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  ২০ পৌল, ১৪২৪ 

নাং-৩৯.০০.০০০০.০১২.০২.০০৯.১৭-৪৭৫  তাবযখ: -------------------- 

  ০৩        , ২০১৮  

 

বফলয়: ২০১৭-২০১৮ াথ থ ফছপয জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রযুবি (NST) পপদরাব প্রদান । 

 

 প্রাক: প্রধান বাফ যক্ষণ কভ থকতথা 

       ও             

            ,     । 

  

 াঅবদষ্ট দয়  ২০১৭-২০১৮ াথ থ ফছদয বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারদয়য জাতীয় বফজ্ঞান ও  প্রযুবি (NST) পপদরাব 

কভ থসূবিয  াঅওতায় ১০         -২য় ফছয, ১৯ জন বএাআিবি-২য় ফছয, এফাং ২১ জন বএাআিবি ৩য় ফছদয         

   -    /               ০১-০৭-২০১৭ তাবযখ      ৩           ফবণ থত াদয  এফাং                       

                                   । 

     বর: 

(১) পপদরাবপ্রাপ্ত কর ছাত্র-ছাত্রী/গদফলক-পক       ০৯-০১-২০১৮                                

   ।     পথ                    ৩ (   )     বফর                   বফদরয গাদয় ১০/-(দ) 

টাকায পযবববনাঈ স্ট্যাম্প াংযুি কদয              । 

 (২)                : ( )             /                     কাদজয াগ্রগবত       প্রতযয়নত্র দাবখর 

কযদত দফ। ( ) প্রদত্ত পপদরাবদয াথ থ গদফলণা কাদজ ব্যয় কযদত    । 

পপদরাব নফায়ন 

(i)এভবপর-২য় ফছয : (ভাবক-৮,২৫০/-) টাকা 

নাং ছাত্র-ছাত্রী/গদফলকদদয  নাভ ও ঠিকানা  টাকা 

১ ২ ৩ 

1.  পভাাাঃ াবরভা খাতুন,বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ,যাজাাী বফশ্বাঃ, যাজাী ৯৯,০০০/- 

2.  পভাাঃ বযয়াজুর াআরাভ, াঅাআ,বফ,এ,ব, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। ৯৯,০০০/- 

3.  পযাকানা াঅযা রুব, প্রাণীবফদ্যা বফবাগ,যাজাী বফশ্বাঃ যাজাী ৯০,৭৫০/- 

4.  বভঠু পবৌবভক, বিবনকার পাদভ থী এন্ড পাভ থাকদরাজী বফবাগ,ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। ৬৬,০০০/- 

5.  সুান্ত যকায, ভূদগার ও বযদফ বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়,ঢাকা। ৫৭,৭৫০/- 

6.  াবনবিতা পবৌবভক, ানুজীফ বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। ৫৭,৭৫০/- 

7.  বযাজুভ ভবনযা, বিবকৎা ভদনা বফজ্ঞান বফবাগ,ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। ৪৮,৫০০/- 

8.  াআভদযাজ জাান,দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ,জাাঙ্গীযনগয বফশ্বাঃ াবায, ঢাকা । ৪৮,৫০০/- 

9.  কাজী জবরুর াআরাভ,দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, জাাঙ্গীযনগয বফশ্ববফদ্যারয়,াবায, ঢাকা ৪৮,৫০০/- 

10.  বমদনীয়া যভান,যায়ন বফবাগ, ফাাংরাদদ প্রদকৌর বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। ৪১,২৫০/- 

(i) বএাআিবি-২য়ফছয: (ভাবক-২৫,০০০/-) টাকা 

11.  িাাঃ এভ,এভ,াঅরভগীয বদ্দীক াঅব্বাী, াআনবস্ট্টিউটাঈট াফ ফাদয়ারবজকযার াদয়দে, যাজাী 

বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

৩,০০,০০০/- 

12.  পাবযয়া  খাতুন,প্রাবণবফদ্যা বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। ৩,০০,০০০/- 

13.  মুাম্মদ ভাসুদুয যভান, গবণত বফবাগ,জাাঙ্গীযনগয  বফশ্ববফদ্যারয়,াবায,ঢাকা। ৩,০০,০০০/- 

14.  পভাছাাঃ মুবরভা জাান,দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ,ফাাংরাদদ প্রদকৌর  বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ৩,০০,০০০/- 

15.  পভাাম্মদ াঅযাফুর াআরাভ, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, ফাাংরাদদ প্রদকৌর  বফশ্ববফদ্যারয়, 

ঢাকা। 

৩,০০,০০০/- 
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16.  পভাাঃ াঅাদুজ্জভা,দাথ থ বফজ্ঞান  জাাঙ্গীযনগয  বফশ্ববফদ্যারয়,াবায, ঢাকা ৩,০০,০০০/- 

17.  পভাা: াবদকুর াঅবভন,মৃবত্তকা, াবন ও বযদফ বফবাগ,ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। ৩,০০,০০০/- 

18.  পভাাঃ পগারাভ ভর্তথজা তারকুদায বএাআিবি গদফলক, পবরত গবণত, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। ৩,০০,০০০/- 

