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( )জীফবফদ্যা, বিবকৎাবফদ্যা ও পুবষ্টবফদ্যা 

নাং প্রকল্প প্রিাফদকয নাভ, দফী ঠিকানা ও 

চভাফাইর নম্বয 

গদফলণা বদযানাভ সুাবযকৃত অথ থ 

১ ২ ৩ ৪ 

1.  অধ্যাক ড. চভািঃ ভকবুর চান, 

প্যাথরজী বফবাগ,ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয় 

ভয়ভনবাং।চর-০১৭১৫-১৫৪৬৯৪ 

Pd Experimental production of 

arteriosclerosis in rats by different edible 

oils: An animal model for human 

cardiovascular diseases  

৩০,০০০/- 

2.  ঞ্জয় কুভায মুখাজী, প্রবালক, অনুজীফবফজ্ঞান বফবাগ, 

চনায়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, চনায়াখারী-

০১৭১৪৮৩২৬০৯ 

Pd diversity and antagonistic potential of 

marine microbes collected from coastal 

region  of bangladesh. 

৩০,০০০/- 

3.  আযাপাত যভান, প্রবালক, অনুজীফ বফজ্ঞান বফবাগ, 

চনায়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, চনায়াখারী-

০১৬৮০০৮১৯৫৪ 

PD devellopment of genome scale 

antimicrobial peptide AMP detection  tool 

and detection of novel AMPs 

৩০,০০০/- 

4.  চভািঃ যীফুর ইরাভ, প্রবালক, ভবরকুরায ফাদয়ারবজ 

ও চজদনটিক ইবঞ্জবনয়াবযাং, বদরে কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়,বদরে-০১৯১৩১৮৯২৮১ 

Prevalence of hypertension and its associated 

factors among university students in Sylhet 

Bangladesh 

৩০,০০০/- 

5.  ড. নাঈভা বুরবুর, দমাগী অধ্যাক, 

নথ থ-াউথ বফশ্ববফদ্যারয়, ফাাংরাদদ।  

চর-০১৫৫২৬০২০৫০ 

Production and partial purification of novel  

antiblotics from fungl isolated from local soil 
৩০,০০০/- 

6.  শ্যাভ সুন্দয াা, ববনয়য প্রবালক 

গণস্বাস্থ্য ভাজবববত্তক চভবডদকর কদরজ,  

গণ বফশ্ববফদ্যারয় কদরজ, বভজথানগয, াবায, ঢাকা-

চর-০১৬৮৩ ৩২০৪৯৭ 

Analysis of the relationship among reactive 

oxygen species, high mobility group box1 

protein and TNF alpha in type 2 diabets 

patients 

৩০,০০০/- 

7.  ভামুদা আিায ভবর,  প্রবালক, পাভ থাবউটিকযার এন্ড 

ইন্ডাবিয়ার ফাদয়াদেকদনারজী বফবাগ, বদরে কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়-চর-০১৮৪৯ ১২৩৩৮৪ 

association of TNF  gene polymorphism  

witjh lipid  profile and type 2 diabetes in 

bangladeshi population 

৩০,০০০/- 

8.  তানবজয়া আপবযন চিৌধুযী, প্রবালক, ভাইদক্রাবফয়ার 

ফাদয়াদেকদনারজী বফবাগ, বদরে কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

বদরে-চর-০১৯১৩ ০৫৩৮০৬ 

Prevalence and antibiotic resistance pattern 

of Staphylococcus aureus isolated from milk 

in Sylhet region 

৩০,০০০/- 

9.  া চভািঃ াান াবযয়ায,  

প্রবালক,পবরত যায়ন ও যায়ন প্রদকৌর বফবাগ, 

যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

চর-০১৭১৬ ৭২৮২৯৯ 

Determination of the level of chromium and 

zinc in ground water and cows milk in 

Natore district of rajshahi division of 

bangladesh. 

৩০,০০০/- 

10.  ড. াবফবুন নাায, কাযী অধ্যাক, প্রাণীবফদ্যা 

বফবাগ, জগন্নাথ বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা 

চর-০১৭১৬ ২০৯৯০৯ 

population status ans conservation threats of 

pigtailed macaue in stachhari National park  

sylhet bangladesh 

৩০,০০০/- 

11.  ড. চভািঃ যাদদুর ইরাভ, প্রবালক,  

াজথাবয এন্ড বিবযওদনারজী বফবাগ,  

চদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা 

চর-০১৭১০ ৪০৪১৪৭  

synchronizing protocol for target greeding to 

reduce the volujntary waiting period VWP in 

lactating dairy cows 

৩০,০০০/- 

12.  াফবযনা চযীন, কাযী অধ্যাক, 

প্রাণীবফদ্যা বফবাগ, জগন্নাথ বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। চর-

