
গবেষণা বেভাগঃ 

 

 

 

ক্র. 

নং 

সেোর নাম সেো প্রদান 

পদ্ধবি 

প্রবয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

এেং প্রাবিস্থান 

সেোর মূল্য এেং 

পবরব াধ পদ্ধবি 

সেো 

প্রদাবনর 

েময়েীমা 

দাবয়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

(নাম, পদবে, স ান নম্বর ও ইবমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১। আলুর 

ভাইরাস ও ব্যাকটেররয়া 

জরিত ররাগ রির্ ণয় 

আরটি(বপবেআর) অনলাইন সেোগ্রহীিা কর্তমক 

এনআইবে’র ব্াংক 

বহোবে জমা 

  

৫-১০ 

কম মবদেে 

ড. ইফটতখার আলম 

এস এস ও, প্ল্যান্ট বাটয়াটেকটিালরজ রবভাগ 

ন্যাশিাল ইরিরিটিউে অব বাটয়াটেকটিালরজ 

গর্কবাড়ী, আশুরলয়া, সাভার, ঢাকা-১৩৪৯ 

রফাি: +৮৮ ০১৭ ৭৯১৯ ৮০৩৫ 

ইটমইলঃ iftekhar@nib.gov.bd 

রবকল্প ইটমইলঃ <ifte.Alam@gmail.com> 

২। পশু খাদ্য ো খাবদ্য 

উপাদাবন বেবভন্ন প্রাণী 

প্রজাবির উপাদাবনর 

উপবস্থবি বনণ ময় 

রিরসআর 

পদ্ধবির মাধ্যবম 

(প্রটয়াজসন 

রররিকশি 

এিজাইম 

ডাইটজশি এবং 

রসটকাটয়রসং 

কটর ফলাফল 

প্রদান) 

এবনবমল 

োবয়াবেকবনালবজ 

বেভাবগর 

বেভাগীয় প্রধান 

েরাের আবেদন 

অথো গুগল  ম ম 

যথাযথ পুরণ 

কবর নমুনােহ 

েরােবর/ 

ডাকবযাবগ সপ্ররণ 

করবি হবে 

ভযােেহ সেোর মূল্য 

৪৬০০/- (চার হাজার 

ছর ি) োকা। 

সমাোইল োংবকং 

(নগদ, বেকা  ও 

রবকে) এর মাধ্যবম 

 

 

৮ কম ম 

বদেে 

এম এম কামাল সহাবেন 

বেজ্ঞাবনক কম মকিমা 

সমাোইল: ০১৭২৩৫১৮৫০৪ 

ই-বমইল: kamal.btge@gmail.com 

৩। Molecular 

Dynamics 

Simulation 

Service 

1.100 ns (upto 5 

samples 

  অনলাইন 8000 

BDT/simulation 

 Contact: 

bioinformatics.division.nib.gov.bd@gmail.com 

+8801550699486 

https://www.facebook.com/BioinformaticsDivision 

 2.100 ns (6-10 

samples 

 অনলাইন 7000 BDT  

 3.200 ns (upto 5 

samples) 

 অনলাইন 12000 BDT  

 4.200 ns (6-10 

samples) 

 অনলাইন 10000 BDT  

৪। Prokaryotic 

Genome 

Assembly & 

Annotation 

Service 

 অনলাইন 1000 BDT  

mailto:iftekhar@nib.gov.bd
mailto:ifte.Alam@gmail.com


প্রব ক্ষণ বেভাগঃ 

ক্র. নং সেোর নাম 
সেো প্রদান 

পদ্ধবি 

প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র 

এেং প্রাবিস্থান 

সেোর মূল্য এেং 

পবরব াধ পদ্ধবি 

সেো 

প্রদাবনর 

েময়েীমা 

দাবয়ত্বপ্রাি কম মকিমা 

(নাম, পদবে, স াননম্বর ও 

ইবমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

০১. 

 

Advanced 

Training on 

Biotechnology 

এনআইবে 

কযাম্পাবে 

উপবস্থি হবয় 

গবেষণাগাবর 

হাবি কলবম 

প্রব ক্ষণ গ্রহন। 

বনধ মাবরি  রবম/ রবমবে 

আবেদন করবি হবে। 

 

প্রাবিস্থান: 

www.nib.gov.bd 
বেজ্ঞবিবি বনধ মাবরি ব । 

 

 সোনালী ব্াংবকর সয সকান 

 াখা সথবক A/C No. 

4447902000771, 

Account Name: 

NATIONAL 

INSTITUTE OF 

BIOTECHNOLOGY 

(INCOME), Sonali 

Bank Limited, Dhaka 

EPZ (200261094), 

Dhaka েরাের প্রব ক্ষণ ব  

োেদ বনধ মাবরি োকা জমা 

বদবি হবে। 

আবেদন 

প্রাবির পর 

২০ 

কায মবদেে 

জনাে হাবেবুন নেী  রহাদ 

লাইবেবরয়ান ও  

বেভাগীয় ইনচাজম 

প্রব ক্ষণ বেভাগ, এনআইবে 

সমাোইল- ০১৫৫০-৬৯৯৪৭৯ 

ইবমইল- 

hrdnib@gmail.com 

 

০২. 

Training on 

Basic 

Biotechnology 

এনআইবে 

কযাম্পাবে 

উপবস্থি হবয় 

গবেষণাগাবর 

হাবি কলবম 

প্রব ক্ষণ গ্রহন। 

বনধ মাবরি  রবম/ রবমবে 

আবেদন করবি হবে। 

 

প্রাবিস্থান: 

www.nib.gov.bd 

আবেদন 

প্রাবির পর 

২০ 

কায মবদেে 

০৩. 

Online 

Training on 

Bioinformatics 

Zoom এর 

মাধ্যবম 

অনলাইন 

প্রব ক্ষণ 

অনলাইন আবেদন/ বনধ মাবরি 

 রবম/ রবমবে আবেদন 

করবি হবে। 

 

প্রাবিস্থান: 

www.nib.gov.bd 

আবেদন 

প্রাবির পর 

২০ 

কায মবদেে 

০৪. Internship 

এনআইবে 

কযাম্পাবে 

উপবস্থি হবয় 

গবেষণাগাবর 

চলমান গবেষণা 

কায মক্রম 

পয মবেক্ষণ 

বনধ মাবরি  রবম/ রবমবে 

আবেদন করবি হবে। 

 

প্রাবিস্থান: 

www.nib.gov.bd 

আবেদন 

প্রাবির পর 

১০ 

কায মবদেে 

০৫. NIB Visit 

এনআইবে 

কযাম্পাবে 

উপবস্থি হবয় 

গবেষণাগারেমূহ 

পবরদ মন 

বনধ মাবরি  রবম/ রবমবে 

আবেদন করবি হবে। 

 

প্রাবিস্থান: 

www.nib.gov.bd 

বেনামূবল্য 

আবেদন 

প্রাবির পর 

১০ 

কায মবদেে 

 


