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বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয় 

www.bricm.gov.bd 

 

সফা প্রদান প্রবতশ্রুবত (বটিজজন্স চার্ টায) 

 

১. ববন ও বভন 

 

রুকল্প (Vision) :                                                                        

 

অববরক্ষ (Mission) :                                           ; 

                                                                                                            ; 

                                                                              

২. প্রবতশ্রুত সফামূ 

২.১) নাগবযক সফা 

 

ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধবত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাবিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

বযজাধ দ্ধবত 

সফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দবফ, সপান নম্বয ও ইজভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১               সফা গ্রীতায অনরাইন/ 

অপরাইন সযবজজেন 

ম্পাদন;           

Scope                   

Schedule         

                          

                       

        প্রদান।  

 

সযবজজেন পযভ; জাতীয় বযচয় 

ত্র/         , বযার্, ট্যাক্স, সেড 

রাইজজন্সয কব;                

                      

 

প্রাবিস্থান: 

অযানারাইটিজকর            

            ড. কুদযাত- ই- 

খুদা ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

http://eservice.bricm.gov.b

d/index.php/view_test_fee 

 

 

বযজাধ দ্ধবত: 

অনরাইন/ অপরাইন ব্াংবকং  

১৫ কাম টবদফ               

                       

            

সভাফা: ০১৯১৩০৮১৬২২ 

ই-সভইর:moktar@bricm.gov.bd 
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ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধবত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাবিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

বযজাধ দ্ধবত 

সফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দবফ, সপান নম্বয ও ইজভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

২              

            

        

           

(CRS, SRM, 

CRM         

        

                   – এয 

চাবদা বনরুণ; কাঁচাভার 

ংগ্র ও নািকযণ; 

        বযালু প্রদান; 

Homogeniety & 

Stability স্টাবড বযচারণ; 

সফাতরজাতকযণ ও       

 

সযবজজেন পযভ; জাতীয় বযচয় 

ত্র/         , বযার্, ট্যাক্স, সেড 

রাইজজন্সয কব; 

 

প্রাবিস্থান: 

অযানারাইটিজকর            

            ড. কুদযাত- ই- 

খুদা ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

চাবদা বনরুণ ও সফাগ্রীতায াজথ 

আজরাচনা াজজক্ষ 

 

বযজাধ দ্ধবত: 

অনরাইন/ অপরাইন ব্াংবকং 

আজরাচনা 

াজজক্ষ 

            

                       

           

           

সভাফা: ০১৭১৫০৩২০৫৭ 

ই-সভইর: dg@bricm.gov.bd 

৩ যাায়বনক 

বযভা সফা 

সফা গ্রীতায অনরাইন/ 

অপরাইন সযবজজেন 

ম্পাদন;         

                 

                     

                      

প্রদান।  

 

সযবজজেন পযভ;          

জাতীয় বযচয় ত্র/         , বযার্, 

ট্যাক্স, সেড রাইজজন্সয কব; 

বযভাণভত নমুনা 

 

প্রাবিস্থান: 

অযানারাইটিজকর            

            ড. কুদযাত- ই- 

খুদা ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

http://eservice.bricm.gov.b

d/index.php/view_test_fee 

 

বযজাধ দ্ধবত: 

অনরাইন/ অপরাইন ব্াংবকং 

৭ কাম টবদফ               

                 

            

সভাফা: ০১৯২৬০৮০৪৬৬ 

ই-সভইর: hasan@bricm.gov.bd 

৪             

           -

         

         

     

আভন্ত্রণ ত্র সপ্রযণ; সফা 

গ্রীতায অনরাইন/ অপরাইন 

সযবজজেন ম্পাদন (ন্যযনতভ 

ংখ্যা: ০৬);            

                    

Homogeniety & 

Stability স্টাবড বযচারণ; 

