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বফলয়: ২০১৭-১৮ অথ থ ফছময প্রমৄবি উদ্ভাফন, গদফলণা ও উন্নয়নমূরক (R&D) প্রকদেয মিক গ্রণ প্রদে।  

 

২০১৭-২০১৮ অথ থ ফছদয বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারদয়য প্রমৄবি উদ্ভাফন, গদফলণা ও উন্নয়নমূরক (R&D) প্রকদেয মম 

কর প্রকে বযিারদকয মিক প্রস্তুত দয়দছ, তাঁদদয আগাভী ২৪ মভ, ২০১৮ তাবযখ বৃস্পবতফায কার ১০-০০টা মথদক দুপুয 

০১-০০ ম থন্ত ফাাংরাদদ বিফারদয়য ২ নাং মগদটয কাউন্টায মথদক প্রদান কযা দফ।  

২। এভতাফস্থায়, তাবরকায় ফবণ থত প্রকে বযিারকদদয বনধ থাবযত তাবযখ ও ভদয় বনজ বনজ মিক গ্রণ কযায জন্য 

বনদদ থক্রদভ অনুদযাধ কযা দরা। 

                         স্বাক্ষবযত/ ২০-০৫-২০১৮                                                                                                         

                                                                                                           (এদকএভ তাদযক) 

          উ-বিফ 

            মপানঃ ৯৫৫৯৯৩১। 

                                        E-mail:section12@most.gov.bd 

বফতযণ:  তাবরকায় ফবণ থত কর প্রকে বযিারকগণ। 

প্রদয়াজনীয় কাম থাদথ থ অনুবরব: 

 

১। মৄগ্মবিফ (বনযাত্তা-২), স্বযাষ্ট্র, ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাকা (াংমৄি দেয তাবরকায় ফবণ থত প্রকে 

বযিারকদদয মিক প্রদাদনয জন্য ফাাংরাদদ বিফারদয়য দ থনাথী কদক্ষ একটি কাউন্টায ফযাদেয অনুদযাধ)।  

২। মপ্রাগ্রাভায, বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাকা (াংমৄবি েটি এ ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইদট 

প্রকাদয অনুদযাধ)।  

২। অবতবযি বিফ (বফপ্র)-এয ব্যবিগত কভ থকতথা, বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাকা ।   

৩। াংবিষ্ট নবথ। 

 

              

 

(এদকএভ তাদযক) 

           উবিফ 

  

  

  

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


বফলয়ঃ ২০১৭-২০১৮ অথ থ ফছদয বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারদয়য “গদফলণা ভঞ্জুবয” খাদতয ‘প্রমৄবি উদ্ভাফন, গদফলণা ও  

         উন্নয়নমূরক (R&D) প্রকদে’ অনুদানপ্রাপ্ত প্রকে বযিারকদদয তাবরকা। 

 

 (i)  জীফবফদ্যা, বিবকৎাবফদ্যা ও পুবষ্টবফদ্যাঃ 

ক্রঃ

নাং 

ডাদয়বয 

নাং 

প্রকে প্রস্তাফদকয নাভ, দবফ  ও 

ঠিকানা 

গদফলণা বদযানাভ  সুাবযকৃত অথ থ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

1.     ১০ আবকুয যভান, দমাগী অধ্যাক,  

মডইবয বফজ্ঞান বফবাগ, মদয ফাাংরা কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। মর-০১৭২২৭৮৮৪০৮ 

