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বফলয়: ২০১৭-১৮ অথ থ ফছরয প্রমৄবি উদ্ভাফন, কদফলণা  উন্নয়নমূরও (R&D) প্রওদেয রিও গ্রণ প্রদে।  

 

২০১৭-২০১৮ অথ থ ফছদয বফজ্ঞান  প্রমৄবি ভন্ত্রণারদয়য প্রমৄবি উদ্ভাফন, কদফলণা  উন্নয়নমূরও (R&D) প্রওদেয রম 

ওর প্রওে বযিারদওয রিও প্রস্তুত দয়দছ, তাঁদদয আকাভী ২৫ এবপ্রর, ২০১৮ তাবযঔ বুধফায ওার ১০-০০টা রথদও দুপুয 

০১-০০ ম থন্ত ফাাংরাদদ বিফারদয়য ২ নাং রকদটয ওাউন্টায রথদও প্রদান ওযা দফ।  

২। এভতাফস্থায়, তাবরওায় ফবণ থত প্রওে বযিারওদদয বনধ থাবযত তাবযঔ  ভদয় বনজ বনজ রিও গ্রণ ওযায জন্য 

বনদদ থক্রদভ অনুদযাধ ওযা দরা। 

                               

                                                                                                           (এদওএভ তাদযও) 

          উ-বিফ 

            রপানঃ ৯৫৫৯৯৩১। 

                                        E-mail:section12@most.gov.bd 

বফতযণ:  তাবরওায় ফবণ থত ওর প্রওে বযিারওকণ। 

প্রদয়াজনীয় ওাম থাদথ থ অনুবরব: 

 

১। মৄগ্মবিফ (বনযাত্তা-২), স্বযাষ্ট্র, ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাওা (াংমৄি দেয তাবরওায় ফবণ থত প্রওে 

বযিারওদদয রিও প্রদাদনয জন্য ফাাংরাদদ বিফারদয়য দ থনাথী ওদে এওটি ওাউন্টায ফযাদেয অনুদযাধ)।  

২। রপ্রাগ্রাভায, বফজ্ঞান  প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাওা (াংমৄবি েটি এ ভন্ত্রণারদয়য দয়ফাইদট 

প্রওাদয অনুদযাধ)।  

২। অবতবযি বিফ (বফপ্র)-এয ব্যবিকত ওভ থওতথা, বফজ্ঞান  প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাওা ।   

৩। াংবিষ্ট নবথ। 

 

              

 

(এদওএভ তাদযও) 

           উবিফ 

  

  

  

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


বফলয়ঃ ২০১৭-২০১৮ অথ থ ফছদয বফজ্ঞান  প্রমৄবি ভন্ত্রণারদয়য “কদফলণা ভঞ্জুবয” ঔাদতয ‘প্রমৄবি উদ্ভাফন, কদফলণা   

         উন্নয়নমূরও (R&D) প্রওদে’ অনুদানপ্রাপ্ত প্রওে বযিারওদদয তাবরওা। 

 

 (i)  জীফবফদ্যা, বিবওৎাবফদ্যা  পুবষ্টবফদ্যাঃ 

ক্রঃ

নাং 

ডাদয়বয 

নাং 

প্রওে প্রস্তাফদওয নাভ, দবফ   

ঠিওানা 

কদফলণা বদযানাভ  সুাবযকৃত অথ থ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1.  ১ অধ্যাও ড. রভাঃ ভওবুর রাদন 

প্যাথরজী বফবাক,ফাাংরাদদ কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং। 

রবড়ায ফুফুদয এওটি প্যাদথা- 

ব্যাওটাবযরবজওযার স্টাবড।  

৮০,০০০/- 

2.  ২ ড. এপ.এভ. আরী ায়দায  

দমাকী অধ্যাও, উবদ্ভদবফজ্ঞান 

বফবাক, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, 

যাজাী। 

ভুট্টায রজদনটিও বফবিেতা এফাং 

ওম্বাইবনাং এবফবরটি অধ্যায়ন। 

৮০,০০০/- 

3.  ৪ অম্যান কাঙ্গুরী, প্রবালও, বিবনওযার 

পাদভ থী এন্ড পাভ থাদওারজী বফবাক, 

ঢাওা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাওা। 

ইদওারাই এয এবন্টফাদয়াটিও প্রবতদযাদধয 

স্বরূ বনণ থয় এফাং ইউদযাপ্যাদথাদজবনও 

ইদওারাই এয বফবিন্নতা, নািওযণ  

আণবফও িবযোয়ন। 

৮০,০০০/- 

4.  ৫ ইওযামুর াান, প্রবালও, ষুধ 

প্রমৄবি বফবাক, ঢাওা বফশ্ববফদ্যারয়, 

ঢাওা। 

enhancement of antidiabetic drug 

Gliclazide by solid dispersion technique 

and preparation of capsules containing 

optimized Gliclazide solid dispersion  

৮০,০০০/- 

5.  ৭ সুফণ থা দত্ত, কদফলণা ওভ থওতথা, 

ভাইদক্রাফাদয়ারবজ বফবাক, ফাযদডভ 

রজনাদযর াাতার,  াফাক, 

ঢাওা। 

Study on the Diversity of candida species 

causing infection in a tertiary care 

hospital using colorimetric method. 

