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 তািরখ: --------------------
  2৯ ন, 3128

 
 
িবষয়:  3127-3128 aথ বছের “ ি  u াবন, গেবষণা o u য়ন লক (R&D) কে ” a দান া  ক  

পিরচালকগেণর  3  িকি  েচক  িবতরণ সে ।  
 

 
 আিদ  হেয় জানােনা যাে  েয, িব ান o ি  ম ণালেয়র “ ি  u াবন, গেবষণা o u য়ন লক 

(R&D) কে ” a দান া  ক  পিরচালকেদরেক  আগামী 32-17-3128 তািরেখ বাংলােদশ সিচবালেয়র 3নং 

েগiেটর  22 নং কাu াের সকাল 21.11 টা েথেক র 2.11টা পয  সমেয় 3য় িকি র েচক হণ করার জ  

eতদসে  তািলকায় বিণত ক  পিরচালকগণেক িনেদশ েম a েরাধ করা হেলা। 

 

সং ি ঃ  বণনামেত। 

                 া িরত/2৯-17-3128 
                                                                                                           (e,েক,eম, তােরক) 

    uপ-সিচব 
     েফানঃ ৯66৯৯42। 

                       E-mail:section12@most.gov.bd 
িবতরণ:  তািলকায় বিণত সকল ক  পিরচালক। 

  
16 আষাঢ়, 2535 

নং 4৯.11.1111.123.113.116.27-486/2(4)  তািরখ: --------------------
  2৯ ন, 3128

 
 
েয়াজনীয় কাযােথ a িলিপ: 

 
2। -সিচব,িনরাপ া aিধশাখা-3, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সং  তািলকায় বিণত R&D 

কে ” a দান া   ক  পিরচালকগণেক েচক হেণর জ  বাংলােদশ সিচবালেয়র aভ থনা কে  2  
কাu ার বরাে র a েরাধসহ)।  

3। ে া ামার, িব ান o ি  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সং ি সহ প  e ম ণালেয়র 
oেয়বসাiেট কােশর a েরাধসহ)।  

4। িহসাব র ণ কমকতা, িব ান o ি  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।  
 
                      া িরত/2৯-17-3128 

(e,েক,eম,তােরক) 
           uপ-সিচব 
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(ক)জীবিব া, িচিকৎসািব া o ি িব া 
নং ক  াবেকর নাম, পদবী কানা o

েমাবাiল ন র 
গেবষণা িশেরানাম পািরশ ত aথ

2 3 4 5
1.  a াপক ড. েমাঃ মক ল েহাসন,

াথলজী িবভাগ,বাংলােদশ িষ িব িব ালয় 
ময়মনিসংহ।েসল-12826-2657৯5 

Pd Experimental production of 
arteriosclerosis in rats by different edible 
oils: An animal model for human 
cardiovascular diseases 

41,111/-

2.  স য় মার খাজ , ভাষক, a জীবিব ান িবভাগ, 
েনায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, েনায়াখালী-
1282594371৯ 

Pd diversity and antagonistic potential of 
marine microbes collected from coastal 
region  of bangladesh. 

41,111/-

3.  আরাফাত রহমান, ভাষক, a জীব িব ান িবভাগ,
েনায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, েনায়াখালী-
12791192৯65 

PD devellopment of genome scale 
antimicrobial peptide AMP detection  tool 
and detection of novel AMPs 

41,111/-

4.  েমাঃ শরী ল iসলাম, ভাষক, মিল লার বােয়ালিজ 
o েজেন ক iি িনয়ািরং, িসেলট িষ 
িব িব ালয়,িসেলট-12৯2429৯392 

Prevalence of hypertension and its associated 
factors among university students in Sylhet 
Bangladesh 

41,111/-

5.  ড. নাঈমা ল ল, সহেযাগী a াপক,
নথ-সাuথ িব িব ালয়, বাংলােদশ।  
েসল-12663713161 

Production and partial purification of novel  
antiblotics from fungl isolated from local soil 

41,111/-

6.  াম র সাহা, িসিনয়র ভাষক
গণ া  সমাজিভি ক েমিডেকল কেলজ,  
গণ িব িব ালয় কেলজ, িমজানগর, সাভার, ঢাকা-
েসল-12794 4315৯8 

Analysis of the relationship among reactive 
oxygen species, high mobility group box1 
protein and TNF alpha in type 2 diabets 
patients 

41,111/-

7.  মাহ দা আ ার মিল,  ভাষক, ফামািসu ক াল e
i াি য়াল বােয়ােটকেনালজী িবভাগ, িসেলট িষ 
িব িব ালয়-েসল-1295৯ 234495 

association of TNF  gene polymorphism  
witjh lipid  profile and type 2 diabetes in 
bangladeshi population 

41,111/-

8.  তানিজয়া আফিরন েচৗ রী, ভাষক, মাiে ািবয়াল 
বােয়ােটকেনালজী িবভাগ, িসেলট িষ িব িব ালয়, 
িসেলট-েসল-12৯24 164917 

Prevalence and antibiotic resistance pattern 
of Staphylococcus aureus isolated from milk 
in Sylhet region 

41,111/-

9.  শাহ েমাঃ শাহান শাহিরয়ার,  
ভাষক,ফিলত রসায়ন o রসায়ন েকৗশল িবভাগ, 
রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 
েসল-12827 8393৯৯ 

Determination of the level of chromium and 
zinc in ground water and cows milk in 
Natore district of rajshahi division of 
bangladesh. 

