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িবষয়: 3125-3126 aথ বছের জাতীয় িব ান o  ি  (NST) ফেলািশপ ভাতা ম ির সং া   
 
 

াপক :   ধান িহসাব র ণ কমকতা 
িব ান o ি  ম ণালয়  

 স নবািগচা, ঢাকা । 
মেহাদয়, 

িন া রকারী আিদ  হেয় 3125-3126 aথ বছের িব ান o ি  ম ণালেয়র জাতীয় িব ান o ি  (NST) ফেলািশপ 

কম িচর আoতায়  খা  o িষ িব ান িবষেয় a য়নরত িনে া  তািলকায় বিণত 77 (িছষি ) জন eমeস ছা -ছা ী/গেবষেকর মে  

2 থেক 73 নং পয   লাi - িডেস র 3125  eবং 74 থেক 77 নং পয   জা য়াির - ন 3126  (7 মাসিভি ক)  ফেলািশপ  বাবদ 4 

নং কলােম uি িখত aথ দােনর জ  সরকাির ম ির আেদশ াপন করিছ । 
 

 নং নাম,িবভাগ o িবি িবদ ালয় টাকা 
1 2 4

1.  মাহা দ ফরহাদ হােসন, মাiে াবােয়ালজী e  হাiিজন িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/-
2.  কিপল িব াস, uি দ রাগত  িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
3.  aিনতা রায়, eেকায়াকালচার িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
4.  ভরব রায়, uি দ রাগত  িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
5.  মন সন , মাiে াবােয়ালজী e  হাiিজন িবভাগ, uি দ রাগত , বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, 

ময়মনিসংহ 
38,111/-

6.  িমজা র রহমান, মাiে াবােয়ালজী e  হাiিজন িবভাগ, uি দ রাগত , বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, 
ময়মনিসংহ 

38,111/

7.  মাঃ গালাম র নী, uি দ রাগত  িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
8.  শাহিরয়ার মাহা দ মহসীন, uি দ রাগত  িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
9.  মাশেফকা আহেমদ, িষ aথসং ান িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
10.  মাঃ বাiয়াত রজা, মাiে াবােয়ালজী e  হাiিজন িবভাগ, uি দ রাগত , বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, 

ময়মনিসংহ 
38,111/

11.  eস,eম,মাহ ব আহেমদ, কীটত   িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
12.  মাঃ সােহল রানা, u াত  িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
13.  শারিমন আকতার চৗ রী, িষত  িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
14.  ভাষীষ পাল, িষত  িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
15.  মা ািফ র রহমান, u াত  িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
16.  মাঃ নািহদ হাসান, িষত  িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
17.  aিলপ মার,প  িব ান িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
18.  নছার uি ন, eেকায়াকালচার িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
19.  মাঃ সাহা র রহমান, কীটত   িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
20.  মাঃ আ াহ-আল-আিমন, িষত  িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
21.  রেমন  রায়, সীড সােয়  e  টকেনালজী, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
22.  তািনয়া িতিথ চৗ রী, িষ aথনীিত িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
23.  তপন মার রায়, ফাম াকচার e  eনভায়ণেম  iি িনয়ািরং, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
24.  মাঃ মেহদী-uল-আলম, িষ রসায়ন িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
25.  মাঃ eমদা ল হক, িফশািরজ টকেনালজী িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
26.  িশব শংকর  বসাক, কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
27.  মাঃ সেরায়ার পারেভজ, িষত  িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/-
28.  মাঃ মা ল হক ধান, িষ aথসং ান িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/



 

 

 
-3- 

 
29.  মাঃ আ  সাঈদ সাহাগ, uি দ রাগত  িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
30.  ছািয় ল নাহার পা া, মাiে াবােয়ালজী e  হাiিজন িবভাগ, uি দ রাগত , বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, 

