
সং#ি%-গ 
ওেয়ব সাইেট .দশ 1েনর জ5  

 
 

 

বাংলােদশ (লাক ও কা+িশ- ফাউে0শন 
(সানারগ5ও, নারায়ণগ8 

সং9িত িবষয়ক ম=ণালয়। 
www.sonargaonmuseum.gov.bd 

িস?েজনস চাট Cার   
 
 
১. িভশন ও িমশন 
  
িভশন:  ঐিতহ:বাহী <লাককা?িশ@ অBরাগী সংCিতমনE জািত 
 
িমশন:  অBসFান, সংGহগেবষণা ও মান উKয়েনর মাLেম ঐিতহ:বাহী <লাককা?িশে@র উৎকষ 1 সাধন ও .সার।  
 
  



২. <সবা .দান .িতQিত  
২.১) নাগিরক <সবা  
S: 
নং 

<সবার নাম <সবা .দান পUিত .েয়াজনীয় কাগজপV 
এবং .ািXYান 

<সবার Z[ এবং 
পিরেশাধ পUিত 

<সবা .দােনর 
সময়সীমা 

দািয়\.াX কম 1কত1া 
 (নাম, পদিব, <ফান ন^র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ ফাউেdশেন .েবশ   <লাক ও কা?িশ@ 

জাeঘর, বড় সদ 1ারবািড়, 
কা?িশ@Gাম এবং 
ফাউেdশন চ\র পিরদশ 1ন  

.েবশ iিকট  .ািXYান: ১ নং ও ২ নং 
<গইট এবং অনলাইেন 
http://www.sonargaonmuseumtic
ket.com.bd 
ওেয়বসাইট (থেক 

জন.িত .ধান <গইট .েবশ 
িফ <দিশ- ৩০.০০ (িVশ) 
টাকা, িবেদিশ-১০০.০০ 
(একশত) টাকা, বড় 
সদ 1ারবািড় .েবশ িফ <দিশ- 
১০০.০০ (একশত) , িবেদিশ-
২০০ (eইশত) টাকা 
কাউkাের অথবা অনলাইেন 
উিmিখত ওেয়বসাইেটর 
মাLেম নগদ টাকা পিরেশাধ 
কের iিকট সংGহ  

 
 
 

১(এক) কায 1িদবস 
 

(অিফস 
চলাকালীন সময়) 

<মা: রিবউল ইসলাম  
উপপিরচালক  
<ফান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  
<মাবাইল: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 
ইেমইল: rabiul.fms@gmail.com 

২ গাইড <সবা <দিশ-িবেদিশ দশ 1নাথsেক 
<লাকিশ@ জাeঘেরর 
িনদশ 1ন tu, 
<লাকসংCিত, ইিতহাস, 
ঐিতহ: ও িশ@কলা, 
কা?িশ@Gাম এবং 
ফাউেdশেনর কম 1কাd 
সvেক1 অবিহত করা  

গাইেডর .েয়াজনীয়তা জািনেয় পিরচালক 
বরাবের .শাসিনক ভবেনর অভ:থ 1না 
শাখায় িলিখত/ <মৗিখক আেবদন।  
 

 
 
 
 

িবনাZে[ 

 
 

 
১(এক) কায 1িদবস 

 
 

(অিফস 
চলাকালীন সময়) 

ক) এেকএম yzাি{ল হক 
গাইড <লকচারার  
<মাবাইল: ০১৭১০-২৫৫৫২২ 
ইেমইল: 
masudsonargaon@gmail.com 
 
খ)েমা: মিন?zামান  
গাইড <লকচারার  
<মাবাইল: ০১৭২২-৩৮৭০৪২ 
ইেমইল: 
moniruzzamantorun@yahoo.com 

