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এশিয়া এডুকেিন শিডারশি অ্যাওয়াডড  াকেন োইউম ররজা র ৌধুরী 

এশয়া এডুকেন অ্যাওয়াডড -২০১৬-এয জনয ভকনানীত কয়কেন ইউশনবাশডটি অ্ফ 

এশয়া যাশশপকেয (ইউএশ) ট্রাশি বফাকডড য বেয়াযভযান োইউভ বযজা বেৌধুযী। শঙ্গাুকয যান যাশশপে 

বভশযনা স্কয়াকয আগাভী ৫ আগি অ্নুকেয় শফশ্ব শক্ষা েংকেক ুযস্কাযটি তাাঁয াকত তুকর বেওয়া কফ। শফশ্ব 

শক্ষা েংকেকয গকফলণা কমাগী শককফ শএভও এশয়া এই ভাকেকয ফযশি ফা প্রশতোনকে শনজ শনজ বক্ষকে 

শফকল অ্ফোকনয জনয ুযস্কাযটি শেকয় থাকে। শফজ্ঞশি। 

http://www.prothom-

alo.com/education/article/924571/%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-

%E0%A6%8F%E0%A6%A1%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8-

%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%

AA-

%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%

B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1-

%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A8-

%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%AE 

 

 
Qayum Reza Chy nominated for Asia Education Leadership Award 

http://www.prothom-alo.com/education/article/924571/%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%8F%E0%A6%A1%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%A8-%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%AA-%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A7%87%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%AE
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City Desk  

Qayum Reza Chowdhury, an educationist, businessman, former president of BGBHA and also chairman of University of 

Asia Pacific, has been nominated for the Asia Education Leadership Award. 

The award is presented by the World Education Congress, CMO Asia with CMO Council as its Strategic Partner and Stars 

of the Industry Group as a research partner, said a press release. 

He has been nominated for the award for surpassing several levels of excellence, setting an example of being a role model 

and exemplary leadership. 

He has been invited to receive the award on August 5 at Pan Pacific Marina Square in Singapore. 

http://www.thedailystar.net/city/qayum-reza-chy-selected-asia-education-leadership-award-1257007  

 

 

Qayum Reza Chowdhury nominated for Asia Education Leadership Award 
July 21, 2016  

Staff Correspondent 

Qayum Reza Chowdhury, a noted educationist, businessman and University of Asia Pacific board of trustee chairman, has 

been nominated for the Asia Education Leadership Award, said a press release. 

The World Education Congress, at a Singapore ceremony, would confer the award on him. 

The award is given to people who set an example of a role model in the leadership to build up various institutions, show 

innovation and display academic and industry interface. 

Chowdhury is the first nominee of this leadership award from Bangladesh’s private sector. 

He has been invited to accept the award on August 5 at Pan Pacific Marina Square in Singapore. 

Chowdhury is associated with a number of educational institutions, including, Haji Ahsan Mohammad Technical Kamil 

Madrassah, Shaheed Jatiyo Char Neta Anok TBM College at Shibganj, Shah Niamatullah and Syeda Sharif Business 

Management College at Chapainababganj and Sheikh Hasina and Dr MA Wazed Miah Anok TBM College. 

http://www.thedailystar.net/city/qayum-reza-chy-selected-asia-education-leadership-award-1257007
http://newagebd.net/241531/qayum-reza-chowdhury-nominated-asia-education-leadership-award/


http://newagebd.net/241531/qayum-reza-chowdhury-nominated-asia-education-leadership-award/ 

 

এশিয়া এডুকেিন শিডারশি অ্যাওয়াকডড র জনয মকনানীত োইউম ররজা র ৌধুরী 

 

ইউশনবাশডটি অ্ফ এশয়া যাশশপে (ইউএশ)-এয ট্রাশি বফাকডড য বেয়াযভযান োইউভ বযজা বেৌধুযী এশয়া এডুকেন 

