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UAP held its 7th Distinguished
Law Lecture Series

Joy Das, Farhad Hossain and Irin Akther

Recently we are witnessing a huge debate concerning the application of section 57 of the Information Communication and
Technology Act (ICT) 2009 – the fact of which deserves a amiable solution on the basis of all-concerted dialogue driven
by ethics and values, if not possible through an immediate legal initiative, said Dr. Shamsul Bari, Chairman of Research
Initiatives-Bangladesh (RIB), in the 7th UAP Distinguished Law Lecture Series 2017. The lecture was organised by the
Department of Law and Human Rights, University of Asia Pacific (UAP) on Thursday, 27 July 2017 in its city campus at
Green Road, Dhaka.
Being invited as distinguished speaker to talk on ethics and values, Dr. Bari highlighted on the importance of ethics and
values for individual, family and society. He said that values constitute our thoughts, beliefs and credence which are
essential to operate human life and activities towards the right direction. According to Dr. Bari, when our family and
social bonding is lost, our collective values get lost too; but when it becomes stronger, then our values grow stronger. He
also mentioned that education is the most significant factor to nurture values. But the purpose of education should not be
kept limited to gathering knowledge only and it should be extended to creating the human feelings and morality. For this
purpose, the first and foremost thing to do is to create an affinity of education with values. Dr. Bari also emphasised that
every person should make decisions in his life on the basis of values, not of emotion.
The Department of Law and Human Rights regularly organises the UAP Distinguished Law Lecture Series in order to
facilitate young law students with an opportunity to interact with senior advocates, judges and scholars of the country and
to ensure quality legal education in Bangladesh. Among others, Chief justice of Bangladesh His Excellency Mr. Surendra
Kumar Sinha, High Court Division Judge Mr. Justice Syed Refaat Ahmed, Constitutional Law Jurist late Mr. Mahmudul
Islam, Eminent Jurist Dr. Kamal Hossain, Former Attorney General Mr. A F Hassan Arif spoke in the previous UAP
Distinguished Law Lecture Series.

The 7th UAP Distinguished Law Lecture Series 2017 was presided over by UAP‟s Vice-Chancellor, Professor Dr. Jamilur
Reza Choudhury. In his remark, Dr. Choudhury encouraged the students by saying that integrity matters the most in the
life of any individual and to be successful in life, one must achieve the virtues of values. Dr. Chowdhury Ishrak Ahmed
Siddiky, Assistant Professor in Law at the UAP, moderated the programme, while Ms. Nazia Wahab, Head of the
Department, concluded the programme by giving vote of thanks.
The writers are Students of Law, University of Asia Pacific.
http://www.thedailystar.net/law-our-rights/uap-held-its-7th-distinguished-law-lecture-series-1442023

Bangladesh Pratidin publishes this report 2nd time

http://www.ebdpratidin.com/arc/next_page/2017-08-05/6

UAP hosts law lecture on ethics, values
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Department of Law and Human Rights (L&HR), University of
Asia Pacific (UAP) organized 7thDistinguished Law Lecture
Series which was held at UAP's Business Administration
Department in the capital on July 27.
Dr. Shamsul Bari, Chairman of Research Initiatives,
Bangladesh (RIB) delivered his lecture on "Ethics and Values"
as the distinguished lecture while Professor Dr. Jamilur Reza
Choudhury, Vice-Chancellor, UAP chaired the programme.
Qayum Reza Chowdhury, Chairman, Board of Trustees (BOT), faculty members and students were
attended in the programme, among others.
Convener of the programme Dr. Choudhury Ishrak Ahmed Siddiky and Head of the department Ms.
Nazia Wahab also spoke in the programme.
http://www.observerbd.com/details.php?id=86722
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7th distinguished law lecture series held at
UAP
The 7th Distinguished Law Lecture Series was held at the Business Administration Department on
University of Asia Pacific (UAP) in the city on Thursday, reports BSS. UAP Department of Law and
Human Rights (LHR) organized the lecture series while Chairman of Research Initiatives, Bangladesh
(RIB) Dr. Shamsul Bari delivered a lecture on "Ethics and Values" as the chief guest. UAP ViceChancellor Professor Dr. Jamilur Reza Choudhury presided over the programme that was also addressed
by Convener of the programme Dr. Choudhury Ishrak Ahmed Siddiky and Head of the LHR department
NaziaWahab. University's Trustees Board Chairman Qayum Reza Chowdhury, faculty members and
students joined the the programme, among others.
http://www.newstoday.com.bd/index.php?option=details&news_id=2477146&date=2017-07-28

