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এ�েশ পদক পাওয়ায় উপাচায�েক ইউ এ িপ পিরবােরর স�াননা 
িব�িবদ�ালয় �িতিনিধ১৫:২১, মাচ�  ১৮, ২০১৭ 

�বসরকাির  িব�িবদ�ালয় 
ইউিনভািস��  অব  এিশয়া  প�ািসিফেকর  মাননীয়  উপাচায�  অধ�াপক  ড . জািমলরু  �রজা  �চৗধুরীেক  ‘এ�েশ 
পদক -২০১৭ ’ �াি�  উপলে�  সংবধ�নার  মাধ�েম  স�ািনত  করেলা  ইউিনভািস��  অব  এিশয়া  প�ািসিফেকর  �াি� 
�বাড�   এবং  ইউ  এ  িপ  পিরবার । 
স�িত  অধ�াপক  ড . জািমলরু  �রজা  �চৗধুরী  িব�ান  ও  গেবষণায়  তার  িবেশষ  অবদােনর  জন�  গণ�জাত�ী 
বাংলােদেশর  মাননীয়  �ধানম�ী  �শখ  হািসনার  কাছ  �থেক  ‘এ�েশ  পদক -২০১৭ ’ �হণ  কেরন।  তার  এই  িবেশষ 
অজ� নেক  স�ান  জানােতই  ইউিনভািস��  অব  এিশয়া  প�ািসিফেকর  �াি�  �বাড�   এবং  ইউ  এ  িপ  পিরবার  আেয়াজন 
কের  এক�  সংবধ�না  অন�ুােনর।  অন�ুান�  উপ�াপনা  কেরন  ব�াবসায়  িশ�া  অনষুেদর  �ভাষক  তাহিমম 
িসি�িক  এবং  �ভাষক  সািমরা  সােহল । 

উ�  অন�ুােন  উপি�ত  িছেলন  িব�িবদ�ালেয়র  �াি�  �বােড� র  স�ািনত  �চয়ারম�ান  জনাব  কাইয়ুম  �রজা 
�চৗধুরী।  অন�ােন�র  মেধ�  আরও  উপি�ত  িছেলন  �াি�  �বােড� র  িসিনয়র  ভাইস  �চয়ারম�ান  জনাব  আনহার 
আহেমদ  �চৗধুরী , �াি�  �বােড� র  সদস�  জনাব  িস  এম  শািফ  সািম , আলহাজ  আ�ুল  মােলক  �মা�া , অধ�াপক 
ড .�মাহা�াদ  শিরফুল  ইসলাম , িব�িবদ�ালেয়র  উপ  উপাচায�  এম  আর  কিবর , ইউ  এ  িপ  র  সােবক  উপাচায� 
��ােফসর  এিমিরটাস  ড .আ�ুল  মিতন  পােটায়াির , মানবািধকার  কিমশেনর  সােবক  �চয়ারম�ান  ড . িমজানরু 
রহমানসহ  �াি�  �বােড� র  অন�ান�  সদস�ব�ৃ । 
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অন�ুােনর  ��েতই  িব�িবদ�ালেয়র  �বিসক  সাই�  অ�া�  িহউিমিন�স  অনষুেদর  সহকারী  অধ�াপক  লাইকা 
বািশর  এবং  তার  দল  �াগত  স�ীত  পিরেবশন  কেরন।  আমি�ত  অিতিথেদর  সকেলই  �দেশর  এই  কৃিত  স�ানেক 
তার  "এ�েশ  পদক " �াি�র  জন�  িবেশষ  ধন�বাদ  �াপন  কেরন । 

�াি�  �বােড� র  �চয়ারম�ান  জনাব  কাইয়ুম  �রজা  �চৗধুরী  তার  ব�েব�  বেলন , ড . জািমলরু  �রজা  �চৗধুরীর  এই 
অজ� ন  (এ�েশ  পদক )  ইউ  এ  িপ  �ক  িনেয়  �গেছ  এক  অন�  উ�তায়।  িতিন  আশা  কেরন  অধ�াপক  ড . জািমলরু 
�রজা  �চৗধুরী  তার  �ম  ও  �মধা  িদেয়  �যভােব  ইউিনভািস��  অব  এিশয়া  প�ািসিফকেক  বাংলােদেশর  �সরা 
িব�িবদ�ালয়  �েলার  এক�েত  পিরণত  করার  �য  িনর�ন  �চ�া  করেছন  �সই  ধারা  িতিন  অব�াহত  রাখেবন  এবং 
আগামীর  িদন  �েলােতও  তােক  এই  িব�িবদ�ালেয়র  উপাচায�  িহেসেব  পােবন।  এসময়  জনাব  �রজা  বাংলােদশ 
সরকারেক  ধন�বাদ  জানান , �দশ  বেরণ�  এই   �েকৗশলীেক  এ�েশ  পদক  �দওয়ার  জন� । 
িব�িবদ�ালেয়র  উপ  উপাচায�  এম  আর  কিবর  তার  ব�েব�  বেলন , আমােদরেক  অবশ�ই  ড . জািমলরু  �রজা 
�চৗধুরী  স�ােরর  কাছ  �থেক  িশখেত  হেব।  স�ােরর  �ণ�েলা  যিদ  আমরা  িনেজরেদর  জীবেন  বা�বায়ন  করেত  পাির 
তাহেল  আমরাও  আেলািকত  হেত  পারেবা । 
অধ�াপক  ড . জািমলরু  �রজা  �চৗধুরী  তার  ব�েব�  বেলন , এ�েশ  পদক  �াি�  িনঃসে�েহ  অেনক  আনে�র  ব�াপার। 
রা�ীয়  পদক  �হণ  অন�ুােন  থােক  �ধু  মা�  আন�ুািনকতা , িক�  আজেকর  এই  অন�ুান  জেুড়  আেছ  অকৃি�ম  এবং 
আ�িরক  ভােলাবাসা । 
অন�ুােনর  �শেষ  অধ�াপক  ড  জািমলরু  �রজা  �চৗধুরীর  হােত  স�াননা  ���  তুেল  �দন  িব�িবদ�ালেয়র  �াি� 
�বােড� র  �চয়ারম�ানসহ  অন�ান�  সদস�ব�ৃ । 

অন�ুান�র  সািব�ক  ত�াবধােন  িছেলন  িব�িবদ�ালেয়র  ��জারার  অবসর�া�  এয়ার  কেমােডার  ইসফাক  এলাহী 
�চৗধুরী । 
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%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%89%E0%
A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%
AF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%87%E0%A6%89-%E0%A6%8F-%E0%A6%AA%
E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%
A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0 
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