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িবষয:় ধ ানম ীরধানম ীর   িশ ািশ া   সহ ায়তাসহ ায়তা   াা   থ েকথেক  এম.িফল.এম.িফল.  ওও  িপএইচ.িড.িপএইচ.িড.  কােসকােস   ফ েলািশপফেলািশপ   ওও  িি   দানদান
২০২১২০২১   এরএর   জজ   মেনানয়নমেনানয়ন।।

          ধানম ীর িশ া সহায়তা া  থেক এম.িফল. ও িপএইচ.িড. কােস ফেলািশপ ও ি  দান ২০২১ এর জ
যথা েম িনে ািলিখত ০৫ ( াচ) জন এম.িফল. গেবষক এবং ০৭ (সাত) জন িপএইচ.িড. গেবষকেক শতসােপে
ফেলািপশ ও ি  দােনর জ  মেনানয়ন দয়া হেলা:

মেনানয়নমেনানয়ন   াা   এম.িফল.এম.িফল.  গেবষেকরগেবষেকর   তািলকাতািলকা ::
মম ন ামন াম গেবষণারগেবষণার  িশ েরান ামিশ েরান াম িব িব ালয়িব িব ালয়

১. সরাত জাহান
Impact of COVID-19 on Mental Health and 
Academic Perfomance of School Students: A Case 
Study of Dhaka North City Corporation

ঢাকা িব িব ালয়
রিজ নং: ৩৩৪২৪

২. আ র রা াক
ASSESSMENT OF THE FAO AQUACROP MODEL 
FOR SIMULATING MAIZE GROWTH AND 
PRODUCTIVITY UNDER DEFICIT IRRIGATION 
IN A SUB TROPICAL ENVIRONMENT

রাজশাহী িব িব ালয়
রিজ 

নং: ২১১০৬৬৬৫০১

৩. মা: 
মিন ামান

Fabrication of capacitor materials from 
banana leaves

বাংলােদশ েকৗশল 
িব িব ালয়
রিজ 

নং 1018033204

৪. মা: 
মিন ামান

Investigation of invitro and invivo 
antiinflammatory potential of isolated compounds 
from medicinal plants.

রাজশাহী িব িব ালয়
রিজনং: ২০১১১২৬৫০১

৫. আহে দ 
ািক

The Role of Anthropocentrism in case of 
Sustainable Development: An Ethical Analysis.

ঢাকা িব িব ালয়
রিজ নং: ২৬/২০১৮-১৯

মেনানয়নমেনানয়ন   াা   িপএইচ.িড.িপএইচ.িড.  গেবষেকরগেবষেকর   তািলকাতািলকা ::
মম ন ামন াম গেবষণারগেবষণার  িশ েরান ামিশ েরান াম িব িব ালয়িব িব ালয়

১.
মা: র-

ই-আলম

Development of Membrane Bioreactor (MBR) Employing 
Commercial and Modified Membranes for Wastewater 
Treatment in Bangladesh

ঢাকা িব িব ালয়
রিজ 

নং: 20/2018-
2019

২. ফােতমা 
লতানা 

া

Violence Against Women and the “Victim Body”: 
Local-level Judicial Process in Bangladesh with 
Global Contextual

জগ াথ 
িব িব ালয়
রিজ 

নং D200405002
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৩. মা: 
এমদা ল 
হাসান 

ল

Exploration of anti-diabetic activity and structure 
elucidation of some Bangladeshi plants.

জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়
রিজ নং 3180

৪. ম না 
িব াস

Impact of Emotional Intelligence on Job Behavior in the 
Insurance Companies of Bangladesh

চ াম 
িব িব ালয়
রিজ নং: ০৪

৫.

মিতউর 
রহমান

Food Intake behavior and prevalence of anaemia among 
working pregnant women and their pregnancy outcome

বাংলােদশ 
ইউিনভািস  অফ 

েফশনাল 
রিজ 

নং 10040170025

৬. মা: 
ল 

আিমন

"FINITE ELEMENT ANALYSIS OF EFFECTS OF 
TEMPERATURE ON BLOOD FLOW IN HUMAN 
AETHEROSCLEROTIC RADIAL ARTERY UNDER HEAT 
GENERATION AND JOULE HEATING".

বাংলােদশ েকৗশল 
িব িব ালয়
রিজ 

নং 1018094004

৭. বগম 
উে  

আমারা

A study on thyroid functions in obese and non-obese type-2 
diabetic patients in Bangladesh

জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়
রিজ নং ২৯৬১

এম.িফল.এম.িফল.  ওও  িপএইচ.িড.িপএইচ.িড.  কােসকােস   ফ েলািশপফেলািশপ   ওও  িি   া ি রা ি র   শতশত   এবংএবং  িনয়মাবিলিনয়মাবিল ::
১। মেনানীত গেবষকগণেক আগামী ৩০ ন ২০২১ তািরেখর মে  ফেলািশপ া ােম যাগদান করেত হেব। এ সমেয়র
মে  যাগদান করেত থ হেল ার মেনানয়ন বািতল বেল গ  হেব।
২। এম. িফল. গেবষণার জ  ফেলািশপ ও ি র ময়াদ ২ ( ই) বছর।
৩। িপএইচ.িড. গেবষণার জ  ফেলািশপ ও ি র ময়াদ ৩ (িতন) বছর।
৪। মেনানীত াথ েক এক  ি পে  া র করেত হেব। ি র িনয়ম ও শতা যায়ী গেবষকগণ ােদর 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 ি পে  আব
থাকেল তা বািতল কের ধানম ীর িশ া সহায়তা াে র ফেলািশপ ও ি র জ  িবেবিচত হেত পারেবন। ি র
কােনা শত ভংগ করেল অথবা ায় গেবষণার কাজ ব  করেল ি  িহেসেব া  স দয় অথ ৫% াংক দসহ
ফরত িদেত হেব।
৬। গেবষকগণ িনয়িমত গেবষক ( ণকালীন) িহেসেব গেবষণায় িনেয়ািজত থাকেবন এবং ি  দানকারী ক পে র
অ েমাদন সােপে  গেবষণাকলীন অ  কান চাকিরর জ  আেবদন করেত পারেবন।
৭। গেবষণা শষ হওয়ার ৩ (িতন) মােসর মে  গেবষকগণ ত াবধায়েকর মা েম সমাপনী িতেবদনসহ গেবষণা
অিভস েভর ৩ (িতন) কিপ ও এক  সফট কিপ ধানম ীর িশ া সহায়তা া  এ দািখল করেবন। সফট কিপসহ

