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ন র:
৩৭.০০.০০০০.০৬৯.১৯.০০৪.১৭.১৪৫

তািরখ: 
১২ ফ য়াির ২০১৮

৩০ মাঘ ১৪২৪

াপনাপন
িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতাগণ- ক তােদর নােমর পাে  বিণত
িব িবদ ালেয়র অধীন িপএইচ.িড./এম.িফল.(পণূকালীন) কােস িনে া  শেত ভিতর
অনুমিত দান করা হেলা:

. নং নাম, পদবী ও কম ল কােসর নাম, িশ া বষ, িব িবদ ালেয়র
নাম ও গেবষণার িশেরানাম

০১ জনাব মা: আবু দাউদ (১৬৬৫১)
সহকারী অধ াপক (রা িব ান)
িবেশষ ভার া  কমকতা
মাধ ািমক ও উ  িশ া অিধদ র,
বাংলােদশ, ঢাকা।
সংযু : কুিম া সরকাির িসিট
কেলজ, কুিম া।

িপএইচ.িড.(পণূকালীন)
িশ াবষ: ২০১৭-১৮

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

“ ানীয় পযােয় মতার িবেক ীকরণ:
উপেজলা পযােয় ােয়ািগক সমস া”

০২ জনাব মা: সাইফুল ইসলাম
(১৩০৮৫)
সহকারী অধ াপক (রসায়ন)
ইসলািময়া সরকাির কেলজ,
িসরাজগ ।

িপএইচ.িড.(পণূকালীন)
িশ াবষ: ২০১৭-১৮

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

“Preconcentration and Solid Phase
Extraction of Heavy Metals in
Environmental Samples Using
Chemically Modified Amberlite
XAD-4 Resin with a New Schiff

Base”.
০
৩

জনাব ফাহিমদা আখতার (৩৪৯৬)
সহেযাগী অধ াপক (রা িব ান)
ধামরাই সরকাির কেলজ, ধামরাই,
ঢাকা।

িপএইচ.িড.(পণূকালীন)
িশ াবষ: ২০১৭-১৮

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

“বাংলােদেশ িহজরােদর মানবািধকার”।
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০৪ জনাব আলী আজম (১৭১৩৭)
সহকারী অধ াপক (গিণত)
কািজপরু সরকাির মনসুর আলী
কেলজ, িসরাজগ ।

এম.িফল.(পণূকালীন)
িশ াবষ: ২০১৭-১৮

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

“Understanding the Mechanism of
Vegetation Patterns in Semi-arid

Ecosyistems”.

শতাবলী:

     (ক)  কাস পণূকালীন িবধায় িশ া ছুিট/ ষণ িনেয় স  করেত হেব;

     (খ) যথাসমেয় কাস সমাি র পর কাস সমাপনীর িতেবদন ও সািটিফেকেটর কিপ
ম ণালেয় দািখল করেত হেব;

     (গ)   ে  গেবষণার কাস সমাপেনর িতেবদন ও সািটিফেকেটর কিপ মাউিশ
অিধদ ের দািখল করেত হেব। 

এ আেদশ যথাযথ কতৃপে র অনুেমাদন েম জাির করা হেলা।

রা পিতর আেদশ েম,

মিুশদা শারিমন
উপসিচব

ন র:
৩৭.০০.০০০০.০৬৯.১৯.০০৪.১৭.১৪৫/১(৯)

তািরখ: ৩০ মাঘ ১৪২৪
১২ ফ য়াির ২০১৮

অ িলিপ সদয় অবগিত ও েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  রণ করা হইলঃ 
১) মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) রিজ ার, .................................................................
৩) অধ , .................................................................
৪) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) ধান িহসাব র ণ কমকতা, ৪৫ পরুানা প ন,িশ া ম ণালয়, 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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১২-২-২০১৮

মিুশদা শারিমন
উপসিচব
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