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প্রেস রিরিজ 

 

রিষয়: রিআইরসএম এি রিি বাহী প্রেরসডেন্ট রহডসডি অধ্যাপক ে.মাহমুদা আক্তাডিি প্র াগদাি 

িাাংিাডদশ ইন্সটিটিউট অি কযারপটাি মাডকবডটি (রিআইরসএম) রিি বাহী প্রেরসডেন্ট রহডসডি প্র াগদাি কডিডেি ঢাকা রিশ্বরিদ্যািডয়ি 

ব্যিসায় অনুষডদি অযাকাউরন্টাং অযান্ড ইিফিডমশি রসডেমস রিভাডগি অধ্যাপক ে. মাহমুদা আক্তাি। গত ০৩ আগে ২০২০ তারিডে 

(ডসামিাি), িাাংিাডদশ রসরকউরিটিজ এন্ড এক্সডেঞ্জ করমশডিি প্রেয়ািম্যাি এবাং বাাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মাদক্েদটর 

িপরচালনা ির্ েদের চচয়ারম্যান অধ্যািক্ পশবলী রুবাইয়াত-উল-ইিলাম এি কাডে রতরি প্র াগদািপত্র জমা প্রদি। অধ্যাপক ে. মাহমুদা 

আক্তাি জাপাডিি সুকুিা ইউরিভারস বটি প্রেডক ২০০০ সাডি ম্যাডিজডমন্ট সাডয়ন্স অযান্ড ইরঞ্জরিয়ারিাংডয়ি উপি রপএইেরে অজবি কডিি। 

এর আদগ এক্ই পবশ্বপবদ্যালয় চর্দক্ ১৯৯৭ িাদল ম্যাদনজদমন্ট িাদয়ন্স অযান্ড ইপিপনয়াপরাং এ স্নাতদক্াত্তর ক্দরন। পতপন ঢাক্া 

পবশ্বপবদ্যালদয়র অযাক্াউপন্টাং পবভাগ চর্দক্ ১৯৮৭ িাদল স্নাতক্ ও ১৮৮৮ স্নাতদক্াত্তর পিপি অজেন ক্দরন। অধ্যাপক ে. মাহমুদা আক্তাি 

স্নাতক্ ও স্নাতদক্াত্তর দুই জায়গায় প্রর্ম চেনীদত প্রর্ম স্থান অজেন ক্দরন। পব.ক্ম এবাং এম.ক্ম িরীক্ষায় বাপিজয অনুর্দের চারটি 

পবভাদগর মদধ্য পতপন প্রর্ম স্থান অজেন ক্দরন।  এইচ. এি. পি. িরীক্ষায় ঢাক্া চবাদি ে িপিপলত চমধা তাপলক্ায় বাপিজয পবভাগ চর্দক্ 

পিতীয় স্থান অজেন ক্দর চপ্রপিদিন্টপশয়াল চগাল্ড চমদিল অজেন ক্দরন।  োয় রতি দশডকি কযারিয়াডি রতরি রশক্ষকতাি পাশাপারশ ঢাকা 

রিশ্বরিদ্যািডয়ি মাোস ব অি েডফশিাি অযাকাউরন্টাং (এমরপএ) এি পরিোিক, প ুঁরজিাজাডিি প্রকাম্পারিগুডিাি আরে বক েরতডিদডি 

স্বচ্ছতা রিরিত কিাি জন্য গঠিত ফাইন্যারন্সয়াি রিডপাটি বাং কাউরন্সি (এফআিরস) এি কাউরন্সিি, রিরেরিএি ইিডভেডমন্ট সারভ বডসস 

রিরমডটে এি পরিোিিা পষ বদ এি সদস্য, ইডিরিরসটি প্রজিাডিশি প্রকাম্পারিি পরিোিক ও অরেট করমটিি প্রেয়ািম্যাি, িে ব ওডয়ে 

পাওয়াি প্রজিাডিশি প্রকাম্পারি রিরমডটডেি পরিোিক ও অরেট করমটিি প্রেয়ািম্যাি, আইরসএরিি রিরভন্ন প্রিাডে বি সদস্য, এিাং রিরভন্ন 

রিশ্বরিদ্যািডয়ি রসরন্ডডকট, একাডেরমক কাউরন্সি, ও ফাইন্যান্স করমটিি সদস্য রহডসডিও দারয়ত্ব পািি কডিডেি।  

 

খাদলো চজিপমন  

জনিাংদ াগ ক্ম েক্তো 
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