
ভন্ত্রণারয়/বফবাগগয নাভ: বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় 

 

১। অবপ প্প্রাপাইর 

     ক) একনজগয অবপ 

প্রবতষ্ঠাগনয নাভ ফাাংরা বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় 

ইাংগযবজ Ministry of Science and Technology 

াংবিপ্ত MoST 

অবপ প্রধাগনয 

দবফ  

ববনয়য বচফ বনয়ন্ত্রণকাযী ভন্ত্রণারয়/বফবাগ বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় 

অবপগয াংখ্যা  প্ভাট: ১টি (বফবাগীয় অবপ…… প্জরা অবপ…) 

জনফর  

 অবপগয 

ঠিকানা 

বফন নাং-৬, ১০ভ তরা, ফাাংরাগদ বচফারয়, ঢাকা। 

প্মাগাগমাগ (ই-

প্ভইর, প্পান, 

পযাক্স) 

pro@most.gov.bd, প্পান: +৮৮-০২-৯৫৪০৩৮৭, পযাক্স: +৮৮-০২-৯৫৭৬৫৩৮ 

ওগয়ফাইগটয 

ঠিকানা 

www.most.gov.bd 

মাতায়াগতয 

ফণ ণনা (গুগর 

ম্যা) 

https://www.google.com/maps/search/Ministry+of+Science+and+ 

Technology,+Bangladesh+Secretariat/ 

@23.7270473,90.4031032,15z/data=!3m1!4b1 

 

খ) অবপগয ববন ও বভন- 

 ববন: বফজ্ঞানভনস্ক জাবত 

বভন: বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফলয়ক গগফলণা, প্রমৄবি উদ্ভাফন, উন্নয়ন, াযভাণবফক বফদ্যযৎ উৎাদন যভাণু বিয াবিপূণ ণ 

ব্যফায, প্রচায, প্রায এফাং পর প্রগয়াগগয ভাধ্যগভ প্দ ও জাবতয াবফ ণক আথ ণ-াভাবজক মৃবি অজণগন ায়তা প্রদান। 

 

গ) অবপগয বযবচবত ও ছবফ (অনবধক ২০০ ব্দ) 

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাগদ যকাগযয বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়  আথ ণাভাবজক বযফতণগনয ভাধ্যগভ প্দ ও জাবতয বাগযান্নয়গনয 

রগিয বযফতণগনয অন্যতভ অনুঙ্গ বগগফ বফজ্ঞান ও প্রমৄবিয উন্নয়ন াধগন ব্যাপৃত যগয়গছ, মাগত বফজ্ঞান ও প্রমৄবি জাতীয় 

কৃবিয একটি অাংগ বযনত য়। বযগফ, প্রবতগফ ও প্রাকৃবতক ম্পগদয প্টকই ব্যফাগযয প্িগে বফজ্ঞান ও প্রমৄবিয ব্যফায 

বফজ্ঞান ও প্রমৄবি াংক্রাি জ্ঞাগনয বফশ্ব বাণ্ডাগয অফদান যাখগছ। 

বফজ্ঞান ও প্রমৄবিয ঠিক ব্যফাগযয ভাধ্যগভ প্দগয াবি, মৃবি ও উন্নয়গনয রগিয বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় অবফশ্রািবাগফ 

কাজ কগয চগরগছ। নীবত-বনধ ণাযণী ম ণাগয়য গমাবগতা এফাং উমৄক্ত বযকল্পনা প্রণয়গনয ভাধ্যগভ বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় 

গত কগয়ক ফছগয দ্যর ণব াপল্য অজণন কগযগছ। 

ঘ) অবপগয অগ ণাগনাগ্রাভ 

ঙ) প্ফায তাবরকা 

mailto:pro@most.gov.bd
https://www.google.com/maps/search/Ministry+of+Science+and


ক্রভ প্ফা নাভ প্ফাপ্রাবপ্তয ম ণায় (অবধদপ্তয/আঞ্চবরক) 

১ গগফলণা অনুদান ভন্ত্রণারয় 

২ জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি (NST) প্পগরাব প্রদান ভন্ত্রণারয় 

৩ প্রমৄবি উদ্ভাফন, গগফলণা ও উন্নয়নমূরক (R&D) প্রকগল্প অনুদান প্রদান ভন্ত্রণারয় 

 

