জামদানি উৎসব ২০১৯
৬ সসপ্টেম্বর - ১২ অপ্টটাবর
সবঙ্গল নিল্পালয়, ঢাকা
জামদানি বয়িনিল্প বাাংলাদদদির ঐনিদযের মমৌনলক, উৎকৃষ্ট ও অিেিম অাংি। অসাধারণ িকিায়
সমৃদ্ধ জামদানি বস্তুি মসনলদিরই একটি প্রকার, যা িারায়ণগঞ্জ মজলার মসািারগাাঁ, রূপগঞ্জ ও
নসদ্ধদ্ধরগঞ্জ অঞ্চদলর বয়িনিল্পীদদর যাদি অিবদে নিল্পকদম ে রূপ নিদয়দে। ষষ্ঠদি িিদক মুঘল
িাসকদদর পৃষ্ঠদপাষকিায় ঢাকার িদ্ধিি মসনলি যদয় ওদে সৃজিদসৌকদয ে উৎকৃষ্ট িকিাদার
জামদানি। পারনসক মমাটিদের সদে বাাংলার নিসদগরে েুল-েদলর িকিা সাংদযাজি কদর
বয়িনিল্পীরা জামদানিদক কদর মিাদলি অনিিেসুির।
মষাড়ি ও সপ্তদি িিদক এই অঞ্চদল এবাং ইউদরাদপ ও ইাংলোদে পুরুষ ও মনযলাদদর মসৌনিি বস্ত্র
নযদসদব জামদানি অিেন্ত আদরণীয় নেল। বিেমাদিও মযাদাপূ
ে
ণ ে পানরবানরক ও রাষ্ট্রীয় অিুষ্ঠাদি
জামদানি বস্ত্র অপনরযায ে পনরদধয়। উনিি িিদক নটিশটিি িপনিদবনিক িাসিামদল ু রু যয়
জামদানিনিদল্পর ক্রম-অবিনি। ক্ষনয়ষ্ণু মুঘল রাজিদ্ধির মপ্রক্ষাপদি জামদানি বয়িনিল্পীরা বদ্ধঞ্চি
যি জরুনর পৃষ্ঠদপাষণ মেদক। এোড়া ইাংলোদে বয়িনিদল্প প্রযুদ্ধিগি উন্ননি ও মমনিিানর সাংদযাজি
এবাং স্থািীয় বাজাদর ইউদরাদপর িু লিামূলক সস্তা অেচ নিম্নমাদির সুিার অিুপ্রদবি জামদানি
নিল্পদক দারুণ ক্ষনিগ্রস্ত কদর।
বিেমাি সমদয় উন্নিমাদির সুিার অভাব এবাং উৎপাদদির অিেনধক বেয় জামদানি বয়দি অন্তরায়
যদয় দাাঁনড়দয়দে। আনদ জামদানির অভূ িপূব ে মূলািুগ অিুকরদণ সমে ে এদদদির বিেমাি প্রজদের
বয়িনিল্পীদদর অসামািে কুিলিা িু দল ধরদিই বাাংলাদদি জািীয় কারুনিল্প পনরষদ এবাং মবেল
োউদেিদির মযৌে উদদোদগ আদয়াদ্ধজি যদয়দে জামদানি উৎসব।
জামদানি উৎসদবর মধে নদদয় িারায়ণগঞ্জ মজলার মসািারগাাঁদক ওয়ার্ল্ে ক্রােিস কাউদ্ধিদলর পক্ষ
মেদক ‘ওয়ার্ল্ে ক্রােি নসটি’র মযাদালাদভর
ে
জিে প্রদয়াজিীয় উদদোগ গ্রযণ করা যদয়দে।

