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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

অর্ থ মন্ত্রণালয় 

ব্াাংক ও আর্র্ থক প্রর্তষ্ঠান র্বভাগ 

বাাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব কযার্িটাল মাদকথট 

www.bicm.ac.bd 
 

র্সটিদজনস চাট থার  

(০১ জানুয়ারী ২০২০ তার্রদে হালনাগােকৃত) 

 

১. র্ভশন ও র্মশন 

র্ভশন (রূিকল্প)   স্বচ্ছ, েক্ষ, সমৃদ্ধ ও প্রর্তদ ার্গতামূলক প ুঁর্জবাজার গঠদন বাজার সাংর্িষ্ট সকলিদক্ষর তার্িক ও প্রাদয়ার্গক জ্ঞান প্রোন। 

র্মশন (অর্ভলক্ষয)  আন্তজথার্তক ির্রমণ্ডদল ব্বহৃত সব থদশষ উদ্ভার্বত র্শেণ িদ্ধর্ত, তথ্য প্রযুর্ির ব্বহার এবাং ইন্সটিটিউদটর সক্ষমতা বৃর্দ্ধর মাধ্যদম রূিকদল্পর বাস্তবায়ন।  

 

২. প্রর্তশ্রুত সসবাসমূহ 

২.১ নাগর্রক সসবাাঃ 

ক্রর্মক 

নাং 
সসবার নাম 

সসবা  প্রোন 

িদ্ধর্ত 

প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র এবাং 

প্রার্িস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

ির্রদশাধ িদ্ধর্ত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োর্য়ত্বপ্রাি কম থকতথা (নাম, িের্ব, স ান 

নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১।  র্বনামূদল্য ‘ইনদভস্টরস 

এডুদকশন সপ্রাগ্রাম’/ 

বিবিয় োগ বিক্ষা 

কা থক্রম 

 

সাধারণ র্বর্নদয়াগকারীদের 

প ুঁর্জবাজার সম্পর্কথত বুর্নয়ােী 

র্বষদয়র উির সেণীকদক্ষ র্েনব্ািী 

র্শক্ষা প্রোন 

প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র  

র্নবন্ধন  রম 

প্রার্িস্থান  র্বআইর্সএম েির 

এবাং ওদয়বসাইট 

(www.bicm.ac.bd/ 

www.bicm.gov.bd) 

র্বনামূদল্য 
বছরব্ািী চলমান 

(প্রর্ত মাদস নূন্যতম 

৪টি) 

সপ্রাগ্রাদমর ধরন  

র্েনব্ািী  

আর্স  ইমরান 

সেপটি সরর্জস্ট্রার 

স ানাঃ+৮৮-০২-৯৫৮৮৫০৪  

সমাবাইলাঃ +৮৮-০১৫৫২-৩৭৬৯৫৫ 

             +৮৮-০১৫৭২-১১২৪৯৬ 

 যাক্সাঃ +৮৮-০২-৯৫১৫৭৭৩-৪ 

ই-সমইলাঃ imran@bicm.ac.bd 

http://www.bicm.ac.bd/
http://www.bicm.ac.bd/
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ক্রর্মক 

নাং 
সসবার নাম 

সসবা  প্রোন 

িদ্ধর্ত 

প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র এবাং 

প্রার্িস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

ির্রদশাধ িদ্ধর্ত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োর্য়ত্বপ্রাি কম থকতথা (নাম, িের্ব, স ান 

নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২। সাটি থর্ দকট সকাস থ অন 

কযার্িটাল মাদকথট - 

আর্র্ থক বাজার সাংর্িষ্ট 

র্বর্ভন্ন র্বষদয়র ওির 

তার্িক ও প্রাদয়ার্গক 

প্রর্শক্ষণ 

সিশাজীবীসহ আগ্রহী সকল িদক্ষর 

জন্য সেণীকদক্ষ/ল্যাব ও অন্যান্য 

মাধ্যম সক্ষত্রর্বদশষ হাদত কলদম  

 

প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র  

১. র্নবন্ধন  রম ও ১ কর্ি 

িাসদিাট থ সাইজ ছর্ব 

২. সিদমন্ট েকুদমন্ট (দি 

অে থার) 

