
                                                                    

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

মাসব্যাপী ল াককারুশিল্প লম া ও ল াকজ উৎসব ২০২৩ উপ ক্ষ্যে আক্ষ্ াশজতব্য কম মসূশিসমূক্ষ্ের শবষক্ষ্  আক্ষ্বদক্ষ্ের শবস্তাশরত শেক্ষ্দ মিো 

 

 

োরা ণগঞ্জস্থ লসাোরগাঁক্ষ্ র evsjv‡`k †jvK I Kviæwkí dvD‡Ûkb (লসাোরগাঁও জাদুঘর) cÖv½‡b AvMvgx 15 Rvbyqvwi n‡Z 13 

†deªæqvwi 2023 ch©šÍ Ò gvme¨vcx †jvKKviæwkí †gjv I †jvKR Drme 2023Ó অনুশিত েক্ষ্ব। D³ †gjv ও Drme উপ ক্ষ্যে 

আক্ষ্ াশজতব্য শেক্ষ্নাবশণ মত কম মসূশিসমূক্ষ্ে অংিগ্রেক্ষ্ণর Rb¨ AvMÖnx‡`i wbKU †_‡K Av‡e`b Avnevb কক্ষ্র পশিকা  শবজ্ঞশি প্রকাি 

করা েক্ষ্ ক্ষ্ে। শেনবশণ মত শেক্ষ্দ মিো অনুসরণ কক্ষ্র সংশিষ্ট লযক্ষ্ি আগ্রেীক্ষ্দর আক্ষ্বদে করার অনুক্ষ্রাধ করা েক্ষ্ া।    

 

(K) লদিী  কাঁিামাক্ষ্  ততশর বশণ মত মাধ্যম অনুযা ী করুপণ্য শবপণক্ষ্ের জন্য স্ট  বরাদ্দ 

 

স্টক্ষ্ র কোটাগশর: Rvg`vwb, †ebviwm/wmé, †`kxq †cvkvK, Lvw`, jyw½-MvgQv, Uv½vBj kvwo, eøK I evwU‡Ki cb¨, bKwk Kuv_v, 

ÿz`ª-b„-‡Mvôxi cb¨, cvURvZ KviæcY¨, KvV‡Lv`vB KviæcY¨, g„rwk‡íi KviæcY¨, euvk-†eZwkí, avZe wkí (Zvgv-Kuvmv-wcZj-

†jvnv), bKwk nvZcvLv, kZiwÄ, cvwUwkí, †`kxq AjsKvi, Pviæ I Kviæwkí, †`kxq ev`¨hš¿, kvLv-wSbyK I gy³v wkí, 

HwZn¨evnx †`kxq †Ljbv| GQvov wgwó I Lvevi ÷‡ji (wcVv/gywo/AvPvi/c¨v‡KURvZ †`kxq Lvevi) R‡b¨I Av‡e`b Ki‡Z 

cvi‡eb| we:`ª: cøvw÷K RvZxq cY¨ I cÖmvabx mvgMÖxi †Kvb ÷j †gjvq eivÏ cÖ`vb Kiv n‡e bv| 

 

 

অে াইক্ষ্ে আক্ষ্বদে করার শে মাব ী: 
 

 

1. AvMÖnx ÷j MÖnxZvMY http://folkfair.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইয়ে আয়বদনপত্র পূরণ করয়ে হয়ব। আয়বদয়নর সমেসীমা 

ননম্নরূপ: 

                   ক. Online-এ আয়বদনপত্র পূরণ ও নি জমা প্রদান শুরুর োনরখ ও সমে: ০১/১২/২০২২  নরিঃ, সকাল- ১০:০০ ো। 

খ. Online-এ আয়বদনপত্র জমা প্রদায়নর শেষ োনরখ ও সমে: ২২/12/20২২ নরিঃ, নবকাল- ০৫:০০ ো। 

2. উক্ত সমেসীমার ময়ে Serial ID প্রাপ্ত প্রার্থীগণ Online-এ আয়বদনপত্র Submit-এর সমে শর্থয়ক পরবেী ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টার ময়ে 

