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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 31 জন eমিফল o িপeiচিড কােস a য়নরত ছা -ছা ী/গেবষকেদর a েল (12-18-3127 
থেক 41-17-3128 তািরখ পয ) 23 মােসরর 1৯ মােসর, 17 মােসর eবং 14 মােসর মােসর ফেলািশেপর aথ (4 নং কলােম 
বিণত) িনে বিণত শতসােপে  দােনর জ  সরকাির ম ির াপন করিছ। 
শতাবিল: 
(2) 23  eবং 1৯ মাসিভি ক ফেলািশেপর 2ম িকি র 7 মােসর িবল eবং বাকী ফেলােদর ফেলািশেপর eককালীন িবল  

(12-18-3127 থেক 42-23-3127 পয ) আগামী 37-12-3128 তািরেখর ম  eবং 23 মাসিভি ক ফেলািশেপর 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 / পািরশ রণ 
করেত হেব। (খ) দ  ফেলািশেপর aথ গেবষণা কােজ য় করেত হেব। 

ফেলািশপ নবায়ন: 
(i) eমিফল-2ম বছর, 14 o 17 মাস িভি ক (9,361/- টাকা  িতমােস) 

2. আiিরন হাসাiন,eমিফল গেবষক, রসায়ন িবভাগ,চ াম িব িব ালয়,চ াম 35,861/-
3. মাঃ মা দ পারেভজ, eমিফল গেবষক,পদাথ িব ান িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা। 5৯,611/-

(ii) িপeiচিড-3য় বছর, 23 মাস িভি ক (36,111/- টাকা  িতমােস) 
4. মাঃ আ ল কালাম আজাদ,িপeiচিড গেবষক,eফ,eম,আর, , িডিসি ন, লনা িব িব ালয়, লনা। 4,11,111/-
5. শামীমা নাসরীন, িপeiচিড গেবষক,পদাথ িব ান, চ াম েকৗশল o ি  িব িব ালয়, চ াম। 4,11,111/-
6. সায়মা আহমদ, িপeiচিড গেবষক, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 4,11,111/-
7. রাকসানা পারভীন, িপeiচিড গেবষক, পদাথ িব ান িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা 4,11,111/-
8. রাজীনা iয়াসিমন (লাকী),িপeiচিড গেবষক, িষ aথনীিত,বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 4,11,111/-
9. সজয় কাি  সাহা, িপeiচিড গেবষক, াণ-রসায়ন o a াণ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব লয়, ঢাকা 4,11,111/-
৯. লাভলী আ ার, িপeiচিড গেবষক, uি দ িব ান িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 4,11,111/-
21. ছােবরা iয়াছমীন,িপeiচিড গেবষক,কীটত িবভাগ, শের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা। 4,11,111/-
22. সািদক রহমান,িপeiচিড গেবষক, িষ aথনীিত িবভাগ,বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 4,11,111/-
23. u ম মার সরকার,িপeiচিড গেবষক, িষত  িবভাগ,বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 4,11,111/-

(iii) িপeiচিড-4য় বছর, 23 মাস িভি ক (36,111/- টাকা  িতমােস) 
24. মাহ দ হাসান তােরক, িপeiচিড গেবষক, পিরেবশ িব ান iনি uট, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 4,11,111/-
25. মাহ জা খানম সীমা, eমিফল গেবষক, খা  o ি  িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী।   4,11,111/-
26. মাঃ রা া ল iসলাম,িপeiচিড গেবষক,iনি uট aব বাংলােদশ ািডজ,রাজশাহী িব িব ালয়, 

রাজশাহী। 
4,11,111/-

27. আহ দ হােসন, িপeiচিড গেবষক, iনি uট aব বাংলােদশ ািডজ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 4,11,111/-
28. মাঃ বাদ ল iসলাম, িপeiচিড গেবষক, ািণিব া িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 4,11,111/-

(iv)   িপeiচিড-4য় বছর, 1৯ মাস িভি ক (36,111/- টাকা  িতমােস) 
29. রােমজা খানম, িপeiচিড গেবষক, িষ aথনীিত িবভাগ,বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 3,36,111/-

(v) িপeiচিড-4য় বছর, 17 মাস িভি ক (36,111/- টাকা  িতমােস) 
2৯. মাঃ আ র রা াক চৗ রী, িপeiচিড গেবষক, কীটত িবভাগ,ব ব  শখ িজ র রহমান িষ 

িব িব ালয়,সালনা,গাজী র। 
2,61,111/-

31. লশান আরা, িপeiচিড গেবষক, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, 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/27-13-3128 
                                                                                                     ( মাঃ সাi ািহল আজম ) 

                                           uপ-সিচব 
                                                                                                    ফান: ৯66৯৯42 

               E-mail:section12@most.gov.bd 
জনাব -------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------(িবেলর ফরম সং )। 
  14 মাঘ, 2534
নং-4৯.11.1111.123.113.115.27-26/2(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/ 27-13-3128 

                                                                                                      ( 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-4৯.11.1111.123.113.115.27- 
 
তািরখঃ 
 
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 


