
ল ালব া গ দুগ গস্থ হাম্ম াম খা না র সং স্ক ার-সং র ক্ষণ ক ার্ গক্র ম মর অ গ্রগতি তব ষয়ক পর্ গা মল াচন া ও 

অ ং শী জন সভ া (১ ১/১ ০/২ ০২ ২) 

 

প্রত্নিাতিক সংস্কার-সংরক্ষমণ মূল অবকাঠামমা ও অবয় ব বজায় রাখার জ ন্য সংতিষ্ট স্থ পতি, প্রত্নিিতবদ ও 

সংরক্ষণ প্রমকৌশলীমদর আহবান জাতনময়মেন সংস্কৃতি তবষয় ক প্রতিমন্ত্রী ক ক এ ম খাতলদ এমতপ । তিতন বম লন, 

সংস্কার-সংরক্ষণ কামজ র্ামি মূ ল অবকাঠামমার ককান ক্ষতি ন া হয় কসজন্য সংতিষ্ট সকলমক সজাগ ও সি কগ 

থাকমি হমব । 

প্রতিমন্ত্রী আজ দুপুমর রাজধানীর লালব াগ 

দু ম গ গর কসতমনার হমল প্রত্নিি অতধদপ্তর 

আমর্ াতজি ঢাকাস্থ মাতকগন দূিাবাম সর 

অ থ গায় মন বাস্তবায়নাধ ীন লালব াগ দু গ গস্থ 

হাম্মামখানার সংস্কার-সংরক্ষণ কার্ গক্র ম 

তবষয়ক পর্ গাম ল াচন া ও অংশীজন সভায় 

প্রধান অতিতথর বক্তম ে এসব কথা বম লন । 

প্রত্নিি অতধদপ্তমর র মহাপতরচালক রিন চন্দ্র পতিি এ র সভাপতিমে অনুষ্ঠামন তবমশষ অতিতথ তহসামব বক্তৃিা 

কমরন সংস্কৃতি তবষয়ক মন্ত্রণালময় র সতচব কমাোঃ আবুল মনসুর । 

  

লাল বাগ দু গ গস্থ হাম্মামখানার সংস্থ ার-সংরক্ষণ তবষময় উপস্থ াপনা কমরন প্রকল্পটির পর ামশ গক তবতশষ্ট স্থপতি 

অধ্যাপক আবু সাঈদ এ ম আহমমদ। তবমশষজ্ঞ মিামি প্রদান কমরন প্রকমল্পর পর ামশ গক অধ্যা পক এ ক ক এ ম 

শাহনাওয়াজ এব ং প্রকমল্পর শ্রী লঙ্কান পর ামশ গক Dr. TMJ Nilan Cooray।  



প্রধান অতিতথ বমলন, জাতির তপিা বঙ্গব ন্ধু কশখ মুতজবু র রহমান বাংলাম দমশর সংতবধামন সাংস্কৃতিক সম্পদ ও 

ববতচত্র্য রক্ষায় ম্যামি ট অ ন্তর্ভ গক্ত কমর ন। মাননীয় প্রধানমন্ত্র ী জনমনত্র্ী কশখ হাতসনার কনতৃে াধীন বি গমান সরকার 

কদমশর সাংস্কৃতিক সুরক্ষায় র্থার্থ গু রু ে প্রদান কমরমে এবং তবতভন্ন কার্ গক্র ম বাস্তবায়ন কমর র্ামে। 

তবমশষ অতিতথ সংস্কৃতি তবষয় ক মন্ত্রণ ালময় র 

সতচব কমাোঃ আবু ল মনসুর বম লন, অিীি কথমক 

ব ি গমান সূমত্র্র ক র শ টানা এব ং ভতবষ্যমি র 

জ ন্য তন ম দ গশন া কদয় া- এটাই প্রত্নিমির মূল 

ি ি। তিতন বমলন, হাম্মামখানাসহ প্রত্নি াতিক 

স্থ াপনা সংস্কার-সংরক্ষণ কামজ র অতভজ্ঞিা 

কথমক সংতিষ্ট স্থ পতি, প্রত্নিিতবদ ও সংরক্ষণ 

প্রমকৌশলীগণ লাগ সই ব া অযাডাতিভ প্রযুতক্ত তশখমি পামর ভতবষ্যম ির জ ন্য। সতচব বমলন, ধার ণা করা হয়, মানব 

