�ায়ী সনদ েপল ইউিনভািস�ট
� অব এিশয়া
প�ািসিফক
�� িনেয় েড�
�কাশ: ১২ জুন ২০২২, ০৬: ১৬

ইউিনভািস�ট
� অব এিশয়া প�ািসিফক ফাইল ছিব
িশ�া ম�ণালেয়র �ায়ী সনদ েপেয়েছ ঢাকার ইউিনভািস�ট
� অব এিশয়া প�ািসিফক (ইউএিপ)।
ৃ
িব�িবদ�ালয় কতপ
� � বলেছ, এর মধ� িদেয় তারা ২০১০ সােলর েবসরকাির িব�িবদ�ালয় আইেনর
সব শত� সফলভােব পূরণ করেত স�ম হেয়েছ।

ইউএিপর এক িব�ি�েত বলা হেয়েছ, ‘িশ�াথ� ও িশ�কেদর গেবষণার জন� পযা�
� সহায়তা
�দান; ফলাফলিভি�ক আধুিনক িশ�া ও িশ�ণ প�িত অনুসরণ; আধুিনক পরী�াগার সুিবধা ও
��াগার�েলার অত�াধুিনক ব�বহার এবং পিরবত�নশীল �িতেযািগতার িবে� সফল েপশাদার
হেত িশ�াথ�েদর সামা�জক, সাং�ৃিতক, ব�বহািরক ও আচরণগত দ�তা অজ�েন এক�ট �াণব�
িশ�ার পিরেবশ গেড় ত� লেত ইউএিপ স�ম হেয়েছ।’
িব�িবদ�ালয়�টর �াি� েবােড�র েচয়ারম�ান েমাহা�দ আলাউ��ন ও উপাচায কাম�ল
�
আহসান
এই অজ�েনর জন� ছা�ছা�ী ও তাঁেদর অিভভাবক, অ�ালামনাই, িশ�ক, �শাসিনক কমকত�
� া–
কমচারী
�
এবং �াি� েবােড�র সদস�েদর ধন�বাদ জািনেয়েছন।
https://www.prothomalo.com/lifestyle/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A7%9
F%E0%A7%80-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A6%A6-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D
%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF
%E0%A6%95#:~:text=%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%20
%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6%BE
%E0%A6%B2%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%B0%20%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6
%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%80%20%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A6%A6%20
%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7%87%E0%A6%9B%E0%A7%87,%E0%A6%B8
%E0%A6%AB%E0%A6%B2%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A7%87%20%E0%A6%AA%E0%A7
%82%E0%A6%B0%E0%A6%A3%20%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87%20%E0%A6%B8
%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%AE%20%E0%A6%B9%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A7
%87%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A5%A4

ইউিনভািস�ট
� অব এিশয়া প�ািসিফেকর �ায়ী সনদ লাভ

ইউিনভািস�ট
� অফ এিশয়া প�ািসিফক (ইউএিপ) স�িত িশ�া ম�ণালয় েথেক �ায়ী
সনদ লাভ কেরেছ। ইউএিপর পিরবার অত�� আন��ত েয তারা �ায়ী সনেদও জন�
২০১০ সােলর েবসরকাির িব�িবদ�ালয় আইেনর সব শত� সফলভােব পূরণ করেত
স�ম হেয়েছ।
িশ�াথ� ও িশ�কেদর গেবষণার জন� পযা�
� সহায়তা �দান; ফলাফল-িভি�ক
অত�াধুিনক িশ�া ও িশ�ন প�িত অনুসরণ; আধুিনক পরী�াগার সুিবধা এবং
��াগার�িলর অত�াধুিনক ব�বহার; এবং পিরবত�নশীল �িতেযাগী িবে� সফলকাম
েপশাদার হেত িশ�াথ�েদরেক সামা�জক, সাং�ৃিতক, ব�বহািরক এবং আচরণগত
দ�তা অজ�েন এক�ট �ানব� িশ�ার পিরেবশ �দান করেত ইউএিপ স�ম হেয়েছ।
ইউএিপর �াি� েবােড�র েচয়ারম�ান ড. েমাহা�দ আলাউ��ন ও উপাচায অধ�াপক
�
ড. কাম�ল আহসান এই অজ�েনর জন� ছা�ছা�ী এবং তােদর অিভভাবক,
এলামনাই, িশ�ক, �শাসিনক কমকত�
� া ও কমচারী
�
এবং �াি� েবােড�র সকল
সদস�েক অিভন�ন জািনেয়েছন এবং িশ�া ম�ণালয় ও িব�িবদ�ালয় মঞ্জুির
কিমশেনর �িত কৃত�তা �কাশ কেরেছন।
https://www.jugantor.com/corporatenews/558916/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B
0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF
%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A7%80%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A6%A6-%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AD