অ্যাওয়াকডড য জনয ভকনানীত কয়কেন। এশয়ায শফশষ্ট শক্ষাশফেকেয ভন্বকয় গঠিত জশুয বফাডড  তাকে ২০১৬ াকরয এই 

ম্মানজনে ুযস্কাকযয জনয ভকনানীত েকয। আগাভী ৫ আগি, শঙ্গাুয যান যাশশপে বভশযনা স্কয়াকয অ্নুকেয় শফশ্ব 

শক্ষা েংকেক এ অ্যাওয়াডড  প্রোন েযা কফ। শফজ্ঞশি 

http://www.bd-pratidin.com/news/2016/07/21/158160 

 

 
োইউম ররজা এশিয়া এডুকেিন শিডারশি এওয়াকডড র জনয মকনানীত 

২৩ জরুাই, ২০১৬ ইং  

শফশষ্ট শক্ষানুযাগী, ফযফায়ী, শফশজশফএইেএপ’য াকফে বপ্রশকডন্ট এফং ইউশনবাশডটি অ্ফ এশয়া যাশশপে (ইউএশ)-

এয ট্রাশি বফাকডড য বেয়াযভযান োইউভ বযজা বেৌধুযী এশয়া এডুকেন এওয়াকডড য জনয ভকনানীত কয়কেন। এশয়ায 

শফশষ্ট শক্ষাশফেগকণয ভন্বকয় গঠিত জশুয বফাডড  তাকে ২০১৬ াকরয জনয এই ম্মানজনে ুযস্কাকযয জনয ভকনানীত 

http://www.bd-pratidin.com/news/2016/07/21/158160


েকয। 

 

আগাভী ৫ আগি শঙ্গাুয যান যাশশপে বভশযনা স্কয়াকয অ্নুশেতফয শফশ্ব শক্ষা েংকেক এডুকেন শরডাযশ এওয়াডড -
২০১৬ প্রোন েযা কফ। এশয়ায শক্ষা একেকরন্স এেটি আন্তজড াশতে ভানম্পন্ন ুযস্কায। শএভও এশয়া, শফশ্ব শক্ষা 
েংকে এয গকফলণা কমাগী শককফ, এশয়ায বেে ফযশি ফা প্রশতোনকে মাযা স্ব- স্ব বক্ষকে বযার ভকডর ফা েষৃ্টান্তভূরে 

বনতৃত্ব শেকেন তাকেযকে এ ুযস্কাকয বূশলত েকয।োইউভ বযজা বেৌধুযী ইউশনবাশডটি অ্ফ এশয়া যাশশপকেয অ্নযতভ 

প্রশতোতা এফং শতশন বেকয শফশবন্ন স্থাকন সু্কর, েকরজ, ভাদ্রাা স্থান েকযকেন। —বপ্র শফজ্ঞশি 

http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/city/2016/07/23/132828.html 

 

http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/city/2016/07/23/132828.html
https://2.bp.blogspot.com/-Ys-JF-R3yoY/V5D5TCxBHAI/AAAAAAAAOpU/RCTRuxMF74Qxl0J-NEy9J5fBr2NN40AXwCLcB/s1600/QRC.jpg
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এশয়া এডুকেন শরডাযশ অ্যাওয়াডড  াকেন 

োইউভ বযজা বেৌধুযী 
বে শফকে 

িাপ শযকার্ড ায | ২১ জরুাই ২০১৬, ফৃস্পশতফায 

শফশষ্ট শক্ষানুযাগী, ফযফায়ী, শফশজশফএইেএপ’য াকফে বপ্রশকডন্ট এফং ইউশনবাশডটি অ্ফ এশয়া যাশশপে (ইউএশ)-

এয ট্রাশি বফাকডড য বেয়াযভযান োইউভ বযজা বেৌধুযী এশয়া এডুকেন অ্যাওয়াকডড য জনয ভকনানীত কয়কেন। এশয়ায 

শফশষ্ট শক্ষাশফেগকণয ভন্বকয় গঠিত জশুয বফাডড  তাকে ২০১৬ াকর এই ুযস্কাকযয জনয ভকনানীত েকয। আগাভী ৫ই আগি 

