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মবষয়: ০৫.০৯.২০১৮ িামরদে অনুমিিবয পরামর্শক কমমটির সভার কার্শমববরণী। 

 

সভাপমি: মর্ল্পী হাদর্ম োন 

  সম্মামনি সেসয, পমরচালনা লবার্শ  
  বাাংলাদের্ ললাক ও কারুমর্ল্প ফাউদের্ন 

সভার িামরে ও সময়: ০৫.০৯.২০১৮ লবলা.৩:৩০টায়, স্থান-অমফস কক্ষ,সভাপমি,বাাংলাদের্ 

জািীয় জােঘুদরর লবার্শ  অব ট্রামিজ, র্াহবাগ, ঢাকা 
সভায় উপমস্থি সম্মামনি সেসযগদণর িামলকা পমরমর্ষ্ট ‘ক’-এ সাংর্ুক্ত: 

সভাপমি সভায় উপমস্থি সেসযগণদক স্বাগি জামনদয় সভার কাজ শুরু কদরন এবাং আদলাচযসূমচ 

অনুর্ায়ী কার্শপত্র পর্শায়ক্রদম উপস্থাপন করা হয়। 
১নাং আদলাচযসূমচ:মবগি ২৫.০৭.২০১৭ িামরদে অনুমিি সভার কার্শমববরণী মনমিিকরণ 

আদলাচনা: মবগি ২৫.০৭.২০১৭ িামরদে অনমুিি সভার কার্শমববরণী পাঠ করা হয়। 

কার্শমববরণীদি লকান সাংদর্াধন না থাকায় মনমিিকরদণর মবষদয় সকল সেসয একমি 

লপাষণ কদরন। 

মসদ্ধান্ত: মবগি ২৫.০৭.২০১৭ িামরদে অনুমিি সভার কার্শমববরণী মনমিি করা হদলা। 

 

২নাং আদলাচযসূমচ: মবমান বন্দর পর্শটন কনশাদর ললাককারুমর্দল্পর পণয  প্রের্শদনর জনয 
কারুমর্ল্পীদের মনকট লথদক মবমভন্ন আইদটদমর নমনূা সাংগ্রহ কদর িামলকা চূড়ান্ত 

করা প্রসঙ্গ। 
আদলাচনা: পমরচালক সভাদক জানান, মবমান বন্দর পর্শটন কনশাদর ললাককারুমর্দল্পর পণয 
মবপণন/  প্রের্শদনর লদক্ষয কারুমর্ল্পীদের মনকট লথদক মবমভন্ন আইদটদমর কারুপদণযর নমনূা সাংগ্রহ 
কদর মনবশাচন করার মনমমত্ত কারুপণযসহ িামলকা সভায় উপস্থাপন করা হয়। মবমাদন বহন করা 
র্ায় এবাং ললাককারু পদণযর মবপণদনর লক্ষদত্র লেদর্র ঐমিহয বজায় থাদক এ সকল মবষয় 

মবদবচনায় মনদয় ললাককারুপণযসমূহ মবমান বন্দদরর পর্শটন কনশাদর রাো র্ায় মদমশ সভায় 

একমি লপাষণ করা হয়। এছাড়া মবমান বন্দদরর পর্শটন কনশাদর মালামাল প্রোদনর লক্ষদত্র 

পরামর্শক কমমটি মনদনামিমেি সুপামরর্ প্রোন কদরন:  
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ক) পর্শটন কদপশাদরর্ন এবাং বাাংলাদের্ ললাক ও কারুমর্ল্প ফাউদের্দনর মদধয এ মবষদয় একটি 

চুমক্ত থাকদি হদব।  
    চুমক্তদি মনদনামিমেি মবষয়গুদলা অন্তভূশ ক্ত থাকদব: 

 ১) পর্শটন কদপশাদরর্নদক নগেমূলয পমরদর্াধ কদর মালামাল গ্রহণ করদি হদব; 

২) কারুমর্ল্পী এবাং ললাককারুমর্দল্পর পদণযর পমরমচমি (ইাংদরমজ ও বাাংলায় ) থাকদব; 

