
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয় 
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সফা প্রদান প্রবতশ্রুবত (বটিদজন  চার্ টায) 

১. ববন ও বভন 

 

রুকল্প (Vision): বফজ্ঞানভনস্ক জাবত 

অববরক্ষ (Mission): ববজ্ঞান ও প্রযুবি ববষয়ক গববষণা, প্রযুবি উদ্ভাবন, উন্নয়ন, পারমাণববক ববদ্যুৎ উৎপাদনসহ পরমাণু শবির শাবিপূণ ণ ব্যবহার, প্রচার, প্রসার এবং সফল প্রবয়াবগর মাধ্যবম 

দদশ ও জাবির সাবব ণক আর্ ণ-সামাবজক সমৃবি অজণবন সহায়িা প্রদান। 

২. প্রবতশ্রুত সফামূ 

২.১) নাগবযক সফা 

ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাবিস্থান 

সফায মূল্য এফাং 

বযদাধ দ্ধবত 

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা দাবয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দবফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ গদফলণা অনুদান বফজ্ঞবি ভন্ত্রণারদয়য 

ওদয়ফাইর্, সনাটি সফার্ ট 

ও বত্রকায ভাধ্যদভ 

প্রকা; কবভটি কর্তটক 

আদফদনত্র মাচাই-

ফাছাই; গদফলণা প্রকল্প 

বনফ টাচন, ওদয়ফাইদর্ 

প্রকা  ও আনুষ্ঠাবনকতায 

য অনুদান প্রদান কযা 

য় 

নীবতভারা অনুমায়ী বনধ টাবযত পযভ 

 

প্রাবিস্থান: ওদয়ফাইর্, 

অবধাখা/াখা-৯, বফন নাং ৬, 

১০ভ তরা, ফাাংরাদদ বচফারয়, 

ঢাকা 

১,০০০/- (এক াজায 

র্াকা ভাত্র); 

কযা আকাদয 

২৭০ কাম টবদফ র্. সভা: সগারাভ সভাস্তপা 

উবচফ 

অবিশাখা-৯ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৬৫৩৯ 

সভাফা: ০১৫৫২৩২৪৫৯০ 

ই-সভইর:section9@most.gov.bd 

২ জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রযুবি 

(NST) সপদরাব প্রদান 

বফজ্ঞবি ভন্ত্রণারদয়য 

ওদয়ফাইর্, সনাটি সফার্ ট 

ও বত্রকায ভাধ্যদভ 

প্রকা; কবভটি কর্তটক 

আদফদনত্র মাচাই-

ফাছাই; ফাছাইকৃত 

আদফদনকাযীদদয 

াক্ষাৎকায গ্রণ; সপদরা 

নীবতভারা অনুমায়ী বনধ টাবযত পযভ 

 

প্রাবিস্থান: ওদয়ফাইর্, 

অবধাখা/াখা-১২, বফন নাং ৬, 

১০ভ তরা, ফাাংরাদদ বচফারয়, 

ঢাকা 

বফনামূদল্য ২৭০ কাম টবদফ খান দমাোঃ দরজা-উন-নবী 

উপবচফ 

অবিশাখা-১২ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৪০৩৪৮ 

সভাফা: ০১৭১৫০১৯৭১১ 

ই-সভইর:section12@most.gov.bd 

http://most.gov.bd/site/page/60ce947d-cdee-4fe0-9f4b-0528db480e4a/%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A1%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8
http://most.gov.bd/site/view/forms/%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A6%B2-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%25E


বনফ টাচন , ওদয়ফাইদর্ 

প্রকা ও আনুষ্ঠাবনকতায 

য সপদরাব প্রদান 

কযা য় 

৩ প্রযুবি উদ্ভাফন, গদফলণা ও 

উন্নয়নমূরক (R&D)  প্রকদল্প 

অনুদান প্রদান 

বফজ্ঞবি ভন্ত্রণারদয়য 

ওদয়ফাইর্, সনাটি সফার্ ট 

ও বত্রকায ভাধ্যদভ 

প্রকা; কবভটি কর্তটক 

আদফদনত্র মাচাই-

ফাছাই; প্রকল্প বনফ টাচন, 

ওদয়ফাইদর্ প্রকা  ও 

আনুষ্ঠাবনকতায য 

অনুদান প্রদান কযা য় 

নীবতভারা অনুমায়ী বনধ টাবযত পযভ 

 

প্রাবিস্থান: ওদয়ফাইর্, 

অবধাখা/াখা-১২, বফন নাং ৬, 

১০ভ তরা, ফাাংরাদদ বচফারয়, 

ঢাকা 

বফনামূদল্য ২৭০ কাম টবদফ 

৪ তথ্য অফমুিকযণ নীবতভারা 

২০১৫-এয আওতায় তথ্য প্রদান 

ব্যবি/উযুি 

কর্তটদক্ষয ভাধ্যদভ 

আদফদন াওয়ায য 

তথ্য অফমুিকযণ 

নীবতভারা ২০১৫ 

অনুযদণ মথামথ 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

গ্রণ কদয তথ্য প্রদান 

কযা য়। 

তথ্য অফমুিকযণ নীবতভারায় 

াংযুি বনধ টাবযত পযভ (বযবষ্ট ৭-

৯) 

প্রাবিস্থান: ওদয়ফাইর্ 

সফাদবদদ মূল্য আরাদা 

তথ্য অফমুিকযণ 

নীবতভারায বযবষ্ট 

১০ দ্রষ্টব্য 

৩০ কাম টবদফ সভাোঃ আবছয উদ্দীন যদায 

উবচফ 

অবিশাখা-২ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৪০৩৮৩, 

সভাফা: ০১৫৫০১৫১১৭০ 

ই-সভইরোঃ section2@most.gov.bd 

৫ ভারাভার (সষ্টনাযী, কবিউর্ায 

াভগ্রী,গাবি অন্যান্য দ্রব্যাবদ) 

