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UAP initiates “Entrepreneurship Lecture Series” with Syed Manzur Elahi
Department of Business Administration (DBA), University of Asia Pacific (UAP) hosted the first session of
“Entrepreneurship Lecture Series” on August 8, 2017.
Guest speaker Syed Manzur Elahi, Chairman of Syed Manzur Elahi Enterprise and Apex Group, conducted an
insightful session on his journey to becoming one of the most leading entrepreneurs of Bangladesh. The
distinguished speaker of the session disclosed how he took the initiative of leaving a lucrative job to start a
tannery business, the struggles he faced and how he made a name for himself in the business world.
Dr. Jamilur Reza Choudhury, VC, UAP was present as chief guest. Chairman, BOT, Qayum Reza Chowdhury,
and Head of DBA, Shamsad Ahmed were present during the lecture.
Faculty members and students attended the session that concluded with vote of thanks by Sadia Tangem,
convener of the series; Sisili Rahman; Samira Sahel; Barnali Nandi, and Tahmeem Siddiqi.
http://www.thedailystar.net/shout/bulletin-board/bulletin-board-1449547

উদ্যোক্তো বক্তৃতোমোো অনুষ্ঠোদন সৈয়্ মঞ্জুর এোহী

মোনৈম্মত পণ্যই প্রততদযোতিতোয় টিতিদয় রোখদব
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ফযফানিক প্রনতবমানগতাি টিবক থাকবত বর গুণগত ভানম্মত ণয উত্াদন কযবত বফ। ভানম্মত ণযই
প্রনতবমানগতাি টিনকবি যাখবফ। ক্রেতাবদয বে প্রতাযণা না কযবর তাযা এভননবতই ণয নকনবফ। গতকার
ইউননবানিটি অফ এনিা যাননপক আবিানজত উবদযাক্তা ফক্তৃতাভারা অনুষ্ঠাবন এফ কথা ফবরন াবফক
তত্ত্বাফধািক যকাবযয উবদষ্টা ও এবক্স গ্রুবয ক্রেিাযভযান সিদ ভঞ্জুয এরাী।
অনুষ্ঠাবনয শুরুবতই স্বাগত ফক্তফয যাবখন ইউননবানিটি অফ এনিা যাননপবকয ক্রফাডি অফ ট্রানস্টবজয বানত
কাইিুভ ক্রযজা ক্রেৌধুযী। এযয ফক্তফয যাবখন নফশ্বনফদযারিটিয উাোমি জানভরুয ক্রযজা ক্রেৌধুযী। অনুষ্ঠাবন সিদ
ভঞ্জুয এরাী তায উবদযাক্তা ওিায গল্প ক্রানান। নতনন ফবরন, ানকস্তান আভবর নতনন নিটি আবভনযকান
ক্রটাফযাবকাি উচ্চ ক্রফতবন োকনয কযবতন। ফাাংরাবদ স্বাধীন ওিায য ১৯৭২ াবর নতনন োকনয ক্রেবে নদবি
ফযফাি ভবনাবমাগ ক্রদন। নফলিটি তায জনয জ নের না উবেখ কবয নতনন জানান, নযফায ফযফা কযাবক
বাবরা ক্রোবখ ক্রদবখনন। ভধযনফত্ত নযফাবযয ক্রকউ উবদযাক্তা ওিায ইচ্ছাবক জবাবফ ননবত াবয না ফবর ভন্তফয
কবযন নতনন।
ভঞ্জুয এরাী ফবরন, নল্প খাবত ক্রফযকাযীকযণ উবদযাবগয ভি প্রথভ একটি টযানানয ক্রকাম্পানন নকনন আনভ।
এযয দু-একফায আনথিক াংকবট েবরও ফযফা আয ক্রথবভ থাবকনন। নতনন ফবরন, োকনযয াাান ক্রকাবনা
নদন ফযফা কযা মাি না। ফযফা কযবত বর ুবযাুনয ফযফা কযবত বফ; নযশ্রভী বত বফ। তায ভবত,
ফযফাি উন্ননতয ক্রেবন ৯০ তাাং নযশ্রভ আয ভাত্র ১০ তাাং বাবগযয অফদান থাবক। ফযফা কযায ক্রেবত্র

