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১১ াবণ ১৪২৭

াপনাপন
িব.িস.এস. (সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতাগেণর নােমর পাে  বিণত িব িব ালয় হেত িপএইচ.িড. িডি  অজন করায় ােদর নােমর েব ‘‘ড র’’

বহােরর অ মিত দান করা হেলা। 
িমক নাম, পদবী ও কম ল কাস, িব িব ালয় ও গেবষণার িশেরানাম
০১ জনাব মা: সাই ল ইসলাম (১৬২৩৩)

সহকাির অ াপক (রা িব ান)
রাজশাহী সরকাির মিহলা কেলজ, রাজশাহী।   

িপএইচ.িড.
রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী।

গেবষণার িশেরানাম:
“Nature of Administrative Transparency and 

Accountability at Upazila Level: A Comparative 
Study on Two Upazilas"

০২ জনাব চ ল মার িব াস (৮৯০০)
সহেযাগী অ াপক (ইংেরিজ)
সরকাির আইন উি ন কেলজ, ফিরদ র।

িপএইচ.িড.
রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী।

গেবষণার িশেরানাম:
“The Challenges of Practising Communicative 

Language Teaching at High Schools in Bangladesh”
                                                                                   
০২. এ আেদশ যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা। 

রা পিতর আেদশ েম,

২৬ -৭-২০ ২০

ড. কা  মার চ
উপসিচব (অিতির  দািয় )
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) রিজ ার, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী
৩) অ ........................................................................
৪) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) ধান িহসাব র ণ কমকতা, িশ া ম ণালয়, ৪৫, রানা প ন, ঢাকা
৬) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৭) ড. ...................................................................................
৮) ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৯) জলা/উপেজলা িহসাব র ণ কমকতা......................................
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