
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
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   ২৫    , ১৪২৩ 

   ৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০০৫.১৬-২০  তাবযখ: ---------------------- 

   ০৭,        , ২০১৭  

 

বফলয়: ২০১৬-২০১৭ অথ থ ফছদয বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারদয়য                                          

         R&D)      অনুদান প্রাপ্ত গদফলক/                               

  

 ২০১৬-২০১৭ অথ থ ফছদয                                                                

        (R&D)      অনুদান প্রদান কাম থক্রদভ যমকর গদফলক/প্রকল্প বযিারকগণ অনুদান প্রাপ্ত দয়দছন তাঁদদয 

তাবরকা এতদদে প্রদান কযা দরা। 

২। ফবণ থতাফস্থায়,               কর গদফলক/প্রকল্প বযিারকগণদক             আগাভী ১৬-০২-২০১৭ 

তাবযদখয ভদে প্রাপ্ত অনুদাদনয বফর (১ভ বকবি) বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারদয় দাবখদরয জন্য বনদদ থক্রদভ অনুদযাধ কযা দরা। 

তথাফবরিঃ 

(১) গদফলক/প্রকল্প বযিারদকয নাভ এফাং গদফলণা বদযানাদভয নাভাাংবকত ীরদভায প্রদানপূফ থক ৩(বতন)কব বফর 

পযদভ (টি,আয-৩২) যভাট টাকায ৫০% (১ভ বকবি) উদেখপূফ থক ১০/-(দ) টাকায মূদেয যযবববনউ স্ট্যাম্প াংমৄি কদয 

আগাভী ১৬-০২-২০১৭ তাবযদখয ভদে আফবিকবাদফ বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারদয় দাবখর কযদত দফ। 

(২)। বফদরয াদথ ৩০০/-(বতনত) টাকায নন জুবডবয়ার স্ট্যাদম্প অেীকাযনাভা বদদত দফ। অেীকাযনাভায় প্রকল্পটিয 

দে ২ জন প্রথভ যেণীয যগদজদটড কভ থকতথা ফা বফশ্ববফদ্যারয় ফা স্বীকৃত গদফলণা প্রবতষ্ঠাদনয বেক/বফজ্ঞানী/প্রমৄবিবফদ 

স্বােী দফন এফাং প্রকল্পটি ফািফায়দন বকরূদ যবৌত সুবফধাবদ অবজথত দফ য বফলদয় উদেখ থাকদফ। মবদ প্রকল্পটি যকান 

াংস্থায় ফািফাবয়ত য় এ   প্রকল্প বযিারক উি াংস্থায় কভ থযত থাদকন যদেদে অেীকাযনাভায় উি াংস্থা প্রধাদনয 

স্বােয থাকদত দফ। 

(৩)  এ অথ থ ব্যদয়                  -      ও এ াংক্রান্ত নীবতভারায় উবেবখত বনয়ভকানুন মথামথবাদফ ারন 

কযদত দফ এফাং অন্য যকান উদেদি এ অথ থ ব্যয় কযা মাদফ না। 

(৪) বাউিায কাদজয অগ্রগবত/ভাবপ্তয বযদাট থ এ ভন্ত্রণারদয় দাবখর কযদত দফ এফাং অব্যবয়ত অথ থ ৩০-০৬-২০১৭ 

তাবযদখয ভদে ভণ থ কযদত দফ। 
 

     : 

 ১। প্রকদল্পয তাবরকা 

২। বফর পযদভট  

৩। নমুনা স্বােদযয পযভ 

৪। অেীকাযনাভায নমুনা  

                   স্বােবযত/০৭-০২-২০১৭         
                 

                                (দভািঃ            জ ) 

     -বিফ 

     যপানিঃ ৯৫৫৯৯৩১। 

                        E-mail:section12@most.gov.bd 

বফতযণ:                                  

 

                      

১                  ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাকা  

২             
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( )জীফবফদ্যা, বিবকৎাবফদ্যা ও পুবিবফদ্যা 

নাং প্রকল্প প্রিাফদকয নাভ, দফী ঠিকানা ও 

যভাফাইর নম্বয 

গদফলণা বদযানাভ সুাবযকৃত অথ থ 

১ ২ ৩ ৪ 

1.  অোক ড. যভািঃ ভকবুর যান, 

প্যাথরজী বফবাগ,ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয় 

ভয়ভনবাং।যর-০১৭১৫-১৫৪৬৯৪ 

যীোমূরকবাদফ বফববন্ন যবাজযদতর দ্বাযা 

ইদুদয আযটাবযওদেদযাব সৃবিিঃ ভানফ 

হৃদদযাদগয প্রাণী ভদডর 

৬০,০০০/- 

2.  ঞ্জয় কুভায মুখাজী, প্রবালক, অনুজীফবফজ্ঞান 

বফবাগ, যনায়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, যনায়াখারী-০১৭১৪৮৩২৬০৯ 

ফাাংরাদদদয উকূরীয় অঞ্চর যথদক 

াংগৃীত ামুবিক অনুজীদফয বফবিেয এফাং 

জীফানুবফধ্বাংী েভতা বনরুন। 

৬০,০০০/- 

3.  আযাপাত যভান, প্রবালক, অনুজীফ বফজ্ঞান 

বফবাগ, যনায়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, যনায়াখারী-০১৬৮০০৮১৯৫৪ 

প্রাণযস্য যথদক জীফানুদযাধী যটাইড 

নািকাযী টুর বতবয ও নতুন যটাইড 

নািকযণ  

৬০,০০০/- 

4.  যভািঃ যীপৄর ইরাভ, প্রবালক, ভবরকুরায 

ফাদয়ারবজ ও যজদনটিক ইবঞ্জবনয়াবযাং, বদরট 

কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,বদরট-০১৯১৩১৮৯২৮১ 

Prevalence of hypertension and its 

associated factors among university 

students in Sylhet, Bangladesh 

৬০,০০০/- 

5.  ড. নাঈভা বুরবুর, দমাগী অোক, 

নথ থ-াউথ বফশ্ববফদ্যারয়, ফাাংরাদদ।  

যর-০১৫৫২৬০২০৫০ 

স্থানীয় ভাটি যথদক াংগৃীত ছোক দ্বাযা 

নতুন এবিফাদয়াটিক উৎাদন এফাং 

আাংবক বফশুদ্ধকযণ 

৬০,০০০/- 

6.  িাভ সুন্দয াা, ববনয়য প্রবালক 

গণস্বাস্থয ভাজবববিক যভবডদকর কদরজ,  

গণ বফশ্ববফদ্যারয় কদরজ, বভজথানগয, াবায, 

ঢাকা-যর-০১৬৮৩ ৩২০৪৯৭ 

ডায়াদফটি যযাগীদদয যেদে বযঅযাকটিব 

অবিদজন যেব উচ্চ ভবফবরটিয গ্রু-১ 

ফি আবভল ও টি.এন.এপ আরপা এয ভদে 

ম্পকথ বনরূন। 

৬০,০০০/- 

7.  ভামুদা আিায ভবর,  প্রবালক, পাভ থাবউটিকযার এন্ড 

ইন্ডাবিয়ার ফাদয়াদটকদনারজী বফবাগ, বদরট কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়-যর-০১৮৪৯ ১২৩৩৮৪ 

টিএনএপ আরপা বজদনয বরনযবপজদনয াদথ 

বরবড যপ্রাপাইর ও টাই-২ ডায়াদফটিদয ম্পকথ 

বনন থয়। 

৬০,০০০/- 

8.  তানবজয়া আপবযন যিৌদৄযী, প্রবালক, ভাইদক্রাবফয়ার 

ফাদয়াদটকদনারজী বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

বদরট-যর-০১৯১৩ ০৫৩৮০৬ 

Prevalence and antibiotic resistance 

pattern of Staphylococcus aureus 

isolated from milk in Sylhet region 

৬০,০০০/- 

9.  া যভািঃ াান াবযয়ায,  

প্রবালক,পবরত যায়ন ও যায়ন প্রদকৌর বফবাগ, 

যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

যর-০১৭১৬ ৭২৮২৯৯ 

ফাাংরাদদদয যাজাী নাদটায যজরায 

ভুগবথস্থ াবন ও গাবীয দুদধয ভদে 

যক্রাবভয়াভ ও বজাংক এয ভাো বনণ থয় 

৬০,০০০/- 

10.  ড. াবফবুন নাায, কাযী অোক, 

প্রাণীবফদ্যা বফবাগ, জগন্নাথ বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা 

