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নাগবরক শিা নদ (Citizen Charters) 
1. বিলন  বিলন 

১.১   রূপকল্প (Vission)    :  বিজ্ঞান িনস্ক জাবত গঠন করা। 

১.২   াবিক্ষ্য (Mission) :  বিজ্ঞান বিয়ক প্রদলশনীিস্ত্ত প্রদলশরনর িাধ্যরি বিজ্ঞান  প্রযুবিরক জনবপ্রয়করণ এিাং তরুণ  ারপলাদার বিজ্ঞানীরদর উদ্ভািনরক  

                                     উৎাবতকরণ। 

২.   শিা প্রদান প্রবতশ্রুবত: 

      ২.১   নাগবরক শিা:  
ক্রবিক 

নাং 

শিার নাি শিা প্রদান পদ্ধবত প্ররয়াজনীয় 

কাজগপত্র এিাং 
প্রাবিস্থান 

শিার িূয এিাং পবররলাধ্ 

পদ্ধবত 

শিা প্রদারনর িয়ীিা দাবয়ত্বপ্রা কিশকতশ া 
(নাি, পদিী, শ ান নম্বর  াআরিাআ) 

০১ লনূয পরদ 

জনি 

বনরয়াগ 

1.1 পবত্রকায় বিজ্ঞবির িাধ্যরি 

দরখাস্ত াঅিান 

1.2 জনপ্রলান িন্ত্রণারয়র বনধ্শাবরত 

 ররি দরখাস্ত দাবখ 

1.3 াক্ষ্াৎকাররর িয় িূ নদ 

উপস্থাপন 

বনধ্শাবরত াঅরিদন 

 রি াব রর 

রয়িাাআট  

শনাটিল শিারডশ  

১ি শেবণর পরদ ২০০ টাকা, ২য় 

 ৩য় শেণীর পরদ ১০০ টাকা 
এিাং ৪থশ শেবণর পরদ ৫০ টাকা 
িরূয িযাাংক ড্রা ট/শপ-াডশ ার 

বনরয়ারগর াঅরিদরনর ারথ 

জিা বদরত য়।  

৪ িা কাজী াবিদু্দীন াঅরিদ,  

বকউররটর (াবিশক) 

শ ান নম্বর: ০২-৯১১৪১২৮ 

শিািাাআ নম্বর: ০১৭১৫-১১৩২৫৮ 

Email:kazi_hasibuddin@yahoo.com 

০২ জাদঘুরর 

াঅগত 

দলশনাথীরদর 

Wifi শিা 
প্রদান 

জাদঘুরর াঅগত দলশনাথীরা 
শিািাাআ িা যাপটরপর িাধ্যরি 

াআন্টাররনট ুবিধ্া প্রাি রিন। 

প্ররয়াজন নাাআ বিনািরূয ১ জুাাআ শথরক ৩০ জনু জনাি লযাি কৃষ্ণ িাক, ববনয়র াঅটিশ ষ্ট কাি াবড-

বিুযয়া াব ার 

শিািাাআ নম্বর: ০১৭১১-৬৯৪৫৮১ 

Email:still2motion@yahoo.com 

০৩ জাদঘুররর 

াবডটবরয়াি 

িাড়া প্রদান 

ুবনবদশষ্ট কারণ উরেখ করর 

াঅরিদরনর িাধ্যরি 

াংস্থার কাগজ িা 
পযারড 

প্রবতবদন িযিাররর জনয 
১২,০০০ (িার াজার) টাকা 
এিাং এিাং বিবধ্ শিাতারিক 

টযাক্স  িযাট। 

১ জুাাআ শথরক ৩০ জনু 

(জাদঘুর িা রকাররর 

প্ররয়াজরন িযিাররর বদনগুব 

িযতীত) 

জনাি শিাাঃ াঅবনুর রিান 

কারী বকউররটর 

শিািাাআ নম্বর: ০১৯১৫-৮১৪১১১ 

Email: 

০৪ দরপত্র দব 

বিক্রয়  

দাবখ 

4.1 RFQ দরপত্র পদ্ধবতর শক্ষ্রত্র   

াধ্ারণ বিজ্ঞবি 

4.2 LTM পদ্ধবতর শক্ষ্রত্র বিজ্ঞবির 

তাবকা ঠিকাদাররর বনকট 

শপ াঁছারনা এিাং প্ররয়াজরন পবত্রকায় 

াংবক্ষ্ি বিজ্ঞবি বদরয়  

৪.৩ OTM পদ্ধবতরত পবত্রকায় 

বিজ্ঞবির        িাধ্যরি 

বাি লাখা  

ক্রয় লাখা 
বিজ্ঞবিরত উবেবখত দবরর 

িূয 
১ জুাাআ শথরক ৩০ জনু এিাং 

বিজ্ঞবিরত উবেবখত 

িয়ীিা 

জনাি িাুদরু রিান 

কারী বকউররটর  

শিািাাআ নম্বর: ০১৭১১-৪০৭৯৪৮ 

Email: masud.m57@gmail.com 
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০৫ জাদঘুররর 

