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িবএস�আই’র বত�মান পদস�েহর কায �ব�ন  
 

 

পিরচালক (�শাসন): 
1. �শাসন  উইং এর যাবতীয় কাজকম � পিরচালনা।  
2. মহাপিরচালক মেহাদেয়র �শাসিনক কােজ সহায়তা �দান।  
3. উপ-পিরচালক (�শাসন) এবং সহকারী পিরচালক (�শাসন) এর কােজ সম�য় সাধন এবং কােজর যথাথ �তা বজায় রাখার �ােথ � 

পরামশ � ও সহায়তা �দান।  
4. কম �কত�া/ কম �চারী িনেয়াগ সং�া� িবষেয় �েয়াজনীয় কায ��ম।  
5. কম �কত�া/ কম �চারদেদর, বদলী/ পেদা�িত/ িসেলকশন ��ড/ টাইম ��ল ইত�ািদ িবষেয় �েয়াজনীয় কায ��ম �হণ।  
6. কম �কত�া/ কম �চারীেদর ��, বািষ �ক বি�ত� �বতন িবষয়ক কায �ািদসহ অধীন� কম �কত�ােদর বািষ �ক �গাপনীয় �িতেবদন িলখন।  
7. িবএস�আই এর কাউি�ল সভা অ��ােনর িবষেয় মহাপিরচালকেক �েয়াজনীয় সহায়তা �দান। এত��তীত মহাপিরচালক ক��ক 

আহবান�ত �য �কান সভা অ��ােনর যাবতীয় কায ��ম �হণ ও তদারকী।  
8. �িত�ােনর আয়-�য় সং�া� িহসাব শাখার যাবতীয় কাজকেম �র তদারিক।  
9. ভা�ার শাখার তদারিক।  
10. কম �কত�া/ কম �চারীেদর িজ.িপ ফা�/ ক�ান তহিবল হইেত ঋণ ম�রী সং�া� িবষেয় �েয়াজনীয় �ব�া �হণ।  
11. কম �কত�া/ কম �চারীেদর �দেশ/ িবেদেশ িবিভ� �িশ�েণর �াথী মেনানয়ন সং�া� িবষেয় �ব�া �হণ।  
12. িশ� ম�ণালয়/ অথ � ম�ণালেয়র বােজট সং�া� িবিভ� �শাসিনক িবষয় স�কীয় সভায় �িতিনিধ�।  
13. সািব �ক িনরাপ�া ও সং�া� িনয়ম ��লার সািব �ক তদারিক।  
14. ক��প� ক��ক �দ� �য �কান দািয়�।  

 
পিরচালক (পদাথ �/রসায়ন):  

1. প� সাম�ীর �ণগতমান যাচাই �ব �ক �ট� িরেপ �াট  �দান করা।  
2. সং�িহত ন�নার পরী�ণ ও পরী�ণ �িতেবদন।  
3. পে�র মান উ�য়ন এবং মান িনয়�ণ �ব�ার উ�য়েনর করা।  
4. িফিজক�াল ও রসায়ন �টি�ং �াবেরটরী স�েহর সািব �ক কায ��ম ত�াবধান এবং এতদসং�া� পিরক�না �নয়ন, �শাসিনক ও 

কািরগরী িবষেয় মহাপিরচালকেক সািব �ক সহায়তা �দান করা।  
5. মান, িসএম উইং এবং বাজার হইেত ত� সং�হ �ব �ক চািহদা ও পরী�ণ �িবধা�যায়ী ন�ন ন�ন প�েক বা�তা�লক িসএম 

সনের আওতায় আনার জ� উ��তন ক��পে�র িনকট �পািরশ �পশ করা।  
6. পি�কার মা�েম �টি�ং কায ��ম স�েক� �াপক �চার করা।  
7. মান িনয়�েণর সােথ জিড়ত �ি�বগ � ও িশ� �িত�ােনর সিহত �যাগােযাগ ও �িশ�ণ সািব �ক �দান করা।  
8. পরী�েণর মা�েম পে�র �ণগত মােনর উ�য়নকে� সরকারেক নীিতমালা িনধ �ারেণ �েয়াজন পরামশ � �দান করা।  
9. আমদানী�ত/ র�ানীেযা� প� পরী�া করা।  
10. �াবেরটরী অ�াে�িডেটশন �ীেম সি�য় অংশ�হণ করা।  
11. মান �নয়ন/ িরিভশেন অংশ �হণ করা।  

 
পিরচালক (িসএম):  

1. পে�র �নগত মােনর িন�য়তা �দান �ব �ক সা� �িফেকট �দােনর �ব�া �হণ। 
2. পে�র মান উ�য়ন  এবং মান িনয়�েণ �ব�া �হেণ সংি�� সকলেক উ�� করা।  
3. জন�ােথ � ����ণ � প� স�হ বা�তা�লক িসএম লাইেসে�র আওতা�� করার জ� উ��তন ক��পে�র িনকট �পািরশ করা।  
4. িবিভ� পে�র জ� �ণিত বাংলােদশ মানেক িবে�র অ�া� �দেশর সিহত সংগিত�ণ � করার �েয়াজন �দখা িদেল �স জ� 

সংি�� পে�র মান িরিভশেনর �পািরশ করা।  
5. িসএম সং�া� িবিভ� পিরক�না, �শাসিনক ও কািরগরী িবষেয় মহাপিরচালকেক সািব �ক সহায়তা �দান করা।  
6. �ভা�াসাধারন/ উৎপাদনকারীেদর চািহদা�যায়ী িবিভ� পে�র বাংলােদশ মান �ণয়েনর �পািরশ করা।  
7. �ভজাল প�/ িসএম সনদ �তীত বাজারজাত�ত প� সাম�ীর িব�ে� জনগনেক সেচতন কিরবার লে�� �চারকায � পিরচালনা 

করা/ �ব�া করা।  
8. আইন অমা�কারী িবিভ� উৎপাদনকারী/ আমদানীকারক/ র�ানীকরক �িত�ােনর  িব�ে� আইনগত �ব�া �নওয়া।  
9. িসএম উইং এর সািব �ক কাজকম � তদারিক ও মহাপিরচালক মেহাদয়েক �েয়াজনীয় সহায়তা �দান।  
10. ক��প� ক��ক �দ� অ� �য �কান দািয়� পালন। 
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পিরচালক (�মে�ালিজ):  
1. আ��জািতকভােব �হীত ৭� �ল একক �িত�া ও ত�াবধান করা। এ উে�ে� �াইমারী �মে�ালিজ সং�া� সকল কম �কা� 

ত�াবধান করা এবং আ�জ�ািতক �যাগ�� র�া করা।  
2. ‘‘��া�াডস � অব ওেয়টস এ� �মজাস � অিড ��া�, ১৯৮২’’ এবং ‘‘ িদ বাংলােদশ ��া�াডস অব ওেয়টস এ� �মজাস � �ল, ১৯৮২ 

�মাতােবক �দেশ �ািপত ৬� িবভাগীয় �মে�ালিজ ই�েপ�েরেটর মা�েম কায �করী কিরয়া �দেশ স�ক ওজন ও পিরমাপ 
�হােরর িনি�য়তা �দান করা।  

3. তদারিক, মিনটিরং এবং সম�য় সাধেনর মা�েম �দেশ �ািপত �মে�ালিজ ই�েপ�েরেটর কাজ কেম � গিত স�ার করা।  
4. িল�াল �মে�ালিজ িবভাগ, িশ� ও �ব�ািনক �মে�ালিজ িবভাগ ও �মে�ালিজ পরী�াগার ও �িশ�ণ িবভাগ স�েহর সািব �ক 

ত�াবধান ও তদারিকর মা�েম �দেশ িল�াল �মে�ালিজ এবং িশ� ও �ব�ািনক �মে�ালিজ সািভ �স �দােনর িবষেয় িন�য়তা 
�দানসহ �মে�ালিজ সং�া� �িশ�েনর �ব�া �হণ করা।  

5. ‘‘িদ ��া�াডস � অব ওেয়টস এ� �মজাস � অিড ��া�, ১৯৮২’’ �মাতােবক �দেশর িবিভ� �িত�ানেক ওজন ও পিরমাপক 
উৎপাদনকারী/ �মরামতকারী/ সরবরাহকারীেদর সনদ �দান করা। আ�জািতক প�িতর ওজন ও পিরমাপক সাম�ীর আমদানী/ 
র�ানীর অ�মিত পদে�প �ব�া �হণ।  

6. ওজন ও পিরমাপ স�িক�ত �চিলত আইনেক আ�িনকীকরণ কিরয়া আ�জ�ািতক মােন উ�ীত করা পদে�প �হণ করা।  
7. ‘‘িদ ��া�াডস � অব ওেয়টস এ� �মজাস � অিড ��া�, ১৯৮২’’ �ত �দ� �মতাবেল �ােকজড কেমািড� �লস করাসহ উহা 

কায �করী করার �েয়াজনীয় পদে�প �হণ করা।  
8. সময় সময় িল�াল �মে�ালিজ, িশ� ও �ব�ানীক �মে�ালিজ স�িক�ত িবষয়ািদ উ�য়েনর জ� উ��তন ক��পে�র িনকট 

