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িবষয়: 3126-3127 aথ বছ র জাতীয় িব ান o ি  (NST) ফেলািশপ া  ছা -ছা ীগেণর 3য় িকি র িবল দািখল। 
 
  

3126-3127 aথ বছের িব ান o ি  ম ণালেয়র জাতীয় িব ান o  ি  (NST) ফেলািশপ া  

eতদসে  সং  তািলকায় বিণত ছা -ছা ীগেণর 3য় িকি র িবল আগামী 16-16-3127 তািরেখর মে  িব ান o 

ি  ম ণালেয় রেণর জ  িনেদশ েম a েরাধ করা হেলা। 

সং ি ঃ বণনামেত  

া িরত / 35-15-3127 

                                                                                                      ( মাঃ িসি র রহমান ) 
                                           সহকারী সিচব 

                                                                                                    ফান: ৯66৯৯42 
                Email:section12@most.gov.bd 

িবতরণ:   
 ফেলািশপ া  সকল ছা -ছা ী। 
  

   
সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কাযােথ a িলিপ: 

2। া ামার, িব ান o ি  ম ণালয়, বাংলােদশসিচবালয়, ঢাকা (প  e ম ণালেয়র oেয়বসাiেট কােশর 
a েরাধসহ)। 

3। -সিচব (uৈবu) মেহাদেয়র ি গত কমকতা, িব ান o ি  ম ণালয়, বাংলােদশসিচবালয়, ঢাকা । 
4। সংি  নিথ ।  

 
     

 
               



 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ান o ি  ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 

www.most.gov.bd: Fax:9552323 
   22 বশাখ, 2534
নং-4৯.123.113.12.14.133.3126-2৯7  তািরখ: --------------------
   35 eি ল, 3127
িবষয়: 3126-3127 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 3126-3127 aথ বছের  িব ান o ি  ম ণালেয়র জাতীয় িব ান o  ি  (NST) 

ফেলািশপ কম িচর আoতায় 416 জন eমeস কােস a য়নরত ছা -ছা ীেদর a েল 3য় িকি র 17 মােসর (12-12-3127 

থেক 41-17-3127 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 (12-12-3127 থেক 41-17-3127 পয ) আগামী 16-16-3127 তািরেখর মে  ম ণালেয় 
দািখল করেত হেব। a সােথ সং  িবল ফরেমট a সাের 4 (িতন) 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 /সুপািরশ রণ 
করেত হেব। (খ) দ  ফেলািশেপর aথ গেবষণা কােজ য় করেত হেব। 

 

eমeস-17 মাস িভি ক (5,611/-টাকা িত মােস): 
   নং ছা -ছা ী/গেবষকেদর  নাম o কানা  টাকা

2 3 4
1. সরাত জাহান, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-
2. ফািহমা শাoন, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়,  ঢাকা । 38,111/-

3. মাঃ আজমত u াহ, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ,  ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

4. ফারহানা সুলতানা শা া,ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

5. সানিজদা আফিরন, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-

6. িনশাত তামা া িন , ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-

7. বরকত u াহ, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-

8. মাঃ সােজ ল iসলাম, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-

9. মাঃ আেরিফন  আল iসলাম, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-

10. মাহ দ আল-আিমন ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

11. aিমত চ ,ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-

12. সকত চ  দ,ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-

13. সালাuি ন রাদ, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-

14. মাঃ মা ন aর রিশদ, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-

15. মাঃ রািগব হাসান, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-

16. ফােতমা জ- জাহরা, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-

17. মাঃ আ ল আিলম, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-



18. aিনি তা ম ল, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 1 38,111/-

19. হা দ মাi ল iসলাম, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা।  38,111/-

20. সািজয়া iফেতখার, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-

21. সুমন মার সাহা,ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-

22. মাঃ ফািহম হােসন, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা।  38,111/-

23. মাঃ িমনহা ল iসলাম, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা।  38,111/-

24. মাঃ  রািক ল হাসান, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-

25. শারিমন সুলতানা iসরাত, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা।  38,111/-

26. ফািতহা নoশীন জাহান, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-

27. রােশল আহে দ, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-

28. মাঃ আ াহ িবন সামাদ, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-

29. মাঃ iমরান খান, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-

30. ম য়া জাহান পা, ফিলত গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-

31. নতািসর আলম, ফিলত গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-

32. iয়ািসন oয়ািহদ রা ী, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-

33. মহনাজ তাবাসসুম, তিড়ৎ o iেলকে ািনক কৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-

