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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয় 

ফাাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা। 
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প্রপ্রযক:  ড. প্রভা: প্রগারাভ প্রভাস্তপা 

 উবচফ 

 বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয় 

 

প্রাক: প্রধান বাফযক্ষণ কভ মকতমা 

 বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয় 

 প্রগুনফাবগচা, ঢাকা 

 

ভদাদয়, 

বনদদ মক্রদভ বফজ্ঞান প্রযুবি ভন্ত্রণারদয়য বফজ্ঞান ও প্রযুবি গদফলণা ভঞ্জুবয খাত দত গদফলণা প্রকল্প ‘‘Detection of 

viral respiratory pathogen among the patients with lower respiratory tract infections at critical care 

unit of a tertiary care hospital of Bangladesh’’ ফাস্তফায়দনয জন্য ৭,০০,০০০/- (াত রক্ষ) টাকা দত ১ভ-২য় বকবস্ত 

ফাফদ (৭,০০,০০০x৫০%)= ৩,৫০,০০০/- (বতন রক্ষ ঞ্চা াজায) টাকা অফমুবিয যকাবয অনুদান ভঞ্জুবয জ্ঞান কযবছ। 

 

২। এই ব্যয় ফতমভান অথ ম ফছদযয (২০১৭-২০১৮) ভঞ্জুবয নাং-২৩ বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারদয়য অনুকূদর ফযাদ্দকৃত ‘‘বফজ্ঞান ও 

প্রযুবি কভ মসূচী’’ ‘‘অথ মননবতক প্রকাডঃ ৩-২৬০১-৩৯৯৩-৫৯০১’’ খাদতয ভন্ত্রণারয় কর্তমক অনুদভাবদত বফবাজদনয উখাত- ১ দত  

ঙ্কুরান কযা দফ।  

 

৩।   অনুদাদনয প্রচক Project Director (Principal Investigator), ‘‘Detection of viral respiratory pathogen 

among the patients with lower respiratory tract infections at critical care unit of a tertiary care 

hospital of Bangladesh’’ ীল মক প্রকদল্পয অনুকূদর ইস্যু দফ। 

 

তমাফরী: 

(ক) প্রাপ্ত প্রচদকয অদথ ময বফলদয় ফাস্তফায়নকাযী াংস্থা/বফবাগ/প্রবতষ্ঠান/বফশ্ববফদ্যারয়দক আরাদা একটি প্রমৌথ চরবত বাফ 

াংযক্ষণ কযদত দফ। প্রকল্প ফাস্তফায়ন ম্পবকমত কর প্ররনদদন ফাাংরাদদ ব্যাাংদকয তাবরকাভূি ব্যাাংদকয ভাধ্যদভ দত দফ। প্রকল্প 

বযচারক (বপ্রবিার ইনদববিদগটয) ও াংস্থা/বফবাগ/প্রবতষ্ঠাদনয প্রমৌথ স্বাক্ষদয ব্যাাংক একাউন্ট বযচারনা কযদত দফ। বকন্তু প্রম 

প্রক্ষদে প্রকল্প বযচারক (বপ্রবিার ইনদববিদগটয) বনদজই াংস্থা/বফবাগ/প্রবতষ্ঠাদনয প্রধান প্রদক্ষদে প্রকল্প বযচারক (বপ্রবিার 

ইনদববিদগটয) ও এদাবদয়ট ইনদববিদগটয-এয প্রমৌথ স্বাক্ষদয একাউন্ট বযচারনা কযদত দফ। প্রচক প্রাবপ্তয ১৫ (দনয) বদদনয 

ভদধ্য এই ভন্ত্রণারয়দক Bank Statement-এয ভাধ্যদভ প্রচক ব্যাাংদক জভা দয়দছ ভদভ ম বনবিত কযদত দফ। বফজ্ঞান ও প্রযুবি 

ভন্ত্রণারদয়য বফজ্ঞান ও প্রযুবি গদফলণা ভঞ্জুবয খাত প্রথদক প্রাপ্ত অথ ম গদফলণা কাদজ খযচ কযদত দফ। 

 

(খ) প্রকল্প বযচারক (বপ্রবিার ইনদববিদগটয) (ক) লান্মাবলক বববিদত ফাস্তফায়ন (ফাস্তফ/অথ মননবতক/ কাবযগযী) অগ্রগবত 

ভন্ত্রণারদয় প্রপ্রযণ কযদফন এফাং অথ ম ফছয প্রদল অদথ ময বাফ দাবখর কযদফন (খ) ভন্ত্রণারয় কর্তমক গঠিতঃ (১) বববজল্যাি টিভ (২) 

প্রটকবনকুার ভবনটবযাং টিভ এফাং (৩) প্রটকবনকুার ইবুালুদয়ন টিভদক প্রকল্প চরাকারীন প্রম প্রকান ভদয় এফাং প্রদমাজু প্রক্ষদে প্রকল্প 

ভানাদে প্রকদল্পয ফাস্তফ/অথ মননবতক অগ্রগবত প্রদ মন কযদত দফ। 

 