ফাইবক ৎ ওিায যাভি ক্রদন নতনন। বাযবতয জাভবদনজ টাটাবক ননবজয ফযফানিক আদি ভবন কবযন
সিদ ভঞ্জুয এরাী।
এক প্রবেয উত্তবয এ নল্পনত ফবরন, ফযফায প্রধান োনরকানক্ত বরা ভূরধন। এটি না থাকবর াজাবযা
নযকল্পনা ফৃথা বফ। ভূরধন এবকফাবযই না থাকবর ফযাাংকও ঋণ ক্রদবফ না। প্রনতশ্রুনত ও ফযাাংক ফযফািীবদয
প্রধান ফন্ধু ফবর নতনন ভবন কবযন। নতনন ফবরন, উবদযাক্তা বত বর স্বপ্ন থাকবত বফ। এ স্বপ্ন একান্তই ননবজয ভবতা
বত বফ। স্বপ্ন অনুমািী কাজ কযবত বফ। উবদযাক্তা ওিায প্রনেিা ধীযগনতয উবেখ কবয নতনন ফবরন,
যাতাযানত উবদযাক্তা ওিা মাি না।
http://bonikbarta.net/bangla/news/2017-0809/127206/%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%A4%E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE
%E0%A7%9F-%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%AC%E0%A7%87/

UAP initiates
Series’

‘Entrepreneurship

Lecture

Department of Business Administration (DBA),
University of Asia Pacific (UAP) yesterday hosted the
first session of 'Entrepreneurship Lecture Series'.
Guest speaker Sayed Manzur Elahi, Chairman of
Syed Manzur Elahi Enterprise, Chairman of Apex
Group conducted an insightful session. Dr. Jamilur Reza Choudhury, Vice Chancellor,
UAP was present as chief guest; chairman of Board of Trustees, Qayum Reza
Chowdhury; head of Department of Business Administration Mr. Shamsad Ahmed
among others were present during the lecture.
http://www.observerbd.com/details.php?id=88776

UAP initiates lecture series on
entrepreneurship
News Desk

University of Asia Pacific (UAP) hosted the first session of 'Entrepreneurship Lecture
Series'. UAP Department of Business Administration (DBA) organized the program.
Chairman of Apex Group Sayed Manzur Elahi was present at the program as the guest
speaker. He disclosed how he took the initiative of leaving a lucrative job to start up a
tannery business and the struggles he faced.
Later, a question answer session was held. Dr Jamilur Reza Choudhury, Vice Chancellor,
UAP was present as chief guest; Chairman, Board of Trustees, Qayyum Reza
Chowdhury; Head of Department of Business Administration Mr Shamsad Ahmed were
present during the lecture.
http://dailyasianage.com/news/78824/uap-initiates-lecture-series-on-entrepreneurship

Manzur for breaking with 10am-5pm roster
to be entrepreneurs
UNB NEWS
Tuesday 08 August, 2017 10:03:23 pm

Dhaka, Aug 8 (UNB) – Apex Group Chairman Syed Manzur Elahi on Tuesday said it is not
possible to become an entrepreneur by following the traditional 10am-5pm duty roster.
He made the remarks while addressing a programme titled “UPA Entrepreneurship Lecture
Series” at University of Asia Pacific (UAP) in the city. “Job means attending office from 9/10
am to 4 pm and gaining promotion. This is not a success. Similarly, it‟s not possible to become
an entrepreneur or run a business by doing office from 10 am to 5 pm,” Manzur added. He also
gave some tips for the new entrepreneurs that include keeping promise to consumers,
maintaining the aim, ensuring proper salaries to the labourers according to the circumstances of
the market and providing training to the employees.
Asking the young entrepreneurs to run business with honesty, the business leader said, “If you
operate your business with honesty, you may face some problems but there‟s no possibility of
failure.” UAP Vice-chancellor Dr Jamilur Reza Choudhury was, among others, present on the
occasion.
http://www.unb.com.bd/bangladesh-news/Manzur-for-breaking-with-10am-5pm-roster-to-beentrepreneurs/3925

ভধযভ ক্রশ্রণীয কভিকতি ায অবাফ, নফবদনযা ননবি মাবচ্ছ
নফুর অথি
ফাাংরাবদব এখবনা অনধকাাং ভানুল ক্রফকায। তাযযও দে জনফবরয অবাফ যবিবে ক্রদবয নল্প কাযখানাি।
পবর নফবদ ক্রথবক দে জননক্ত আনবে ক্রদবয এফ প্রনতষ্ঠান। বাযত-শ্রীরঙ্কায প্রাি ২০ াজায নাগনযক
এবদবয নল্প কাযখানাি কাজ কযবে। পবর ক্রদ ক্রথবক প্রনতফেয নফুর অাংবকয অথি নফবদব েবর মাবচ্ছ।