শঙ্গাুয যান যাশশপে বভশযনা স্কয়াকয অ্নুশেতফয শফশ্ব শক্ষা েংকেক এডুকেন শরডাযশ অ্যাওয়াডড  বেয়া কফ। 

শএভও এশয়া নাকভ এেটি ংস্থা শফশ্ব শক্ষা েংকে এয গকফলণা কমাগী শককফ এশয়ায বেে ফযশি ফা প্রশতোনকে এ 

ুযস্কাকয বূশলত েকযন। োইউভ বযজা বেৌধুযী এেভাে ফযশি শমশন প্রাইকবর্ বক্টয বথকে এ ভকনানয়ন বকরন। ইউএশ’য 

অ্নযতভ প্রশতোতা শাকফ বূশভো যাখা োড়াও ঢাো শটি ভশরা-ফাশণশজযে ভাশফেযারয়, াজী এান বভাাম্মাে 

োশযগযী োশভর ভাদ্যাা, ীে জাতীয় োয বনতা আনে টিশফএভ েকরজ, াহ্ বনয়াভতুল্লা ও সয়ো যীপ ফযফায় 

ফযফস্থানা েকরজ, বখ াশনা ও ড. এভএ ওয়াকজে শভয়া আনে টিশফএভ েকরজ, েয জগন্নাথুয আনে োশযগযী োশখর 

ভাদ্যাা ও বানাভশজে ফীযকেে  ভশউশিন জাাঙ্গীয শডশে েকরজ ইতযাশে প্রশতো েকযন োইউভ বযজা বেৌধুযী। শতশন 

১৯৫০ াকরয ২যা জানুয়াশয োাঁাই নফাফগকেয শফগে উকজরায ভনােলায শফখযাত ‘বেৌধুযী-জশভোয শযফাকয’ জন্ম 

বনন। উভাকেকয প্রখযাত যাজনীশতে, াকফে অ্থডভন্ত্রী বভাতড জা বযজা বেৌধুযী তায শতা। তায ভাতায নাভ বফগভ 

বযাকেয়া বেৌধুযী। এোড়া শতশন ঢাো ওয়াযী ক্লাকফয বাই বপ্রশকডন্ট, আফানী ক্লাকফয প্রশতোতা েয, ফযফা-ফাশণজয 

োড়াও শতশন ফাংরাকে আওয়াভী রীকগয যাজনীশতকত এেজন ুশযশেত ফযশি। 

 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=23538 

 

 
আকডর্ : ২১ জরুাই, ২০১৬ ০০:১৮ 

োইউভ বযজা বেৌধুযী এডুকেন শরডাযশ অ্যাওয়াকডড য জনয 
ভকনানীত 

http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=23538


 

ইউশনবাশডটি অ্ফ এশয়া যাশশপকেয (ইউএশ) ট্রাশি বফাকডড য বেয়াযভযান োইউভ বযজা বেৌধুযী এশয়া 
এডুকেন অ্যাওয়াকডড য জনয ভকনানীত কয়কেন। এশয়ায শফশষ্ট শক্ষাশফেকেয ভন্বকয় গঠিত জশুয বফাডড  
তাাঁকে ২০১৬ াকরয জনয এই ম্মানজনে ুযস্কাকযয জনয ভকনানীত েকয। শঙ্গাুকয আগাভী ৫ আগি 

অ্নুকেয় শফশ্ব শক্ষা েংকেক এডুকেন শরডাযশ অ্যাওয়াডড -২০১৬ বেওয়া কফ। এশয়ায শক্ষা একেকরন্স 

এেটি আন্তজড াশতে ভানম্পন্ন ুযস্কায। শএভও এশয়া, শফশ্ব শক্ষা েংকেকয গকফলণা কমাগী শককফ, 

এশয়ায বেে ফযশি ফা প্রশতোনকে মাাঁযা শনজ শনজ বক্ষকে বযার ভকডর ফা েষৃ্টান্তভূরে বনতৃত্ব শেকেন তাাঁকেয 

