
 

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর 

আগারগা াঁও, শেররিাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭  
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নাগবরক শেিা েনদ (Citizen Charter) 

বিেন ও বিেন 

১.১   রূপকল্প (Vission )       বিজ্ঞান িন  জাবত গনন করা  

১.২   অবিলক্ষ্য (Mission )    বিজ্ঞান বিয়য়ক প্রদে শনীিে্ত্ত প্রদে শরনর িাধ্যরি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিরক জনবপ্রয়করণ এিাং তরুণ ও অরপোদার বিজ্ঞানীরদর 

উদ্ভািনরক উৎোবিতকরণ  

২.   শেিা প্রদান প্রবতশ্রুবত  

      ২.১   নাগবরক শেিা   

ক্রবি

ক নাং 

শেিার 

নাি 

শেিা প্রদান পদ্ধবত প্ররয়াজনীয় 

কাজগপত্র 

এিাং 

প্রাবিস্থান 

শেিার িূলয এিাং 

পবররোধ্ পদ্ধবত 

শেিা প্রদারনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বপ্রাি কি শকতশা 

 (নাি, পদিী, শোান নরর 

ও ইরিইল) 

০১ েূনয পরদ 

জনিল 

বনরয়াগ 

পক্তত্রকায় বিজ্ঞবির িাধ্যরি 

দরখাস্ত আিিান 

জনপ্রোেন িন্ত্রণালরয়র 

বনধ্ শাবরত োররি দরখাস্ত 

দাবখল 

োক্ষ্াৎকাররর েিয় িূল 

েনদ উপস্থাপন 

বনধ্ শাবরত 

আরিদন 

োরি 

অবোরের 

ওরয়িোইট ও 

শনাটটে শিারডশ 

১ি শেবণর পরদ ২০০ 

টাকা, ২য় ও ৩য় শেণীর 

পরদ ১০০ টাকা এিাং ৪র্ শ 

শেবণর পরদ ৫০ টাকা 

িূরলযও িযাাংক 

ড্রাোট/রপ-অডশার 

বনরয়ারগর আরিদরনর 

োরর্ জিা বদরত িয়   

৪ িাে কাজী িাবেিুদ্দীন 

আিরিদ,  

বকউররটর (োবি শক) 

শোান নরর  ০২-

৯১১৪১২৮ 

শিািাইল নরর  ০১৭১৫-

১১৩২৫৮ 

Email:kazi_hasibuddin

@yahoo.com 

০২ জাদুঘরর 

আগত 

দে শনার্ীরদ

র Wifi 

শেিা 

প্রদান 

জাদুঘরর আগত দে শনার্ীরা 

শিািাইল িা লযাপটরপর 

িাধ্যরি ইন্টাররনট েুবিধ্া 

প্রাি িরিন  

প্ররয়াজন নাই বিনািূরলয ১ জলুাই শর্রক ৩০ জনু জনাি এে এি আিু 

িান্নান  

েিকারী বকউররটর 

শিািইল: 

০১৯১৫৭৭৭৮২১ 

email: 

hannan094039@gmail.

com 

০৩ জাদুঘররর 

অবডটবর

েুবনবদশষ্ট কারণ উরেখ করর 

আরিদরনর িাধ্যরি 

োংস্থার 

কাগজ িা 

প্রবতবদন িযিিাররর জনয 

১২,০০০  (িার িাজার) 

১ জলুাই শর্রক ৩০ জনু 

 (জাদুঘর িা েরকাররর 

জনাি শিা: আব্দলু 

িারজদ 



য়াি িাড়া 

প্রদান 

পযারড টাকা এিাং এিাং বিবধ্ 

শিাতারিক টযাক্স ও 

িযাট  

প্ররয়াজরন িযিিাররর 

বদনগুবল িযতীত) 

উপ-েিকারী প্ররকৌেলী 

শিািইল 

:০১৭৬২৮০৬৬৭৯ 

email:mazednmst@gm

ail.com 

০৪ দরপত্র 

দবলল 

বিক্রয় ও 

দাবখল 

RFQ দরপত্র পদ্ধবতর 

শক্ষ্রত্র   োধ্ারণ বিজ্ঞবি 

LTM পদ্ধবতর শক্ষ্রত্র 

বিজ্ঞবির তাবলকা 

টনকাদাররর বনকট 

শপৌৌঁছারনা এিাং প্ররয়াজরন 

পক্তত্রকায় োংবক্ষ্ি বিজ্ঞবি 

বদরয়  

৪.৩ OTM পদ্ধবতরত 

পক্তত্রকায় বিজ্ঞবির        

িাধ্যরি 

বিোি োখা ও 

ক্রয় োখা 

বিজ্ঞবিরত উবেবখত 

দবলরলর িূলয 

১ জলুাই শর্রক ৩০ জনু 

এিাং বিজ্ঞবিরত 

উবেবখত েিয়েীিা 

জনাি িােুদুর রিিান 

েিকারী বকউররটর  

শিািাইল নরর  ০১৭১১-

৪০৭৯৪৮ 

Email: 

masud.m57@gmail.co

m 

 

 

-২- 

 

০৫ জাদুঘররর 

গযালাবর- 

েিূরির 

প্রদে শনীিে্ত্ত 

প্রদে শন 

৫.১  টটরকরটর বিবনিরয় 

োধ্ারণ দে শক ও ছাত্র-

ছাত্রীরদর জাদুঘররর ৭টট 

গযালাবরর বিজ্ঞান বিয়য়ক 

প্রদে শনীিে্ত্তেিূি 

দে শরনর েুরযাগ প্রদান  

* টটরকট কাউন্টার 

শর্রক টটরকট 

োংগ্রি কররত 

িরি  হ্রােকৃত 

িূরলয টটরকট 

শপরত িরল 

িিাপবরচালরকর 

বনকট আরিদন 

কররত িরি 

৫.১.১ োধ্ারণ দে শরকর জনয 

প্রবতজন ১০.০০  (দে) টাকা 

৫.১.২ দে শক োংখযা ৫০ িা 

শিবে  িরল প্রবতজন ৭.৫০ 

টাকা 

৫.১.৩ দে শক োংখযা ১০০ িা 

তার শিবে িরল ৫.০০ টাকা 

৫.১.৪ প্রবতিন্ধীরদর জনয 

বিনািূরলয 

৫.১.৫ বিরেয় বদিরে 

প্রবতজন ৫.০০  টাকা 

 