এসএমএস এ স্টয়লর আয়বদন নি জমা নদয়ে পারয়বন। 

3. Av‡e`b Kivi cÖwµqv:- http://folkfair.teletalk.com.bd I‡qemvBU wVKvbvq cÖ‡ek K‡i Application Form Ack‡b 

wM‡q Kvw•LZ Z_¨vbyhvqx wbw`©ó dig c~iY K‡i Submit Ki‡Z n‡e|  

4. Submit Kivi ci ÷j MÖnxZvi †`qv Z_¨ Abyhvqx Applicants Preview Avm‡e hv wcÖ›U K‡i msiÿY Ki‡Z n‡e| AbjvB‡b 

c~iYK…Z dig wmwiqvj hy³ Av‡e`b digwU ÷j MnxZvi wiwmU b¤̂i wn‡m‡e MY¨ n‡e| 

5. D³ dig wmwiqvj w`‡q 1g c‡e©i jUvix AbywôZ n‡e| Av‡e`b di‡g একটি dig wmwiqvj নম্বর শদো র্থাকয়ব এবং dig wmwiqvj 

নম্বর ব্যবহার কয়র প্রার্থী ননয়ম্নাক্ত পদ্ধনেয়ে শে শকান Teletalk pre-paid mobile নম্বয়রর মােয়ম ০২ (দুই) ধায়প SMS কয়র 

Av‡e`b নি বাবদ dig wd (200/-) + mvwf©m PvR©  (30/-)= me©‡gvU 230/- UvKv অননধক ৭২ (বাহাত্তর) ঘণ্টার ময়ে জমা নদয়বন।  

6. GLv‡b we‡klfv‡e D‡jøL¨ †h, AbjvB‡b Av‡e`bc‡Îi mKj Ask c~iY K‡i submit Kiv n‡jI Av‡e`‡bi wd Rgv bv †`qv ch©šÍ  

AbjvBb Av‡e`bcÎ †Kvb Ae ’̄v‡ZB M„nxZ n‡e bv| †gvU 24wU K¨vUvMwi‡Z ১জন গ্রহীো শুধুমাত্র একটি কযাোগনরর ষ্টয়লর জন্য 

আয়বদন করয়ে পারয়বন। একই জােীে পনরচেপত্র নাম্বার নদয়ে দুই বা েয়োনধক কযাোগনরর স্টয়লর জন্য আয়বদন করয়ল প্রর্থম আয়বদনটি 

ব্যেীে বানক আয়বদন বানেল বয়ল গণ্য হয়ব। অনলাইন ব্যেীে সরাসনর শকান আয়বদন গ্রহণয়োগ্য হয়ব না। 

 

D`vniY:- 

1st - SMS Format: FOLK <space> <Form Serial> and send SMS to 16222 
[Example : FOLK 123456]. 1st-SMS Reply: Returns a PIN (8 Digits) like 23423495 
2nd - SMS Format: FOLK <space> <YES> <space> <PIN> and send SMS to 16222 
[Example : FOLK YES 23423495]. 2nd-SMS Reply: Returns a FORM SERIAL & PASSWORD 

 

 

 

   

বাংলায়দে শলাক ও কারুনেল্প িাউয়েেন 

শসানারগাঁও, নারােণগঞ্জ 

  সংস্কৃনে নবষেক মন্ত্রণালে 

     www.sonargaonmuseum.gov.bd 
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1. AbjvB‡b ÷‡ji Av‡e`b Kivi †ÿ‡Î dvD‡Ûk‡b †ní‡W¯‹ _vK‡e| Av‡e`bKvixMY dvD‡Ûk‡b G‡m †ní‡W¯‹ †_‡K mn‡hvwMZv wb‡q 

Av‡e`b Ki‡Z cvi‡eb| 

2. MÖæc Abyhvqx ÷‡ji msL¨v wba©vwiZ _vK‡e| cÖv_wgKfv‡e Av‡e`bKvix‡`i ga¨ †_‡K cÖwZ MÖæ‡c wba©vwiZ msL¨K ÷‡ji †¶‡Î mgvb 

msL¨K Av‡e`bKvix‡K 1g c‡e© jUvwii gva¨‡g evQvB Kiv n‡e| jUvwii ZvwiL cieZ©x‡Z Rvwb‡q †`qv n‡e| 

