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১.  �পক� (Vision) ও অিভল�� (Mission) : 
 

 িভশন (Vision) :  জাতীয় ইিতহাস-সাং�িতক ঐিতহ� ও জীবৈবিচ�� সংর�েণ সেচতন জািত । 
 

 িমশন (Mission) :  আ�িনক ��ি� �বহােরর মা�েম জনসাধারেণর জ� ঐিতহািসক ����ণ � িনদশ �নস�হ সং�হ, সংর�ণ, গেবষণা, �দশ �ন, �কাশনা এবং িবেনাদন�লক আকষ �ণীয় �দশ �নীর মা�েম  
  জািতর মানিসক িবকাশ ও উৎকষ � সাধন । 

  
২.   �সবা�দান �িত�িত : 
 

২.১   নাগিরক �সবা : 
 

�. নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 
�সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা 
�দােনর 

সময়সীমা 
দািয়��া� কম �কত�া 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১. ইিতহাস ও �পদী িশ�কলা িবভাগ 
বাংলােদেশর ইিতহাস, সামািজক, 
রাজৈনিতক, অথ ��নিতক, সাং�িতক ও 
ধম�য় িবষয় স�িক�ত িনদশ �ন সং�হ, 
গেবষণা, সংর�ণ ও �ব�াপনা স�� 
কের �ালাির নং ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, 
*২১, ২৪, *৩২, ৩৩, ৩৭, ৩৮, ৩৯ ও 
৪০ �মাট ১৩� �ালািরেত  �দশ �েনর 
মা�েম �দিশ-িবেদিশ দশ �ক 
িবেনাদন�লক ত� উপ�াপন করা হয়। 
 

*২১ ন�র ও *৩২ ন�র �ালািরেত 
ইিতহাস ও �পদী িশ�কলা িবভাগ ও 
জািতত� ও অলংকরণ িশ�কলা 
িবভােগর িনদশ �ন রেয়েছ।  

�ালািরেত উপ�ািপত িনদশ �ন- 
  

ক.  �দশ �ক �ভাষেকর মা�েম 
উপ�ািপত িনদশ �নস�েহর 
ত� উপ�াপন। 

খ.  আ�িনক ��ি�র মা�েম, 
িকয়� টাচি�ন, বড় 
আকােরর এলইিড �িভর 
মা�েম �দেশর ইিতহাস 
ঐিতহ� �েল ধরা। 

 
 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর  
�দেশর নাগিরকেদর জ� �েবশ �� 
২০ টাকা, সাক��� �দেশর নাগিরকেদর 
জ� ৩০০ টাকা এবং িবেদিশ 
িভিজটরেদর জ� ৫০০ টাকা।   
 
 
 
 

তাৎ�িণক কীপার, ইিতহাস ও �পদী 
িশ�কলা িবভাগ  
 

�যাগােযাগ : ৯৫৬২৬৮৪ 
�মাবাইল : ০১৭১৮৭৪২৯৮৫, 
01711249424     
ইেমইল : 
pubbnm@gmail.com 
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�. নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 
�সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা 
�দােনর 

সময়সীমা 
দািয়��া� কম �কত�া 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
২. জািতত�  ও অলংকরণ িশ�কলা িবভাগ 

 

বাংলােদেশর গণ মা�েষর আবহমান 
সাং�িতক ঐিতহ� ও জীবনধারায় �� 
�লাকজ এবং �পদী আি�েকর 
ঐিতহ�মি�ত িশ�কম � সং�হ,  গেবষণা, 
সংর�ণ ও �ব�াপনা স��  কের 
�ালাির নং ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, *২১, 
২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, 
*৩২ �মাট ১৬ � �ালািরেত  �দশ �েনর 
মা�েম �দিশ-িবেদিশ দশ �কেদর জ� 
িবেনাদন�লক ত� উপ�াপন করা হয়।  

 