১ জলুাই শর্রক 

৩০ জনু 

কাজী িাবেিুদ্দীন আিরিদ,  

বকউররটর (োবি শক) 

শোান নরর  ০২-৯১১৪১২৮ 

শিািাইল নরর  ০১৭১৫-১১৩২৫৮ 

Email:kazi_hasibuddin@yahoo.com 

০৬ 4-D িুবি 

প্রদে শন 

৬.১ টটরকরটর বিবনিরয় 

োধ্ারণ  

      দে শক ও ছাত্র-

টটরকট কাউন্টার 

শর্রক টটরকট 

োংগ্রি কররত 

৬.১.১  োধ্ারণ দে শক 

প্রবতজন ৪০ টাকা 

দে শক োংখযা ৫০ িা এর 

১জলুাই শর্রক 

৩০ জনু 

জনাি েুকলযাণ িাছাড় 

বকউররটর (একারডবিক) 

শিািাইল নরর  ০১৯২৩-৫২২৬৬০ 



ছাত্রীরদর  

      দে শরনর িযিস্থা 

৬.২ েকাল ১০-০০ টা 

শর্রক প্রবত  

      ১৫ বিবনট পর পর 

প্রদে শনী 

৬.৩  প্রদে শনীর শেয় ৫-১০ 

বিবনট 

িরি  হ্রােকৃত 

িূরলয টটরকট 

শপরত িরল 

িিাবরচালরকর 

বনকট আরিদন 

কররত িরি 

শিবে  িরল প্রবতজন ৩০.০০ 

টাকা  

দে শক োংখযা ১০০ িা তার 

শিবে িরল প্রবতজন ২০ 

টাকা 

Email:sbachhar@yahoo.com 

০৭ বিউজ ুিারের 

িাধ্যরি 

ভ্রািযিান 

বিজ্ঞান 

প্রদে শনী 

শদরের বিবিন্ন শজলা 

েদরর, উপরজলা েদরর, 

বিবিন্ন বেক্ষ্া প্রবতষ্ঠান 

প্রাঙ্গরণ বিজ্ঞান উৎোিী 

দে শক/ছাত্র-ছাত্রীরদর জনয 

ভ্রািযিান বিজ্ঞান 

জাদুঘররর িাধ্যরি বিজ্ঞান 

প্রদে শনী   শজলা প্রোেক, 

উপরজলা বনি শািী 

অবোোর িা শকান বেক্ষ্া 

প্রবতষ্ঠারনর িা শকান 

বিজ্ঞান উৎোিী 

োংগনরনর চাবিদা 

শিাতারিক অর্িা 

জাদুঘররর বনজস্ব 

কায শক্ররির আওতায় এ 

কায শক্রি গ্রিণ করা িয়  

 শকান েুবনবদশষ্ট 

কাগজ শনই   তরি 

www.nmst.gov.bd 

website এর 

online  আরিদন 

োরি শ ও অনলাইন 

আরিদন করা যারি 

  

বিনািূরলয ১জলুাই শর্রক 

৩০ জনু 

জনাি সেকত েরকার  

উপ-প্রধ্ান বডেরে কি শকতশা 

শিািাইল :০১৭২২৮২১৪২৮ 

email : artist.saikat@gmail.com 

-৩- 

 

০৮ আকাে 

পয শরিক্ষ্ণ 

৮.১  আকাে শিঘিুি 

র্াকা োরপরক্ষ্ জাদুঘরর 

রবক্ষ্ত শটবলর ারপর 

িাধ্যরি  

৮.২  আকাে শিঘিুি 

র্াকা োরপরক্ষ্ বিউজ ু

িারের োরর্ শপ্রবরত 

টটরকট 

কাউন্টার 

শর্রক 

টটরকট ক্রয় 

 

৮.১.১ প্রবতজন ১০.০০ 

টাকা  

        দে শনীর বিবনিরয় 

 

 

৮.১.২ বিনািূরলয 

 

েিারির প্রবত 

শুক্র ও েবন  

েন্ধযায় জাদুঘররর 

ছারদ বনবি শত 

িানিক্তির চত্বরর 

বিউজ ুিারের 

প্রদে শনীর েিয় 

জনাি েুকলযাণ িাছাড় 

বকউররটর (একারডবিক) 

শিািাইল নরর  ০১৯২৩-৫২২৬৬০ 

Email:sbachhar@yahoo.com 

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


শটবলর ারপর িাধ্যরি 

৮.৩  বিরেয় বিরেয় 

িিাজাগবতক বদিরে 

৮.১.৩ বিনািূরলয েন্ধযায় 

শদরের শকান 

প্রারের  

০৯ বিজ্ঞান 

বিয়য়ক 

িক্তৃতািালা 

৯.১ শদরের প্রবর্তযো 

বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান বিরেয়ক, 

িিাগণরক িক্তৃতা 

প্রদারনর জনয আিন্ত্রণ 

করা িয় 

৯.২ শোতারদর ই-শিইল, 

শিািাইল শোান িা 

অনলাইরন নাি বনিন্ধন 

কররত িয় 

৯.৩ আরয়াজরনর বিয়য়টট 

পক্তত্রকায় বিজ্ঞবির িাধ্যরি 

প্রচার করা িয় 

শকান 

কাগজ 

প্ররয়াজন 

শনই 

বিনািূরলয 

 