প্রার্িস্থান  

র্নবন্ধন  রম প্রার্িস্থান 

র্বআইর্সএম েির এবাং 

ওদয়বসাইট  

(www.bicm.ac.bd/ 

www.bicm.gov.bd) 

 

র্বআইর্সএম এর 

অনুকূদল ইন্সটিটিউট 

কর্তথক সাটি থর্ দকট 

সকাদস থর  র্নধ থার্রত 

মূদল্য সি-অে থার/ 

অনলাইন সিদমন্ট/ 

র্েমান্ড ড্রা টস্ 

করদত হদব  

বছরব্ািী চলমান 

সাধারনত ১-৪ সিাহ 

িরির অনুর্ষ্ঠত হয় 

আর্স  ইমরান 

সেপটি সরর্জস্ট্রার 

স ানাঃ+৮৮-০২-৯৫৮৮৫০৪  

সমাবাইলাঃ +৮৮-০১৫৫২-৩৭৬৯৫৫ 

             +৮৮-০১৫৭২-১১২৪৯৬ 

 যাক্সাঃ +৮৮-০২-৯৫১৫৭৭৩-৪ 

ই-সমইলাঃ imran@bicm.ac.bd 

সমাাঃ জার্হদুল হাসান শার্কল  
সহকারী সরর্জস্ট্রার 

স ানাঃ+৮৮-০২-৯৫৮৮৫০৬ (এক্স-১০৮) 

সমাবাইলাঃ +৮৮-০১৫৩৭-০৫৫০০৯ 

 যাক্সাঃ +৮৮-০২-৯৫১৫৭৭৩-৪ 

ই-সমইলাঃ zahid@bicm.ac.bd      

zahidbicm@gmail.com 

৩। সিাস্ট গ্রযাজুদয়ট 

র্েদলামা ইন কযার্িটাল 

মাদকথট 

৩৬ সক্রর্েদটর র্বদশষার্য়ত 

স্নাতদকাত্তর র্েদলামায় ১২টি সকাদস থ 

তার্িক ও প্রাদয়ার্গক র্শক্ষার মাধ্যদম 

র্শক্ষার্ীদের অন্যান্য র্বষয়াবলীর 

মদধ্য আইনগত, গার্ণর্তক, নতুন 

ইন্সট্রুদমন্টস সম্পথদক ধারনা প্রোন 

এবাং প ুঁর্জবাজার ির্রচালনা 

সম্পর্কথত র্শক্ষা োন 

 

প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র  

১. ইন্সটিটিউট কর্তথক 

র্নধ থার্রত  রদম ৩ কর্ি 

িাসদিাট থ সাইজ ছর্ব সহ 

আদবেন করদত হদব ও ভর্তথ 

আদবেন র্  (র্বআইর্সএম 

এর অনুকূদল) সি অে থার কদর 

জমা র্েদত হদব 

২. ির্ত্রকায় ও সোমোবিক 

য োগোয় োগ মোধয়ম প্রকার্শত 

র্বজ্ঞািদন প্রেত্ত তথ্যানু ায়ী 

অন্যান্য কাগজিত্র আদবেদনর 

সাদর্ ভর্তথর সমদয় জমা 

র্েদত হদব 

প্রার্িস্থানাঃ  

১. ইন্সটিটিউট কর্তথক 

র্নধ থার্রত মূদল্য সি 

অে থার করদত হদব 

এবাং ভর্তথ 

আদবেদনর সাদর্ সি 

অে থার টি জমা র্েদত 

হদব 

২. ভর্তথ িরীক্ষায় 

উর্ত্তীণ র্শক্ষর্ীরা 

ভর্তথ  সম্পন্ন করার 

জন্য জনতা ব্াংক, 

সতািোনা শাো 

সরাে, চলর্ত র্হসাব 

নম্বর  

০১৩৬৩৩০১৯১৭৮ 

এ টাকা জমা র্েদবন  

১ বছর (র্তন 

ট্রাইদমস্টার) 

