
সিটিজেন চার্ টার(পানাম)-1 

 

সিটিজেন চার্ টার 

 

পানাম সিটি, সিানারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ 

 

১. সিশন ও সমশন : 

 রূপকল্প (Vision)       : প্রত্নতাসিক ঐসতজযের প্রসত িজচতন িংস্কৃসতমনস্ক োসত। 

 অসিলক্ষ্ে(Mission)  :  ঢাকা ও ময়মনসিংয সিিাজের িংস্কৃসত, কৃসি, ইসতযাি, ঐসতযে, প্রত্নতাসিক িম্পজের অনুিন্ধান, েসরপ, উৎখনন, ডকুজমজেশন, িংস্কার-িংরক্ষ্ণ, েজিষণা ও উন্নয়জনর  মাধ্যজম োসতর 

মানসিক সিকাশ  ও উৎকষ© িাধন। 
 

২. সিিা প্রোন প্রসতশ্রুসত : 

 

২.১) নােসরক সিিা : 

ক্র:

নং: 

সিিার নাম সিিা প্রোন পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কােেপত্র 

এিং প্রাসিস্থান 

সিিার মূল্য এিং পসরজশাধ পদ্ধসত সিিা প্রোজনর িময়িীমা োসয়ত্বপ্রাি কম ©কতটাসের (নাম, পেিী, 
স ান নম্বর ও  ই-সমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. প্রত্নস্থল পসরের্ শন প্রজিশ স  সংশ্লিষ্ট প্রত্নস্থল/জাদুঘরেে 

কাউন্টাে থেরক টিশ্লকট 

সংগ্রহ 

ও  

অশ্লগ্রম টিশ্লকট সংগ্রহ 

প্রধান কার্ যালয়, প্রত্নতত্ত্ব 

অশ্লধদপ্তে, ঢাকা। 

 

টিসিটের হার 

(ের্ শনার্থী) 

 

মাধ্যসমি স্তটরর সর্ক্ষার্থীটের-৫/- 

সের্ী পর্ শেিটের-১৫/- 

িািশভুক্ত সের্িূহটহর সদটের্ী 

পর্ শেিটের-৫০/- 

িািশভুক্ত সের্িূহহ ব্যতীীতী ন্া্ 

সদটের্ী পর্ শেিটের-১০০/- 

 

গ্রীষ্মকালীন িময়সূচী 

(১এসপ্রল সেজক ৩০ সিজেম্বর) মঙ্গল-

শসনিার (িকাল ১০.০০ র্া সেজক 

সিকাল ৬.০০ র্া) 

সিামিার (দুপুর ২.৩০ র্া সেজক 

সিকাল ৬.০০ র্া) 

শীতকালীন িময়সূচী 

(১ অজটাির সেজক ৩১ মাচ©) মঙ্গল-

শসনিার   (িকাল ৯.০০ র্া সেজক 

সিকাল ৫.০০ র্া) 

সিামিার (দুপুর ১.৩০ র্া সেজক সিকাল 

৫.০০ র্া) 

 

রমোন মাজির িময়সূচী 

সিাম-শসনিার িকাল ১০.০০ র্া সেজক 

সিকাল ৪.০০ র্া পয©ন্ত (দুপুর ১.০০ র্া 
সেজক ১.৩০ পয©ন্ত সিরসত) 

 

শুক্রিার দুপুর ২.০০ র্া সেজক সিকাল 

৪.০০ র্া পয ©ন্ত  
 

িািাসযক ছুটি সনই 

 

পানাম নের/পানাম সিটি 

নাম: সমা: সিয়াম সচৌধুরী 

পেিী: িযকারী কাজটাসডয়ান/ েজিষণা 

িযকারী  

সমািাইল: ০১৭১৭১২৩১৩৩ 

ইজমইল: 
shiam41chow@gmail.com  

mailto:shiam41chow@gmail.com
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ক্র:

নং: 

সিিার নাম সিিা প্রোন পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কােেপত্র 

এিং প্রাসিস্থান 

সিিার মূল্য এিং পসরজশাধ পদ্ধসত সিিা প্রোজনর িময়িীমা োসয়ত্বপ্রাি কম ©কতটাসের (নাম, পেিী, 
স ান নম্বর ও  ই-সমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২. প্রকাশনা সিক্রয়  