�ালািরেত উপ�ািপত িনদশ �ন- 
ক.  �দশ �ক �ভাষেকর মা�েম 

উপ�ািপত িনদশ �নস�েহর 
ত� উপ�াপন। 

 
খ. িডওেরামা ও �সিম 

িডওেরামার মা�েম �দেশর 
ঐিতহ� �েল ধরা। 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর  
�দেশর নাগিরকেদর জ� �েবশ �� 
২০ টাকা, সাক��� �দেশর নাগিরকেদর 
জ� ৩০০ টাকা এবং িবেদিশ 
িভিজটরেদর জ� ৫০০ টাকা।   

 

তাৎ�িণক কীপার, জািতত�  ও 
অলংকরণ িশ�কলা িবভাগ   
 

�যাগােযাগ : ৯৫৬২৬৮৪ 
�মাবাইল : ০১৭১৮৭৪২৯৮৫, 
01711249424     
ইেমইল : 
pubbnm@gmail.com 

৩. সমকালীন িশ�কলা ও িব�সভ�তা িবভাগ  
 

বাংলােদেশর �জনশীল ধারায় সমকালীন 
�দশীয় িশ�কলার পাশাপািশ জগৎ 
িব�াত িশ�ীেদর ��বান িশ�কেম �র 
অ��িতসহ �িথবীর নানা �দেশর িশে�র 
�ল ও অ��িত সং�হ, সংর�ণ, �দশ �ন 
ও গেবষণা�ব �ক �ালাির নং ৩৪, ৩৫, 
৩৬, ৪১, ৪২, ৪৩ ও ৪৪  �মাট ৭� 
�ালািরেত  �দশ �েনর মা�েম �দিশ-
িবেদিশ দশ �কেদর জ� িবেনাদন�লক 
ত� উপ�াপন করা হয়।  
 

�ালািরেত উপ�ািপত িনদশ �ন- 
 

ক.  �দশ �ক �ভাষেকর মা�েম 
উপ�ািপত িনদশ �নস�েহর 
ত� উপ�াপন। 

 

খ. আ�িনক ��ি�র মা�েম, 
িকয়� টাচি�ন, বড় 
আকােরর এলইিড �িভর 
মা�েম �দেশর ইিতহাস 
ঐিতহ� �েল ধরা। 

 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর  
�দেশর নাগিরকেদর জ� �েবশ �� 
২০ টাকা, সাক��� �দেশর নাগিরকেদর 
জ� ৩০০ টাকা এবং িবেদিশ 
িভিজটরেদর জ� ৫০০ টাকা।   

 

তাৎ�িণক কীপার, সমকালীন িশ�কলা ও 
িব�সভ�তা িবভাগ  
 

 

�যাগােযাগ :  ৯৬৭৫৫৯৩ 
�মাবাইল : ০১৭১১৩৯৭৮৮০ 

ইেমইল : e-mail: 
mohor05@yahoo.com 
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�. নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 
�সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম �কত�া 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৪. �া�িতক ইিতহাস িবভাগ  
 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর �থম ১০� 
�ালািরেত বাংলােদেশর গাছ-গাছািল, 
কীট-পত�, প�-পািখ ও খিনজ-িশলা 
িনদশ �ন উপ�াপন কের জনগণেক 
�া�িতক স�দ সংর�ণ ও পিরেবেশর 
ভারসা� �র�ায় পিরেবশবা�ব ��ািদ 
�বহাের উৎসাহী করার লে�� িবিভ� 
ধরেনর গেবষণা, �দশ �নী ও �সিমনােরর 
আেয়াজন কের থােক। 
 

�ালািরেত উপ�ািপত িনদশ �ন-  
 

ক.  �দশ �ক �ভাষেকর মা�েম 
উপ�ািপত িনদশ �নস�েহর 
ত� উপ�াপন। 

  
খ. িডওেরামা ও �সিম 

িডওেরামার মা�েম �দেশর 
ঐিতহ� �েল ধরা। 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর  
�দেশর নাগিরকেদর জ� 
�েবশ �� ২০ টাকা, 
সাক��� �দেশর 
নাগিরকেদর জ� ৩০০ 
টাকা এবং িবেদিশ 
িভিজটরেদর জ� ৫০০ 
টাকা।   

 

