য়েফাইয়ে প্রদশয়নয জন্য

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরায়দ যকায
াংস্কৃতত তফলেক ভন্ত্রণারে
www.moca.gov.bd

তটিয়জন চাে শায
১. রুকল্প  অতবরক্ষ্য
রুকল্প: াংস্কৃততভনস্ক মভধাফী জাতত।
অতবরক্ষ্য: মদজ াংস্কৃতত, কৃতি, ইততা, ঐততয, মুতিযুয়েয মচতনা, ভকারীন তল্প,  াততয াংযক্ষ্ণ এফাং গয়ফলণা  উন্নেয়নয ভাধ্যয়ভ জাততয ভানতক তফকা 
উৎকল শ াধন।
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২. মফা প্রদান প্রততশ্রুতত
২.১) নাগতযক মফা
ক্র.
নাং

মফায নাভ

মফা প্রদান েতত

(১)

(২)

(৩)

অস্বচ্ছ
ংস্কৃতিসবীসের ভািা
প্রোন

তত্রকাে তফজ্ঞতিয ভাধ্যয়ভ
তনধ শাতযত পযয়ভ আয়ফদন
আহ্বান এফাং াংতিি মজরা
প্রায়কয ভাধ্যয়ভ
অনুদায়নয মচক স্তান্তয ।

১

প্রয়োজনীে কাগজত্র
এফাং প্রাতিস্থান

মফায মূল্য এফাং
তযয়াধ েতত

মফা প্রদায়নয ভেীভা

দাতেত্বপ্রাি কভশকতশা
(নাভ, দতফ, মপান নম্বয  ইয়ভইর)

(৪)
১. তনধ শাতযত আয়ফদন পযভ পূযণপূফ শক
তত্রকাে উয়েতিত ভয়েয ভয়ধ্য
াংতিি মজরা প্রায়কয কাম শারয়ে
এফাং ঢাকা মভয়রাতরেন এরাকায
মক্ষ্য়ত্র ফাাংরায়দ তল্পকরা
একায়েভীয়ত দাতির।
২. জাতীে তযচে য়ত্রয তযাতেত
কত
৩. ায়াে শ াইয়জয ২কত
তযাতেত ছতফ
৪. অস্বচ্ছর াংস্কৃততয়ফী তয়য়ফ
ইউতনেন/উয়জরা মচোযম্যান
/মৌযবা মভেয/তটি কয়শায়যয়নয
োে শ কাউতিরয়যয প্রতযােন
ফরম প্রাতি স্থান : ংস্কৃতি তবয়ক
মন্ত্রণায়মেয য়েফাইে, কর
তফবাগীে কতভনায়যয কাম শারে,
ফাাংরায়দ তল্পকরা একায়েভী, ঢাকা
এফাং কর মজরা প্রায়কয
কাম শারে।

(৫)

(৬)

(৭)

তফনামূল্য

তফজ্ঞতিয়ত উয়েতিত
ফ শয়ল তাতযি য়ত
৬০ (লাে) কাম শতদফ

তজ. এভ. যতপকুর ইরাভ
উতচফ
মপান: +৮৮-০২-৯৫৫৩১৮৭
মভাফাইরঃ +৮৮-01819130787
ইয়ভইর:
ds_sec7@moca.gov.bd
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২

ব্যতিগত/মফযকাযী
উয়যায়গ আয়োতজত
অনুষ্ঠায়ন তফয়দী তল্পী,
াাংস্কৃততক ব্যতিত্ব ফা
াাংস্কৃততক দয়রয
অাংগ্রয়ণয অনুভতত
প্রদান।

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারে  জাতীে
যাজস্ব মফায়ে শয অনাতি
ায়য়ক্ষ্ াংস্কৃতত তফলেক
ভন্ত্রণারে মথয়ক অনুভতত
প্রদান ।

১. অনুষ্ঠান আয়োজক ব্যতি/প্রততষ্ঠান
কর্তক
শ তনজস্ব প্যায়ে/ াদা কাগয়জ
াংস্কৃতত তফলেক ভন্ত্রণারয়ে আয়ফদন
ত্র দাতির।
২. আভতন্ত্রত অতততথয়দয ায়ায়ে শয
ছাোতরত। ( ১ নাং মথয়ক কর
ব্যফহৃত াতা ৫(াঁচ) মে)
৩. মবনুয ব্যফায়যয অনুভততত্র
৪. আয়োজক াংস্থায মরে রাইয়ি।
(প্রয়মাজয মক্ষ্য়ত্র)

