ঢাকায় সাফ লারেদর পু নিমলনী অনু ি ত

ঢাকার এিশয়া প ািসিফক িব িবদ ালেয় সাউথ এিশয়া ফাউে শেনর (সাফ) বৃ ি িনেয় সাকভু িবিভ দেশ লখাপড়া শষ করা
িশ াথ েদর পু নিমলনী অনু ি ত হেয়েছ

ছিব: সংগৃ হীতঢাকার এিশয়া প ািসিফক িব িবদ ালেয় সাউথ এিশয়া ফাউে শেনর

(সাফ) বৃ ি িনেয় সাকভু িবিভ দেশ লখাপড়া শষ করা িশ াথ েদর পু নিমলনী অনু ি ত হেয়েছ

গত

বার রােত

আেয়ািজত অনু ােন ধান অিতিথ িছেলন সাউথ এিশয়া ফাউে শেনর বাংলােদশ অধ ােয়র সভাপিত কামাল হােসন

এক

স িব ি েত বলা হেয়েছ, এিশয়া প ািসিফক িব িবদ ালেয়র উপাচায ও সােফর বাংলােদশ অধ ােয়র সহসভাপিত জাতীয়
অধ াপক জািমলু র রজা চৗধু রীর সভাপিতে অনু ােন উপি ত িছেলন ভারত, পািক ান, ল া, নপাল ও ভুটােন সাফ
িশ াবৃ ি িনেয় লখাপড়া শষ করা িশ াথ রা
ীণ হেয় যাে

এ

কামাল হােসন বেলন, সাক য উে শ িনেয় গ ত হেয়িছল তা অেনকটাই

ে সাউথ এিশয়া ফাউে শেনর বৃ ি

স ক িত ায় এিগেয় আসেত হেব

পেয় সােকর িবিভ দেশ লখাপড়া করা িশ াথ েদর আ িলক

িতিন বেলন, পার িরক স ক িত া কের িবিভ দেশর সং ৃ িতর মেধ িমথি য়াই

সাফ িশ াবৃ ি র অন তম উে শ
উে খ , িতবছর বাংলােদশ থেক ১০ জন িশ াথ সাউথ এিশয়া ফাউে শেনর শতভাগ
িশ াবৃ ি পেয় সাকভু
দশ েলার িবিভ িব িবদ ালেয় লখাপড়া করেছন
থমবােরর মেতা পুনিমলনী আেয়াজেনর সািবক
ত াবধােন িছেলন সােফর বাংলােদশ সে টাির বা ু শখ এ সময় আরও উপি ত িছেলন এিশয়া প ািসিফক িব িবদ ালেয়র
সহ-উপাচায এম আর কিবর
https://www.prothomalo.com/economy/article/1630967/?fbclid=IwAR3crHGlTCgPELj_coN6XQZizFiCn0
BMXBxfI7GXPzoBuUDzWhf7IqeoIwY

SAF scholars’ reunion held at UAP
Staff Correspondent | Published: 00:45, Dec 24,2019

South Asian Foundation Bangladesh chapter chairman Kamal Hossain and University of Asia Pacific vice-chancellor Jamilur
Reza Choudhury, among others, attend a SAF reunion at the UAP in Dhaka on Friday. — Press release

A reunion of the South Asian Foundation scholars was held at the University of Asia Pacific in Dhaka on
Friday. Kamal Hossain, chairman of the Bangladesh chapter of the South Asian Foundation, was present as the
chief guest, said a release. Asia Pacific University vice-chancellor Jamilur Reza Choudhury, also SAF
Bangladesh chapter vice-chairman, presided over the event, where SAF Bangladesh secretary Bachchu Shekh
and UAP pro-vice-chancellor MR Kabir were also present. The event was attended by SAF scholars who had
completed their higher education in India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal and Bhutan. Every year 10 Bangladeshi
students are awarded the SAF full scholarship to pursue their higher education at different universities in the
SAARC region.
http://www.newagebd.net/article/94504/saf-scholars-reunion-held-atuap?fbclid=IwAR3wtBuBK63oyl4gUmkKYyXoc1Usnbne1uriJOj4ixwmj_Zr3JDtjH64zgU

SAF scholars’ reunion held
The event was attended by SAF scholars who completed higher education in India,
Pakistan, Sri Lanka, Nepal and Bhutan.

A reunion of the South Asian Foundation (SAF) scholars from Asia Pacific University
in Dhaka was held on December 20.
The event was attended by SAF scholars who finished their higher education in India,
Pakistan, Sri Lanka, Nepal and Bhutan. In his address as the chief guest chairman of
SAF Bangladesh chapter Dr Kamal said, the motive of SAARC is fading day by day.
Therefore, the SAF scholars need to come forward to reestablish the regional ties
between the SAARC member states. "The motive of SAF scholarship is to create
regional harmony and cultural diversity," he added. Prof Jamilur Reza Chowdhury,
vice-chancellor of Asia Pacific University and co-chairman of SAF Bangladesh Chapter
presided over the event, while AUP pro-vice Chancellor Prof M R Kabir was also
present. Every year 10 Bangladeshi scholars are awarded the SAF full scholarship to
pursue their higher education at different universities in the SAARC region.
https://tbsnews.net/bangladesh/education/saf-scholars-reunionheld?fbclid=IwAR2QijKQ5uuUXbZAVCFORlwg18qfu3a-Yn6pm4ynDIFAbJhxC9SRpwNOroI

