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বাাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব এ্যাডস্টিস্টনদেশন এ্যান্ড ম্যাদনজদিন্ট (স্টবয়াি) ফাউদন্ডশন 
৬৩, স্টনউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০ 

www.biam.org.bd 
 

 

স্টিটিদজনি চাট টার 

 

১. স্টিশনঃ েক্ষ, সৃজনশীল, স্বপ্রদনাস্টেত ও কি টদযাগী িানব িম্পে সৃস্টির লক্ষ্যে িানিম্মত প্রস্টশক্ষণ পস্টরচালনা। 

 
স্টিশনঃ বাাংলাদেশ স্টিস্টিল িাস্টি টি (প্রশািন) কযাডাদরর িেস্যদের পপশাস্টিস্টিক উৎকর্ ট িাধন এ্বাং উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় স্টনদয়াস্টজত িরকাদরর িব টস্তপরর কি টকতটাদের পপশাগত িাদনান্নয়ন ও েক্ষতা বৃস্টিকদে 

প্রস্টশক্ষণ পস্টরচালনা। 

 
২. পিবা প্রোন ও প্রস্টতশ্রুতি 
 

২.১) নাগস্টরক পিবাঃ 

ক্রঃ 

নাং 
পিবার নাি পিবা প্রোন পিস্টত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এ্বাং প্রাস্টিস্থান 
পিবার মূল্য এ্বাং পস্টরদশাধ পিস্টত 

পিবা প্রোদনর 

িিয়িীিা 
োস্টয়ত্বপ্রাি কি টকতটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। তিতিন্ন প্রিোশী সংস্থার অনুক্ষ্রাক্ষ্ের 

প্রপ্রতযক্ষ্ি অতিটতরয়াম, মাতিপারপাস 

হলসহ অন্যান্য হল িরাদ্দ প্রদান। 

মহাপতরচালক িরাির প্রিোশী সংস্থার 

আক্ষ্িদক্ষ্নর প্রপ্রতযক্ষ্ি যাচাই-িাছাই কক্ষ্র 

সংতিষ্ট নতিক্ষ্ি অনুক্ষ্মাদন সাক্ষ্পক্ষ্য িরাদ্দ 

প্রদান করা হয় 

প্রিোশী সংস্থার তনজস্ব 

প্রলটার প্রহি প্যাক্ষ্ি 

আক্ষ্িদন পত্র 

প্রসিারমূল্য প্রতিটি হক্ষ্লর প্রযক্ষ্ত্র সময়সীমা 

সকাল ৯ টা –তিকাল ৫ টা।  

অতিটতরয়াম- ৮৫,০০০/- 

মাতিপারপাস- ৩৪,৩২০/- 

মাহবুি কতির হল-৯,৬০০/- 

প্রমঘনা হল- ৯,৬০০/- 

নূরুল আতমন হল- ৯,৬০০/- 

ল্যাঙ্গুক্ষ্য়জ ল্যাি- ৯,৬০০/- 

সাইফ তমজান হল- ৭,২০০/- 

আব্দুল আতজজ হল- ৭,২০০/- 

শতহদুল জতহর হল-১২,০০০/- 

কুদরি-এ-ইলাহী হল- ৯,৬০০/- 

সামসুতদ্দন কতিউটার ল্যাি- ১২,০০০/- 

প্র ালাপ কতিউটার ল্যাি-৮,৪০০/- 

রজনী ন্ধ্ো কতিটার ল্যাি-৭,২০০/- 

এিং পতরক্ষ্শাে পদ্ধতি:  

কোতশয়ার অিিা অি থ শাখা এর তনকট 

পতরক্ষ্শােপূি থক আদায় রতশদ গ্রহণ। 

৩ কম থতদিস িহকারী পস্টরচালক (প্রশািন) 

পফান : +৮৮০২৯৩৪৯০৩৯ 

adadmin@biam.org.bd 
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ক্রঃ 

নাং 
পিবার নাি পিবা প্রোন পিস্টত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এ্বাং প্রাস্টিস্থান 
পিবার মূল্য এ্বাং পস্টরদশাধ পিস্টত 

