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অিতারবণকা

বিংশ শতাবদির অর্থনৈবতক, সামাবিক, প্রযুবতিগত এিং রািনৈবতক 
ক্ষেত্রে ি্াপক অগ্রগবত অভূতপূি্থ পবরিত্থৈ সাধৈ কত্রত্ে। দুবি বিশ্বযুদ্ধ, 
তার পবরত্প্রবষেত্ত চলমাৈ স্ায়ুযুদ্ধ, বিশ্বি্াবপ অর্থনৈবতক অিত্ৈামৈ, ও 
ঔপবৈত্িবশকতার বিত্লাপ, এর সিবকেুই বমবলতভাত্ি বিংশ শতাবদির 
সমাি কাঠাত্মার গুরুত্ত্বপূর্থ পবরিত্থৈ সাধৈ কত্রত্ে। ক্িগিাৈ ৈগরায়ৈ 
এিং িৃহৎ শহত্রর িৃবদ্ধ, ত্বরাববিত প্রযুবতিগত ও বিঞ্াবৈক উন্নয়ৈ এিং 
গরত্যাগাত্যাগ ও পবরিহত্ৈর উন্নয়ৈ আমাত্ের িসিাস ও কম্থপ্রবরিয়াত্ক 
পবরিত্থৈ কত্রত্ে, বিবভন্ন ধরত্ৈর কাঁচামাত্লর পরীষোমূলক ি্িহাত্রর 
মাধ্ত্ম অভূতপূি্থ কাঠাত্মাগত ধরৈ ও গঠত্ৈর বিবভন্ন ধরত্ৈর োলাৈ ও 
কাঠাত্মা গত্ে তুলত্ে। বশল্ায়ৈ ও যন্ত্রবৈভ্থর কৃবিকাি ভূবমরূত্পর ি্াপক 
পবরিত্থৈ সাধৈ কত্রত্ে। তরাবপ, তুলৈামূলকভাত্ি এই আত্লােৈপূর্থ 
প্রবরিয়ায় সৃষ্ট সামন্য বকেু কীবত্থ ও স্াৈ তাবলকাভূতি ও সংরষের করা 
হত্য়ত্ে এগুত্লার ঐবতহ্য মূল্ত্িাত্ধর কারত্ৈ। তৎসত্ত্ত্বও, বিপুল সংখ্ক 
বিংশ শতাবদির ঐবতহ্য স্াৈ ও কীবত্থসমূহ প্রিল ঝুবকর মাত্ঝ রত্য়ত্ে। 
যবেও মধ্-শতাবদির আধুবৈকতার মূল্ায়ৈ িােত্ে বকেু বকেু অঞ্চত্ল বকন্তু 
বিবভন্ন ধরত্ৈর বিশ্ব শতাবদির বিবশষ্ট্পূৈ্থ োলাৈ, কাঠাত্মা, সাংস্ৃবতক 
ভূবমরূপ এিং বশল্স্াপৈাগুত্লা এখত্ৈা ঝুবকর মত্ধ্ রত্য়ত্ে সাধারৈ 
সত্চতৈতা ও স্ীকৃবতর অভাত্ি। প্রবতবৈয়তই এগুত্লা পুৈ:উন্নয়ত্ৈর চাপ, 
অসহৈূভুবতশীল পবরিত্থৈ অরিা অিত্হলার বশকার হত্য়ত্ে।

এই ঝুবকগুত্লাত্ক বিত্িচৈায় বৈত্য় ২০১০ সাত্ল ইকমস এর বিংশ 
শতাবদির ঐবতহ্য বিিয়ক আন্তি্থাবতক বিঞ্াবৈক কবমবি কম্থপদ্ধবত ও 
মূলৈীবত বৈধ্থারত্ৈর লত্ষে্ একবি অবভসম্বন্ধমূলক রচৈা ক্লখার কাি শুরু 
কত্র। যার উচ্াবভলািী লষে্ বেল আন্তি্থাবতক মাৈেন্ড সরিরাহ করা।

পৃবরিীর সি অ্ ঞ্চত্লর সেস্যত্ের মাত্ঝ গ্রহৈত্যাগ্ বিতক্থ ও তাত্ের 
বিস্ৃত অবভজ্ঞতাত্ক আমত্ল ক্ৈওয়া হয়। সত্মেলৈ, বিঠক ও ক্িা্ড্থ-
পরামশ্থ করা হয় আন্তি্থাবতকভাত্ি। পূর্থাঙ্গ বলবপ 'বিংশ-শতাদিীয় স্াপত্ 
ঐবতহ্য সংরষের ধারাসমূহ' অন্যভাত্ি িলত্ত ক্গত্ল 'মাবরিে েবলল' 
প্াবরত্স অনুবঠিত ইকমত্সর ১৭তম সাধারর সভায় উপস্াপৈ করা হয় 
এিং স্্ৈীশ, ফরাবস ও ইংত্রিী ভািায় বিতরৈ করা হয় মন্তি্ ও 
পয্থত্িষেরমূলক আত্লাচৈার িন্য। ২০১১-২০১৪ সাত্লর মাত্ঝ প্রায় 
্ডিত্ৈরও ক্িবশ ভািায় এই েবলল অনুিাে করা হয় যার অন্ত্থভূতি বেল 
রুশ, ইতাবলয়, বফবৈশ, িাম্থাৈ, িাপাবৈ, পতূ্থগীি, মান্ারীৈ, বহবন্, 
িাসবক ও কািালাৈ ভািা, যা এমৈ একবি আন্তি্থাবতক বৈত্ে্থশৈামূলক 
েবলত্লর প্রত্য়ািৈীয়তা ও ি্িহাত্রর প্রবত বৈত্েশ্থক।

প্রাপ্ত সকল মন্তি্ত্ক বিত্িচৈায় বৈত্য় চারবি ভািায় একবি ববিতীয় সংস্রৈ 
প্রকাশ করা হয় ক্্াত্রত্সে ইকমস এর ১৮তম সাধারৈ সভায় এিা 
পবরস্ার বেল ক্য একবি িে আকাত্রর পুৈ:সংস্রৈ ও  একবি ৈতুৈ 
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বশত্রাৈাম প্রত্য়ািৈ বিংশ শতাবদির অন্যান্য বিবভন্ন প্রকাত্রর ঐবতহ্যসমূহ ক্যমৈ সাংস্ৃবতক ভূবমরূপ, বশল্ায়ৈ সম্পবক্থত কীবত্থ 
ও ৈগর এলাকা অন্তভূ্থতি করার িন্য। সাংস্ৃবতক ভূবমরূপ সম্পবক্থত ইকমস আন্তি্থাবতক বিজ্ঞাবৈক কবমবি (আইএসবসবসএল), 
ঐবতহাবসক শহর ও গ্রাম সম্পবক্থত ইকমস আন্তি্থাবতক বিজ্ঞাবৈক কবমবি (বসআইবভবভআইএইচ), বশল্ায়ৈ সম্পবক্থত ঐবতহ্য 
সংরষের সম্পবক্থত ইকমস আন্তি্থাবতক কাবরগবর কবমবি (বিআইবসবসআইএইচ) এিং জ্ালাৈী, ক্িকশইয়তা ও িলিায়ু পবরিত্থৈ 
সম্পবক্থত ইকমস আন্তি্থাবতক বিজ্ঞাবৈক কবমবি (আইএসবসএস+বসবস) একত্যাত্গ সহত্যাবগতাপূর্থমূলক কাি করার সুিাত্ে বিংশ 
শতাবদির ঐবতহ্য স্াৈ ও কীবত্থসমূত্হর পূর্থ প্রসার সম্ভি হত্য়ত্ে।

তৃতীয় সংস্রর 'বিংশ-শতাদিীয় সাংস্ৃবতক ঐবতহ্য সংরষের ধারাসমূহ' ব্ডত্সম্বর ২০১৭ বেল্ীত্ত অনুবঠিতি্ ইকমস এর ১৯তম 
সাধারৈ সভায় ২০১৪-২০১৭ পয্থন্ত পরামশ্থজ্ঞাপৈ সমত্য় প্রাপ্ত সকল মন্তি্ সহ উপস্াপৈ করা হত্ি। ধন্যিাে সকলত্ক যারা 
এই প্রবরিয়ায় অিোৈ ক্রত্খত্েৈ।

আমরা পৃবরিীর বিংশ শতাবদির ঐবতহ্যস্াৈসমূত্হর ি্িস্াপৈা ও উেযাপত্ৈর সাত্র সম্পবক্থত োবয়ত্বিাৈ সকলত্ক 'বিংশ-
শতাদিীয় সাংস্ৃবতক ঐবতহ্য সংরষের ধারাসমূহ'ক্ক আন্তি্থাবতক ৈীবতমালা ও মাৈেন্ড বহত্সত্ি বিংশ শতাবদির ঐবতহ্যকীবত্থ ও 
স্াৈসমূত্হর সংরষেত্র অনুসরৈ করার িন্য উৎসাবহত করবে। 

ক্সবরত্্ডৈিুরক

সভাপবত, ইকমস আইএসবস২০বস

ৈত্ভম্বর, ২০১৭ 
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দবিিাবদর িক্ষ্য
পূি্থতৈ সময়কাত্লর গুরুত্বপূর্থ সাংস্ৃবতক ঐবতহ্য সংরষেত্রর মতই বিংশ শতাদিীর ঐবতহ্যময় স্াৈসমূহ সংরষের ও ি্িস্াপৈাও 
আমাত্ের োবয়ত্ব।

প্রত্য়ািৈীয় ঐবতহ্য বিিয়ক উপলবধি ও তত্ািধায়ত্ৈর অভাত্ি বিংশ শতাদিীর বিবভন্ন সাংস্ৃবতক ঐবতহ্যসমূহ ঝুঁবকপূর্থ অিস্ায় 
রত্য়ত্ে। এর ক্িবশরভাগই ইত্তামত্ধ্ ধ্ংস/হাবরত্য় বগত্য়ত্ে এিং অত্ৈকগুত্লা ঝুঁবকপূর্থ অিস্ায় রত্য়ত্ে। এই ঐবতহ্য সমকালীৈ 
ও িীিন্ত; এিং ভবিষ্যৎ প্রিত্মের িন্য এই ঐবতহ্যত্ক অনুধািৈ, সংরষের ও ি্িস্াপৈা করা অপবরহায্থ।

বিংশ- শতাদিীর সাংস্ৃবতক ঐবতহ্য সংরষের ধারা/ ৈীবতমালার লষে্ হত্লা এই তাৎপয্থপূর্থ সময়কাত্লর সাংস্ৃবতক ঐবতত্হ্যর 
যত্রাপযুতি ি্িস্াপৈা বৈবচিত করা। ঐবহত্ সংরষের বিিয়ক বিে্মাৈ প্রামার্ েবললাবে ক্েঁত্ি ক্েখা বগত্য়ত্ে ক্য বিংশ- শতাদিীর 
সাংস্ৃবতক ঐবতহ্য সংরষের ৈীবতমালা অত্ৈকগুত্লা সমস্যা বচবনিত কত্রত্ে ক্যগুত্লা শুধুমারে বিংশ- শতাদিীর ঐবতহ্য সংরষেত্রর 
সাত্রসম্পক্থযুতি[i]।  সংরষেরত্যাগ্ স্াপত্, কাঠাত্মা, ক্লাকি ও িৃহৎবশল্ ঐবহত্, বিবভন্ন সাংস্ৃবতক ভূবমরূপ ক্যমৈ ঐবতহাবসক 
প্রত্মােউে্াৈ ও িাগাৈ, ঐবতহাবসক ৈাগবরক ভূবমরূপ, সাংস্ৃবতক যারোপর ও প্রত্নতাবত্ত্বকস্াৈসমূহ সহ সাংস্ৃবতক ঐবতত্হ্যর 
সকল ক্রেৈীবিন্যাস এইধারা/ৈীবতমালার অন্তভূ্থতি।বিংশ ঐবতহ্যময় স্াৈসমূত্হর উপর প্রভাি ক্ফলত্ি এমৈ সংরকর ও ি্িস্াপৈা 
কায্থরিত্মর সাত্র সম্পৃতি সকত্লর ি্িহাত্রর অবভপ্রাত্য় এই েবলল/সৈেবি উদ্ািৈ করা হত্য়ত্ে। প্রত্যাি্ত্ষেত্রে ি্াখ্ামূলক 
মন্তি্ এিং একবি পবরভািার বৈে্থনি তাবলকার মাধ্ত্ম ৈীবতমালা/সৈেবিত্ক পবরপূর্থতররূপ ক্েওয়া হত্য়ত্ে।

