
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ান o ি  ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 
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নং-4৯.11.1111.123.113.115.27-272(462)  তািরখ: --------------------
  2৯ মাচ, 3128
িবষয়: 3127-3128 aথ বছের 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 462 জন eমeস েকােস a য়নরত ছা -ছা ী/গেবষকেদর a েল 17 মােসর (12-12-3128 েথেক 
41-17-3128 তািরখ পয ) েফেলািশেপর aথ (4 নং কলােম বিণত) িনে বিণত শতসােপে  দােনর জ  সরকাির ম ির াপন 
করিছ। 
শতাবিল: 
(2) 3য় িকি র 7 মােসর িবল (12-12-3128 েথেক 41-17-3128 পয ) আগামী 41-14-3128 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.  েমাঃ আi ল হাবীব,গিণত িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা । 38,111/-
2.  েমাঃ রাজীব েশখ, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-
3.  িজ,eম আিশ র রহমান, গিনত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-
4.  eম.িজ,eম আল ফা ক, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-
5.  েমােশদ আহমদ aিভ, গিণত িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-
6.  েমাঃ েরজoয়ান-িবন-িমজান, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
7.  aিমত মার সাহা, গিণত িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
8.  হাসনা েহনা,গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-
9.  েজিনতা জাহা ীর, গিণত িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-
10.  েমাঃ সাiেয় ল রসািলন, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
11.  িলিপ আ ার, গিণত িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
12.  ত য় মার েদবনাথ, গিণত িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
13.  েমাঃ িমজা র রহমান, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
14.  দীপা রায়, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
15.  ামা জয়া সাহানা, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
16.  হযরত আলী, গিণত িবভাগ. ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
17.  েমাঃ আেনায়ার েহােসন, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
18.  মািরয়া মাহ ব, গিণত িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
19.  নজ ল iসলাম, গিণত িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
20.  েরজoয়ানা রা াক a না, গিণত িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
21.  ফারজানা আ ার,গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
22.  েসািনয়া আ ার, রসায়ন িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
23.  িপয়াসা জামান, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
24.  েমাঃ রমজান আলী,রসায়ন িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
25.  জা া ন র েজ ািত, রসায়ন িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
26.  েরজoয়া ল iসলাম, রসায়ন িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
27.  েমাঃ মাজহা ল iসলাম, রসায়ন িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-



28.  ফারাহ েজবা,রসায়ন িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
29.  েমাছাঃ সালমা খা ন, জব রসায়ন, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
30.  েমাঃ নাঈম মাহা দ, জব রসায়ন,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
31.  েমাঃ শাহী র iসলাম, রসায়ন িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
32.  সামায়লা িসি ক ঊিম,রসায়ন িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
33.  ফারজানা iসলাম,রসায়ন িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
34.  খািদজা আ ার,রসায়ন িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
35.  েরাকসানা আ ার, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
36.  েমাঃ সা াম েহােসন, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
