বাংলােদশ ইনি

উট অব ােনজেম (িবআইএম)
িস েজন চাটার
[হালনাগাদ ১৮-০৯-২০১৯]

1. িভশন ও িমশন
িভশন : ব াপনার উৎকেষ বাংলােদশ।
িমশন: ব াপনা িবষয়ক িশ া, িশ ণ, গেবষণা ও পরামশ সবার মা েম দ মানব স দ ি ও ািত ািনক স মতার উ য়ন।
2.

িত ত সবাস হ :

২.১ নাগিরক সবা
সবার নাম
নং
(১)
(২)
অিভেযাগ
িন ি
০১

সবা দান
প িত
(৩)
প জািরর
মা েম/ইমইেল

েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি

ান

(৪)
অিভেযাগ সং া আেবদন দািখল
করেত হেব

সবার

এবং পিরেশাধ প িত
(৫)

িবনা ে

সবা দােনর
সময়সীমা
(৬)
৩০ (ি শ) কামিদবস

দািয়

া কমকতা (নাম, পদিব, ফান
ন র ও ই- মইল
(৭)
মা: মাহ ব উল আলম, ঊ তন
ব াপনা উপেদ া ও অিনক
মাবাইলঃ 01819-113406

e-mail:
maahabubb@gmail.com

ত অিধকার প জািরর
আইেনর
মা েম/ ই০২ আওতায় ত
মইেল
দান

িনধািরত ফরেম আেবদন করেত হেব
ওেয়বসাইট ও দািয় া ত
কমকতা

ত অিধকার আইেন িনধািরত
িফস

২০/৩০ (িবশ/ি শ)
কমিদবস

ড. উ ম মার দ
দািয় া ত কমকতা
মাবাইলঃ ০১৭১৫৭৮২০৫৪
e-mail:
ukdatta1969@gmail.com
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২.২ ািত ািনক সবা
সবার নাম
নং
(১)
(২)
০১ অ েরাধ ত
িশ ণ সবা

সবা দান প িত

েয়াজনীয় কাগজপ এবং াি

ান

সবার

এবং পিরেশাধ প িত

(৩)
(৪)
(৫)
কাস মিডউল তরী, 1. িনধািরত ফরেম ািত ািনক নিমেনশন
সবার
তািলকা:
িশ ণ ও সনদপ
প
৫০০০.০০-১০০,০০০.০০
িবতরণ
2. চা িরর অিভ তার সনদপ
(অ েরাধকারী িত ােনর সােথ
3. কাস িফ দােনর মানপ র
স ািদত ি ও কােসর ধরণ
4. িনং ক ােল ার, ও বািষক কম িচ
মাতােবক)
মহাপিরচালক, িবআইএম বরাবের
াি ান: িবআইএম ওেয়বসাইট
প-অডার/ াংক াফট/ স চক

সবা
দােনর
সময়সীমা
(৬)
১. ১-১৫ িদন

দািয়

া কমকতা (নাম, পদিব, ফান
ন র ও ই- মইল

(৭)
সংি
িশ ণ কােসর
সম য়কারী , কাস সে টারী।
িরসাচ অিফসার
িরসাচ িডিভশন
মাবাইলঃ 018161-6591884
e-mail:
zamanaklima@gmail.com
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২.৩ আভ রীণ সবা
সবার নাম
নং
(১)
(২)
০১ কমকতা ও
কমচারীেদর
শাি িবেনাদন
ও ভাতা
ম ির
০২

০৩

০৪

সবা দান প িত
(৩)
ম িরপ ই- মইল /ডাক যােগ
আেবদনকারীর িনকট রণ

েয়াজনীয় কাগজপ এবং
াি ান
(৪)
১. আেবদনপ
২. িবআইএম ক ক
া তার
মানপ

সবার

এবং পিরেশাধ
সবা দােনর
প িত
সময়সীমা
(৫)
(৬)
িবনা ে
০৩ (িতন) কায
িদবস

দািয়

া কমকতা (নাম, পদিব, ফান
ন র ও ই- মইল
(৭)
ঊ তন বােজট ও িহসাব কমকতা,
িবআইএম
মাবাইলঃ ০১৯১১৫০২৫৬০
e-mail:

humayunk1980@gmail.com

কমকতা ও
ম িরপ ই- মইল /ডাক যােগ
কমচারীেদর
আেবদনকারীর িনকট রণ
িপআরএল ও ১৮
মােসর
া া ম র

