
ংযুক্তি-গ 

ওয়েব সাইয়ে প্রদর্শয়ের জেয  

 

 

 

ফাংরাদদ লরাক  কারুক্তল্প পাউদেন  

লানাযগাঁ, নাযায়ণগঞ্জ 

ংস্কৃক্তত ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারয়। 

www.sonargaonmuseum.gov.bd 

সসটিয়জেস চােশ ার  
 

 

 

১. ক্তবন  ক্তভন 

  
ক্তবন:  ঐক্ততযফাী লরাককারুক্তল্প নুযাগী ংস্কৃক্ততভনস্ক জাক্তত  

 

ক্তভন:নুন্ধান, ংগ্রগদফলণা  ভান উন্নয়দনয ভাধ্যদভ ঐক্ততযফাী লরাককারুক্তদল্পয উৎকল ষ াধন  প্রায।  
 

  

http://www.sonargaonmuseum.gov.bd/


২. লফা প্রদান প্রক্ততশ্রুক্তত  

২.১) নাগক্তযক লফা  

ক্র: 

নং 

লফায নাভ লফা প্রদান দ্ধক্তত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাক্তিস্থান 

লফায মূল্য এফং 

ক্তযদাধ দ্ধক্তত 

লফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাক্তয়ত্বপ্রাি কভ ষকতষা 

 (নাভ, দক্তফ, লপান নম্বয  আদভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ পাউদেন প্রদফ   লরাক  কারুক্তল্প জাদুঘয, 

কারুক্তল্পগ্রাভ এফং পাউদেন 

চত্বয ক্তযদ ষন  

প্রদফ টিক্তকট,  প্রাক্তিস্থান: 

১ এফং ২ নং লগআট এফং 

নরাআন 

জনপ্রক্তত প্রদফ ক্তপ 

লদক্ত- ৩০.০০ (ক্তত্র) 

টাকা, ক্তফদদক্ত-

১০০(একত) টাকা, 

কাউন্টাদয/নরাআদন 

নগদ টাকা ক্তযদাধ 

কদয টিক্তকট ংগ্র  

কার ৯:০০ 

টা লথদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত  

লভা: যক্তফউর আরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাআর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

আদভআর: rabiul.fms@gmail.com 

২ গাআড লফা লদক্ত-ক্তফদদক্ত দ ষনাথীদক 

লরাকক্তল্প জাদুঘদযয ক্তনদ ষন 

দ্রব্য, কারুক্তল্পগ্রাভ এফং 

পাউদেদনয কভ ষকাে ম্পদকষ 

ফক্তত কযা  

গাআদডয প্রদয়াজনীয়তা 

জাক্তনদয় কর্তষক্ষ ফযাফদয 

ক্তরক্তিত/লভৌক্তিক অদফদন।  

প্রাক্তনক বফন 

ক্তফনামূদল্য কার ৯:০০ 

টা লথদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

ক) এদকএভ মুজ্জাক্তির ক 

গাআড লরকচাযায  

লভাফাআর:+৮৮- ০১৭১০-২৫৫৫২২ 

আদভআর: masudsonargaon@gmail.com 

ি)লভা: ভক্তনরুজ্জাভান  

গাআড লরকচাযায  

লভাফাআর: ০১৭২২-৩৮৭০৪২ 

আদভআর: moniruzzamantorun@yahoo.com  

৩ লরাকংস্কৃক্তত, আক্ততা, 

ঐক্ততয  ক্তল্পকরা 

ক্তফলদয় ফগত কযা  

গ্রন্থাগাদয ফআ াঠ, গাআড 

লরকচাযাদযয উস্থানায 

ভাধ্যদভ এফং স্যযদবক্তনয দ 

ক্তফক্তক্রয জন্য যক্তক্ষত 

পাউদেদনয প্রকানামূ 

প্রদমাজয নয় রাআদেক্তয  গাআড 

লফায লক্ষদত্র 

ক্তফনামূদল্য 

এফং প্রকানায লক্ষদত্র 

ক্তনধ ষাক্তযত মূল্য 

ক্তযদাধ কদয 

কার ৯:০০ 

টা লথদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

ক)ক্তদররুফা লফগভ 

কাযী রাআদেক্তযয়ান কাভ-কযাটারগায 

লভাফাআর:+৮৮০১৯৩২-৬১২৯২০ 

ি) এদকএভ মুজ্জাক্তির ক 

গাআড লরকচাযায  

লভাফাআর:+৮৮০১৭১০-২৫৫৫২২ 

আদভআর: masudsonargaon@gmail.com 

গ)লভা: ভক্তনরুজ্জাভান  

গাআড লরকচাযায  

লভাফাআর: ০১৭২২-৩৮৭০৪২ 

আদভআর:moniruzzamantorun@yahoo.com  

mailto:rabiul.fms@gmail.com
mailto:moniruzzamantorun@yahoo.com
mailto:moniruzzamantorun@yahoo.com