পিবা প্রোদনর 

িিয়িীিা 
োস্টয়ত্বপ্রাি কি টকতটা 

২। তিতসএস (প্রশাসন) কোিাক্ষ্রর 

কম থকিথাক্ষ্দর চাতহদার প্রপ্রতযক্ষ্ি তিয়াম 

প্রহাক্ষ্েক্ষ্লর তসট িরাদ্দ প্রদান 

কম থকিথাক্ষ্দর চাতহদার প্রপ্রতযক্ষ্ি তিয়াম 

প্রহাক্ষ্েক্ষ্লর তসট িরাদ্দ প্রদান করা হয় 

অনলাইক্ষ্ন তিআইতপ- ৬৫০/- (প্রতি তসট) 

এতস- ৩০০/- (প্রতি তসট) 

নন-এতস- ১৫০/- (প্রতি তসট) 

পতরক্ষ্শাে পদ্ধতি:  

তরক্ষ্সপশক্ষ্ন সরাসতর মাতনতরতসপ্ট এর 

মাধ্যক্ষ্ম অিিা অনলাইন প্রপ-প্রমন্ট পদ্ধতিক্ষ্ি 

িাৎযতণক পস্টরচালক (প্রশািন) 

পফান : +৮৮০২৯৩৪৮৩৫৪ 

diradmin@biam.org.bd 

৩। চাস্টহো স্টিস্টিক স্টবস্টিন্ন প্রস্টশক্ষণ কার্ টক্রি 

পস্টরচালনা। 

প্রতযাশী িাংস্থার অনুদরাধপত্র/ িম্মস্টতপদত্রর 

প্রপ্রতযক্ষ্ি স্টনধ টাস্টরত অাংশগ্রহণকারীদের 

পরস্টজদেশন, পকাি ট ব্যবস্থাপনা কস্টিটির 

িাধ্যদি পস্টরচালন 

অনুক্ষ্রােপত্র, 

িদনানয়নপত্র, ছস্টব 

স্টনধ টাস্টরত ফরদি তথ্য 

িরবরাহ, প্রস্টশক্ষণ শাখা 

এবাং 

www.biam.org.bd 

   িাংস্থা কর্তটক স্টনধ টাস্টরত স্টফ/ বাদজট 

অনুিাদর পচক/নগে পস্টরদশাধ 

িাংস্টিি প্রস্টশক্ষণ 

পকাদি টর পিয়াে 

অনুিাদর 

পস্টরচালক (প্রস্টশক্ষণ) 

পফান- +৮৮০২৪৮৩১৩৩৩৫ 

dirtrg@biam.org.bd 

৪। স্টবস্টিএ্ি (স্বাস্থয) কযাডাদরর 

কি টকতটাদের স্টবদশর্ বুস্টনয়াস্টে প্রস্টশক্ষণ 

পস্টরচালনা। 

প্রতযাশী িাংস্থার অনুদরাধপত্র/ িম্মস্টতপদত্রর 

পপ্রস্টক্ষদত স্টনধ টাস্টরত অাংশগ্রহণকারীদের 

পরস্টজদেশন, পকাি ট ব্যবস্থাপনা কস্টিটির 

িাধ্যদি পস্টরচালনা 

র্থার্থ কর্তটপক্ষ কর্তটক 

িদনানয়ন পত্র, ছাড়পত্র, 

ছস্টব, স্টনধ টাস্টরত 

অাংশগ্রহণকারীদের 

পরস্টজদেশন, 

 প্রস্টশক্ষণ শাখা 

এবাং 

www.biam.org.bd 

অনুদিাস্টেত বাদজট অনুিাদর পচক/নগে 

পস্টরদশাধ 

২ িাি পস্টরচালক (প্রস্টশক্ষণ) 

