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আইএমএমএম-এর রুপকল্প (Vision) ও অসিলক্ষ্য (Mission) ককৌেলগত উশেশ্যিমূহ এবং কার্ শাবলী: 

  ১.১। রুপকল্প (Vision):  কদশের খসনজ িম্পদশক সনজস্ব প্রযুসির মাধ্যশম সেল্পায়শন ব্যবহার। 

 ১.২। অসিলক্ষ্য (Mission): মাইসনং, সমনাশরল প্রশিসিং ও কমটালাসজশকযাল সবেয়ক গশবেণা কার্ শক্রম, প্রযুসির উদ্ভাবন, 

মাশনান্নয়ন, সেল্প- কারখানা স্থাপন এবং কম শিংস্থান তথ্য কদে ও জাসতর আর্ শ-িামাসজক উন্নয়ন। 

 কার্ শাবলী:   

 

    সবেয়:  প্রোিসনক উন্নয়ন িংক্রান্ত িসিব কসমটি কর্তশক অনুশমাসদত মাঠ পর্ শাশয়র কিবা প্রদান প্রসতশ্রুসত  

         (সিটিশজনি িাট শার)-এর ফরশমট অনুিাশর প্রণয়নপূব িক বাস্তবায়ন অগ্রগসত কপ্ররণ। 

 

 ২.১) নাগসরক কিবা: 

ক্রবমক 

েিং 

মিবার োম মিবা প্রোনে 

িনব িাচ্চ িময় 

পদ্ধবি 

প্রনয়াজেীয় 

কাগজপত্র    

প্রনয়াজেীয় 

কাগজপত্র/ আনবেে 

ফরম প্রাবি স্থাে 

মিবার মূল্য 

এবিং 

পবরনশাধ 

পদ্ধবি 

 শাখার োমিহ োবয়ত্বপ্রাি 

কম িকিিার পেবব,রুম 

েম্বর,নজলা/উপনজলা 

মকাড,অবফবিয়াল মটবলনফাে ও 

ই-মমইল 

উদ্ধিিে কম িকিিার পেবব,রুম 

েম্বর,নজলা/উপনজলা 

মকাড,অবফবিয়াল মটবলনফাে ও ই-

মমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১। েমুো ববনেষণ 

মিবা প্রোে 

(ববজ্ঞাবেক 

যন্ত্রপাবি 

বের্িরশীল) 

পত্র প্রাবির 

পর ৫-৭ 

কায ি বেবি 

েমুো 

গনবষণাগা

মর  মপ্ররণ  

ও  ববনেষণ 

করার 

মাধ্যনম 

ক)পবরচালক বরাবর 

আনবেে পত্র  

খ) বহিাবশাখায় অর্ ি 

জমা ও রবশে গ্রহণ 

পবরষে কর্তিক 

বেধ িাবরি 

মিবা মূনল্য 

বহিাব শাখায় 

জমাকরণ 

কমল চন্দ্র মে  

প্রশািবেক কম িকিিা   

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

  

পসরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

২। েমুো ববনেষণ 

মিবা প্রোে 

(মাইনক্রািনকাপ 

/িফটওয়যার ও 

Knowledge 

based) 

পত্র প্রাবির 

পর ৭-১০ 

কায ি বেবি 

(েমুোনর্নে) 

েমুো 

গনবষণাগা

মর  মপ্ররণ  

ববনেষণ 

করার 

মাধ্যনম 

ক)পবরচালক বরাবর 

আনবেেপত্র  

খ) বহিাবশাখায় অর্ ি 

জমা ও রবশে গ্রহণ 

পবরষে কর্তিক 

বেধ িাবরি 

মিবা মূনল্য 

বহিাব শাখায় 

জমাকরণ 

কমল চন্দ্র মে  

প্রশািবেক কম িকিিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

 পসরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

৩। অবর্নযাগ 

বেষ্পবির লনযয 

গণশুোেী কায িক্রম 

বাস্তবায়ে 

পত্র প্রাবির 

পর ৫ কায ি 

বেবি 

আনবেে 

পবরচালনকর 

েিনর মপ্ররণ 

পবরচালক বরাবর 

আনবেেপত্র  

 

ববোমূনল্য  কমল চন্দ্র মে  

প্রশািবেক কম িকিিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

 পসরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

 

 

 

 



 জীবনের জন্য ববজ্ঞাে   

"শেখ হাসিনার দে শন, িব মানুশের উন্নয়ন"                                                                                                                                                           
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২.২) প্রাসতষ্ঠাসনক কিবা: 

