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আইএমএমএম-এর রুপকল্প বিেে (Vision) অবিলক্ষ্য ও বমেে (Mission) শকৌেলগত উনেশ্যিমূহ এবং কার্ শাবলী: 

 

  ১.১। রুপকল্প (Vision):  শদনের খবেজ িম্পদনক বেজস্ব প্রযুবির মাধ্যনম বেল্পায়নে ব্যবহার। 

 

 ১.২। Mission: মাইবেং, বমোনরল প্রনিবিং ও শমটালাবজশকযাল ববেয়ক গনবেণা কার্ শক্রম, প্রযুবির উদ্ভাবে, মানোন্নয়ে, বেল্প-     

       কারখাো স্থাপে এবং কম শিংস্থাে তথ্য শদে ও জাবতর আর্ শ-িামাবজক উন্নয়ে। 

 

কার্ শাবলী:  

                                       

  

    ববেয়:  প্রোিবেক উন্নয়ে িংক্রান্ত িবিব কবমটি কর্তশক অনুনমাবদত মাঠ পর্ শানয়র শিবা প্রদাে প্রবতশ্রুবত  

         (বিটিনজেি িাট শার)-এর ফরনমট অনুিানর প্রণয়েপূব িক বাস্তবায়ে অগ্রগবত শপ্ররণ। 

 

 ২.১) োগবরক শিবা: 

 

          

ক্রবমক 

নাং 

মসবার নাম মসবা প্রোদন 

সদব িাচ্চ সময় 

পদ্ধবত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র    

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ আদবেন 

ফরম প্রাবি স্থান 

মসবার মূল্য 

এবাং 

পবরদশাধ 

পদ্ধবত 

 শাখার নামসহ োবয়ত্বপ্রাি 

কম িকতিার পেবব,রুম 

নম্বর,দজলা/উপদজলা 

মকাড,অবফবসয়াল মটবলদফান ও 

ই-মমইল 

উদ্ধিতন কম িকতিার পেবব,রুম 

নম্বর,দজলা/উপদজলা 

মকাড,অবফবসয়াল মটবলদফান ও ই-

মমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) ৮ 

১ নমুনা ববদেষণ 

মসবা প্রোন 

(ববজ্ঞাবনক 

যন্ত্রপাবত 

বনর্িরশীল) 

পত্র প্রাবির 

পর ৫-৭ 

কায ি বেবস 

নমুনা 

গদবষণাগা

মর  মপ্ররণ  

ও  ববদেষণ 

করার 

মাধ্যদম 

ক)পবরচালক বরাবর 

আদবেন পত্র  

খ) বহসাবশাখায় অর্ ি 

জমা ও রবশে গ্রহণ 

পবরষে কর্তিক 

বনধ িাবরত 

মসবা মূদল্য 

বহসাব শাখায় 

জমাকরণ 

কমল চন্দ্র মে  

প্রশাসবনক কম িকতিা   

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

  

পবরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

২ নমুনা ববদেষণ 

মসবা প্রোন 

(মাইদক্রাসদকাপ 

/সফটওয়যার ও 

Knowledge 

based) 

পত্র প্রাবির 

পর ৭-১০ 

কায ি বেবস 

(নমুনাদর্দে) 

নমুনা 

গদবষণাগা

মর  মপ্ররণ  

ববদেষণ 

করার 

মাধ্যদম 

ক)পবরচালক বরাবর 

আদবেনপত্র  

খ) বহসাবশাখায় অর্ ি 

জমা ও রবশে গ্রহণ 

পবরষে কর্তিক 

বনধ িাবরত 

মসবা মূদল্য 

বহসাব শাখায় 

জমাকরণ 

কমল চন্দ্র মে  

প্রশাসবনক কম িকতিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

 পবরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

৩ অবর্দযাগ 

বনষ্পবির লদযয 

গণশুনানী কায িক্রম 

বাস্তবায়ন 

পত্র প্রাবির 

পর ৫ কায ি 

বেবস 

আদবেন 

পবরচালদকর 

েিদর মপ্ররণ 

পবরচালক বরাবর 

আদবেনপত্র  

 

ববনামূদল্য  কমল চন্দ্র মে  

প্রশাসবনক কম িকতিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

 পবরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 
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২.২) প্রাবতষ্ঠাবেক শিবা: 

 