41,111/-

10.  ড. হািব ন নাহার, সহকারী a াপক, াণীিব া 
িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 
েসল-12827 31৯৯1৯ 

population status ans conservation threats of 
pigtailed macaue in stachhari National park  
sylhet bangladesh 

41,111/-

11.  ড. েমাঃ রােশ ল iসলাম, ভাষক, 
সাজাির e  ি িরoেনালজী িবভাগ,  
েশের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা 
েসল-12821 515258  

synchronizing protocol for target greeding to 
reduce the volujntary waiting period VWP in 
lactating dairy cows 

41,111/-

12.  সাবিরনা েশহরীন, সহকারী a াপক,
াণীিব া িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা। েসল-

12828 3৯1579 

taxonomic study on coral associated fishes 
and their parasites of saint martins island in 
the bay of bengal 

41,111/-

13.  েমহরাব েচৗ রী, সহকারী a াপক, াণীিব া িবভাগ, 
জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা। 
েসল-12৯28৯69517 

Karyotype analysis fo five major fishes 
Anabas testudineus Tenualosa ilisha Labeo 
rohita Notopterus chitala  Heteropneustes 
fossilis  in bangladesh  

41,111/-

14.  ড. eফ.eম. আলী হায়দার, সহকারী a াপক
uি দিব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, 
রাজশাহী-12822349192 

study of heterosis ans Hybrid Variety 
Development of Maize  Zea mays L 

41,111/-

15.  a তা েভৗিমক, ভাষক, a া াiড াবেরটির সােয়  
িবভাগ, বাংলােদশ iuিনভািস  aব েহলথ সােয়ে স, 
236/2, দা স সালাম, ঢাকা-12663 439281

Association of KCNJLL F23K Genetic 
polymorphism with response to glimiperide 
in T2DM subjects in bangladesh  

36,111/-



16.  ড. েমাঃ আশরা ল আলম, সহকারী a াপক, 
ফামািসu ক াল িবভাগ, নথ-সাuথ 
িব িব ালয়,বাংলােদশ-12822 ৯83836 

Effect of L arginine of osicative stress 
inflammation and fibrosis in heart of 
fludrocortisone induced cardiac remodeling 
in rats   

36,111/-

17.  েমাঃ আফতা ামান, ভাষক, েপাি  সােয়  
িবভাগ, েশের বাংলা িব িব ালয়, ঢাকােসল-12828 
424153। 

carcass  yield of indigenous pigeons spuab 
reared under confinement system 

41,111/-

18.  েমাঃ oয়া দ আহেমদ, ভাষক, িষ েকৗশল 
িবভাগ,েশের বাংলা িব িব ালয়, ঢাকা 
েসল-12835 111327। 

kinetics of air drying behavior of papaya and 
mango pulp and development of mixed 
leather from papaya and mango 

41,111/-

19.  ডাঃ eস.eম রােশদ uল iসলাম 
সহকারী a াপক, ভাiেরালজী িবভাগ,  
ব ব  েশখ িজব েমিডক াল িব িব ালয় 
েসল-12824 3474৯৯ 

Comparison of quantitative HBsAg level 
with HBV DNA as a surrogate marker to 
monitor chronic hepatitis B infected patients 
of Bangladesh লনা লক পযােব ণ 

41,111/-

20.  সািবনা iয়াসিমন, মাশ ম u য়ন aিফসার,
মাশ ম u য়ন iনি uট, সাভার, ঢাকা। 
েসল-12799 165897 

Resposne of Bavistin treated substrate on 
growth yield and quality of oyster mushroom 
pleurotus ostreatus 

41,111/-

21.  েমৗেসানা iসলাম, ব ািনক কমকতা
 কালচার েসকশন, বােয়ালিজক াল গেবষণা 

িবভাগ, বাংলােদশ িব ান o িশ  গেবষণা েক , 
ধানমি ,ঢাকা। েসল-12822561443 

in vitro regeneration  and antiosidant activity 
analysis of important medicinal plant gynur 
sp from bangladesh  

41,111/-

22.  েসামা হায়াত,  ভাষক, িফিজoলিজ o মিল লার 
বােয়ালিজ িবভাগ, বাংলােদশ iuিনভািস  aব েহলথ 
সােয়ে স, 236/2 দা স সালাম েরাড, িমর র, ঢাকা। 
েমাবাiলঃ 12822 423245 

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 

41,111/-

23.  eস. eম. খােল র রহমান, ভাক, েজেন ক 
iি িনয়ািরং e  বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, 
যেশার িব ান o ি  িব িব ালয়, যেশার। েসল-
1282৯5911৯9 

molecular characterization of probiotic 
bacteria from indigenous goat milk of jessore 
district 

41,111/-

24.  েমাঃ  হাসান ফা ক, সহকারী a াপক 
িফসািরজ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়,ঢাকা 
েসল-12852459411 

Seasonal Variation in proximate, fatty Acid 
and Amino Acid Profile of Male and Female 
Freshwater Mud Eel, monopterus cuchia 
(Hamiltion 1822) 

