
ক োভিড-১৯ মহোমোরী োলে বোাংেোলেশ ভশল্প েো এ োলডভমর 
জোতীয় নোট্যশোেো, জোতীয় ভিত্রশোেো এবাং সাংগীত ও নৃতয েো 
ক লের ভমেনোয়তন, মহড়ো ক্ষ, কসভমনোর ক্ষ সমূলহর 
বযবহোর ভনলেেভশ ো। 

ক োভিড-১৯ মহোমোরীর  োরনে বোাংলোনেশ সর োনরর ভেনেেশেো অেুযোয়ী সীভমত 
পভরসনর বোাংলোনেশ ভশল্প লো এ োনডভমর জোতীয় েোট্যশোলো, জোতীয় ভিত্রশোলো 
এবাং সাংগীত ও েৃতয লো ক নের ভমলেোয়তে, মহড়ো ক্ষ এবাং কসভমেোর ক্ষ 
সমূহ প্রিভলত ভেয়নম বরোদ্দ প্রেোে ও বযবহোর সম্ভব েয় ভবধোয় ক োভিড-১৯ 
মহোমোরী োনল বোাংলোনেশ ভশল্প লো এ োনডভমর স ল ভমলেোয়তে, মহড়ো ক্ষ 
এবাং কসভমেোর ক্ষ সমূহ বরোদ্দ এবাং বযবহোনরর কক্ষনত্র এই ভেনেেভশ ো প্রণীত 
হনলো; যো অভবলনে  োয ে র হনব: 

1. এই ভেনেেভশ ো অেযুোয়ী  োয ে রী বযবস্থো গ্রহণ এবাং বোস্তবোয়নের জেয 
বোাংলোনেশ ভশল্প লো এ োনডভমর ভমলেোয়তে, মহড়ো ক্ষ এবাং 
কসভমেোর ক্ষসমহূ বযবহোর োরী সাংগঠেসমুনহর প্রভতভেভধ এবাং 
বোাংলোনেশ ভশল্প লো এ োনডভমর মনধয এ টট্ সমন োতোপত্র স্বোক্ষর হনব; 
কযে পরবভতে োনল ভবব্রত র ক োে পভরভস্থভতর সৃটি েো হয়। 

2. কম োপ রুনম শুধমুোত্র কম োপরত ভশল্পী এবাং কম োপমযোে থো নব 
৩০% আেুপোভত  হোনর। অেযভশল্পীরো বযো  কেনজ অনপক্ষো  রনব।  

3. ভমলেোয়তে বযবহোর োরী সাংগঠে ভমলেোয়তে বযবস্থোপেো, টট্ভ ট্ 
বযবস্থোপেোয় ভবনশষ িূভম ো রোখনত ভেনজনের অভতভরক্ত  মী ভেযকু্ত 
 রনব কযে প্রেশ েেী/অেুষ্ঠোনে আগত েশ ে  বো অভতভথ সব েেো সোমোজজ  
েরূত্ব বজোয় করনখ প্রেশ েেী/অেষু্ঠোে উপনিোগ  নর। টট্ন ট্ ও 
প্রনবশপত্র বযবস্থোপেো যথোসম্ভব অেলোইনে সম্পন্ন  রনত হনব। 

4. জোতীয় েোট্যশোলোর মূল কগনট্র পন ট্ অাংশ েশ েন র প্রনবশ-প্রস্থোনের 
জেয কখোলো রোখো হনব। প্রনতয  েশ ে  টট্ন ট্ প্রেশ েে পূব ে  জোতীয় 



েোট্যশোলো িত্বনর প্রনবশ  রনব। টট্ন ট্ প্রেশ েে বযভতত ক োে বযজক্ত 
জোতীয় েোট্যশোলো িত্বনর প্রনবশ  রনত পোরনব েো। টট্ন নট্র গোনয় 
স্বোস্থযভবভধ সাংক্রোন্ত সতে তো উনেখ থো নত হনব। 

5. ভমলেোয়তনে প্রনবনশর পূনব ে প্রনতয  ভশল্পী  লো ুশলী এবাং েশ েন র 
শোভররী  তোপমোত্রো পভরমোণ  রো হনব এবাং হল বযবহোর োরী সাংগঠনের 
ভেজস্ব বযবস্থোপেোয় হযোন্ড কসভেট্োইজোর সরবরোহ  রনত হনব।  

