ইউএপি িপিদর্নে
শ নেিানেি িাষ্ট্রদূত ও
মােদ্বীনিি হাইকপমর্োি
স্বপ্ন নিয়ে ডেস্ক
প্রকাশ: ১৮ ডেয়েম্বর ২০২১,

বাাংলায়েয়শ নিযুক্ত ডিপায়লর রাষ্ট্রেূত ও মালদ্বীয়পর হাইকনমশিার আলাো েুটি েল নিয়ে ইউএনপর
কযাম্পাে পনরেশিশ কয়রিছনব: োংগৃহীত

ঢাকার ইউনিভানেটি
শ অব এনশো পযানেনিয়কর (ইউএনপ) আন্তর্শানতকনবষেক কাযালয়ের
শ
আমন্ত্রয়ে গত ১৪
ডেয়েম্বর বাাংলায়েয়শ নিযুক্ত ডিপায়লর রাষ্ট্রেূত ও মালদ্বীয়পর হাইকনমশিার আলাো েুটি েল নিয়ে
নশক্ষাপ্রনতষ্ঠািটির কযাম্পাে পনরেশিশ কয়রি। এ েময়ে নির্ নির্ েলয়ক ডিতৃত্ব ডেি ঢাকাে নিযুক্ত
ডিপায়লর রাষ্ট্রেূত ে. বাংনশধর নমশ্র ও মালদ্বীয়পর হাইকনমশিার নশরুজর্মাথ োনমর।
অিুষ্ঠায়ির শুরুয়ত এক েভাে ডিপাল ও মালদ্বীয়পর নবশ্বনবেযালেগুয়লায়ত ইউএনপর নশক্ষাথীয়ের
পড়ায়শািার েুয়যাগ েৃটি করা ও পারস্পনরক েম্পকশ স্থােী করা নবষয়ে আয়লাচিা হে। এ ছাড়া নবনভন্ন
গয়বষো প্রকল্প, একায়েনমক ডপ্রাগ্রাম এবাং নশক্ষাথী উন্নেয়ি কীভায়ব নবশ্বনবেযালেগুয়লা এক হয়ে
আন্তর্শানতক মায়ির অিুষ্ঠাি আয়োর্ি করয়ত পায়র, কথা হে ডে নবষয়েও।