�েয়াজনীয় পরামশ � �দান করা।  
9. �দেশর িশ� গেবষণা ��ে� উ�িত সাধেনর জ� ওজন পিরমাপ স�িক�ত িবিভ� য�পািতর মেডল অ�েমাদন করা।  
10. যাবতীয় ওজন ও পিরমাপক য� িনিদ �� সময় পরপর ��ভােব ক�ািলে�শন কিরয়া সা� �িফেকট �দােনর সকল ��ি�গত �েযাগ 

�ি� করা।  
11. ক��পে�র িনেদ �শা�যায়ী অ�া� কায �ািদ স�াদন করা।  

 
পিরচালক (মান):  

1. মান উইং এর �ধান িহসােব সকল িবভােগর কাজকম � ত�াবধান করা।  
2. মান �ণয়ন, �হীতকরণ ও িডিভশেনর স�ক কাজ তদারকী করা।  
3. �েয়াজনীয় আইএসও মান �হীতকরেণর �ব�া �হণ। 
4. আইএসও ৯০০০ এবং আইএসও ১৪০০ মান �হীত ও বা�বায়েনর স�ক দািয়� পালন।  
5. িবভাগীয় কিম�র �ধােনর সিহত সভা করা।  
6. িবভাগীয় কিম�র সভায় উপি�ত থাকা।  
7. �েয়াজেন শাখা কিম�র সভায় উপি�ত থাকা।  
8. �শাসিনক নীিতিনধ �ারেণ মহা পিরচালক মেহাদয়েক সহায়তা করা।  
9. মান �নয়েনর �ােথ � সরকারী, আধা-সরকারী, �ায়�শািসত �িত�ান এবং িবিভ� �বসরকারী �িত�ােনর সিহত �যাগােযাগ র�া 

করা।  
10. মহা পিরচালক মেহাদয় ক��ক অিপ �ত �য �কান দািয়� পালন করা।  

 
পিরচালক (িবএস�আই আ�িলক অিফস, চ��াম):  

1. িবভাগীয় আ�িলক অিফেসর িনব �াহী �ধান িহেসেব দািয়ে� পালন করা।  
2. অধীন� কম �কত�ােদর মে� কায �ব�ন এবং যথাযথ ত�াবধান করা।  
3. িবভােগর কােজর তদারিক ও সম�য় সাধন।  
4. মিনটিরং এবং সম�য় সাধেনর মা�েম পে�র মান িনয়�ণ, িল�াল �মে�ালিজ সািভ �স �দান এবং যথাযথভােব পে�ন �ণগত 

মান পরী�ণ িনি�ত করা।  
5. মহাপিরচালকেক আ�িলক অিফেসর �শাসিনক কােজ সহায়তা �দান এবং ত�র কত�ক �েদয় �য �কান আেদশ/িনেদ �শ �িতপালন 

করা। 
 
পিরচালক (িবএস�আই আ�িলক অিফস, �লনা):  

1. িবভাগীয় আ�িলক অিফেসর িনব �াহী �ধান িহেসেব দািয়ে� পালন করা।  
2. অধীন� কম �কত�ােদর মে� কায �ব�ন এবং যথাযথ ত�াবধান করা।  
3. িবভােগর কােজর তদারিক ও সম�য় সাধন।  
4. মিনটিরং এবং সম�য় সাধেনর মা�েম পে�র মান িনয়�ণ, িল�াল �মে�ালিজ সািভ �স �দান এবং যথাযথভােব পে�র �ণগত 

মান পরী�ণ িনি�ত করা।  
5. মহাপিরচালকেক আ�িলক অিফেসর �শাসিনক কােজ সহায়তা �দান এবং ত�র কত�ক �েদয় �য �কান আেদশ/িনেদ �শ �িতপালন করা। 
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পিরচালক (িবএস�আই আ�িলক অিফস, রাজশাহী):  

1. িবভাগীয় আ�িলক অিফেসর িনব �াহী �ধান িহেসেব দািয়ে� পালন করা।  
2. অধীন� কম �কত�ােদর মে� কায �ব�ন এবং যথাযথ ত�াবধান করা।  
3. িবভােগর কােজর তদারিক ও সম�য় সাধন।  
4. মিনটিরং এবং সম�য় সাধেনর মা�েম পে�র মান িনয়�ণ, িল�াল �মে�ালিজ সািভ �স �দান এবং যথাযথভােব পে�ন �ণগত 

মান পরী�ণ িনি�ত করা।  
5. মহাপিরচালকেক আ�িলক অিফেসর �শাসিনক কােজ সহায়তা �দান এবং ত�র ক��ক �েদয় �য �কান আেদশ/িনেদ �শ �িতপালন 

করা। 
 
 
উপ-পিরচালক (�শাসন):  

1. পিরচালক-�ক �শাসিনক যাবতীয় কােজ সহায়তা �দান।  
2. কম �চারীেদর �নিমি�ক/ ��র ম�রী �দান।  
3. কম �কত�ােদর �নিমি�ক, িনেয়াগ/পেদা�িত/বদলী সং�া� নিথর কায ��ম �হণ ও বা�বায়ন।  
4. �িত�ােনর িসেলকশন �বাড � ও িসেলকশন কিম�র সিচেবর দািয়� পালন।  
5. কম �কত�া/ কম �চারীেদর িসেলকশন ��ড/ টাইমে�ল ইত�ািদর িবষেয় �েয়াজনীয় �ব�া �হণ।  
6. কম �কত�া/কম �চারীেদর িসেলকশন ��ড/ টাইমে�ল ইত�ািদর িবষেয় �েয়াজনীয় কায ��ম তদারকী বা�বায়ন।  
7. �িত�ােনর যানবাহন পিরচালনা/ র�ণােব�ণ সং�া� যাবতীয় কায ��ম তদারকী বা�বায়ন।  
8. কম �কত�া/ কম �চারীেদর িড.িপ ফা�/ ক�াণ তহিবল এর ঋন সং�া� নিথর কায �াবলী। 
9. িবএস�আই অিডট ও বােজট সং�া� যাবতীয় কায ��ম।  
10. কম �কত�া/কম �চারীেদর �বতন িবল, �প বীমা ও সরকারী �বসরকারী আেয়র িহসাব সং�া� নিথর কায ��ম।  
11. �িত�ােনর মামলা সং�া� কায ��ম।  
12. ভা�ার শাখার কাজকম � তদারকী।  
13. ক��প� ক��ক �দ� অ� �য �কান দািয়�।  
 

 
উপ-পিরচালক (িসএম):  

1. পিরচালক (িসএম) �ক সকল কােজ সহায়তা করা। 
2. িবভাগীয় অিফেসর িনব �াহী কম �কত�া িহসােব দািয়� পালন করা। 
3. অধীন� কম �কত�ােদর মে� কায �ব�ন এবং যথাযথ ত�াবধান করা। 
4. িসএম কায ��ম স�সারেণর মা�েম রাজ� আয় �ি�র পিরক�না করা। 
5. বাজারজাত�ত পে�র মান বজায় রাখার জ� বাজার পিরদশ �ন এবং এতদসং�া� নকল �ভজাল �িতেরাধ �েমর কায ��ম 

পিরচালনা করা। 
6. পিরচালেকর িনকট কােজর মািসক অ�গিতর �িতেবদন �পশ করা। 
7. অধঃ�ন কম �কত�াগণেক ইনহাউজ �িশ�ণ �দান করা। 
8. উ��তন কত�প� ক��ক �েদয় �য �কান দািয়� পালন করা। 

 
 
উপ-পিরচালক (রসায়ন/পদাথ �):  

1. সংি�� পিরচালক-�ক সকল কােজ সহায়তা করা। 
2. িবভাগীয় অিফেসর িনব �াহী কম �কত�া িহসােব দািয়� পালন করা। 
3. অধীন� কম �কত�ােদর মে� কায �ব�ন এবং যথাযথ ত�াবধান করা। 
4. �েয়াজন অ�যায়ী ক��পে�র সােথ পরামশ ��েম পরী�াগােরর জ� ন�ন য�পািত �েয়র পিরক�না ও র�ণােব�েনর �ব�া 

করা। 
5. জ�ল ন�না পরী�ার ��ে� �েয়াজনীয় িস�া� �দান করা। 
6. পিরচালেকর িনকট কােজর মািসক অ�গিতর �িতেবদন �পশ করা। 
7. অধঃ�ন কম �কত�াগণেক ইনহাউজ �িশ�ণ �দান করা। 
8. �ডিলভারী তািরেখ বা যথা সমেয় �িতেবদন জারীর �ব�া করা।  
9. উ��তন কত�প� ক��ক �েদয় �য �কান দািয়� পালন করা। 
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উপ-পিরচালক (মান):  
1. সংি�� িবভােগর কাজকেম �র সািব �ক ত�াবধান করা।  
2. িবভাগীয় কিম�র সিচব িহসােব দািয়� পালন করা ও িকিম�র িস�া� বা�বায়েন পদে�প �হণ করা।  
3. মান �ণয়েনর �ােথ � সরকারী, আধা-সরকারী, �ায়�শািসত �িত�ান/ �ি� মািলকানাধীন িশ� �িত�ান ও সংি�� িবেশষ�েদর 

সিহত �যাগােযাগ র�া করা।  
4. উ��তন ক��প� ক��ক �েদয় �য �কান দািয়� পালন করা। 

 
উপ-পিরচালক (�মে�ালিজ):  

