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২৮ আষাঢ ়১৪২৫

িবষয:় শাহজ ালালশাহজ ালাল   িব ানিব ান   ওও  িি   িব িব ালয়িব িব ালয় ,  ,  িসেলটিসেলট   এরএর   অ াপকঅ াপক  ড.ড.  হ া দহ া দ   জ াফরজাফর   ইকবালইকবাল   এরএর
িনরাপ ািনরাপ া   সেসে

: ধানম ীর কাযালেয়র প  সং া- ০৩.০৭৪.৩৭.০৪৮.০০.০০১.১৮-৪৪, 
তািরখ: ০৫/০২/২০১৮। 

     

   উপযু  িবষেয় সেূ র মাধ েম া  বাংলােদশ পুিলশ, নগর িবেশষ শাখা, িসেলট মে াপিলটন পুিলশ (এসএমিপ),
িসেলট-এর িতেবদন অ সাের জানােনা যাে  য, শাহজালাল িব ান ও যিু  িব িবদ ালয় (শািব িব), িসেলট-এর
অধ াপক ড. মহু দ জাফর ইকবাল িসেলট মহানগর এলাকা এবং িব িবদ ালয় এলাকাসহ বাসা ও অ  কান ােন
গমনাগমন ও অব ানকােল তাঁেক এসএমিপ কতকৃ সাব িণক িনরাপ া দান করা হেয় থােক। িনরাপ া ব ব ার মেধ ই
পিরিচত-অপিরিচত িবিভ  ব ি  ও ছা /ছা ী অধ াপক ড. মহু দ জাফর ইকবােলর সােথ সলিফ তালার ই া কাশ
করেল িতিন তােদর িনরাশ কেরন না। এছাড়া, িতিন অিফসকে  অব ানকােল কােনা ছা  বা অপিরিচত ব ি  েবেশর
সময় তাঁর িনরাপ ায় িনেয়ািজত পুিলশ তােদরেক িজ াসাবাদকােল অথবা পিরচয় জানেত চাইেল িতিন িনেজই সরল
িব ােস েবেশর অ মিত িদেয় থােকন।

২.০ অধ াপক ড. মহু দ জাফর ইকবাল িতিদন িব িবদ ালেয়র ইইই িবভাগ ও িসএসিস িবভােগর ৪/৫িট ােস
পাঠদান কের থােকন এবং ছা /ছা ীর সংখ া আ মািনক ৪০০/৪৫০ জন। অেনক ে  কতব রত পুিলেশর পে  সবার
চহারা চনা স বপর হয় না। িতিন যখন ল ােব পাঠদান কেরন, তখন ল ােবর ভতেরর অব া স েক জানা যায় না।

ফেল কােনা তৃকারী যিদ ছাে র ছ েবেশ কােনা সময় াস/ অিফস/ ল ােবর ভতর েবশ কের, তাহেল অধ াপক
ড. মহু দ জাফর ইকবােলর িনরাপ া ব ব া িবি ত হেত পাের। 

৩.০  এমতাব ায়, অধ াপক ড. মহু দ জাফর ইকবাল-এর িনরাপ া িনি ত করার লে  েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

১২-৭-২০ ১৮

উপাচায
শাহজালাল িব ান ও ি  িব িব ালয় িসেলট।

সয়দ আলী রজা
উপসিচব
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সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১



১) িলশ পার, নগর িবেশষ শাখা, (িসেলট মে াপিলটন িলশ) এসএমিপ, িসেলট।
২) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  অিধশাখা, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ
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