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িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর কমকতা জনাব মা: জাহা ীর আলম (১৬৬০১)-এর
িপএইচ.িড. িডি অজেনর যথাথতা যাচাই সে ।
মাউিশ অিধদ েরর ২২-০১-২০১৯ তািরেখর ৩৭.০২.০০০০.১১০.৫০.১৫৬.১৮.১৩২ নং
ারক

ারক ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৩২.০০৩.১৮.১৮২
িবষয়:
সূ :

উপযু িবষয় ও সূে র পিরে
িনে া কমকতা িপএইচ.িড. িডি
জ মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উ
িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর

ি েত জানােনা যাে
য, িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর
অজন করায় নােমর পূেব ড.(ড র) ব বহােরর অ মিত দােনর
িশ া অিধদ র, ঢাকা-এর মাধ েম আেবদন কেরেছন। িক বিণত
কমকতার িপএইচ.িড. িডি অজেনর যথাথতা যাচাই েয়াজন।

এমতাব ায়, িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর কমকতার অিজত িপএইচ.িড. িডি র সনদ সংি
িব িবদ ালেয়র মূল রকেডর সােথ সাম
পূণ িকনা তা যাচাই কের মতামত রেণর জ িনেদশ েম
অ েরাধ করা হেলা:
.
নাম, পদবী ও কম ল
কাস, িব িবদ ালয় ও গেবষণার িশেরানাম
০১
জনাব মা: জাহা ীর আলম
িপএইচ.িড.
(১৬৬০১)
রাজশাহী িব িবদ ালয়, রাজশাহী।
সহকারী অধ াপক (উি দিব ান)
গেবষণার িশেরানাম :
লালমিনরহাট সরকাির কেলজ,
“Development of resistance of some
লালমিনরহাট।
exotic potato varieties against virus and
phytophthore infestans through in vitro
culture”
সংযুি : বণণামেত।
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রিজ ার
রাজশাহী িব িবদ ালয়, রাজশাহী।
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র
২) অধ , লালমিনরহাট সরকাির কেলজ, লালমিনরহাট
৩) িসিনয়র সিচব এর একা সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ
৪) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ
৫) জনাব মা: জাহা ীর আলম (১৬৬০১), সহকারী অধ াপক (উি দিব ান), লালমিনরহাট
সরকাির কেলজ, লালমিনরহাট
৬) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ িশ া িবভাগ
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