 

আজিেন ও সনধ টাসরত 

র্াকা প্রোন িাজপজক্ষ্ 

িংসিষ্ট প্রত্নΖল পুস্তক মূল্য  

সপাটার-২০/- 

সিউকাড ©-প্রসত সপি ২/- 

-ঐ- প্রত্নΖল এর োসয়জত্ব সনজয়াসেত 
কম ©কতটা/কম©চারীবৃন্দ। 
 

 

৩. সমলায় অংশগ্রযণ িরািসর িংসিি সমলার পুস্তক মূল্য  

সপাটার-২০/- 

সিউকাড ©-প্রসত সপি ২/- 

িংসিি সমলার িময়িীমা। পানাম নের/পানাম সিটি 

নাম: সমা: সিয়াম সচৌধুরী 

পেিী: িযকারী কাজটাসডয়ান/ েজিষণা 

িযকারী  

সমািাইল: ০১৭১৭১২৩১৩৩ 

ইজমইল: 
shiam41chow@gmail.com  

৪. স্যেটিং ও সচত্রায়ণ একজিিা অনলাইর 

এর মাধ¨সম 

প্রত্নতীত্ত্ব নসিেপ্তটরর প্রিান 

িার্ শালয়। 

প্রসতঘো ৩,০০০/-(১৫% িোর্ আলাো) প্রধান কায টালজয় আজিেনপত্র সপৌছার 

০৫(পাঁচ) কায ©সেিি। 
জনাদ সমা: সলয়ািতী আলী 

উপপসরচালি, প্রর্ািন (ন.ো) 

স ান : ০২-৯১১ ১৬ ০৮ 

 যাক্স : ৯১০৩৯১৮ 

সমাদাইল : ০১৫৫৬৫৫৯৩৮৯ 

ই-সমইল: 

liaquatarcchemist@gma

il.com 

৫. োদুঘর/প্রত্নস্থল প্রেশ টন 

 

(Guide) এর 

মাধ্যজম 

প্রটর্াজয নয়। সদনাূহটে -ঐ- পানাম নের/পানাম সিটি 

নাম: সমা: সিয়াম সচৌধুরী 

পেিী: িযকারী কাজটাসডয়ান/ েজিষণা 

িযকারী  

সমািাইল: ০১৭১৭১২৩১৩৩ 

ইজমইল: 
shiam41chow@gmail.com  

৬. প্রসতীদন্ধীদান্ধদ প্রের্ শটনর 

ব্যদস্থা 

 হুইল সচয়ার, 

র যাম্প।  

প্রটর্াজয নয় সদনাূহূ্টে -ঐ- িংসিó কম©কতটা/কম ©চারী 

৭.  সদশুদ্ধ পাসন িরদরাহ 

 

সদশুদ্ধ পাসন। প্রটর্াজয নয় সদনাূহূ্টে -ঐ- -ঐ- 

৮.  সদশ্রামাগাটরর সুব্যদস্থা 

 

 

 সদশ্রামাগার। প্রটর্াজয নয় সদনাূহূ্টে 

সদতীরণ 

-ঐ- -ঐ- 

৯. গ্রন্থাগারটিদা প্রোন আটদেটনর মাধ্যটম 

ননুমসতী গ্রহণ 

িংসিষ্ট প্রত্নস্থল শুধুমাত্র  টোিসপ িরদরাটহর সক্ষটত্র 

ূহে পসরটর্াটির প্রটয়াজন হয়। 

-ঐ- -ঐ- 

mailto:shiam41chow@gmail.com
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২.২) প্রাসতষ্ঠাসনক সিিা : 

 

ক্র:

নং

: 

সিিার নাম সিিা প্রোন পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কােেপত্র এিং 

প্রাসিস্থান 

সিিার মূল্য এিং 

পসরজশাধ পদ্ধসত 

সিিা প্রোজনর 

িময়িীমা 

োসয়ত্বপ্রাি কম ©কতটাসের (নাম, পেিী, স ান নম্বর ও 

ই-সমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. আঞ্চসলক পসরচালজকর 

কায টালয়, ঢাকা ও এর 

সনয়ন্ত্রণাধীন োদুঘরিমূজযর 

িাজের্ িরাদ্দ/সিিােন। 

িরকাসর মঞ্জুসর আজেশ োসর 

অনুযায়ী 

ক) েির/োদুঘজরর প্রস্তাি 

খ) িংসিি অে টননসতক সকাজড 

িরাদ্দকৃত অজে টর পসরমাণ 

ে) অে ট সিিাজের অনুজমােজনর কসপ 

সিনামূজল্য ১৫ (পজনর) 