সাংস্কৃ বতক তাৎপর্য  বিষয়ক জ্াি ও উপিবধির বিকাশ

অিুচ্ছেদ ০১: সাংস্কৃ বতক তাৎপর্য  সিাক্তকরি ও মূি্যায়ি

১.১: গ্রহরত্যাগ্ ঐবতহ্য সৈাতিকরৈ ও মূল্ায়ৈ মাৈেত্ন্ডর ি্িহার

বিংশ শতাদিীয় সাংস্ৃবতক ঐবতহ্য সৈাতি করৈ ও মূল্ায়ত্ৈর ক্ষেত্রে গ্রহরত্যাগ্ ঐবতহ্য বিিয়ক মাৈেন্ড ক্মত্ৈ চলা উবচত। 
এই বৈবে্থষ্ট শতাদিীর সাংস্ৃবতক ঐবতহ্য (এর সকল উপাোৈসহ) এর সময়কাল,  অিস্াৈ ও ি্িহাত্রর কাঠাত্মাগত উপাত্, এর 
সাংস্ৃবতক তাৎপয্থ হয়ত্তা এর প্রকৃত অিস্াৈ, েৃবষ্টৈান্বৈয়তা ও ৈকশা/পবরকল্ৈাসহ সকল শারীবরক/কাঠাত্মাগত বিবশত্ষ্ট্র 
ক্ভতর সবঞ্চত রত্য়ত্ে (ক্যমৈ গঠৈ ও স্াবৈক সম্পক্থ, রংপ্রৈালী এিং সাংস্ৃবতক িপৈ: বৈম্থরপরালী, িুৈৈ, কাবরগরী উপকরৈ 
এমৈবক ৈান্বৈক উৎকি্থতা)। ি্িহারীকরীবত, ঐবতহাবসক, সামাবিক,  িা অধ্াবত্ত্বক সম্পৃতিতা, অরিা সৃিৈশীল প্রবতভার 
প্রমাৈ এিং/অরিা এর অন্ত্থবৈবহত মূল্ত্িাত্ধর ক্ভতর সাংস্ৃবতক তাৎপয্থ লুকাবয়ত রাকত্ত পাত্র।

১.২ স্তন্ত্র ইমারত, কাঠাত্মাগতসমবষ্ট এিং সাংস্ৃবতক ও ঐবতহাবসক ৈগরত্কব্রিক ভূবমরূত্পর তাৎপয্থ সৈাতিকরৈ ও মূল্ায়ৈও 
মূল্ায়ৈ
বিংশ শতাবদির ঐবতহ্যত্ক উপলবধির িন্য মানুি, পবরত্িশ এিং স্াত্ৈর মাত্ঝ আন্ত:সম্পক্থ যা এসি স্াত্ৈর তাৎপত্য্থ গুরুত্ত্বপূর্থ 
ভূবমকা রাত্খ, এর সাত্র সম্পবক্থত সকল স্াৈ িা সম্পৃতি সাংস্ৃবতক ও ৈাগবরক ভূবমরূত্পর সকল উপাোৈ ও বিন্যাত্সর 
বচবনিতকরৈ ও মূল্ায়ৈ অবত গুরুত্বপূর্থ।

১.৩: অন্ত:সজ্জা, সংত্যাবিতসাি-সরঞ্াম, সম্পৃতি আসিাি ও বশল্কম্থ, সরঞ্াম এিং বশল্যন্ত্রাংত্শর তাৎপয্থ সৈাতিকরৈ ও 
মূল্ায়ৈ

তাৎত্য্থর ক্িাধগম্তার িন্য উৎপােৈবশল্ সম্পবক্থত স্াৈ ও সাংস্ৃবতক ভূবমরূত্পর সাত্র সম্পবক্থত অন্ত:সজ্জা, সংত্যাবিত সাি-
সরঞ্াম, সম্পৃতি আসিাি ও বশল্কম্থ, সংগ্রহ এিং সরঞ্াম ও যন্ত্রাংত্শর বচবনিতকরৈ ও মূল্ায়ৈ প্রত্য়ািৈ।
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১.৪: কাঠাত্মাগত উদ্ািৈ,গঠৈ, বৈম্থার প্ররালী এিং বৈম্থারসামগ্রীর স্ীকৃবত ও বিত্িচৈা

বিংশ শতাবদির উদ্ািনীগঠন, কাঠাম�াগত স�াধান, বন�া্ণসা�গ্ী ও বন�া্ণপ্রনালীর জন্য বিবশষ্্য�বডিত উপাদানস�ূহ  বিবনিতকরন ও এর 
তাৎপর্ �ূল্যায়ন করা উবিত।

১.৫: প্রবতত্িত্শর গুরুত্ত্ব বচবনিতকরৈ ও মূল্ায়ৈ

ক্কাৈ ঐবতহ্যস্াৈ িা িায়গার তাৎপত্য্থ এর ক্প্রবষেত্তর অিোৈ অনুধািৈ করার িন্য এর প্রবতত্িশ বচবনিতকরৈ ও মুল্ায়ৈ করা 
উবচত[ii]। শুধুমারে গাঠবৈক/স্শ্থত্যাগ্ পবরত্িশ োোও ক্কাৈস্াৈ িা িায়গা এিং এর প্রবতত্িত্শর মাত্ঝ সম্পক্থ ও পারস্বরক 
বরিয়া (ক্যমৈ েৃশ্যমাৈ, িাস্তুসংস্াৈগত, ঐবতহাবসক, স্াৈগত) সামবগ্রক প্রবতত্িত্শর অন্তভূ্থতি। ঐবতহ্যস্াৈ ক্কাৈ ক্যৌবগক ি্িস্ার 
অংশও হত্ত পাত্র ক্যখাত্ৈ পারস্বরক আন্ত:সম্পত্ক্থর বিস্ৃবত ক্কাৈ বৈবে্থষ্ট কীবত্থ িা স্াত্ৈর সীমাত্রখাত্কও োবেত্য় ক্যত্ত পাত্র।

১.৬: তাৎপয্থপূর্থ পবরকল্ৈা ধারৈা সমূহ ও অিকাঠাত্মা বচবনিতকরৈ ও মূল্ায়ৈ

ৈগরিসবত, বশল্াবয়ত স্াৈ এিং ঐবতহাবসক ৈাগবরক ভূবমরূত্পর িন্য প্রত্ত্ক উন্নয়ৈ ধাত্পর সাত্র সম্পবক্থত বিবভন্ন পবরকল্ৈা, 
পদ্ধবত এিং ধারৈাসমূহ বচবনিত করা প্রত্য়ািৈ এিং তাত্ের তাৎপয্থত্ক স্ীকৃবত ক্েওয়া, ি্িস্াপৈা ও সংরষের করা প্রত্য়ািৈ।

১.৭: আগাম-সবরিয়ভাত্ি বিংশ শতাবদির ঐবতত্হ্যর তাবলকাভুবতির উন্নয়ৈ েিাত্ৈা

বিংশ শতাবদির ঐবতহ্যগুত্লা িহুশাস্তীয় েত্লর মাধ্ত্ম পুঙ্াৈপুঙ্ভাত্ি গত্িিৈা ও অধ্ায়ত্ৈর মাধ্ত্ম আগাম-সবরিয়তার সাত্র 
বচবনিত ও বৈয়মতাবন্ত্রক ভাত্ি িবরপ এিং তাবলকাভুতি করা প্রত্য়ািৈ। পবরকল্ৈা ও ঐবতহ্য কতৃ্থত্ত্বসহ োবয়ত্ত্ব প্রাপ্ত সংস্ার করা 
ঐবতত্হ্যর প্রভাি মূল্ায়ৈসহ বিবভন্ন িবরপ ও তাবলকা ভুবতিকরত্ৈর মাধ্ত্ম আগাম-সবরিয় সংরষের ও ি্িস্াপৈা পেত্ষেপ 
গ্রহৈ করা প্রত্য়ািৈ।

১.৮: সাংস্ৃবতক তাৎপয্থ প্রবতঠিায় তুলৈামূলক বিত্লেিত্রর ি্িহার

বিংশ শতাবদির ঐবতত্হ্যর তাৎপয্থ মূল্ায়ত্ৈর সময় তুলৈামূলক অন্যান্য ঐবতহ্যস্াৈ ও িায়গা বচবনিত ও মূল্ায়ৈ করা প্রত্য়ািৈ 
সম্পক্থযুতি তাৎপয্থ বিত্লেির ও অনুধািৈ করার িন্য।



সংরক্ষণ পবরকল্পিা প্রবরিয়ার প্রচ্য়াগ

অিুচ্ছেদ ২: রথারথ সংরক্ষণ পবরকল্পিা এিং ি্যিস্াপিা পদ্ধবতর 
প্রচ্য়াগ

২.১: অখন্ডতাত্ক ধত্র রাখার িন্য ক্যত্কাৈ ধরত্ৈর হস্ত্ষেত্পর পূত্ি্থ তাৎপয্থত্ক 
অনুধািৈ করা

বিংশ শতাবদির ঐবতহ্যস্াত্ৈর অখন্ডতা ক্কাৈ ধরত্ৈর সংত্িেৈশীল পবরিত্থত্ৈর 
বিারা প্রভাবিত হওয়া উবচত ৈয়। বিপরীত প্রভাি এোত্ৈা ও প্রশমত্ৈর িন্য 
ক্কাৈ স্াৈ িা িায়গার ইবতহাস এিং তাৎপত্য্থর পয্থাপ্ত গত্িিরা, ৈবরভুতিকরৈ ও 
বিত্লেিৈ করা প্রত্য়ািৈ।

বকভাত্ি বিংশ শতাবদির ঐবতত্হ্য সাংস্ৃবতক তাৎপয্থ প্রতীয়মাৈ হয় তা অনুধািত্ৈর 
িন্য বকভাত্ি বিবভন্ন বিবশষ্ট্, উপাোৈ ও মূল্ত্িাধসমূহ এর তাৎপত্য্থ অিোৈ 
রাত্খ তার মূল্ায়ৈ করা প্রত্য়ািৈ। এিা ক্কাৈ ঐবতহ্যস্াত্ৈর যত্ন, ি্াখ্া 
এিং এর প্রামাবরকতা ও অখন্ডতা সংরষেরমূলক সবঠক বসদ্ধান্ত গ্রহত্রর িন্য 
আিশ্যকীয় পূি্থশত্থ। সমত্য়র সাত্র সাত্র স্াৈ ও িায়গা বিকবশত হয় এিং 
পরিত্থী পবরিত্থত্ৈর সাত্রও এর সাংস্ৃবতক তাৎপয্থ রাকত্ত পাত্র। একবি ঐবতহ্য 
স্াৈ িা একক িায়গার িন্য বিবভন্ন সংরষের পেত্ষেপ ও পদ্ধবত সমূত্হর প্রত্য়ািৈ 
হত্ত পাত্র।

