
 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয় 

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

  ০২ কাবতিক, ১৪২৪ 

নাং ৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০১১.১৭-৪৫৩  তাবযখ: ------------------ 

  ১৭ অদটাফয, ২০১৭ 

 

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

           ইবিবনয়াবযাং, ইদরকট্রবনক্স ও এনাবজি 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 ইবিবনয়াবযাং, ইদরকট্রবনক্স ও এনাবজি  বফবাদগ  

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

বি যকন্দ্র (ফাাংরা একাদডবভয া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: ২৮ অদটাফয,২০১৭ যযাজ, বনফায, ভয়,কার-৯-৩০টায় 

ইবিবনয়াবযাং, ইদরকট্রবনক্স ও এনাবজি: 

ক্রিঃ নাং প্রকে প্রস্তাফদকয নাভ, দফী ঠিকানা ও  যভাফাইর নম্বয 

১ ২ 

1.  যভাাম্মদ আপজর যাদন, কাযী অধ্যাকন ফুড ইবিবনয়াবযাং এন্ড টি যটকদনারজী বফবাগন াজারার বফজ্ঞান ও 

প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট-যর-০১৭৩১-৯৮৪৫৪৫। 

2.  যভািঃ ভবনয যাদন, কাযী অধ্যাকফুড ইবিবনয়াবযাং এন্ড টি যটকদনারজী বফবাগ, াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট,দর-০১৭২৩-১০৩৮৫৭। 

3.  বযদওয়ান উর ইরাভ ভাদী, প্রবালক, কবিউটায াদয়ন্স এন্ড ইবিবনয়াবযাং, এবক্সভ ব্াাংক কৃবল বফশ্ববফদ্যারয় ফাাংরাদদ  

াগয টাওয়ায, ফাা-৬৯-৬৯/১,ফড় ইন্দাযা যভাড়, িাাইনফাফগি।দর-০১৭১০-০৬১৪৬৮। 

4.  ভীযন ভন্ডর, প্রবালক, গবণত বফবাগ, মদায বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়,মদায-যর-০১৭৯২-৮৮৬৭৪৫। 

5.  খন্দকায যযজওয়ানুর ক, গ্রাভ-কাজীফাড়ী আফারপুয, ডাক+উদজরা+দজরা-ভাগুযা।দর-০১৭৩৪-৫৫৫০৪৪। 

6.  ড.দভািঃ পযাদ বুরবুর, প্রবালক, গবণত বফবাগ, মদায বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, মদায।দর-০১৭২৫-০৩৯৯২২। 

7.  ারভান াবপজ, ফাাংরাদদ ইয়াাংাইনটি কাংদগ্র,  ১৫৬, ফেফন্ধু জাতীয় যস্টবডয়াভ, যদাতরা,ঢাকা-০১৫৫৩-৫৬০৭১৭। 

8.  যাবজয়া সুরতানা, গদফলণা যপদরা, যন্টায পয এযাডবান্স বযা ি ইন াদয়ন্স, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা 

যর-০১৫৫৯-১৫৯০০৩। 

9.  যভাাভম্দ ভাবুবুল্লা, ফাাংরাদদ ইয়াাং াইনটিস্ট কাংদগ্র, ১৫৬, বফ, বফ ন্যানার যস্টবডয়াভ (দদাতরা 

যর: ০১৫৫৩৫৬০৭১৭ 

10.  যভািঃ ইযাইর যাদন,যটকবনকযার এক্সাট ি, ফাাংরাদদ ট্যানা ি এদাবদয়ন,যর: ০১৭২৩৬১৭৫৭৫ 

11.  খন্দকায যবপকুর ক, প্রকে বযিারক, গ্রাভ-খন্কফাড়ীয়া, যািঃ- উত্তয কচুয়া,উদজরা-শরকূা,যজরা-বঝনাইদ 

যর-০১৯১১৫২৬২৩৭ 

12.  বফ,এভ, াান-আর-যবদ, গ্রাভ+ডাক-বতবভযকাঠি, উদজরা-নরবছটি, যজরা-ঝারকাঠি, যর-০১৭১০-৭৮০১৪৬। 

13.  ড. যভািঃ বভছফাহ্ উবিন, বববর ও এনবায়যণদভন্টার ইবিবনয়াবযাং বফবাগ, াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

