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িবষয়:  3127-3128 aথ বছের “ ি  u াবন, গেবষণা o u য়ন লক (R&D) কে ” a দান দােনর জ  eি কালচার 
e  eনভায়রনেম  িবভােগ আেবদনকারীেণর সা াৎকার  হণ । 

 

 uপ  িবষেয় জানােনা যাে  েয, 3127-3128 aথ বছের িব ান o ি  ম ণালয় ক ক  “ ি  

u াবন, গেবষণা o u য়ন লক  ( R&D ) কে ” a দান দােনর জ  eি কালচার e  eনভায়রনেম  িবভােগ  

আেবদনকারীগেণর সা াৎকার হণ eতদসে  সং  তািলকায় বিণত তািরখ o সময় a যায়ী বাংলােদশ পরমা  

শি  েক  (বাংলা eকােডিমর পােশ) শাহবাগ, ঢাকায় a ি ত হেব। 

3। আেবদনকারীগণেক ািবত কে র 4 কিপ Synopsisসহ সা াৎকাের aংশ হেণর জ  িনেদশ েম 

a েরাধ করা হেলা। 

সং ি ঃ বণনামেত।                

           া িরত/38-1৯-3127 

                                                                 (েমাঃ শাহজাহান) 
সহকারী সিচব 

েফানঃ ৯66৯৯42। 
E-mail:section12@most.gov.bd 

িবতরণ: সংি  সকল ক  আেবদনকারী।  

 

সদয় কাযােথ a িলিপঃ 

2। ে া ামার, িব ান o ি  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

3। সংি  নিথ। 

  
  



আেবদনকারীগেণর তািলকা 
 

সা াৎকার হেণর তািরখঃ 13-21-3127,রিববার, সকাল ৯.11টা  

ঃ নং ক াবেকর নাম, পদবী কানা o  েমাবাiল ন র
2 3

1.  েমাঃ আিরফ েহাসাiন, ভাষক, বােয়ােক াি , েশের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা েসল-
1278745৯396 

2.  আল র েমাঃ iে খার  রহমান, সহকারী a াপক,eিন াল িনuি শন,েজেন ক e  ি িডং, েশের 
বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা  েসল-12834627118

3.  ফািহমা তাবাস ম, গেবষক,িমিলটাির iনি uট aব সােয়  e  েটকেনালজী, িমর র ক া নেম , 
ঢাকা।  েসল-1273636৯227 

4.  েমাঃ ল কােদর,  ভাষক, িষ iি িনয়ািরং িবভাগ, েশের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা  েসল-
12631192543 

5.  েমাঃ েমফতাuল iসলাম,  সহকারী a াপক, িষ রসায়ন িবভাগ, েশের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা, 
েসল-128288281৯8 

6.  ফােতমা জ েজাহরা, পিরচালক, ঁi মিহলা সিমিত, েজলা-বােগরহাট।  েসল-12৯53448৯41
7.  আেয়শা েবগম, সহকারী a াপক, ফিলত খা  o ি  িব ান িবভাগ, চ াম েভেটিরনাির o e ািন াল 

সােয়  িব িব ালয়, লশী, চ াম। েসল-12828721585 
8.  িশ ল চ  সরকার, ভাবক, িষ স সারণ o ত েসবা িবভাগ, েশের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা

েসল-128৯123৯213 
9.  আ ল হািলম, ভাবক, িষ বনায়ন o পিরেবশ িব ান িবভাগ, েশের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা,  

েসল-1279৯৯346118 
10.  েমাঃমহ ত আলী,  সহকারী a াপক,  াণী uৎপাদন o ব াপনা িবভাগ, েশের বাংলা িষ 

িব িব ালয়, ঢাকা 
েসল-1283559263 

11.  খাi ল কিবর,  সহকারী a াপক, u ানত  িবভাগ, েশের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা।  েসল-
12৯24৯2774। 

12.  েমাঃ েতাফােয়ল েহাসাiন,  সহকারী a াপক,  িষ uি দ িবভাগ, েশের বাংলা িষ িব িব ালয়, 
ঢাকা। েসল-12926493381 

13.  সয়দা হািববা বা , েসে টারী, BYSC ,267, ব ব  জাতীয় ে িডয়াম (3য় তলা), ঢাকা। 
েসল-12৯222493৯9 