পফান- +৮৮০২৯৩৪৮৩৫৪ 

dirtrg@biam.org.bd 

৫। স্টবস্টিন্ন িন্ত্রণালয়/ স্টবিাগ/ েির/ িাংস্থার 

অনুদরাদধ স্টবস্টিন্ন পিয়ােী প্রস্টশক্ষণ 

পস্টরচালনা  

প্রতযাশী িাংস্থার অনুদরাধপত্র, পকাি ট 

ব্যবস্থাপনা কস্টিটির িাধ্যদি পস্টরচালনা 

র্থার্থ কর্তটপক্ষ কর্তটক 

িদনানয়ন পত্র, ছাড়পত্র, 

ছস্টব, স্টনধ টাস্টরত 

অাংশগ্রহণকারীদের 

পরস্টজদেশন, 

প্রস্টশক্ষণ শাখা 

এবাং 

www.biam.org.bd 

অনুদিাস্টেত বাদজট অনুিাদর পচক/নগে 

পস্টরদশাধ 

স্টনধ টাস্টরত িিয় 

অনুর্ায়ী 

প্রস্টশক্ষণ 

পস্টরচালনা করা 

হয় 

পস্টরচালক (প্রস্টশক্ষণ) 

পফান- +৮৮০২৯৩৪৮৩৫৪ 

dirtrg@biam.org.bd 

৬। স্টবদ্যযৎ স্টবিাদগর আওতাধীন 

কি টকতটাদের স্টবিাগীয় বুস্টনয়াস্টে প্রস্টশক্ষণ 

পকাি ট/েক্ষতা উন্নয়ন প্রস্টশক্ষণ পকাি ট 

পস্টরচালনা। 

প্রতযাশী িাংস্থার অনুদরাধপত্র, পকাি ট 

ব্যবস্থাপনা কস্টিটির িাধ্যদি পস্টরচালনা 

র্থার্থ কর্তটপক্ষ কর্তটক 

িদনানয়ন পত্র, ছাড়পত্র, 

ছস্টব, পরস্টজদেশন, 

প্রস্টশক্ষণ শাখা 

এবাং 

www.biam.org.bd 

অনুদিাস্টেত বাদজট অনুিাদর পচক/নগে 

পস্টরদশাধ 

৪৫/৫০ তদন পস্টরচালক (প্রস্টশক্ষণ) 

পফান- +৮৮০২৯৩৪৮৩৫৪ 

dirtrg@biam.org.bd 
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ক্রঃ 

নাং 
পিবার নাি পিবা প্রোন পিস্টত 

প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এ্বাং প্রাস্টিস্থান 
পিবার মূল্য এ্বাং পস্টরদশাধ পিস্টত 

পিবা প্রোদনর 

িিয়িীিা 
োস্টয়ত্বপ্রাি কি টকতটা 

৭। স্টনজস্ব উদযাদগ, আন্তজটাস্টতক িাংস্থার 

িাদথ পর্ৌথ উদযাদগ এ্বাং স্টবস্টিন্ন 

প্রস্টতষ্ঠান/েিদরর অনুদরাদধ 

ওয়াকটশপ/দিস্টিনার আদয়াজন। 

ব্যবস্থাপনা কস্টিটির িাধ্যদি তত্ত্বাবধান ও 

পস্টরচালনা 

র্থার্থ কর্তটপক্ষ কর্তটক 

অাংশগ্রহণকারী 

িদনানয়ন, স্টনধ টাস্টরত 

অাংশগ্রহণকারীদের 

পরস্টজদেশন, প্রস্টশক্ষণ 

শাখা এবাং 

www.biam.org.bd 

অনুদিাস্টেত বাদজট অনুিাদর পচক/নগে 

পস্টরদশাধ 

১ স্টেন/ ৩ স্টেন পস্টরচালক (প্রস্টশক্ষণ) 

পফান- +৮৮০২৯৩৪৮৩৫৪ 

dirtrg@biam.org.bd 

 

২.২) প্রাস্টতষ্ঠাস্টনক পিবাঃ 

ক্রঃ নাং পিবার নাি পিবা প্রোন পিস্টত 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এ্বাং প্রাস্টিস্থান 

পিবার মূল্য এ্বাং 

পস্টরদশাধ পিস্টত 

পিবা প্রোদনর 

িিয়িীিা 
োস্টয়ত্বপ্রাি কি টকতটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। িতহিঃিাংলাক্ষ্দশ ছুটি, 

