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বফলয়: ২০১৭-২০১৮ অথ থ ফছরয জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রযুবি (NST)-এ এ
াংক্রান্ত ।
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বনম্নস্বাক্ষযকাযী আবদষ্ট দয় ২০১৭-২০১৮ অথ থ ফছদয বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারদয়য জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রযুবি
(NST) রপদরাব কভথসূবিয আওতায় ১৭ জন এভবপর-১ভ ফছয, ০৪ জন এভবপর-২য় ফছয, ২৮ জন বএইিবি-১ভ
ফছয, ১৬ জন বএইিবি-২ ফছয এফাং ০৫ জন বএইিবি-৩য় ফছয রভাট-৭০ ( )
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০৯-০১-২০১৮
বফজ্ঞান ও প্রযুবি
য উবিফ,
অবধাখা-১২ এয দপ্তদয
।
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বফদরয গাদয় ১০/-(দ) টাকায রযবববনউ স্ট্যাম্প াংযুি কদয
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কাদজয অগ্রগবত
প্রতযয়নত্র
দাবখর কযদত দফ। ( ) প্রদি রপদরাবদয অথ থ গদফলণা কাদজ ব্যয় কযদত ।
(i)এভবপর-১ভ ফছয : (ভাবক-৫৭,০০/-) টাকা
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২
সুভাইয়া বকদায,দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, জগন্নাথ বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা
তানবীয ইরাভ যাজীফ, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, জাাঙ্গীযনগয বফশ্ববফদ্যারয়,াবায,ঢাকা।
সুভন িন্দ্র বফশ্বা, ভূদগার ও বযদফ বফবাগ,ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা
যতন কুভায িন্দ, গবণত বফবাগ, জগন্নাথ বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা।
হৃবদতা আপতাফ, ম্যাটাবযয়ার াদয়ন্স এন্ড ইবিবনয়াবযাং, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী
বদররুফা ইয়াবভন, বযদফ বফজ্ঞান, যাজাী বফবশ্ববফদ্যারয়, যাজাী
াবনা ইরাভ,বযাংখ্যান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা
রভাাঃ াবকরা াযবভন, যায়ন বফবাগ, ফাাংরাদদ প্রদকৌর বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা
াবফয়া ইয়াছবভন, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা প্রদকৌর ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, গাবজপুয।
রযজওয়ানা নাজনীন শ্রুবত, দাথ থ বফজ্ঞান, জগন্নাথ বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা
িাঃ াবদয়া সুরতানা রযভা, রযবদযটযী রভবিবন বফবাগ, জাতীয় ফক্ষব্যাবধ ইনবস্ট্টিউট ও
াাতার, ভাখারী, ঢাকা।
নাঈভা তাীন, ফাদয়াদটকদনারবজ এন্ড রজদনটিক ইবিবনয়াবযাং, জাাঙ্গীযনগয বফশ্ববফদ্যারয়,
াবায ঢাকা
আবভনা যওনক, ফাদয়ারবজকযার াদয়ন্স, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা।
বভীন ফনভ ররাা, ফাদয়ারবজকযার াদয়ন্স বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়,যাজাী।
আাদুজ্জাভান, প্রাণীবফদ্যা বফবাগ, যাজাী বফশ্বঃ, যাজাাী।
ায়রা আপদযাজ, ফাদয়ারবজকযার াদয়দন্স, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাাী
রজবভন আযা খাতুন, আই,বফ,এ,ব,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।
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(ii)এভবপর-২য় ফছয : (ভাবক-৮,২৫০/-)টাকা
18. নবন্দতা ফভথন,গবণত বফবাগ,ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা
19. রভাঃ তানবজমুর আরভ আবযপ, বযদফ বফজ্ঞান,িট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ
20. পাযবনা যভান রাফনী,পাভথাী বফবাগ,জাাঙ্গীযনগয বফশ্ববফদ্যারয়, াবায, ঢাকা
21. রখ রভাঃ আবতকুয যভান, প্রাণীবফদ্যা বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী
(ii)বএইিবি-১ভ ফছয : (ভাবক-২৫,০০০/-) টাকা
22. রজবভন আিায, এনবায়যনদভন্টার াদয়ন্স বিববিন,খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা।
23. রভাঃ াঈদয়দুর ইরাভ, যায়ন বফবাগ, ফাাংরাদদ প্রদকৌর বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা
24. রখ রভাাম্মদ াদয়ভ, বযাংখ্যান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা।
25. পাদতভা রজযীন পাযানা,যায়ন বফবাগ,ফাাংরাদদ প্রদকৌর বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা
26. রভাঃ বপকুর ইরাভ, বযদফ বফজ্ঞান,জাাঙ্গীযনগয বফশ্ববফদ্যারয়, াবায, ঢাকা
27. কাভরুন নাায, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর, ইরাভী বফশ্ববফদ্যারয়, কুবষ্টয়া
28. রভাাম্মদ ারাহ্ উবিন, গবণত বফবাগ, াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।
29. রভাঃ আবু াঈদ বভয়া, পবরত যাায়ন ও রকবভদকৌর, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা
30. রভাাম্মদ কাভার রাদন,বযাংখ্যান, াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট
31. ভাফুজা রপযদদৌী, ইদরবিকযার এন্ড ইদরিবনক ইবিবনয়াবযাং ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা।
32. রভাঃ ইভাভউবিন, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, জাাঙ্গীযনগয বফশ্ববফদ্যারয়, াবায, ঢাকা
33. রভাাম্মদ ভবনরুজ্জাভান বভয়া,গবণত বফবাগ,জাাঙ্গীযনগয বফশ্ববফদ্যারয়, াবায, ঢাকা
34. াযদবজ আদভদ, যায়ন বফবাগ,খুরনা প্রদকৌর ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়,খুরনা।
35. রভাছাঃ উদম্ম াবফফা, প্রাণযাায়ন ও অনুপ্রাণ বফজ্ঞান, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ।
36. আদভনা খাতুন, উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা।
37. রভাঃ বযাজুয যভান, ইনবস্ট্টিউট অফ ফাদয়ারবজকযার াদয়ন্স,যাজাাী বফশ্ববফদ্যারয়,
যাজাী।
38. িাঃ হুভায়যা বফনদত আাদ, প্রাণযায়ন ও অনুপ্রাণ বফজ্ঞান,ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা।
39. রভাঃ তানবীয কাভার, শু বফজ্ঞান বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবাং
40. রভাাঃ জান্নাতুর রপযদদৌ,বপাবযজ ফাদয়ারজী এন্ড রজদনটিক, ফাাংরাদদ কৃবল
বফশ্ববফদ্যারয়, য়ভনবাং।
41. রভাঃ জাাঙ্গীয আরভ, মৃবিকা বফজ্ঞান, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং।
42. হুভায়যা ক, ফাদয়াদটকদনারজী ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং
43. আর বভনান নূয, অযাকুয়াকারিায বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং
44. রভাঃ রফরার রাদন, অযাকুয়াকারিায, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং
45. রভাঃ বদদারুর আবভন, কৃবল ম্প্রাযণ বক্ষা ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং
46. রভাঃ যভত আরী, কৃবল ম্প্রাযণ বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবাং
47. মুাম্মদ াদীকুয যভান, ভৎস্য ব্যফস্থানা, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং
48. রভাঃ বভজানুয যভান, রভবিবন বফবাগ ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং
49. রভাঃ যাদদুর াান, কৃবল ব্যফা ও বফনন বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,
ভয়ভনবাং
(ii),বএইিবি-২য় ফছয : (ভাবক-২৫,০০০/-) টাকা
50. রভাঃ রভাখদরসুয যভান,বযদফ বফজ্ঞান, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়,যাজাী।
51. রভাাম্মদ আব্দুল্লা আর মুবভন, কবম্পউটায াদয়ন্স,াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি
বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।
52. সয়দ আফদুর মুবনভ, যায়ন বফবাগ, ফাাংরাদদ প্রদকৌর বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা।
53. রভাঃ ভাসুদুর ক, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, জাাঙ্গীযনগয বফশ্বঃ াবায, ঢাকা।
54. কাজী জান্নাতুর ভাওয়া, পদযবটট্ট এন্ড এনবায়যনদভন্টার াদয়ন্স, িট্টগ্রাভ বফশ্বঃ, িট্টগ্রাভ
55. তাবনয়া সুরতানা, উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা
56. রভাঃ রভাাযপ রাদন, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং।