গযাাবর- 

িরূর 

প্রদলশনীিস্ত্ত 

প্রদলশন 

৫.১  টিরকরটর বিবনিরয় াধ্ারণ 

দলশক  ছাত্র-ছাত্রীরদর 

জাদঘুররর ৭টি গযাাবরর 

বিজ্ঞান বিয়ক 

প্রদলশনীিস্ত্তিূ দলশরনর 

ুরযাগ প্রদান  

* টিরকট 

কাউন্টার শথরক 

টিরকট াংগ্র 

কররত রি। 

হ্রাকৃত িরূয 
টিরকট শপরত 

র 

িাপবরচারকর 

বনকট াঅিান 

কররত রি 

৫.১.১ াধ্ারণ দলশরকর জনয 
প্রবতজন ১০.০০ (দল) টাকা 

৫.১.২ দলশক াংখযা ৫০ িা শিবল  

র প্রবতজন ৭.৫০ টাকা 
৫.১.৩ দলশক াংখযা ১০০ িা তার 

শিবল র ৫.০০ টাকা 
৫.১.৪ প্রবতিন্ধীরদর জনয বিনািরূয 
৫.১.৫ বিরল বদির প্রবতজন ৫.০০  

টাকা 
 

১ জুাাআ শথরক ৩০ জনু কাজী াবিদু্দীন াঅরিদ,  

বকউররটর (াবিশক) 

শ ান নম্বর: ০২-৯১১৪১২৮ 

শিািাাআ নম্বর: ০১৭১৫-১১৩২৫৮ 

Email:kazi_hasibuddin@yahoo.com 

০৬ 4-D িবুি 

প্রদলশন 

৬.১ টিরকরটর বিবনিরয় াধ্ারণ  

      দলশক  ছাত্র-ছাত্রীরদর  

      দলশরনর িযিস্থা 
৬.২ কা ১০-০০ টা শথরক প্রবত  

      ১৫ বিবনট পর পর প্রদলশনী 
৬.৩  প্রদলশনীর শল ৫-১০ বিবনট 

টিরকট 

কাউন্টার শথরক 

টিরকট াংগ্র 

কররত রি। 

হ্রাকৃত িরূয 
টিরকট শপরত 

র 

িাবরচারকর 

বনকট াঅরিদন 

কররত রি 

৬.১.১  াধ্ারণ দলশক প্রবতজন ৪০    

         টাকা 
6.1.2 দলশক াংখযা ৫০ িা এর 

শিবল  র প্রবতজন ৩০.০০ 

টাকা  
6.1.3 দলশক াংখযা ১০০ িা তার 

শিবল র প্রবতজন ২০ টাকা 

১জুাাআ শথরক ৩০ জনু জনাি শিাাঃ শিাীন শিাো 
কারী বকউররটর 

শিািাাআ নম্বর: ০১৭২৬-৩৯৭৫৭৪ 

Email:moshinedu7@gmail.com 

০৭ বিউজ ুিারর 

িাধ্যরি 

ভ্রািযিান 

বিজ্ঞান 

প্রদলশনী 

শদরলর বিবিন্ন শজা দরর, 

উপরজা দরর, বিবিন্ন বলক্ষ্া 
প্রবতষ্ঠান প্রাঙ্গরণ বিজ্ঞান উৎাী 
দলশক/ছাত্র-ছাত্রীরদর জনয ভ্রািযিান 

বিজ্ঞান জাদঘুররর িাধ্যরি বিজ্ঞান 

প্রদলশনী ।  শজা প্রলাক, উপরজা 
বনিশাী াব ার িা শকান বলক্ষ্া 
প্রবতষ্ঠারনর িা শকান বিজ্ঞান 

উৎাী াংগঠরনর চাবদা 
শিাতারিক াথিা জাদঘুররর 

বনজস্ব কাযশক্ররির াঅতায় এ 

কাযশক্রি গ্রণ করা য়। 

 শকান ুবনবদশষ্ট 

কাগজ শনাআ 

বিনািরূয ১জুাাআ শথরক ৩০ জনু জনাি শিাাঃ শিাীন শিাো 
কারী বকউররটর 

শিািাাআ নম্বর: ০১৭২৬-৩৯৭৫৭৪ 

Email:moshinedu7@gmail.com 
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০৮ াঅকাল 

পযশরিক্ষ্ণ 

৮.১  াঅকাল শিঘিিু থাকা 
ারপরক্ষ্ জাদঘুরর রবক্ষ্ত 

শটবরস্কারপর িাধ্যরি  

৮.২  াঅকাল শিঘিিু থাকা 
ারপরক্ষ্ বিউজ ুিারর ারথ 

শপ্রবরত শটবরস্কারপর 

িাধ্যরি 

৮.৩  বিরল বিরল িাজাগবতক 

বদির 

টিরকট 

কাউন্টার শথরক 

টিরকট ক্রয় 

 

৮.১.১ প্রবতজন ১০.০০ টাকা  
        দলশনীর বিবনিরয় 

 

 

৮.১.২ বিনািরূয 
 

৮.১.৩ বিনািরূয 

িারর প্রবত লবন  

রবিিার  ন্ধযায় 

জাদঘুররর ছারদ বনবিশত 

িানিবির চত্বরর 

বিউজ ুিারর 

প্রদলশনীর িয় ন্ধযায় 

শদরলর শকান প্রারের  

জনাি ুকযাণ িাছাড় 

বকউররটর (একারডবিক) 