সফা গ্রীতা সথজক সর্স্ট 

পূযনকৃত আজফদন ত্র; সযবজজেন 

পযভ;          জাতীয় বযচয় 

ত্র/         , বযার্, ট্যাক্স, সেড 

রাইজজন্সয কব               

 

প্রাবিস্থান: 

অযানারাইটিজকর            

            ড. কুদযাত- ই- 

http://eservice.bricm.gov.b

d/index.php/view_test_fee 

 

বযজাধ দ্ধবত: 

অনরাইন/ অপরাইন ব্াংবকং 

১০ কাম টবদফ 

        

     

            

               

                       

            

সভাফা: ০১৭১৮৫৬২২৯২ 

ই-সভইর: 

moniruzzaman@bricm.gov.bd 
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ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধবত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাবিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

বযজাধ দ্ধবত 

সফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দবফ, সপান নম্বয ও ইজভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

                          

              

 

খুদা ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

৫      

         সফা 

সফা গ্রীতায অনরাইন/ 

অপরাইন সযবজজেন 

ম্পাদন;         

          চাবদা বনরুণ  

                   

        ; কাঁচাভার ও 

যাায়বনক দ্রব্াবদ ংগ্র; 

                     

বযচারণ             

          

 

সযবজজেন পযভ;          

জাতীয় বযচয় ত্র/         , বযার্, 

ট্যাক্স, সেড রাইজজন্সয কব; 

বযভাণভত নমুনা 

 

প্রাবিস্থান: 

অযানারাইটিজকর            

            ড. কুদযাত- ই- 

খুদা ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

http://eservice.bricm.gov.b

d/index.php/view_test_fee 

 

 

বযজাধ দ্ধবত: 

অনরাইন/ অপরাইন ব্াংবকং 

১০ কাম টবদফ 

        

     

            

                 

                 

            

সভাফা: ০১৭২১২১৮১৮৫ 

ই-সভইর: 

mhrazu@bricm.gov.bd 

৬          

            

                     

                     

                

                  

                     

                   

        ; চাবদা বনরুণ; 

; কাঁচাভার ও যাায়বনক 

দ্রব্াবদ ংগ্র;        

       বযচারণ; পরাপর 

               

 

                      

        জাতীয় বযচয় ত্র/ 

        ; বযার্, ট্যাক্স, সেড 

রাইজজন্সয কব               

 

 

 

প্রাবিস্থান: 

            ড. কুদযাত- ই- 

খুদা ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

আজরাচনা াজজক্ষ 

 

 

 

 

 

 

বযজাধ দ্ধবত: 

অনরাইন/ অপরাইন ব্াংবকং 

আজরাচনা 

াজজক্ষ 

 

           

                       

            

সভাফা: ০১৭২২৮২১৪২২ 

ই-সভইর: pranab@bricm.gov.bd 

৭      

        

                     

                     

                      

        জাতীয় বযচয় ত্র/ 

বফনামূজল্য 

 

আজরাচনা 

াজজক্ষ 
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ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধবত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাবিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

বযজাধ দ্ধবত 

সফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দবফ, সপান নম্বয ও ইজভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

          

            

                

                  

                     

                   

        ; চাবদা বনরুণ; 

; কাঁচাভার ও যাায়বনক 

দ্রব্াবদ ংগ্র;        

       বযচারণ; পরাপর 

               

 

        ;  

 

প্রাবিস্থান: 

            ড. কুদযাত- ই- খুদা 

ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

 

 

 

             

সভাফা: ০১৭২২৮২১৪২২ 

ই-সভইর: pranab@bricm.gov.bd 

৮                                    

                    

অনরাইন/ অপরাইন 

সযবজজেন ম্পাদন;       

            Schedule 

                    

         সযবজজেন পযভ; 

জাতীয় বযচয় ত্র/         ; 

 

প্রাবিস্থান: 

            ড. কুদযাত- ই- 

খুদা ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

আজরাচনা াজজক্ষ 

 

 

 

বযজাধ দ্ধবত: 