ক্রবমক 

নাং 

মসবার নাম মসবা প্রোদন 

সদব িাচ্চ সময় 

পদ্ধবত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র   

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ 

আদবেন 

ফরম প্রাবি 

স্থান 

মসবার মূল্য 

এবাং 

পবরদশাধ 

পদ্ধবত 

 শাখার নামসহ োবয়ত্বপ্রাি কম িকতিার 

পেবব,রুম নম্বর,দজলা/উপদজলা 

মকাড,অবফবসয়াল মটবলদফান ও ই-

মমইল 

উদ্ধিতন কম িকতিার পেবব,রুম 

নম্বর,দজলা/উপদজলা 

মকাড,অবফবসয়াল মটবলদফান ও 

ই-মমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) ৮ 

১ ইউবনদটর সকল 

স্তদরর 

কম িকতিা/কম িচা

রীগদনর যাবতীয় 

প্রশাসবনক কাজ 

পত্র প্রাবির পর 

৫ কায ি বেবস 

নবর্ উপস্থাপন 

ও 

প্রবক্রয়াকরণ 

প্রোি ববিাগ  ববোমূনে কমল চন্দ্র মে  

প্রশাসবনক কম িকতিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

পবরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

২ অবফস 

ব্যবস্থাপনা 

পত্র প্রাবির পর 

৩ কায ি বেবস  

 প্রশাসবনক 

বববধ সাংক্রান্ত 

তথ্য সরবরাহ 

প্রশাসন 

ববর্াগ 

ববোমূনে কমল চন্দ্র মে  

প্রশাসবনক কম িকতিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

পবরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

৩ বচঠিপত্র প্রাবি ও 

বববল 

পত্র প্রাবির পর 

৩ কায ি বেবস 

ডাদয়বরভূি 

করন ও বববল 

প্রশাসন 

ববর্াগ 

ববনামূদল্য কমল চন্দ্র মে  

প্রশাসবনক কম িকতিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

পবরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

৪ পবরষদের সাদর্ 

সকল প্রশাসবনক 

কাদজর সমন্বয় 

সাধন ও বনয়বমত 

তথ্য আোন-

প্রোন 

পত্র প্রাবির পর 

৩ কায ি বেবস 

ডাদয়বরভূি 

করন,নবর্ 

উপস্থাপন ও 

পত্র মপ্ররণ 

প্রশাসন 

ববর্াগ 

ববনামূদল্য কমল চন্দ্র মে  

প্রশাসবনক কম িকতিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

পবরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

৫ বাবষ িক মগাপনীয় 

অনুদবেন 

সাংরযণ ও 

ব্যবস্থাপনা 

 

 

পত্র প্রাবির পর 

৩ কায ি বেবস 

পবরেনদ 

শপ্ররণ 

 

 

প্রশাসন 

ববর্াগ 

 

 

ববনামূদল্য কমল চন্দ্র মে  

প্রশাসবনক কম িকতিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

পবরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

৬ ইন্সটিটিউদটর 

সকল স্তদরর 

নগে ক্রয় 

সাংক্রান্ত কায িক্রম 

আদবেন প্রাবির 

পর ৩ কায ি 

বেবস 

বববধ 

মমাতাদবক 

নবর্ উপস্থাপন 

ও অনুদমােন 

প্রশাসন ও 

বহসাব ববর্াগ 

ববনামূদল্য কমল চন্দ্র মে  

প্রশাসবনক কম িকতিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

পবরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

৭ আবাবসক ও 

োিবরক 

মটবলদফান 

সাংদযাগ ও ববল 

পবরদশাধ 

সাংক্রান্ত যাবতীয় 

কায িাবলী 

পত্র প্রাবির পর 

৫ কায ি বেবস 

নবর্ 

উপস্থাপন, 

অনুদমােন ও 

ববল 

পবরদশাধকরণ 

প্রশাসন ও 

বহসাব ববর্াগ 

ববনামূদল্য কমল চন্দ্র মে  

প্রশাসবনক কম িকতিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

পবরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ববজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবরষে 

ইন্সটিটিউট অব মাইবনাং, বমনাদরলবজ এন্ড মমটালাবজি (আইএমএমএম), বববসএসআইআর, জয়পুরহাট 

www.immmbcsir.gov.bd 

 

ক্রবমক 

নাং 

 

মসবার নাম 

 

মসবা প্রোদন 

সদব িাচ্চ সময় 

পদ্ধবত 

 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র   

 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ 

আদবেন 

ফরম প্রাবি 

স্থান 

 

মসবার মূল্য 

এবাং 

পবরদশাধ 

পদ্ধবত 

  

শাখার নামসহ োবয়ত্বপ্রাি কম িকতিার 

পেবব,রুম নম্বর,দজলা/উপদজলা 

মকাড,অবফবসয়াল মটবলদফান ও ই-

মমইল 

 

উদ্ধিতন কম িকতিার পেবব,রুম 

নম্বর,দজলা/উপদজলা 

মকাড,অবফবসয়াল মটবলদফান ও 

ই-মমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৮  KPI/APA/ 

R&D সাংক্রান্ত 

সর্া, কায িপদত্রর 

উির মপ্ররণ ও 

বনদে িশনা 

মমাতাদবক 

যর্াযর্ পেদযপ 

গ্রহন 

পত্র প্রাবির পর 

৩ কায ি বেবস 

কায িপত্র প্রস্তুত 

ও মপ্ররণ 

প্রশাসন 

ববর্াগ 

ববনামূদল্য কমল চন্দ্র মে  

প্রশাসবনক কম িকতিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

পবরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

৯ মাবসক সমন্বয় 

সর্ার কায িপদত্রর 

উির মপ্ররণ ও 

বনদে িশনা 

মমাতাদবক 

যর্াযর্ পেদযপ 

গ্রহন 

 

