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PEC এবং ইন্টারন্টাশটানটাল কটাউন্সিল (International Council) সম্পরককে

ন্রিটিশ কটাউন্সিল সম্পরককে

সৃজনশীল শশল্পগুশলর নীশি এবং প্রামরাশিক িথ্যককন্দ্র (Creative 
Industries Policy and Evidence Centre, PEC) স্বিন্ত্র প্মরাি 
এবং নীশিমূলক পররামকশশের মরাধ্যকম UK-এর সৃজনশীল শশকল্পর 
উন্নশিকি সহরায়িরা কররার জন্য করাজ ককর। Nesta পশরচরাশলি এবং 
UK সরকরাকরর শশল্পসংস্রাগি করারশেককৌশকলর অংশ শহকসকব আরশে স 
অ্যরান্ড শহউম্যরাশনটিস শরসরাচশে  করাউশসিকলর (Arts and Humanities 
Research Council) অথশেরায়কন, UK জকু়ে (বরারমমংহরাম, করার্মফ, 
এশ্নবরাগশে, গ্রাসকগরা, ল্যরাঙ্রাস্রার ইউশনভরারসমটির ওয়রাকশে  ফরাউকন্ডশন, 
LSE, ম্যরানকচস্রার, শনউক্যরাসল, সরাকসক্স এবং আলস্রার) 
শবশ্বশবদ্যরালয়গুশলর একটি জজরার শনকয় PEC গঠিি হয়। Creative 
UK সহ শবশভন্ন ধরকনর শশল্প সহকররাগীকদর সরাকথ PEC করাজ ককর।

PEC-এর ইন্রারন্যরাশরানরাল করাউশসিল হল শরিটিশ করাউশসিল 
(British Council) দ্রাররা আহুি, শবশ্বব্যরাপী জনিৃস্রানীয় নীশি 
এবং সৃজনশীল অথশেনীশি অনুশীলনকরারীকদর একটি জনরওয়রাকশে । 
জগরাষ্ঠীটি আন্তজশে রাশিক সরাংসৃ্শিক এবং সৃজনশীল শশকল্পর 
নীশিমূলক বুশধিমত্রা এবং গকবষিরার সুকররাগগুশল ভরাগ ককর  
জনয় এবং PEC-এর করারশেকলরাপ সংক্রান্ত একটি আন্তজশে রাশিক 
দষৃ্টিভশগি পরশেরাকলরাচনরা এবং প্দরাকনর জষেকরে গুরুত্বপূিশে সহচর  
শহসরাকব করাজ ককর। 

www.pec.ac.uk 

শরিটিশ করাউশসিল শশল্পকলরা ও সংসৃ্শি, শশষেরা এবং ইংকরশজ 
ভরাষরার মরাধ্যকম UK এবং অন্যরান্য জদকশর মরানুকষর মকধ্য সংকররাগ, 
জবরাঝরাপ়েরা এবং আস্রা গক়ে জিরাকল।

আমররা দটুি উপরাকয় করাজ কশর - মরানুকষর জীবন পশরবিশে ন করকি 
সররাসশর িরাকদর সকগি এবং দীরশেকময়রাকদ একটি আকররা ব়ে পরাথশেক্য 
তিশর করকি সরকরার ও সহকররাগীকদর সরাকথ, ররা সরাররা শবশ্ব জকু়ে  
লষে লষে মরানুকষর জন্য সুশবধরা তিশর ককর৷

আমররা অল্পবয়স্ ব্যশতিকদর জসইসকল দষেিরা, আত্মশবশ্বরাস এবং 
সংকররাগগুশল অজশে ন করকি সরাহরার্য কশর জরগুশল িরাররা িরাকদর 
সম্রাবনরা উপলশধি কররা এবং শশতিশরালী ও অন্তভুশেশতিকর জনসমরাকজ 
অংশগ্রহি কররার জন্য সন্রান করকেন। আমররা িরাকদর ইংকরশজ 
শশখকি, উচ্চ-মরাকনর শশষেরা জপকি এবং আন্তজশে রাশিকভরাকব স্বীকৃি 
জররাগ্যিরা অজশে কন সহরায়িরা কশর। শশল্পকলরা ও সংসৃ্শিকি আমরাকদর 
করাজ সৃজনশীল অশভব্যশতি এবং শবশনমকয়র উদ্ীপনরা জজরাগরায় এবং 
সৃজনশীল উকদ্যরাগকক লরালন ককর।

www.britishcouncil.org 

এই প্করাশনরাটিকক উধৃিি কররা উশচি এইভরাকব: সৃজনশীল শশল্পগুশলর নীশি এবং প্রামরাশিক িথ্যকককন্দ্রর আন্তজশে রাশিক 
পশরষদ (2021), 'সরাংসৃ্শিক এবং সৃজনশীল শশকল্পর জন্য একটি শবশ্বজনীন আকলরাচ্যসূশচ', লন্ডন: শরিটিস করাউশসিল এবং 
সৃজনশীল শশল্পগুশলর নীশি এবং প্রামরাশিক িথ্যককন্দ্র।

http://www.britishcouncil.org
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ভূন্িকটা
ক�োভিড-19 অভিমোরী আমোদের কেভিদ়েদে �ীিোদে মোনুদের 
প্োণশভতি এেং সৃজনশীলিো অন্ধ�োরিম সমদ়েও উদ্োভসি হ়ে। 
ভেশ্ব যিন এ�দযোদে জনস্োস্থ্য, অর্থননভি� এেং জলেো়েু সঙ্কট 
করদ� কেভরদ়ে আসোর কেষ্ো �রদে, িিন আমোদের জীেদ্দশো়ে 
এ�েোর মোত্র আমোদের জীেনযোত্রোর পদ্ধভি পুনম্্থলথ্যো়েন এেং 
পুনরো়ে ভনর্থোরণ �রোর এেং স্োভ়েত্ব ও জনসমোদজর মঙ্গল,  
কসইসোদর অর্থননভি� উন্নভি েৃভদ্ধ �দর এমন নীভিগুভল ভেদেেনো 
�রোর সুদযোে আদে। 

এটি েীর্থস্ো়েী উন্ন়েদনর লদষ্থ্য জোভি সংর (UN)-এর সৃজনশীল 
অর্থনীভির অেেোদনর েেরও হদ়ে উদেদে এেং পৃভরেী, অর্থনীভি 
ও সমোদজর ভনরোমদ়ের এই মহোমোরী পরেিীতী  প্ভরি়েো়ে সমোরোদনর 
এ�টি গুরুত্বপ্ণ্থ অংশ ভহসোদে সৃজনশীল অর্থনীভির সম্োেনোদ� 
িুদল রদরদে।