কায টসেিি 

জনাদ সমা: সলয়ািতী আলী 

উপপসরচালি, প্রর্ািন (ন.ো) 

স ান : ০২-৯১১ ১৬ ০৮ 

 যাক্স : ৯১০৩৯১৮ 

সমাদাইল : ০১৫৫৬৫৫৯৩৮৯ 

ই-সমইল: liaquatarcchemist@gmail.com 

২. ব্যয় মঞ্জুরী িরিাসর মঞ্জুসর আটের্ জাসর ক)দপ্তে/জাদুঘরেে প্রস্তাব  

খ) সংশ্লিষ্ট সেঞ্জামাশ্লদ ক্ররয়ে 

প্রশাসশ্লনক অনুরমাদন 

গ) অনুরমাশ্লদত টিওএন্ডই এে কশ্লি 

ঘ) বারজট বোরেে িশ্লেমাণ 

ঙ) দেিত্র মূল্যায়ন কশ্লমটিে 

সুিাশ্লেশ (প্ররর্াজয থেরত্র) 

চ) ** (তােকা) শ্লচশ্লিত খারতে 

জন্য অে য শ্লবভারগে সম্মশ্লত 

ছ) * শ্লচশ্লিত খারতে জন্য 

প্রশাসশ্লনক মন্ত্রণালরয়ে সম্মশ্লত। 

সিনামূজল্য ৩৫ (পয়ঁসত্রর্) 

িার্ শসেদি 

আঞ্চসলি পসরচালি, আঞ্চসলি পসরচালটির িার্ শালয়, প্রত্নতীত্ত্ব 

নসিেপ্তর, ঢািা ও ময়মনসিংহ  সদভাগ, ঢািা। 

প্রিান িার্ শালটয়র ননুটমােন িাটপটক্ষ। 

জনাদ সমা: সলয়ািতী আলী 

উপপসরচালি, প্রর্ািন (ন.ো) 

স ান : ০২-৯১১ ১৬ ০৮ 

 যাক্স : ৯১০৩৯১৮ 

সমাদাইল : ০১৫৫৬৫৫৯৩৮৯ 

ই-সমইল: liaquatarcchemist@gmail.com 

ও 

সমাোঃ সগালাম ছটরায়ার 

সহিাদ রক্ষণ িম শিতীশা 

স ান : ০২-৯১১ ৯৩ ৫৮-৫৩৪ 

 যাক্স : ৯১১৯৩৫৮ 

সমাদাইল : ০১৭১৬-২৪০৯০৯ 

ই-সমইল:  golam.srower@yahoo.com 

৩. িাসষ টক ক্রয় প্রস্তাি অনুজমােন। িরকাসর মঞ্জুসর আজেশ োসর 

অনুযায়ী 

ক) সপসপআর-২০০৮ অনুিরজন 

ক্রয়কারী েির/োদুঘজরর প্রস্তাি 

খ) িঙসিি েির/োদুঘজরর 

টিওএন্ডই-এর কসপ 

ে) িাজের্ িরাজদ্দর পসরমাণ 

সিনামূজল্য ২০ ( সিশ) 

কায টসেিি 

জনাদ সমা: সলয়ািতী আলী 

উপপসরচালি, প্রর্ািন (ন.ো) 

স ান : ০২-৯১১ ১৬ ০৮ 

 যাক্স : ৯১০৩৯১৮ 

সমাদাইল : ০১৫৫৬৫৫৯৩৮৯ 

ই-সমইল: liaquatarcchemist@gmail.com 
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ক্র:

নং

: 

সিিার নাম সিিা প্রোন পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কােেপত্র এিং 

প্রাসিস্থান 

সিিার মূল্য এিং 

পসরজশাধ পদ্ধসত 

সিিা প্রোজনর 

িময়িীমা 

োসয়ত্বপ্রাি কম ©কতটাসের (নাম, পেিী, স ান নম্বর ও  ই-সমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪.  কম টকতটা/কম টচারীজের 

