
২০20-২০21 অর্ থ বছরেে চলমান প্রকল্প সমূহ 

ক্র. নং প্রকরল্পে নাম মমাট প্রকল্প ব্যয় বাস্তবাযন় কাল প্রকল্প পরেচালক 

১ রবরসএসআইআে-এে আইএমএমএম-এ একটি 

খরনজ প্ররক্রয়াকেণ মকন্দ্র প্ররিষ্ঠাকেণ (১ম 

সংর ারিি) 

৯৫০১.৪৬ লক্ষ টাকা 

  

জানুয়ােী, ২০১৭ হইরি জুন, ২০২০ ড. মমাহাম্মদ নারজম জামান 

রচফ সারয়রিরফক অরফসাে 

আইএমএমএম, রবরসএসআইআে, জয়পুেহাট 

মফান: ০১৭১১৪০০৮৯৯; ০১৮৮৫৯২৬৮৯৭ 

ইরমইল: nazimgeology@gmail.com 

২ ইনরিটিউট অব বারয়াইকুভ্যারলন্স িারডজ 

এন্ড ফাম থারসউটিকযাল সাইরন্সস প্ররিষ্ঠাকেণ 

(১ম সংর ারিি) 

  

৯৯৪৬.৮৫ লক্ষ টাকা 

  

জুলাই, ২০১৭ হইরি জুন, ২০২1 ড. মমাোঃ মহারসন মসাহোব 

রপ্ররন্সপাল সারয়রিরফক অরফসাে 

রবরসএসআইআে গরবষণাগাে, ঢাকা 

মফান: ০১৭২০১২১৫২৫; 

ইরমইল: mhsohrab@bcsir.gov.bd 

৩ মকরমকযাল মমররালরজ অবকাঠারমা সমৃদ্ধকেণ 

  

১৩৩.১১ মকাটি টাকা 

  

জানুয়ােী, ২০১৮ হইরি রডরসম্বে, ২০২১ ড. মালা খান 

চীফ সারয়রিরফক অরফসাে 

রডআেআইরসএম, রবরসএসআইআে, ঢাকা 

মফান: ০১৭১৫০৩২০৫৭; ০১৮৮৫৯২৬৮৯৪; 

ইরমইল: malakhan_07@yahoo.com 

৪ রবরসএসআইআে-এে কাঁচ ও রসোরমক 

গরবষণা ও পেীক্ষণ ইনরিটিউট 

(আইরজরসআেটি)  রি ালীকেণ 

৩৮৪১.০০ লক্ষ টাকা 

  

জুলাই, ২০১৮ হইরি জুন, ২০২১ ড. র েীন আিাে জাহান 

রপ্ররন্সপাল সারয়রিরফক অরফসাে 

আইরজরসআেটি, রবরসএসআইআে, ঢাকা 

মফান: ০১৭১২৮৩১৯৪৪; 

ইরমইল: shirin_akterbcsir@yahoo.com 

৫ হাইররারজন এনারজথ গরবষণাগাে স্থাপন ৪৮৭৩.৪৪ লক্ষ টাকা অরটাবে, ২০১৮ হইরি জুন, ২০২১ ড. মমাোঃ আবদুস সালাম 

রসরনয়ে রপ্ররন্সপাল ইরিরনয়াে 

রবরসএসআইআে গরবষণাগাে, চট্টগ্রাম 

মফান: ০১৮৮১৬০৯০৫৩ 

ইরমইল: salam.bcsir@gmail.com 

৬ রবরসএসআইআে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মকরন্দ্র 

রনোপদ ও স্বাস্থযকে শুটকী মাছ প্ররক্রয়াকেণ 

এবং ইনরডাে ফারম থং গরবষণা সংক্রান্ত 

সু্রবিারদ স্থাপন 

৮৯০০.০০ লক্ষ টাকা এরপ্রল, ২০১৯ হইরি রডরসম্বে, ২০২১ জনাব মমাোঃ মেজাউল করেম 

রপ্ররন্সপাল সারয়রিরফক অরফসাে 

আইটিটিআই, রবরসএসআইআে, ঢাকা। 

মফান: ০১৭১১৫৪৬৭২০ 

ইরমইল: rezaul.karim.saml@gmail.com 

mailto:nazimgeology@gmail.com
mailto:malakhan_07@yahoo.com


ক্র. নং প্রকরল্পে নাম মমাট প্রকল্প ব্যয় বাস্তবাযন় কাল প্রকল্প পরেচালক 

7 ভ্রাম্যমান রবজ্ঞান প্রদ থনী-রবরসএসআইআে ২৪৮৬.০০ জুলাই, ২০১৯ হইরি জুন, ২০২২ মমাোঃ বদরুল আরবদীন, 

রসরনয়ে ইরিরনয়াে 

রপরপএন্ডরপরডরস, রবরসএসআইআে, ঢাকা 

মফান: ০১৮১৯২২৭৯১৮ 

ইরমইল: abedin23@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

২০20-21 অর্ থ বছরেে এরডরপরি বোদ্দরবহীন অননুরমারদি নতুন প্রকল্প িারলকা 

ক্র. নং প্রকরল্পে নাম প্রস্তারবি বোদ্দ ও মময়াদকাল প্রকল্প প্রণয়নকােী কম থকিথা 

১ চামড়া গরবষণা ইনরিটিউরট একটি পরেরব বান্ধব ট্যানাে স্থাপন  ১৯৫৫০.00 লক্ষ টাকা এবং জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৩ ড. মমা: তুষাে উরদ্দন 

