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ভূর্িকা 

 

 

আিাবদি লদবশি ঐশ্বর্ িিয় সাংস্কৃর্িি ধািক ও বা ক মূলি র্ছল গ্রািীণ সিাজ। আি  গ্রািবাাংলাি সিাজ জীববনি 

অর্ববচ্ছয অঙ্গ  বলা বাাংলাি ললাকর্শল্প ও সাংস্কৃর্ি। ললাকর্শল্প, সাংগীি ও সার্ িয এই  সাংস্কৃর্িি এক  অমূল্য সম্পদ। 

এই  সাাংস্কৃর্িক সম্পদগুর্ল র্াবি  ার্িবয় না র্ায় এবাং কারুর্শল্প সাংগ্র , সাংিক্ষণ, প্রদশ িন ও প্রসাবিি লবক্ষয র্শল্পাচার্ ি 

জয়নুল আববর্দবনর উবযাবগ এবাং জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু লশখ মুর্জবুর রহিাবনর পৃষ্ঠবপাষকিায় ১৯৭৫ সাবল বাাংলাবদশ ললাক 

ও কারুর্শল্প ফাউবেশন প্রর্ির্ষ্ঠি  য়। প্রায় ৪৭ বছি ধবি প্রর্িষ্ঠানটি কারুর্শল্পীবদি র্বর্ভন্ন ধিবনি স ায়িা প্রদাবন এবাং এ 

র্শবল্পি উন্নয়বন র্নিলসভাবব কাজ কবি র্াবচ্ছ। 

 

এ প্রর্িষ্ঠাবনি ২০২১-২২ অর্ ি বছবিি প্রর্িটি কি িকাে এক িলাব  আবি কবি বার্ষ িক প্রর্িববদন ‘২০২১-২২’ প্রকার্শি  বয়বছ। 

প্রর্িববদনটি ফাউবেশবনর র্বর্িন্ন অাংশীজন লর্িন কারুর্শল্পী, কারুপণ্য উবযাক্তাসহ সাংর্িষ্ট সকবলর কাবজ আসবব িবি ি 

আশাবাদ ব্যক্ত করর্ছ। একইসাবর্ এ প্রর্িষ্ঠাবনর ির্বষ্যি উন্নয়ন ির্া বাাংলাবদবশর ললাককারুর্শল্প ও কারুর্শল্পীর অগ্রর্াত্র্ার 

ধারা অব্যাহি রাখবি সকবলর সহবর্ার্গিা কািনা করর্ছ। 
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১.১ প্রর্িষ্ঠাি প ভূর্ি 

প্রাচীন লগৌিবিয় ও ববর্চত্রযিয় সাাংস্কৃর্িক ঐর্িব যি লীলাভূর্ি বাাংলাবদশ। এি র্বস্তৃি অঞ্চল ববর্চবত্রয পর্িপূণ ি। লসানািগাঁও 

বাাংলাি ইর্ি াবসি এক লগৌিববাজ্জ্বল প্রাচীন জনপদ। প্রায় র্িনশি বছি লসানািগাঁও প্রাচীন বাাংলাি িাজধানী র্ছল। সুলিার্ন ও 

বাবরা ভূ ূঁইয়া প্রধান ঈসা খাঁ এর শাসন আিবলর জগর্িখ্যাি িসর্লবনর স্মৃর্ির্বজর্ড়ি লসানারগাঁও। মুঘল সুববদাি ইসলাি খাবনি 

সিবয় ১৬০৮ সাবল ঢাকায় িাজধানী স্থানান্তর্িি  ওয়াি পি লসানািগাঁবয়ি গুরুত্ব ম্লান  বয় র্ায়। ির্থার্প আবহিান গ্রািবাাংলার 

ললাকর্শল্প ও ললাকজ ঐর্িহয র্বকাবশর সমৃদ্ধ স্থান লসানারগাঁও এর কাবঠর র্চর্ত্র্ি হার্ি লঘাড়া পুতুল র্নি িাণশশলীও লদবশ-র্ববদবশ 

লবশ সিাদৃি। ঐর্ি ার্সক লসানািগাঁবয় অিীি স্মৃর্িবক সািবন লিবখই জার্িি র্পিা বঙ্গবন্ধু লশখ মুর্জবুি ি িাবনি পিািবশ ি 

এবাং আর্র্থ িক সা াবে র্শল্পাচার্ ি জয়নুল আববর্দবনি আন্তর্িক প্রবচষ্টায় প্রর্ির্ষ্ঠি  য় লগৌিবদীপ্ত প্রর্িষ্ঠান বাাংলাবদশ ললাক ও 

কারুর্শল্প ফাউবেশন র্া লসানািগাঁও জাদুঘি নাবিও পর্ির্চি। বাাংলাবদবশি ঐর্ি যবা ী ললাক ও কারুর্শবল্পি সাংগ্র , সাংিক্ষণ, 

প্রদশ িন ও পুনরুজ্জীবন কিাি লক্ষয ও উবেশ্য র্নবয় ১৯৭৫ সাবলি ১২ িাচ ি সিকাি এক প্রজ্ঞাপন ববল নািায়ণগবঞ্জি লসানািগাঁবয় 

বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশন প্রর্িষ্ঠা কবি। ১৯৯৮ সবনর ৬ লি জািীয় সাংসবদ বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প 

ফাউবেশন আইন ১৯৯৮ (১৯৯৮ সবনর ৮ নাং আইন) র্শবরানাবি আইন প্রণীি হয়। এ আইবনর আওিায় ফাউবেশবনর র্াবিীয় 

কি িকাণ্ড পর্রচার্লি হয়। ঢাকা লর্বক লসানারগাঁও এর দূরত্ব প্রায় ২৫ র্কবলার্িটার। 

১.২ রূপকল্প, অর্িলক্ষ্য ও উবেশ্য 
 

রূপকল্প  

ঐর্িহযবাহী ললাককারুর্শল্প অনুরাগী সাংস্কৃর্িিনস্ক জার্ি গঠন। 
 

অর্িলক্ষ্য  

অনুসন্ধান, সাংগ্রহ, গববষণা ও িান উন্নয়বনর িাধ্যবি ঐর্িহযবাহী ললাক ও কারুর্শবল্পর উৎকষ ি সাধন ও প্রসার। 
 

উবেশ্য 

বাাংলাবদবশর ঐর্িহযবাহী ললাক ও কারুর্শবল্পর সাংগ্রহ, সাংরক্ষ্ণ, প্রদশ িন, পুনরুিীবন ও গববষণা। 

 

১.৩ কার্ িাবলী 

(ক) ঐর্ি ার্সক ললাক ও কারুর্শবল্পি সাংিক্ষণ; 

(খ) ললাক ও কারুর্শল্প র্বষবয় প্রর্শক্ষ্বণর আবয়াজন করা; 

(গ) লদবশর র্বর্িন্ন অঞ্চবল ললাকর্শল্প জাদুঘর এবাং র্শল্পগ্রাি প্রর্িষ্ঠা করা; 

(ঘ) ললাক ও কারুর্শবল্পর র্নদশ িনার্দর সাংরক্ষ্ণ এবাং ঐর্িহযবাহী ললাক ও  কারুর্শবল্পর র্শল্পীবক সহবর্ার্গিা করা; 

(ঙ) ললাক ও কারুর্শল্প র্বষবয় স্বল্প ও দীঘ িবিয়াদী গববষণাি ব্যবস্থা কিা এবাং গববষণালব্ধ িথ্য ও িথ্যার্দ প্রকাশনাি ব্যবস্থা 

কিা; 

(চ) লদশব্যাপী জর্িবপি িাধ্যবি ললাক ও কারুর্শবল্পি র্বর্ভন্ন িাধ্যি ও র্শল্পীবদি র্ববিণ সম্বর্লি িথ্য ভাোি বির্ি  ালনাগাদ; 

(ছ) ললাক ও কারুর্শবল্পি র্নদশ িনার্দি সাংিক্ষণ এবাং ঐর্ি যবা ী ললাক ও কারুর্শবল্পি র্শল্পীবক স বর্ার্গিা কিা; 

(জ) ললাক ও কারুর্শল্প উন্নয়বন পর্িকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; 

(ঝ)  ললাক ও কারুর্শবল্পি প্রচাি ও প্রসাবিি লবক্ষয লদবশি র্বর্ভন্ন অঞ্চবল লিলা, প্রদশ িনী, ওয়াকিসপ-এি আবয়াজন;  

(ঞ) ললাক ও কারুর্শল্প উন্নয়ন নীর্ি প্রণয়বন সিকািবক স বর্ার্গিা কিা এবাং িৎসম্পর্কিি লর্ লকান র্বষবয় সিকাি, স্থানীয় 

কর্তিপক্ষ বা অন্য লকান প্রর্িষ্ঠানবক পিািশ ি প্রদান; 

( ) সরকাবরর পূব িানুবিাদনক্রবি, র্ববদশী এবাং আন্তজিার্িক ললাক ও কারুর্শল্প প্রর্িষ্ঠাবনর সর্হি একই র্বষবয় লর্ৌর্ কি িসূর্চ 

গ্রহণ করা; 

(ঠ) স্বাস্থয সম্মি এবাং পর্িববশবান্ধব ললাক ও কারুপণ্য জনর্প্রয়কিবণ র্বপণন কি িসূচী গ্র ণ কিা; 

(ি) সিকাবিি সাবর্থ পিািশ িক্রবি ললাক ও কারুপবণ্যি প্রসাবি আইন এবাং নীর্িিালা প্রণয়ন কিা; 

(ঢ) উপর্রউর্ির্খি কার্ িার্দর সম্পূরক ও প্রাসর্ঙ্গক অন্যান্য কার্ ি করা। 



বার্ষ িক প্রর্িববদন  

                                                                                                                                         ২০২১-২০২২ 
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১.৪ ফাউবেশবনর আকষ িণসমূহ 

১.৪.১ র্শল্পাচার্ ি জয়নুল ললাক ও কারুর্শল্প জাদুঘর 
 

র্শল্পাচার্ ি জয়নুল আববর্দন র্ছবলন আন্তজিার্িক খ্যার্িসম্পন্ন প্রর্িিাবান র্শল্পী। জয়নুল আববর্দন র্বাংশ শিাব্দীর আধুর্নক 

র্চত্র্কলার অন্যিি পুবরাধা ব্যর্ক্তত্ব। র্ির্ন ১৯১৪ র্িস্টাবব্দর ২৯ র্িবসম্বর র্কবশারগঞ্জ লজলায় জন্মগ্রহণ কবরন। িাঁর অসাধারণ 

র্শল্পিানর্সকিা  ও সপ্নিয়-কল্পনাশর্ক্তর জন্য র্ির্ন র্শল্পাচার্ ি উপার্ধবি ভূর্ষি হন। উপিহাবদবশর একজন বর্লষ্ঠ স্বিাবর্শল্পী 

হওয়া সবেও বাাংলাবদবশর সাাংস্কৃর্িক আবদালনগুবলাবি র্ছল িার সর্ক্রয় অাংশগ্রহণ। এছাড়া লদবশর ললাকঐর্িহয ও সাংস্কৃর্িবক 

পুনরুিীর্বি করার জন্য র্ির্ন প্রিযক্ষ্ ও পবরাক্ষ্িাবব জর্ড়ি র্ছবলন। প্রকৃর্ি ও িানুবষর জীবন সাংগ্রাি িাঁর স্বকীয় 

অাংকনশশলীবি অনায়াবস মূিি কবর তুবল র্ছবলন িাঁর র্শল্পকবি ি। র্ির্ন র্ছবলন জনিানুবষর র্শল্পী । িাঁর অবদাবনর স্বীকৃর্িস্বরূপ 

১৯ অবটাবর ১৯৯৬ সাবল ফাউবেশবনর নতুন জাদুঘরটি র্শল্পাচার্ ি জয়নুল ললাক ও কারুর্শল্প জাদুঘর নাবি নািকরণ করা হয়। 

এ জাদুঘবরর শুি উবিাধন কবরন গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ সরকাবরর িাননীয় প্রধানিন্ত্রী লশখ হার্সনা। জাদুঘরটিবি ক) র্নপুণ 

কাঠবখাদাই গ্যালার্র খ) জািদার্ন, লটরাবকাটা ও পার্র র্শল্প এবাং নকর্শকাঁর্া গ্যালার্র গ) িািা-কাঁসা, ললাক অলাংকার ও 

ললাকবাযর্ন্ত্র শীষ িক ৩টি গ্যালার্র িবয়বছ। 

১.৪.২ ঐর্িহার্সক বড় সরদারবার্ড় 
 

বাাংলার প্রাচীন রাজধানীশহর লসানারগাাঁবয়র প্রানবকবে নাদর্নক স্থাপবিযর অনন্য র্নদ িশন বড় সরদারবার্ড় । এটি প্রায় ৬০০ 

বছবরর পুবরাবনা ঐর্িহার্সক স্থাপনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত। বার্ড়টির অন্যিি সত্ত্বার্ধকারী র্ছবলন শ্রী লগাপীনার্ সরদার। ধারণা 

করা হয় িাঁর নাি অনুসাবর এ বার্ড়টাবক সরদারবার্ড় নাবি অর্ির্হি করা হয়। এর আয়িন প্রায় ২৭ হাজার ৪০০ শি বগ িফুট 

এবাং লিাট ৮৫টি কক্ষ্ রবয়বছ। কক্ষ্গুবলা চিৎকার স্থাপিযশশলী ও কারুকার্ িিয় িবনটির লর্িন: লিা, ফুল, পার্খ র্বর্িন্ন লদব-

লদবীর মূর্িি সবর্িবল চিৎকার এক স্থাপিয। আর এ স্থাপিযশশলৌ কাবলর অিল গহ্ববর র্নির্িি হবি ববসর্ছবলা। দর্ক্ষ্ণ 

লকার্রয়ার ইয়াাংওয়ান লকাম্পানীর আর্র্ িক ও কার্রগর্র সহবর্ার্গিায় প্রায় র্বশ লকাটি টাকা ব্যয় কবর বার্ড়টির লরবস্টাবরশন 

কাজ সম্পন্ন হয়। প্রায় ৫ বছবরর প্রবচষ্টায় লরবস্টাবরশবনর িাধ্যবি বড় সরদারবার্ড়টি িার হারাবনা ঐর্িহয/বজৌলুস র্ফবর  

লপবয়বছ। গি ১ নবিম্বর ২০১৮ র্িস্টাবব্দ গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ সরকাবরর িাননীয় প্রধানিন্ত্রী লশখ হার্সনা লরবস্টাবরশনকৃি 