আজ ভেরফায যাজধানীয নিণ ক্রযাবড ইউননবানিটি অফ এনিা যাননপক আবিানজত ইউএন (ইউননবানিটি
অফ এনিা যাননপক) এন্ট্রাবপ্রনাযন ক্ররকোয ননযজ ীলিক অনুষ্ঠাবন ম্মাননত অনতনথয ফক্তবফয এফ কথা
ফবরন ফযফািী ক্রনতা ও এবক্স গ্রুবয ক্রেিাযভযান সিদ ভঞ্জুয এরাী।
অনুষ্ঠাবন প্রধান অনতনথ নববফ উনিত নেবরন ইউননবানিটিয বাই েযাবন্পরয প্রবপয ড. জানভরুয ক্রযজা
ক্রেৌধুযী। নফবল অনতনথ নেবরন ইউননবানিটিয ট্রানস্ট ক্রফাবডিয ক্রেিাযভযান কাইওভ ক্রযজা ক্রেৌধুযী।
সিদ ভঞ্জুয এরাী ফবরন, আভাবদয ক্রদবয নল্প কাযখানাগুবরাবত উচ্চ এফাং ননম্ন ক্রশ্রণীয কভিকতি ায অবাফ ক্রনই।
তবফ ভধযভ ক্রশ্রণীয কভিকতি ায অবনক অবাফ যবিবে। নভড ক্ররবববরয ভযাবনজাবযয দগুবরা দখর কবয আবে
নফবদন নাগনযকযা। প্রনেণ এফাং দেতায অবাবফ আভাবদয ক্রদবয কভিকতি াযা এই দগুবরা দখর কযবত
াযবে না। এজনয ক্রদব াধাযণ নোয াাান অনধক াবয ক্রবাবকনার ক্রট্রননাং ইনননস্টটিউট দযকায।

এক প্রবেয জফাবফ সিদ ভঞ্জুয এরাী ফবরন, আভাবদয ক্রদব ফযফা-ফানণবজযয প্রধান অন্তযাি বরা
অফকাঠাবভাগত ভযা। এখাবন যাস্তাঘাট এফাং ক্রাবটিয উন্নিন দযকায। এোো ফতি ভাবন অনযতভ ভযা বি
দাাঁনেবিবে ট্রানপক জযাভ। ক্রম কাযবণ প্রনতনদন ৩ ক্রথবক ৪ কভিঘন্টা নষ্ট বি মাবচ্ছ। এফ কাযবণ নফবদন ফািাযযা
এবদব আবত োি না। এোো গযা-নফদুযবতয ভযা ক্রতা যবিবেই। তাই যকাযবক নফননবিাগ নযবফবয
উন্নিন কযবত বফ।
অনুষ্ঠাবন ক্রদবয ীলি এই ফযফািী ক্রনতা নফশ্বনফদযারবিয নোথীবদয ভাবে তায ফযফা শুরুয গল্প ফবরন।
ফযফা শুরুয ভবিয নানা েযাবরঞ্চ এফাং প্রনতফন্ধকতা ক্রনযবি কীবাবফ ক্রদবয ীলি ফযফািী বি উবঠন ক্রফ
গল্প ক্রানান নোথীবদয।
নতনন ফবরন, একজন উবদযাক্তাবক ফযফা শুরু কযবত বর ৪ টি নফলবিয উয নজয নদবত বফ। প্রথবভই তাবক
প্রনতশ্রুনত যো কযবত বফ এফাং দৃঢ় প্রনতজ্ঞাফদ্ধ বত বফ। একজন উবদযাক্তায ক্রফস্ট ক্রেন্ড অথিাৎ বাবরা ফন্ধু বফ
ফযাাংক। এবেবত্র ক্রকাবনাবাবফই ঋণ ক্রখরান ওিা মাবফ না। ননধিানযত ভবি ঋণ নযবাধ কযবত বফ।
উবদযাক্তাবক কবঠায নযশ্রভ কযবত বফ। োকুনযয কভিঘন্টা অনুমািী কার ১০ টা ক্রথবক নফবকর ৫ টা মিন্ত
ক্রকাবনা ধযাফাাঁধা ভবিয নেন্তা কযবর ফযফা কযা মাবফ না। উবদযাক্তাবক নদন-যাত নযশ্রভ কযবত বফ।
বফিানয- উবদযাক্তাবক ৎ বত বফ। ততা োো ফযফাি াপরয আবফ না।
নোথীবদয নফনবন্ন প্রবেয জফাবফ এবক্স গ্রুবয ক্রেিাযভযান ফবরন, ফে ওিায ক্রকাবনা ক্রোটখাবটা যাস্তা ক্রনই।
উবদযাক্তাবক সধমি ধাযণ কবয েযাবরঞ্চ ননবত বফ। ক্রমবকাবনা ফযফায ক্রেবত্র ভূরধনই বরা আর নফলি।
উবদযাক্তাবক অফযই বণযয ভাবনয নফলবি ক্রখিার যাখবত বফ। ক্রেতাবক ক্রকাবনাবাবফই ঠকাবনা মাবফ না।
প্রেত, ১৯৪২ াবর করকাতাি জন্িণ কবযন ফযফািী ক্রনতা সিদ ভঞ্জুয এরাী। ১৯৬৪ াবর ঢাকা
নফশ্বনফদযারি ক্রথবক অথিনীনতবত স্নাতবকাত্তয নডনি ক্রনওিায য নতনন কভিজীফন শুরু কবযন ফহুজানতক
ক্রকাম্পাননবত। সিদ ভঞ্জুয এরাী ১৯৭২ াবর প্রনতষ্ঠা কবযন এবক্স গ্রু। নতনন ১৯৯৬ ও ২০০১ াবরয
তত্ত্বাফধািক যকাবযয উবদষ্টা নববফ দানিত্ব ারন কবযন। ক্রভবট্রানরটন ক্রেম্বায অফ কভাি, ফাাংরাবদ
এভপ্লিাি অযাবানবিবনয াবফক এই বানত ফতি ভাবন ক্রন্টায পয নরন ডািারবগয (নননড) ট্রানস্ট
ক্রফাবডিয দয।
http://www.arthosuchak.com/archives/362409/%E0%A6%AE%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E
0%A6%AE-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4
%E0%A6%BE%E0%A6%B0/
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োইভ প্রততদব্ি: ইউননবানিটি অফ এনিা যাননপবক (ইউএন) ক্ররকোয ননযজ অনুনষ্ঠত বিবে।
ভেরফায নফশ্বনফদযারবিয ফযফা প্রান নফবাবগয উবদযাবগ ক্রনভনায রুবভ এই ক্ররকোয ননযজ অনুনষ্ঠত ি।
অুনষ্ঠাবন ফক্তফয উিান কবযন এবক্স গ্রুবয ক্রেিাযভযান ও নফনষ্ট ফযফামী সিদ ভঞ্জুয এরাী। নতনন তায
ফক্তবফয ফবরন, একজন পর উবদযক্তা বত বর কবঠাক নযশ্রভ কযবত বফ। ননবজয প্রনত নফশ্বা ও আিা ক্রযবখ
ততায াবথ কাজ কযবত াযবর পরতা আফম্ভাফী।
অনুষ্ঠাবন ইউএনয নবন প্রবপয ড. জানভরুয ক্রযজা ক্রেৌধুযীয বানতবত্ব আবযা উনিত নেবরন
নফশ্বনফদযারবিয ট্রানস্ট ক্রফাবডিয ক্রেিাযভযান কাইিুভ ক্রযজা ক্রেৌধুযী, অনযানয ট্রানস্ট দয, ক্রপ্রা-নবন এভ আয
কনফয, ক্রট্রজাযায ইপাক ইরাী ক্রেৌধুযী, ক্রযনজস্ট্রায াযওিায যাজ্জাক ক্রেৌধুযী ও ফযফা প্রান নফবাগীি
প্রধান াভাদ আবভদ  অনযানয নেকভন্ডরী ও নোথী।