এই প্সদঙ্গ সৃজনশীল ভশল্পগুভলর নীভি এেং প্োমোভণ� িরথ্যদ�ন্দ্র 
(Creative Industries Policy and Evidence Centre (PEC))-
এর আন্তজ্থ োভি� পভরেে এই এেোদরোটি পেদষ্প কনও়েোর ভেে়েগুভল 
প্েোন �দর যোদি এই মুহ্দি্থ র েথ্যোদলঞ্জগুভলর সমোরোন �রদি সোহোযথ্য 
�রোর কষ্দত্র সৃজনশীল কসক্টদরর সম্োেনোদ� সে্থোভর� অনু�্ল �রো 
যো়ে । এটি প্রমেোর এই ররদনর এ�টি আন্তজ্থ োভি� কেোষ্ঠী এ�ভত্রি 
হদ়েদে - উদেথ্যোতিো, ভেভনদ়েোে�োরী, নীভি-ভনর্থোর� এেং সোরো 
ভেদশ্বর ভশষ্োভেেরো - অের্ িভেেথ্যদির জনথ্য এ�টি আদলোেথ্যস্ভে 

ভনর্থোরদণর জনথ্য আমোদের সৃজনশীল অর্থনীভির বেভেত্রথ্যম়ে 
অভিজ্ঞিোদ� িোরো এ�ভত্রি �রদেন৷ আমরো মদন �ভর এটির উপর 
আদলো�পোি �রো ভেদশেিোদে গুরুত্বপ্ণ্থ কয এই আদলোেথ্যস্ভেটি 
প্�ৃিই ভেশ্বজনীন, যো স্ী�োর �দর কয সেদেদ়ে শভতিশোলী এেং 
েভিশীল ভ�েু রোরণো এেং সোংসৃ্ভি� ও সৃজনশীল কসক্টদর দ্রুিিম 
েৃভদ্ধ ভনম্ন আ়ে যুতি কেশগুভলর (Global South) মদরথ্য পোও়েো যো়ে, 
যোর মদরথ্য আদে মোনভস� েোপগ্রস্ত ও �ম-সংস্োন রো�ো শহরোঞ্চদলর 
ভন়েমেভহি্্থ ি �মীতী ।

যভেও এটি এিন েথ্যোপ�িোদে স্ী�ৃি কয সৃজনশীল অর্থনীভি 
ভেশ্বেথ্যোপী সমৃভদ্ধদি অেেোন রোদি, সোংসৃ্ভি� স্োিন্তথ্য উেযোপন 
�দর এেং সোমোভজ� সংহভিদ� সমর্থন �দর, িেুও নীভিেি 
পেদষ্দপর কষ্দত্র এটি এিনও এ�টি েোভহথ্য� ভেে়ে ভহসোদে 
ভেদেভেি হ়ে। এই এেোদরোটি পেদষ্দপর ভেে়েগুভলর কেভশরিোেই 
ইভিমদরথ্য ভেদশ্বর ভেভিন্ন অংদশ িোদের গুরুত্ব প্মোণ �রদে, যভেও 
সম্েি ভেদশে �দর �ল্পনোপ্েণ এেং অনুদপ্রণোেো়েী স্োনী়ে এেং 
কপৌরসিোর কনিৃত্ব�োরীদের মদরথ্য, ভ�ন্তু কসগুভল প্ো়েশই এদ�েোদর 
কশদের ভেদ�ই রোদ�। আমোদের েোি্থ ো হল এই কয আমরো যভে 
জরুরী পুনে্থেন অজ্থ ন �রদি েোই যো ভেদশ্বর প্দ়েোজন, িোহদল এই 
রোরণোগুভল স্োনী়ে, জোিী়ে এেং আন্তজ্থ োভি� স্তদর জন নীভির 
ম্লরোরোর অন্তে্থি হদি হদে।

আমরো দীরকেস্টায়ী  উন্নয়রনর লক্্গুন্লরক সিরকেন কন্র
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1.	 সৃজনশীল	শশক্ষা	এবং	দক্তষা	অজ্জ ন

2.	 সৃজনশীল	শশল্ষালদযষাগ	এবং	উদ্ষাবন

এই পদরক্পটি দীরকেস্টায়ী উন্নয়রনর লক্্গুন্লর সটারর সম্পককে যুক্ত: 

এই পদরক্পটি দীরকেস্টায়ী উন্নয়রনর লক্্গুন্লর সটারর সম্পককে যুক্ত: 

PEC �োউভসিল স্োনী়ে, জোিী়ে এেং আন্তজ্থ োভি� সর�োরদের ভশষ্ো 
ও প্ভশষ্দণর স�ল স্তদর মোনুদের মদরথ্য সৃজনশীলিো ভে�োদশ ভশল্প ও 
সংসৃ্ভি কয ি্ভম�ো পোলন �দর কসটিদ� স্ী�ৃভি কেও়েোর আহ্োন জোনো়ে। 
এটি সুভনভচিি �রদি সোহোযথ্য �রদে কয িভেেথ্যদির �মীতী েদলর এমন 
সৃজনশীলিো এেং েষ্িো আদে যো েোরোগুভল পভরেোলনো �রদি এেং 

িোেু্থ়েোল ভরদ়েভলটি, পভরদেশ সদেিন পভর�ল্পনো এেং �ৃভত্রম েুভদ্ধমত্োর 
মদিো কষ্ত্রগুভলদি উেী়েমোন সুদযোেগুভলর সদ্থ্যেহোর �রোর জনথ্য 
প্দ়েোজনী়ে। এটি অজ্থ দনর অর্থ হদে ভশষ্ো ও প্ভশষ্দণর প্ভিটি কষ্দত্র 
ভেজ্ঞোন ও প্যুভতিদি েষ্িো রো�োর পোশোপোভশ ভশল্প�লো ও সংসৃ্ভিদ� 
এ�ীি্ি �রো। 

�োউভসিল নীভিভনর্থোর�দের CCIs-এ ভডভজটোল প্যুভতি েথ্যেহোদরর মোরথ্যদম 
উদ্্ি সৃজনশীল েথ্যেসোভ়ে� মদডলগুভলর ম্লথ্যদ�, ভ�ন্তু এ�ইসোদর িোরো 
কয স্িন্ত েথ্যোদলঞ্জগুভলর মুদিোমুভি হ়ে কসগুভলদ�ও স্ী�ৃভি কেও়েোর জনথ্য 
আহ্োন জোনো়ে, যোর মদরথ্য আদে অদর্থর প্দ়েোজনী়েিো যো সৃজনশীল 
কমরোস্ত্ব অভর�োর (intellectual property right, IPRs) এেং 

েথ্যেসোভ়ে� সহো়েিোর িোদি নথ্যোযথ্য ম্লথ্য সংস্োপন �দর যো কেোট সৃজনশীল 
েথ্যেসোগুভলদ� ভডভজটোল ভেপ্লে করদ� সম্্ণ্থরূদপ উপ�ৃি হদি সোহোযথ্য �দর। 

CCIs-এ, স্-ভনযুভতি উচ্চ এেং রিমের্থমোন হোদরর পভরদপ্ভষ্দি, েষ্িোর 
ভসদটেমগুভল জদু়ে ভশদল্পোদেথ্যোদের প্ভশষ্ণ প্েোদনর কষ্দত্রও অেশথ্যই েৃহত্র 
অগ্রোভর�োর ভেদি হদে। 
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3.	 সৃজনশীল	পেশষা,	শরিলযষান্ষার	এবং	 
	 শনয়মবশির্্জ ত	জীশবকষা

