
 “জীবনের জন্য ববÁvেÓ 

ইেবিটিউট অব টটকনেোলবজ ট্রোন্সফোর অব ইনেোনেশে  

বোাংলোনেশ ববজ্ঞোে ও বশল্প গনবষণো পবরষে (বববিএিআইআর) 

ড. কুেরোত-এ-খুেো িড়ক, ধোেমবি, ঢোকো-১২০৫  

১। বেশে (Vision) ও বমশে (Mission) 

   বেশে: প্রন োজে বেবিক গনবষণো কোর্ যক্রম, প্রযুবির উদ্ভোবে, মোে উন্ন ে, বশল্প স্থোপনে িহো তো এবাং কম যিাংস্থোে সৃবির মোধ্যনম টেশ ও জোবতর আর্ য-িোমোবজক উন্ন ে।   

   বমশে: টেনলবল প্রযুবির উদ্ভোবে, উপনর্োজে, পরীক্ষণ ও িম্প্রিোরনণর মোধ্যনম প্রযুবি হস্তোন্তর এবাং ববজনেি ইেবকউনবটর সুববধো প্রেোনের উৎকষ য টকন্দ্র প্রবতষ্ঠো।  

২। প্রবতশ্রুত টিবোিমুহ  

২.১) েোগবরক টিবো 

ক্র: 

োং 

টিবোর েোম টিবো প্রেোনের িনব যোচ্চ 

িম   

প্রন োজেী  কোগজপত্র  প্রন োজেী  কোগজপত্র/ আনবেে ফরম 

প্রোবিস্থোে 

টিবোমূল্য এবাং পবরনশোধ পদ্ধবত 

(র্বে র্োনক)  

শোখোর েোমিহ েোব ত্বপ্রোি কম যকতযোর 

েোম, পেবী, রুম েোম্বোর, অবফবি োল 

টফোে েম্বর ও ই-টমইল) 

ঊর্ধ্যতে কম যকতযোর েোম, পেবী, 

রুম েোম্বোর, অবফবি োল টফোে 

েম্বর ও ই-টমইল)  

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১ প্রযুবি হস্তোন্তর বববিএিআইআর-এর 

িেস্য (উন্ন ে) এর 

কোর্ যোল  কর্তযক 

বেধ যোবরত 

বেধ যোবরত ফরনম ইজোরো গ্রহনণর 

আনবেেপত্র 

িেস্য (উন্ন ে) এর কোর্ যোল  (িরোিবর), 

বববিএিআইআর, ঢোকো 

প্রযুবি অনুর্ো ী বববিএিআইআর-

এর উন্ন ে ববেোগ কর্তক মূল্য 

বেধ যোবরত   

প্রশোিে শোখো, আইটিটিআই, 

বববিএিআইআর, ঢোকো-১২০৫  

টটবলনফোে- ৯৬৭৩৩৪৩ 

ই-টমইল:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

েোরপ্রোি কম যকতযোর কোর্ যোল ,  

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, 

ঢোকো-১২০৫  

টফোে: ৯৬৭৩৩৪৩ 

ই-টমইল: 

০২ টটকবেকযোল িোনপোট য/ 

প্রযুবিগত িহো তো 

 

টিবোর ধরে ও প্রকৃবত 

অনুর্ো ী বেধ যোবরত 

আনবেেপত্র েোরপ্রোি কম যকতযোর েির, 

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, ঢোকো 

েোরপ্রোি কম যকতযোর কোর্ যোল  (িরোিবর),  

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, ঢোকো  

টিবোর ধরে অনুর্ো ী আইটিটিআই 

কর্তযক বেধ যোবরত 

েোরপ্রোি কম যকতযোর কোর্ যোল ,  

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, ঢোকো 

টফোে: ৯৬৭৩৩৪৩ 

০৩ প্রযুবি িম্প্রিোরণ 

কোর্ যক্রম (প্রযুবিবেেযর 

কৃবষবেবিক 

বশল্পস্থোপনে প্রবশক্ষণ 

ও কোবরগবর িহো তো 

প্রেোে) 

