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নকশা ককন্দ্র 



নকশা ককন্দ্র,  শবশিক, ঢাকা 

 িভূশম:  

শিল্পাচার্ য জয়নুল আবেদীবনর পশরকল্পনা অনুর্ায়ী শেলুপ্ত প্রায় ঐশিহ্যোহ্ী ললাকশিবল্পর পুনরুদ্ধার, 

হ্স্ত ও কুটির শিবল্পর শেকাি, প্রচার ও প্রসার, সজৃনিীল নকিা উদ্ভােন, নমুনা উন্নয়ন, নকিা 

শেিরণ ও প্রশিক্ষণ কার্ যক্রম পশরচালনার উবেবিয ১৯৬০ সাবল নকিা লকন্দ্র প্রশিটিি হ্য়।  

প্রশিিালগ্ন লেবক শেশিন্ন শিল্পী ও কলাকুিলীবদর  প্রবচষ্টায় শেগি ৬০ েছর ধবর কারুশিবল্পর উন্নয়বন 

কাজ কবর র্াবে  নকিা লকন্দ্র। এ পর্ যন্ত নকিা লকবন্দ্র শেশিন্ন লেবে লমাি প্রশিক্ষণ প্রদান করা 

হ্বয়বছ ৩১,৫৩২ জনবক, নকিা উদ্ভােন হ্বয়বছ ৩৫,৪১৩ টি ও নকিা শেিরণ করা হ্বয়বছ 

৭৫,৫১৩ টি । 

নকশা ককদন্দ্রর  শরশিশি:  

লদিীয় ললাকশিবল্পর উৎকর্ য সাধন ও ললাকশিবল্পর মাধযবম কম যসংস্থান তিরীর মহ্ান উবেিয শনবয় 

১৯৬০ সাবল েবরণয শিল্পী  জয়নুল আবেদীন ও  শিল্পী কামরুল হ্াসাবনর হ্াি ধবর র্াত্রা শুরু কবর 

শেশসবকর নকিা লকন্দ্র। পরেশিযবি িার্া তসশনক শিল্পী এমদাদ লহ্াবসন সহ্ লদবির েহু গুণী শিল্পী 

এই প্রশিিানবক আবলাশকি কবরবছন। হ্স্ত ও কারু শিবল্পর উন্নয়বনর পািাপাশি হ্স্তশিল্পীবদর 

দক্ষিা উন্নয়বনর জনয প্রশিিা লগ্ন হ্বি অদযােশধ কাজ কবর চবলবছ শেশসক নকিা লকন্দ্র । 

নকিা লকবন্দ্র মূলি দু’ধরবনর কার্ যক্রম পশরচাশলি হ্য়। 
 

• নকিা ও নমুনা উদ্ভােন  

• প্রশিক্ষণ  

 

নকিা লকবন্দ্রর উবেিয : 

• লদিীয় কারুশিবল্পর উন্নয়বনর জনয আধুশনক নকিা ও নমুনা উন্নয়ন; 

• দক্ষ কারুশিল্পী তিশরর জনয প্রশিক্ষণ প্রদান; 

• উবদযাক্তাবদর সহ্ায়িার জনয নকিা শেিরণ; 

• সারা লদবি কারুশিল্পীবদর সহ্ায়িায় েশহ্রাঙ্গন প্রশিক্ষবণর আবয়াজন; 

• উবদযাক্তাবদর শেপণন সহ্ায়িার জনয লমলা আবয়াজন। 

 

দক্ষিা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ :    

• োটিক শপ্রন্ট  

• স্ক্রিন শপ্রন্ট  

• ব্লক শপ্রন্ট  

• ফ্যািন শেজাইন ও লপার্াক  তিশর  

• পাি শিল্প  

• পুিুল শিল্প 

• চামড়া শিল্প 

• ো াঁি-লেি শিল্প 

• পযাবকস্ক্রজং শিল্প 

• ধািে শিল্প 

• েুনন শিল্প 

• মৃৎ শিল্প  

 



বস্ত্রছা া শবভাদে শিনটি শবষদে প্রশশক্ষণ  শরিাশলি হে :  