14.  েসামা বালা েদবী, ভাষক, ফামািসu ক ালস eনড i াি য়াল বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, িসেলট িষ 
িব িব ালয়,িসেলট।েসল-12834৯15৯47 

15.  নািফজ uল আহসান,  ক াে ন,,িমিলটাির iনি uট aব সােয়  e  েটকেনালজী, িমর র ক া নেম , 
ঢাকা। েসল-12836544854। 

16.  েমাঃ আ ল জ ার বাশদাহ, সাত ীরা সদর, েজলা-সাত ীরা। েসল-12৯52446878 
17.  আ া আল মা ন, পাটগাতী, ীপাড়া, েজলা-েগাপালগ । েসল-1283-8372911 
18.  নoিশন আফেরাজা, ডাকঘর+uপেজলা-মতলব,েজলা-চ দ র। েসল-12৯52446878 
19.  েমাঃ িথবী আহেমদ, 54,িব,িব, 3য় কেলাণী,  িমর র-2, ঢাকা। েসল-1283-8372911 
20.  েমাঃ রিফ ল iসলাম, সভাপিত, িডিজটাল সাi  াব, 29/12, দি ণ িবিশল, িমর র-2, .ঢাকা-2327।

েসল-12৯52446878 
21.  ড. eস, eম, ফয়সল, u তন ব ািনক কমকতা,  আ িল িষ গেবষণা েক , চ াম, েজলা-চ াম। 

েসল-12831452776 
22.  ড. আশরা ল আিরফ, সহকারী a াপক, eি ম াংক, িষ িব িব ালয়, বড়i ারা েমাড়, েজলা-

চাপাiনবাবগ । েসল-12823378৯9৯
23. েমাঃ আলমগীর কবীর, সহকারী a াপক, মৎ  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 



েসল-1212828767425 
24.  a ন চ  েভৗিমক, সহকারী a াপক, রসায়ন িবভাগ, মাoলানা ভাসানী িব ান o ি  িব িব ালয়,

সে াষ, েজলা-টা াiল।েসল-12825631745 
25.  েমাঃ শােহ র রহমান, সহকাির a াপক, েজেন ক i িনয়ািরং e  বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, যেশার 

িব ান o ি  িব িব ালয়, যেশার। েসল-12844376958 
26. কাজী েমাহা দ আলী িজ াহ, ভাষক, a ািন াল o িফস বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, িসেলট িষ 

িব িব ালয়,িসেলট। েসল-12৯24319757
27.  মাহ ল হাসান,  ভাষক, ফামািসu ক ালস e i াি য়াল বােয়ােটকেনালিজ, িসেলট িষ

িব িব ালয়, িসেলট। েসল-1932-872৯91 
28.  েমাঃ আ  শাহাদৎ েহােসন, িপeiচিড গেবষক, িসেলট িষ িব িব ালয়, েজলা-িসেলট। 

েসল-12817656979 
29.  েমাঃ মাহ ব uল েফরেদৗস, ক   পিরচালক, নারী o িষ u য়ন  সং া, সব ল ানসন, াম: 

িছনাiহাট, uপেজলা: রাজারহাট, েজলা: িড় াম, েসল-128351642৯4 
30.  iশিতয়াক আহেমদ, সহকারী a াপক, িষ রসায়ণ িবভাগ,বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ

েসল-12৯2562671। 
31.  ড. েমাঃ সােহব আলী ামািনক, ভাষক, িফশারীজ িবভাগ eি ম াংক িষ িব িব ালয়, বাংলােদশ

েসল-12823164265। 
32. িম ন মার েঘাষ,   ভাষক, িষ স সারণ o ামীণ u য়ন িবভাগ,  eি ম াংক, িষ 

িব িব ালয়, বাংলােদশ। েসল-1282855443 
33. েমহনাজ আফছার, ভাষক, eি কালচারাল iকনিমকস িবভাগ,  eি ম াংক, িষ িব িব ালয়, 

বাংলােদশ। েসল-1278641৯574
34.  শাi ল iসলাম, ভাষক, uি দ েরাগ ত  িবভাগ,  eি ম াংক, িষ িব িব ালয়, বাংলােদশ।

েসল-128৯৯714257 
35. েমেহদী হাসান েসােহল, ভাষক, ি কা িব ান িবভাগ,  eি ম াংক, িষ িব িব ালয়, বাংলােদশ