০১৭১৭ ২৯০৪৬৮ 

taxonomic study on coral associated fishes 

and their parasites of saint martins island in 

the bay of bengal 

৩০,০০০/- 

13.  চভযাফ চিৌধুযী, কাযী অধ্যাক, প্রাণীবফদ্যা বফবাগ, 

জগন্নাথ বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। 

চর-০১৯১৭৯৫৮৪০৬ 

Karyotype analysis fo five major fishes 

Anabas testudineus Tenualosa ilisha Labeo 

rohita Notopterus chitala  Heteropneustes 

fossilis  in bangladesh  

৩০,০০০/- 

14.  ড. এপ.এভ. আরী ায়দায, কাযী অধ্যাক 

উবদ্ভদবফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, 

যাজাী-০১৭১১২৩৮০৮১ 

study of heterosis ans Hybrid Variety 

Development of Maize  Zea mays L 
৩০,০০০/- 

15.  অমৃতা চবৌবভক, প্রবালক, অযাপ্লাইড ল্যাফদযেবয াদয়ন্স 

বফবাগ, ফাাংরাদদ ইউবনবাব থটি অফ চরথ াদয়দন্স, 

১২৫/১, দারু ারাভ, ঢাকা-০১৫৫২ ৩২৮১৭০ 

Association of KCNJLL F23K Genetic 

polymorphism with response to glimiperide 

in T2DM subjects in bangladesh  

২৫,০০০/- 



16.  ড. চভািঃ আযাফুর আরভ, কাযী অধ্যাক, 

পাভ থাবউটিকযার বফবাগ, নথ থ-াউথ 

বফশ্ববফদ্যারয়,ফাাংরাদদ-০১৭১১ ৯৭২৭২৫ 

Effect of L arginine of osicative stress 

inflammation and fibrosis in heart of 

fludrocortisone induced cardiac remodeling 

in rats   

২৫,০০০/- 

17.  চভািঃ আপতাবুজ্জাভান, প্রবালক, চাবি াদয়ন্স 

বফবাগ, চদয ফাাংরা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকাদর-০১৭১৭ 

৩১৩০৪২। 

carcass  yield of indigenous pigeons spuab 

reared under confinement system 
৩০,০০০/- 

18.  চভািঃ ওয়াদুদ আদভদ,প্রবালক, কৃবল প্রদকৌর 

বফবাগ,দদয ফাাংরা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা 

চর-০১৭২৪ ০০০২১৬। 

kinetics of air drying behavior of papaya and 

mango pulp and development of mixed 

leather from papaya and mango 

৩০,০০০/- 

19.  ডািঃ এ.এভ যাদদ উর ইরাভ 

কাযী অধ্যাক, বাইদযারজী বফবাগ,  

ফেফন্ধু চখ মুবজফ চভবডকযার বফশ্ববফদ্যারয় 

চর-০১৭১৩ ২৩৬৩৯৯ 

Comparison of quantitative HBsAg level 

with HBV DNA as a surrogate marker to 

monitor chronic hepatitis B infected patients 

of Bangladesh তুরনামূরক ম থাদফেণ 

৩০,০০০/- 

20.  াবফনা ইয়াবভন, ভারুভ উন্নয়ন অবপায, 

ভারুভ উন্নয়ন ইনবিটিউে, াবায, ঢাকা। 

চর-০১৬৮৮ ০৫৪৭৮৬ 

Resposne of Bavistin treated substrate on 

growth yield and quality of oyster mushroom 

pleurotus ostreatus 

৩০,০০০/- 

21.  চভৌদানা ইরাভ, বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা 

টিসুয কারিায চকন, ফাদয়ারবজকযার গদফলণা 

বফবাগ, ফাাংরাদদ বফজ্ঞান ও বল্প গদফলণা চকন্দ্র, 

ধানভবন্ড,ঢাকা। চর-০১৭১১৪৫০৩৩২ 

in vitro regeneration  and antiosidant activity 

analysis of important medicinal plant gynur 

sp from bangladesh  

৩০,০০০/- 

22.  চাভা ায়াত,  প্রবালক, বপবজওরবজ ও ভবরকুরায 

ফাদয়ারবজ বফবাগ, ফাাংরাদদ ইউবনবাব থটি অফ চরথ 

াদয়দন্স, ১২৫/১ দারু ারাভ চযাড, বভযপুয, ঢাকা। 

চভাফাইরিঃ ০১৭১১ ৩১২১৩৪ 

role of  glucagon like peptide i and glucose 

dependent insulinotropic polypeptide on 

pancreatic Beta cell function in subjects with 

impaired glucose tolerance of bangladeshi 

origin 

৩০,০০০/- 

23.  এ. এভ. খাদরদুয যভান,প্রবাক, চজদনটিক 

ইবঞ্জবনয়াবযাং এন্ড ফাদয়াদেকদনারবজ বফবাগ, 

মদায বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, মদায। চর-

০১৭১৯৪৮০০৯৮ 

molecular characterization of probiotic 

bacteria from indigenous goat milk of jessore 

district 

৩০,০০০/- 

24.  চভািঃ  াান পারুক, কাযী অধ্যাক  

বপাবযজ বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা 

চর-০১৭৪১৩৪৮৩০০ 

Seasonal Variation in proximate, fatty Acid 

and Amino Acid Profile of Male and Female 

Freshwater Mud Eel, monopterus cuchia 

(Hamiltion 1822) 

৩০,০০০/- 

25.  আপানা বযীন াথী, দমাগী গদফলক,  

প্রাণযায়ন ও অনুপ্রাণ বফজ্ঞান বফবাগ, িট্টগ্রাভ 

বফশ্ববফদ্যারয়,িট্টগ্রাভ -০১৫৫৮৯৫০৬৪ 

microRNAs expression in trple negative vs 

non triple negative breast cancer in 

chittagong region interaction with clinical 

outcome 

৩০,০০০/- 

26.  ড. জাবভর এ বল্পী, অধ্যাক, পাদভ থী বডববপ্লন, 

খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা।দর-০১৯১০০১০০৫৪ 

Antihyperlipidemic activity investigation 

nutritional content determination vitamin c 

estimation and HPLc profilling of sonneratia 

apetala  fruits 

৩০,০০০/- 

27.  ডা: ান্তনু কুভায চঘাল, কাযী চযবজিায 

বাকুরায াজথাযী,জাতীয় হ্রদদযাগ ইন্সটিটিউে ও 

াাতার, চয-এ- ফাাংরা নগয ঢাকা; 

চর-০১৭১৫৪০৫৫৬৭ 

Role of ankle brachial index to predict 

peripheral arterial disease a study at nicvd 
২৫,০০০/- 

28.  ডা: আরনা ভজুভদায, চভবডদকর অবপায,  

জাতীয় ফাতজ্বয ও হ্রদদযাগ বনয়ন্ত্রণ চকন্দ্র 

 চয এ ফাাংরা নগয ঢাকা-০১৭১৮৫৫৮১০৮ 

Role of Echocardiogram in evaluation of 

acute rheumatic carditis 
৩০,০০০ 

29.  নাদযা তাফাসুভ, প্রবালক, উবদ্ভদবফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা 

বফশ্ববফদ্যারয় -০১৭১২৬১৩৭৭৩ 

checklist of bryophytes os andmpur forest 

sylhet bangladesh  
৩০,০০০/- 

30.  চভািঃ চভাখদরছুয যভান, প্রবালক, প্রাবনবফদ্যা বফবাগ, 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা। 

চর-০১৭১৭৮১১০০৮ 

Identification of the presence of 

antimicrobial substances in skin secretions of 

anurans of bangladesh 

৩০,০০০/- 

31.  জান্নাতুর চপযদদৌ, দমাগী গদফলক,  

প্রাণযায়ন ও অনুপ্রাণ বফজ্ঞান বফবাগ,  

িট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়,িট্টগ্রাভ-০১৫১৬১০০০১০ 

understanding the alternate expression of 

Brca ½ TP53 pten interlink among these 

genes in case of triple negative breast cancer 

৩০,০০০/- 

32.  মুাম্মদ ইযপানুয  যীদ, দমাগী গদফলক,  

প্রাণযায়ন ও অণুপ্রাণ বফজ্ঞান বফবাগ,  

role of sonic hedgehog pathway genes in 

breast oncogenesis and correlation with er pr 
৩০,০০০/- 



িট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়,িট্টগ্রাভ- ০১৫১৫২৬৮৬৬৭০ her2 receptor status 