34. মাঃ লাল হােসন খান, রসায়ন িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
35. সািবনা iয়াসিমন, ফিলত পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
36. আরিমন আেনায়ার, পদাথ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
37. আিশস তা কদার, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
38. বা ী ম ল, ফিলত রসায়ন o কিমক াল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, 38,111/-
39. িজ eম ফাহাদ িবন মা ফা,ফিলত গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
40. মাঃ আিত ল iসলাম, ত  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
41. নাজ ন নাহার সুমাiয়া, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয় 38,111/-
42. বাল রায়, পদাথ িব ান িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
43. মাiশা মা ফা, পদাথ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
44. মাঃ মাশাররফ হােসন, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা । 38,111/-
45. মাহা: মাহা র রহমান,পদাথ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
46. নয়ন ঢালী, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা 38,111/-
47. শােহলা সুলতানা, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা 38,111/-
48. রামানা আফেরাজ, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা 38,111/-
49. e. ক.eম. সিলম রজা, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা 38,111/-
50. মাঃ মিহ ল হাসান, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা 38,111/-
51. মাঃ আনাছ আলী, বােয়ােমিডক াল িফিজ  e  টকেনালিজ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
52. মাঃ সাi াহ সািকব, পিরসং ান, ানপিরসং ান o ত  পিরসং ান, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা।  38,111/-
53. মাঃ আমজাদ হাসাiন, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা 38,111/-
54. মাঃ তােরক আিজজ, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা 38,111/-
55. হা দ মাহ ল হাসান, পিরসং ান, ানপিরসং ান o ত  পিরসং ান, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-
56. নoশাবা সরাত মািফ, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
57. নািবলা শরা, পদাথ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
58. সামিসয়া সাবহান, ফিলত পিরসং ান ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
59. মাঃ সাi ল iসলাম, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা । 38,111/-
60. তাজনীন জাহান, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
61. হািস ল  হাসান, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-
62. মাসুমা চৗ রী, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-



63. মীর রায়হা ল iসলাম, ফিলত পিরসং ান, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
64. মাঃ iমদা ল হক, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা । 38,111/-
65. কাiফ রিশদ খান, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা । 38,111/-
66. শাহনাজ মাহজাবীন িরফাত, রসায়ন িবভাগ,ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা । 38,111/-
67. মাহা দ মহিসন, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা । 38,111/-
68. আন মান আরা, রসায়ন িবভাগ,  ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
69. মাঃ সািহ ল iসলাম, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
70. সুমাiয়া iসলাম, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
71. ফারজানা আ ার, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
72. মি রা সাহা, রসায়ন িবভাগ,  ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা 38,111/-
73. সািমরা সুলতানা, রসায়ন িবভাগ,ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা 38,111/-
74. মিরয়ম হােসন র, ফিলত রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা 38,111/-
75. মাঃ মা ািকম হােসন, ফিলত রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা 38,111/-
76. মাঃ িলটন আলী, পদাথ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা 38,111/-
77. সরাত জাহান, পদাথ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা 38,111/-
78. তািনশা মহরীন, পদাথ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা 38,111/-
79. তািনয়া সরাত, পদাথ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা 38,111/-
80. মানা মােলক,পদাথ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা 38,111/-
81. ফারজানা মা ফা,পদাথ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা 38,111/-
82. সািকবা শাহনাজ,পদাথ িব ান িবভাগ ,ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
83. খািদজা খা ন, ফিলত গিণত িবভাগ,ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
84. ফারহানা আক  িম, গিণত িবভাগ,ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
85. ফেয় ে সা খ কার, গিণত িবভাগ,ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
86. সািবনা iয়াসিমন, গিণত িবভাগ,ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
87. িমলন uি ন, নবায়নেযা  শি  িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
88. নািদয়া সুলতানা তারা ী, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
89. মহনাজ সরকার মীম, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
90. জয়ীতা দাস, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
91. শারিমন আ ার, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
92. মাস রা কাজী, নবায়নেযা  শি  ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
93. িজদমী আহেমদ িরং , ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
94. িমরা ল iসলাম, পিরসং ান িবভাগ ঢাকা িব িব ায় ঢাকা। 38,111/-
95. আতাহার রাি , ফিলত রসায়ন o কিম কৗশল িবভাগ ঢাকা িব িব ায় ঢাকা, ঢাকা। 38,111/-
96. নাসিরন সুলতানা, পিরসং ান িবভাগ ঢাকা িব িব ায় ঢাকা। 38,111/-
97. আসমা আ ার,  ত  িবভাগ ঢাকা িব িব ায় ঢাকা। 38,111/-
98. তাগদীরা নাজনীন িত, ফিলত পিরসং ান িবভাগ ঢাকা িব িব ায় ঢাকা । 38,111/-
99. মাঃ রিবuল আuয়াল, ফিলত গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
100. মাঃ আল রাজী , ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
101. ফারজানা ফর দৗস ত ী, তিড়ত o iেলক িনক কৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা।   38,111/-
102. তাহিম ল iসলাম, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
103. মাছা িন ফা iয়াসিমন, তিড়ৎ o iেলক িনক কৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা ।  38,111/-
104. রিক ল iসলাম রাজন,  ফিলত পদাথ িব ান িবভাগ,ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
105. মাঃ সাি র আক , ফিলত পদাথ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
106. সুরাiয়া তামা া, তিড়ৎ o iেলক িনক কৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ায় ঢাকা। 38,111/-
107. সিলনা আ ার, তিড়ৎ o iেলক িনক কৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
108. আির ল iসলাম, তিড়ত o iেলক িনক কৗশল িবভাগ,ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
109. মাঃ িজয়াuল হাসান ম মদার, তিড়ত o iেলক িনক কৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা।  38,111/-
110. নoিরন আ ার সুরভী, তিড়ৎ o iেলক িনক কৗশল িবভাগ , ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
111. তাসিনম জিরন, তিড়ৎ o iেলক িনক কৗশল িবভাগ,ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
112. মানা আহেমদ চতী, তিড়ৎ o iেলক িনক কৗশল িবভাগ,ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
113. মাঃ িশবলী সািদক,  তিড়ৎ o iেলক িনক কৗশল িবভাগ,ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
114. য ন ী, তিড়ৎ o iেলক িনক কৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-