২.২: ক্মৌবলক উৎস ক্রত্ক তর্ সংগ্রত্হর িন্য সষেমতার সি্থাবধক কায্থকার করা

প্রযুবতিগত অগ্রগবতর কারত্ৈ বিংশ শতাবদিত্ত ি্াপক েবললাবে প্রস্তুত করা সম্ভি 
হত্য়বেল। ক্কাৈ স্াৈ িা িায়গা ও তার সাংস্ৃবতক তাৎপয্থ বিত্লেির সম্পত্ক্থ 
তর্সংগ্রত্হর িন্য এসি তর্ উৎস ি্িহার করা গুরুত্ত্বপূর্থ। বকেু বকেু ক্ষেত্রে 
মূল ৈকশাকারী, বৈম্থাতা, পবরকল্ৈাকারী, ক্রিতা এিং ক্সই স্াত্ৈর সৃবষ্টর সাত্র 
সংবলেষ্ট অন্যান্য সম্প্রোয় প্রারবমক তর্ প্রোৈ করত্ত পত্র। সংবলেষ্ট ক্ষেত্রে 
তাত্ের ক্েওয়া তর্ সিসময় ক্খািা উবচত। সম্ভাি্ ক্ষেত্রে তর্ সংগ্রত্হর িন্য 
ক্মৌবখক ইবতহাস ও বিত্িচৈা করা উবচত। এই তর্ সমূহ তাৎপয্থ অনুধািত্ৈর 
িন্য ি্িহার করা উবচত, তত্ি এত্ষেত্রে বৈম্থাতার েৃবষ্টভবঙ্গর সাত্র অংগীভূত 
করার ক্ষেত্রে সািধাৈী পন্া অিলম্বৈ করা উবচত। তাৎপত্য্থ অিোৈ রাখা সকল 
মূল্ত্িাত্ধর বিত্িচৈা বৈবচিতকরত্র প্রাপ্ত গাঠবৈক উপাোৈ ও মূলৈকশার মূল্ায়ত্ৈ 
যত্নিাৈ হওয়া প্রত্য়ািৈ।

২.৩: এমৈ একবি পবরকবল্ত পদ্ধবতবিে্া ি্িহার করা যা কাি শুরু করার 
পূত্ি্থই সাংস্ৃবতক তাৎপ্থত্যর মূল্ায়ৈ এিং এত্ক বিবকত্য় রাখা ও ময্থাো রষোয় 
ৈীবতমালা সরিরাহ করত্ি

বিংশ শতাবদির ঐবতত্হ্যর তাৎপয্থ মূল্ায়ত্ৈর িন্য ি্িহৃত পদ্ধবতত্ত সংস্ৃবতগত 
ভাত্ি সবঠক সংরষের পবরকল্ৈা পেত্ষেপ অনুসরর করা উবচত। ৈীবতমালার 
উন্নয়ত্ৈ সমববিত ঐবতহাবসক গত্িিৈা ও তাৎপত্য্থর মূল্ায়ৈ এর অন্ত:ভূ্থতি করা 
হত্ি যা বচবনিত সাংস্ৃবতক তাৎপয্থ সংরষের, ি্িস্াপৈা ও ি্াখ্া কত্র। ক্কাৈ 
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কাি শুরু করার পূত্ি্থই এমৈ মূল্ায়ৈ বৈবচিত করা অপবরহায্থ যা সুবৈবচিত ভাত্ি সুবৈবে্থষ্ট সংরষেৈ ৈীবতমালা পবরিত্থৈ 
ও উন্নয়ত্ৈর পরবৈত্ে্থশৈা প্রোৈ করত্ি। একইসাত্র একবি সংরষেৈ পবরকল্ৈা/ি্িস্াপৈা পবরকল্ৈা প্রস্তুত করা উবচত। 
আঞ্চবলক ঐবতহ্যসৈে এিং স্াৈ-সুবৈবে্থষ্ট সংরষের প্রজ্ঞাপৈ প্রাসবঙ্গক হত্ত পাত্র[iii]।

২.৪: গ্রহরত্যাগ্ পবরিত্থত্ৈর সীমাত্রখা বৈধ্থারর

প্রত্ত্কবি উন্নয়ৈমূলক িা সংরষের কায্থরিত্ম ক্যত্কাৈ ধরত্ৈর হস্ত্ষেত্পর পূত্ি্থ সুস্ষ্ট ৈীবতমালা ও বৈত্ে্থশৈা প্রবতঠিা করা 
প্রত্য়ািৈ, ক্যৈ পবরিত্থত্ৈর গ্রহরত্যাগ্ সীমাত্রখা বৈধ্থারর করা যায়। একবি সংরষের পবরকল্ৈা/ি্িস্াপৈা পবরকল্ৈায় 
ঐবতহ্যস্াৈ িা িায়গার তাৎপয্থপূর্থ অংশ, ক্যসি ঝুবক এত্ক ষেবতগ্রস্ কত্র, ক্যসি অংত্শ হস্ত্ষেপ সম্ভি, িায়গাবির সি্থাবধক 
অনুকূল ি্িহার এিং ক্যসি সংরষের কায্থরিম গ্রহর করা প্রত্য়ািৈ তার ি্াখ্া ক্েওয়া উবচত। এত্ত বকেু সুবৈবে্থষ্ট মূলৈীবত 
(ক্যমৈ স্াপত্গত, পবরকল্ৈা, কাঠাত্মা এিং এমৈ আরও) এিং বিংশ শতাবদির প্রযুবতিগত ি্িহার বিত্িচৈা করা উবচত।

২.৫: আন্ত:সম্পবক্থত বিত্শিত্জ্ঞর ি্িহার

বিংশ শতাবদির স্াৈসমূত্হর সংরষের পবরকল্ৈা ও ি্িস্াপৈায় সকল বিবশষ্ট্ ও তাৎপত্য্থর মূল্ত্িাধ বিত্িচৈা কত্র একবি 
আন্ত:শাস্তীয় পেত্ষেপ প্রত্য়ািৈ। বিংশ শতাবদির ঐবতত্হ্য অপ্ররাগত কাঁচামাল ও বৈম্থার পদ্ধবতর ি্িহার এিং বিস্াত্রর কারত্র 
আধুবৈক সংরষের প্রযুবতি ও কাঁচামাল বিত্শিজ্ঞত্ের সুবৈবে্থষ্ট গত্িিৈা করা প্রত্য়ািৈ। বশল্বিিয়ক ঐবতহ্য, সাংস্ৃবতক ও 
ঐবতহাবসক ৈাগবরক ভূবমরূপ এিং আরও অন্যান্য সুবৈবে্থষ্ট ক্রেরীবিন্যাত্সর উপর েষে বিত্শিজ্ঞত্ের সংরষের কায্থরিত্ম সংবলেষ্ট 
করা উবচত।

২.৬: রষেরাত্িষের ও চলমাৈ ি্িস্াপৈার পবরকল্ৈা

সকল সাংস্ৃবতক ঐবতহ্যস্াৈ ও িায়গাসমূত্হর চলমাৈ ি্িস্াপৈায় বৈয়বমত প্রবতরষোমূলক তত্ত্বািধায়ৈ ও রষেরাত্িষের 
পবরকল্ৈা করা গুরুত্ত্বপূর্থ। ধারািাবহক এিং সবঠক তত্ত্বািধায়ৈ ও পয্থায়রিবমক পয্থত্িষের ক্কাৈ ঐবতহ্যস্াৈ িা িায়গার িন্য 
সংগবতপূর্থ ভাত্ি ক্সরা সংরষের ি্িস্া এিং এর মাধ্ত্ম েীে্থত্ময়াবে ক্মরামত খরচ কত্ম যায়। একবি তত্ত্বািধায়ৈ পবরকল্ৈা 
এই পদ্ধবতর িন্য সহায়ক হত্ি। সাংস্ৃবতক ও ঐবতহাবসক ৈাগবরক ভূবমরূত্পর িন্য এমৈ একবি ি্িস্াপৈা পবরকল্ৈা 
প্রত্য়ািৈ যা তাৎপত্য্থর ক্িকশইয়তা ও ধারািাবহক বিিত্থৈ প্রবরিয়াত্ক বৈয়ন্ত্রৈ করত্ি।

িরুরী বস্বতশীলকরৈ কায্থরিম প্রত্য়ািৈ হত্ত পাত্র, এিং তার পরিত্থী মূল্ায়ৈ ও পরিত্থী কায্থরিম সবঠকভাত্ি েষে ও অবভজ্ঞ 
ক্পশািীবিত্ের মাধ্ত্ম করাত্ৈা উবচত এিং তার িাস্িায়ৈ এমৈভাত্ি করা উবচত ক্যৈ তা তাৎপত্য্থর উপর বিরূপ প্রভাি প্রশমৈ 
কত্র।

২.৭: সংরষের কায্থরিত্মর িন্য োবয়ত্বশীল েল বচবনিতকরৈ

বিংশ শতাবদির সাংস্ৃবতক ঐবতত্হ্যর সংরষের কায্থরিম পবরচালৈার িন্য োবয়ত্ত্বশীল েলবচবনিত করা গুরুত্ত্বপূর্থ। এগুত্লার 
অন্ত:ভুতি হত্লা স্ত্বাবধকারী, সম্পবত্ত্বর ি্িস্াপক, ঐবতহ্য কতৃ্থপষে, সামাবিক সম্প্রোয়, সি্থিৈীৈ কতৃ্থপষে, স্াৈীয় সরকার, 
ৈগর পবরকল্ৈা বিভাগ এিং ক্ভাগেখলকারী, তত্ি তা এর মাত্ঝই সীমািদ্ধ ৈয়।

২.৮: ৈবরপরে ও েবললাবের সংরষের

বিংশ শতাবদির ঐবতহ্যস্াৈ ও িায়গার ক্কাৈরকম পবরিত্থত্ৈর সময় এসকল পবরিত্থৈ কায্থরিত্মর িৈ্থৈা প্রকাশ্য ৈবরভুতি করার 
িন্য বলবপিদ্ধ করা গুরুত্ত্বপূর্থ। ৈবরভুতিকরত্রর অন্তভূ্থতি হত্ত পাত্র মাৈবচরোঙ্কর, আত্লাকবচরে, পবরমাপযুতি ৈকশা, ক্মৌবখক 
ইবতহাস, ক্লিার রবমির েন্-বিত্লেির, বরেমাবরেক ৈকশা ও ৈমুৈাকরর, এিং পাবরপাবশ্ব্থক অিস্ার উপর বৈভ্থর কত্র বশল্বিিয়ক 
যন্ত্রপাবতর িন্য বশল্ ঐবতত্হ্য বিবভন্ন ৈবরভুতিকর পদ্ধবত ি্িহার করা হয়। সংরষের পবরকল্ৈা পদ্ধবতত্ত সংরবষেত েবললাবের 
গত্িিৈা একবি গুরুত্ত্বপূর্থ অংশ। স্ত্বাবধকারীত্ক েবললাবে সংরষেত্রর িন্য এিং সংরষের কায্থরিত্মর িন্য সহিলভ্ করার িন্য 
উৎসাবহত করা উবচত।