37.  মাজা ল মা ম,রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
38.  েমৗ মী আ ার, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা । 38,111/
39.  েমাঃ িদদা ল iসলাম, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
40.  কাজী েমাঃ iয়ািসন আরাফাত, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
41.  েসাহান আহেমদ,ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
42.  েখাকন চ  েমাদক,ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
43.  আশীষ মার িব াস,ম মদার,ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল িবভা,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
44.  িম ন মার ম মদার,ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল িবভা,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
45.  খ কার uমাiয়া,ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
46.  আব াহ হা দ জাকািরয়া, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা  38,111/
47.  েমাঃ মাক র রহমান, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
48.  মিনকা মাহ দ,ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
49.  েমাছাঃ েমরা স সালমা, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
50.  শা  তামা া সাহীল, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
51.  েমাঃ সাহাদাৎ েহােসন, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
52.  আিনকা আফিরন, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
53.  uে  লতানা iসলাম, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
54.  েমাঃ ন ল iসলাম, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
55.  েমাঃ আেনায়া ামান, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
56.  েমাঃ েমেহদী হাসান বা , ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
57.  সরাত লতানা না, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
58.  েমাঃ মহিসন পাটoয়ারী, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
59.  েমাঃ েমাতাহার েহােসন, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
60.  আহসান হাবীব, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
61.  েমাঃ সা াম েহােসন, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
62.  েমাঃ েবল আহেমদ, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
63.  েমাঃ লাuসান হাবীব, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
64.  েগালাম iসমত আরা তাপসী, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা  38,111/-
65.  জািরন বাহজাত ি , পদাথ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
66.  ফােতমা জ েজাহরা তমা, পদাথ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
67.  কাম ল হাসান, পদাথ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
68.  আিশক iমরান, পদাথ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
69.  েমাঃ সাiফ iশিতয়াক, পদাথ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
70.  েমাঃ েমা ািফ র রহমান, পদাথ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
71.  সািদয়া রহমান, পদাথ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
72.  েমাঃ রিফক uন নবী, পদাথ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
73.  েমাঃ েমা ািফ র রহমান, পদাথ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
74.  iফফাত র eশা, পদাথ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
75.  েমাঃ আল-আমীন, পদাথ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
76.  শাি  আখতার, পদাথ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
77.  ি য়াংকা দ , পদাথ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
78.  েমাঃ আিসফ হায়দার, পদাথ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
79.  হাসান েমেহদী, পদাথ িব ান িবভাগ ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-



