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   ১৩     , ১৪২৪ 

  -৩৯.০০.০০০০.০১২.০২.০১১.১৭-                                       : ----------------- 

  ২৭        ,  ২০১৭ 
  

  

    :    ২০১৭-২০১৮          “কবফলণা ভঞ্জুরয ঔাবতয” অতায়           ,        ও          (R&D)  

       রনফ বারিত প্রওল্প রযিারওবদয                । 
 

 

 ঈমৄ বক্ত  রফলবয় জানাবনা মাবে যম, ২০১৭-২০১৮                 ও                     “কবফলণা ভঞ্জুরয 

ঔাবতয” অতায়  ‘           ,        ও         (R & D)      ’ নুকূবর          প্রওল্প রযিারওকণ   

কবফলও/প্রওল্প রযিারবওয নাভ এফং কবফলণা রবযানাবভয নাভাংরওত ীরবভায প্রদানপূফ বও       ০৭-০১-২০১৮ 

           (৩ ওর) রফর               রনবদ বক্রবভ                ।  ঈবেখ্য,            ৩০০/-(     ) 

      ননজুরিরয়ার স্ট্যাবে           , প্রওবল্পয ওা                  , ১০/-(   )                    

                ৩ (   )                                                     । 

ংমৄরক্ত: রফর পযভ, নমুনা স্বাক্ষবযয পযভ। 

                                                                                                                               ২৭-১২-২০১৭ 

                                                                                                             (           ) 

                                                                                                                  

      : ৯৫৫৯৯৩১   
                         E-mail:section12@most.gov.bd 

 

রফতযণ:   

২০১৭-২০১৮           নুদান প্রাপ্ত            ,        ও  

        (R & D)       প্রওল্প রযিারওকণ। 

 

 

  

দয় ওাম বাবথ ব নুররর: 

 
১।  যপ্রাগ্রাভা,       ও            ,                 ,      (ংমৄক্ত ওাকজত্র ত্রটি এ ভন্ত্রণারবয়য বয়ফাআবে 

প্রওাবয প্রবয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রবণয নুবযাধ)। 
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রফলয়ঃ ২০১৭-২০১৮ থ ব ফছবয রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত ভন্ত্রণারবয়য “কবফলণা ভঞ্জুরয” ঔাবতয ‘প্রমৄরক্ত ঈদ্ভাফন, কবফলণা  

ঈন্নয়নমূরও (R&D) প্রওবল্প’                              । 

 
 

 (i)  জীফরফদ্যা, রিরওৎারফদ্যা  পুরিরফদ্যাঃ 

নং প্রওল্প প্রস্তাফবওয নাভ, দরফ   ঠিওানা  কবফলণা রবযানাভ ওযাোকরয সুারযকৃত থ ব 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1.  ধ্যাও ি. যভাঃ ভওবুর যাবন 

প্যাথরজী রফবাক,ফাংরাবদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং। 

যবড়ায পৄপৄবয এওটি প্যাবথা- 

ব্যাওোরযররজওযার স্ট্ারি। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

2.  ি. এপ.এভ. অরী ায়দায  

বমাকী ধ্যাও, ঈরদ্ভদরফজ্ঞান রফবাক,  

যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী। 

ভুট্টায যজবনটিও বফরিত্রতা এফং ওম্বাআরনং 

এরফররটি ধ্যায়ন। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

3.  যভাছা: মুররভা ঔাতুন, বফজ্ঞারনও ওভ বওতবা 

ন্যানার আনরস্ট্টিঈে ফ ফাবয়াবেওবনাররজ 

কণওফাড়ী, াবায, ঢাওা। 

টিসু ওারিায দ্ধরতবত যছাে এরাবিয িাযা 

ঈৎাদন  ভাঠ ম বাবয় িাবলয ক্ষভতা 

মূল্যায়ন। 

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

4.  ম্যান কাঙ্গুরী, প্রবালও, রিরনওযার পাবভ বী এন্ড 

পাভ বাবওারজী রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

আবওারাআ এয এরিফাবয়াটিও প্ররতবযাবধয স্বরূ রনণ বয় 

এফং আঈবযাপ্যাবথাবজরনও আবওারাআ এয রফরেন্নতা, 

নাক্তওযণ  অণরফও িরযত্রায়ন। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

5.  আওযামুর াান, প্রবালও, ষুধ প্রমৄরক্ত 

রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

Solubility enhancement of antidiabetic drug 

Gliclazide by solid dispersion technique and 

preparation of capsules containing optimized 

Gliclazide solid dispersion  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

6.  

 

ি. রজনাত সুরতানা যজরভ, বমাকী ধ্যাও, 

ফাবয়াবওরভরি এন্ড ভাআবক্রাফাবয়াররজ রফবাক, 

নথ ব াঈথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

যেনাযী অফজবনা যথবও ংগৃীত জীফাণু দ্বাযা 

যক্সাবাবরি ক্ররভঈভ দূলণ দূযীওযণ প্রওল্প। 

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

7.  সুফণ বা দত্ত, কবফলণা ওভ বওতবা, 

ভাআবক্রাফাবয়াররজ রফবাক, ফাযবিভ যজনাবযর 

াাতার,  াফাক, ঢাওা। 

Study on the Diversity of candida species 

causing infection in a tertiary care 

hospital using colorimetric method. 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

8.  যভাাম্মদ নুরুর অরভন, প্রবালও, পাবভ বী রফবাক,  

রত দীঙ্কয রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত রফশ্বরফদ্যারয়, 

ফনানী, ঢাওা। 

াত ধযবনয ওযান্সাবযয যক্ষবত্র রররি 

াযরক্সবিন, যারিরক্সবিি রিবপন্স, যে 

 ম্যাবক্রা ঈাদানমূবয তুরনামূরও 

রফবেলণ। 

র-যেরণ      ৭০,০০০/- 

9.  নুযাত যাবন, প্রবালও, পাভ বাী রফবাক  

নথ ব াঈথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

Formulation and In-vitro Evaluation of 

capsules containing lyophilized carica 

papaya leaves. 

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

10.  অরকুয যভান, বমাকী ধ্যাও,  

যিআরয রফজ্ঞান রফবাক, 

যবয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

ঢাওা বযয সুাযমূবয অআরক্রভ এয 

ভান  

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 

11.  জারওয়া সুরতানা, কবফলও, মৃরত্তওা, ারন  

রযবফ রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

মৃরত্তওায রযবালও করতরফদ্যা  রারাবওয 

বৃরদ্ধবত ফাবয়ািাবযয ভূরভওা।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

12.  যভাঃ অরতাপ যাবন 

প্রবালও িট্টগ্রাভ যববেরযনারয এন্ড এরনম্যার  

াবয়ন্স রফশ্বরফদ্যারয়,খুরী, িট্টগ্রাভ। 

ফাংরাবদবয ফাজাবয জরবয রশুঔাদ্য 

যেরস্ট্ং ল্ট এয রযভা রনণ বয়  

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

13.  যভাঃ রভজানুয যভান, প্রবালও, 

ভাআবক্রাফাবয়াররজ রফবাক, যনায়াঔারী রফজ্ঞান  

প্রমৄরক্ত রফশ্বরফদ্যারয়, যানাপুয,বনায়াঔারী। 

গ্রাভ চলেবরয ণুজীফ রফজ্ঞান ল্যাফমূব প্ররত ভাব দুআফায 

রপঈরভবকন দ্ধরতয প্রবয়াক  ল্যাফমূব প্ররত ভাব দুআফায 

জীফাণু মুক্তওযবণয ঈয প্ররক্ষণ প্রদান। যক্ত ওারিাবযয 

(blood Culture) দূলবণয ঈয প্রবাফ । 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

14.  ি. যভাঃ অযাপৄর অরভ, বমাকী ধ্যাও  

ফাবয়াবওরভরি এন্ড ভাআবক্রাফাবয়ারজী রফবাক,  

নথ ব াঈথ রফশ্বরফদ্যারয়,ঢাওা। 

আবপক্ট ফ সুায ক্সাআি রিরভঈবেজ ভাআবভটিও 

যেভর ন ওাফ বন যেো যিাযাআি আনরিঈি যাটিও 

আনফ্ল্যাবভন এন্ড পাআবরার আন ররবায ফ য যাে  

র-যেরণ ৭০,০০০/- 



15.  ি. যভাা: জাভার যাবন, ব্যফস্থানা রযিারও, 

ফাবয়ারি, গ্রাভ-রযনকয, িাও-যাণীাটি, 

ঈবজরা-রফকঞ্জ, যজরা-িাঁাআনফাফকঞ্জ। 

টিসু ওারিায দ্ধরতবত Musa জাভ বপ্লাজবভয 

নুিাযা ঈৎাদন এফং ভাবঠ এবদয 

াযপযবভন্স মূল্যায়ন। 

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

16.  ঔন্দওায অতরওয়া পারযা, ওাযী ধ্যাও, 

ফাবয়াবওরভরি এন্ড ভররকুরায ফাবয়াবররজ 

রফবাক, াজারার রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত 

রফশ্বরফদ্যারয়, রবরে। 

ফাংরাবদর জনকবণয এনরজবেনরন 

ওনবাযটিং এনজাআভ জীবনয ফহুরূতায াবথ 

হৃদবযাবকয ঝুঁরওয েওব রনরূণ।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

17.  এভ. এভ ওাভার যাবন, বফজ্ঞারনও ওভ বওতবা 

এরনবভর ফাবয়াবেওবনাররজ এযান্ড যজবনটিও 

আরচলেরনয়ারযং রফবাক, ন্যানার আনরস্ট্টিঈে ফ 

ফাবয়াবেওবনাররজ, কণও ফাড়ী, াবায, ঢাওা।  

যপ্রাফাবয়াটিও রববফ বরফষ্যবত  ব্যফাবযয 

জন্য রফরপবিাব্যাওবেরযয়ায পৃথওীওযণ, 

নাক্তওযণ এফং িারযরত্রও বফরিযায়ন। 

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

18.  আযপান অবভদ, বফজ্ঞারনও ওভ বওতবা, ভররকুরায 

ফাবয়াবেওনারজী, ন্যানার আনরস্ট্টিঈে ফ 

ফাবয়াবেওবনাররজ,কণও ফাড়ী, াবায, ঢাওা। 

োআ-২, িায়াবফটিবয াবথ  KCNQ1  

রজবনয ররভযরপজবভয েওব রনণ বয়। 

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

19.  যভাঃ ারদসুয যভান, বফজ্ঞারনও ওভ বওতবা, 

ভরররওঈরায  ফাবয়াবেওবনাররজ রফবাক, 

ন্যানার আনরস্ট্টিঈে ফ ফাবয়াবেওবনাররজ, 

কণওফারড়,াবায,ঢাওা। 

ফাংরাবদবয টিরস্ট্ও ভানুবলয 

রনঈবযারররন-২, অয এ ৮৪৯৫৬৩ রজবনয 

রবন্নতায প্রবাফ রনণ বয়। 

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

20.  যভাাম্মদ ঈজ্জর যাবন, বফজ্ঞারনও ওভ বওতবা, 

ফাবয়াআনপযবভটিক্স রফবাক, ন্যানার আনরস্ট্টিঈে 

ফ ফাবয়াবেওবনাররজ, কণওফারড়, াবায, ঢাওা। 

Revealing inhibition mechanism of VP4 

gene expression of Human Rotavirus by 

newly designed novel RNAi (siRNA and 

miRNA) molecules  

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

21.  যভাঃ ভরনরুজ্জাভান, বফজ্ঞারনও ওভ বওতবা  

ভরররওঈরায  ফাবয়াবেওবনাররজ রফবাক,  

ন্যানার আনরস্ট্টিঈে ফ ফাবয়াবেওবনাররজ, 

কণওফারড়, াবায,ঢাওা। 

ঐরতযকত লরধ ঈরদ্ভদ রপওা যযরবভাা 

(মুরায ডুমুয) এয আন রববো এরিিায়াবফটিও 

যারক্টরবটি যীক্ষণ এফং রিএনএ ফাযবওারিং 

ওযণ। 

 