6. এ োনডভমর ভমলেোয়তেসমূনহ বতেমোনে েশ েন র জেয কয সাংখয  
আসে সাংরভক্ষত আনে তোর ৩০% আসনের জেয হল বযবহোর োরী 
সাংগঠে টট্ন ট্ ভবজক্র বো আমন্ত্রণপত্র ভবতরণ  রনত পোরনবে। 
এনপ্রভক্ষনত বোাংলোনেশ ভশল্প লো এ োনডভম আসে ভবেযোস পভর ল্পেো 
িূড়োন্ত  নর সাংগঠে সমহূন  সরবরোহ  রনব।  

7. বোাংলোনেশ ভশল্প লো এ োনডভম প্রিভলত ভেয়নম ভমলেোয়তে বরোদ্দ প্রেোে 
 রনব। তনব ভমলেোয়তে বরোদ্দ কপনত আগ্রহী সাংগঠেসমহূ অেলোইনে 
আনবেে  রনবে। িূড়োন্ত বরোদ্দ প্রোভির পর শুধুমোত্র িোড়োর অথ ে জমো 
কেয়োর জেয  বরোদ্দপ্রোি সাংগঠেসমূনহর প্রভতভেভধ শোরীভর িোনব 
এ োনডভমর সোনথ কযোগোনযোগ  রনত পোরনবে। 

8. বোাংলোনেশ ভশল্প লো এ োনডভম প্রশোসে জোতীয় েোট্যশোলোর স ল প্রনবশ 
মুখ ভবনশষিোনব বন্ধ রোখনবে যোনত আনয়োজে সাংভিি েয় এমে ক োে 
বযজক্ত, গোড়ী বো মট্র সোইন ল প্রনবশ  রনত পোনর।  

9. প্রেশ েেীর প্রস্তুত োনল বরোদ্দপ্রোি সাংগঠনের ভেজস্ব বযবস্থোপেোয় প্রনতয  
ভশল্পী  লো ুশলী এবাং  োভরগরী জেবলন  অবশযই মোস্ক বযবহোর  রনত 
হইনব। প্রেশ েেীনত আগত েশ ে  ূনলর মোস্ক পরোর ভবষয়টট্ও মূল কগট্ 
কথন ই ভেজিত  রনত হনব। 

10. ক্রোভন্ত োলীে এই সমনয় স্থোপেোসমূহ বযবহোর োরী 
সাংগঠেসমূহন ই অসুস্থয, ভশশু এবাং বয়স্ক বযজক্তনেরন  
অেুষ্ঠোে/প্রেশ েেীনত েশ ে  ভহনসনব উপভস্থত থো ো কথন  ভেরুৎসোভহত 
 রনত হনব। 



11. বোাংলোনেশ ভশল্প লো এ োনডভমর ভমলেোয়তেসমূনহ অেুষ্ঠোে/প্রেশ েেী 
আনয়োজনের কপ্রভক্ষনত যভে ক োে বযজক্ত ক োভিড-১৯ এ আক্রোন্ত হে 
তোহনল তোর ক োে েোয়-েোভয়ত্ব সাংসৃ্কভত ভবষয়  মন্ত্রণোলয় এবাং বোাংলোনেশ 
ভশল্প লো এ োনডভম বহে  রনব েো।  

12. জোতীয় েোট্যশোলো এবাং জোতীয় ভিত্রশোলোর ভলফট্সমূনহ তোর 
ধোরণক্ষতোর ৩০% আেুপোভত  হোনর উঠোেোমো  রো যোনব।  

13. মহড়ো ক্ষ বরোদ্দ পোবোর কক্ষনত্র প্রিভলত ভেয়ম অেসুরণ  রো 
হনব। তনব মহড়ো  নক্ষ এ নত্র ১৫ জনের কবভশ ভশল্পী  লো ুশলী ভেনয় 
মহড়ো পভরিোলেো  রো যোনব েো।  