80.  নািফসা আিমন, পদাথ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
81.  েমাছাঃ সানিজদা সাল সািবলা, ত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
82.  eফ,eম, আির র রহমান ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
83.  তাসিপয়া হািমদ , ত  িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
84.  েমাঃ iu ফ গাজী, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-
85.  মায়রা ফারজানা িসফাত, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
86.  iফফাত আজমী, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
87.  iসরাত জাহান, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
88.  রােবয়া খােয়র িনথী, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
89.  েসৗরভ দ  িবজয়, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
90.  েমাছাঃ িল  খা ন, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
91.  েমাঃ iমাম েসােহল েহােসন, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
92.  ফারাহ দী ল নবী, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
93.  মাহ ল হাসান, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
94.  িবিদশা ফা ক আেবশ, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
95.  তাসিনয়া মাস ন েমৗ, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
96.  েমাঃ েতৗিফক আেনায়ার, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-
97.  জা া ল মাoয়া, iেলকি েকল e  iেলক িন  iি িনয়ািরং, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
98.  সয়দা িসফাৎ আজমী, iেলকি ক াল e  iেলক িনক iি িনয়ািরং, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
99.  রাoদা মাহ দ, iেলকি ক াল e  iেলক িনক iি িনয়ািরং িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
100. ি য়া iমন াতী, iেলকি ক াল e  iেলক িনক iি িনয়ািরং, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
101. সািময়া iসলাম, iেলকি ক াল e  iেলক িনক iি িনয়ািরং , ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
102. েমাছাঃ আফিরন নাহার লতা, iেলকি ক াল e  iেলক িনক iি িনয়ািরং,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
103. েমাঃ রাহাত আলম ধান, iেলকি ক াল e  iেলক িনক iি িনয়ািরং,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
104. েমাহা দ নoয়াজ র ানী েচৗ রী, iেলকি ক াল e  iেলক িনক iি িনয়ািরং,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
105. িফেরাজ সরকার, iেলকি ক াল e  iেলক িনক iি িনয়ািরং , ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
106. েমাঃ আ  খােয়র, iেলকি ক াল e  iেলক িনক iি িনয়ািরং, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
107. সাi ল iসলাম,iেলকি ক াল e  iেলক িনক iি িনয়ািরং, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
108. জািহ ল iসলাম, iেলকি ক াল e  iেলক িনক iি িনয়ািরং, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
109. েমাঃ ফির ল iসলাম, iেলকি ক াল e  iেলক িনক iি িনয়ািরং, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা  38,111/
110. সরাত জাহান িস , iেলকি ক াল e  iেলক িনক iি িনয়ািরং,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
111.  ফাহিমদা লতানা, িনuি য়ার iি িনয়ািরং, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
112. শােহদ েমাঃ আ  িফয়ান,বােয়ােমিডক াল িফিজ  e  েটকেনালজী,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
113. েমাঃ আল আিমন েহাসাiন, িনuি য়ার iি িনয়ািরং িবভাগ. ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
114. তানিজয়া তাসনীম আহেমদ, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
115. েমাঃ iশফাক-uর-রহমান, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
116. সয়দা শািহদা মাক ন, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
117. আল-আরতাত-িবন-আলী, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
118. েমাঃ আব স সালাম, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
119. েমাছাঃ েসািনয়া খা ন, পিরসং ান, াণ-পিরসং ান o ত  পিরসং ান, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
120. হাফসা আ ার, পিরসং ান, াণ-পিরসং ান o ত  পিরসং ান, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
121. েমাঃ আ  হািনফ, পিরসং ান, াণ-পিরসং ান o ত  পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
122. e,eiচ,eম, শিফ র রহমান নবীন,পিরসং ান, াণ-পিরসং ান o ত  পিরসং ান, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/
123. তাসিলমা iসলাম, পিরসং ান, াণ-পিরসং ান o ত  পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
124. েমাঃ মন র রেশদ, পিরসং ান, াণ-পিরসং ান o ত  পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
125. েমাঃ সািক র হাসান, পিরসং ান, াণ-পিরসং ান o ত  পিরসং ান, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
126. েমাঃ েরেজায়ান হক, পিরসং ান, াণ-পিরসং ান o ত  পিরসং ান, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
127. বাiয়া আহেমদ, পিরসং ান, াণ-পিরসং ান o ত  পিরসং ান, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
128. েমাঃ মাহ র রহমান, পিরসং ান, াণ-পিরসং ান o ত  পিরসং ান, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
129.  েমাঃ আ  iu ফ আনসারী, পিরসং ান, াণ-পিরসং ান o ত  পিরসং ান, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
130. েমাঃ আব ল খােলক, পিরসং ান, াণ-পিরসং ান o ত  পিরসং ান,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
131. আশিফয়া তাছলীম িনয়া, পিরসং ান, াণ-পিরসং ান o ত  পিরসং ান, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-