স্বাগত বক্তবয রায়েি ইউএনপর ভারপ্রাপ্ত উপাচায অধযাপক
শ
ে. ডমা. েুলতাি মাহমুে। নতনি তাাঁর বক্তয়বয েুই
ডেয়শর প্রনতনিনধয়ের প্রনত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কয়রি এবাং তাাঁয়ের োময়ি ইউএনপর অর্শিগুয়লা তু য়ল ধয়রি।
েভাে আরও বক্তবয রায়েি ইউএনপর ট্রানি ডবায়েশর েেেয র্িাব ডক এম মজর্বুল হক, স্কুল অব
ইজিনিোনরাংয়ের নেি অধযাপক ে. ডমাহাম্মাে নমর্ািুর রহমাি। েমাপিী বক্তবয রায়েি ট্রানি ডবায়েশর
নেনিের ভাইে ডচোরমযাি অধযাপক ে. ডমাহাম্মাে শনরিুল ইেলাম। এ েমে নবশ্বনবেযালয়ের গয়বষোর
মাি, নশক্ষা কাযক্রম
শ
, েুয়যাগ-েুনবধা, ইতযানে নিয়ে নবয়শষ প্রনতয়বেি উপস্থাপি কয়রি ইউএনপর
আন্তর্শানতকনবষেক কাযালয়ের
শ
পনরচালক ও ইাংয়রজর্ নবভায়গর েহকারী অধযাপক ইেমাত ডর্নরি।
ডিপায়লর রাষ্ট্রেূত ে. বাংনশধর নমশ্র তাাঁর বক্তয়বয বয়লি, ‘মািেম্মত নশক্ষা অর্শয়ি ভনবষযয়ত এই
নবশ্বনবেযালয়ের েয়ে আমরা কার্ করয়ত চাই, কারে আমায়ের ডেশ, োংস্কৃনত ও ইনতহাে প্রাে একই
ধরয়ির। েুতরাাং, নশক্ষা ও প্রযুজক্তগত োিয়লযর নবনিমে নিজিত করয়ত কার্ করাই হয়ব আমায়ের মূল
লক্ষয।’
মালদ্বীয়পর হাইকনমশিার নশরুজর্মাথ োনমর তাাঁর বক্তয়বয বয়লি, ‘ইউএনপ েব েমে আমায়ের কায়ছ
নবয়শষ একটি নকছু। বাাংলায়েয়শর ডবশ কয়েকটি নবশ্বনবেযালয়ের েয়ে আমরা কার্ করনছ এবাং আশা করব
ইউএনপও হয়ব তায়ের ময়ধয অিযতম। ভনবষযয়ত এই নবশ্বনবেযালয়ের েয়ে একায়েনমক উৎকষ শ োধয়ি
আমরা একেয়ে কার্ করয়ত ইচ্ছুক।’
অিুষ্ঠায়ির নবনভন্ন অিুষয়ের নেি ও নবভাগীে প্রধায়িরাও উপনস্থত নছয়লি। ডশয়ষ আমনন্ত্রত অনতনথয়ের হায়ত
নবশ্বনবেযালয়ের পক্ষ ডথয়ক েম্মািিা স্মারক তু য়ল ডেওো হে। এ ছাড়া প্রনতনিনধ েল েুটি নবশ্বনবেযালয়ের
নবনভন্ন নবভাগ, ডশ্রনেকক্ষ, পরীক্ষাগার, ডকন্দ্রীে গ্রন্থাগার ও নমলিােতি পনরেশিশ কয়রি।
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Ambassador of Nepal to Bangladesh and High
Commissioner of Maldives to Bangladesh visit
UAP on Invitation from OIA
Sun Sep 19, 2021 05:01 PM
On September 14, 2021, two teams from of the Embassy of Nepal and
the High Commission of Maldives to Bangladesh headed by His
Excellency Dr Banshidhar Mishra, Ambassador of Nepal to Bangladesh
and Her Excellency Shiruzimath Sameer, the High Commissioner of
Republic of Maldives to Bangladesh visited University of Asia Pacific
(UAP) on invitation from the Office of International Affairs (OIA), UAP.

At the outset of their visit, a meeting was arranged to discuss the mutual
interests, especially with regard to the possibilities of exchange of
students between UAP and the universities of Nepal and Maldives. The
need for undertaking collaborative research projects, faculty exchange,
joint academic programs and events was also discussed in the meeting.
Prof. Dr Md. Sultan Mahmud, Acting Vice-Chancellor, UAP delivered the
welcome speech at the meeting wherein he expressed his gratitude to
the delegates and stressed the consequent outstanding achievements of
UAP. The meeting was also addressed by Mr K. M. Mojibul Hoque,
Member, Board of Trustees, Prof. Dr Muhammad Mizanur Rahaman,
Dean, School of Engineering, UAP. Prof. Dr Mohammad Shariful Islam,
Member, Senior Vice Chairman, Board of Trustees, UAP delivered the
closing remarks. During the meeting, a brief overview of UAP was
presented by Ms Ismat Zarin, Director, Office of International Affairs
(OIA), and Assistant Professor, Department of English, UAP.
In his speech, His Excellency Dr Banshidhar Mishra, Ambassador of
Nepal to the People's Republic of Bangladesh said, "In future, we hope to
do various collaborations with this university to achieve quality education
as we are very similar countries with respect to our territory, culture, and
history. So, we will work together to ensure quality education and
exchange of technological achievements."
Her Excellency Shiruzimath Sameer, the High Commissioner of the
Republic of Maldives to Bangladesh said, "UAP is always very special to
us. We are working with a few of the universities in Bangladesh and I
hope UAP would be one of them. We will extend our support to work
together in future to establish academic collaborations with this
university."
The meeting was also graced with the presence of the honourable Deans
and Heads of the departments. At the end of the program, two crests and
some other souvenirs were presented to the Honorable Ambassador and
delegates as a token of appreciation.
Later, the team of delegates visited at the departments and observed
classrooms, laboratories, the central library, and the auditorium of UAP
while honourable Deans and Chairpersons of all the Departments and
respective representatives briefed the delegates about the resources,
services and technology available at the university. The program was

organized and collaborated by the Office of International Affairs (OIA),
UAP.
https://www.thedailystar.net/business/organisation-news/press-releases/news/ambassador-nepalbangladesh-and-high-commissioner-maldives-bangladesh-visit-uap-invitation-oia-2179376

