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ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৩২.০০১.১৭.১১৬৬ তািরখ: 
২৬ সে র ২০১৮

১১ আি ন ১৪২৫

িবষয়: িব.িস.এস.িব.িস.এস.((সাধারণসাধারণ  িশ ািশ া) ) ক াডােররক াডােরর  কমকতাগেণরকমকতাগেণর  িপএইচ.িড.িপএইচ.িড.  িডিিডি   অজেনরঅজেনর  যথাথতাযথাথতা  যাচাইযাচাই
সেসে ।।

সূ : মাউিশ প : ৩৭.০২.০০০০.১১০.৫০.১২৪.১৭.৪০১ তািরখ: ১৬-০৮-২০১৮

             উপযু  িবষয় ও সূে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর িনে া
কমকতাগণ িপএইচ.িড. িডি  অজন করায় নােমর পেূব ড.(ড র) ব বহােরর অনুমিত দােনর জন
মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা-এর মাধ েম আেবদন কেরেছন। িক  বিণত িব.িস.এস.
(সাধারণ িশ া) ক াডােরর  কমকতাগেণর িপএইচ.িড. িডি  অজেনর যথাথতা যাচাই েয়াজন।

             এমতাব ায়, িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর কমকতাগেণর অিজত িপএইচ.িড. িডি র সনদ
সংি  িব িবদ ালেয়র মূল রকেডর সােথ সাম স পণূ িকনা তা যাচাই কের মতামত রেণর জন  িনেদশ েম
অনুেরাধ করা হেলা:
িমক নাম, পদবী ও কম ল কােসর নাম, িব িবদ ালেয়র নাম ও গেবষণার িশেরানাম
০১ জনাব মাহা দ জগলুল হায়দার ইকবাল

(১৭০২৪)
সহকারী অধ াপক ( ািণিবদ া)
ীনগর সরকাির কেলজ, মু ীগ ।

িপএইচ.িড. 
জাহা ীরনগর িব িবদ ালয়, সাভার, ঢাকা।

গেবষণার িশেরানাম : 
“Larvicidal effect of some selected salt

against vector mosquito and its impact on
aquatic ecosystem”.

০২ জনাব আবুল খােয়র মাহা দ রজভী
মামুদ (১৩০০৮)
সহকারী অধ াপক (ইিতহাস)
চরভ াসন সরকাির কেলজ, ফিরদপরু।

িপএইচ.িড. 
জাহা ীরনগর িব িবদ ালয়, সাভার, ঢাকা।

গেবষণার িশেরানাম : 
 “পবূ বাংলায় ধমিভি ক রাজনীিত ১৯৪৭-১৯৭১”।

২৬-৯-২০১৮

রিজ ার
জাহা ীরনগর িব িবদ ালয় সাভার, ঢাকা।

মিুশদা শারিমন
উপসিচব
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২৬ সে র ২০১৮১



২৬ সে র ২০১৮সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) অধ ..........................................................................
৩) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) জনাব................................................................................
৬) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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মিুশদা শারিমন 
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