আর্স  ইমরান 

সেপটি সরর্জস্ট্রার 

স ানাঃ+৮৮-০২-৯৫৮৮৫০৪  

সমাবাইলাঃ +৮৮-০১৫৫২-৩৭৬৯৫৫ 

             +৮৮-০১৫৭২-১১২৪৯৬ 

 যাক্সাঃ +৮৮-০২-৯৫১৫৭৭৩-৪ 

ই-সমইলাঃ imran@bicm.ac.bd 

সমাাঃ জার্হদুল হাসান শার্কল  
সহকারী সরর্জস্ট্রার 

স ানাঃ+৮৮-০২-৯৫৮৮৫০৬ (এক্স-১০৮) 

সমাবাইলাঃ +৮৮-০১৫৩৭-০৫৫০০৯ 

 যাক্সাঃ +৮৮-০২-৯৫১৫৭৭৩-৪ 

ই-সমইলাঃ zahid@bicm.ac.bd    

zahidbicm@gmail.com 

http://www.bicm.ac.bd/
mailto:zahid@bicm.ac.bd
mailto:zahid@bicm.ac.bd
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ক্রর্মক 

নাং 
সসবার নাম 

সসবা  প্রোন 

িদ্ধর্ত 

প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র এবাং 

প্রার্িস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

ির্রদশাধ িদ্ধর্ত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োর্য়ত্বপ্রাি কম থকতথা (নাম, িের্ব, স ান 

নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

বিআইর্সএম েির ও 

ওদয়বসাইট  

(www.bicm.ac.bd/ 

www.bicm.gov.bd 

৪। র্বআইর্সএম গ্রন্থাগার 

ব্বহার 
১. োির্রক সমদয় গ্রন্থাগার ব্বহার 

করা  াদব 

২. সেস্যগণ গ্রন্থাগার ব্বহার এবাং 

বই ধার করদত িারদবন 

প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র  

আদবেন িত্র ও ছর্ব 

প্রার্িস্থানাঃ  

আদবেন িদত্রর প্রার্িস্থান 

র্বআইর্সএম গ্রন্থাগার 

ব্বহারাঃ র্ -র্বহীন 

সেস্য িোঃ র্  

প্রোন এবাং 

কতথিদক্ষর 

অনুদমােন সাদিদক্ষ  

র্শক্ষক, র্শক্ষার্ী, 

কম থকতথা, 

কম থচারীদের সক্ষদত্র 

তাৎক্ষর্ণক 

 

 

সমাাঃ নাজমুল হক গাজী 

সহকারী লাইদেরীয়ান 

স ানাঃ+৮৮-০২-৯৫৮৮৫০৬ (এক্স-১১০) 

সমাবাইল নম্বরাঃ +৮৮-০১৭১৭-৯৪২৮৮৩ 

 যাক্সাঃ +৮৮-০২-৯৫১৫৭৭৪ 

ই-সমইলাঃ  haqgazin@yahoo.com 

৫। প ুঁর্জবাজার সাংক্রান্ত 

জাতীয় ও আন্তজথার্তক  

সসর্মনার, কম থশালা, 

সদেলন এিং ভোি 

বিবিময় র আদয়াজন 

১. র্বআইর্সএম সদেলন কক্ষ, 

সেণীকক্ষ এবাং ভাড়াকৃত সভনুয 

২. face to face, online 

conferencing, e-virtual 
class and online class                                                                                                                                                                 
 

প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র  

ির্ত্রকা ও সামার্জক 

স াগাদ াদগর মাধ্যদম 

প্রকার্শত র্বজ্ঞািদন প্রেত্ত 

তথ্যানু ায়ী কাগজিত্রার্ে 

প্রার্িস্থানাঃ র্বআইর্সএম েির 

এিং ওদয়বসাইট 

(www.bicm.ac.bd/ 

www.bicm.gov.bd 

 র্বনা র্ -

সত/ইন্সটিটিউট 

কর্তথক র্নধ থার্রত 

মূদল্য 

 

বছরব্ািী চলমান 

 

তাসরুমা শারর্মন সচৌধুরী 

সহকারী অধ্যািক 

স ানাঃ+৮৮-০২-৯৫৮৮৫০৬ (এক্স-১০৭) 

 যাক্সাঃ +৮৮-০২-৯৫১৫৭৭৪ 

ই-সমইলাঃ 

tasruma.bicm@gmail.com 

৬। তথ্য অর্ধকার আইন 

সমাতাদবক তথ্য প্রোন 

 ার্চত তথ্য প্রোন 

(র্চঠি/ওদয়বসাইট/র্প্রন্ট ও 

ইদলকট্রর্নক র্মর্েয়া/সামার্জক 

স াগাদ াগ মাধ্যম) 