তাৎ�িণক কীপার, �া�িতক ইিতহাস 
িবভাগ 
  

�যাগােযাগ : ৮৬২৭০৭৭ 
�মাবাইল : 01712125358 

ইেমইল :  
kankanbnm@gmail.com 
 

৫. সংর�ণ রসায়নাগার িবভাগ 
 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর এবং এর 
িনয়�ণাধীন শাখা জা�ঘরস�েহর 
সং�হীত িনদশ �ন িব�ানিভি�ক সংর�ণ 
ও ��ি� �েয়ােগর মা�েম �র�ণ ও 
�নরানয়েনর মা�েম �ালািরেত 
উপ�াপন করা হয় এবং 
চািহদােমাতােবক বাংলােদেশর �য 
�কােনা �িত�ােনর আেবদন�েম �র�ণ 
ও �নরানয়েনর সাহা� করা হয়।  
 

�ি�গত িনদশ �ন সংর�ণ ও 
�নরানয়েনর কাজ।  

 

যথাযথ ক��প� 
(মহাপিরচালক/সিচব,  
বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘর) বরাবর সাদা 
কাগেজ আেবদন।  

কাজ িবেবচনায় ক��প� 
ক��ক িনধ �ািরত অথ � �দান 
সােপে�। 

কােজর পিরমান িবেবচনায় 
ক��প� ক��ক িনধ �ািরত 
সময়কাল 

কীপার, সংর�ণ রসায়নাগার 
িবভাগ  
 
�যাগােযাগ : ৯৬৭৫০৫৭ 
�মাবাইল: ০১৭১১৩৯৭৮৮০ 

ইেমইল :  
mohor05@yahoo.com  

৬ জনিশ�া িবভাগ 
 

�দশ �ক �ভাষক এর মা�েম বাংলােদশ 
জাতীয় জা�ঘেরর ৪৪� �ায়ী �ালািরেত 
অবি�ত িনদশ �নস�হ পিরদশ �েনর জ� 
চািহদা �মাতােবক �দিশ-িবেদিশ 
জনগনেক সেরজিমেন ত� �দােন 
সাহা� করা হয়।  
 

ক.  �দশ �ক �ভাষেকর মা�েম 
�ালািরেত �দিশ �ত িনদশ �েনর  
ত� উপ�াপন। 

খ. আ�িনক ��ি�র মা�েম 
িকয়� টাচি�ন, বড় 
আকােরর এলইিড �িভর 
মা�েম �দেশর ইিতহাস 
ঐিতহ� �েল ধরা। 

 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর িবনা�ে�। শিনবার �থেক �ধবার সকাল 
১০-৩০ টা �থেক  ৫-৩০ টা 
পয ��।  
��বার িবকাল ৩-০০ টা �থেক 
রাত ৮-০০ টা পয �� ।  
 

কীপার, জনিশ�া িবভাগ 
  

�যাগােযাগ : ৯৬৭৫০৫১,   
   ৮৬২১০৪৯ 
 

�মাবাইল : ০১৭২৭১৭১৭৩১ 
ইেমইল : 
editor.boitha@gmail.com  
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�. নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 
�সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৭. �িতব�ী ও চলােফরায় অ�ম �ি�েদর  

�ালাির পিরদশ �েনর সময় �ইল �চয়ার   
�বহােরর  �িবধা রেয়েছ।  

�িতব�ীবা�ব �ব�া জাতীয় 
জা�ঘের রেয়েছ। 
(ক.  র �া�,  খ.  �ইল �চয়ার,  
গ. িবেশষ ওয়াশ �ম)  

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর িবনা�ে� । বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর �ালাির 
পিরদশ �েনর 
সময়�িচ অ�যায়ী। 

কীপার, জনিশ�া িবভাগ   

�যাগােযাগ : ৯৬৭৫০৫১, 
               ৮৬২১০৪৯ 
 

�মাবাইল : ০১৭২৭১৭১৭৩১ 
ইেমইল : 
editor.boitha@gmail.com  

৮. 
 
