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রিবা প্রোন প্রবতশ্রুবত (Citizen’s Charter) 

 

১। বিশন (Vission) ওবমশন (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 কম জকতজা (নাম, পেবী, রফান 

নম্বি ও ই-রমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ সমঝ োতো/ 

সসবোচুক্তি অনুঝমোদন 

ও চুক্তি স্বোক্ষঝেে 

মোধ্যঝম স ৌথ 

গঝবষণো ও কোক্তেগক্তে 

সহোয়তো প্রদোন 

ব্যক্তি/উপযুি কর্তপৃঝক্ষে মোধ্যঝম 

আঝবদন প্রোক্তিে পে থো থ কর্তপৃঝক্ষে  

অনুঝমোদনগ্রহণ, ক্তিপোক্তক্ষক 

প োৃঝ োচনোে মোধ্যঝম সমঝ োতো/ 

সসবোচুক্তি অনুঝমোদন,কোক্তেগক্তে ও 

প্রযুক্তিগত সসবো প্রদোন সংক্রোন্ত পত্র 

জোক্তে ও আনুষ্ঠোক্তনকতোে মোধ্যঝম চুক্তি 

স্বোক্ষে  । 

সমঝ োতো/ সসবোচুক্তিে ক্তনর্োৃক্তেত 

ফেঝমট । 

প্রোক্তিস্থোন: গঝবষণো সমন্বয়কোেীে দিে, 

পক্তেষদ সক্তচবো য়, ক্তবক্তসএসআইআে, 

ঢোকো। 

চুক্তিে শত ৃ

সমোতোঝবক 

পক্তেঝশোর্ পদ্ধক্তত: 

ব্যোংঝক নগদ 

জমো/ঝপ-অর্োৃে 

১৫ 

কার্ জবেবি 

রমাোঃ অদহদুল আকবি,এসএসও 

এবং গঝবষণো সমন্বয়কোেী 

সফোন: ৫৮৬১০৭৪৮ 

ইঝমই : rc_bcsir@yahoo.com 



ক্র: নাং রিবাি নাম রিবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়ার্নীয় কাগর্পত্র এবাং প্রাবিস্থান রিবাি মূল্য এবাং 

পবিদশাধ পদ্ধবত 

রিবা 

প্রোদনি 

িময়িীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম জকতজা (নাম, পেবী, রফান 

নম্বি ও ই-রমইল) 

২ ক্তবঝেষণ সসবো  অন োইঝন  ক্তনর্োৃক্তেত ফেঝম ক্তবঝেষণ 

সসবোে আঝবদনপত্র দোক্তি , ব্যোংঝক 

ক্তনর্োৃক্তেত ক্তফ প্রদোন, সংক্তেষ্ট পক্তেচো ক 

ও ক্তবজ্ঞোনীীে কর্তকৃ  ক্তবঝেষণ ক্তেঝপোট ৃ

প্রস্তুত, এনো োইটিকযো  সোক্তভসৃ সসঝ ে 

মোধ্যঝম সসবোগ্রহীতো বেোবে ক্তেঝপোট ৃ

সপ্রেণ। 

ক্তনর্োৃক্তেত ফেম (সেোসক্তে/ অন োইন)  

 

প্রোক্তিস্থোন:  সংক্তেষ্ট পক্তেচো ক ও 

এনো োইটিকযো  সোক্তভসৃ সস  এবং 

সসন্ট্রো  এযোনো োইটিকযো  এযোন্ড ক্তেসোচ ৃ

ফযোসোক্ত টিজ। 

ক্তবক্তসএসআইআে 

কর্তকৃ ক্তনর্োৃক্তেত 

ক্তবঝেষণ ক্তফ 

(ক্তবক্তসএসআইআে 

ওঝয়বসোইট) 

 

পক্তেঝশোর্ পদ্ধক্তত: 

সচক/নগদ টোকো 

ব্যোংঝক জমোদোন। 

০৩-১০ 

কার্ জবেবি 

সংক্তেষ্ট পক্তেচো ক ও  

িিকাি কামরুজ্জামান, বিএিও,ও ভোেপ্রোি 

কমকৃতোৃ, এযোনো োইটিকযো  সোক্তভসৃ সস এবাং  

ড. রমাহাম্মে মবনরুজ্জামান, বপএিও, ও 

ভোেপ্রোি কমকৃতোৃ, 

সসন্ট্রো  এযোনো োইটিকযো  এযোন্ড ক্তেসোচ ৃ

ফযোসোক্ত টিজ, ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো 

সফোন: ৯৬৭১১০৮ 

ইঝমই : asc@bcsir.gov.bd 

৩ পদ্ধক্তত ইজোেো প্রদোন বববিএিআইআি ওঝ বসোইঝট/ 

পক্তত্রকোয় ক্তবজ্ঞক্তি প্রকোঝশে মোধ্যঝম 

ক্তনর্োৃক্তেত ফেঝম আঝবদনপত্র দোক্তি , 

কক্তমটি কর্তকৃ সোইট ক্তভক্তজট ও 

প োৃঝ োচনোে মোধ্যঝম  ীক্তজ ক্তনর্োৃেণ, 

কর্তপৃঝক্ষে অনুঝমোদন সোঝপঝক্ষ 

চুক্তিপত্র স্বোক্ষঝেে মোধ্যঝম  ীজ প্রদোন। 

ক্তনর্োৃক্তেত ফেম-এ আঝবদন(সেোসক্তে/ 

অন োইন)  ও ক্তবজ্ঞক্তিঝত উঝেক্তিত 

কোগজপত্র। 

প্রোক্তিস্থোন: ক্তসক্তনয়ে ইন্ডোক্তিয়ো  ক্ত য়োঝজোঁ 

অক্তফসোে (সোইঝ ো) 

