
ংযুক্তি-গ 

য়েফ াইয়ে প্রদ শয়নয জন্য  

 

 

 

বাাংলাদেশ ললাক ও কারুশশল্প ফাউদেশন 

লসানারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ 

সাংস্কৃশি শবষয়ক মন্ত্রণালয়। 

www.sonargaonmuseum.gov.bd 

শসটিদেনস চার্ টার  
 

 

 

১. ক্তবন  ক্তভন 

  
ক্তবন:  ঐক্তিযফাী লরাককারুক্তল্প অনুযাগী ংস্কৃক্তিভনস্ক জাক্তি 

 

ক্তভন:  অনুন্ধান, ংগ্র, গয়ফলণা  ভান উন্নেয়নয ভাধ্যয়ভ ঐক্তিযফাী লরাককারুক্তয়ল্পয উৎকল শ াধন  প্রায।  
  

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


২. লফা প্রদান প্রক্তিশ্রুক্তি  

২.১) নাগক্তযক লফা  

ক্র: 

নং 

লফায নাভ লফা প্রদান দ্ধক্তি প্রয়োজনীে কাগজত্র 

এফং প্রাক্তিস্থান 

লফায মূল্য এফং 

ক্তযয়াধ দ্ধক্তি 

লফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দাক্তেত্বপ্রাি কভ শকিশা 

 (নাভ, দক্তফ, লপান নম্বয  ইয়ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ পাউয়েয়ন প্রয়ফ   লরাক  কারুক্তল্প 

জাদুঘয, ফড় দ শাযফাক্তড়, 

কারুক্তল্পগ্রাভ এফং 

পাউয়েন চত্বয ক্তযদ শন  

প্রয়ফ টিক্তকে  প্রাক্তিস্থান: ১  নং   ২ নং 

লগইে এফং  অনরাইয়ন 

http://www.sonargaonmuseumtic

ket.com.bd ওদয়বসাইর্ লেদক 

জনপ্রক্তি প্রধান লগইে প্রয়ফ 

ক্তপ লদক্ত- ৫০.০০ (ঞ্চা) 

োকা, স্কুর কয়রয়জ 

অধ্যােনযি ছাত্র-ছাত্রীয়দয- 

৩০ (ক্তত্র) োকা, ক্তফয়দক্ত-

১০০.০০ (একি) োকা, ফড় 

দ শাযফাক্তড় প্রয়ফ ক্তপ লদক্ত-

১০০.০০ (একি) , ক্তফয়দক্ত-

২০০ (দুইি) োকা প্রয়ফ 

লগইে কাউন্টায়য অথফা 

অনরাইয়ন নগদ োকা 

ক্তযয়াধ কয়য 

 

 

 

১(এক) কাম শক্তদফ 

 

(অক্তপ 

চরাকারীন ভে) 

লভা: যক্তফউর ইরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইয়ভইর: rabiul.fms@gmail.com 

২ গাইড লফা লদক্ত-ক্তফয়দক্ত দ শনাথীয়ক 

লরাকক্তল্প জাদুঘয়যয 

ক্তনদ শন দ্রব্য, 

লরাকংস্কৃক্তি, ইক্তিা, 

ঐক্তিয  ক্তল্পকরা , 

কারুক্তল্পগ্রাভ এফং 

পাউয়েয়নয কভ শকাে 

ম্পয়কশ অফক্তি কযা  

গাইয়ডয প্রয়োজনীেিা জাক্তনয়ে ক্তযচারক 

ফযাফয়য প্রাক্তনক বফয়ন য অবযথ শনা 

াখােক্তরক্তখি/লভৌক্তখক আয়ফদন।  

 

 

 

 

 

ক্তফনামূয়ল্য 

 

 

 

১(এক) কাম শক্তদফ 

 

 

(অক্তপ 

চরাকারীন ভে) 

