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সিটিজেন চার্ টার 

প্রত্নতত্ত্ব অসিদপ্তর, আঞ্চসিক পসরচািজকর কার্ টািয়, খুিনা 

 

১.  সিশন ও সিশন: 

 রূপকল্প (Vision )  : প্রত্নতাসত্ত্বক ঐসতজযের প্রসত িজচতন িংস্কৃসতিনস্ক োসত। 

 অসিিক্ষ্ে (Mission) : দসক্ষ্ণবজের িংস্কৃসত, কৃসি, ইসতযাি, ঐসতযে, প্রত্নতাসত্ত্বক িম্পজদর অনুিন্ধান, েসরপ, উৎখনন, ডকুজিজেশন, িংস্কার, িংরক্ষ্ণ, গজবষণা ও উন্নয়জনর িাধ্যজি োসতর িানসিক সবকাশ ও 

উৎকষ ট িািন। 

 

২. সিবা প্রদান প্রসতশ্রুসত :  

২.১) নাগসরক সিবা :  

ক্র : 

নং : 

সিবার নাি সিবা প্রদান 

পদ্ধসত 

প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র এবং 

প্রাসপ্তস্থান 

সিবার মূল্য এবং পসরজশাি পদ্ধসত সিবা প্রদাজনর িিয়িীিা দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা (নাি, পদবী, স ান নম্বর 

ও ই-সিইি) 

উি টতন কি টকতটার পদবী, অস সিয়াি 

সর্সিজ ান ও ই-সিইি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. জাদুঘর 

পররদর্ শন 

প্রজবশ স  সংরিষ্ট 

প্রত্নস্থল/জাদুঘররর 

কাউন্টার থেরক 

টিরকট সংগ্রহ 

ও  

অরগ্রম টিরকট 

সংগ্রহ প্রধান 

কার্ শালয়, প্রত্নতত্ত্ব 

অরধদপ্তর, ঢাকা। 

 

টিরকরটর হার 

(দর্ শনােী) 

মাধ্যরমক স্তররর রর্ক্ষােীরদর-৫/- 

থদর্ী পর্ শটকরদর-১৫/- 

সাকশভুক্ত থদরর্র পর্ শটকরদর-৫০ 

রিরদর্ী পর্ শটকরদর-১০০ 

(গাড়ী পারকশং) 

থমাটর সাইরকল পারকশং-১০/- 

কার/মাইররািাস পারকশং-৫০ 

িাস পারকশং-৫০/- 

গ্রীষ্মকালীন সময়সূচী 

(১ এরপ্রল থেরক ৩০ থসরেম্বর) 

মঙ্গল-র্রনিার 

সকাল ১০.০০টা থেরক রিকাল ৬.০০টা। 

থসামিার দুপুর ২. ০০টা থেরক রিকাল 

৬.০০টা 

 র্ীতকালীন সময় সূচী 

(১ অরটাির থেরক ৩১ মাচ শ) 

মঙ্গল-র্রনিার 

সকাল ৯.০০টা থেরক রিকাল ৫.০০টা। 

থসামিার দুপুর ১.৩০টা থেরক রিকাল 

৫.০০টা 

রমজান মারসর সময় সূচী 

থসামিার – র্রনিার 

সকাল ১০.০০ ঘটিকা হরত রিকাল ৪.০০ 

ঘটিকা পর্ শন্ত। 

(দুপুর ১.০০ ঘটিকা হরত ১.৩০ ঘটিকা পর্ শন্ত 

রিররত) 

শুরিার 

দুপুর ২.০০ ঘটিকা হরত রিকাল ৪.০০ ঘটিকা 

পর্ শন্ত 

ররিিার সাপ্তারহক িন্ধ। 

* িারগরহাট জাদুঘর, বাজগরযার্ 

  নাি: েনাব থমা: র্ারয়দ 

পদিী: কারটারিয়ান  

সিাবাইি: +৮৮-০১৭২১৬৩২৬৯৮ 

ই-সিইি : 

bagerhatmuseum@yahoo.com 

 

 

আঞ্চসিক পসরচািক 

০২-৪৭৭-৭৩০১৩৬ 

archaeologykhulna@yahoo.com 

rd_khulna@archaeology.gov.bd 

২. জাদুঘর প্রজবশ স  সংরিষ্ট টিরকরটর হার গ্রীষ্মকালীন সময়সূচী     মাইরকল মধুসূদন দত্তিারড়,  

খিড়া 

mailto:bagerhatmuseum@yahoo.com
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ক্র : 

নং : 

সিবার নাি সিবা প্রদান 

পদ্ধসত 

প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র এবং 

প্রাসপ্তস্থান 

সিবার মূল্য এবং পসরজশাি পদ্ধসত সিবা প্রদাজনর িিয়িীিা দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা (নাি, পদবী, স ান নম্বর 

ও ই-সিইি) 

উি টতন কি টকতটার পদবী, অস সিয়াি 

সর্সিজ ান ও ই-সিইি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

পররদর্ শন প্রত্নস্থল/জাদুঘররর 

কাউন্টার থেরক 

টিরকট সংগ্রহ 

ও  

অরগ্রম টিরকট 

সংগ্রহ প্রধান 

কার্ শালয়, প্রত্নতত্ত্ব 

অরধদপ্তর, ঢাকা। 

 

(দর্ শনােী) 

মাধ্যরমক স্তররর রর্ক্ষােীরদর-৫/- 

থদর্ী পর্ শটকরদর-২০/- 

সাকশভুক্ত থদরর্র পর্ শটকরদর-

১০০/- 

রিরদর্ী পর্ শটকরদর 

২০০/- 

(গাড়ী পারকশং) 

থমাটর সাইরকল পারকশং-১০/- 

কার/মাইররািাস পারকশং-৫০ 

িাস পারকশং-৫০/- 

(১ এরপ্রল থেরক ৩০ থসরেম্বর) 

মঙ্গল-র্রনিার 

সকাল ১০.০০টা থেরক রিকাল ৬.০০টা। 

থসামিার দুপুর ২. ০০টা থেরক রিকাল 

৬.০০টা 

 র্ীতকালীন সময় সূচী 

(১ অরটাির থেরক ৩১ মাচ শ) 

মঙ্গল-র্রনিার 

সকাল ৯.০০টা থেরক রিকাল ৫.০০টা। 

থসামিার দুপুর ১.৩০টা থেরক রিকাল 

৫.০০টা 

রমজান মারসর সময় সূচী 

থসামিার – র্রনিার 

সকাল ১০.০০ ঘটিকা হরত রিকাল ৪.০০ 

ঘটিকা পর্ শন্ত। 

(দুপুর ১.০০ ঘটিকা হরত ১.৩০ ঘটিকা পর্ শন্ত 

রিররত) 

শুরিার 

দুপুর ২.০০ ঘটিকা হরত রিকাল ৪.০০ ঘটিকা 

পর্ শন্ত 

ররিিার সাপ্তারহক িন্ধ। 

  সাগরদাঁড়ী,র্রর্ার।  

নাি: েনাব সিািা: আইরীন পারভীন 

পদিী: কারটারিয়ান 

সিাবাইি: ০১৭১৭-৪৯৫১৮৪ 

স ান:  

ই-সিইি : 

ayreen097@gmail.com 

mmdattabari.jessore@gmail.

com 

 

 

 

 

আঞ্চসিক পসরচািক 

০২-৪৭৭-৭৩০১৩৬ 

archaeologykhulna@yahoo.com 

rd_khulna@archaeology.gov.bd 

৩. জাদুঘর 

পররদর্ শন 

প্রজবশ স  সংরিষ্ট 

প্রত্নস্থল/জাদুঘররর 

কাউন্টার থেরক 

টিরকট সংগ্রহ 

ও  

অরগ্রম টিরকট 

সংগ্রহ প্রধান 

কার্ শালয়, প্রত্নতত্ত্ব 

অরধদপ্তর, ঢাকা। 

 

টিরকরটর হার 

(দর্ শনােী) 

মাধ্যরমক স্তররর রর্ক্ষােীরদর-৫/- 

থদর্ী পর্ শটকরদর-২০/- 

সাকশভুক্ত থদরর্র পর্ শটকরদর -

১০০/- 

রিরদর্ী পর্ শটকরদর 

২০০/- 

(গাড়ী পারকশং) 

থমাটর সাইরকল পারকশং-১০/- 

কার/মাইররািাস পারকশং-৫০ 

িাস পারকশং-৫০/- 

গ্রীষ্মকালীন সময়সূচী 

(১ এরপ্রল থেরক ৩০ থসরেম্বর) 

মঙ্গল-র্রনিার 

সকাল ১০.০০টা থেরক রিকাল ৬.০০টা। 

থসামিার দুপুর ২. ০০টা থেরক রিকাল 

৬.০০টা 

 র্ীতকালীন সময় সূচী 

(১ অরটাির থেরক ৩১ মাচ শ) 

মঙ্গল-র্রনিার 

সকাল ৯.০০টা থেরক রিকাল ৫.০০টা। 

থসামিার দুপুর ১.৩০টা থেরক রিকাল 

৫.০০টা 

রমজান মারসর সময় সূচী 

থসামিার – র্রনিার 

সকাল ১০.০০ ঘটিকা হরত রিকাল ৪.০০ 

* রিীন্দ্র কুঠিিারড়, রর্লাইদহ, কুরষ্টয়া।  

নাি: েনাব সিা. মুখজিছুর রযিান ভ ূঁঞা 

পদিী: কারটারিয়ান 

সিাবাইি: ০১৭২২-৭২৪৮৪৫ 

 ই-সিইি :  

robindrokutibari@yahoo.com 

shayedcu@yahoo.com 

 