শয শকান 

েুবিধ্াজনক বদরন 

জনাি েুকলযাণ িাছাড় 

বকউররটর (একারডবিক) 

শিািাইল নরর  ০১৯২৩-৫২২৬৬০ 

Email:sbachhar@yahoo.com  

১০ বিজ্ঞান 

বিয়য়ক 

শেবিনার/ 

কি শোলা 

১০.১ বিজ্ঞান বিয়য়ক 

শেবিনার িা কি শোলা 

বিজ্ঞান জাদুঘররর 

অবডটবরয়ারি িা শকান 

বিিাগীয় িা শজলা েদরর 

আরয়াজন করা িয় 

১০.২ বিয়য়িে্ত্ত বনধ্ শারণ 

করর েুবনবদশষ্ট িযক্তিরদর 

আিন্ত্রণ করা িয় 

১০.৩ শেবিনারর 

অাংেগ্রিরণর জনয আগ্রিী 

িযক্তিরদর আিন্ত্রণ করা িয় 

১০.৪ শেবিনার বিয়য়ক 

তর্া জাদুঘররর/ 

িন্ত্রণালরয়র ওরয়িোইরট 

প্রকাে করা িয়  

শকান 

কাগজ 

প্ররয়াজন 

শনই 

বিনািূরলয শয শকান 

েুবিধ্াজনক বদরন 

কাজী িাবেিুদ্দীন আিরিদ,  

বকউররটর (োবি শক) 

শোান নরর  ০২-৯১১৪১২৮ 

শিািাইল নরর  ০১৭১৫-১১৩২৫৮ 

Email:kazi_hasibuddin@yahoo.com 

 

৪- 

১১ বিজ্ঞান ১১.১ জাতীয় বেশু শকান কাগজ বিনািূরলয জাতীয় বেশু জনাি সেকত েরকার  



বিয়য়ক 

বচত্রাঙ্কন/ 

অনযানয 

প্রবতরযাবগতা 

বদিে, বিশ্ব  

       বিজ্ঞান বদিেেি 

অনযানয  

       গুরুত্বপূণ শ 

বদিরে এ  

       প্রবতরযাবগতার 

আরয়াজন  

       করা িয় 

১১.২ প্রবতরযাবগতা 

িূলত   

       

বেশু/বকরোররদর 

জনয    

       আরয়াক্তজত িয় 

১১.৩ পক্তত্রকায় এিাং 

প্রবতষ্ঠারনর ওরয়ি 

োইরট বিজ্ঞবি  বদরয় 

প্রবতরযাবগতার     

       আরয়াজন করা 

িয় 

পরত্রর 

প্ররয়াজন 

শনই 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বদিে, বিশ্ব 

বিজ্ঞান বদিে, 

অনযানয বিরেয় 

গুরুতপূণ শ 

বদিরে 

োধ্ারণত একই 

বদরন 

প্রবতরযাবগতা ও 

পুর াররর 

আরয়জন করা 

িয় 

উপ-প্রধ্ান বডেরে কি শকতশা 

শিািাইল :০১৭২২৮২১৪২৮ 

email : artist.saikat@gmail.com 

জনাি শেৌবিত্র কুিার বিশ্বাে 

বেবনয়র আটটশস্ট কাি অবডও-বিেুযয়াল 

অবোোর 

শিািাইল:০১৭২২৪৬২৯২৫ 

email : artist.soumitra@gmail.com 

জনাি রবিন িোক 

আটটশস্ট 

শিািইল: ০১৭১২১৫২২৫০ 

email: robinbasak@gmail.com 

১২ পানাগারর 

পানক শেিা 

পানাগারর আগত 

পানকরদর পানাগারর 

র্াকা প্ররয়াজনীয় 

পুস্তক, জান শাল, 

পক্তত্রকা ইতযাবদ 

পানকরদর চাবিদা 

শিাতারিক  েরিরাি  

পানকরদর শকান   

পুস্তক/ জান শাল 

ইতযাবদ িাইরর বনরত 

শদয়া িয় না 

শকান কাগজ 

পরত্রর 

প্ররয়াজন 

শনই 

বিনািূরলয ১ জলুাই শর্রক 

৩০ জনু 

জনাি শিাোঃ কািরুল ইেলাি 

লাইরেবরয়ান কাি ডকুরিরন্টেন অবোোর 

শোান নরর  ০২-৯১৩৫৪৮২ 

শিািাইল নরর  ০১৫৫২-৪৪৯৯৯১ 

Email:kmrul@yahoo.com 

১৩ পানকরদর 

চাবিদা 

শিাতারিক 

পানরকর অনুররারধ্ 

শকান পুস্তরকর/ 

জান শারলর প্ররয়াজনীয় 

োদা কাগরজ 

আরিদন 

প্রবত পাতার িূলয ২.০০ 

 (দুই) টাকা 

১ জলুাই শর্রক 

৩০ জনু 

জনাি পবপ িন্ডল 

েিকারী লাইরেবরয়ান কাি কযাটালগার 

শিািাইল  ০১৭২৬-৫৩০৬৫০ 

mailto:artist.saikat@gmail.com
mailto:artist.soumitra@gmail.com


শকান পুস্তক 

িা জান শারলর 

প্ররয়াজনীয় 

পাতার 

োরটাকবপ 

েরিরাি 

পাতার োরটাকবপ 

করর শদয়া িয়  

Email:popy.dhakauniversity@gmail.com 

১৪ তর্য 

অিিুিকরণ 

নীবতিালা 

২০১৫-এর 

আওতায় 

তর্য প্রদান 

িযক্তি/উপযুি 

কতৃ শপরক্ষ্র িাধ্যরি 

আরিদন পাওয়ার পর 

তর্য অিিুিকরণ 

নীবতিালা ২০১৫ 

অনুেররণ যর্াযর্ 

কতৃ শপরক্ষ্র 

অনুরিাদন গ্রিণ 

করর তর্য প্রদান করা 

িয় 

তর্য 

অিিুিকরণ 

নীবতিালা 

োংযুি 

বনধ্ শবরত 

োরি 

 (পবরবেষ্ট ৭-

৯) 

