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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 কাবিগবি ও 

প্রযুবিগত রিবা  

ব্যবি/উপযুি কর্তজপদক্ষি 

মাধ্যদম আদবেন প্রাবিি পি 

যথাযথ কর্তজপদক্ষি  অনুদমােন 

গ্রহণ, বিপাবক্ষক পয জাদলাচনাি 

মাধ্যদম িমদ াতা/ রিবাচুবি 

অনুদমােন, কাবিগবি ও 

প্রযুবিগত রিবা প্রোন িাংক্রান্ত 

পত্র র্াবি ও আনুষ্ঠাবনকতাি 

মাধ্যদম চুবি স্বাক্ষি  । 

িমদ াতা/ 

রিবাচুবিি বনধ জাবিত 

ফিদমট । 

প্রাবিস্থান: গদবষণা 

িমন্বয়কািীি েিি, 

পবিষে িবচবালয়, 

বববিএিআইআি, 

ঢাকা। 

চুবিি শতজ রমাতাদবক 

পবিদশাধ পদ্ধবত: ব্যাাংদক 

নগে র্মা/দপ-অড জাি 

১৫ কায জবেবি। 
রমাোঃ রহমাদয়ত রহাদিন, বপএিও 

এবাং গদবষণা িমন্বয়কািী 

রফান: ৫৮৬১০৭৪৮ 

ইদমইল: rc_bcsir@yahoo.com 



২ পণ্যমান ববদেষণ 

রিবা  

অনলাইদন  বনধ জাবিত ফিদম 

ববদেষণ রিবাি আদবেনপত্র 

োবিল, ব্যাাংদক বনধ জাবিত বফ 

প্রোন, িাংবেি পবিচালক ও 

ববজ্ঞানীি কর্তজক  ববদেষণ 

বিদপাট জ প্রস্তুত, এনালাইটিকযাল 

িাবি জি রিদলি মাধ্যদম 

রিবাগ্রহীতা বিাবি বিদপাট জ 

রপ্রিণ। 

বনধ জাবিত ফিম 

(িিািবি/ অনলাইন)  

 

প্রাবিস্থান:  িাংবেি 

পবিচালক ও 

এনালাইটিকযাল 

িাবি জি রিল। 

বববিএিআইআি কর্তজক 

বনধ জাবিত ববদেষণ বফ 

(বববিএিআইআি 

ওদয়বিাইট) 

 

পবিদশাধ পদ্ধবত: রচক/নগে 

টাকা ব্যাাংদক র্মাোন। 

০৩-১০ 

কায জবেবি 

িাংবেি পবিচালক ও  

ড. রমাহাম্মে মবনরুজ্জামান, বপএিও 

এবাং িািপ্রাি কম জকতজা, এযানালাইটিকযাল 

িাবি জি রিল, বববিএিআইআি, ঢাকা 

রফান: ৯৬৭১১০৮ 

ইদমইল: asc@bcsir.gov.bd 

৩ ববজ্ঞান ও প্রযুবি 

মন্ত্রণালদয়ি 

ববদশষ অনুোন 

প্রকদল্পি  

আদবেনপত্র  

ববদশষ অনুোন প্রকদল্পি  

আদবেন ফিম বনধ জাবিত মূল্য 

পবিদশাদধি মাধ্যদম অথ জ 

ববিাদগি ববল এি কযাশ শািা 

হদত ক্রয় , যথাযথ কর্তজপদক্ষি 

অনুদমােন িাদপদক্ষ প্রশািবনক 

মন্ত্রণালদয় রপ্রিণ। 

 

বনধ জাবিত ফিম। 

 

প্রাবিস্থান:ববল এি 

কযাশ শািা 

পবিষে িবচবালয়, 

ঢাকা। 

পবিদশাধ পদ্ধবত: মন্ত্রণালয় 

কর্তজক বনধ জাবিত মূদল্য  

নগে পবিদশাধ 

 

০১(এক) 

