
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ান o ি  ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয় ,ঢাকা  

www.most.gov.bd: Fax:9552323 

  24 ভা , 2534
নং 4৯.11.1111.123.113.116.27-513  তািরখ:  ----------------------
  39 আগ , 3127 

 

িবষয়:  3127-3128 aথ বছের “ ি  u াবন, গেবষণা o u য়ন লক (R&D) কে ” a দান দােনর জ  ক  
াবক/ আেবদনকারীগেণর সা াৎকার  হণ । 

 

 uপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, 3127-3128 aথ বছের িব ান o ি  ম ণালেয়র “ ি  u াবন, 

গেবষণা o u য়ন লক  ( R&D ) কে ” a দান দােনর জ  ক  াবক/আেবদনকারীগেণর সা াৎকার আগামী 

41 আগ , 3127 তািরখ ম লবার সকাল 1৯-11টায় বাংলােদশ পরমা  শি  ক  (বাংলা eকােডিমর পােশ) 

শাহবাগ, ঢাকায় a ি ত হেব। 

3। uি িখত সা াৎকাের ািবত কে র 4 কিপ Synopsisসহ aংশ হেণর জ  িনেদশ েম a েরাধ করা 

হেলা।   

                   া িরত/39-19-3127 

       

( মাঃ িসি র রহমান) 
সহকারী সিচব 
ফানঃ ৯66৯৯42। 

E-mail:section12@most.gov.bd 
িবতরণ: সংি  সকল ক  াবক/আেবদনকারী।  

 

সদয় কাযােথ a িলিপঃ 

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



  

িফিসক াল সােয়  িবষেয় আেবদনকারীগেণর তািলকা 

(সা াৎকার হেণর তািরখ-41 আগ , 3127 তািরখ ম লবার, সকাল 1৯-11টা) 
ঃ 
নং 

ক  াবেকর নাম, পদবী কানা o  মাবাiল ন র 

2 3
2. ডঃ মাহা দ oসমান গিন, সহেযাগী a াপক, গিনত িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার,ঢাকা 

সল- 12823 391৯৯3 
3. মাঃ সাখাoয়াত হােসন, ভাষক, তাি ক িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার,ঢাকা 

সল-1284512৯131 
4. ড. মাঃ আ র রা াক সরকার, সহেযাগী a াপক, পদাথিব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী

সল-12৯25 365389 
5. ড. মাহা দ মাহ র রহমান,সহকারী a াপক,রসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা। 

সল-1292৯ 27762৯ 
6. তাহিমনা আফেরাজ, ভাষক, রসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা। সল-128৯8 889193
7. মাঃ আফজা র রহমান,  ভাষক,  পদাথিব ান িবভাগ, পাবনা িব ান o ি িব িব ালয়, পাবনা।

সল- 1284৯ 318৯43 
8. মাঃ আিত র রহমান,  সহকারী a াপক, পদাথিব ান িবভাগ, পাবনা িব ান o ি  িব িব ালয়, 

পাবনা। সল-12834 162839 
9. মাঃ তাফা ল েসন iয়া, ভাষক, পদাথিব ান িবভাগ, পাবনা িব ান o ি  িব িব ালয়, পাবনা

সল-12835 13৯642 
৯. শািহদা খানম, ক  পিরচালক, 29/2, িখলগাo চৗরা া, ঢাকা। সল- 12827 978919 
21. মাঃ আফা র আেবদীন, 23/2, িঝনাiদহ সদর, জলা-িঝনাiদহ। সল-  
22. ড. মাহা দ আoলাদ হােসন, সহকারী a াপক, রসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা। 

সল-12864 2781৯5 
23. ড. মাঃ দেলায়ার হােসন, ভাষক, রসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়। সল-12৯34 69977৯
24. আব ল আuয়াল, ভাষক, সল- রসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা। সল- 12732 9743৯2
25. মাঃ iিলয়াছ হােসন, ক  পিরচালক, ‘iিলয়াছ iেয়াথ iনেভনশন সাi াব’ াম-িনি র, পাঃ-

কাuলীেবড়া, uপেজলা-ভাংগা, জলা-ফিরদ র।  সল-122৯21৯75৯৯ 
26. e, ক,,eম, র আলম িসি কী, খভাষক, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা । সল-12827-691961
27. মাঃ মা ন কবীর, ভাষক, ,রসায়ন িবভাগ, পাবনা িব ান o ি িব িব ালয়, পাবনা। সল-

12871589154 
 