মাতৃত্বজতনি ছুটি, 

ননতমতিক ছুটি, অতজথি ছুটি, 

কম থস্থল িো  ইিোতদ 

অনুক্ষ্মাদন। 

মহাপতরচালক বরাবর আদবেদনর িাধ্যদি সাদা কা ক্ষ্জ আদবেন স্টবনামূদল্য ক) িদব টাচ্চ 

০১ কি টস্টেবি 

খ) িদব টাচ্চ 

০৭-১০ 

কি টস্টেবি 

মহাপতরচালক 

পফান : +৮৮০২৯৩৪৮৩৯৪ 

dg@biam.org.bd 

 

২। কম থচাতরর ননতমতিক ছুটি, 

কম থস্থল িো  ইিোতদ 

অনুক্ষ্মাদন। 

পস্টরচালক (প্রশািন) বরাবর আদবেদনর িাধ্যদি ছুটির স্টনধ টাস্টরত আদবেন 

স্টপএ্স্টবএ্ক্স কক্ষ 

স্টবনামূদল্য ক) িদব টাচ্চ 

০১ কি টস্টেবি 

খ) িদব টাচ্চ 

০৩ কি টস্টেবি 

 

পস্টরচালক(প্রশািন) 

পফান : +৮৮০২৯৩৪৮৩৫৪ 

diradmin@biam.org.bd  
৩। স্টশক্ষাপ্রস্টতষ্ঠাদনর জনবল 

স্টনদয়াগ 

ক) িাংতিি স্টশক্ষাপ্রস্টতষ্ঠাদনর পস্টরচালনা কস্টিটির িিাপস্টত কর্তটক 

চাস্টহোপত্র স্টবয়াি ফাউদন্ডশদন পপ্ররণ করা। 

খ) নস্টথদত িহাপস্টরচালক িদহােদয়র অনুদিােন প্রাস্টির পর স্টনদয়াগ 

স্টবজ্ঞস্টি ০২টি দেস্টনক পস্টত্রকায় প্রকাশ করা। 

গ) স্টনধ টাস্টরত িিয়িীিা পর্ টন্ত প্রাথী কর্তটক দাতখলকৃি আদবেনপত্র গ্রহণ। 

  ঘ) প্রাি আদবেনিমূহ র্াচাই বাছাইদয়র িাধ্যদি পরীক্ষা প্রোদনর 

অনুিস্টত প্রোন। 

ঙ) স্টনদয়াগ কস্টিটির প্রস্তুস্টতমূলক িিার িাধ্যদি স্টনদয়াগ পরীক্ষার স্টেন 

ও আনুর্স্টিক স্টবর্দয় স্টিিান্ত  গ্রহণ। 

চ) স্টনধ টাস্টরত তাস্টরদখ স্টনদয়াগ পরীক্ষা (স্টলস্টখত ও পিৌস্টখক) গ্রহণ ও 

ফলাফল প্রকাশ। 

ছ) স্টনদয়াগপত্র প্রোন। 

আদবেনপদত্রর িাদথ ০২ 

কস্টপ ছস্টব, ৩০০/- 

টাকার পপ-অড টার, 

এ্নআইস্টড কাদড টর 

ফদটাকস্টপ এ্বাং 

স্টশক্ষাগত পর্াগ্যতার 

িকল িনদের িতযাস্টয়ত 

কস্টপ। 

 ৩ িাি িহাপস্টরচালক িদহােয় 

mailto:diradmin@biam.org.bd
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৪। স্টশক্ষাপ্রস্টতষ্ঠাদনর জন্য 