ঢাকা দযয সুাযমূদয আইবক্রভ এয 

ভান  

৯০,০০০/- 

2.     13 মভাঃ বভজানুয যভান, প্রবালক, 

ভাইদক্রাফাদয়ারবজ বফবাগ, মনায়াখারী 

বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

মানাপুয,দনায়াখারী।০১৮২৩১০৩৮১৮ 

গ্রাভ অচলেদরয অণুজীফ বফজ্ঞান ল্যাফমূদ প্রবত ভাদ দুইফায 

বপউবভদগন দ্ধবতয প্রদয়াগ ও ল্যাফমূদ প্রবত ভাদ দুইফায 

জীফাণু মুিকযদণয উয প্রবক্ষণ প্রদান। যি কারিাদযয 

(blood Culture) দূলদণয উয প্রবাফ । 

৮০,০০০/- 

3.     15 ড. মভাা: জাভার মাদন, ব্যফস্থানা 

বযিারক, ফাদয়াবড, গ্রাভ-বযনগয, 

ডাক-যাণীাটি, উদজরা-বফগঞ্জ, মজরা-

িাঁাইনফাফগঞ্জ।মর-০১৭৩৩০২২৮৩৬ 

টিসু কারিায দ্ধবতদত Musa জাভ থপ্লাজদভয 

অনুিাযা উৎাদন এফাং ভাদে এদদয াযপযদভন্স 

মূল্যায়ন। 

৭০,০০০/- 

4.     18 ইযপান আদভদ, জ্ফজ্ঞাবনক কভ থকতথা, 

ভবরকুরায ফাদয়াদটকনারজী, ন্যানার 

ইনবিটিউট অফ ফাদয়াদটকদনারবজ,গণক 

ফাড়ী, াবায, ঢাকা। ০১৬৭৩৯৪৬৩৯১ 

টাই-২, ডায়াদফটিদয াদথ  KCNQ1  

বজদনয বরভযবপজদভয ম্পকথ বনণ থয়। 

৭০,০০০/- 

5.  ২৩  সুভাইয়া আদভদ, কাযী অধ্যাক  

প্রাবণবফদ্যা বফবাগ, জগন্নাথ বফশ্ববফদ্যারয়, 

ঢাকা।  মর-০১৭১১৯৭৮১৫৯ 

এ কম্পাবযজন বফটুইন অন মফাড থ এৈান্ড ল্যান্ড মফইজড 

মডদর বিম্প ববনয়া ভদনাডন (ব্ল্ৈাক টাইগায বিম্প) 