কায জবেবি। 

রমাোঃ মাহবুব হািান িান 

পবিচালক (অথ জ ও বহিাব)  

রফান: ৫৮৬১০৭৮৬ 

ই-রমইল:mah_bcsir@yahoo.com 

 

৪ প্রদিি লীর্ আউট  বববিএিআইআি 

ওদযবিাইদট/ পবত্রকায় ববজ্ঞবি 

প্রকাদশি মাধ্যদম বনধ জাবিত 

ফিদম আদবেনপত্র োবিল, 

কবমটি কর্তজক িাইট বিবর্ট ও 

পয জাদলাচনাি মাধ্যদম লীবর্ 

বনধ জািণ, কর্তজপদক্ষি অনুদমােন 

িাদপদক্ষ চুবিপত্র স্বাক্ষদিি 

মাধ্যদম লীর্ প্রোন। 

বনধ জাবিত ফিম-এ 

আদবেন ও 

ববজ্ঞবিদত উদেবিত 

কাগর্পত্র। 

প্রাবিস্থান: বিবনয়ি 

ইিাবিয়াল বলয়াদর্োঁ 

অবফিাি (িাইদলা) 

বববিএিআইআি, 

ঢাকা। 

পবিদশাধ পদ্ধবত: রচক/নগে 

টাকা ব্যাাংদক র্মাোন 

২৭ (িাতাশ) 

কায জবেবি। 

রহাদিন রমাহাম্মে মাসুে, বিবনয়ি 

ইিাবিয়াল বলয়াদর্োঁ অবফিাি (িাইদলা) 

বববিএিআইআি  ,ঢাকা।  

রফান: ০১৯১৬৯৩১৭৩৪ 

ই-

রমইল:masudbcsir@gmail.com 



৫ ববশ্বববদ্যালদয়ি 

ছাত্র-ছাত্রীদেি 

বথবিি তত্ত্বাবধান 

এবাং গদবষণায় 

িহায়তা প্রোন  

আদবেনপত্র পাওয়াি পি  

কবমটি কর্তজক বাছাইকিণ ,

যথাযথ কর্তজপদক্ষি অনুদমােন 

গ্রহণ এবাং অবফি আদেশ 

র্ািী। 

নীবতমালা অনুযায়ী 

রচয়ািম্যান বিাবি 

আদবেন  

প্রাবিস্থান: গদবষণা 

িমন্বয়কািীি েিি/ 

িাংবেি পবিচালদকি 

েিি 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনি) 

কায জবেবি 

রমাোঃ রহমাদয়ত রহাদিন, বপএিও 

এবাং গদবষণা িমন্বয়কািী 

রফান: ৫৮৬১০৭৪৮ 

ইদমইল: rc_bcsir@yahoo.com 

৬ ববজ্ঞান ও বশল্প-

প্রযুবি রমলা 

আদয়ার্ন 

আদবেনপত্র পাওয়াি পি  

কবমটি কর্তজক বাছাইকিণ ,

কর্তজপদক্ষি অনুদমােনক্রদম 

আদবেনকািীদক অববহতকিণ 

এবাং রমলায় অাংশগ্রহণ। 

বনধ জাবিত ফিদম 

(িিািবি/ অনলাইন) 

আদবেন 

 

প্রাবিস্থান: গদবষণা 

িমন্বয়কািীি েিি 

ববনামূদল্য ১০ (েশ) 

কায জবেবি 

রমাোঃ রহমাদয়ত রহাদিন, বপএিও 

এবাং গদবষণা িমন্বয়কািী 

রফান: ৫৮৬১০৭৪৮ 

ইদমইল: rc_bcsir@yahoo.com 

৭ উচ্চবশক্ষা ও 

গদবষণািাদত 

উৎিাহ প্রোদনি 

র্ন্য রফদলাশীপ 

প্রোন 

বনধ জাবিত ফিদম আদবেনপত্র 

পাওয়াি পি  কবমটি কর্তজক 

বাছাইকিণ ,কর্তজপদক্ষি 

অনুদমােনক্রদম রফদলাশীপ 

প্রোন 

নীবতমালা  অনুযায়ী 

বববিন্ন কযাটাগবিদত 

বনধ জাবিত ফিদম 

আদবেনপত্র।  

 