• োটিক শপ্রন্ট 

• িীন শপ্রন্ট 

• ব্লক শপ্রন্ট  

 

বাটিক শপ্রন্ট : 

 

োটিক শপ্রন্ট িাখাবি িরলীকৃি গরম লমাম ব্রাি ও জাশন্টং এর সাহ্াবর্য কাপবড় লছাি লছাি েি ও 

লরখা লিবন নকিা তিশর পূে যক কাপবড় শপ্রন্ট করা হ্য়। এ িাখায় দুইমাস লময়াবদ েছবর ছয়টি 

প্রশিক্ষণ পশরচাশলি হ্য়।  

 

শেশিন্ন পদ্ধশিবি োটিক শপ্রবন্টর কাজ লিখাবনা হ্য় : 

 এক রঙবয়র োটিক    * ওয়াল মযাি(েহু রঙ) 

 নযাপেল কালার (িাইোই ওড়না)  * লিস্ক্রজবিেল রঙ োটিক নমুনা  

 সালফ্ার রঙ িাইোই নমুনা   * িযাি কালাবর িাইোই িাশড়  

 োটিক জাশন্টং     * োটিক জযাপ পদ্ধশি  

 ব্রাশিং পদ্ধশি     * োটিক জযাপ পদ্ধশি  

 

ঝিন শপ্রন্ট : 

স্ক্রিন শপ্রন্ট েিযমাবন শেশ্বেযাপী েহুল প্রচশলি শপ্রশন্টং পদ্ধশি। শেবির্িাবে তিশর শসনবেটিক লমস 

কাপড় কাঠ ো ললাহ্ার লেবমর সবঙ্গ িান কবর লোঁবধ শেবির্ কযাশমকাল ও আবলার এক্সবপাজাবরর 

সাহ্াবর্য স্ক্রিন তিশরর লকৌিল লিখাবনা হ্য়।  

 

স্ক্রিন শপ্রন্ট প্রশিক্ষবণ শনম্ন শলশখি শের্য় লিখাবনা হ্য় :  

• নকিা তিশর  

• স্ক্রিন তিশর ও নকিা লসি করা  

• স্ক্রিন এক্সবপাজ  

• কাশমজ  

• সাদা কাপবড় এক রঙবয় শপ্রন্ট  

• শেশিন্ন মাধযবম কাপবড় শপ্রন্ট করা (ফ্বয়ল, রাোর, লফ্াম, ফ্লক ইিযাশদ)  

 

 



ব্লক শপ্রন্ট :  

েহু প্রাচীনকাল লেবক িারিেবর্ য কাবঠর পািার উপর হ্াবি নকিা লখাদাই পূে যক ব্লক তিশর করা 

হ্য়। ঐশিহ্য অনুর্ায়ী েিযমাবন োংলাবদি এ শিবল্পর প্রচলন খুেই জনশপ্রয়। এক িুকবরা কাবঠর 

উপর ফু্ল, পািা,কলকা ও জযাশমশিক নকিা শদবয় জশমর নকিা, পাবড়র নকিা, েুটি নকিা সূক্ষ্ম 

িাবে লকবি ব্লক তিশর করা হ্য়।  

ব্লক শপ্রন্ট প্রশিক্ষবণ শনম্ন শলশখি শের্য় লিখাবনা হ্য়  

• কুিন  কিার 

• লসাফ্ােযাক 

• চাদর 

• কাশমজ 

• ওড়না 

• লসবলায়ার 

• িাশড় 

 

ফ্যাশন শিজাইন  ও ক াষাক তিশর :  

ফ্যািন শেজাইন ও লপািাক তিশর ’ লকাস য টি সাধারণ নকিা শেিাগ লেবক পশরচালনা করা হ্বে 

২০০৮ খ্রী. লেবক। আকর্ যণীয় লপািাক শেজাইন ও তিশরর প্রবয়াজনীয় সকল পদ্ধশি সম্পবকয 

িাস্ক্রিক ও েযেহ্াশরক জ্ঞান দান করাই এ লকবন্দ্রর মূলয উবেিয। 

 