 

 

আঞ্চসিক পসরচািক 

০২-৪৭৭-৭৩০১৩৬ 

archaeologykhulna@yahoo.com 

rd_khulna@archaeology.gov.bd 

mailto:ayreen097@gmail.com
mailto:mmdattabari.jessore@gmail.com
mailto:mmdattabari.jessore@gmail.com
mailto:robindrokutibari@yahoo.com
mailto:shayedcu@yahoo.com
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ক্র : 

নং : 

সিবার নাি সিবা প্রদান 

পদ্ধসত 

প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র এবং 

প্রাসপ্তস্থান 

সিবার মূল্য এবং পসরজশাি পদ্ধসত সিবা প্রদাজনর িিয়িীিা দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা (নাি, পদবী, স ান নম্বর 

ও ই-সিইি) 

উি টতন কি টকতটার পদবী, অস সিয়াি 

সর্সিজ ান ও ই-সিইি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ঘটিকা পর্ শন্ত। 

(দুপুর ১.০০ ঘটিকা হরত ১.৩০ ঘটিকা পর্ শন্ত 

রিররত) 

শুরিার 

দুপুর ২.০০ ঘটিকা হরত রিকাল ৪.০০ ঘটিকা 

পর্ শন্ত 

ররিিার সাপ্তারহক িন্ধ। 

৪, জাদুঘর 

পররদর্ শন 

প্রজবশ স  সংরিষ্ট 

প্রত্নস্থল/জাদুঘররর 

কাউন্টার থেরক 

টিরকট সংগ্রহ 

ও  

অরগ্রম টিরকট 

সংগ্রহ প্রধান 

কার্ শালয়, প্রত্নতত্ত্ব 

অরধদপ্তর, ঢাকা। 

 

টিরকরটর হার 

(দর্ শনােী) 

মাধ্যরমক স্তররর রর্ক্ষােীরদর-৫/- 

থদর্ী পর্ শটকরদর-১৫/- 

সাকশভুক্ত থদরর্র পর্ শটকরদর-৫০ 

রিরদর্ী পর্ শটকরদর-১০০ 

 

গ্রীষ্মকালীন সময়সূচী 

(১ এরপ্রল থেরক ৩০ থসরেম্বর) 

মঙ্গল-র্রনিার 

সকাল ১০.০০টা থেরক রিকাল ৬.০০টা। 

থসামিার দুপুর ২. ০০টা থেরক রিকাল 

৬.০০টা 

 র্ীতকালীন সময় সূচী 

(১ অরটাির থেরক ৩১ মাচ শ) 

মঙ্গল-র্রনিার 

সকাল ৯.০০টা থেরক রিকাল ৫.০০টা। 

থসামিার দুপুর ১.৩০টা থেরক রিকাল 

৫.০০টা 

রমজান মারসর সময় সূচী 

থসামিার – র্রনিার 

সকাল ১০.০০ ঘটিকা হরত রিকাল ৪.০০ 

ঘটিকা পর্ শন্ত। 

(দুপুর ১.০০ ঘটিকা হরত ১.৩০ ঘটিকা পর্ শন্ত 

রিররত) 

শুরিার 

দুপুর ২.০০ ঘটিকা হরত রিকাল ৪.০০ ঘটিকা 

পর্ শন্ত 

ররিিার সাপ্তারহক িন্ধ। 

   * খুলনা রিভাগীয় জাদুঘর, খুলনা 

      নাি: কাসনে  াজতিা  

     পদবী: িযকারী িজডিার 

     সিাবাইি: ০১৮৪৬২৭৯৩৬৯ 

     ই-সিইি: 

khulna1998museum@gmail.

com 

 

আঞ্চসিক পসরচািক 

০২-৪৭৭-৭৩০১৩৬ 

archaeologykhulna@yahoo.com 

rd_khulna@archaeology.gov.bd 

৫. জাদুঘর 

পররদর্ শন 

প্রজবশ স  সংরিষ্ট 

প্রত্নস্থল/জাদুঘররর 

কাউন্টার থেরক 

টিরকট সংগ্রহ 

ও  

অরগ্রম টিরকট 

সংগ্রহ প্রধান 

টিরকরটর হার 

(দর্ শনােী) 

মাধ্যরমক স্তররর রর্ক্ষােীরদর-৫/- 

থদর্ী পর্ শটকরদর-১০/- 

সাকশভুক্ত থদরর্র পর্ শটকরদর-২৫/- 

রিরদর্ী পর্ শটকরদর-১০০/- 

 

গ্রীষ্মকালীন সময়সূচী 

(১ এরপ্রল থেরক ৩০ থসরেম্বর) 

মঙ্গল-র্রনিার 

সকাল ১০.০০টা থেরক রিকাল ৬.০০টা। 

থসামিার দুপুর ২. ০০টা থেরক রিকাল 

৬.০০টা 

 র্ীতকালীন সময় সূচী 

* িররর্াল রিভাগীয় জাদুঘর, িররর্াল ।  

 নাি: সিা: যািানুজ্জািান 

পদবী: িযকারী কাজটাসডয়ান 

সিাবাইি: 01730179917 

     ই-সিইি: 

divisionalmuseum.barisal@g

mail.com 

আঞ্চসিক পসরচািক 

০২-৪৭৭-৭৩০১৩৬ 

archaeologykhulna@yahoo.com 

rd_khulna@archaeology.gov.bd 

mailto:khulna1998museum@gmail.com
mailto:khulna1998museum@gmail.com
mailto:divisionalmuseum.barisal@gmail.com
mailto:divisionalmuseum.barisal@gmail.com
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ক্র : 

নং : 

সিবার নাি সিবা প্রদান 

পদ্ধসত 

প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র এবং 

প্রাসপ্তস্থান 

সিবার মূল্য এবং পসরজশাি পদ্ধসত সিবা প্রদাজনর িিয়িীিা দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা (নাি, পদবী, স ান নম্বর 

ও ই-সিইি) 

উি টতন কি টকতটার পদবী, অস সিয়াি 

সর্সিজ ান ও ই-সিইি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

কার্ শালয়, প্রত্নতত্ত্ব 

অরধদপ্তর, ঢাকা। 

 

(১ অরটাির থেরক ৩১ মাচ শ) 

মঙ্গল-র্রনিার 

সকাল ৯.০০টা থেরক রিকাল ৫.০০টা। 

থসামিার দুপুর ১.৩০টা থেরক রিকাল 

৫.০০টা 

রমজান মারসর সময় সূচী 

থসামিার – র্রনিার 

সকাল ১০.০০ ঘটিকা হরত রিকাল ৪.০০ 

ঘটিকা পর্ শন্ত। 

(দুপুর ১.০০ ঘটিকা হরত ১.৩০ ঘটিকা পর্ শন্ত 

রিররত) 

শুরিার 

দুপুর ২.০০ ঘটিকা হরত রিকাল ৪.০০ ঘটিকা 

পর্ শন্ত 

ররিিার সাপ্তারহক িন্ধ। 

 

 

 

 

 

 

 

৬. জাদুঘর 

পররদর্ শন 

প্রজবশ স  সংরিষ্ট 

প্রত্নস্থল/জাদুঘররর 

কাউন্টার থেরক 

টিরকট সংগ্রহ 

ও  

অরগ্রম টিরকট 

সংগ্রহ প্রধান 

কার্ শালয়, প্রত্নতত্ত্ব 

অরধদপ্তর, ঢাকা। 

 

টিরকরটর হার 

(দর্ শনােী) 

মাধ্যরমক স্তররর রর্ক্ষােীরদর-৫/- 

থদর্ী পর্ শটকরদর-১০/- 

সাকশভুক্ত থদরর্র পর্ শটকরদর-২৫/- 

রিরদর্ী পর্ শটকরদর-১০০/- 

 

গ্রীষ্মকালীন সময়সূচী 

(১ এরপ্রল থেরক ৩০ থসরেম্বর) 

মঙ্গল-র্রনিার 

সকাল ১০.০০টা থেরক রিকাল ৬.০০টা। 

থসামিার দুপুর ২. ০০টা থেরক রিকাল 

৬.০০টা 

 র্ীতকালীন সময় সূচী 

(১ অরটাির থেরক ৩১ মাচ শ) 

মঙ্গল-র্রনিার 

সকাল ৯.০০টা থেরক রিকাল ৫.০০টা। 

থসামিার দুপুর ১.৩০টা থেরক রিকাল 

৫.০০টা 

রমজান মারসর সময় সূচী 

থসামিার – র্রনিার 

সকাল ১০.০০ ঘটিকা হরত রিকাল ৪.০০ 

ঘটিকা পর্ শন্ত। 

(দুপুর ১.০০ ঘটিকা হরত ১.৩০ ঘটিকা পর্ শন্ত 

রিররত) 

শুরিার 

দুপুর ২.০০ ঘটিকা হরত রিকাল ৪.০০ ঘটিকা 

পর্ শন্ত 

* থর্র-ই-িাংলা স্মৃরত জাদুঘর, চাখার, 

িররর্াল। 

নাি: শ্রী বিরাি দাি 

পদিী: উচ্চমান সহকারী 

সিাবাইি: ০১৭২৪-৮৫৫৬২২ 

     ই-সিইি: 

balaramchakharmuseum@gm

ail.com 
 

 

