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নাগবিক রিবা িনে 

১। বিশন ও বমশন  

       বিশন: ববজ্ঞান ও প্রযুবি গদবষণায় রিন্টাি অফ এক্সদলন্স। 

       বমশন: 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 কারিগরি ও 

প্রযুরিগত সেবা  

ব্যরি/উপযুি কর্তপৃক্ষেি 

মাধ্যক্ষম আক্ষবদন প্রারিি পি 

যথাযথ কর্তপৃক্ষেি  অনুক্ষমাদন 

গ্রহণ, রিপারেক পযাৃক্ষ াচনাি 

মাধ্যক্ষম েমক্ষ াতা/ সেবাচুরি 

অনুক্ষমাদন, কারিগরি ও 

প্রযুরিগত সেবা প্রদান েংক্রান্ত 

পত্র জারি ও আনুষ্ঠারনকতাি 

মাধ্যক্ষম চুরি স্বােি  । 

েমক্ষ াতা/ 

সেবাচুরিি রনর্াৃরিত 

ফিক্ষমট । 

প্রারিস্থান: গক্ষবষণা 

েমন্বয়কািীি দিি, 

পরিষদ েরচবা য়, 

রবরেএেআইআি, 

ঢাকা। 

চুরিি শত ৃসমাতাক্ষবক 

পরিক্ষশার্ পদ্ধরত: ব্যাংক্ষক 

নগদ জমা/ক্ষপ-অর্াৃি 

১৫ কার্ জবেবি।  রমাোঃ রহমাদয়ত রহাদিন, রপএেও 

এবং গক্ষবষণা েমন্বয়কািী 

সফান: ৫৮৬১০৭৪৮ 

ইক্ষমই : rc_bcsir@yahoo.com 



২ পণ্যমান রবক্ষেষণ 

সেবা  

অন াইক্ষন  রনর্াৃরিত ফিক্ষম 

রবক্ষেষণ সেবাি আক্ষবদনপত্র 

দারি , ব্যাংক্ষক রনর্াৃরিত রফ 

প্রদান, েংরেষ্ট পরিচা ক ও 

রবজ্ঞানীি কর্তকৃ  রবক্ষেষণ 

রিক্ষপাট ৃপ্রস্তুত, এনা াইটিকযা  

োরভেৃ সেক্ষ ি মাধ্যক্ষম 

সেবাগ্রহীতা বিাবি রিক্ষপাট ৃ

সপ্রিণ। 

রনর্াৃরিত ফিম 

(েিােরি/ অন াইন)  

 

প্রারিস্থান:  েংরেষ্ট 

পরিচা ক ও 

এনা াইটিকযা  

োরভেৃ সে । 

রবরেএেআইআি কর্তকৃ 

রনর্াৃরিত রবক্ষেষণ রফ 

(রবরেএেআইআি 

ওক্ষয়বোইট) 

 

পরিক্ষশার্ পদ্ধরত: সচক/নগদ 

টাকা ব্যাংক্ষক জমাদান। 

০৩-১০ 

কার্ জবেবি 

েংরেষ্ট পরিচা ক ও  

ড. রমাহাম্মে মবনরুজ্জামান, বপএিও 

এবং ভািপ্রাি কমকৃতাৃ, এযানা াইটিকযা  

োরভেৃ সে , রবরেএেআইআি, ঢাকা 

সফান: ৯৬৭১১০৮ 

ইক্ষমই : asc@bcsir.gov.bd 

৩ রবজ্ঞান ও প্রযুরি 

মন্ত্রণা ক্ষয়ি 

রবক্ষশষ অনুদান 

প্রকক্ষেি  

আক্ষবদনপত্র  

রবক্ষশষ অনুদান প্রকক্ষেি  

আক্ষবদন ফিম রনর্াৃরিত মূল্য 

পরিক্ষশাক্ষর্ি মাধ্যক্ষম অথ ৃ

রবভাক্ষগি রব  এন্ড কযাশ শািা 

হক্ষত ক্রয় , যথাযথ কর্তপৃক্ষেি 

অনুক্ষমাদন োক্ষপক্ষে প্রশােরনক 

মন্ত্রণা ক্ষয় সপ্রিণ। 

 

রনর্াৃরিত ফিম। 

 