ক্র:

নং 

লফায নাভ লফা প্রদান দ্ধক্তত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাক্তিস্থান 

লফায মূল্য এফং 

ক্তযদাধ দ্ধক্তত 

লফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাক্তয়ত্বপ্রাি কভ ষকতষা 

 (নাভ, দক্তফ, লপান নম্বয  আদভআর) 

৪ কভ ষযত কারুক্তল্পী 

প্রদ ষনীদত ংগ্রণ 

ভাব্যাী লরাকজ উৎফ, 

বফািী লভরা ন্যান্য 

লভরায় স্থাক্তত স্টদর কারুণ্য 

বতক্তয  ক্তফণন 

ক্তযচারক, ফাদরাকাপা 

ফযাফদয অদফদন । 
অদফদন পযভ 

পাউদেদনয দয়ফ াআট 

এফং দিয লথদক ংগ্র 

কযা মাদফ।   

ক্তফনামূদল্য লভরা 

চরাকারীন 

কার ১০:০০ 

টা লথদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

এদকএভ অজাদ যকায  

ক্তডদে ক্তপায 

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১  

লভাফাআর: +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩ 

আদভআর: sarker.azad@gmail.com 

৫ ভাব্যাী লরাকজ 

উৎফ উরদক্ষ 

াংস্কৃক্ততক নুষ্ঠান 

ক্তযদফন  

লরাকজ ভদে লরাক ংগীত 

ক্তযদফন  

ক্তযচারক, ফাদরাকাপা 

ফযাফদয অদফদন । 
অদফদন পযভ 

পাউদেদনয দয়ফ াআট 

এফং দিয লথদক ংগ্র 

কযা মাদফ।   

ক্তফনামূদল্য ১ নদবম্বয 

লথদক ১৫ 

ক্তডদম্বয ম ষন্ত 

লভা: আয়াক্তভন িান  

লযক্তজদেন ক্তপায  

লভাফাআর: ০১৯১৩-৫১৪২৯৬ 

আদভআর: yaminbfacf@yahoo.com 

 

 

৬ কারুক্তল্পীদক পুযস্কায /স্বণ ষ 

দক প্রদাদনয ভাধ্যদভ 

লরাককারুক্তল্প উৎাদদন 

উৎাক্তত কযা 

ক্তনফ ষাক্তচত কারুক্তল্পীদক স্বণ ষ 

দক নগদ ক্তত্র াজায 

টাকা পুযস্কায  নদত্র 

প্রদান  

ক্তত্রকায় ক্তফজ্ঞক্তিয 

ক্তযদপ্রক্তক্ষদত ক্তযচারক, 

ফাদরাকাপা ফযাফদয পুযস্কায 

প্রাক্তিয অদফদন। 

পাউদেদনয দয়ফ াআট 

লথদক অদফদন ত্র ংগ্র  

ক্তফনামূদল্য প্রক্তত থ ষফছয 

জুরাআ লথদক  

ক্তডদম্বয ম ষন্ত 

অদফদন গ্রণ 

এদকএভ অজাদ যকায  

ক্তডদে ক্তপায 

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১  

লভাফাআর: +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩ 

আদভআর: sarker.azad@gmail.com 

৭ দক্ষ জনফরদক ক্তফক্তবন্ন 

লেক্তণয কারুক্তদল্পয উয 

প্রক্তক্ষণ 

ভাস্টায ক্রাপটম্যানদক ক্তদদয় 

একটি লভয়াদদ ক্তনক্তদ ষষ্ট লেক্তণয 

কারুণ্য উৎাদদনয উয 

প্রক্তক্ষণ প্রদান।  

লকা ষ শুরুয ১ভা পূদফ ষ 

ক্তত্রকায় ক্তফজ্ঞান, 

পাউদেদনয দয়ফ াআট 

লথদক লজদন ক্তনধ ষাক্তযত 

পযদভ অদফদন  

ক্তফনামূদল্য লকা ষ 

চরাকারীন  

কার ৯:০০ 

টা লথদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

এদকএভ অজাদ যকায  

ক্তডদে ক্তপায 

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১  

লভাফাআর: +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩ 

আদভআর: sarker.azad@gmail.com 

৮ ফড়ক্তদত ভাছ ধযা  ভাছ ধযায ক্তনধ ষাক্তযত ক্তপ প্রদান 

কদয নুভক্তত ংগ্র  

ক্তনধ ষাক্তযত ক্তপ ক্তযদাদধয 

ক্তযক্তট ংগ্র, প্রাক্তিস্থান-

বযথ ষনা, দিয 

তকযা দনদযা বাগ 

বযাট ১৭২৫.০০ 

টাকা ক্তপ প্রদান, ক্তযক্তট 

ংগ্র   

কার ৭:০০ 

টা লথদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত  

লভা: আয়াক্তভন িান  

লযক্তজদেন ক্তপায  

লভাফাআর: ০১৯১৩-৫১৪২৯৬ 

আদভআর: yaminbfacf@yahoo.com 

 