41,111/-

25.  আফসানা িশরীন সাথী, সহেযাগী গেবষক, 
াণরসায়ন o a াণ িব ান িবভাগ, চ াম 
িব িব ালয়,চ াম -12669৯6175 

microRNAs expression in trple negative vs 
non triple negative breast cancer in 
chittagong region interaction with clinical 
outcome 

41,111/-

26.  ড. জািমল e িশ ী, a াপক, ফােমসী িডিসি ন, 
লনা িব িব ালয়, লনা।েসল-12৯21121165 

Antihyperlipidemic activity investigation 
nutritional content determination vitamin c 
estimation and HPLc profilling of sonneratia 
apetala  fruits 

41,111/-

27.  ডা: শা  মার েঘাষ, সহকারী েরিজ ার
ভাস লার সাজারী,জাতীয় দেরাগ i uট o 
হাসপাতাল, েশর-e- বাংলা নগর ঢাকা; 
েসল-12826516678 

Role of ankle brachial index to predict 
peripheral arterial disease a study at nicvd 

36,111/-

28.  ডা: আলপনা ম মদার, েমিডেকল aিফসার, 
জাতীয় বাত র o দেরাগ িনয় ণ েক  
 েশর e বাংলা নগর ঢাকা-12829669219 

Role of Echocardiogram in evaluation of 
acute rheumatic carditis 

41,111

29.  নাদরা তাবাস ম, ভাষক, uি দিব ান িবভাগ, ঢাকা 
িব িব ালয় -12823724884 

checklist of bryophytes os andmpur forest 
sylhet bangladesh  

41,111/-

30.  েমাঃ েমাখেল র রহমান, ভাষক, ািনিব া িবভাগ, 
ঢাকা িব িব ালয়,ঢাকা। 
েসল-12828922119 

Identification of the presence of 
antimicrobial substances in skin secretions of 
anurans of bangladesh 

41,111/-

31.  জা া ল েফরেদৗস, সহেযাগী গেবষক, 
াণরসায়ন o a াণ িব ান িবভাগ,  
চ াম িব িব ালয়,চ াম-12627211121 

understanding the alternate expression of 
Brca ½ TP53 pten interlink among these 
genes in case of triple negative breast cancer 

41,111/-

32.  হা দ iরফা র  রশীদ, সহেযাগী গেবষক, 
াণরসায়ন o a াণ িব ান িবভাগ,  

role of sonic hedgehog pathway genes in 
breast oncogenesis and correlation with er pr 

41,111/-



চ াম িব িব ালয়,চ াম- 126263797781 her2 receptor status 
33.  র আহেমদ নািহদ, ভাষক,  ি িনক াল  ফােমসী o 

ফামােকালজী িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়,ঢাকা 
েসল-12৯22175758। 

effects of xpc and tp 53 polymorphisms gene 
of colorectal cancer risk in bangladeshi 
population 

46,111/-

34.  সািময়া শাবনাজ, ভাষক, ফােমসী িবভাগ 
eিসয়া ািসিফক িব িব ালয় 
েসল-1278837৯812 

identification ercc1 and xpf polymorphisms 
association with breast carcinom among 
banglsdeshi women 

41,111/-

35.  a ান গা লী, ভাষক,  ি িনক াল ফােমসী e  
ফামােকালজী িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয় 
েসল-12৯2৯577477 

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 

41,111/-

36.  েমাঃ মিনর েহােসন, ভাষক, ফােমসী িবভাগ, 
জগ াথ িব িব ালয়,ঢাকা-12781228৯57 

A comparative study  of memory, attention, 
cognition, mood , anxiety, lipid profile and 
oestradiol in pre-and postmenopausal women 

36,111/-

37.  তািনয়া িবনেত oয়ােহদ, সহকারী a াপক, ফােমসী 
িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা-
12926917222 

Bioactive compounds identification and 
Ethnopharmacological  investigations of 
Marsdenia tenacissima  

41,111/-

38.  েমাঃ নাজ ল হাসান a , ভাষক, ি িনক াল 
ফােমসী e  ফামােকালিজ িবভাগ, ঢাকা 
িব িব ালয়,ঢাকা-12838457858 

The effect of HMGCR and LDLR genetic 
polymorphisms on the efficacy of statins 
therapy in Bangladesh hypercholesterolemic 
patients

41,111/-

39.  েমাঃ িরয়া ল iসলাম, ভাষক,জি িনক াল ফােমসী 
e  ফামােকালিজ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-
12828894337 

Biological significance of serum trace 
elements, antioxidants and maerominerals in 
acne vulgaris patients in Bangladesh 

41,111/-

40.  iসরাত আরা েহাসাiন, ভাষক, বােয়ােকিমি  e  
বােয়ালিজ, বাংলােদশ েহলথ সােয়  িব িব ালয়, 
ঢাকা-12827254126। 

 serum  chemerin is a novel adipokine 
associates with insulin resistance in impaired 
glucose tolerant subjects 

36,111/-

41.  ড.  তাহিমনা iসলাম ভাষক, uি দিব ান িবভাগ, 
ঢাকা িব িব ালয়,ঢাকা। 
েসল-1262637618৯। 

Evaluation of genetic variability in oilseed 
brassica spp genotypes of bangladesh using 
molecular markerrs and seed protein profiles 

