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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় 

ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাকা 

www.most.gov.bd 

 
                    

নাং- ৩৯.০০.০০০০.০৯.০২.০৬৯.১৬-১৭/১০                                              তাবযখঃ 
০২ ভাঘ ১৪২৩ 

১৫ জানুয়াবয ২০১৭ 

 

বফলয়ঃ  ২০১৬-২০১৭ অথ থ ফছদয ‘‘বফজ্ঞান ও প্রমৄবি গদফলণা’’ ভঞ্জুযীখাত দত অনুদাদনয জন্য  বনফ থাবিত 

প্রকল্পমূদয বপ্রবিার ইনদববিদগটয কর্তথক বফর দাবখর প্রদে  
 
 

 
 উমৄ থি বফলদয়য প্রবত দয় দৃবি আকল থণপূফ থক বনদদ থক্রদভ অনুদাদনয জন্য বনফ থাবিত প্রকল্পমূদয প্রকল্প বযিারকগণদক যকাযী 

আদদ (বজও)-য বনদদ থনা মভাতাদফক ১ভ ও ২য় বকবি (দভাট অনুদাদনয ৫০%) অনুদাদনয জন্য বফর পযভ পূযণপূফ থক ভন্ত্রণারদয় দাবখর 

কযায জন্য অনুদযাধ কযা দরা। বফর াওয়ায য বফর প্রবতস্বাক্ষয কদয মিক ইস্যুয জন্য প্রধান বাফযক্ষণ কভ থকতথায বনকট মপ্রযণ কযা 

দফ। এতদদে বজও-য কব, বফর পযভ, নমুনা স্বাক্ষদযয পযভ ও নীবতভারায় উদেবখত অেীকাযনাভায পযভ (Annexure-L) এফাং 

পূণ থাে ঠিকানায পযভ (Annexure-M) মপ্রযণ কযা দরা।  

 

২.০ আগাভী ১৯ জানুয়াবয ২০১৭ তাবযদখয ভদে বফর পযভ (৪ মট), নমুনা স্বাক্ষয পযভ (৪ মট), প্রকল্প বযিারক (বপ্রবিার 

ইনদববিদগটয) ও এদাবদয়ট ইনদববিদগটয এয াম্প্রবতক ভদয়য ৪ (িায) কব ছবফ ও জাতীয় বযিয়দেয পদটাকব  ৪ (িায) কব 

(১ভ মেণীয মগদজদটড কভ থকতথা কর্তথক তুাবয়ত) এফাং মফ-যকাযী াংস্থায মক্ষদে াংস্থা প্রধাদনযও াম্প্রবতক ভদয়য ৪ (িায) কব ছবফ ও 

জাতীয় বযিয়দেয পদটাকব  ৪ (িায) কব (১ভ মেণীয মগদজদটড কভ থকতথা কর্তথক তুাবয়ত) কদয বিফ, বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় 

ফযাফয দাবখদরয জন্য বফনীত অনুদযাধ কযা দরা। উদেখ্য, বফর পযদভ ১০ (দ) টাকা মূদেয মযবববনউ িুাম্প, ৩০০/- (বতনত) টাকায 

নন-জুবডবয়ার িুাদম্প অেীকাযনাভা (Annexure-L) ও পূণ থাে ঠিকানায পযভ (Annexure-M) মথামথবাদফ পূযণপূফ থক দাবখর 

কযদত দফ।  

 

 
াংমৄবিঃ ফণ থনাভদত (৫ পদ থ)। 

স্বাক্ষবযত 

১৫/০১/২০১৭ 

ড. মভা: মগারাভ মভািপা 

উবিফ 

মপান: ৯৫৭৬৫৩৯ 

ই-মভর: section9@most.gov.bd 

 
২০১৬-২০১৭ অথ থ ফছদয বফদল অনুদাদনয জন্য বনফ থাবিত প্রকল্পমূদয  

প্রকল্প বযিারক /বপ্রবিার ইনদববিদগটয (কর)  

 

অনুবরবঃ 

১।  ভাননীয় ভন্ত্রীয একান্ত বিফ, বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারদয়য, ঢাকা 

২।  বিফ ভদাদদয়য একান্ত বিফ, বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারদয়য, ঢাকা 