ক) এয়কএভ মুজ্জাক্তির ক 

গাইড লরকচাযায  

লভাফাইর:০১৭১০-২৫৫৫২২ 

ইয়ভইর: 

masudsonargaon@gmail.com 

খ)লভা: ভক্তনরুজ্জাভান  

গাইড লরকচাযায  

লভাফাইর: ০১৭২২-৩৮৭০৪২ 

ইয়ভইর: 

moniruzzamantorun@yahoo.com 

৩ কারুক্তল্পী প্রদ শনীয়ি 

অংগ্রণ 

ভাব্যাী লরাকজ উৎফ, 

বফাখী লভরা অন্যান্য 

লভরাে স্থাক্তি স্টয়র 

কারুণ্য বিক্তয  ক্তফণন 

ক্তনক্তদ শষ্ট পযয়ভ  কাক্তিি িথ্যাক্তদ পূযণ কয়য 

ক্তযচারক ফযাফয়য আয়ফদন । আয়ফদন 

পযভ পাউয়েয়নয য়েফাইে  

http://sonargaonmuseum.gov.bd 

এফং অবযথ শনা াখা  লথয়ক ংগ্র কযা 

মায়ফ।   

 

 

ক্তফনামূয়ল্য 

১(এক) কাম শক্তদফ 

 

 

(অক্তপ 

চরাকারীন ভে) 

এয়কএভ আজাদ যকায  

ক্তডয়ে অক্তপায 

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১  

লভাফাইর: +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩ 

ইয়ভইর:sarker.azad@gmail.com 

 

http://www.sonargaonmuseumticket.com.bd/
http://www.sonargaonmuseumticket.com.bd/
mailto:rabiul.fms@gmail.com
mailto:moniruzzamantorun@yahoo.com
http://sonargaonmuseum.gov.bd/
mailto:sarker.azad@gmail.com


ক্র: 

নং 

লফায নাভ লফা প্রদান দ্ধক্তি প্রয়োজনীে কাগজত্র 

এফং প্রাক্তিস্থান 

লফায মূল্য এফং 

ক্তযয়াধ দ্ধক্তি 

লফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দাক্তেত্বপ্রাি কভ শকিশা 

 (নাভ, দক্তফ, লপান নম্বয  ইয়ভইর) 

৪ ভাব্যাী লরাকজ 

উৎফ উরয়ে 

াংস্কৃক্তিক অনুষ্ঠান 

ক্তযয়ফন  

লরাকজ ভয়ঞ্চ লরাক 

ংগীি 

ক্তযয়ফন/াংস্কৃক্তিক 

অনুষ্ঠায়ন অংগ্রণ 

ক্তনক্তদ শষ্ট পযয়ভ িথ্যাক্তদ পূযণ কয়য 

ক্তযচারক ফযাফয়য আয়ফদন । আয়ফদন 

পযভ পাউয়েয়নয য়েফাইে  

http://sonargaonmuseum.gov.bd 
এফং অবযথ শনা াখা  লথয়ক ংগ্র কযা 

মায়ফ।   

 

 

ক্তফনামূয়ল্য 

১(এক) কাম শক্তদফ 

 

(অক্তপ 

চরাকারীন ভে) 

লভা: ইোক্তভন খান  

লযক্তজয়েন অক্তপায  

লভাফাইর: ০১৯১৩-৫১৪২৯৬ 

ইয়ভইর: yaminbfacf@yahoo.com 

৫ লরাককারুক্তয়ল্প 

উৎাক্তিকযয়ণয 

ক্তনক্তভত্ত কারুক্তল্পীয়ক 

পুযস্কায/স্বণ শ দক প্রদান 

ক্তনফ শাক্তচি কারুক্তল্পীয়ক স্বণ শ 

দক নগদ ক্তত্র াজায 

োকা পুযস্কায  নদত্র 

প্রদান  

ক্তত্রকাে ক্তফজ্ঞক্তিয ক্তযয়প্রক্তেয়ি ক্তনক্তদ শষ্ট 

পযয়ভ ক্তযচারক ফযাফয়য পুযস্কায প্রাক্তিয 

আয়ফদন। আয়ফদন পযভ পাউয়েয়নয 

য়েফাইে 

http://sonargaonmuseum.gov.bd 

এফং অবযথ শনা াখা  লথয়ক ংগ্র কযা 

মায়ফ।   

 