েসল-128365৯7316। 
36. ড. aিনেমষ সরকার, সহকারী a াপক, ড iি িনয়ািরং e   েটকেনালিজ িবভাগ, শাহজালাল 

িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট। েসল-128232745735 
37.  েমাঃ নাজ ল েহাসাiন, ভাষক, মাiে ািবয়াল বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ,িসেলট িষ িব িব ালয়

েসল-12829937242 
38. সয়দ মােশ ল বারী, সহকারী a াপক, িফশািরজ েহলথ ব াপনা িবভাগ,িসেলট িষ িব িব ালয়, 

েজলা-িসেলট। েসল-12882-394916 
সা াৎকার হেণর তািরখঃ 14-21-3127,রিববার, সকাল ৯.11টা  

ঃ নং ক াবেকর নাম, পদবী কানা o েমাবাiল ন র
2 3

39. েমাঃ েরজাuল রিকব, ক  পিরচালক o ভাষক,  েগাল o পিরেবশ িবভাগ,জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়,সাভার, ঢাকা। েসল-12৯2274797৯

40.  েমাঃ শামীম  আহেমদ, ক   পিরচালক o েকায়ািল  a া ের   aিফসার িসিনয়র uপেজলা মৎ  
দ র, েজলা- েগাপালগ । েসল-128612675৯5 

41.  ডা.  েমাঃ মিতuর রহমান, িমিডিসন িবভাগ,িসেলট িষ িব িব ালয়, িসেলট।েসল-12845৯96884
42.  েশখ রােসল আহেমদ, ভাষক, া   o eনভায়রনেমনটাল বােয়ােটকেনালীজ িবভাগ,িসেলট িষ 

িব িব ালয়,িসেলট। েসল-12৯36763৯95 
43.  ড. িজনাথ লতানা েজিম, সহেযাগী a াপক, বােয়ােকিমি  o মাiে াবােয়ালিজ, নথ সাuথ 

িব িব ালয়, বাংলােদশ। েসল-12878৯52734 
44.  েমাঃ েবল মাহ দ, সহকারী a াপক, uি দ েরাগত  িবভাগ, প য়াখালী িব ান o ি  

িব িব ালয়, মকী, প য়াখালী । েসল-12828621174 8 
45.  েমাঃ লাল সরকার, সহকারী a াপক, u ানত  িবভাগ, েশের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা

েসল-1289295884 



46.  তানিজনা ত ী,  া  বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, াশনাল iনি uট aব বােয়ােটকেনালিজ, গণকবাড়ী, 
সাভার, ঢাকা। েসল-12৯22212534

47.  িমজা েমাবাে ল হক,  ভাষক, িষ স সারণ eবং ত েসবা িবভাগ, েশের বাংলা িষ িব িব ালয়, 
ঢাকা।েসল-12783478795 

48.  নািদরা েমাকােররামা,  ব ািনক কমকতা, uি দ শারীর  িবভাগ, বাংলােদশ িষ গেবষণা 
iনি uট, গাজী র । েসল-1286958৯255 

49.  িশিরন লতানা, ব ািনক কমকতা, াশনাল iনি uট aব বােয়ােটকেনালিজ, গণক বাড়ী, সাভার, 
ঢাকা । েসল-99-13889৯39৯ 

50.  েমাহা দ   শাহদাত েহাসাiন,  ব ািনক কমকতা, িফশািরজ বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, াশনাল 
iনি uট aব বােয়ােটকেনালিজ, সাভার,ঢাকা। েসল-12787৯52593

51.  তাহিমনা  আ ার, ভাষক, বােয়ােকেমি  e  মিল লার বােয়ালিজ িবভাগ, বাংলােদশ িষ 
িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। েসল-12883৯61644 

52.  uপমা ম ল, সহকার a াপক, েকৗিলত  o uি দ  জনন িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, 
ময়মনিসংহ । েসল-12852247166 

53. তানিজনা আ ার, ব ািনক কমকতা,  াশনাল iনি uট aব বােয়ােটকেনালিজ, গণক বাড়ী, 
সাভার,ঢাকা । েসল-1279257781

54.  েমাঃ iকরা ল কিরম, ব ািনক কমকতা, াশনাল iনি uট aব বােয়ােটকেনালিজ, গণক বাড়ী, 
সাভার,ঢাকা। েসল-12936143692 

