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শফা প্রদান প্রধতশ্রুধত 

 

১. রুকল্প  অধবরক্ষ্য 

 

রুকল্প: প্রত্নতাধত্ত্বক ঐধতদযয প্রধত দচতন াংস্কৃধতভনস্ক জাধত গঠন। 

 

অধবরক্ষ্য: শদজ াংস্কৃধত, কৃধি, ইধতা, ঐধতয, প্রত্নতাধত্ত্বক ম্পদদয াংস্কায, াংযক্ষ্ণ, গদফলণা  উন্নয়দনয ভাধ্যদভ জাধতয ভানধক ধফকা  উৎকল ষ াধন। 

 

  



২. শফা প্রদান প্রধতশ্রুধত  

২.১) নাগধযক শফা 

ক্র. 

নাং 
শফায নাভ শফা প্রদান দ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র  

এফাং প্রাধপ্তস্থান 

শফায মূল্য এফাং 

ধযদাধ দ্ধধত 

শফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ষকতষা 

(নাভ, দফী, শপান নম্বয  ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ টিধকট ধফক্রয় 

জাদুঘদযয াভদন শথদক 

ধনধদ ষি টিধকট কাউন্টায 

শথদক টিধকট াংগ্র কযা 

মায় 

প্রকানা াখা 

প্রত্নতত্ত্ব অধধদপ্তয প্রধান 

কাম ষারয় 

টিকিটের হার 

(দর্ শনার্থী) 

মাধ্যকমি স্তটরর 

কর্ক্ষার্থীটদর-৫/- 

দদর্ী 

পর্ শেিটদর-১০/- 

দদর্ী 

পর্ শেিটদর-১৫/- 

দদর্ী 

পর্ শেিটদর-২০ 

সািশভুক্ত দদটর্র 

পর্ শেিটদর-২৫ 

সািশভুক্ত দদটর্র 

পর্ শেিটদর-৫০ 

সািশভুক্ত দদটর্র 

পর্ শেিটদর/কিটদ

র্ী পর্ শেিটদর-

১০০ 

কিটদর্ী 

পর্ শেিটদর 

২০০/- 

তাৎক্ষ্ধণক 

 

                 

               (      ) 

    :০২-৯১১৮০৮৫ 

       :০১৭৭৩৫৫৩৪৬০ 

     -

mohidul.milon1970@gmail.com 



 

(গাড়ী পাকিিং) 

দমাের সাইটিল 

পাকিশিং-১০/- 

িার/মাইটরািাস 

পাকিশিং-৫০ 

িাস পাকিিং-

৫০/- 

২ সুটিাং/ধচত্রায়ন 

একদফা (অনরাইদন 

আদফদন) 
            ,      

প্রধতঘন্টা 

২০০০/- 

(আয়কয ) 

০৭ (াত) কাম ষধদফ 

খন্দকায ভাবুবুয যভান 

উধযচারক, প্রান। 

শপান: +৮৮-০২-৯১১১৬০৮ 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭১৩-০৮৪২৫৩ 

ইদভইর:  

dd_admin@archaeology.gov.bd 

 

৩ 

প্রকানা ধফলয়ক 

অনুধরধ যফযা 

আদফদন  ধনধ ষাধযত মূল্য 

ধযদাধ  

প্রাধপ্তস্থান: 

প্রধান কাম ষারয় 

মূল্য অনুমায়ী তাৎক্ষ্ধণক 

                 

               (      ) 

    :০২-৯১১৮০৮৫ 

       :০১৭৭৩৫৫৩৪৬০ 

     -

mohidul.milon1970@gmail.com 

 

 



 

২.২) প্রাধতষ্ঠাধনক শফা 

ক্র. 

নাং 
শফায নাভ শফা প্রদান দ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র  

এফাং প্রাধপ্তস্থান 

শফায মূল্য এফাং 

ধযদাধ দ্ধধত 

শফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ষকতষা 

(নাভ, দফী, শপান নম্বয  ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১        চাধদানুমায়ী প্রত্নফস্তু প্রাধপ্তয য 
১. াদা কাগদজ আদফদন 

 
ধফনামূদল্য 

১৫ (দনয) 

কাম ষধদফ 

শভা: আধভরুজ্জাভান 

উধযচারক (প্রত্নম্পদ  াংযক্ষ্ণ)  

শপান: +৮৮-০২-৮১৩০৬৫৮ 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭১২২৭৬০১০ 