ক্রয় 

বফজ্ঞবি ভন্ত্রণারদয়য 

ওদয়ফাইর্, সনাটি 

সফার্ ট, বচফারদয়য সগর্ ও 

বত্রকায ভাধ্যদভ প্রকা; 

ব্যবি/উযুি কর্তটদক্ষয 

ভাধ্যদভ প্রািআদফদন 

কবভটি কর্তটক মাচাই-

ফাছাই; 

সনাটি অফ অযাওয়ার্ ট 

বফজ্ঞবি অনুমায়ী বনধ টাবযত পযদভ 

আদফদন ও াংবিষ্ট র্কুদভন্ট 

 

বনধ টাবযত মূদল্য; 

স-অর্ টায /সচক 

২৮ কাম টবদফ সভাোঃ আব্দু ারাভ 

কাযী বচফ 

শাখা-৪ 

সপানোঃ +৮৮-০২-৯৫১১০৫৩ 

সভাফা: ০১৫৫২৩০৭৭১৮ 

ই-সভইর:section4@most.gov.bd 

৬ পুযাতন অদকদজা ভারাভার বফজ্ঞবি ভন্ত্রণারদয়য বফজ্ঞবি অনুমায়ী বনধ টাবযত পযদভ বনধ টাবযত মূদল্য; ১৫ কাম টবদফ 

http://most.gov.bd/site/view/forms/%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A4-%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A6%B2-%E0%A6%AB%E0%A6%B0%25E
http://most.gov.bd/site/page/a867c6a0-cd33-462e-8cd7-5d1a5d25178f/%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%25B
http://most.gov.bd/site/page/a867c6a0-cd33-462e-8cd7-5d1a5d25178f/%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%25B
http://most.gov.bd/site/page/a867c6a0-cd33-462e-8cd7-5d1a5d25178f/%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE,-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AB
http://most.gov.bd/site/page/a867c6a0-cd33-462e-8cd7-5d1a5d25178f/%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE,-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AB
http://most.gov.bd/site/page/a867c6a0-cd33-462e-8cd7-5d1a5d25178f/%E0%A6%A4%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3-%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE,-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A7%E0%A7%AB
mailto:section2@most.gov.bd


বনরাদভ বফক্রয় ওদয়ফাইর্, সনাটি 

সফার্ ট, বচফারদয়য সগর্ ও 

বত্রকায ভাধ্যদভ প্রকা; 

ব্যবি/উযুি কর্তটদক্ষয 

ভাধ্যদভ প্রািআদফদন 

কবভটি কর্তটক মাচাই-

ফাছাই; 

সনাটি অফ অযাওয়ার্ ট 

আদফদন ও াংবিষ্ট র্কুদভন্ট চারাদনয ভাধ্যদভ 

 

 

২.২) প্রাবতষ্ঠাবনক সফা: 

ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র এফাং 

প্রাবিস্থান 

সফায মূল্য এফাং 

বযদাধ দ্ধবত 

সফা প্রদাদনয ভয়ীভা দাবয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দবফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ াংস্থামূদয গাবিয বিকায 

প্রদান 

ব্যবি/উযুি কর্তটদক্ষয 

ভাধ্যদভ আদফদন াওয়ায য 

বচফারয় প্রদফ নীবতভারা-

২০১৪ অনুযদণ মথামথ 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন গ্রণ কদয 

া ইস্যয কযা য় 

১) মথামথ কর্তটদক্ষয স্যাবয 

২) বনধ টাবযত পযদভ আদফদন 

৩) ব্যফাযকাযী কভ টকতটায 

বচফারদয় প্রদফ াদয 

পদর্াকব 

৪) চারদকয ড্রাইববাং রাইদদেয 

তযাবয়ত কব 

৫) চারদকয জাতীয় বযচয়দত্রয 

পদর্াকব 

৬) মানফাদনয ব্লু বুক-এয 

তযাবয়ত কব 

বফনামূদল্য ৩ কাম টবদফ সভাোঃ আব্দু ারাভ 

কাযী বচফ 

শাখা-৪ 

সপানোঃ +৮৮-০২-৯৫১১০৫৩ 

সভাফা: ০১৫৫২৩০৭৭১৮ 

ই-সভইর: section4@most.gov.bd 



২ াংস্থামূদয 

কভ টকতটা/কভ টচাযীগদণয 

বচফারদয় প্রদফত্র প্রদান 

ব্যবি/উযুি কর্তটদক্ষয 

ভাধ্যদভ আদফদন াওয়ায য 

বচফারয় প্রদফ নীবতভারা-

২০১৪ অনুযদণ মথামথ 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন গ্রণ কদয 

া ইস্যয কযা য়। 

১) স্থায়ী া 

ক) মথামথ কর্তটদক্ষয প্রস্তাফ 

খ) সমাগদানদত্রয পৃষ্ঠাঙ্কন কব 

গ) ১ কব াদার্ ট াইদজয 

যবঙন ছবফ (াদা ব্যাকগ্রাউন্ড) 

২) অস্থায়ী া 

ক) বনধ টাবযত পযদভ আদফদন 

খ) ব্যবি/প্রবতষ্ঠাদনয অনুদযাধত্র 

গ) ১ কব াদার্ ট াইদজয 

যবঙন ছবফ 

বফনামূদল্য 

 