প্রাবিস্থান  

ওরয়িোইট  

শেিারিরদ িূলয  

তর্য অিিুিকরণ 

নীবতিালার পবরবেষ্ট-১০ 

দ্রষ্টিয 

শেিারিরদ 

অিিুিকরণ 

নীবতিালা 

অনুযায়ী 

জনাি শিাোঃ কািরুল ইেলাি 

লাইরেবরয়ান কাি ডকুরিরন্টেন অবোোর 

শোান নরর  ০২-৯১৩৫৪৮২ 

শিািাইল নরর  ০১৫৫২-৪৪৯৯৯১ 

Email:kmrul@yahoo.com 

-৫- 

 

১৫ িালািাল 

 (রষ্টেনারী, 

কম্পিউটার 

োিগ্রী, 

গাড়ীেি 

অনযানয 

দ্রিযাবদ) ক্রয় 

বিজ্ঞবি ওরয়িোইট, 

পক্তত্রকার িাধ্যরি 

প্রকাে, িযক্তি/উপযুি 

কতৃ শপরক্ষ্র িাধ্যরি 

প্রাি আরিদন কবিটট 

কতৃ শক যাচাই-িাছাই ; 

শনাটটে অি অযাওয়াডশ 

বিোি োখা ও 

ক্রয় োখা 

বিজ্ঞবি অনুযায়ী বনধ্ শাবরত 

োররি আরিদন ও োংবেষ্ট 

ডকুরিন্ট 

৩০ কায শবদিে জনাি িুবিনুর রেীদ 

েিকারী বকউররটর 

শিািইল:০১৫২০০৮৩৫০২ 

email : mumin.du@gmail.com 

জনাি এে এি আি ুিান্নান  

েিকারী বকউররটর 

শিািইল: ০১৯১৫৭৭৭৮২১ 

email: 

hannan094039@gmail.com  

১৬ পুরাতন 

অরকরজা 

িালািাল 

বনলারি 

বিক্রয় 

বিজ্ঞবি ওরয়িোইট ও 

পক্তত্রকার িাধ্যরি 

প্রকাে; িযক্তি/উপযুি 

কতৃ শপরক্ষ্র িাধ্যরি 

প্রাি আরিদন কবিটট 

কতৃ শক যাচাই-িাছাই ; 

শনাটটে অি অযাওয়াডশ 

বিোি োখা ও 

ক্রয় োখা 

বিজ্ঞবি অনুযায়ী বনধ্ শাবরত 

োররি আরিদন ও োংবেষ্ট 

ডকুরিন্ট 

 

 

 

 

৩০ কায শবদিে জনাি শিা: আব্দলু িারজদ 

উপ-েিকারী প্ররকৌেলী 

শিািইল :০১৭৬২৮০৬৬৭৯ 

email:mazednmst@gmail.com 

mailto:mumin.du@gmail.com


১৭ জাদুঘররর 

ওয়াকশেপ 

েুবিধ্া প্রদান 

তরুণ উদ্ভািক িা অনয 

শকান বিজ্ঞানীরদর  

প্রবতষ্ঠান জাদুঘররর 

ওয়াকশেপ িযিিার 

কররত পাররিন 

িিাপবরচালক 

িরাির 

আরিদন 

বিনািূরলয 

 

 

 

 

 

 

আরিদরনর ৩ 

বদন  

জনাি শেৌবিত্র কুিার বিশ্বাে 

বেবনয়র আটটশস্ট কাি অবডও-

বিেুযয়াল অবোোর 

শিািাইল:০১৭২২৪৬২৯২৫ 

email : 

artist.soumitra@gmail.com 

১৮ অবিরযাগ 

প্রদান 

জাদুঘররর শকান 

কি শকতশা িা কি শচারীর 

বিরুরদ্ধ শকান েুবনবদশষ্ট 

অবিরযাগ র্াকরল তার 

প্রবতকার শচরয় োংবেষ্ট 

িযক্তি অবিরযাগ দারয়র 

কররত পাররিন 

িিাপবরচালক 

িরাির 

আরিদন 

িিাপবরচালক অবিরযাগ 

প্রবতকারর শোাকাল পরয়ন্ট 

িরািরর োদা কাগরজ 

আরিদন িা জাদুঘররর 

ওরয়ি  োইরট 

www.grs.gov.bd -শত 

অনলাইন আরিদন 

৩ িাে জনাি েুকলযাণ িাছাড় 

বকউররটর  (একারডবিক) 

শিািাইল নরর  ০১৯২৩-

৫২২৬৬০ 

Email:sbachhar@yahoo.com 

-৬- 

২.২  প্রাবতষ্ঠাবনক শেিা  

ক্র

বি

ক 

নাং 

শেিার নাি শেিা প্রদান পদ্ধবত শেিার িূলয 

এিাং 

পবররোধ্ 

পদ্ধবত 

শেিার িূলয এিাং পবররোধ্ 

পদ্ধবত 

শেিা প্রদারনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বপ্রাি কি শকতশা 

 

