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৩০ াবণ ১৪২৫

িবষয:় িব .িস .এস.িব.িস .এস.(( স াধ ারণসাধ ারণ   িশ ািশ া ) ) ক াডােররক াডােরর   কমকতাগেণরকমকতাগেণর   িপএইচ.িড.িপএইচ.িড.  িড িিড ি   অজেনরঅজেনর   যথ াথতাযথ াথতা   যাচাইযাচাই
সেসে ।।

: মাউিশ প  নং: ৩৭.০২.০০০০.১১০.৫০.১২৪.১৭.৩৬৯ তািরখ: ২৩-০৭-২০১৮

               উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর িনে া  কমকতাগণ িপএইচ.িড.
িডি  অজন করায় নােমর েব ড.(ড র) বহােরর অ মিত দােনর জ  মহাপিরচালক, মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা-এর
মা ে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 িব ালেয়র ল
রকেডর সােথ সাম ণ িকনা তা যাচাই কের মতামত রেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:

িমক নাম, পদবী ও কম ল কােসর নাম, িব িব ালেয়র নাম ও গেবষণার িশেরানাম
০১ জনাব গাজী মিন র রহমান (৬০৯৮)

সহেযাগী অ াপক, রা িব ান
িবেশষ ভার া  কমকতা
মা িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা।
সং : সরকাির পনগর মেডল ল এ
কেলজ, ঢাকা।

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

গেবষণার িশেরানাম :
“বাংলােদেশর ামা েল মবধমান িমহীনতা ও আথ সামািজক পিরবতন:

দি ণা েলর লনা জলার ামীন এলাকার উপর এক  অ য়ন”

০২ জনাব পিরমল চ  ঘাষ (২৪৫০)
সহেযাগী অ াপক (রসায়ন)
সরকাির এডওয়াড কেলজ, পাবনা।

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

গেবষণার িশেরানাম :
“Microwave vs. Conventional Systhesis,
Characterization of Some Complicated
Chalcones and Their conversions into

Flavones/Pyrazolines as Probes for
Antimicrobial Activity”.

১৪-৮-২০ ১৮

রিজ ার, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা।

িশদা শারিমন
উপসিচব
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মা িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) অ ........................................................................
৩) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৪) জনাব...............................................................................
৫) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৬) ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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িশদা শারিমন 
উপসিচব
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