ইউনিভানেটি
শ অব এনশো পযানেনিক পনরেশয়ি
শ ডিপায়লর
রাষ্ট্রেূত ও মালদ্বীয়পর হাইকনমশিার
োংবাে নবজ্ঞনপ্ত
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গত ১৪ ডেয়েম্বর ইউনিভানেটি
শ অব এনশো পযানেনিয়কর (ইউএনপ) আন্তর্শানতক
নবষেক অনিয়ের আমন্ত্রয়ে বাাংলায়েয়শ নিযুক্ত ডিপায়লর রাষ্ট্রেূত ও মালদ্বীয়পর
হাইকনমশিার তায়ের পৃথক েুটি েল নিয়ে নবশ্বনবেযালে কযাম্পাে পনরেশিশ কয়রি। এ

েময়ে নির্ নির্ েলয়ক ডিতৃত্ব ডেি ঢাকাে নিযুক্ত ডিপায়লর রাষ্ট্রেূত ে. বাংনশধর
নমশ্র এবাং মালদ্বীয়পর হাইকনমশিার নশরুজর্মাথ োনমর।
শুরুয়ত এক নবয়শষ আয়লাচিা েভার আয়োর্ি করা হে যার উয়েশয নছল ইউএনপ
এবাং ডিপাল ও মালদ্বীয়পর নবশ্বনবেযালেগুয়লার ময়ধয নশক্ষাথীর পড়াশুিার েুয়যাগ েৃটি
করা এবাং পারস্পনরক েম্পকশ স্থােী করা। এছাড়া েহয়যানগতামূলক গয়বষো প্রকল্প,
ডযৌথ একায়েনমক ডপ্রাগ্রাম চালু এবাং নশক্ষাথী উন্নেয়ি নবনভন্ন আন্তর্শানতক মায়ির
অিুষ্ঠাি আয়োর্ি করা।
স্বাগত বক্তবয রায়েি ইউএনপর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধযাপক ে. ডমা. েুলতাি মাহমুে।
নতনি তার বক্তয়বয আগত উভে ডেয়শর রাষ্ট্রেূত ও হাইকনমশিার প্রনতনিনধয়ের প্রনত
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কয়রি এবাং ইউএনপর িলপ্রেু অোমািয অর্শয়ির উপর বক্তবয
রায়েি। েভাে আরও বক্তবয রায়েি ইউএনপর ট্রানি ডবায়েশর েেেয ডক এম মজর্বুল
হক, পুরয়কৌশল স্কুয়লর নেি অধযাপক ে. ডমাহাম্মাে নমর্ািুর রহমাি। েমাপিী
বক্তবয রায়েি ট্রানি ডবায়েশর নেনিের ভাইে ডচোরমযাি অধযাপক ে. ডমাহাম্মাে
শনরিুল ইেলাম। এ েমে নবশ্বনবেযালয়ের গয়বষোর মাি, নশক্ষা কাযক্রম,
শ
েুয়যাগেুনবধা এই োনবক
শ নবষয়ের উপর নবয়শষ প্রনতয়বেি উপস্থাপি কয়রি ইউএনপর
আন্তর্শানতক নবষেক অনিয়ের নেয়রক্টর এবাং ইাংয়রজর্ নবভায়গর েহকারী অধযাপক
নময়েে ইেমাত ডর্নরি।
ডিপায়লর রাষ্ট্রেূত ে. বাংনশধর নমশ্র তার বক্তয়বয বয়লি, মািেম্মত নশক্ষা অর্শয়ি
ভনবষযয়ত এই নবশ্বনবেযালয়ের োয়থ আমরা কার্ করয়ত বদ্ধপনরকর কারে আমায়ের
ডেশ, োংস্কৃনত ও ইনতহাে প্রাে একই ধরয়ের। েুতরাাং, মািেম্মত নশক্ষা ও প্রযুজক্তগত
োিয়লযর নবনিমে নিজিত করয়ত কার্ করাই হয়ব আমায়ের মূল লক্ষয।
মালদ্বীয়পর হাইকনমশিার নশরুজর্মাথ োনমর তার বক্তয়বয বয়লি, ইউএনপ েবেমে
আমায়ের কায়ছ নবয়শষ একটি নকছু। বাাংলায়েয়শর ডবশ কয়েকটি নবশ্বনবেযালয়ের োয়থ
আমরা কার্ করনছ এবাং আশা করব ইউএনপও হয়ব তায়ের ময়ধয অিযতম। ভনবষযয়ত
এই নবশ্বনবেযালয়ের োয়থ একায়েনমক উৎকষ োধয়ি
শ
আমরা একোয়থ কার্ করয়ত
ইচ্ছুক।
অিুষ্ঠায়ি আরও উপনস্থত নছয়লি নবনভন্ন অিুষয়ের নেি এবাং নবভাগীে প্রধাি। অিুষ্ঠাি
ডশয়ষ আমনন্ত্রত অনতনথর মায়ে নবশ্বনবেযালয়ের পক্ষ ডথয়ক েম্মািিা স্মারক তু য়ল
ডেওো হে।