 ফ্যািন শেজাইন ও লপার্াক তিশর প্রশিক্ষবণ শনম্ন শলশখি শের্য়সমূহ্ লিখাবনা হ্য়  

 

• প্রশিক্ষণ সম্পশকযি িাস্ক্রিক আবলাচনা 

• শে হ্যান্ড নকিা অংকন অনুিীলন 

• নকিা অংকন পদ্ধশি 

• রং সংক্রান্ত িাস্ক্রিক আবলাচনা 

• লপার্াবকর তদশহ্ক মাপ 

• পযািাণ য  তিশর অনুিীলন 

• লপার্াবক রং এর েযেহ্ার ও প্রবয়াগ 

• ফ্যািন শেজাইবন অলংকরন  

• কাটিং, শফ্গার ড্রইং অনিুীলন, শেশিন্নধরবনর প্রবয়াগ পদ্ধশি। 

 

 



 াি,িামড়া ও  ুিুল শবভাে :  

 াি শশল্প  :  

পাি শিল্প প্রশিক্ষবণ শনম্ন শলশখি শের্য় লিখাবনা হ্য়:  

• লিশেল মযাি 

• লিা- শপস 

• রশির েযাগ 

• লপন লহ্াল্ডার 

• ওয়াল মযাি 

• পাি ও চামড়া শমশলবয় েযাগ 

 

িামড়া শশল্প : 

চামড়া এ লদবির একটি ঐশিহ্যোহ্ী শিল্প। এ শিবল্পর প্রশিক্ষবণ শনম্নেশণ যি শের্য়াশদ লিখাবনা হ্য় 

লর্মন : 

• শক লহ্াল্ডার  

• কবয়ন পাস য 

• মাশন েযাগ 

• ললশেস পাস য/ ইশিশনং পাস য 

• লপন লহ্াল্ডার 

• ফ্বিাবেম 

• ললশেস হ্যান্ড েযাগ 

• টিযসু লহ্াল্ডার 

 

 ুিুল শশল্প :  

 

পুিুল শিল্প কাবলর পশরক্রমায় শকছুিা স্ক্রস্তশমি হ্বলও েিযমাবন েশহ্শে যবশ্ব এর চাশহ্দা েযপক। লদিীয় 

প্ররু্স্ক্রক্তবি কাপড় িুলা ইিযাশদ েযেহ্ার কবর পুিুল তিরী করা হ্য়। পরেশিযবি নানা রকম উপকরণ 

ও েং েযেহ্ার কবর এগুবলা অলংকরণ করা হ্য়।  এ প্রশিক্ষবণ শেশিন্ন শের্য়াশদ লিখাবনা হ্য় লর্মন 

: 

• নরম িুলার লেশে পুিুল 

• ওয়াল হ্যাং শেশিন্ন ধরবনর পুিুল 

• মশনপুরী পুিুল 

• নরম িুলার জীেজন্তু 

• নরম িুলার পাশখ 



 যাদকঝজাং, বুনন ও ধািব শশল্প শবভাে : 

 যাদকঝজাং শশল্প :  

পশরবেি োন্ধে  শহ্বসবে  পযাবকস্ক্রজং শিল্প খুেই জনশপ্রয়। 

উক্ত প্রশিক্ষবণ শনম্নেশণ যি শের্য়াশদ লিখাবনা হ্য়:  

• লিশেল মযাি 

• লপন লহ্াল্ডার 

• মাদুবরর িশপং েযাগ 

• চবির িশপং েযাগ 

• শেশিন্ন ধরবনর উপকরবণর মাধযবম আধুশনক পযাবকস্ক্রজং সামগ্রী প্রস্তুিকরণ 

 

বুনন শশল্প : 

েুনন শিল্প োংলাবদবির একটি ঐশিহ্যোহ্ী শিল্প। উক্ত প্রশিক্ষবণ শনম্ন শলশখি শের্য় লিখাবনা হ্য় :  

• জযাশমশিক ফ্বম যর ঘর 

• পাশখ 

• শফ্গার 

• প্রাকৃশিক দৃিয 

 

ধািব শশল্প : 

 