যর-০১৭১৬ ২০৯৯০৯ 

ফাাংরাদদদয বদরদটয াতছবি জাতীয় 

উদ্যাদন উদটাদরজী ফানয প্রজাবতয 

াংখ্যাগত অফস্থা এফাং াংযেদণ হুভবক। 

৬০,০০০/- 

11.  ড. যভািঃ যাদদুর ইরাভ, প্রবালক,  

াজথাবয এন্ড বিবযওদনারজী বফবাগ,  

যদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা 

যর-০১৭১০ ৪০৪১৪৭  

বনদক্রানাইদজন দ্ধবতদত রেযভাো 

প্রজনদনয জন্য দুগ্ধফতী গাবীয যফতী 

গব থফতী ওয়ায ভয় বনয়ন্ত্রণ 

৬০,০০০/- 

12.  াফবযনা যযীন, কাযী অোক, 

প্রাণীবফদ্যা বফবাগ, জগন্নাথ বফশ্ববফদ্যারয়, 

ঢাকা। যর-০১৭১৭ ২৯০৪৬৮ 

ফদোাগদযয যিভাটি থন দ্বীদয যকাযার 

যীপ াংরগ্ন ভাছ এফাং এফ ভাদছয যজীবফ 

মূদয ট্যািনবভক ম থদফেণ 

৬০,০০০/- 

13.  যভযাফ যিৌদৄযী, কাযী অোক, প্রাণীবফদ্যা 

বফবাগ, জগন্নাথ বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। 

যর-০১৯১৭৯৫৮৪০৬ 

ফাাংরাদদদয প্রধান ৫টি ভাদছয (Anabas 

testudineus, Tenualosa ilisha, Labeo rohita, 

Notopterus chitala, Heteropneustes fossilis) 

কযাবযওটাই ম থদফেণ 

৬০,০০০/- 



 

 

14.  ড. এপ.এভ. আরী ায়দায, কাযী অোক 

উবিদবফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, 

যাজাী-০১৭১১২৩৮০৮১ 

ভূট্রায যদটদযাব অোয়ন এফাং উায 

াইবিড জাত উন্নয়ন 

৬০,০০০/- 

15.  অমৃতা যবৌবভক, প্রবালক, অযাপ্লাইড োফদযটবয 

াদয়ন্স বফবাগ, ফাাংরাদদ ইউবনবাব থটি অফ 

যরথ াদয়দন্স, ১২৫/১, দারু ারাভ, ঢাকা-

০১৫৫২ ৩২৮১৭০ 

ফাাংরাদদদয টাই ২ ডায়দফটিক যযাগীদদয 

KCNJ11 E23K বজদনয বরভাযবপদভয াদথ 

বিবভদযাইড ওষুদধয কাম থকাবযতায ম্পকথ। 

৫০,০০০/- 

16.  ড. যভািঃ আযাপৄর আরভ, কাযী অোক, 

পাভ থাবউটিকযার বফবাগ, নথ থ-াউথ 

বফশ্ববফদ্যারয়,ফাাংরাদদ-০১৭১১ ৯৭২৭২৫ 

ইদপক্ট অফ এর-আযবজবনন অন অবিদডটিব যি, 

ইনফ্লাদভন এন্ড পাইদিাব ইন াট থ অফ 

ফ্লুডদযাকটিদান ইনবডউড কাবড থয়াক বযভদডবরাং  

৫০,০০০/- 

17.  যভািঃ আপতাবুজ্জাভান, প্রবালক, যাবি 

াদয়ন্স বফবাগ, যদয ফাাংরা বফশ্ববফদ্যারয়, 

ঢাকাদর-০১৭১৭ ৩১৩০৪২। 

আফদ্ধ অফস্থায় ারনকৃত যদী কবুতদযয 

ফাচ্চায বেনদমাগ্য ভাাংদয উৎাদন বনণ থয় 

৬০,০০০/- 

18.  যভািঃ ওয়াদুদ আদভদ,প্রবালক, কৃবল প্রদকৌর 

বফবাগ,দদয ফাাংরা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা 

যর-০১৭২৪ ০০০২১৬। 

যেঁদ এফাং আভ পর শুস্কীকযদণয ায বনণ থয় 

এফাং যেঁদ আভ বভেদনয ত্ত্ব প্রস্ত্িবতকযণ 

৬০,০০০/- 

19.  ডািঃ এ.এভ যাদদ উর ইরাভ 

কাযী অোক, বাইদযারজী বফবাগ,  

ফেফন্ধু যখ মুবজফ যভবডকযার বফশ্ববফদ্যারয় 

যর-০১৭১৩ ২৩৬৩৯৯ 

Hepatitis B Virus এ আক্রান্ত যযাগীদদয 

যদি  HBV-DNA যীোয বফকল্প বাদফ 

Quantitative HBsAg level যীোয 

তুরনামূরক ম থাদফেণ 

৬০,০০০/- 

20.  াবফনা ইয়াবভন, ভারুভ উন্নয়ন অবপায, 

ভারুভ উন্নয়ন ইনবস্ট্টিউট, াবায, ঢাকা। 

যর-০১৬৮৮ ০৫৪৭৮৬ 

ওদয়স্ট্ায ভারুদভয বৃবদ্ধ, পরন ও গুনাগুদনয  উয 

ব্যাবববস্ট্ন বযদাবধত াফদিদট্র প্রবতবক্রয়া 

৬০,০০০/- 

21.  যভৌদানা ইরাভ, বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা 

টিসুয কারিায যকন, ফাদয়ারবজকযার গদফলণা 

বফবাগ, ফাাংরাদদ বফজ্ঞান ও বল্প গদফলণা যকন্দ্র, 

ধানভবন্ড,ঢাকা। যর-০১৭১১৪৫০৩৩২ 

ফাাংরাদদদয গুরুত্বপূণ থ ঔলবধ উবিদ 

Gynura এয ইন ববদট্রা প্রজনন এফাং এবি 

অবিদডি কাম থকাবযতা যীেণ 

৬০,০০০/- 

22.  যাভা ায়াত,  প্রবালক, বপবজওরবজ ও ভবরকুরায 

ফাদয়ারবজ বফবাগ, ফাাংরাদদ ইউবনবাব থটি অফ যরথ 

াদয়দন্স, ১২৫/১ দারু ারাভ যযাড, বভযপুয, ঢাকা। 

যভাফাইরিঃ ০১৭১১ ৩১২১৩৪ 

ফাাংরাদদী ইদম্পায়াড থ গ্লুদকাজ টরাদযি ভানুদলয 

প্যানবক্রদয়টিক বফটা যর এয উয গ্লুকাগন-রাইক যটাইড 

১ এফাং গ্লুদকাজ বডদদন্ডি ইনসুবরদনাট্রবক বরদটাইড 

এয ভুবভকায উয গদফলণা 

৬০,০০০/- 

23.  এ. এভ. খাদরদুয যভান,প্রবাক, যজদনটিক 

ইবঞ্জবনয়াবযাং এন্ড ফাদয়াদটকদনারবজ বফবাগ, 

মদায বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, মদায। 

যর-০১৭১৯৪৮০০৯৮ 

মদায যজরায যদীয় জাদতয ছাগদুদগ্ধয 

যপ্রাফাদয়াটিক ব্যাকদটবযয়ায বফবিয 

নািকযণ 

৬০,০০০/- 

24.  যভািঃ  াান পারুক, কাযী অোক  

বপাবযজ বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা 

যর-০১৭৪১৩৪৮৩০০ 

Seasonal Variation in proximate, fatty 

Acid and Amino Acid Profile of Male and 

Female Freshwater Mud Eel, 

monopterus cuchia (Hamiltion 1822) 

৬০,০০০/- 

25.  আপানা বযীন াথী, দমাগী গদফলক,  

প্রাণযায়ন ও অনুপ্রাণ বফজ্ঞান বফবাগ, িট্টগ্রাভ 

বফশ্ববফদ্যারয়,িট্টগ্রাভ -০১৫৫৮৯৫০৬৪ 

িট্টগ্রাভ অঞ্চদরয যেদে ট্রীর যনদগটিব ফনাভ  নন 

ট্রীর যনদগটিব িন কযান্সাদয ভাএক্রা আয. এন. এ 

এয এিদপ্রন: যযাগয্যায বযণবতয াদথ ম্পকথ 

৬০,০০০/- 

26.  ড. জাবভর এ বল্পী, অোক, পাদভ থী বডববপ্লন, 

খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা।দর-০১৯১০০১০০৫৪ 

যকওিা পদরয াযীবযক িবফ থ কভাদনায েভতা 

ম থদফেণ, পুবিভান মািাই, ববটাবভন ব এয বযভান 

বনণ থয় এফাং এইি ব এর ব যপ্রাপাইর প্রস্তুতকযণ 

৬০,০০০/- 

27.  ডা: ান্তনু কুভায যঘাল, কাযী যযবজিায 

বাকুরায াজথাযী,জাতীয় হ্রদদযাগ ইন্সটিটিউট ও 

াাতার, যয-এ- ফাাংরা নগয ঢাকা; 

