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  16 আষাঢ়, 2535
নং-4৯.11.1111.123.113.12.14.115.27-487                         তািরখ: ------------------

    2৯ ন, 3128
 
িবষয়: 3127-3128 aথ বছ র জাতীয় িব ান o ি  (NST) ফেলািশপ া   ছা -ছা ী/গেবষকেদর  
           3য় িকি র িবল দািখল সে । 
  

 
 আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, িব ান o ি  ম ণালেয়র “জাতীয় িব ান o ি  (NST) ফেলািশপ া ” 

িনে বিণত তািলকার ফেলােদর ক আগামী 32-17-3128 তািরেখ  3য় িকি র চক হণ করার জনা িনেদশ েম a েরাধ করা 

হেলা।  

সং ি ঃ  বণনামেত।  

                     া িরত/ 2৯-17-3128 
                                                                                                           (e, ক,eম,তােরক) 

    uপ-সিচব 
     ফানঃ ৯66৯৯42। 

                       E-mail:section12@most.gov.bd 
িবতরণ:  তািলকায় বিণত সকল ফেলাগণ। 

  42 বশাখ, 2535
নং-4৯.11.1111.123.113.12.14.115.27-487                          

তািরখ: 
------------------

    25 ম, 3128
েয়াজনীয় কাযােথ a িলিপ: 

 
2। -সিচব,িনরাপ া aিধশাখা-3, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সং  তািলকায় বিণত R&D 

কে ” a দান া   ক  পিরচালকগণেক চক হেণর জ  বাংলােদশ সিচবালেয়র aভ থনা কে  2  
কাu ার বরাে র a েরাধসহ)।  

3। া ামার, িব ান o ি  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সং ি সহ প  e ম ণালেয়র oেয়বসাiেট 
কােশর a েরাধসহ)।  

4। িহসাব র ণ কমকতা, িব ান o ি  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।   
 
               া িরত/ 2৯-17-3128 

(e, ক,eম,তােরক) 
         সহকারী সিচব 

  
  



িবষয়: 3127-3128 aথ বছ র জাতীয় িব ান o ি  (NST) ফেলািশপ া  ফেলােদর তািলকা । 
 

নং ছা -ছা ী/গেবষকেদর নাম o কানা টাকা
2 3 4

1.  িসফাত তাহিজবা, ি কা, পািন o পিরেবশ, , ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
2.  uে  ছালমা, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
3.  ত াশা চাকমা, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
4.  মাiয়া চৗ রী, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
5.  মায়রা হদােয়ত, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
6.  িসফাত লতানা , ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
7.  মিনরা আ ার iভা, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
8.  জােহদা লতানা , ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
9.  মাঃ মাহ ল iসলাম,, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
10.  সািদয়া িবনেত সালায়মান, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
11.  মাহ ব আরা মাoলা, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
12.  আফেরাজা নাসরীন, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
13.  মাঃ বােয়িজদ হােসন, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
14.  ফারজানা আ ার া, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
15.  নoরীন জামান চৗ রী, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
16.  মিনজা মন র, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
17.  ি তা কমকার ন ন, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
18.  মা আ ার, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
19.  ফারাহ িদবা, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
20.  মাহা দ সািদদ হােসন, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
21.  জািকর হােসন, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
22.  মাঃ আ ল কালাম আজাদ, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
23.  মাঃ ফেয়জ মাহ দ, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
24.  সািদয়া আফিরন িখ, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
25.  মাঃ আেব র রহমান, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
26.  নািফয়া আ ার, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
27.  সমাি  সাহা, মৎ িব ান িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
28.  মাঃ ফয় ল হাসান, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
29.  মাঃ শাহিরয়ার, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
30.  সােহল রানা, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
31.  মাঃ মা ািভ iনান ঈিষক, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
32.  eলেম নাহার, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
33.  হাসনা আহে দ তািনয়া, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
34.  মাঃ মানoয়া ল iসলাম, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
35.  মাঃ ন র হােসন, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
36.  নি তা সামাদ, ি  o খা  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
37.  সায়মা হাসনীন, ি  o খা  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
38.  তামা া তমা খান, ি  o খা  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
39.  বাiয়াত িবনেত রিফক, ি  o খা  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
40.  মাঃ জাফর আস সািদক, ি  o খা  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
41.  নািজফা আখতার, ি  o খা  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 24,611/-
42.  ৎ ন নাহার, মেনািব ান িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম 24,611/-

 
িব: : ফেলাগণেক মাবাiল ন র-12822-2৯8286-e 
যাগােযাগ েম চক হণ করার জ  a েরাধ ক রা হেলা। 