mailto:sarker.azad@gmail
mailto:yaminbfacf@yahoo.com
mailto:sarker.azad@gmail
mailto:sarker.azad@gmail
mailto:yaminbfacf@yahoo.com


ক্র:

নং 

লফায নাভ লফা প্রদান দ্ধক্তত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাক্তিস্থান 

লফায মূল্য এফং 

ক্তযদাধ দ্ধক্তত 

লফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাক্তয়ত্বপ্রাি কভ ষকতষা 

 (নাভ, দক্তফ, লপান নম্বয  আদভআর) 

৯ ক্তঝদর লনৌকা ভ্রভণ আজাযা গ্রীতাদক ক্তনধ ষাক্তযত ক্তপ 

প্রদান কদয লনৌভ্রভণ 

ক্তনধ ষাক্তযত ক্তপ ক্তযদাদধয 

ক্তযক্তট ংগ্র, লনৌকায 

ঘাট 

অধা ঘন্টা লনৌকায় 

ভ্রভদণয জন্য জন প্রক্তত 

৩০ টাকা াদয ক্তপ 

ক্তযদাধ 

কার ৯:০০ 

টা লথদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

লভা: আয়াক্তভন িান  

লযক্তজদেন ক্তপায  

লভাফাআর: ০১৯১৩-৫১৪২৯৬ 

আদভআর: yaminbfacf@yahoo.com 

১০ আ-টিক্তকটিং নরাআদন প্রদফ টিক্তকট, 

ফড়ক্তদত ভাছধযা  স্যযটিং 

স্পট ক্তপ প্রদান 

http://www.sonargaon

museumticket.com.bd 

ব্যাংক 

যাকাউন্ট,লডক্তফট/লক্র

ক্তডট কাড ষ/ লভাফাআর 

ক্তপন্যাক্তিয়ার াক্তব ষ 

(MFS) এয ভাধ্যদভ 

ক্তনধ ষাক্তযত ক্তপ ক্তযদাধ 

কদয টিক্তকট ক্রয় 

কার ৯:০০ 

টা লথদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

লভা: যক্তফউর আরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাআর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

আদভআর: rabiul.fms@gmail.com 

১১ লভাফাআর যা  যান্ড্রদয়ড লভাফাআদর যা 

ডাউনদরাড কদয 

Google Play Store ক্তফনামূদল্য কার ৯:০০ 

টা লথদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

লভা: যক্তফউর আরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাআর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

আদভআর: rabiul.fms@gmail.com 

১২ নরাআদন 

লরাককারুক্তল্প লভরায 

স্টদরয অদফদন 

দয়ফাআদট প্রদফ কদয 
www.folkfair.teletalk.co

m.bd  
ক্তফনামূদল্য কার ৯:০০ 

টা লথদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

লভা: যক্তফউর আরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাআর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

আদভআর: rabiul.fms@gmail.com 

১৩ দয়ফাআট লথদক ক্তফক্তফধ 

পযভ ংগ্র 

দয়ফাআদট প্রদফ কদয 
http://sonargaonmuseum.

gov.bd 
ক্তফনামূদল্য কার ৯:০০ 

টা লথদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

লভা: যক্তফউর আরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাআর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

আদভআর: rabiul.fms@gmail.com 

 
 

http://www.sonargaonmuseumticket.com.bd/
http://www.sonargaonmuseumticket.com.bd/
http://www.folkfair.teletalk.com.bd/
http://www.folkfair.teletalk.com.bd/
http://sonargaonmuseum.gov.bd/
http://sonargaonmuseum.gov.bd/
mailto:rabiul.fms@gmail.com


১৪ ভতাভত/যাভ ষ/ 

ক্তবদমাগ প্রদান  

দয়ফাআদট প্রদফ কদয/ 

আদভআর/লল্পদডস্ক/লপবুদকয 

ভাধ্যদভ 

http://sonargaonmuse

um.gov.bd 
 

director.s.museum@g

mail.com 

 

facebook.com/sonarga

onmuseum 

 

