গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায
বফজ্ঞান ও প্রমুবি ভন্ত্রণারয়
www.most.gov.bd
সফা প্রদান প্রবতশ্রুবত (ববিদজন চািটায)
১. ববন ও বভন
রুকল্প (Vision): বফজ্ঞানভনস্ক জাবত
অববরক্ষ (Mission): বফজ্ঞান ও প্রমুবি বফলয়ক গদফলণা, প্রমুবি উদ্ভাফন, উন্নয়ন, প্রচায, প্রায এফাং পর প্রদয়াদগয ভাধযদভ সদ ও জাবতয াবফটক আথট-াভাবজক ভৃবি অজটদন ায়তা প্রদান
২. প্রবতশ্রুত সফাভূ
২.১) নাগবযক সফা
ক্রভ
সফায নাভ
(১)
১

(২)
গদফলণা অনুদান

২

জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমুবি
(N S T ) সপদরাব প্রদান

সফা প্রদান িবত

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
সফায ভূরয এফাং সফা প্রদাদনয ভয়ীভা
এফাং প্রাবিস্থান
বযদাধ িবত
(৩)
(৪)
(৫)
(৬)
বফজ্ঞবি ভন্ত্রণারদয়য
নীবতভারা অনুমায়ী বনধটাবযত পযভ ১,০০০/- (এক াজায কর আনুষ্ঠাবনকতায য
িাকা ভাত্র);
৫ কামটবদফ
ওদয়ফাইি, সনাবি
প্রাবিস্থান:
ওদয়ফাইি,
কযা
আকাদয
সফার্ট ও বত্রকায ভাধযদভ
অবধাখা/াখা-৯, বফন নাং ৬,
প্রকা; কবভবি কতৃটক
১০ভ তরা, ফাাংরাদদ বচফারয়,
আদফদনত্র মাচাইফাছাই; গদফলণা প্রকল্প ঢাকা
বনফটাচন, ওদয়ফাইদি
প্রকা ও অনুদান প্রদান
বফজ্ঞবি ভন্ত্রণারদয়য
নীবতভারা অনুমায়ী বনধটাবযত পযভ বফনাভূদরয
কর আনুষ্ঠাবনকতায য
৫ কামটবদফ
ওদয়ফাইি, সনাবি
প্রাবিস্থান:
ওদয়ফাইি,
সফার্ট ও বত্রকায ভাধযদভ
অবধাখা/াখা-১২, বফন নাং ৬,
প্রকা; কবভবি কতৃটক
১০ভ তরা, ফাাংরাদদ বচফারয়,
আদফদনত্র মাচাইঢাকা
ফাছাই; ফাছাইকৃত
আদফদনকাযীদদয
াক্ষাৎকায গ্রণ; সপদরা
বনফটাচন , ওদয়ফাইদি

দাবয়ত্বপ্রাি কভটকতটা
(নাভ, দবফ, সপান নম্বয ও ইদভইর)
(৭)
র্. সভা: সগারাভ সভাস্তপা
উবচফ
সপান: ৮৮-০২-৯৫৭৬৫৩৯
ই-সভইর:section9@most.gov.bd

এদকএভ তাদযক
উবচফ

সপান: ৮৮-০২-৯৫৫৯৯৩১
ই-সভইর:section12@most.gov.bd

৩

৪

৫

প্রকা ও সপদরাব
প্রদান
প্রমুবি উদ্ভাফন, গদফলণা ও
বফজ্ঞবি ভন্ত্রণারদয়য
উন্নয়নভূরক (R &D ) প্রকদল্প ওদয়ফাইি, সনাবি
অনুদান প্রদান
সফার্ট ও বত্রকায ভাধযদভ
প্রকা; কবভবি কতৃটক
আদফদনত্র মাচাইফাছাই; প্রকল্প বনফটাচন,
ওদয়ফাইদি প্রকা ও
অনুদান প্রদান
তথয অফভুিকযণ নীবতভারা
ফযবি/উমুি
২০১৫-এয আওতায় তথয প্রদান কতৃটদক্ষয ভাধযদভ
আদফদন াওয়ায য
তথয অফভুিকযণ
নীবতভারা ২০১৫
অনুযদণ মথামথ
কতৃটদক্ষয অনুদভাদন
গ্রণ কদয তথয প্রদান
কযা য়।

