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িবষয়: 3125-3126 aথ র্ বছের জাতীয় িব ান o  ি  (NST) ফেলািশপ ভাতা ম ির সং া  । 
  
াপক :   ধান িহসাব র ণ কম র্কতর্া 

িব ান o ি  ম ণালয়  
 স নবািগচা, ঢাকা । 
মেহাদয়, 

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

কম র্ িচর আoতায়  জীবিব ান o িচিকৎসািব ান িবষেয় a য়নরত eমeস ছা -ছা ী/গেবষেকর মে  িনে া  তািলকায় বিণ র্ত 2 থেক 

27 নং পয র্  23 মাসিভি ক ( লাi 3125 - ন 3126) eবং 28 থেক 34 নং পয র্   7 মাসিভি ক ( লাi 3125 - িডেস র 3125)  

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

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

1.  িপ ষ রায়, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 65,111/-
2.  মাঃ হািব র রহমান, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 65,111/-
3.  মাঃ আ -আল-iসলাম, uি দ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 65,111/-
4.  রােশ ল iসলাম, ফাম র্ািসu ক াল ক ািমি  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 65,111/-
5.  মাঃ মাক র রহমান, াণ-রসায়ন o a াণ িব ান িবভাগ, জাহা গীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 65,111/-
6.  মাঃ মাহ ল iসলাম, াণ-রসায়ন o a াণ িব ান িবভাগ, জাহা গীরনগর িব িব ালয়,সাভার, ঢাকা 65,111/-
7.  iসিতয়াক আহেমদ সা , াণ-রসায়ন o a াণ িব ান িবভাগ, জাহা গীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 65,111/-
8.  মাঃ দেলায়ার হােসন, াণ-রসায়ন o a াণ িব ান িবভাগ, জাহা গীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 65,111/-
9.  iশিতয়াক আহেমদ, াণ-রসায়ন o a াণ িব ান িবভাগ, জাহা গীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 65,111/-
10.  মাঃ আিন ল iসলাম, a জীব িব ান িবভাগ, জাহা গীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 65,111/-
11.  ফােতমা আ ার, a জীব িব ান িবভাগ, জাহা গীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 65,111/-
12.  মাঃ মা দ রানা, a জীব িব ান িবভাগ, জাহা গীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 65,111/-
13.  শoকত আরা িপংিক, a জীব িব ান িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম 65,111/-
14.  তামা া লতানা, ফােম র্সী িডিসি ন, লনা িব িব ালয়, লনা। 65,111/-
15.  ফারজানা শবনম বশাখী, ফােম র্সী িডিসি ন, লনা িব িব ালয়, লনা 65,111/-
16.  আনহা আফিরন শফা, ফােম র্সী িডিসি ন, লনা িব িব ালয়, লনা 65,111/-
17.  ক না বগম, ি কা িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/-
18.  iমিতয়াজ আহেমদ, াণ-রসায়ন o a াণ িব ান িবভাগ, জাহা গীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
19.  সােলহ আহেমদ, াণ-রসায়ন o a াণ িব ান িবভাগ, জাহা গীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
20.  রাকসানা শারিমন ি , uি দ িব ান িবভাগ, জাহা গীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
21.  মাঃ মাহ র রহমান, uি দ িব ান িবভাগ, জাহা গীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 38,111/-
22.  eiচ,eম,শাদীদ হােসন ি , ফােম র্সী িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-
23.  মাঃ নােজম uি ন, , ফােম র্সী িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 38,111/-

 

3।  িনধ র্ািরত িবল ফরম 4 (িতন) কিপ যথাযথভােব রণ ব র্ক 21 (দশ ) টাকার রিভিনu া  সং  কের আগামী 28-16-

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

প  দািখল করেত হেব। 

 

 



-3- 

 

4। ei য় 3125-3126 aথ র্ বছের িব ান o ি  ম ণালেয়র জাতীয় িব ান o ি  (NST) ফেলািশপ কম র্ িচর জ  

বরা ত (aথ র্ৈনিতক িহসাব কাড নং-4-3716-4৯76-6৯12) aেথ র্র িবভাজেনর 2 নং uপ-খােত ফেলােদর a দােনর aথ র্ থেক 

সং লান করা হেব । 

5।  aথ র্ 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-4৯.123.113.12.14.132.3125-338/2(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 কম র্কতর্া, িব ান  o ি  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা । 
5। uপ- ব ািনক uপেদ া ( -সিচব) মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, ি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) 
 
 
 
 
 

 