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

22.  ি. ওাজী নারদা যফকভ, ওাযী ধ্যাও 

ঈরদ্ভদ রফজ্ঞান রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, 

ঢাওা। 

ওযারযোআ রফবেলবণয ভাধ্যবভ Zea mays 

L. এয রফরবন্ন বযাযাআটি ভবধ্য তুরনা  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

23.  সুভাআয়া অবভদ, ওাযী ধ্যাও  

প্রারণরফদ্যা রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

এ ওোরযজন রফটুআন ন যফাি ব এযান্ড ল্যান্ড যফআজি 

যিবর রেে ররনয়া ভবনািন (ব্ল্যাও োআকায রেে) 

যপ্রািাওন। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

24.  সুওান্ত াা, প্রবালও, ঈরদ্ভদ রফজ্ঞান রফবাক 

জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়,ঢাওা। 

রফরয ধাবনয ৫টি জাবতয াযীয বৃত্তীয়  বজফযাায়রনও 

প্ররক্রয়ায ঈয ঔযায প্রবাফ।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

25.  ভাধুযী ার, প্রবালও, ঈরদ্ভদ রফজ্ঞান রফবাক 

জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়,ঢাওা। 

রযলায (Brassica sp.) রতনটি রবন্ন প্রজারতয ভবধ্য 

ওযারযোআবয রফবেলণ এফং তুরনামূরও যীক্ষণ 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

26.  ভামুদুর াান, প্রবালও, পাভ বারঈটিওযার এন্ড 

আন্ডারিয়ার ফাবয়াবেওবনাররজ রফবাক,রবরে কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, রবরে।  

যারি ভাআবক্রারফয়ার রিরনং প ওভন 

াআট্টা প্লাি প রবরে রযরজন।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

27.  িাঃ াররবনাজ আরাভ যভৌটুী 

ফাযবিভ যজনাবযর াাতার, ঢাওা। 

নতুন রবরওটিব রভরিয়া বতরয এফং আবভানররজওযার দ্ধরত 

রদবয় ভাটি যথবও Buruholderio pseudlomallei 

যদঔা।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

28.  ি. নাইভা বুরবুর, বমাকী ধ্যাও, 

ফাবয়াবওরভরি এযান্ড ভাআবক্রাফাবয়াররজ রফবাক 

নথ ব-াঈথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

ঢাওা বযয যাস্তায ধাবয রফরক্র য়া এওটি 

তযন্ত জনরপ্রয় ঔাফায পৄিওা এয 

ব্যাবক্টরযররজওযার মূল্যায়ন। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

29.  যজরযন তারনভ রকয়া  

প্রবালও, পাভ বাীঈটিওার াবয়ন্স রফবাক 

নথ ব াঈথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

ইঁদুয ভবির আনবিাবেরনর প্রবযারিত ওারি বয়াও 

রযবভাবিররং যনরববকন রার গুঁড়া প্রবাফ  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

30.  ি. যঞ্জন কুভায ফভ বন, পাবভ বী রফবাক,  

যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী। 

ফাংরাবদবয রওছু যরবুফকী পবরয যঔাা বত 

এআি,র,এর,র, দ্বাযা যাায়রনও ঈাদান নাক্তওযণ, তাবদয 

ররবায ন্যাবনাাযটিওযাবরয  ধভ বাফরী যীক্ষণ এফং বজরফও 

রক্রয়া মূল্যায়ন।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

31.  যভখরা াা, প্রবালও, ঈরদ্ভদ রফজ্ঞান রফবাক  Comparison between two cultivars of 

Catharanthus roseus (L)  by karyotype 
র-যেরণ ৭০,০০০/- 



জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়,  ঢাওা। analysis.  

32.  তানরজনা তন্বী, বফজ্ঞারনও ওভ বওতবা,  

প্লাি ফাবয়াবেওবনাররজ রফবাক, ন্যানার 

আনরস্ট্টিঈে ফ ফাবয়াবেওবনাররজ, কণওফাড়ী, 

ঢাওা। 

ফাংরাবদব িালকৃত এবরাববযায 

পাআবোবওরভওযার বফরিয ম ববফক্ষণ । 

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

33.  ফণ বা যকাস্বাভী, বফজ্ঞারনও ওভ বওতবা  

টিস্যযওারিায রফবাক, ফাংরাবদ রফজ্ঞান  রল্প 

কবফলণা রযলদ, রভযপুয যযাি, ধানভরন্ড, ঢাওা। 

রফবল গরুত্বপূণ ব লরধ ঈরদ্ভদ Withania 

somnifera (L.)  এয আন রববোপ্রজনন  

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

34.  ারভদা নাজ, কবফলণা ওাযী,  

কণ ঈন্নয়ন ংস্থা, ১২/৫,রি, অনন্দধাযা 

রিভনকয, মুকদাাড়া, ঢাওা। 

ফয়ঃরিওাবর ভা ফাফায প্ররত অগ্রাী 

ভবনাবাফ  ওল্পনা প্রস্যত অিযবণয াবথ 

রতৃত্ব  ভাতৃবত্বয গ্রণ ফজবন েরওবত 

নুিান। 

রি-যেরণ ৬০,০০০/- 

35.  আযাত অযা যাাআন, প্রবালও, ফাবয়াবওরভরি 

 যর ফাবয়াররজ রফবাক, ফাংরাবদ 

আঈরনবাযরটি ফ যরথ াবয়বন্স, রভযপুয, 

ঢাওা 

যক্তয Hyperleptinemia এয রত আনসুররন 

প্ররতবযাধও ফস্থায যমাকস্যত্র NAFLD যযাকীবদয 

ভবধ্য।  

র-যেরণ                                                                                                                                             ৭০,০০০/- 

36.  যওায যাভপ্রাদ, প্রবালও, যনদা প্রাদ াা 

রফশ্বরফদ্যারয়, নাযায়নকঞ্জ। 

যবরচলোয বজফ যাায়রনও যমৌক নাক্তওযণ 

এফং জীফবদবয ঈয তায প্রবাফ রনযীক্ষণ 

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

37. যভাঃ ারদকুয যভান 

প্রবালও, ভাআবক্রাফাবয়াররজ রফবাক 

যনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত রফশ্বরফদ্যারয় 

যানাপুয,বনায়াঔারী। 

বজফ াবযয রফপুর ঈৎাদবনয জন্য 

ফাংরাবদবয কৃরলজরভ যথবও ঈমৄক্ত 

নাআবোবজন ংবেলণওাযী ব্যওবেরযয়া 

অযণ, রিরিতওযণ  বফরিয রনরূণ 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

38.  ফনানী ভন্ডর, প্রবালও, যনদা প্রাদ াা 

রফশ্বরফদ্যারয়, নাযায়নকঞ্জ। 

াযবকাজায এরিরক্সবিি ফহুমুত্র প্ররতবযাধও 

এফং জীফাণু প্ররতবযাধও গণাফরী রনণ বয় 

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

39.  া যভাঃ াান ারযয়ায  

প্রবালও, পররত যায়ন  যায়ন প্রবওৌর 

যাজাাী রফশ্বরফদ্যারয়,যাজাী।   

ঔাদ্যস্য  শু ুঁটি ভয়দায ভবধ্য রনফ বারিত 

রভনাবযবরয রযভাবণয ঈয প্ররক্রয়াওযণ 

তবাফরীয প্রবাফ।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

40.  অরভওা অবভদ ভানজুভ, কবফলণা যপবরা 

যিায পয এযািবান্সি রযাি ব আন াবয়বন্স, 

ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়,ঢাওা। 

Production of some Industrially 

Important Enzymes from 

Aspergillus spp. 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

41.  যভা. যযজাঈর ওরযভ, ওাযী ধ্যাও  

ঈরদ্ভদ রফজ্ঞান রফবাক, যাজাী 

রফশ্বরফদ্যারয়,যাজাী। 

ফাংরাবদবয কৃরল অফায়ায ঈবমাকী 

িবফরযয জাত ঈন্নয়ন এফং িাল ম্প্রাযণ।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

42.  যাবন রার যওায, প্রবালও, ণুজীফ রফজ্ঞান 

রফবাক, মবায রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত রফশ্বরফদ্যারয়,  

যজরা- মবায। 

ভানুবলয মুঔ যথবও ঈদ্ধাযকৃত রফরবন্ন ণুজীবফয ঈয 

রফরবন্ন ভরা (রফঙ্গ, এরাি, যকারভরযি, দারুরিরন)  

যপ্রাফাবয়টিবওয জীফাণু রফবযাধী ক্ষভতা মূল্যায়ন  

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

43.  ারভনা ভভতাজ, প্রবালও, ণুজীফ রফজ্ঞান 

রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়,ঢাওা । 

ঢাওা বযয রফরবন্ন ফাজাবযয যাররে ফধস্থাবন ঔাদ্য 

রফলরক্রয়া ঈৎাদনওাযী Salmonella spp.নুিান।  

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 

44.  তারনয়া যাবন, কবফলও,বিায পয এযাি ্বান্সি 

রযাি ব আন াবয়বন্স, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়,ঢাওা। 

Evaluation of antimicrobial and cytotoxic 

activities of selected medicinal plants  
রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

