
য়েফ াইয়ে প্রদ শয়নয জন্য  

 

 

 

বাাংলাদেশ ললাক ও কারুশশল্প ফাউদেশন 

লসানারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ 

সাংস্কৃশি শবষয়ক মন্ত্রণালয়। 

www.sonargaonmuseum.gov.bd 

শসটিদেনস চার্ টার  
 

 

 

১. ভবন  ভভন 

  
ভবন:  ঐভিযফাী লরাককারুভল্প অনুযাগী ংস্কৃভিভনস্ক জাভি 

 

ভভন:  অনুন্ধান, ংগ্র, গয়ফলণা  ভান উন্নেয়নয ভাধ্যয়ভ ঐভিযফাী লরাককারুভয়ল্পয উৎকল শ াধন  প্রায  

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


২. লফা প্রদান প্রভিশ্রুভি  

২.১) নাগভযক লফা  

ক্র: 

নং 

লফায নাভ লফা প্রদান দ্ধভি প্রয়োজনীে কাগজত্র 

এফং প্রাভিস্থান 

লফায মূল্য এফং 

ভযয়াধ দ্ধভি 

লফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দাভেত্বপ্রাি কভ শকিশা 

 (নাভ, দভফ, লপান নম্বয  ইয়ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ পাউয়েন ভযদ শন   ভনধ শাভযি মূয়ল্য টিভকে ংগ্রয়য 

ভাধ্যয়ভ 

প্রাপ্তিস্থান: 

১ নং  ২ নং পেয়ক স্থাভি 

টিভকে কাউন্টায এফং অনরাইয়ন 

www.sonargaonmuseumti

cket.com.bd য়েফাইে লেয়ক 

প্রবফ প্তপ: 

১) ফাংরায়দভ নাগভযক-

৫০.০০ (ঞ্চা) োকা 

২) স্কুর কয়রয়জয ভক্ষােী- 

৩০ (ভত্র) োকা  

৩) ভফয়দভ নাগভযক-১০০.০০ 

(একি) োকা 

৪) প্তশু (অনূর্ধ্ব ৪ ফছয)- 

প্তফনামূবে 

 

 

 

 িাৎক্ষভনক 

 

 

 

লভা: াখাোি লায়ন  

ভনযাত্তা কভ শকিশা 

লভাফাইর: ০১৯২১১০৩০৪৬ 

ইয়ভইর: 

so@sonargaonmuseum.gov.bd 

 

২ ফড় দ শাযফাভড় 

ভযদ শন   

ভনধ শাভযি মূয়ল্য টিভকে ংগ্রয়য 

ভাধ্যয়ভ 

প্রাপ্তিস্থান: 

ফড় দ শাযফাভড়য়ি স্থাভি টিভকে 

কাউন্টায এফং অনরাইয়ন 

www.sonargaonmuseumti

cket.com.bd য়েফাইে লেয়ক 

প্রয়ফ ভপ: 

৫) ফাংরায়দভ নাগভযক-

১০০.০০ (একি) োকা  

৬) ভফয়দভ নাগভযক-২০০ 

(দুইি) োকা 

 

 িাৎক্ষভনক 

 

লভা: াখাোি লায়ন  

ভনযাত্তা কভ শকিশা 

লভাফাইর: ০১৯২১১০৩০৪৬ 

ইয়ভইর: 

so@sonargaonmuseum.gov.bd 

৩ গাইড লফা প্রদান গাইড লরকচাযায দ্বাযা লদভ-

ভফয়দভ দ শনােী  ভফয়ল 

অভিভেয়দয লরাকভল্প জাদুঘয়যয 

ভনদ শন দ্রব্য, লরাকংস্কৃভি, 

ইভিা, লরাক ঐভিয, 

ভল্পকরা, কারুভল্পগ্রাভ এফং 

পাউয়েয়নয কভ শকাে ম্পয়কশ 

অফভি কযা  

প্রাভিস্থান: 

প্রাভনক বফয়ন য অবযে শনা 

াখাে ভরভখি/লভৌভখক আয়ফদন 

 

 

 

 

 

ভফনামূয়ল্য 

 

 

 

 

 

িাৎক্ষভনক 

 

ক) এয়কএভ মুজ্জাভির ক 

গাইড লরকচাযায  

লভাফাইর:০১৭১০-২৫৫৫২২ 

ইয়ভইর: 

masudsonargaon@gmail.com 

 