আভতন্ত্রত তফয়দত
তল্পীয়দয প্রয়দে
াতযশ্রতভক ফা
ম্মাতনয উয
উৎ কয ফাফদ
জাতীে যাজস্ব
মফাে শ কর্তক
শ
তনধ শাতযত অথ শ জভা
প্রদান কযয়ত য়ফ।

ক) আয়ফদন দাতিয়রয
০৫(াঁচ) কাম শতদফয়য
ভয়ধ্য স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারে 
জাতীে যাজস্ব মফাে শ
অনাতিয জন্য মপ্রযণ।
ি) স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারে 
জাতীে যাজস্ব মফায়ে শয
অনাতিয প্রাতিয য
০৫(াঁচ) কাম শতদফ।

সুরাইয়া আখিার জাান

উতচফ
মপান: +৮৮-০২-৯৫১১০৭১
মভাফাইরঃ +৮৮-০১552389590
ইয়ভইর:
cultural_advisor@moca.g
ov.bd

তফ.দ্র. নাগতযকগণয়ক যাতয প্রদি মফা। মফযকাতয প্রততষ্ঠানয়ক প্রদি মফা মতদ নাগতযকগণয়ক প্রদি মফায অনুরূ ে তয়ফ মটি
নাগতযক মফা তায়ফ অন্তর্ভশি য়ফ। উদাযণ: ম্পতিয মযতজয়েন, মরে রাইয়ি ।
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২.২) প্রাততষ্ঠাতনক মফা
ক্র.
নাং

মফায নাভ

মফা প্রদান েতত

প্রয়োজনীে কাগজত্র
এফাং প্রাতিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

জজা, উপসজা ও
জেসলর প্রিযন্ত অঞ্চসর
পাঠাগারমূসর অনুোন
প্রোন।

তত্রকাে তফজ্ঞতিয
ভাধ্যয়ভ তনধ শাতযত
পযয়ভ দযিাস্থ আহ্বান।
াংতিি মজরা
প্রাক/উয়জরা
তনফ শাী অতপায়যয
ভাধ্যয়ভ অনুদায়নয মচক
প্রদান  জাতীে
গ্রন্থয়কয়েয ভাধ্যয়ভ ফই
তফতযণ।

১

১. মজরা প্রাক/ উয়জরা
মচোযম্যান/উয়জরা তনফ শাী অতপায়যয
সুাতয পূযণকৃত তনধ শাতযত আয়ফদন
পযভ তত্রকাে উয়েতিত ভয়েয ভয়ধ্য
াংস্কৃতত তফলেক ভন্ত্রণারয়ে দাতির।
২. গ্রন্থাগায়যয মযতজয়েন নয়দয
তযাতেত কত
ফরম প্রাতি স্থান : ১। ংস্কৃতি তবয়ক
মন্ত্রণামেয ািা-৩, জাতীে গ্রন্থয়কে
২। ংস্কৃতি তবয়ক মন্ত্রণায়  জাতীে
গ্রন্থয়কয়েয য়েফাইে

মফায মূল্য
এফাং
তযয়াধ
েতত
(৫)

তফনামূল্য

মফা প্রদায়নয
ভেীভা

দাতেত্বপ্রাি কভশকতশা
(নাভ, দতফ, মপান নম্বয  ইয়ভইর)

(৬)

(৭)

তফজ্ঞতিয়ত
উয়েতিত ফ শয়ল
তাতযি য়ত
৮০ (আত)
কাম শতদফ

জমাোঃ জখারসলে আম

উতচফ
মপান: +৮৮-০২-৯৫৪৭২৩৪
মভাফাইরঃ +৮৮-০১৭74813702
ইয়ভইর: ds2@moca.gov.bd
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২

৩

াাংস্কৃততক প্রততষ্ঠানয়ক
অনুদান প্রোন

দ সৃজন

১. পূযণকৃত তনধ শাতযত আয়ফদন পযভ
তত্রকাে উয়েতিত ভয়েয ভয়ধ্য াংতিি
মজরা প্রায়কয কাম শারে এফাং ঢাকা
তত্রকাে তফজ্ঞতিয
মভয়রাতরেন এরাকায মক্ষ্য়ত্র ফাাংরায়দ
ভাধ্যয়ভ দযিাস্থ
তল্পকরা একায়েভীয়ত দাতির
আহ্বান। াংতিি মজরা
ফরম প্রাতি স্থান : ংস্কৃতি তবয়ক
প্রাকয ভাধ্যয়ভ
মন্ত্রণায়মেয য়েফাইে, কর তফবাগীে
অনুদায়নয মচক স্তান্তয।
কতভনায়যয কাম শারে, ফাাংরায়দ
তল্পকরা একায়েভী, ঢাকা  কর মজরা
প্রায়কয কাম শারে।