ক্তবক্তসএসআইআে, 

ঢোকো। 

পক্তেঝশোর্ পদ্ধক্তত: 

সচক/নগদ টোকো 

ব্যোংঝক জমোদোন 

২৭ 

(সোতোশ) 

কো কৃ্তদবস। 

সহোঝসন সমোহোম্মদ মোসুদ, ক্তসক্তনয়ে 

ইন্ডোক্তিয়ো  ক্ত য়োঝজোঁ অক্তফসোে (সোইঝ ো) 

ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো। 

সফোন: ০১৯১৬৯৩১৭৩৪ 

ই-

সমই :masudbcsir@gmail.com 

৪ ক্তবশ্বক্তবদ্যো ঝয়ে 

ছোত্র-ছোত্রীঝদে 

গঝবষণোয় (ক্তথক্তসস 

তত্ত্বোবর্োন) সহোয়তো 

প্রদোন  

আঝবদনপত্র পোওয়োে পে কক্তমটি কর্তকৃ 

বোছোইকেণ,  থো থ কর্তপৃঝক্ষে 

অনুঝমোদন গ্রহণ এবং অক্তফস আঝদশ 

জোেী। 

নীক্ততমো ো অনু োয়ী সচয়োেম্যোন বেোবে 

আঝবদন  

প্রোক্তিস্থোন: গঝবষণো সমন্বয়কোেীে দিে/ 

সংক্তেষ্ট পক্তেচো ঝকে দিে 

ক্তবনোমূঝে ১৫ (পঝনে) 

কো কৃ্তদবস 

রমাোঃ অদহদুল আকবি,, বপএিও 

এবং গঝবষণো সমন্বয়কোেী 

সফোন: ৫৮৬১০৭৪৮ 

ইঝমই : rc_bcsir@yahoo.com 

৫ ক্তবজ্ঞোন ও ক্তশল্প-

প্রযুক্তি সম োয় 

অংশগ্রহঝনে ক্তনক্তমত্ত 

ফেম ক্তবতেন এবং 

সম োয় অংশগ্রহন 

ক্তনক্তিতকেণ। 

ক্তবজ্ঞোন ও ক্তশল্প-প্রযুক্তি সম োয় 

অংশগ্রহঝনে ক্তনক্তমত্ত ফেম ক্তবতেন। 

আঝবদনপত্র পোওয়োে পে কক্তমটি কর্তকৃ 

বোছোইকেণ, কর্তপৃঝক্ষে 

অনুঝমোদনক্রঝম আঝবদনকোেীঝক 

অবক্তহতকেণ এবং সম োয় অংশগ্রহণ 

ক্তনক্তিতকেণ। 

ক্তনর্োৃক্তেত ফেঝম (সেোসক্তে/ অন োইন) 

আঝবদন 

 

প্রোক্তিস্থোন: গঝবষণো সমন্বয়কোেীে দিে 

ক্তবনোমূঝে ১০ (দশ) 

কার্ জবেবি 

রমাোঃ অদহদুল আকবি, এিএিও 

এবং গঝবষণো সমন্বয়কোেী 

সফোন: ৫৮৬১০৭৪৮ 

ইঝমই : rc_bcsir@yahoo.com 

http://www.bcsir.gov.bd/site/page/e72f8294-3ac0-4187-b3f6-36386d08f12f/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBD2eRfIV3y4f9oDQDNqP17LdjDT96xIjfDtTAVr_hqKdteg/viewform
http://bcsir.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsir.portal.gov.bd/page/e069a6e6_8ec8_4b0c_a9b7_519d23f32a0d/310th%20Board%20Meeting.pdf
mailto:rc_bcsir@yahoo.com


ক্র: নাং রিবাি নাম রিবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়ার্নীয় কাগর্পত্র এবাং প্রাবিস্থান রিবাি মূল্য এবাং 

পবিদশাধ পদ্ধবত 

রিবা 

প্রোদনি 

িময়িীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম জকতজা (নাম, পেবী, রফান 

নম্বি ও ই-রমইল) 

৬ উচ্চক্তশক্ষো ও 

গঝবষণোিোঝত 

উৎসোহ প্রদোঝনে 

জন্য সফঝ োশীপ 

প্রদোন 

ক্তনর্োৃক্তেত ফেঝম আঝবদনপত্র 

পোওয়োে পে কক্তমটি কর্তকৃ 

বোছোইকেণ, সবোর্ ৃকর্তকৃ 

অনুঝমোদনক্রঝম সফঝ োশীপ 

প্রদোন 

নীক্ততমো ো  অনু োয়ী ক্তবক্তভন্ন কযোটোগক্তেঝত 

ক্তনর্োৃক্তেত ফেঝম আঝবদনপত্র।  

 

প্রোক্তিস্থোন: সক্তচব, ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো 

ক্তবনোমূঝে সঝবোৃচ্চ ৩০ 

(ক্তত্রশ) 

কো কৃ্তদবস 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, 

ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

৭ ক্তবজ্ঞোনমনস্ক জোক্তত 

গঠঝন স্কু  কঝ ঝজে 

ছোত্র-ছোত্রীঝদে 

গঝবষনোগোে 

পক্তেদশঝৃন সহোয়তো 

প্রদোন 

আঝবদনপত্র পোওয়োে পে 

কর্তপৃঝক্ষে 

অনুঝমোদনক্রঝমঅক্তফস 

আঝদশ জোেীওগঝবষনোগোে 

পক্তেদশঝৃনে ব্যবস্থো গ্রহণ 

সচয়োেম্যোন বেোবে সংক্তেষ্ট প্রক্ততস্ঠোন 

কর্তকৃ আঝবদন দোক্তি  

প্রোক্তিস্থোন: সক্তচব, ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো 

ক্তবনোমূঝে ১০ (দশ) 