33.  নূয আদভদ নাবদ,প্রবালক,  বিবনকযার  পাদভ থী ও 

পাভ থাদকারজী বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা 

চর-০১৯১১০৬৪৬৪৭। 

effects of xpc and tp 53 polymorphisms gene 

of colorectal cancer risk in bangladeshi 

population 

৩৫,০০০/- 

34.  াবভয়া াফনাজ, প্রবালক, পাদভ থী বফবাগ  

এবয়া প্যাববপক বফশ্ববফদ্যারয় 

চর-০১৬৭৭২৬৯৭০১ 

identification ercc1 and xpf polymorphisms 

association with breast carcinom among 

banglsdeshi women 

৩০,০০০/- 

35.  অম্লান গাঙ্গুরী, প্রবালক,  বিবনকযার পাদভ থী এন্ড 

পাভ থাদকারজী বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

চর-০১৯১৯৪৬৬৩৬৬ 

Evaluation of anti diabetic effect of streblus 

asper and explolration of the probable 

mechanism underlying anti diabetic effect on 

the sTz induced type 2 diabetic model rats 

৩০,০০০/- 

36.  চভািঃ ভবনয চাদন, প্রবালক, পাদভ থী বফবাগ,  

জগন্নাথ বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা-০১৬৭০১১৭৯৪৬ 

A comparative study  of memory, attention, 

cognition, mood , anxiety, lipid profile and 

oestradiol in pre-and postmenopausal women 

২৫,০০০/- 

37.  তাবনয়া বফনদত ওয়াদদ, কাযী অধ্যাক, পাদভ থী 

বফবাগ, জাােীযনগয বফশ্ববফদ্যারয়, াবায, ঢাকা-

০১৮১৫৮০৬১১১ 

Bioactive compounds identification and 

Ethnopharmacological  investigations of 

Marsdenia tenacissima  

৩০,০০০/- 

38.  চভািঃ নাজমুর াান অপু, প্রবালক, বিবনকযার 

পাদভ থী এন্ড পাভ থাদকারবজ বফবাগ, ঢাকা 

বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা-০১৭২৭৩৪৬৭৪৭ 

The effect of HMGCR and LDLR genetic 

polymorphisms on the efficacy of statins 

therapy in Bangladesh hypercholesterolemic 

patients 

৩০,০০০/- 

39.  চভািঃ বযয়াজুর ইরাভ, প্রবালক,জবিবনকযার পাদভ থী 

এন্ড পাভ থাদকারবজ বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-

০১৭১৭৭৮৩২২৬ 

Biological significance of serum trace 

elements, antioxidants and maerominerals in 

acne vulgaris patients in Bangladesh 

৩০,০০০/- 

40.  ইযাত আযা চাাইন, প্রবালক, ফাদয়াদকবভবি এন্ড 

ফাদয়ারবজ, ফাাংরাদদ চরথ াদয়ন্স বফশ্ববফদ্যারয়, 

ঢাকা-০১৭১৬১৪৩০১৫। 

 serum  chemerin is a novel adipokine 

associates with insulin resistance in impaired 

glucose tolerant subjects 

২৫,০০০/- 

41.  ড.  তাবভনা ইরাভ প্রবালক, উবদ্ভদবফজ্ঞান বফবাগ, 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা। 

চর-০১৫১৫২৬৫০৭৯। 

Evaluation of genetic variability in oilseed 

brassica spp genotypes of bangladesh using 

molecular markerrs and seed protein profiles 

৩০,০০০/- 

42.  ড. চভািঃ বনজাভ উেীন,  দমাগী অধ্যাক,  

কীেতত্ত্ব বফবাগ, াজী চভািঃ দাদন বফজ্ঞান ও প্রমৄবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং।  

চর-০১৭১২৫২৪২২২ 

 

Action modes of Aloe vera L. Leaf extracts 

against Tetranychus urticae Koch  
২৫,০০০/- 

43.  াবভনা ভভতাজ, প্রবালক,অণুজীফবফজ্ঞান  বফবাগ,  

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা 

চর-০১৭২৩৯৪১৬৩১ 

detection and quantification o0f antibiotic 

resistance salmonella spp and listeria 

monocytogenes in food samples by real time 

pcr assay 

২৫,০০০/- 

44.  চভািঃ আদনায়ায ববেকী, প্রবালক, ভাইদক্রাফাদয়ারবজ 

বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

চর-০১৬৭৬৮৬৫২১৭ 

Molcular Detection of Helicobacter pylori in 

Vegetables and Salads in Bangladesh 
৩০,০০০/- 

45.  চভািঃ ইব্রাীভ বভয়া, প্রবালক, অনুজীফ বফজ্ঞান বফবাগ, 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা 

চর-০১৭২৩৫৫৫৫০৯ 

Microbiological quality assessment of 

sugarcane juice in dhaka city  
৩৫,০০০/- 

46.  চভাছা: মুবরভা খাতুন,বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা, 

ন্যানার ইনবিটিউে অফ ফাদয়াদেকদনারবজ , 

গণকফাড়ী, াবায, ঢাকা-০১৭১৬-২৮০৫০১ 

mutation induction by gamma irradiation of 

in vitro cultured aloe vera and genetic 

assessment by DNA based molecular marker 

৩০,০০০/- 

47.  এভ. এভ কাভার চাদন, বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা 

এবনদভর ফাদয়াদেকদনারবজ বফবাগ, ন্যানার 

ইবিটিউে অফ ফাদয়াদেকদনারবজ, ,গণক ফাড়ী, াবায, 

ঢাকা।  চর-০১৭২৩৫১৮৫০৪ 

detection of antibiotic resistance genes in 

bacteria from in poultry meat  
৩০,০০০/- 

48.  চভািঃ াবদসুয যভান, বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা  

ভবরবকউরায  ফাদয়াদেকদনারবজ বফবাগ, ন্যানার 

ইনবিটিউে অফ ফাদয়াদেকদনারবজ, গণকফাবড়, 

াবায,ঢাকা-০১৮২২৮৫২০৭৮ 

Association of polymorphism in 

Metallothionein 1A gene with type 2  

diabetes mellitus in the Bangladeshi 

population 

৩০,০০০/- 

(খ) এপ্লাইড াদয়ন্স এন্ড ইবঞ্জবনয়াবযাং: 



49.  ড. চভািঃ বভছফাহ্ উবেন, বববর ও এনবায়যণদভন্টার 

ইবঞ্জবনয়াবযাং বফবাগ,াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, বদরে। ০১৯৩৯৬৭১৩৬৪ 

