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২০ কািতক ১৪২৫

া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।

. নাম, পদবী ও কম ল কােসর নাম, িব িব ালেয়র নাম এবং গেবষণার িশেরানাম
০১ জনাব গাজী মিন র রহমান (৬০৯৮)

সহেযাগী অ াপক, রা িব ান
িবেশষ ভার া  কমকতা,
মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
সং : সরকাির পনগর মেডল ল এ  
কেলজ, ঢাকা।

িপএইচ.িড.
জাহা ীরনগর িব িব ালয়

সাভার, ঢাকা।
গেবষণার িশেরানাম :

“বাংলােদেশর ামা েল মবধমান িমহীনতা ও আথ 
সামািজক পিরবতন: দি ণা েলর লনা জলার ামীন 

এলাকার উপর এক  অ য়ন”
০২ জনাব পিরমল চ  ঘাষ (২৪৫০)

সহেযাগী অ াপক (রসায়ন)
সরকাির এডওয়াড কেলজ, পাবনা।

িপএইচ.িড.
জাহা ীরনগর িব িব ালয়

সাভার, ঢাকা।
গেবষণার িশেরানাম :

“Microwave vs. Conventional 
Systhesis, Characterization of Some 

Complicated Chalcones and Their 
conversions into 

Flavones/Pyrazolines as Probes for 
Antimicrobial Activity”.

০২. এ আেদশ যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা। 

রা পিতর আেদশ েম,
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অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইল: 
১) মহাপিরচালক (অিতির  দািয় ), মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) অ ......................................................................
৩) রিজ ার, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা।
৪) সিচব এর একা  সিচব (অিতির  দািয় ), 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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