নীবতভারা অনুমায়ী বনধটাবযত পযভ বফনাভূদরয

কর আনুষ্ঠাবনকতায য
৫ কামটবদফ

প্রাবিস্থান: ওদয়ফাইি,
অবধাখা/াখা-১২, বফন নাং ৬,
১০ভ তরা, ফাাংরাদদ বচফারয়,
ঢাকা

সভাোঃ াইপুল্লাবর আজভ
তথয অফভুিকযণ নীবতভারায়
সফাদবদদ ভূরয আরাদা সফাদবদদ তথয
াংমুি বনধটাবযত পযভ (বযবষ্ট ৭- তথয অফভুিকযণ
অফভুিকযণ নীবতভারা উবচফ
সপান: ৮৮-০২-৯৫৪০৩৮৩,
৯)
নীবতভারায বযবষ্ট ১০ অনুমাবয়:
প্রাবিস্থান: ওদয়ফাইি
দ্রষ্টফয
১) অনুদযাধ প্রাবিয য ২০ সভাফা: ০১৭১২০৮০৯৮৩
ই-সভইরোঃ section2@most.gov.bd
কামটবদফ
২) ৩য় ক্ষ জবিত থাকদর
অনুদযাধ প্রাবিয য ৩০
কামটবদফ
৩) অাযগতায কাযণ ১০
কামটবদফ
৪) ভজুদকৃত তদথযয ভূরয
অফবতকযণ
৫ কামটবদফ
ভারাভার (সষ্টনাযী, কবিউিায বফজ্ঞবি ভন্ত্রণারদয়য
বফজ্ঞবি অনুমায়ী বনধটাবযত পযদভ বনধটাবযত ভূদরয;
২৮ কামটবদফ
সভাোঃ আব্দু ারাভ
াভগ্রী,গাবি অনযানয দ্রফযাবদ) ওদয়ফাইি, সনাবি আদফদন ও াংবিষ্ট র্কুদভন্ট
স-অর্টায /সচক
কাযী বচফ
ক্রয়
সপানোঃ ৮৮-০২-৯৫১১০৫৩
সফার্ট, বচফারদয়য সগি
ই-সভইর:section4@most.gov.bd
ও বত্রকায ভাধযদভ
প্রকা; ফযবি/উমুি
কতৃটদক্ষয ভাধযদভ
প্রািআদফদন কবভবি
কতৃটক মাচাই-ফাছাই;

৬

ুযাতন অদকদজা ভারাভার
বনরাদভ বফক্রয়

২.২) প্রাবতষ্ঠাবনক সফা:
ক্রভ
সফায নাভ

সনাবি অফ অযাওয়ার্ট
বফজ্ঞবি ভন্ত্রণারদয়য
বফজ্ঞবি অনুমায়ী বনধটাবযত পযদভ
ওদয়ফাইি, সনাবি আদফদন ও াংবিষ্ট র্কুদভন্ট
সফার্ট, বচফারদয়য সগি
ও বত্রকায ভাধযদভ
প্রকা; ফযবি/উমুি
কতৃটদক্ষয ভাধযদভ
প্রািআদফদন কবভবি
কতৃটক মাচাই-ফাছাই;
সনাবি অফ অযাওয়ার্ট

সফা প্রদান িবত

বনধটাবযত ভূদরয;
চারাদনয ভাধযদভ

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং সফায ভূরয এফাং
প্রাবিস্থান
বযদাধ িবত
১
২
৩
৪
৫
১ াংস্থাভূদয গাবিয বিকায প্রদান ফযবি/উমুি কতৃটদক্ষয
১) মথামথ কতৃটদক্ষয ুাবয বফনাভূদরয
ভাধযদভ আদফদন াওয়ায য ২) বনধটাবযত পযদভ আদফদন
বচফারয় প্রদফ নীবতভারা৩) ফযফাযকাযী কভটকতটায
২০১৪ অনুযদণ মথামথ
বচফারদয় প্রদফ াদয
কতৃটদক্ষয অনুদভাদন গ্রণ কদয পদিাকব
া ইুয কযা য়
৪) চারদকয ড্রাইববাং রাইদদেয
তযাবয়ত কব
৫) চারদকয জাতীয় বযচয়দত্রয
পদিাকব
৬) মানফাদনয ব্লু ফুক-এয
তযাবয়ত কব

১৫ কামটবদফ

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা
৬
স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় কতৃটক
ম্মবত াওয়ায য ৩
কামটবদফ

দাবয়ত্বপ্রাি কভটকতটা
(নাভ, দবফ, সপান নম্বয ও ইদভইর)
৭
সভাোঃ আব্দু ারাভ
কাযী বচফ
সপানোঃ ৮৮-০২-৯৫১১০৫৩
ই-সভইর: section4@most.gov.bd

২ াংস্থাভূদয
কভটকতটা/কভটচাযীগদণয
বচফারদয় প্রদফত্র প্রদান

৩ ফবোঃফাাংরাদদ অবজটত ছুবি

৪ উচ্চবক্ষায জনয সপ্রলণ

ফযবি/উমুি কতৃটদক্ষয
ভাধযদভ আদফদন াওয়ায য
বচফারয় প্রদফ নীবতভারা২০১৪ অনুযদণ মথামথ
কতৃটদক্ষয অনুদভাদন গ্রণ কদয
া ইুয কযা য়।