45.  যভাঃ যভাঔবরছুয যভান, প্রবালও, প্রাণীরফদ্যা 

রফবাক, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

ফাংরাবদবয ঈবিয প্রাণীবত chytrid 

fungus ংক্রভবণয ঈরস্থরত নুিান  

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 

46.  যভাঃ ভাসুদ যানা, রএআিরি কবফলও, পুবরন 

াবয়ন্স এন্ড রঈম্যান রযবা ব যিববরবভি 

রফবাক, যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী। 

যাজাী রটি ওব বাবযন এরাওায় ভররা 

যমৌন ওভীবদয মক্ষ্মা  ওন্ট্রাবটিব ধবলয 

ঈয জ্ঞান মািাআ ওযা। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

47.  যভাঃ য়াবছও রভয়া, প্রবালও, প্রাণ-যায়ন  

ণুপ্রাণ রফজ্ঞান এফং ভররকুরায ফাবয়াররজ 

রফবাক, াজজারার রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত 

রফশ্বরফদ্যারয়, রবরে।  

Short Solubility peptide (SEP) Tags as a 

tool to control antigen-specific antibody 

response in culture supernant in mice 

model. 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

48.  রনলুপা আয়ারভন, ওাযী ধ্যাও, পররত 

ঔাদ্য  পুরি রফজ্ঞান রফবাক, িট্টগ্রাভ যববেরযনারয 

রফশ্বরফদ্যযরয়, খুরী,িট্টগ্রাভ। 

ফাংরাবদবয গ্রাভীণ এরাওায় রওবাযীবদয 

পুরিওয ফস্থা এফং ব্যরক্তকত স্বাস্থযরফরধ 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 



49.  পাযজানা দীফা, বফজ্ঞারনও ওভ বওতবা  

আনরস্ট্টিঈে ফ টিস্যয ব্যাংরওং এন্ড 

ফাবয়াবভবেরযয়ার রযাি ব, যভাণু রক্ত কবফলণা 

প্ররতষ্ঠান, াবায, ঢাওা। 

Characterization of Multidrug Resistant 

Bacteria Isolated from Human Amniotic 

Membrane and Determination of 

Radiation Sensitivity Pattern. 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

50.  িাঃ এ এভ যাবদ ঈর আরাভ  

ওাযী ধ্যাও, বাআবযারজী রফবাক, ফঙ্গফন্ধু 

যঔ মুরজফ যভরিওযার, রফশ্বরফদ্যারয়, াফাক, 

ঢাওা। 

যভাবোররজওযার ওযান্সায অক্রান্ত যযাকীবদয 

ভবধ্য এস্ট্াআন-ফায বাআযা এয 

যবযাররজওযার নাক্তওযবণয গরুত্ব।  

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 

51.  যঔ রভজবা নুরুন্নফী, প্রবালও,প্রাণ-যায়ন  

ণুপ্রাণ রফজ্ঞান রফবাক, াজারার রফজ্ঞান  

প্রমৄরক্ত রফশ্বরফদ্যারয়, রবরে। 

Determination of Dyrk1A as an early 

biomarker for screening of Down 

shyndrome disease in pregnant women in 

Bangladesh 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

52.  াফরযনা যযীন,ওাযী ধ্যাও,ণুজীফ 

রফজ্ঞান রফবাক, জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

ফবঙ্গাাকবযয যিভাটি বন দ্বীবয যওাযার 

যীপ ংরগ্ন ভাছ এফং এফ ভাবছয 

যজীফীমূবয ট্যাক্সনরভও ম ববফক্ষণ 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

53.  যভাঃ যভবদী াান যাাক, প্রবালও, যজবনটিও 

আরঞ্জরনয়ারযং এন্ড ফাবয়াবেওবনাবররজ রফবাক, 

জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

ঢাওা (দরক্ষণ) য এরাওায় রিরওৎা ফজবয 

ব্যফস্থানা রনরূণ  বরফষ্যৎ ম্ভাফনা  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

54.  যভাঃ রযয়াজুর আরাভ, প্রবালও,রিরনওযার 

পাবভ বী এন্ড পাভ বাবওাররজ রফবাক, ঢাওা 

রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

Biological investigaiton of serum trace 

elements, antioxidant vitamins and amino 

acids in generalized anxiety disorder (GAD) 

patients in Bangladesh 

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

55.  যভাঃ নাজমুর াান পু, প্রবালও, রিরনওযার 

পাভ বাী এন্ড পাভ বাবওাররজ রফবাক, ঢাওা 

রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

Search for a potential biomarker for 

predicting cervical cancer risk  
রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

56.  নূয অবভদ নারদ, প্রবালও, রিরনওযার পাবভ বী 

এন্ড পাভ বাবওাররজ রফবাক 

ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা 

Effect of XPC and TP53 

Genepolhymorphisms on Colorectal Cancer 

Risk in Bangladesh Popuolatin 

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 

57.  ারভয়া াফনাজ, প্রবালও, 

এরয়া প্যাররপও রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

Identification of ERCC1 and XPF 

polymorphisms & association with Breast 

Carcinoma 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

58.  বওত কুভায যাদ্দায 

প্রবালও, রিরনওযার পাবভ বী এন্ড পাভ বাবওাররজ,  

ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

ংবেরলত যপরিবোবযন ধাতফ যমৌবকয 

তুরনামূরও ব্যাওবেরযয়া রনবযাধী ক্ষভতা 

নুিান। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

59.  ারফা যিৌধুযী,  প্রবালও, রিরনওযার পাবভ বী 

এন্ড পাভ বাবওাররজ রফবাক,ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, 

ঢাওা। 

Synthesis, Characterization and 

Evaluation of Peripheral and Central 

Analgesic and Anti-influammatory 

Activities of Derivatives of x– Chloralose  

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

60.  ওাজী নারজযা াযরভন, ওাযী ধ্যাও 

পুরি  ঔাদ্য রফজ্ঞান রফবাক, িট্টগ্রাভ যববেরযনারয 

 এযারনবভর াবয়ন্স রফশ্বরফদ্যযরয়, িেগ্রাভ। 

রফরবন্ন ঈরদ্ভজ্জ ঈৎ বত রাআবজ এনজাআভ 

ংগৃীতওযণ  ম্যতায় এয ওাম বওারযতা 

মািাআওযণ। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

61.  মুাম্মদ ওত অরী, ওাযী ধ্যাও 

পুরি  ঔাদ্য রফজ্ঞান রফবাক,  িট্টগ্রাভ 

যববেরযনারয  এযারনবভর াবয়ন্স রফশ্বরফদ্যযরয়, 

িেগ্রাভ। 

ফাংরাবদবয কাবীয দুগ্ধ  দুগ্ধজাত বে 

অফ্ল্ােরক্সন এভ১ এয খনভাত্রা রনণ বয়। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

62.  যাভা ায়াত,  প্রবালও, রপরজররজ  

ভররকুরায ফাবয়াররজ রফবাক, ফাংরাবদ যরথ 

াবয়ন্স রফশ্বরফদ্যযরয়, ১২৫/১ দারু ারাভ যযাি, 

রভযপুয, ঢাওা। 

প্লাজভা আনবক্রটিন এয ঈয রভক্সি রভর এয 

প্রবাফ  ফাংরাবদর রপ্রিায়াবফটিও ভানুবলয 

প্যানরক্রবয়টিও রফো যর এয াবথ েওব।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

63.  ি. যভাঃ অব্দুর মুরত, ওাযী ধ্যাও  

রিরনওযার পাবভ বী এন্ড পাভ বাবওাররজ রফবাক  

ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

রভঈকুনা প্রুরযবয়ন্স কাবছয াতা যথবও 

এবিাবজন এফং/এরিবয়বিাবজন ধযবনয যমৌক 

পৃথওীওযণ এফং তাবদয বজরফও ব্যফায 

রনরিতওযণ।  

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 

64.  াফযীন ফাায, প্রবালও, ণুজীফ রফজ্ঞান,  

মবায রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত রফশ্বরফদ্যারয়, 

ফাংরাবদবয মবায বযয রিরনওযার ঈৎ 

যথবও ংগৃীত আএভরফএর ঈৎাদনওাযী 

র-যেরণ ৭০,০০০/- 



মবায। ব্যাবক্টরযয়া রফরেন্নওযণ  িরযত্রায়ন 

65.  রনকায সুরতানা যভখরা, প্রবালও, ণুজীফ রফজ্ঞান 

রফবাক, মবায রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত রফশ্বরফদ্যারয়, 

মবায। 

ফাছাআকৃত লধী কাবছয এরিফাবয়ারপল্ম 

ক্ষভতা যাল্ট্রী প্ররতষ্ঠান যথবও ায়া 

এরিফাবয়াটিও যযরজস্ট্যাি ব্যাওবেরযয়ায ঈয 

যীক্ষাওযণ 

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

66.  যভাাম্মাদ যযাবফর যাবন ােয়াযী 

বফজ্ঞারনও ওভ বওতবা, পৄি ভাআবক্রাফাবয়াররজ  

রফবাক, অআ এপ এ টি, রফরএঅআঅয। 

এরিফাবয়াটিও প্ররতবযাধী আ ওরর জীফাণুয যযাক 

সৃরি ওযায ক্ষভতা রনরূণ 

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

67.  যভাছাঃ কুভকুভ আয়াছরভন, কবফলও,  আনরস্ট্টিঈে 

ফ ফাবয়াররজওযার াবয়বন্স, যাজাী 

রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী। 

ফাংরাবদবয যাজাী বযয প্রাও 

রফদ্যারবয়য রশুবদয পুরিয ফস্থা রনরূণ।  

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 

68.  যাজীফ ওারন্ত যায়, প্রবালও, পুরি  ঔাদ্য প্রমৄরক্ত 

রফবাক, মবায রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত রফশ্বরফদ্যারয়, 

মবায।  

পুযাতন রত্রওা যভাড়ও রববফ ব্যফাবযয 

পবর ঔাফাবয জীফাণু ংক্রভণ  যাায়রনও 

দূলণ রনণ বয় 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

69.  যভাঃ ভাবুবুর অরভ, প্রবালও, পাবভ বী রফবাক, 

জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

Development of a Validated Stability-Indicating 
RP-HPLC Method on Clarithromycin Sustained 

Release Tablet Dosages Form 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

70.  ি. যভাঃ নুযাদ অরী, প্রবালও, ফাবয়াবওরভরি 

এন্ড ভররকুরায ফাবয়াররজ রফবাক, াজারার 

রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত রফশ্বরফদ্যারয়,রবরে।  

ফাংরাবদর জনংখ্যায ভবধ্য ঈচ্চ যক্তিাবয 

প্রাদু ববাফ  দায়ী রনয়াভওমূ 

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

71.  ভারন যযজা, প্রবালও, ভাআবক্রাফাবয়ারজী রফবাক 

যনায়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত রফশ্বরফদ্যারয়, 

যানাপুয, যনায়াঔারী। 

লধ রবল্প ভাআবক্রারফয়ার যেবস্ট্য শুদ্ধতা যীক্ষায 

নতুন যওৌর ঈদ্ভাফন। 
রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

72.  নারপা নায়ার আরাভ 

প্রবালও, ফাবয়াবেওবনারজী এন্ড যজবনটিও 

আরঞ্জরনয়ারযং,জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, 

াবায, ঢাওা। 

যওারারজবন এফং রওে ব্যফায ওবয ফাংরাবদবয 

রফরবন্ন প্রজারতয াবয রযতযক্ত িাভড়া যথবও রিএনএ 

রনষ্কান এং ভাআবোওরনড্রয়ায রঅআ াআবোবক্রাভ  

রফ রজবনয ঈয রবরত্ত ওবয াবয রিএনএ ফাযবওারিং। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