প্রারিস্থান:রব  এন্ড 

কযাশ শািা 

পরিষদ েরচবা য়, 

ঢাকা। 

পরিক্ষশার্ পদ্ধরত: মন্ত্রণা য় 

কর্তকৃ রনর্াৃরিত মূক্ষল্য  

নগদ পরিক্ষশার্ 

 

০১(এক) 

কাযরৃদবে। 

সমাোঃ মাহবুব হাোন িান 

পরিচা ক (অথ ৃও রহোব)  

সফান: ৫৮৬১০৭৮৬ 

ই-সমই :mah_bcsir@yahoo.com 

 

৪ প্রক্ষেে  ীজ আউট  বববিএিআইআি 

ওক্ষযবোইক্ষট/ পরত্রকায় রবজ্ঞরি 

প্রকাক্ষশি মাধ্যক্ষম রনর্াৃরিত 

ফিক্ষম আক্ষবদনপত্র দারি , 

করমটি কর্তকৃ োইট রভরজট ও 

পযাৃক্ষ াচনাি মাধ্যক্ষম  ীরজ 

রনর্াৃিণ, কর্তপৃক্ষেি অনুক্ষমাদন 

োক্ষপক্ষে চুরিপত্র স্বােক্ষিি 

মাধ্যক্ষম  ীজ প্রদান। 

রনর্াৃরিত ফিম-এ 

আক্ষবদন ও 

রবজ্ঞরিক্ষত উক্ষেরিত 

কাগজপত্র। 

প্রারিস্থান: রেরনয়ি 

ইন্ডারিয়া  র য়াক্ষজোঁ 

অরফোি (োইক্ষ া) 

রবরেএেআইআি, 

ঢাকা। 

পরিক্ষশার্ পদ্ধরত: সচক/নগদ 

টাকা ব্যাংক্ষক জমাদান 

২৭ (োতাশ) 

কাযরৃদবে। 

সহাক্ষেন সমাহাম্মদ মাসুদ, রেরনয়ি 

ইন্ডারিয়া  র য়াক্ষজোঁ অরফোি (োইক্ষ া) 

রবরেএেআইআি, ঢাকা। 

সফান: ০১৯১৬৯৩১৭৩৪ 

ই-

সমই :masudbcsir@gmail.com 



৫ রবশ্বরবদ্যা ক্ষয়ি 

ছাত্র-ছাত্রীক্ষদি 

রথরেে তত্ত্বাবর্ান 

এবং গক্ষবষণায় 

েহায়তা প্রদান  

আক্ষবদনপত্র পাওয়াি পি  

করমটি কর্তকৃ বাছাইকিণ, 

যথাযথ কর্তপৃক্ষেি অনুক্ষমাদন 

গ্রহণ এবং অরফে আক্ষদশ 

জািী। 

নীরতমা া অনুযায়ী 

সচয়ািম্যান বিাবি 

আক্ষবদন  

প্রারিস্থান: গক্ষবষণা 

েমন্বয়কািীি দিি/ 

েংরেষ্ট পরিচা ক্ষকি 

দিি 

রবনামূক্ষল্য ১৫ (পক্ষনি) 

কাযরৃদবে 

রমাোঃ রহমাদয়ত রহাদিন, বপএিও 

এবং গক্ষবষণা েমন্বয়কািী 

সফান: ৫৮৬১০৭৪৮ 

ইক্ষমই : rc_bcsir@yahoo.com 

৬ রবজ্ঞান ও রশে-

প্রযুরি সম া 

আক্ষয়াজন 

আক্ষবদনপত্র পাওয়াি পি  

করমটি কর্তকৃ বাছাইকিণ, 

কর্তপৃক্ষেি অনুক্ষমাদনক্রক্ষম 

আক্ষবদনকািীক্ষক অবরহতকিণ 

এবং সম ায় অংশগ্রহণ। 

রনর্াৃরিত ফিক্ষম 

(েিােরি/ অন াইন) 

আক্ষবদন 

 

প্রারিস্থান: গক্ষবষণা 

েমন্বয়কািীি দিি 

রবনামূক্ষল্য ১০ (দশ) 