শিািাাআ নম্বর: ০১৯২৩-৫২২৬৬০ 

Email:sbachhar@yahoo.com 

০৯ বিজ্ঞান 

বিয়ক 

িিৃতািাা 

৯.১ শদরলর প্রবথতযলা বিজ্ঞানী, 
বিজ্ঞান বিরেক, িিাগণরক 

িিৃতা প্রদারনর জনয াঅিন্ত্রণ 

করা য় 

৯.২ শোতারদর াআ-শিাআ, শিািাাআ 

শ ান িা ানাাআরন নাি 

বনিন্ধন কররত য় 

৯.৩ াঅরয়াজরনর বিয়টি পবত্রকায় 

বিজ্ঞবির িাধ্যরি প্রচার করা 
য় 

শকান কাগজ 

প্ররয়াজন শনাআ 

বিনািরূয 
 

শয শকান ুবিধ্াজনক 

বদরন 

জনাি ুকযাণ িাছাড় 

বকউররটর (একারডবিক) 

শিািাাআ নম্বর: ০১৯২৩-৫২২৬৬০ 

Email:sbachhar@yahoo.com  

১০ বিজ্ঞান 

বিয়ক 

শবিনার/ 

কিশলাা 

১০.১ বিজ্ঞান বিয়ক শবিনার িা 
কিশলাা বিজ্ঞান জাদঘুররর 

াবডটবরয়ারি িা শকান 

বিিাগীয় িা শজা দরর 

াঅরয়াজন করা য় 

১০.২ বিয়িস্ত্ত বনধ্শারণ করর 

ুবনবদশষ্ট িযবিরদর াঅিন্ত্রণ 

করা য় 

১০.৩ শবিনারর াাংলগ্ররণর জনয 
াঅগ্রী িযবিরদর াঅিন্ত্রণ করা 
য় 

১০.৪ শবিনার বিয়ক তথা 
জাদঘুররর/ িন্ত্রণারয়র 

রয়িাাআরট প্রকাল করা য়  

শকান কাগজ 

প্ররয়াজন শনাআ 

বিনািরূয শয শকান ুবিধ্াজনক 

বদরন 

কাজী াবিদু্দীন াঅরিদ,  

বকউররটর (াবিশক) 

শ ান নম্বর: ০২-৯১১৪১২৮ 

শিািাাআ নম্বর: ০১৭১৫-১১৩২৫৮ 

Email:kazi_hasibuddin@yahoo.com 
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১১ বিজ্ঞান বিয়ক 

বচত্রাঙ্কন/ ানযানয 
প্রবতরযাবগতা 

১১.১ জাতীয় বলশু বদি, 

বিশ্ব  

       বিজ্ঞান বদি 

ানযানয  
       গুরুত্বপূণশ বদির এ  

       প্রবতরযাবগতার াঅরয়াজন  

       করা য় 

১১.২ প্রবতরযাবগতা িূত:  

       বলশু/বকরলাররদর জনয    
       াঅরয়াবজত য় 

১১.৩ পবত্রকায় এিাং 

প্রবতষ্ঠারনর  

       রয়িাাআরট বিজ্ঞবি  

       বদরয় প্রবতরযাবগতার     

       াঅরয়াজন করা য় 

শকান কাগজ 

পরত্রর প্ররয়াজন 

শনাআ 

বিনািরূয জাতীয় বলশু বদি, 

বিশ্ব বিজ্ঞান বদি, 

ানযানয বিরল 

গুরুতপূণশ বদির 

াধ্ারণত একাআ বদরন 

প্রবতরযাবগতা  

পুরস্কাররর াঅরয়জন 

করা য় 

জনাি লযাি কৃষ্ণ িাক, 

ববনয়র াঅটিশ ষ্ট কাি াবড-বিুযয়া াব ার 

শিািাাআ নম্বর: ০১৭১১-৬৯৪৫৮১ 

Email: still2motion@yahoo.com 

১২ পাঠাগারর পাঠক 

শিা 
পাঠাগারর াঅগত পাঠকরদর 

পাঠাগারর থাকা প্ররয়াজনীয় 

পুস্তক, জানশা, পবত্রকা াআতযাবদ 

পাঠকরদর চাবদা শিাতারিক  

রিরা। পাঠকরদর শকান   

পুস্তক/ জানশা াআতযাবদ িাাআরর 

বনরত শদয়া য় না 

শকান কাগজ 

পরত্রর প্ররয়াজন 

শনাআ 

বিনািরূয ১ জুাাআ শথরক ৩০ জনু জনাি শিাাঃ কািরু াআাি 

াাআরেবরয়ান কাি ডকুরিরন্টলন াব ার 

শ ান নম্বর: ০২-৯১৩৫৪৮২ 

শিািাাআ নম্বর: ০১৫৫২-৪৪৯৯৯১ 

Email:kmrul@yahoo.com 

১৩ পাঠকরদর চাবদা 
শিাতারিক শকান 

পুস্তক িা 
জানশারর 

প্ররয়াজনীয় 

পাতার  রটাকবপ 

রিরা 

পাঠরকর ানরুরারধ্ শকান 

পুস্ত্তরকর/ জানশারর 

প্ররয়াজনীয় পাতার  রটাকবপ 

করর শদয়া য়  

াদা কাগরজ 

াঅরিদন 

প্রবত পাতার িূয ২.০০ (দাুআ) টাকা ১ জুাাআ শথরক ৩০ জনু জনাি পবপ িন্ড 

কারী াাআরেবরয়ান কাি কযাটাগার 

শিািাাআ: ০১৭২৬-৫৩০৬৫০ 

Email:popy.dhakauniversity@gmail.com 

১৪ তথয ািিিুকরণ 

নীবতিাা ২০১৫-

এর াঅতায় তথয 
প্রদান 

িযবি/উপযুি কতৃশ পরক্ষ্র 

িাধ্যরি াঅরিদন পায়ার পর 

তথয ািিিুকরণ নীবতিাা 
২০১৫ ানুররণ যথাযথ 

কতৃশ পরক্ষ্র ানরুিাদন গ্রণ 

করর তথয প্রদান করা য় 

তথয 
ািিিুকরণ 

নীবতিাা 
াংযুি 

বনধ্শবরত  রি 

(পবরবলষ্ট ৭-৯) 

