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Abstract 

Folk painting is a traditional art form of Bengal. There are different forms of folk painting 

in Bengal such as Wall painting, Patchitra, Puthi and Patachitra, Sarachitra, Dashabatar 

Taasetc. However there is prevalence of all these paintings but at present it is on the verge 

of the extinction. Changes are taking place in rural areas and in the course of this changes 

various elements of traditional resources and culture are about to disappear. Many old 

Puthichitra and Patachitra are going to be ruined due to lack of preservation. So the 

museum is very important for the preservation of all these traditions. Some of these are 

notable museums- Indian Museum, Gurusaday Museum, Ashutosh Museum, Ananda 

Niketan Kirtishala, Jogesh Chandra Purakriti Bhawan, Bangyo Sahityo Parishad. The main 

purpose of the museum is to preserve the ancient tradition and culture of Bengal. Patchitra 

are preserved in almost all the museum. Puthi and Patachitra are preserved at the Jogesh 

Chandra Purakriti Bhavan in Bankura and Patchitra, Pata chitra, Chalchitra are preserved 

at Ananda Niketan bhavan in Bagnan,Howrah. Patchitra, Sara, Dashabatar taas are 

preserved in Bangyo Sahityo Parishad, Kolkata. Like these different forms of folk paintings 

are preserved in different museum. So just as museums are important as places of interest 

they are also important for education specially for research. In this article I will try to 

highlight the importance of the museum in preserving folk painting and identity of 

preserved folk paintings. 
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ভূচমকা:প্রাচীন ঐচিয  াংস্কৃচি াংরক্ষণের  প্রদ্দলণনর প্রচিষ্ঠানাআ  াংগ্রলাা। গ্রীকভাা ‘লমাণভাাআভ’
১
 

লেণক চমউচজয়াম বা াংগ্রলাা লণের উৎপচি,যার ােদ উৎাচি করা। াংগ্রলাার উণেলযাআ  প্রাচীন 

ঐচিণযর চনদ্লদণনর াংগ্র এবাং লগুচ যোযে াংরক্ষে করা। পচিমবণঙ্গর চবচভন্ন লজায় চবচভন্ন মান বযচিণের 

প্রয়াণ াণনক াংগ্রলাাগণে উণেণছ। াংগ্রলাায় াংরচক্ষি রণয়ণছ চবচভন্ন চবয়চভচিক উপাদ্ান, লযমন 

পুরািাচিক, নৃিাচিক, ঐচিাচক  লাকাংস্কৃচিচভচিক াআিযাচদ্। লাকাংস্কৃচির চবচভন্ন উপাদ্ান চবণলি 

লাককারু  চারু চলল্পকা াংগ্রলাায় াংরচক্ষি রণয়ণছ। লাকচলল্পকার ান্তগদি কাণের মূচিদ বা পুিু, 

মাচির পুিু, কাাঁা, চপিণর দ্রবযাচদ্, প্রাচীন স্থাপিয  ভাস্কণযদর নানা উপকরে াআিযাচদ্ লযমন াংরচক্ষি রণয়ণছ 
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লিমচন াংরচক্ষি রণয়ণছবাাংার বহু ঐচিযময় লাকচচত্রকা। লযমন- পিচচত্র, াণি লখা পুাঁচে, পুাঁচের চচচত্রি 

পািাচচত্র, চচচত্রি ক্ষী রা, দ্লাবিার িা প্রভৃচি। এাআ মস্ত লাকচচত্রকা াঅচঙ্গকগুচ বিদমাণন প্রায় চবুচির 

পণে াগ্ররমান। াণনণকর কাণছাআ পুণরাণনা পুাঁচে, নকলী কাাঁো, পািাচচত্র াআিযাচদ্ রণয়ণছ চকন্তু াংরক্ষণের াভাণব 

নষ্ট ণি চণণছ। লগুচ যচদ্ িারা াংগ্রলাায় দ্ান কণর িণব রচক্ষি ণব। াংগ্রলাায় াংরক্ষণের ফণ লযমন 