3. 1g c‡e©i jUvwii ci evQvBK…Z Av‡e`bKvixM‡Yi wbKU †_‡K wba©vwiZ wd eve` 20,000.00(wek nvRvi) UvKv ৭ (সাত) শদক্ষ্ের মক্ষ্ধ্য 

পশরক্ষ্িাধ করক্ষ্ত েক্ষ্ব। পশরক্ষ্িাক্ষ্ধর লিষ তাশরখ পরবতীক্ষ্ত জাশেক্ষ্  লদ া েক্ষ্ব।   

4. ÷‡ji wd Rgv cÖ`v‡bi ci ÷‡ji µwgK b¤̂i 2q c‡e© jUvwii gva¨‡g wba©viY Kiv n‡e Ges 2q c‡e©i jUvwii ZvwiL AvMvgx 

৩১.১২.২০২২ Zvwi‡Li মক্ষ্ধ্য †h †Kvb mgq Rvwb‡q †`qv n‡e| 

5. wba©vwiZ µwgK b¤^i Abyhvqx †KejgvÎ AbjvB‡b Av‡e`bKvix‡KB (Av‡e`bc‡Î mshy³ RvZxq cwiPq c‡Îi Qwei e¨w³‡K) ÷‡ji eivÏ 

cÖ`vb Kiv n‡e| 

6. ÷j MÖn‡Yi wbwgË `vwLjK…Z Av‡e`‡b DwjøwLZ MÖæc Abyhvqx  ÷j b¤^i †g‡b wb‡Z n‡e| †Kvbµ‡gB  wbR D‡`¨v‡M ÷‡ji ’̄v‡bi b¤^i 

cwieZ©b Kiv hv‡e bv| 

7. cÖwZwU ÷‡ji cwigvc 10dzU PIov (mvg‡bi fvM)12dzU(wcQ‡bi w`‡K j¤̂v)10dzU D”PZv Abyhvqx ÷j n‡e| dvD‡Ûk‡bi cÿ †_‡K 

wba©vwiZ cwigv‡c ÷j wbg©vY K‡i †`qv n‡e| 

8. ÷‡ji eivÏ cÖ`vb,cwieZ©b Ges evwZ‡ji me©gq ÿgZv KZ…©cÿ KZ…©K msiwÿZ _vK‡e| 

 

       (খ) উক্ষ্যাক্তা কোটাগশরক্ষ্ত স্ট  বরাদ্দ 

(১) ÔKviæwkí D‡`¨v³vÕ wn‡m‡e ÷j MÖn‡Yi Rb¨ dvD‡Ûk‡bi I‡qemvBU www.sonargaonmuseum.gov.bd †_‡K wba©vwiZ dig 

WvDb‡jv‡Wi gva¨‡g cÖ‡qvRbxq Z_¨vw` I cÖgvYK mshy³ K‡i DwjøwLZ mg‡qi g‡a¨ (25.12.202২) mivmwi `ß‡i Rgv cÖ`vb A_ev B-

‡gBj‡hv‡M director.s.museum@gmail.com Av‡e`b Ki‡Z cvi‡eb| 

(২)  আক্ষ্বদেকারীক্ষ্ক বাং াক্ষ্দক্ষ্ির োগশরক েক্ষ্ত েক্ষ্ব;  

(৩) কারুপক্ষ্ণ্যর মাে ও শিজাইে উন্ন ে, পশরক্ষ্বিবান্ধব এবং লদশি  কাঁিামাক্ষ্  ততশর পণ্য লদক্ষ্ি-শবক্ষ্দক্ষ্ি শবপণে ও প্রিাক্ষ্র অবদাে থাকক্ষ্ত েক্ষ্ব; 

(৪) আক্ষ্বদক্ষ্ের সক্ষ্ে আক্ষ্বদেকারীর রশিে েশব সংযুক্ত করক্ষ্ত েক্ষ্ব। 

(৫) লেি  াইক্ষ্সক্ষ্ের ফক্ষ্টাকশপ সংযুক্ত করক্ষ্ত েক্ষ্ব। 

(৬) টিে ও ভ্োট লরশজক্ষ্েিক্ষ্ের কশপ সংযুক্ত করক্ষ্ত েক্ষ্ব। 

(৭) আক্ষ্বদক্ষ্ের সক্ষ্ে বাশষ মক ক্র , আ কর, ভ্োট ও শুল্ক পশরক্ষ্িাধ, শবশেক্ষ্ াগ, লদিী  কাঁিামা  ব্যবোর, কম মস্থাে, রিাশেসে সক , পশরক্ষ্বি রযা  