ইদভইর: 

dd_antiquity@archaeology.gov.bd  

 

২        চাধদানুমায়ী প্রত্নফস্তু প্রাধপ্তয য 

 

২. শম প্রত্নফস্তুয যাায়ধনক যীক্ষ্া 

কযা দফ তায মথামথ কর্তষদক্ষ্য 

সুাধয। 

 

 

ধফনামূদল্য 
১৫ (দনয) 

কাম ষধদফ 

শভা: ধরয়াকত আরী 

প্রত্নতাধত্ত্বক যায়নধফদ 

শপান: +৮৮-০২-৯১১৭৯৯১শভাফাইর: +৮৮-

০১৫৫৬৫৫৯৩৮৯ 

ইদভইর: liaquatarc@yhoo.com  

৩ 

ইধতা  প্রত্নতত্ত্ব 

           

         

          াংধিি 

ধফধবন্ন ধফলদয় অন্যান্য 

ধক্ষ্া  গদফলণামূরক 

           আদফদন  
আদফদন কযায স্থান:             , 

    । 
ধনধ ষাধযত মূল্য 

০৭ (   ) 

কাম ষধদফ  

খন্দকায ভাবুবুয যভান 

উধযচারক, প্রান। 

শপান: +৮৮-০২-৯১১১৬০৮ 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭১৩-০৮৪২৫৩ 

ইদভইর:  

dd_admin@archaeology.gov.bd 

 

mailto:dd_antiquity@archaeology.gov.bd
mailto:dd_admin@archaeology.gov.bd


 

প্রধতষ্ঠানদক প্রদয়াজনীয় 

ায়তাকযণ 

 

৪ 

প্রত্নতত্ত্ব অধধদপ্তদযয 

আতাধীন 

দপ্তয/জাদুঘদযয 

ব্যয়ভঞ্জুধয অনুদভাদন। 

যকাধয ভঞ্জুধয আদদ 

জাধয 

ক) দপ্তয/জাদুঘদযয প্রস্তাফ 

খ) াংধিি যঞ্জাভাধদ ব্যদয়য 

প্রাধনক অনুদভাদন 

গ) দযত্র মূল্যায়ন কধভটিয সুাধয 

(প্রদমাজযদক্ষ্দত্র) 

ঘ) ** (তাযকা) ধচধিত খাদতয জন্য 

অথ ষ ধফবাদগয ম্মধত 

ঙ) * ধচধিত খাদতয জন্য প্রাধনক 

ভন্ত্রণারদয়য ম্মধত 

 

 

 

 

 

ধফনামূদল্য 

 

 

 

 

৩০ (ধত্র) 

কাম ষধদফ 

খন্দকায ভাবুবুয যভান 

উধযচারক, প্রান। 

শপান: +৮৮-০২-৯১১১৬০৮ 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭১৩-০৮৪২৫৩ 

ইদভইর:  

dd_admin@archaeology.gov.bd 

 

৫ 

প্রত্নতত্ত্ব অধধদপ্তদযয 

আতাধীন 

দপ্তয/জাদুঘদযয ফাদজট 

ফযাদ্দ/ধফবাজন 

যকাধয ভঞ্জুধয আদদ 

জাধয 

ক) দপ্তয/জাদুঘদযয প্রস্তাফ 

খ) াংধিি অথ ষননধতক শকাদড 

ফযাদ্দকৃত অদথ ষয ধযভাণ 

 

ধফনামূদল্য 
১৫ (দনয) 

কাম ষধদফ 

খন্দকায ভাবুবুয যভান 

উধযচারক, প্রান। 

শপান: +৮৮-০২-৯১১১৬০৮ 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭১৩-০৮৪২৫৩ 

ইদভইর:  

dd_admin@archaeology.gov.bd 

 



৬ 
ফাধল ষক ক্রয় প্রস্তাফ 

অনুদভাদন 

যকাধয ভঞ্জুধয আদদ 

জাধয 

ক) ধধআয-২০০৮ অনুযদণ 

ক্রয়কাযী দপ্তয/জাদুঘদযয প্রস্তাফ 

খ) াংধিি দপ্তয/অধধদপ্তদযয টিএন্ডই 

গ) ফাদজট ফযাদদ্দয ধযভাণ 

 

 

ধফনামূদল্য 

 

১৫ (দনয) 