প্রাবিস্থান: 

রয়িাাআট: 

শিারিরদ িূয  
তথয ািিিুকরণ নীবতিাার 

পবরবলষ্ট-১০ দ্রষ্টিয 

শিারিরদ 

ািিিুকরণ 

নীবতিাা ানযুায়ী 

জনাি শিাাঃ কািরু াআাি 

াাআরেবরয়ান কাি ডকুরিরন্টলন াব ার 

শ ান নম্বর: ০২-৯১৩৫৪৮২ 

শিািাাআ নম্বর: ০১৫৫২-৪৪৯৯৯১ 

Email:kmrul@yahoo.com 
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১৫ িাািা 

(শষ্টলনারী, 
কবিউটার 

ািগ্রী, গাড়ী 

ানযানয দ্রিযাবদ) 

ক্রয় 

বিজ্ঞবি রয়িাাআট, পবত্রকার 

িাধ্যরি প্রকাল, িযবি/উপযুি 

কতৃশ পরক্ষ্র িাধ্যরি প্রাি 

াঅরিদন কবিটি কতৃশ ক 

যাচাাআ-িাছাাআ; শনাটিল াি 

াযায়াডশ  

বাি লাখা  

ক্রয় লাখা 
বিজ্ঞবি ানযুায়ী বনধ্শাবরত  ররি 

াঅরিদন  াংবেষ্ট ডকুরিন্ট 

৩০ কাযশবদি জনাি িাুদরু রিান 

কারী বকউররটর  

শিািাাআ নম্বর: ০১৭১১-৪০৭৯৪৮ 

Email: masud.m57@gmail.com 

 

১৬ পুরাতন ারকরজা 
িাািা বনারি 

বিক্রয় 

বিজ্ঞবি রয়িাাআট  

পবত্রকার িাধ্যরি প্রকাল; 

িযবি/উপযুি কতৃশ পরক্ষ্র 

িাধ্যরি প্রাি াঅরিদন কবিটি 

কতৃশ ক যাচাাআ-িাছাাআ; শনাটিল 

াি াযায়াডশ  

বাি লাখা  

ক্রয় লাখা 
বিজ্ঞবি ানযুায়ী বনধ্শাবরত  ররি 

াঅরিদন  াংবেষ্ট ডকুরিন্ট 

৩০ কাযশবদি জনাি িাুদরু রিান 

কারী বকউররটর  

শিািাাআ নম্বর: ০১৭১১-৪০৭৯৪৮ 

Email: masud.m57@gmail.com 

 

১৭ জাদঘুররর 

য়াকশ লপ ুবিধ্া 
প্রদান 

তরুণ উদ্ভািক িা ানয শকান 

বিজ্ঞানীরদ প্রবতষ্ঠান 

জাদঘুররর য়াকশ লপ িযিার 

কররত পাররিন 

িাপবরচাক 

িরাির 

াঅরিদন 

বিনািরূয াঅরিদরনর ৩ বদন  জনাি লযাি কৃষ্ণ িাক, ববনয়র াঅটিশ ষ্ট কাি াবড-

বিুযয়া াব ার 

শিািাাআ নম্বর: ০১৭১১-৬৯৪৫৮১ 

Email:still2motion@yahoo.com 

১৮ াবিরযাগ প্রদান জাদঘুররর শকান কিশকতশ া িা 
কিশচারীর বিরুরদ্ধ শকান 

ুবনবদশষ্ট াবিরযাগ থাকর 

তার প্রবতকার শচরয় াংবেষ্ট 

িযবি াবিরযাগ দারয়র 

কররত পাররিন 

িাপবরচাক 

িরাির 

াঅরিদন 

িাপবরচাক াবিরযাগ প্রবতকারর 

শ াকা পরয়ন্ট িরািরর াদা 
কাগরজ াঅরিদন িা জাদঘুররর 

রয়ি  াাআরট www.grs.gov.bd 

-শত ানাাআন াঅরিদন 

৩ িা জনাি ুকযাণ িাছাড় 

বকউররটর (একারডবিক) 

শিািাাআ নম্বর: ০১৯২৩-৫২২৬৬০ 

Email:sbachhar@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grs.gov.bd/
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২.২  প্রাবতষ্ঠাবনক শিা: 
ক্রবিক 

নাং 

শিার নাি শিা প্রদান পদ্ধবত শিার িূয এিাং 
পবররলাধ্ পদ্ধবত 

শিার িূয এিাং পবররলাধ্ 

পদ্ধবত 

শিা প্রদারনর 

িয়ীিা 
দাবয়ত্বপ্রা কিশকতশ া 
 

০১ িন্ত্রণায়, দির িা 
ানয শকান াব রর 

চাবত তথয 
রিরা 

বিজ্ঞান  প্রযুবি িন্ত্রণায় িা ানয শকান 

িন্ত্রণায় িা দির শথরক তথয চায়া র চাবদা 
শিাতারিক তথয রিরা 

জাদঘুর িা 
িন্ত্রণারয়র 

রযিাাআট 

বিনািরূয ১ জুাাআ শথরক ৩০ 

জনু 

কাজী াবিদু্দীন াঅরিদ, বকউররটর(াবিশক) 

