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িবষয়: িব.িস.এস.িব.িস.এস.((সাধারণসাধারণ  িশ ািশ া) ) ক াডােররক াডােরর  কমকতারকমকতার  িপএইচ.িড.িপএইচ.িড.  িডিিডি   অজেনরঅজেনর  যথাথতাযথাথতা  যাচাইযাচাই  সেসে ।।
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           উপযু  িবষয় ও সূে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, িব.িস.এস.(সাধারণ িশ া) ক াডােরর িনে া
কমকতা িপএইচ.িড. িডি  অজন করায় নােমর পেূব ড.(ড র) ব বহােরর অনুমিত দােনর জন  মহাপিরচালক,
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িমক নাম, পদবী ও কম ল কােসর নাম, িব িবদ ালেয়র নাম ও গেবষণার িশেরানাম
০১ জনাব মাঃ মাহমুদ হােসন (১৯৭২)

মলূপদ: সহেযাগী অধ াপক(ইসলােমর
ইিতহাস ও সং ৃ িত)
ষেণ: া াম অিফসার 

উ  িশ া মােনা য়ন ক ,
বাংলােদশ িব িবদ ালয় ম ুরী কিমশন
(ইউিজিস), ঢাকা।

িপএইচ.িড. 
জাহা ীরনগর িব িবদ ালয়, সাভার, ঢাকা।

গেবষণার িশেরানাম : 
“Muslim Architecture of Sultani Period in

Bangladesh: A Socio-Economic, Political,
Religious Analysis on the Basis of

Archaeological and Historical Sources”.
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