কার্ জবেবি 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, 

ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

৮ তথ্য অবমুিকেণ 

নীক্ততমো ো ২০১৫-

এে আওতোয় তথ্য 

প্রদোন  

ব্যবি/উপযুি কর্তজপদক্ষি 

মাধ্যদম আদবেন পাওয়াি 

পি তথ্য অবমুিকেণ 

নীক্ততমো ো ২০১৫ 

 থো থভোঝব অনুসেণপূবকৃ 

কর্তপৃঝক্ষে অনুঝমোদনক্রঝম 

তথ্য প্রদোন 

তথ্য অবমুিকেণ নীক্ততমো ো ২০১৫- সত 

সংযুি ক্তনর্োৃক্তেত ফেম (পক্তেক্তশস্ট ৭-৯) 

 

প্রোক্তিস্থোন- জনসংঝ োগ কমকৃতোৃে দিে, 

পক্তেষদ সক্তচবো য়, ঢোকো । 

রিবাদিদে মূল্য আলাো 

তথ্য অবমুিকেণ 

নীক্ততমো ো ২০১৫-ে 

পক্তেক্তশস্ট ১০ 

৩০ (ক্তত্রশ) 

কার্ জবেবি 

আব্দুে েোজ্জোক, জনসংঝ োগ কমকৃতোৃ, 

পক্তেষদ সক্তচবো য় ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো-

১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭৬৪ 

ইদমইল: 

probcsir7545@yahoo.com 

 

 

  

http://bcsir.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsir.portal.gov.bd/page/e069a6e6_8ec8_4b0c_a9b7_519d23f32a0d/FellowPolicy%202018.1.pdf
http://www.bcsir.gov.bd/site/page/081f3a17-a15a-4408-977b-1a5994104124/%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE,-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AB


২.২। প্রাবতষ্ঠাবনক রিবা: 

ক্র: 

নাং 

রিবাি নাম রিবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়ার্নীয় কাগর্পত্র এবাং 

প্রাবিস্থান 

রিবাি 

মূল্য এবাং 

পবিদশাধ 

পদ্ধবত 

রিবা 

প্রোদনি 

িময়িীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম জকতজা (নাম, পেবী, রফান নম্বি 

ও ই-রমইল) 

১ গঝবষণো ও উন্নয়ন 

(R&D) প্রকল্প 

অনুঝমোদন 

নীক্ততমো ো অনু োয়ী ক্তনর্োৃক্তেত ফেঝম 

আঝবদনপত্র দোক্তি , কক্তমটি কর্তকৃ 

বোছোইকেণ ও  থো থ কর্তপৃঝক্ষে 

অনুঝমোদন সোঝপঝক্ষপ্রকল্প গ্ররহণ 

নীক্ততমো ো অনু োয়ী ক্তনর্োৃক্তেত ফেঝম 

আঝবদনপত্র। 

 

প্রোক্তিস্থোন: গঝবষণো সমন্বয়কোেীে দিে 

ক্তবনোমূঝে সঝবোৃচ্চ ৩০ 

(ক্তত্রশ) 

কো কৃ্তদবস 

রমাোঃ অদহদুল আকবি, এিএিও 

এবং গঝবষণো সমন্বয়কোেী 

সফোন: ৫৮৬১০৭৪৮ 

ইঝমই : rc_bcsir@yahoo.com 

২ ক্তবজ্ঞোনী ও সফঝ োগঝণে 

গঝবষণো কঝমেৃ উপে 

সভো/ঝসক্তমনোে 

আঝয়োজন 

সসক্তমনোে প্রদোঝণে জন্য আঝবদনপত্র 

দোক্তি ,  থো থ কর্তপৃঝক্ষে অনুঝমোদন 

ও অক্তফস আঝদশ জোক্তে এবং 

সসক্তমনোে আঝয়োজন। 

 থো থ কর্তপৃঝক্ষে মোধ্যঝম সচয়োেম্যোন 

বেোবে আঝবদনপত্র  

 

প্রোক্তিস্থোন: গঝবষণো সমন্বয়কোেীে দিে 

ক্তবনোমূঝে ৫ (পোuচ) 
কো কৃ্তদবস। 

রমাোঃ অদহদুল আকবি, এিএিও 

গঝবষণো সমন্বয়কোেী দিে 

সফোন: ৫৮৬১০৭৪৮ 

ইঝমই : rc_bcsir@yahoo.com 

৩ অভযন্তেীণ বোঝজট 

প্রণয়ন, প্রোক্ক ন ও 

বেোদ্দ প্রদোন 

গঝবষণোগোে ও ইউক্তনটসমূঝহে 

চোক্তহদোে আঝবদন, প্রশোসক্তনক 

অনুঝমোদন গ্রহণ ও বেোদ্দ চূড়োন্তকেণ 

এবং বন্টন। 

সচয়োেম্যোন বেোবে চোক্তহদোে আঝবদন 

 

প্রাবি স্থান: বোঝজট শোিো, অথ ৃক্তবভোগ, 

৪থ ৃত ো, পক্তেষদ সক্তচবো য়, 

ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো। 

 

ববনামূদল্য বেোদ্দ/বন্টন 

মঞ্জুক্তে প্রোক্তিে 

সোঝপঝক্ষ 

সঝবোৃচ্চ ০৩ 

(ক্ততন) 

কো কৃ্তদবস 

সমোোঃ মোহবুব হোসোন িোন 

পক্তেচো ক (অথ ৃও ক্তহসোব) 

