Admission fair begins at UAP
October 08, 2015

A week long admission fair began yesterday on the campus of University of Asia Pacific (UAP) at 74/A, Green Road, in
the capital.
UAP Vice Chancellor Prof Jamilur Reza Choudhury inaugurated the fair which will remain open from 10:00am to 5:00pm
each day till October 14. Special discount on tuition fee is being offered during the fair while top 25 meritorious
undergraduate students will get the opportunity to study for free.

http://www.thedailystar.net/city/admission-fair-begins-uap-153724

ইউনিভানসি টি অব এনিয়া প্যানসনিকে ভনতি মেলা
আপডেট: ০১:৩৬, অডটোবর ০৯, ২০১৫ | প্রিন্ট সংস্করণ

ইউপ্রিভোপ্রসিটি অব এপ্রিয়ো পযোপ্রসপ্রিডের (ইউএপ্রপ) িল সসপ্রিস্টোডরর সপ্তোহবযোপী ভপ্রতি সিলো গতেোল বৃহস্পপ্রতবোর
শুরু হডয়ডে। ইউপ্রিভোপ্রসিটির প্রিি সরোডের প্রিজস্ব েযোম্পোডস সিলোর উডবোধি েডরি উপোচোর্ি জোপ্রিলুর সরজো
সচৌধুরী। উপপ্রিত প্রেডলি সহ-উপোচোর্ি এি আর েবীর। সিলো চলোেোডল প্রবপ্রভন্ন প্রবভোডগ ভপ্রতি-ইচ্ছুে েোত্রেোত্রীরো
প্রবডিষ প্রি িওকুডির সুডর্োগ পোডবি। এ েোড়ো ভপ্রতি পরীক্ষোয় সিধো তোপ্রলেোয় িথি ২৫ জি প্রিক্ষোথী পোডবি
সম্পূণি প্রবিো খরডচ পড়োর সুডর্োগ। ১৪ অডটোবর পর্িন্ত িপ্রতপ্রিি ১০টো সথডে প্রবডেল পোাঁচটো পর্িন্ত সিলো চলডব।
প্রবজ্ঞপ্রপ্ত।

http://www.prothomalo.com/economy/article/649849/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E
0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A
6%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%AD%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE

Admission fair begins at UAP today
A week-long admission fair of University of Asia Pacific (UAP) began on Wednesday on its
campus in the city. UAP Vice-Chancellor Prof Jamilur Reza Choudhury inaugurated the fair as the
chief guest while Pro-Vice Chancellor Prof MR Kabir was present as the special guest. The fair will
be open from 10:00 am to 5:00 pm each day and will continue until October 14, 2015.
—
Press Release

http://www.thefinancialexpress-bd.com/2015/10/08/110930

PRNEWSBD.COM
Week-long admission fair begins at UAP
- Wed Oct 07, 5:59 p

A week-long admission fair of University of Asia Pacific (UAP) begins today at University own campus, 74/A, Green
Road in the city, a press release said Wednesday.
UAP Vice Chancellor Professor Jamilur Reza Choudhury will inaugurate the fair as chief guest while Pro Vice
Chancellor Professor M. R. Kabir will be present as Special Guest.
The fair will be open from 10.00am to 5.00pm each day and it will continue till 14 October 2015.
Special discount on tuition fee is being offered during the fair. Besides, top 25 meritorious undergraduate students will
get the opportunity to study at no cost.
All departments of the university will have individual booths on the fair. Faculty members will be available to advise
the students and guardians.

http://prnewsbd.com/13234/week-long-admission-fair-begins-at-uap/

http://www.esamakal.net/# , page 14

ইউএপ্রপডত ভপ্রতি সিলো

েযোম্পোসলোইভ২৪.েি ।। published on: Thursday, October 8 2015, 12:17 ।। latest update: 12:17
লোইভ িপ্রতডবিে: ইউপ্রিভোপ্রসিটি অব এপ্রিয়ো পযোপ্রসপ্রিে (ইউএপ্রপ) িল সসপ্রিস্টোডর সপ্তোহবযোপী ভপ্রতি সিলো ৮ অডটোবর (আজ) শুরু
হডচ্ছ।
এে প্রববৃপ্রতডত বুধবোর এ খবর সিওয়ো হয়। ইউপ্রিভোপ্রসিটির প্রভপ্রস িডিসর জোপ্রিলুর সরজো এ সিলো উডবোধি েরডবি।
সিো-প্রভপ্রস িডিসর এি আর েবীর এ সিয় উপপ্রিত থোেডবি। রোজধোিীর প্রিি সরোডে ইউএপ্রপ েযোম্পোডসর এ সিলো চলডব ১৪
অডটোবর পর্িন্ত।