132. aিভিজত চ  aিধকারী, আi,eস,আর, , ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
133. নািহদ iশিতয়াক আi,eস,আর, ,  ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
134. আিবদা লতানা া, আi,eস,আর, , ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
135. েমাঃ মিন ামান, আi,eস,আর, , ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
136. তানিজনা আিরিফন,আi,eস,আর, , ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
137. মিম ল হক ম ল, আi,eস,আর, , ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
138. আিম ল iসলাম,আi,eস,আর, ,  ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
139. মারজান আ ার, আi,eস,আর, ,  ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
140. েমাঃ মাi ল েহােসন, আi,eস,আর, , ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
141. িসফাত শারিমন, আi,eস,আর, ,  ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
142. হাসান মাহ দ জন, আi,eস,আর, , ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
143. র জাহান আ ার, আi,eস,আর, , ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
144. নাসিরন িলিপ, আi,eস,আর, ,  ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
145. মিরয়ম িবনেত আজম, আi,eস,আর, , ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
146. েমাঃ আ  সাঈদ িময়া, iনি uট aব eনািজ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
147. িন ফার iয়াসিমন, রসায়ন িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, 38,111/-
148. িবধান চ  েদব,  পদাথ িব ান িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
149. শামীমা iয়াছিমন িহমা, পদাথ িব ান িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
150. েমাঃ আব ল জিলল, পদাথ িব ান িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
151. য়াদ হাসান, তিড়ৎ o iেলক িনক েকৗশল িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
152. েমাঃ i াহীম খিলল, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
153. iশরাত জাহান, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
154. সালমা আ ার, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
155. নািহদা রহমান,  েগাল o পিরেবশ িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
156. eস,eস, আিশ র রহমান, েগাল o পিরেবশ িবভাগ,  জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
157. েসািনয়া লতানা র া, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
158. জিন িময়া, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
159. মাক দা আ ার া, গিণত িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
160. নািছমা খা ন, গিণত িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
161. আেনায়ারা েবগম, গিণত িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
162. জাকািরয়া েহােসন, গিণত িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
163. লায়লা আ ার, গিণত িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
164. েমাঃ জািকর েহােসন, গিণত িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
165. সাখাoয়াত েহােসন, গিণত িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
166. েমাঃ নজ ল iসলাম ম মদার, রসায়ন, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
167. েমাঃ কাuছার আলম, রসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
168. েমাঃ শাহজাহান আলী, রসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
169. আন মান েনছা আন , রসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
170. তাহিমনা আ ার েচৗ রী, রসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
171. সমীরন মার, রসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
172. েমাঃ ফজ র রহমান, রসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
173. েমাঃ মিন ল iসলাম, রসায়ন  িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
174. ের ফাহিমদা লতানা, রসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
175. আ াহ আল মা ন, রসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
176. মা ান কিবর, রসায়ন  িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
177. কা া দাস, পদাথ িব ান িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
178. aিনক রায়, পিরেবশ িব ান িবভাগ,  জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/
179. েমাঃ iসমাiল েহােসন, েগাল o পিরেবশ িব ান,জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/
180. েমাঃ িনর মাহ দ, েগাল o পিরেবশ িব ান,  জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/
181. েমৗ সী পাল, পিরেবশ িব ান িবভাগ,  জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/
182. েমাঃ uপল শাহিরয়ার, তাি ক িব ান িবভাগ,জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/
183. েমাঃ নািহ ল iসলাম, তাি ক িব ান িবভাগ,জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/