115. তাসিনম সরoয়ার, তিড়ৎ o iেলক িনক কৗশল িবভাগ,ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
116. মাঃ aব ল হািলম, তিড়ৎ o iেলক িনক কৗশল িবভাগ,ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
117. মাঃ হাiেম ল iসলাম, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
118. মাঃ বলাল হােসন, ফিলত পিরসং ান িবভাগ ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
119. eিলজােবথ িবয়াংকা সরকার, ফিলত পিরসং ান িবভাগ ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
120. রাজ িকেশার িব াস,  ফিলত পিরসং ান িবভাগ ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
121. সংগীতা পাল, ফিলত পিরসং ান িবভাগ ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
122. শমা রহমান, ফিলত পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ায় ঢাকা। 38,111/-
123. শায়লা শারিমন,  ফিলত পিরখং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
124. মাহ বা সুলতানা, পিরখং ান গেবষণা o িনং iনি uট, ঢাকা িব িব ায়, ঢাকা। 38,111/-
125. মাঃ মাজাে ল হােসন,রসায়ন িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-
126. তােহরা খানম, রসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-
127. করবী কনা সাহা, গাল o পিরেবশ িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-
128. মাঃ হািলম সরকার, রসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-
129. সিলনা আ ার, গাল o পিরেবশ িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-
130. মােহ জািম সরকার, রসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-
131. জািকয়া iসলাম, রসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা।  38,111/-
132. মাঃ দীন iসলাম, রসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-
133. সয়দ িহজ াহ, রসায়ন িবভাগ,  জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-
134. তািনয়া নoরীন aিচ, রসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-
135. মাঃ জািহ ল iসলাম, পদাথ িব ান িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-
136. মেহ ন নছা,পদাথ িব ান িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা। 38,111/-
137. সু ীব চাকমা, পদাথ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালিয়, সাভার,ঢাকা। 38,111/-
138. ফেলািশপ হণ করেবন না 

