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 িীপ ইননানবন অচপায, ফস্ত্র  াট

ভন্ত্রণারয়।



নতুন চকছু উদ্ভাফন কযায চিন্তা থেনক ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারনয়য িীপ ইননানবন 

অচপায জনাফ খুযীদ আরভ, মৄগ্মচিফ (প্রান) ফাাংরানদনয ঐচিযফাী ণ্য 

‘ফস্ত্র’  ‘াট’ এয ভন্বনয় একটি চফনলাচয়ি জাদুঘয প্রচিষ্ঠায ধাযণা বায়

উস্থান কযনর উচস্থি কনর জাদুঘয প্রচিষ্ঠায নে ভি ব্যক্ত কনযন। এ 

ধযনণয উনযাগ অিযন্ত ব্যয়ফহুর  ভয় ানে িনফ, জাদুঘয প্রচিষ্ঠা ম্ভফ নর 

ফস্ত্র  াট খানিয ঐচিয তুনর ধযা এফাং এই খানিয উন্নয়নন এই প্রচিষ্ঠান  

গুরুত্বপূণ ণ অফদান যাখনফ।



থপ্রচেিঃ

 ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারনয়য ইননাবন টিভ ভারনয়চয়া পযকানর ভারনয়চয়ায ফস্ত্র 

জাদুঘয চযদ ণন কনয। এই পনযয ভাধ্যনভ ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারয় ইননানবন টিভ

ফাাংরানদন একটি চফনলাচয়ি ফস্ত্র  াট জাদুঘয স্থাননয ধাযনা রাব কনয।

 জুন, ২০১৯ ভানয ভাচক ভন্বয় বায় ফঙ্গফন্ধুয জন্ িফাচল ণচক উৎমাননয

চফচবন্ন কভ ণসূিী চননয় আনরািনাকানর ইননানবন টিনভয প্রস্তাচফি “ফস্ত্র  াট জাদুঘয”

এয নাভ “ফঙ্গফন্ধু ফস্ত্র  াট জাদুঘয” যাখায চদ্ধান্ত গৃীি য় এফাং ফঙ্গফন্ধুয জন্

িফাচল ণচকয কভ ণসূিীনি অন্তণভূক্ত কযা য়। মা যফিীনি ভচন্ত্রচযলদ চফবানগ থপ্রযণ

কযা য়।



National Textile Museum, Malaysia



 জাদুঘয ফিণভাননয ানে অিীনিয থমাগসূত্র স্থান কনয। একটি জাচিয ঐচিয খু ুঁনজ

থনি নর জাদুঘনযয চফকল্প থনই। জাদুঘনয অিীনিয ইচিা-ঐচিয জীফন্ত নয় দ ণনকয

াভনন াচজয য়। জাদুঘয একটি জাচিয ঐচিয, ইচিা উস্থান কনয।

 ফস্ত্র  াট ভন্ত্রণারনয়য আিাধীন ফস্ত্র  াট খাি। প্রস্তাচফি ফঙ্গফন্ধু ফস্ত্র  াট

জাদুঘয প্রচিষ্ঠায ভাধ্যনভ এই খাি দুটিয ইচিা, ঐচিয নতুন প্রজনন্য কানে তুনর ধযা,

জনগননয আগ্র সৃচি কযা, ফস্ত্র  াট খানিয উন্নয়ন, প্রিায, প্রায  ফাজায ম্প্রাযন

কযা।

ভুচভকাঃ



ফস্ত্র  াট খানিয গুরুত্ব  ঐচিযঃ

 ফাাংরানদনয ফস্ত্র  াট খানিয যনয়নে সুদীঘ ণ ইচিা  ঐচিয। একভয় এ

থদনয ভচরন, চল্ক, থযভ, জাভদাচন  িাঁনিয ফস্ত্র পৃচেফীয চফচবন্ন থদন ভাদৃি

চের । বুননীরিা, সুক্ষ্মিা আয নকায াে ণনকযয জন্য ভচরননয আরাদা আরাদা নাভ

ি। এযভনধ্য ভনরাচিনা, থভানাচি, গঙ্গাজচর, ঝুনা, আফ-ই-থযায়ান,ফনভ, ফদন খা,

ভরবু খা, জাভদাচন নানভয ভচরন উনেখনমাগ্য। ভচরন কাড় এি সুক্ষ্ম চের থম ৫০

চভটায দীঘ ণকাড় একটি চদয়ারাই ফানে বযা থমি। মা চের চফষ্ময়!