এ শিবল্পর মাধযবম প্রাচীনকাবল রাজা -োদিাহ্বদর রুশচর েশহ্িঃ প্রকাি লক্ষণীয়। 

 

ধািে শিল্প প্রশিক্ষবণ শনম্ন শলশখি শের্য়সমূহ্ লিখাবনা হ্য় :  

 

• নাম ফ্লক 

• টিসুযেক্স  

• লরহ্াল 

• জবুয়লাশর েক্স 

• কাবঠর লিশেবল ইনবল প্রস্ক্রক্রয়ায় লমিাল শিি ও স্ক্রিনুবকর কারুকাজ 

• কাবঠর ব্লক 

• লমিাল ব্লক 

• স্ক্রজঙ্ক লেবি এশচং এর প্রবয়াগ 

 



বাাঁশ-কবি ও মৃৎ শশল্প শবভাে :  

বাাঁশ ও কবি শশল্প : 

 

ো াঁি ও লেি শিল্প শেিাবগ শনম্ন শলশখি শের্য়সমূহ্ লিখাবনা হ্য়। 

• ফ্াইল েযাগ 

• চাইশনজ ঘর 

• কুবড় ঘর 

• চাকমা িুশড় 

• লিশেল লযাম্প 

 

মৃৎ শশল্প: 

এ শিল্প লদবির অশি প্রাচীনও ঐশিহ্যোহ্ী শিল্প। উক্ত প্রশিক্ষবণ শনম্ন শলশখি শের্য়সমূহ্ লিখাবনা 

হ্য়: দ 

• লপন লহ্াল্ডার 

• স্লাবের সাহ্াবর্য অলঙ্কারর্ুক্ত িাশল প্রস্তুিকরণ 

• লিরাবকািারু্ক্ত ফু্লদানী 

• অলংকারর্ুক্ত টিসুযেক্স 

• লদয়াবল িুলাবনা ফু্বলর িে 

• লিশেল লযাম্প লিে 

 

 

অনযানয কার্ যাবলী: 

 

• তত্রমাশসক কারুশিল্প লমলা আবয়াজন 

• োংলা একাবেশম প্রাঙ্গবন  জািীয় তেিাখী লমলার আবয়াজন 

• কারুশিল্পীবদর কাবজর স্বীকৃশি স্বরূপ িা াঁবদর উদ্ভাশেি পবণযর উপর শিশি কবর লেি 

কারুশিল্পী শনে যাচন ও লেি কারুশিল্পী পুরষ্কার প্রদান 

 

নকিা লকবন্দ্র কবয়কটি ধাবপ আধুশনক ও  উন্নি নকিার উদ্ভােন, উন্নয়ন ও প্রাবয়াশগক প্রস্ক্রক্রয়া 

সম্পন্ন হ্য় শিল্পীবদর শনপুণ হ্াবির লছা াঁয়ায় । নকিাশেদ, কারুশিল্পী এেং এ-সংক্রান্ত সকল 

কলাকুিলীবদর নান্দশনক ও সামশগ্রক প্রবচষ্টায়  প্রশিটি নকিা পশরপূণ য মাত্রা পায়। সুক্ষ্ম ও সটঠক 

নকিা েদবল শদবি পাবর পবণযর েযেহ্ার্ যিার মাত্রা ও লক্ষত্র। এ লবক্ষয নকিা লকন্দ্র সারা লদবি 

েশহ্রাঙ্গন প্রশিক্ষণ প্রদাবনর মাধযবম এর েযাশপ্ত আরও েসৃ্ক্রদ্ধ করবছ। 

  

 



পটুয়া কামরুল হাসান নকশা প্রদশ শনী 

 

আধুনিক নিল্পচচচার রূপকার নিল্পী পটুয়া কামরুল হাসাি ১৯৬০ থেকক ১৯৭৮ সাল পর্ চন্ত নিনসক িকিা 

থককের দানয়কে োকাকালীি উদ্ভানিত ৭৫টট িকিা নিল্পাচার্ চ জয়িুল আকিনদি প্রদি চ ককে সংরেকের 

মাধযকম  িকিা প্রদি চিীর আকয়াজি করা হকয়কে।  

  

