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UAP students get VC and Dean's List Award for Fall 2016
A total of 199 students of different departments of the University of Asia Pacific (UAP) received VC's Honour List Award
on August 3, 2017 for their outstanding academic results in Fall 2016 at its new city campus in Green Road.
UAP VC Prof. Jamilur Reza Choudhury distributed certificates among the awardees as the chief guest. Anhar Ahmed
Chowdhury, Sr. Vice Chairman, BOT; Pro-VC, Dr. M. R. Kabir; Treasurer Ishfaq Ilahi Choudhury, and Registrar Sarwar
R. Chowdhury attended the programme.
Earlier, 249 students from different departments were awarded Dean's List for their brilliant results. The Pro-VC
distributed the certificates among the awardees.
http://www.thedailystar.net/shout/bulletin-board/bulletin-board-1445986

ইউএপতে মভধাফী পক্ষার্থীতেয পবপি পরস্ট এযাওয়ার্ড প্রোন

লাইভ প্রতিবেদক: ইউপনবাপিডটি অফ এপয়া যাপিপপতেয (ইউএপ) পর-২০১৬ এয মিপভষ্টায যীক্ষায়
মযের্ড পযভাণ পরাপরোযীতেযতে পবপি অনায ুযস্কায প্রোন েযা হতয়তে। ফৃহস্পপেফায ইউএপয গ্রীন
মযার্স্থ পিটি েযাম্পাতি পফপবন্ন পফবাতেয ১৯৯ জন পক্ষার্থীতে এই িনেত্র প্রোন েযা হয়। ইউএপয
পবপি প্রতপিয জাপভরুয মযজা ম ৌধুযী প্রধান অপেপর্থ পহতিতফ ুযস্কাযপ্রাপ্ততেয িনেএ প্রোন েতযন।
অনুষ্ঠাতন আয উপস্থে পেতরন, পফশ্বপফেযারতয়য ট্রাপস্ট মফাতর্ডয বাইি-ম য়াযভযান আনহায আহতভে
ম ৌধুযী, মপ্রা-পবপি র্. এভ আয েপযফ, মট্রজাযায ইপাে ইরাহী ম ীধুযী এফং মযপজস্ট্রায িাযওয়ায
যাজ্জাে ম ৌধুযী। পবপি ফতরন, েক্ষো ফযপি জীফতন প্রতয়াজন পেন্তু িাভাপজে েক্ষো অেযন্ত গুরুত্বূণড মা
েযাম্পাতিয ফাইতয অজডন েযা িম্ভফ। পেপন মেতয উন্নয়ন ও িভৃদ্ধ িভাজ পফপনভডাতণয জনয পক্ষার্থীতেযতে
জ্ঞাতনয ুতযাুপয ফযফহায েযায যাভড মেন। এয আতে পফপবন্ন পফবাতেয ২৪৯ জন পক্ষার্থীতে পর্ন
এযাওয়ার্ড প্রোন েযা হয়।
http://www.bangla.campuslive24.com/dhakacampus/7172/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%
E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%8F%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%
E0%A6%A1-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%A8

ইউএপতে মভধাফী পক্ষার্থীতেয পবপি পরস্ট এযাওয়ার্ড প্রোন

ইউপনবাপিডটি অফ এপয়া যাপিপপতেয (ইউএপ) পর-২০১৬ এয মিপভষ্টায যীক্ষায় মযের্ড পযভাণ পরাপরোযীতেযতে পবপি
অনায ুযস্কায প্রোন েযা হয়।
আজ আেস্ট ০৩, ২০১৭ ইউএপয গ্রীন মযার্স্থ পিটি েযাম্পাতি পফপবন্ন পফবাতেয ১৯৯ জন পক্ষার্থীতে এই িনেত্র প্রোন েযা
হয়। ইউএপয পবপি অধযাে জাপভরুয মযজা ম ৌধুযী প্রধান অপেপর্থ পহতিতফ ুযস্কাযপ্রাপ্ততেয িনেএ প্রোন েতযন।
অনুষ্ঠাতন আযও উপস্থে পেতরন, পফশ্বপফেযারতয়য ট্রাপস্ট মফাতর্ডয বাইি-ম য়াযভযান আনহায আহতভে ম ৌধুযী, মপ্রা-পবপি র্. এভ
আয েপযফ, মট্রজাযায ইপাে ইরাহী ম ীধুযী এফং মযপজস্ট্রায িাযওয়ায যাজ্জাে ম ৌধুযী।
পবপি ফতরন, েক্ষো ফযপি জীফতন প্রতয়াজন পেন্তু িাভাপজে েক্ষো অেযন্ত গুরুত্বূণড মা েযাম্পাতিয ফাইতয অজডন েযা িম্ভফ।
পেপন মেতয উন্নয়ন ও িভৃদ্ধ িভাজ পফপনভডাতণয জনয পক্ষার্থীতেযতে জ্ঞাতনয ুতযাুপয ফযফহায েযায যাভড মেন।
এয আতে পফপবন্ন পফবাতেয ২৪৯ জন পক্ষার্থীতে পর্ন এযাওয়ার্ড প্রোন েযা হয়। (মপ্রি পফজ্ঞপপ্ত)

http://bangla.prnewsbd.com/othernews/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D
%E0%A6%A5/