১৭৮৩ ানর থভচয এনটাইনননি িাঁয চফখ্যাি যাজকীয় ব্যচক্তয জন্য ভচরননয তিযী একখণ্ড ার।

ভচরন থাাক চযচিা অফস্থায় চিত্রকভ ণ



 ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গি ৬ ভাি ণ, ২০১৯ জািীয় াট চদফন ফনরনেন, াট গানেয থকান অাংই থপরা

মায় না। াট ািা খায়া য়। াট খচড় থেনক ানট ণে, িাযনকার উৎাদন নে। াট থেনক ানীয়,

চবক, চযনফফান্ধফ ানটয চরচেন ব্যাগ উৎন্ন নে মা biodegradable। ানটয নানামূখী

ব্যফায বৃচদ্ধয পনর াট আফায ঘুনয দাচড়নয়নে। াটনক চফশ্বব্যাী জনচপ্রয় কযায সুনমাগ সৃচি নয়নে।

 ফাাংরানদন াট থেনক ফিণভানন থভাট ২৮০ ধযননয ণ্য তিচয নে। াধাযন ব্যাগ  ফস্তায

াাাচ াট চদনয় এখন াচড়, জুিা, স্যানের, রুভার, কাড়, চফোনায িাদয, টুচ,পৄর, চফচবন্ন

পাচন ণিায, তিজলত্র, থাাক, ীিফস্ত্র, থাপা,থবচনটি ব্যাগ,চেকা, পুতুর, থজব্রা, থবড়া, থদারনা

চফচবন্ন ধযননয কাগজ, ার্ ণনফার্ ণ তিচযনি াট ব্যফহৃি নে। এোড়া াট চদনয় চযনফ ফান্ধফ

থানাচর ব্যাগ, ফানেট, ফে, থবচনটি ব্যাগ, কান ণট, জুটম্যাট, ভচজনদয ভাদুয, জায়নাভাজ সুন্দয

সুন্দয ণ্য তিচয য় । ানটয তিচয কাগজ, থনাটবুক, াট ািায ানীয় এখন থদনয াাাচ

চফনদন থফ জনচপ্রয় নয় উনেনে। াধাযণ জনগণ এ কর িথ্য অফচি নয়। জাদুঘনয উচযক্ত

ণ্যমূ প্রদ ণন কযা নর কনরয চনকট এ ম্পনকণ জানা জিয নফ।



ফঙ্গফন্ধু ফস্ত্র  াট জাদুঘয স্থাননয থমৌচক্তকিাঃ

১. ফস্ত্র  ানটয ইচিা, ঐচিয  গনফলণা জিয কযাই ফঙ্গফন্ধু ফস্ত্র  াট জাদুঘয

প্রচিষ্ঠায অন্যিভ উনেশ্য। এোড়া জাদুঘয প্রচিষ্ঠায ভাধ্যনভ ফস্ত্র  ানটয ক্রভচফকানয 

রু জাচিয াভনন উস্থান কযা মানফ। জাদুঘয ভানজয থফায়  উন্নয়ননয জন্য একটি 

অরাবজনক স্থায়ী প্রচিষ্ঠান নর, জাদুঘয নে প্রানণয উৎ। একটি জাদুঘয থই থদনয 

জাচি  ভানুলনক উস্থান কনয।

২. উনেখ্য থম, াট ম্পনকণ জাচিয চিা ফঙ্গফন্ধু থখ মুচজবুয যভান ফনরনেন “এ

মাফৎ ফাাংরায থানারী আঁ ানটয প্রচি েভাীন অফজ্ঞা প্রদ ণন কযা নয়নে।

তফলম্যমূরক চফচননয়াগ ায এফাং যগাো, পচড়য়া-ব্যাাযীযা াটিালীনদয ন্যায্য মূল্য

থেনক ফচিি কনযনে। ানটয ভান, উৎাদননয ায ব্যাকবানফ বৃচদ্ধয চফনল প্রনয়াজন

থদখা চদনয়নে। াটব্যফস্থা জািীয়কযণ, ানটয গনফলণায উয চফনল গুরুত্ব আনযা এফাং

াট উৎাদননয ায বৃচদ্ধ কযা নর জািীয় অে ণনীচিনি াট ম্পদ ঠিক ভূচভকা ারন

কযনি ানয।”

