গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়
ফাাংরাদদ তচফারয়, ঢাকা।
www.moca.gov.bd
সফা প্রদান প্রততশ্রুতত
১. রুকল্পঅতবরক্ষ্য
রুকল্প: াংস্কৃততভনস্ক সভধাফী জাতত।
অতবরক্ষ্য: সদজ াংস্কৃতত , কৃতি, ইততা, ঐততয, মুতিযুদেয সচতনা, ভকারীন তল্প ,  াততয াংযক্ষ্ণ এফাং গদফলণা  উন্নয়দনয ভাধ্যদভ
জাততয ভানতক তফকা  উৎকল ষ াধন।
২. সফা প্রদান প্রততশ্রুতত
২.১) নাগতযক সফা
ক্র.
নাং
(১)

১

২

সফায নাভ
(২)

অস্বচ্ছর
াংস্কৃততদফী
সদয বাতা
প্রদান

ক) তফদদী
তল্পী,
াাংস্কৃততক
ব্যতিত্ব ফা
াাংস্কৃততক
দদরয
অাংগ্রদণয
অনুভতত
প্রদান।

সফা প্রদান েতত
(৩)

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রাতিস্থান
(৪)

সফায মূল্য
এফাং
তযদাধ
েতত
(৫)

সফা প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাতয়ত্বপ্রাি কভষকতষা
(নাভ, দতফ, সপান নম্বয 
ইদভইর)

(৬)

তত্রকায় তফজ্ঞতিয
ভাধ্যদভ তনধ ষাতযত
পযদভ আদফদন
আহ্বান এফাং
াংতিি সজরা
প্রাদকয
ভাধ্যদভ অনুদাদনয
সচক স্তান্তয ।

১. তনধ ষাতযত আদফদন পযভপূযণপূফ ষক
তত্রকায় উদেতিত ভদয়য ভদধ্য
াংতিি সজরা প্রাদকয কাম ষারদয়
এফাং ঢাকা সভদরাতরটন এরাকায
সক্ষ্দত্র ফাাংরাদদ তল্পকরা
একাদডতভদত দাতির।
২. জাতীয় তযচয় দত্রয তযাতয়ত
কত
৩. াদাট ষ াইদজয ২কত তযাতয়ত
ছতফ
তফনামূল্য
৪. অস্বচ্ছর াংস্কৃততদফী তদদফ
ইউতনয়ন/উদজরা সচয়াযম্যান
/সৌযবা সভয়য/তটি কদষাদযদনয
য়াড ষ কাউতিরদযয প্রতযায়ন
পযভ প্রাতি স্থান : াংস্কৃতত তফলয়ক
ভন্ত্রণারয়দয়যদয়ফাইট
(www.moca.gov.bd), কর
তফবাগীয় কতভনাদযয কাম ষারয়,
ফাাংরাদদ তল্পকরা একাদডতভ, ঢাকা
এফাং কর সজরা প্রাদকয কাম ষারয়।

তফজ্ঞতিদত
উদেতিত ফ ষদল
তাতযি দত ৬০
(লাট) কাম ষতদফ

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 
জাতীয় যাজস্ব
সফাদড ষয অনাতি
াদদক্ষ্ াংস্কৃতত
তফলয়ক ভন্ত্রণারয়
সথদক অনুভতত
প্রদান ।

আভতন্ত্রত
তফদদত
তল্পীদদয
১. অনুষ্ঠান আদয়াজক
প্রদদয়
ব্যতি/প্রততষ্ঠান কর্তষক তনজস্ব প্যাদড/
াতযশ্রতভক
াদা কাগদজ াংস্কৃতত তফলয়ক
ফা ম্মাতনয
ভন্ত্রণারদয় আদফদন ত্র দাতির।
উয উৎ
২. আভতন্ত্রত অতততথদদয াদাদট ষয
কয ফাফদ
ছায়াতরত। (১ নাং সথদক কর
জাতীয়
ব্যফহৃত াতা ৫(াঁচ) সট)
যাজস্ব সফাড ষ
৩. সবনুয ব্যফাদযয অনুভততত্র
কর্তষক
৪. আদয়াজক াংস্থায সরড
তনধ ষাতযত
রাইদি। (প্রদমাজয সক্ষ্দত্র)
অথ ষ জভা
প্রদান কযদত
দফ।