মপ্রাডাকন। 

৮০,০০০/- 

6.  ২৬ ভামুদুর াান, প্রবালক, পাভ থাবউটিকৈার 

এন্ড ইন্ডাবষ্ট্রয়ার ফাদয়াদটকদনারবজ 

বফবাগ,বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট। 

মর-০১৭২৩৬৯৮৪৬১ 

অৈাবন্ট ভাইদক্রাবফয়ার বিবনাং অপ কভন 

াইট্টা প্লান্ট অপ বদরট বযবজওন।  

৮০,০০০/- 

7.  ২৭ ডাঃ ারববনাজ ইরাভ মভৌটুী 

ফাযদডভ মজনাদযর াাতার, ঢাকা। 

মর-০১৭১৫০৭৪৯৪৭৩ 

নতুন বদরকটিব বভবডয়া জ্তবয এফাং ইদভানরবজকৈার দ্ধবত 

বদদয় ভাটি মথদক Buruholderio pseudlomallei মদখা।  

৮০,০০০/- 

8.  ৩০ ড. যঞ্জন কুভায ফভ থন, পাদভ থী বফবাগ,  

যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

মর-০১৭১১৩০১২৯৪ 

ফাাংরাদদদয বকছু মরবুফগীও পদরয মখাা দত 

এইি,ব,এর,ব, দ্বাযা যাায়বনক উাদান নািকযণ, তাদদয 

বরবায ন্যাদনাাযটিকৈাদরয  ধভ থাফরী যীক্ষণ এফাং জ্জবফক 

বক্রয়া মূল্যায়ন।  

৮০,০০০/- 

9.  ৪৫ মভাঃ মভাখদরছুয যভান, প্রবালক, 

প্রাণীবফদ্যা বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, 

ঢাকা।দর-০১৭১৭৮১১০০৮ 

ফাাংরাদদদয উবিয প্রাণীদত chytrid 

fungus াংক্রভদণয উবস্থবত অনুন্ধান  

৯০,০০০/- 

10.  ৪৬ মভাঃ ভাসুদ যানা, বএইিবড গদফলক, 

পুদরন াদয়ন্স এন্ড বউম্যান বযদা থ 

মডদবরদভন্ট বফবাগ, যাজাী 

বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।-০১৭৩০৭৯২০২৪ 

যাজাী বটি কদ থাদযন এরাকায় ভবরা 

মমৌন কভীদদয মক্ষ্মা ও কন্ট্রাদটিব ঔধদলয 

উয জ্ঞান মািাই কযা। 

৮০,০০০/- 

11.  ৫১ মখ বভজথা নুরুন্নফী, প্রবালক,প্রাণ-যায়ন ও 

অণুপ্রাণ বফজ্ঞান বফবাগ, াজারার বফজ্ঞান 

ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট। 

মর-০১৭১৭৫২৩২২০ 

Determination of Dyrk1A as an early 

biomarker for screening of Down 

shyndrome disease in pregnant women in 

Bangladesh 

৮০,০০০/- 

12.  ৬৪ াফযীন ফাায, প্রবালক, অণুজীফ বফজ্ঞান,  

মদায বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

মদায। মর-০১৯২০৯১৯৩১৩ 

ফাাংরাদদদয মদায দযয বিবনকৈার উৎ মথদক 

াংগৃীত ইএভবফএর উৎাদনকাযী ব্যাদেবযয়া 

বফবিন্নকযণ ও িবযোয়ন 

৭০,০০০/- 

13.  ৬৫ বনগায সুরতানা মভঘরা, প্রবালক, অণুজীফ 

বফজ্ঞান বফবাগ, মদায বফজ্ঞান ও প্রমৄবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, মদায। ০১৮১৬১৮৮১৯৭ 

 

ফাছাইকৃত ঔলধী গাদছয এবন্টফাদয়াবপল্ম ক্ষভতা 

মাল্ট্রী প্রবতষ্ঠান মথদক াওয়া এবন্টফাদয়াটিক 

মযবজিৈান্ট ব্যাকদটবযয়ায উয যীক্ষাকযণ 

৭০,০০০/- 



14.  ৬৬ মভাাম্মাদ মযাদফর মাদন াটওয়াযী 

জ্ফজ্ঞাবনক কভ থকতথা, ফুড ভাইদক্রাফাদয়ারবজ  

বফবাগ, আই এপ এ টি, বফবএআইআয। 

মর-০১৯১৫৩৫৬৩৭০ 

এবন্টফাদয়াটিক প্রবতদযাধী ই কবর জীফাণুয মযাগ 

সৃবষ্ট কযায ক্ষভতা বনরূণ 

৭০,০০০/- 

15.  ৭৪ রুফাইয়াত াযভীন, ফাযদডভ মজনাদযর 

াাতার, াফাগ, ঢাকা।মর- 

াাতাদর কাফ থাদদনভ এফাং কবরটিন প্রবতদযাধ 

জীফাণু াংক্রান্ত  

৮০,০০০/- 

16.  ৭৫ ড. আপাকুর মুঈদ খন্দকায  

প্রবালক,প্রাণীবফদ্যা বফবাগ,  

ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা।মর- 

বফববন্ন কীট-তদেয উয কাম থকযী একটি জ্জফ 

জীটনাক জ্তবযয জন্য মডল্টা এদন্ডাটবিন বজন cry মক 

ছোক-এ মিান কযা  

৮০,০০০/- 

17.  ৭৬ ানবজদা সুরতানা, প্রবালক, প্রাবণবফদ্যা 

বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ।মর- 

বতনটি বনফ থাবিত প্রজাবতয খাদ্য াংগ্রদয কাম থক্রভ এফাং 

মনোবযাং পূফ থফতী ফতথভান এফাং যফতী ভদয়য 

আিযণগত মকৌর 

৭০,০০০/- 

18.  ৭৮ মভাাম্মদ আপজর মাদন 

কাযী অধ্যাক, ফুড ইবঞ্জবনয়াবযাং এন্ড টি 

মটকদনারজী বফবাগ, াজারার বফজ্ঞান ও 

প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট। 

মর-০১৭৩১৯৮৪৫৪৫ 

মযন্স াযদপ মভথদডারবজয ভাধ্যদভ বিজ 

ড্রাইডকৃত রটকদনয াে, মখাা ও ফীদজয 

এবন্ট-অবিদডন্ট কাম থকাবযতায তুরনাকযণ এফাং 

বনষ্কান  দক্ষতায প্রবভতকযণ। 

৮০,০০০/- 

19.  ৭৯ মভাঃ ভবনয মাদন, কাযী অধ্যাক  

ফুড ইবঞ্জবনয়াবযাং এন্ড টি মটকদনারজী বফবাগ  

াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

বদরট।  মর-০১৭২৩১০৩৮৫৭ 

রীন বি বগভা ভদডদরয ভাধ্যদভ একটি 

মিাদজন ফুড প্রদবাং রাইদনয পর ও 

দীঘ থস্থায়ী উন্নীতকযণ। 

৯০,০০০/- 

20.  ৮৮ ড. মভাঃ বভছফাহ্ উবেন, অধ্যাক, বববর 

ও এনবায়যনদভন্টার ইবঞ্জবনয়াবযাং বফবাগ, 

াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

বদরট।মর-০১৯৩৯৬৭১৩৬৪ 

Assessment of water quality of surma 

river in perspective of water distribution 

system in Sylhet. 