সরদারবার্ড়র শুি উবিাধন কবরন। এটি পর্রদশ িবন লদর্শ দশ িনার্ীবদর জবন্য প্রববশ র্ফ একশি টাকা  এবাং র্ববদর্শ পর্ িটকগবণর 

দুইশি টাকা। 

১.৪.৩ িবনারি প্রাকৃর্িক পর্রববশ 
 

বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশন চত্ববর প্রকৃর্িবক খুব র্নর্বড়ভাবব আর্লঙ্গন কিাি সুবর্াগ রবয়বছ। ফাউবেশবনি ১৬৮ 

র্বঘা র্বশাল আয়িবনর িবনামুগ্ধকর সবুজ অঙ্গন পার্খি কলকাকর্লবি মুখর্িি। এর র্বস্তৃি জায়গা জুবড় রবয়বছ দৃর্ষ্টনদন 

ললক। ললবকি দু’পাশ র্দবয় িবয়বছ নানা প্রজার্িি ঔষর্ধ ফুল ও ফল গাবছি সিাবিা । বৃক্ষিার্জি িবধ্য িবয়বছ আি, জাি, 

কাঁঠাল, র্লচু, কলা, লগালাপজাি, র্ জল, জারুল, কদি, বকুল, লসানালু, অর্জিন ,গজিন, র্শমুল, পলাশ, আিলর্ক,  র্িিকী, বব ড়া, 

চন্দন, কাঠবাদাি, জাফিান, ব িন্তী, িহুয়াস  ইিযার্দ। আি এ সকল বৃক্ষিার্জবি বসবাসিি শার্লক, লকার্কল, ঘুঘু, বুলবুর্ল, 

টুনটুর্ন, টিয়া, লদাবয়ল, শ্যািাি িি ববর্চত্রযিয় পার্খবদি কল-কাকর্লবি মুখর্িি র্থাবক ফাউবেশন চত্বি। ললবকি জবল লাল, 

সাদা শাপলা ও শালুক ফুব  এক িবনামুগ্ধকি পর্িববশ সৃর্ষ্ট কবি। শীিকাবল শীিপ্রধান লদশ লর্থবক অর্ির্র্থ পার্খি সিাগিও 

ঘব  এই ললবক। প্রায় ৫২ র্বঘা আয়িবনর দৃর্ষ্টনদন ললবক লনৌকায় ভ্রিণ ও বড়র্শবি িাছ ধরার ব্যবস্থাও রবয়বছ। 

১.৪.৪  কারুপণ্য র্বপণন চত্বর 
 

ফাউবেশবন ঐর্িহযবাহী কারুর্শল্পজাি দ্রব্য সািগ্রী র্নবয় র্নর্ি িি হবয়বছ কারুপিী র্বপণন স্টল। কারুর্শল্পীবদর বির্র কারুপণ্য 

র্বর্কর্কর্নর জন্য র্নর্ি িি হবয়বছ ৪৮টি র্বপণন স্টল। স্টলগুবলা র্বর্িন্ন ফুল, পার্খ, নদী এবাং র্বখ্যাি কর্ব সার্ র্িযকগবণি 

কাব্যগ্রবেি নাবি নািকরণ করা হবয়বছ। স্টলগুবলাবি কারুর্শল্পীবদর বির্র কারুপণ্য লর্িন: জািদার্ন, শবখর হাঁর্ড়, নকর্শকাঁর্া, 

কাবঠর পুতুল, শীিলপাটি, লশালার কারুপণ্য, িাটির ও কাবঠর বির্র র্বর্িন্ন বিজসপত্র্ সুলিমূবে র্বক্রবয়র ব্যবস্থা রবয়বছ। 

আিাবদি লদবশি কারুর্শল্পী ও কারুর্শল্প লদবশি গর্ি লপর্িবয় র্বশ্ব-দিবাবি পর্ির্চর্ি লাভ কিাি সুবর্াগ পাবব। 
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২.০ ২০২১-২২ অর্ িবছবর সম্পার্দি কার্ িক্রি 
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২.১ ললাককারুর্শল্প লিলা ও ললাকজ উৎসব 
 

 

ললাকজ উৎসব ও লিলা আিাবদি জািীয় সাাংস্কৃর্িক উপাদান। আব িাি বাাংলাি ললৌর্কক সিাবজি সািার্জক প্রর্থা র্ বসবব 

ললাকজ উৎসব ঐর্িব যি ধািাবার্ কিাি পর্থ ধবি আজ অবর্ধ বাাংলাবদবশি গ্রািগুবলাবি আবয়াজন কিা  য় ললাকজ উৎসব ও 

লিলা। লসই লবক্ষয এবদবশি ইর্ি াস ঐর্ি য ললাকসাংস্কৃর্ি ও ললাকজ ঐর্িব যি র্নদশ িনার্দ সাংগ্র , সাংিক্ষণ, প্রদশ িন এবাং এ 

র্বষবয় গববষণাি পাশাপার্শ বিিিান ও ভর্বষ্যৎ প্রজবেি কাবছ এি পর্ির্চি তুবল ধিাি জন্য বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প 

ফাউবেশন প্রর্িবছি ললাককারুর্শল্প লিলাি আবয়াজন কবি র্থাবক। গি ২২ লফব্রুয়ার্ি ২০২২ ললাককারুর্শল্প লিলা ও ললাকজ 

উৎসব ২০২২ উদর্ার্পি  য়। লদবশর প্রিযন্ত অঞ্চল লর্বক কারুর্শল্পীরা এ লিলায় এবস িাবদি বির্িকৃি ললাককারুপবণ্যর পসরা 

সার্জবয় ববসন। এ লিলায় ১৯টি লজলাি ১৮টি িাধ্যবিি ৪৩ জন কারুর্শল্পীি ২৪টি স্টবল িাবদি র্শল্পকি ি প্রদশ িনীি ব্যবস্থা কিা 

 য়। এছাড়া লিলায় অন্যান্য স্টবলি িবধ্য  স্তর্শল্প ৯টি, জািদার্ন ৬টি, লপাশাক ১৬টি, কারুপণ্য উবযাক্তা স্টল ১৩টি এবাং লদর্শয় 

খাবাবিি স্টল ৯টি স্থান পায়। লিলায় আগি লদর্শ-র্ববদর্শ দশ িনার্ীবদর কারুপণ্য উৎপাদন সম্পবকি সম্যক ধারণা প্রদাবনর জন্য 

ফাউবেশবনর লাইবের্র চত্ববর কারুর্শল্পীবদর কি িিয় জীববনর আবলাকর্চত্র্ প্রদশ িনীর ব্যবস্থা করা হয়। িাসব্যাপী ললাকজ উৎসব 

আবয়াজবন প্রর্ির্দবনর অনুষ্ঠানিালায় র্ছল জার্র-সার্র, িাওয়াইয়া, িাটিয়ার্ল, মুর্শ ির্দ, িারফর্ি, পিীগীর্ি, লালনগীর্ি, বাউল 

গান, গম্ভীিা, গাজীি প গান, এবাং হাছন রাজার িবিা হাজাবরা ললাকসঙ্গীি, ললাকনৃিযনাট্য এবাং বণ িালী অনুষ্ঠানিালা। 

ললাককারুর্শল্প লিলায় অাংশগ্রহণকারী কি িরি কারুর্শল্পীর িার্লকা এবাং অনুষ্ঠানিালার সাংর্ক্ষ্প্ত র্ববরণ পর্রর্শষ্ট-ক ও খ লি 

দ্রষ্টব্য। 

 
 

২.১.১ কারুর্শল্প লিলা ২০২১ 
 

জার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু লশখ মুর্জবুর রহিাবনর  জন্মশি বার্ষ িকী উদর্াপন ও কারুপবণ্যি  র্বপণন কার্ িক্রি সম্প্রসারবণর লবক্ষ্য 

গি ০৪ নবিম্বর লর্বক ০৮ নবিম্বর ২০২১ চারর্দনব্যাপী কারুর্শল্প লিলা ২০২১ ঢাকাস্থ ির্হলা সর্ির্ি কিবেবে আবয়াজন করা 

হয়। 

 

২.১.২ জয়নুল লিলা ২০২১ 
 

আধুর্নক র্শল্পকলাি পর্র্থকৃৎ ও বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প  ফাউবেশবনি প্রর্িষ্ঠািা র্শল্পাচার্ ি জয়নুল আববর্দবনি  

১০৭ িি জেবার্ষ িকী উপলবক্ষয ২৯ র্িবসম্বি ২০২১ িার্িবখ ঢাকা র্বশ্বর্বযালবয়ি চারুকলা অনুষবদ ‘জয়নুল লিলা 

২০২১’ আবয়াজন কিা  য়। 
 

২.১.৩ মুর্জববষ ি ও অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূ  
 

জার্িি র্পিা বঙ্গবন্ধু লশখ মুর্জবুি ি িাবনি জেশি বার্ষ িকী পালবনি িাধ্যবি মুর্জববষ ি উদর্াপন কিা  য়। এছাড়া 

স্বাধীনিার সুবণ িজয়ন্তী উদর্াপবনর পাশাপার্শ ১৮ অবটাবর লশখ রাবসল জবন্মাৎসব, ২১ লফব্রুয়ার্র আন্তজিার্িক 

িাতৃিাষা ও শর্হদ র্দবস, ২৬ িাচ ি স্বাধীনিা র্দবস এবাং ১৬ র্িবসম্বর িহান র্বজয় র্দবস উদর্ার্পি হবয়বছ। 
 

২.২ কি িশালা ও প্রর্শক্ষ্ণ 
 

২.২.১ িাস্টার ক্রাফটসম্যান প্রর্শক্ষ্ণ (টিওটি) 
 

কারুপবণ্যি রূপববর্চত্রয ও ললাক ও কারুর্শবল্পি বাজাি সম্প্রসািবণ র্ির্জ াল িাবকিটিাং র্বষবয় ৩টি প্রর্শক্ষণ কি িশালা অনুর্ষ্ঠি 

 বয়বছ। উক্ত কি িশালায় ৪৬জন িাস্টাি ক্রাফ সম্যান প্রর্শক্ষণ গ্র ণ কবিবছন। 
 

 

২.২.২ লপাশাবক িাঁি র্শবল্পি বাজাি সম্প্রসািণ ও আিাবদি কিণীয় শীষ িক র্দনব্যাপী প্রর্শক্ষণ 
 

১৬ এর্প্রল ২০২২ িার্িবখ লপাশাক িাঁি র্শবল্পি বাজাি সম্প্রসািণ ও আিাবদি কিণীয় শীষ িক র্দনব্যপী প্রর্শক্ষবণি  আবয়াজন 

কিা  য়। উক্ত প্রর্শক্ষবন র্িবস িাস পাস িন র্ বসবব উপর্স্থি র্ছবলন জনাব বশবাল সা া ও কারুর্শল্প অনুিাগী ফযাশান র্িজাইনাি। 
 

 

২.২.৩ ক্ষুদ্র-নৃ-লগাষ্ঠীি কারুর্শবল্পি বাজাি সম্প্রসািণ ও র্িজাইন  ববর্চত্রয শীষ িক কি িশালা  
 

বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশবনি উবযাবগ ৩০ লি ২০২২ িার্িবখ ক্ষুদ্র-নৃ-লগাষ্ঠীি কারুর্শবল্পি বাজাি সম্প্রসািণ ও 

র্িজাইন রূপববর্চত্রয শীষ িক িাস্টাি ক্রাফ সম্যান প্রর্শক্ষণ কি িশালা অনুর্ষ্ঠি  য়। উক্ত কি িশালায় অাংশগ্র ণ কবিন বান্দিবান 

লজলাি র্বর্ভন্ন  অঞ্চবলি ঐর্ি যবা ী ক্ষুদ্র-নৃ-লগাষ্ঠী, কারুর্শল্প বির্ি, নকশা, িফিানী ও র্বপণন চচ িায় র্নবয়ার্জি র্শল্পী এবাং 

উবযাক্তাবৃন্দ। উক্ত কি িশালায় র্িবস িাস পাস িন র্ছবলন িাং নু র্চাং।  
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২.২.৪ িালপািাি বুনন র্বষয়ক কি িশালা 
 

িালপািাি ব্যব াি বাাংলাবদবশি  াজাি বছবিি ঐর্ি য । িালপািাি িন্তু সাংগ্র , িন্তু বুনন লকৌশল এবাং পণ্য প্রস্তুি ও এি 

বহুর্বধ ব্যব াবিি লবক্ষয গি ২৮ িাচ ি ২০২২ িার্িবখ ঢাকা র্বশ্বর্বযালবয়ি চারুকলা অনুষবদ বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প 

ফাউবেশন কর্তিক িালপািাি বুনন র্বষয়ক কি িশালাি আবয়াজন কিা  য়। উক্ত কি িশালায় সভাপর্ি র্ছবলন ফাউবেশবনি 

পর্িচালক ি. আ বিদ উল্লা । 
 

২.২.৫. ঐর্ি যবা ী র্িকশা লপইর্টাং প্রর্শক্ষণ কি িশালা 
 

বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশন কর্তিক গি ০৭ র্িবসম্বর ২০২১ িার্রবখ ঢাকা র্বশ্বর্বযালবয়র চারুকলা অনুষবদ 

ছয়র্দনব্যাপী ঐর্ি যবা ী র্িকশা লপইর্টাং প্রর্শক্ষণ কি িশালা ২০২২ ঢাকা র্বশ্বর্বযালবয়ি চারুকলা অনুষবদ অনুর্ষ্ঠি  য়। 
 

২.২.৬ জািদানী শার্ড়ি ঐর্ি য ও বিিিান লপ্রর্ক্ষি শীষ িক কি িশালা 
 

১১ লি ২০২২ িার্িবখ ফাউবেশবনি সভাকবক্ষ জািদানী শার্ড়ি ঐর্ি য ও বিিিান লপ্রর্ক্ষি শীষ িক কি িশালা অনুর্ষ্ঠি  য়। উক্ত 

অনুষ্ঠাবন র্িবসাস ি পাস িন র্ বসবব উপর্স্থি র্ছবলন ফাউবেশবনি র্িসবে অর্ফসাি এবকএি আজাদ সিকাি। 
 

২.২.৭  কারুর্শল্পী প্রর্শক্ষ্ণ 
 

 

 

র্ির্জটাল িাবকর্রট িাং, িালপািার বুনন কি িশালা, হস্তর্শল্প ও জািদার্ন কারুর্শল্প র্বষয়ক ৩টি প্রর্শক্ষ্ণ আবয়ার্জি হবয়বছ। উক্ত 