খ)লভা: ভভনরুজ্জাভান  

গাইড লরকচাযায  

লভাফাইর: ০১৭২২-৩৮৭০৪২ 

ইয়ভইর: 

moniruzzamantorun@yahoo.com 
 
 
 

http://www.sonargaonmuseumticket.com.bd/
http://www.sonargaonmuseumticket.com.bd/
mailto:so@sonargaonmuseum.gov.bd
http://www.sonargaonmuseumticket.com.bd/
http://www.sonargaonmuseumticket.com.bd/
mailto:masudsonargaon@gmail.com
mailto:moniruzzamantorun@yahoo.com


ক্র: 

নং 

লফায নাভ লফা প্রদান দ্ধভি প্রয়োজনীে কাগজত্র 

এফং প্রাভিস্থান 

লফায মূল্য এফং 

ভযয়াধ দ্ধভি 

লফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দাভেত্বপ্রাি কভ শকিশা 

 (নাভ, দভফ, লপান নম্বয  ইয়ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪ লভরা/প্রদ শনীয়ি 

লরাককারুভল্পীয 

অংগ্রণ 

স্টয়র কারুণ্য তিভয, প্রদ শন  

ভফণন 

ভনভদ শষ্ট পযয়ভ  ভযচারক ফযাফয 

আয়ফদন। 
 

প্রাভিস্থান: 

পাউয়েয়নয য়েফাইে  

www.sonargaonmuseum.g

ov.bd এফং অবযে শনা াখা। 

 

ভফনামূয়ল্য 

 

 

১৫ (য়নয) 

কাম শভদফ 

 

 

 

এয়কএভ আজাদ যকায  

ভডয়ে অভপায 

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১  

লভাফাইর: +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩ 

ইয়ভইর:sarker.azad@gmail.com 

 

৫ পাউয়েন আয়োভজি 

ভফভবন্ন াংস্কৃভিক 

অনুষ্ঠায়ন অংগ্রণ  

লরাকজ ভয়ঞ্চ লরাকংগীি  

/াংস্কৃভিক অনুষ্ঠান ভযয়ফন 

ভনভদ শষ্ট পযয়ভ  ভযচারক ফযাফয 

আয়ফদন। 
 

প্রাভিস্থান: 

পাউয়েয়নয য়েফাইে  

www.sonargaonmuseum.g

ov.bd এফং অবযে শনা াখা। 

 

 

ভফনামূয়ল্য 

 

 

১৫ (য়নয)  

কাম শভদফ 

 

 

 

এয়কএভ আজাদ যকায  

ভডয়ে অভপায 

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১  

লভাফাইর: +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩ 

ইয়ভইর:sarker.azad@gmail.com 

৬ কারুভল্পী দক প্রদান ভনফ শাভচি কারুভল্পীয়ক স্বণ শ 

দক, নগদ অে শ পুযস্কায  

নদত্র প্রদান  

ভনভদ শষ্ট পযয়ভ ভযচারক ফযাফয 

পুযস্কায প্রাভিয আয়ফদন। 
 

প্রাভিস্থান: 

পাউয়েয়নয য়েফাইে  

www.sonargaonmuseum.g

ov.bd এফং অবযে শনা াখা। 

 

 

ভফনামূয়ল্য 

 

 

৪৫ (েিাভি) 

কাম শভদফ 

 

 

 

এয়কএভ আজাদ যকায  

ভডয়ে অভপায 

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১  

লভাফাইর: +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩ 

ইয়ভইর: sarker.azad@gmail.com 

৭ লরাককারুভল্পীলক 

প্রভক্ষণ 

ভাস্টায ক্রাপেম্যানয়ক ভদয়ে 

ভনভদ শষ্ট লেভণয কারুণ্য 

উৎাদয়নয উয প্রভক্ষণ 

প্রদালনয ভাধ্যয়ভ দক্ষ জনফর 

তিভয 

ভনভদ শষ্ট পযয়ভ  ভযচারক ফযাফয 

আয়ফদন। 
 

প্রাভিস্থান: 

পাউয়েয়নয য়েফাইে  

www.sonargaonmuseum.g

ov.bd এফং অবযে শনা াখা। 

 

 

 

ভফনামূয়ল্য 

 

