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পদবী: কাস্টাডিয়ান 

       : ০১৭১০-৩৩৯২৪৭ 

    : ০৪৬৮-৬২৭৮৬ 

 -     : bagerhatmuseum@yahoo.com 

 

টিডকস্ের হার 

(দল শনার্থী) 

মাধ্যডমক স্তস্রর ডলক্ষার্থীস্দর-৫/- 

দদলী পয শেকস্দর-২০/- 

সাকশভুক্ত দদস্লর পয শেকস্দর-১০০/- 

ডবস্দলী পয শেকস্দর 

২০০/- 

(গাড়ী পাডকশিং) 

দমাের সাইস্ক পাডকশিং-১০/- 

কার/মাইস্রাবাস পাডকশিং-৫০ 

বাস পাডকশিং -৫০/- 

গ্রীষ্মকাীন সময়সূচী 

(১ এডি দর্থস্ক ৩০ দসস্েম্বর) 

মঙ্গ-লডনবার 

সকা ১০.০০ো দর্থস্ক ডবকা ৬.০০ো। 

দসামবার দুপুর ২. ০০ো দর্থস্ক ডবকা ৬.০০ো 

 লীতকাীন সময় সূচী 

(১ অস্টাবর দর্থস্ক ৩১ মাচ শ) 

মঙ্গ-লডনবার 

সকা ৯.০০ো দর্থস্ক ডবকা ৫.০০ো। 

দসামবার দুপুর ১.৩০ো দর্থস্ক ডবকা ৫.০০ো 

রমজান মাস্সর সময় সূচী 

দসামবার – লডনবার 

সকা ১০.০০ ঘটিকা হস্ত ডবকা ৪.০০ ঘটিকা পয শন্ত। 

(দুপুর ১.০০ ঘটিকা হস্ত ১.৩০ ঘটিকা পয শন্ত ডবরডত) 

শুরবার 

দুপুর ২.০০ ঘটিকা হস্ত ডবকা ৪.০০ ঘটিকা পয শন্ত 

রডববার সাপ্তাডহক বন্ধ। 

২.                    , 

     ,       

 

 

   :      দমা: যাস্য়দ 

পদবী: কাস্টাডিয়ান 

       : +৮৮-০১৭২১৬৩২৬৯৮ 

 -     : mmdattabari.jessore@gmail.com 

 

টিডকস্ের হার 

(দল শনার্থী) 

মাধ্যডমক স্তস্রর ডলক্ষার্থীস্দর-৫/- 

দদলী পয শেকস্দর-১৫/- 

সাকশভুক্ত দদস্লর পয শেকস্দর-৫০ 

ডবস্দলী পয শেকস্দর-১০০ 

(গাড়ী পাডকশিং) 

দমাের সাইস্ক পাডকশিং-১০/- 

কার/মাইস্রাবাস পাডকশিং-৫০ 

বাস পাডকশিং-৫০/- 

গ্রীষ্মকাীন সময়সূচী 

(১ এডি দর্থস্ক ৩০ দসস্েম্বর) 

মঙ্গ-লডনবার 

সকা ১০.০০ো দর্থস্ক ডবকা ৬.০০ো। 

দসামবার দুপুর ২. ০০ো দর্থস্ক ডবকা ৬.০০ো 

 লীতকাীন সময় সূচী 

(১ অস্টাবর দর্থস্ক ৩১ মাচ শ) 

মঙ্গ-লডনবার 

সকা ৯.০০ো দর্থস্ক ডবকা ৫.০০ো। 

দসামবার দুপুর ১.৩০ো দর্থস্ক ডবকা ৫.০০ো 

রমজান মাস্সর সময় সূচী 

দসামবার – লডনবার 

সকা ১০.০০ ঘটিকা হস্ত ডবকা ৪.০০ ঘটিকা পয শন্ত। 

(দুপুর ১.০০ ঘটিকা হস্ত ১.৩০ ঘটিকা পয শন্ত ডবরডত) 

শুরবার 

mailto:bagerhatmuseum@yahoo.com
mailto:mmdattabari.jessore@gmail.com
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দুপুর ২.০০ ঘটিকা হস্ত ডবকা ৪.০০ ঘটিকা পয শন্ত 

রডববার সাপ্তাডহক বন্ধ। 

৩.            ,        , 

     ,       

 

   :    .                    