গৃযসনম টাণ ঋণ মঞ্জুর 

িরকাসর মঞ্জুসর অনুিাজর ক) িাো কােজে আজিেন 

খ) সয েসমজত গৃয সনম টাণ/জমরামত 

করা যজি সি েসমর েসলল/িায়নাপত্র  

ে) ৩০০ র্াকার নন জুসডসশয়াল 

টাজম্প অংঙ্গীকারনামা। 

ঘ) যোযে কর্তটপজক্ষ্র স্যপাসরশ। 

সিনামূজল্য ৯০ (নব্বই) 

কায টসেিি 

প্রত্নতি অসধেির, ঢাকা। 

৫. চাসযোনুযায়ী সকান প্রত্নস্তুর 

রািায়সনক পরীক্ষ্াজন্ত 

প্রসতজিেন প্রোন 

প্রত্নিস্তু গ্রযণ ও প্রধান 

কায টালজয় সপ্ররণ 

র্র্থার্র্থ ির্তশপটক্ষর মাধ্যটম 

আটদেন। 

সিনামূজল্য ৩০ (সত্রশ) কায টসেিি  প্ররধান কায টালজয়র রিায়নাোর শাখা 

েনাি সমা: আসমরুজ্জামান 

উপ-পসরচালক 

প্রত্নিম্পে ও িংরক্ষ্ণ শাখা 

স ান: ০২-৯১১৮০৮৫ 

 োক্স: ০২-৯১০৩৯১৮ 

 

েনাি সমা: সলয়াকত আলী 

প্রত্নতাসিক রিায়নসিে 

রিায়নাোর 

স ান: ০২-৯১১৭৯৯১ 

সমািাইল: ০১৫৫৬৫৫৯৩৮৯ 

৬. সশক্ষ্া, েজিষণা ও প্রকাশনা 

কাজের সনসমজে সনেশ টজনর 

ছসি, নকশার অনুসলসপ 

প্রজয়ােনীয় আনুষ্ঠাসনকতা 

িাজপজক্ষ্ িরিরায করা যয়। 

সলসখত আজিেন আঞ্চসলক পসরচালজকর কায টালয়, 

প্রত্নতি অসধেির, ঢাকা। 

র্র্থার্র্থ ির্তশপক্ষ 

ির্তশি ননুটমােন 

োদুঘর সখালাকালীন 

িমজয়। 

আঞ্চসলক পসরচালক, আঞ্চসলক পসরচালজকর কায টালয়, প্রত্নতি 

অসধেির,  ঢাকা ও ময়মনসিংয সিিাে। 

  

৭. কম টকতটা/কম টচারীজের 

সমার্রযান ক্রয় অসগ্রম মঞ্জুর। 

িরকাসর মঞ্জুসর অনুিাজর ক) িাো কােজে আজিেন 

খ) আজিেনকারীর ১৫০ র্াকার নন 

জুসডসশয়াল িাজম্প অংঙ্গীকারনামা 

ে) সমার্ িাইজকল সিক্রয়ারীর 

অংঙ্গীকারনামা 

ঘ) যোযে কর্তটপজক্ষ্র স্যপাসরশ 

সিনামূজল্য ৩০ (সত্রশ) কায টসেিি প্রত্নতি অসধেির, ঢাকা। 

 

 

 

 

 

 

৮. কম টকতটা/কম টচারীজের 

কসম্পউর্ার ক্রয় অসগ্রম মঞ্জুর। 

িরকাসর মঞ্জুসর অনুিাজর ক) িাো কােজে আজিেন 

খ) আজিেনকারীর ৩০০ র্াকার নন 

জুসডসশয়াল িাজম্প অংঙ্গীকারনামা 

ে) যোযে কর্তটপজক্ষ্র স্যপাসরশ 

সিনামূজল্য ৩০ (সত্রশ) কায টসেিি জনাদ সমা: সলয়ািতী আলী 

উপপসরচালি, প্রর্ািন (ন.ো) 

স ান : ০২-৯১১ ১৬ ০৮ 

 যাক্স : ৯১০৩৯১৮ 

সমাদাইল : ০১৫৫৬৫৫৯৩৮৯ 

ই-সমইল: liaquatarcchemist@gmail.com 

mailto:liaquatarcchemist@gmail.com
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২.৩) অিেন্তরীণ সিিা : 

