ওয়েব সাইয়ে প্রদর্শয়ের জন্য

বাাংলাদেশ ললাক ও কারুশশল্প ফাউদেশন
ল ানারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
াংস্কৃশি শবষয়ক মন্ত্রণালয়।
www.sonargaonmuseum.gov.bd

শ টিদেন চার্ টার

১. ভির্ে ও ভির্ে
ভির্ে: ঐভিহ্যবাহ্ী ল াককারুভর্ল্প অনুরাগী সংস্কৃভিিেস্ক জাভি
ভির্ে: অনুসন্ধাে, সংগ্রহ্, গয়বষণা ও িাে উন্নেয়ের িাধ্যয়ি ঐভিহ্যবাহ্ী ল াককারুভর্য়ল্পর উৎকষ শ সাধে ও প্রসার

২. লসবা প্রদাে প্রভিশ্রুভি
২.১) োগভরক লসবা
ক্র:
েং

(১)
১

২

৩

৪

লসবার োি

(২)
াউয়ের্ে পভরদর্শে

লসবা প্রদাে পদ্ধভি

প্রয়োজেীে কাগজপত্র
এবং প্রাভিস্থাে

লসবার মূল্য এবং
পভরয়র্াধ পদ্ধভি

লসবা প্রদায়ের
সিেসীিা

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

প্রাপ্তিস্থান:
১) বাং ায়দভর্ োগভরকটিভকে কাউন্টার (১ ও ২ েং ৫০.০০ (পঞ্চার্) োকা
লগইে)
অথবা
অে াইয়ে ২) স্কু কয় য়জর ভর্ক্ষাথীwww.sonargaonmuseumti ৩০ (ভত্রর্) োকা
cket.com.bd ওয়েবসাইে লথয়ক ৩) ভবয়দভর্ োগভরক-১০০.০০
(একর্ি) োকা েগয়দ অথবা
অে াইয়ে
লেভবে
কাে শ/য়ক্রভেে কাে শ/এিএ এস
সাভিশস লপ্রািাইোয়রর িাধ্যয়ি
৪) প্তিশু (অনূর্ধ্ব ৪ বছর)প্তবনামূল্যে
বড়
সদ শারবাভড় ভেধ শাভরি মূয়ল্য টিভকে সংগ্রয়হ্র প্রাপ্তিস্থান:
১) বাং ায়দভর্ োগভরকশারবাভড়)
পভরদর্শে
িাধ্যয়ি
টিভকে কাউন্টার (বড় সদ
১০০.০০ (একর্ি) োকা
অথবা
অে াইয়ে ২) ভবয়দভর্ োগভরক-২০০
www.sonargaonmuseumti (দুইর্ি) োকা
cket.com.bd ওয়েবসাইে লথয়ক
বড়ভর্য়ি িাছ ভর্কার টিভকে সংগ্রহ্ কয়র ভেধ শাভরি ভেধ শাভরি ভ পভরয়র্ায়ধর িাধ্যয়ি ১৭২৫.০০ (এক হ্াজার
স্থায়ে বড়ভর্ ভদয়ে িাছ ভর্কার
টিভকে সংগ্রহ্ কয়র
সাির্ি পভির্) োকা +
অে াইয়ে লপয়িন্ট সাভিশস
প্রাপ্তিস্থান:
লপ্রািাইোর কর্তশক ভেধ শাভরি
www.sonargaonmuseumti সাভিশস িাজশ
cket.com.bd ওয়েবসাইে
ল য়ক লেৌকা ভ্রিণ

প্রয়বর্ টিভকে সংগ্রহ্ কয়র

ইজারা গ্রহ্ীিা কর্তশক পভরিাভ ি ভেধ শাভরি ভ পভরয়র্ায়ধর িাধ্যয়ি ভত্রর্ ভিভেে লেৌকাে ভ্রিয়ণর
লেৌকাে ভেধ শাভরি ভ প্রদাে কয়র ভরভসে সংগ্রহ্ কয়র।
জন্য জেপ্রভি ৩০ (ভত্রর্) োকা
ল য়ক ভ্রিণ
ভ
প্রাভিস্থাে: লেৌকা ঘাে।

