য
াখা ভবভিক কামক্রভ
প্রধান দপ্তয

1

ভাভযচারককয দপ্তয
প্রান াখা
প্রত্নম্পদ  ংযক্ষণ াখা
প্রকানা াখা
প্রককৌর াখা
যায়ন াখা
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* ভাঠ ম যাকয় কভযকতযা-কভযচাযীকদয কাজকভয ভনয়ন্ত্রণ এফং তত্ত্বাফধাকনয রকক্ষে ভনফ যাী 
ভযচারন ভনকদ যভকা জাযীকযণ;

* যকাভয ভনয়ভনীভত নুযণপূফ যক দপ্তকযয ভিতীয়, তৃতীয় এফং চতুথ য শ্রেণীয কভযকতযা-কভযচাযী
ভনকয়াকগয ব্যফস্থা কযণ;

* তাঁয ধঃস্তন দপ্তযমূকয ভকে কফ যাচ্চ  সুস্পষ্ট অভথ যক ক্ষভতা ফন্টন কযণ;
* ভফভবন্ন বায়/নুষ্ঠাকন ভধদপ্তকযয প্রভতভনভধত্ব কযণ এফং ব্যভিগত উভস্থভত ম্ভফ না কর
উযুি প্রভতভনভধ শ্রপ্রযণ;

* ভধদপ্তকযয প্রথভ শ্রেণীয কভযকতযাকদয ভজযত ছুটি ভঞ্জুয;
* তাঁয ভনয়ন্ত্রণাধীন কর যাজস্ব অকয়য উৎকয মথামথ ভনয়ন্ত্রণ এফং তত্ত্বাফধাকনয কাজ ম্পাদন
কযণ;
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* ১৯৬৮ াকর প্রণীত পুযাকীভতয অআকনয ক্ষভতাফকর প্রত্নম্পদ াচায শ্রযাকধয ব্যাাকয

দাভয়ত্বীর থাককফন এফং ভতভন পুযাকীভতযয ছাড়ত্র (Antiquity licence) প্রদাকনয শ্রক্ষকত্র
দাভয়ত্বীর;

* ভাক ন্তত একফায ভন্বয় বায অকয়াজন কযণ;

*

পুযাকীভতযয মথামথ ংস্কায-ংযক্ষণ, পুনযায়ন ংক্রান্ত মাফতীয় কাজ ম্পাদন;

*

জাদুঘয প্রভতষ্ঠায ভযকল্পনা  ব্যফস্থানায দাভয়ত্ব ারন;

*

ICOM, ICCROM, CAOM, UNESCO এফং UNDP এয াকথ জাতীয়
ঐভতে্ সুযক্ষায় ভন্বয় কযণ;