Morphology Assessment fo kushiyara monu 

river system. 
৩০,০০০/- 

50.  খন্দকায যবপকুর ক, প্রকল্প বযিারক 

গ্রাভ-খন্কফাড়ীয়া, চািঃ- উত্তয কচুয়া,উদজরা-

বরকূা,চজরা-বঝনাইদ-০১৯১১৫২৬২৩৭ 

low cast indigenous  power tiller ২৫,০০০/- 

51.  বফজ্ঞানী চভািঃ জবভ উবেন খান, গ্রাভ-চগাারপুয ফড় 

ভবজদ, কে নাং-১, ২য় তরা,দািঃ-েেী 

উদজরা-েেী,দজরা-গাজীপুয-০১৬৮১৬৭৯২৭৫ 

production of remote without pencil battery ২৫,০০০/- 

52.  বফনয় প্রাভাবনক, গ্রাভ-কাবরকাপুয 

চািঃ-াদযায়া, উদজরা-ফযাইগ্রাভ 

চজরা-নাদোয। ০১৭৬০৯৯২৯৬৭ 

without any foewl power making energy ২৫,০০০/- 

53.  চভািঃ বভরন উবেন, গদফলক, বি ইন্সটিটিউেঢাকা 

বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ০১৭১৯৮১৪০১৭ 

design and testing of a metal improved 

coukstove and thermoeletric power 

generation 

২৫,০০০/- 

54.  চভািঃ ভবনয চাদন, কাযী অধ্যাক 

ফুড ইবঞ্জবনয়াবযাং এন্ড টি চেকদনারজী বফবাগ 

াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয় 

বদরে। চর-০১৭২৩ ১০৩৮৫৭ 

A study of lead time reduction and process 

efficiency improvement of an kce cream 

manufacturing factory by using value stream 

map and kanban 

৩০,০০০/- 

55.  বফজ্ঞানী চভাফাযক চাদন, প্রকল্প বযিারক 

গ্রাভ-উত্তযযাজকুবন্ড াঠানাড়া, চািঃ-চফৌরাই, 

উদজরা-বকদাযগঞ্জ দয, চজরা-বকদাযগঞ্জ চর-

০১৭৫২১৯১১৯৮ 

bomikampu rome atharkka janth ২৫,০০০/- 

56.  এইি,এভ,এ ভাজুজ, কাযী অধ্যাক, 

বববর ইবঞ্জবনয়াবযাং বফবাগ, াজারার বফজ্ঞান ও 

প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদরে-০১৯২৯ ৯৮৩০৫৭ 

 

use of whate  plestic polystamhe in meking 

lisht usight brck 
৩০,০০০/- 

57.  চক.এভ আরী চযজা, বাবত 

১৫৬,ফেফন্ধু জাতীয় চিবডয়াভ 

২য় তরা, ঢাকা চর- ০১৯১৩৪৭৭৩১১ 

carrier current communication system ২৫,০০০/- 

বপ  কযার াদয়ন্স: 

58.  ডিঃ চভাাম্মদ ওভান গবন, দমাগী অধ্যাক 

গবনত বফবাগ, জাােীযনগয বফশ্ববফদ্যারয়, াবায, 

ঢাকা। ০১৭১২ ২৮০৯৯২ 

model aided understanding of cardiac cell 

dynamics 
৩০,০০০/- 

59.  চভািঃ াখাওয়াত চাদন, প্রবালক, 

ভূতাবত্ত্বক বফজ্ঞান বফবাগ, জাােীযনগয বফশ্ববফদ্যারয়, 

াবায,ঢাকা-০১৭৩৪০১৯০২০ 

identification of valuable heavy minerals 

VHM in the sands of moheshkhali island 

southeast bangladesh 

৩০,০০০/- 

60.  ড. চভািঃ আব্দুয যাজ্জাক যকায,  

দমাগী অধ্যাক, দাথ থবফজ্ঞান বফবাগ 

যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

চর-০১৯১৪ ২৫৪২৭৮। 

synthesis and characterization of li based 

crystalline ionic conductors for high 

performance li ion batteries 

৩০,০০০/- 

61.  ড. চভাাম্মদ ভামুদুয যভান, কাযী অধ্যাক, 

যায়ন বফবাগ, জগন্নাথ বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-০১৮১৯ 

১৬৬৫১৯ 

glycolysis of waste drinking water bottles to 

high value products  
৩০,০০০/- 

62.  তাবভনা আপদযাজ, প্রবালক 

যায়ন বফবাগ,  জগন্নাথ বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। 

চর-০১৭৯৭ ৭৭৮০৮২ 

isolation of bioactive compounds from from 

the leaf of piper chaba chui and biological 

activity screening of the isolated products  

৩০,০০০/- 

63.  চভািঃ আবতকুয যভান, কাযী অধ্যাক 

দাথ থবফজ্ঞান বফবাগ,াফনা বফজ্ঞান ও প্রমৄবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, াফনা।০১৭২৩ ০৫১৭২৮ 

Growth of MgTa2O6 crystals by sol-gel 

method for high efficiency device 

applications. 

৩০,০০০/- 

64.  ড. চভাাম্মদ আওরাদ চাদন,  

কাযী অধ্যাক, যায়ন বফবাগ,  

জগন্নাথ বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা-০১৭৫৩ ১৬৭০৯৪ 

synthesis and properties of aromatic proton 

exchange polymer electrolyte membranes for 

fuel cell application 

৩০,০০০/- 

65.  ড. চভািঃ চদদরায়ায চাদন, প্রবালক,  

যায়ন বফবাগ, জগন্নাথ বফশ্ববফদ্যারয়।  

preparation of metallo polymers wwith 

electrochromic properties 
৩০,০০০/- 



চর-০১৯২৩ ৫৮৮৬৬৯ 

66.  এ,দক,এভ, নূয আরভ ববেকী, প্রবালক, 

যায়ন বফবাগ,ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা । 

চর-০১৭১৬-৫৮০৮৫০ 

evaluation of the toxicity of znci2  xnso4 

7h2o on nile tilapia oreochromis niloticus 

and its possible impacts on human health 

৩০,০০০/- 

67.  চভািঃ হুভায়ুন কফীয, প্রবালক,যায়ন বফবাগ 

াফনা বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, াফনা।  

চর- ০১৭৬০৪৭৮০৪৩ 

Synthesis of Graphene/Sn Nano 

Composites for the Removal of 

Arsenic and Chromium Ions from 

Water System. 

