
তথ্য প্রদানের জন্য সেবা েহজীকরণ প্রনেে ম্যাপ 

 আঞ্চলিক পলরচািনকর কার্ যািয় : 
 

ক্র: েং: পদ্ধতী সেবা প্রদানের লেলিত্ত দালয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযা দালয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযার 

আনিাকলচত্র 

েিয়কাি 

১. সেবা প্রতযাশী 

লশক্ষার্থী/গনবষক কর্তযক/ 

তাঁর কর্তযপনক্ষর লেকট 

হনত তথ্য প্রদােকারী 

কি যকতযার বরাবর ‘তথ্য 

প্রালপ্তর আনবদে ফরি’ 

পূরণ কনর আঞ্চলিক 

পলরচািনকর দপ্তনর  

আনবদে করনত হনব। 

আনবদেপত্র সপ্ররনণ ঠিকাো: 

আঞ্চলিক পলরচািক 

প্রত্নতত্ত্ব অলিদপ্তর 

আঞ্চলিক পলরচািনকর কার্ যািয় 

খুিো ও বলরশাি লবভাগ 

e-mail : rd_khulna@archaeology.gov.bd            

archaeologykhulna@yahoo.com 
সফাে: ০৪১-৭৩০১৩৬ 

সিাবাইি: ০১৭১৬-৩৪৩৬৬৪ 

০১৯৭৬-৩৪৩৬৬৪ 

 

 

সেবা প্রতযাশী লশক্ষার্থী/ 

গনবষক এর আনবদে এবং 

কর্তযপনক্ষর আনবদে একই 

োনর্থ সপ্ররণ করনত হনব। 

অনুি য ০২ কার্ যলদবে 

২.  আনবদে পত্র আঞ্চলিক 

পলরচািনকর দপ্তর সর্থনক 

েহকারী পলরচািনকর 

শাখায় সপ্ররণ 

েহকারী পলরচািক 

েহকারী পলরচািনকর শাখা 

প্রত্নতত্ত্ব অলিদপ্তর 

আঞ্চলিক পলরচািনকর কার্ যািয় 

খুিো ও বলরশাি লবভাগ 

e-mail : rd_khulna@archaeology.gov.bd            

archaeologykhulna@yahoo.com 
সফাে: ০৪১-৭৩০১৩৭ 

সিাবাইি: ০১৭১১-৫৮৬৬৭৯ 

 

 

আনবদে প্রালপ্তর  

অনুি য ০৩ কার্ যলদবে 

৩. আনবদে পত্র েহকারী 

পলরচািনকর দপ্তর সর্থনক 

লফল্ড অলফোনরর শাখায় 

সপ্ররণ 

লফল্ড অলফোর 

লফল্ড অলফোনরর শাখা 

প্রত্নতত্ত্ব অলিদপ্তর 

আঞ্চলিক পলরচািনকর কার্ যািয় 

খুিো ও বলরশাি লবভাগ 

e-mail : rd_khulna@archaeology.gov.bd            

archaeologykhulna@yahoo.com 
সফাে: ০৪১-৭৩২২৯৭ 

গনবষণা েহকারী 

প্রত্নতত্ত্ব অলিদপ্তর 

আঞ্চলিক পলরচািনকর কার্ যািয় 

খুিো ও বলরশাি লবভাগ 

e-mail : rd_khulna@archaeology.gov.bd            

archaeologykhulna@yahoo.com 
সফাে: ০৪১-৭৩২২৯৭ 

সিবাইি: ০১৭৫২-০৯৯৫৮১ 

 

আনবদে প্রালপ্তর  

অনুি য ০৩ কার্ যলদবে 

৪.  আনবদে পত্র লফল্ড 

অলফোনরর দপ্তর সর্থনক 

েহকারী পলরচািনকর 

দপ্তনর/তথ্য প্রদােকারী 

কি যকতযার লেকট সপ্ররণ 

েহকারী পলরচািক 

েহকারী পলরচািনকর শাখা 

প্রত্নতত্ত্ব অলিদপ্তর 

আঞ্চলিক পলরচািনকর কার্ যািয় 

খুিো ও বলরশাি লবভাগ 

e-mail : rd_khulna@archaeology.gov.bd            

archaeologykhulna@yahoo.com 
সফাে: ০৪১-৭৩০১৩৭ 

সিাবাইি: ০১৭১১-৫৮৬৬৭৯ 

 