 

ক্তফনামূয়ল্য 

১(এক) কাম শক্তদফ 

 

 

(অক্তপ 

চরাকারীন ভে) 

এয়কএভ আজাদ যকায  

ক্তডয়ে অক্তপায 

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১  

লভাফাইর: +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩ 

ইয়ভইর: sarker.azad@gmail.com 

৬ অদে জনফরয়ক দে 

কযায রয়েয 

কারুক্তয়ল্পয ক্তফক্তবন্ন 

লেক্তণ/ভাধ্যভ এয  উয 

প্রক্তেণ 

ভাস্টায ক্রাপেম্যানয়ক 

ক্তদয়ে ক্তনক্তদ শষ্ট লেক্তণয 

কারুণ্য উৎাদয়নয উয 

প্রক্তেণ প্রদান 

লকা শ শুরুয পূয়ফ শ ক্তত্রকাে ক্তফজ্ঞান অথফা 

পাউয়েয়নয য়েফ াইে লথয়ক লজয়ন 

ক্তনধ শাক্তযি পযয়ভ আয়ফদন ।আয়ফদন পযভ 

পাউয়েয়নয য়েফাইে  

http://sonargaonmuseum.gov.bd 

এফং অবযথ শনা াখা  লথয়ক ংগ্র কযা 

মায়ফ।   

 

 

 

ক্তফনামূয়ল্য 

১(এক) কাম শক্তদফ 

 

 

(অক্তপ 

চরাকারীন ভে) 

এয়কএভ আজাদ যকায  

ক্তডয়ে অক্তপায 

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১  

লভাফাইর: +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩ 

ইয়ভইর: sarker.azad@gmail.com 

৭ ক্তঝয়রয জয়র ফড়ক্তয়ি 

ভাছ ধযা  

ভাছ ধযায ক্তনধ শাক্তযি ক্তপ 

প্রদান কয়য অনুভক্তি গ্রণ 

পাউয়েয়নয অবযথ শনা কে লথয়ক  

অনরাইয়ন 

http://www.sonargaonmuseumtic

ket.com.bd য়েফাইয়েয ভাধ্যয়ভ 

ক্তনধ শাক্তযি ক্তপ ক্তযয়ায়ধয ভাধ্যয়ভ ক্তযক্তে 

ংগ্র কয়য 

১৫% বযাে ১৭২৫.০০ 

(এক াজায ািি ক্তচ) 

োকা ক্তপ প্রদান কয়য ক্তযক্তে 

ংগ্র   

১(এক) কাম শক্তদফ 

 

(অক্তপ 

চরাকারীন ভে) 

লভা: ইোক্তভন খান  

লযক্তজয়েন অক্তপায  

লভাফাইর: ০১৯১৩-৫১৪২৯৬ 

ইয়ভইর: yaminbfacf@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

http://sonargaonmuseum.gov.bd/
mailto:yaminbfacf@yahoo.com
http://sonargaonmuseum.gov.bd/
mailto:sarker.azad@gmail
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ক্র: 

নং 

লফায নাভ লফা প্রদান দ্ধক্তি প্রয়োজনীে কাগজত্র 

এফং প্রাক্তিস্থান 

লফায মূল্য এফং 

ক্তযয়াধ দ্ধক্তি 

লফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দাক্তেত্বপ্রাি কভ শকিশা 

 (নাভ, দক্তফ, লপান নম্বয  ইয়ভইর) 

৮ ক্তঝয়র লনৌকা ভ্রভণ ইজাযা গ্রীিায়ক 

ক্তনধ শাক্তযি ক্তপ প্রদান কয়য 

লনৌভ্রভণ 

লনৌকায ঘাে লথয়ক ক্তনধ শাক্তযি ক্তপ 

ক্তযয়ায়ধয ভাধ্যয়ভ ক্তযক্তে ংগ্র  

আধা ঘন্টা লনৌকাে ভ্রভয়ণয 

জন্য জন প্রক্তি ৩০  (ক্তত্র) 