যর-০১৭১৫৪০৫৫৬৭ 

যযার অপ এযানদকর িাবকয়ার ইনদডি টু 

যপ্রবডক্ট যবযদপযার আট থাবযয়ার বডবজজ, এ 

স্ট্াবড এট এনআইববববড 

৫০,০০০/- 



 

 

28.  ডা: আরনা ভজুভদায, যভবডদকর অবপায,  

জাতীয় ফাতজ্বয ও হ্রদদযাগ বনয়ন্ত্রণ যকন্দ্র 

 যয এ ফাাংরা নগয ঢাকা-০১৭১৮৫৫৮১০৮ 

যযার অপ ইদকাকাবড থওগ্রাভ ইন 

ইবালুদয়যন অপ এবকউট বযইউম্যাটিক 

কাড থাইট 

৬০,০০০ 

29.  নাদযা তাফাসুভ, প্রবালক, উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ, 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় -০১৭১২৬১৩৭৭৩ 

ফাাংরাদদদয বদরট ও অফবস্থত আদভপুয 

জেদরয িাদয়াপাইট উবিদ এয তাবরকা 

মািাইকযণ 

৬০,০০০/- 

30.  যভািঃ যভাখদরছুয যভান, প্রবালক, প্রাবনবফদ্যা 

বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা। 

যর-০১৭১৭৮১১০০৮ 

ফাাংরাদদব ব্যাাং এয িভ থগবি বন:সৃতযদ  

Antmicrobial দাদথ থয উবস্থবতয ন্ধান 

৬০,০০০/- 

31.  জান্নাতুর যপযদদৌ, দমাগী গদফলক,  

প্রাণযায়ন ও অনুপ্রাণ বফজ্ঞান বফবাগ,  

িট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়,িট্টগ্রাভ-০১৫১৬১০০০১০ 

ট্রীর যনদগটিব িন কযান্সাদযয যেদে  BRCA1/2 

TP53 PTEN জীন মূদয বযফবতথত এিদপ্রান 

অনুধাফন কযা এফাং তাদদয আন্ত:ম্পকথ বনণ থয়ন 

৬০,০০০/- 

32.  মুাম্মদ ইযপানুয  যীদ, দমাগী গদফলক,  

প্রাণযায়ন ও অণুপ্রাণ বফজ্ঞান বফবাগ,  

িট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়,িট্টগ্রাভ- ০১৫১৫২৬৮৬৬৭০ 

িন কযান্সাদযয যেদে বনক যজগ দথয বজনমূদয 

ভূীভকা এফাং ইআয, বআয ায২ বযদপ্টদযয াদথ 

ম্পকথ 

৬০,০০০/- 

33.  নূয আদভদ নাবদ,প্রবালক,  বিবনকযার  পাদভ থী 

ও পাভ থাদকারজী বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা 

যর-০১৯১১০৬৪৬৪৭। 

ফাাংরাদদী জনগদনয ভদে যকাদরাক্টার কযান্সাদযয 

ঝুঁবকয উয XPC gx TP53 জদনয ফহুরূীতায 

প্রবাফ 

৭০,০০০/- 

34.  াবভয়া াফনাজ, প্রবালক, পাদভ থী বফবাগ  

এবয়া প্যাববপক বফশ্ববফদ্যারয় 

যর-০১৬৭৭২৬৯৭০১ 

ফাাংরাদদী নাযীদদয ভদে যিস্ট্ কযানফাদযয 

ঝুঁবকয বতবয ফায জন্য ERCCI এফাং XPF 

বজদনয ফরূীয প্রবাফ 

৬০,০০০/- 

35.  অম্যান গাঙ্গুরী, প্রবালক,  বিবনকযার পাদভ থী এন্ড 

পাভ থাদকারজী বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

যর-০১৯১৯৪৬৬৩৬৬ 

িযাবুরা এায এয এবিডায়াদফটিক গুনফরীয 

মূোয়ন এফাং যিদটাদজাদটাবন দ্বাযা বতবয 

টাই-২ ডায়াদফটিক ভদডর ইঁদুদয এয 

এবিডায়াদফটিক বিয়ায ম্ভাব্য যকৌন বনন থয় 

৬০,০০০/- 

36.  যভািঃ ভবনয যাদন, প্রবালক, পাদভ থী বফবাগ,  

জগন্নাথ বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা-০১৬৭০১১৭৯৪৬ 

A comparative study  of memory, attention, 

cognition, mood , anxiety, lipid profile and 

oestradiol in pre-and postmenopausal women 

৫০,০০০/- 

37. তাবনয়া বফনদত ওয়াদদ, কাযী অোক, 

পাদভ থী বফবাগ, জাােীযনগয বফশ্ববফদ্যারয়, 

াবায, ঢাকা-০১৮১৫৮০৬১১১ 

Bioactive compounds identification and 

Ethnopharmacological  investigations of 

Marsdenia tenacissima  

৬০,০০০/- 

38.  যভািঃ নাজমুর াান অপু, প্রবালক, বিবনকযার 

পাদভ থী এন্ড পাভ থাদকারবজ বফবাগ, ঢাকা 

বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা-০১৭২৭৩৪৬৭৪৭ 

The effect of HMGCR and LDLR genetic 

polymorphisms on the efficacy of statins 

therapy in Bangladesh hypercholesterolemic 

patients 

৬০,০০০/- 

39.  যভািঃ বযয়াজুর ইরাভ, প্রবালক,জবিবনকযার 

পাদভ থী এন্ড পাভ থাদকারবজ বফবাগ, ঢাকা 

বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-০১৭১৭৭৮৩২২৬ 

Biological significance of serum trace 

elements, antioxidants and maerominerals in 

acne vulgaris patients in Bangladesh 

৬০,০০০/- 

40.  ইযাত আযা যাাইন, প্রবালক, ফাদয়াদকবভবস্ট্ 

এন্ড ফাদয়ারবজ, ফাাংরাদদ যরথ াদয়ন্স 

বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-০১৭১৬১৪৩০১৫। 

 নফ আবফস্কৃত যিয Chemerin এয বত 

ইনসুবরন প্রবতদযাধক অফস্থায যমাগসুে ডায়াদফটি এয 

পূফ থাস্থা যযাগীদদয ভদে 

৫০,০০০/- 

41.  ড.  তাবভনা ইরাভ প্রবালক, উবিদবফজ্ঞান 

বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা। 

যর-০১৫১৫২৬৫০৭৯। 

ফাাংরাদদ বযয়া জাভ থপ্লাজভ উন্নয়দনয রদেয ISSR 

যপ্রাপাইবরাং দ্বাযা বজন বফবিেয বফদেলণ 

৬০,০০০/- 

42.  ড. যভািঃ বনজাভ উেীন,  দমাগী অোক,  

কীটতত্ত্ব বফবাগ, াজী যভািঃ দাদন বফজ্ঞান ও 

প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং।  

যর-০১৭১২৫২৪২২২ 

 

Action modes of Aloe vera L. Leaf 

extracts against Tetranychus 

urticae Koch  

৫০,০০০/- 



 

 

43.  াবভনা ভভতাজ, প্রবালক,অণুজীফবফজ্ঞান  বফবাগ,  

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা 

যর-০১৭২৩৯৪১৬৩১ 

বফববন্ন খাদ্য নমুনায় বযদয়য-টাইভ  ববআয দ্ধবতদত 

অযাবিফাদয়াটিক বফযাধী Salmonella spp. এফাং 

Listeria monocytogenes বিবিতকযন এফাং 

গণনাকযণ 

৫০,০০০/- 

44.  যভািঃ আদনায়ায ববেকী, প্রবালক, 

ভাইদক্রাফাদয়ারবজ বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয় 

যর-০১৬৭৬৮৬৫২১৭ 

Molcular Detection of Helicobacter 

pylori in Vegetables and Salads in 

Bangladesh 

৬০,০০০/- 

45.  যভািঃ ইিাীভ বভয়া, প্রবালক, অনুজীফ বফজ্ঞান 

বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা 

যর-০১৭২৩৫৫৫৫০৯ 

ঢাকা দযয আদখয যদয 

ভাইদক্রাফাদয়ারবজকযার গুনাগুন যো 

৭০,০০০/- 

46.  যভাছা: মুবরভা খাতুন,বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা, 

