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১. শশদরানাম 

 এ নীশতমালা শশল্পাচার্ য জয়নুল আদবশেন আজীবন সম্মাননা নীশতমালা ২০২১ নাদম অশিশিত িদব।  
 

২. পটভূশম 

শশল্পাচার্ য জয়নুল আদবশেন লেদশর ললাক ও কারুশশল্প এবাং এ শশদল্পর সাদে সম্পৃক্ত শশল্পীগদণর উন্নয়ন ও কল্যাণ শনশিতকরদণ 

সরকাশরিাদব একটি প্রশতষ্ঠান গদে লতালার প্রদয়াজনীয়তা অনুিব কদরশিদলন। তাঁর আন্তশরক প্রদচষ্টা এবাং জাশতর শপতা বঙ্গবন্ধু 

লশখ মুশজবুর রিমান-এর পৃষ্ঠদপাষকতায় লসানারগাঁও, নারায়ণগদঞ্জ বাাংলাদেশ ললাক ও কারুশশল্প ফাউদেশন প্রশতষ্ঠা লাি কদর। 

বাাংলাদেশ ললাক ও কারুশশল্প ফাউদেশন আইন, ১৯৯৮ অনুর্ায়ী ঐশতিযবািী ললাক ও কারুশশল্পদক উৎসাি প্রোন এবাং কারুপণ্য 

ততশরর সদঙ্গ সাংশিষ্ট শশল্পীগদণর অবোন মূল্যায়ন ও স্মরণীয় কদর রাখার লদযয ‘শশল্পাচার্ য জয়নুল আদবশেন আজীবন সম্মাননা’ 

প্রবতযদনর লদযয এ নীশতমালা প্রণয়ন করা িদলা।  
 

৩.  বাস্তবায়ন কর্তযপয 

     বাাংলাদেশ ললাক ও কারুশশল্প ফাউদেশন, সাংস্কৃশত শবষয়ক মন্ত্রণালয়। 

 

৪. সম্মাননার শববরণ 

    ‘শশল্পাচার্ য জয়নুল আদবশেন আজীবন সম্মাননা’ শশদরানাদম সম্মাননা সনে এবাং শতন লয টাকার লচক প্রোন করা িদব। 

 

৫. সম্মাননা প্রোদনর নীশত  

(১) প্রশতবির একজন কারুশশল্পীদক এ সম্মাননা প্রোন করা িদব;  

(২) একবার সম্মাননাপ্রাপ্ত িদল শতশন আর আদবেন করদত পারদবন না।  

 
৬. লর্ সকল লযদে সম্মাননা প্রোন করা িদব 

(১) মৃৎশশল্প (শচশেত মাটির শশল্পকম য/মাটির পুতুল/দপাোমাটির ততজসপে) 

(২) োরুশশল্প (কারুকার্ য সংবশলত কাঠদখাোই বা শচশেত ো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) নকশশকাঁো ও সূশচশশল্প 

(১০) শঙ্খ, শিনুক ও মুক্তাশশল্প  

(১১) লশালা শশল্প এবাং িস্তশনশম যত কাগজ শশল্প  

(১২) আলপনা, নকশা  

(১৩) পটচিত্র ও চিক্সা পপইচটং 

(১৪) শবশবধ ললাক ও কারুশশল্প  

 

৭. সম্মাননার জন্য আদবেন করার লর্াগ্যতা 

(১) আদবেনকারীদক বাাংলাদেদশর নাগশরক িদত িদব এবং বয়স ৫০ তদুর্দ্ধ হতত হতব। 

(২) আদবেনকারী কর্তযক উৎপাশেত কারুপদণ্য শশল্পীর স্বকীয় তবশশষ্টয, উদ্ভাবনী েযতা এবাং নান্দশনকতার বশিিঃপ্রকাশ োকদত  

     িদব; 