(গ) যকাবয অদথ ময মথামথ ব্যয় বনবিত এফাং যকাবয অবডট এয প্রদয়াজদন কুা ফব, প্রচক প্রযবজষ্ট্রায, ষ্টক প্রযবজষ্ট্রায ইতুাবদ 

াংযক্ষণ কযদত দফ। 

 

(ঘ)   অনুদান প্রদাদনয জন্য ভদনানীত প্রকল্প বযচারক (বপ্রবিার ইনদববিদগটয)-প্রক (দাবখরকৃত প্রকদল্প প্রদি অনুরূ স্বাক্ষয) 

বফবাগীয় প্রধান/ প্রবতষ্ঠান প্রধান কর্তমক প্রবতস্বাক্ষযকৃত টি.আয পযভ ৩২ (বফর পযভ), ১০(দ) টাকায প্রযবববনউ িুাম্প ও নমুনা 

স্বাক্ষয পযভ পুযণ কদয চায প্রট প্রদান কযদত দফ। এছাড়াও টি.আয পযভ ৩২ (বফর পযভ)-এ জাতীয় বযচয়ে নম্বয, প্রভাফাইর 

নম্বয ও TIN নম্বয (মবদ থাদক) অফশ্যই উদেখ কযদত দফ। 
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(ঙ)     নীবতভারায় ফবণ মত অঙ্গীকাযনাভা প্রভাতাদফক ৩০০/- (বতনত) টাকায নন-জুবডবয়ার িুাদম্প প্রকল্প বযচারক (বপ্রবিার 

ইনদববিদগটয)-প্রক অঙ্গীকাযনাভা প্রদান কযদত দফ। 

(চ)   প্রকল্প বযচারক (বপ্রবিার ইনদববিদগটয) ও এদাবদয়ট ইনদববিদগটয এয াম্প্রবতক ভদয়য ৪(চায) কব ছবফ ১ভ 

প্রেণীয প্রগদজদটড কভ মকতমা কর্তমক তুাবয়ত কদয প্রদান কযদত দফ। 

 

(ছ)   প্রফ-যকাবয াংস্থায প্রক্ষদে াংস্থা প্রধাদনযও াম্প্রবতক ভদয়য ৪(চায) কব ছবফ ১ভ প্রেণীয প্রগদজদটড কভ মকতমা কর্তমক 

তুাবয়ত কদয প্রদান কযদত দফ। 

 

(জ) অব্যবয়ত অথ ম ৩০প্র জুন/২০১৮ তাবযদখয ভদধ্য অফশ্যই ভ মণ কযদত দফ। 

 

(ঝ) উবচফ, অবধাখা-৯ কর্তমক প্রবতস্বাক্ষবযত বফর উস্থাদনয ভাধ্যদভ ‘‘Detection of viral respiratory 

pathogen among the patients with lower respiratory tract infections at critical care unit of a 

tertiary care hospital of Bangladesh’’ ীল মক প্রকদল্পয প্রকল্প বযচারক এ অথ ম উদিারন কযদত াযদফন। 

 

(ঞ)   অথ ম ভন্ত্রণারয়, অথ ম বফবাদগয ১৬ আগি ২০১৫ ইাং তাবযদখয ০৭.০০.০০০০.১৫১.২২. ০০৩.১৫-৩৫১ (১) এফাং ১১ জানুয়াবয 

২০১৭ এয ০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫-৬৫৪ াংখ্যক যকাবয আদদদ প্রদি ক্ষভতা ফদর এ আদদ জাবয কযা দরা। 

 

(ট)     এই অথ ম ব্যদয় মাফতীয় আবথ মক বফবধবফধান মথামথবাদফ ারন কযদত দফ এফাং ব্যদয়য প্রক্ষদে স্বচ্ছতা বনবিত কযদত দফ। 

ইা ব্যতীত প্রকল্প ফাস্তফায়দন প্রকল্প াংবিষ্ট াংদাবধত নীবতভারা ভাচ ম/২০১২ এ উবেবখত  মাফতীয় তমাবদ ারন কযদত দফ। 

                 

   আনায বফশ্বস্ত, 

 

 

ড. প্রভা: প্রগারাভ প্রভাস্তপা 

উবচফ 

প্রপানঃ ৯৫৭৬৫৩৯ 

বফতযণ: 

১। Dr. Md. Shamim Ahmed, Associate Professor (Principal Investigator), ‘‘Detection of viral 

respiratory pathogen among the patients with lower respiratory tract infections at critical care unit 

of a tertiary care hospital of Bangladesh’’ ীল মক প্রকল্প, Department of Rheumatology, Bangabandhu 

Seikh Mujib Medical University (BSMMU), Shahbag, Dhaka 
 

২। আয়ন ও ব্যয়ন কভ মকতমা/ বাফযক্ষণ কভ মকতমা, বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয়, ঢাকা 
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অনুবরব:  

 ভন্ত্রীয একাে বচফ, বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয়, ঢাকা  

 বচদফয একাে বচফ, বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয়, ঢাকা 

 অবতবযি বচদফয (বফ: প্র:) ব্যবিগত কভ মকতমা, বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয়, ঢাকা 

 অবপ কব 

 

ড. প্রভা: প্রগারাভ প্রভাস্তপা 

উবচফ 

 


