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

(১)

(২)

(৩)

১

সমঝ োতো/
সসবোচুক্তি
অনুঝমোদন ও চুক্তি
স্বোক্ষঝেে মোধ্যঝম
স ৌথ গঝবষণো ও
কোক্তেগক্তে সহোয়তো
প্রদোন

ব্যক্তি/উপযুি কর্তৃপঝক্ষে মোধ্যঝম
আঝবদন প্রোক্তিে পে থো থ কর্তৃপঝক্ষে
অনুঝমোদন গ্রহণ, ক্তিপোক্তক্ষক
প ৃোঝ োচনোে মোধ্যঝম সমঝ োতো/
সসবোচুক্তি অনুঝমোদন, কোক্তেগক্তে ও
প্রযুক্তিগত সসবো প্রদোন সংক্রোন্ত পত্র
জোক্তে ও আনুষ্ঠোক্তনকতোে মোধ্যঝম চুক্তি
স্বোক্ষে ।

প্রদয়ার্নীয় কাগর্পত্র এবাং প্রাবিস্থান রিবাি মূল্য এবাং
পবিদশাধ পদ্ধবত
(৪)

(৫)

সমঝ োতো/ সসবোচুক্তিে ক্তনর্ ৃোক্তেত
ফেঝমট ।

চুক্তিে শতৃ
সমোতোঝবক

প্রোক্তিস্থোন: গঝবষণো সমন্বয়কোেীে দিে,
পক্তেষদ সক্তচবো য়, ক্তবক্তসএসআইআে,
ঢোকো।

পক্তেঝশোর্ পদ্ধক্তত:
ব্যোংঝক নগদ
জমো/ঝপ-অর্ ৃোে

রিবা
প্রোদনি
িময়িীমা

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

(৬)

(৭)

১৫
কার্ জবেবি

রমাোঃ অদহদুল আকবি, এসএসও
এবং গঝবষণো সমন্বয়কোেী
সফোন: ৫৮৬১০৭৪৮
ইঝমই : rc_bcsir@yahoo.com

ক্র: নাং

২

৩

৪

৫

রিবাি নাম

ক্তবঝেষণ সসবো

পদ্ধক্তত ইজোেো প্রদোন

ক্তবশ্বক্তবদ্যো ঝয়ে
ছোত্র-ছোত্রীঝদে
গঝবষণোয় (ক্তথক্তসস
তত্ত্বোবর্োন) সহোয়তো
প্রদোন
ক্তবজ্ঞোন ও ক্তশল্পপ্রযুক্তি সম োয়
অংশগ্রহঝনে ক্তনক্তমত্ত
ফেম ক্তবতেন এবং
সম োয় অংশগ্রহন
ক্তনক্তিতকেণ।

রিবা প্রোন পদ্ধবত

প্রদয়ার্নীয় কাগর্পত্র এবাং প্রাবিস্থান রিবাি মূল্য এবাং
পবিদশাধ পদ্ধবত

রিবা
প্রোদনি
িময়িীমা

অন োইঝন ক্তনর্ ৃোক্তেত ফেঝম ক্তবঝেষণ
সসবোে আঝবদনপত্র দোক্তি , ব্যোংঝক
ক্তনর্ ৃোক্তেত ক্তফ প্রদোন, সংক্তেষ্ট পক্তেচো ক
ও ক্তবজ্ঞোনীে কর্তৃক ক্তবঝেষণ ক্তেঝপোট ৃ
প্রস্তুত, এনো োইটিকযো সোক্তভসৃ সসঝ ে
মোধ্যঝম সসবোগ্রহীতো বেোবে ক্তেঝপোট ৃ
সপ্রেণ।

ক্তনর্ ৃোক্তেত ফেম (সেোসক্তে/ অন োইন)

০৩-১০
কার্ জবেবি

বববিএিআইআি ওঝ বসোইঝট/

ক্তনর্ ৃোক্তেত ফেম-এ আঝবদন (সেোসক্তে/
অন োইন) ও ক্তবজ্ঞক্তিঝত উঝেক্তিত
কোগজপত্র।

প্রোক্তিস্থোন: সংক্তেষ্ট পক্তেচো ক ও
এনো োইটিকযো সোক্তভসৃ সস এবং
সসন্ট্রো এযোনো োইটিকযো এযোন্ড ক্তেসোচ ৃ
ফযোসোক্ত টিজ ।

ক্তবক্তসএসআইআে
কর্তৃক ক্তনর্ ৃোক্তেত
ক্তবঝেষণ ক্তফ
(ক্তবক্তসএসআইআে
ওঝয়বসোইট)
পক্তেঝশোর্ পদ্ধক্তত:
সচক/নগদ টোকো
ব্যোংঝক জমোদোন।
পক্তেঝশোর্ পদ্ধক্তত:
সচক/নগদ টোকো
ব্যোংঝক জমোদোন

