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৯ম জাতীয় বািষ�ক িশ�া �কায়ািল� কনেভনশন 
১৭ অে�াবর, ২০১৬ 

 

বাংলােদশ �সাসাই� ফর �টাটাল �কায়ািল� ম�ােনজেম� (িবএস�িকউএম ) এবং ইউিনভািস�� অব এিশয়া           
প�ািসিফক (ইউএিপ )’র �যৗথ উেদ�ােগ ১৫ অে�াবর  ইউএিপেত ৯ম জাতীয় বািষ�ক িশ�া �কায়ািল�            
কনেভনশন অনিু�ত হয়। এর সমাপনী অন�ুােন �ধান অিতিথ �থেক িবজয়ীেদর মােঝ পুর�ার িবতরণ             
কেরন �রা�ম�ী আসাদ�ুামান খাঁন। িবেশষ অিতিথ িছেলন ইউএিপর �াি� �বােড� র �চয়ারম�ান কাইউম            
�রজা �চৗধুরী। িদনব�াপী এ অন�ুােনর উে�াধন কেরন বেুয়ট ও ইউএিপর সােবক উপাচায� �েফসর             
এিমেরটাস  অধ�াপক  আবদলু  মিতন  পােটায়ারী।  -িব�ি� 

Link- http://www.bd-pratidin.com/education/2016/10/17/177453 
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ইউএিপেত িশ�া �কায়ািল� কনেভনশন অনিু�ত 
১৭ অে�াবর, ২০১৬  

বাংলােদশ �সাসাই� ফর �টাটাল �কায়ািল� ম�ােনজেম� (িবএস�িকউএম ) এবং ইউিনভািস�� অব          
এিশয়ার (ইউএিপ ) �যৗথ উেদ�ােগ গত শিনবার ইউএিপেত নবম জাতীয় বািষ�ক িশ�া �কায়ািল�            
কনেভনশন অনিু�ত হেয়েছ। এ বছর কনেভনশেনর উে�শ� হেলা িশ�ার �ণগতমান উ�য়েন সেচতনা            
সৃি� , মানবস�দ উ�য়ন এবং িশ�া�িত�ােন সং�ৃিতর উ�য়ন ঘটােনা। কনেভনশেন ২১� িশ�া�িত�ান           
�থেক �ায় ছয় শ ছা�ছা�ী অংশ�হণ কের। ইেমিরটাস অধ�াপক আবদলু মিতন পােটায়ারী সকােল             
অন�ুােনর উে�াধন কেরন। িবেকেলর সমাপনী অন�ুােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন �রা�ম�ী            
আসাদ�ুামান খান। িব�িবদ�ালেয়র উপ -উপাচায� অধ�াপক এম আর কিবেরর সভাপিতে� িবেশষ অিতিথ           
িহেসেব  উপি�ত  িছেলন  ইউএিপর  �বাড�   অব  �াি�র  �চয়ারম�ান  কাইউম  �রজা  �চৗধুরী।  সংবাদ  িব�ি� । 

Link-http://www.kalerkantho.com/home/printnews/417497/2016-10-17 
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BD Society for Total Quality Management 
Monday, October 17, 2016 

A programme titled 'Ninth National Annual Quality Convention on Education' jointly 
organised by Bangladesh Society for Total Quality Management (BSTQM) and the 
University of Asia Pacific (UAP) was held in the auditorium of UAP in the city on Saturday. 
Home Minister Asaduzzaman Khan was present as the chief guest. While speaking the 
minister said that stern actions would be taken against the culprit who attacked college 
student Khadiza Akhter Nargis recently. "Not only charge-sheet but also the trial would be 
held quickly of the attacker, who attempted to kill Khadiza," he added. About 600 students, 
teachers and members of various professions took part in the convention. Many students 
from various schools and colleges shared their experiences on quality education. They 
presented two papers and took part in 42 brain-storming sessions. The function was also 
addressed, among others, by the trustee of the university Quaium Reza Chowdhury.  