4.	 সষাংসৃ্শতক	ও	সৃজনশীল	শশল্	গলবষণষা	ও	উন্নয়ন

এই পদরক্পটি দীরকেস্টায়ী উন্নয়রনর লক্্গুন্লর সটারর সম্পককে যুক্ত: 

এই পদরক্পটি দীরকেস্টায়ী উন্নয়রনর লক্্গুন্লর সটারর সম্পককে যুক্ত: 

কসক্টদর স্-ভনযুভতি, বনভমভত্� এেং েুভতিেদ্ধ �োজ এেং ভন়েমেভহি্্থ ি �োদজর 
েথ্যোপ�িোদ� স্ী�ৃভি ভেদ়ে �োউভসিল CCI �মীতী দের জনথ্য শোলীন �োদজর 
পভরভস্ভি এেং সোমোভজ� সুরষ্ো সমর্থন �দর এমন নীভিগুভলর জনথ্য 
আহ্োন জোনো়ে। নীভিদি এই েথ্যভতিদের নথ্যোযথ্য এেং অন্তিু্থভতি�র প্ভিভনভরত্ব 
সুভনভচিি �রদি আমরো আন্তজ্থ োভি� সংস্ো এেং জোিী়ে সর�োরগুভলদ� 
আরও িোল শ্রম েোজোদরর কডটো সংগ্রহ �রোর আহ্োন জোনোই। 

ভেদশে �দর, আমরো অদন� শহদর, ভেদশে �দর �ম আ়ে যুতি কেশগুভলর 
ভন়েমেভহি্্থ ি অর্থনীভির ি্ভম�োর স্ী�ৃভি েোই। সীভমি সংস্োন, অভন়েভন্তি 
শ্রম, এেং প্ো়েশই অভনেভন্ধি ভশদল্পোদেথ্যোদের মদরথ্য �োজ �দর, ভন়েমেভহি্্থ ি 
সৃজনশীলিোদ� প্োভন্ত�িোদে কেঁদে রো�োর ক�ৌশল ভহসোদে িোভরজ �রো 
উভেি ন়ে, েো এ�টি জনসমোদজর উত্র ভহসোদে করোমোন্টি�িোপ্ণ্থ �দর 
কিোলো উভেি ন়ে যো রোষ্ট্রদ� িোর যরোযর েোভ়েত্ব করদ� মুভতি কে়ে।

�োউভসিল সুপোভরশ �দর কয সরাররা শবকশ্ব নীশিশনধশেরারককদর দ্রাররা ব্যবহৃি 
গকবষিরা ও উন্নয়কনর (R&D) 'ফ্রাসকরাটি (Frascati)' সংজ্রাটি সংকশরাধন 
কররা জহরাক, যোদি উদ্োেদন ভেভনদ়েোেদ� উৎসোভহি �রোর নীভিগুভল শুরুমোত্র 
ভেজ্ঞোন ও প্যুভতি েো়েোও ভশল্প�লো, মোনে ও সোমোজ ভেজ্ঞোন সহ জ্ঞোদনর 
এভতি়েোদরর সম্্ণ্থ পভরসরদ� অন্তিু্থতি �দর। সর�োভর R&D সমীষ্ো সহ 
R&D পভরমোপ ভসদটেমগুভলদ�ও ভেভিন্ন কষ্দত্র R&D-ক� স্ী�ৃভি ভেদি 
আপদগ্রড �রদি হদে। 

েহু- এেং আন্ততঃভেে়ে� R&D - CCIs-এ উদ্োেদনর ভেদশেত্ব- যো ভেদশ্বর 
েৃহত্ম অর্থননভি� এেং সোমোভজ� সমসথ্যোগুভল কমো�োভেলো �রোর জনথ্যও 
প্দ়েোজন হ়ে৷ 

আরও ভেসৃ্তিিোদে, �োউভসিল R&D অর্থো়েদনর সুদযোেগুভল CCIs-এ আরও 
�োয্থ�রিোদে উন্নি �রদি এেং কসক্টরগুভলর মদরথ্য পোরস্পভর� সুভেরোজন� 
কযোেস্ত্রগুভলদ� অদবেেণ �রদি েদল (কযমন উৎপোেন এেং ভডজোইন)।

https://ahrc.ukri.org/documents/project-reports-and-reviews/policy-briefing-digital-r-d/
https://ahrc.ukri.org/documents/project-reports-and-reviews/policy-briefing-digital-r-d/
https://ahrc.ukri.org/documents/project-reports-and-reviews/policy-briefing-digital-r-d/
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5.	 সষাংসৃ্শতক	এবং	সৃজনশীল	শশ্	এবং	 
	 শিশজটষাল	অর্জনীশত

6.	 সষাংসৃ্শতক	এবং	সৃজনশীল	শশ্	এবং	 
	 েশরলবশগত	স্ষাশয়ত্ব

এই পদরক্পটি দীরকেস্টায়ী উন্নয়রনর লক্্গুন্লর সটারর সম্পককে যুক্ত: 

এই পদরক্পটি দীরকেস্টায়ী উন্নয়রনর লক্্গুন্লর সটারর সম্পককে যুক্ত: 

�োউভসিল আন্তজ্থ োভি� এেং জোিী়ে নীভিভনর্থোর�দেরদ� নিুন ভন়েন্ত� 
�োেোদমো এেং পভর�োেোদমো েেদন CCIs-ক� জভ়েি �রোর আহ্োন জোনো়ে, 
যোর লষ্থ্য হল কডটো এেং কেোপনী়েিো, ইন্োরদনট প্লথ্যোটফম্থ ভন়েন্তণ এেং 
কমরোস্ত্ব সৃষ্টি এেং সুরষ্ো সম্র�কিি সমসথ্যোগুভলর কমো�োভেলো �রো। 

আমরো সমস্ত কিৌেভল� অেস্োন জদু়ে সমোনিোদে উপলব্ধ, ভডভজটোল 
েষ্িো এেং শভতিশোলী ভডভজটোল পভর�োেোদমোদি েৃহত্র ভেভনদ়েোদের 
জনথ্যও আহ্োন জোনোই, এটি স্ী�োর �দর কয এটি CCIs-এর জনথ্য নিুন 
িেন এেং অনথ্যোনথ্য েোস্তে পভর�োেোদমোর মদিোই গুরুত্বপ্ণ্থ হদ়ে উেদে। 

�োউভসিল নীভিভনর্থোর�দের সম্ে এেং কিৌি পভরদেদশর উপর 
িুলনোম্ল�িোদে অল্প প্িোে কফদল এ�টি েৃত্ো�োর অর্থনীভিদি এেং 
অর্থননভি� েৃভদ্ধদি CCIs-এর অেেোনদ� স্ী�ৃভি কেও়েোর, এ�ই সমদ়ে 
িোরো কয প্িোে বিভর �দর িো হ্োস �রোর জনথ্য পেদষ্দপর প্দ়েোজনী়েিো 
স্ী�োর �রোর আহ্োন জোনো়ে। এটি ফথ্যোশন ভডজোইন সহ ভডজোইদনর 
মদিো কষ্দত্র সিথ্য, যো উদ্োেদনর অগ্রেি্ ভ�ন্তু েি্থ মোদন প্রোন েে্ণ�োরীও 