৩) সরবরাহকৃি কারুপদণযর নান্দমনক পযাদকমজাং-এর মবষয়টি ফাউদের্দনর পরামর্শক 

কমমটির িত্ত্বাবধাদন করা লর্দি পাদর। এ লক্ষদত্র  পরামর্শক কমমটির সম্মামনি সেসয 
জনাব চন্দ্র লর্ের সাহার মাধযদম পযাদকমজাং এর কাজটি সম্পন্ন করা লর্দি পাদর।  
৪) পযাদকমজাং, কারুমর্ল্পী ও ললাক কারুপদণযর পমরমচমি প্রণয়দনর কাদজর জনয একটি 

ফাে থাকদব। 
৫)মবক্রয় মূদলযর সাদথ সামভশ স চাজশ  র্ুক্ত কদর পযাকমজাংসহ কারুপদণযর মূলয মনধশারণ 

করদি হদব। পযাদকটসহ কারুপদণযর মবপণদন মূলয লবমর্ মনধশামরি থাকদব। 

৬) কারুপদণযর মূলয টাকা এবাং র্লাদর (ইউএস) অাংদক বদের গাদয় টযাগ আকাদর প্রের্শন 

করদি হদব। 

৭) কারুপদণযর গাদয় লকান ললদবল লাগাদনা র্াদবনা। িদব কারুমর্ল্পীর স্বাক্ষর বা মচহ্ন 

সম্বমলি সাইন থাকদি পাদর। 

ে)  পযাদকমজাং এর কাজটিদি নান্দমনকিা আনার  প্রদয়াজদন ফাউদের্নদক কমশর্ালার আদয়াজন  

   করদি হদব। জনাব চন্দ্র লর্ের র্াহা কমশর্ালায় পমরচালনায়  মবদর্ষজ্ঞ মহদসদব অন্তভূশ ক্ত 

থাকদবন। 

মবস্তামরি আদলাচনাদন্ত মননরূপ মসদ্ধান্ত গৃহীি হদলা। 

মসদ্ধান্ত: 

১. মবমাদন বহন করা র্ায় এবাং ললাককারু পদণযর মবপণদনর লক্ষদত্র লেদর্র ঐমিহয বজায় 

থাদক এ সকল মবষয় মবদবচনায় মনদয় মবমান বন্দদরর পর্শটন কনশাদর রাো র্ায় এমন 

ললাককারুপদণযর িামলকা চূড়ান্ত করা হদলা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

µwgK bs Kviæc‡Y¨i weeiY  µwgK bs Kviæc‡Y¨i weeiY  

1 GKZviv (gvSvwi) 10 Kv‡Vi cyZzj (e·mn) 

2 euv‡ki Pvjwb (†QvU/eo)  11  k‡Li nvwoi †mU (e·mn) 

3 †eex‡Uw·i g‡Wj  12 cÂnvwo (k‡Li nvwo)   

4 bKwk Iqvj wcQ 13 mivwPÎ (†QvU/eo) 

5 euv‡ki c‡jv (†QvU) 14 k‡Li nvwo †QvU  

6 KvM‡Ri iwOb Kjg`vbx  15 Kv‡Vi nvwZ/ †Nvov 6"/10" 

7 †Ucv cyZzj (e·mn)  16 myZvi bKwk nvZ cvLv  

8 gvwUi mvB‡Kj (e·mn) 17 ZvjcvZvi  nvZ cvLv  

9 Kv‡Vi †Nvov (e·mn) 18 wi·vi g‡Wj  
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২. বাাংলাদের্ পর্শটন কদপশাদরর্ন এবাং বাাংলাদের্ ললাক ও কারুমর্ল্প ফাউদের্দনর মদধয এ 

মবষদয় একটি চুমক্ত থাকদি হদব।  
২ নাং আদলাচযসূমচ: কারুমর্ল্পগ্রাদমর নকর্া প্রণয়দনর মনমমত্ত কারুমর্ল্পগ্রাম পমরের্শন প্রসঙ্গ। 