৮০,০০০/- 

21.  ৯০ জর ারদায,  প্রবালক,কবম্পউটায াদয়ন্স 

এন্ড ইবঞ্জবনয়াবযাং বফবাগ,  জগন্নাথ, 

বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা।  মর-০১৭৩২৪৩৬০৩১ 

Design an efficient Technique for Mining 

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

22.  ৯২ বফজ্ঞানী মভাঃ জবভ উবেন খান, গ্রাভ-

মগাারপুয ফড় ভবজদ, কক্ষ নাং-১, ২য় তরা, 

মাঃ-টেী, উদজরা-টেী,দজরা-গাজীপুয। 

মর-০১৬৮১৬৭৯২৭৫ 

মবন্সর ব্যাটাবযবফীন মদয়ার ঘবড় জ্তবয। ৮০,০০০/- 

23.  ৯৩ মক.এভ আরী মযজা,  বাবত, ফাাংরাদদ 

ইয়াাং াইনটিি কাংদগ্র, ১৫৬,  ফেফন্ধু জাতীয় 

মিবডয়াভ, ২য় তরা, ঢাকা। ০১৯১৩৪৭৭৩১১ 

বদের এবন্ট্র ববকউবযটি কাউন্টায মডায। ৬০,০০০/- 

24.  ১০৩ আম্মদ মাদন, প্রবালক, ন্যািাযার 

াদয়ন্স বফবাগ, ফদযন্দ্র, বফশ্ববফদ্যারয়, 

যাজাী। মর-০১৭৬২৩২৭০৯৪ 

প্রাইদবট বফশ্ববফদ্যারদয়য বক্ষাথীয একাদডবভক 

াযপযম্যাদন্স বফলণ্ণতা, উদদ্বগ এফাং যীক্ষায িাদয 

প্রবাফঃ ফদযন্দ্র বফশ্ববফদ্যারদয়য একটি মক িাবড। 

৮০,০০০/- 

25.  ১০৬ মভাঃ জহুরুর ইরাভ, কাযী অধ্যাক,  

গবণত বফবাগ, মদায বফজ্ঞান ও প্রমৄবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, মদায।মর-০১৭১৭৯৬৪৪৫২ 

Effects of curvature on convective 

heat transfer and fluid flow through a 

rectangular shaped curved duct. 

৮০,০০০/- 

26.  ১০৭ মভাঃ মযাকনুজ্জাভান, প্রবালক, যায়ন 

বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা।মর-

০১৭৫৫৭০৯০৩৭ 

Fluorescence Spectrophotometry বদদয় 

মকবন এয দে ফাাংরাদদদয বকছু াধাযণ ঔলদধয 

ম্পদকথয ইন ববদরা গদফলণা। 

৯০,০০০/- 

27.  ১০৮ ড. মভাাম্মদ তাদযক মিৌধুযী 

মূখ্য জ্ফজ্ঞাবনক কভ থকতথা, যীক্ষণ দাথ থ 

বফজ্ঞান বফবাগ, ফাাংরাদদ যভাণু বি 

কবভন, ঢাকা। মর-০১৯৬৯৪৮৭০১৮ 

Solar cell  প্রমৄবি উন্নয়দনয জন্য  CdSe 

Thin Film  প্রস্তুত ও জ্ফবষ্টৈায়ন। 

৮০,০০০/- 

28.  ১১২ এভ,এ,ভাসুদ, প্রবালক, গবণত বফবাগ 

ন্যািাযার াদয়ন্স অনুলদ, ইউনাইদটড 

ইন্টাযন্যানার ইউবনব থাবটি, ফাা-১৫ 

াতভবজদ মযাড,ধানভবন্ড, ঢাকা। 

মর-০১৬১১৩৯৯৩৫১ 

Mathmatical analysis of optimal control of 

chikungunya epidemic from Bangladesh 

perspective. 

