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১.  শশদরানাম 

    এ নীশতমালা ললাক ও কারুশশল্পী পেক প্রোন, নীশতমালা ২০২২ নাদম অশিশিত িদব।   

 
২.  পটভূশম   

    ললাক ও কারুশশল্প বাাংলাদেদশর সাংস্কৃশতর অশবদেদ্য অাংশ। বাাংলার ললাকজ জীবনধারার দেনশিন জীবনাচাদরর দৃশ্যমান 

নািশনকতা, শচন্তা-লচতনা, শবশ্বাস ও  স্বপ্ন, ললাক ও কারুশশদল্পর মদে শনশিত। কারুশশল্পী এবাং তাঁর সৃষ্ট কম মদক মূল্যায়দনর 

মােদম এ শশল্পদক সজীব রাখা এবাং এর শবকাদশর লদযে রাষ্ট্রীয় সম্মাননা প্রোদনর জন্য এ নীশতমালা প্রণয়ন করা িদলা।  

   
৩. বাস্তবায়ন কর্তমপয 

    বাাংলাদেশ ললাক ও কারুশশল্প ফাউদেশন।  

 
৪. সম্মাননার শববরণ 
  

(১) পেকপ্রাপ্ত ললাক ও কারুশশল্পীদক ৪৫ শমশলশমটার ব্যাদসর লগালাকার ও ০৩ শমশলশমটার পুরু ২১ (একুশ) কোদরট স্বণ মশনশম মত 

এক িশর বা ১১.৬৬ গ্রাম ওজদনর পেক প্রোন করা িদব।  

(২) পেদকর সমু্মখিাদগ ফাউদেশদনর মদনাগ্রাম ও লেদশর নাম এবাং ‘ললাক ও কারুশশল্পী পেক (সাল)’-এর উদেখ থাকদব। 

শপছদনর অাংদশ ললাক ও কারুশশদল্পর মােম, পেকপ্রাপ্ত শশল্পীর নাম, সরকাশর মদনাগ্রাম, বাাংলাদেশ ললাক ও কারুশশল্প 

ফাউদেশন এবাং সাংস্কৃশত শবষয়ক মন্ত্রণালয়-এর নাম উদেখ থাকদব।    

(৩) পেকপ্রাপ্ত ললাক ও কারুশশল্পীদক নগে এক লয টাকা ও সনেপত্র প্রোন করা িদব।   

 
৫. লে সকল ললাক ও কারুশশল্প মােম এ পেক প্রোন করা িদব 
 

(১) মৃৎশশল্প (শচশত্রত মাটির শশল্পকম ম/মাটির পুতুল/দপাড়ামাটির দতজসপত্র); 

(২) োরুশশল্প (কারুকাে ম সংবশলত কাঠদখাোই বা শচশত্রত োরুশশল্প);  

(৩) শীতলপাটি, বাঁশ ও লবদতর ললাক-কারুশশল্প সামগ্রী; 

(৪) বয়নশশল্প (জামোশন, লরশম ও অন্যান্য তাঁতশশল্প); 

(৫) নকশশ িাতপাখা; 

(৬) পাটজাত কারুশশল্প;  

(৭) ধাতব কারুশশল্প; 

(৮) অলাংকার শশল্প;   

(৯) নকশশকাঁথা ও সূশচশশল্প; 

(১০) শঙ্খ, শিনুক ও মুক্তাশশল্প;  

(১১) লশালা শশল্প এবাং িস্তশনশম মত কাগজ শশল্প;  

(১২) আলপনা ও নকশা; 

(১৩) পটচিত্র ও চরক্সা পপইচটং  

(১৪) শবশবধ ললাক ও কারুশশল্প।  

 
৬. পেকপ্রাশপ্তর লযদত্র আদবেন করার লোগ্যতা 
 

 (১) ঐশতিেবািী ললাক ও কারুশশদল্পর ৫ অনুু্দেদে বশণ মত লে প াননা মাধ্যনমর একজন অশিজ্ঞ ও েয শশল্পী িদত িদব;   

 (২) দতশর কারুপদে কারুশশল্পীর স্বকীয়তা সৃজনশীলতা এবাং নািশনকতার বশিিঃপ্রকাশ থাকদত িদব। 

 
৭. আদবেন আহ্বান ও বাছাই 

(১) বাাংলাদেশ ললাক ও কারুশশল্প ফাউদেশন প্রশতবছর জুলাই মাদসর ৩১ তাশরদখর মদে বহুল প্রচাশরত দুইটি বাাংলা জাতীয় 

দেশনক পশত্রকায় শবজ্ঞশপ্ত প্রকাশ কদর আদবেন আহ্বান করদব। এছাড়াও, ফাউদেশন এবাং সাংস্কৃশত শবষয়ক মন্ত্রণালপের 

আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থার ওদয়বসাইদট শবজ্ঞশপ্ত প্রকাশ করা িদব; 

(২) শনধ মাশরত আদবেন ফরম (তফচিল-ক) বাাংলাদেশ ললাক ও কারুশশল্প ফাউদেশদনর কাে মালয় এবাং ঢাকাস্থ শশল্পকলা একাদেশম 

পেন  সংগ্রহ করদত িদব। পাশাপাশশ, ফাউদেশন ও সাংস্কৃশত শবষয়ক মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইট িদত আদবেন ফরম 

ডাউননলাড  রনে পারনব।    
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(৩) আদবেন ফরদম শবজ্ঞশপ্তদত উশেশখত তাশরদখর মদে পশরচালক, বাাংলাদেশ ললাক ও কারুশশল্প ফাউদেশন, লসানারগাঁ, 

নারায়ণগঞ্জ বরাবর সরাসশর/অনলাইদন/োকদোদগ োশখল করদত িদব; 

(৪) শবগত বছদর অন্য লকাপনা প্রশতষ্ঠান লথদক সম্মাননা লপদয় থাকদল লস তথ্য আদবেদন উদেখ করদত িদব; 

(৫) ললাক ও কারুশশল্প দতশরদত জাতীয় ও আন্তজমাশতক সম্মাননা বা স্বীকৃশত লপদয় থাকদল শকাংবা শবদশষ অজমন থাকদল তার 

প্রমাণ  আদবেন ফরদমর সাদথ সাংযুক্ত করদত িদব; 

(৬) ললাক ও কারুশশল্পীর লেষ্ঠ শশল্পকদম মর অন্তত ২ (দুই)টি নমুনা আদবেদনর সদে জমা শেদত িদব; 

(৭) শমথ্যা তথ্য প্রোন কদর পেকপ্রাশপ্তর জন্য আদবেন করা করা িদল আদবেন বাশতল বদল গে িদব এবাং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রিণ 

করা িদব। 

                                                          

৮. পেক প্রোদনর রীশত 
 

(১) আদবেনকারীদক বাাংলাদেদশর নাগশরক িদত িদব;  

(২) প্রশতবছর ন্যেনতম একজন নারীসি ৩ (শতন) জন কারুশশল্পীদক এ পেক প্রোন করা িদব;  

(৩) প্রশতবছর একই লজলা লথদক একই মাধ্যনম একাশধক ললাক ও কারুশশল্পীদক শনব মাশচত করা োদব না; 

(৪) একবার পেক প্রাপ্ত িদল পুনরায় তাঁর আদবেন শবদবচনা করা িদব না।  

 
৯.  মদনানয়ন কশমটি গঠন  
  

ললাক ও কারুশশল্পী পেক প্রোদনর জন্য প্রাপ্ত আদবেনসমূি বাছাই ও মদনানয়দনর জন্য শনম্নরূপিাদব একটি মদনানয়ন কশমটি 

থাকদব 
 

(১) অশতশরক্ত সশচব (উইাং প্রধান), সাংস্কৃশত শবষয়ক মন্ত্রণালয়               - সিাপশত  

(২) সাংশিষ্ট শাখা/অশধশাখা কম মকতমা, সাংস্কৃশত শবষয়ক মন্ত্রণালয়            - সেস্য 

(৩) মিাপশরচালক, বাাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘনরর প্রশতশনশধ                        - সেস্য 

(৪) চডন, চারুকলা অনুষে, ঢাকা শবশ্বশবদ্যালয়               - সেস্য 

(৫) সিাপশত, বাাংলাদেশ জাতীয় কারুশশল্প পশরষে             - সেস্য 

(৬) ফাউদেশদনর পশরচালনা লবাদে মর একজন সম্মাশনত সেস্য  

 (ললাক ও কারুশশল্প উন্নয়দন উৎসািী শতনজন সেদস্যর মদে একজন সেস্যদক সশবম কর্তমক মদনানীত করা িদব)   - সেস্য  

(৭) বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প কদপ মাদরশপনর প্রধান নকশাশবে (শশল্পী প্রশতশনশধ)     - সেস্য 

(৮) পশরচালক, বাাংলাদেশ ললাক ও কারুশশল্প ফাউদেশন                                      - সেস্য-সশচব 

 
১০. মদনানয়ন কশমটির কাে মপশরশধ 

কশমটি প্রাপ্ত আদবেনসমূি বাছাই কদর প্রশতবছর ন্যেনতম একজন নারীসি ৩ (শতন) জন ললাক ও কারুশশল্পীদক পেক প্রোদনর 

জন্য সুপাশরশ করদব।  

 

