বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবিষে (বববিএিআইআি)
ড. কুেিাত-ই-খুো রিাড, ধানমবি, ঢাকা-১২০৫
www.bcsir.gov.bd

রিবা প্রোন প্রবতশ্রুবত (Citizen’s Charter)
১। বিশন (Vission) ও বমশন (Mission)
বিশন (Vission): ববজ্ঞান ও প্রযুবি গদবষণায় রিন্টাি অফ এক্সদলন্স।
বমশন (Mission): আন্তর্জাবতক মাদনি গদবষণাগাি স্থাপন, েক্ষ র্নবল সৃবি, প্রযুবি উদ্ভাবন ও হস্তান্তদিি মাধ্যদম বশল্পায়ন ও উন্নয়দন িহায়তা প্রোন।
২। প্রবতশ্রুতদিবািমুহ
২.১) নাগবিক রিবা
ক্র: নাং

রিবাি নাম

রিবা প্রোন পদ্ধবত

প্রদয়ার্নীয় কাগর্পত্র এবাং
প্রাবিস্থান

রিবাি মূল্য এবাং পবিদশাধ
পদ্ধবত

রিবা প্রোদনি
িময়িীমা

োবয়ত্বপ্রাি কমজকতজা (নাম, পেবী, রফান
নম্বি ও ই-রমইল)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

সমঝ োতো/
সসবোচুক্তি
অনুঝমোদন ও চুক্তি
স্বোক্ষর

ব্যক্তি/উপযুি কর্তৃপঝক্ষর
মোধ্যঝম আঝবদন প্রোক্তির পর
যথোযথ কর্তৃপঝক্ষর অনুঝমোদন
গ্রহণ, ক্তিপোক্তক্ষক পয ৃোঝ োচনোর
মোধ্যঝম সমঝ োতো/ সসবোচুক্তি
অনুঝমোদন, কোক্তরগক্তর ও
প্রযুক্তিগত সসবো প্রদোন সংক্রোন্ত
পত্র জোক্তর ও আনুষ্ঠোক্তনকতোর
মোধ্যঝম চুক্তি স্বোক্ষর ।

১

সমঝ োতো/ সসবোচুক্তির
ক্তনর্ ৃোক্তরত ফরঝমট ।
প্রোক্তিস্থোন: গঝবষণো
সমন্বয়কোরীর দির, পক্তরষদ
সক্তচবো য়, ক্তবক্তসএসআইআর,
ঢোকো।

চুক্তির শতৃ সমোতোঝবক
পক্তরঝশোর্ পদ্ধক্তত: ব্যোংঝক নগদ
জমো/ঝপ-অর্ ৃোর

১৫ কার্ জবেবি

রমাোঃ রহমাদয়ত রহাদিন, ক্তপএসও
এবং গঝবষণো সমন্বয়কোরী
সফোন: ৫৮৬১০৭৪৮
ইঝমই :
rc_bcsir@yahoo.com

২

৩

৪

অন োইঝন ক্তনর্ ৃোক্তরত ফরঝম
ক্তবঝেষণ সসবোর আঝবদনপত্র
দোক্তি , ব্যোংঝক ক্তনর্ ৃোক্তরত ক্তফ
প্রদোন, সংক্তেষ্ট পক্তরচো ক ও
ক্তবজ্ঞোনীর কর্তৃক ক্তবঝেষণ
ক্তরঝপোট ৃ প্রস্তুত, এনো োইটিকযো
সোক্তভসৃ সসঝ র মোধ্যঝম
সসবোগ্রহীতো বরোবর ক্তরঝপোট ৃ
সপ্ররণ।

ক্তনর্ ৃোক্তরত ফরম (সরোসক্তর/
অন োইন)

ক্তবজ্ঞোন ও প্রযুক্তি
মন্ত্রণো ঝয়র
ক্তবঝশষ অনুদোন
প্রকঝের
আঝবদনপত্র ক্তবক্রয়

ক্তবঝশষ অনুদোন প্রকঝের
আঝবদন ফরম ক্তনর্ ৃোক্তরত মূল্য
পক্তরঝশোঝর্র মোধ্যঝম অথ ৃ
ক্তবভোঝগর ক্তব এন্ড কযোশ শোিো
হঝত ক্তবক্রয়।

ক্তনর্ ৃোক্তরত ফরম।

পদ্ধক্তত ইজোরো
প্রদোন

বববিএিআইআি

ক্তবঝেষণ সসবো

ওঝযবসোইঝট/ পক্তত্রকোয় ক্তবজ্ঞক্তি
প্রকোঝশর মোধ্যঝম ক্তনর্ ৃোক্তরত
ফরঝম আঝবদনপত্র দোক্তি ,
কক্তমটি কর্তৃক সোইট ক্তভক্তজট ও
পয ৃোঝ োচনোর মোধ্যঝম ীক্তজ
ক্তনর্ ৃোরণ, কর্তৃপঝক্ষর অনুঝমোদন
সোঝপঝক্ষ চুক্তিপত্র স্বোক্ষঝরর
মোধ্যঝম ীজ প্রদোন।