এ ভমডাোম্পন্ন ুযস্কাকয বূশলত েকয। োইউভ বযজা বেৌধুযী ইউশনবাশডটি অ্ফ এশয়া যাশশপকেয 

অ্নযতভ প্রশতোতা এফং শতশন বেকয শফশবন্ন স্থাকন সু্কর, েকরজ ও ভাদ্রাা স্থান েকযকেন। ংফাে শফজ্ঞশি 

http://www.kalerkantho.com/home/printnews/383470 
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Qayum nominated for Asia Education Leadership 
Award 

 

photo by 

Campus Report :Qayum Reza Chowdhury, a noted educationist, businessman, former President of BGBHA and 

Chairman, Board of Trustees (BOT), University of Asia Pacific (UAP) has been nominated for the Asia Education 

Leadership Award presented by the World Education Congress, CMO Asia with CMO Council as its Strategic Partner 

and Stars of the Industry Group as a research partner.Chowdhury is the first nominee of the leadership award from 

the private sector. He has got this award for surpassing several levels of excellence and set an example of being a 



role model and exemplary Leadership, building various Institutions through Leadership, Innovation, Academic and 

Industry Interface and a supreme objective of building future Leaders. Those who can make a difference to the lives 

of others are chosen for this kind of award. For the quality of their work rural reach and outlook and ability to 

contribute value of social change. Chowdhury has been invited to accept the Award in Person on 5th August, 2016 at 

Pan Pacific Marina Square, Singapore.Chowdhury is associated with Haji Ashan Mohammad Technical Kamil Madrasha 

as President, Governing body, Founder President, Managing Committee of Shaheed Jatiyo Char Neta Anok TBM 

College, Shibganj, Shah Niamatullah and Syeda Sharif Business Management College, Chapainababgang, Sheikh 

Hasina and Dr MA Wazed Miah Anok TBM College, Char Jagannathpur Anok College, Technical Dakhil Madrasha, 

Shibganj, Sona Masjid Bir-Shrestho Mohiddin Jahangir Anok Degree College, Chapainababganj, and Founder 

President of Dhaka City Mohila Commercial College. 

http://thedailynewnation.com/news/100915/qayum-nominated-for-asia-education-leadership-

award.html 

 

 

 

োইউভ বযজা বেৌধুযী এশয়া এডুকেন শরডাযী এযাওয়াকডড য 

জনয ভকনানীত 
ঢাো, ২০ জরুাই ২০১৬ (ফা) : শফশষ্ট শক্ষানুযাগী, ফযফায়ী, শফশজশফএইে-এপ’য াকফে বপ্রশকডন্ট এফং ইউশনবাশডটি অ্ফ এশয়া 
যাশশপকেয (ইউএশ) ট্রযাশি বফাকডড য বেয়াযভযান োইউভ বযজা বেৌধুযী এশয়া এডুকেন এযাওয়াকডড য জনয ভকনানীত কয়কেন। 
এশয়ায শফশষ্ট শক্ষাশফেগকণয ভন্বকয় গঠিত জশুয বফাডড  তাকে ২০১৬ াকরয জনয এই ম্মানজনে ুযস্কাকযয জনয ভকনানীত েকয।  

আগাভী ৫ আগি শঙ্গাুয যান-যাশশপে বভশযনা স্কয়াকয অ্নুশেতফয শফশ্ব শক্ষা েংকেক এডুকেন শরডাযী এওয়াডড -২০১৬ প্রোন 

েযা কফ। এশয়ায শক্ষা একেকরন্স এেটি আন্তজড াশতে ভানম্পন্ন ুযস্কায।  

শএভও এশয়া, শফশ্ব শক্ষা েংকেকয গকফলণা কমাগী শককফ ও এশয়ায বেে ফযশি ফা প্রশতোনকে মাযা স্ব স্ব বক্ষকে বযার ভকডর ফা 
েষৃ্টান্তভূরে বনতৃত্ব শেকেন তাকেয এ ভমডাোম্মন্ন ুযস্কাকয বূশলত েকযন।  

