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UAP holds orientation programme for Spring '17
The orientation programme for the students of newly enrolled students of Spring
'17 was held at UAP permanent campus on April 15, 2017.
Prof. Dr. Jamilur Reza Choudhury, VC, UAP was the chief guest and delivered his
welcome speech for newly enrolled students. In his remarks, he advised the
freshers not to involve in unethical activities and give utmost priority on their
studies.
Among others, Qayum Reza Chowdhury, Chairman, BOT, Anhar A. Chowdhury,
Sr. Vice Chairman, BOT, Air Commodore (Retd.) Ishfaq Ilahi Choudhruy,
Treasurer and two alumni members addressed the programme.
Prof. Dr. M. R. Kabir, Pro-VC, Heads and faculty members of the departments also
attended the function.
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UAP HOLDS ORIENTATION PROGRAM FOR SPRING 2017

The orientation program for the students of spring -2017 was held at UAP permanent
campus on April 15, 2017, a press release said Monday.
Professor Dr. Jamilur Reza Choudhury, Vice Chancellor, UAP addressed the program as
the Chief Guest and delivered his welcome speech for newly enrolled students.
In his remarks, he advised the fresher’s not to involve any unethical activities and give
utmost priority on their study.
Among others, Qayum Reza Chowdhury, Chairman, BOT, Anhar A. Chowdhury, Sr. Vice
Chairman, BOT, Air Commodore (Retd.) Ishfaq Ilahi Choudhruy, Treasurer and two alumni
addressed the orientation program.
Professor Dr. M. R. Kabir, Pro Vice Chancellor, Heads and faculties of the departments also
attended the function.
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