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মাঠ পর্ যায়ের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen’s Charter) 

 

১। রুপকল্প (Vision) ও অতিলক্ষ্য (Mission)  

১.১। রুপকল্প (Vision): সেকেই প্রযুতি উন্নেন ও বাস্তবােন লয়ক্ষ্য তপতপএন্ডতপতিতে-সক জািীে সেকয়নালতজ ইনতকউয়বশন সেন্টার রূয়প প্রতিতিি করা। 

১.২। অতিলক্ষ্য (Mission): তশল্প গয়বষণার মাধ্যয়ম নতুন প্রযুতি উদ্ভাবন ও সমধাস্বত্ব অজযন পূব যক সেগুয়লায়ক তশল্প উয়যািায়দর তনকে হস্তান্তর কয়র আর্ য-োমাতজক উন্নেন ও সবকারত্ব  

দূরীকরণ। 

২। প্রতিশ্রুি সেবােমূহ 

২.১। োগবরক শিবা 

ক্রতম

ক নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদায়ন 

েয়ব যাচ্চ েমে 

পদ্ধতি 

প্রয়োজনীে 

কাগজপত্র 

প্রয়োজনীে কাগজপত্র/আয়বদন 

ফম য প্রাতি স্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পতরয়শাধ পদ্ধতি 

শাখার নামেহ দাতেত্বপ্রাি কম যকিযার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলা সকাি, 

অতফতেোল সেতলয়ফান ও ই-সমইল 

উর্ধ্যিন কম যকিযার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলা সকাি, অতফতেোল 

সেতলয়ফান ও ই-সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১। 
নমুনা তবয়েষণ সেবা প্রদান (ববজ্ঞাতনক 

র্ন্ত্রপাতির ওপর তনিযরশীল) 

পত্র প্রাতির পর 

৫-৭ কার্ যতদবে 

নমুনা গয়বষণাগায়র 

জমাদান 

ক) পতরচালক বরাবর আয়বদনপত্র 

খ) তহোবশাখাে অর্ য জমা ও 

রতশদ গ্রহণ 

পতরষদ কর্তযক তনধ যাতরি 

সেবা মূল্য তহোব 

শাখাে জমাকরণ 

পতরচালক কার্ যালে 

সফানঃ +৮৮০২৯৬৬৪৬৭০ 

ইয়মইলঃ dir-pppdc@bcsir.gov.bd 

পতরচালক কার্ যালে 

সফানঃ +৮৮০২৯৬৬৪৬৭০ 

ইয়মইলঃ dir-pppdc@bcsir.gov.bd 
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২.২। প্রাতিিাতনক সেবা 

ক্রতমক 

নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদায়ন েয়ব যাচ্চ 

েমে পদ্ধতি 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

প্রয়োজনীে 

কাগজপত্র/আয়বদন 

ফম য প্রাতি স্থান 

সেবার মূল্য এবং 

পতরয়শাধ পদ্ধতি 

শাখার নামেহ দাতেত্বপ্রাি কম যকিযার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলা সকাি, 

অতফতেোল সেতলয়ফান ও ই-সমইল 

উর্ধ্যিন কম যকিযার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলা সকাি, অতফতেোল 

সেতলয়ফান ও ই-সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১। 
ইউতনয়ের েকল কম যকিযা ও কম যচারীরগয়ণর 

র্াবিীে প্রশােতনক কাজ 

পত্র প্রাতির পর ৩ 

কার্ য তদবে 

নতর্ উপস্থাপন এবং 

প্রতক্রোকরণ 
প্রশােন তবিাগ 

তবনামূয়ল্য 

 

শামীমা আিার বানু, তনব যাহী কম যকিযা 

সফানঃ ০১৬৩৩৩৭২৮৬৮ 

ইয়মইলঃ 

shamimaakhterbcsir85@gmail.com 

পতরচালক কার্ যালে 

সফানঃ +৮৮০২৯৬৬৪৬৭০ 
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২।  অতফে ব্যবস্থাপনা 
পত্র প্রাতির পর ৩ 