কার্ জবেবি 

রমাোঃ রহমাদয়ত রহাদিন, বপএিও 

এবং গক্ষবষণা েমন্বয়কািী 

সফান: ৫৮৬১০৭৪৮ 

ইক্ষমই : rc_bcsir@yahoo.com 

৭ উচ্চরশো ও 

গক্ষবষণািাক্ষত 

উৎোহ প্রদাক্ষনি 

জন্য সফক্ষ াশীপ 

প্রদান 

রনর্াৃরিত ফিক্ষম আক্ষবদনপত্র 

পাওয়াি পি  করমটি কর্তকৃ 

বাছাইকিণ, কর্তপৃক্ষেি 

অনুক্ষমাদনক্রক্ষম সফক্ষ াশীপ 

প্রদান 

নীরতমা া  অনুযায়ী 

রবরভন্ন কযাটাগরিক্ষত 

রনর্াৃরিত ফিক্ষম 

আক্ষবদনপত্র।  

 

প্রারিস্থান: েরচব, 

রবরেএেআইআি, 

ঢাকা 

রবনামূক্ষল্য েক্ষবাৃচ্চ ৩০ 

(রত্রশ) 

কাযরৃদবে 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, 

রবরেএেআইআি, ঢাকা-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

৮ রশে প্ররতষ্ঠান 

পরিদশনৃ পূবকৃ 

কারিগরি েমস্যা 

রচরিতকিণ ও 

েমার্ান 

আক্ষবদনপত্র পাওয়াি পি  

কর্তপৃক্ষেি অনুক্ষমাদনক্রক্ষম 

রশে প্ররতষ্ঠান পরিদশনৃ ও 

েমস্যা রচরিত কক্ষি প্ররতক্ষবদন 

দারি । প্রক্ষযাজয সেক্ষত্র 

েমার্ান প্রদান। 

সচয়ািম্যান বিাবি 

আক্ষবদন  

প্রারিস্থান: েরচব, 

রবরেএেআইআি, 

ঢাকা 

রবনামূক্ষল্য ৫ (পা uচ) 

কাযরৃদবে। 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, 

রবরেএেআইআি, ঢাকা-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

https://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
https://bcsir.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsir.portal.gov.bd/page/e069a6e6_8ec8_4b0c_a9b7_519d23f32a0d/FellowPolicy%202018.1.pdf


 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 গক্ষবষণা ও 

উন্নয়ন 

(R&D) প্রকে 

অনুক্ষমাদন 

নীরতমা া অনুযায়ী রনর্াৃরিত 

ফিক্ষম আক্ষবদনপত্র দারি , 

করমটি কর্তকৃ বাছাইকিণ ও 

যথাযথ কর্তপৃক্ষেি 

অনুক্ষমাদন োক্ষপক্ষে প্রকে 

গ্ররহণ 

নীরতমা া অনুযায়ী রনর্াৃরিত ফিক্ষম 

আক্ষবদনপত্র।  

 

 

প্রারিস্থান: গক্ষবষণা েমন্বয়কািীি দিি 

রবনামূক্ষল্য েক্ষবাৃচ্চ ৩০ 

(রত্রশ) 

কাযরৃদবে 

রমাোঃ রহমাদয়ত রহাদিন, বপএিও 

এবং গক্ষবষণা েমন্বয়কািী 

সফান: ৫৮৬১০৭৪৮ 

ইক্ষমই : rc_bcsir@yahoo.com 

২ রবজ্ঞানী ও 

সফক্ষ াগক্ষণি 

গক্ষবষণা কক্ষমিৃ 

উপি 

েভা/ক্ষেরমনাি 

আক্ষয়াজন 

সেরমনাি প্রদাক্ষণি জন্য 

আক্ষবদনপত্র দারি , যথাযথ 

কর্তপৃক্ষেি অনুক্ষমাদন ও 

অরফে আক্ষদশ জারি এবং 

সেরমনাি আক্ষয়াজন। 

যথাযথ কর্তপৃক্ষেি মাধ্যক্ষম সচয়ািম্যান 

বিাবি আক্ষবদনপত্র  

 

প্রারিস্থান: গক্ষবষণা েমন্বয়কািীি দিি 

রবনামূক্ষল্য ৫ (পা uচ) 

