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শাহজালাল িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালেয় ই�িটিটউশনাল �কায়ািলিট অ�াসুের� �সল 
ত�াবধােন িদনব�াপী ততৃীয় ��ণীর কম�চারীেদর িনেয়

ম�লবার সকাল 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 �ধান অিতিথ িহ
িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালেয়র মাননীয় উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ
উপি�ত িছেলন শািবর সমাজকম� িবভােগর �েফসর ড
িহসাব দ�েরর পিরচালক আ ন ম জয়নাল আেবদীন

এ সময় শািবর উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ
মান উ�য়েনর জন� �িশ�েণর �কান িবক� �নই।
কাজ করার আশাবাদ ব�� কেরন। িতিন আরও বেলন
আ�াহ অবশ�ই আপনােদর িদেবন। 
িব�িবদ�ালেয়র সবার জন�ই আবাসেনর ব�ব�া করা হেব।

আইিকউএিসর পিরচালক �েফসর ড
সকল কােজ দ� হেত হেব। �সই লে��ই আপনােদর কাজ করেত হেব। আর আপনােদর দ�তা বাড়ােতই আমােদর 
এই �িশ�েণর আেয়াজন। 

আইিকউএিসর অিতির� পিরচালক �েফসর ড
আইিকউএিসর কাজ। িব�িবদ�ালেয়র মূল অংশ ছা�। িব�িবদ�ালেয়র সকল কায��ম ছা�েদর জন�ই। আপনারা 
সকেলই ছা�েদর িবিভ�ভােব সাহায� কের আসেছন। আপিন আপনার কাজ িকভােব দ�তার সােথ করেল ছা�
িশ�কগণ উপকতৃ হেবন �সটাই আজেকর �িশ�েণর আেলাচনা হেব।
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শাহজালাল িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালেয় ই�িটিটউশনাল �কায়ািলিট অ�াসুের� �সল 
তৃতীয় ��ণীর কম�চারীেদর িনেয় িব�িবদ�ালেয়র সুশাসন িবষয়ক কম�শালা

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 

র মাননীয় উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ এবং িরেসাস� পারসন িহেসেব 
সমাজকম� িবভােগর �েফসর ড. আ ক ম মাহববুু�ামান, �রিজ�ার �মাঃ

আ ন ম জয়নাল আেবদীন। 

এ সময় শািবর উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ সহায়ক কম�চারীেদর উে�েশ� বেলন,
মান উ�য়েনর জন� �িশ�েণর �কান িবক� �নই। িতিন কম�চারীেদর সময় মত অিফেস আসার

িতিন আরও বেলন, “অিফেসর �কান কাজ �ফেল রাখা যােব না। সততার পুর�ার 
 িব�িবদ�ালেয়র সবার �াথ� সংর�েণর জন�ই আিম আমার শতভাগ িদি�। 

িব�িবদ�ালেয়র সবার জন�ই আবাসেনর ব�ব�া করা হেব।“ 

আইিকউএিসর পিরচালক �েফসর ড. আব�ল আউয়াল িব�াস সহায়ক কম�চারীেদর উে�েশ� বেলন
সকল কােজ দ� হেত হেব। �সই লে��ই আপনােদর কাজ করেত হেব। আর আপনােদর দ�তা বাড়ােতই আমােদর 

আইিকউএিসর অিতির� পিরচালক �েফসর ড.�মাঃ আশরাফলু আলমবেলন, িব�িবদ�ালেয়র �কায়ািলিট িঠক করাই 
আইিকউএিসর কাজ। িব�িবদ�ালেয়র মূল অংশ ছা�। িব�িবদ�ালেয়র সকল কায��ম ছা�েদর জন�ই। আপনারা 
সকেলই ছা�েদর িবিভ�ভােব সাহায� কের আসেছন। আপিন আপনার কাজ িকভােব দ�তার সােথ করেল ছা�
িশ�কগণ উপকতৃ হেবন �সটাই আজেকর �িশ�েণর আেলাচনা হেব। 

_______________________________ 
আব�ল আউয়াল িব�াস) 

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 
িবষয়ক কম�শালা অনুি�ত হয়। 

আইিকউএিস) এর �সিমনার কে� 

�মাঃ আশরাফুল আলেমর স�ালনায় ও আইিকউএিসর পিরচালক 
েসেব উপি�ত িছেলন শাহজালাল 

এবং িরেসাস� পারসন িহেসেব 
�মাঃ ইশফাকুল �হাসাইন ও 

, িব�িবদ�ালেয়র সািব�ক 
সময় মত অিফেস আসার এবং সততার সােথ 

�কান কাজ �ফেল রাখা যােব না। সততার পুর�ার 
িব�িবদ�ালেয়র সবার �াথ� সংর�েণর জন�ই আিম আমার শতভাগ িদি�। 

সহায়ক কম�চারীেদর উে�েশ� বেলন,আপনােদর 
সকল কােজ দ� হেত হেব। �সই লে��ই আপনােদর কাজ করেত হেব। আর আপনােদর দ�তা বাড়ােতই আমােদর 

িব�িবদ�ালেয়র �কায়ািলিট িঠক করাই 
আইিকউএিসর কাজ। িব�িবদ�ালেয়র মূল অংশ ছা�। িব�িবদ�ালেয়র সকল কায��ম ছা�েদর জন�ই। আপনারা 
সকেলই ছা�েদর িবিভ�ভােব সাহায� কের আসেছন। আপিন আপনার কাজ িকভােব দ�তার সােথ করেল ছা�-