১১. ললাক ও কারুশশল্প পেক প্রোন তিশবল  

বাাংলাদেশ ললাক ও কারুশশল্প ফাউদেশন আইন, ১৯৯৮এর ধারা-৯-এ গঠিত তিশবল িদত এ পেক প্রোদনর োবতীয় ব্যয়িার 

বিন করা িদব। 

 
১২. নীশতমালা সাংদশাধন 

প্রদয়াজদন সরকাদরর অনুদমােনক্রদম শনব মািী আদেশ দ্বারা এ নীশতমালা সাংদশাধন/িালনাগাে করা োদব।  

 

 

 
লমা: আবুল মনসুর  

সশচব 

সাংস্কৃশত শবষয়ক মন্ত্রণালয় 
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পশরচালক 

বাাংলাদেশ ললাক ও কারুশশল্প ফাউদেশন 

লসানারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ 
 

 
বাাংলাদেশ ললাক ও কারুশশল্প ফাউদেশন 

লসানারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ 

সাংস্কৃশত শবষয়ক মন্ত্রণালয় 
www.sonargaonmuseum.gov.bd 

 

ললাক ও কারুশশল্পী পেকপ্রাশপ্তর আদবেন ফরম  
 

 

শবনামূদল্য শবতরদণর জন্য 

 

 

 

১।  কারুশশল্পীর নাম    :  

২।  মাতার নাম    : 

৩।  শপতার নাম    : 

৪।  ঠিকানা  

                      ক) বতমমান    :        

                      খ) স্থায়ী    : 

৫।  লপশা                       : 

৬। অশিজ্ঞতার প্রমাণক    : 

(জাতীয় ও আন্তজমাশতক পে মাদয় স্বীকৃশত, লেদশ 

শবদেদশ লমলা/প্রেশ মনীদত অাংশগ্রিণ/স্বীকৃশত 

শিদসদব প্রাপ্ত সনে সম্মাননা পত্র/কারুশশল্পীদক 

শনদয় পশত্রকায় প্রকাশশত সাংবাে প্রশতদবেন/ 

আনুষ্ঠাশনক স্বীকৃশত ইতোশে)  
 

৭। জন্মসনে (েথােথ কর্তমপয কর্তমক ইসূূকৃে)   : 

৮। জন্মতাশরখ (জন্ম শনবন্ধন সনে অনুোয়ী) ও বেস  : 

৯। জাতীয় পশরচয়পদত্রর নম্বর    : 

১০। কারুশশদল্পর মােম                 : 

১১। জমাকৃত ললাক-কারুশশল্পসমূদির শববরণ  

     (শশল্পকম মসি)     : 

 

১২। আশম এই মদম ম অঙ্গীকার করশছ লে, উপদর বশণ মত তথ্যসমূি সম্পূণ ম সতে এবাং এর লকাপনা অাংশ ভুল প্রমাশণত িদল সরকার 

কর্তমক গৃিীত লে লকাপনা শাশস্তমূলক ব্যবস্থা লমদন শনদত বাে থাকব।  
 

 

(আদবেনকারীর স্বাযর)  

                                                                                                                             ও োচরখ  

১৩। জ্ঞাতব্য শবষোবচল : 
 

১.  আদবেনকারীদক অবশ্যই বাাংলাদেদশর নাগশরক িদত িদব; 

২.  আদবেনকারীর সদ্যদতালা পাসদপাট ম সাইদজর দুই কশপ রশিন ছশব চনচদ িস্ট স্থানন সংযুক্ত  রনে হনব; 

৩.  আদবেনকারীর আদবেদনর সপদয প্রদয়াজনীয় তথ্যপ্রমাণাশে সাংযুক্ত করদত িদব; 

৪.  প্রেম পেচণর পেনেনটড  ম ি েিা  র্তি  সেূাচেে জাতীয় পশরচয়পত্র ও জন্ম শনবন্ধন সনদের অনুশলশপ শেদত িদব;  

৫. কারুশশল্প দতশরদত জাতীয় ও আন্তজমাশতক সম্মাননা, পেক,স্বীকৃশত লপদয় থাকদল/জাতীয় ও আন্তজমাশতক পে মাদয়র ললাক-

কারুদমলা, প্রেশ মনী বা লকাপনা অনুষ্ঠাদন অাংশগ্রিণ কদর থাকদল/শবদশষ লকাপনা অজমন থাকদল তার প্রমাণক আদবেদনর 

সদে সাংযুক্ত করদত িদব; 

৬.  কারুশশল্পীর অন্যর্ধ্ি দুটি শশল্পকম ম আদবেদনর সাদথ োশখল করদত িদব। 

 

ছশব 

http://www.sonargaonmuseum.gov.bd/
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