পটভূ নম, লক্ষ্য ও উপ্টেিয
১। জামদানি : বাাংলাদদদির নকাংবদনন্ত ‘জামদানি’ নিদয় ইনিযাসনবদ, গদবষক, অিুরাগী ও
সাংগ্রাযকদদর আগ্রয অনিিঃদিষ। বিেমাদি সরকার ও মািিীয় প্রধািমন্ত্রী নবদিষভাদব জামদানি
বয়িনিদল্পর প্রনি শ্রদ্ধািীল ও অিুরাগী, যা সরকাদরর নবনভন্ন উদদোদগ প্রনিেনলি যদয়দে। জামদানি
বয়িনিল্পদক ইদিামদধে ২০১৩ সাদল ইউদিদকা ‘ইিিোদ্ধিবল কালচারাল মযনরদিজ’ এর মযাদা
ে ও
স্বীকৃনি প্রদাি কদরদে। জামদানিই বাাংলাদদদির প্রেম পণে যা সাংকৃনি নবষয়ক মন্ত্রণালদয়র উদদোদগ
২০১৬ সাদল মভৌদগানলক সূচক নযদসদব পনরগনণি যয়। বাাংলাদদদির জিে এটি গুরুত্বপূণ অজে
ে
ি।
২। ঐনিযে ও মগৌরবময় অিীি : জামদানির মগৌরবময় ইনিকোর সদে বিেমাদির মসিু বন্ধ রচিার
উদেদিে বাাংলাদদি জািীয় কারুনিল্প পনরষদ প্রায় দুই বেরকাল মদদি ও মদদির বাইদরর
প্রানিষ্ঠানিক ও বেদ্ধি পযাদয়র
ে
সাংগ্রাযক এবাং নবনভন্ন জাদুঘদরর সযদযানগিায় ১৫০টিরও মবনি
ঐনিযেবাযী জামদানি িানড়র নিজাইি ও েনব সাংগ্রয কদর। আনদ জামদানিবদস্ত্রর নচদে েুদি ওদে
বয়িদসৌকদযরে মনযমা, যা বাাংলাদদদির বয়িনিল্পীরাই এককাদল সম্ভব কদরনেদলি। ঋদ্ধ এই
গদবষণার ওপর নভনি কদরই আনদ জামদানি িিু ি কদর বয়দির প্রদচষ্টা যাদি মিওয়া যয়।
৩। যারাদিা মগৌরব পুিরুদ্ধার : উপদরাি দুষ্প্রাপে জামদানিবদস্ত্রর নবস্ময়কর বয়িদসৌকয ে
বাাংলাদদদির জামদানি বয়িনিল্পীদদর দক্ষিা, প্রজ্ঞা ও নিপুদণের সাক্ষে বযি কদর। অেচ জীনবকার
দাদয় বাজাদরর লঘু চানযদার নিকার যদয় এাঁরাই এিি নিকৃষ্টমাদির িানড় নিনর করদেি, যার সদে
বাাংলাদদদির ঐনিযেবাযী জামদানির মকাদিা ধারাবানযক সম্পকে মিই। এর েদল একটি মূলেবাি
ঐনিযে নবিষ্ট যওয়ার পািাপানি জামদানির প্রকৃি রূপ সবার অদগাচদর রদয় যাদে। আমরা নবশ্বাস
কনর, এই মগৌরব যানরদয় যায়নি, নবস্মৃি যদয়দে মাে। বাাংলাদদদির বয়িনিল্পীদদর অপনরসীম দক্ষিায়
ভরসা মরদিই এই ঐনিযে পুিরুদ্ধার সম্ভব। এ-কাদজ সম্পৃি যদয়দে জামদানি বয়িনিদল্পর চচে া ও
উন্নয়দি প্রায় চনিি বের ধদর অগ্রণী ভূ নমকা পালি করদে এমি চারটি মদিীয় প্রনিষ্ঠাি - আড়াং,
িাোইল িাড়ী কুটির, কুমুনদিী ও অরণে।
৪। লক্ষে ও সােকিা
ে
: জামদানি বয়িনিল্প এদদদির ঐনিদযের মমৌনলক, উৎকৃষ্ট ও অিেিম অাংি।
‘ঐনিদযের নবনিমাণ’
ে িীষক
ে প্রদিিীর
ে
প্রধাি নবনিষ্টে ক )একি বের আদগর নমনয কাপড় ও সূক্ষ্মানিসূক্ষ্ম কারুকাজ সাংবনলি জামদানির অভূ িপূব ে
মূলািুগ অিুকরদণ সক্ষম বাাংলাদদদির বিেমাি প্রজদের বয়িনিল্পীদদর কুিলিা প্রমাণ করা
ি)বাাংলাদদদির মাস্টার উইভারদদর (্ওস্তাদ কানরগর) বাংিপরম্পরায় লব্ধজ্ঞাি ধদর রািদি ও
কমনবমু
ে িিা মরাদধ িাাঁদদর সপনরবাদর বয়িসাংনিষ্ট িিু ি কাদজ উদেমী ও অিুপ্রানণি করা
গ)জামদানি বয়দির মগৌরদবাজ্জ্বল ইনিযাদসর মপ্রক্ষাপদি মবেল নিল্পালদয়র সুনবিেস্ত প্রদিিিালায়
ে
সবসাধারদণর
ে
জিে উেুি প্রদিিী
ে আদয়াজি
ঘ)প্রদিিী
ে উপলদক্ষ মদিাজ্ঞ কোিালগ প্রকাি