প্রজন্ম দীর্ গতদন কেঁমচ থাকমব। িামদর আরাম-আময়মশ কেঁমচ থাকার জন্য প্রযুতক্ত দরকার । এ ধরমন র সংস্কার-

সংরক্ষণ কামজর অতভজ্ঞিা কথমক অযাড াতিভ পদ্ধ তিমি পতরমব শসম্মি উপাময় আমর া উন্নি ধার ণা ব া প্রযুতক্ত 

কব তরময় আসমব ক স আশাবাদ েক্ত করতে। 

প্রত্নিি অতধ দপ্তমরর মহাপতরচালক র ি ন চন্দ্র পতিি বমলন, লালব াগ দু ম গ গর হাম্মামখানামক র্থাসম্ভব আতদরূমপ 

তিতরময় কনয় ার কচষ্টা করা হমে। হাম্মামখানা োড়াও লালবাগ দুম গ গর অন্য ান্য স্থ াপনাম কও পর্ গায়ক্র ম ম সংস্কার-

সংরক্ষণ কার্ গক্রম মর আওিায় আনা হমব। 

  

সভায় তবতভন্ন তবশ্বতবদ্যালময় র অধ্যাপকবৃ ন্দ, প্রশাসমনর প্রতিতনতধবৃ ন্দ, তবতভন্ন অংশীজন, জন প্রতিতনতধ, 

এল াকাবাসী, প্রত্নিি অতধদপ্তরসহ অন্য ান্য তবভাগ ও সংস্থ ার কম গকি গা-কম গচার ীবৃ ন্দ অংশগ্র হণ কমর ন। প্রতিমন্ত্রী 

এ র আমগ লালব াগ দুগ গস্থ হাম্মামখানার সংস্কার-সংরক্ষণ কার্ গক্র ম পতর দশ গন কমর ন। 



 

উমে খ্য, যুক্তরাষ্ট্র দূিাবাস, বাংল ামদশ আমর্ াতজি US Ambassadors Fund for Cultural 

Preservation- Small Grants Competition (Fiscal Year 2020)-এ প্রত্নি ি অতধদপ্তর 

কতৃ গক কপ্রতরি প্রস্তাবটি অনুমমাদন পায় । প্রত্নি ি অতধদপ্তর কতৃ গক কপ্রতরি প্রস্তাবটি তে ল- "Restoring, 

Retrofitting and 3D Architectural Documentation of Historical Mughal 

Hammam of Lalbag Fort, Lalbag, Dhaka, Bangladesh." 

জাতির তপিা বঙ্গব ন্ধু কশখ মুতজবু র রহমান এঁর জন্ম শি ব াতষ গকী, বাংল ামদমশর স্বাধীনিার সুব ণ গজ য় ন্তী উদর্াপন 

এব ং বাংলাম দশ-যুক্তর ামষ্ট্রর কূটননতিক সম্পম কগর ৫০ বের পূতি গম ক সামমন করম খ বাংলাম দমশর গু রুে পূণ গ 

সাংস্কৃতিক ঐতিহয সংরক্ষমণর লমক্ষয লালবাগ দু ম গ গর হাম্মামখানার সংস্কার-সংরক্ষমণর এ পরীক্ষামূলক প্রকল্পটি 

হামি কন ওয় া হময় মে। 

প্রত্নিি অতধদপ্তমর অস্থ ায় ীভামব স্থ াতপি কহতরম টজ ক সমলর িিাবধামন এ ই প্রকল্প বাস্তবাতয়ি হমে। কহতরমটজ 

কসম লর সদস্যবৃ ন্দ হমল ন- ড. আতমরুজ্জামান, উপপতরচালক, খন্দকার মাহফু জ আলম, সহকারী স্থ পতি এব ং কমাোঃ 