০৩-১০ কার্ জবেবি

সংক্তেষ্ট পক্তরচো ক ও
ড. রমাহাম্মে মবনরুজ্জামান, বপএিও
এবং ভোরপ্রোি কমৃকতৃো, এযোনো োইটিকযো
সোক্তভসৃ সস ও সসন্ট্রো এযোনো োইটিকযো
এযোন্ড ক্তরসোচ ৃ ফযোসোক্ত টিজ,
ক্তবক্তসএসআইআর, ঢোকো
সফোন: ৯৬৭১১০৮
ইঝমই : asc@bcsir.gov.bd

পক্তরঝশোর্ পদ্ধক্তত: মন্ত্রণো য়
কর্তৃক ক্তনর্ ৃোক্তরত মূল্য ৫০০/প্রোক্তিস্থোন:ক্তব এন্ড কযোশ শোিো (পাঁচশত টোকো)
পক্তরষদ সক্তচবো য়, ঢোকো।
নগদ পক্তরঝশোর্

০১(এক)
কোয ৃক্তদবস।

সমোোঃ মোহবুব হোসোন িোন
পক্তরচো ক (অথ ৃ ও ক্তহসোব)
সফোন: ৫৮৬১০৭৮৬

ক্তনর্ ৃোক্তরত ফরম-এ আঝবদন
(সরোসক্তর/ অন োইন) ও
ক্তবজ্ঞক্তিঝত উঝেক্তিত
কোগজপত্র।

২৭ (সোতোশ)
কোয ৃক্তদবস।

ক্তবক্তসএসআইআর কর্তৃক
ক্তনর্ ৃোক্তরত ক্তবঝেষণ ক্তফ
(ক্তবক্তসএসআইআর ওঝয়বসোইট)

প্রোক্তিস্থোন: সংক্তেষ্ট পক্তরচো ক
ও এনো োইটিকযো সোক্তভসৃ
পক্তরঝশোর্ পদ্ধক্তত: সচক/নগদ
সস ।
টোকো ব্যোংঝক জমোদোন।

প্রোক্তিস্থোন: ক্তসক্তনয়র
ইন্ডোক্তিয়ো ক্ত য়োঝজাঁ
অক্তফসোর (সোইঝ ো)
ক্তবক্তসএসআইআর,
ঢোকো।

পক্তরঝশোর্ পদ্ধক্তত: সচক/নগদ
টোকো ব্যোংঝক জমোদোন

ই-ঝমই :mah_bcsir@yahoo.com

সহোঝসন সমোহোম্মদ মোসুদ, ক্তসক্তনয়র
ইন্ডোক্তিয়ো ক্ত য়োঝজাঁ অক্তফসোর (সোইঝ ো)
ক্তবক্তসএসআইআর, ঢোকো।
সফোন: ০১৯১৬৯৩১৭৩৪
ইসমই :masudbcsir@gmail.com

৫

৬

৭

৮

ক্তবশ্বক্তবদ্যো ঝয়র
ছোত্র-ছোত্রীঝদর
গঝবষণোয় (ক্তথক্তসস
তত্ত্বোবর্োন)
সহোয়তো প্রদোন

আঝবদনপত্র পোওয়োর পর
কক্তমটি কর্তৃক বোছোইকরণ,
যথোযথ কর্তৃপঝক্ষর অনুঝমোদন
গ্রহণ এবং অক্তফস আঝদশ
জোরী।

নীক্ততমো ো অনুযোয়ী সচয়োরম্যোন বরোবর
আঝবদন

ক্তবজ্ঞোন ও ক্তশেপ্রযুক্তি সম োয়
অংশগ্রহঝনর
ক্তনক্তমত্ত ফরম
ক্তবতরন এবং
সম োয় অংশগ্রহন
ুক্তনক্তিতকরন।

ক্তবজ্ঞোন ও ক্তশে-প্রযুক্তি সম োয়
অংশগ্রহঝনর ক্তনক্তমত্ত ফরম
ক্তবতরন। আঝবদনপত্র পোওয়োর
পর কক্তমটি কর্তৃক বোছোইকরণ,
কর্তৃপঝক্ষর অনুঝমোদনক্রঝম
আঝবদনকোরীঝক অবক্তহতকরণ
এবং সম োয় অংশগ্রহণ
ক্তনক্তিতকরন।

ক্তনর্ ৃোক্তরত ফরঝম (সরোসক্তর/ অন োইন)
আঝবদন

উচ্চক্তশক্ষো ও
গঝবষণোিোঝত
উৎসোহ প্রদোঝনর
জন্য সফঝ োশীপ
প্রদোন

ক্তনর্ ৃোক্তরত ফরঝম আঝবদনপত্র
পোওয়োর পর কক্তমটি কর্তৃক
বোছোইকরণ, কর্তৃপঝক্ষর
অনুঝমোদনক্রঝম সফঝ োশীপ
প্রদোন