১) স্থায়ী া
বফনাভূদরয
ক) মথামথ কতৃটদক্ষয প্রস্তাফ
খ) সমাগদানদত্রয ৃষ্ঠাঙ্কন কব
গ) ১ কব াদািট াইদজয
যবঙন ছবফ (াদা ফযাকগ্রাউন্ড)
২) অস্থায়ী া
ক) বনধটাবযত পযদভ আদফদন
খ) ফযবি/প্রবতষ্ঠাদনয অনুদযাধত্র
গ) ১ কব াদািট াইদজয
যবঙন ছবফ
ফযবি/উমুি কতৃটদক্ষয
১) াদা কাগদজ আদফদনত্র
বফনাভূদরয
ভাধযদভআদফদন াওয়ায য ২) বনধটাবযত পযদভ (ফাাংরাদদ
(ক) বনধটাবযত ছুবি বফবধভারা, পযভ নাং-২৩৯৫) প্রধান
১৯৫৯ অনুমায়ী বনস্পবি কদয বাফযক্ষণ কভটকতটা কতৃটক প্রদি
যকাবয আদদ জাবয কযা য়। ছুবি প্রাযতায প্রবতদফদন
(খ) যকায কতৃটক ভদয় ভদয় (সগদজদির্ কভটকতটাদদয সক্ষদত্র)
জাবযকৃত বফদদ ভ্রভদণয অনুভবত ৩) বাফযক্ষণ কভটকতটা, াংবিষ্ট
ও আনুলাংবগক বনদদটনা
াংস্থা কতৃটক প্রদি ছুবি প্রাযতায
অনুযণীয়।
প্রতযয়নত্র (নন সগদজদির্
কভটচাযীদদয সক্ষদত্র), প্রাবিস্থান:
বাফ যক্ষণ কভটকতটায কামটারয়
৪) ফযবিগত কাযদণ
যকাবয/ায়ত্বাবত াংস্থায
কভটকতটাদদয বফদদ ভ্রভদণয
আদফদনত্র (প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট
অবধাখা/াখা)
ফযবি/উমুি কতৃটদক্ষয
১) বচফ ফযাফয আদফদনত্র
বফনাভূদরয
ভাধযদভ আদফদন াওয়ায য ২) াংবিষ্ট বফশ্ববফদযারদয়য অপায
মথামথ কতৃটদক্ষয অনুদভাদন সরিায
গ্রণ কদয যকাবয আদদ জাবয ৩) ূণট অথটায়দনয বনশ্চয়তায
কযা য়।
প্রভানক
৪) কতৃটদক্ষয ুাবয

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় কতৃটক
ম্মবত াওয়ায য ৩
কামটবদফ

৫ কামটবদফ
ফাাংরাদদ যভাণু বি কবভন:
সভাোঃ াইপুল্লাবর আজভ

উবচফ
অবধাখা-৬
সপান: ৮৮-০২-৯৫৪০৩৮৩,
সভাফা: ০১৭১২০৮০৯৮৩

ই-সভইর: section6@most.gov.bd
ফাাংরাদদ বফজ্ঞান ও বল্প গদফলণা বযলদ:
ড. ম োঃ ইউনুস আী প্র ণিক
যুগ্মসণিব

অবধাখা-৫
সপান: ৮৮-০২-৯৫৪০৩৪৮,
৫ কামটবদফ

সভাফা: ০১৭১২৭৭২১৯২
ই-সভইর:section5@most.gov.bd

৫ বরদয়ন

৬ নতুন দ ৃজন

৭ দ াংযক্ষণ

ফযবি/উমুি কতৃটদক্ষয
১) বচফ ফযাফয আদফদনত্র
বফনাভূদরয
ভাধযদভ আদফদন াওয়ায য ২) প্রতযাী প্রবতষ্ঠাদনয অপায
মথামথ কতৃটদক্ষয অনুদভাদন সরিায
গ্রণ কদয যকাবয আদদ জাবয ৩) সভাি চাকুযীকার
কযা য়।
৪) কতৃটদক্ষয ুাবয
উমুি কতৃটদক্ষয ভাধযদভ
১) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য
বফনাভূদরয
আদফদন াওয়ায য বফদযভান বনধটাবযত পযদভ দিয/অবধদিদযয
বফবধ/বফধান অনুযদণ
প্রস্তাফ
জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও
২) অনুদভাবদত াাংগঠবনক
অথটবফবাদগয ম্মবত গ্রণ কযায কাঠাদভায কব
য প্রস্তাবফত দদয সফতন সস্কর ৩) আবথটক াংদিল
অথট বফবাদগয ফাস্তফায়ন
অনুবফবাগ দত মাচাই কযা য়।
প্রাবনক উন্নয়ন কবভবিয
ুাবযদয বববিদত
প্রদমাজযদক্ষদত্র ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রীয দয় অনুদভাদনক্রদভ
যকাবয ভঞ্জুবয আদদ জাবয
কযা য়।
উমুি কতৃটদক্ষয ভাধযদভ
১) জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও
বফনাভূদরয
আদফদন াওয়ায য বফদযভান অথটবফবাদগয দ ৃজদনয ম্মবত
বফবধ/বফধান অনুযদণ
২) দ ৃজদনয বজও
জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও
৩) ফছযবববিক াংযক্ষদণয বজও,
অথটবফবাদগয ম্মবত গ্রণ কযায ূণয দদয বফফযণ
য মথামথ কতৃটদক্ষয
প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট অবধাখা/াখা
অনুদভাদন গ্রণ কদয যকাবয
আদদ জাবয কযা য়।

৫ কামটবদফ
ফঙ্গফন্ধু সখ ভুবজফুয যভান নদবাবথদয়িায:
যওন আযা সফগভ
মুগ্মবচফ
অবধাখা-১১
সপান: ৮৮-০২-৯৫৫৫০০৯
সভাফা: ০১৭১৫৬১৬৯৯৫
ই-সভইর:section11@most.gov.bd