৮০,০০০/- 

6.  ১০ আবকুয যভান, দমাকী অধ্যাও,  

রডইবয বফজ্ঞান বফবাক, 

রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

ঢাওা। 

ঢাওা দযয সুাযমূদয 

আইবক্রভ এয ভান  

৯০,০০০/- 

7.  ১১ জাবওয়া সুরতানা, কদফলও, মৃবত্তওা, 

াবন  বযদফ বফবাক, ঢাওা 

বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাওা। 

মৃবত্তওায বযদালও কবতবফদ্যা  

রারাদওয বৃবিদত ফাদয়ািাদযয ভূবভওা।  

৮০,০০০/- 

8.  ১৬ ঔন্দওায আতবওয়া পাবযা, ওাযী 

অধ্যাও, ফাদয়াদওবভবি এন্ড 

ভবরকুরায ফাদয়াদরবজ বফবাক, 

াজারার বফজ্ঞান  প্রমৄবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট। 

ফাাংরাদদব জনকদণয এনবজদটনবন 

ওনবাযটিাং এনজাইভ জীদনয ফহুরূতায 

াদথ হৃদদযাদকয ঝুঁবওয ম্পওথ বনরূণ।  

৮০,০০০/- 

  

9.  ১৭ এভ. এভ ওাভার রাদন, বফজ্ঞাবনও 

ওভ থওতথা, এবনদভর ফাদয়াদটওদনারবজ 

এযান্ড রজদনটিও ইবিবনয়াবযাং বফবাক, 

ন্যানার ইনবস্টটিউট অফ 

ফাদয়াদটওদনারবজ, কণও ফাড়ী, 

াবায, ঢাওা।  

রপ্রাফাদয়াটিও বদদফ ববফষ্যদত  

ব্যফাদযয জন্য বফবপদডাব্যাওদটবযয়ায 

পৃথওীওযণ, নািওযণ এফাং িাবযবেও 

বফবষ্টযায়ন। 

৭০,০০০/- 

10.  ২২ ড. ওাজী নাবদা রফকভ, ওাযী 

অধ্যাও, উবদ্ভদ বফজ্ঞান বফবাক, 

জকন্নাথ বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাওা। 

ওযাবযটাই বফদিলদণয ভাধ্যদভ Zea 

mays L. এয বফববন্ন বযাযাইটি ভদধ্য 

তুরনা  

৮০,০০০/- 

  



11.  ২৪ সুওান্ত াা, প্রবালও, উবদ্ভদ বফজ্ঞান 

বফবাক, জকন্নাথ বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাওা। 

বফবয ধাদনয ৫টি জাদতয াযীয বৃত্তীয়  

বজফযাায়বনও প্রবক্রয়ায উয ঔযায 

প্রবাফ।  

৮০,০০০/- 

 

12.  ২৫ ভাধুযী ার, প্রবালও, উবদ্ভদ বফজ্ঞান 

বফবাক, জকন্নাথ বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাওা। 

বযলায (Brassica sp.) বতনটি ববন্ন 

প্রজাবতয ভদধ্য ওযাবযটাইদয বফদিলণ 

এফাং তুরনামূরও যীেণ 

৮০,০০০/- 

13.  ৩২ তানবজনা তন্বী, বফজ্ঞাবনও ওভ থওতথা,  

প্লান্ট ফাদয়াদটওদনারবজ বফবাক, 

ন্যানার ইনবস্টটিউট অফ 

ফাদয়াদটওদনারবজ, কণওফাড়ী, ঢাওা। 

ফাাংরাদদদ িালকৃত এদরাদবযায 

পাইদটাদওবভওযার বফবষ্টয ম থদফেণ । 

৭০,০০০/- 

14.  ৩৫ ইযাত আযা রাাইন, প্রবালও, 

ফাদয়াদওবভবি  রর ফাদয়ারবজ 

বফবাক, ফাাংরাদদ ইউবনবাযবটি অফ 

ররথ াদয়দে, বভযপুয, ঢাওা 

যিয Hyperleptinemia এয 

বত ইনসুবরন প্রবতদযাধও অফস্থায 

রমাকসূে NAFLD রযাকীদদয ভদধ্য।  

৭০,০০০/- 

  

15.  ৩৬ যওায যাভপ্রাদ, প্রবালও,  

যনদা প্রাদ াা বফশ্ববফদ্যারয়, 

রজরা-নাযায়নকঞ্জ। 

রদরিায বজফ যাায়বনও রমৌক 

নািওযণ এফাং জীফদদদয উয তায 

প্রবাফ বনযীেণ 

৭০,০০০/- 

16.  ৩৭ রভাঃ াবদকুয যভান 

প্রবালও, ভাইদক্রাফাদয়ারবজ বফবাক 

রনায়াঔারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, রানাপুয, রনায়াঔারী। 

বজফ াদযয বফপুর উৎাদদনয জন্য 

ফাাংরাদদদয কৃবলজবভ রথদও উমৄি 

নাইদরাদজন াংদিলণওাযী ব্যওদটবযয়া 

আযণ, বিবিতওযণ  বফবষ্টয বনরূণ 

৮০,০০০/- 

17.  ৩৮ ফনানী ভন্ডর, প্রবালও, যনদা প্রাদ 

াা বফশ্ববফদ্যারয়, নাযায়নকঞ্জ। 

াযদকাজায এবন্টঅবিদডন্ট ফহুমুে প্রবতদযাধও 

এফাং জীফাণু প্রবতদযাধও গুণাফরী বনণ থয় 

৭০,০০০/- 

18.  ৩৯ া রভাঃ াান াবযয়ায  

প্রবালও, পবরত যায়ন  যায়ন 

প্রদওৌর যাজাাী 

বফশ্ববফদ্যারয়,যাজাী।   

ঔাদ্যস্য  শ ুঁটি ভয়দায ভদধ্য বনফ থাবিত 

বভনাদযদরয বযভাদণয উয 

প্রবক্রয়াওযণ তথাফরীয প্রবাফ।  

৮০,০০০/- 

19.  ৪০ আবভওা আদভদ ভানজুভ  

কদফলণা রপদরা 

রন্টায পয এযাডবােড বযাি থ ইন 

াদয়দে, ঢাওা বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাওা। 

Production of some Industrially 

Important Enzymes from 

Aspergillus spp. 