করিী : তথ্য প্রার্ির জন্য ই-

সমইল/ যাক্স/ 

োকদ াদগ/সরাসর্র র্নর্ে থষ্ট 

 রদম আদবেন 

 

 রম প্রার্িস্থানাঃ র্বআইর্সএম 

েির 

র্বনামূদল্য তথ্য 

প্রোন 

তথ্য অর্ধকার 

আইদনর 

বাধ্যবাধকতা 

অনুসাদর 

২০ (র্বশ) 

কা থর্েবদসর মদধ্য 

োর্য়ত্বপ্রাি কম©কতথা 

োদলো সজসর্মন  

জনসাংদ াগ কম©কতথা 

স ানাঃ+৮৮-০২-৯৫৮৮৫০৬ (এক্স-১২৩) 

 যাক্সাঃ +৮৮-০২-৯৫১৫৭৭৪ 

সমাবাইল নম্বরাঃ +৮৮-০১৯১২-৭৭৬৪৭৪ 

ই-সমইলাঃ mithmcj@gmail.com 

র্বকল্প োর্য়ত্বপ্রাি কম©কতথা 

োবণীকা চাকমা 

সহকারী িরীক্ষা র্নয়ন্ত্রক 

http://www.bicm.ac.bd/
mailto:haqgazin@yahoo.com
http://www.bicm.ac.bd/
mailto:tasruma.bicm@gmail.com
mailto:mithmcj@gmail.com
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ক্রর্মক 

নাং 
সসবার নাম 

সসবা  প্রোন 

িদ্ধর্ত 

প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র এবাং 

প্রার্িস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

ির্রদশাধ িদ্ধর্ত 

সসবা প্রোদনর 

সময়সীমা 

োর্য়ত্বপ্রাি কম থকতথা (নাম, িের্ব, স ান 

নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

স ানাঃ+৮৮-০২-৯৫৮৮৫০৬ (এক্স-১৬৩) 

সমাবাইল নম্বরাঃ +৮৮-০১৮২৫-৫৬৭৬৪৪ 

 যাক্সাঃ +৮৮-০২-৯৫১৫৭৭৪ 

ই-সমইলাঃ bicm.edu@gmail.com 

 

 

 

 

২.২ প্রার্তষ্ঠার্নক সসবাাঃ 

ক্রর্মক 

নাং 

সসবার নাম সসবা  প্রোন 

িদ্ধর্ত 

প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র এবাং 

প্রার্িস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

ির্রদশাধ িদ্ধর্ত 

সসবা প্রোদনর 

সয়মসীমা 

োর্য়ত্বপ্রাি কম থকতথা ( নাম, িের্ব, স ান 

নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। র্বর্ভন্ন প্রর্তষ্ঠাদনর 

অনুয়রোয়ধ আয় োবিত 

র্বদশষার্য়ত প্রর্শক্ষণ 

১. ১৫ (িদনর) কম থর্েবস পূদব থ 

আদবেন করদত হদব 

২. জরুরী প্রর্শক্ষদণর সক্ষদত্র ৭ (সাত) 

কম থর্েবস 

১. র্নব থাহী সপ্রর্সদেন্ট বরাবর 

প্রর্তষ্ঠাদনর িক্ষ সর্দক 

আদবেন করদত হদব 

২. প্রার্িস্থানাঃ র্বআইর্সএম 

েির 

প্রর্তষ্ঠাদনর সাদর্ 

আদলাচনাক্রদম 

ইন্সটিটিউট কর্তথক 

র্নধ থার্রত মূদল্য 

চার্হো, বাস্তবতা 

এবাং র্বষয়বস্তুর 

র্নর্রদে 

সমাাঃ হার্ববুল্লাহ্ 

সহকারী অধ্যািক 

স ানাঃ+৮৮-০২-৯৫৮৮৫০৬ (এক্স-১০৭) 

