
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ধানম ীর িশ া সহায়তা া  

উপ-পিরচালেকর দ র

িবষয়: ধানম ীর িশ া সহায়তা া  হেত এম.িফল ও িপএইচ.িড ফেলািশপ ও ি র মেনানয়ন া  গেবষকগেণর
সােথ মতিবিনময় সভার কাযিববরণী

সভাপিত নাসরীন আফেরাজ 
 ব াপনা পিরচালক

সভার তািরখ ২৮ িডেস র ২০২১ ম লবার
সভার সময় িবকাল ০৩.০০ টা।

ান ভা য়াল ( ম অ ােপর মা েম)
উপি িত উপি িতর তািলকা : পিরিশ  ‘ক’

ধানম ীর িশ া সহায়তা া  হেত এম.িফল. ও িপএইচ.িড. ফেলািশপ ও ি া  গেবষকগণসহ উপি ত সকলেক
সভাপিত মেহাদয় াগত জানান। িতিন এম.িফল. ও িপএইচ.িড. গেবষক িহেসেব যারা িনেয়ািজত আেছন, তােদর
গেবষণার ফলাফল ও িনজ  উ াবনী যােত দশ ও জািতর ক ােণ আেস সই ত াশা  কেরন। অত:পর
উপপিরচালক সভার কাজ পিরচালনা কেরন। 

২। পরবত েত এম.িফল. ও িপএইচ.িড. গেবষণাকেমর অ গিতর িতেবদন, িত িকি র অথ হেণর জ  আেবদন ও
চক হেণর সময় িনধারণ ও অ া  িবষয় িনেয় আেলাচনা করা হয়। সভায় আেলাচনা শেষ িন প িস া  হীত
হয়:

িস ািস া  :
ক) অ গিতর িতেবদন পারভাইজােরর অিফিসয়াল ােড হেত হেব,  ফেলার নাম, আইিড, রিজে শন ন র, সশন,
িরসাচ টাইেটল  থাকেত হেব। এছাড়া, িতেবদেন পারবাইজােরর া য়াল া র ও িসল থাকেব।
খ) অ গিতর িতেবদেন িরসােচর অ গিতর পযায় উে খ থাকেত হেব এবং এ পয  কান কান ধাপ অিত া  হেয়েছ তা
উে খ করেত হেব। এছাড়া, ভিব ত সময়াব  কমপিরক না িতেবদেন উে খ করেত হেব।
গ) া  হেত এম.িফল. ও িপএইচ.িড. ফেলােদর িত ষা িসক িকি র অথ হেণর জ  িত জা য়াির এবং ন
মােসর থম স ােহর মে  আেবদন করেত হেব।
ঘ) িত ষা িসক িকি র চক িত জা য়াির এবং ন মােসর ৩য় স ােহ িবতরণ করা হেব।

ঙ) কেরানা মহামারীর কারেণ যসকল এম.িফল. ও িপএইচ.িড. গেবষক িনিদ  সমেয়র মে  ােদর গেবষণা কায ম
স  করেত পােরনিন ােদর পারভাইজার তক ত য়ন এবং আেবদেনর ি েত সে া  ০১ (এক) বছর সময় ি
করা হেব।

৩। পিরেশেষ সভায় আর কান আেলাচনার িবষয় না থাকায় সভাপিত উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি
ঘাষণা কেরন। 
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নাসরীন আফেরাজ 
ব াপনা পিরচালক