জনাি াঅ ছানা লারবিন , কারী বকউররটর 

জনাি শিাাঃ াঅবজজরু রিান, বাি রক্ষ্ণ 

কিশকতশ া (াবতবরি দাবয়ত্ব) 

০২ বলক্ষ্া প্রবতষ্ঠারনর 

ছাত্র-ছাত্রীরদর 

জাদঘুর পবরদলশরনর 

জনয পবরিন 

ুবিধ্া প্রদান 

াঅগ্রী বলক্ষ্া প্রবতষ্ঠান প্রধ্ান ান াাআরন িা া  

াাআরন াঅরিদন  করর াঅরাচনা ারপরক্ষ্ পবরিন 

ববডউ বনধ্শারণ করা য় 

জাদঘুররর রয়িাাআট বিনািরূয ১ জুাাআ শথরক ৩০ 

জনু 

জনাি শিাাঃ শিাীন শিাো 
জনাি িাুদরু রিান 

০৩ ভ্রািযিান জাদঘুররর 

(বিউজ ুিা) 

িাধ্যরি বিজ্ঞান 

প্রদলশনী 

শজা প্রলান, উপরজা বনিশাী াব ার িা 
শকান বলক্ষ্া প্রবতষ্ঠান প্রধ্ারনর ারথ 

াঅরাচনাক্ররি িা  ানরুরারধ্ বিউজ ুিা শপ্ররণ 

করা য় 

 বিনািরূয ১ জুাাআ শথরক ৩০ 

জনু 

কাজী াবিদু্দীন াঅরিদ  

বকউররটর(াবিশক) 

০৪ বিজ্ঞান ক্লাি 

বনিন্ধন 

বনধ্শাবরত  ররি ানাাআরন িা া  াাআরন 

াঅরিদন কররত য় 

 বনিন্ধন ব  ১০০ টাকা িযাাংক 

ড্রা ট িা শপ-াডশ ার 

িাপবরচাক, জাতীয় বিজ্ঞান 

 প্রযুবি জাদঘুর িরাির 

শপ্ররণ কররত রি 

াঅরিদন দাবখরর 

৪ িা পর 

জনাি শিাাঃ শিাীন শিাো 
কারী বকউররটর 

 

০৫ বিজ্ঞান  প্রযুবি 

িা এিাং বিজ্ঞান 

শিার াঅরয়াজন 

৫.১ বিজ্ঞান  প্রযুবি উন্নয়ন ট্রারের াথশায়রন 

বিিাগীয় পযশারয় এিাং বিজ্ঞান  প্রযুবি 

িন্ত্রণারয়র িাধ্যরি জাতীয় বিজ্ঞান   প্রযুবি 

পবররদর াথশায়রন শজা পযশারয় জাতীয় বিজ্ঞান 

 প্রযুবি িা পান  বিজ্ঞান শিার 

াঅরয়াজন। বিিাগীয় পযশারয় শিা াঅরয়াজরনর 

জনয বিজ্ঞান  প্রযুবি উন্নয়ন ট্রাবে তবি 

শথরক বিিাগীয় কবিলনাররর ানকুূর ৩.০০ ক্ষ্ 

টাকা এিাং শজা পযশারয়র ানষু্ঠারনর জনয 
রকাবর তবি শথরক শজা প্রলাকরক ৭৫,০০০  

টাকা  করর প্রদান করা য়। 

জাদঘুররর রয়িাাআট 

 াব র 

বিনািরূয াথশ প্রদারনর পর ৩ 

িা 

কাজী াবিদু্দীন াঅরিদ  

বকউররটর(াবিশক) 

 

জনাি শিাাঃ াঅবজজরু রিান 

বাি রক্ষ্ণ কিশকতশ া (াবতবরি দাবয়ত্ব) 

০৬ বিজ্ঞানাগার 

উন্নয়রনর জনয বলক্ষ্া 
প্রবতষ্ঠারন ানদুান 

প্রদান 

শজা প্রলাকগরণর এিাং ট্রাবে শিারডশ র দযরদর 

ুপাবররল বিজ্ঞান  প্রযুবি উন্নয়ন ট্রাে তবি 

শথরক ১.০০ ক্ষ্ টাকা করর ানদুান প্রদান 

 বিনািরূয ট্রাবে শিারডশ র 

বদ্ধারনতর ১ 

িারর িরধ্য 

জনাি শিাাঃ াঅবজজরু রিান 

বাি রক্ষ্ণ কিশকতশ া (াবতবরি দাবয়ত্ব) 
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2.3 ািযেরীণ শিা 
ক্রবিক 