কি িশালায়  ৫৮ জন কারুর্শল্পী প্রর্শক্ষ্ণপ্রাপ্ত হবয়বছ। 
 

২.২.৮ উবযাক্তা প্রর্শক্ষ্ণ 
 

কারুর্শল্পী কতৃিক উৎপার্দি পণ্য উন্নয়ন ও র্বপণবন সহায়িার িাধ্যবি এ র্শল্প সাংরক্ষ্বণ উবযাক্তা লের্ণ  গুরত্বপূণ ি ভূর্িকা পালন 

কবর আসবছ। ফাউবণ্ডশন কতৃিক বাাংলাবদশ র্শল্পকলা একাবির্িবি পাঁচর্দনব্যাপী কারুর্শল্প উবযাক্তা প্রর্শক্ষ্ণ কি িসূর্চ 

আবয়ার্জি হবয়বছ। এবি ১৫ জন উবযাক্তা প্রর্শক্ষ্ণপ্রাপ্ত হবয়বছন। 
 

২.২.৯ কি িকিিা-কি িচারীবদর সক্ষ্িিা বৃর্দ্ধ 
 

র্পর্পআর ২০০৮, দাপ্তর্রক কাবজ আইর্সটি র্বষয়ক প্রর্শক্ষ্ণ কি িশালা, গুি প্রযাকটিস, সািার্জক লর্াগাবর্াগ িাধ্যি ব্যবহার 

র্বষয়ক লিাট ৫টি প্রর্শক্ষ্ণ কি িশালা আবয়ার্জি হবয়বছ। র্পর্পআর ২০০৮, দাপ্তর্রক কাবজ আইর্সটি র্বষয়ক প্রর্শক্ষ্ণ কি িশালা, 

গুি প্রযাকটিস, সািার্জক লর্াগাবর্াগ িাধ্যি ব্যবহার র্বষয়ক লিাট ৫টি প্রর্শক্ষ্ণ কি িশালা আবয়ার্জি হবয়বছ। 

 

২.২.১০ সুশাসন ও কি িপর্িববশ সাংক্রান্ত প্রর্শক্ষ্ণ 
 

বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশন কতৃিক সুশাসন ও কি িপর্রববশ র্বষবয় ২টি প্রর্শক্ষণ আবয়াজন কিা  য়। এছাড়া 

ফাউবেশবনি প্রশাসর্নক ভববন লন ওয়াকি র্প্রটাি লস াপ ও লির্িওর্লাংক ইটািবন  সার্ভ িস সাংবর্াজন কিা  বয়বছ। 
 

 

২.২.১১ সিসাির্য়ক র্বষবয় প্রর্শক্ষ্ণ 
 

 

চতুর্ ি র্শল্প র্বেব, প্রার্থর্িক র্চর্কৎসা, র্নিাপত্তা, পর্িস্কাি-পর্িচ্ছন্নিা, র্নয়র্িি উপর্স্থর্ি, শুিাচাি পুিস্কাি নীর্িিালা 

অবর্ িকিণ র্বষয়ক ৬টি প্রর্শক্ষণ আবয়ার্জি  বয়বছ। 
 

২.৩ ‘কারুপণ্য উবযাক্তা পুিস্কাি’ ও ‘র্ির্িয়া লফবলাশীপ’ প্রদান 
 

কারুর্শল্পীগণ কর্তিক উৎপার্দি কারুপণ্য উন্নয়ন ও র্বপণবন স ায়িাি িাধ্যবি এ র্শল্প সাংিক্ষবণ গুরুত্বপূণ ি ভূর্িকা পালনকািী 

উবযাক্তাবদি পুরস্কৃি করার িাধ্যবি উৎসার্হি করার লবক্ষ্য একটি নীর্িিালা প্রণয়ন কিা  য়। এ কার্ িক্রি সফলভাবব সম্পন্ন 

কিাি লবক্ষয এ নীর্িিালা বাস্তবায়ন স্বরূপ জনাব িরুন কুিাি পাল এবাং জনাব আফসানা আর্সফবক কারুর্শল্পী উবযাক্তা 

পুিস্কাি ২০২২ প্রদান কিা  য়। এছাড়া র্প্রে ও ইবলকট্রর্নক র্ির্িয়ার সাাংবার্দকগণ এ র্বষবয় িথ্যসমৃদ্ধ র্নবন্ধ রচনা ও প্রকাশ 

এবাং িকুবিোরী বির্র ও সম্প্রচাবরর িাধ্যবি গুরুত্বপূণ ি ভূর্িকা পালন কবর। র্প্রে র্ির্িয়ায় বদর্নক লদশ রূপান্তবরর সাাংবার্দক 

জনাব লিা. রর্বউল লহাসাইন লিািাবক এবাং ইবলকবট্রার্নক র্ির্িয়ায় র্ির্বর্স র্নউজ- এর সাাংবার্দক িাহর্সনা সাবদকবক ললাক 

কারুর্শল্প র্ির্িয়াকিী লফবলার্শপ ২০২২ প্রদান করা হয়। স্বাস্থযসম্মি পর্রববশ বান্ধব ও মূে সােয়ী কারুপণ্য সম্পবকি সাধারণ 

জনগণ, লক্রিা, লিাক্তাবদর সবচিন করবি এবাং এর ব্যবহাবর আগ্রহী কবর তুলবি র্নবন্ধ বা িকুবিোরী বির্রবি র্প্রে ও 

ইবলকট্রর্নক র্ির্িয়ায় কি িরি িরুণ সাাংবার্দকবদর উিুদ্ধ করাই এ লফবলাশীবপর উবেশ্য। 

 



বার্ষ িক প্রর্িববদন  

                                                                                                                                         ২০২১-২০২২ 
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২.৪ কারুর্শল্পী পদক প্রদান  
 

আিাবদর লদবশর জনবগাষ্ঠীর একটি বড় অাংশ ললাকর্শবল্পর সাবর্ সম্পৃক্ত। বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশন প্রর্িষ্ঠার পর 

লর্বক নতুন প্রজবন্মর কাবছ লদশীয় ঐর্িহয ও আিাবদর র্নজস্ব সাংস্কৃর্িবক তুবল ধরবি লচষ্টা চার্লবয় র্াবে। কারুর্শল্পীবদর 

উৎসার্হি করবি ২০১০ সাল লর্বক ফাউবেশন ‘কারুর্শল্পী পদক’ প্রদান কার্ িক্রি পর্রচালনা কবর আসবছ। লসই লবক্ষ্য বাাংলাবদশ 

র্শল্পকলা একাবির্িবি এক বণ িাঢয আবয়াজবনি িাধ্যবি গি ৩০ র্জন ২০২২ িার্িবখ ললাক কারুর্শল্প পদক ২০২২ প্রদান কিা  য়। 

উক্ত অনুষ্ঠাবন ৩টি কযা াগর্িবি র্র্থাক্রবি ১) আল্পনা অাংকন িাধ্যবি জনাব লদখন বালা, ২) সুজনী কাঁর্থা িাধ্যবি জনাব পাির্ভন 

আক্তাি এবাং ৩)রূপাি অলঙ্কাি িাধ্যবি জনাব র্িলন ল াবসন লিা  ৩ জন কারুর্শল্পীবক কাবজি স্বীকৃর্ি স্বরূপ ললাক কারুর্শল্প 

পদক ২০২২ প্রদান কিা  য়। উবল্লখ্য লর্, ফাউবেশবনর পক্ষ্ লর্বক পদকপ্রাপ্ত কারুর্শল্পীবদর প্রবিযকবক এক ির্র ওজবনর একটি 

স্বণ িপদক, নগদ র্ত্র্শ হাজার টাকা ও সম্মাননা সনদ প্রদান করা হয়। এ পর্ িন্ত র্বর্িন্ন িাধ্যবি লিাট ১৯ জন কারুর্শল্পীবক পুরস্কার 

প্রদান করা হবয়বছ। পদকপ্রাপ্ত ললাক ও কারুর্শল্পীবদর িার্লকা পর্রর্শষ্ট গ লি দ্রষ্টব্য। 
 

২.৫ আজীবন সম্মাননা প্রদান  
 

লদবশি ঐর্ি যবা ী  কারুর্শল্প শবখি  াঁর্ড়  বির্িবি র্ববশষ অবদান িাখাি জন্য জনাব সুশান্ত কুিাি পালবক জয়নুল আববর্দন 

আজীবন সম্মাননা ২০২২ প্রদান কিা  য়। সম্মান সুচক একটি লক্রস্ট, ১.৫ ভর্ি ওজবনি  একটি স্বণ ি পদক এবাং ৩ লক্ষ  াকাি 

লচক  স্তান্তি কবিন  সাংস্কৃর্ি র্বষয়ক িণ্ত্ত্রণালবয়ি িাননীয় সর্চব জনাব লিা. আবুল িনসুি। 

২.৬ গববষণা ও প্রকাশনা       
 

ফাউবেশবনর গববষণা-প্রকাশনা কার্ িক্রবির আওিায় বাাংলাবদবশর ললাক ও কারুর্শল্প, ললাক-সাংস্কৃর্ি, সাাংস্কৃর্িক ঐর্িহয ও 

অন্যান্য র্বষবয়র উপর গববষণা প্রকাশনা কি িসূর্চ বাস্তবায়ন করা হয়। ধারাবার্হক এ কার্ িক্রি বাস্তবায়বনর 

পর্রবপ্রর্ক্ষ্বি বাাংলাবদবশি িাটিি পুতুল ও লখলনা শীষ িক বইবয়ি ইাংবির্জ সাংস্কিণ “Clay Dolls and Toys of 

Bangladesh” প্রকাশ কিা  য়। এছাড়া ঢাকা র্বশ্বর্বযালবয়ি প্রাচযকলা র্বভাবগি স কািী অধ্যাপক ি. ফারজানা 

আহবিদ কর্তিক বাাংলাবদবশর দারুর্শল্প নকশা ববর্চত্র্য : লসানারগাঁ ফাউবেশন‘ শীষ িক গ্রন্থ এবাং ২টি  ললাকর্শল্প পর্ত্রকা 

(ষাোর্সক) প্রকাশ কিা  য়। ফাউবেশন লর্বক এ পর্ িন্ত প্রকার্শি প্রকাশনার সাংখ্যা ৮৯টি। র্া ফাউবেশন এবাং ফাউবেশবন 

আগি গববষনা কাবজ র্নবয়ার্জি গববষকবদর গববষণার লক্ষ্বত্র্ সহায়ক ভূর্িকা পালন করবব। 

২.৭ কারুপণ্য সাংগ্রহ 

 

পুতুল বাঙ্গার্লি অন্যিি প্রাচীন ঘবিায়া র্শল্পকি ি। সুপ্রাচীনকাল লর্থবকই বাাংলাি জনসিাজবক পুতুবলি িাধ্যবি র্চর্িি কিাি 

এক প্রবণিা চবল আসবছ। িাই লসই লর্থবকই বাাংলাি ঘবি ঘবি পুতুল বির্ি কিা  বয় র্থাবক। িাবয়িা লিবয়বদি লখলাি জন্য 

কাপবি়েি, িাটিি পুতুল বার্নবয় লদন। এলাকা লভবদ পুতুবলি গি়েবন ববর্শষ্টয পর্িলর্ক্ষি  য়। আবাি ঐর্ি ার্সক র্বষয় ছাড়াও 

বাাংলাি ললৌর্কক ধবি িি সাবর্থ ওিবপ্রািভাবব জর্ি়েবয় আবছ। ফাউবেশন প্রর্িবছর ললাক ও কারুর্শবল্পর র্নদশ িন সাংগ্রহ কবর 

র্াবক। এ কার্ িক্রবির অাংশ র্হবসবব ২০২১-২০২২ অর্ ি বছবর বাাংলাবদবশর র্বর্িন্ন লজলার ১৩৩টি লপাড়ািাটিি পুতুল জাদুঘবি 

র্নদশ িন র্হবসবব সাংগ্রহ করা হবয়বছ। সাংগৃ ীি িাটিি পুতুল ও লখলনাি িার্লকা পর্ির্শষ্ট-ঘ লি দ্রষ্টব্য। 
 

২.৮ সাংগৃহীি কারুপবণ্যর িকুবিবেশন  
 

সাংগৃ ীি র্নদ িশন দ্রবব্যি িধ্য লর্থবক ১২৩টি পার্থবিি ও ৬০২টি মৃৎর্শবল্পি র্নদশ িবনি কযা ালগ প্রস্তুবিি কাজ সম্পন্ন কিা  য়। 

এছাড়া ললাক ও কারুর্শবল্পি ২৪৭টি র্নদশ িন সাংগ্র  এবাং ১০১টি র্নদশ িন সাংিক্ষণ এবাং িািা-কাঁসা-র্পিবলর র্নদশ িবনর কযাটালগ 

বির্রর কাজ চলিান। 
 

২.৯ জাদুঘবরর গ্যালার্র সর্িিকরণ  
 

জাদুঘর গ্যালার্রর র্নদশ িবনর এবেশন কাি ি নতুনিাবব প্রর্িস্থাপন করা হবয়বছ। জাদুঘর িববনর প্রধান ফটবকর সুযর্ির্নর সপ 

কারুপণ্য চত্ববর স্থানান্তর কবর লসই স্থানটিবি ফাউবেশবনর প্রর্িষ্ঠািা র্শল্পাচার্ ি জয়নুল আববর্দবনর দূল িি র্কছু আবলাকর্চত্র্ িাঁর 

পুত্র্ িয়নুল আববর্দন ও িার পর্রবাবরর সদস্যগবণর র্নকট লর্বক সাংগ্রহ কবর সাংগৃহীি আবলাকর্চত্র্ প্রদশ িন কবর জয়নুল কন িার 

নাবি এর নািকরণ করা হবয়বছ। 
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২.১০ অবকাঠাবিা উন্নয়ন অগ্রগর্ি 
 

বার্ষ িক উন্নয়ন কি িসূর্চি আওিায় ফাউবেশবন ১৪৭ লকাটি  াকা ব্যবয় “বাাংলাদবশ ললাক ও কারুশর্ল্প ফাউবেশবনি জাদুঘি 

ভবন সম্প্রসািণ এবাং অন্যান্য লভৌি অবকাঠাবিা র্নি িাণ” শীষ িক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন িবয়বছ। আবলাচয প্রকবল্পি আওিায় 

র্িউর্জয়াি ভববনি শিকিা ২৬ ভাগ, অর্িব ার্িয়াবিি ২২ ভাগ, কযাবফব র্িয়া-কাি-সুর্ভর্নয়িশবপি ২৩ ভাগ, বাাংবলাি ১৮ 

