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ি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 218 (eকশত সাত) 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.  িসফাত তাহিজবা, ি কা, পািন o পিরেবশ, , ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
2.  uে  ছালমা, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
3.  ত াশা চাকমা, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
4.  মাiয়া চৗ রী, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
5.  মায়রা হদােয়ত, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
6.  িসফাত লতানা , ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
7.  মিনরা আ ার iভা, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
8.  জােহদা লতানা , ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
9.  মাঃ মাহ ল iসলাম,, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
10.  সািদয়া িবনেত সালায়মান, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
11.  মাহ ব আরা মাoলা, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
12.  আফেরাজা নাসরীন, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
13.  মাঃ বােয়িজদ হােসন, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
14.  ফারজানা আ ার া, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
15.  নoরীন জামান চৗ রী, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
16.  মিনজা মন র, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
17.  ি তা কমকার ন ন, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
18.  মা আ ার, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
19.  ফারাহ িদবা, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
20.  মাহা দ সািদদ হােসন, ি কা, পািন o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
21.  জািকর হােসন, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
22.  মাঃ আ ল কালাম আজাদ, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
23.  মাঃ ফেয়জ মাহ দ, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
24.  সািদয়া আফিরন িখ, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
25.  মাঃ আেব র রহমান, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
26.  নািফয়া আ ার, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
27.  সমাি  সাহা, মৎ িব ান িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-



28.  মাঃ ফয় ল হাসান, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
29.  মাঃ শাহিরয়ার, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
30.  সােহল রানা, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
31.  মাঃ মা ািভ iনান ঈিষক, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
32.  eলেম নাহার, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
33.  হাসনা আহে দ তািনয়া, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
34.  মাঃ মানoয়া ল iসলাম, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
35.  মাঃ ন র হােসন, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
36.  নি তা সামাদ, ি  o খা  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
37.  সায়মা হাসনীন, ি  o খা  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
38.  তামা া তমা খান, ি  o খা  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
39.  বাiয়াত িবনেত রিফক, ি  o খা  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
40.  মাঃ জাফর আস সািদক, ি  o খা  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
41.  নািজফা আখতার, ি  o খা  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
42.  ৎ ন নাহার, মেনািব ান িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম 38,111/
43.  মাঃ হািব ল হাসান ম মদার, াণ রসায়ন o a াণ িব ান, চ াম িব িব ালয়, চ াম 38,111/
44.  া র রায়, স া িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
45.  মাঃ oয়ািহদ আল  মা দ, স  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
46.  মাঃ  আলমগীর হােসন, মৎ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
47.  eস.eম নাজ স ছােলহীন, স িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
48.  শারিমন আ ার শরীফা,  স  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
49.  ল আিমন, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
50.  মমতাজ লতানা, মেনািব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
51.  ফাi জ হাসাiন তামা া, মেনািব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
52.  মাঃ শির ল iসলাম, মেনািব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
53.  আফেরাজা নাজনীন, ািণিব া িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
54.  জসিমন সাথী, ািণিব া িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
55.  িশ ী সাহা, ািণিব া িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
56.  মা আ ার, ািণিব া িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
57.  িশ ী আ ার, uি দ িব ান িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
58.  সািদয়া আলম, ািণিব া িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার,ঢাকা 38,111/
59.  হািছ র  রহমান, মাiে াবােয়ালিজ িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
60.  শাম াহার, ািণিব া িবভাগ,  জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
61.  গৗরা  মার িব াস, ািণিব া িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
62.  মাঃ আিত ামান ািণিব া িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
63.  মাঃ eরশাদ শখ ািণিব া িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার,ঢাকা 38,111/-
64.  aিমত মার িনেয়াগী ািণিব া িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
65.  রাকসানা পারভীন ত ী, uি দ িব া িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
66.  েয়ল হাoলাদার , uি দ িব ান িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
67.  মাহ দা হ ািপ, ািণিব া িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
68.  aন া  ঘাষ, ািণিব া িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
69.  শারিমন আ ার কাকিল ািণিব া িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
70.  মাঃ iবেন  মা দ খান, ািণিব া িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
71.  িসফাত আরা, ািণিব া িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
72.  আফেরাজা বগম , uি দ িব ান  িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
73.  রাiয়া আফসারী, uি দ িব ান  িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
74.  াহার খা ন,, uি দ িব ান  িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
75.  ফািরয়া তাসিনম, uি দ িব ান  িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
76.  মাঃ শিফ র রহমান uি দ িব ান  িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
77.  জা া ল ফরেদৗস, uি দ িব ান  িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
78.  তােহরা তাসমীম, uি দ িব ান  িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
79.  িরয়াদ মাহ দ, uি দ িব ান  িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-



