
বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন 
আগার াও, শর-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ 

web: www.ugc.gov.bd

ারক ন র: ৩৭.০১.০০০০.০৭২.১৪.০৩০.২২.১৮৫৪ তািরখ: 
১৯ িডেস র ২০২২

৪ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় গেবষণ াগেবষণ া   কক   ােবরােবর   ড়াড়া   তা িলকাতািলকা   রণরণ   সেসে ।।

গ েবষণাগ েবষণা   কক   ােবরােবর   ড়াড়া   ত ািলক াত ািলক া
বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশেনর িরসাচ সােপাট এ  পাবিলেকশন িডিভশেনর অধীেন পিরচািলত কলা ও সামািজক িব ান শাখার
কলা ও মানিবক উপ-শাখার ২০২১-২০২২ অথবছের দেশর পাবিলক িব িব ালেয়র িশ কেদর িনকট থেক া  গেবষণা ক

াব েলা িবেশষ গেণর ায়েনর িভি েত ড়া  মতামেতর তািলকা িন প কাশ করা হেলা।

িমক ািবত গেবষণা কে র িশেরানাম ক  পিরচালেকর নাম ও কানা ম
০১ বাংলােদেশর লাকসংগীত ও আিদবাসী সংগীত :

লনা লক পযােলাচনা
অ াপক ড. শাহনাজ নাসরীন ইলা
সংগীত িবভাগ
ঢাকা িব িব ালয়

অ েমািদত

০২ Representing Bangabandhu’s
Life and Struggle through
Traditional Jatra form: A
Psychological Analysis of Actors
and Audiences

Khandokar Halima
Akther
Associate Professor
Department of Drama
and Dramatics
Jahangirnagar
University

অ েমািদত

০৩ ম সংিহতায় ি ত : এক  পযােলাচনা অ াপক ড. মালিবকা িব াস 
সং িত িবভাগ 
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা

অ েমািদত

০৪ রািহ া শরণাথ েদর িময়ানমাের ত াবাসন সম া :
এক  অ স ানী পযােলাচনা

অ াপক ড. খাঃ ৎ ল এলাহী
ইিতহাস িবভাগ
জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার,
ঢাকা

অ েমািদত

০৫ Disability and Gender Analysis:
A Comparative Analysis of the
Socio-economic Situation
between Women and Men in
Bangladesh

Professor Dr. Anichha
Parvin
Department of History
Jahangirnagar
University, Savar,
Dhaka

অ েমািদত

০৬ WOMEN EDUCATION IN
RAJSHAHI DIVISION DURING
THE COLONIAL PERIOD

েফসর আিরফা লতানা
ইিতহাস িবভাগ
জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার,
ঢাকা। 

অ েমািদত

১



০৭ দশভাগ পরবত  ববাংলায় সিলম অিভবাসন
(১৯৪৭-৬৫) : ণী চির  ও অি ে র সংকট

ড. িপংিক সাহা
সহেযাগী অ াপক
ইিতহাস িবভাগ, জাহা ীরনগর
িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা

অ েমািদত

০৮ Contribution to promote liberal
Islamic values in Bangladesh: A
study from the President
Bangabondhu Sheikh Mujibur
Rahman to the Prime Minister
Sheikh Hasina

Abdul Momen
Assistant Professor
Islamic History and
Culture
Jagannath University
Dhaka-1100

অ েমািদত

০৯ Social and Cultural Involvement
of Sufis to promote Islam in
Bengal (1204-1757)

Sayed Abu Touab
Shakir
Associate Professor
Department of History
Jahangirnagar
University

অ েমািদত

১০ Art through home grown
heritage: reviving thecultural
heritage Embodied in
Traditional metal crafts pewter
(Kasha in Bangla), Brass (copper
and zinc alloy), Bronze (copper
and tin alloy) and Copper made
products of Bangladesh

Shapla Singha
 Assistant Professor
Drawing and Painting
Discipline, Khulna
University

অ েমািদত

১১ িম া জলার ান-নাম: ঐিতহািসক ও ধম য় ভাব অ াপক ড. হা দ শাম ামান
িমলকী
বাংলা িবভাগ