িাৎক্ষভেক

দাভেত্বপ্রাি কিশকিশা
(োি, পদভব, ল াে েম্বর ও ইয়িই )

(৭)
লিা: র্াখাওোি লহ্ায়সে
ভেরাপত্তা কিশকিশা
লিাবাই : ০১৯২১১০৩০৪৬
ইয়িই :
so@sonargaonmuseum.gov.bd

িাৎক্ষভেক

লিা: র্াখাওোি লহ্ায়সে
ভেরাপত্তা কিশকিশা
লিাবাই : ০১৯২১১০৩০৪৬
ইয়িই :
so@sonargaonmuseum.gov.bd

১.অে াইয়ে লেয়কাে
সিে টিভকে ক্রে
করা োয়ব
২. িাছ ভর্কার করা
োয়ব সকা ৭.০০ ো
লথয়ক ভবকা ৫.০০
ো পে শন্ত
িাৎক্ষভেক

লিা: র্াখাওোি লহ্ায়সে
ভেরাপত্তা কিশকিশা
লিাবাই : ০১৯২১১০৩০৪৬
ইয়িই :
so@sonargaonmuseum.gov.bd

লিা: র্াখাওোি লহ্ায়সে
ভেরাপত্তা কিশকিশা
লিাবাই : ০১৯২১১০৩০৪৬
ইয়িই : so@sonargaonmuseum.gov.bd

ক্র:
েং

লসবার োি

লসবা প্রদাে পদ্ধভি

প্রয়োজেীে কাগজপত্র
এবং প্রাভিস্থাে

লসবার মূল্য এবং
পভরয়র্াধ পদ্ধভি

লসবা প্রদায়ের
সিেসীিা

দাভেত্বপ্রাি কিশকিশা
(োি, পদভব, ল াে েম্বর ও ইয়িই )

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

৫

স্যযটিং স্পে ব্যবহ্ার

াউয়ের্ে িত্বয়র স্যযটিং/ভিভেও পপ্তরচালক বরাবর আল্যবদন কল্যর
ভিত্র ধারণ
অনুমপ্তিপত্র সংগ্রহ। অনুমপ্তি
প্রাপ্তির পর প্তনর্ বাপ্তরি মূে
পপ্তরল্যিার্ কল্যর টিপ্তকট সংগ্রহ।
প্রাভিস্থাে:
াউয়ের্য়ের

৫৭৫০.০০ (পাঁি হ্াজার
সাির্ি পঞ্চার্) োকা +
অে াইয়ে লপয়িন্ট সাভিশস
লপ্রািাইোর কর্তশক ভেধ শাভরি
সাভিশস িাজশ

িাৎক্ষভেক

লিা: র্াখাওোি লহ্ায়সে
ভেরাপত্তা কিশকিশা
লিাবাই : ০১৯২১১০৩০৪৬
ইয়িই :
so@sonargaonmuseum.gov.bd

ওয়েবসাইে

www.sonargaonmuseum.g
ov.bd এবং অিযথ শো র্াখা।

৬

প্রপ্তিবন্ধী ও প্তসপ্তনয়র প্রপ্তিবন্ধী ও চলাল্যেরায় অক্ষম সমৌপ্তিক ইচ্ছা প্রকাি।
প্তসটিল্যেনল্যদর
েন্য ব্যপ্তিল্যদর র্যাম্প, হুইল সচয়ার ও
হুইলল্যচয়ার
সসবা প্তবল্যিষ ওয়ািরুম ব্যবহাল্যরর প্রাপ্তিস্থান:
প্রদান
সুপ্তবর্া
ভর্ল্পািাে শ জেনু জাদুঘর িবয়ের
ভেিি া লথয়ক

ভবোমূয়ল্য

ক) লিা: র্াখাওোি লহ্ায়সে
ভেরাপত্তা কিশকিশা
লিাবাই : ০১৯২১১০৩০৪৬
ইয়িই :
িাৎক্ষভেক

so@sonargaonmuseum.gov.bd

খ) এয়কএি মুজ্জাভি হ্ক
গাইে ল কিারার
লিাবাই :০১৭১০-২৫৫৫২২
ইয়িই :
masudsonargaon@gmail.com