1. �দেশর �ািপত ৬� িবভাগীয় �মে�ালিজ ই�েপ�েরেটর মা�েম সরকার ক�� জারী�ত ‘‘িদ ��া�াড �স অব ওেয়টস এ� �মজ�াস 
অিড ��া� ১৯৮২’’ ‘‘ িদ বাংলােদশ ��া�াড �স অব ওেয়টস এ� �মজ�াস �লস ১৯৮২ এর বা�বায়ন কােজ পিরচালক (�মে�ালিজ) 
�ক সহায়তা করা।  

2. কিমটিরং এবং সম�য় সাধেনর মা�েম �দেশ �ািপত ৬� িবভাগীয় �মে�ালিজ ই�েপ�েরেটর কােজ গিল স�ার কিরয়া �দেশ 
ওজন ও পিরমােপ �মে�ক প�িত �েরা�ির �চলনসহ িল�াল �মে�ালিজ সািভ�স �দান।  

3. ‘‘িদ ��া�াড �স অব ওেয়টস এ� �মজ�াস অিড ��া� ১৯৮২’’ অ�যায়ী �দেশর িবিভ� �িত�ানেক ওজন ও পিমাপক য�পািত 
উৎপাদনকারী/ সরবরাহকারী/ �মরামতকারী/ ক�ািলে�টর িহসােব সনদ �দােনর িবষেয় �েয়াজনীয় নিথেত ��াব �ণয়ন  ও 
পিরচালক (�মে�ালিজ)  এর িনকট �পশ করা।  

4. ওজন ও পিরমাপ য�পািত আমদানীকারকেদর আেবদন প� �ি�য়াজাত কিরয়া ‘‘িদ ��া�াড �স অব ওেয়টস এ� �মজ�াস 
অিড ��া� ১৯৮২’’ িদ বাংলােদশ ��া�াড �স অব ওেয়টস এ� �মজ�াস �লস ১৯৮২ অ�যায়ী পিরচালক (�মে�ালিজ)  এর িনকট 
�পশ করা। 

5. এবং ‘‘িদ ��া�াড �স অব ওেয়টস এ� �মজ�াস অিড ��া� ১৯৮২’’ এবং িদ বাংলােদশ ��া�াড �স অব ওেয়টস এ� �মজ�াস �লস 
১৯৮২ এর �য �কান ধারা/ উপধারা স�েক� �া�া �দান করা এবং �েযাজনীয় ধারা/ উপধারা সংেশাধেনর �ব�া করা।  

6. সময় সময় িবিভ� সরকারী/আধা সরকারী/ �বসরকারী �িত�ানস�হর সিহত �যাগােযােগর মা�েম ওজন ও পিরমােপ �মি�ক 
প�িত �চলেন সাহা� ও সহেযাগীতা করা।  

7. কািরগরী িবষয়ািদ স�েক� সমেয় সমেয় িবভাগীয় �মে�ালিজ ই�েপ�েরট স�হেক পিরচালেকর মা�েম পরামশ � �দান করা।  
8. �দেশ ওজন ও পিরমােপ �মি�ক প�িত বা�াবায়েনর লে�� সময় সময় িবিভ� পিরক�না �ণয়ন ও বা�বায়েনর কম ��চী �ণয়ন করা।  
9. ওজন ও পিরমাপ স�কীয় �চিলত আইনেক সমেয়র আেলােক আ�িনকীকরেনর িবষেয় পদে�প �হণ করা।  
10. �দশেক ওজন ও পিরমােপর ��ে� আ�জ�ািতক মােন উ�ীত করার জ� িনমণিলিখত আ�জ�ািতক ও আ�িলক সং�ার সিহত 

ঘিন� �যাগােযােগ পিরচালকেক সহায়তা করা।  
- International Organization of Legal Metrology (OIML) 
- General Conference of Weights and Measures (CC) 
- International Bureau of Weights and Measures 
- Commonwealth Science copuncil (CSC) 
- Asia/ Pacific Merology program (APMP) 

11. ক��পে�র িনেদশা�যায়ী অ�া� কায �ািদ স�াদন করা।  
 
সহকারী পিরচালক (�শাসন):  

1. �শাসিনক সকল নিথ পে�র সংর�ণ ও �েয়াজন অ�যায়ী উপ�াপন। 
2. ম�ণালেয়র যাবতীয় িচ� পে�র জবাব �তরী, অ�েমাদেনর �ব�া �হণ ও ��রণ।  
3. �শাসিনক ও অ�া� ম�ণালেয়র সােথ �যাগােযাগ সং�া� দািয়� পালন।  
4. কম �কত�া/ কম �চারীেদর (�দশীয় ও �বেদিশক) �িশ�ণ সং�া� নিথ ��াবনাসহ উপ�াপন।  
5. মািসক, ��মািসক ও বাৎসিরক কম �কাে�র �িতেবদন �তরী উপ�াপন ও অ�েমাদন �হণ সােপে� ম�ণালেয় ��রেণর �ব�া 

�হণ।  
6. বাসা বরা� সং�া� নিথর কা��ম ও কিম�েক সািচিবক সহায়তা �দান।  
7. কম �কত�া/ কম �চারীেদর ��, বািষ �ক বিধ �ত �বতন, �খলা িবষয়ক নিথর কায ��ম। 
8. অধীন� কম �চারীেদর বািষ �ক �গাপনীয় �িতেবদন িলখন।  
9. মহাপিরচালেকর সিহত অ�ি�ত িবিভ� সভা অ��ােনর কায ��ম �হণ এবং সভা কায �িববরণী ��ত ও অ�েমাদেনর �ব�া �হণ।  
10. অিফস �টিলেফান/ �াস/ িব��ৎ পয়ঃ ও পািনর িবল সং�া� নিথ উপ�াপন ও অ�েমাদন ও িবতরেনর �ব�া �হণ।  
11. িবিভ� �কার অ�ীম ও যাতায়াত ভাউচার সং�া� নিথ উপ�াপন ও �ব�া �হণ।  
12. িবভাগীয় অিফস স�েহর বাড়ী ভাড়া, �টিলেফান িবল/ ভা�মান আদালেতর খ� ইত�ািদ অ�েমাদন সং�া� কাজ।  
13. ক��প� ক��ক �দ� �য �কান দািয়�। 
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সহকারী পিরচালক ( পিরক�না ও উ�য়ন):  
1. উ�য়ন �ক� সং�া� যাবতীয় নিথ পে�র সংর�ণ ও �েয়াজনীয় উপ�াপন। 
2. �ক� সং�া� ম�ণালেয়র িচ�পে�র জবাব �তরী ও অ�েমাদেনর �ব�া �হণ। 
3. িডিপিপর খসড়া �ণয়ন ও অ�েমাদেনর জ� উপ�াপন।  
4. �ক� সং�া� মািসক, ��মািসক ও বািষ �ক �িতেবদন �ণয়ন, উপ�াপন ও অ�েমাদন �হণ সােপে� ম�ণালেয় ��রেণর �ব�া 

�হণ।  
5. �ক� বা�বায়ন ও ��ায়ন সং�া� সকল �কার সভায় অংশ�হণ, কায �িববরণী �ণয়ন এবং �হীত িস�া� স�হ বা�বায়েনর �ব�া 

�হণ।  
6. ক��প� ক��ক �দ� অ� �য �কান দািয়�।   

 
সহকারী পিরচালক (িহসাব ও অভ��রীণ িনরী�া): 

1. িবএস�আই এর িহসাব সং�া� যাবতীয় কায �াবলী।  
2. কম �কত�া/ কম �চারীেদর �বতন িবল �তরী ও �ব�া �হণ।  
3. �পনশন/ �া��ই� সং�া� নিথর কাজ।  
4. বােজট �ণয়ন সং�া� যাবতীয় কায ��ম।  
5. �াংিকং িহসাবর�ণ ও �লনেদন সং�া� কায ��ম।  
6. যাবতীয় িবল/ ভাউচার �তরীর ও পিরেশােধর �ব�া �হণ।  
7. ক��প� ক��ক �দ� অ� �য �কান দািয়�।   

 
 
সহকারী  পিরচালক (মান) 

1. উপ-পিরচালক-�ক সকল কােজ সহায়তা করা ।   
2. আ�জ�ািতক মান �ণয়ন কােজ  সি�য় অংশ�হেণর �ব�া  করা।  
3. অধীন� কম �কত�ােদর মে� কায � ব�ন এবং যথাযথ ত�াবধান করা।  
4. পিরচালেকর িনকট কােজর সািব �ক অ�গিতর �িতেবদন  �পশ করা।  
5. উ��তন ক��প� ক��ক �েদয় �য �কান দািয়� পালন করা। 

6. National  mirror কিম�র সদ� সিচব িহসােব দািয়�  পালন করা। 
7. ISO, IEC এর িবিভ� Technical committee, sub-committee এবং working group এর সােথ �যাগােযাগ র�া করা।    

 
 
সহকারী পিরচালক (�মে�ালিজ):  

1. �মে�ালিজ িবভােগর উপ-পিরচালকেক সািব �ক কায � পিরচালনায় সহায়তা করা।  
2. অধীন�েদর �দনি�ন কাজকম � তদারিক করা।  
3. মিনটিরং এবং সম�য় সাধেনর মা�েম �দেশ �ািপত ৬� িবভাগীয় �মে�ালিজ ই�েপে�ােটর কােজর গিত স�ার কিরয়া িল�াল 

