
!সবা সহিজকরণ 
+িমক কােজর নাম /েব 0 িকভােব করা হত বত0মােন িকভােব করা হয় 

০১ ই-7িক7ং ২7 :েবশ !গইেটর কাউ?ার !থেক :েবশAB নগেদ 
:দান কের 7িকট সংDহ এবং :শাসিনক ভবেনর 
অভGথ 0না কH !থেক বড়িশেত মাছধরার িফ ও NG7ং Oট 
িফ Dহণ/Pিকং :দােনর মাQেম 

ই-7িক7ং ওেয়বসাইেট :েবেশর মাQেম িলংক: 
http://www.sonargaonmuseumticket.com.bd 

০২ !মাবাইল অGাপেসর মাQেম তT:ািU দUের সরাসির !যাগােযাগ কের কািWত তT ও 
!সবাDহণ 

Google Play Store এ sonargaon museum িলেখ 
সাচ 0 িদেয় অGাZেয়ড !মাবাইল অGাপস ডাউনেলােডর মাQেম 

০৩ অনলাইেন !লাককা]িশ^ !মলার _েলর 
আেবদন 

অভGথ 0না কেH নগদAB পিরেশাধ কের !লাককা]িশ^ 
!মলার _েলর আেবদন ফরম/িরিসট সংDহ ও জমাদান 
:ি+য়াসaেbর মাQেম 

ওেয়বসাইেট :েবশ কের 
িলংক: 
www.folkfair.teletalk.com.bd 

০৪ তT ও িবিবধ ফরম সংDহ দUের সরাসির !যাগােযাগ কের মাসdাপী !লাককা]িশ^েমলা ও বছরdাপী নানা অfgােন 
অংশDহণ, কা]িশ^ী পদকসহ িবিভb তT ও আেবদন ফরম 
ওেয়বসাইেট :েবেশর মাQেম সংDেহর dবhা করা হেয়েছ 
িলংক: 
http://sonargaonmuseum.gov.bd 

০৫ মতামত/পরামশ 0/অিভেযাগ :দান দUের সরাসির !যাগােযাগ কের ওেয়বসাইেট :েবশ কের/ ইেমইল/েহ^েডj/েফসPেকর মাQেম 
িলংক: 
http://sonargaonmuseum.gov.bd 
director.s.museum@gmail.com 
facebook.com/sonargaonmuseum.gov.bd 
!হ^েডj-০৯৬০৪০০০৭৭৭ 

০৬ সামািজক !যাগােযাগ মাQম dবহার ফেটাDাফী ও ডnেম?শন !স?ার !থেক ফাউেoশন 
সaিক0ত িবিবধ তTািদ/ডnেমে?শন/অfgােনর ছিব ও 
িভিডও সংDহ 

!ফসPক এবং ইউ7উেবর মাQেম ফাউেoশন সaিক0ত িবিবধ 
তTািদ/ডnেমে?শন/অfgান :চার  
িলংক: 
facebook.com/sonargaonmuseum.gov.bd 
youtube.com/sonargaonmuseum 

০৭ আইিভআর !বইজড !হ^েডj দUের সরাসির !যাগােযাগ কের কািWত তT ও 
!সবাDহণ 

িনধ 0ািরত নাpাের কল কের ফাউেoশন সaিক0ত িবিবধ 
তTািদ সংDহ ও অfসqােনর ” আইিভআর !বইজড !হ^েডj” 
hাপন করা হেয়েছ 
!হ^েডj নাpার-০৯৬০৪০০০৭৭৭ 



০৮ সফটওয়Gার dবহার িবিবধ !রিজsাের সংরHেণর মাQেম * ফাউেoশেনর অভGtরীণ িহসাব সং+াt কাজ Ngুভােব 
সaাদেনর িনিমv ২০১৬-১৭ অথ 0বছর হেত অGাকাউি?ং 
সফটওয়Gার dবwত হেx 
* িনদশ 0ন yd zােনজzা? সফটওয়Gার ফাউেoশেন সংরিHত 
িনদশ 0ন yেdর তTািদ dবহার কের !রিজে{শন শাখায় dবহার 
করা হেx 
* লাইে|িরেত সংরিHত িব}মান বইেয়র তTািদ কGাটালগ 
আকাের সংরHেণর িনিমv লাইে|ির zােনজzা? সফটওয়Gার 
dবwত হেx 
* !_ােরর মালামাল িরিসভ, অিধযাচন ও !রিজsার :ি+য়া Ngু 
সaাদেনর িনিমv !_ার zােনজzা? সফটওয়Gার dবwত 
হেx 
* !দশdাপী অfসqানAলক কা]িশ^ীেদর জিরপ কায 0+েমর 
:াU তTািদ সংরHেণর িনিমv ডাটােবজ সফটওয়Gার dবwত 
হেx 

০৯ িডিজটাল হািজরা হািজরা খাতায় সই :দান /ব 0ক ফাউেoশেনর সকল কম 0কত0া-কম 0চারীেদর হািজরা িডিজটাল 
িডভাইেসর মাQেম !নয়া হেx এবং তা মিনটিরং করা হেx 

১০ িডিজটাল ইনফরেমশন !বাড 0 ও জায়া?ি~ণ 
সংেযাজন 

:কাশনা, �রিণকা, dানার, িব�াপন ইতGািদ :দােনর 
মাQেম 

ফাউেoশেনর তT ও :ামা�িচ� :দশ 0েনর িনিমv :শাসিনক 
ভবেনর স�ুখভােগ “িডিজটাল ইনফরেমশন !বাড 0” ও 
“জায়া?ি~ণ” সংেযাজন করা হেয়েছ 

 