বই, ডাদয়স্টর ও খাতা মুদ্রণ 

ক) স্টবয়াি ফাউদন্ডশন কর্তটক স্টবয়াি পস্টরচাস্টলত িকল স্টশক্ষাপ্রস্টতষ্ঠাদন 

চাস্টহোপত্র পপ্ররণ করা। 

খ) িকল স্টশক্ষাপ্রস্টতষ্ঠাদনর পূরণকৃত চাস্টহো অনুর্ায়ী চাস্টহোপত্র 

স্টবয়াি ফাউদন্ডশদন পপ্ররণ করা। 

গ) প্রাি চাস্টহোর আক্ষ্লাক্ষ্ক স্টবযিান িজুে পরীক্ষাপ্রন্ত প্রদয়াজনীয় 

িািগ্রী মুদ্রণ। 

ঘ) চাস্টহোস্টিস্টিক প্রস্টতষ্ঠানওয়ারী মূল্য স্টনধ টারণ। 

ঙ) চাস্টহো অনুর্ায়ী িািগ্রী িরবরাহ করা। 

চ) িরবরাহকৃত প্রস্টতষ্ঠান হদত স্টনধ টাস্টরত মূল্য গ্রহণ করা। 

স্টবয়াি পস্টরচাস্টলত 

স্টবস্টিন্ন স্কুল ও কদলজ 

হদত চাস্টহোপত্র।  

 ২ িাি িহাপস্টরচালক িদহােদয়র 

অনুদিােনক্রদি 

পস্টরচালক (স্টশক্ষা)  

diredu@biam.org.bd 

৫। স্টশক্ষাপ্রস্টতষ্ঠাদনর 

স্টশক্ষক পণর পদোন্নস্টত 

প্রোন 

ক) পদোন্নস্টতর িাধ্যদি স্টনদয়াদগর পক্ষদত্র স্টনদয়াগকারী কর্তটপক্ষ 

(স্টবয়াি) িাংস্টিি স্টশক্ষাপ্রস্টতষ্ঠাদনর বাছাই কস্টিটি কর্তটক বাছাইকৃত 

প্রাথীদের তাস্টলকা স্টবদবচনাক্রদি পদোন্নস্টত প্রোন করা হয়। 

খ) স্টবগত ৫ (পাঁচ) বৎিদরর িদধ্য পকান স্টশক্ষক বা কি টচারীর বাস্টর্ টক 

পগাপনীয় অনুদবেদন স্টবরূপ িন্তব্য থাস্টকদল তাদক পরবতী ১ (এ্ক) 

বৎির পদোন্নস্টতর জন্য স্টবদবস্টচত করা হদব না।  

গ) কর্তটপক্ষ কর্তটক অনুদিাস্টেত পজযষ্ঠতা অনুিরণ কদর পদোন্নস্টত 

প্রোন করা হয়। 

ঘ) ঢাকাস্থ স্টশক্ষাপ্রস্টতষ্ঠাদনর পক্ষদত্র স্টনদয়াগ বাছাই কস্টিটি এ্বাং ঢাকার 

বাস্টহদর স্টশক্ষাপ্রস্টতষ্ঠাদনর পক্ষদত্র স্থানীয় স্টনদয়াগ বাছাই কস্টিটির 

সুপাস্টরদশর পপ্রতযক্ষ্ি িহাপস্টরচালক, স্টবয়াি ফাউদন্ডশন স্থায়ী স্টশক্ষক 

কি টচারীর পদোন্নস্টত প্রস্তাক্ষ্ির অনুদিােন কদরন। 

 ঙ) িহাপস্টরচালক কর্তটক নস্টথদত অনুদিােন গ্রহণ সাক্ষ্পক্ষ্য 

পদোন্নস্টতর অস্টফি আদেশ জারী করা হয়। 

িাংতিি প্রস্টতষ্ঠাদনর 

গিস্টন টাং বস্টডর 

িিাপস্টতর সুপাস্টরশপত্র। 

 ২ িাি িহাপস্টরচালক িদহােদয়র 

অনুদিােনক্রদি  

পস্টরচালক (স্টশক্ষা) 