ক্রবমক 

েিং 

মিবার োম মিবা প্রোনে 

িনব িাচ্চ িময় 

পদ্ধবি 

প্রনয়াজেীয় 

কাগজপত্র 

প্রনয়াজেীয় 

কাগজপত্র/ 

আনবেে 

ফরম প্রাবি 

স্থাে 

মিবার মূল্য 

এবিং 

পবরনশাধ 

পদ্ধবি 

শাখার োমিহ োবয়ত্বপ্রাি কম িকিিার 

পেবব,রুম েম্বর,নজলা/উপনজলা 

মকাড,অবফবিয়াল মটবলনফাে ও ই-

মমইল 

উদ্ধিিে কম িকিিার পেবব,রুম 

েম্বর,নজলা/উপনজলা 

মকাড,অবফবিয়াল মটবলনফাে ও 

ই-মমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১। ইউবেনটর িকল 

স্তনরর 

কম িকিিা/কম িচা-

রীগনের যাবিীয় 

প্রশািবেক কাজ 

পত্র প্রাবির পর 

৫ কায ি বেবি 

েবর্ উপস্থাপে 

ও 

প্রবক্রয়াকরণ 

প্রোি সবিাগ  সবনামূশে কমল চন্দ্র মে  

প্রশািবেক কম িকিিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

পসরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

২। অবফি 

ব্যবস্থাপো 

পত্র প্রাবির পর 

৩ কায ি বেবি  

 প্রশািবেক 

বববধ িিংক্রান্ত 

িথ্য িরবরাহ 

প্রশািে 

ববর্াগ 

সবনামূশে কমল চন্দ্র মে  

প্রশািবেক কম িকিিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

পসরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

৩। বচঠিপত্র প্রাবি ও 

বববল 

পত্র প্রাবির পর 

৩ কায ি বেবি 

ডানয়বরভূক্ত 

করে ও বববল 

প্রশািে 

ববর্াগ 

ববোমূনল্য কমল চন্দ্র মে  

প্রশািবেক কম িকিিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

পসরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

৪। পবরষনের িানর্ 

িকল প্রশািবেক 

কানজর িমন্বয় 

িাধে ও বেয়বমি 

িথ্য আোে-

প্রোে 

পত্র প্রাবির পর 

৩ কায ি বেবি 

ডানয়বরভূক্ত 

করে,েবর্ 

উপস্থাপে ও 

পত্র মপ্ররণ 

প্রশািে 

ববর্াগ 

ববোমূনল্য কমল চন্দ্র মে  

প্রশািবেক কম িকিিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

পসরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

৫। বাবষ িক মগাপেীয় 

অনুনবেে 

িিংরযণ ও 

ব্যবস্থাপো 

 

 

পত্র প্রাবির পর 

৩ কায ি বেবি 

পসরেশদ 

কপ্ররণ 

 

 

প্রশািে 

ববর্াগ 

 

 

ববোমূনল্য কমল চন্দ্র মে  

প্রশািবেক কম িকিিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

পসরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

৬। ইন্সটিটিউনটর 

িকল স্তনরর 

েগে ক্রয় 

িিংক্রান্ত কায িক্রম 

আনবেে প্রাবির 

পর ৩ কায ি 

বেবি 

বববধ 

মমািানবক 

েবর্ উপস্থাপে 

ও অনুনমােে 

প্রশািে ও 

বহিাব ববর্াগ 

ববোমূনল্য কমল চন্দ্র মে  

প্রশািবেক কম িকিিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

পসরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

৭।  আবাবিক ও 

োিবরক 

মটবলনফাে 

িিংনযাগ ও ববল 

পবরনশাধ 

িিংক্রান্ত যাবিীয় 

কায িাবলী 

পত্র প্রাবির পর 

৫ কায ি বেবি 

েবর্ 

উপস্থাপে, 

অনুনমােে ও 

ববল 

পবরনশাধকরণ 

প্রশািে ও 

বহিাব ববর্াগ 

ববোমূনল্য কমল চন্দ্র মে  

প্রশািবেক কম িকিিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

পসরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 
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ক্রবমক 

েিং 

মিবার োম মিবা প্রোনে 

িনব িাচ্চ িময় 

পদ্ধবি 

প্রনয়াজেীয় 

কাগজপত্র 

প্রনয়াজেীয় 

কাগজপত্র/ 

আনবেে 

ফরম প্রাবি 

স্থাে 

মিবার মূল্য 

এবিং 

পবরনশাধ 

পদ্ধবি 

শাখার োমিহ োবয়ত্বপ্রাি কম িকিিার 

পেবব,রুম েম্বর,নজলা/উপনজলা 

মকাড,অবফবিয়াল মটবলনফাে ও ই-

মমইল 

উদ্ধিিে কম িকিিার পেবব,রুম 

েম্বর,নজলা/উপনজলা 

মকাড,অবফবিয়াল মটবলনফাে ও 

ই-মমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৮।   KPI/APA/ 

R&D িিংক্রান্ত 

ির্া, কায িপনত্রর 

উির মপ্ররণ ও 

বেনে িশো 

মমািানবক 

যর্াযর্ পেনযপ 

গ্রহে 

পত্র প্রাবির পর 

৩ কায ি বেবি 

কায িপত্র প্রস্তুি 

ও মপ্ররণ 

প্রশািে 

ববর্াগ 

ববোমূনল্য কমল চন্দ্র মে  

প্রশািবেক কম িকিিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

পসরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

৯।  মাবিক িমন্বয় 

ির্ার কায িপনত্রর 

উির মপ্ররণ ও 

বেনে িশো 

মমািানবক 

যর্াযর্ পেনযপ 

গ্রহে 

 

