
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফাাংরাদদ বফতায,খুরনা 

সটিদজন চার্ টায 

www.betar.khulna.gov.bd 

www.facebook.com/bbkhulna.bd 

১. বফা প্রদান প্রসতশ্রুসত 

ক্রসভক 

নাং 

বফায নাভ প্রদয়াজনীয় কাগজত্র বফায মূল্য 

এফাং 

সযদাধ 

দ্ধসত 

বফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা  

(দসফ ,  বপান নম্বয ও ই-বভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১ সফসবন্ন আসিদক তথ্য , সক্ষা, 

সফদনাদন ও উন্নয়নমূরক অনুষ্ঠান 

প্রচায । 

বফতায অনুষ্ঠান শ্রফণ  

(বফতায বদর্ ফা বভাফাইর বপাদন )।  

সফনামূদল্য প্রদমাজয নয় াংসিষ্ট কাযী সযচারক  

বপান (অসধদফন কক্ষ)-০৪১-৭৬২০০৭ 

ইদভইর: khulnabetar@gmail.com 

২ িীত সল্পী/ গীসতকায/ সুযকায 

সদদফ তাসরকাভুসি । 

সনধ টাসযত পযদভ/ াদা কাগদজ আদফদন, জীফনবৃত্তান্ত, া বার্ ট 

াইজ ছসফ (২ কস) , সক্ষাগত বমাগ্যতা নদদত্রয পদর্াকস , 

জাতীয় সযচয়দত্রয পদর্াকস/ চাসযসত্রক নদদত্রয পদর্াকস  

এফাং সল্পীয জানা ৩০টি গাদনয তাসরকা 

সফনামূদল্য ৬ ভা ফা প্রদমাজয 

ভদত 

জনাফ বভাাম্মদ পসযদ উসিন  

বপান (অসপ) : ০৪১-৭৬৩৩৫৩ 

ইদভইর: khulnabetar@gmail.com 

৩ উস্থাক/উস্থাসকা এফাং 

আবৃসত্তকায সদদফ তাসরকাভুসি  

সনধ টাসযত পযদভ/ াদা কাগদজ আদফদন, জীফনবৃত্তান্ত, া বার্ ট 

াইজ ছসফ (২ কস) , সক্ষাগত বমাগ্যতা নদদত্রয পদর্াকস , 

জাতীয় সযচয়দত্রয পদর্াকস/ চাসযসত্রক নদদত্রয পদর্াকস । 

সফনামূদল্য ৬ ভা ফা প্রদমাজয 

ভদত 

জনাফ বভা. বভাসভনুয যভান  

বপান (অসপ) : ০৪১- ৭৬২৮৬০ 

ইদভইর:khulnabetar@gmail.com 

৪ সশু সল্পী সদদফ তাসরকাভুসি 

 ৩য় বথদক ৭ভ বশ্রসণয ছাত্র-

ছাত্রীদদয জন্য ‘কদলার’। 
 ৮ভ ও ১০ভ বশ্রসণয ছাত্র-

ছাত্রীদদয জন্য ‘সকদায বভরা’  

 কদরজ ও সফশ্বসফদ্যারদয়য ছাত্র-

ছাত্রীদদয জন্য ‘যুফম্ভায’  । 

সনধ টাসযত পযদভ/ াদা কাগদজ আদফদন, জীফনবৃত্তান্ত, া বার্ ট 

াইজ ছসফ (২ কস) , সক্ষাগত বমাগ্যতা নদদত্রয পদর্াকস , 

জাতীয় সযচয়দত্রয পদর্াকস/ চাসযসত্রক নদদত্রয পদর্াকস   

এফাং সল্পীয জানা ১৫টি গাদনয তাসরকা। (শূধু গাদনয বক্ষদত্র 

প্রদমাজয) । 

সফনামূদল্য ৬ ভা ফা প্রদমাজয 

ভদত 

বফগভ ানাজ বফগভ  

বপান (অসপ) : ০৪১-৭৬১৩৯২ 

ইদভইর : khulnabetar@gmail.com 

 