৩. জাদুঘনযয ভাধ্যনভ নতুন প্রজনন্য কানে ফস্ত্র  াট খানিয ইচিা -ঐচিয 

অে ণননচিক গুরুত্ব তুনর ধযা মানফ।



৪. ফস্ত্র  ানটয কর ণ্যমূনয চর্জাইন, নকা এফাং নণ্যয চর্নে এই জাদুঘনয 

প্রদ ণন কযা মানফ।

৫. ফস্ত্র  াট জাদুঘয প্রচিষ্ঠা কযা নর গনফলণায ম ণাপ্ত সুনমাগ সৃচি নফ পনর 

নণ্যয গুনগি ভান বৃচদ্ধ  নতুন নতুন ণ্য তিচয নফ।

৬. ফস্ত্র  াট জাদুঘয নফ একটি চফনলাচয়ি জাদুঘয । াট  ফস্ত্র চনল্পয চফকা,

ানটয জীফন যস্য আচফষ্কায, ভচরন, জাভদানী’য ইচিা  ঐচিয এ ফই 

উস্থান কযা নফ জাদুঘনয। 

৭. ফস্ত্র  াট নণ্যয অননক নো াচযনয় মানে। এগুচর াংযেনণয জনন্য জাদুঘনযয

একটি অাংন আকণাইব স্থান কযা নফ।

৮. ফস্ত্র  াট নণ্যয গুণগি ভান বৃচদ্ধয জন্য গনফলণাগায স্থান কযা নফ। এয

ভাধ্যনভ জাদুঘনয আগি দ ণকযা একচদনক ফস্ত্র  ানটয ইচিা- ঐচিনযয ানে

চযচিি য়ায সুনমাগ ানফ অন্যচদনক োত্র, গনফলকযা প্রনয়াজনীয় িথ্য-উাত্ত

াংগ্র কযনি াযনফ, গনফলণা কযনি াযনফ। নতুন নতুন পযান/ চর্জাইননয উদ্ভফ

ঘটনফ মা ফস্ত্র  াট খািনক আনযা মৃদ্ধারী কযনফ।



৯. াট জাগ থদয়া, াট প্রচক্রয়াকযনণয পুযাননা দ্ধচি, ফস্ত্র তিচযয পুযাননা প্রচক্রয়া 

আভানদয ঐচিযগি পুযাননা দ্ধচিমূ প্রায় াচযনয় থমনি ফননে। জাদুঘয স্থাননয 

ভাধ্যনভ এ ম্পনকণ বচফষ্যি প্রজন্নক অফচি কযা ম্ভফ নফ।

১০. ানটয ইচিা, ফিণভান অফস্থা এফাং বচফষ্যনিয ম্ভাফনানক জনগনণয কানে তুনর ধযায

জন্য ফঙ্গফন্ধু ফস্ত্র  াট জাদুঘয নি ানয একটি গুরুত্বপূণ ণভাধ্যভ।



উনেখ্য চফনশ্বয চফচবন্ন থদন ফস্ত্র জাদুঘয আনে । এয ভনধ্য মৄক্তযানজযয Victoria &

Albert Museum, Fashion Museum, ফ্রানন্পয Musée de la Mode et du Textile,

MuséeGalliera , জাাননয Kyoto Costume Institute , থেননয Museo del Traje

এফাং করকািা ফস্ত্র জাদুঘয চফখ্যাি।

চফনশ্বয গুরুত্বপূণ ণফস্ত্র জাদুঘয

ফ্রান্প ফস্ত্র জাদুঘয থেন ফস্ত্র জাদুঘয মৄক্তযাজয ফস্ত্র জাদুঘয

করকািা ফস্ত্র জাদুঘয

http://www.palaisgalliera.paris.fr/en
http://www.palaisgalliera.paris.fr/en
http://www.kci.or.jp/index.html?lang=en
http://www.kci.or.jp/index.html?lang=en
http://www.kci.or.jp/index.html?lang=en
http://www.kci.or.jp/index.html?lang=en
http://www.kci.or.jp/index.html?lang=en
http://www.kci.or.jp/index.html?lang=en
http://museodeltraje.mcu.es/index.jsp
http://museodeltraje.mcu.es/index.jsp
http://museodeltraje.mcu.es/index.jsp
http://museodeltraje.mcu.es/index.jsp
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ফঙ্গফন্ধু ফস্ত্র  াট জাদুঘযঃ প্রদ ণন চযকল্পনা

