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০২-৮১৯১০১৯

ন র: ৩৭.২৪.০০০০.০০০.৩৩.০০১.২০.২০ তািরখ: 
১২ জলুাই ২০২০

২৮ আষাঢ় ১৪২৭

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

িবষয়িবষয়: : ২০১৯২০১৯  সােলরসােলর  এম.িফল.এম.িফল.  গেবষেকরগেবষেকর  অ েলঅ েল  ২য়২য়  িকি রিকি র ( (জা য়ািরজা য়াির  ২০২০২০২০--জুনজুন  ২০২০২০২০) ) ফেলািশেপরফেলািশেপর  অথঅথ
ছাড়করণছাড়করণ  সং াসং া ।।

          উপুয  িবষেয়র পিরে ি েত ধানম ীর িশ া সহায়তা াে র ২০১৯ সােলর এম.িফল. গেবষেকর
অ েল ২য় িকি র (জা য়াির ২০২০-জুন ২০২০) ফেলািশেপর অথ স চেকর মাধ েম ‘এম.িফল ও
িপএইচ.িড. গেবষণা তহিবল, ধানম ীর িশ া সহায়তা া ’ থেক ২০১৯ সােলর এম.িফল. ও িপএইচ.িড
ফেলািশপ ও বিৃ  মেনানয়ন প  উি িখত যাবতীয় শতাবিল অ সরণপুবক ছাড় করা হেলা। 

িমকিমক নামনাম িঠকানািঠকানা িকিিকি ছাড়কতৃছাড়কতৃ  টাকারটাকার  পিরমাণপিরমাণ

১. জনাব লাবনী ইসলাম 
চমুকী

ক  নং ২০৫, নবাব 
ফয়জুে সা চৗধরুানী ছা ী 
িনবাস, ঢাকা িব িবদ ালয়, 
ঢাকা।

২য় িকি  
(জা য়াির ২০২০-
জুন ২০২০)

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

২. জনাব মাহা দ আব ু
জাফর

সহকারী অধ াপক, রা িব ান 
িবভাগ, সরকাির বিরশাল 
কেলজ, বিরশাল।

২য় িকি  
(জা য়াির ২০২০-
জুন ২০২০)

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

৩. জনাব মা: িব ব 
হােসন

ক  নং ৪৩৯, ব ব  ু শখ 
মিুজবরু রহমান হল, 
জাহা ীরনগর িব িবদ ালয়, 
সাভার, ঢাকা।

২য় িকি  
(জা য়াির ২০২০-
জুন ২০২০)

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

৪.
জনাব নািদয়া 
আ ার মু া

ম নং- ১০৩ (এ), 
বােয়ািফিজ  িরসাচ 
ল াবেরটির পুরােনা 
একােডিমক ভবন, িফিজ ও 
িবভাগ, বেুয়ট, ঢাকা।

২য় িকি  
(জা য়াির ২০২০-
জুন ২০২০)

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

১



৫. জনাব মা: আিরফুর 
রহমান

াম: পুর, পা: মহািট, 
থানা: শরপুর সদর, জলা: 
শরপুর।

২য় িকি  
(জা য়াির ২০২০-
জুন ২০২০)

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

৬. জনাব কাজী আসমা 
আহেমদ শামীমা

কাজী বািড়, াম: 
নগরেকা া, পা: নগরেকা া, 
সাভার, ঢাকা।

২য় িকি  
(জা য়াির ২০২০-
জুন ২০২০)

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

৭. জনাব তাহিমনা 
লতানা যিুথ

ক  নং ৪০৪, নবাব 
ফয়জুে সা চৗধরুানী ছা ী 
িনবাস, ঢাকা িব িবদ ালয়, 
ঢাকা।

২য় িকি  
(জা য়াির ২০২০-
জুন ২০২০)

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

১৪-৭-২০২০
নাসরীন আফেরাজ

ব ব াপনা পিরচালক
ফান: ০২-৮১৯২২০০

ইেমইল: md@pmeat.gov.bd

ন র:
৩৭.২৪.০০০০.০০০.৩৩.০০১.২০.২০/১(১০)

তািরখ: ২৮ আষাঢ় ১৪২৭
১২ জলুাই ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) জনাব লাবনী ইসলাম চুমকী, ক  নং ২০৫, নবাব ফয়জেু সা চৗধুরানী ছা ী িনবাস, ঢাকা
িব িবদ ালয়, ঢাকা
২) জনাব মাহা দ আব ুজাফর, সহকারী অধ াপক, রা িব ান িবভাগ, সরকাির বিরশাল কেলজ,
বিরশাল
৩) জনাব মা: িব ব হােসন, ক  নং ৪৩৯, ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান হল, জাহা ীরনগর
িব িবদ ালয়, সাভার, ঢাকা
৪) জনাব নািদয়া আ ার মু া, ম নং- ১০৩ (এ), বােয়ািফিজ  িরসাচ ল াবেরটির পরুােনা একােডিমক
ভবন, িফিজ ও িবভাগ, বেুয়ট, ঢাকা
৫) জনাব মা: আিরফরু রহমান, াম: পরু, পা: মহািট, থানা: শরপরু সদর, জলা: শরপরু
৬) জনাব কাজী আসমা আহেমদ শামীমা, কাজী বািড়, াম: নগরেকা া, পা: নগরেকা া, সাভার, ঢাকা
৭) জনাব তাহিমনা লতানা যিুথ, ক  নং ৪০৪, নবাব ফয়জেু সা চৗধুরানী ছা ী িনবাস, ঢাকা
িব িবদ ালয়, ঢাকা
৮) সহকারী পিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, ধানম ীর িশ া সহায়তা া
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 া

২



১৪-৭-২০২০
জা াতুল ফরেদৗস

উপ-পিরচালক
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