৩ কা?িশ@ী .দশ 1নীেত 
অংশGহণ 

মাসuাপী <লাকজ উৎসব, 
|বশাখী <মলাসহ অ5া5 
<মলায় Yািপত }েল 
কা?প~ |তির ও িবপণন 

িনিদ 1� ফরেম  কািÄত তÅািদ Çরণ কের 
পিরচালক বরাবের আেবদন। আেবদন 
ফরম ফাউেdশেনর ওেয়বসাইট 
http://sonargaonmuseum.gov.bd  
এবং অভ:থ 1না শাখা <থেক সংGহ করা 
যােব।   

 
 

িবনাZে[ 

১(এক) কায 1িদবস 
 
 

(অিফস 
চলাকালীন সময়) 

এেকএম আজাদ সরকার  
িডসেÉ অিফসার 
<ফান: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১  
<মাবাইল: +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩ 
ইেমইল:sarker.azad@gmail.com 
 



S: 
নং 

<সবার নাম <সবা .দান পUিত .েয়াজনীয় কাগজপV 
এবং .ািXYান 

<সবার Z[ এবং 
পিরেশাধ পUিত 

<সবা .দােনর 
সময়সীমা 

দািয়\.াX কম 1কত1া 
 (নাম, পদিব, <ফান ন^র ও ইেমইল) 

৪ মাসuাপী <লাকজ 
উৎসব উপলেÑ 
সাংCিতক অBÖান 
পিরেবশন  

<লাকজ মেÜ <লাক 
সংগীত 
পিরেবশন/সাংCিতক 
অBÖােন অংশGহণ 

িনিদ 1� ফরেম তÅািদ Çরণ কের 
পিরচালক বরাবের আেবদন। আেবদন 
ফরম ফাউেdশেনর ওেয়বসাইট 
http://sonargaonmuseum.gov.bd  
এবং অভ:থ 1না শাখা <থেক সংGহ করা 
যােব।   

 
 

িবনাZে[ 

১(এক) কায 1িদবস 
 

(অিফস 
চলাকালীন সময়) 

<মা: ইয়ািমন খান  
<রিজেáশন অিফসার  
<মাবাইল: ০১৯১৩-৫১৪২৯৬ 
ইেমইল: yaminbfacf@yahoo.com 

৫ <লাককা?িশে@ 
উৎসািহতকরেণর 
িনিমà কা?িশ@ীেক 
âরEার/äণ 1 পদক .দান 

িনব 1ািচত কা?িশ@ীেক äণ 1 
পদকসহ নগদ িVশ হাজার 
টাকা âরEার ও সনদপV 
.দান  

পিVকায় িবãিXর পিরে.িÑেত িনিদ 1� 
ফরেম পিরচালক বরাবের âরEার .ািXর 
আেবদন। আেবদন ফরম ফাউেdশেনর 
ওেয়বসাইট 
http://sonargaonmuseum.gov.bd  
এবং অভ:থ 1না শাখা <থেক সংGহ করা 
যােব।   

 
 

িবনাZে[ 

১(এক) কায 1িদবস 
 
 

(অিফস 
চলাকালীন সময়) 

এেকএম আজাদ সরকার  
িডসেÉ অিফসার 
<ফান: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১  
<মাবাইল: +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩ 
ইেমইল: sarker.azad@gmail.com 

৬ অদÑ জনবলেক দÑ 
করার লেÑ: 
কা?িশে@র িবিভK 
<åিণ/মাLম এর  উপর 
.িশÑণ 

মা}ার Sাফটসçানেক 
িদেয় িনিদ 1� <åিণর 
কা?প~ উৎপাদেনর উপর 
.িশÑণ .দান 

<কাস 1 é?র ১মাস Çেব 1 পিVকায় িবãাপন 
অথবা ফাউেdশেনর ওেয়ব সাইট <থেক 
<জেন িনধ 1ািরত ফরেম আেবদন। আেবদন 
ফরম ফাউেdশেনর ওেয়বসাইট 
http://sonargaonmuseum.gov.bd  
এবং অভ:থ 1না শাখা <থেক সংGহ করা 
যােব।   

 
 
 

িবনাZে[ 

১(এক) কায 1িদবস 
 
 

(অিফস 
চলাকালীন সময়) 