পক্তত্রকোয় ক্তবজ্ঞক্তি প্রকোঝশে মোধ্যঝম
ক্তনর্ ৃোক্তেত ফেঝম আঝবদনপত্র দোক্তি ,
কক্তমটি কর্তৃক সোইট ক্তভক্তজট ও
প ৃোঝ োচনোে মোধ্যঝম ীক্তজ ক্তনর্ ৃোেণ,
প্রোক্তিস্থোন: ক্তসক্তনয়ে ইন্ডোক্তিয়ো ক্ত য়োঝজোঁ
কর্তৃপঝক্ষে অনুঝমোদন সোঝপঝক্ষ
অক্তফসোে (সোইঝ ো)
চুক্তিপত্র স্বোক্ষঝেে মোধ্যঝম ীজ প্রদোন। ক্তবক্তসএসআইআে,
ঢোকো।
আঝবদনপত্র পোওয়োে পে কক্তমটি
নীক্ততমো ো অনু োয়ী সচয়োেম্যোন বেোবে
ক্তবনোমূঝে
কর্তৃক বোছোইকেণ, থো থ কর্তৃপঝক্ষে আঝবদন
অনুঝমোদন গ্রহণ এবং অক্তফস আঝদশ
প্রোক্তিস্থোন: গঝবষণো সমন্বয়কোেীে দিে/
জোেী।
সংক্তেষ্ট পক্তেচো ঝকে দিে
ক্তবজ্ঞোন ও ক্তশল্প-প্রযুক্তি সম োয়
অংশগ্রহঝনে ক্তনক্তমত্ত ফেম ক্তবতেন।
আঝবদনপত্র পোওয়োে পে কক্তমটি
কর্তৃক বোছোইকেণ, কর্তৃপঝক্ষে
অনুঝমোদনক্রঝম আঝবদনকোেীঝক
অবক্তহতকেণ এবং সম োয় অংশগ্রহণ
ক্তনক্তিতকেণ।

ক্তনর্ ৃোক্তেত ফেঝম (সেোসক্তে/ অন োইন)
আঝবদন
প্রোক্তিস্থোন: গঝবষণো সমন্বয়কোেীে দিে

ক্তবনোমূঝে

২৭
(সোতোশ)
কো ৃক্তদবস।

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

সংক্তেষ্ট পক্তেচো ক ও
িিকাি কামরুজ্জামান, বিএিও এবাং
ড. রমাহাম্মে মবনরুজ্জামান, বপএিও
এবং ভোেপ্রোি কমৃকতৃো, এযোনো োইটিকযো
সোক্তভসৃ সস ও সসন্ট্রো এযোনো োইটিকযো
এযোন্ড ক্তেসোচ ৃ ফযোসোক্ত টিজ, ক্তবক্তসএসআইআে,
ঢোকো
সফোন: ৯৬৭১১০৮
ইঝমই : asc@bcsir.gov.bd
সহোঝসন সমোহোম্মদ মোসুদ, ক্তসক্তনয়ে
ইন্ডোক্তিয়ো ক্ত য়োঝজোঁ অক্তফসোে (সোইঝ ো)
ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো।
সফোন: ০১৯১৬৯৩১৭৩৪
ইসমই :masudbcsir@gmail.com

১৫ (পঝনে)
কো ৃক্তদবস

রমাোঃ অদহদুল আকবি,, বপএিও
এবং গঝবষণো সমন্বয়কোেী
সফোন: ৫৮৬১০৭৪৮
ইঝমই : rc_bcsir@yahoo.com

১০ (দশ)
কার্ জবেবি

রমাোঃ অদহদুল আকবি, এিএিও
এবং গঝবষণো সমন্বয়কোেী
সফোন: ৫৮৬১০৭৪৮
ইঝমই : rc_bcsir@yahoo.com

ক্র: নাং

৬

৭

৮

রিবাি নাম

রিবা প্রোন পদ্ধবত

প্রদয়ার্নীয় কাগর্পত্র এবাং প্রাবিস্থান

উচ্চক্তশক্ষো ও
গঝবষণোিোঝত
উৎসোহ প্রদোঝনে
জন্য সফঝ োশীপ
প্রদোন

ক্তনর্ ৃোক্তেত ফেঝম আঝবদনপত্র
পোওয়োে পে কক্তমটি কর্তৃক
বোছোইকেণ, সবোর্ ৃ কর্তৃক
অনুঝমোদনক্রঝম সফঝ োশীপ
প্রদোন

নীক্ততমো ো অনু োয়ী ক্তবক্তভন্ন কযোটোগক্তেঝত
ক্তনর্ ৃোক্তেত ফেঝম আঝবদনপত্র।

ক্তবজ্ঞোনমনস্ক জোক্তত
গঠঝন স্কু কঝ ঝজে
ছোত্র-ছোত্রীঝদে
গঝবষনোগোে
পক্তেদশৃঝন সহোয়তো
প্রদোন

আঝবদনপত্র পোওয়োে পে
কর্তৃপঝক্ষে অনুঝমোদনক্রঝম
অক্তফস আঝদশ জোেী ও
গঝবষনোগোে পক্তেদশৃঝনে
ব্যবস্থো গ্রহণ

সচয়োেম্যোন বেোবে সংক্তেষ্ট প্রক্ততস্ঠোন
কর্তৃক আঝবদন দোক্তি

তথ্য অবমুিকেণ
নীক্ততমো ো ২০১৫এে আওতোয় তথ্য
প্রদোন

ব্যবি/উপযুি কর্তজপদক্ষি
মাধ্যদম আদবেন পাওয়াি
পি তথ্য অবমুিকেণ
নীক্ততমো ো ২০১৫
থো থভোঝব অনুসেণপূব ৃক
কর্তৃপঝক্ষে অনুঝমোদনক্রঝম
তথ্য প্রদোন