 

মা��� পােনর জ� মা দশ �ক ও িশ�র 
জ� িনধ �ািরত �ান রেয়েছ। 

নারীবা�ব �ব�া িবেশষ �ান। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর িবনা�ে� । বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর �ালাির 
পিরদশ �েনর 
সময়�িচ অ�যায়ী। 

কীপার, জনিশ�া িবভাগ   

�যাগােযাগ : ৯৬৭৫০৫১, 
               ৮৬২১০৪৯ 
 

�মাবাইল : ০১৭২৭১৭১৭৩১ 
ইেমইল : 
editor.boitha@gmail.com 

৯. �েভ�া�ারক িবপণী 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ক��ক 
�কািশত গেবষণা ��, জান �াল, �দশ �নী 
িভউকাড �, �ারক, বািষ �ক �িতেবদন, 
অ�ালবাম, জা�ঘরিভি�ক ��মািসক 
পি�কা ও জা�ঘর সমাচার ইত�ািদসহ 
�ারক অ��িত িব�য় �ব�া। 

�েয়র মা�েম।  বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর 
লিবর দি�ণ পােশ �  

জা�ঘর ক��প� ক��ক িনধ �ািরত 
অথ ��দান সােপে�।  

বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর �ালাির 
পিরদশ �েনর 
সময়�িচ অ�যায়ী। 

কীপার, জনিশ�া িবভাগ   

�যাগােযাগ : ৯৬৭৫০৫১, 
               ৮৬২১০৪৯ 
 

�মাবাইল : ০১৭২৭১৭১৭৩১ 
ইেমইল : 
editor.boitha@gmail.com 

১০. িশ�া কম ��িচর আওতায় িবিভ� িশ�া 
�িত�ান/�িশ�ণ একােডিম/িবিভ� 
সং�ার জা�ঘর পিরদশ �েনর �ব�া।  

জাতীয় জা�ঘর ক��প� বরাবর 
আেবদেনর ��ি�েত �সবা �দান।  

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘ�রর 
জনিশ�া িবভাগ 

িবনা�ে� । আেবদন অ�যায়ী 
চািহত িদেন ও 
সমেয় �সবা �দান 
করা হেয় থােক। 

 কীপার, জনিশ�া িবভাগ   

�যাগােযাগ : ৯৬৭৫০৫১, 
               ৮৬২১০৪৯ 
 

�মাবাইল : ০১৭২৭১৭১৭৩১ 
ইেমইল : 
editor.boitha@gmail.com 

১১. দশ �কেদর জ� �াথিমক িচিকৎসার 
�ব�া রেয়েছ। 

�াথিমক িচিকৎসার চািহদা 
�মাতােবক।  

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর 
এর জনিশ�া িবভাগ 

িবনা�ে� । তাৎ�িণক কীপার, জনিশ�া িবভাগ   

�যাগােযাগ : ৯৬৭৫০৫১, 
               ৮৬২১০৪৯ 
 

�মাবাইল : ০১৭২৭১৭১৭৩১ 
ইেমইল : 
editor.boitha@gmail.com 



- ৫    - 

�. নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 
�সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১২. জাতীয় িদবস�েলােত িশ�-িকেশার 

িচ�া�ন, ��র বাংলা হােতর �লখা, 
রচনা �িতেযািগতা, িবতক�, আ�ি�, 
�দশ �নী এবং �সিমনার ইত�ািদর 
আেয়াজন করা।  

িবিভ� ইেলক�িন� ও ি�� 
িমিডয়ায় িব�াপন, ওেয়ব সাইট   
ও �ানাের �চােরর মা�েম।   

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
জনিশ�া িবভাগ এর 
িনধ �ািরত ফরেম আেবদন 
কের �রিজে�শন করেত 
হেব।  

িবনা�ে�। িব�ি�েত উি�িখত 
সময়সীমা অ�যায়ী।  

কীপার, জনিশ�া িবভাগ   

�যাগােযাগ : ৯৬৭৫০৫১, 
               ৮৬২১০৪৯ 
 

�মাবাইল : ০১৭২৭১৭১৭৩১ 
ইেমইল : 
editor.boitha@gmail.com  

১৩. বাংলা নববষ � উদযাপন উপলে� �লাকজ 
�মলা, িবেশষ �দশ �নী ও �লাক 
সংগীতা��ােনর আেয়াজন করা হয়। 