প্রত্ত্কবি হস্ত্ষেত্পর ক্ষেত্রে প্রত্ত্কবি স্াৈ িা িায়গার বিত্শিত্ত্বসমূহ এিং গ্রহরকৃত পেত্ষেপগুত্লা ৈবরভুতি করা উবচত। 
ৈবরভুতিকরত্রর ক্ষেত্রে ক্কাৈ স্াত্ৈ হস্ত্ষেত্পর পূত্ি্থ, তৎকালীৈ ও পরিত্থী অিস্া অিশ্যই বলবপিদ্ধ করত্ত হত্ি। এধরত্ৈর 
বিিররী একবি বৈরাপেস্াত্ৈ এিং হালৈাগােকৃত অনুকৃবতযুতি মাধ্ত্ম রাখা উবচত। এিা ক্কাৈ স্াৈ ও িায়গার উপস্াপৈ ও 
ি্াখ্ায় সহায়ক হত্ি, তার ফত্ল ি্িহারকারী ও েশ্থৈার্থীত্ের ক্িাধগম্তা ও উপত্ভাগ্তাত্ক িৃবদ্ধ করত্ি। সাংস্ৃবতক ঐবতত্হ্যর 
অনুসন্ধাত্ৈর ফত্ল প্রাপ্ত তর্াবেসহ অন্যান্য পবরসংখ্াৈপরে ও ৈবরপরে আগ্রহী ি্বতিত্ের িন্য সহিগম্ করা উবচত।

আধুবিক উপাদািগত ধম্য এিং গাঠবিক ি্যিস্াপিা 
গচ্িষিা করা

অিুচ্ছেদ ৩: বিংশ শতাবব্র সাংস্কৃ বতক ঐবতচ্হ্যর কাবরগরদী ও পবরকল্পিাগত দৃবটিভবগির গচ্িষণা করা

৩.১: বিংশ শতাদিীর স্তন্ত্র বৈম্থার কাঁচামাল ও বৈম্থার প্ররালীর িন্য যরাযর সুবৈবে্থষ্ট ক্মরামত পদ্ধবতর গত্িিরা করা ও উন্নয়ৈ 
েিাত্ৈা 

বিংশ শতাবদির বৈম্থার কাঠাত্মার কাঁচামাল ও বৈম্থার প্ররালী অতীত্তর প্রচবলত বৈম্থারকাঠাত্মার কাঁচামাল ও বৈম্থারপ্ররালী ক্রত্ক 
বভন্ন হত্ত পাত্র। অৈন্য ধরত্ৈর বৈম্থারকাঠাত্মার ক্ষেত্রে গত্িিৈা ও সুবৈবে্থষ্ট ক্মরামত পদ্ধবতর উন্নয়ৈ করা প্রত্য়ািৈ। বিংশ 
শতাবদির ঐবতত্হ্যর বকেু বিবশষ্ট্, বিত্শি কত্র ক্যসি স্াৈ ও িায়গাসমূহ বিংশ শতাবদির মধ্িত্থী সমত্য়র পত্র বতরী করা 
হত্য়ত্ে, সুবৈবে্থষ্ট সংরষের প্রবতিন্ধকতা প্রকাশ করত্ত পাত্র ৈতুৈ িা পরীষোমূলক কাঁচামাল ও বৈম্থার প্রৈালীর ি্িহার অরিা 
শুধুমারে সুবৈবে্থষ্ট ক্মরামত প্রৈালীর েষেতার অভাত্ি। প্রামাবরক/তাৎপয্থমূলক কাঁচামাল িা খুবিৈাবিসমূহ ৈবরভুতি করা উবচত 
যবে তা অপসারত্ৈর প্রত্য়ািৈ হয়, এিং প্রবতবৈবধত্ত্বমূলক ৈমুৈা সংরষের করা উবচত।

ক্যত্কাৈ ধরত্ৈর হস্ত্ষেত্পর পূত্ি্থ, এসকল কাঁচামাল সমূহ সািধাৈতার সাত্র বিত্লেির করা প্রত্য়ািৈ এিং ক্যত্কাৈ ধরত্ৈর 
েৃশ্যমাৈ ও অেৃশ্যমাৈ ষেবতসমূহ শৈাতিকরর ও উপলবধি করা উবচত। কাঁচামাত্লর অিস্া ও অধ:ৈমৈ অনুসন্ধাৈ অধিংসাত্ত্বক 
এিং সািধাৈী হস্ত্ষেপমূলক ৈয় এমৈ পদ্ধবত অিলম্বৈ কত্র েষে ক্পশাোরীর মাধ্ত্ম করা প্রত্য়ািৈ। ধিংসাত্ত্বকমূলক বিত্লেির 
সম্পূর্থরূত্প ৈূন্যতম পয্থাত্য় সীমািদ্ধ করা উবচত। বিংশ শতাবদির কাঁচামাত্লর িয়ত্সাত্ীর্থতার সািধাৈী অনুসন্ধাত্ৈরও প্রত্য়ািৈ 
হত্ত পাত্র।

৩.২: বিংশ শতাবদিত্ত বিকবশত ৈতুৈ ি্িস্াপৈাগত প্ররালীর িন্য যরাযর প্রবতবরিয়ার গত্িিরা ও উন্নয়ৈ করা

বিংশ শতাবদিত্ত ৈগরত্কব্রিক িসিাস ও ৈগর ৈকশাকরত্র বিবভন্ন ৈতুৈ ও পরীষেমূলক গঠৈ ক্েখা বগত্য়ত্ে। সাংস্ৃবতক ও 
ঐবতহাবসক ৈগর ভূবমরূত্পর তাৎপয্থত্ক ক্িকশই করার লত্ষে্ বিবভন্ন সংরষের ও উন্নয়ৈ ৈীবতমালা সমূহ প্ররয়ৈ করা উবচত।

7

অিুচ্ছেদ ৪: তাৎপর্য  সংরক্ষচ্ণর জি্য িদীবতমািার উন্নয়ি

৪.১: ক্কাৈ স্াত্ৈর সাংস্ৃবতক তাৎপয্থ সংরষের ও ক্িশশই করার লত্ষে্ বিত্শিজ্ঞমহল কতৃক মতামতকৃত সংরষেরৈীবতমালার 
উন্নয়ৈ এিং পবরিত্থত্ৈর ি্িস্াপৈার সময় সীদ্ধান্ত গ্রহত্র পর ক্েখাত্ত ক্সই ৈীবতমালা ি্িহার করা।
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সাংস্কৃ বতক তাৎপচ্র্যর টেকসইয়তা রক্ষায় 
অপিত্য ি/রূপান্তচ্রর বিয়ন্ত্রণ/ি্যিস্াপিা

অিুচ্ছেদ ৫: মিুষ্যহস্তচ্ক্ষপ অথিা প্রাককৃ বতক অিস্া টরকারচ্িই পবরিত্য ি 
টহাক িা টকি তার ি্যিস্াপিা সাংস্কৃ বতক তাৎপর্য , প্রামাবিকতা ও 
অখন্ডতাচ্ক ধচ্র রাখার জি্য গকৃ হদীত সংরক্ষণ প্রবরিয়ার অপবরহার্য  অংশ।

৫.১: বকেুত্ষেত্রে পবরিত্থৈ একবি ঐবতহ্যস্াৈ িা কীবত্থর ক্িকসইতার িন্য 
প্রত্য়ািৈীয়। ি্বতিত্কব্রিক হস্ত্ষেপ ও রিমিধ্থমাৈ পবরিত্থৈ সাংস্ৃবতক তাৎপত্য্থ 
বিরূপ প্রভাি ক্ফলত্ত পাত্র। ক্যখাত্ৈ পবরিত্থৈ প্রত্য়ািৈীয়, ক্সত্ষেত্রে ক্সস্াত্ৈর 
অখন্ডতা ও প্রামাবৈকতার উপর আবৈত পবরিত্থত্ৈর প্রভাি যাচাই ও পয্থাত্লাচৈা 
করত্ত হত্ি।

অনুত্ছেে ৬: সংত্িেৈশীলতার সাত্র পবরিত্থৈ পবরচালৈা

৬.১: ‘পবরিত্থত্ৈর’ িন্য একবি সািধাৈী পেত্ষেপ গ্রহর

যতিা কম সম্ভি এিং বঠক যতিা প্রত্য়ািৈ ততিুকুই পবরিত্থৈ করত্ত হত্ি। ক্যত্কাৈ 
ধরত্ৈর অন্ত্থিবত্থতা হওয়া উবচত পবররামেশ্থী। পবরিত্থত্ৈর গভীরতা ও ি্াপকতা 
যতিা সম্ভি কবমত্য় বৈত্য় আসা প্রত্য়ািৈ। শুধুমারে সংস্াত্রর ক্ষেত্রে ইত্তামত্ধ্ 
প্রমাবরত পদ্ধবত ি্িহার করত্ত হত্ি এিং ঐবতহাবসক িুৈৈ ও সাংস্ৃবতক তাৎপত্য্থর 
িন্য ষেবতকারক পবরচয্থা প্ররালী এবেত্য় চলত্ত হত্ি; সংস্ার করত্ত হত্ি যতিা 
সম্ভি কম ষেবতকারক উপাত্য়। ‘পবরিত্থৈ’ হত্ত হত্ি যতিা সম্ভি প্রবতিত্থৈত্যাগ্।

সাংস্ৃবতক তাৎপত্য্থ অপ্রবতিত্থৈীয় প্রভাি ৈা ক্ফলার শত্ত্থ ক্কাৈ স্াৈ িা িায়গার 
কম্থেষেতা ও কায্থকাবরতা িৃবদ্ধর িন্য স্তন্ত্র অন্ত্থিবত্থতা প্রত্য়াগ করা ক্যত্ত পাত্র। 
যখৈ পবরিবত্থত ি্িহার বিত্িচৈা করা হয় তখৈ যরাযর পুর:ি্িহার বিকল্ খুত্ি 
বৈত্ত হত্ি যা সাংস্ৃবতক তাৎপয্থত্ক সংরষের করত্ি।

৬.২: সকল ধরত্ৈর প্রবতকূল প্রভাি এোত্ৈা ও প্রশবমত করার লত্ষে্ ক্যত্কাৈ 
সংরষের কম্থসূচীর বিপরীত্ত প্রস্াবিত বিবভন্ন পবরিত্থত্ৈর ঐবতবহ্যক প্রভাত্ির 
মূল্ায়ৈ করা

ক্কাৈ স্াত্ৈর সাংস্ৃবতক তাৎপয্থ সবঠকভাত্ি সংঙ্গাবয়ত ও অনুধািৈ করা প্রত্য়ািৈ 
ক্যৈ ক্কাৈ পবরিত্থৈ প্রস্ািৈা সংকুবচতকরর অরিা বিপরীত প্রভািত্ক এোত্ৈা সম্ভি 
হয়। বিবভন্ন ধরত্ৈর উপাোৈ, বিবশষ্ট্ ও মূল্ত্িাত্ধর পবরিত্থৈশীল সহৈশীলতা 
বিে্মাৈ, ক্স কারত্ৈ ক্কাৈ উন্নয়ৈ প্রস্ািৈা আত্ীকরৈ িা পবরিত্থত্ৈর পূত্ি্থ 
এগুত্লার মূল্ায়ৈ ও অনুধািৈ করা প্রত্য়ািৈ, ক্যৈ ক্কাৈ স্াত্ৈর সাংস্ৃবতক তাৎপয্থ 
ি্িস্াপৈা ও সংরষের হয়।