�মে�ালিজ সািভ �স �দােন উপ-পিরচালেক সহায়তা করা।  
4. �মে�ক ওজন ও পিরমাপক উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী এবং �মরামতকারীেক সািভ �স �দােন �মে�ালিজ সং�া� সকল িবষেয় 

পরামশ � দান করা এবং ‘‘িদ ��া�াড �স অব ওেয়টস এ� �মজাস � অিড �না� এবং ওজন ও পিরমাপ িবিধ সংেশাধেনর জ� খসড়া 
�ণয়ন করা।  

5. সময় সময় িবিভণন সরকারী, আধা-সরকারী এবং �বসরকারী �িত�ান স�েহর সিহত �যাগােযােগর মা�েম িল�াল �মে�ালিজ 
সািভ �স �দােন বা�ব পিরক�না �হেণর জ� উপ-পিরচালেকর িনকট �পািরশ কেপশ করা এবং  িবভাগীয় �মে�ালিজ 
ই�েপ�েরট�িলর কম � পিরক�না সমি�ত করার জ� বা�ব স�ত পরামশ �দান করা।  

6. কািরগির িবষয়ািদ স�েক� সময় সময় িবভাগীয় �মে�ালিজ ই�েপ�ােরট স�হেক পিরচালেকর মা�েম পরামশ � �দােন 
উপপিরচালেকর িনকট �পািরশ �পশ করা।  

7. �দেশ ওজন ও পিরমােপ �মে�ক প�িত বা�বায়েনর  এবং িল�াল �মে�ালিজ সািভ�স �দােন সময় সময় িবিভ� পিরক�না �ণয়ন 
ও বা�বায়েনর কােজ উপ-পিরচালকেক সহায়তা করা।  

8. ওজন ও পিরমাপ স�িক�ত �চিলত আইন সমেয়র তািগেদ পদে�প �হেণ পরামশ � �দান এবং উপ-পিরচালকেক সহায়তা করা।  
9. �দেশর ওজন ও পিরমাপেক আ�জ�ািতক মােন উ�ীত করার জ� আ�জািত�ক ও আ�িলক সং�ার সিহত ঘিন� �যাগােযাগ উপ-

পিরচালেকর �হীত পদে�প কায �কর অবদান রাখা।  
10. �মি�ক ওজন ও পিরমাপক য�পািত উৎপাদনকারী �মরামতকারীেদর আিথ �ক বছর িভি�ক �ধান কায �ালয় হইেত সনদ �দান/ 

নবায়েনর জ� িবভাগীয় �মে�ালিজ ই�েপ�েরেটর উপ-পিরচালেকর �পািরশ পরী�া-িনরী�া কিরয়া পরামশ � �দান।  
11. আমদানী�ত �মি�ক ওজন ও পিরমাপক �ভিরফাই করা এবং এতদসং�া� িবভাগীয় �মে�ালিজ ই�েপ�েরটস�েহর �িতেবদেনর 

িভি�েত সমি�ত �িতেবদন �তরী করা।  
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12. �ধান কায �ালেয়র �নীত কম ��চী িভি�েত বা�বায়েনর পদে�প �হণ এবং এতদসং�া� িবভাগীয় �মে�ালিজ ই�েপ�েরেটর 
িভি�েত সমি�ত �িতেবদন �তরী করা।  

13. �চক িল� অ�যায়ী ওজন ও পিরমােপর িবিভ� ��ে� িবভাগীয় �মে�ালিজ ই�েপে�ােরেটর কম �কাে�র মািসক �িতেবদেনর 
িভি�েত সমি�ত �িতেবদন এবং ম�দ বাটখারা ও রাজ� আদােয়র মািসক সমি�ত �িতেবদন �ণয়ন করা।  

14. ওজন ও পিরমাপ অ�ােদশ অ�যায়ী সহকারী পিরচালেকর উপর আিপ �ত দািয়� ছাড়াও �েয়াজেন পিরদশ �েকর উপর অিপ �ত �য 
�কান দািয়� পালন  এবং পিরদশ �েকর �য �কান �মতা �েয়াগ করা।  

15. উ��তন ক��পে�র িনেদ �শা�যায়ী �য দািয়� পালন।  
 
 
সহকারী পিরচালক (রসায়ন/পদাথ �):  

1. ন�না পরী�ায় ত�াবধায়েকর কাজ করা।  
2. পরী�ক/উ��তন পরী�গণেক �মিশন চালনায় ��িনং �দান করা।  
3. পরী�ক/উ��তন পরী�কেদর �পশ�ত �িতেবদন স�ক আেছ িক না তাহা পয �েব�ণ করা, িনরী�া করা এবং উধ �বতন ক��পে�র 

িনকট অ�েমাদেনর জ� �পশ করা।  
4. �ড়া� �িতেবদন য�চাই করা এবং উ��তন ক��পে�র িনকট �পশ করা।  
5. িনজ �সকশেনর �াব উ�য়েনর পিরক�না �ণয়ন করা।  
6. য�পািত র�ণােব�েণর সািব �ক ত�াবধান করা ও  
7. ক��প� ক��ক �দ� অ� �য �কান দািয়� পালন করা। 

 
 

সহকারী পিরচালক (িসএম):  
1. উপ-পিরচালক (িসএম) �ক সকল কােজ সহায়তা করা। 
2. বা�তা�লক িসএম লাইেসে�র আওতা�� পে�র �নগত মান িনি�ত করেণর লে�� ই���উট ক��ক আেরািপত শত�াবলী 

অ�যায়ী মানিচ� �বহার হে� িকনা এবং ই���উট ক��ক িনেদ �িশত �টি�ং কম ��চী যথাযথভােব হে� িকনা  তা মিনটিরং/ 
যাচাই করা। 

3. িসএম লাইেস� িবহীন �িত�ােনর �কানা সং�হ করা এবং তােদর লাইেস� �হেন উ�ূ� করা এবং �েয়াজেন পি�কায় িব�ি� 
�কাশ সহ আইনা�গ �ব�া �হেনর জ� �পািরশ �পশ করা।  

4. �য সকল �িত�ান লাইেস� �হণ/ নবায়েনর জ� আেবদন কের �স সকল �িত�ান পিরদশ �েনর �ব�া �হণ করা এবং  ন�না 
পরী�াগােরও জমাদােনর জ� প� ই�� করা। 

5. ন�না পরী�ার �িতেবদন সংি�� মান অ�যায়ী পয �ােলাচনা কের লাইেস� �দান/নবায়ন/�ত�া�ান সং�া� �পািরশ/��াব �পশ 
করা। 

6. পে�র জ� �ণীত মােন �কান অসংগিত পাওয়া �গেল তা িরিভশেনর জ� মান উইংেক অবিহত করা। 
7. িবিভ� পে�র জ� �ণীত বাংলােদশ মান ও আ�জ�ািতক মান স�েক� �ান অজ�ন করা।  
8. অধীন� কম �কত�ােদর মে� কায �ব�ন এবং যথাযথ ত�াবধান করা। 
9. িসএম কায ��ম স�সারেণর মা�েম রাজ� আয় �ি�র পিরক�না করা। 
10. বাজারজাত�ত পে�র মান বজায় রাখার জ� বাজার পিরদশ �ন এবং এতদসং�া� নকল �ভজাল �িতেরাধ �েমর কায ��ম 

পিরচালনা করা। 
11. পিরচালেকর িনকট কােজর মািসক অ�গিতর �িতেবদন �পশ করা। 
12. অধঃ�ন কম �কত�াগণেক ইনহাউজ �িশ�ণ �দান করা। 
13. উ��তন ক��প� ক��ক �েদয় �য �কান দািয়� পালন করা। 

 
িসিনয়র কি�উটার অপােরটর: 

1. উ��তন ক��প�েক IT সং�া� �য �কান কােজ সহায়তা �দান; 
2. আই� িবষয়ক �শাসিনক িরেপাট � �তরী ও ক��পে�র িনকট উপ�াপন; 
3. সং�ার কায ��ম সং�া� িবিভ� িরেপাট �, পাওয়ার পেয়� ��েজে�শন ইত�ািদ �তরী;  
4. Data Security & Integrity, Hardware & Network Maintenance এ সহায়তা করা; 
5. BSTI এর IT িবষয়ক ��মািসক িরেপাট � এবং বািষ �ক কম �পিরক�নার �াফট �তরী করা; 

6. BSTI এর IT িবষয়ক Training এর �ব�াপনা ও পিরচালনার দািয়� পালন করা; 
7. LAN, WAN, Internet Connectivity, Print Server / Proxy Server / Application Server/ Network 

Printer / Modem / Ethernet Switch/ Router / Access Point / Receiver/ Wifi Zone / Workstation 
�সটআপ ও মিনটিরং এর দািয়� পালন করা; 

8. Website Development এবং Wide Area Network (WAN) ও Data Center �িত�ার িবষেয় উে�াগ �হণ; 

9. িবএস�আই ও এর শাখা অিফস স�েহর কম �কত�া/কম �চারীেদর IT িবষয়ক কােজ সহায়তা �দান ও �িশ�ণ �দান;  
10. IT Related Technical Specification / IT Standards �তরীর কােজ সহায়তা করা; 
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11. িবএস�আই’র �স�াল ডাটােবেজর সে� সকল উইং ও িফ� অিফেসর সকল অিফেসর �নটওয়াক� �তরী, িডজাইন, ইন�ল ও 
কনিফগার করা; 

