
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ান o ি  ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 

www.most.gov.bd: Fax:9552323 
  14 মাঘ, 2534
নং-4৯.11.1111.123.113.115.27-1৯(79)  তািরখ: --------------------
  27 জা য়াির, 3128
িবষয়: 3127-3128 aথ বছ র জাতীয় িব ান o ি  (NST) ফেলািশপ ভাতা ম ির সং া  । 
 
 াপক: ধান িহসাব র ণ কমকতা 
 িব ান o ি  ম ণালয় 
 স ন বািগচা, ঢাকা। 
  

 িন া রকারী আিদ  হেয়  3127-3128 aথ বছের িব ান o ি  ম ণালেয়র জাতীয় িব ান o  ি  (NST) 
ফেলািশপ কম িচর  আoতায় 79 (আটষি ) জন eমeস কােস a য়নরত ছা -ছা ী/গেবষকেদর a েল 17 মােসর (12-18-

3127 থেক 42-23-3127 তািরখ পয ) ফেলািশেপর aথ (4 নং কলােম বিণত) িনে বিণত শতসােপে  দােনর জ  সরকাির 
ম ির াপন করিছ। 
শতাবিল: 
(2) 2ম িকি র 7 মােসর িবল (12-18-3127 থেক 42-23-3127 পয ) আগামী 37-12-3128 তািরেখর মে  ম ণালেয় 

দািখল করেত হেব। a সােথ সং  িবল ফরেমট a সাের 4(িত কিপ িবল যথাযথভােব রণ বক িবেলর গােয় 21/-(দশ) 
টাকার রিভিনu া  লািগেয় রণ করেত হেব। 

(3) িবল দািখেলর সে : (ক) িবভাগীয় ধান/ ত াবধায়ক ক ক গেবষণা কােজর a গিত সং া  ত য়নপ / পািরশ রণ 
করেত হেব। (খ)  দ  ফেলািশেপর aথ গেবষণা কােজ য় করেত হেব। 

eমeস-17মাস িভি ক(5,611/-টাকা িতমােস): 
নং ছা -ছা ী/গেবষকেদর নাম o কানা টাকা

2 3 4
1.  সালমা আ ার ী,রসায়ন িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
2.  মাঃ oয়ািহ ল iসলাম রা ল, রসায়ন িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
3.  আেয়শা আ ার, রসায়ন িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
4.  মাঃ হাসা ল হক রােসল,রসায়ন িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
5.  ফরজাদ হাসান,রসায়ন িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
6.  জা া ল ফরেদৗস রাকা, রসায়ন িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
7.  মাঃ মিতয়ার রহমান,রসায়ন িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
8.  মাঃ যা  িময়া, রসায়ন িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
9.  মাঃ জয়নাল আেবদীন, রসায়ন িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
10.  মীর খােলদা পারভীন,রসায়ন িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
11.  বদ ন নাহার, রসায়ন িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
12.  া সাহা,রসায়ন িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
13.  মাঃ হািম ল iসলাম রসায়ন িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
14.  স য় মার সাহা, রসায়ন িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
15.  ফারজানা আফেরাজ, রসায়ন িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
16.  মাঃ ান হায়দার, রসায়ন িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
17.  আেমনা খা ন,রসায়ন িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
18.  স দ দাস,গিণত িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
19.  খ কার মাঃ iuশা-িবন হািফজ, গিণত িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
20.  শামীমা নাসিরন, গিণত িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
21.  কাম াহার, গিণত িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
22.  আকিলমা আ ার িখ, পিরসং ান, াণ-পিরসং ান o ত  পিরসং ান,জাহা ীরনগর িব িব ালয়, 

সাভার, ঢাকা 
38,111/

23.  মেহরাজ জা াত,পিরসং ান, াণ-পিরসং ান o ত  পিরসং ান,জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/
24.  মা: িসফাত আর সালান, পিরসং ান, াণ-পিরসং ান o ত  পিরসং ান,জাহা ীরনগর িব িব ালয়, 

সাভার, ঢাকা 
38,111/

25.  ি াতা দাস, পিরসং ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/



26.  আিতয়া সনিজদা তা কদার, পিরসং ান, াণ-পিরসং ান o ত  পিরসং ান জাহা ীরনগর িব িব ালয়, 
সাভার, ঢাকা 

