
‘ললোক ও কোরুশিল্প উদ্যোক্তো পুরস্কোর নীশিমোলো ২০২১’ 

১. শিদ্রোনোম  

এ নীশিমোলো ‘‘ললোক ও কোরুশিল্প উদ্যোক্তো পুরস্কোর নীশিমোলো ২০২১’ নোদ্ম অশিশিি িদ্ে। 

২.  পটভূশম    

কোরুশিল্পীগণ কর্তকৃ উৎপোশিি পণ্য উন্নয়ন ও শেপণদ্ন সিোয়িোর মোধ্যদ্ম এ শিদ্ল্পর সংরক্ষদ্ণ গুরুত্বপূণ ৃভূশমকো 

পোলনকোরী উদ্যক্তোদ্ির পুরস্কৃি করোর মোধ্যদ্ম উৎসোশিি করোর লদ্ক্ষে এ নীশিমোলো প্রণয়ন করো িদ্লো।  

৩. সংজ্ঞো  

(ক) েোদ্লোকোফো েলদ্ি েোংলোদ্িি ললোক ও কোরুশিল্প ফোউদ্েিনদ্ক বুঝোদ্ে; 

(খ) উদ্যোক্তো েলদ্ি ললোক ও কোরুশিল্প পণ্য তিশর, উন্নয়ন, প্রচোর ও শেপণদ্নর মোধ্যদ্ম জীশেকো শনেোৃি কদ্রন 

এমন কোউদ্ক বুঝোদ্ে। 

(গ) ললোক ও কোরু পণ্য েলদ্ি  নকশি কোথাঁ, শিিল পোটি, িদ্খর িোশি, েোশঁ-দ্েদ্ির তিজসপত্র েো মোছ ধরোর 

সরঞ্জোম, লিোলোশিল্পজোি পণ্য, িোতঁ েস্ত্র (জোমিোনী), িোমো-কোসাঁ-শপিদ্লর কোরুকোজ সমৃদ্ধ পন্য, ক্ষুদ্র-নৃদ্গোষ্ঠী 

কর্তকৃ প্রস্তুিকৃি েস্ত্র, মৃৎশিল্পসোমীী, পোটজোিদ্র ইত যিেোশিদ্ক বুঝোদ্ে। 

৪. েোস্তেোয়নকোরী কর্তপৃক্ষ 

েোংলোদ্িি ললোক ও কোরুশিল্প ফোউদ্েিন।  

৫. পুরস্কোদ্রর শেেরণ 

(১) ২ (দুয) জন উদ্যোক্তোদ্ক পুরস্কোর প্রিোন করো িদ্ে। 

(২) পুরস্কোদ্রর জন্য শনেোৃশচি দুযজন উদ্যোক্তোর প্রদ্িেকদ্ক এক লক্ষ টোকো, একটি লেস্ট ও সনিপত্র প্রিোন করো 

িদ্ে।  

৬. পুরস্কোদ্রর জন্য আদ্েিন করোর ল োগ্যিো 

 (১) আদ্েিনকোরী েোংলোদ্িদ্ির নোগশরক িদ্ি িদ্ে; 

 (২) কোরুপদ্ণ্যর মোন ও শিজোযন উন্নয়ন, পশরদ্েিেোন্ধে  এেং লিশিয় কোচাঁমোদ্ল তিশর পণ্য লিদ্ি-শেদ্িদ্ি শেপণন 

ও প্রচোদ্র অেিোন থোকদ্ি িদ্ে; 

 (৩) শজআয পণ্য  ইতিীি অন্যোন্য পণ্যগুদ্লোদ্ক শুধুমোত্র পুরস্কোদ্রর জন্য শেদ্েচনোয় লনওয়ো িদ্ে; 

 (৪) পণ্য উৎপোিনকোরীদ্ক লমধো স্বদ্ের শেষয়টি শনশিি করদ্ি িদ্ে; 

 (৫) একেোর পুরস্কোর প্রোপ্ত িদ্ল পরেিী ৫ েছর শিশন আর পুরস্কোদ্রর জন্য শেদ্েশচি িদ্েন নো। 

 

৭. আদ্েিন আহ্বোন ও েোছোয 



(১) েোংলোদ্িি ললোক ও কোরুশিল্প ফোউদ্েিন প্রশিেছর জোনুয়োশর মোদ্স েহুল প্রচশলি একটি জোিীয় েোংলো ও 

একটি জোিীয় যংদ্রশজ সংেোিপদ্ত্র শেজ্ঞোপন প্রিোদ্নর মোধ্যদ্ম পুরস্কোদ্রর জন্য আদ্েিন আহ্বোন করদ্ে। 