19.  দন্তাল িন্দ্র িি, পর াঈবিদ বফজ্ঞান বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল  বফশ্ববফদ্যারয় ভয়ভনবাং।  ৩,০০,০০০/- 

20.  পভাাঃ াদদকুর াআরাভ, ভাাআদরাফাদয়ারবজ এন্ড াাআবজন,ফাাংরাদদ কৃবল  বফশ্ববফদ্যারয় 

ভয়ভনবাং। 

৩,০০,০০০/- 

21.  পভাাঃ এনামুর ক, ভাাআদরাফাদয়ারবজ এন্ড াাআবজন,ফাাংরাদদ কৃবল  বফশ্ববফদ্যারয় 

ভয়ভনবাং।  

৩,০০,০০০/- 

22.  াআপপাত াঅযা ভাজাফীন, কৃবল ম্প্রাযণ বক্ষা বফবাগ,ফাাংরাদদ কৃবল  বফশ্ববফদ্যারয় 

ভয়ভনবাং। 

৩,০০,০০০/- 

23.  পভাাম্মদ জাভদদ াঅরভ, কৃবল ম্প্রাযণ বক্ষা বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল  বফশ্ববফদ্যারয় 

ভয়ভনবাং। 

৩,০০,০০০/- 

24.  পভাাঃ াআাঈনু াঅরী, মৃবত্তকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল  বফশ্ববফদ্যারয় ভয়ভনবাং। ৩,০০,০০০/- 

25.  সুভন াা, কীটতত্ত্ব বফবাগ,পদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। ৩,০০,০০০/- 

26.  পভাাঃ াঅরভগীয কফীয, গবণত বফবাগ, াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট। ৩,০০,০০০/- 

27.  জাবদ পাদন, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

দুভকী,টুয়াখারী। 

৩,০০,০০০/- 

28.  বপাঈর াঅজভ বপ, াঈবিদ বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। ২,৭৫,০০০/- 

29.  পগারাভ পভাাঃ মুন্না, পূয ও বযদফ পকৌর বফবাগ, াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি  

বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট। 

১,৫০,০০০/- 

(ii) বএাআিবি-৩য় ফছয: (ভাবক-২৫,০০০/-) টাকা 
30.  াভীভা নাযীন, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, িট্টগ্রাভ প্রদকৌর ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ। ৩,০০,০০০/- 

31.  ায়ভা াঅভদ, ভূদগার ও বযদফ বফবাগ,  ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। ৩,০০,০০০/- 

32.  পাযানা াআয়াবভন , কৃবল ম্প্রাযণ ও বক্ষা বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

ভয়ভনবাং। 

৩,০০,০০০/- 

33.  জয় কাবন্ত াা, প্রাণ-যায়ন ও ানুপ্রাণ বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যযরয়, ঢাকা। ৩,০০,০০০/- 

34.  পভাাঃ াঅবুর কারাভ াঅজাদ, এপ,এভ,াঅয,টিউট, বিববিন, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা। ৩,০০,০০০/- 

35.  রাবরী াঅিায, াঈবিদ বফজ্ঞান বফবাগ,ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। ৩,০০,০০০/- 

36.  াঈত্তভ কুভায যকায, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং। ৩,০০,০০০/- 

37.  পদফাব িন্দ্র াঅিার্য্থ, কৃবলব্যফা ও বফণন বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল  বফশ্ববফদ্যারয় 

ভয়ভনবাং। 

৩,০০,০০০/- 

38.  ভান কাবন্ত াা,াঈবিদ প্রজনন বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল  বফশ্ববফদ্যারয় ভয়ভনবাং। ৩,০০,০০০/- 

39.  পভাা: নাজনীন াঅখতায,যায়ন বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল  বফশ্ববফদ্যারয় ভয়ভনবাং। ৩,০০,০০০/- 

40.  পভাাঃ াআনামুর কবযভ, পবরত গবণত,ফাাংরাদদ কৃবল  বফশ্ববফদ্যারয় ভয়ভনবাং। ৩,০০,০০০/- 

41.  তাভান্না াঅিায, প্রাণীবফদ্যা বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। ৩,০০,০০০/- 

42.  পভাাঃ জুরবপকায ভাইন, কৃবল ম্প্রাযণ ও াআনপযদভন বস্ট্ভ বফবাগ,দদয ফাাংরা কৃবল 

বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। 

১,৭৫,০০০/- 

43.  ছাদফযা াআয়াছভীন, কীটতত্ত্ব বফবাগ, পদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। ১,৭৫,০০০/- 

44. পভাছা: ানাবভকা নাবযন, কৃবল াথ থনীবত বফবাগ,ফাাংরাদদ কৃবল  বফশ্ববফদ্যারয় ভয়ভনবাং। ১,৫০,০০০/- 

45.  াঅব্দুল্লা-াঅর-ভবভন,দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, ফাাংরাদদ প্রদকৌর  বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। ১,২৫,০০০/- 

46.  পযাকানা াযবীন, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, ফাাংরাদদ প্রদকৌর বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। ১,০০,০০০/- 