আঞ্চসিক পসরচািক 

০২-৪৭৭-৭৩০১৩৬ 

archaeologykhulna@yahoo.com 

rd_khulna@archaeology.gov.bd 

mailto:balaramchakharmuseum@gmail.com
mailto:balaramchakharmuseum@gmail.com
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ক্র : 

নং : 

সিবার নাি সিবা প্রদান 

পদ্ধসত 

প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র এবং 

প্রাসপ্তস্থান 

সিবার মূল্য এবং পসরজশাি পদ্ধসত সিবা প্রদাজনর িিয়িীিা দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা (নাি, পদবী, স ান নম্বর 

ও ই-সিইি) 

উি টতন কি টকতটার পদবী, অস সিয়াি 

সর্সিজ ান ও ই-সিইি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

ররিিার সাপ্তারহক িন্ধ। 

৭. জাদুঘর 

পররদর্ শন 

প্রজবশ স  সংরিষ্ট 

প্রত্নস্থল/জাদুঘররর 

কাউন্টার থেরক 

টিরকট সংগ্রহ 

ও  

অরগ্রম টিরকট 

সংগ্রহ প্রধান 

কার্ শালয়, প্রত্নতত্ত্ব 

অরধদপ্তর, ঢাকা। 

 

টিরকরটর হার 

(দর্ শনােী) 

মাধ্যরমক স্তররর রর্ক্ষােীরদর-৫/- 

থদর্ী পর্ শটকরদর-১০/- 

সাকশভুক্ত থদরর্র পর্ শটকরদর-২৫/- 

রিরদর্ী পর্ শটকরদর-১০০/- 

 

গ্রীষ্মকালীন সময়সূচী 

(১ এরপ্রল থেরক ৩০ থসরেম্বর) 

মঙ্গল-র্রনিার 

সকাল ১০.০০টা থেরক রিকাল ৬.০০টা। 

থসামিার দুপুর ২. ০০টা থেরক রিকাল 

৬.০০টা 

 র্ীতকালীন সময় সূচী 

(১ অরটাির থেরক ৩১ মাচ শ) 

মঙ্গল-র্রনিার 

সকাল ৯.০০টা থেরক রিকাল ৫.০০টা। 

থসামিার দুপুর ১.৩০টা থেরক রিকাল 

৫.০০টা 

রমজান মারসর সময় সূচী 

থসামিার – র্রনিার 

সকাল ১০.০০ ঘটিকা হরত রিকাল ৪.০০ 

ঘটিকা পর্ শন্ত। 

(দুপুর ১.০০ ঘটিকা হরত ১.৩০ ঘটিকা পর্ শন্ত 

রিররত) 

শুরিার 

দুপুর ২.০০ ঘটিকা হরত রিকাল ৪.০০ ঘটিকা 

পর্ শন্ত 

ররিিার সাপ্তারহক িন্ধ। 

* রিীন্দ্র স্মৃরত ভিন দরক্ষণরিরহ, ফুলতলা, 

খুলনা। 

নাি: েনাব সিা: দসবর সযাজিন 

পদিী: সহকারী কারটারিয়ান 

সিাবাইি: ০১৭১২-৯০৭০০১ 

 ই-সিইি: 

dabir202021@gmail.com 

 

আঞ্চসিক পসরচািক 

০২-৪৭৭-৭৩০১৩৬ 

archaeologykhulna@yahoo.com 

rd_khulna@archaeology.gov.bd 

৮. জাদুঘর 

পররদর্ শন 

প্রজবশ স  সংরিষ্ট 

প্রত্নস্থল/জাদুঘররর 

কাউন্টার থেরক 

টিরকট সংগ্রহ 

ও  

অরগ্রম টিরকট 

সংগ্রহ প্রধান 

কার্ শালয়, প্রত্নতত্ত্ব 

অরধদপ্তর, ঢাকা। 

 

টিরকরটর হার 

(দর্ শনােী) 

মাধ্যরমক স্তররর রর্ক্ষােীরদর-৫/- 

থদর্ী পর্ শটকরদর-১০/- 

সাকশভুক্ত থদরর্র পর্ শটকরদর-২৫/- 

রিরদর্ী পর্ শটকরদর-১০০/- 

 

গ্রীষ্মকালীন সময়সূচী 

(১ এরপ্রল থেরক ৩০ থসরেম্বর) 

মঙ্গল-র্রনিার 

সকাল ১০.০০টা থেরক রিকাল ৬.০০টা। 

থসামিার দুপুর ২. ০০টা থেরক রিকাল 

৬.০০টা 

 র্ীতকালীন সময় সূচী 

(১ অরটাির থেরক ৩১ মাচ শ) 

মঙ্গল-র্রনিার 

সকাল ৯.০০টা থেরক রিকাল ৫.০০টা। 

থসামিার দুপুর ১.৩০টা থেরক রিকাল 

৫.০০টা 

রমজান মারসর সময় সূচী 

* আিঝুসপ নীিকুঠি োদুঘর , থমরহরপুর। 

নাি: েনাব সিা: হুিায়ন কসবর 

পদিী: সাইট পররচালক 

সিাবাইি: ০১৭২৬৯৯০৭৫১ 

আঞ্চসিক পসরচািক 

০২-৪৭৭-৭৩০১৩৬ 

archaeologykhulna@yahoo.com 

rd_khulna@archaeology.gov.bd 
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ক্র : 

নং : 

সিবার নাি সিবা প্রদান 

পদ্ধসত 

প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র এবং 

প্রাসপ্তস্থান 

সিবার মূল্য এবং পসরজশাি পদ্ধসত সিবা প্রদাজনর িিয়িীিা দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা (নাি, পদবী, স ান নম্বর 

ও ই-সিইি) 

উি টতন কি টকতটার পদবী, অস সিয়াি 

সর্সিজ ান ও ই-সিইি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

থসামিার – র্রনিার 

সকাল ১০.০০ ঘটিকা হরত রিকাল ৪.০০ 

ঘটিকা পর্ শন্ত। 

(দুপুর ১.০০ ঘটিকা হরত ১.৩০ ঘটিকা পর্ শন্ত 

রিররত) 

শুরিার 

দুপুর ২.০০ ঘটিকা হরত রিকাল ৪.০০ ঘটিকা 

পর্ শন্ত 

ররিিার সাপ্তারহক িন্ধ। 

৯. জাদুঘর ও 

প্রত্নস্থল 

পররদর্ শন 

দশ টনার্থীজদর 

েন্য দশ টজনর 

ব্যবস্থা 

রজয়জে। 

পুরাকীসতট দশ টজনর 

েন্য সকাজনা 

কাগেপত্র 

প্রজয়ােন সনই। 

তজব িংরসক্ষ্ত 

পুরাকীসতট 

িম্পসকটত সবসিন্ন 

িরজনর তথ্য 

(জর্িন : ইসতযাি, 

র্াতায়াত ব্যবস্থা 

অবস্থান প্রভৃসত) 

প্রত্নতত্ত্ব 

অসিদপ্তজরর 

আঞ্চসিক 

পসরচািজকর 

কার্ টািয়, খুিনা ও 

বসরশাি সবিাজগর 

িকি োদুঘজর 

পাওয়া র্ায়। 

টিরকরটর হার 

(দর্ শনােী) 

মাধ্যরমক স্তররর রর্ক্ষােীরদর-৫/- 

থদর্ী পর্ শটকরদর-১০/- 

সাকশভুক্ত থদরর্র পর্ শটকরদর-২৫/- 

রিরদর্ী পর্ শটকরদর-১০০/- 

 

গ্রীষ্মকালীন সময়সূচী 

(১ এরপ্রল থেরক ৩০ থসরেম্বর) 

মঙ্গল-র্রনিার 

সকাল ১০.০০টা থেরক রিকাল ৬.০০টা। 

থসামিার দুপুর ২. ০০টা থেরক রিকাল 

৬.০০টা 

 র্ীতকালীন সময় সূচী 

(১ অরটাির থেরক ৩১ মাচ শ) 

মঙ্গল-র্রনিার 

সকাল ৯.০০টা থেরক রিকাল ৫.০০টা। 

থসামিার দুপুর ১.৩০টা থেরক রিকাল 

৫.০০টা 

রমজান মারসর সময় সূচী 

থসামিার – র্রনিার 

সকাল ১০.০০ ঘটিকা হরত রিকাল ৪.০০ 

ঘটিকা পর্ শন্ত। 

(দুপুর ১.০০ ঘটিকা হরত ১.৩০ ঘটিকা পর্ শন্ত 

রিররত) 

শুরিার 

দুপুর ২.০০ ঘটিকা হরত রিকাল ৪.০০ ঘটিকা 

পর্ শন্ত 

ররিিার সাপ্তারহক িন্ধ। 

* িরত িায়না প্রত্নসিসব ও সডিজেজিোর, 

সকশবপুর, র্জশার।  

নাি: েনাব সিা: নূরুি ইিিাি 

পদিী: রনরাপত্তা প্রহরী 

  সিাবাইি: ০১৭৪৮-৯৫৯৮৫১ 

আঞ্চসিক পসরচািক 

০২-৪৭৭-৭৩০১৩৬ 

archaeologykhulna@yahoo.com 

rd_khulna@archaeology.gov.bd 

১০. োদুঘর/প্রত্নস্থি 

প্রদশ টন 

(Guide) এর 

িাধ্যজি 

প্ররর্াজয নয়। রিনামূরে ঐ ঐ আঞ্চসিক পসরচািক 

০২-৪৭৭-৭৩০১৩৬ 

archaeologykhulna@yahoo.com 

rd_khulna@archaeology.gov.bd 
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ক্র : 