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়,
অথট বফবাগ,
বচফ কবভবি ও ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রীয অনুদভাদন ফাাংরাদদ নযানার াদয়বন্টবপক এন্ড
(প্রদমাজযদক্ষদত্র) প্রাবিয সিকবনকযার র্কুদভদন্টন সন্টায,
য ১৫ কামটবদফ
জাতীম বফজ্ঞান ও প্রমুবি জাদুঘয:
সভাোঃ আোঃ কুদ্দু সদওয়ান
উবচফ
অবধাখা-৭
সপান: ৮৮-০২-৯৫১৪৯৯৪
সভাফা: ০১৭১৭০৬১৪৩৮
ই-সভইর:section7@most.gov.bd

ফাাংরাদদ যভাণু বি বনয়ন্ত্রণ কতৃটক্ষ,
জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও ফাাংরাদদ ওাদনাগ্রাবপক বযাচট
অথট বফবাদগয ম্মবতয ইনবিবিউি:
সভা: আফদুছ ারাভ
য ৪ কামটবদফ
উবচফ
সপান: ৮৮-০২-৯৫৫৫০১১
সভাফা: ০১৫৫২৩৭৬৬৯০
ই-সভইর: section3@most.gov.bd

৮ দ স্থায়ীকযণ

উমুি কতৃটদক্ষয ভাধযদভ
আদফদন াওয়ায য বফদযভান
বফবধ/বফধান অনুযদণ
জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও
অথটবফবাদগয ম্মবত গ্রণ কযায
য মথামথ কতৃটদক্ষয
অনুদভাদন গ্রণ কদয যকাবয
আদদ জাবয কযা য়।

১) জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও
বফনাভূদরয
অথটবফবাদগয দ ৃজদনয ম্মবত
২) দ ৃজদনয বজও
৩) ফছযবববিক াংযক্ষদণয বজও,
ূণয দদয বফফযণ
৪) দ স্থায়ীকযদণয জনয
জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য বনধটাবযত
পযদভ দিয/অবধদিদযয প্রস্তাফ
৫) দ ৃজদনয যকাবয আদদ
৬) দ ৃজন যফতটী কর
ফছদযয দ াংযক্ষদণয ভঞ্জুবয
আদদ
প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট অবধাখা/াখা
৯ ূনয দদ বনদয়াদগয ছািত্র
উমুি কতৃটদক্ষয ভাধযদভ
১) বনধটাবযত পযদভ াংস্থায প্রস্তাফ বফনাভূদরয
প্রদান
আদফদন াওয়ায য বফদযভান ২) দ ূণয ওয়ায কাযণ
বফবধ/বফধান অনুযদণ মথামথ ৩) বনদয়াগবফবধ
কতৃটদক্ষয অনুদভাদন গ্রণ কদয প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট অবধাখা/াখা
যকাবয আদদ জাবয কযা য়।
১০ াংস্থাপ্রধান ও দয দদ বনদয়াগ বফদযভান বফবধ/বফধান অনুযদণ ১) াংবিষ্ট াংস্থায আইন, দ
বফনাভূদরয
প্রদান
মথামথ কতৃটদক্ষয অনুদভাদন ৃবষ্টয ভঞ্জুযীত্র
গ্রণ কদয যকাবয আদদ জাবয ২) অনুদভাবদত অগটাদনাগ্রাভ, দ
কযা য়।
ূণয ওয়ায কাযণ
৩) ূযণকৃত বনধাবযত ছক
প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট অবধাখা/াখা
১১ গািী ও সভবনাবযজ মন্ত্রাবত
উমুি কতৃটদক্ষয ভাধযদভ
১) এনাভ কবভবিয প্রবতদফদন ও বফনাভূদরয
বিওএন্ডইবুিকযণ
আদফদন াওয়ায য বফদযভান অনুদভাবদত গাবিয াংখযা
বফবধ/বফধান অনুযদণ মথামথ ২) বিওএন্ডইদত অন্তবুটি গাবিয
কতৃটদক্ষয অনুদভাদন গ্রণ কদয াংখযা, বনধটাবযত ছক
যকাবয আদদ জাবয কযা য়। প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট অবধাখা/াখা

জনপ্রান ভন্ত্রণারয়,
অথট বফবাগ,
বচফ কবভবি ও ভাননীয়
প্রধানভন্ত্রীয অনুদভাদন
(প্রদমাজযদক্ষদত্র) প্রাবিয
য ৫ কামটবদফ

নযানার ইনবিবিউি অফ ফাদমাদিকদনারবজ:
সভা: ুযভান আরী
কাযী বচফ
সপান: ৮৮-০২-৯৫৪৫৭৬৯
সভাফা: ০১৮১৯৪২৪৮২৯
ই-সভইর: section25@most.gov.bd
ফঙ্গফন্ধু বফজ্ঞান ও প্রমুবি সপদরাব ট্রাি:
ম োঃ আণির উদ্দীন সরদ র
উবচফ
সপান: ৮৮-০২-৯৫১৫৪৩৩
সভাফা: ০১৫৫০১৫১১৭০
ই-সভইর: section35@most.gov.bd

৫ কামটবদফ

বনউবিয়ায াওয়ায প্ল্যান্ট সকািানী
ফাাংরাদদ বরবভদির্:
এ.মক.এ . হ ণিজুর রহ ন
উবচফ
জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য অবধাখা-১৯
বনদয়াগ আদদ প্রাবিয সপান: ৮৮-০২-৯৫৬৪৬৭২
সভাফা: ০১৭৫৩৯০৪৫৩৪
য ৪ কামটবদফ
ই-সভইর: section19@most.gov.bd
ও
ম োঃ ঈনু ইস ণিি স
জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও উবচফ
অথটবফবাদগয অনুদভাদন অবধাখা-২০
সপান: ৮৮-০২-৯৫৭৪৪১৯
প্রাবিয য ১৫
সভাফা: ০১৭২৬৯২১৩৩৭
কামটবদফ
ই-সভইর: section20@most.gov.bd

