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নাসরীন আফেরাজ
ব াপনা পিরচালক
৩০ ম ২০২১ ি া , রিববার
সকাল ১১.০০ টা
সে লন ক , ধানম ীর িশ া সহায়তা া ।
পিরিশ “ক”
া সহায়তা া থেক ২০২০-২০২১ অথবছের এম.িফল. ও িপএইচ.িড. কােস ফেলািশপ ও ি
হ াথিমকভােব যাচাই-বাছাই লে ‘ াক-বাছাই কিম ’ সভায় সভাপিত উপি ত সকলেক
কেরন।

দােনর লে
াগত জািনেয়

২। সভাপিতর অ মিত েম সদ সিচব জা া ল ফরেদৗস জানান, এম.িফল. ও িপএইচ.িড. কােস ফেলািশপ ও ি দান
নীিতমালা, ২০১৭ এর ১২.১ অ ে দ অ যায়ী এম.িফল. ও িপএইচ.িড. কােস ফেলািশপ ও ি দােনর লে ৩০ এি ল
২০২১ পয আেবদেনর সময় িদেয় The Daily Star ও বাংলােদশ িতিদন পি কায় িব ি কাশ করা হয়। এ বছর
থমবােরর মত অনলাইন সফটওয় ােরর মা েম আেবদন হণ করা হয়। উ িব ি কােশর পর িনধািরত সমেয়র মে
এম.িফল এর ৪০ (চি শ) িপএইচ.িড. এর ১৯ (উিনশ) সহ সবেমাট ৫৯ (উনষাট) আেবদনপ পাওয়া যায়। ‘ াক-বাছাই
কিম ’র সকল সদ েক আেবদনস েহর গেবষণার িশেরানাম, উে
ও যৗি কতা, পাবিলক িব িব ালেয় িনব ন, গেবষণার
সময়কাল এবং অ া

শতস হ পরী া-িনরী া বক যাচাই-বাছাইকরেণর জ

সভাপিত িদকিনেদ শনা দন। এরপর াে র

া ামার জনাব রািজ ল হাসান আেবদনকারীেদর তািলকা ও সং
কাগজপ ািদ েজ েরর মা েম কিম র িনকট উপ াপন
কেরন। সভায় দীঘ আেলাচনা এবং েয়াজেনর িনিরেখ েয়ািগক িদক িবেবচনা কের এম.িফল. কােস ৮ (আট) জন এবং
িপএইচ.িড. কােস ১০ (দশ) জনসহ সবেমাট ১৮ (আঠােরা) জনেক ড়া িনবাচেনর জ সংি
তািলকা
করার পািরশ
কেরন।
৩। িনে াক-বাছাই কিম ক ক পািরশ া েদর তািলকা দান করা হেলা :
এম . িফল . কােস াথিমক িন ব ািচত েদ র ত ািল কা
ম
ন াম
গ েবষণার িশ েরান াম
১.

২.

৩.

সরাত জাহান

Impact of COVID-19 on Mental Health and
Academic P erfomance of School Students: A
Case Study of Dhaka North City Corporation

আ র রা াক

ASSESSMENT OF T HE FAO AQUACROP
MODEL FOR SIMULAT ING MAIZ E GROWT H
AND P RODUCT IVIT Y UNDER DEFICIT
IRRIGAT ION IN A SUB T ROP ICAL
ENVIRONMENT

মা: মিন

ামান

Fabrication of capacitor materials from
banana leaves

১

িব িব াল য়
ঢাকা িব িব ালয়
রিজ নং: ৩৩৪২৪
রাজশাহী িব িব ালয়
রিজ
নং: ২১১০৬৬৬৫০১
বাংলােদশ েকৗশল
িব িব ালয়
রিজ
নং 1018033204

৪.

িব িপ িব াস

AP P LICAT ION OF FUZ Z Y COGNIT IVE MAP S
FOR WHEAT YIELD MANAGEMENT IN
P RECISION FARMING

রাজশাহী িব িব ালয়
রিজ
নং: ২১১২৫৬৬৫০৫

Investigation of invitro and invivo

রাজশাহী িব িব ালয়
রিজনং: ২০১১১২৬৫০১

৫.

মা: মিন

ামান antiinflammatory potential of isolated

৬.

আহে দ

ািক

৭.

মাছা: তারানা
তাসিলম

compounds from medicinal plants.
T he Role of Anthropocentrism in case of
Sustainable Development: An Ethical Analysis.
Role of Sector 6 in the Liberation War of
Bangladesh: A Historical Review

ঢাকা িব িব ালয়
রিজ নং: ২৬/২০১৮-১৯
বগম রােকয়া
িব িব ালয়
রিজনং: DWRTIBRUR-20010013

৮.