প্রদ্লদণনর ুণযাগ ঘণিণছ লিমচন চলক্ষাণক্ষণত্র চবণলি গণবোর লক্ষণত্র লগুচ চবণল গুরুেপূেদ। মান 

বযচিণদ্র চনাঃস্বােদ প্রয়াণ  লযৌে াংগেণনর উণেযাণগ যচদ্ াংগ্রলাা প্রচিষ্ঠা না িএবাং চবচভন্ন স্থাণন ন্ধান 

কণর ঐচিযময় ম্পদ্গুণাণক াংগ্র না করণিন িাণ বিদমান প্রজন্ম এ মস্ত দ্লদন  চলক্ষে লেণক বচিিাআ 

লেণক লযি। ুিরাাং একো াস্বীকার করা যায় না লয চলক্ষাণক্ষণত্র  াঅমাণদ্র াংস্কৃচিণক নিুন প্রজণন্মর কাণছ 

বাাঁচচণয় রাখার লক্ষণত্র াংগ্রলাার ভূচমকা াপচরীম। াঅণাচয প্রবণন্ধ বাাংার ঐচিযময় লাকচচত্রকার 

াঅচঙ্গকগুচর াংগ্রলাায় াংরক্ষে  াংরচক্ষি চবয়গুচ চনণয় পযদাণাচনা কণরচছ। 
 

লাকচচত্রকা াঅচঙ্গণকর পচরচয়: লাকাংস্কৃচির ানযানয চবচভন্ন উপাদ্ান লযমন াংগ্রলাায় াংরচক্ষি করা য় 

লিমচন লাকচচত্রকার চবচভন্ন াঅচঙ্গক চবচভন্ন াংগ্রলাায় াংরচক্ষি রণয়ণছ। লাকচচত্রকার ান্তগদি াঅচঙ্গকগুচ 

- লদ্য়াচচত্র, পিচচত্র, রাচচত্র, পুাঁচে  পািাচচত্র, দ্লাবিার িা প্রভৃচি। এর মণধ্য লদ্য়াচচত্র ছাো বাকী 

মস্ত লাকচচত্রকার াঅচঙ্গক াংরক্ষে করা াঅণছ চবচভন্ন াংগ্রলাায়। াঅর দ্লাবিার িা  পিচচত্র প্রায় মস্ত 

াংগ্রলাায় াংরচক্ষি রণয়ণছ।এছাো লকাো পুাঁচে  পািাচচত্র াঅবার লকান াংগ্রলাায় ক্ষী রাচচত্র াংরক্ষে 

করা রণয়ণছ। পিচচত্র পচিমবণঙ্গর লমচদ্নীপুর, বাাঁকুো, বীরভূম প্রভৃচি লজার পিুয়া ম্প্রদ্াণয়র মণধ্য প্রচচি। 

পিুয়ারা পুণবদ পণির গান শুচনণয় জীচবকা চনবদা করি ফণ পণির প্রচন াচধ্ক চছ চকন্তু বিদমাণন াঅর পি 

াঅাঁকার প্রচন লিমন লদ্খা যায় না, াঅর বিদমাণন লয পি াঅাঁকা য় লগুচ পচরবচিদি এবাং চবয়বস্তুর মণধ্য 

াণনক পচরবিদন ঘণিণছ। িণব াংগ্রলাায় লয ব পিচচত্র াংরচক্ষি রণয়ণছ লগুচ প্রাচীন মাকাবয  

পুরাকীচিদমূক, াণনক প্রাচীন। এখণনা াণনক জায়গায় প্রাচীন পুাঁচের ন্ধান পায়া যায়। এাআ পুাঁচের মাণঝ মাণঝ 

এবাং পুাঁচের পণরর মাণি চবচভন্ন লপৌরাচেক কাচনী চচত্র াচিি াঅণছ। চবচভন্ন াংগ্রলাায় এাআ পুাঁচে াংরচক্ষি 

রণয়ণছ। রাচচত্র  মাচির রার পর াচিি চচত্র। নদ্ীয়া লজার িাণরপুর ছাো াঅর লকাো রাচচত্র ািণনর 

