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ি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 396 জন eমeস কােস a য়নরত ছা -ছা ীেদর aনু ে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 39-15-3127 তািরেখর মে  ম ণালেয় 
দািখল করেত হেব। a সােথ সং  িবল ফরেমট aনুসাের 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 / পািরশ 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.  আিনকা িবনেত আজাদ, uি দ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
2.  সািদয়া iসলাম কণা, uি দ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
3.  মাঃ আিবআব াহ, uি দ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
4.  জািকয়া মাহ দাহ, uি দ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাক 38,111/-
5.  ত ী হালদার, uি দ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
6.  নািসমা আকতার, uি দ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
7.  নাজনীন আ ার া, uি দ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
8.  মাঃ শাহিরয়ার কবীর, uি দ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
9.  মাঃ মেহদী হাছান, uি দ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
10. iশহাক uি ন রােসল, uি দ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
11. আেলােকশ রায়, uি দ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
12. মাঃ হািফ র রামান, uি দ িব ান িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
13. ফািতমা র, uি দ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
14. মা রী পাল, uি দ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
15. iফফাত আরা রহমান, uি দ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
16. ফাiজা রহমান, uি দ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
17. হািলমা আ ার, uি দ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
18. নoেরাজ iসলাম, uি দ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
19. মা আ ার, uি দ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
20. মাঃ আতাu াহ, uি দ িব ান িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
21. মাঃ লাল িময়া, uি দ িব ানিবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-



22. নািগস আ ার, uি দ িব ানিবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
23. কািনজ ফারহানা, uি দ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
24. মাঃ সা াম হােসন, uি দ িব ানিবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
25. মািহন মািহদ, uি দ িব ানিবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
26. মাঃ আির ল iসলাম, uি দ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
27. রােসল আহেমদ, ািণিব া িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
28. তাiেয় বা তানিজনা, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
29. নািজয়া নoিরন , ািণিব া িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
30. মাঃ মিন ল iসলাম, ািণিব া িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
31. মাঃ আ র রহমান, ানণিব া িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
32. মি ক জয়নুল আেবদীন, াণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
33. আফসানা মি ক, ািণিব া িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
34. শারিমন আ ার, ািণিব া িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
35. মাঃ মাহ র রহমান, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
36. ফােতমা জ জাহরা, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

37. মাঃ কাম ল iসলাম ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

38. আসমাuল হাসনা, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

39. িরিম শারিমন, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

40. মাছাঃ মাiয়া ফর দৗস, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

41. সািদয়া চৗ রী, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

42. ামা তা কদার, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

43. সািমহা নoিরন, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

44. aিনি তা রাণী ভৗিমক, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

45. শারিমন আহেমদ, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

46. শািহদা আফেরাজ, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

47. আছমা আ ার iভা, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

48. aিভিজত মার ম ল, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

49. সায়মা আফিরন, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

50. মােয়রা আিফয়া, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

51. মায়রা মাহ দ, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

52. ফারজানা রহমান, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

53. সািনয়া সিলম ণা, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

54. মনা iয়াসিমন, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

55. মন দবনাথ, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

56. িজিনফাত-iর-রহমান, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

57. মাঃ আ ব র িসি ক, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

58. মাঃ রােসল রানা, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

59. eস,eম,রিক ল হাসান, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

60. মাঃ মাহ ব আলম, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

61. শাoন চৗ রী, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-



62. ভ মার সাহা, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

63. ব ধন রাণী দাস, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

64. আফেরাজা হক, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

65. মানা লতানা া, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

66. uপমা আiচ ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

67. জািকয়া i ািহম iলা মিন, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

68. হািববা আফিরন, িজন েকৗশল o জীব ি  িবভাগ ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

69. eস.eম. সাদাব আলম, িজন েকৗশল o জীব ি  িবভাগ ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

70. নািফসা নাoয়াল iসলাম, িজন েকৗশল o জীব ি  িবভাগ ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

71. মাঃ হাসান িকবিরয়া িজন েকৗশল o জীব ি  িবভাগ ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

72. মা মা আ ার, িজন েকৗশল o জীব ি  িবভাগ ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

73. সালoয়া মাঃ মা ফা, িজন েকৗশল o জীব ি  িবভাগ ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

74. ফারহানা তাসিনম চৗ রী, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

75. তািনয়া নাজ ন নাহার ত ী,  াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

