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১৩ ফ যা়ির ২০১৮

১ ফা ন ১৪২৪

াপনাপন
িব.িস.এস. (সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতাগণ- ক তা দর নােমর পাে  বিণত িব িব ালেয়র
অধীন এম.িফল./িপএইচ.িড.(খ কালীন) কােস িন া  শেত ভিতর অ মিত দান করা হেলা:

. নং নাম, পদবী ও কম ল কােসর নাম, িশ া বষ, িব িব ালেয়র নাম 
   ০১ জনাব মাসা ৎ আেয়শা আ ার

(১৪০৯০)
সহকারী অ াপক (অথনীিত)
ঢাকা কেলজ, ঢাকা।

এম.িফল.(খ কালীন)
িশ াবষ: ২০১৭-১৮

জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা।
গেবষণার িশেরানাম:

“A Study on the Income and
Expenditure Pattern of the

Female Garment Workers in
Dhaka Metropolitan Area: An
Empirical Analysis to Address

Sustainability of Women
Empowerment”

০২ জনাব হা: নাে র রশীদ (১৪৪২৫)
সহকারী ক  পিরচালক,
িশ ার মােনা য়েনর লে  জলা
সদের অবি ত সরকাির পা

া েয়ট কেলজস েহর উ য়ন ক ,
মাউিশ অিধদ র বাংলােদশ, ঢাকা।

এম.িফল.(খ কালীন)
িশ াবষ: ২০১৭-২০১৮

জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার, ঢাকা।
গেবষণার িশেরানাম:

“A Critical Study on
Environmental Education at

Primary Level in Bangladesh”
০৩ জনাব মাহা দ ওমর ফা ক

(১৬৮৭৮)
সহকারী অ াপক (রা িব ান)
সরকাির িস  কেলজ, চ াম।

এম.িফল.(খ কালীন)
িশ াবষ: ২০১৭-১৮

জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা।
গেবষণার িশেরানাম:

“চ াম অ েল পাহাড় স: কারণ, ভাব ও িতকার”
০৪ জনাব হা দ ইয়া ব আলী (১৬৭৪৯)

সহকারী অ াপক (অথনীিত)
সাপাহার সরকাির কেলজ, নও া।

িপএইচ.িড (খ কালীন)
িশ াবষ: ২০১৭-১৮

জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা।
গেবষণার িশেরানাম:

“Are Migrant Workers Net Wealth
of Bangladesh? An Econonic

Evaluation of Migrant Workers of
Bangladesh”
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০৫ জনাব জািহদ হাসান জিন (২১৮০৩)
সহকারী অ াপক (বাংলা)
দিব ার জাত আলী সরকাির কেলজ,
িম া।

এম.িফল (খ কালীন)
িশ াবষ: ২০১৭-১৮

জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা।
গেবষণার িশেরানাম:

“নজ ল-সািহেত  ঔপিনেবিশকতািবেরাধী চত ”

শতাবলী:

ক.     িনজ খরেচ স ণ কাস স  করেত হেব;
খ.     খ কালীণ কােস অ য়েনর অ হােত 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 িতত অ য়েনর অ হােত খ কালীণ গেবষকেক কান 

দান করা হেব না;
ঘ.     উ তর িডি  স  করাকােল গেবষণার িবষয় েক অ  বদলী হওয়ার বা না হওয়ার অ হাত িহসােব

বহার করা যােব না;
ঙ.     যথাসমেয় কাস সমাি র পর কাস সমাপনীর িতেবদন ও সা িফেকেটর কিপ ম ণালয় এবং মা ি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। 

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

রা পিতর আেদশ েম,

িশদা শারিমন
উপসিচব

ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.১৯.০০২.১৭.১৫০/১ তািরখ: ১ ফা ন ১৪২৪
১৩ ফ যা়ির ২০১৮

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েযা়জনীয ় ব া হেণর জ  রণ করা হইলঃ 
১) মহাপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) রিজ ার, .............................................................
৩) অ , ..............................................................
৪) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) ধান িহসাব র ণ কমকতা, ৪৫ রানা প ন,িশ া ম ণালয়, ঢাকা।
৬) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৭) ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৮) জনাব ...............................................................
৯) জলা/উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা....................................
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১৩-২-২০ ১৮

িশদা শারিমন
উপসিচব
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