জনাফ বভা. বভাসভনুয যভান  

বপান (অসপ) : ০৪১-৭৬২৮৬০ 

ইদভইর: khulnabetar@gmail.com 

বফগভ ানাজ বফগভ  

বপান (অসপ) : ০৪১-৭৬১৩৯২ 

ইদভইর : khulnabetar@gmail.com 

৫ াংফাদ াঠক-াঠিকা সদদফ 

তাসরকাভুসি । 

সনধ টাসযত পযদভ/ াদা কাগদজ আদফদন/ জীফনবৃত্তান্ত/ া টদার্ ট 

াইজ ছসফ (২ কস)/ সক্ষাগত বমাগ্যতা নদদত্রয পদর্াকস/ 

জাতীয় সযচয়দত্রয পদর্াকস/ চাসযসত্রক নদদত্রয পদর্াকস । 

সফনামূদল্য ৬ ভা ফা প্রদমাজয 

ভদত 

জনাফ বভা. নুরুর ইরাভ  

বপান (অসপ) : ০৪১- ৭৬২৪৩১ 

ইদভইর: khulnabetarnews@gmail.

com 

৬ সনদ োঁজ সফজ্ঞসপ্ত/ াযাদনা সফজ্ঞসপ্ত  াংিসষ্ট থানায সজসিয পদর্াকস, আঞ্চসরক সযচারক ফযাফয াদা 

কাগদজ আবফদন/ সফজ্ঞসপ্তয সফফযণ । 

সফনামূদল্য ২৪ ঘন্টা জনাফ বভা. বভাসভনুয যভান  

বপান (অসপ) : ০৪১-৭৬২৮৬০ 

ইদভইর:khulnabetar@gmail.com 

৭ বপ্র সযসরজ/সফজ্ঞসপ্ত । বম প্রসতষ্ঠাদনয ক্ষ দত বপ্র সযসরজ ফা সফজ্ঞসপ্ত প্রচায কযদত চান  

ব প্রসতষ্ঠাদনয দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটায স্বাক্ষয ও বমাগাদমাদগয নম্বয 

ও ই-বভইর াংসিষ্ট প্রসতষ্ঠাদনয বরর্ায বি প্যাদি সরস ত বপ্র 

সযসরজ/ সফজ্ঞসপ্ত। 

ব্যসিগত সফজ্ঞসপ্ত/ বপ্র সযসরজ প্রচাসযত য় না । 

সফনামূদল্য ২৪ ঘন্টা ফা প্রদমাজয 

বক্ষদত্র  াংসিষ্ট 

কর্তটদক্ষয াদথ 

আদরাচনাক্রদভ 

সনধ টাসযত ভদয়। 

জনাফ বভা. বভাসভনুয যভান  

বপান (অসপ) : ০৪১-৭৬২৬০ 

ইদভইর: khulnabetar@gmail.com 

৮ সফজ্ঞান/স্পনি ট অনুষ্ঠান । বম প্রসতষ্ঠাদনয/ বম দেয সফজ্ঞান প্রচায কযা দফ ব প্রসতষ্ঠাদনয 

দক্ষ যাসয কর্তটক্ষ অথফা বকাদনা সফজ্ঞান প্রসতষ্ঠান কর্তটক 

বুসকাং অি টায/ সফজ্ঞাদনয অসি ও াভগ্রী অথফা আদরাচনাক্রদভ 

সনধ টাসযত কাগজত্র । 

যকায 

সনধ টাসযত 

াদয 

অনুষ্ঠান প্রচাযকারীন 

বমদকান ভয়। 

জনাফ বভা. বযাকনুজ্জাভান  

বপান (অসপ) : ০৪১-৭৬৩৩২০ 

ইদভইর : khulnabetar@gmail.com 

৯ বম বকান বফতায অনুষ্ঠান ম্পদকট 

ভতাভত । 

অনুষ্ঠানম্পসকটত সরস ত ভতাভত/ ই-বভইর/বপবুক কদভন্ট । সফনামূদল্য প্রদমাজয নয় জনাফ বভা.াভীভ বাদন  

ইদভইর : lipika.bbk@gmail.com 

১০ নাট্যকায/নাট্যপ্রদমাজক/নাট্যসল্পী 

সাদফ তাসরকাভুসি । 

সনধ টাসযত পযদভ/ াদা কাগদজ আদফদন, জীফনবৃত্তান্ত, া বার্ ট 

াইজ ছসফ (২ কস) , সক্ষাগত বমাগ্যতা নদদত্রয পদর্াকস , 

জাতীয় সযচয়দত্রয পদর্াকস/ চাসযসত্রক নদদত্রয পদর্াকস 

সফনামূদল্য ৬ ভা ফা প্রদমাজয 

ভদত 

জনাফ বভা. াসদুর ইরাভ   

বপান (অসপ) : ০৪১-৭৬৩৩৭৪ 

ইদভইর : khulnabetar@gmail.com 

১১ স্বাস্থয,সক্ষা ও কৃসলসফলয়ক বপান 

ইন বপ্রাগ্রাদভ বশ্রাতাদদয সিষ্ট 

সফলয় ম্পদকট যাভ ট প্রদান । 

সনধ টাসযত নম্বদয (বভাফাইর/বর্সরদপান ) বপান বদওয়া । সফনামূদল্য প্রদমাজয নয় াংসিষ্ট কাযী সযচারক 