*

ঊর্ধ্যতন কতৃয ক্ষ কতৃক
য অকযাভত ন্যান্য কাজ ।
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প্রান াখা
প্রান াখা ভাভযচারক ভকাদয়কক ভনকনািকাকজ কমাভগতা ককযভধদপ্তকযয মাফতীয় প্রাভনক, অভথ যক, ভাভরা ংক্রান্ত  তথ্য প্রযুভি ভফলকয় নীভত
ভনধ যাযণ, এ ংক্রান্ত কর কভযকান্ড মথাভকয় ম্পাদন;
যকায শ্রঘাভলত মাফতীয় অআন, ভফভধ ভফধান, নীভতভারা  ভনকদ যনা আতোভদয
অকরাকক কর প্রাভনক কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন;
দপ্তকযয কর স্তকযয কল্যান যকাযী ভনকদ যনা শ্রভাতাকফক ভনভিত কযায প্রাভনক
কাম যক্রভ, কভযচাযীকদয দাপ্তভযক শংখরা, কাকজয শংখরা, অভথ যক শংখরা  এয মূল্যায়ন
ভনভিতকযণ;
ংদীয় স্থায়ী কভভটিয ভনকট উস্থানকমাগ্য কর তথ্যাভদ চাভদা শ্রভাতাকফক
যফযা কযা;
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ভধদপ্তকযয ফাভল যক কভযম্পাদন চুভি প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন, জাতীয় শুদ্ধাচায
কভযভযকল্পনা প্রণয়ন  ফাস্তফায়ন, উদ্ভাফন ভযকল্পনা তথা শ্রফা প্রভক্রয়ায় উদ্ভাফন এয
কর কাম যক্রভ মথাভকয় ম্পাদন  ফাস্তফায়ন;
ভধদপ্তকযয জাদুঘয / প্রত্নস্থকরয জন্য জনফর সৃজন, দ সৃজন  দপ্তয সৃজন, ভফভবন্ন
স্তকযয যাভয পুযণকমাগ্য, কদাভতকমাগ্য শূন্য কদ জনফর ভনকয়াগ, প্রচভরত াংগঠভনক
কাঠাকভা ারনাগাদকযণ, ভনকয়াগভফভধভারা অধুভনকায়ন এফং প্রকয়াজনানুমায়ী নতুন
অআন, ভফভধ, নীভতভারায খড়া  প্রণয়ন মথামথ কতৃয কক্ষয নুকভাদকনয জন্য
প্রাভনক ভন্ত্রণারকয় গ্রায়ন;
ভধদপ্তকযয যাজস্ব (নুন্নয়ন) ফাকজট প্রাক্করন প্রণয়ন, নুকভাভদত ফাকজট
পুনঃউকমাজন, অন্তঃখাত পুনঃভফন্যা, ফযাদ্দকৃত থ য ব্যাকয়য তথ্যাভদ ংযক্ষণ;
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যাজস্ব অয় মথাভকয় যকাযী শ্রকালাগাকয চারাকনয ভােকভ জভায ভফলয়টি
তদাযভককযণ;
উন্নয়ন  নুন্নয়ন খাকতয ব্যাভয়ত যাজস্ব খাকতয ভনযীক্ষা কাম যক্রভ ম্পাদন, অভি
ভনষ্পভিকযণ;
ভধদপ্তকযয ভনষ্পন্ন ভফলয়াভদ এফং ভফভবন্ন বায ভদ্ধান্তানুমায়ী ভধদপ্তয ংভিষ্ট
কর কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন, চাভত তথ্য মথাভকয় চাভতস্থাকন শ্রপ্রযণ;
ভধদপ্তকযয প্রধান কাম যারয়  এয ধীনস্ত ভপমূকয মাফতীয় প্রাভনক,
অআনগত, ভনযািা ংক্রান্ত আতোভদ কাকজ ভন্বয় াধন;
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ভধদপ্তকযয দপ্তয  াখামূকয প্রধানকদয দাভয়ত্ব ফন্টন;

যকাভয ম্পভিয মথামথ যক্ষণাকফক্ষণ কযা, ভধনস্ত দপ্তকযয যকাযী ম্পভিয
মথামথ যক্ষণাকফক্ষকণ ায়তা কযা;
ভধদপ্তকযয াকথ ম্পৃি ভাভরায কাম যক্রভ ম্পাদন;
তথ্য প্রযু্ভি ংক্রান্ত কাম যক্রভ ম্পাদন  ভধনস্ত দপ্তকযয কাম যক্রকভ ায়তা
কযা;
যকায  প্রাভনক ভন্ত্রণারয় থফা ঊর্ধ্যতন কতৃয ক্ষ কতৃক
য ন্যস্ত ন্যান্য
দাভয়ত্ব ারন;
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প্রত্নম্পদ  ংযক্ষণ াখা
প্রত্নম্পদ ংযক্ষণ, নুন্ধান, ংগ্র, জভয  উৎখনন ংক্রান্ত মাফতীয় ভফলকয়
নীভত ভনধ যাযণ, এ ংক্রান্ত কর কভযকান্ড মথাভকয় ম্পাদন এফং াখা ংভিষ্ট
কাকজ ঊর্ধ্যতন কতৃয ক্ষকক কমাভগতাকযণ;
প্রত্নম্পদ  জাদুঘয ভফলয়ক কাম যাফভরয কভযভযকল্পনা প্রস্ত্িত কযণ;