৩ কাম টবদফ 

৩ ফবোঃফাাংরাদদ অবজটত ছুটি ব্যবি/উযুি কর্তটদক্ষয 

ভাধ্যদভআদফদন াওয়ায য 

(ক) বনধ টাবযত ছুটি বফবধভারা, 

১৯৫৯ অনুমায়ী বনস্পবি কদয 

যকাবয আদদ জাবয কযা য়। 

(খ) যকায কর্তটক ভদয় ভদয় 

জাবযকৃত বফদদ ভ্রভদণয 

অনুভবত ও আনুলাংবগক বনদদ টনা 

অনুযণীয়। 

১) াদা কাগদজ আদফদনত্র 

২) বনধ টাবযত পযদভ (ফাাংরাদদ 

পযভ নাং-২৩৯৫) প্রধান 

বাফযক্ষণ কভ টকতটা কর্তটক প্রদি 

ছুটি প্রাপ্যতায প্রবতদফদন 

(সগদজদর্র্ কভ টকতটাদদয সক্ষদত্র) 

৩) বাফযক্ষণ কভ টকতটা, াংবিষ্ট 

াংস্থা কর্তটক প্রদি ছুটি প্রাপ্যতায 

প্রতযয়নত্র (নন সগদজদর্র্ 

কভ টচাযীদদয সক্ষদত্র), প্রাবিস্থান: 

বাফ যক্ষণ কভ টকতটায কাম টারয় 

৪) ব্যবিগত কাযদণ 

যকাবয/ায়ত্বাবত াংস্থায 

কভ টকতটাদদয বফদদ ভ্রভদণয 

আদফদনত্র (প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট 

অবধাখা/াখা) 

বফনামূদল্য ৫ কাম টবদফ  

 

ফাাংরাদদ যভাণু বি কবভন: 

দমাহাম্মদ আশরাফুল আফসার 

উপসবচব 

অবধাখা-৬ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৪০৮৩৩, 

সভাফা: ০১৭১৬৭৭৮৫৯৫ 

ই-সভইর: section6@most.gov.bd 

 

 

ফাাংরাদদ বফজ্ঞান ও বল্প গদফলণা বযলদ: 

সভাোঃ সাবজদ্যর রহমান 

বস: সহ: বচফ 

াখা-৫ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৫৫০০৯ 



৪ উচ্চবক্ষায জন্য সপ্রলণ ব্যবি/উযুি কর্তটদক্ষয 

ভাধ্যদভ আদফদন াওয়ায য 

মথামথ কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

গ্রণ কদয যকাবয আদদ জাবয 

কযা য়। 

১) বচফ ফযাফয আদফদনত্র 

২) াংবিষ্ট বফশ্ববফদ্যারদয়য অপায 

সরর্ায 

৩) পূণ ট অথ টায়দনয বনশ্চয়তায 

প্রভানক 

৪) কর্তটদক্ষয স্যাবয 

বফনামূদল্য ৫ কাম টবদফ সভাফা: ০১৭১৬৭৮১২৭২ 

ই-সভইর:section5@most.gov.bd 

 

 

 

 

 

ফঙ্গফন্ধু সখ মুবজবুয যভান নদবাবথদয়র্ায: 

…….. 

উপবচফ 

অবিাখা-১৫ 

সপান: ৮৮-০২-৯৫৫৯৯৩১ 

সভাফা:  

ই-সভইর:section15@most.gov.bd 

 

ফাাংরাদদ ন্যানার াদয়বন্টবপক এন্ড সর্কবনকযার 

র্কুদভদন্টন সন্টায, 

জাতীম বফজ্ঞান ও প্রযুবি জাদুঘয: 

…… 

কাযী বচফ 

াখা-৭ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫১৪৯৯৪ 

সভাফা:  

ই-সভইর:section7@most.gov.bd 

 

৫ বরদয়ন ব্যবি/উযুি কর্তটদক্ষয 

ভাধ্যদভ আদফদন াওয়ায য 

মথামথ কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

গ্রণ কদয যকাবয আদদ জাবয 

কযা য়। 

১) বচফ ফযাফয আদফদনত্র 

২) প্রতযাী প্রবতষ্ঠাদনয অপায 

সরর্ায 

৩) সভার্ চাকুযীকার 

৪) কর্তটদক্ষয স্যাবয 

বফনামূদল্য ৫ কাম টবদফ 

৬ নতুন দ সৃজন উযুি কর্তটদক্ষয ভাধ্যদভ 

আদফদন াওয়ায য বফদ্যভান 

বফবধ/বফধান অনুযদণ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও 

অথ টবফবাদগয ম্মবত গ্রণ কযায 

য প্রস্তাবফত দদয সফতন সস্কর 

অথ ট বফবাদগয ফাস্তফায়ন 

অনুবফবাগ দত মাচাই কযা য়। 

প্রাবনক উন্নয়ন কবভটিয 

স্যাবযদয বববিদত 

প্রদমাজযদক্ষদত্র ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয দয় অনুদভাদনক্রদভ 

যকাবয ভঞ্জুবয আদদ জাবয 

কযা য়। 

১) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য 

বনধ টাবযত পযদভ দিয/অবধদিদযয 

প্রস্তাফ 

২) অনুদভাবদত াাংগঠবনক 

কাঠাদভায কব 

৩) আবথ টক াংদিল 

বফনামূদল্য ১৫  কাম টবদফ 



৭ দ াংযক্ষণ উযুি কর্তটদক্ষয ভাধ্যদভ 

আদফদন াওয়ায য বফদ্যভান 

বফবধ/বফধান অনুযদণ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও 

অথ টবফবাদগয ম্মবত গ্রণ কযায 

য মথামথ কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ কদয যকাবয 

আদদ জাবয কযা য়। 

১) জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও 

অথ টবফবাদগয দ সৃজদনয ম্মবত 

২) দ সৃজদনয বজও 

৩) ফছযবববিক াংযক্ষদণয বজও, 

শূণ্য দদয বফফযণ 

প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট অবধাখা/াখা 

বফনামূদল্য ৪ কাম টবদফ ফাাংরাদদ যভাণু বি বনয়ন্ত্রণ কর্তটক্ষ, 

ফাাংরাদদ ওাদনাগ্রাবপক বযাচ ট ইনবিটিউর্: 