টিবোর ধরে ও প্রকৃবত 

অনুর্ো ী বেধ যোবরত 

আনবেেপত্র েোরপ্রোি কম যকতযোর েির, 

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, ঢোকো 

েোরপ্রোি কম যকতযোর কোর্ যোল  (িরোিবর),  

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, ঢোকো  

িরকোবর আনেশ ও 

বববিএিআইআর- এর আনেশ 

টমোতোনবক 

েোরপ্রোি কম যকতযোর কোর্ যোল ,  

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, ঢোকো 

টফোে: ৯৬৭৩৩৪৩ 

 

 

 

০৪ পণ্যমোে ববনেষণ িোধোরেত ৭ (িোত) 

কম য বেবি, প্রনর্োজয 

টক্ষনত্র ৭ (িোত) কম য 

বেবনির অবধক 

 ক) বেধ যোবরত ফরনম আনবেেপত্র  জমো  

 খ) ববনেষণ বফ জমো রবশে 

গ) ইেেন ি প্রেোে  

ঘ) পন্যমোে ববনেষণ বরনপোট য  

এযেোলোইটিকযোল িোবে যি টিল 

(িরোিবর/অেলোইে), বববিএিআইআর, 

ঢোকো 

টটবলনফোে: +৮৮০২৯৬৭১১০৮ 

ওন বিোইট:www.bcsir.gov.bd 

বববিএিআইআর কর্তযক বেধ যোবরত 

ববনেষণ বফ (েযোটিহ), টপ-অড যোর/ 

টেক বো েগে টোকো ব্োাংনক জমোেোে 

 

ড. টমো: রবকবুল হোিোে (এিএিও),  

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, ঢোকো 

টফোে: ০১৭১৬-০৩৫০৬৩  

ই-টমইল: 

rakibbcsir@gmail.com 

০৫ মোেব িম্পে উন্ন ে িাংবেি প্রবতষ্ঠোনের 

েোবহেো ও প্রবশক্ষনণর 

প্রকৃবত অনুর্ো ী 

বেধ যোবরত 

আনবেেপত্র েোরপ্রোি কম যকতযোর েির, 

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, ঢোকো 

 

িাংবেি টিবো প্রেোেকোরী:  

েোরপ্রোি কম যকতযোর েির (িরোিবর), 

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, ঢোকো 

প্রবশক্ষনণর প্রকৃবত অনুর্ো ী 

আইটিটিআই কর্তযক বেধ যোবরত 

প্রশোিে শোখো, আইটিটিআই, 

বববিএিআইআর, ঢোকো-১২০৫  

টটবলনফোে- ৯৬৭৩৩৪৩ 

ই-টমইল: 

০৬ বববেন্ন বশল্প-

কোরখোেোর িমস্যো 

িমোধোে 

িমস্যোর ধরণ ও 

প্রকৃবত অনুর্ো ী 

বেধ যোবরত 

আনবেেপত্র েোরপ্রোি কম যকতযোর েির, 

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, ঢোকো  

িাংবেি টিবো প্রেোেকোরী:  

েোরপ্রোি কম যকতযোর েির (িরোিবর), 

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, ঢোকো 

টিবোর ধরণ ও প্রকৃবত অনুর্ো ী 

আইটিটিআই কর্তযক বেধ যোবরত 

প্রশোিে শোখো, আইটিটিআই, 

বববিএিআইআর, ঢোকো-১২০৫  

টটবলনফোে- ৯৬৭৩৩৪৩ 

ই-টমইল: 