৮০,০০০/- 

20.  ৪১ রভা. রযজাউর ওবযভ,  

ওাযী অধ্যাও  

উবদ্ভদ বফজ্ঞান বফবাক, যাজাী 

বফশ্ববফদ্যারয়,যাজাী। 

ফাাংরাদদদয কৃবল আফায়ায উদমাকী 

িদফবযয জাত উন্নয়ন এফাং িাল 

ম্প্রাযণ।  

৮০,০০০/- 

রিও প্রস্তুত 

য়বন। 

21.  ৪২ রাবন রার যওায, প্রবালও, 

অণুজীফ বফজ্ঞান বফবাক, মদায 

বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়,  

রজরা- মদায। 

ভানুদলয মুঔ রথদও উিাযকৃত বফববন্ন অণুজীদফয 

উয বফববন্ন ভরা (রফে, এরাি, রকারভবযি, 

দারুবিবন)  রপ্রাফাদয়টিদওয জীফাণু বফদযাধী 

েভতা মূল্যায়ন  

৭০,০০০/- 

22.  ৪৩ াবভনা ভভতাজ, প্রবালও, অণুজীফ 

বফজ্ঞান বফবাক, ঢাওা 

বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাওা । 

ঢাওা দযয বফববন্ন ফাজাদযয রারবর 

ফধস্থাদন ঔাদ্য বফলবক্রয়া উৎাদনওাযী 

Salmonella spp.অনুন্ধান।  

৯০,০০০/- 

23.  ৪৪ তাবনয়া রাদন, কদফলও,দন্টায পয 

এযাড ্বােড বযাি থ ইন াদয়দে, 

ঢাওা বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাওা। 

Evaluation of antimicrobial and 

cytotoxic activities of selected 

medicinal plants  

৮০,০০০/- 

24.  ৪৭ রভাঃ য়াদছও বভয়া, প্রবালও, প্রাণ-

যায়ন  অণুপ্রাণ বফজ্ঞান এফাং 

Short Solubility peptide (SEP) Tags 

as a tool to control antigen-specific 

antibody response in culture 

৮০,০০০/- 



ভবরকুরায ফাদয়ারবজ বফবাক, 

াজজারার বফজ্ঞান  প্রমৄবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।  

supernant in mice model. 

25.  ৪৮ বনলুপা ইয়াবভন, ওাযী অধ্যাও, 

পবরত ঔাদ্য  পুবষ্ট বফজ্ঞান বফবাক, 

িট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয বফশ্ববফদ্যযরয়, 

খুরী,িট্টগ্রাভ। 

ফাাংরাদদদয গ্রাভীণ এরাওায় 

বওদাযীদদয পুবষ্টওয অফস্থা এফাং 

ব্যবিকত স্বাস্থযবফবধ 

৮০,০০০/- 

26.  ৪৯ পাযজানা দীফা, বফজ্ঞাবনও ওভ থওতথা  

ইনবস্টটিউট অফ টিসূয ব্যাাংবওাং এন্ড 

ফাদয়াদভদটবযয়ার বযাি থ, যভাণু 

বি কদফলণা প্রবতষ্ঠান, াবায, 

ঢাওা। 

Characterization of Multidrug 

Resistant Bacteria Isolated from 

Human Amniotic Membrane and 

Determination of Radiation 

Sensitivity Pattern. 

৮০,০০০/- 

27.  ৫০ ডাঃ এ এভ যাদদ উর ইরাভ  

ওাযী অধ্যাও, বাইদযারজী 

বফবাক, ফেফন্ধু রঔ মুবজফ 

রভবডওযার, বফশ্ববফদ্যারয়, াফাক, 

ঢাওা। 

রভাদটারবজওযার ওযাোয আক্রান্ত 

রযাকীদদয ভদধ্য এস্টাইন-ফায বাইযা 

এয রদযারবজওযার নািওযদণয 

গুরুত্ব।  

৯০,০০০/- 

28.  ৫৩ রভাঃ রভদদী াান রাাক, 

প্রবালও, রজদনটিও ইবঞ্জবনয়াবযাং এন্ড 

ফাদয়াদটওদনাদরবজ বফবাক, জকন্নাথ 

বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাওা। 

ঢাওা (দবেণ) য এরাওায় বিবওৎা 

ফজথয ব্যফস্থানা বনরূণ  ববফষ্যৎ 

ম্ভাফনা  

৮০,০০০/- 

 

