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   ৩১ বফাখ  ১৪২৪ 

নং-৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০১.০৩.০০৪.১৬-২১৯                                 ------------------ 

     ১৪ মভ, ২০১৭ 

 

বফলয়: ২০১৬-২০১৭ অথ থ ফছময জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রযুবি (NST) মপলরাব     ছাত্র-ছাত্রী/গলফলকলদয  

           ২য় বকবিয বফর দাবখর প্রলে। 

  

 

 আবদষ্ট লয় জানালনা মালে মম,                       “জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রযুবি (NST) মপলরাব   ” 

                          মক আগাভী ১৪-০৫-২০১৭ তাবযলখয ভলে  ২য় বকবিয বফর  বনম্নস্বাক্ষযকাযীয ফযাফয মপ্রযণ কযায 

জন্য বনলদ থক্রলভ অনুলযাধ কযা লরা।  

ংযুবিিঃ  ফণ থনাভলত।  

                     স্বাক্ষবযত/ ১৪-০৫-২০১৭ 

                                                                                                           (এ,লক,এভ,তালযক) 

    উ-বিফ 

     মপানিঃ ৯৫৫৯৯৩১। 

                       E-mail:section12@most.gov.bd 

বফতযণ:  তাবরকায় ফবণ থত     মপলরাগণ। 

  
 ৩১ বফাখ, ১৪২৪ 

নং-৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০১.০৩.০০৪.১৬-২১৯                          

       
------------------ 

  
   ১৪ মভ, ২০১৭ 

প্রলয়াজনীয় কাম থালথ থ অনুবরব: 

 

১। মপ্রাগ্রাভায, বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয়, ফাংরালদ বিফারয়, ঢাকা (ংযুবি ত্রটি এ ভন্ত্রণারলয়য ওলয়ফাইলে 

প্রকালয অনুলযাধ)।  

২। বাফ যক্ষণ কভ থকতথা, বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয়, ফাংরালদ বিফারয়, ঢাকা ।  

 

               স্বাক্ষবযত/ ১৪-০৫-২০১৭ 

(এ,লক,এভ,তালযক) 

         কাযী বিফ 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরালদ যকায 

বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয় 

ফাংরালদ বিফারয়,ঢাকা 
www.most.gov.bd: Fax:9552323 

  ২০       ১৪২৪ 

নং-৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০০৪.১৬-২১৯(১)  তাবযখ: -------------------- 

  ০৩   , ২০১৭  

বফলয়: ২০১৬-২০১৭ অথ থ ফছময জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রযুবি (NST) মপলরাব বাতা ভঞ্জুবয ংক্রান্ত । 
 

 প্রাক: প্রধান বাফ যক্ষণ কভ থকতথা 

                     

            ,     । 

  

 বনম্নস্বাক্ষযকাযী আবদষ্ট লয়  ২০১৬-২০১৭ অথ থ ফছলয বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারলয়য জাতীয় বফজ্ঞান ও  প্রযুবি (NST) 

মপলরাব কভ থসূবিয  আওতায় ৪২ (বফয়াবি)    এ এ                   -    /     -এ        ০৩       (০১-০১-

২০১৭      ৩১-০৩-২০১৭           )                (৩               )                                      

              । 

     বর: 

(১) ২        ৩           (০১-০১-২০১৭      ৩১-০৩-২০১৭     )       ২২-০৫-২০১৭                     

              ।                              ৩ (  ন)                                      ১০/-

(  )                                        । 

(২)                : ( )             /                                               /            

        । ( )                                            । 
  

 

এ এ -০৩         (৪,৫০০/-            ): 

নং ছাত্র-ছাত্রী/গলফলকলদয  নাভ ও ঠিকানা  োকা 

১ ২ ৩ 

1.  বপাত তাবজফা, মৃবিকা, াবন ও বযলফ, , ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

2.  উলে ছারভা, মৃবিকা, াবন ও বযলফ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

3.  প্রতযাা িাকভা, মৃবিকা, াবন ও বযলফ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

4.  সুভাইয়া মিৌধুযী, মৃবিকা, াবন ও বযলফ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

5.  হুভায়যা মদালয়ত, মৃবিকা, াবন ও বযলফ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

6.  বপাত সুরতানা , মৃবিকা, াবন ও বযলফ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

7.  ভবনযা আিায ইবা, মৃবিকা, াবন ও বযলফ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

8.  জালদা সুরতানা , মৃবিকা, াবন ও বযলফ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

9.  মভািঃ ভামুদুর ইরাভ,, মৃবিকা, াবন ও বযলফ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

10.  াবদয়া বফনলত মারায়ভান, মৃবিকা, াবন ও বযলফ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

11.  ভাবুফ আযা ভাওরা, মৃবিকা, াবন ও বযলফ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

12.  আপলযাজা নাযীন, মৃবিকা, াবন ও বযলফ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

13.  মভািঃ ফালয়বজদ মালন, মৃবিকা, াবন ও বযলফ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

14.  পাযজানা আিায টুম্পা, মৃবিকা, াবন ও বযলফ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

15.  নওযীন জাভান মিৌধুযী, মৃবিকা, াবন ও বযলফ,  ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

16.  ভবনজা ভনজুয, মৃবিকা, াবন ও বযলফ,  ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

17.  সুবিতা কভ থকায মুনমুন, মৃবিকা, াবন ও বযলফ,  ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

18.  সুভা আিায, মৃবিকা, াবন ও বযলফ,  ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

19.  পাযা বদফা, মৃবিকা, াবন ও বযলফ,  ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

20.  মভাােদ াবদদ মালন, মৃবিকা, াবন ও বযলফ,  ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

21.  জাবকয মালন, ভৎস্যবফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

22.  মভািঃ আবুর কারাভ আজাদ, ভৎস্যবফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