পদবী: সহকারী কাস্টাডিয়ান 

       : ০১৭২২-৭২৪৮৪৫ 

 -     : shayedcu@yahoo.com 

টিডকস্ের হার 

(দল শনার্থী) 

মাধ্যডমক স্তস্রর ডলক্ষার্থীস্দর-৫/- 

দদলী পয শেকস্দর-২০/- 

সাকশভুক্ত দদস্লর পয শেকস্দর -১০০/- 

ডবস্দলী পয শেকস্দর 

২০০/- 

(গাড়ী পাডকশিং) 

দমাের সাইস্ক পাডকশিং-১০/- 

কার/মাইস্রাবাস পাডকশিং-৫০ 

বাস পাডকশিং-৫০/- 

গ্রীষ্মকাীন সময়সূচী 

(১ এডি দর্থস্ক ৩০ দসস্েম্বর) 

মঙ্গ-লডনবার 

সকা ১০.০০ো দর্থস্ক ডবকা ৬.০০ো। 

দসামবার দুপুর ২. ০০ো দর্থস্ক ডবকা ৬.০০ো 

 লীতকাীন সময় সূচী 

(১ অস্টাবর দর্থস্ক ৩১ মাচ শ) 

মঙ্গ-লডনবার 

সকা ৯.০০ো দর্থস্ক ডবকা ৫.০০ো। 

দসামবার দুপুর ১.৩০ো দর্থস্ক ডবকা ৫.০০ো 

রমজান মাস্সর সময় সূচী 

দসামবার – লডনবার 

সকা ১০.০০ ঘটিকা হস্ত ডবকা ৪.০০ ঘটিকা পয শন্ত। 

(দুপুর ১.০০ ঘটিকা হস্ত ১.৩০ ঘটিকা পয শন্ত ডবরডত) 

শুরবার 

দুপুর ২.০০ ঘটিকা হস্ত ডবকা ৪.০০ ঘটিকা পয শন্ত 

রডববার সাপ্তাডহক বন্ধ। 

৪.          গ        ,      

 

   :      : আইরীন পারভীন 

পদবী: সহকারী কাস্টাডিয়ান 

       : ০১৭১৭-৪৯৫১৮৪ 

    : ০৪১-৭৩২২৯৭ 

 -     : ayreen097@gmail.com 

টিডকস্ের হার 

(দল শনার্থী) 

মাধ্যডমক স্তস্রর ডলক্ষার্থীস্দর-৫/- 

দদলী পয শেকস্দর-১৫/- 

সাকশভুক্ত দদস্লর পয শেকস্দর-৫০/- 

ডবস্দলী পয শেকস্দর-১০০/- 

 

গ্রীষ্মকাীন সময়সূচী 

(১ এডি দর্থস্ক ৩০ দসস্েম্বর) 

মঙ্গ-লডনবার 

সকা ১০.০০ো দর্থস্ক ডবকা ৬.০০ো। 

দসামবার দুপুর ২. ০০ো দর্থস্ক ডবকা ৬.০০ো 

 লীতকাীন সময় সূচী 

(১ অস্টাবর দর্থস্ক ৩১ মাচ শ) 

মঙ্গ-লডনবার 

সকা ৯.০০ো দর্থস্ক ডবকা ৫.০০ো। 

দসামবার দুপুর ১.৩০ো দর্থস্ক ডবকা ৫.০০ো 

রমজান মাস্সর সময় সূচী 

দসামবার – লডনবার 

সকা ১০.০০ ঘটিকা হস্ত ডবকা ৪.০০ ঘটিকা পয শন্ত। 

(দুপুর ১.০০ ঘটিকা হস্ত ১.৩০ ঘটিকা পয শন্ত ডবরডত) 

শুরবার 

দুপুর ২.০০ ঘটিকা হস্ত ডবকা ৪.০০ ঘটিকা পয শন্ত 

mailto:ayreen097@gmail.com
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রডববার সাপ্তাডহক বন্ধ। 