47.  পযাজীনা াআয়াবভন (রাকী),  কৃবল াথ থনীবত বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

ভয়ভনবাং। 

১,০০,০০০/- 

48.  যাফান পতাহুযা, গদফলক,গবণত বফবাগ ফাাংরাদদ প্রদকৌর  বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। ১,০০,০০০/- 

49.  পভাাঃ াাদৎ পাদন, মৃবত্তকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল  বফশ্ববফদ্যারয় ভয়ভনবাং। ৭৫,০০০/- 

50.  পভাাঃ পগারাভ াদপজ, পবরত গবণত বফবাগ, যাজাী বফশ্বাঃ যাজাী। ৭৫,০০০/- 
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২।  ই    ২০১৭-২০১৮                ও               জাতীয় পপদরাব কভ থসূবিয াঅওতায়       

      ও      (NST)          খাদতয  (                      -৩-২৬০১-৩৯৬৫-৫৯০১)                ১ 

   উ -                                                       । 

৩।              ১৬-০৮-২০১৫ ই          ০৭.০০.০০০০.১৫১.২২.০০৩.১৫-৩৫১(১)                  

                                 । 

                     স্বাক্ষবযত/০৩-০১-২০১৮                                                                                                             

                                                                                                     ( এদকএভ তাদযক ) 

                                           উ বিফ 

                                                                                                    পপান: ৯৫৫৯৯৩১ 
               E-mail:section12@most.gov.bd 

জনাফ -------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------(বফদরয পযভ াংযুি)। 

  ২০ পৌল, ১৪২৪ 

নাং-৩৯.০০.০০০০.০১২.০২.০০৯.১৭-৪৭৫/১(৪)   তাবযখ: -------------------- 

  ০৩        , ২০১৮  

    কাম থাদথ থ ানুবরব: 

১।         -------------------------------------------------------------------------------------------------------

(তাঁয বফশ্ববফদ্যারদয় পপদরাবপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী/গদফলকদক াফবত কযায প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রদণয ানুদযাধ)। 

২। ভাননীয় ভন্ত্রীয          , বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাকা । 

৩।                        , বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাকা । 

৪।             (   )                       , বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাকা । 

৫। বাফ যক্ষণ কভ থকতথা/বিবিও,বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদ বিফারয়, ঢাকা । 

                    

                                                                                                       (এদকএভ তাদযক) 

                                                   উ বিফ 

                                                                                                                  

  



পর পপান নম্বয-    জাতীয় বযিয়ত্র নম্বয-                               াআ-পভাআর ঠিকানা 

 

জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রযুবি (NST) পপদরাব কভ থসূবিয বফর পযভ 

দাফীকৃত বফদরয ধযনাঃ পপদরাব খাত পথদক ভন্বয়– পকাি নাং ৩-২৬০১-৩৯৬৫-৫৯০১ 

 

পপদরায াআনবস্ট্টিউটাঈট/বফশ্ববফদ্যারয়াঃ       বফবাগাঃ  

 

পপদরাব ভঞ্জুবয াঅদদদয নম্বয ও তাবযখ,  

পপদরায নাভ ও রবভক নম্বয 

পপদরায পভাফাাআর 

নম্বয ও াআ-পভাআর 

ঠিকানা 

প্রাপ্ত পপদরাবদয 

পভয়াদ(.................. 

পথদক...................) 

পপদরাবদয 

ভাবক ায 

(টাকা) 

পপদরাবদয 

পভাট বযভাণ 

(টাকা) 

াত্র বফদর 

দাফীকৃত টাকায 

বযভাণ 

নাং-৩৯.০০.০০০০.০১২.০২.০০৯.১৭-৪৭৫ 

 

তাবযখাঃ ০৩-০১-২০১৮ 

 

নাভাঃ 

 

রবভক নাং- 

 

     

 

পভাট টাকা (াাংদক):    পভাট টাকা (কথায়): 

 

 

 

 

 

 
 

(দপদরায স্বাক্ষয ও তাবযখ)  তত্ত্বাফধায়দকয স্বাক্ষয ও তাবযখ 

   (নাভাাংবকত ীর) 
 প্রবতষ্ঠান প্রধাদনয স্বাক্ষয ও 

তাবযখ (নাভাাংবকত ীর) 

 

   

 

 

 
 
 

বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারদয়য 

দাবয়ত্বপ্রাপ্ত  কভ থকতথায 

প্রবতস্বাক্ষয (ীর) 

 

 

 

 বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারদয়য 

বি.বি.ও-এয স্বাক্ষয 

(ীর) 
 

 

 
বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারদয়য প্রধান বাফ যক্ষণ কভ থকতথায াবপদ ব্যফাদযয জন্য 

 
১. এ বফদরয পভয়াদাঃ........................................ পথদক.................................................................... 

২. পপদরাবদয ধযনাঃ........................................................................................... ...................... 

৩. বাাঈিায নম্বয .............................................তাবযখাঃ............................................................. .... 

ানুদভাবদত টাকা(াাংদক)................................টাকা (কথায়)............................................................... ... 

 
াবিটয    সুায      
 