ক) আদফদন
দাতিদরয ০৫(াঁচ)
কাম ষতদফদয ভদধ্য
স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় 
জাতীয় যাজস্ব
সফাড ষ অনাতিয
জন্য সপ্রযণ।
ি) স্বযাষ্ট্র
ভন্ত্রণারয় 
জাতীয় যাজস্ব
সফাদড ষয অনাতিয
প্রাতিয য
০৫(াঁচ)
কাম ষতদফ।

(৭)

াফযীনা যভান
ততনয়য কাযী তচফ
সপান: ০২-৯৫১১০৭১
সভাফাইরঃ ০১৮১৬২৬৫০০৫
ইদভইর:
sas.section7@moca.g
ov.bd

াফযীনা যভান
ততনয়য কাযী তচফ
সপান: ০২-৯৫১১০৭১
সভাফাইরঃ
০১৮১৬২৬৫০০৫
ইদভইর:sas.section7@mo
ca.gov.bd

২.২) প্রাততষ্ঠাতনক সফা
ক্র.
নাং

সফায নাভ

সফা প্রদান েতত

(১)

(২)

(৩)

১

২

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রাতিস্থান

সফায
মূল্য এফাং
তযদাধ
েতত
(৫)

(৪)
১. সজরা প্রাক/ উদজরা
সচয়াযম্যান/উদজরা তনফ ষাী
তত্রকায় তফজ্ঞতিয অতপাদযয সুাতয পূযণকৃত
ভাধ্যদভ তনধ ষাতযত তনধ ষাতযত আদফদন পযভ তত্রকায়
পযদভ দযিাস্থ
উদেতিত ভদয়য ভদধ্য াংস্কৃতত
আহ্বান। াংতিি
তফলয়ক ভন্ত্রণারদয় দাতির।
সদব্যাী
সজরা
২. গ্রন্থাগাদযয সযতজদেন
সফযকাতয
প্রাক/উদজরা নদদয তযাতয়ত কত
তফনামূল্য
াঠাগাযমূদক তনফ ষাী অতপাদযয পযভ প্রাতি স্থান : ১। সংস্কৃতি
অনুদান প্রদান। ভাধ্যদভ অনুদাদনয তিষয়ক মন্ত্রণালসয়য ািা-৩,
সচক প্রদান 
জাতীয় গ্রন্থদকে
জাতীয় গ্রন্থদকদেয ২। াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়
ভাধ্যদভ ফই
(www.moca.gov.bd)
তফতযণ।
 জাতীয় গ্রন্থদকদেয
দয়ফাইট
(www.nbc.gov.bd)
১. পূযণকৃত তনধ ষাতযত আদফদন
পযভ তত্রকায় উতেতিত ভদয়য
ভদধ্য াংতিি সজরা প্রাদকয
কাম ষারয় এফাং ঢাকা
তত্রকায় তফজ্ঞতিয সভদরাতরটন এরাকায সক্ষ্দত্র
ভাধ্যদভ দযিাস্থ
ফাাংরাদদ তল্পকরা
াাংস্কৃততক
আহ্বান। াংতিি
একাদডতভদত দাতির
প্রততষ্ঠানদক
তফনামূল্য
সজরা প্রাকয
পযভ প্রাতি স্থান : াংস্কৃতত
অনুদান প্রদান
ভাধ্যদভ অনুদাদনয তফলয়ক ভন্ত্রণারয়দয়যদয়ফাইট
সচক স্তান্তয।
(www.moca.gov.bd),
কর তফবাগীয় কতভনাদযয
কাম ষারয়, ফাাংরাদদ তল্পকরা
একাদডতভ, ঢাকা  কর সজরা
প্রাদকয কাম ষারয়।

সফা
প্রদাদনয
ভয়ীভা

দাতয়ত্বপ্রাি কভষকতষা
(নাভ, দতফ, সপান নম্বয  ইদভইর)

(৬)

(৭)

তফজ্ঞতিদত
উদেতিত
ফ ষদল
তাতযি দত
৮০ (আত)
কাম ষতদফ

তফজ্ঞতিদত
উদেতিত
ফ ষদল
তাতযি দত
৬০ (লাট)
কাম ষতদফ

ইযাত সচৌধুযী
অতততযি তচফ
সপান: ০২-৯৫১৪১৬০
সভাফাইরঃ ০১৭৪০৯৩৩২৪৪
ইদভইর: ds4@moca.gov.bd

াফযীনা যভান
ততনয়য কাযী তচফ
সপান: ০২-৯৫১১০৭১
সভাফাইরঃ ০১৮১৬২৬৫০০৫
ইদভইর:sas.section7@moca.gov.bd

াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়ঃ

৩

দ সৃজন

যকাতয ভঞ্জুতয
আদদ জাতয

ক) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য
তনধ ষাতযত সচকতরস্ট অনুযণ কদয
দিয/াংস্থায প্রস্তাফ
১৯০
ি) অনুদভাতদত াাংগঠতনক
(একত
তফনামূদল্য
কাঠাদভায কত
নব্বই)
কাম ষতদফ
পযভ প্রাতি স্থান : জনপ্রান
ভন্ত্রণারদয়য দয়ফাইট

ানা জাান িানভ
যুগ্মতচফ
সপান: ০২-৯৫৪৭২১৮
সভাফাইরঃ ০১712547125
ইদভইর: js_admin@moca.gov.bd

ক্র.
নাং
(১)

৪

৫

৬

সফায নাভ
(২)
াংস্কৃতত
তফলয়ক
ভন্ত্রণারদয়য
আতাধীন
দিয/াংস্থায
ব্যয় ভঞ্জুতয
অনুদভাদন
াংস্কৃতত
তফলয়ক
ভন্ত্রণারদয়য
আতাধীন
দিয/াংস্থায
ফাদজট
ফযাে/তফবাজন

দ াংযক্ষ্ণ
(সৃজদনয ৪থ ষ
ফছয দত)

সফা প্রদান েতত
(৩)

যকাতয ভঞ্জুতয
আদদ জাতয

যকাতয ভঞ্জুতয
আদদ জাতয

যকাতয ভঞ্জুতয
আদদ জাতয

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রাতিস্থান
(৪)
ক) দিয/অতধদিদযয প্রস্তাফ
ি) াংতিি যঞ্জাভাতদ ক্রদয়য
প্রাতনক অনুদভাদন
গ) অনুদভাতদত টিএন্ডই-এয
কত
ঘ) ফাদজদট ফযাদেয তযভাণ
ঙ) দযত্র মূল্যায়ন কতভটিয
সুাতয (প্রদমাজয সক্ষ্দত্র)
চ) ** (তাযকা) তচতিত িাদতয
জন্য অথ ষ তফবাদগয ম্মতত
ক) দিয/অতধদিদযয প্রস্তাফ
ি) াংতিি অথ ষননততক সকাদড
ফযােকৃত অদথ ষয তযভাণ
গ) অথ ষ তফবাদগয অনুদভাদদনয
কত

সফায
সফা
মূল্য এফাং
প্রদাদনয
তযদাধ
ভয়ীভা
েতত
(৫)
(৬)

দাতয়ত্বপ্রাি কভষকতষা
(নাভ, দতফ, সপান নম্বয  ইদভইর)
(৭)
ফাাংরাদদ তল্পকরা একাদডতভ

৩০ (তত্র)
তফনামূদল্য
কাম ষতদফ

াফযীনা যভান
ততনয়য কাযী তচফ
সপান: ০২-৯৫১১০৭১
সভাফাইরঃ ০১৮১৬২৬৫০০৫
ইদভইর:sas.section7@moca.gov.bd

আকষাইব  গ্রন্থাগায অতধদিয;
কতযাইট অতপ;
ফান্দযফান ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী ইিতস্টটিউট;
১৫ (দনয)
তফনামূদল্য
যাঙ্গাভাটি ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী ইিতস্টটিউট;
কাম ষতদফ
িাগড়াছতড় ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী ইিতস্টটিউট;
তফতযততয ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী ইিতস্টটিউট;
কক্সফাজায ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী ইিতস্টটিউট;
যাজাী ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী ইিতস্টটিট;
সভৌরবীফাজায ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী ইিতস্টটিউট;

ক) দিয/অতধদিদযয প্রস্তাফ
০২(দুই) সট
ি) দ সৃজদনয যকাযী আদদ
গ) ০৩ ফছয দ াংযক্ষ্দণয
যকাতয আদদ
৬০(লাট)
তফনামূদল্য
ঘ) দ াংযক্ষ্দণয জন্য
কাম ষতদফ
জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য ম্মতত
ঙ) দ াংযক্ষ্দণয জন্য অথ ষ
তফবাদগয ম্মতত

