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বাংলােদশ ইনি��ঊট অব �ােনজেম� (িবআইএম)-এর 

িস�েজন চাট� ার 

 
  িভশন  ও িমশন 

 

িভশন:       ব�ব�াপকীয় স�মতার উ�য়ন ও উৎপাদনশীলতা বিৃ�েত ভুিমকা রাখেত �পশাদাির� 

অজ� েনর মাধ�েম �স�ার অব এে�েলে� পিরণত হওয়া। 

িমশন:       িশ�, বািণজ� ও �সবা খােত সুদ� �িত�ান গেড় তুলেত উ�ত ব�ব�াপণা িবষয়ক 

�িশ�ণ, গেবষনা ও পরামেশ�সবা জনগেনর �দারেগাড়ায় সহজলভ� করা । 

  
 

২. �িত�ত �সবাসমূহ: 

২.১) নাগিরক �সবা 

  

�. 

নং 

�সবার নাম �সবা �দান 

প�িত 

�েয়াজনীয় 

কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার মলূ� 

এবং 

পিরেশাধ 

প�িত 

�সবা 

�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম�কত� া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র 

ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১ �� �ময়ািদ 

�িশ�ণ �দান 

আেবদনকারীর 

িনকট হেত 

�িশ�ণাথ� 

িনব�নপ� 

�হণ; 

 

�িশ�ণ 

আেয়াজনকারী 

িবভাগসমহূ 

বািষ�ক 

কম�সিূচেত 

বিণ�ত িফ, 

মহা-

পিরচালক, 

িবআইএম- 

বরাবের �প-

অড� ােরর 

মাধ�েম 

পিরেশােধযাগ� 

বািষ�ক 

কম�সিূচেত 

বিণ�ত তািরখ 

অনসুাের 

� � �িশ�েণর �িশ�ণ 

সম�য়কারীব�ৃ 

০২ 

  
  

দীঘ�-�ময়ািদ 

িডে�ামা �কােস� 

পিরচালনা 

িবআইএম-এর 

ওেয়ব সাইেট 

রি�ত অন-

লাইন ভিত�  

�ি�য়ায় 

আেবদন-এর 

��ি�েত 

িনধ�ািরত 

বাছাই  

�ি�য়ায়। 

িবআইএম-এর 

ওেয়ব সাইট  

ভিত�  জন� 

আেবদন িফ 

বাবদ 

৪০০/-

(চারশত) 

টাকা ��াক 

ব�াংেকর 

মােধ�ম জমা 

িদেত হেব।  

একবছর �মাঃ মাহববুলু আলম 

িসিনয়ার ব�ব�াপণা 

উপেদ�া ও সদস� সিচব, 

িডে�ামা �কােস�স কিম� 

�ফান: ০১৮১৯১১৩৪০৬ 

e-mail: 
maahabubb@gmail.com 
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০৩ ব�ব�াপনা 

উ�য়ন ও 

উৎপাদনশীলতা 

বিৃ�র লে�� 

পরামেশ�সবা 

�দান 

 �সবা�হীতার 

চািহদা 

অনুসাের 

 

 -- -- -- --  �সবা�হীতার 

চািহদা 

অনসুাের 

মহাপিরচালক, িবআইএম 

 

  

২.২) �ািত�ািনক �সবা 

  

�. 

নং 

�সবার নাম �সবা �দান 

প�িত 

�েয়াজনীয় 

কাগজপ� 

এবং 

�াি��ান 

�সবার 

মলূ� এবং 

পিরেশাধ 

প�িত 

�সবা 

�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম�কত� া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও 

ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১. সদস�পদ আএছ 

এমন জাতীয় 

�িত�ােনর চাঁদা 

১. 