29.  ৫৫ রভাঃ নাজমুর াান অপু, প্রবালও, 

বিবনওযার পাভ থাী এন্ড পাভ থাদওারবজ 

বফবাক, ঢাওা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাওা। 

Search for a potential biomarker 

for predicting cervical cancer risk  

৮০,০০০/- 

30.  ৫৬ নূয আদভদ নাবদ, প্রবালও, 

বিবনওযার পাদভ থী এন্ড 

পাভ থাদওারবজ বফবাক 

ঢাওা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাওা 

Effect of XPC and TP53 

Genepolhymorphisms on 

Colorectal Cancer Risk in 

Bangladesh Popuolatin 

৯০,০০০/- 

31.  ৫৭ াবভয়া াফনাজ, প্রবালও, 

এবয়া প্যাববপও বফশ্ববফদ্যারয়, 

ঢাওা। 

Identification of ERCC1 and XPF 

polymorphisms & association with 

Breast Carcinoma 

৮০,০০০/- 

32.  ৫৮ বওত কুভায রাোয 

প্রবালও, বিবনওযার পাদভ থী এন্ড 

পাভ থাদওারবজ,  ঢাওা বফশ্ববফদ্যারয়, 

ঢাওা। 

াংদিবলত রপবডদটাদযন ধাতফ রমৌদকয 

তুরনামূরও ব্যাওদটবযয়া বনদযাধী 

েভতা অনুন্ধান। 

৮০,০০০/- 

33.  ৫৯ াবফা রিৌধুযী,  প্রবালও, বিবনওযার 

পাদভ থী এন্ড পাভ থাদওারবজ 

বফবাক,ঢাওা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাওা। 

Synthesis, Characterization and 

Evaluation of Peripheral and Central 

Analgesic and Anti-influammatory 

Activities of Derivatives of x– Chloralose  

৭০,০০০/- 

34.  ৬০ ওাজী নাবজযা াযবভন, ওাযী 

অধ্যাও,পুবষ্ট  ঔাদ্য বফজ্ঞান বফবাক, 

িট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর 

াদয়ে বফশ্ববফদ্যযরয়, িরগ্রাভ। 

বফববন্ন উবদ্ভজ্জ উৎ দত রাইদজ 

এনজাইভ াংগৃীতওযণ  অম্যতায় এয 

ওাম থওাবযতা মািাইওযণ। 

৮০,০০০/- 

35.  ৬১ মুাম্মদ ওত আরী, ওাযী 

অধ্যাও,পুবষ্ট  ঔাদ্য বফজ্ঞান বফবাক,  

িট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর 

াদয়ে বফশ্ববফদ্যযরয়, িরগ্রাভ। 

 

ফাাংরাদদদয কাবীয দুগ্ধ  দুগ্ধজাত 

দে আফ্লাটবিন এভ১ এয খনভাো 

বনণ থয়। 

৮০,০০০/- 



36.  ৬৮ যাজীফ ওাবন্ত যায়, প্রবালও, পুবষ্ট  

ঔাদ্য প্রমৄবি বফবাক, মদায বফজ্ঞান  

প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, মদায।  

পুযাতন বেওা রভাড়ও বদদফ 

ব্যফাদযয পদর ঔাফাদয জীফাণু াংক্রভণ 

 যাায়বনও দূলণ বনণ থয় 

৮০,০০০/- 

37.  ৬৯ রভাঃ ভাবুবুর আরভ, প্রবালও, 

পাদভ থী বফবাক, জকন্নাথ 

বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাওা। 

Development of a Validated Stability-

Indicating RP-HPLC Method on 

Clarithromycin Sustained Release Tablet 

Dosages Form 

৮০,০০০/- 

38.  ৭০ ড. রভাঃ নুযাদ আরী, প্রবালও, 

ফাদয়াদওবভবি এন্ড ভবরকুরায 

ফাদয়ারবজ বফবাক, াজারার বফজ্ঞান 

 প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়,বদরট।  

ফাাংরাদদব জনাংখ্যায ভদধ্য উচ্চ 

যিিাদয প্রাদু থবাফ  দায়ী 

বনয়াভওমূ 

৭০,০০০/- 

39.  ৭১ ভাবন রযজা,প্রবালও, 

ভাইদক্রাফাদয়ারজী বফবাক 

রনায়াঔারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, রানাপুয, রনায়াঔারী। 

লধ বদে ভাইদক্রাবফয়ার রটদস্টয 

শিতা যীোয নতুন রওৌর উদ্ভাফন। 

৮০,০০০/- 

40.  ৭২ নাবপা নায়ার ইরাভ,প্রবালও, 

ফাদয়াদটওদনারজী এন্ড রজদনটিও 

ইবঞ্জবনয়াবযাং, জাােীযনকয 

বফশ্ববফদ্যারয়, াবায, ঢাওা। 

রওারাবজদন এফাং বওট ব্যফায ওদয ফাাংরাদদদয 

বফববন্ন প্রজাবতয াদয বযতযি িাভড়া রথদও 

বডএনএ বনষ্কান এাং ভাইদটাওবনড্রয়ায বআই 

াইদটাদক্রাভ  বফ বজদনয উয বববত্ত ওদয াদয 

বডএনএ ফাযদওাবডাং। 

৮০,০০০/- 

41.  ৭৩ ডা: শ্রাফনী ভজুভদায, 

ভাইদক্রাফাদয়ারবজ বফবাক 

ফাযদডভ রজনাদযর াাতার, ঢাওা। 

Studies on polymorphonuclear 

neutrophil responses to Bukholderia 

pseudomallei in diabetic and non-

diabetic cases  

৭০,০০০/- 

42.  ৭৭ বযীন আিায, ওাযী অধ্যাও 

ফুড প্রদবাং এন্ড ইবঞ্জবনয়াবযাং 

বফবাক, িট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয এন্ড 

এযাবনদভর াদয়ে বফশ্ববফদ্যারয়, 

িট্টগ্রাভ। 

ঔাদ্যস্য  শ ুঁটি ভয়দায পুবষ্টভাদনয 

উয প্রবক্রয়াওযণ িবতয প্রবাফ। 

৭০,০০০/- 

43.  ৮০ বযদয়ান উর ইরাভ ভাদী 

প্রবালও, ওবম্পউটায াদয়ে এন্ড 

ইবঞ্জবনয়াবযাং বফবাক, এবিভ ব্যাাংও কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, াকয টায়ায, ফাা-৬৯-

৬৯/১, ফড় ইন্দাযা রভাড়, িাাইনফাফকঞ্জ। 

িাঁাইনফাফকদঞ্জয আভ াংক্রান্ত এওটি 

বডবজটার ডাটাদফজ বতবয এফাং র 

ডাটাদফজ মৃি এন্ড্রদয়ড এ গুকর 

রপ্লদস্টাদয স্থান। 

৮০,০০০/- 

44.  ৮১ ভীযণ ভন্ডর, প্রবালও, কবণত বফবাক 

মদায বফজ্ঞান  প্রমৄবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, মদায। 

Human Action classification using 

skeletal Features. 
৮০,০০০/- 

45.  ৮২ ঔন্দওায রযজয়ানুর ও,  

গ্রাভ-ওাজীফাড়ী আফারপুয, 

ডাও+উদজরা+দজরা-ভাগুযা। 

স্বে মূদল্যয ইনবওউদফটয বতবয। ৭০,০০০/- 

46.  ৮৩ ড.দভাঃ পযাদ বুরবুর, প্রবালও, 

কবণত বফবাক,মদায বফজ্ঞান  

প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, মদায। 

Human Action recongnition using 

shape features from depth videos. 
৭০,০০০/- 

47.  ৮৪ যাবজয়া সুরতানা, কদফলণা রপদরা 

রন্টায পয এযাডবাে বযাি থ ইন 

াদয়ে, ঢাওা বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাওা। 

Nano-Tio2 photocatalyst: 

preparation characterization and 

application.  