নাং 

শিা শিা প্রদান পদ্ধবত প্ররয়াজনীয় কাগজ-পত্র এিাং 

প্রাবিস্থান 

শিা প্রদারনর িয়ীিা দাবয়ত্বপ্রাি কিশকতশ া/কিশচারী 

০১ কিশকতশ া/কিশচারীরদর কিশিন্টন াব  াঅরদরলর িাধ্যরি প্ররযাজয নর শযাগদারনর পর 

৭(াত) বদন 

১। জনাি াঅ ছানা লারবিন, াঃ  

     বকউররটর 

২। জনাি শিাাঃ াঅজিত াঅী,  
     িারপ্রাি াব  ুপার 

০২ শটবর ান,  যাক্স,  রটাকবপয়ার শিবলন, 

াআরকবট্রক এন্ড াআরকট্রবনক্স দ্রিযাবদ াংগ্র  

শিরািত 

দরপত্র িা রাবর ক্রয় -ঐ- নষ্ট য়ার ৭ (াত) 

বদরনর িরধ্য  

াংগ্ররর শক্ষ্রত্র ১(এক) 

িা 

১। জনাি াঅ ছানা লারবিন, াঃ  

    বকউররটর 

২। জনাি শিাাঃ াঅজিত াঅী,  
     িারপ্রাি াব  ুপার 

০৩ চাকুরী স্থায়ীকরণ জাদঘুররর বনরয়াগ বিবধ্ শিাতারিক 

প্রবতরিদন প্রাবির 

-ঐ- শরকডশ পত্র প্রাবির 

৩(বতন) বদরনর িরধ্য 
জনাি াঅ ছানা লারবিন, াঃ বকউররটর 

 

০৪ বিবিন্ন প্রকাররর ছুটি িঞ্জরু জাদঘুররর বনরয়াগ বিবধ্ শিাতারিক 

প্রবতরিদন প্রাবির 

প্রলান  বাি লাখা াঅরদল প্রাবির ৩ 

বদরনর িরধ্য 
জনাি াঅ ছানা লারবিন, াঃ বকউররটর 

 

০৫ ি ধ্ররনর িা াঅরয়াজন শনাটিল প্রদান প্রলান লাখা ৭ বদন কাজী াবিদু্দীন, াঅরিদ, বকউররটর 

০৬ িার কাযশবিিরণী প্রস্ত্তত  বিতরণ ডাকরযারগ  িাক িার রত শপ্ররণ প্রলান  বাি লাখা ৩ বদন জনাি াঅ ছানা লারবিন, াঃ বকউররটর 

০৭ ািযেরীণ প্রবলক্ষ্ণ াঅরয়াজন িিিয উপস্থাপন  যান্ড াঅাআট 

প্রকাল 

প্রলান লাখা ৩ বদন জনাি াঅ ছানা লারবিন, াঃ বকউররটর 

০৮ ড্রাাআিার  ৪থশ শেণীর কিশচারীরদর শপাাক-

পবরচ্ছদ ক্রয়  রিরা 

দরপরত্রর িাধ্যরি ক্রয় এিাং প্রাপযতা 
ানযুায়ী বিতরণ 

প্রলান  বাি লাখা প্রাবির শযাগযতা 
াজশ রনর ৪৫ বদন পর 

জনাি াঅ ছানা লারবিন, াঃ বকউররটর 

জনাি শিাাঃ াঅজিত াঅী,  
িারপ্রাি াব  ুপার 

০৯ কিশকতশ া/কিশচারীরদর কাযশিন্টন প্রাবধ্কার 

শিাতারিক শটবর ান  ানযানয ুরযাগ 

ুবিধ্ার াঅরয়াজন 

প্রাপযতা এিাং চাবদা শিাতারিক প্রলান লাখা প্ররয়াজন ৃবষ্ট য়ার 

১৫ বদন পর 

জনাি শিাাঃ াঅজিত াঅী, িারপ্রাি াব  ুপার  

১০ ক দির/গযাারী পবরষ্কার পবরচ্ছন্নতার 

িযিস্থা 
বনয়বিত ঝাড় ুশদয়া  িছুা প্ররযাজয নয় প্রবতবদন ১। বদ চন্দ্র দা, পবরচ্ছন্নতাকিী 

২। রবি চন্দ্র দা,      -ঐ- 

৩। জ চন্দ্র দা,    -ঐ- 

১১ শষ্টলনারী িাািা বিতরণ ববখত চাবদার বিবতরত প্ররযাজয নয় িজদু থাকা ারপরক্ষ্ 

তা পায়ার ১ বদন 

১। জনাি পবপিন্ড, কারী  
     াাআরেবরয়ান 

২। জনাি এি.এি. রুিারয়ত    

    শারন, গযাারী কারী 
১২ দরপত্র দব প্রস্ত্তত বপবপাঅর-২০০৮ শিাতারিক প্ররযাজয নয় ৭ বদন দরপত্র িূযায়ন কবিটি 

১৩ াব   গযাারীিরূর বিদযুৎ, পাবন রিরা 

িযিস্থার ত্রুটি এিাং িিন শিরািত কাযশক্রি 

িরকশ  গণপূতশ  বিিারগর ারথ শযাগারযাগ 

প্ররয়াজন ানযুায়ী শযাগারযাগ প্ররযাজয নয় ৩ বদন জনাি শিাাঃ াঅবনুর রিান 

কারী বকউররটর 



 

 

-৮- 

 

