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ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.১৯.০০৫.১৭.১০৭০ তািরখ: 
০৬ সে র ২০১৮

২২ ভা  ১৪২৫

াপনাপন
িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতাগেণর অনুকূেল তােদর নােমর পাে  সময় ও বিণত
িব িবদ ালেয়র অধীন এম.িফল িলিডং টু িপএইচ.িড.(পণূকালীন) গেবষণা কােস অধ য়েনর জন  পেূবর ষেণর
ধারাবািহকতায় িন বিণত শেত ষণ ম ুর করা হেলা:

.                 নাম, পদবী ও
কম ল

কােসর নাম, িশ া বষ, িব িবদ ালেয়র
নাম ও গেবষণার িশেরানাম  

ষেণর ময়াদ

 
০১

জনাব আবু জাহা মাঃ
জাি সুল হায়দার (১৩৩৫২)
সহকারী অধ াপক
(সমাজিব ান)
িবেশষ ভার া  কমকতা,
মাধ িমক ও উ  িশ া
অিধদ র, ঢাকা।

এম.িফল িলিডং টু িপএইচ.িড.
(পণূকালীন)

িশ াবষ: ২০১৬-১৭
রাজশাহী িব িবদ ালয়, রাজশাহী।

গেবষণার িশেরানাম:
‘‘ Adaptation and Resilience of
the Ethnic Women to Drought
Affected Agrarian Livelihood in

Bnagladesh”.

পেূবর ষেণর
ধারাবািহকতায়

০১-০৯-২০১৮ তািরখ
হেত ৩১-০৮-২০১৯
তািরখ পয  ০১ (এক)

বছর।

০২ জনাব মাঃ আহসানু ামান
(১৫৫৩৯)
সহকারী অধ াপক
(িহসাবিব ান)
িবেশষ ভার া  কমকতা,
মাধ িমক ও উ  িশ া
অিধদ র, ঢাকা।

এম.িফল িলিডং টু িপএইচ.িড.
(পণূকালীন)

িশ াবষ: ২০১৬-১৭
রাজশাহী িব িবদ ালয়, রাজশাহী।

গেবষণার িশেরানাম:
‘‘Corporate Governance, Risk

Management and Financial
Performance of Commercial

Banks in Bnagladesh”.

পেূবর ষেণর
ধারাবািহকতায়

০১-০৯-২০১৮ তািরখ
হেত ৩১-০৮-২০১৯
তািরখ পয  ০১ (এক)

বছর।

উে খ , ষণকালীন তারা মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ ের িবেশষ ভার া  কমকতা িহেসেব ন  থাকেবন।

শতসমূহ:
ক. উ  িশ া হেণর অ গিত সংি  কতৃপে র/ কাস পিরচালেকর ত য়নপ সহ ০৬(ছয়)
মাস অ র মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর মাধ েম ম ণালয়েক অবিহত করেবন;

১



খ. ষেণর ময়াদ শেষ কম েল যাগদান কের মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ েরর মাধ েম ম ণালয়- ক অবিহত
করেবন। অন থায়, শৃংখলা ভে র অিভেযােগ অিভযু  কের িবভাগীয় ব ব া হণ করা হেব;
গ.কতৃপে র অনুমিত ব িতেরেক কােসর িবষয় (Subject) পিরবতন করা যােব না এবং
ঘ. সৃ  িরজাভ পেদর িবপরীেত াপ তা অনুযায়ী বতন-ভাতািদ উে ালন করেবন।               

এ আেদশ যথাযথ কতৃপে র অনুেমাদন েম জাির করা হেলা।     

রা পিতর আেদশ েম,

৬-৯-২০১৮

মাহা দ রােশ ল ইসলাম
উপসিচব ( িতক )

ন র:
৩৭.০০.০০০০.০৬৯.১৯.০০৫.১৭.১০৭০/১(৮)

তািরখ: ২২ ভা  ১৪২৫
০৬ সে র ২০১৮

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

২