41,111/-

42.  ড. েমাঃ িনজাম u ীন,  সহেযাগী a াপক, 
কীটত  িবভাগ, হাজী েমাঃ দােনশ িব ান o ি  
িব িব ালয়, ময়মনিসংহ।  
েসল-12823635333 
 

Action modes of Aloe vera L. Leaf extracts 
against Tetranychus urticae Koch  

36,111/-

43.  সািমনা মমতাজ, ভাষক,a জীবিব ান  িবভাগ, 
ঢাকা িব িব ালয়,ঢাকা 
েসল-12834৯52742 

detection and quantification o0f antibiotic 
resistance salmonella spp and listeria 
monocytogenes in food samples by real time 
pcr assay 

36,111/-

44.  েমাঃ আেনায়ার িসি কী, ভাষক, মাiে াবােয়ালিজ 
িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয় 
েসল-12787976328 

Molcular Detection of Helicobacter pylori in 
Vegetables and Salads in Bangladesh 

41,111/-

45.  েমাঃ i াহীম িময়া, ভাষক, a জীব িব ান িবভাগ, 
ঢাকা িব িব ালয়,ঢাকা 
েসল-1283466661৯ 

Microbiological quality assessment of 
sugarcane juice in dhaka city  

46,111/-

46.  েমাছা: সিলমা খা ন, ব ািনক কমকতা,
াশনাল iনি uট aব বােয়ােটকেনালিজ , 

গণকবাড়ী, সাভার, ঢাকা-12827-391612 

mutation induction by gamma irradiation of 
in vitro cultured aloe vera and genetic 
assessment by DNA based molecular marker 

41,111/-

47.  eম. eম কামাল েহােসন, ব ািনক কমকতা
eিনেমল বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, াশনাল 
iি uট aব বােয়ােটকেনালিজ, ,গণক বাড়ী, সাভার, 
ঢাকা।  েসল-12834629615 

detection of antibiotic resistance genes in 
bacteria from in poultry meat  

41,111/-

48.  েমাঃ হািদ র রহমান, ব ািনক কমকতা 
মিলিকuলার  বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, াশনাল 
iনি uট aব বােয়ােটকেনালিজ, গণকবািড়, 
সাভার,ঢাকা-12933963189 

Association of polymorphism in 
Metallothionein 1A gene with type 2  
diabetes mellitus in the Bangladeshi 
population 

41,111/-

(খ) e াiড সােয়  e  iি িনয়ািরং: 



49.  ড. েমাঃ িমছবা  uি ন, িসিভল o eনভায়রণেম াল 
iি িনয়ািরং িবভাগ,শাহজালাল িব ান o ি  
িব িব ালয়, িসেলট। 12৯4৯782475 

Morphology Assessment fo kushiyara monu 
river system. 

41,111/-

50.  খ কার রিফ ল হক, ক  পিরচালক
াম-খ কবাড়ীয়া, েপাঃ- u র ক য়া,uপেজলা-
শল পা,েজলা-িঝনাiদহ-12৯22637348 

low cast indigenous  power tiller 36,111/-

51.  িব ানী েমাঃ জিসম uি ন খান, াম-েগাপাল র বড় 
মসিজদ, ক  নং-2, 3য় তলা,েপাঃ-ট ী 
uপেজলা-ট ী,েজলা-গাজী র-1279278৯386 

production of remote without pencil battery 36,111/-

52.  িবনয় ামািনক, াম-কািলকা র
েপাঃ-হােরায়া, uপেজলা-বরাi াম 
েজলা-নােটার। 12871৯৯3৯78 

without any foewl power making energy 36,111/-

53.  েমাঃ িমলন uি ন, গেবষক, শি i uটঢাকা
িব িব ালয়, ঢাকা 1282৯925128 

design and testing of a metal improved 
coukstove and thermoeletric power 
generation

36,111/-

54.  েমাঃ মিনর েহােসন, সহকারী a াপক
ড iি িনয়ািরং e   েটকেনালজী িবভাগ 
শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয় 
িসেলট। েসল-12834 214968 

A study of lead time reduction and process 
efficiency improvement of an kce cream 
manufacturing factory by using value stream 
map and kanban 

41,111/-

55.  িব ানী েমাবারক েহােসন, ক পিরচালক
াম-u ররাজ ি  পাঠানপাড়া, েপাঃ-েবৗলাi, 

uপেজলা-িকেশারগ  সদর, েজলা-িকেশারগ  েসল-
128632৯22৯9 

bomikampu rome atharkka janth 36,111/-

56.  eiচ,eম,e মাহ জ, সহকারী a াপক,
িসিভল iি িনয়ািরং িবভাগ, শাহজালাল িব ান o 
ি  িব িব ালয়, িসেলট-12৯3৯ ৯94168 

 

use of whate  plestic polystamhe in meking 
lisht usight brck 

41,111/-

57.  েক.eম আলী েরজা, সভাপিত 
267,ব ব  জাতীয় ে িডয়াম 
3য় তলা, ঢাকা েসল- 12৯24588422 

carrier current communication system 36,111/-

িফিজক াল সােয় : 
58.  ডঃ েমাহা দ oসমান গিন, সহেযাগী a াপক

গিনত িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, 
ঢাকা। 12823 391৯৯3 

model aided understanding of cardiac cell 
dynamics 

41,111/-

59.  েমাঃ সাখাoয়াত েহােসন, ভাষক,
তাি ক িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, 
সাভার,ঢাকা-1284512৯131 

identification of valuable heavy minerals 
VHM in the sands of moheshkhali island 
southeast bangladesh 

