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The Cultural Club of the University of Asia Pacific (UAP) organised a cultural
programme titled "Monsoon in the works of Rabindra-Nazrul" on July 20. The
programme was held at UAP Plaza to celebrate the monsoon.
The programme included songs of these two great poets performed by the members
of the club. It also featured music, dance and recitation of poems which students
performed
individually
and
in
groups.
UAP Vice Chancellor Professor Jamilur Reza Choudhruy was present as the Chief
Guest. The programme was also attended by BOT Chairman Qayum Reza Choudhury
and Senior Vice-Chairman Anhar A. Chowdhury, Registrar Sarwar R Chowdhury and a
large number of students and faculty members of the university. The event was
coordinated by Layeqa Bashir, Convener of UAP Cultural Club, and supported by Isfaq
Ilahi Choudhury, Director, Directorate of Students' Welfare.
http://www.observerbd.com/details.php?id=85564

Celebrating monsoon thru RabindraNazrul's work
News Desk

The Cultural Club of the University of Asia Pacific (UAP) organized a cultural
program-Monsoon in the works of Rabindra-Nazrul-at UAP Plaza yesterday.
The program included songs of the two great poets performed by the members of
the club. It also featured music, dance and recitation of poems which students
performed
individually
and
in
groups.
UAP Vice Chancellor Professor Jamilur Reza Choudhruy was present as the chief
guest. The program also attended by BoT chairman Qayum Reza Choudhury, senior
vice-chairman Anhar A Chowdhury, registrar Sarwar R Chowdhury and faculty
members. The event was coordinated by Layeqa Bashir and supported by Isfaq Ilahi
Choudhury.
http://dailyasianage.com/news/74915/celebrating-monsoon-thru-rabindra-nazruls-work
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ইউনিভানিটি অব
এনলয়া প্যাননিক
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কযাম্পায়র প্লাজায় বিাবরণ উপ্য়ে এই াাংস্কৃনতক অিুষ্ঠায়ির আয়য়াজি করা য়।
ময়বত ঙ্গীয়তর ময়যয নিয়য় এই অিুষ্ঠাি শুরু য়। এছাড়া, ক্লায়বর িিযরা একক ও িীয় িৃতয,
কনবতা আবৃনি প্নরয়বলি কয়রি। উয়েখ্য, উক্ত অিুষ্ঠায়ি মাি এই িুই কনবর াননতযক নজবয়ির
কছু নবয় উপ্স্থাপ্ি করা য়।
অিুষ্ঠায়ি প্রযাি অনতনথ নয়য়ব উপ্নস্থত নছয়ি নবশ্বনবিযায়য় উপ্াচাযি অযযাপ্ক জানমুর ররজা
রচৌযুরী, নবয়ল অনতনথ ট্রানি রবায়ডির রচয়ারমযাি কাইয়ুম ররজা রচৌযুরী, ননিয়র ভাইরচয়ারমযাি আিার আয়মি রচৌযুরী ও ররনজস্ট্রার ারওয়ার রাজ্জাক রচৌযুরী। উক্ত অিুষ্ঠায়ি
নবভায়ের নলেকমন্ডী ছাড়াও নলোথীরাও এই আয়য়াজয়ি অাংলগ্রি কয়র।
ক্লায়বর আহ্বায়ক ায়য়কা বলীয়রর মন্বয়য় এবাং ছাত্রকযাণ নবভায়ের প্নরচাক ইিাক ইাীর
য়যানেতায় এই অিুষ্ঠায়ির আয়য়াজি করা য়।
http://www.notunshomoy.com/details.php?id=26518