১২ বফদদব বফদলজ্ঞদদয ফাাংরাদদদ উমুি কতৃটদক্ষয ভাধযদভ
আগভদনয অনুভবত
আদফদন াওয়ায য বফদযভান
বফবধ/বফধান অনুযদণ মথামথ
কতৃটদক্ষয অনুদভাদন গ্রণ কদয
যকাবয আদদ জাবয কযা য়।
১৩ আইন ও বফবধ াংক্রান্ত কামটাফরী বফদযভান বফবধ/বফধান অনুযদণ
মথামথ কতৃটদক্ষয অনুদভাদন
গ্রণ কদয যকাবয আদদ জাবয
কযা য়।
১৪ উন্নয়ন প্রকল্পভূ অনুদভাদন বফদযভান বফবধ/বফধান অনুযদণ
মথামথ কতৃটদক্ষয অনুদভাদন
গ্রণ কদয যকাবয আদদ জাবয
কযা য়।

১৫ উন্নয়ন প্রকল্পভূদয অথট
অফভুবি

১) বনধটাবযত ছদক াংস্থায প্রস্তাফ বফনাভূদরয
২) বফদলদজ্ঞয াটদািট-এয
পদিাকব
৩) জীফন ফৃিান্ত
প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট অবধাখা/াখা
াংমুবি বনধটাবযত ছদক াংস্থায বফনাভূদরয
প্রস্তাফ
প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট অবধাখা/াখা
বর্বব/বিববয বনধটাবযত ছক; বফনাভূদরয
প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট অবধাখা/াখা/
বযকল্পনা কবভদনয ওদয়ফাইি

বফদযভান বফবধ/বফধান অনুযদণ াংমুবি বনধটাবযত ছক;
বফনাভূদরয
মথামথ কতৃটদক্ষয অনুদভাদন প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট অবধাখা/াখা/
গ্রণ কদয যকাবয আদদ জাবয অথট বফবাদগয ওদয়ফাইি
কযা য়।

৪ কামটবদফ

াংবিষ্ট
ভন্ত্রণারয়/বফবাদগয
ভতাভত প্রাবিয য ৩
কামটবদফ
যকাবয খাদত উন্নয়ন বনউবিয়ায াওয়ায প্ল্যান্ট সকািানী
প্রকল্প প্রণয়ন,
ফাাংরাদদ বরবভদির্:
প্রবক্রয়াকযণ, অনুদভাদন াাদাৎ সাদন
ও াংদাধন িবত ীলটক কাযী প্রধান
বযত্র অনুমায়ী ৭
সপান: ৮৮-০২-৯৫৬৬৫৭১
কামটবদফ/ প্রদমাজয
ই-সভইর: section21@most.gov.bd
সক্ষদত্র ৩ কামটবদফ
উন্নয়ন প্রকল্পভূদয অথট ফাাংরাদদ যভাণু বি কবভন, ফাাংরাদদ
বফজ্ঞান ও বল্প গদফলণা বযলদ:
অফভুবি ও ফযফায
বনদদটবকা ীলটক বযত্র জাবদুর ইরাভ
অনুমায়ী ৭ কামটবদফ/ কাযী প্রধান
সপান: ৮৮-০২-৯৫৬১৭২৬
প্রদমাজয সক্ষদত্র
বযকল্পনা কবভন ও ই-সভইর: section14@most.gov.bd
অথট বফবাদগয ম্মবত
প্রাবিয য ৩ কামটবদফ নযানার ইনবিবিউি অফ ফাদমাদিকদনারবজ,

১৬ াংদাবধত প্রকল্প অনুদভাদন

১৭ প্রকল্প বযচারক বনদয়াগ

বর্বইব বা অনুষ্ঠান, বর্বইব আযবর্বব/আযবিবব বনধটাবযত বফনাভূদরয
বায কামটবফফযণী জাযী এফাং ছক;
ুনগটবঠত আযবর্বব প্রাবি ও প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট অবধাখা/াখা/
মথামথ কতৃটদক্ষয অনুদভাদন বযকল্পনা কবভদনয ওদয়ফাইি
াদদক্ষ যকাবয আদদ জাবয
কযা য়।

বফদযভান বফবধ/বফধান অনুযদণ
মথামথ কতৃটদক্ষয অনুদভাদন
গ্রণ কদয যকাবয আদদ জাবয
কযা য়।

প্রকল্প বযচারক বনদয়াদগয জনয বফনাভূদরয
জীফন ফৃিাদন্তয বনধটাবযত ছক;
প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট অবধাখা/াখা/
বযকল্পনা কবভদনয ওদয়ফাইি