েদট। এটি অদন� ভশল্প এেং ভেদনোেনম্ল� �োয্থ�লোদপর কষ্দত্রও সিথ্য। 
নীভিভনর্থোর�দের অেশথ্যই িোদের জলেো়েু সংরিোন্ত উদেথ্যোেগুভলদি 
সৃজনশীল অনুশীলন�োরীদের অন্তিু্থতি �রদি হদে যভে িোরো সৃজনশীল 
েথ্যেসো এেং জীেনেভেত্রথ্য, স্োনী়ে িোেোর, প্িথ্যভ়েি বনভি� ফথ্যোশন এেং 
পভরদেশেোন্ধে-পয্থটদনর মদিো কষ্ত্রগুভলর মদরথ্য আন্ততঃ-কসক্টর প্েণিো 
করদ� সম্্ণ্থরূদপ উপ�ৃি হদি েোন।
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7.	 সৃজনশীল	শির	এবং	আঞ্চশলক	ক্ষাস্ষারগুশল

8.	 সষাংসৃ্শতক	এবং	সৃজনশীল	শশল্	শবক্	অর্জষায়ন

এই পদরক্পটি দীরকেস্টায়ী উন্নয়রনর লক্্গুন্লর সটারর সম্পককে যুক্ত: 

এই পদরক্পটি দীরকেস্টায়ী উন্নয়রনর লক্্গুন্লর সটারর সম্পককে যুক্ত: 

�োউভসিল জোিী়ে এেং আঞ্চভল� সর�োরগুভলদ� শুরুমোত্র েৃহত্ম 
শহরগুভলদি CCIs-এ ভেভনদ়েোে নো �দর েরং কেোট, স্োনী়ে ক্োটেোরগুভলদি 
রো�ো অদন�গুভল সুদযোদের �রোও ভেদেেনো �রোর জনথ্য আহ্োন জোনো়ে। 
ভেেথ্যমোন প্মোণগুভল ভনদে্থ শ �দর কয এগুভলর অর্থননভি� ভস্ভিস্োপ�িো 
এেং অঞ্চলটির স্োনী়ে ষু্দ্র সম্প্রেো়েগুভলর সোদর এ�োত্বিোর অনুি্ভি 
ভনদ়ে আসোর সোদর সোদর, িৃণম্দল েৃভদ্ধর সৃজনশীল ইভঞ্জন হদ়ে ওেোর 
এেং ভেশ্বেথ্যোপী CCIs-এর কষ্দত্র ভেদশে েোজোরগুভলদ� পভরদেেো কেও়েোর 
সম্োেনো রদ়েদে ৷ 

এই ষু্দ্র-ক্োটেোরগুভলদ� আরও িোলিোদে কেোঝোর জনথ্য, আমরো 
নীভিভনর্থোর�দের িৃণম্ল এেং জনসমোদজর উদেথ্যোেগুভলদ� CCIs-এর 
মোনভেত্র বিভর �রোর প্দেষ্ো়ে অন্তিু্থতি �রদি েভল, উেোহরণস্রূপ 
আঞ্চভল� এেং জোিী়ে সৃজনশীল শহদরর স্ে�গুভলদি। 

�োউভসিল ভেশ্বেথ্যোপী নীভিভনর্থোর�দের ট্োটে এেং ফোউদডেশনগুভলর সোদর 
�োজ �রোর আহ্োন জোনো়ে যোদি েৃভদ্ধ ও সোমথ্যদ� এভেদ়ে ভনদ়ে যোও়েো, 
এেং সৃজনশীল জনসমোদজর মদরথ্য নিুন ররদনর সোংসৃ্ভি� উৎপোেদনর 
উদ্দীপনো কজোেোদনোর জনথ্য প্দ়েোজনী়ে পভর�োেোদমো, েষ্িো, েোজোর এেং 
প্লথ্যোটফদম্থ কেসর�োভর কসক্টদরর ভেভনদ়েোেদ� উৎসোভহি �রোর জনথ্য প্দণোেনো 

এেং ভনচি়েিো েদ়ে কিোলো যো়ে। আন্তজ্থ োভি� স্তদর এ�সদঙ্গ �োজ �রোর 
মোরথ্যদম ভে�ল্প অর্থো়েদনর জনথ্য আরও �ল্পনোপ্স্ি �োেোদমো বিভর �রো 
সম্ে হদে এেং এমন পভরভস্ভি বিভর �রো সম্ে হদে যো ভেশ্বেথ্যোপী সৃজনশীল 
অর্থনীভিদি ভেভনদ়েোে �রদি আরও কেভশ প্িোেশোলী ভেভনদ়েোে�োরীদের 
উৎসোভহি �রদে। 
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9.	 সষামষাশজক	সষাময,	সষাংসৃ্শতক	ববশিত্য	এবং	 
	 সষাংসৃ্শতক	ও	সৃজনশীল	শশল্	অন্তর্্জশতি

10.	 তরয	সংগ্রি	এবং	রষাগ	কলর	পনওয়ষার	 
  আন্তজ্জ ষাশতক	মষানদন্ড

এই পদরক্পটি দীরকেস্টায়ী উন্নয়রনর লক্্গুন্লর সটারর সম্পককে যুক্ত: 

এই পদরক্পটি দীরকেস্টায়ী উন্নয়রনর লক্্গুন্লর সটারর সম্পককে যুক্ত: 

�োউভসিল সোংসৃ্ভি� ও সৃজনশীল অনুশীলন, িোেো, ঐভিহথ্যেি জ্ঞোন, 
ভশল্প ও প্ত্নেস্তু এেং ঐভিহথ্যেোহী স্োন এেং পোেথ্য সংরষ্দণর জনথ্য 
আন্তজ্থ োভি� সংস্ো এেং জোিী়ে নীভিভনর্থোর�দের অেথ্যোহি ও  
রিমের্থমোন প্দেষ্োদ� সমর্থন �দর। 

এেো়েোও, আমরো ভডভজটোল প্যুভতির দ্োরো সষ্ম �রো ভেভিন্ন-সংসৃ্ভিেি 
অভিজ্ঞিোর ভেশ্বেথ্যোপী প্েোদরর পরোমশ্থ ভেই, যো িোে �দর কনও়েো েশ্থ�, 
কযৌরিোদে অর্থেহ এেং আরও অন্তিু্থভতি�র, সহোনুি্ভিশীল সমোদজর 
মোরথ্যদম সহোনুি্ভি েদ়ে িুলদি জনসমোজদ� সোহোযথ্য �দর। 