ভাগ কাজ সম্পন্ন  বয়বছ। প্রকবল্পি জন্য ২০২১-২০২২ অর্থ িবছবি বিাবেি র্বপিীবি আর্র্থ িক অগ্রগর্ি শিকিা ৯৯.৭৪ ভাগ এবাং 

বাস্তাব অগ্রগর্ি লিা  প্রকবল্পি শিকিা ২০ ভাগ সম্পন্ন  বয়বছ। প্রকবল্পি ক্রিপুর্ঞ্জি আর্র্থ িক অগ্রগর্ি শিকিা ১৮ ভাগ এবাং 

বাস্তব অগ্রগর্ি শিকিা ২৭ ভাগ। 
 

২.১১ দশ িনার্ী কতৃিক জাদুঘর পর্রদশ িন 

 

২০২১-২০২২ অর্ ি বছবর ৬৬১০০০ লক্ষ্ দশ িনার্ী জন দশ িনার্ী জাদুঘর পর্রদশ িবন আবসন। এর িবধ্য ৪,৯৯,০০০ জন দশ িনার্ী 

ফাউবেশন এবাং ১,৬২,০০০ জন দশ িনার্ী বড় সরদারবার্ড় পর্রদশ িন কবরন। উবিখ্য লর্, র্ববদর্শ পর্ িবকর সাংখ্যা ১৬০০ জন। 

২.১২ পুস্তক ও িকুবিট সাংগ্র  

 

ফাউবেশবনি লাইবের্িি জন্য ২০২১-২২ অর্থ িবছবি ললাক ও কারুর্শল্প, ললাকসাংস্কৃর্িি ওপি র্বর্ভন্ন গুরুত্বপূণ ি পুস্তক এবাং 

িকুবিট সাংগ্র  কিা  বয়বছ। ক্রয়কৃি বইবয়র িার্লকা পর্রর্শষ্ট -ঙ। 

 
 

২.১৩ প্রশাসর্নক কার্ িক্রি 
 

 ফাউবেশবনর প্রশাসর্নক িববন লরর্িও র্লাংক ইোরবনট সার্িস ি ও র্প্রোর স্থাপন করা হবয়বছ। 

 নব্য লর্াগদানকৃি সহকারী লাইবের্রয়ান ও র্নন্মিান সহকারী কাি কর্ম্পউটার মুদ্রাক্ষ্র্রকবক োপটপ/কর্ম্পউটার 

প্রদান করা হয়। 

 গি অর্ িবছবর ললাক ও কারুর্শল্পী পদক প্রদান নীর্িিালা, র্শল্পাচার্ ি জয়নুল আববর্দন আজীবন সম্মাননা প্রদান 

নীর্িিালা, ললাক ও কারুর্শল্প উবযাক্তা পুরস্কার নীর্িিালা, ললাক ও কারুর্শল্প র্ির্িয়াকিী লফবলার্শপ নীর্িিালা 

প্রণয়ন করা হয়। 

 বড় সরদার বার্ড়, কারুপন্য চত্বর, আবার্সক এলাকা, ফাউবেশবনর পূব িপাশসহ নতুনকবর লিাট ৩২ টি র্সর্স কযাবিরা 

ও হযাবলার্জন লাইট স্থাপবনর িাধ্যবি পুবরা ফাউবেশন পর্ িববক্ষবণি কাজ সম্পন্ন করা হবয়বছ। 

 কারুপণ্য চত্বর প্রর্র্ির্ষা কারুর্শল্পীবদর ৪০ টর্ স্টল বরাদ্দ দবয়া হয়। 

 গি ৩১ জুলাই ২০২১ িার্রবখ বার্ষ িক ক্রয় পর্রকল্পনা ২০২১-২২ প্রকার্শি হয়। 

 ২০২১-২০২২ অর্ ি বছবর ফাউবেশন আবয়ার্জি ০২টি (১২৩ ও ১২৪ িি) লবাি ি সভা অনুর্ষ্ঠি হয়। সভাসমূব  

(১)ফাউবেশবনি অভযন্তবি অবর্স্থি প্রত্নিে অর্ধদপ্তবিি অধীনস্ত লছা  সিদািবার্ড় দশ িনার্থীবদি জন্য উেুক্ত কিাি 

র্বষবয় ি াপর্িচালক, প্রত্নিে অর্ধদপ্তি বিাবি পত্র লপ্রিণ কিা  বয়বছ (২) ফাউবেশবনি অনুকূবল ৬ একি জর্িি 

দখল বুর্ঝবয় লদয়াি র্বষবয় লজলা প্রশাসক নািায়ণগঞ্জ স কািী কর্িশনাি (ভূর্ি) লসানািগাঁও নািায়ণগঞ্জবক পত্র 

লপ্রিণ কিা  বয়বছ (৩) প্রত্নিত্ত্ব অর্ধদপ্তবরর অধীনস্ত পানাি নগর ও ফাউবেশবনর িধ্যবিী জর্ি অর্ধগ্রহণ পূব িক 

সাংবর্াগ স্থাপবনর র্বষবয় মুে র্নধ িারবণর কাজ চলিান। (৪) বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশন আইন, ১৯৯৮ 

সাংবশাধবনর কাজ চলিান রবয়বছ। (৫) ফাউবেশবনর ২৭ টি বদর্নক-র্ির্িক পদসমূহবক আউটবসার্স িাং পের্িবি 

রুপান্তরকরবণর কার্ িক্রি প্রর্ক্রয়াধীন রবয়বছ। 

 আবলাচয অর্ ি বছবর ১০টি িার্সক সিন্বয় সভা অনুর্ষ্ঠি হবয়বছ। সিায় ফাউবেশবনর অিযন্তরীণ কার্ িক্রি লজারদাবরর 

অাংশ র্হবসবব বার্ষ িক কি িসম্পাদন ক্র্ক্ত, কি ি-পর্রকল্পনা এবাং বার্ষ িক প্রর্কউরবিে পর্রকল্পনা, শুদ্ধাচার পর্রকল্পনার 

আবলাবক প্রবিযবকর করণীয় র্নর্দ িষ্ট কবর কাবজর অগ্রগর্ি মূোয়ন করা হয় এবাং র্বর্িন্ন র্সদ্ধান্ত গৃহীি হয়। 

 আবলাচয বছবর ফাউবেশবনর উচ্চিান সহকারী জনাব লিা. র্িজানুর রহিান, অিযর্ িনাকারী জনাবা িাজিহল লবগি, 

অর্ফস সহকারী িাসুদুর রহিান, র্িউর্জয়াি এযাবটনবিে হুিায়ুন কবীর এবাং র্নরাপিা প্রহরী লালচাঁন র্িয়াবক 

শুিাচাি পুিস্কাি র্হবসবব এক িাবসর মূলববিন ও একটি সনদ প্রদান করা হয়। 

 ২০২১-২০২২ অর্ ি বছবর ফাউবেশবন সহকারী লাইবের্রয়ান কাি কযাটালগার পবদ জনাব রার্কব লহাসাইন, অর্ফস 

সহকারী-কাি-কর্ম্পউটার মূদ্রাক্ষ্র্রক পবদ জনাব লিা  লদবলায়ার লহাবসন, র্িউর্জয়াি এযাবটনবিে পবদ জনাব লিা  

হাচান আলী, এবাং র্নরাপিা প্রহরী পবদ শ্রী মৃতুযঞ্জয় ও জনাব লিা. হাসনাইন এবাং আউটবসার্স িাংবয় জনাব 

িার্রকুিািান র্নবয়াগ প্রাপ্ত হবয়বছন। অন্যর্দবক অবসি গ্র ণ কবরবছন ফাউবেশবনর উপ-সহকারী প্রবকৌশলী জনাব 

লিা  লিাছাবের লহাবসন এবাং সহকারী লাইবের্রয়ান র্দলরুবা লবগি। 
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 ফাউবেশবনর পুরািন অবকবজা িালািাল ল োি প্রর্ক্রয়াি িাধ্যবি র্নলাি করা হয়। র্নলািকৃি িালািাবলর িার্লকা 

র্র্াক্রবি পর্ির্শষ্ট চ-লি দ্রষ্টব্য। 

 কি িকিিা-কি িচািীগবণি লপশাগি দক্ষিা বৃর্ি, কাবজি গর্িশীলিা বৃর্ি এবাং সৃজনশীলিা বৃর্িি র্নর্িত্ত ২০২১-২০২২ 

অর্ ি বছবর র্বর্িন্ন সিবয় র্বর্িন্ন র্বষবয়র উপর প্রর্শক্ষ্ণ  গ্র ণ কবি র্থাবক। লদবশি ল কসই উন্নয়বনর জন্য বিিিান 

সিকাি সকল কি িকিিা-কি িচািীি বছবি কিপবক্ষ ৪০ ঘটা প্রর্শক্ষ্ণ  গ্র ণ বাধ্যিামূলক কবিবছন। 

 

২.১৪ বাবজ  ও প্রকৃি আয়-ব্যয় 

 

২০২১-২০২২ অর্ িবছবর ফাউবেশবনর সব িবিাট বাবজট প্রাক্কলন র্ছল সাি লকাটি সাি চর্িশ লক্ষ্ চর্েশ হাজার  টাকা। 

ফাউবেশবনর র্নজস্ব আবয়র লক্ষ্যিাত্র্া র্িন লকাটি পঞ্চাশ লক্ষ্ টাকার র্বপরীবি প্রকৃি আয় হয় র্িন লকাটি একান্ন লক্ষ্ ছয় 

হাজার টাকা । উক্ত অর্ িবছবর সব িবিাট ব্যয় হয় সাি লকাটি দুই লক্ষ্ ছর্ত্র্শ হাজার। আয়-ব্যবয়র র্বস্তার্রি র্হসাব পর্রর্শষ্ট ছ-লি 

দ্রষ্টব্য। 
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৩.০ ভর্বষ্যৎ কি ি -পর্িকল্পনা 
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৩.১ লকৌশলগি পর্িকল্পনা বাস্তবায়ন 
 

 

বাাংলাবদবশর ললাক ও কারুর্শবল্পর র্বকাবশ একটি দীঘ িবিয়াদী বাস্তবর্ির্িক পর্রকল্পনা প্রণয়ন প্রবয়াজন। সকল অাংশীদারবদর 

সাবর্ আবলাচনাক্রবি জািীয় পর্ িাবয়ি পর্িকল্পনা দর্লল লর্িন পঞ্চবার্ষ িক পর্িকল্পনা, ব-দ্বীপ পর্িকল্পনা, রূপকল্প ২০৪১ এবাং 

Sustainable Development Goals এর আবলাবক দশ বছর লিয়াদী একটি লকৌশলগি পর্িকল্পনা প্রণয়বনর উবযাগ গ্রহণ 

করা হবয়বছ। ফাউবেশবনর রূপকল্প অর্িলক্ষ্য ও উবেবশ্যর আবলাবক প্রর্ণিব্য উক্ত লকৌশলগি র্ির্িবি  উন্নয়ন পর্রকল্পনা 

বছির্ভর্ত্তক কি ি-পর্িকল্পনা বির্ি কবি ফাউবেশবনি কার্ িক্রি পর্িচালনা কিা  বব। 

 

৩.২ Library Management System 
 

 

 

 

আধুর্নক যুগ িথ্য প্রযুর্ক্ত ও িথ্য র্ববফারবণর যুগ। িথ্য র্ববফারবণর এই যুবগ পাঠকবক স্বল্প সিবয় সঠিক িথ্য প্রদানই একজন 

গ্রন্থাগার্রবকর মূল লক্ষ্য। লসই কাজ দ্রুি করার জন্য সহায়ক টুলস হবে লাইবের্র ম্যাবনজবিে র্সবস্টি। কারুর্শল্পী এবাং 

কারুর্শল্প অনুরাগী, গববষক, কলার্িস্ট, পাঠকবদর র্বষয়টা র্বববচনা কবর ফাউবেশন ইবিািবধ্য অনলাইন ও অফলাইন লসবার 

পাশাপার্শ ই-বুক লসবাও চালু কবরবছ। র্ার ফবল লন ওয়াবকিি িাধ্যবি লিম্বািগণ লর্বকাবনা স্থান লর্থবক অযাবেস কিবি পািবব। 

িাছাড়া, এটি গ্রন্থাগার্রবকর ম্যানুয়াল লরকবি ির লবাঝাও হ্রাস কবর ও পাঠবকর সিয় বাঁচাবি সাহায্য কবর। লাইবের্র ম্যাবনজবিে 

সফটওয়যার ব্যবহাবরর ফবল গ্রাহক সহবজই বই অনুসন্ধান করবি পারবব, পাশাপার্শ লাইবের্রর লরকি ি বজায় রাখবি, বইবয়র 

সাংখ্যা, বই ইসুয করা, লফরি প্রদান, বই পুনর্ব িন্যাস বা জর্রিানা সাংক্রান্ত লরকি ি বির্র, চার্হদা অনুর্ায়ী বুর্কাং র্সবস্টি, হারাবনা 

বইপুস্তবকর িার্লকা বির্র, পুস্তক ছাঁটাইবয়র িবিা জটিল কাবজ সহায়িা কবর। িাছাড়া লাইবের্রর র্রবসাস িগুর্লবক আরও 

কার্ িকরী পদ্ধর্িবি বজায় রাখবিও সাহায্য কবর র্াবক। পুস্তক লফরি প্রদাবন র্বলম্ব হওয়ার িবিা র্বড়ম্বনা লর্বক রক্ষ্া লপবি 

লনাটির্ফবকশন র্সবস্টি চালু করা হবয়বছ। 

 

৩.৩ কারুর্শল্পী জর্িপ পাইল  কি িসূর্চ ২০২২ 

 

বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশন কর্তিক গি ১১ জানুয়ার্ি ২০২১ র্ি. আবয়ার্জি  Stakeholders’ 

Consultation on Scope, Coverage and Methodology of Folk Art and Crafts Survey-2021 

শীষ িক কি িশালাি আবলাবক এ বছি কারুর্শল্প জর্িপ সম্পন্ন কিা  বয়বছ। জর্িবপ মুর্িগঞ্জ লজলাি সদি এবাং র্সিাজর্দখান, 

িার্নকগঞ্জ লজলাি র্শবালয়, িাজশা ী লজলাি িানি এবাং ি নপুি, র্ঝনাইদ  লজলাি  র্িনাকুে, িয়িনর্সাং  লজলাি মুক্তাগাছা, 

বাবগি া  লজলাি লিাল্লাি া , নির্সাংদী লজলাি র্শবপুি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ লজলাি র্শবগঞ্জ, নািায়ণগঞ্জ লজলাি লসানািগাঁও এবাং 