73. িা: োফনী ভজুভদায, ভাআবক্রাফাবয়াররজ রফবাক 

ফাযবিভ যজনাবযর াাতার, ঢাওা। 

Studies on polymorphonuclear neutrophil 

responses to Bukholderia pseudomallei in 

diabetic and non-diabetic cases  

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

74.  রুফাআয়াত াযভীন, ফাযবিভ যজনাবযর 

াাতার, াফাক, ঢাওা। 

াাতাবর ওাফ বাববনভ এফং ওররটিন প্ররতবযাধ 

জীফাণু ংক্রান্ত  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

75.  ি. অপাকুর মুইদ ঔন্দওায  

প্রবালও,প্রাণীরফদ্যা রফবাক,  

ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

রফরবন্ন ওীে-তবঙ্গয ঈয ওাম বওযী এওটি বজফ 

জীেনাও বতরযয জন্য যিল্টা এবন্ডােরক্সন রজন cry 

যও ছত্রাও-এ যিান ওযা  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

76.  ানরজদা সুরতানা, প্রবালও, প্রারণরফদ্যা রফবাক 

ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা । 

রতনটি রনফ বারিত প্রজারতয ঔাদ্য ংগ্রবয ওাম বক্রভ 

এফং যনক্টারযং পূফ বফতী ফতবভান এফং যফতী ভবয়য 

অিযণকত যওৌর 

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

77.  রযীন অক্তায, ওাযী ধ্যাও 

পৄি প্রবরং এন্ড আরঞ্জরনয়ারযং রফবাক 

িট্টগ্রাভ যববেরযনারয এন্ড এযারনবভর াবয়ন্স 

রফশ্বরফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ। 

ঔাদ্যস্য  শু ুঁটি ভয়দায পুরিভাবনয ঈয প্ররক্রয়াওযণ 

দ্ধরতয প্রবাফ। 

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

(ii) আরঞ্জরনয়ারযং, আবরওেরনক্স  এনারজব: 

78.  যভাাম্মদ অপজর যাবন 

ওাযী ধ্যাও, পৄি আরঞ্জরনয়ারযং এন্ড টি 

যেওবনারজী রফবাক, াজারার রফজ্ঞান  

প্রমৄরক্ত রফশ্বরফদ্যারয়, রবরে। 

যযন্স াযবপ যভথবিাররজয ভাধ্যবভ রিজ 

ড্রাআিকৃত রেওবনয াল্প, যঔাা  ফীবজয 

এরি-রক্সবিি ওাম বওারযতায তুরনাওযণ এফং 

রনষ্কান  দক্ষতায প্ররভতওযণ। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

79.  যভাঃ ভরনয যাবন, ওাযী ধ্যাও  

পৄি আরঞ্জরনয়ারযং এন্ড টি যেওবনারজী রফবাক  

াজারার রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত রফশ্বরফদ্যারয়, 

রবরে। 

রীন রক্স রকভা ভবিবরয ভাধ্যবভ এওটি 

যিাবজন পৄি প্রবরং রাআবনয পর  

দীখ বস্থায়ী ঈন্নীতওযণ। 

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 

80.  রযদয়ান ঈর আরাভ ভাদী 

প্রবালও, ওরেঈোয াবয়ন্স এন্ড আরঞ্জরনয়ারযং 

িাঁাআনফাফকবঞ্জয অভ ংক্রান্ত এওটি রিরজোর 

িাোবফজ বতরয এফং য িাোবফজ মৃদ্ধ 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 



রফবাক, এরক্সভ ব্যাংও কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

াকয োয়ায, ফাা-৬৯-৬৯/১, 

ফড় আন্দাযা যভাড়, িাাআনফাফকঞ্জ। 

এন্ড্রবয়ি এ গকর যপ্লবস্ট্াবয স্থান। 

81.  ভীযণ ভন্ডর, প্রবালও, করণত রফবাক 

মবায রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত রফশ্বরফদ্যারয়, মবায। 

Human Action classification using 

skeletal Features. 
রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

82.  ঔন্দওায যযজয়ানুর ও, গ্রাভ-ওাজীফাড়ী 

অফারপুয, িাও+ঈবজরা+বজরা-ভাগযা। 

স্বল্প মূবল্যয আনরওঈবফেয বতরয। র-যেরণ ৭০,০০০/- 

83.  ি.বভাঃ পযাদ বুরবুর, প্রবালও, করণত রফবাক 

মবায রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত রফশ্বরফদ্যারয়, মবায। 

Human Action recongnition using 

shape features from depth videos. 
র-যেরণ ৭০,০০০/- 

84.  যারজয়া সুরতানা, কবফলণা যপবরা 

যিায পয এযািবান্স রযাি ব আন াবয়ন্স 

ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়,ঢাওা। 

Nano-Tio2 photocatalyst: 

preparation characterization and 

application.  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

85.  যভাাম্মদ ভাবুবুো, প্রওল্প রযিারও, 

ফাংরাবদ আয়াং াআনটিস্ট্ ওংবগ্র, ১৫৬, রফ, 

রফ ন্যানার যস্ট্রিয়াভ যদাতরা, ঢাওা। 

বো যবাে ওাঈিায।  র-যেরণ ৭০,০০০/- 

86.  যভাঃ আযাআর যাবন, যেওরনওযার এক্সাে ব 

ফাংরাবদ ট্যানা ব এবারবয়ন,ঢাওা। 

ফাংরাবদবয াদুওা এফং িাভড়াজাত ে 

ওাযঔানায বযন্তযীণ রযবফকত ফস্থা 

রফবেলণ।  

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

87.  ঔন্দওায যরপকুর ও, প্রওল্প রযিারও, 

গ্রাভ-ঔন্দওফাড়ীয়া,  যাঃ- ঈত্তয ওচুয়া, 

ঈবজরা-বরকূা, যজরা-রঝনাআদ। 

ওংরক্রে যফ্ল্ায রিরং যভরন বতরয। রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

88. ি. যভাঃ রভছফাহ্ ঈরদ্দন, ধ্যাও, ররবর  

এনবায়যনবভিার আরঞ্জরনয়ারযং রফবাক, 

াজারার রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত রফশ্বরফদ্যারয়, 

রবরে। 

Assessment of water quality of surma 

river in perspective of water distribution 

system in Sylhet. 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

89.  রফজ্ঞানী যভাফাযও যাবন, প্রওল্প রযিারও 

গ্রাভ-ঈত্তয যাজকুরন্ড াঠানাড়া,বাঃ-যফৌরাআ, 

ঈবজরা-রওবাযকঞ্জ দয, যজরা-রওবাযকঞ্জ। 

ক্ষুদ্রফীক্ষণ মন্ত্র অরফষ্কায। রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

90.  জর ারদায,  প্রবালও,ওরেঈোয াবয়ন্স এন্ড 

আরঞ্জরনয়ারযং রফবাক,  জকন্নাথ, রফশ্বরফদ্যারয়, 

ঢাওা। 

Design an efficient Technique for Mining 

periodic pattern of time series database. 
রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

91.  যভাঃ আরতয়াও যভান, ওাযী ধ্যাও, 

অান ঈো রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত, রফশ্বরফদ্যারয়, 

ঢাওা। 

স্মাে ব যপান যযব্যাযীাআ রবরত্তও যযরক্ররং যকে 

বোবভন রবস্ট্ভ। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

92.  রফজ্ঞানী যভাঃ জরভ ঈরদ্দন ঔান, গ্রাভ-

যকাারপুয ফড় ভরজদ, ওক্ষ নং-১, ২য় তরা, 

যাঃ-েঙ্গী 

ঈবজরা-েঙ্গী,বজরা-কাজীপুয। 

যরন্সর ব্যাোরযরফীন যদয়ার খরড় বতরয। রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

93.  যও.এভ অরী যযজা,  বারত, ফাংরাবদ আয়াং 

াআনটিস্ট্ ওংবগ্র, ১৫৬,  ফঙ্গফন্ধু জাতীয় 

যস্ট্রিয়াভ, ২য় তরা, ঢাওা। 

রবঙ্গর এরন্ট্র ররওঈরযটি ওাঈিায যিায। রি-যেরণ ৬০,০০০/- 

94.  যভাঃ আররয়াছ যাবন, াঠারা যওারিং, 

১৬/১০, তাজ ভরবযাি, যভাাম্মদপুয, ঢাওা। 

আররয়াছ রিরজোর যায়াআে যফাি ব ওো। রি-যেরণ ৬০,০০০/- 

95.  বয়দ া আভযান, ফ্ল্যাে-২/এ, ররররকাবি বন, 

৪০/এ,রফ,র,দা িীে, অরজভপুয, ঢাওা। 

স্বয়ংরক্রয় স্যম বযরি নুযণওাযী। রি-যেরণ ৬০,০০০/- 

96.  িাঃ যভাঃ যরপকুর আরাভ 

বারত, ফদয স্মৃরত রফজ্ঞান িাফ 

ীযাফাড়ী যযাি, যজরা-যকাারকঞ্জ 

বো পযান রিরনং যভরন। রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

97.  নুপা অক্তায ো, যওন-১২, ব্ল্ও-র, 

যযাি-১৭,  ফাা-২/১,েফী, রভযপুয, ঢাওা। 

রুটি যভওায। রি-যেরণ ৬০,০০০/- 

98.  যভাঃ অআয়ুফ অরী, রনফ বাী রযিারও 

ভাজ রফফতবন ংস্থা, গ্রাভ+িাও-কুসুভাটি 

Effect of Science and Technology 

towards Human Development. 
র-যেরণ ৭০,০০০/- 



ঈবজরা-যযপুয দয, যজরা-যযপুয। 

99.  যভাছাঃ মুক্তা যপযবদৌ, রনফ বাী রযিারও 

ঐওযফদ্ধ ভররা ংস্থা, গ্রাভ-ওাজীযিয, িাও-

কুসুভাটি,ঈবজরা-যযপুয দয, যজরা-

যযপুয। 

Cyber Crime and its Effects towards the 

Internet User. 
র-যেরণ ৭০,০০০/- 

(iii) রপরওযার াবয়ন্স: 

100.  এ,বও,এভ, নূয অরভ ররদ্দওী 

প্রবালও, যায়ন রফবাক 

ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

Evaluation of the toxicity of NiCI2-6H2O and 

NiSo4-6H2O on nile tilapia (Oreochromis 

Niloticus) and its possible impacts on human 

health. 