নং : 

সিবার নাি সিবা প্রদান 

পদ্ধসত 

প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র এবং 

প্রাসপ্তস্থান 

সিবার মূল্য এবং পসরজশাি পদ্ধসত সিবা প্রদাজনর িিয়িীিা দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা (নাি, পদবী, স ান নম্বর 

ও ই-সিইি) 

উি টতন কি টকতটার পদবী, অস সিয়াি 

সর্সিজ ান ও ই-সিইি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১১. প্ররতিন্ধীিান্ধি 

প্রদর্ শরনর 

ব্যিস্থা। 

 হুইল থচয়ার, 

র যাম্প।  

প্ররর্াজয নয় রিনামূূ্রে ঐ ঐ ঐ 

১২. রিশুদ্ধ পারন 

সরিরাহ। 

রিশুদ্ধ পারন। প্ররর্াজয নয় রিনামূূ্রে ঐ ঐ ঐ 

১৩. রিশ্রামাগাররর 

সুব্যিস্থা। 

 রিশ্রামাগার। প্ররর্াজয নয় রিনামূূ্রে 

রিতরণ 

ঐ ঐ ঐ 

১৪. গারড় পারকশং  পারকশং 

সুরিধা। 

োদুঘর/প্রত্নস্থি (গাড়ী পারকশং) 

থমাটর সাইরকল পারকশং-১০/- 

কার/মাইররািাস পারকশং-৫০ 

িাস পারকশং-৫০/- 

ঐ ঐ ঐ 

১৫. প্রকার্না 

রিরয়। 

োদুঘর/প্রত্ন

স্থি সর্থজক 

িংগ্রয 

োদুঘর/প্রত্নস্থি পুস্তক মূল্য 

সপাটার-২০/- 

সিউকাড ট- প্রসত সপি ২/- 

ঐ ঐ ঐ 

১৬. গ্রন্থাগাররসিা 

প্রদান। 

আরিদরনর 

মাধ্যরম 

অনুমরত 

গ্রহণ 

সংরিষ্ট জাদুঘর। শুধুমাত্র ফরটাকরপ সরিরারহর 

থক্ষরত্র মূে পরররর্ারধর প্ররয়াজন 

হয়। 

ঐ ঐ ঐ 

১৭. থমলায় 

অংর্গ্রহন। 

িরািসর সংরিষ্ট থমলায় পুস্তক মূল্য 

সপাটার-২০/- 

সিউকাড ট- প্রসত সপি ২/- 

০১ কার্ শরদিস সংরিষ্ট কম শকতশা। ঐ 

১৮. সুটিং ও রচত্রায়ণ একরসিা 

অনলাইন এর 

মাধ্যরম  

সংরিষ্ট দপ্তর প্রসতঘোয় ২০০০/- 

(আয়করিয) 

প্রিান কার্ টািজয় আজবদনপত্র সপ ূঁোর ০৫ 

(পাঁচ) কার্ টসদবি। 

েনাব িাইনুর রসযি 

উপপররচালক, প্রর্াসন (উপ-সরচি) 

থফান : ০২-৯১১ ১৬ ০৮ 

ফযাক্স : ৯১০৩৯১৮  

সিাবাইি: ০১৭১৫৪০৮৮১৯ 

ই-থমইল:  

dd_admin@archaeology.gov.bd  

িযাপসরচািক (অসতসরক্ত িসচব)  

েনাব রতন চন্দ্র পসিত িজযাদয় 

স ান:০২-৪১০২৪৬৫০  

সিাবাইি: ০১৭১৬২৬২৯৩৭  

ই-থমইল:  

director_general@archaeology.gov.

bd 

১৯. প্রত্নিস্তু সংগ্রহ, 

প্রত্নস্থান খনন, 

সংস্কার-

সংরক্ষণ  

প্রত্নতারত্ত্বক খনন 

ও সংস্কার-

সংরক্ষরণর 

গরিষণালব্ধ 

তথ্য ওয়াকশর্প, 

থসরমনার, 

সংিাদপত্র ও 

প্রকার্নার 

মাধ্যরম 

আঞ্চসিক 

পসরচািজকর 

কার্ টািয়, প্রত্নতত্ত্ব 

অসিদপ্তর খুিনা ও 

বসরশাি সবিাগ। 

- - আঞ্চসিক পসরচািজকর কার্ টািয়, 

প্রত্নতত্ত্ব অসিদপ্তর 

খুিনা ও বসরশাি সবিাগ।  

০২-৪৭৭-৭৩০১৩৬ 

archaeologykhulna@yahoo.com 

rd_khulna@archaeology.gov.bd 

নাি: েনাব সিাোঃ আি আসিন 

িযাপসরচািক (অসতসরক্ত িসচব)  

েনাব রতন চন্দ্র পসিত িজযাদয় 

স ান:০২-৪১০২৪৬৫০  

সিাবাইি: ০১৭১৬২৬২৯৩৭  

ই-থমইল:  

director_general@archaeology.gov.

bd 
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ক্র : 

নং : 

সিবার নাি সিবা প্রদান 

পদ্ধসত 

প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র এবং 

প্রাসপ্তস্থান 

সিবার মূল্য এবং পসরজশাি পদ্ধসত সিবা প্রদাজনর িিয়িীিা দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা (নাি, পদবী, স ান নম্বর 

ও ই-সিইি) 

উি টতন কি টকতটার পদবী, অস সিয়াি 

সর্সিজ ান ও ই-সিইি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

গরিষকরদর 

অিগরতর জন্য 

উপস্থাপন। 

পদিী: রফল্ড অরফসার 

সিাবাইি: +৮৮-০১৭১০-৪৪৭৬৬৫  

েনাব সিা : মুরাদ সযাজিন 

উপ-িযকারী প্রজক শিী 

স ান: ০২-৪৭৭-৭২৯৯৫৬ 

সিাবাইি : ০১৭১৪-৮৪৩৩৭৫  

২০. অরিটররয়ারম 

অনুষ্ঠারনর 

অনুমরত 

আরিদরনর 

মাধ্যরম 

(সংস্কৃরত 

রিষয়ক 

মন্ত্রণালরয়র 

“থসরমনার 

হল ও 

অরিটররয়াম 

ব্যিহার 

নীরতমালা 

2015”  

অনুর্ায়ী) 

অনুমরত 

প্রদান  

আঞ্চসিক 

পসরচািজকর 

কার্ টািয়, প্রত্নতত্ত্ব 

অসিদপ্তর খুিনা ও 

বসরশাি সবিাগ। 

িরকার কর্তটক সনি টাসরত মূল্য 

িরকারী সকাষাগাজর সেোরী 

চািাজনর িাধ্যজি েিা 

প্রদান/পসরজশাজির িাধ্যজি। 

প্রিান কার্ টািজয় আজবদনপত্র সপ ূঁোর ০৫ 

(পাঁচ) কার্ টসদবি। 

েনাব িাইনুর রসযি 

উপপররচালক, প্রর্াসন (উপ-সরচি)  

থফান : ০২-৯১১ ১৬ ০৮ 

ফযাক্স : ৯১০৩৯১৮ 

থমািাইল : ০১৭১৫৪০৮৮১৯ 

ই-থমইল:  

dd_admin@archaeology.gov.bd  

 

িযাপসরচািক (অসতসরক্ত িসচব)  

েনাব রতন চন্দ্র পসিত িজযাদয় 

স ান:০২-৪১০২৪৬৫০  

সিাবাইি: ০১৭১৬২৬২৯৩৭  

ই-থমইল:  

director_general@archaeology.gov.

bd 

২১. গরিষণামূলক 

প্রকার্না, 

থপাটার, 

রভউকাি শ, 

থফাল্ডার, 

পুরস্তকা এিং 

প্রত্নতারত্ত্বক খনন 

ও জররপ এর 

রররপাট শ প্রকার্ 

ও রিরয়। 

রনধ শাররত 

মূে 

পরররর্ারধর 

সবসনিজয় 

সংরিষ্ট 

প্রত্নস্থল/জাদুঘর 

পুস্তক মূল্য 

সপাটার-২০/- 

সিউকাড ট- প্রসত সপি ২/- 

 আঞ্চসিক পসরচািক, আঞ্চসিক পসরচািজকর 

কার্ টািয়, প্রত্নতত্ত্ব অসিদপ্তর খুিনা ও বসরশাি 

সবিাগ। 

প্রিান কার্ টািজয়র অনুজিাদন িাজপজক্ষ্। 

প্রকাশনা শাখা  

প্রিান কার্ টািয় 

 

২.২) প্রাসতষ্ঠাসনক সিবা :  

১. চাসযদানুর্ায়ী 

সকান প্রত্নবস্তুর 

রািায়সনক 

পরীক্ষ্াজে 

প্রত্নিস্তু গ্রযণ 

ও প্রধান 

কার্ শালরয় 

থপ্ররণ 

র্োর্ে কর্তশপরক্ষর 

মাধ্যরম আরিদন। 

সবনামূজল্য ৩০ (সত্রশ) কার্ টসদবি প্রিান কার্ টািজয়র রিায়নাগার শাখা। 

েনাব সিা : আসিরুজ্জািান 

উপপসরচািক 

প্রত্নিম্পদ ও িংরক্ষ্ণ 

প্রিান কার্ টািজয়র রিায়নাগার শাখা। 

েনাব সিা : আসিরুজ্জািান 

উপপসরচািক 

প্রত্নিম্পদ ও িংরক্ষ্ণ 
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ক্র : 