কাম ষধদফ 

খন্দকায ভাবুবুয যভান 

উধযচারক, প্রান।  

শপান: +৮৮-০২-৯১১১৬০৮ 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭১৩-০৮৪২৫৩ 

ইদভইর:  

dd_admin@archaeology.gov.bd 

 

৭ 

প্রত্নতত্ত্ব অধধদপ্তদযয  

কভ ষকতষা/কভ ষচাযীদদয 

গৃধনভ ষাণ ঋদণয 

আদফদন অগ্রায়ন 

ধনধদ ষি পদভ ষ আদফদন  

ক)                           

F.R Form No-32 

 (Note-2, Rule-294)    

              । 

খ) শম জধভদত গৃধনভ ষাণ/শভযাভত কযা 

দফ শ জধভয দধরর/ ফায়নাত্র 

গ) ৩০০ টাকায নন জুধডধয়ার 

স্ট্যাদম্প অঙ্গীকাযনাভা 

ঘ) মথামথ কর্তষদক্ষ্য সুাধয 

 

ধফনামূদল্য 

 

৫(াঁচ) 

কাম ষধদফ 

খন্দকায ভাবুবুয যভান 

উধযচারক, প্রান।  

শপান: +৮৮-০২-৯১১১৬০৮ 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭১৩-০৮৪২৫৩ 

ইদভইর:  

dd_admin@archaeology.gov.bd 

 

৮ 

প্রত্নতত্ত্ব অধধদপ্তয এফাং 

আতাধীন 

দপ্তয/জাদুঘদযয  

কভ ষকতষা/কভ ষচাযীদদয  

শভাটযমান ক্রয় অগ্রীভ 

যকাধয ভঞ্জুধয আদদ 

জাধয 

ক) াদা কাগদজ আদফদন 

খ) আদফদনকাযীয ৩০০ টাকায নন-

জুধডধয়ার স্ট্যাদম্প অঙ্গীকাযনাভ 

গ) শভাটযাইদকর ধফক্রয়কাযীয 

অঙ্গীকাযনাভা 

 

ধফনামূদল্য 

 

৪০(    ) 

কাম ষধদফ 

           ,     । 

৯ 

প্রত্নতত্ত্ব অধধদপ্তয এফাং 

আতাধীন 

দপ্তয/জাদুঘদযয  

কভ ষকতষা/কভ ষচাযীদদয  

কধম্পউটায ক্রয় অগ্রীভ 

যকাধয ভঞ্জুধয আদদ 

জাধয 

ক) াদা কাগদজ আদফদন 

খ) আদফদনকাযীয ৩০০ টাকায নন-

জুধডধয়ার স্ট্যাদম্প অঙ্গীকাযনাভা 

 

 

ধফনামূদল্য 

 

৪০(    ) 

কাম ষধদফ 

           ,     । 

 



 

২.৩) অবযন্তযীণ শফা 

ক্র. 

নাং 
শফায নাভ শফা প্রদান দ্ধধত 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র  

এফাং প্রাধপ্তস্থান 

শফায মূল্য এফাং 

ধযদাধ দ্ধধত 

শফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ষকতষা 

(নাভ, দফী, শপান নম্বয  ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ শনন ভঞ্জুধয 

শনন ধফধধভারা ১৯৭৪ 

অনুমায়ী ধনস্পধি কদয 

যকাধয আদদ জাধয 

(ক) ধনধ ষাধযত পযদভ আদফদন 

(ফাাংরাদদ পযভ নাং-২৬৩৯, 

শগদজদটড/নন-শগদজদটড) প্রাধপ্তস্থান: 

ধাফযক্ষ্ণ কভ ষকতষায কাম ষারয়, 

াংস্কৃধত ধফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

(খ) শল শফতদনয প্রতযয়দত্র (প্রধান 

ধাফ যক্ষ্ণ কভ ষকতষা কর্তষক প্রদি) 

(মূর কধ, ভঞ্জুধয আদদ জাধযয য 

শপযতদমাগ্য) 

ধফনামূদল্য 

(ক) নন-শগদজদটড 

কভ ষচাধযদদয শক্ষ্দত্র: 

১০ কভ ষধদফ 

(খ) নন কযাডায 

শগদজদটড কভ ষকতষদদয 

শক্ষ্দত্র: ১২ কভ ষধদফ 

খন্দকায ভাবুবুয যভান 

উধযচারক, প্রান। 

শপান: +৮৮-০২-৯১১১৬০৮ 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭১৩-০৮৪২৫৩ 