এ�টি আন্তজ্থ োভি�িোদে িুলনী়ে প্মোদণর ভিভত্ েৃভদ্ধর উদদ্দদশথ্য �োউভসিল 
CCIs এেং সৃজনশীল কপশোগুভলর কশ্রণীভেিোদের জনথ্য আন্তজ্থ োভি� 
মোনেদডের ভে�োদশর আহ্োন জোনো়ে। আন্তজ্থ োভি� মোনেডে ভশল্প সংরিোন্ত 
কশ্রণীভেনথ্যোস (Standard Industrial Classification, SIC) এেং মোন� 
কপশোেি কশ্রণীভেনথ্যোস (Standard Occupational Classification, SOC) 
ভন়েমোেলীর সংদশোরন সুভনভচিি �রোর জনথ্য এটির এ�টি সমভবেি  
প্দেষ্ো অন্তিু্থতি �রো উভেি, যো CCIs-এর পভরেি্থ নশীল মদনোিোেদ� 
প্ভিফভলি �দর।

এ�টি আন্তজ্থ োভি� স্তদর CCI কডটোর আরও িোল সংগ্রদহ সহো়েিো �রোর 
জনথ্য আমরো আন্তজ্থ োভি� পভরমোদপর মোনেডেগুভলর পয্থোদলোেনো �রোরও 
সুপোভরশ �ভর �োরণ কসগুভল CCIs-এর সোদর সম্র�কিি। যভেও আমরো 
জোিী়ে েোভহেো এেং ভসদটেদমর মদরথ্য পোর্থ�থ্যগুভল স্ী�োর �ভর, িোসদ্বেও 
ভডভজটোল পভরদেেোগুভলর স্ট্রিভমং এেং আন্তজ্থ োভি� েোভণদজথ্যর মদিো 
গুরুত্বপ্ণ্থ কষ্দত্র সোরো ভেশ্ব জদু়ে উন্ন়েনগুভল �রদি হদে।



সাংস্কৃ তিক এবং সকৃজনশীল তশল্পের জন্য একটি তবশ্বজনীন আল্লাচ্যসূতচ: 11 টি মুখ্য পদল্ষেপ

9

11.	 সষাংসৃ্শতক	এবং	সৃজনশীল	শশ্	প্রশষাসলনর	 
  জনয	আন্তজ্জ ষাশতক	সিল�ষাশগতষা

এই পদরক্পটি দীরকেস্টায়ী উন্নয়রনর লক্্গুন্লর সটারর সম্পককে যুক্ত: 

�োউভসিল ভেশ্বেথ্যোপী CCIs-এর উন্ন়েদনর জনথ্য আন্তজ্থ োভি� সহদযোভেিোর 
জনথ্য ভেশ্বেথ্যোপী মোনেডে ভনর্থোরদণর আহ্োন জোনো়ে। IPR আইন, ইন্োরদনট 
প্ভেরোন, �র েথ্যেস্ো এেং সংভলিষ্ নীভিগুভলদ� ভশল্প ও সর�োদরর জনথ্য 

সোমঞ্জসথ্যপ্ণ্থ, অন্তিু্থভতি�র নথ্যোযথ্য এেং পোরস্পভর�িোদে উপ�োরী হও়েোর 
জনথ্য পুনরো়ে-রিমোভঙ্কি �রো প্দ়েোজন।
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উপসংহটার
ভেশ্বজনীন সোংসৃ্ভি� এেং সৃজনশীল ভশল্প (Cultural and Creative 
Industries, CCIs)-এর েোভহেোর উপর েইু েেদরর েীর্থ আদলোেনো করদ� প্োপ্ত,  
PEC আন্তজ্থ োভি� পভরেদের এেোদরোটি পেদষ্প, নীভির অদন� প্ভিষ্ঠিি কষ্দত্রর, 
ভেদশে �দর আন্তজ্থ োভি� পয্থোদ়ে পুনরেকিদেেনোর আহ্োন জোনো়ে। এইগুভলর মদরথ্য 
রদ়েদে আমরো �ীিোদে েদেেণো এেং উন্ন়েদনর অর্থো়েদনর সংজ্ঞোদ� েথ্যোিথ্যো �ভর 
িো করদ� �ীিোদে আমরো স্-ভনযুতি েথ্যভতি এেং ভন়েমেভহি্্থ ি অর্থনীভি সম্দ�্থ  
িরথ্য সংগ্রহদ� অগ্রোভর�োর ভেই, সোমোভজ� প্িোেভেস্তোর�োরী আররকি� উদেথ্যোদের 
কফো�োস পয্থন্ত। যোইদহো�, এই আদলোেথ্যস্ভে �দরোপ�রদনর কশে ন়ে: এিন 
আন্তজ্থ োভি� নীভির কনিৃত্বদের এটির নীভিগুভলদ� ম্লরোরো়ে ভনদ়ে কযদি হদে। 
অনথ্যরো়ে, আমোদের শুরুমোত্র ভেশ্বজদু়ে সৃজনশীল জনসমোজগুভলদ� হোরোদনোর 
ঝুঁভ� রোদ� নো, েরং আমরো সম্দের পুনে্থণ্টন করদ� জলেো়েু পভরেি্থ ন পয্থন্ত 
আমোদের সমদ়ের সেদেদ়ে উদলেিদযোেথ্য ভেশ্বজনীন সমসথ্যোগুভলর কমো�োভেলো 
�রোর এ�টি ভেসৃ্তি সুদযোে হোরোই। আমরো ভেশ্বেথ্যোপী নীভিভনর্থোর�দের 2021 
সোলদ� 'েীর্থস্ো়েী উন্ন়েদনর জনথ্য সৃজনশীল অর্থনীভির আন্তজ্থ োভি� েের' 
ভহদসদে জোভি সংদরর (UN) কেও়েো আিথ্যোর দ্োরো সৃষ্ কপ্রণোদ� �োদজ লোেোদনোর 
আহ্োন জোনোই। অভিমোরীর অভিজ্ঞিো ভেশ্বেথ্যোপী েশ্থ� এেং অনুশীলন�োরীদের 
�োদে সোংসৃ্ভি� এেং সৃজনশীল ভশদল্পর গুরুত্বদ� আরও েোভ়েদ়ে িুদলদে। 
েভলষ্ঠ পেদষ্দপর মোরথ্যদম সর�োরগুভল িোদের জনসমোজ, অর্থনীভি এেং িোদের 
আন্তজ্থ োভি� অংশীেোভরদত্বর সুভেরোর জনথ্য সৃজনশীলিোর ষ্মিোদ� আরও 
উন্ুতি �রদি পোদর। এিনই �োজ �রোর সম়ে।
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স্টাক্রকটারী
PEC	আন্তজ্জ ষাশতক	েশরষলদর	সদসযবৃন্দ
অ্টাভন্রল জ�টাফ (Avril Joffe)

