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     ২৫ অশ্বিন  ১৪২৪ 

নং-৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০১.০৩.০০৯.১৭-৪৪৮                                          তাশ্বযখঃ                                          ------------------ 

     ১০ ক্টাফয, ২০১৭ 

 

 

 ২০১৭-২০১৮                                  (NST)          কভ মসূশ্বিয  অওতায় ফপক্রাশ্ব নফায়ক্নয জন্য 

অক্ফদনকাযীক্দয াক্ষাৎকায গ্রণ। 

 

 

 অশ্বদষ্ট ক্য় জানাক্না মাক্ে ফম, ২০১৭-২০১৮ থ ম ফছক্য শ্বফজ্ঞান ও প্রযুশ্বি ভন্ত্রণারক্য়য “জাতীয় শ্বফজ্ঞান ও প্রযুশ্বি (NST) 

ফপক্রাশ্ব কভ মসূশ্বিয অওতায় ফপক্রাশ্ব নফায়ক্নয জন্য অক্ফদনকাযীক্দয শ্বনক্ে তাশ্বরকায় ফশ্বণ মত তাশ্বযখ ও ভক্য় ফাংরাক্দ যভাণু 

শ্বি কশ্বভন ফকন্দ্র (ফাংরা একাক্েভীয াক্িম), াফাগ, ঢাকায় নুশ্বিত ক্ফ।  

 

২। তাশ্বরকায় ফশ্বণ মত ছাত্র-ছাত্রী/গক্ফলকগণক্ক সুাযবত আজায ও অক্ফদনকাযীয স্বাক্ষশ্বযত গক্ফলণা কাক্জয গ্রগশ্বতয শ্বযক্ার্ ম ৫ 

কশ্ব, ফপক্রাশ্ব প্রাশ্বিয য জাতীয় ও অন্তজমাশ্বতক ম মাক্য় ফশ্বভনায প্রদান,  জাতীয় ও অন্তজমাশ্বতক ম মাক্য়  গক্ফলণা প্রফন্ধ প্রকানা 

এফং প্রক্য়াজনীয় ন্যান্য কাগজত্র শ্বনধ মাশ্বযত তাশ্বযখ ও ভক্য় াক্ষাৎকাক্য ংগ্রক্ণয জন্য শ্বনক্দ মক্রক্ভ নুক্যাধ কযা ক্রা। 

 

                                  স্বাক্ষশ্বযত/ ১০-১০-২০১৭ 

                                                                                                           (এ,ক্ক,এভ,তাক্যক) 

             উ-শ্বিফ 

                ফপানঃ ৯৫৫৯৯৩১। 

                                          E-mail:section12@most.gov.bd 

     :  তাশ্বরকায় ফশ্বণ মত     অক্ফদনকাযীগণ। 

     ২৫ অশ্বিন  ১৪২৪ 

নং-৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০১.০৩.০০৯.১৭-৪৪৮/১(৩)                                  তাশ্বযখ: ------------------ 

     ১০ ক্টাফয,২০১৭ 

প্রক্য়াজনীয় কাম মাক্থ ম নুশ্বরশ্ব: 

 

১। ফপ্রাগ্রাভায, শ্বফজ্ঞান ও প্রযুশ্বি ভন্ত্রণারয়, ফাংরাক্দ শ্বিফারয়, ঢাকা (ংযুশ্বি ত্রটি এ ভন্ত্রণারক্য়য ওক্য়ফাআক্র্ প্রকাক্য 

নুক্যাধ)।  

২। শ্বতশ্বযি শ্বিফ (শ্বফপ্র)-এয ব্যশ্বিগত কভ মকতমা, শ্বফজ্ঞান ও প্রযুশ্বি ভন্ত্রণারয়, ফাংরাক্দ শ্বিফারয়, ঢাকা ।   

৩। ংশ্বিষ্ট নশ্বথ। 

 

 

                            স্বাক্ষশ্বযত/ ১০-১০-২০১৭ 

(এ,ক্ক,এভ,তাক্যক) 

         কাযী শ্বিফ 

  

  