 

ক্র:

নং

: 

সিিার নাম সিিা প্রোন পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কােেপত্র এিং 

প্রাসিস্থান 

সিিার মূল্য 

এিং পসরজশাধ 

পদ্ধসত 

সিিা প্রোজনর িময়িীমা োসয়ত্বপ্রাি কম ©কতটাসের (নাম, পেিী, স ান নম্বর 
ও 

ই-সমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১. অসেটত ছুটি িরিারী আটের্ জাসর (ি) িাো িাগটজ আটদেনপত্র 

(খ) সনি শাসরতী  রটম (দাংলাটের্ 

 রম নং-২৩৯৫) প্রিান সহিাদ 

রক্ষণ িম শিতীশা ির্তশি প্রেত্ত ছুটি 

প্রাপ্যতীার প্রসতীটদেন 

সদনাূহটে 

 

(ি) নন-সগটজটেড িম শচারীটের 

সক্ষটত্র: ৭ িম শসেদি 

(খ) নন িযাডার সগটজটেড 

িম শিতীশাটের সক্ষটত্র: ১৫ 

িম শসেদি 

আঞ্চসলক পসরচালক, আঞ্চসলক পসরচালজকর 

কায টালয়, প্রত্নতি অসধেির, ঢাকা। 

ও 

উপ-পসরচালক (প্রশািন), প্রত্নতি অসধেির, ঢাকা। 

২. নসজশতী ছুটি (দসহ: দাংলাটের্) িরিারী আটের্ জাসর ি) িাো িাগটজ আটদেনপত্র 

(খ) সনি শাসরতী  রটম (দাংলাটের্ 

 রম নং-২৩৯৫) প্রিান সহিাদ 

রক্ষণ িম শিতীশা  ির্তশি প্রেত্ত 

ছুটি প্রাপ্যতীার প্রসতীটদেন 

গ) ব্যসক্তগতী িারটণ 

িম শিতীশাটের সদটের্ ভ্রমটণর 

আটদেনপত্র। 

সদনাূহটে 

 

(ি) নন-সগটজটেড িম শচারীটের 

সক্ষটত্র: ৫ িম শসেদি 

(খ) নন িযাডার সগটজটেড 

িম শিতীশাটের সক্ষটত্র: ৩০ 

িম শসেদি 

আঞ্চসলক পসরচালক, আঞ্চসলক পসরচালজকর 

কায টালয়, ঢাকা। 

ও 

উপ-পসরচালক (প্রশািন), প্রত্নতি অসধেির, ঢাকা। 

৩. শ্রাসন্ত  সদটনােন ছুটি িরিারী আটের্ জাসর ি) িাো িাগটজ আটদেনপত্র 

(খ) সনি শাসরতী  রটম (দাংলাটের্ 

 রম নং-২৩৯৫) প্রিান সহিাদ 

রক্ষণ িম শিতীশা  ির্তশি প্রেত্ত 

ছুটি প্রাপ্যতীার প্রসতীটদেন 

প্রাসপ্তস্থান: সনজ িার্ শালয়/ 

ওটয়দিাইে 

সদনাূহটে 

 

(ি) নন-সগটজটেড িম শচারীটের 

সক্ষটত্র: ৫ িম শসেদি 

(খ) নন িযাডার সগটজটেড 

িম শিতীশাটের সক্ষটত্র: ৭ িম শসেদি 

আঞ্চসলক পসরচালক, আঞ্চসলক পসরচালজকর 

কায টালয়, ঢাকা। 

ও 

উপ-পসরচালক (প্রশািন), প্রত্নতি অসধেির, ঢাকা। 

 

 

৪. পটোন্নসতী প্রোন িংসিষ্ট সনটয়াগ সদসিমালা 

ননুর্ায়ী িরিাসর মঞ্জুসর 

আটের্ জাসর 

(ি) িাো িাগটজ আটদেনপত্র 

(খ) হালনাগাে দাসষ শি সগাপনীয় 

প্রসতীটদেন (পটোসন্নতীর  সক্ষটত্র 

০১ দছর) 

সদনাূহটে 

 