গ)য়িা: িভেরুজ্জািাে
গাইে ল কিারার
লিাবাই : ০১৭২২-৩৮৭০৪২
ইয়িই :
moniruzzamantorun@yahoo.com

৭

গাপ্তি পাপ্তকংব সুপ্তবর্া

ইোরা গ্রহীিাল্যক প্তনর্ বাপ্তরি প্তে প্রাপ্তিস্থান:
প্রদাল্যনর মাধ্যল্যম
গাপ্তি পাপ্তকংব ময়দান

যানবাহন অনুযায়ী প্তনর্ বাপ্তরি
প্তে প্রদান কল্যর

িাৎক্ষভেক

ক) লিা: র্াখাওোি লহ্ায়সে
ভেরাপত্তা কিশকিশা
লিাবাই : ০১৯২১১০৩০৪৬
ইয়িই :
so@sonargaonmuseum.gov.bd

ক্র:
েং

লসবার োি

লসবা প্রদাে পদ্ধভি

প্রয়োজেীে কাগজপত্র
এবং প্রাভিস্থাে

লসবার মূল্য এবং
পভরয়র্াধ পদ্ধভি

লসবা প্রদায়ের
সিেসীিা

দাভেত্বপ্রাি কিশকিশা
(োি, পদভব, ল াে েম্বর ও ইয়িই )

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

৮

গাইে লসবা প্রদাে

গাইে ল কিারার দ্বারা লদভর্- প্রর্াসভেক িবয়ের অিযথ শো
ভবয়দভর্ দর্শোথী ও ভবয়র্ষ র্াখাে ভ ভখি/য়িৌভখক আয়বদে
অভিভথয়দর ল াকভর্ল্প জাদুঘয়রর
ভেদর্শে দ্রব্য, ল াকসংস্কৃভি,
ইভিহ্াস,
ল াক
ঐভিহ্য,
ভর্ল্পক া, কারুভর্ল্পগ্রাি এবং
াউয়ের্য়ের কিশকাে সম্পয়কশ
অবভহ্ি করা

ক) এয়কএি মুজ্জাভি হ্ক
গাইে ল কিারার
লিাবাই :০১৭১০-২৫৫৫২২
ইয়িই :
ভবোমূয়ল্য

িাৎক্ষভেক

masudsonargaon@gmail.com

খ)য়িা: িভেরুজ্জািাে
গাইে ল কিারার
লিাবাই : ০১৭২২-৩৮৭০৪২
ইয়িই :
moniruzzamantorun@yahoo.com

৯

লি া/প্রদর্শেীয়ি
ল াককারুভর্ল্পীর
অংর্গ্রহ্য়ণর আয়বদে

স্টয় কারুপণ্য তিভর, প্রদর্শে ও ভেভদ শষ্ট রয়ি পভরিা ক বরাবর
ভবপণে
আয়বদে।
ভবোমূয়ল্য
প্রাভিস্থাে:
াউয়ের্য়ের

১৫ (পয়ের)
কাে শভদবস

ওয়েবসাইে

এয়কএি আজাদ সরকার
ভেসয়ে অভ সার
ল াে: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১
লিাবাই : +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩
ইয়িই :sarker.azad@gmail.com

www.sonargaonmuseum.g
ov.bd এবং অিযথ শো র্াখা।

১০

াউয়ের্ে আয়োভজি ল াকজ িয়ঞ্চ ল াকসংগীি ভেভদ শষ্ট রয়ি পভরিা ক বরাবর
ভবভিন্ন
সাংস্কৃভিক /সাংস্কৃভিক অনুষ্ঠাে পভরয়বর্ে
আয়বদে।
অনুষ্ঠায়ে অংর্গ্রহ্য়ণর
আয়বদে
প্রাভিস্থাে:
াউয়ের্য়ের
ওয়েবসাইে

ভবোমূয়ল্য

১৫ (পয়ের)
কাে শভদবস

এয়কএি আজাদ সরকার
ভেসয়ে অভ সার
ল াে: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১
লিাবাই : +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩
ইয়িই :sarker.azad@gmail.com

www.sonargaonmuseum.g
ov.bd এবং অিযথ শো র্াখা।

১১

কারুভর্ল্পী পদক প্রদাে

ভেব শাভিি কারুভর্ল্পীয়ক স্বণ শ ভেভদ শষ্ট রয়ি পভরিা ক বরাবর
পদক, েগদ অথ শ পুরস্কার ও পুরস্কার প্রাভির আয়বদে।
সেদপত্র প্রদাে
প্রাভিস্থাে:
াউয়ের্য়ের ওয়েবসাইে
www.sonargaonmuseum.gov.
bd এবং অিযথেশ া র্াখা।