সফোন: ৫৮৬১০৭৮৬ 

ই-ঝমই : 

mah_bcsir@yahoo.com 

৪ বিদলকশন 

রেড/টাইমদেল প্রোন 

আঝবদনপত্র পোওয়োে পে প্রোপ্যতো ও 

সংক্তেষ্ট কক্তমটিে সুপোক্তেশসহ 

কর্তপৃঝক্ষে অনুঝমোদনক্রঝমবিদলকশন 

রেড/টাইমদেল প্রোন 

সক্তচব বেোবে চোক্তহদোে আঝবদন এবং 

প্রোথীে সবতনপত্র 

 

প্রোক্তিস্থোন: িাংস্থাপন-১ ও ২, 

৫ম তলা,পক্তেষদ সক্তচবো য়, 

ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো। 

 

ববনামূদল্য ৮ (আট) 

কো কৃ্তদবস। 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআে, 

ঢোকো-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

  

http://bcsir.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsir.portal.gov.bd/page/e069a6e6_8ec8_4b0c_a9b7_519d23f32a0d/2022-03-21-18-06-3bf1f9d1977cebd2ed48cb642c1c6971.pdf
mailto:secretarybcsir@gmail.com


ক্র: 

নাং 

রিবাি নাম রিবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়ার্নীয় কাগর্পত্র এবাং প্রাবিস্থান রিবাি 

মূল্য এবাং 

পবিদশাধ 

পদ্ধবত 

রিবা 

প্রোদনি 

িময়িী

মা 

োবয়ত্বপ্রাি কম জকতজা (নাম, পেবী, রফান 

নম্বি ও ই-রমইল) 

৫ অনুদমাবেত উন্নয়ন 

প্রকদল্পি প্রশািবনক 

অনুদমােন 

ক্তর্ক্তপক্তস সভো অনুস্ঠোন ও কো কৃ্তববেনী 

জোক্তে। কর্তপৃঝক্ষে অনুঝমোদন 

সোঝপঝক্ষ সেকোক্তে অক্তফস আঝদশ 

(ক্তজও) জোক্তে। 

ক্তর্ক্তপক্তপ/টিক্তপক্তপ-এে ক্তনর্োৃক্তেত ছক সমোতোঝবক 

সচয়োেম্যোন বেোবে আঝবদন 

 

প্রোক্তিস্থোন: পক্তেকল্পনো ও উন্নয়ন ক্তবভোগ 

২য় ত ো, পক্তেষদ সক্তচবো য়, ক্তবক্তসএসআইআে, 

ঢোকো। 

 

ববনামূদল্য ১০ (দশ) 

কো কৃ্তদব

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।  

িাংযুবিিহ বনধ জাবিত ছক সমোতোঝবক সচয়োেম্যোন 

বেোবে আঝবদন 

 

প্রোক্তিস্থোন: পক্তেকল্পনো ও উন্নয়ন ক্তবভোগ 

২য় ত ো, পক্তেষদ সক্তচবো য়, ক্তবক্তসএসআইআে, 

ঢোকো। 

 

ববনামূদল্য ১০ (দশ) 

কো কৃ্তদব

স। 

র্. সমোহোম্মদ নোক্তসে উক্তদ্দন 

পক্তেচো ক (অক্তত. দোক্তয়ত্ব), 

পক্তেকল্পনো ও উন্নয়ন ক্তবভোগ 

সফোন: ৫৮৬১০৭৩৯ 

ই-ঝমই :  

pndbcsir@gmail.com 

৭ িাংদশাবধত প্রকল্প 

অনুদমােন 

ক্তর্ক্তপক্তস সভো অনুস্ঠোন ও কো কৃ্তববেনী 

জোক্তে। পুনগঠৃিত আেক্তর্ক্তপক্তপ প্রোক্তি ও 

কর্তপৃঝক্ষে অনুঝমোদন সোঝপঝক্ষ ক্তজও 

জোক্তে। 

আেক্তর্ক্তপক্তপ/আেটিক্তপক্তপ-এে ক্তনর্োৃক্তেত ছক 

সমোতোঝবক সচয়োেম্যোন বেোবে আঝবদন 

 

প্রোক্তিস্থোন: পক্তেকল্পনো ও উন্নয়ন ক্তবভোগ 

২য় ত ো, পক্তেষদ সক্তচবো য়, ক্তবক্তসএসআইআে, 

ঢোকো। 

 

ববনামূদল্য ১০ (দশ) 

কো কৃ্তদব

স। 

র্. সমোহোম্মদ নোক্তসে উক্তদ্দন 

পক্তেচো ক (অক্তত. দোক্তয়ত্ব), 

পক্তেকল্পনো ও উন্নয়ন ক্তবভোগ 

সফোন: ৫৮৬১০৭৩৯ 

ই-ঝমই :  

pndbcsir@gmail.com 

৮ প্রকল্প পবিিালক 

বনদয়াগ 

উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্তক্রয়োকেণ, 

অনুঝমোদন ও সংঝশোর্ন পদ্ধক্তত শীষকৃ 

পক্তেপত্র অনুিিণপূব জক প্রকল্প 

পবিিালক বনদয়াগ কবমটিি 

সুপাবিশিহ কর্তজপদক্ষি অনুদমােন 

েহণ ও বর্ও র্াবি।  

জীবন বৃত্তোঝন্তে ক্তনর্োৃক্তেত ছক সমোতোঝবক 

সচয়োেম্যোন বেোবে আঝবদন 

 

 

 

প্রোক্তিস্থোন: পক্তেকল্পনো ও উন্নয়ন ক্তবভোগ 

২য় ত ো, পক্তেষদ সক্তচবো য়, ক্তবক্তসএসআইআে, 

ঢোকো। 

 

ববনামূদল্য ১০ (দশ) 

