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তািরখঃ ১৯ই এি�ল, ২০১৮ 

শািব �িতিনিধ: শাহজালাল িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালেয় 
এর ত�াবধােন ই�াি�য়াল এ� ��াডাকশন
অনুি�ত হেয়েছ। 

বৃহ�িতবার সকাল সােড় ৯ ঘিটকায়
হয়। 

কম�শালায় সভাপিত� কেরন আইিপই
কুমার িব�াস। এেত �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন শািবর মাননীয় উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ
িবেশষ অিতিথ িহেসেব িছেলন শািবর আইিকউএিসর পিরচালক �েফসর ড
অিতির� পিরচালক �েফসর ড. �মাঃ আশরাফুল আলম।

এ সময় উপাচায� বেলন, আমরা সবাই আমােদর িনজ িনজ অব�ান �থেক িব�িবদ�ালয়েক িশ�া ও গেবষণায় এিগেয় 
িনেবা। আইিপই িবভাগেক গেবষণায় আেরাও ভাল করেত হেব।
একজন িশ�েকর ঈমানী দািয়�। িতিন বেলন
সতক� থাকেবন। আমরা আমােদর িব�িবদ�ালেয়র বত�মান অব�ান �থেক উে�ারণ ঘটােত চাই।

আইিকউএিসর পিরচালক �েফসর ড. 
িবে�র বুেক ভাল একিট অব�ােন িনেয় যাওয়ার আশাবাদ ব�� কেরন।

আইিকউএিসর অিতির� পিরচালক �েফসর ড
অংশ িহেসেব আগামী ৪ বছেরর জন� ইমে�াভেম� �ান �তির ক
ইমে�াভেম� �ান �তির করেব এবং উপাচায�

 

 

_______________________________
(�ে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�াসেুর� �সল 
ই�াি�য়াল এ� ��াডাকশন ইি�িনয়ািরং (আইিপই) িবভােগ উ�য়নমূলক পিরক�না িবষয়ক কম�শালা 

ঘিটকায় ই�াি�য়াল এ� ��াডাকশন ইি�িনয়ািরং (আইিপই) িবভােগ এ কম�শালা অনুি�ত 

আইিপই িবভােগর �ধান �েফসর ড. �মাঃ আিরফলু ইসলাম এবং স�ালনায় িছেলন
এেত �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন শািবর মাননীয় উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ

িবেশষ অিতিথ িহেসেব িছেলন শািবর আইিকউএিসর পিরচালক �েফসর ড. আব�ল আউয়াল িব�াস এবং আইিকউএিসর 
�মাঃ আশরাফুল আলম। এ সময় আইিপই িবভােগর সকল িশ�কবৃ� উপি�ত িছেলন

আমরা সবাই আমােদর িনজ িনজ অব�ান �থেক িব�িবদ�ালয়েক িশ�া ও গেবষণায় এিগেয় 
িনেবা। আইিপই িবভাগেক গেবষণায় আেরাও ভাল করেত হেব। ছা�েদরেক সময়মত িব�িবদ�ালয় �থেক �বর কের

িতিন বেলন, যারা িব�িবদ�ালেয়র উ�য়েন বাঁধার সৃি� করেব তােদর ব�াপাের আপনারা 
সতক� থাকেবন। আমরা আমােদর িব�িবদ�ালেয়র বত�মান অব�ান �থেক উে�ারণ ঘটােত চাই।

. আব�ল আউয়াল িব�াস অ�েরর িরয়া, ��শ, িহংসা ও অহংকার দূর কের শািবেক 
িবে�র বুেক ভাল একিট অব�ােন িনেয় যাওয়ার আশাবাদ ব�� কেরন। 

আইিকউএিসর অিতির� পিরচালক �েফসর ড. �মাঃ আশরাফুল আলম বেলন, �সলফ অ�ােসসেম� কায��েমর �শষ 
বছেরর জন� ইমে�াভেম� �ান �তির করা হয়। আশা কির আইিপই িবভাগ চমৎকার একিট 

উপাচায� মেহাদয় ইমে�াভেম� �ান অনুযায়ী আইিপই িবভাগেক সাহায� করেবন।

______________________________________ 
আব�ল আউয়াল িব�াস) 

Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) 

3114, Bangladesh 
 

ad@sust.edu 
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ই�িটিটউশনাল �কায়ািলিট অ�াসেুর� �সল (আইিকউএিস) 
িবভােগ উ�য়নমূলক পিরক�না িবষয়ক কম�শালা 

িবভােগ এ কম�শালা অনুি�ত 

ইসলাম এবং স�ালনায় িছেলন �ণব 
এেত �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন শািবর মাননীয় উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ, 

আব�ল আউয়াল িব�াস এবং আইিকউএিসর 
এ সময় আইিপই িবভােগর সকল িশ�কবৃ� উপি�ত িছেলন। 

আমরা সবাই আমােদর িনজ িনজ অব�ান �থেক িব�িবদ�ালয়েক িশ�া ও গেবষণায় এিগেয় 
ছা�েদরেক সময়মত িব�িবদ�ালয় �থেক �বর কের �দওয়া 

যারা িব�িবদ�ালেয়র উ�য়েন বাঁধার সৃি� করেব তােদর ব�াপাের আপনারা 
সতক� থাকেবন। আমরা আমােদর িব�িবদ�ালেয়র বত�মান অব�ান �থেক উে�ারণ ঘটােত চাই। 

িহংসা ও অহংকার দূর কের শািবেক 

�সলফ অ�ােসসেম� কায��েমর �শষ 
রা হয়। আশা কির আইিপই িবভাগ চমৎকার একিট 

মেহাদয় ইমে�াভেম� �ান অনুযায়ী আইিপই িবভাগেক সাহায� করেবন। 

 