55.  েসােহল মাহ দ, ব ািনক কমকতা, াশনাল iনি uট aব বােয়ােটকেনালিজ, গণক বাড়ী, সাভার,
ঢাকা। েসল-12828194437 

56. েমাঃ তাহিজব —uল-আিরফ, ভাষক, বােয়ােকেমি  e  মিল লার বােয়ালিজ িবভাগ, বাংলােদশ িষ 
িব িবি ালয়,  ময়মনিসংহ। েসল-1285883231 

57.  িরফাত আরা জা াত  তমা, সহকারী a াপক, িষ aথনীিত িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, 
ময়মনিসংহ। েসল-12817737267 

58.  তাির ল iসলাম, ভাষক, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। েসল-12832315275
59.  ড. আ  খােয়র েমাহা: ািদ ল বারী েচৗ রী, সহেযাগী a াপক, ফসল শারীরত  o পিরেবশ িবভাগ, 

হাজী েমাঃ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়,িদনাজ র। েসল-12824-27444৯ 
60.  েখলারাম চ  সাহা, ভাষক, িষ রসায়ন িবভাগ, শহীদ আকবর আলী, িব ান o ি  কেলজ

েসল-128৯৯725715  
61.  সাiলা িদল হািসল, ক  পিরচালক, েসফ, সাগরপাড়া, থানা: েবায়ািলয়া, েজলা: রাজশাহী 

েসল-12827894561। 
62. মিবনা র কিচ, সহকারী a াপক,uি দ িব ান িবভাগ,  টংগী সরকারী কেলজ, গাজী র 

েসল-12৯22723671 
63. েমাঃ আব াহ আিজজ, ঊ তন ব ািনক কমকতা, বাংলােদশ ধান গেবষণা iনি uট (ি ), 

জয়েদব র, গাজী র। েসল-12823682427
64.  েগৗির ম ল, ভাষক, মৎ  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা।েসল- 12823646446
65. eবা াহ খান, ক  পিরচালক o ভাষত, েগাল o িপরেবশ িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়

েসল-129419৯6347 
66. েমাঃ জািকর েহাসাiন, সহকারী a াপক,  াণীিব া িবভাগ, সরকাির eম,িস কেলজ িসেলট। 

েসল-12823953563 
67.  মা রানী রায়, ভাষক, বােয়ােকেমি  e  মিল লার বােয়ালিজ িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয, 

ময়মনিসহং। েসল-128447559৯6 
68. েমাঃ  জিহ ল iসলাম, িনবাহী  পিরচালক, িডজাবল oেয়লেফয়ার ফাuে শন,েসল-12829772777
69. েমাঃ েমাশারফ েহাসাiন, সহেযাগী a াপক, ি কা িব ান িবভাগ,  েশের বাংলা িষ  িব িব ালয় 

েসল-128276৯8517 
70.  সাi াহ শাহিরয়ার,  সহকারী a াপক, ি কা িব ান িবভাগ, েশের বাংলা িষ  িব িব ালয়, েসল-

12828577838 
71.  েমাঃ আরমান হাবীব,িমিলটাির iনি uট aব সােয়  e  েটকেনালজী, িমর র ক া নেম , ঢাকা। 



েসল-12825468৯৯9 
72.  নoরীন iসলাম তমা , ভাষক, eি কালচারাল iকনিমকস িবভাগ, eি ম াংক িষ িব িব ালয়, 

বাংলােদশ। েসল-12846-992৯711 
73.  আসমা আ ার, ভাষক, aথৈনিতক eবং ব াপনা িবভাগ, েশের বাংলা িষ  িব িব ালয়

েসল-12839922৯22 
74.  েমাঃ শাহজাহান , সহকারী a াপক,  u ানত  িবভাগ,েশের বাংলা িষ  িব িব ালয় 

েসল-12724447756 
75.  e. eস. eম. ফজল বারী, সহকারী a াপক, ি কা িব ান িবভাগ, েশের বাংলা িষ  িব িব ালয়

েসল-12837৯48394 
76.  েমাঃ মা ল কিরম, ভাষক, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। েসল-12847269৯41
77.  ড. eস eম শির মান, ধান ব ািনক কমকতা, ল িবভাগ, u ানত  গেবষণা েক , 

বাংলােদশ িষ গেবষণা iনি uট, গাজী র। েসল-12788222277
 