নীক্ততমো ো অনুযোয়ী ক্তবক্তভন্ন কযোটোগক্তরঝত
ক্তনর্ ৃোক্তরত ফরঝম আঝবদনপত্র।

ক্তশে প্রক্ততষ্ঠোন
পক্তরদশৃন পূব ৃক
কোক্তরগক্তর সমস্যো
ক্তচক্তিতকরণ ও
সমোর্োন

আঝবদনপত্র পোওয়োর পর
কর্তৃপঝক্ষর অনুঝমোদনক্রঝম
ক্তশে প্রক্ততষ্ঠোন পক্তরদশৃন ও
সমস্যো ক্তচক্তিত কঝর প্রক্ততঝবদন
দোক্তি । প্রঝযোজয সক্ষঝত্র
সমোর্োন প্রদোন।

সচয়োরম্যোন বরোবর স্বহঝে আঝবদন দোক্তি

ক্তবনোমূ
সল্য

১৫ (পঝনর)
কোয ৃক্তদবস

প্রোক্তিস্থোন: গঝবষণো সমন্বয়কোরীর দির/
সংক্তেষ্ট পক্তরচো ঝকর দির

ইঝমই : rc_bcsir@yahoo.com

ক্তবনোমূ
সল্য

১০ (দশ)
কার্ জবেবি

রমাোঃ রহমাদয়ত রহাদিন, বপএিও
এবং গঝবষণো সমন্বয়কোরী
সফোন: ৫৮৬১০৭৪৮
ইঝমই : rc_bcsir@yahoo.com

প্রোক্তিস্থোন: গঝবষণো সমন্বয়কোরীর দির

ক্তবনোমূ
সল্য

সঝব ৃোচ্চ ৩০
(ক্তত্রশ)
কোয ৃক্তদবস

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআর, ঢোকো১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭

৫ (পোuচ)
কোয ৃক্তদবস।

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআর, ঢোকো১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭

প্রোক্তিস্থোন: সক্তচব, ক্তবক্তসএসআইআর, ঢোকো

প্রোক্তিস্থোন: সক্তচব, ক্তবক্তসএসআইআর, ঢোকো

রমাোঃ রহমাদয়ত রহাদিন, বপএিও
এবং গঝবষণো সমন্বয়কোরী
সফোন: ৫৮৬১০৭৪৮

ক্তবনোমূ
সল্য

ইদমইল: secretarybcsir@gmail.com

ইদমইল: secretarybcsir@gmail.com

২.২। প্রাবতষ্ঠাবনক রিবা:
ক্র:
নাং

রিবাি নাম

১

গঝবষণো ও উন্নয়ন
(R&D) প্রকে
অনুঝমোদন

২

ক্তবজ্ঞোনী ও সফঝ োগঝণর
গঝবষণো কঝমৃর উপর
সভো/ঝসক্তমনোর
আঝয়োজন
িাাংগঠবনক কাঠাদমা
িাংদশাধদনি প্রস্তাব
প্রনয়ন

৩

৪

৫

পে সৃর্ন িাংক্রান্ত

পক্তরষঝদর অনুকূঝ
প্রোি অথ ৃ িোরো তহক্তব
গঠন, সংরক্ষণ ও
ক্তহসোব পক্তরচো নো।

রিবা প্রোন পদ্ধবত

নীক্ততমো ো অনুযোয়ী ক্তনর্ ৃোক্তরত ফরঝম
আঝবদনপত্র দোক্তি , কক্তমটি কর্তৃক
বোছোইকরণ ও যথোযথ কর্তৃপঝক্ষর
অনুঝমোদন সোঝপঝক্ষ প্রকে গ্ররহণ
সসক্তমনোর প্রদোঝণর জন্য আঝবদনপত্র
দোক্তি , যথোযথ কর্তৃপঝক্ষর অনুঝমোদন
ও অক্তফস আঝদশ জোক্তর এবং
সসক্তমনোর আঝয়োজন।
যথোযথ কর্তৃপঝক্ষর অনুঝমোদন
সোঝপঝক্ষ মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব রপ্রিণ

যথোযথ কর্তৃপঝক্ষর অনুঝমোদন
সোঝপঝক্ষ মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব রপ্রিণ

বোঝজট বরোদ্দসহ ক্তবক্তভন্ন ববর্ সূত্র
হঝত আহক্তরত অথ ৃ পক্তরষদ তহক্তবঝ
(ব্যোংক ক্তহসোঝব) জমোকরণ ও মঞ্জুক্তর
অনুযোয়ী ব্যয় ক্তনব ৃোহ, কর্তৃপঝক্ষর
ক্তসদ্ধোন্ত সমোতোঝবক সময়োক্তদ আমোনত
রোিো ও ক্তহসোব সংরক্ষণ।