ক্রবিক 

নাং 

শিা শিা প্রদান পদ্ধবত প্ররয়াজনীয় কাগজ-পত্র এিাং 

প্রাবিস্থান 

শিা প্রদারনর িয়ীিা দাবয়ত্বপ্রাি কিশকতশ া/কিশচারী 

১৪ াবডটবরয়াি  স্থাপনা িাড়া প্রদান  াঅদায় 

বিরয় কাযশক্রি 

দাবয়ত্বপ্রাি কিশকতশ ার ারথ 

শযাগারযাগ 

প্ররযাজয নয় ৩ বদন জনাি শিাাঃ াঅবনুর রিান 

কারী বকউররটর 

১৫ াআন্টাররনট শিার িযা দরূীকরণ াআন্টাররনট শিরািতকারী প্রবতষ্ঠারনর 

ারথ শযাগারযাগ 

প্ররযাজয নয় ৩ বদন জনাি লযাি কৃষ্ণ িাক 

ববনাঃ াঅটিশ ষ্ট কাি-াবড বিুযয়া াব ার 

১৬ াব রর কবিউটার  কবিউটার ািগ্রী 
শিরািত,  াংগ্র এিাং বিতরণ 

চাবদা  প্রািতা শিাতারিক -ঐ- ১০ বদন জনাি লযাি কৃষ্ণ িাক, 

ববনাঃ াঅটিশ ষ্ট কাি-াবড বিুযয়া াব ার 

১৭ জাদঘুররর তথযপ্রযুবি াংক্রাে বিয়ািী 
বনষ্পবতকরণ 

- -ঐ- ১ িা জনাি লযাি কৃষ্ণ িাক, 

ববনাঃ াঅটিশ ষ্ট কাি-াবড বিুযয়া াব ার 

১৮ কিশকতশ া/কিশচারীরদর নাি ক, াাআন শিাডশ , 
পবরবচবত শিাডশ , িযানার, শ েুন াআতযাবদ 

প্রস্ত্তত, বিতরণ  াংরযাজন  

প্রাপযতা শিাতারিক স্থানীয়িারি 

াংগ্র করর 

-ঐ- ৭বদন জনাি লযাি কৃষ্ণ িাক, 

ববনাঃ াঅটিশ ষ্ট কাি-াবড বিুযয়া াব ার 

১৯ াব রর বিবিন্ন প্রকার িদু্রণ চাবদা প্ররয়াজনীয়তা ানযুায়ী  ১০-৩০ বদন জনাি লযাি কৃষ্ণ িাক 

ববনাঃ াঅটিশ ষ্ট কাি-াবড বিুযয়া াব ার 

জনাি শিাাঃ লাজাান শারন,  

উচ্চিান কারী 
২০ গাড়ীিরূর জ্বাানী  ানযানয ািগ্রী াংগ্র 

 রিরা 

প্ররয়াজনানযুায়ী পবরিন লাখা ১-৭ বদন জনাি িাুদরু রিান 

কারী বকউররটর 

২১ াবধ্যাচরনর বিবতরত গাড়ী রিরা রকাবর বনরদশ বলকা শিাতারিক পবরিন লাখা ২ বদন জনাি িাুদরু রিান 

কারী বকউররটর 

২২ গাড়ী শিরািরতর কাযশক্রি গ্রণ প্ররয়াজন শিাতারিক পবরিন লাখা ১-৩০ বদন জনাি িাুদরু রিান 

কারী বকউররটর 

২৩ যািতীয় দরপত্র প্রবক্রয়াকরণ বপবপাঅর-২০০৮ ানযুায়ী ক্রয় লাখা ৩০ বদন দরপত্র িূযায়ন কবিটি 

িূয যাচাাআ কবিটি 

২৪ প্রাক্কন চূড়ােকরণ -ঐ- -ঐ- াংবেষ্ট লাখা শথরক 

চাবদা প্রাবির ৩ বদন 

িূয যাচাাআ কবিটি 

২৫ রিরারযাগয িাািা পরীক্ষ্া করর গ্রণ  

িান্ডারর জিাকরণ 

িাািা ক্রয় কবিটির প্রতযয়ন 

শিাতারিক 

িান্ডার ২ বদন িূয যাচাাআ কবিটি 

২৬ পত্র বিতরণ শযখারন যখন প্ররয়াজন প্রলান  বাি লাখা ২ বদন জনাি শিাাঃ লাজাান শারন,  

উচ্চিান কারী 
২৭ পত্র গ্ররণর পর শরবজষ্টারর ববপিদ্ধকরণ    জনাি শিাাঃ লাজাান শারন,  

উচ্চিান কারী 
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ক্রবিক 

নাং 

শিা শিা প্রদান পদ্ধবত প্ররয়াজনীয় কাগজ-পত্র এিাং 

প্রাবিস্থান 

শিা প্রদারনর িয়ীিা দাবয়ত্বপ্রাি কিশকতশ া/কিশচারী 

০১ িবিয তবি াগ্রীি বনষ্পবত বনধ্শাবরত  ররি াঅরিদন  রি এিাং বাি লাখা পত্র প্রাবির  

৪ বদন 

জনাি শিাাঃ াঅবজজরু রিান,  

িারপ্রাি  বাি রক্ষ্ণ কিশকতশ া 
০২ িবিয তবি চূড়াে বনষ্পবত -ঐ- -ঐ- পত্র প্রাবির  

২১ বদন 

জনাি শিাাঃ াঅবজজরু রিান,  

িারপ্রাি  বাি রক্ষ্ণ কিশকতশ া 
০৩ ছুটি নগদায়ন বনষ্পবত -ঐ- -ঐ- পত্র প্রাবির  

২১ বদন 

জনাি শিাাঃ াঅবজজরু রিান, িারপ্রাি  বাি রক্ষ্ণ কিশকতশ া 

০৪ শপনলন শক বনষ্পবত -ঐ- -ঐ- পত্র প্রাবির  

৩০ বদন 

জনাি শিাাঃ াঅবজজরু রিান,  

িারপ্রাি  বাি রক্ষ্ণ কিশকতশ া 
০৫ বি পবররলাধ্ প্রাপয য়ার পর বি দাবখ -ঐ- বি প্রাবির  