পত্র প্রাবির পর 

৩ কায ি বেবি 

কায িপত্র প্রস্তুি 

ও মপ্ররণ 

প্রশািে 

ববর্াগ 

ববোমূনল্য কমল চন্দ্র মে  

প্রশািবেক কম িকিিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

পসরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

১০।  গশবেণাগার 

পসরদে শন ও 

KPI  প্রসতশবদন 

কপ্ররণ 

পত্র প্রাবির পর 

৩ কায ি বেবি 

বরনপাট ি প্রস্তুি 

ও মপ্ররণ 

প্রশািে 

ববর্াগ 

ববোমূনল্য কমল চন্দ্র মে  

প্রশািবেক কম িকিিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

 

পসরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

২.৩) অিযন্তরীন কিবা: 

ক্রবমক 

েিং 

মিবার োম মিবা প্রোনে 

িনব িাচ্চ িময় 

পদ্ধবি 

প্রনয়াজেীয় 

কাগজপত্র 

প্রনয়াজেীয় 

কাগজপত্র/ 

আনবেে 

ফরম প্রাবি 

স্থাে 

মিবার মূল্য 

এবিং 

পবরনশাধ 

পদ্ধবি 

শাখার োমিহ োবয়ত্বপ্রাি কম িকিিার 

পেবব,রুম েম্বর,নজলা/উপনজলা 

মকাড,অবফবিয়াল মটবলনফাে ও ই-

মমইল 

উদ্ধিিে কম িকিিার পেবব,রুম 

েম্বর,নজলা/উপনজলা 

মকাড,অবফবিয়াল মটবলনফাে ও 

ই-মমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১।  অর্যন্তরীণ 

প্রবশযণ কম িসূবচ 

 

পত্র প্রাবির 

পর ৫ কায ি 

বেবি   

েবর্ উপস্থাপে, 

অনুনমােে ও 

অবগ্রম/প্রবিপূরণ 

ববল প্রোে 

প্রশািে ও 

বহিাব ববর্াগ 

ববোমূনল্য কমল চন্দ্র মে  

প্রশািবেক কম িকিিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail  

পসরিালক 

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

২।  অসিট আপসি 

সনষ্পসির 

প্রসতশবদন 

প্রস্তুতকরণ ও 

কপ্ররণ। 

পত্র প্রাবির 

পর ৫ কায ি 

বেবি 

বরনপাট ি প্রস্তুি ও 

মপ্ররণ 

বহিাব ববর্াগ ববোমূনল্য কমল চন্দ্র মে  

প্রশািবেক কম িকিিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

পসরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

mailto:bcsirkamal@gmail.com
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ক্রবমক 

েিং 

মিবার োম মিবা প্রোনে 

িনব িাচ্চ িময় 

পদ্ধবি 

প্রনয়াজেীয় 

কাগজপত্র   

প্রনয়াজেীয় 

কাগজপত্র/ 

আনবেে 

ফরম প্রাবি 

স্থাে 

মিবার মূল্য 

এবিং 

পবরনশাধ 

পদ্ধবি 

শাখার োমিহ োবয়ত্বপ্রাি কম িকিিার 

পেবব,রুম েম্বর,নজলা/উপনজলা 

মকাড,অবফবিয়াল মটবলনফাে ও ই-

মমইল 

উদ্ধিিে কম িকিিার পেবব,রুম 

েম্বর,নজলা/উপনজলা 

মকাড,অবফবিয়াল মটবলনফাে ও 

ই-মমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

৩।  কর্তশপক্ষ্ কর্তশক 

অসপ শত অন্যান্য 

কার্ শাবলী 

পত্র প্রাবির 

পর ৫ কায ি 

বেবি 

েবর্ উপস্থাপে, 

অনুনমােে ও পত্র 

মপ্ররণ 

প্রশািে ও 

বহিাব ববর্াগ 

ববোমূনল্য কমল চন্দ্র মে  

প্রশািবেক কম িকিিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

পসরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

৪।  বািা/িরশমটসর 

কক্ষ্ বরাে 

পত্র প্রাবির 

পর ৫ কায ি 

বেবি 

েবর্ উপস্থাপে, 

অনুনমােে ও পত্র 

মপ্ররণ  

প্রশািে ও 

বহিাব ববর্াগ 

ববোমূনল্য কমল চন্দ্র মে  

প্রশািবেক কম িকিিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

পসরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

৫।   অসজশত ছুটি ও 

শ্রাসন্ত সবশনাদন 

ছুটি 

পত্র প্রাবির 

পর ৫ কায ি 

বেবি 

েবর্ উপস্থাপে, 

অনুনমােে ও পত্র 

মপ্ররণ 

প্রশািে ও 

বহিাব ববর্াগ  

সবনামূশে কমল চন্দ্র মে  

প্রশািবেক কম িকিিা 

০৫৭১-৬২৯১৩ 

bcsirkamal@gmail.com 

পসরিালক  

০৫৭১-৬৩৪৮১ 

dir -immm@bcsir.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