গৃেীত ব্যবস্থা, পক্ষ্ণ্যর উন্ন ক্ষ্ে এবং অন্যান্য পুরস্কার ও সম্মেো প্রাশির প্রমাণক (সদে, েশব, অথ ম পশরক্ষ্িাক্ষ্ধর শরশসটসে সংশিষ্ট িকুক্ষ্মন্ট) দাশখ  

করক্ষ্ত েক্ষ্ব।  

(৮) আক্ষ্বদে যািাই বাোই কক্ষ্র উক্ষ্যাক্তা কোটাগশরক্ষ্ত স্ট  বরাক্ষ্দ্দর জন্য ২৫.১২.২০২২ তাশরক্ষ্খর পর তাশ কা চূড়ান্ত কক্ষ্র জাশেক্ষ্  লদ া েক্ষ্ব।  

(৯) উক্ষ্যাক্তা কোটাগশরক্ষ্ত চূড়ান্তভ্াক্ষ্ব শেব মাশিত স্ট  গ্রেীতাগণক্ষ্ক wba©vwiZ wd eve` ১0,000.00(দি nvRvi) UvKv ৭ (সাত) শদক্ষ্ের মক্ষ্ধ্য পশরক্ষ্িাধ 

করক্ষ্ত েক্ষ্ব। পশরক্ষ্িাক্ষ্ধর লিষ তাশরখ পরবতীক্ষ্ত জাশেক্ষ্  লদ া েক্ষ্ব।  

(১০) শেধ মাশরত সমক্ষ্ র মক্ষ্ধ্য শফ জমা প্রদাে করা ো েক্ষ্  স্ট  বরাদ্দ বাশত  করা েক্ষ্ব। ÷‡ji eivÏ cÖ`vb,cwieZ©b Ges evwZ‡ji me©gq ÿgZv 

KZ…©cÿ KZ…©K msiwÿZ _vK‡e| 

 

 

(গ) কম মরত কারুশিল্পী প্রদি মেীক্ষ্ত অংিগ্রেক্ষ্ণর জন্য ল াককারুশিল্প কোটাগশরর শিল্পীক্ষ্দর স্ট  বরাদ্দ 

 

ঐশতেেবােী ল াক ও কারুশিল্পীক্ষ্দর স্বীকৃশত ও উৎসাে প্রদাক্ষ্ের  ক্ষ্যে বাং াক্ষ্দি ল াক ও কারুশিল্প ফাউক্ষ্েিে প্রশতবের লম া উপ ক্ষ্যে কম মরত কারুশিল্পী 

প্রদি মেীর আক্ষ্ াজে কক্ষ্র থাক্ষ্ক। অংিগ্রেক্ষ্ে ইচ্ছুক কারুশিল্পীক্ষ্ক dvD‡Ûk‡bi I‡qemvBU www.sonargaonmuseum.gov.bd  †_‡K 

wba©vwiZ dig WvDb‡jvW K‡i cÖ‡qvRbxq Z_¨vw` c~iYc~e©K AvMvgx 25 wW‡m¤^i 202২ Gi g‡a¨ mivmwi `ß‡i Rgv cÖ`vb A_ev B-

‡gBj‡hv‡M director.s.museum@gmail.com Av‡e`b Kivi Aby‡iva Kiv n‡jv| কারুশিল্পীক্ষ্দর স্ট  ফাউক্ষ্েিে লথক্ষ্ক শবোমূল্য 

প্রদাে করা েক্ষ্ব এবং প্রশতশদক্ষ্ের জন্য শেধ মাশরত োক্ষ্র সম্মাশে প্রদাে করা েক্ষ্ব।  
 

১। শেনবশণ মত কোটাগশরক্ষ্ত কারুশিল্পীগণ স্টক্ষ্ র জন্য আক্ষ্বদে করক্ষ্ত পারক্ষ্বে।  

(ক) মৃৎনেল্প (নচনত্রে মাটির নেল্পকম ম/মাটির পুতুল/য়পাড়ামাটির তেজসপত্র); 

