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তািরখঃ ১০ই �ম, ২০১৮ 

শাহজালাল িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালেয়
ত�াবধােন সমাজিব�ান িবভােগর িপয়ার িরিভউ
শািবর ২৫িট িবভােগর িপয়ার িরিভউই �শষ হল।

িতন িদনব�াপী এ ��া�ােম িবেশষ�গণ িছেলন
িব�িবদ�ালেয়র সমাজ িব�ান িবভােগর
িব�িবদ�ালেয়র আইিকউএিসর পিরচালক

সকাল সােড় ১১ ঘিটকায় শািবর উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমেদর
িবেশষ�েদর �সৗজন� সা�াত হয়। এ সময় আইিকউএিসর পিরচালক
আলমসহ সমাজ িব�ান িবভােগর �সলফ অ�ােসসেম� কিমিটর �ধান �েফসর ড
ড. কামাল আহেমদ �চৗধুরী ও সদস� 

শািবর উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ
আমরা িনিদ�� সমেয়র মেধ� আমােদর িপয়ার িরিভউ �শষ করেত �পেরিছ। 
পিরচালক ও অিতির� পিরচালকেক ধন�বাদ।
সমস�া দূর করার িবষেয় আশাবাদ ব�� কের

আইিকউএিসর পিরচালক (ভার�া�) 
একিট িদন। আইিকউএিস আজ সকল িবভােগর িপয়ার িরিভউ �শষ কেরেছ।
ফেল সকল িবভােগর িশ�ার মান উ�ত হওয়ার

 
 
_______________________________
(�েফসর ড. �মাঃ আশরাফুল আলম) 
পিরচালক (ভার�া�), আইিকউএিস 
শািব�িব, িসেলট-৩১১৪। 
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শাহজালাল িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালেয় ই�িটিটউশনাল �কায়ািলিট অ�াসুের� �সল 
িবভােগর িপয়ার িরিভউ ��া�াম�শষ হেয়েছ। এর মেধ� িদেয় আইিকউএিস

িট িবভােগর িপয়ার িরিভউই �শষ হল। 

পী এ ��া�ােম িবেশষ�গণ িছেলন �েফসর ড. এস �জ িব এ জয়ািসকারা
সমাজ িব�ান িবভােগর �েফসর কাজী �তাবারক �হােসন (অবসর�া�) 

িব�িবদ�ালেয়র আইিকউএিসর পিরচালক �েফসর ড. �তৗিফক সাইদ। 

শািবর উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমেদর সােথ উপাচােয�র
িবেশষ�েদর �সৗজন� সা�াত হয়। এ সময় আইিকউএিসর পিরচালক (ভার�া�) �েফসর ড

িবভােগর �সলফ অ�ােসসেম� কিমিটর �ধান �েফসর ড. �মাঃ আ�লু গিণ
 �েফসর ড. �মাহা�াদ জসীম উি�ন উপি�ত িছেলন।  

শািবর উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ তাঁর ব�েব� বেলন,“আজ আমােদর জন� অেনক বড় একিট িদন। 
আমরা িনিদ�� সমেয়র মেধ� আমােদর িপয়ার িরিভউ �শষ করেত �পেরিছ। এই অবদােনর জন� আইিকউএিসর 
পিরচালক ও অিতির� পিরচালকেক ধন�বাদ।“ িতিন এই বছর বা পেরর বছেরর মেধ� িব�িবদ�ালেয়র �সশন জট 
সমস�া দূর করার িবষেয় আশাবাদ ব�� কেরন। 

) �েফসর ড. �মাঃ আশরাফুল আলম বেলন, “আজ আইিকউএিসর জন� খবু ভাল 
একিট িদন। আইিকউএিস আজ সকল িবভােগর িপয়ার িরিভউ �শষ কেরেছ।“ িতিন �সলফ অ�ােসসেম� কায��েমর 
ফেল সকল িবভােগর িশ�ার মান উ�ত হওয়ার ব�াপাের আশাবাদ ব�� কেরন। 
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ই�িটিটউশনাল �কায়ািলিট অ�াসুের� �সল (আইিকউএিস) এর 
আইিকউএিসর ত�াবধােন 

কারা (�ীল�া), রাজশাহী 
) ও চ��ােমর ি�িময়ার 

উপাচােয�র �সিমনার �েম 
�েফসর ড. �মাঃ আশরাফুল 

আ�লু গিণ, সদস� �েফসর 
 

আজ আমােদর জন� অেনক বড় একিট িদন। 
এই অবদােনর জন� আইিকউএিসর 

িতিন এই বছর বা পেরর বছেরর মেধ� িব�িবদ�ালেয়র �সশন জট 

আজ আইিকউএিসর জন� খবু ভাল 
িতিন �সলফ অ�ােসসেম� কায��েমর 