এেকএম আজাদ সরকার  
িডসেÉ অিফসার 
<ফান: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১  
<মাবাইল: +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩ 
ইেমইল: sarker.azad@gmail.com 

৭ িঝেলর জেল বড়িশেত 
মাছ ধরা  

মাছ ধরার িনধ 1ািরত িফ 
.দান কের অBমিত Gহণ 

ফাউেdশেনর অভ:থ 1না কÑ <থেক ও 
অনলাইেন 
http://www.sonargaonmuseumtic

ket.com.bd ওেয়বসাইেটর মাLেম 
িনধ 1ািরত িফ পিরেশােধর মাLেম িরিসট 
সংGহ কের 

১৫% ভ:াটসহ ১৭২৫.০০ 
(এক হাজার সাতশত পিচশ) 
টাকা িফ .দান কের িরিসট 
সংGহ   

১(এক) কায 1িদবস 
 

(অিফস 
চলাকালীন সময়) 

<মা: ইয়ািমন খান  
<রিজেáশন অিফসার  
<মাবাইল: ০১৯১৩-৫১৪২৯৬ 
ইেমইল: yaminbfacf@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 



S: 
নং 

<সবার নাম <সবা .দান পUিত .েয়াজনীয় কাগজপV 
এবং .ািXYান 

<সবার Z[ এবং 
পিরেশাধ পUিত 

<সবা .দােনর 
সময়সীমা 

দািয়\.াX কম 1কত1া 
 (নাম, পদিব, <ফান ন^র ও ইেমইল) 

৮ িঝেল <নৗকা ëমণ ইজারা Gহীতােক 
িনধ 1ািরত িফ .দান কের 
<নৗëমণ 

<নৗকার ঘাট <থেক িনধ 1ািরত িফ 
পিরেশােধর মাLেম িরিসট সংGহ  

আধা ঘkা <নৗকায় ëমেণর 
জ5 জন .িত ৩০ (িVশ) 
টাকা হাের িফ পিরেশাধ 

১(এক) কায 1িদবস 
 

(অিফস 
চলাকালীন সময়) 

<মা: ইয়ািমন খান  
<রিজেáশন অিফসার  
<মাবাইল: ০১৯১৩-৫১৪২৯৬ 
ইেমইল: yaminbfacf@yahoo.com 

৯ í:iং ìট uবহার িনধ 1ািরত িফ .দান কের 
ফাউেdশেনর অভ:îের 
অিফস চলাকালীন সমেয় 
í:iং ìট uবহার 

অভ:থ 1না কÑ <থেক ও  
http://www.sonargaonmuseumtic

ket.com.bd  ওেয়বসাইট <থেক 

১৫% ভ:াটসহ ৩৪৫০.০০ 
(িতন হাজার চারশত পÜাশ) 
টাকা িফ .দান কের িরিসট 
সংGহ   

১(এক) কায 1িদবস 
 

(অিফস 
চলাকালীন সময়) 

<মা: রিবউল ইসলাম  
উপপিরচালক  
<ফান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  
<মাবাইল: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 
ইেমইল:rabiul.fms@gmail.com 

১০ অনলাইেন 
<লাককা?িশ@ <মলার 
}েলর আেবদন 

ওেয়বসাইেট .েবশ কের পিVকায় িবãিX .দােনর পর িনিদ 1� 
সমেয় তÅ .দান Çব 1ক  
www.folkfair.teletalk.com.bd 

ওেয়বসাইট <থেক  

.িতi ফরেমর Z[ ১০০.০০ 
(একশত) টাকা + ১৫% 
সািভ 1স <.াভাইডার িফ + 
এসএমএস চাজ1 

১(এক) কায 1িদবস <মা: রিবউল ইসলাম  
উপপিরচালক  
<ফান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  
<মাবাইল: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 
ইেমইল:rabiul.fms@gmail.com 