কাযরৃদবে। 

রমাোঃ রহমাদয়ত রহাদিন, বপএিও 

গক্ষবষণা েমন্বয়কািী দিি 

সফান: ৫৮৬১০৭৪৮ 

ইক্ষমই : rc_bcsir@yahoo.com 

৩ রবরভন্ন 

নীরতমা া, 

ববজ্ঞারনক 

রবষয়বস্ত্ত এবং 

গক্ষবষণা েংরেষ্ট 

প্রবন্ধ/প্ররতক্ষবদন 

ইতযারদি উপক্ষি 

মতামত প্রদান 

মতামক্ষতি জন্য আক্ষবদনপত্র 

দারি , অনুক্ষমাদন ও 

মতামত প্রদান 

সচয়ািম্যান বিাবি আক্ষবদন পত্র 

 

প্রারিস্থান: গক্ষবষণা েমন্বয়কািীি দিি 

রবনামুক্ষল্য ০৩ (রতন) 

কাযরৃদবে 

রমাোঃ রহমাদয়ত রহাদিন, বপএিও 

এবং গক্ষবষণা েমন্বয়কািী 

সফান: ৫৮৬১০৭৪৮ 

ইক্ষমই : rc_bcsir@yahoo.com 

৪ িাাংগঠবনক 

কাঠাদমা 

িাংদশাধদনি 

প্রস্তাব প্রনয়ন 

যথাযথ কর্তপৃক্ষেি 

অনুক্ষমাদন োক্ষপক্ষে 

মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব রপ্রিণ 

১)র্নপ্রশািদনি বনধ জাবিত ফিদমদে 

রর্ৌবিকতািহ আদবেন। 

২)পূব জবতী অনুদমাবেত িাাংগাঠবনক 

কাঠাদমাি কবপ।  

৩) আবথ জক িাংদেষ। 

প্রারিস্থান: েরচব, রবরেএেআইআি, ঢাকা 

ববনামূদল্য ৬০ (ষাে) 

কাযরৃদবে 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, 

রবরেএেআইআি, ঢাকা-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

mailto:secretarybcsir@gmail.com


৫ পে সৃর্ন 

িাংক্রান্ত 

যথাযথ কর্তপৃক্ষেি 

অনুক্ষমাদন োক্ষপক্ষে 

মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব রপ্রিণ  

১)র্নপ্রশািদনি বনধ জাবিত ফিদমদে 

রর্ৌবিকতািহ আদবেন। 

২)অনুদমাবেত িাাংগাঠবনক কাঠাদমাি কবপ। 

৩) আবথ জক িাংদেষ। 

 

প্রারিস্থান: িাংস্থাপন-১ , ৫ম তলা, 

বববিএিআইআি িবিবালয় 

ঢাকা। 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনি) 

কাযরৃদবে 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, 

রবরেএেআইআি, ঢাকা-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

৬ বাক্ষজট 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগরত 

প্ররতক্ষবদন 

পরিষদ হক্ষত েিােরি 

পত্রক্ষযাক্ষগ ও অন াইক্ষন 

তথ্যারদ মন্ত্রণা ক্ষয় সপ্রিণ 

 

প্রারিস্থান: বাক্ষজট শািা 

রবরেএেআইআি েরচবা য়, ঢাকা 

ববনামূদল্য রনর্াৃরিত 

তারিক্ষিি 

মক্ষধ্য 

সমাোঃ মাহবুব হাোন িান 

পরিচা ক (অথ ৃও রহোব) 

সফান: ৫৮৬১০৭৮৬ 

ই-সমই : 

mah_bcsir@yahoo.com 

৭ পরিষক্ষদি 

অনুকূক্ষ  প্রাি 

অথ ৃিািা 

তহরব  গঠন, 

েংিেণ ও 

রহোব 

পরিচা না। 

বাক্ষজট বিাদ্দেহ রবরভন্ন ববর্ 

সূত্র হক্ষত আহরিত অথ ৃ

পরিষদ তহরবক্ষ  (ব্যাংক 

রহোক্ষব) জমাকিণ ও মঞ্জুরি 

অনুযায়ী ব্যয় রনবাৃহ, 

কর্তপৃক্ষেি রেদ্ধান্ত 

সমাতাক্ষবক সময়ারদ আমানত 

িািা ও রহোব েংিেণ। 

 

