
d/ইননোনেশন/ইননোনেশন কোর্যক্রম আওতোয় অর্য ন ফোইল 

বফলয়: ইননোনবন ও বিবজটোর কোম যক্রনভয আওতোয় গৃীত ব্যফস্থোয ক্ষেনে পোউনেননয অজযনমূ: 

ক্র:নং কোম যক্রনভয বফফযণ ক্ষফো প্রদোন দ্ধবত ও প্রোবিস্থোন ক্ষফোয ধযণ অজযন ক্ষফোগ্রীতোয ংখ্যো 

(৩১ জোনুয়োবয ২০১৯ ম যন্ত) 

০১. ই-টিবকটিং অনরোইনন প্রনফ টিবকট  ক্রয় , ফড়বনত ভোছধযো য বপ  ও স্যুটিং 

স্পট বপ গ্রণ ও বুবকং প্রদোন 

 

http://www.sonargaonmuseumticket.com.bd 

অনরোইন বববিক ২০১৬ োনরয ১৬ বিনম্বয ভোন বফজয় বদফন 

ফোংরোনদ বফভোন ও ফোংরোনদ ক্ষযরওনয়য য 

তৃতীয় যকোবয প্রবতষ্ঠোন বননফ পোউনেননয 

উবিবিত োবব য গ্রনণ  টিবকট ক্রনয়য ক্ষেনে  

অনরোইন “ই-টিবকটিং” োবব য চোলু নয়নছ 

২৭৪ জন দ যনোথী 

অনরোইনন টিবকট ক্রয় 

কনযনছন 

০২. ক্ষভোফোইর অুো Google Play Store এ sonargaon museum বরনি োচ য 

বদনয় অুোন্ড্রনয়ি ক্ষভোফোইর অুো িোউননরোক্ষিয ভোধ্যনভ 

 

অনরোইন বববিক ২০১৮ োনরয ৩০ জুন পোউনেননয তথ্যমৃদ্ধ 

অুোন্ড্রনয়ি “ক্ষভোফোইর অুো” উন্ুক্ত কযো য় 

১৭৪ জন ক্ষফোগ্রীতো 

অুোটি িোউননরোি 

কনযনছন 

০৩. অনরোইনন 

ক্ষরোককোরুবল্প 

ক্ষভরোয স্টনরয 

আনফদন 

ওনয়ফোইনট প্রনফ কনয 

 

www.folkfair.teletalk.com.bd 

অনরোইন বববিক ২০১৭ োনরয  ১১ ননবম্বয ভোব্যোী ক্ষরোককোরুবল্প 

ক্ষভরো ও ক্ষরোকজ উৎনফ স্টরগ্রীতোনদয আনফদন 

প্রবক্রয়ো জীকযনণয রনেু ক্ষটবরটনকয কোবযগবয 

নমোবগতোয় অনরোইনন “স্টর আনফদন প্রবক্রয়োয” 

ক্ষফো চোলু নয়নছ 

২০১৭ োর ক্ষথনক চোলু 

ওয়ো এ োবব যনয ভোধ্যনভ 

২৭,৮০৪ জন স্টরগ্রীতো 

আনফদন প্রবক্রয়ো ম্পন্ন 

কনযনছন 

০৪. ওনয়ফোইট ক্ষথনক  

তথ্য ও  বফবফধ পযভ 

ংগ্র 

ওনয়ফোইনট প্রনফ কনয 

 

http://sonargaonmuseum.gov.bd 

অনরোইন বববিক ভোব্যোী ক্ষরোককোরুবল্পনভরো ও ফছযব্যোী নোনো 

অনুষ্ঠোনন অংগ্রণ,কোরুবল্পী দক  বফববন্ন তথ্য 

ও বফবফধ আনফদন পযভ ওনয়ফোইট ক্ষথনক 

ংগ্রনয ব্যফস্থো কযো নয়নছ 

ফছযব্যোী ওনয়ফোইনটয 

গড় প্রনফকোযী ৩১০০ জন 

০৫. ভতোভত/যোভ য/অবব

ক্ষমোগ প্রদোন 

ওনয়ফোইনট প্রনফ কনয/ ইনভইর/ক্ষল্পনিস্ক/ক্ষপবুনকয ভোধ্যনভ 

 

http://sonargaonmuseum.gov.bd 

director.s.museum@gmail.com 

facebook.com/sonargaonmuseum.gov.bd 

০৯৬০৪০০০৭৭৭ 

অনরোইন বববিক যকোনযয অববনমোগ প্রবতকোয ব্যফস্থোনো ( GRS) 

আনযো গবতীর ও মৄনগোনমোগী কযনণয  বনবভি  

ওনয়ফোইট/ইনভইর/ক্ষল্পনিস্ক/ ক্ষপবুনকয ভোধ্যনভ 

ভতোভত/যোভ য/অববনমোগ প্রদোন ও বনষ্পবিয 

ব্যফস্থো প্রফতযন কযো নয়নছ 

 