UAP hosts law lecture series
News Desk

The Department of Law and Human Rights (L&HR) of University of Asia Pacific (UAP) organized the 7th
Distinguished Law Lecture Series at its administration yesterday. Dr Shamsul Bari delivered his lecture on
'Ethics and Values' while Professor Dr UAP VC Jamilur Reza Choudhury chaired the program.
The university BoT chairman Qayyum Reza Chowdhury, faculty members and students were also present at
event. Convener of the program Dr Choudhury Ishrak Ahmed Siddiky and head of the department NaziaWahab
also spoke at the program.

http://dailyasianage.com/news/76400/uap-hosts-law-lecture-series

7th distinguished law lecture series held at
UAP
By City Desk

The 7th Distinguished Law Lecture Series was held at the Business Administration Department on
University of Asia Pacific (UAP) in the city on Thursday.
UAP Department of Law and Human Rights (LHR) organized the lecture series while Chairman of
Research Initiatives, Bangladesh (RIB) Dr. Shamsul Bari delivered a lecture on "Ethics and Values" as the
chief guest.
UAP Vice-Chancellor Professor Dr. Jamilur Reza Choudhury presided over the programme that was also
addressed by Convener of the programme Dr. Choudhury Ishrak Ahmed Siddiky and Head of the LHR
department NaziaWahab.

University's Trustees Board Chairman Qayum Reza Chowdhury, faculty members and students joined the
the programme, among others.

http://thedailynewnation.com/news/142037/7th-distinguished-law-lecture-series-held-at-uap.html

ইউএপিতে ৭ম ল’ ললকচার পিপরজ অনুপিে
বিশ্ববিদ্যায় প্রবিবিবি১৯:৩২, আগস্ট ০২, ২০১৭

ইউবিভাবিটি অি
এবলয়া প্যাববিকের (ইউএবপ্) আইি ও মািিাবিোর বিভাগ আকয়াবিি ৭ম ‟ লেচার ববরি অিুবিি
কয়কে। বিশ্ববিদ্যাকয় বটি েযাম্পাক এ অিুিাকির আকয়ািি েরা য়।
অিুিাকি িাাংাকদ্ল বরাি ইবিবলকয়টিকভর লচয়ারমযাি ড. লামু িারী প্রিাি অবিবি বককি „িীবি ও
মূযকিাি‟ এর ওপ্র িক্তিয রাকেি। এ ময় বিবি িকি,„িযবক্ত, ামাবিে, িািীয় ও আন্তিিাবিে িীিকি
মূযকিাকির গুরুত্ব অপ্বরীম। আমাকদ্র প্রিযাবে িীিকি বদ্ধান্ত লিওয়ার লেকি মূযকিাি িাো িরুবর।‟
বিবি আরও িকি,„আমাকদ্র িািীয় মূযকিািগুকার মকিয মি প্রোকলর স্বািীিিা অিযিম। এর মািযকম
আমরা মাি ও িাবির বিবভন্ন বিয় ও মযা বিকয় আমাকদ্র মিামি লদ্ই। মাকির ি মূযিাি
মূযকিািমূকে চ রােকি এর লচকয় ভাকা লোিও াবিয়ার লিই।‟

ড. লামু িারী িকি, „ম্প্রবি িিয ও লযাগাকযাগ প্রযুবক্ত (আইবটি) আইকির ৫৭ িারা বিকয় লদ্কল অকিে
বিিেি চকে। বিিেি ওয়া ভাকা িকি আমাকদ্র মূযকিাকির বভবিকি এর মািাি েরাও িাঞ্ছিীয়।‟
অিুিাকি ইউবপ্র বভব অিযাপ্ে িাবমুর লরিা লচৌিুরী ভাপ্বিত্ব েকরি। একি বিশ্ববিদ্যাকয়র ট্রাবস্ট লিাকডির
লচয়ারমযাি োইয়ুম লরিা লচৌিুরী, বিভাগীয় প্রিাি িাবিয়া ওাি, অযাবস্টযান্ট প্রকির লমা. আব্দুর রবম ও ড.
ইলরাে আকমদ্ ববিেী অিযািয বলেে ও োত্র-োত্রীরা উপ্বিি বেকি।
http://www.banglatribune.com/mycampus/news/229855/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF
%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A7%AD%E0%A6%AE-%E0%A6%B2%E2%80%99%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