১৮ বফজ্ঞানদফী াংস্থা/ বফজ্ঞানবববিক বফজ্ঞবি ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইি, ১) বচফ ফযাফয আদফদনত্র
বফনাভূদরয
সাজীফী াংগঠন/ প্রবতষ্ঠান/ সনাবি সফার্ট ও বত্রকায ভাধযদভ ২) নীবতভারা ও বনধটাবযত পযভ
বফজ্ঞান িাদফ অনুদান প্রদান
প্রাবিস্থান: ওদয়ফাইি;
প্রকা; কবভবি কতৃটক
অবধাখা/াখা-১২, বফন নাং ৬,
আদফদনত্র মাচাই-ফাছাই;
১০ভ তরা, ফাাংরাদদ বচফারয়,
াংগঠন/প্রবতষ্ঠান বনফটাচন,
ওদয়ফাইদি প্রকা ও অনুদান ঢাকা
প্রদান

বর্বইব বা অনুষ্ঠান: জাতীম বফজ্ঞান ও প্রমুবি জাদুঘয, ফঙ্গফন্ধু
প্রস্তাফ প্রাবিয য ১০ সখ ভুবজফুয যভান নদবাবথদয়িায,
কামটবদফ;
ফাাংরাদদ ওাদনাগ্রাবপক বযাচট
ইনবিবিউি:
বর্বইব বায
সভাোঃ পয়ার আদফদীন খান
কামটবফফযণী জাযী: বা ববনয়য কাযী প্রধান
অনুষ্ঠাদনয য ৩
সপান: ৮৮-০২-৯৫৪০৮৪০
কামটবদফ;
ই-সভইর: section16@most.gov.bd
অনুদভাদন: ুনগটবঠত
আযবর্বব প্রাবি ও
মথামথ কতৃটদক্ষয
অনুদভাদন াদদক্ষ ৩
কামটবদফ
যকাবয খাদত উন্নয়ন
প্রকল্প প্রণয়ন,
প্রবক্রয়াকযণ, অনুদভাদন
ও াংদাধন িবত ীলটক
বযত্র অনুমায়ী প্রকল্প
বযচারক বনদয়াগ
কবভবিয ুাবয মথামথ
কতৃটক্ষ কতৃটক
অনুদভাদদনয য ৩
কামটবদফ
কর আনুষ্ঠাবনকতায য এদকএভ তাদযক
উবচফ বচফ
৫ কামটবদফ
সপান: +৮৮-০২-৯৫৫৯৯৩১
ই-সভইর:section12@most.gov.bd

১৯ সফযকাবয ভাধযবভক ও
উচ্চভাধযবভক বক্ষা প্রবতষ্ঠাসন
অনুদান প্রদান

২০ ভন্ত্রণারদয়য আওতাধীন
াংস্থাভু ও অনযানয
ভন্ত্রণারয়/বফবাদগয (প্রদমাজয
সক্ষদত্র) কভটকতটা/কভটচাবযদদয
বফদদবক
প্রবক্ষণ/বা/সবভনায/
ওয়াকটদ ভদনানয়ন ও বজ.ও
জাবয

বফনাভূদরয
বফজ্ঞবি ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইি, ১) বচফ ফযাফয আদফদনত্র
সনাবি সফার্ট ও বত্রকায ভাধযদভ ২) নীবতভারা ও বনধটাবযত পযভ
প্রাবিস্থান: ওদয়ফাইি;
প্রকা; কবভবি কতৃটক
অবধাখা/াখা-১২, বফন নাং ৬,
আদফদনত্র মাচাই-ফাছাই;
প্রবতষ্ঠান/বফজ্ঞান িাফ বনফটাচন, ১০ভ তরা, ফাাংরাদদ বচফারয়,
ওদয়ফাইদি প্রকা ও অনুদান ঢাকা
প্রদান
বফদযভান বফবধ/বফধান অনুযদণ ১) বচফ ফযাফয আদফদনত্র
বফনাভূদরয
মথামথ কতৃটদক্ষয অনুদভাদন ২) আভন্ত্রণত্র, আবথটক াংস্থান,
গ্রণ কদয যকাবয আদদ জাবয প্রাথটীয সমাগযতা মাচাই, াংস্থায
কযা য়।
সক্ষদত্র াংস্থা প্রধাদনয ুাবয
প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট অবধাখা/াখা

কর আনুষ্ঠাবনকতায য ম োঃ আণির উদ্দীন সরদ র
৫ কামটবদফ
উবচফ
সপান: ৮৮-০২-৯৫১৫৪৩৩
সভাফা: ০১৫৫০১৫১১৭০
ই-সভইর: section35@most.gov.bd

৫ কামটবদফ

সভাোঃ পারুকুজ্জাভান
মুগ্মবচফ
সপান: ৮৮-০২-৯৫৭০৬৪৭
সভাফা: ০১৭৬৮-৪৫৬৬৭০
ই-সভইর:
section13@most.gov.bd

২.৩) অবযন্তযীণ সফা:
ক্রভ

সফায নাভ

সফা প্রদান িবত

(২)

(৩)
আদফদন প্রাবিয য
বফদযভান বফবধ/বফধান
অনুযদণ মথামথ
কতৃটদক্ষয
অনুদভাদন গ্রণ কদয
যকাবয আদদ
জাবয কযা য়।

(১)
১

ছুবি প্রদান

২

করযাণ াংক্রান্ত সফা

আদফদন প্রাবিয য

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র
এফাং প্রাবিস্থান
(৪)
াংমুবি বনধটাবযত পযভ/ছদক
আদফদন
প্রাবিস্থান: অবধাখা/াখা-১