ইউএনপ্কে বর্ি াবরণ উপ্েকে সাাংস্কৃনেে অিুিাি
প্রকাল : ০১ আেি ২০১৭, ০০:০০
ইউনিভানিটি অব এনলয়া প্যাননিয়কর (ইউএনপ্) কাচারা ক্লাব আয়য়ানজত ‘রবীন্দ্র-িজরুয়র ৃনিয়ত বিা’ বযািায়র এক
াাংস্কৃ নতক অিুষ্ঠাি য়। ঢাকার নগ্রিয়রাড কযাম্পায়র প্লাজায় ম্প্রনত বিাবরণ উপ্য়ে এই াাংস্কৃ নতক অিুষ্ঠায়ির
আয়য়াজি করা য়। ময়বত াংেীয়তর মযয নিয়য় এই অিুষ্ঠাি শুরু য়। এছাড়া, ক্লায়বর িিযরা একক ও িীয় িৃতয,
কনবতা আবৃনি প্নরয়বলি কয়রি। উয়েখ্য, উক্ত অিুষ্ঠায়ি মাি এই িুই কনবর াননতযক জীবয়ির নকছু নবয় উপ্স্থাপ্ি
করা য়। এয়ত প্রযাি অনতনথ নছয়ি নবশ্বনবিযায়য়র উপ্াচাযি অযযাপ্ক জানমুর ররজা রচৌযুরী, নবয়ল অনতনথ নছয়ি
ট্রানি রবায়ডির রচয়ারমযাি কাইয়ুম ররজা রচৌযুরী, ননিয়র ভাই রচয়ারমযাি আিার আয়মি রচৌযুরী ও ররনজস্ট্রার
ারওয়ার রাজ্জাক রচৌযুরী। অিুষ্ঠায়ি নবভায়ের নলেকম-ী ছাড়াও নলোথীরাও অাংলগ্রণ কয়রি। ক্লায়বর আহ্বায়ক ায়য়কা
বলীয়রর মন্বয়য় এবাং ছাত্রকযাণ নবভায়ের প্নরচাক ইিাক ইাীর য়যানেতায় এই অিুষ্ঠাি আয়য়াজি করা য়।
াংবাি নবজ্ঞনি
http://www.protidinersangbad.com/todaysnewspaper/campus/77106/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A
4%E0%A7%87-

%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%A3
-%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A7%87%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%83%E0%A6%A4
%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BE%E0%A6%A8

ইউএনপ্কে রবীন্দ্র-িজরুকের সৃনিকে বর্ি া
২০১৭ জুাই ২০ ১৯:০০:২২

িয নরয়প্ার্ি প্রনতয়বিক : ইউনিভানিটি অব এনলয়া প্যাননিক (ইউএনপ্) এ „রবীন্দ্র-িজরুয়র ৃনিয়ত
বিা‟ নবয়ক াাংস্কৃনতক অিুষ্ঠাি প্রকৃ নত রপ্রনময়ির অিানব আিয়ে ভানয়য়য়ছ। বৃস্পনতবার
ঢাকার গ্রীি ররায়ডর ইউনিভানিটি অব এনলয়া প্যাননিক কযাম্পায়র প্লাজায় এ অিুষ্ঠাি য়।
বিাবরণ উপ্য়ে ইউনিভানিটি অব এনলয়া প্যাননিক (ইউএনপ্) এর কাচারা ক্লাব “রবীন্দ্রিজরুয়র ৃনিয়ত বিা”নবয়ক এ অিুষ্ঠাি আয়য়াজি কয়র।

ময়বত ঙ্গীয়তর ময়যয নিয়য় এ অিুষ্ঠাি শুরু য়। এয়ত ক্লায়বর িিযরা একক ও িীয় িৃতয ও
আবৃনি প্নরয়বলি কয়রি। উয়েখ্য, অিুষ্ঠায়ি মাি এই িুই কনবর াননতযক জীবয়ির নকছু নবয়
উপ্স্থাপ্ি করা য়।
অিুষ্ঠায়ি প্রযাি অনতনথ নয়য়ব উপ্নস্থত নছয়ি নবশ্বনবিযায়য়র উপ্াচাযি অযযাপ্ক জানমুর ররজা
রচৌযুরী। নবয়ল অনতনথ নছয়ি ট্রানি রবায়ডির রচয়ারমযাি কাইয়ুম ররজা রচৌযুরী, ননিয়র ভাইরচয়ারমযাি আিার আয়মি রচৌযুরী ও ররনজস্ট্রার ারওয়ার রাজ্জাক রচৌযুরী। নবশ্বনবিযায়য়র
নবনভন্ন নবভায়ের নলেকমণ্ডী ছাড়াও নলোথীরাও এই আয়য়াজয়ি রিি।
http://bangla.thereport24.com/article/191196/index.html

