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িব ি  

িব ান ও ি  ম ণালেয়র আওতাধীন াশনাল ইনি উট অব বােয়ােটকেনালিজ (এনআইিব) হেত ২০২১-২০২২ অথ বছের 
“এনআইিব িরসাচ ফেলািশপ” এর আওতায় সাত  পা  ড রাল এবং ১৪ চৗ  পা  া েয়ট ফেলািশপ দােনর লে   
িব ি  কাশ করা হয় ( ফেলািশপ িব ি , ারক: ৩৯.০৬.২৬৭২.০০১.২২.০০২.২১-১২১০, তািরখ: ২০/০৪/২০২১ এবং 

নঃেফেলািশপ িব ি , ারক: ৩৯.০৬.২৬৭২.০০১.২২.০০২.২১.১২৭৯, তািরখ: ২০/০৫/২০২১)। উ  পদ েলােত িনেয়ােগর লে  
গত ০১/০৮/২০২১ হেত ০৬/০৮/২০২১ পয  পযায় েম িনবািচত াথ গেণর সা াৎকার হন করা হয়। িনেয়ােগর জ  ‘এনআইিব 
িরসাচ ফেলা িনেয়াগ কিম ’ক ক পািরশ ত াথ গেনর তািলকা িনে  উে খ করা হ’ল। উে  য, িনবািচত াথ গনেক ১/৯/২০২১ 
হইেত ৩০/৯/২০২১ এর মে  এনআইিবেত যাগদান করেত হেব। যাগদােনর সময় অব ই িন িলিখত কাগজপ ািদ/সনদপ স হ 
সংি  ক পে র িনকট দািখল করেত হেব: 
১. জাতীয় পিরচয়প  / েযাজ  ে  পাস পােটর সত ািয়ত ফেটাকিপ 
২. সকল িশ াগত যা তার লসনদপে র সত ািয়ত কিপ 
৩. িতন (০৩) কিপ পাসেপাট সাইেজর সত ািয়ত ছিব ও 
৪. রিজ াড মিডেকল অিফসার ক ক শারীিরক তা মােণর সনদপ   
৫. িনেয়াগপ । িনেয়াগপ  িনবািচত াথ গেনর ায়ী কানায় রণ করা হেব। েয়াজেন এনআইিব অিফস হেত ি েকট িনেয়াগপ  
সং হ কের যাগদান করা যােব। 
 

িনবািচত পা  ড রাল াথ গেণর তািলকা 
 রাল নং নাম ও িপতা-মাতার নাম কানা 

Ani-1 জনাব মাঃ শির ল ইসলাম 
িপতাঃ মাঃ ইসমাইল হােসন 
মাতাঃ হােজরা বগম 

ামঃ আ মাইঠান  
পা ঃ য়া র, ১৮২০ 

থানাঃ ধামরাই, জলাঃ ঢাকা 
 

Mol-3 জনাব এ ক এম কািফ  
িপতাঃ এম এ রা াক 
মাতাঃ রওশান আরা বগম  

ামঃ িনরকাি , পা ঃ গাহালা  
থানাঃ ক দ র 
জলাঃেগাপালগ  

 
 

িনবািচত পা  া েয়ট াথ গেণর তািলকা 
 রাল নং নাম ও িপতা-মাতার নাম কানা 

Mol-2 জনাব শারিমন লতানা 
িপতা: আ ল সাইন 
মাতা: ফিরদা বগম 

বাসা- F3/7, এই আর আবািসক কেলানী, 
গণকবািড়, আ িলয়া, সাভার ঢাকা-১৩৪৯ 

Mol-6 জনাব হা াদ শাম ামান 
িপতা: হা াদ শাহজাহান সদার 
মাতা: র পার বগম 

াট: ২িব, পািকজা টাওয়ার, ল-২০, ব ম ল 
বা া, ঢাকা-১২১২ 

Mol-7 জনাব ইমরান খান 
িপতা: মিহউি ন খান 
মাতা: জাহানারা খানম 

৯৮ উ র গদা, ঢাকা-১২১৪ 

Mol-9 জনাব শারিমন আ ার 
িপতা: আিম র খান 
মাতা : মা খান 

সাবািলয়া, বটতলা, টাংগাইল সদর-১৯০০। 

Mol-10 জনাব সােহদা তামা া 
িপতা:েমা: ফজ র রহমান 
মাতা: রজাহান বগম 

াংক টাউন কেলানী, সাভার, ঢাকা-১৩৪০। 

Ani-1 জনাব ফারজানা আকতার কিল 
িপতা: মাহা দ সকা র 
মাতা: র জাহান বগম 

যে : ইয়ািছন কাজীর বািড়, াম: ফেতহ র; 
ডাকঘর: মদনহাট-৪৩৩০; উপেজলা: 
হাটহাজারী; জলা: চ াম 