ড. রতরতা যারী ফভষন
উতচফ
সপান: ০২-৯৫১৫৫১৮
সভাফাইরঃ ০১৭১১১৭৭১২৪
ইদভইর: ds2@moca.gov.bd
ফাাংরা একাদডতভ;
জাতীয় গ্রন্থদকে;
গণগ্রন্থাগায অতধদিয;

৭

দ স্থায়ীকযণ

যকাতয ভঞ্জুতয
আদদ জাতয

ক) দ স্থায়ীকযদণয জন্য
জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য
তনধ ষাতযত সচকতরস্ট
দিয/াংস্থায প্রস্তাফ ০২(দুই)
৬০ (লাট)
সট
তফনামূদল্য
কাম ষতদফ
ি) দ সৃজদনয যকাযী আদদ
গ) দ সৃজন যফতী কর
ফছদযয দ াংযক্ষ্দণয ভঞ্জুতয
আদদ

ইযাত সচৌধুযী
অতততযি তচফ
সপান: ০২-৯৫১৪১৬০
সভাফাইরঃ ০১৭৪০৯৩৩২৪৪
ইদভইর:
js.section4@moca.gov.bd

ক্র.
নাং

সফায নাভ

সফা প্রদান
েতত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রাতিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)
ক) ততআয-২০০৮
অনুযদন ক্রয়কাযী
দিয/অতধদিদযয প্রস্তাফ
ি) াংতিি দিয/অতধদিদযয
টিএন্ডই
গ)ফাদজদট ফযাদেয তযভাণ

৮

৯

১০

১১

১২

ফাতল ষক ক্রয় প্রস্তাফ
অনুদভাদন

াংস্কৃতত তফলয়ক
ভন্ত্রণারয় এফাং
আতাধীন
যকাতয ভঞ্জুতয
দিয/াংস্থায
আদদ জাতয
কভষকতষা/কভষচাযীদদয
গৃতনভষাণ ঋণ
াংস্কৃতত তফলয়ক
ভন্ত্রণারয় এফাং
আতাধীন
দিয/াংস্থায
কভষকতষা/কভষচাযীদদয
সভাটযমান ক্রয়
অগ্রীভ
াংস্কৃতত তফলয়ক
ভন্ত্রণারয় এফাং
আতাধীন
যকাতয ভঞ্জুতয
দিয/াংস্থায
আদদ জাতয
কভষকতষা/কভষচাযীদদয
কতেউটায ক্রয়
অগ্রীভ

তফদ্যভান টিএন্ডই
ারনাগাদকযণ

যকাযীবাদফ
তফদদদ
১৩ াাংস্কৃততকদর
সপ্রযদণয অনুদভাদন
 ব্যয় ফন

যকাতয ভঞ্জুতয
আদদ জাতয

যকাতয ভঞ্জুতয
আদদ জাতয

১। াদা কাগদজ আদফদন
২। সম জতভদত গৃ
তনভষাণ/সভযাভত কযা দফ স
জতভয দতরর/ফায়নাত্র
৩। ১৫০ টাকায নন
জুতডতয়ার স্টযাদে
অঙ্গীকাযনাভা
৪। মথামথ কর্তষদক্ষ্য
সুাতয

সফায
সফা
মূল্য এফাং
প্রদাদনয
তযদাধ
ভয়ীভা
েতত
(৫)
(৬)

দাতয়ত্বপ্রাি কভষকতষা
(নাভ, দতফ, সপান নম্বয  ইদভইর)
(৭)

১৫
তফনামূদল্য (দনয)
কাম ষতদফ

১৫
ফাাংরাদদ জাতীয় জাদুঘয;
তফনামূদল্য (দনয)
প্রত্নতত্ত্ব অতধদিয;
কাম ষতদফ
পাযজানা সুরতানা
উতচফ
সপান: ০২-৯৫৪০৬৬৮
সভাফাইরঃ ০১৮১৬৮৫৪৬৮৭
ইদভইর: ds3@moca.gov.bd
ফাাংরাদদ সরাক  কারুতল্প পাউদন্ডন;
কতফ নজরুর ইিটিটিউট;

১। াদা কাগদজ আদফদন
২। আদফদনকাযীয ১৫০
টাকায নন-জুতডতয়ার
স্টযাদে অঙ্গীকাযনাভা।
ক) দিয/অতধদিদযয প্রস্তাফ
ি) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য
ম্মতত
গ) অথ ষ তফবাদগয ম্মতত
ঘ) অথ ষ তফবাদগয ফাস্তফায়ন
অনুতফবাগ কর্তষক সফতন সস্কর
তনধ ষাযণ(জনফদরয সক্ষ্দত্র)
ঙ) প্রাতনক উন্নয়ন াংক্রান্ত
তচফ কতভটিয সুাতয