 

 

৩০ (ভত্র) কাম শভদফ 

 

 

 

এয়কএভ আজাদ যকায  

ভডয়ে অভপায 

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১  

লভাফাইর: +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩ 

ইয়ভইর: sarker.azad@gmail.com 

 
 
 

 

http://www.sonargaonmuseum.gov.bd/
http://www.sonargaonmuseum.gov.bd/
mailto:sarker.azad@gmail.com
http://www.sonargaonmuseum.gov.bd/
http://www.sonargaonmuseum.gov.bd/
mailto:sarker.azad@gmail.com
http://www.sonargaonmuseum.gov.bd/
http://www.sonargaonmuseum.gov.bd/
mailto:sarker.azad@gmail
http://www.sonargaonmuseum.gov.bd/
http://www.sonargaonmuseum.gov.bd/
mailto:sarker.azad@gmail.com


ক্র: 

নং 

লফায নাভ লফা প্রদান দ্ধভি প্রয়োজনীে কাগজত্র 

এফং প্রাভিস্থান 

লফায মূল্য এফং 

ভযয়াধ দ্ধভি 

লফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দাভেত্বপ্রাি কভ শকিশা 

 (নাভ, দভফ, লপান নম্বয  ইয়ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৮ ফড়ভয়ি ভাছ ভকায টিভকে ংগ্র কয়য ভনধ শাভযি 

স্থায়ন ফড়ভ ভদয়ে ভাছ ভকায 

ভনধ শাভযি ভপ ভযয়ায়ধয ভাধ্যয়ভ 

টিভকে ংগ্র কয়য 

 

প্রাপ্তিস্থান: 

www.sonargaonmuseumti

cket.com.bd য়েফাইে 

১৫% বযাে ১৭২৫.০০ 

(এক াজায ািি ভচ) 

োকা + াভব শ চাজশ 

১.অনরাইয়ন লময়কান 

ভে টিভকে ক্রে 

কযা মায়ফ 

২. ভাছ ভকায কযা 

মায়ফ কার ৭.০০ ো 

লেয়ক ভফকার ৫.০০ 

ো ম শন্ত 

লভা: াখাোি লায়ন  

ভনযাত্তা কভ শকিশা 

লভাফাইর: ০১৯২১১০৩০৪৬ 

ইয়ভইর: 

so@sonargaonmuseum.gov.bd 

 

৯ ভঝয়র লনৌকা ভ্রভণ ইজাযা গ্রীিা কর্তশক ভযচাভরি 

লনৌকাে ভনধ শাভযি ভপ প্রদান কয়য 

লরয়ক ভ্রভণ 

ভনধ শাভযি ভপ ভযয়ায়ধয ভাধ্যয়ভ 

ভযভে ংগ্র কয়য। 

 

প্রাভিস্থান: লনৌকা ঘাে। 

আধা ঘন্টা লনৌকাে ভ্রভয়ণয 

জন্য জনপ্রভি ৩০ (ভত্র) োকা 

ভপ  

 

 

িাৎক্ষভনক 

 

লভা: াখাোি লায়ন  

ভনযাত্তা কভ শকিশা 

লভাফাইর: ০১৯২১১০৩০৪৬ 

ইয়ভইর: 

so@sonargaonmuseum.gov.bd 

১০ স্যযটিং স্পে ব্যফায পাউয়েয়নয চত্বয়য স্যযটিং প্তযচারক ফযাফয আবফদন কবয 

অনুভপ্ততত্র ংগ্র। অনুভপ্তত 

প্রাপ্তিয য প্তনধ বাপ্তযত মূে 

প্তযবাধ কবয টিপ্তকট ংগ্র। 

 

প্রাভিস্থান: 

পাউয়েয়নয য়েফাইে  

www.sonargaonmuseum.g

ov.bd এফং অবযে শনা াখা। 

১৫% বযাে ৩৪৫০.০০ 

(ভিন াজায চাযি ঞ্চা) 

োকা + াভব শ চাজশ 

 

 

 

িাৎক্ষভনক 

 