চট্টগ্রাি লজলাি িাউজানস  লিা  ১১টি উপবজলায় কারুর্শল্পী জর্িবপি কার্ িক্রি সম্পন্ন  বয়বছ। 

৩.৪ গববষণা ও প্রকাশনা 
 

বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশন একটি গববষণাধিী জািীয় প্রর্িষ্ঠান। প্রর্িবছর ফাউবেশবনর গববষণা-প্রকাশনা 

কার্ িক্রবির আওিায় বাাংলাবদবশর ললাক ও কারুর্শল্প, ললাক-সাংস্কৃর্ি, সাাংস্কৃর্িক ঐর্িহয ও অন্যান্য র্বষবয়র উপর গববষণা 

প্রকাশনা কি িসূর্চ বাস্তবায়ন কবর। ইবিািবধ্য ফাউবেশবনর সাবর্ ছয়জন গববষবকর ছয়টি র্বষবয় গববষণার ক্র্ক্তপত্র্ স্বাক্ষ্র্রি 

হবয়বছ । ির্বষ্যবিও ধারাবার্হক এ কার্ িক্রি চলিান রাখার পর্রকল্পনা রবয়বছ। 

 
 

৩.৫ চলিান উন্নয়ন প্রকবল্পি বাস্তবায়ন অগ্রগর্ি 
 

সিকাবিি বার্ষ িক উন্নয়ন কি িসূর্চি আওিায় ফাউবেশবন ১৪৭ লকাটি  াকা ব্যবয় “বাাংলাদবশ ললাক ও কারুশর্ল্প ফাউবেশবনি 

জাদুঘি ভবন সম্প্রসািণ এবাং অন্যান্য লভৌি অবকাঠাবিা র্নি িাণ” শীষ িক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন িবয়বছ। ৩১ আগস্ট ২০২২ িার্রখ 

পর্ িন্ত আবলাচয প্রকবল্পি আওিায় র্িউর্জয়াি ভববনি শিকিা ২৬ ভাগ, অর্িব ার্িয়াবিি ২২ ভাগ, কযাবফব র্িয়া-কাি-

সুর্ভর্নয়িসবপি ২৩ ভাগ, বাাংবলাি ১৮ ভাগ কাজ সম্পন্ন  বয়বছ। প্রকবল্পি জন্য ২০২১-২০২২ অর্থ িবছবি বিাবেি র্বপিীবি 

আর্র্থ িক অগ্রগর্ি শিকিা ৯৯.৭৪ ভাগ এবাং বাস্তাব অগ্রগর্ি লিা  প্রকবল্পি শিকিা ২০ ভাগ সম্পন্ন  বয়বছ। প্রকবল্পি ক্রিপুর্ঞ্জি 

আর্র্থ িক অগ্রগর্ি শিকিা ১৮ ভাগ এবাং বাস্তব অগ্রগর্ি শিকিা ২৭ ভাগ কাজ সম্পন্ন  বয়বছ। 
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৩.৬ বড় সিদািবার্ড় সর্জ্জিকিণ 
 

 

বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশবনি ঐর্ি ার্সক ‘বড় সিদািবার্ড়’ সর্জ্জিকিণ র্বষবয় র্ববশষজ্ঞ কর্িটি র্সিাবন্ত 

র্নচিলাি কক্ষসমূব  র্নদশ িন দ্রব্য ও লির্েকা র্দবয় প্রদশ িবনি ব্যবস্থা কিা  বয়বছ। এ কাবজ জনাব চন্দ্র লশখি সা া, ি. আবু 

সাইদ এি আ বিদ, র্শল্পী ওয়ার্কলুি ি িান এবাং জনাব িাসরূি িামুন র্িথুবনি সিন্ববয় গঠিি সাব-কর্িটিি িোবধাবন লছা  

বড় সব িবিা  ৩২ টি লশাবকবজ কাঠবখাদাই, মৃৎর্শল্প এবাং অন্যান্য িাধ্যবিি শিার্ধক র্নদশ িন র্দবয় গ্যালার্িগুবলা প্রদশ িবনি 

ব্যবস্থা কিা  বয়বছ। লশাবকজ বির্ি ও আললাকসজ্জা প্রর্িস্থাপনস  র্াবিীয় কাবজ সাবক্ষর্ণক িোবধাবন র্নবয়ার্জি আবছন 

স্থপর্ি জনাব লিা. সবিায়াি ল াসাইন। বিিিাবন দশ িনার্থীবদি জন্য বড় সিদািবার্ড়ি প্রত্নিার্েক র্নি িাণবশলী লদখাি সাবর্থ সাবর্থ 

ঐর্ি যবা ী কারুর্শবল্পি উবল্লখবর্াগ্য র্নদশ িন লদখবি পািববন। 

 

৩.৭ নতুন প্রকল্প 

 

‘বাাংলাবদশ ললাককারর্শল্প গববষণা ও সহায়িা’ শীষ িক একটি প্রকল্প গ্রহবণর র্বষবয় কার্ িক্রি চলিান িবয়বছ। অদক্ষ 

কারুর্শল্পীবদি প্রর্শক্ষবণি ব্যবস্থা, গুণগি িানসম্পন্ন কারুপণ্য বির্রবি উৎসাহ প্রদান, ললাককারুর্শবল্পর উপর গববষণা প্রকাশনা 

ও প্রদশ িনী আবয়াজবনর উবেবশ্য গৃহীি প্রকল্পটির সম্ভাব্য ব্যয় আনুিার্নক ১৬.১০ (বষাল লকাটি দশ লক্ষ্) টাকা। বাাংলাবদশ ললাক 

ও কারুর্শল্প ফাউবেশন ও প্রত্নিত্ত্ব অর্ধদপ্তবরর পানাি নগরীর িধ্যবিী স্থাবন একটি জীবন্ত কারুর্শল্পগ্রাি প্রকল্প বাস্তবায়ন কাবজর 

ভূর্ি জর্রপ কার্ িক্রি সম্পন্ন হবয় ভূর্ি অর্ধগ্রহণ (প্রায় ৩ একর) কার্ িক্রি চলিান। 

 

৩.৮ লসবা স র্জকিণ/র্ির্জ াইবজশন উবযাগ গ্র ণ 

 

চলর্ি অর্থ িবছবি লসবা স র্জকিণ/র্ির্জ াইবজশবনি আওিায় উদ্ভাবনী ধািণা বাস্তবায়ন র্বষবয় র্িনটি লসবাবক গ্র ণ কিা  য়।    

১) অনলাইন ক্লাউি লবইজি অযাকাউর্টাং ও লস্টাি ম্যাবনজম্যাট সফ ওয়যাি লিবভলপম্যাট 

২) কারুর্শল্পী জর্িপ িথ্য গ্র বণি লিাবাইল অযাপস চালু কিা এবাং 

৩) ফাউবেশন সাংলগ্ন স্থাবন এটিএি বুর্থ স্থাপন কিা। 

 

৩.৯ কারুপবণ্যি বাজািজািকিণ 
 

বাাংলাবদবশর ললাক ও কারুর্শল্প ভুববনর অনন্য ও ববর্চত্র্যিয় উপাদান ললাক ও কারুর্শল্পীবদর র্শল্পকি ি। এর িাধ্যবি বাাংলার 

জনিানুবষর কি িকুশলিা ও র্শল্পশনপুণ্য ফুবট ওবঠ। বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশন লদশীয় সাংস্কৃর্ির পুনরুিীববন 

র্নরলসিাবব কাজ কবর আসবছ। এরই অাংশ র্হবসবব  কারুর্শল্পীবদর র্শল্পকি ি বাজারজাি করবণর র্নর্িি লবশ র্কছু কি িশালার 

আবয়াজন করা হয়। হর্রি শাহজালাল আন্তজিার্িক র্বিানবদবর পর্ িটন কবপ িাবরশন কন িাবর কারুপবণ্যর প্রদশ িন ও র্বক্রবয়র 

ব্যবস্থা গ্রহণ করার উবযাগ লনয়া হবয়বছ। ফাউবেশবনর পৃষ্ঠবপাষকিায় কারুর্শল্পীবদর বির্র কারুপবণ্যর ব্র্যাে এর পর্রর্চর্ি তুবল 

ধরার র্নর্িি কারুর্শল্পী বািায়বন অনলাইন িাবকিট লেস র্শবরানাবি কারুপবণ্যর বাজারজাি করবণর উবযাগ গ্রহণ করা হবয়বছ। 
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পর্রর্শষ্ট-ক 

ললাককারুর্শল্প লিলায় ২০২২ এ অাংশগ্রহণকারী কি িরি কারুর্শল্পীর িার্লকা 

ক্র:নাং র্শল্পীর নাি লের্ণ লজলা ক্র:নাং র্শল্পীর নাি লের্ণ লজলা 

০১ মৃতুযঞ্জয় কুিার পাল 

সঞ্জয় কুিার পাল 

মৃৎর্শল্প 

(শবখর হাঁর্ড়) 

রাজশাহী ১৪ আর্িনুল ইসলাি বাঁশ ও লবি গাজীপুি 

০২ সন্ধযা রানী সুত্র্ধর 

দুজিয় চে সুত্র্ধর 

কাবঠর হার্ি 

লঘাড়া 

নারায়ণগঞ্জ ১৫ িবনায়ািা লবগি 

বাপ্পািাজ উর্েন 

িালপািাি 

 ািপাখা 

চট্টগ্রাি 

০৩ লিা.র্ফবরাাজ র্িয়া ললাক ও বাযর্ন্ত্র বগুড়া ১৬ িিজান আলী 

র্শল্পী আক্তাি 

শিির্ঞ্জ িাংপুি 

০৪ শাহ আলি 

আলি র্িয়া 

জািদার্ন লসানািগাঁও ১৭ লিা. নুরুল ইসলাি 

লিা.আবদুস সালাি 

র্ঝনুক র্শল্প কেবাজাি 

০৫      রার্জয়া সুলিানা 

ির্রয়ি  খাতুন 

নকশী কাঁর্থা চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১৮ র্বজলী িাণী পাল 

সজীব কুিাি পাল 

ল পাপুতুল িাজশা ী 

০৬ অরুণ চে দাস 

সর্বিা মুর্দ 

শীিলপাটি লিৌলিীবাজার 

মুর্িগঞ্জ 

১৯ িীিা িাণী সূত্রধি নকশী  ািপাখা নািায়ণগঞ্জ 

০৭ আর্ম্বয়া খাতুন 

 

ললাক ও 

বাযর্ন্ত্র 

কুর্িল্লা ২০  ির্দাস পাল 

লখাকন  পাল 

মৃৎর্শল্প (লখলনা 

পুতুল) 

র্কবশািগঞ্জ 

০৮ র্নর্খল চে িালাকার  

র্িিালী রানী িালাকার 

লশালা র্শল্প িাগুিা 

িাগুিা 

২১ সুনীল চন্দ্র পাল 

আির্ি িানী পাল 

মৃৎর্শল্প র্কবশািগঞ্জ 

০৯ গর্লবালা 

অর্বনাশ 

বাঁশ ও লবি ঠাকুিগাঁও ২২ প্রবীি কি িকাি 

লিা. িন্টু লশখ 

িািা-কাঁসা-র্পিল জািালপুি 

১০ লরহানা পারিীন 

রুিা আক্তার 

ির্নপুিী 

কারুর্শল্প 

র্সবল  ২৩ আবিনা খাতুন 

লিা. অন্তি আলী 

শিির্ঞ্জ   িাংপুি 

১১ গীবিশ চে দাস 

হরবে কুিার দাস 

নকশী শীিল 

পাটি 

লিৌলভীবাজাি ২৪ শা জা ান র্িয়া 

শার্কল র্িয়া 

বাঁশ ও লবি  াঙ্গাইল 

১২ নর্িিা চক্রবিী 

িার্নয়া আক্তার (সুর্চ) 

কাগজ ও 

কাপড় র্শল্প 

র্দনাজপুি 

ঢাকা 

    

১৩ লিারবশদা আক্তার 

তৃশা 

পাটজাি র্শল্প লসানারগাঁও 
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পর্রর্শষ্ট-খ 

ললাকজ উৎসববর অনুষ্ঠানিালার সাংর্ক্ষ্প্ত র্ববরণ 
 

বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশন আব িান বাাংলাি ললাকঐর্ি য, ললাককারুর্শল্প, ললাকসঙ্গীি, গ্রািীণ লখলাধূলাি 

উজ্জীবন, উন্নয়ন, সাির্গ্রক সাাংস্কৃর্িক পর্িবববশি উৎকষ িিা বৃর্ি ও প্রসাবিি র্নর্িত্ত প্রর্িবছি ফাউবেশন কিবেবে িাসব্যাপী 

ললাককারুর্শল্প লিলা ও ললাকজ উৎসব আবয়াজন কিা  বয় র্থাবক। র্ািফবল নাি না জানা অগর্ণি অবব র্লি ললাকর্শল্পী, 

কারুর্শল্পী, ললাকসঙ্গীি র্শল্পী প্রর্িবছি ফাউবেশবনি এ ললাকবিলায় র্নজ প্রর্িভা র্বকাবশি সুবর্াগ পায়। র্নবে এ লিলায় 

আবয়ার্জি র্ববশষ র্ববশষ অনুষ্ঠানিালার সাংর্ক্ষ্প্ত র্ববরণ লদয়া হবলা। 
 

ললাককারুর্শল্প লিলা ২০২২ এি র্ববশষ আকষ িণ 
 
 

উবদ্বাধনী অনুষ্ঠান 

 

২২ লফব্রুয়ার্ি িাসব্যাপী ললাককারুর্শল্প লিলা ও ললাকজ উৎসব ২০২২ এর শুি উবিাধন কবরন গণপ্রজািন্ত্রী বাাংলাবদশ 

সরকাবরর সাংস্কৃর্ি র্বষয়ক িন্ত্রণালবয়র িাননীয় প্রর্িিন্ত্রী জনাব লকএি খার্লদ, এি.র্প.। অনুষ্ঠাবন সিাপর্িত্ব কবরন 

ফাউবেশবনর পর্রচালক ি. আহবিদ উিাহ। অনুষ্ঠাবন সম্মানীয় অর্ির্র্ র্হবসবব উপর্স্থি র্ছবলন জনাব র্লয়াকি লহাবসন লখাকা, 

িাননীয় সাংসদ সদস্য, নারায়ণগঞ্জ-০৩ এবাং সাংস্কৃর্ি র্বষয়ক িন্ত্রণালবয়র অর্ির্রক্ত সর্চব জনাব লিা. ির্নরুল আলি প্রমুখ। 