প্রদয়ার্নীয় কাগর্পত্র এবাং
প্রাবিস্থান
নীক্ততমো ো অনুযোয়ী ক্তনর্ ৃোক্তরত ফরঝম
আঝবদনপত্র।
প্রোক্তিস্থোন: গঝবষণো সমন্বয়কোরীর দির
যথোযথ কর্তৃপঝক্ষর মোধ্যঝম সচয়োরম্যোন
বরোবর আঝবদনপত্র
প্রোক্তিস্থোন: গঝবষণো সমন্বয়কোরীর দির
১)র্নপ্রশািদনি বনধ জাবিত ফিদমদে
রর্ৌবিকতািহ আদবেন।
২)পূব জবতী অনুদমাবেত িাাংগাঠবনক
কাঠাদমাি কবপ।
৩) আবথ জক িাংদেষ।
প্রোক্তিস্থোন: সক্তচব, ক্তবক্তসএসআইআর,
ঢোকো
১)র্নপ্রশািদনি বনধ জাবিত ফিদমদে
রর্ৌবিকতািহ আদবেন।
২)অনুদমাবেত িাাংগাঠবনক কাঠাদমাি
কবপ। ৩) আবথ জক িাংদেষ।
প্রোক্তিস্থোন: িাংস্থাপন-১ , ৫ম তলা,
বববিএিআইআি িবিবালয়
ঢাকা।

রিবাি
মূল্য এবাং
পবিদশাধ
পদ্ধবত
ক্তবনোমূঝল্য

সঝব ৃোচ্চ ৩০
(ক্তত্রশ)
কোয ৃক্তদবস

ক্তবনোমূঝল্য

৫ (পোuচ)
কোয ৃক্তদবস।

োবয়ত্বপ্রাি কমজকতজা (নাম, পেবী, রফান নম্বি
ও ই-রমইল)
রমাোঃ রহমাদয়ত রহাদিন, বপএিও
এবং গঝবষণো সমন্বয়কোরী
সফোন: ৫৮৬১০৭৪৮
ইঝমই : rc_bcsir@yahoo.com

রমাোঃ রহমাদয়ত রহাদিন, বপএিও
গঝবষণো সমন্বয়কোরী দির
সফোন: ৫৮৬১০৭৪৮
ইঝমই : rc_bcsir@yahoo.com

ববনামূদল্য

৬০ (ষাে)
কোয ৃক্তদবস

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআর,
ঢোকো-১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭
ইদমইল:
secretarybcsir@gmail.com

ববনামূদল্য

১৫ (পদনি)
কোয ৃক্তদবস

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআর,
ঢোকো-১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭
ইদমইল:
secretarybcsir@gmail.com

ববনামূদল্য
প্রোক্তিস্থোন: বোঝজট শোিো, অথ ৃ ক্তবভোগ,
৪থ ৃ ত ো,
ক্তবক্তসএসআইআর সক্তচবো য়,

রিবা
প্রোদনি
িময়িীমা

অনুঝমোদন
প্রোক্তির পর
সঝব ৃোচ্চ ০৩
(ক্ততন)
কোয ৃক্তদবস

সমোোঃ মোহবুব হোসোন িোন
পক্তরচো ক (অথ ৃ ও ক্তহসোব)
সফোন: ৫৮৬১০৭৮৬
ই-ঝমই :
mah_bcsir@yahoo.com

২.৩। অিযন্তিীণ রিবা:
ক্র: নাং

১

২

৩

রিবাি নাম

ববহোঃবাাংলাদেশ
অবর্জত ছুটি মঞ্জুি

উচ্চবশক্ষাি র্ন্য
আদবেদনি অনুমবত

উচ্চবশক্ষাি র্ন্য
রপ্রষণ মঞ্জুি

রিবা প্রোন পদ্ধবত

র্থার্থ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম
আদবেনপত্র প্রাবি িাদপদক্ষ বনধ জাবিত
ছুটি বববধমালা ১৯৫৯ অনুর্ায়ী ছুটি
মঞ্জুবিি র্ন্য প্রশািবনক মন্ত্রণালদয়
পত্র রপ্রিণ।
র্থার্থ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম
আদবেনপত্র প্রাবি িাদপদক্ষ
কর্তৃপঝক্ষর অনুঝমোদন গ্রহণ কঝর
িিকাবি আদেশ র্াবিি র্ন্য
মন্ত্রণালদয় পত্র রপ্রিণ

র্থার্থ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম
আদবেনপত্র প্রাবি িাদপদক্ষ
কর্তৃপঝক্ষর অনুঝমোদন গ্রহণ কঝর
রপ্রষণ মঞ্জুবি ও িিকাবি আদেশ
র্াবিি র্ন্য মন্ত্রণালদয় পত্র রপ্রিণ

প্রদয়ার্নীয় কাগর্পত্র এবাং প্রাবিস্থান

রিবাি
মূল্য এবাং
পবিদশাধ
পদ্ধবত

রিবা
প্রোদনি
িময়িীমা

োবয়ত্বপ্রাি কমজকতজা (নাম, পেবী, রফান
নম্বি ও ই-রমইল)

ব্যবিগত কািদণ ববদেশ ভ্রমদণি রক্ষদত্র
মাধ্যদম বনধ জাবিত ফিদমদে আদবেনপত্র
ও ছুটি প্রাপ্যতাি প্রবতদবেন