৩০,০০০/- 

এবগ্রকারিায এন্ড এনবায়যণদভন্ট : 

68.  চভািঃ আবযপ চাাইন, প্রবালক, ফাদয়াদকম্যাবি, চদয 

ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা চর-০১৬৭৬৩৪৯২৮৫ 

Comparative analysis of the chemical 

nutrient compositionof selected existing 

high yielding variety and some 

advanced lines of rice oryza saiva . 

৩০,০০০/- 

69.  আর নূয চভািঃ ইদত্তখায  যভান, কাযী 

অধ্যাক,এবনম্যার বনউবট্টন,দজদনটিক এন্ড বব্রবডাং, 

চদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা  চর-

০১৭২৩৫১৬০০৭ 

Efficacy of different harvesting 

techniques on quantity and quality of 

goat oocyte for in-vitro embryo 

production 

৩০,০০০/- 

70.  চভািঃ নুরুর কাদদয,  প্রবালক, কৃবল ইবঞ্জবনয়াবযাং 

বফবাগ, চদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা  চর-

০১৫২০০৮১৪৩২ 

 

dynamic assessment of agricultural 

flood damagbb bbbbbbbb bbbb 

bbbbbbbbbb bbb bbb bbbb  

৩০,০০০/- 

71.  চভািঃ চভপতাউর ইরাভ,  কাযী অধ্যাক, কৃবল 

যায়ন বফবাগ, চদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, 

চর-০১৭১৭৭১৭০৯৭ 

Growth and yield potential of late 

planting baggage influenced by 

gibberellic acid 

৩০,০০০/- 

72.  পাদতভাতুজ চজাযা, বযিারক, জুুঁই ভবরা বভবত, 

চজরা-ফাদগযাে-০১৯৪২৩৩৭৯৩০ 

comprehensive food security livelihood 

for the  climate change effected people 

project 

৩০,০০০/- 

73.  আদয়া চফগভ, কাযী অধ্যাক, পবরত খাদ্য ও পুবষ্ট 

বফজ্ঞান বফবাগ, িট্টগ্রাভ চবদেবযনাবয ও এযাবনম্যার 

াদয়ন্স বফশ্ববফদ্যারয়,খুরী, িট্টগ্রাভ। চর-

০১৭১৭৬১০৪৭৪ 

effects of ripening agent  calcium 

carbide on nutritional composition of 

three varieties of banan musa spp 

২৫,০০০/- 

74.  বমুর িন্দ্র যকায, প্রবালক, কৃবল ম্প্রাযণ ও 

তথ্যদফা বফবাগ, চদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

ঢাকা।চর-০১৭৯০১২৯১০২ 

assessing resilience of rice farming 

systems ot climate change to facilitate 

adaptation planning in bangladesh 

৩০,০০০/- 

75.  আব্দুর াবরভ, প্রবাফক, কৃবল ফনায়ন ও বযদফ 

বফজ্ঞান বফবাগ, চদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা,  

চর-০১৬৮৯৯২৩৫০০৭ 

solid waste management at sher e 

bangladesh  abricultural university by 

using recycling nad composting  

২৫,০০০/- 

76.  চভািঃভব্বত আরী,  কাযী অধ্যাক,  প্রাণী উৎাদন 

ও ব্যফস্থ্ানা বফবাগ, চদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

ঢাকা।০১৭২৪৪৮১৫২ 

effect of potato  solanum tuberosum 

metal on broiler production 

৩০,০০০/- 

77.  খাইরুর কবফয,  কাযী অধ্যাক, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, 

চদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা।  চর-

০১৯১৩৯১৬৬৩। 

effect of growth regulators media and 

type of cutting on clonal propagation  of 

stevia stevia rebaudiana bert 

৩০,০০০/- 

78.  চাভা ফারা চদফী, প্রবালক, পাভ থাবউটিকযার এনড 

ইন্ডাবিয়ার ফাদয়াদেকদনারবজ বফবাগ, বদরে কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়,বদরে।দর-০১৭২৩৯০৪৯৩৬ 

effects of medicinal plants as an 

alternative of antibiotic growth 

promoters in poultry feed  

৩০,০০০/- 

79.  নাবপজ উর আান,  কযাদেন,,বভবরোবয ইনবিটিউে 

অফ াদয়ন্স এন্ড চেকদনারজী, বভযপুয 

কযান্টনদভন্ট,ঢা  -০১৭২৫৪৩৩৭৪৩। 

Development of Numerical model to evaluate  

climate driver saltwater intrusion in the south 

western coostal aquifers Bangladesh  

৩০,০০০/- 

80.  ড. আযাফুর আবযপ, কাযী অধ্যাক, এবিভ 

ব্যাাংক, কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ফড়ইন্দাযা চভাড়, চজরা-

িাাইনফাফগঞ্জ। ০১৭১২২৬৭৯৮৯ 

assessment of post harvest losses of 

mango in chapainawabgang district 11 

short description of the project 

৩০,০০০/- 

81.  চভািঃ আরভগীয কফীয, কাযী অধ্যাক, ভৎস্য 

বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, 

ঢাকা।০১০১৭১৭৬৫৬৩১৪ 

Microbial, nutritional and heavy metal 

persistence analysis of Indian river shad Gudusia 

Chapra (Hamilton. 1822) from Kaptai Lake in 

Banglaesh 

৩০,০০০/- 

82.  চভািঃ াদদুয যভান, কাবয অধ্যাক, চজদনটিক 

ইঞ্জবনয়াবযাং এন্ড ফাদয়াদেকদনারবজ বফবাগ, মদায 

measurement of farmland arsenic 

comcentration in jessore di8strict  

৩০,০০০/- 



বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, মদায। চর-

০১৭৩৩২৬৫৮৪৭ 

83.  কাজী চভাাম্মদ আরী বজন্না, প্রবালক, অযাবনম্যার ও 

বপ ফাদয়াদেকদনারবজ বফবাগ, বদরে কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়,বদরে। চর-০১৯১৩২০৮৬৪৬ 

genetic relationship of threatened 

fresshwater mudeel  monopterus cuchia 

among individuals in a population of 

flood plain ecology in sylhet  

২৫,০০০/- 

84.  ইবতয়াক আদভদ, কাযী অধ্যাক, কৃবল যায়ণ 

বফবাগ,ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং। 

চর-০১৯১৪৫১৫৬০। 

 

ecofriendly managemento of 

phytopathogenic fungi by medicinal 

plant extract  

৩০,০০০/- 

85.  ড. চভািঃ াদফ আরী প্রাভাবনক,প্রবালক, বপাযীজ 

বফবাগ এবিভ ব্যাাংক কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ফাাংরাদদ।-