ইদভইর:  

dd_admin@archaeology.gov.bd 

 

২ অধজষত ছুটি যকাধয আদদ জাধয 

(ক) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

(খ) ধনধাধযত পযদভ (ফাাংরাদদ 

পযভ নাং-২৩৯৫) প্রধান ধাফ 

যক্ষ্ণ কভ ষকতষা কর্তষক প্রদি ছুটি 

প্রাপ্যতায প্রধতদফদন 

(শগদজদটড কভ ষকতষাদদয শক্ষ্দত্র) 

প্রাধপ্তস্থান: ধাফ যক্ষ্ণ কভ ষকতষায 

কাম ষারয়। 

ধফনামূদল্য 

(ক) নন-শগদজদটড 

কভ ষচাধযদদয শক্ষ্দত্র: ৭ 

কভ ষধদফ 

(খ) নন কযাডায 

শগদজদটড কভ ষকতষদদয 

শক্ষ্দত্র: ৭ কভ ষধদফ 

শভা: আদতায়ায যভান 

কাযী ধযচারক (প্রান)  

শপান: +৮৮-০২-৯১১০৬৩২ 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭২৬৪৫২৬১৫ 

ইদভইর: 

ad_admin@archaeology.gov.bd  

 

 

 

 

 



৩ 

 

অধজষত ছুটি (ফধ: 

ফাাংরাদদ) 
যকাধয আদদ জাধয 

(ক) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

(খ) ধনধ ষাধযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ 

নাং-২৩৯৫) প্রধান ধাফ যক্ষ্ণ 

কভ ষকতষা কর্তষক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রধতদফদন 

(শগদজদটড কভ ষকতষাদদয শক্ষ্দত্র) 

প্রাধপ্তস্থান: ধাফ যক্ষ্ণ কভ ষকতষায 

কাম ষারয়। 

(গ) ব্যধিগত কাযদণ কভ ষকতষাদদয 

ধফদদ ভ্রভদণয আদফদনত্র 

প্রাধপ্তস্থান: প্রান াখা, 

প্রত্নতত্ত্ব অধধদপ্তয 

ধফনামূদল্য 

(ক) নন-শগদজদটড 

কভ ষচাধযদদয শক্ষ্দত্র: ১০ 

কভ ষধদফ 

(খ) নন কযাডায 

শগদজদটড কভ ষকতষদদয 

শক্ষ্দত্র: ৩৫ কভ ষধদফ 

খন্দকায ভাবুবুয যভান 

উধযচারক, প্রান। 

শপান: +৮৮-০২-৯১১১৬০৮ 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭১৩-০৮৪২৫৩ 

ইদভইর:  

dd_admin@archaeology.gov.bd 

 

 

 

৪ ধচি ধফদনাদন ছুটি যকাধয আদদ জাধয 

(ক) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

(খ) ধনধ ষাধযত পযদভ (ফাাংরাদদ পযভ 

নাং-২৩৯৫) প্রধান ধাফ যক্ষ্ণ 

কভ ষকতষা কর্তষক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রধতদফদন 

(শগদজদটড কভ ষকতষাদদয শক্ষ্দত্র) 

প্রাধপ্তস্থান: ধাফ যক্ষ্ণ কভ ষকতষায 

কামারয়। 

ধফনামূদল্য 

(ক) নন-শগদজদটড 

কভ ষচাধযদদয শক্ষ্দত্র: ১০ 

কভ ষধদফ 

(খ) নন কযাডায 

শগদজদটড কভ ষকতষদদয 

শক্ষ্দত্র: ১২ কভ ষধদফ 

শভা: আদতায়ায যভান 

কাযী ধযচারক (প্রান)  

শপান: +৮৮-০২-৯১১০৬৩২ 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭২৬৪৫২৬১৫ 

ইদভইর: 

ad_admin@archaeology.gov.bd  

 

৫ 

ধদরকন 

শগ্রড/টাইভদস্কর 

ভঞ্জুধয 

অথ ষ ধফবাগ কর্তষক ভদয় 

জাধযকৃত আদদ অনুমায়ী 

যকাধয ভঞ্জুধয আদদ 

জাধয 

(ক) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

(খ) ারনাগাদ ফাধল ষক শগানীয় 

প্রধতদফদন (২য় শেণীয কভ ষকতষাদদয 

ধদরকন শগ্রড ভঞ্জুধযয শক্ষ্দত্র ৪ 

ফছদযয এধআয এফাং ২য়/৩য় শেণীয 

কভ ষকতষা/কভ ষচাধযদদয শক্ষ্দত্র 

টাইভদস্কর ৮/১২/১৫ ফছদযয এধআয) 