৭০,০০০/- 

29.  ১১৩ আছভা আিায, ম্যাদনজদভন্ট এন্ড পাইন্যান্স 

বফবাগ, মদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

ঢাকা। মর-০১৭২৮৮১১৯১১ 

ফাাংরাদদদয বনফ থাবিত এরাকায় ফাবড়য 

আবেনায় কৃবল উৎাদদন নাযীয ভূবভকা।  

৮০,০০০/- 



30.  ১১৪ মভাঃ জাদফদ আজাদ, কাযী অধ্যাক  

কৃবল ম্প্রাযণ ও তথ্য ব্যফস্থানা বফবাগ, 

মদযফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। 

মর-০১৭১১২৮৬৪১৭ 

ধান িালীদদয জরফায়ু বযফতথদন অববদমাজন 

মকৌরমূ: ব্যফায উদমাবগতা  

৯০,০০০/- 

31.  ১১৫ ভাযজানা ইয়াবভন, কাযী অধ্যাক, 

কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, মদয ফাাংরা কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। ০১৭২২৮৯৪৯৮৪ 

বযফবতথত মযাণ দ্ধবতয দ্বাযা ভাটিদত কাফ থনডাই-

অিাইড এয ফাদজয়াপ্তকযদণয ভাধ্যদভ বযলায বার 

পরন ও মতর উৎাদদনয উন্নত মকৌর।  

৯০,০০০/- 

32.  ১১৭ মভাাম্মদ আবযফুর ইরাভ  

দমাগী অধ্যাক, কৃবল যায়ন বফবাগ 

মদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। 

মর-০১৭১৮১৮৯৩৪৩ 

ীতকারীন ফজীদত মরড এয উবস্থবত বনরূণ 

এফাং ভানুদলয স্বাদস্থৈয জন্য এয ঝুঁবক মূল্যায়ন। 

৯০,০০০/- 

33.  ১১৮ ড.বযাজুর ইরাভ খান, দমাগী 

অধ্যাক, কৃবল যায়ন বফবাগ, মদয ফাাংরা 

কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। মর-

০১৭৫৫৮৭৯৪৩৭ 

ফাাংরাদদদয বনফ থাবিত বকছু গাদছয জ্জফ 

আগাছা নাক বদদফ আগাছা দভদনয 

ক্ষভতা। 

৯০,০০০/- 

34.  ১২৯ মতু যানী াা, প্রবালক, মজদনটিক এন্ড 

প্লান্ট বিবডাং বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়নবাং। মর-

০১৭৪১১৩৮৬০৮ 

ফাাংরাদদদয াফ থতৈ িট্টগ্রাভ মথদক াংগৃীত 

ধাদনয ল্যান্ডদয জাতমূদয অোংস্থাবনক, 

আণবফক এফাং গুণাগুণ িবযোয়ন।  

৮০,০০০/- 

35.  ১৪২ পাদতভাতুজ মজাযা, বযিারক, জুুঁই 

ভবরা বভবত, গ্রাভ+দা:+থানা+দজরা: 