৫.                 ণ    , 

     ,      

 

   :    :               

পদবী: সাইে পডরচারক 

       : ০১৭৩৪-৭৫৭৮৯০ 

টিডকস্ের হার 

(দল শনার্থী) 

মাধ্যডমক স্তস্রর ডলক্ষার্থীস্দর-৫/- 

দদলী পয শেকস্দর-১০/- 

সাকশভুক্ত দদস্লর পয শেকস্দর-২৫/- 

ডবস্দলী পয শেকস্দর-১০০/- 

(গাড়ী পাডকিং) 

দমাের সাইস্ক পাডকশিং-১০/- 

কার/মাইস্রাবাস পাডকশিং-৫০ 

বাস পাডকিং-৫০/- 

গ্রীষ্মকাীন সময়সূচী 

(১ এডি দর্থস্ক ৩০ দসস্েম্বর) 

মঙ্গ-লডনবার 

সকা ১০.০০ো দর্থস্ক ডবকা ৬.০০ো। 

দসামবার দুপুর ২. ০০ো দর্থস্ক ডবকা ৬.০০ো 

 লীতকাীন সময় সূচী 

(১ অস্টাবর দর্থস্ক ৩১ মাচ শ) 

মঙ্গ-লডনবার 

সকা ৯.০০ো দর্থস্ক ডবকা ৫.০০ো। 

দসামবার দুপুর ১.৩০ো দর্থস্ক ডবকা ৫.০০ো 

রমজান মাস্সর সময় সূচী 

দসামবার – লডনবার 

সকা ১০.০০ ঘটিকা হস্ত ডবকা ৪.০০ ঘটিকা পয শন্ত। 

(দুপুর ১.০০ ঘটিকা হস্ত ১.৩০ ঘটিকা পয শন্ত ডবরডত) 

শুরবার 

দুপুর ২.০০ ঘটিকা হস্ত ডবকা ৪.০০ ঘটিকা পয শন্ত 

রডববার সাপ্তাডহক বন্ধ। 

৬.            ,      , 

        

 

   :         :            

পদবী: সাইে পডরচারক 

       : ০১৭২৬৯৯০৭৫১ 

টিডকস্ের হার 

(দল শনার্থী) 

মাধ্যডমক স্তস্রর ডলক্ষার্থীস্দর-৫/- 

দদলী পয শেকস্দর-১০/- 

সাকশভুক্ত দদস্লর পয শেকস্দর-২৫/- 

ডবস্দলী পয শেকস্দর-১০০/- 

(গাড়ী পাডকশিং) 

দমাের সাইস্ক পাডকশিং-১০/- 

কার/মাইস্রাবাস পাডকশিং-৫০/- 

বাস পাডকশিং-৫০/- 

গ্রীষ্মকাীন সময়সূচী 

(১ এডি দর্থস্ক ৩০ দসস্েম্বর) 

মঙ্গ-লডনবার 

সকা ১০.০০ো দর্থস্ক ডবকা ৬.০০ো। 

দসামবার দুপুর ২. ০০ো দর্থস্ক ডবকা ৬.০০ো 

 লীতকাীন সময় সূচী 

(১ অস্টাবর দর্থস্ক ৩১ মাচ শ) 

মঙ্গ-লডনবার 

সকা ৯.০০ো দর্থস্ক ডবকা ৫.০০ো। 

দসামবার দুপুর ১.৩০ো দর্থস্ক ডবকা ৫.০০ো 

রমজান মাস্সর সময় সূচী 

দসামবার – লডনবার 

সকা ১০.০০ ঘটিকা হস্ত ডবকা ৪.০০ ঘটিকা পয শন্ত। 

(দুপুর ১.০০ ঘটিকা হস্ত ১.৩০ ঘটিকা পয শন্ত ডবরডত) 

শুরবার 

দুপুর ২.০০ ঘটিকা হস্ত ডবকা ৪.০০ ঘটিকা পয শন্ত 

রডববার সাপ্তাডহক বন্ধ। 
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৭. বডরলা ডবভাগীয় জাদুঘর, বডরলা  

 

 

   :         .         

