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তািরখঃ ১২ই এি�ল, ২০১৮ 

শাহজালাল িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালেয়
িদনব�াপী এ ��া�ােম নৃিব�ান িবভােগর িবেশষ�গণ হেলন ড
ড. �মাঃ আহসান আলী এবং  পিলিটক�াল �ািডজ িবভােগর িবেশষ�গণ হেলন ড
ড. �মাঃ নজ�ল ইসলাম, �মাঃ হািববুর রহমান।

আজ ি�তীয় িদন �পুর ১২:১৫ ঘিটকায় 
�েফসর ফিরদ উি�ন আহেমেদর সে�
কেরন। এ সময় উপি�ত িছেলন আইিকউএিসর পিরচালক �েফসর ড
�েফসর ড. �মাঃ আশরাফুল আলম
সদস�বৃ�।  

এ সময় শািবর উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ বেলন
অিধকাংশ�েলাই মানুেষর �তির। শািবর �ধান সমস�া হল পরুেনা িকছ ু িনয়মনীিতর। িব�িবদ�ালয় ম�রী কিমশেনর 
সােথ কথা হেয়েছ। তারা সমস�া�েলা সমাধােনর আ�াস িদেয়

অপরিদেক শাহজালাল িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালেয় ই�িটিটউশনাল �কায়ািলিট অ�াসুের� �সল 
এর ত�াবধােন �ইিদন ব�াপী িব�িবদ�ালেয়র
�ধানেদর িনেয় কম�শালািট অনুি�ত হ

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

আইিকউএিসর অিতির� পিরচালক �েফসর ড
�েফসর ড. আব�ল আউয়াল িব�ােসর সভাপিতে� কম�শালায় 
উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদএবং িরেসাস� পারসন িহেসেব উপি�ত িছেলন িশ� ম�ণালেয়র িবএমআই 
এর ব�ব�াপনা উপেদ�া এম আিমনুর 

এ সময় শািবর উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ 
িব�িবদ�ালয় ছা�েদর জন�। িক� এই িব�িবদ�ালয়েক ভাল �কান জায়গায় িনেত চাইেল �ধান দািয়� িশ�কেদর। 
আমােদর অেনক �মধাবী ছা� আেছ এবং তােদর ব�মুখী �িতভা আেছ। আমরা তােদর �
�মধাবীেদর সিঠক িনেদ�শনা িদেত হেব। িতিন আরও বেলন
হেব। এই িব�িবদ�ালয়েক �সরা িব�িবদ�ালয় করার জন� যা যা করা দরকার আপনােদরেক পােশ িনেয় আিম সব কাজ 
করেত �তির আিছ। 

 

______________________________
(�েফসর ড. আব�ল আউয়াল িব�াস
পিরচালক, আইিকউএিস 
শািব�িব, িসেলট-৩১১৪। 
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শাহজালাল িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালেয়র নৃিব�ান ও পিলিটক�াল �ািডজ িবভােগর িপয়ার িরিভউ
িদনব�াপী এ ��া�ােম নৃিব�ান িবভােগর িবেশষ�গণ হেলন ড. ঊষা চ� (ভারত), �েফসর আহেমদ আহসানু�ামান

�মাঃ আহসান আলী এবং  পিলিটক�াল �ািডজ িবভােগর িবেশষ�গণ হেলন ড. পাথ� সারিথ রায় 
�মাঃ হািববুর রহমান। 

ঘিটকায় উপাচােয�র সভা কে� শাহজালাল িব�ান ও �যিু� িব�িবদ�ালেয়র
�েফসর ফিরদ উি�ন আহেমেদর সে� নৃিব�ান ও পিলিটক�াল �ািডজ িবভােগর িপয়ার িরিভউ িটম �সৗজন� সা�াত 
কেরন। এ সময় উপি�ত িছেলন আইিকউএিসর পিরচালক �েফসর ড. আব�ল আউয়াল িব�াস