সমাবাইল নম্বরাঃ +৮৮-০১৯১১২৮৪৫৫১ 

 যাক্সাঃ +৮৮-০২-৯৫১৫৭৭৪ 

ই-সমইলাঃ 

habib.bicm@gmail.com 

habib@bicm.ac.bd 
২। কর্ম্পউটার ল্যাব,  

র্ের্জটাল লাইদের্র, 

র্ভর্েও কন াদরর্ন্সাং 

 যার্সর্লটি, সেকএযওদয় 

সসশন কক্ষ, 

কযাদ দটর্রয়া এবাং 

কন াদরন্স কক্ষ 

ব্বহার 

১. ১৫ (িদনর) কম থর্েবস পূদব থ 

আদবেন করদত হদব 

২. জরুরী সক্ষদত্র ৭ (সাত) কম থর্েবস 

৩. স্থািনা এবাং সুর্বধার্ের লভযতা 

সাদিদক্ষ 

১. র্নব থাহী সপ্রর্সদেন্ট বরাবর 

প্রর্তষ্ঠাদনর িক্ষ সর্দক 

আদবেন করদত হদব 

 

২. প্রার্িস্থানাঃ র্বআইর্সএম 

েির  

প্রর্তষ্ঠাদনর সাদর্ 

আদলাচনাক্রদম 

ইন্সটিটিউট কর্তথক 

র্নধ থার্রত মূদল্য 

চার্হো, বাস্তবতা 

এবাং র্বষয়বস্তুর 

র্নর্রদে 

মুরাে আলম মর্নর 

সহকারী ির্রচালক 

স ানাঃ+৮৮-০২-৯৫৮৮৫০৬ (এক্স-১১৬) 

সমাবাইল নম্বরাঃ +৮৮-০১৭১৭-৭৫৫১৮৬ 

 যাক্সাঃ +৮৮-০২-৯৫১৫৭৭৪ 

ই-সমইলাঃ 

monir.ad.bicm@gmail.com 

 

mailto:bicm.edu@gmail.com
mailto:habib.bicm@gmail.com
mailto:habib@bicm.ac.bd
mailto:monir.ad.bicm@gmail.com
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২.৩ অভযন্তরীণ সসবাাঃ 

ক্রর্মক 

নাং 

সসবার নাম সসবা  প্রোন 

িদ্ধর্ত 

প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র এবাং 

প্রার্িস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

ির্রদশাধ িদ্ধর্ত 

সসবা প্রোদনর 

সয়মসীমা 

োর্য়ত্বপ্রাি কম থকতথা ( নাম, িের্ব, স ান 

নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। ির্রবহন সুর্বধা র্নধ থার্রত  রদম চার্হোিত্র প্রোদনর 

মাধ্যদম 

১. র্নধ থার্রত  রম 

প্রার্িস্থানাঃ র্বআইর্সএম 

েির 

ইন্সটিটিউট কর্তথক 

র্নধ থার্রত মূদল্য 

জরুরী সক্ষদত্র 

তাৎক্ষর্ণকভাদব 

মর্জবুর রহমান 

সহকারী সর্চব (চলর্ত োর্য়ত্ব) 

স ানাঃ+৮৮-০২-৯৫৮৮৫০৬ (এক্স-১২৫) 

সমাবাইল নম্বরাঃ +৮৮-০১৭১৮-৭৬৯৮১২ 

 যাক্সাঃ +৮৮-০২-৯৫১৫৭৭৪ 

ই-সমইলাঃ  

২। ছুটি সরকারী র্বর্ধ অনুসাদর ১. আদবেনিত্র 

২. প্রার্িস্থানাঃ র্বআইর্সএম 

েির 

র্বনামূদল্য স্বল্পতম সমদয়  র্া র্ কর্তথিক্ষ 

স ানাঃ+৮৮-০২-৯৫৮৮৫০৬  

 যাক্সাঃ +৮৮-০২-৯৫১৫৭৭৪ 

ই-সমইলাঃ bicmbd@gmail.com  

৪। র্চর্কৎসা সুর্বধা ইন্সটিটিউদটর র্নজস্ব র্চর্কৎসক ও 

নাদস থর মাধ্যদম কম থকতথা/কম থচারী ও 

তাঁদের ির্রবারবদগ থর র্চর্কৎসা সসবা, 

ওটির্স ড্রাগ সরবরাহ এবাং সরকারী 

র্বর্ধ অনুসাদর অন্যান্য সসবা 

১. প্রার্িস্থানাঃ বিআইর্সএম 

েির এবাং সরকার 

অনুদমার্েত হাসিাতাল 

র্বনামূদল্য তাৎক্ষর্ণক/ 

কম থর্েবদস 

োির্রক 

সমদয় 

ডোাঃ যমোহোম্মদ  য়য় ি উ্োহ 

বিবকৎসো কম মকতমো 

স ানাঃ+৮৮-০২-৯৫৮৮৫০৬ (এক্স-১০৪) 