76. uনিমলা রকায়  ঁ , াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

77. লতান u ামান, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

78. শরা জা াত, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

79. িনপা আ ার, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

80. ফাহিমদা লতানা রীমা, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

81. মাঃ জািহ ল iসলাম মা ন, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান িবভাগ,ঢাকা 38,111/-

82. মাহ বা ফরেদৗস াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

83. মাঃ নািছম রজা, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

84. ব ধন রাণী দ, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

85. মাঃ আ ল আিলম, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

86. মাiয়া জা াত তপিত, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

87. তকী মাহা দ তােরক, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

88. তনু  ম মদার, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

89. তাসিময়া iসলাম, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

90. আকিলমা আ ার, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

91. মাঃ ফজ ল হক, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

92. aিভিজত দাস,  াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

93. তাফিরহা i তাসিদকা াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

94. মাiয়া শারিমন, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

95. িদল বা আ ার, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

96. নািদয়া আফিরন, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

97. মাঃ হাসান-uজ-জামান, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-



98. শাভন বসাক ন, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

99. শািমমা নাসিরন a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

100. দীনা মহজািবন, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

101. মাঃ সা াম হােসন a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

102. া িমিত, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

103. শাoিরন iসলাম a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

104. মাঃ আব াহ-আল-মা ান, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

105. আসা ামান, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

106. রা  আহেমদ, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

107. মাঃ সােহল রানা, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

108. শাহিরয়ার িসি কী, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

109. মাঃ িরয়া ল iসলাম, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

110. মাঃ সািদ র রহমান ভ, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

111. ম  চ  পাল, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

112. মেহদী হাসান ফয়সাল, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

113. শ নাহার াবণী, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

114. মাঃ হািসব আদনান, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

115. নুসরাত নাহার, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

116. iমাম মেহদী হাসান, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

117. মাiয়া জামান, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

118. মাঃ স র আলী, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

119. মিজ র রহমান, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

120. মাঃ রহমত আলী, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

121. মাঃ তৗিহ ল iসলাম তািনম, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

122. মাঃ iমদাদ হােসন, ি  o খা  িব ান iনি uট, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

123. রািজব মার , ি  o খা  িব ান iনি uট, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

124. মাঃ ম ল হাসান, ি  o খা  িব ান iনি uট, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

125. িমজা ফািরস, ি  o খা  িব ান iনি uট, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

126. মাছাঃ িনরা লতানা, ি  o খা  িব ান iনি uট, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

127. মৗিমতা দ, ি  o খা  িব ান iনি uট, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

128. ি তা ঘাষ, ি  o খা  িব ান iনি uট, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

129. iয়াদ আহেমদ, ি  o খা  িব ান iনি uট, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

130. তৗিহদ হাসান, ি  o খা  িব ান iনি uট,  ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

131. ফারজানা iয়াসমীন, ি কা, পািন o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

132. uে হািন হািস, ি কা, পািন o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

133. মাঃ তাoহীদ হাসাiন, ি কা, পািন o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-



134. মাiয়া  ল িসি ক, ি কা, পািন o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

135. হা-মীম তাবাস ম ভা, ি কা,পািন o পিরেবশ িবভাগ,, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

136. মাঃ আির র রহমান iঁয়া, ি কা, পািন o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

137. iসরাত জাহান, ি কা, পািন o পিরেবশ িবভাগ,, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা  38,111/-

138. সােয়ব iমিতয়াজ চৗ রী, ি কা, পািন o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

139. মাঃ জািহ ল হাসান িময়াজী, ি কা, পািন o পিরেবশ িবভাগ,, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

140. শা ী আখতার িতনা, ি কা, পািন o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

141. ফািরহা রিফক ভাবনা, ি কা, পািন o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

142. রজoয়ানা কিবর, ি কা, পািন o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

143. নািহয়ান েরন, ি কা, পািন o পিরেবশ িবভাগ,, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

144. সািদয়া আলম সা ী, ি কা, পািন o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

145. িমিথলা চ বত , ি কা, পািন o পিরেবশ িবভাগ,, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

146. সমাি  রায়, ি কা, পািন o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

147. রশমা আ ার, ি কা, পািন o পিরেবশ িবভাগ,, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

148. মশকাত জাহান, ি কা, পািন o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

149. িরফাত আরা, ি কা,পািন o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

150. সািমরা ফরেদৗস, ি কা, পািন o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

151. e.িব.eম.সািদক রায়হান, ি কা, পািন o পিরেবশ িবভাগ,, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

