
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ফঙ্গফন্ধু বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ফপদরাব ট্রাস্ট 

বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় 

বফবএআইআয কযাম্পা, ধানভন্ডী, ঢাকা 

Web: www.bstft.gov.bd 
ফফা প্রদান প্রবতশ্রুবত (বটিদজন্ চার্ টায) 

১. ববন ও বভন 

রুকল্প (Vision): উন্নত ও মৃদ্ধ বফজ্ঞানভনস্ক জাবত গঠন। 

অববরক্ষ (Mission): বফজ্ঞান ও প্রমৄবিয ফক্ষদে ফমাগ্য, দক্ষ ও প্রববক্ষত জনফর ততবযয উদেদে ফদদ ও বফদদদ বফজ্ঞান ও প্রমৄবিয ফক্ষদে উচ্চতয ম টাদয় অধ্যয়ন ও গদফলণায 

জন্য ফপদরাব  প্রদান।  

 

২. প্রবতশ্রুবত ফফামূ 

২.১) নাগবযক ফফা 

ক্রবভক ফফায নাভ ফফা প্রদান দ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজে 

এফাং প্রাবিস্থান 

ফফায মূল্য এফাং 

বযদাধ দ্ধবত 

ফফা প্রদাদনয 

ভয়ীভ 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দবফ, ফপান 

নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ ফঙ্গফন্ধু বফজ্ঞান ও 

প্রমৄবি ফপদরাব 

প্রদান 

বফজ্ঞবি ফঙ্গফন্ধু বফজ্ঞান ও প্রমৄবি 

ফপদরাব ট্রাস্ট ও ভন্ত্রণারদয়য 

ওদয়ফাইর্, ফনাটি ফফার্ ট ও বেকায 

ভাধ্যদভ প্রকা: কবভটি কর্তটক 

আদফদনে মাচাই-ফাছাই; ফাছাইকৃত 

আদফদনকাযীদদয াক্ষাৎকায গ্রণ: 

ফপদরা বনফ টাচন ওদয়ফাইদর্ প্রকা ও 

আনুষ্ঠাবনকতায য ফপদরাব প্রদান 

কযা য় 

নীবতভারা অনুমায়ী 

     ফত         

           

প্রাবিস্থান: ওদয়ফাইর্, 

ফঙ্গফন্ধু বফজ্ঞান ও 

প্রমৄবি ফপদরাব ট্রাস্ট, 

বফবএআইআয 

কযাম্পা, ধানভবন্ড, 

ঢাকা-১২০৫ 

 

 

বফনামূদল্য ১৮০ কাম টবদফ              

          (      ) 

    : ০১৭৭৩-৫০০০০৩ 

ই-  ই : dd@bstft.gov.bd 

 

বফকল্প কভ টকতটা 

 

হুাইন ফভা: জাবফয 

কাযী ফপ্রাগ্রাভায 

ফপান: ০১৭২২-৪৮৮৭২২ 

ই-ফভইর: asstprog@bstft.gov.bd 

 

 

http://www.bstft.gov.bd/sites/default/files/files/bstft.portal.gov.bd/policies/5e82ad54_0046_4715_9d26_f67c77664ced/2022-11-03-07-25-3c9b284b0adf8aa15b53f8106b921ede.pdf
http://bstft.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bstft.portal.gov.bd/notices/7a7a8196_5b1b_43ee_b001_c874ef83e112/2022-03-30-04-35-d3354b816f30bb146fa4722b73bf746d.pdf
mailto:dd@bstft.gov.bd
mailto:asstprog@bstft.gov.bd


২.২) প্রাবতষ্ঠাবনক ফফা: নাই 

 

 

২.৩) অবযন্তযীণ ফফা: 

ক্রবভক ফফায নাভ ফফা প্রদান দ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজে এফাং 

প্রাবিস্থান 

ফফায মূল্য 

এফাং বযদাধ 

দ্ধবত 

ফফা প্রদাদনয 

ভয়ীভ 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা (নাভ, দবফ, ফপান 

নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ ছুটি প্রদান আদফদন প্রাবিয য বফদ্যভান 

বফবধ/বফধান অনুযদণ মথামথ 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন গ্রন কদয 