ববনামূদল্য

৫ (পোuচ)
কোয ৃক্তদবস।

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআর,
ঢোকো-১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭
ইদমইল:
secretarybcsir@gmail.com

ববনামূদল্য

৫ (পোuচ)
কোয ৃক্তদবস।

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআর,
ঢোকো-১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭
ইদমইল:
secretarybcsir@gmail.com

ববনামূদল্য

৫ (পোuচ)
কোয ৃক্তদবস।

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআর,
ঢোকো-১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭
ইদমইল:
secretarybcsir@gmail.com

প্রোক্তিস্থোন: িাংস্থাপন-১ ,
৫ম তলা বববিএিআইআি িবিবালয়
ঢাকা।
১) র্থার্থ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম বনধ জাবিত
ফিদমদে মন্ত্রনালদয়ি িবিব ও
ক্তবক্তসএসআইআর-এর সক্তচব বরোবর
আঝবদনপত্র
২)আঝবক্তদত সকোঝস ৃর স্বপঝক্ষ সযৌক্তিকতো
(স্বোক্ষক্তরত)
৩)সব ৃঝশষ ক্তশক্ষোগত সযোগ্যতোর সতযোক্তয়ত
সনদপত্র
৪) চোকক্তর স্থোয়ীকরণ পত্র
প্রোক্তিস্থোন: িাংস্থাপন-৪ , ৫ম তলা,
বববিএিআইআি িবিবালয়
ঢাকা।
১) র্থার্থ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম বনধ জাবিত
ফিদমদে সচয়োরম্যোন বরোবর আঝবদনপত্র
২)সংক্তেষ্ট ক্তবশ্বক্তবদ্যো ঝযর অফোর স টোর
৩)পূণ ৃ অথ ৃোয়ঝনর ক্তনিয়তোর প্রমোণক
প্রোক্তিস্থোন: িাংস্থাপন-৪ , ৫ম তলা,
বববিএিআইআি িবিবালয়
ঢাকা।

৪

কমৃকতৃো/কমৃচোক্তরঝদর
সদঝশ-ক্তবঝদঝশ
প্রক্তশক্ষণ ও
সভো/ঝসক্তমনোঝর
অংশগ্রহঝণর জন্য
মঝনোনয়ন প্রদোন

ক্তবদ্যমোন ক্তবক্তর্/নীক্ততমো ো
অনূসরণপূব ৃক যথোযথ কর্তৃপঝক্ষর
অনুঝমোদন সোঝপঝক্ষ মঝনোনয়ন প্রদোন।
ক্তবঝদঝশ প্রক্তশক্ষন/ঝসক্তমনোঝর
অংশগ্রহঝণর সক্ষঝত্র প্রশািবনক
অনুঝমোদন গ্রহণ কঝর সরকোক্তর
আঝদশ জোক্তরর জন্য মন্ত্রণালদয় পত্র
রপ্রিণ

সংক্তেষ্ট সভো-ঝসক্তমনোঝর অংশগ্রহঝণর
আমন্ত্রণপত্র এবং আঝবদনপত্র এবং
ববদেদশ প্রবশক্ষদণ অাংশগ্রহদণি রক্ষদত্র
িাো কাগদর্ আদবেনপত্র, আদয়ার্ক
িাংস্থাি আমন্ত্রণপত্র এবাং এক বছদিি
ববদেশ ভ্রমদণি বৃত্তান্ত।

ক্তবনোমূঝল্য

০৩ (ক্ততন)
কোয ৃক্তদবস
শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআর,
ঢোকো-১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭
ইদমইল:
secretarybcsir@gmail.com

প্রোক্তিস্থোন: িাংস্থাপন-৪, ৫ম তলা,
বববিএিআইআি িবিবালয়
ঢাকা।

৫

৬

৭

৮

বলদয়ন আদবেন মঞ্জুি র্থার্থ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম
আদবেনপত্র পাওয়াি পি কর্তৃপঝক্ষর
অনুঝমোদন গ্রহণ কঝর বলদয়ন মঞ্জুবি
ও িিকাবি আদেশ র্াবিি র্ন্য
মন্ত্রণালদয় পত্র রপ্রিণ

বপআিএল ছুটি মঞ্জুি

রপনশন রকি বনষ্পবত্ত

অগ্রীম প্রোন (র্বম
ক্রয়, গৃহ বনমজাণ, গৃহ
রমিামত, রমােি
িাইদকল, কবিউোি
ক্রয়)

আদবন প্রাবি িাদপদক্ষ বনধ জাবিত ছুটি
বববধমালা অনুর্ায়ী বপআিএল
মঞ্জুবিি র্ন্য অবফি আদেশ র্াবি
ক্তনর্ ৃোক্তরত ফরঝম আঝবদনপত্র পোওয়োর
পর যোচোই-বোছোইঝয়র পর ট্রোক্তষ্ট
সবোঝর্ ৃর সুপোক্তরশ গ্রহণ ও সবোর্ ৃ কর্তৃক
অনুঝমোদন ও অক্তফস আঝদশ জোক্তর।
ক্তনর্ ৃোক্তরত ফরঝম আঝবদনপত্র দোক্তি ,
কক্তমটি কর্তৃক বোছোইকরণ ও যথোযথ
কর্তৃপঝক্ষর অনুঝমোদন সোঝপঝক্ষ
অক্তফস আঝদশ জোক্তর।