152. তানবীন লতানা, ি কা, পািন o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

153. আফিরদা নািজবাহ, ি কা, পািন o পিরেবশ িবভাগ,, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

154. মিক ল iসলাম খান, মৎ  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

155. হািলমা সরদার, মৎ  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

156. সাগিরকা িত, মৎ  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

157. মাঃ আব র রা াক হাসান, মৎ  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

158. চ ন কর, মৎ  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

159. হা দ আিরফ হােসন, মৎ  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

160. মাছাঃ তাছিলমা আ ার, মৎ  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

161. মাঃ সাখাoয়াত হােসন, মৎ  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

162. ফারাহ iসলাম, মৎ  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

163. ি তা দাস িরিম, মৎ  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

164. বাiয়াৎ রহমান, মৎ  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

165. নুসরাত জাহান নম, মৎ  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

166. মাঃ iনজা মা ন হক, মৎ  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

167. মাছাঃ জা া ল ফরেদৗস, মৎ  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

168. মাস পা তাছিলম, মৎ  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

169. মাঃ জািহ ল iসলাম, মৎ  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

170. মাসাঃ iসরাত জাহান িমিল, স  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-



171. িনমা , স  িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

172. া রাণী খ , uি দ িব ান িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

173. শীতল পাল, uি দ িব ান িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-

174. মাঃ মিন ল iসলাম, uি দ িব ান িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়  ঢাকা 38,111/-

175. মা রাণী শীল, uি দ িব ান িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়,  ঢাকা 38,111/-

176. সািবনা iয়াসিমন,uি দ িব ান িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়,  ঢাকা 38,111/-

177. মাঃ eরশা র রহমান, uি দ িব ান িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়  ঢাকা 38,111/-

178. রoশন আ ার, uি দ িব ান িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়,  ঢাকা 38,111/-

179. মাঃ মহসীন, uি দ িব ান িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়,  ঢাকা 38,111/-

180. মাiয়া খা ন, uি দ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

181. জন চ  দাস, uি দ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

182. নিমতা দাস, uি দ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার, ঢাকা 38,111/-

183. মাঃ রিফ ল iসলাম, uি দ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

184. িমজা শামীমা ির , uি দ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

185. মাঃ মা দ রানা, uি দ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

186. আেয়শা আহেমদ, uি দ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

187. মাছাঃ শারিমন আ ার, uি দ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

188. মাঃ রায়হান iকবাল রা , uি দ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা  38,111/-

189. বoয়াকিতয়াদ আফিরন, uি দ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

190. শামা খ সাবাব, uি দ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

191. নুসরাত জাহান তাসেনাভা, uি দ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

192. রিন দব, uি দ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

193. ফারজানা ধা, uি দ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা  38,111/-

194. ি  জ ািত আহেমদ, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

195. মাঃ মেহদী হাসান শািকল, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা  38,111/-

196. র ন ামান, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

197. নাজ ল iসলাম, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

198. মঈনুল হাসান সািদক, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান,  জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

199. জন ভৗিমক, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান,  জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

200. মাঃ রাফসানুল হক, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান,   জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

201. মাঃ শরী ল iসলাম, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান,  জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

202. সাগিরকা দাশ, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান,  জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

203. আসা ামান, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান,  জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

204. িজৎ রায়, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান,  জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

205. মাঃ গালাপ বা , াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান,  জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

206. মাঃ িরয়াজ মােশদ াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান,  জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

207. জা িব াস, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান,  জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-



208. মাছাঃ তাসিমম নাহার লািক,  াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান,  জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

209. মাঃ আ  ছােলহ, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান,  জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

210. মাঃ সালায়মান, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান,  জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

211. মাঃ আিম ল iসলাম, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান,  জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা  38,111/-

212. নািশদ নoয়াজ ককন, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান,  জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা  38,111/-

213. মাঃ সািকব হােসন, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

214. মাঃ iu ফ আলী, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা 38,111/-

215. মাহা দ মেহদী হাসান, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান,  জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,  ঢাকা  38,111/-

216. মাছাঃ মানা পারভীন, a জীব িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার ঢাকা 38,111/-

217. iশিতয়াক আহেমদ, a জীব িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার  ঢাকা 38,111/-

218. জািকয়া খান, a জীব িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার ঢাকা 38,111/-

