
সেফা েহজিকযণ 

ক্রজভক কাজিয নাভ পূজফ ে জকবাজফ কযা হত ফতেভাজন জকবাজফ কযা হয় 

০১ ই-টিজকটিিং প্রজফ সেইজেয কাউন্টায এফিং প্রােজনক বফজনয 

অবযথ েনা কক্ষ সথজক প্রজফমূল্য নেজদ প্রদান কজয টিজকে 

েিংগ্রজহয ভাধ্যজভ  

(প্রজফ টিজকে, ফড়জ জদজয় ভাছধযায টিজকে, ফড় 

েদ োযফাজড় প্রজফ টিজকে, শুটিযিং স্পে বুজকিং) 

ই-টিজকটিিংওজয়ফোইজে প্রজফজয ভাধ্যজভ 

জরিংক: 

http://www.sonargaonmuseumticket.com.bd 

০২ সভাফাইর অযাজেয ভাধ্যজভ তথ্যপ্রাজি দিজয েযােজয সমাোজমাজেয ভাধ্যজভ Google Play Store এ sonargaon museum জরজে 

োর্ ে জদজয় অযান্ড্রজয়ড সভাফাইর অযাে ডাউনজরাজডয ভাধ্যজভ 

০৩ অনরাইজন সরাককারুজল্প সভরায স্টজরয আজফদন অবযথ েনা কজক্ষ নেদমূল্য জযজাধ কজয সরাককারুজল্প 

সভরায স্টজরয আজফদন পযভ/জযজেে েিংগ্রহ ও িভাদান 

প্রজক্রয়ােম্পজেয ভাধ্যজভ 

ওজয়ফোইজে প্রজফ কজয 

জরিংক: 

www.folkfair.teletalk.com.bd 

০৪ আইজবআয সফইিড সহল্পজডস্ক দিজয েযােজয সমাোজমাজেয ভাধ্যজভ জনধ োজযত নাম্বাজয কর কজয পাউজেন েম্পজকেত জফজফধ 

তথ্যাজদ েিংগ্রজহয িন্য   “আইজবআয সফইিড সহল্পজডস্ক” স্থান 

কযা হজয়জছ 

সহল্পজডস্ক নাম্বায-০৯৬০৪০০০৭৭৭ 

০৫ েপেওয়যায ব্যফহায জফজফধ সযজিষ্টাজয েিংযক্ষজণয ভাধ্যজভ * পাউজেজনয অবযন্তযীণ জহোফ েিংক্রান্ত কাি সুষ্ঠুবাজফ 

েম্পাদজনয জনজভত্ত ২০১৬-১৭ অথ েফছয হজত অযাকাউজন্টিং 

েপেওয়যায ব্যফহৃত হজে 

* জনদ েন দ্রব্য ম্যাজনিম্যান্ট েপেওয়যায পাউজেজন 

েিংযজক্ষত জনদ েন দ্রজব্যয তথ্যাজদ ব্যফহায কজয সযজিজেন 

াোয় ব্যফহায কযা হজে 

* রাইজেজযজত েিংযজক্ষত জফদ্যভান ফইজয়য তথ্যাজদ কযাোরে 

আকাজয েিংযক্ষজণয িন্য রাইজেজয ম্যাজনিম্যান্ট েপেওয়যায 

ব্যফহৃত হজে 

* সস্টাজযয ভারাভার জযজেব, অজধমার্ন ও সযজিষ্টায প্রজক্রয়া 

সুষ্ঠু েম্পাদজনয িন্য সস্টায ম্যাজনিম্যান্ট েপেওয়যায ব্যফহৃত 

হজে 

* সদব্যাী অনুেন্ধানমূরক কারুজল্পীজদয িজয কাম েক্রজভয 

প্রাি তথ্যাজদ েিংযক্ষজণয জনজভত্ত ডাোজফি েপেওয়যায ব্যফহৃত 

হজে 

http://www.sonargaonmuseumticket.com.bd/
http://www.folkfair.teletalk.com.bd/


০৬ জফজফধ পযভ েিংগ্রহ দিজয েযােজয সমাোজমাে কজয ভােব্যাী সরাককারুজল্পজভরা ও ফছযব্যাী নানা অনুষ্ঠাজন 

অিংগ্রহণ, কারুজল্পী দকেহ জফজবে তথ্য ও আজফদন পযভ 

ওজয়ফোইজে প্রজফজয ভাধ্যজভ েিংগ্রজহয ব্যফস্থা কযা হজয়জছ 

জরিংক: 

http://sonargaonmuseum.gov.bd 

০৭ ভতাভত/যাভ ে/অজবজমাে প্রদান দিজয েযােজয সমাোজমাে কজয ওজয়ফোইজে প্রজফ কজয/ইজভইর/জহল্পজডস্ক/জপেবুজকয ভাধ্যজভ 

জরিংক: 

http://sonargaonmuseum.gov.bd 

director.s.museum@gmail.com 

facebook.com/sonargaonmuseum.gov.bd 

সহল্পজডস্ক-০৯৬০৪০০০৭৭৭ 

০৮ োভাজিক সমাোজমাে ভাধ্যভ ব্যফহায পজোগ্রাপী ও ডকুজভন্টন সেন্টায সথজক পাউজেন 

েম্পজকেত জফজফধ তথ্যাজদ/ডকুজভজন্টন/অনুষ্ঠাজনয ছজফ ও 

জবজডও েিংগ্রহ 

সপেবুক এফিং ইউটিউজফয ভাধ্যজভ পাউজেন েম্পজকেত জফজফধ 

তথ্যাজদ/ডকুজভজন্টন/অনুষ্ঠান প্রর্ায  

জরিংক: 

facebook.com/sonargaonmuseum.gov.bd 

youtube.com/sonargaonmuseum 

০৯ জডজিোর হাজিযা হাজিযা োতায় েই প্রদান পূফ েক পাউজেজনয েকর কভ েকতো-কভ ের্াযীজদয হাজিযা জডজিোর 

জডবাইজেয ভাধ্যজভ সনয়া হজে  

১০ জডজিোর ইনপযজভন সফাড ে ও িায়ান্ট জিণ 

েিংজমািন 

প্রকানা, স্মযজণকা, ব্যানায, জফজ্ঞান ইতযাজদ প্রদাজনয 

ভাধ্যজভ 

পাউজেজনয তথ্য ও প্রাভাণ্যজর্ত্র প্রদ েজনয জনজভত্ত প্রােজনক 

বফজনয েমু্মেবাজে “জডজিোর ইনপযজভন সফাড ে” ও “িায়ান্ট 

জিণ” েিংজমািন কযা হজয়জছ 

১১     আর      র       ত            প্রকানা, স্মযজণকা, ব্যানায, জফজ্ঞান ইতযাজদ প্রদাজনয 

ভাধ্যজভ অথফা দিজয েযােজয সমাোজমাে কজয 

        র                ত     আর             র 

১২                          (এ এ এ ) এর 

                       

               র   র        র                                এর             

  র  

 

http://sonargaonmuseum.gov.bd/
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