প্রাবিস্থান: িবচব, 

বববিএিআইআি, 

ঢাকা 

ববনামূদল্য িদব জাচ্চ ৩০ 

(বত্রশ) 

কায জবেবি 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবচব, 

বববিএিআইআি, ঢাকা-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

৮ বশল্প প্রবতষ্ঠান 

পবিেশ জন পূব জক 

কাবিগবি িমস্যা 

বচবিতকিণ ও 

িমাধান 

আদবেনপত্র পাওয়াি পি  

কর্তজপদক্ষি অনুদমােনক্রদম 

বশল্প প্রবতষ্ঠান পবিেশ জন ও 

িমস্যা বচবিত কদি প্রবতদবেন 

োবিল। প্রদযার্য রক্ষদত্র 

িমাধান প্রোন। 

রচয়ািম্যান বিাবি 

আদবেন  

প্রাবিস্থান: িবচব, 

বববিএিআইআি, 

ঢাকা 

ববনামূদল্য ৫ (পা uচ) 

কায জবেবি। 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবচব, 

বববিএিআইআি, 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 গদবষণা ও 

উন্নয়ন 

(R&D) প্রকল্প 

অনুদমােন 

নীবতমালা অনুযায়ী বনধ জাবিত 

ফিদম আদবেনপত্র োবিল, 

কবমটি কর্তজক বাছাইকিণ ও 

যথাযথ কর্তজপদক্ষি 

অনুদমােন িাদপদক্ষ প্রকল্প 

গ্ররহণ 

নীবতমালা অনুযায়ী বনধ জাবিত ফিদম 

আদবেনপত্র।  

 

 

প্রাবিস্থান: গদবষণা িমন্বয়কািীি েিি 

ববনামূদল্য িদব জাচ্চ ৩০ 

(বত্রশ) 

কায জবেবি 

রমাোঃ রহমাদয়ত রহাদিন, বপএিও 

এবাং গদবষণা িমন্বয়কািী 

রফান: ৫৮৬১০৭৪৮ 

ইদমইল: rc_bcsir@yahoo.com 

২ ববজ্ঞানী ও 

রফদলাগদণি 

গদবষণা কদম জি 

উপি 

িিা/দিবমনাি 

আদয়ার্ন 

রিবমনাি প্রোদণি র্ন্য 

আদবেনপত্র োবিল, যথাযথ 

কর্তজপদক্ষি অনুদমােন ও 

অবফি আদেশ র্াবি এবাং 

রিবমনাি আদয়ার্ন। 

যথাযথ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম রচয়ািম্যান 

বিাবি আদবেনপত্র  

 

প্রাবিস্থান: গদবষণা িমন্বয়কািীি েিি 

ববনামূদল্য ৫ (পা uচ) 

কায জবেবি। 

রমাোঃ রহমাদয়ত রহাদিন, বপএিও 

গদবষণা িমন্বয়কািী েিি 

রফান: ৫৮৬১০৭৪৮ 

ইদমইল: rc_bcsir@yahoo.com 

৩ বববিন্ন 

নীবতমালা, 

ববজ্ঞাবনক 

ববষয়বস্ত্ত এবাং 

গদবষণা িাংবেি 

প্রবন্ধ/প্রবতদবেন 

ইতযাবেি উপদি 

মতামত প্রোন 

মতামদতি র্ন্য আদবেনপত্র 

োবিল, অনুদমােন ও 

মতামত প্রোন 

রচয়ািম্যান বিাবি আদবেন পত্র 

 

প্রাবিস্থান: গদবষণা িমন্বয়কািীি েিি 

ববনামুদল্য ০৩ (বতন) 