38,111/

27.  iশিতয়াক আহেমদ, পিরসং ান িবভাগ,জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
28.  সরাত জাহান iিত, েগাল o পিরেবশ িব ান,জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
29.  িম রানী দবী,রসায়ন িবভাগ,চ াম িব িব ালয়, চ াম 38,111/
30.  সানিজদা জসিমন, রসায়ন িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম 38,111/
31.  মাসা াৎ িবলিকস আরা, রসায়ন িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম। 38,111/
32.  মাঃ আ ল হািকম, রসায়ন িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম। 38,111/
33.  মাঃ শাহিরয়ার আিমন, রসায়ন িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম 38,111/
34.  মাকেশদা আ ার, রসায়ন িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম 38,111/-
35.  ি া আ ার িশ , ত  o খিনিব া  িবভাগ,  রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/
36.  ফােতমা- জ- জাহরা,পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/
37.  সাধন চ  ণকার,eনভায়নেম াল সােয় , লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/
38.  বণা সরকার,eনভায়নেম াল সােয় , লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/
39.  তাজিমনা আজেমরী,eনভায়নেম াল সােয় , লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/
40.  সানিজদা আ ার,eনভায়নেম াল সােয় , লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/
41.  তমািলকা সরকার, eনভায়নেম াল সােয় , লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/
42.  মাঃ মাহ ামান তাoহীদ, পদাথ িব ান িডিসি ন, লনা েকৗশল o ি   িব িব ালয়,  লনা 38,111/
43.  মহােদব পাল,পদাথ িব ান িডিসি ন, লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/
44.  দীপক দব,গিণত িবভা,শাহজালাল িব ান o ি   িব িব ালয়, িসেলট 38,111/
45.  মাহা দ আিসফ আেরিফন, গিণত িবভাগ, শাহজালাল িব ান o ি   িব িব ালয়, িসেলট 38,111/
46.  িশবাজী ম ল, iমােজি  ােনজ া ,প য়াখালী িব ান o ি   িব িব ালয়, মকী, প য়াখালী 38,111/
47.  eস.eম.iরেতজা হাসান,িজ.আi.eস e  আথ aবজারেভশন,প য়াখালী িব ান o ি   িব িব ালয় 

মকী, প য়াখালী 
38,111/

48.  মাঃ মাহ ল হাসান, িজ.আi.eস e  আথ aবজারেভশন,প য়াখালী িব ান o ি   িব িব ালয়, মকী, 
প য়াখালী 

38,111/

49.  মাoয়া িসি কা,িজ.আi.eস e  আথ aবজারেভশন,প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়,  মকী, 
প য়াখালী 

38,111/

50.  মাঃ যাবােয়র হােসন, িজ.আi.eস e  আথ aবজারেভশন,প য়াখালী িব ান o ি   িব িব ালয়, 
মকী, প য়াখালী 

38,111/

51.  শামীমা নাসিরন িমিল, েযাগ ব াপনা o েকৗশল, প য়াখালী িব ান o ি   িব িব ালয়, মকী, 
প য়াখালী 

38,111/

52.  মাঃ i ািহম খিলল, েযাগ িঁক ব াপনা o েকৗশল, প য়াখালী িব ান o ি   িব িব ালয়, মকী, 
প য়াখালী 

38,111/

53.  মাঃ তির ল iসলাম, েযাগ িক ব াপনা,প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, মকী, প য়াখালী 38,111/
54.  মাঃ ফয়সাল তা কদার, জ ির ব াপনা প য়াখালী িব ান o ি   িব িব ালয়, মকী, প য়াখালী 38,111/
55.  ফােতমা আ ার সাথী, জ ির ব াপনা প য়াখালী িব ান o ি   িব িব ালয়, মকী, প য়াখালী 38,111/
56.  জা াত আল-ফয়সাল, ফিলত রসায়ন o রাসায়িনক ি , iসলামী িব িব ালয়, ি য়া। 38,111/
57.  মাঃ সাগর হােসন, ফিলত রসায়ন o রাসায়িনক ি , iসলামী িব িব ালয়, ি য়া। 38,111/
58.  মাঃ জািহদ হাসান, পিরসং ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/
59.  মাঃ র হােসন,গিণত িবভাগ,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
60.  মন মার সাহা, -ত  o খিনিব া িবভাগ,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
61.  মীরা রানী দবনাথ পিরসং ান িবভাগ,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
62.  আজরা তাসিনম পিরসং ান িবভাগ,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
63.  মাঃ তাoয়া াহার, পিরসং ান িবভাগ,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
64.  মাঃ সিলম রজা, পিরসং ান িবভাগ,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
65.  uে  ল ম,পিরসং ান িবভাগ,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
66.  মাঃ সাহাগ পারেভজ, পদাথ িব ান িবভাগ, লনা িব িব ালয়, লনা । 38,111/-
67.  মাঃ স র uি ন, গিণত িবভাগ, পাবনা িব ান o ি  িব িব ালয়, পাবনা 38,111/-
68.  সাথী খা ন,গিণত িবভাগ, পাবনা িব ান o ি  িব িব ালয়, পাবনা 38,111/-
 