প্রত্নস্থান ংযভক্ষত পুযাকীভতয ভককফ শ্রঘালণায প্রকয়াজনীয় দকক্ষ গ্রণ কযা।
ংযভক্ষত পুযাকীভতযমূ  ংগ্রকৃত কর প্রত্নম্পকদয মথামথ সুযক্ষায ভফলয়টি
ভনভিত কযণ;
প্রত্নতাভত্ত্বক  াংস্কৃভতক ঐভতেভভন্ডত প্রত্নস্থানমূক মথামথ জভয, নুন্ধান 
খনন ভযচারনা, মথামথ ডকুকভকন্টন, এ ংক্রান্ত ফাকজট প্রাক্করন নুকভাদকনয
প্রকয়াজনীয় ভযকল্পনা প্রণয়ন  প্রাক্করন নুকভাদন;
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প্রত্নম্পদ নািকযণ, প্রত্নম্পকদয ছাড়ত্র প্রদান এফং প্রত্নতাভত্ত্বক খনন  ন্যান্য
ভােভ শ্রথকক প্রাপ্ত প্রত্নফস্ত্িমূ মথামথবাকফ ভনফন্ধন ফআকত ন্তর্ভযভিয ভফলয়টি ভনভিত
কযণ;
ংযভক্ষত পুযাকীভতযয ংখ্যা বৃভদ্ধ ভধদপ্তকযয জাদুঘয  শ্রটাযমূক প্রদভযত
ংযভক্ষত প্রত্নভনদ যকনয দ্ধভতগত ভনফন্ধীকযণ (ডকুকভকন্টন) ংক্রান্ত কাম যক্রভ
ম্পাদন;
প্রত্নম্পদ যক্ষাকথ য ন্যান্য প্রণয়নকৃত ভফভধ ভফধাকনয পর প্রকয়াগ ভনভিত কযণ;
শ্রদভ ভফকদভ দপ্তয / ংস্থায় ফাংরাকদকয ঐভতেকক উস্থান;
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প্রস্ত্িয, ধাতফ  শ্রাড়াভাটিয ততভয কর প্রত্ন ভনদযন নািকযণ এফং উৎকীণ যভরভ
 মুদ্রামূকয াকঠাদ্ধাকযয ভফলকয় দাভয়ত্ব ারন  প্রভতকফদন প্রভত ফছয প্রকানা াখায়
জভা প্রদান;
 ভাঠ ম যাকয়য কভযচাভযকদয গকফলণামূরক কাজককভযয মথামথ তত্ত্বাফধান;
ঊর্ধ্যতন কতৃয ক্ষ কতৃক
য অকযাভত ন্যান্য কাজ ।
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প্রকানা াখা
ভধদপ্তকযয প্রকানা, গকফলণা, কভযারা, প্রভক্ষণ  জনংকমাগ ংক্রান্ত
মাফতীয় ভফলকয় নীভত ভনধ যাযণ, এ ংক্রান্ত কর কভযকান্ড মথাভকয় ম্পাদন এফং
াখা ংভিষ্ট কাকজ ঊর্ধ্যতন কতৃয ক্ষকক কমাভগতাকযণ;
ভফবাগীয় প্রকানামূ শ্রমভন- জান যার, পুস্তক, পুভস্তকা, গাআড ফআ, ব্রুভয়ায,
ভনউজকরটায, ভবউকাড য আতোভদ মথাভকয় প্রকা এফং এ ংক্রান্ত মাফতীয় াভভগ্র
ক্রকয়য ব্যফস্থাকযন;
প্রকাকমাগ্য প্রকানামূকয ম্পাদনা, মুদ্রণ, ফাধাঁআ  ভফতযণ প্রভক্রয়া
মথাভকয় ম্পন্নকযণ;
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প্রত্নতত্ত্বভফদ  ংভিষ্ট ন্যকদয গকফলণামূরক কাকজয ভন্বয় াধন কযণ;