০৯৬০৪০০০৭৭৭ 

ক্তফনামূদল্য কার ৯:০০ 

টা লথদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

লভা: যক্তফউর আরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাআর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

আদভআর: rabiul.fms@gmail.com 

১৫ াভাক্তজক লমাগাদমাগ 

ভাধ্যভ ব্যফায  

লপবুক  আউটিউদফয ভাধ্যদভ 

পাউদেন ম্পক্তকষত ক্তফক্তফধ 

তথ্যাক্তদ/ডকুদভদন্টন প্রচায  

facebook.com/sonarga

onmuseum 

 

youtube.com/sonargao

nmuseum 

ক্তফনামূদল্য কার ৯:০০ 

টা লথদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

লভা: যক্তফউর আরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাআর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

আদভআর: rabiul.fms@gmail.com 

১৬ অআক্তবঅয লফআজড 

লল্পদডস্ক 

ক্তনধ ষাক্তযত নাম্বাদয কর কদয 

পাউদেন ম্পক্তকষত ক্তফক্তফধ 

তথ্যাক্তদ ংগ্র 

০৯৬০৪০০০৭৭৭ ক্তনধ ষাক্তযত করদযট 

নুমায়ী 

কার ৯:০০ 

টা লথদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

লভা: যক্তফউর আরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাআর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

আদভআর: rabiul.fms@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://sonargaonmuseum.gov.bd/
http://sonargaonmuseum.gov.bd/
mailto:director.s.museum@gmail.com
mailto:director.s.museum@gmail.com
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২.২) প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক লফা  

ক্র: 

নং 

লফায নাভ লফা প্রদান দ্ধক্তত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাক্তিস্থান 

লফায মূল্য এফং 

ক্তযদাধ দ্ধক্তত 

লফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাক্তয়ত্বপ্রাি কভ ষকতষা 

 (নাভ, দক্তফ, লপান নম্বয  আদভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ আ-পাআক্তরং নরাআদন আ-

পাআক্তরংদয়য ভাধ্যদভ 

নক্তথ ক্তনষ্পক্তিকযণ 

www.nothi.gov.bd ক্তফনামূদল্য কার ৯:০০ 

টা লথদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

লভা: যক্তফউর আরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাআর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

আদভআর: rabiul.fms@gmail.com 
২ আ-লটোক্তযং নরাআদন আ-

লটোক্তযংদয়য ভাধ্যদভ 

দযত্র ক্তনষ্পক্তিকযণ 

www.eprocurement.gov.bd ক্তফনামূদল্য কার ৯:০০ 

টা লথদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

লভা: যক্তফউর আরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাআর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

আদভআর: rabiul.fms@gmail.com 

৩ লনন স্যক্তফধা  ফদয মায়া 

কভ ষকতষা/কভ ষচাক্তযদদয 

যকাক্তয 

ক্তফক্তধদভাতাদফক নগদদ 

ফয স্যক্তফধা প্রদান 

 

 

 

অদফদনত্র,চাকুক্তয ফক্ত,কর ািায 

দায়দদনায ক্তফলদয় নাক্তিত্র,ভঞ্জুক্তয 

অদদ আতযাক্তদ। 

পাউদেন দিয 

ক্তফনামূদল্য কার ৯:০০ 

টা লথদক 

ক্তফদকর ৫:০০ 

টা ম ষন্ত 

পসরচালক 

বাাংলায়দর্ ললাক ও কারুসর্ল্প ফাউয়ের্ে  

 

 

 

  

mailto:rabiul.fms@gmail.com
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২.৩) বযন্তক্তযণ লফা  

ক্র: 

নং 

লফায নাভ লফা প্রদান দ্ধক্তত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাক্তিস্থান 

লফায মূল্য এফং 

ক্তযদাধ দ্ধক্তত 

লফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাক্তয়ত্বপ্রাি কভ ষকতষা 

 (নাভ, দক্তফ, লপান নম্বয  আদভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ ক্তজষত ছুটি ছুটি নগদায়ন অদদ 

জাক্তযয ভাধ্যদভ  

ক) াদা কাগদজ অদফদনত্র  

ি) ক্তনধ ষাক্তযত পযদভ (ফাংরাদদ 

পযভ নং-২৩৯৫) প্রধান ক্তপ 

কাযী কাভ-ক্তাফ যক্ষক কর্তষক 

প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রক্ততদফদন 

আতযাক্তদ 

ক্তফনামূদল্য ৭ (াত) 

কভ ষক্তদফ 

লভা: যক্তফউর আরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাআর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