খায়রু ল বাসার স্বপন, তিল্ড অতিসার । 

 



যু ক্তর াষ্ট্র দূিাব ামসর অথ গায় ম ন RRAD of Mughal Hammam Lalbag প্রকম ল্পর 

সংতক্ষ প্ত তব ব র ণ 

লাল বাগ ককো ১ ৬ শিম ক তনতম গি একটি অ সম্পূণ গ দূগ গ। ১ ৬৭৮ সামল কমার্ল সুমবদার মুহাম্মদ আর্ম শাহ এ ই 

দূম গ গর তন ম গাণ কাজ শুরু কমরন । লালবাগ ককোয় একটি মসতজদ, পতরতবতবর মাজার এবং হাম্মামখানা রময় মে। 

প্রত্নিি অতধদপ্তর কতৃক ইমি াপূম ব গ প্রত্নিাতিক খনমন র মাধ্যমম োদ বাগান এব ং পাতন তনষ্কাসন েবস্থ ার প্রত্নসাক্ষয 

সম্পম কগ ধারন া পাওয় া র্ায় । ১ ৯৯৯ সামল লালব াগ ককো বাংলাম দমশর অনন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহয তহমসমব 

ইউমন মস্কা তবশ্ব ঐতিহয সম্ভাে িাতলকায় (কটনম টটিভ তলস্ট) অ ন্তর্ভ গক্ত হময় মে । কদািলা তবতশষ্ট হাম্মামখানা ভবন টি 

কমার্ল সুমবদারমদর দরবার হল তহমসমব েবহৃ ি হি। 

 

প্রকল্পের মূল উল্পেশ্য হল্পলো গল্পেষণো ও ডকুল্পেন্টশল্পের েোধ্যল্পে হোম্মোে ভেল্পের সংস্কোর পররকেেো প্রণয়ে এেং 

ইম ি াপূম ব গ সেোক্তকৃত ক্ষরত প্রশেল্পের রেরেত্ত জরুরর রকছু সংস্কোর-সংরক্ষণ কোজ সম্পোদে। এই প্রকল্পের অন্তর্ভকু্ত 

উপোদোেসমূহ রেম্নরূপঃ 

✓ কহতরম টজ ইমপ্যাক্ট এম সসমমন্ট (Heritage Impact Assessment) 

✓ রিেোরিক স্থোপরতিক ডকুল্পেন্টশে (3D Architectural Documentation) 

✓ হোম্মোেখোেো ভেল্পের সংস্কোর-সংরক্ষণ 

✓ ভেল্পের বেদ্যিরতক কোজ 



✓ হোম্মোল্পের পোরে রেষ্কোশে ব্যেস্থোর উন্নয়ে 

প্রকল্পটি র তনধ গাতর ি তেল সময়সীমা অম ক্টাবর ২০ ২০ কথমক কসম িম্বর ২০ ২২। িম ব কমরানা পতরতস্থ তির কারমণ 

কাজটি শুরু হমি কদতর হওয় ায় তন ধ গাতরি সমময় প্রকল্প সমাপ্ত হওয় া চযামলঞ্জ থাকায় আগামী মাচ গ ২০ ২৩ পর্ গন্ত 

তন ধ গাতর ি বামজম টর মমধ্য ই সময় সীমা ব তধ গি করা হময় মে। 

 

ইমি ামমধ্য সম্পাতদ ি কার্ গক্রমসমূ হ 

• ২৪ মাচ গ ২০ ২১ সামল  ল াল বাগ  ক কে া য় এই প্রকমল্পর বাস্তব কাজ উমবাধন  কমরন সংস্কৃতি তবষ য় ক 

মন্ত্রণ াল ময় র মানন ী য়  প্রতিমন্ত্রী জন াব কক এম খাতলদ, এমতপ এব ং বাংল ামদমশ যুক্তরামষ্ট্রর মাণ্যবর 

র াষ্ট্রদূি  আল গ র ব াট গ তমল ার । অনুষ্ঠা মন র সভাপতি তহমসমব উপতস্থি তেমলন সংস্কৃতি তবষ য়ক মন্ত্রণালম য় র 