প্রারিস্থান: বাক্ষজট শািা, অথ ৃরবভাগ, ৪থ ৃ

ত া, 

রবরেএেআইআি েরচবা য়,  

ববনামূদল্য অনুক্ষমাদন 

প্রারিি পি 

েক্ষবাৃচ্চ ০৩ 

(রতন) 

কাযরৃদবে 

সমাোঃ মাহবুব হাোন িান 

পরিচা ক (অথ ৃও রহোব) 

সফান: ৫৮৬১০৭৮৬ 

ই-সমই : 

mah_bcsir@yahoo.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 ছুটি 

র্থার্থ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম  

আদবেনপত্র প্রাবি িাদপদক্ষ 

বনধ জাবিত ছুটি বববধমালা 

১৯৫৯ অনুর্ায়ী ছুটি 

মঞ্জুবিি  র্ন্য প্রশািবনক 

মন্ত্রণালদয় পত্র রপ্রিণ। 

ব্যবিগত কািদণ ববদেশ ভ্রমদণি 

রক্ষদত্র িাো কাগদর্ আদবেনপত্র 

ও ছুটি প্রাপ্যতাি প্রবতদবেন 

 

প্রারিস্থান: িাংস্থাপন-১ , 

৫ম তলা বববিএিআইআি 

িবিবালয় 

ঢাকা। 

ববনামূদল্য ৫ (পা uচ) কাযরৃদবে। শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, রবরেএেআইআি, 

ঢাকা-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

২ উচ্চবশক্ষাি র্ন্য 

রপ্রষণ 

র্থার্থ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম  

আদবেনপত্র প্রাবি িাদপদক্ষ 

কর্তপৃক্ষেি অনুক্ষমাদন গ্রহণ 

কক্ষি  রপ্রষণ মঞ্জুবি ও 

িিকাবি আদেশ র্াবিি 

র্ন্য মন্ত্রণালদয় পত্র রপ্রিণ 

১) র্থার্থ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম 

সচয়ািম্যান বিাবি আক্ষবদনপত্র 

২)েংরেষ্ট রবশ্বরবদ্যা ক্ষযি অফাি 

স টাি 

৩)পূণ ৃঅথাৃয়ক্ষনি রনশ্চয়তাি 

প্রমাণক 

 

প্রারিস্থান: িাংস্থাপন-১ , ৫ম তলা, 

বববিএিআইআি িবিবালয় 

ঢাকা। 

ববনামূদল্য ৫ (পা uচ) কাযরৃদবে। শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, রবরেএেআইআি, 

ঢাকা-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

৩ রবরেএেআইআি-

এি 

কমকৃতাৃ/কমচৃারি

সদি সদক্ষশ-রবক্ষদক্ষশ 

প্ররশেণ ও  

েভা/ক্ষেরমনাক্ষি 

অংশগ্রহক্ষণি জন্য  

মক্ষনানয়ন প্রদান 

রবদ্যমান রবরর্/নীরতমা া 

অনূেিণপূবকৃ যথাযথ 

কর্তপৃক্ষেি অনুক্ষমাদন 

োক্ষপক্ষে মক্ষনানয়ন প্রদান। 

রবক্ষদক্ষশ প্ররশেন/ক্ষেরমনাক্ষি 

অংশগ্রহক্ষণি সেক্ষত্র 

প্রশািবনক অনুক্ষমাদন গ্রহণ 

কক্ষি েিকারি আক্ষদশ 

েংরেষ্ট েভা-সেরমনাক্ষি 

অংশগ্রহক্ষণি আমন্ত্রণপত্র এবং 

আক্ষবদনপত্র এবং ববদেদশ 

প্রবশক্ষদণ অাংশগ্রহদণি রক্ষদত্র 

িাো কাগদর্ আদবেনপত্র, 

আদয়ার্ক িাংস্থাি আমন্ত্রণপত্র  

এবাং এক বছদিি ববদেশ ভ্রমদণি 

বৃত্তান্ত। 

রবনামূক্ষল্য ০৩ (রতন) কাযরৃদবে 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, রবরেএেআইআি, 

ঢাকা-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 



জারিি জন্য মন্ত্রণালদয় পত্র 

রপ্রিণ 

 