 

জীবন্ত প্রদশ িনী 

 

ফাউবেশবনি লিলা চত্বি এবাং িকুবিবটশন ভববনি সািবন জীবন্ত প্রদশ িনীি আবয়াজন কিা  বয় র্থাবক। লর্খাবন লসানািগাঁও 

অঞ্চবলি স্কুল কবলবজি র্শক্ষার্র্র্থীিা ললাকজ আর্ঙ্গবক র্বষয়র্ভর্ত্তক সাজসজ্জা কবি গ্রাম্য শার্লস, কবন লদখা, গাঁবয়  লুদ, কাজীি 

র্ববয়পড়াবনা, পালর্কবি বির্াত্রা, লপৌষপাব িণ, নবান্ন উৎসব ইিযার্দ অনুষ্ঠানগুবলা অর্ভনবয়ি িাধ্যবি প্রদশ িন কবি র্থাবক। 

র্ািফবল আগি দশ িনার্থীিা গ্রািবাাংলাি  ার্িবয় র্াওয়া র্বর্ভন্ন পাব িণগুবলা সম্পবকি সম্যক ধািণা পায় । 
 
 

গাজীর পট 
 

গাজীর পট বাাংলাবদবশর গ্রাবি-গবঞ্জ, র্ববশষি, বৃহির ঢাকা, িয়িনর্সাংহ, র্সবলট, কুর্িিা, লনায়াখালী, র্বশার, খুলনা, রাজশাহী 

প্রভৃর্ি অঞ্চবল র্ববনাদবনর একটি জনর্প্রয় িাধ্যি র্ছল। বিিিাবন র্ববনাদবনর র্বর্িন্ন আধুর্নক িাধ্যি প্রচর্লি হওয়ায় এ 

িাধ্যিটি র্বলুপ্তপ্রায়। কুশীলবরা জুর্ড়, লঢাল, চটি প্রভৃর্ি বার্জবয় গান লগবয় পট প্রদশ িন কবরন। অর্িি র্চত্র্সমূহ একটি লাঠির 

সাহাবয্য র্নবদ িশ কবর িা সুর-িাল ও করিাবলর সাহাবয্য বণ িনা কবরন। গ্রািবাাংলাি এই র্নষ্ঠাবান র্শল্পীিা িাঁবদি র্শল্পবশলী 

র্নবয় নগিজীববন প্রববশ কবি স্বাধীনিা-প , সাব ব-প , বাবুবদি ব্যঙ্গ-প , পর্িবাি পর্িকল্পনা প ও িাঁিা র্নি িাণ কবিবছন। 

পর্িিাধািায় র্শর্ক্ষিজবনিা প র্শল্পীবদি মূল্যায়ন কিবি পাবিনর্ন ববল কালক্রবি গ্রািবাাংলাি এই র্শল্পটি আজ র্বলুপ্তপ্রায়। 

র্নবজবদি কাজ ও জীবনাচিবণ পটুয়ািা ধি ির্নিবপক্ষ র্থাকবলও সিাবজি লচাবখ র্ছবলন অপাঙবক্তয় লের্ণি। 
 

গম্ভীিা  
 

বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশন কর্তিক আবয়ার্জি িাসব্যাপী ললাকজ উৎসববি র্ববশষ আকষ িণ র্ছল চাপাইনবাবগবঞ্জি 

ঐর্ি যবা ী গম্ভীিাগান। গম্ভীিা বাাংলাবদবশি বৃ ত্তি িাজশা ী ও চাপাঁইনবাবগঞ্জ অঞ্চবলি র্বখ্যাি গান। ললাককারুর্শল্প লিলা ও 

ললাকজ উৎসববি প্রর্ির্দন ববকার্লক ও সান্ধযকালীন অনুষ্ঠাবন এ গান ললাকজিবঞ্চ পর্রববর্শি হয়। 
 

পুতুলনাচ 
 

পুতুল নাচ  ল র্র্থবয় াি বা পািফিম্যাবিি একটি রূপ লর্খাবন পুতুবলি িাধ্যবি কার্ নী বলা  য়। এটি বাাংলাবদবশ প্রচর্লি 

একটি প্রাচীন ঐর্ি য। গ্রািীণ জনপবদ আবালবৃি বর্নিাি র্ববনাদবন র্ববশষ কবি র্শশুবদি র্ববনাদবন পুতুল নাচ একটি গুরুত্বপূণ ি 

ভূর্িকা র্ছল। পুতুল নাবচি পুতুলগুর্ল সাধািণি চাি ধিবণি  বয় র্থাবক : িাবিি পুতুল, লাঠিপুতুল, লবণীপুতুল ও ছায়াপুতুল। িাবিি পুতুল 

সূক্ষ্ম িাি বা সুিাি সা াবে এবাং লাঠিপুতুল লম্বা সরু লাঠিি সা াবে নাচাবনা  য়; আি দুই বা িবিার্ধক পুতুল র্খন একসবঙ্গ লেঁবধ  াি 

র্দবয় নাচাবনা  য় িখন িাবক ববল লবণীপুতুল। এবছি িাসব্যাপী ললাকজ ও কারুর্শল্প লিলায় জা াঙ্গীিনগি র্বশ্বর্বযালবয়ি র্শক্ষার্থীবদি 

একটি গ্রুপ পুতুল নাবচি পািফিম্যাি কবি । িাছাড়া ফাউবেশবন সািা বছিব্যাপী শুক্রবাি ও শর্নবাি পুতুল নাচ প্রদশ িন কিা  য়। 
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নর্ছিন পালা 
 

 

নর্ছিন পালা  বচ্ছ র্ঝনাইদ , িাগুিা, কুর্ষ্টয়া ও লিব িপুি অঞ্চবলি ললাকগান। এ গাবন ২০-২৫ জন র্শল্পী অাংশ গ্র ণ কবি 

র্থাবক, র্াবদি অর্ধকাাংশ র্ জিা ও পুরুষ । র্ািা নািীবদি লবশভুষা ধািণ কবি অর্ভনবয়ি িাধ্যবি এই পালা গান পর্িববশন কবি 

র্থাবক। কাল্পর্নক কার্ নী এবাং গ্রািীণ প্রািযার্ ক জীবনাচিবণ ঘব  র্াওয়া কাার্ নী অবলম্ববন এ পালাগান পর্িববশন কিা  বয় 

র্থাবক। কাবলি র্ববিিবন আজ র্বলুপ্তপ্রায় এ পালাগান।  াবি লগানা দু-এক জন র্শল্পী ধবি লিবখবছ এই ঐর্ি যবা ী  পালাগান, 

িাি িবধ্য অন্যিি ধীরু বাউল । 

 

পঞ্চকর্বি ললাকগান 

 

বৃ ত্তি র্সবল  ও সুনািগবঞ্জি  াওি অঞ্চবলি ঐর্ি যবা ী কর্ব গাবনি জন্য অবনক জনর্প্রয়। পঞ্চকর্বগন  বলন িিিী কর্ব 

 াছন িাজা, শা  আব্দুল কর্িি, িাধািিণ, দুর্ব িণ শা , ও কািাল পাশা। ললাককারুর্শল্প লিলা ও ললাকজ উৎসববি  ববকার্লক ও 

সান্ধযকালীন অনুষ্ঠাবন এ গান ললাকজিবঞ্চ পর্রববর্শি হয়। 
 

 

পালাগান   

 

লকাবনা একটি ললাক কার্ নীবক অবলম্বন কবি কীিিবনি ঢবঙ লর্ গান পর্িববর্শি  য়, িা-ই পালাগান। িঙ্গলকাবব্য র্দবন 

পর্িববর্শি কার্ নী র্দবাপালা এবাং িাবি পর্িববর্শি কার্ নী র্নশাপালা নাবি অর্ভর্ ি। মূল গাবয়ন বা বয়ার্ি র্থাবকন একজন। 

র্ির্নই লদা ািবদি স বর্ার্গিায় গান পর্িববশন কবিন। এবক্ষবত্র মূল গাবয়নই র্বর্ভন্ন চর্িবত্র রূপদান কবিন। পালাগাবনি 

উৎসভূর্ি িয়িনর্সাং । উবল্লখবর্াগ্য িচর্য়িাি িবধ্য আবছন-িনসুি বয়ার্ি, ফর্কি বফর্জ, র্দ্বজ কানাই, চন্দ্রাবিী, র্দ্বজ ঈশান, 

সুলাগাইন (ির্ লা)। প্রর্িবছি আিাবদি ললাককারুর্শল্প লিলা ও ললাকজ উৎসববি ললাকজ িবঞ্চ এ গান পর্িববশন কিা  বয় 

র্থাবক। 

 
 

ললাকগান 
 

 

আবহিান বাাংলার হাজার বছবরর কৃর্ষ্ট ও ঐর্িহয প্রকাবশর  র্চরায়ি স্মারক ললাকসঙ্গীবির র্নরন্তর আববদবনর মূবল রবয়বছ 

িাটি, নদী, নারী, ফসবলর লক্ষ্ি, সবুজ প্রান্তর। ললাককারুর্শল্প লিলা ও ললাকজ উৎসববি প্রর্ির্দন ববকার্লক ও সান্ধযকালীন 

অনুষ্ঠাবন বাাংলাবদবশর সমৃদ্ধ ললাকসঙ্গীবির িাণ্ডার লর্বক জার্র-সার্র, িাওয়াইয়া, িাটিয়ার্ল, মুর্শ ির্দ, িারফর্ি, পিীগীর্ি, 

লালনগীর্ি, শাহ আব্দুল কর্রি, বাউল, আলকাপ, এবাং হাছন রাজার গান, লসর্িনার, পু ূঁর্র্ পাবঠর আসর, ললাকজ গল্প বলাসহ 

বণ িালী অনুষ্ঠানিালা ললাকজিবঞ্চ পর্রববর্শি হয়। 

 

সিাপনী অনুষ্ঠানিালা 

 

বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশবনর িাসব্যাপী ললাককারুর্শল্প লিলা ও ললাকজ উৎসব ২০২২ এর সিাপনী র্দবন বাাংলার 

ললাকজীববনর র্বলুপ্তপ্রায় ললাককারুর্শবল্পি কি িরি কারুর্শল্পীবদর সম্মানী, সম্মাননা সনদ এবাং লক্রস্ট প্রদান করা হয়। 
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পর্রর্শষ্ট-গ 

পদকপ্রাপ্ত ললাককারুর্শল্পীবদর িার্লকা 

 পদকপ্রাপ্ত কারুর্শল্পী ও লজলা কারুপণ্য 

২০১০ kÖx mykvšÍ Kzgvi cvj, ivRkvnx k‡Li nuvwo 

wg‡mm †nv‡m‡b Aviv †eMg, লসানািগাঁও bK&wkKuv_v 

kÖx Avï‡Zvl P›`ª m~Îai, লসানািগাঁও এক Kv‡Vi wPwÎZ nvwZ †Nvov cyZzj 

২০১৫ Rbve †gv. igRvb Avjx, রাংপুর kZiwÄ 

Rbve †gv. kvnvRvnvb wgqv, Uv½vBল euvk-†eZ 

২০১৬ kÖxgwZ mweZv ivbx †gv`x, gywÝMঞ্জ kxZj cvwU 

kÖx myab¨ P›`ª `vm, bvivqYMঞ্জ mivwPÎ 

†gv. gvwbK miKvi, কুর্িিা Zvgv-Kuvmv-wcZj 

wg‡mm mywdqv Av³vi, ঢাকা cv‡Ui wkKv 

২০১৭ kÖx ksKi gvjvKvi, gv¸iv †kvjvwkí 

Rbve kvn Avjg wgqv, bvivqYMঞ্জ Rvg`vwb 

kÖx wek^bv_ cvj, bIMuv †UcvcyZzj 

2018 kÖxgwZ mywPÎv ivbx (g‡ivYËi), †mvbviMuvও bKwk nvZcvLv 

kÖx my‡eva Kzgvi cvj, রাজশাহী KvM‡Ri gy‡Lvk wkল্প 

_yB Pvs ¤ªv †Lqvs, বাদরবান eqb wkল্প 

Rbve Aveyj Kvjvg (g‡ivYËi), PUªMÖvg ZvjcvZv nvZcvLv 

২০২১ শ্রী র্চন্তা  িন লদবনার্থ, কুর্িল্লা বয়নর্শল্প (খার্দ কাপড়) 

র্ববশ্বশ্বি পাল, পটুয়াখালী মৃৎর্শল্প (প ার্ি) 

শািসুন্না াি, র্কবশািগঞ্জ নকর্শ র্পঠা 

২০২২ শবখি  াঁর্ড় (আজীবন সম্মাননা) সুশান্ত কুিাি পাল 

আল্পনা অাংকন জনাব লদখন বালা 

সুজনী কাঁর্থা পাির্ভন আক্তাি 

রূপাি অলঙ্কাি র্িলন ল াবসন 
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                                                                       পর্ির্শষ্ট-ঘ 

সাংগৃ ীি লপাড়ািাটিি পুতুবলি িার্লকা 

 

কারুর্শল্পীর নাি কারুর্শল্পীর 

অঞ্চল 

সাংখ্যা কারুর্শল্পীর নাি কারুর্শল্পীর 

অঞ্চল 

সাংখ্যা র্নদশ িবনর নাি 

ভূবপন্দ্র পাল র্কবশািগঞ্জ ২টি র্িনিী িানী পাল িয়িনর্সাং  ১টি  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

লপাড়ািাটিি    

পুতুল 

 