প্রচন লনাআ। দ্লাবিার িা  বাাঁকুোর একচি প্রাচীন ঐচিযময় চচত্রকা। বিদমাণন এাআ িা প্রায় ুি। বাাঁকুোর 

কণয়কচি লফৌজদ্ার পচরবারাআ শুধ্ুমাত্র দ্লাবিার িা ািন কণর। বিদমাণন ােদননচিক কারণে, চলক্ষার প্রাণর  

াঅধু্চনকীকরণের জনয এাআ লাকচলল্পীণদ্র মণধ্য পচরবিদন এণণছ। এাআ পচরবিদণনর কাণরাণি মস্ত চচত্রকা 

াঅচঙ্গণকাআ পচরবিদন এণণছ এবাং এগুণা ভচবযণি িাণদ্র চবণশ্বে ারাণব বা ুি ণয় লযণি পাণর বণ াঅমার 

ধ্ারাো। িাাআ এাআ মস্ত লাকচচত্রকা াঅচঙ্গকগুচ াংগ্র  যোযে াংরক্ষে করা প্রণয়াজন। কারে যচদ্ এগুণা 

াংরচক্ষি না করা য় িণব য়ি পরবিদী প্রজন্ম এাআ মস্ত চচত্রকা াঅচঙ্গক ম্পণকদ ধ্ারো াভ করণি পারণব না 

এবাং লদ্খণি পাণব না। ুিরাাং াংগ্রলাাগুচ লয লাকাংস্কৃচি িো লাকচচত্রকা াঅচঙ্গণকর াংরক্ষেকণর চণণছ 

িা ািযন্ত গুরুেপূনদ।  
 

কণয়কচি উণেখণযাগয াংগ্রলাা: বাাংা িো পচিমবণঙ্গ বহু াংগ্রলাা রণয়ণছ লযখাণন লাকচচত্রকার 

াঅচঙ্গকগুচর চনদ্লদন াংরচক্ষি রণয়ণছ। চবচভন্ন লজার গ্রাণম-গণে াণনক লছাি বে াংগ্রলাার ন্ধান পায়া যায় 

িণব কণয়কচি উণেখণযাগয াংগ্রলাা - গুরুদ্য় াংগ্রলাা, াঅশুণিা াংগ্রলাা, লযাণগি্দ্র পুরাকৃচি 

ভবন, াঅনন্দ চনণকিন কীচিদলাা, বঙ্গীয় াচিয পচরৎ, াআচিয়ান চমঊচজয়াম, লাকাংস্কৃচি াংগ্রলাা। এাআ মস্ত 

াংগ্রলাায় লাকচচত্রকার চবচভন্ন াঅচঙ্গকগুচ াংরচক্ষি রণয়ণছ। চনণে এাআ াংগ্রলাাগুচণি াংরচক্ষি 

লাকচচত্রকা াঅচঙ্গকগুচর চববরে লদ্য়া : 
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১. গুরুদ্য় াংগ্রলাা:গুরুদ্য় াংগ্রলাার প্রচিষ্ঠািা ণন গুরুদ্য় দ্ি। চিচন একক প্রণচষ্টায় এাআ াংগ্রলাা 

প্রিীষ্ঠা কণরন। বাাংার চবচভন্ন স্থান লেণক চিচন চবচভন্ন লাকাংস্কৃচির উপাদ্ান াংগ্র কণর এাআ াংগ্রলাায় 

াংরচক্ষি কণরণছন। এখাণন াংরচক্ষি রণয়ণছ – াঅোাআণলার লবলী জোণনা পি, চারণলার লবলী কাীঘাি  

বীরভূণমর পি। এছাো পণনরচি চচচত্রি পুাঁচের পািা এবাং লবল চকছু াংখযক চাচচত্র, ল-খাণনক দ্লাবিার িা 

াংরচক্ষি াঅণছ।
২
 

২. াঅশুণিা াংগ্রলাা:াপর একচি উণেখণযাগয াংগ্রলাা  াঅশুণিা াংগ্রলাা এচি ভারণির ামূয 