আদভআর: rabiul.fms@gmail.com 

২ াধাযণ বক্তফষ্য তক্তফর 

দত ঝণ ভঞ্জুক্তয  

অদফদদনয 

ক্তযদপ্রক্তক্ষদত 

লমৌক্তিকতা  ক্তাফ 

মাচাআ পূফ ষক প্রাপ্যতা 

ক্তনধ ষাযণ  

ক) ক্তনধ ষাক্তযত পযদভ অদফদন 

(ফাংরাদদ পযভ নং-২৬৩৯, 

লগদজদটড/নন-লগদজদটড) প্রাক্তিস্থান: 

প্রধান ক্তপ কাযী কাভ-ক্তাফ 

যক্ষক, ফাদরাকাপা 

ি) াধাযণ বক্তফষ্য তক্তফদর ফ ষদল 

জভাকৃত দথ ষয ক্তাফ ক্তফফযণী 

(প্রধান ক্তপ কাযী কাভ-ক্তাফ 

যক্ষক) মূর কক্ত, ভঞ্জুক্তয অদদ 

জাক্তযয য লপযতদমাগ্য) 

ক্তফনামূদল্য  ৭ (াত) 

কভ ষক্তদফ 

লভা: যক্তফউর আরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাআর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

আদভআর: rabiul.fms@gmail.com 

৩ আন্টাযদনট ব্যফায 

স্যক্তফধা 

দািক্তযক কাম ষক্রভ 

নরাআদন ম্পাদদনয 

ক্তনক্তভি কভ ষকতষা-

কভ ষচাক্তযদদয আন্টাযদনট 

ব্যফায 

প্রদমাজয নয় ক্তফনামূদল্য কার ৯:০০ টা 

লথদক ক্তফদকর 

৫:০০ টা ম ষন্ত 

লভা: যক্তফউর আরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাআর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

আদভআর: rabiul.fms@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:rabiul.fms@gmail.com
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২.৪) অতাধীন ক্তধদিয/দিয/ংস্থা কর্তষক প্রদি লফা  

ফাংরাদদ লরাক  কারুক্তল্প পাউদেদনয ক্তটিদজন চাট ষায ক্তরঙ্ক অকাদয যুি কযা দয়দছ।  
৩) ক্তবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধক্তত (GRS) 

লফা প্রাক্তিদত ন্তুষ্ট দর দাক্তয়ত্ব প্রাি কভ ষকতষায দে লমাগাদমাগ করুন।ক্ততক্তন ভাধান ক্তদদত ব্যথ ষ দর ক্তনদনাি দ্ধক্ততদত লমাগাদমাগ কদয অনায ভস্যা ফক্তত করুন। 
 

ক্র: 

নং 

কিন লমাগাদমাগ কযদফন  লমাগাদমাদগয ঠিকানা  ক্তনষ্পক্তিয ভয়ীভা   

 

১ 

 

দাক্তয়ত্বপ্রাি কভ ষকতষা ভাধান ক্তদদত ব্যথ ষ দর 

 

GRS লপাকার দয়ন্ট কভ ষকতষা  

 

৩০ কাম ষক্তদফ 

 

লভা: যক্তফউর আরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাআর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

আদভআর: rabiul.fms@gmail.com 

২ GRS লপাকার দয়ন্ট কভ ষকতষা ক্তনক্তদ ষষ্ট 

ভদয় ভাধান ক্তদদত ব্যথ ষ দর  

 

লকন্দ্রীয় ক্তবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধক্তত 

(GRS) 

 http://www.cabinet.gov.bd 
 

http://114.130.54.4/ 
 

৩     

 

৪) অনায কাদছ অভাদদয প্রতযাা  

ক্রক্তভক নং প্রক্ততশ্রুত/ কাক্তিত লফা প্রাক্তিয রদক্ষয কযণীয় 

১) ক্তনধ ষাক্তযত পযদভ ম্পূণ ষবাদফ পূযণকৃত অদফদন জভা প্রদান  

২) ঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় ক্তপ ক্তযদাধ কযা  

৩) াক্ষাদতয জন্য ক্তনধ ষাক্তযত ভদয়য পূদফ ষআ উক্তস্থত থাকা  

 

ক্তফ.দ্র. াধাযণত লমকর কাযদণ অদফদন ফাক্ততর য় থফা লফা প্রদান ম্ভফ য়না তা ক্তফদেলন কদয ছক পূযণ কযদত দফ। ক্তকছু ক্তফলয় কর প্রক্ততষ্ঠাদনয জন্য একআ দফ এফং ক্তকছু ক্তফলয় অরাদ

http://www.cabinet.gov.bd/


 

 

ংযুক্তি-ি 

লদওোয়ল প্রদর্শয়ের জেয  

 