184. েজিনয়া আফিরন েজবা, iনফরেমশন েটকেনালজী, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/
185. েমাঃ শামস শাহিরয়ার, তাি ক িব ান িবভাগ,জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/
186. েমাঃ মাহ ব-aর-রিশদ iনফরেমশন েটকেনালজী, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/
187. িশরীন আ ার, iনফরেমশন েটকেনালজী   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/
188. ফারহানা iসলাম, iনফরেমশন েটকেনালজী   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/
189. ফােতমা- জ-েজাহরা, iনফরেমশন েটকেনালজী   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/
190. েমাঃ িম ল iসলাম, iনফরেমশন েটকেনালজী   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/
191. েমাঃ মাহ ব আলম, iনফরেমশন েটকেনালজী   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/
192. েমাঃ আসলাম েহােসন, iনফরেমশন েটকেনালজী   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/
193. আহেম র রহমান েশাভন,iনফরেমশন েটকেনালজী,জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/
194. আলিভ মাহাদী, iনফরেমশন েটকেনালজী   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/
195. সয়দা তানিজলা আিতক,iনফরেমশন েটকেনালজী জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
196. ফারহানা িনজাম, iনফরেমশন েটকেনালজী   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
197. েমাছাঃ তানিজনা শাহরীন লাবনী,iনফরেমশন েটকেনালজী জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
198. েমাঃ পলাশ আহেমদ, iনফরেমশন েটকেনালজী   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
199. eম,eম,iমরান, iনফরেমশন েটকেনালজী   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
200. লাiলা ন নাহার, iনফরেমশন েটকেনালজী   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
201. ফারজানা বিব, iনফরেমশন েটকেনালজী   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
202. েমাঃ আিত র রহমান, iনফরেমশন েটকেনালজী   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
203. আির ল iসলাম খান,রসায়ন িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
204. জয় মি ক, রসায়ন িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
205. েমাছাঃ বাiয়া খা ন, রসায়ন িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
206. েমাঃ মিনর েহােসন, রসায়ন িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
207. সা াদ েহােসন, পদাথ িব ান  িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
208. েমাঃ মা ম সরকার, পদাথ িব ান  িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
209. শা ী আ ার, পদাথ িব ান  িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
210. ের আলম েচৗ রী, পদাথ িব ান  িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
211. েমাঃ িসহা ক পারেভজ, পদাথ িব ান িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
212. সরাত জাহান ত ী, পদাথ িব ান  িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
213. মা ফ েহােসন খান, পদাথ িব ান  িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
214. পােয়ল নারায়নী ম মদার, পদাথ িব ান িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
215. আির ল আলম, পদাথ িব ান  িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
216. জা সরকার, পদাথ িব ান  িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
217. নাiমা আ ার রিল, পদাথ িব ান  িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
218.  মার েদব, পদাথ িব ান  িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
219. িড.eম. সা-আ ামান, পদাথ িব ান িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
220. নoশীন তাসনীম. পদাথ িব ান  িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
221. নািবলা তাসিনম েনাভা. পদাথ িব ান িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা  38,111/-
222. নoরীন আরবী. পদাথ িব ান  িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
223. ি য়াংকা পাল. পদাথ িব ান  িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
224. িমলন, পদাথ িব ান  িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
225. েমাঃ িফেরাজ কবীর, পিরেবশ িব ান িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা  38,111/-
226. েমাঃ িমজা র রহমান, গিণত  িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/
227. েমাঃ রািকব েহাসাiন, পদাথ িব ান িবভাগ,জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/
228. েমহনাজ-i- েফরেদৗস, গিণত িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/
229. েমাঃ ল আেনায়ার, গিণত িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/
230. নাসিরন লতানা, গিণত িবভাগ   জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/
231. রজাহান, আi,আi, , হা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
232. িনরা আকতার লতা, আi,আi, ,জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
233. সা না আ ার িনপা, পিরসং ান, াণ-পিরসং ান o ত  পিরসং ান,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা  38,111/
234. সানিজদা তাসনীম, পিরসং ান, াণ-পিরসং ান o ত  পিরসং ান,জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/
235. ফােতমা খা ন,পিরসং ান, াণ-পিরসং ান o ত  পিরসং ান,জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার, ঢাকা 38,111/