কায জবেবি 

রমাোঃ রহমাদয়ত রহাদিন, বপএিও 

এবাং গদবষণা িমন্বয়কািী 

রফান: ৫৮৬১০৭৪৮ 

ইদমইল: rc_bcsir@yahoo.com 

৪ িাাংগঠবনক 

কাঠাদমা 

িাংদশাধদনি 

প্রস্তাব প্রনয়ন 

যথাযথ কর্তজপদক্ষি 

অনুদমােন িাদপদক্ষ 

মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব রপ্রিণ 

১)র্নপ্রশািদনি বনধ জাবিত ফিদমদট 

রযৌবিকতািহ আদবেন। 

২)পূব জবতী অনুদমাবেত িাাংগাঠবনক 

কাঠাদমাি কবপ।  

৩) আবথ জক িাংদেষ। 

প্রাবিস্থান: িবচব, বববিএিআইআি, ঢাকা 

ববনামূদল্য ৬০ (ষাট) 

কায জবেবি 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবচব, 

বববিএিআইআি, ঢাকা-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

mailto:secretarybcsir@gmail.com


৫ পে সৃর্ন 

িাংক্রান্ত 

যথাযথ কর্তজপদক্ষি 

অনুদমােন িাদপদক্ষ 

মন্ত্রণালদয় প্রস্তাব রপ্রিণ  

১)র্নপ্রশািদনি বনধ জাবিত ফিদমদট 

রযৌবিকতািহ আদবেন। 

২)অনুদমাবেত িাাংগাঠবনক কাঠাদমাি কবপ। 

৩) আবথ জক িাংদেষ। 

 

প্রাবিস্থান: িাংস্থাপন-১ , ৫ম তলা, 

বববিএিআইআি িবচবালয় 

ঢাকা। 

ববনামূদল্য ১৫ (পদনি) 

কায জবেবি 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবচব, 

বববিএিআইআি, ঢাকা-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

৬ বাদর্ট 

বাস্তবায়ন 

অগ্রগবত 

প্রবতদবেন 

পবিষে হদত িিািবি 

পত্রদযাদগ ও অনলাইদন 

তথ্যাবে মন্ত্রণালদয় রপ্রিণ 

 

প্রাবিস্থান: বাদর্ট শািা 

বববিএিআইআি িবচবালয়, ঢাকা 

ববনামূদল্য বনধ জাবিত 

তাবিদিি 

মদধ্য 

রমাোঃ মাহবুব হািান িান 

পবিচালক (অথ জ ও বহিাব) 

রফান: ৫৮৬১০৭৮৬ 

ই-রমইল: 

mah_bcsir@yahoo.com 

৭ পবিষদেি 

অনুকূদল প্রাি 

অথ জ িািা 

তহববল গঠন, 

িাংিক্ষণ ও 

বহিাব 

পবিচালনা। 

বাদর্ট বিাদ্দিহ বববিন্ন ববধ 

সূত্র হদত আহবিত অথ জ 

পবিষে তহববদল (ব্যাাংক 

বহিাদব) র্মাকিণ ও মঞ্জুবি 

অনুযায়ী ব্যয় বনব জাহ, 

কর্তজপদক্ষি বিদ্ধান্ত 

রমাতাদবক রময়াবে আমানত 

িািা ও বহিাব িাংিক্ষণ। 

 

প্রাবিস্থান: বাদর্ট শািা, অথ জ ববিাগ, ৪থ জ 

তলা, 

বববিএিআইআি িবচবালয় , 

ববনামূদল্য অনুদমােন 

প্রাবিি পি 

িদব জাচ্চ ০৩ 

(বতন) 

কায জবেবি 

রমাোঃ মাহবুব হািান িান 

পবিচালক (অথ জ ও বহিাব) 

রফান: ৫৮৬১০৭৮৬ 

ই-রমইল: 

