঠেয়  িদেয়িছ।  তেব  িডিপিপ কন
অ েমাদেনর জ  পিরক না কিমশেন পাঠােনা হয়িন- স িবষেয় আমার িকছু বলার নই। কথা সে  িতিন বেলন,
দীঘিদন ধেরই ধানম ী শখ হািসনা এই অেপরা হাউস িনেয় ভাবিছেলন। িসডিন, ল ডনসহ িবে র িবিভ  িবখ াত
অেপরা হাউস দশেনর পর বাংলােদেশও িতিন এিট িনমােণর িবষেয় আ হ কাশ কেরন। এই অেপরা হাউস
িনমােণর মাধ েম তাঁর সই আ েহর বা বায়ন ঘটেব। এিট িনিমত হেল জািতর জ  একিট গেবর িবষয় যু  হেব।
সারা িবে  বাংলােদশেক মিহমাি ত করেব এই অেপরা হাউস। এই ভবেনর জ  বিহিবে  আলাদাভােব পিরিচিত
পােব এই দশ। তুেল ধরেব বাংলােদেশর সাং িৃতক চতনা ও অ গিতর উ তােক।
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