Ani-4 জনাব নািলকা  
িপতাঃচে র িসংহ 
মাতাঃ মি না দবী 

রানী ১০/২, িবদ বাজার, িসেলট-৩১০০। 
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Bioinf-1 জনাব আিন র রহমান 
িপতা: মাঃ রিহম উ াহ 
মাতা: শাহনাজ বগম 

াশনাল ইনি উট অব বােয়ােটকেনালিজ, 
সাভার, ঢাকা 

Bioinf-4 জনাব িজশান মাহ দ চৗ রী 
িপতা: জিসম উি ন মাহ দ 
মাতা: িদল আফেরাজ মাহ দ 

২২৪, পাঠশালা গিল, শ র, মাহা দ র, ঢাকা-
১২০৭ 

Bioinf-5 জনাব অির  ভ াচায 
িপতা: েদব ভ াচায 
মাতা: াগতা শমা 

১০/৩-১০/৪, ত াবাগ, সাবাহানবাগ, ঢাকা-১২০৭ 

Env-4 জনাব মাঃ িফেরাজ আলী 
িপতা: মাঃ কােশম আলী 
মাতা: ল িল বগম 

ইিবিড, এনআইিব, গণকবািড়, আ িলয়া, সাভার, 
ঢাকা-১৩৪৯ 

Env-5 জনাব সানজানা রহমান িল  
িপতা: মাঃ িমজা র রহমান 
মাতা: িফেরাজা বগম 

াট: এ২, ১১০, স াল রাড ফা  াইভ, 
ধানমি , ঢাকা-১২০৫ 

Fi-1 িতভা খান লতা 
িপতা: মা: িলয়াকত আলী খান 
মাতা: িন ফা ইয়াসিমন 

বাসা-১০, রাড-২  
ক-িস, সকশন-২ 

িমর র, ঢাকা - ১২১৬ 
Fi-3 নামঃ মাঃ নািসর খান 

িপতাঃেমাঃ আ ল গিন 
মাতাঃ মাছাঃ নাজমা বগম 

িরসাচ ফেলা, এফ.িব.িড, এনআইিব, গণকবাড়ী, 
আ িলয়া সাভার, ঢাকা-১৩৪৯। 

Mic-1 নািফসা সরাত চৗ রী 
িপতা: এ.এ. নজ ল ইসলাম চৗ রী 
মাতা: তাসিলমা আফেরাজ চৗ রী 

ক নং: ০৯, াট নং: ৪১ 
িব ম র গােডন িস  
সদরঘাট, ঢাকা - ১১০০ 

Mic-5 নামঃ মিনর হােসন 
িপতাঃেমাঃ শিফক িময়া 
মাতাঃ রওশনারা বগম 

াম-রিফনগর, 
ডাকঘর- রিফনগর,উপেজলা- িদরাই, জলা- 

নামগ । 
Mic-8 নাম: গ া পাল 

িপতা: দব ত পাল 
মাতা: িমনিত পাল 

ই-১৮/১, তালবাগ থানা রাড, সাভার, ঢাকা-
১৩৪০ 

Pla-6 নামঃ মাঃ িমরা ল ইসলাম, 
িপতাঃ হািফ র রহমান 
মাতাঃ িল বগম 

৫৭/১ দি ণ টপাড়া, ান পাড়া, লনা সদর, 
লনা-৯২০১। 

Pla-9 নাম: শশাংক শখর সরকার 
িপতা: সেব র সরকার 
মাতা: হনা রানী রায় 

াম:+ পা: কাদালেধায়া, ইউিনয়ন: ২ নং 
বাকাল ইউিনয়ন, ওয়াড-৬, উপেজলা: 
আৈগলঝাড়া, বিরশাল-৮২৪১।  

 
 
 

শামীমা আখতার শারিমন 
সদ  সিচব 

             এনআইিব িরসাচ ফেলা িনেয়াগ কিম  
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2. ওেয়বসাইট, এনআইিব। 
3. না শ বাড, এনআইিব।  
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