UAP gets permanent certificate from
Education Ministry
The university met all requirements of a permanent certificate as required by Private University Act, 2010

Collected

Tribune Desk
June 5, 2022 11:20 PM

University of Asia Pacific (UAP) has recently received a permanent certificate from the Ministry
of Education. The officials of the university expressed satisfaction as UAP met all requirements
of a permanent certificate as required by Private University Act, 2010, said a press release on
Sunday.
Dr Mohammed Alauddin, chairman of Board of Trustees, and Prof Dr Qumrul Ahsan, vice
chancellor of UAP, have expressed their appreciation and congratulations to the students and
their parents, alumni, faculty members, and administration. They also thanked the ministry and
University Grants Commission (UGC) for the certificate.
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2022/07/04/uap-prof-sayeed-awarded-prestigiousaia-presidential-medal

ইউিনভািস�ট
� অব এিশয়া প�ািসিফেকর �ায়ী
সনদ লাভ

েবসরকাির িব�িবদ�ালয় আইেনর শত� পূরণ করায় িশ�া ম�ণালয় েথেক �ায়ী সনদ
েপেয়েছ ইউিনভািস�ট
� অব এিশয়া প�ািসিফক (ইউএিপ)। ইউএিপর �াি� েবােড�র

েচয়ারম�ান েমাহা�দ আলাউ��ন ও উপাচায অধ�াপক
�
কাম�ল আহসান এ অজ�েনর জন� িশ�া
ম�ণালয় ও িব�িবদ�ালয় মঞ্জুরী কিমশেনর �িত কৃত�তা �কাশ কেরেছন বেল েরাববার
িব�িবদ�ালেয়র এক সংবাদ িব�ি�েত জানােনা হয়। িব�ি�েত বলা হয়, গেবষণায় পযা�
� সহায়তা,
ফলাফল-িভি�ক অত�াধুিনক িশ�া ও িশখন প�িত, আধুিনক পরী�াগার ও ��াগােরর সুিবধা িন��ত
কের পিরবত�নশীল িবে� সফল েপশাদার হেত িশ�াথ�েদর �াণব� িশ�ার পিরেবশ িদেত েপেরেছ
ইউএিপ।
https://bangla.bdnews24.com/campus/article2071723.bdnews

