
 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয় 

ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাকা 
www.most.gov.bd: Fax:9552323 

  ০২ কাবতিক, ১৪২৪ 

নাং ৩৯.০০.০০০০.০১২.০২.০১১.১৭-৪৫২  তাবযখ: ------------------ 

  ১৭ অদটাফয, ২০১৭ 

 

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

ও পুবিবফদ্যা 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 জীফবফদ্যা,বিবকৎাবফদ্যা ও পুবিবফদ্যা 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: াংবিি 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: ২৫ অদটাফয,২০১৭ যযাজ, বুধফায, ভয়,কার-৯-৩০টায় 

 নাং প্রকে প্রস্তাফদকয নাভ, দফী ঠিকানা ও  যভাফাইর নম্বয 

১ ২ 

1.  অধ্যাক ে. যভািঃ ভকবুর যান, প্যাথরজী বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং। ০১৭১৫-১৫৪৬৯৪ 

2.  ে. এপ.এভ. আরী ায়দায, কাযী অধ্যাক, উবদ্ভদবফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী, যর-০১৭১১২৩৮০৮১ 

3.  যভাছা: মুবরভা খাতুন, বফজ্ঞাবনক কভ িকতিা,ন্যানার ইবস্টটিউট অফ ফাদয়াদটকদনারবজ,গণকফাড়ী,াবায, ঢাকা, ০১৭১৬২৮০৫০১ 

4.  অম্লান গাঙ্গুরী, প্রবালক, বিবনকযার পাদভ িী এন্ড পাভ িাদকারজী বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, যর-০১৯১৯৪৬৬৩৬৬ 

5.  নাদযা তাফাসুভ, প্রবালক, উবদ্ভদবফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, যর-০১৭১২৬১৩৭৭৩ 

6.  ইকযামুর াান, ওষুধ প্রযুবি বফবাগ, পাদভ িী অনুলদ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, যর: ০১৯১৩-৮৩৮৫৮৫। 

7.  ে. বজনাত সুরতানা, দমাগী অধ্যাক, ফাদয়াদকবভষ্ট্র এন্ড ভাইদক্রাফায়রবজ বফবাগ, নথ ি াউথ ইউবনবাযবটি ০১৭৬৭৯৪১৬২৩। 

8.  সুফণ িা দত্ত, গদফলণা কভ িকতিা, ভাইদক্রাফাদয়ারবজ বফবাগ, যর: ০১৬৭৩৯৮৪৯০৩ 

9.  যভাাম্মদ নুরুর আবভন, প্রবালক, পাদভ িী বফবাগ, অবত দীঙ্কয বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্বিঃ,  ফনানী, ঢাকা, যর ১৮১৬৮৩০৩৬০ 

10.  নুযাত যাাইন, প্রবালক, পাভ িাী, ফদয়াদকবভষ্ট্র এন্ড ভাইদক্রাফায়রবজ বফবাগ, নথ ি াউথ ইউবনবাযবটি, ০১৭১৭৪৫৯১৬৭। 

11.  আবকুয যভান, দমাগী অধ্যাক, যেইবয াদয়ন্স, যদয ফাাংরাদ কৃবল বফশ্বিঃ, ঢাকা, যর: ০১৭২২৭৮৮৪০৮ 

12.  জাবকয়া সুরতানা, গ্রাভ: স্থানদীবঘ, যা: স্থানদীবঘ, থানা াংড়া,যজরা: নাদটায, যর:০১৬৭৬-৬০৫০৩২। 

13.  যভািঃ আরতাপ যাদন, প্রবালক, িট্টগ্রাভ যবদটবযনা এন্ড এবনম্যার াদয়ন্স বফশ্ববফদ্যারয়, খুলুী, িট্টগ্রাভ। ০১৭২৮-৪১৭৫৩০। 

14.  যভািঃ বভজানুয যভান,প্রবালক, ভাইদক্রাফাদয়ারবজ, যনায়াখারী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্বিঃ, যানাপুয, যনায়াখারী, ০১৮২৩-১০৩৮১৮। 

15.  ে. যভািঃ আযাফুর আরভ, দমাগী অধ্যাক, ফাদয়াদকবভষ্ট্র এন্ড ভাইদক্রাফায়রবজ,নথ ি াউথ ইউবনবাযবটি, ০১৭৪১১৯৭২৭২৫ 

16.  ে. যভাা: জাভার যাদন,ব্যফস্থানা বযিারক,গ্রাভ-বযনগয,োক-যাণীাটি,উদজরা-বফগঞ্জ,িাঁাইনফাফগঞ্জ, ০১৭৩৩-০২২৮৩৬ 