৮০,০০০/- 

48.  ৮৫ রভাাম্মদ ভাবুবুল্লা, প্রওে 

বযিারও,ফাাংরাদদ ইয়াাং 

াইনটিস্ট ওাংদগ্র, ১৫৬, বফ, বফ 

ন্যানার রস্টবডয়াভ রদাতরা, ঢাওা। 

 

অদটা রবাট ওাউন্টায।  ৭০,০০০/- 



49.  ৮৬ রভাঃ ইযাইর রাদন, রটওবনওযার 

এিাট থ, ফাাংরাদদ ট্যানা থ 

এদাবদয়ন,ঢাওা। 

ফাাংরাদদদয াদুওা এফাং িাভড়াজাত 

ে ওাযঔানায অবযন্তযীণ বযদফকত 

অফস্থা বফদিলণ।  

৭০,০০০/- 

50.  ৮৭ ঔন্দওায যবপকুর ও,  

প্রওে বযিারও,গ্রাভ-ঔন্দওফাড়ীয়া,   

রাঃ- উত্তয ওচুয়া, উদজরা-

বরকূা, রজরা-বঝনাইদ। 

ওাংবক্রট রফ্লায বিবাং রভবন বতবয। ৮০,০০০/- 

51.  ৯৫ বয়দ া ইভযান, ফ্লযাট-২/এ, 

বরবরকাদড থন, ৪০/এ,বফ,ব,দা িীট, 

আবজভপুয, ঢাওা। 

স্বয়াংবক্রয় সূম থযবি অনুযণওাযী। ৬০,০০০/- 

52.  ৯৬ ডাঃ রভাঃ যবপকুর ইরাভ 

বাবত, ফদয স্মৃবত বফজ্ঞান িাফ 

ীযাফাড়ী রযাড, রজরা-রকাারকঞ্জ 

অদটা পযান বিবনাং রভবন। ৮০,০০০/- 

53.  ৯৭ নুপা আিায ম্পা, রওন-১২, 

ব্লও-ব, রযাড-১৭,  ফাা-২/১,ল্লফী, 

বভযপুয, ঢাওা। 

রুটি রভওায। ৬০,০০০/- 

54.  ৯৮ রভাঃ আইয়ুফ আরী, বনফ থাী 

বযিারও, ভাজ বফফতথন াংস্থা, 

গ্রাভ+ডাও-কুসুভাটি,উদজরা-

রযপুয দয, রজরা-রযপুয। 

Effect of Science and Technology 

towards Human Development. 
৭০,০০০/- 

55.  ৯৯ রভাছাঃ মুিা রপযদদৌ, বনফ থাী বযিারও, 

ঐওযফি ভবরা াংস্থা, গ্রাভ-

ওাজীযিয,ডাও-কুসুভাটি, উদজরা-

রযপুযদয,রজরা-রযপুয। 

Cyber Crime and its Effects towards 

the Internet User. 
৭০,০০০/- 

56.  ১০০ এ,দও,এভ, নূয আরভ ববেওী 

প্রবালও, যায়ন বফবাক 

ঢাওা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাওা। 

Evaluation of the toxicity of NiCI2-6H2O 

and NiSo4-6H2O on nile tilapia 

(Oreochromis Niloticus) and its possible 

impacts on human health. 

৯০,০০০/- 

57.  ১১৬ রভাঃ নুরুর ওাবদয, প্রবালও, কৃবল 

প্রদওৌর বফবাক, রদয ফাাংরা কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাওা। 

কৃবল মাবন্ত্রওীওযদণয ভাধ্যদভ প্রস্তাবফত 

ভাধান ফাাংরাদদদয ায অিদরয 

জন্য আওবিও ফন্যায দুফ থরতা মূল্যায়ন।  

৮০,০০০/- 

58.  ১১৯ রভাঃ দুরার যওায , ওাযী 

অধ্যাও, উদ্যানতত্ত্ব বফবাক, রদয 

ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাওা। 

বওউওাযবফটাব বযফাদযয উবদ্ভদদয 

াযীযবৃত্তীয়  গুণকত ভাদনয উয 

ম্যাবরও াইদড্রাজাইদডয প্রবাফ। 

৯০,০০০/- 

59.  ১২০ এ এভ রাদর আভদ, প্রবালও, 

রারভাটিয়া ভবরা ওদরজ,ঢাওা। 

ামুবিও টুবযজদভ জরফায়ু বযফতথদনয 

ঝুঁবও মূ: ওিফাজাদযয উয কদফলণা। 

৮০,০০০/- 

60.  ১২১ নাবফরা ইবরয়া, রেন্ড রডইযী পাভ থ, 

গ্রাভ+ডাও-কাযদুয়াযা, উদজরা-

াটাজাযী, রজরা-িট্টগ্রাভ। 

Production of Biogas and Bio fertilizer by 

using cow dung and vegetable waste at 

Friends Dairy Farm in Sylhet district of 

Bangladesh. 

৭০,০০০/- 

61.  ১২২ তানবজনা আিায, বফজ্ঞাবনও 

ওভ থওতথা,ন্যানার ইনবস্টটিউট অফ 

ফাদয়াদটওদনারবজ,াবায, ঢাওা।  

পর এফাং ফবজ ফজথয রথদও রওটিদনজ 

এনজাইভ উৎাদনওাযী অণুজীফ পৃথওীওযণ 

এফাং আণবফও বফবষ্টয নািওযণ।  

৭০,০০০/- 

62.  ১২৩ রভাঃ বদুর ইরাভ ভূইয়া, 

বফজ্ঞাবনও ওভ থওতথা, বপাবযজ 

বফবাক, ন্যানার ইনবস্টটিউট অফ 

ফাদয়াদটওদনারবজ,বায, ঢাওা।  

ওযাটবপ (ভাগুয) এয উয ম্ভাব্য 

রপ্রাফাদয়াটিও বদদফ Bacillus sp. 