০১৭১২০৫৩১৫৪। 

large scale aquaculture in river 

ecosystem in chapainawabganj district  

৩০,০০০/- 

86.  বভঠুন কুভায চঘাল,   প্রবালক, কৃবল ম্প্রাযণ ও 

গ্রাভীণ উন্নয়ন বফবাগ,  এবিভ ব্যাাংক, কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, ফাাংরাদদ। চর-০১৭১৭৪৪৩৩২ 

varietal preferences of mango by the 

growers in chapaina wabgank district 

of bangladesh  

৩০,০০০/- 

87.  চভনাজ আপছায, প্রবালক, এবগ্রকারিাযার 

ইকনবভক বফবাগ,  এবিভ ব্যাাংক, কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

ফাাংরাদদ।০১৬৭৫৩০৯৪৬৩ 

cropping system and  food security 

status of indigenous peoples in 

chapainwabgank districts of 

bangladesh  

৩০,০০০/- 

88.  াইখুর ইরাভ, প্রবালক, উবদ্ভদ চযাগ তত্ত্ব বফবাগ,  

এবিভ ব্যাাংক, কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ফাাংরাদদ।  চর-

০১৭৯৯৬০৩১৪৬ 

development of semi-commercial 

approaches to control post harvest 

anthracnose of mango by concoction of 

microbial intagonists organic 

amendments and fungicides 

৩০,০০০/- 

89.  চভদদী াান চাদর, প্রবালক, মৃবত্তকা বফজ্ঞান 

বফবাগ,  এবিভ ব্যাাংক, কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

ফাাংরাদদ।-০১৭২৫৪৯৬২০৫। 

evaluation of soil fertility status of 

agricultural field of indigenous people 

of chapainawabganj  

৩০,০০০/- 

90.  ড.অবনদভল যকায, কাযী অধ্যাক,  

ফুড ইবঞ্জবনয়াবযাং এন্ড টি চেকদনারবজ বফবাগ, 

াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদরে। 

চর-০১৭১২১৬৩৪৬২৪ 

role of arbuscular mycorrhial fungi on 

growth nutrient uptake and use 

efficiency of tea camellia sinensis  

৩০,০০০/- 

91.  চভািঃ নাজমুর চাাইন, প্রবালক, ভাইদক্রাবফয়ার 

ফাদয়াদেকদনারবজ বফবাগ, বদরে কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়,বদরে।দর-০১৭১৮৮২৬১৩১ 

molecular detection of virulence genes 

and in-vitro pathogenesis of e coli 

isolates causing diseases in broiler 

chickens  

৩০,০০০/- 

92.  বয়দ ভাদকুর ফাযী, কাযী অধ্যাক, বপাবযজ 

চরথ ব্যফস্থ্ানা বফবাগ,বদরে কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

চজরা-বদরে।০১৭৭১-২৮৩৮০৫ 

study of the common fish diseases and 

their effects on the  production of fish 

farms and hatcheries in sylhet district 

৩০,০০০/- 

93.  চভািঃ চযজাউর যবকফ, প্রকল্প বযিারক ও প্রবালক,  

ভূদগার ও বযদফ বফবাগ, জাােীযনগয 

বফশ্ববফদ্যারয়,াবায, ঢাকা। চর-০১৯১১৬৩৬৮৬৯ 

impact of seasonal water scarcity on 

household activities and exosystem 

serviees of mymensingh district 

৩০,০০০/- 

94.  চভািঃ াভীভ  আদভদ, প্রকল্প  বযিারক ও চকায়াবরটি 

অযাসুদযন্স  অবপায ববনয়য উদজরা ভৎস্য দপ্তয, 

চজরা- চগাারগঞ্জ। চর-০১৭৫০১৫৬৪৯৪ 

 probiotic treatment offers a promising 

alternative to the antibiotics and 

immunity enhancement for safe prawn 

macrobrachium rosenbergii culture  

৩০,০০০/- 

95.  ডা.  চভািঃ ভবতউয যভান, বভবডবন বফবাগ, বদরে 

কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরে।দর-০১৭৩৪৯৮৫৭৭৩ 

effeets of feed additives on productive 

and reproductive performance of khaki 

campgell duck  

৩০,০০০/- 

96.  চখ যাদর আদভদ, প্রবালক, প্লযান্ট  ও 

এনবায়যনদভনোর ফাদয়াদেকদনারীজ বফবাগ, বদরে 

কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,বদরে। চর-০১৯২৫৬৫২৯৮৪ 

phytochemical screening of some 

medicinal plants in sylhet region  

৩০,০০০/- 

97.  চভািঃ দুরার যকায, কাযী অধ্যাক, উদ্যানতত্ত্ব 

বফবাগ, চদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা।চর-

০১৭৮১৮৪৭৭৩ 

remediation of toxic metals from the soil 

using phytoremediation technique of toxic 

regards  

৩০,০০০/- 

98.  তানবজনা তন্বী,  প্লযান্ট ফাদয়াদেকদনারবজ বফবাগ, 

ন্যানার ইনবিটিউে অফ ফাদয়াদেকদনারবজ, 

গণকফাড়ী, াবায, ঢাকা। চর-০১৯১১১০১৪২৩ 

in vitro  regeneration and agrobacterium 

mediate3d genetic transformation of local 

varieties of tomato  lycopersicon esculantum   

৩০,০০০/- 

99.  বভজথা চভাফাদেরুর ক,  প্রবালক, কৃবল ম্প্রাযণ 

এফাং তথ্যদফা বফবাগ, চদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

ঢাকা-০১৬৭২৩৬৭৬৮৪ 

determination of farmers attitude towards newly 

released salt tolerant rice varieties as a means of 

adaptation to soil salinity under climate change in 

southern area of bangladesh 

৩০,০০০/- 



100.  নাবদযা চভাকাদযযাভা,  বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা, উবদ্ভদ 

াযীযত্তত্ব বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল গদফলণা 

ইনবিটিউে, গাজীপুয । চর-০১৭৫৮৪৭৯১৪৪ 

screening of lodging resistance maize 

genotypes on the basis of morphological 

physiological and anatomical traits  

৩০,০০০/- 

101.  ববযন সুরতানা, বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা,ন্যানার 

ইনবিটিউে অফ ফাদয়াদেকদনারবজ, গণক ফাড়ী, 

াবায, ঢাকা চর-৮৮-০২৭৭৮৯২৮৯ 

study on morphological and genetical 

variation of natural and hatchery populations 

of puntias sarana by using truss method and 

rapd marker 

৩০,০০০/- 

102.  চভাাম্মদ   াদাত চাাইন,  বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা, 