তথ্য অবমুিকেণ নীক্ততমো ো ২০১৫- সত
সংযুি ক্তনর্ ৃোক্তেত ফেম (পক্তেক্তশস্ট ৭-৯)

রিবাি মূল্য এবাং
পবিদশাধ পদ্ধবত

ক্তবনোমূঝে

রিবা
প্রোদনি
িময়িীমা
সঝব ৃোচ্চ ৩০
(ক্তত্রশ)
কো ৃক্তদবস

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব,
ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো-১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭

১০ (দশ)
কার্ জবেবি

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব,
ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো-১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭

প্রোক্তিস্থোন: সক্তচব, ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো

ক্তবনোমূঝে

ইদমইল:
secretarybcsir@gmail.com

ইদমইল:
secretarybcsir@gmail.com

প্রোক্তিস্থোন: সক্তচব, ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো

প্রোক্তিস্থোন- জনসংঝ োগ কমৃকতৃোে দিে,
পক্তেষদ সক্তচবো য়, ঢোকো ।

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

রিবাদিদে মূল্য আলাো
তথ্য অবমুিকেণ
নীক্ততমো ো ২০১৫-ে
পক্তেক্তশস্ট ১০

৩০ (ক্তত্রশ)
কার্ জবেবি

আব্দুে েোজ্জোক, জনসংঝ োগ কমৃকতৃো,
পক্তেষদ সক্তচবো য় ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭৬৪
ইদমইল:
probcsir7545@yahoo.com

২.২। প্রাবতষ্ঠাবনক রিবা:
ক্র:
নাং

রিবাি নাম

১

গঝবষণো ও উন্নয়ন
(R&D) প্রকল্প
অনুঝমোদন

২

ক্তবজ্ঞোনী ও সফঝ োগঝণে
গঝবষণো কঝমৃে উপে
সভো/ঝসক্তমনোে
আঝয়োজন
অভযন্তেীণ বোঝজট
প্রণয়ন, প্রোক্ক ন ও
বেোদ্দ প্রদোন

৩

৪

বিদলকশন
রেড/টাইমদেল প্রোন

রিবা প্রোন পদ্ধবত

প্রদয়ার্নীয় কাগর্পত্র এবাং
প্রাবিস্থান

নীক্ততমো ো অনু োয়ী ক্তনর্ ৃোক্তেত ফেঝম
আঝবদনপত্র দোক্তি , কক্তমটি কর্তৃক
বোছোইকেণ ও থো থ কর্তৃপঝক্ষে
অনুঝমোদন সোঝপঝক্ষ প্রকল্প গ্ররহণ
সসক্তমনোে প্রদোঝণে জন্য আঝবদনপত্র
দোক্তি , থো থ কর্তৃপঝক্ষে অনুঝমোদন
ও অক্তফস আঝদশ জোক্তে এবং
সসক্তমনোে আঝয়োজন।
গঝবষণোগোে ও ইউক্তনটসমূঝহে
চোক্তহদোে আঝবদন, প্রশোসক্তনক
অনুঝমোদন গ্রহণ ও বেোদ্দ চূড়োন্তকেণ
এবং বন্টন।

নীক্ততমো ো অনু োয়ী ক্তনর্ ৃোক্তেত ফেঝম
আঝবদনপত্র।

আঝবদনপত্র পোওয়োে পে প্রোপ্যতো ও
সংক্তেষ্ট কক্তমটিে সুপোক্তেশসহ
কর্তৃপঝক্ষে অনুঝমোদনক্রঝম
বিদলকশন রেড/টাইমদেল প্রোন

সক্তচব বেোবে চোক্তহদোে আঝবদন এবং
প্রোথীে সবতনপত্র

প্রোক্তিস্থোন: গঝবষণো সমন্বয়কোেীে দিে
থো থ কর্তৃপঝক্ষে মোধ্যঝম সচয়োেম্যোন
বেোবে আঝবদনপত্র
প্রোক্তিস্থোন: গঝবষণো সমন্বয়কোেীে দিে
সচয়োেম্যোন বেোবে চোক্তহদোে আঝবদন

রিবাি
মূল্য এবাং
পবিদশাধ
পদ্ধবত
ক্তবনোমূঝে

সঝব ৃোচ্চ ৩০
(ক্তত্রশ)
কো ৃক্তদবস

ক্তবনোমূঝে

৫ (পোuচ)
কো ৃক্তদবস।

োবয়ত্বপ্রাি কমজকতজা (নাম, পেবী, রফান নম্বি
ও ই-রমইল)
রমাোঃ অদহদুল আকবি, এিএিও
এবং গঝবষণো সমন্বয়কোেী
সফোন: ৫৮৬১০৭৪৮
ইঝমই : rc_bcsir@yahoo.com

রমাোঃ অদহদুল আকবি, এিএিও
গঝবষণো সমন্বয়কোেী দিে
সফোন: ৫৮৬১০৭৪৮
ইঝমই : rc_bcsir@yahoo.com

ববনামূদল্য

প্রাবি স্থান: বোঝজট শোিো, অথ ৃ ক্তবভোগ,
৪থ ৃ ত ো, পক্তেষদ সক্তচবো য়,
ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো।

