
Training and capacity building for long-term management and best practice 

conservation for the preservation of cultural heritage sites and World 

Heritage properties in Bangladesh      
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এই কমর্সূিচিটর উেদ্দশc ইউেনেস্কা ওয়াল্ডর্ েহিরেটজ কনেভনশেনর আওতায় ইউেনেস্কা 

অপােরশনাল গাইডলাইন, ইেকামেসর েভিনস চাটর্ার, নারা অেথনিটিসিট ডকুেমন্টসহ ঐিতহc 

বcবস্থাপনার অনcানc উপকরণগুেলা বcবহার কের আমােদর ঐিতহc বcবস্থাপনার সােথ জিড়ত 

জনবেলর দক্ষতা উন্নয়ন। কমর্সূিচিট পৰ্ত্নতত্তব্ অিধদপ্তর কতৃর্ক ইউেনেস্কার ইন্টারনcাশনাল 

এিসসটcান্স ফান্ড এর আওতায় গৃহীত হয়। গণপৰ্জাতন্তৰ্ী বাংলােদশ সরকােরর সংসৃ্কিত িবষয়ক 

মন্তৰ্ণালয় এবং ইউেনেস্কা ওয়াল্ডর্ েহিরেটজ েসন্টােরর েযৗথ অথর্ায়েন কমর্সূিচিট বাস্তবায়েনর 

কাযর্কৰ্ম চলমান। 

 

এই কমর্সূচীর আওতায় পৰ্ত্নতত্তব্ অিধদপ্তর, সংসৃ্কিত িবষয়ক মন্তৰ্ণালয়, বাংলােদশ পৰ্েকৗশল 

িবশব্িবদcালয়, রাজশাহী পৰ্েকৗশল িবশব্িবদcালয়, বাংলােদশ স্থপিত ইন্সিটিটউট, ICOMOS 

বাংলােদশ, বাংলােদশ প্লcানাসর্ ইন্সিটিটউট ইতcািদ সংস্থার ৩০ জন পৰ্িশক্ষণাথর্ী গত ৭ মাসবcাপী 

পৰ্িশক্ষণ েনন। এই কমর্সূিচিটর আনুষ্ঠািনক যাতৰ্া শুরু হয় ২৭ জুন ২০২২ তািরেখ অনলাইন 

পৰ্িশক্ষণ কাযর্কৰ্েমর উেদব্াধেনর মাধcেম। 

এই কমর্সূিচর দুইজন পরামশর্ক রেয়েছন। ইউেনেস্কার পক্ষ েথেক রেয়েছন মcাকাও িবশব্িবদcালয় 

এর সহেযাগী অধcাপক ও ইেকামস বাংলােদশ এর সভাপিত ড. শিরফ শামস ইমন। পৰ্ত্নতত্তব্ 

অিধদপ্তেরর পক্ষ েথেক রেয়েছন অধcাপক ড. বুলবুল আহেমদ, পৰ্ত্নতত্তব্ িবভাগ, জাহাঙ্গীরনগর 



িবশব্িবদcালয়। দক্ষ, অিভজ্ঞ এবং 

েদিশ/িবেদিশ ১৫ জন পৰ্িশক্ষক 

পৰ্িশক্ষণ পৰ্দান কেরেছন। 

পৰ্িশক্ষকগেণর মেধc ড. আবু 

সাইদ এম. আহেমদ, অধcাপক, 

এিশয়া পcািসিফক িবশcিবদcালয়, 

জনাব িট এম েজ িনলান েকাের, 

সংরক্ষণ স্থপিত, শৰ্ীলঙ্কা, জনাব 

রতন চন্দৰ্ পিণ্ডত, পৰ্াক্তন মহাপিরচালক, পৰ্ত্নতত্তব্ অিধদপ্তর, জনাব চন্দন কুমার েদ, 

মহাপিরচালক, পৰ্ত্নতত্তব্ অিধদপ্তর, জনাব েমাশাররফ েহােসন, পৰ্াক্তন আঞ্চিলক পিরচালক, 

পৰ্ত্নতত্তব্ অিধদপ্তর, শাহ েমাঃ েরাকনুজ্জমান, রসায়নিবদ, বাংলােদশ জাতীয় জাদুঘর, জনাব েমাঃ 

আিমরুজ্জামান, উপপিরচালক (পৰ্ত্ন), পৰ্ত্নতত্তব্ অিধদপ্তর, খন্দকার মাহফুজ আলম, সহকারী 

স্থপিত, পৰ্ত্নতত্তব্ অিধদপ্তর উেল্লখেযাগc।  

গত ০৬/১০/২০২২ হেত ০৮/১০/২০২২ তািরখ নওগা ঁ েজলার পাহড়পুের এই কমর্সূিচর 

আওতায় পৰ্থম মাঠ কাযর্কৰ্ম সম্পন্ন হেয়েছ। তারই ধারাবািহকতায় ১৪ জানুয়াির হেত ১৬ 

জানুয়াির ২০২৩ পযর্ন্ত বােগরহােট িদব্তীয় মাঠ কমর্সূচীর মাধcেম পৰ্িশক্ষেণর সমািপ্ত ঘেট।  

 



এই কমর্সূচীর আওতায় একিট অবিহতকরণ সভার মাধcেম Draft Management 

Framework, Conservation Handbook for Practitioners এবং Training Toolkits 

পৰ্কািশত হেব। 