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 

101.  ি. ারুন-য-যরদ,  বমাকী ধ্যাও 

করণত রফবাক, াফনা রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত 

রফশ্বরফদ্যারয়,াফনা।  

Solitary waves and seismic type 

Characteristics in shallow water, ocean 

acoustic wave and their control. 

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 

102.  যভাঃ পারুও অবম্মদ, প্রবালও, যায়ন রফবাক 

াফনা রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত রফশ্বরফদ্যারয়, াফনা। 

Synthesis of (Fe3O4+NiO) graphene 

composites for the removal of arsenic and 

chromium Ions from water system. 

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 

103.  অম্মদ যাবন, প্রবালও, ন্যািাযার াবয়ন্স 

রফবাক, ফবযন্দ্র রফশ্বরফদ্যারয়,যাজাী। 

প্রাআববে রফশ্বরফদ্যারবয়য রক্ষাথীয এওাবিরভও 

াযপযম্যাবন্স রফলণ্ণতা, ঈবদ্বক এফং যীক্ষায িাবয 

প্রবাফঃ ফবযন্দ্র রফশ্বরফদ্যারবয়য এওটি যও স্ট্ারি। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

104.  ি. যভাঃ অবু যাবদ, প্রবালও, যায়ন রফবাক 

ভারানা বাানী রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত 

রফশ্বরফদ্যারয়, বন্তাল, োঙ্গাআর। 

ধাতফ রূান্তরযত তরড়ৎ নুখেও তরড়ৎদ্বায ব্যফায ওবয 

রফজাযণ রফরক্রয়ায ভাধ্যবভ লিবমাজী যক্রারভয়াভবও 

রত্রবমাজী যক্রারভয়াবভ রযফতবন ওবয, লিবমাজী 

যক্রারভয়াভ নাক্তওযণ এফং াযণ। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

105.  যভাঃ অব্দু াভাদ, প্রবালও, দাথ ব রফজ্ঞান 

রফবাক, মবায রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত রফশ্বরফদ্যারয় 

মবায। 

Investigation of structural, multiferroic and 

photocatalytic properties of nd and cr co-

doped bifeO3 nanoparticles by hydrothermal 

process. 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

106.  যভাঃ জহুরুর আরাভ, ওাযী ধ্যাও,  

করণত রফবাক, মবায রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত 

রফশ্বরফদ্যারয়, মবায। 

Effects of curvature on convective 

heat transfer and fluid flow 

through a rectangular shaped 

curved duct. 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

107.  যভাঃ যযাওনুজ্জাভান, প্রবালও, যায়ন রফবাক 

ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

Fluorescence Spectrophotometry রদবয় 

যওরন এয বঙ্গ ফাংরাবদবয রওছু াধাযণ লবধয 

েবওবয আন রববো কবফলণা। 

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 

108.  ি. যভাাম্মদ তাবযও যিৌধুযী 

মূখ্য বফজ্ঞারনও ওভ বওতবা, যীক্ষণ দাথ ব রফজ্ঞান 

রফবাক, ফাংরাবদ যভাণু রক্ত ওরভন, ঢাওা। 

Solar cell  প্রমৄরক্ত ঈন্নয়বনয জন্য  CdSe 

Thin Film  প্রস্তুত  বফরিযায়ন। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

109.  যভাঃ অবনায়ায যাবন, কবফলণা যপবরা 

যিায পয এযািবান্স রযাি ব আন াবয়ন্স, 

ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়,ঢাওা। 

A theoretical and computational studies 

of transition metals and residual dyes 

from the effluent of tannery and  textile. 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

110.  যভাঃ আররয়াছ,প্রবালও,  যায়ন রফবাক, 

জকন্নাথ রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

বজফ িাআ  এয পবোওযাটিওাররও াযবণয জন্য 

ZnO-Cu2O-reduced graphene oxide 

composite    এয ভাআবক্রাবয়ব  ায়ও ংবেলণ। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

111.  াআপৄন রনা, কবফলণা যপবরা, যায়ন রফবাক 

যাজাী রফশ্বরফদ্যারয়, যাজাী। 

রওছু নববর রপ ক্ষায যভোর যমৌবকয ংবেলণ, বফরিয 

প্রদান এফং এযারিভাআবক্রারফয়ার ওাম বওরা। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

112.  এভ,এ,ভাসুদ, প্রবালও, করণত রফবাক 

ন্যািাযার াবয়ন্স নুলদ 

আঈনাআবেি আিাযন্যানার আঈরনব বারটি 

ফাা-১৫ াতভরজদ যযাি,ধানভরন্ড, ঢাওা। 

Mathmatical analysis of optimal control of 

chikungunya epidemic from Bangladesh 

perspective. 

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

(iv) এরগ্রওারিায এন্ড এনবায়যণবভি: 

113.  অছভা অক্তায, ম্যাবনজবভি এন্ড পাআন্যান্স 

রফবাক, যবয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

ফাংরাবদবয রনফ বারিত এরাওায় ফারড়য 

অরঙ্গনায় কৃরল ঈৎাদবন নাযীয ভূরভওা।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

114.  যভাঃ জাবফদ অজাদ, ওাযী ধ্যাও  

কৃরল ম্প্রাযণ  তথ্য ব্যফস্থানা রফবাক, 

যবযফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

ধান িালীবদয জরফায়ু রযফতববন রববমাজন 

যওৌরমূ: ব্যফায ঈবমারকতা  

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 

115.  ভাযজানা আয়ারভন, ওাযী ধ্যাও, কৃরলতত্ত্ব রযফরতবত যযাণ দ্ধরতয দ্বাযা ভাটিবত এ-যেরণ ৯০,০০০/- 



রফবাক, যবয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

 

ওাফ বনিাআ-ক্সাআি এয ফাবজয়াপ্তওযবণয 

ভাধ্যবভ রযলায বার পরন  যতর ঈৎাদবনয 

ঈন্নত যওৌর।  

116.  যভাঃ নুরুর ওারদয, প্রবালও, কৃরল প্রবওৌর 

রফবাক, যবয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

কৃরল মারন্ত্রওীওযবণয ভাধ্যবভ প্রস্তারফত 

ভাধান ফাংরাবদবয ায চলেবরয জন্য 

অওরস্মও ফন্যায দুফ বরতা মূল্যায়ন।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

117.  যভাাম্মদ অরযপৄর আরাভ  

বমাকী ধ্যাও, কৃরল যায়ন রফবাক 

যবয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

ীতওারীন ফজীবত যরি এয ঈরস্থরত রনরূণ 

এফং ভানুবলয স্বাবস্থযয জন্য এয ঝুঁরও মূল্যায়ন। 

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 

118.  ি.রযাজুর আরাভ ঔান, বমাকী ধ্যাও, 

কৃরল যায়ন রফবাক, যবয ফাংরা কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

ফাংরাবদবয রনফ বারিত রওছু কাবছয বজফ 

অকাছা নাও রববফ অকাছা দভবনয 

ক্ষভতা। 

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 

119.  যভাঃ দুরার যওায , ওাযী ধ্যাও,  

ঈদ্যানতত্ত্ব রফবাক, যবয ফাংরা কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

রওঈওাযরফোর রযফাবযয ঈরদ্ভবদয 

াযীযবৃত্তীয়  গণকত ভাবনয ঈয ম্যাররও 

াআবড্রাজাআবিয প্রবাফ। 

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 

120.  এ এভ যাবর অভদ, প্রবালও, রারভাটিয়া 

ভররা ওবরজ,ঢাওা। 

ামুরদ্রও টুরযজবভ জরফায়ু রযফতববনয ঝুঁরও 

মূ: ওক্সফাজাবযয ঈয কবফলণা। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

121.  নারফরা আররয়া, যিন্ড যিআযী পাভ ব, 

গ্রাভ+িাও-কাযদুয়াযা, ঈবজরা-াোজাযী, 

যজরা-িট্টগ্রাভ। 

Production of Biogas and Bio fertilizer by 

using cow dung and vegetable waste at 

Friends Dairy Farm in Sylhet district of 

Bangladesh. 

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

122.  তানরজনা অক্তায, বফজ্ঞারনও ওভ বওতবা 

ন্যানার আনরস্ট্টিঈে ফ ফাবয়াবেওবনাররজ 

াবায, ঢাওা।  

পর এফং ফরজ ফজবয যথবও যওটিবনজ 

এনজাআভ ঈৎাদনওাযী ণুজীফ পৃথওীওযণ 

এফং অণরফও বফরিয নাক্তওযণ।  

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

123.  যভাঃ রদুর আরাভ ভূআয়া, বফজ্ঞারনও 

ওভ বওতবা, রপারযজ রফবাক, ন্যানার 

আনরস্ট্টিঈে ফ ফাবয়াবেওবনাররজ,বায, ঢাওা।  

ওযােরপ (ভাগয) এয ঈয ম্ভাব্য 

যপ্রাফাবয়াটিও রববফ Bacillus sp. 

ব্যাওবেরযয়ায মথাথ বতা মািাআওযণ।  

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

124.  যভা. অব্দুয যাজ্জাও, প্রবালও, 

পর ঈরদ্ভদ রফবাক, ফাংরাবদ কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং। 

ফাংরাবদব েরওযার সুকাযরফবেয রফরবন্ন 

জাতমূবয ফারযও  াযীযতারত্ত্বও বফরিয 

নাক্তওযণ এফং তাবদয রযক্বতা রনরূণ। 

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 

125.  শুভ্রত কুভায যওায, প্রবালও,  

কৃরলতত্ত্ব রফবাক, ফাংরাবদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং। 

যযাা অঈ (ারযজা) ধাবনয বৃরদ্ধ  পরবনয 

ঈয যযাণ দূযত্ব, নাআবোবজন  পপযাবয 

ভাত্রায প্রবাফ। 

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 

126.  যভাঃ ভরদুর াান, রএআিরি কবফলও 

কৃরল ম্প্রাযণ  গ্রাভীণ ঈন্নয়ন রফবাক, 

টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত রফশ্বরফদ্যারয়, 

দুভওী, টুয়াঔারী। 

ফাংরাবদবয ঈত্তয চলেবরয কৃরল যক্ষবত্র দূবম বাক 

ঝুঁরও নাক্ত  ব্যফস্থাওযবণ কৃলবওয 

প্রতযক্ষওযণ। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

127.  যভাঃ যরদুয যভান, ওাযী ধ্যাও, 

পাবভ বী রফবাক, মবায রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত 

রফশ্বরফদ্যারয়, মবায।  

যফযাকৃত ারনয ক্ষাযতা  ধাতুমূর 

দূযীওযবণ স্বল্প ঔযবি প্রাকৃরতও রপল্টায ঈদ্ভাফন।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

