
              (একই তারযখ ও স্মাযককয প্ররতস্থান) 

 

জাতীয় রফজ্ঞান ও প্রযুরি জাদুঘয 
আগাযগাঁও, শকযফাাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭  

website: www.nmst.gov.bd 

সূত্র: ৩৯.৪১০.০০৯.০৪.০০.০০৬.২০১০-৯৬                         তারযখ: ১৮/০৮/২০১৫ইাং। 

 
welq: ২০১৫-২০১৬ অথ থ ফছকযয APA এয শকৌরগত ঊকেশ্য(৪) তথ্য অরধকায ও স্বপ্রকণারদত তথ্য প্রকা মথাভকয় 

ফাস্তফায়কনয রনরভত্ত দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথা রনধ থাযণ । 

 
সূত্র : ৩৯.০০.০০০০.০০২.০৬.০৪১.১২-২০৮        তারযখ :১২.০৮.২০১৫ রি:।  
 

        উযু থি রফলয় ও সূকত্রয শপ্ররিকত জাতীয় রফজ্ঞান ও প্রযুরি জাদুঘকযয রনকনাি কভ থকতথাগণকক তথ্য প্রদানকাযী  দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ থকতথা, রফকল্প তথ্য প্রদানকাযী কভ থকতথা এফাং তথ্য প্রদানকাযী আরর কভ থকতথা রনকয়াগ কযা কয়কছ: 

১ তথ্য প্রদানকাযী দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথায নাভ শভা: কাভরুর ইরাভ  

 দরফ রাইকেরযয়ান-কাভ-ডকুকভকেন অরপায  

 অরপকয ঠিকানা (আইরড নাং) জাতীয় রফজ্ঞান ও প্রযুরি জাদুঘয 

আগাযগাঁও, শকযফাাংরা নগয, ঢাকা 
 

 শপান ৯১৩৫৪৮২  

 শভাফাইর শপান ০১৫৫২-৪৪৯৯৯১  

 পযাক্স ৯১১৪৮৩১  

 ই-শভইর k_mrul@yahoo.com  

 ওকয়ফাইট www.nmst.gov.bd  

২ রফকল্প তথ্য প্রদানকাযী দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথায নাভ র ভন্ডর  

 দরফ কাযী রাইকেরযয়ান-কাভ-কযাটারগায  

 অরপকয ঠিকানা (আইরড নাং) জাতীয় রফজ্ঞান ও প্রযুরি জাদুঘয 

আগাযগাঁও, শকযফাাংরা নগয, ঢাকা 
 

 শপান ৯১৩৫৪৮২  

 শভাফাইর শপান ০১৭২৬-৫৩০৬৫০  

 পযাক্স ৯১১৪৮৩১  

 ই-শভইর popy.dhakauniversity@gmail.com  

 ওকয়ফাইট www.nmst.gov.bd  

৩ দারয়ত্বপ্রাপ্ত তথ্য প্রদানকাযী আরর কর্তথি 

(অব্যফরত ঊধফ থতন কাম থারকয়য প্রারনক প্রধান)- 

এয নাভ 

স্বন কুভায যায়   

 দরফ ভারযচারক  

 অরপকয ঠিকানা জাতীয় রফজ্ঞান ও প্রযুরি জাদুঘয, আগাযগাঁও, 

ঢাকা 
 

 শপান ৯১১২০৮৪  

 শভাফাইর শপান ০১৮১৯-৪২৮৩৮৯  

 পযাক্স ৯১১৪৮৩১  

 ই-শভইর Email: infonmst@gmail.com  

 ওকয়ফাইট www.nmst.gov.bd  

৪ দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথায রনয়ন্ত্রণকাযী ভন্ত্রণারয়/ 

রফবাকগয নাভ 

রফজ্ঞান ও প্রযুরি ভন্ত্রণারয়  

৫ প্রারনক রফবাগ ঢাকা  

৬ আঞ্চররক দপ্তকযয নাভ ও রযচয় (মরদ থাকক প্রকমাজয নয়  

 দারয়ত্বপ্রাপ্ত কভ থকতথায স্বািয 

(অরপকয ররকভায তারযখ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:k_mrul@yahoo.com


২- 

 

 স্থানীয় আীর কর্তথকিয প্রতযয়ন ও স্বািয 

(অরপরয়ার ররকভায তারযখ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             স্বািরযত 

স্বন কুভায যায় 

ভারযচারক (অরতরযি রচফ) 

শপানঃ৯১১২০৮৪ পযাক্সঃ ৯১১৪৮৩১ 
Email : infonmst@gmail.com 

 

 
রফতযণঃ কাম থাকথ থ  

 

১।    রচফ, রফজ্ঞান ও প্রযুরি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাকদ রচফারয়, ঢাকা। 

       (দৃরি-আকথলণ : জনাফ শভা: খররলুয যভান, উরচফ, অরধাখা-২) 

 

২।    শপ্রাগ্রাভায, রফজ্ঞান ও প্রযুরি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাকদ রচফারয়, ঢাকা (তাকক তথ্যটি ভন্ত্রণারকয়য ওকয়ফাইকট প্রকাকয অনুকযাধ কযা র)। 

 
৩।    ইকনাকবন  অরপায, জাতীয় রফজ্ঞান ও প্রযুরি জাদুঘয, ঢাকা  (তাকক তথ্যটি জাদুঘকযয  ওকয়ফাইকট প্রকাকয অনুকযাধ কযা র)। 
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