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Prof Jamilur Reza Choudhury reappointed 

as UAP VC 



 

City Desk  

Prof Jamilur Reza Choudhury has been reappointed as vice-chancellor of the University of Asia Pacific (UAP) for the 

tenure of four years, said a press release. 

A prominent educationist and former adviser to the caretaker government, Prof Choudhury has been serving the university 

as the VC since May, 2012. He is an engineer, researcher and scientist. 

He graduated from Engineering University Dhaka in 1963 and joined there as a lecturer in the Civil Engineering 

department the same year. 

He was awarded the honorary degree of Doctor of Engineering (Honoris Causa) by Manchester University in 2010. 

http://www.thedailystar.net/city/prof-jamilur-reza-choudhury-reappointed-uap-vc-1253935 

 

 

 
 
ধ্যাপক জামিলুর ররজা র ৌধ্ুরীকক আউএমপর মিমি পুনঃমনক াগ 

১৫ জলুাআ, ২০১৬ আং  

ধ্যাপক ড. জামিলুর ররজা র ৌধ্ুরী আউমনিামিিটি ব এমি া পযামিমিক (আউএমপ)-এর উপা ার্ি মিিাকব  ার বছকরর জনয 
পুনঃমনক াগপ্রাপ্ত িক কছন। রাষ্ট্রপমি এবং মবশ্বমবদ্যালক র  যাকেলর অব্দুল িামিদ্ ড. র ৌধ্ুরীকক  ার বছর রি াকদ্র জনয 
মবশ্বমবদ্যালক র উপা ার্ি পকদ্ পুনঃমনক াগ রদ্ন। মিমন একআ পকদ্ ২০১২ িাকলর রি রেকক  ার বছর মধ্মিি মছকলন। 

 

http://www.thedailystar.net/city/prof-jamilur-reza-choudhury-reappointed-uap-vc-1253935


ধ্যাপক  র ৌধ্ুরী ১৯৯৬ িাকল িত্ত্বাবধ্া ক িরকাকরর উপকদ্ষ্টা মিিাকবও কাজ ককরন। মিমন একজন মবখ্যাি পুরককৌিলী, 
গকবষক এবং মবজ্ঞানী। ধ্যাপক র ৌধ্ুরী ১৯৬৩ িাকল বাংলাকদ্ি প্রককৌিল মবশ্বমবদ্যাল  রেকক স্নািক মডমি জি ন ককরন 

এবং একআ বছর পুরককৌিল মবিাকগর প্রিাষক মিকিকব রর্াগ রদ্ন। মিমন ২০১০ িাকল র্ুক্তরাকজযর িযানক ষ্টার 

মবশ্বমবদ্যালক র িম্মানিূ ক ডক্টর ব আমিমন ামরং মডমি লাি ককরন। —রপ্রি মবজ্ঞমপ্ত 

 

http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/others/2016/07/15/131185.html 

 

 

জামিলুর ররজা র ৌধ্ুরী রির আউএমপর মিমি 

 

মবমিষ্ট ধ্যাপক ড. জামিলুর ররজা র ৌধ্ুরী আউমনিামিিটি ব এমি া পযামিমিককর (আউএমপ) উপা ার্ি মিকিকব  ার বছকরর 

জনয পুনমনিক াগ প্রাপ্ত িক কছন। রাষ্ট্রপমি ও মবশ্বমবদ্যালক র  যাকেলর অবদ্লু িামিদ্ ড. র ৌধ্ুরীকক  ার বছর রি াকদ্র জনয 

মবশ্বমবদ্যালক র উপা ার্ি পকদ্ পুনমনিক াগ রদ্ন। মিমন একআ পকদ্ ২০১২ িাকলর রি রেকক  ার বছর মধ্মিি মছকলন। 

ধ্যাপক র ৌধ্ুরী একজন মবমিষ্ট মিক্ষামবদ্ এবং ১৯৯৬ িাকল িত্ত্বাবধ্া ক িরকাকরর উপকদ্ষ্টা মিকিকবও কাজ ককরন। মিমন 

একজন মবখ্যাি পুরককৌিলী, গকবষক ও মবজ্ঞানী।  মবজ্ঞমপ্ত।  

http://www.bd-pratidin.com/city/2016/07/16/157049 

 

http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/others/2016/07/15/131185.html
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https://www.dailyjanakantha.com/details/article/203717/%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%