(ি) নন-সগটজটেড িম শচারীটের 

সক্ষটত্র: ৩০ িম শসেদি 

(খ) নন িযাডার সগটজটেড 

িম শিতীশাটের সক্ষটত্র: ৩৫ 

িম শসেদি 

উপপসরচালক (প্রশািন), প্রত্নতি অসধেির, ঢাকা। 

 

 

 

 

৫. উচ্চতীর সগ্রড প্রোন উচ্চতীর সগ্রটডর র্তীশ পূরণ 

িাটপটক্ষ িংসিষ্ট সনটয়াগ 

সদসিমালা ননুর্ায়ী িরিাসর 

মঞ্জুসর আটের্ জাসর 

(ি) িাো িাগটজ আটদেনপত্র 

(খ) হালনাগাে দাসষ শি সগাপনীয় 

প্রসতীটদেন (পটোসন্নতীর  সক্ষটত্র ০১ 

দছর) 

(গ) িাসভ শি দই (প্রটর্াজয সক্ষটত্র) 

সদনাূহটে 

 

(ি) নন-সগটজটেড িম শচারীটের 

সক্ষটত্র: ৩০ িম শসেদি 

(খ) ১ম ও ২য় সশ্রণীর  সগটজটেড 

িম শিতীশাটের সক্ষটত্র: ৩৫ িম শসেদি 

উপ-পসরচালক (প্রশািন), প্রত্নতি অসধেির, ঢাকা। 
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ক্র:

নং

: 

সিিার নাম সিিা প্রোন পদ্ধসত প্রজয়ােনীয় কােেপত্র এিং 

প্রাসিস্থান 

সিিার মূল্য 

এিং পসরজশাধ 

পদ্ধসত 

সিিা প্রোজনর িময়িীমা োসয়ত্বপ্রাি কম ©কতটাসের (নাম, পেিী, স ান নম্বর 
ও  ই-সমইল) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৬. চািসর স্থায়ীিরণ িংসিষ্ট সনটয়াগ সদসিমালা 

ননুর্ায়ী িরিাসর মঞ্জুসর 

আটের্ জাসর 

(ি) িাো িাগটজ আটদেনপত্র 

(খ) হালনাগাে দাসষ শি সগাপনীয় 

প্রসতীটদেন  (পটোন্নসতীর সক্ষটত্র 

০১ দছর এদং িরািসর 

সনটয়াটগর সক্ষটত্র ০২ দছটরর 

এসিআর) 

সদনাূহটে 

 

(ি) নন-সগটজটেড িম শচারীটের 

সক্ষটত্র: ৩০ িম শসেদি 

(খ) ১ম ও ২য় সশ্রণীর  সগটজটেড 

িম শিতীশাটের সক্ষটত্র: ৩৫ 

িম শসেদি 

উপ-পসরচালক (প্রশািন), প্রত্নতি অসধেির, ঢাকা। 

 

 

 

 

৭. িািারণ ভসদষ্য তীহসদল হটতী নসগ্রম 

মঞ্জুসর  

িািারণ ভসদষ্য তীহসদল 

সদসিমালা ১৯৭৯ ননুর্ায়ী 

সনস্পসত্ত িটর িরিারী 

আটের্ জাসর 

(ি) সনি শাসরতী  রটম আটদেন 

(দাংলাটের্  রম নং-২৬৩৯, 

সগটজটেড/ নন-সগটজটেড)  

(খ) িািারণ ভসদষ্য তীহসদটল 

িদ শটর্ষ জমাকৃতী নটর্থ শর 

সহিাদসদদরনী  

প্রাসপ্তস্থান: সহিাদ রক্ষণ 

িম শিতীশা/সনজ িার্ শালয়/ 

ওটয়দিাইটে 

সদনাূহটে 

 

(ি) নন-সগটজটেড িম শচারীটের 

সক্ষটত্র: ১৫ িম শসেদি 

(খ) নন িযাডার সগটজটেড 

িম শিতীশাটের সক্ষটত্র: ২০ 

িম শসেদি 

উপ-পসরচালক (প্রশািন), প্রত্নতি অসধেির, ঢাকা। 

 

 

 

 

