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শাহজালাল িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালেয় ই�িটিটউশনাল �কায়ািলিট অ�াসুের� �সল 
ত�াবধােন িদনব�াপী িটিচং লািন�ং এ� অ�ােসসেম�

বৃহ�িতবার সকাল সােড় ৯ ঘিটকায় ই�িটিটউশনাল �কায়ািলিট অ�া
কম�শালািট অনুি�ত হয়। 

আইিকউএিসর পিরচালক অধ�াপক ড
উপি�ত িছেলন শাহজালাল িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালেয়
িরেসাস� পারসন িহেসেব উপি�ত িছেলন আইিকউএিসর অিতির� পিরচালক অধ�াপক ড

�ধান অিতিথর ব�েব� শািবর উপাচায� অধ�াপক ফিরদ উি�ন আহেমদ বেলন
দ�তা থাকা দরকার। এই জন� িশ�কেদর �িশ�ণ অেনক ���পূ
�ণগত মান অেনক বৃি� পােব। শািব�িবেক পিরকি�ত ও আধিুনক িব�িবদ�ালয় িহেসেব গড়ার ব�াপাের িতিন 
আশাবাদ ব�� কেরন। িতিন আরও বেলন
একিট বকু শপ করা হেব”। 

অপরিদেক, শািবর বাংলা িবভােগ উ�য়নমূলক
সােড়১০ ঘিটকায় বাংলা িবভােগ এ কম�শালা অনুি�ত হয়।

কম�শালায় সভাপিত� কেরন বাংলা িবভােগর �সলফ অ�ােসসেম� কিমিটর �ধান �েফসর ড
স�ালনায় িছেলন িবভাগীয় �ধান �েফসর ড
মাননীয় উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ
�েফসর ড. আব�ল আউয়াল িব�াস এবং িরেসাস�
�েফসর ড. �মাঃ আশরাফুল আলম। কম�শালায়

এ সময় উপাচায� বেলন, সকল সমস�া পয�ায়�েম সমাধান কের
৪-৫ বছেরর মেধ� িব�িবদ�ালেয়র �ভৗত

আইিকউএিসর পিরচালক �েফসর ড
করার জন� বাংলা িবভােগর সকল িশ�কেদর
জন� বােজট িদেত বেলন। িতিন িবভাগীয় সহকম�ীেদর মেধ� সুস�ক� বজায় �রেখ িবভােগর একােডিমক কাজসমূহ 
যথাসমেয় স�াদন করার জন� আহবান জানান।

________________________________
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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। 

ঘিটকায় ই�িটিটউশনাল �কায়ািলিট অ�াসুের� �সল (আইিকউএিস

আইিকউএিসর পিরচালক অধ�াপক ড. আব�ল আউয়াল িব�ােসর সভাপিতে� কম�শালায় �ধান অিতিথ িহেসেব 
শাহজালাল িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় উপাচায� অধ�াপক ফিরদ উি�ন আহেম

িরেসাস� পারসন িহেসেব উপি�ত িছেলন আইিকউএিসর অিতির� পিরচালক অধ�াপক ড. �মাঃ আশরাফলু আলম

শািবর উপাচায� অধ�াপক ফিরদ উি�ন আহেমদ বেলন, িশ�ক হওয়ার জন� িকছ ু িবেশষ 
দ�তা থাকা দরকার। এই জন� িশ�কেদর �িশ�ণ অেনক ���পূণ�। িটিচং লািন�ং কম�শালার ফেল িশ�কেদর 

শািব�িবেক পিরকি�ত ও আধিুনক িব�িবদ�ালয় িহেসেব গড়ার ব�াপাের িতিন 
িতিন আরও বেলন, “িশ�াথ�ীেদর িবিভ� �েয়াজেনর কথা িচ�া কের লাইে�রীর িনেচ �ছাট 