িম া িব িব ালয়, িম া। 

অ েমািদত

১২ লাকসংগীত জাতীয় সংহিতর র
লাকসংগীত জাতীয় সংহিতর র

আহসান ইমাম
সহেযাগী অ াপক
বাংলা িবভাগ
 জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার
,ঢাকা

অ েমািদত

১৩ আদশ মানব জীবন িবিনমােণ ম গব ীতার
ি তে র িমকা

রথী  সরকার
সং িত িবভাগ
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা

অ েমািদত

১৪ Safeguarding-Governmentality
the Geographical indications
Certification mechanism to
Protect the Traditional
Knowledge of Intangible
Cultural Heritage with Special
Reference to Matrivandar’s
Roshomalai of Comilla in
Bangladesh.

Professor Dr. Md.
Masood Imran
Department of
Archaeology
Jahangirnagar
University, Savar,
Dhaka 

অ েমািদত

২



১৫ A Study on Beads from Tekttha-
the Recently Discovered Early
Historic Site at Porsha Upazila

of Naogaon District

Professor Dr. Bulbul
Ahmed
Department of
Archaeology
Jahangirnagar
University
Savar, Dhaka 1342

অ েমািদত

১৬ Towards an Archaeological
Examination of Muslim
Occupation in Mahasthangar
and Its Hinterlands: Aspects
During Sultanate and Mughal
Period.

Mohammad
Mahmudul
 Hasan Khan, Ph.D.
Assistant Professor 
Department of
Archaeology
Comilla University

অ েমািদত

১৭ বাংলােদেশর সামািজক উ য়ন ও সামািজক অব য়
রােধ ৫৬০  মেডল মসিজদ ও সাং িতক কে র
িমকা: এক  পযেব ণ লক গেবষণা

ড. হা দ ছােলহ উি ন
 সহেযাগী অ াপক
 ইসলািমক ািডজ িবভাগ, জগ াথ
িব িব ালয়, ঢাকা

অ েমািদত

১৮ State Violence and Social
Resistance in East Pakistan,
1947-1970

Professor Dr.
Mohammad Mozahidul
Islam
Department of History
Jahangirnagar
University

অ েমািদত

১৯ বাংলােদেশর াধীনতা সং াম ও ি ে  এম
মন র আলীর িমকা

ড. লতানা আ ার
সহেযাগী অ াপক
ইিতহাস িবভাগ
জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার,
ঢাকা। 

অ েমািদত

২০ An study on the social structure
and local government system in
char-land

DR. MD. GOLAM
SAROWAR 
Associate Professor
Department of History
University of Rajshahi
Rajshahi

অ েমািদত

২১ Interreligious and intercultural
dialogue for peace, social
cohesion and sustainable
development: The Bangladesh
perspective

Dr. Mohammad
Jahangir Alam
Associate Professor
Department of World
Religions and Culture, 
University of Dhaka

অ েমািদত

২২ Dialogue of Life In Bangladesh :
A Historical Analysis

Dr. Mohammad Elius
Associate Professor
Department of World
Religions and Culture,
University of Dhaka

অ েমািদত

৩



২৩ Religious Freedom in
Bangladesh: A Case Study on
Khulna and Satkhira Districts

Md. Mohshin Reza, 
Assistant Professor 
Department of World
Religions and Culture,
University of Dhaka

অ েমািদত

২৪ A Study on the Identity and
Iconographical Characteristics
of Buddhist Statues Displayed in
the Museums of Bangladesh

ড. িদলীপ মার ব য়া
 পািল এ  ি  ািডজ িবভাগ
 ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। 

অ েমািদত

২৫ নিতকতার িনিরেখ সং ামক রােগর মহামারী
িতেরােধ সরকােরর দায়ব তা : াপেট

বাংলােদেশ কািভড-১৯

Professor Dr. Farid
Ahmed
Dept. of Philosophy
Jahangirnagar
University, Savar,
Dhaka