(৩) ললাক ও কারুশশদল্পর শবকাদশ আদবেনকারীর দৃশ্যমান এবাং প্রমাণদর্াগ্য প্রদচষ্টা ও অবোন োকদত িদব। 
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৮. আদবেন আহ্বান ও বািাই 
 

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

তেশনক পশেকায় শবজ্ঞশপ্ত প্রকাশ কদর আদবেন আহ্বান করদব। এিাোও ফাউদেশন এবাং সাংস্কৃশত শবষয়ক মন্ত্রণালপয়ি 

আওতাধীন েপ্তর/সাংস্থার ওদয়বসাইদট শবজ্ঞশপ্ত প্রকাশ করা িদব; 

(২) আদবেন ফরম বাাংলাদেশ ললাক ও কারুশশল্প ফাউদেশদনর কার্ যালয় এবাং ফাউদেশদনর ওদয়বসাইট ও সাংস্কৃশত শবষয়ক 

মন্ত্রণালদয়র ওদয়বসাইট হতে সংগ্রহ করতে হতে; 

(৩)  শবজ্ঞশপ্তদত উশিশখত সমদয়র মদে র্োর্েিাদব পূরণকৃত আদবেন পশরচালক, বাাংলাদেশ ললাক ও কারুশশল্প ফাউদেশন 

বরাবদর োশখল করদত িদব;  

 (৪)  ললাক ও কারুশশদল্পর স্বীকৃত লযেসমূদির লকাপ া শশল্পকদম যর জন্য স্থানীয়/জাতীয়/আন্তজযাশতক সম্মা  া বা স্বীকৃশত লপদয় 

োকদল তার প্রমাণক আদবেদনর সাদে োশখল করদত িদব; 

(৫)  স্থানীয়/জাতীয়/আন্তজযাশতক পর্ যাদয় কারুদমলা, প্রেশ যনী বা লকাদনা অনুষ্ঠাদন অাংশগ্রিদণর প্রমাণপে (র্শে োদক) আদবেন 

ফরদমর সাদে সাংযুক্ত করদত িদব; 

(৬)  শবশিন্ন সমদয় অনুশষ্ঠত স্থানীয়/জাতীয়/আন্তজযাশতক পর্ যাদয়র লমলায় প্রেশশ যত ললাক ও কারুশশদল্পর অন্ততপদয শবশিন্নরূপ ০৫ 

(পাঁচ)টি শশল্পকম য আদবেদনর সাদে োশখল করদত িদব; 

(৭)  অসতয তথ্য প্রোন করা িদল আদবেন বাশতল বদল গণ্য িদব; 

(৮)  প্রশতবির আগস্ট মাদসর ৩১ তাশরদখর মদে বািাই কশমটি প্রাপ্ত আদবেনসমূি বািাই কদর একটি প্রােশমক তাশলকা সশচব, 

সংস্কৃতে তেষয়ক মন্ত্রণালয় এেং সভাপতে মতনানয়ন কতমটির শনকট লপ্ররণ করদব; 

(৯)  প্রশতবির লসদেম্বর মাদসর ৩১ তাশরদখর মদে ‘মদনানয়ন কশমটি’ প্রােশমক তাশলকা পর্ যাদলাচনা ও র্াচাই-বািাই কদর 

নীশতমালা অনুর্ায়ী সম্মাননা প্রোদনর জন্য মদনানয়ন চূোন্ত করদব; 

(১০)  বাাংলাদেশ ললাক ও কারুশশল্প জানুয়াশর মাদসর ৩১ তাশরদখর মদে পেক প্রোদনর আনুষ্ঠাশনকতা সম্পন্ন করদব। 

 
৯. বািাই কশমটি গঠন  
 

(১) পশরচালক, বাাংলাদেশ ললাক ও কারুশশল্প ফাউদেশন           -সিাপশত 

(২) সংতিষ্ট শাখা/অতিশাখা কম মকেমা, সংস্কৃতে তেষয়ক মন্ত্রণালয়   -সেস্য   

(৩) োংলাতেশ শশল্পকলা একাদেশমর একজন প্রশতশনশধ                            -সেস্য 

     (মিাপশরচালক, োংলাতেশ শশল্পকলা একাদেশম কর্তযক মদনানীত)  