17.  খন্দকায আতবকয়া পাবযা,কাযী অধ্যাক,প্রাণ-যায়ন ও অনুপ্রাণ, াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়,বদরট,দর: ০১৮২১৭১৩৪৯১। 

18.  এভ. এভ কাভার যাদন, বফজ্ঞাবনক কভ িকতিা, এবনদভর ফাদয়াদটকদনারবজ বফবাগ, এনআইবফ,াবায, ঢাকা।  যর-০১৭২৩৫১৮৫০৪ 

19.  ইযপান আদভদ, বফজ্ঞাবনক কভ িকতিা, যজদনটিক ইবঞ্জবনয়াবযাং এন্ড ফাদয়াদটকদনাদরবজ, এনআইবফ,াবায, ঢাকা। ১৬৭৩৯৪৬৩৯১ 

20.  যভািঃ াবদসুয যভান, বফজ্ঞাবনক কভ িকতিা,ভবরবকউরায ফাদয়াদটকদনারবজ,এনআইবফ,াবায,ঢাকা, যর-০১৮২২৮৫২০৭৮ 

21.  যভাাম্মদ উজ্জর যাদন, ফাদয়াইনপযদভটিক্স, ন্যানার ইনবস্টটিউট অফ ফাদয়াদটকদনারবজ, াবায,ঢাকা, যর: ০১৭৭২৮৫৭২৮৯ 

22.  যভািঃ ভবনরুজ্জাভান, বফজ্ঞাবনক কভ িকতিা, ভবরবকউরায  ফাদয়াদটকদনারবজ,এনআইবফ,াবায, ঢাকা, যর: ০১৭২২২২৩০২৯ 

23.  ে. কাজী নাবদা যফগভ, কাযী অধ্যাক, জগাাথ বফশ্বিঃ ঢাকা, যর: ০১৭১৫৫৫০৯২২ 

24.  সুভাইয়া আদভদ, কাযী অধ্যাক, বজওরবজ বফবাগ, জগাাথ বফশ্বিঃ ঢাকা, যর: ০১৭১১৯৭৮১৫৯ 

25.  ে. আবু যতাযাফ এভ এ যবভ, অধ্যাক, পুবি ও খাদ্য বফজ্ঞান ইনবস্টটিউট,ঢাবফ, যর: ৯৬৬১৯০০-৭৩ 

26.  যভািঃ াদদুয যভান,কাযী অধ্যাক,জীফপ্রযুবি ও প্রদকৌর বফবাগ,মদায বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্বিঃ,মদায।০১৭৩৩২৬৫৮৪৭ 

27.  সুকান্ত াা, প্রবালক, উবদ্ভদ বফজ্ঞান বফবাগ, জগাাথ বফশ্ব, ঢাকা,যর: ০১৭১৭৪০৯০১২ 

28.  ভাধুযী ার, প্রবালক, উবদ্ভদ বফজ্ঞান বফবাগ, জগাাথ বফশ্ব, ঢাকা, যর: ০১৫২০১০০৮৩৮ 

29.  ভামুদুর াান, প্রবালক, পাভ িাী এন্ড ইন্ডাবষ্ট্রয়ার ফাদয়াদটকদনারবজ বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্বিঃ,  যর:০১৭২৩-৬৯৮৪৬১ 

30.  োিঃ ারবব িনাজ ইরাভ যভৌটুী, ফাযদেভ যজনাদযর াাতার, ঢাকা, যর: ০১৭১৫-০৭৪৯৪৭৩। 

31.  ে. নাঈভা বুরবুর, দমাগী অধ্যাক, নথ ি-াউথ বফশ্ববফদ্যারয়, ফাাংরাদদ। যর-০১৫৫২৬০২০৫০ 

32.  যজবযন টাবনভ বগয়া, প্রবালক, পাভ িাীউটিকার াদয়ন্স, নথ ি াউথ ইউবনবাযবটি, যর: ০১৬৩১৭৯০১৯৯ 

33.  ে. যঞ্জন কুভায ফভ িন, পাভ িাী বফবাগ,  যাজাী বফশ্ব, যাজাী, যর: ০১৭১১৩০১২৯৪ 

34.  যভঘরা াা, প্রবালক, উবদ্ভদ বফজ্ঞান বফবাগ, জগাাথা বফশ্বিঃ, ঢাকা, যর: ০১৭৯৬৫৩৩৬৭৮ 

35.  তানবজনা তন্বী, প্লান্ট ফাদয়াদটকদনারবজ বফবাগ, ন্যানার ইনবস্টটিউট অফ ফাদয়াদটকদনারবজ, গণকফাড়ী, ঢাকা,  ০১৯১১১০১৪২৩ 