সমাবাইল নম্বরাঃ +৮৮-০১৭১৬-৫৮৫১৮৯ 

 যাক্সাঃ +৮৮-০২-৯৫১৫৭৭৪ 

ই-সমইলাঃ foyez@bicm.ac.bd 

৫। গ্রন্থাগার ব্বহার র্বআইর্সএম এর সকল 

কম থকতথা/কম থচারীর গ্রন্থাগার ব্বহার 

এবাং বই ধার গ্রহণ (র্বর্ধ সমাতাদবক) 

১. প্রার্িস্থানাঃ র্বআইর্সএম 

গ্রন্থাগার 

র্বনামূদল্য   তাৎক্ষর্ণক/ 

কম থর্েবদস 

োির্রক 

সমদয় 

সমাাঃ নাজমুল হক গাজী 

সহকারী লাইদেরীয়ান 

স ানাঃ+৮৮-০২-৯৫৮৮৫০৬ (এক্স-১১০) 

সমাবাইল নম্বরাঃ +৮৮-০১৭১৭-৯৪২৮৮৩ 

 যাক্সাঃ +৮৮-০২-৯৫১৫৭৭৪ 

ই-সমইলাঃ  haqgazin@yahoo.com 

৬। 

 

আর্র্ থক র্বষয়ার্ে সরকারী র্বর্ধ অনুসাদর ১. প্রদ াজয সক্ষদত্র র্বল, 

ভাউচার, স্টযাম্প, ের্লল  

ইতযার্ে 

২. প্রার্িস্থানাঃ র্হসাবরক্ষণ 

কম থকতথা, প্রশাসন 

র্বর্ধ অনুসাদর স্বল্পতম সমদয়  র্া র্ কর্তথিক্ষ 

স ানাঃ+৮৮-০২-৯৫৮৮৫০৬  

 যাক্সাঃ +৮৮-০২-৯৫১৫৭৭৪ 

ই-সমইলাঃ bicmbd@gmail.com 

mailto:bicmbd@gmail.com
mailto:foyez@bicm.ac.bd
mailto:haqgazin@yahoo.com
mailto:bicmbd@gmail.com
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ক্রর্মক 

নাং 

সসবার নাম সসবা  প্রোন 

িদ্ধর্ত 

প্রদয়াজনীয় কাগজিত্র এবাং 

প্রার্িস্থান 

সসবার মূল্য এবাং 

ির্রদশাধ িদ্ধর্ত 

সসবা প্রোদনর 

সয়মসীমা 

োর্য়ত্বপ্রাি কম থকতথা ( নাম, িের্ব, স ান 

নম্বর ও ই-সমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৭। প্রর্শক্ষণ মদনানয়ন সেদশর অভযন্তদরাঃ র্নব থাহী 

সপ্রর্সদেন্ট 

  

ববদের্শক প্রর্শক্ষণাঃ 

 প্রার্র্মক মদনানয়নকারীাঃ 

সচয়ারম্যান (ির্রচালনা 

িষ থে)  র্নব থাহী সপ্রর্সদেন্ট, 

ির্রচালক (প্রশাসন ও অর্ থ), 

ির্রচালক (স্টার্েজ),  

িরীক্ষা র্নয়ন্ত্রক ও র্সদস্টম 

এযানার্লস্ট 

 চূড়ান্ত অনুদমােনাঃ প্রশাসর্নক 

মন্ত্রণালদয়র মাননীয় মন্ত্রী  

 

ববদের্শক প্রর্শক্ষণ (অনুষে সেস্য 

ও কম থকতথা)  