A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%81-

%E0%A6%A7%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81-

%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9D%E0%A6%BE%E0%A6%87-

https://www.dailyjanakantha.com/details/article/203717/%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81-%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9D%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/203717/%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81-%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9D%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/203717/%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81-%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9D%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87
https://www.dailyjanakantha.com/details/article/203717/%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A4%E0%A7%81-%E0%A6%A7%E0%A6%B8%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%81-%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%9D%E0%A6%BE%E0%A6%87-%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95-%E0%A6%96%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%87


%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%95-
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1. Dhaka Tribune & Manabzamin have published the report on July 01, 2016. 

But due to url problem, clipping could not be attached here. Some other  

 

 

অবারও আউএমপর মিমি িকলন ধ্যাপক জামিলুর ররজা র ৌধ্ুরী 
৩০ জনু, ২০১৬ ১২:৩২:২৪ 

 

 

স্টাফ রিপ ার্ট াি: মবমিষ্ট ধ্যাপক ড. জামিলুর ররজা র ৌধ্ুরীকক অবারও  ার বছকরর জনয  আউমনিামিিটি ব এমি া পযামিমিক 

(আউএমপ) এর উপা ার্ি মিিাকব মনক াগ রদ্ও া িক কছ। 

 

িিািানয রাষ্ট্রপমি এবং মবশ্বমবদ্যালক র  যাকেলর জনাব অব্দুল িামিদ্ বুধ্বার িাকক এআ মনক াগ রদ্ন। মিমন একআ পকদ্ ২০১২ িাকলর 

রি রেকক  ার বছর মধ্মিি মছকলন। 

 

ধ্যাপক র ৌধ্ুরী একজন মবমিষ্ট মিক্ষামবদ্ এবং ১৯৯৬ িাকল িত্ত্বাবধ্া ক িরকাকরর উপকদ্ষ্টা মিিাকবও কাজ ককরন। মিমন একজন 

মবখ্যাি পুরককৌিলী, গকবষক এবং মবজ্ঞানী। মিক্ষা, বকাঠাকিা উন্ন ন, মবজ্ঞান, িেয ও রর্াগাকর্াগ নীমিিালা প্রণ ন ও গকবষণা  

িািানয বদ্াকনর জনয মিমন মবশ্ববযাপী িুনাি জি ন ককরকছন। 

 

ধ্যাপক র ৌধ্ুরী ১৯৬৩ িাকল বাংলাকদ্ি প্রককৌিল মবশ্বমবদ্যাল  রেকক স্নািক মডমি জি ন ককরন এবং একআ বছর পুরককৌিল মবিাকগর 

প্রিাষক মিকিকব রর্াগ রদ্ন। ড. র ৌধ্ুরী ২০১০ িাকল র্ুক্তরাকজযর িযানক স্টার মবশ্বমবদ্যালক র িম্মানিূ ক ডক্টর ব আমিমন ামরং 
মডিী লাি ককরন। মিমন বাংলাকদ্িী বংকিাদু্ভি প্রেি বযমক্ত মর্মন রকান মিটিি মবশ্বমবদ্যাল  রেকক এআ িম্মানিূ ক মডমি লাি ককরন। 

http://amarbarta24.com/education/2016/06/30/23016 
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মবমিষ্ট ধ্যাপক ড. জামিলুর ররজা র ৌধ্ুরী আউমনিামিিটি ব এমি া পযামিমিক (আউএমপ) এর উপা ার্ি মিিাকব  ার বছকরর জনয পুনঃ 
মনক াগপ্রাপ্ত িক কছন। িিািানয রাষ্ট্রপমি এবং মবশ্বমবদ্যালক র  যাকেলর জনাব অব্দুল িামিদ্ ২৯ জনু ২০১৬ িামরকখ্ ড. র ৌধ্ুরীকক  ার 

বছর রি াকদ্র জনয মবশ্বমবদ্যালক র উপা ার্ি পকদ্ পুনঃ মনক াগ রদ্ন। মিমন একআ পকদ্ ২০১২ িাকলর রি রেকক  ার বছর মধ্মিি মছকলন। 

 