অনরাইন/ অপরাইন ব্াংবকং 

আজরাচনা 

াজজক্ষ 

               

                 

            

সভাফা: ০১৯১২০৯৮৩৭৯ 

ই-সভইর: mirola@bricm.gov.bd 

৯           

     

                   

                   

                       

                     

          

 

               জাতীয় বযচয় 

ত্র/         ; বযার্, ট্যাক্স, সেড 

রাইজজন্সয কব               

 

প্রাবিস্থান: 

            ড. কুদযাত- ই- 

খুদা ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

আজরাচনা াজজক্ষ 

 

 

 

বযজাধ দ্ধবত: 

অনরাইন/ অপরাইন ব্াংবকং 

আজরাচনা 

াজজক্ষ 

            

                       

           

            

সভাফা: ০১৭১৫০৩২০৫৭ 

ই-সভইর: dg@bricm.gov.bd 

১০           

     

                   

                   

               জাতীয় বযচয় 

ত্র/         ; বযার্, ট্যাক্স, সেড 

আজরাচনা াজজক্ষ 

 

আজরাচনা 

াজজক্ষ 
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ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধবত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাবিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

বযজাধ দ্ধবত 

সফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দবফ, সপান নম্বয ও ইজভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

               চাবদা 

বনরুণ; কাঁচাভার ও অন্যান্য 

দ্রব্াবদ ংগ্র;           

রাইজজন্সয কব               

 

প্রাবিস্থান: 

            ড. কুদযাত- ই- 

খুদা ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

 

বযজাধ দ্ধবত: 

অনরাইন/ অপরাইন ব্াংবকং 

            

সভাফা: ০১৯১৩০৮১৬২২ 

ই-সভইর: 

moktar@bricm.gov.bd 

১১          

             

সফা গ্রীতায অনরাইন/ 

অপরাইন সযবজজেন 

ম্পাদন;                

                        

        প্রদান।  

 

সযবজজেন পযভ; জাতীয় বযচয় 

ত্র/         ; বযভাণভত নমুনা 

 

প্রাবিস্থান: 

অযানারাইটিজকর            

            ড. কুদযাত- ই- 

খুদা ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

http://eservice.bricm.gov.b

d/index.php/view_test_fee 

 

বযজাধ দ্ধবত: 

অনরাইন/ অপরাইন ব্াংবকং 

২ কাম টবদফ                 

                       

            

সভাফা: ০১৭১৪৬২১৮৫৬ 

ই-সভইর: zabed@bricm.gov.bd 

১২             

     

                    

             কাঁচাভার ও 

অন্যান্য দ্রব্াবদ ংগ্র;    

                  

        ; জাতীয় বযচয় ত্র/ 

          বযার্, ট্যাক্স, সেড 

রাইজজন্সয কব               

 

প্রাবিস্থান: 

অযানারাইটিজকর            

            ড. কুদযাত- ই- 

খুদা ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

আজরাচনা াজজক্ষ 

 

বযজাধ দ্ধবত: 

অনরাইন/ অপরাইন ব্াংবকং 

আজরাচনা 

াজজক্ষ 

              

                 

            

সভাফা: ০১৯২৬০৮০৪৬৬ 

ই-সভইর: hasan@bricm.gov.bd  

 

                 

                 

            

সভাফা: ০১৭২১২১৮১৮৫ 

ই-সভইর: mhrazu@bricm.gov.bd 

 

১৩               বফজ্ঞবি ওজয়ফাইর্, সনাটি 

সফাড ট ও বত্রকায ভাধ্যজভ 

                      

        জাতীয় বযচয় ত্র/ 

বফনামূজল্য ৩০ কাম টবদফ            
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ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধবত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাবিস্থান 

সফায মূল্য এফং 

বযজাধ দ্ধবত 

সফা প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দবফ, সপান নম্বয ও ইজভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