অ েমািদত 

২৬ শহীদ ি জীবী িনর চৗ রী, মাফা ল হায়দার
চৗ রী, আেনায়ার পাশা: জীবন ও সািহেত র

অবেলাকন

েফসর ড. ইয়াসিমন আরা সাথী
বাংলা িবভাগ
ইসলামী িব িব ালয়, ি য়া

অ েমািদত নয়

২৭ Bordeless Sky of World Film :
Impact on taste of Bangladeshi
Audience

Mohammad Khorshed
Alam
Associate Professor
Department Of Drama
& Dramatics
Jahangirnagar
University

অ েমািদত নয়

২৮ ব ব র আদশ ড. মা. ের আলম
সহেযাগী অ াপক
ফারিস ভাষা ও সািহত  িবভাগ
চ াম িব িব ালয়, চ াম। 

অ েমািদত নয়

২৯ Purification of Soul in the Light
of Islam and Hinduism: an
Ethical discussion

ProfessorDr. Md.
Sowkot Hossain
 Department of
Philosophy
Jahangirnagar
University
Savar, Dhaka.
Bangladesh

অ েমািদত নয়

৩০ বি মচ  চে াপা ােয়র উপ ােস উিনশ শতেকর
ব সমাজ 

েফসর ড. িজ. এম. মিন ামান 
িবভাগী ধান, বাংলা িবভাগ
 িম া িব িব ালয়, িম া। 

অ েমািদত নয়

৩১ Transforming Loom Industry
from Handmade Crafts to
Powered-loom Production:
Ethnographic Observation on
Current Livelihood of the
Weavers Inhabiting Shahjadpur,
Sirajgnaj

Dr. Md. Fakhrul Islam, 
Assistant Professor
Department of Bangla
Rabindra University

অ েমািদত নয়

৪



৩২ তাি ক িনদশেনর আেলােক ময়মনিসংহ
অ েলর জিমদারেদর ব গত িনদশন: এক
জািততাি ক অ স ান

অ াপক ড. অিসত বরণ পাল
ত  িবভাগ

জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার,
ঢাকা

অ েমািদত নয়

৩৩ Historical Development of Alia
Madrasah: An Examination of
its  Curriculum in Bangladesh

Professor Dr.
Muhammad Abul

Kalam Azad
Islamic Arabic

University
Dhaka

অ েমািদত নয়

৩৪ আ িনক আরিব সািহেত  নারী কিব-সািহিত কেদর
িমকা:জন িত না বা বতা?

অ াপক ড. কাম ামান শামীম 
সহেযাগী অ াপক
আরবী িবভাগ ঢাকা িব িব ালয়,
ঢাকা। 

 অ েমািদত নয়

৩৫ পশা ও সং িত: বাঙািল পাশাক ক ার জীবনেবাধ
ও সামািজক বণতা

ড. হাসেন আরা খানম
সহেযাগী অ াপক
ইিতহাস িবভাগ, রাজশাহী
িব িব ালয়, রাজশাহী

অ েমািদত নয়

৩৬ জািতসংঘ সাধারণ পিরষেদ ধানম ী শখ হািসনার
ভাষণস হ : এক  পযােলাচা

েফসর ড. জিসম উি ন
ইিতহাস িবভাগ 
জাহা ীরনগর িব িব ালয়
 সাভার, ঢাকা। 

২০১৯ সােলর
এক  ক
চলমান আেছ
িবধায়
িনয়মা যায়ী

ক  চলিত
অথবছের
িবেবচনা করার

েযাগ নই।
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রখা রানী বা চী
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পিরচালক (ইনফরেমশন ােনজেম , কিমউিনেকশন 
এ  িনং িবভাগ)
ইনফরেমশন ােনজেম , কিমউিনেকশন এ  িনং 
িবভাগ
বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন

উপ-পিরচালক (আটস এ  সা াল সাই )

িি   আকষণঃআকষণঃ  অিতির  পিরচালক (িরসাচ সােপাট এ  পাবিলেকশনস িবভাগ), িরসাচ সােপাট এ  পাবিলেকশনস
অ িবভাগ, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) িপএস (উপ-সিচব), চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী কিমশন
২) ি গত কমকতা (িপ ও), িরসাচ সােপাট এ  পাবিলেকশনস িবভাগ, বাংলােদশ িব িব ালয় ম রী
কিমশন

১৯-১২-২০২২
মাঃ কাম ামান 
সহকারী পিরচালক

৬