ভবোমূয়ল্য

৪৫ (পেিাভির্)
কাে শভদবস

এয়কএি আজাদ সরকার
ভেসয়ে অভ সার
ল াে: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১
লিাবাই : +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩
ইয়িই : sarker.azad@gmail.com

ক্র:
েং

লসবার োি

লসবা প্রদাে পদ্ধভি

প্রয়োজেীে কাগজপত্র
এবং প্রাভিস্থাে

লসবার মূল্য এবং
পভরয়র্াধ পদ্ধভি

লসবা প্রদায়ের
সিেসীিা

দাভেত্বপ্রাি কিশকিশা
(োি, পদভব, ল াে েম্বর ও ইয়িই )

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

১২ ল াককারুভর্ল্পী প্রভর্ক্ষণ

িাস্টার ক্রা েসম্যােয়ক ভদয়ে ভেভদ শষ্ট রয়ি পভরিা ক বরাবর
ভেভদ শষ্ট
লেভণর
কারুপণ্য আয়বদে।
উৎপাদয়ের উপর প্রভর্ক্ষণ
প্রদায়ের িাধ্যয়ি দক্ষ জেব প্রাভিস্থাে:
তিভর
াউয়ের্য়ের
ওয়েবসাইে

ভবোমূয়ল্য

এয়কএি আজাদ সরকার
ভেসয়ে অভ সার
ল াে: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১
৩০ (ভত্রর্) কাে শভদবস লিাবাই : +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩
ইয়িই : sarker.azad@gmail.com

www.sonargaonmuseum.g
ov.bd এবং অিযথ শো র্াখা।

১৩

শুয়িচ্ছা-স্মারক
াউয়ের্য়ের ভবভিন্ন প্রকার্ো, প্রাপ্তিস্থান:
ভবপণীর
িাধ্যয়ি প্রভিয়বদে, কারুপণ্য ইিযাভদ কারুপণ্য
িত্বয়র
কারুপণ্য ভবপণে
ক্রে
স্যভিযভেের র্প লথয়ক

পয়ণ্যর গায়ে ল খা ভেধ শাভরি
অবভস্থি মূল্য পভরয়র্াধ সায়পয়ক্ষ

১৪ িাসব্যাপী
অে াইয়ে আয়বদে রি সংগ্রহ্ অে াইয়ে আয়বদে কয়র ভরভসে
ল াককারুভর্ল্প লি ার কয়র োভরয়ি অংর্গ্রহ্ণ
সংগ্রহ্।
স্ট গ্রহ্ণ
োভরয়ি ভেব শাভিি হ্ওোর পর
অিযথ শো কক্ষ লথয়ক স্ট গ্রহ্য়ণর
ভেধ শাভরি ভ পভরয়র্াধ কয়র।
প্রাভিস্থাে:

প্রভিটি রয়ির মূল্য ২০০.০০
(দুইর্ি) োকা + ১৫%
সাভিশস লপ্রািাইোর ভ +
এসএিএস িাজশ+ োভরয়ি
ভবজেী হ্য় স্ট গ্রহ্ণ ভ
২০,০০০.০০ (ভবর্) হ্াজার
োকা

এয়কএি আজাদ সরকার
িাৎক্ষভেক
ভেসয়ে অভ সার
ল াে: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১
লিাবাই : +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩
ইয়িই : sarker.azad@gmail.com
লিা: রভবউ ইস াি
উপপভরিা ক
ল াে: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯
৩০ (ভত্রর্) কাে শভদবস লিাবাই : +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯
ইয়িই :rabiul.fms@gmail.com

www.folkfair.teletalk.com.
bd ওয়েবসাইে।

১৫

াউয়ের্ে সম্পভকশি
অভিয়োগ/িিািি/
পরাির্শ প্রদাে এবং
ভবভবধ রি, ছভব ও
িথ্যাভদ সংগ্রহ্