পরবতীয়ত প্রনতনিনধ েল েুটি নবশ্বনবেযালয়ের নবনভন্ন নবভাগ, ডশ্রনেকক্ষ, পরীক্ষাগার,
ডকন্দ্রীে গ্রন্থাগার এবাং অনেয়িানরোম পনরেশিশ কয়র। অিুষ্ঠািটির োনবক
শ পনরচালিা
কয়র ইউএনপর আন্তর্শানতক নবষেক অনিে।
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ইউএপি িপিদর্নে
শ নেিানেি িাষ্ট্রদূত ও
মােদ্বীনিি হাই কপমর্োি

ইউনিভানেটি
শ অব এনশো পযানেনিয়কর (ইউএনপ) আন্তর্শানতক নবষেক অনিয়ের
আমন্ত্রয়ে বাাংলায়েয়শ নিযুক্ত ডিপায়লর রাষ্ট্রেূত ও মালদ্বীয়পর হাই কনমশিার
তায়ের পৃথক েুটি েল নিয়ে নবশ্বনবেযালে কযাম্পাে পনরেশিশ কয়রি।

এেময়ে নির্ নির্ েলয়ক ডিতৃত্ব ডেি ঢাকাে নিযুক্ত ডিপায়লর রাষ্ট্রেূত ে.
বাংনশধর নমশ্র এবাং মালদ্বীয়পর হাই কনমশিার নশরুজর্মাথ োনমর।
অিুষ্ঠায়ির শুরুয়ত এক নবয়শষ আয়লাচিা েভার আয়োর্ি করা হে যার উয়েশয নছল ইউএনপর এবাং
ডিপাল ও মালদ্বীয়পর নবশ্বনবেযালেগুয়লার ময়ধয নশক্ষাথীর পড়াশুিার েুয়যাগ েৃটি করা এবাং পারস্পানরক
েম্পয়কশ স্থােী করা। এছাড়াও েহয়যানগতামূলক গয়বষো প্রকল্প, ডযৌথ একায়েনমক ডপ্রাগ্রাম চালু এবাং
নশক্ষাথী উন্নেয়ি নবনভন্ন আন্তর্শানতক মায়ির অিুষ্ঠাি আয়োর্ি করা।