ঙ)বয়িপ্রদ্ধক্রয়া ও বয়িনিল্পীদদর জীবি ও কম নিদয়
ে
চারটি স্বল্পদদঘেে িেেনচে নিমাণ
ে
চ)বাাংলাদদদির জামদানি নিদল্পর নবকাি এবাং বয়িনিল্পীদদর কুিলিা গদড় ওোর মপেদি রদয়দে
িীিলক্ষো ও মমঘিা িদী-িীরবিী অঞ্চদলর গুরুত্বপূণ েভূ নমকা। উৎসদবর মাধেদম িদী সুরক্ষা এবাং
িীরবিী অঞ্চদল পনরদবি-ভারসামে রক্ষায় জিসদচিিিার প্রসার নিদ্ধিিকরণ।
ে)বাাংলাদদি সরকাদরর সাংকৃনি নবষয়ক মন্ত্রণালয় এবাং স্থািীয় প্রিাসদির সযায়িায় িারায়ণগঞ্জ
মজলার মসািারগাাঁওদক -এর পক্ষ মেদক ‘World Craft City-র মযাদা
ে দাদির জিে জামদানি উৎসদবর
পক্ষ মেদক প্রদয়াজিীয় উদদোগ গ্রযণ করা যদয়দে। এই স্বীকৃনি বাাংলাদদদির জিে যদব অিেন্ত
িাৎপযপূ
ে ণও
ে মগৌরদবর।
জ)

ু ক্রবার ৬ মসদেম্বর নবদকল ৫িায় মবেল নিল্পালদয় (বানড় ৪২, সড়ক ২৭, মিি কামাল

সরনণ, ধািমদ্ধে, ঢাকা) নবনিষ্ট অনিনেদদর সমাগদম উদবাধি যদব ‘ঐনিদযের নবনিমাণ’
ে িীষক
ে পাাঁচ
সপ্তাযবোপী প্রদিিী।
ে
প্রদিিীদি
ে
োকদে পুরদিা সাংরনক্ষি িানড়র সাংগ্রয, গদবষণাসঞ্জাি িেেউপািসয মসািারগাাঁওর কৃিী জামদানি বয়িনিল্পীদদর নিনর একি বের পুরদিা িকিার অিুকরদণ
অসাধরণ ও অনবশ্বাসে নিপুদণে িিু ি কদর বয়িকৃি িানড় ও বস্ত্রসম্ভার।
ঝ)প্রদিিীর
ে
উদবধিী নদদি জামদানি উৎসদবর সদে যুি চারজি মশ্রষ্ঠ বয়িনিল্পী ও িাাঁদদর
সযকারীদদর মশ্রষ্ঠ কারুনিল্পী পুরকার প্রদাি
ঞ)বয়িনিল্প, নবদিষ কদর জামদানি বয়দির অিীি, বিেমাি ও ভনবষেৎ নিদয় আদলাচিা এবাং
আগামীর পেনিদদে দির জিে লেদির নভদটানরয়া অোে অোলবািে নমউদ্ধজয়ামসয মদনি-নবদদনি
নবদিষজ্ঞদদর অাংিগ্রযদণ মসনমিার আদয়াজি। িনিবার ৭ মসদেম্বর ২০১৯, সকাল ১০িা,
িনিউনভএ নমলিায়িি, বানড় ২০, সড়ক ২৭, ধািমদ্ধে, ঢাকা
ি)ঐনিযে সাংরক্ষণ ও চচে া বযমাি রািদি উচ্চাকাক্সক্ষী এই প্রয়াদসর মধে নদদয় নবদশ্ব একটি িদ্ধজর
স্থাপিা
ে )প্রদিিী
ে উপলদক্ষ িেে উপািসয ওদয়বসাইি উপস্থাপি :

www.jamdanifestival.com

ির্তাবনল :
প্রদিিী
ে সবার জিে উেুি। নিরাপিার স্বাদে মবেল
ে
নিল্পালদয়র প্রদবিপদে প্রােনমক পযদবক্ষণ
ে
করা
যদব। নমনিয়া সদসেরা অিুগ্রয কদর মরজওয়ািুল কামাল মচৌধুরী +৮৮০১৮৪৪০৫০৬২৪ অেবা মিি
সাইেুর রযমাি +৮৮০১৯১১৩৮৬৯০৩-এর সদে মযাগাদযাগ করুি।