প্রোক্তিস্থোন: িাংস্থাপন-১ ও ২,
৫ম তলা, পক্তেষদ সক্তচবো য়,
ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো।

রিবা
প্রোদনি
িময়িীমা

ববনামূদল্য

বেোদ্দ/বন্টন
মঞ্জুক্তে প্রোক্তিে
সোঝপঝক্ষ
সঝব ৃোচ্চ ০৩
(ক্ততন)
কো ৃক্তদবস
৮ (আট)
কো ৃক্তদবস।

সমোোঃ মোহবুব হোসোন িোন
পক্তেচো ক (অথ ৃ ও ক্তহসোব)
সফোন: ৫৮৬১০৭৮৬
ই-ঝমই :
mah_bcsir@yahoo.com
শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআে,
ঢোকো-১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭
ইদমইল:
secretarybcsir@gmail.com

ক্র:
নাং

রিবাি নাম

রিবা প্রোন পদ্ধবত

প্রদয়ার্নীয় কাগর্পত্র এবাং প্রাবিস্থান

রিবাি
মূল্য এবাং
পবিদশাধ
পদ্ধবত

রিবা
প্রোদনি
িময়িী
মা

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

৫

অনুদমাবেত উন্নয়ন
প্রকদল্পি প্রশািবনক
অনুদমােন

ক্তর্ক্তপক্তস সভো অনুস্ঠোন ও কো ৃক্তববেনী ক্তর্ক্তপক্তপ/টিক্তপক্তপ-এে ক্তনর্ ৃোক্তেত ছক সমোতোঝবক
জোক্তে। কর্তৃপঝক্ষে অনুঝমোদন
সচয়োেম্যোন বেোবে আঝবদন
সোঝপঝক্ষ সেকোক্তে অক্তফস আঝদশ
প্রোক্তিস্থোন: পক্তেকল্পনো ও উন্নয়ন ক্তবভোগ
(ক্তজও) জোক্তে।
২য় ত ো, পক্তেষদ সক্তচবো য়, ক্তবক্তসএসআইআে,
ঢোকো।

ববনামূদল্য

১০ (দশ)
কো ৃক্তদব
স।

র্. সমোহোম্মদ নোক্তসে উক্তদ্দন
পক্তেচো ক (অক্তত. দোক্তয়ত্ব),
পক্তেকল্পনো ও উন্নয়ন ক্তবভোগ
সফোন: ৫৮৬১০৭৩৯
ই-ঝমই :
pndbcsir@gmail.com

৬

উন্নয়ন প্রকদল্পি অর্ জ
ছাড়কিণ

উন্নয়ন প্রকল্পিমূদহি অর্ জ অবমুবি ও
ব্যবহাি বনদে জবশকা শীষ জক পবিপত্র
অনুিিণপূব জক কর্তজপদক্ষি অনুদমােন
েহণ ও বর্ও র্াবি।

ববনামূদল্য

১০ (দশ)
কো ৃক্তদব
স।

র্. সমোহোম্মদ নোক্তসে উক্তদ্দন
পক্তেচো ক (অক্তত. দোক্তয়ত্ব),
পক্তেকল্পনো ও উন্নয়ন ক্তবভোগ
সফোন: ৫৮৬১০৭৩৯
ই-ঝমই :
pndbcsir@gmail.com

ববনামূদল্য

১০ (দশ)
কো ৃক্তদব
স।

র্. সমোহোম্মদ নোক্তসে উক্তদ্দন
পক্তেচো ক (অক্তত. দোক্তয়ত্ব),
পক্তেকল্পনো ও উন্নয়ন ক্তবভোগ
সফোন: ৫৮৬১০৭৩৯
ই-ঝমই :
pndbcsir@gmail.com

ববনামূদল্য

১০ (দশ)
কো ৃক্তদব
স।

র্. সমোহোম্মদ নোক্তসে উক্তদ্দন
পক্তেচো ক (অক্তত. দোক্তয়ত্ব),
পক্তেকল্পনো ও উন্নয়ন ক্তবভোগ
সফোন: ৫৮৬১০৭৩৯
ই-ঝমই :
pndbcsir@gmail.com

িাংযুবিিহ বনধ জাবিত ছক সমোতোঝবক সচয়োেম্যোন
বেোবে আঝবদন
প্রোক্তিস্থোন: পক্তেকল্পনো ও উন্নয়ন ক্তবভোগ
২য় ত ো, পক্তেষদ সক্তচবো য়, ক্তবক্তসএসআইআে,

ঢোকো।
৭

িাংদশাবধত প্রকল্প
অনুদমােন

ক্তর্ক্তপক্তস সভো অনুস্ঠোন ও কো ৃক্তববেনী আেক্তর্ক্তপক্তপ/আেটিক্তপক্তপ-এে ক্তনর্ ৃোক্তেত ছক
ৃ আেক্তর্ক্তপক্তপ প্রোক্তি ও সমোতোঝবক সচয়োেম্যোন বেোবে আঝবদন
জোক্তে। পুনগঠিত
কর্তৃপঝক্ষে অনুঝমোদন সোঝপঝক্ষ ক্তজও
প্রোক্তিস্থোন: পক্তেকল্পনো ও উন্নয়ন ক্তবভোগ
জোক্তে।
২য় ত ো, পক্তেষদ সক্তচবো য়, ক্তবক্তসএসআইআে,
ঢোকো।