ভধদপ্তকযয কাম যক্রভ  বাফমূভতয উজ্জ্বর কযায জন্য শ্রদক  ভফকদক ভফভবন্ন প্রকায
প্রচাযণায দাভয়ত্ব ারন;
ঊর্ধ্যতন কতৃয ক্ষ কতৃক
য অকযাভত ন্যান্য কাজ কযা য়।
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প্রককৌর াখা
যাজস্ব  উন্নয়ন খাকতয অতায় প্রত্নতাভত্ত্বক ংস্কায- ংযক্ষণ, পূতয, শ্রভযাভত, ভনভযাণ
 উন্নয়ন কাকজয নীভত ভনধ যাযণ, কভযভযকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প  কভযসূচীয ভডভভ প্রণয়ন
 নুকভাদন এফং ংক্রান্ত কর কভযকান্ড মথাভকয় ম্পাদন এফং াখা ংভিষ্ট কাকজ
ঊর্ধ্যতন কতৃয ক্ষকক কমাভগতাকযণ;
ংযভক্ষত পুযাকীভতযয / দযনীয় স্থানগুকরাকক প্রত্নতাভত্ত্বক ংস্কায-ংযক্ষণ, পূতয,
শ্রভযাভত, ভনভযাণ  উন্নয়ন ককয দযক ফান্ধফ কযা।
ভযকফগত কাযকণ পুযাকীভতয মূকয ক্ষয়ক্ষভতয ভযভাণ ভনধ যাযণ, ডকুকভকন্টনকযণ;
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মাফতীয় কাকজয নকা, ভডজাআন, প্রাক্করন যীক্ষা-ভনযীক্ষা আতোভদয নুকভাদন;
ঊর্ধ্যতন কতৃয ক্ষ কতৃক
য অকযাভত ন্যান্য কাজ।
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যায়নগায াখা
প্রত্নফস্ত্ি  পুযাকীভতযয যাায়ভনক ভযচম যা,ভফভবন্ন ধযকনয নমুনায যাায়ভনক যীক্ষা
 ভফকিলণ, পুযাতন পুস্তক  কাগজাকতয ম্য দূযীকযণ ল্যাভভকনন, ভপউভভকগন
ংক্রান্ত কর কভযকান্ড মথাভকয় ম্পাদন এফং াখা ংভিষ্ট কাকজ ঊর্ধ্যতন কতৃয ক্ষকক
কমাভগতাকযণ;
যাায়ভনক ভফকিলণমূরক কাকজয কাভযগভয  ংভিষ্ট ন্য ভফলকয় কমাভগতাকযণ;
যাায়ভনক ভযচম যা, যাায়ভনক ভফকিলণ আতোভদ কাম যক্রভ ম্পাদকনয জন্য ংগৃীত
প্রত্নফস্ত্িয জন্য একটি মুবকভন্ট শ্রযভজটায যক্ষনাকফক্ষণ;
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অফায়া জভনত  াভযাভবযক কাযকণ পুযাকীভতয মূকয ক্ষভয়ষ্ণুতা বৃভদ্ধ াকে তায
কাযণ ভনধ যাযন কযণ;
প্রত্নফস্ত্ি  পুযাকীভতযয যাায়ভনক  ভফজ্ঞানম্মত দ্ধভতকত ভয়কার ভনধ যাযণমূরক
কাকজয ব্যাাকয দাভয়ত্ব ারন;
ঊর্ধ্যতন কতৃয ক্ষ কতৃক
য অকযাভত ন্যান্য কাজ ।
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প্রত্নতত্ত্ব ভধদপ্তকযয অঞ্চভরক দপ্তয মূ
