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২৩ ফা নু ১৪২৫

াপনাপন
িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতা- ক তঁার নােমর পাে  বিণত িব িবদ ালেয়র
অধীন িপএইচ.িড. (খ ডকালীন) কােস িনে া  শেত  অধ য়েনর লে  ভিতর অ মিত দান করা হেলা:

িমক নাম, পদবী ও কম ল কাস, িশ াবষ, িব িবদ ালয় ও গেবষণার 
িশেরানাম

০১ জনাব মা: শহী ল হক চৗধুরী 
(১৮২০১)
সহকারী অধ াপক (অথনীিত)
িবেশষ ভার া  কমকতা, 
মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, 
ঢাকা।
সংযু : বাকিলয়া সরকাির কেলজ, 
চ াম।

িপএইচ.িড. (খ ডকালীন)
  িশ াবষ: ২০১৮-১৯

জাহা ীরনগর িব িবদ ালয়, সাভার, ঢাকা।
  গেবষণা িশেরানাম:

“Role of Civil Society in 
Democratization of Bangladesh: A 
Study on the Past Decade (2006-

2015)”

শতাবিল:
ক. িনজ খরেচ স ণূ কাস স  করেত হেব;
খ. খ ডকালীন কােস অধ য়েনর অজহুােত দািয়  পালনরত িত ােন াভািবক সরকাির দািয়  পালেন
িব  ঘটােত িকংবা দািয়  পালেন িবরত থাকেত পারেবন না;
গ. কবল মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর িদন ব তীত অধ য়েনর অজহুােত খ ডকালীণ গেবষকেক কান
ছুিট দান করা হেব না;
ঘ. উ তর িডি  স  করাকােল গেবষণার িবষয়িটেক অ  বদিল হওয়ার বা না হওয়ার অজহুাত
িহসােব ব বহার করা যােব না;
ঙ. যথাসমেয় কাস সমাি র পর কাস সমাপনীর িতেবদন ও সািটিফেকেটর কিপ ম ণালয় এবং
মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র-এ দািখল করেত হেব;
চ.   ে  গেবষণার পাশাপািশ গেবষণার িবষয়ব  যথাস ব দেশর েয়াজেন অথাৎ জাতীয়
উ য়েনর সােথ সংি  িবষেয়র িভি েত িনধারণ করেত হেব।

০২. এ আেদশ যথাযথ কতৃপে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা।
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রা পিতর আেদশ েম,

২১-৩-২০১৯

মিুশদা শারিমন
উপসিচব
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) রিজ ার, জাহা ীরনগর িব িবদ ালয় সাভার, ঢাকা
৩) অধ ,বাকিলয়া সরকাির কেলজ, চ াম
৪) িসিনয়র সিচব এর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) ধান িহসাবর ণ কমকতা, িশ া ম ণালয়, ৪৫, পরুানা প ন, ঢাকা
৬) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৭) জনাব.......................................................................................
৮) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৯) জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা......................................
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