প্রকা; আজফদনত্র 

          ফাছাইকৃত 

আজফদনকাযীজদয াক্ষাৎকায 

গ্রণ; সপজরা বনফ টাচন , 

পযাপর প্রকা ও সপজরাব 

প্রদান  

        ; কর বক্ষাগত নদ 

  

প্রাবিস্থান:  

            ড. কুদযাত- ই- 

খুদা ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

            

সভাফা: ০১৭২২৮২১৪২২ 

ই-সভইর: pranab@bricm.gov.bd 

১৪            

             

             

           

       

                 

                      

                       

              

 

        

 

প্রাবিস্থান:  

            ড. কুদযাত- ই- 

খুদা ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

বফনামূজল্য ৫ কাম টবদফ                

                       

            

সভাফা: ০১৭১৮৫৬২২৯২ 

ই-সভইর: 

moniruzzaman@bricm.gov.bd 

 

১৫          

         

         

       

অনরাইন/ অপরাইন 

সযবজজেন ম্পাদন; 

               

        

 

সযবজজেন পযভ; জাতীয় বযচয় 

ত্র/         ; 

 

প্রাবিস্থান:  

            ড. কুদযাত- ই- 

খুদা ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

বফনামূজল্য ১০ কাম টবদফ               

                 

            

সভাফা: ০১৯২৬০৮০৪৬৬ 

ই-সভইর: hasan@bricm.gov.bd 

১৬ তথ্য 

অফমুিকযণ 

নীবতভারা 

২০১৫-এয 

আওতায় তথ্য 

প্রদান 

ব্বি/উযুি কর্তটজক্ষয 

ভাধ্যজভ আজফদন াওয়ায য 

তথ্য অফমুিকযণ নীবতভারা 

২০১৫ অনুযজণ মথামথ 

কর্তটজক্ষয অনুজভাদন গ্রণ 

কজয তথ্য প্রদান  

তথ্য অফমুিকযণ নীবতভারায় ংযুি 

বনধ টাবযত পযভ (বযবষ্ট ৭-৯) 

 

প্রাবিস্থান:  

            ড. কুদযাত- ই- 

খুদা ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

সফাজবজদ মূল্য আরাদা তথ্য 

অফমুিকযণ নীবতভারায বযবষ্ট ১০ 

দ্রষ্টব্ 

৩০ কাম টবদফ                   

                       

            

সভাফা: ০১৭২১৩২৩৪৫৯ 

ই-সভইর: 

neamat@bricm.gov.bd 

http://most.gov.bd/site/page/a867c6a0-cd33-462e-8cd7-5d1a5d25178f/%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE,-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AB
http://most.gov.bd/site/page/a867c6a0-cd33-462e-8cd7-5d1a5d25178f/%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE,-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AB
http://most.gov.bd/site/page/a867c6a0-cd33-462e-8cd7-5d1a5d25178f/%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE,-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AB
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২.২) প্রাবতষ্ঠাবনক সফা: 

ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধবত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাবিস্থান সফায মূল্য 

এফং বযজাধ 

দ্ধবত 

সফা 

প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দবফ, সপান নম্বয ও ইজভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১               

(R&D      

        

                              

                         

                         

                        

 

                              

         

  

          

            ড. কুদযাত- ই- খুদা 

ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

        ৩০ 

         

            

                       

           

           

সভাফা: ০১৭১৫০৩২০৫৭ 

ই-সভইর: dg@bricm.gov.bd 

২                    

                 

             

       

                          

                               

                           

        

                               

              

  

          

            ড. কুদযাত- ই- খুদা 

ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

        ৫ 

         

            

                       

           

           

সভাফা: ০১৭১৫০৩২০৫৭ 

ই-সভইর: dg@bricm.gov.bd 

৩                 

                

                 

            

                   

     

 

                          

                     

                          

  

          

            ড. কুদযাত- ই- খুদা 

ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

         ৩ 

         

            

                       

           

           

সভাফা: ০১৭১৫০৩২০৫৭ 

ই-সভইর: dg@bricm.gov.bd 

৪                  

               