ফাংরাদদ লরাক  কারুক্তল্প পাউদেন 

লানাযগাঁ, নাযায়ণগঞ্জ 

ংস্কৃক্তত ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারয়। 

www.fms.gov.bd 

সসটিয়জেস চােশ ার 

২. লফা প্রদান প্রক্ততশ্রুক্তত  

ক্র: 

নং 

লফায নাভ প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাক্তিস্থান 

লফায মূল্য এফং 

ক্তযদাধ দ্ধক্তত 

লফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাক্তয়ত্বপ্রাি কভ ষকতষা 

 (নাভ, দক্তফ, লপান নম্বয  আদভআর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 

১ গাআড যফযা  গাআদডয প্রদয়াজনীয়তা 

জাক্তনদয় কর্তষক্ষ ফযাফদয 

ক্তরক্তিত/লভৌক্তিক অদফদন। 

পাউদেন দিয 

ক্তফনামূদল্য কার ৯:০০ টা 

লথদক ক্তফদকর 

৫:০০ টা ম ষন্ত 

লভা: যক্তফউর আরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাআর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

আদভআর: rabiul.fms@gmail.com 

২ ঐক্ততযফাী লরাক  

কারুক্তল্প ম্পদকষ ফগত 

কযা   

পাউদেন প্রদফ টিক্তকট,  

প্রাক্তিস্থান: ১ এফং ২ নং 

লগআট 

জনপ্রক্তত প্রদফ ক্তপ 

২০.০০ (ক্তফ) টাকা, 

কাউন্টাদযনগদদ ক্তযদাধ 

কদয টিক্তকট ংগ্র  

কার ৯:০০ টা 

লথদক ক্তফদকর 

৫:০০ টা ম ষন্ত  

ক) এদকএভ মুজ্জাক্তির ক 

গাআড লরকচাযায  

লভাফাআর:+৮৮- ০১৭১০-২৫৫৫২২ 

আদভআর: masudsonargaon@gmail.com 

ি)লভা: ভক্তনরুজ্জাভান  

গাআড লরকচাযায  

লভাফাআর: ০১৭২২-৩৮৭০৪২ 

আদভআরmoniruzzamantorun@yahoo.com  

৩ লরাকংস্কৃক্তত, আক্ততা, 

ঐক্ততয  ক্তল্পকরা 

ক্তফলদয় ফগত কযা  

প্রদমাজয নয় ক্তফনামূদল্য কার ৯:০০ টা 

লথদক ক্তফদকর 

৫:০০ টা ম ষন্ত 

ক)ক্তদররুফা লফগভ 

কাযী রাআদেক্তযয়ান কাভ-

কযাটারগায 

লভাফাআর:+৮৮- ০১৯৩২-৬১২৯২০ 

আদভআর: dilruba.library@gmail.com  

ি) এদকএভ মুজ্জাক্তির ক 

গাআড লরকচাযায  

লভাফাআর:+৮৮- ০১৭১০-২৫৫৫২২ 

আদভআর: masudsonargaon@gmail.com 

গ)লভা: ভক্তনরুজ্জাভান  

গাআড লরকচাযায  

লভাফাআর: ০১৭২২-৩৮৭০৪২ 

আদভআর:moniruzzamantorun@yahoo.c

om 
 

 

 
 

 

http://www.fms.gov.bd/
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ক্র: 

নং 

লফায নাভ প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাক্তিস্থান 

লফায মূল্য এফং 

ক্তযদাধ দ্ধক্তত 

লফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাক্তয়ত্বপ্রাি কভ ষকতষা 

(নাভ, দক্তফ, লপান নম্বয  আদভআর) 