৯৯,০০০/৯৯,০০০/৯৯,০০০/৯৯,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/-

৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/-

-৩57. তুবন-আর-রপযদদৌ ভাইদক্রাফাদয়ারজী এন্ড াইবজন, ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,
ভয়ভনবাং।
58. মুাম্মদ ইকফার রারন, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ,ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং।
59. নুযাত জাান ররী, রকৌবরতত্ত্ব ও উবিদ প্রজনন, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা।
60. মুাম্মদ আবু তারা, কীটতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা
61. া রভাঃ ইউসুপ আরী, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,ফঙ্গফন্ধু রখ মুবজবুয যভান বফশ্ববফদ্যারয়,
ারনা, গাজীপুয।
62. রভাঃ আরনায়ায রাদন, আই,বফ,এ,ব, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।
63. রভাঃ ইভযান রাদন, রভবিবন ও াজথাবয, িট্রগ্রাভ রবদটবযনাবয এন্ড এবনম্যার াদয়ন্স,
িট্রগ্রাভ।
64. রভাঃ খরুর আরভ, ফাদয়াটকদনারজী এন্ড রজদনটিক ইবিবনয়াবযাং, ইরাভী বফশ্ববফদ্যারয়,
কুবষ্টয়া।
65. াবভভা নাবযনন পদযবি এন্ড উি রটকদনারজী বিববিন,খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়,খুরনা।
ii)বএইিবি-৩য় ফছয : (ভাবক-২৫,০০০/-) টাকা
66. দীা যায়, ইনবস্ট্টিউট অফ ফাদয়ারবজকযার াদয়ন্স, যাজাাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।
67. তাভান্না আিায, প্রাণীবফদ্যা বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা
68. াবভযা কবযভ, পাভথাী বফবাগ, জাাঙ্গীনগয বফশ্ববফদ্যারয়,াবায, ঢাকা।
69. ীদুর ইরাভ ভূইূঁ য়া, বপাবযজ ফাদয়ারজী,ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং।
70. পজলুর কফীয,বপাবযজ রটকদনারজী, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবাং।
২।

এ

২০১৭-২০১৮

ও

(NST)
১

ও
 খাদত

৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/-

(

-৩-২৬০১-৩৯৬৫-৫৯০১)
।

১৬-০৮-২০১৫
এ

৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/৩,০০,০০০/-

জাতীয় রপদরাব কভথসূবিয আওতায়

উ -

৩।

৩,০০,০০০/-

০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫-৩৫১(১)
।
স্বাক্ষবযত/০৩-০১-২০১৮

( এদকএভ তাদযক)
উ বিফ
রপান: ৯৫৫৯৯৩১
E-mail:section12@most.gov.bd

জনাফ -----------------------------------------------------------------------------------------------(বফদরয পযভ াংযুি)।
নাং-৩৯.০০.০০০০.০১২.০২.০০৯.১৭-৪৭৪/১(৫)

১।
১।
২।
৩।
৪।

২০ রৌল, ১৪২৪
তাবযখ: -------------------০৩
, ২০১৮

কাম থাদথ থ অনুবরব:
------------------------------------------------------------------------------------------------------(তাঁয বফশ্ববফদ্যারদয় রপদরাবপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী/গদফলকদক অফবত কযায প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয অনুদযাধ)।
য জন্য অনুবরব:
ভাননীয় ভন্ত্রীয এ
, বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাকা ।
এ
, বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাকা ।
( )
, বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাকা ।
।
(এদকএভ তাদযক)

রর রপান নম্বয-

উ বিফ
ই-রভইর ঠিকানা

জাতীয় বযিয়ত্র নম্বয-

জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রযুবি (NST) রপদরাব কভথসূবিয বফর পযভ
দাফীকৃত বফদরয ধযনঃ রপদরাব খাত রথদক ভন্বয়-রকাি নাং ৩-২৬০১-৩৯৬৫-৫৯০১

রপদরায ইনবস্ট্টিউট/বফশ্ববফদ্যারয়ঃ
রপদরাব ভঞ্জুবয আদদদয নম্বয ও তাবযখ,
রপদরায নাভ ও ক্রবভক নম্বয

বফবাগঃ
রপদরায রভাফাইর
নম্বয ও ই-রভইর
ঠিকানা

প্রাপ্ত রপদরাবদয
রভয়াদ(..................
রথদক...................)

রপদরাবদয
ভাবক ায
(টাকা)

রপদরাবদয
রভাট বযভাণ
(টাকা)

অত্র বফদর
দাফীকৃত টাকায
বযভাণ

নাং-৩৯.০০.০০০০.০১২.০২.০০৯.১৭-৪৭৪
তাবযখঃ ০৩-০১-২০১৮
নাভঃ
ক্রবভক নাং-

রভাট টাকা (অাংদক):

(দপদরায স্বাক্ষয ও তাবযখ)

রভাট টাকা (কথায়):

তত্ত্বাফধায়দকয স্বাক্ষয ও তাবযখ
(নাভাাংবকত ীর)

বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারদয়য
দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভথকতথায
প্রবতস্বাক্ষয (ীর)

প্রবতষ্ঠান প্রধাদনয স্বাক্ষয ও
তাবযখ (নাভাাংবকত ীর)

বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারদয়য
বি.বি.ও-এয স্বাক্ষয
(ীর)

বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারদয়য প্রধান বাফ যক্ষণ কভথকতথায অবপদ ব্যফাদযয জন্য
১. এ বফদরয রভয়াদঃ........................................ রথদক....................................................................
২. রপদরাবদয ধযনঃ.................................................................................................................
৩. বাউিায নম্বয .............................................তাবযখঃ.................................................................
অনুদভাবদত টাকা(অাংদক)................................টাকা (কথায়)..................................................................

অবিটয

সুায