 



 
 
 
3। ei য় 3127-3128 aথ বছের িব ান o ি  ম ণালেয়র জাতীয় িব ান o ি  (NST) ফেলািশপ কম িচর জ  
বরা ত (aথৈনিতক িহসাব কাড নং-4-3716-4৯76-6৯12) aেথর িবভাজেনর 2 নং uপ-খােত ফেলােদর a দােনর জ  
বরা ত aথ থেক সং লান করা হেব। 
4। aথ ম ণালেয়র 27-19-3126 iং তািরেখর 18.11.1111.262.33.114.26-462(2)সং ক সরকাির আেদেশ দ  
মতা বেল e আেদশ জাির করা হেলা। 

          া িরত/27-12-3128 
 

                                                                                                     ( মাঃ সাi ািহল আজম ) 
                                           uপ-সিচব 

                                                                                                    ফান: ৯66৯৯42 
               E-mail:section12@most.gov.bd 

জনাব -------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------(িবেলর ফরম সং )। 
  14 মাঘ, 2534
নং-4৯.11.1111.123.113.115.27-1৯/2(6)   তািরখ: --------------------
  27 জা য়াির, 3128 
সদয় কাযােথ a িলিপ: 
2। রিজ ার -------------------------------------------------------------------------------------------------------(ত র 

িব িব ালেয় ফেলািশপ া  ছা -ছা ী/গেবষকেক aবিহত করার েয়াজনীয় ব া হেণর a েরাধসহ)। 
সদয় aবগিতর জ  a িলিপ: 

2। মাননীয় ম ীর eকা  সিচব, িব ান o ি  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা । 
3। সিচব মেহাদেয়র eকা  সিচব, িব ান o ি  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা । 
4। aিতির  সিচব (িব ) মেহাদেয়র ি গত কমকতা, িব ান o ি  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা । 
5। সংি  নিথ। 
 

            া িরত/27-12-3128 
 

                                                                                                       ( মাঃ সাi ািহল আজম) 
                                                   uপ-সিচব 



জাতীয় িব ান o ি  (NST) ফেলািশপ কম িচর িবল ফরম 
দাবী ত িবেলর ধরনঃ ফেলািশপ খাত থেক সম য়— কাড নং 4-3716-4৯76-6৯12 

 
ফেলার iনি uট/িব িব ালয়ঃ       িবভাগঃ  

 
ফেলািশপ ম ির আেদেশর ন র o তািরখ,  
ফেলার নাম o িমক ন র 

ফেলার মাবাiল 
ন র o i- মiল 
কানা 

া  ফেলািশেপর 
ময়াদ(............ 
থেক..............)

ফেলািশেপর 
মািসক হার 

(টাকা) 

ফেলািশেপর 
মাট পিরমাণ 

(টাকা) 

a  িবেল 
দাবী ত টাকার 
পিরমাণ 

নং-৯4.123.113.12.14.132-3125-1৯(79) 
তািরখঃ 27-12-3128 
 
নামঃ 
 
িমক নং- 

 

  

 
মাট টাকা (aংেক):     মাট টাকা (কথায়): 

 
 
 
 
 
 
 

( ফেলার া র o তািরখ)  ত াবধায়েকর া র o তািরখ
   (নামাংিকত সীলসহ) 

 িত ান ধােনর া র o 
তািরখ (নামাংিকত সীলসহ) 

 
   
 
 
 
 
 

িব ান o ি  ম ণালেয়র 
দািয় া   কমকতার 
িত া র (সীলসহ) 

 
 

 

 িব ান o ি  ম ণালেয়র 
িড.িড.o-eর া র 

(সীলসহ) 
 

 

 
 

িব ান o ি  ম ণালেয়র ধান িহসাব র ণ কমকতার aিফেস বহােরর জ  
 
2. e িবেলর ময়াদঃ........................................ থেক.................................................................... 
3. ফেলািশেপর ধরনঃ................................................................................................................. 
4. ভাuচার ন র .............................................তািরখঃ................................................................. 

a েমািদত টাকা(aংেক)................................টাকা (কথায়).................................................................. 

 
       

aিডটর    পার 
 
 