অথ্যোিভরল এ�জন অর্থননভি� সমোজভেজ্ঞোনী ভযভন েদেেণো, ভশষ্ো, 
এেং েৃভত্ম্ল� পভরদেদশর সভন্ধস্দল �োজ �রদেন এেং শহুদর জীেদন 
সংসৃ্ভি, সংসৃ্ভি এেং সোংসৃ্ভি� অর্থনীভি, আন্তজ্থ োভি� সোংসৃ্ভি� 
সহদযোভেিো়ে নথ্যোযথ্যিো এেং আন্তজ্থ োভি� সংস্ো (ILO, UNESCO, 
UNCTAD), আভরি�োন সংস্ো (আভরি�োন ইউভন়েন) এেং আভরি�োন 
সর�োদরর সোদর �োজ �রো সোংসৃ্ভি� অনুশীলন�োরীদের অভর�োর 
এেং 'সোমোভজ�' ময্থোেোর মদিো কষ্ত্রগুভলদি �োজ �রদেন। অথ্যোিভরল 
উইটস সু্ল অফ আট্থ স (Wits School of Arts)-এর সোংসৃ্ভি� 
নীভি ও েথ্যেস্োপনোর (Cultural Policy and Management)-এর 
স্োিদ�োত্র সমবে়ে�োরী। ভিভন UNESCO-এর সোংসৃ্ভি� নীভি ও 
প্শোসন (Cultural Policy and Governance)-এর ভেদশেজ্ঞদের 
পথ্যোদনল এেং আন্তজ্থ োভি� সোংসৃ্ভি� সম্র�কিি েদেেণো সদঘের 
(International Cultural Relations Research Alliance,  
ICRRA) সভরি়ে সেসথ্য।

কেশ: েভষ্ণ আভরি�ো এেং সোেসোহোরোন আভরি�ো

বটারকেড জফরসল (Bernd Fesel)

েোণ্থড কফদসল ভশল্প�লোর েোজোদর িোর �ম্থজীেন শুরু �দরন, 1997 
সোদল ইউদরোভপ়েোন েথ্যোলোভর অথ্যোদসোভসদ়েশন (European Gallery 
Association)-এর মথ্যোদনভজং ভডদরক্টর হন। ভিভন জোম্থোন আট্থ স 
�োউভসিল (German Arts Council)-এর ভস্প�োর ভহদসদেও েোভ়েত্ব 
পোলন �দরভেদলন 2003 সোদল ভিভন েোরলকিদন সৃজনশীল ভশদল্পর উপর 
প্রম জোিী়ে সদমেলন শুরু �দরন এেং 2007 সোদল সৃজনশীল ভশদল্পর 
জনথ্য জোম্থোন জোিী়ে উদেথ্যোদের প্ভিষ্ঠোিো সেসথ্য ভেদলন; িোরপর ভিভন 
ইউদরোভপ়েোন �থ্যোভপটোল অফ �োলেোর RUHR.2010 (European 
Capital of Culture RUHR.2010)-এ ভরিটজ ভপ্লটদজন (Fritz 
Pleitgen) এেং প্দফসর ডোদ়েটোর কেোরনকি (Prof. Dieter Gorny)-এর 
িোইস ভডদরক্টর ভহদসদে, পদর ডট্থ মুদডে সৃজনশীল অর্থনীভির ইউদরোপী়ে 
ক�দন্দ্রর ভসভন়ের উপদেষ্ো ভহদসদে েোভ়েত্ব পোলন �দরভেদলন। 2016 সোল 
করদ� ভিভন রটোরডোদম ইউদরোভপ়েোন সৃজনশীল েথ্যেসোর কনটও়েো�্থ  
(European Creative Business Network)-এর ভডদরক্টর হদ়ে 
ইউদরোপ জদু়ে সোংসৃ্ভি� সৃজনশীল কসক্টদর 8 ভমভল়েন কটে�দহোল্োদরর 
স্োর্থ প্েোর �দরন। 2020 সোদল েোণ্থড কফদসলদ� হরোইজন ইউদরোপ 
(Horizon Europe)-এর কপ্োগ্রোম �ভমটির ভেদশেজ্ঞ ভহদসদে ভনযুতি 
�রো হদ়েদে। ভিভন হোমেুদে্থর ইনস্টিটিউট ফর আট্থ স অথ্যোডে ভমভড়েো 
মথ্যোদনজদমদন্র (Institute for Arts and Media Management) 
কল�েোরোর।

কেশ: জোম্থোভন 

ড্টান্নয়টার আিটানটান্লরয়ভ (Daniar Amanaliev)

ডথ্যোভন়েোর এ�জন অসোরোরণ সজৃনশীল ভশদল্পোদেথ্যোেী এেং সজৃনশীল 
অর্থনীভি উৎসোহী। ভিভন ওদলোদলো ভরিদ়েটিি হোে, জন েল্ট ভেজদনস 
অথ্যোভসিলোদরটর এেং ওদলোদলো ভরিদ়েটিি ইমপথ্যোক্ট ফোদডের সহ-প্ভিষ্ঠোিো 
এেং েথ্যেসো পভরেোল�। ডথ্যোভন়েোর ভরিদ়েটিি কসন্টোল এভশ়েো কফোরোম 
(Creative Central Asia Forum)-এর স্টি়েোভরং �ভমটির এ�জন 
সেসথ্য, ভরিদ়েটিি কসন্টোল এভশ়েো কনটও়েো�্থ  (Creative Central Asia 
Network)-এর এ�জন সহ-প্ভিষ্ঠোিো, ভ�রভেজস্তোদনর ভরিদ়েটিি 
ইডেোস্ট্রিজ (Creative Industries) অথ্যোদসোভসদ়েশদনর এ�জন  
সহ-প্ভিষ্ঠোিো এেং সিোপভি। 

কেশ: ভ�রভেজস্তোন

ডটায়নটা িটারসকেলটা জর ভটাসরকটারয়� (Diana Marcela Rey Vásquez)

ডো়েনো লোভিন আদমভর�োন টেোভডদজ ভপএইেভড রো�ো এ�জন 
রোষ্ট্রভেজ্ঞোনী, সজৃনশীল অর্থনীভি এেং ভডভজটোল অর্থনীভিদি  
এ�জন ভেদশেজ্ঞ এেং �োলেোরোল সথ্যোদটলোইট অথ্যো�োউন্স (Cultural 
Satellite Accounts)-এর জনথ্য UNESCO-এর ড্োফ্ট ক্োেোল টেথ্যোডেোড্থ  
(Draft Global Standard)-এর সহ-কলভি�ো। ভিভন ইন্োর-আদমভর�োন 
কডদিলপদমন্ েথ্যোঙ্ক (Inter-American Development Bank), 
UN উইদমন (UN Women), UNESCO, CAB এেং CERLALC-এর 
মদিো আন্তজ্থ োভি� সংস্োগুভলর জনথ্য �োজ �রো কেশ �দ়ে�টি লোভিন 
আদমভর�োর কেশগুভলদি সোংসৃ্ভি� পভরসংিথ্যোন, নীভি এেং আইদনর 
উন্ন়েদন অেেোন করদিদেন।

কেশ: অথ্যোভডে়েোন এেং মরথ্য আদমভর�োর কেশগুভল

ন্বিন্নতটা লটারটাসটান্ত (Dwinita Larasati)