প্রারিস্থান: িাংস্থাপন-৪, ৫ম তলা, 

বববিএিআইআি িবিবালয় 

ঢাকা। 

 

প্রারিস্থান: েরচব, 

রবরেএেআইআি, ঢাকা 

৪ বলদয়ন র্থার্থ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম  

আদবেনপত্র পাওয়াি পি 

কর্তপৃক্ষেি অনুক্ষমাদন গ্রহণ 

কক্ষি  বলদয়ন মঞ্জুবি ও 

িিকাবি আদেশ র্াবিি 

র্ন্য মন্ত্রণালদয় পত্র রপ্রিণ 

১) র্থার্থ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম 

সচয়ািম্যান বিাবি আক্ষবদনপত্র 

২)েংরেষ্ট প্ররতষ্ঠাক্ষনি অফাি 

স টাি 

৩) সমাট চাকুরিকা  

 

প্রারিস্থান: িাংস্থাপন-১ , ৫ম তলা, 

বববিএিআইআি িবিবালয় 

ঢাকা। 

ববনামূদল্য ৫ (পা uচ) কাযরৃদবে। শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, রবরেএেআইআি, 

ঢাকা-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

৫ বপআিএল (মঞ্জুি) আদবন প্রাবি িাদপদক্ষ 

বনধ জাবিত ছুটি বববধমালা 

অনুর্ায়ী বপআিএল মঞ্জুবিি  

র্ন্য অবফি আদেশ র্াবি 

নীরতমা া অনুযায়ী রনর্াৃরিত 

ফিম  

 

প্রারিস্থান: িাংস্থাপন-১ , ৫ম তলা, 

বববিএিআইআি িবিবালয় 

ঢাকা। 

 

ববনামূদল্য ৫ (পা uচ) কাযরৃদবে। শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, রবরেএেআইআি, 

ঢাকা-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

৬ রপনশন রকি 

বনষ্পবত্ত 

রনর্াৃরিত ফিক্ষম 

আক্ষবদনপত্র পাওয়াি পি 

যাচাই-বাছাইক্ষয়ি পি ট্রারষ্ট 

সবাক্ষর্িৃ সুপারিশ গ্রহণ ও 

সবার্ ৃকর্তকৃ অনুক্ষমাদন ও 

অরফে আক্ষদশ জারি। 

রনর্াৃরিত ফিক্ষম সচয়ািম্যান 

বিাবি আক্ষবদনপত্র 

 

প্রারিস্থান: রপনশন শাখা, অথ জ 

ববিাগ , ৪থ জ তলা 

বববিএিআইআি িবিবালয় 

ঢাকা। 

ববনামূদল্য িদব জাচ্চ ২০ (ববশ) 

কাযরৃদবি 

সমাোঃ মাহবুব হাোন িান 

পরিচা ক (অথ ৃও রহোব) 

সফান: ৫৮৬১০৭৮৬ 

ইক্ষমই :mah_bcsir@yahoo.co

m 

 

৭ ঋণ প্রোন (র্বম 

ক্রয়, গৃহ বনম জাণ, 

গৃহ রমিামত, 

রনর্াৃরিত ফিক্ষম 

আক্ষবদনপত্র দারি , করমটি 

কর্তকৃ বাছাইকিণ ও 

ক) বনধ জাবিত ফিদম িবিব বিাবি 

আদবেন 

খ) কবিউোি ক্রদয়ি রক্ষদত্র 

ববনামূদল্য িদব জাচ্চ ২০ (ববশ) 

কাযরৃদবি 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, রবরেএেআইআি, 

ঢাকা-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 



রমােি িাইদকল, 

কবিউোি ক্রয়) 

যথাযথ কর্তপৃক্ষেি 

অনুক্ষমাদন োক্ষপক্ষে অরফে 

আক্ষদশ জারি। 

দুইর্ন গ্যািান্টাদিি স্বাক্ষি 

গ) র্বম অথবা িিবত্তি েবলল 

ঘ) রলাদনি ২য় বকবস্তি রক্ষদত্র ১ম 

বকবস্তি িাউিাি প্রোন। 

 

