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িবষয়: ধানম ীরধানম ীর  িশ ািশ া  সহায়তাসহায়তা  াা   থেকথেক  এম.িফল.এম.িফল.  ওও  িপএইচ.িড.িপএইচ.িড.  কােসকােস  ফেলািশপফেলািশপ  ওও  বিৃবিৃ
দানদান  ২০২০২০২০  এরএর  জজ   মেনানয়নমেনানয়ন।।

সূ : ৩৭.২৪.০০০০.০০০.৩৩.০০১.২০.১৭, তািরখ: ২০২০-০৬-১৬

          ধানম ীর িশ া সহায়তা া  থেক এম.িফল. ও িপএইচ.িড. কােস ফেলািশপ ও বিৃ  দান ২০২০
এর জ  যথা েম িনে ািলিখত ০৭ (সাত) জন এম.িফল. গেবষক এবং ১০ (দশ) জন িপএইচ.িড. গেবষকেক
শতসােপে  ফেলািপশ ও বিৃ  দােনর জ  মেনানয়ন দয়া হেলা:

মেনানয়নমেনানয়ন  াা   এম.িফল.এম.িফল.  গেবষেকরগেবষেকর  তািলকাতািলকা::
ম.ম. নামনাম িঠকানািঠকানা  ওও  মাবাইলমাবাইল  না ারনা ার

১. তািনয়া লতানা রাণীনগর (হাদীরেমাড়), ঘাড়ামারা-৬১০০, বায়ািলয়া, 
রাজশাহী। ০১৭৩১৩৫০৮১১

২. িব.এম. শহী ল ইসলাম ভাষক, অথনীিত িবভাগ, নািজরপুর ইউনাইিটড কেলজ, 
ডাক- এন,িপ লু, উপেজলা- মলুাদী, জলা- বিরশাল। 
০১৭১১১৯৮২১৫

৩. মাছা: আি য়া খাতনু ম নং-৫০৮, নবাব ফয়জুে সা চৗধরুানী ছা ীিনবাস, 
রােকয়া হল, ঢাকা িব িবদ ালয়।  ০১৯৩৮০২৯৬০৪

৪. বদ ননাহার ২৯, র লপুর, আ ু াহপুর, দি ণ করাণীগ , ঢাকা-১৩১০। 
০১৯১১৬৬৯৯১৬

৫. খািদজা বগম ম নং-৪০৯, এ ােন  ভবন, আইিবএস হাে ল, রাজশাহী 
িব িবদ ালয়। ০১৯১১৯০৫৩০৪

৬. আব ুকাওছার ম-১১৩, ফজললু হক, মসুিলম হল, ঢাকা িব িবদ ালয়। 
০১৭২৭৬০৭২৭৮

৭. সানিজদা আফিরন আিজমপুর সরকাির কেলানী, িবি ং নং- ০৪, ঢাকা।
 ০১৯৫২৮৮২৪৮৪

মেনানয়নমেনানয়ন  াা   িপএইচ.িড.িপএইচ.িড.  গেবষেকরগেবষেকর  তািলকাতািলকা::
ম.ম. নামনাম িঠকানািঠকানা  ওও  মাবাইলমাবাইল  না ারনা ার

১. আব ুজাফর আহেমদ মু ল হাউজ-৩৩, ক-িব, রাড-৭, িপিস কালচারাল হাউিজং 
সাসাইিট, আরামবাগ, ঢাকা।  ০১৭৮৮৬৮৬৯১১

২. িশহাব উি ন সহকাির অধ াপক, পদাথ িব ান, চৗমহুনী সরকাির কেলজ
৩. মাহা দ মাহববুরু রহমান

               
হাউজ-৫৪, রাড-১০, স র-০৬, উ রা, ঢাকা।
 ০১৭৪০৯৯৬৮৯৮
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৪. আব ুদাউদ লৎুফুল জািমর খান খান িভলা, াট নং- িব/৫, বািড় নং- ৫০৫, গায়ালেটক, 
ফায়দাবাদ, দি ণ খান, ঢাকা।  ০১৫৫৭৭৮১৬৫৬

৫. মা: মিন ল ইসলাম সহকারী অধ াপক, রসায়ন িবভাগ, ি য়া সরকাির কেলজ, 
ি য়া। ০১৭৬০৪৬৮৭৭৪

৬. শাহানাজ পারভীন ৩০/৫/িস, বেুয়ট িটচাস কায়াটার, বেুয়ট, ঢাকা।
 ০১৭১১৪৪৯৯২৪

৭. ঈিশতা রায় হাউজ নং ২৮০/২, বানািরপাড়া রাড বাই লন, বটতলা, 
গাপালগ । ০১৭১৬৩৫৫৫০৫

