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গদবষণা প্রস্তাব আহ্বান 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কশখ হাশসনা ২০২০কক হালকা প্রদকৌশল পণ্যবষ ষ ক াষণা কদিদেন। বাাংলাদেদশি অর্ ষননশতক উন্নয়দন 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীি এ ক াষণা শবদশষ তাৎপর্ ষ বহন কদি। হালকা প্রদকৌশল পণ্যবষ ষদক সফল কিাি লদযে লাইট ইশিশনয়াশিাং (হালকা 

প্রদকৌশল) খাদতি ভূশমকা, চ্োদলি ও কিণীয় ইতোশে শবষদয় একটি ব্যাপকশিশিক অনুসন্ধানী (এক্সদলাদিটিি) তথ্যবহুল গদবষণা 

কিাি জন্য আগ্রহী গদবষক/গদবষণা টিম/গদবষণা প্রশতষ্ঠাদনি শনকট কর্দক গদবষণা প্রস্তাব আহ্বান কিা হদে। 

শতষাবলীঃ 

ক. বাাংলাদেদশি অর্ ষননশতক উন্নয়দন লাইট ইশিশনয়াশিাং কসক্টদিি (হালকা প্রদকৌশল খাত) ভূশমকা, এ খাদতি অবস্থান, চ্োদলি, সমস্যা 

ও সম্ভাবনা ইতোশে শবষয়দক শবদবচ্নায় শনদয় গদবষণা প্রস্তাব প্রণয়ন কিদত হদব; 

খ. আকষ ষণীয় একটি শশদিানামসহ অতেন্ত সুস্পষ্টিাদব গদবষণাি কর্ৌশিকতা, গদবষণা পদ্ধশত বা কমর্ডলশজ, সময়াবদ্ধ কম ষ পশিকল্পনা 

এবাং বাদজদটি খাতওয়ািী শবিাজন র্াকদত হদব; 

গ. গদবষণা প্রস্তাদব হালকা প্রদকৌশল খাদতি ককান ককান পণ্য বা উৎপােন প্রশিয়াদক শবদবচ্নায় কনয়া হদব, কতসাংখ্যক নমুনা শনব ষাচ্ন 

কিা হদব, ককান ককান এলাকা কিাি কিা হদব কসসদবি শবস্তাশিত শববিণ র্াকদত হদব;  

 . গদবষণা প্রস্তাদব ককান তথ্য-উপাি ব্যবহাি কিা হদল সুস্পষ্টিাদব কসগুশলি কিফাদিন্স/সূত্র উদেখ কিদত হদব; 

ঙ. গদবষণা কম ষটি ৩১ শডদসম্বি ২০২০ তাশিদখি মদে সম্পন্ন কদি ৫ কশপ প্রশতদবেন জমা শেদত হদব। তদব কর্ৌশিক কািদণ প্রদয়াজদন 

এ সময় সীমা সদব ষাচ্চ ৩মাস পর্ ষন্ত বশধতষ কিা কর্দত পাদি। গদবষণা চ্লমান র্াকাবস্থায় সদবাচ্চষ ৪০%পর্ ষন্ত অশগ্রম অর্ ষ পশিদশাধ কিা 

হদব। গদবষণা প্রশতদবেন জমা কেয়াি পি শবশধ কমাতাদবক ট্যাক্স/িোট কতষন সাদপদয বাকী অর্ ষ পশিদশাধ কিা হদব; 

চ্. গদবষণা প্রস্তাব বাাংলায় শনকষ ফদে উিয় পৃষ্ঠায় টাইপ/কদম্পাজ কদি ৫ (পাঁচ্) কসট হাড ষ কশপ ডাক, কুশিয়াি বা হাদত হাদত জমা 

কেয়া র্াদব এবাং একই সাংদগ অনলাইদন সফট কশপ জমা শেদত হদব;    

ে. গদবষণা প্রস্তাব জমা কেয়াি কশষ সময় ৩০ জুন ২০২০ তাশিখ অশফস চ্লাকালীন সময় পর্ ষন্ত। তদব কদিানা জশনত কািদণ অশফদসি 

স্বািাশবক কাজকম ষ বন্ধ র্াকদল শনধ ষাশিত সমদয়ি মদে অনলাইদন শুধুমাত্র কিাি কলটাি ও গদবষণা প্রস্তাদবি সফট কশপ জমা হদত 

হদব। অশফদসি কাজকম ষ স্বািাশবক হওয়াি তাশিখ কর্দক এক সপ্তাদহি মদে গদবষণা প্রস্তাদবি ৫ কসট জমা শেদত হদব;   

জ. গদবষণা প্রস্তাদবি শশদিানামহ গদবষক/টিম/প্রশতষ্ঠাদনি নাম, ঠিকানা, কপশা, কটশলদফান, ইদমইল ইতোশে তথ্যাবলী পৃর্ক এক 

পাতাি কিাি কলটাদি (সীলদমাহিসহ স্বাযিযুি) উদেখ কিদত হদব। কিাি কলটাদিি সদে প্রদতেদকি এক কশপ েশব, জাতীয় পশিচ্য় 

পদত্রি কশপ, জীবন বৃিান্ত (অশিজ্ঞতা, পাবশলদকশন ইতোশে তথ্য সম্বশলত) সাংযুি কিদত হদব;  

ঝ. মূল গদবষণা প্রস্তাদবি ককার্াও গদবষক/টিম/প্রশতষ্ঠাদনি নাম, ঠিকানা, কটশলদফান, ইদমইল ইতোশে উদেখ কিা র্াদব না  

(পযপাতহীন মূল্যায়ন কিাি শনশমি মূল্যায়ন টিদমি শনকট শূধমাত্র গদবষণা প্রস্তাদবি কশপ কপ্রিণ কিা হদব);  

ঞ. একটি অশিজ্ঞ শবদশষজ্ঞ প্যাদনল দ্বািা গদবষণা প্রস্তাবসমূহ প্রাক মূল্যায়ন এবাং চুড়ান্ত মূল্যায়ন কিা হদব। গদবষণাি জন্য প্রস্তাশবত 

বাদজদটি পশিমাণও মূল্যায়ন কশমটিি সুপাশিশ কমাতাদবক শনধ ষািণ কিা হদব। তদব গদবষণা প্রস্তাব গ্রহণ ও বাশতলকিণ শবষদয় 

কর্তষপদযি শসদ্ধান্তই চুড়ান্ত বদল গণ্য হদব।  
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