৬.৩: উপযুতি ঐবতহ্য সংরষের সমাধাৈ বৈবচিতকত্ল্ আেবশ্থক বৈম্থার ও বৈয়ন্ত্রক 
সংত্ঙ্কতসমূত্হর ৈমৈীয় ও উদ্ািৈী পন্ার ি্িহার প্রত্য়ািৈ

সাংস্ৃবতক তাৎপয্থ সংরষেত্রর িন্য আেবশ্থক আইৈ ও বৈম্থাৈৈীবতর (উোহররস্রূপ 
প্রত্িশত্যাগ্তা চাবহো, স্াস্্ ও বৈরাপত্াৈীবতগত চাবহো, আগুৈবৈি্থাপক চাবহো, 
ভূকম্পৈীয় প্রবতত্রাধ ি্িস্া, ভূবমরূপগত চাবহো, জ্ালাবৈ সারেয়ীতার উন্নয়ত্ৈ 
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যাৈচলাচলি্িস্া ও পবরমাপ) বশবরল সঙ্গবতপূর্থপ্রত্য়াগ প্রত্য়ািৈ হত্ত পাত্র। ক্ৈবতিাচক ঐবতহ্য প্রভাি এোত্ৈা িা প্রশমত্ৈর 
লত্ষে্ প্রাসবঙ্গক কতৃ্থপষে ও বিত্শিজ্ঞমহত্লর সাত্র পুঙ্ানুপুঙ্ বিত্লেির ও আত্লাচৈা করা উবচত[iv]।

অিুচ্ছেদ ৭: সংরুবক্ত ও হস্তচ্ক্ষচ্পর টক্ষচ্রে উপরুক্ত/সহিদীয় পন্া বিবচিত করি

৭.১: সংযুতি করত্রর ক্ষেত্রে ঐবতহ্যস্াৈ িা িায়গার সংস্ৃবতক তাৎত্য্থর প্রবত রেদ্ধাশীল রাকা প্রত্য়ািৈ

বকেুত্ষেত্রে স্াৈ িা কীবত্থর ক্িকশইয়তা বৈবচিত করার িন্য হস্ত্ষেপ (ক্যমৈ ক্কাৈ োলাৈ িা িাগাত্ৈ ৈতুৈ সংযুবতি, ক্কাৈ ৈতুৈ 
শহর এলাকায় একবি ৈতুৈ োলাৈ এিং এমৈ বকেু) প্রত্য়ািৈ হত্ত পাত্র। সািধাৈতার সাত্র বিত্লেিত্ৈর পর ৈতুৈ সংযুবতি 
এমৈভাত্ি পবরকল্ৈা করা উবচত ক্যৈ ক্সই স্াৈ িা কীবত্থর সীমাত্রখা, অিস্াৈ, বিন্যাস, অনুপাত, কাঠাত্মা, ভূবমরূপ, কাঁচামাল, 
িুৈৈ এিং িত্ৈ্থর সাত্র মাৈাৈসই হয়। সংযুবতিসমূহ স্ষ্টভাত্ি ৈতুৈ বহত্সত্ি প্রতীয়মাৈ, বৈবিে পয্থত্িষেত্র বচবনিতত্যাগ্ বকন্তু 
বিে্মাৈ উপাোত্ৈর সাত্র বমত্ল কাি করত্ি এমৈ হওয়া উবচত; প্রবতত্যাবগতা ৈয় পূরক বহত্সত্ি কাি করত্ি, অনুকরৈ ৈয় 
ি্াখ্া করত্ি।

৭.২: ৈতুৈ হস্ত্ষেত্পর পবরকল্ৈার ক্ষেত্রে বিে্মাৈ বিবশষ্ট্, মাৈেন্ড, গঠৈ, অিস্াৈ, ভূবমরূপ, কাঁচামাল, ির্থ, িবহ:আিরৈ 
এিং পঙ্ানুপুঙ্তাত্ক বিত্িচৈায় রাখা

পরিত্থী িৃষেত্রাপৈ, োলাৈ এিং তাত্ের ৈকশার সহাৈূভুবতশীল ি্াখ্ার সবঠক পবরকল্ৈার সমাধাৈ বেত্ত পাত্র। তরাবপ, 
প্রাসবঙ্গক ৈকশা মাত্ৈ অনুকরৈ ৈয়।

অিুচ্ছেদ ৮: সাংস্কৃ বতক তাৎপচ্র্যর টক্ষচ্রে িত্য মাি ি্যিহারচ্রাগ্যতার অিদাি স্দীকার করা এিং টস অিুরায়দী 
ি্যিস্া করা।

ক্যখাত্ৈ ক্কাৈ স্াৈ িা িায়গার ি্িহারত্যাগ্তায় এর সাংস্ৃবতক তাৎপত্য্থ অিোৈ রাত্ক ক্সত্ষেত্রে ক্সই ি্িহারত্যাগ্তাত্ক 
ক্িকশই কত্র রাখার লত্ষে্ সংরষের কায্থরিম পবরচালৈা করা উবচত। ক্যখাত্ৈ স্াৈবির ক্িকশইওতার িন্য ৈতুৈ ি্িহারকায্থ 
শুরু করা হয় এিং ক্যখাত্ৈ পূি্থিত্থী ি্িহার যা ক্সই স্াত্ৈর সাংস্ৃবতক তাৎপত্য্থ অিোৈ রাত্খ তা পবরস্ার ভাত্ি ি্াখ্া করা 
উবচত।

অিুচ্ছেদ ৯: টকাি স্াি ও জায়গার প্রামাবণকতা ও অখন্ডতার প্রবত শ্রদ্ধাশদীি থাকা

৯.১: হস্ত্ষেত্পর কারত্ৈ সাংস্ৃবতক মূল্ত্িাধ ক্িকশই এিং আত্রা িৃবদ্ধ হওয়া উবচত

তাৎপয্থপূর্থ উপাোৈগুত্লা পুর:বৈম্থাৈ করার ক্চত্য় িরং ক্মরামত ও পুৈরুদ্ধার করত্ত হত্ি। সাংস্ৃবতক তাৎপয্থপূর্থ উপাোৈগুত্লার 
প্রবতস্াপৈ করার ক্চত্য় তার েৃঢ়করর, একরেীকরর ও ক্মরামতকরর িাঞ্চৈীয়। সম্ভাি্ ক্ষেত্রে প্রবতস্াবপত উপাোৈসমূহ পূি্থতৈ 
উপাোত্ৈর সাত্র মাৈাৈসই হওয়া উবচত এিং ৈতুৈ প্রবতস্াবপত উপাোৈ সমূহত্ক আলাে কত্র স্তন্ত্রতা রষের িন্য বচবনিত িা 
তাবরবখকরৈ কত্র রাখা উবচত।

সম্প্থৈরূত্প ধব্ংস হত্য় যাওয়া ক্কাৈ ঐবতহ্যস্াৈ িা তার গুরুত্ত্বপূর্থ উপাোৈ সমূত্হর পুৈ:বৈম্থার ক্কাৈ অিস্াত্তই সংরষের 
পেত্ষেপ ৈয় এিং তা গ্রহরত্যাগ্ও ৈয়। তরাবপ, যরাযর তর্াবে সমবর্থত যত সামান্য পুৈ:বৈম্থার ক্কাৈ স্াৈ িা কীবত্থর 
অখন্ডতা িা সাংস্ৃবতক তাৎপয্থ অনুধািত্ৈর ক্ষেত্রে সহায়ক হত্ত পাত্র।

৯.২: িহুকাত্লর পুবঞ্ভুত আিরৈ ও আত্রাবপত পবরিত্থত্ৈর তাৎপয্থগত মূল্ত্িাত্ধর প্রবত রেদ্ধাশীল রাকা

ঐবতহাবসক সাষে্ বহত্সত্ি ক্কাৈ স্াত্ৈর সাংস্ৃবতক তাৎপয্থ প্রধাৈত বৈভ্থর কত্র এর আসল ও তাৎপয্থপূর্থ উপাোৈসমূত্হর 
বিবশষ্ট্ এিং/িা এর স্শ্থৈাতীত মূল্ত্িাত্ধর উপর যা ক্সই ঐবতহ্যস্াত্ৈর প্রামাবরকতাত্ক সংঞ্াবয়ত কত্র। তরাবপ, ক্কাৈ 
সবত্কাত্রর ঐবতহ্যস্াৈ িা িায়গার সাংস্ৃবতক তাৎপয্থ, িা পরিত্থী সংযুবতি, হস্ত্ষেপ, ভূবমরূপগত উপাোৈ িা ৈতুৈ উপাোৈ 
একক ভাত্ি শুধুমারে তাত্ের প্রাচীৈতার উপর বৈভ্থর কত্রৈা। পরিত্থীকাত্লর পবরিত্থৈ যা ইবতমত্ধ্ তার বৈিস্ সাংস্ৃবতক 



তাৎপয্থ অি্থৈ কত্রত্ে, সংরষের এিং উন্নয়ৈমূলক বসদ্ধান্ত ক্ৈওয়ার ক্ষেত্রে ক্সগুত্লাও শৈাতি ও মূল্ায়ৈ করা উবচত।

বিবভন্ন সময়কাত্য় অত্রাবপত সকল প্রকার হস্ত্ষেপ ও পবরিত্থত্ৈর কালি্াবপ্ত িা সময়কাল স্ষ্টভাত্ি প্রতীয়মাৈ হওয়া এিং 
তার উপবর আিরত্ৈর মাধ্ত্ম সমর্থৈত্যাগ্ হওয়া উবচত। এই ৈীবত বিংশ শতাবদিত্ত ি্িহৃত ক্িবশরভাগ উপাোত্ৈর ক্ষেত্রে 
গুরুত্ত্বপূর্থ।

ঐবতহ্যস্াত্ৈর বিিয়িস্তু, সংলগ্নিস্তু, সরঞ্াম, যন্ত্রাংশ, উপকরর, বশল্কম্থ, চািািাে এিং ভূবমরূত্পর উপাোৈ ক্যগুত্লা সাংস্ৃবতক 
তাৎপত্য্থ অিোৈ রাত্খ তা সিসময় ক্যখাত্ৈ সম্ভি ধত্র রাখা উবচত[v]।

পবরচ্িশগত টেকসইয়তার ি্যিস্াপিা

অিুচ্ছেদ ১০: পবরচ্িশগত টেকসইয়তাচ্ক বিচ্িচিায় রাখা
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১০.১: সাংস্ৃবতক ঐবতহ্য সংরষেত্রর সাত্র সাত্র প্রাকৃবতক ক্িকসইয়তা ও জ্ালাবৈ-সারেয়ী পেত্ষেপ সমূত্হর মাত্ঝ ভারসাম্ 
রষোয় প্রত্য়ািৈীয় পেত্ষেপ গ্রহৈ।

সমত্য়র সাত্র সাত্র আত্রা ক্িবশ জ্ালাৈী সারেয়ী হওয়ার িন্য বিংশ-শতাদিীয় সাংস্ৃবতক ঐবতহ্যসমূত্হর উপর চাপিৃবদ্ধ ক্পত্ত 
রাকত্ি। আর তাই সম্ভাি্ ক্ষেত্রে, জ্ালাৈী সংরষের পেত্ষেপসমূহ বিারা সাংস্ৃবতক তাৎপয্থ িা গুরুত্ত্ব (স্াভাবিক কায্থরিম ও 
ি্িহারসহ) ক্যৈ ক্কাৈ বিরূপ প্রবতবরিয়ার বশকার ৈাহয় ক্সবেত্ক সতক্থ রাকত্ত হত্ি।