োকা ায়য ক্তপ ক্তযয়াধ 

১(এক) কাম শক্তদফ 

 

(অক্তপ 

চরাকারীন ভে) 

লভা: ইোক্তভন খান  

লযক্তজয়েন অক্তপায  

লভাফাইর: ০১৯১৩-৫১৪২৯৬ 

ইয়ভইর: yaminbfacf@yahoo.com 

৯ স্যযটিং স্পে ব্যফায ক্তনধ শাক্তযি ক্তপ প্রদান কয়য 

পাউয়েয়নয অবযন্তয়য 

অক্তপ চরাকারীন ভয়ে 

স্যযটিং স্পে ব্যফায 

অবযথ শনা কে লথয়ক   

http://www.sonargaonmuseumtic

ket.com.bd য়েফাইে লথয়ক 

১৫% বযাে ৩৪৫০.০০ 

(ক্তিন াজায চাযি ঞ্চা) 

োকা ক্তপ প্রদান কয়য ক্তযক্তে 

ংগ্র   

১(এক) কাম শক্তদফ 

 

(অক্তপ 

চরাকারীন ভে) 

লভা: যক্তফউর ইরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইয়ভইর:rabiul.fms@gmail.com 

১০ অনরাইয়ন 

লরাককারুক্তল্প লভরায 

স্টয়রয আয়ফদন 

য়েফাইয়ে প্রয়ফ কয়য ক্তত্রকাে ক্তফজ্ঞক্তি প্রদায়নয য ক্তনক্তদ শষ্ট 

ভয়ে িথ্য প্রদান পূফ শক 

www.folkfair.teletalk.com.bd 
য়েফাইে লথয়ক 

প্রক্তিটি পযয়ভয মূল্য ২০০.০০ 

(দুইি) োকা + ১৫% 

াক্তব শ লপ্রাবাইডায ক্তপ + 

এএভএ চাজশ 

১(এক) কাম শক্তদফ লভা: যক্তফউর ইরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইয়ভইর:rabiul.fms@gmail.com 

১১ পাউয়েন ম্পক্তকশি 

ক্তফক্তফধ িথ্যাক্তদ  পযভ 

ংগ্র 

১. য়েফাইয়ে প্রয়ফ 

কয়য 

 

২.লভাফাইর অযা 

ডাউনয়রাড কয়য 

 

৩.আইক্তবআয লফইজড 

লল্পয়ডস্ক এয ভাধ্যয়ভ 

১.http://sonargaonmuseum.gov.bd

ওদয়বসাইদর্ প্রদবশ কদর 

২. Google Play Store এ প্রয়ফ কয়য 

Sonargaon Museum ক্তরয়খ াচ শ কয়য  

Sonargaon Museum অযাটি 

ডাউনয়রাড করুন 

৩. লল্পয়ডয়স্ক ০৯৬০৪০০০৭৭৭ নাম্বায়য 

কর কয়য 

 

 

 

ক্তফনামূয়ল্য 

১(এক) কাম শক্তদফ লভা: যক্তফউর ইরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইয়ভইর:rabiul.fms@gmail.com 

 
 

১২ ভিাভি/যাভ শ/ 

অক্তবয়মাগ প্রদান  

১.য়েফাইয়ে প্রয়ফ 

কয়য 

 

২.ইয়ভইর এয ভাধ্যয়ভ 

 

৩.লপবুয়কয ভাধ্যয়ভ 

 

৪.লল্পয়ডয়স্কয ভাধ্যয়ভ 

ক্তনয়নাি ক্তরংকগুয়রায়ি প্রয়ফ কয়য: 

 

http://sonargaonmuseum.gov.bd 

 

director.s.museum@gmail.com 

 

facebook.com/sonargaonmuseum 

 