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


 

াক্ষাৎকায গ্রক্ণয তাশ্বযখ: ২৩ ক্টাফয,২০১৭ ফযাজ ফাভফায, ভয়,কার-৯-৩০র্ায় 

  

 

 
 

 

নং অক্ফদনকাযীয নাভ, ঠিকানা ও ফভাফাআর নম্বয 
১ ২ 

1.  শ্বমদনীয়া, যায়ন শ্বফবাগ, ফাংরাক্দ প্রক্কৌর শ্বফিঃ, ঢাকা, ফর: ০১৬৮১৮৭১৯০০ 

2.  শ্বযাজুভ ভশ্বনযা, শ্বিশ্বকৎা ভক্না শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, ফর: ০১৭৭৭৩৩৭০৮৯ 

3.  শ্বভঠু ফবৌশ্বভক, শ্বিশ্বনকার পাক্ভ মী এন্ড পাভ মাকক্রাজী শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, ফর: ০১৭২৭৬৭২০৬৭ 

4.  ফযাকানা অযা রুশ্ব, প্রাণীশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ যাজাী, ফর: ০১৭২২০৩০৫৮৫ 

5.  আভক্যাজ জাান, াদাথ ম শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, জাাঙ্গীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা, ফর: ০১৭২৭৮৩০৮৬৩০ 

6.  সুান্ত যকায, ভূক্গার ও শ্বযক্ফ শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিঃ, ঢাকা, ফর: ০১৫৫৮৯৬৯১৪ 

7.  কাজী জশ্বরুর আরভা , দাথ ম শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, জাাঙ্গীযনগয শ্বফিঃ, াবায, ঢাকা, ফর: ০১৯১১২৩১৭১৪ 

8.  ফভাাঃ াশ্বরভা খাতুন, শ্বযক্ফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, যাজাাী শ্বফিঃ, যাজাী, ফর: ০১৫৫৬৫১৮০৭২ 

9.  পাশ্বতভা তুজ ফমাহুযা, ফজক্নটিক আশ্বিশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাক্য়াক্র্কক্নারশ্বজ শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিঃ, ঢাকা, ফর: ০১৯২৭৭৬৩৮৪৪ 

10.                ,             শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, ফর: ০১৬২৭৭০৮৭০৬ 

11.  ফভাছাঃ মুছশ্বরভা জাান, দাথ ম শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,  ফাংরাক্দ প্রক্কৌর শ্বফিঃ, ঢাকা, ফর: ০১৯১১৯৬৭১৩০ 

12.  োঃ এভ,এভ,অরভগীয শ্বদ্দীক অব্বাী,আনশ্বিটিউর্ ফ ফাক্য়ারশ্বজকযার াক্য়ক্ে, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়,যাজাী,০১৭১১-১৭৩০৪৪ 

13.  পাশ্বযয়া  খাতুন,  প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, ফর-০১৯৩০৪৯৫২৩৬ 

14.        আ      ,                 ,               , ঢাকা,    -০১৮৩৩৯৯৬৪০৪ 

15.                   ,          ,                     ,     ,     , ফর-০১৭১৮-১১১০৩৩ 

16.                 , পূয ও শ্বযক্ফ ফকৌর      ,                                 ,      ।   -০১৭১২-৫০৯৮৫১ 

17.  ফভাছাঃমুশ্বরভা জাান, দাথ ম শ্বফজ্ঞান      , ফাংরাক্দ প্রক্কৌর           , ঢাকা, ফর-০১৯১১-৯৬৭১৩০ 

18.  ফভাাম্মদ অযাফুর আরাভ, দাথ ম শ্বফজ্ঞান      , ফাংরাক্দ প্রক্কৌর           , ঢাকা, ফর-০১৭৯১-৫৭২৯১৯ 

19.  ফভাঃ অাদুজ্জভান,             ,                                  ,     ,    -০১৭৫৮-৪৩৩৭৮৯ 

20.       :        আ   ,             ,     ,                    ,              , ঢাকা-০১৭২০৩১৪১৫১ 