80.  তৗিফ র রহমান, াণীিব া িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
81.  aিনক সাহা, াণীিব া িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
82.  সিলনা মােলক, বােয়ােটকেনালজী e  জেন ক iি িনয়াির জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
83.  লৎ ন নসা,বােয়ােটকেনালজী e  জেন ক iি িনয়ািরং জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
84.  রােশ ল iসলাম, বােয়ােটকেনালজী e  জেন ক iি িনয়ািরং জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
85.  রীপা মিন, বােয়ােটকেনালজী e  জেন ক iি িনয়ািরং জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার, ঢাকা 38,111/-
86.  তাহিমনা হােসন, বােয়ােটকেনালজী e  জেন ক iি িনয়ািরং জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার, ঢাকা 38,111/-
87.  aিরন িবনেত মাসেলহ, বােয়ােটকেনালজী e  জেন ক iি িনয়ািরং জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
88.  রিন িময়া , মাiে াবােয়ালিজ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
89.  মাঃ িশ ল iঁয়া,iনি uট aব মিরন সােয় e  িফসািরজ,চ াম িব িব ালয়, চ াম 38,111/-
90.  মেহ ে ছা িম , uি দ িব ান  িবভাগ চ াম িব িব ালয়, চ াম 38,111/
91.  ফােতমা জা াত, uি দ িব ান  িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম 38,111/
92.  মেহ ন নসা, াণরাসায়ন o a াণ িব ান িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম 38,111/
93.  তানিজনা আফিরন, াণ-রসায়ন o a াণ িব ান িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম 38,111/
94.  মাঃ আিন র রহমান জেন ক iি িনয়ািরং e  বােয়ােটকেনালজী, চ াম িব িব ালয়, চ াম 38,111/
95.  aিমত দ , জেন ক iি িনয়ািরং e  বােয়ােটকেনালজী, চ াম িব িব ালয়, চ াম 38,111/-
96.  মাঃ হােমদ সাiন, জেন ক iি িনয়ািরংe  বােয়ােটকেনালজী, চ াম িব িব ালয়, চ াম 38,111/-
97.  i  ম মদার, জেন ক iি িনয়ািরং e  বােয়ােটকেনালজী, চ াম িব িব ালয়, চ াম 38,111/
98.  আসমাuল হাসনা, জেন ক iি িনয়ািরংe  বােয়ােটকেনালজী, চ াম িব িব ালয়, চ াম 38,111/
99.  মা মা পারভীন, মেনািব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/
100. রাiয়া iয়াসিমন, মেনািব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/
101. িনলয় ভৗিমক, ফােমসী িবভাগ, লনা  িব িব ালয়, লনা 38,111/
102. মাছা: শারিমন আফেরাজ , ফােমসী িবভাগ, লনা  িব িব ালয়, লনা 38,111/-
103. কিনকা রানী দ , ফােমসী িবভাগ, লনা  িব িব ালয়, লনা 38,111/
104. মা: মিন ল iসলাম, ফােমসী িবভাগ, লনা  িব িব ালয়, লনা 38,111/
105. হাসনাiন iমিতয়াজ, ফােমসী িবভাগ, লনা  িব িব ালয়, লনা 38,111/
106. iমরান মাহ দ, ফােমসী িবভাগ, লনা  িব িব ালয়, লনা 38,111/
107. ফারহানা iয়াসিমন, ফােমসী িবভাগ, লনা িব িব ালয়, লনা 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-4৯.11.1111.123.113.115.27-22/2(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-4৯.11.1111.123.113.115.26-22 
 
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 
 
 