৩। মপ্রাগ্রাভায, বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারদয়য, ঢাকা (এ ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফ াইদট প্রকাদয অনুদযাধ) 

৪। অবতবযি বিফ (বফ: প্র:) ভদাদদয়য ব্যবিগত কভ থকতথা, বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারদয়য, ঢাকা 

৫। অবপ কব 
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টি,আয পযভ ৩২ 

(এ,আয, ২৫৬ নাং ৩৬৬ দ্রিব্য) 

াায্য/ভঞ্জুযী/ঋণ/ অবগ্রদভয বফর 

( প্রাবি যবদ পযভ ) 

দিযঃ বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় 

 

মকাড নাং- ৩ - ২ ৬ ০ ৫ ৩ ৯ ৯ ৩ ৫ ৯ ০ ১ 

 
মটাদকন নাং ............................... তাবযখ ............................ বাউিায নাং ..............তাবযখ........................ 
 

স্মাযকবরব/ ে নাং-                                                    তাবযখঃ   
 

দ্বাযা ভঞ্জুযীকৃত (অনুবরব াংমৄি) 
 

Name of the Project: 

  
 

Name of Project Director (Principal Investigator): ......................................................................   
 

স্থানঃ বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাকা। 
 

স্থানঃ ................................... ঢাকা .......................... তাবযখ ................................................................... 

 
প্রধান গদফলক এয স্বাক্ষয ......................................            বফবাগীয় প্রধান/  

(প্রকদল্প প্রদত্ত অনুরূ)                                                        প্রবতষ্ঠান প্রধান কর্তথক প্রবতস্বাক্ষবযত............................. 

নাভঃ ..............................................................            নাভঃ ................................................................. 

দফীঃ ...........................................................             দফীঃ.......................................... ...................... 

(নাভাাংবকত ীর)   (নাভাাংবকত ীর) 

জাতীয় বযিয়ে নম্বয: 

ট্যাক্স নম্বয: 

মভাফাইর নম্বয: 
 

টাকাঃ ....................................... (কথায়ঃ .................................................................) বুবঝয়া াইয়াবছ। 

ইা জুরাই, ২০১৬ ইদত জুন ২০১৭ ..................................................................ম থন্ত াায্য/ভঞ্জুযী/ঋণ/অবগ্রভ 

টাকা (অাংক).. ............................ (কথায়ঃ  ..................................................) প্রদাদনয জন্য প্রবতস্বাক্ষবযত। 

স্থানঃ ...........................................ঢাকা .................................................... তাবযখ......................... 

       ভন্ত্রণারয় কর্তথক প্রবতস্বাক্ষযকাযীয স্বাক্ষয  

       নাভ ..................................................................... 

       দফী ....................................................................

              
বাফযক্ষণ অবপদ ব্যফাদযয জন্য 

টাকা .................................( কথায় ....................................................) প্রদান কযায জন্য া কযা ইর। 
 

অবডটয      স্যায    বাফ যক্ষণ কভ থকতথা 

নাভ ...........................................  নাভ .................................. নাভ.............................. 

মিক নাং ......................................  তাবযখ ...............................  

  
                                                                                           প্রদানকাযীয স্বাক্ষয 

ফাঃঃমুঃ- ৯৭/৯৮-১৮০৪৩ এপ (কভ-১)৫ রক্ষ কব (ব-৬১),১৯৯৮     
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২০১৬-২০১৭ অথ থ ফছদয ফযাদ্দকৃত বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারদয়য বফদল অনুদান কভ থসূিীয ফাদজট মকাড নাং ৩-২৬০৫-৩৯৯৩ 

৫৯০১ খাত দত বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারদয়য বফদল অনুদান এয আওতায় গৃীত Name of the Project...................... 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

Dr/Doctor./Engineer/Mr/Ms.......................................................................................................... 