 

আঞ্চলিক পলরচািক কর্তযক 

অনুনিাদে স্বানপনক্ষ তথ্য 

প্রতযাশী আনবদেকারীর 

লেকট ই-সিইনি/তথ্য 

গ্রহেকারীর চালহদা অনুর্ায়ী 

তথ্য সপ্ররণ। 

অনুি য ০২ কার্ যলদবে 
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আঞ্চলিক পলরচািনকর কার্ যািনয়র তথ্য প্রদানের জন্য সেবা েহজীকরণ প্রনেে ম্যাপ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 জাদুঘর ও োইট অলফেেমূনহর জন্য: 

 

ক্র: 

েং: 

পদ্ধতী সেবা প্রদানের লেলিত্ত দালয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযা দালয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযার আনিাকলচত্র েিয়কাি 

১.  সেবা প্রতযাশী 

লশক্ষার্থী/গনবষক 

কর্তযক/তাঁর 

কর্তযপনক্ষর লেকট 

হনত আনবদে। 

১. কানটালিয়ানের কার্ যািয় 

ষাটগমু্বজ িেলজদ 

সুন্দরনঘাো, বানগরহাট েদর, বানগরাহট-

৯৩০০। 

সিাবাইি: ০১৭১০-৩৩৯২৪৭ 

সফাে: ০৪৬৮-৬২৭৮৬ 

২. কানটালিয়ানের কার্ যািয় 

এি.এি.দত্তবালি 

োগরদাঁিী, সকশবপুর, র্নশার-৭৪৫০। 

সিাবাইি: ০১৯১৪-০৪০৬৯৬ 

৩. খুিো লবভাগীয় জাদুঘর, খুিো 

লবভাগীয় জাদুঘর ভবে 

লশববালি, িলজদ েরণী, খুিো-৯১০০। 

সিাবাইি: ০১৭১৭-৪৯৫১৮৪  

সফাে: ০৪১-৭৩২২৯৭ 

৪. কানটালিয়ানের কার্ যািয় 

রবীন্দ্র কুঠিবালি 

লশিাইদহ, কুিারখালি, কুলিয়া-৭০১০। 

সিাবাইি: ০১৭২২-৭২৪৮৪৫ 

৫. রবীন্দ্র স্মৃলত লবজলিত ভবে 

দলক্ষণলিলহ, ফুিতিা, খুিো-৯২১০। 

সিাবাইি: ০১৭৩৪-৭৫৭৮৯০ 

৬.  আিঝুলপ েীিকুঠি 

আিঝুলপ, সিনহরপুর েদর, সিনহরপুর-

৭১৫২। 

সিাবাইি: ০১৯২৮-৫১০৯৭৯ 

৭. েহকারী কানটালিয়ানের কার্ যািয় 

োি: সিা. সগািাি সফরনদৌে 

পদবী: কানটালিয়াে 

 

োি: মুহাম্মদ ফজলুি কলরি 

পদবী: কানটালিয়াে 

 

োি: সিাো: আইরীে পারভীে 

পদবী: েহকারী কানটালিয়াে 

 

োি: সিা. মুখনিছুর রহিাে 

ভ ূঁইয়া 

পদবী: েহকারী কানটালিয়াে 

 

 

েকি কানটালিয়াে/ 

দালয়ত্বপ্রাপ্ত কি যচারী তথ্য 

প্রদাে করনবে।  

প্রনয়াজে অনুোনর আঞ্চলিক 

পলরচািনকর োনর্থ আনিাচো 

ক্রনি তথ্য প্রদাে করনবে। 

 

অনুি য ১০ কার্ যলদবে 

 