(খ) দারুনেল্প (কারুকাে ম সংবনলে কাঠয়খাদাই বা নচনত্রে দারুনেল্প);  

(গ) েীেলপাটি, বাঁে ও শবয়ের শলাক-কারুনেল্প সামগ্রী; 

(ঘ) বেননেল্প (জামদানন, শরেম ও অন্যান্য োঁেনেল্প); 

(ি) নকনে হােপাখা; 

(চ) পােজাে কারুনেল্প;  

(ছ) ধােব কারুনেল্প; 

(জ) অলংকার নেল্প;   

(ঝ) নকনেকাঁর্থা ও সূনচনেল্প; 

(ঞ) েঙ্খ, নিনুক ও মুক্তানেল্প;  

http://www.sonargaonmuseum.gov.bd/
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(ে) শোলা নেল্প এবং হস্তনননম মে কাগজ নেল্প;  

(ঠ) আ পো ও নকো; 

(ি) পটশিি ও শরক্সা লপইশন্টং  

(ঢ) নবনবধ শলাক ও কারুনেল্প।  

 

(২)  আক্ষ্বদেকারীক্ষ্ক বাং াক্ষ্দক্ষ্ির োগশরক েক্ষ্ত েক্ষ্ব  

(৩) কারুপক্ষ্ণ্যর মাে ও শিজাইে উন্ন ে, পশরক্ষ্বিবান্ধব এবং লদশি  কাঁিামাক্ষ্  ততশর পণ্য লদক্ষ্ি-শবক্ষ্দক্ষ্ি শবপণে ও প্রিাক্ষ্র অবদাে থাকক্ষ্ত েক্ষ্ব; 

(৪) আক্ষ্বদক্ষ্ের সক্ষ্ে আক্ষ্বদেকারীর রশিে েশব ও জাতী  পশরি পক্ষ্ির কশপ সংযুক্ত করক্ষ্ত েক্ষ্ব।  

 

(ঘ) প্রশতশদে ল াকজ মক্ষ্ে সাংস্কৃশতক অনুিাে পশরক্ষ্বিক্ষ্ের শেশমত্ত শিল্পী/শিল্পীক্ষ্গািী/ক াকুি ী/যন্ত্রীর অংিগ্রেণ 

 

Avmbœ gvme¨vcx ‡jvKKviæwkí †gjv I ‡jvKR Drme 202৩ উপ ক্ষ্যে আক্ষ্ াশজতব্য শেনবশণ মত †jvKR mvs¯‹…wZK Abyôv‡b AskMÖn‡Yi Rb¨ 

AvMÖnx wkíx/wkíx‡Mvôx/hš¿x/Kjvকুি ীক্ষ্দর dvD‡Ûk‡bi I‡qemvBU www.sonargaonmuseum.gov.bd  †_‡K wba©vwiZ dig 

WvDb‡jvW K‡i cÖ‡qvRbxq Z_¨vw` c~iYc~e©K AvMvgx 25 wW‡m¤^i 202২ Gi g‡a¨ mivmwi `ß‡i Rgv cÖ`vb A_ev B-‡gBj‡hv‡M 

director.s.museum@gmail.com Av‡e`b Kivi Aby‡iva Kiv n‡jv|  

 

(১)  আক্ষ্বদেকারীক্ষ্ক বাং াক্ষ্দক্ষ্ির োগশরক েক্ষ্ত েক্ষ্ব;  

(২) আক্ষ্বদক্ষ্ের সক্ষ্ে আক্ষ্বদেকারীর রশিে েশব ও জাতী  পশরি পক্ষ্ির কশপ সংযুক্ত করক্ষ্ত েক্ষ্ব।  

(৩) Abyôv‡b AskMÖn‡Yi Rb¨ AvMÖnx wkíx/wkíx‡Mvôx/hš¿x/Kjvকুি ীক্ষ্দর †kªwY D‡jøL Ki‡Z n‡e|  

 

 

(ি)  গ্রামীণ লখ া ও ল াকজীবে প্রদি মেীক্ষ্ত অংিগ্রেণ  

 

