সংস্কৃতি শাখার চলমান কার্ক্রম
য

ক্রমিক
1.

মিষয়
World Heritage

কিমসূমি

িন্তিয

The University of Turin, the Polytechnic of Turin এবং the ২৭ যসয়েম্বর ২০২০ প ষন্ত আয়বেেপত্র েোবিয়লর
International Training Centre of the ILO, UNESCO World

যশর্ সে বের্ ষোরণ করো হয় য়ে।

Heritage Centre এবং ICCROM (International Centre for the
Study of the Preservation and Restoration of Cultural
Property) এর য ৌথ আয় োজয়ে 2020/2021 সোল যে োয়ে "World

Heritage and Cultural Projects for Development" শীর্ ষক
ববর্য় েোস্টোস ষ যরোগ্রোয়ে আয়বেেপত্র আহবোে করো হয় য়ে। ববর্ টি
ববএেবসইউ’র ওয় বসোইয়ে রচোয়রর ব্যবস্থো করো হয় য়ে।
2.

ইউনেনকোর মিনিোমর অি দ্য

ইউনেনকো হনে প্রোপ্ত পনের মিমিনে ইউনেনকোর মিনিোমর অি দ্য ওয়োর্ল্ম সংকৃ মে

মিষয়ক

িন্ত্রণোলনয়

মপ্রমরে

পনের

ওয়োর্ল্ম

সম্পমকমে েযোশেোল মিনিোমর অি দ্য ওয়োর্ল্ম কমিমি মিষয়ক েথ্য সংমিষ্ট মপ্রমিনে উক্ত িন্ত্রণোলয় হনে ২০১৬ সোনল গমিে
ওনয়িসোইনি প্রদ্োনের জেয সংকৃ মে মিষয়ক িন্ত্রণোলয়নক ই-পে মপ্ররণ কমিমি পুেগমিে করো হয় ও ইউনেনকোর মের্মোমরে
করো হয়।

ওনয়িসোইনি েথ্য আপনলোড করোর প্রমক্রয়ো
িলিোে রনয়নে।

3.

আিম কিমপমিশে, জোপোে

ইউয়েয়কোর lnformation Section, Communication and
lnformation Sector হয়ে রোপ্ত অনুয়রোর্পয়ত্রর যরবিয়ে "Accessible
Digital Documentary Heritage: Guidelines for the
preparation of documentary heritage in accessible
formats for persons with disabilities" শীর্ ষক রকোশেো
ঐবেহোবসক “৭ই েোয়চ ষর ভোর্ণ” সংবিষ্ট েবব ব্যবহোয়রর অনুেবে রেোয়ের
জন্য বোংলোয়েশ চলবিত্র ও রকোশেো অবর্েপ্তয়র পত্র যররণ করো হয় য়ে।
21st Kanagawa Biennial World Children’s Art
Exhibition in 2021, Japan আয় োবজে বশশু বচত্রোঙ্কে রবেয় োবিেো
UNESCO ASPnet (Associated School Project network)
স্কুয়লর বশিোথীয়ের অংশগ্রহয়ণর জন্য সংবিষ্ট স্কুলসমূয়হ পত্র যররণ করো
হয় য়ে ও ববএেবসইউ’র ওয় বসোইয়ে রচোয়রর ব্যবস্থো করো হয় য়ে।

অনুেবেপত্র পোও োর পর প্যোবরসস্থ বোংলোয়েশ
দূেোবোয়স যররণ করো হয়ব।

১ যসয়েম্বর ২০২০ হয়ে ৩০ েয়ভম্বর ২০২০ প ষন্ত
সেয় র েয়ে বচত্র যররণ করো োয়ব। েয়ব এয়িোয়েো
যকোয়েো েবব জেো পয়েবে।

ক্রমিক
4.

Sl. No
1.

2.

মিষয়

কিমসূমি

িন্তিয

২০০৩ কেনিেশে

ইউয়েয়কোর অপবরয়ে সোংস্কৃবেক ঐবেহয েোবলকো অন্তর্ভষবি সংক্রোন্ত এ ববর্য় আিোেী ২১ অয়টোবর ২০২০ েোবরয়ির
মূল্যো ে পর্ ষে এর (Evaluation Body) গ্রুপ ৪ এ ২০২১-২০২৪ েয়ে েয়েোে ে রেোয়ের সে বের্ ষোবরে রয় য়ে।
যে োয়ে সংবিষ্ট ববর্য় একজে ববয়শর্জ্ঞ ও একটি এেবজও যক েয়েোে ে
রেোেপূব ষক ইউয়েয়কোয়ে যররয়ণর ববর্য় সংস্কৃবে ববর্ ক েন্ত্রণোলয় পত্র
যররণ করো হয় য়ে।

Subject
World Heritage

Program
The University of Turin, the Polytechnic of Turin and the
International Training Centre of the ILO, in collaboration
with the UNESCO World Heritage Centre and ICCROM
(International Centre for the Study of the Preservation and
Restoration of Cultural Property) have called for application
for the new edition of the Master in "World Heritage and
Cultural Projects for Development” for 2020/2021 cycles.
The call has been circulating in BNCU’s website.
With reference to the letter sent from UNESCO, an e-letter
has been sent from BNCU to the Ministry of Cultural Affairs
so that they upload updated information of the National
Memory of the World Committee on the respective website.

UNESCO memory of
the World

Comment
The deadline for sending application is 27
September 2020.

In response to the letter sent from BNCU
MOCA has reformed the previous
National Memory of the World
Committee formed in 2016. Updating the
information in UNESCO’s respecting
website is under progress.
In response to a request letter from Information Section, The authorization will be duly sent to
Communication and Information Sector of UNESCO an e- Bangladesh Embassy in Paris once DFP
letter has been sent to Department of Film and Publication provide the authorization letter.
(DFP) to provide the authorization to use an image of
Historic 7th March speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur
Rahman in their latest publication titled "Accessible Digital
Documentary Heritage: Guidelines for the preparation of
documentary heritage in accessible formats for persons with
disabilities” .

Sl. No
3.

4.

Subject
Art Competition, Japan

UNESCO 2003
convention

Program
Request letter has been sent from BNCU to designated
ASPnet schools to disseminate a circular among the students
about a Children’s Art Exhibition to be held in Japan in 2021.
BNCU’s website has also been displaying the circulation.
An e-letter has been sent from BNCU to the Ministry of
Cultural Affairs (MOCA) to nominate one expert for 20212024 cycles to be filled in a position for the Evaluation
Body of the Electoral Group IV responsible for evaluating
elements to be inscribed on the list of Intangible Cultural
Heritage in Need of Urgent Safeguarding.

Comment
The time line for sending paintings for the
exhibition is 1 September – 30 November
2020. BNCU is yet to receive any
painting.
The deadline for sending the nomination
in UNESCO is 15 October 2021.