সুিীল চন্দ্র পাল র্কবশািগঞ্জ ২টি িানী বালা পাল িয়িনর্সাং  ১টি 

কানন বালা পাল র্কবশািগঞ্জ ২টি বীনা পাল লিৌলভীবাজাি ২টি 

র্িলন চনদ্র পাল কুর্ড়গ্রাি ২টি বাবু পাল িাগুড়া ১টি 

িঞ্জনা িানী কুর্িল্লা ২টি অমূল্য পাল র্বশাি ২টি 

অরুন বাশীি রুদ্র কেবাজাি ২টি দীর্লপ  কুিাি পাল িাজবাড়ী ১টি 

সন্ধািানী পাল কুর্স্টয়া ২টি র্জবিন্দ্রনার্থ পাল িাজবাড়ী ২টি 

র্বষকা িানী পাল কুর্ষ্টয়া ২টি র্নিাই পাল িাংপুি ২টি 

র্দপক চন্দ্র পাল খূলনা ১টি অর্প িিা পাল িাংপুি ১টি 

পুর্লন চন্দ্র পাল গাইবান্ধা ১টি নুর্িিা িানী পাল িাজশা ী ৩টি 

লগাপী নার্থ পাল গাজীপুি ২টি র্ববনাদ চন্দ্র পাল লালির্নি া  ২টি 

পার্থ ি পাল লগাপালগঞ্জ ১টি প্রফুল্য পাল লালির্নি া  ১টি 

িপন পাল লগাপালগঝ্জ ১টি অর্নল চন্দ্র পাল লক্ষীপুি ১টি 

টিটু কুিাি পাল চট্রগ্রাি ৪টি স্বপন  পাল শিীয়িপুি ১টি 

সীিা িানী রুদ্র চট্রগ্রাি ২টি র্িলনিানী  পাি লশিপুি ১টি 

িনীন্দ্র কুিাি রুদ্র চট্রগ্রাি ২টি র্জিিা িানী পাল র্দনাজপুি ২টি 

ফুরু পাল চাপাইনবাবগঞ্জ ২টি সুিি রুদ্র পাল র্সবল  ৪টি 

বাবুল পাল চাঁদপুি ১টি প্রির্থ রুদ্র পাল র্সবল  ২টি 

 লিনুকা িানী অর্ধপিী চুয়ািাঙ্গা ১টি সুনীল চন্দ্র পাল র্সবল  ২টি 

সুভাষ চন্দ্র পাল জািালপুি ৩টি কাঞ্চন  িানী পাল সািক্ষীিা ১টি 

র্িলন িানী পাল জয়পুি া  ৪টি সন্ধযা িানী পাল সািক্ষীিা ১টি 

লগার্বন্দ্রচন্দ্র পাল ঝালকাঠি ২টি সর্বিা িানী  পাল সািক্ষীিা ১টি 

প্রফুল্ল পাল র্ঝনাইদ  ৪টি পূর্ণ িিা িানী পাল র্সিাজগঞ্জ ১টি 

লিনু বালা পাল  াঙ্গাইল ২টি সন্ধযা িানী পাল সুনািগঞ্জ ২টি 

র্বষয়া িানী পাল পঞ্চগড় ১টি অজয় রুদ্র পাল সুনািগঞ্জ ১টি 

লগাবপন পাল পাবনা ১টি নূবপন্দ্র পাল  র্বগঞ্জ ২টি 

শমু্ভনার্থ পাল র্পবিাজপুি ২টি র্দর্পকা িানী পাল বর্িশাল ৫টি 

বশল িানী পাল পটুয়াখালী ৩টি অন্নার্থ চন্দ্র পাল িাদািীপুি ১টি 

কৃষ্ণ কান্ত পাল ফর্িদপুি ১টি সন্ধযা িানী পাল িার্নকগঞ্জ ৩টি 

অবশাকপাল ফর্িদপুি ১টি সুবাসীর্ন পাল িার্নকগঞ্জ ১টি 

র্িনু  িানী পাল লফনী ২টি িিণ চন্দ্র পাল িার্নকগঞ্জ ১টি 

কর্নকা িানী পাল লফনী ২টি শ্রী  র্িপাল মুিীগঞ্জ ১টি 

পর্িবিাষ চন্দ্র পাল বাবগি  া  ২টি র্বষু পাল মুিীগঞ্জ ১টি 

র্দপক কুিাি পাল বাবগি  া  ১টি অন্নবালা  পাল িয়িনর্সাং  ১০টি 

িিিা িানী ি ন্ত বগুড়া ১টি র্দর্পকা িানী পাল বর্িশাল ৫টি 

ছায়া  িানী পাল বগুড়া ১টি অন্নার্থ চন্দ্র পাল িাদািীপুি ১টি 

কানাই পাল োহ্মণবার্ড়য়া ২টি সন্ধযা িানী পাল িার্নকগঞ্জ ৩টি 

র্বষু পাল মুিীগঞ্জ ১টি সুবাসীর্ন পাল িার্নকগঞ্জ ১টি 

অন্নবালা  পাল িয়িনর্সাং  ১০টি িিণ চন্দ্র পাল িার্নকগঞ্জ ১টি 

র্দর্পকা িানী পাল বর্িশাল ৫টি শ্রী  র্িপাল মুিীগঞ্জ ১টি 

সাংগৃহীি র্নদশ িন সাংখ্যা 

 

১৩৩টি 
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সাংগৃ ীি  মৃৎর্শবল্পি  িার্লকা  

ক্র.নাং র্নদশ িবনি নাি প্রার্প্তস্থান সাংখ্যা র্শল্পীি নাি 

১  ািা লাঙ্গলবন্ধ ২টি গবণশ পাল 

২  ার্ি কুর্িল্লা ১টি সমু্ভপাল 

৩ লঘাড়া ফর্িদপুি ১টি নবীন পাল 

৪ গরু র্ঝনাইদ  ১টি ধীবিণ পাল 

৫ ব্যাাংক লাঙ্গলবন্ধ ১টি গবণশ পাল 

৬ কলস কাবে িিনী লনায়াখালী ১টি শ্রী: বচিন্য পাল 

৭ িা ও র্শশু লনায়াখালী ১টি শ্রী: বচিন্য পাল 

৮ বক িার্নকগঞ্জ ১টি অরুণ কুিাি পাল 

৯  াঁস িার্নকগঞ্জ ১টি অরুণ কুিাি পাল 

১০ িিনী (ওয়াল লশার্পচ) সাভাি ১টি নীবপন পাল 

১১ িা ও র্শশু সাভাি ১টি নীবপন পাল 

১২  ার্ি (লছা ) িয়িনর্সাং  ৩টি শুনীল পাল 

১৩ ল িাবকা া পুতুল িয়িনর্সাং  ৩টি শুনীল পাল 

১৪ ল িাবকা া পুতুল র্সবল  ১  শ্রী: িাধবী িাণী পাল 

১৫ িা ও র্শশু র্সবল  ১  শ্রী: িাধবী িাণী পাল 

লিা  ২০টি  

সাংগৃ ীি  কাঠ লখাদাই র্শবল্পি িার্লকা 

ক্র.

নাং 

র্নদশ িবনি 

নাি 

প্রার্প্তস্থান সাংখ্যা ক্র.

নাং 

র্নদশ িবনি নাি প্রার্প্তস্থান সাংখ্যা 

১  র্িবণি িার্থা খুলনা ১টি ২২ ছাঁচ মুর্িগঞ্জ ২টি 

২  র্িবণি িার্থা বান্দিবান ১টি ২৩ িাকু র্সিাজগঞ্জ ১টি 

৩  ার্ি িাঙািাটি ১টি ২৪ ব্লক ছাঁচ র্ঝনাইদ  ১টি 

৪ িা ও র্শশু বান্দিবান ১টি ২৫  ার্ি লসাানিগাঁও ১টি 

৫ গরু বান্দিবান ১টি ২৬ ির্ বষি গাড়ী িাংপুি ১টি 

৬  ার্ি বান্দিবান ১টি ২৭  র্িণ বান্দিবান ১টি 

৭ বাঘ বান্দিবান ১টি ২৮ িাক লগাপালগঞ্জ ১টি 

৮ চিকা লসানািগাঁও ১টি ২৯ নার্িবকল কুিনী নবাবগঞ্জ ১টি 

৯  ার্ি লসানািগাঁও ১টি ৩০ চিকা নািায়ণগঞ্জ ১টি 

১০ ঘটা লনায়াখালী ১টি ৩১  র্িবণি িার্থা র্দনাজপুি ১টি 

১১ চুর্ড়ি আলনা র্বক্রিপুি ১টি ৩২ পুতুল চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১টি 

১২ ব্লক ছাঁচ নািায়ণগঞ্জ ২টি ৩৩ গরুি গাড়ী িয়িনর্সাং  ১টি 

১৩ ব্লক ছাঁচ পাবনা ৩টি ৩৪ ঈগবলি খিবগাশ র্শকাি বান্দিবান ১টি 

১৪ লকৌ া মুর্িগঞ্জ` ১টি ৩৫ লঘাড়া লসানািগাঁও ২টি 

১৫ লছচনী লসানািগাঁও ১টি ৩৬ কৃষক বান্দিবান ১টি 

১৬ লছচনী সুনািগঞ্জ ১টি ৩৭ ির্ বষি িার্থা র্দনাজপুি ১টি 

১৭ ঘটা বান্দিবান ১টি ৩৮ সাম্পান লনৌকা নািায়ণগঞ্জ ১টি 

১৮ বাঘ বান্দিবান ১টি ৩৯ র্িিববা  নািায়ণগঞ্জ ১টি 

১৯ ঘটা লনায়াখালী ১টি ৪০ ির্ি পুতুল লসানাি গাঁও ১টি 

২০ কা াইল নািায়ানগঞ্জ ১টি ৪১ পাঞ্জা লসানািগাঁও ১টি 

২১ ঘটা লফনী ১টি  লিা  ৪৬টি 
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পর্ির্শষ্ট-ঙ 

২০২২ সাবল লাইবের্িি জন্য সাংগৃ ীি বইবয়ি িার্লকা 

 

ক্র. 

নাং. 

বইবয়ি নাি ললখবকি নাি প্রকাশবকি নাি 

১. জািদানী নকশা সিি ির্জিদাি খান োদাস ি এে লকাম্পার্ন 

২. বাাংলাবদবশি ঐর্ির্ যক ও ললাকর্চত্র িামুন অি িশীদ লবঙ্গল পাবর্লবকশনস 

৩. বাাংলাি িাঁি আর্দিয মুবখাপাধ্যায় নর্ন্দিা প্রকাশনী 

৪. কলকািাি কাঠবখাদাই অর্সি পাল র্সগবন  লপ্রস 

৫. নকর্শকাঁর্থা িরুণ ির্জিদাি লদ’জ পাবর্লর্শাং 

৬. র্শল্পকর্থা উত্তি পুিকাইি লছাঁয়া প্রকাশনী 

৭. ভািির্শবল্প জীবনর্াপবনি সািগ্রী দীপা ির্জিদাি কাজল প্রকাশনী 

৮. বাাংলাি পুতুল ও র্শল্পীবদি কর্থা ি.দীপককুিাি বড় পিা কার্িগি 

৯. ভািবিি ঐর্ি যিয় বস্ত্রর্শল্প : অিীি লর্থবক বিিিান শ্যািলী দাস র্দ সী বুক এবজিী 

১০. কি িবঙি নকর্শ-কাঁর্থা সুধীি চক্রবিী পিম্পিা 

১১. বাাংলাি মুবখাশ দ্বীপঙ্কি লঘাষ আনন্দ প্রকাশনী 

১২. বাাংলাবদবশি ঐর্ির্ যক ও ললাকর্চত্র িামুন অি িশীদ লবঙ্গল পাবর্লবকশনস 

১৩. র্শল্পকর্থা: কুটিির্শল্প ও ললাকর্শল্প উত্তি পুিকাইি লছাঁয়া প্রকাশনী 

১৪. বাাংলাবদবশি অর্থ িবনর্িক উন্নয়বনি গর্িধািা: সুবণ ি জয়র্ন্তবি 

র্ফবি লদখা 

রুর্শদান ইসলাি ি িান ইউর্নভার্স িটি লপ্রস 

১৫. Startup Kingdom Anis Uzzaman University press 

১৬. গর্নি আিাবদি কী কাবজ লাবগ সর্ফক ইসলাি ইউর্নভার্স িটি লপ্রস 

১৭. কাবলি সাক্ষী র্সিার্জল ইসলাি লচৌধুিী লবঙ্গল পাবর্লবকশনস 

১৮. এক াই পৃর্র্থবী ফািসীি িান্নান লিা াম্মদী ইউর্নভার্স িটি লপ্রস 

১৯. আজব লদশ অযার্ন্দস লুইস কযািল পািাবা াি 

২০.  াজাি বছবিি বাঙার্ল সাংস্কৃর্ি লগালাি মুির্শদ অবসি 

২১. সাংস্কৃর্ি কর্থা লিািাব ি ল াবসন লচৌধুিী প্রিীক প্রকাশনী 

২২. বাাংলাি পুতুল দ্বীপঙ্কি লঘাষ আনন্দ প্রকাশনী 

২৩. বাাংলাবদবশি জে শা  আ িদ লিজা ইউর্নভার্স িটি লপ্রস 

২৪. বাাংলা র্ক র্লখববন লকন র্লখববন নীবিন্দ্রনার্থ চক্রবিী আনন্দ প্রকাশনী 

২৫. জয়নুল আববর্দন: জেশিবার্ষকী েিাঞ্জর্ল বসর়্েদ আর্জর্জল  ক লবঙ্গল পাবর্লবকশনস 

২৬. সুলিান  াসনাি আবদুল  াই ইউর্নভার্স িটি লপ্রস 

২৭. লল াি টু এ চাইল্ড লনভাি বন ি ওর্িয়ানা ফাল্লার্চ বার্িঘি 

২৮. আত্মঘািী িবীন্দ্রনার্থ নীিদচন্দ্র লচীধুিী র্িত্র ও লঘাষ 

২৯. য কাই  িানাি খাবলদ ল াবসইর্ন বার্িঘি 

৩০. মুর্ক্তযুবি লনী-কিাবো লিজি ির্ফকুল ইসলাি অনন্যা 

৩১. গ্রাি বাাংলাি রুপান্তি স্বপন আদনান ইউর্নভার্স িটি লপ্রস 

৩২. স্বািী র্বববকানন্দ: সাধ িশিববষ িি ভাবনা িািকুিাি মুবখাপাধ্যায় সার্ িয অকাবদর্ি 

৩৩. বই প্রকাবশ ললখবকি প্রস্তুর্ি বর্দউর্েন নার্জি কর্থাপ্রকাশ 
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           পর্ির্শষ্ট-চ 

র্নলািকৃি অবকবজা িালািাবলি িার্লকা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          পর্রর্শষ্ট-ছ 

২০২১-২০২২ অর্ ি বছবর আয়-ব্যবয়র র্হসাব (লক্ষ্ টাকায়) 