১. ঢাকা ঞ্চর (ঢাকা  ভয়ভনভং ভফবাগ)
২. চট্টগ্রাভ ঞ্চর (চট্টগ্রাভ  ভকরট ভফবাগ)
৩. যাজাী ঞ্চর (যাজাী  যংপুয ভফবাগ)
৪. খুরনা ঞ্চর (খুরনা  ফভযার ভফবাগ)
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য
অঞ্চভরক ভপকয কামাফভর
অঞ্চভরক ভপ  ভনয়ন্ত্রণাধীন ভপ / জাদুঘকযয মাফতীয় প্রাভনক, অভথ যক  তথ্য
প্রযুভি ভফলকয় নীভত ভনধ যাযণ, এ ংক্রান্ত কর কভযকান্ড মথাভকয় ম্পাদন;
ঞ্চকরয প্রত্নম্পদ ংযক্ষণ, নুন্ধান, ংগ্র, জভয  উৎখনন, ংযক্ষণ  ংস্কায 
প্রদযকনয কভযভযকল্পনা প্রস্ত্িত কযা, ংযভক্ষত পুযাকীভতযমূ  ংগ্রকৃত কর প্রত্নম্পকদয
মথামথ সুযক্ষায ভফলয়টি ভনভিতকযণ;
যকায শ্রঘাভলত মাফতীয় োকদ, ভফভধ ভফধান, ভনকদ যনা  নীভতভারা আতোভদয অকরাকক
কর প্রাভনক কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন  দপ্তকযয প্রাভনক শংখরা, কাকজয শংখরা, অভথ যক
শংখরা  এয মূল্যায়ন ভনভিতকযণ;
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অঞ্চভরক ভপ  ভনয়ন্ত্রণাধীন ভপ / জাদুঘকযয ভস্ত কভযচাভযগণকক ভনফ যাী অকদ, উা
প্রকয়াগ  ফাস্তফায়কনয শ্রক্ষকত্র কর ম যাকয়য কভযচাভযকদয কাজকভয ভনয়ন্ত্রণ এফং তিাফধায়ন;
কর স্তকযয কভযচাভযকদয প্রাপ্য চাকভযয সুভফধাভদ মথাভকয় প্রদান ভনভিতকযণ;
শ্রম শ্রকান ভস্যা  ভফকযাধমূ যকাভয ভফভধ ভফধাকনয অকরাকক ভনষ্পভি কযা এফং ভধদপ্তকযয
প্রধান কাম যারয়  এয ধীনস্ত ভস্ত াখা ভপমূকয মাফতীয় প্রাভনক, অআনগত, ভনযািা
ভকফ ংক্রান্ত আতোভদ কাকজয ভন্বয় াধন কযা;
অঞ্চভরক ভপ  এয ভনয়ন্ত্রণাধীন কাম যারয় মূকয ফাকজট ফযাকদ্দয ভফলকয় দাভয়ত্বীর ভূভভকা
ারন;
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যকাভয ম্পভি শ্রমভন- ভপ বফন, মন্ত্রাভত, মানফান  ন্যান্য যকাভয ম্পদ
যক্ষণাকফক্ষকণয ভফলকয় দাভয়ত্বীর থাকা এফং যকায কতৃক
য ভয় ভয় ংকাভধত ভফভধ ভফধাকনয
অকরাকক কর ভাভরামূ দ্রুত ভনষ্পভি;
ভাঠ ম যাকয়য কভযকতযা এফং জাদুঘকয কভযযতকদয ভদক ভনকদ যনা প্রদান  তাকদয কাজ কভয
ভনয়ন্ত্রণ এফং তত্ত্বাফধান;
ঊর্ধ্যতন কতৃয ক্ষ কতৃক
য ন্যস্ত ন্যান্য দাভয়ত্ব ারন;
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