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২১ াবণ ১৪২৬

াপনাপন
িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতার অ েল তঁার নােমর পাে  বিণত
িব িবদ ালেয়র অধীন িপএইচ.িড.(পণূকালীন) গেবষণা কােস িনে া  শেত অধ য়েনর অ মিত দান
করা হেলা: 

িম
ক

নাম, পদবী ও কম ল কাস, িশ াবষ, িব িবদ ালয় এবং গেবষণার িশেরানাম

০১ জনাব মা: আিরফরু রহমান 
(১৪৩১১)
সহকারী অধ াপক (ব ব াপনা)
ফিরদপরু ইি িনয়ািরং কেলজ, 
ফিরদপরু।

িপএইচ.িড. (পণূকালীন)
িশ াবষ: ২০১৮-২০১৯
ঢাকািব িবদ ালয়, ঢাকা।

গেবষণার িশেরানাম:
“Impact of the Training and Support Facilities 
on Performance of Women Entrepreneurs in 

E- Business of Bangladesh: An Empirical 
Study”

শতাবলী:
(ক) কাস পণূকালীন িবধায় িশ া ছুিট/ ষণ িনেয় স  করেত হেব;
(খ) যথাসমেয় কাস সমাি র পর কাস সমাপনীর িতেবদন ও সািটিফেকেটর কিপ ম ণালেয় দািখল
করেত হেব;
(গ)   ে  গেবষণার কাস সমাপেনর িতেবদন ও সািটিফেকেটর কিপ মাধ িমক ও
উ  িশ া অিধদ ের দািখল করেত হেব। 
                              
০২. এ আেদশ যথাযথ কতৃপে র অ েমাদন েম জাির করা হেলা।
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