রসরনয়ে সারয়রিরফক অরফসাে 

এলআেআই, রবরসএসআইআে, সাভ্াে, ঢাকা 

মফান: ০১৭১২১২৭১১৯ 

ইরমইল: tusarlri@yahoo.com 

২ রজরনারমক রেসাচ থ ইনরিটিউট স্থাপন  ১৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৩ ড. মমা: মসরলম খান 

রপ্ররন্সপাল সারয়রিরফক অরফসাে 

রবরসএসআইআে গরবষণাগাে, ঢাকা 

মফান: ০১৭১২২০১৫০৪ 

ইরমইল: k2salim@yahoo.com 

৩ রবরসএসআইআে গরবষণাগাে মগাপালগি স্থাপন  65779.00  লক্ষ টাকা এবং 

জুলাই ২০20- জুন ২০২৪ 

জনাব মঞ্জুে মমার থদ আহরম্মদ 

রপ্ররন্সপাল সারয়রিরফক অরফসাে 

আইএফএসটি, রবরসএসআইআে, ঢাকা 

মফান: ০১৫৫২৬৩৬৭১৫ 

ইরমইল: monzur_29@yahoo.com 

৪ রবরসএসআইআে-এ ইন্ডারিয়াল বারয়ালরজ গরবষণাগাে 

 রি ালীকেণ।  

5000.00 লক্ষ টাকা এবং জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৩ ড. মমাোঃ আহসান হাবীব 

রপ্ররন্সপাল সারয়রিরফক অরফসাে 

রবরসএসআইআে গরবষণাগাে, ঢাকা 

মফান: ০১৭১১২০৬৭০৯ 



ক্র. নং প্রকরল্পে নাম প্রস্তারবি বোদ্দ ও মময়াদকাল প্রকল্প প্রণয়নকােী কম থকিথা 

ইরমইল: ahashan73@yahoo.com 

5 আইএফএসটি এে খাদ্য পণ্য প্ররক্রয়াজািকেণ গরবষণাে 

প্রারয়ারগক ক্ষমিা উন্নয়ন  

৪৯১১.২২ লক্ষ টাকা এবং জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৩ ড .  ােরমন জাহান 

রসরনয়ে সারয়রিরফক অরফসাে 

আইএফএসটি, রবরসএসআইআে, ঢাকা 

মফান: ০১৭৯৯৮৫২৩৩৫  

ইরমইল: shammy79@gmail.com 

6 বারয়াগ্যাস প্রযুরি সম্প্রসােরণে মাধ্যরম জ্বালারন রনোপত্তা 

বৃরদ্ধকেণ এবং গ্রামীন জীবনযাত্রাে মান উন্নয়ন  

 

4897.94 লক্ষ টাকা এবং জুলাই ২০২০-জুন ২০২৩ 

 

এস এম আছাদুজ্জামান সজন 

রপ্ররন্সপাল সারয়রিরফক অরফসাে 

আইএফআেরড, রবরসএসআইআে, ঢাকা 

মফান: ০১৭২৬৭৩৭৪০৪ 

ইরমইল: asad2306@gmail.com 

7 রবরসএসআইআে গরবষণাগাে োজ াহীরি দুগ্ধজাি পরণ্যে 

প্রযুরি হস্তান্তে এবং উদ্ভাবন মকন্দ্র স্থাপন।  

 ১১৯২০.00 লক্ষ টাকা এবং জুলাই ২০২০ - জুন ২০২৩ ড. রজ, এম, এম, আরনায়ারুল হাসান 

রসরনয়ে সারয়রিরফক অরফসাে 

আইএফএসটি, রবরসএসআইআে, ঢাকা 

মফান: ০১৭১২৯১৯৯৫০ 

ইরমইল: ifstbcsir@yahoo.com 

8 রবরসএসআইআে-এ ইনফেরমটিক্স গরবষণাগাে স্থাপন  ৫২১৫.১৫ লক্ষ টাকা এবং জুলাই ২০20-জুন ২০২৩ ড. মমাোঃ আরনায়াে মহারসন 

রপ্ররন্সপাল সারয়রিরফক অরফসাে 

পরেকল্পনা ও উন্নয়ন রবভ্াগ, রবরসএসআইআে, 

ঢাকা 

মফান: 01834802830 

ইরমইল: anwarbcsir@yahoo.com 

9 লাইট ইরিরনয়ারেং মসটরেে উন্নয়ন ও ই-ওরয়ি প্ররক্রয়াকেরণে 

জন্য বস্তু ও িািব মকৌ ল সরবিাে উন্নরিকেণ  

 

৪৯63.00 লক্ষ টাকা এবং জুলাই ২০১৯-জুন ২০২২ ড. আব্দুল গফুে 

রপ্ররন্সপাল সারয়রিরফক অরফসাে 

রপরপএন্ডরপরডরস, রবরসএসআইআে, ঢাকা 

মফান: ০১৭১১৭০৪৩৬৩ 

ইরমইল: d_r_magafur@yahoo.com 

 


