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

রিববার ও �সামবার সকাল সােড় 
�সিমনার কে� কম�শালািট অনুি�ত হয়।

আইিকউএিসর পিরচালক অধ�াপকড
উপি�ত িছেলন শািবর মাননীয় উপাচায� 
িছেলন আইিকউএিসর অিতির� পিরচালক 
সহকারী অধ�াপক �মাহা�াদ শামসুল আেরিফন ও �কৗিশক সাহা

এ সময় শািবর উপাচায� অধ�াপক ফিরদ উি�ন আহেমদ
দ�তা থাকা দরকার। এই জন� িশ�কেদর �িশ�ণ অেনক ���পূণ�। 
�ণগত মান অেনক বৃি� পােব। িশ�কেদর �িশ�েণর জন� িব�িবদ�ালেয় 
লািন�ং (িসইিটএল) �িতি�ত হেব। তাই যতিদন না িসইিটএল �ািত�ািনক �প পায়
িসইিটএল এর কাজ করেব বেল িতিন আশাবাদ ব�� কেরন।

একিট িব�িবদ�ালেয়র িশ�ার মান উ�য়েনর জন� িশ�কেদর মেধ� সুস�ক� বজায় রাখা অত�াবশ�ক। 
পিরচালক �েফসর ড. আব�ল আউয়াল িব�াস
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� িবষয়ক কম�শালা অনুি�ত হয়। 

 ৯ ঘিটকায় ই�িটিটউশনাল �কায়ািলিট অ�াসুের� �সল 
�সিমনার কে� কম�শালািট অনুি�ত হয়। 

ড. আব�ল আউয়াল িব�ােসর সভাপিতে� কম�শালায় �ধান অিতিথ িহেসেব 
উপি�ত িছেলন শািবর মাননীয় উপাচায� অধ�াপক ফিরদ উি�ন আহেমদ এবং িরেসাস� পা

আইিকউএিসর অিতির� পিরচালক অধ�াপক ড. �মাঃ আশরাফুল আলম, শািবর আিক�েটকচার িবভােগর 
সহকারী অধ�াপক �মাহা�াদ শামসুল আেরিফন ও �কৗিশক সাহা। 

ফিরদ উি�ন আহেমদ িশ�কেদর উে�েশ� বেলন, িশ�ক হওয়ার জন� িকছু িবেশষ 
দ�তা থাকা দরকার। এই জন� িশ�কেদর �িশ�ণ অেনক ���পূণ�। িটিচং লািন�ং কম�শালার ফেল িশ�কেদর 
�ণগত মান অেনক বৃি� পােব। িশ�কেদর �িশ�েণর জন� িব�িবদ�ালেয় �স�ার অফ এি�েল� ফর 

�িতি�ত হেব। তাই যতিদন না িসইিটএল �ািত�ািনক �প পায়, ততিদন পয�� আইিকউএিস 
বেল িতিন আশাবাদ ব�� কেরন। 

একিট িব�িবদ�ালেয়র িশ�ার মান উ�য়েনর জন� িশ�কেদর মেধ� সুস�ক� বজায় রাখা অত�াবশ�ক। 
আব�ল আউয়াল িব�াস িশ�কেদর মেধ� সুস�ক� বজায় রাখার ব�াপাের আশাবাদ ব�� 

_____________________________________ 
আব�ল আউয়াল িব�াস) 
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3114, Bangladesh 
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ই�িটিটউশনাল �কায়ািলিট অ�াসুের� �সল (আইিকউএিস) এর 

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

আব�ল আউয়াল িব�ােসর সভাপিতে� কম�শালায় �ধান অিতিথ িহেসেব 
িরেসাস� পারসন িহেসেব উপি�ত 

শািবর আিক�েটকচার িবভােগর 

িশ�ক হওয়ার জন� িকছু িবেশষ 
কম�শালার ফেল িশ�কেদর 

�স�ার অফ এি�েল� ফর িটিচং এ� 
ততিদন পয�� আইিকউএিস 

একিট িব�িবদ�ালেয়র িশ�ার মান উ�য়েনর জন� িশ�কেদর মেধ� সুস�ক� বজায় রাখা অত�াবশ�ক। আইিকউএিসর 
ব�াপাের আশাবাদ ব�� 
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