১. লরভজষ্টায়র ভ ভপবদ্ধ কয়র
২.ওয়েবসাইয়ে প্রয়বর্ কয়র
৩. লিাবাই অযাপস োউেয় াে
কয়র
৪.আইভিআর লবইজে লহ্ল্পয়েস্ক
এর িাধ্যয়ি
৫. সািাভজক লোগায়োগ িাধ্যি
ল সবুয়কর িাধ্যয়ি

প্রাপ্তিস্থান:
১. প্রধান লগইর্ ও োদুঘদর
াংরশিি লরশেষ্টাদর শলদে
২.www.sonargaonmuseum
.gov.bd ওদয়ব াইদর্র মাধ্যদম
২. Google Play Store এ
প্রয়বর্ কয়র Sonargaon
Museum ভ য়খ সাি শ কয়র
Sonargaon

Museum

ভবোমূয়ল্য

১৫ (পয়ের)
কাে শভদবস

লিা: রভবউ ইস াি
উপপভরিা ক
ল াে: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯
লিাবাই : +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯
ইয়িই :rabiul.fms@gmail.com

ক্র:
েং

লসবার োি

লসবা প্রদাে পদ্ধভি

প্রয়োজেীে কাগজপত্র
এবং প্রাভিস্থাে

লসবার মূল্য এবং
পভরয়র্াধ পদ্ধভি

লসবা প্রদায়ের
সিেসীিা

দাভেত্বপ্রাি কিশকিশা
(োি, পদভব, ল াে েম্বর ও ইয়িই )

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

অযাপসটি োউেয় াে করুে
৩. লহ্ল্পয়েয়স্ক ০৯৬০৪০০০৭৭৭
োম্বায়র ক কয়র
৪.facebook.com/sonargaon
museum.gov.bd

১৬

াইয়েভর ব্যবহ্ার

সহ্কারী
াইয়েভরোে কাি প্রাপ্তিস্থান:
কযাো গার বরাবর কাভিি াইয়েভর
ও
েকুয়িয়ন্টর্ে
বইয়ের জন্য লিৌভখক/ভ ভখি লসন্টায়রর ভেিি া
আয়বদে

ভবোমূয়ল্য

িাৎক্ষভেক

রাভকব লহ্ায়সে
সহ্কারী াইয়েভরোে কাি কযাো গার
লিাবাই : ০১৫১৫-২৫৯৯১২
ইয়িই :
librarian@sonargaonmuseum.gov.
bd

১৭

১৮

মাতৃদুগ্ধ পাল্যনর ব্যবস্থা

ওয়ািরুম ব্যবহার

মা ও প্তিশু দিবনার্থীল্যদর মাতৃদুগ্ধ সমৌপ্তিক ইচ্ছা প্রকাি।
পান
প্রাপ্তিস্থান:
লাইল্যেপ্তর
ও
ডকুল্যমল্যেিন
সসোল্যরর প্তনচিলা
প্তনর্ বাপ্তরি প্তে প্রদাল্যনর মাধ্যল্যম

ভবোমূয়ল্য

িাৎক্ষভেক

librarian@sonargaonmuseum.gov.
bd

সমৌপ্তিক ইচ্ছা প্রকাি।
প্রাপ্তিস্থান:
াইয়েভর ও েকুয়িয়ন্টর্ে িবয়ের
পায়বশ-১টি
কারুভর্ল্পগ্রায়ি-২টি
গাভড় পাভকশং এ াকাে-১টি
কারুপণ্য িত্বয়র- ১টি

রাভকব লহ্ায়সে
সহ্কারী াইয়েভরোে কাি কযাো গার
লিাবাই : ০১৫১৫-২৫৯৯১২
ইয়িই :

প্তনর্ বাপ্তরি প্তে প্রদান

িাৎক্ষভেক

লিা: লিাছায়ের লহ্ায়সে
উপসহ্কারী প্রয়কৌর্ ী
লিাবাই : ০১৭১১০৩৩৭৩৮
ইয়িই :
engineer@sonargaonmuseum.
gov.bd

লিা: আর্রাফু আ ি েেে
িত্ত্বাবধােক
লিাবাই : ০১৭১৭৩৪৪১২৫
ইয়িই :
caretaker@sonargaonmuseum.
gov.bd

