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Faculty of UAP selected in New Faces of ASCE

Ariful Hasnat, Aff. M. ASCE, faculty member of Civil Engineering Department, University of Asia Pacific (UAP)
has been selected as one of the 'New Faces of Civil Engineering' in 2016 by the American Society of Civil
Engineers (ASCE). He is the first Bangladeshi to receive this prestigious honour.
Since 2002, ASCE has been honouring rising civil engineers under the age of 30 who are already making
notable contributions to the profession and to society. According to an ASCE press release, the award
“promotes the bold and humanitarian future of civil engineering by highlighting the achievements of young
civil engineers, their contributions to and impact on society.” Hasnat's contribution will be featured in a video
which will be officially recognised during ASCE's annual Outstanding Projects and Leaders (OPAL) Gala on
March 17, 2016.
In addition to teaching and research, he volunteered as a material and design engineer in a project supported
by UNDP and BRAC to build houses and school for the Cyclone Aila affected peoples of Satkhira.

http://www.thedailystar.net/shout/bulletin-board/bulletin-board-1198561

First Bangladeshi in ASCE
March 22, 2016

Ariful Hasnat, Aff M ASCE, faculty member of Civil Engineering Department, University of Asia Pacific
(UAP) he has been selected as one of the "New Faces of Civil Engineering" in 2016 by the American
Society of Civil Engineers (ASCE). He is the first Bangladeshi to have this prestigious honour.
Since 2002, ASCE has been honouring rising civil engineers under the age of 30 who are already
making notable contributions to the profession and to society. According to an ASCE press release, the
award “promotes the bold and humanitarian future of civil engineering by highlighting the achievements of
young civil engineers, their contributions to and impact on society.” Hasnat’s contribution will be featured
in a video which will be officially recognised during ASCE's annual Outstanding Projects and Leaders
(OPAL) Gala on March 17, 2016.
Today he is a senior lecturer in civil engineering at the University, chosen by ASCE.
http://www.dhakatribune.com/feature/2016/mar/22/first-bangladeshi-asce
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Ariful Hasnat
Ariful Hasnat, faculty member of the Civil Engineering Department of University of Asia Pacific (UAP),
has been selected as one of the 10 ‘New Faces of Civil Engineering’ by the American Society of Civil
Engineers (ASCE).
He is the first Bangladeshi who has got this prestigious honour, says a press release.
Since 2002, ASCE has been honoring rising civil engineers under the age of 30 who are making
notable contributions to the profession and the society.
Hasnat’s contribution has been featured in a video which has officially been recognised during
ASCE’s annual Outstanding Projects and Leaders (OPAL) Gala on March 17.
Before receiving this honor, Hasnat received two years research fellowship from Housing and
Building Research Institute (HBRI) in 2009 and Japan Student Services Organization (JASSO)
scholarship in 2013 during his MS thesis work at BUET with Prof AFM Saiful Amin.
http://www.daily-sun.com/printversion/details/122280/First-Bangladeshi-selected-ASCE-rising-civilengr

যুক্তরাষ্ট্রে ইউএপি’র আপরফু হাসনাষ্ট্রের সম্মাননা াভ
২১ মার্চ ২০১৬, সামবার

ইউনিভানচটি অব এনলয়া প্যাননিকের (ইউএনপ্) প্ুরকেৌল নবভাকের প্রভাে আনরিু  ািাত আকমনরোি সাাইটি
অব ননভ ইনিনিয়ানরিংকয়র ২০১৬ াকর জিয প্ুরকেৌলকর িতু ি মুখ নিবচানর্ত কয়কেি। প্রথম বািংাকেলী নককব
আনরিু  ািাত এ ম্মািিা অজচি েকরি। ২০০২ া সথকে আকমনরোি ননভ ইনিনিয়ানরিং সাাইটি ৩০ বেকরর নিকর্
যারা প্ুরকেৌলক নলক্ষার প্ালাপ্ানল মাজকবায় অবোি রাখকে তাকের এ ম্মািিা নেকয় আকে। আকমনরোি প্ুরকেৌল
সাাইটি অিুযায়ী, এ প্ুরস্কার উেীয়মাি প্ুরকেৌলনবেকের অবোকির মধ্য নেকয় মািব উন্নয়কি এে াী এবিং বনষ্ঠ
ভূ নমো রাখকব। ১৭ই মার্চ আকমনরোয় অিুনষ্ঠত আকমনরোি প্ুরকেৌল সাাইটির বানচে অিুষ্ঠাকি উেীয়মাি
প্ুরকেৌলনবে নককব আনরিু  ািাকতর অবোিনবয়ে এেটি নভনিও উপ্স্থাপ্ি েরা য়। এর আকে, ২০০৯ াক
ািাত াইনজিং এবিং নবনডিং নরাচ ইিনিটিউট সথকে সিকানলপ্ এবিং ২০১৩ াক জাপ্াি িু কিন্ট ানভচ  অেচািাইকজলি
স্কারনলপ্ গ্রণ েকরি। এোড়া জাপ্াকি নেওকট অিুনষ্ঠত াকটইকিব েিস্ট্রােলি মযাকটনরয়া অযান্ড সটেকিানজ
েিিাকরকে নরাইকেনিং অব সিকমানি েিংনিকটর উপ্র সরা সপ্প্ার উপ্স্থাপ্ে নককব প্ুরস্কার াভ েকরি। অনত
ম্প্রনত অযািভাে ইি নিজ ইনিনিয়ানরিংকয় বািংাকেকলর নবনলষ্ট প্ুরকেৌলনবে অধ্যাপ্ে ি. জানমুর সরজা সর্ৌধ্ুরীর কে
সযৌথ সখে নককব জাপ্াি িু কিন্ট অব ননভ ইনিনজনিয়ানরিংকয়র সযৌথ েিিাকরকে সপ্প্ার উপ্স্থাপ্ি েকরি।
ািাকতর এ প্যচন্ত ৫টিরও সবনল জািচা প্রোনলত কয়কে এবিং তার েকবণা বািংাকেল, জাপ্াি, েনক্ষণ সোনরয়া, িংেিং,
থাইযান্ড এবিং ইকদাকিনলয়া নবনভন্ন সেকলর েিিাসরকে উপ্স্থানপ্ত কয়কে। এোড়া নতনি ইএিনিনপ্ এবিং িযাকের সযৌথ
উকেযাকে আইা অধ্ুযনত াতক্ষীরার নবনভন্ন সেচ্ছাকবেমূে োকজ অিংলগ্রণ েকরি। আনরিু  ািাকতর গ্রাকমর বানড়
সিায়াখাী। তার নপ্তা সপ্লায় বযবায়ী মা েৃনণী। র্ার ভাই-সবাকির মকধ্য আনরিু  বার সোট। বতচ মাকি ািাত
ইউনিভানচটি অব এনলয়া প্যাননিকের প্ুরকেৌল নবভাকে প্রভাে নককব োজ েরকেি।
http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=6531