আদদ জাবয কযা য়। 

প্রদয়াজনীয়    আদফদন  বফনামূদল্য ৭ কাম টবদফ              

          (      ) 

    : ০১৭৭৩-৫০০০০৩ 

ই-  ই : dd@bstft.gov.bd 

 ২ কল্যাণ াংক্রান্ত ফফা আদফদন প্রাবিয য মথামথ কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদনক্রদভ আদদ জাবয কযা য়। 

াংমৄবি বনধ টাবযত প্রদত্ত 

পযভ/ছদক আদফদন 
বফনামূদল্য ৭ কাম টবদফ 

 

 

 

৩. আনায (ফফাগ্রীতায) কাদছ আভাদদয প্রতযাা:  

ক্রবভক প্রবতশ্রুত/কাবিক্ষত ফফা প্রাবিয রদক্ষয কযণীয় 

১ স্বয়াংম্পূণ ট আদফদন জভা প্রদান 

২ মথামথ প্রবক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় বপ বযদাধ কযা 

৩ প্রদমাজয ফক্ষদে ফভাফাইর ফভদজ/ই-ফভইদরয বনদদ টনা অনুযণ কযা 

৪ াক্ষাদতয জন্য ধাম ট তাবযদে বনধ টাবযত ভদয়য পূদফ টই উবস্থত থাকা 

৫ অনাফেক ফপান/ তদবফয না কযা 

 

বফ.দ্র. ফম কর কাযদণ াধাযণত ফকান আদফদনে ফাবতর য় বকাংফা ফফা প্রদান ম্ভফ না য় ফফ কাযণমূ বফদেলণপূফ টক মথামথবাদফ পযভ/ছক পূযণ কযদত দফ। এদক্ষদে বকছু 

বকছু বফলয় কর প্রবতষ্ঠাদনয জন্য একই যকভ দত াদয এফাং বকছু বফলয় আরাদা দত াদয। 

mailto:dd@bstft.gov.bd
http://www.bkkb.gov.bd/


৪. অববদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধবত (GRS):  

ফফা প্রাবিদত অন্তুষ্ট দর দাবয়ত্বপ্রাি কভ টকতটায দঙ্গ ফমাগাদমাগ করুন। তায কাছ ফথদক ভাধান াওয়া না ফগদর বনদনাি দ্ধবতদত ফমাগাদমাগ কদয আনায ভস্যা অফবত করুন।  

ক্রবভক কেন ফমাগাদমাগ কযদফন কায দঙ্গ ফমাগাদমাগ কযদফন ফমাগাদমাদগয ঠিকানা বনষ্পবত্তয ভয়ীভা 

১ দাবয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা ভাধান বদদত ব্যথ ট 

দর 

অববদমাগ বনষ্পবত্ত কভ টকতটা (অবনক)  নাভ ও দফী:  

             

          (      ) 

ফঙ্গফন্ধু বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ফপদরাব ট্রাস্ট। 

    : ০১৭৭৩-৫০০০০৩ 

ই-  ই : dd@bstft.gov.bd 

 

৩০ কাম টবদফ 

২ অববদমাগ বনষ্পবত্ত কভ টকতটা বনবদ টষ্ট 

ভদয় ভাধান বদদত ব্যথ ট দর 

আবর কভ টকতটা নাভ ও দফী:  

              

                     (      ) 

ফঙ্গফন্ধু বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ফপদরাব ট্রাস্ট। 

ফপান: ০১৭১২২২৮১৭৪ 

ই-ফভইর: ceo@bstft.gov.bd 

 

২০ কাম টবদফ 

৩ আবর কভ টকতটা বনবদ টষ্ট ভদয় ভাধান 

বদদত ব্যথ ট দর 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাদগয অববদমাগ 

ব্যফস্থানা ফর 

অববদমাগ গ্রণ ফকন্দ্র 

৫ নাং ফগইর্, ফাাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা  

ওদয়ফ: www.grs.gov.bd 

 

৬০ কাম টবদফ 

 

 

 

 

mailto:dd@bstft.gov.bd
mailto:ceo@bstft.gov.bd
http://www.grs.gov.bd/

