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৩ আষাঢ় ১৪২৬

িবষয়: িব.িস.এস.িব.িস.এস.((সাধারণসাধারণ  িশ ািশ া) ) ক াডােররক াডােরর  কমকতাকমকতা  েফসরেফসর  মাঃমাঃ  আবুআবু  ব রব র  িসি কীিসি কী ( (১০৭৬৯১০৭৬৯)-)-এরএর
িপএইচ.িড.িপএইচ.িড.  িডিিডি   অজেনরঅজেনর  যথাথতাযথাথতা  যাচাইযাচাই  সেসে ।।

সূ : মা.উ.িশ. অিধদ েরর ১৬-০৫-১৯ তািরেখর ৩৭.০২.০০০০.১১০.৫০.১২৬.১৯.৫৬৮ নং
ারক।

       
      উপযু  িবষয় ও সূে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর
িনে া  কমকতা িপএইচ.িড. িডি  অজন করায় নােমর পেূব ড.(ড র) ব বহােরর অ মিত দােনর
জ  মহাপিরচালক, মাধ িমক ও উ  িশ া অিধদ র, ঢাকা-এর মাধ েম আেবদন কেরেছন। িক  বিণত
িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর 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 মলূ রকেডর সােথ সাম পণূ িকনা তা যাচাই কের মতামত রেণর জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা:

িমক নাম, পদবী ও কম ল কাস, িব িবদ ালয় ও গেবষণার 
িশেরানাম

০১ েফসর মাঃ আব ুব র 
িসি কী (১০৭৬৯)
অধ াপক (ইিতহাস)
িবেশষ ভার া  কমকতা,
মাধ িমক ও উ  িশ া 
অিধদ র, ঢাকা।
সংযু : সরকাির রােজ  
কেলজ, ফিরদপরু।

িপএইচ.িড.
জাহা ীরনগর িব িবদ ালয়

 সাভার, ঢাকা।
গেবষণার িশেরানাম:

“পবূ বাংলায় ািত ািনক 
িশ া ১৯৪৭-১৯৭১”

সংযিু : বণণামেত। 
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জাহা ীরনগর িব িবদ ালয়, সাভার, ঢাকা।
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