ধফনামূদল্য 

(ক) নন-শগদজদটড 

কভ ষচাধযদদয শক্ষ্দত্র: ১৫ 

কভ ষধদফ 

(খ) ১ভ   ২য় শেণীয  

শগদজদটড কভ ষকতষদদয 

শক্ষ্দত্র: ২০ কভ ষধদফ 

শভা: আদতায়ায যভান 

কাযী ধযচারক (প্রান)  

শপান: +৮৮-০২-৯১১০৬৩২ 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭২৬৪৫২৬১৫ 

ইদভইর: 

ad_admin@archaeology.gov.bd  

 



 

৬ চাকধয স্থায়ীকযণ 

াংধিি ধনদয়াগ ধফধধভারা 

অনুমায়ী যকাধয ভঞ্জুধয 

আদদ জাধয 

(ক) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

(খ) ারনাগাদ ফাধল ষক শগানীয় 

প্রধতদফদন 

(দদান্নধতয শক্ষ্দত্র ০১ ফছয এফাং 

যাধয ধনদয়াদগয শক্ষ্দত্র ০২ ফছদযয 

এধআয) 

ধফনামূদল্য 

(ক) নন-শগদজদটড 

কভ ষচাধযদদয শক্ষ্দত্র: ০৭ 

কভ ষধদফ 

(খ) ১ভ   ২য় শেণীয  

শগদজদটড কভ ষকতষদদয 

শক্ষ্দত্র: ১৫ কভ ষধদফ 

খন্দকায ভাবুবুয যভান 

উধযচারক, প্রান। 

শপান: +৮৮-০২-৯১১১৬০৮ 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭১৩-০৮৪২৫৩ 

ইদভইর:  

dd_admin@archaeology.gov.bd 

 

৭ 

াধাযণ বধফষ্য 

তধফর দত 

অধগ্রভ ভঞ্জুধয 

াধাযণ বধফষ্য তধফর 

ধফধধভারা ১৯৭৯ অনুমায়ী 

ধনস্পধি কদয যকাধয 

আদদ জাধয 

(ক) ধনধ ষাধযত পযদভ আদফদন 

(ফাাংরাদদ পযভ নাং-২৬৩৯, 

শগদজদটড/নন-শগদজদটড) প্রাধপ্তস্থান: 

ধাফ যক্ষ্ণ কভ ষকতষায কামারয়, 

াংস্কৃধত ধফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

(খ) াধাযণ বধফষ্য তধফদর ফ ষদল 

জভাকৃত অদথ ষয ধাফ ধফফযণী (প্রধান 

ধাফ যক্ষ্ণ কভ ষকতষা কর্তষক প্রদি) 

(মূর কধ, ভঞ্জুধযয আদদ জাধযয য 

শপযতদমাগ্য 

ধফনামূদল্য 

(ক) নন-শগদজদটড 

কভ ষচাধযদদয শক্ষ্দত্র: ০৭ 

কভ ষধদফ 

(খ) ১ভ   ২য় শেণীয  

শগদজদটড কভ ষকতষদদয 

শক্ষ্দত্র: ১৫ কভ ষধদফ 

শভা: শগারাভ ছদযায়ায 

ধাফ যক্ষ্ণ কভ ষকতষা 

শপান: +৮৮-০২-৯১১৯৩৫৮ 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭১৬২৪০৯০৯ 

ইদভইর: 

golam.sarower@yahoo.com 

৮ 

আফাধক  

দাপ্তধযক 

শটধরদপান 

াংদমাগ ব্যফস্থা 

ভধিত যকাধয 

শটধরদপান নীধতভারা-

২০০৪ অনুমায়ী ব্যফস্থা 

গ্রণ 

ক) ভধিত যকাধয শটধরদপান 

নীধতভারা-২০০৪এয ধনধ ষাধযত ছদক 

আদফদন 

ধফনামূদল্য ৩৫ (     ) ধদন 

শভা: আদতায়ায যভান 

কাযী ধযচারক (প্রান) 

শপান: +৮৮-০২-৯১১০৬৩২ 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭২৬৪৫২৬১৫ 

ইদভইর: 

ad_admin@archaeology.gov.bd 

 

