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েন্ত্রণালয়/ জবভামের নাে: িাতীয় জবজ্ঞান ও প্রযুজি িাদুঘর 

 

১। অজিে সপ্রািাইল 

   ক) এক নিমর অজিে 

প্রজতষ্ঠামনর নাে বাংলা িাতীয় জবজ্ঞান ও প্রযুজি িাদুঘর 

ইংমরিী National Museum of Science and 

Technology 

েংজেপ্ত NMST 

অজিে প্রধামনর 

পদজব 

েহাপজরচালক জনয়ন্ত্রণকারী 

েন্ত্রণালয়/জবভাে 

জবজ্ঞান ও প্রযুজি 

েন্ত্রণালয় 

অজিমের েংখ্যা সোট: ১টি (জবভােীয় অজিে....... সিলা অজিে.........)  

িনবল  

অজিমের ঠিকানা সশমরবাংলা নের, আোরোঁও, ঢাকা-১২০৭ 

স াোম াে (ই-সেইল, 

সিান, িযাক্স) 

dg@nmst.gov.bd, সিান: ৯১১২০৮৪, িযাক্স: ৫৮১৬০৬১১ 

ওময়বোইমটর 

ঠিকানা 

www.nmst.gov.bd 

 াতায়ামতর গুেল 

বণ ণনা (গুেল ম্যাপ 

েহ) 

https://goo.gl/maps/E7tVA3oxGRGiSvmc6 

 

খ) অজিমের জভশন ও জেশন 

জভশন: জবজ্ঞান ও প্রযুজিমত েমৃদ্ধ আধুজনক বাংলামদশ জবজনে ণাণ ।  

জেশন: জবজ্ঞান জবষয়ক প্রদশ ণনী, সেলা, সেজেনার ও অজলজিয়াড এর োধ্যমে জবজ্ঞান ও প্রযুজিমক িনজপ্রয় 

করা এবং তরুণ প্রিন্মমক উদ্ভাবনীমূলক কামি েহায়তা করা । জবজ্ঞান জশোর প্রোর এবং িনেমণর েমধ্য 

জবজ্ঞান েমচতনতা ততজর ।  

 

ে) অজিমের পজরজচজত ও ছজব (অনজধক ২০০ শব্দ)  

িাতী  ়জবজ্ঞান ও প্রযুজি িাদুঘর একটি স্বায়ত্তশাজেত প্রজতষ্ঠান। তদানীন্তন পাজকস্তান েরকার ২৬ এজপ্রল, ১৯৬৫ 

োমল এক জনব ণাহী আমদমশর োধ্যমে িাতী  ় জবজ্ঞান ও প্রযুজি িাদুঘর আত্মপ্রকাশ কমর। প্রজতষ্ঠানটি 

অনানুষ্ঠাজনক জবজ্ঞান জশো সকন্দ্র জহমেমব কা ণক্রে চাজলম  ় ামে। 

 

িাতী  ়জবজ্ঞান ও প্রযুজি িাদুঘমর  ৮টি গ্যালাজর রম ়মছ।  গ্যালাজরগুমলা হমলাোঃ- 

(১) সভৌত জবজ্ঞান গ্যালাজর 

(২) জশল্প প্রযুজি গ্যালাজর 

(৩) িীব জবজ্ঞান গ্যালাজর 

(৪) তথ্য প্রযুজি গ্যালাজর 

(৫) েিার জবজ্ঞান গ্যালাজর 

mailto:dg@nmst.gov.bd
https://goo.gl/maps/E7tVA3oxGRGiSvmc6
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(৬) জশশু জবজ্ঞান গ্যালাজর 

(৭) েহাকাশ জবজ্ঞান গ্যালাজর 

(৮) ইমনামভশন গ্যালাজর / তরুণ জবজ্ঞানীমদর উদ্ভাজবত প্রকমল্পর গ্যালাজর 

তাছাড়া রম ়মছ োম ়ন্স পাকণ , আকাশ প ণমবেণ োনেজির এবং  জবজ্ঞান গ্রন্থাোর । 

িাদুঘর িনজপ্র ় জবজ্ঞান জবষ ়ক বিৃতাোলা,  জবজ্ঞান জভজত্তক জভজডও প্রদশ ণনীর আম ়ািন কমর থামক। জবজ্ঞান 

িাদুঘর তরুণ জবজ্ঞানীমদর উদ্ভাবনীমূলক কামি েহা ়তা কমর থামক । 

 

ঘ) সেবার তাজলকা 

িাতী  ়জবজ্ঞান ও প্রযুজি িাদুঘমরর বতণোন কা ণক্রেোঃ 

িাতী  ়জবজ্ঞান ও প্রযুজি িাদুঘমরর কা ণক্রে মূলতোঃ ৪টি ভামে ভাে করা  া ় । 

ক)   গ্যালাজর প্রদশ ণন 

খ)   জশো কা ণক্রে 

ে)   প্রকাশনা 

(ঘ) ভ্রাম্যোন জবজ্ঞান িাদুঘর ও চতুে ণাজিক (4D) মুজভ প্রদশ ণনী 

 

২। সেবা সপ্রািাইল 

ক) সেবার নাে: কুইি প্রজতম াজেতা আময়ািন (অনলাইমন কুইি প্রজতম াজেতা আময়ািমনর োধ্যমে সেবা 