23.  মভািঃ পলয়জ ভামুদ, ভৎস্যবফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

24.  াবদয়া আপবযন আঁবখ, ভৎস্যবফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

25.  মভািঃ আলফদুয যভান, ভৎস্যবফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

26.  নাবপয়া আিায, ভৎস্যবফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা  ১৩,৫০০/- 

27.  ভাবি াা, ভৎস্যবফজ্ঞান বফবাগ,ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 
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28.  মভািঃ পয়জুর াান, ভৎস্যবফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

29.  মভািঃ াবযয়ায, ভৎস্যবফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

30.  মালর যানা, ভৎস্যবফজ্ঞান বফবাগ, ১ 

কঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা 

১৩,৫০০/- 

31.  মভািঃ মভািাবব ইনান ঈবলক, ভৎস্যবফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

32.  এরলভ নাায, ভৎস্যবফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

33.  ানা আলেদ তাবনয়া, ভৎস্যবফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

34.  মভািঃ মভানওয়ারুর ইরাভ, ভৎস্যবফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

35.  মভািঃ মুনজুয মালন, ভৎস্যবফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

36.  নবিতা াভাদ, পুবষ্ট ও খাদ্য বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

37.  ায়ভা ানীন, পুবষ্ট ও খাদ্য বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

38.  তাভান্না তভা খান, পুবষ্ট ও খাদ্য বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

39.  রুফাইয়াত বফনলত যবপক, পুবষ্ট ও খাদ্য বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

40.  মভািঃ জাপয আ াবদক, পুবষ্ট ও খাদ্য বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

41.  নাবজপা আখতায, পুবষ্ট ও খাদ্য বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ১৩,৫০০/- 

42.  লুৎফুন নাায, ভলনাবফজ্ঞান বফবাগ, িট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ ১৩,৫০০/- 
 

২। এই    ২০১৬-২০১৭                                                   (NST)                     

       (                      -৩-২৬০৫-৩৯৬৫-৫৯০১)                ১      -                         

                              । 

৩।              ১৬-০৮-২০১৫ ই          ০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫-৩৫১(১)                      

         এ                   । 

          

                                                                                                     ( এ,লক,এভ,তালযক) 
                                           উ-বিফ 

                                                                                                    মপান: ৯৫৫৯৯৩১ 
               E-mail:section12@most.gov.bd 

জনাফ -------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------(বফলরয পযভ ংযুি)। 

  ৩১       ১৪২৪  
নং-৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০০৪.১৬-২১৯/১(৩)   তাবযখ: --------------------  
 

 ১৪   , ২০১৭   
    কাম থালথ থ অনুবরব: 

১।         -------------------------------------------------------------------------------------------------------(তাঁয বফশ্ববফদ্যারলয় 

মপলরাবপ্রাি ছাত্র-ছাত্রী/গলফলকলক অফবত কযায প্রলয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রলণয অনুলযাধ)। 

         য জন্য অনুবরব: 

২।             (   )                       , বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয়, ফাংরালদ বিফারয়, ঢাকা । 

৩।          । 

 

                                                                                                       (এ,লক,এভ,তালযক) 
                                                    উ-বিফ 



জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রযুবি (NST) মপলরাব কভ থসূবিয বফর পযভ 

দাফীকৃত বফলরয ধযনিঃ মপলরাব খাত মথলক ভন্বয়– মকাড নং ৩-২৬০৫-৩৯৬৫-৫৯০১ 

 

মপলরায ইনবিটিউে/বফশ্ববফদ্যারয়িঃ       বফবাগিঃ  

 

মপলরাব ভঞ্জুবয আলদলয নম্বয ও তাবযখ,  

মপলরায নাভ ও ক্রবভক নম্বয 

মপলরায মভাফাইর 

নম্বয ও ই-মভইর 

ঠিকানা 

প্রাি মপলরাবলয 

মভয়াদ(............. 

মথলক..............) 

মপলরাবলয 

ভাবক ায 

(োকা) 

মপলরাবলয 

মভাে বযভাণ 

(োকা) 

অত্র বফলর 

দাফীকৃত োকায 

বযভাণ 

নং-৯৩.০১২.০০২.০১.০৩.০২২-২০১৫-২১৯ (৪২) 

তাবযখিঃ ১৬-০১-২০১৭ 

 

নাভ: (ফারায়) 

 

নাভ:  ই               

 

ক্রবভক নং- 

 

     

 

মভাে োকা (অংলক):     মভাে োকা (কথায়): 

 

 

 

 

 

 
 

(লপলরায স্বাক্ষয ও তাবযখ)  তত্ত্বাফধায়লকয স্বাক্ষয ও তাবযখ 

   (নাভাংবকত ীর) 
 প্রবতষ্ঠান প্রধালনয স্বাক্ষয ও 

তাবযখ (নাভাংবকত ীর) 

 

   

 

 

 
 
 

বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারলয়য 

দাবয়ত্বপ্রাি  কভ থকতথায 

প্রবতস্বাক্ষয (ীর) 

 

 

 

 বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারলয়য 

বড.বড.ও-এয স্বাক্ষয 

(ীর) 
 

 

 

 
বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারলয়য প্রধান বাফ যক্ষণ কভ থকতথায অবপল ব্যফালযয জন্য 

 
১. এ বফলরয মভয়াদিঃ........................................ মথলক.................................................................... 

২. মপলরাবলয ধযনিঃ........................................................................................... ...................... 

৩. বাউিায নম্বয .............................................তাবযখিঃ................................................................. 

অনুলভাবদত োকা(অংলক)................................োকা (কথায়)............................................................... ... 

 

       
অবডেয    সুায 

  