উবেখয, প্রবোত্তয বফিয ভবধয নদবি এই ক্ররকোয ননযজ ক্রল ি।
http://bangla.campuslive24.com/private-university/7289/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%A4

UAP holds entrepreneurship lecture series

Department of Business
Administration (DBA), University of Asia Pacific (UAP) on Tuesday (August 8) hosted the first
session of „Entrepreneurship Lecture Series‟.
Guest speaker Sayed Manzur Elahi, Chairman of Syed Manzur Elahi Enterprise, Chairman of
Apex Group conducted an insightful session on his journey to becoming one of the most leading
entrepreneurs of Bangladesh. The distinguished speaker of the session disclosed how he took the
initiative of leaving a lucrative job to start up a tannery business, the struggles he faced and how
he made a name for himself in the business world.
Later, a question answer session was held after which many of the students were greatly
motivated to pursue their own business.
Dr. Jamilur Reza Choudhury, Vice Chancellor, UAP was present as Chief Guest; Honorable
Chairman, Board of Trustees, Qayum Reza Chowdhury; Head of Department of Business
Administration Mr. Shamsad Ahmed among others were present during the lecture.

Faculties and students attended the session that concluded with vote of thanks by Mrs. Sadia
Tangem, convener of the series, Ms. Sisili Rahman, Mrs. Samira Sahel, Mrs. Barnali Nandi and
Mrs. Tahmeem Siddiqi. It may be mentioned here that this lecture was one of the many which
will be orchestrated under „Entrepreneurship Lecture Series‟ in the days to come.
http://www.prnewsbd.com/other-news/uap-holds-entrepreneurship-lecture-series/

