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  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  

           এবিকারিায এন্ড এনবায়যণদভন্ট বফবাদগ আদফদনকাযীগদণয াক্ষাৎকায  িণ । 

 

 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 এবিকারিায এন্ড এনবায়যনদভন্ট বফবাদগ   

আদফদনকাযীগদণয াক্ষাৎকায িণ 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 িদণয 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। যপ্রািাভায, বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বিফারয়  ,ঢাকা । 

২। াংবিস্ট নবথ। 

  

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


াক্ষাৎকায িদণয তাবযখ: ২৯ অদটাফয,২০১৭ যযাজ, যবফফায, ভয়,কার-৯-৩০টায় 

এবিকারিায এন্ড এনবায়যণদভন্ট: 

ক্রিঃ নাং প্রকে প্রস্তাফদকয নাভ, দফী ঠিকানা ও  যভাফাইর নম্বয 

১ ২ 

1.  আছভা আিায,ম্যাদনজম্যান্ট এন্ড পাইনান্স বফবাগ, যদযফাাংরা কৃবল বফশ্বিঃ, ঢাকা, যর: ০১৭২৮৮১১৯১১ 

2.  যভািঃ জাদফদ আজাদ,কাযী অধ্যাক,           ও        ,যদযফাাংরা কৃবল বফশ্বিঃ, ঢাকা, ০১৭১১২৮৬৪১৭ 

3.  ভাযজানা ইয়াবভন, কাযী অধ্যাক, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, যদযফাাংরা কৃবল বফশ্বিঃ, ঢাকা, যর: ০১৭২২৮৯৪৯৮৪ 

4.  যভািঃ নুরুর কাবদয, প্রবালক, এবিকারিায ইবিবনয়াবযাং, যদযফাাংরা কৃবল বফশ্বিঃ, ঢাকা, যর: ০১৫২০০৮১৪৩২ 

5.  যভাাম্মদ আবযফুর ইরাভ,দমাগী অধ্যাক, কৃবল যায়ন, যদযফাাংরা কৃবল বফশ্বিঃ, ঢাকা ০১৭১৮১৮৯৩৪৩ 

6.  ডািঃ বযাজুর ইরাভ খান,কাযী অধ্যাক,কৃবল যায়ন বফবাগ,যদযফাাংরা কৃবল বফশ্বিঃ,ঢাকা, ০১৭৫৫৮৭৯৪৩৭ 

7.  যভািঃ দুরার যকায,কাযী অধ্যাক, টিকারিায বফবাগ, যদযফাাংরা কৃবল বফশ্বিঃ, ঢাকা, ০১৬১৮১৮৪৭৭৩ 

8.  ডািঃ যতাপাজ্জর যভািঃ যাবকফ,প্রবালক, প্যাথরজী ও প্যাযািঃিট্টিাভ যবদটনাযী বফশ্বিঃ, িট্টিাভ, ০১৯১৭৮৮৫৬০৬ 

9.  এ এভ যাদর আভদ,প্রবালক, রারভাটিয়া ভবরা কদরজ,ঢাকা, যর: ০১৭১১০৫৩১২০ 

10.  নাবফরা ইবরয়া, যেন্ড যডইযী পাভ ি,িাভ+ডাক-গাযদুয়াযা,উদজরা-াটাজাযী,দজরা-িট্টিাভ,০১৭১১১৩৮২০৬ 

11.  ড, যভািঃ বনজাভ উবিন, কাযী অধ্যাক,কীটতত্ত্ব,াজী যভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্বিঃবদনাজপুয, ০১৭১২৫২৪২২২ 

12.  তানবজনা আিায, বফজ্ঞাবনক কভ িকতিা, এনআইবফ,বায, ঢাকা। যর: ০১৬৮১৪৬৬৮৭০ 

13.  যভািঃ বদুর ইরাভ ভূইয়া, বফজ্ঞাবনক কভ িকতিা,এনআইবফ,বায, ঢাকা। যর: ০১৮১৯৬৬৪১৭৮৫ 

14.  যভািঃ যাদদুজ্জাভান,গদফলণা প্রদকৌরী,বভবরটাযী ইন্সটিউট অফ াদয়ন্স এন্ড যকটদনারবজ, বভযপুয কযান্টনদভন্ট, ০১৯৬৫৯৬৫৯৫৬। 

15.  যভা. আব্দুয যাজ্জাক, প্রবালক, ফাাংরাদদ সুগাযক্র গদফলণা, বফবএআইআয, াফনা, যর: ০১৭১৯২৪৪০৫৯ 

16.  শুভ্রত কুভায যকায, প্রবালক, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্বিঃ ভয়ভনবাং, যর: ১৭২৩৩১৪৫৯৫ 