236. খ কার ফা া ন নাহার েচরী, তাি ক িব ান,জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/
237. কাম ামান, তাি ক িব ান িবভাগ জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/
238. েফৗিজয়া আহেমদ, পিরেবশ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
239. েমাঃ সাi ল iসলাম, পিরেবশ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/
240. কাম ল iসলাম, iনি uট aব ফেরি  e  eনভায়রণেম ল সােয়ে স, চ াম িব িব ালয়, চ াম। 38,111/
241. েমাঃ আ  বকর শামীম, েগাল o পিরেবশ িব ান িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম। 38,111/
242. ে হাশীষ রায়, রসায়ন িবভাগ,  চ াম িব িব ালয়, চ াম 38,111/
243. েমাঃ িমরা ল iসলাম, রসায়ন িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম 38,111/
244. মিন ামান,  রসায়ন িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম 38,111/
245. েমাহা দ েবলাল েহােসন, রসায়ন িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম। 38,111/
246. িনপা দাশ, ি কা িব ান িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম। 38,111/
247. নািদয়া আ ার া, পদাথ িব ান িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম 38,111/
248. ভ দাশ, ি কা  িব ান িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম 38,111/
249. েমাসাঃ রািবয়া খা ন, গিণত িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/
250. েমাঃ র আলম, ফিলত গিণত িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/
251. েমাঃ আ ল হািকম, গিণত িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/
252. হািব াহ, গিণত িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/
253. েমাঃ জাকািরয়া িসি ক, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/
254. আi ন তাজরী, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/
255. েমাঃ আল মা র রিশদ, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/
256. েমাছাঃ সািদয়া আফিরন ডািলয়া,রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/
257. েমাঃ oয়ােজদ আলী, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/
258. আ র রা াক, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/
259. েমাঃ মা ন কিবর, ফিলত পদাথ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/
260. িজিনয়া লতানা, ফিলত পদাথ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/
261. েমাঃ রশীদ আলম,ফিলত পদাথ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/
262. েমাঃ আতাuর রহমান, ফিলত পদাথ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/
263. েমাঃ হািসব মাক দ, ফিলত পদাথ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
264. েমাঃ শরীফ,ফিলত পদাথ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
265.  আফেরাজা iয়াসিমন, ফিলত পদাথ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
266. েমাঃ হািম ল iসলাম, ফিলত পদাথ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-
267. নািফসা আহেমদ, ফিলত পদাথ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
268. সানিজদা েফরেদৗস, ফিলত পদাথ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
269. েমাঃ মন র রহমান, ফিলত পদাথ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং িবভাগ,রাজশাহী রাজশাহী। 38,111/-
270. েমাঃ জািকর েহােসন, ফিলত পদাথ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
271. আলী েহােসন, পদাথ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
272. েমাঃ আল আিমন েহােসন, পদাথ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
273. রজনী িব াস iিত, পদাথ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
274. u িত রানী দাস, পদাথ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
275. a লী রানী, পদাথ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
276. জািহদ িবন হায়দার, ফিলত রসায়ন o রাসায়ন েকৗশল, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
277. আমজাদ েহােসন, ফিলত রসায়ন o রাসায়ন েকৗশল, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
278. ি য়া সাহা,ফিলত রসায়ন o রাসায়ন েকৗশল, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
279. েমাছাঃ ফািতমা খা ন, ফিলত রসায়ন o রাসায়ন েকৗশল, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
280. েমাঃ শামীম েরজা, ফিলত রসায়ন o রাসায়ন েকৗশল, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
281. েমাঃ oসমান গিন, ফিলত রসায়ন o রাসায়ন েকৗশল, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
282. রিকব হাসান, iনফরেমশন e  কিমuিনেকশন iি িনয়ািরং িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়,  38,111/-
283. eiচ,eম,আদনান, ত  o খিনিব া  িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
284. েমাসাঃ  মমতাজ খা ন, ত  o খিনিব া  িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
285. রােসল খ কার, ত  o খিনিব া  িবভাগ,  রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
286. ফািতমা তাহিসনা,কি uটার সােয়  e  iি িনয়ািরং, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
287. েমাসাঃ েরেহনা খা ন,কি uটার সােয়  e  iি িনয়ািরং, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-