উকল্লখয, োইউভ বযজা বেৌধুযী এেভাে ফযশি শমশন প্রাইকবর্ বক্টয বথকে এ ভকনানয়ন বকরন।  

ইউশনবাশডটি অ্ফ এশয়া যাশশপকেয এে ংফাে শফজ্ঞশিকত আজ এ েথা ফরা য়। 

http://thedailynewnation.com/news/100915/qayum-nominated-for-asia-education-leadership-award.html
http://thedailynewnation.com/news/100915/qayum-nominated-for-asia-education-leadership-award.html
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োইউম ররজা র ৌধুরী এশিয়া এডুকেিন শিডারিী এওয়াডড  এর জনয মকনানীত  

 

ইউশনবাশডটি অ্ফ এশয়া যাশশপে (ইউএশ) এয ট্রযাশি বফাকডড য বেয়াযভযান ও শফশজশফএইে-এপ’য াকফে  বপ্রশকডন্ট 

োইউভ বযজা বেৌধুযী এশয়া এডুকেন এওয়াকডড য জনয ভকনানীত কয়কেন । এশয়ায শফশষ্ট শক্ষাশফেগকণয ভন্বকয় গঠিত 

জশুয বফাডড  তাাঁকে ২০১৬ াকরয জনয এই ম্মানজনে ুযস্কাকযয জনয ভকনানীত েকযন।  

ইউশনবাশডটি অ্ফ এশয়া যাশশপে’য এে ংফাে শফজ্ঞশিকত জানাকনা কয়কে, আগাভী ৫ আগি, ২০১৬ তাশযকখ শঙ্গাুয 

যান যাশশপে বভশযনা স্কয়াকয অ্নুশেতফয শফশ্ব শক্ষা েংকেক এডুকেন শরডাযী এওয়াডড  -২০১৬ প্রোন েযা কফ। 

এশয়ায শক্ষা একেকরন্স এেটি আন্তজড াশতে ভানম্পন্ন ুযস্কায। শএভও এশয়া, শফশ্ব শক্ষা েংকে এয গকফলণা কমাগী 

শককফ, এশয়ায বেে ফযাশি ফা প্রশতোনকে মাাঁযা স্ব স্ব বক্ষকে বযার ভকডর ফা েষৃ্টান্তভূরে বনতৃত্ব শেকেন তাকেযকে এ 

ভমডাোম্মন্ন ুযস্কাকয বূশলত েকযন। মাযা অ্কনযয জীফকন এেরু্ াথডেয েকযন, মাকেয োজ ও েশৃষ্টবশঙ্গ ভাজ শযফতড কন 

অ্ফোন যাকখ, শফকলত এেটি ইশতফােে ফা ভূর াথডেয সতশয েকযকেন তাাঁকেযকে এই ুযস্কাকযয জনয ভকনাশনত েযা য়। 

উকল্লখয, জনাফ বেৌধুযী এেভাে ফযশি শমশন প্রাইকবর্ বক্টয বথকে এ ভকনানয়ন বকরন।  

োাঁাইনফাফগকেয শফগে উকজরায ভনােলায়  ‘বেৌধুযী-জশভোয শযফাকয’ ১৯৫০ াকরয ২ জানুয়াযী জন্মেণোযী 
োইয়ুভ বযজা বেৌধুযী ইউশনবাশডটি অ্ফ এশয়া যাশশপকেয অ্নযতভ প্রশতোতা এফং শতশন বেকয শফশবন্ন স্থাকন সু্কর , 

েকরজ, ভাদ্রাা স্থান েকযকেন। এয ভকধয যকয়কে ‘ঢাো শটি ভশরা-ফাশণশজযে ভাশফেযারয়, াজী এান বভাাম্মাে 

োশযগযী  োশভর ভােযাা, ীে জাতীয় োয বনতা আনে টিশফএভ েকরজ, াকনয়াভতুল্লা ও সয়ো যীপ ফযফা 
ফযফস্থানা েকরজ, বখ াশনা ও ড. এভ এ ওয়াকজে শভয়া আনে টিশফএভ েকরজ, েয জগন্নাথুয আনে োশযগযী োশখর 