21.  ফভাঃ ফগারাভ ভর্তমজা তারকুদায,শ্বএআিশ্বে গক্ফলক,পশ্বরত গশ্বণত শ্বফবাগ,ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা।ফর-০১৯১১-৭২৩১৯৫ 

22.  ক্ন্তাল িন্দ্র িন্দ, পর উশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,ফাংরাক্দ কৃশ্বল  শ্বফিশ্বফদ্যারয় ভয়ভনশ্বং, ফর: ০১৭১৮৩৫৩৩৬৮ 

23.  ফভাঃ াক্দককুর আরাভ ,ভাআক্ক্রাফাক্য়ারশ্বজ এন্ড াআশ্বজন শ্বফবাগ, ফাংরাক্দ কৃশ্বল  শ্বফিশ্বফদ্যারয় ভয়ভনশ্বং, ফর: ০১৭২১৪১৭৫৯৮ 

24.  ফভাঃ এনামুর ক,  ভাআক্ক্রাফাক্য়ারশ্বজ এন্ড াআশ্বজন শ্বফবাগ, ফাংরাক্দ কৃশ্বল  শ্বফিশ্বফদ্যারয় ভয়ভনশ্বং, ফর: ০১৭৩৭৭৯৭৭২ 

25.  আপপাত অযা ভাজাফীন, কৃশ্বল ম্প্রাযণ শ্বক্ষা শ্বফবাগ, ফাংরাক্দ কৃশ্বল  শ্বফিশ্বফদ্যারয় ভয়ভনশ্বং, ফর: ০১৭১৭৩৬২৫৩১ 

26.  ফভাাম্মদ জাভক্দ অরভ, কৃশ্বল ম্প্রাযণ শ্বক্ষা শ্বফবাগ, ফাংরাক্দ কৃশ্বল  শ্বফিশ্বফদ্যারয় ভয়ভনশ্বং, ফর: ০১৯১২৮১৭২০৯ 

27.  ফভাঃ আউনু অরী, মৃশ্বিকা শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ফাংরাক্দ কৃশ্বল  শ্বফিশ্বফদ্যারয় ভয়ভনশ্বং, ফর: ০১৭১২৩১৫৮৮৭ 

28.  াভীভা নাযীন,দাথ ম শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,িট্টগ্রাভ প্রক্কৌর ও প্রযুশ্বি শ্বফিশ্বফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ।ক্র-০১৮১৬-৩৪৩৮২১ 

29.        আ   ,         শ্বযক্ফ         ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,    -০১৭১৫-০৬৮৫৮৫ 

30.  পাযানা আয়াশ্বভন , কৃশ্বল ম্প্রাযণ ও শ্বক্ষা শ্বফবাগ, ফাংরাক্দ কৃশ্বল শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ভয়ভনশ্বং।ফর-০১৭১১-০৫৩৬১৬ 

31.  জয় কাশ্বন্ত াা, প্রাণ-যায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যযরয়, ঢাকা, ফর-০১৭২৬-৩৩২১৩৯ 

32.                 , দাথ ম শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,                 শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, ০১৯৩৬-০০৮৫৩৬ 

33.  ফযাজীনা আয়াশ্বভন (রাকী),শ্বএআিশ্বে গক্ফলক,কৃশ্বল থ মনীশ্বত শ্বফবাগ, ফাংরাক্দ কৃশ্বল শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ভয়ভনশ্বং।০১৭৩৩-৯৮০৪২৮ 

34.       আ         আ          আ                                 ।   -০১৭১১-১৫১৮৭২ 

35.        আ   ,                 ,               ,     ,    -০১৭১৬-৩৭৭২১৯ 

36.             , কৃশ্বল থ মনীশ্বত শ্বফবাগ, ফাংরাক্দ কৃশ্বল শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ভয়ভনশ্বং।   -০১৭১২-১০৪৯৯২ 

37. উিভ কুভায যকায,কৃশ্বলতত্ত্ব শ্বফবাগ, ফাংরাক্দ কৃশ্বল শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ভয়ভনশ্বং।ফর-০১৭১৬-৮০৯৭৪৭ 