12. িবএস�আই’র এমআইএস(MIS) িসে�ম এর িডজাই/��ান �তরী ও তা ব�বায়ন করা;  
13. িবএস�আই’র কি�উটারাইেজশন ও অেটােমশেনর লে�� কায �করী, ফল�� গেবষণা ও মতামত �দয়া এবং তা বা�বায়ন 

করা। 
 
��া�ামার: 

1. উ��তন ক��প�েক IT সং�া� �য �কান কােজ সহায়তা �দান; 
2. Software Development করা ও Implement করা; 
3. আই� িবষয়ক �শাসিনক িরেপাট � �তরী ও ক��পে�র িনকট উপ�াপন; 
4. সং�ার কায ��ম সং�া� িবিভ� িরেপাট �, পাওয়ার পেয়� ��েজে�শন ইত�ািদ �তরী;  
5. BSTI এর IT িবষয়ক ��মািসক িরেপাট � এবং বািষ �ক কম �পিরক�নার �াফট �তরী করা; 
6. BSTI এর IT িবষয়ক Training এর �ব�াপনা ও পিরচালনার দািয়� পালন করা; 
7. িবএস�আই ও এর শাখা অিফস স�েহর কম �কত�া/কম �চারীেদর IT িবষয়ক কােজ সহায়তা �দান ও �িশ�ণ �দান;  
8. আই� িবষয়ক �েমর/কিম�র/�ট�ার কিম�র সদ� হওয়া এবং �েমর অ�া� সদ�েদর সহেযাগীতা করা; 
9. িবএস�আই’র �স�াল ডাটােবেজর সে� সকল উইং ও িফ� অিফেসর সকল অিফেসর �নটওয়াক� �তরী, িডজাইন, ইন�ল ও 

কনিফগার করা; 
10. িবএস�আই’র এমআইএস(MIS) িসে�ম এর িডজাইন/��ান �তরী ও তা বা�বায়ন করা; 
11. িবএস�আই’র কি�উটারাইেজশন ও অেটােমশেনর লে�� কায �করী, ফল�� গেবষণা ও মতামত �দয়া এবং তা ব�বায়ন করা। 

 

 
সম�য় কম �কত�া: 

1. িবএস�আই’�ত বিহরাগতেদর সিহত মহাপিরচালক মেহাদেয়র িম�ং এবং আ�সাংিগক অ�া� কােজ �শাসনেক সহায়তা �দান।  
2. মহাপিরচালেকর মািসক (যিদ হয়) সভার �ণ � িববরণ এবং আ�সািগক কাজপ�সহ ফাইল সংর�ণ কিরেবন।  
3.  িবএস�আই’র কাউি�েলর িম�ং এবং মহা-পিরচালেকর সভাপিতে� িবএসিআই এর �যখােন �য সভা হইেব তাহার কাগজপ� 

সংর�ণ করা।  
4. িবিভ� উইং এর মািসক �িতেবদন পরী�া িনরী�া �ব �ক মহা-পিরচালেকর িনকট �িতেবদন আকাের �পশ করা।  
5. পিরচালক�ে�র বািষ �ক �গাপনীয় �িতেবদন সংর�ণ এবং ঐ�িলর উপর �েয়াজনেবােধ �ব�া �হণ।  
6. মহাপিরচালক মেহাদেয়র �বহােরর জ� িবএস�আই সং�া� এবং সরকারী সংি�� আইন ও িবিধ সং�হ এবং সংর�ণ করা।  
7. মহাপিরচালক মেহাদেয়র ক��ক আেরািপত অ�া� দািয়�। 

 
��ার অিফসার: 

1. ��শনারী, �কিমক�াল, িফিজক�াল, �াস ওয়�ার ��ােরর মালামাল �হন, সংর�ণ ও �দােনর তদারিক করা। 
2.  �কােটশন/�ট�ার িব�ি�, িসিডউল �তির ও িব�ি� �কােশর �ব�া করা। 
3.  �ট�ার ��ায়ন কিম�র সভা আহবান, �িতেবদন �তরী ও সকল সদে�র �া�র �হন 
4.  �ট�ার িসিকউির� �হন, সংর�ণ ও �দান। 
5.  �ট�ার ��ায়ন কিম�র �পািরশ ক��পে�র অ�েমাদেনর লে�� ��াব �দান ও ক��প� অ�েমািদত সরবরাহকারীেক কায �ােদশ 

�দােনর �ব�া �হন। 
6. প�/কায �/�সবা সরবরাহকারী �িত�ােনর সিহত �ি� প� স�াদন। 
7. তাৎ�িণক �য় কিম�র আহবায়ক িহেসেব কাজ কেরন। 
8.  �য়�ত মালামাল চালােনর মা�েম �হেনর �ব�া ও �েয়াজনীয় ��ে� �ত�য়ন �দান।  
9. প�/কায �/�সবা �হেনর িনিমে� িরিসিভং কিম�র সদ� িহেসেব কাজ কের। 
10. িবেলর ��ে� ��ার এি� সা� �িফেকট �দােনর �ব�া করা। 
11. TEC স�ানী ভাতা ও আ�ায়ন ভাতায় �ত�য়ন ও �দােনর �ব�া করা। 
12. িরেটনশন মািন �দােনর লে�� ��াব �দােনর �ব�া করা। 
13. ম�রী প� ��ত ও �েয়াজনীয় ��ে� �দােনর �ব�া করা। 
14. িবল অ�েমাদেনর ��াব �দােনর �ব�া করা। 

 
স�াদক:  

1. �িত�ােনর লাইে�রীর যাবতীয় ত�/ ড�েম�/ মান/ �রফাের� বই/ �রকড �প� সং�হ, র�ণােব�ণ ও চািহদা অ�যায়ী িবতরণ 
সং�া� কাজ।  

2. �িত�ােনর কম �কা� স�িক�ত ইয়ার�ক, মান সং�া� ক�াটালগ, �েল�ন ইত�ািদ �ণয়ন, অ�েমাদন �হণ ও ��েণর �ব�া 
করণ।  
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3. কািরগরী কিম�র মা�েম িবএস�আই ক��ক �ণীত সকল �কার মান ��েণর �ব�া �হণ।  
4. িবএস�আই ওেয়ব সাইেট সি�েবিশত ত�ািদ িনয়িমত হালনাগাদ করার �ব�া �হণ।  
5. আইএসওসহ িবিভ� আ�জ�ািতক সং�ার সােথ �যাগােযােগর মা�েম ত�/ ড�েম�/ মান ইত�ািদ সং�েহর �ব�া করা।  
6. লাইে�রীর উ�য়েন �েয়াজনীয় ��াব �ণয়ন ও ক��পে�র উপ�াপন এবং অ�েমাদেনর �ব�া �হণ।  
7.  ক��প� ক��ক �দ� অ� �য �কান দািয়�।   

 
 
উ��তন পরী�ক (রসায়ন/ পদাথ �) পরী�ণ উইং:  

1. ন�না পরী�ণ কাজ এবং পরী�ণ �িতেবদন ��তকরণ।  
2. পরী�াগােরর সকল য�পািত র�ণােব�ণ করা।  
3. �রকড � �ক সংর�ণ এবং খসড়া িরেপাট � ও িরেপ �ােটর অিফস কিপ সংর�ণ করা।  
4. ক�াটালগ, �রফাের� বই এবং ��িসিফেকশন স�েক� �ান অজ�ন করা ও তদা�যায়ী কায ��ম পিরচালনা করা।  
5. য�পািতস�েহর িপিরয়িডক ক�ািলে�শন এবং �রকড � সংর�ণ।  
6. �াবেরটরীেত রি�ত আ�জ�ািতক প�িতর ইউিনটস�েহর মােনর �মা�সাের ক�ািলে�শন।  
7. এ�া� এ� �লিজসেলশন এর উপর �িশ�ণ �মেটিরয়াল �ণয়ন ও �িশ�ণ �দান।  
8. ক��প� ক��ক অিপ �ত অ�া� দািয়� পালন করা।  

 
পরী�ক (রসায়ন/ পদাথ � ) পরী�ণ উইং:  

1. ন�না পরী�ণ কাজ এবং পরী�ণ �িতেবদন ��তকরণ।  
2. পরী�াগােরর সকল য�পািত র�ণােব�ণ করা।  
3. �রকড � �ক সংর�ণ এবং খসড়া িরেপাট � ও িরেপ �ােটর অিফস কিপ সংর�ণ করা।  
4. ক�াটালগ, �রফাের� বই এবং ��িসিফেকশন স�েক� �ান অজ�ন করা ও তদা�যায়ী কায ��ম পিরচালনা করা।  
5. য�পািতস�েহর িপিরয়িডক ক�ািলে�শন এবং �রকড � সংর�ণ।  
6. �াবেরটরীেত রি�ত আ�জ�ািতক প�িতর ইউিনটস�েহর মােনর �মা�সাের ক�ািলে�শন।  
7. এ�া� এ� �লিজসেলশন এর উপর �িশ�ণ �মটািরয়াল �ণয়ন ও �িশ�ণ �দান।  
8. ক��প� ক��ক অিপ �ত অ�া� দািয়� পালন করা।  

 
 