 ফঙ্গফন্ধু কণ ণায: এখানন ফস্ত্র  াট চফলনয় ফঙ্গফন্ধুয স্বপ্ন/ চফচবন্ন ফক্তব্য/চিত্র ইিযাচদ চফলনয় চস্থযচিত্র 

চর্চজটার িথ্য চিত্র প্রদ ণননয ব্যফস্থা োকনফ; থালানকয চফলনয় ফঙ্গফন্ধুয চনজস্ব স্টাইর চের এফাং চিচন

াধাযণ থালাক ড়নিন চকন্তু িায ভনধ্য আধুচনকিা, ফাঙ্গাচরয়ানা  আচবজানিযয ো চের মা এখানন

উস্থান কযা নফ।

 ফস্ত্র  াট নণ্যয চফফিণন কণ ণায: এখানন প্রািীনকার নি ফিণভান র্য্নন্তণ তিচয ফস্ত্র  াট নণ্যয  

ধাযাফাচক প্রদ ণনীয াাাচ এ াংক্রান্ত একটি চর্চজটার িথ্য চিত্র প্রদ ণননয ব্যফস্থা োকনফ ।

 থযভ  িাঁি ফস্ত্র কণ ণায:  এখানন থযভ  িাঁি ফনস্ত্রয  প্রদ ণনীয াাাচ িাঁি এফাং থযভ ফস্ত্র

উৎাদন প্রচক্রয়ায চফচবন্ন উকযণ, চস্থযচিত্র , চর্চজটার িথ্য চিত্র যাখা নফ ।

ভচরন, জাভদাচন, চল্ক কণ ণাযঃ এখানন ঐচিাচকবানফ গুরুত্বপূণ ণ যাজননচিক/াভাচজক ব্যচক্তত্বনদয 

ব্যফহৃি ভচরন, জাভদাচন, চল্ক প্রদ ণন কযা নফ ।

 ব্যফহৃি ফস্ত্র  াট ণ্য প্রদ ণন কণ ণায : এখানন ঐচিাচকবানফ গুরুত্বপূণ ণ যাজননচিক/াভাচজক 

ব্যচক্তত্বনদয ব্যফহৃি ফস্ত্র  াট ণ্য িথ্য প্রদ ণন কযা নফ ।



চস্থযচিত্র কণ ণায: ফস্ত্র  াট নণ্যয চফফিণন াংক্রান্ত চস্থযচিত্র যাখা নফ এ কণ ণানয ।

 থইচটাং কণ ণায:  ফস্ত্র  াট নণ্যয চফফিণন াংক্রান্ত চফচবন্ন থইচটাং  োকনফ এ 

কণ ণানয।

আচদফাচ কণ ণাযঃ আচদফাচনদয ব্যফি চফচবন্ন ফস্ত্র এফাং ফস্ত্র তিচযয চফচবন্ন উকযণ

উস্থান কযা নফ।



 এোড়া –

i. ফঙ্গফন্ধু ফস্ত্র  াট জাদুঘনয াট চফলনয় ফঙ্গফন্ধুয স্বপ্ন, চফচবন্ন ফক্তব্য/চিত্র