ঐচিযময় উপাদ্াণন মৃদ্ধ। এাআ াংগ্রলাায় লাকচচত্রকার বহু াঅচঙ্গক াংরক্ষে করা াঅণছ। এখাণন রণয়ণছ 

চবচভন্ন পিচচত্র লযগুচ মূি লপৌরাচেক লদ্ব-লদ্বীর াঅখযান চনণয় রচচি। াঅর াঅণছ কাীঘাণির পি এবাং বহু 

চচচত্রি পুাঁচের পািা। এছাো রাজপুি, কাঙো লমাগ, চেলা রীচির চচত্রকার চনদ্লদন  প্রদ্চলি ণয়ণছ।
৩
 

৩. াঅনন্দ চনণকিন কীচিদলাা: াঅনন্দ চনণকিন কীচিদলাা একচি গ্রামীে াংগ্রলাা। এচি াো লজার বাগনাণন 

াবচস্থি। এাআ াংগ্রলাাচি গ্রাম পুনগদেন  মাজ উন্নয়ন লকণ্দ্রর পৃষ্টণপাকিায় স্থাচপি য় ১৯৬০ াণ ৩০ 

লণেম্বর এখাণন াংরচক্ষি চনদ্লনগুচ াচধ্কাাংলাআ হুগী, াো, বাাঁকুো, পুরুচয়া, রাণের চবচভন্ন গ্রাম লেণক 

াংগ্র করা। এাআ াংগ্রলাায় দুধ্রণনর পিচচত্র াংরচক্ষি াঅণছ-১. জোণনা পি ২. লচৌক পি। জোণনা পিগুচণি 

চবচভন্ন পূেদাঙ্গ কাচনী বচেদি াঅণছ। লযমন- রাবেবধ্, বনযার চববরে, রেযাত্রা দ্ৃলয, চনরস্ত্রীকরে, াাঁিাণদ্র 

জন্মীা, শ্বশুরজামাাআ খুন, চচিাবানী, গরুেপুরাে, লিুবন্ধন, স্বাধ্ীনিা, কৃষ্ণীা , মণনার ফাাঁুণর প্রভৃচি।এাআ 

পিচচত্রগুচ লমচদ্নীপুর, াো  বাাঁকুোর চবচভন্ন স্থান লেণকাআ াংগ্র করা ণয়ণছ। পিগুচ লকাোয় লেণক াংগ্র 

করা ণয়ণছ এবাং লগুচ লকান চলল্পীর াঅাঁকা পাণল লখা াঅণছ। লচৌণকাপণির মণধ্য রণয়ণছ চকু্ষদ্ান পি। বাাংার 

লাকচচত্রকার উজ্জ্ব চনদ্লদন দ্লাবিার িা  এাআ াংগ্রলাায় াংরচক্ষি াঅণছ। দুচি পািাচচত্র  াংরচক্ষি 

রণয়ণছ। এগুচ খ্রীষ্টীয় াঅোণরা লিণক াচিি এবাং লমচদ্নীপুর লেণক াংগৃীি। এাআ পািাচচত্র দুচির াচিি চবয় 

 কৃষ্ণীা। 

   

াঅনন্দ চনণকিন কীচিদলাা: পািাচচত্র াঅনন্দ চনণকিন কীচিদলাা: 

চাচচত্র 

াঅনন্দ চনণকিন কীচিদলাা:জোণনা 

পি 
 

৪. াঅচাযদ লযাণগল চ্দ্র পরুাকীচিদ ভবন:এচি বাাঁকুো লজায় াঅবচস্থি একচি াংগ্রলাা। াঅচাযদ লযাণগল চ্দ্র রায় 

চবদ্যাচনচধ্ বাাঁকুো লজার চবচভন্ন াংস্কৃচির ম্পদ্ াংগ্র কণরচছণন। িারপর চিচন াংগ্রলাার প্রণয়াজনীয়িা 

ানুভব কণরন। িাাঁরাআ প্রয়াণ প্রিীচষ্ঠি য় এাআ াংগ্রলাা এবাং িাাঁরাআ নাম ানুাণর নামকরে করা য় াঅচাযদ 

