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ন র: ৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৩২.০০২.১৮.১১৭৩ তািরখ: 
২৭ সে র ২০১৮

১২ আি ন ১৪২৫

াপনাপন
          িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতাগেণর অনুকূেল তােদর নােমর পাে  বিণত
িব িবদ ালেয়র অধীন এম.িফল িলিডং টু িপএইচ.িড. (পণূকালীন) গেবষণা কােসর িশেরানাম পিরবতেনর অনুমিত
দান করা হেলা:

.নং নাম, পদবী ও কম ল কাস, িব িবদ ালয় ও
িশ াবষ

বতমান িশেরানাম পিরবিতত িশেরানাম

০১. জনাব মাহা দ জাহা ীর
হােসন মজমুদার (১৬৫৯০)

 সহকারীঅধ াপক
(রা িব ান)

 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া

অিধদ র
 বাংলােদশ, ঢাকা।

এম.িফল. িলিডং টু
িপএইচ.িড.(পণূকালীন)
  রাজশাহী িব িবদ ালয়

  রাজশাহী।
   িশ াবষ:
২০১৫-২০১৬

“Impact of
Remittances
on Politics”

“Strengthening
Local Governance
through GO-NGO
Collaboration: A

Study on Sharique
Project in

Bangladesh”
০২. জনাব মাহাঃ হািমদলু হক

(১৫৯৩৮)
 সহকারী অধ াপক

(রা িব ান)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া

অিধদ র
  বাংলােদশ, ঢাকা।

এম.িফল.িলিডং টু
িপএইচ.িড.(পণূকালীন)
  রাজশাহী িব িবদ ালয়

  রাজশাহী।
   িশ াবষ:
২০১৫-২০১৬

“Making digital
Bangladesh:

Union parishad
information
and service
center how

can it function
in village

social and
political life”

“Primary Education
Governance at
Upazila Level in

Bangladesh”

১



০৩.
জনাব মাঃ আ ু াহ-আল-

মামুন (২২৯০৭)
 ভাষক (ভূেগাল)

 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া

অিধদ র
 বাংলােদশ, ঢাকা।

এম.িফল.. িলিডং টু
িপএইচ.িড (পণূকালীন)
  রাজশাহী িব িবদ ালয়

  রাজশাহী।
   িশ াবষ:
২০১৫-২০১৬

“Socio-
economic and

its spatial
Development

Change
Patterns of
Chalanbeel

area since the
establishment
of Bonpara-
Hatikumral

Road Highway
(N507)”

“Climate Change
Adaptation and
Socio-economic

Patterns in Teesta
Basin of

Bangladesh

০৪. জনাব মা: মাসুদ রানা
(২২৫১৯)

 ভাষক (দশন)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া

অিধদ র
 বাংলােদশ, ঢাকা।

এম.িফল. িলিডং টু
িপএইচ.িড.
(পণূকালীন)

  রাজশাহী িব িবদ ালয়
  রাজশাহী।
   িশ াবষ:
২০১৫-২০১৬

“John Dewey’s
Philosophy of
Education and

Its
Implications in
Societal Life”

“State of Moral
Education at

Primary Level in
Bangladesh: A

Challenge towards
Cohesive
Approach”

০৫. জনাব মাঃ িফেরাজ ইবেন
রহমান (১৭৬১৯)

 ভাষক (ইংেরিজ)
 িবেশষ ভার া  কমকতা
 মাধ িমক ও উ  িশ া

অিধদ র
 বাংলােদশ, ঢাকা।

এম.িফল.িলিডং টু
িপএইচ.িড.(পণূকালীন)
  রাজশাহী িব িবদ ালয়

  রাজশাহী।
   িশ াবষ:
২০১৫-২০১৬

“European
Heritage in

Bangla Novels:
A Study of

Scott’sIvanhoe
and Bankim’s

Durgeshnandin
i”

“Narrating Nations:
The Historical

Novels of Walter
Scott and

Bankimchandra
Chattopadhyay”

এ আেদশ যথাযথ কতৃপে র অনুেমাদন েম জাির করা হেলা।

রা পিতর আেদশ েম,

২৭-৯-২০১৮

মিুশদা শারিমন
উপসিচব

২



ন র:
৩৭.০০.০০০০.০৬৯.৩২.০০২.১৮.১১৭৩/১(৮)

তািরখ: ১২ আি ন ১৪২৫
২৭ 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.............................., .
৩) অধ ................................., .
৪) সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৫) ধান িহসাবর ণ কমকতা, ৪৫ পরুানা প ন, িশ া ম ণালয়, ঢাকা।, .
৬) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিসিট অিধশাখা, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ
৭) জনাব................................, .
৮) ব ি গত কমকতা, কেলজ অ িবভাগ, মাধ িমক ও উ  িশ া িবভাগ

৩