Link-http://thedailynewnation.com/news/110764/organisation-snippets.html/ 

 

 

ইউএিপেত জাতীয় িশ�া �কায়ািল� কনেভনশন আজ 
িশ�া জগৎ �ড� য়  

ইউিনভািস�� অব এিশয়া প�ািসিফক (ইউএিপ) এ আজ, ৯ম জাতীয় বািষ�ক িশ�া �কায়ািল� কনেভনশন অনিু�ত হেব ।  এ বছর বাংলােদশ 
�সাসাই� ফর �টাটাল �কায়ািল� ম�ােনজেম� (িবএস�িকউএম) এবং ইউএিপর �যৗথ উেদ�ােগ এ কনেভনশেনর আেয়াজন করা হেয়েছ । 
িবএস�িকউএম এক� অলাভজনক �িত�ান যা বাংলােদেশ িশ�ার �ণগত মান উ�য়েন কাজ কের যাে� ।  এ বছর কনেভনশেনর উে�শ� 
হেলা_ িশ�ার �ণগতমান উ�য়েন সেচতনা সৃি�, মানবস�দ উ�য়ন এবং িশ�া �িত�ােন সং�ৃিতর উ�য়ন ঘটােনা ।  এ বছর ২১� 
িশ�া�িত�ান �থেক �ায় ৪০০-র অিধক ছা�ছা�ী এই কনেভনশেন অংশ�হণ করেব ।  িবএস�িকউএম ইেতামেধ� ৮� এ জাতীয় 
কনেভনশেনর আেয়াজন কেরেছ । 
িদনব�াপী এ অন�ুােনর উে�াধন করেবন �ধান অিতিথ অধ�াপক আবদলু মিতন পােটায়ারী, �েফসর এিমেরটাস, সােবক উপাচায�, ইউএিপ 
এবং বেুয়ট । 
�রা�ম�ী আসাদ�ুামান খান, এমিপ, সমাপনী অন�ুােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত থাকেবন ।  িবেশষ অিতিথ িহেসেব থাকেবন কাইউম 
�রজা �চৗধুরী, �চয়ারম�ান, �বাড�  অব �াি�, ইউএিপ ।  অধ�াপক এম আর কিবর, আ�ায়ক, নবম জাতীয় বািষ�ক িশ�া �কায়ািল� 
কনেভনশন এবং উপ-উপাচায�, ইউএিপ উে�াধনী ও সমাপনী অন�ুােনর সভাপিত� করেবন । 
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Link- 
http://www.jaijaidinbd.com/?view=details&archiev=yes&arch_date=15-10-2016&feature
=yes&type=single&pub_no=1691&cat_id=1&menu_id=93&news_type_id=1&index=6 

 

 

ইউএিপেত ৯ম জাতীয় বািষ�ক িশ�া �কায়ািল� কনেভনশন 
 

�কািশত : অে�াবর  ১৫ , ২০১৬  
 

 

ইউএিপ লাইভ : বাংলােদশ �সাসাই� ফর �টাটাল �কায়ািল� ম�ােনজেম� (িবএস�িকউএম ) এবং         
ইউিনভািস�� অব এিশয়া (ইউএিপ ) এর �যৗথ উেদ�ােগ আজ শিনবার , ইউএিপেত ৯ম জাতীয় বািষ�ক িশ�া              
�কায়ািল�  কনেভনশন  অনিু�ত  হেয়েছ । 
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িবএস�িকউএম এক� অলাভজনক �িত�ান যা বাংলােদেশ িশ�ার �নগত মান উ�য়েন কাজ কের যাে�।             
এ বছর কনেভনশেনর উে�শ� হেলা : িশ�ার �নগতমান উ�য়েন সেচতনা সৃি� , মানবস�দ উ�য়ন এবং             
িশ�া  �িত�ােন  সং�ৃিতর  উ�য়ন  ঘটােনা । 

