
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
চামড়া গবেষণা ইনস্টিটিউি 

োাংলাবেশ স্টেজ্ঞান ও স্টশল্প গবেষণা পস্টিষে 
মাঠ পর্ যাদের সসবা প্রোন প্রততশ্রুতত (তসটিদজনস চািযার) 

১. তিশন ও তমশন 
  
তিশন: চামড়া, জতুা ও চামড়াজাত পণয স্টেষয়ক গবেষণা এোং আধুস্টনক পিীক্ষাগাি প্রস্টতষ্ঠাি মাধযবম চাস্টিো স্টিস্টিক বেজ্ঞাস্টনক, স্টশল্প ও প্রযুক্তিগত 
গবেষণা ও উদ্ভােবনি জনয ২০২১ সাবলি মবধয সসন্টাি অফ এবেবলন্স স্টিসাবে ময যাো অজযন । 

তমশন: সবুজ অর্ থনীতিতি অেোবনি লবক্ষ সবুজ প্রযুক্তি উদ্ভাবতনর মাধ্যতম চামড়া সসক্টবি বেজ্ঞাস্টনক, স্টশল্প ও প্রযুক্তিগত গবেষণার উন্নয়ন, প্রসাি 
এোং এি সফল প্রবয়াবগি মাধযবম সেশ ও জাস্টতি সাস্টে যক আর্ য-সামাক্তজক সমৃক্তি অজযবন সিায়তা প্রোন।  

২. প্রততশ্রুত সসবাসমূহ 
২.১) নাগতরক সসবা 
ক্র. 
নাং 

সসবার নাম সসবা 
প্রোদন 
সদব যাচ্চ 
সমে 

প্রদোজনীে 
কাগজপত্র 

প্রদোজনীে 
কাগজপত্র / 
আদবেন ফরম  
প্রাতিস্থান 

সসবার মূলয এবাং 
পতরদশাধ পদ্ধতত 

(র্তে থাদক) 

শাখার নামসহ 
োতেত্বপ্রাি কম যকতযার 
পেতব, রুম নম্বর, 
সজলা/ উপদজলার 
সকাড, অতফতসোল 
সিতলদফান ও ইসমইল 

উর্ধ্বতন কর্বকতব ার পদবি, 
রুম নম্বর,   সজলা/ 
উপদজলার সকাড, 

অতফতসোল সিতলদফান 
ও ইসমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
১ পণযমান স্টেবেষণ 

সসো প্রোন 
পত্র 
প্রাস্টিি ৭ 
কম য 
স্টেেস 

ক) পস্টিমানমত 
নমুনা ও স্টনধ যাস্টিত 
ফিবম 
আবেেনপত্র  
খ) স্টেবেষণ স্টফ  

চামড়া গবেষণা 
ইনস্টিটিউি 

পস্টিষে কতৃযক স্টনধ যাস্টিত 
স্টেবেষণ স্টফ (িযািসি), 
সচক/নগে িাকা েযাাংবক 
জমাোন 

সাংস্টেষ্ট স্টেিাগীয় প্রধানগণ িািপ্রাি কম যকতযা 
সমাোইল:০১৮৮৫ 
৯২৬৮৯৮, 
০১৭১৬ ৯০৮০১৫ 
ই-সমইল: dir-

lri@bcsir.gov.bd 
২ কাস্টিগস্টি ও 

প্রযুক্তিগত সসো 
প্রোন 

আবেেন 
প্রাস্টিি 
পি ১৫ 

ক) পস্টিষবেি 
সচয়ািমযান 

গবেষণা 
সমন্বয়কািীি 

চুক্তিি শতয সমাতাবেক গবেষণা সমন্বয়কািী 
সফান: ৫৮৬১০৭৪৮ 

সচয়ািমযান 
োাংলাবেশ স্টেজ্ঞান ও স্টশল্প 
গবেষণা পস্টিষে 
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(পবনি) 
কম য 
স্টেেস 

েিােি 
আবেেনপত্র 
খ) সমব াতা 
স্মািক নমুনা 
ফিম (ছক) 

েিি, পস্টিষে 
সস্টচোলয়, 

স্টেস্টসএসআইআি, 
ঢাকা। 

ইবমইল: 
rc_bcsir@yahoo.com 

 

৩ স্টেশ্বস্টেেযালবয়ি/স্টশ
ক্ষা প্রস্টতষ্ঠাবনি 
ছাত্র-ছাত্রীবেি 
স্টিগ্রী প্রাস্টিবত 
গবেষণা সিায়তা 

১লা 
জলুাই 
সর্বক ৩০ 
জনু 

ক) আবেেনপত্র 
খ) 
আবেেনকািীি 
কতৃযপবক্ষি 
সুপাস্টিশ 

 