১. আেবদনপ
২. এস এস িস সা িফেকেটর
সত ািয়ত ফেটাকিপ
৩. ধান িহসাবর ণ ক কতার
কাযালয় থেক
া তার
সনেদর লকিপ

িবনা ে

কমকতা ও
কমচারীেদর
আ েতািষক
ম ির

১. চা রীর িববরণী ০১ কিপ
২.িপআরএল গমেনর ম িরপ ০১
কিপ
৩. ত ািশত শষ
বতনপ / েযাজ ে ে ০১ কিপ
৪. অ েতািষক ফরম ০১ কিপ
৫. সত ািয়ত ছিব ০৪ কিপ
৬. বধ উ রািধকার (েঘাষণাপ )
০৪ কিপ
১. চাকরীর িববরণী ০১ কিপ
২. িপআরএল গমেনর ম িরপে র
০১ কিপ
৩. ত ািশত শষ বতনপ / শষ
বতনপ ( েযাজ ে ) ০১
কিপ

িবনা ে

ম িরপ ই- মইল /ডাক যােগ
আেবদনকারীর িনকট রণ

কমকতা ও
ম িরপ ই- মইল /ডাক যােগ
কমচারীেদর
আেবদনকারীর িনকট রণ
আ েতািষক
(চা রীরত
অব ায়
বরণ করেল)

০৩(িতন) কায
িদবস

ঊ তন বােজট ও িহসাব কমকতা,
িবআইএম
মাবাইলঃ ০১৯১১৫০২৫৬০
e-mail:

humayunk1980@gmail.com
০৩(িতন) কায
িদবস

ঊ তন বােজট ও িহসাব কমকতা,
িবআইএম
মাবাইলঃ ০১৯১১৫০২৫৬০
e-mail:

humayunk1980@gmail.com

িবনা ে

০৫(প চ) কায
িদবস

পিরচালক ( শাসন)
িবআইএম
মাবাইলঃ01552386671
e-mail:

director.admin@bim.gov.bd
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০৫

০৬

কমকতা ও
কমচারীেদর
ভিব
তহিবেলর অি ম
ম ির
বিহ: বাংলােদশ
ম ির

ম িরপ ই- মইল /ডাক যােগ
আেবদনকারীর িনকট রণ

ম িরপ ই- মইল /ডাক যােগ
আেবদনকারীর িনকট রণ

৪. পািরবািরক পনশেনর আেবদন
প ফরম ২.১ (সংেযাজনী-৫) ০১
কিপ
৫. সত ািয়ত ছিব ০৪ কিপ
৬. উ রািধকার সনদপ ও নন
ািরজ সা িফেকট (সংেযাজনী৩) ০৩ কিপ
৭. ন না া র ও হােতর প চ
আ েলর ছাপ (সংেযাজনী ০৬) ০৩
কিপ
৮. অিভভাবক মেনানয়ন এবং
অবসর ভাতা ও অ েতািষক
উে ালন করার জ
মতা অ
সনদ (সংেযাজনী-৭) ০৩ কিপ
৯, িচিকৎসক/ পৗরসভা/ইউিনয়ন
পিরষদ চয়ার ান/কাউি লর
ক ক
সনদ প -০১ কিপ
১০. পনশন ম িরর আেদশ -০১
কিপ
১. িনধািরত ফরেম দািখল ত
আেবদন
২. িবআইএম ক ক ই ত
ভিব তহিবেলর সংি অথ
বছেরর জমা ি প
১. িনধািরত ফরেম দািখল ত
আেবদন
২.যথাযথ ক পে দ
র
া তা সনদ

িবনা ে

০৩(িতন) কায
িদবস

ঊ তন বােজট ও িহসাব কমকতা,
িবআইএম
মাবাইলঃ ০১৯১১৫০২৫৬০
e-mail:

িবনা ে

০৩(িতন) কায
িদবস

humayunk1980@gmail.com
পিরচালক ( শাসন)
িবআইএম
মাবাইলঃ01552386671
e-mail:

director.admin@bim.gov.bd
াি ান:
১. িবআইএম শাসন শাখা
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০৭

০৮

০৯

১০

১১

১২

িলেয়ন ম র

বেদিশক
িশ ণ
মেনানয়ন

কমকতা/কমচা
রীেদর মণ
ভাতা িবল/
িশ ণ
িফ/েকাস িফ
দান
কমকতা/কমচা
রীেদর িশ ণ
িফ/েকাস িফ
দান
বাসা বরা

