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আগারগাঁও, শেরবাংলা নগর, ঢাকা।

দিৃ  আকষণ 

ারক ন র: ৫৭.১৭.০০০০.২১৬.৩৫.০০২.১৯.১ তািরখ: 
১২ সে র ২০১৯

২৮ ভা  ১৪২৬

িবষয়: জাতীয়জাতীয়  িব ানিব ান  ওও  যিুযিু   জা ঘেররজা ঘেরর  মািসকমািসক  কাশনাকাশনা  ‘নবীননবীন  িব ানীিব ানী’ তত  িনবিনব   রণরণ  সংেগসংেগ।।
সূ : ৩৯.০৩.০০০০.০০৫.৭১.০০২.২০১৭-৮০৩(২০০), তািরখ: ০৮/০৫/২০১৯ি .।

৫৭.০০.০০০০.০৫৩.৯৯.০০২.১৮.৩৭৪, তািরখ: ০৩/০৭/২০১৯ি .।
উপযু  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, জাতীয় িব ান ও যিু  জা ঘেরর মািসক সামিয়কী ‘নবীন
িব ানী’ ত িনব  রণ সং া  পে র ছায়ািলিপ অ সাের বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর আওতায়
পিরচািলত িত ানসমেূহর কতপৃ েক জানােনা যাে  য, জাতীয় িব ান ও যিু  জা ঘর কতপৃ  মািসক
সামিয়কী ‘নবীন িব ানী’ কাশ কের থােক। উ  সামিয়কীেত খ াত িব ানীেদর জীবনী ও লখা, িবিভ

িত ান ও িব ান ােবর সংবাদ, িব ােনর খবরাখবর সং া  ানগভ মতামত, এবং িচি ত গেবষণাল  ও
তথ  সমৃ  িনব  কািশত হয় এবং িবিভ  িশ া িত ােন, িব ান াব ও িবিভ  দ ের সামিয়কী রণ করা
হয়।

এমতাব ায়, বাংলােদশ কািরগির িশ া বােডর আওতায় পিরচািলত িত ানসমেূহ অধ ায়নরত িশ াথী, কমরত
িশ কগণ ক উি িখত িবষেয় িনব  ত কের তা মহাপিরচালক, জাতীয় িব ান ও যিু  জা ঘর, আগারগঁাও,
শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ বরাবর রেণর জ  অ েরাধ জানােনা হল। িনব  পাঠােনার িনয়মাবলী জাতীয়

িব ান ও যিু  জা ঘর কতকৃ িরত পে র ছায়ািলিপেত উে খ করা হেয়েছ।

সংযিু : বণনামেত।

১২-৯-২০১৯

অধ /পিরচালক/ ধান িশ ক/ পািরনেটে ড ট,

ড. মা: ল ইসলাম
পিরচালক

ারক ন র: ৫৭.১৭.০০০০.২১৬.৩৫.০০২.১৯.১/১(১০) তািরখ: ২৮ ভা  ১৪২৬
১২ সে র ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: ( জ তার িভি েত নেহ) 
১) চয়ারম ান, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড
২) যু সিচব , যু সিচব (কািরগির) এর দ র , কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
৩) পিরচালক, পিরচালক (কাির লাম)-এর দ র, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড
৪) সিচব, সিচেবর দ র, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড
৫) সিচেবর একা  সিচব, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ

১



৬) পিরদশক, পিরদশেকর দ র, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড
৭) পরী া িনয় ক, পরী া িনয় েকর দ র, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড
৮) িসে ম এনািল -১, কি উটার সল, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড (প িট ওেয়বসাইেট

কােশর অ েরাধসহ)।
৯) ব ি গত কমকতা, কািরগির অ িবভাগ , কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ
১০) চয়ারম ােনর ব ি গত কমকতা, চয়ারম ােনর দ র, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড

১২-৯-২০১৯

ড. রাজু মহু দ শহী ল ইসলাম 
উপপিরচালক

২
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