নমুনা স্বাক্ষয ( প্রকদল্প প্রদত্ত অনুরূ স্বাক্ষয): 

প্রধান গদফলক/ প্রকল্প বযিারদকয স্বাক্ষয 

      (বপ্রবিার ইনদববিদগটয) 

               স্বাক্ষয 

বফবাগীয় প্রধান/প্রবতষ্ঠান প্রধান কর্তথক 

তুাবয়ত 

 
১। 

 

 
২। 

 

 
৩। 
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ANNEXURE - L 

 

বফজ্ঞান ও প্রমৄবিয জন্য বফদল ফযাদদ্দয আওতাধীন কভ থসূিী/প্রকদল্পয বযিারক/প্রবতষ্ঠান-বযিারক কর্তথক বফজ্ঞান ও 

প্রমৄবি  ভন্ত্রণারয় মথদক কভ থসূিী/প্রকদল্পয বফযীদত গৃীত আবথ থক ফযাদদ্দয মদথামৄি ব্যফায ম্পবকথত অেীকাযনাভা 

 

কভ থসূিী/প্রকল্প বদযানাভঃ 

 

আবভ            বতা/স্বাভী            

স্থায়ী ঠিকানাঃ য/গ্রাভ        ডাকঘয(দকাড )        

থানা       মজরা           

কভ থসূিী/প্রকল্প এরাকায ঠিকানাঃ                     

                     

      

বদযানাদভ উদেবখত কভ থসূিী/প্রকদল্পয বযিারক/প্রবতষ্ঠান-বযিারক িরবত ২০১৬-২০১৭ অথ থ ফছদয বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় প্রদত্ত অদথ থ 

উি কভ থসূিী/প্রকল্পটি ফািফায়দনয রদক্ষু বনম্নফবণ থত আদযাবত মাফতীয় বনয়ভকানুন জ্ঞাদন মস্বচ্ছায় মভদন বনদয় অেীকায কযবছ মমঃ 

(১) “Guidelines for Different Programmes Under Special Allocation for Science and Technology” – 

ীল থক বনদদ থবকায Terms and Conditions of the Special Allocation for the Science and Technology 

মথামথবাদফ মভদন িরফ; 

(২) আবভ/আভযা এই াংস্থা কর্তথক দাবখরকৃত ফাদজট ও কভ থ বযকল্পনা অনুমায়ী কভ থসূিী/প্রকল্পটি িরবত ২০১৬-২০১৭ অথ থ ফৎদয 

ফািফায়ন পূফ থক এ ম্পবকথত প্রমৄবিগত তথ্য মৃদ্ধ প্রবতদফদন আনায ভন্ত্রণারয়, ব্যািডক ও আনায যাভ থ অনুমায়ী অন্য মম মকান 

প্রবতষ্ঠাদন দাবখর কযফ এফাং উি প্রবতদফদন আন্তজথাবতক/জাতীয়বাদফ স্বীকৃত জান থাদর প্রকাদয ব্যফস্থা কযফ; 

(৩) কভ থসূিী/প্রকল্পটি ভাবিয দে দেই প্রদত্ত ফাদজট অনুমায়ী মাফতীয় খযি বফফযণী মূর বাউিায আনায ভন্ত্রণারদয়য াংবিি 

াখায় জভা প্রদাদন ফাে থাকফ; 

(৪) কভ থসূিী/প্রকদল্পয অগ্রগবত মূোয়দনয জন্য ভন্ত্রণারয় কর্তথক বনদয়াবজত মম মকান বফদলজ্ঞ/কভ থকতথাদক প্রকদল্পয মাফতীয় কভ থকান্ড 

অফবত দত দমাগীতা কযফ; 

(৫) কভ থসূিী/প্রকদল্পয জন্য বনধ থাবযত ভয় ীভা উত্তীণ থ ফায পূদফ থ মবদ মকান কাযদন আবভ/আভযা কভ থসূিী/প্রকল্প বযতুাগ কবয ফা 

কভ থসূিী/প্রকল্প িারাদত অাযগ ই ফা কভ থসূিী/প্রকল্প বযিারনা ম্পবকথত যকাযী নীবতভারা মভদন িরদত ব্যথ থ ই তদফ যকায কর্তথক 

ভঞ্জুযীকৃত অব্যবয়ত অথ থ বনদদ থনা মভাতাদফক মপযত বদদত ফাে থাকফ; 

(৬) কভ থসূিী/প্রকদল্পয বফযীদত ভঞ্জুযীকৃত অথ থ দ্বাযা আবভ/আভযা মকান প্রকায মব ত অফকাাাদভা বনভ থাণ ফা ব্যবিগত প্রদয়াজন মভটাফ না 