িবআইএম-এর
অ ষদ সদ ও

ম িরপ ই- মইল /ডাক যােগ
আেবদনকারীর িনকট রণ

১.ি য়ািরং কিম র পািরশ
হণ:
২. ক পে র অ েমাদন হণ
৩.মেনানয়নপ ইমইল/ডাকেযােগ ি য়ািরং
কিম র িনকট রণ
১.িনধািরত ফরেম মণ
িবররণী/িবল দােনর চািহদাপ
হণ ও অ েমাদন

১. িনেয়াগপ
২. যথাযথ ক পে র পািরশ
৩. চেলকা
আেবদেনর াি ান:
িশ ম ণালয়/দ র/ সং ার
ওেয়ব-সাইট
১. িবগত ০১ (এক) বছের মেণর
িববরণী
২. ২ নং বাছাই কিম র ফরম
(যথাযথভােব রণ ত)
৩.
সং া ক ক পািরশ
াব
১. সংি িবল উপ াপন
২. িহসাব শাখার িহসাব িববরণী।

িবনা ে

০৩(িতন) কায
িদবস

e-mail:

director.admin@bim.gov.bd
িবনা ে

০৫(প চ) কায
িদবস

১. সংি িবল উপ াপন
২. িহসাব শাখার িহসাব িববরণী।

াি ান:
বােজট ও িহসাব িবভাগ, িবআইএম
১. িবআইএম আবািসক এলাকায় ১. সাদা কাগেজ মহাপিরচালক
বাসা
হওয়া সােপে
বরাবর আেবদনপ
আেবদনপ আহবান ও সংি
কিম ক ক বাসা বরা
১. দািয় া কমকতার িনকট
ই-নিথেত আেবদনপ ও ব

১. িনধািরত ছেক ই-নিথেত
মহাপিরচালেকর িনকট আেবদনপ

পিরচালক ( শাসন)
িবআইএম
মাবাইলঃ01552386671
e-mail:

director.admin@bim.gov.bd
িবনা ে

০২ িদন

াি ান:
বােজট ও িহসাব িবভাগ, িবআইএম
১. িনধািরত ফরেম িশ ণ িফ/
কাস িফ দােনর চািহদাপ
হণ ও অ েমাদন

পিরচালক ( শাসন)
িবআইএম
মাবাইলঃ01552386671

ঊ তন বােজট ও িহসাব কমকতা,
িবআইএম
মাবাইলঃ ০১৯১১৫০২৫৬০
e-mail:

humayunk1980@gmail.com
িবনা ে

০২ িদন

ঊ তন বােজট ও িহসাব কমকতা,
িবআইএম
মাবাইলঃ ০১৯১১৫০২৫৬০
e-mail:

িবনা ে

১৫ িদন

humayunk1980@gmail.com
ঊ তন শাসিনক কমকতা
িবআইএম
মাবাইলঃ০১৫১১১১১২২২
e-mail:
mazumdernirjhar_bim@y
ahoo.com

সাব িণক বহার
( ািধকার া কমকতা),

০১ িদন

দািয়

া কমকতা
িবআইএম
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১৩

১৪

১৫

১৬

কমকতােদর
পিরবহন সবা

অ মিত হণ, িবআইএম-এর
িনজ গািড় ও াইভার ক ক
দ িমিনবাস সবা

না-দাবী ত য়ন
দান

১. িবআইএম হেত িপআরএল
১. সং া েণািদত হেয় অথবা
র সময়/ বদলীজিনত কারেণ িনিদ ফরম/সাদা কাগেজ আেবদন
অথবা পাসেপাট অথবা াসি ক
কারেণ না-দাবী ত য়ন দান

অ ষদ সদ ,
কমকতা ও
কমচারীেদর
চা রীরত
অব ায়
ায়
অবসর হণ
অ ষদ সদ ,
কমকতা ও
কমচারীেদর
চা রীরত
অব ায় পদত াগ

১. আেবদন াি সােপ
চিলত িবিধিবধােনর আেলােক
অবসেরর আেদশ জাির

অ ষদ সদ ,
কমকতা ও
কমচারীেদর
িচ িবেনাদন
ভাতাসহ
ম ির

১. আেবদন াি সােপ
চিলত িবিধিবধােনর আেলােক
আেদশ জাির

উপ াপন

১. হে / ই-নিথেত
মহাপিরচালেকর িনকট আেবদনপ
উপ াপন

মািসক: ৬০০ টাকা
সরকাির: িবনা ে
ি গত: িত
িকেলািমটার ২.০০ টাকা
এবং অেপ ামান সময়
ঘ া িত ১৫.০০ টাকা
িবনা ে