লযাণগল চ্দ্র পুরাকীচিদ ভবন। এাআ পুরাকীচিদভবণনর াংরচক্ষি উপাদ্াণনর মণধ্য প্রধ্ান  চবচভন্ন ময়কাণর পুাঁচে 

াংগ্র। পুচের মাণি চচচত্রি াঅণছ চবচভন্ন লপৌরাচেক কাচনী। প্রায় ৫াজাণরর  লবলী পুাঁচে াংরচক্ষি রণয়ণছ 

এখাণন। দ্লদন, পুরািি, নৃিি, চবয়ক পুাঁচে রণয়ণছ। বাাংা ভাায় রামায়ে, মাভারি, ববনবকাবয, মঙ্গকাবয 

প্রভৃচি চবয়ক পুাঁচে াংরচক্ষি রণয়ণছ। 
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লযাণগল চ্দ্র 

পুরাকীচিদভবন: 

দ্লাবিার িা 

লযাণগল 

চ্দ্রপুরাকীচিদভবন: 

পিচচত্র 

লযাণগল চ্দ্র পুরাকীচিদভবন:পািাচচত্র বঙ্গীয় াচিয 

পচরদ্ রাচচত্র 

 

৫. বঙ্গীয় াচিয পচরদ্:ককািায় াবচস্থি বঙ্গীয় াচিয পচরদ্ শুধ্ুমাত্র গ্রন্থাগার নয়, এখাণন বাাংা াংস্কৃচির 

ঐচিয রক্ষার জনয লাকাংস্কৃচির বহু উপাদ্ান াংরক্ষে করা রণয়ণছ। এাআ গ্রন্থাগাণরর াংগ্রলাায় বহু াণি 

লখা িুণাি কাগণজর পুাঁচে াংরচক্ষি রণয়ণছ াঅর িার ণঙ্গ রণয়ণছ পুাঁচের চচচত্রি পািা। াণনক পুাঁচের পািার 

উভয় পাণলাআ চচত্র ািন করা রণয়ণছ। এগুচর চবয়বস্তু  কৃষ্ণীা  লপৌরাচেক কাচনী। এছাো চবচভন্ন চলল্পীর 

াঅাঁকা রাচচত্র  চবচভন্ন ধ্রণনর ক্ষীরা রণয়ণছ। এগুচ লবলীরভাগ নদ্ীয়া লজার িাণরপুর এবাং উির ২৪ 

পরগো লজা লেণক াংগৃীি। াণনক পুণরাণনা পিচচত্র এবাং বিদমাণন লমচদ্নীপুণরর নয়া লেণক  চকছু পিচচত্র 

াংগ্র কণর রাখা াঅণছ। এছাো রণয়ণছ বাাঁকুোর দ্লাবিার িা। াংলাায় োকা চবচভন্ন উপাদ্াণনর ছচব লিাা 

লগণ পুাঁচে চচণত্রর লক্ষণত্র চনণধ্াজ্ঞা রণয়ণছ। 

৬. লাকাংস্কচৃি াংগ্রলাা: নদ্ীয়া লজার কযােী চবশ্বচবদ্যাণয়র লাকাংস্কৃচি চবভাণগ এাআ াংগ্রলাাচি 

রণয়ণছ। এখাণন লবলচকছু লাকাংস্কৃচির উপাদ্ান াংরচক্ষি রণয়ণছ। িার মণধ্য রণয়ণছ লবল কণয়কচি পিচচত্র। 

কাীঘাণির পি, াণবীপি াংরচক্ষি াঅণছ। এছাো জোণনাপি াঅণছ যার চবয়বস্তু  কৃষ্ণীা এবাং 

রামায়ণের কাচনী দ্ৃলয। 

৭. ভারিীয় যাদুঘর: ভারিীয় াংগ্রলাা একচি জনচপ্রয় াংগ্রলাা। এচি দ্লদনীয় স্থান চাণব উণেখণযাগয। 

ককািায় াবচস্থি এাআ াংগ্রলাা ১৮১৪খ্রীষ্টাণে পূেদাঙ্গরূপ পায়। লচদ্ণনর এাআ াআচিয়ান চমউচজয়াম াঅজণক 