নং : 

সিবার নাি সিবা প্রদান 

পদ্ধসত 

প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র এবং 

প্রাসপ্তস্থান 

সিবার মূল্য এবং পসরজশাি পদ্ধসত সিবা প্রদাজনর িিয়িীিা দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা (নাি, পদবী, স ান নম্বর 

ও ই-সিইি) 

উি টতন কি টকতটার পদবী, অস সিয়াি 

সর্সিজ ান ও ই-সিইি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

প্রসতজবদন 

প্রদান 

স ান : ০২-৯১১৮০৮৫ 

 োক্স : ০২-৯১০৩৯১৮ 

েনাব সিা : সিয়াকত আিী 

প্রত্নতাসত্ত্বক রিায়নসবদ 

স ান : ০২-৯১১৭৯৯১-৫১০ 

সিাবাইি : ০১৫৫৬-৫৫৯৩৮৯ 

স ান : ০২-৯১১৮০৮৫ 

 োক্স : ০২-৯১০৩৯১৮ 

েনাব সিা : সিয়াকত আিী 

প্রত্নতাসত্ত্বক রিায়নসবদ 

স ান : ০২-৯১১৭৯৯১-৫১০ 

সিাবাইি : ০১৫৫৬-৫৫৯৩৮৯ 

২. রর্ক্ষা, গরিষণা 

ও প্রকার্না 

কারজর রনরমত্ত 

রনদর্ শরনর ছরি, 

নকর্ার 

অনুরলরপ 

প্ররয়াজনীয় 

আনুষ্ঠারনকতা 

সারপরক্ষ 

সরিরাহ করা 

হয়। 

রলরখত 

আরিদন 

আঞ্চসিক 

পসরচািজকর 

কার্ টািয়, প্রত্নতত্ত্ব 

অসিদপ্তর খুিনা। 

র্োর্ে কর্তশপক্ষ কর্তশক অনুরমাদন রসববার সর্থজক বৃযস্পসতবার িকাি ৯.০০ র্া 

সর্থজক ৫.০০র্া পর্ টে। িাপ্তাসযক ও িরকসর 

ছুটির সদন বন্ধ। 

 

আঞ্চসিক পসরচািক, আঞ্চসিক পসরচািজকর 

কার্ টািয়, প্রত্নতত্ত্ব অসিদপ্তর খুিনা ও বসরশাি 

সবিাগ। 

েনাব িাইনুর রসযি 

উপপররচালক, প্রর্াসন (উপ-সরচি) 

থফান : ০২-৯১১ ১৬ ০৮ 

ফযাক্স : ৯১০৩৯১৮ 

থমািাইল : ০১৭১৫৪০৮৮১৯  

ই-থমইল:  

dd_admin@archaeology.gov.bd  

 

৩. ব্যয় মঞ্জুরী িরকাসর 

িঞ্জুসর 

আজদশ োসর 

অনুর্ায়ী 

ক) 

দপ্তর/োদুঘজরর 

প্রস্তাব 

খ) িংসিি 

িরঞ্জািাসদ ক্রজয়র 

প্রশািসনক 

অনুজিাদন 

গ) অনুজিাসদত 

টিওএন্ডই-এর কসপ 

ঘ) বাজের্ 

বরাজের পসরিাণ 

ঙ) দরপত্র মূল্যায়ন 

কসিটির সুপাসরশ 

(প্রজর্ােে সক্ষ্জত্র) 

চ)** (তারকা) 

সচসিত খাজতর 

েন্য অর্থ ট সবিাজগর 

িম্মসত 

ে) * সচসিত 

সবনামূজল্য ৩৫ (পঁয়সত্রশ) কার্ টসদবি আঞ্চসিক পসরচািক, আঞ্চসিক পসরচািজকর 

কার্ টািয়, প্রত্নতত্ত্ব অসিদপ্তর খুিনা ও বসরশাি 

সবিাগ। 

প্রিান কার্ টািজয়র অনুজিাদন িাজপজক্ষ্। 

েনাব িাইনুর রসযি 

উপপররচালক, প্রর্াসন (উপ-সরচি) 

থফান : ০২-৯১১ ১৬ ০৮ 

ফযাক্স : ৯১০৩৯১৮ 

থমািাইল : ০১৭১৫৪০৮৮১৯  

ই-থমইল:  

dd_admin@archaeology.gov.bd  

ও 

েনাব সিা: সগািাি েজরায়ার 

সযিাব রক্ষ্ণ কি টকতটা 

স ান : ০২-৯১১ ৯৩ ৫৮-৫৩৪ 

 োক্স : ৯১১৯৩৫৮ 

সিাবাইি : ০১৭১৬-২৪০৯০৯ 

ই-সিইি : 

golam.srower@yahoo.com 

িযাপসরচািক (অসতসরক্ত িসচব)  

েনাব রতন চন্দ্র পসিত িজযাদয় 

স ান:০২-৪১০২৪৬৫০  

সিাবাইি: ০১৭১৬২৬২৯৩৭  

ই-থমইল:  

director_general@archaeology.gov.

bd 

mailto:golam.srower@yahoo.com
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ক্র : 

নং : 

সিবার নাি সিবা প্রদান 

পদ্ধসত 

প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র এবং 

প্রাসপ্তস্থান 

সিবার মূল্য এবং পসরজশাি পদ্ধসত সিবা প্রদাজনর িিয়িীিা দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা (নাি, পদবী, স ান নম্বর 

ও ই-সিইি) 

উি টতন কি টকতটার পদবী, অস সিয়াি 

সর্সিজ ান ও ই-সিইি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

খাজতর েন্য 

প্রশািসনক 

িন্ত্রণািজয়র 

িম্মসত। 

৪. আঞ্চসিক 

পসরচািজকর 

কার্ টািয়, খুিনা 

ও এর 

সনয়ন্ত্রণািীন 

োদুঘর িমূজযর 

বাজের্ 

বরাে/সবিােন। 

িরকাসর 

িঞ্জুসর 

আজদশ োসর 

অনুর্ায়ী 

ক) 

দপ্তর/োদুঘজরর 

প্রস্তাব 

খ) িংসিি 

অর্থ টননসতক সকাজড 

বরােকৃত অজর্থ টর 

পসরিাণ 

গ) অর্থ ট সবিাজগর 

অনুজিাদজনর কসপ 

সবনামূজল্য ১৫ (পজনর) কার্ টসদবি েনাব িাইনুর রসযি 

উপপররচালক, প্রর্াসন (উপ-সরচি) 

থফান : ০২-৯১১ ১৬ ০৮ 

ফযাক্স : ৯১০৩৯১৮ 

থমািাইল : ০১৭১৫৪০৮৮১৯ 

ই-থমইল: 

dd_admin@archaeology.gov.bd 

িযাপসরচািক (অসতসরক্ত িসচব)  

েনাব রতন চন্দ্র পসিত িজযাদয় 

স ান:০২-৪১০২৪৬৫০  

সিাবাইি: ০১৭১৬২৬২৯৩৭  

ই-থমইল:  

director_general@archaeology.
gov.bd 

৫.  বাসষ টক ক্রয় 

প্রস্তাব 

অনুজিাদন। 

িরকাসর 

িঞ্জুসর 

আজদশ োসর 

অনুর্ায়ী 

ক) সপসপআর-

২০০৮ অনুিরজণ 

ক্রয়কারী 

দপ্তর/োদুঘজরর 

প্রস্তাব 

গ) িংসিি দপ্তর/ 

োদুঘজরর 

টিওএন্ডই-এর কসপ 

ঘ) বাজের্ 

বরাজের পসরিাণ 

সবনামূজল্য ১৫ (পজনর) কার্ টসদবি েনাব িাইনুর রসযি 

উপপররচালক, প্রর্াসন (উপ-সরচি) 

থফান : ০২-৯১১ ১৬ ০৮ 

ফযাক্স : ৯১০৩৯১৮ 

থমািাইল : ০১৭১৫৪০৮৮১৯ 

ই-থমইল: 

dd_admin@archaeology.gov.bd 

িযাপসরচািক (অসতসরক্ত িসচব)  

েনাব রতন চন্দ্র পসিত িজযাদয় 

স ান:০২-৪১০২৪৬৫০  

সিাবাইি: ০১৭১৬২৬২৯৩৭  

ই-থমইল:  

director_general@archaeology.
gov.bd 

৬. কি টকতটা/কি টচা

রীজদর 

গৃযসনি টাণ ঋণ 

িঞ্জুর। 

িরকাসর 

িঞ্জুসর 

আজদশ োসর 

অনুর্ায়ী 

ক) িাদা কাগজে 

আজবদন 

খ) সর্ েসিজত গৃয 

সনি টাণ/জিরািত 

করা যজব সি 

েসির 

দসিি/বায়নাপত্র 

গ) ৩০০ র্াকার 

নন জুসডসশয়াি 

িোজম্প 

অেীকারনািা। 

ঘ) র্র্থার্র্থ 

কর্তটপজক্ষ্র 

সবনামূজল্য ৯০ (নব্বই) কার্ টসদবি প্রত্নতত্ত্ব অরধদপ্তর, ঢাকা। িযাপসরচািক (অসতসরক্ত িসচব)  

েনাব রতন চন্দ্র পসিত িজযাদয় 

স ান:০২-৪১০২৪৬৫০  

সিাবাইি: ০১৭১৬২৬২৯৩৭  

ই-থমইল:  

director_general@archaeology.gov.