জাতীয়�িত�ােনর 

চাঁদার চািহদাপ� 

�হণ; 

২. কতৃ� পে�র 

অনমুিত �হণ; 

৩. িহসাব ও 

বােজট 

কম�কত� ার 

মাধ�েম চাঁদা 

�দান।  

সংি�� 

�িত�ােনর 

চািহদাপ� । 

িবনা মেূল� ০২ িদন ড. �মাহা�দ শাহাদত 

�হােসন মাহমদু,  

পিরচালক (�শাসন ও 

অথ�) 

�ফান:৯১১১২১৬, 

০১৮১৭১২৪১৮৮ 

e-mail: 
mahmud5212@yahoo.com 

০২. কম�কত� া/কম�চারীেদর 

�মণ ভাতা 

িবল/�িশ�ণ 

িফ/�কাস� িফ �দান 

১. িনধ�ািরত 

ফরেম �মন 

িববরণী/ 

িবল/�িশ�ণ 

িফ/�কাস� িফ 

�দােনর 

চািহদাপ� �হণ; 

২. চািহদা �াি�র 

পর যাচাইকরণ; 

৩. কতৃ� পে�র 

অনেুমাদন �হণ 

। 

  

১।   িহসাব 

শাখার িহসাব 

িববরণী। 

িবনা মেূল� ০২ িদন �মাহা�দ আতাউর রহমান, 

বােজট ও িহসাব কম�কত� া, 

�ফান:০১৭১৬৮৮০৭৪০ 
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২.৩) অভ��রীণ �সবা 

�. 

নং 

�সবার 

নাম 

�সবা �দান প�িত �েয়াজনীয় 

কাগজপ� 

এবং �াি��ান 

�সবার 

মলূ� এবং 

পিরেশাধ 

প�িত 

�সবা 

�দােনর 

সময়সীমা 

দািয়��া� কম�কত� া 

(নাম, পদিব, �ফান ন�র ও 

ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। আনেুতািষক  

ম�িুর 

১. িনধ�ািরত ছেক 

আেবদনকারীর 

িনকট হেত আেবদন 

�হণ; 

২. আেবদন 

পরী�াকরণ; 

৩. কতৃ� পে�র 

অনেুমাদন �হণ; 

৪. ম�রুীপ� ই-

�মইল/ডােকযােগ 

আেবদনকারীর 

িনকট ��রণ। 

১। আেবদনকারী 

কতৃ� ক পূরণকৃত 

�পনশন ফরম ও প� 

। 

 

িবনা 

মেূল�। 

১৫ িদন �মাহা�দ আতাউর রহমান, 

বােজট ও িহসাব কম�কত� া, 

�ফান:০১৭১৬৮৮০৭৪০ 

৩ ভিবষ� 

তহিবল 

অি�ম 

১. িনধ�ািরত ছেক 

আেবদনকারীর 

িনকট হেত আেবদন 

�হণ; 

২. আেবদন 

পরী�াকরণ; 

৩. কতৃ� পে�র 

অনেুমাদন �হণ; 

৪. ম�রুীপ� ই-

�মইল/ডােকযােগ 

আেবদনকারীর 

িনকট ��রণ। 

১। আেবদনপ�। 

  
  

িবনা 

মেূল�। 

০৫ িদন �মাহা�দ আতাউর রহমান, 

বােজট ও িহসাব কম�কত� া, 

�ফান:০১৭১৬৮৮০৭৪০ 

৪ বিহ: 

বাংলােদশ 

ছু� ম�রুীর 

আেবদন 

অ�ায়ন 

১. িনধ�ািরত ছেক 

আেবদনকারীর 

িনকট হেত আেবদন 

�হণ; 

২. আেবদন 

যাচাইকরণ; 

৩. আেবদন িশ� 

ম�ণালয়-এ  

��রণ। 

১) িনধ�ািরত ছেক 

আেবদনপ�। 

২) যথাযথ কতৃ� প� 

কতৃ� ক �দ� ছু�র 

�াপ�তা সনদ। 

  
আেবদেনর 

�াি��ানঃ 

(১) িশ� ম�ণালয় 

িবনা 

মেূল�। 

৩ -৭ িদন ড. �মাহা�দ শাহাদত 

�হােসন মাহমদু,  

পিরচালক (�শাসন ও 

অথ�) 

�ফান:৯১১১২১৬, 

০১৮১৭১২৪১৮৮ 

e-mail: 
mahmud5212@yahoo.com 
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(২) এিজিব অিফস, 