৮. মাহমদুা খাতনু ভূতাি ক িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িবদ ালয়, 
সাভার, ঢাকা। ০১৭১১৫১১৫৪১

৯. মা: আ সু সা ার বগ িপএইচিড ফেলা, মাই বােয়ালিজ এ ড হাইিজন িবভাগ, 
ভেটিরনাির অ ষদ, বাংলােদশ কিৃষ িব িবদ ালয়, 

ময়মনিসংহ। ০১৭৬৮২৪২৮৬৭
১০. মা: শওকত হােসন ভূইয়া ২৭৯, পি ম ভু িলয়া, াট নং ৪/এ, ডেুয়ট, গাজীপুর। 

০১৯১৩১৯১৮৩৬

এম.িফল.এম.িফল.  ওও  িপএইচ.িড.িপএইচ.িড.  কােসকােস  ফেলািশপফেলািশপ  ওও  বিৃবিৃ   াি রাি র  শতশত  এবংএবং  িনয়মাবিলিনয়মাবিল::
১। মেনানীত গেবষকগণেক আগামী ৩০ জুন ২০২০ তািরেখর মেধ  ফেলািশপ া ােম যাগদান করেত হেব।
এ সমেয়র মেধ  যাগদান করেত ব থ হেল তাঁর মেনানয়ন বািতল বেল গণ  হেব।
২। এম. িফল. গেবষণার জ  ফেলািশপ ও বিৃ র ময়াদ ২ ( ই) বছর।
৩। িপএইচ.িড. গেবষণার জ  ফেলািশপ ও বিৃ র ময়াদ ৩ (িতন) বছর।
৪। মেনানীত াথীেক একিট চিু পে  া র করেত হেব। চিু র িনয়ম ও শতা যায়ী গেবষকগণ তাঁেদর
কাযাবিল পালন করেবন।
৫। মেনানীত গেবষক অ  কােনা সং া বা িত ান থেক একই গেবষণার জ  কােনা অথ বা েযাগ- িবধা

হণ করেত পােরেবন না। তেব কােনা সং া বা িত ােনর কােনা অথ বা েযাগ- িবধা হণ বা কােনা
চিু পে  আব  থাকেল তা বািতল কের ধানম ীর িশ া সহায়তা াে র ফেলািশপ ও বিৃ র জ  িবেবিচত
হেত পারেবন। চিু র কােনা শত ভংগ করেল অথবা ায় গেবষণার কাজ ব  করেল বিৃ  িহেসেব া  সমদুয়
অথ ৫% ব াংক দসহ ফরত িদেত হেব।
৬। গেবষকগণ িনয়িমত গেবষক (পূণকালীন) িহেসেব গেবষণায় িনেয়ািজত থাকেবন এবং বিৃ  দানকারী
কতপৃে র অ েমাদন সােপে  গেবষণাকলীন অ  কান চাকিরর জ  আেবদন করেত পারেবন।
৭। গেবষণা শষ হওয়ার ৩ (িতন) মােসর মেধ  গেবষকগণ ত াবধায়েকর মাধ েম সমাপনী িতেবদনসহ
গেবষণা অিভস েভর ৩ (িতন) কিপ ও একিট সফট কিপ ধানম ীর িশ া সহায়তা া  এ দািখল করেবন।
সফট কিপসহ িতেবদন ও অিভস েভর কিপ যৗি ক কারণ ব িতেরেক জমা িদেত ব থ হেল ফেলািশপ বাবদ
গৃহীত অথ গেবষক ফরত দােন বাধ  থাকেবন।
৮। গেবষণা অ গিত সােপে  িত ৬ (ছয়) মাস পর পর িকি েত গেবষেকর অথ ম রু করা হেব। িত িকি র
অথ াি র জ  গেবষকেক তাঁর গেবষণা ত াবধায়ক ও কতৃপে র মাধ েম গেবষণার সে াষজক অ গিত

িতেবদন দািখল করেত হেব।
৯। সবেশষ িকি  হেণর পূেব গেবষণা অিভস ভ জমাদােনর ত য়নপ  দািখল করেত হেব।
১০। ত াবধায়েকর স ানী গেবষণাকম সমা  (িডি  াি ) হওয়ার পর দান করা হেব।
১১। গেবষক ধানম ীর িশ া সহায়তা াে র পূবা মিত ছাড়া কােনা েমই গেবষণা িবরিত বা কম েল
যাগদান করেত পােরেবন না।

১২। ফেলািশপ ও বিৃ  দােনর ে  ধানম ীর িশ া সহায়তা া  থেক এম.িফল. ও িপএইচ.িড. কােস
ফেলািশপ ও বিৃ  দান নীিতমালা’র শতাবিল অ সরণ করা হেব।