139. মাঃ শিফ র রহমান, পদাথ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
140. মাঃ হযরত আলী, পদাথ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
141. রােবয়া আ ার, পদাথ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
142. মাঃ সাoয়াদ হােসন, পদাথ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
143. তামা া আ ার িপংিক, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার, ঢাকা। 38,111/-
144. মাঃ মাহ ননবী, পদাথ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার,ঢাকা। 38,111/-
145. মাছাঃ মশকাত আরা জাহান রাজী, পদাথ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,  সাভার, ঢাকা। 38,111/-
146. জাি র আমীন, পদাথ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
147. মাঃ মেহদী হাসান, পদাথ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার, ঢাকা। 38,111/-
148. দী  রায় দীপ, পদাথ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার, ঢাকা। 38,111/-
149. মাহা দ মাবারক হােসন, পদাথ িব ান িবভাগ,জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা।  38,111/-
150. বাiিজদ হােসন,পদাথ িব ান িবভাগ জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
151. মিরয়ম আিমনা, পদাথ িব ান িবভাগ জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
152. কািনজ ফােতমা, পদাথ িব ান িবভাগ জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
153. মাঃ মিতuর রহমান, পদাথ িব ান িবভাগ জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
154. uে  হািববা, পদাথ িব ান িবভাগ জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
155. নািজয়া ফারহানা, পদাথ িব ান িবভাগ  জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
156. সানিজদা সুলতানা,পদাথ িব ান িবভাগ  জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
157. সুেখন চ  দাস,পদাথ িব ান িবভাগ জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
158. মাঃ নতািসর মািফজ, পদাথ িব ান িবভাগ  জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার, ঢাকা। 38,111/-
159. eস.eম.আিমর আল- মাহী, পদাথ িব ান িবভাগ জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা।  38,111/-
160. িরমন চ  দবনাথ, পদাথ িব ান িবভাগ  জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার,ঢাকা। 38,111/-
161. জািহ ল iসলাম,পদাথ িব ান িবভাগ জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার,ঢাকা। 38,111/-
162. মাছাঃ কািনজ ফােতমা,পদাথ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
163. মাঃ খািল র রহমান, পদাথ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
164. মাঃ র-i-আলম িসি কী, পদাথ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা।  38,111/-
165. মাঃ নাজ ল আলম, গিণত িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-



166. হািলমা আ ার, গিণত িবভাগ জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
167. মাঃ মিন ল iসলাম,গিণত িবভাগ জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার, ঢাকা। 38,111/-
168. মীর কাoছার আহেমদ, গিণত িবভাগ , জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
169. ফািরয়া আহেমদ শমী, গিণত িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
170. মাঃ ফা ক হাসান, গিণত িবভাগ ,জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার, ঢাকা। 38,111/-
171. মাঃ শমেসর আলী জােভদ গিণত িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
172. িদল বা আ ার, গিণত িবভাগ,জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
173. মাহা দ নাজ ল হাসাiন, গিণত িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
174. মাঃ জিন আলম, গিণত িবভাগ,  জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
175. সুমনা বাহার, গিণত িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার, ঢাকা। 38,111/-
176. মাসাঃ আছমা আ ার, গিণত িবভাগ,জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার, ঢাকা। 38,111/-
177. তাজরীন জাহান স , েগাল o পিরেবশ িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা।  38,111/-
178. ফারজানা তাসিনম, iনি uট aব iনফরেমশন টকেনালজী, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,  সাভার, ঢাকা   38,111/-
179. সাoরীন রহমান, iনি uট aব iনফরেমশন টকেনালজী, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,  সাভার, ঢাকা।   38,111/-
180. ফা ক হােসন, iনি uট aব iনফরেমশন টকেনালজী, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা।   38,111/-
181. মনন িবনত তাজ র, iনি uট aব iনফরেমশন টকেনালজী, জাহা ীরনগর,িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা   38,111/-
182. শািকলা জামান, iনি uট aব iনফরেমশন টকেনালজী, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
183. সরাত জাহান, iনি uট aব iনফরেমশন টকেনালজী, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার, ঢাকা।  38,111/-
184. ফািরহা আফসানা, iনি uট aব iনফরেমশন টকেনালজী, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা।   38,111/-
185. মাঃ তির র রহমান, iনি uট aব iনফরেমশন টকেনালজী, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,  সাভার, ঢাকা।  38,111/-
186. সুমন িব াস, iনি uট aব iনফরেমশন টকেনালজী, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার, ঢাকা।  38,111/-
187. সয়দ মহিসন রজা, iনি uট aব iনফরেমশন টকেনালজী, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা  38,111/-
188. মাঃ হাসনাত পারেভজ, iনি uট aব iনফরেমশন টকেনালজী, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,  সাভার,  ঢাকা। 38,111/-
189. িফেরাজ আহেমদ, iনি uট aব iনফরেমশন টকেনালজী, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
190. মাঃ শাহিরয়ার স , iনি uট aব iনফরেমশন টকেনালজী, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,  সাভার,  ঢাকা  38,111/-
191. বাiদা সুলতানা, iনি uট aব iনফরেমশন টকেনালজী, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
192. তাসিলমা িফরদাuস ভ, iনি uট aব iনফরেমশন টকেনালজী, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,  সাভার, ঢাকা।  38,111/-
193. িমলন িব াস,  iনি uট aব iনফরেমশন টকেনালজী, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার, ঢাকা  38,111/-
194. সুমন সরকার, iনি uট aব iনফরেমশন টকেনালজী, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার, ঢাকা। 38,111/-
195. আহেম ল কিবর, iনি uট aব iনফরেমশন টকেনালজী, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
196. দবাশীষ মার দ, iনি uট aব iনফরেমশন টকেনালজী, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
197. ফারহানা আ ার সািন, iনি uট aব iনফরেমশন টকেনালজী, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,  সাভার, ঢাকা।  38,111/-
198. মাঃ হাসান মানসুর, পিরেবশ িব ান িবভাগ,জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার, ঢাকা।  38,111/-
199. ফাহাদ আহেমদ, পিরেবশ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
200. তােহরা আফিরন িলজা, পিরেবশ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার, ঢাকা 38,111/-
201. ফরেদৗসী সুলতানা,পিরেবশ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার, ঢাকা 38,111/-
202. খ.ম. িরয়াসাত আজীম, তাি ক িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
203. মাঃ মাহ ব আলম, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
204. মাঃ মিম ল iসলাম, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
205. রাক ামান, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
206. সু দ িকেশার মহলানবীশ, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
207. মাঃ ল আলম, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
208. মাঃ দেলায়ার হােসন, রসায়ন িবভাগ,জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
209. িচরি ত মার সাহা, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
210. মাঃ র নবী রাজ, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা । 38,111/-
211. uে  আয়মান িলজা, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা । 38,111/-
212. পিব  মার, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
213. মাঃ সাiফ uি ন , রসায়ন িবভাগ জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
214. তানিজলা হক, রসায়ন িবভাগ জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
215. মৗসুমী ঘাষাল, রসায়ন িবভাগ জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
216. িশিরন আ ার, রসায়ন িবভাগ জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
217. সুমাiয়া খান, রসায়ন িবভাগ জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-



