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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৩২.০০১.১৭.৮৯ তািরখ: 
২৮ জা য়াির ২০১৮

১৫ মাঘ ১৪২৪

িবষয:় িব .িস .এস.িব.িস .এস.(( স াধ ারণসাধ ারণ   িশ ািশ া ) ) ক াডারক াডার   কমকতাগেণরকমকতাগেণর   িপএইচ.িড.িপএইচ.িড.  িড িিড ি   অজেনরঅজেনর
যথ াথতাযথ াথতা   যাচাইযাচাই   সং াসং া ।।

: মাউিশ অিধদ র এর ারক নং:৩৭.০২.০০০০.১১০.৫০.১২৪.১৭.৩৫ তািরখ: ০৭ নেভ র ২০১৭

উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর কমকতাগণ
িপএইচ.িড. িডি  অজন করায় তােদর নােমর েব ড.(ড র) বহােরর অ মিত দােনর জ  আেবদন
কেরেছন।

এমতাব ায়, িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর কমকতাগেণর অিজত িপএইচ.িড. িডি
অজেনর সনদ বিণত িব িব ালেয়র ল রকেডর সােথ সাম ণ িকনা তা যাচাই কের মতামত রেণর
জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:

. নং নাম, পদবী ও বতমান কম ল কােসর নাম, িব িব ালেয়র নাম ও 
গেবষণার িশেরানাম

০১ জনাব মাঃ মাহবুবুর রহমান
(১৪৫৪৯)
সহকারী অধ াপক
(উি দিব ান)
ন েকাণা সরকাির কেলজ,
ন েকাণা।

িপএইচ.িড.
রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী।

গেবষণার িশেরানাম :
"Screening of Important

Medicinal Plants in Madhupur
Tract and Determination of Their

Potentials for in vitro
Conservation and Cell Culture"

০২ জনাব মাঃ আশরাফুল
আলম (১৪৩৪১)
সহকারী অধ াপক
(উি দিব ান)
যেশার সরকাির িসিট
কেলজ, যেশার।

িপএইচ.িড.
রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী।

গেবষণার িশেরানাম :
"Development of Cadmium

Tolerant Rice Cultivars through
Agrobacterium mediated Genetic

Transformation"
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০৩ জনাব মাঃ আলমগীর
কবীর (১৪১৩৯)
সহকারী অধ াপক
(উি দিব ান)
িবেশষ ভার া  কমকতা, 
মাধ িমক ও উ  িশ া
অিধদ র
বাংলােদশ, ঢাকা।
সংয◌ু্ : ব ড়া সরকাির
কেলজ, ব ড়া।

িপএইচ.িড.
রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী।

গেবষণার িশেরানাম :
"CYTO-MORPHOLOGICAL AND

BIOCHEMICAL STUDIES OF POINTED
GOURD (TRICHOSANTHES DIOICA ROXB.)"

     

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

২৮-১-২০ ১৮

রিজ ার,
রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী।

িশদা শারিমন
উপসিচব

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৩২.০০১.১৭.৮৯/১(৭) তািরখ: ১৫ মাঘ ১৪২৪
২৮ জা য়াির ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র , মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) অ , ....................................................
৩) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) জনাব, .........................................................
৬) ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৭) অিফস কিপ।

২৮-১-২০ ১৮

িশদা শারিমন 
উপসিচব
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