কো কৃ্তদব

স। 

র্. সমোহোম্মদ নোক্তসে উক্তদ্দন 

পক্তেচো ক (অক্তত. দোক্তয়ত্ব), 

পক্তেকল্পনো ও উন্নয়ন ক্তবভোগ 

সফোন: ৫৮৬১০৭৩৯ 

ই-ঝমই :  

pndbcsir@gmail.com 

mailto:pndbcsir@gmail.com
mailto:pndbcsir@gmail.com
http://www.bcsir.gov.bd/site/forms/4bb6f0cb-8b4a-4195-b16a-f6842d8df574/%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AC%E0%A7%83%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%BE-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A5%A4
mailto:pndbcsir@gmail.com


২.৩। অিযন্তিীণ রিবা: 

ক্র: 

নাং 

রিবাি নাম রিবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়ার্নীয় কাগর্পত্র এবাং প্রাবিস্থান রিবাি 

মূল্য এবাং 

পবিদশাধ 

পদ্ধবত 

রিবা 

প্রোদনি 

িময়িীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম জকতজা (নাম, পেবী, রফান 

নম্বি ও ই-রমইল) 

১ ববহোঃবাাংলাদেশ 

অবর্জত ছুটিমঞ্জুি 

 

র্র্ার্র্ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম  

আদবেনপত্র প্রাবি িাদপদক্ষ 

বনধ জাবিত ছুটি বববধমালা ১৯৫৯ 

অনুর্ায়ী ছুটি মঞ্জুবিি র্ন্য 

প্রশািবনক মন্ত্রণালদয় পত্র 

রপ্রিণ। 

ব্যবিগত কািদণ ববদেশ ভ্রমদণি রক্ষদত্র বনধ জাবিত 

ফিদমদট আদবেনপত্র ও ছুটি প্রাপ্যতাি প্রবতদবেন 

 

প্রোক্তিস্থোন: িাংস্থাপন- ৩ , 

৫ম তলা পক্তেষদ সক্তচবো য়, ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো। 

ববনামূদল্য ৫ (পোuচ) 
কো কৃ্তদবস। 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআে, 

ঢোকো-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

২ উচ্চবশক্ষাি র্ন্য 

আদবেদনি অনুমবত  

র্র্ার্র্ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম  

আদবেনপত্র প্রাবি িাদপদক্ষ 

কর্তপৃঝক্ষে অনুঝমোদন গ্রহণ কঝে  

িিকাবি আদেশ র্াবিি র্ন্য 

মন্ত্রণালদয় পত্র রপ্রিণ 

১) র্র্ার্র্ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম বনধ জাবিত ফিদমদট 

মন্ত্রনালদয়ি িবিব ও ক্তবক্তসএসআইআে-এে সক্তচব 

বেোবে আঝবদনপত্র 

২)আঝবক্তদত সকোঝসেৃ স্বপঝক্ষ স ৌক্তিকতো (স্বোক্ষক্তেত) 

৩)সবঝৃশষ ক্তশক্ষোগত স োগ্যতোে সতযোক্তয়ত সনদপত্র 

৪) চোকক্তে স্থোয়ীকেণ পত্র  

প্রোক্তিস্থোন: িাংস্থাপন-৪ , ৫ম তলা, পক্তেষদ সক্তচবো য়, 

ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো। 

ববনামূদল্য ৫ (পোuচ) 
কো কৃ্তদবস। 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআে, 

ঢোকো-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

৩ উচ্চবশক্ষাি র্ন্য 

রপ্রষণ মঞ্জুি 

র্র্ার্র্ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম  

আদবেনপত্র প্রাবি িাদপদক্ষ 

কর্তপৃঝক্ষে অনুঝমোদন গ্রহণ কঝে  

রপ্রষণ মঞ্জুবি ও িিকাবি আদেশ 

র্াবিি র্ন্য মন্ত্রণালদয় পত্র 

রপ্রিণ 

১) র্র্ার্র্ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম বনধ জাবিত 

ফিদমদটসচয়োেম্যোন বেোবে আঝবদনপত্র 

২)সংক্তেষ্ট ক্তবশ্বক্তবদ্যো ঝ ে অফোে স টোে 

৩)পূণ ৃঅথোৃয়ঝনে ক্তনিয়তোে প্রমোণক 

 

প্রোক্তিস্থোন: িাংস্থাপন-৪ , ৫ম তলা, পক্তেষদ সক্তচবো য়, 

ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো। 

ববনামূদল্য ৫ (পোuচ) 
কো কৃ্তদবস। 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআে, 

ঢোকো-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

৪ বলদয়ন আদবেন মঞ্জুি র্র্ার্র্ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম  

আদবেনপত্র পাওয়াি পি 

কর্তপৃঝক্ষে অনুঝমোদন গ্রহণ কঝে  

বলদয়ন মঞ্জুবি ও িিকাবি 

আদেশ র্াবিি র্ন্য মন্ত্রণালদয় 

পত্র রপ্রিণ 

১) র্র্ার্র্ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম সচয়োেম্যোন বেোবে 

আঝবদনপত্র 

২)সংক্তেষ্ট প্রক্ততষ্ঠোঝনে অফোে স টোে 

৩) সমোট চোকুক্তেকো  

 

প্রোক্তিস্থোন: িাংস্থাপন-১ , ৫ম তলা, বববিএিআইআি 

িবিবালয়, ঢাকা। 

 

ববনামূদল্য ৫ (পোuচ) 
কো কৃ্তদবস। 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআে, 