ভােযাা ও বানা ভশজে ফীযকেে  ভশউশিন জাাঙ্গীয শডশে েকরজ ইতযাশে।  

শতশন ফযফায াাাশ শফশবন্ন াভাশজে ও েীড়া ংগঠকনয কঙ্গ জশড়ত। আওয়াভী রীকগয কঙ্গ মুি োইয়ুভ বযজা 

বেৌধুযী আওয়াভী রীকগয ভকনানয়ন শনকয় শফগে আকন জাতীয় ংে েয েপ্রাথী শককফ শনফডােনও েকযকেন।  

http://www.bssnews.net/bangla/newsDetails.php?cat=0&id=356784&date=2016-07-20
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এশিয়া এডুকেিন শিডারশি অ্যাওয়াডড  াকেন োইউম ররজা র ৌধুরী 
July 21, 2016  

 

000 

শফশষ্ট শক্ষানুযাগী, ফযফায়ী, শফশজশফএইেএপ’য াকফে বপ্রশকডন্ট এফং ইউশনবাশডটি অ্ফ এশয়া যাশশপে 

(ইউএশ)-এয ট্রাশি বফাকডড য বেয়াযভযান োইউভ বযজা বেৌধুযী এশয়া এডুকেন অ্যাওয়াকডড য জনয ভকনানীত 

কয়কেন। এশয়ায শফশষ্ট শক্ষাশফেগকণয ভন্বকয় গঠিত জশুয বফাডড  তাকে ২০১৬ াকর এই ুযস্কাকযয জনয 
ভকনানীত েকয। আগাভী ৫ই আগি শঙ্গাুয যান যাশশপে বভশযনা স্কয়াকয অ্নুশেতফয শফশ্ব শক্ষা েংকেক 

এডুকেন শরডাযশ অ্যাওয়াডড  বেয়া কফ। শএভও এশয়া নাকভ এেটি ংস্থা শফশ্ব শক্ষা েংকে এয গকফলণা 
কমাগী শককফ এশয়ায বেে ফযশি ফা প্রশতোনকে এ ুযস্কাকয বূশলত েকযন। োইউভ বযজা বেৌধুযী এেভাে 

ফযশি শমশন প্রাইকবর্ বক্টয বথকে এ ভকনানয়ন বকরন। ইউএশ’য অ্নযতভ প্রশতোতা শাকফ বূশভো যাখা 
োড়াও ঢাো শটি ভশরা-ফাশণশজযে ভাশফেযারয়, াজী এান বভাাম্মাে োশযগযী োশভর ভাদ্যাা, ীে 

জাতীয় োয বনতা আনে টিশফএভ েকরজ, াহ্ বনয়াভতুল্লা ও সয়ো যীপ ফযফায় ফযফস্থানা েকরজ, বখ 

াশনা ও ড. এভএ ওয়াকজে শভয়া আনে টিশফএভ েকরজ, েয জগন্নাথুয আনে োশযগযী োশখর ভাদ্যাা ও 

বানাভশজে ফীযকেে  ভশউশিন জাাঙ্গীয শডশে েকরজ ইতযাশে প্রশতো েকযন োইউভ বযজা বেৌধুযী। শতশন 

১৯৫০ াকরয ২যা জানুয়াশয োাঁাই নফাফগকেয শফগে উকজরায ভনােলায শফখযাত ‘বেৌধুযী-জশভোয 

শযফাকয’ জন্ম বনন। উভাকেকয প্রখযাত যাজনীশতে, াকফে অ্থডভন্ত্রী বভাতড জা বযজা বেৌধুযী তায শতা। 

তায ভাতায নাভ বফগভ বযাকেয়া বেৌধুযী। এোড়া শতশন ঢাো ওয়াযী ক্লাকফয বাই বপ্রশকডন্ট, আফানী ক্লাকফয 