38.  যাফান ফতাহুযা,      ,গশ্বণত       ফাংরাক্দ প্রক্কৌর           , ঢাকা, ফর-০১৭১২-৬২৩৩৩২। 

39.  অব্দুল্লা-অর-   ন,              ,দাথ ম শ্বফজ্ঞান      , ফাংরাক্দ প্রক্কৌর           , ঢাকা। ফর-০১৬৭২-৭৭৪৫৮৭। 

40.  উিভ কুভায যকায, কৃশ্বলতত্ত্ব শ্বফবাগ, ফাংরাক্দ কৃশ্বল  শ্বফিশ্বফদ্যারয় ভয়ভনশ্বং, ফর: ০১৮১৬৩৩২২৪১ 



41.  অজায অরী, াশ্বযজ ফাক্য়ারশ্বজ এন্ড ফজক্নটিক ভৎস্য শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ফাংরাক্দ কৃশ্বল  শ্বফিশ্বফদ্যারয় ভয়ভনশ্বং, ফর: ০১৭২৬৫৫৯৫৪৩ 

42.  ফভাছা: নাশ্বভকা নাশ্বযন, কৃশ্বল থ মনীশ্বত শ্বফবাগ,ফাংরাক্দ কৃশ্বল  শ্বফিশ্বফদ্যারয় ভয়ভনশ্বং, ফর: ০১৭৬৫০৯০৯৬ 

43.  ফদফাশ্ব িন্দ্র অিার্য্ম, কৃশ্বলব্যফা ও শ্বফণন শ্বফবাগ,ফাংরাক্দ কৃশ্বল  শ্বফিশ্বফদ্যারয় ভয়ভনশ্বং,ফর: ০১৬২২০১১৬৩৬ 

44.  রুভানা যভান, ফাক্য়াক্র্ক্নারশ্বজ শ্বফবাগ,ফাংরাক্দ কৃশ্বল  শ্বফিশ্বফদ্যারয় ভয়ভনশ্বং,ফর: ০১৭১৮৫১২০৫৭ 

45.  ভান কাশ্বন্ত াা, শ্বএভও এফং প্রধান উশ্বিদ প্রজনন শ্বফবাগ,ফাংরাক্দ কৃশ্বল  শ্বফিশ্বফদ্যারয় ভয়ভনশ্বং 

46.  অনজুভান অযা ,রাআবিক ফপ্রাোকন যান্ড ম্যাক্নজম্যান্ট শ্বফবাগ, ফাংরাক্দ কৃশ্বল  শ্বফিশ্বফদ্যারয় ভয়ভনশ্বং,ফর: ০১৭২২৪২৯৮৫৮ 

47.  ফভাঃ াাদৎ ফাক্ন,মৃশ্বিকা শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ফাংরাক্দ কৃশ্বল  শ্বফিশ্বফদ্যারয় ভয়ভনশ্বং,ফর: ০১৭১৭২২১০৪১৭ 

48.  তাশ্বনয়া আরাভ, পক্যশ্বি এন্ড উে ফর্কক্নারশ্বজ শ্বেশ্বশ্বিন,                    । 

ফর: ০১৭১৩১৯৯৮১৪ 

49.  ফভাা: নাজনীন অখতায ,যায়ন শ্বফবাগ, ফাংরাক্দ কৃশ্বল  শ্বফিশ্বফদ্যারয় ভয়ভনশ্বং, ফর: ০১৯৯৮১৭৮৪৫৯ 

50.  ফভাঃ আনামুর কশ্বযভ, পশ্বরত গশ্বণত শ্বফবাগ, ফাংরাক্দ কৃশ্বল  শ্বফিশ্বফদ্যারয় ভয়ভনশ্বং, ফর: ০১৯১২৬১৬২৭৫ 

 

শ্বফঃ দ্রঃ শ্বফস্তাশ্বযত জানক্ত ফর-০১৭২০২৩৮০৯৬ ফমাগাক্মাগ কযা ফমক্ত াক্য। 

 