জািীয় াংগ্রলাায় পচরেি ণয়ণছ এবাং িা াঅধু্চনককাণ পচিমবঙ্গ িো ভারণির চমউচজয়াম প্রিীষ্ঠায় ায়ক 

ণয় উণেণছ। এখাণন কা, প্রত্নিি, নৃিি, ভূিি, প্রােীিি এবাং চলল্প চবয়ক চভন্ন চভন্ন চবভাগ করা াঅণছ। 

এখাণন প্রদ্চলদি এাআ মস্ত চবয়গুচ লয কিিা াঅকদেীয় িা দ্লদনােদীণদ্র ভীে লদ্খণাআ উপচি করা যায়। 

এখাণন স্থাপিয ভাস্কণযদর াংগ্র প্রচুর। এখাণন মুঘ, াআণন্দা পারীয়ান, রাজস্থানী, দ্চক্ষেী চচত্রকা এবাং বাাংার 

চচত্রনলীর চববরে  চমচনণয়চার াংরচক্ষর াঅণছ। এছাো পািাচচত্র, চবাংল লিােীর চকছু ণয় লপাআচটাং াংরচক্ষি 

াঅণছ।  

পযদাণাচনা:বাাংার লাকচচত্রকা াংরক্ষণে াংগ্রলাার ভূচমকা পযদাণাচনা ূণত্র লয মস্ত চবয়গুচ পচরচক্ষি 

য় লগুচ : 

১. াংগ্রলাার মাধ্যণম ঐচিযময় লাকউপাদ্ান িো লাকচচত্রকার উপাদ্ান চবজ্ঞান ম্মিভাণব ভচবযণির জনয 

াংরক্ষে করা যায়।  

২. াংগ্রলাার মাধ্যণম লাকচচত্রকা ম্পচকদি জ্ঞান বৃচদ্ধ ঘণি। 

৩. াঅিচক  লদ্ণলর চবচভন্ন প্রাণন্তর াংস্কৃচি, াআচিা, চবচভন্ন যুণগর চবচভন্ন লাকচচত্রকার বলী ম্পণকদ ধ্ারো 

পায়া যায়। 
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৪. াংগ্রলাায় লাকচচত্রকার উপাদ্ান উপকরে াংরক্ষণের মাধ্যণম ািীণির ঐচিয লযমন াংরক্ষেকরা ণে 

লিমচন চচদা করা ম্ভব ণে। 

৫. মাজ পচরবিদণনর াণে াণে পচরবচিদি ণে লাকচচত্রকা াঅচঙ্গকগুচ। াংগ্রলাার মাধ্যণম মাজ 

পচরবিদণনর ধ্ারার াণে এাআ পচরবিদন  নজণর াঅণ। 

৬. াংগ্রলাায় প্রদ্লদণনর বযবস্থা োকায় চলক্ষাণক্ষণত্র গুরুেপূেদ ভূচমকা গ্রে কণর এাআ াংগ্রলাা। 

৭. জনচলক্ষা প্রচাণর গুরুেপূেদ ভুচমকা াঅণছ। 

৮. লাকচলক্ষার লক্দ্র চাণব এাআ াংগ্রলাা গুরুেপূেদ ভুচমকা গ্রে কণর। 

৯.দ্লদকণদ্র শ্রুচিদ্লদণনর মাধ্যণম প্রদ্লদণনর বযবস্থা োণক ফণ াধ্ারে মানুণর কাণছ খুব ণজাআ িেযচি মণন 

রাখা ম্ভব য়। াঅর এাআ শ্রুচিদ্লদনমূক চলক্ষা ণযাণগ লদ্ণলর জনাধ্ারেণক াঅমাণদ্র লদ্ণলর ঐচিয  

াংস্কৃচি ম্পণকদ াবচি করাণনার একমাত্র পন্থা।   

ুিরাাং লাকচচত্রকার উপাদ্ান াংরক্ষে  প্রদ্লদণনর লক্ষণত্র াংগ্রলাাগুচর ভূচমকা খুবাআ গুরুেপূেদ। িণব চবচভন্ন 