bd 
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ক্র : 

নং : 

সিবার নাি সিবা প্রদান 

পদ্ধসত 

প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র এবং 

প্রাসপ্তস্থান 

সিবার মূল্য এবং পসরজশাি পদ্ধসত সিবা প্রদাজনর িিয়িীিা দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা (নাি, পদবী, স ান নম্বর 

ও ই-সিইি) 

উি টতন কি টকতটার পদবী, অস সিয়াি 

সর্সিজ ান ও ই-সিইি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

সুপাসরশ। 

৭. কি টকতটা/কি টচা

রীজদর 

সিার্রর্ান ক্রয় 

অসগ্রি িঞ্জুর। 

িরকাসর 

িঞ্জুসর 

আজদশ োসর 

অনুর্ায়ী 

ক) িাদা কাগজে 

আজবদন 

খ) আজবদনকারীর 

১৫০ র্াকার নন 

জুসডসশয়াি 

িোজম্প 

অেীকারনািা। 

গ) সিার্র 

িাইজকি 

সবক্রয়কারীর 

অেীকারনািা। 

ঘ) র্র্থার্র্থ 

কর্তটপজক্ষ্র 

সুপাসরশ। 

সবনামূজল্য ৩৫ (পঁয়সত্রশ) কার্ টসদবি ঐ িযাপসরচািক (অসতসরক্ত িসচব)  

েনাব রতন চন্দ্র পসিত িজযাদয় 

স ান:০২-৪১০২৪৬৫০  

সিাবাইি: ০১৭১৬২৬২৯৩৭  

ই-থমইল:  

director_general@archaeology.gov.

bd 

৮. কি টকতটা/কি টচা

রীজদর 

কসম্পউর্ার ক্রয় 

অসগ্রি িঞ্জুর। 

িরকাসর 

িঞ্জুসর 

আজদশ োসর 

অনুর্ায়ী 

ক) িাদা কাগজে 

আজবদন 

খ) আজবদনকারীর 

৩০০ র্াকার নন 

জুসডসশয়াি 

িোজম্প 

অেীকারনািা। 

গ) র্র্থার্র্থ 

কর্তটপজক্ষ্র 

সুপাসরশ। 

সবনামূজল্য ৩৫ (পঁয়সত্রশ) কার্ টসদবি েনাব িাইনুর রসযি 

উপপররচালক, প্রর্াসন (উপ-সরচি) 

থফান : ০২-৯১১ ১৬ ০৮ 

ফযাক্স : ৯১০৩৯১৮ 

থমািাইল : ০১৭১৫৪০৮৮১৯ 

ই-থমইল: 

dd_admin@archaeology.gov.bd 

িযাপসরচািক (অসতসরক্ত িসচব)  

েনাব রতন চন্দ্র পসিত িজযাদয় 

স ান:০২-৪১০২৪৬৫০  

সিাবাইি: ০১৭১৬২৬২৯৩৭  

ই-থমইল:  

director_general@archaeology.
gov.bd 

২.৩) অিেেরীণ সিবা :  

১. সপনশন িঞ্জুরী সপনশন 

সবসিিািা 

১৯৭৪ 

অনুর্ায়ী 

সনষ্পসি কজর 

িরকাসর 

আজদশ 

োসর। 

ক) সনি টাসরত 

 রজি আজবদন 

(বাংিাজদশ  রি 

নং-২৬৩৯, 

সগজেজর্ড/নন-

সগজেজর্ড) 

সযিাব রক্ষ্ণ 

কি টকতটার 

কার্ টািয়। 

খ) নন-সগজেজর্ড 

সবনামূজল্য ক) নন-সগজেজর্ড কি টচাসরজদর সক্ষ্জত্র : ১৫ 

কি টসদবি 

খ) নন কোডার সগজেজর্ড কি টকতটাজদর 

সক্ষ্জত্র ৩০ কি টসদবি। 

আঞ্চসিক পসরচািক, আঞ্চসিক পসরচািজকর 

কার্ টািয়, প্রত্নতত্ত্ব অসিদপ্তর খুিনা ও বসরশাি 

সবিাগ। 

প্রিান কার্ টািজয়র অনুজিাদন িাজপজক্ষ্। 

েনাব িাইনুর রসযি 

উপপররচালক, প্রর্াসন (উপ-সরচি) 

থফান : ০২-৯১১ ১৬ ০৮ 

ফযাক্স : ৯১০৩৯১৮ 

থমািাইল : ০১৭১৫৪০৮৮১৯ 

ই-থমইল: 

িযাপসরচািক (অসতসরক্ত িসচব)  

েনাব রতন চন্দ্র পসিত িজযাদয় 

স ান:০২-৪১০২৪৬৫০  

সিাবাইি: ০১৭১৬২৬২৯৩৭  

ই-থমইল:  

director_general@archaeology.gov.

bd 
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ক্র : 

নং : 

সিবার নাি সিবা প্রদান 

পদ্ধসত 

প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র এবং 

প্রাসপ্তস্থান 

সিবার মূল্য এবং পসরজশাি পদ্ধসত সিবা প্রদাজনর িিয়িীিা দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা (নাি, পদবী, স ান নম্বর 

ও ই-সিইি) 

উি টতন কি টকতটার পদবী, অস সিয়াি 

সর্সিজ ান ও ই-সিইি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

কি টচারীজদর সক্ষ্জত্র 

িাসি টি বুক। 

সগজেজর্ড 

কি টকতটাজদর 

সক্ষ্জত্র চাকুসরর 

সববরণী। 

গ) এিসপআর এ 

গিজনর িঞ্জুসরপত্র 

(প্রজর্ােে সক্ষ্জত্র)। 

ঘ) সশষ সবতজনর 

প্রতেয়নপত্র (সযিাব 

রক্ষ্ণ কি টকতটার 

কার্ টািয়/আঞ্চসিক 

পসরচািজকর 

কার্ টািয়, খুিনা 

কর্তটক প্রদি)। 

ঙ) িতোসয়ত েসব। 

চ) প্রাপ্তব্য 

সপনশজনর ববি 

উিরাসিকার 

সঘাষণাপত্র। 

ে) নমুনা স্বাক্ষ্র ও 

যাজতর পাঁচ 

আঙ্গুজির োপ। 

ে) না দাবী 

প্রতেয়ন পত্র 

ঝ) সপনশন িঞ্জুসর 

আজদশ 

dd_admin@archaeology.gov.bd  

ও 

েনাব সিা: আজতায়ার রযিান 

িযকারী পসরচািক (প্রশািন) ও কল্যাণ 

কি টকতটা 

স ান : ০২-৯১১ ৯৩ ৫৮-৫৩৪ 

 োক্স : ৯১১৯৩৫৮ 

সিাবাইি :  

ই-সিইি : 

ad_admin@archaeology.gov.bd 

২. অসেটত ছুটি িরকাসর 

আজদশ োসর 

১। িাদা কাগজে 

আজবদন 

২। সনি টাসরত 

 রজি আজবদন 

(বাংিাজদশ  রি 

নং-২৩৯৫, 

সগজেজর্ড) 

সযিাব রক্ষ্ণ 

সবনামূজল্য ক) নন-সগজেজর্ড কি টচাসরজদর সক্ষ্জত্র : ৭ 

কি টসদবি 

খ) নন কোডার সগজেজর্ড কি টকতটাজদর 

সক্ষ্জত্র ১৫ কি টসদবি। 

আঞ্চসিক পসরচািক 

আঞ্চসিক পসরচািজকর কার্ টািয়, খুিনা।  

ও 

উপ-পসরচািক (প্রশািন), প্রত্নতত্ত্ব অসিদপ্তর, 

িাকা। 

িযাপসরচািক (অসতসরক্ত িসচব)  

েনাব রতন চন্দ্র পসিত িজযাদয় 

স ান:০২-৪১০২৪৬৫০  

সিাবাইি: ০১৭১৬২৬২৯৩৭  

ই-থমইল:  

director_general@archaeology.gov.

bd 
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ক্র : 

নং : 

সিবার নাি সিবা প্রদান 

পদ্ধসত 

প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র এবং 

প্রাসপ্তস্থান 

সিবার মূল্য এবং পসরজশাি পদ্ধসত সিবা প্রদাজনর িিয়িীিা দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা (নাি, পদবী, স ান নম্বর 

ও ই-সিইি) 

উি টতন কি টকতটার পদবী, অস সিয়াি 

সর্সিজ ান ও ই-সিইি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

কি টকতটা কর্তটক 

প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যতার 

প্রসতজবদন। 

 

৩. অসেটত ছুটি 

(বসয: 

বাংিাজদশ) 

িরকাসর 

আজদশ োসর 

১। িাদা কাগজে 

আজবদন 

২। সনি টাসরত 

 রজি আজবদন 

(বাংিাজদশ  রি 

নং-২৩৯৫, 

সগজেজর্ড) 

সযিাব রক্ষ্ণ 

কি টকতটা কর্তটক 

প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যতার 

প্রসতজবদন। 

৩। ব্যসক্তগত 

কারজণ 

কি টকতটাজদর 

সবজদশ ভ্রিজণর 

আজবদনপত্র। 

সবনামূজল্য ক) নন-সগজেজর্ড কি টচাসরজদর সক্ষ্জত্র : ৫ 

কি টসদবি 

খ) নন কোডার সগজেজর্ড কি টকতটাজদর 

সক্ষ্জত্র ৩০ কি টসদবি। 

আঞ্চসিক পসরচািক 

আঞ্চসিক পসরচািজকর কার্ টািয়, খুিনা। 

ও  

উপ-পসরচািক (প্রশািন), প্রত্নতত্ত্ব অসিদপ্তর, 

িাকা। 

িযাপসরচািক (অসতসরক্ত িসচব)  