পদবী: ডিল্ড অডিসার 

       : +৮৮-০১৭১০-৪৪৭৬৬৫ 

 -     : 

divisionalmuseum.barisal@gmail.com 

 

 

টিডকস্ের হার 

(দল শনার্থী) 

মাধ্যডমক স্তস্রর ডলক্ষার্থীস্দর-৫/- 

দদলী পয শেকস্দর-১০/- 

সাকশভুক্ত দদস্লর পয শেকস্দর-২৫/- 

ডবস্দলী পয শেকস্দর-১০০/- 

(গাড়ী পাডকশিং) 

দমাের সাইস্ক পাডকশিং-১০/- 

কার/মাইস্রাবাস পাডকশিং-৫০ 

বাস পাডকশিং-৫০/- 

গ্রীষ্মকাীন সময়সূচী 

(১ এডি দর্থস্ক ৩০ দসস্েম্বর) 

মঙ্গ-লডনবার 

সকা ১০.০০ো দর্থস্ক ডবকা ৬.০০ো। 

দসামবার দুপুর ২. ০০ো দর্থস্ক ডবকা ৬.০০ো 

 লীতকাীন সময় সূচী 

(১ অস্টাবর দর্থস্ক ৩১ মাচ শ) 

মঙ্গ-লডনবার 

সকা ৯.০০ো দর্থস্ক ডবকা ৫.০০ো। 

দসামবার দুপুর ১.৩০ো দর্থস্ক ডবকা ৫.০০ো 

রমজান মাস্সর সময় সূচী 

দসামবার – লডনবার 

সকা ১০.০০ ঘটিকা হস্ত ডবকা ৪.০০ ঘটিকা পয শন্ত। 

(দুপুর ১.০০ ঘটিকা হস্ত ১.৩০ ঘটিকা পয শন্ত ডবরডত) 

শুরবার 

দুপুর ২.০০ ঘটিকা হস্ত ডবকা ৪.০০ ঘটিকা পয শন্ত 

রডববার সাপ্তাডহক বন্ধ। 

৮.    - -               , 

     ,        

 

   :             

পদবী: উচ্চমান সহকারী 

       : ০১৭২৪-৮৫৫৬২২ 

 

টিডকস্ের হার 

(দল শনার্থী) 

মাধ্যডমক স্তস্রর ডলক্ষার্থীস্দর-৫/- 

দদলী পয শেকস্দর-১০/- 

সাকশভুক্ত দদস্লর পয শেকস্দর-২৫/- 

ডবস্দলী পয শেকস্দর-১০০/- 

(গাড়ী পাডকশিং) 

দমাের সাইস্ক পাডকশিং-১০/- 

কার/মাইস্রাবাস পাডকশিং-৫০ 

বাস পাডকশিং-৫০/- 

গ্রীষ্মকাীন সময়সূচী 

(১ এডি দর্থস্ক ৩০ দসস্েম্বর) 

মঙ্গ-লডনবার 

সকা ১০.০০ো দর্থস্ক ডবকা ৬.০০ো। 

দসামবার দুপুর ২. ০০ো দর্থস্ক ডবকা ৬.০০ো 

 লীতকাীন সময় সূচী 

(১ অস্টাবর দর্থস্ক ৩১ মাচ শ) 

মঙ্গ-লডনবার 

সকা ৯.০০ো দর্থস্ক ডবকা ৫.০০ো। 

দসামবার দুপুর ১.৩০ো দর্থস্ক ডবকা ৫.০০ো 

রমজান মাস্সর সময় সূচী 

দসামবার – লডনবার 

সকা ১০.০০ ঘটিকা হস্ত ডবকা ৪.০০ ঘটিকা পয শন্ত। 

(দুপুর ১.০০ ঘটিকা হস্ত ১.৩০ ঘটিকা পয শন্ত ডবরডত) 

শুরবার 

দুপুর ২.০০ ঘটিকা হস্ত ডবকা ৪.০০ ঘটিকা পয শন্ত 

রডববার সাপ্তাডহক বন্ধ। 
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