ইউএপিতে ৭ম ল ললকচার পিপরজ
প্রোল : ১০ আগস্ট ২০১৭, ০০:০০
ইউবিভাবিটি অি এবলয়া প্যাববিকের (ইউএবপ্) আইি ও মািিাবিোর বিভাগ আকয়াবিি বিশ্ববিদ্যাকয় বটি
েযাম্পাক ৭ম  লেচার ববরি ম্প্রবি অিুবিি য়।
একি প্রিাি অবিবির িক্তিয রাকেি িাাংাকদ্ল বরাচি ইবিবলকয়টিকভর লচয়ারমযাি ড. লামু িারী। বিবি
িকি, িযবক্ত, ামাবিে, িািীয় ও আন্তিিাবিে িীিকি মূযকিাকির গুরুত্ব অপ্বরীম। আমাকদ্র প্রিযাবে
িীিকি বদ্ধান্ত লিওয়ার লেকত্র মূযকিাি িাো িরুবর। বিবি আকরা িকি, আমাকদ্র িািীয় মূযকিািগুকার
মকিয মিপ্রোকলর স্বািীিিা অিযিম। এর মািযকম আমরা মাি ও িাবির বিবভন্ন বিয় এিাং মযা বিকয়
আমাকদ্র মিামি িযক্ত েবর।
ড. লামু িারী িকি, ইদ্ািীাং িিয ওকযাগাকযাগ প্রযুবক্ত (অইবটি) আইকির ৫৭ িারা বিকয় লদ্কল অকিে বিিেি
চকে। বিিেি ওয়া ভাকা, িকি আমাকদ্র মূযকিাকির বভবিকি এর মািাি েরাও িাঞ্ছিীয়। ইউএবপ্ বভব
অিযাপ্ে িাবমুর লরিা লচৌিুরীর ভাপ্বিকত্ব অিুিাকি উপ্বিি বিশ্ববিদ্যাকয়র ট্রাবস্ট লিাকডির লচয়ারমযাি
োইয়ুম লরিা লচৌিুরী, বিভাগীয় প্রিাি িাবিয়া ওাি, অযাবস্টযান্ট প্রকির লমা. আব্দুর রবম, ড. ইলরাে
আকমদ্ ববিেী অিযািয বলেে ও োত্র-োত্রীরা। াংিাদ্ বিজ্ঞবি।

http://www.protidinersangbad.com/todaysnewspaper/campus/78681/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6
%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A7%AD%E0%A6%AE-%E0%A6%B2%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

ইউএপিতে ৭ম ল’ ললকচার পিপরজ অনুপিে

লাইভ প্রপেতেদক: ইউবিভাবিটি অি এবলয়া প্যাববিে (ইউএবপ্) এর আইি ও মািিাবিোর বিভাগ
আকয়াবিি বিশ্ববিদ্যাকয় বটি েযাম্পাক ৭ম ’ লেচার ববরি অিুবিি কয়কে। ড. লামু িারী,
লচয়ারমযাি, িাাংাকদ্ল বরাি ইবিবলকয়টিভ, প্রিাি অবিবি বককি “িীবি ও মূযকিাি” এর উপ্র িক্তিয
রাকেি। বিবি িকি, িযবক্ত, ামাবিে, িািীয় ও আন্তিিাবিে িীিকি মুযকিাকির গরুত্ব অপ্বরীম।
আমাকদ্র প্রিযাবে িীিকি বদ্ধান্ত লিওয়ার লেকি মুযকিাি িাো িরুরী। বিবি আকরা িকি, আমাকদ্র
িািীয় মূযকিািগুকার মকিয মি প্রোকলর স্বািীিিা অিযিম। এর মািযকম আমরা মাি ও িাবির
বিবভন্ন বিয় ও মযা বিকয় আমাকদ্র মিামি িযক্ত েবর। মাকির ি মূযিাি মূযকিািমূকে চ
রােকি এর লচকয় ভাকা লোকিা াবিয়ার লিই। বিবি আকরা িকি, ইদ্ািীাং িিয ওকযাগাকযাগ প্রযুবক্ত
(অইবটি) আইকির ৫৭ িারা বিকয় লদ্কল অকিে বিিেি চকে। বিিেি ওয়া ভাকা, িকি আমাকদ্র
মূযকিাকির বভবিকি এর মািাি েরাও িাঞ্ছিীয়। বভব প্রকপ্র িাবমুর লরিা লচৌিুরীর ভাপ্বিকত্ব
অিুিাকি আকরা উপ্বিি বিশ্ববিদ্যাকয়র ট্রাবস্ট লিাকডির লচয়ারমযাি োইয়ুম লরিা লচৌিুরী, বিভাগীয়

