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তািরখঃ ১৭ই এি�ল, ২০১৮ 

শাহজালাল িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালেয়
ত�াবধােন ফডু ইি�িনয়ািরং এ� িট �টকেনােলািজ 
িদনব�াপী এ ��া�ােম িবেশষ�গণ িছেলন
িব�িবদ�ালেয়র আইিকউএিসর পিরচালক
ড.এম বুরহান উি�ন। 

সকাল সােড় ৯ ঘিটকায় শািবর উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমেদর
িবেশষ�েদর �সৗজন� সা�াত হয়। এ সময় 
আইিকউএিসর অিতির� পিরচালক �েফসর ড
কিমিটর �ধান �েফসর ড. �মাঃ �মাজাে�ল হক
ড. ওয়ািহ��ামান উপি�ত িছেলন।  

এ সময় শািবর উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ বেলন
সমস�া সমাধােনর জন� িব�িবদ�ালয়
সমাধান কের শািবেক সামেনর িদেক এিগেয় িনেয় �যেত পারব

�সৗজন� সা�াত �শেষ ফুড ইি�িনয়ািরং এ� িট �টকেনােলািজ 
আইিকউএিসর পিরচালক, আইিকউএিসর অিতির� পিরচালক ও 
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(�েফসর ড. আব�ল আউয়াল িব�াস
পিরচালক, আইিকউএিস 
শািব�িব, িসেলট-৩১১৪। 
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শাহজালাল িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালেয় ই�িটিটউশনাল �কায়ািলিট অ�াসুের� �সল 
ফডু ইি�িনয়ািরং এ� িট �টকেনােলািজ (এফইিট) িবভােগর িপয়ার িরিভউ ��া�াম 

িবেশষ�গণ িছেলন �েফসর ড. আজিমর িসং মািলক (ভারত), যেশার িব�ান ও �যুি� 
িব�িবদ�ালেয়র আইিকউএিসর পিরচালক �েফসর ড. িজয়াউল আিমন, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালেয়র �েফসর

শািবর উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমেদর সােথ  উপাচােয�র 
িবেশষ�েদর �সৗজন� সা�াত হয়। এ সময় আইিকউএিসর পিরচালক �েফসর ড. আব�ল আউয়াল িব�াস
আইিকউএিসর অিতির� পিরচালক �েফসর ড. �মাঃ আশরাফুল আলমসহ এফইিট িবভােগর �সলফ অ�ােসসেম� 

�মাঃ �মাজাে�ল হক, সদস� �েফসর ড. ইফেতখার আহেমদ, সদস� এেসািসেয়ট �েফসর 
 

এ সময় শািবর উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ বেলন, িব�িবদ�ালেয়র অবকাঠােমাগত িকছু
িব�িবদ�ালয় ম�ুরী কিমশেনর সােথ কথা হেয়েছ। আিম িব�াস কির

শািবেক সামেনর িদেক এিগেয় িনেয় �যেত পারব।  

ফুড ইি�িনয়ািরং এ� িট �টকেনােলািজ (এফইিট) িবভােগর 
আইিকউএিসর অিতির� পিরচালক ও িবেশষ�েদর ��� �দান করা হয়।

______________________________________ 
আব�ল আউয়াল িব�াস) 

Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) 

3114, Bangladesh 

ad@sust.edu 

ই�িটিটউশনাল �কায়ািলিট অ�াসুের� �সল (আইিকউএিস) এর 
 আজ �শষ হেয়েছ। িতন 

যেশার িব�ান ও �যুি� 
বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালেয়র �েফসর 

উপাচােয�র �সিমনার �েম 
আব�ল আউয়াল িব�াস, 

�মাঃ আশরাফুল আলমসহ এফইিট িবভােগর �সলফ অ�ােসসেম� 
সদস� এেসািসেয়ট �েফসর 

অবকাঠােমাগত িকছু সমস�া আেছ। 
আিম িব�াস কির, অিচেরই সমস�ার 

 প� �থেক উপাচায�, 
েদর ��� �দান করা হয়। 