লভা: াখাোি লায়ন  

ভনযাত্তা কভ শকিশা 

লভাফাইর: ০১৯২১১০৩০৪৬ 

ইয়ভইর: 

so@sonargaonmuseum.gov.bd 

১১ ভাব্যাী 

লরাককারুভল্প লভরা য 

স্টর গ্রণ 

অনরাইয়ন আয়ফদন পযভ ংগ্র 

কয়য রোভযয়ি অংগ্রণ 

অনরাইয়ন আয়ফদন কয়য ভযভে 

ংগ্র। 

রোভযয়ি ভনফ শাভচি োয য 

অবযে শনা কক্ষ লেয়ক স্টর গ্রয়ণয 

ভনধ শাভযি ভপ ভযয়াধ কয়য। 

 

প্রাভিস্থান:  

www.folkfair.teletalk.com.

bd য়েফাইে। 

প্রভিটি পযয়ভয মূল্য ২০০.০০ 

(দুইি) োকা + ১৫% 

াভব শ লপ্রাবাইডায ভপ + 

এএভএ চাজশ + রোভযয়ি 

ভফজেী য়র স্টর গ্রণ ভপ 

২০,০০০.০০ (ভফ) াজায 

োকা 

৩০ (ভত্র) কাম শভদফ লভা: যভফউর ইরাভ  

উভযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইয়ভইর:rabiul.fms@gmail.com 
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ক্র: 

নং 

লফায নাভ লফা প্রদান দ্ধভি প্রয়োজনীে কাগজত্র 

এফং প্রাভিস্থান 

লফায মূল্য এফং 

ভযয়াধ দ্ধভি 

লফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দাভেত্বপ্রাি কভ শকিশা 

 (নাভ, দভফ, লপান নম্বয  ইয়ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১২ পাউয়েন ম্পভকশি  

অভবয়মাগ/ভিাভি/ 

যাভ শ প্রদান এফং  

ভফভফধ পযভ , ছভফ  

িথ্যাভদ   ংগ্র 

১. লযভজষ্টায়য ভরভফদ্ধ কয়য 

২.য়েফাইয়ে প্রয়ফ কয়য 

৩. লভাফাইর অযা ডাউনয়রাড 

কয়য 

৪.আইভবআয লফইজড লল্পয়ডস্ক 

এয ভাধ্যয়ভ 

৫. াভাভজক লমাগায়মাগ ভাধ্যভ 

লপবুয়কয ভাধ্যয়ভ 

প্রাপ্তিস্থান: 

১. প্রধান লগইর্ ও োদুঘদর 

সাংরশিি লরশেষ্টাদর শলদে 

২.www.sonargaonmuseum

.gov.bd ওদয়বসাইদর্ প্রদবশ 

কদর 

২. Google Play Store এ 

প্রয়ফ কয়য Sonargaon 

Museum ভরয়খ াচ শ কয়য  

Sonargaon Museum 

অযাটি ডাউনয়রাড করুন 

৩. লল্পয়ডয়স্ক ০৯৬০৪০০০৭৭৭ 

নাম্বায়য কর কয়য 

৪.facebook.com/sonargaonm

useum.gov.bd 

 

 

 

ভফনামূয়ল্য 

১৫ (য়নয)  

কাম শভদফ 

 

 

 

লভা: যভফউর ইরাভ  

উভযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইয়ভইর:rabiul.fms@gmail.com 

 
 

১৩ শুয়বচ্ছা-স্মাযক 

ভফণীয ভাধ্যয়ভ 

কারুণ্য ভফণন  

পাউয়েয়নয ভফভবন্ন প্রকানা, 

প্রভিয়ফদন, কারুণ্য ইিযাভদ 

ক্রে 

প্রাপ্তিস্থান: 

ভল্পাচাম শ জেনুর জাদুঘয বফয়নয 

ভনচিরাে অফভস্থি স্যভবযভনেয 

 লেয়ক 

য়ণ্যয গায়ে লরখা ভনধ শাভযি 

মূল্য ভযয়াধ ায়য়ক্ষ 

 

িাৎক্ষভনক 

 

এয়কএভ আজাদ যকায  

ভডয়ে অভপায 

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১  

লভাফাইর: +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩ 

ইয়ভইর: sarker.azad@gmail.com 

১৪ ফই ড়া কাযী রাইয়েভযোন কাভ 

কযাোরগায  ফযাফয কাভিি 

ফইয়েয জন্য লভৌভখক/ভরভখি 

আয়ফদন 

প্রাপ্তিস্থান: 