প্রাবি স্থান: রিবা ও িমন্বয় শাখা, 

৫ম তলা, বববিএিআইআি, 

িবিবালয়, ঢাকা। 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

৮ অভযন্তিীণ বিাদ্দ 

চূড়ান্তকিণ ও 

বন্টন 

গক্ষবষণাগাি ও 

ইউরনটেমূক্ষহি চারহদাি 

আক্ষবদন, প্রশােরনক 

অনুক্ষমাদন গ্রহণ ও বিাদ্দ 

চূড়ান্তকিণ এবং বন্টন। 

োদা কাগক্ষজ সচয়ািম্যান বিাবি 

চারহদাি আক্ষবদন 

 

প্রাবি স্থান: বাক্ষজট শািা, অথ ৃ

রবভাগ, ৪থ ৃত া, পরিষদ 

েরচবা য়, রবরেএেআইআি, 

ঢাকা। 

ববনামূদল্য বিাদ্দ/বন্টন মঞ্জুরি 

প্রারিি োক্ষপক্ষে 

েক্ষবাৃচ্চ ০৩ (রতন) 

কাযরৃদবে 

সমাোঃ মাহবুব হাোন িান 

পরিচা ক (অথ ৃও রহোব) 

সফান: ৫৮৬১০৭৮৬ 

ই-সমই : 

mah_bcsir@yahoo.com 

৯ রজরপএফ এি অথ ৃ

পরিক্ষশার্। 

আক্ষবদন প্রারিি পি 

আক্ষবদনকারিি রস্থরতি 

রহোব  ও তথ্যারদেহ 

প্রশােরনক মঞ্জুরি গ্রহক্ষণি 

মাধ্যক্ষম অথ ৃপরিক্ষশার্। 

োদা কাগক্ষজ সচয়ািম্যান বিাবি 

চারহদাি আক্ষবদন। 

 

প্রাবি স্থান: রজরপএফ শািা  

অথ ৃরবভাগ, ৪থ ৃত া, পরিষদ 

েরচবা য়, রবরেএেআইআি, 

ঢাকা। 

 

ববনামূদল্য ১০ (দশ) কাযরৃদবে। সমাোঃ মাহবুব হাোন িান 

পরিচা ক (অথ ৃও রহোব) 

সফান: ৫৮৬১০৭৮৬ 

ই-সমই : 

mah_bcsir@yahoo.com 

 

১০ ছুটি প্ররতপাদন ও 

ছুটি নগদায়ন 

পরিক্ষশার্। 

আক্ষবদন প্রারিি পি 

রবদ্যমান রবরর্রবর্ান ও 

ছুটিি রহোব রববিণী এবং 

সিকর্ ৃ যাচাই কক্ষি 

কর্তপৃক্ষেি অনুক্ষমাদন গ্রহণ 

কক্ষি অরফে আক্ষদশ জারি 

কিা হয়। 

বনধ জাবিত ছদক সচয়ািম্যান বিাবি 

চারহদাি আক্ষবদন। 

 

প্রাবি স্থান: িাংস্থাপন-১ , 

বববিএিআইআি িবিবালয় 

৫ম তলা ঢাকা। 

ববনামূদল্য ৩ (রতন) কাযরৃদবে। শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, রবরেএেআইআি, 

ঢাকা-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

১১ রবরেএেআইআি-

এি রবরভন্ন 

েিÄvম/ 

আক্ষবদন প্রারিি পি 

রবদ্যমান রবরর্রবর্ান 

অনুেিণপূবকৃ কর্তজপদক্ষি 

বনধ জাবিত ছদক িাবহোি আদবেন।  

 

প্রাবি স্থান: রিবা ও িমন্বয় শাখা, 

ববনামূদল্য ৩ (রতন) কাযরৃদবে। শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, রবরেএেআইআি, 

ঢাকা-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 



আিবাবপত্র 

িিবিাহ। 

অনুদমােন গ্রহণ কদি মজুে 

থাকা িাদপদক্ষ তাৎক্ষবণক 

িিবিাহ কিা হয়। 

৫ম তলা, বববিএিআইআি, 

িবিবালয়, ঢাকা। 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

 