থলাকজ ধারায় অঙ্কিত ৭১টট িকিায় পটুয়া কামরুল হাসাি থরখা ও উজ্জল রংকয়র মাধযকম ফুটটকয় 

তুকলকেি িাংলার গ্রামীে প্রানন্তক নচত্র, লতা-পাতা, কনির থমাটটফ, িাপলা, পলাি, জিা, পদ্মসহ নিনিন্ন 

ফুকলর ফম চ, মাকের ফম চ, হা াঁস, থমারগ-মরুগী, পানখ, জীিজন্তুর ফম চ, পতুুল, থিকতর থচয়ার এিং 

সূনচনিকল্পর িকিাসহ িািাি থলাকজ থমাটটফ। এর মকধয ১৯৬১ সাকল আাঁকা িৃতযরত পুতুকলর িকিায় 

থপািাককর বিনচত্রয লেয করা র্ায়। কারু-কাকজ খনচত িকিাটট কাকলা কানলকত কাগকজ অঙ্কিত এিং 

প্রদি চিী ককের ডাি নদককর থদয়াকল িনলষ্ঠ থরখায় পানখর িকিাটট কামরুল হাসাকির নিজস্ব ধারায় 

আাঁকা থর্খাকি থরখা নচকত্রর মাধযকম নিনিন্ন পযাটাি চ িযিহার করা হকয়কে। ১৯৭৬ সাকল ১৭ থস.নম. X ১৮.৫ 

থস.নম. িারগাঙ্কি লাল রংকয় আাঁকা িকিাটট কাাঁঠ, িস্ত্রোপা, মৃৎনিল্পসহ কারুনিকল্পর কাকজ িযিহার্ চ একটট 

গুরুেপূে চ থলাকজ নিল্পকম চ।  

 

পটুয়া কামরুল হাসাি মলূত এক রংকয়র থরখা নচকত্রর মাধযকম থিনি িকিা উদ্ভািি ককরনেকলি। 

থরখানচকত্রর িকিা োড়াও প্রদি চিীকত রটিি িকিাও প্রদনি চত হকে। র্ার মকধয গ্রাম িাংলার প্রানন্তক 

জীিিধারার সাধারে নচত্রও নিল্পী তুকল ধকরকেি তাাঁর নিজস্ব ধারায়। ১৬.৫ থস.নম x ৩০.৫ থস.নম. সাইকজর 

িকিায় হলুদ, সিুজ ও িীল রংকয়র প্রাধািযতা থিনি থদখা র্ায়। এই িকিায় কম চিযস্ত গ্রামীে সকাকলর 

একটট দৃিয প্রতীয়মাি হয়।  

 

িল পকয়ন্ট কলকম আাঁকা সূনচনিকল্পর িযিহাকরাপকর্াগী িান্দনিক নতিটট িকিা প্রদি চিীকত প্রদনি চত হয়। 

সূনচনিল্প ও িকিী কাাঁো োড়াও এই িকিা গুকলা লাল, হলুদ, কমলা রংকয়র থরখায় অংককির মাধযকম 

নিনিন্ন হস্ত ও কারুনিকল্প িযিহার করা র্ায়। গযালানরর ডাি পাকব চর থদয়াকল ২৪ থস.নম. x ৩৫.৫ থস.নম. 

সাইকজ মাকের িকিাটট থফাক থমাটটকফ আাঁকা। থপাস্টার রংকয় আাঁকা থোট-িড় এক ঝাাঁক মাকের দৃিয 

িকিাটটকত প্রতীয়মাি হয়।  

 

১৭.৫ থস.নম. x ১৮ থস.নম.  একটট পলাি ফুকলর থমাটটকফর িকিায় পটুয়া কামরুল হাসাি সকু্ষ্ম থরখার 

িযিহার ককরকেি এিং ১৪.৫ থস.নম. x ১৭.৫ থস.নম. সাইকজর িকিাটট িনলষ্ঠ থরখায় ১৯৭৫ সাকল কমলা 

রংকয় অংনকত থর্খাকি গ্রাম িাংলার অনত পনরনচত থমারগ ও মরুগীর দৃিয তুকল ধকরকেি নিল্পীর নিপেু 