ঢাকায় সাফ লারেদর পু নিমলনী

ঢাকার এিশয়া প ািসিফক িব িবদ ালেয় সাউথ এিশয়া ফাউে শেনর (সাফ) বৃ ি িনেয় সাকভু িবিভ দেশ লখাপড়া
শষ করা িশ াথ েদর পু নিমলনী অনু ি ত হেয়েছ।
বার রােত আেয়ািজত অনু ােন ধান অিতিথ িছেলন সাউথ এিশয়া ফাউে শেনর বাংলােদশ অধ ােয়র সভাপিত ড.
কামাল হােসন। সভাপিত কেরন এিশয়া প ািসিফক িব িবদ ালেয় উপাচায ও সােফর বাংলােদশ অধ ােয়র সহ-সভাপিত
জাতীয় অধ াপক ড. জািমলু র রজা চৗধু রী।অনু ােন উপি ত িছেলন ভারত, পািক ান, লংকা, নপাল ও ভুটােন সাফ
িশ াবৃ ি িনেয় লখাপড়া শষ করা িশ াথ রা। ড. কামাল হােসন বেলন, সাক য উে শ িনেয় গ ত হেয়িছল তা
অেনকটাই ীন হেয় যাে । এে ে সাউথ এিশয়া ফাউে শন এর বৃ ি পেয় সােকর িবিভ দেশ লখাপড়া করা
িশ াথ েদর আ িলক স ক িত ায় এিগেয় আসেত হেব। িতিন আরও বেলন, পার িরক স ক িত া কের িবিভ
দেশর সং ৃ িতর মেধ িমথি য়াই সাফ িশ াবৃ ি র অন তম উে শ ।’ উে খ , িতবছর বাংলােদশ থেক ১০জন িশ াথ
সাউথ এিশয়া ফাউে শেনর শতভাগ িশ াবৃি পেয় সাকভু
দশ েলার িবিভ িব িবদ ালেয় লখাপড়া করেছ।

থমবােরর মত পু নিমলনী আেয়াজেনর সািবক ত াবধােন িছেলন সােফর বাংলােদশ সে টাির বা ু শখ। এসময় আেরা
উপি ত িছেলন এিশয়া প ািসিফক িব িবদ ালেয়র উপ-উপাচায অধ াপক ড. এম আর কিবর।
https://www.channelionline.com/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AB%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%B0/?fbclid=IwAR2IW3gTR4g2_1K60CdzRGsDA_X81gy8ixPucgqPF3x6WSsBBVpz-CJaHlI

ঢাকায় সাফ লারেদর পু নিমলনী অনু ি ত

ঢাকার এিশয়া প ািসিফক িব িবদ ালেয় সাউথ এিশয়া ফাউে শেনর (সাফ) বৃ ি িনেয় সাকভু িবিভ দেশ লখা-পড়া
শষ করা িশ াথ েদর পু নিমলনী অনু ি ত হেয়েছ।

বার রােত আেয়ািজত অনু ােন ধান অিতিথ িছেলন সাউথ এিশয়া

ফাউে শেনর বাংলােদশ অধ ােয়র সভাপিত ড. কামাল হােসন। সভাপিত কেরন এিশয়া প ািসিফক িব িবদ ালেয়
উপাচায ও সােফর বাংলােদশ অধ ােয়র সহ সভাপিত জাতীয় অধ াপক ড. জািমলু র রজা চৗধু রী। অনু ােন উপি ত িছেলন
ভারত, পািক ান, লংকা, নপাল ও ভুটােন সাফ িশ াবৃ ি িনেয় লখা-পড়া শষ করা িশ াথ রা। ড. কামাল হােসন
বেলন, “সাক য উে শ িনেয় গ ত হেয়িছল তা অেনকটাই ীন হেয় যাে । এে ে সাউথ এিশয়া ফাউে শন এর বৃ ি
পেয় সােকর িবিভ দেশ লখাপড়া করা িশ াথ েদর আ িলক স ক িত ায় এিগেয় আসেত হেব।”

িতিন আরও বেলন, “পার িরক স ক িত া কের িবিভ দেশর সং ৃ িতর মেধ িমথি য়াই সাফ িশ াবৃ ি র অন তম
উে শ ।” উে খ , িতবছর বাংলােদশ থেক ১০জন িশ াথ সাউথ এিশয়া ফাউে শেনর শতভাগ িশ াবৃ ি
সাকভু

পেয়

দশ েলার িবিভ িব িবদ ালেয় লখাপড়া করেছ। থম বােরর মত পূ ণিমলনী আেয়াজেনর সািবক ত াবধােন

িছেলন সােফর বাংলােদশ সে টাির জনাব বা ু শখ। এ সময় আেরা উপি ত িছেলন এিশয়া প ািসিফক িব িবদ ালেয়র
উপ-উপাচায অধ াপক ড. এম আর কিবর।
https://www.thedailycampus.com/study-abroad/35264/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A7%9F-%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AB-

%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A6%A8%E0%A7%80-

%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%A4?fbclid=IwAR3guIdfHObI0cQ1OL58nqg6NP6xXHpP-

9w5GQK99duSM9bG-larfLYz2DY