রাইয়েভয  ডকুয়ভয়ন্টন 

লন্টায়যয  ভনচিরা  

ভফনামূয়ল্য  

 

িাৎক্ষভনক 

 

ভদররুফা লফগভ 

কাযী রাইয়েভযোন কাভ কযাোরগায 

লভাফাইর : ০১৯৩২-৬১২৯২০ 

ইয়ভইর: 

librarian@sonargaonmuseum.gov.

bd 

১৫ প্রাথপ্তভক প্তচপ্তকৎা 

প্রদান 

দ বনাথী, অপ্ততপ্তথ ও 

পাউবেবনয কভ বকতবা-

কভ বচাযীবদয জরুযী প্রাথপ্তভক 

প্তচপ্তকৎা  প্রদান 

প্রাপ্তিস্থান: 

১. প্রাভনক বফয়নয ভদ্বিীে 

িরাে অবযে শনা কক্ষ লেয়ক 

২. জাদুঘয বফয়নয ভনচিরাে  

স্যভবযভনেয  লেয়ক 

ভফনামূয়ল্য  

 

িাৎক্ষভনক 

 

িাজভর লফগভ 

অবযে শনাকাযী 

লভাফাইর: ০১৯১২৪০০৭১২ 

ইয়ভইর: 

reception@sonargaonmuseum.gov.

bd 

http://www.sonargaonmuseum.gov.bd/
http://www.sonargaonmuseum.gov.bd/
http://www.sonargaonmuseum.gov.bd/
mailto:rabiul.fms@gmail.com
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ক্র: 

নং 

লফায নাভ লফা প্রদান দ্ধভি প্রয়োজনীে কাগজত্র 

এফং প্রাভিস্থান 

লফায মূল্য এফং 

ভযয়াধ দ্ধভি 

লফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দাভেত্বপ্রাি কভ শকিশা 

 (নাভ, দভফ, লপান নম্বয  ইয়ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৬ ভাতৃদুগ্ধ াবনয ব্যফস্থা ভা ও প্তশু দ বনাথীবদয ভাতৃদুগ্ধ 

ান  

মভৌপ্তিক ইচ্ছা প্রকা। 

 

প্রাপ্তিস্থান: 

রাইবেপ্তয ও ডকুবভবেন 

মোবযয প্তনচতরা 

ভফনামূয়ল্য  

 

িাৎক্ষভনক 

 

ভদররুফা লফগভ 

কাযী রাইয়েভযোন কাভ কযাোরগায 

লভাফাইর : ০১৯৩২-৬১২৯২০ 

ইয়ভইর: 

librarian@sonargaonmuseum.

gov.bd 

১৭ প্রপ্ততফন্ধী ও প্তপ্তনয়য 

প্তটিবজনবদয জন্য 

হুইরবচয়ায মফা 

প্রদান 

প্রপ্ততফন্ধী ও চরাবপযায় অক্ষভ 

ব্যপ্তিবদয ম বা ম্প, হুইর মচয়ায ও 

প্তফবল ওয়ারুভ ব্যফাবযয 

সুপ্তফধা 

মভৌপ্তিক ইচ্ছা প্রকা। 

 

প্রাপ্তিস্থান: 

ভল্পাচাম শ জেনুর জাদুঘয বফয়নয 

ভনচিরাে অফভস্থি স্যভবযভনেয 

 লেয়ক 

ভফনামূয়ল্য  

 

 

 

িাৎক্ষভনক 

 

ক) লভা: াখাোি লায়ন  

ভনযাত্তা কভ শকিশা 

লভাফাইর: ০১৯২১১০৩০৪৬ 

ইয়ভইর: 

so@sonargaonmuseum.gov.bd 
খ) এয়কএভ মুজ্জাভির ক 

গাইড লরকচাযায  

লভাফাইর:০১৭১০-২৫৫৫২২ 

ইয়ভইর: 

masudsonargaon@gmail.com 

গ)লভা: ভভনরুজ্জাভান  

গাইড লরকচাযায  

লভাফাইর: ০১৭২২-৩৮৭০৪২ 

ইয়ভইর: 

moniruzzamantorun@yahoo.com 

১৮ ওয়ারুভ/টয়বরট/ 

প্রাধনী স্থান ব্যফায 

ইজাযা গ্রীতাবক প্তনধ বাপ্তযত প্তপ 

প্রদাবনয ভাধ্যবভ 

মভৌপ্তিক ইচ্ছা প্রকা। 

 