ক্র:
েং

লসবার োি

লসবা প্রদাে পদ্ধভি

প্রয়োজেীে কাগজপত্র
এবং প্রাভিস্থাে

লসবার মূল্য এবং
পভরয়র্াধ পদ্ধভি

লসবা প্রদায়ের
সিেসীিা

দাভেত্বপ্রাি কিশকিশা
(োি, পদভব, ল াে েম্বর ও ইয়িই )

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

১৯

নামায
ব্যবস্থা

আদাল্যয়র নামায ঘল্যর নামায আদায়

প্রাপ্তিস্থান:
২ নং সগইট সংলগ্ন কারুপ্তিল্পগ্রাম
ভবোমূয়ল্য

িাৎক্ষভেক

লিা: লিাছায়ের লহ্ায়সে
উপসহ্কারী প্রয়কৌর্ ী
লিাবাই : ০১৭১১০৩৩৭৩৮
ইয়িই :
engineer@sonargaonmuseum.
gov.bd

২০

প্রার্থপ্তমক
প্রদান

প্তচপ্তকৎসা দিবনার্থী,
অপ্তিপ্তর্থ
ও প্রাপ্তিস্থান:
োউল্যেিল্যনর
কমবকিবা- প্রর্াসভেক িবয়ের ভদ্বিীে ি াে
কমবচারীল্যদর েরুরী প্রার্থপ্তমক অিযথ শো কক্ষ লথয়ক
প্তচপ্তকৎসা প্রদান

ভবোমূয়ল্য

িাৎক্ষভেক

িাজিহ্ লবগি
অিযথ শোকারী
লিাবাই : ০১৯১২৪০০৭১২
ইয়িই :
reception@sonargaonmuseum.gov.
bd

২.২) প্রাভিষ্ঠাভেক লসবা
ক্র: েং

লসবার োি

(১)
১

(২)

লসবা প্রদাে পদ্ধভি

(৩)
প্তিক্ষা
প্রপ্তিষ্ঠান/ পপ্তরচালল্যকর
প্রপ্তিক্ষণ একাল্যডপ্তম/ অনুল্যমাদনক্রল্যম
প্তবপ্তিন্ন সংস্থা বা
সরকাপ্তর প্রপ্তিষ্ঠাল্যনর
োদুঘর পপ্তরদিবন

প্রয়োজেীে কাগজপত্র
লসবার মূল্য এবং
লসবা প্রদায়ের
দাভেত্বপ্রাি কিশকিশা
এবং প্রাভিস্থাে
পভরয়র্াধ পদ্ধভি
সিেসীিা
(োি, পদভব, ল াে েম্বর ও ইয়িই )
(৪)
(৫)
(৬)
(৭)
আগ্রহী প্রপ্তিষ্ঠানল্যক কতৃবক পপ্তরচালক
লিা: রভবউ ইস াি
বরাবর আল্যবদন
ভেধ শাভরি ভ প্রদাে
উপপভরিা ক
শভদবস
কয়র অথবা ভবোমূয়ল্য ০৩ (ভিে) কাে
ল াে: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯
লিাবাই : +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯
ইয়িই :rabiul.fms@gmail.com

২.৩) অিযন্তভরণ লসবা
ক্র: েং

(১)

লসবার োি

(২)

লসবা প্রদাে পদ্ধভি

প্রয়োজেীে কাগজপত্র
এবং প্রাভিস্থাে

(৩)

(৪)

লসবার মূল্য এবং
পভরয়র্াধ পদ্ধভি

(৫)

১

অভজশি ছুটি

ভবভধিা া
অনুোেী ক) ভেধ শাভরি রয়ি আয়বদে
সরকাভর আয়দর্ জাভর
খ) প্রধাে অভ স সহ্কারী কািভহ্সাব রক্ষক কর্তশক প্রদত্ত ছুটি
প্রাপ্যিার ভববরণী