সংরষেত্রর ক্ষেত্রে পবরত্িবশক ক্িকসইয়তা রষোয় সমকালীৈ পেত্ষেপসমূহত্ক বিত্িচৈায় রাখত্ত হত্ি[vi]। ক্কাৈ সাংস্ৃবতক 
ঐবতহ্যস্াত্ৈ হস্ত্ষেত্পর ক্ষেত্রে ক্সই স্াত্ৈর সংরষের ও চলমাৈ ি্িস্াপৈায় সহায়ক ক্িকশই পদ্ধবত ও সামগ্রী ি্িহার 
করা উবচত। একবি িাস্ি ও সুিম ফলাফল অি্থত্ৈর িন্য ক্সই ঐবতহ্যস্াত্ৈর সাত্র সম্পবক্থত সকল সংস্া ও ি্বতির সাত্র 
আত্লাচৈার মাধ্ত্ম ক্কাৈ স্াত্ৈর ক্িকসইয়তা বৈবচিত করা প্রত্য়ািৈ। ঐবতহ্যস্াত্ৈর সাংস্ৃবতক তাৎপয্থ ও তার পবরি্বপ্তত্ত 
হস্ত্ষেপ, ি্িস্াপৈা ও ি্াখ্াসহ সকল সম্ভাি্ উপায়ান্তর ভবিষ্যৎ প্রিত্মের িন্য অপবরিবত্থত রাখা আিশ্যক।

ক্কাৈ বিে্মাৈ ইমারত্তর যুগপত্যাগী জ্ালাৈী ি্িস্াপৈার পবরকল্ৈা করার আত্গ প্ররম গুরুত্ত্বপূর্থ পেত্ষেপ হত্লা ক্সই 
ইমারত্তর বিে্মাৈ জ্ালাৈী কম্থেষেতাত্ক অনুধািৈ করা। যত্রাপযুতি পবরিত্থৈীয় সমাধাৈ বচবনিতকরার পূত্ি্থ সুবৈবে্থষ্ট কাবরগরী 
পদ্ধবত, কায্থপ্রৈালী এিং িস্তুগত উপাোত্ৈর উপর গত্িিৈা করা প্রত্য়ািৈ। ক্যখাত্ৈ আবে/মূল উপাোৈসমূহ অনুপত্যাগী ক্সত্ষেত্রে 
প্রবতস্াপৈ িা িীর্থসংস্াত্রর িন্য এমৈ ধরত্ৈর সম্ভাি্ ক্িবশ জ্ালাৈী সারেয়ী বিকল্ উপাোৈ বচবনিত করত্ত হত্ি যা সাংস্ৃবতক 
তাৎপত্য্থর উপর ক্কাৈ বিরূপ প্রভাি ক্ফলত্িৈা।

সাংস্ৃবতক ও ঐবতহাবসক ৈাগবরক ভূবমরূত্প ৈিায়ৈত্যাগ্ জ্ালাৈী পদ্ধবত ক্যমৈ িায়ুকল, ক্সৌরপ্াত্ৈল এিং পাবৈ বৈয়ন্ত্রৈ 
পদ্ধবতর প্রভাি মূল্ায়ৈ এিং পবরহার করা প্রত্য়ািৈ।

১০.২: বিংশ-শতাদিীয় ঐবতহ্য স্াত্ৈ জ্ালাৈী সারেয়ী ও পবরত্িশগত ক্িকশই ি্িস্ার প্রত্য়াত্গর পবরবচতকরৈ ও উৎসাবহতকরৈ

বিংশ-শতাদিীয় ঐবতহ্য স্াৈসমূত্হর িন্য যত্রাপযুতি পবরত্িশগত ক্িকশই উপাোৈ, পদ্ধবত এিং তার ি্িহার রীবতর উন্নয়ত্ৈ 
অবধক গত্িিৈায় অনুপ্রাবরত করত্ত হত্ি।

বিংশ-শতাদিীয় ঐবতহ্য স্াৈ সংরষেত্র প্রাকৃবতগত বস্বতশীলতা রষো ও সাংস্ৃবতক তাৎপত্য্থর সংরষের পেত্ষেপসমূত্হর মাত্ঝ 
ভারসাম্ রষোয় একবি সমববিত উত্্দ্াগ গ্রহত্ৈর িন্য বিবভন্ন বশষো ও প্রবশষের কায্থরিমত্ক অনুপ্রাবরত করত্ত হত্ি।



ি্যাখ্যাকরি, অিবহতকরি ও দক্ষতা িকৃ বদ্ধকরি

অিুচ্ছেদ ১১: িকৃ হত্তর জিচ্গাষ্দীচ্ক সাচ্থ বিচ্য় বিংশ-শতাব্দীয় সাংস্কৃ বতক ঐবতচ্হ্যর প্রচার ও প্রসার ঘোচ্িা

১১.১: বিস্ৃত আকাত্র সাংস্ৃবতক তাৎপয্থত্ক পবরবচত করৈ

বিবভন্ন অংশীোর ও সংবলেষ্ট িৈত্গাঠিীর সাত্র বৈয়বমত সংলাত্প সম্পৃতি রাখত্ত হত্ি যা বিংশ-শতাদিীয় ঐবতহ্য স্াৈসমূত্হর 
মূল্ায়র ও ক্িাধগম্তা িৃবদ্ধ ও তার সংরষেত্র সহায়তা করত্ি।

১১.২: উপস্াপৈ ও ি্াখ্াকরৈ সংরষের প্রবরিয়ার আিশ্যকীয় অংশ

সংবলেষ্ট বিত্শিজ্ঞমহল ও বিস্ৃত িৈত্গাঠিীর মাত্ঝ বিংশ-শতাদিীয় সাংস্ৃবতক ঐবতহ্য স্াত্ৈর উপর পবরচাবলত গত্িিৈা ফলাফল 
ও সংরষের/ি্িস্াপৈা পবরকল্ৈা প্রকাশ এিং সমত্য়াপত্যাগী বিবভন্ন প্রচারমূলক কম্থসূবচ গ্রহৈ করা প্রত্য়ািৈ।

১১.৩: ি্াখ্াকরৈ হত্লা সংরষের কায্থরিত্মর একবি িুবৈয়াবে অংশ

ি্াখ্াকরৈ বিংশ-শতাদিীয় সাংস্ৃবতক ঐবতহ্য স্াৈসমুহত্ক িৈসাধারত্ৈর মাত্ঝ িৈবপ্রয় কত্র ক্তালার একবি আিশ্যকীয় 
হাবতয়ার এিং তা ঐবতহ্য স্াত্ৈর পবরিত্থত্ৈর ৈবরভুতিকরৈ ও তাৎপয্থ ির্থরায় গুরুত্ত্বপূর্থ অিোৈ রাত্খ।

১১.৪: বিংশ-শতাদিীয় ঐবতত্হ্যর সংরষেত্র প্রত্য়ািৈীয় সামর্থ্ ও েষেতা িৃবদ্ধর িন্য ক্পশাগত বশষোকায্থরিমত্ক উৎসাবহত ও 
সহায়তা করা

বিবভন্ন বিিয়বভবত্ক বশষো ও ক্পশাগত প্রবশষের কাযরিত্ম বিংশ-শতাদিীয় ঐবতহ্য সংরষেত্রর ৈীবতমালাসমূহ অন্ত্থভূতি করা 
প্রত্য়ািৈ এিং এসময়কাত্লর ঐবতত্হ্যর তাৎপত্য্থর ক্িাধগম্তা, কাবরগরী প্রবতকূলতা ও পবরত্িবশক ক্িশসইয়তা রষোর মত 
সুবৈবে্থষ্ট বিিয়গুত্লার উপর বিত্শিভাত্ি আত্লাকপাত করা প্রত্য়ািৈ[vii]।
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বিঘ্যন্ট/পবরভাবষক শব্চ্কাষ

অবভত্যািৈ (Adaptation) হত্লা ক্কাৈ স্াৈ িা িায়গার পবরিত্থৈ িা রূপান্তত্রর মাধ্ত্ম বিে্মাৈ ি্িহাত্রর উপত্যাগী করা 
অরিা ৈতুৈ ক্কাৈ কাত্ি ি্িহাত্রর িন্য প্রস্াি করা (ক্িারা চাি্থার-Burra Charter, ২০১৩)।

ক্কাৈ স্াত্ৈর বিবশষ্ট্সমূহ (Attributes) এর অন্তভূ্থতি হত্লা এর প্রকৃত অিস্াৈ, গঠৈ, িুৈৈ ও ি্িহার, এর পবরকল্ৈা 
পদ্ধবত, ৈকশা (অংকৈ পদ্ধবতসহ), বৈম্থারপদ্ধবত ও কাবরগবর সরঞ্াম এিং ক্সই স্াত্ৈর ৈান্বৈক গুরাগুরসমূহ।

প্রামাবরকতা (Authenticity) হত্লা ক্কাৈ ঐবতহ্যপূর্থ কীবত্থ অরিা িায়গার িস্তুগত উপাোৈ ও অস্শ্থৈীয় মাৈসমূত্হর মাধ্ত্ম 
সত্বৈঠি ও বিশ্বাসত্যাগ্ উপাত্য় প্রকাত্শর সখ্মতা। এবি বৈভ্থর কত্র সাংস্ৃবতক ঐবতহ্যপূর্থ িায়গার ধরৈ ও এর সাংস্ৃবতক 
ক্প্রবষেত্তর উপর।

সংরষের (Conservation) হত্লা ক্কাৈ ঐবতহ্য এলাকা িা কীবত্থর সাংকৃবতক তাৎপয্থ ধত্র রাখার িন্য সকল ধরত্ৈর পবরচয্থা 
প্রবরিয়া।

সংরষের ি্িস্াপৈা পবরকল্ৈা (Conservation management plan) হত্লা এমৈ এক েবলল যা ক্কাৈ স্াত্ৈর ভবিষ্যৎ 
পবরিত্থৈসহ সকল প্রকার ি্িস্াপৈার মূলকাঠাত্মা বহত্সত্ি ি্িহৃত হয়। ক্কাৈ স্াত্ৈর ঐবতবহ্যক তাৎপয্থ বচবনিতকরা, বিবভন্ন 
সীমািদ্ধতা, ঐবতবহ্যক তাৎপত্য্থর উপর বিবভন্ন আত্রাবপত পবরিত্থত্ৈর ক্ৈবতিাচক প্রভাি এিং ভবিষ্যত্ত ক্সই ঐবতবহ্যক তাৎপয্থ 
সংরষেত্রর িন্য ৈীবতমালা বতরীসহ সিবকেুই সংরষের ি্িস্াপৈা পবরকল্ৈার অন্ত্থভূতি। ক্কাৈ ক্কাৈ ক্েত্শ সংরষের ি্িস্াপৈা 
পবরকল্ৈা’র পবরিত্ত্থ শুধুমারে ’সংরষের পবরকল্ৈা’ ৈাম ি্িহার করা হয়; যবেও বকেু ক্ষেত্রে েবলত্লর বিিয়িস্তু শুধুমারে 
গাঠবৈক সংরষেত্রর অন্তভু্থতি। ক্েখুৈ ি্িস্াপৈা পবরকল্ৈা (Management plan)|