ভিিো এ�জন কপ্োডোক্ট ভডজোইনোর, ইনস্টিটুথ্যট কট�দনোলভজ েথ্যোডুেং 
(Institut Teknologi Bandung, ITB) এর কল�েোরোর/েদেে�, েথ্যোডুেং 
ভসটি অফ ভডজোইন UNESCO ভরিদ়েটিি ভসটিস কনটও়েো�্থ  (Bandung 
City of Design UNESCO Creative Cities Network)-এর 
জনথ্য কফো�োল পদ়েন্ এেং ইদ্োদনভশ়েো ভরিদ়েটিি ভসটিস কনটও়েো�্থ  
(Indonesia Creative Cities Network, ICCN)-এর কডপটুি অফ 
স্থ্যোদটভজ� পোট্থ নোরভশপ। ভিভন েথ্যোডুেং ভরিদ়েটিি ভসটি কফোরোম (Bandung 
Creative City Forum, BCCF) এেং েথ্যোডুেং ভরিদ়েটিি ইদ�োনভম �ভমটি 
(Bandung Creative Economy Committee)-এর সিোপভিত্ব �দরন, 
ওদ়েটে জোিো ভরিদ়েটিি ইদ�োনভম অথ্যোডে ইদনোদিশন �ভমটি (West Java 
Creative Economy & Innovation Committee, KREASI)-এর 
উপদেষ্ো, ইদ্োদনভশ়েোন ই়েোং এ�োদডভম অফ সোদ়েসি (Indonesian 
Young Academy of Science, ALMI) এেং ইদ্োদনভশ়েোন এ�োদডভম 
অফ সোদ়েদসিস ( Indonesian Academy of Sciences, AIPI)-এর 
সেসথ্য, এেং েথ্য ক্োইদমট ভরদ়েভলটি প্দজক্ট (The Climate Reality 
Project, TCRP) ইদ্োদনভশ়েোর ক্োইদমট ভলডোর। ভিভন এ�টি গ্রোভফ� 
ডোদ়েভর বিভর �দরন এেং এ�টি স্োরীন প্�োশ�, CAB-এর সহ-প্ভিষ্ঠোিো। 

কেশ: ইদ্োদনভশ়েো
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এডনটা ডস সটার্টাস-ডুর�নবটারকে (Edna dos Santos-Duisenberg)

এডনো হদলন এ�জন অর্থনীভিভেে যোর ইউনোইদটড কনশসি-এ এ�টি 
আন্তজ্থ োভি� �ম্থজীেন ভেল। ভিভন ইউনোইদটড কনশসি �নফোদরসি 
অন কট্ড অথ্যোডে কডদিলপদমন্ (United Nations Conference 
on Trade and Development ) (2004-2012)-এ সৃজনশীল 
অর্থনীভি �ম্থস্ভে স্োপন �দরভেদলন এেং এটির প্রোন ভেদলন। ভিভন 
UN ভরিদ়েটিি ইদ�োনভম ভরদপোট্থ  (Creative Economy Reports) 
2008 এেং 2010, কসইসোদর সৃজনশীল অর্থনীভির উপর UNCTAD-এর 
ক্োেোল কডটোদেস েোলু �দরভেদলন। ভিভন সর�োর ও প্ভিষ্ঠোনগুভলদ� 
উপদেষ্ো পভরদেেো প্েোন �দরন এেং সমস্ত মহোদেদশ েদেেণো, ভশষ্ো, 
এেং েৃভত্ম্ল� পভরদেদশর সোদর সহদযোভেিো �দরন।

কেশ: ব্োভজল ও সুইজোরলথ্যোডে

��কে  রটাচটারটা (George Gachara)

জজ্থ  এ�জন সোমোভজ� ভশদল্পোদেথ্যোেী, আট্থ  মথ্যোদনজোর এেং HEVA 
ফোডে LLP (HEVA Fund LLP)-এর মথ্যোদনভজং পোট্থ নোর। জজ্থ  প্ে্থ 
আভরি�োর সৃজনশীল ভশদল্পর ভে�োশ এেং েথ্যেসোভ়ে� অদবেেদণর 
কনিৃত্ব ভেদছেন এেং এই েভিশীল কসক্টদর েীর্থদম়েোেী অর্থননভি� ও 
সোংসৃ্ভি� ম্লথ্য সৃষ্টিদি কনিৃত্ব ভেদছেন।

কেশ: ক�ভন়েো, রু়েোডেো, উেোডেো, িোনজোভন়েো, ইভরওভপ়েো

�য়রটা� িটাশরু (Jairaj Mashru)

জ়ে িোরদির মুম্োইদি েসেোস�োরী Salesforce.com-এর ভডভজটোল 
স্থ্যোদটভজ এেং ভডজোইন েদলর এ�জন সৃজনশীল ভডদরক্টর। িোর 
সৃজনশীল সোরনো িোদ� ভডজোইন, উদ্োেন এেং ভশদল্পোদেথ্যোে কশিোদনো, 
টেোট্থ আদপর পরোমশ্থেোিো হও়েো এেং ভশষ্ো, স্োভ়েত্ব ও সৃজনশীল 
অর্থনীভির জনথ্য িোরি, US ও UK েথ্যেসো ও সর�োরী নীভিভনর্থোর�দের 
প্মোণ-ভিভত্� উন্ন়েদনর ক�ৌশল প্েোন �রোর ভেদ� পভরেোভলি �দরদে।

কেশ: িোরি 

�ন ন্নউন্বন্রন (John Newbigin)

জন সৃজনশীল ভশদল্পর জনথ্য লডেদনর কম়েদরর রোষ্ট্রেি্ এেং  
সৃজনশীল ভশল্পগুভলর নীভি এেং প্োমোভণ� িরথ্যদ�ন্দ্র  
(Creative Industries Policy and Evidence Centre)-এর 
আন্তজ্থ োভি� পভরেদের কে়েোরমথ্যোন। 

কেশ: UK  

লরটা ক্টালটানটান (Laura Callanan)
লরো আপটেোট্থ  ক�ো-লথ্যোে (Upstart Co-Lab)-এর প্ভিষ্ঠোিো 
অংশীেোর। আপটেোট্থ  ক�ো-লথ্যোে সৃজনশীল অর্থনীভিদি প্িোে 
িোটোদনোদ� সংযুতি �দর সৃজনশীলিোদ� কযিোদে অর্থো়েন �রো হ়ে 
িো েথ্যোহি �রদে। 2015 সোদল আপটেোট্থ  ক�ো-লথ্যোে েোলু �রোর আদে, 
লরো এ�টি যুতিরোষ্ট্রী়ে সংস্ো নথ্যোশনোল এনদডোদমন্ ফর েথ্য আট্থ স 
(National Endowment for the Arts)-এর ভসভন়ের কডপুটি 
কে়েোরমথ্যোন ভেদলন; মথ্যো�ভ�নদস অথ্যোডে ক�োম্োভন (McKinsey & 
Company)-এর কসোশথ্যোল কসক্টর অভফদসর এ�জন পরোমশ্থেোন�োরী; 
এেং র�দফলোর ফোউদডেশদনর (Rockefeller Foundation) 
অথ্যোদসোভসদ়েট ভডদরক্টর।