িবিভ� ইেলক�িন� ও ি�� 
িমিডয়ায় িব�াপন, ওেয়ব সাইট   
ও �ানাের �চােরর মা�েম।   

জাতীয় জা�ঘেরর জনিশ�া 
িবভাগ িনজ উ��া�গ �দেশর 
িবিভ� �াে�র সংি�� 
িশ�ীেদর সােথ �যাগােযাগ 
কের এ ধরেনর অ��ােনর 
আেয়াজন কের থা�ক।  

িবনা�ে�। িব�ি�েত উি�িখত 
সময়সীমা অ�যায়ী।  

কীপার, জনিশ�া িবভাগ   

�যাগােযাগ : ৯৬৭৫০৫১, 
               ৮৬২১০৪৯ 
 

�মাবাইল : ০১৭২৭১৭১৭৩১ 
ইেমইল : 
editor.boitha@gmail.com 

১৪. িশ�া গেবষণা ও �কাশনা কােজর 
িনিম� িনদশ �েনর ত� ও আেলাকিচ� 
সরবরাহ।  

িনধ �ািরত আেবদন ফরম �র�ণর 
মা�েম।  

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
িশ�া িবভাগ।  

িনধ �ািরত িফ িহসাব শাখায় জমা 
�দােনর মা�েম। 

বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর সময়�িচ 
অ�যায়ী। 

কীপার, জনিশ�া িবভাগ   

�যাগােযাগ : ৯৬৭৫০৫১, 
               ৮৬২১০৪৯ 
 

�মাবাইল : ০১৭২৭১৭১৭৩১ 
ইেমইল : 
editor.boitha@gmail.com 

১৫. �য �কােনা �ি�/�িত�ান বাংলােদশ 
জাতীয় জা�ঘেরর ২� িমলনায়তন ও 
এক� �দশ �নী �ালাির ভাড়ায় 
অরাজৈনিতক �সিমনার, আেলাচনাসভা, 
সাং�িতক অ��ােনর আেয়াজন এবং 
�দশ �নীর জ� �সবা।  

িনধ �ািরত আেবদন ফরম �র�ণর 
মা�েম। 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
অিডেটািরয়াম শাখা। 

িনধ �ািরত িফ িহসাব শাখায় জমা 
�দােনর মা�েম। 

বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর সময়�িচ 
অ�যায়ী। 

অিডেটািরয়াম �ােনজার 
�যাগােযাগ : ৫৮৬১৬৯০৯ 
 

১৬. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর ক��ক 
�কািশত গেবষণা ��, জান �াল, �দশ �নী 
িভউকাড �, �ারক, বািষ �ক �িতেবদন, 
অ�ালবাম, জা�ঘরিভি�ক ��মািসক 
পি�কা ও জা�ঘর সমাচার। 

�কাশনার মা�েম। বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
�কাশনা শাখা। 

িনধ �ািরত �ে�র িবিনমেয় 
জা�ঘেরর িব�য় �ক� �থেক 
সং�হ করা যােব। 

বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর সময়�িচ 
অ�যায়ী। 

�কাশনা অিফসার 
�যাগােযাগ : ৮৬১৯৩৯৬ 
�মাবাইল : 01912547891 

ইেমইল : 
shankarkumarsaha@yahoo.c
om 



- ৬    - 

�. নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 
�সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১৭. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর ক��ক 

িনদশ �ন �ালািরর উপর িনিম �ত �ামা� 
িচ�।  

িসিড, িডিভিড এর মা�েম।  বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
িব�য় �ক� �থেক।  
 

িনধ �ািরত �ে�র িবিনমেয় 
জা�ঘেরর িব�য় �ক� �থেক 
সং�হ করা যােব। 

বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর সময়�িচ 
অ�যায়ী। 

িব�য় �ক�/�কাশনা  
অিফসার।  
 

�মাবাইল : 01912547891 

ইেমইল : 
shankarkumarsaha@yahoo.c
om  

১৮. �দিশ-িবেদিশ গেবষক�ে�র জা�ঘেরর 
িবেশষ ��াগার �বহার । 

িনধ �ািরত আেবদন ফরম �রেণর 
মা�েম। 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
��াগার শাখা 