প্রোক্তিস্থোন: সক্তচব, ক্তবক্তসএসআইআর, ঢোকো
১) র্থার্থ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম
সচয়োরম্যোন বরোবর আঝবদনপত্র
২)সংক্তেষ্ট প্রক্ততষ্ঠোঝনর অফোর স টোর
৩) সমোট চোকুক্তরকো
প্রোক্তিস্থোন: িাংস্থাপন-১ , ৫ম তলা,
বববিএিআইআি িবিবালয়
ঢাকা।
নীক্ততমো ো অনুযোয়ী ক্তনর্ ৃোক্তরত ফরম
প্রোক্তিস্থোন: িাংস্থাপন-৩ , ৫ম তলা,
বববিএিআইআি িবিবালয়
ঢাকা।
ক্তনর্ ৃোক্তরত ফরঝম সচয়োরম্যোন বরোবর
আঝবদনপত্র
প্রোক্তিস্থোন: রপনশন শাখা, অথ জ ববিাগ ,
৪থ জ তলা বববিএিআইআি িবিবালয়
ঢাকা।
ক) বনধ জাবিত ফিদম িবিব বিাবি
আদবেন
খ) কবিউোি ক্রদয়ি রক্ষদত্র দুইর্ন
গ্যািান্টাদিি স্বাক্ষি
গ) র্বম অথবা িিবত্তি েবলল

ববনামূদল্য

৫ (পোuচ)
কোয ৃক্তদবস।

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআর,
ঢোকো-১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭
ইদমইল:
secretarybcsir@gmail.com

ববনামূদল্য

৫ (পোuচ)
কোয ৃক্তদবস।

ববনামূদল্য

িদব জাচ্চ ২০
(ববশ)
কোয ৃক্তদবি

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআর,
ঢোকো-১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭
ইদমইল:
secretarybcsir@gmail.com
সমোোঃ মোহবুব হোসোন িোন
পক্তরচো ক (অথ ৃ ও ক্তহসোব)
সফোন: ৫৮৬১০৭৮৬
ইঝমই :mah_bcsir@yahoo.co
m

ববনামূদল্য

িদব জাচ্চ ২০
(ববশ)
কোয ৃক্তদবি

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআর,
ঢোকো-১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭
ইদমইল:
secretarybcsir@gmail.com

৯

অভযন্তরীণ বোঝজট
বরোদ্দ চূড়োন্তকরণ ও
বন্টন

১০

ক্তজক্তপএফ এর অথ ৃ
মঞ্জুি/অগীম প্রোন।

১১

ছুটি প্রক্ততপোদন ।

১২

ছুটি নগদোয়ন।

১৩

ক্তবক্তসএসআইআর-এর
ক্তবক্তভন্ন সরÄvম/
আিবাবপত্র িিবিাহ।

গঝবষণোগোর ও ইউক্তনটসমূঝহর
চোক্তহদোর আঝবদন, প্রশোসক্তনক
অনুঝমোদন গ্রহণ ও বরোদ্দ চূড়োন্তকরণ
এবং বন্টন।

ঘ) রলাদনি ২য় বকবস্তি রক্ষদত্র ১ম বকবস্তি
িাউিাি প্রোন।
প্রাবি স্থান: রিবা ও িমন্বয় শাখা, ৫ম
তলা, বববিএিআইআি, িবিবালয়, ঢাকা।
সোদো কোগঝজ সচয়োরম্যোন বরোবর চোক্তহদোর
আঝবদন