৮

প্রকল্প পবিিালক
বনদয়াগ

উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্তক্রয়োকেণ,
অনুঝমোদন ও সংঝশোর্ন পদ্ধক্তত শীষ ৃক
পক্তেপত্র অনুিিণপূব জক প্রকল্প
পবিিালক বনদয়াগ কবমটিি
সুপাবিশিহ কর্তজপদক্ষি অনুদমােন
েহণ ও বর্ও র্াবি।

জীবন বৃত্তোঝন্তে ক্তনর্ ৃোক্তেত ছক সমোতোঝবক
সচয়োেম্যোন বেোবে আঝবদন

প্রোক্তিস্থোন: পক্তেকল্পনো ও উন্নয়ন ক্তবভোগ
২য় ত ো, পক্তেষদ সক্তচবো য়, ক্তবক্তসএসআইআে,

ঢোকো।

২.৩। অিযন্তিীণ রিবা:
ক্র:
নাং

রিবাি নাম

১

ববহোঃবাাংলাদেশ
অবর্জত ছুটি মঞ্জুি

২

উচ্চবশক্ষাি র্ন্য
আদবেদনি অনুমবত

৩

উচ্চবশক্ষাি র্ন্য
রপ্রষণ মঞ্জুি

৪

রিবা প্রোন পদ্ধবত

র্র্ার্র্ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম
আদবেনপত্র প্রাবি িাদপদক্ষ
বনধ জাবিত ছুটি বববধমালা ১৯৫৯
অনুর্ায়ী ছুটি মঞ্জুবিি র্ন্য
প্রশািবনক মন্ত্রণালদয় পত্র
রপ্রিণ।
র্র্ার্র্ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম
আদবেনপত্র প্রাবি িাদপদক্ষ
কর্তৃপঝক্ষে অনুঝমোদন গ্রহণ কঝে
িিকাবি আদেশ র্াবিি র্ন্য
মন্ত্রণালদয় পত্র রপ্রিণ

র্র্ার্র্ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম
আদবেনপত্র প্রাবি িাদপদক্ষ
কর্তৃপঝক্ষে অনুঝমোদন গ্রহণ কঝে
রপ্রষণ মঞ্জুবি ও িিকাবি আদেশ
র্াবিি র্ন্য মন্ত্রণালদয় পত্র
রপ্রিণ

বলদয়ন আদবেন মঞ্জুি র্র্ার্র্ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম
আদবেনপত্র পাওয়াি পি
কর্তৃপঝক্ষে অনুঝমোদন গ্রহণ কঝে
বলদয়ন মঞ্জুবি ও িিকাবি
আদেশ র্াবিি র্ন্য মন্ত্রণালদয়
পত্র রপ্রিণ

প্রদয়ার্নীয় কাগর্পত্র এবাং প্রাবিস্থান

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

রিবাি
মূল্য এবাং
পবিদশাধ
পদ্ধবত

রিবা
প্রোদনি
িময়িীমা

ববনামূদল্য

৫ (পোuচ) শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআে,
কো ৃক্তদবস। ঢোকো-১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭
ইদমইল:
secretarybcsir@gmail.com

ববনামূদল্য

৫ (পোuচ) শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআে,
কো ৃক্তদবস। ঢোকো-১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭
ইদমইল:
secretarybcsir@gmail.com

ববনামূদল্য

৫ (পোuচ) শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআে,
কো ৃক্তদবস। ঢোকো-১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭
ইদমইল:
secretarybcsir@gmail.com

ববনামূদল্য

৫ (পোuচ) শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআে,
কো ৃক্তদবস। ঢোকো-১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭
ইদমইল:
secretarybcsir@gmail.com

প্রোক্তিস্থোন: িাংস্থাপন- ৩ ,
৫ম তলা পক্তেষদ সক্তচবো য়, ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো।
১) র্র্ার্র্ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম বনধ জাবিত ফিদমদট
মন্ত্রনালদয়ি িবিব ও ক্তবক্তসএসআইআে-এে সক্তচব
বেোবে আঝবদনপত্র
২) আঝবক্তদত সকোঝস ৃে স্বপঝক্ষ স ৌক্তিকতো (স্বোক্ষক্তেত)
৩) সব ৃঝশষ ক্তশক্ষোগত স োগ্যতোে সতযোক্তয়ত সনদপত্র
৪) চোকক্তে স্থোয়ীকেণ পত্র
প্রোক্তিস্থোন: িাংস্থাপন-৪ , ৫ম তলা, পক্তেষদ সক্তচবো য়,
ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো।
১) র্র্ার্র্ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম বনধ জাবিত ফিদমদট
সচয়োেম্যোন বেোবে আঝবদনপত্র
২) সংক্তেষ্ট ক্তবশ্বক্তবদ্যো ঝ ে অফোে স টোে
৩) পূণ ৃ অথ ৃোয়ঝনে ক্তনিয়তোে প্রমোণক
প্রোক্তিস্থোন: িাংস্থাপন-৪ , ৫ম তলা, পক্তেষদ সক্তচবো য়,

ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো।
১) র্র্ার্র্ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম সচয়োেম্যোন বেোবে
আঝবদনপত্র
২)সংক্তেষ্ট প্রক্ততষ্ঠোঝনে অফোে স টোে
৩) সমোট চোকুক্তেকো
প্রোক্তিস্থোন: িাংস্থাপন-১ , ৫ম তলা, বববিএিআইআি
িবিবালয়, ঢাকা।

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

ক্র:
নাং

রিবাি নাম

৫

বপআিএল মঞ্জুি

৬

রপনশন মন্ঞ্জঞ্জুি

৭

অেীম মন্ঞ্জঞ্জুি (র্বম
ক্রয়, গৃহ বনমজাণ, গৃহ
রমিামত, রমাটি
িাইদকল, কবিউটাি
ক্রয়)

৮

িমার্কল্যান তহববল
হদত আবর্ জক িাহায্য
প্রোন

৯

ক্তজক্তপএফ এে অেীম
মঞ্জুি ।

রিবা প্রোন পদ্ধবত

প্রদয়ার্নীয় কাগর্পত্র এবাং প্রাবিস্থান

রিবাি
মূল্য এবাং
পবিদশাধ
পদ্ধবত

রিবা
প্রোদনি
িময়িীমা

আদবেন প্রাবি িাদপদক্ষ
ক্তবক্তসএসআইআে-এে প্রক্তবর্োনমো ো অনু োয়ী আঝবদন
বনধ জাবিত ছুটি বববধমালা অনুর্ায়ী
বপআিএল মঞ্জুবিি র্ন্য অবফি প্রোক্তিস্থোন: িাংস্থাপন-১ ও ২ , ৫ম তলা,
আদেশ র্াবি
বববিএিআইআি িবিবালয়,ঢাকা।

ববনামূদল্য

ক্তনর্ ৃোক্তেত ফেঝম আঝবদনপত্র
পোওয়োে পে োচোই-বোছোইঝয়ে
পে ট্রোক্তষ্ট সবোঝর্ ৃে সুপোক্তেশ গ্রহণ
ও সবোর্ ৃ কর্তৃক অনুঝমোদন ও
অক্তফস আঝদশ জোক্তে।
ক্তনর্ ৃোক্তেত ফেঝম আঝবদনপত্র
দোক্তি , কক্তমটি কর্তৃক
বোছোইকেণ ও থো থ
কর্তৃপঝক্ষে অনুঝমোদন সোঝপঝক্ষ
অক্তফস আঝদশ জোক্তে।

ক্তনর্ ৃোক্তেত ফেঝম সক্তচব বেোবে আঝবদন

ববনামূদল্য

৫ (পোuচ) শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআে,
কো ৃক্তদবস। ঢোকো-১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭
ইদমইল:
secretarybcsir@gmail.com
িদব জাচ্চ ২০ সমোোঃ মোহবুব হোসোন িোন
(ববশ)
পক্তেচো ক (অথ ৃ ও ক্তহসোব)
কো ৃক্তদবি সফোন: ৫৮৬১০৭৮৬
ইঝমই :mah_bcsir@yahoo.com

ক্তনর্ ৃোক্তেত ফেঝম আঝবদনপত্র
দোক্তি , কক্তমটি কর্তৃক
বোছোইকেণ ও থো থ
কর্তৃপঝক্ষে অনুঝমোদন সোঝপঝক্ষ
অক্তফস আঝদশ জোক্তে।
আঝবদন
প্রোক্তিে
পে
আঝবদনকোক্তেে ক্তস্থক্ততে ক্তহসোব ও
তথ্যোক্তদসহ প্রশোসক্তনক মঞ্জুক্তে
গ্রহঝণে মোধ্যঝম অথ ৃ পক্তেঝশোর্।

বনধ জাবিত ফিদম পবিিালক (অর্ জ ও বহিাব) বিাবি
আদবেন

প্রোক্তিস্থোন: রপনশন শাখা, অর্ জ ববিাগ , ৪র্ জ তলা
বববিএিআইআি িবিবালয়
ঢাকা।
ক) বনধ জাবিত ফিদম িবিব বিাবি আদবেন
খ) কবিউটাি ক্রদয়ি রক্ষদত্র দুইর্ন গ্যািান্টাদিি
স্বাক্ষি
গ) র্বম অর্বা িিবিি েবলল
ঘ) রলাদনি ২য় বকবস্তি রক্ষদত্র ১ম বকবস্তি িাউিাি
প্রোন।
প্রাবি স্থান: রিবা ও িমন্বয় শাখা, ৫ম তলা,
বববিএিআইআি, িবিবালয়, ঢাকা।

প্রাবি স্থান: অথ ৃ ক্তবভোগ
৪থ ৃ ত ো, পক্তেষদ সক্তচবো য়, ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো।
বনধ জাবিত ছদক সক্তচব বেোবে চোক্তহদোে আঝবদন।
প্রাবি স্থান: ক্তজক্তপএফ শোিো
অথ ৃ ক্তবভোগ, ৪থ ৃ ত ো, পক্তেষদ সক্তচবো য়,
ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো।

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

ববনামূদল্য

িদব জাচ্চ ২০ শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআে,
(ববশ)
ঢোকো-১২০৫
কো ৃক্তদবি রফান: ৫৮৬১০৭১৭
ইদমইল:
secretarybcsir@gmail.com