৪ কভ ষযত কারুক্তল্প 

প্রদ ষনীদত ংগ্রদণয 

স্যদমাগ 

ক্তযচারক, ফাদরাকাপা 

ফযাফদয অদফদন। অদফদন 

পযভ পাউদেদনয দয়ফ 

াআট এফং দিয লথদক 

ংগ্র কযা মাদফ।   

ক্তফনামূদল্য লভরা চরাকারীন 

কার ১০:০০ টা 

লথদক ক্তফদকর 

৫:০০ টা ম ষন্ত 

এদকএভ অজাদ যকায  

ক্তডদে ক্তপায 

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১  

লভাফাআর: +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩ 

আদভআর: sarker.azad@gmail.com 

৫ ভাব্যাী লরাকজ উৎফ 

উরদক্ষ াংস্কৃক্ততক 

নুষ্ঠান ক্তযদফন  

ক্তযচারক, ফাদরাকাপা 

ফযাফদয অদফদন। অদফদন 

পযভ দয়ফাআট 

এফংপাউদেন দিয  

ক্তফনামূদল্য ১ নদবম্বয লথদক 

১৫ ক্তডদম্বয 

ম ষন্ত 

লভা: আয়াক্তভন িান  

লযক্তজদেন ক্তপায  

লভাফাআর: ০১৯১৩-৫১৪২৯৬ 

আদভআর: yaminbfacf@yahoo.com 

৬ কারুক্তল্পীদকপুযস্কায/স্বণ ষ 

দক প্রদান কদয 

লরাককারুক্তল্প উৎাদদন 

উৎাক্তত কযা 

ক্তত্রকায় ক্তফজ্ঞক্তিয 

ক্তযদপ্রক্তক্ষদত ক্তযচারক, 

ফাদরাকাপা ফযাফদয পুযস্কায 

প্রাক্তিয অদফদন। 

পাউদেদনয দয়ফ াআট 

লথদক অদফদন ত্র ংগ্র  

ক্তফনামূদল্য প্রক্তত থ ষফছয 

জুরাআ লথদক  

ক্তডদম্বয ম ষন্ত 

অদফদন গ্রণ 

এদকএভ অজাদ যকায  

ক্তডদে ক্তপায 

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১  

লভাফাআর: +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩ 

আদভআর: sarker.azad@gmail.com 

৭ দক্ষ জনফরদক ক্তফক্তবন্ন 

লেক্তণয কারুক্তদল্পয উয 

প্রক্তক্ষণ 

লকা ষ শুরুয ১ভা পূদফ ষ 

ক্তত্রকায় ক্তফজ্ঞান, 

পাউদেদনয দয়ফ াআট 

লথদক লজদন ক্তনধ ষাক্তযত 

পযদভ অদফদন  

ক্তফনামূদল্য লকা ষ চরাকারীন  

কার ৯:০০ টা 

লথদক ক্তফদকর 

৫:০০ টা ম ষন্ত 

এদকএভ অজাদ যকায  

ক্তডদে ক্তপায 

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১  

লভাফাআর: +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩ 

আদভআর: sarker.azad@gmail.com 

৮ ফড়ক্তদত ভাছ ধযা  ক্তনধ ষাক্তযত ক্তপ ক্তযদাদধয 

ক্তযক্তট ংগ্র, প্রাক্তিস্থান-

বযথ ষনা, দিয 

তকযা দনদযা বাগ 

বযাট ১৭২৫.০০ টাকা 

ক্তপ প্রদান, ক্তযক্তট ংগ্র   

কার ৭:০০ টা 

লথদক ক্তফদকর 

৫:০০ টা ম ষন্ত  

লভা: আয়াক্তভন িান  

লযক্তজদেন ক্তপায  

লভাফাআর: ০১৯১৩-৫১৪২৯৬ 

আদভআর: yaminbfacf@yahoo.com 

৯ ক্তঝদর লনৌকা ভ্রভণ ক্তনধ ষাক্তযত ক্তপ ক্তযদাদধয 

ক্তযক্তট ংগ্র, লনৌকায ঘাট 

অধা ঘন্টা লনৌকায় 

ভ্রভদণয জন্য জন প্রক্তত 

৩০ টাকা াদয ক্তপ 

ক্তযদাধ 

কার ৯:০০ টা 

লথদক ক্তফদকর 

৫:০০ টা ম ষন্ত 

লভা: আয়াক্তভন িান  

লযক্তজদেন ক্তপায  

লভাফাআর: ০১৯১৩-৫১৪২৯৬ 

আদভআর: yaminbfacf@yahoo.com 

১০ ক্তফদনাদন স্পট/ ক্তকক্তনক 

স্পদট ফদ িাফায গ্রণ 

ক্তনধ ষাক্তযত ক্তপ ক্তযদাদধয 

ক্তযক্তট ংগ্র, প্রাক্তিস্থান-

বযথ ষনা, দিয 

প্রক্তত একত জদন 

১০০০.০০ টাকা ক্তপ এফং 

১৫% বযাট ক্তযদাধ  

কার ৯:০০ টা 

লথদক ক্তফদকর 

৫:০০ টা ম ষন্ত 

লভা: ভক্তনরুজ্জাভান,গাআড লরকচাযায  

লভাফাআর: ০১৭২২-৩৮৭০৪২ 

আদভআর: moniruzzamantorun@yahoo.com 

 

ক্তফ.দ্র. নাগক্তযকগণদক যাক্তয প্রদি লফা। লফযকাযী প্রক্ততষ্ঠানদক দি লফা মক্তদ নাগক্তযকগণদক প্রদি লফায নুরু য় তদফ লটি নাগক্তযক লফা ক্তাদফ ন্তর্ভ ষি দফ। উদাযণ: ক্তম্পিয লযক্তজদেন, লেড রাআদি।  

mailto:yaminbfacf@yahoo.com
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২) ক্তবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধক্তত (GRS) 

