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শাহজালাল িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালেয়
ত�াবধােন িব�িবদ�ালেয়র সশুাসন
হেয়েছ। 

বুধবার সকাল ৯ টায় ই�িটিটউশনাল
কম�শালািট অনুি�ত হয়। 

কম�শালায় সভাপিত� কেরন আইিকউএিসর
অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন শািব
িহেসেব িছেলন �কাষাধ�� �েফসর
িছেলন পিলিটক�াল �ািডজ িবভােগর
িবভােগর সহেযাগী অধ�াপক ড. �মাহা�াদ
আবুল হাসান। 

এসময় উপাচায� �েফসর ফিরদ
কম�কত�ারা। আপনােদর দ�তায় আমরা
সমেয় �শষ করেত হেব। িব�িবদ�ালেয়র
িব�িবদ�ালয় করার জন� আপনােদর

�কাষাধ�� �েফসর ড. �মাঃ ইিলয়াস
হেব। আর সবসময় �দখেত হেব আিম

আইিকউএিসর পিরচালক �েফসর 
ধন�বাদ �দন। িতিন সশুাসন �িত�ার

কম�শালািট স�ালনা কেরন আইিকউএিসর

 

 

 

_______________________________
(�েফসর ড. আব�ল আউয়াল িব�াস
পিরচালক, আইিকউএিস 
শািব�িব, িসেলট-৩১১৪। 
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ন ও �যুি� িব�িবদ�ালেয় ই�িটিটউশনাল �কায়ািলিট অ�াসুের� �সল
সশুাসন (অিফস ব�ব�াপনা ও আিথ�ক ব�ব�াপনা) িবষয়ক

ই�িটিটউশনাল �কায়ািলিট অ�াসুের� �সল (আইিকউএিস)

আইিকউএিসর পিরচালক �েফসর ড. আব�ল আউয়াল
শািব�িবর মাননীয় উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ

�েফসর ড. �মাঃ ইিলয়াস উি�ন িব�াস এবং িরেসাস� পারসন
িবভােগর �েফসর িদলারা রহমান, �রিজ�ার �মাঃ ইশফাকুল

�মাহা�াদ সািদকু�বী �চৗধরুী ও িহসাব দ�েরর অিতির�

ফিরদ উি�ন আহেমদ কম�কত�ােদর উে�েশ� বেলন, 
আমরা অেনক দূের এিগেয় যাি�। সমেয়র কাজ সমেয়

িব�িবদ�ালেয়র িনয়ম কানুন মানেত হেব এবং শািব�িব
আপনােদর সবাইেক এিগেয় আসেত হেব। 

ইিলয়াস উি�ন িব�াস বেলন, �দেশর জন�, �দেশর মানুেষর
আিম �দশেক িক িদি�, িক �পলাম এটা বড় কথা নয়। 

 ড. আব�ল আউয়াল িব�াস �াগত ব�ব� রােখন এবং
�িত�ার জন� িব�িবদ�ালেয়র সকলেক এিগেয় আসার আহবান

আইিকউএিসর অিতির� পিরচালক �েফসর ড. �মাঃ আশরাফুল
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িব�াস) 
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�সল (আইিকউএিস) এর 
িবষয়ক কম�শালা অনুি�ত 

) এর �সিমনার কে� 

আউয়াল িব�াস। এেত �ধান 
আহেমদ, িবেশষ অিতিথ 
পারসন িহেসেব উপি�ত 

ইশফাকুল �হাসাইন, অথ�নীিত 
অিতির� পিরচালক �শখ 

, �শাসেনর মূলশি� 
সমেয় �� করেত হেব, 
�িবেক স�ুর ও �সরা 

মানেুষর জন� কাজ করেত 
 

এবং উপি�ত সবাইেক 
আহবান জানান। 

আশরাফুল আলম। 