ববনামূদল্য

২০ (ক্তবশ) সমোোঃ মোহবুব হোসোন িোন
কো ৃক্তদবস। পক্তেচো ক (অথ ৃ ও ক্তহসোব)
সফোন: ৫৮৬১০৭৮৬
ই-ঝমই :
mah_bcsir@yahoo.com
১০ (দশ) সমোোঃ মোহবুব হোসোন িোন
কো ৃক্তদবস। পক্তেচো ক (অথ ৃ ও ক্তহসোব)
সফোন: ৫৮৬১০৭৮৬
ই-ঝমই :
mah_bcsir@yahoo.com

ববনামূদল্য

ক্র:
নাং

রিবাি নাম

১০

ৃ ও শ্রোক্তন্ত
অক্তজত
ক্তবঝনোদন ছুটি মঞ্জুি ।

১১

১২

১৩

১৪

১৫

রিবা প্রোন পদ্ধবত

আঝবদন প্রোক্তিে পে ক্তবদ্যমোন
ক্তবক্তর্ক্তবর্োন ও ছুটিে ক্তহসোব
ক্তববেণী এবং সেকর্ ৃ োচোই কঝে
কর্তৃপঝক্ষে অনুঝমোদন গ্রহণ কঝে
অক্তফস আঝদশ জোক্তে কেো হয়।
ছুটি নগদোয়ন।
আঝবদন প্রোক্তিে পে ক্তবদ্যমোন
ক্তবক্তর্ক্তবর্োন ও ছুটিে ক্তহসোব
ক্তববেণী এবং সেকর্ ৃ োচোই কঝে
কর্তৃপঝক্ষে অনুঝমোদন গ্রহণ কঝে
অক্তফস আঝদশ জোক্তে কেো হয়।
পক্তেষদ সক্তচবো ঝয়ে
আঝবদন প্রোক্তিে পে ক্তবদ্যমোন
ক্তবক্তভন্ন প্রকোে দোিক্তেক ক্তবক্তর্ক্তবর্োন অনুসেণপূব ৃক
সেÄvম িিবিাহ।
কর্তজপদক্ষি অনুদমােন েহণ কদি
মজুে র্াকা িাদপদক্ষ তাৎক্ষবণক
িিবিাহ কিা হয়।
কমৃকতৃো/কমৃচোক্তেঝদে
জন্য বোসো বেোদ্দ

কমজকতজাদেি
আবাবিক ও োিবিক
রটবলদফান িাংদর্াগ
মঞ্জুি
কমজকতজা-কমজিাবিদেি
ইন-হাউর্ প্রবশক্ষন
আদয়ার্ন

বনধ জাবিত ফিদম আদবেন প্রাবিি
পি নীবতমালা ও বববধববধান
অনুর্ায়ী কবমটি কর্তজক
বাছাইকিণ, ও অবফি আদেশ
র্াবি।
আঝবদন প্রোক্তিে পে ক্তবদ্যমোন
ক্তবক্তর্ক্তবর্োন অনুসেণপূব ৃক
প্রোপ্যতোসোঝপঝক্ষ কর্তজপদক্ষি
অনুদমােন েহণ কদি অক্তফস
আঝদশ জোক্তে।
প্রবশক্ষনার্ীদেি তাবলকা
প্রস্তুতপুব জক রিয়ািম্যান মদহােয়
কর্তজক প্রশািবনক ও আবর্ জক
অনুদমােন েহণ কদি অক্তফস
আঝদশ জোক্তে।

প্রদয়ার্নীয় কাগর্পত্র এবাং প্রাবিস্থান

বনধ জাবিত ছদক সক্তচব বেোবে আঝবদন।

রিবাি
মূল্য এবাং
পবিদশাধ
পদ্ধবত

রিবা
প্রোদনি
িময়িীমা

ববনামূদল্য

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

প্রাবি স্থান: িাংস্থাপন-৩ , বববিএিআইআি িবিবালয়
৫ম তলা ঢাকা।
সক্তচব বেোবে আঝবদন।

ববনামূদল্য

প্রাবি স্থান: িাংস্থাপন-১ ও ২ , বববিএিআইআি
িবিবালয়
৫ম তলা, ঢাকা।
িাবহোপদত্রি মাধ্যদম আদবেন।

ববনামূদল্য

প্রাবি স্থান: রিবা ও িমন্বয় শাখা, ৫ম তলা,
বববিএিআইআি, পবিষে িবিবালয়, ঢাকা।
নীবতমালা অনুর্ায়ী বনধ জাবিত ফিদম বোসো বেোদ্দ কক্তমটিে
আহবোয়ক বেোবে আঝবদন।
প্রাবি স্থান: প্রদকৌশল ববিাগ, বববিএিআইআি
ঢাকা।
িাবহোি আদবেন ও প্রাপ্যতাি স্বপদক্ষ প্রমানপত্র।

ববনামূদল্য

ববনামূদল্য

প্রাবি স্থান: রিবা ও িমন্বয় শাখা, ৫ম তলা,
বববিএিআইআি, িবিবালয়, ঢাকা।
ববনামূদল্য
-