৪ বদন 

সয়দ াঅবিনরু রবলদ,  বাি কারী 

০৬ িাবশক শিতন িবৃদ্ধ াঅরিদন -ঐ- ৩ বদন জনাি শিাাঃ লাাঅি, াব  কারী 
০৭ বিবিন্ন ধ্ররনর ঋণ/াবগ্রি িঞ্জরুী বনধ্শাবরত  ররি াঅরিদন -ঐ- ৭ বদন জনাি শিাাঃ াঅবজজরু রিান,  

িারপ্রাি  বাি রক্ষ্ণ কিশকতশ া 
০৮ টাাআি শস্ক, বরকলন শগ্রড াআতযাবদ াঅরিদন করার পর পবরচানা শিাডশ  

িা বনবদশষ্ট কবিটির ানরুিাদরনর পর 

-ঐ- ৩০ বদন জনাি শিাাঃ াঅবজজরু রিান,  

িারপ্রাি বাি রক্ষ্ণ কিশকতশ া 
০৯ িা/প্রবলক্ষ্ণ াআতযাবদর জনয াবগ্রি াথশ িঞ্জরুী াঅরিদন -ঐ- ১ বদন জনাি শিাাঃ াঅবজজরু রিান,  

িারপ্রাি বাি রক্ষ্ণ কিশকতশ া 
১০ াবডট াঅপবতর জিাি উপস্থাপন  াবডট াঅপবত উত্থাবপত র এিাং 

প্রবতরিদন শপর 

-ঐ- ৩০ বদন জনাি শিাাঃ াঅবজজরু রিান,  

িারপ্রাি বাি রক্ষ্ণ কিশকতশ া 
১১ িারজট প্রণয়ণ বনধ্শাবরত িরয় িন্ত্রণারয়র চাবদা 

শিাতারিক 

-ঐ- ১৫ বদন জনাি শিাাঃ াঅবজজরু রিান,  

িারপ্রাি বাি রক্ষ্ণ কিশকতশ া 
১২ উপরযাজন পুন:উপরযাজন াথশ িছর শলর প্ররয়াজনীয়তার 

বনবররখ 

-ঐ- ৭ বদন জনাি শিাাঃ াঅবজজরু রিান,  

িারপ্রাি বাি রক্ষ্ণ কিশকতশ া 
১৩ জাদঘুররর ো রদর জনয গ্রন্থাগাররর পুস্তক 

ািবয়কী াআুযর িযিস্থা করা 
াঅরিদরনর শপ্রবক্ষ্রত াাআরেবর ৭ বদন ১। জনাি শিাাঃ কািরু াআাি,  

     াাআরেবরয়ান কাি ডকুরিন্টলন াব ার  

২। জনাি পবপিন্ড 

     কারী াাআরেবরয়ান  কাি কযাটাাগার 
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৩.১ াবিরযাগ িযিস্থাপনা পদ্ধবত (GRS) 

 

ক্রবিক নাং কখন শযাগারযাগ কররিন কার রঙ্গ শযাগারযাগ কররিন শযাগারযারগর ঠিকানা বনষ্পবতর িয়ীিা 
০১ দাবয়ত্বপ্রাি কিশকতশ া িাধ্ান বদরত না 

পারর  

শ াকা পরয়ন্ট কিশকতশ া 
নাি  :  জনাি ুকযাণ িাছাড় 

পদবি:  বকউররটর (একারডবিক) 

রয়ি শপাটশ া: www.nmst.gov.bd 

                   www.grs.gov.bd 

জাতীয় বিজ্ঞান  প্রযুবি জাদঘুর,  

াঅগারগাাঁ, শলররিাাংা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

শ ানাঃ ০২-৯১১২০৮৪ 

শিািাাআ: ০১৯২৩-৫২২৬৬০ 

বতন িা 

০২ াবিরযাগ বনষ্পবত কিশকতশ া বনবদশষ্ট 

িরয় বদরত না পারর 

নাি   : জনাি শিাাঃ াঅব্দু িবতন 

পদবি: যুগ্ম-বচি 

বিজ্ঞান  প্রযুবি িন্ত্রণায়, িাাংারদল 

বচিায়, ঢাকা 

িিন নাং-৬, ১০ি তা, িাাংারদল বচিায়, ঢাকা 
শ ান: ৯৫৫৫০০৯ 

শিািাাআ: ০১৭১১-৫৭৮৯৪২ 

 

 

এক িা 

০৩ াঅপী কিশকতশ া বনবদশষ্ট িরয় িাধ্ান 

বদরত না পারর 

িবন্ত্রপবরদ বিিারগর াবিরযাগ 

িযিস্থাপনা শ 

াবিরযাগ গ্রণ শকন্দ্র  

৫নাং শগটটি, িাাংারদল বচিায়, ঢাকা 
বতন িা 

 

 

http://www.nmst.gov.bd/