শনধোৃশরি আদ্েিন ফরম (িফশসল-ক) েোংলোদ্িি ললোক ও কোরুশিল্প ফোউদ্েিদ্নর কো োৃলদ্য়  এেং 

ওদ্য়েসোযদ্ট পোওয়ো  োদ্ে। শেজ্ঞশপ্তটি একযসোদ্থ ফোউদ্েিন ও সংস্কৃশি শেষয়ক মন্ত্রণোলদ্য় ওদ্য়েসোযদ্ট 

প্রকোদ্ির  ইতেস্থো ীিণ করদ্ি িদ্ে; 

(৩) আদ্েিন ফরদ্ম শেজ্ঞশপ্তদ্ি উশিশখি িোশরদ্খর মদ্ধ্য পশরচোলক, েোংলোদ্িি ললোক ও কোরুশিল্প ফোউদ্েিন, 

লসোনোরগাঁ, নোরোয়ণগঞ্জ েরোের সরোসশর/অনলোযদ্ন/িোকদ্ োদ্গ িোশখল করদ্ি িদ্ে; 

(৪) ললোক ও কোরুশিল্প তিশরদ্ি জোিীয় ও আন্তজৃোশিক সম্মোননো েো স্বীকৃশি লপদ্য় থোকদ্ল শকংেো শেদ্িষ অজনৃ 

থোকদ্ল িোর প্রমোণোশি আদ্েিন ফরদ্মর সোদ্থ সংযুক্ত করদ্ি িদ্ে; 

(৫) অসিে িথ্য প্রিোন কদ্র পিক প্রোশপ্তর জন্য আদ্েিন করো করো িদ্ল আদ্েিন েোশিল েদ্ল গণ্য িদ্ে । 

৮. মদ্নোনয়ন কশমটি 

উদ্যোক্তো পুরস্কোর প্রিোদ্নর জন্য প্রোপ্ত আদ্েিনসমূি েোছোয ও মদ্নোনয়দ্নর জন্য শনম্নরূপিোদ্ে একটি ‘মদ্নোনয়ন 

কশমটি’ থোকদ্ে এেং কশমটি প্রদ্ োজে লক্ষদ্ত্র সংশিষ্ট লকোন  ইতশক্তদ্ক লকো-অপ্ট করদ্ি পোরদ্ে: 

১) অশিশরক্ত সশচে (প্রিোসন), সংস্কৃশি শেষয়ক মন্ত্রণোলয় সিোপশি 

২) শিন, চোরুকলো অনুষি, ঢোকো শেশ্বশেযোলয় সিস্য 

৩) শেশসক এর প্রশিশনশধ 

(দ্চয়োরম্যোন, শেশসক কর্তকৃ মদ্নোনীি) 

সিস্য 

৪) েোংলোদ্িি কোরুশিল্প পশরষি এর প্রশিশনশধ 

(সিোপশি কর্তকৃ মদ্নোনীি) 

সিস্য 

৫) এসএময ফোউদ্েিন এর প্রশিশনশধ 

( ইতেস্থোপনো পশরচোলক কর্তকৃ মদ্নোনীি) 

সিস্য 

৬) পশরচোলক, েোংলোদ্িি ললোক ও কোরুশিল্প ফোউদ্েিন সিস্য সশচে 

 

৯. কশমটির কো পৃশরশধ 

কশমটি পুরস্কোর প্রিোদ্নর লদ্ক্ষে পণ্য উন্নয়ন, েোজোরজোিকরণ, কমসৃংস্থোন, কোরুপদ্ণ্যর রপ্তোনী, প্রচোদ্র 

উদ্যোক্তোদ্ির অেিোন শেদ্েচনো কদ্র িফশিল-খ লি উশিশখি মোনিদ্ের শিশিদ্ি মূল্যোয়ন কদ্র দুযজন ললোক ও 

কোরুশিল্প উদ্যোক্তোদ্ক পুরস্কোর প্রিোদ্নর জন্য সুপোশরি করদ্ে। 

১০. ‘উদ্যোক্তো পুরস্কোর’ প্রিোন িিশেল  

েোংলোদ্িি ললোক ও কোরুশিল্প ফোউদ্েিন আযন, ১৯৯৮ এর ধোরো-৯ ধোরোয় গঠিি িিশেল িদ্ি এ পুরস্কোর 

প্রিোদ্নর  োেিীয়  ইতয়িোর েিন করো িদ্ে। 

১১. নীশিমোলোর সংদ্িোধন 

প্রদ্য়োজদ্ন পশরচোলনো লেোদ্িরৃ  অনুদ্মোিনেদ্ম এ নীশিমোলো সংদ্িোধন/িোলনোগোি করো  োদ্ে।  