০৯৬০৪০০০৭৭৭ নাম্বায়য কর কয়য 

ক্তফনামূয়ল্য িয়ফ লল্পয়ডয়স্কয 

লেয়ত্র অায়যেয কর্তশক 

ক্তনধ শাক্তযি করয়যে প্রয়মাজয 

১(এক) কাম শক্তদফ লভা: যক্তফউর ইরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইয়ভইর:rabiul.fms@gmail.com 

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


ক্র: 

নং 

লফায নাভ লফা প্রদান দ্ধক্তি প্রয়োজনীে কাগজত্র 

এফং প্রাক্তিস্থান 

লফায মূল্য এফং 

ক্তযয়াধ দ্ধক্তি 

লফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দাক্তেত্বপ্রাি কভ শকিশা 

 (নাভ, দক্তফ, লপান নম্বয  ইয়ভইর) 

১৩ স্যক্তবযক্তনেয  লথয়ক 

কারুণ্য ক্রে 

য়ণ্যয ক্তনধ শাক্তযি মূল্য 

ক্তযয়ায়ধয ভাধ্যয়ভ 

ক্তযক্তে ংগ্র কয়য 

জাদুঘয বফয়নয ক্তনচিরাে অফক্তস্থি 

স্যক্তবযক্তনেয  লথয়ক 

য়ণ্যয ক্তনধ শাক্তযি মূল্য 

ক্তযয়াধ কয়য 

১(এক) কাম শক্তদফ 

 

(অক্তপ 

চরাকারীন ভে) 

এয়কএভ আজাদ যকায  

ক্তডয়ে অক্তপায 

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১  

লভাফাইর: +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩ 

ইয়ভইর: sarker.azad@gmail.com 

১৪ ফই ড়ায স্যক্তফধা কাযী রাইয়েক্তযোন 

কাভ কযাোরগায  ফযাফয 

কাক্তিি ফইয়েয জন্য 

লভৌক্তখক/ক্তরক্তখি 

আয়ফদয়নয ভাধ্যয়ভ  

রাইয়েক্তয  ডকুয়ভয়ন্টন লন্টায়যয  

ক্তনচিরাে  

ক্তফনামূয়ল্য ১(এক) কাম শক্তদফ 

 

(অক্তপ 

চরাকারীন ভে) 

ক্তদররুফা লফগভ 

কাযী রাইয়েক্তযোন কাভ কযাোরগায 

লভাফাইর : +৮৮-০১৯৩২-৬১২৯২০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sarker.azad@gmail.com


২.২) প্রাক্তিষ্ঠাক্তনক লফা  

ক্র: 

নং 

লফায নাভ লফা প্রদান দ্ধক্তি প্রয়োজনীে কাগজত্র 

এফং প্রাক্তিস্থান 

লফায মূল্য এফং 

ক্তযয়াধ দ্ধক্তি 

লফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দাক্তেত্বপ্রাি কভ শকিশা 

 (নাভ, দক্তফ, লপান নম্বয  ইয়ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



২.৩) অবযন্তক্তযণ লফা  

ক্র: 

নং 

লফায নাভ লফা প্রদান দ্ধক্তি প্রয়োজনীে কাগজত্র 

এফং প্রাক্তিস্থান 

লফায মূল্য এফং 

ক্তযয়াধ দ্ধক্তি 

লফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দাক্তেত্বপ্রাি কভ শকিশা 

 (নাভ, দক্তফ, লপান নম্বয  ইয়ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ অক্তজশি ছুটি ছুটি নগদােন আয়দ 

জাক্তযয ভাধ্যয়ভ 

ক) াদা কাগয়জ আয়ফদনত্র  

খ) ক্তনধ শাক্তযি পযয়ভ (ফাংরায়দ পযভ 

নং-২৩৯৫) প্রধান অক্তপ কাযী 

কাভ-ক্তাফ যেক কর্তশক প্রদত্ত ছুটি 

প্রাপ্যিায প্রক্তিয়ফদন ইিযাক্তদ 

ক্তফনামূয়ল্য ৭ (াি) কভ শক্তদফ লভা: যক্তফউর ইরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইয়ভইর: rabiul.fms@gmail.com 