দমাোঃ মাসুদ্যর রহমান ববশ্বাস 

ববনয়য কাযী সবচব 

অবিশাখা-১৮ 

সপান : +৮৮-০২-৯৫৪০৭৯৮ 

সভাফা: ০১৭১১৪০৯৮৮৮ 

ই -সভইর:  section18@most.gov.bd 

 

ন্যানার ইনবিটিউর্ অফ ফাদমাদর্কদনারবজ: 

নাবগ ট আিায র্রী 

উবচফ 

অবিশাখা-২৫ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৪৫৭৬৯ 

সভাফা: ০১৮১৩৫২৯৫২৫ 

ই-সভইর: section25@most.gov.bd 

 

ফঙ্গফন্ধু বফজ্ঞান ও প্রযুবি সপদরাব ট্রাি: 

রিন কুমার মন্ডল 

উপবচফ 

অবিশাখা-৩৫ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫১৫৪৩৩ 

সভাফা: ০১৭১২২৩০৯৭৭ 

ই-সভইর: section35@most.gov.bd 

 

বনউবিয়ায াওয়ায প্ল্যান্ট সকািানী ফাাংরাদদ 

৮ দ স্থায়ীকযণ উযুি কর্তটদক্ষয ভাধ্যদভ 

আদফদন াওয়ায য  বফদ্যভান 

বফবধ/বফধান অনুযদণ 

জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও 

অথ টবফবাদগয ম্মবত গ্রণ কযায 

য মথামথ কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ কদয যকাবয 

আদদ জাবয কযা য়। 

১) জনপ্রান ভন্ত্রণারয় ও 

অথ টবফবাদগয দ সৃজদনয ম্মবত 

২) দ সৃজদনয বজও 

৩) ফছযবববিক াংযক্ষদণয বজও, 

শূণ্য দদয বফফযণ 

৪) দ স্থায়ীকযদণয জন্য 

জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য বনধ টাবযত 

পযদভ দিয/অবধদিদযয প্রস্তাফ 

৫) দ সৃজদনয যকাবয আদদ 

৬) দ সৃজন যফতী কর 

ফছদযয দ াংযক্ষদণয ভঞ্জুবয 

আদদ 

প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট অবধাখা/াখা 

বফনামূদল্য ৫  কাম টবদফ 

৯ শূন্য দদ বনদয়াদগয ছািত্র 

প্রদান 

উযুি কর্তটদক্ষয ভাধ্যদভ 

আদফদন াওয়ায য  বফদ্যভান 

বফবধ/বফধান অনুযদণ মথামথ 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন গ্রণ কদয 

যকাবয আদদ জাবয কযা য়। 

১) বনধ টাবযত পযদভ াংস্থায প্রস্তাফ 

২) দ শূণ্য ওয়ায কাযণ 

৩) বনদয়াগবফবধ 

প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট অবধাখা/াখা 

বফনামূদল্য ৫  কাম টবদফ 



১০ াংস্থাপ্রধান ও দস্য দদ বনদয়াগ 

প্রদান 

বফদ্যভান বফবধ/বফধান অনুযদণ 

মথামথ কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

গ্রণ কদয যকাবয আদদ জাবয 

কযা য়। 

১) াংবিষ্ট াংস্থায আইন, দ 

সৃবষ্টয ভঞ্জুযীত্র 

২) অনুদভাবদত অগ টাদনাগ্রাভ, দ 

শূণ্য ওয়ায কাযণ 

৩) পূযণকৃত বনধাবযত ছক 

প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট অবধাখা/াখা 

বফনামূদল্য ৪ কাম টবদফ বরবভদর্র্: 

স্যযাইয়া আখতায জাান 

উবচফ 

অবধাখা-১৯ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৬৪৬৭২ 

সভাফা: ০১৫৫২৩৮৯৫৯০ 

ই-সভইর: section19@most.gov.bd 

ও 

সভাোঃ ভঈনুর ইরাভ বততা 

যুগ্মসবচব 

অবধাখা-২০ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭৪৪১৯ 

সভাফা: ০১৭২৬৯২১৩৩৭ 

ই-সভইর: section20@most.gov.bd 

 

 

১১ গািী ও সভবনাবযজ মন্ত্রাবত 

টিওএন্ডইভুিকযণ 

উযুি কর্তটদক্ষয ভাধ্যদভ 

আদফদন াওয়ায য  বফদ্যভান 

বফবধ/বফধান অনুযদণ মথামথ 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন গ্রণ কদয 