১১ ফাউেdশন সvিক1ত 
িবিবধ তÅািদ ও ফরম 
সংGহ 

১. ওেয়বসাইেট .েবশ 
কের 
 
২.েমাবাইল অ:াপস 
ডাউনেলাড কের 
 
৩.আইিভআর <বইজড 
<হ@েডE এর মাLেম 

১.http://sonargaonmuseum.gov.bd  

ওেয়বসাইেট Gেবশ কের 
২. Google Play Store এ .েবশ কের 
Sonargaon Museum িলেখ সাচ 1 কের 
Sonargaon Museum অ:াপসi 
ডাউনেলাড ক?ন 
৩. <হ@েডেE ০৯৬০৪০০০৭৭৭ না^াের 
কল কের 

 
 
 

িবনাZে[ 

১(এক) কায 1িদবস <মা: রিবউল ইসলাম  
উপপিরচালক  
<ফান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  
<মাবাইল: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 
ইেমইল:rabiul.fms@gmail.com 
 
 

১২ মতামত/পরামশ 1/ 
অিভেযাগ .দান  

১.ওেয়বসাইেট .েবশ 
কের 
 
২.ইেমইল এর মাLেম 
 
৩.েফসïেকর মাLেম  
 
৪.েহ@েডেEর মাLেম 

িনেñা% িলংকóেলােত .েবশ কের: 
 
http://sonargaonmuseum.gov.bd 

 
director.s.museum@gmail.com 
  
facebook.com/sonargaonmuseum 
  

০৯৬০৪০০০৭৭৭ না^াের কল কের 

িবনাZে[ তেব <হ@েডেEর 
<ÑেV অপােরটর কò1ক 
িনধ 1ািরত কলেরট .েযাজ: 

১(এক) কায 1িদবস <মা: রিবউল ইসলাম  
উপপিরচালক  
<ফান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  
<মাবাইল: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 
ইেমইল:rabiul.fms@gmail.com 



S: 
নং 

<সবার নাম <সবা .দান পUিত .েয়াজনীয় কাগজপV 
এবং .ািXYান 

<সবার Z[ এবং 
পিরেশাধ পUিত 

<সবা .দােনর 
সময়সীমা 

দািয়\.াX কম 1কত1া 
 (নাম, পদিব, <ফান ন^র ও ইেমইল) 

১৩ íিভ:িনয়র শপ <থেক 
কা?প~ Sয় 

পে~র িনধ 1ািরত Z[ 
পিরেশােধর মাLেম 
িরিসট সংGহ কের 

জাeঘর ভবেনর িনচতলায় অবিYত 
íিভ:িনয়র শপ <থেক 

পে~র িনধ 1ািরত Z[ 
পিরেশাধ কের 

১(এক) কায 1িদবস 
 

(অিফস 
চলাকালীন সময়) 

এেকএম আজাদ সরকার  
িডসেÉ অিফসার 
<ফান: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১  
<মাবাইল: +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩ 
ইেমইল: sarker.azad@gmail.com 

১৪ বই পড়ার íিবধা সহকারী লাইেôিরয়ান 
কাম ক:াটালগার  বরাবর 
কািÄত বইেয়র জ5 
<মৗিখক/িলিখত 
আেবদেনর মাLেম  

লাইেôির ও ডöেমেkশন <সkােরর  
িনচতলায়  

িবনাZে[ ১(এক) কায 1িদবস 
 

(অিফস 
চলাকালীন সময়) 

িদল?বা <বগম 
সহকারী লাইেôিরয়ান কাম ক:াটালগার 
<মাবাইল : +৮৮-০১৯৩২-৬১২৯২০ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



২.২) .ািতÖািনক <সবা  
S: 
নং 

<সবার নাম <সবা .দান পUিত .েয়াজনীয় কাগজপV 
এবং .ািXYান 

<সবার Z[ এবং 
পিরেশাধ পUিত 

<সবা .দােনর 
সময়সীমা 

দািয়\.াX কম 1কত1া 
 (নাম, পদিব, <ফান ন^র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



