
ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্ শনী (জুলাই-২০১৯) 

ক্রবমক তাবিখ স্থান বমউজুিাস দর্ শক মুবিিাস দর্ শক 

১ ০১/০৭/২০১৯ শর্রিিাাংলা নগি সিকািী িালক উচ্চ 

বিদ্যালয় 

০১ ১০০০  - - 

২ ০১/০৭/২০১৯ ঢাকা মবিলা পবলরেকবনক ইন্সটিটিউে ০১ ৩০০  - - 

৩ ০২/০৭/২০১৯ নয়ারগালা সিকািী প্রাথবমক বিদ্যালয়, 

চাঁপাইনিািগঞ্জ 

০১ ২০০  - - 

৪ ০৬/০৭/২০১৯ নয়ারগালা সিকািী প্রাথবমক বিদ্যালয়, 

চাঁপাইনিািগঞ্জ 

- - ০১ ২০০ 

৫ ০৬/০৭/২০১৯ নয়ারগালা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাইনিািগঞ্জ ০১ ২০০০  - - 

৬ ০৬/০৭/২০১৯ নয়ারগালা উচ্চ বিদ্যালয়, চাঁপাইনিািগঞ্জ  - - ০১ ২০০০ 

৭ ০৭/০৭/২০১৯ িলরিলঘবিয়া সিকািী প্রাথবমক বিদ্যালয়, 

নারোি 

 - - ০১ ২০০০ 

৮ ০৭/০৭/২০১৯ িলরিলঘবিয়া সিকািী প্রাথবমক বিদ্যালয়, 

নারোি 

০১ ২০০০  - - 

৯ ০৮/০৭/২০১৯ কৃষ্ণপুি সিকািী প্রাথবমক বিদ্যালয়, পািনা  - - ০১ ৫৮০ 

১০ ০৮/০৭/২০১৯ কৃষ্ণপুি সিকািী প্রাথবমক বিদ্যালয়, পািনা ০১ ৫৮০  - - 

১১ ০৮/০৭/২০১৯ কৃষ্ণপুি সিকািী িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়, 

পািনা 

 - - ০১ ১০০০ 

১২ ০৮/০৭/২০১৯ কৃষ্ণপুি সিকািী িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়, 

পািনা 

০১ ১০০০  - - 

১৩ ০৯/০৭/২০১৯ অনুপম বকন্ডািগারে শন, বসিাজগঞ্জ ০১ ২০০০  - - 

১৪ ০৯/০৭/২০১৯ অনুপম বকন্ডািগারে শন, বসিাজগঞ্জ  - - ০১ ২০০০ 

১৫ ০৯/০৭/২০১৯ উপরজলা পবিষদ চত্বি, কামািখন্দ, 

বসিাজগঞ্জ 

০১ ২০০০  - - 

১৬ ০৯/০৭/২০১৯ উপরজলা পবিষদ চত্বি, কামািখন্দ, 

বসিাজগঞ্জ 

 - - ০১ ২০০০ 

১৭ ১০/০৭/২০১৯ বিন্দুিাবসনী সিকািী িালক উচ্চ বিদ্যালয়, 

োঙ্গাইল 

 - - ০১ ২০০০ 

১৮ ১০/০৭/২০১৯ বিন্দুিাবসনী সিকািী িালক উচ্চ বিদ্যালয়, 

োঙ্গাইল 

০১ ২০০০  - - 

১৯ ১০/০৭/২০১৯ কারলক্টরিে িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়, োঙ্গাইল  - - ০১ ১০০০ 

২০ ১০/০৭/২০১৯ কারলক্টরিে িাবলকা উচ্চ বিদ্যালয়, োঙ্গাইল ০১ ১০০০  - - 

২১ ১৪/০৭/২০১৯ শচতনা মরেল একারেমী, বমিপুি ০১ ১৫০০  - - 

২২ ১৪/০৭/২০১৯ শচতনা মরেল একারেমী, বমিপুি  - - ০১ ১৫০০ 

২৩ ১৮/০৭/২০১৯ উত্তিা িাই স্কুল ও করলজ ০১ ২০০  - - 

২৪ ২০/০৭/২০১৯ এররানবম-অবলবিয়ারেি প্রবতর াগীরদি ০১ ২৫০  - - 



জন্য বিরর্ষ প্রদর্ শনী(জাদুঘি প্রাঙ্গরণ) 

২৫ ২২/০৭/২০১৯ কুবম শরোলা িাই স্কুল এন্ড করলজ(জাদুঘি 

প্রাঙ্গরণ) 

০১ ২৫০  - - 

২৬ ২৩/০৭/২০১৯ কুবম শরোলা িাই স্কুল এন্ড করলজ(জাদুঘি 

প্রাঙ্গরণ) 

০১ ৭৫  - - 

২৭ ২৩/০৭/২০১৯ িাাংলারদর্ শনৌিাবিনী করলজ(জাদুঘি 

প্রাঙ্গরণ) 

০১ ১০২  - - 

২৮ ২৪/০৭/২০১৯ বমিপুি অগ্রণী স্কুল এন্ড করলজ(জাদুঘি 

প্রাঙ্গরণ) 

০১ ১২০  - - 

২৯ ২৪/০৭/২০১৯ িাাংলারদর্ শনৌিাবিনী করলজ(জাদুঘি 

প্রাঙ্গরণ) 

০১ ১০৮  - - 

৩০ ২৫/০৭/২০১৯ উদয়ন উচ্চ মাধ্যবমক বিদ্যালয়, ঢাকা 

বিশ্ববিদ্যালয় 

০১ ১০০০  - - 

৩১ ২৮/০৭/২০১৯ শিপজা পািবলক স্কুল এন্ড করলজ ০১ ৮০০  - - 

৩২ ২৯/০৭/২০১৯ উত্তিা মরেল িাই স্কুল, উত্তিা ০১ ৩০০  - - 

৩৩ ৩০/০৭/২০১৯ িাাংলারদর্ ব্াাংক িাই স্কুল, মবতবিল ০১ ৩০০  - - 

৩৪ ৩১/০৭/২০১৯ কুবম শরোলা িাই স্কুল এন্ড করলজ (জাদুঘি 

প্রাঙ্গরণ) 

    

৩৫ ০৩/০৮/২০১৯ আদমজী কযান্ট. পািবলক স্কুল (জাদুঘি 

প্রাঙ্গরণ) 

০১ ১১০ - - 

৩৬ ০৪/০৮/২০১৯ কসরমা স্কুল (জাদুঘি প্রাঙ্গরণ) ০১ ৯০ - - 

৩৭ ০৫/০৮/২০১৯ মবন শাং শলাবি স্কুল, পল্লিী, বমিপুি, ঢাকা     

৩৮ ০৬/০৮/২০১৯  শর্রিিাাংলা নগি সিকাবি িাবলকা উচ্চ 

বিদ্যালয় 

    

৩৯ ০৭/০৮/২০১৯  তাবমরুল উম্মাি কযরেে একারেমী, পল্লিী, 

বমিপুি, ঢাকা 

    

সি শরমাে দর্ শক সাংখ্যা   ৩৩৫৬৫  

 