প্রাপ্তিস্থান: 

রাইয়েভয  ডকুয়ভয়ন্টন বফয়নয 

ায়বশ-১টি 

কারুভল্পগ্রায়ভ-২টি 

গাভড় াভকশং এরাকাে-১টি 

 

 

 

প্তনধ বাপ্তযত প্তপ প্রদান  

 

িাৎক্ষভনক 

 

লভা: লভাছায়েয লায়ন 

উকাযী প্রয়কৌরী 

লভাফাইর: ০১৭১১০৩৩৭৩৮ 

ইয়ভইর: 

engineer@sonargaonmuseum.

gov.bd 

mailto:librarian@sonargaonmuseum.gov.bd
mailto:librarian@sonargaonmuseum.gov.bd
mailto:so@sonargaonmuseum.gov.bd
mailto:masudsonargaon@gmail.com
mailto:moniruzzamantorun@yahoo.com
mailto:engineer@sonargaonmuseum.gov.bd
mailto:engineer@sonargaonmuseum.gov.bd


ক্র: 

নং 

লফায নাভ লফা প্রদান দ্ধভি প্রয়োজনীে কাগজত্র 

এফং প্রাভিস্থান 

লফায মূল্য এফং 

ভযয়াধ দ্ধভি 

লফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দাভেত্বপ্রাি কভ শকিশা 

 (নাভ, দভফ, লপান নম্বয  ইয়ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১৯ নাভাম আদাবয়য 

ব্যফস্থা 

নাভাম ঘবয নাভাম আদায় প্রাপ্তিস্থান: 

কারুপ্তল্পগ্রাভ 

 

ভফনামূয়ল্য  

 

িাৎক্ষভনক 

 

লভা: লভাছায়েয লায়ন 

উকাযী প্রয়কৌরী 

লভাফাইর: ০১৭১১০৩৩৭৩৮ 

ইয়ভইর: 

engineer@sonargaonmuseum.

gov.bd 

 

২০ গাপ্তি াপ্তকবং সুপ্তফধা ইজাযা গ্রীতাবক প্তনধ বাপ্তযত প্তপ 

প্রদাবনয ভাধ্যবভ 

প্রাপ্তিস্থান: 

গাপ্তি াপ্তকবং ভয়দান 

 

প্তনধ বাপ্তযত প্তপ প্রদান  

 

িাৎক্ষভনক 

 

ক) লভা: াখাোি লায়ন  

ভনযাত্তা কভ শকিশা 

লভাফাইর: ০১৯২১১০৩০৪৬ 

ইয়ভইর: 

so@sonargaonmuseum.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:engineer@sonargaonmuseum.gov.bd
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২.২) প্রাভিষ্ঠাভনক লফা  

ক্র: নং লফায নাভ লফা প্রদান দ্ধভি প্রয়োজনীে কাগজত্র 

এফং প্রাভিস্থান 

লফায মূল্য এফং 

ভযয়াধ দ্ধভি 

লফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দাভেত্বপ্রাি কভ শকিশা 

 (নাভ, দভফ, লপান নম্বয  ইয়ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ প্তক্ষা প্রপ্ততষ্ঠান/ 

প্রপ্তক্ষণ একাবডপ্তভ/ 

প্তফপ্তবন্ন ংস্থা ফা 

যকাপ্তয প্রপ্ততষ্ঠাবনয 

জাদুঘয প্তযদ বন 

প্তযচারবকয 

অনুবভাদনক্রবভ 

আগ্রী প্রপ্ততষ্ঠানবক কতৃবক প্তযচারক 

ফযাফয আবফদন 

 

ভনধ শাভযি ভপ প্রদান 

কয়য অেফা ভফনামূয়ল্য 

 

 

০৩ (ভিন) কাম শভদফ 

 

 

লভা: যভফউর ইরাভ  

উভযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইয়ভইর:rabiul.fms@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rabiul.fms@gmail.com


 

