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UAP appoints new Director of Department of Law & Human Rights 

Salahuddin Ahmad, former Attorney General for Bangladesh joined as Director of the Department of Law & 

Human Rights (Law & HR) of University of Asia Pacific (UAP). Ahmad graduated with Honours from 

London School of Economics and Political Science and later, obtained an LLM degree from Columbia 

University, USA.  

He had joined Department of Economics, Dhaka University (DU) in January 1971 as Assistant Professor and 

taught there for a number of years. Later, he also taught at IBA of DU and had worked for UNDP before 

switching to legal profession.  

He was appointed as an Additional Attorney General in 2007 and the Attorney General for Bangladesh in 

2008. Before joining Department of Law & HR of UAP, Ahmad was the Chief Executive Officer (MD) of 

KAFCO.  

http://www.thedailystar.net/shout/bulletin-board/bulletin-board-1474822 
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সাবেক অ্যাটর্নি জেনাবেল সালাউর্িন আহবেবেে ইউএর্িবে 

জ াগোন 

৯ অক্টোবর, ২০১৭ ০০:০০ 

 

সাবেক অ্যাটর্নি জেনাবেল সালাউর্িন আহবেে ইউর্নভার্সিটি অ্ে এর্িয়া িযার্সর্িবকে (ইউএর্ি) আইন 

ও োনোর্িকাে র্েভাবগে ির্েচালক র্হবসবে জ াগোন কবেবেন। র্ের্ন লন্ডবনে সু্কল অ্ে ইবকানর্েকস 

এেং ির্লটিকযাল সাবয়ন্স জেবক অ্নাসি এেং  ুক্তোবেে কলর্িয়া ইউর্নভার্সিটি জেবক এলএলএে র্ির্ি 

অ্েি ন কবেন। 

র্ের্ন ১৯৭১ সাবল ঢাকা র্েশ্বর্েেযালবয়ে অ্েিনীর্ে র্েভাবগে সহকােী অ্িযািক র্হবসবে কেিেীেন শুরু 

কবেন। িবে র্ের্ন আইর্েএ, ঢাকা এেং ইউএনর্ির্িবেও কাে কবেন। এেিে র্ের্ন আইর্ন জিিায় 

কেিেীেন শুরু কবেন। র্ের্ন ২০০৭ সাবল অ্র্ের্েক্ত অ্যাটর্নি জেনাবেল এেং ২০০৮ সাবল োংলাবেবিে 

অ্যাটর্নি জেনাবেল র্হবসবে র্নবয়াগপ্রাপ্ত হন। ইউএর্িবে জ াগোবনে আবগ র্ের্ন কর্িিুলী িাটিি লাইোে 

কম্পার্নবে প্রিান র্নেিাহী র্হবসবে কেিেে র্েবলন। সংোে র্েজ্ঞর্প্ত। 

http://www.kalerkantho.com/print-edition/news/2017/10/09/551656 
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োংলাবেবিে সাবেক অ্যাটর্নি জেনাবেল সালাউর্িন আহবেে ইউর্নভার্সিটি অ্ে এর্িয়া িযার্সর্িবকে (ইউএর্ি) আইন 

ও োনোর্িকাে র্েভাবগে ির্েচালক র্হবসবে সম্প্রর্ে জ াগোন কবেবেন। র্ের্ন লন্ডবনে সু্কল অ্ে ইবকানর্েক্স এেং 

ির্লটিকযাল সাবয়ন্স জেবক অ্নাসি এেং  ুক্তোবেে কলর্িয়া ইউর্নভার্সিটি জেবক এলএলএে র্ির্ি অ্েি ন কবেন। 

আহবেে ১৯৭১ সাবল ঢাকা র্েশ্বর্েেযালবয়ে অ্েিনীর্ে র্েভাবগে সহকােী অ্িযািক র্হবসবে কেিেীেন শুরু কবেন। 

িবে র্ের্ন আইর্েএ, ঢাকা এেং ইউএনর্ির্িবেও কাে কবেন। এেিে র্ের্ন আইর্ন জিিায় কেিেীেন শুরু 

কবেন।  র্ের্ন ২০০৭ সাবল অ্র্ের্েক্ত অ্যাটর্নি জেনাবেল এেং ২০০৮ সাবল োংলাবেবিে অ্যাটর্নি জেনাবেল র্হবসবে 