288. েমাঃ তােরক েহােসন,তিড়ৎ o iেলক িনক েকৗশল িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়,রাজশাহী। 38,111/-
289. আ.স.ম. বদ ে াজা, তিড়ৎ o iেলক িনক েকৗশল িবভাগ,  রাজশাহী িব িব ালয়,রাজশাহী। 38,111/-
290. ফজ র রশীদ, য েকৗশল িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
291. iশরাত রােবয়া, eনভায়নেম াল সােয় , লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/-
292. নাবীলা নাসরীন, eনভায়নেম াল সােয় , লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/-
293. হা দ মাঈন uি ন পােটায়ারী,eনভায়নেম াল সােয় , লনা িব িব ালয় , লনা। 38,111/-
294. েমেহদী েমাদাে র, নগর o পিরক না িডিস ন, লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/
295. রািক ল eহসান, নগর o পিরক না িডিস ন, লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/
296. আল-েফরেদৗস আহে দ,নগর o পিরক না িডিস ন, লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/
297. েমাঃ শিফ র রহমান, াপত  িডিসি ন, লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/
298. েমাঃ আির ল iসলাম, রসায়ন িবভাগ,শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট। 38,111/
299. ত পাল, রসায়ন িবভাগ,শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট 38,111/-
300. তানিজলা iসলাম, রসায়ন িবভাগ,শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট 38,111/-
301. েমাঃ হািম র রহমান, রসায়ন িবভাগ,শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট 38,111/
302. আিশ র রহমান রাি , রসায়ন িবভাগ,শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট 38,111/
303. সতারী রহমান,রসায়ন িবভাগ,শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট। 38,111/
304. িজৎ চ  পাল, গিণত িবভাগ,শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট 38,111/
305. েমাঃ সাi ল iসলাম, েগাল o পিরেবশ, শাহজালাল িব ান o ি   িব িব ালয়, িসেলট 38,111/
306. জা া ন নাঈম, েগাল o পিরেবশ িবভাগ,শাহজালাল িব ান o ি   িব িব ালয়, িসেলট 38,111/-
307. েমাঃ iনজা ল হক, েগাল o পিরেবশ,শাহজালাল িব ান o ি   িব িব ালয়, িসেলট 38,111/
308. শা  , েগাল o পিরেবশ িবভাগ শাহজালাল িব ান o ি   িব িব ালয়, িসেলট 38,111/
309. রােবয়া iয়াসমীন, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল,েনায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, েসানা র, েনায়াখালী। 38,111/
310. শির ল iসলাম, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল,েনায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, েসানা র, েনায়াখালী। 38,111/
311. ফািরয়া আফেরাজ, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল,েনায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়,েসানা র, েনায়াখালী। 38,111/
312. সািদয়া আফেরাজ, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল,েনায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়,েসানা র, েনায়াখালী। 38,111/
313. হািলমা আ ার, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল, েনায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, েসানা র,েনায়াখালী। 38,111/
314. তানিজনা খানম, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল, েনায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, েসানা র, েনায়াখালী। 38,111/
315. আকিলমা খানম, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল, েনায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, েসানা র, েনায়াখালী। 38,111/
316. রীমা সাহা, ফিলত রসায়ন o েকিমেকৗশল,েনায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়,েসানা র, েনায়াখালী। 38,111/
317. েসন সাহা, েযাগ ব াপনা o েকৗশল, প য়াখালী িব ান o ি   িব িব ালয়, মকী, প য়াখালী 38,111/
318. েমাঃ তানিজ র রহমান, েযাগ ব াপনা o েকৗশল,প য়াখালী িব ান o ি   িব িব ালয়, মকী, প য়াখালী 38,111/
319. িতভা aিধকারী, েযাগ িক ব াপনা, প য়াখালী িব ান o ি   িব িব ালয়, মকী,8প য়াখালী 38,111/
320. a পা হালদার, জ ির ব াপনা িবভাগ, প য়াখালী িব ান o ি   িব িব ালয়, মকী, প য়াখালী। 38,111/
321. িম িসকদার, জ ির ব াপনা িবভাগ, প য়াখালী িব ান o ি   িব িব ালয়, মকী, প য়াখালী। 38,111/
322. রােবয়া আ ার নাজনীন,জ ির ব াপনা,প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, মকী, প য়াখালী। 38,111/
323. তাপস কমকার, জ ির ব াপনা িবভাগ, প য়াখালী িব ান o ি   িব িব ালয়, মকী, প য়াখালী 38,111/
324. েমাঃ খািলত হাসান িরেয়ল, পিরেবশ িব ান o স দ ব াপনা িবভাগ, মাoলানা ভাসানী িব ান o ি  