ইউএনপ্কে রবীন্দ্র-িজরুকের সৃনিকে বর্ি া

ঢাকা, ২২ জুাই- ইউনিভানিটি অব এনলয়া প্যাননিক (ইউএনপ্) এ „রবীন্দ্র-িজরুয়র ৃনিয়ত বিা‟ নবয়ক
াাংস্কৃ নতক অিুষ্ঠাি প্রকৃ নত রপ্রনময়ির অিানব আিয়ে ভানয়য়য়ছ। ঢাকার গ্রীি ররায়ডর ইউনিভানিটি অব
এনলয়া প্যাননিক কযাম্পায়র প্লাজায় এ অিুষ্ঠাি য়। বিাবরণ উপ্য়ে ইউনিভানিটি অব এনলয়া
প্যাননিক (ইউএনপ্) এর কাচারা ক্লাব “রবীন্দ্র-িজরুয়র ৃনিয়ত বিা”নবয়ক এ অিুষ্ঠাি আয়য়াজি

কয়র। ময়বত ঙ্গীয়তর ময়যয নিয়য় এ অিুষ্ঠাি শুরু য়। এয়ত ক্লায়বর িিযরা একক ও িীয় িৃতয ও
আবৃনি প্নরয়বলি কয়রি। উয়েখ্য, অিুষ্ঠায়ি মাি এই িুই কনবর াননতযক জীবয়ির নকছু নবয় উপ্স্থাপ্ি
করা য়। অিুষ্ঠায়ি প্রযাি অনতনথ নয়য়ব উপ্নস্থত নছয়ি নবশ্বনবিযায়য়র উপ্াচাযি অযযাপ্ক জানমুর
ররজা রচৌযুরী। নবয়ল অনতনথ নছয়ি ট্রানি রবায়ডির রচয়ারমযাি কাইয়ুম ররজা রচৌযুরী, ননিয়র ভাইরচয়ারমযাি আিার আয়মি রচৌযুরী ও ররনজস্ট্রার ারওয়ার রাজ্জাক রচৌযুরী। নবশ্বনবিযায়য়র নবনভন্ন
নবভায়ের নলেকমণ্ডী ছাড়াও নলোথীরাও এই আয়য়াজয়ি রিি।

http://www.deshebideshe.com/news/details/108025

ইউএনপ্য়ত রবীন্দ্র-িজরুয়র ৃনিয়ত বিা
অিুনষ্ঠত

োইভ প্রনেকবদে: ইউনিভানিটি অব এনলয়া প্যাননিক (ইউএনপ্) এর িজরুয়র ৃনিয়ত বিা
অিুনষ্ঠত য়য়য়ছ। বৃস্পনতবার ইউএনপ্র কাচারা ক্লায়বর আয়য়াজয়ি “রবীন্দ্র-িজরুয়র
ৃনিয়ত বিা” বযািায়র ঢাকার গ্রীিয়রাড কযাম্পায়র প্লাজায় বিাবরণ উপ্য়ে এই াাংস্কৃনতক
অিুষ্ঠায়ির আয়য়াজি করা য়।
ময়বত ঙ্গীয়তর ময়যয নিয়য় এই অিুষ্ঠাি শুরু য়। এছাড়া, ক্লায়বর িিযরা একক ও িীয়
িৃতয, কনবতা আবৃনি প্নরয়বলি কয়রি। উয়েখ্য, উক্ত অিুষ্ঠায়ি মাি এই িুই কনবর াননতযক
নজবয়ির কছু নবয় উপ্স্থাপ্ি করা য়।
অিুষ্ঠায়ি প্রযাি অনতনথ নয়য়ব উপ্নস্থত নছয়ি নবশ্বনবিযায়য়র নভন প্রয়ির জানমুর ররজা
রচৌযুরী, নবয়ল অনতনথ ট্রানি রবায়ডির রচয়ারমযাি কাইয়ুম ররজা রচৌযুরী, ননিয়র ভাইরচয়ারমযাি আিার আয়মি রচৌযুরী ও ররনজস্ট্রার ারওয়ার রাজ্জাক রচৌযুরী। উক্ত অিুষ্ঠায়ি
নবভায়ের নলেকমন্ডী ছাড়াও নলোথীরাও এই আয়য়াজয়ি অাংলগ্রি কয়র। ক্লায়বর আহ্বায়ক
ায়য়কা বলীয়রর মন্বয়য় এবাং ছাত্রকযাণ নবভায়ের প্নরচাক ইিাক ইাীর য়যানেতায়
এই অিুষ্ঠায়ির আয়য়াজি করা য়।
http://bangla.campuslive24.com/dhakacampus/6817/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%A0%E0%A6%BF%E0%A6%A4