219. শারিমন লতানা িশফা, a জীব িব ান িবভাগ,জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার  ঢাকা 38,111/-

220. মাঃ সা াম হােসন  a জীব িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার  ঢাকা 38,111/-

221. িনশাত িবনেত রজা, a জীব িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার  ঢাকা 38,111/-

222. সৗরভ িব াস, a জীব িব ান িবভাগ, হা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার ঢাকা 38,111/-

223. মাঃ শাহাব uি ন, a জীব িব ান, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার  ঢাকা 38,111/-

224. নািদয়া লতানা, ফােমসী  িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার  ঢাকা 38,111/-

225. a ত ধর, ফােমসী  িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার  ঢাকা 38,111/-

226. িনত ান  দাস, ফােমসী  িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার  ঢাকা 38,111/-

227. uদয়  ম ল, ফােমসী  িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার  ঢাকা 38,111/-

228. হােজরা মাবােরকা লাকী, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান   িবভাগ, চ াম  িব িব ালয়,চ াম 38,111/-

229. মাঃ রািক ল হাসান ল ল, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান   িবভাগ, চ াম  িব িব ালয়,চ াম 38,111/-

230. সািদয়া আফিরন, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান   িবভাগ, চ াম  িব িব ালয়,চ াম 38,111/-

231. জা া ল মাoয়া, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান   িবভাগ, চ াম  িব িব ালয়,চ াম 38,111/-

232. খািদজা আ ার, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান   িবভাগ, চ াম  িব িব ালয়,চ াম 38,111/-

233. আফসানা িশরীন সাথী, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান   িবভাগ, চ াম  িব িব ালয়,চ াম 38,111/-

234. কাজী হলাল হােসন, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান   িবভাগ, চ াম  িব িব ালয়,চ াম 38,111/-

235. চ দ লতানা জিরন, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান   িবভাগ, চ াম  িব িব ালয়,চ াম 38,111/-

236. ফািতমা আফেরাজ, a জীব  িব ান   িবভাগ, চ াম  িব িব ালয়,চ াম 38,111/-

237. জা া ল ফরেদৗসী, a জীব  িব ান িবভাগ, চ াম  িব িব ালয়,চ াম 38,111/-

238. ফারজানা িবনেত হাসান, a জীব  িব ান   িবভাগ,  চ াম  িব িব ালয়,চ াম 38,111/-

239. ফােতমা- জ- জাহরা, a জীব  িব ান   িবভাগ,  চ াম  িব িব ালয়,চ াম 38,111/-

240. মািহন রজা, a জীব  িব ান   িবভাগ,, চ াম  িব িব ালয়,চ াম 38,111/-

241. নাজ স লতানা সীমা, a জীব  িব ান   িবভাগ,, চ াম  িব িব ালয়,চ াম 38,111/-

242. শািকল আহেমদ, uি দ  িব ান   িবভাগ, চ াম  িব িব ালয়,চ াম 38,111/-

243. তাসিরন লতানা, জেন ক iি িনয়ািরং e  বােয়ােটকেনালজী, চ াম  িব িব ালয়, চ াম 38,111/-

244. ফেলািশপ হণ করেবন না 

245. রীি  ব য়া, জেন ক iি িনয়ািরং e  বােয়ােটকেনালজী, চ াম  িব িব ালয়, চ াম 38,111/-

246. সাঈদ মাহা দ iমরান হােসন, জেন ক iি িনয়ািরং e  বােয়ােটকেনালজী চ াম  িব িব ালয়, চ াম 38,111/-



247. িদল বা সরকার, জেন ক iি িনয়ািরং e  বােয়ােটকেনালজী,    রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী  38,111/-

248. ি য়া সাহা, জেন ক iি িনয়ািরং e  বােয়ােটকেনালজী, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-

249. নােয়দ িবন িগয়াস uি ন, জেন ক iি িনয়ািরং e  বােয়ােটকেনালজী রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী  38,111/-

250. জা া ল চাদনী জেন ক iি িনয়ািরং e  বােয়ােটকেনালজী রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-

251. মাছাঃ রoশনআরা খা ন, ািণিব া িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-

252. মাঃ ফরহাদ হােসন, ািণিব া িবভাগ রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-

253. মাছাঃ সািবয়া আকতার ম য়া, ািণিব া িবভাগ রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-

254. শবনম সািবহা, ািণিব া িবভাগ রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-