     

                             

                  

১                           

                  

২                           

        ৬০ 
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ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধবত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাবিস্থান সফায মূল্য 

এফং বযজাধ 

দ্ধবত 

সফা 

প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দবফ, সপান নম্বয ও ইজভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

              

৩               

 

          

            ড. কুদযাত- ই- খুদা 

ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

           

সভাফা: ০১৭১৫০৩২০৫৭ 

ই-সভইর: dg@bricm.gov.bd 

৫                                           

                  

১                            

                  

২                              

      

৩               

  

          

            ড. কুদযাত- ই- খুদা 

ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

        ১৫ 

         

            

                       

           

           

সভাফা: ০১৭১৫০৩২০৫৭ 

ই-সভইর: dg@bricm.gov.bd 

৬               

              

                               

             

                

 

          

            ড. কুদযাত- ই- খুদা 

ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

                 

        

    

                 

                        

            

সভাফা: ০১৭১৬৭৯৬৫৪৩ 

ই-সভইর: 

ashrafulamin@bricm.gov.bd 

৭                 
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ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধবত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাবিস্থান সফায মূল্য 

এফং বযজাধ 

দ্ধবত 

সফা 

প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দবফ, সপান নম্বয ও ইজভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

                   

          

                            

                                

                             

             

 

          

            ড. কুদযাত- ই- খুদা 

ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

       

০৩ 

         

            

সভাফা: ০১৭১৬৭৯৬৫৪৩ 

ই-সভইর: 

ashrafulamin@bricm.gov.bd 

৮ ভারাভার (বফজ্ঞাবনক 

মন্ত্রাবত, যাায়বনক 

দ্রব্াবদ, কাঁচাভার, 

সষ্টনাযী, কবম্পউর্ায 

াভগ্রী,গাবড় অন্যান্য 

দ্রব্াবদ) ক্রয় 

বফজ্ঞবি ওজয়ফাইর্, সনাটি সফাড ট, ও 

বত্রকায ভাধ্যজভ প্রকা; ব্বি/উযুি 

কর্তটজক্ষয ভাধ্যজভ প্রািআজফদন কবভটি 

কর্তটক মাচাই-ফাছাই; 

সনাটি অফ অযাওয়াড ট;               

 

বফজ্ঞবি অনুমায়ী বনধ টাবযত পযজভ আজফদন 

ও ংবিষ্ট ডকুজভন্ট 

 

প্রাবিস্থান:  

            ড. কুদযাত- ই- খুদা 

ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

 

বনধ টাবযত 

মূজল্য; 

স-অড টায 

/জচক 

২৮ 

কাম টবদফ 

               

                       

            

সভাফা: ০১৭১৮৫৬২২৯২ 

ই-সভইর: 

moniruzzaman@bricm.gov.bd 

৯            Schedule         অনরাইন/ 

অপরাইন সযবজজেন ম্পাদন; 

                  Schedule 

                    

 

সযবজজেন পযভ 

 

প্রাবিস্থান: 

            ড. কুদযাত- ই- খুদা 

ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

         

 

 

 

আজরাচনা 

াজজক্ষ 

               

                 

            

সভাফা: ০১৯১২০৯৮৩৭৯ 

ই-সভইর: mirola@bricm.gov.bd 

১০                  

     APA) 

                              

 

প্রাবিস্থান: 

            ড. কুদযাত- ই- খুদা 

ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd  

               

      

         

        

         

     

     

                  

                       

            

সভাফা: ০১৭২১৩২৩৪৫৯ 

ই-সভইর: neamat@bricm.gov.bd 
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ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধবত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র এফং প্রাবিস্থান সফায মূল্য 

এফং বযজাধ 

দ্ধবত 

সফা 

প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দবফ, সপান নম্বয ও ইজভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

         

১১                                               

                            

                          

           

 

প্রাবিস্থান: 