িবনা�ে�। বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর সময়�িচ 
অ�যায়ী। 

লাইে�িরয়ান 
 

�যাগােযাগ : ৫৮৬১৪৮৪২, 
৫৮৬১৪৮৮০ িপএিবএ�-২২১ 
�মাবাইল : ০১৫৫৬৩৩৮৬০৬ 
ইেমইল : 
lunarekha@gmail.com  
 
 

১৯. মতামত/অিভেযাগ অিভেযাগ �রিজ�াের িলখার 
মা�েম/ইেমইল/প� ��রেণর 
মা�েম। 

অভ�থ �না। িবনা�ে�। বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর সময়�িচ 
অ�যায়ী। 

অ�স�ান/অভ�থ �না �ক� 
 

�যাগােযাগ : ৯৬৬৯৬২৪ 
৫৮৬১৪৮৪২, ৫৮৬১৪৮৮০ 
িপএিবএ�-২৩৯  

২০. শাখা জা�ঘরস�হ : 
ওসমানী জা�ঘর, িসেলট,  
আহসান মি�ল জা�ঘর, ,ঢাকা  
িজয়া �িত জা�ঘর, ,চ��াম  
িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন সং�হশালা, 
ময়মনিসংহ,  
�াধীনতা জা�ঘর, �সাহরাওয়াদ� উ�ান, 
ঢাকা। 

�েত�ক শাখা জা�ঘরস�হ 
বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
�ায় �সবা �দান কের থােক। 

শাখা জা�ঘরস�হ। (ক)  ওসমানী জা�ঘর: 
�দেশর নাগিরকেদর জ� �েবশ 
�� ২০ টাকা, সাক��� �দেশর 
নাগিরকেদর জ� ৩০০ টাকা 
এবং িবেদিশ িভিজটরেদর জ� 
৫০০ টাকা।   
(খ)  আহসান মি�ল জা�ঘর : 
  

�দেশর নাগিরকেদর জ� �েবশ 
�� ২০ টাকা, সাক��� �দেশর 
নাগিরকেদর জ� ৩০০ টাকা 
এবং িবেদিশ িভিজটরেদর জ� 
৫০০ টাকা।   
  

জাতীয় জা�ঘেরর 
সময়�িচ অ�যায়ী। 

সহকারী কীপার, ওসমানী 
জা�ঘর, িসেলট। 
�যাগােযাগ: ০৮২১-৭১৪৩৬১ 
�মাবাইল : ০১৬৮০৫০৪০০৭ 
 
উপ-কীপার, আহসান মি�ল 
জা�ঘর, ঢাকা। 
�যাগােযাগ: ৫৭৩৯১১২২,  
৫৭৩৯৩৪৬৬ 
�মাবাইল : ০১৫৫২৩৯০৩৭০ 
 
 



-৭- 

�. নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 
�সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
    (গ)  িজয়া �িত জা�ঘর: 

�দেশর নাগিরকেদর জ� �েবশ 
�� ২০ টাকা, সাক��� �দেশর 
নাগিরকেদর জ� ৩০০ টাকা 
এবং িবেদিশ িভিজটরেদর জ� 
৫০০ টাকা।   
 

(ঘ)  িশ�াচায � জয়�ল আেবিদন 
 সং�হশালা: 
 

�দেশর নাগিরকেদর জ� �েবশ 
�� ২০ টাকা, সাক��� �দেশর 
নাগিরকেদর জ� ৩০০ টাকা 
এবং িবেদিশ িভিজটরেদর জ� 
৫০০ টাকা।   
 (ঙ)  �াধীনতা জা�ঘর: 
 

�দেশর নাগিরকেদর জ� �েবশ 
�� ২০ টাকা, সাক��� �দেশর 
নাগিরকেদর জ� ৩০০ টাকা 
এবং িবেদিশ িভিজটরেদর জ� 
৫০০ টাকা।   

 উপ-কীপার, িজয়া �িত 
জা�ঘর, চ��াম। 
�যাগােযাগ: ০৩১-৬২০৩৪১, 
০৩১-৬১৬৩৪৮ 
�মাবাইল : ০১৭১৭২২২৯৯৯ 
 