স্বাগত বক্তবয রায়েি, ইউএনপর ভারপ্রাপ্ত উপাচায শ অধযাপক ে. ডমা. েুলতাি
মাহমুে। নতনি তার বক্তয়বয আগত উভে ডেয়শর রাষ্ট্রেূত ও হাই কনমশিার
প্রনতনিনধয়ের প্রনত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কয়রি এবাং ইউএনপর িলপ্রেু অোমািয
অর্শয়ির উপর বক্তবয রায়েি।
েভাে আরও বক্তবয রায়েি, ইউএনপর ট্রানি ডবায়েশর েেেয ডক এম মজর্বুল হক,
পুরয়কৌশল স্কুয়লর নেি অধযাপক ে. ডমাহাম্মাে নমর্ািুর রহমাি। েমাপিী বক্তবয
রায়েি ট্রানি ডবায়েশর নেনিের ভাইে ডচোরমযাি অধযাপক ে. ডমাহাম্মাে শনরিুল
ইেলাম। এেমে নবশ্বনবেযালয়ের গয়বষোর মাি, নশক্ষা কাযক্রম,
শ
েুয়যাগ-েুনবধা
এই োনবক
শ নবষয়ের উপর নবয়শষ প্রনতয়বেি উপস্থাপি কয়রি ইউএনপর
আন্তর্শানতক নবষেক অনিয়ের নেয়রক্টর এবাং ইাংয়রজর্ নবভায়গর েহকারী
অধযাপক ইেমাত ডর্নরি।
ডিপায়লর রাষ্ট্রেূত ে. বাংনশধর নমশ্র তার বক্তয়বয বয়লি, মািেম্মত নশক্ষা অর্শয়ি
ভনবষযয়ত এই নবশ্বনবেযালয়ের োয়থ আমরা কার্ করয়ত বদ্ধপনরকর। মািেম্মত
নশক্ষা ও প্রযুুুজক্তগত োিয়লযর নবনিমে নিজিত করয়ত কার্ করাই হয়ব
আমায়ের মূল লক্ষয।
মালদ্বীয়পর হাই কনমশিার নশরুজর্মাথ োনমর তার বক্তয়বয বয়লি, বাাংলায়েয়শর
ডবশ কয়েকটি নবশ্বনবেযালয়ের োয়থ আমরা কার্ করনছ এবাং আশা করব
ইউএনপও হয়ব তায়ের ময়ধয অিযতম। ভনবষযয়ত এই নবশ্বনবেযালয়ের োয়থ
একায়েনমক উৎকষ োধয়ি
শ
আমরা একোয়থ কার্ করয়ত ইচ্ছুক।

অিুষ্ঠায়ির অিযািযয়ের ময়ধয আরও উপনস্থত নছয়লি, অিুষয়ের নেি এবাং
নবভাগীে প্রধািরা। অিুষ্ঠাি ডশয়ষ আমনন্ত্রত অনতনথর মায়ে নবশ্বনবেযালয়ের পক্ষ
ডথয়ক েম্মািিা স্মারক তু য়ল ডেওো হে।
https://www.bd-pratidin.com/campus-online/2021/09/17/691966

ইউএপি িপিদর্নে
শ নেিাে ও মােদ্বীনিি দূত
নির্স্ব প্রনতয়বেক, নবনেনিউর্ ডিায়েনিয়িার েিকম
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বাাংলায়েয়শ ডিপায়লর রাষ্ট্রেূত বাংশীধর নমশ্র এবাং মালদ্বীয়পর হাই কনমশিার
নশরুজর্মাথ োনমর ইউনিভানেটি
শ অব এনশো পযানেনিয়কর (ইউএনপ) কযাম্পাে
পনরেশিশ কয়রয়ছি।
নবশ্বনবেযালয়ের আন্তর্শানতক নবষেক অনিয়ের আমন্ত্রয়ে তারা কযাম্পাে পনরেশিশ কয়রি বয়ল
এক োংবাে নবজ্ঞনপ্তয়ত র্ানিয়েয়ছ ইউএনপ।
ডেোয়ি বলা হে, ইউএনপ এবাং ডিপাল ও মালদ্বীয়পর নবশ্বনবেযালেগুয়লার ময়ধয নশক্ষাথী নবনিমে
এবাং পারস্পনরক েম্পকশ স্থােী করার লয়ক্ষয এক আয়লাচিা েভাে অাংশ ডিি েুই অনতনথ।
ডিপায়লর রাষ্ট্রেূত বাংশীধর নমশ্র বয়লি, “মািেম্মত নশক্ষা অর্শয়ি ভনবষযয়ত এ নবশ্বনবেযালয়ের
োয়থ আমরা কার্ করয়ত বদ্ধপনরকর। কারে আমায়ের ডেশ, োংস্কৃনত ও ইনতহাে প্রাে একই
ধরয়ির। েুতরাাং, মািেম্মত নশক্ষা ও প্রযুজক্তগত োিয়লযর নবনিমে নিজিত করয়ত কার্ করাই
হয়ব আমায়ের মূল লক্ষয।”