২। প্ফা প্প্রাপাইর 

ক) প্ফায নাভ: জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি (NST) প্পগরাব প্রদান (জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি (NST) প্পগরাব প্ভৌবখক 

যীিা বজকযণ) 

খ) প্ফাটি বজকযগণয প্মৌবিকতা: অন্যতভ নাগবযক প্ফা 

গ) প্ফাপ্রাবপ্তয প্ভৌবরক তথ্যাবদ 

 বফলয় তথ্যাবদ 

১ প্ফা প্রদানকাযী অবপ বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় 

২ প্ফায াংবিপ্ত বফফযণ াফবরক বফশ্ববফদ্যারয়/ গগফলণা প্রবতষ্ঠাগন অধ্যয়নযত/গগফলণাযত 

এভএ, এভবপর, বএইচবড  এফাং প্াস্ট-ডক্টযার ম ণাগয়য ছাে-

ছােী/গগফলকগদয  এ অনুদান প্রদান কযা য়। প্ভাট ৩টি গ্রুগ এ 

প্পগরাব প্রদান কযা য়: (১) প্বৌত, জজফ ও অজজফ বফজ্ঞান, 

প্রগকৌর ও বযগফ বফজ্ঞান, নফায়নগমায বি, তথ্য ও 

প্মাগাগমাগ  প্রমৄবি, ন্যগনাগটকগনারবজ, রাগই প্রমৄবি। (২) 

জীফবফজ্ঞান ও  বচবকৎাবফজ্ঞান এফাং (৩) খাদ্য ও কৃবল  বফজ্ঞান। 

৩ ফাবল ণক প্ফা গ্রণকাযীয াংখ্যা  

৪ প্ফাপ্রাবপ্তয তণাফবর নীবতভারা অনুমাবয় প্রকাবত বফজ্ঞবপ্তয তণ প্ভাতাগফক 

৫ দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভ ণকতণা ও কভ ণচাযী ভাননীয় ভন্ত্রী/বচফ, উইাং প্রধান, াংবিি অবধাখায দ্বাবয়ত্বপ্রাপ্ত 

কভ ণকতণা ও কভ ণচাযী 

৬ প্ফাপ্রাবপ্তয ভয় ২৭০ কাম ণ বদফ 

৭ প্ফা প্রাবপ্তগত প্রগয়াজনীয় কাগজে  

৮ প্ফাপ্রাবপ্তয জন্য খযচ   

৯ প্ফাপ্রাবপ্তয জন্য মাতায়াগতয াংখ্যা  

১০ াংবিি আইন/বফবধ/নীবতভারায তাবরকা  

১১ প্ফা প্গত ব্যথ ণ গর যফতী প্রবতকাযকাযী 

কভ ণকতণা, দবফ, ইগভইর ও প্পান 

 

১২ প্ফা প্রাবপ্ত/ প্রদাগনয প্িগে অসুবফধা/ ভস্যা / 

চযাগরঞ্জমূ 

 

১৩ অন্যান্য  

 

ঘ) বফদ্যভান প্ফা-িবত বফগিলণ  



 

প্ফা প্রদাগনয ধা কাম ণক্রভ প্রবত ধাগয ভয় 

(বদন/ঘন্টা/বভবনট) 

ম্পৃি ব্যবিফগ ণ (দবফ) 

ধা-১ বফজ্ঞবপ্ত প্রকা   

ধা-২ আগফদনে গ্রণ   

ধা-৩ আগফদন মাচাই-ফাছাই   

ধা-৪ প্রাথবভক প্রাথীগদয তাবরকা প্রণয়ন   

ধা-৫ কবভটি কর্তণক প্ভৌবখক যীিা গ্রণ   

ধা-৬ ট্যাবুগরন ীট প্রস্তুতকযণ   

ধা-৭ প্পগরাগদয চূড়াি তাবরকা বনফ ণাচন ও অনুগভাদন   

ধা-৮ পরাপর প্রকা ও বজও জাযী   

ধা-৯ প্পগরাব প্রদান   

ধা-১০ ভবনটবযাং   

ধা-১১ বযগাট ণ গ্রণ   

 

 

ঙ) বফদ্যভান িবতয প্রগ ম্যা ও প্রস্তাবফত প্রগ ম্যা (Process Map)  

 

 

 



চ) বফদ্যভান ভস্যা ভাধাগন কযাটাগবযবববিক প্রস্তাফনা: 