যকাবয আদদ জাবয কযা য়। 

১) এনাভ কবভটিয প্রবতদফদন ও 

অনুদভাবদত গাবিয াংখ্যা 

২) টিওএন্ডইদত অন্তভু টি গাবিয 

াংখ্যা, বনধ টাবযত ছক 

প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট অবধাখা/াখা 

বফনামূদল্য ১৫  কাম টবদফ 

১২ বফদদব বফদলজ্ঞদদয ফাাংরাদদদ 

আগভদনয অনুভবত 

উযুি কর্তটদক্ষয ভাধ্যদভ 

আদফদন াওয়ায য  বফদ্যভান 

বফবধ/বফধান অনুযদণ মথামথ 

কর্তটদক্ষয অনুদভাদন গ্রণ কদয 

যকাবয আদদ জাবয কযা য়। 

১) বনধ টাবযত ছদক াংস্থায প্রস্তাফ 

২) বফদলদজ্ঞয া টদার্ ট-এয 

পদর্াকব 

৩) জীফন বৃিান্ত 

প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট অবধাখা/াখা 

বফনামূদল্য ৪ কাম টবদফ 

১৩ আইন ও বফবধ াংক্রান্ত কাম টাফরী বফদ্যভান বফবধ/বফধান অনুযদণ 

মথামথ কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

গ্রণ কদয যকাবয আদদ জাবয 

কযা য়। 

াংযুবি বনধ টাবযত ছদক াংস্থায 

প্রস্তাফ 

প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট অবধাখা/াখা 

বফনামূদল্য ৩ কাম টবদফ 

১৪ উন্নয়ন প্রকল্পমূ অনুদভাদন বফদ্যভান বফবধ/বফধান অনুযদণ 

মথামথ কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

গ্রণ কদয যকাবয আদদ জাবয 

কযা য়। যকাবয খাদত উন্নয়ন 

প্রকল্প প্রণয়ন, প্রবক্রয়াকযণ, 

অনুদভাদন ও াংদাধন দ্ধবত 

ীল টক বযত্র অনুযণ কযা য় 

বর্বব/টিববয বনধ টাবযত ছক; 

প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট 

অবধাখা/াখা/ বযকল্পনা 

ববভাবগর ওদয়ফাইর্ 

বফনামূদল্য ১০ কাম টবদফ বনউবিয়ায াওয়ায প্ল্যান্ট সকািানী ফাাংরাদদ 

বরবভদর্র্: 

জাবদুর ইরাভ 

ববনয়য কাযী সবচব 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৬৬৫৭১ 

ই-সভইর: section21@most.gov.bd 

 



১৫ উন্নয়ন প্রকল্পমূদয অথ ট 

অফমুবি 

বফদ্যভান বফবধ/বফধান অনুযদণ 

মথামথ কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

গ্রণ কদয যকাবয আদদ জাবয 

কযা য়। উন্নয়ন প্রকল্পমূদয 

অথ ট অফমুবি ও ব্যফায 

বনদদ টবকা ীল টক বযত্র  

অনুযণ কযা য় 

াংযুবি বনধ টাবযত ছক; 

প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট 

অবধাখা/াখা/ অথ ট বফবাদগয 

ওদয়ফাইর্ 

বফনামূদল্য ১০ কাম টবদফ ফাাংরাদদ যভাণু বি কবভন, ফাাংরাদদ যভাণু 

বি বনয়ন্ত্রণ কর্তটক্ষ: 

জাবদুর ইরাভ 

ববনয়য কাযী সবচব 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৬১৭২৬ 

ই-সভইর: section14@most.gov.bd 

 

ফাাংরাদদ বফজ্ঞান ও বল্প গদফলণা বযলদ: 

জাবদুর ইরাভ 

ববনয়য কাযী সবচব 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৬১৭২৬ 

ই-সভইর: section17@most.gov.bd 

 

ন্যানার ইনবিটিউর্ অফ ফাদমাদর্কদনারবজ, জাতীম 

বফজ্ঞান ও প্রযুবি জাদুঘয, ফঙ্গফন্ধু সখ মুবজবুয যভান 

নদবাবথদয়র্ায, ফাাংরাদদ ওাদনাগ্রাবপক বযাচ ট 

ইনবিটিউর্: 

সভাোঃ ভাকস্যদ আরভ 

ববনয়য কাযী সবচব 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৪০৮৪০ 

ই-সভইর: section16@most.gov.bd 

১৬  াংদাবধত প্রকল্প অনুদভাদন বর্বইব বা অনুষ্ঠান, বর্বইব 

বায কাম টবফফযণী জাযী এফাং 

পুনগ টঠিত আযবর্বব প্রাবি ও 

মথামথ কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

াদদক্ষ যকাবয আদদ জাবয 

কযা য়।  

আযবর্বব/আযটিবব বনধ টাবযত 

ছক; 

প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট 

অবধাখা/াখা/ বযকল্পনা 

ববভাবগর ওদয়ফাইর্ 

বফনামূদল্য ১৬ কাম টবদফ 

১৭ প্রকল্প বযচারক বনদয়াগ বফদ্যভান বফবধ/বফধান অনুযদণ 

মথামথ কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

গ্রণ কদয যকাবয আদদ জাবয 

কযা য়। যকাবয খাদত উন্নয়ন 

প্রকল্প প্রণয়ন, প্রবক্রয়াকযণ, 

অনুদভাদন ও াংদাধন দ্ধবত 

ীল টক বযত্র অনুমায়ী প্রকল্প 

বযচারক বনদয়াগ কবভটিয 

স্যাবয মথামথ কর্তটক্ষ কর্তটক 

অনুদভাদন গ্রণ কযা য় 

প্রকল্প বযচারক বনদয়াদগয জন্য 

জীফন বৃিাদন্তয বনধ টাবযত ছক; 

প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট 

অবধাখা/াখা/ বযকল্পনা 

ববভাবগর ওদয়ফাইর্ 

বফনামূদল্য ৩ কাম টবদফ 

১৮ বফজ্ঞানদফী াংস্থা/ 

বফজ্ঞানবববিক সাজীফী 

াংগঠন/ প্রবতষ্ঠান/ বফজ্ঞান িাদফ 

অনুদান প্রদান 

বফজ্ঞবি ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইর্, 

সনাটি সফার্ ট ও বত্রকায ভাধ্যদভ 

প্রকা; কবভটি কর্তটক 

আদফদনত্র মাচাই-ফাছাই; 