41,111/-

60.  ড. েমাঃ আ র রা াক সরকার, 
সহেযাগী a াপক, পদাথিব ান িবভাগ 
রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 
েসল-12৯25 365389। 

synthesis and characterization of li based 
crystalline ionic conductors for high 
performance li ion batteries 

41,111/-

61.  ড. েমাহা দ মাহ র রহমান, সহকারী a াপক, 
রসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা-1292৯ 
27762৯ 

glycolysis of waste drinking water bottles to 
high value products  

41,111/-

62.  তাহিমনা আফেরাজ, ভাষক 
রসায়ন িবভাগ,  জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা। 
েসল-128৯8 889193 

isolation of bioactive compounds from from 
the leaf of piper chaba chui and biological 
activity screening of the isolated products  

41,111/-

63.  েমাঃ আিত র রহমান, সহকারী a াপক
পদাথিব ান িবভাগ,পাবনা িব ান o ি  
িব িব ালয়, পাবনা।12834 162839 

Growth of MgTa2O6 crystals by sol-gel 
method for high efficiency device 
applications. 

41,111/-

64.  ড. েমাহা দ আoলাদ েহােসন,  
সহকারী a াপক, রসায়ন িবভাগ,  
জগ াথ িব িব ালয়,ঢাকা-12864 2781৯5 

synthesis and properties of aromatic proton 
exchange polymer electrolyte membranes for 
fuel cell application 

41,111/-

65.  ড. েমাঃ েদেলায়ার েহােসন, ভাষক, 
রসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়।  

preparation of metallo polymers wwith 
electrochromic properties 

41,111/-



েসল-12৯34 69977৯ 
66.  e,েক,eম, র আলম িসি কী, ভাষক,

রসায়ন িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা । 
েসল-12827-691961 

evaluation of the toxicity of znci2  xnso4 
7h2o on nile tilapia oreochromis niloticus 
and its possible impacts on human health 

41,111/-

67.  েমাঃ মা ন কবীর, ভাষক,রসায়ন িবভাগ
পাবনা িব ান o ি  িব িব ালয়, পাবনা।  
েসল- 12871589154 

Synthesis of Graphene/Sn Nano 
Composites for the Removal of 
Arsenic and Chromium Ions from 
Water System. 

41,111/-

eি কালচার e  eনভায়রণেম  : 
68.  েমাঃ আিরফ েহাসাiন, ভাষক, বােয়ােক াি , েশের 

বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা েসল-1278745৯396
Comparative analysis of the chemical 
nutrient compositionof selected existing 
high yielding variety and some 
advanced lines of rice oryza saiva . 

41,111/-

69.  আল র েমাঃ iে খার  রহমান, সহকারী 
a াপক,eিন াল িনuি শন,েজেন ক e  ি িডং, 
েশের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা  েসল-
12834627118 

Efficacy of different harvesting 
techniques on quantity and quality of 
goat oocyte for in-vitro embryo 
production 

41,111/-

70.  েমাঃ ল কােদর,  ভাষক, িষ iি িনয়ািরং 
িবভাগ, েশের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা  েসল-
12631192543 
 

dynamic assessment of agricultural 
flood damagby coupling flow simulation and GIS fool  

41,111/-

71.  েমাঃ েমফতাuল iসলাম,  সহকারী a াপক, িষ 
রসায়ন িবভাগ, েশের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা, 
েসল-128288281৯8 

Growth and yield potential of late 
planting baggage influenced by 
gibberellic acid 

41,111/-

72.  ফােতমা জ েজাহরা, পিরচালক, ঁi মিহলা সিমিত, 
েজলা-বােগরহাট-12৯53448৯41 

comprehensive food security livelihood
for the  climate change effected people 
project 

41,111/-

73.  আেয়শা েবগম, সহকারী a াপক, ফিলত খা  o ি  
িব ান িবভাগ, চ াম েভেটিরনাির o e ািন াল 
সােয়  িব িব ালয়, লশী, চ াম। েসল-
12828721585 

effects of ripening agent  calcium 
carbide on nutritional composition of 
three varieties of banan musa spp 

36,111/-

74.  িশ ল চ  সরকার, ভাষক, িষ স সারণ o
ত েসবা িবভাগ, েশের বাংলা িষ িব িব ালয়, 
ঢাকা।েসল-128৯123৯213 

assessing resilience of rice farming 
systems ot climate change to facilitate 
adaptation planning in bangladesh 

41,111/-

75.  আ ল হািলম, ভাবক, িষ বনায়ন o পিরেবশ 
িব ান িবভাগ, েশের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা,  
েসল-1279৯৯346118 

solid waste management at sher e 
bangladesh  abricultural university by 
using recycling nad composting  

36,111/-

76.  েমাঃমহ ত আলী,  সহকারী a াপক,  াণী uৎপাদন 
o ব াপনা িবভাগ, েশের বাংলা িষ িব িব ালয়, 
ঢাকা।1283559263 

effect of potato  solanum tuberosum 
metal on broiler production 

41,111/-

77.  খাi ল কিবর,  সহকারী a াপক, u ানত  িবভাগ, 
েশের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা।  েসল-
12৯24৯2774। 

effect of growth regulators media and 
type of cutting on clonal propagation  of 
stevia stevia rebaudiana bert 