218. নািদয়া সুলতানা, রসায়ন িবভাগ জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
219. মাঃ আির ল iসলাম, রসায়ন িবভাগ জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
220. মজবাহ হােসন, রসায়ন িবভাগ জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার,ঢাকা। 38,111/-
221. মাঃ মা র রিশদ, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
222. আফেরাজা আ ার িম , রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
223. তািনয়া সুলতানা িলিপ, রসায়ন িবভাগ,জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
224. মিশফাহ সা  i , রসায়ন িবভাগ জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
225. সিলনা রহমান, রসায়ন িবভাগ জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
226. শারিমন আ ার িশ , পিরেবশ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা। 38,111/-
227. মাসাঃ পিপ খা ন, পদাথ িব ান িবভাগ রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
228. তািনয়া পারভীন, পদাথ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয় রাজশাহী। 38,111/-
229. মাছাঃ নাজনীন আফেরাজ, পদাথ িব ান িবভাগ রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
230. শরা তাছনীম, পদাথ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
231. মা পারভীন, পদাথ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
232. মাঃ রিবuল iসলাম, পদাথ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
233. মাঃ তািহ ল iসলাম, পদাথ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
234. ফিরদা iয়াসিমন,পদাথ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
235. ান ািকম,পদাথ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
236. আ  সা আদত হঃ iিলয়াস শাহীদ,রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
237. রায়হান আলম,রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
238. মাঃ সাখাoয়াত হােসন,রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
239. িরয়া ল iসলাম,রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
240. মাঃ আশরা ল iসলাম, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
241. আ  নািসব সােরায়ার জাহান, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
242. মাঃ সা াম হােসন, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
243. মাঃ হািফ র রহমান, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
244. সািদয়া সালসািবল ি , রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
245. িফেরাজ আহেমদ, ফিলত রসায়ন o রাসায়িনক ি , রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
246. মাঃ আ  রায়হান আলী, ফিলত রসায়ন o রাসায়িনক ি  িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়। 38,111/-
247. িদ ী রানী সাহা, ফিলত রসায়ন o রাসায়িনক ি  িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-
248. াকীন,ফিলত রসায়ন o রাসায়িনক ি  িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
249. মাঃ মিন ামান, ফিলত রসায়ন o রাসায়িনক ি , রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
250. শাহানা আ ার শা া, ফিলত রসায়ন o রাসায়িনক ি , রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
251. মাঃ আিশক সাঈদ ,ফিলত পদাথ িব ান o iেলক িনক iি িনয়ািরং,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী।  38,111/-
252. তানিজনা রহমান, ফিলত পদাথ িব ান o iেলক িনক iি িনয়ািরং, রাজশাহী িব িব ালয়। 38,111/-
253. মাঃ িরশাদ আহেমদ, ফিলত পদাথ িব ান o iেলক িনক iি িনয়ািরং,রাজশাহী িব িব ালয় 38,111/-
254. ফারজানা িবলিকস, গিণত িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-
255. মিরয়ম খা ন,গিণত িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয় রাজশাহী 38,111/-
256. মাঃ মারেশদ িবন িসরাজ, গিণত িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয় রাজশাহী 38,111/-
257. পাথ িতম দবনাথ, iনফরেমশন e কিমuিনেকশন iি িনয়াির,রাজশাহী িব িব ালয়। 38,111/-
258. মাঃ iমা ল iসলাম, ত  খিনিব া িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
259. জা া ল ফরেদৗস, প েলশন সােয়  e  িহu ান িরেসাস ডেভলপেম ,রাজশাহী িব িব ালয়।  38,111/-
260. িনত ান  হালদার, প েলশন সােয়  e  িহu ান িরেসাস ডেভলপেম , রাজশাহী িব িব ালয়।  38,111/-
261. নািহদ জাহান, প েলশন সােয়  e  িহu ান িরেসাস ডেভলপেম , রাজশাহী িব িব ালয়।  38,111/-
262. রিন িকেশার রায়, পিরসং ান িবভাগ,রাজশাহী িব িব ালয়,রাজশাহী 38,111/-
263. মাঃ মনহা ল আেবদীন, পিরসং ান িবভাগ,রাজশাহী িব িব ালয়,রাজশাহী 38,111/-
264. মাঃ মিন ামান, পিরসং ান িবভাগ,রাজশাহী িব িব ালয়,রাজশাহী। 38,111/-
265. মাছাঃ মায়রা সুলতানা, পিরসং ান িবভাগ,রাজশাহী িব িব ালয়,রাজশাহী। 38,111/-
266. মাসাঃ জা ািত আদন, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
267. রা  আহেমদ, ােটিরয়ালস সােয়  e  iি িনয়ািরং,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
268. ফেলািশপ হণ করেবন না 