(৪) বাংলাতেশ জাতীয় কারুশশল্প পশরষদের একজন প্রশতশনশধ                      -সেস্য 

     (সিাপশত, বাংলাতেশ জাতীয় কারুশশল্প পশরষে কর্তযক মদনানীত)                          

(৫) উপপশরচালক, বাাংলাদেশ ললাক ও কারুশশল্প ফাউদেশন             -সেস্য সশচব 

 

১০. বািাই কশমটির কার্ যপশরশধ 

বািাই কশমটি ললাক ও কারুশশল্পীগদণর আদবেনসমূি র্াচাই-বািাইপূব যক একটি প্রােশমক তাশলকা করদব; এবাং উক্ত তাশলকা 

সশচব, সংস্কৃতে তেষয়ক মন্ত্রণালয় ও সভাপতে মতনানয়ন োছাই কতমটির শনকট আগস্ট মাদসর ৩১ তাশরদখর মদে লপ্ররণ করদব।  
 

১১. মদনানয়ন কশমটি  

 

 (১) সশচব, সাংস্কৃশত শবষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা                            -সিাপশত 

 (২) সাংশিষ্ট অনুশবিাগ প্রধান, সাংস্কৃশত শবষয়ক মন্ত্রণালয়               - সেস্য 

 (৩) মিাপশরচালক, বাাংলাদেশ শশল্পকলা একাদেশম      -সেস্য 

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

 (৫) ফাউদেশদনর পশরচালনা লবাদে যর একজন সেস্য            -সেস্য 

    (ললাক ও কারুশশল্প উন্নয়দন উৎসািী শতনজন সেদস্যর মে পেতে  

     সাংস্কৃশত শবষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তযক মদনানীত একজন) 

 (৬) বাাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শশল্প কদপ যাদরশত ি প্রধান নকশাশবে    -সেস্য 

  (৭) পশরচালক, বাাংলাদেশ ললাক ও কারুশশল্প ফাউদেশন                   -সেস্য সশচব 
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১২. মদনানয়ন কশমটির কার্ যপশরশধ 

      বািাই কশমটি কর্তযক লপ্রশরত তাশলকাসমূি পর্ যাদলাচনা কদর ১ (এক) জন কারুশশল্পীর মদনানয়ন সুপাশরশ করদব। 

 

 
 

 

১৩. আজীবন সম্মাননার তিশবল    

বাাংলাদেশ ললাক ও কারুশশল্প ফাউদেশন আইন, ১৯৯৮ এর ৯ ধারা অনুর্ায়ী গঠিত তিশবল িদত এ সম্মাননা প্রোদনর র্াবতীয় 

ব্যয়িার বিন করা িদব।     

 

     

১৪. নীশতমালা সাংদশাধন 

     প্রদয়াজদন সরকাদরর অনুদমােনক্রদম শনব যািী আদেশ দ্বারা এ নীশতমালা সাংদশাধন/িালনাগাে করা র্াদব। 

 

 

লমা: আবুল মনসুর  

সশচব 

সাংস্কৃশত শবষয়ক মন্ত্রণালয় 
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পশরচালক 

বাাংলাদেশ ললাক ও কারুশশল্প ফাউদেশন 

লসানারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ 
 

 

শশল্পাচার্ য জয়নুল আদবশেন আজীবন সম্মাননা প্রাশপ্তর আদবেন ফরম  

 

 

 
 

১।  প্রস্তাচবত কারুশশল্পীর নাম   :  

২।  মাতার নাম    : 

৩।  শপতার নাম    : 

৪।  ঠিকানা  

                      ক) বতযমান    :        