যকাতয ভঞ্জুতয আয়দ
জাতয

ক) জনপ্রান ভন্ত্রণারয়েয তনধ শাতযত
মচকতরস্ট অনুযণ কয়য দিয/াংস্থায
প্রস্তাফ
ি) অনুয়ভাতদত াাংগঠতনক কাঠায়ভায
কত
ফরম প্রাতি স্থান : জনপ্রান ভন্ত্রণারয়েয
য়েফাইে

তফনামূল্য

তফজ্ঞতিয়ত
উয়েতিত ফ শয়ল
তাতযি য়ত
৬০ (লাে)
কাম শতদফ

তজ. এভ. যতপকুর ইরাভ
উতচফ
মপান: +৮৮-০২-৯৫৫৩১৮৭
মভাফাইরঃ +৮৮-01819130787
ইয়ভইর: ds_sec7@moca.gov.bd

১. াংস্কৃতত তফলেক ভন্ত্রণারেঃ

ানা জাান খানম

তফনামূয়ল্য

১৯০ (একত
উতচফ
নব্বই) কাম শতদফ মপান: +৮৮-০২-৯৫৪৭২১৮
মভাফাইরঃ +৮৮-০১712547125
ইয়ভইর: ds_admin2@moca.gov.bd
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৪

াংস্কৃতত তফলেক
ভন্ত্রণারয়েয আতাধীন
দিয/াংস্থায
ব্যে ভঞ্জুতয অনুয়ভাদন

যকাতয ভঞ্জুতয আয়দ
জাতয

৫

াংস্কৃতত তফলেক
ভন্ত্রণারয়েয আতাধীন
দিয/াংস্থায ফায়জে
ফযাে/তফবাজন

যকাতয ভঞ্জুতয আয়দ
জাতয

৬

দ াংযক্ষ্ণ (সৃজয়নয
৪থ শ ফছয য়ত)

যকাতয ভঞ্জুতয আয়দ
জাতয

ক) দিয/অতধদিয়যয প্রস্তাফ
ি) াংতিি যঞ্জাভাতদ ক্রয়েয প্রাতনক
অনুয়ভাদন
গ) অনুয়ভাতদত টিএন্ডই-এয কত
ঘ) ফায়জয়ে ফযায়েয তযভাণ
ঙ) দযত্র মূল্যােন কতভটিয সুাতয
(প্রয়মাজয মক্ষ্য়ত্র)
চ) ** (তাযকা) তচতিত িায়তয জন্য অথ শ
তফবায়গয ম্মতত
ক) দিয/অতধদিয়যয প্রস্তাফ
ি) াংতিি অথ শননততক মকায়ে ফযােকৃত
অয়থ শয তযভাণ
গ) অথ শ তফবায়গয অনুয়ভাদয়নয কত
ক) দিয/অতধদিয়যয প্রস্তাফ ০২(দুই) মে
ি) দ সৃজয়নয যকাযী আয়দ
গ) ০৩ ফছয দ াংযক্ষ্য়ণয যকাতয
আয়দ
ঘ) দ াংযক্ষ্য়ণয জন্য জনপ্রান
ভন্ত্রণারয়েয ম্মতত
ঙ) দ াংযক্ষ্য়ণয জন্য অথ শ তফবায়গয
ম্মতত

তফনামূয়ল্য

৩০ (তত্র)
কাম শতদফ

তফনামূয়ল্য

১৫ (য়নয)
কাম শতদফ

তফনামূয়ল্য

৬০(লাে)
কাম শতদফ

২.
ক. ফাাংরায়দ তল্পকরা একায়েভী
ি. ফান্দযফান ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠী ইিতস্টটিউে
গ. যাঙ্গাভাটি ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠী ইিতস্টটিউে
ঘ. িাগড়াছতড় ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠী ইিতস্টটিউে
ঙ. তফতযততয ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠী ইিতস্টটিউে
চ. কক্সফাজায ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠী ইিতস্টটিউে
ছ. যাজাী ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠী ইিতস্টটিে
জ. মভৌরবীফাজায ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠী ইিতস্টটিউে
লাানা জামান
উতচফ
মপান: +৮৮-০২-৯৫৫৩১৮৭
মভাফাইরঃ +৮৮-01615489913
ইয়ভইর: ds_sec7@moca.gov.bd
৩.
ক. ফাাংরা একায়েতভ
ি. গণগ্রন্থাগায অতধদিয
গ. জাতীে গ্রন্থয়কে
মাবুবুর রমান
উতচফ
মপান: +৮৮-০২-৯৫৪৭২৩৪
মভাফাইরঃ +৮৮-০১৭13453330
ইয়ভইর: ds_law@moca.gov.bd
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৭