ঢোকো-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

http://www.bcsir.gov.bd/site/forms/6eca0713-9e8c-401e-9fa1-697fb1715758/%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%83-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%86%E0%A6%B0http:/www.bcsir.gov.bd/site/forms/4f578ef8-520f-4319-a95f-dbb616552be9/%E0%A6%89%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A5%A4
http://www.bcsir.gov.bd/site/forms/6eca0713-9e8c-401e-9fa1-697fb1715758/%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%83-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%A3%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%86%E0%A6%B0http:/www.bcsir.gov.bd/site/forms/4f578ef8-520f-4319-a95f-dbb616552be9/%E0%A6%89%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A5%A4
http://www.bcsir.gov.bd/site/forms/4f578ef8-520f-4319-a95f-dbb616552be9/%E0%A6%89%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A5%A4
http://www.bcsir.gov.bd/site/forms/4f578ef8-520f-4319-a95f-dbb616552be9/%E0%A6%89%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A5%A4
http://www.bcsir.gov.bd/site/forms/4f578ef8-520f-4319-a95f-dbb616552be9/%E0%A6%89%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9A%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A6%A3-%E0%A6%AE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A5%A4


ক্র: 

নাং 

রিবাি নাম রিবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়ার্নীয় কাগর্পত্র এবাং প্রাবিস্থান রিবাি 

মূল্য এবাং 

পবিদশাধ 

পদ্ধবত 

রিবা 

প্রোদনি 

িময়িীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম জকতজা (নাম, পেবী, রফান 

নম্বি ও ই-রমইল) 

৫ বপআিএল মঞ্জুি আদবেন প্রাবি িাদপদক্ষ 

বনধ জাবিত ছুটি বববধমালা অনুর্ায়ী 

বপআিএল মঞ্জুবিি  র্ন্য অবফি 

আদেশ র্াবি 

ক্তবক্তসএসআইআে-এে প্রক্তবর্োনমো ো অনু োয়ী আঝবদন 

 

প্রোক্তিস্থোন: িাংস্থাপন-১ ও ২ , ৫ম তলা, 

বববিএিআইআি িবিবালয়,ঢাকা। 

ববনামূদল্য ৫ (পোuচ) 
কো কৃ্তদবস। 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআে, 

ঢোকো-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

৬ রপনশন মন্ঞ্জঞ্জুি ক্তনর্োৃক্তেত ফেঝম আঝবদনপত্র 

পোওয়োে পে  োচোই-বোছোইঝয়ে 

পে ট্রোক্তষ্ট সবোঝর্েৃ সুপোক্তেশ গ্রহণ 

ও সবোর্ ৃকর্তকৃ অনুঝমোদন ও 

অক্তফস আঝদশ জোক্তে। 

ক্তনর্োৃক্তেত ফেঝমসক্তচব বেোবে আঝবদন 

 

প্রোক্তিস্থোন: রপনশন শাখা, অর্ জ ববিাগ , ৪র্ জ তলা 

বববিএিআইআি িবিবালয় 

ঢাকা। 

ববনামূদল্য িদব জাচ্চ ২০ 

(ববশ) 

কো কৃ্তদবি 

সমোোঃ মোহবুব হোসোন িোন 

পক্তেচো ক (অথ ৃও ক্তহসোব) 

সফোন: ৫৮৬১০৭৮৬ 

ইঝমই :mah_bcsir@yahoo.com 

 

৭ অেীম মন্ঞ্জঞ্জুি (র্বম 

ক্রয়, গৃহ বনম জাণ, গৃহ 

রমিামত, রমাটি 

িাইদকল, কবিউটাি 

ক্রয়) 

ক্তনর্োৃক্তেত ফেঝম আঝবদনপত্র 

দোক্তি ,কক্তমটি কর্তকৃ বোছোইকেণ 

ও থো থ কর্তপৃঝক্ষে অনুঝমোদন 

সোঝপঝক্ষ অক্তফস আঝদশ জোক্তে। 

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। 

 

ববনামূদল্য িদব জাচ্চ ২০ 

(ববশ) 

কো কৃ্তদবি 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআে, 

ঢোকো-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

৮ িমার্কল্যান তহববল 

হদত আবর্ জক িাহায্য  

প্রোন  

ক্তনর্োৃক্তেত ফেঝম আঝবদনপত্র 

দোক্তি ,কক্তমটি কর্তকৃ বোছোইকেণ 

ও থো থ কর্তপৃঝক্ষে অনুঝমোদন 

সোঝপঝক্ষ অক্তফস আঝদশ জোক্তে। 

বনধ জাবিত ফিদম পবিিালক (অর্ জ ও বহিাব) বিাবি 

আদবেন  

 

প্রাবি স্থান: অথ ৃক্তবভোগ 

৪থ ৃত ো, পক্তেষদ সক্তচবো য়, ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো। 

 

ববনামূদল্য ২০ (ক্তবশ) 

কো কৃ্তদবস। 

সমোোঃ মোহবুব হোসোন িোন 

পক্তেচো ক (অথ ৃও ক্তহসোব) 

সফোন: ৫৮৬১০৭৮৬ 

ই-ঝমই : 

mah_bcsir@yahoo.com 

৯ ক্তজক্তপএফ 

এেঅেীমমঞ্জুি । 

আঝবদন প্রোক্তিে পে 

আঝবদনকোক্তেে ক্তস্থক্ততে ক্তহসোব  ও 

তথ্যোক্তদসহ প্রশোসক্তনক মঞ্জুক্তে 

গ্রহঝণে মোধ্যঝম অথ ৃপক্তেঝশোর্। 

বনধ জাবিত ছদকসক্তচব বেোবে চোক্তহদোে আঝবদন। 

 

প্রাবি স্থান: ক্তজক্তপএফ শোিো  

অথ ৃক্তবভোগ, ৪থ ৃত ো, পক্তেষদ সক্তচবো য়, 

ক্তবক্তসএসআইআে, ঢোকো। 
 

ববনামূদল্য ১০ (দশ) 

কো কৃ্তদবস। 

সমোোঃ মোহবুব হোসোন িোন 

পক্তেচো ক (অথ ৃও ক্তহসোব) 