14. জোতীয় েোট্যশোলোর কসভমেোর  নক্ষ সনবোর্চ্ে ৩০জে 
অাংশগ্রহণ োরীর উপভস্থভতনত কসভমেোর বো সিো আনয়োজে  রো যোনব। 
তনব আনয়োজে োরী সাংগঠেন  স্বোস্থযভবভধর স ল ভেনেেশেো যথোযথিোনব 
অেুসরণ  রনত হনব। 

15. স্থোপেোসমুহ বরোদ্দ প্রেোে োরী ভবিোগ  তৃে  মহড়ো  ক্ষ এবাং 
কসভমেোর  ক্ষ বরোদ্দপ্রোি সাংগঠেসমূনহর সেসয/ অাংশগ্রহণ োরীনের 
তোভল ো প্রভতভেে এ োনডভমর  মে সোভিেস শোখোন  কপ্ররণ  রনত হনব। 
 মে সোভিেস ভেরোপত্তোর েোভয়নত্ব ভেনয়োজজত জেবলন  তো প্রেোে 
 রনবে। ভেরোপত্তো ভেজিত  রনত ভেরোপত্তো মীরো মহড়োর জেয 
বরোদ্দপ্রোি েনলর সেসযনের েলীয় পভরিয়পত্র পয েনবক্ষণ পূব ে  এবাং 
কসভমেোর  নক্ষ আগত বযজক্তবনগ ের আমন্ত্রণপত্র প্রেশ েনের মোধযনম 
জোতীয় েোট্যশোলো িত্ত্বনর প্রনবনশর বযবস্থো  রনব।  

16. মহড়ো  ক্ষ ও কসভমেোর  ক্ষ বরোদ্দপ্রোি সাংগঠেসমহূ মহড়োয় 
অাংশগ্রহণ োরী সেসযনের তোভল ো অবশযই মহড়োর পূনব ের ভেে বরোদ্দ 
প্রেোে োরী ভবিোগন  প্রেোে  রনবে। এ ইিোনব কসভমেোর/সিোনত 
অাংশগ্রহণ োরীনের তোভল ো েোট্য লো ও িলজর্চ্ত্র ভবিোনগ প্রেোে  রনত 
হনব।  



17. বোাংলোনেশ ভশল্প লো এ োনডভম স্থোপেোসমূনহর েশ ে  আসে, 
কেজ, সজ্জো ক্ষ, ট্য়নলট্সমহূ, মহড়ো ক্ষ প্রভতভেয়ত সযোভেট্োইনজশে 
 রনব। এেোড়ো ভশল্পী  লো ুশলী এবাং েশ ে নের প্রনবশ মুনখ থোম েোল 
স্কযোেোর সরবরোহ  রনব।  

18. বোাংলোনেশ ভশল্প লো এ োনডভমর ভমলেোয়তে, মহড়ো ক্ষ এবাং 
কসভমেোর  ক্ষ বযবহোর োরী সাংগঠেসমূহ যথোযথ স্বোস্থযভবভধ অেুসরণ 
 নর বযবহোর  রনেে ভ েো তো মভেট্ভরাং  রোর জেয এ োনডভম এ টট্ 
ভবনশষ  ভমটট্ গঠে  রনত পোনর। উক্ত  ভমটট্র সেসযরো পয েোয়ক্রনম 
মভেট্ভরাং ও েোভয়ত্ব পোলে  রনবে।  

19. এ োনডভম িত্ত্বনর স্থোভপত ৪টট্ এলইভড স্ক্রীনে প্রভত ১৫ ভমভেট্ 
অন্তর স্বোস্থযভবভধর ভেনেেশেোসমহূ প্রিোর  রো হনব। 

20. এই ভেনেেশেোবলীর মনধয এমে ক োে গুরুত্বপূণ ে ও জেহীত র 
ভেনেেশেো যো সাংযকু্ত হয়ভে তো অবশযই সাংযুক্ত  রো যোনব।  

21. এই ভেনেেশেো ক োভিড-১৯ মহোমোরী োনল সীভমত পভরসনর অেুষ্ঠোে 
আনয়োজনের জেয  োয ে রী থো নব। পভরভস্থভত স্বোিোভব  হনল পূনব ের 
ভেয়ম  োয ে র হনব। 