০১ িন্ত্রণালয়, দির 

িা অনয শকান 

অবোরের 

চাবিত তর্য 

েরিরাি 

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 

িন্ত্রণালয় িা অনয 

শকান িন্ত্রণালয় িা 

দির শর্রক তর্য চাওয়া 

িরল চাবিদা শিাতারিক 

তর্য েরিরাি 

জাদুঘর িা 

িন্ত্রণালরয়র 

ওরযিোইট 

বিনািূরলয ১ জলুাই শর্রক ৩০ জনু জনাি আবনেুর  রিিান, 

েি   বকউররটর 

জনাি শতৌবিদুল িাোন, 

েি   বকউররটর 

জনাি আজিত আলী 

অবোে েুপার 

০২ বেক্ষ্া 

প্রবতষ্ঠারনর 

ছাত্র-ছাত্রীরদর 

জাদুঘর 

পবরদে শরনর 

জনয পবরিিন 

েুবিধ্া প্রদান 

আগ্রিী বেক্ষ্া প্রবতষ্ঠান 

প্রধ্ান অন লাইরন িা 

অো লাইরন আরিদন  

করর আরলাচনা 

োরপরক্ষ্ পবরিিন 

বেবডউল বনধ্ শারণ করা 

িয় 

জাদুঘররর 

ওরয়িোইট 

বিনািূরলয ১ জলুাই শর্রক ৩০ জনু জনাি শিাোঃআবনেুর 

রিিান, 

জনাি িােুদুর রিিান 

০৩ ভ্রািযিান শজলা প্রোেন,  বিনািূরলয ১ জলুাই শর্রক ৩০ জনু কাজী িাবেিুদ্দীন 

mailto:artist.soumitra@gmail.com
http://www.grs.gov.bd/


জাদুঘররর 

 ( বিউজ ুিাে) 

িাধ্যরি বিজ্ঞান 

প্রদে শনী 

উপরজলা বনি শািী 

অবোোর িা শকান 

বেক্ষ্া প্রবতষ্ঠান প্রধ্ারনর 

োরর্ আরলাচনাক্ররি 

িা  অনুররারধ্ বিউজ ু

িাে শপ্ররণ করা িয় 

আিরিদ  

বকউররটর(োবি শক) 

০৪ বিজ্ঞান ক্লাি 

বনিন্ধন 

বনধ্ শাবরত োররি 

অনলাইরন িা অো 

লাইরন আরিদন কররত 

িয় 

 বনিন্ধন বো ১০০ টাকা 

িযাাংক ড্রাোট িা শপ-

অডশার িিাপবরচালক, 

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 

জাদুঘর িরাির শপ্ররণ 

কররত িরি 

 

 

 

 

আরিদন দাবখরলর ৪ 

িাে পর 

জনাি শিাোঃ আবনেুর 

রিিান 

েিকারী বকউররটর 

 

০৫ বিজ্ঞান ও 

প্রযুক্তি েিাি 

এিাং বিজ্ঞান 

শিলার 

আরয়াজন 

৫.১ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 

উন্নয়ন ট্রারস্টর 

অর্ শায়রন বিিাগীয় 

পয শারয় এিাং বিজ্ঞান ও 

প্রযুক্তি িন্ত্রণালরয়র 

িাধ্যরি জাতীয় বিজ্ঞান 

ও  প্রযুক্তি পবরয়রদর 

অর্ শায়রন শজলা পয শারয় 

জাতীয় বিজ্ঞান ও 

প্রযুক্তি েিাি পালন ও 

বিজ্ঞান শিলার 

আরয়াজন  বিিাগীয় 

পয শারয় শিলা 

আরয়াজরনর জনয 

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 

উন্নয়ন ট্রাবস্ট তিবিল 

শর্রক বিিাগীয় 

কবিেনাররর অনুকূরল 

জাদুঘররর 

ওরয়িোইট 

ও অবোরে 

 

 

 

 

 

 

 

বিনািূরলয অর্ শ প্রদারনর পর ৩ 

িাে 

কাজী িাবেিুদ্দীন 

আিরিদ  

বকউররটর(োবি শক) 

 

জনাি শিাোঃ আব্দলু 

আক্তজজ 

বিোি রক্ষ্ণ কি শকতশা 

 (অবতবরি দাবয়ত্ব) 



৩.০০ লক্ষ্ টাকা এিাং 

শজলা পয শারয়র 

অনুষ্ঠারনর জনয 

েরকাবর তিবিল শর্রক 

শজলা প্রোেকরক 

১,৬০,০০০/-  টাকা 

এিাং উপরজলা 

পয শারয়র অনুষ্ঠারনর 

জনয ৬০,০০০/ টাকা 

করর প্রদান করা িয়  

০৬ উপরজলা/শজ

লা পয শারয় 

অবলম্পিয়াড 

প্রবতরযাবগতা 

আরয়াজন 

-ঐ- -ঐ- -ঐ- -ঐ- জনাি : আবনেুর রিিান 

েিকারী বকউররটর 

 

০৭ উপরজলা/শজ

লা পয শারয় 

বিজ্ঞান বিবিক 

কুইজ 

প্রবতরযাবগতা 

আরয়াজন 

প্রবত শজলায় 

অনুষ্ঠারনর জনয শজলা 

প্রোেকরক ৩০,০০০/- 

টাকা প্রদান করা িয়   

-ঐ-  -ঐ- জনাি : সেকত েরকার 

উপ-প্রধ্ান 

বডেরেকি শকতশা  

০৮ শজলা পয শারয় 

বিজ্ঞান বিয়য়ক 

শেবিনার 

আরয়াজন 

-ঐ- -ঐ- -ঐ- -ঐ- জনাি : সেকত েরকার 

উপ-প্রধ্ান 

বডেরেকি শকতশা  

০৯ বিজ্ঞানাগাররর 

উন্নয়রনর জনয 

বেক্ষ্া প্রবতষ্ঠারন 

অনুদান 

শজলা প্রোেকগরনর 

এিাং ট্রাবস্ট শিারডশর 

েদরেযরদর েুপাবররে 

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি 

উন্নয়রন ট্রাস্ট তিবিল 

শর্রক ১.০০০.০০ 

(একলক্ষ্ টাকা) করর 

অনুদান প্রদান 

-ঐ- বিনািূরলয ট্রাবস্ট শিারডশর 

বেদ্ধারের ১ িারের 

িরধ্য 

জনাি শিাোঃ আব্দলু 

আক্তজজ 

বিোি রক্ষ্ণ কি শকতশা 

 (অবতবরি দাবয়ত্ব) 