সফোন: ৫৮৬১০৭৮৬ 

ই-ঝমই : 

mah_bcsir@yahoo.com 

 

http://bcsir.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsir.portal.gov.bd/page/e069a6e6_8ec8_4b0c_a9b7_519d23f32a0d/2022-01-04-03-05-20380f5d5d93ef62b88784737a995bc9.pdf
http://www.bcsir.gov.bd/site/forms/804ec9c1-fe58-4f8b-8e7d-95edc52cc47d/%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%86%E0%A6%B0-%E0%A7%A9%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE
http://www.bcsir.gov.bd/site/forms/5a8e8448-7dbb-43ad-8075-ab13e7da0ca8/%E0%A6%8B%E0%A6%A3-%E0%A6%AE%E0%A6%9E%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A5%A4
http://www.bcsir.gov.bd/site/forms/d139be1f-c7d6-4687-acc7-a08c2b8d1c9f/%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%9C%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%A4%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A5%A4
http://www.bcsir.gov.bd/site/forms/ffe42774-61e2-43db-a293-65286636ccb1/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%AD%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%A4%E0%A6%B9%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B2-%E0%A6%B9%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%85%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A5%A4


ক্র: 

নাং 

রিবাি নাম রিবা প্রোন পদ্ধবত প্রদয়ার্নীয় কাগর্পত্র এবাং প্রাবিস্থান রিবাি 

মূল্য এবাং 

পবিদশাধ 

পদ্ধবত 

রিবা 

প্রোদনি 

িময়িীমা 

োবয়ত্বপ্রাি কম জকতজা (নাম, পেবী, রফান 

নম্বি ও ই-রমইল) 

১০ অক্তজতৃ ও শ্রোক্তন্ত 

ক্তবঝনোদন ছুটিমঞ্জুি । 

আঝবদন প্রোক্তিে পে ক্তবদ্যমোন 

ক্তবক্তর্ক্তবর্োন ও ছুটিে ক্তহসোব 

ক্তববেণী এবং সেকর্ ৃ োচোই কঝে 

কর্তপৃঝক্ষে অনুঝমোদন গ্রহণ কঝে 

অক্তফস আঝদশ জোক্তে কেো হয়। 

বনধ জাবিত ছদকসক্তচব বেোবে আঝবদন। 

 

প্রাবি স্থান: িাংস্থাপন-৩ , বববিএিআইআি িবিবালয় 

৫ম তলা ঢাকা। 
 

ববনামূদল্য ৩ (ক্ততন) 

কো কৃ্তদবস। 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআে, 

ঢোকো-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

১১ ছুটি নগদোয়ন। আঝবদন প্রোক্তিে পে ক্তবদ্যমোন 

ক্তবক্তর্ক্তবর্োন ও ছুটিে ক্তহসোব 

ক্তববেণী এবং সেকর্ ৃ োচোই কঝে 

কর্তপৃঝক্ষে অনুঝমোদন গ্রহণ কঝে 

অক্তফস আঝদশ জোক্তে কেো হয়। 

সক্তচব বেোবে আঝবদন। 

 

প্রাবি স্থান: িাংস্থাপন-১ ও ২ , বববিএিআইআি 

িবিবালয় 

৫ম তলা, ঢাকা। 

ববনামূদল্য ৩ (ক্ততন) 

কো কৃ্তদবস। 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআে, 

ঢোকো-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

১২ পক্তেষদ সক্তচবো ঝয়ে 

ক্তবক্তভন্ন প্রকোে দোিক্তেক 

সেÄvম িিবিাহ। 

আঝবদন প্রোক্তিে পে ক্তবদ্যমোন 

ক্তবক্তর্ক্তবর্োন অনুসেণপূবকৃ 

কর্তজপদক্ষি অনুদমােন েহণ কদি 

মজুে র্াকা িাদপদক্ষ তাৎক্ষবণক 

িিবিাহ কিা হয়। 

িাবহোপদত্রি মাধ্যদম আদবেন।  

 

প্রাবি স্থান: রিবা ও িমন্বয় শাখা, ৫ম তলা, 

বববিএিআইআি, পবিষে িবিবালয়, ঢাকা। 

ববনামূদল্য ৩ (ক্ততন) 

কো কৃ্তদবস। 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআে, 

ঢোকো-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

১৩  কমকৃতোৃ/কমচৃোক্তেঝদে 

জন্য  বোসো বেোদ্দ 

বনধ জাবিত ফিদম আদবেন প্রাবিি 

পি নীবতমালা ও বববধববধান 

অনুর্ায়ী কবমটি কর্তজক 

বাছাইকিণ, ও অবফি আদেশ 

র্াবি। 

নীবতমালা অনুর্ায়ীবনধ জাবিত ফিদমবোসো বেোদ্দ কক্তমটিে 

আহবোয়ক বেোবে আঝবদন। 

 

প্রাবি স্থান: প্রদকৌশল ববিাগ, বববিএিআইআি  

ঢাকা। 

ববনামূদল্য ৫ (পোuচ) 
কো কৃ্তদবস। 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআে, 

ঢোকো-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

১৪ কম জকতজাদেি 

আবাবিক ও োিবিক 

রটবলদফান িাংদর্াগ 

মঞ্জুি 

আঝবদন প্রোক্তিে পে ক্তবদ্যমোন 

ক্তবক্তর্ক্তবর্োন অনুসেণপূবকৃ 

প্রোপ্যতোসোঝপঝক্ষকর্তজপদক্ষি 

অনুদমােন েহণ কদি অক্তফস 

আঝদশ জোক্তে। 

িাবহোি আদবেন ও প্রাপ্যতাি স্বপদক্ষ প্রমানপত্র।  

 

প্রাবি স্থান: রিবা ও িমন্বয় শাখা, ৫ম তলা, 

বববিএিআইআি, িবিবালয়, ঢাকা। 

ববনামূদল্য ১০ (দশ) 