পরী�ক (মান): 
1. উপ-পিরচালক-�ক সকল কােজ সহায়তা করা ।  
2. সংি�� নিথপ�/�রকড � র�ণােব�েণর দািয়� পালন করা।  
3. �েয়াজেন িচ� ও কাগজ প�ািদ নিথ�� করা এবং উ��তন কম �কত�ার িনকট �পশ করা।  
4. িচ�প�সহ কাগজপ�  িবতরন শাখায় ��রেণর  �ব�া করা।  
5. অধীন� কম �কত�ােদর মে� কায �ব�ন এবং যথাযথ ত�াবধান করা।  
6. উ��তন ক��প� ক��ক �েদয় �য �কান দািয়� পালন করা। 

 
িফ� অিফসার (িসএম):  

1. বা�তা�লক িসএম লাইেসে�র আওতা�� পে�র �ণগত মান িনি�তকরেণর লে�� ই���উশন ক��ক আেরািপত শত�াবলী 
অ�যায়ী মান িচ� �বহার হে� িকনা এবং ই���উশন ক��ক িনেদ �িশত �টি�ং কম ��চী যথাযথভােব স�ািদত হে� িকনা 
তাহা যাচাই করা।  

2. বাজার পিরদশ �ন কের িসএম লাইেস� িবহীন বা�তা�লক প� উৎপাদনকারী �িত�ােনর �কানা সং�হ এবং তােদরেক লাইেস� 
�হেণ উ�ূ� করা এবং �েয়াজেন পি�কায় িব�ি� �কাশসহ আইনা�গ �ব�া �হেণর জ� ��াব �পশ করা।  

3. �য সম� �িত�ান িসএম লাইেস� �হণ/নবায়েনর জ� আেবদন কেরেছ-�য সকল �িত�ান পিরদশ �ন�ব �ক ন�না সং�হ কের 
পিরদশ �ন �িতেবদন ��ত করা।  

4. পরীি�ত ন�নার পরী�ণ �িতেবদন সংি�� মান অ�যায়ী পয �ােলাচনা�ব �ক উ� পে�র অ��েল লাইেস� �দান/নবায়ন/ 
�ত�া�ান সং�া� নিথর কায ��ম �হণ ও উপ�াপন।    

5. পে�র জ� �ণীত বাংলােদশ মােন �কান রকম অসংগিত পাওয়া �গেল সংি�� মান� িরিভশেনর জ� ��াব করা।  
6. িবিভ� পে�র জ� �ণীত বাংলােদশ মান এবং আ�জ�ািতক মান স�েক� ধারণা লাভ ও তদা�যায়ী কায ��ম তদারকী।  
7. ক��প� ক��ক �দ� অ� �য �কান দািয়� পালন।  

 
পিরসং�ানিবদ: 

1. �ক� সং�া� কম �কাে�র মািসক, ��মািসক, ষা�মািসক ও বািষ �ক �িতেবদন �নয়ন, উপ�াপন ও অ�েমাদন �হন এবং 
ম�ণলেয়র ��রেণর �ব�া �হণ।  
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2. �িত�ােনর কম �কা� িভি�ক �িতেবদন যথাঃ এম.আই.এস মািসক কম �-পিরক�না ও অথ �ৈনিতক সমী�া মি� সভার িস�া� 
বা�বায়ন, �িতেবদন ��ত এবং  অ�েমাদন �হণ সােপে� ম�ণালেয়র ��রেণর �ব�া �হণ।  

3. উ�য়ন �কে�র �ড� কম �কত�া িহসােব �ক� সং�া� সংি�� নিথ পে�র সংর�ণ ও �েয়াজনীয় উপ�াপন।  
4. �ক� সং�া� ম�ণালেয়র িচ� পে�র জবাব �ণয়ন ও অ�েমাদেনর �ব�া �হণ।  
5. অিফেসর অবকাঠােমাগত উ�য়ন/ সং�ার সং�া� িবিভ�, �ােব �ব�ত পরী�ণ য�পািত ও কি�উটার ইত�ািদ �মরামত/ �য় 

সং�া� যাবতীয় কােজর নিথ উপ�াপন অ�েমাদন �হণ।  
6. �ক� সং�া� অ�া� কােজ সহকারী পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন) �ক সহায়তা �দান।  
7. ক��প� ক��ক �দ� অ� �য �কান দািয়� পালন।  

 
পিরদশ �ক: 

1. ওজন, পিরমাপক য�পািত �ভিরিফেকশন, �নঃেভিরিফেকশেনর সং�া� কাজ।  
2. ওজন ও পিরমাপ �লস, ১৯৮২ অ�যায়ী যাবতীয় পিরদশ �ক কায ��ম।  
3. ��াি�ং িফসহ অ�া� িফ আদায় �ব �ক �াংেক যথাযথ িহসােব জমা �দান।  
4. পিরদশ �ন, ��াি�ং, �নঃ�াি�ং ইত�ািদ িবষেয় মািসক �িতেবদন �ণয়ন কিরয়া যথাযথ ক��পে�র িনকট দািখল করন।  
5. �জলা/ থানা পয �ােয় ওজন ও পিরমােপর �মি�ক প�িত �চলেনর লে�� �া�মান আদালত ��ায়াড �, �িলশী অিভযােন অংশ �হণ।  
6. পিরদশ �ন, ��াি�ং, অৈবধ বাটখারা আটক, ইত�ািদ কােজর ত�ািদ �রিজ�াের যথাযথ ভােব িলিপব� ও সংর�ণ করা। 
7. ক��প� ক��ক �দ� অ� �য �কান দািয়� পালন।  

 
 
সহকারী আইন কম �কত�া: 
 

1. িবএস�আই’র মামলা সং�া� িবিভ� �িতেবদন/মতামত �ণয়ন, উপ�াপন, অ�েমাদন �হণ এবং ম�ণালেয় ��রেণর �ব�া 
�হণ এবং এ সং�া� সভায় অংশ �হণ।  

2. িবএস�আই ক��ক অথবা িবএস�আই এর িব�ে� আদালেত দােয়র�ত মামলার িনয়িমত তদারিক ও �নানী পরবত� তািরেখ 
মামলার সব �েশষ অব�া অবিহতকরন।  

3. িবএস�আই ক��ক অথবা িবএস�আই এর িব�ে� আদালেত দােয়র�ত মামলার জবাব ��ত �ব �ক িনেয়ািজত আইনজীিবগেণর 
িনকট ��রেণর �ব�া �হণ এবং তােদর মা�েম �ণয়ন�ত মামলার এিফেডিভট করা, �েয়াজনীয় কাগজপ� সরবরাহ।  

4. িবএস�আই ক��ক অথবা িবএস�আই এর িব�ে� আদালেত দােয়র�ত মামলার িন�ি� সােপে� আইনজীিবগেণর দািখল�ত 
িবল উপ�াপন, অ�েমাদন �হণ এবং আইনজীিবগেণর িনকট ��রেণর �ব�া �হণ।  

5. আইনজীিবগেণর অ�পি�িতেত িবএস�আই ক��ক অথবা িবএস�আই এর িব�ে� আদালেত দােয়র�ত মামলার �েয়াজনীয় 
পদে�প �হেণর িনিমে� আদালেত এ সং�া� িবষয় িনেজই উপ�াপন।  

6. িবএস�আই এর িবিভ� উইং এর ����ণ � নিথর িবষেয় িস�া�/মতামত �দান।  
7. িবএস�আই এর �শাসন উইং এর আইন শাখার �ড� কম �কত�া িহসােব আইন সং�া� নিথ পে�র সংর�ণ ও �েয়াজন অ�যায়ী 

উপ�াপন।  
8. িবএস�আই এর িবিভ� আইন সং�া� িবষেয় িস�া�/মতামত �দান।  
9. ক��প� ক��ক �দ� অ� �য �কান দািয়� পালন।  

 
 
 

সহকারী িনরী�া কম �কত�া:  
1. সংি�� ��ে� �িত�ােনর যাবতীয় িনরী�া (অভ�া�রীন) সং�া� নিথর কায ��ম।  
2. িবএস�আই এর যাবতীয় আয় �ােয়র িহসাব িনরী�া করা। িনরী�া �িতেবদন ��ত এবং ি�প�ীয় িনরী�া সং�া� সভায় অংশ 

�হণ।  
3. িবল/ ভাউচারসহ যাবতীয় �েয়র িনরী�া করা।  
4. িবএস�আই এর আ�িলক অিফস স�েহর িহসাব িনরী�া করা ও �িতেবদন ��ত করন।  
5. ক��প� ক��ক �দ� অ� �য �কান দািয়�।   

 
 
 

সহকারী িহসাব কম �কত�া: 
1. িবএস�আই এর িহসাব সং�া� যাবতীয় কায �বলী।  
2. কম �কত�া/ কম �চারীেদর �বতন িবল �তরী ও �ব�া �হণ।  
3. �পনশন/ �া�ই� সং�া� যাবতীয় নিথর কাজ।  
4. বােজট �নয়ন সং�া� যাবতীয় নিথর কাজ।  
5. �াংিকং িহসাবর�ণ ও �লনেদন সং�া� কায ��ম।  
6. ক��প� ক��ক �দ� অ� �য �কান দািয়�।  
7. ক��প� ক��ক �দ� অ� �য �কান দািয়�।  
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সহকারী িনরাপ�া কম �কত�া: 

