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অধ াপক কিবর এইউএিপর কাি

 চয়ার িনবািচত

আপেডট: ০২:১৭, জানুয়াির ১৬, ২০১৭

ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফেকর (ইউএিপ)
সহ-উপাচায অধ াপক এম আর কিবর অ ােসািসেয়শন অব ইউিনভািস জ অব এিশয়া অ া দ প ািসিফেকর
(এইউএিপ) কাি চ া ােরর  চয়ার িহেসেব িনেয়াগ া হেয়েছন। স িত এইউএিপর িব ি েত অধ াপক
কিবরেক দইু বছেরর জন বাংলােদেশর  চয়ার িহেসেব িনেয়াগ  দওয়ার িবষয় জানােনা হয়। এইউএিপ হেলা
এিশয়া প ািসিফক ও পৃিথবীর অন ান  দেশর উ তর িশ া িত ান েলার  ধান িনবাহীর এক সংগঠন।
িব ি
http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/1060633/%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%
AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0
%A6%8F%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%95
%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF-%E0%A6
%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0
%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BF%E0%A6%A4

অধ াপক কিবর এইউএিপর কাি
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ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফেকর (ইউএিপ) উপ-উপাচায অধ াপক
ড. এম আর কিবর অ ােসািসেয়শন অব ইউিনভািস জ অব এিশয়া অ া
দ প ািসিফেকর (এইউএিপ) কাি চ া ােরর  চয়ার িহেসেব িনেয়াগ া
হেয়েছন। স িত এইউএিপর িব ি েত অধ াপক কিবরেক দইু বছেরর
জন বাংলােদেশর  চয়ার িহেসেব িনেয়াগ  দয়া হয়। িতিন ২০১৮ সােলর
সাধারণ অিধেবশন অনুি ত হওয়া পূব পয একই পেদ আসীন থাকেবন।
এইউএিপ হেলা এিশয়া প ািসিফক ও পৃিথবীর অন ান  দেশর উ তর িশ া
িত ান েলার  ধান িনবাহীর এক সংগঠন। িব ি
http://www.manobkantha.com/2017/01/16/184396.php

ইউএিপর কাি

 চয়ার অধ াপক কিবর
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ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফক (ইউএিপ) এর উপ উপাচায অধ াপক ড. এম আর কিবর এেসািসেয়শন অব
ইউিনভািস জ অব এিশয়া এ া দ প ািসিফক (এইউএিপ) এর কাি চ া ােরর  চয়ার িহসােব িনেয়াগ া হেয়েছন।
স িত এইউএিপ এর িব ি েত উে িখত অধ াপক কিবরেক দুই বছেরর জন বাংলােদেশর  চয়ার িহেসেব িনেয়াগ  দওয়া
হয়। িতিন ২০১৮ সােলর সাধারণ অিধেবশন অনুি ত হওয়া পূব পয
একই পেদ আসীন থাকেবন।
এইউএিপ হেলা এিশয়া প ািসিফক ও পৃিথবীর অন ান  দেশর উ তর
িশ া  িত ান েলার  ধান িনবাহীর এক সংগঠন। সংবাদ িব ি ।

http://www.dainik-destiny.com/details.php?id=43663

এইউএিপর কাি  চয়ার হেলন অধ াপক কিবর
কািশত : ১৭ জানুয়ারী ২০১৭

ইউিনভািস অ
 ব এিশয়া প ািসিফেকর (ইউএিপ) উপ-উপাচায অধ াপক ড. এম
আর কিবর এ ােসািসেয়শন অব ইউিনভািস জ অব এিশয়া এ া দ প ািসিফেকর (এইউএিপ) কাি চ া ােরর
চয়ার িহেসেব িনেয়াগ  পেয়েছন।
স িত এইউএিপর িব ি েত জানােনা হয়, অধ াপক কিবরেক দইু বছেরর জ
 ন বাংলােদেশর  চয়ার িহেসেব
িনেয়াগ  দয়া হেয়েছ। িতিন ২০১৮ সােলর সাধারণ অিধেবশন হওয়ার পূব পয এ
 পেদ আসীন থাকেবন।
এইউএিপ হেলা এিশয়া প ািসিফক ও পৃিথবীর অন ান  দেশর উ তর িশ া  িত ান েলার  ধান িনবাহীর
এক সংগঠন। এর  ধান উে শ হেলা এইউএিপ এর সদস েদর মেধ  যাগােযাগ ও সহেযািগতা  সার ঘটােনা
এবং একই সে এই সংগঠন িব ব াপী অনন  িত ান িহেসেব  পশাগত অিভ তার উ য়েন সভা-সিমিত,
সিমনার ও  কাশনার িবষেয় কাজ কের যাে । -িব ি
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/243185/%E0%A6%8F%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0
%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%B9%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6
%85%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0
%A6%B0

