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পসরসেষ্ট-৪: ন্যােনাল ইনসিটিউট অব বাশয়াশটকশনালসি (এনআইসব)’র স্বপ্রশণাসদত ভাশব প্রকােশ াগ্য তশের 

তাসলকা ও প্রকাশের মাধ্যম- (হালনাগাদ ২৭ ডিসেম্বর ২০২২, মঙ্গলবার) 

ক্র. তশের সববরণ ফিবা প্রদান পদ্ধসত 

১ এনআইসব’র িাাংগঠসনক কাঠাশমা ওশয়ব িাইট 

২ এনআইসব’র সভেন, সমেন ও কা শাবসল  ওশয়ব িাইট 

৩ কম শচাসরশদর ফ াগাশ াশগর নম্বরিহ নাশমর তাসলকা ওশয়ব িাইট 

৪ এনআইসব’র আইন, নীসতমালা, সবসিমালা, প্রসবিানমালা ইতযাসদ ওশয়ব িাইট, মুসিত অনুসলসপ 

৫ এনআইসব’র সবডিন্ন প্রসতশবদন ও প্রকােনা ওশয়ব িাইট, প্রকাসেত প্রসতশবদন 

৬ িকল ফনাটিি, অস ি আশদে, সবজ্ঞসি  ওশয়ব িাইট, ফনাটিে ফবার্ শ 

৭ চাকসরর সবজ্ঞসি, ফটন্ডার সবজ্ঞসি, ফপ্রি সবজ্ঞসি ওশয়ব িাইট, ফনাটিে ফবার্ শ, দদসনক পসিকা 

৮ সনশয়াগ পরীক্ষার তাসরখ ও  লা ল ওশয়ব িাইট, ফনাটিে ফবার্ শ 

৯ ডিসয়োগ পরীক্ষোয় অংশগ্রহণকোডর য োগ্য ও অস োগ্য প্রোর্থীর তোডিকো ওশয়ব িাইট, ফনাটিে ফবার্ শ 

১০ ফ শলাসেপ সবজ্ঞসি এবাং এতদিাংক্রান্ত তে  ওশয়ব িাইট, দদসনক পসিকা 

১১ 
তে অসিকার আইশনর আওতায় দাসয়ত্বপ্রাি কম শকতশা ও আসপল 

কর্তশপশক্ষর নাম, ঠিকানা, ফ ান নম্বর, ইশমইল ও  যাক্স নম্বর 
ওশয়ব িাইট, ফনাটিে ফবার্ শ 

১২ 
অসভশ াগ প্রসতকার ব্যবস্থাপনার আওতায় দাসয়ত্বপ্রাি কম শকতশা ও 

আসপল কর্তশপশক্ষর নাম, ঠিকানা, ফ ান নম্বর, ইশমইল ও  যাক্স নম্বর 
ওশয়ব িাইট 

১৩ ফিবা প্রদান প্রসতশ্রুসত িাংক্রান্ত তে  ওশয়ব িাইট 

১৪ সবসভন্ন সবেশয়র ফ াকালপশয়ন্ট-এর নাম, ঠিকানা ও ফ ান নম্বর ওশয়ব িাইট 

১৫ এনআইসব’র সবসভন্ন কসমটি িাংক্রান্ত তে  ওশয়ব িাইট 

১৬ এনআইসব’র বাসে শক ক্রয়পসরকল্পনা ওশয়ব িাইট 

১৭ সবশদশে ভ্রমণাশদে িাংক্রান্ত তে ওশয়ব িাইট 

১৮ চলমান উন্নয়ন প্রকল্প ও কম শসূসচ িাংক্রান্ত তে ওশয়ব িাইট 

১৯ বাস্তবাসয়ত উন্নয়ন প্রকশল্পর তাসলকা ওশয়ব িাইট 

২০ ফিবািহসিকরণ িাংক্রান্ত তে ওশয়ব িাইট 

২১ বাসে শক কম শিম্পাদন চুসি ও বাস্তবায়ন িাংক্রান্ত তে ওশয়ব িাইট 

২২ বাসে শক উদ্ভাবন কম শপসরকলপনা ও বাস্তবায়ন িাংক্রান্ত তে ওশয়ব িাইট 

২৩ শুদ্ধাচার কম শপসরকলপনা ও বাস্তবায়ন িাংক্রান্ত তে ওশয়ব িাইট 

২৪ প্রসেক্ষণ, ইন্টাণ শেীপ, সিসিি এবাং এনআইসব পসরদে শন িাংক্রান্ত তে ওশয়ব িাইট 

২৫ জোতীয় ডিবে উি োপি িাংক্রান্ত তে ওশয়ব িাইট, ফনাটিে ফবার্ শ 

২৬ এনআইসব’র স্বপ্রশণাসদত ভাশব প্রকােশ াগ্য তশের তাসলকা  ওশয়ব িাইট, ফনাটিে ফবার্ শ 
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