সফায ভূরয এফাং
বযদাধ িবত
(৫)
বফনাভূদরয

সফা প্রদাদনয
ভয়ীভা
(৬)
৭ কামটবদফ

াংমুবি বনধটাবযত পযভ/ছদক

বফনাভূদরয

৭ কামটবদফ

দাবয়ত্বপ্রাি কভটকতটা
(নাভ, দবফ, সপান নম্বয ও ইদভইর)
(৭)
কাজী নজরুর ইরাভ,

উবচফ
সপান: +৮৮-০২-৯৫৪০১৭৬
সভাফা: ০১৭১৩৪৭৭৫৪০
ই-সভইর: section1@most.gov.bd

৩

সগদজদির্/নন-সগদজদির্
কভটচাবযয সনন াংক্রান্ত

৪

ভন্ত্রণারদয়য বফববন্ন অবপযঞ্জাভ, আফাফত্র,
াংফাদত্র ও াভবয়কী
ইতযাবদ যফযা

৫

ভন্ত্রণারদয়য
কভটকতটা/কভটচাযীদদয
বচফারদয় প্রদফদয জনয
প্রদফত্র প্রদান

৬

বফদযভান বফবধ/বফধান
অনুযদণ মথামথ
কতৃটদক্ষয
অনুদভাদন গ্রণ কদয
যকাবয আদদ
জাবয কযা য়।
আদফদন প্রাবিয য
বফদযভান বফবধ/বফধান
অনুযদণ মথামথ
কতৃটদক্ষয
অনুদভাদন গ্রণ কদয
যকাবয আদদ
জাবয কযা য়।
আদফদন প্রাবিয য
বফদযভান বফবধ/বফধান
অনুযদণ মথামথ
কতৃটদক্ষয
অনুদভাদন গ্রণ কদয
যকাবয আদদ
জাবয কযা য়।
আদফদন াওয়ায
য বচফারয় প্রদফ
নীবতভারা-২০১৪
অনুযদণ মথামথ
কতৃটদক্ষয
অনুদভাদন গ্রণ কদয
া ইুয কযা য়।

আদফদন
প্রাবিস্থান: অবধাখা/াখা-২৩

সভাোঃ বযাজুর ইরাভ
বাফ যক্ষন কভটকতটা
সপান: ৮৮-০২-৯৫৬৫৫৯৭
ই-সভইর:
section23@most.gov.bd

াংমুবি বনধটাবযত পযভ/ছদক
আদফদন
প্রাবিস্থান: অবধাখা/াখা-২৩

বফনাভূদরয

৫ কামটবদফ

াংমুবি বনধটাবযত পযভ/ছদক
আদফদন
প্রাবিস্থান: অবধাখা/াখা-৪

বফনাভূদরয

ভজুদ থাকা াদদক্ষ
৩ কামটবদফ

বফনাভূদরয

স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণারয় কতৃটক
ম্মবত াওয়ায য ৩
কামটবদফ

বফনাভূদরয

বফর প্রাবিয ২ ভা
যয বযদাধ কযা

১) স্থায়ী া
ক) মথামথ কতৃটদক্ষয প্রস্তাফ
খ) সমাগদানদত্রয ৃষ্ঠাঙ্কন কব
গ) ১ কব াদািট াইদজয যবঙন
ছবফ (াদা ফযাকগ্রাউন্ড)
২) অস্থায়ী া
ক) বনধটাবযত পযদভ আদফদন
খ) ফযবি/প্রবতষ্ঠাদনয অনুদযাধত্র
গ) ১ কব াদািট াইদজয যবঙন
ছবফ
কভটকতটাদদয আফাবক ও
আদফদন প্রাবিয য াংমুবি বনধটাবযত পযভ/ছদক
দািবযক সিবরদপান াংদমাগ বফদযভান বফবধ/বফধান আদফদন

সভাোঃ আব্দু ারাভ
কাযী বচফ
সপানোঃ +৮৮-০২-৯৫১১০৫৩
ই-সভইর: section4@most.gov.bd

ও বফর বযদাধ

৭

ভন্ত্রণারদয়য কভটচাযীদদয
জনয ফাা ফযাদ্দ াংক্রান্ত

৮

ভন্ত্রণারদয়য
কভটকতটা/কভটচাবযদদয
সদদ/বফদদদ
প্রবক্ষণ/বা/ সবভনায/
ওয়াকটদ ভদনানয়ন ও
বজ.ও জাবয

অনুযদণ মথামথ
কতৃটদক্ষয
অনুদভাদন গ্রণ কদয
যকাবয আদদ
জাবয কযা য়।
আদফদন প্রাবিয য
বফদযভান বফবধ/বফধান
অনুযদণ মথামথ
কতৃটদক্ষয
অনুদভাদন গ্রণ কদয
যকাবয আদদ
জাবয কযা য়।
বফদযভান বফবধ/বফধান
অনুযদণ মথামথ
কতৃটদক্ষয
অনুদভাদন গ্রণ কদয
যকাবয আদদ
জাবয কযা য়।