ব্যাওদটবযয়ায মথাথ থতা মািাইওযণ।  

৭০,০০০/- 

63.  ১২৪ রভা. আব্দুয যাজ্জাও, প্রবালও, 

পর উবদ্ভদ বফবাক, ফাাংরাদদ কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং। 

ফাাংরাদদদ রবওযার সুকাযবফদটয বফববন্ন 

জাতমূদয ফাবযও  াযীযতাবত্ত্বও বফবষ্টয 

নািওযণ এফাং তাদদয বযক্বতা বনরূণ। 

৯০,০০০/- 



64.  ১২৫ শভ্রত কুভায যওায, প্রবালও,  

কৃবলতত্ত্ব বফবাক, ফাাংরাদদ কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং। 

রযাা আউ (াবযজা) ধাদনয বৃবি  

পরদনয উয রযাণ দূযত্ব, নাইদরাদজন 

 পপযাদয ভাোয প্রবাফ। 

৯০,০০০/- 

65.  ১২৬ রভাঃ ভবদুর াান, বএইিবড কদফলও, 

কৃবল ম্প্রাযণ  গ্রাভীণ উন্নয়ন বফবাক, 

টুয়াঔারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

দুভওী, টুয়াঔারী। 

ফাাংরাদদদয উত্তয অিদরয কৃবল রেদে 

দূদম থাক ঝুঁবও নাি  ব্যফস্থাওযদণ 

কৃলদওয প্রতযেওযণ। 

৮০,০০০/- 

66.  ১২৮ রভাঃ আবযপ াবওর, প্রবালও, 

ফাদয়াদওবভবি এন্ড ভবরকুরায ফাদয়ারবজ 

বফবাক, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

ভয়নবাং। 

সুস্থ প্রাপ্তফয়স্কদদয হৃদমদন্ত্রয স্বাদস্থযয 

উয নাইদরট মৃি াও-ফবজয প্রবাফ।  

৯০,০০০/- 

67.  ১৩১ ড. রভাঃ যাদদুর ইরাভ,  

ওাযী অধ্যাও, াজথাবয  

রথবযদজদনারজী বফবাক, 

রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাওা। 

ফাাংরাদদদয দুগ্ধ ঔাভাদয ফওনায কৃবেভ 

প্রজনন যফতী কব থওারীন, প্রফওারীন 

এফাং প্রফ যফতী রযাদকয ায বনণ থয়।  

৮০,০০০/- 

68.  ১৩২ রাদর ভামুদ, এনবায়যনদভন্টার 

ফাদয়াদটওদনারবজ বফবাক, ন্যাানার 

ইনবস্টটিউট অফ ফাদয়াদটওদনারবজ, 

কণওফাড়ী, াবায,ঢাওা। 

ফাাংরাদদদ প্রাপ্ত উবদ্ভজ্জ রতদরয 

আপরাটবিন এয ভাো বনণ থয়।  

৮০,০০০/- 

69.  ১৩৫ রুারী আিায, ওাযী অধ্যাও,  

পাভ থাদওারবজ এন্ড টবিদওারবজ 

বফবাক, রদয ফাাংরা কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাওা। 

ভাাং উৎাদনওাযী মুযবকদত 

আপরাটবিন বফ বফলবক্রয়ায় 

রদরাবনয়াভ এফাং বজাংও এয প্রবতওায 

প্রবাফ।  

৯০,০০০/- 

70.  ১৩৬ রভাঃ আপতাবুজ্জাভান, ওাযী 

অধ্যাও, এবনদভর াইে এন্ড 

রবদটবযনাবয রভবডবন  

রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাওা।  

বডভ াড়া জাাবনজ রওাদয়র াবঔয 

উৎাদদনয উয ম্পূযও ঔাদ্য বদদফ 

বনভাতায প্রবাফ।  

৯০,০০০/- 

71.  ১৩৯ আাদুজ্জাভান াকয, প্রবালও, পর 

উবদ্ভদ বফবাক, ফাাংরাদদ কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং। 

ফাাংরাদদদয উকূরীয় জীফনমাো উন্নয়দন 

রফণাি বযদফদ যকভ জাভ থপ্লাজভ এয 

উৎাদন েভতা ম থদফেণ। 

৮০,০০০/- 

72.  ১৪০ জান্নাত ই তাজবওয়া, প্রবালও, পর 

উবদ্ভদ বফবাক, ফাাংরাদদ কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং। 

কদভয উৎাদনীরতা বৃবিয জন্য উবদ্ভদ ওর্তথও 

বজবফও নাইবরবপদওন প্রবততওযদণয ভাধ্যদভ 

নাইদরাদজন ব্যফাদযয দেতা ফাড়াদনা এওটি ভৎ 

রওৌবরতাবত্ত্বও প্রয়া।  

৮০,০০০/- 

73.  ১৪৩ ড. রভাঃ ভামুন উয যবদ  

দমাকী অধ্যাও, কৃবল ম্প্রাযণ  

গ্রাভীণ উন্নয়ন বফবাক, টুয়াঔারী বফজ্ঞান  

প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভওী, টুয়াঔারী।  

উকূরীয় অিদর ক্ষুি িাবলদদয ভাদঝ 

িাইদভট িাট থ  কৃবল প্রমৄবি বফস্তায এফাং 

গ্রদণ আইবটিয ব্যফায। 

৮০,০০০/- 

74.  ১৪৪ রঔরাযাভ িন্দ্র াা, প্রবালও, কৃবল যায়ন 

বফবাক, ীদ আওফয আরী বফজ্ঞান  

প্রমৄবি ওদরজ,  

রজরা-ঠাকুযকাঁ। 

Eudrilus Eugenia ব্যফায ওদয 

যাায়বনও াদযয ব্যফায ওবভদয় পর 

উৎাদন বৃবিদত রেঁদিা াদযয প্রবাফ।  

৮০,০০০/- 

75.  ১৪৮ াযবভন জাভান ইভন 

কদফলণা রপদরা, ঢাওা বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাওা।  

Development of a low cost and 

sustainable holistic process in 

removing color and heavy metal from 

industrial waste water.  

