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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 67 (ছা া ) জন eমিফল o িপeiচিড কােস a য়নরত ছা -ছা ী/গেবষকেদর a েল (12-18-

3127 থেক 41-17-3128 তািরখ পয ) 23 মােসর 67 (ছা া ) জন, eমিফল  গেবষেকর 19 (আট) মােসর eবং 14 জন  
িপeiচিড কােস a য়নরত গেবষক- ক 17 মােসর ফেলািশেপর aথ (4 নং কলােম বিণত) িনে বিণত শতসােপে  দােনর জ  
সরকাির ম ির াপন করিছ। 
শতাবিল: 
(2) 23 মাসিভি ক ফেলািশেপর 2ম িকি র 7 মােসর িবল eবং 17 মাসিভি ক ফেলািশেপর eককালীন িবল  (12-18-

3127 থেক 42-23-3127 পয ) আগামী 37-12-3128 তািরেখর মে  eবং 3য় িকি র িবল (12-12-3128 থেক 41-
17-3128 পয ) আগামী 27-14-3128 তািরেখর মে  ম ণালেয় দািখল করেত হেব। a সা থ সং  ফরেমট a সাের 
িত িকি র িবেলর 4 (িতন) কিপ 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 /সুপািরশ রণ 
করেত হেব। (খ) দ  ফেলািশেপর aথ গেবষণা কােজ য় করেত হেব। 

 

(i) eমিফল-2ম বছর, 23 মাস িভি ক (6,811/- টাকা  িতমােস) 
   নং ছা -ছা ী/গেবষকেদর  নাম o কানা  টাকা

2 3 4
1. িযদনীয়া রহমান, eমিফল গেবষক,রসায়ন িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা। 79,511/-
2. iমেরাজ জাহান, eমিফল গেবষক,পদাথ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর, িব িব ালয়, সাভার,ঢাকা। 79,511/-
3. মাঃ কাuছার আহেমদ, eমিফল গেবষক, রসায়ন, শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট 79,511/-
4. সুশা  সরকার, eমিফল গেবষক, েগাল o পিরেবশ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 79,511/-
5. মাসাঃ হািলমা খা ন,eমিফল গেবষক,ফিলত পদাথ িব ান o iি িনয়ািরং িবভাগ, রাজশাহী 

িব িব ালয়, রাজশাহী। 
79,511/-

6. গৗর চ দ ম মদার, iনি uট aব eনািজ, িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 79,511/-
7. কাজী জিহ ল iসলাম, পদাথ িব ান িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 79,511/-
8. ডাঃ eম,eম,আলমগীর িস ীক আ াসী,eমিফল গেবষক, iনি uট aব বােয়ালিজক াল সােয়ে স, 

রাজশাহী িব িব ালয়,রাজশাহী। 
79,511/-

9. রাকসানা আরা িহ, eমিফল গেবষক, ািণিব া িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়,রাজশাহী 79,511/-
10. িম  ভৗিমক,eমিফল গেবষক, ি িনক াল ফােমসী e  ফামােকালজ,ঢাকা িব িব লয়, ঢাকা 79,511/-
11. aিনি তা ভৗিমক, eমিফল গেবষক, a জীব িব ান, ঢাকা িব িব লয়,ঢাকা 79,511/-
12. িসরা ম মিনরা, eমিফল গেবষক,িচিকৎসা মেনািব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 79,511/-
13. মাঃ িরয়া ল iসলাম,eমিফল গেবষক, ভেটিরনাির e  eিন াল সােয়ে স,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 79,511/-

(ii) eমিফল-3য় বছর, 23 মাস িভি ক (9,361/- টাকা  িতমােস) 
14. লায়লা ফাহিরয়া,eমিফল গেবষক, ািণিব া িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়,ঢাকা। ৯৯,111/-
15. মাস র i-কাuছার,eমিফল গেবষক, জেন ক i িনয়ািরং e  বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ,রাজশাহী 

িব িব ালয়, রাজশাহী। 
৯৯,111/-

16. ফািতমা জ যা রা, eমিফল গেবষক, িজন েকৗশল o জীব ি  িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা ৯৯,111/-
(iii)  eমিফল-3য় বছর, 9 মাস িভি ক (9,361/- টাকা  িতমােস) 

17. মাঃ তাহিস র রহমান, eমিফল গেবষক, ািণিব া িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 77,111/-



(iv) িপeiচিড, 2ম বছর, 23 মাস িভি ক (36,111/- টাকা  িতমােস) 
18. হা দ মাসু র রহমান,িপeiচিড গেবষক,গিণত িবভাগ, জাহা ীরনগর,িব িব ালয়, সাভার,ঢাকা। 4,11,111/-
19. গালাম মাঃ া,িপeiচিড গেবষক, র o পিরেবশ কৗশল,শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, 