৮

৯

দ স্থােীকযণ

যকাতয ভঞ্জুতয আয়দ
জাতয

ফাতল শক ক্রে প্রস্তাফ
অনুয়ভাদন
াংস্কৃতত তফলেক
ভন্ত্রণারে এফাং
আতাধীন দিয/াংস্থায যকাতয ভঞ্জুতয আয়দ
কভশকতশা/কভশচাযীয়দয
জাতয
গৃতনভশাণ ঋণ

াংস্কৃতত তফলেক
ভন্ত্রণারে এফাং
আতাধীন দিয/াংস্থায
যকাতয ভঞ্জুতয আয়দ
১০ কভশকতশা/কভশচাযীয়দয
জাতয
মভােযমান ক্রে অতগ্রভ

ক) দ স্থােীকযয়ণয জন্য জনপ্রান
ভন্ত্রণারয়েয তনধ শাতযত মচকতরস্ট
দিয/াংস্থায প্রস্তাফ ০২(দুই) মে
ি) দ সৃজয়নয যকাযী আয়দ
গ) দ সৃজন যফতী কর ফছয়যয দ
াংযক্ষ্য়ণয ভঞ্জুতয আয়দ
ক) ততআয-২০০৮ অনুযয়ন ক্রেকাযী
দিয/অতধদিয়যয প্রস্তাফ
ি) াংতিি দিয/অতধদিয়যয টিএন্ডই
গ)ফায়জয়ে ফযায়েয তযভাণ

তফনামূয়ল্য

তফনামূয়ল্য

১। াদা কাগয়জ আয়ফদন
২। মম জতভয়ত গৃৃ তনভশাণ/মভযাভত কযা
য়ফ ম জতভয দতরর/ফােনাত্র
৩। ১৫০ োকায নন জুতেতোর স্টযায়ম্প
অঙ্গীকাযনাভা
৪। মথামথ কর্তশ য়ক্ষ্য সুাতয

তফনামূয়ল্য

১। াদা কাগয়জ আয়ফদন
২। আয়ফদনকাযীয ১৫০ োকায ননজুতেতোর স্টযায়ম্প অঙ্গীকাযনাভা।
৩। মভােয াইয়কর তফক্রেকাযীয
অঙ্গীযনাভা।

তফনামূয়ল্য

৬০ (লাে)
কাম শতদফ

১৫ (য়নয)
কাম শতদফ

১৫ (য়নয)
কাম শতদফ

৩০ (তত্র)
কাম শতদফ

৪.
ক. ফাাংরায়দ জাতীে জাদুঘয
ি. প্রত্নতত্ত্ব অতধদিয
অীভ কুভায মদ
উতচফ
মপান: +৮৮-০২-৯৫৭০৬৬৮
মভাফাইরঃ +৮৮-০১৮১৯২৪৩৪৯০
ইয়ভইর: ds3@moca.gov.bd
৫.
ক. আকশাইব  জাতীে গ্রন্থাগায
ি. কতযাইে অতপ
গ. নজরুর ইিটিটিউে
ঘ. মরাক  কারুতল্প পাউয়ন্ডন
ায়মা ইউনু
উতচফ
মপান: +৮৮-০২-৯৫৭০৬৬৫
মভাফাইরঃ +৮৮-০১৭11405364
ইয়ভইর: ds_sec4@moca.gov.bd
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াংস্কৃতত তফলেক
ভন্ত্রণারে এফাং
আতাধীন দিয/াংস্থায যকাতয ভঞ্জুতয আয়দ
১১
কভশকতশা/কভশচাযীয়দয
জাতয
কতম্পউোয ক্রে অগ্রীভ

১২

তফযভান টিএন্ডই
ারনাগাদকযণ

যকাযীবায়ফ তফয়দী
াাংস্কৃততকদর মপ্রযয়ণয
জন্য দয়রয তবা তপ,
কতস্টউভ ক্রে, মভকা
১৩
ক্রে, ভড়ায আপ্যােন
ইতযাতদ ব্যে তনফ শায়য
জন্য আনুলতঙ্গক ব্যয়েয
অনুয়ভাদন।