17.  যভািঃ ভবদুর াান,কৃবল ম্প্রাযণ ও িাভীণ উায়ন, টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্বিঃ, যর: ০১৭১৯০৭৭৪৯৮ 

18.  যভািঃ যবদুয যভান, কাযী অধ্যাক,পাদভ িী বফবাগ, মদায বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্বিঃ, ০১৯২৬৬৮৩০৪৮ 

19.  যভািঃ আবযপ াবকর, প্রবালক,প্রান-যায়ন ও অনুপ্রাণ,ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্বিঃ ভয়নবাং, ০১৭৯০২৫১০৬৫ 

20.  যতু যানী াা, প্রবালক, যজদনটিক এন্ড প্লান্ট বিডাং, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্বিঃ ভয়নবাং, যর: ০১৭৪১১৩৮৬০৮ 

21.  যভািঃ অবর আাদ যতু, কাযী অধ্যাক, যদয ফাাংরা কৃবল বফশ্বিঃ, ঢাকা, যর: ০১৭১১১৮৪৬৭৩। 

22.  ড. যভািঃ যাদদুর ইরাভ,কাযী অধ্যাক, যদয ফাাংরা কৃবল বফশ্বিঃ, ঢাকা,যর: ০১৭১০৪০৪১৪৭ 

23.  যাদর ভামুদ, বযদফ ও জীফপ্রযুবি,এনআইবফ,গণকফাড়ী, াবায, ঢাকা, যর: ০১৯১৫০৯৩০৮২ 

24.  এফাদুল্লা খান, প্রবালক, ভূদগার ও বযদফ বফবাগ,জাােীযনগয বফশ্বিঃ, যর: ০১৮৩০৮৯৫২৩৬ 

25.  জাাাতুর যপযদদৌ,গদফলক,ক্লাইদভন্ট যিি ল্যাফ,িাভ: বরদাফগা, যা: যবলুযাতা, থানা: যমানাতরা, যজরা: 

ফগুড়া,যর: ০১৯৬৫৯৬৫৯৫৬ 

26.  রুারী আিায,কাযী অধ্যাক,ভা িাদকারবজ এন্ড টবিদকারবজ,যদযফাাংরা কৃবল বফশ্বিঃ,০১৭২১৬২৫২৩৯ 

27.  যভািঃ আপতাবুজ্জাভান,কাযী অধ্যাক,শুবফদ্যা ও যফদটনাযী যভবডবন,যদযফাাংরা কৃবল বফশ্বিঃ,০১৭১৭৩১৩০৪২ 

28.  বভজানুয যভান বযন, বনফ িাী বযিারক, ওদয়, ছাদরা ম্যানন, কদরজ যযাড, যা: বকদাযগি, থানা ও যজরা: 

বকদাযগি, ০১৭১৫৪১২৯৯৯ 

29.  যভািঃ আরভগীয যাদন ভ ুঁইয়া,প্রবালক,ভূদগার ও বযদফ বফবাগ, জাােীযনগয বফশ্ববফদ্যারয়, ০১৯১৩২৮৮৩২১ 

30.  আাদুজ্জাভান াগয , প্রবালক, পর উবদ্ভদ বফবাগ,ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্বিঃ ভয়ভনবাং,যর: ০১৭১২৭৫৭৫০২ 

31.  জাাাত ই তাজবকয়া, প্রবালক,পর উবদ্ভদ বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্বিঃ ভয়ভনবাং,যর: ০১৭৯৪৫৪৩৩২৬ 

32.  রুদফর ভামুদ,দমাগী অধ্যাক, উবদ্ভদ যযাগতত্ত্ব, টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, ০১৭১৭৫১০০৬৩ 

33.  পাদতভাতুজ যজাযা, বযিারক, জুুঁই ভবরা বভবত, িাভ+দা:+থানা+দজরা: ফাদগযাট, ০১৯৪২৩৩৭৯৩০ 

34.  ড. যভািঃ ভামুন উয যবদ, দমাগী অধ্যাক, কৃবল ম্প্রাযণ ও িাভীণ উায়ন, টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রযুবি 

বফশ্বিঃ,যর: ০১৭১২১৪৩২৩৬ 

35.  যখরাযাভ িন্দ্র াা, প্রবালক,কৃবল যায়ন বফবাগ,ীদ আকফয আরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি কদরজ,ঠাকুযগাঁও,  

যর: ০১৭২২৫৬০৪৮০ 

36.  নয়ন িন্দ্র ভন্ত, প্রবালক, প্রাণযাায়ন ও অনুপ্রাণ বফজ্ঞান,াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট 

37. যভািঃ আপানুয আদফদীন, ফাা নাং-৪৩, যযাড নাং-০৪৯/৪, যা:+থানা+ যজরা: বঝনাইদ,যর: ০১৭৫১৯০৩৫৭৫ 