�মাঃ আশরাফুল আলম, নৃিব�ান ও পিলিটক�াল �ািডজ িবভােগর �সলফ অ�ােসসেম� কিমিটর 

এ সময় শািবর উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ বেলন, এই িব�িবদ�ালেয়র অেনক সমস�া আেছ। এর 
অিধকাংশ�েলাই মানুেষর �তির। শািবর �ধান সমস�া হল পরুেনা িকছ ু িনয়মনীিতর। িব�িবদ�ালয় ম�রী কিমশেনর 
সােথ কথা হেয়েছ। তারা সমস�া�েলা সমাধােনর আ�াস িদেয়েছ।  

শাহজালাল িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালেয় ই�িটিটউশনাল �কায়ািলিট অ�াসুের� �সল 
িব�িবদ�ালেয়র সশুাসন িবষয়ক কম�শালার ি�তীয় িদেন িবভাগীয় �ধান ও দ�র 

অনুি�ত হয়। 

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

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 আহেমদএবং িরেসাস� পারসন িহেসেব উপি�ত িছেলন িশ� ম�ণালেয়র িবএমআই 
 ও িশ�া ম�ণালেয়র সােবক অিতির� সিচব  এএস মাহমুদ

�েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ িবভাগীয় �ধান ও দ�র �ধানেদর
িব�িবদ�ালয় ছা�েদর জন�। িক� এই িব�িবদ�ালয়েক ভাল �কান জায়গায় িনেত চাইেল �ধান দািয়� িশ�কেদর। 
আমােদর অেনক �মধাবী ছা� আেছ এবং তােদর ব�মুখী �িতভা আেছ। আমরা তােদর �
�মধাবীেদর সিঠক িনেদ�শনা িদেত হেব। িতিন আরও বেলন, িশ�করা গেবষণা করেল তােদরেক পয�া� বােজট �দওয়া 
হেব। এই িব�িবদ�ালয়েক �সরা িব�িবদ�ালয় করার জন� যা যা করা দরকার আপনােদরেক পােশ িনেয় আিম সব কাজ 

__________________ 
আব�ল আউয়াল িব�াস) 

Institutional Quality Assurance Cell (IQAC) 

3114, Bangladesh 

ad@sust.edu 

নিৃব�ান ও পিলিটক�াল �ািডজ িবভােগর িপয়ার িরিভউ �� হেয়েছ। িতন 
�েফসর আহেমদ আহসানু�ামান, 
পাথ� সারিথ রায় (ভারত), �েফসর 

ি� িব�িবদ�ালেয়র উপাচায� 
িপয়ার িরিভউ িটম �সৗজন� সা�াত 

আব�ল আউয়াল িব�াস, অিতির� পিরচালক 
�সলফ অ�ােসসেম� কিমিটর 

এই িব�িবদ�ালেয়র অেনক সমস�া আেছ। এর 
অিধকাংশ�েলাই মানুেষর �তির। শািবর �ধান সমস�া হল পরুেনা িকছ ু িনয়মনীিতর। িব�িবদ�ালয় ম�রী কিমশেনর 

শাহজালাল িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালেয় ই�িটিটউশনাল �কায়ািলিট অ�াসুের� �সল (আইিকউএিস) 
িবভাগীয় �ধান ও দ�র 

আইিকউএিস) এর �সিমনার কে� 

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

উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদএবং িরেসাস� পারসন িহেসেব উপি�ত িছেলন িশ� ম�ণালেয়র িবএমআই 
িশ�া ম�ণালেয়র সােবক অিতির� সিচব  এএস মাহমুদ। 

িবভাগীয় �ধান ও দ�র �ধানেদর উে�েশ� বেলন, 
িব�িবদ�ালয় ছা�েদর জন�। িক� এই িব�িবদ�ালয়েক ভাল �কান জায়গায় িনেত চাইেল �ধান দািয়� িশ�কেদর। 
আমােদর অেনক �মধাবী ছা� আেছ এবং তােদর ব�মুখী �িতভা আেছ। আমরা তােদর �িতভােক �াগত জানাই। 

িশ�করা গেবষণা করেল তােদরেক পয�া� বােজট �দওয়া 
হেব। এই িব�িবদ�ালয়েক �সরা িব�িবদ�ালয় করার জন� যা যা করা দরকার আপনােদরেক পােশ িনেয় আিম সব কাজ 