* যাগােযাগ: ০১৮১৭০২৮২৪৪ এবং ০১৯১৩৫৪৯৫৫৬।
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১৭-৬-২০২০

িবতরণ :
১) তািনয়া লতানা, রাণীনগর (হাদীরেমাড়), 
ঘাড়ামারা-৬১০০, বায়ািলয়া, রাজশাহী। 

২) িব.এম. শহী ল ইসলাম, ভাষক, অথরীিত 
িবভাগ, নািজরপুর ইউনাইিটড কেলজ, ডাক- এন,িপ 

লু, উপেজলা- মলুাদী, জলা- বিরশাল।
৩) মাছা: আি য়া খাতনু, ম নং-৫০৮, নবাব 
ফয়জুে সা চৗধরুানী ছা ীিনবাস, রােকয়া হল, ঢাকা 
িব িবদ ালয়।
৪) বদ ননাহার, ২৯, র লপুর, আ ু াহপুর, দি ণ 
করাণীগ , ঢাকা-১৩১০।

৫) খািদজা বগম, ম নং-৪০৯, এ ােন  ভবন, 
আইিবএস হাে ল, রাজশাহী িব িবদ ালয়।
৬) আব ুকাওছার, ম-১১৩, ফজললু হক, মসুিলম 
হল, ঢাকা িব িবদ ালয়।
৭) সানিজদা আফিরন, আিজমপুর সরকাির কেলানী, 
িবি ং নং- ০৪, ঢাকা।
৮) আব ুজাফর আহেমদ মু ল, হাউজ-৩৩, ক-িব, 
রাড-৭, িপিস কালচারাল হাউিজং সাসাইিট, 

আরামবাগ, ঢাকা।
৯) িশহাব উি ন, সহকাির অধ াপক, পদাথ িব ান, 
চৗমহুনী সরকাির কেলজ

১০) মাহা দ মাহববুরু রহমান, হাউজ-৫৪, রাড-১০, 
স র-০৬, উ রা, ঢাকা।

১১) আব ুদাউদ লৎুফুল জািমর খান, খান িভলা, াট 
নং- িব/৫, বািড় নং- ৫০৫, গায়ালেটক, ফায়দাবাদ, 
দি ণ খান, ঢাকা।
১২) মা: মিন ল ইসলাম, সহকারী অধ াপক, রসায়ন 
িবভাগ, ি য়া সরকাির কেলজ।
১৩) শাহানাজ পারভীন, ৩০/৫/িস, বেুয়ট িটচাস 
কায়াটার, বেুয়ট, ঢাকা।

১৪) ঈিশতা রায়, হাউজ নং ২৮০/২, বানািরপাড়া 
রাড বাই লন, বটতলা, গাপালগ ।

১৫) মাহমদুা খাতনু, ভূতাি ক িব ান িবভাগ, 
জাহা ীরনগর িব িবদ ালয়, সাভার, ঢাকা।
১৬) মা: আ সু সা ার বগ, িপএইচিড ফেলা, 
মাই বােয়ালিজ এ ড হাইিজন িবভাগ, ভেটিরনাির 
অ ষদ, বাংলােদশ কিৃষ িব িবদ ালয়, ময়মনিসংহ।

নাসরীন আফেরাজ
ব ব াপনা পিরচালক
ফান: ০২-৮১৯২২০০

ইেমইল: md@pmeat.gov.bd
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১৭) মা: শওকত হােসন ভূইয়া, ২৭৯, পি ম 
ভু িলয়া, াট নং ৪/এ, ডেুয়ট, গাজীপুর।

ারক ন র: ৩৭.২৪.০০০০.০০০.৩৩.০০১.২০.১৮/১(১০) তািরখ: ২ আষাঢ় ১৪২৭
১৬ জনু ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপাচায, ঢাকা িব িবদ ালয়
২) উপাচায, বাংলােদশ েকৗশল িব িবদ ালয়
৩) উপাচায, রাজশাহী িব িবদ ালয়
৪) উপাচায, জগ াথ িব িবদ ালয়
৫) উপাচায, শেরবাংলা কিৃষ িব িবদ ালয়
৬) উপাচায, জাতীয় িব িবদ ালয়
৭) মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
৮) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ (সিচব মেহাদেয়র
সদয় অবগিতর জ )
৯) া ামার, আইিসিট শাখা, ধানম ীর িশ া সহায়তা া  (ওেয়ব সাইেট কােশর জ )
১০) ব ি গত সহকারী, ব ব াপনা পিরচালেকর দ র , ধানম ীর িশ া সহায়তা া

১৭-৬-২০২০
জা াতলু ফরেদৗস 

উপ-পিরচালক
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