 
 

উপ-কীপার, িশ�াচায � জয়�ল 
আেবিদন সং�হশালা, 
ময়মনিসংহ। 
�যাগােযাগ: ০৯১-৬৬৯৬০ 
�মাবাইল : 01717276150 
ইেমইল : 
dkzainul@gmail.com 
 
 

সহকারী কীপার, �াধীনতা 
জা�ঘর, �সাহরাওয়াদ�  
উ�ান, ঢাকা 
 

�যাগােযাগ:  ০১৭৪৬৭৬৩২৪৫  

২১. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
ওেয়বসাইেট �িতিদন অ��ান, �না�শ, 
দশ �কসং�া, িবিভ� অিফস আেদশ, 
িনেয়াগ িব�ি�, �ট�ার ইত�ািদ 
�েয়াজনীয় ত� সি�েবশ করা হে�।  

অনলাইন িভিজেটর মা�েম অললাইন URL  

www.bangladeshmuseum.go
v.bd 

িবনা�ে�।  ২৪/৭/৩৬৫ আইিস� শাখা 
�যাগােযাগ : ৯৬৬৬৩৫৬ 
�মাবাইল : 01712292323 
ইেমইল : 
shahidur62@gmail.com 
  



-৮- 

�. নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় কাগজপ� 
এবং �াি��ান 

�সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
২২ জা�ঘেরর �দান লিবেত ওয়াই-ফাই 

�িবধা। 
�মাবাইল �ফান ও �াবটেপর 
মা�েম। 

- িবনা�ে�। জা�ঘেরর অিফস 
চলাকালীন সমেয়। 

আইিস� শাখা 
�যাগােযাগ : ৯৬৬৬৩৫৬ 
 

২৩ দশ �নাথ�েদর িব�ামকে� �মাবাইল 
চাজ�ােরর �ব�া। 

িনধ �ািরত �ােন চাজ�ার সরবরােহর 
মা�েম।  

- িবনা�ে�। বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর �ালাির 
পিরদশ �েনর 
সময়�িচ অ�যায়ী। 

আইিস� শাখা 
�যাগােযাগ : ৯৬৬৬৩৫৬ 
 

২৪ ই�ারেনটসহ জা�ঘেরর �াবটপ 
�বহার। 

দশ �নাথ�েদর িব�ামকে� 
িনিদ ��সং�ক �াপটপ 
ই�ারেনটসহ সং�ািপত রেয়েছ। 

- িবনা�ে�। বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর �ালাির 
পিরদশ �েনর 
সময়�িচ অ�যায়ী। 

আইিস� শাখা 
�যাগােযাগ : ৯৬৬৬৩৫৬ 
 

২৫ �দিনক পি�কা ও বই পড়ার �ব�া। দশ �নাথ�েদর িব�ামকে� বই ও 
পি�কা সরবরােহর মা�েম। 

- িবনা�ে�। বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর �ালাির 
পিরদশ �েনর 
সময়�িচ অ�যায়ী। 

লাইে�িরয়ান 
 

�যাগােযাগ :  
৫৮৬১৪৮৪২, ৫৮৬১৪৮৮০ 
িপএিবএ�-২২১ 

২৬ দশ �নাথ�েদর িব�� খাবার পািন সরবরাহ। �েত�ক তলায় ওয়াটার 
িডসেপনসার সং�াপেনর 
মা�েম।  

- িবনা�ে�। বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর �ালাির 
পিরদশ �েনর 
সময়�িচ অ�যায়ী। 

সাধারণ �সবা শাখা 
�যাগােযাগ :  
৫৮৬১৪৮৪২, ৫৮৬১৪৮৮০ 
িপএিবএ�-২৩৪ 

 

�ািত�ািনক �সবা।  
 

�. নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 
�সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১. �য �কান সং�া জাতীয় 

জা�ঘেরর ২� িমলনায়তন ও 
এক� �দশ �নী �ালাির ভাড়ায় 
অরাজৈনিতক �সিমনার ও 
আেলাচনাসভা এবং সাং�িতক 
অ��ােনর আেয়াজ�নর জ� 