বদরট, যর-০১৯৩৯৬৭১৩৬৪ 

14.  ড. যভািঃ হুভায়ুন , প্রবালক,দাথ ি বফজ্ঞানবফবাগ, মদায বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়,মদায, 

যর-০১৭৫৩-৯৪৯৯৪৮। 

15.  যভািঃ জাবভর সুরতান, দমাগী অধ্যাক, াজী মুাম্মদ দাদন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। 

যর- ০১৭২৪-২১৬৮৪৬। 

16.  বফজ্ঞানী যভাফাযক যাদন, প্রকে বযিারক, গ্রাভ-উত্তযযাজকুবন্ড াঠানাড়া, যািঃ-যফৌরাই, উদজরা-

বকদাযগি দয, যজরা-বকদাযগি।দর-০১৭৫২১৯১১৯৮ 

17.  জর ায়দায, প্রবালক, কবিউটায াদয়ন্স এন্ড ইবিবনয়াবযাং,জগাাথ বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা। 

যর-০১৭৩২-৪৩৬০৩১। 

18.  ডািঃ নাবযন ভভতাজ (দাবনয়া), ভাজায যযাড, বভযপুয-১, ঢাকা, যর-০১৭১২-৫২৯৩০৩। 

19.  যভািঃ ইবতয়াক যভান, কাযী অধ্যাক, আান উল্লা বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা 

যর-০১৭২৭-২২৪৫৮০। 

20.  বফজ্ঞানী যভািঃ জবভ উবিন খান, গ্রাভ-যগাারপুয ফড় ভবজদ,কক্ষ নাং-১, ২য় তরা,দািঃ-টেী,উদজরা-

টেী,দজরা-গাজীপুয।দর-০১৬৮১৬৭৯২৭৫ 

21.  অধ্যাক ড.এ,এভ, যওয়ায উবিন যিৌধুযী, পবরত যায়ন ও যকবভদকৌর বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা 

যর-০১৫৫২-৩৭৯৪০০। 

22.  যক.এভ আরী যযজা,বাবত, ১৫৬,ফেফন্ধু জাতীয় যস্টবডয়াভ, ২য় তরা, ঢাকা যর- ০১৯১৩-৪৭৭৩১১ 

23.  এইি,এভ,এ ভাজুজ,কাযী অধ্যাক,বববর ইবিবনয়াবযাং বফবাগ, াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।যর- ০১৯২৯ ৯৮৩০৫৭ 

24.  যভািঃ ইবরয়াছ যাদন, াঠারা যকাবিাং,১৬/১০, তাজভরদযাড, যভাাম্মদপুয, ঢাকা।দর- ০১৫৫৯-৪০৮৬৬০। 

25.  ভাফুজ উল্লা, ফাা-২২/১, যরন-২, ওয়াড ি-৯, বিভ দযবদয়া, াতাযকুর যযাড,ফাড্ডা, ঢাকা 

যর-০১৬৭৩-৬১৬০৭২। 

26.  াবদা আযফী, ৩১৬,কাজীাড়া,ডাক-মদায, উদজরা-যকাদতায়ারী, যজরা-মদায,দর-০১৬৭৫-০০৬৪৯৫। 

27.  শয়দ া ইভযান, ফ্ল্যাট-২/এ, বরবরগাদড িন, ৪০/এ,বফ,ব,দা স্ট্রীট, আবজভপুয, ঢাকা, যর- ০১৭১১-৩৯৪৫২১। 

28.  ডািঃ যভািঃ যবপকুর ইরাভ,বাবত,ফদয স্মৃবত বফজ্ঞান ক্লাফ,ীযাফাড়ী যযাড, যজরা-যগাারগি,০১৭২৭-২৬১৮০০। 

29.  নুপা আিায িা, যকন-১২, ব্লক-ব, যযাড-১৭,ফাা-২/১,ল্লফী,বভযপুয, ঢাকা,যর- ০১৯১১-০৪৭৯২৪। 

বফিঃ দ্রিঃ বফস্তাবযত জানদত যর-০১৭২০-২৩৮০৯৬ যমাগাদমাগ কযা যমদত াদয। 