128.  যভাঃ অরযপ ারওর, প্রবালও, ফাবয়াবওরভরি 

এন্ড ভররকুরায ফাবয়াররজ রফবাক, ফাংরাবদ 

কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়নরং। 

সুস্থ প্রাপ্তফয়স্কবদয হৃদমবন্ত্রয স্বাবস্থযয ঈয 

নাআবেে মৃদ্ধ াও-ফরজয প্রবাফ।  

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 

129.  যতু যানী াা, প্রবালও, যজবনটিও এন্ড প্লাি 

রররিং রফবাক, ফাংরাবদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়নরং। 

ফাংরাবদবয াফ বতয িট্টগ্রাভ যথবও ংগৃীত 

ধাবনয ল্যান্ডবয জাতমূবয ঙ্গংস্থারনও, 

অণরফও এফং গণাগণ িরযত্রায়ন।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

130.  যভাঃ রর অাদ যতু,  ওাযী ধ্যাও  

কৃরল ম্প্রাযন  আনপযবভন রবস্ট্ভ রফবাক, 

যবয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা । 

ঢাওা বযয ছাবদ ফাকান ওযায জন্য 

প্রবাফওমূ: রযবফ ঈন্নয়বনয এওটি যওৌর।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

131.  ি. যভাঃ যাবদুর আরাভ, ওাযী ধ্যাও  

াজবারয  যথরযবজবনারজী রফবাক, 

যবয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

ফাংরাবদবয দুগ্ধ ঔাভাবয ফওনায কৃরত্রভ 

প্রজনন যফতী কব বওারীন, প্রফওারীন এফং 

প্রফ যফতী যযাবকয ায রনণ বয়।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

132.  যাবর ভামুদ, এনবায়যনবভিার ফাংরাবদব প্রাপ্ত ঈরদ্ভজ্জ যতবরয অপরােরক্সন রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 



ফাবয়াবেওবনাররজ রফবাক, ন্যাানার আনরস্ট্টিঈে 

ফ ফাবয়াবেওবনাররজ, কণওফাড়ী, াবায,ঢাওা। 

এয ভাত্রা রনণ বয়।  

133.  এফাদুো ঔান , প্রবালও, ভূবকার  রযবফ 

রফবাক,জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়,াবায,ঢাওা। 

ফাংরাবদবয রিভাচলেবরয কৃরল ভূরভ 

রূান্তবযয করতীরতা: এওটি ভূ-স্থারনও 

রফবেলণ। 

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 

134.  জান্নাতুর যপযবদৌ, কবফলও, িাআবভে যিঞ্জ 

ল্যাফ, রভররোযী আনরস্ট্টিঈে ফ াবয়ন্স এন্ড 

যেওবনারজী, রভযপুয ওযািনবভি,রভযপুয,ঢাওা। 

াআবিান দূবম বাবকয প্রবাফ এফং দরক্ষণ-রিভ 

ঈকূরীয় চলেবরয স্থানীয় জনকবণয 

রববমাজন ব্যফস্থা।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

135.  রুারী অক্তায, ওাযী ধ্যাও,  

পাভ বাবওাররজ এন্ড েরক্সবওাররজ রফবাক 

যবয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, ঢাওা। 

ভাং ঈৎাদনওাযী মুযরকবত অপরােরক্সন রফ 

রফলরক্রয়ায় যবরারনয়াভ এফং রজংও এয প্ররতওায 

প্রবাফ।  

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 

136.  যভাঃ অপতাবুজ্জাভান, ওাযী ধ্যাও, 

এরনবভর াআন্স এন্ড যববেরযনারয যভরিরন  

যবয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়,ঢাওা।  

রিভ াড়া জাারনজ যওাবয়র ারঔয 

ঈৎাদবনয ঈয ম্পূযও ঔাদ্য রববফ 

রনভাতায প্রবাফ।  

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 

137.  রভজানুয যভান রযন, রনফ বাী রযিারও, 

বয়ফ, ক বানাআবজন ফ এনবাআযনবভিার 

ররঈন রপ্রববনন যপ্রাগ্রাভ (বয়), ছাবরা 

ম্যানন, ওবরজ যযাি, ারুয়া, যা: রওবাযকঞ্জ, 

থানা  যজরা: রওবাযকঞ্জ। 

ফরজ িাবলয ভাধ্যবভ গ্রাভীণ ভররাবদয 

দারযদ্রতা দূযীওযণ  পুরিয িারদাপুযণ প্রওল্প।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/-= 

138.  যভাঃ অরভকীয যাবন ভু ুঁআয়া, প্রবালও,  

ভূবকার  রযবফ রফবাক, জাাঙ্গীযনকয 

রফশ্বরফদ্যারয়, াবায, ঢাওা। 

রজঅআএ এফং রযবভাে যনরং যওৌর ব্যফায ওবয 

িযা এয গ্রীি এয বুজায়ন এয াবথ স্যাবেরাআে আবভজ 

এয বুজায়বনয তুরনামূরও রফবেলণ। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

139.  অাদুজ্জাভান াকয, প্রবালও, পর ঈরদ্ভদ 

রফবাক, ফাংরাবদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং। 

ফাংরাবদবয ঈকূরীয় জীফনমাত্রা ঈন্নয়বন 

রফণাক্ত রযবফব যকভ জাভ বপ্লাজভ এয 

ঈৎাদন ক্ষভতা ম ববফক্ষণ। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

140.  জান্নাত আ তাজরওয়া, প্রবালও, পর ঈরদ্ভদ 

রফবাক, ফাংরাবদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ভয়ভনরং। 

কবভয ঈৎাদনীরতা বৃরদ্ধয জন্য ঈরদ্ভদ ওতৃবও 

বজরফও নাআরেরপবওন প্ররততওযবণয ভাধ্যবভ 

নাআবোবজন ব্যফাবযয দক্ষতা ফাড়াবনা এওটি 

ভৎ যওৌররতারত্ত্বও প্রয়া।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

141.  রুবফর ভামুদ, বমাকী ধ্যাও  

ঈরদ্ভদ যযাকতত্ত্ব রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  

প্রমৄরক্ত রফশ্বরফদ্যারয়,দুভওী,টুয়াঔারী। 

যফগবনয ফীজফারত জীফাণুয রফরুবদ্ধ যসুন এফং 

রনভ-ট্যাফবরবেয প্রবাফ রনণ বয়। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

142.  পাবতভাতুজ যজাযা, রযিারও, জুুঁআ ভররা 

রভরত, গ্রাভ+বা:+থানা+বজরা: ফাবকযাে। 

জরফায়ু রযফতববন ক্ষরতগ্রস্থ জনকবণয ারফ বও 

ঔাদ্য রনযাত্তা  জীরফওায়ন প্রওল্প।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

143.  ি. যভাঃ ভামুন ঈয যরদ  

বমাকী ধ্যাও, কৃরল ম্প্রাযণ  গ্রাভীণ 

ঈন্নয়ন রফবাক, টুয়াঔারী রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত 

রফশ্বরফদ্যারয়,দুভওী, টুয়াঔারী।  

ঈকূরীয় চলেবর ক্ষুদ্র িারলবদয ভাবঝ িাআবভে 

স্মাে ব  কৃরল প্রমৄরক্ত রফস্তায এফং গ্রবণ অআরটিয 

ব্যফায। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

144.  যঔরাযাভ িন্দ্র াা, প্রবালও, কৃরল যায়ন 

রফবাক, ীদ অওফয অরী রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত 

ওবরজ, যজরা-ঠাকুযকাঁ। 

Eudrilus Eugenia ব্যফায ওবয 

যাায়রনও াবযয ব্যফায ওরভবয় পর 

ঈৎাদন বৃরদ্ধবত যেঁবিা াবযয প্রবাফ।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

145.  নয়ন িন্দ্র ভন্ত, প্রবালও, প্রাণ-যায়ন  নুপ্রাণ 

রফজ্ঞান রফবাক, াজারার রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত 

রফশ্বরফদ্যারয়, রবরে। 

এক্সবপ্লারযং রদ এবারবয়ন রফটিঈন যযাভ 

জারিন রক্সবিজ যান্ড ওাযরি বাস্কুরায 

রিরজবজ: এ যও ওবন্ট্রার স্ট্ারি আন 

ফাংরাবদ 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

146.  যভাঃ অপানুয অবফদীন, ফাা নং-৪৩, যযাি 

নং-০৪৯/৪, যা:+থানা+ যজরা: রঝনাআদ। 

ঢাওা বযয মানজে  রযবফ দূলণ 

মুক্তওযণ। 

রি-যেরণ ৬০,০০০/- 

147.  যভাঃ দীন আরাভ,প্রবালও, মৃরত্তওা রফজ্ঞান 

রফবাক, ফঙ্গফন্ধু যঔ মুরজবুয যভান কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়,ারনা, কাজীপুয। 

ফারযওবাবফ যকৌণ ঈাদান প্রবয়াক ওবয ভুট্টাবত 

রজংও এফং যরৌ ফাবয়া-পটি বরপবওন যওৌর।  

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

148.  াযরভন জাভান আভন 

কবফলণা যপবরা, ঢাওা রফশ্বরফদ্যারয়,ঢাওা।  

Development of a low cost and sustainable 

holistic process in removing color and heavy 

metal from industrial waste water.  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 



149.  যভাঃ াভীভ অবভদ, প্রওল্প রযিারও  

ম্প্রাযণ ওভ বওতবা, ররনয়য ঈবজরা ভৎস্য 

দপ্তয, যওাোরীাড়া, যকাারকঞ্জ।  

না বাযী পুকুবয করদা রিংরড়য যযণু প্ররতারবনয 

যক্ষবত্র বজরফও  রযবফকত গণাফরী । 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

150.  যঔ ারফা ঔাতুন, রতা: ভযহুভ যঔ 

াজাান , ১৩/১, ঢাবওশ্বযী যযাি (৫ভ তরা) 

ঢাওা। 

ব্যফহৃত ওাকজ যফাি ব, ওাড়, প্লারস্ট্ও যফাতর 

আতযারদ দ্বাযা ঈৎন্ন াভগ্রীয ভাধ্যবভ দুঃস্থ নাযী 

ঈন্নয়ন  রযবফ যক্ষা প্রওল্প।   

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

151.  ারছফ-রফন-াআপ, বফজ্ঞারনও ওভ বওতবা, 

রযওল্পনা  মূল্যায়ন ঈআং, ফাংরাবদ কৃরল 

কবফলণা আনরস্ট্টিঈে, জয়বদফপুয, কাজীপুয। 

েবভবোয ঙ্কুবযাদকভ, বৃরদ্ধ পরন এফং 

পুরিভাবনয ঈবয যেক্সোআর িাআং ফবজবযয 

ক্ষরতওয প্রবাফ। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

152.  ি. সুরত কুভায দা , ওাযী ধ্যাও  

ঈরদ্ভদ রফজ্ঞান রফবাক, ফরযার রফশ্বরফদ্যারয়, 

যজরা-ফরযার।  

ভসুয িাবরয পরন  পরবনয াবথ েরওবত 

বফরিযাফরীয ঈবয রফণাক্ততায প্রবাফ।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