েনাব রতন চন্দ্র পসিত িজযাদয় 

স ান:০২-৪১০২৪৬৫০  

সিাবাইি: ০১৭১৬২৬২৯৩৭  

ই-থমইল:  

director_general@archaeology.gov.

bd 

৪. শ্রারন্ত রিরনাদন 

ছুটি 

িরকাসর 

আজদশ োসর 

১। িাদা কাগজে 

আজবদন 

২। সনি টাসরত 

 রজি আজবদন 

(বাংিাজদশ  রি 

নং-২৩৯৫, 

সগজেজর্ড) 

সযিাব রক্ষ্ণ 

কি টকতটা কর্তটক 

প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যতার 

প্রসতজবদন। 

প্রাসপ্তস্থান: 

সনে 

সবনামূজল্য ক) নন-সগজেজর্ড কি টচাসরজদর সক্ষ্জত্র : ০৫ 

কি টসদবি 

খ) নন কোডার সগজেজর্ড কি টকতটাজদর 

সক্ষ্জত্র ০৭ কি টসদবি। 

আঞ্চসিক পসরচািক 

আঞ্চসিক পসরচািজকর কার্ টািয়, খুিনা। 

ও  

উপ-পসরচািক (প্রশািন), প্রত্নতত্ত্ব অসিদপ্তর, 

িাকা। 

িযাপসরচািক (অসতসরক্ত িসচব)  

েনাব রতন চন্দ্র পসিত িজযাদয় 

স ান:০২-৪১০২৪৬৫০  

সিাবাইি: ০১৭১৬২৬২৯৩৭  

ই-থমইল:  

director_general@archaeology.gov.

bd 



 
E:\খুলনা ২০২১-২০২২\সিটিজেন চার্ট ার\সিটিজেন চার্টার খুলনা.doc-14 

ক্র : 

নং : 

সিবার নাি সিবা প্রদান 

পদ্ধসত 

প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র এবং 

প্রাসপ্তস্থান 

সিবার মূল্য এবং পসরজশাি পদ্ধসত সিবা প্রদাজনর িিয়িীিা দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা (নাি, পদবী, স ান নম্বর 

ও ই-সিইি) 

উি টতন কি টকতটার পদবী, অস সিয়াি 

সর্সিজ ান ও ই-সিইি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

কার্ টািয়/ওজয়বিা

ইজর্ 

৫. িার্তত্বকািীন 

ছুটি 

িরকাসর 

আজদশ োসর 

১। িাদা কাগজে 

আজবদন 

২। ডাক্তাজরর 

প্রতেয়নপত্র 

সবনামূজল্য ৩০ কি টসদবি আঞ্চসিক পসরচািক 

আঞ্চসিক পসরচািজকর কার্ টািয়, খুিনা। 

ও  

উপ-পসরচািক (প্রশািন), প্রত্নতত্ত্ব অসিদপ্তর, 

িাকা। 

িযাপসরচািক (অসতসরক্ত িসচব)  

েনাব রতন চন্দ্র পসিত িজযাদয় 

স ান:০২-৪১০২৪৬৫০  

সিাবাইি: ০১৭১৬২৬২৯৩৭  

ই-থমইল:  

director_general@archaeology.gov.

bd 

৬. চাকসর 

স্থায়ীকরণ 

িংসিি 

সনজয়াগ 

সবসিিািা 

অনুর্ায়ী 

িরকাসর 

িঞ্জুসর 

আজদশ োসর  

১। িাদা কাগজে 

আজবদন 

২। যািনাগাদ 

বাসষ টক সগাপনীয় 

প্রসতজবদন 

(পজদান্নসতর সক্ষ্জত্র 

০১ বের এবং 

িরািসর সনজয়াজগর 

সক্ষ্জত্র ০২ বেজরর 

এসিআর) 

সবনামূজল্য ক) নন-সগজেজর্ড কি টচাসরজদর সক্ষ্জত্র : ৩০ 

কি টসদবি 

খ) ১ি ও ২য় সেসণর সগজেজর্ড কি টকতটাজদর 

সক্ষ্জত্র ৩৫ কি টসদবি। 

উপ-পসরচািক (প্রশািন), প্রত্নতত্ত্ব অসিদপ্তর, 

িাকা। 

িযাপসরচািক (অসতসরক্ত িসচব)  

েনাব রতন চন্দ্র পসিত িজযাদয় 

স ান:০২-৪১০২৪৬৫০  

সিাবাইি: ০১৭১৬২৬২৯৩৭  

ই-থমইল:  

director_general@archaeology.gov.

bd 

৭. উচ্চতর সগ্রড 

প্রদান 

 

উচ্চতর 

সগ্রজডর 

শতটপূরণ 

িাজপজক্ষ্ 

িংসিি 

সনজয়াগ 

সবসিিািা 

অনুর্ায়ী 

িরকাসর 

িঞ্জুসর 

আজদশ োসর 

১। িাদা কাগজে 

আজবদন 

২। যািনাগাদ 

বাসষ টক সগাপনীয় 

প্রসতজবদন 

(পজদান্নসতর সক্ষ্জত্র 

০১ বের 

৩। িাসি টি বই 

(প্রজর্ােে সক্ষ্জত্র) 

সবনামূজল্য ক) নন-সগজেজর্ড কি টচাসরজদর সক্ষ্জত্র : ৩০ 

কি টসদবি 

খ) ১ি ও ২য় সেসণর সগজেজর্ড কি টকতটাজদর 

সক্ষ্জত্র ৩৫ কি টসদবি। 

উপ-পসরচািক (প্রশািন), প্রত্নতত্ত্ব অসিদপ্তর, 

িাকা। 

িযাপসরচািক (অসতসরক্ত িসচব)  

েনাব রতন চন্দ্র পসিত িজযাদয় 

স ান:০২-৪১০২৪৬৫০  

সিাবাইি: ০১৭১৬২৬২৯৩৭  

ই-থমইল:  

director_general@archaeology.gov.

bd 

৮. পজদান্নসত প্রদান িংসিি 

সনজয়াগ 

সবসিিািা 

অনুর্ায়ী 

িরকাসর 

িঞ্জুসর 

১। িাদা কাগজে 

আজবদন 

২। যািনাগাদ 

বাসষ টক সগাপনীয় 

প্রসতজবদন 

(পজদান্নসতর সক্ষ্জত্র 

সবনামূজল্য ক) নন-সগজেজর্ড কি টচাসরজদর সক্ষ্জত্র : ৩০ 

কি টসদবি 

খ) ১ি ও ২য় সেসণর সগজেজর্ড কি টকতটাজদর 

সক্ষ্জত্র ৩৫ কি টসদবি। 

উপ-পসরচািক (প্রশািন), প্রত্নতত্ত্ব অসিদপ্তর, 

িাকা। 

িযাপসরচািক (অসতসরক্ত িসচব)  

েনাব রতন চন্দ্র পসিত িজযাদয় 

স ান:০২-৪১০২৪৬৫০  

সিাবাইি: ০১৭১৬২৬২৯৩৭  

ই-থমইল:  

director_general@archaeology.gov.
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ক্র : 

নং : 

সিবার নাি সিবা প্রদান 

পদ্ধসত 

প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র এবং 

প্রাসপ্তস্থান 

সিবার মূল্য এবং পসরজশাি পদ্ধসত সিবা প্রদাজনর িিয়িীিা দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা (নাি, পদবী, স ান নম্বর 

ও ই-সিইি) 

উি টতন কি টকতটার পদবী, অস সিয়াি 

সর্সিজ ান ও ই-সিইি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

আজদশ োসর  ০১ বের) bd 

৯. িািারণ িসবষ্য 

তযসবি যজত 

অসগ্রি িঞ্জুসর 

িািারণ 

িসবষ্য 

তযসবি 

সবসিিািা 

১৯৭৯ 

অনুর্ায়ী 

সনস্পসি 

কজর 

িরকাসর 

আজদশ োসর 

১। সনি টাসরত 

 রজি আজবদন 

(বাংিাজদশ  রি 

নং-২৬৩৯ 

সগজেজর্ড/নন 

সগজেজর্ড) 

৩। িািারণ িসবষ্য 

তযসবজি িব টজশষ 

েিাকৃত অজর্থ টর 

সযিাব সববরণী।  

প্রাসপ্তস্থান: 

সযিাব রক্ষ্ণ 

কি টকতটা / সনে 

কার্ টািয়/ওজয়বিা

ইজর্ 

সবনামূজল্য ক) নন-সগজেজর্ড কি টচাসরজদর সক্ষ্জত্র : ১৫ 

কি টসদবি 

খ) নন কোডার সগজেজর্ড কি টকতটাজদর 

সক্ষ্জত্র ২০ কি টসদবি। 

উপ-পসরচািক (প্রশািন), প্রত্নতত্ত্ব অসিদপ্তর, 

িাকা। 

িযাপসরচািক (অসতসরক্ত িসচব)  

েনাব রতন চন্দ্র পসিত িজযাদয় 

স ান:০২-৪১০২৪৬৫০  

সিাবাইি: ০১৭১৬২৬২৯৩৭  

ই-থমইল:  

director_general@archaeology.gov.