41,111/-

78.  েসামা বালা েদবী, ভাষক, ফামািসu ক ালস eনড 
i াি য়াল বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, িসেলট িষ 
িব িব ালয়,িসেলট।েসল-12834৯15৯47 

effects of medicinal plants as an 
alternative of antibiotic growth 
promoters in poultry feed  

41,111/-

79.  নািফজ uল আহসান,  ক াে ন,,িমিলটাির iনি uট 
aব সােয়  e  েটকেনালজী, িমর র 
ক া নেম ,ঢাকা-12836544854। 

Development of Numerical model to evaluate  
climate driver saltwater intrusion in the south 
western coostal aquifers Bangladesh  

41,111/-

80.  ড. আশরা ল আিরফ, সহকারী a াপক, eি ম 
াংক, িষ িব িব ালয়, বড়i ারা েমাড়, েজলা-

চাপাiনবাবগ । 12823378৯9৯ 

assessment of post harvest losses of 
mango in chapainawabgang district 11 
short description of the project 

41,111/-

81.  েমাঃ আলমগীর কবীর, সহকারী a াপক, মৎ  
িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, 
ঢাকা।1212828767425 

Microbial, nutritional and heavy metal 
persistence analysis of Indian river shad Gudusia 
Chapra (Hamilton. 1822) from Kaptai Lake in 
Banglaesh 

41,111/-

82.  েমাঃ শােহ র রহমান, সহকাির a াপক, েজেন ক 
i িনয়ািরং e  বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, যেশার 

measurement of farmland arsenic 
comcentration in jessore di8strict  

41,111/-



িব ান o ি  িব িব ালয়, যেশার। েসল-
12844376958 

83.  কাজী েমাহা দ আলী িজ াহ, ভাষক, a ািন াল o 
িফস বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, িসেলট িষ 
িব িব ালয়,িসেলট। েসল-12৯24319757 

genetic relationship of threatened 
fresshwater mudeel  monopterus cuchia 
among individuals in a population of 
flood plain ecology in sylhet  

36,111/-

84.  iশিতয়াক আহেমদ, সহকারী a াপক, িষ রসায়ণ 
িবভাগ,বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 
েসল-12৯2562671। 
 

ecofriendly managemento of 
phytopathogenic fungi by medicinal 
plant extract  

41,111/-

85.  ড. েমাঃ সােহব আলী ামািনক, ভাষক, িফশারীজ 
িবভাগ eি ম াংক িষ িব িব ালয়, বাংলােদশ।-
12823164265। 

large scale aquaculture in river 
ecosystem in chapainawabganj district  

41,111/-

86.  িম ন মার েঘাষ,   ভাষক, িষ স সারণ o 
ামীণ u য়ন িবভাগ,  eি ম াংক, িষ 
িব িব ালয়, বাংলােদশ। েসল-1282855443 

varietal preferences of mango by the 
growers in chapaina wabgank district 
of bangladesh  

41,111/-

87.  েমহনাজ আফছার, ভাষক, eি কালচারাল 
iকনিমকস িবভাগ,  eি ম াংক, িষ িব িব ালয়, 
বাংলােদশ।1278641৯574 

cropping system and  food security 
status of indigenous peoples in 
chapainwabgank districts of 
bangladesh 

41,111/-

88.  শাi ল iসলাম, ভাষক, uি দ েরাগ ত  িবভাগ,  
eি ম াংক, িষ িব িব ালয়, বাংলােদশ।  েসল-
128৯৯714257 

development of semi-commercial 
approaches to control post harvest 
anthracnose of mango by concoction of 
microbial intagonists organic 
amendments and fungicides 

41,111/-

89.  েমেহদী হাসান েসােহল, ভাষক, ি কা িব ান 
িবভাগ,  eি ম াংক, িষ িব িব ালয়, 
বাংলােদশ।-128365৯7316। 

evaluation of soil fertility status of 
agricultural field of indigenous people 
of chapainawabganj  

41,111/-

90.  ড.aিনেমষ সরকার, সহকারী a াপক, 
ড iি িনয়ািরং e   েটকেনালিজ িবভাগ, 
শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট। 
েসল-128232745735 

role of arbuscular mycorrhial fungi on 
growth nutrient uptake and use 
efficiency of tea camellia sinensis  

41,111/-

91.  েমাঃ নাজ ল েহাসাiন, ভাষক, মাiে ািবয়াল 
বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, িসেলট িষ 
িব িব ালয়,িসেলট।েসল-12829937242 

molecular detection of virulence genes 
and in-vitro pathogenesis of e coli 
isolates causing diseases in broiler 
chickens 

41,111/-

92.  সয়দ মােশ ল বারী, সহকারী a াপক, িফশািরজ 
েহলথ ব াপনা িবভাগ,িসেলট িষ িব িব ালয়, 
েজলা-িসেলট।12882-394916 

study of the common fish diseases and 
their effects on the  production of fish 
farms and hatcheries in sylhet district 

41,111/-

93.  েমাঃ েরজাuল রিকব, ক  পিরচালক o ভাষক,  
েগাল o পিরেবশ িবভাগ, জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়,সাভার, ঢাকা। েসল-12৯2274797৯ 

impact of seasonal water scarcity on 
household activities and exosystem 
serviees of mymensingh district 