সামবক সতচব জন াব কমা: বদরুল  আমর িীন।  আরও উপতস্থি  তেম লন প্রত্নি ি অতধদপ্তমরর সামব ক 

মহাপতরচালক কমা: আিাউর রহমান , যুগ্মসতচব (মহাপতরচালম কর অতিতরক্ত দা তয়ে ), সংস্কৃতি তবষয় ক 

মন্ত্রণ াল ময় র  উর্ধ্ গি ন কম গকি গাবৃ ন্দ, যুক্ত র াষ্ট্র দূি াব াম সর কম গকি গাবৃ ন্দ, প্রত্ন ি ি অ তধ দপ্তম র র কম গকি গাবৃ ন্দ, 

প্রকমল্পর তবমশষজ্ঞবৃন্দ এবং তবতভন্ন তপ্রন্ট ও ইমলকট্র তনক তমতড য় ার প্রতিতনতধবৃ ন্দ। 

• প্রকম ল্পর  কাম জর  জ ন্য  ৩  জ ন তব ম শষজ্ঞ পর ামশ গক তনময় াগ করা হ ময় মে। তবমশষজ্ঞগমণ র মমধ্য  র ময় মেন 

কদশীয়  তবমশষজ্ঞ অধ্যাপক ড . আবু সাঈদ এম. আহমমদ ও অধ্যাপক ড . এ কক এম শাহনাও য় াজ এবং 

তবমদতশ তবমশষজ্ঞ ড . টি এম কজ তনলান ককামর । 



• তত্র্মাতত্র্ক স্থ াপতিয ক ড কুমমমন্টশন (3D Architectural Documention) কামজর জন্য তবম শষা তয়ি 

ি াম গ তহম সম ব ক লাব াল সাম ভ গ কন সালট্যান্টসমক তন ময় াতজি করা হয় । এ প্রকল্পটি প্রত্নিি অতধদপ্তমর র 

কহতরম টজ কসমলর িিাবধামন বাস্তবা তয়ি হমে। 

• তত্র্মাতত্র্ক স্থ াপতিযক ড কুমমমন্টশন (3D Architectural Documentation) সম্পাতদি হম য় মে। 

• STRUCTURAL ANALYSIS করা হ ম য় মে: 

o Load Bearing Wall's Capacity 

o Brick Compressive Strength 

o Floor Crack Vulnerability 

o Roof Water Penetration & Remediation 

• কহতরম টজ ইম্পযাক্ট এম সসমমন্ট (Heritage Impact Assessment) করা হ ময় মে। 

• খসড়া Conservation Plan প্রস্তুি  কমর কসতমনার  অ ময় াজন করা হ ময় মে। 

• Conservation Plan চুড়ান্ত করা হময় মে। 

• Conservation Plan অনুর্ায়ী হাম্মামখানা ভবমন র সংস্কার- সংরক্ষমণ র তনতমত্ত তনমনাক্ত কাজগুতল 

করা হ ময় মে: 

1) Deplaster up to springer level. 

2) Remove all elements of later addition (Side wall Screens, doors, niches, openings) 

3) Strengthening the brick masonry Including Retrofitting, 4) Removing mosaic 

around the walls 

4) Restore all original elements: Stair (Need finishing), Light well (Create 

mouldings), Openings (west and front wall), Parapets (west wall), Brick Frizzes, 

All Niches (interior and exterior), Lintel Arches (gr. Floor), Brackets (already 

started), Cornices (already started), Entrance Steps 

5) Inside Plaster/pointing upto spinger level 

6) Roof repairing 

7) Scrubbing the interior plaster/ornamentation 

8) Lime coating 

 



 

 

চলমান কাজসমূহ: 

• ভবম নর ববদুয তিক কাজ 

• হাম্মামমর পাতন তনষ্কাষণ েবস্থ ার উন্নয় ন 

• Glass fittings এর  মাধ্য ম ম দশ গম কর  জন্য  আকষ গন মর্াগ্যভামব  উপস্থ াপমনর  কাজ 

• Outside Plaster (already started). 

 



 