কো কৃ্তদবস। 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআে, 

ঢোকো-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

১৫ কম জকতজা-কম জিাবিদেি 

ইন-হাউর্ প্রবশক্ষন 

আদয়ার্ন 

প্রবশক্ষনার্ীদেি তাবলকা 

প্রস্তুতপুব জক রিয়ািম্যান মদহােয় 

কর্তজক প্রশািবনক ও আবর্ জক 

অনুদমােন েহণ কদি অক্তফস 

আঝদশ জোক্তে। 

 

 

- 

ববনামূদল্য ১০ (দশ) 

কো কৃ্তদবস। 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, ক্তবক্তসএসআইআে, 

ঢোকো-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

http://www.bcsir.gov.bd/site/forms/9bc0a62b-ba4f-4ed2-b500-80c52de92e97/%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%86%E0%A6%B0http:/www.bcsir.gov.bd/site/forms/5d0d4d1a-2146-4577-8cac-31c24a5f9ae4/%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%9B%E0%A7%81%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%86%E0%A6%B0
http://bcsir.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsir.portal.gov.bd/page/e069a6e6_8ec8_4b0c_a9b7_519d23f32a0d/2022-02-10-07-14-c085167cecabf563700d1e6155732f10.PDF
http://www.bcsir.gov.bd/site/forms/feba7138-feb6-4175-ac37-cd1f13c85832/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6-%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%B9%E0%A6%A8--%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A6%A8-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE-%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%8F%E0%A6%B8%E0%A6%86%E0%A6%87%E0%A6%86%E0%A6%B0%E0%A5%A4


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 িাবি জি, বববিএিআইআি। 

(১১) বাদয়াদমবডকযাল এি টবক্সদকালবর্কযাল বিিাি জ ইবনবিটিউট, বববিএিআইআি। 

(১২) ইবনবিটিউট অব রটকদনালবর্ ট্রান্সফাি এি ইদনাদিশন (আইটিটিআই), বববিএিআইআি)। 

 

  

http://dhakalabs.bcsir.gov.bd/site/page/2e56894c-bfef-4ea8-8c80-319fff2fcc46/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF-(%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E2%80%8C%E0%A6%B8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0)
http://chattogramlabs.bcsir.gov.bd/site/page/7e675587-1686-4c07-b943-08a111ff2dd5/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF-(%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E2%80%8C%E0%A6%B8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0)
http://rajshahilabs.bcsir.gov.bd/site/office_citizen_charter/34f6a78c-e986-41f4-aeaf-1afa6d81e8b8/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF-(%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0)
http://ifrd.bcsir.gov.bd/site/page/34076171-4cb6-49c5-af1e-b39cab8fbcd1/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF
http://ifst.bcsir.gov.bd/site/office_citizen_charter/fa50b446-7606-410d-9273-409277f8051f/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF-(%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E2%80%8C%E0%A6%B8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0)
http://igcrt.bcsir.gov.bd/site/page/417a511e-f72f-4551-b62c-271a5d32d7fe/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF-(%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E2%80%8C%E0%A6%B8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0)
http://pppdc.bcsir.gov.bd/site/notices/d1d02438-9e45-457e-8c71-954d84dbee77/Citizen-Charter-PPPDC
http://lri.bcsir.gov.bd/site/view/citizen_charter/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF-
http://immm.bcsir.gov.bd/site/view/citizen_charter/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF
http://inars.bcsir.gov.bd/site/office_citizen_charter/948a42e7-34e2-4c39-ad75-89dccb6d598e/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A6%A6
http://btri.bcsir.gov.bd/site/office_citizen_charter/859d133e-01f3-4956-9218-588e4e0cf335/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A6%A6
http://itti.bcsir.gov.bd/site/office_citizen_charter/08f27657-5855-46b4-b0e5-45ea7a41ddab/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF-(%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%B8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0)
http://itti.bcsir.gov.bd/site/office_citizen_charter/08f27657-5855-46b4-b0e5-45ea7a41ddab/%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BF-(%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%B8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0)


 

 

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 কমকৃতোৃে 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 ক্তনষ্পক্তত্তে সময়সীমো 

১ 

 

 

দোক্তয়ত্বপ্রোি কমকৃতোৃ সমোর্োন ক্তদঝত 

ব্যথ ৃহঝ  

 

অক্তভঝ োগ ক্তনষ্পক্তত্ত কমকৃতোৃ (অবনক) 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 

সঝবোৃচ্চ ৩০(ক্তত্রশ) কো কৃ্তদবস 

২ অক্তভঝ োগ ক্তনষ্পক্তত্ত কমকৃতোৃ (অবনক) 

ক্তনক্তদষৃ্ট সমঝয় সমোর্োন ক্তদঝত ব্যথ ৃহঝ  

আক্তপ  কমকৃতোৃ রমাোঃ মঈনুল ইিলাম বততাি 

যুগ্মিবিব 

ববজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয় 

সফোন: ০২-৫৫১০০৩৪৮ 

সমোবো:০১৭২৬৯২১৩৩৭ 

ইঝমই :section20@most.gov.bd 

সঝবোৃচ্চ ২০(ক্তবশ) কো কৃ্তদবস 

৩ আবপল কম জকতজা বনবে জি িমদয় 

িমাধান বেদত না পািদল 

মবন্ত্রপবিষে ববিাদগি অবিদর্াগ ব্যবস্থাপনা রিল অবিদর্াগ েহণ রকন্দ্র 

৫ নাং রগইট, বাাংলাদেশ িবিবালয়, ঢাকা 

ওদয়ব: www.grs.gov.bd 

সঝবোৃচ্চ ৬০ (ষোট)কো কৃ্তদবস 

 

 

 