৮০,০০০/- 

76.  ১৪৯ রভাঃ াভীভ আদভদ, প্রওে বযিারও  

ম্প্রাযণ ওভ থওতথা, ববনয়য উদজরা 

ভৎস্য দপ্তয, রওাটারীাড়া, রকাারকঞ্জ।  

না থাযী পুকুদয করদা বিাংবড়য রযণু 

প্রবতারদনয রেদে বজবফও  

বযদফকত গুণাফরী । 

৮০,০০০/- 

77.  ১৫০ রঔ াবফা ঔাতুন, বতা: ভযহুভ 

রঔ াজাান, ১৩/১, ঢাদওশ্বযী 

রযাড (৫ভ তরা) ঢাওা। 

ব্যফহৃত ওাকজ রফাড থ, ওাড়, প্লাবস্টও রফাতর 

ইতযাবদ দ্বাযা উৎন্ন াভগ্রীয ভাধ্যদভ দুঃস্থ নাযী 

উন্নয়ন  বযদফ যো প্রওে।   

৮০,০০০/- 



78.  ১৫১ াবছফ-বফন-াইপ, বফজ্ঞাবনও 

ওভ থওতথা, বযওেনা  মূল্যায়ন 

উইাং, ফাাংরাদদ কৃবল কদফলণা 

ইনবস্টটিউট, জয়দদফপুয, কাজীপুয। 

টদভদটায অঙ্কুদযাদকভ, বৃবি পরন এফাং 

পুবষ্টভাদনয উদয রটিটাইর ডাইাং 

ফদজথযয েবতওয প্রবাফ। 

৮০,০০০/- 

79.  ১৫৪ উয়াতুন াানা াব, প্রবালও, 

কৃবলতত্ত্ব বফবাক, এবিভ ব্যাাংও কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়,িাঁাইনফাফকঞ্জ। 

য়াবফদনয াযীযবৃত্তীয় এফাং পরদনয 

উয রফণািতায েবতওয ভাো 

ওভাদত টাবয়াদভয প্রবাফ।  

৭০,০০০/- 

80.  ১৫৬ অনন্যা প্রবা, প্রবালও, উবদ্ভদ রযাকবফদ্যা 

বফবাক, এবিভ ব্যাাংও কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

িাঁাইনফাফকঞ্জ। 

িাঁাইনফাফকঞ্জ রজরায নাদিার উদজরায় পদরয 

উৎাদনীরতা বৃবিয জন্য প্রধান উবদ্ভদ রযাদকয 

প্রাদুব থাদফয বফরুদি রযাকসূিও সূিনা।  

৭০,০০০/- 

81.  ১৫৭ রভনাজ আপছায, প্রবালও, কৃবল অথ থনীবত 

বফবাক,এবিভ ব্যাাংও কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

িাঁাইনফাফকঞ্জ। 

ফাাংরাদদদয অন্তক থত িাঁাইনফাফকঞ্জ রজরায় 

অফবস্থত আবদফাী জনদকাষ্ঠীয রটওই জীফন 

ব্যফস্থা এফাং নাযীয েভতায়ন। 

৭০,০০০/- 

82.  ১৫৮ বদরাযা রাদন, প্রবালও, বযাংখ্যান 

বফবাক, এবিভ ব্যাাংও কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

িাঁাইনফাফকঞ্জ। 

ফাাংরাদদদ বুজ ক্ষুিঋণ রপ্রাগ্রাদভয এওটি 

মূল্যায়ন: জীফনধাযণ এফাং বযদফকত 

বস্থবতীরতা।  

৭০,০০০/- 

83.  ১৫৯ রভাাম্মদ রযজাউর যবওফ  

প্রবালও, ভূদকার  বযদফ বফবাক 

জাােীযনকয বফশ্ববফদ্যারয়, াবায,ঢাওা। 

বৃবষ্টাত াংযেণ িবতদত পবযদপুয দদয 

ানীয় জদরয াংওট বনযদনয অববদমাজন 

রওৌর। 

৮০,০০০/- 

84.  ১৬০ নযীন ইরাভ তভা, প্রবালও, এবগ্রওারিায 

ইওনবভও, এবিভ ব্যাাংও কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, িাঁাইনফাফকঞ্জ। 

আভ ফাকাদনয বনদিয বতত জবভ ব্যফায 

ওযায ভাধ্যদভ িাঁাইনফাফকঞ্জ রজরায 

কৃলওদদয াবযফাবযও আয় বৃবিওযণ। 

৮০,০০০/- 

85.  ১৬১ রভাঃ াীনুয যভান, প্রবালও,ওীটতত্ত্ব 

বফবাক, এবিভ ব্যাাংও কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

িাঁাইনফাফকঞ্জ। 

ফাাংরাদদদয িাঁাইনফাফকঞ্জ রজরায বফববন্ন 

জায়কায় বনবদ থষ্ট জাদতয আদভয ভদধ্য 

ওীটনাও এয অফবষ্টাাংদয বক্রয়তা 

মািাইওযণ।  

৮০,০০০/- 

86.  ১৬২ রভদদী াান রাদর, প্রবালও, 

মৃবত্তওা বফজ্ঞান বফবাক,এবিভ ব্যাাংও 

কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, িাঁাইনফাফকঞ্জ। 

ফাাংরাদদদয উত্তযািদর বনবফড় স্য বফন্যাদয 

ভাধ্যদভ ভবন্বত ব্যফস্থানা, ভাটিয উফ থযতা 

এফাং রটওই পর উৎাদনওযণ।  

৮০,০০০/- 

87.  ১৬৩ রভাাঃ আবু াঈদ, প্রবালও, কৃবল 

প্রদওৌর বফবাক,এবিভ ব্যাাংও কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, িাঁাইনফাফকঞ্জ। 