আদলাচনা: পমরচালক সভাদক জানান লর্, ফাউদের্ন চত্বদর মর্ল্পাচার্শ জয়নুল আদবমেদনর স্বদের 

কারুমর্ল্পগ্রাম স্থাপদনর  কমশসূমচ বাস্তবায়দনর আদলাদক একটি আের্শ কারুমর্ল্পগ্রাম মনমশাদণর 

মবষদয় পরামর্শক কমমটির সভায় মননরূপ মসদ্ধান্ত গৃহীি হয়: 
 

“(ক) বিশ মাদন লর্োদন জরাজীণশ লমরামি অদর্াগয কারুমর্ল্পগ্রাম আদছ লসোদনই 

মনদনামিমেি কারুমর্দল্পর কমশপমরদবর্ িথা ইউমনট মনমশাদণর সপুামরর্ করা হদলা। 

(ে) কারুমর্ল্পগ্রাদম (১) মৃৎমর্ল্প (২) োরু/কাঠ মর্ল্প-লনৌকা, েরজার েড়েমড়সহ (৩) বয়ন 

মর্ল্প (জামোমন ও িাাঁি-লুমঙ্গ/গামছা/র্ামড় ইিযামে) (৪) বাাঁর্ ও লবদির কারুমর্ল্প 

(৫)পাটিমর্ল্প (৬) পাটজাি কারুমর্ল্প (মর্কা,র্িরমঞ্জ ইিযামে) (৭) লর্ালার কারুমর্ল্প (৮) 

িামা-কাাঁসা-রূপা কারুমর্ল্প (৯) অলাংকার মর্ল্প (গহনা) (১০) মিনকু, মকু্তা ও র্ঙ্খমর্দল্পর 

কমশ পমরদবর্ মনমশাদণর সপুামরর্ করা হদলা। 

(গ) উমিমেি ইউমনটসমূদহর নকর্া প্রণয়দনর পরামর্শ প্রোন করা হদলা। উমিমেি 

ইউমনটসমূদহর নকর্া প্রণয়দনর পূদবশ এ লক্ষদত্র বাাংলাদেদর্র সমগ্র অঞ্চলদক চারটি লজাদন 

মবভক্ত কদর প্রদিযক লজাদনর গ্রামগুদলা সদরজমমদন পর্শদবক্ষণ (সাদভশ ) কদর র্কুদমদের্ন 

করা প্রদয়াজদনর পমরদপ্রমক্ষদি মবদর্ষজ্ঞ কমমটির সেসযগণসহ মননরূপ টিম লপ্ররণ করার 

কমশপমরকল্পনা গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হদলা:  
 ১. পরামর্শক/মবদর্ষজ্ঞ সেসয   - ৬জন 

 ২. ফাউদের্ন েপ্তদরর কমশকিশ া/কমশচারী  - ২জন 

 ৩. আদলাকমচমত্র     - ১জন 

 ৪. গামড় চালক     - ১জন 

ঘ) সমগ্র লের্দক ৪টি সমানভাদব মবভক্ত কদর মবদর্ষজ্ঞগণসহ প্রমি গ্রুদপর লক্ষদত্র সাদভশ র 

জনয ভ্রমদণ আদলাচযসূমচদি উমিমেি পমরমাণ আমথশক সাংদেদষর বযয় প্রাক্কলন অনুর্ায়ী 
১৬,৩০,০০০.০০ (লষাল লক্ষ মত্রর্ হাজার) টাকার প্রদয়াজন হদব। ফাউদের্দনর বাদজদট এ 

অদথশর সাংস্থাদনর জনয মন্ত্রণালদয়র মনকট প্রস্তাব লপ্ররদণর সুপামরর্ করা হদলা।” 

ঙ) কারুমর্ল্পগ্রাদমর নকর্া প্রণয়দনর লক্ষদত্র অমভজ্ঞিা অজশ দনর প্রদয়াজদন ফাউদের্ন 