অনুবমােন 
সাবপবক্ষ 

স্টেনা মূবলয সাংস্টেষ্ট স্টেিাগীয় প্রধানগণ সচয়ািমযান 
োাংলাবেশ স্টেজ্ঞান ও স্টশল্প 
গবেষণা পস্টিষে 
 

৪ পাঠাগাি সসো প্রস্টত 
কম যস্টেেবস 

ক) িািপ্রাি 
কম যকতযা েিােি 
আবেেনপত্র 
খ) 
আবেেনকািীি 
কতৃযপবক্ষি 
সুপাস্টিশ 

 

চামড়া গবেষণা 
ইনস্টিটিউি 

স্টেনা মূবলয স্টপ্রক্তন্সপাল লাইবেিীয়ান 
(িািপ্রাি) 
সফান: ০১৭২৬০২০০৫০ 
ইবমইল: 
begum.satara@gmail.com 
 
 

িািপ্রাি কম যকতযা 
সমাোইল: ০১৮৮৫ 
৯২৬৮৯৮, 
০১৭১৬ ৯০৮০১৫ 
ই-সমইল: dir-

lri@bcsir.gov.bd 

 
 
২.২) প্রাততষ্ঠাতনক সসবা 
 
ক্র. 
নাং 

সসবার নাম সসবা 
প্রোদন 
সদব যাচ্চ 
সমে 

প্রদোজনীে 
কাগজপত্র 

প্রদোজনীে কাগজপত্র 
/ আদবেন ফরম  

প্রাতিস্থান 

সসবার মূলয 
এবাং পতরদশাধ 
পদ্ধতত (র্তে 
থাদক) 

শাখার নামসহ 
োতেত্বপ্রাি কম যকতযার 
পেতব, রুম নম্বর, 
সজলা/ উপদজলার 
সকাড, অতফতসোল 
সিতলদফান ও ইসমইল 

উর্ধ্বতন কর্বকতব ার পদবি, 
রুম নম্বর,   সজলা/ 
উপদজলার সকাড, 

অতফতসোল সিতলদফান ও 
ইসমইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
১ গবেষণা ও উন্নয়ন নির্ধানিত পস্টিষে কতৃযক িািপ্রাি কম যকতযাি স্টেনামূবলয সাংস্টেষ্ট স্টেিাগীয়  
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(R&D) প্রকল্প 
প্রস্তাে সপ্রিণ 

সময়ে পত্র 
য াগায় াগ/ 
ইয়মইল 

স্টনধ যাস্টিত 
ফিমযাবি  

 

কায যালয় প্রধানগণ  
 
িািপ্রাি কম যকতযা 
সমাোইল: ০১৮৮৫ 
৯২৬৮৯৮, 
০১৭১৬ ৯০৮০১৫ 
ইবমইল:dir-lri@bcsir.gov.bd 

২ স্টনবয়াগকৃত 
সফবলাবেি 
গবেষণা সম্পস্টকযত 
কায যক্রম 

প্রস্টত 
কম যস্টেেবস 

পস্টিষে কতৃযক 
প্রেি স্টনবয়াগপত্র 

 

িািপ্রাি কম যকতযাি 
কায যালয় 

নিিামূয়লে সাংস্টেষ্ট স্টেিাগীয় 
প্রধানগণ 

৩ ছাত্র-ছাত্রীবেি 
গবেষণাগাি 
েযেিাবিি সুবযাগ 
প্রোন এোং 
স্টর্স্টসস তত্ত্বােধান 

প্রস্টত 
কম যস্টেেবস 

ক) সচয়ািমযান 
েিােি 
আবেেনপত্র 
খ) 
আবেেনকািীি 
কতৃযপবক্ষি 
সুপাস্টিশ 
গ) সাংস্টেষ্ট 
গবেষণা 
তত্ত্বােধায়ক ও 
পস্টিচালবকি 
অনুমস্টত 

গবেষণা সমন্বয়কািীি 
েিি/  িািপ্রাি 
কম যকতযাি েিি 

নিিামূয়লে সাংস্টেষ্ট স্টেিাগীয় 
প্রধানগণ 

৪ স্টেজ্ঞানী ও 
সফবলাগবণি 
গবেষণা কবম যি 
উপি 
সিা/সসস্টমনাি 
আবয়াজন 

নির্ধানিত 
সময়ে 

িািপ্রাি কম যকতযা 
েিােি আবেেন 

চামড়া গবেষণা 
ইনস্টিটিউি, সািাি 

 

নিিামূয়লে সাংস্টেষ্ট স্টেিাগীয় 
প্রধানগণ 

৫ স্টেজ্ঞানী ও 
গবেষকবেি 
স্থানীয় 
সিা/সসস্টমনাি/ 
প্রস্টশক্ষবণ 
মবনানয়ন প্রোন 

আবেেন 
প্রাস্টিি 
সবে যাচ্চ 
০৭ (সাত) 
কম যস্টেেস 

সাংস্টেষ্ট সিা-
সসস্টমনাবি 
অাংশগ্রিবণি 
আমন্ত্রণপত্র এোং 
আবেেন 

 