38.  যভািঃ দীন ইরাভ, প্রবালক, মৃবিকা বফজ্ঞান,ফেফন্ধু যখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্বিঃ,গাজীপুয,০১৯৩৩৬৮৯৮৫৭ 

 

 



াক্ষাৎকায িদণয তাবযখ: ৩০ অদটাফয,২০১৭ যযাজ, যাভফায, ভয়,কার-৯-৩০টায় 

39.  াযবভন জাভান ইভন, বযাি ি যপদরা, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-যর: ০১৯১৪৩২৩৮৪২ 

40.  যভািঃ াভীভ আদভদ,প্রকে বযিারক,উদজরা ভৎস্য দপ্তয,যকাটারীাড়া, যগাারগি। যর: ০১৭৫০১৫৬৪৯৪ 

41.  যখ াবফা খাতুন,বতা: ভযহুভ যখ াজাান,১৩/১, ঢাদকশ্বযী যযাড (৫ভ তরা) ঢাকা, ০১৮১৭০৯২৮৩৮ 

42.  াবছফ-বফন-াইপ, বফজ্ঞাবনক কভ িকতিা, ফাাংরাদদ কৃবল গদফলণা ইন্সিঃজয়দদফপুয, গাজীপুয,০১৯৬৭৩৭৯৬০৮ 

43.  ড. সুিত কুভায দা , কাযী অধ্যাক,উবদ্ভদ বফজ্ঞান বফবাগ ,ফবযার বফশ্বিঃ যর: ০১৭১৫৫৪০৪৫৮ 

44.  যভািঃ ভবনরুর ইরাভ, কাযী অধ্যাক,কৃবল অথ িনীবত,ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্বিঃ, ভয়ভনবাং,০১৭৩৭৪৬৯৩৯৪ 

45.  এ.টি.এভ যবপকুর ইরাভ,প্রবালক,উবদ্ভদ বফজ্ঞান বফবাগ,ফবযার বফশ্বিঃ যর: ০১৭১৭৭৯৫৮২১ 

46.  উওয়াতুন াানা াব, প্রবালক, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,এবিভ ব্াাংক কৃবল বফশ্বিঃ, ফাাংরাদদ, ০১৭৩০৯৯৮৭১৪ 

47.  ববযন সুরতানা, বফজ্ঞাবনক কভ িকতিা, এনআইবফ,গনকফাড়ী, আশুবরয়া, বায, ঢাকা,যর: ০১৭৩৭৩৭২৩৩৩ 

48.  যভািঃ াীনুয যভান, প্রবালক, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, এবিভ ব্াাংক কৃবল বফশ্বিঃ, ফাাংরাদদ,যর: ০১৭৮১৫৩৫২৫ 

49.  যভািঃ ভাাথীয যকায,প্রবালক,যকৌবরতত্ব ও উবদ্ভদ প্রজনন,এবিভ ব্াাংক কৃবল বফশ্বিঃ,ফাাংরাদদ,০১৭৬৫৭৬৪৪২৭ 

50.  অনন্যা প্রবা,প্রবালক, উবদ্ভদ যযাগবফদ্যা বফবাগ,এবিভ ব্াাংক কৃবল বফশ্বিঃ, ফাাংরাদদ, যর: ০১৭১৬১৮০৯৮৪ 

51.  যভাছািঃ ওয়াদদা যভান আনাযী,প্রবালক,ফাদয়াদটকদনারবজ,এবিভ ব্াাংক কৃবল বফশ্বিঃ,০১৭৭৭৫৫৬২৫৫ 

52.  যভহ্নাজ আপছায, প্রবালক, এবিকারিায ইনকনবভক বফবাগ, এবিভ ব্াাংক কৃবল বফশ্বিঃ, ০১৬৭৫৩০৯৪৬৩ 

53.  বদরাযা যাদন, প্রবালক, বযাংখ্যান বফবাগ, এবিভ ব্াাংক কৃবল বফশ্বিঃ, যর: ০১৬৭৪২৮৪৩৪৫ 

54.  যভাাম্মদ যযজাউর যবফক, প্রবালক, ভূদগার ও বযদফ বফবাগ, জাােীযনগয বফশ্ববফদ্যারয়, ০১৯১১৬৩৬৮৬৯ 

55.  নওযীন ইরাভ তভা, প্রবালক,কৃবল অথ িননবতক বফবাগ,এবিভ ব্াাংক কৃবল বফশ্বিঃ,০১৭৩৫৮৮১৯৬০ 

56.  যভািঃ াীনুয যাভন,প্রবালক,কীটতত্ত্ব বফবাগ, এবিভ ব্াাংক কৃবল বফশ্বিঃ, যর: ০১৭২৬৯৬৩৮৯৭ 