ববনামূদল্য

প্রাবি স্থান: বোঝজট শোিো, অথ ৃ ক্তবভোগ, ৪থ ৃ
ত ো, পক্তরষদ সক্তচবো য়,
ক্তবক্তসএসআইআর, ঢোকো।
আঝবদন প্রোক্তির পর আঝবদনকোক্তরর সোদো কোগঝজ সচয়োরম্যোন বরোবর চোক্তহদোর ববনামূদল্য
ক্তস্থক্ততর ক্তহসোব
ও তথ্যোক্তদসহ আঝবদন।
প্রশোসক্তনক মঞ্জুক্তর গ্রহঝণর মোধ্যঝম অথ ৃ
পক্তরঝশোর্।
প্রাবি স্থান: ক্তজক্তপএফ শোিো
অথ ৃ ক্তবভোগ, ৪থ ৃ ত ো, পক্তরষদ সক্তচবো য়,
ক্তবক্তসএসআইআর, ঢোকো।
আঝবদন প্রোক্তির পর ক্তবদ্যমোন বনধ জাবিত ছদক সচয়োরম্যোন বরোবর ববনামূদল্য
ক্তবক্তর্ক্তবর্োন ও ছুটির ক্তহসোব ক্তববরণী চোক্তহদোর আঝবদন।
এবং সরকর্ ৃ যোচোই কঝর কর্তৃপঝক্ষর
অনুঝমোদন গ্রহণ কঝর অক্তফস আঝদশ প্রাবি স্থান: িাংস্থাপন-৩ ,
জোক্তর করো হয়।
বববিএিআইআি িবিবালয়
৫ম তলা ঢাকা।
আঝবদন প্রোক্তির পর ক্তবদ্যমোন বনধ জাবিত ছদক সচয়োরম্যোন বরোবর ববনামূদল্য
ক্তবক্তর্ক্তবর্োন ও ছুটির ক্তহসোব ক্তববরণী চোক্তহদোর আঝবদন।
এবং সরকর্ ৃ যোচোই কঝর কর্তৃপঝক্ষর
অনুঝমোদন গ্রহণ কঝর অক্তফস আঝদশ প্রাবি স্থান: িাংস্থাপন-৩ ,
জোক্তর করো হয়।
বববিএিআইআি িবিবালয়
৫ম তলা ঢাকা।
আঝবদন প্রোক্তির পর ক্তবদ্যমোন
বনধ জাবিত ছদক িাবহোি আদবেন।
ববনামূদল্য
ক্তবক্তর্ক্তবর্োন অনুসরণপূব ৃক কর্তজপদক্ষি
অনুদমােন গ্রহণ কদি মজুে থাকা
প্রাবি স্থান: রিবা ও িমন্বয় শাখা, ৫ম
িাদপদক্ষ তাৎক্ষবণক িিবিাহ কিা
তলা, বববিএিআইআি, িবিবালয়, ঢাকা।
হয়।

বরোদ্দ/বন্টন
মঞ্জুক্তর প্রোক্তির
সোঝপঝক্ষ
সঝব ৃোচ্চ ০৩
(ক্ততন)
কোয ৃক্তদবস
১০
(দশ)
ৃক্ত
কোয দবস।

সমোোঃ মোহবুব হোসোন িোন
পক্তরচো ক (অথ ৃ ও ক্তহসোব)
সফোন: ৫৮৬১০৭৮৬
ই-ঝমই :
mah_bcsir@yahoo.com
সমোোঃ মোহবুব হোসোন িোন
পক্তরচো ক (অথ ৃ ও ক্তহসোব)
সফোন: ৫৮৬১০৭৮৬
ই-ঝমই :
mah_bcsir@yahoo.com

৩
(ক্ততন) শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআর,
কোয ৃক্তদবস।
ঢোকো-১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭
ইদমইল:
secretarybcsir@gmail.com
৩
(ক্ততন) শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআর,
কোয ৃক্তদবস।
ঢোকো-১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭
ইদমইল:
secretarybcsir@gmail.com
৩
(ক্ততন) শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআর,
কোয ৃক্তদবস।
ঢোকো-১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭
ইদমইল:
secretarybcsir@gmail.com

১৪

১৫

কমৃকতৃো/কমৃচোক্তরঝদর
জন্য বোসো বরোদ্দ

কমজকতজাদেি
আবাবিক ও োিবিক
রেবলদফান িাংদর্াগ ও
ববল পবিদশাধ

বনধ জাবিত ফিদম আদবেন প্রাবিি পি
নীবতমালা ও বববধববধান অনুর্ায়ী
কবমটি কর্তজক বাছাইকিণ, ও অবফি
আদেশ র্াবি।

আঝবদন প্রোক্তির পর ক্তবদ্যমোন
ক্তবক্তর্ক্তবর্োন অনুসরণপূব ৃক কর্তজপদক্ষি
অনুদমােন গ্রহণ কদি অক্তফস আঝদশ
জোক্তর করো হয়।

নীবতমালা অনুর্ায়ী বনধ জাবিত ফিদম বোসো
বরোদ্দ কক্তমটির আহবোয়ক বরোবর
আঝবদন।
প্রাবি স্থান: প্রদকৌশল ববিাগ,
বববিএিআইআি
ঢাকা।
বনধ জাবিত ছদক িাবহোি আদবেন।
প্রাবি স্থান: রিবা ও িমন্বয় শাখা, ৫ম তলা,
বববিএিআইআি, িবিবালয়, ঢাকা।

ববনামূদল্য

ববনামূদল্য

৫ (পোuচ)
কোয ৃক্তদবস।

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআর,
ঢোকো-১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭
ইদমইল:
secretarybcsir@gmail.com

১০
(দশ) শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআর,
কোয ৃক্তদবস।
ঢোকো-১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭
ইদমইল:
secretarybcsir@gmail.com