ইিযাচদ চফলনয় একটি প্রদ ণনী কন ণায যাখা থমনি ানয। এোড়া ধাযাফাচকবানফ এ

থদন উৎাচদি চফচবন্ন ধযননয াট  াটণ্য, ঐচিযফাী চফচবন্ন ধযননয াড়ী,

লুচঙ্গ  অন্যান্য থাাক, থাাক তিযীয উকযণ, মন্ত্রাচিয াংযেণ  প্রদ ণন

কযা থমনি ানয। াাাচ আধুচনক থাাক,থাাক তিযীয উকযণ,মন্ত্রাচি

যাখা থমনি ানয।

ii. ফস্ত্রচনল্পয ভনধ্য থযভ  িাঁি ফস্ত্র তিচযয প্রচক্রয়া একটু চবন্ন ধযননয। আফায

ফাাংরানদনয আচদফাী জননগাচষ্ঠ িানদয চনজস্ব থাাক চফচবন্ন ধযননয

িানেঁয ফস্ত্র থমভন- োচভ, লুচঙ্গ, ার, চফোনায িাদয, চন্ধন,

চলুভ,দকফান্দা,দকাচড়,দভী,চযক ইিযাচদ তিচয কনয োনক। জাদুঘনয এফ িাঁি

 থযভ ফস্ত্র প্রদ ণননয ানে ানে িাঁি এফাং থযভ ফস্ত্র উৎাদন প্রচক্রয়ায

চফচবন্ন উকযণ, চস্থযচিত্র , চর্চজটার িথ্য চিত্র যাখা থমনি ানয।



অচধকন্তু জাদুঘয’টিয প্রধান উনেশ্য নরা প্রিায। পনর এই উনেশ্যটি চফনফিনায় থযনখই 

এয প্রচিষ্ঠা এফাং চযিারনায যীচি চনধ ণাচযি য়া আফশ্যক। এয চকছু তফচিয োকা 

প্রনয়াজন। থমভন:

এটা থমন একটি দ ণনীয় স্থান চানফ কাজ কনয ।

চশুনদয জন্য এটা একটা চেনীয় স্থান নি নফ ।

 জাদুঘয এফাং এয াংরগ্ন প্রাঙ্গন থদখনি থমন দৃচিনন্দন য় ।

এচভউজনভট এফাং চযনফ্রচাং এয ব্যফস্থা োকনি নফ ।

প্রচেণ কভ ণকাে ।

য়াকণ, থচভনানযয ব্যফস্থা ।

গনফলনামূরক কাম ণক্রভ ।

পযান চর্জাইন ।

আকণাইব ।

স্থায়ী প্রদ ণন থকন্দ্র ।

ইিযাচদ



প্রিযাচি পরাপরঃ

 ফস্ত্র  াট খানিয ইচিা, ঐচিয এফাং ফিণভান অফস্থা াধাযন ভানুনলয কানে

থৌোননা ।

 থদী- চফনদী ম ণটক আকৃি নফ মা থদনয ম ণটন খানি অে ণননচিক মৃচদ্ধ আননফ

।

 কনরয াভনন নজ ণ্য চযচিচি উস্থান কযা মানফ পনর ফস্ত্র  াট খানিয

ফাচনচজযক ম্ভাফনা বৃচদ্ধ ানফ ।

 নতুন উনযাক্তা তিচয  কভ ণাংস্থাননয সুনমাগ সৃচি নফ ।

 পযান চর্জাইননয নতুন নতুন ধাযনায সৃচি নফ ।

 গনফলণায ম ণাপ্ত সুনমাগ সৃচি নফ।

আকণাইব োকনফ মানি থকান চর্জাইন ফা নকা াচযনয় না মায়।



‘জাদুঘনয আনযা থম ভস্ত চফলয়মূ অন্তভূক্তণ নফঃ

গুটি থাকা থেনক চকবানফ চল্ক উৎাদন য় িায একটি জীফন প্রচক্রয়া।

জাদুঘয াংরগ্ন এরাকায় স্থায়ী ণ্য প্রদনী  চফক্রয় েী সৃচি কযা থমনি 

ানয ।

 জাদুঘয াংরগ্ন এরাকায়  এ াংক্রান্ত একটি রাইনব্রচয  গনফলণা থকন্দ্র

স্থান কযা থমনি ানয ।

 চফচবন্ন কাড়  াট নণ্যয নো াংযেনণয জন্য একটি আকণাইব স্থান ।

কযা থমনি ানয।

াট  ফস্ত্র নণ্যয চফফিণন ।

ফস্ত্র  ানটয ঐচিাচক ব্যফায ।

স্বনাভ ধন্য ব্যচক্তত্বনদয ব্যফহৃি ণ্য ।

জাভদাচন  অন্যান্য িাঁি ফস্ত্র উৎাদন প্রচক্রয়া ।

ইিযাচদ



ধন্যফাদ