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 

যথাযথ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম  

আদবেনপত্র প্রাবি িাদপদক্ষ 

বনধ জাবিত ছুটি বববধমালা 

১৯৫৯ অনুযায়ী ছুটি 

মঞ্জুবিি  র্ন্য প্রশািবনক 

মন্ত্রণালদয় পত্র রপ্রিণ। 

ব্যবিগত কািদণ ববদেশ ভ্রমদণি 

রক্ষদত্র িাো কাগদর্ আদবেনপত্র 

ও ছুটি প্রাপ্যতাি প্রবতদবেন 

 

প্রাবিস্থান: িাংস্থাপন-১ , 

৫ম তলা বববিএিআইআি 

িবচবালয় 

ঢাকা। 

ববনামূদল্য ৫ (পা uচ) কায জবেবি। শাহ্ আবদুল তাবিক, িবচব, বববিএিআইআি, 

ঢাকা-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

২ উচ্চবশক্ষাি র্ন্য 

রপ্রষণ 

যথাযথ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম  

আদবেনপত্র প্রাবি িাদপদক্ষ 

কর্তজপদক্ষি অনুদমােন গ্রহণ 

কদি  রপ্রষণ মঞ্জুবি ও 

িিকাবি আদেশ র্াবিি 

র্ন্য মন্ত্রণালদয় পত্র রপ্রিণ 

১) যথাযথ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম 

রচয়ািম্যান বিাবি আদবেনপত্র 

২)িাংবেি ববশ্বববদ্যালদযি অফাি 

রলটাি 

৩)পূণ জ অথ জায়দনি বনশ্চয়তাি 

প্রমাণক 

 

প্রাবিস্থান: িাংস্থাপন-১ , ৫ম তলা, 

বববিএিআইআি িবচবালয় 

ঢাকা। 

ববনামূদল্য ৫ (পা uচ) কায জবেবি। শাহ্ আবদুল তাবিক, িবচব, বববিএিআইআি, 

ঢাকা-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

৩ বববিএিআইআি-

এি 

কম জকতজা/কম জচাবি

রেি রেদশ-ববদেদশ 

প্রবশক্ষণ ও  

িিা/দিবমনাদি 

অাংশগ্রহদণি র্ন্য  

মদনানয়ন প্রোন 

ববদ্যমান বববধ/নীবতমালা 

অনূিিণপূব জক যথাযথ 

কর্তজপদক্ষি অনুদমােন 

িাদপদক্ষ মদনানয়ন প্রোন। 

ববদেদশ প্রবশক্ষন/দিবমনাদি 

অাংশগ্রহদণি রক্ষদত্র 

প্রশািবনক অনুদমােন গ্রহণ 

কদি িিকাবি আদেশ 

িাংবেি িিা-রিবমনাদি 

অাংশগ্রহদণি আমন্ত্রণপত্র এবাং 

আদবেনপত্র এবাং ববদেদশ 

প্রবশক্ষদণ অাংশগ্রহদণি রক্ষদত্র 

িাো কাগদর্ আদবেনপত্র, 

আদয়ার্ক িাংস্থাি আমন্ত্রণপত্র  

এবাং এক বছদিি ববদেশ ভ্রমদণি 

বৃতান্ত। 

ববনামূদল্য ০৩ (বতন) কায জবেবি 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবচব, বববিএিআইআি, 

ঢাকা-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 



র্াবিি র্ন্য মন্ত্রণালদয় পত্র 

রপ্রিণ 

 

প্রাবিস্থান: িাংস্থাপন-৪, ৫ম তলা, 

বববিএিআইআি িবচবালয় 

ঢাকা। 

 

প্রাবিস্থান: িবচব, 

বববিএিআইআি, ঢাকা 

৪ বলদয়ন যথাযথ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম  

আদবেনপত্র পাওয়াি পি 

কর্তজপদক্ষি অনুদমােন গ্রহণ 

কদি  বলদয়ন মঞ্জুবি ও 

িিকাবি আদেশ র্াবিি 

র্ন্য মন্ত্রণালদয় পত্র রপ্রিণ 

১) যথাযথ কর্তজপদক্ষি মাধ্যদম 

রচয়ািম্যান বিাবি আদবেনপত্র 

২)িাংবেি প্রবতষ্ঠাদনি অফাি 

রলটাি 

৩) রমাট চাকুবিকাল 

 