িািপ্রাি কম যকতযাি 
কায যালয় 

নিিামূয়লে সাংস্টেষ্ট স্টেিাগীয় 
প্রধানগণ 

৬ স্টেস্টিন্ন নীস্টতমালা, 
বেজ্ঞাস্টনক 
স্টেষয়েস্তু এোং 

নির্ধানিত 
সময়ে 

- প্রশাসন শাখা/ গবেষণা 
শাখা 

নিিামূয়লে সাংস্টেষ্ট স্টেিাগীয় 
প্রধানগণ 
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গবেষণা সাংস্টেষ্ট 
প্রেন্ধ/প্রস্টতবেেন  
ইতযাস্টেি উপবি 
মতামত প্রোন 

৭ োস্টষ যক 
কম যসম্পােন 
সমব াতা স্মািক 

নির্ধানিত 
সময়ে 

পস্টিষে কতৃযক 
স্টনধ যাস্টিত 
ফিমযাবি  

 

িািপ্রাি কম যকতযাি 
কায যালয় 

নিিামূয়লে সমাোঃ নূবি আলম  
(সফাকাল পবয়ন্ট 
কম যকতযা) 
বেজ্ঞাস্টনক কম যকতযা 
সমাোইলোঃ 
০১৮১৮৮২৯১৪৪ 
ইবমইলোঃ 
naam1980@yahoo.com 
কাস্টনজ ফাবতমা  
(স্টেকল্প সফাকাল পবয়ন্ট 
কম যকতযা) 
বেজ্ঞাস্টনক কম যকতযা 
সমাোইলোঃ 
০১৭১৬৬২৯৩৬১ 
ই-সমইলোঃ 
kanizfatema83@gmail.co

m  

িািপ্রাি কম যকতযা 
সমাোইল:০১৯১৩৫৬৩৬, 
০১৭১৬ ৯০৮০১৫ 
ইবমইল:dir-lri@bcsir.gov.bd 

 
 
 
২.৩) অিযন্তরীণ সসবা 
ক্র. 
নাং 

সসবার নাম সসবা 
প্রোদন 
সদব যাচ্চ 
সমে 

প্রদোজনীে 
কাগজপত্র 

প্রদোজনীে 
কাগজপত্র / 
আদবেন ফরম  
প্রাতিস্থান 

সসবার মূলয এবাং 
পতরদশাধ পদ্ধতত 

(র্তে থাদক) 

শাখার নামসহ 
োতেত্বপ্রাি 

কম যকতযার পেতব, 
রুম নম্বর, সজলা/ 
উপদজলার সকাড, 
অতফতসোল 

সিতলদফান ও ইসমইল 

উর্ধ্বতন কর্বকতব ার পদবি, 
রুম নম্বর,   সজলা/ 
উপদজলার সকাড, 

অতফতসোল সিতলদফান ও 
ইসমইল 
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(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 
১ জাতীে অিুষ্ঠাি 

উদ াপি 
সিকাি কততধ ক 

য ানিত 
নির্ধানিত 
সময়ে 

আবেেনপত্র 
 

এলআিআই নসদ্ধান্ত অিু ােী আিব্বায়ক, জাতীে 
অিুষ্ঠাি উৎ াপি নিিেক 
কনমটি, 
উর্ধ্ধতি বেজ্ঞাস্টনক 
কম যকতযা 
সমাোইলোঃ০১৫৫২৩৩০

৬৬৫ 
ই-সমইলোঃ 
kashem.bcsir@gmail.co

m 

িািপ্রাি কম যকতযা 
সমাোইল: ০১৮৮৫ 
৯২৬৮৯৮, 
০১৭১৬ ৯০৮০১৫ 
ইবমইল:dir-lri@bcsir.gov.bd 

২ ছুটি প্রোন ৩ স্টেন আবেেনপত্র 
 

প্রশাসন শাখা স্টেনামূবলয সাংস্টেষ্ট স্টেিাগীয় 
প্রধানগণ 

িািপ্রাি কম যকতযা 
সমাোইল: ০১৮৮৫ 
৯২৬৮৯৮, 
০১৭১৬ ৯০৮০১৫ 
ইবমইল:dir-lri@bcsir.gov.bd 