তফদদদ সপ্রতযতব্য াাংস্কৃততক
দদরয তবা তপ’য তযভাণ,
িাতয়াযী অন্যান্য ব্যদয়য
তফবাজন আনুভাতনক সভাট
ব্যদয়য প্রস্তাফ

আ  ভ াান আর আভীন
উতচফ
১৫
সপান: ০২-৯৫৪০২৯০
তফনামূদল্য (দনয)
কাম ষতদফ সভাফাইরঃ ০১৭৪১৫৯০৫৯১
ইদভইর: ds_admin1@moca.gov.bd

৯০
তফনামূদল্য (নব্বই)
কাম ষতদফ

তফনামূদল্য

০৫
কাম ষতদফ

াফযীনা যভান
ততনয়য কাযী তচফ
সপান: +৮৮-০২-৯৫১১০৭১
সভাফাইরঃ +৮৮-০১৮১৬২৬৫০০৫
ইদভইর: sas.section7@moca.gov.bd

ক্র.
সফায নাভ
নাং
(১)

১৪

(২)

ভন্ত্রণারয় এফাং
আতাধীন দিদযয
মানফান মন্ত্রাতত
কনদডভদনন
সঘালণা

সফা প্রদান
েতত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রাতিস্থান

(৩)

(৪)
১। মথামথ কর্তষদক্ষ্য
প্রস্তাফ
সভাটযমান,
২। ভন্ত্রণারয় এফাং
কতেউটায 
আতাধীন দিদযয
অতপদ
মানফান মন্ত্রাতত অদকদজা
ব্যফহৃত
সঘালনাকযণ নীততভারা
অন্যান্য
অনুমায়ী তনধ ষাতযত ছদক
মন্ত্রাতত
তথ্যাতদ
অদকদজা
৩। তফআযটিএয
সঘালনাকযণ
প্রততদফদন/সুাতয
নীততভারা
প্রাতিস্থানঃ ভন্ত্রণারদয়য
অনুমায়ী
প্রান-১

সফায
সফা
মূল্য এফাং
দাতয়ত্বপ্রাি কভষকতষা
প্রদাদনয
তযদাধ
(নাভ, দতফ, সপান নম্বয  ইদভইর)
ভয়ীভা
েতত
(৫)
(৬)
(৭)

আ  ভ াান আর আভীন
৬০
উতচফ
তফনামূদল্য (লাট)
সপান: ০২-৯৫৪০২৯০
কাম ষতদফ সভাফাইরঃ ০১৭৪১৫৯০৫৯১
ইদভইর: ds_admin1@moca.gov.bd

২.৩) অবযন্তযীণ সফা
ক্র.
নাং

সফায নাভ

সফা প্রদান
েতত

(১)

(২)

(৩)

১

অতজষত ছুটি

যকাযী আদদ
জাতয

প্রদয়াজনীয়
কাগজত্র
এফাং প্রাতিস্থান

সফায
মূল্য এফাং
তযদাধ
েতত
(৫)

সফা
প্রদাদনয
ভয়ীভা

(৪)
(৬)
(ক) াদা কাগদজ
আদফদনত্র
(ি) তনধ ষাতযত পযদভ
(ফাাংরাদদ পযভ
নাং-২৩৯৫) প্রধান
তাফ যক্ষ্ণ
কভষকতষা কর্তষক
(ক) ননপ্রদি ছুটি প্রাপ্যতায
সগদজদটড
প্রততদফদন (সগদজদটড
কভষচাযীদদয
কভষকতষাদদয সক্ষ্দত্র)
সক্ষ্দত্র: ৫
প্রাতিস্থান: তাফ
কভষতদফ
তফনামূদল্য
যক্ষ্ণ কভষকতষায
(ি) নন
কাম ষারয়।
কযাডায
(গ) তাফ যক্ষ্ণ
সগদজদটড
কভষকতষা, াংস্কৃতত
কভষকতষাদদয
তফলয়ক ভন্ত্রণারয়
সক্ষ্দত্র: ৭
কর্তষক প্রদি ছুটি
কভষতদফ
প্রাপ্যতায প্রতযয়নত্র
(নন সগদজদটড
কভষচাযীদদয সক্ষ্দত্র)
প্রাতিস্থান: তাফ
যক্ষ্ণ কভষকতষায
কাম ষারয়।