মাবাইলঃ ০১৫১১১১১২২২
e-mail:
ashrafbim@gmail.com

০৩ িদন

ঊ তন শাসিনক কমকতা
িবআইএম
মাবাইলঃ০১৫১১১১১২২২
e-mail:
mazumdernirjhar_bim@y
ahoo.com

িবনা ে

০৫ িদন

ঊ তন শাসিনক কমকতা
িবআইএম
মাবাইলঃ০১৫১১১১১২২২
e-mail:
mazumdernirjhar_bim@y
ahoo.com

১. আেবদন াি সােপ
চিলত িবিধিবধােনর আেলােক
অবসেরর আেদশ জাির

১. হে / ই-নিথেত
মহাপিরচালেকর িনকট আেবদনপ
উপ াপন

িবনা ে

০৫ িদন

ঊ তন শাসিনক কমকতা
িবআইএম
মাবাইলঃ০১৫১১১১১২২২
e-mail:
mazumdernirjhar_bim@y
ahoo.com

১. হে / ই-নিথেত
মহাপিরচালেকর িনকট আেবদনপ
উপ াপন
২. িনধািরত ফরেম অিজত

িবনা ে

০৩ িদন

ঊ তন শাসিনক কমকতা
িবআইএম
মাবাইলঃ০১৫১১১১১২২২
e-mail:
mazumdernirjhar_bim@y
ahoo.com
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১৭

১৮

অ ষদ সদ ,
কমকতা ও
কমচারীেদর
অিজত
ম ির

১. আেবদন াি সােপ
চিলত িবিধিবধােনর আেলােক
আেদশ জাির

অ ষদ সদ ,
কমকতা ও
কমচারীেদর
িত
ম ির

১. আেবদন াি সােপ
চিলত িবিধিবধােনর আেলােক
আেদশ জাির

২.৪ আওতাধীন অিধদ র/দ র/সং া ক ক দ

(GRS) ফাকাল পেয় কমকতা
িনিদ সমাধান িদেত থ হেল

হে / ই-নিথেত
মহাপিরচালেকর িনকট
আেবদনপ উপ াপন
2. িনধািরত ফরেম অিজত

িবনা ে

1. সাদা কাগেজ/ ই-নিথেত
মহাপিরচালেকর িনকট
আেবদনপ উপ াপন

িবনা ে

০৩ িদন

ঊ তন শাসিনক কমকতা
িবআইএম
মাবাইলঃ০১৫১১১১১২২২
e-mail:
mazumdernirjhar_bim@
yahoo.com

০৩ িদন

ঊ তন শাসিনক কমকতা
িবআইএম
মাবাইলঃ০১৫১১১১১২২২
e-mail:
mazumdernirjhar_bim@
yahoo.com

সবাঃ আওতাধীন অিধদ র/দ র/সং া না থাকায় েযাজ নয়।

৩. অিভেযাগ ব াপনা প িত (GRS)
সবা াি েত অস হেল দািয় া কমকতার সে
. নং
কখন যাগােযাগ করেবন
০১
দািয় া কমকতা সমাধান িদেত থ
হেল

০২

1.

যাগােযাগ ক ন। িতিন সমাধান িদেত থ হেল িনে া প িতেত যাগােযাগ কের আপনার সম া অবিহত ক ন।
যাগােযােগর কানা
িন ি র সময়সীমা
(GRS) ফাকাল পেয় কমকতা
১০ িদন
নাম ও পদিব : মা: মাহ ব উল আলম
ঊ তন ব াপনা উপেদ া , ফান: ০১৮১৯১১৩৪০৬
Email: maahabubb@gmail.com
িশ ম ণালয়
১০ িদন
অিভেযাগ িন ি কমকতা (অিনক)

৪. আপনার কােছ আমােদর ত াশা
. নং
০১
০২
০৩

িত ত/ কাি ত সবা াি র লে করনীয়
িনধািরত ফরেম যথাযথভােব স ণ ত স িলত/সং
রণ ত আেবদন জমা দান
স ক াংক িহসাব এবং মা েম েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা।
সা ােতর জ িনধািরত সমেয়র েবই উপি ত থাকা।
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