36.  ফণ িা যগাস্বাভী, বফজ্ঞাবনক কভ িকতিা, স্যযকারিায বফবাগ, বফবএআইআয, ঢাকা, যর: ০১৭২৫৫৭৭০৬৩ 

37.  াবভদা নাজ, গদফলণা কাযী, গন উায়ন াংস্থা, যর: ০১৭১০৩৬০৪৭৪ 

38.  ইযাত আযা যাাইন, প্রবালক, ফাাংরাদদ ইউবনবাযবটি অফ যরথ াদয়দন্স, যর: ০১৭১৬১৪৩০১৫ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখ: ২৬ অদটাফয ২০১৭ যযাজ, বৃস্পবতফায, ভয়,কার-৯-৩০টায় 

39.  যকায যাভপ্রাদ, প্রবালক, যনদা প্রাদ াা বফশ্বিঃ, নাযায়নগঞ্জ, যর: ০১৭০৯৬৬৭১০৩ 

40.  যভািঃ াবদকুয যভান, প্রবালক, যনায়াখারী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্বিঃ, যর: ১৭১৩১৯৫৬৫৮ 

41.  ফনানী ভন্ডর, প্রবালক,  যনদা প্রাদ াা বফবশ্বিঃ নাযায়নগঞ্জ, যর: ০১৭০৯৬৬৭১০৩ 

42.  া যভািঃ াান াবযয়ায, প্রবালক, পবরত যায়ন ও যায়ন প্রদকৌর, যাজাাী বফশ্ববফদ্যারয়, ০১৭১৬৭২৮২৯৯ 

43.  আবভকা আদভদ ভানজুভ, যন্টায পয এযােবান্সে বযাি ি ইন াদয়দন্স, ঢাবফ, যর: ০১৭১৫২৮৯৯৮৩ 

44.  যভা. যযজাউর কবযভ, কাযী অধ্যাক, উবদ্ভদ বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাাী বফশ্বিঃ যাজাী, যর: ০১৭১৪৪৬১২৬৭ 

45.  যাবন রার যকায, অনুজীফ বফজ্ঞান বফবাগ, মদায বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্বিঃ মদায, যর: ০১৭১৭২৭২৯৫১ 

46.  াবভনা ভভতাজ,  প্রবালক, অনুজীফ বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়। যর: ০১৭২৩৯৪১৬৩১ 

47.  তাবনয়া যাদন, যন্টায পয এযােবান্সে বযাি ি ইন াদয়দন্স, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়।  যর: ০০১৯১১৭৩৭২৯৬ 



48.  যভািঃ যভাখদরছুয যভান, প্রবালক, প্রাণীবফদ্যা বফবাগ, ঢাবফ, যর: ০১৭১৭৮১১০০৮ 

49.  যভািঃ ভাসুদ যানা, পুদরন াদয়ন্স এন্ড বউদম্যান যেদবরদভন্ট, যাজাী বফশ্বিঃ যাজাী, ০১৭৩০৭৯২০২৪ 

50.  যভািঃ ওয়াদছক বভয়া,প্রবালক,ফাদয়াদকবভবি এন্ড ভবরকুরায ফাদয়ারবজ,াজজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্বিঃ, ০১৭২০১৮৩৩২৪ 

51.  বনলুপা ইয়াবভন,কাযী অধ্যাক,এপ্লাইে ফুে াদয়ন্স এন্ড বনউদেন,িট্টগ্রাভ যবদটবযনাবয বফশ্বিঃ,িট্টগ্রাভ, ০১৮৭৩৯৫৩৯৫৩ 

52.  পাযজানা দীফা, বফজ্ঞাবনক কভ িকতিা,যভাণু বি গদফলণা প্রবতিান, াবায, ঢাকা, যর: ০১৬৭২৭০১৭৮ 

53.  যভািঃ আযাফুজ্জাভান,দমাগী অধ্যাক, যায়ন বফবাগ, ভাওরানা বাানী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্বিঃ,০১৯১১৭৭৩২৫৬ 

54.  োিঃ এ এভ যাদদ উর ইরাভ, বাইদযারজী, ফেফন্ধু যখ মুবজফ যভবেকযার, বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা,০১৭১৩২৩৬৩৯৯ 

55.  যখ বভজিা নুরুাফী, বফএভবফ, াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্বিঃ, বদরট। যর: ০১৭১৭৫২৩২২০ 

56.  াফবযনা ববযন, দমাগী অধ্যাক, বজওরবজ বফবাগ, জগাাথ বফশ্বিঃ, যর:  

57.  যভািঃ যভদদী াান যাাগ, প্রবালক, যজদনটিক ইবঞ্জিঃ এন্ড ফাদয়াদটকদনাদরবজ, জগাাথ বফশ্বিঃ, ঢাকা, ০১৭০৬০০৩১৮৫ 