ধ্যাপক র ৌধ্ুরী একজন মবমিষ্ট মিক্ষামবদ্ এবং ১৯৯৬ িাকল িত্ত্বাবধ্া ক িরকাকরর উপকদ্ষ্টা মিিাকবও কাজ ককরন। মিমন একজন 

মবখ্যাি পুরককৌিলী, গকবষক এবং মবজ্ঞানী। মিক্ষা, বকাঠাকিা উন্ন ন, মবজ্ঞান, িেয ও রর্াগাকর্াগ নীমিিালা প্রণ ন ও গকবষণা  

িািানয বদ্াকনর জনয মিমন মবশ্ববযাপী িুনাি জি ন ককরকছন। 

ধ্যাপক র ৌধ্ুরী ১৯৬৩ িাকল বাংলাকদ্ি প্রককৌিল মবশ্বমবদ্যাল  রেকক স্নািক মডমি জি ন ককরন এবং একআ বছর পুরককৌিল মবিাকগর 

প্রিাষক মিকিকব রর্াগ রদ্ন। ড. র ৌধ্ুরী ২০১০ িাকল র্ুক্তরাকজযর িযানক স্টার মবশ্বমবদ্যালক র িম্মানিূ ক ডক্টর ব আমিমন ামরং মডিী 
লাি ককরন। মিমন বাংলাকদ্িী বংকিাদু্ভি প্রেি বযমক্ত মর্মন রকান মিটিি মবশ্বমবদ্যাল  রেকক এআ িম্মানিূ ক মডমি লাি ককরন। 

http://agamirshomoy.com/?p=3992 

 

 

 

ধ্যাপক জামিলুর ররজা অবাকরা আউএমপর মিমি 

মনজস্ব প্রমিকবদ্ক | শুক্রবার, ১ জলুাআ, ২০১৬ 

http://agamirshomoy.com/?p=3992


মবমিষ্ট ধ্যাপক ড. জামিলুর ররজা র ৌধ্ুরী আউমনিামিিটি ব এমি া 
পযামিমিক (আউএমপ) এর উপা ার্ি মিিাকব  ার বছকরর জনয পুনঃ মনক াগপ্রাপ্ত িক কছন। 

  

িিািানয রাষ্ট্রপমি এবং মবশ্বমবদ্যালক র  যাকেলর জনাব অব্দুল িামিদ্ ২৯ জনু ২০১৬ িামরকখ্ ড. র ৌধ্ুরীকক  ার বছর 

রি াকদ্র জনয মবশ্বমবদ্যালক র উপা ার্ি পকদ্ পুনঃ মনক াগ রদ্ন। মিমন একআ পকদ্ ২০১২ িাকলর রি রেকক  ার বছর 

মধ্মিি মছকলন। 

  

ধ্যাপক র ৌধ্ুরী একজন মবমিষ্ট মিক্ষামবদ্ এবং ১৯৯৬ িাকল িত্ত্বাবধ্া ক িরকাকরর উপকদ্ষ্টা মিিাকবও কাজ ককরন। 

মিমন একজন মবখ্যাি পুরককৌিলী, গকবষক এবং মবজ্ঞানী। মিক্ষা, বকাঠাকিা উন্ন ন, মবজ্ঞান, িেয ও রর্াগাকর্াগ 

নীমিিালা প্রণ ন ও গকবষণা  িািানয বদ্াকনর জনয মিমন মবশ্ববযাপী িুনাি জি ন ককরকছন। 

  

ধ্যাপক র ৌধ্ুরী ১৯৬৩ িাকল বাংলাকদ্ি প্রককৌিল মবশ্বমবদ্যাল  রেকক স্নািক মডমি জি ন ককরন এবং একআ বছর 

পুরককৌিল মবিাকগর প্রিাষক মিকিকব রর্াগ রদ্ন। ড. র ৌধ্ুরী ২০১০ িাকল র্ুক্তরাকজযর িযানক স্টার মবশ্বমবদ্যালক র 

িম্মানিূ ক ডক্টর ব আমিমন ামরং মডিী লাি ককরন। মিমন বাংলাকদ্িী বংকিাদু্ভি প্রেি বযমক্ত মর্মন রকান মিটিি 

মবশ্বমবদ্যাল  রেকক এআ িম্মানিূ ক মডমি লাি ককরন। 
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