269. মাঃ শরীফ হােসন, iনফরেমশন e  কিমuিনেকনশন iি িনয়ািরং,রাজশাহী িব িব ালয়। 38,111/-
270. ি য়াংকা রায়, পদাথ িব ান িডিসি ন, লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/-
271. মাঃ সােহল পারেভজ, পদাথ িব ান িডিসি ন, লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/-
272. মাঃ রািক ল iসলাম, পদাথ িব ান িডিসি ন, লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/-
273. মাঃ iমরান হােসন, পদাথ িব ান িডিসি ন, লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/-
274. মাঃ আলী রজা, পদাথ িব ান িডিসি ন, লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/-
275. ফারহানা সুলতানা িরয়া, পদাথ িব ান িডিসি ন, লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/-
276. মাঃ শাহাদাত হােসন, গিণত িডিসি ন, লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/-
277. সে াষ মার সাহানী, গিণত িডিসি ন, লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/-
278. শখ আ স সামাদ, গিণত িডিসি ন, লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/-
279. িদপা হালদার, iেল িনক  e  কিমuিনকেশন iি িনয়ািরং িডিসি ন, লনা িব িব ালয়,  লনা। 38,111/-
280. a ব  aিধকারী , iেল িনক  e  কিমuিনকেশন iি িনয়ািরং িডিসি ন, লনা িব িব ালয়, লনা।  38,111/-
281. সানিজদা জামান,  iেল িনক  e  কিমuিনকেশন iি িনয়ািরং িডিসি ন, লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/-
282. সািমহা নাজমীন, সেয়ল সােয়  িডিসি ন, লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/-
283. েবল আহেমদ, গিণত িডিসি ন, লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/-
284. তািনয়া আফেরাজ িশuলী, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, 