৮. আদাসিি ও োপ্তসরি সেসলট ান 

িংটর্াগ ব্যদস্থা  

িমসিতী িরিারী 

সেসলট ান নীসতীমালা-

২০১৪ ননুর্ায়ী ব্যদস্থা 

গ্রহণ 

ি) িমসিতী িরিারী সেসলট ান 

নীসতীমালা-২০১৪এর সনি শাসরতী 

ছটি আটদেন। 

সদনাূহটে 

 

৩০(সত্রর্) সেন উপ-পসরচালক (প্রশািন), প্রত্নতি অসধেির, ঢাকা। 

 

 

 

 

৯. সপনর্ন মঞ্জুরী সপনর্ন সদসিমালা ১৯৭৪ 

ননুর্ায়ী সনষ্পসত্ত িটর 

িরিাসর আটের্ জাসর। 

ি) সনি শাসরতী  রটম আটদেন 

(দাংলাটের্  রম নং-২৬৩৯, 

সগটজটেড/নন-সগটজটেড) সহিাদ 

রক্ষণ িম শিতীশার িার্ শালয়। 

খ) নন-সগটজটেড িম শচারীটের 

সক্ষটত্র িাসভশি বুি। সগটজটেড 

িম শিতীশাটের সক্ষটত্র চাকুসরর 

সদদরণী। 

গ) সপআরএল এ গমটনর পূটদ শ 

মঞ্জুসরপত্র (প্রটর্াজয সক্ষটত্র) 

ঘ) সর্ষ সদতীটনর প্রতীযয়নপত্র 

(সহিাদ রক্ষণ িম শিতীশার 

  আঞ্চসলক পসরচালক, আঞ্চসলক পসরচালজকর 

কায টালয়, প্রত্নতি অসধেির, ঢাকা। 

প্রিান িার্ শালটয়র ননুটমােন িাটপটক্ষ। 

জনাদ সমা: সলয়ািতী আলী 

উপপসরচালি, প্রর্ািন (ন.ো) 

স ান : ০২-৯১১ ১৬ ০৮ 

 যাক্স : ৯১০৩৯১৮ 

সমাদাইল : ০১৫৫৬৫৫৯৩৮৯ 

ই-সমইল: 

liaquatarcchemist@gmail.com 

 

ও 
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িার্ শালয়/আঞ্চসলি পসরচালটির 

িার্ শালয়, দগুড়া ির্তশি প্রেত্ত)। 

ঙ) িতীযাসয়তী ছসদ। 

চ) প্রাপ্তব্য সপনর্টনর বদি 

উত্তরাসিিার সঘাষণাপত্র। 

ছ) নমুনা স্বাক্ষর ও হাটতীর পাঁচ 

আঙ্গুটলর ছাপ। 

জ) না োদী প্রতীযয়ন পত্র 

ঝ) সপনর্ন মঞ্জুসর আটের্। 

সমাোঃ  আটতীায়ার রহমান 

িহিারী পসরচালি (প্রর্ািন) ও িোন িম শিতীশা 

স ান : ০২-৯১১ ৯৩ ৫৮-৫৩৪ 

 যাক্স : ৯১১৯৩৫৮ 

সমাদাইল : ০১৭১৬-২৪০৯০৯ 

 

১০ মার্তত্বকালীন ছুটি িরিারী আটের্ জাসর (ি) িাো িাগটজ আটদেনপত্র 

(খ) ডাক্তাটরর প্রতীযয়নপত্র 

সদনাূহটে 

 

৩০(সত্রর্) সেন আঞ্চসলক পসরচালক, আঞ্চসলক পসরচালজকর 

কায টালয়, ঢাকা। 

ও 

উপ-পসরচালক (প্রশািন), প্রত্নতি অসধেির, ঢাকা। 

 

 

২.৪) আওতাধীন েির/িংস্থা কর্তটক প্রেে সিিা : প্রটর্াজয নয়। 

 

 

৩) আপনাটের িাটছ আমাটের প্রতীযার্া : 

 