41,111/-

94.  েমাঃ শামীম  আহেমদ, ক   পিরচালক o েকায়ািল  
a া ের   aিফসার িসিনয়র uপেজলা মৎ  দ র, 
েজলা- েগাপালগ । েসল-128612675৯5 

probiotic treatment offers a promising 
alternative to the antibiotics and 
immunity enhancement for safe prawn 
macrobrachium rosenbergii culture  

41,111/-

95.  ডা.  েমাঃ মিতuর রহমান, িমিডিসন িবভাগ, িসেলট 
িষ িব িব ালয়, িসেলট।েসল-12845৯96884 

effeets of feed additives on productive 
and reproductive performance of khaki 
campgell duck

41,111/-

96.  েশখ রােসল আহেমদ, ভাষক, া   o 
eনভায়রনেমনটাল বােয়ােটকেনালীজ িবভাগ, িসেলট 
িষ িব িব ালয়,িসেলট। েসল-12৯36763৯95 

phytochemical screening of some 
medicinal plants in sylhet region  

41,111/-

97.  েমাঃ লাল সরকার, সহকারী a াপক, u ানত  
িবভাগ, েশের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা।েসল-
1289295884 

remediation of toxic metals from the soil 
using phytoremediation technique of toxic 
regards  

41,111/-

98.  তানিজনা ত ী,  া  বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, 
াশনাল iনি uট aব বােয়ােটকেনালিজ, 

গণকবাড়ী, সাভার, ঢাকা। েসল-12৯22212534 

in vitro  regeneration and agrobacterium 
mediate3d genetic transformation of local 
varieties of tomato  lycopersicon esculantum  

41,111/-

99.  িমজা েমাবাে ল হক,  ভাষক, িষ স সারণ 
eবং ত েসবা িবভাগ, েশের বাংলা িষ িব িব ালয়, 
ঢাকা-12783478795 

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 

41,111/-



100. নািদরা েমাকােররামা,  ব ািনক কমকতা, uি দ 
শারীর  িবভাগ, বাংলােদশ িষ গেবষণা 
iনি uট, গাজী র । েসল-1286958৯255 

screening of lodging resistance maize 
genotypes on the basis of morphological 
physiological and anatomical traits  

41,111/-

101. িশিরন লতানা, ব ািনক কমকতা, াশনাল 
iনি uট aব বােয়ােটকেনালিজ, গণক বাড়ী, 
সাভার, ঢাকা েসল-99-13889৯39৯ 

study on morphological and genetical 
variation of natural and hatchery populations 
of puntias sarana by using truss method and 
rapd marker 

41,111/-

102. েমাহা দ   শাহদাত েহাসাiন,  ব ািনক কমকতা, 
িফশািরজ বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, াশনাল 
iনি uট aব বােয়ােটকেনালিজ, সাভার,ঢাকা। 
েসল-12787৯52593 

population genetic structure of 
amblypharyngodon mola using DNA 
markers 

41,111/-

103. তাহিমনা  আ ার, ভাষক, বােয়ােকেমি  e  
মিল লার বােয়ালিজ িবভাগ, বাংলােদশ িষ 
িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। েসল-12883৯61644 

differential effect of silicon and salicylic 
acid on rice under salinity nstress  

41,111/-

104. uপমা ম ল, সহকারী a াপক, েকৗিলত  o uি দ  
জনন িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, 
ময়মনিসংহ।12852247166 

high throughput phenotyping and 
biochemical assessment of local rice oryza 
sativa races 

41,111/-

105. তানিজনা আ ার, ব ািনক কমকতা,  াশনাল 
iনি uট aব বােয়ােটকেনালিজ, গণক বাড়ী, 
সাভার,ঢাকা-1279257781 

screening and characterization of 
biosurfactant producing bacteria from 
pesticides contaminated soil  

41,111/-

106. েমাঃ iকরা ল কিরম, ব ািনক কমকতা, াশনাল 
iনি uট aব বােয়ােটকেনালিজ, গণক বাড়ী, 
সাভার,ঢাকা-12936143692 

assessment of heavy metal tolerant bacteria 
for plant growth promoter for sustainable 
remediation of heavy metal pollution  

41,111/-

107. েসােহল মাহ দ, ব ািনক কমকতা, iনি uট aব 
বােয়ােটকেনালিজ, গণক বাড়ী াশনাল i, 
সাভার,ঢাকা-12828194437 

detection  and quantification of aflatoxin B1 
and B2 produced by aspergillus flavus 
strains isolated from local rice samples in 
bangladesh 

41,111/-

108. েমাঃ তাহিজব-uল-আিরফ, ভাষক, বােয়ােকেমি  
e  মিল লার বােয়ালিজ িবভাগ, বাংলােদশ িষ 
িব িবি ালয়,  ময়মনিসংহ। েসল-12858883231 

some biochemical approaches for successful 
rice seedling production under chilling stress 
in morthern part of bangladesh   

46,111/-

109. িরফাত আরা জা াত  তমা, সহকারী a াপক, িষ 
aথনীিত িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, 
ময়মনিসংহ। েসল-12817737267 

assessing discrimination between male and 
female labor in some selected rice husking 
mills of mymensingh division  