�ায়ী সনদ েপল ইউিনভািস�ট
� অব এিশয়া প�ািসিফক

�ায়ীভােব �াপন ও পিরচালনার সনদ েপেয়েছ েবসরকাির িব�িবদ�ালয় ‘ইউিনভািস�ট
� অফ এিশয়া
প�ািসিফক (ইউএিপ)’। স�িত িশ�া ম�ণালয় েথেক �ায়ী সনদ লাভ কেরেছ এই উ�িশ�া �িত�ান�ট।
আজ রিববার (৫ জুন) িব�িবদ�ালেয়র জনসংেযাগ িবভাগ েথেক পাঠােনা এক সংবাদ িব�ি�েত বলা হয়,
ইউএিপর পিরবার অত�� আন��ত েয তারা �ায়ী সনেদও জন� ২০১০ সােলর েবসরকারী িব�িবদ�ালয়
আইেনর সম� শত� সফলভােব পূরণ করেত স�ম হেয়েছ। “িশ�াথ� ও িশ�কেদর গেবষণার জন� পযা�
�
সহায়তা �দান; ফলাফল-িভি�ক অত�াধুিনক িশ�া ও িশ�ন প�িত অনুসরণ; আধুিনক পরী�াগার সুিবধা
এবং ��াগার�েলার অত�াধুিনক ব�বহার; এবং পিরবত�নশীল �িতেযাগী িবে� সফলকাম েপশাদার হেত
িশ�াথ�েদরেক সামা�জক, সাং�ৃিতক, ব�বহািরক এবং আচরণগত দ�তা অজ�েন এক�ট �ানব� িশ�ার
পিরেবশ �দান করেত ইউএিপ স�ম হেয়েছ।” সংবাদ িব�ি�েত আরও বলা হয়, ইউএিপর �াি� েবােড�র
েচয়ারম�ান ড. েমাহা�দ আলাউ��ন ও উপাচায � অধ�াপক ড. কাম�ল আহসান এই অজ�েনর জন�
ছা�ছা�ী এবং তােদর অিভভাবক, এলামনীবৃ�, িশ�কম�লী, �শাসিনক কমকত�
� া ও কমচারী
�
এবং �াি�
েবােড�র সকল স�ািনত সদস�েদরেক আ�িরক অিভন�ন জািনেয়েছন এবং িশ�া ম�াণালয় ও
িব�িবদ�ালয় মঞ্জুরী কিমশেনর (ইউ�জিস) �িত পরম কৃত�তা �কাশ কেরেছন। ইউিনভািস�ট
� অব
এিশয়া প�ািসিফক (ইউএিপ) বাংলােদেশর এক�ট েবসরকাির িব�িবদ�ালয়। এই িব�িবদ�ালয়�ট বাংলােদেশর
১০ম েবসরকাির িব�িবদ�ালয় িহেসেব ১৯৯৬ সােলর ২৫ েফ�য়াির �িত��ত হয়। চার বছর েময়াদী
ক��উটার িব�ান ও �েকৗশল িবভাগ এবং ব�বসায় �শাসন িবভাগ িদেয় িব�িবদ�ালয়�টর �াথিমক
কায�ম
�
�� হয়। বত�মােন িব�িবদ�ালয়�টেত �াপত�, ব�বসা �শাসন, পুরেকৗশল ও পিরেবশ �েকৗশল,
ক��উটার িব�ান ও �েকৗশল, তিড়ৎ ও ইেল�িনক �েকৗশল, ফােমসী
� , আইন এবং ইংের�জ িবভােগ
কায�ম
�
চলমান রেয়েছ।
https://thedailycampus.com/privateuniversity/93544/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A
7%80-%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A6%A6-%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D
%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF
%E0%A6%95

ইউিনভািস�ট
� অব এিশয়া প�ািসিফেকর �ায়ী সনদ লাভ

ইউিনভািস�ট
� অফ এিশয়া প�ািসিফক (ইউএিপ) স¤�িত গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর
িশ�া ম�ণালয় েথেক �ায়ী সনদ লাভ কেরেছ। ইউএিপর পিরবার অত�� আন��ত েয
তারা �ায়ী সনেদও জন� ২০১০ সােলর েবসরকারী িব�িবদ�ালয় আইেনর সম� শত�
সফলভােব পূরণ করেত স�ম হেয়েছ।
িশ�াথ� ও িশ�কেদর গেবষণার জন� পযা�
� সহায়তা �দান; ফলাফল-িভি�ক অত�াধুিনক
িশ�া ও িশ�ন প�িত অনুসরণ; আধুিনক পরী�াগার সুিবধা এবং ��াগার�িলর
অত�াধুিনক ব�বহার; এবং পিরবত�নশীল �িতেযাগী িবে� সফলকাম েপশাদার হেত
িশ�াথ�েদরেক সামা�জক, সাং�ৃিতক, ব�বহািরক এবং আচরণগত দ�তা অজ�েন এক�ট
�ানব� িশ�ার পিরেবশ �দান করেত ইউএিপ স�ম হেয়েছ।
ইউএিপর �াি� েবােড�র েচয়ারম�ান ড. েমাহা�দ আলাউ��ন ও উপাচায � অধ�াপক ড.
কাম�ল আহসান এই অজ�েনর জন� ছা�ছা�ী এবং তােদর অিভভাবক, এলামনীবৃ�,
িশ�কম�লী, �শাসিনক কমকত�
� া ও কমচারী
�
এবং �াি� েবােড�র সকল স�ািনত
সদস�েদরেক আ�িরক অিভন�ন জািনেয়েছন এবং িশ�া ম�াণালয় ও িব�িবদ�ালয়
মঞ্জুরী কিমশেনর �িত পরম কৃত�তা �কাশ কেরেছন।
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