 

 



 

২.৪) আতাধীন অধধদপ্তয/দপ্তয/াংস্থা কর্তষক প্রদি শফা 

আতাধীন অধধদপ্তয/দপ্তয//াংস্থা মূদয ধটিদজন চাট ষায ধরঙ্ক আকাদয যুি কযদত দফ। 

৩) অধবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধধত (GRS) 

শফাপ্রাধপ্তদত অন্তুি দর দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ষকতষায দঙ্গ শমাগাদমাগ করুন। ধতধন ভাধান ধদদত ব্যথ ষ দর ধনদনাি দ্ধধতদত শমাগদমাগ কদয আনায ভস্যা অফধত করুন।  

ক্র. নাং কখন শমাদগাদমাগ কযদফন শমাগাদমাদগয ঠিকানা ধনস্পধিয ভয়ীভা  

১ দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ষকতষা ভাধান ধদদত ব্যথ ষ 

দর 

অধবদমাগ ধনস্পধি কভ ষকতষা 

(অধনক) 
ধতন ভা 

শভা:            

                        

শভাফাইর: +৮৮-০১৭২৬১৭৭৮২০ 

ইদভইর: mahossainch@yahoo.com  

২ 
অধবদমাগ ধনস্পধি কভ ষকতষা ধনধদ ষি ভদয় 

ভাধান ধদদত ব্যথ ষ দর 
আধর কভ ষকতষা এক ভা 

                    

      , অধধাখা-৪ 

াংস্কৃধত ধফলয়ক ভন্ত্রণারয় 

৩ 
আধর কভ ষকতষা ধনধদ ষি ভদয় ভাধান 

ধদদত না াযদর 

ভধন্ত্রধযলদ ধফবাদগয 

অধবদমাগ ব্যফস্থানা শর 
ধতন ভা 

অধবদমাগ গ্রণ শকন্দ্র 

৫ নম্বয শগইট, ফাাংরাদদ ধচফারয়, ঢাকা। 

দয়ফ: www.grs.gov.bd 

 
 

৪) আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা  

ক্রধভক নাং প্রধতশ্রুত/কাধিত শফা প্রাধপ্তয রদক্ষ্য কযণীয় 

১) ধনধ ষাধযত পযদভ ম্পূণ ষবাদফ পূযণকৃত আদফদন জভা প্রদান 

২) ঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় ধপ ধযদাধ কযা 

৩) াক্ষ্াদতয জন্য ধনধ ষাধযত ভদয়য পূদফ ষই উধস্থত থাকা 

mailto:mahossainch@yahoo.com


াংদমাজনী-১ 

কর জাদুঘদযয দাধয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ষকতষাদদয নাভ, দফী, শপান নম্বয  ইদভইর 

যাজাী প্রত্নতাধত্ত্বক অঞ্চর 

াাড়পুয প্রত্নতাধত্ত্বক জাদুঘয, 

ফদরগাধছ, নগাঁ 

 মুাম্মদ পজলুর কধযভ 

কাদস্ট্াধডয়ান 

শভাফাইর: +৮৮-০১৬৭৪৭৯১৭৬৫ 

ইদভইর: paharpur.museum@gmail.com 

ভাস্থান প্রত্নতাধত্ত্বক জাদুঘয, 

ধফগঞ্জ, ফগুড়া 

যাধজয়া সুরতানা 

কাদস্ট্াধডয়ান 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭২৪০১৪৬২৩ 

ইদভইর: mohasthanmuseum.ar@gmail.com 

যাংপুয জাদুঘয, তাজাট 

জধভদায ফাধড়, যাংপুয 

 এ এভ াানাত ধফন ইরাভ 

এধস্ট্যান্ট কাদস্ট্াধডয়ান 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭২২১৭৮৮৭১ 

ইদভইর: shaon.one@gmail.com 

যফীন্দ্র কাছাধয ফাধড়, 

াজাদপুয, ধযাজগঞ্জ 

 শভা: আবু াইদ ইনাভ তানধবরুর 

কাদস্ট্াধডয়ান 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭১০৫০৮১৫১ 

ইদভইর:rkb.archaeology@gmail.com 

কান্তনগয প্রত্নতাধত্ত্বক জাদুঘয, 

কাাদযার, ধদনাজপুয 

শভা: াধপজুয যভান 

এধস্ট্যান্ট কাদস্ট্াধডয়ান 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭২১৪০৭৫৫০ 