দাতয়ত্বপ্রাি কভষকতষা
(নাভ, দতফ, সপান নম্বয  ইদভইর)
(৭)

াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়
ানা জাান িানভ
যুগ্মতচফ
সপান: ০২-৯৫৪৭২১৮
সভাফাইরঃ ০১712547125
ইদভইর: js_admin@moca.gov.bd

ক্র.
নাং

সফায নাভ

সফা প্রদান
েতত

(১)

(২)

(৩)

২

অতজষত ছুটি (ফত:
ফাাংরাদদ)

যকাযী আদদ
জাতয

প্রদয়াজনীয়
কাগজত্র
এফাং প্রাতিস্থান

সফায
মূল্য এফাং
তযদাধ
েতত
(৫)

সফা
প্রদাদনয
ভয়ীভা

(৪)
(৬)
ক) াদা কাগদজ
আদফদনত্র
(ি) তনধ ষাতযত পযদভ
(ফাাংরাদদ পযভ
নাং-২৩৯৫) প্রধান
তাফ যক্ষ্ণ
কভষকতষা কর্তষক
প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায
প্রততদফদন (সগদজদটড
কভষকতষাদদয সক্ষ্দত্র),
প্রাতিস্থান:
(ক) ননতাফ
সগদজদটড
যক্ষ্ণ কভষকতষায
কভষচাযীদদয
কাম ষারয়।
সক্ষ্দত্র: ৫
(গ) তাফ যক্ষ্ণ
কভষতদফ
কভষকতষা, স্বযাষ্ট্র
তফনামূদল্য
(ি) নন
ভন্ত্রণারয় কর্তষক
কযাডায
প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায
সগদজদটড
প্রতযয়নত্র
কভষকতষাদদয
(নন সগদজদটড
সক্ষ্দত্র: ৭
কভষচাযীদদয সক্ষ্দত্র),
কভষতদফ
প্রাতিস্থান: তাফ
যক্ষ্ণ কভষকতষায
কাম ষারয়।
(ঘ) ব্যতিগত কাযদণ
যকায/স্বায়ত্বাতত
াংস্থায কভষকতষাদদয
তফদদ ভ্রভদণয
আদফদনত্র
প্রাতিস্থান: প্রান-২,
াংস্কৃতত তফলয়ক
ভন্ত্রণারয়

দাতয়ত্বপ্রাি কভষকতষা
(নাভ, দতফ, সপান নম্বয  ইদভইর)
(৭)

ফাাংরাদদ তল্পকরা একাদডতভ
াফযীনা যভান
ততনয়য কাযী তচফ
সপান: +৮৮-০২-৯৫১১০৭১
সভাফাইরঃ +৮৮-০১৮১৬২৬৫০০৫
ইদভইর: sas.section7@moca.gov.bd

ক্র.
সফায নাভ
নাং
(১)

৩

৪

৫

৬

(২)

সফা প্রদান
েতত
(৩)

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রাতিস্থান

সফায
সফা
মূল্য এফাং
প্রদাদনয
তযদাধ
ভয়ীভা
েতত
(৫)
(৬)