58.  যভািঃ বযয়াজুর ইরাভ, প্রবালক, বিবনকযার পাভ িাী এন্ড পাভ িাদকারবজ বফবাগ, ঢাকা বফশ্বিঃ যর: ০১৭১৭৭৮৩২২৬ 

59.  যভািঃ নাজমুর াান অপু, প্রবালক, বিবনকযার পাভ িাী এন্ড পাভ িাদকারবজ বফবাগ, ঢাকা বফশ্বিঃ, ০১৭২৭৩৪৬৭৪৭ 

60.  নূয আদভদ নাবদ, প্রবালক, বিবনকযার পাভ িাী এন্ড পাভ িাদকারবজ বফবাগ, ঢাকা বফশ্বিঃ যর: ২৯৬৬১৯০০ 

61.  াবভয়া াফনাজ, প্রবালক, ইউবনবাব িটি অপ এবয়া প্যাববপক, যর: ০১৬৭৭২৬৯৭০১ 

62.  বকত কুভায যাদ্দায, প্রবালক, বিবনকযার পাভ িাী এন্ড পাভ িাদকারবজ, ঢাকা বফশ্বিঃ, যর: ৯৬৬১৯০০-৮১৫৬ 

63.  াবফা যিৌধুযী, প্রবালক, বিবনকযার পাভ িাী এন্ড পাভ িাদকারবজ বফবাগ,ঢাকা বফশ্বিঃ যর: ২৯৬৬১৯০০/৮১৫৬ 

64.  কাজী নাবজযা াযবভন, কাযী অধ্যাক, পুবি ও খাদ্য বফজ্ঞান, িট্টগ্রাভ যবদটনাবয বফশ্বিঃ, যর: ০১৮৭৯২৩৫৬৮২ 

65.  মুাম্মদ ওকত আরী, কাযী অধ্যাক, পুবি ও খাদ্য বফজ্ঞান বফবাগ, িট্টগ্রাভ যবদটনাবয বফশ্বিঃ, ০১৮২৫১২৮৯৪২ 

66.  যাভা ায়াত,প্রবালক, াযীবযকবফদ্যা ও অনুপ্রাণ বফজ্ঞান,ফাাংরাদদ ইউবনবাব িটি অফ যরথ াদয়দন্স,বভযপুয,ঢাকা,০১৭১১ ৩১২১৩৪ 

67.  ে. যভািঃ আব্দুর মুবত, কাযী অধ্যাক, বিবনকযার পাভ িাী এন্ড পাভ িাদকারবজ, ঢাকা বফশ্বিঃ যর: ০১৭৩৩৯৮২৮৫৪ 

68.  াফযীন ফাায, প্রবাক, অনুজীফ বফজ্ঞান, মদায বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্বিঃ,যর: ০১৯২০৯১৯৩১৩ 

69.  বনগায সুরতানা যভঘরা,প্রবালক,অনুজীফ বফজ্ঞান বফবাগ,মদায বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্বিঃ মদায, ০১৮১৬১৮৮১৯৭ 

70.  যভাাম্মদ যযাদফর যাদন াটওয়াযী, বফজ্ঞাবনক কভ িকতিা, খাদ্য ও অণুজীফ াখা,বফবএআইআয ঢাকা, ০১৯১৫৩৫৬৩৭০ 

71.  যভাছািঃ কুভকুভ ইয়াছবভন, ইবন্টটিউট অফ ফাদয়াদটকদনারবজ াদয়ন্স, যাজাী, যর:  

72.  যাজীফ কাবন্ত যায়, প্রবালক, পুবি ও খাদ্য প্রযুবি বফবাগ, মদায বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্বিঃ মদায, ০১৭২১৮৯৯৭৭৯ 

73. যভািঃ ভাবুবুর আরভ, প্রবালক, পাভ িাী বফবাগ, জগাাথ বফশ্বিঃ যর: ০১৭৫৪৫৯৫০৫৯ 

74.  ে. যভািঃ নুযাদ আরী, প্রবালক,প্রাণ-যায়ন ও অনুপ্রাণ বফবাগ,াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্বিঃ, ০১৭২৩২০৫০৯২ 

75.  ভাবন যযজা,প্রবালক,ভাইদক্রাফাদয়ারজী,যনায়াখারী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়,যানাপুয,দনায়াখারী,০১৯৫২-৬৫০৭৭৮। 

76.  নাবপা নাওয়ার ইরাভ,প্রবালক,জীফপ্রযুু্বি ও প্রদকৌর,জাােীযনগয বফশ্ববফদ্যারয়, াবায,ঢাকা,যর- ০১৭১২-১১৬৭৩৯। 

  

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

 