ন্যানার ইনবস্ট্টিউট অফ ফাদয়াদটকদনারবজ , 

গণকফািী, াবায, ঢাকা-০১৭১৬-২৮০৫০১ 

গাভা যযবডদয়দনয ভােদভ টিসুয কারিাদযয াাদয্য 

উৎাবদত এরাদবযা িাযায যজদনটিক বফবিয বযফতথন 

এফাং বডএনএ বববিক ভবরকুরায ভাকথাদযয াাদয্য 

মূোয়ন 

৬০,০০০/- 

47.  এভ. এভ কাভার যাদন, বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা 

এবনদভর ফাদয়াদটকদনারবজ বফবাগ, ন্যানার 

ইবস্ট্টিউট অফ ফাদয়াদটকদনারবজ, ,গণক ফািী, াবায, 

ঢাকা।  যর-০১৭২৩৫১৮৫০৪ 

যপ্রাবিয ভাাংদয নমুনায় ব্যাকদটবযয়ায 

অযাবিফাদয়াটিক প্রবতদযাধী জীন এয 

নািকযণ 

৬০,০০০/- 

48.  যভািঃ াবদসুয যভান, বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা  

ভবরবকউরায  ফাদয়াদটকদনারবজ বফবাগ, ন্যানার 

ইনবস্ট্টিউট অফ ফাদয়াদটকদনারবজ, গণকফাবি, 

াবায,ঢাকা-০১৮২২৮৫২০৭৮ 

Association of polymorphism in 

Metallothionein 1A gene with type 2  

diabetes mellitus in the Bangladeshi 

population 

৬০,০০০/- 

(খ) এপ্লাইড াদয়ন্স এন্ড ইবঞ্জবনয়াবযাং: 

49.  ড. যভািঃ বভছফাহ্ উবেন, বববর ও এনবায়যণদভিার 

ইবঞ্জবনয়াবযাং বফবাগ,াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট। ০১৯৩৯৬৭১৩৬৪ 

Morphology Assessment fo 

kushiyara monu river system. 
৬০,০০০/- 

50.  খন্দকায যবপকুর ক, প্রকল্প বযিারক 

গ্রাভ-খন্কফািীয়া, যািঃ- উিয কচুয়া,উদজরা-

বরকূা,যজরা-বঝনাইদ-০১৯১১৫২৬২৩৭ 

অদটা যপাবডাং যড ৫০,০০০/- 

51.  বফজ্ঞানী যভািঃ জবভ উবেন খান, গ্রাভ-যগাারপুয 

ফি ভবজদ, কে নাং-১, ২য় তরা,দািঃ-টেী 

উদজরা-টেী,দজরা-গাজীপুয-০১৬৮১৬৭৯২৭৫ 

যবন্সর ব্যাটাবয বফীন বযদভাট থ বতযী। ৫০,০০০/- 

52.  বফনয় প্রাভাবনক, গ্রাভ-কাবরকাপুয 

যািঃ-াদযায়া, উদজরা-ফযাইগ্রাভ 

যজরা-নাদটায। ০১৭৬০৯৯২৯৬৭ 

জ্বারানী ছািা বফদুযৎ উৎাদন ৫০,০০০/- 

53.  যভািঃ বভরন উবেন, গদফলক, বি ইন্সটিটিউট

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ০১৭১৯৮১৪০১৭ 

উন্নত চুরায যটবস্ট্াং, বডজাইন এফাং তা 

যথদক বফদুযৎ উৎাদন 

৫০,০০০/- 

54.  যভািঃ ভবনয যাদন, কাযী অোক 

পৄড ইবঞ্জবনয়াবযাং এন্ড টি যটকদনারজী বফবাগ 

াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয় 

বদরট। যর-০১৭২৩ ১০৩৮৫৭ 

বযালু িীভ ম্যা ও কানফান যফাদড থয ভােদভ 

একটি আইক্রীভ ম্যানুপযাকিাবযাং পযাক্টবযয 

রীড টাইভ হ্রা এফাং প্রদ ইবপবদয়বন্স 

উন্নবতকযদণয একটি প্রাদয়াবগক উদদ্যাগ। 

৬০,০০০/- 

55.  বফজ্ঞানী যভাফাযক যাদন, প্রকল্প বযিারক 

গ্রাভ-উিযযাজকুবন্ড াঠানািা, যািঃ-যফৌরাই, 

উদজরা-বকদাযগঞ্জ দয, যজরা-বকদাযগঞ্জ 

যর-০১৭৫২১৯১১৯৮ 

ভূবভকদম্প রুদভ আত্মযোয মন্ত্র ৫০,০০০/- 

56.  এইি,এভ,এ ভাজুজ, কাযী অোক, 

বববর ইবঞ্জবনয়াবযাং বফবাগ, াজারার বফজ্ঞান ও 

প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট-০১৯২৯ ৯৮৩০৫৭ 

 

স্বল্পবাযী ইট বতযীদত প্লাবিক ও 

বরস্ট্াইবযদনয (ফজথয) ব্যফায 

৬০,০০০/- 



 

 

57.  যক.এভ আরী যযজা, বাবত 

১৫৬,ফেফন্ধু জাতীয় যস্ট্বডয়াভ 

২য় তরা, ঢাকা যর- ০১৯১৩৪৭৭৩১১ 

কযাবযয়ায কাদযি কবভউবনদকন বদস্ট্ভ ৫০,০০০/- 

বপ জকযার াদয়ন্স: 

58.  ডিঃ যভাাম্মদ ওভান গবন, দমাগী অোক 

গবনত বফবাগ, জাােীযনগয বফশ্ববফদ্যারয়, 

াবায, ঢাকা। ০১৭১২ ২৮০৯৯২ 

গাবনবতক ভদডবরাং এয ভােদভ কাবড থয়াক 

যর গবতবফদ্যা যফাঝা 

৬০,০০০/- 

59.  যভািঃ াখাওয়াত যাদন, প্রবালক, 

ভূতাবত্ত্বক বফজ্ঞান বফবাগ, জাােীযনগয 

বফশ্ববফদ্যারয়, াবায,ঢাকা-০১৭৩৪০১৯০২০ 

ভদলখারী দ্বীদয ফাবরদত মূেফান 

খবনদজয উবস্থবত নািকযণ 

৬০,০০০/- 

60.  ড. যভািঃ আব্দুয যাজ্জাক যকায,  

দমাগী অোক, দাথ থবফজ্ঞান বফবাগ 

যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

যর-০১৯১৪ ২৫৪২৭৮  

উচ্চ দেতা ম্পন্ন বরবথয়াভ ব্যাটাযী বতযীয 

জন্য বরবথয়াভ বববিক আয়বনক যকরা 

াংদেল ও মূোয়ন 

৬০,০০০/- 

61.  ড. যভাাম্মদ ভামুদুয যভান, কাযী 

অোক, যায়ন বফবাগ, জগন্নাথ 

বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-০১৮১৯ ১৬৬৫১৯ 

প্লাইদকারাইব দ্ধবতদত বযতযি 

যফাতরদক মূেফান যাায়বনক দাদথ থ 

বযনতকযণ। 

৬০,০০০/- 

62.  তাবভনা আপদযাজ, প্রবালক 

যায়ন বফবাগ,  জগন্নাথ বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। 

যর-০১৭৯৭ ৭৭৮০৮২ 

Piper chaba (Chui) গাদছয াতা যথদক 

বজফ বক্রয় যমৌগ পৃথকীকযণ এফাং পৃথকীকৃত 

যমৌদগয বজবফক কাম থকরা ম থদফেণ  

৬০,০০০/- 

63.  যভািঃ আবতকুয যভান, কাযী অোক 

দাথ থবফজ্ঞান বফবাগ,াফনা বফজ্ঞান ও প্রমৄবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, াফনা।০১৭২৩ ০৫১৭২৮ 

Growth of MgTa2O6 crystals by sol-gel 

method for high efficiency device 

applications. 

৬০,০০০/- 

64.  ড. যভাাম্মদ আওরাদ যাদন,  

কাযী অোক, যায়ন বফবাগ,  

জগন্নাথ বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা-০১৭৫৩ ১৬৭০৯৪ 

পৄদয়র যদর ব্যফাদযয জন্য অযাদযাদভটিক 

যপ্রটন বফবনভয় বরভায তবিৎ বফদেষ্য 

যভভদিন প্রস্তুত ও বফদেলণ 

৬০,০০০/- 

65.  ড. যভািঃ যদদরায়ায যাদন, প্রবালক,  

যায়ন বফবাগ, জগন্নাথ বফশ্ববফদ্যারয়।  

যর-০১৯২৩ ৫৮৮৬৬৯ 

যভটাদরা বরভায প্রস্তুতকযণ এফাং 

ইদরাকদট্রাক্রবভক ধভ থ িাবড 

৬০,০০০/- 

66.  এ,দক,এভ, নূয আরভ ববেকী, প্রবালক, 

যায়ন বফবাগ,ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা । 

যর-০১৭১৬-৫৮০৮৫০ 

নাইর যতরাবয়ায (Oreochromis Niloticus) উয 

ZnCl2 এফাং  ZnSO4.7H2O এয বফলবফদ্যা ম থদফেণ 

এফাং ভানফ স্বাদস্থযয উয এয ম্ভাব্য েবতকয প্রবাফ 

মূোয়ন 

৬০,০০০/- 

67.  যভািঃ হুভায়ুন কফীয, প্রবালক,যায়ন বফবাগ 

াফনা বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, াফনা।  

যর- ০১৭৬০৪৭৮০৪৩ 

Synthesis of Graphene/Sn Nano 

Composites for the Removal of Arsenic 

and Chromium Ions from Water System. 