153.  এ.টি.এভ যরপকুর আরাভ, প্রবালও, ঈরদ্ভদ 

রফজ্ঞান রফবাক, ফরযার রফশ্বরফদ্যারয়,ফরযার। 

ধান ফীবজয ঙ্কুবযাদকভ  িাযাকাবছয বৃরদ্ধবত 

যযআনরে কাবছয যাররবরাপ্যারথও প্রবাফ’।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

154.  ঈয়াতুন াানা ার, প্রবালও, কৃরলতত্ত্ব 

রফবাক, এরক্সভ ব্যাংও কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়,  

িাঁাআনফাফকঞ্জ। 

য়ারফবনয াযীযবৃত্তীয় এফং পরবনয ঈয 

রফণাক্ততায ক্ষরতওয ভাত্রা ওভাবত 

োরয়াবভয প্রবাফ।  

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

155.  ররযন সুরতানা, বফজ্ঞারনও ওভ বওতবা  

ন্যানার আনরস্ট্টিঈে ফ ফাবয়াবেওবনাররজ 

কনওফাড়ী, অশুররয়া, বায, ঢাওা। 

ভররকুরায দ্ধরতয ভাধ্যবভ ফাংরাবদবয পাবভ ব 

সৃি রং ভাবছয যযাবকয প্যাবথাবজন নাক্তওযণ 

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

156.  নন্যা প্রবা, প্রবালও, ঈরদ্ভদ যযাকরফদ্যা রফবাক, 

এরক্সভ ব্যাংও কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

িাঁাআনফাফকঞ্জ। 

িাঁাআনফাফকঞ্জ যজরায নাবিার ঈবজরায় 

পবরয ঈৎাদনীরতা বৃরদ্ধয জন্য প্রধান 

ঈরদ্ভদ যযাবকয প্রাদুব বাবফয রফরুবদ্ধ যযাকস্যিও 

স্যিনা।  

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

157.  যভনাজ অপছায, প্রবালও, কৃরল থ বনীরত 

রফবাক,এরক্সভ ব্যাংও কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

িাঁাআনফাফকঞ্জ। 

ফাংরাবদবয ন্তক বত িাঁাআনফাফকঞ্জ যজরায় 

ফরস্থত অরদফাী জনবকাষ্ঠীয যেওআ জীফন 

ব্যফস্থা এফং নাযীয ক্ষভতায়ন। 

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

158.  রদরাযা যাবন, প্রবালও, রযংখ্যান রফবাক, 

এরক্সভ ব্যাংও কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

িাঁাআনফাফকঞ্জ। 

ফাংরাবদব বুজ ক্ষুদ্রঋণ যপ্রাগ্রাবভয এওটি 

মূল্যায়ন: জীফনধাযণ এফং রযবফকত 

রস্থরতীরতা।  

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

159.  যভাাম্মদ যযজাঈর যরওফ  

প্রবালও, ভূবকার  রযবফ রফবাক 

জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়,াবায,ঢাওা। 

বৃরিাত ংযক্ষণ দ্ধরতবত পরযদপুয দবয 

ানীয় জবরয ংওে রনযবনয রববমাজন 

যওৌর। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

160.  নযীন আরাভ তভা, প্রবালও, এরগ্রওারিায 

আওনরভও, এরক্সভ ব্যাংও কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

িাঁাআনফাফকঞ্জ। 

অভ ফাকাবনয রনবিয রতত জরভ ব্যফায 

ওযায ভাধ্যবভ িাঁাআনফাফকঞ্জ যজরায 

কৃলওবদয ারযফারযও অয় বৃরদ্ধওযণ। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

161.  যভাঃ াীনুয যভান, প্রবালও,ওীেতত্ত্ব রফবাক, 

এরক্সভ ব্যাংও কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

িাঁাআনফাফকঞ্জ। 

ফাংরাবদবয িাঁাআনফাফকঞ্জ যজরায রফরবন্ন 

জায়কায় রনরদ বি জাবতয অবভয ভবধ্য ওীেনাও এয 

ফরিাংবয রক্রয়তা মািাআওযণ।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

162.  যভবদী াান যাবর, প্রবালও, মৃরত্তওা রফজ্ঞান 

রফবাক,এরক্সভ ব্যাংও কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

িাঁাআনফাফকঞ্জ। 

ফাংরাবদবয ঈত্তযাচলেবর রনরফড় স্য রফন্যাবয 

ভাধ্যবভ ভরন্বত ব্যফস্থানা, ভাটিয ঈফ বযতা 

এফং যেওআ পর ঈৎাদনওযণ।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

163.  যভাাঃ অবু াইদ, প্রবালও, কৃরল প্রবওৌর 

রফবাক,এরক্সভ ব্যাংও কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

িাঁাআনফাফকঞ্জ। 

কযভ ারনয রত াধাযণ রফণ ব্যফায ওবয 

ফাংরাবদবয ঈত্তযাচলেবরয অবভয যাস্ট্ 

াবব বস্ট্ িয় ওভাবনা।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

164.  রভঠুন কুভায যখাল, প্রবালও, কৃরল ম্প্রাযণ  

গ্রাভীন ঈন্নয়ন রফবাক, এরক্সভ ব্যাংও কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, িাঁাআনফাফকঞ্জ। 

যেওআ কৃরল েবওব িাঁাআনফাফকঞ্জ এয 

কৃলওবদয ভবনাবাফ।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

165.  রজয়াঈর পারুও জয়, প্রবালও, যজবনটিও 

আরঞ্জরনয়ারযং যান্ড ফাবয়াবেওবনাররজ রফবাক, 

াজারার রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত 

রফশ্বরফদ্যারয়,রবরে। 

ফাবয়াআথানর প্রিাওন িভ যকারনও 

য়াবে থ্রু রমুরোরনয়া যওারযরপবওান 

এন্ড পাযবভবিন।  

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 



166.  িাঃ যভাঃ যভবদী াান, প্রবালও, এযারনবভর 

াবয়ন্স রফবাক, এরক্সভ ব্যাংও কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় 

ফাংরাবদ, িাঁাআনফাফকঞ্জ। 

ফাংরাবদবয ঈত্তযাচলেবর ক্ষুদ্র যারল্ট্র ঔাভাবয 

ওভ ফয়ব ফাচ্চা মৃতুযয ওাযণ  ারন 

ব্যফস্থানা। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

167.  যভাঃ জররুর আরাভ, রিবফর বয়রবপয়ায 

পাঈবন্ডন, গ্রাভ: যকাযস্থান যযাি, যা+থানা+ 

যজরা: টুয়াঔারী। 

জরফায় রযফতববন ক্ষরতগ্রস্থ জনকবণয ারফ বও 

ঔাদ্য রনযাত্তা  জীরফওায়ন প্রওল্প।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

168.  অবয়া যফকভ, ওাযী ধ্যাও, ধ্যাও, 

পররত ঔাদ্য  পুরি রফবাক,িট্টগ্রাভ যববেরযনাযী 

রফশ্বরফদ্যারয়,িট্টগ্রাভ। 

িট্টগ্রাভ ভানকযীবত জনস্বাবস্থযয রনরভত্ত ঔাদ্য রনযাত্তা: 

িট্টগ্রাবভ ফরস্থত রফরবন্ন যযবস্তাযাঁ, সুায ভাবওববেয পাস্ট্ পৄি 

এফং যাস্তায াবয যদাওানগররয ঔাফাবযয পুরিভান ম বাবরািনা 

ণুজীফ যীক্ষণ এফং রফবক্রতা  যবাক্তাবদয ঔাদ্য রনযাত্তা 

েববও জ্ঞান এফং বিতনতা ম বাবরািনা ওযা।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

169.  ারভনা জাভান, প্রবালও, রযবফ রফজ্ঞান  

প্রমৄরক্ত রফবাক, মবায রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত 

রফশ্বরফদ্যারয়,মবায। 

জরফায়ু রযফতবন রববমাজন: ফাংরাবদবয 

ঈকূরীয় এরাওায় যেওআ ঔাফায ারন 

যফযাবয জন্য বৃরিয ারন ংগ্রবয দ্ধরত।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

170.  াভছুন নাায, বফজ্ঞারনও ওভ বওতবা, 

এনবায়যনবভিার ফাবয়াবেওবনৌররজ রফবাক, 

ন্যানার আনরস্ট্টিঈেয ফ ফাবয়াবেওবনাররজ, 

কণওফাড়ী, াবায,ঢাওা।  

ধান কাবছ নাআবোবজন ংফিনওাযী ণুজীবফয 

ভররকুরায বফরিযমূ নাক্তওযণ  

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

171.  িাঃ ভআনুর াান, প্রবালও, াজবারয  

ফবস্ট্টিও রফবাক, ফাংরাবদ কৃরল 

রফশ্বরফদ্যারয়, ভয়ভনরং। 

যদর যবড়াবত যঔাজাওযবণয যাায়রনও 

দ্ধরতয ঈৎওল ব াধন। 

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

172.  যভাঃ াারযয়ায জাভান, ওাযী ধ্যাও  

কৃরল ফন  রযবফ রফবাক 

যবয ফাংরাদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়,ঢাওা। 

ঢাওা বযয বুজ ংগবরাবত রফদ্যভান 

জীফবফরিত্র  ওাফ ববনয রযভাণ রনণ বয়।  

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 

173.  অরনসুয যভান, ওাযী ধ্যাও,  

কৃরলতত্ত্ব রফবাক, যবয ফাংরা কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, 

ঢাওা। 

রফণাক্ত রযবফব ফীবজয ঙ্কুবযাদকভ  

িাযায বৃরদ্ধয ঈয গ্যাররও এরি ওতৃবও ফীজ 

প্রাআরভবঙ্গয ভূরভওা।   

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 

174.  যভাঃ আওযামুর ওরযভ, বফজ্ঞারনও ওভ বওতবা  

ন্যানার আনরস্ট্টিঈেয ফ ফাবয়াবেওবনাররজ, 

কণওফাড়ী,াবায, ঢাওা। 

রল্প-দূরলত স্থান যথবও পৃথওীকৃত যঞ্জও 

রফবাজনওাযী ণুজীফ দ্বাযা যেক্সোআর যঞ্জবওয 

জীফপ্রভন।  

র-যেরণ ৭০,০০০/- 

175.  যঔ আরতয়াও অম্মদ, ওাযী ধ্যাও  

রপারযজ রযবা ব ম্যাবনজবভি রফবাক, 

িট্টগ্রাভ যববেরযনারয  এরনম্যার াআন্স 

রফশ্বরফদ্যারয়,িট্টগ্রাভ।  

ভাবছয রফরবন্ন ঙ্গ প্রতযবঙ্গ বাযী ধাতুয 

চলোরবনয ক্ষরতওয প্রবাফ রনণ বয় এফং াভরগ্রও 

বৃরদ্ধয াবযয রযফতবন।  

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 

176.  াভসুন নাায মুক্তা 

প্রবালও, প্লযাি যান্ড এনবায়যনবভিার 

ফাবয়াবেওবনাররজ রফবাক,  

রবরে কৃরল রফশ্বরফদ্যারয়, রবরে। 

রবরে চলেবর লরধ কাছ বত প্রাপ্ত যবওন্ডাযী 

যভোবফারাআবেয এরি ব্যাওবেরযয়ার এফং 

পাআবোওযারভওার ওাম বক্রভ ম ববফক্ষণ এফং িরযত্রায়ন।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