১। াদা কাগয়জ আয়ফদন
২। আয়ফদনকাযীয ১৫০ োকায ননজুতেতোর স্টযায়ম্প অঙ্গীকাযনাভা।

তফনামূয়ল্য

৩০ (তত্র)
কাম শতদফ

যকাতয ভঞ্জুতয আয়দ
জাতয

ক) দিয/অতধদিয়যয প্রস্তাফ
ি) জনপ্রান ভন্ত্রণারয়েয ম্মতত
গ) অথ শ তফবায়গয ম্মতত
ঘ) অথ শ তফবায়গয ফাস্তফােন অনুতফবাগ
কর্তক
শ মফতন মস্কর তনধ শাযণ(জনফয়রয
মক্ষ্য়ত্র)
ঙ) প্রাতনক উন্নেন াংক্রান্ত তচফ
কতভটিয সুাতয

তফনামূয়ল্য

৩০ (তত্র)
কাম শতদফ

যকাতয ভঞ্জুতয আয়দ
জাতয

তফয়দয় মপ্রতযতব্য াাংস্কৃততক দয়রয তবা
তপ’য তযভান, িাতোযী অন্যান্য ব্যয়েয
তফবাজন আনুভাতনক মভাে ব্যয়েয
প্রস্তাফ

তফনামূয়ল্য ০৫ কাম শতদফ

সুরাইয়া আখিার জাান
উতচফ
মপান: +৮৮-০২-৯৫১১০৭১
মভাফাইরঃ +৮৮-০১552389590
ইয়ভইর:
cultural_advisor@moca.gov.bd
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ভন্ত্রণারে এফাং
আতাধীন দিয়যয
১৪
মানফান মন্ত্রাতত
কনয়েভয়নন মঘালণা

তফ.দ্র.

মভােযমান, কতম্পউোয
 অতপয় ব্যফহৃত
অন্যান্য মন্ত্রাতত
অয়কয়জা মঘালনাকযণ
নীততভারা অনুমােী

১। মথামথ কর্তশ য়ক্ষ্য প্রস্তাফ
২। ভন্ত্রণারে এফাং আতাধীন দিয়যয
মানফান মন্ত্রাতত অয়কয়জা মঘালনাকযণ
নীততভারা অনুমােী তনধ শাতযত ছয়ক তথ্যাতদ
৩। তফআযটিএয প্রততয়ফদন/সুাতয
প্রাতিস্থানঃ ভন্ত্রণারয়েয প্রান-১

তফনামূয়ল্য

৬০ (লাে)
কাম শতদফ

মভাঃ জায়দুর াান
উতচফ
মপান: +৮৮-০২-৯৫৪৭২১৮
মভাফাইরঃ +৮৮-০১৫৫২৩৩২২৬১
ইয়ভইর: ds_admin1@moca.gov.bd

১। যকাতয মম মকান প্রততষ্ঠান, উন্নেন য়মাগী াংস্থা, মফাপ্রদানকাযী প্রততষ্ঠায়নয আতাধীন অতধদিয/দিয/াংস্থা এফাং দািতযকবায়ফ ম্পি
মদত/তফয়দত মফযকাতয প্রততষ্ঠানয়ক প্রদি মফা। উদাযণ: ফায়জে ফযাে/ তফবাজন, অথ শ ছাড়, ভতাভত গ্রণ।
২। মফাগ্রণকাযী মফযকাতয প্রততষ্ঠান end user না য়র অথফা মকান চুতিয আতাে প্রদি মফা প্রাততষ্ঠাতনক মফায অন্তর্ভশি য়ফ। উদাযণ:
তফটিআযত-এয তনকে মথয়ক ব্যান্ডউইেথ ক্রে।
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২.৩) অবযন্তযীণ মফা
ক্র.
নাং
(১)

১

অতজশত ছুটি

মফায নাভ

মফা প্রদান েতত

(২)

(৩)