�স�ন বািগচা � �ব 

দ�র/সং�া। 

৫ িলেয়ন 

ম�রুীর 

আেবদন 

অ�ায়ন 

১. সংি�� 

কম�কত� া/কম�চারী 

হেত িনধ�ািরত ছেক 

আেবদনপ� �হণ; 

২. আেবদবন 

যাচাইকরণ; 

৩. আেবদন িশ� 

ম�ণালয়-এ  

��রণ। 

১. িনেয়াগ প� 

২. যথাযথ 

কতৃ� পে�র সুপািরশ 

 ৩. মচুেলকা 

  

আেবদেনর 

�াি��ানঃ   

িশ� ম�ণালয়/ 

দ�র/সং�া 

িবনা 

মেূল�। 

৩ -৭ িদন ড. �মাহা�দ শাহাদত 

�হােসন মাহমদু,  

পিরচালক (�শাসন ও 

অথ�) 

�ফান:৯১১১২১৬, 

০১৮১৭১২৪১৮৮ 

e-mail: 
mahmud5212@yahoo.com 

৬ �বেদিশক 

�িশ�ণ 

মেনানয়ন 

১. কতৃ� পে�র 

অনেুমাদন �হণ; 

৩. সুপািরশসহ 

��াব িশ� 

ম�ণালয়-এ 

��রণ। 

 ১. িবগত ১ 

বৎসেরর িবেদশ 

�মণ িববরণী 

 ২.  বাছাই কিম�র 

ফরম (যথাযথভােব 

পূরণকৃত) 

 ৩. সুপািরশসহ 

��াব। 

িবনা 

মেূল�। 

৩ -৭ িদন ড. �মাহা�দ শাহাদত 

�হােসন মাহমদু,  

পিরচালক (�শাসন ও 

অথ�) 

�ফান:৯১১১২১৬, 

০১৮১৭১২৪১৮৮ 

e-mail: 
mahmud5212@yahoo.com 

 

২.৪) আওতাধীন অিধদ�র/দ�র/সং�া কতৃ� ক �দ� �সবা 

  

আওতাধীন অিধদ�র/দ�র/সং�াসমেূহর িস�েজনস চাট� ার িলংক আকাের যু� করেত হেব। 

  

৩. অিভেযাগ ব�ব�াপনা প�িত (GRS) 

�সবা �াি�েত অস�� হেল দািয়��া� কম�কত� ার সে� �যাগােযাগ ক�ন। িতিন সমাধান িদেত ব�থ� হেল িনে�া� প�িতেত 

�যাগােযাগ কের আপনার সমস�া অবিহত ক�ন। 

�. 

নং 

কখন �যাগােযাগ 

করেবন 

�যাগােযােগর �কানা িন�ি�র সময়সীমা 

০১ দািয়��া� কম�কত� া সমাধান 

িদেত ব�থ� হেল 

GRS �ফাকাল পেয়� কম�কত� া 

নাম ও পদিব: �মাঃ মাহববুলু আলম 

িসিনয়ার ব�ব�াপণা উপেদ�া ও সদস� সিচব, িডে�ামা 

�কােস�স কিম� 

�ফান: ০১৮১৯১১৩৪০৬ 

e-mail: maahabubb@gmail.com 
  

০৩ িদন 

০২ GRS �ফাকাল পেয়� 

কম�কত� া িনিদ�� সমেয় 

সমাধান িদেত ব�থ� হেল 

জনাব এ.এইচ.এম. কামাল খান 

পিরচালক (�িশ�ণ) 

�ফান- ৮৬৩১৬৪৪, ০১৭১৫১১১৭১৯ 

০৩ িদন 
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৪. আপনার কােছ আমােদর �ত�াশা 

�িমক নং �িত�ত/কাি�ত �সবা �াি�র লে�� করণীয় 

১) িনধ�ািরত ফরেম যথাযথভােব স�ূণ� তথ� স�িলত/সংয�ু তথ� সহকাের পূরণকৃত আেবদন জমা �দান 

২) স�ক ব�াংক িহসােব এবং মাধ�েম �েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা 

৩) সা�ােতর জন� িনধ�ািরত সমেয়র পূেব�ই উপি�ত থাকা 

  
 