 

 



 

 

-২.৩- অিযেরীণ শেিা 

ক্রবিক 

নাং 

শেিা শেিা প্রদান পদ্ধবত শেিার িূরলয এিাং 

পবররোধ্ পদ্ধবত 

শেিা প্রদারনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বপ্রাি 

কি শকতশা/কি শচারী 

০১ কি শকতশা/কি শচারীরদর কি শিন্টন অবোে আরদরের িাধ্যরি োরি এিাং বিোি 

োখা 

শযাগদারনর পর 

৭(োত) বদন 

১  জনাি িুবিনুর রেীদ, 

     েিোঃবকউররটর 

২  জনাি শিাোঃ আজিত 

আলী,  

      অবোে েুপার 

০২ শটবলরোান, োযাক্স, োরটাকবপয়ার 

শিবেন, ইরলকটট্রক এন্ড 

ইরলকট্রবনক্স দ্রিযাবদ োংগ্রি ও 

শিরািত 

দরপত্র িা েরােবর ক্রয় -ঐ- নষ্ট িওয়ার ৭ 

 (োত) বদরনর 

িরধ্য ও োংগ্ররির 

শক্ষ্রত্র ১(এক) 

িাে 

১  ১  জনাি িুবিনুর 

রেীদ, 

     েিোঃ বকউররটর 

২  জনাি শিাোঃ আজিত 

আলী,  

      অবোে েুপার 

০৩ চাকুরী স্থায়ীকরণ জাদুঘররর বনরয়াগ বিবধ্ 

শিাতারিক প্রবতরিদন প্রাবির 

-ঐ- শরকডশপত্র 

প্রাবির ৩(বতন) 

বদরনর িরধ্য 

জনাি শিাোঃ আজিত 

আলী,  

      অবোে েুপার 

০৪ বিবিন্ন প্রকাররর ছুটট িঞ্জরু জাদুঘররর বনরয়াগ বিবধ্ 

শিাতারিক প্রবতরিদন প্রাবির 

প্রোেন ও বিোি 

োখা 

আরদে প্রাবির ৩ 

বদরনর িরধ্য 

জনাি শিাোঃ আজিত 

আলী,  

      অবোে েুপার 

০৫ েিধ্ররনর েিা আরয়াজন -ঐ- োংবেস্ট োখা ৭ বদন োংবেস্ট োখা প্রধ্ান 

০৬ েিার কায শবিিরণী প্রে্ত্তত ও 

বিতরণ 

ডাকরযারগ ও িািক 

িারোরত শপ্ররণ 

প্রোেন ও বিোি 

োখা 

৩ বদন জনাি শিাোঃ আজিত 

আলী,  

      অবোে েুপার 

০৭ অিযেরীণ প্রবেক্ষ্ণ আরয়াজন িিিয উপস্থাপন ও িযান্ড 

আইট প্রকাে 

প্রোেন োখা ৩ বদন জনাি শতৌবিদুল িাোন 

েিকারী বকউররটর 

০৮ ড্রাইিার ও ৪র্ শ শেণীর কি শচারীরদর 

শপায়াক-পবরচ্ছদ ক্রয় ও েরিরাি 

দরপরত্রর িাধ্যরি ক্রয় এিাং 

প্রাপযতা অনুযায়ী বিতরণ 

প্রোেন ও বিোি 

োখা 

প্রাবির শযাগযতা 

অজশরনর ৪৫ বদন 

পর 

জনাি িােুদুর রিিান 

 েিোঃ বকউররটর 

জনাি শিাোঃ আজিত 

আলী,  

 অবোে েুপার 

০৯ কি শকতশা/কি শচারীরদর কায শিন্টন প্রাপযতা এিাং চাবিদা প্রোেন োখা প্ররয়াজন েৃটষ্ট জনাি শিাোঃ আজিত 



প্রাবধ্কার শিাতারিক শটবলরোান ও 

অনযানয েুরযাগ েুবিধ্ার আরয়াজন 

শিাতারিক 

 

িওয়ার ১৫ বদন 

পর 

আলী,   

অবোে েুপার  

১০ েকল দির/গযালারী পবরষ্কার 

পবরচ্ছন্নতার িযিস্থা 

বনয়বিত ঝাড়ু শদয়া ও িুছা 

 

প্ররযাজয নয় প্রবতবদন ১  েবিদ চন্দ্র দাে, 

পবরচ্ছন্নতাকিী 

২  েজল চন্দ্র দাে,    -

ঐ- 

৩  েুিন চন্দ্র দাে    -ঐ- 

১১ শষ্টেনারী িালািাল বিতরণ বলবখত চাবিদার বিবিরত প্ররযাজয নয় িজদু র্াকা 

োরপরক্ষ্ তা 

পাওয়ার ১ বদন 

১  জনাি পবপিন্ডল, 

েিকারী  

     লাইরেবরয়ান 

২  জনাি এি.এি. 

রুিারয়ত    

    শিারেন, গযালারী 

েিকারী 

১২ দরপত্র দবলল প্রে্ত্তত বপবপআর-২০০৮ শিাতারিক প্ররযাজয নয় ৭ বদন 

 

 

 

দরপত্র িূলযায়ন কবিটট 

১৩ অবোে ও গযালারীেিূরির বিদুযৎ, 

পাবন েরিরাি িযিস্থার ত্রুটট এিাং 

িিন শিরািত কায শক্রি েিরকশ 

গণপূতশ বিিারগর োরর্ শযাগারযাগ 

প্ররয়াজন অনুযায়ী 

শযাগারযাগ 

প্ররযাজয নয় ৩ বদন ১  জনাি শিা: আবনেুর 

রিিান 

      েিকারী বকউররটর 

২  জনাি শিাোঃ আব্দলু 

িারজদ  

        উপ-েিকারী 

প্ররকৌেলী 

-৮- 

 