প্িে ভস্যায ফণ ণনা ভাধাগনয প্রস্তাফনা 

১। আগফদনে/ পযভ/ 

 প্যবজস্টায/ প্রবতগফদন 

ঠিক ভগয় আগফদন না াওয়া অনরাইগন আগফদনে গ্রণ 

২। দাবখরীয় কাগজোবদ াংমৄি োবদ বভবাং অনরাইগন জরুবয োবদ গ্রণ 

৩। প্ফায ধা ধা-৫: কবভটি কর্তণক প্ভৌবখক যীিা গ্রণ গ্রু বববিক আরাদা কবভটি গঠন 

৪। ম্পিৃ জনফর কভ জনফর: ৫জন ম ণাপ্ত জনফর: ১০জন 

৫। স্বাক্ষরকারী/ অনুম াদমের সমে 

সম্পৃক্ত ব্যক্তক্তর সংখ্যা ও পদক্তি 

৪ জন: ববনয়য বচফ, অবতবযি বচফ, উবচফ, 

প্রাবনক কভ ণকতণা 

 

৬। আিঃঅবপ বনব ণযীরতা    

৭।  আইন/বফবধ/ প্রজ্ঞান ইতযাবদ   

৮। অফকাঠাগভা/ াড ণওয়ায ইতযাবদ   

৯। প্যকড ণ/তথ্য াংযিণ প্ডটাগফজ প্নই প্ডটাগফজ প্রস্তুতকযণ 

১০। প্রমৄবিয প্রগয়াগ প্রগমাজয বক 

না 

  

১১। খযচ (নাগবযক+অবপ)   

১২। ভয় (নাগবযক+অবপ)   

১৩। মাতায়াত (নাগবযক)   

১৪। অন্যান্য    

 

 

 

ছ)  তুরনামূরক বফগিলণ (বফদ্যভান ও প্রস্তাবফত িবতয ধাবববিক তুরনা): 

 

বফদ্যভান প্রগ 

ম্যাগয ধা 

বফদ্যভান ধাগয ফণ ণনা  প্রস্তাবফত প্রগ 

ম্যাগয ধা 

প্রস্তাবফত ধাগয ফণ ণনা 

ধা-১ বফজ্ঞবপ্ত প্রকা ধা-১ অনরাইগন বফজ্ঞবপ্ত প্রকা ও আগফদনে 

গ্রণ 
ধা-২ আগফদনে গ্রণ ধা-২ 

ধা-৩ আগফদন মাচাই-ফাছাই ধা-৩ প্রগয়াজন প্নই 

ধা-৪ প্রাথবভক প্রাথীগদয তাবরকা প্রণয়ন ধা-৪ বগস্টভ প্জনাগযগটড তাবরকা প্রণয়ন 

ধা-৫ কবভটি কর্তণক প্ভৌবখক যীিা গ্রণ ধা-৫ দস্য-বচফ আরাদা গ্রুবববিক 

কবভটি গঠন এফাং একই গঙ্গ কর 

গ্রুগয প্ভৌবখক যীিা গ্রণ 

ধা-৬ ট্যাবুগরন ীট প্রস্তুতকযণ ধা-৬ অনরাইন বগস্টগভ ট্যাবুগরন ীট 

প্রস্তুতকযণ 

ধা-৭ প্পগরাগদয চূড়াি তাবরকা বনফ ণাচন ও অনুগভাদন ধা-৭ ই-নবথয ভাধ্যগভ অনুগভাদন 

ধা-৮ পরাপর প্রকা ও বজও জাযী ধা-৮  

ধা-৯ প্পগরাব প্রদান ধা-৯ অনরাইগন প্পগরাব প্রদান 



ধা-১০ ভবনটবযাং ধা-১০  

ধা-১১ বযগাট ণ গ্রণ ধা-১১ অনরাইগন বযগাট ণ গ্রণ 

 

 

 

৩। TCV (Time, Cost & Visit) অনুাগয বফদ্যভান ও প্রস্তাবফত িবতয তুরনা 

 

 বফদ্যভান িবত প্রস্তাবফত িবত 

ভয় (বদন/ঘন্টা) ১০১ বদন ২১ বদন 

খযচ (নাগবযক ও অবপগয)   

মাতায়াত   

ধা   

জনফর   

দাবখরীয় কাগজে   

 