41,111/-

110. তাির ল iসলাম, ভাষক, কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ 
িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 
েসল-12832315275 

biointensive management of spodoptera 
litura fabricius using  different 
entomopathogens insect growth regulators 
and microbial derived pesticides  

41,111/-

111.  ড. আ  খােয়র েমাহা: ািদ ল বারী েচৗ রী, 
সহেযাগী a াপক, ফসল শারীরত  o পিরেবশ 
িবভাগ, হাজী েমাঃ দােনশ িব ান o ি  
িব িব ালয়,িদনাজ র-12824-27444৯ 

 Management of Urban Kitchen wastes by 
aerobic decomposition and its efficacy on 
drop production 

46,111/-

112. মিবনা র কিচ, সহকারী a াপক,uি দ িব ান 
িবভাগ,  টংগী সরকারী কেলজ, গাজী র। েসল-
12৯22723671 

adaptability analysis of BRRI released aman 
rice varieties in different locations of 
bangladesh  

41,111/-

113. েমাঃ আব াহ আিজজ, ঊ তন ব ািনক কমকতা, 
বাংলােদশ ধান গেবষণা iনি uট (ি ), জয়েদব র, 
গাজী র-12823682427 

kharif  agricultural grought mapping of 
bangladesh  

41,111/-

114. েগৗির ম ল, ভাষক, মৎ  িব ান িবভাগ, ঢাকা 
িব িব ালয়, ঢাকা-12823646446 

Assessing Fish Fry Production from Hormone 
Induced Brood Fish in Dhrla River, Bangladesn. 

41,111/-

115. eবা াহ খান, ক  পিরচালক o ভাষত, েগাল o 
িপরেবশ িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালসাভার, 
ঢাকা-129419৯6347 

inventorying nature and state of landscape 
ecologuy of the maheshkhali  island cox 
bazar  

41,111/-

116. মা রানী রায়, ভাষক, বােয়ােকেমি  e  
মিল লার বােয়ালিজ িবভাগ, বাংলােদশ িষ 
িব িব ালয, ময়মনিসহং-128447559৯6 

the effect of extreme drought stress on the 
morphological and biochemical characteristics of 
mung bean cultivars vigna radiata 

46,111/-

117. েমাঃ  জিহ ল iসলাম, িনবাহী  পিরচালক, িডজাবল 
oেয়লেফয়ার ফাuে শন,েসল-12829772777 

comprehesive  food security and livelihood for 
the climate change effected people project 

41,111/-



118. েমাঃ েমাশারফ েহাসাiন, সহেযাগী a াপক, ি কা 
িব ান িবভাগ,  েশের বাংলা িষ  িব িব ালয়-েসল-
128276৯8517 

role of rhizobacteria in arsenic mobilization 
in soils and uptake by rice plant  

41,111/-

119. সাi াহ শাহিরয়ার,  সহকারী a াপক, ি কা 
িব ান িবভাগ, েশের বাংলা িষ  িব িব ালয়, েসল-
12828577838 

effect of biochar on soil physical properties 
and yield of potato  

41,111/-

120. েমাঃ আরমান হাবীব,িমিলটাির iনি uট aব সােয়  
e  েটকেনালজী, িমর র ক া নেম , ঢাকা। েসল-
12825468৯৯9 

groundwater flow modelling and simulation 
of contaminant  transport in groundwater 
flolw system in south western coast of 
bangladesh  

41,111/-

121. নoরীন iসলাম তমা , ভাষক, eি কালচারাল 
iকনিমকস িবভাগ, eি ম াংক িষ িব িব ালয়, 
বাংলােদশ-12846-992৯711। 

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

41,111/-

122. আসমা আ ার, ভাষক, aথৈনিতক eবং ব াপনা 
িবভাগ, েশের বাংলা িষ  িব িব ালয়- েসল-
12839922৯22 

performance of agricultural credit on 
vegetables production in a selected area of 
bangladesh  

41,111/-

123. েমাঃ শাহজাহান , সহকারী a াপক,  u ানত  
িবভাগ,েশের বাংলা িষ  িব িব ালয়, ঢাকা-
12724447756 

effects of bio fertilizers on quantitative  and 
qualitative attributes of aloe vera    

41,111/-

124. e. eস. eম. ফজল বারী, সহকারী a াপক, ি কা 
িব ান িবভাগ, েশের বাংলা িষ  িব িব ালয়,ঢাকা-
12837৯48394। 

effect of salicylic acid on alleviation of 
cadmium toxicity in tomato  

41,111/-

125. েমাঃ মা ল কিরম, ভাষক, বাংলােদশ িষ 
িব িব ালয়, ময়মনিসংহ-12847269৯41। 

chia seed improves glycemic control and 
decreases cvd risk factors in type-2 diabetes 
mellitus 

41,111/-

126. ড. eস eম শির মান, ধান ব ািনক কমকতা, 
ল িবভাগ, u ানত  গেবষণা েক  বাংলােদশ িষ 
গেবষণা iনি uট, জয়েদব র,গাজী র। েসল-
12788222277 

genetic improvement of gladiolus flower 
using gamma ray induced mutations  

46,111/-

 

িব: : ক  পিরচালকগণেক েমাবাiল ন র-12822-2৯8286-
e েযাগােযাগ েম েচক হণ করার জ  a েরাধ ক রা হেলা। 