িব িব ালয়, টাংগাiল  
38,111/

325. মi ল হাসান, পিরেবশ িব ান o স দ ব াপনা, মাoলানা ভাসানী িব ান o ি  িব িব ালয়, টাংগাiল 38,111/
326. e,েক,eম,আয়া াহ েহাসেন আিসফ, েট টাiল iি িনয়ািরং, মাoলানা ভাসানী িব ান o ি  

িব িব ালয়, টাংগাiল 
38,111/

327. সাবিরনা েহেলন, রসায়ন িবভাগ, মাoলানা ভাসানী িব ান o ি  িব িব ালয়, টাংগাiল 38,111/
328. া দাস, রসায়ন িবভাগ, মাoলানা ভাসানী িব ান o ি  িব িব ালয়, টাংগাiল 38,111/
329. েমাঃ েমরা ল iসলাম, রসায়ন িবভাগ, মাoলানা ভাসানী িব ান o ি  িব িব ালয়, টাংগাiল 38,111/
330. েমাঃ আশরা ামান, রসায়ন িবভাগ, মাoলানা ভাসানী িব ান o ি  িব িব ালয়, টাংগাiল 38,111/
331. সরাত জাহান েজিরন, রসায়ন িবভাগ, িম া িব িব ালয়, িম া । 38,111/-
332. শারিমন আ ার পা, রসায়ন িবভাগ, িম া িব িব ালয়, িম া । 38,111/-
333. েমাঃ নাজ ল েহােসন,  গিণত িবভাগ, পাবনা িব ান o ি  িব িব ালয়, পাবনা 38,111/-
334. ফােতমা িসি কা, িসeসi িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-
335. েমাঃ আেনায়ার েহােসন, িসeসi িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
336. েমাঃ i াহীম খিলল, েগাল o পিরেবশ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার,ঢাকা 38,111/-
337. শামীম েরজা, ফিলত পদাথ eবং iেলক িনক iি িনয়ািরং িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-



338. েমাঃ রােশ ামান, িমিলটারী iনি uট aব সােয় e েটকেনালিজ,িমর র ক া নেম , ঢাকা  38,111/-
339. েরহ মা তাবাস ম, জব রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
340. ত য় চ ব , ফিলত রসায়ন o রসায়ন েকৗশন িবভাগ,   রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-
341. েমৗ মী আ ার, গিণত িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/
342. েমাঃ আিত র রহমান, -ত  o খিনিব া িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/
343. iহিতশাম ািবদ,পদাথ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/
344. েমাসা: তাহিরমা তাবাস ম, গিণত িবভাগ,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/
345. নািহদা রহমান, গিণত িবভাগ,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
346. eহসা ল হক, iনফরেমশন e া  কিমuিনেকশন i িনািরং,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
347. িমত মার, iনফরেমশন e া  কিমuিনেকশন i িনািরং, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-
348. িম ন মার, iনফরেমশন e া  কিমuিনেকশন i িনািরং, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-
349. েমাঃ শাম ল আলম,ফিলত রসায়ন o রসায়ন েকৗশল,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
350. েমাঃ iিলয়াস রহমান, তিড়ৎ o iেল িনক েকৗশল,রাজশাহী েকৗশল o ি  িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
351. সানিজদা তানজীম শাপলা, iনি uট aব iনফরেমশন েটকেনালজী জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 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/ 2৯-14-3128 
                                                                                                     ( েমাঃ সাi ািহল আজম ) 

                                           uপ-সিচব 
                                                                                                    েফান: ৯66৯৯42 

               E-mail:section12@most.gov.bd 
জনাব -------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------(িবেলর ফরম সং )। 
  16 চ , 2534
নং-4৯.11.1111.123.113.115.27-272/2(6)   তািরখ: --------------------
 2৯ মাচ, 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/ 2৯-14-3128 
                                                                                                       (ে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-৯4.11.1111.123.113.115.27-272 (462) 
তািরখঃ 29-13-3128 
 
(i)  নামঃ বাংলায়- 
 
(ii) নামঃ  iংেরিজেত- 

 
ি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 
 