০৭  জেিনেতেতো ততরী ববজ্ঞোে ও প্রযুবি 

মন্ত্রণোল  এবাং 

বববিএিআইআর 

কর্তযক বেধ যোবরত 

জে িনেতেতো ববষ ক বেনে যশেো  বববিএিআইআর/েোরপ্রোি কম যকতযোর েির, 

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, ঢোকো 

ববেোমূূ্নল্য প্রশোিে শোখো, আইটিটিআই, 

বববিএিআইআর, ঢোকো-১২০৫  

টটবলনফোে- ৯৬৭৩৩৪৩ 

ই-টমইল: 

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


 “জীবনের জন্য ববÁvেÓ 

 

ইবেবিটিউট অব টটকনেোলবজ ট্রোন্সফোর অব ইনেোনেশে 

বোাংলোনেশ ববজ্ঞোে ও বশল্প গনবষণো পবরষে (বববিএিআইআর) 

ড. কুেরোত-এ-খুেো িড়ক, ধোেমবি, ঢোকো-১২০৫  

 

 

২.২) প্রোবতষ্ঠোবেক টিবো: 

ক্র: 

োং 

টিবোর েোম টিবো প্রেোনের িনব যোচ্চ িম  প্রন োজেী  কোগজপত্র প্রন োজেী  কোগজপত্র/ আনবেে 

ফরম প্রোবিস্থোে 

টিবোমূল্য এবাং পবরনশোধ 

পদ্ধবত (র্বে র্োনক) 

শোখোর েোমিহ েোব ত্বপ্রোি কম যকতযোর েোম, 

পেবী, রুম েোম্বোর, অবফবি োল টফোে েম্বর ও ই-

টমইল) 

ঊর্ধ্যতে কম যকতযোর েোম, পেবী, 

রুম েোম্বোর, অবফবি োল টফোে 

েম্বর ও ই-টমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১ বোবষ যক কম য িম্পোেে 

চুবি (APA) স্বোক্ষর 

বোবষ যক কম য িম্পোেে চুবিপনত্র 

বেধ যোবরত তোবরখ ও অবফি 

আনেশ টমোতোনবক 

চুবিপত্র  েোরপ্রোি কম যকতযোর েির, 

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, 

ঢোকো 

ববেোমূনল্য ড. টমো: রবকবুল হোিোে (এিএিও), আইটিটিআই, 

বববিএিআইআর, ঢোকো 

টফোে: ০১৭১৬-০৩৫০৬৩  

ই-টমইল:rakibbcsir@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

েোরপ্রোি কম যকতযোর কোর্ যোল ,  

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, 

ঢোকো-১২০৫  

টফোে: ৯৬৭৩৩৪৩ 

ই-টমইল:  

০২ র্ন্ত্রপোবতর উপর 

প্রবশক্ষণ প্রেোে  

প্রবশক্ষেণর  ধরে আনুূ্র্ো ী 

বববেন্ন টম োনে 

বববিএিআইআর কর্তক 

আনুনমোবেত প্রবশক্ষণ িাংক্রোন্ত 

অনুমবতপত্র   

ক) েোরপ্রোি কম যকতযোর েির, 

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, 

ঢোকো  

খ) পবরকল্পেো ও উন্ন ে ববেোগ, 

বববিএিআইআর 

প্রবশক্ষনের  প্রকৃবত আনুূ্র্ো ী 

বববিএিআইআর কর্তক 

বেধ যোবরত 

েোরপ্রোি কম যকতযোর কোর্ যোল ,  

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, ঢোকো 

টফোে: ৯৬৭৩৩৪৩ 

ই-টমইল: 

০৩ বববেন্ন ববশ্বববদ্যোলন র 

ছোত্র-ছোত্রীনের গনবষণো 

িহো তো করো 

প্রন োজে অনুর্ো ী বববিএিআইআর  পবরষে 

কর্তযক অনুনমোেেপত্র এবাং  

গনবষণো িমন্ব কোরীর েির 

েীবতমোলো অনুর্ো ী টে োরম্যোে 

বরোবর আনবেে  

গনবষণো িমন্ব কোরীর েির/ 

েোরপ্রোি কম যকতযোর েির, 

আইটিটিআই 

ববেোমূনল্য িাংবেি ববজ্ঞোেী এবাং েোরপ্রোি কম যকতযোর 

কোর্ যোল , আইটিটিআই, বববিএিআইআর, ঢোকো  

টফোে: ৯৬৭৩৩৪৩ 

ই-টমইল: 