িতেবদন ও অিভস েভর কিপ যৗি ক কারণ িতেরেক জমা িদেত থ হেল ফেলািশপ বাবদ হীত অথ গেবষক
ফরত দােন বা  থাকেবন।
৮। গেবষণা অ গিত সােপে  িত ৬ (ছয়) মাস পর পর িকি েত গেবষেকর অথ ম র করা হেব। িত িকি র অথ

াি র জ  গেবষকেক ার গেবষণা ত াবধায়ক ও তপে র মা েম গেবষণার সে াষজক অ গিত িতেবদন দািখল
করেত হেব।
৯। সবেশষ িকি  হেণর েব 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 বা মিত ছাড়া কােনা েমই গেবষণা িবরিত বা কম েল যাগদান
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করেত পােরেবন না।
১২। ফেলািশপ ও ি  দােনর ে  ধানম ীর িশ া সহায়তা া  থেক এম.িফল. ও িপএইচ.িড. কােস ফেলািশপ
ও ি  দান নীিতমালা’র শতাবিল অ সরণ করা হেব।
* যাগােযাগ: ০১৮১৭০২৮২৪৪ এবং ০১৭৩৬৩২৭৫৬২।

৯-৬-২০২১

িবতরণ :
১) জনাব সরাত জাহান, এম.িফল. গেবষক, সশন: 
২০২০-২১, রিজ নং: ৩৩৪২৪, ঢাকা িব িব ালয়।
২) জনাব আ র রা াক, এম.িফল. গেবষক, সশন : 
২০২০২১, রিজ নং: ২১১০৬৬৬৫০১, রাজশাহী 
িব িব ালয়।
৩) জনাব মা: মিন ামান, এম.িফল. গেবষক, সশন: 
২০১৮-১৯, রিজ নং 1018033204, বাংলােদশ 

েকৗশল িব িব ালয়।
৪) জনাব মা: মিন ামান, এম.িফল. গেবষক, সশন: 
২০১৯-২০, রিজনং: ২০১১১২৬৫০১, রাজশাহী 
িব িব ালয়।
৫) জনাব আহে দ ািক, সশন: ২০১৮-১৯, রিজ নং: 
২৬/২০১৮-১৯, ঢাকা িব িব ালয়।
৬) জনাব মা: র-ই-আলম, িপএইচ.িড. গেবষক, সশন: 
২০১৮-১৯, রিজ নং: 20/2018-2019, ঢাকা 
িব িব ালয়।
৭) জনাব ফােতমা লতানা া, িপএইচ.িড. গেবষক, 
সশন: ২০২০-২১, রিজ নং D200405002, 
জগ াথ িব িব ালয়।
৮) জনাব মা: এমদা ল হাসান ল, িপএইচ.িড. 
গেবষক, সশন: ২০১৯-২০, রিজ নং 3180, 
জাহা ীরনগর িব িব ালয়।
৯) জনাব ম না িব াস, িপএইচ.িড. গেবষক, সশন: 
২০১৮-১৯, রিজ নং: ০৪, চ াম িব িব ালয়।
১০) জনাব মিতউর রহমান, িপএইচ.িড. গেবষক, সশন: 
২০১৬-১৭, রিজ নং 10040170025, বাংলােদশ 
ইউিনভািস  অফ েফশনাল ।
১১) জনাব মা: ল আিমন, িপএইচ.িড. গেবষক, সশন: 
২০১৮, রিজ নং 1018094004, বাংলােদশ 

েকৗশল িব িব ালয়।

নাসরীন আফেরাজ
ব াপনা পিরচালক

ফান: ০২-৮১৯২২০০
ইেমইল: md@pmeat.gov.bd
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১২) বগম উে  আমারা, িপএইচ.িড. গেবষক, সশন: 
২০১৭-১৮, রিজ নং ২৯৬১, জাহা ীরনগর িব িব ালয়।

ারক ন র: ৩৭.২৪.০০০০.০০০.৩২.০০২.২১.৩৫/১ তািরখ: ২৫ জ  ১৪২৮
০৮ ন ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল ( জ তার িভি েত নয়): 
১) উপাচায, ঢাকা িব িব ালয়
২) উপাচায, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়
৩) উপাচায, রাজশাহী িব িব ালয়
৪) উপাচায, জাহা ীরনগর িব িব ালয়
৫) উপাচায, জগ াথ িব িব ালয়
৬) উপাচায, চ াম িব িব ালয়।
৭) উপাচায, বাংলােদশ ইউিনভািস  অফ েফশনাল।
৮) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ )
৯) া ামার , আইিস  শাখা , ধানম ীর িশ া সহায়তা া  (ওেয়বসাইেট কােশর ব া হেণর জ )
১০) ি গত সহকারী, ব াপনা পিরচালেকর দ র , ধানম ীর িশ া সহায়তা া

৯-৬-২০২১
জা া ল ফরেদৗস 

উপ-পিরচালক
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