সানা র, নায়াখালী।  
38,111/-

285. মাঃ শাহাদাত হাসাiন, ফিলত রসায়ন o কিম কৗশল িবভাগ, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, 
সানা র, নায়াখালী। 

38,111/-

286. হতািসম কােদর িকত, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, নায়াখালী িব ান o ি  
িব িব ালয়, সানা র, নায়াখালী। 

38,111/-

287. ফারহানা আফেরাজ, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, নায়াখালী িব ান o ি  
িব িব ালয়, সানা র, নায়াখালী। 

38,111/-

288. তাসিলমা আ ার, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, 
সানা র, নায়াখালী।   

38,111/-

289. uে  তাসিলমা নাসিরন, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, নায়াখালী িব ান o ি  
িব িব ালয়, সানা র, নায়াখালী।  

38,111/-

290. মাঃ আব স সামাদ আজাদ, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, নায়াখালী িব ান o ি  
িব িব ালয়, সানা র, নায়াখালী।  

38,111/-

291. মাঃ iকবাল হােসন চৗ রী, ফিলত রসায়ন o কিমেেকৗৈশল পিরেবশ িব ান িবভাগ, নায়াখালী িব ান o 
ি  িব িব ালয়  

38,111/-

292. সুমাiয়া আ ার, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, সানা র, নায়াখালী। 38,111/-
293. া বিনক, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়,

সানা র, নায়াখালী। 
38,111/-

294. িনগার সুলতানা িপংকী, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, সানা র, নায়াখালী।  38,111/-
295. দাছ মাহা দ, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, সানা র, নায়াখালী। 38,111/-
296. মাঃ জািহ ল iসলাম, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, নায়াখালী িব ান o ি  

িব িব ালয়, সানা র, নায়াখালী।  
38,111/-

297. জা া ল ফরদাuস,ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল , নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, সানা র, নায়াখালী।  38,111/-
298. সােয়মা আেরিফন, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, নায়াখালী িব ান o ি  

িব িব ালয়, সানা র, নায়াখালী।   
38,111/-

299. সানিজদা মি ক সািদয়া, রসায়ন িবভাগ, শাহজালাল িব ান o ি িব িব ালয়, িসেলট 38,111/-
300. দবাশীষ সন, রসায়ন িবভাগ, শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট 38,111/-
301. হািস আ ার, রসায়ন িবভাগ, শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট 38,111/-
302. মাঃ নাজ ল হক, রসায়ন িবভাগ, শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট 38,111/-
303. মাঃ মাহ ল হাসান, রসায়ন িবভাগ, শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট 38,111/-
304. মাসাঃ সারিমন আ ার, পদাথ িব া িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, হাটহাজারী, চ াম 38,111/-

305. ির া সন, তিড়ৎ o iেল িনক কৗশল, রাজশাহী েকৗশল o ি  িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
  



3। ei য় 3126-3127 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 14-13-3116iং তািরেখর aম/aিব/ িন-2)/িডিপ-2)/3111/23(6111) সং ক সরকাির আেদেশ দ  

মতা বেল e আেদশ জাির করা হেলা। 

                                                                                                     ( মাঃ িসি র রহমান ) 
                                           সহকারী সিচব 
                                                                                                    ফান: ৯66৯৯42 

               E-mail:section12@most.gov.bd 
জনাব -------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------(িবেলর ফরম সং )। 
 22 বশাখ, 2534
নং-4৯.123.113.12.14.133.3126-2৯7/2( 8)  তািরখ: --------------------
 35 eি ল, 3127
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।   -সিচব (uৈবu) মেহাদেয়র ি গত কমকতা, িব ান o ি  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা । 
6। া ামার, িব ান o ি  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (uি িখত সরকাির ম ির আেদশ eবং িবল ফরেমর ন না 

oেয়বসাiেট কােশর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  a েরাধসহ)। 
7। সংি  নিথ। 
 

                                                                                                        ( মাঃ িসি র রহমান) 
                                                সহকারী সিচব 



জাতীয় িব ান o ি  (NST) ফেলািশপ কম িচর িবল ফরম 
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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-৯4.123.113.12.14.133-3126- 
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    সুপার      িনরী া o িহসাব র ণ কমকতা 
   

 