57.  যভদদী াান যাদর,প্রবালক,মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, এবিভ ব্াাংক কৃবল বফশ্বিঃ,০১৭২৫৪৯৬২০৫ 

58.  যভাািঃ আবু াঈদ,প্রবালক,কৃবল প্রদকৌর বফবাগ,এবিভ ব্াাংক কৃবল বফশ্বিঃ, ০১৭১২১৪৯০৪৫ 

59.  বভঠুন কুভায যঘাল,প্রবালক, কৃবল ম্প্রাযণ ও িাভীন উায়ন,এবিভ ব্াাংক কৃবল বফশ্বিঃ,০১৭১৭১৪৪৩৩২ 

60.  বজয়াউর পারুক জয়,প্রবালক,জীফ প্রযুবি ও প্রদকৌরাজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্বিঃ,যর: ০১৬৭৪৯৫১৫২৩ 

61.  ডািঃ যভািঃ যভদদী াান,প্রবালক, এযাবনদভর াদয়ন্স,এবিভ ব্াাংক কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, িাঁাইনফাফগি। 

62.  এদকএভ যগারাভ কাওায, প্রবালক,কৃবল ব্ফস্থা ব্ফস্থানা,এবিভ ব্াাংক কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,িাাইনফাফগি। 

63.  যভািঃ জবরুর ইরাভ, বডফর ওদয়রদপয়ায পাউদন্ডন,িাভ:দগাযস্থান যযাড,দজরা:টুয়াখারী,০১৭১৮৬৬১৬৬৬ 

64.  আদয়া যফগভ,কাযী অধ্যাক,পবরত খাদ্য ও পুবষ্ট বফবাগ,িট্টিাভ যবদটবযনাযী বফশ্বিঃিট্টিাভ,০১৭১৭৬১০৪৭৪ 

65.  াবভনা জাভান, প্রবালক, বযদফ বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফবাগ,মদায বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্বিঃ, ০১৭৩৩৬৩৩৯৯৬ 

66.  াভছুন নাায,এনবায়যনদভন্টার ফাদয়াদটকদনৌরবজ, এনআইবফ,গণকফাড়ী,াবায, ঢাকা-০১৭৮২০৪৩৬০৭ 

67.  ডািঃ ভইনুর াান, প্রবালক ,যবদটবযনাবয অনুলদ,ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ব, ভয়ভনবাং,যর: ০১৭১৫০৪৫৮৩৭৯ 

68.  যভািঃ াাবযয়ায জাভান,কাযী অধ্যাক,কৃবল ফন ও বযদফ বফবাগ,যদযফাাংরাদ কৃবল বফশ্বিঃ,০১৭১০৪৯০৯৪২ 

69.  আবনসুয যভান,কাযী অধ্যাক, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, যদযফাাংরাদ কৃবল বফশ্বিঃ,যর: ০১৫৫২৫৪৫৬৫৯ 

70.  ড. যভািঃ ভবতয়ায যভান, এদিবযয়ান বযাি ি পাউদন্ডন, ফাড়ী নাং ৪৮, যযাড নাং ০৫, যদখযদটক, যভাাম্মদপুয, 

ঢাকা-যর: ০১৭১২৯৫৩৩৪৭ 

71.  যভািঃ ইকযামুর কবযভ,যফজ্ঞাবনক কভ িকতিা, এনআইবফ,গণকফাড়ী,  াবায, ঢাকা যর: ০১৭৮২০৪৩৬০৭ 

72.  যখ ইবতয়াক আম্মদ,কাযী অধ্যাক,িট্টিাভ যবদটবযনাবয ও এবনম্যার াইন্স বফশ্বিঃ, ০১৬১২২২৬৬০৫ 

73. াভসুন নাায মুিা, প্রবালক,প্লান্ট অযান্ড এনবায়যনদভন্টার ফাদয়াদটকদনারবজ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয় 

যর: ০১৮১৪৭৯৪৬১৯ 

74.  যভািঃ যাদর,প্রবালক, যজদনটিক এন্ড প্লযান্ট বিবডাং,ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, যর: ০১৭৩৮০৫১১৫০ 

75.  যভানসুয আদভদ,কাযী অধ্যাক, িট্টিাভ যবদটবযনাবয ও এবনম্যার াইন্স বফশ্বিঃ, যর: ০১৫১৬৭০৮০৮৬ 

76.  যভািঃ আযাফুর আরভ,কাযী অধ্যাক, গবণত বফবাগ, জাােীযনগয বফশ্বিঃ,াবায, ঢাকা, ০১৭২৮২০১২৬৬ 

 

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

 