তুনলর আাঁচকড়। এোড়াও অনিঙ্কেন্ন থরখায় িলপকয়ন্ট কলকম উদ্ভানিত িকিায় হনরকের েনির পযাটাি চ 

প্রতীয়মাি হয়। 



 

শশল্পাচার্ শ জয়নুল আবেশদন প্রদশ শ কক্ষঃ 

 

িকিা থককের নিতীয় তলায় অিনিত জয়িুল আকিনদি প্রদি চ ককে পটুয়া কামরুল হাসাকির িকিা 

োড়াও িকিাককে হকত উদ্ভানিত থেড নিনিক নিনিন্ন িকিার িমুিা পেয সংরনেত আকে। নিয়নমত 

প্রনিেে কার্ চক্রকম প্রনিেোেীকদর উৎপানদত পেয বত্রমানসক থমলা উপলকেয প্রদি চ ককে প্রদনি চত হয়। 

এোড়াও নিনিন্ন কারুপেয থর্মি মৃৎনিল্প, ধাতি, কাঠ, পাট, িা াঁি-থিত, পতুুলসহ ব্লক, িাটটক, ঙ্কিি নপ্রন্ট, 

কাকঠর থলাকজ হানত-থ াড়া, মাটটর পটারী, কাকঠর থিৌকা ও কাকঠর পালনক প্রদি চ ককে সংরনেত 

রকয়কে। প্রদি চ ককে প্রনিেোেীকদর িাটটককর বতরী নিনিন্ন পেয, ব্লককর থিড কািার, িানড়, থমকয়কদর 

থপািাক এিং ঙ্কিি নপ্রকন্টর টট-িাটচ, কুিি কিার োড়াও পাকটর বতরী িযাগ, জকুয়লারী িক্স, থপি 

থহাল্ডারসহ িািা কারুপকেযর সমাহার থদখা র্ায় । মৃৎ নিকল্পর প্রনিেোেীকদর বতরী মাটটর জকুয়লারী িক্স, 

হানত, লযাম্প থিড, টটসুয িক্স এিং িকিা থককে িতচমাকি উদ্ভানিত িকিায় ককলর গাি সদৃি মাটটর 

কারুপেয প্রদনি চত হকে। প্রদি চিীকত থটপা পুতুল, হানত, থ াড়ার অপরূপ িান্দনিক কাজগুকলা িািানল 

থলাকজ ধারাককই উপিাপি ককর। িা াঁকির িাদযর্ন্ত্র,  র, হাত পাখা, ঝুাঁ নড়, থমকয়কদর সযাকিল, িীতল 

পাটটর িযাগ, গৃহ সজ্জার হস্ত-কারুনিল্পসহ থহাগলা পাতা, তালপাতা ও থখজরু পাতার িযাগ প্রদি চ ককে 

সংরনেত আকে। কাগকজর ফুল, ধাতি নিল্প পেয ও িুিকির নিনিন্ন পেয গযালানরর িান্দনিকতা এিং 

িকিা থককের ঐনতহযকক লালি ককর চকলকে। সামুনিক মাকের আাঁইি, মুক্তা ও ঙ্কঝিুককর গহিা এিং 

রূপাসহ নিনিন্ন ধাতুর গহিা একটট কাাঁকচর থটনিকল সুসজ্জজ্জত আকে। এ ধরকের কারুপেয মূলত িকিা 

থককের গকিষো মূলক কাকজর প্রনতেনি। 

 

 এোড়া কারুনিল্পী প্রনতকর্ানগতায় প্রনতিের থদকির নিনিন্ন অঞ্চকলর ঐনতহযিাহী হস্ত ও কারুপেয থর্মি 

িকিী কাাঁো, িতরঞ্জী, জামদািী, তাাঁকতর িয়ি নিল্প, পাকটর পেয, িা াঁি-থিকতর হস্তনিল্প, ধাতি গহিা, 

িীতল পাটট, পুতুল, দারুনিল্প ও মৃৎনিল্প প্রদি চ ককে প্রদনি চত হয়।  

 

 

 

 

 