ইদভইর: hafizju130@gmail.com 

ধতয যফীন্দ্র স্মৃধত জাদুঘয, 

আত্রাই, নগাঁ 

শভা: আবুর কারাভ শাদন 

াঁট মুদ্রাক্ষ্ধযক কাভ কধম্পউটায অাদযটয 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭১৮৯১০৪৮৫ 

ইদভইর: kalam.arc@gmail.com 

ফাঘা জাদুঘয, ফাঘা, যাজাী 

হুভায়ুন কধফয 

য়াকষ সুাযবাইজায 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭১৮৫৪৩৯৮৮ 

ইদভইর: 

humayunkabirarchaeology@gmail.com 

খুরনা প্রত্নতাধত্ত্বক অঞ্চর 

ভাইদকর ভধুসূদন দিফাধড়, 

াগযদাঁধড়, মদায 

শভা: মাদয়দ 

কাদস্ট্াধডয়ান 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭২১৬৩২৬৯৮ 

ইদভইর: mmdattabari.jessore@gmail.com 

ফাদগযাট জাদুঘয, ফাদগযাট 

শভা: শগারাভ শপযদদৌ 

কাদস্ট্াধডয়ান 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭১০৩৩৯২৪৭ 

শপান: +৮৮-০৪৬৮-৬২৭৮৬ 

ইদভইর: bagerhatmuseum@yahoo.com 

যফীন্দ্র কুঠিফাধড়, ধরাইদ, 

কুধিয়া 

শভা: মুখদরছুয যভান ভ ূঁইয়া 

এধস্ট্যান্ট কাদস্ট্াধডয়ান 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭২২৭২৪৮৪৫ 

ইদভইর: robindrokuthibari@yahoo.com 

ফধযার ধফবাগীয় জাদুঘয, 

ফধযার 

            

           

শভাফাইর: +৮৮-০১৭১০-৪৪৭৬৬৫ 

ইদভইর: 

divisionalmuseum.barisal@gmail.com 



শয-ই-ফাাংরা স্মৃধত জাদুঘয, 

চাখায, ফধযার 

শ্রী ফরযাভ দা 

উচ্চভান কাযী 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭২৪৮৫৫৬২২ 

যফীন্দ্র স্মৃধত বফন, দধক্ষ্ণধডধ, 

ফুরতরা, খুরনা 

শভা: ধযাজুর ইরাভ 

াইট ধযচাযক 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭৩৪৭৫৭৮৯০ 

ঢাকা প্রত্নতাধত্ত্বক অঞ্চর 

রারফাগ দুগ ষ জাদুঘয, রারফাগ, 

ঢাকা 

াধরভা আপদযাজ 

কাদস্ট্াধডয়ান 

শপান: +৮৮-০২-৯৬৭৩০১৮ 

ইদভইর: panna.geo31@gmail.com  

ফাধরয়াটি প্রাাদ জাদুঘয, 

াটুধযয়া, ভাধনকগঞ্জ 

         

                    

শভাফাইর: +৮৮-০১৭১৬-২৩১১০৪ 

ইদভইর: sonjaybarua04@gmail.com  

ভয়ভনধাং জাদুঘয, 

ভয়ভনধাং 

াধফনা ইয়াধভন 

কাদস্ট্াধডয়ান 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭২৫৪২৭৭০০ 

ইদভইর: sabina201985@gmail.com 

ানাভ নগয 

শভা: জাাঙ্গীয আরভ ভ ূঁইয়া 

বান্ডায যক্ষ্ক 

শভাফাইর: +৮৮-০১৮২৩৩৩৯৪৮১ 

ইদভইর: ajahangir802@gmail.com 

চট্টগ্রাভ প্রত্নতাধত্ত্বক অঞ্চর 

ভয়নাভধত জাদুঘয, ারফন 

ধফায, শকাটফাধড়, কুধভল্লা 

 াধবুর াান সুধভ 

কাদস্ট্াধডয়ান 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭১৮৭৮৭৯৪৪ 

ইদভইর: rangpurarchaeology@gmail.com 

জাধততাধত্ত্বক জাদুঘয, 

আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ 

ড. আদভদ আব্দুল্লা 

কাযী ধযচারক 

শভাফাইর: +৮৮-০১৭৪৭৩৭৮৩৭৫ 

ইদভইর: abdullah.arch94@gmail.com 

 

 

 