২ াধাযণ বক্তফষ্য িক্তফর 

য়ি ঝণ ভঞ্জুক্তয  

আয়ফদয়নয ক্তযয়প্রক্তেয়ি 

লমৌক্তিকিা  ক্তাফ 

মাচাই পূফ শক প্রাপ্যিা 

ক্তনধ শাযণ 

ক) ক্তনধ শাক্তযি পযয়ভ আয়ফদন 

(ফাংরায়দ পযভ নং-২৬৩৯, 

লগয়জয়েড/নন-লগয়জয়েড) প্রাক্তিস্থান: 

প্রধান অক্তপ কাযী কাভ-ক্তাফ 

যেক, ফায়রাকাপা 

খ) াধাযণ বক্তফষ্য িক্তফয়র ফ শয়ল 

জভাকৃি অয়থ শয ক্তাফ ক্তফফযণী (প্রধান 

অক্তপ কাযী কাভ-ক্তাফ যেক) 

মূর কক্ত, ভঞ্জুক্তয আয়দ জাক্তযয য 

লপযিয়মাগ্য) 

ক্তফনামূয়ল্য ৭(াি) কভ শক্তদফ লভা: যক্তফউর ইরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইয়ভইর: rabiul.fms@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rabiul.fms@gmail.com


২.৪) আিাধীন অক্তধদিয/দিয/ংস্থা কর্তশক প্রদত্ত লফা  

ফাংরায়দ লরাক  কারুক্তল্প পাউয়েয়নয ক্তটিয়জন চাে শায ক্তরঙ্ক আকায়য যুি কযা য়েয়ছ।  
৩) অক্তবয়মাগ ব্যফস্থানা দ্ধক্তি (GRS) 

লফাপ্রাক্তিয়িঅন্তুষ্টয়রদাক্তেত্বপ্রািকভ শকিশাযয়েয়মাগায়মাগকরুন।ক্তিক্তনভাধানক্তদয়িব্যথ শয়রক্তনয়নািদ্ধক্তিয়িয়মাগায়মাগকয়যআনাযভস্যাঅফক্তিকরুন। 
 

ক্র: 

নং 

কখন লমাগায়মাগ কযয়ফন  লমাগায়মায়গয ঠিকানা  ক্তনষ্পক্তত্তয ভেীভা   

 

১ 

 

দাক্তেত্বপ্রাি কভ শকিশা ভাধান ক্তদয়ি ব্যথ শ য়র 

 

GRS লপাকার য়েন্ট কভ শকিশা  

 

৩০ কাম শক্তদফ 

 

লভা: যক্তফউর ইরাভ  

উক্তযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইয়ভইর: rabiul.fms@gmail.com 

২ GRS লপাকার য়েন্ট কভ শকিশা ক্তনক্তদ শষ্ট ভয়ে 

ভাধান ক্তদয়ি ব্যথ শ য়র  

 

লকন্দ্রীে অক্তবয়মাগ ব্যফস্থানা দ্ধক্তি 

(GRS) 

  
http://www.cabinet.gov.bd 

 

 

৪) আনায কায়ছ আভায়দয প্রিযাা  

ক্রক্তভক নং প্রক্তিশ্রুি/ কাক্তিি লফা প্রাক্তিয রয়েয কযণীে 

১) ক্তনধ শাক্তযি পযয়ভ ম্পূণ শবায়ফ পূযণকৃি আয়ফদন জভা প্রদান  

২) ঠিক ভাধ্যয়ভ প্রয়োজনীে ক্তপ ক্তযয়াধ কযা  

৩) াোয়িয জন্য ক্তনধ শাক্তযি ভয়েয পূয়ফ শই উক্তস্থি থাকা  

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


 


