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তািরখঃ ২৫�শ এি�ল, ২০১৮ 

শাহজালাল িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালেয়
ত�াবধােন �ইিদন ব�াপী িটিচং লািন�ং এ� অ�ােসসেম�ঃ

বুধবার সকাল ৯ ঘিটকায় ই�িটিটউশনাল �কায়ািলিট অ�াসুের� �সল 
অনুি�ত হয়। 

আইিকউএিসর অিতির� পিরচালক �েফসর ড
�েফসর ড. আব�ল আউয়াল িব�ােসর সভাপিতে� কম�শালায় �ধান অিতিথ িহেসেব 
উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ
�মে�াপিলটন ইউিনভািস�িটর ড. মামুন রিশদ 

এ সময় শািবর উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�
পয�া� পিরমাণ বােজট আেছ। িশ�কেদর কাজ হল �বিশ �বিশ
উ�য়েন কােজ লােগ। িশ�করা  ছা�েদরেক মানস�� িশ�া
আশাবাদ ব�� কেরন। তাছাড়া, ড. 
করার জন� িব�িবদ�ালেয়র প� �থেক

আইিকউএিসর পিরচালক �েফসর ড
সামেন এিগেয় িনেয় যাওয়া আমােদর ঈমানী দািয়�। িতিন বাংলােদেশর িশ�া ব�ব�া
অব�ােন িনেয় যাওয়ার ব�াপাের আশাবাদ ব�� কেরন।

 

 

_______________________________
(�ে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 
িটিচং লািন�ং এ� অ�ােসসেম�ঃ মড�ান টলুস এ� �টকিনকস িবষয়ক কম�শালা

ই�িটিটউশনাল �কায়ািলিট অ�াসুের� �সল (আইিকউএিস) এর �সিমনার কে� কম�শালািট 

আইিকউএিসর অিতির� পিরচালক �েফসর ড. �মাঃ আশরাফুল আলেমর স�ালনায় ও আইিকউএিসর পিরচালক 
আব�ল আউয়াল িব�ােসর সভাপিতে� কম�শালায় �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন শািবর মাননীয় 

উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ এবং িরেসাস� পারসন িহেসেব উপি�ত িছেলন 
মামুন রিশদ ও শািবর কাউি�িলং সাইেকালিজ� জনাব ফিজলাতুে�সা

�েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ িশ�কেদর উে�েশ� বেলন, গেবষণার জন� িব�িবদ�ালেয়র 
িশ�কেদর কাজ হল �বিশ �বিশ মানস�� গেবষণা করা যােত গেবষণা�েলা �দেশর 

িশ�করা  ছা�েদরেক মানস�� িশ�া �দয়ার এবং সময়মত �বর কের �দয়ার 
. মামুন রিশদেক যু�রাজ� �থেক এেস িশ�কেদর িনেয় কায�করী ভূিমকা পালন 

করার জন� িব�িবদ�ালেয়র প� �থেক কতৃ�তা ও ধন�বাদ �াপন কেরন। 

আইিকউএিসর পিরচালক �েফসর ড. আব�ল আউয়াল িব�াস বেলন, �াধীন সাব�েভৗম �দশেক
সামেন এিগেয় িনেয় যাওয়া আমােদর ঈমানী দািয়�। িতিন বাংলােদেশর িশ�া ব�ব�ােক 

আশাবাদ ব�� কেরন। 

_____________________________________ 
আব�ল আউয়াল িব�াস) 

Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) 

3114, Bangladesh 

ad@sust.edu 

ই�িটিটউশনাল �কায়ািলিট অ�াসুের� �সল (আইিকউএিস) এর 
িবষয়ক কম�শালা অনুি�ত হয়। 

এর �সিমনার কে� কম�শালািট 

�মাঃ আশরাফুল আলেমর স�ালনায় ও আইিকউএিসর পিরচালক 
উপি�ত িছেলন শািবর মাননীয় 

 যু�রােজ�র ম�ানেচ�ার 
শািবর কাউি�িলং সাইেকালিজ� জনাব ফিজলাতুে�সা। 

গেবষণার জন� িব�িবদ�ালেয়র 
গেবষণা করা যােত গেবষণা�েলা �দেশর 

য়ার এবং সময়মত �বর কের �দয়ার ব�াপাের িতিন 
�থেক এেস িশ�কেদর িনেয় কায�করী ভূিমকা পালন 

�দশেক িশ�া ও উ�য়েন 
 আ�জ�ািতক মানস�� 