ফাদগযাট।মর-০১৯৪২৩৩৭৯৩০ 

জরফায়ু বযফতথদন ক্ষবতগ্রস্থ জনগদণয াবফ থক 

খাদ্য বনযাত্তা ও জীবফকায়ন প্রকে।  

৮০,০০০/- 

36.  ১৪৩ ড. মভাঃ ভামুন উয যবদ  

দমাগী অধ্যাক, কৃবল ম্প্রাযণ ও 

গ্রাভীণ উন্নয়ন বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান ও 

প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়,দুভকী, টুয়াখারী।  

মর-০১৭১২১৪৩২৩৬ 

উকূরীয় অচলেদর ক্ষুদ্র িাবলদদয ভাদঝ িাইদভট 

স্মাট থ  কৃবল প্রমৄবি বফস্তায এফাং গ্রদণ আইবটিয 

ব্যফায। 

৮০,০০০/- 

37.  ১৪৫ নয়ন িন্দ্র ভন্ত, প্রবালক, প্রাণ-যায়ন ও 

অনুপ্রাণ বফজ্ঞান বফবাগ, াজারার বফজ্ঞান 

ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট। মর- 

এিদপ্লাবযাং বদ এদাবদয়ন বফটিউন মযাভ জাবিন 

অবিদডজ অৈান্ড কাযবডও বাস্কুরায বডবজদজ: এ 

মক কদন্ট্রার িাবড ইন ফাাংরাদদ 

৮০,০০০/- 

38.  ১৪৭ মভাঃ দীন ইরাভ,প্রবালক, মৃবত্তকা 

বফজ্ঞান বফবাগ, ফেফন্ধু মখ মুবজবুয যভান 

কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ারনা, গাজীপুয। 

মর-০১৯৩৩৬৮৯৮৫৭ 

ফাবৈকবাদফ মগৌণ উাদান প্রদয়াগ কদয ভুট্টাদত 

বজাংক এফাং মরৌ ফাদয়া-পটি থবপদকন মকৌর।  

৭০,০০০/- 

39.  ১৫২ ড. সুিত কুভায দা , কাযী অধ্যাক  

উবদ্ভদ বফজ্ঞান বফবাগ, ফবযার 

বফশ্ববফদ্যারয়,দজরা-ফবযার।  

মর-০১৭১৫৫৪০৪৫৮ 

ভসুয ডাদরয পরন ও পরদনয াদথ ম্পবকথত 

জ্ফবষ্টৈাফরীয উদয রফণািতায প্রবাফ।  

৮০,০০০/- 

40.  ১৫৩ এ.টি.এভ যবপকুর ইরাভ, প্রবালক,  

উবদ্ভদ বফজ্ঞান বফবাগ, ফবযার 

বফশ্ববফদ্যারয়,ফবযার। ০১৭১৭৭৯৫৮২১ 

ধান ফীদজয অঙ্কুদযাদগভ ও িাযাগাদছয বৃবদ্ধদত 

মযইনবর গাদছয অৈাবরদরাপ্যাবথক প্রবাফ’।  

৮০,০০০/- 

41.  ১৬৯ াবভনা জাভান, প্রবালক, বযদফ বফজ্ঞান 

ও প্রমৄবি বফবাগ, মদায বফজ্ঞান ও প্রমৄবি 

বফশ্ববফদ্যারয়,মদায।০১৭৩৩৬৩৩৯৯৬ 

জরফায়ু বযফতথন অববদমাজন: ফাাংরাদদদয 

উকূরীয় এরাকায় মটকই খাফায াবন 

যফযাদয জন্য বৃবষ্টয াবন াংগ্রদয দ্ধবত।  

৮০,০০০/- 

42.  ১৭২ মভাঃ াাবযয়ায জাভান, কাযী অধ্যাক  

কৃবল ফন ও বযদফ বফবাগ 

মদয ফাাংরাদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা। 

মর-০১৭১০৪৯০৯৪২ 

ঢাকা দযয বুজ অাংগুদরাদত বফদ্যভান 

জীফবফবিে ও কাফ থদনয বযভাণ বনণ থয়।  

৯০,০০০/- 

43.  ১৭৩ আবনসুয যভান, কাযী অধ্যাক,  

কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, মদয ফাাংরা কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। মর-০১৫৫২৫৪৫৬৫৯ 

রফণাি বযদফদ ফীদজয অঙ্কুদযাদগভ ও 

িাযায বৃবদ্ধয উয গ্যাবরক এবড কর্তথক ফীজ 

প্রাইবভদেয ভূবভকা।   

৯০,০০০/- 

44.  ১৭৬ াভসুন নাায মুিা, প্রবালক, প্লৈান্ট অৈান্ড 

এনবায়যনদভন্টার ফাদয়াদটকদনারবজ বফবাগ  

বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়  

বদরট। মর-০১৮১৪৭৯৪৬১৯ 

বদরট অচলেদর ঔলবধ গাছ দত প্রাপ্ত মদকন্ডাযী 

মভটাদফারাইদটয এবন্ট ব্যাকদটবযয়ার এফাং 

পাইদটাকৈাবভকার কাম থক্রভ ম থদফক্ষণ এফাং 

িবযোয়ন।  

৮০,০০০/- 



45.  ১৮১ মভাঃ ভামুদুর ক, গদফলক, মৄফ উন্নয়ন 

াংস্থা,াখা অবপ-িযপৈান,  

মজরা-মবারা। 

Drug Addictions and Recovery. ৭০,০০০/- 

  

 

বফ: দ্র:  মম কর প্রকে বযিারকগণ এখনও বফর দাবখর কদযনবন, তাদদয জরুবযবববত্তদত বফর দাবখর কযায জন্য অনুদযাধ 

কযা দরা।  

 