১২ কমকৃতাৃ/কমচৃারি

সদি জন্য  বাো 

বিাদ্দ 

বনধ জাবিত ফিদম আদবেন 

প্রাবিি পি নীবতমালা ও 

বববধববধান অনুর্ায়ী কবমটি 

কর্তজক বাছাইকিণ, ও 

অবফি আদেশ র্াবি। 

নীবতমালা অনুর্ায়ী বনধ জাবিত 

ফিদম বাো বিাদ্দ করমটিি 

আহবায়ক বিাবি আক্ষবদন। 

 

প্রাবি স্থান: প্রদকৌশল ববিাগ, 

বববিএিআইআি  

ঢাকা। 

ববনামূদল্য ৫ (পা uচ) কাযরৃদবে। শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, রবরেএেআইআি, 

ঢাকা-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

১৩ কম জকতজাদেি 

আবাবিক ও 

োিবিক 

রেবলদফান 

িাংদর্াগ ও ববল 

পবিদশাধ 

আক্ষবদন প্রারিি পি 

রবদ্যমান রবরর্রবর্ান 

অনুেিণপূবকৃ কর্তজপদক্ষি 

অনুদমােন গ্রহণ কদি 

অরফে আক্ষদশ জারি কিা 

হয়। 

বনধ জাবিত ছদক িাবহোি আদবেন।  

 

প্রাবি স্থান: রিবা ও িমন্বয় শাখা, 

৫ম তলা, বববিএিআইআি, 

িবিবালয়, ঢাকা। 

ববনামূদল্য ১০ (দশ) কাযরৃদবে। শাহ্ আবদুল তাবিক, িবিব, রবরেএেআইআি, 

ঢাকা-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

 

 

  



৩. 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; 



৪. অরভক্ষযাগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধরত (GRS)  

 

সেবা প্রারিক্ষত অেন্তুষ্ট হক্ষ  দারয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃি েক্ষে সযাগাক্ষযাগ করুন। রতরন েমার্ান রদক্ষত ব্যথ ৃহক্ষ  রনক্ষনাি পদ্ধরতক্ষত সযাগাক্ষযাগ কক্ষি আপনাি েমস্যা অবরহত করুন। 

ক্র.নং কিন সযাগাক্ষযাগ কিক্ষবন কাি িদে রেখা কিদবন সযাগাক্ষযাক্ষগি ঠিকানা রনষ্পরতি েময়েীমা 

১ 

 

 

দারয়ত্বপ্রাি কমকৃতাৃ েমার্ান রদক্ষত 

ব্যথ ৃহক্ষ  

 

অরভক্ষযাগ রনষ্পরত কমকৃতাৃ (অবনক) রমাহাম্মে আল মামুন সুব্রত 

প্রশািবনক কম জকতজা  

পরিষদ েরচবা য়, রবরেএেআইঅঅি, ঢাকা। 

সফান:০২-৫৮৬১৫৭৮৯ 

সমাবা: ০১৫৫২৪০৩২৪৫ 

ইক্ষমই : establishment3@bcsir.gov.bd 

েক্ষবাৃচ্চ ৩০(রত্রশ) 

কাযরৃদবে 

২ অরভক্ষযাগ রনষ্পরত কমকৃতাৃ (অবনক) 

রনরদষৃ্ট েমক্ষয় েমার্ান রদক্ষত ব্যথ ৃহক্ষ  

আরপ  কমকৃতাৃ নাম: মুহাম্মদ শওকত আ ী  

পদরব: েদস্য প্রশােন (অরতরিি িারয়ত্ব) 

পরিষদ েরচবা য়, রবরেএেআইঅঅি, ঢাকা। 

সফান: ০২-৫৮৬১০৭০৩ 

সমাবা: ০১৫৫২৪৫৫০০৪ 

ইক্ষমই : member-admin@bcsir.gov.bd 

েক্ষবাৃচ্চ ২০(রবশ) 

কাযরৃদবে 

৩ আবপল কম জকতজা বনবে জি িমদয় 

িমাধান বেদত না পািদল 

ববজ্ঞান ও প্রযুরি মন্ত্রনা ক্ষয়ি আরপ  

কমকৃতাৃ 

মুহাম্মে আকবি হুিাইন, অবতবিি িবিব (প্রশা:) 

ববজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয় 

ওদয়ব রপাে জাল: www.grs.gov.bd 

েক্ষবাৃচ্চ ২০ 

(রবশ)কাযরৃদবে 

 

 

 