গ্রামীণ লখ া ও ল াকজীবে প্রদি মেীক্ষ্ত অংিগ্রেক্ষ্ণর জন্য প্রাথশমক ও মাধ্যশমক শবযা ক্ষ্ র প্রধাে শিযকক্ষ্ক dvD‡Ûk‡bi I‡qemvBU 

www.sonargaonmuseum.gov.bd  †_‡K wba©vwiZ dig WvDb‡jvW K‡i cÖ‡qvRbxq Z_¨vw` c~iYc~e©K AvMvgx 25 wW‡m¤̂i 202২ 

Gi g‡a¨ mivmwi `ß‡i Rgv cÖ`vb A_ev B-‡gBj‡hv‡M director.s.museum@gmail.com Av‡e`b Kivi Aby‡iva Kiv n‡jv|  

 

 

 

 

cwiPvjK 

বাং াক্ষ্দি ল াক ও কারুশিল্প ফাউক্ষ্েিে  
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স্মারক নং: ৪৩.২৮.০০০০.১১১.১৮.১৩৪৬.২২.                                                  োনরখ:  

 

১১ অগ্রো ণ ১৪২৯ বোব্দ 
 

26 b‡f¤̂i 2022 wLª÷vã 

 

weÁwß 

 

 

োরা ণগঞ্জস্থ লসাোরগাঁক্ষ্ র evsjv‡`k †jvK I Kviæwkí dvD‡Ûkb (লসাোরগাঁও জাদুঘর) cÖv½‡b AvMvgx 15 Rvbyqvwi n‡Z 1৩ 

†deªæqvwi 2023 ch©šÍ gvme¨vcx Ò†jvKKviæwkí †gjv I †jvKR Drme 2023Ó অনুশিত েক্ষ্ব। উক্ত উৎসব উদযাপে উপ ক্ষ্যে 

আক্ষ্ াশজতব্য কম মসূশিক্ষ্ত অংিগ্রেক্ষ্ণর জন্য সংশিষ্ট লযক্ষ্ি আগ্রেীক্ষ্দর শেকট লথক্ষ্ক আক্ষ্বদে আহ্বাে করা যাক্ষ্ে। আক্ষ্ াশজতব্য 

কম মসূশিসমূে েক্ষ্ া: ১) লদিী  কাঁিামাক্ষ্  ততশর শবশভ্ন্ন মাধ্যম অনুযা ী করুপণ্য শবপণক্ষ্ের জন্য স্ট  বরাদ্দ ২) মক্ষ্ে প্রশতশদে ল াকজ 

সাংস্কৃশতক অনুিাে পশরক্ষ্বিক্ষ্ের শেশমত্ত শিল্পী/শিল্পীক্ষ্গািী/ক াকুি ী/যন্ত্রীর অংিগ্রেণ ৩) মাসব্যাপী কম মরত কারুশিল্পী প্রদি মেীক্ষ্ত 

কারুশিল্পীর অংিগ্রেণ ৪) উক্ষ্যাক্তা কোটাগশরক্ষ্ত স্ট  বরাদ্দ ৫) গ্রামীণ লখ া ও ল াকজীবে প্রদি মেীক্ষ্ত স্কু  োি/ োিীক্ষ্দর অংিগ্রেণ 

ইতোশদ। বশণ মত কম মসূশিসমূক্ষ্ে অংিগ্রেক্ষ্ণ AvMÖnxগণ http://folkfair.teletalk.com.bd ওয়েবসাইয়ের সাোক্ষ্ে অনলাইয়ন/ 

সরাসশর আয়বদন করক্ষ্ত পারক্ষ্বে। পৃথক পৃথক কম মসূশির জন্য আক্ষ্বদক্ষ্ের লিষ তাশরখসে আক্ষ্বদেপক্ষ্ির েমুো ও নবস্তানরে েথ্য 

িাউয়েেয়নর ওয়েবসাইে  www.sonargaonmuseum.gov.bd এ পাওো োয়ব।   
 

 
 

বাবু  শম া 

cwiPvjK (অশতশরক্ত দাশ ত্ব) 

বাং াক্ষ্দি ল াক ও কারুশিল্প ফাউক্ষ্েিে  

 

 

  

   

বাংলায়দে শলাক ও কারুনেল্প িাউয়েেন 

শসানারগাঁও, নারােণগঞ্জ 

  সংস্কৃনে নবষেক মন্ত্রণালে 

   www.sonargaonmuseum.gov.bd 
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