যকাযী আয়দ জাতয

প্রয়োজনীে কাগজত্র
এফাং প্রাতিস্থান
(৪)
(ক) াদা কাগয়জ আয়ফদনত্র
(ি) তনধ শাতযত পযয়ভ (ফাাংরায়দ
পযভ নাং-২৩৯৫) প্রধান তাফ
যক্ষ্ণ কভশকতশা কর্তশক
প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রততয়ফদন
(মগয়জয়েে কভশকতশায়দয
মক্ষ্য়ত্র)
প্রাতিস্থান: তাফ যক্ষ্ণ
কভশকতশায কাম শারে।
(গ) তাফ যক্ষ্ণ কভশকতশা,
াংস্কৃতত তফলেক ভন্ত্রণারে কর্তশক
প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রতযেনত্র
(নন মগয়জয়েে কভশচাযীয়দয
মক্ষ্য়ত্র)
প্রাতিস্থান: তাফ যক্ষ্ণ
কভশকতশায কাম শারে।

মফায মূল্য এফাং
তযয়াধ েতত
(৫)

মফা প্রদায়নয
ভেীভা
(৬)

দাতেত্বপ্রাি কভশকতশা
(নাভ, দতফ, মপান নম্বয  ইয়ভইর)
(৭)

১. াংস্কৃতত তফলেক ভন্ত্রণারেঃ

তফনামূয়ল্য

(ক) নন-মগয়জয়েে
কভশচাযীয়দয মক্ষ্য়ত্র: ৫
কভশতদফ
(ি) নন কযাোয
মগয়জয়েে কভশকতশায়দয
মক্ষ্য়ত্র: ৭ কভশতদফ

ানা জাান খানম
উতচফ
মপান: +৮৮-০২-৯৫৪৭২১৮
মভাফাইরঃ +৮৮-০১712547125
ইয়ভইর:
ds_admin2@moca.gov.bd
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২

অতজশত ছুটি (ফত: ফাাংরায়দ)

যকাযী আয়দ জাতয

ক) াদা কাগয়জ আয়ফদনত্র
(ি) তনধ শাতযত পযয়ভ (ফাাংরায়দ
পযভ নাং-২৩৯৫) প্রধান তাফ
যক্ষ্ণ কভশকতশা কর্তশক
প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রততয়ফদন
(মগয়জয়েে কভশকতশায়দয মক্ষ্য়ত্র),
প্রাতিস্থান: তাফ যক্ষ্ণ
কভশকতশায কাম শারে।
(গ) তাফ যক্ষ্ণ কভশকতশা,
স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারে কর্তশক প্রদি ছুটি
প্রাপ্যতায প্রতযেনত্র (নন
মগয়জয়েে কভশচাযীয়দয মক্ষ্য়ত্র),
প্রাতিস্থান: তাফ যক্ষ্ণ
কভশকতশায কাম শারে।
(ঘ) ব্যতিগত কাযয়ণ
যকায/স্বােত্বাতত াংস্থায
কভশকতশায়দয তফয়দ ভ্রভয়ণয
আয়ফদনত্র
প্রাতিস্থান: প্রান-২, াংস্কৃতত
তফলেক ভন্ত্রণারে

২.
ক. ফাাংরায়দ তল্পকরা একায়েভী
ি. ফান্দযফান ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠী ইিতস্টটিউে
গ. যাঙ্গাভাটি ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠী ইিতস্টটিউে
ঘ. িাগড়াছতড় ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠী ইিতস্টটিউে
ঙ. তফতযততয ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠী ইিতস্টটিউে
চ. কক্সফাজায ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠী ইিতস্টটিউে
ছ. যাজাী ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠী ইিতস্টটিউে
জ. মভৌরবীফাজায ক্ষুদ্র নৃয়গাষ্ঠী
ইিতস্টটিউে

তফনামূয়ল্য

লাানা জামান
উতচফ
(ক) নন-মগয়জয়েে
কভশচাযীয়দয মক্ষ্য়ত্র: ৫ মপান: +৮৮-০২-৯৫৫৩১৮৭
মভাফাইরঃ +৮৮-01615489913
কভশতদফ
(ি) নন কযাোয
ইয়ভইর:
মগয়জয়েে কভশকতশায়দয ds_sec7@moca.gov.bd
মক্ষ্য়ত্র: ৭ কভশতদফ

৩.
ক. ফাাংরা একায়েতভ
ি. গণগ্রন্থাগায অতধদিয
গ. জাতীে গ্রন্থয়কে
মাবুবুর রমান
উতচফ
মপান: +৮৮-০২-৯৫৪৭২৩৪
মভাফাইরঃ +৮৮-০১৭13453330
ইয়ভইর: ds2@moca.gov.bd
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৩