বপাবযজ ফাদয়াদেকদনারবজ বফবাগ, ন্যানার 

ইনবিটিটিউে অফ ফাদয়াদেকদনারবজ, াবায,ঢাকা। 

চর-০১৬৭৬৯৪১৪৮২ 

population genetic structure of 

amblypharyngodon mola using DNA 

markers 

৩০,০০০/- 

103.  তাবভনা  আিায, প্রবালক, ফাদয়াদকদভবি এন্ড 

ভবরকুরায ফাদয়ারবজ বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং। চর-০১৭৭২৯৫০৫৩৩ 

differential effect of silicon and salicylic 

acid on rice under salinity nstress  
৩০,০০০/- 

104.  উভা ভন্ডর, কা   অধ্যাক, চকৌবরতত্ত্ব ও উবদ্ভদ  

প্রজনন বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

ভয়ভনবাং।০১৭৪১১৩৬০৫৫ 

high throughput phenotyping and 

biochemical assessment of local rice oryza 

sativa races 

৩০,০০০/- 

105.  তানবজনা আিায, বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা,  ন্যানার 

ইনবিটিউে অফ ফাদয়াদেকদনারবজ, গণক ফাড়ী, 

াবায,ঢাকা-০১৬৮১৪৬৬৭০ 

screening and characterization of 

biosurfactant producing bacteria from 

pesticides contaminated soil  

৩০,০০০/- 

106.  চভািঃ ইকযামুর কবযভ, বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা, ন্যানার 

ইনবিটিউে অফ ফাদয়াদেকদনারবজ, গণক ফাড়ী, 

াবায,ঢাকা-০১৮২৫০৩২৫৮১ 

assessment of heavy metal tolerant bacteria 

for plant growth promoter for sustainable 

remediation of heavy metal pollution  

৩০,০০০/- 

107.  চাদর ভামুদ, বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা, ইনবিটিউে অফ 

ফাদয়াদেকদনারবজ, গণক ফাড়ী ন্যানার ই, 

াবায,ঢাকা-০১৭১৭০৮৩৩২৬ 

detection  and quantification of aflatoxin B1 

and B2 produced by aspergillus flavus 

strains isolated from local rice samples in 

bangladesh  

৩০,০০০/- 

108.  চভািঃ তাবজফ-উর-আবযপ, প্রবালক, ফাদয়াদকদভবি 

এন্ড ভবরকুরায ফাদয়ারবজ বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল 

বফশ্ববফবদ্যারয়,  ভয়ভনবাং। চর-০১৭৪৭৭৭২১২০ 

some biochemical approaches for successful 

rice seedling production under chilling stress 

in morthern part of bangladesh   

৩৫,০০০/- 

109.  বযপাত আযা জান্নাত  তভা, কাযী অধ্যাক,কৃবল 

অথ থনীবত বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

ভয়ভনবাং। চর-০১৭০৬৬২৬১৫৬ 

assessing discrimination between male and 

female labor in some selected rice husking 

mills of mymensingh division  

৩০,০০০/- 

110.  তাবযকুর ইরাভ, প্রবালক,              ফাাংরাদদ 

কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং। 

চর-০১৭২১২০৪১৬৪ 

biointensive management of spodoptera 

litura fabricius using  different 

entomopathogens insect growth regulators 

and microbial derived pesticides  

৩০,০০০/- 

111.  ড. আবু খাদয়য চভাা: মুিাবদরুর ফাযী চিৌধুযী, 

দমাগী অধ্যাক, পর াযীযতত্ত্ব ও বযদফ 

বফবাগ, াজী চভািঃ দাদন বফজ্ঞান ও প্রমৄবি 

বফশ্ববফদ্যারয়,বদনাজপুয-০১৭১৩-১৬৩৩৩৯ 

 Management of Urban Kitchen wastes by 

aerobic decomposition and its efficacy on 

drop production 

৩৫,০০০/- 

112.  ভবফনা নূয কবি, কাযী অধ্যাক,উবদ্ভদ বফজ্ঞান 

বফবাগ,  োংগী যকাযী কদরজ, গাজীপুয। চর-

০১৯১১৬১২৫৬০ 

adaptability analysis of BRRI released aman 

rice varieties in different locations of 

bangladesh  

৩০,০০০/- 

113.  চভািঃ আফদুল্লা আবজজ, ঊর্ধ্থতন বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা, 

ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনবিটিউে (বব্র), জয়দদফপুয, 

গাজীপুয-০১৭১২৫৭১৩১৬ 

kharif  agricultural grought mapping of 

bangladesh  
৩০,০০০/- 

114.  চগৌবয ভন্ডর, প্রবালক, ভৎস্য বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা 

বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-০১৭১২৫৩৫৩৩৫ 

Assessing Fish Fry Production from Hormone 

Induced Brood Fish in Dhrla River, Bangladesn. 
৩০,০০০/- 

115.  এফাদুল্লা খান, প্রকল্প বযিারক ও প্রবালত, ভূদগার ও 

বযদফ বফবাগ, জাােীযনগয বফশ্ববফদ্যারাবায, 

ঢাকা-০১৮৩০৮৯৫২৩৬ 

inventorying nature and state of landscape 

ecologuy of the maheshkhali  island cox 

bazar  

৩০,০০০/- 

116.  সুভা যানী যায়, প্রবালক, ফাদয়াদকদভবি এন্ড 

ভবরকুরায ফাদয়ারবজ বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারম, ভয়ভনবাং-০১৭৩৩৬৪৪৮৯৫ 