ক্রসমি নং প্রসতীশ্রুতী / িাসিতী সিদা প্রাসপ্তর লটক্ষয িরণীয়  

১. স্বয়ংিম্পূণ শ আটদেন জমা। 

২. র্র্থার্র্থ প্রসক্রয়ায় প্রটয়াজনীয় স ি পসরটর্াি িরা। 

৩. প্রটর্াজয সক্ষটত্র সমাদাইল ম্যাটিজ/ই-সমইটলর সনটে শর্না ননুিরণ িরা। 

৪. ননাদশ্যি স ান/তীেসদর না িরা। 

৫. িাক্ষাটতীর জ্ সনি শাসরতী িমটয়র পূটদ শই উপসস্থতী র্থািা। 
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৪.নসভটর্াগ ব্যদস্থাপনা পদ্ধসতী (GRS)  

 

সিদা প্রাসপ্তটতী নিন্তুষ্ট হটল োসয়ত্বপ্রাপ্ত িম শিতীশার িটে সর্াগাটর্াগ িরুন। সতীসন িমািান সেটতী ব্যর্থ শ হটল সনটনাক্ত পদ্ধসতীটতী সর্াগাটর্াগ িটর আপনার িমস্যা নদসহতী িরুন। 

 

ক্রোঃ নং িখন সর্াগাটর্াগ িরটদন িার িটে সর্াগাটর্াগ িরটদন সর্াগাটর্াটগর ঠিিানা সনষ্পসত্তর িময়িীমা 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

১. োসয়ত্ব প্রাপ্ত িম শিতীশা িমািান সেটতী ব্যর্থ শ 

হটল  

নসভটর্াগ সনষ্পসত্ত িম শিতীশা (নসনি) রাখী রায় 

আঞ্চসলক পসরচালক, প্রত্নতি অসধেির 

ঢাকা সিিাে, ঢাকা।  

স ান:৯১১০৬২৩ (GRS) স ািাল পটয়ন্ট িম শিতীশা 

ই-সমইল: ahiraikka@gmail.com  

৩০ (সত্রর্) িার্ শসেদি 

২.  নসভটর্াগ সনষ্পসত্ত িম শিতীশা সনসে শষ্ট িমটয় 

িমািান সেটতী ব্যর্থ শ হটল 

আসপল িম শিতীশা জনাদ সমা: সলয়ািতী আলী 

উপপসরচালি, প্রর্ািন (ন.ো) 

স ান : ০২-৯১১ ১৬ ০৮ 

 যাক্স : ৯১০৩৯১৮ 

সমাদাইল : ০১৫৫৬৫৫৯৩৮৯ 

ই-সমইল: liaquatarcchemist@gmail.com 

২০ (সদর্) িার্ শসেদি 

৩. আসপল িম শিতীশা সনসে শষ্ট িমটয় িমািান 

সেটতী ব্যর্থ শ হটল  

মসিপসরষে সদভাটগর নসভটর্াগ 

ব্যদস্থাপনা সিল 

নসভটর্াগ গ্রহণ সিন্দ্র 

৫ নং সগে, দাংলাটের্ িসচদালয়, ঢািা। 

ওটয়দ : www.grs.gov.bd 

৩০ (সত্রর্) িার্ শসেদি 

 

 

শ্লবরশষ শ্লদবসসমূরহ প্রত্নΖল থখালা সংক্রান্ত তথ্য : 

# ১৭ মাচ শ, দেদন্ধু সর্খ মুসজবুর রহমান এর জন্ম িাসষ টকী ও জাতীীয় সর্শু সেদি।  

# ২৬ মাচ শ, মহান স্বািীনতীা ও জাতীীয় সেদি। 

# ১৪ এসপ্রল, দাংলা নদদষ শ। 

# ১৫ আগস্ট, জাতীীয় সর্াি সেদি। 

# ১৬ সডটিম্বর, সদজয় সেদি। 

ঈদুল স তীর ও ঈদুল আর্হার পটরর সেন। 

* সদশ্ব নটিজম সেদটি জাদুঘরিূহটহ প্রসতীদসন্ধটের জ্ সদনাূহটে জাদুঘর প্রের্ শটনর ব্যদস্থা িরা হয়। জাদুঘরিূহটহর আটর্পাটর্ নদসস্থতী সর্ক্ষাপ্রসতীষ্ঠানিূহটহর নটিজম সর্শুটের জাদুঘর পসরের্ শন ছাড়াও তীাটের জ্ এই 

সেনটিটতী প্রত্নতীত্ত্ব নসিেপ্তটরর সনজস্ব ব্যদস্থাপনায় হালিা নাস্তার ব্যদস্থা িরা হয়। 
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