1. িবএস�আই �ধান কায �ালেয় অবি�ত �াবস�হসহ কায �ালেয়র তদারিক কােজ িনরাপ�া কম �কত�ােক সহায়তা করা ।  
2. িবএস�আই এক� �কিপআই�� �িত�ান িবধায় িনরাপ�া কম �কত�ার ত�াবধােন �কিপআই এর িনয়মকা�ন/িদক িনেদ �শনা 

অ�যায়ী িনরাপ�া �ব�া পিরচালনা করন।  
3. িনরাপ�া কােজ িনেয়ািজত সকল িনরাপ�া  �হরীর কাজ �িতিদন িনধ �ািরত সময়�িচ অ�যায়ী তদারিক ও পিরচালনায় সহায়তা 

করা।  
4. িনরাপ�া কােজ সংি�� ক��প�েক পরামশ � �দান এবং ক��প� ক��ক �দ� িস�া�/িনেদ �শনার বা�বায়ন িনি�ত করন।  

 

 
উ��তন কািরগরী সহকারী: 

1. ন�না পরী�ণ কােজ কম �কত�ােদরেক সািব �ক সহায়তা করা।  
 
�ফার�ান: 

1. পদাথ � পরী�ণ উইং এর ওয়াক�শপ এর য�পািত র�ণােব�ণ ও পিরচালনাসহ সািব �ক দািয়� পালন করা।  
2. ন�না পরী�ণ কােজ কম �কত�ােদরেক সািব �ক সহায়তা করা।  

 
 

�ধান সহকারী:  
1. �শাসিনক সকল নিথ পে�র সংর�ণ ও �েয়াজন অ�যায়ী উপ�াপন।  
2. কম �কত�া/কম �চারীেদর ��, বািষ �ক বিধ �ত �বতন, ��লা িবষয়ক নিথর কায ��ম।  
3. িবভাগীয় অিফেসর কম �কত�া/কম �চারীেদর �ি�গত নিথর কাজ।  
4. িবিভ� অিফস অড �ার ও �শাসিনক কাজ।  
5. সংসদীয় কিম�র ফাইেলর কাজ।  
6. কম �চারীেদর এিসআর সংর�ণ।  
7. উ��তন ক��প� ক��ক �েদয় �য �কান দা�িরক কাজ।  

 

 
কি�উটার অপােরটর (স�টিলিপকার):  

1. িচ�প� টাইপ সং�া� যাবতীয় কাজ করা। 
2. মািসক,  ��মািসক, বািষ �ক �িতেবদন কে�াজ করা। 
3. উইং এর কায ��ম সং�া� যাবতীয় ত� কি�উটাের সংর�ণ করা। 
4. ন�না পরী�ণ �িতেবদন টাইপ করা। 
5. লাইেস� সং�া� যাবতীয় ত� কি�উটাের সংর�ণ করা। 
6. িবল, লাইেস� ফেরায়ািড �ং �ণয়ন করা । 
7. উ��তন ক��প� ক��ক �েদয় �য �কান দািয়� পালন করা। 

 

 
অিডটর:  

1. �িত�ােনর অভ��রীণ যাবতীয় িনরী�া কােজ উ��তন ক��প�েক সহায়তা �দান।  
2. িনরী�া সং�া� যাবতীয় নিথ উপ�াপন।  
3. মািসক/��মািসক/বািষ �ক �িতেবদন ��ত করা।  
4. ক��প� ক��ক �েদয় �য �কান দািয়� পালন করা।  

 

িহসাব র�ক:  
1. িবএস�আই এর িহসাব সং�া� যাবতীয় কায �াবলী।  
2. কম �কত�া/কম �চারীেদর �বতন িবল �তরী ও �ব�া �হণ।  
3. �পনশন/��া�ই� সং�া� নিথর কাজ।  
4. বােজট �ণয়ন সং�া� যাবতীয় নিথর কাজ।  
5. �াংিকং িহসাব র�ণ ও �লনেদন সং�া� কায ��ম।  
6. যাবতীয় িবল/ভাউচার �তরীর ও পিরেশােধর �ব�া �হণ।  
7. ক��প� ক��ক �দ� অ� �য �কান দািয়�।  

 

উ�মান সহকারী : 
1. �শাসিনক সকল নিথ পে�র সংর�ণ ও �েয়াজন অ�যায়ী উপ�াপন। 
2. ম�ণালেয়র যাবতীয় িচ� পে�র জবাব �তরী, অ�েমাদেনর �ব�া �হণ ও ��রণ।  
3. কম �কত�া/ কম �চারীেদর (�দশীয় ও �বেদিশক) �িশ�ণ সং�া� নিথ ��াবনাসহ উপ�াপন।  
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4. মািসক, ��মািসক ও বাৎসিরক কম �কাে�র �িতেবদন �তরী উপ�াপন ও অ�েমাদন �হণ সােপে� ম�ণালেয় ��রেনর কােজ 
সহকারী পিরচালক (�শাসন) �ক সহায়তা করা।  

5. কম �কত�া/ কম �চারীেদর ��, বািষ �ক বিধ �ত �বতন, �খলা িবষয়ক নিথ, বাসা বরা� সং�া� নিথ, অিফস �টিলেফান/ �াস/ িব��ৎ 
পয়ঃ ও পািনর িবল সং�া� নিথ সহ �শাসন সংি�� িবিভ� নিথর কায ��ম। 

6. ক��প� ক��ক �দ� �য �কান দািয়�। 
 
িহসাব সহকারী : 

1. িবএস�আই এর িহসাব সং�া� যাবতীয় কায �াবলীেত সহায়তা করা।  
2. কম �কত�া/কম �চারীেদর �বতন িবল �তরী ও �ব�া �হেন সহায়তা করা। 
3. �পনশন/��া�ই� সং�া� নিথর কােজ সহায়তা করা। 
4. বােজট �ণয়ন সং�া� যাবতীয় নিথর কােজ সহায়তা করা। 
5. �াংিকং িহসাব র�ণ ও �লনেদন সং�া� কায ��ম কােজ সহায়তা করা।  
6. যাবতীয় িবল/ভাউচার �তরীর ও পিরেশােধর �ব�া �হণ কােজ সহায়তা করা। 
7. ক��প� ক��ক �দ� অ� �য �কান দািয়�।  

 
য�িবদ (ই��েুম� �মকািনক):  

1. পরী�াগােরর সকল য�পািত র�ণােব�ণ করা।  
2. ওজন ও পিরমােপর সকল ��ে� �ভিরিফেকশন/ির-�ভিরিফেকশন এবং পিরদশ �ন কায ��েম পিরদশ �কেক সহায়তা করা।  
3. য�পািতস�েহর িপিরয়িডক ক�ািলে�শন এবং �রকড � সংর�ণ।  
4. ক��প� ক��ক অিপ �ত অ�া� দািয়� পালন করা।  

 
ই��েুম� �টকিনিশয়ান : 

1. পরী�ণ য�পািত �মরামত ও র�ণােব�েণ সহায়তা �দান করা।  
2. ন�না পরী�ণ কােজ কম �কত�ােদরেক সািব �ক সহায়তা করা।  

 
লাইে�িরয়ান: 

1. সং�ার লাইে�রীেত রি�ত যাবতীয় বই প�, সাময়ীিক, �িতেবদন, জাতীয় মান ইত�ািদ র�ণােব�ণ করা।  
2. জাতীয় মান সনদ িব�য়। 
3. সং�ার �েয়াজনীয় বই প� সং�হ করা এবং কম �কত�া/ কম �চারীেদর চািহদা �মাতােবক সরবরাহ করা।  

 
ক�ািশয়ার:  

1. সং�ার �প� ক�াশ  
2. �াংেক টাকা �দওয়া 
3. �াংক িরকনিসেলশন ���েম� �তরী করা।  
4. িবিভ� িহসােবর ক�াশ �ক �তরী করা।  

 
িহসাব র�ক কাম ক�ািশয়ারঃ 

1. িবএস�আই এর িহসাব সং�া� যাবতীয় কায �াবলী।  
2. কম �কত�া/কম �চারীেদর �বতন িবল �তরী ও �ব�া �হণ।  
3. �পনশন/��া�ই� সং�া� নিথর কাজ।  
4. বােজট �ণয়ন সং�া� যাবতীয় নিথর কাজ।  
5. �াংিকং িহসাব র�ণ ও �লনেদন সং�া� কায ��ম।  
6. যাবতীয় িবল/ভাউচার �তরীর ও পিরেশােধর �ব�া �হণ।  
7. ক��প� ক��ক �দ� অ� �য �কান দািয়�।  
8. সং�ার �প� ক�াশ �হন ও 
9. �াংেক টাকা �দওয়া 
10. �াংক িরকনিসেলশন ���েম� �তরী করা।  
11. িবিভ� িহসােবর ক�াশ �ক �তরী করা।  

 
ডাটা কে�াল অপােরটর (স�ট-��া�িরক):  

1. িচ�প� টাইপ সং�া� যাবতীয় কাজ করা। 
2. ন�না পরী�ণ �িতেবদন টাইপ করা। 
3. লাইেস� সং�া� যাবতীয় ত� কি�উটাের সংর�ণ করা। 
4. িবল, লাইেস� ফেরায়ািড �ং �ণয়ন করা । 



C:\Users\ICT-1\OneDrive\Work Distribution of BSTI.doc                               12                                 27-6-2018  