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

৫ (পোuচ) শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআে,
কো ৃক্তদবস। ঢোকো-১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭
ইদমইল:
secretarybcsir@gmail.com
১০ (দশ) শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআে,
কো ৃক্তদবস। ঢোকো-১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭
ইদমইল:
secretarybcsir@gmail.com
১০ (দশ) শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআে,
কো ৃক্তদবস। ঢোকো-১২০৫
রফান: ৫৮৬১০৭১৭
ইদমইল:
secretarybcsir@gmail.com

৩। বববিএিআইআি-এি আওতাধীন ইউবনটিমূদহি বিটিদর্নস্ িাট জাি:
(১) বববিএিআইআি গদবষণাগাি, ঢাকা।
(২) বববিএিআইআি গদবষণাগাি, িট্টোম।
(৩) বববিএিআইআি গদবষণাগাি, িার্শাহী।
(৪) জ্বালাবন গদবষণা ও উন্নয়ন ইবনবিটিউট, বববিএিআইআি।
(৫) খাদ্য ববজ্ঞান ও প্রযুবি ইবনবিটিউট, বববিএিআইআি।
(৬) কোঁচ এবং ক্তসেোক্তমক গঝবষণো ও পেীক্ষণ ইবনবিটিউট, বববিএিআইআি।
(৭) পাইলট প্লান্ট এি প্রদিি রডদিলপদমন্ট রিন্টাি, বববিএিআইআি।
(৮) িামড়া গদনষণা ইবনবিটিউট, বববিএিআইআি।
(৯) ইবনবিটিউট অব মাইবনাং, বমনাদিদলাবর্ এি রমটালাবর্জ, বববিএিআইআি।
(১০) ইবনবিটিউট অব ন্যাশনাল এযানালাইটিকযাল বিিাি জ এি িাবিজি, বববিএিআইআি।
(১১) বাদয়াদমবডকযাল এি টবক্সদকালবর্কযাল বিিাি জ ইবনবিটিউট, বববিএিআইআি।
(১২) ইবনবিটিউট অব রটকদনালবর্ ট্রান্সফাি এি ইদনাদিশন (আইটিটিআই), বববিএিআইআি)।

৪. আপনাি (রিবােহীতাি) কাদছ আমাদেি প্রতযাশা
ক্রবমক

প্রবতশ্রুত/কাবিত রিবা প্রাবিি লদক্ষয কিনীয়

১

ত্রুটিমুি ও স্বয়াংিম্পুণ জ আদবেন িাংবিি কার্ জালদয় র্মা প্রোন;

২

র্র্ার্র্ 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 র্াকা;

৫

রিবা েহদণি র্ন্য অনাবশ্যক রফান/তেববি না কিা;

৫. অক্তভঝ োগ ব্যবস্থোপনো পদ্ধক্তত (GRS)

সসবো প্রোক্তিঝত অসন্তুষ্ট হঝ দোক্তয়ত্বপ্রোি কমৃকতৃোে সঝে স োগোঝ োগ করুন। ক্ততক্তন সমোর্োন ক্তদঝত ব্যথ ৃ হঝ ক্তনঝনোি পদ্ধক্ততঝত স োগোঝ োগ কঝে আপনোে সমস্যো অবক্তহত করুন।

ক্র.নং কিন স োগোঝ োগ কেঝবন

কাি িদে রেখা কিদবন

স োগোঝ োঝগে ঠিকোনো

১

দোক্তয়ত্বপ্রোি কমৃকতৃো সমোর্োন ক্তদঝত
ব্যথ ৃ হঝ

অক্তভঝ োগ ক্তনষ্পক্তত্ত কমৃকতৃো (অবনক)

২

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

আক্তপ কমৃকতৃো

৩

আবপল কমজকতজা বনবে জি িমদয়
িমাধান বেদত না পািদল

মবন্ত্রপবিষে ববিাদগি অবিদর্াগ
ব্যবস্থাপনা রিল

নোম: জনোব শাহ্ আবদুল তাবিক,
পদক্তব: িবিব
৫ম তলা, পক্তেষদ সক্তচবো য়, ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো।
সফোন: ০২- ৫৮৬১০৭১৭
রমাবাইল: ০১৭১৭৪৩৮৭০৬
ইঝমই : secretarybcsir@gmail.com
ওদয়ব : www.bcsir.gov.bd
নোম: র্নাব রমাোঃ আব্দুল রমাবমন
পদক্তব: যুগ্মিবিব ও অবনক কমজকতজা ববজ্ঞান ও প্রযুবি
মন্ত্রণালয়, িবন নাং ৬, ১০ম তলা, বাাংলাদেশ িবিবালয়, ঢাকা
সফোন: ০২- ৯৫১৪৪৫৮
রমাবাইল: ০১৭১২৯৩৯৩৬৩
ই-রমইল : dta@most.gov.bd
ওদয়ব :www.most.gov.bd
অবিদর্াগ েহণ রকন্দ্র
৫ নাং রগইট, বাাংলাদেশ িবিবালয়, ঢাকা
ওদয়ব: www.grs.gov.bd

ক্তনষ্পক্তত্তে সময়সীমো
সঝব ৃোচ্চ ৩০ (ক্তত্রশ)
কো ৃক্তদবস

সঝব ৃোচ্চ ২০ (ক্তবশ)
কো ৃক্তদবস

সঝব ৃোচ্চ ৬০ (ষোট)
কো ৃক্তদবস