াংগঠন/প্রবতষ্ঠান বনফ টাচন, 

ওদয়ফাইদর্ প্রকা  ও 

আনুষ্ঠাবনকতায য অনুদান 

প্রদান কযা য় 

১) বচফ ফযাফয আদফদনত্র 

২) নীবতভারা ও বনধ টাবযত পযভ 

প্রাবিস্থান: ওদয়ফাইর্; 

অবধাখা/াখা-১২, বফন নাং ৬, 

১০ভ তরা, ফাাংরাদদ বচফারয়, 

ঢাকা 

বফনামূদল্য ৫ কাম টবদফ খান দমাোঃ দরজা-উন-নবী 

উপবচফ 

অবিশাখা-১২ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৪০৩৪৮ 

সভাফা: ০১৭১৫০১৯৭১১ 

ই-সভইর:section12@most.gov.bd 



১৯ সফযকাবয ভাধ্যবভক ও 

উচ্চভাধ্যবভক বক্ষা প্রবতষ্ঠাদন 

অনুদান প্রদান 

বফজ্ঞবি ভন্ত্রণারদয়য ওদয়ফাইর্, 

সনাটি সফার্ ট ও বত্রকায ভাধ্যদভ 

প্রকা; কবভটি কর্তটক 

আদফদনত্র মাচাই-ফাছাই; 

প্রবতষ্ঠান/বফজ্ঞান িাফ বনফ টাচন, 

ওদয়ফাইদর্ প্রকা  ও 

আনুষ্ঠাবনকতায য অনুদান 

প্রদান কযা য় 

১) বচফ ফযাফয আদফদনত্র 

২) নীবতভারা ও বনধ টাবযত পযভ 

প্রাবিস্থান: ওদয়ফাইর্; 

অবধাখা/াখা-১২, বফন নাং ৬, 

১০ভ তরা, ফাাংরাদদ বচফারয়, 

ঢাকা 

বফনামূদল্য ৫ কাম টবদফ রিন কুমার মন্ডল 

উপবচফ 

অবিশাখা-৩৫ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫১৫৪৩৩ 

সভাফা: ০১৭১২২৩০৯৭৭ 

ই-সভইর: section35@most.gov.bd 

 

 

২০ ভন্ত্রণারদয়য আওতা ধীন 

াংস্থামু ও অন্যান্য 

ভন্ত্রণারয়/বফবাদগয (প্রদমাজয 

সক্ষদত্র) কভ টকতটা/কভ টচাবযদদয 

বফদদবক 

প্রবক্ষণ/বা/সবভনায/ 

ওয়াকটদ ভদনানয়ন ও বজ.ও 

জাবয 

বফদ্যভান বফবধ/বফধান অনুযদণ 

মথামথ কর্তটদক্ষয অনুদভাদন 

গ্রণ কদয যকাবয আদদ জাবয 

কযা য়। 

১) বচফ ফযাফয আদফদনত্র 

২) আভন্ত্রণত্র, আবথ টক াংস্থান, 

প্রাথীয সমাগ্যতা মাচাই, াংস্থায 

সক্ষদত্র াংস্থা প্রধাদনয স্যাবয 

প্রাবিস্থান: াংবিষ্ট অবধাখা/াখা 

বফনামূদল্য ৫ কাম টবদফ বজনাি জাহান 

বস: সহ: বচফ 

শাখা-১৩ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭০৬৪৭ 

সভাফা: ০১৭১২৯৪৯১৯৬ 

ই-সভইর:section13@most.gov.bd 

 

২.৩) অবযন্তযীণ সফা: 

 

ক্রভ সফায নাভ সফা প্রদান দ্ধবত প্রদয়াজনীয় কাগজত্র 

এফাং প্রাবিস্থান 

সফায মূল্য এফাং 

বযদাধ দ্ধবত 

সফা প্রদাদনয 

ভয়ীভা 

দাবয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা 

(নাভ, দবফ, সপান নম্বয ও ইদভইর) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ ছুটি প্রদান আদফদন প্রাবিয য 

বফদ্যভান 

বফবধ/বফধান 

অনুযদণ মথামথ 

কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ 

কদয যকাবয 

আদদ জাবয কযা 

য়। 

াংযুবি বনধ টাবযত পযভ/ছদক 

আদফদন 

প্রাবিস্থান: অবধাখা/াখা-১ 

বফনামূদল্য ৭ কাম টবদফ দমা: ফজলুর রহমান 

বসবনয়র সহকারী সবচব 

শাখা-১ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৪০১৭৬ 

সভাফা: ০১৭২২২৩৮৫৩৫ 

ই-সভইর: section1@most.gov.bd 

 

 

 



 