কযভ াবনয বত াধাযণ রফণ ব্যফায ওদয 

ফাাংরাদদদয উত্তযািদরয আদভয রাস্ট 

াদব থস্ট অিয় ওভাদনা।  

৮০,০০০/- 

88.  ১৬৪ বভঠুন কুভায রখাল, প্রবালও, কৃবল 

ম্প্রাযণ  গ্রাভীন উন্নয়ন বফবাক, 

এবিভ ব্যাাংও কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

িাঁাইনফাফকঞ্জ। 

রটওই কৃবল ম্পদওথ িাঁাইনফাফকঞ্জ এয 

কৃলওদদয ভদনাবাফ।  

৮০,০০০/- 

89.  ১৬৫ বজয়াউর পারুও জয়, প্রবালও, 

রজদনটিও ইবঞ্জবনয়াবযাং অযান্ড 

ফাদয়াদটওদনারবজ বফবাক, াজারার 

বফজ্ঞান  প্রমৄবি 

বফশ্ববফদ্যারয়,বদরট। 

ফাদয়াইথানর প্রডাওন েভ অযকাবনও 

য়াদট থ্রু বমুরটাবনয়া রওাবযবপদওান 

এন্ড পাযদভদন্টন।  

৯০,০০০/- 

90.  ১৬৬ ডাঃ রভাঃ রভদদী াান, প্রবালও, 

এযাবনদভর াদয়ে বফবাক, এবিভ 

ব্যাাংও কৃবল বফশ্ববফদ্যারয় ফাাংরাদদ, 

িাঁাইনফাফকঞ্জ। 

ফাাংরাদদদয উত্তযািদর ক্ষুি রাবি ঔাভাদয 

ওভ ফয়দ ফাচ্চা মৃতুযয ওাযণ  ারন 

ব্যফস্থানা। 

৮০,০০০/- 

91.  ১৬৮ আদয়া রফকভ, ওাযী অধ্যাও, 

অধ্যাও, পবরত ঔাদ্য  পুবষ্ট 

বফবাক,িট্টগ্রাভ রবদটবযনাযী 

বফশ্ববফদ্যারয়,িট্টগ্রাভ। 

িট্টগ্রাভ ভানকযীদত জনস্বাদস্থযয বনবভত্ত ঔাদ্য 

বনযাত্তা: িট্টগ্রাদভ অফবস্থত বফববন্ন রযদস্তাযাঁ, সুায 

ভাদওথদটয পাস্ট ফুড এফাং যাস্তায াদয 

রদাওানগুবরয ঔাফাদযয পুবষ্টভান ম থাদরািনা অণুজীফ 

যীেণ এফাং বফদক্রতা  রবািাদদয ঔাদ্য বনযাত্তা 

ম্পথদও জ্ঞান এফাং দিতনতা ম থাদরািনা ওযা।  

৮০,০০০/- 



92.  ১৭০ াভছুন নাায, বফজ্ঞাবনও ওভ থওতথা, 

এনবায়যনদভন্টার ফাদয়াদটওদনৌরবজ 

বফবাক, ন্যানার ইনবস্টটিউটয অফ 

ফাদয়াদটওদনারবজ, কণওফাড়ী, াবায,ঢাওা।  

ধান কাদছ নাইদরাদজন াংফন্ধনওাযী অণুজীদফয 

ভবরকুরায বফবষ্টযমূ নািওযণ  

৭০,০০০/- 

93.  ১৭১ ডাঃ ভইনুর াান, প্রবালও, াজথাবয 

 অফদস্টটিও বফবাক, ফাাংরাদদ 

কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং। 

রদব রবড়াদত রঔাজাওযদণয যাায়বনও 

িবতয উৎওল থ াধন। 

৮০,০০০/- 

94.  ১৭৪ রভাঃ ইওযামুর ওবযভ, বফজ্ঞাবনও 

ওভ থওতথা,ন্যানার ইনবস্টটিউটয অফ 

ফাদয়াদটওদনারবজ, কণওফাড়ী,াবায, 

ঢাওা। 

বে-দূবলত স্থান রথদও পৃথওীকৃত যঞ্জও 

বফবাজনওাযী অণুজীফ দ্বাযা রটিটাইর যঞ্জদওয 

জীফপ্রভন।  

৭০,০০০/- 

95.  ১৭৫ রঔ ইবতয়াও আম্মদ, ওাযী 

অধ্যাও,বপাবযজ বযদা থ 

ম্যাদনজদভন্ট বফবাক, 

িট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এবনম্যার 

াইে বফশ্ববফদ্যারয়,িট্টগ্রাভ।  

ভাদছয বফববন্ন অে প্রতযদে বাযী ধাতুয 

িারদনয েবতওয প্রবাফ বনণ থয় এফাং াভবগ্রও 

বৃবিয াদযয বযফতথন।  

৯০,০০০/- 

96.  ১৭৮ রভানসুয আদভদ,  ওাযী অধ্যাও  

পবরত যায়ন  যাায়বনও প্রমৄবি 

বফবাক, িট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  

এবনম্যার াইে বফশ্ববফদ্যারয়, 

িট্টগ্রাভ।  

ফাাংরাদদদয উচ্চ টভূবভ এরাওায ফবজয 

ভদধ্য বাযী ধাতুয িারন আিযণ।  

৮০,০০০/- 

ক্রভঃ 

 

বফ: ি:  রম ওর প্রওে বযিারওদদয রিও প্রস্তুত য়বন, তাঁদদয রিও প্রস্তুত য়ায য  অন রাইদন প্রওা ওযা দফ। 

 