আঞ্চলিক পলিচািক 

সহকািী পলিচািক 

লিল্ড অলিসাি 

সহকািী পলিচািক 
 

আঞ্চলিক পলিচািক 
 

তথ্য গ্রহনকািী 



বলরশাি লবভাগীয় জাদুঘর,  

ফজলুি হক এলভলেউ 

পুরাতে কানিক্টনরট ভবে, বলরশাি-৮২০০ 

সিাবাইি: ০১৫১৫-২৪০৯১৪ 

৮. েহকারী কানটালিয়ানের কার্ যািয় 

সশর-ই-বাংিা স্মৃলত জাদুঘর 

চাখার, বাোলরপািা, বলরশাি-৮৫৩১। 

সিাবাইি: ০১৭২৪-৮৫৫৬২২ 

োি: সিা: লহনরাজুি ইেিাি 

পদবী: োইট পলরচারক 

 

োি: আবু োইদ 

পদবী: বুলকং েহকারী 

 

োি: আবু োইদ 

পদবী: বুলকং েহকারী 

 

োি: শ্রী বিরাি দাে 

পদবী: উচ্চিাে েহকারী 

 

কানটালিয়ানের কার্ যািনয়র তথ্য প্রদানের জন্য সেবা েহজীকরণ প্রনেে ম্যাপ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কাস্টালিয়ান/সহকািী কাস্টালিয়ান/দালয়ত্ব প্রাপ্ত কর্মচািী 

সসবা গ্রহীতা  



জাদুঘর পলরদশ যনে আো সেবা গ্রহীতানদর সেবা েহজীকরণ প্রনেে ম্যাপ 

ক্র: েং: পদ্ধতী সেবা প্রদানের লেলিত্ত দালয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযা দালয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযা েিয়কাি 

১. 

 

জাদুঘর/োইট 

পলরদশ যনে আো  লভ 

আই লপ দশ যোর্থীনদর 

পলরদশ যনে েহনর্াগীতা 

প্রদাে 

আঞ্চলিক পলরচািক 

প্রত্নতত্ত্ব অলিদপ্তর 

আঞ্চলিক পলরচািনকর কার্ যািয় 

খুিো ও বলরশাি লবভাগ 

e-mail : 

rd_khulna@archaeology.gov.bd            

archaeologykhulna@yahoo.com 
সফাে: ০৪১-৭৩০১৩৬ 

সিাবাইি: ০১৭১৬-৩৪৩৬৬৪ 

০১৯৭৬-৩৪৩৬৬৪ 

 

 

লভ আই লপ দশ যোর্থী 

আগিনণর লদে হনত 

প্রস্থানের েিয় পর্ যন্ত 

২. জাদুঘর/োইট 

পলরদশ যনে আো লভ 

আই লপ দশ যোর্থীনদর 

পলরদশ যনে েহনর্াগীতা 

প্রদাে 

েহকারী পলরচািক 

েহকারী পলরচািনকর শাখা 

প্রত্নতত্ত্ব অলিদপ্তর 

আঞ্চলিক পলরচািনকর কার্ যািয় 

খুিো ও বলরশাি লবভাগ 

e-mail : 

rd_khulna@archaeology.gov.bd            

archaeologykhulna@yahoo.com 
সফাে: ০৪১-৭৩০১৩৭ 

সিাবাইি: ০১৭১১-৫৮৬৬৭৯ 

 

আঞ্চলিক পলরচািক 

িনহাদনয়র অনুপলস্থলত / 

অনুিলতক্রনি লভ আই লপ 

দশ যোর্থী আগিনণর লদে 

হনত প্রস্থানের েিয় 

পর্ যন্ত 

৩.  জাদুঘর/োইট 

পলরদশ যনে আো লভ 

আই লপ দশ যোর্থীনদর 

পলরদশ যনে েহনর্াগীতা 

প্রদাে 

১. কানটালিয়ানের কার্ যািয় 

ষাটগমু্বজ িেলজদ 

সুন্দরনঘাো, বানগরহাট েদর, 

বানগরাহট-৯৩০০। 

সিাবাইি: ০১৭১০-৩৩৯২৪৭ 

সফাে: ০৪৬৮-৬২৭৮৬ 

২. কানটালিয়ানের কার্ যািয় 

এি.এি.দত্তবালি 

োগরদাঁিী, সকশবপুর, র্নশার-৭৪৫০। 

সিাবাইি: ০১৯১৪-০৪০৬৯৬ 

৩. খুিো লবভাগীয় জাদুঘর, খুিো 

লবভাগীয় জাদুঘর ভবে 

লশববালি, িলজদ েরণী, খুিো-

৯১০০। 

সিাবাইি: ০১৭১৭-৪৯৫১৮৪  

সফাে: ০৪১-৭৩২২৯৭ 

৪. কানটালিয়ানের কার্ যািয় 

রবীন্দ্র কুঠিবালি 

লশিাইদহ, কুিারখালি, কুলিয়া-

৭০১০। 

সিাবাইি: ০১৭২২-৭২৪৮৪৫ 

 

