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শাহজালাল িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালেয়
ত�াবধােন ইংেরিজ িবভােগর িপয়ার িরিভউ
�েফসর ড.এস �জ িব এ জয়ািসকারা
�েফসর ড. মুিহত উল আলম, চ��াম
আইিকউএিসর পিরচালক �েফসর ড.

সকাল ১১ঘিটকায় শািবর উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমেদর
িবেশষ�েদর �সৗজন� সা�াত হয়। এ সময় 
আইিকউএিসর অিতির� পিরচালক �েফসর ড
কিমিটর �ধান �েফসর ড. �মাঃ আিত উ�া�
�তমুর উপি�ত িছেলন।  

এ সময় শািবর উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ বেলন
সমস�া সমাধােনর জন� িব�িবদ�ালয়
িবভাগেক �সশনজট ম�ু করার ব�াপাের আহবান জানান। তাছাড়া িতিন ইংেরিজ িবভাগেক অিত
�ান �দােনর জন� বেলন এবং এ ব�াপাের িতিন সক

�সৗজন� সা�াত �শেষ আইিকউএিসর
িবভােগর প� �থেক উপাচায�, আইিকউএিসর পিরচালক
�দান করা হয়। 

 

 

 
 
_______________________________
(�ে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 
িবভােগর িপয়ার িরিভউ ��া�াম �� হেয়েছ। িতন িদনব�াপী এ ��া�ােম িবেশষ�গণ িছেলন

কারা (�ীল�া), জাতীয় কিব কাজী নজ�ল ইসলাম িব�িবদ�ালেয়র
চ��াম িব�িবদ�ালেয়র সােবক উপাচায� ও চ��ােমর সাউদা

.এেজএম নু�ি�নেচৗধুরী। 

শািবর উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমেদর সােথ শািবর িরসাচ� �স�ােরর
িবেশষ�েদর �সৗজন� সা�াত হয়। এ সময় আইিকউএিসর পিরচালক �েফসর ড. আব�ল আউয়াল িব�াস
আইিকউএিসর অিতির� পিরচালক �েফসর ড. �মাঃ আশরাফুল আলমসহ ইংেরিজ িবভােগর �সলফ অ�ােসসেম� 

আিত উ�া� , সদস� �েফসর ড. িহমাি� �শখর রায় ও �েফসর 

এ সময় শািবর উপাচায� �েফসর ফিরদ উি�ন আহেমদ বেলন,িব�িবদ�ালেয়র অবকাঠােমাগত 
িব�িবদ�ালয় ম�ুরী কিমশন আমােদর িবেশষ বােজেটর ব�ব�া 

জট ম�ু করার ব�াপাের আহবান জানান। তাছাড়া িতিন ইংেরিজ িবভাগেক অিত
�দােনর জন� বেলন এবং এ ব�াপাের িতিন সকল �কার সাহােয�র আ�াস �দন। 

আইিকউএিসর প� �থেক উপাচায� ও িবেশষ�েদর উপহার সাম�ী �দান করা হয়।
আইিকউএিসর পিরচালক, আইিকউএিসর অিতির� পিরচালক ও 
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আব�ল আউয়াল িব�াস) 
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ই�িটিটউশনাল �কায়ািলিট অ�াসুের� �সল (আইিকউএিস) এর 
এ ��া�ােম িবেশষ�গণ িছেলন 
িব�িবদ�ালেয়র সােবক উপাচায� 

ও চ��ােমর সাউদান� িব�িবদ�ালেয়র 

শািবর িরসাচ� �স�ােরর �সিমনার �েম 
আব�ল আউয়াল িব�াস, 

িবভােগর �সলফ অ�ােসসেম� 
�েফসর �মাহা�াদ আলমগীর 

অবকাঠােমাগত িকছু সমস�া আেছ। 
কিমশন আমােদর িবেশষ বােজেটর ব�ব�া কেরেছ। িতিন ইংেরিজ 

জট ম�ু করার ব�াপাের আহবান জানান। তাছাড়া িতিন ইংেরিজ িবভাগেক অিত শী�ই ইমে�াভেম� 

উপহার সাম�ী �দান করা হয়। ইংেরিজ 
আইিকউএিসর অিতির� পিরচালক ও িবেশষ�েদর ��� 