২ কল্যাণ াংক্রান্ত সফা আদফদন প্রাবিয য 

বফদ্যভান 

বফবধ/বফধান 

অনুযদণ মথামথ 

কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ 

কদয যকাবয 

আদদ জাবয কযা 

য়। 

াংযুবি বনধ টাবযত পযভ/ছদক 

আদফদন 

প্রাবিস্থান: অবধাখা/াখা-২৩ 

বফনামূদল্য ৭ কাম টবদফ  

সভাোঃ বযাজুর ইরাভ 

বাফ যক্ষন কভ টকতটা 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৬৫৫৯৭ 

দমাবা: ০১৮১৭৫৯৪৫৮৩ 

ই-সভইর: section23@most.gov.bd 

৩ সগদজদর্র্/নন-সগদজদর্র্ 

কভ টচাবযয সনন  

াংক্রান্ত 

আদফদন প্রাবিয য 

বফদ্যভান 

বফবধ/বফধান 

অনুযদণ মথামথ 

কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ 

কদয যকাবয 

আদদ জাবয কযা 

য়। 

াংযুবি বনধ টাবযত পযভ/ছদক 

আদফদন 

প্রাবিস্থান: অবধাখা/াখা-২৩ 

বফনামূদল্য ৫ কাম টবদফ দমা: ফজলুর রহমান 

বসবনয়র সহকারী সবচব 

শাখা-১ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৪০১৭৬ 

সভাফা: ০১৭২২২৩৮৫৩৫ 

ই-সভইর: section1@most.gov.bd 

 

৪ ভন্ত্রণারদয়য বফববন্ন 

অবপ-যঞ্জাভ, 

আফাফত্র, াংফাদত্র ও 

াভবয়কী ইতযাবদ 

যফযা 

আদফদন প্রাবিয য 

বফদ্যভান 

বফবধ/বফধান 

অনুযদণ মথামথ 

কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ 

কদয ভজুদ থাকা 

াদদক্ষ 

তাৎক্ষবনক যফযা 

কযা য়। 

াংযুবি বনধ টাবযত পযভ/ছদক 

আদফদন 

প্রাবিস্থান: অবধাখা/াখা-৪ 

বফনামূদল্য ৩ কাম টবদফ সভাোঃ আব্দু ারাভ 

কাযী বচফ 

শাখা-৪ 

সপানোঃ +৮৮-০২-৯৫১১০৫৩ 

দমাবা: ০১৫৫২৩০৭৭১৮ 

ই-সভইর: section4@most.gov.bd 

৫ ভন্ত্রণারদয়য 

কভ টকতটা/কভ টচাযীদদয 

বচফারদয় প্রদফদয জন্য  

আদফদন াওয়ায 

য বচফারয় 

প্রদফ নীবতভারা-

১) স্থায়ী া 

ক) মথামথ কর্তটদক্ষয প্রস্তাফ 

খ) সমাগদানদত্রয পৃষ্ঠাঙ্কন কব 

বফনামূদল্য ৩ কাম টবদফ 



প্রদফত্র প্রদান ২০১৪ অনুযদণ 

মথামথ কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ 

কদয া ইস্যয কযা 

য়। 

গ) ১ কব াদার্ ট াইদজয যবঙন 

ছবফ (াদা ব্যাকগ্রাউন্ড) 

২) অস্থায়ী া 

ক) বনধ টাবযত পযদভ আদফদন 

খ) ব্যবি/প্রবতষ্ঠাদনয অনুদযাধত্র 

গ) ১ কব াদার্ ট াইদজয যবঙন 

ছবফ 

৬ কভ টকতটাদদয আফাবক ও 

দািবযক সর্বরদপান 

াংদমাগ ও বফর বযদাধ 

আদফদন প্রাবিয য 

বফদ্যভান 

বফবধ/বফধান 

অনুযদণ মথামথ 

কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ 

কদয যকাবয 

আদদ জাবয কযা 

য়। 

াংযুবি বনধ টাবযত পযভ/ছদক 

আদফদন 

প্রাবিস্থান: অবধাখা/াখা-৪ 

বফনামূদল্য 

 

১০ কাম টবদফ 

৭ ভন্ত্রণারদয়য কভ টচাযীদদয 

জন্য ফাা ফযাদ্দ াংক্রান্ত 

আদফদন প্রাবিয য 

বফদ্যভান 

বফবধ/বফধান 

অনুযদণ মথামথ 

কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ 

কদয যকাবয 

আদদ জাবয কযা 

য়। 

াংযুবি বনধ টাবযত পযভ/ছদক 

আদফদন 

প্রাবিস্থান: অবধাখা/াখা-৪ 

বফনামূদল্য 

 

৩ কাম টবদফ 

৮ ভন্ত্রণারদয়য 

কভ টকতটা/কভ টচাবযদদয 

সদদ/বফদদদ 

প্রবক্ষণ/বা/ সবভনায/ 

ওয়াকটদ ভদনানয়ন ও 

বজ.ও জাবয 

বফদ্যভান 

বফবধ/বফধান 

অনুযদণ মথামথ 

কর্তটদক্ষয 

অনুদভাদন গ্রণ 

কদয যকাবয 

আদদ জাবয কযা 

১) আদফদনত্র 

২) আভন্ত্রণত্র, আবথ টক াংস্থান, 

প্রাথীয সমাগ্যতা মাচাই 

৩) াংস্থায সক্ষদত্র াংস্থা প্রধাদনয 

স্যাবয 

প্রাবিস্থান: অবধাখা/াখা-১৩ 

বফনামূদল্য ৫ কাম টবদফ বজনাি জাহান 

বস: সহ: বচফ 

শাখা-১৩ 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৭০৬৪৭ 

সভাফা: ০১৭১২৯৪৯১৯৬ 

ই-সভইর:section13@most.gov.bd 



য়। প্রদমাজযদক্ষদত্র 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয 

অনুদভাদন গ্রণ 

কযা য় 

 

 

 

 

৩. আওতাধীন অবধদিয/দিয/াংস্থায বটিদজন  চার্ টায: 