সাংস্ৃবতক ভূবমরূপ (Cultural landscapes) প্রকাশ কত্র মাৈিসভ্তা ও প্রাকৃবতক পবরত্িত্শর সবমেবলত প্রয়াস, সমত্য়র 
সাত্র মাৈিসমাি ও িসবতর বিকাত্শর ধারাপাত, রিমাগত সামাবিক, অর্থনৈবতক ও সাংস্ৃবতক প্রভাি এিং সংবলিষ্ট প্রাকৃবতক 
পবরত্িশ কতৃ্থক িাবহ্যক ও অভ্ন্তরীর পবরত্িবশত গাঠবৈক সীমাধিতা ও/অরিা সুত্যাগ সিবকেুই বিত্িবচত। বতৈধরত্ৈর সাংস্ৃবতক 
ভূবমরূপ বিে্মাৈ, পবরকবল্ত ক্যমৈ ঐবতহাবসক উে্াৈ), উদ্ূত (ক্যমৈ কৃবিবভবত্ক ভূবমরূপ িা ৈগর) এিং সংযুবতিতা (ক্যখাত্ৈ 
প্রাকৃবতক ভূবমরূপ আধ্াবত্ত্বক, বশবল্ক ও সামাবিক মূল্ত্িাত্ধর সাত্র সম্পৃতি রাত্ক)।

সাংস্ৃবতক পর (Cultural route) হত্লা স্ল, িল িা অন্য ক্যত্কাৈ মাধ্ত্ম যাতায়াত্তর এমৈ ক্কাৈ পর যার সীমাৈা বৈধ্থাবরত 
এিং যা ক্কাৈ সুবৈবে্থষ্ট উত্্দশ্য সাধত্ৈর লত্ষে্ ঐবতহাবসক কায্থকাবরতা বিবশষ্ট্ সম্পন্ন (ইত্কামস চাি্থার অৈ কালচারাল রুিস, 
২০০৮)।

সাংস্ৃবতক তাৎপয্থ (Cultural significance) - (সংবষেপ্তরূত্প তাৎপয্থ) িলত্ত ক্িাঝায় অতীত, িত্থমাৈ িা ভবিষ্যত প্রিত্মের 
িন্য ৈান্বৈক, ঐবতহাবসক, বিজ্ঞাবৈক, সামাবিক এিং/অরিা আধ্াবত্ত্বক মূল্ত্িাধ। সাংস্ৃবতক তাৎপয্থ ক্কাৈ ঐবতহ্যস্াৈ, ক্সই 
স্াত্ৈর বিবশষ্ট্সমূহ, এর বিন্যাস, িুৈৈ, ি্িহার, সংযুবতি, অর্থত্িাধকতা, বিিরর, সংবলেষ্ট স্াৈসমূহ এিং সম্পৃতি িস্তু উপাোত্ৈর 
ক্ভতর প্রবতয়মাৈ হত্ত পাত্র। ঐবহত্স্াত্ৈ বিবভন্ন একক ও সমবষ্ট বিচাত্র বিবভন্ন ধরত্ৈর সাংস্ৃবতক তাৎপয্থ বিে্মাৈ রাকত্ত 
পাত্র।

উপাোৈসমূহ (Elements) ক্কাৈ ঐবতহ্য এলাকা িা কীবত্থর উপাোত্ৈর অন্ত্থভূতি হত্লা ক্সই স্াত্ৈর ৈকশা/পবরকল্ৈা, 
অভ্ন্তরীরভাগ, সংত্যাবিত সাি-সরজ্ঞাম, আনুিবঙ্গক আসিািপরে ও বশল্কম্থ; বিন্যাস এিং ভূবমরূপ।

পবরত্িবশক ক্িকসইতা (Environmental sustainability)  হত্লা প্রাকৃবতক ও মাৈিসৃষ্ট পবরত্িত্শর বিবশষ্ট্মূলক গুরাগুর 
সংবলেষ্ট গুরৈীয়ক ও প্রবরিয়াত্ক বিত্িচৈায় ক্রত্খ েীে্থত্ময়াত্ে িিায় রাখা এিং/িা িবধ্থত করা।
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িুৈৈ (Fabric) হত্লা ক্কাৈ স্াত্ৈর উপাোৈসমূহ, স্ািররিি্ােী, আত্ধয়, িস্তুসামগ্রী এিং প্রাকৃবতক উপাোৈসহ সিধরত্ৈর 
গাঠবৈক সামগ্রী। িুৈৈ িলত্ত শূন্যস্াৈ ও েৃবষ্টৈান্বৈকতাও ক্িাঝাত্ৈা হয় (িুত্রা চাি্থার, ২০১৩)।

ঐবতহাবসক উে্াৈ (Historic garden) হত্লা স্াপত্ ও উে্াৈকি্থর উপাোত্ৈর সমবিত্য় পবরকবল্ত উপাত্য় গত্ে ক্তালা 
ভূবমরূপ যা তার ঐবতহাবসকতা, ৈান্বৈকতা ও সামাবিক কারত্ৈ গুরুত্ত্বিহ।

ঐবতহাবসক ৈগর ভূবমরূপ (Historic Urban landscape) হত্লা এর বিস্ৃত ৈাগবরক ক্প্রবষেত ও ক্ভৌগবলক বিন্যাত্সর সমবিত্য় 
সাংস্ৃবতক ও প্রাকৃবতক মূল্ত্িাধ ও বিবশষ্ট্সমূত্হর ঐবতহাবসক স্রায়ৈকৃত। ৈাগবরক ভূবমরূপ ক্প্রবষেত্তর অন্ত্থভূতি হত্লা 
স্াৈবির ভূসংস্াৈ, বভাগবলক বিবশষ্ট্, িলি ও প্রাকৃবতক বিবশষ্ট্, এর ঐবতহাবসক ও সমসামবয়ক পবরত্িশ, এর ভূগভ্থস্ ও 
ভূ-উপবরভাত্গর অিকাঠাত্মা, এর উমেুতিস্াৈ ও উে্াৈসমূহ, এর ভূবম ি্িহার ৈমুৈা ও স্াবৈক সংগঠৈ, প্রত্ষেরূপ ও েৃবষ্টগত 
সম্পক্থ, এিং ক্সই সাত্র সকল প্রকার ৈাগবরক স্াপৈার উপাোৈসমূহ। সামবিক ও সাংস্ৃবতক প্ররা ও মূল্ত্িাধসমূহ, সরূপতা 
ও বিবচরেময় ঐবতত্হ্যর অর্থনৈবতক প্রবরিয়া ও স্শ্থৈাতীত মারো সমূহও ঐবতহাবসক ৈগর ভূবমরূত্পর অন্ত্থভূতি (ইউত্ৈত্স্া 
বরকত্মৈত্্ডশৈ অৈ বে বহসত্িাবরক আরিাৈ ল্ান্ডত্স্প, ২০১১)।

উৎপােৈবশল্-সংরিান্ত ঐবতহ্য (Industrial heritage) িলত্ত এমৈ স্াৈ, কাঠাত্মা, কমত্লেক্স, এলাকা এিং ভূবমরূপ, ক্সই 
সাত্র এর সাত্র সম্পবক্থত যন্ত্রাংশ, িস্তুসামগ্রী এিং েবললসমূহ যা অতীত িা িত্থমাত্ৈর বশল্-উৎপােৈপ্রবরিয়া, কাঁচামাল 
আত্হারৈ, তাত্ের প্রবরিয়ািাতকরৈ ও এর সাত্র সম্পবক্থত জ্ালাৈীি্িস্া, পাবৈ ও ক্যাগাত্যাত্গর অিকাঠাত্মা ক্িাঝায়।

স্শ্থৈাতীত সাংস্ৃবতক ঐবতহ্য (Intangible Cultural heritage) িলত্ত ক্িাঝায় ক্কাৈ সম্প্রোয়, িৈত্গাঠিী এিং ক্কাৈ 
ক্কাৈ ক্ষেত্রে একক ি্বতির আচার-ি্িস্া, আখ্াৈ, অবভি্বতি, জ্ঞাৈ, েষেতা, ক্সই সাত্র যন্ত্রাংশ, িস্তু উপাোৈ, প্রত্নিস্তু এিং 
সাংস্ৃবতক অিস্াৈ যা তাত্ের সাংস্ৃবতক ঐবতত্হ্যর অংশ।

স্শ্থৈাতীত মূল্ত্িাধ (Intangible values) এর অন্ত্থভূতি হত্লা ঐবতহাবসক, সামাবিক, বিজ্ঞাবৈক অরিা আধ্াবত্ত্বক সম্পক্থ 
িা সৃিৈশীল প্রবতভা।

অখন্ডতা (Integrity) হত্লা ক্কাৈ ঐবতহ্যপূর্থ িায়গা িা স্াৈ, তার অনুসঙ্গ এিং তার মূল্ত্িাত্ধর সম্পূর্থতা ও অখন্ডতার 
মাপকাবঠ। অখন্ডতার অিস্া বৈরীষোর ক্ষেত্রে পাত্র।

 ক) এর মূল্ত্িাধ/তাৎপয্থ প্রকাশকারী সকল প্রত্য়ািৈীয় উপাোৈ 

 খ) স্াির অংশসমূত্হর গুরুত্ব প্রকাশকারী সকল বিবশষ্ট ও প্রবরিয়া সমূত্হর সম্পূৈ্থ প্রবতবৈবধত্বত্ক বৈবচিত করা

 গ) উন্নয়ৈ িা অিত্হলার প্রবতকূল প্রভাত্ির কারত্ৈ সংগবঠত ষেবতগ্রস্তা। 

ি্াখ্াকরৈ (Interpretation) িলত্ত ক্িাঝায় সম্পূর্থ মারোয় িৈসত্চতৈতা উন্নত করার এিং সাংস্ৃবতক ঐবতহ্যপূর্থ স্াৈ ও 
িায়গাসমূত্হর ক্িাধগম্তা িৃবদ্ধ করার অবভপ্রাত্য় পবরচাবলত সম্ভাি্ সকল কায্থরিম। োপা ও ব্ডবিিাল প্রকাশৈা, সি্থিৈীৈ 
িতিৃতা, স্াত্ৈ িা িবহ:স্াত্ৈ এর সাত্র সম্পবক্থত বিবভন্ন স্াপৈা, বশষোমূলক কায্থরিম, িৈসাধারত্ৈর অংশগ্রহৈমূলক কায্থরিম, 
এিং উপস্াপৈ প্রবরিয়ার চলমাৈ গত্িিৈা, প্রবশষের ও মূল্ায়ৈ সিবকেুই ি্াখ্াকরত্ৈর অন্ত্থভূতি (ইত্কামস চাি্থার ফর বে 
ইনিারবপ্রত্িশৈ এন্ড ক্প্রত্িত্নিশৈ অফ কালচারাল ক্হবরত্িি সাইিস, ২০০৮) । 

মধ্িবত্থতা/অন্ত্থিবত্থতা (Intervention) হত্লা ক্কাৈ স্াত্ৈর স্াবৈক ও অস্শ্থৈীয় বিবশষ্ট্সমূত্হর পবরিত্থৈ িা অবভত্যািৈ 
করার প্রবরিয়া। 

রষেরাত্িষের (Maintenance) হত্লা ক্কাৈ ঐবতহ্যপূর্থ এলাকা অরিা স্াত্ৈর কাঠাত্মা ও বিন্যাত্সর বৈয়বমত প্রবতরষোমূলক 
পবরচয্থা এিং যা ক্মরামত করা (repair) ক্রত্ক আলাো।