ক্রবিক 

নাং 

শেিা শেিা প্রদান পদ্ধবত প্ররয়াজনীয় কাগজ-

পত্র এিাং প্রাবিস্থান 

শেিা প্রদারনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বপ্রাি 

কি শকতশা/কি শচারী 

১৪ অবডটবরয়াি ও স্থাপনা িাড়া প্রদান 

ও আদায় বিয়রয় কায শক্রি 

দাবয়ত্বপ্রাি কি শকতশার োরর্ 

শযাগারযাগ 

প্ররযাজয নয় ৩ বদন জনাি শিাোঃ আব্দলু 

িারজদ  

উপ-েিকারী প্ররকৌেলী 

১৫ ইন্টাররনট শেিার েিেযা দরূীকরণ ইন্টাররনট শিরািতকারী 

প্রবতষ্ঠারনর োরর্ শযাগারযাগ 

প্ররযাজয নয় ৩ বদন জনাি এে এি আিু 

িান্নান 



েিকারী বকউররটর 

১৬ অবোরের কম্পিউটার ও কম্পিউটার 

োিগ্রী শিরািত, ও োংগ্রি এিাং 

বিতরণ 

চাবিদা ও প্রািতা শিাতারিক -ঐ- ১০ বদন জনাি এে এি আিু 

িান্নান 

েিকারী বকউররটর 

১৭ জাদুঘররর তর্যপ্রযুক্তি োংক্রাে 

বিয়য়ািলী বনষ্পবিকরণ 

- -ঐ- ১ িাে জনাি এে এি আিু 

িান্নান 

েিকারী বকউররটর 

১৮ কি শকতশা/কি শচারীরদর নািোলক, 

োইন শিাডশ, পবরবচবত শিাডশ, িযানার, 

শোে্টুন ইতযাবদ প্রে্ত্তত, বিতরণ 

ও োংরযাজন  

প্রাপযতা শিাতারিক 

স্থানীয়িারি োংগ্রি করর 

-ঐ- ৭বদন জনাি শেৌবিত্র কুিার 

বিশ্বাে 

বেবনয়র আটটশস্ট কাি 

অবডও-বিেুযয়াল 

অবোোর 

 

১৯ অবোরের বিবিন্ন প্রকার িুদ্রণ চাবিদা প্ররয়াজনীয়তা 

অনুযায়ী 

 ১০-৩০ বদন ১  জনাি কািরুল 

ইেলাি, লাইরেরীয়ান 

কাি কুরিরন্টেন 

অবোোর 

২  জনাি িােুদুর 

রিিান,েিকারী 

বকউররটর 

৩  জনাি রবিন িোক 

আটটশস্ট 

৪  জনাি শিাোঃ 

োিজািান শিারেন 

 ,উমিান েিকারী 

২০ গাড়ীেিূরির জ্বালানী ও অনযানয 

োিগ্রী োংগ্রি ও েরিরাি 

প্ররয়াজনানুযায়ী পবরিিন োখা ১-৭ বদন জনাি িােুদুর রিিান 

েিকারী বকউররটর 

২১ অবধ্যাচরনর বিবিরত গাড়ী েরিরাি েরকাবর বনরদশবেকা 

শিাতারিক 

পবরিিন োখা ২ বদন জনাি িােুদুর রিিান 

েিকারী বকউররটর 

২২ গাড়ী শিরািরতর কায শক্রি গ্রিণ প্ররয়াজন শিাতারিক পবরিিন োখা ১-৩০ বদন জনাি িােুদুর রিিান 

েিকারী বকউররটর 

২৩ যািতীয় দরপত্র প্রক্তক্রয়াকরণ বপবপআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় োখা 

 

 

৩০ বদন দরপত্র িূলযায়ন কবিটট 

িূলয যাচাই কবিটট 



২৪ প্রাক্কলন চূড়ােকরণ -ঐ- -ঐ- োংবেষ্ট োখা 

শর্রক চাবিদা 

প্রাবির ৩ বদন 

িূলয যাচাই কবিটট 

২৫ েরিরািরযাগয িালািাল পরীক্ষ্া 

করর গ্রিণ ও িান্ডারর জিাকরণ 

িালািাল ক্রয় কবিটটর 

প্রতযয়ন শিাতারিক 

িান্ডার ২ বদন িূলয যাচাই কবিটট 

২৬ পত্র বিতরণ শযখারন যখন প্ররয়াজন প্রোেন ও বিোি 

োখা 

২ বদন 

 

জনাি শিাোঃ োিজািান 

শিারেন,  

উমিান েিকারী 

জনাি শিা  িাজ্জাজ 

িবতয়ার তিাল, 

ো াঁট-িুদ্রাক্ষ্বরক কাি 

কম্পিউটার অপাররটর 

২৭ পত্র গ্রিরণর পর শরক্তজষ্টারর 

বলবপিদ্ধকরণ 

   শিগি নােরীন জািান, 

োটবলবপকার কাি 

কম্পিউটার অপাররটর 

 

 

 

-২.৪ অিযেবরণ শেিা 

 

ক্রবিক 

নাং 

শেিা শেিা প্রদান পদ্ধবত প্ররয়াজনীয় কাগজ-

পত্র এিাং প্রাবিস্থান 

শেিা প্রদারনর 

েিয়েীিা 

দাবয়ত্বপ্রাি 

কি শকতশা/কি শচারী 

০১ িবিয়য তিবিল অগ্রীি বনষ্পবি বনধ্ শাবরত োররি আরিদন োরি এিাং বিোি 

োখা 

পত্র প্রাবির  

৪ বদন 

জনাি শিাোঃ আব্দলু 

আক্তজজ ,  

  বিোি রক্ষ্ণ কি শকতশা 

 (অ দা ) 

০২ িবিয়য তিবিল চূড়াে বনষ্পবি -ঐ- -ঐ- পত্র প্রাবির  

২১ বদন 

জনাি শিাোঃ আব্দলু  

আক্তজজ  

  বিোি রক্ষ্ণ কি শকতশা 

 (অ দা) 