খাবির নাি টাকা খাবির নাি টাকা 

১.সরকার্র অনুদান ৩৯৬.১৮ ১.লবিন ও িািার্দ বাবদ ২৬৫.৬৭ 

২.প্রববশ র্ফ ২৭৮.১৬ ২.পণ্য ও সরবরাহ লসবা বাবদ ১০৩.৫৩ 

৩.লিলার স্টল ৯.৫৩ ৩.অনুষ্ঠান উৎসবার্দ ২৫.০০ 

৪.ইজারা ২৯.৩২ ৪.আনুবিার্ষক ১১১.৩১ 

৫.লকায়াট িার িাড়া ৯.৫৭ ৫.র্নরাপিা ৪৩.১১ 

৬.স্টল িাড়া ৯.৩৮ ৬. প্রচার ও র্বজ্ঞাপন ২.৪৬ 

৭.র্বর্বধ ১৫.১০ ৭.অন্যান্য ব্যয় ১৫১.২৭ 

লিাট আয় = ৭৪৭.২৪ লিাট ব্যয় = ৭০২.৩৫ 

µ 

bs 

wbjvg‡hvM¨ A‡K‡Rv 

gvjvgv‡ji weeiY 

cwigvb µ bs wbjvg‡hvM¨ A‡K‡Rv 

gvjvgv‡ji weeiY 

cwigvb 

1 UP©jvBP 4wU 19 cøvw÷K ‡Uwej 2wU 

2 gwbUi 1wU 20 Kv‡Vi †evW© 4wU 

3 BwR †Pqvi 1 wU 21 Kv‡Vi GKzwiqvg e· 4wU 

4 BD wc Gm 3 wU 22 Kv‡Vi i¨vK eo 1 wU 

5 wc wm 2wU 23 wW wf Avi 2wU 

6 KvUv/LyPiv wUb 200 ‡KwR 24 K¨vjKz‡jUi 8wU 

7 wmwjs d¨vb 9wU 25 ‡`qvj ঘচি 2wU 

8 ‡jvWvDb cøvw÷K 4wU 26 Gwm 4wU 

9 cøvw÷K `iRv 3wU 27 Zvjv 7wU/1‡KwR 

10 ‡jvnvi `iRv ,MÖxj 

(`yB cvjøv) MÖxj,iW, 

‡cøbwmU (‡jvnvi LvuPv 

4wU) 

1450 †KwR 28 Nvm KvUvi ‡gwkb 2wU 

11 Kv‡Vi ‡Uwej 1wU 29 Gj B wW wUwf 40ÕÕ 1 wU 

12 gUi 30 †KwR 30 Kv‡Vi `iRv 1wU 

13 wW we ‡evW© 2wU/ 20 †KwR 31 Kv‡Vi nvZj †Pqvi 2wU 

14 ‡ewmb 4wU 32 BDwiwbqvj 3wU 

15 K‡gvW 5wU 33 cÖ‡R±i 1wU 

16 wUDe‡q‡ji gv_v 6wU/ 90 †KwR 34 jywKs Møvm (Avqbv) 5wU 

17 B›UviKg ‡mU 1 wU 35 ‡gUvj †MBU 1wU 

18 n¨v‡jv‡Rb 50 IqvU 7wU    
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পর্রর্শষ্ট-জ 

প্রস্তার্বি সাাংগঠর্নক কাঠাবিা 
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                                                                                   পর্ির্শষ্ট-ঝ  

ফাউবেশবনি পর্িচালনা লবাি ি 

1. 

                                                   
 Rbve †K Gg Lvwj` Ggwc 

gvbbxq cÖwZgš¿x, ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvjq ও লচয়ারম্যান, পর্রচালনা লবাি ি 

বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশন 

2. 

 

†eMg mv¸dZv Bqvmwgb 

gvbbxq msm`-m`m¨ 

172 gywÝMÄ -2 | 

10. 

 

Aa¨vcK wbmvi †nv‡mb 

র্িন 

PviæKjv Abyl` 

XvKv wek¦we`¨vjq, XvKv 

3. 

 

Rbve wjqvKZ †nv‡mb †LvKv 

gvbbxq RvZxq msm`-m`m¨ 

bvivqYMÄ-03| 

11. 

 

ি. মু ম্মদ আবু ইউছুফ 

যুগ্মসর্চব 

অর্থ ি র্বভাগ 

অর্থ ি িন্ত্রণালয়। 

4. 

 

Rbve Amxg Kzgvi DwKj 

gvbbxq RvZxq msm`-m`m¨ 

†bÎ‡KvYv-03 

12. 

 

Rbve †gv: িঞ্জুরুল  ার্ফজ 

†Rjv cÖkvmK 

bvivqYMÄ| 

5. 

 

Rbve †gv: Aveyj gbmyi 

mwPe, ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvjq 

evsjv‡`k mwPevjq, XvKv| 

13. 

 

wkíx nv‡kg Lvb 

wewkó wPÎwkíx Ges †jvK I Kviæwkí AbyivMx 

DËiv, XvKv| 

6. 

 

Rbve লিা: কািরুজ্জািান 

gnvcwiPvjK 

evsjv‡`k RvZxq Rv ỳNi 

kvnevM, XvKv| 

14. 

 

Rbve P›`ª †kLi mvnv 

wewkó †jvK I Kviæwkí AbyivMx I M‡elK 

†gvnv¤§`cyi, XvKv| 

7. 

 

Rbve মু : িা বুবি ি িান 

†Pqvig¨vb 

wewmK, gwZwSj, XvKv| 

15. 

 

Rbve gÄyiæj Avnmvb eyjeyj 

mfvcwZ, weGdBD‡R Ges 

†jvK I Kviæwkí AbyivMx 

8. 

 

Rbve †gv: আর্ল কদি 

†Pqvig¨vb 

evsjv‡`k ch©Ub K‡c©v‡ikb 

83-88 gnvLvwj, XvKv| 

16. 

 

জনাব কাজী নুরুল ইসলাি 

উপসর্চব 

শাখা-৩ 

 

9. 

 

Rbve gyn¤§` b~iæj û`v 

gnvcwiPvjK 

evsjv GKv‡Wgx 

igbv, XvKv| 

17. 

 

বাবুল র্িয়া 

cwiPvjK 

evsjv‡`k †jvK I Kviæwkí dvD‡Ûkb, †mvbviMuvI| 
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বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশন    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

পর্ির্শষ্ট-ঞ 

আবলাকর্চবত্র ২০২১-২০২২ 
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                                                                                                                                         ২০২১-২০২২ 

বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশন    
 

 

বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশন পর্িচালনা লবাবি িি ১২৩ িি সভা 
 

 
  

র্শল্পাচার্ ি জয়নুল আববর্দন আজীবন সম্মাননা, ললাককারুর্শল্পী পদক, উবযাক্তা পুিস্কাি এবাং র্ির্িয়া লফবলার্শপ ২০২২ 

 

 

 

র্শল্পাচার্ ি জয়নুল আববর্দন আজীবন সম্মাননা পুিস্কাি ২০২২ গ্র ণ কিবছন সবখি  াঁর্ড়ি র্শল্পী সুশান্ত কুিাি পাল 
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বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশন    
 

 

ফাউবেশন কর্তিক আবয়ার্জি কারুর্শল্পী জর্িপ ২০২২ সাংক্রান্ত কি িশালায় অাংশগ্র ণকািী সদস্যগণ 

 

 
 

কারুর্শল্পী উবযাক্তা পুিস্কাি ২০২২ প্রাপ্ত জনাব িরুন কুিাি পাল এবাং জনাব আফসানা আর্সফ 

 

 
   

র্ির্িয়া লফবলার্শপ পুিস্কাি ২০২২ প্রদান কিবছন ফাউবেশবনি পর্িচালক ি. আ বিদ উল্লা  
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টুর্ঙ্গপাড়ায় অনুর্ষ্ঠি বঙ্গবন্ধুি জেশিবষ ি লিলায় অাংশগ্র ণকািী কারুর্শল্পীবৃন্দ 
 

 

 ‘লপাশাবক িাঁি র্শবল্পি বাজাি সম্প্রসািণ ও আিাবদি কিণীয় শীষ িক র্দনব্যাপী প্রর্শক্ষণ কি িশালা  ২০২২’ 
 

 

 

ঢাকাস্থ চারুকলা অনুষবদ ছয়র্দনব্যার্প ঐর্ি যবা ী র্িকশা আ ি প্রর্শক্ষণ কি িশালা ২০২২ 
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বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশন    
 

 
 

িালপািাি িন্তু-বুনন লকৌশল এবাং পণ্য প্রস্তুি র্বষয়ক কি িশালা ২০২২-এ বক্তব্য িাখবছন ফাউবেশবনি পর্িচালক  

 
 

 
 

কারুর্শল্পী উবযাক্তা প্রর্শক্ষণ ২০২১ শীষ িক কি িশালাি সিাপনী র্দবন প্রধান অর্ির্থীি সাবর্থ অাংশগ্র ণ কািীবৃন্দ 

 

 

 

 

বান্দিবান লজলায় অনুর্ষ্ঠি ক্ষুদ্র-নৃ-লগাষ্ঠীবদি কারুর্শবল্পি বাজাি সম্প্রসািণ ও র্িজাইন  ববর্চত্রয শীষ িক কি িশালা 
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কারুর্শল্প উবযাক্তা প্রর্শক্ষণ ২০২১ কার্ িক্রবি অাংশগ্র ণকািীগন 

 
 

ললাক কারুর্শবল্পি র্নদশ িন সাংগ্র , সাংিক্ষণ র্বষয়ক কর্িটিি কার্ িক্রি 
 

 

শুিাচাি ও অর্ভবর্াগ প্রর্িকাি র্বষবয় অাংশীজনবদি িির্বর্নিয় সভা/গণশুনার্ন 
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বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশন    
 

 

 
 

লশখ িাবসল র্দবস উপলবক্ষয প্রর্িবর্ার্গিায় র্বজয়ীবদি িাবঝ পুিস্কাি র্বিিণ 

 
        

ি ান স্বাধীনিা র্দবস উপলবক্ষয বঙ্গবন্ধুি ভাস্কবর্ িি পাদবদবশ পুষ্পাঘ িয র্নববদন 

 

 
 

ি ান স্বাধীনিা ও জািীয় র্দবস ২০২২ উপলবক্ষয প্রর্িবর্ার্গিায় র্বজয়ীবদি পুিস্কাি র্বিিণ 
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জািীয় লশাক র্দববস লশখ মুর্জবুি ি িাবনি ভাস্কবর্ িি পাদবদবশ পুিাঘ িয র্নববদন  

 

      
 

র্শল্পাচার্ ি জয়নুল আববর্দবনি ১০৭ িি জেবার্ষ িকীবি র্শল্পাচাবর্ িি সিাধীবি েিাঞ্জর্ল র্নববদন 

 

       
 

র্শল্পাচার্ ি জয়নুল আববর্দবনি মৃতুযবার্ষ িকীবি র্শল্পাচাবর্ িি সিাধীবি েিাঞ্জর্ল র্নববদন 
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বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশন    
 

 
 

ঐর্ি যবা ী র্িকশা আ ি প্রদশ িনী ২০২২ পর্িদশ িন কিবছন ফাউবেশবনি পর্িচালক  
 

 
 

আন্তিজািক িার্তভাষা ও শর্ দ র্দববস ফাউবেশবনি কি িকিিা ও কি িচািীবদি শ ীদ র্িনাবি পুিাঘ িয র্নববদন 

 

 

 

বষ িবিণ উৎসব ১৪২৯ উপলবক্ষয ফাউবেশন আবয়ার্জি িঙ্গল লশাভার্াত্ররা 
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দুইর্দনব্যাপী ববশাখী লিলা ও বষ িবিণ উৎসবব কারুর্শল্প স্টল পর্িদশ িন কিবছন ফাউবেশবনি পর্িচালক 

 

ফাউবেশন কর্তিক আবয়ার্জি ির্ লা সর্ির্ি প্রাঙ্গবন কারুর্শল্প লিলায় সাংস্কৃর্ি র্বষয়ক িন্ত্রণালবয়ি সম্মার্নি সর্চব 

 

ফাউবেশবনি চলিান উন্নয়ন প্রকবল্পি কাবজ র্ভর্ত্ত প্রস্তি স্থাপন কবিন িাননীয় সাংস্কৃর্ি প্রর্িিন্ত্রী। 
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বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশন    
 

 

ফাউবেশন পর্িদশ িবন িাননীয় সাংস্কৃর্ি র্বষয়ক প্রর্িিন্ত্রী ও গন্যিান্য ব্যর্ক্তবগ িবৃন্দ 

 

       ফাউবেশন প্রাঙ্গবণ বৃক্ষবিাপন কিবছন সাংস্কৃর্ি র্বষয়ক িন্ত্রণালবয়ি িাননীয় প্রর্িিন্ত্রী ও সর্চব িব াদয় 
 

      
 

ফাউবেশন চলিান প্রকবল্পি র্নি িানাধীন ভববনি বিিিান র্চত্র 
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বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশন    
 

 

 
 

ফাউবেশবনি স কািী লাইবের্িয়ান ও ইবলকর্ট্রর্শয়াবনি র্বদায় সাংবধ িনা 

 

 
 

ললাকর্শল্প লিলা ও ললাকজ উৎসব উপলবক্ষয সাাংস্কৃর্িক অনুষ্ঠাবন অাংশগ্র ণকািী লছাট্ট লসানাির্নিা 

 

 

 

িাসব্যাপী ললাককারুর্শল্প লিলা ও ললাকজ উৎসব ২০২২ -এ দশ িনার্থীবদি একাাংশ 



বার্ষ িক প্রর্িববদন  
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বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশন    
 

 
 

িাসব্যাপী ললাককারুর্শল্প লিলা ও ললাকজ উৎসব ২০২২-এ বাউল গান পর্িববশন কিবছন র্বিল বাউল 

 

 
 

িাসব্যাপী ললাককারুর্শল্প লিলা ও ললাকজ উৎসব ২০২২-এ বাউল দবলি পর্িববশনা 

 

 
 

ললাকজ লিলায় ঐর্ি যবা ী পুতুলনাচ প্রদশ িনী 
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বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশন    
 

 
 

নকশী  ািপাখা বির্ি কবিবছন লসানািগাঁবয়ি কারুর্শল্পীিা 

 

 

 

ললাককারুর্শল্প লিলা ২০২২ -এ ল পাপুতুল বির্ি কিবছ িাজশা ীি মৃৎর্শল্পী 

 

 
 

কি িিি কারুর্শল্পী কর্তিক ঐর্ি যবা ী জািদার্ন শার্ড় বুনবছন  



বার্ষ িক প্রর্িববদন  
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বাাংলাবদশ ললাক ও কারুর্শল্প ফাউবেশন    
 

 
 

র্সবলব ি ঐর্ি যবা ী শীিল পাটি ি বির্িবি িগ্ন র্শল্পী 
 

 

 
 

নকশী কাঁর্থা বুনবছ কি িিি কারুর্শল্পী  
 

             
ফাউবেশবনি অভযন্তবি ঐর্ি ার্সক বড় সিদািবার্ড় 