এফাং মাফতীয় অথ থ অনুদভাবদত বফজ্ঞাবনক গদফলণা/প্রমৄবি উন্নয়দন ব্যয় কযফ; ভঞ্জুযীকৃত অব্যবয়ত অথ থ বনদদ থনা মভাতাদফক মপযত বদদত 

ফাে থাকফ; 

(৭) কভ থসূিী/প্রকল্পটি শুরু কযায দে দেই কভ থসূিী/প্রকল্প এরাকায অফস্থান ম্পদকথ আবভ/আভযা বরবখতবাদফ আনায ভন্ত্রণারয়দক 

অফবত কযফ এফাং অফবত যাখফ।  
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আবভ/আভযা আযও অেীকায কযবছ মম, যকায প্রদত্ত অথ থ ায়তাদক উদ্দীক বাদফ গ্রন কদয মদদয াবফ থক কোদণ বফজ্ঞান ও 

প্রমৄবি উন্নয়দনয দে আভায/আভাদদয মভধা ও েভ বনদয়াবজত কযফ। 

মিক নাং ……………..... অদথ থয বযভাণ .....................................,  তাবযখ……….............…. 

ফাাংরাদদ ব্যাংক, ঢাকা - এয ভােদভ গদফলণা কভ থসূিীয অনুকূদর ফযাদ্দকৃত অথ থ বুদঝ মরাভ। 

 

 

প্রথভ স্বাক্ষী _______________________ 

(নাভ ও স্বাক্ষয, তাবযখ, মপান নাং ও মভাফাইর নাং) 

ীর মভায _______________________ 

 

 

বদ্বতীয় স্বাক্ষী _______________________ 

(নাভ ও স্বাক্ষয, তাবযখ, মপান নাং ও মভাফাইর নাং) 

ীর মভায _______________________ 

 

 
কভ থসূিী/প্রকল্প বযিারক/(বপ্রবিার ইনদববিদগটয) 

(নাভ ও স্বাক্ষয, তাবযখ, মপান নাং ও মভাফাইর নাং) 

ীর মভায _______________________ 
 

প্রবতষ্ঠান বযিারক /াংস্থা প্রধান 

(নাভ ও স্বাক্ষয, তাবযখ, মপান নাং ও মভাফাইর নাং) 

ীর মভায _______________________ 

 
 

 

কভ থসূিী/প্রকদল্পয দমাগী গদফলদকয 

(নাভ ও স্বাক্ষয, তাবযখ, মপান নাং ও মভাফাইর নাং) 

ীর মভায _______________________ 
 
বিফ 

বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় 

ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাকা - ১০০০। 

 

 
বফঃদ্রঃ দুইজন স্বাক্ষী, প্রথভ মেণীয মগদজদটড কভ থকতথা ফা স্বীকৃত গদফলণা প্রবতষ্ঠাদনয বক্ষক/বফজ্ঞানী/প্রমৄবিবফদ দফন এফাং অেীকাযনাভা 

৩০০/- (বতনত) টাকায নন-জুবডবয়ার িুাদম্প বরবখত দফ। 
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ANNEXURE – M 

 

বফদরয াদথ বনদম্নফবণ থত ছকটি পূযণপূফ থক জভা প্রদাদনয জন্য অনুদযাধ জানাদনা ’রঃ 
1. Name of the Project :  

2. বজও নাং- :  

3. Name of the Principal 

Investigator (PI) (ইাংদযজীদত) 

ও (ফাাংরায়) 

: 

 

 

 a) Present Address                  

e-mail Address 

:  

 b) Permanent Address :  

 c) Telephone : 

 

Office: 

Residence: 

 d) Mobile No :  

 e) Fax No :  

 f) e-mail address :  

4. Name of the Associate 

Investigator  

:  

 a) Present Address                  

e-mail Address 

:  

 b) Permanent Address :  

 c) Telephone : Office: 

Residence: 

 d) Mobile No :  

 e) Fax No :  

 f) e-mail address :  

5. Name of the Head 

/Executive Director 

(প্রদমাজু মক্ষদে) 

:  

 a) Present Address                  

e-mail Address 

:  

 b) Permanent Address :  

 c) Telephone : Office: 

Residence: 

 d) Mobile No :  

 e) Fax No :  

 f) e-mail address :  

 

 