িফশিল-ক 

ললোক ও কোরুশিল্প উদ্যক্তো পুরস্কোর  

আদ্েিন ফরম 

১ প্রশিষ্ঠোন/উদ্িোক্তোর নোম  

২ জোিীয় পশরচয় পত্র নম্বর 

(উদ্যোক্তোর লক্ষদ্ত্র) 

 

৩ উদ্যোক্তোর শিক্ষোগি ল োগ্যিো  

৪ লমোেোযল নম্বর  

৫ লেি লোযদ্সন্স নম্বর  

য-দ্মযল 

ওদ্য়ে সোযট  

 

৬ প্রশিষ্ঠোদ্নর  ইতেসোশয়ক ঠিকোনো  

৭ TIN   

িেোট লরশজদ্েিন নম্বর  

(প্রদ্ োজে লক্ষদ্ত্র) 

 

৮ উৎপোশিি/  ইতেসোয়কৃি প্রধোন পণ্যসমুদ্ির 

সংশক্ষপ্ত শেেরণ (অনশধক ২৫ িব্দ) 

 

৯ 

লকোন কোরুশিল্প সশমশি/ লেি এেোদ্সোশসদ্য়িন 

সোদ্থ সম্পকৃ্ত শক নো? 

 িোঁ   নো 

উির িোঁ িদ্ল, এেোদ্সোশসদ্য়িদ্নর নোম: 

 

১০ 

কোরুশিল্প  ইতেসোয় কো েৃম শুরুর িোশরখ ও 

কমকৃোল (েছর) 

(দ্েি লোযদ্সন্স অনু োয়ী) 

 

১১ 
েোশষকৃ টোনওৃিোর/শেেয় এর পশরমোণ (টোকো -

গি ৩ েছদ্রর গি) 

 

 

১২ 

পশরদ্িোশধি আয়কর, মূল্য সংদ্ োজন কর ও 

শুল্ক (গি ৩ েছদ্রর লমোট টোকো) 

_________অথেৃছর _________ 

অথেৃছর 

__________ 

অথেৃছর 

   

 

১৩ 

শেগি ৩ েছদ্র শেশনদ্য়োদ্গর পশরমোন _________ 

অথেৃছর 

_________ 

অথেৃছর 

__________ 

অথেৃছর 

   

১৪ 

লিিীয় কোচাঁমোদ্লর  ইতেিোর  সম্পূণ ৃলিশিয়  

 লিশিয় ও আমিোনীকৃি (দ্িশিয় ___%িিোংি, 

আমিোনী ___%) 



১৫ শনদ্য়োশজি সোেকৃ্ষশনক শনদ্য়োশজি কমীর সংখ্যো  

 

১৬ 

গি ৩ েছর কোরুপণ্য রপ্তোনীর পশরমোণ (টোকো) 

[প্রদ্ োজে লক্ষদ্ত্র] 

_________ 

অথেৃছর 

_________ 

অথেৃছর 

__________ 

অথেৃছর 

   

১৭ 
কমীদ্ির িক্ষিো উন্নয়দ্ন গৃিীি পিদ্ক্ষপ 

(অনশধক ৫০ িব্দ) 

 

১৯ 

প্রশিষ্ঠোদ্ন উৎপোশিি পণ্য পশরদ্েি-েোন্ধে শক 

নো? উির িোঁ িদ্ল উৎপোিোন পশরদ্েি সংরক্ষদ্ন 

গৃিীি  ইতেস্থো ? (অনশধক ৫০ িব্দ) 

 

২০ 

গি ৩ েছদ্র পণ্য উন্নয়দ্নর শেেরণ [শিজোযন, 

লমোিক,  ইতেিোর 

সংদ্ োজদ্ন  (functionality) উদ্ভোেনী 

উদ্যোদ্গর শেেরণ (অনশধক ৫০ িব্দ] 

 

২০ উদ্যোক্তো শিদ্সদ্ে অন্য লকোন পুরস্কোর/ সম্মোননো 

লপদ্য়দ্ছন শক? 