২.৩) অবযন্তভযণ লফা  

ক্র: নং লফায নাভ লফা প্রদান দ্ধভি প্রয়োজনীে কাগজত্র 

এফং প্রাভিস্থান 

লফায মূল্য এফং 

ভযয়াধ দ্ধভি 

লফা প্রদায়নয 

ভেীভা 

দাভেত্বপ্রাি কভ শকিশা 

 (নাভ, দভফ, লপান নম্বয  ইয়ভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ অভজশি ছুটি ভফভধভারা অনুমােী 

যকাভয আয়দ জাভয 

ক) ভনধ শাভযি পযয়ভ আয়ফদন 

খ) প্রধান অভপ কাযী কাভ-

ভাফ যক্ষক কর্তশক প্রদত্ত ছুটি 

প্রাপ্যিায ভফফযণী 

ভফনামূয়ল্য ৭ (াি) কভ শভদফ লভা: যভফউর ইরাভ  

উভযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইয়ভইর: rabiul.fms@gmail.com 

২ াধাযণ বপ্তফষ্য তপ্তফর 

বত অপ্তগ্রভ ভঞ্জুপ্তয 

ভফভধভারা অনুমােী 

যকাভয আয়দ জাভয 

ক) ভনধ শাভযি পযয়ভ আয়ফদন 

খ) প্রধান অভপ কাযী কাভ-ভাফ 

যক্ষক কর্তশক প্রদত্ত াধাযণ বভফষ্য 

িভফয়র ফ শয়ল জভাকৃি অয়ে শয 

ভাফ ভফফযণী 

ভফনামূয়ল্য ৭(াি) কভ শভদফ লভা: যভফউর ইরাভ  

উভযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইয়ভইর: rabiul.fms@gmail.com 

৩ োভন্ত  ভফয়নাদন ছুটি ভফভধভারা অনুমােী 

যকাভয আয়দ জাভয 

ক) ভনধ শাভযি পযয়ভ আয়ফদন 

খ) প্রধান অভপ কাযী কাভ-ভাফ 

যক্ষক কর্তশক প্রদত্ত ছুটিয ভাফ 

ভফফযণী 

গ) আয়ফদয়নয ায়ে ০৩(ভিন) ফছয়যয 

ছুটি ভঞ্জুভযয কভ 

ভফনামূয়ল্য ৭(াি) কভ শভদফ এয়কএভ আজাদ যকায  

ভডয়ে অভপায 

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১  

লভাফাইর: +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩ 

ইয়ভইর: sarker.azad@gmail.com 

৪ ভাতৃত্বকারীন ছুটি ভফভধভারা অনুমােী 

যকাভয আয়দ জাভয 

ক) ভনধ শাভযি পযয়ভ আয়ফদন 

ি) ম্ভাব্য ভাতৃবত্বয তাপ্তযি ম্বপ্তরত 

গাইনী ডািাবযয নদত্র 

ভফনামূয়ল্য ১৫ (য়নয ) 

কভ শভদফ 

লভা: লভাছায়েয লায়ন 

উকাযী প্রয়কৌরী 

লভাফাইর: ০১৭১১০৩৩৭৩৮ 

ইয়ভইর: 

engineer@sonargaonmuseum.gov.bd 

৫ অফয প্রাি কভ বকতবা-

কভ বচাযীবদয মনন 

ভঞ্জুপ্তয 

ভফভধভারা অনুমােী 

যকাভয আয়দ জাভয 

ক) প্তনধ বাপ্তযত পযবভ আবফদন 

ি) প্তজপ্ত পাবেয চুিান্ত প্তাফ প্তফফযণী 

গ) মল মফতবনয প্রতযয়নত্র 

ঘ) জাতীয় প্তযচয়বত্রয পবটাকপ্ত 

ঙ) ২ কপ্ত াবাট ব াইবজয ছপ্তফ 

চ) যকাপ্তয ফাায় থাকবতন না ভবভ ব 

ভফনামূয়ল্য ৩০ (ভত্র) 

কভ শভদফ 

এয়কএভ আজাদ যকায  

ভডয়ে অভপায 

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১  

লভাফাইর: +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩ 

ইয়ভইর: sarker.azad@gmail.com 
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প্রতযয়ন ত্র 

ছ) ভাভরা ংক্রান্ত প্রতযয়ন ত্র 

জ) নাগপ্তযকত্ব নবদয পবটাকপ্ত 

ঝ) এ.এ.প্ত নবদয পবটাকপ্ত 

ঞ) না-দাফীয প্রতযয়ন ত্র 

ট) নমুনা স্বাক্ষয ও াবতয াঁচ 

আঙ্গুবরয ছা 

ঠ) প্রাি মনবনয বফধ উত্তযাপ্তধকাযী 

মঘালণা ত্র 

৬ াবাট ব কযায 

অনাপ্তত্ত ত্র (NOC) 