শাহী রিকবা
আইিরন

Food Adulteration and Public Health
Concerns: A Study on the Urban Areas
of Bangladesh

বগম রােকয়া
িব িব ালয়
রিজনং:

DWRTI-BRUR20010025

িপ এই চ . িড . কােস াথিমক িন ব ািচত েদ র ত ািল কা
ম
ন াম
গ েবষণার িশ েরান াম
Development of Membrane Bioreactor
১.
Employing Commercial and
মা: র-ই-আলম (MBR)
Modified Membranes for Wastewater

িব িব াল য়
ঢাকা িব িব ালয়
রিজ নং: 20/2018-2019

T reatment in Bangladesh

২.

৩.
৪.
৫.
৬.

Violence Against Women and the

ফােতমা লতানা “Victim Body”: Local-level Judicial
Process in Bangladesh with Global
া
Contextual
Role of digitization in ensuring
মা: আ াহ আল
security: A study on Bangladesh
ফা ক
Police

বগম রােকয়া িব িব ালয়
রিজনং:

WRTI-BRUR-18010022

Exploration of anti-diabetic activity and
structure elucidation of some Bangladeshi
plants.
Impact of Emotional Intelligence on Job
Behavior in the Insurance Companies of
Bangladesh

জাহা ীরনগর িব িব ালয়
রিজ নং 3180

আিসফ আহেমদ

Serum myeloperoxidase (MPO)
activities in type 2 DM

মিতউর রহমান

Food Intake behavior and prevalence of
anaemia among working pregnant women
and their pregnancy outcome

জাহা ীরনগর িব িব ালয়
রিজ নং 2639
বাংলােদশ ইউিনভািস অফ
েফশনাল
রিজ নং
10040170025
Dr.
Wazed
Research
and
Training
Institute,
Begum
Rokeya
University

মা: এমদা ল
হাসান ল
ম না িব াস

৭.
৮.

জগ াথ িব িব ালয়
রিজ নং D200405002

Effectiveness of Standing Orders

মাহা দ মাহ ল on Disaster in Mitigating Disaster:
আলম ম মদার A Study on Local Level in

চ াম িব িব ালয়
রিজ নং: ০৪

Bangladesh

৯.
মা:

ল আিমন

"FINITE ELEMENT ANALYSIS OF
EFFECTS OF TEMPERATURE ON
BLOOD FLOW IN HUMAN
AETHEROSCLEROTIC RADIAL
ARTERY UNDER HEAT GENERATION
AND JOULE HEATING".

২

বাংলােদশ েকৗশল
িব িব ালয়
রিজ নং 1018094004

১০.

বগম উে আমারা

A study on thyroid functions in obese and
non-obese type-2 diabetic patients in
Bangladesh

জাহা ীরনগর িব িব ালয়
রিজ নং ২৯৬১

৪। এছাড়া, াক-বাছাই কিম র এম.িফল. ও িপএইচ.িড. ফেলািশপ কায ম আরও সফলভােব বা বায়েনর জ
উপনীত হেয়েছ :

িক িস াে

ক) এম.িফল. ও িপএইচ.িড. কােস ফেলািশপ ও ি
দান নীিতমালা, ২০১৭ সংেশাধেনর জ এক কিম কাজ
করেব। উ কিম েত াে র পিরচালক আহবায়ক, উপ-পিরচালক সদ সিচব এবং সহকারী পিরচালক (উপ ি /পিরক না
ও উ য়ন/অথ ও িহসাব) সদ িহসােব থাকেবন ;
খ) উ নীিতমালায় এক মিনটিরং কিম গঠন করেত হেব, যা বছের ইবার া হেত এম.িফল. ও িপএইচ.িড. কােস
ফেলািশপ ও ি া গেবষকগেনর গেবষণাকেমর অ গিত মিনটিরং করেব।

৫। পিরেশেষ সভায় আর কান আেলাচনার িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি
কেরন।

ঘাষণা

নাসরীন আফেরাজ
ব াপনা পিরচালক
ারক ন র: ৩৭.২৪.০০০০.০০০.৩২.০০২.২১.৩১

তািরখ:

১৯ জ

১৪২৮

০২ ন ২০২১
িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) উপ-পিরচালক, উপ-পিরচালেকর দ র, ধানম ীর িশ া সহায়তা া
২) সহকারী পিরচালক, উপ ি শাখা, ধানম ীর িশ া সহায়তা া
৩) সহকারী পিরচালক, পিরক না ও উ য়ন শাখা, ধানম ীর িশ া সহায়তা া
৪) সহকারী পিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, ধানম ীর িশ া সহায়তা া
৫) া ামার , আইিস শাখা , ধানম ীর িশ া সহায়তা া
৬) ি গত সহকারী, ব াপনা পিরচালেকর দ র , ধানম ীর িশ া সহায়তা া

নাসরীন আফেরাজ
ব াপনা পিরচালক

৩