৩। আওতাধীন ইউবনেিমূদহি বিটিদর্নস্ িাে জাি:
(১) বববিএিআইআি গদবষণাগাি, ঢাকা।
(২) বববিএিআইআি গদবষণাগাি, িট্টগ্রাম।
(৩) বববিএিআইআি গদবষণাগাি, িার্শাহী।
(৪) জ্বালাবন গদবষণা ও উন্নয়ন ইবনবিটিউে, বববিএিআইআি।
(৫) খাদ্য ববজ্ঞান ও প্রযুবি ইবনবিটিউে, বববিএিআইআি।
(৬) কাঁচ এবং ক্তসরোক্তমক গঝবষণো ও পরীক্ষণ ইবনবিটিউে, বববিএিআইআি।
(৭) পাইলে প্লান্ে এি প্রদিি রডদিলপদমন্ট রিন্টাি, বববিএিআইআি।
(৮) িামড়া গদনষণা ইবনবিটিউে, বববিএিআইআি।
(৯) ইবনবিটিউে অব মাইবনাং, বমনাদিদলাবর্ এি রমোলাবর্জ, বববিএিআইআি।
(১০) ইবনবিটিউে অব ন্যাশনাল এযানালাইটিকযাল বিিাি জ এি িাবিজি, বববিএিআইআি।
(১১) বাদয়াদমবডকযাল এি েবক্সদকালবর্কযাল বিিাি জ ইবনবিটিউে, বববিএিআইআি।

৪. আপনাি (রিবাগ্রহীতাি) কাদছ আমাদেি প্রতযাশা
ক্রবমক

প্রবতশ্রুত/কাবিত রিবা প্রাবিি লদক্ষয কিনীয়

১

ত্রুটিমুি ও স্বয়াংিম্পুণ জ আদবেন িাংবেি কার্ জালদয় র্মা প্রোন;

২

র্থার্থ প্রবক্রয়ায় প্রদয়ার্নীয় বফি পবিদশাধ কিা;

৩

প্রদর্ার্য রক্ষদত্র রমাবাইল রমদির্/ই-রমইল ঠিকানায় রপ্রবিত বনদে জশনা অনুিিণ কিা;

৪

িাক্ষাদতি র্ন্য ধার্ জ তাবিখ ও িমদয় উপবস্থত থাকা;

৫

রিবা গ্রহদণি র্ন্য অনাবশ্যক রফান/তেববি না কিা;

৫. অক্তভঝযোগ ব্যবস্থোপনো পদ্ধক্তত (GRS)

সসবো প্রোক্তিঝত অসন্তুষ্ট হঝ দোক্তয়ত্বপ্রোি কমৃকতৃোর সঝে সযোগোঝযোগ করুন। ক্ততক্তন সমোর্োন ক্তদঝত ব্যথ ৃ হঝ ক্তনঝনোি পদ্ধক্ততঝত সযোগোঝযোগ কঝর আপনোর সমস্যো অবক্তহত করুন।

ক্র.নং কিন সযোগোঝযোগ করঝবন

কাি িদে রেখা কিদবন

সযোগোঝযোঝগর ঠিকোনো

১

দোক্তয়ত্বপ্রোি কমৃকতৃো সমোর্োন ক্তদঝত
ব্যথ ৃ হঝ

অক্তভঝযোগ ক্তনষ্পক্তত্ত কমৃকতৃো (অবনক)

২

অক্তভঝযোগ ক্তনষ্পক্তত্ত কমৃকতৃো (অবনক)
ক্তনক্তদ ৃষ্ট সমঝয় সমোর্োন ক্তদঝত ব্যথ ৃ হঝ

আক্তপ কমৃকতৃো

৩

আবপল কমজকতজা বনবে জি িমদয়
িমাধান বেদত না পািদল

ববজ্ঞোন ও প্রযুক্তি মন্ত্রনো ঝয়র আক্তপ
কমৃকতৃো

রমাছাোঃ সুলতানা পািিীন
বনব জাহী কমজকতজা
পক্তরষদ সক্তচবো য়, ক্তবক্তসএসআইআর, ঢোকো।
সফোন:০২-৪৪৬১২০১৬
সমোবো: ০১৭১১০০১৫১৪
ইঝমই : establishment4@bcsir.gov.bd
নোম: জনোব সমোহোম্মদ জোঝকর সহোছোইন
পদক্তব: সদস্য প্রশোসন (অক্ততক্তরি িোক্তয়ত্ব)
পক্তরষদ সক্তচবো য়, ক্তবক্তসএসআইআর, ঢোকো।
সফোন: ০২-৫৮৬১০৭০৩
সমোবো: ০১৯৮৪৮৪৭২৭৬
ইঝমই : member-admin@bcsir.gov.bd
র্নাব রমা: রতৌবহে হািানাত খান, অবতবিি িবিব (ববপ্রউ)
ববজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয়
ওদয়ব রপাে জাল: www.most.gov.bd

ক্তনষ্পক্তত্তর সময়সীমো
সঝব ৃোচ্চ ৩০ (ক্তত্রশ)
কোয ৃক্তদবস

সঝব ৃোচ্চ ২০ (ক্তবশ)
কোয ৃক্তদবস

সঝব ৃোচ্চ ৬০ (ষোট)
কোয ৃক্তদবস