০৩ ছুটট নগদায়ন বনষ্পবি -ঐ- -ঐ- পত্র প্রাবির  

২১ বদন 

জনাি শিাোঃ আব্দলু  

আক্তজজ  

  বিোি রক্ষ্ণ কি শকতশা 

 (অ দা) 



০৪ শপনেন শকে বনষ্পবি -ঐ- -ঐ- পত্র প্রাবির  

৩০ বদন 

জনাি শিাোঃ আব্দলু  

আক্তজজ  

  বিোি রক্ষ্ণ কি শকতশা 

 (অ দা) 

০৫ বিল পবররোধ্ প্রাপয িওয়ার পর বিল দাবখল -ঐ- বিল প্রাবির  

৪ বদন 

জনাি শিা:োি আলি 

   অবোে েিকারী কাি 

কম্পিউটার িুদ্রাক্ষ্বরক 

০৬ িাবয় শক শিতন িকৃ্তদ্ধ আরিদন -ঐ- ৩ বদন জনাি শিাোঃ োি আলি, 

অবোে েিকারী কাি-

কম্পিউটার িুদ্রাক্ষ্বরক 

০৭ বিবিন্ন ধ্ররনর ঋণ/অবগ্রি িঞ্জরুী বনধ্ শাবরত োররি আরিদন -ঐ- ৭ বদন জনাি শিাোঃ আব্দলু  

আক্তজজ  

  বিোি রক্ষ্ণ কি শকতশা 

 (অ দা) 

০৮ টাইি শ ল, বেরলকেন শগ্রড ইতযাবদ আরিদন করার পর 

পবরচালনা শিাডশ িা বনবদশষ্ট 

কবিটটর অনুরিাদরনর পর 

-ঐ- ৩০ বদন জনাি শিাোঃ আব্দলু  

আক্তজজ  

  বিোি রক্ষ্ণ কি শকতশা 

 (অ দা) 

০৯ েিা/প্রবেক্ষ্ণ ইতযাবদর জনয অবগ্রি 

অর্ শ িঞ্জরুী 

আরিদন -ঐ- ১ বদন জনাি শিাোঃ আব্দলু  

আক্তজজ  

  বিোি রক্ষ্ণ কি শকতশা 

 (অ দা) 

১০ অবডট আপবির জিাি উপস্থাপন  অবডট আপবি উত্থাবপত 

িরল এিাং প্রবতরিদন শপরল 

-ঐ- 

 

 

৩০ বদন জনাি শিাোঃ আব্দলু  

আক্তজজ  

  বিোি রক্ষ্ণ কি শকতশা 

 (অ দা) 

১১ িারজট প্রণয়ণ বনধ্ শাবরত েিরয় িন্ত্রণালরয়র 

চাবিদা শিাতারিক 

-ঐ- ১৫ বদন জনাি শিাোঃ আব্দলু  

আক্তজজ  

  বিোি রক্ষ্ণ কি শকতশা 

 (অ দা) 

১২ উপরযাজন পুন উপরযাজন অর্ শ িছর শেরয় 

প্ররয়াজনীয়তার বনবররখ 

-ঐ- ৭ বদন জনাি শিাোঃ আব্দলু  

আক্তজজ  

  বিোি রক্ষ্ণ কি শকতশা 

 (অ দা) 



১৩ জাদুঘররর স্টাোরদর জনয 

গ্রন্থাগাররর পুস্তক োিবয়কী ইেুযর 

িযিস্থা করা 

আরিদরনর শপ্রবক্ষ্রত লাইরেবর ৭ বদন ১  জনাি শিাোঃ কািরুল 

ইেলাি,  

     লাইরেবরয়ান কাি 

ডকুরিন্টেন অবোোর  

২  জনাি পবপিন্ডল 

     েিকারী লাইরেবরয়ান  

কাি কযাটালাগার 

৩  

৩.১ অবিরযাগ িযিস্থাপনা পদ্ধবত (GRS) 

 

ক্রবিক 

নাং 

কখন শযাগারযাগ কররিন কার েরঙ্গ শযাগারযাগ কররিন শযাগারযারগর টনকানা বনষ্পবির েিয়েীিা 

০১ দাবয়ত্বপ্রাি কি শকতশা েিাধ্ান 

বদরত না পাররল  

শোাকাল পরয়ন্ট কি শকতশা 

নাি     জনাি েুকলযাণ িাছাড় 

পদবি   বকউররটর 

 (একারডবিক) 

ওরয়ি শপাটশাল  

www.nmst.gov.bd 

                   www.grs.gov.bd 

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর,  

আগারগা াঁও, শেররিাাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

শোানোঃ ০২-৯১১২০৮৪ 

শিািাইল  ০১৯২৩-৫২২৬৬০ 

বতন িাে 

০২ অবিরযাগ বনষ্পবি কি শকতশা 

বনবদশষ্ট েিরয় বদরত না পাররল 

নাি    জনাি শিাোঃ আকির 

শিারেন 

পদবি    অবতবরি েবচি 

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি িন্ত্রণালয়, 

িাাংলারদে েবচিালয়, ঢাকা 

িিন নাং-৬, ১০ি তলা, িাাংলারদে 

েবচিালয়, ঢাকা 

শোান  ৯৫৫৫০০৯ 

শিািাইল  ০১৭১১-৫৭৮৯৪২ 

 

 

এক িাে 

০৩ আপীল কি শকতশা বনবদশষ্ট েিরয় 

েিাধ্ান বদরত না পাররল 

িবন্ত্রপবরয়দ বিিারগর 

অবিরযাগ িযিস্থাপনা শেল 

অবিরযাগ গ্রিণ শকন্দ্র  

৫নাং শগটটট, িাাংলারদে েবচিালয়, ঢাকা 

বতন িাে 

 

 

 

 

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