255. মাঃসােদ ল iসলাম, ািণিব া িবভাগ রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-

256. মাঃ হািব র রহমান, ািণিব া িবভাগ রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-

257. ৎ ন নাহার, ািণিব া িবভাগ রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-

258. মােয়দা মিন, ািণিব া িবভাগ রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-

259. সালমা আকতার, ািণিব া িবভাগ রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-

260. মাঃ আ র রা াক, ািণিব া িবভাগ রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-

261. মাসাঃ রািজনা আ ার, ািণিব া িবভাগ রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-

262. মাছাঃ সািনয়াজ পারভীন, ািণিব া িবভাগ রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-

263. মাহাঃ হািনফ আলী, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-

264. মাঃ আল মা ন, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-

265. মাঃ হযরত বলাল, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-

266. মাঃ আিত র রহমান, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-

267. মাছাঃ খসানা iয়াসিমন, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী  38,111/-

268. তানিজনা তনু, াণ-রসায়ন o aনু াণ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-

269. মাছাঃ মাসেলমা আ ার ী, ািণিব া িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-

270. ফারহানা লতানা, ফােমসী িবভাগ, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, সানা র, নায়াখালী। 38,111/-

271. িনপা রাণী ভৗিমক, ফােমসী িবভাগ, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, সানা র, নায়াখালী। 38,111/-

272. মায় না হাসান, ফােমসী িবভাগ, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, সানা র, নায়াখালী। 38,111/-

273. ফারহানুর রহমান, ফােমসী িবভাগ, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, সানা র, নায়াখালী। 38,111/-

274. e.eiচ.eম. মজবাহ u ীন, ফােমসী িবভাগ, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, সানা র, নায়াখালী। 38,111/-

275. তানমীন জারানা তা ী, ফােমসী িবভাগ, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, সানা র, নায়াখালী 38,111/-

276. a  বিণক, ফােমসী িবভাগ, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, সানা র, নায়াখালী। 38,111/-

277. আফেরাজা পারভীন, iি িনয়ািরং e  বােয়ােটকেনালজী,শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়,িসেলট 38,111/-

278. মাহ ল হাসান, iি িনয়ািরং  e  বােয়ােটকেনালজী, শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট। 38,111/-

279. িমতা ী, জেন ক iি িনয়ািরং e  বােয়ােটকেনালজী যেশার িব ান o ি  িব িব ালয়, যেশার 38,111/-

280. খাi ন নািফজ , জেন ক iি িনয়ািরং e  বােয়ােটকেনালজী,যেশার িব ান o ি  িব িব ালয়, যেশার 38,111/-

281. uে  তািমমা তাসিনম, a জীব িব ান িবভাগ,  যেশার িব ান o ি  িব িব ালয়, যেশার 38,111/-

282. নাজ ন নাহার জীন েকৗশল o জীব ি  িবভাগ, যেশার িব ান o ি  িব িব ালয়, যেশার। 38,111/-

283. শারিমন ির া, িফশািরজ e  মিরন বােয়াসােয় , যেশার িব ান o ি  িব িব ালয়, যেশার। 38,111/-

284. মাঃ রািফu ামান, a জীব িব ান িবভাগ,  যেশার িব ান o ি  িব িব ালয়, যেশার 38,111/-



285. সয়দজাদী মাহ বা ম র মৗনা,  a জীব িব ান িবভাগ,যেশার িব ান o ি  িব িব ালয়, যেশার  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 aনুদােনর 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, 3134
নং-4৯.123.113.12.14.133.3126-2৯8/2(8)   তািরখ: --------------------
  35 eি ল, 3127 
সদয় কাযােথ aনুিলিপ: 
2। রিজ ার -------------------------------------------------------------------------------------------------------(ত র 
িব িব ালেয় ফেলািশপ া  ছা -ছা ী/গেবষকেক aবিহত করার েয়াজনীয় ব া হেণর aনুেরাধসহ)। 
সদয় aবগিতর জ  aনুিলিপ: 
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  aনুেরাধসহ)। 
7। সংি  নিথ। 
 

                                                                                                        ( মাঃ িসি র রহমান) 
                                                সহকারী 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-৯4.123.113.12.14.133-3126- 
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................................................................. 

aনুেমািদত টাকা(aংেক)................................টাকা (কথায়).................................................................. 

       
aিডটর    পার      িনরী া o িহসাব র ণ কমকতা 
   