লজায় এখণনা াণনক ঐচিযময় লাকাংস্কৃচির উপাদ্ান রণয়ণছ লগুচ াংরক্ষন করা প্রণয়াজন। রকারী পক্ষ 

লেণক াংগ্রলাাগুচর উন্নয়ণনর জনয ানুদ্ান পায়ার বযবস্থা করণি ণব। গ্রামীন এাকায় গ্রাম পিাণয়ণির বা 

ব্লক াংগেণনর পক্ষ লেণক ায়িার প্রণয়াজন এবাং াঅণরা লবলী ণচিন য়া প্রণয়াজন। বণচণয় লবলী লয 

চবণয় গুরুে লদ্য়া প্রণয়াজন লচি  চািদ, মণে াআিযাচদ্র মাধ্যণম প্রদ্লদণনর বযবস্থা করা যাণি ছাত্র-ছাত্রীণদ্র 

একচি মযক ধ্ারো জন্মায়। এর ফণ চলক্ষাণক্ষণত্র ুচবধ্া ণব। এছাো এগুচ শুধ্ু বাাংা ভাায় না কণর াআাংচল 

 বাাংা উভয় ভাায় করণি ণব যাণি চবণদ্লী পযদিকণদ্র বুঝণি ুচবধ্া য়। চলক্ষা  াংস্কৃচির বান চাণব 

াংগ্রলাা চকভাণব গণে উেণি পাণর লাআপ্রণঙ্গ প্রায় লিাচধ্ক বছর পূণবদ যার াঅশুণিা মুণখাপাধ্যায় বিবয 

প্রকাল কণরচছণন-“... The museum may be regarded, first as an adjunct to the class room and 

the lecture room, secondly, as a bureau of information and thirdly, as an institution for the 

culture of the people”।
৪
 

 

উপাংার: চবশ্ববযাপী লাকাংস্কৃচি চচদায় াংগ্রলাার চবণল ভূচমকা রণয়ণছ। লাকাংস্কৃচিচচদার একচি মাধ্যমাআ 

 াংগ্রলাা। বিদমাণন াণনক ঐচিযময় াঅচঙ্গক ুিপ্রায় লগুচ ম্পণকদ ধ্ারো াভ বা প্রিযক্ষ দ্লদণনর ুু্ণযাগ 

পায়া যায় এাআ াংগ্রলাার মাধ্যণম।  বে বে উণেখণযাগয াংগ্রলাা ছাো চবচভন্ন লজার গ্রাণম-গণে াঅণরা 

াণনক াংগ্রলাা রণয়ণছ লযগুচর লকাণনা গ্রণন্থ াঅণাচনা লনাআ। াংগ্রলাাগুচ ঐচিযময় উপাদ্ান াংরক্ষণে  

লাকচলক্ষার প্রাণর লযমন গুরুেপূেদ ভূচমকা গ্রন কণর লিমচন দ্লদণকর চচি চবণনাদ্ণনর লক্দ্র চাণব গণে 

উণেণছ। উপণর াঅণাচচি এাআ াংগ্রলাাগুচণিাআ াঅচধ্কাাংল লাকচচত্রকা াঅচঙ্গক াংরচক্ষি াঅণছ। িণব 

এছাো াঅণরা াণনক াংগ্রলাা াঅণছ িণব াঅচেদক কারণে য়ণিা ব াংগ্রলাার াবো ভাণা নয়। 

ণবদাপচর বা যায় াংগ্রলাার উণেযলয  শ্রূচি  দ্লদণনর াাণযয চলক্ষার প্রার ঘিাণনা। যচদ্ কিৃদপক্ষ ণচষ্ট 

ভূচমকা গ্রে কণরন িণব াাংস্কৃচিক লচিনা  প্রাচীন ঐচিয ম্পণকদ লবাধ্ জাগচরি ণব জনাধ্ারণের মণন। 

বিদমান মণয় লয লকান ুবুচদ্ধ ম্পন্ন মানুাআ াংগ্রলাার গুরুে  াবদ্ান াস্বীকার করণি পারণবন না। 
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