প্রাবিস্থান: অবধাখা/াখা-৪

াংমুবি বনধটাবযত পযভ/ছদক
আদফদন
প্রাবিস্থান: অবধাখা/াখা-৪

বফনাভূদরয

ফাা খাবর ও কবভবিয
ুাবযদয য ৩
কামটবদফ

১) আদফদনত্র
২) আভন্ত্রণত্র, আবথটক াংস্থান,
প্রাথটীয সমাগযতা মাচাই
৩) াংস্থায সক্ষদত্র াংস্থা প্রধাদনয
ুাবয
প্রাবিস্থান: অবধাখা/াখা-১৩

বফনাভূদরয

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয
অনুদভাদদনয
(প্রদমাজযদক্ষদত্র)
ভয়কার ফাদদ ৫
কামটবদফ

৩. আওতাধীন অবধদিয/দিয/াংস্থায তাবরকা:
(১) ফাাংরাদদ যভাণু বি কবভন
(২) ফাাংরাদদ বফজ্ঞান ও বল্প গদফলণা বযলদ
(৩) ফাাংরাদদ যভাণু বি বনমন্ত্রণ কতৃটক্ষ
(৪) জাতীম বফজ্ঞান ও প্রমুবি জাদুঘয
(৫) ফাাংরাদদ নযানার াদয়বন্টবপক এন্ড সিকবনকযার র্কুদভদন্টন সন্টায
(৬) ফঙ্গফন্ধু সখ ভুবজফুয যভান নদবাবথদয়িায
(৭) নযানার ইনবিবিউি অফ ফাদমাদিকদনারবজ
(৮) ফাাংরাদদ ওাদনাগ্রাবপক বযচাট ইনবিবিউি
(৯) ফঙ্গফন্ধু বফজ্ঞান ও প্রমুবি সপদরাব ট্রাি
(১০) বনউবিয়ায াওয়ায প্ল্যান্ট সকািানী ফাাংরাদদ বরবভদির্

য়

সভাোঃ পারুকুজ্জাভান
মুগ্মবচফ
সপান: ৮৮-০২-৯৫৭০৬৪৭
সভাফা: ০১৭৬৮-৪৫৬৬৭০
ই-সভইর:
section13@most.gov.bd

৪. আপন র (মসব গ্রহীি র) ক ছি আ ছদর প্রিয ল :
ক্রবভক
১
২
৩
৪
৫

প্রবতশ্রুত/কাবঙক্ষত সফা প্রাবিয রদক্ষয কযণীয়
স্বয়াংিূণট আদফদন জভা প্রদান
মথামথ প্রবক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় বপ বযদাধ কযা
প্রদমাজয সক্ষদত্র সভাফাইর সভদজ/ই-সভইদরয বনদদটনা অনুযণ কযা
াক্ষাদতয জনয ধামট তাবযদখ বনধটাবযত ভদয়য ূদফটই উবস্থত থাকা
অনাফযক সপান/ তদবফয না কযা

বফ.দ্র. সম কর কাযদণ াধাযণত সকান আদফদনত্র ফাবতর য় বকাংফা সফা প্রদান ম্ভফ না য় সফ কাযণভূ বফদিলণূফটক মথামথবাদফ পযভ/ছক ূযণ কযদত দফ। এদক্ষদত্র বকছু বকছু বফলয়
কর প্রবতষ্ঠাদনয জনয একই যকভ দত াদয এফাং বকছু বফলয় আরাদা দত াদয।
৫. অববদমাগ ফযফস্থানা িবত G
( R S ):
সফা প্রাবিদত অন্তুষ্ট দর দাবয়ত্বপ্রাি কভটকতটায দঙ্গ সমাগাদমাগ করুন। তায কাছ সথদক ভাধান াওয়া না সগদর বনদনাি িবতদত সমাগাদমাগ কদয আনায ভযা অফবত করুন।
ক্রবভক
কখন সমাগাদমাগ কযদফন
কায দঙ্গ সমাগাদমাগ কযদফন
সমাগাদমাদগয বঠকানা
বনষ্পবিয ভয়ীভা
১ দাবয়ত্বপ্রাি কভটকতটা ভাধান বদদত ফযথট দর
অববদমাগ বনষ্পবি কভটকতটা
বফন নাং ৬, ১০ভ তরা, ফাাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা
বতন ভা
নাভ ও দবফ: যওন আযা সফগভ
সপান: ৮৮-০২-৯৫১৪৫১৪
সভাফা: ০১৭৩৩৯৫৪৭৫০
অণিণরক্ত বচফ
ই-সভইর: js1@most.gov.bd
ওদয়ফ সািটার: www.grs.gov.bd
ওদয়ফ: www.most.gov.bd
২ অববদমাগ বনষ্পবি কভটকতটা বনবদটষ্ট ভদয় ভাধান বদদত ফযথট দর আবর কভটকতটা
বফন নাং ৬, ১০ভ তরা, ফাাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা
এক ভা
নাভ ও দবফ: সতৌবদা ফুরফুর, অবতবযি বচফ সপান: ৮৮-০২-৯৫১৪১৪১
সভাফা: ০১৭১০৯২১৪২৩

৩ আবর কভটকতটা বনবদটষ্ট ভদয় ভাধান বদদত ফযথট দর

ই-সভইর: addsecadmin@most.gov.bd
ওদয়ফ: www.most.gov.bd
ভবন্ত্রবযলদ বফবাদগয অববদমাগ ফযফস্থানা সর অববদমাগ গ্রণ সকন্দ্র
৫ নাং সগইি, ফাাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা
ওদয়ফ: www.grs.gov.bd

বতন ভা