র্নবয়াগপ্রাপ্ত হন। ইউএর্িবে জ াগোবনে আবগ র্ের্ন কর্িিুলী িাটিি লাইোে জকাম্পার্নবে প্রিান র্নেিাহী র্হবসবে কেিেে 

র্েবলন। 

http://www.dainik-

destiny.com/2017/10/08/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-

%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8

%E0%A6%BF-

%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2/ 

http://ejugantor.com/2017/10/09/index.php
http://www.dainik-destiny.com/2017/10/08/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2/
http://www.dainik-destiny.com/2017/10/08/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2/
http://www.dainik-destiny.com/2017/10/08/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2/
http://www.dainik-destiny.com/2017/10/08/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2/
http://www.dainik-destiny.com/2017/10/08/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BF-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2/
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সাবেক অ্যাটনী জেনাবেল সালাউর্িন আহবেবেে ইউএর্িবে 

জ াগোন 

োংলাবেবিে সাবেক অ্যাটনী জেনাবেল সালাউর্িন আহবেে 

ইউর্নভার্সিটি অ্ে এর্িয়া িযার্সর্িবকে (ইউএর্ি) আইন ও োনোর্িকাে র্েভাবগে ির্েচালক র্হবসবে জ াগোন 

কবেবেন। 

র্ের্ন লন্ডবনে সু্কল অ্ে ইবকাবনার্েক্  ্ ে এেং ির্লটিকযাল সাবয়ন্স জেবক অ্নাসি এেং  ুক্তোবেে কলর্িয়া 
ইউর্নভার্সিটি জেবক এলএলএে র্ির্ি অ্েি ন কবেন। 

েনাে আহবেে ১৯৭১ সাবল ঢাকা র্েশ্বর্েেযালবয়ে অ্েিনীর্ে র্েভাবগে সহকােী অ্িযািক র্হবসবে কেিেীেন শুরু 

কবেন। িবে র্ের্ন আইর্েএ, ঢাকা এেং ইউএনর্ির্িবেও কাে কবেন। এেিে র্ের্ন আইর্ন জিিায় কেিেীেন শুরু 

কবেন। 

র্ের্ন ২০০৭ সাবল অ্র্ের্েক্ত অ্যাটনী জেনাবেল এেং ২০০৮ সাবল োংলাবেবিে অ্যাটনী জেনাবেল র্হবসবে র্নবয়াগপ্রাপ্ত 

হন। 

ইউএর্িবে জ াগোবনে আবগ র্ের্ন কর্িিুলী িাটিি লাইোে জকাম্পানীবে প্রিান র্নেিাহী র্হবসবে কেিেে র্েবলন। (জপ্রস 

র্েজ্ঞর্প্ত) 

http://bangla.prnewsbd.com/other-

news/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-

%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8

%E0%A7%80-

%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2/ 

http://bangla.prnewsbd.com/other-news/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%80-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2/
http://bangla.prnewsbd.com/other-news/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%80-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2/
http://bangla.prnewsbd.com/other-news/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%80-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2/
http://bangla.prnewsbd.com/other-news/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%80-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2/
http://bangla.prnewsbd.com/other-news/%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%E0%A6%95-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%80-%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B2/
http://bangla.prnewsbd.com/corporate-news/%e0%a6%b8%e0%a6%be%e0%a6%ac%e0%a7%87%e0%a6%95-%e0%a6%85%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%a8%e0%a7%80-%e0%a6%9c%e0%a7%87%e0%a6%a8%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b2/attachment/uap-21/


 

SALAHUDDIN AHMAD JOINS UAP AS LAW 

DEPARTMENT DIRECTOR 

Salahuddin Ahmad, Former Attorney General for Bangladesh 

joins as Director of the Department of Law & Human Rights (Law&HR) of University of Asia 

Pacific (UAP), a press release said Thursday. 

Mr. Ahmad had graduated with Honors from London School of Economics and Political Science and 

later, he obtained a LL.M degree from Columbia University, USA. 

He had joined Department of Economics, Dhaka University (DU) in January 1971 as Assistant 

Professor and taught there for a number of years. Later, he also taught at the Institute of Business 

Administration of DU and had worked for UNDP before switching to Legal Profession. 

He was appointed as an Additional Attorney General in 2007 and the Attorney General for 

Bangladesh in 2008. 

Before joining department of Law&HR of UAP, Mr. Ahmad was the Chief Executive Officer (MD) 

of KAFCO for four years. 

http://www.prnewsbd.com/other-news/salahuddin-ahmad-joins-uap-as-law-department-director/ 
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