৬০,০০০/- 

এবগ্রকারিায এন্ড এনবায়যণদভি : 

68.  যভািঃ আবযপ যাাইন, প্রবালক, ফাদয়াদকম্যাবস্ট্, যদয 

ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা যর-০১৬৭৬৩৪৯২৮৫ 

বনফ থাবিত উচ্চ পরনীর বফববন্ন ধাদনয জাদতয ও 

ধাদনয আগাভ রাইদনয যাায়বনক পুবি উাদাদনয 

তুরনামূরক ম থদফেণ 

৬০,০০০/- 

69.  আর নূয যভািঃ ইদিখায  যভান, কাযী 

অোক,এবনম্যার বনউবট্টন,দজদনটিক এন্ড বিবডাং, 

যদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা  যর-

০১৭২৩৫১৬০০৭ 

ছাগদরয যটস্ট্ টিউফ ভ্রণ উৎাদদন বডম্বানুয াংখ্যা 

ও এয গুণগত ভাদনয উয বডম্বাণু াংগ্রদয বফববন্ন 

যকৌদরয কাম থেভতা বনণ থয়। 

৬০,০০০/- 

70.  যভািঃ নুরুর কাদদয,  প্রবালক, কৃবল ইবঞ্জবনয়াবযাং 

বফবাগ, যদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা  যর-

০১৫২০০৮১৪৩২ 

 

প্রফা বমুদরন এফাং বজআইএ প্রমৄবিয ভন্বদয়য 

ভােদভ ফন্যায় কৃবলজ েয়েবতয বযভাণ বনধ থাযণ 

৬০,০০০/- 



 

 

71.  যভািঃ যভপতাউর ইরাভ,  কাযী অোক, 

কৃবল যায়ন বফবাগ, যদয ফাাংরা কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, যর-০১৭১৭৭১৭০৯৭ 

যদবযদত যযান কযা ফাঁধাকবয বৃবদ্ধ ও 

পরদনয উয বজফদযবরক এবড এয প্রবাফ 

৬০,০০০/- 

72.  পাদতভাতুজ যজাযা, বযিারক, জুুঁই ভবরা 

বভবত, যজরা-ফাদগযাট-০১৯৪২৩৩৭৯৩০ 

জরফায়ু বযফতথদন েবতগ্রস্থ জনগদনয াবফ থক 

খাদ্য বনযািা ও জীবফকায়ন প্রকল্প 

৬০,০০০/- 

73. আদয়া যফগভ, কাযী অোক, পবরত খাদ্য ও 

পুবি বফজ্ঞান বফবাগ, িট্টগ্রাভ যবদটবযনাবয ও 

এযাবনম্যার াদয়ন্স বফশ্ববফদ্যারয়,খুরী, িট্টগ্রাভ। 

যর-০১৭১৭৬১০৪৭৪ 

করায পুবি উাদান এয উয করা 

াকাদনায বনয়াভক যকরবয়াভ কাফ থাইড 

এয প্রবাফ 

৫০,০০০/- 

74.  বমুর িন্দ্র যকায, প্রবালক, কৃবল ম্প্রাযণ 

ও তথ্যদফা বফবাগ, যদয ফাাংরা কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা যর-০১৭৯০১২৯১০২ 

জরফায়ু বযফতথদন অববদমাজন বযকল্পনা 

জতয কযায রদেয যাই পাবভ থাং বদিদভয 

যযবদরন্স (বস্থবতস্থাকতা) মূোয়ন) 

৬০,০০০/- 

75.  আব্দুর াবরভ, প্রবাফক, কৃবল ফনায়ন ও 

বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ, যদয ফাাংরা কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা,  যর-০১৬৮৯৯২৩৫০০৭ 

পূণব্যথফাযদমাগ্যকযণ ও কদম্পাবস্ট্াং এয 

ভােদভ যদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারদয়য 

কঠিন আফজথনায ব্যফস্থানা 

৫০,০০০/- 

76.  যভািঃভব্বত আরী,  কাযী অোক,  প্রাণী 

উৎাদন ও ব্যফস্থানা বফবাগ, যদয ফাাংরা 

কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ০১৭২৪৪৮১৫২ 

িয়রায উৎাদদন যগারআলু খাফাদযয  

প্রবাফ 

৬০,০০০/- 

77.  খাইরুর কবফয,  কাযী অোক, উদ্যানতত্ত্ব 

বফবাগ, যদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা।  

যর-০১৯১৩৯১৬৬৩। 

যস্ট্ববয়ায অাংগজ ফাংবফিাদযয জন্য যগ্রাথ 

যযগুদরটয, বভবডয়া এফাং কাটিাং এয প্রবাফ 

৬০,০০০/- 

78.  যাভা ফারা যদফী, প্রবালক, পাভ থাবউটিকযার 

এনড ইন্ডাবিয়ার ফাদয়াদটকদনারবজ বফবাগ, 

বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,বদরট।দর-

০১৭২৩৯০৪৯৩৬ 

যারবট্রখাদদ্য অযাবিফাদয়াটিক বৃবদ্ধফধ থদকয 

বফকল্প বদদফ ঔলবধ উবিদদয প্রবাফ 

৬০,০০০/- 

79.  নাবপজ উর আান,  কযাদপ্টন,,বভবরটাবয 

ইনবস্ট্টিউট অফ াদয়ন্স এন্ড যটকদনারজী, 

বভযপুয কযািনদভি,ঢা  -০১৭২৫৪৩৩৭৪৩। 

Development of Numerical model to 

evaluate  climate driver saltwater 

intrusion in the south western coostal 

aquifers Bangladesh  

৬০,০০০/- 

80.  ড. আযাপৄর আবযপ, কাযী অোক, এবিভ 

ব্যাাংক, কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ফিইন্দাযা যভাি, 

যজরা-িাাইনফাফগঞ্জ। ০১৭১২২৬৭৯৮৯ 

িাাইনফাফগঞ্জ যজরায আদভয 

যািাযদগস্ট্ েবতয বযভান যফয কযা  

৬০,০০০/- 

81.  যভািঃ আরভগীয কফীয, কাযী অোক, 

ভৎস্য বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, 

ঢাকা।০১০১৭১৭৬৫৬৩১৪ 

Microbial, nutritional and heavy metal 

persistence analysis of Indian river shad 

Gudusia Chapra (Hamilton. 1822) from 

Kaptai Lake in Banglaesh 

৬০,০০০/- 

82.  যভািঃ াদদুয যভান, কাবয অোক, 

যজদনটিক ইঞ্জবনয়াবযাং এন্ড ফাদয়াদটকদনারবজ 

বফবাগ, মদায বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

মদায। যর-০১৭৩৩২৬৫৮৪৭ 

মদয যজরায কৃবল জবভদত আযদবনদকয 

বযভান বনণ থয় 

৬০,০০০/- 

83.  কাজী যভাাম্মদ আরী বজন্না, প্রবালক, অযাবনম্যার 

ও বপ ফাদয়াদটকদনারবজ বফবাগ, বদরট কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়,বদরট। যর-০১৯১৩২০৮৬৪৬ 

যজদনটিক বযদরনব অপ যিদটনড যে ওয়াটায 

ভাড ইর (ভন  যটযা কুুঁবিয়া) অযাভাং ইনবডববজুয়ায 

ইন ও পুদরন অপ ফ্লাড যপ্লন ইদকারবজ ইন বদরট 

৫০,০০০/- 

84.  ইবতয়াক আদভদ, কাযী অোক, কৃবল 

যায়ণ বফবাগ,ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

ভয়ভনবাং  যর-০১৯১৪৫১৫৬০। 

 

ঔলবধ গাদছয বনম থা ব্যফায কদয 

উবিদদয যযাগ সৃবিকাযী ছোদকয বযদফ 

ফান্ধফ ব্যস্থানা 

৬০,০০০/- 



 

 

85.  ড. যভািঃ াদফ আরী প্রাভাবনক,প্রবালক, 

বপাযীজ বফবাগ এবিভ ব্যাাংক কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

ফাাংরাদদ -০১৭১২০৫৩১৫৪। 

িাঁাইনফাফগঞ্জ যজরায নদীয ফাস্তুাংস্থাদন 

ব্যাক বযলদয খাঁিায় ভাছ িাল 

৬০,০০০/- 

86.  বভঠুন কুভায যঘাল,   প্রবালক, কৃবল ম্প্রাযণ ও 

গ্রাভীণ উন্নয়ন বফবাগ,  এবিভ ব্যাাংক, কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, ফাাংরাদদ। যর-০১৭১৭৪৪৩৩২ 