০৪  বরে যোি টফনলোনের 

গনবষণো কোর্ যক্রম 

তত্ত্বোবধো ে  

বববিএিআইআর কর্তক 

বেধ যোবরত টম োনে 

বববিএিআইআর পবরষে 

িবেবোল   

পবরষে িবেবোল  এবাং 

বববিএিআইআর-এর 

ওন বিোইট  

ববেোমূনল্য িাংবেি ববজ্ঞোেী এবাং েোরপ্রোি কম যকতযোর 

কোর্ যোল , আইটিটিআই, বববিএিআইআর, ঢোকো  

টফোে: ৯৬৭৩৩৪৩ 

ই-টমইল: 

০৫  বোবষ যক প্রবতনবেে প্রকোশেোর পর িোত (৭) 

কম যবেবি 

র্র্োর্র্ কর্তপক্ষ কর্তক 

অনুনমোেেপত্র  

েোরপ্রোি কম যকতযোর েির 

(িরোিবর), আইটিটিআই, 

বববিএিআইআর, ঢোকো  

ববেোমূনল্য েোরপ্রোি কম যকতযোর কোর্ যোল ,  

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, ঢোকো 

টফোে: ৯৬৭৩৩৪৩ 

ই-টমইল:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bcsir.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bcsir.portal.gov.bd/page/e069a6e6_8ec8_4b0c_a9b7_519d23f32a0d/310th%20Board%20Meeting.pdf


 “জীবনের জন্য ববÁvেÓ 

 

ইবেবিটিউট অব টটকনেোলবজ ট্রোন্সফোর অব ইনেোনেশে 

বোাংলোনেশ ববজ্ঞোে ও বশল্প গনবষণো পবরষে (বববিএিআইআর) 

ড. কুেরোত-এ-খুেো িড়ক, ধোেমবি, ঢোকো-১২০৫  

২.৩) অেযন্তরীণ টিবো: 

ক্র: 

োং 

টিবোর েোম টিবো প্রেোনের িনব যোচ্চ িম  প্রন োজেী  কোগজপত্র প্রন োজেী  কোগজপত্র/ আনবেে 

ফরম প্রোবিস্থোে 

টিবোমূল্য এবাং পবরনশোধ 

পদ্ধবত (র্বে র্োনক) 

শোখোর েোমিহ েোব ত্বপ্রোি কম যকতযোর েোম, 

পেবী, রুম েোম্বোর, অবফবি োল টফোে েম্বর ও 

ই-টমইল) 

ঊর্ধ্যতে কম যকতযোর েোম, পেবী, রুম 

েোম্বোর, অবফবি োল টফোে েম্বর ও 

ই-টমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১ গনবষণো িাংক্রোন্ত কোর্ যক্রম 

(আর এিবড প্রকল্প গ্রহণ ও 

িম  ববধ যতকরণ; ববনশষ 

অনুেোে প্রকল্প) 

গনবষণো িমন্ব কোরীর 

অবফি এবাং 

বববিএিআইআর কর্তক 

বেধ যোবরত 

বববিএিআইআর কর্তক 

বেধ যোবরত 

গনবষণো িমন্ব কোরীর অবফি ও 

েোরপ্রোি কম যকতযোর েির, 

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, 

ঢোকো 

ববেোমূনল্য প্রশোিে শোখো ও েোরপ্রোি কম যকতযোর কোর্ যোল ,  

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, ঢোকো 

টফোে: ৯৬৭৩৩৪৩ 

ই-টমইল:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

েোরপ্রোি কম যকতযোর কোর্ যোল , 

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, 

ঢোকো 

টফোে: ৯৬৭৩৩৪৩ 

ই-টমইল:  