৪

৫

তচি তফয়নাদন ছুটি

তয়রকন মগ্রে/োইভয়স্কর ভঞ্জুতয

চাকতয স্থােীকযণ

যকাযী আয়দ জাতয

অথ শ তফবাগ কর্তশক ভয়ে ভয়ে
জাতযকর্ত আয়দ অনুমামী

যকাতয ভঞ্জুতয আয়দ
জাতয

াংতিি তনয়োগ তফতধভারা
অনুমােী যকাতয ভঞ্জুতয

আয়দ জাতয

(ক) াদা কাগয়জ আয়ফদনত্র
(ি) তনধ শাতযত পযয়ভ (ফাাংরায়দ
পযভ নাং-২৩৯৫) প্রধান তাফ
যক্ষ্ণ কভশকতশা কর্তশক
প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায প্রততয়ফদন
(মগয়জয়েে কভশকতশায়দয মক্ষ্য়ত্র),
প্রাতিস্থান: তাফ যক্ষ্ণ
কভশকতশায কাম শারে।
(গ) তাফ যক্ষ্ণ কভশকতশা,
াংস্কৃতত তফলেক ভন্ত্রণারে কর্তশক
প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায
প্রতযেনত্র (ননমগয়জয়েে কভশচাযীয়দয মক্ষ্য়ত্র)
(ক) াদা কাগয়জ আয়ফদনত্র
(ি) ারনাগাদ ফাতল শক মগানীে
প্রততয়ফদন( ২ে মশ্রণীয
কভশকতশায়দয তয়রকন মগ্রে
ভঞ্জুতযয মক্ষ্য়ত্র ৪ ফছয়যয
এতআয এফাং ২ে/৩ে মশ্রণীয
কভশকতশা/কভশচাযীয়দয মক্ষ্য়ত্র
োইভয়স্কর ৮/১২/১৫ ফছয়যয
এতআয)
(ক) াদা কাগয়জ আয়ফদনত্র
(ি) ারনাগাদ ফাতল শক মগানীে
প্রততয়ফদন (য়দান্নততয মক্ষ্য়ত্র
০১ ফছয এফাং যাতয
তনয়োয়গয মক্ষ্য়ত্র ০২ ফছয়যয
এতআয)

৪.
ক. ফাাংরায়দ জাতীে জাদুঘয
ি. প্রত্নতত্ত্ব অতধদিয

তফনামূয়ল্য

(ক) নন-মগয়জয়েে
কভশচাযীয়দয মক্ষ্য়ত্র: ৫
কভশতদফ
অীভ কুভায মদ
(ি) নন কযাোয
মগয়জয়েে কভশকতশায়দয উতচফ
মক্ষ্য়ত্র: ৭ কভশতদফ
মপান: +৮৮-০২-৯৫৭০৬৬৮

মভাফাইরঃ +৮৮-০১৮১৯২৪৩৪৯০
ইয়ভইর: ds3@moca.gov.bd

তফনামূয়ল্য

তফনামূয়ল্য

৫.
ক. আকশাইব  জাতীে গ্রন্থাগায
ি. কতযাইে অতপ
গ. নজরুর ইিটিটিউে
ঘ. মরাক  কারুতল্প পাউয়ন্ডন

(ক) নন-মগয়জয়েে
কভশচাযীয়দয মক্ষ্য়ত্র :
১০ কভশতদফ
(ি) ১ভ  ২ে মশ্রণীয
মগয়জয়েে কভশকতশায়দয
মক্ষ্য়ত্র : ১০ কভশতদফ ায়মা ইউনু
(ক) নন-মগয়জয়েে
কভশচাযীয়দয মক্ষ্য়ত্র :
০৫ কভশতদফ
(ি) ১ভ  ২ে মশ্রণীয
মগয়জয়েে কভশকতশায়দয
মক্ষ্য়ত্র : ০৭কভশতদফ