ফাাংরাদদ অন্তগ থত িাঁাইনফাফগঞ্জ যজরায 

আভিালীদদয অগ্রাবধকায বববিদত আভগাদছয 

জাত বনফ থািন 

৬০,০০০/- 

87.  যভনাজ আপছায, প্রবালক, এবগ্রকারিাযার 

ইকনবভক বফবাগ,  এবিভ ব্যাাংক, কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, ফাাংরাদদ।০১৬৭৫৩০৯৪৬৩ 

ফাাংরাদদ অন্তগ থত িাঁাইনফাফগঞ্জ যজরায় 

অফবস্থত আবদফাী জনদগাষ্ঠীয পর ব্যফস্থা 

এফাং খাদ্য বনযািা 

৬০,০০০/- 

88. াইখুর ইরাভ, প্রবালক, উবিদ যযাগ তত্ত্ব বফবাগ,  

এবিভ ব্যাাংক, কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ফাাংরাদদ।  

যর-০১৭৯৯৬০৩১৪৬ 

আদভয পর াংগ্র যফতী েত যযাগ বনয়ন্ত্রদনয  

যমুকভাব থয়ার  দ্ধবত উিাফদনয জন্য অণুজীফ 

অযানটাদগাবনস্ট্, যবলজ বনম থা এফাং 

ছোকনাদকয ভবন্বত প্রদয়াগ 

৬০,০০০/- 

89.  যভদদী াান যাদর, প্রবালক, মৃবিকা বফজ্ঞান 

বফবাগ,  এবিভ ব্যাাংক, কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

ফাাংরাদদ -০১৭২৫৪৯৬২০৫। 

িাাইনফাফগঞ্জ আবদফাীদদয কৃবল জবভয 

উফ থযতা মূোয়ন  

৬০,০০০/- 

90.  ড.অবনদভল যকায, কাযী অোক,  

পৄড ইবঞ্জবনয়াবযাং এন্ড টি যটকদনারবজ বফবাগ, 

াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

বদরট। যর-০১৭১২১৬৩৪৬২৪ 

িাদয়য বৃবদ্ধ, পুবি উাদান গ্রণ এফাং 

ব্যফাদয আযফািকুরায 

ভাইদকাযাইজাভপানজাই এয ভূবভকা 

৬০,০০০/- 

91.  যভািঃ নাজমুর যাাইন, প্রবালক, ভাইদক্রাবফয়ার 

ফাদয়াদটকদনারবজ বফবাগ, বদরট কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়,বদরট।দর-০১৭১৮৮২৬১৩১ 

ভবরকুরায বডদটকন অফ ববরুদরন্স জীন এন্ড ইন-ববদট্রা 

প্যাদথাদজদনব অফ  ই. যকারাই আইদাদরট কবজাং   

বডবজদজ ইন িয়রায বিদকন 

৬০,০০০/- 

92.  বয়দ ভাদকুর ফাযী, কাযী অোক, বপাবযজ 

যরথ ব্যফস্থানা বফবাগ,বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

যজরা-বদরট।০১৭৭১-২৮৩৮০৫ 

বদরট যজরায বপ পাভ থ  যািাঠায ভাদছয 

যযাগ বনণ থয় ও উৎাদদন তায  প্রবাফ বনণ থয় 

৬০,০০০/- 

93.  যভািঃ যযজাউর যবকফ, প্রকল্প বযিারক ও প্রবালক,  

ভূদগার ও বযদফ বফবাগ, জাােীযনগয 

বফশ্ববফদ্যারয়,াবায, ঢাকা। যর-০১৯১১৬৩৬৮৬৯ 

ভয়ভনবাং যজরায় গৃস্থরী কাম থক্রভ এফাং 

প্রবতদফগত যফামূদয উয যভৌসুবভ াবনয 

অবাদযয প্রবা 

৬০,০০০/- 

94.  যভািঃ াভীভ  আদভদ, প্রকল্প  বযিারক ও যকায়াবরটি 

অযাসুদযন্স  অবপায ববনয়য উদজরা ভৎস্য দপ্তয, 

যজরা- যগাারগঞ্জ। যর-০১৭৫০১৫৬৪৯৪ 

 বনযাদ গরদা বিাংবি উৎাদন ও যযাগ  প্রবতদযাধ 

েভতা বৃবদ্ধদত এবিফাদয়াটিদকয বযফদতথ 

যপ্রাফাদয়াটিক ব্যফায ীল থক দফ থািভ   দ্ধবত 

৬০,০০০/- 

95.  ডা.  যভািঃ ভবতউয যভান, বভবডবন বফবাগ, বদরট 

কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।দর-০১৭৩৪৯৮৫৭৭৩ 

খাবক কযাদম্বর াঁদয যপ্রাডাবক্টব ও বয-যপ্রাডাবক্টব 

াযপদভ থদন্সয এবডটিব এয কাম থকাবযতা  

৬০,০০০/- 

96.  যখ যাদর আদভদ, প্রবালক, প্লযাি  ও 

এনবায়যনদভনটার ফাদয়াদটকদনারীজ বফবাগ, বদরট 

কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,বদরট। যর-০১৯২৫৬৫২৯৮৪ 

পাইদটাদকবভকার বিবনাং অপ াভ যভবডবছনার 

প্লযাি ইন বদরট বযবজওন 

৬০,০০০/- 

97.  যভািঃ দুরার যকায, কাযী অোক, উদ্যানতত্ত্ব 

বফবাগ, যদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা।যর-

০১৭৮১৮৪৭৭৩ 

পাইদটাদযবভবডদয়ন যকৌদরয ভােদভ ভাটি 

যথদক বফলাি ধাতু দূযীকযণ 

৬০,০০০/- 

98.  তানবজনা তন্বী,  প্লযাি ফাদয়াদটকদনারবজ বফবাগ, 

ন্যানার ইনবস্ট্টিউট অফ ফাদয়াদটকদনারবজ, 

গণকফািী, াবায, ঢাকা। যর-০১৯১১১০১৪২৩ 

জাত উন্নয়দনয রদেয ভবরকুরায ভাকথাদযয াাদয্য 

ফাাংরাদদদ িালকৃত এরাদবযায ফাংানুগবতক 

বফবিেতা অনুন্ধান  

৬০,০০০/- 

99.  বভজথা যভাফাদেরুর ক,  প্রবালক, কৃবল ম্প্রাযণ 

এফাং তথ্যদফা বফবাগ, যদয ফাাংরা কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-০১৬৭২৩৬৭৬৮৪ 

জরফায়ু বযফতথন জবনত অীবঘাত যভাকাদফরায় 

ফাাংরাদদদয দবেণাঞ্চদর ভাটিয রফণািতায অীবদমাজদনয 

যকৌর বদদফ নতুন  উিাবফত ধাদনয জাতমূদয প্রবত 

কৃলক ম থাদয়য ভদনাবাফ বনরুন 

৬০,০০০/- 

100.  নাবদযা যভাকাদযযাভা,  বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা, উবিদ 

াযীযিত্ব বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল গদফলণা 

ইনবস্ট্টিউট, গাজীপুয । যর-০১৭৫৮৪৭৯১৪৪ 

অোংস্থাবনক াযীযাংস্থাবনক এফাং াযীযবৃিীয় 

বফবদিযয বববিদত যদর িা নীর ভুটায 

জাত ফাছাইকযণ 

৬০,০০০/- 



 

 

101.  ববযন সুরতানা, বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা,ন্যানার 

ইনবস্ট্টিউট অফ ফাদয়াদটকদনারবজ, গণক ফািী, 

াবায, ঢাকা যর-৮৮-০২৭৭৮৯২৮৯ 

ট্রা দ্ধবত এফাং আযআববড ভাকথায এয াাদয্য  

প্রাকৃবতক ও যািাযী উৎদয যদী যপু ুঁটি  ভাদছয 

বদবক  এফাং যকৌবরতাবিক াথ থকয বনণ থয় 

৬০,০০০/- 

102.  যভাাম্মদ   াদাত যাাইন,  বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা, 

বপাবযজ ফাদয়াদটকদনারবজ বফবাগ, ন্যানার 

ইনবস্ট্টিটিউট অফ ফাদয়াদটকদনারবজ, াবায,ঢাকা। 

যর-০১৬৭৬৯৪১৪৮২ 

বড এন এ ভাকথাদযয ভােদভ ভরা ভাদছয 

ফাংগত গঠন অনুন্ধান 

৬০,০০০/- 

103.  তাবভনা  আিায, প্রবালক, ফাদয়াদকদভবি এন্ড 

ভবরকুরায ফাদয়ারবজ বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং। যর-০১৭৭২৯৫০৫৩৩ 