িনধ �ািরত আেবদন ফরম �র�ণর 
মা�েম। 

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
অিডেটািরয়াম শাখা। 

িনধ �ািরত িফ িহসাব শাখায় জমা 
�দােনর মা�েম। 

জাতীয় জা�ঘেরর 
সময়�িচ অ�যায়ী। 

অিডেটািরয়াম �ােনজার 
�যাগােযাগ : ৫৮৬১৬৯০৯ 
�মাবাইল: 
01932446556   

ইেমইল : 
monacosprodip@gmail.c



�. নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 
�সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
�সবা। 
 

om 

২. িবিভ� ম�ণালয় �থেক �া� 
পে�র চািহদা অ�যায়ী ত� 
�দান করা হয়। 

ই-�মইল অথবা প� ��রেণর 
মা�েম  

বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
�শাসন শাখা এবং সংি�� 
িবভাগ/শাখা।  
 

িবনা�ে�। বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘেরর সময়�িচ 
অ�যায়ী। 

সিচব, বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘর। 
�যাগােযাগ : ৯৬৭৪৭৯৬ 

 

অভ��রীণ �সবা।  
 

�. নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 
�সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর 
সময়সীমা 

দািয়��া� কম �কত�া 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
১. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর এবং 

এর িনয়�ণাধীন শাখা 
জা�ঘরস�েহর কম �চারীেদর 
�েণাদনার িনিম� বাৎসিরক 
স�ানী �দান। 

আিথ �ক স�ানী �দান বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
�শাসন ও সং�াপন শাখা 

িবনা�ে� �িত অথ �বছর সিচব, বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘর। 
�যাগােযাগ: ৯৬৭৪৭৯৬ 

২. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর এবং 
এর িনয়�ণাধীন শাখা 
জা�ঘরস�েহর কম �চারীেদর 
িচিকৎসা/আপদকালীন আিথ �ক 
সাহা� �দান। 

আিথ �ক সহায়তা  বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
�শাসন ও সং�াপন শাখা 

িবনা�ে� �িত অথ �বছর সিচব, বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘর। 
�যাগােযাগ: ৯৬৭৪৭৯৬ 



- ৯- 
 

�. নং �সবার নাম �সবা �দান প�িত 
�েয়াজনীয় কাগজপ� 

এবং �াি��ান 
�সবার �� এবং 
পিরেশাধ প�িত 

�সবা �দােনর সময়সীমা দািয়��া� কম �কত�া 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 
৩. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর এবং এর 

িনয়�ণাধীন শাখা জা�ঘরস�েহর 
কম �চারীেদর স�ানেদর �ি� �দান। 

আিথ �ক সহায়তা  বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
�শাসন ও সং�াপন শাখা 

িবনা�ে� �িত অথ �বছর সিচব, বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘর। 
�যাগােযাগ: ৯৬৭৪৭৯৬ 

৪. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর এবং এর 
িনয়�ণাধীন শাখা জা�ঘরস�েহর কম �চারী 
দািয়� পালনকালীন সমেয় ���বরণ করেল  
দাফন/সৎকােরর জ� যাবতীয় খরচ �দান।   

আিথ �ক সহায়তা বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর 
�শাসন ও সং�াপন শাখা 

িবনা�ে� - সিচব, বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘর। 
�যাগােযাগ: ৯৬৭৪৭৯৬ 

৫. বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘর এবং এর 
িনয়�ণাধীন শাখা জা�ঘরস�েহর 
কম �চারীেদর �া�� পরী�া ও �েয়াজনীয় 
িচিকৎসা �সবা�দান।  

িচিকৎসা �সবা বাংলােদশ জাতীয় জা�ঘেরর ক� 
ন�র ১৯০ এবং �েয়াজ� ��ে� 
শাখা জা�ঘর। 

িবনা�ে�। - খ�কালীন িচিকৎসক 
বাংলােদশ জাতীয় 
জা�ঘর ও শাখা 
জা�ঘরস�হ।  
 

 
 

 

------------------------------------------------- 


