
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িশ া ম ণালয় 

মাধ িমক ও উ িশ া অিধদ র 
িশ ণ শাখা 

www.dshe.gov.bd
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১৭ িডেস র ২০১৯

২ পৗষ ১৪২৬

িবষয়: িপএইচ.িডিপএইচ.িড ( (খ ডকালীনখ ডকালীন) ) গেবষণাগেবষণা  কােসকােস  ভিতরভিতর  অ মিতঅ মিত  সেসে ।।
             িবিসএস (সাধারণ িশ া) ক াডােরর িন বিণত কমকতা িপএইচ.িড (খ ডকালীন) গেবষণা কােস ভিতর
অ মিত চেয় আেবদন কেরেছন। আেবদনিট িবেবচনার জ  নােমর পাে  বিণত কাগজপ  েয়াজন। 

..  
নংনং

নামনাম, , পদবীপদবী  ওও  কম লকম ল  িব িবদ ালয়িব িবদ ালয়, , কােসরকােসর  
নামনাম  ওও  িশ াবষিশ াবষ 

চািহতচািহত  কাগজপকাগজপ //তথতথ   

০১. জনাব মাহা দ ছাইফুর 
রহমান (১৭৭৭১)
সহকারী অধ াপক (রসায়ন)
চ াম সরকাির কেলজ, 
চ াম 

চ াম েকৗশল ও 
যিু  িব িবদ ালয়

িপএইচ.িড (খ ডকালীন) 
িশ াবষ : ২০১৭-২০১৮

(ক) িপএইচ.িড (খ ডকালীন) গেবষণা কােস 
ভিতর অ মিতর জ  অধ  কতকৃ াথিমক 
অ মিতপ
(খ) িব িবদ ালেয় ভিত িব ি  ও অফার লটার
(গ) থম িনেয়াগ, পদায়ন ও যাগদানপ
(ঘ) চা রী ায়ীকরেণর কিপ
(ঙ) সকল সনদপ
(চ) িসেনাপিসস কিপ ( পারভাইজার এবং 
আেবদনকারীর া িরত)
(ছ) হালনাগাদ িপিডএস কিপ
(জ) অধ য়েনর ফেল ােস িব  ঘটেব না মেম 
অধ ে র ত য়নপ
(ঝ) খ ডকালীন কােসর ে  সমি ত কাস 
িসিডউল
(ঞ) রসায়ন িবষেয় িপএইচ.িড (খ ডকালীন) 
কােস ভিতর অ মিতর ে  কান 

গেবষণাগার ব বহার বা ল াবঃ ওয়াক এর 
েয়াজন হেব িকনা এ মেম কাস 
পারভাইজােরর ত য়নপ ।

           এমতাব ায়, তাঁেক উে িখত েয়াজনীয় তথ ািদসহ যথাযথ কতপৃে র মাধ েম আেবদন রণ করার
জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

১৭-১২-২০১৯

মাহা দ ছাইফুর রহমান (১৭৭৭১) সহকারী 
অধ াপক

মাঃ জিহ ল আলম
উপ-পিরচালক

১



চ াম সরকাির কেলজ, চ াম
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সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অধ , চ াম সরকাির কেলজ, চ াম
২) সংর ণ নিথ।

১৭-১২-২০১৯

ড. নীহার পারভীন 
সহকারী পিরচালক-৪

২