 প্রার্র্মক মদনানয়নকারীাঃ 

র্নব থাহী সপ্রর্সদেন্ট 

 চূড়ান্ত অনুদমােনাঃ প্রশাসর্নক 

মন্ত্রণালদয়র মাননীয় মন্ত্রী 

 

আদবেদনর মাধ্যদম কর্তথিদক্ষর 

অনুদমােন গ্রহণ 

 

সুিার্রশসহ প্রস্তাব সপ্ররণ 

অর্ স আদেশ 

আমন্ত্রণ িত্র 

প্রার্িস্থানাঃ আমন্ত্রণকারী 

সাংস্থা, প্রশাসর্নক 

কর্তথিক্ষ 

 

র্বনামূদল্য/ 

কর্তথিদক্ষর র্সদ্ধান্ত 

অনু ায়ী 

প্রর্শক্ষদণর 

সময়কাল এর 

ধরদনর উির 

র্নভ থরশীল 

র্নতাই চন্দ্র সেবনার্ 

র্নব থাহী সপ্রর্সদেন্ট  

স ানাঃ+৮৮-০২-৭১২৫২৫৪ 

সমাবাইল নম্বরাঃ +৮৮-০১৭১৩-২০১৩৯০ 

 যাক্সাঃ +৮৮-০২-৯৫১৫৭৭৪ 

ই-সমইলাঃ 

debnath@bicm.ac.bd 

nitai380@yahoo.com 

 

mailto:debnath@bicm.ac.bd
mailto:nitai380@yahoo.com
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২.৪ আওতাধীন অর্ধেির/েির/সাংস্থা কর্তথক প্রেত্ত সসবাাঃ 

আওতাধীন অর্ধেির/েির/সাংস্থাসমূদহর র্সটিদজন চাট থার র্লাংক আকাদর যুি করদত হদব। (প্রদ াজয নয়) 

৩) অর্ভদ াগ ব্বস্থািনা িদ্ধর্ত (GRS) 

ক্রর্মক 

নাং 

 

কেন স াগাদ াগ করদবন কার সদে স াগাদ াগ করদবন স াগাদ াদগর ঠিকানা র্নষ্পর্ত্তর সময়সীমা 

১। োর্য়ত্বপ্রাি কম থকতথা সমাধান র্েদত ব্র্ থ 

হদল 

অর্ভদ াগ র্নষ্পর্ত্ত কম থকতথা 

(GRS স াকাল িদয়ন্ট কম থকতথা) 

সমাাঃ র্সরাজুল ইসলাম 

উি-ির্রচালক 

স ানাঃ+৮৮-০২-৯৫৮৮৫১০ 

সমাবাইল নম্বরাঃ +৮৮-০১৭১৭-১৩৫২৬২ 

 যাক্সাঃ +৮৮-০২-৯৫১৫৭৭৪ 

ই-সমইলাঃ msislam2006@yahoo.com 

৩০ কা থর্েবস 

২। অর্ভদ াগ র্নষ্পর্ত্ত কম থকতথা র্নর্ে থষ্ট সমদয় 

সমাধান র্েদত না িারদল 

আর্িল কম থকতথা র্নতাই চন্দ্র সেবনার্ 

র্নব থাহী সপ্রর্সদেন্ট  

স ানাঃ+৮৮-০২-৭১২৫২৫৪ 

সমাবাইল নম্বরাঃ +৮৮-০১৭১৩-২০১৩৯০ 

 যাক্সাঃ +৮৮-০২-৯৫১৫৭৭৪ 

ই-সমইলাঃ 

debnath@bicm.ac.bd 

nitai380@yahoo.com 

৩০ কা থর্েবস 

 

৪  আিনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা 

 
ক্রর্মক নাং প্রর্তশ্রুত/কার্িত সসবা প্রার্ির লদক্ষয করণীয় 

১। র্নধ থার্রত  রদম সম্পূণ থভাদব পূরণকৃত আদবেন জমা োন 

২। সঠিক মাধ্যদম প্রদয়াজনীয় র্  ির্রদশাধ করা 

৩। সাক্ষাদতর জন্য র্নধ থার্রত সমদয়র পূদব থই উির্স্থত র্াকা 

mailto:msislam2006@yahoo.com
mailto:debnath@bicm.ac.bd
mailto:nitai380@yahoo.com