(১) ফাাংরাদদ যভাণু বি কবভন 

(২) ফাাংরাদদ বফজ্ঞান ও বল্প গদফলণা বযলদ 

(৩) ফাাংরাদদ যভাণু বি বনমন্ত্রণ কর্তটক্ষ 

(৪) জাতীম বফজ্ঞান ও প্রযুবি জাদুঘয 

(৫) ফাাংরাদদ ন্যানার াদয়বন্টবপক এন্ড সর্কবনকযার র্কুদভদন্টন সন্টায 

(৬) ফঙ্গফন্ধু সখ মুবজবুয যভান নদবাবথদয়র্ায 

(৭) ন্যানার ইনবিটিউর্ অফ ফাদমাদর্কদনারবজ 

(৮) ফাাংরাদদ ওাদনাগ্রাবপক বযচা ট ইনবিটিউর্ 

(৯) ফঙ্গফন্ধু বফজ্ঞান ও প্রযুবি সপদরাব ট্রাি 

(১০) বনউবিয়ায াওয়ায প্ল্যান্ট সকািানী ফাাংরাদদ বরবভদর্র্  

 

 

৪. আনায (সফাগ্রীতায) কাদছ আভাদদয প্রতযাা: 

 

ক্রবভক প্রবতশ্রুত/কাবঙক্ষত সফা প্রাবিয রদক্ষয কযণীয় 

১ স্বয়াংম্পূণ ট আদফদন জভা প্রদান 

২ মথামথ প্রবক্রয়ায় প্রদয়াজনীয় বপ বযদাধ কযা 

৩ প্রদমাজয সক্ষদত্র সভাফাইর সভদজ/ই-সভইদরয বনদদ টনা অনুযণ কযা 

৪ াক্ষাদতয জন্য ধাম ট তাবযদখ বনধ টাবযত ভদয়য পূদফ টই উবস্থত থাকা  

৫ অনাফশ্যক সপান/ তদবফয না কযা 

 

http://www.baec.gov.bd/site/page/5b9c7aff-f333-49f8-804d-7f16141f8d38/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A6%A6
http://www.bcsir.gov.bd/site/page/07cd17b3-b482-491a-8dd0-a164294185a4/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://baera.portal.gov.bd/site/office_citizen_charter/8dbf7656-33ef-4fd0-9192-81632a6c36f3/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://www.nmst.gov.bd/site/page/2961e49b-f9ca-48f3-aec5-fe84665ac4a3/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A6%A6
http://www.bansdoc.gov.bd/site/page/c61b27f1-3790-47c5-8a7b-b41e1c809669/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://www.novotheatre.gov.bd/site/page/071ee742-122a-4366-818e-b33cf1ee854e/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://www.nib.gov.bd/site/page/6b894645-b076-4c85-acee-a379320e2185/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8-%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0
http://www.bori.gov.bd/
http://www.bstft.gov.bd/
http://www.rooppurnpp.gov.bd/


বফ.দ্র. সম কর কাযদণ াধাযণত সকান আদফদনত্র ফাবতর য় বকাংফা সফা প্রদান ম্ভফ না য় সফ কাযণমূ বফদিলণপূফ টক মথামথবাদফ পযভ/ছক পূযণ কযদত দফ। এদক্ষদত্র বকছু বকছু বফলয় 

কর প্রবতষ্ঠাদনয জন্য একই যকভ দত াদয এফাং বকছু বফলয় আরাদা দত াদয। 

 

 

 

 

 

 

 

৫. অববদমাগ ব্যফস্থানা দ্ধবত (GRS): 

সফা প্রাবিদত অন্তুষ্ট দর দাবয়ত্বপ্রাি কভ টকতটায দঙ্গ সমাগাদমাগ করুন। তায কাছ সথদক ভাধান াওয়া না সগদর বনদনাি দ্ধবতদত সমাগাদমাগ কদয আনায  ভস্যা অফবত করুন। 

ক্রবভক কখন সমাগাদমাগ কযদফন কায দঙ্গ সমাগাদমাগ কযদফন সমাগাদমাদগয ঠিকানা বনষ্পবিয ভয়ীভা 

১ দাবয়ত্বপ্রাি কভ টকতটা ভাধান বদদত ব্যথ ট দর অববদমাগ বনষ্পবি কভ টকতটা (অবনক) 

 

নাভ ও দবফ: জনাব দমা: আব্দুল দমাবমন, 

যুগ্মবচফ, বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয়। 

বফন নাং ৬, ১০ভ তরা, ফাাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা 

সপান: +৮৮-০২-৯৫৪৯৫২৩ 

সভাফা: ০১৭১২৯৩৯৩৬৩ 

ই-সভইর: dta@most.gov.bd 

ওদয়ফ: www.most.gov.bd 

৩০ কাম টবদফ 

২ অববদমাগ বনষ্পবি কভ টকতটা বনবদ টষ্ট ভদয় ভাধান বদদত ব্যথ ট দর আবর কভ টকতটা নাভ ও দবফ: জনাব দমা: দিৌবহদ হাসানাি খান, 

অবতবযি বচফ (ববপ্রউ), বফজ্ঞান ও প্রযুবি 

ভন্ত্রণারয়। 

বফন নাং ৬, ১০ভ তরা, ফাাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা 

সপান: +৮৮-০২-৯৫১৪৪৫৮ 

সভাফা: ০১৯৭১১১১০০০ 

ই-সভইর: sta@most.gov.bd 

ওদয়ফ: www.most.gov.bd 

২০ কাম টবদফ 

৩ আবর কভ টকতটা বনবদ টষ্ট ভদয় ভাধান বদদত ব্যথ ট দর ভবন্ত্রবযলদ বফবাদগয অববদমাগ ব্যফস্থানা সর অববদমাগ গ্রণ সকন্দ্র 

৫ নাং সগইর্, ফাাংরাদদ বচফারয়, ঢাকা 

ওদয়ফ: www.grs.gov.bd 

৬০ কাম টবদফ 

 