োি: সিা. সগািাি সফরনদৌে 

পদবী: কানটালিয়াে 

 

োি: মুহাম্মদ ফজলুি কলরি 

পদবী: কানটালিয়াে 

 

োি: সিাো: আইরীে পারভীে 

পদবী: েহকারী কানটালিয়াে 

 

োি: সিা. মুখনিছুর রহিাে ভ ূঁইয়া 

পদবী: েহকারী কানটালিয়াে 

 

েকি কানটালিয়াে/ 

দালয়ত্বপ্রাপ্ত কি যচারী 

আঞ্চলিক পলরচািক 

িনহাদনয়র অনুপলস্থলত / 

অনুিলতক্রনি লভ আই লপ 

দশ যোর্থী আগিনণর লদে 

হনত প্রস্থানের েিয় 

পর্ যন্ত 
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ক্র: েং: পদ্ধতী সেবা প্রদানের লেলিত্ত দালয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযা দালয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযা েিয়কাি 

৪. জাদুঘর/োইট 

পলরদশ যনে আো 

োিারণ দশ যোর্থীনদর 

পলরদশ যনে েহনর্াগীতা 

প্রদাে 

১. রবীন্দ্র স্মৃলত লবজলিত ভবে 

দলক্ষণলিলহ, ফুিতিা, খুিো-৯২১০। 

সিাবাইি: ০১৭৩৪-৭৫৭৮৯০ 

২.  আিঝুলপ েীিকুঠি 

আিঝুলপ, সিনহরপুর েদর, 

সিনহরপুর-৭১৫২। 

সিাবাইি: ০১৯২৮-৫১০৯৭৯ 

৩. েহকারী কানটালিয়ানের কার্ যািয় 

বলরশাি লবভাগীয় জাদুঘর,  

ফজলুি হক এলভলেউ 

পুরাতে কানিক্টনরট ভবে, বলরশাি-

৮২০০ 

সিাবাইি: ০১৫১৫-২৪০৯১৪ 

৪.েহকারী কানটালিয়ানের কার্ যািয় 

সশর-ই-বাংিা স্মৃলত জাদুঘর 

চাখার, বাোলরপািা, বলরশাি-৮৫৩১। 

সিাবাইি: ০১৭২৪-৮৫৫৬২২ 

োি: সিা: লহনরাজুি ইেিাি 

পদবী: োইট পলরচারক 

 

োি: আবু োইদ 

পদবী: বুলকং েহকারী 

 

োি: আবু োইদ 

পদবী: বুলকং েহকারী 

 

োি: শ্রী বিরাি দাে 

পদবী: উচ্চিাে েহকারী 

দালয়ত্বপ্রাপ্ত কি যচারী 

আঞ্চলিক পলরচািক 

িনহাদনয়র অনুিলতক্রনি  

দশ যোর্থীনদর  গাইনিি 

লভলজট প্রদাে  

 

জাদুঘর পলরদশ যনে আো সেবা গ্রহীতানদর সেবা েহজীকরণ প্রনেে ম্যাপ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

লভ আই লপ কর্তযক 

জাদুঘর/োইট পলরদশ যে 

েহকারী পলরচািক কানটালিয়াে/েহকারী 

কানটালিয়াে 

আঞ্চলিক পলরচািক 

জাদুঘনরর দালয়ত্বপ্রাপ্ত কি যচারী 

আঞ্চলিক পলরচািক িনহাদনয়র 

অনুিলতক্রনি  দশ যোর্থীনদর  গাইনিি 

লভলজট প্রদাে 