ধাদনয রফনাি যিদ ববরকন ও 

স্যাবরাইরক এবদডয বফববন্ন প্রবাফ 

৬০,০০০/- 

104.  উভা ভন্ডর, কায অোক, যকৌবরতত্ত্ব ও উবিদ  

প্রজনন বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

ভয়ভনবাং ০১৭৪১১৩৬০৫৫ 

যদী প্রজাবতয ধাদনয বনবফি ফাবযক িাবযবেক 

ও বজফ যাাবয়বনক বফবিযয়ণ  

৬০,০০০/- 

105.  তানবজনা আিায, বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা,  ন্যানার 

ইনবস্ট্টিউট অফ ফাদয়াদটকদনারবজ, গণক ফািী, 

াবায,ঢাকা-০১৬৮১৪৬৬৭০ 

কীটনাক দূবলত ভাটি দত 

ফাদয়াাযদপকট্যাি সৃবিকাযী অনুজীফ 

ফাছাইকযণ ও বফবষ্ঠয নািকযণ  

৬০,০০০/- 

106.  যভািঃ ইকযামুর কবযভ, বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা, 

ন্যানার ইনবস্ট্টিউট অফ ফাদয়াদটকদনারবজ, গণক 

ফািী, াবায,ঢাকা-০১৮২৫০৩২৫৮১ 

বাযী ধাতু  দলণ প্রভদন বাযী ধাতু অণুজীফদক 

উবিদদয বৃবদ্ধ ফবধ থতকাযক বদদফ মািাইকযণ 

৬০,০০০/- 

107.  যাদর ভামুদ, বফজ্ঞাবনক কভ থকতথা, ইনবস্ট্টিউট 

অফ ফাদয়াদটকদনারবজ, গণক ফািী ন্যানার ই, 

াবায,ঢাকা-০১৭১৭০৮৩৩২৬ 

ফাাংরাদদদয স্থানীয় ধাদনয নমুনা দত  

Aspergillus flavus ছোক কর্তথক সৃি Aflatoxin 

B1 ও  B2 নািকযণ এফাং বযভাকযণ 

৬০,০০০/- 

108.  যভািঃ তাবজফ-উর-আবযপ, প্রবালক, ফাদয়াদকদভবি 

এন্ড ভবরকুরায ফাদয়ারবজ বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল 

বফশ্ববফবদ্যারয়,  ভয়ভনবাং। যর-০১৭৪৭৭২১২০ 

বভ যি  কফবরত ফাাংরাদদদয উিযাঞ্চদর 

পরতায াদথ ধাদনয িাযা উৎাদদনয জন্য বকছু 

প্রাণযাায়বনক িা  

৭০,০০০/- 

109.  বযপাত আযা জান্নাত  তভা, কাযী অোক,কৃবল 

অথ থনীবত বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

ভয়ভনবাং। যর-০১৭০৬৬২৬১৫৬ 

ভয়ভনবাং বফবাদগয বকছু বনফ থাবিত ধান 

প্রবক্রয়াজাতকযন িাতাদর পুরুল ও ভবরা 

েবভকদদয  বফলম্য বনরুনকযণ 

৬০,০০০/- 

110.  তাবযকুর ইরাভ, প্রবালক, ফাাংরাদদ কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং। 

যর-০১৭২১২০৪১৬৪ 

যোডদটযা বরটুযা দভদনয জন্য বফববন্ন 

এদিাদভাপ্যাদথাদজন, যাকায বৃবদ্ধ বনয়ন্ত্রক 

এফাং বজফ কীটনাদকয ব্যফায 

৬০,০০০/- 

111.  ড. আবু খাদয়য যভাা: মুিাবদরুর ফাযী যিৌদৄযী, 

দমাগী অোক, পর াযীযতত্ত্ব ও বযদফ 

বফবাগ, াজী যভািঃ দাদন বফজ্ঞান ও প্রমৄবি 

বফশ্ববফদ্যারয়,বদনাজপুয-০১৭১৩-১৬৩৩৩৯ 

 Management of Urban Kitchen 

wastes by aerobic decomposition and 

its efficacy on drop production 

৭০,০০০/- 

112.  ভবফনা নূয কবি, কাযী অোক,উবিদ বফজ্ঞান 

বফবাগ,  টাংগী যকাযী কদরজ, গাজীপুয। যর-

০১৯১১৬১২৫৬০ 

ফাাংরাদদদয বফববন্ন স্থাদন বি কর্তথক অফমুি 

আভন জাদয ধাদনয উদমাগীতা বনরুণ 

৬০,০০০/- 

113.  যভািঃ আফদুো আবজজ, ঊধ্বথতন বফজ্ঞাবনক 

কভ থকতথা, ফাাংরাদদ ধান গদফলণা ইনবস্ট্টিউট 

(বি), জয়দদফপুয, গাজীপুয-০১৭১২৫৭১৩১৬ 

যভৌসুদভ ফাাংরাদদদয কৃবল খযায ম্যাবাং ৬০,০০০/- 

114.  যগৌবয ভন্ডর, প্রবালক, ভৎস্য বফজ্ঞান বফবাগ, 

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-০১৭১২৫৩৫৩৩৫ 

Assessing Fish Fry Production from 

Hormone Induced Brood Fish in Dhrla 

River, Bangladesn. 

৬০,০০০/- 

115.  এফাদুো খান, প্রকল্প বযিারক ও প্রবালত, ভূদগার ও 

বযদফ বফবাগ, জাােীযনগয বফশ্ববফদ্যারাবায, 

ঢাকা-০১৮৩০৮৯৫২৩৬ 

কিফাজায যজরায ভদখারী দ্বীদয ভূ-দৃি 

ফািবফদ্যায প্রকৃবত ও অফস্থা উদঘাটন 

৬০,০০০/- 

116.  সুভা যানী যায়, প্রবালক, ফাদয়াদকদভবি এন্ড 

ভবরকুরায ফাদয়ারবজ বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারম, ভয়ভনবাং-০১৭৩৩৬৪৪৮৯৫ 

মুগফীদনয অোংস্থাবনক এফাং প্রাণযায়বনক 

বফবদে উয অবতবযি খিায প্রবাফ 

৭০,০০০/- 



 

 

117.  যভািঃ  জবরুর ইরাভ, বনফ থাী  বযিারক, বডজাফর 

ওদয়রদপয়ায পাউদন্ডন,যর-০১৭১৮৬৬১৬৬৬ 

জরফায়ু বযফতথদন েবতগ্রস্থ জনগদনয াবফ থক খাদ্য 

বনযািা ও জীবফকায়ন প্রকল্প 

৬০,০০০/- 

118.  যভািঃ যভাাযপ যাাইন, দমাগী অোক, মৃবিকা 

বফজ্ঞান বফবাগ,  যদয ফাাংরা কৃবল  বফশ্ববফদ্যারয়-যর-

০১৭১৬৫৯৭৪০৬ 

ভাটিদত আদ থবনদকয বযদালন ও ধান গাছ কর্তথক 

গ্রদন যাইদজাব্যাকদটবযয়ায ভূবভকা 

৬০,০০০/- 

119.  াইপৄো াবযয়ায,  কাযী অোক, মৃবিকা 

বফজ্ঞান বফবাগ, যদয ফাাংরা কৃবল  বফশ্ববফদ্যারয়, যর-

০১৭১৭৪৬৬৭২৭ 

ভাটিয যবৌত বফবিয  ও গুণাফবর এফাং আলুয পরন 

এয উয ফাদয়ািায এয প্রবাফ 

৬০,০০০/- 

120.  যভািঃ আযভান াফীফ,বভবরটাবয ইনবস্ট্টিউট অফ াদয়ন্স 

এন্ড যটকদনারজী, বভযপুয কযািনদভি, ঢাকা। যর-

০১৭১৪৩৫৭৯৯৮ 

ববজুযয়ার ভডদফ্লা দ্বাযা দবেণ-বিভ 

ফাাংরাদদদয  ভূ-গবথস্থ াবনয প্রফা ও াংক্রাভক 

ভদডবরাং 

৬০,০০০/- 

121.  নওযীন ইরাভ তভা , প্রবালক, এবগ্রকারিাযার 

ইকনবভক বফবাগ, এবিভ ব্যাাংক কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, ফাাংরাদদ-০১৭৩৫-৮৮১৯৬০০। 