                      খ) স্থায়ী    : 

৫।  অশিজ্ঞতার শববরণ (প্রমাণক সাংযুক্ত করদত িদব)         : 

স্থানীয়/জাতীয়/আন্তজযাশতক পর্ যাদয় অনুশষ্ঠত  

কারুদমলা/ কারুশশল্প প্রেশ যনীদত অাংশগ্রিদণর শববরণ 

কারুশশল্প ততশরদত স্থানীয়/জাতীয়/আন্তজযাশতক সম্মাননা 

বা স্বীকৃশতর শববরণ 

৬।  জন্মতাশরখ ও বয়স                   : 

৭।  জাতীয় পশরচয়পদের নম্বর                                     :    

৮। সম্মাননা প্রাশপ্তর জন্য আদবেনকৃত কারুশশদল্পর লযে      : 

৯। জমাকৃত ললাক ও কারুশশদল্পর শববরণ (শশল্পকম যসি)       : 
  

ক্রশমক ললাক ও কারুশশদল্পর শববরণ লর্ লমলায়/ প্রেশ যনীদত প্রেশশ যত িদয়দি (তাশরখ ও স্থান) 

১ 

  

২ 

  

৩ 

  

৪ 

  

৫ 

  

 
১০। প্রস্তাব: 

....................................... (প্রস্তাশবত ব্যশক্তর নাম) সম্পদকয উপদর বশণ যত তথ্য এবাং সাংযুক্ত কাগজপে আমার জানামদত 

সঠিক। ললাক ও কারুশশল্প লযদে তাঁর অনন্যসাধারণ অবোন ও সামশগ্রক জীবদনর অজযন শবদবচনায় শতশন শশল্পাচার্ য জয়নুল 

আদবশেন আজীবন সম্মাননা পেক পাওয়ার লর্াগ্য। আশম ২০২২ সাদল ........................................... লযদে তাঁদক 

শশল্পাচার্ য জয়নুল আদবশেন আজীবন সম্মাননা প্রোন করার প্রস্তাব করশি।   
 

 

 
                                                                                                                                   প্রস্তাবতেি স্বাক্ষি  

ও তাশরখ 

 

 

িশব 
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   আদবেদনর অনুসরণীয় শনয়মাবশল :        
 

১. আদবেনকারীদক অবশ্যই বাাংলাদেদশর নাগশরক িদত িদব; 

২.  সদ্যদতালা পাসদপাট য সাইদজর দুই কশপ রশিন িশব শনশে যষ্ট স্থাদন সাংযুক্ত করদত িদব; 

৩. আদবেদনর সপদয প্রদয়াজনীয় তথ্য প্রমাণাশে সাংযুক্ত করদত িদব; 

৪.  ১ম লেশণর লগদজদটে কম যকতযা কর্তযক সতযাশয়ত জাতীয় পশরচয়পে এবাং জন্ম শনবন্ধন সনদের অনুশলশপ সাংযুক্ত করদত িদব; 

৫. ললাক ও কারুশশল্প ততশরদত স্থানীয়/দজলা/জাতীয় ও আন্তজযাশতক পর্ যাদয় সম্মাননা/পেক/স্বীকৃশত লপদয় োকদল শকাংবা স্থানীয়/ 

লজলা/জাতীয় ও আন্তজযাশতক পর্ যাদয় ললাক ও কারুশশল্প লমলা, প্রেশ যনী বা লকাদনা অনুষ্ঠাদন অাংশগ্রিণ কদর োকদল/শবদশষ 

লকাদনা অজযন োকদল এর সপদয প্রমাণক/সনে আদবেদনর সদঙ্গ সাংযুক্ত করদত িদব; 

৬.  কারুশশল্পীর অনূর্ধ্য ৫ (পাঁচ)টি শশল্পকম য আদবেদনর সাদে োশখল করদত িদব। 
 

 চব ামূতে চবতিতেি জন্য 
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