            ড. কুদযাত- ই- খুদা 

ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd  

 

       ১৫ 

        

                  

                       

            

সভাফা: ০১৭২১৩২৩৪৫৯ 

ই-সভইর: neamat@bricm.gov.bd 

 

২.৩) অবযন্তযীণ সফা: 

ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধবত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাবিস্থান 

সফায মূল্য 

এফং বযজাধ 

দ্ধবত 

সফা 

প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দবফ, সপান নম্বয ও ইজভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১                   

                    

    

                       

 

প্রাবিস্থান: 

            ড. কুদযাত- ই- খুদা 

ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

        ২ 

         

                  

                       

            

সভাফা: ০১৭২১৩২৩৪৫৯ 

ই-সভইর: neamat@bricm.gov.bd 

২                    

   

                              

                                 

১৯৫৯                     

                 

 

                            

  

প্রাবিস্থান: 

            ড. কুদযাত- ই- খুদা 

ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

        ৫ 

          

                  

                       

            

সভাফা: ০১৭২১৩২৩৪৫৯ 

ই-সভইর: neamat@bricm.gov.bd 
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ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধবত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাবিস্থান 

সফায মূল্য 

এফং বযজাধ 

দ্ধবত 

সফা 

প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দবফ, সপান নম্বয ও ইজভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

৩                                               

                            

                             

                         

১         

২                              

৩                            

  

প্রাবিস্থান: 

            ড. কুদযাত- ই- খুদা 

ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

        ৫ 

          

                  

                       

            

সভাফা: ০১৭২১৩২৩৪৫৯ 

ই-সভইর: neamat@bricm.gov.bd 

  

৪                    

    -             

                

            

              

                         

                               

                               

                             

        

         -                  

                          

                  

  

প্রাবিস্থান: 

            ড. কুদযাত- ই- খুদা 

ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

        ৩ 

         

            

                       

           

           

সভাফা: ০১৭১৫০৩২০৫৭ 

ই-সভইর: dg@bricm.gov.bd 

৫                                     

                           

                            

                

১          

২                           

৩                

 প্রাবিস্থান: 

            ড. কুদযাত- ই- খুদা 

ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

        ৫ 

          

            

                       

           

           

সভাফা: ০১৭১৫০৩২০৫৭ 

ই-সভইর: dg@bricm.gov.bd 

৬                  

              

                         

                               

                       

                          

        ২০ 
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ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধবত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাবিস্থান 

সফায মূল্য 

এফং বযজাধ 

দ্ধবত 

সফা 

প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দবফ, সপান নম্বয ও ইজভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

              

                

    

                               

                       

          ২             ১        

             

  

প্রাবিস্থান: 

            ড. কুদযাত- ই- খুদা 

ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

            

সভাফা: ০১৭১৬৭৯৬৫৪৩ 

ই-সভইর: 

ashrafulamin@bricm.gov.bd   

৭              

              

                               

                           

              

  

প্রাবিস্থান: 

            ড. কুদযাত- ই- খুদা 

ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

        ৩ 

         

                 

                        

            

সভাফা: ০১৭১৬৭৯৬৫৪৩ 

ই-সভইর: 

ashrafulamin@bricm.gov.bd   

৮               

         

                             

                              

                  

       

  

প্রাবিস্থান: 

            ড. কুদযাত- ই- খুদা 

ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

  

        ১০ 

          

                 

                        

            

সভাফা: ০১৭১৬৭৯৬৫৪৩ 

ই-সভইর: 

ashrafulamin@bricm.gov.bd   

৯                 

                

                            

                              

                          

      

                    

  

প্রাবিস্থান: 

            ড. কুদযাত- ই- খুদা 

        ৩ 

          

                  

                       

            

সভাফা: ০১৭২১৩২৩৪৫৯ 
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ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধবত প্রজয়াজনীয় কাগজত্র 

এফং প্রাবিস্থান 

সফায মূল্য 

এফং বযজাধ 

দ্ধবত 

সফা 

প্রদাজনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দবফ, সপান নম্বয ও ইজভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