িপ্রতপ্রিি ১০টো সথডে প্রবেোল ৫টো পর্িন্ত এ সিলো চলডব। প্রবভোগীয় প্রিক্ষেগণ সিলোয় উপপ্রিত থোেডবি।
সিলো চলোেোলীি প্রবপ্রভন্ন প্রবভোডগ ভপ্রতিচ্ছু েোত্র-েোত্রীরো প্রবডিষ প্রি িওকুডির সুডর্োগ পোডবি। এেোড়ো ভপ্রতি পরীক্ষোয় সিধো তোপ্রলেোয়
িথি ২৫ জি প্রিক্ষোথী পোডবি সম্পূণি প্রবিো খরডচ পড়োর সুডর্োগ।
- See more at: http://www.campuslive24.com/campus.144064.live24/#sthash.6jaOhKhj.dpuf

এপ্রিয়ো পযোপ্রসপ্রিডে ভপ্রতি সিলো ৮-১৪ অডটোবর
প্রিজস্ব িপ্রতডবিে | বুধবোর, ৭ অডটোবর, ২০১৫

ইউপ্রিভোপ্রসিটি অব এপ্রিয়ো পযোপ্রসপ্রিে (ইউএপ্রপ) িল সসপ্রিস্টোডর সপ্তোহবযোপী (৮-১৪ অডটোবর) ভপ্রতি সিলো
বৃহস্পপ্রতবোর শুরু হডচ্ছ। ইউপ্রিভোপ্রসিটির িীি সরোডের প্রিজস্ব েযোম্পোডস সিলোর উডবোধি েরডবি প্রবশ্বপ্রবিযোলডয়র উপোচোর্ি
অধযোপে জোপ্রিলুর সরজো সচৌধুরী। উপপ্রিত থোেডবি উপ উপোচোর্ি অধযোপে এি আর েবীর।
সিলো চলোেোলীি প্রবপ্রভন্ন প্রবভোডগ ভপ্রতিচ্ছু েোত্র-েোত্রীরো প্রবডিষ প্রি িওকুি এর সুডর্োগ পোডবি। এেোড়ো ভপ্রতি পরীক্ষোয় সিধো
তোপ্রলেোয় িথি ২৫ জি প্রিক্ষোথী পোডবি সম্পূিি প্রবিো খরডচ পড়োর সুডর্োগ।
িপ্রতপ্রিি ১০টো সথডে প্রবেোল ৫টো পর্িন্ত সিলো চলডব। প্রবভোগীয় প্রিক্ষেগণ সিলোয় উপপ্রিত থোেডব
http://lekhapora24.com/?p=43019

এপ্রিয়ো পযোপ্রসপ্রিে ইউপ্রিভোপ্রসিটিডত ভপ্রতি সিলো শুরু েোল
অথিসূচে সেস্ক । ৭ অডটোবর, ২০১৫ ৯:৪৯ অপরোহ্ণ

ইউপ্রিভোপ্রসিটি অব এপ্রিয়ো পযোপ্রসপ্রিে (ইউএপ্রপ) িল সসপ্রিস্টোডর সপ্তোহবযোপী (৮-১৪ অডটোবর) ভপ্রতি সিলো আগোিীেোল বৃহস্পপ্রতবোর
শুরু হডচ্ছ।

ইউপ্রিভোপ্রসিটির িীি সরোডের প্রিজস্ব েযোম্পোডস সিলোর উডবোধি েরডবি প্রবশ্বপ্রবিযোলডয়র উপোচোর্ি অধযোপে জোপ্রিলুর সরজো সচৌধুরী।
উপপ্রিত থোেডবি উপ উপোচোর্ি অধযোপে এি আর েবীর।
সিলো চলোেোলীি প্রবপ্রভন্ন প্রবভোডগ ভপ্রতচ্ছু েোত্র-েোত্রীরো প্রবডিষ প্রি িওকুি এর সুডর্োগ পোডবি। এেোড়ো ভপ্রতি পরীক্ষোয় সিধো তোপ্রলেোয়
িথি ২৫ জি প্রিক্ষোথী পোডবি সম্পূিি প্রবিো খরডচ পড়োর সুডর্োগ।
িপ্রতপ্রিি ১০টো সথডে প্রবেোল ৫টো পর্িন্ত সিলো চলডব। প্রবভোগীয় প্রিক্ষেগণ সিলোয় উপপ্রিত থোেডবি
http://www.arthosuchak.com/archives/217144/%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%A
6%BF%E0%A6%95%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7
%8D/#.VhnVk-yqqko

এনিয়া প্যানসনিে ইউনিভানসি টিকত এবার ভনতি
মেলা
২০১৫ অডটোবর ০৭

িয প্ররডপোটি িপ্রতডবিে : ইউপ্রিভোপ্রসিটি অব এপ্রিয়ো পযোপ্রসপ্রিে ইউএপ্রপ িল সসপ্রিস্টোডর সপ্তোহবযোপী ভপ্রতি সিলো
শুরু হডচ্ছ ৮ অডটোবর।
গণিোধযডি পোঠোডিো এে প্রববৃপ্রতডত বুধবোর এ খবর সিওয়ো হয়। বৃহস্পপ্রতবোর ইউপ্রিভোপ্রসিটির উপোচোর্ি
অধযোপে জোপ্রিলুর সরজো এ সিলো উডবোধি েরডবি। উপ উপোচোর্ি অধযোপে এি আর েবীর এ সিয়
উপপ্রিত থোেডবি। রোজধোিীর িীি সরোডে ইউএপ্রপ েযোম্পোডসর এ সিলো চলডব আগোিী ১৪ অডটোবর পর্িন্ত।