উতচফ
মপান: +৮৮-০২-৯৫৭০৬৬৫
মভাফাইরঃ +৮৮-০১৭11405364
ইয়ভইর:
ds_sec4@moca.gov.bd

য়েফাইয়ে প্রদশয়নয জন্য

৬

৭

াধাযণ বতফষ্য ততফর য়ত অতগ্রভ
ভঞ্জুতয

আফাতক  দািতযক মেতরয়পান াংয়মাগ
ব্যফস্থা

াধাযণ বতফষ্য ততফর
তফতধভারা ১৯৭৯ অনুমােী
তনস্পতি কয়য যকাযী আয়দ
জাতয

ভতিত যকাযী মেতরয়পান
নীততভারা-২০০৪ অনুমােী
ব্যফস্থা গ্রণ

(ক) তনধ শাতযত পযয়ভ আয়ফদন
(ফাাংরায়দ পযভ নাং-২৬৩৯,
মগয়জয়েে/ নন-মগয়জয়েে)
প্রাতিস্থান: তাফ যক্ষ্ণ
কভশকতশায কাম শারে, াংস্কৃতত
তফলেক ভন্ত্রণারে
(ি) াধাযণ বতফষ্য ততফয়র
ফ শয়ল জভাকৃত অয়থ শয তাফ
তফফযণী(প্রধান তাফ যক্ষ্ণ
কভশকতশা কর্তশক প্রদি) (মূর
কত, ভঞ্জুতয আয়দ জাতযয য
মপযতয়মাগ্য)

ক) ভতিত যকাযী
মেতরয়পান নীততভারা-২০০৪এয
তনধ শাতযত ছয়ক আয়ফদন।

তফনামূয়ল্য

তফনামূয়ল্য

(ক) নন-মগয়জয়েে
কভশচাযীয়দয মক্ষ্য়ত্র: ৫
কভশতদফ
(ি) নন কযাোয
মগয়জয়েে কভশকতশায়দয
মক্ষ্য়ত্র: ৭ কভশতদফ

৩০ (তত্র) তদন

মভাঃ জায়দুর াান
উতচফ
মপান: +৮৮-০২-৯৫৪৭২১৮
মভাফাইরঃ +৮৮-০১৫৫২৩৩২২৬১
ইয়ভইর:
ds_admin1@moca.gov.bd

তফ.দ্র. অবযন্তযীণ জনফর (আতাধীন অতধদিয/দিয/াংস্থা ) এফাং একই প্রততষ্ঠায়নয অন্য ািা/অতধািা/অনুতফবাগ-মক প্রদি মফা।
উদাযণ: রতজতস্টক, ছুটি, তজতএপ অতগ্রভ।
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২.৪) আতাধীন অতধদিয/দিয/াংস্থা কর্তক
শ প্রদি মফা
আতাধীন অতধদিয/দিয/াংস্থামূয়য তটিয়জন চাে শায তরঙ্ক আকায়য যুি কযয়ত য়ফ।

৩) অতবয়মাগ ব্যফস্থানা েতত (GRS)
মফা প্রাতিয়ত অন্তুি য়র দাতেত্বপ্রাি কভশকতশায য়ঙ্গ মমাগায়মাগ করুন। তততন ভাধান তদয়ত ব্যথ শ য়র তনয়নাি েততয়ত মমাগায়মাগ কয়য আনায ভস্যা অফতত করুন।
ক্র.
নাং

১

কিন মমাগায়মাগ কযয়ফন

দাতেত্বপ্রাি কভশকতশা ভাধান
তদয়ত ব্যথ শ য়র

মমাগায়মায়গয ঠিকানা

GRS মপাকার য়েন্ট কভশকতশা

তনষ্পতিয ভেীভা

৩০ কাম শতদফ

GRS মপাকার য়েন্ট
২

কভশকতশা তনতদ শি ভয়ে

ভাধান তদয়ত ব্যথ শ য়র

মভাঃ পেজুয যভান পারুকী
যুগ্মতচফ
মপান: +৮৮-০২-৯৫১৪১৬০
মভাফাইরঃ +৮৮-০১৯১১৭৪৮০৮০
ইয়ভইর:
ds_admin2@moca.gov.bd

http://www.cabinet.gov.bd/
মকেীে অতভসযাগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (GRS)

৪) আনায কায়ছ আভায়দয প্রতযাা
ক্রতভক নাং

১)
২)
৩)

প্রততশ্রুত/কাতিত মফা প্রাতিয রয়ক্ষ্য কযণীে
তনধ শাতযত পযয়ভ ম্পূণ শবায়ফ পূযণকৃত আয়ফদন জভা প্রদান
ঠিক ভাধ্যয়ভ প্রয়োজনীে তপ তযয়াধ কযা
াক্ষ্ায়তয জন্য তনধ শাতযত ভয়েয পূয়ফ শই উতস্থত থাকা

তফ.দ্র. াধাযণত মমকর কাযয়ণ আয়ফদন ফাততর ে অথফা মফা প্রদান ম্ভফ েনা তা তফয়িলন কয়য ছক পূযণ কযয়ত য়ফ। তকছু তফলে কর প্রততষ্ঠায়নয জন্য একই য়ফ এফাং তকছু তফলে আরাদা য়ফ।