এ বছর ২১� িশ�া�িত�ান �থেক �ায় ৬০০ -র অিধক ছা� -ছা�ী এই কনেভনশেন অংশ�হন কেরন।             
িদনব�াপী এ অন�ুােনর উে�াধন কেরন �ধান অিতিথ �েফসর আ�ুল মিতন পােটায়ারী , �েফসর            
এিমেরটাস , সােবক  িভিস , ইউএিপ  এবং  বেুয়ট । 

অন�ুােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর �রা�ম�ী জনাব           
আসাদ�ুামান  খাঁন।  িতিন  সমাপনী  ও  িবজয়ীেদর মােঝ  পুর�ার  �দান  কেরন । 

জনাব আসাদ�ুান খান বেলন , ছা� -ছা�ীেদর িবষয় স�িক� ত স�ক ধারণা অজ� ন ও বা�ব জীবেন �েয়াগ              
করা দ�তা অজ� নই মান -স�ত িশ�া। িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন জনাব কাইউম �রজা             
�চৗধুরী , �চয়ারম�ান , �বাড� অব �াি� , ইউএিপ। �েফসর এম আর কিবর , আহবায়ক , ৯ম জাতীয় বািষ�ক              
িশ�া  �কায়ািল�  কনেভনশন  এবং  উে�াধনী  ও  সমাপনী  অন�ুােনর  সভাপিত�  কেরন  ইউএিপর  ��া -িভিস । 

Link- http://www.campuslive24.com/campus.172715.live24/ 

 

 

ইউএিপেত জাতীয় বািষ�ক িশ�া �কায়ািল� কনেভনশন 
অে�াবর ১৫, ২০১৬ 

বাংলােদশ �সাসাই� ফর �টাটাল �কায়ািল�     
ম�ােনজেম� (িবএস�িকউএম) এবং ইউিনভািস�� অব এিশয়া (ইউএিপ) এর �যৗথ উেদ�ােগ শিনবার (১৫            
অে�াবর ২০১৬) ইউএিপেত ৯ম জাতীয় বািষ�ক িশ�া �কায়ািল� কনেভনশন অনিু�ত হেয়েছ । 
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িবএস�িকউএম এক� অলাভজনক �িত�ান যা বাংলােদেশ িশ�ার �নগত মান উ�য়েন কাজ কের যাে�। এ              
বছর কনেভনশেনর উে�শ� হেলা : িশ�ার �নগতমান উ�য়েন সেচতনা সৃি� , মানবস�দ উ�য়ন এবং িশ�া             
�িত�ােন সং�ৃিতর উ�য়ন ঘটােনা। এ বছর ২১� িশ�া�িত�ান �থেক �ায় ৬০০ -র অিধক ছা� -ছা�ী এই              
কনেভনশেন অংশ�হন কেরন। িদনব�াপী এ অন�ুােনর উে�াধন কেরন �ধান অিতিথ অধ�াপক আবদলু মিতন             
পােটায়ারী , �েফসর  এিমেরটাস , সােবক  উপাচায� , ইউএিপ  এবং  বেুয়ট । 

�রা�ম�ী আসাদ�ুামান খাঁন এমিপ , সমাপনী অন�ুােন �ধান অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন ও িবজয়ীেদর             
মােঝ পুর�ার �দান কেরন। এসময় আসাদ�ুান খান বেলন , ছা� -ছা�ীেদর িবষয় স�িক� ত স�ক ধারণা অজ� ন              
ও বা�ব জীবেন �েয়াগ করা দ�তা অজ� নই মান -স�ত িশ�া। িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন কাইউম               
�রজা �চৗধুরী , �চয়ারম�ান , �বাড� অব �াি� , ইউএিপ। অধ�াপক এম আর কিবর , আহবায়ক, ৯ম জাতীয়              
বািষ�ক িশ�া �কায়ািল� কনেভনশন এবং উপ উপাচায� , ইউএিপ উে�াধনী ও সমাপনী অন�ুােনর সভাপিত�             
কেরন । 
Link-http://lekhapora24.com/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6
%A4%E0%A7%87-%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%80%E0%A7%9F-%E0%A6%AC%E0
%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B6%E0%A6%BF/
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