ভবোমূয়ল্য

২

সার্ারণ িপ্তবষ্য িহপ্তবল ভবভধিা া
অনুোেী ক) ভেধ শাভরি রয়ি আয়বদে
হল্যি অপ্তগ্রম মঞ্জুপ্তর
সরকাভর আয়দর্ জাভর
খ) প্রধাে অভ স সহ্কারী কাি-ভহ্সাব
রক্ষক কর্তশক প্রদত্ত সাধারণ িভবষ্য
িহ্ভবয় সব শয়র্ষ জিাকৃি অয়থ শর
ভহ্সাব ভববরণী
োভন্ত ও ভবয়োদে ছুটি
ভবভধিা া
অনুোেী ক) ভেধ শাভরি রয়ি আয়বদে
সরকাভর আয়দর্ জাভর
খ) প্রধাে অভ স সহ্কারী কাি-ভহ্সাব
রক্ষক কর্তশক প্রদত্ত ছুটির ভহ্সাব
ভববরণী
গ) আয়বদয়ের সায়থ ০৩(ভিে) বছয়রর
ছুটি িঞ্জুভরর কভপ
মাতৃত্বকালীন ছুটি
ভবভধিা া
অনুোেী ক) ভেধ শাভরি রয়ি আয়বদে
সরকাভর আয়দর্ জাভর
ি) সম্ভাব্য মাতৃল্যত্বর িাপ্তরি সম্বপ্তলি
গাইনী ডািাল্যরর সনদপত্র

ভবোমূয়ল্য

অবসর প্রাি কমবকিবা- ভবভধিা া
অনুোেী ক) প্তনর্ বাপ্তরি েরল্যম আল্যবদন
কমবচারীল্যদর সপনিন সরকাভর আয়দর্ জাভর
ি) প্তেপ্তপ োল্যের চুিান্ত প্তহসাব প্তববরণী
মঞ্জুপ্তর
গ) সিষ সবিল্যনর প্রিযয়নপত্র
ঘ) োিীয় পপ্তরচয়পল্যত্রর েল্যটাকপ্তপ
ঙ) ২ কপ্তপ পাসল্যপাট ব সাইল্যের ছপ্তব
চ) সরকাপ্তর বাসায় র্থাকল্যিন না মল্যমব
প্রিযয়ন পত্র

ভবোমূয়ল্য

৩

৪

৫

ভবোমূয়ল্য

ভবোমূয়ল্য

লসবা প্রদায়ের
সিেসীিা

দাভেত্বপ্রাি কিশকিশা
(োি, পদভব, ল াে েম্বর ও ইয়িই )

(৬)

(৭)

৭ (সাি) কিশভদবস লিা: রভবউ ইস াি
উপপভরিা ক
ল াে: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯
লিাবাই : +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯
ইয়িই : rabiul.fms@gmail.com
৭(সাি) কিশভদবস লিা: রভবউ ইস াি
উপপভরিা ক
ল াে: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯
লিাবাই : +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯
ইয়িই : rabiul.fms@gmail.com
৭(সাি) কিশভদবস এয়কএি আজাদ সরকার
ভেসয়ে অভ সার
ল াে: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১
লিাবাই : +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩
ইয়িই : sarker.azad@gmail.com
১৫
(পয়ের) লিা: রভবউ ইস াি
কিশভদবস
উপপভরিা ক
ল াে: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯
লিাবাই : +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯
ইয়িই : rabiul.fms@gmail.com
৩০
(ভত্রর্) এয়কএি আজাদ সরকার
কিশভদবস
ভেসয়ে অভ সার
ল াে: +৮৮-০২-৭৬৫৬২০১
লিাবাই : +৮৮-০১৮১৯-১১২৫৬৩
ইয়িই : sarker.azad@gmail.com

৬

পাসল্যপাট ব
করার সরকাভর আয়দর্ জাভর
অনাপপ্তত্ত পত্র (NOC)
প্রদান

৭

ববল্যদপ্তিক
ভ্রমল্যণর সরকাভর আয়দর্ জাভর
অনাপপ্তত্ত পত্র (NOC)
প্রদান

ছ) মামলা সংক্রান্ত প্রিযয়ন পত্র
ে) নাগপ্তরকত্ব সনল্যদর েল্যটাকপ্তপ
ঝ) এস.এস.প্তস সনল্যদর েল্যটাকপ্তপ
ঞ) না-দাবীর প্রিযয়ন পত্র
ট) নমুনা স্বাক্ষর ও হাল্যির পাঁচ
আঙ্গুল্যলর ছাপ
ঠ) প্রাি সপনিল্যনর ববর্ উত্তরাপ্তর্কারী
সঘাষণা পত্র
প্তনর্ বাপ্তরি েরম পূরণ পূব বক আয়বদে