পত্র প্রাবির পর 

৩ কায ি বেবস 

কায িপত্র প্রস্তুত 

ও মপ্ররণ 

প্রশাসন 

ববর্াগ 

ববনামূদল্য কমল চন্দ্র মে  

প্রশাসবনক কম িকতিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

পবরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

১০ গনবেণাগার 

পবরদে শে ও 

KPI  প্রবতনবদে 

শপ্ররণ 

পত্র প্রাবির পর 

৩ কায ি বেবস 

বরদপাট ি প্রস্তুত 

ও মপ্ররণ 

প্রশাসন 

ববর্াগ 

ববনামূদল্য কমল চন্দ্র মে  

প্রশাসবনক কম িকতিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

পবরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

 

২.৩) অিযন্তরীে শিবা: 

 

ক্রবমক 

নাং 

মসবার নাম মসবা প্রোদন 

সদব িাচ্চ সময় 

পদ্ধবত 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র   

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ 

আদবেন ফরম 

প্রাবি স্থান 

মসবার মূল্য 

এবাং 

পবরদশাধ 

পদ্ধবত 

 শাখার নামসহ োবয়ত্বপ্রাি কম িকতিার 

পেবব,রুম নম্বর,দজলা/উপদজলা 

মকাড,অবফবসয়াল মটবলদফান ও ই-

মমইল 

উদ্ধিতন কম িকতিার পেবব,রুম 

নম্বর,দজলা/উপদজলা 

মকাড,অবফবসয়াল মটবলদফান ও 

ই-মমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১ অর্যন্তরীণ 

প্রবশযণ কম িসূবচ 

 

পত্র প্রাবির 

পর ৫ কায ি 

বেবস   

নবর্ উপস্থাপন, 

অনুদমােন ও 

অবগ্রম/প্রবতপূর

ণ ববল প্রোন 

প্রশাসন ও 

বহসাব ববর্াগ 

ববনামূদল্য কমল চন্দ্র মে  

প্রশাসবনক কম িকতিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail  

পবরিালক 

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

২ অবিট আপবি 

বেষ্পবির 

প্রবতনবদে 

প্রস্তুতকরণ ও 

শপ্ররণ। 

পত্র প্রাবির 

পর ৫ কায ি 

বেবস 

বরদপাট ি প্রস্তুত 

ও মপ্ররণ 

বহসাব ববর্াগ ববনামূদল্য কমল চন্দ্র মে  

প্রশাসবনক কম িকতিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

পবরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 



জীবনের জন্য ববজ্ঞাে                                                             "শেখ হাবিোর দে শে, িব মানুনের উন্নয়ে" 
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ববজ্ঞান ও প্রযুবি মন্ত্রণালয় 

বাাংলাদেশ ববজ্ঞান ও বশল্প গদবষণা পবরষে 

ইন্সটিটিউট অব মাইবনাং, বমনাদরলবজ এন্ড মমটালাবজি (আইএমএমএম), বববসএসআইআর, জয়পুরহাট 

www.immmbcsir.gov.bd 

 

ক্রবমক 

নাং 

 

মসবার নাম 

 

মসবা প্রোদন 

সদব িাচ্চ সময় 

পদ্ধবত 

 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র   

 

প্রদয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ 

আদবেন ফরম 

প্রাবি স্থান 

 

মসবার মূল্য 

এবাং 

পবরদশাধ 

পদ্ধবত 

  

শাখার নামসহ োবয়ত্বপ্রাি কম িকতিার 

পেবব,রুম নম্বর,দজলা/উপদজলা 

মকাড,অবফবসয়াল মটবলদফান ও ই-

মমইল 

 

উদ্ধিতন কম িকতিার পেবব,রুম 

নম্বর,দজলা/উপদজলা 

মকাড,অবফবসয়াল মটবলদফান ও 

ই-মমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৩ কর্তশপক্ষ্ কর্তশক 

অবপ শত অন্যান্য 

কার্ শাবলী 

পত্র প্রাবির 

পর ৫ কায ি 

বেবস 

নবর্ উপস্থাপন, 

অনুদমােন ও 

পত্র মপ্ররণ 

প্রশাসন ও 

বহসাব ববর্াগ 

ববনামূদল্য কমল চন্দ্র মে  

প্রশাসবনক কম িকতিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

পবরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

    ৪ বািা/িরশমটবর 

কক্ষ্ বরাে 

পত্র প্রাবির 

পর ৫ কায ি 

বেবস 

নবর্ উপস্থাপন, 

অনুদমােন ও 

পত্র মপ্ররণ  

প্রশাসন ও 

বহসাব ববর্াগ 

ববনামূদল্য কমল চন্দ্র মে  

প্রশাসবনক কম িকতিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

পবরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

৫ অবজশত ছুটি ও 

শ্রাবন্ত ববনোদে 

ছুটি 

পত্র প্রাবির 

পর ৫ কায ি 

বেবস 

নবর্ উপস্থাপন, 

অনুদমােন ও 

পত্র মপ্ররণ 

প্রশাসন ও 

বহসাব ববর্াগ  

ববোমূনে কমল চন্দ্র মে  

প্রশাসবনক কম িকতিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

পবরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

 