বাাংলায়েয়শর ডবশ কয়েকটি নবশ্বনবেযালয়ের োয়থ মালদ্বীপ কার্ করয়ছ র্ানিয়ে ডেশটির হাই কনমশিার
নশরুজর্মাথ োনমর বয়লি, “ইউএনপ েবেমে আমায়ের কায়ছ নবয়শষ নকছু। ভনবষযয়ত এ নবশ্বনবেযালয়ের
োয়থ অযাকায়েনমক উৎকষ োধয়ি
শ
আমরা একোয়থ কার্ করয়ত আগ্রহী।”

েভাে নবশ্বনবেযালয়ের গয়বষোর মাি, নশক্ষা কাযক্রম,
শ
েুয়যাগ-েুনবধার উপর নবয়শষ প্রনতয়বেি
উপস্থাপি কয়রি ইউএনপর আন্তর্শানতক নবষেক অনিয়ের পনরচালক এবাং ইাংয়রজর্ নবভায়গর
েহকারী অধযাপক ইেমাত ডর্নরি।
ইউএনপর ভারপ্রাপ্ত উপাচায অধযাপক
শ
েুলতাি মাহমুে, ট্রানি ডবায়েশর নেনিের ভাইে ডচোরমযাি
অধযাপক ডমাহাম্মাে শনরিুল ইেলাম, ইউএনপর ট্রানি ডবায়েশর েেেয ডক এম মজর্বুল হক,
পুরয়কৌশল স্কুয়লর নেি অধযাপক নমর্ািুর রহমাি অিুষ্ঠায়ি বক্তবয রায়েি।
নবনভন্ন অিুষয়ের নেি এবাং নবভাগীে প্রধািরাও অিুষ্ঠায়ি উপনস্থত নছয়লি। অিুষ্ঠাি ডশয়ষ
অনতনথরা নবশ্বনবেযালয়ের নবনভন্ন নবভাগ, ডশ্রনেকক্ষ, পরীক্ষাগার, ডকন্দ্রীে গ্রন্থাগার এবাং
অনেয়িানরোম ঘুয়র ডেয়েি।
https://bangla.bdnews24.com/campus/article1941730.bdnews

Nepal, Maldives envoys visit UAP
Staff Correspondent | Published: 00:37, Sep 17,2021

Officials of Nepal embassy, Maldives high commission and University of Asia Pacific pose for a photo after visiting the
university campus in Dhaka recently. — Press release

Two teams from of the embassy of Nepal and the high commission of Maldives to Bangladesh headed by
Nepal ambassador Banshidhar Mishra and Maldives high commissioner Shiruzimath Sameer visited
University of Asia Pacific on invitation from the office of international affairs, University of Asia Pacific, said
a press release on Thursday.

At the outset of their visit, a meeting was arranged to discuss the mutual interests, especially with regard to the
possibilities of exchange of students between UAP and the universities of Nepal and Maldives.

The need for undertaking collaborative research projects, faculty exchange, joint academic programmes and
events was also discussed in the meeting.
Acting vice-chancellor Professor Md Sultan Mahmud, board of trustees member KM Mojibul Hoque, school
of engineering dean Professor Muhammad Mizanur Rahaman, Professor Mohammad Shariful Islam, and
assistant professor Ms Ismat Zarin, among others, spoke at the event.
Later, the team of delegates visited at the departments and observed classrooms, laboratories, the central
library, and the auditorium of UAP while honorable Deans and Chairpersons of the all the Departments and
respective representatives briefed the delegates about the resources, services and technology available at the
university.
https://www.newagebd.net/article/149329/nepal-maldives-envoys-visit-uap