5. উ��তন ক��প� ক��ক �েদয় �য �কান দািয়� পালন করা। 
 
ইউিডিস কাম ক�ািশয়ার: 

1. �শাসিনক সকল নিথ পে�র সংর�ণ ও �েয়াজন অ�যায়ী উপ�াপন। 
2. মািসক, ��মািসক ও বাৎসিরক কম �কাে�র �িতেবদন �তরীেত  সহায়তা করা।  
3. কম �কত�া/ কম �চারীেদর ��, বািষ �ক বিধ �ত �বতন, �খলা িবষয়ক নিথ, বাসা বরা� সং�া� নিথ, অিফস �টিলেফান/ �াস/ িব��ৎ 

পয়ঃ ও পািনর িবল, �মন ভাতা সং�া� নিথ সহ �শাসন সংি�� িবিভ� নিথর কায ��ম। 
4. সং�ার �প� ক�াশ, �াংেক টাকা �দওয়া 
5. �াংক িরকনিসেলশন ���েম� �তরী করা।  
6. িবিভ� িহসােবর ক�াশ �ক �তরী করা।  
7. ক��প� ক��ক �দ� �য �কান দািয়�। 

 
 
সহকারী �গজার : 

1. ন�না পরী�ণ কােজ কম �কত�ােদরেক সািব �ক সহায়তা করা।  
 
লাইে�রী সহকারী : 

1. সং�ার লাইে�রীেত রি�ত যাবতীয় বই প�, সাময়ীিক, �িতেবদন, জাতীয় মান ইত�ািদ র�ণােব�েণ লাইে�রীয়ানেক সহায়তা 
করা।  

2. জাতীয় মান সনদ িব�য়। 
3. সং�ার �েয়াজনীয় বই প� সং�হ করা এবং কম �কত�া/ কম �চারীেদর চািহদা �মাতােবক সরবরােহর জ� লাইে�রীয়ানেক সহায়তা 

করা।  
 
ডাটা এি� অপােরটর (��া�িরক) :  

1. অিফেসর নিথ পে�র সংর�ণ ও �েয়াজন অ�যায়ী উপ�াপন করা।   
2. িচ�প� টাইপ সং�া� যাবতীয় কাজ করা। 
3. ক��প� ক��ক �দ� অ� �য �কান দািয়� পালন করা। 

 
 

�াফটস�ান : 
1. সং�ার অবকাঠােমা উ�য়ণ কােজর ন�া �ণয়ন এবং ভবন িনম �াণ ও �ত� কাজ ত�াবধান করা । 

 
�াইভার : 

1. সং�ার গাড়ী চালােনা ও র�ণােব�ণ করা।  
 
ভা�ার র�ক (��ারিকপার): 

1. ��শনারী, �কিমক�াল, িফিজক�াল, �াস ওয়�ার ��ােরর মালামাল �হন সংর�ণ ও ির�ইিজশেনর ��ি�েত �রিজ�াের এি��ব �ক 
�দান করা। 

2. �ট�ার ��ায়ন কিম�র �পািরশ ক��পে�র অ�েমাদেনর লে�� ��াব �দান।  
3. তাৎ�িণক �য় কিম�র সদ�-সিচব িহেসেব কাজ কেরন। 
4. �য়�ত মালামাল চালােনর মা�েম �হন।  
5. প�/কায �/�সবা �হেনর িনিমে� িরিসিভং কিম�েক সহায়তা �দান। 
6. িবেলর ��ে� ��ার এি� সা� �িফেকট �দান করা। 
7. িরেটনশন মািন �দােনর লে�� ��াব �দান। 
8. ম�রী প� ��ত করা।  
9. িবল অ�েমাদেনর ��াব �দান। 

 
�াব সহকারী:  

1. পরী�াগােরর সকল য�পািত র�ণােব�ণ করা।  
2. ন�না পরী�ণ কােজ কম �কত�ােদরেক সািব �ক সহায়তা করা।  
3. য�পািতস�েহর িপিরয়িডক ক�ািলে�শন এবং �রকড � সংর�ণ।  
4. ক��প� ক��ক �দ� অ� �য �কান দািয়� পালন করা।  
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ক�াটালগার: 
1. সং�ার মান উইং এর অ�গ �ত লাইে�রীর বই প�, সামিয়কী, জান �াল, জাতীয় মান ইত�ািদর ক�াটালগ �তরী �ব �ক সংর�ণ করা।  

 
 
�াস�ান: 

1. রসায়ন পরী�ণ �াবেরটরীেত পরী�ণ কােজ �ব�ত িবিভ� �কােরর �াস সরবরাহ িনি�ত করা।  
2. ন�না পরী�ণ কােজ কম �কত�ােদরেক সািব �ক সহায়তা করা।   

 
 
টাণ �ার: 

1. পদাথ � পরী�ণ �াবেরটরীেত �ব�ত িবিভ� ধরেণর পরী�ণ ন�না ��েত পরী�কেক সহায়তা করা।  
2. ন�না পরী�ণ কােজ কম �কত�ােদরেক সািব �ক সহায়তা করা।  

 
 
িফটার: 

1. �িত�ােনর যাবতীয় �সেনটারী িফ�ং িফি�ং, পািন ও �ােসর লাইনসহ সংি�� কায �াবলী স�াদন করা।  
2. ন�না পরী�ণ কােজ কম �কত�ােদরেক সািব �ক সহায়তা করা।  

 
িম�ী: 

1. অবকাঠােমা উ�য়নসহ দরজা, জানালা, �চয়ার, �টিবলসহ িবিভ� ধরেনর আসবাবপ� �তরী ও �মরামত কাজ। 
2. ন�না পরী�ণ কােজ কম �কত�ােদরেক সািব �ক সহায়তা করা।  

 
 
�াস ��ায়ারার: 

1. রসায়ন পরী�ণ �াবেরটরীেত পরী�ণ কােজর জ� �েয়াজনীয় ক�ািমেকলস ও �াস ওয়�ার সাম�ী সরবরাহ, সংর�ণ ও ন�না 
��ত কােজ সহায়তা �দান করা।  

2. ন�না পরী�ণ কােজ কম �কত�ােদরেক সািব �ক সহায়তা করা।  
3. ক��প� ক��ক অিপ �ত অ�া� দািয়� পালন করা।  

 
 
��সার: 

1. মান শাখা ক��ক �ণীত জাতীয় মান �নয়েণ িবিভ� ধরেণর িচ�, ডায়া�াম ইত�ািদ ��িসং/অংকন করা। 
2. মান �তরীর কােজ কম �কত�ােদরেক সািব �ক সহায়তা করা।  
3. ক��প� ক��ক অিপ �ত অ�া� দািয়� পালন করা।  

 
 
য� সাহা�কারী: 
 

1. পরী�াগােরর সকল য�পািত র�ণােব�েণ য�িবদেক সেব �াতভােব সহায়তা করা।  
2. ওজন ও পিরমােপর সকল ��ে� �ভিরিফেকশন/ির-�ভিরিফেকশন কােজ য�পািত পিরবহন, সংর�ন এবং পিরদশ �ন কায ��েম 

সহায়তা করা।  
3. য�পািতস�েহর িপিরয়িডক ক�ািলে�শন, �রকড � সংর�ণ এবং অ�া� পরী�ণ কােজ সহায়তা করা।   
4. ন�না পরী�ণ কােজ কম �কত�ােদরেক সািব �ক সহায়তা করা।  
5. ক��প� ক��ক অিপ �ত অ�া� দািয়� পালন করা।  

 
 
ইেলকি�িশয়ান:  

1. পরী�াগারসহ অিফেসর যাবতীয় �ব��িতক কাজ করা।  
2. �মনেটই�া� শাখার ত�াবধােন অিফেসর যাবতীয় �ব��িতক কােজ �শাসন উইংেক সহয়তা �দান।  
3. ন�না পরী�ণ কােজ কম �কত�ােদরেক সািব �ক সহায়তা করা।  
4. ক��প� ক��ক �দ� অ� �য �কান দািয়� পালন করা। 
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�গে�টনার অপােরটর: 
1. সাইে�া�াইল ও ফেটাকিপ �মিশন পিরচালনা করা । 
2. ক��প� ক��ক �দ� অ� �য �কান দািয়� পালন করা। 

 
দ�রী: 

1. দ�েরর িবিভ� িচ�প�ািদ িবিল ব�ন  
2. ক��প� ক��ক �দ� অ� �য �কান দািয়� পালন করা। 

  
খালাসী: 

1. পরী�ণীয় ন�না ও িবিভ� ধরেনর মালামাল �ানা�র ও �দামজাত করা। 
2. ন�না পরী�ণ কােজ কম �কত�ােদরেক সািব �ক সহায়তা করা।  

 
 
�াব �বয়ারার (�াব বাহক):  

1. পরী�াগােরর সকল য�পািত পির�ার পির�� করা।  
2. ন�না পরী�ণ কােজ কম �কত�ােদরেক সািব �ক সহায়তা করা।  

 
 

�চৗিকদারঃ  
1. অিফস ভবন ও পরী�াগারস�হসহ অিফেসর সািব �ক িনরাপ�ার দািয়� পালন। 

 
 

অিফস সহায়ক (এমএলএসএস):  
1. অিফস ক� পির�ার পির�� করা, নিথপ� আদান �দান করা । 
2. ক��প� ক��ক �দ� অ� �য �কান দািয়� পালন করা। 

 
 
 
  
 