ি্িস্াপৈা পবরকল্ৈা (Management plan) হত্লা সংরষের পবরকল্ৈার (Conservation Plan) মতই একধরত্ৈর 
েবললাবে যা ক্কাৈ স্াত্ৈর পবরচালৈা ও সমূহ ভবিষ্যত পেত্ষেপসমূত্হর মূল পবরকল্ৈা কাঠাত্মা বহত্সত্ি বিত্িবচত হয়। 
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ি্িস্াপৈা পবরকল্ৈা মূলত এমৈ সাংস্ৃবতক ভূ-েৃবষ্টক স্াত্ৈ ি্িহার করা হয় ক্যখাত্ৈ চলমাৈ ি্িস্াপৈা হত্লা প্রারবমক 
সংরষের পেত্ষেপ। 

িায়গা/এলাকা - িৃহৎ অত্র্থ (Place) এই েবলল/সৈত্ে এলাকা িলত্ত সাংস্ৃবতক তাৎপয্থপূর্থ ক্কাৈ সুবৈবে্থষ্ট ক্ভৌগবলক অঞ্চল 
ক্িাঝাত্ৈা হত্য়ত্ে। ক্কাৈ িস্তু, উমেুতি স্াৈ ও েৃবষ্টৈান্বৈকতা, ক্সৌধ, ভিৈ, স্াপত্ কাঠাত্মা, প্রত্নাতাবত্ক স্াৈ, ঐবতহাবসক 
ৈাগবরক ভূ-অঞ্চল, সাংস্ৃবতক ভূ-অঞ্চল, সাংস্ৃবতক ঊৎসপর এিং উৎপােৈবশল্ সম্পবক্থত স্াৈসমূহ এই িৃহৎ অত্র্থ িায়গা/
এলাকার অন্তভূ্থতি। একবি িায়গা/এলাকার স্াবৈক ও অস্শ্থৈীয় দ্ধুরত্ৈরই ি্াবপ্ত রাকত্ত পাত্র। 

উপস্াপৈ (Presentation) িলত্ত ক্িাঝায় ক্কাৈ সাংস্ৃবতক ঐবতহ্যময় স্াত্ৈ ি্াখ্ামূলক তর্, ক্ভৌত অবধগম্তা, এিং 
ি্াখ্ামূলক কাঠাত্মার সংস্াত্ৈর মাধ্ত্ম ি্াখ্ামূলক বিিয়িস্তুত্ক প্রকাশত্যাগ্ কত্র ক্তালার পবরকল্ৈা। এবি বিবভন্ন ক্কৌশলগত 
মাধ্ম ক্যমৈ তর্বৈত্ে্থবশকা, িাদুেত্রর ন্যায় প্রেশ্থৈী, সুবৈয়বন্ত্রত পেচারর, িতিৃতা ও পবরকবকিত পবরভ্রমত্ৈর মাধ্ত্ম ক্কাৈ 
সাংস্ৃবতক ঐবতহ্যময় স্াৈত্ক উপস্াপৈ করা ক্যত্ত পাত্র ICOMOS Charter For the Interpretation And Presentation 

Of Cultural Heritage Sites, 2008, ২০০৮)।

পুৈ:বৈম্থার (Reconstruction) হত্লা ক্কাৈ স্াত্ৈ ৈতুৈ উপাোত্ৈর ি্িহাত্রর মাধ্ত্ম পূি্থিত্থী ক্কাৈ জ্ঞাত অিস্ায় বৈত্য় 
আসা।

িীর্থসংস্ার (Repair) হত্লা ক্কাৈ বিে্মাৈ উপাোৈ অরিা ৈতুৈ উপাোত্ৈর পয্থায়রিত্ম পুৈরুদ্ধার িা পুৈবৈ্থমাত্ৈর মাধ্ত্ম 
কায্থকরী অিস্ায় বৈত্য় আসা।

পুৈরুদ্ধার (Restoration) মাত্ৈ হত্লা ক্কাৈ একবি স্াত্ৈর বিে্মাৈ বিবভন্ন উপাোৈত্ক সি্থবৈম্ন মারোয় ৈতুৈ উপাোত্ৈর 
সবন্নত্িশ েবিত্য় পূৈবি্থন্যাস কত্র অরিা ক্কাৈ প্রভািবিস্ারকারী ক্কাৈ উপাোৈত্ক সবরত্য় পূি্থিত্থী জ্ঞাত ক্কাৈ অিস্ায় বফবরত্য় 
আৈা। 

প্রবতিত্থবৈয়তা (Reversibility)  ক্িবশরভাগত্ষেত্রেই এই প্রবতিত্থবৈয়তা অকাি্ িা পূর্থস্াধীৈ ৈয়।  

বিন্যাস (Setting) হত্লা ক্কাৈ ঐবতহ্য স্াত্ৈর প্রত্ষে ও িবধ্থত পবরত্িশ যা ঐ স্াত্ৈর সাংস্ৃবতক তাৎপত্য্থর অংশ িা তার 
সাত্র সম্পক্থযুতি (বিয়াৈ ক্োিৈা, ২০০৫)। 

স্াৈ (Site) িলত্ত এই েবলত্ল ক্িাঝাত্ৈা হত্য়ত্ে ঐবতহ্যময় তাৎপয্থপূর্থ ক্কাৈ সুবৈধ্থাবরত এলাকা। এবি একবি উপস্াবৈক 
এলাকা ক্যখাত্ৈ ক্সৌধ/স্ৃবতবচনি, প্রত্নতাবত্ত্বক স্াৈ, ভিৈ, স্াপত্কাঠাত্মা, উমেুতি স্াৈ ও িাগাৈও অন্তভূ্থতি।  এর েৃশ্যমাৈ ও 
অেৃশ্যমাৈ সিরকম মারোই রাকত্ত পাত্র।   



প্রান্তটীকা

[i] ইকত্মাস (ICOMOS), ইউত্ৈত্স্া (UNESCO) এিং ঐবতত্হ্যর সাত্র সম্পবক্থত বিবভন্ন মূল সংস্ার ক্যসি েবলল ও সৈে 
ি্িহার করা হত্য়ত্ে  

- ক্সৌধ ও স্াত্ৈর সংরষের এিং পুৈরুদ্ধার বিিয়ক আন্তি্থাবতক সৈে (ক্ভবৈস সৈে), ১৯৬৪।

- ক্্াত্রসে সৈে – ঐবতহাবসক উে্াৈ, ১৯৮১

-  ওয়াবশংিৈ সৈে – ঐবতহাবসক শহর ও ৈগরাঞ্চল সংরষের সৈে, ১৯৮৭।

- এন্ডহত্ভৈ  বিিৃবত, ্ডত্কাত্মাত্মা, ১৯৯০।

- প্রামাবৈকতা বিিয়ক ৈারা েবলল, ১৯৯৪ এিং ৈারা+২০, ২০১৪।

-  কৃবিবভবত্ক ঐবতহ্য বিত্লেির, সংরষের এিং কাঠাত্মাগত পুৈরুদ্ধার বিিয়ক মূলৈীবত, ২০০৩

- ঐবতহ্যকাঠাত্মা, স্াৈ এিং এলাকার অিস্াৈগত সংরষের বিিয়ক বিয়াৈ ক্োিরা, ইকমস, ২০০৫।

- সাংস্ৃবতক পর বিিয়ক ইকমস সৈে, ২০০৮।

- সাংস্ৃবতক ঐবতহ্য স্াত্ৈর উপস্াপৈ এিং ি্াখ্া বিিয়ক ইকমস সৈে, ২০০৮।

- ঐবতহাবসক ৈগর, শহর এিং ৈগরাঞ্চত্লর সুরষো ও ি্িস্াপৈা বিিয়ক ক্ভত্লত্া মূলৈীবত, ২০১১।

- উৎপােৈ-বশল্ সংরিান্ত স্াৈ, কাঠাত্মা, এলাকা এিং ভূবমরূত্পর সংরষের বিিয়ক ইকমস/ বিআইবসবসআইআইচ মূলৈীবত – 
্ডািবলৈ মূলৈীবত, ২০১১।

- স্াত্ৈর সাংস্ৃবতক তাৎপয্থ বিিয়ক অত্্রেবলয়া ইকমস সৈে, িুরা সৈে, ২০১৩ এিং এরসাত্র সম্পবক্থত বৈত্ে্থবশকা।

- বিশ্ব ঐবতহ্য ৈীবতমালার প্রত্য়াত্গর ি্িহাবরক বৈত্ে্থবশকা, ইউত্ৈত্স্া, ২০১৬।

[ii] ঐবতহ্যকাঠাত্মা, স্াৈ এিং এলাকার অিস্াৈগত সংরষের বিিয়ক বিয়াৈ ক্োিরা, ইকমস, ২০০৫।

[iii] উোহারসেরূপ, ক্মবক্সত্কা েবলল, ২০১১ এিং মত্স্া ক্োিরা, ২০০৬। 

[iv] সুবৈবে্থষ্ট ক্ষেরেবিত্শত্ি, বিংশ শতাদিীর স্াৈগুত্লা বতবরত্ত ক্য কাঁচামাল ি্িহার করা হত্য়ত্ে তার আয়ু প্ররাগত কাঁচামাত্লর 
ক্চত্য় কম হত্য় রাত্ক। সংরষের কায্থরিম ও কাঁচামাত্লর বিবশত্ঠির বভবত্ত্ত সবঠক ক্মরামত পদ্ধবতর অভাি বৈত্ে্থশ কত্র ক্য 
এসকল ক্ষেত্রে প্ররাগত কাঁচামাত্লর তুলৈায় আরও তীব্র হস্ত্ষেপ প্রত্য়ািৈ এিং ভবিষ্যত্ত হয়ত্তা আরও অবতবরতি হস্ত্ষেপ 
প্রত্য়ািৈ হত্ত পাত্র।

[v] তাত্ের অপসারর ততষেৈ পয্থন্ত অগ্রহরত্যাগ্ যতষের ৈা ক্সবিই তাত্ের সুরষো ও পবররষেত্রর একমারে মাধ্ম বহত্সত্ি 
বিত্িবচত হত্ি। উপযুতি অিস্া সাত্পত্ষে তাত্ের পূত্ি্থর অিস্ায় বফবরত্য় আৈত্ত হত্ি।

[vi] িাবতসংে, ৈতুৈ ৈাগবরক আত্লাচ্সূবচ, ২০১৭।

[vii] ইউআইএ (আন্তি্থাবতক স্পবত ইউবৈয়ৈ) স্াপত্ বশষো কবমশৈ বরত্্কশৈ গ্রুপ।
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This translation was completed by Mohammad Abu Al Hasan, master's students at Brandenburg University 
of Technology in Cottbus (BTU), with the support of Shahidul Islam Johnny, Research & Liaison Officer of 
Permanent Delegation of Bangladesh to UNESCO.

The task was part of a study project led by Prof. Dr. Leo Schmidt and Ph.D. candidate Katelyn Williams for 
students of the international master's programmes World Heritage Studies and Heritage Conservation and 
Site Management. BTU attracts students from around the world, and with more than a dozen languages 
represented in this class alone, it was in a unique position to take on the task of making this document 
as widely accessible as possible. However, as with all translations of this nature, some issues arose with 
concepts and terms that lack direct translations in the target languages. The translators selected the terms 
they felt were most appropriate, but the document is open to comments and suggestions from the wider 
heritage community. 

The design of the document was done by Maria Gabriela Quin, master student at Brandenburg University 
of Technology in Cottbus (BTU).
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