কেশ: মোর�কিন যুতিরোষ্ট্র

ন্লয়্টারদ্টা ভ্টান্লয়টান্ত (Leandro Valiati)

ভল়েথ্যোদন্দ্রো ব্োভজদলর এ�জন অরথ্যোপ� এেং CCIs-এর উপদর সেদেদ়ে 
প্ভিভনভরত্বমল্� নীভি-ক�ভন্দ্র� ভশষ্ো ক�ন্দ্র বিভর �দর এেং কনিৃত্ব 
ভেদ়ে, সজৃনশীল ভশল্প ও সংসৃ্ভির অর্থনীভিদি নীভি উপদেষ্ো ভহদসদে 
িোর �ম্থজীেন শুরু �দরভেদলন। ভেেি েেরগুভলদি, ভিভন ভশষ্োমল্� 
পদে এেং কস্পন, রিোসি ও UK-কি নীভি প্ভিষ্ঠোনগুভলদি কেোড্থ  সেসথ্য 
ভহসোদে �োজ �রদেন। িোর েদেেণোর আগ্রহ হল সংসৃ্ভি এেং আর্থ-
সোমোভজ� উন্ন়েন, সোংসৃ্ভি� নীভি এেং ভশদল্পর েহুমোভত্র� প্িোে।

কেশ: ব্োভজল, রিোসি এেং UK

িটারসকেল ক্টাউস (Marcel Kraus)

মোদস্থল, েোল্থস ইউভনিোরসকিটি (Charles University)-কি সমোজ 
ভেজ্ঞোন, মোনেিো ও ভশল্প�লো এেং আন্ততঃভেে়ে� উদ্োেদনর সৃজনশীল 
সম্োেনোর উন্নভিসোরন �দরন। ভশল্প�লো এেং ভরদ়েটোদরর পর কেদ়ে 
কেও়েোর পর, মোদস্থল জোম্থোভনর লোইপভজদে রিোউনদহোফোর ইনস্টিটিউট 
(Fraunhofer Institute) এেং কে� প্জোিদন্তর প্যুভতি সংস্োর 
(Technology Agency)-এর জনথ্য সৃজনশীল স্োনোন্তর েথ্যেস্ো  
এেং সৃজনশীল অর্থনীভির কষ্দত্র �োজ �দরন। 

কেশ: কে� ভরপোেভল�

ওির নটারটাটি (Omar Nagati)

ওমর এ�জন অনুশীলন�োরী স্পভি এেং নের পভর�ল্পনোভেে, 
�ো়েদরো শহদরর ক�ন্দ্রস্দল এ�টি শহুদর ন�শো এেং েদেেণো প্লথ্যোটফম্থ, 
ক্োটেোদরর (CLUSTER) সহ-প্ভিষ্ঠোিো, এেং কেশ �দ়ে�টি স্োনী়ে ও 
আন্তজ্থ োভি� ভেশ্বভেেথ্যোলদ়ের এ�জন ভশষ্োভেে, সম্প্রভি UK-এর 
কশভফল্ ভেশ্বভেেথ্যোল়ে (University of Sheffield)-এর ভিভজটিং 
প্দফসর ভহদসদে �োজ �রদেন।

কেশ: ভমশর
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ন্রিটিশ কটাউন্সিল

ক্টাররটান্লন ন্িয়টান্ব (Caroline Meaby)

�থ্যোদরোভলন ভম়েোভে হদলন ভব্টিশ �োউভসিদলর ভডদরক্টর আট্থ স 
কনটও়েো�্থ  (Director Arts Network), ভশল্প�লো এেং সৃজনশীল 
ভশদল্প �োদজর এ�টি ভেশ্বজনীন কপোট্থ দফোভলও কেিোদশোনো �রোর 
জনথ্য এেং সংস্োর ভেশ্বেথ্যোপী সৃজনশীল অর্থনীভি �ম্থস্ভে েেন 
জনথ্য িোরপ্োপ্ত। 2013 সোদল ভব্টিশ �োউভসিদল কযোেেোদনর আদে, 
�থ্যোদরোভলন কটভলভিশন ভশদল্প �োজ �দরভেদলন। এেো়েোও ভিভন 
লডেদনর টুেভডও 3 আট্থ দসর (Studio 3 Arts) এ�জন ট্োস্টি।

ন্কিন্টার হুন্টাল (Skinder Hundal) MBE

ভস্ডেোর হদলন ভব্টিশ �োউভসিদলর ভডদরক্টর আট্থ স ভযভন UK 
এেং ভেদশ্বর েোরটি কেশ জদু়ে এ�োভর� ররদনর ভশল্প এেং প্রোন 
ভশল্পম্ল� �োয্থ�লোদপর ি্বেোেরোন �দরন। ভিভন আটি্থ টে ভনউজ 
(Artist News)-এর কেোড্থ  ভডদরক্টর এেং এর আদে ভনউ আট্থ  
এসিদেঞ্জ (New Art Exchange)-এর ভডদরক্টর এেং নটিংহোম 
আট্থ স কমলো (Nottingham Arts Mela)-এর ক�ো-আটি্থ স্টি� 
ভডদরক্টর ভেদলন। ভিভন সম্প্রভি টম কডল ডোসি (Tom Dale Dance) 
ক�োম্োভনর কেোড্থ  সেসথ্য ভহসোদে অেসর ভনদ়েদেন।

PEC

 এন্ল�টা ইস্টন (Eliza Easton) 

এভলজো ইদনোদিশন ফোউদডেশন কনস্তো ( Innovation Foundation 
Nesta)-এর কনিৃদত্ব সৃজনশীল ভশল্পগুভলর নীভি এেং প্োমোভণ� 
িরথ্যদ�ন্দ্র (Creative Industries Policy and Evidence Centre 
(PEC))-এর নীভি ভেিোে (Policy Unit)-এর প্রোন। ভিভন এ�জন 
ক�মভব্জ পভলভস কফদলো (Cambridge Policy Fellow)। 

হটাসটান বখশী (Hasan Bakhshi) 

হোসোন সৃজনশীল ভশল্পগুভলর নীভি এেং প্োমোভণ� িরথ্যদ�ন্দ্র 
(Policy and Evidence Centre), UK-এর ভডদরক্টর। ভিভন েরেোর 
আট্থ স অথ্যোডে আট্থ  UK (Darbar Arts and Art UK )-এর কেোদড্থ  
রদ়েদেন এেং UK সর�োদরর সৃজনশীল ভশল্প পভরেে (Creative 
Industries Council)-এর এ�জন প্ভিষ্ঠোিো সেসথ্য।
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সরাংসৃ্শিক সম্কশে  এবং শশষেরার সুকররাকগর জন্য ইউনরাইকর্ শকং্কমর আন্তজশে রাশিক সংস্রা। 
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সৃজনশীল	শশ্গুশলর
নীশি এবং প্রামরাশিক িথ্যককন্দ্র  
(Creative Industries Policy and Evidence Centre)

পনস্ষা	(nesta)-এর দ্রাররা পশরচরাশলি