177.  যভাঃ যাবর, প্রবালও, যজবনটিও এন্ড প্লযাি 

রররিং রফবাক,  ফাংরাবদ কৃরল রফশ্বরফদ্যারয় 

ভয়ভনরং। 

পরন এফং পরন অবযা বফরি িরযত্রায়ন এফং ক্ষভতা 

ঙ্গংস্থান, ফাবয়াওযারভবওর এফং ভররকুরায ভাওবায 

দ্বাযা ধাবনয রফণ রষ্ণু জাত ফাছাআওযণ।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

178.  যভানসুয অবভদ,  ওাযী ধ্যাও  

পররত যায়ন  যাায়রনও প্রমৄরক্ত রফবাক, 

িট্টগ্রাভ যববেরযনারয  এরনম্যার াআন্স 

রফশ্বরফদ্যারয়,িট্টগ্রাভ।  

ফাংরাবদবয ঈচ্চ েভূরভ এরাওায ফরজয 

ভবধ্য বাযী ধাতুয চলোরন অিযণ।  

রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

179.  যভাঃ অযাপৄর অরভ, ওাযী ধ্যাও  

করণত রফবাক, জাাঙ্গীযনকয রফশ্বরফদ্যারয়, 

াবায, ঢাওা। 

তাঁত রল্প যক্ষায় পারজ রযবরন রফ-যেরণ ৮০,০০০/- 

180.  যভাঃ াবদুয যভান, ওাযী ধ্যাও  

যজবনটিও আরঞ্জরনয়ারযং এন্ড ফাবয়াবেওবনাররজ 

রফবাক, মবায রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত রফশ্বরফদ্যারয়, 

মবায। 

মবায যজরায কৃরল জরভ, ধান কাছ  িাঈবর 

রায রযভাণ রনণ বয়। 

এ-যেরণ ৯০,০০০/- 

181.  যভাঃ ভামুদুর ও, কবফলও, মৄফ ঈন্নয়ন 

ংস্থা,াঔা রপ-িযপযান, যজরা-যবারা। 

Drug Addictions and Recovery. রফ-যেরণ ৭০,০০০/- 



 

 

যভাফাআর নম্বয------    জাতীয় রযিয়ত্র নম্বয-----  আ-যভআর নম্বয------- 

 

টি,অয পযভ-৩২ 

(এ,অয,২৫৬ নং-৩৬৬ দ্রিব্য) 

াায্য ভঞ্জুযী/ঋণ/রগ্রবভয রফর 
 

(প্রারপ্ত যরদ পযভ) 
 

দপ্তয : রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত ভন্ত্রণারয় 

 

৩ - ২ ৬ ০ ১ - ৩ ০ ৪ ৫ - ৫ ৯ ০ ১ 

 
                   

 

যোবওন নং----------------------------তারযঔ--------------------------বাঈিায নং------------------------তারযঔ------------------- 

 

স্মাযওররর/ত্র   -৩৯.০০.০০০০.০১২.০২.০১১.১৭-                                  তারযঔঃ .................................. 

 
দ্বাযা ভঞ্জুরযকৃত (নুররর ংমৄক্ত) 
 

প্রওবল্পয  রবযানাভ ফাংরায়: 

 

প্রওবল্পয রবযানাভ আংবযরজবত ফড় ক্ষবয: 
 

  

স্থান:  রফজ্ঞান  প্রমৄরক্ত ভন্ত্রণারয় ,ফাংরাবদ রিফারয়,ঢাওা । 

 

 

স্থান:  ..........................., তারযঔ ..............................             কবফলও/ প্রওল্প রযিারও- এয স্বাক্ষয  ীরবভায 

 
 

 
োওা----------------------------------------------------(ওথায়)------------------------------------------------বুরঝয়া াআয়ারছ। 

 
আা জুরাআ ২০১৭ যথবও জুন/২০১৮  ম বভত াায্য/ভঞ্জুরয/ঋণ/রগ্রভ   োওা (ংবও)ঃঃ---------------------------------------

(ওথায়)--------------------------------------------প্রদাবনয জন্য প্ররতস্বাক্ষরযত । 
 

 

স্থান: ঢাওা, তারযঔ-------------------     ভন্ত্রণারবয়য প্ররতস্বাক্ষযওাযী ওভ বওতবায স্বাক্ষয 

         ( নাভাংরওত ীরবভায) 
                                                                                                   

রাফ যক্ষণ রপব ব্যফাবযয জন্য 
োওা------------------------- ------------(ওথায়)--------------------------------------------োওা প্রদান ওযায জন্য া ওযা বরা। 

 
 

 
রিেয      সুায    রাফ যক্ষণ ওভ বওতবা 
 
 

যিও নং-----------------------------তারযঔ------------------------------ 
 
 

 

 
          প্রদানওাযীয স্বাক্ষয 

ফাঃঃমুঃ-৯৭/৯৮-১৮০৪৩এপ(ওভ-১)৫ রক্ষ ওর (র-৬১),১৯৯৮ 

যওাি নং- 

 



 

 

 

২০১৭-২০১৮ থ ব ফছবয রফজ্ঞান  প্রমৄরিু ভভএণারবয়য কবফলণা ভঞ্জুরয ঔাবতয ফাবজে  রাফ যওাি নং-৩-২৬০১-

৩০৪৫-৫৯০১ এয  প্রমৄরিু ঈদ্ভাফন, কবফলণা  ঈন্নয়নমুরও (R&D) প্রওবল্পয অতায় গৃীত  প্রওবল্পয রবযানাভ:  

 

 

প্রওবল্পয  রবযানাভ ফাংরায়: 

 

 

প্রওবল্পয রবযানাভ আংবযরজবত (ফড় ক্ষবয): 

 

 

প্রওল্প রযিারবওয নাভ:  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

নমুনা স্বাক্ষয (প্রওবল্প প্রদত্ত নুযদ স্বাক্ষয):  

 

নং কবফলও/ প্রওল্প রযিারবওয নাভ নমুনা স্বাক্ষযম প্ররতষ্ঠান প্রধান/তত্তফাফধায়বওয 

তযায়ন 

১ ২ ৩ ৪ 

১।    

২।   

৩।   

 
  



 

     

 

      ও                            ,        ও         (R&D) প্রওবল্পয             

                   /                      
 

 

প্রওবল্পয  রবযানাভ ফাংরায়: 

 

প্রওবল্পয রবযানাভ আংবযরজবত ফড় ক্ষবয: 
 

 

   ------------------------------------------------------    --------------------------------------------------------------------

          --------------------------------------------     --------------------------------------------------------------------

      ------------------------------------------------    ---------------------------------------------------------------------- 

               ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------। 

 

                              /     ।     ২০১৭-২০১৮                 ও                                  

                                                         ও                               - 

 

(১)                    ও                         ২০১৭-২০১৮                                      

                           ,       ও                                                      

                                                 । 

(২)             বঙ্গ বঙ্গআ প্রদত্ত ফাবজে নুমায়ী মাফতীয় ঔযি রফফযণী মূর বাঈিায অনায ভন্ত্রণারবয়য ংরেি াঔায় 

জভা প্রদাবন ফাধ্য থাওফ। 

(৩) প্রওবল্পয গ্রকরত মূল্যায়বণয রনরভত্ত ভন্ত্রণারয় ওতৃবও রনবয়ারজত যম যওান ওভ বওতবাবও প্রওবল্পয মাফতীয় ওভ বওান্ড ফরত বত 

বমারকতা ওযফ। 

(৪) প্রওবল্পয জন্য রনধ বারযত ভয়ীভা ঈত্তীণ ব ফায পূবফ ব মরদ যওান ওাযবণ অরভ প্রওল্প রযতযাক ওরয ফা প্রওল্প িারাবত াযক 

আ ফা প্রওল্প রযিারনা েরওবত যওারয নীরতভারা যভবন িরবত ব্যথ ব আ তবফ যওায ওতৃবও ভঞ্জুরযকৃত মূদয় থ ব 

যওারয যওালাকাবয যপযৎ রদবত ফাধ্য থাওফ। 

(৫) প্রওবল্পয রফযীবত ভঞ্জুরযকৃত থ ব দ্বাযা অরভ যওান প্রওায যবৌত ফওাঠাবভা রনভাণ ব ফা ব্যরক্তকত প্রবয়াজন যভোফ না এফং 

মাফতীয় থ ব নুবভারদত বফজ্ঞারনও কবফলণা/প্রমৄরক্ত ঈন্নয়বন ব্যয় ওযফ। 

(৬) প্রস্তারফত প্রওল্প এরাওা/ ফস্থান রযফতবন বর অরভ/ অভযা রররঔতবাবফ অনায ভন্ত্রণারয়বও ফরত ওযফ এফং ২য় 

রওরস্তয রফর দারঔর ভয় প্রওবল্পয গ্রকরত েরওবত প্রাথরভও প্ররতবফদন ভন্ত্রণারবয় যপ্রযণ ওযফ। 

 এছাড়া, অরভ/অভযা অয ঙ্গীওায ওযরছ যম, যওায প্রদত্ত থ ব ায়তাবও ঈদ্দীও রাবফ গ্রণ ওবয যদবয ারফ বও 

ওল্যাবণ প্রমৄরক্ত ঈন্নয়বনয রবক্ষয অভায/অভাবদয যভধা  েভ রনবয়ারজত ওযফ। 

 

(১) প্রথভ াক্ষী-------------------------------------------------- 

 ঠিওানা------------------------------------------------------। 

 

(২) রদ্বতীয় াক্ষী------------------------------------------------- 

 ঠিওানা------------------------------------------------------। 

রক্ষা/ংস্থা/কবফলণা প্রধাবনয স্বাক্ষয,তারযঔ,ীরবভায: 

 

                                                                                                                                                   

    ,               

     

      ও             

                ,     । 

 

(                   ৩০০(     )                                      ।                             

                                                                                                       