২৮৬ জন ক্ষফোগ্রীতো 

ক্ষপবুক/ইনভইনরয ভোধ্যনভ 

তোনদয ভতোভত/যোভ য 

প্রদোন কনযনছন 

০৬ োভোবজক ক্ষমোগোনমোগ 

ভোধ্যভ ব্যফোয 

ক্ষপবুক এফং ইউটিউনফয ভোধ্যনভ পোউনেন ম্পবকযত বফবফধ 

তথ্যোবদ/িকুনভনেন/অনুষ্ঠোন প্রচোয  

 

facebook.com/sonargaonmuseum.gov.bd 

youtube.com/sonargaonmuseum 

অনরোইন বববিক ক্ষপবুক ও ইউটিউনফয ভোধ্যনভ পোউনেন 

ম্পবকযত বফবফধ তথ্যোবদ/িকুনভনেন/অনুষ্ঠোন 

প্রচোনযয বনবভি ক্ষপবুক ক্ষজ ও ইউটিউফ চুোননর 

ক্ষিোরো নয়নছ 

উবিবিত ভয় ম যন্ত ক্ষপবুক 

ক্ষজ পনরোয়োয- ৪৭,৭৪৪ জন 

ইউটিউফ োফস্ক্রোইফোয- ১২৮ 

জন 

পোউনেননয তথ্যমৃদ্ধ 

িকুনভেোবয ক্ষদনিনছন- 

৮,০৬,০২৪ ফোয 

http://www.sonargaonmuseumticket.com.bd/
http://www.folkfair.teletalk.com.bd/
http://sonargaonmuseum.gov.bd/
http://sonargaonmuseum.gov.bd/
mailto:director.s.museum@gmail.com
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০৭ আইববআয ক্ষফইজি 

ক্ষল্পনিস্ক 

বনধ যোবযত নোম্বোনয কর কনয 

০৯৬০৪০০০৭৭৭ 

অনরোইন বববিক পোউনেন ম্পবকযত বফবফধ তথ্যোবদ ংগ্র ও 

অনুন্ধোননয জন্য বনধ যোবযত নোম্বোনয কর কনয 

কোবিত বফলয়োবদ ম্পনকয অফগত ওয়োয ব্যফস্থো 

আইববআয ক্ষফইজি ক্ষল্পনিস্ক স্থোন কযো নয়নছ 

 

৩১৪ জন ক্ষফোগ্রীতো 

ক্ষল্পনিনস্ক কর কনয 

আনরোচু ক্ষফো গ্রণ 

কনযনছন 

০৮ পটওয়ুোয ব্যফোয অুোকোউবেং পটওয়ুোয- বোফ োিো 

বনদ যন দ্রব্য ব্যফস্থোনো- ক্ষযবজনেন োিো 

ক্ষস্টোয ম্যোননজম্যোে পটওয়ুোয- ক্ষস্টোযবকোয 

রোইনেবয ম্যোননজম্যোে পটওয়ুোয- রোইনেবযয়োন 

কোরুবল্পী জবয িোটোনফজ- প্রোবনক বফন/বএ 

 * পোউনেননয অবুন্তযীণ বোফ ংক্রোন্ত কোজ 

স্যষ্ঠুবোনফ ম্পোদননয বনবভি  ২০১৬-১৭ অথ যফছয 

নত অুোকোউবেং পটওয়ুোয ব্যফহৃত নে 

* বনদ যন দ্রব্য ম্যোননজম্যোে পটওয়ুোয 

পোউনেনন ংযবেত বনদ যন দ্রনব্য য তথ্যোবদ 

ব্যফোয কনয ক্ষযবজনেন োিোয় ব্যফোয কযো নে 

* রোইনেবযনত ংযবেত বফদ্যভোন ফইনয়য তথ্যো বদ 

কুোটোরগ আকোনয  ংযেনণয বনবভি রোইনেবয 

ম্যোননজম্যোে পটওয়ুোয ব্যফহৃত নে 

* ক্ষস্টোনযয ভোরোভোর বযবব, অবধমোচন ও ক্ষযবজষ্টোয 

প্রবক্রয়ো স্যষ্ঠু ম্পোদননয বনবভি ক্ষস্টোয ম্যোননজম্যোে  

পটওয়ুোয ব্যফহৃত নে 

* ক্ষদব্যোী অনুন্ধোনমূরক কোরুবল্পীক্ষদয জবয  

কোম যক্রনভয প্রোি তথ্যোবদ ংযেনণয  বনবভি  

িোটোনফজ পটওয়ুোয ব্যফহৃত নে 

 

০৯ বিবজটোর োবজযো প্রোবনক বফনন স্থোবত বিবজটোর োবজযো বিবোই ব্যফোনযয 

ভোধ্যনভ 

 পোউনেননয কর কভ যকতযো-কভ যচোযীনদয োবজযো 

বিবজটোর বিবোইনয ভোধ্যনভ ক্ষনয়ো নে এফং তো 

ভবনটবযং কযো নে 

৭৫ জন কভ যকতযো-

কভ যচোযী কর স্থোয়ী 

অস্থোয়ী কভ যচোযীয অবপন 

আগভন ও প্রস্থোননয স্বোেয 

ংযবেত ও ভবনটবযং কযো 

নে 

১০ বিবজটোর 

ইনপযনভন ক্ষফোি য ও 

জোয়োেবস্ক্রণ 

ংনমোজন 

প্রোবনক বফনন প্রবতস্থোবত বিবজটোর ইনপযনভন ক্ষফোি য ও 

জোয়োেবস্ক্রণ প্রদ যননয ভোধ্যনভ 

 পোউনেননয তথ্য ও প্রোভোণ্যবচে প্রদ যননয বনবভি 

“বিবজটোর ইনপযনভন ক্ষফোি য” ও “জোয়োেবস্ক্রণ” 

ংনমোজন কযো নয়নছ 

পোউনেনন আগত কর 

দ যনোথী। বফগত ২ ফছনয 

প্রোয় ১৫ রে দ যনোথীয 

কোনছ তথ্য ও বববিও 

িকুনভেোযী প্রদ যন কযো 

নে 

 