প্রশতোতা েয, ফযফা-ফাশণজয োড়াও শতশন ফাংরাকে আওয়াভী রীবগয যাজনীশতকত এেজন ুশযশেত 

ফযশি। 
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Qayum Reza Chowdhury nominated for Asia 

Education Leadership 
Qayum Reza Chowdhury, a noted educationist, businessman, former President of BGBHA and 

Chairman, Board of Trustees (BOT), University of Asia Pacific (UAP) has been nominated for 

the Asia Education Leadership Award presented by the World Education Congress, CMO Asia 

with CMO Council as its Strategic Partner and Stars of the Industry Group as a research partner, 

a press release said Wednesday. 

Mr. Chowdhury is the first nominee of the leadership award from the private sector. 

He has got this award for surpassing several levels of excellence and set an example of being a 

role model and exemplary Leadership, building various Institutions through Leadership, 

Innovation, Academic and Industry Interface and a supreme objective of building future Leaders. 

Those who can make a difference to the lives of others are chosen for this kind of award. For the 

quality of their work rural reach and outlook and ability to contribute value of social change. 

Mr. Chowdhury has been invited to accept the Award in Person on 5th August, 2016 at Pan 

Pacific Marina Square, Singapore. 

Mr. Chowdhury is associated with Haji Ashan Mohammad Technical Kamil Madrasha as 

President, Governing body, Founder President, Managing Committee of Shaheed Jatiyo Char 

Neta Anok TBM College, Shibganj, Shah Niamatullah and Syeda Sharif Business Management 

http://www.prnewsbd.com/other-news/qayum-reza-chowdhury-nominated-for-asia-education-leadership-award/attachment/uap-2/


College, Chapainababgang, Sheikh Hasina and Dr. M. A. Wazed Miah Anok TBM College, Char 

Jagannathpur Anok College, Technical Dakhil Madrasha, Shibganj, Sona Masjid Bir-Shrestho 

Mohiddin Jahangir Anok Degree College, Chapainababganj, and Founder President of Dhaka 

City Mohila Commercial College. 

http://www.prnewsbd.com/other-news/qayum-reza-chowdhury-nominated-for-asia-education-leadership-
award/ 

 

 

 

 

 
এশিয়া এডুকেিন এওয়াকডড  মকনানীত োইউম ররজা 
শনজস্ব প্রশতকফেে | ফুধফায, ২০ জরুাই, ২০১৬ 

শফশষ্ট শক্ষানুযাগী, ফযফায়ী, শফশজশফএইে-এপ’য াকফে বপ্রশকডন্ট 

এফং ইউশনবাশডটি অ্ফ এশয়া যাশশপে (ইউএশ) এয ট্রযাশি বফাকডড য বেয়াযভযান োইউভ বযজা বেৌধুযী এশয়া 
এডুকেন এওয়াকডড য জনয ভকনানীত কয়কেন। এশয়ায শফশষ্ট শক্ষাশফেগকণয ভন্বকয় গঠিত জশুয বফাডড  তাাঁকে ২০১৬ 

াকরয জনয এই ম্মানজনে ুযস্কাকযয জনয ভকনানীত েকয। 
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আগাভী ৫ আগি, ২০১৬ তাশযকখ শঙ্গাুয যান যাশশপে বভশযনা স্কয়াকয অ্নুশেতফয শফশ্ব শক্ষা েংকেক এডুকেন 

শরডাযী এওয়াডড  -২০১৬ প্রোন েযা কফ । এশয়ায শক্ষা একেকরন্স এেটি আন্তজড াশতে ভানম্পন্ন ুযস্কায। শএভও 

এশয়া, শফশ্ব শক্ষা েংকে এয গকফলণা কমাগী শককফ, এশয়ায বেে ফযাশি ফা প্রশতোনকে মাাঁযা স্ব স্ব বক্ষকে বযার ভকডর 