েহজিকরণ)  

খ) সেবাটি েহজিকরমণর স ৌজিকতা: অন্যতে নােজরক সেবা।  

ে) সেবা প্রাজপ্তর সেৌলক তথ্যাজদ 

ক্রজেক জবষয় তথ্যাজদ 

1  সেবা প্রদানকারী অজিে িাতীয় জবজ্ঞান ও প্রযুজি িাদুঘর 

2  সেবার েংজেপ্ত জববরণ োধ্যজেক ও উচ্চ োধ্যজেক স্তমরর জশোথীমদর 

িন্য কুইি প্রজতম াজেতা আয়িন করা হয়। 

জবজ্ঞামনর সেৌজলক জবষয় তথা পদাথ ণ, রোয়ন, 

েজণত, িীবজবজ্ঞান ও তথ্য প্রযুজি জবষময় 

কুইি আময়ািন করা হয়।  

3  বাজষ ণক সেবা গ্রহীতার েংখ্যা  

4  সেবা প্রাজপ্তর শতণাবলী োধ্যজেক ও উচ্চোধ্যজেক স্তমরর জবজ্ঞান 

জবভামে অধ্যায়নরত জশোথী হমত হমব।  

5  দাজয়ত্বপ্রাপ্ত কে ণকতণা ও কে ণচারী জকউমরটর ও েহকারী জকউমরটর  

6  সেবা প্রাজপ্তর েেয় ৭ কা ণজদবে 

7  সেবা প্রাজপ্তমত প্রময়ািনীয় কােিপি  

8  সেবা প্রাজপ্তর িন্য খরচ  

9  সেবা প্রাজপ্তর িন্য  াতায়ামতর েংখ্যা  

10  েংজিষ্ট আইন/জবজধ/নীজতোলার তাজলকা  
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11  সেবা সপমত ব্যথ ণ হমল পরবতী প্রজতকারকারী 

কে ণকতণা, পদজব, ই-সেইল ও সিান  

 

12  সেবা প্রাজপ্ত/প্রদামনর সেমি 

অসুজবধা/েেস্যা/চযামলঞ্জেমূহ 

 

 

ঘ) জবদ্যোন পদ্ধজতর প্রমেে ম্যাপ ও প্রস্তাজবত প্রমেে ম্যাপ 

জবদ্যোন প্রজক্রয়া েহজিকৃত প্রজক্রয়া 

  

 

 

শুরু শুরু 

েশরীমর পরীোমকমন্দ্র এমে 

সরজিমেশন করা  

েশরীমর পরীোমকমন্দ্র এমে 

পরীোয় অংশগ্রহণ করা  

উত্তরপি মূল্যায়ন ও িলািল 

প্রস্তুত করা 

িলািল প্রকাশ করা 

সশষ সশষ 

ঘমর বমে অনলাইমন 

সরজিমেশন করা  

ঘমর বমে অনলাইমন পরীোয় 

অংশগ্রহণ করা  

জেমেে কর্তণক স্বয়ংজক্রয়ভামব 

উত্তরপি মূল্যায়ন ও িলািল প্রস্তুত  

িলািল প্রকাশ করা 
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৩। TCV (Time, Cost & Visit) অনুোমর জবদ্যোন ও প্রস্তাজবত পদ্ধজতর তুলনা 

 জবদ্যোন পদ্ধজত প্রস্তাজবত পদ্ধজত 

েেয় (জদন/ঘো) ৭ জদন ১ জদন 

খরচ (নােজরক ও অজিমের)   

 াতায়াত   

ধাপ   

িনবল   

দাজখলীয় কােিপি   
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৪। েংমেমপ সেবা পদ্ধজত েহজিকরণ 

 

েন্ত্রণালয়

/ জবভাে 

সেবার নাে TVC( Time, Cost and 

Visit) জবমিষণ 

 

েহজিকৃত সেবা 

বাস্তবায়ন পজরকল্পনা 

েহজিকরমণ

র জবস্তাজরত 

পজরকল্পনা 

তথ্য 

বাতায়মন 

আপমলামডর 

তাজরখ 

েহজিক

রণ 

বাস্তবায়

সনর 

অগ্রেজত 

সিাকাল পময়ে 

কে ণকতণার নাে, 

পদবী ও সোবাইল 

নং সেি জবদ্যো

ন 

প্রস্তাজবত/ 

বাস্তবাজয়ত 

কা ণক্রে তাজরখ 

িাতীয় 

জবজ্ঞান ও 

প্রযুজি 

িাদুঘর 

 অনলাইমন 

কুইি 

প্রজতম াজেতা 

আময়ািন 

েেয় ৭জদন ১জদন েহজিকরণ 

প্রস্তাব 

অনুমোদন 

৬.০৮.

২০২০ 

২৮.০২.২০

২১ 

১০০% সোোঃ কায়ছার 

আব্দুল্লাহ, েহকারী 

সপ্রাগ্রাোর, 

সোবাইল- 

০১৫১৫২৩৩৬৫৬ 

খরচ - - েরকারী 

আমদশ 

িাজর 

২৮.০২

.২০২১ 

 াতায়াত ঢাকায় 

আেেন 

বাো সথমক 

অংশগ্রহণ 

পাইলটিং  

   োরা সদমশ 

বাস্তবায়ন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