বপান (অসধদফন কক্ষ)-০৪১-৭৬২০০৭ 

ইদভইর: khulnabetar@gmail.com 

১২ বফতাদয কসথকা ফা আদরাচনা 

অনুষ্ঠাদন ম্পদ ব্যসি/সফদলজ্ঞ 

সদদফ অন্তভু টসি। 

সনধ টাসযত পযদভ/ াদা কাগদজ আদফদন/ জীফনবৃত্তান্ত/ া বার্ ট 

াইজ ছসফ (২ কস)/ সক্ষাগত বমাগ্যতা নদদত্রয পদর্াকস/ 

জাতীয় সযচয়দত্রয পদর্াকস/ চাসযসত্রক নদদত্রয পদর্াকস। 

 

সফনামূদল্য প্রদমাজয নয় জনাফ বভা. াসদুর ইরাভ   

বপান (অসপ) : ০৪১-৭৬৩৩৭৪ 

ইদভইর : khulnabetar@gmail.com 

১৩ সক্ষামূরক অনুষ্ঠান ‘‘অনুীরন”-

এ সক্ষক সদদফ অন্তভু টসি । 

সনধ টাসযত পযদভ/ াদা কাগদজ আদফদন, জীফনবৃত্তান্ত, া বার্ ট 

াইজ ছসফ (২ কস) , সক্ষাগত বমাগ্যতা নদদত্রয পদর্াকস , 

জাতীয় সযচয়দত্রয পদর্াকস/ চাসযসত্রক নদদত্রয পদর্াকস। 

সফনামূদল্য প্রদমাজয নয় জনাফ বভা. বভাসভনুয যভান  

বপান (অসপ) : ০৪১-৭৬২৮৬০ 

ইদভইর : khulnabetar@gmail.com 

২. অসবদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধসত (GRS) 

ক্রসভক 

নাং 

ক ন বমাগাদমাগ কযদফন বমাগদমাদগয ঠিকানা সনষ্পসত্তয ভয়ীভা 

১ দাসয়ত্বপ্রাপ্ত কভ টকতটা ভাধান সদদত অাযগ দর । GRS বপাকার দয়ন্ট কভ টকতটা 

ানাজ বফগভ, উ-আঞ্চসরক সযচারক 

বপানঃ ০৪১-৭৬১৩৯২ 

ইদভইরঃ   khulnabetar@gmail.com 

২০ সদন 

২ GRS  বপাকার দয়ন্ট কভ টকতটা সনসদ টষ্ট ভদয় ভাধান সদদত অাযগ 

দর । 
বভা: ফসয উসিন, আঞ্চসরক সযচারক 

বপান: ০৪১-৭৬১৭৭৪, পযাক্স-০৪১-৭৬৩২৪০ 

ই-বভইরঃkhulnabetar@gmail.com 

১০ সদন 

৩. আনায কাদছ আভাদদয প্রতযাা: 

ক্রসভক নাং প্রসতশ্রুত বফা প্রাসপ্তয জন্য কযণীয় 

০১ ফাাংরাদদ বফতায, খুরনা বথদক  প্রচাসযত অনুষ্ঠান শুসন। 
০২ সল্পী সদদফ তাসরকাভুসিয জন্য সনয়ভ অনুমায়ী আদফদন কদয অনুগ্র কদয অসিন গ্রণ না-কযা ম টন্ত অদক্ষা কসয।  সল্পী সদদফ তাসরকাভুসিয জন্য ফড়দদয বক্ষদত্র প্রাথীয জানা ৩০টি গাদনয 

তাসরকা এফাং বছার্দদয বক্ষদত্র ১৫টি গাদনয প্রথভ রাইন আদফদদনয াদথ াংযুি কযদত দফ। । 
০৩ বফতায বকদে প্রদফদয পূদফ ট া াংগ্র কসয । 
০৪  অনুষ্ঠান ম্পদকট আনায সুসচসন্তত ও গঠনমূরক ভতাভত সরস তবাদফ, িাকদমাদগ, বপবুদক অথফা ই-বভইর বমাদগ আভাদদয কাদছ াঠিদয় সদন । 
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