  

ই-সভইর: neamat@bricm.gov.bd 

  

১০              

                

                                

                              

                       

 

                    

  

প্রাবিস্থান: 

            ড. কুদযাত- ই- খুদা 

ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

        ৩ 

          

                  

                       

            

সভাফা: ০১৭২১৩২৩৪৫৯ 

ই-সভইর: neamat@bricm.gov.bd 

  

১১                   

                  

            

                                

                          

           

                    

  

প্রাবিস্থান: 

            ড. কুদযাত- ই- খুদা 

ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

 

        ১০ 

          

                  

                       

            

সভাফা: ০১৭২১৩২৩৪৫৯ 

ই-সভইর: neamat@bricm.gov.bd 

 

১২                 

                 

                                

                            

                    

  

প্রাবিস্থান: 

            ড. কুদযাত- ই- খুদা 

ড়ক, ধানভবি, ঢাকা- ১২০৫ 

www.bricm.gov.bd 

        ৫ 

          

                  

                       

            

সভাফা: ০১৭২১৩২৩৪৫৯ 

ই-সভইর: neamat@bricm.gov.bd 
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৩. আনায (সফাগ্রীতায) কাজছ আভাজদয প্রতযাা: 

ক্রবভক প্রবতশ্রুত/কাবিক্ষত সফা প্রাবিয রজক্ষয কযণীয় 

১        স্বয়ংম্পূণ ট আজফদন জভা প্রদান 

২ মথামথ প্রবক্রয়ায় প্রজয়াজনীয় বপ বযজাধ কযা 

৩ প্রজমাজয সক্ষজত্র সভাফাইর সভজজ/ই-সভইজরয বনজদ টনা অনুযণ কযা 

৪ াক্ষাজতয জন্য ধাম ট তাবযজে বনধ টাবযত ভজয়য পূজফ টই উবস্থত থাকা 

৫ অনাফশ্যক সপান/ তদবফয না কযা 

৪. অববজমাগ ব্ফস্থানা দ্ধবত (GRS): 

সফা প্রাবিজত অন্তুষ্ট জর দাবয়ত্বপ্রাি কভ টকতটায জে সমাগাজমাগ করুন। তায কাছ সথজক ভাধান াওয়া না সগজর বনজনাি দ্ধবতজত সমাগাজমাগ কজয আনায ভস্যা অফবত করুন। 

ক্রবভক কেন সমাগাজমাগ কযজফন কায জে সমাগাজমাগ কযজফন সমাগাজমাজগয ঠিকানা বনষ্পবিয ভয়ীভা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) 

১ দাবয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা ভাধান বদজত ব্থ ট জর অববজমাগ বনষ্পবি কভ টকতটা (অবনক) 

 

            

                                  

            

সভাফা: ০১৭১৫০৩২০৫৭ 

ই-সভইর: dg@bricm.gov.bd  
 

৩০ কাম টবদফ 

২ অববজমাগ বনষ্পবি কভ টকতটা বনবদ টষ্ট ভজয় ভাধান 

বদজত ব্থ ট জর 

আবর কভ টকতটা                        

                            

       ৬  ১০                              

      +৮৮-০২-৯৫৪৯৫২৩ 

       ০১৭১২৯৩৯৩৬৩ 

 -      dta@most.gov.bd 

      www.most.gov.bd 
 

২০ কাম টবদফ 

৩ আবর কভ টকতটা বনবদ টষ্ট ভজয় ভাধান বদজত ব্থ ট 

জর 

ভবন্ত্রবযলদ বফবাজগয অববজমাগ ব্ফস্থানা 

সর 

অববজমাগ গ্রণ সকন্দ্র 

৫ নং সগইর্, ফাংরাজদ বচফারয়, ঢাকা 

ওজয়ফ: www.grs.gov.bd 

৬০ কাম টবদফ 

 


