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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 ভৗত, জব o aৈজব িব ান, েকৗশল o পিরেবশ িব ান, নবায়নেযা  শি  িব ান, ত  o যাগােযাগ ি , 

ােনােটকেনালজী o লাগসi ি  িবষেয় a য়নরত eমeস ছা -ছা ী/গেবষেকর মে  িনে া  তািলকায় বিণত 2 থেক 7 নং পয  

9 মাসিভি ক ( লাi 3125 - ফ য়াির 3126) eবং 8 থেক 89 নং পয   7 মাসিভি ক (জা য়াির, 3126- ন, 3126)  ফেলািশপ  

বাবদ 4 নং কলােম uি িখত aথ eককালীন দােনর জ  সরকাির ম ির আেদশ াপন করিছ । 

    নং নাম, িবভাগ o িবি িবদ ালয় টাকার 
পিরমাণ 

2 3 4
1.   মাঃ শাহীন আক , ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা  িব িব ালয়, ঢাকা 47,111/-
2.  মাঃ হািব র রহমান, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা  িব িব ালয়, ঢাকা 47,111/-
3.  মাহা দ  রেদায়ান হাসান, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা  িব িব ালয়, ঢাকা 47,111/-
4.  আলমগীর হােসন, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 47,111/-
5.  মাঃ আল আিমন, পদাথ িব ান িবভাগ, জাহা গীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 47,111/-
6.  চ ন দাস, পদাথ িব ান িবভাগ, জাহা গীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 47,111/-
7.  সালমা বগম, রসায়ন িবভাগ,  ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
8.  সািময়া িরফাত, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
9.  সািজয়া শারিমন সা ার, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
10.  শারিমন আকতার তািনয়া, রসায়ন িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
11.  ফারহানা আ ার,রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
12.  uে  মুসিলমা, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
13.  সরাত জাহান জিস, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
14.  মাঃ আতাuর রহমান, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
15.  িলিনয়া তাসিমম, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
16.  আতাuল কিবর, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
17.  মাiয়া সফা, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
18.  মাঃ মাহমু ল হাসান ম ল, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
19.  ন নাহার লতা, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
20.  তানিজনা iসলাম, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
21.  মাঃ িমনহা ল iসলাম, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
22.  মাকেরমা মাজতািহদা, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
23.  ি কা দবনাথ, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
24.  হাশীষ ভৗিমক, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
25.  ত য় দবনাথ, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
26.  কােহলী বগম, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
27.  শা া িব াস, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
28.  মহিরন িবনেত তািরফ, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
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29.  নািহদা লতানা, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
30.  ফরেদৗসী আ ার, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
31.  শা  মার ম ল, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
32.  কা  ধর, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
33.  ত  , ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
34.  শািহদা iয়াসমীন, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
35.  মাছাঃ নাজনীন িফেরাজা, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
36.  পারভীন আ ার, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
37.  সজল চ ব , গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
38.  জা া ন ফরেদৗস, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
39.  িশিরন ভাত, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
40.  শাহীনা নাজনীন, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
41.  মাঃ আরাফা র রহমান গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
42.  রoশনারা বগম, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
43.  সালমা জাহান, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
44.  জািকর হােসন, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়,ঢাকা 38,111/-
45.  জািকয়া লতানা, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
46.  সামীহা iসলাম ত ী, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
47.  সািমনা নাহার, ত   িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
48.  সাবিরনা লতানা ি া, ত   িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
49.  মাঃ হাসনাত জামান, ত   িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
50.  নািজয়া নoরীন, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
51.  মারেশ র রহমান, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
52.  মাঃ আিতক u াহ ল ল, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
53.  মাঃ সা াদ হােসন,পদাথ িব ান  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
54.  মু ী আ ার বিব, পদাথ িব ান  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
55.  iিত কনা রায়, ফিলত পদাথ িব ান iেলক ুিন e কিমuিনেকশন iি িনয়ািরং, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা  38,111/-
56.  িরফফাত মাহমুদ, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
57.  ফােতমা জ জাহরা, পদাথ িব ান  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
58.  ষা কামার, ফিলত রসায়ন o রাসায়িনক ি িবভাগ, ঢাকা  িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
59.  মািয়শা মিরয়ম, ফিলত রসায়ন o রাসায়িনক ি িবভাগ, ঢাকা  িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
60.  u ল কাি  দব, ফিলত রসায়ন o রাসায়িনক ি , নায়াখালী িব ান o ি িব িব ালয়, 

সানা র,  নায়াখালী 
38,111/-

61.  িজত চ  পাল, ফিলত রসায়ন o রাসায়িনক ি , নায়াখালী িব ান o ি িব িব ালয়, 
সানা র, নায়াখালী  

38,111/-

62.  জয়াসিমন আ ার, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী  38,111/-
63.  iরাবতী হালদার, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী  38,111/-
64.  মাছাঃ শারিমন লতানা, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী  38,111/-
65.  মাঃ শাম ল আলম, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী  38,111/-
66.  মাঃ মিমন iয়া, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী  38,111/-
67.  মাঃ আoর েজব, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী  38,111/-
68.  আর মা আকতার, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী  38,111/-
69.  সাগর পাে , রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী  38,111/-
70.  iফআত আরা, পদাথ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী  38,111/-
71.  মাসাঃ সারিমন লতানা, পদাথ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী  38,111/-
72.  মাঃ জন iসলাম, পদাথ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী  38,111/-
73.  শা  মার রায়, ফিলত রসায়ন o রাসায়িনক ি িবভাগ রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী   38,111/-
74.  মাঃ সাi ল iসলাম, ফিলত রসায়ন o রাসায়িনক ি িবভাগ রাজশাহী িব িব ালয় 38,111/-
75.  মাঃ তািহন হােসন, ফিলত পদাথ িব ান o iেলক িন iি িনয়ািরং,  রাজশাহী িব িব ালয় 38,111/-
76.  মাঃ মামু র রিশদ, ফিলত পদাথ িব ান o iেলক িন iি িনয়ািরং,  রাজশাহী িব িব ালয় 38,111/-
77.  মাঃ িফেরাজ হােসন, ফিলত পদাথ িব ান o iেলক িন iি িনয়ািরং,  রাজশাহী িব িব ালয় 38,111/-
78.  মাঃ মামুন িময়া, ফিলত গিণত িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-
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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 । 

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-4৯.123.113.12.14.132.3125-337/2(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 নমুনা  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) 
 
 
 
 
 

 