(৪)
(ক) াদা কাগদজ আদফদনত্র
(ি) তনধ ষাতযত পযদভ
(ক) নন(ফাাংরাদদ পযভ নাং-২৩৯৫)
সগদজদটড
প্রধান তাফ যক্ষ্ণ কভষকতষা
কভষচাযীদদয
কর্তষক প্রদি ছুটি
সক্ষ্দত্র: ৫
প্রাপ্যতায প্রততদফদন (সগদজদটড
কভষতদফ
যকাযী
কভষকতষাদদয সক্ষ্দত্র), প্রাতিস্থান: তফনামূদল্য
তচি তফদনাদন ছুটি
(ি) নন
আদদ জাতয তাফ যক্ষ্ণ কভষকতষায
কযাডায
কাম ষারয়।
সগদজদটড
(গ) তাফ যক্ষ্ণ কভষকতষা ,
কভষকতষাদদয
াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়
সক্ষ্দত্র: ৭
কর্তষক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায
কভষতদফ
প্রতযয়নত্র (ননসগদজদটড কভষচাযীদদয সক্ষ্দত্র)
(ক) ননঅথ ষ তফবাগ
(ক) াদা কাগদজ আদফদনত্র
সগদজদটড
কর্তষক ভদয় (ি) ারনাগাদ ফাতল ষক সগানীয়
কভষচাযীদদয
ভদয়
প্রততদফদন( ২য় সশ্রণীয
সক্ষ্দত্র : ১০
দদন্নাতত/তদরকন জাতযকর্ত
কভষকতষাদদয তদরকন সগ্রড
কভষতদফ
সগ্রড/টাইভদস্কর
আদদ
ভঞ্জুতযয সক্ষ্দত্র ৪ ফছদযয
তফনামূদল্য (ি) ১ভ 
ভঞ্জুতয
অনুমামী
এতআয এফাং ২য়/৩য় সশ্রণীয
২য় সশ্রণীয
যকাতয
কভষকতষা/কভষচাযীদদয সক্ষ্দত্র
সগদজদটড
ভঞ্জুতয
টাইভদস্কর ৮/১২/১৫ ফছদযয
কভষকতষাদদয
আদদ জাতয
এতআয)
সক্ষ্দত্র : ১০
কভষতদফ
(ক) ননসগদজদটড
াংতিি
কভষচাযীদদয
(ক) াদা কাগদজ আদফদনত্র
তনদয়াগ
সক্ষ্দত্র : ০৫
(ি) ারনাগাদ ফাতল ষক সগানীয়
তফতধভারা
কভষতদফ
প্রততদফদন (দদান্নততয সক্ষ্দত্র
চাকতয স্থায়ীকযণ
অনুমায়ী
তফনামূদল্য (ি) ১ভ 
০১ ফছয এফাং
যাতয
যকাতয
২য় সশ্রণীয
তনদয়াদগয সক্ষ্দত্র ০২ ফছদযয
ভঞ্জুতয
সগদজদটড
এতআয)
আদদ জাতয
কভষকতষাদদয
সক্ষ্দত্র :
০৭কভষতদফ
(ক) তনধ ষাতযত পযদভ আদফদন
(ফাাংরাদদ পযভ নাং-২৬৩৯,
াধাযণ
সগদজদটড/ নন-সগদজদটড)
বতফষ্য
প্রাতিস্থান: তাফ যক্ষ্ণ
ততফর
কভষকতষায কাম ষারয়, াংস্কৃতত
তফতধভারা
াধাযণ বতফষ্য
তফলয়ক ভন্ত্রণারয়
১৯৭৯
তফনামূদল্য
ততফর দত অতগ্রভ
(ি) াধাযণ বতফষ্য ততফদর
৭ কভষতদফ
অনুমায়ী
ভঞ্জুতয
ফ ষদল জভাকৃত অদথ ষয তাফ
তনস্পতি
তফফযণী(প্রধান তাফ
কদয
যক্ষ্ণ কভষকতষা কর্তষক
যকাযী
প্রদি) (মূর কত, ভঞ্জুতয
আদদ জাতয
আদদ জাতযয য
সপযতদমাগ্য)

দাতয়ত্বপ্রাি কভষকতষা
(নাভ, দতফ, সপান নম্বয  ইদভইর)
(৭)
ফাাংরাদদ জাতীয় জাদুঘয;
প্রত্নতত্ত্ব অতধদিয;
পাযজানা সুরতানা
উতচফ
সপান: ০২-৯৫৪০৬৬৮
সভাফাইরঃ ০১৮১৬৮৫৪৬৮৭
ইদভইর: ds3@moca.gov.bd
আকষাইব  গ্রন্থাগায অতধদিয;
কতযাইট অতপ;
ফান্দযফান ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী ইিতস্টটিউট;
যাঙ্গাভাটি ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী ইিতস্টটিউট;
িাগড়াছতড় ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী ইিতস্টটিউট;
তফতযততয ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী ইিতস্টটিউট;
কক্সফাজায ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী ইিতস্টটিউট;
যাজাী ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী ইিতস্টটিট;
সভৌরবীফাজায ক্ষুদ্র নৃদগাষ্ঠী ইিতস্টটিউট;
ড. রতরতা যারী ফভষন
উতচফ
সপান: ০২-৯৫১৫৫১৮
সভাফাইরঃ ০১৭১১১৭৭১২৪
ইদভইর: ds2@moca.gov.bd
ফাাংরাদদ সরাক  কারুতল্প
পাউদন্ডন;
কতফ নজরুর ইিটিটিউট;
আ  ভ াান আর আভীন
উতচফ
সপান: ০২-৯৫৪০২৯০
সভাফাইরঃ ০১৭৪১৫৯০৫৯১
ইদভইর: s_admin1@moca.gov.bd
ফাাংরা একাদডতভ;
জাতীয় গ্রন্থদকে;
গণগ্রন্থাগায অতধদিয;
ইযাত সচৌধুযী
যুগ্মতচফ
সপান: ০২-৯৫১৪১৬০
সভাফাইরঃ ০১৭৪০৯৩৩২৪৪
ইদভইর:
js.section4@moca.gov.bd