diredu@biam.org.bd 

৬। স্টশক্ষাপ্রস্টতষ্ঠাদনর স্টবস্টিন্ন 

কস্টিটি গঠদনর অনুদিােন 

ক) িাংস্টিি স্টশক্ষাপ্রস্টতষ্ঠান স্টশক্ষাদবাদড টর পরস্টজদেশনভুক্ত হদল কস্টিটি 

গঠদনর অনুদিােদনর জন্য পত্র স্টবয়াি ফাউদন্ডশন কর্তটক তা িাংস্টিি 

স্টশক্ষাদবাদড ট পপ্ররণ করা হয়। 

খ) িাংস্টিি স্টশক্ষাপ্রস্টতষ্ঠান স্টশক্ষাদবাদড টর পরস্টজদেশনভুক্ত না হদল 

কস্টিটি গঠদনর সুপাস্টরশ িাংস্টিি প্রস্টতষ্ঠাদনর িিাপস্টত ও অধ্যক্ষ 

বরাবর পপ্ররণ করা হয়। 

 
িাংস্টিি প্রস্টতষ্ঠাদনর 

গিস্টন টাং বস্টডর 

িিাপস্টতর কস্টিটি 

গঠদনর সুপাস্টরশপত্র। 

 ১৫ স্টেন িহাপস্টরচালক িদহােদয়র 

অনুদিােনক্রদি  

পস্টরচালক (স্টশক্ষা) 

diredu@biam.org.bd 

৭। স্টবযালদয় পাঠোদনর 

অনুিস্টত প্রোন 

ক) িহাপস্টরচালক িদহােয় নস্টথদত অনুদিােন গ্রহণক্রদি 

খ) িাংস্টিি স্টশক্ষাপ্রস্টতষ্ঠান স্টশক্ষাদবাদড টর পরস্টজদেশনভূক্ত হদল 

আদবেনটি অনুদিােদনর জন্য িাংস্টিি স্টশক্ষাদবাদড ট পপ্ররণ। 

গ) স্টশক্ষাদবাদড টর পরস্টজদেশন নয় এ্িন স্টশক্ষাপ্রস্টতষ্ঠাদনর পক্ষদত্র 

অনুদিাস্টেত আদবেন িাংস্টিি প্রস্টতষ্ঠাদনর িিাপস্টত ও অধ্যক্ষ 

বরাবর পপ্ররণ। 

িাংস্টিি প্রস্টতষ্ঠাদনর 

গিস্টন টাং বস্টডর 

িিাপস্টতর সুপাস্টরশ। 

 ১৫ স্টেন িহাপস্টরচালক িদহােদয়র 

অনুদিােনক্রদি  

পস্টরচালক (স্টশক্ষা) 

diredu@biam.org.bd 
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৮। নতুন কদর পেস্টণ পখালার 

অনুদিােন 

িিাপস্টত ও অধ্যদক্ষর আদবেদনর সুপাস্টরদশর পস্টরদপ্রস্টক্ষদত স্টবয়াি 

ফাউদন্ডশন কর্তটক অনুদিােনক্রদি পাঠোদনর অনুিস্টত পেয়া হয়। 

িাংস্টিি 

স্টশক্ষাপ্রস্টতষ্ঠাদনর 

গিস্টন টাং বস্টডর 

িিাপস্টতর সুপাস্টরশ।  

 ১৫ স্টেন িহাপস্টরচালক িদহােদয়র 

অনুদিােনক্রদি  

পস্টরচালক (স্টশক্ষা) 

diredu@biam.org.bd 

৯। ওদয়ব িাইদট তথ্য 

হালনাগােকরণ 

িরািস্টর চাস্টহো প্রোন, প্রদকৌশল 

শাখা 

স্টবনামূদল্য িদব টাচ্চ  

০১ কি টস্টেবি 

িহকারী পস্টরচালক (প্রশািন) 

পফান : +৮৮০২৯৩৪৯০৩৯ 

diradmin@biam.org.bd 
১০। হাড টওয়যার, িফটওয়যার ও 

পনটওয়াকট িিস্যা 

িরািস্টর চাস্টহো প্রোন, 

স্টপএ্স্টবএ্ক্স কক্ষ 

স্টবনামূদল্য িদব টাচ্চ  

০৩ কি টস্টেবি 

উপিহকারী প্রদকৌশলী 

পিাবাইল: 

+৮৮০১৯১৩১০০৪০২ 
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২.৩) অিযন্তরীন পিবা 

