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          ধানম ীর িশ া সহায়তা াে  ২০২১ সােলর এম.িফল. ও িপএইচ.িড. ফেলািশপ ও ি  মেনানয়ন পে
উি িখত যাবতীয় শতাবিল অ সরণ বক িন বিণত ০৫ ( াচ) জন এম.িফল. এবং ০৫ ( াচ) জন িপএইচ.িড. গেবষেকর
অ েল ১ম িকি র ( লাই-িডেস র ২০২১) ফেলািশেপর অথ স চেকর মা েম ‘এম.িফল ও িপএইচ.িড. গেবষণা
তহিবল, ধানম ীর িশ া সহায়তা া ’ তহিবল থেক ছাড় করা হেলা:                  

এম.িফল.এম.িফল.  গেবষকগেবষক::
িমক নাম িব িব ালয় িকি ছাড় ত টাকার পিরমাণ

১. জনাব সরাত জাহান

িশ াবষ: ২০২০-২০২১,
রিজ: ১৭/২০২০/২১,
েগাল ও পিরেবশ িবভাগ,

ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা।

১ম িকি
( লাই-

িডেস র ২০২১)

মািসক ১০,০০০ (দশ হাজার) 
টাকা হাের সবেমাট ৬০,০০০ 
(ষাট হাজার) টাকা।  

২. জনাব আ র রা াক
িশ াবষ: ২০২০-২০২১
রিজ নং:  ২১১০৬৬৫০১
রাজশাহী িব িব ালয়

১ম িকি
( লাই-

িডেস র ২০২১)

মািসক ১০,০০০ (দশ হাজার) 
টাকা হাের সবেমাট ৬০,০০০ 
(ষাট হাজার) টাকা।  

৩. জনাব মা: 
মিন ামান

িশ াবষ: ২০১৮-২০১৯
রিজ নং: ১০১৮০৩৩২০৪
রসায়ন িবভাগ, বাংলােদশ 

েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা।

১ম িকি
( লাই-

িডেস র ২০২১)

মািসক ১০,০০০ (দশ হাজার) 
টাকা হাের সবেমাট ৬০,০০০ 
(ষাট হাজার) টাকা।  

৪. জনাব মা: 
মিন ামান

িশ াবষ: ২০১৯-২০২০
রিজ নং: ২০১১১৬৫০১
ফােমসী িবভাগ, রাজশাহী 
িব িব ালয়, রাজশাহী।

১ম িকি
( লাই-

িডেস র ২০২১)

মািসক ১০,০০০ (দশহাজার) 
টাকা হাের সবেমাট ৬০,০০০ 
(ষাট হাজার) টাকা।  

৫. জনাব আহা দ াকী

িশ াবষ: ২০১৮-২০১৯
রিজ নং: ২৬/২০১৮-২০১৯
দশন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, 
ঢাকা।

১ম িকি
( লাই-

িডেস র ২০২১)

মািসক ১০,০০০ (দশ হাজার) 
টাকা হাের সবেমাট ৬০,০০০ 
(ষাট হাজার) টাকা।  

িপএইচ.িড.িপএইচ.িড.  গেবষকগেবষক::
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িমক নাম িব িব ালয় িকি ছাড় ত টাকার পিরমাণ

১. জনাব মা: ের আলম

িশ াবষ: ২০২১-২০২২
রিজ নং: ৫৭/২০২১-২০২২
ফিলত রসায়ন ও কিমেকৗশল 
িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা।

১ম িকি
( লাই-

িডেস র ২০২১)

মািসক ১০,০০০ (দশ হাজার) 
টাকা হাের সবেমাট ৬০,০০০ 
(ষাট হাজার) টাকা।  

২.

জনাব ফােতমা 
লতানা া

িশ াবষ: ২০২০-২০২১
রিজ নং: িড ২০০৪০৫০০২
িব ান িবভাগ, জগ াথ 

িব িব ালয়, ঢাকা।

১ম িকি
( লাই-

িডেস র ২০২১)

মািসক ১৫,০০০ (পেনেরা 
হাজার) টাকা হাের সবেমাট 
৯০,০০০ (ন ই হাজার) টাকা।  

৩. জনাব মা: এমদা ল 
হাসান ল

িশ াবষ: ২০১৯-২০২০
রিজ নং: ৩১৮০
ফােমিস িবভাগ, জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, সাভার।