লফাপ্রাক্তিদতন্তুষ্টদরদাক্তয়ত্বপ্রািকভ ষকতষাযভাধানক্তদদতব্যথ ষদরক্তনদনািদ্ধক্ততদতদমাগাদমাগকরুন 

 

ক্র: 

নং 

কিন লমাগাদমাগ কযদফন  লমাগাদমাদগয ঠিকানা  ক্তনষ্পক্তিয ভয়ীভা  

১ দাক্তয়ত্বপ্রাি কভ ষকতষা ভাধান ক্তদদত 

ব্যথ ষ দর 

GRS লপাকার দয়ন্ট কভ ষকতষা 

যফীন্দ্র লগা  

ক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩৩১ 

লভাফাআর: +৮৮-০১৮১৯-৫৪১৯৫৪ 

আদভআর: director.s.museum@gmail.com 

 

 

২ GRS লপাকার দয়ন্ট কভ ষকতষা 

ক্তনক্তদ ষষ্ট ভদয় ভাধান ক্তদদত ব্যথ ষ দর  

 

লকন্দ্রীয় ক্তবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধক্তত (GRS) 

 জনাফ ক্তযভর যকায  

উক্তচফ, ংস্কৃক্তত ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারয়   

লপান: +৮৮-০২-৯৫৪৭২১৮ 

লভাফাআরঃ +৮৮-০১৭১২-০২১৫৫৫ 

আ-লভআর: ds_admin2@moca.gov.bd 

 

 

৩) অনায কাদছ অভাদদয প্রতযাা  

ক্রক্তভক নং প্রক্ততশ্রুত/ কাক্তিত লফা প্রাক্তিয রদক্ষয কযণীয় 

১) ক্তনধ ষাক্তযত পযদভ ম্পূণ ষবাদফ পূযণকৃত অদফদনত্র জভা প্রদান  

২) ঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় লফামূল্য ক্তযদাধ কযা  

৩) াক্ষাদতয জন্য ক্তনধ ষাক্তযত ভদয়য পূদফ ষআ উক্তস্থত থাকা  

 

ক্তফ.দ্র. াধাযণত লমকর কাযদণ অদফদন ফাক্ততর য় থফা লফা প্রদান ম্ভফ য়না তা ক্তফদেলন কদয ছক পূযণ কযদত দফ। ক্তকছু ক্তফলয় কর প্রক্ততষ্ঠাদনয জন্য একআ দফ এফং ক্তকছু ক্তফলয় অরাদা দফ।  

 



 
 

ফাংরাদদ লরাক  কারুক্তল্প পাউদেন 

লানাযগাঁ, নাযায়ণগঞ্জ 

ংস্কৃক্তত ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

 

স্মাযক নং-ফাদরাকাপা/-৬৯/২০১০/২০১৫/১১৮ তাক্তয ি ১৭.১০.২০১৫ ক্তি: 

ক্তফলয়: ফাংরাদদ লরাক  কারুক্তল্প পাউদেদনয ক্তটিদজন চাট ষায লপ্রযণ প্রে। 

সূত্রনং-৪৩.০০.০০০০.১১২.০৫.০১০.১১-৭৯৯ তাক্তযি: ৩০.১০.২০১৫ ক্তি 

 উযু ষি ক্তফলয়  সূদত্রয ক্তযদপ্রক্তক্ষদত ভন্ত্রণারদয়য চাক্তদা লভাতাদফক ফাংরাদদ লরাক  কারুক্তল্প 

পাউদেদনয প্রণয়নকৃত ক্তটিদজন চাট ষায-এয দুআ প্রস্থ াড ষ কক্ত এ ংদগ দয় ফগক্তত  যফতী প্রদয়াজনীয় 

ব্যফস্থা গ্রদণয জন্য লপ্রযণ কযা দরা। উদেখ্য পট কক্ত আ-লভআদর লপ্রযণ কযা দয়দছ। 

 

স্বাক্ষক্তযত/- 

  (যফীন্দ্র লগা) 

ক্তযচারক 

ফাংরাদদ লরাক   কারুক্তল্প পাউদেন 

লপান:০২-৭৬৫৬৩৩১ 

আ-লভআরdirector.s.museum@gmail.com 

 

বাযপ্রাি ক্তচফ 

ংস্কৃক্তত ক্তফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

ফাংরাদদ ক্তচফারয়, ঢাকা। 

mailto:director.s.museum@gmail.com


 