ক্রঃ নাং পিবার নাি পিবা প্রোন পিস্টত 
প্রদয়াজনীয় কাগজপত্র 

এ্বাং প্রাস্টিস্থান 

পিবার মূল্য এ্বাং 

পস্টরদশাধ পিস্টত 

পিবা প্রোদনর 

িিয়িীিা 
োস্টয়ত্বপ্রাি কি টকতটা 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। িতহিঃিাংলাক্ষ্দশ ছুটি, 

মাতৃত্বজতনি ছুটি, ননতমতিক 

ছুটি, অতজথি ছুটি, কম থস্থল িো  

ইিোতদ অনুক্ষ্মাদন। 

মহাপতরচালক বরাবর আদবেদনর িাধ্যদি সাদা কা ক্ষ্জ আদবেন স্টবনামূদল্য ক) িদব টাচ্চ 

০১ কি টস্টেবি 

খ) িদব টাচ্চ 

০৭-১০ কি টস্টেবি 

মহাপতরচালক 

পফান : +৮৮০২৯৩৪৮৩৯৪ 

dg@biam.org.bd 

 

২। কম থচাতরর ননতমতিক ছুটি, 

কম থস্থল িো  ইিোতদ 

অনুক্ষ্মাদন। 

পস্টরচালক (প্রশািন) বরাবর আদবেদনর িাধ্যদি ছুটির স্টনধ টাস্টরত আদবেন 

স্টপএ্স্টবএ্ক্স কক্ষ 

স্টবনামূদল্য ক) িদব টাচ্চ 

০১ কি টস্টেবি 

খ) িদব টাচ্চ 

০৭-১০ কি টস্টেবি 

 

পস্টরচালক(প্রশািন) 

পফান : +৮৮০২৯৩৪৮৩৫৪ 

diradmin@biam.org.bd 

৩। স্টশক্ষাপ্রস্টতষ্ঠাদনর  স্টশক্ষক ও 

কি টচারীগদণর চাকুরী 

স্থায়ীকরণ 

ক) স্টনম্নবস্টণ টত স্টবর্য় স্টবদবচনা কদর স্থায়ীকরদণর উদেদে 

গঠিত বাছাই কস্টিটির সুপাস্টরদশর স্টিস্টিদত িাংস্টিি গিস্টন টাং 

বস্টডর/পস্টরচালনা কস্টিটি পকান স্টশক্ষক/ কি টচারীর 

স্থায়ীকরদণর আদেশ প্রোন কদরন:  

১। স্টশক্ষানবীশকাদলর শতট পূরণ হইয়াদছ স্টক না; 

২।চাকুস্টর সক্ষ্ন্তার্জনক স্টক না িদি ট স্টশক্ষাপ্রস্টতষ্ঠান প্রধাদনর 

প্রতযয়ন গ্রহণ করা হয়।  

িাংস্টিি 

স্টশক্ষাপ্রস্টতষ্ঠাদনর 

গিস্টন টাং বস্টডর 

িিাপস্টতর সুপাস্টরশ।  

 

- ৩০ স্টেন িহাপস্টরচালক িদহােদয়র 

অনুদিােনক্রদি  

পস্টরচালক (স্টশক্ষা) 

diredu@biam.org.bd 

৪। িাংস্টিি স্টশক্ষাপ্রস্টতষ্ঠাদনর 

অস্টিদর্াগ স্টনষ্পস্টি 

ক) িিাপস্টত অধ্যক্ষ কর্তটক অস্টিদর্াগ স্টবয়াি ফাউদন্ডশদন 

পপ্ররণ কদরন। 

খ) স্টবয়াি ফাউদন্ডশন কর্তটক িাংস্টিি স্টশক্ষাপ্রস্টতষ্ঠাদনর 

িিাপস্টতর পূণ টাি প্রস্টতদবেন গ্রহণ করা হয়। 

গ) প্রাি অস্টিদর্াগপত্র ও িন্তব্য প্রস্টতদবেন   পর্ টাদলাচনাপূব টক 

স্টবস্টধ অনুর্ায়ী ব্যবস্থা গ্রহদণর স্টবর্দয় িহাপস্টরচালক িদহােয় 

হদত নস্টথদত স্টিিান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা হয়। 

- - ৩০ স্টেন পস্টরস্টচালক (স্টশক্ষা) িদহােদয়র 

অনুদিােনক্রদি  

িহকারী পস্টরচালক (স্টশক্ষা)  

adedu@biam.org.bd 

৫।  পিশনারী িালািাল িরবরাহ িরািস্টর চাস্টহোপত্র প্রোন স্টবনা মূদল্য িদব টাচ্চ  

০১ কি টস্টেবি 

িহকারী পস্টরচালক (প্রশািন) 