ভবোমূয়ল্য

৭(সাি) কিশভদবস

ক) ভেধ শাভরি রয়ি আয়বদে

ভবোমূয়ল্য

৭(সাি) কিশভদবস

লিা: রভবউ ইস াি
উপপভরিা ক
ল াে: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯
লিাবাই : +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯
ইয়িই : rabiul.fms@gmail.com
লিা: রভবউ ইস াি
উপপভরিা ক
ল াে: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯
লিাবাই : +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯
ইয়িই : rabiul.fms@gmail.com

৩) আপোর কায়ছ আিায়দর প্রিযার্া:
ক্রভিক েং
১
২
৩
৪
৫
৬

প্রভিশ্রুি/ কাভিি লসবা প্রাভির য়ক্ষয করণীে
স্বেংসম্পূণ শ আয়বদে জিা ভদে
সঠিক িাধ্যয়ি প্রয়োজেীে ভ স পভরয়র্াধ করুে
সাক্ষায়ির জন্য ভেধ শাভরি সিয়ের পূয়ব শই উপভস্থি থাকুে
সসবা প্রদাল্যনর েন্য যল্যর্থাল্যপাযুি সময় প্তদন
বর্য ব সহকাল্যর সসবা গ্রহণ করুন
িদ্রিা ও প্তনরবিা বোয় রাখুন

৪) অভিয়োগ ব্যবস্থাপো পদ্ধভি (GRS):
ক্র: েং
কখে লোগায়োগ করয়বে

কার সল্যে সযাগাল্যযাগ করল্যবন

১

দাভেত্বপ্রাি কিশকিশা সিাধাে ভদয়ি ব্যথ শ অপ্তিল্যযাগ প্তনষ্পপ্তত্ত কমবকিবা (অপ্তনক)
হ্য়

২

GRS ল াকা পয়েন্ট কিশকিশা ভেভদ শষ্ট
সিয়ে সিাধাে ভদয়ি ব্যথ শ হ্য়

আভপ কিশকিশা

আপ্তপল কমবকিবা প্তনপ্তদ বষ্ট সমল্যয় সমার্ান
প্তদল্যি না পারল্যল

মপ্তিপপ্তরষদ প্তবিাল্যগর অপ্তিল্যযাগ
ব্যবস্থাপনা সসল

৩

লোগায়োয়গর ঠিকাো
লিা: রভবউ ইস াি
উপপভরিা ক
ল াে: +৮৮-০২-৭৬৫৬৩০৯
লিাবাই : +৮৮-০১৭১২-২০১৭৫৯
ইয়িই :rabiul.fms@gmail.com
পপ্তরচালক
বাংলাল্যদি সলাক ও কারুপ্তিল্প োউল্যেিন
ল াে: ০৯৬০৪ ০০০ ৭৭৭
ইয়িই :
director.s.museum@gmail.com
অপ্তিল্যযাগ গ্রহণ সকন্দ্র
৫ নং সগইট, বাংলাল্যদি সপ্তচবালয়, ঢাকা
ওল্যয়বসাইট: www.grs.gov.bd

৫. সার্ারণি সয কারল্যণ আল্যবদন বাপ্তিল হয় বা সসবা প্রদান সম্ভব হয় না:

ক্রভিক েং
১
২
৩

সয কারল্যণ আল্যবদন বাপ্তিল হয় বা সসবা প্রদান সম্ভব হয় না

আয়বদেপত্র প্রদত্ত িথ্য ভু প্রিাভণি হ্য়
ভেধ শাভরি লসবামূল্য পভরয়র্াধ ো করা হ্য়
ভেেিকানুে বভহ্র্ভশি কাে শক্রি সংগঠিি হ্য়

ভেষ্পভত্তর সিেসীিা
৩০ (প্তত্রি) কায বপ্তদবস

২০ (প্তবি) কায বপ্তদবস

৬০ (ষাট) কায বপ্তদবস