bd 

১০. আবাসিক ও 

দাপ্তসরক 

সর্সিজ ান 

িংজর্াগ ব্যবস্থা 

িিসিত 

িরকারী 

সর্সিজ ান 

নীসতিািা 

২০০৪ 

অনুর্ায়ী 

ব্যবস্থা গ্রযণ। 

িিসিত িরকারী 

সর্সিজ ান 

নীসতিািা ২০০৪ 

এর সনি টাসরত েজক 

আজবদন। 

সবনামূজল্য ৩০ সদন উপ-পসরচািক (প্রশািন), প্রত্নতত্ত্ব অসিদপ্তর, 

িাকা। 

িযাপসরচািক (অসতসরক্ত িসচব)  

েনাব রতন চন্দ্র পসিত িজযাদয় 

স ান:০২-৪১০২৪৬৫০  

সিাবাইি: ০১৭১৬২৬২৯৩৭  

ই-থমইল:  

director_general@archaeology.gov.

bd 

২.৪) আওতািীন দপ্তর/িংস্থা কর্তটক প্রদি সিবা :  

ক্রসিক দপ্তজরর নাি দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটার নাি, পদবী, সর্সিজ ান, সিাবাইি নম্বর ও ইজিইি সিটিজেন চার্ টার 

১ িারগরহাট জাদুঘর, বাজগরযার্।  

 

নাি: থমা: র্ারয়দ সিা. সগািাি স রজদ ি 

পদিী: কারটারিয়ান  

সিাবাইি: +৮৮-০১৭২১৬৩২৬৯৮ 

স ান: ০৪৬৮-৬২৭৮৬ 

 ই-সিইি : bagerhatmuseum@yahoo.com 

সিটিজেন চার্ টার সিঙ্ক 

২ মাইরকল মধুসূদন দত্তিারড়, সাগরদাঁড়ী,র্রর্ার।  

 

 নাি: সিািা: আইরীন পারভীন  

পদিী: কারটারিয়ান  

সিাবাইি: ০১৭১৭-৪৯৫১৮৪ 

ই-সিইি : mmdattabari.jessore@gmail.com 

সিটিজেন চার্ টার সিঙ্ক 

৩ রিীন্দ্র কুঠিিারড়, রর্লাইদহ, কুরষ্টয়া। নাি: সিা. মুখজিছুর রযিান ভ ূঁইয়া 

পদিী: কারটারিয়ান 

সিটিজেন চার্ টার সিঙ্ক 

mailto:bagerhatmuseum@yahoo.com
mailto:mmdattabari.jessore@gmail.com
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ক্রসিক দপ্তজরর নাি দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটার নাি, পদবী, সর্সিজ ান, সিাবাইি নম্বর ও ইজিইি সিটিজেন চার্ টার 

সিাবাইি: ০১৭২২-৭২৪৮৪৫ 

 ই-সিইি : robindrokutibari@yahoo.com 

৪ রিভাগীয় জাদুঘর, খুলনা। নাি: কাসনে  াজতিা 

পদিী: সহকারী মরিলার 

সিাবাইি: ০১৮৪৬২৭৯৩৬৯ 

স ান: ০৪১-৭৩২২৯৭ 

khulna1998museum@gmail.com 

সিটিজেন চার্ টার সিঙ্ক 

৫ িররর্াল রিভাগীয় জাদুঘর, িররর্াল । নাি: েনাব সিা: যািানুজ্জািান 

পদিী: সহকারী কারটারিয়ান 

সিাবাইি: +৮৮-০১৭৩০-১৭৯৯১৭  

 ই-সিইি : divisionalmuseum.barisal@gmail.com 

সিটিজেন চার্ টার সিঙ্ক 

৬ থর্র-ই-িাংলা স্মৃরত জাদুঘর, চাখার, িররর্াল। নাি: শ্রী বিরাি দাি 

পদিী: উচ্চমান সহকারী 

সিাবাইি: ০১৭২৪-৮৫৫৬২২ 

সিটিজেন চার্ টার সিঙ্ক 

৭ রিীন্দ্র স্মৃরত ভিন দরক্ষণরিরহ, ফুলতলা, খুলনা। নাি: সিা: দসবর সযাজিন 

পদিী: সহকারী কারটারিয়ান 

সিাবাইি: ০১৭১২-৯০৭০০১ 

dabir202021@gmail.com 

সিটিজেন চার্ টার সিঙ্ক 

৮ আিঝুসপ নীিকুঠি োদুঘর, থমরহরপুর। নাি: েনাব সিা: হুিায়ন কসবর 

পদিী: সাইট পররচালক 

সিাবাইি: ০১৭২৬৯৯০৭৫১ 

সিটিজেন চার্ টার সিঙ্ক 

৯ িরত িায়না সডিজেজিোর, সকশবপুর, র্জশার।  নাি: সিা: নূরুি ইিিাি 

পদিী: রনরাপত্তা প্রহরী 

সিাবাইি: ০১৭৪৮-৯৫৯৮৫১ 

সিটিজেন চার্ টার সিঙ্ক 

 

৩) আপনাজদর কাজে আিাজদর প্রতোশা : 

ক্রসিক প্রসতশ্রুত/কাসিত সিবা প্রাসপ্তর িজক্ষ্ে করণীয় 

১ স্বয়ংিম্পূণ ট আজবদন েিা প্রদান। 

২ র্র্থার্র্থ প্রসক্রয়ায় প্রজয়ােনীয় স ি পসরজশাি করা। 

৩ প্রজর্ােে সক্ষ্জত্র সিাবাইি সিজিে/ইজিইজির সনজদ টশনা অনুিরণ করা। 

৪ িাক্ষ্াজতর েন্য িার্ ট তাসরজখ সনি টাসরত িিজয়র পূজব টই উপসস্থত র্থাকা। 

৫ অনাবশ্যক স ান/তদসবর না করা। 

 

৪) অসিজর্াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধসত (GRS) 

 সিবা প্রাসপ্তজত অিন্তুি যজি দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটার িজে সর্াগাজর্াগ করুন। সতসন িিািান সদজত ব্যর্থ ট যজি সনজনাক্ত পদ্ধসতজত সর্াগাজর্াগ কজর আপনার িিস্যা অবসযত করুন। 

 

ক্র : 

নং : 

কখন সর্াগাজর্াগ করজবন কার িজে সর্াগাজর্াগ করজবন সর্াগাজর্াজগর ঠিকানা সনষ্পসির িিয়িীিা 

mailto:robindrokutibari@yahoo.com
mailto:khulna1998museum@gmail.com
mailto:divisionalmuseum.barisal@gmail.com


 
E:\খুলনা ২০২১-২০২২\সিটিজেন চার্ট ার\সিটিজেন চার্টার খুলনা.doc-17 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১. দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকতটা িিািান সদজত ব্যর্থ ট 

যজি। 

অসিজর্াগ সনষ্পসি কি টকতটা (অসনক) েনাব সিা : মুরাদ সযাজিন 

উপ-িযকারী প্রজক শিী 

স ান: ০২-৪৭৭-৭২৯৯৫৬ 

সিাবাইি : ০১৭১৪-৮৪৩৩৭৫ (GRS) স াকাি পজয়ে কি টকতটা। 

৩০ কার্ টসদবি 

২. অসিজর্াগ সনষ্পসি কি টকতটা সনসদ টি িিজয় 

িিািান সদজত ব্যর্থ ট যজি 

আসপি কি টকতটা েনাব িাইনুর রসযি 

উপপররচালক, প্রর্াসন (উপ-সরচি) 

থফান : ০২-৯১১ ১৬ ০৮ 

ফযাক্স : ৯১০৩৯১৮ 

থমািাইল : ০১৭১৫৪০৮৮১৯ 

ই-থমইল: dd_admin@archaeology.gov.bd  

২০ কার্ টসদবি 

৩. আসপি কি টকতটা সনসদ টি িিজয় িিািান 

সদজত ব্যর্থ ট যজি 

িসন্ত্রপসরষদ সবিাজগর অসিজর্াগ 

ব্যবস্থাপনা সিি 

অসিজর্াগ গ্রযণ সকন্দ্র 

৫ নং সগর্, বাংিাজদশ িসচবািয়, িাকা। 

ওজয়ব : www.grs.gov.bd 

৩০ কার্ টসদবি 

 

রিরর্ষ রদিসসমূরহ জাদুঘর থখালা সংরান্ত তথ্য : 

# ১৭ মাচ শ, িঙ্গিন্ধু থর্খ মুরজবুর রহমান এর জন্ম রদন ও জাতীয় রর্শু রদিস।  

# ২৬ মাচ শ, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় রদিস 

# ১৪ এরপ্রল, িাংলা নিিষ শ। 

# ১৫ আগট, জাতীয় থর্াক রদিস। 

# ১৬ রিরসম্বর, রিজয় রদিস। 

# ঈদুল রফতর ও ঈদুল আর্হার পররর রদন। 

* রিশ্ব অটিজম রদিরস জাদুঘরসমূরহ প্ররতিরন্ধরদর জন্য রিনামূরে জাদুঘর প্রদর্ শরনর ব্যিস্থা করা হয়। জাদুঘরসমূরহর আরর্পারর্ অিরস্থত রর্ক্ষাপ্ররতষ্ঠানসমূরহর অটিজম রর্শুরদর জাদুঘর পররদর্ শন ছাড়াও তারদর জন্য এই রদনটিরত প্রত্নতত্ত্ব 

অরধদপ্তররর রনজস্ব ব্যিস্থাপনায় হালকা নাস্তার ব্যিস্থা করা হয়। 

 


