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  ০২ কাবতিক, ১৪২৪ 

নাং ৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০১১.১৭-৪৫১  তাবযখ: ------------------ 

  ১৭ অদটাফয, ২০১৭ 

 

বফলয়:  ২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছদয “প্রযুবি উদ্ভাফন, গদফলণা ও উায়নেরক (R&D) প্রকদে” অনুদান প্রদাদনয জন্য বপবজকযার 

দয়ন্স বফবাদগ আদফদনকাযীগদণয াক্ষাৎকায  গ্রণ । 

 

 উযু িি বফলদয় জানাদনা মাদে যম, ২০১৭-২০১৮ অথ ি ফছদয বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয় কর্তিক  “প্রযুবি 

উদ্ভাফন, গদফলণা ও উায়নেরক (R&D) প্রকদে” অনুদান প্রদাদনয জন্য বপবজকযার াদয়ন্স বফবাদগ  

আদফদনকাযীগদণয াক্ষাৎকায গ্রণ এতদদে াংযুি তাবরকায় ফবণ িত তাবযখ ও ভয় অনুমায়ী ফাাংরাদদ যভাণু 

বি যকন্দ্র (ফাাংরা একাদেবভয াদ) াফাগ, ঢাকায় অনুবিত দফ। 

২। আদফদনকাযীগণদক প্রস্তাবফত প্রকদেয ৩ কব sispoSyS াক্ষাৎকাদয অাং গ্রদণয জন্য বনদদ িক্রদভ 

অনুদযাধ কযা দরা। 

াংযুবিিঃ ফণ িনাভদত।   

           স্বাক্ষবযত/১৭-১০-২০১৭ 
 

                                                                 (এদকএভ তাদযক) 

উবিফ 

যপানিঃ ৯৫৫৯৯৩১। 

E-mail:section12@most.gov.bd 

বফতযণ: াংবিষ্ট কর প্রকে আদফদনকাযী।  

 

দয় কাম িাদথ ি অনুবরবিঃ 

১। যপ্রাগ্রাভায, বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বিফারয়  ,ঢাকা । 

২। াংবিস্ট নবথ। 

  

http://www.most.gov.bd/


াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখ: ২৪ অদটাফয ২০১৭ যযাজ, ভেরফায, ভয়,কার-৯-৩০টায় 

নাং আদফদনকাযীয নাভ, ঠিকানা ও যভাফাইর নম্বয 

১ ২ 

1.  এ,দক,এভ, নূয আরভ ববিকী, প্রবালক, যায়ন বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা,যর-০১১৬-৫৮০৮৫০। 

2.  ে. ারুন-অয-যবদ, দমাগী অধ্যাক, গবণত বফবাগ, াফনা বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়,াফনা-০১৭৫৩-২১৩৮১৬৯ 

3.  যভািঃ পারুক আদেদ, যায়ন বফবাগ, াফনা বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, াফনা। যর-০১৭১৯-৪৭৮০২৩। 

4.  আেদ যাদন, প্রবালক, ন্যািাযার াদয়ন্স বফবাগ, ফদযন্দ্র বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী-০১৭৬২-৩২৭০৯৪। 

5.  যভািঃ ভাসুভ বফল্লা, কাযী অধ্যাক, দাথ ি বফজ্ঞান, মদায বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, মদায-যর ০১৭৫৬-১৯৯২০২। 

6.  ে. যভািঃ আবু যাদদ, প্রবালক, যায়ন বফবাগ, ভাওরানা বাানী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দতাল, টাোইর, ০১৭১২-৬১০২১৪। 

7.  যভািঃ আব্দু াভাদ,প্রবালক, দাথ ি বফজ্ঞান বফবাগ, মদায বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, মদায-০১৭৩৭-৬৩৮৭৭৬। 

8.  যভািঃ জহুরুর ইরাভ, কাযী অধ্যাক, গবণত বফবাগ, মদায বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়,মদায, যর: ০১৭১৭-৯৬৪৪৫২। 

9.  যভািঃ যযাকনুজ্জাভান, প্রবালক,যায়ন বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-যর-০১৭৫৫-৭০৯০৩৭। 

10.  ে. যভাােদ তাদযক যিৌধুযী, েখ্য বফজ্ঞাবনক কভ িকতিা, যীক্ষণ দাথ ি বফজ্ঞান বফবাগ, ফাাংরাদদ যভাণু বি কবভন, ঢাকা 

যর-০১৯৬৯-৪৮৭০১৮। 

11.  যভািঃ কাভরুজ্জাভান,কাযী অধ্যাক,দাথ ি বফজ্ঞান বফবাগ,যফগভ যযাদকয়া বফশ্ববফদ্যারয়,যাংপুয-১৭৭১-০৩৪৪৩৯। 

12.  যভািঃ আদনায়ায যাদন, গদফলণা যপদরা, যন্টায পয এযােবান্স বযাি ি ইন াদয়ন্স, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, যর-০১৭৩১-৪০২০৭০। 

13.  যভািঃ ইবরয়াছ, প্রবালক, যায়ন বফবাগ, জগাাথ বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। যর-০১৯১৬-১১৬০০২। 

14.  াইফুন বনা, গদফলণা যপদরা, যায়ন বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। যর-০১৭৬৪-৯১৭৫৯১। 

15.  ে. যভািঃ আরভগীয ফাদা, দাথ ি বফজ্ঞান বফবাগ, মদায বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, মদায-০১৭৪৯-১৫৪৫৫৫। 

16.  এভ,এ,ভাসুদ, প্রবালক, ন্যািাযার াদয়ন্স বফবাগ, ইউনাইদটে ইন্টাযন্যানার ইউবনব িাবটি, ফাা-১৫ াত ভবজদ যযাে, ধানভবি, ঢাকা 

যর-০১৬১১-৩৯৯৩৫১। 

 

বফিঃ দ্রিঃ বফস্তাবযত জানদত যর-০১৭২০২৩৮০৯৬ যমাগাদমাগ কযা যমদত াদয। 