িসেলট। 
4,11,111/-

20. মাঃ ামান, িপeiচিড গেবষক, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর  িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 4,11,111/-
21. মাঃ আসা মান,িপeiচিড গেবষক,পদাথ িব ান  জাহা ীরনগর  িব িব ালয়,সাভার,ঢাকা 4,11,111/-
22. মাঃ গালাম ম জা তাল দার, িপeiচিড গেবষক,ফিলত গিণত িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 4,11,111/-
23. মাঃ আলমগীর কিবর, িপeiচিড গেবষক,গিণত, শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট। 4,11,111/-
24. মাছাঃ সিলমা জাহান, িপeiচিড গেবষক,পদাথ িব ান, বাংলােদশ েকৗশল  িব িব ালয়, ঢাকা। 4,11,111/-
25. মাহা দ আশরা ল iসলাম,িপeiচিড গেবষক,পদাথ িব ান,বাংলােদশ েকৗশল  িব িব ালয়,ঢাকা 4,11,111/-
26. u ল মার মি ক,িপeiচিড গেবষক,গিণত িডিসি ন, লনা িব িব ালয়, লনা 4,11,111/-
27. ফািরয়া  খা ন, িপeiচিড গেবষক, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 4,11,111/-
28. মাহা: সািদ ল আিমন,িপeiচিড গেবষক, ি কা, পািন o পিরেবশ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 4,11,111/-
29. শিফuল আজম শিফ, িপeiচিড গেবষক, uি দ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 4,11,111/-
30. তাহিমনা iয়াসিমন, িপeiচিড গেবষক, ফােমসী িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার 4,11,111/-
31. তািনয়া iসলাম,িপeiচিড গেবষক, ফেরি e uড টকেনালজী িডিসি ন, লনা িব িব ালয়, লনা 4,11,111/-
32. মাঃ সােদ ল iসলাম,িপeiচিড গেবষক,মাiে াবােয়ালজী e  হাiিজন,বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, 

ময়মনিসংহ। 
4,11,111/-

33. জািহদ হােসন, িপeiচিড গেবষক, প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, মকী,প য়াখালী। 4,11,111/-
34. দবািশস চ  আচা , িপeiচিড গেবষক, eি িবজেনস e  মােক ং, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, 

ময়মনিসংহ 
4,11,111/-

35. সুমন সাহা, িপeiচিড গেবষক, কীটত  িবভাগ, শের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা 4,11,111/-
36. সে াষ চ  চ , িপeiচিড গেবষক, ফসল uি দ িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মিনসংহ। 4,11,111/-
37. মাহা দ জামেশদ আলম, িপeiচিড গেবষক, িষ স সারণ িশ া, বাংলা িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 4,11,111/-
38. iফফাত আরা মাহজাবীন, িপeiচিড গেবষক, িষ স সারণ িশ া,  বাংলা িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 4,11,111/-
39. মাঃ eনা ল হক, িপeiচিড গেবষক, মাiে াবােয়ালজী e হাiিজন,  বাংলা িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 4,11,111/-
40. মাঃ আিত ল iসলাম, কৗিলত  o uি দ জনন, বাংলা িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 4,11,111/-

(v) eiচিড-3য় বছর 23 মাস িভি ক (36,111/- টাকা  িতমােস) 
41. শরাবান তা রা,িপeiচিড গেবষক,গিণত িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল  িব িব ালয়, ঢাকা 4,11,111/-
42. আ া-আল-মিমন, িপeiচিড গেবষক,পদাথ িব ান িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল  িব িব ালয়, ঢাকা। 4,11,111/-
43. মাছা ৎ তাহিমনা আ ার, গিণত o ভৗত গেবষণা ক , চ াম িব িব ালয়, চ াম। 4,11,111/-
44. মারিজয়া রহমান, িপeiচিড গেবষক, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 4,11,111/-
45. তামা া আ ার, িপeiচিড গেবষক, ািণিব া িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 4,11,111/-
46. শাহানা শারিমন, িপeiচিড গেবষক, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 4,11,111/-
47. আন মান আরা, ডয়ির িব ান িবভাগ, িসেলট িষ িব িব ালয়, িসেলট। 4,11,111/-
48. মাঃ শাহাদাৎ হােসন, িপeiচিড গেবষক, ি কা িব ান,ব ব  শখ িজ র রহমান িষ িব িব ালয়, 

সালনা, গাজী র। 
4,11,111/-

49. আজহার আলী, িপeiচিড গেবষক, িফশািরজ বােয়ালজী e  জেন ক, বাংলা িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 4,11,111/-
50. মানা রহমান, িপeiচিড গেবষক, বােয়ােটকেনালজী  িবভাগ, বাংলা িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 4,11,111/-
51. মাছাঃ aনািমকা নাসিরন, িপeiচিড গেবষক, িষ aথনীিত, বাংলা িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 4,11,111/-
52. মানস কাি  সাহা,িপeiচিড গেবষক,বােয়ােটকেনালজী, বাংলা িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 4,11,111/-
53. মাঃ লিফকার মঈন, িপeiচিড গেবষক, িষ স সারণ o iনফণেমশন িসে ম, শের বাংলা িষ 

িব িব ালয়, ঢাকা। 
4,11,111/-

(vi) িপeiচিড-3য় বছর, 7 মাস িভি ক (36,111/- টাকা  িতমােস) 
54. মাঃ দেলায়ার হােসন,িপeiচিড গেবষক,ফিলত গিণত  িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 2,61,111/-
55. মাঃ গালাম হােফজ, িপeiচিড গেবষক, ফিলত গিণত িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 2,61,111/-

(vii) িপeiচিড-4য় বছর, 7 মাস িভি ক (36,111/- টাকা  িতমােস) 
56. মাহা দ লহাস আলী িময়া, িপeiচিড গেবষক, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 2,61,111/-

 

 



 

 

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-4৯.11.1111.123.113.115.27-25/2(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-৯4.123.113.12.14.132-3125-25(67) 
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    সুপার 
 
 