ময়মনিসংহ 
38,111/

31.  শখ মাঃ মা দ রানা, মৎ  ব াপনা িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
32.  হা দ মিন ামান, সাজাির o aবে ি  িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
33.  ষা সাহা, u াত  িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
34.  aিপতা দাশ া, কৗিলত  o uি দ রাগত িবভাগ, u াত , বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
35.  সফাu ল হাসান, কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
36.  সািদয়া সালাম, eেকায়াকালচার িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
37.  মাঃ আিবর রহমান, িষ পিরসং ান িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
38.  মাহা দ রািক ল হাসান, িফিজoলজী িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
39.  মাঃ   রািক ল হাসান, িষত  িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
40.  িন ফার iয়াসিমন, ি কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
41.  মo দ আহেমদ,  ি কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
42.  মাঃ আব াহ-আল-মা ন, িষ বসা o িবপনন, ি কা িব ান, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
43.  আলীম আল সজীব, ফাম াকচার e  eনভায়ণেম  iি িনয়ািরং, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
44.  িসরাজম িশদা, িষত  িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
45.  খািদজা, ি কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
46.  মাঃ iমরান হােসন, ি কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
47.  মাঃ iশিতয়াক iমন, িষত  িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
48.  মাছাঃ আিবদা লতানা, ি কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
49.  মাঃ খারেশদ আলম, ি কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
50.  মাঃ iমাম হাসাiন, ি কা িব ান িবভাগ, ব ব  শখ িজ র রহমান িষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র 38,111/-
51.  মাহ দা আ ার, uি দ রাগত ,ব ব  শখ িজ র রহমান িষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র 38,111/-
52.  সাঈদা জামাল ঁi, কীটত , ব ব  শখ িজ র রহমান িষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র। 38,111/-
53.  মাঃ আিসফ iকবাল, কৗিলত  o uি দ জনন, ব ব  শখ িজ র রহমান িষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র 38,111/-
54.  শরীফা আলম িশ , eেকায়াকালচার, ব ব  শখ িজ র রহমান িষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র 38,111/-
55.  iম ল কােয়স, িষত  িবভাগ, ব ব  শখ িজ র রহমান িষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র 38,111/
56.  ফাiদা মেনায়ারা, uি দ রাগত  িবভাগ, শের বাংলা িষ িব িব ালয়,ঢাকা 38,111/
57.  আরমান হােসন, িষ স সারন o ত  ব া িবভাগ, শের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
58.  iসরাত আফিরন সািনয়া, িষত  িবভাগ, শের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
59.  নািগস আ ার, িষত  িবভাগ, শের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
60.  মাঃ আিবর হােসন, াণ-রসায়ন িবভাগ, িষত  িবভাগ, শের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
61.  সােহল রানা, u ানত  িবভাগ, িষত  িবভাগ, শের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
62.  জােহর আহমদ, কীটত  িবভাগ, িসেলট িষ িব িব ালয়, িসেলট 38,111/-
63.  মাiয়া খানম, uি দ রাগত  িবভাগ, শের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
64.  মাঃ হািব র রহমান, কৗিলত  o uি দ  জনন িবভাগ, শের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
65.  জা া ন নাহার, u ানত  িবভাগ, শের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
66.  তৗিফ ল আেনায়ার, u ানত  িবভাগ, শের বাংলা িষ িব িব ালয় ,ঢাকা 38,111/-

 

3।  িনধািরত িবল ফরম 4 (িতন) কিপ যথাযথভােব রণ বক 21 (দশ ) টাকার রিভিনu া  সং  কের আগামী 28-16-

3126 তািরেখর মে  ম ণালেয় রণ করেত হেব । িবেলর  সে  িবভাগীয় ধান/ত াবধায়ক ক ক  গেবষণার িবষেয় a গিতর ত য়ন 

প  দািখল করেত হেব। 

4। ei য় 3125-3126 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 aথ থেক 

সং লান করা হেব । 
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5।  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 ।       

া িরত/ - 22-16-3126 
     ( মাঃ িসি র রহমান)  

       সহকারী সিচব    
    ফানঃ ৯66৯৯42 

E-mail:section12@most.gov.bd 
                                                   

                                                                                                                                              

িবতরণ : 
2।     জনাব--------------------------------------------------------------------------(িবেলর ফরম  সং ) ।  
3।    রিজ ার-----------------------------------------------------------------------------------------------------------।   

 
  39 বশাখ, 2533
নং-4৯.123.113.12.14.132.3125-339/2(6)  তািরখ: --------------------
  22 ম, 3126 

সদয় aবগিতর জন  aনিুলিপ: 
2। মাননীয় িতম ী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 মেহাদেয়র ি গত কমকতা, িব ান  o ি  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা । 
5। uপ- ব ািনক uপেদ া ( -সিচব) মেহাদেয়র ি গত কমকতা, িব ান  o  ি  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা । 
6। া ামার, িব ান o িব ান  o ি  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (uি িখত সরকাির ম ির আেদশ eবং িবল  
 ফরেমর ন না  oেয়বসাiেট কােশর েয়াজনীয় বসহা হেণর জ  a েরাধসহ )। 
 
 

                    ( মাঃ িসি র রহমান )  
 সহকারী সিচব    

               



 

 

  

Bill Form for National Science & Technology (N.S.T.) Fellowship 
Nature of Charge – Fellowship  Head of Adjustment - Code No-3-2605-3965-5901 

        

 
 Name of Fellow’s Institute /University_______________________________  Department : 
 

 
No. and date of the 

order sanctioning the 
Fellowship and Name , 

Serial No 

Mobile No and 
e-mail Address 

Fellowship’s 
Period 

(from -  to) 

Monthly value 
of Fellowship 

(Tk.) 

Amount 
(Tk.) 

Net payable 
amount 

(Tk.) 
 

নং-4৯. 123. 113. 12. 
14.132.3125- 
Dated: 

 
 
 

     

   

Total Tk. ____________                  Total Taka _________________ 
in fig. )                                ( in words ) 
 
 

( Fellow’s Name &  signature)                        ( Supervisor’s            
Head of the Institution                                                          Signature and seal)          
 Signature and seal) 

        
  Countersigning Officer                                                    D.D.O. 
M/O Science and Technology             M/O Science and & Technology   

 
For use in Chief Accountant Office of MOST, Bangladesh                                                                                   
1. For the period of this bill (from - to) ____________________________________  
    
2. Class of Fellowship ________________________________ 
 
3. No. of voucher ______________________ date _____________  
 
 
     Passed for Tk. _______________ 

 
  
                                            (Auditor)   (Superintendent) 
 
 
 
 
 

 