প্রিাি িাবিয়া ওাি, অযাবস্টযান্ট প্রকির লমা: আব্দুর রবম, ড. ইলরাে আকমদ্ ববিেী  অিযািয
বলেে ও োত্র-োত্রীিৃন্দ।

UAP HOSTS 7TH DISTINGUISHED LAW
LECTURE SERIES

The Department of
Law and Human Rights of University of Asia Pacific (UAP) organized 7th Distinguished Law Lecture Series
held at UAP‟s Business Administration Department in the capital on July 27, 2017.
Dr. Shamsul Bari, Chairman of Research Initiatives, Bangladesh (RIB) delivered his lecture on “Ethics and
Values” as the distinguished lecture while Professor Dr. Jamilur Reza Choudhury, Vice-Chancellor, UAP
chaired the programme. Qayum Reza Chowdhury, Chairman, Board of Trustees (BOT), faculty members and
students were attended in the programme, among others.
In his speech, Dr. Bari discussed about role of values in our personal, social, national and international life. We
use our ethics and values to make decision in our daily life to focus what is important to us. He advised the
law students to follow these values and make its implementation in their career as lawyer.
Convener of the programme Dr. Choudhury Ishrak Ahmed Siddiky and Head of the department Ms.
NaziaWahab also spoke in the programme.

http://www.prnewsbd.com/other-news/uap-hosts-7th-distinguished-law-lecture-series/

ইউএপিতে ৭ম ল’ ললকচার পিপরজ অনুপিে
ইউবিভাবিটি অি এবলয়া প্যাববিে (ইউএবপ্) এর আইি ও মািিাবিোর বিভাগ আকয়াবিি বিশ্ববিদ্যাকয় বটি েযাম্পাক ৭ম ’ লেচার
ববরি অিুবিি য়।
ড. লামু িারী, লচয়ারমযাি, িাাংাকদ্ল বরাি ইবিবলকয়টিভ, প্রিাি অবিবি বককি “িীবি ও মূযকিাি” এর উপ্র িক্তিয রাকেি। বিবি
িকি, িযবক্ত, ামাবিে, িািীয় ও আন্তিিাবিে িীিকি মুযকিাকির গরুত্ব অপ্বরীম। আমাকদ্র প্রিযাবে িীিকি বদ্ধান্ত লিওয়ার লেকি
মুযকিাি িাো িরুরী। বিবি আকরা িকি, আমাকদ্র িািীয় মূযকিািগুকার মকিয মি প্রোকলর স্বািীিিা অিযিম। এর মািযকম আমরা
মাি ও িাবির বিবভন্ন বিয় ও মযা বিকয় আমাকদ্র মিামি িযক্ত েবর। মাকির ি মূযিাি মূযকিািমূকে চ রােকি এর লচকয়
ভাকা লোকিা াবিয়ার লিই। বিবি আকরা িকি, ইদ্ািীাং িিয ওকযাগাকযাগ প্রযুবক্ত (অইবটি) আইকির ৫৭ িারা বিকয় লদ্কল অকিে বিিেি
চকে। বিিেি ওয়া ভাকা, িকি আমাকদ্র মূযকিাকির বভবিকি এর মািাি েরাও িাঞ্ছিীয়।
অিযাপ্ে িাবমুর লরিা লচৌিুরী, বভব, ইউএবপ্ এর ভাপ্বিকত্ব অিুিাকি আকরা উপ্বিি বিশ্ববিদ্যাকয়র ট্রাবস্ট লিাকডির লচয়ারমযাি
োইয়ুম লরিা লচৌিুরী, বিভাগীয় প্রিাি িাবিয়া ওাি, অযাবস্টযান্ট প্রকির লমা: আব্দুর রবম, ড. ইলরাে আকমদ্ ববিেী  অিযািয
বলেে ও োত্র-োত্রীিৃন্দ।
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