প্রাবিস্থান: িাংস্থাপন-১ , ৫ম তলা, 

বববিএিআইআি িবচবালয় 

ঢাকা। 

ববনামূদল্য ৫ (পা uচ) কায জবেবি। শাহ্ আবদুল তাবিক, িবচব, বববিএিআইআি, 

ঢাকা-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

৫ বপআিএল (মঞ্জুি) আদবন প্রাবি িাদপদক্ষ 

বনধ জাবিত ছুটি বববধমালা 

অনুযায়ী বপআিএল মঞ্জুবিি  

র্ন্য অবফি আদেশ র্াবি 

নীবতমালা অনুযায়ী বনধ জাবিত 

ফিম  

 

প্রাবিস্থান: িাংস্থাপন-১ , ৫ম তলা, 

বববিএিআইআি িবচবালয় 

ঢাকা। 

 

ববনামূদল্য ৫ (পা uচ) কায জবেবি। শাহ্ আবদুল তাবিক, িবচব, বববিএিআইআি, 

ঢাকা-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

৬ রপনশন রকি 

বনষ্পবত 

বনধ জাবিত ফিদম 

আদবেনপত্র পাওয়াি পি 

যাচাই-বাছাইদয়ি পি ট্রাবি 

রবাদড জি সুপাবিশ গ্রহণ ও 

রবাড জ কর্তজক অনুদমােন ও 

অবফি আদেশ র্াবি। 

বনধ জাবিত ফিদম রচয়ািম্যান 

বিাবি আদবেনপত্র 

 

প্রাবিস্থান: রপনশন শািা, অথ জ 

ববিাগ , ৪থ জ তলা 

বববিএিআইআি িবচবালয় 

ঢাকা। 

ববনামূদল্য িদব জাচ্চ ২০ (ববশ) 

কায জবেবি 

রমাোঃ মাহবুব হািান িান 

পবিচালক (অথ জ ও বহিাব) 

রফান: ৫৮৬১০৭৮৬ 

ইদমইল:mah_bcsir@yahoo.co

m 

 

৭ ঋণ প্রোন (র্বম 

ক্রয়, গৃহ বনম জাণ, 

গৃহ রমিামত, 

বনধ জাবিত ফিদম 

আদবেনপত্র োবিল, কবমটি 

কর্তজক বাছাইকিণ ও 

ক) বনধ জাবিত ফিদম িবচব বিাবি 

আদবেন 

ি) কবিউটাি ক্রদয়ি রক্ষদত্র 

ববনামূদল্য িদব জাচ্চ ২০ (ববশ) 

কায জবেবি 

শাহ্ আবদুল তাবিক, িবচব, বববিএিআইআি, 

ঢাকা-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 



রমাটি িাইদকল, 

কবিউটাি ক্রয়) 

যথাযথ কর্তজপদক্ষি 

অনুদমােন িাদপদক্ষ অবফি 

আদেশ র্াবি। 

দুইর্ন গ্যািান্টাদিি স্বাক্ষি 

গ) র্বম অথবা িিবতি েবলল 

ঘ) রলাদনি ২য় বকবস্তি রক্ষদত্র ১ম 

বকবস্তি িাউচাি প্রোন। 

 

প্রাবি স্থান: রিবা ও িমন্বয় শািা, 

৫ম তলা, বববিএিআইআি, 

িবচবালয়, ঢাকা। 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

৮ অিযন্তিীণ বিাদ্দ 

চূড়ান্তকিণ ও 

বন্টন 

গদবষণাগাি ও 

ইউবনটিমূদহি চাবহোি 

আদবেন, প্রশািবনক 

অনুদমােন গ্রহণ ও বিাদ্দ 

চূড়ান্তকিণ এবাং বন্টন। 

িাো কাগদর্ রচয়ািম্যান বিাবি 

চাবহোি আদবেন 

 