 

 

 

 

 

 

 

 

০২ ক্র  িাংক্রোন্ত কোর্ যক্রম বপবপআর-২০০৮ অনুর্ো ী 

বেধ যোবরত 

ক) েোরপ্রোি কম যকতযো, 

আইটিটিআই বরোবর েোবহেোপত্র  

খ) প্রনর্োজয টক্ষনত্র কর্তপনক্ষর 

অনুনমোেে ও বিদ্ধোন্ত  

গ) বোবষ যক ক্র  পবরকল্পেো  

েোরপ্রোি কম যকতযোর কোর্ যোল ,  

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, 

ঢোকো 

টফোে: ৯৬৭৩৩৪৩ 

ই-টমইল:  

বোজোর র্োেোই কবমটির 

মোধ্যনম প্রোক্কবলত মূল্য, 

বপবপআর-২০০৮ অনুর্ো ী 

েোরপ্রোি কম যকতযোর কোর্ যোল ,  

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, ঢোকো 

টফোে: ৯৬৭৩৩৪৩ 

ই-টমইল:  

 

০৩ শুদ্ধোেোর তেবতকতো 

িম্পবকযত প্রবশক্ষণ  

কোর্ যক্রম 

বববিএিআইআর কর্তক 

অবফি বেনে যশেোর বেিীনত 

বববিএিআইআর কর্তক প্রেি 

অবফি আনেশ ও বেনে যশেো  

বববিএিআইআর কর্তক প্রেি 

অবফি আনেশ ও বেনে যশেো; 

েোরপ্রোি কম যকতযোর েির, 

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, 

ঢোকো  

ববেোমূনল্য প্রশোিে শোখো ও েোরপ্রোি কম যকতযোর কোর্ যোল ,  

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, ঢোকো 

টফোে: ৯৬৭৩৩৪৩ 

ই-টমইল:  

 

০৪ আইটিটিআই, 

বববিএিআইআর-এর 

ববজ্ঞোেী, কম যকতযো, ও 

কম যেোরীনের বেবকৎিো 

িহো তো প্রেোে 

বববিএিআইআর-এর বে ম 

অনুর্ো ী 

বেধ যোবরত িরকোরী হোিপোতোল 

কর্তক টমবডনকল টটনির অর্বো 

বেবকৎিো গ্রহনের অর্ য রবশে  

েোরপ্রোি কম যকতযো-  আইটিটিআই, 

বববিএিআইআর বরোবর আনবেে 

এবাং বেবকৎিো গ্রহনের (ঔষধ ও 

টটনির) রবশে 

 

ববেোমূনল্য প্রশোিে শোখো ও েোরপ্রোি কম যকতযোর কোর্ যোল ,  

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, ঢোকো 

টফোে: ৯৬৭৩৩৪৩ 

ই-টমইল:  

০৫  আইটিটিআই, 

বববিএিআইআর-এর 

কল্যণ তহোববল টর্নক 

অনুেোে প্রেোে 

বববিএিআইআর-এর বে ম 

অনুর্ো ী 

 েোরপ্রোি কম যকতযো-  আইটিটিআই, 

বববিএিআইআর বরোবর আনবেে 

আনবেেপত্র বববিএিআইআর-

এর ওন বিোইট (অেলোইে)  

ববেোমূনল্য প্রশোিে শোখো ও েোরপ্রোি কম যকতযোর কোর্ যোল ,  

আইটিটিআই, বববিএিআইআর, ঢোকো 

টফোে: ৯৬৭৩৩৪৩ 

ই-টমইল:  

 

প্রবতশ্রুত/কোবিত টিবো প্রোবির লনক্ষ করণী :  

 

 

 

 

 

 

ক্রবমক  

১ ত্রুটিমুি ও স্ব াংিম্পুণ য আনবেে িাংবেি কোর্ যোলন  জমো প্রেোে; 