ারক ন র: ৩৭.২৪.০০০০.০০০.৩২.০০২.২১.৭৪ তািরখ: 
২৯ িডেস র ২০২১

১৪ পৗষ ১৪২৮

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) পিরচালক, পিরচালেকর দ র, ধানম ীর িশ া সহায়তা া ।
২) সহকারী পিরচালক, অথ ও িহসাব শাখা, ধানম ীর িশ া সহায়তা া ।
৩) া ামার , আইিস  শাখা , ধানম ীর িশ া সহায়তা া  (ওেয়ব সাইেট কােশর ব া হেণর জ )।
৪) জনাব লাবনী ইসলাম মকী, এম.িফল. থম বষ, ইিতহাস িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, হল: ব মাতা শখ
ফিজলা ে ছা িজব, রিজে শন ন র ও িশ াবষ: ১৭/২০১৮-১৯।
৫) জনাব মাহা দ আ  জাফর, সহকারী অ াপক (রা  িব ান), িপএইচ.িড গেবষক, িবইউিপ, িমর র সনািনবাস,
ঢাকা।
৬) জনাব মা: িব ব হােসন, এম.িফল গেবষক, ব ব  শখ িজ র রহমান হল, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার
ঢাকা
৭) জনাব নািদয়া আ ার া, এম.িফল. গেবষক, পদাথ িব ান িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশলী িব িব ালয়, ঢাকা।
৮) জনাব মা: আির র রহমান, এম.িফল. গেবষক, রা িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়।
৯) জনাব কাজী আসমা আহেমদ শামীমা, এম.িফল গেবষক, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা।
১০) জনাব তাহিমনা লতানা িথ, এম.িফল বষ, রিজে শন নং ৪৩, সশন: ২০১৭-২০১৮, উি দিব ান িবভাগ, ঢাকা
িব িব ালয়।
১১) জনাব সাথী রানী সরকার, এম.িফল গেবষক, ািণিব া িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী।
১২) জনাব ওমর ফা ক, সহকারী অ াপক, ব াপনা িবভাগ, িপএইচ.িড. গেবষক, ব ব  শখ িজ  রহমান িব ান
ও ি  িব িব ালয়, গাপালগ ।
১৩) জনাব তামা া তাসকীন, িপএইচ.িড গেবষক, যাগােযাগ ও বক  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়।
১৪) জনাব ডা. সািদয়া র, িপএইচ.িড গেবষক, পাবিলক হলথ, বাংলােদশ ইউিনভািস  অব েফশনালস, িশ াবষ-
অে াবর/২০১৮।
১৫) জনাব িব.এম শহী ল ইসলাম, এম.িফল গেবষক, অথনীিত িবভাগ, জাতীয় িব িব ালয়, গাজী র।
১৬) জনাব মাছা: আি য়া খা ন, এম.িফল গেবষক, রিজ নং ০৫২, িশ াবষ: ২০১৭-২০১৮, মেনািব ান িবভাগ, ঢাকা
িব িব ালয়।
১৭) জনাব বদ ন নাহার, এম.িফল গেবষক, রসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়।
১৮) জনাব খািদজা বগম, এম.িফল. গেবষক, সশন: ২০১৯-২০২০, আই নং ২০১৩১৮৩৫২৬, ইনি উট অব
বাংলােদশ ািডজ (আইিবএস), রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী।
১৯) জনাব আ  কাওছার, এম.িফল গেবষক , উি দ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়।
২০) জনাব সানিজদা আফিরন, এম.িফল. গেবষক, রসায়ন িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা।
২১) জনাব আ  জাফর আহেমদ ল, িপএইচ.িড গেবষক, বাংলােদশ ইউিনভািস  অব েফশনালস, , িমর র
সনািনবাস, ঢাকা।
২২) জনাব িশহাব উি ন, পদাথিব া িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা।
২৩) জনাব মাহা দ মাহ র রহমান, িপএইচ.িড. গেবষক, পদাথিব া িবভাগ, ঢাকা েকৗশল ও ি  িব িব ালয়,
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গাজী র।
২৪) জনাব আ  দাউদ ৎ ল জািমর খান, িপএইচ.িড. গেবষক, বাংলােদশ ইউিনভািস  অব েফশনালস, িমর র
সনািনবাস, ঢাকা।
২৫) জনাব মা: মিন ল ইসলাম, িপএইচ.িড গেবষক, ফিলত রসাযন় ও রাসাযি়নক েকৗশল িবভাগ, রাজশাহী
িব িব ালয়, রাজশাহী।
২৬) জনাব শাহানাজ পারভীন, িপএইচ.িড গেবষক, ইিতহাস িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়।
২৭) জনাব ঈিশতা রায়, িপএইচ.িড. গেবষক, ােনজেম  ািডজ িবভাগ িবজেনস ািডজ অ ষদ, ব ব  শখ িজ র
রহমান িব ান ও ি  িব িব ালয,় গাপালগ ।
২৮) জনাব মাহ দা খা ন, িপএইচ.িড. গেবষক, তাি ক িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা।
২৯) জনাব মা: আ স সা ার বগ, িপএইচ.িড. গেবষক, মাই বােয়ালিজ এ  হাইিজন িবভাগ, ভেটিরনাির অ ষদ,
বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ।
৩০) জনাব মা: শওকত হােসন ইয়া, িপএইচ.িড. গেবষক, উ ানপালন িবভাগ, ব ব  শখ িজ র রহমান িষ
িব িব ালয,় গাজী র।
৩১) জনাব সরাত জাহান, এম.িফল. গেবষক, , সশন: ২০২০-২১, ঢাকা িব িব ালয়।
৩২) জনাব আ র রা াক, এম.িফল. গেবষক, সশন: ২০২০-২১, রাজশাহী িব িব ালয়।
৩৩) জনাব মা: মিন ামান, এম.িফল গেবষক, সশন: ২০১৮-১৯, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়।
৩৪) জনাব মা: মিন ামান, এম.িফল. গেবষক, সশন: ২০১৯-২০, রাজশাহী িব িব ালয়।
৩৫) জনাব আহে দ ািক, এম.িফল. গেবষক, সশন: ২০১৮-১৯, ঢাকা িব িব ালয়।
৩৬) জনাব মা: ের আলম, িপএইচ.িড. গেবষক, সশন: ২০১৮-১৯, ঢাকা িব িব ালয়।
৩৭) জনাব ফােতমা লতানা া, িপএইচ.িড. গেবষক, সশন: ২০২০-২১, জগ াথ িব িব ালয়।
৩৮) জনাব মা: এমদা ল হাসান ল, িপএইচ.িড. গেবষক, সশন: ২০১৯-২০, জাহা ীরনগর িব িব ালয়।
৩৯) জনাব মাহনা িব াস, িপএইচ.িড. গেবষক, সশন ২০১৮-১৯, চ াম িব িব ালয়।
৪০) জনাব মিতউর রহমান, িপএইচ.িড. গেবষক, সশন: ২০১৬-১৭, বাংলােদশ ইউিনভািস  অফ েফশনাল।
৪১) জনাব মা: ল আিমন, িপএইচ.িড. গেবষক, সশন: ২০১৮, বাংলােদশ েকৗশন িব িব ালয়।
৪২) জনাব বগম উে  আমারা, িপএইচ.িড. গেবষক, সশন: ২০১৭-১৮, জাহা ীরনগর িব িব ালয়।

 

জা া ল ফরেদৗস 
উপ-পিরচালক

. ৩