প্রাবি স্থান: বাদর্ট শািা, অথ জ 

ববিাগ, ৪থ জ তলা, পবিষে 

িবচবালয় ,বববিএিআইআি, 

ঢাকা। 

ববনামূদল্য বিাদ্দ/বন্টন মঞ্জুবি 

প্রাবিি িাদপদক্ষ 

িদব জাচ্চ ০৩ (বতন) 

কায জবেবি 

রমাোঃ মাহবুব হািান িান 

পবিচালক (অথ জ ও বহিাব) 

রফান: ৫৮৬১০৭৮৬ 

ই-রমইল: 

mah_bcsir@yahoo.com 

৯ বর্বপএফ এি অথ জ 

পবিদশাধ। 

আদবেন প্রাবিি পি 

আদবেনকাবিি বস্থবতি 

বহিাব  ও তথ্যাবেিহ 

প্রশািবনক মঞ্জুবি গ্রহদণি 

মাধ্যদম অথ জ পবিদশাধ। 

িাো কাগদর্ রচয়ািম্যান বিাবি 

চাবহোি আদবেন। 

 

প্রাবি স্থান: বর্বপএফ শািা  

অথ জ ববিাগ, ৪থ জ তলা, পবিষে 

িবচবালয় ,বববিএিআইআি, 

ঢাকা। 

 

ববনামূদল্য ১০ (েশ) কায জবেবি। রমাোঃ মাহবুব হািান িান 

পবিচালক (অথ জ ও বহিাব) 

রফান: ৫৮৬১০৭৮৬ 

ই-রমইল: 

mah_bcsir@yahoo.com 

 

১০ ছুটি প্রবতপােন ও 

ছুটি নগোয়ন 

পবিদশাধ। 

আদবেন প্রাবিি পি 

ববদ্যমান বববধববধান ও 

ছুটিি বহিাব বববিণী এবাং 

রিকড জ যাচাই কদি 

কর্তজপদক্ষি অনুদমােন গ্রহণ 

কদি অবফি আদেশ র্াবি 

কিা হয়। 

বনধ জাবিত ছদক রচয়ািম্যান বিাবি 

চাবহোি আদবেন। 

 

প্রাবি স্থান: িাংস্থাপন-১ , 

বববিএিআইআি িবচবালয় 

৫ম তলা ঢাকা। 

ববনামূদল্য ৩ (বতন) কায জবেবি। শাহ্ আবদুল তাবিক, িবচব, বববিএিআইআি, 

ঢাকা-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

১১ বববিএিআইআি-

এি বববিন্ন 

িিÄvম/ 

আদবেন প্রাবিি পি 

ববদ্যমান বববধববধান 

অনুিিণপূব জক কর্তজপদক্ষি 

বনধ জাবিত ছদক চাবহোি আদবেন।  

 

প্রাবি স্থান: রিবা ও িমন্বয় শািা, 

ববনামূদল্য ৩ (বতন) কায জবেবি। শাহ্ আবদুল তাবিক, িবচব, বববিএিআইআি, 

ঢাকা-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 



আিবাবপত্র 

িিবিাহ। 

অনুদমােন গ্রহণ কদি মজুে 

থাকা িাদপদক্ষ তাৎক্ষবণক 

িিবিাহ কিা হয়। 

৫ম তলা, বববিএিআইআি, 

িবচবালয়, ঢাকা। 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

 

১২ কম জকতজা/কম জচাবি

রেি র্ন্য  বািা 

বিাদ্দ 

বনধ জাবিত ফিদম আদবেন 

প্রাবিি পি নীবতমালা ও 

বববধববধান অনুযায়ী কবমটি 

কর্তজক বাছাইকিণ, ও 

অবফি আদেশ র্াবি। 

নীবতমালা অনুযায়ী বনধ জাবিত 

ফিদম বািা বিাদ্দ কবমটিি 

আহবায়ক বিাবি আদবেন। 

 