কার্ য তদবে 

প্রশােতনক তবতধ েংক্রান্ত 

িথ্য েরবরাহ 
প্রশােন তবিাগ 

৩। তচঠিপত্র প্রাতি ও তবতল 
পত্র প্রাতির পর ২ কার্ য 

তদবে 

িায়েতরভুি করণ ও 

তবতল 
প্রশােন তবিাগ 

৪। 
পতরষয়দর োয়র্ েকল প্রশােতনক কায়জর 

েমন্বে োধন ও তনেতমি িথ্য আদান-প্রদান 

পত্র প্রাতির পর ৩ 

কার্ য তদবে 
পতরষয়দ সপ্ররণ প্রশােন তবিাগ 

৫। 
বাতষ যক সগাপনীে অনুয়বদন েংরক্ষ্ণ ও 

ব্যবস্থাপনা 

পত্র প্রাতির পর ৩ 

কার্ য তদবে 
পতরষয়দ সপ্ররণ প্রশােন তবিাগ 

৬। 
ইন্সটিটিউয়ের েকল স্তয়রর নগদ ক্রম েংক্রান্ত 

কার্ যক্রম 

পত্র প্রাতির পর ৩ 

কার্ য তদবে 

নতর্ উপস্থাপন ও 

অনুয়মাদন 

প্রশােন ও তহোব 

তবিাগ 

৭। 

KPI/APA/R&D েংক্রান্ত েিা, 

কার্ যপয়ত্রর উত্তর সপ্ররণ ও তনয়দ যশনা 

সমািায়বক র্র্ার্র্ পদয়ক্ষ্প গ্রহণ 

পত্র প্রাতির পর ৩ 

কার্ য তদবে  
কার্ যপত্র প্রস্তুি ও সপ্ররণ প্রশােন তবিাগ 

৮। 

মাতেক েমন্বে েিার কার্ যপয়ত্রর উত্তর সপ্ররণ 

ও তনয়দ যশনা সমািায়বক র্র্ার্র্ পদয়ক্ষ্প 

গ্রহণ 

পত্র প্রাতির পর ৩ 

কার্ য তদবে  
কার্ যপত্র প্রস্তুি ও সপ্ররণ প্রশােন তবিাগ 
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“শেখ হাবিোর দে শে, িব মানুনের উন্নয়ে” 

 

                   
 

 

পাইলট প্ল্যান্ট এন্ড প্রনিি শেনেলপনমন্ট শিন্টার 

PILOT PLANT & PROCESS DEVELOPMENT CENTRE 

BCSIR, DHAKA-1205 

 

 

কুদরত-এ-খুদা িড়ক ,ধােমবন্ড ,ঢাকা-১২০৫ ,বাাংলানদে। 

Dr. Qudrat-I-Khuda Road, Dhanmondi, Dhaka-1205, Bangladesh. 

Tel : 880-2-9664670, E-mail: dir-pppdc@bcsir.gov.bd, Web site : http://pppdc.bcsir.gov.bd/ 

 

 

২.৩ অিযন্তরীন সেবা 

ক্রতমক 

নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদায়ন েয়ব যাচ্চ 

েমে পদ্ধতি 
প্রয়োজনীে কাগজপত্র 

প্রয়োজনীে 

কাগজপত্র/আয়বদন 

ফম য প্রাতি স্থান 

সেবার মূল্য 

এবং পতরয়শাধ 

পদ্ধতি 

শাখার নামেহ দাতেত্বপ্রাি কম যকিযার 

পদতব, রুম নম্বর, সজলা/উপয়জলা সকাি, 

অতফতেোল সেতলয়ফান ও ই-সমইল 

উর্ধ্যিন কম যকিযার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপয়জলা সকাি, অতফতেোল 

সেতলয়ফান ও ই-সমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

১। অিযন্তরীণ প্রতশক্ষ্ণ কম যসূতচ 
পত্র প্রাতির পর ৫ 

কার্ য তদবে 

নতর্ উপস্থাপন, 

অনুয়মাদন ও 

অতগ্রম/প্রতিপূরণ তবল 

প্রদান 

প্রশােন ও তহোব 

তবিাগ 

তবনামূয়ল্য 

শামীমা আিার বানু, তনব যাহী কম যকিযা 

সফানঃ ০১৬৩৩৩৭২৮৬৮ 

ইয়মইলঃ 

shamimaakhterbcsir85@gmail.com 

পতরচালক কার্ যালে 

সফানঃ +৮৮০২৯৬৬৪৬৭০ 
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২।  
অতিে আপতত্ত তনষ্পতত্তর প্রতিয়বদন 

প্রস্তুিকরণ ও সপ্ররণ 

পত্র প্রাতির পর ৫ 

কার্ য তদবে 
তরয়পাে য প্রস্তুি ও সপ্ররণ তহোব তবিাগ 

৩। 
কর্তযপক্ষ্ কর্তযক অতপ যি অন্যান্য 

কার্ যাবলী 

পত্র প্রাতির পর ৫ 

কার্ য তদবে 

নতর্ উপস্থাপন, 

অনুয়মাদন ও পত্র 

সপ্ররণ 

প্রশােন ও তহোব 

তবিাগ 

৪। অতজযি ছুটি ও শ্রাতন্ত তবয়নাদন ছুটি 
পত্র প্রাতির পর ৩ 

কার্ য তদবে 

নতর্ উপস্থাপন, 

অনুয়মাদন ও পত্র 

সপ্ররণ 

প্রশােন ও তহোব 

তবিাগ 

 