উ�য়নমূলক পিরক�না িবষয়ক কম�শালা অনুি�ত হেয়েছ।
িবভােগ এ কম�শালা অনুি�ত হয়। 

কম�শালায় সভাপিত� কেরন বাংলা িবভােগর �সলফ অ�ােসসেম� কিমিটর �ধান �েফসর ড
িবভাগীয় �ধান �েফসর ড. আশরাফুল কিরম। এেত �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন শািবর 

মাননীয় উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ, িবেশষ অিতিথ িহেসেব িছেলন শািবর আইিকউএিসর পিরচালক 
আব�ল আউয়াল িব�াস এবং িরেসাস� পারসন িহেসেব িছেলন আইিকউএিসর অিতির� পিরচালক 

কম�শালায় বাংলা িবভােগর সকল িশ�কবৃ� উপি�ত িছেলন

সকল সমস�া পয�ায়�েম সমাধান কের বাংলা িবভাগেক পিরপূণ� িবভাগ করা হেব। আগামী 
লেয়র �ভৗত অবকাঠােমার অেনক উ�য়ন হেব বেল িতিন আশাবাদ ব�� কেরন।

আইিকউএিসর পিরচালক �েফসর ড. আব�ল আউয়াল িব�াস সু�র ভােব �সলফ অ�ােসসেম� কায��ম 
র সকল িশ�কেদর ধন�বাদ জানান। উ�য়ন �িতেবদেন িবভােগর �েত�ক িবষেয়

িবভাগীয় সহকম�ীেদর মেধ� সুস�ক� বজায় �রেখ িবভােগর একােডিমক কাজসমূহ 
যথাসমেয় স�াদন করার জন� আহবান জানান। 

________________________________ 

আব�ল আউয়াল িব�াস) 
িসেলট-৩১১৪। 

Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) 

3114, Bangladesh 

ad@sust.edu 

শাহজালাল িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালেয় ই�িটিটউশনাল �কায়ািলিট অ�াসুের� �সল (আইিকউএিস) এর 

আইিকউএিস) এর �সিমনার কে� 

আব�ল আউয়াল িব�ােসর সভাপিতে� কম�শালায় �ধান অিতিথ িহেসেব 
র মাননীয় উপাচায� অধ�াপক ফিরদ উি�ন আহেমদ এবং 

�মাঃ আশরাফলু আলম। 

িশ�ক হওয়ার জন� িকছ ু িবেশষ 
ণ�। িটিচং লািন�ং কম�শালার ফেল িশ�কেদর 

শািব�িবেক পিরকি�ত ও আধিুনক িব�িবদ�ালয় িহেসেব গড়ার ব�াপাের িতিন 
িশ�াথ�ীেদর িবিভ� �েয়াজেনর কথা িচ�া কের লাইে�রীর িনেচ �ছাট 

অনুি�ত হেয়েছ। বহৃ�িতবার সকাল 

কম�শালায় সভাপিত� কেরন বাংলা িবভােগর �সলফ অ�ােসসেম� কিমিটর �ধান �েফসর ড. শরিদ�ু ভ�াচায� এবং 
এেত �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন শািবর 

িবেশষ অিতিথ িহেসেব িছেলন শািবর আইিকউএিসর পিরচালক 
 পারসন িহেসেব িছেলন আইিকউএিসর অিতির� পিরচালক 

বাংলা িবভােগর সকল িশ�কবৃ� উপি�ত িছেলন। 

বাংলা িবভাগেক পিরপূণ� িবভাগ করা হেব। আগামী 
হেব বেল িতিন আশাবাদ ব�� কেরন। 

সু�র ভােব �সলফ অ�ােসসেম� কায��ম স�� 
িতেবদেন িবভােগর �েত�ক িবষেয়র উ�য়েনর 

িবভাগীয় সহকম�ীেদর মেধ� সুস�ক� বজায় �রেখ িবভােগর একােডিমক কাজসমূহ 