প্রাবি স্থান: প্রদকৌশল ববিাগ, 

বববিএিআইআি  

ঢাকা। 

ববনামূদল্য ৫ (পা uচ) কায জবেবি। শাহ্ আবদুল তাবিক, িবচব, বববিএিআইআি, 

ঢাকা-১২০৫ 

রফান: ৫৮৬১০৭১৭ 

ইদমইল: 

secretarybcsir@gmail.com 

 

১৩ কম জকতজাদেি 

আবাবিক ও 

োিবিক 

রটবলদফান 

িাংদযাগ ও ববল 

পবিদশাধ 

আদবেন প্রাবিি পি 

ববদ্যমান বববধববধান 

অনুিিণপূব জক কর্তজপদক্ষি 

অনুদমােন গ্রহণ কদি 

অবফি আদেশ র্াবি কিা 

হয়। 

বনধ জাবিত ছদক চাবহোি আদবেন।  

 

প্রাবি স্থান: রিবা ও িমন্বয় শািা, 

৫ম তলা, বববিএিআইআি, 

িবচবালয়, ঢাকা। 

ববনামূদল্য ১০ (েশ) কায জবেবি। শাহ্ আবদুল তাবিক, িবচব, বববিএিআইআি, 

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 কায জালদয় র্মা প্রোন; 

২ যথাযথ প্রবক্রয়ায় প্রদয়ার্নীয় বফি পবিদশাধ কিা; 

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

৪ িাক্ষাদতি র্ন্য ধায জ তাবিি ও িমদয় উপবস্থত থাকা;  

৫ রিবা গ্রহদণি র্ন্য অনাবশ্যক রফান/তেববি না কিা; 



৪. অবিদযাগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধবত (GRS)  

 

রিবা প্রাবিদত অিন্তুি হদল োবয়ত্বপ্রাি কম জকতজাি িদে রযাগাদযাগ করুন। বতবন িমাধান বেদত ব্যথ জ হদল বনদনাি পদ্ধবতদত রযাগাদযাগ কদি আপনাি িমস্যা অববহত করুন। 

ক্র.নাং কিন রযাগাদযাগ কিদবন কাি িদে রেিা কিদবন রযাগাদযাদগি ঠিকানা বনষ্পবতি িময়িীমা 

১ 

 

 

োবয়ত্বপ্রাি কম জকতজা িমাধান বেদত 

ব্যথ জ হদল 

 

অবিদযাগ বনষ্পবত কম জকতজা (অবনক) রমাহাম্মে আল মামুন সুব্রত 

প্রশািবনক কম জকতজা  

পবিষে িবচবালয়, বববিএিআইঅঅি, ঢাকা। 

রফান:০২-৫৮৬১৫৭৮৯ 

রমাবা: ০১৫৫২৪০৩২৪৫ 

ইদমইল: establishment3@bcsir.gov.bd 

িদব জাচ্চ ৩০(বত্রশ) 

কায জবেবি 

২ অবিদযাগ বনষ্পবত কম জকতজা (অবনক) 

বনবে জি িমদয় িমাধান বেদত ব্যথ জ হদল 

আবপল কম জকতজা নাম: মুহাম্মে শওকত আলী  

পেবব: িেস্য প্রশািন (অবতবিি িাবয়ত্ব) 

পবিষে িবচবালয়, বববিএিআইঅঅি, ঢাকা। 

রফান: ০২-৫৮৬১০৭০৩ 

রমাবা: ০১৫৫২৪৫৫০০৪ 

ইদমইল: member-admin@bcsir.gov.bd 

িদব জাচ্চ ২০(ববশ) 

কায জবেবি 

৩ আবপল কম জকতজা বনবে জি িমদয় 

িমাধান বেদত না পািদল 

ববজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রনালদয়ি আবপল 

কম জকতজা 

র্নাব রমা: রতৌবহে হািানাত িান, অবতবিি িবচব (ববপ্রউ) 

ববজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয় 

ওদয়ব রপাট জাল: www.most.gov.bd 

িদব জাচ্চ ২০ 

(ববশ)কায জবেবি 

 

 

 