লথদক ২/৩ সেদসযর টিম পাঠিদয় পার্শ্শবিী লের্ ভুটাদনর কারুমর্ল্পগ্রাম পমরের্শদনর বযবস্থা 
লনয়া র্ায়। এ ভ্রমদণর বযয়ভার ফাউদের্দনর মনজস্ব িহমবল লথদক মমটাদনা লর্দি পাদর। 

 

উক্ত মসদ্ধাদন্তর পমরদপ্রমক্ষদি উমিমেি পমরমাণ অথশ বরাদ্দ লচদয় মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব লপ্ররণ 

করা হদয়মছল । মকন্তু বরাদ্দ পাওয়া র্ায়মন। লর্দহিু উন্নয়ন প্রকদল্পর আওিায় কারুমর্ল্পগ্রাম 

মনমশাদণর জনয মর্মপমপ প্রণয়দনর প্রদয়াজদন কারুমর্ল্পগ্রাদমর নকর্া প্রণয়দনর কাজটি দ্রুি লর্ষ 



D:/পরামর্শক কমমটি/পরামর্শক কমমটির সভা 

করা প্রদয়াজন লসদহিু,ফাউদের্দনর মনজস্ব িহমবদলর চলমি অথশবছদর বাদজট লথদক অথশ 
সাংস্থাদনর মাধযদম গ্রামগুদলা সদরজমমদন পর্শদবক্ষণ (সাদভশ ) এবাং র্কুদমদের্ন করার কাজটি শুরু 

করা লর্দি পাদর।  

সাদভশ র স্থান মনবশাচন কদর কাজটি শুরু করার মবষদয় সভায় মবস্তামরি আদলাচনা হয়। 

আগামী অদটাবর মাদসর লর্ষ সপ্তাদহ েগূশা পজুা উপলদক্ষ ঢাকার আদর্পাদর্ এবাং লেদর্র মবমভন্ন 

স্থাদন লমলা বসদব। এ সময় ে’ুটি টিমদক সাদভশ  করার জনয পাঠাদনা লর্দি পাদর মদমশ আদলাচনা 
হয়। এ লক্ষদত্র একটি টিম ঢাকার আদর্পাদর্র গ্রাদমর লমলায় এবাং অনয একটি টিম ঢাকার বাইদর 

গ্রাদমর একটি লমলার লর্দয় সাদভশ র কাজটি সম্পােন করদি পাদরন। আদলাচনাদন্ত মননরূপ মসদ্ধান্ত 

গৃহীি হয়। 

মসদ্ধান্ত: 

১.আগামী অদটাবর মাদসর লর্ষ সপ্তাদহ েগূশা পজুা উপলদক্ষ ঢাকার আদর্পাদর্ এবাং লেদর্র মবমভন্ন 

স্থাদন অনুমিি লমলায় ে’ুটি টিমদক সাদভশ  করার জনয পাঠাদনা লর্দি পাদর । এ লক্ষদত্র একটি টিম 

ঢাকার আদর্পাদর্র গ্রাদমর লমলায় এবাং অনয একটি টিম ঢাকার বাইদর গ্রাদমর একটি লমলার 

লর্দয় সাদভশ র কাজটি সম্পােন করদব। 

 

২.ফাউদের্দনর মনজস্ব িহমবল লথদক বযয়ভার মমটাদনা সাদপদক্ষ কারুমর্ল্পগ্রাদমর নকর্া প্রণয়দন 

অমভজ্ঞিা অজশ দনর জনয ফাউদের্ন লথদক ২/৩ সেদসযর টিম পাঠিদয় পার্শ্শবিী লের্ ভুটাদনর 

কারুমর্ল্পগ্রাম পমরের্শদনর বযবস্থা লনয়া র্ায়।  

 

 

 

 

 

(হাদর্ম োন) 

মর্ল্পীও ললাককারুমর্ল্প অনুরাগী 
ও 

সভাপমি 

পমরচালনা লবাদর্শ র ১১১িম সভায় 

উপস্থামপি প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়দন 

সহায়িা/পরামর্শ/সুপামরর্ প্রোন সাংক্রান্ত কমমটি 

 

 

 

 

 

 