সিলো চলোেোলীি প্রবপ্রভন্ন প্রবভোডগ ভপ্রতিচ্ছু েোত্র-েোত্রীরো প্রবডিষ প্রি িওকুি এর সুডর্োগ পোডবি। এেোড়ো ভপ্রতি
পরীক্ষোয় সিধো তোপ্রলেোয় িথি ২৫ জি প্রিক্ষোথী পোডবি সম্পূণি প্রবিো খরডচ পড়োর সুডর্োগ।
িপ্রতপ্রিি ১০টো সথডে প্রবেোল ৫টো পর্িন্ত এ সিলো চলডব। প্রবভোগীয় প্রিক্ষেগণ সিলোয় উপপ্রিত থোেডবি।
- See more at: http://bangla.thereport24.com/article/129203/#sthash.hnEi8AM1.dpuf

এনিয়া প্যানসনিে ইউনিভানসি টিকত ভনতি মেলা শুরু হকে আজ
ইউনিভানসি টি অব এনিয়া প্যানসনিে ইউএনপ্ িল মসনেস্টাকর সপ্তাহবযাপ্ী ভনতি মেলা শুরু হকে ৮
অকটাবর।

আজ বৃহস্পপ্রতবোর ইউপ্রিভোপ্রসটি
ি র উপোচোর্ি অধযোপে জোপ্রিলুর সরজো এ সিলো উডবোধি েরডবি। উপ উপোচোর্ি অধযোপে
এি আর েবীর এ সিয় উপপ্রিত থোেডবি। রোজধোিীর িীি সরোডে ইউএপ্রপ েযোম্পোডসর এ সিলো চলডব আগোিী ১৪
অডটোবর পর্িন্ত।
সিলো চলোেোলীি প্রবপ্রভন্ন প্রবভোডগ ভপ্রতিচ্ছু েোত্র-েোত্রীরো প্রবডিষ প্রি িওকুি এর সুডর্োগ পোডবি। এেোড়ো ভপ্রতি পরীক্ষোয় সিধো
তোপ্রলেোয় িথি ২৫ জি প্রিক্ষোথী পোডবি সম্পূণি প্রবিো খরডচ পড়োর সুডর্োগ।
িপ্রতপ্রিি ১০টো সথডে প্রবেোল ৫টো পর্িন্ত এ সিলো চলডব। প্রবভোগীয় প্রিক্ষেগণ সিলোয় উপপ্রিত থোেডবি।
http://www.bdpress.net/front/news/144427736611741/%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%A
6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95_%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%A4%E0%
A7%87_%E0%A6%AD%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF_%E0%A6%AE%E0%A7%87%E
0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%81_%E0%A6%B9%E0%A6%9A
%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87_%E0%A6%86%E0%A6%9C

প্রপএিএস : ইউপ্রিভোপ্রসিটি অব এপ্রিয়ো পযোপ্রসপ্রিে ইউএপ্রপ িল সসপ্রিস্টোডর সপ্তোহবযোপী ভপ্রতি সিলো শুরু হডচ্ছ ৮ অডটোবর।

গণিোধযডি পোঠোডিো এে প্রববৃপ্রতডত বুধবোর এ খবর সিওয়ো হয়। বৃহস্পপ্রতবোর ইউপ্রিভোপ্রসিটির উপোচোর্ি অধযোপে জোপ্রিলুর
সরজো এ সিলো উডবোধি েরডবি। উপ উপোচোর্ি অধযোপে এি আর েবীর এ সিয় উপপ্রিত থোেডবি। রোজধোিীর িীি
সরোডে ইউএপ্রপ েযোম্পোডসর এ সিলো চলডব আগোিী ১৪ অডটোবর পর্িন্ত।
সিলো চলোেোলীি প্রবপ্রভন্ন প্রবভোডগ ভপ্রতিচ্ছু েোত্র-েোত্রীরো প্রবডিষ প্রি িওকুি এর সুডর্োগ পোডবি। এেোড়ো ভপ্রতি পরীক্ষোয় সিধো
তোপ্রলেোয় িথি ২৫ জি প্রিক্ষোথী পোডবি সম্পূণি প্রবিো খরডচ পড়োর সুডর্োগ।
িপ্রতপ্রিি ১০টো সথডে প্রবেোল ৫টো পর্িন্ত এ সিলো চলডব। প্রবভোগীয় প্রিক্ষেগণ সিলোয় উপপ্রিত থোেডবি।
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