ক্র.
সফায নাভ
নাং

সফা প্রদান
েতত

(১)

(৩)
ভতিত
যকাযী
সটতরদপান
নীততভারা২০১৪
অনুমায়ী
ব্যফস্থা গ্রণ

৭
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(২)
আফাতক 
দািতযক সটতরদপান
াংদমাগ ব্যফস্থা

সনন ভঞ্জুতয

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রাতিস্থান
(৪)

সফায
সফা
মূল্য এফাং
প্রদাদনয
তযদাধ
ভয়ীভা
েতত
(৫)
(৬)

ক) ভতিত যকাযী সটতরদপান
৩০ (তত্র)
নীততভারা-২০১৪এয তনধ ষাতযত
তফনামূদল্য
কভষতদফ
ছদক আদফদন।

যকাযী
সনন তফতধরাভা অনুমাতয়
আদদ জাতয কর কাগজত্র

তফনামূদল্য

৩০ (তত্র)
কভষতদফ

দাতয়ত্বপ্রাি কভষকতষা
(নাভ, দতফ, সপান নম্বয  ইদভইর)
(৭)
আ. . ভ াান আর আতভন
উতচফ
সপান: +৮৮-০২-৯৫৭১৯০০
সভাফাইরঃ +৮৮-01৭৪১৫৯০৫৯১
ইদভইর:
ds_sec7@moca.gov.bd
ানা জাান িানভ
যুগ্মতচফ
সপান: ০২-৯৫৪৭২১৮
সভাফাইরঃ ০১712547125
ইদভইর: js_admin@moca.gov.bd

২.৪) আতাধীন অতধদিয/দিয/াংস্থা কর্তষক প্রদি সফা
আতাধীন অতধদিয/দিয/াংস্থামূদয তটিদজন চাট ষায তরঙ্ক আকাদয যুি কযদত দফ।
৩) অতবদমাগ ব্যফস্থানা েতত (GRS)
সফা প্রাতিদত অন্তুি দর দাতয়ত্বপ্রাি কভষকতষায দঙ্গ সমাগাদমাগ করুন। তততন ভাধান তদদত ব্যথ ষ দর তনদনাি েততদত সমাগাদমাগ কদয আনায
ভস্যা অফতত করুন।
ক্র.
কিন সমাগাদমাগ
তনষ্পতিয
সমাগাদমাদগয ঠিকানা
নাং
কযদফন
ভয়ীভা
সভাাম্মৎ সজাযা িাতুন
উতচফ
দাতয়ত্বপ্রাি কভষকতষা
াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়
GRS সপাকার দয়ন্ট কভষকতষা
১
ভাধান তদদত ব্যথ ষ
৩০ কাম ষতদফ
সপানঃ ০২-৯৫৪৬৪২১ (অতপ)
দর
সভাফাইরঃ ০১৭৮৭৬৬১৫৫৬
ইদভইরঃ tangible.sec@moca.gov.bd
ভতনরুর আরভ
GRS সপাকার
অতততযি তচফ (প্রান)
দয়ন্ট কভষকতষা
াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়
২
তনতদ ষি ভদয়
GRS আতর কভষকতষা
২০ কাম ষতদফ
সপানঃ ০২-৯৫১৫৫৮০ (অতপ)
ভাধান তদদত ব্যথ ষ
সভাফাইরঃ ০১৭১১৮৫৪৮৩১
দর
ইদভইরঃ addl_sec_admin@moca.gov.bd
৪) আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা
ক্রতভক
প্রততশ্রুত/কাতিত সফা প্রাতিয রদক্ষ্য কযণীয়
নাং
১)
তনধ ষাতযত পযদভ ম্পূণ ষবাদফ পূযণকৃত আদফদন জভা প্রদান
২)
ঠিক ভাধ্যদভ প্রদয়াজনীয় তপ তযদাধ কযা
৩)
াক্ষ্াদতয জন্য তনধ ষাতযত ভদয়য পূদফ ষই উতস্থত থাকা