the effect of extreme drought stress on the 

morphological and biochemical 

characteristics of mung bean cultivars vigna 

radiata 

৩৫,০০০/- 

117.  চভািঃ  জবরুর ইরাভ, বনফ থাী  বযিারক, বডজাফর 

ওদয়রদপয়ায পাউদন্ডন,চর-০১৭১৮৬৬১৬৬৬ 

comprehesive  food security and livelihood 

for the climate change effected people 
৩০,০০০/- 



project 

118.  চভািঃ চভাাযপ চাাইন, দমাগী অধ্যাক, মৃবত্তকা 

বফজ্ঞান বফবাগ,  চদয ফাাংরা কৃবল  বফশ্ববফদ্যারয়-চর-

০১৭১৬৫৯৭৪০৬ 

role of rhizobacteria in arsenic mobilization 

in soils and uptake by rice plant  
৩০,০০০/- 

119.  াইফুল্লা াবযয়ায,  কাযী অধ্যাক, মৃবত্তকা 

বফজ্ঞান বফবাগ, চদয ফাাংরা কৃবল  বফশ্ববফদ্যারয়, চর-

০১৭১৭৪৬৬৭২৭ 

effect of biochar on soil physical properties 

and yield of potato  
৩০,০০০/- 

120.  চভািঃ আযভান াফীফ,বভবরোবয ইনবিটিউে অফ াদয়ন্স 

এন্ড চেকদনারজী, বভযপুয কযান্টনদভন্ট, ঢাকা। চর-

০১৭১৪৩৫৭৯৯৮ 

groundwater flow modelling and simulation 

of contaminant  transport in groundwater 

flolw system in south western coast of 

bangladesh  

৩০,০০০/- 

121.  নওযীন ইরাভ তভা , প্রবালক, এবগ্রকারিাযার 

ইকনবভক বফবাগ, এবিভ ব্যাাংক কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

ফাাংরাদদ-০১৭৩৫-৮৮১৯৬০০। 

utilization of t aman fallow land of droughty high 

barind tract through drought tolerant crop 

production and enhancing homestead vegetable 

production to increase household income of 

farmers in chapainwabgoni 

৩০,০০০/- 

122.  আভা আিায, প্রবালক, অথ থবনবতক এফাং ব্যফস্থ্ানা  

বফবাগ, চদয ফাাংরা কৃবল  বফশ্ববফদ্যারয়- চর-

০১৭২৮৮১১৯১১ 

performance of agricultural credit on 

vegetables production in a selected area of 

bangladesh  

৩০,০০০/- 

123.  চভািঃ াজাান , কাযী অধ্যাক,  উদ্যানতত্ত্ব 

বফবাগ,দদয ফাাংরা কৃবল  বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-

০১৬১৩৩৩৬৬৪৫ 

effects of bio fertilizers on quantitative  and 

qualitative attributes of aloe vera    
৩০,০০০/- 

124.  এ. এ. এভ. পজর ফাযী, কাযী অধ্যাক, মৃবত্তকা 

বফজ্ঞান বফবাগ, চদয ফাাংরা কৃবল  বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা-

০১৭২৬৯৩৭২৮৩। 

effect of salicylic acid on alleviation of 

cadmium toxicity in tomato  
৩০,০০০/- 

125.  চভািঃ ভাসুদুর কবযভ, প্রবালক, ফাাংরাদদ কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং-০১৭৩৬১৫৮৯৩০। 

chia seed improves glycemic control and 

decreases cvd risk factors in type-2 diabetes 

mellitus 

৩০,০০০/- 

126.  ড. এ এভ বযফুজ্জজ্জভান, প্রধান বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা,  

ফুর বফবাগ, উদ্যানতত্ত্ব গদফলণা চকন্দ্র ফাাংরাদদ কৃবল 

গদফলণা ইনবিটিউে, জয়দদফপুয,গাজীপুয। চর-

০১৬৭৭১১১১৬৬ 

genetic improvement of gladiolus flower 

using gamma ray induced mutations  
৩৫,০০০/- 

 

 

 



টি,আয পযভ-৩২ 
(এ,আয,২৫৬ নাং-৩৬৬ দ্রষ্টব্য) 
াায্য ভঞ্জুবয/ঋণ/অবগ্রদভয বফর 

 

(প্রাবপ্ত যবদ পযভ) 
 

দপ্তয: বফজ্ঞান ও  প্রমৄ   ভন্ত্রণারয় 
 
 

চকাড নাং- ৩ - ২ ৬ ০ ৫ - ৩ ০ ৪ ৫ - ৫ ৯ ০ ১ 

 
 

চোদকন নাং---------------------------তাবযখ-------------------------বাউিায নাং--------------------তাবযখ------------------- 

 

স্মাযকবরব/ত্র নাং-৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০০৫.১৬-২১৭                                তাবযখ: ০৩-০৫-২০১৭   

  

দ্বাযা ভঞ্জুবযকৃত (অনুবরব াংমৄ )  

 

প্রকদল্পয নাভ:  

 

প্রকল্প বযিারক-এ      :   
 

  -     ও            স   

 

 

  ন: বফজ্ঞান ও  প্রমৄ   ভ ণারয়, ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাকা । 
 

 

  ন: …………. তাবযখ……………                           গদফলক/বযিারক এয স্বােয 

(         ও ীরদভা  স ) 

 
 

োকা----------------------------------------(কথায়)----------------------------------------------------------বুবঝয়া াইয়াবছ। 

 
 

ইা জুরাই ২০১৬ দত জুন/২০১৭--------------------------------------------------------------ম থন্ত াায্য/ভঞ্জুবয/ঋণ/অবগ্রভ. 

 
োকা (অাংদক):------------------------(কথায়)--------------------------------------------প্রদাদনয জন্য প্রবতস্বােবযত । 

 
 

 
 

    

  ন:  ………..  তাবযখ ……………          ভন্ত্রণারদয়য প্রবতস্বােযকাযী কভ থকতথায স্বােয 

(         ীরদভা স ) 

  
 

 

বাফ যেণ অবপদ ব্যফাদযয জন্য 

 
োকা--------------------------(কথায়)--------------------------------------------োকা প্রদান কযায জন্য া কযা দরা। 

 
 

 

 
অবডেয     সুায    বাফ যেণ কভ থকতথা 

 

 
চিক নাং---------------------------------তাবযখ------------------------------ 

 
           
          প্রদানকাযীয স্বােয 

ফািঃিঃমুিঃ-৯৭/৯৮-১৮০৪৩এপ(কভ-১)৫ রে কব (ব-৬১),১৯৯৮ 



 

 

  

গদফলক/প্রকল্প বযিারক-এয- নমুনা স্বােয তযাবয়ত পযভ 

 

 

 
 

২০১৬-২০১৭ অথ থ ফছদয বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারদয়য গদফলণা ভঞ্জুবয খাদতয ফাদজে বাফ চকাড নাং-৩-২৬০৫- 

৩০৪৫-৫৯০১-এয-“প্রমৄবি উদ্ভাফন, গদফলণা ও উন্নয়নমূরক (R&D)     য” বদযানাভ:  

 
 

                 :  

 

 

          (                  :  

 

        /                              /     য়         

১।   

২।   

৩।   

 

 

 

 

                         
ভন্ত্রণারদয়য প্রবতস্বােযকাযী কভ থকতথায স্বােয 

         (নাভ, দফী ও ীরদভায) 