২ র্র্োর্র্ প্রবক্র ো  প্রন োজেী  বফি পবরনশোধ করো; 

৩ প্রনর্োজয টক্ষনত্র টমোবোইল টমনিজ/ই-টমইল ঠিকোেো  টপ্রবরত বেনে যশেো অনুিরণ করো; 

৪ িোক্ষোনতর জন্য ধোর্ য তোবরখ ও িমন  উপবস্থত র্োকো; 

৫ েোবহেো টমোতোনবক েমুেো প্রেোে করো এবাং র্র্ো িমন  বরনপোট য িাংগ্রহ করো  

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


 “জীবনের জন্য ববÁvেÓ 

 

ইবেবিটিউট অব টটকনেোলবজ ট্রোন্সফোর অব ইনেোনেশে 

বোাংলোনেশ ববজ্ঞোে ও বশল্প গনবষণো পবরষে (বববিএিআইআর) 

ড. কুেরোত-এ-খুেো িড়ক, ধোেমবি, ঢোকো-১২০৫  

              অবেনর্োগ ব্োবস্থোপেো পদ্ধবত (GRS)  

 

               টিবো প্রোবিনত অিন্তুি হনল েোব ত্বপ্রোি কম যকতযোর িনে টর্োগোনর্োগ করুে। বতবে িমোধোে বেনত ব্র্ য হনল বেনমোি পদ্ধবতনত টর্োগোনর্োগ কনর আপেোর িমস্যো অববহত করুে।  

 

ক্র. োং. কখে টর্োগোনর্োগ করনবে  কোর িনে টেখো করনবে  টর্োগোনর্োনগর ঠিকোেো  বেষ্পবির িম িীমো 

০১ েোব ত্বপ্রোি কম যকতযো িমোধোে বেনত ব্র্ য হনল অবেনর্োগ বেষ্পবি কম যকতযো (অবেক)  েোম: জেোব শোহ্ আবদুল তোবরক  

পেবব: িবেব  

৫ম তলো, পবরষে িবেবোল , বববিএিআইআর, ঢোকো।  

টফোে: ০২- ৫৮৬১০৭৭১  

টমোবোইল: ০১৭১৭৪৩৮৭০৬  

ই-টমইল: secretarybcsir@gmail.com 

ওন ব: www.bcsir.gov.bd  

িব যনচ্চো ৩০ (বত্রশ)  

কোর্ যবেবি 

০২ অবেনর্োগ বেষ্পবি কম যকতযো (অবেক) বেবে যি িমন  

িমোধোে বেনত ব্র্ য হনল 

আবপল কম যকতযো েোম: জেোব টমোোঃ আব্দুল টমোবমে  

পেবব: যুগ্নিবেব ও অবেক কম যকতযো ববজ্ঞোে ও প্রযুবি মন্ত্রণোল , 

েবে োং-৬, ১০ম তলো, বোাংলোনেশ িবেবোল , ঢোকো 

টফোে: ০২- ৯৫১৪৪৫৮    

টমোবোইল: ০১৭১২৯৩৯৩৬৩  

ই-টমইল: dta@most.gov.bd 

ওন ব: www.most.gov.bd  

িব যনচ্চো ২০ (ববশ)  

কোর্ যবেবি 

০৩ আবপল কম যকতযো বেবে যি িমন  িমোধোে বেনত েো 

পোরনল 

মন্ত্রীপবরষে ববেোনগর অবেনর্োগ 

ব্বস্থোপেো টিল  

অবেনর্োগ গ্রহণ টকন্দ্র  

৫ োং টগইট, বোাংলোনেশ িবেবোল , ঢোকো 

ওন ব: www.grs.gov.bd 

িব যনচ্চো ৬০ (ষোট)  

কোর্ যবেবি 

 

 

 

 

http://www.bcsir.gov.bd/
http://www.most.gov.bd/