খযাপ্রফনফদযন্দ্র এরাকায যযাা আভন যফতী বতত 

জবভদত খযাবষ্ণু পর উৎাদন এফাং ফতববটায়   

ফবজ উৎাদন ত্বযাবন্বত কযায ভােদভ িাঁাই 

নফাফগদঞ্জয কৃলকদদয াবযফাবযক আয় বৃবদ্ধকযন 

৬০,০০০/- 

122.  আভা আিায, প্রবালক, অথ থবনবতক এফাং 

ব্যফস্থানা  বফবাগ, যদয ফাাংরা কৃবল  

বফশ্ববফদ্যারয়- যর-০১৭২৮৮১১৯১১ 

ফাাংরাদদদয বনফ থাবিত এরাকায় ফবজ উৎাদদন 

কৃবল ঋদণয অফদান 

৬০,০০০/- 

123.  যভািঃ াজাান , কাযী অোক,  উদ্যানতত্ত্ব 

বফবাগ,দদয ফাাংরা কৃবল  বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা-

০১৬১৩৩৩৬৬৪৫ 

ঘৃতকুভাযীয বযভানগত ও গূনগত বফবদিযয উয 

বজফ াদযয প্রবাফ   

৬০,০০০/- 

124.  এ. এ. এভ. পজর ফাযী, কাযী অোক, 

মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, যদয ফাাংরা কৃবল  

বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা-০১৭২৬৯৩৭২৮৩  

টদভদটাদত কযডবভয়াভ টবিবটি হ্রা কযদণ 

স্যাবরাইবরক এবদডয প্রবাফ 

৬০,০০০/- 

125.  যভািঃ ভাসুদুর কবযভ, প্রবালক, ফাাংরাদদ কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং-০১৭৩৬১৫৮৯৩০। 

বিয়া ফীজ টাই-২ ডায়াদফটিক যযাগীদদয যদিয সুগায 

বনয়ন্ত্রন কদয এফাং হ্রদদযাদগয ঝুঁবকপূণ থ উাদান কভায় 

৬০,০০০/- 

126.  ড. এ এভ বযপৄজ্জজ্জভান, প্রধান বফজ্ঞাবনক 

কভ থকতথা,  পৄর বফবাগ, উদ্যানতত্ত্ব গদফলণা যকন্দ্র 

ফাাংরাদদ কৃবল গদফলণা ইনবস্ট্টিউট, 

জয়দদফপুয,গাজীপুয। যর-০১৬৭৭১১১১৬৬ 

গাভা-যয বভউদটন প্রদয়াদগয ভােদভ 

িাবডওরা পৄদরয যকৌবরতাবত্ত্বক উন্নয়ন। 

৭০,০০০/- 



 

 

টি,আয পযভ-৩২ 
(এ,আয,২৫৬ নাং-৩৬৬ িিব্য) 

াায্য ভঞ্জুযী/ঋণ/অবগ্রদভয বফর 

 
(প্রাবপ্ত যবদ পযভ) 

 

দপ্তয : বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় 

৩ - ২ ৬ ০ ৫ - ৩ ০ ৪ ৫ - ৫ ৯ ০ ১ 

 
                   

 

যটাদকন নাং--------------------তাবযখ------------------বাউিায নাং-----------------তাবযখ----------- 

 

স্মাযকবরব/ে নাং-    ৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০০৫.১৬-                                  তাবযখিঃ ০৭-০১-২০১৭ 

 

দ্বাযা ভঞ্জুবযকৃত (অনুবরব াংমৄি) । 

 
প্রকদল্পয নাভ: 
 

প্রকল্প বযিারদকয নাভ:           - 

 

                 জ  - 
 

স্থান:  বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাকা । 

 

 

স্থান:  --------------, তাবযখ-------------   গদফলক/ প্রকল্প বযিারক-এয স্বােয ও ীরদভাযিঃ 
 
 

 
টাকা---------------------------------------(কথায়)------------------------------------------------বুবঝয়া াইয়াবছ। 

 
ইা জুরাই ২০১৬ যথদক জুন/২০১৭  ম থন্ত াায্য/ভঞ্জুবয/ঋণ/অবগ্রভ   টাকা (অাংদকিঃ----------------------------------------- 

 

(কথায়)--------------------------------------------প্রদাদনয জন্য প্রবতস্বােবযত । 

 

 

স্থান: ঢাকা, তাবযখ-------------------     ভন্ত্রণারদয়য প্রবতস্বােযকাযীয স্বােয    

                                                                                                      নাভ:----------------- 

                                                                                         দফী:---------------- 

 

 
বাফ যেণ অবপদ ব্যফাদযয জন্য 

 
টাকা--------------------------(কথায়)--------------------------------------------টাকা প্রদান কযায জন্য া কযা দরা। 

 
 

 
অবডটয     সুায     বাফ যেণ কভ থকতথা 

  
যিক নাং---------------------------------------------তাবযখ------------------------------ 

 
 

 

          প্রদানকাযীয স্বােয 

ফািঃিঃমুিঃ-৯৭/৯৮-১৮০৪৩এপ(কভ-১)৫ রে কব (ব-৬১),১৯৯৮ 

যকাড নাং- 

 



 

 

 

 

 
২০১৬-২০১৭ অথ থ ফছদয বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারদয়য “গদফলণা ভঞ্জুবয” খাদত ফাদজট  বাফ যকাড নাং-৩-২৬০৫-৩০৪৫-

৫৯০১-এয  প্রমৄবি উিাফন, গদফলণা ও উন্নয়ন রক (R&D) প্রকদল্প              জ  গৃীত  প্রকদল্পয বদযানাভ:  

------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

প্রকল্প বযিারদকয নাভ:  ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

নমুনা স্বােয (প্রকদল্প প্রদি অনু  স্বােয):  

 
নাং গদফলক/ প্রকল্প বযিারদকয  স্বােয প্রবতষ্ঠান প্রধান/তত্ত্বাফধায়দকয তযায়ন 

 
১। 

 
২। 

 
৩। 



 

 

অেীকায নাভায      

 

                                   ,                  (R&D) প্রকদল্পয             

                   /                      
 

            :  

 

   ------------------------------------------------------    --------------------------------------------------------------------

          --------------------------------------------     --------------------------------------------------------------------

   জ  ------------------------------------------------ জ  ---------------------------------------------------------------------- 

    এ          -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------। 

 

                              /           ২০১৬-২০১৭                                             

                                                                                                - 

 

(১)                 জ                            ২০১৬-২০১৭                       এ               

                           ,                                                          এ   

           জ              জ                        

(২)             দে দেই প্রদি ফাদজট অনুমায়ী মাফতীয় খযি বফফযণী মূর বাউিায আনায ভন্ত্রণারদয়য াংবেি 

াখায় জভা প্রদাদন ফাে থাকফ। 

(৩) প্রকদল্পয অগ্রগবত মূোয়দণয বনবভি ভন্ত্রণারয় কর্তথক বনদয়াবজত যম যকান কভ থকতথাদক প্রকদল্পয মাফতীয় কভ থকান্ড অফবত 

দত দমাবগতা কযফ। 

(৪) প্রকদল্পয জন্য বনধ থাবযত ভয়ীভা উিীণ থ ফায পূদফ থ মবদ যকান কাযদণ আবভ প্রকল্প বযতযাগ কবয ফা প্রকল্প িারাদত অাযগ 

ই ফা প্রকল্প বযিারনা ম্পবকথত যকাবয নীবতভারা যভদন িরদত ব্যথ থ ই তদফ যকায কর্তথক ভঞ্জুবযকৃত মূদয় অথ থ 

যকাবয যকালাগাদয যপযৎ বদদত ফাে থাকফ। 

(৫) প্রকদল্পয বফযীদত ভঞ্জুবযকৃত অথ থ দ্বাযা আবভ যকান প্রকায যবৌত অফকাঠাদভা বন     ফা ব্যবিগত প্রদয়াজন যভটাফ না এফাং 

মাফতীয় অথ থ অনুদভাবদত বফজ্ঞাবনক গদফলণা/প্রমৄবি উন্নয়দন ব্যয় কযফ। 

(৬) প্রিাবফত প্রকল্প এরাকা/ অফস্থান বযফতথন দর আবভ/ আভযা বরবখতবাদফ আনায ভন্ত্রণারয়দক অফবত কযফ এফাং ২য় 

বকবিয বফর দাবখর ভয় প্রকদল্পয অগ্রগবত ম্পবকথত প্রাথবভক প্রবতদফদন ভন্ত্রণারদয় যপ্রযণ কযফ। 

 এছািা, আবভ/আভযা আযও অেীকায কযবছ যম, যকায প্রদি অথ থ ায়তাদক উেীক বাদফ গ্রণ কদয যদদয াবফ থক 

কোদণ প্রমৄবি উন্নয়দনয রদেয আভায/আভাদদয যভধা ও েভ বনদয়াবজত কযফ। 

 

(১) প্রথভ ােী-------------------------------------------------- 

 ঠিকানা------------------------------------------------------। 

 

(২) বদ্বতীয় ােী------------------------------------------------- 

 ঠিকানা------------------------------------------------------। 

বো/াংস্থা/গদফলণা প্রধাদনয স্বােয,তাবযখ,ীরদভায: 

 

                                                                                                                                                  

    ,                 

     

                    

                ,       

 

 

  :  :                    ৩০০(     )                                                                     জ  

                  জ                                                                             / 

 