৩ কমধকতধ া/কমধচািীগয়ে
ি শতঙ্খলাজনিত 
অনিয় াগ উপস্থাপি 
ও নিষ্পনি 
 

সবে যাচ্চ ৩ 
মাস 

আবেেনপত্র 
 

- স্টেনামূবলয সাংস্টেষ্ট স্টেিাগীয় 
প্রধানগণ 

৪ প্রস্টশক্ষণ প্রোন স্টেস্টিন্ন 
সময়াবে 

আবেেনপত্র 
 

- স্টেনামূবলয সাংস্টেষ্ট স্টেিাগীয় 
প্রধানগণ 

৫ ইিনিটিউয়েি মািি 
সম্পদ উন্নেয়ি 
কমধকতধ ায়দি জিে 
প্রনশক্ষয়েি িেিস্থা 
কিা 

স্টেস্টিন্ন 
সময়াবে 

আবেেনপত্র 
 

- স্টেনামূবলয সাংস্টেষ্ট স্টেিাগীয় 
প্রধানগণ 

৬ আইস্টসটি সসো তাৎক্ষস্টণক ১।আবেেন/প্রস্তাে
 প্রাস্টি 

২। ইন্টািবনি 
সাংবযাগ, 
সমিামত ও 
িক্ষণাবেক্ষণ 

- স্টেনামূবলয সমাোঃ আেুল কাবশম 
আজাে 
উর্ধ্ধতি বেজ্ঞাস্টনক 
কম যকতযা 
সমাোইলোঃ 
০১৫৫২৩৩০৬৬৫ 
ই-সমইলোঃ 
kashem.bcsir@gmail.co

m 
৭ স্টনিাপিা তাৎক্ষস্টণক ক)  আনসাি ও 

স্টনিাপিা কমীি 
- স্টেনামূবলয 
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মাধযবম পািািা 
খ) স্টসস্টসটিস্টি 
গ) সবচতনতা 
েৃক্তিবত 
উে্েুিকিণ 

৮ ওয়েিসাইয়ে তথ্ে 
হালিাগাদকিে 

 থ্াসময়ে - - নিিামূয়লে সমাোঃ আব্দিু িাজ্জাক 
বেজ্ঞাস্টনক কম যকতযা 
সমাোইলোঃ 
০১৯১৩৫৬৩৬ 
ই-সমইলোঃ 
arazzaqbcsirlri@gmail.c

om 
৯ স্টচস্টকৎসা সসো তাৎক্ষস্টণক - - স্টেনামূবলয - সমস্টিবকল কনসালবিন্ট 

সমাোইল:০১৭১৫৭৬২৬২৭ 
ই-সমইলোঃ 
doctor@bcsir.gov.bd  

১০ আোস্টসক ও 
োিস্টিক স্টেক্তডাং 
সমিামত ও 
সাংস্কাি এোং 
সিস্টলবফান ও 
বেেুযস্টতক সসো 

• োবজি 
েিাদ্দসাবপক্ষ 
• তাৎক্ষস্টণক 
•  প্রবযাজযবক্ষ

সত্র ৩-৩০ 
স্টেন 

স্টনধ যাস্টিত 
সিক্তজিাবি 
স্টলস্টপেিকিণ  

 

- স্টেনামূবলয আিব্বায়ক, পূতয 
কস্টমটি 
সমাোইলোঃ০১৫৫২৩৩০

৬৬৫ 
ইবমইলোঃkashem.bcsir@

gmail.com 

িািপ্রাি কম যকতযা 
সমাোইল: ০১৮৮৫ 
৯২৬৮৯৮, 
০১৭১৬ ৯০৮০১৫ 
ইবমইল:dir-lri@bcsir.gov.bd 

১১ িিস্টমিস্টি সসো তাৎক্ষস্টণক/ 
সক্ষত্র 
স্টেবশবষ ১-২ 
স্টেন 

স্টনধ যাস্টিত 
সিক্তজিাবি 
স্টলস্টপেিকিণ  

 

- স্টনধ যাস্টিত স্টফ প্রোন 
সাবপবক্ষ 

কাস্টনজ ফাবতমা  
বেজ্ঞাস্টনক কম যকতযা 
সমাোইলোঃ 
০১৭১৬৬২৯৩৬১ 
ই-সমইলোঃ 
kanizfatema83@gmail.c

om 

িািপ্রাি কম যকতযা 
সমাোইল:০১৯১৩৫৬৩৬, 
০১৭১৬ ৯০৮০১৫ 
ইবমইল:dir-lri@bcsir.gov.bd 

১২ ইিনিটিউয়েি 
নিনিন্ন প ধায়েি 
কমধকতধ া ও 
কমধচািীবেি 
জাতীয় শুিাচাি 
সকৌশল নিিয়ে 

প্রনশক্ষে সূচী 
অিু ােী 

- প্রশাসন শাখা নিিামূয়লে - িািপ্রাি কম যকতযা 
সমাোইল: ০১৮৮৫ 
৯২৬৮৯৮, 
০১৭১৬ ৯০৮০১৫ 
ইবমইল:dir-lri@bcsir.gov.bd 
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প্রনশক্ষে 
 
 
 
 
 
 
 
 