পফান : +৮৮০২৯৩৪৯০৩৯ 

diradmin@biam.org.bd 
৬। এ্স্টিিাইরাি, ইন্টারদনট 

ওয়াইফাই িিস্যা 

িরািস্টর চাস্টহোপত্র প্রোন, 

স্টপএ্স্টবএ্ক্স কক্ষ 

স্টবনামূদল্য িদব টাচ্চ  

০১ কি টস্টেবি 

পিাঃ িকবুল পহাদিন 

কস্টম্পউটার অপাদরটর 

পিাবাইল: +৮৮০১৭১৭৮৩৫৯৮০ 
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২.৪) তথ্য প্রোনকারী কি টকতটা: 

তথ্য প্রোনকারী কি টকতটার পেবী: 

 
পফান নম্বর: 

ই-পিইল: 

িহকারী পস্টরচালক (প্রতশযণ) 

স্টবয়াি ফাউদন্ডশন, ঢাকা। 

+৮৮০২৯৩৩৬১১০ 

adtrg@biam.org.bd 

 
 

 ৩) আপনার কাদছ আিাদের প্রতযাশা 

ক্রস্টিক প্রস্টতশ্রুত/কাস্টিত পিবা প্রাস্টির লদক্ষয করণীয় 

১ স্বয়াংিম্পূণ ট আদবেন জিা প্রোন 

২ র্থার্থ প্রস্টক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় স্টফি পস্টরদশাধ করা 

৩ প্রদর্াজয প্রযক্ষ্ত্র পিাবাইল পিদিজ/ ই-পিইদলর িাধ্যদি স্টনদে টশনা অনুিরণ করা 

৪ অনাবেক পফান /তেস্টবর না করা 

 

৪) অস্টিদর্াগ প্রস্টতকার ব্যবস্থাপনা (GRS) 

পিবা প্রাস্টিদত অিন্তুি হদল োস্টয়ত্বপ্রাি কি টকতটার িদি পর্াগাদর্াগ করুন। তার কাছ পথদক িিাধান পাওয়া না পগদল স্টনদম্নাক্ত পিস্টতদত পর্াগাদর্াগ কদর আপনার িিস্যা অবস্টহত করুন। 

ক্রস্টিক কখন পর্াগাদর্াগ করদবন 
কার িদি পর্াগাদর্াগ 

করদবন 
পর্াগাদর্াদগর ঠিকানা 

স্টনষ্পস্টির 

িিয়িীিা 

১ 
োস্টয়ত্বপ্রাি কি টকতটা িিাধান 

স্টেদত না পারদল 

অস্টিদর্াগ স্টনষ্পস্টি 

কি টকতটা (অস্টনক) 

পস্টরচালক (স্টশক্ষা) 

পফানঃ +৮৮০২৯৩৫২৪০৬ 
স্টতন িাি 

২ 

অস্টিদর্াগ স্টনষ্পস্টি কি টকতটা 

স্টনস্টে টি িিদয় িিাধান স্টেদত 

না পারদল 

আস্টপল কি টকতটা 

িহাপস্টরচালক, স্টবয়াি ফাউদন্ডশন 

পফানঃ +৮৮০২৯৩৪৮৩৯৪ এ্ক িাি 

৩ 
আস্টপল কি টকতটা স্টনস্টে টি িিদয় 

িিাধান স্টেদত না পারদল 
 

িস্টন্ত্রপস্টরর্ে স্টবিাদগর অস্টিদর্াগ 

ব্যবস্থাপনা পিল 
স্টতন িাি 

 

 