ইউএনপ্য়ত রবীন্দ্র-িজরুয়র ৃনিয়ত বিা অিুনষ্ঠত

ইউনিভানিটি অব
এনলয়া প্যাননিক (ইউএনপ্) এর কাচারা ক্লাব আয়য়ানজত “রবীন্দ্র-িজরুয়র ৃনিয়ত বিা” বযািায়র এক
াাংস্কৃ নতক অিুষ্ঠাি য় ২০ জুাই ২০১৭। ঢাকার গ্রীিয়রাড কযাম্পায়র প্লাজায় বিাবরণ উপ্য়ে এই
াাংস্কৃ নতক অিুষ্ঠায়ির আয়য়াজি করা য়।
ময়বত ঙ্গীয়তর ময়যয নিয়য় এই অিুষ্ঠাি শুরু য়। এছাড়া, ক্লায়বর িিযরা একক ও িীয় িৃতয, কনবতা আবৃনি
প্নরয়বলি কয়রি। উয়েখ্য, উক্ত অিুষ্ঠায়ি মাি এই িুই কনবর াননতযক জীবয়ির নকছ নবয় উপ্স্থাপ্ি করা
য়। অিুষ্ঠায়ি প্রযাি অনতনথ নয়য়ব উপ্নস্থত নছয়ি নবশ্বনবিযায়য় উপ্াচাযি অযযাপ্ক জানমুর ররজা রচৌযুরী,
নবয়ল অনতনথ ট্রানি রবায়ডির রচয়ারমযাি কাইয়ুম ররজা রচৌযুরী, ননিয়র ভাই-রচয়ারমযাি আিার আয়মি
রচৌযুরী ও ররনজস্ট্রার ারওয়ার রাজ্জাক রচৌযুরী।উক্ত অিুষ্ঠায়ি নবভায়ের নলেকমন্ডী ছাড়াও নলোথীরাও এই
আয়য়াজয়ি অাংলগ্রি কয়র। ক্লায়বর আহ্বায়ক ায়য়কা বলীয়রর মন্বয়য় এবাং ছাত্রকযাণ নবভায়ের প্নরচাক
ইিাক ইাীর য়যানেতায় এই অিুষ্ঠায়ির আয়য়াজি করা য়।(রপ্র
http://bangla.prnewsbd.com/othernews/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0
-%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%B0/

UAP PRESENTS RABINDRA-NAZRUL’S
MONSOON WORKSEducation

The Cultural Club of
the University of Asia Pacific (UAP) organized a cultural progromme titled “Monsoon in the
works of Rabindra-Nazrul” on July 20, 2017, a press release said Thursday.
The programme was held at UAP Plaza to celebrate the monsoon.
The programme included songs of these two great poets performed by the members of the club.
It also featured music, dance and recitation of poems which students performed individually and
in groups.
UAP Vice Chancellor Professor Jamilur Reza Choudhruy was present as the Chief Guest.
The programme also attended by BOT Chairman Qayum Reza Choudhury and Senior ViceChairman Anhar A. Chowdhury, Registrar Sarwar R Chowdhury and a large number of students
and faculty members of the university.
The event was coordinated by Layeqa Bashir, Convener of UAP Cultural Club, and supported by
Isfaq Ilahid Choudhury, Director, Directorate of Students‟ Welfare.
http://www.prnewsbd.com/other-news/uap-presents-rabindra-nazruls-monsoon-works/