প্রদান 

যকাভয আয়দ জাভয প্তনধ বাপ্তযত পযভ পূযণ পূফ বক আয়ফদন ভফনামূয়ল্য ৭(াি) কভ শভদফ লভা: যভফউর ইরাভ  

উভযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইয়ভইর: rabiul.fms@gmail.com 

৭ বফবদপ্তক ভ্রভবণয 

অনাপ্তত্ত ত্র (NOC)  

প্রদান 

যকাভয আয়দ জাভয ক) ভনধ শাভযি পযয়ভ আয়ফদন ভফনামূয়ল্য ৭(াি) কভ শভদফ লভা: যভফউর ইরাভ  

উভযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইয়ভইর: rabiul.fms@gmail.com 
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৩) আনায কায়ছ আভায়দয প্রিযাা:  

ক্রভভক নং প্রভিশ্রুি/ কাভিি লফা প্রাভিয রয়ক্ষয কযণীে 

১ স্বেংম্পূণ শ আয়ফদন জভা ভদন  

২ ঠিক ভাধ্যয়ভ প্রয়োজনীে ভপ ভযয়াধ করুন 

৩ াক্ষায়িয জন্য ভনধ শাভযি ভয়েয পূয়ফ শই উভস্থি োকুন 

৪ মফা প্রদাবনয জন্য মবথাবাযুি ভয় প্তদন 

৫ বধম ব কাবয মফা গ্রণ করুন 

৬ বদ্রতা ও প্তনযফতা ফজায় যাখুন 

 

৪) অভবয়মাগ ব্যফস্থানা দ্ধভি (GRS):  

ক্র: নং কখন লমাগায়মাগ কযয়ফন কায বে মমাগাবমাগ কযবফন লমাগায়মায়গয ঠিকানা ভনষ্পভত্তয ভেীভা 

 

১ 

 

দাভেত্বপ্রাি কভ শকিশা ভাধান ভদয়ি ব্যে শ 

য়র 

 

অপ্তববমাগ প্তনষ্পপ্তত্ত কভ বকতবা (অপ্তনক) 

লভা: যভফউর ইরাভ  

উভযচারক  

লপান: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯  

লভাফাইর: +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯ 

ইয়ভইর:rabiul.fms@gmail.com 

 

৩০ (প্তত্র) কাম বপ্তদফ 

২ GRS লপাকার য়েন্ট কভ শকিশা ভনভদ শষ্ট 

ভয়ে ভাধান ভদয়ি ব্যে শ য়র  

 

 

আভর কভ শকিশা 

প্তযচারক 

ফাংরাবদ মরাক ও কারুপ্তল্প পাউবেন 

লপান: ০৯৬০৪ ০০০ ৭৭৭ 

ইয়ভইর: 

director.s.museum@gmail.com 

 
২০ (প্তফ) কাম বপ্তদফ 

৩ আপ্তর কভ বকতবা প্তনপ্তদ বষ্ট ভবয় ভাধান 

প্তদবত না াযবর 

ভপ্তিপ্তযলদ প্তফবাবগয অপ্তববমাগ 

ব্যফস্থানা মর 

অপ্তববমাগ গ্রণ মকন্দ্র 

৫ নং মগইট, ফাংরাবদ প্তচফারয়, ঢাকা 

ওবয়ফাইট: www.grs.gov.bd 

৬০ (লাট) কাম বপ্তদফ 

 

৫. াধাযণত মম কাযবণ আবফদন ফাপ্ততর য় ফা মফা প্রদান ম্ভফ য় না: 

ক্রভভক নং মম কাযবণ আবফদন ফাপ্ততর য় ফা মফা প্রদান ম্ভফ য় না 

১ আয়ফদনত্র প্রদত্ত িথ্য ভুর প্রভাভণি য়র  

২ ভনধ শাভযি লফামূল্য ভযয়াধ না কযা য়র 

৩ ভনেভকানুন ফভর্ভ শি কাম শক্রভ ংগঠিি য়র 



 