২.৩) অভ:îিরণ <সবা  
S: 
নং 

<সবার নাম <সবা .দান পUিত .েয়াজনীয় কাগজপV 
এবং .ািXYান 

<সবার Z[ এবং 
পিরেশাধ পUিত 

<সবা .দােনর 
সময়সীমা 

দািয়\.াX কম 1কত1া 
 (নাম, পদিব, <ফান ন^র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১ অিজ1ত õi õi নগদায়ন আেদশ 

জািরর মাLেম  
ক) সাদা কাগেজ আেবদনপV  
খ) িনধ 1ািরত ফরেম (বাংলােদশ ফরম 
নং-২৩৯৫) .ধান অিফস সহকারী 
কাম-িহসাব রÑক কò1ক .দà õi 
.াúতার .িতেবদন ইত:ািদ 

িবনাZে[ ৭ (সাত) কম 1িদবস <মা: রিবউল ইসলাম  
উপপিরচালক  
<ফান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  
<মাবাইল: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 
ইেমইল: rabiul.fms@gmail.com 

২ সাধারণ ভিবù তহিবল 
হেত ঝণ মûির  

আেবদেনর পিরে.িÑেত 
<যৗি%কতা ও িহসাব 
যাচাই Çব 1ক .াúতা 
িনধ 1ারণ  

ক) িনধ 1ািরত ফরেম আেবদন 
(বাংলােদশ ফরম নং-২৬৩৯, 
<গেজেটড/নন-<গেজেটড) .ািXYান: 
.ধান অিফস সহকারী কাম-িহসাব 
রÑক, বােলাকাফা 
খ) সাধারণ ভিবù তহিবেল সব 1েশষ 
জমাüত অেথ 1র িহসাব িববরণী (.ধান 
অিফস সহকারী কাম-িহসাব রÑক) 
Zল কিপ, মûির আেদশ জািরর পর 
<ফরতেযা†) 

িবনাZে[  ৭(সাত) কম 1িদবস <মা: রিবউল ইসলাম  
উপপিরচালক  
<ফান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  
<মাবাইল: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 
ইেমইল: rabiul.fms@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



২.৪) আওতাধীন অিধদXর/দXর/সংYা কò1ক .দà <সবা  
বাংলােদশ <লাক ও কা?িশ@ ফাউেdশেনর িসiেজনস চাট 1ার িল° আকাের #% করা হেয়েছ।  
৩) অিভেযাগ uবYাপনা পUিত (GRS) 
<সবা .ািXেত অস¢� হেল দািয়\ .াX কম 1কত1ার সে£ <যাগােযাগ ক?ন।িতিন সমাধান িদেত uথ 1 হেল িনেñা% পUিতেত <যাগােযাগ কের আপনার সম§া অবিহত ক?ন। 
 
S: 
নং 

কখন <যাগােযাগ করেবন  <যাগােযােগর •কানা  িন¶িàর সময়সীমা   

 
১ 

 
দািয়\.াX কম 1কত1া সমাধান িদেত uথ 1 হেল 

 
GRS <ফাকাল পেয়k কম 1কত1া  

 
৩০ কায 1িদবস 

 

<মা: রিবউল ইসলাম  
উপপিরচালক  
<ফান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  
<মাবাইল: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 
ইেমইল: rabiul.fms@gmail.com 

২ GRS <ফাকাল পেয়k কম 1কত1া িনিদ 1� সমেয় 
সমাধান িদেত uথ 1 হেল  
 

<কßীয় অিভেযাগ uবYাপনা পUিত 
(GRS) 

  
http://www.cabinet.gov.bd 

 
 

৪) আপনার কােছ আমােদর .ত:াশা  

Sিমক নং .িতQত/ কাি®ত <সবা .ািXর লেÑ: করণীয় 
১) িনধ 1ািরত ফরেম স©ণ 1ভােব Çরণüত আেবদন জমা .দান  
২) স•ক মাLেম .েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা  
৩) সাÑােতর জ5 িনধ 1ািরত সমেয়র Çেব 1ই উপিYত থাকা  

 



 