ফা েষৃ্টান্তভূরে বনতৃত্ব শেকেন তাকেযকে এ ভমডাোম্মন্ন ুযস্কাকয বূশলত েকযন। মাযা অ্কনযয জীফকন এেরু্ াথডেয 
েকযন, মাকেয োজ ও েশৃষ্টবশঙ্গ ভাজ শযফতড কন অ্ফোন যাকখ, শফকলত এেটি ইশতফােে ফা ভূর াথডেয সতশয েকযকেন 

তাাঁকেযকে এই ুযস্কাকযয জনয ভকনাশনত েযা য়। উকল্লখয, জনাফ বেৌধুযী এেভাে ফযাশি শমশন প্রাইকবর্ বক্টয বথকে এ 

ভকনানয়ন বকরন। 

  

জনাফ বেৌধুযী ইউশনবাশডটি অ্ফ এশয়া যাশশপকেয অ্নযতভ প্রশতোতা এফং শতশন বেকয শফশবন্ন স্থাকন সু্কর , েকরজ, 

ভাদ্রাা স্থান েকযকেন। এয ভকধয যকয়কে ‘ঢাো শটি ভশরা-ফাশণশজযে ভাশফেযারয়, াজী এান বভাাম্মাে োশযগযী 
োশভর ভােযাা, ীে জাতীয় োয বনতা আনে টিশফএভ েকরজ, াকনয়াভতুল্লা ও সয়ো যীপ ফযফা ফযফস্থানা 
েকরজ, বখ াশনা ও ড. এভ এ ওয়াকজে শভয়া আনে টিশফএভ েকরজ, েয জগন্নাথুয আনে োশযগযী োশখর ভােযাা 
ও বানা ভশজে ফীযকেে ভশউশিন জাাঙ্গীয শডশে েকরজ ইতযাশে। 

  

শফশষ্ট যাজনীশতে-ভাজকফী ‘োইয়ুভ বযজা বেৌধুযী’ ১৯৫০ াকরয ২ জানুয়াযী োাঁাইনফাফগকেয শফগে উকজরায 

ভনােলায শফখযাত ‘বেৌধুযী-জশভোয শযফাকয’ জন্মেণ েকযন। উভাকেকয প্রখযাত যাজনীশতে, াকফে অ্থডভন্ত্রী 
(তৎোরীন াশেস্তান যোয), োাঁাইনফাফগকেয েৃশত ন্তান ‘বভাতড জা বযজা বেৌধুযী’ করন তাাঁয শতা। তাাঁয ভাতায 

নাভ বফগভ বযাকেয়া বেৌধুযী। ঢাোয বন্ট বজাকপ াইসু্কর বথকে ভযাশট্রকুকরন এফং ঢাো নর্যকডভ েকরজ বথকে শতশন 

েৃশতকত্বয াকথ ইন্টাযশভশডকয়র্ া েকযন। বভধাফী োে ‘োইয়ুভ বযজা বেৌধুযী’ ঢাো শফশ্বশফেযারকয়য অ্থডনীশত শফবাগ 

বথকে স্দাতকোত্তয শডেী রাব েকযন। ১৯৭৪ ার বথকে শল্প-ফযফাকে বা শককফ েণ েকযন এফং যফতীকত শতশন 

বেকয এেজন অ্নযতভ পর ফযফায়ী-শল্পশত শককফ শনকজকে প্রশতশেত েকযন।এোড়া শতশন ঢাো ওয়াযী ক্লাকফয 

বাই বপ্রশকডন্ট, আফনী ক্লাকফয প্রশতোতা েয, ফযফা-ফাশণজয োড়াও শতশন ফাংরাকে আওয়াভীরীকগয যাজনীশতকত 

এেজন ুশযশেত ফযশিত্ব। োাঁাইনফাফগে বজরা বেন্দ্রীয় মডাকয় আওয়াভী রীকগয শফশবন্ন গুরুত্বূণড োশয়ত্ব ারন 

েকযকেন। োাঁাইনফাফগকেয শফগে বথকে আওয়াভী রীকগয প্রাথী শককফ শতশন ংে শনফডােনও েকযকেন।# 
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