 িোঁ   নো 

উির িোঁ িদ্ল, প্রোপ্ত পুরস্কোর, প্রোশপ্তর িোশরখ ও 

প্রিোনকোরী সংস্থোর নোম: 

 

আশম এয মদ্ম ৃঅংগীকোর করশছ ল , উপদ্র েশণিৃ িথ্যসমূি সম্পূণ ৃসিে এেং এর লকোদ্নো অংি ভুল প্রমোশণি িদ্ল 

সরকোর কর্তকৃ গৃিীি ল  লকোন িোশস্তমূলক  ইতেস্থো লমদ্ন শনদ্ি েোধ্য থোকে।  

 

(আদ্েিনকোরীর স্বোক্ষর ও িোশরখ)  

 

সংযুক্ত করুন 

 ২ কশপ রশিন ছশে 

 লেি লোযদ্সদ্ন্সর ফদ্টোকশপ 

 টিন ও িেোট লরশজদ্েিদ্নর কশপ 

 েোশষকৃ শেেয়, আয়কর, িেোট ও শুল্ক পশরদ্িোধ, শেশনদ্য়োগ, লিিীয় কোচাঁমোল  ইতেিোর, কমসৃ্থোন, রপ্তোশনসি 

সকল, পশরদ্েি রক্ষোয় গৃিীি  ইতেস্থো, পদ্ণ্যর উন্নয়দ্ন এেং অন্যোন্য পুরস্কোর ও সম্মোননো প্রোশপ্তর প্রমোণক 

(সনি, ছশে, অথ ৃপশরদ্িোদ্ধর শরশসটসি সংশিষ্ট িকুদ্মন্ট) 

 

 



 

িফশিল-খ 

কোরুপন্য উদ্যোক্তো মূল্যোয়ন ছক 

 ইতশক্ত/ প্রশিষ্ঠোন এর নোম: __________________________ 

েশমক শনণোৃয়ক লমোট 

পদ্য়ন্ট 

প্রোপ্ত 

পদ্য়ন্ট 

মন্ত ইত 

১ কোরশিল্প উদ্যোক্তো শিদ্সদ্ে কমকৃোল 

(েছর) 

১০ 
 

প্রশি েছদ্রর জন্য ১ পদ্য়ন্ট শিদ্সদ্ে। 

২ েোশষকৃ টোনওৃিোর/শেেয় (টোকো – 

লিষ ৩ েছদ্রর গি) 

১০ 
 

প্রশি লক্ষ টোকোর জন্য ০.২ িদ্ে সদ্েোৃচ্চ 

১০ 

৩ পশরদ্িোশধি আয়কর, মূল্য 

সংদ্ োজন কর ও শুল্ক (৩ েছদ্রর 

লমোট টোকো) 

৫ 
 

প্রশি লক্ষ টোকোর জন্য ০.১ িদ্ে সদ্েোৃচ্চ 

৫ পদ্য়ন্ট 

৪ শেগি ৩ েছদ্র শেশনদ্য়োদ্গর 

পশরমোণ (দ্িষ ৩ েছদ্রর লমোট 

টোকো) 

১০ 

 

 

প্রশি লক্ষ টোকোর জন্য ০.১ পদ্য়ন্ট িোদ্র 

িদ্ে সদ্েোৃো্চ্চ পদ্য়ন্ট িদ্ে ১০ 

৫ লিিীয় কাঁচোমোল  ইতেিোর িোর 

(িিোংি) 

১০ 
 

৬০% এর লেশি িদ্ল ৫ 

৫০% এর লেশি িদ্ল ৩ 

৫০% এর কম িদ্ল ০ 

৬ কমসৃংস্থোন (সংখ্যো) ১০ 
 

লমোট ফুল-টোযম কমী সংখ্যো প্রশি ০.১ 

পদ্য়ন্ট িদ্ে সদ্েোৃচ্চ ১০। 

৭ রপ্তোশনর পশরমোন (৩ েছদ্রর গি 

টোকো) 

১০ 
 

প্রশি লক্ষ টোকোর জন্য ০.১ িদ্ে সদ্েোৃচ্চ 

৫ পদ্য়ন্ট 

৯ পশরদ্েি সংরক্ষদ্ণ গৃিীি পিদ্ক্ষপ ১০ 
 

িোশখলকৃি প্রমোনক এর শিশিদ্ি (প্রদ্ োজে 

লক্ষদ্ত্র কোগজপত্র  োচোয ও মূল্যোয়ন 

কশমটির সোযট শিশজদ্টর শিশিদ্ি 

১০ কমীদ্ির িক্ষিো উন্নয়দ্ন গৃিীি 

পিদ্ক্ষপ 

১০ 
 

১১ পণ্য উন্নয়ন (শিজোযন, লমোিক, 

 ইতেিোর সংদ্ োজন 

(functionality) 

১০ 
 

১২ উদ্যোক্তো শিদ্সদ্ে পূদ্ে ৃপ্রোপ্ত 

সম্মোননো ও পুরস্কোর 

৫ 
 

 
লমোট ১০০   

 


