
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয ়

বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র 
কাশনা ও িশ ণ শাখা

ন র ২৮.০৫.০০০০.০০৬.০১.০০৩.১৭.৮৮ তািরখ: 
২৬ নেভ র ২০২০

১১ অ হাযণ় ১৪২৭

িব ি / না শ

িবষয:় -- ব া িনকব ািনক  কমকতােদরকমকতােদর   তত   দানদান ।।

এত ারা অিধদ েরর সকল - ব ািনক কমকতােদর জানােনা যাে  য, বাংলােদশ াশনাল সােয়ি িফক এ  টকিনক াল ড েমে শন স ার ( া ডক) - িব ানী ও
গেবষকেদর মে  িব ান ও ি  িবষয়ক ত  সরবরােহর লে  দশ-িবেদেশর িব ানীেদর ত  সং হ বক ােদর ডাটােবইস আপেডট কের থােক। এ ি েত িরত
“Data Collection Sheet for Directory of Scientist & Technologist of Bangladesh" শীষক ফরম  (সং ি -১)
যথাযথভােব রণ কের াগার উপ-শাখায় অিত  জমাদােনর ( ই কিপ) জ  অ েরাধ করা হেলা। উে  য, বিণত ফরম  িন িলিখত িলংেক েবশ কের অনলাইেনও
সাবিমট করা যােব।

িলংক: https://tinyurl.com/yyx2wd9v

সং ি - বণনামেত।

২৬-১১-২০২০
আিরফ মাহ দ

পিরচালক ( ত ) ও শাখা ধান
ফান: ৮৩৯২১৪৮

ইেমইল: publication@gsb.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িজএসিব’র - ব ািনক কমকতা
২) জনাব মাঃ কামাল হােসন, সভাপিত, আইিস  ও ওেয়ব ম (ওেয়ব সাইেট আপেলােডর অ েরাধসহ) বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র
৩) মহাপিরচালক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, বাংলােদশ তাি ক জিরপ অিধদ র

১
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Bangladesh National Scientific & Technical Documentation Centre  

(Ministry of Science and Technology) 
Phone: +88-02-55006919, Fax: +88-02-55006917; E-mail: director@bansdoc.gov.bd 

Data Sheet for the Directory of Scientist and Technologist of Bangladesh  
 

Please do not leave any cell blank & return completed Data-Sheet within one month from receiving date. Remember 
that BANSDOC will compile all data received from several Institutes and prepare Meta data/State of the Art Report 
for the Directory of Scientist and Technologist of Bangladesh (Home & Abroad), which will act as a guide for the 
Research & Development. Each sheet for each Scientist/ Technologist which may prepare by using photocopy, 
missing data may be affected in statistical views. 

 

(Pls. use Capital letter) 
 

Name  : 
 

Designation : 

Job Status : pls. put tick (√)   □ Govt.   □ Semi-Govt.  □Non-Govt.  □Autonomous      

A. Office Address : 
 
 
B. Present Address :  
 
 
Phone:    Cell:      Email:   

pls. put tick(√)     □ Home         □Abroad 

If Abroad pls. ensure the country name & tenure:    □ not applicable 

Country:          Tenure: □□Year         □□Month 

C. Permanent Address:   
 
 
Dist:                                             
  

Highest/Last Qualification : 
 

Field of Specialization : 

Date of Birth   : □□Day           □□ Month           □□□□ Year                  

Sex    : pls. put tick (√)              □ Male                             □Female 
 

Number of Publication (if any): 
 
 
Pl. send to: 
Director General 
BANSDOC, E-14/Y, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207    Signature 
Phone: +88-02-55006919, Fax: +88-02-55006917;   
E-mail: director@bansdoc.gov.bd 
 