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

Kabir made AUAP BD chair
By News Desk : 17 January 2017

Pro-Vice Chancellor of University of Asia Pacific (UAP) Professor Dr MR Kabir has been appointed
as the country chapter committee chair of Association of Universities of Asia and the Pacific (AUAP).
He has been chosen for the next two years, from November last year to November of 2018. The
decision was made following an office order of AUAP.
The organization is an association of university chief executives from higher education institutions
in Asia Pacific and around the world.
http://dailyasianage.com/news/44979/kabir-made-auap-bd-chair#sthash.N1IvJvZm.dpuf

UAP Pro VC made Country Committee Chair of AUAP
Online Desk | January 16, 2017 11:09:43 AM

UAP Pro-VC made AUAP Chair
Professor Dr. MR Kabir, Pro Vice-Chancellor, University of Asia Pacific (UAP) has appointed as the
Country Chapter Committee Chair of Association of Universities of Asia and the Pacific (AUAP).
The decision was made following an office order of AUAP where Mr. Kabir has been appointed as
Country Chair for next two years, starting November 8, 2016 until the next General Conference in
November 2018.
The AUAP is an association of university chief executives from higher education institutions in Asia
Pacific and around the world.
The primary purpose of AUAP is to be the main platform for interaction and collaboration among
members and the voice of universities in Asia and the Pacific and a unique worldwide platform
that facilitates the exchange of professional experience through conferences, seminars,
publications, and commissions.
http://www.eduicon.com/News/Details/9071.html

অধ াপক কিবর এইউএিপর কাি চয়ার িনবািচত
কেপােরট সংবাদ
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এম আর কিবর ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফেকর (ইউএিপ) সহ-উপাচায অধ াপক এম আর কিবর অ ােসািসেয়শন অব
ইউিনভািস জ অব এিশয়া অ া দ প ািসিফেকর (এইউএিপ) কাি চ া ােরর চয়ার িহেসেব িনেয়াগ া হেয়েছন।
স িত এইউএিপর িব ি েত অধ াপক কিবরেক দুই বছেরর জন বাংলােদেশর চয়ার িহেসেব িনেয়াগ দওয়ার িবষয়
জানােনা হয়। এইউএিপ হেলা এিশয়া প ািসিফক ও পৃিথবীর অন ান দেশর উ তর িশ া িত ান েলার ধান িনবাহীর এক
সংগঠন। িব ি

https://www.corporatesangbad.com/2017/01/selected-country-chair-professor-kabir-eiuepira/

অধ াপক কিবর এইউএিপ এর কাি

চয়ার িনবািচত

িনজ  িতেবদক
ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফক (ইউএিপ) এর উপ উপাচায অ
 ধ াপক ড. এম আর কিবর এেসািসেয়শন অব
ইউিনভািস জ অব এিশয়া এ া দ প ািসিফক (এইউএিপ) এর কাি চ
 া ােরর  চয়ার িহসােব িনেয়াগ া হেয়েছন।
স িত এইউএিপ এর িব ি েত উে িখত অধ াপক কিবরেক দুই বছেরর জন বাংলােদেশর  চয়ার িহেসেব িনেয়াগ  দওয়া
হয়। িতিন ২০১৮ সােলর সাধারণ অিধেবশন অনুি ত হওয়া পূব পয একই পেদ আসীন থাকেবন।
এইউএিপ হেলা
সংগঠন। এর 
এই সংগঠন িব
কাজ কের যাে

এিশয়া প ািসিফক ও পৃিথবীর অন ান  দেশর উ তর িশ া  িত ান েলার  ধান িনবাহীর এক
ধান উে শ হেলা ইইউএিপ এর সদেস েদর মেধ  যাগােযাগ ও সহেযািগতা  সার ঘটােনা এবং একইসােথ
ব াপী অনন  িত ান িহেসেব  পশাগত অিভ তার উ য়েন সভা-সিমিত,  সিমনার ও  কাশনার িবষেয়
।#

http://education24.net/bn/%E0%A6%85%E0%A6%A7%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6
%AA%E0%A6%95-%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0-%E0%A6%8F%E0%A6%87%E0
%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF-%E0%A6%8F%E0%A6%B0-%E0%A6%95%E0%A6%BE/