১ম িকি
( লাই-

িডেস র ২০২১)

মািসক ১৫,০০০ (পেনেরা 
হাজার) টাকা হাের সবেমাট 
৯০,০০০ (ন ই হাজার) টাকা।  

৪. জনাব মাহনা িব স

িশ াবষ: ২০১৮-২০১৯
রিজ নং: ০৪
ােনজেম  িবভাগ, চ াম 

িব িব ালয়।

১ম িকি
( লাই-

িডেস র ২০২১)

মািসক ১৫,০০০ (পেনেরা 
হাজার) টাকা হাের সবেমাট 
৯০,০০০ (ন ই হাজার) টাকা।  

৫. বগম উে  আমারা

িশ াবষ: ২০১৭-২০১৮
রিজ নং: ২৯৬১
াণরসায়ন ও অ াণ িব ান 

িবভাগ, জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, সাভার।

১ম িকি
( লাই-

িডেস র ২০২১)

মািসক ১৫,০০০ (পেনেরা 
হাজার) টাকা হাের সবেমাট 
৯০,০০০ (ন ই হাজার) টাকা।  

          

১০-১-২০২২
নাসরীন আফেরাজ
ব াপনা পিরচালক

ফান: ০২-৮১৯২২০০
ইেমইল: md@pmeat.gov.bd

ন র: ৩৭.২৪.০০০০.০০০.৩২.০০২.২১.২/১(১২) তািরখ: ২৫ পৗষ ১৪২৮
০৯ জা য়াির ২০২২

অ িলিপ অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  করা হেলা ( জ তার মা সাের নয)়: 
১) সহকারী পিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, ধানম ীর িশ া সহায়তা া । ( েয়াজনী ব া হেণর জ  রণ করা
হেলা)
২) া ামার , আইিস  শাখা , ধানম ীর িশ া সহায়তা া  (ওেয়ব সাইেট কােশর ব া হেণ জ )
৩) জনাব সরাত জাহান, এম.িফল. গেবষক, িশ াবষ: ২০২০-২০২১, রিজ: ১৭/২০২০/২১, েগাল ও পিরেবশ িবভাগ,
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ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা।
৪) জনাব আ র রা াক, এম.িফল. গেবষক, িশ াবষ: ২০২০-২০২১, রিজ নং: ২১১০৬৬৫০১, রাজশাহী িব িব ালয়।
৫) জনাব মা: মিন ামান, এম.িফল. গেবষক, িশ াবষ: ২০১৮-২০১৯, রিজ নং: ১০১৮০৩৩২০৪, রসায়ন িবভাগ,
বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা।
৬) জনাব মা: মিন ামান, এম.িফল. গেবষক, িশ াবষ: ২০১৯-২০২০, রিজ নং: ২০১১১৬৫০১, ফােমসী িবভাগ,
রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী।
৭) জনাব আহা দ াকী, এম.িফল. গেবষক, িশ াবষ: ২০১৮-২০১৯, রিজ নং: ২৬/২০১৮-২০১৯, দশন িবভাগ, ঢাকা
িব িব ালয়, ঢাকা।
৮) জনাব মা: ের আলম, িপএইচ.িড. গেবষক, িশ াবষ: ২০২১-২০২২, রিজ নং: ৫৭/২০২১-২০২২, ফিলত রসায়ন ও
কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা।
৯) জনাব ফােতমা লতানা া, িপএইচ.িড. গেবষক, িশ াবষ: ২০২০-২০২১, রিজ নং: িড ২০০৪০৫০০২, িব ান
িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা।
১০) জনাব মা: এমদা ল হাসান ল, িপএইচ.িড. গেবষক, িশ াবষ: ২০১৯-২০২০, রিজ নং: ৩১৮০, ফােমিস িবভাগ,
জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার।
১১) জনাব মাহনা িব স, িপএইচ.িড. গেবষক, িশ াবষ: ২০১৮-২০১৯, রিজ নং: ০৪, ােনজেম  িবভাগ, চ াম
িব িব ালয়।
১২) বগম উে  আমারা, িপএইচ.িড. গেবষক, িশ াবষ: ২০১৭-২০১৮, রিজ নং: ২৯৬১, াণরসায়ন ও অ াণ িব ান
িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার।

১০-১-২০২২
জা া ল ফরেদৗস

উপ-পিরচালক
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