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ইউপনভাপস বটি অব্ এপিো িযাপসপিতে (ইউএপি) অনুটিে পিঠা উৎসতব্র স্টতল পিক্ষার্থীরা। ছপব্: পব্জ্ঞপি 

 

ফেশীয সংসৃ্কবিি ঐবিহ্যিাহ্ী নানা বিঠাি স্বাে বনতি ইউবনভাবস িটি অি এবশযা িযাবসবেতক (ইউএবি) অনুটিি হ্তযতে 

বেনিযািী ‘ফিৌষ িাি িণ’। গি মঙ্গলিাি (৩১ জানুযাবি) িাজধানীি বিন ফিাতে অিবিি বিশ্ববিেযালতযি িাযী কযাম্পাতস 

আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি বশক্ষার্থীিা এ িাি িতণি আতযাজন কতিন। 

এই উৎসতি ইউএবিি ট্রাবি ফিাতেিি ফেযািমযান ে. এম আলাউদ্দিন, উিাোর্ ি অধযািক ে. কামরুল আহ্সান, 

সহ্উিাোর্ ি অধযািক ে. ফমা. সুলিান মাহ্মুে, আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি প্রধান ে. ফেৌধুিী ইশিাক আহ্তমে 

বসদ্দিকী ও সহ্তর্াগী অধযািক ফমা. আসােুজ্জামান উিবিি বেতলন।  

এ সময অবিবর্থিা বশক্ষার্থীতেি তিবি বিবভন্ন িল িবিেশ িন কতিন এিং বশক্ষার্থীতেি িানাতনা নানা িকম বিঠাি স্বাে 

িহ্ণ কতিন। িলগুতলাতি নানা িকম বিঠাি মতধয বেল ভািা, নাবিতকল েুধ–িুবল, নাবিতকল িুবল, িাটিসািিা, 

আনািকবল, েুধসাগি, বিবিখানা, ফসমাই বিঠা, বেম বেিই, কুবল বিঠা, বিতলি িুবল, ফমিা বিঠা, ফগালািেুল বিঠা, ইবলশ 

বিঠা, আবমবি, আবমবি, বেড়াি ফমাযা, মুবড়ি ফমাযা, নািতকল নাড়ু, মুড়াবল, মালতিাযা, িসিড়া, িতসি ক্ষীি, বেিবন, 

কািা বিঠা, দ্দিনুক বিঠা, বেড়াি িিবে, ফগাকুল বিঠা, েুলিুবি বিঠা, বেিই বিঠা, ইিযাবে।  

অনুিাতন বশক্ষার্থীতেি ফলাকজ গান িবিতিশনায িামীণ আিহ্ তিবি হ্য। বিতকল ির্ িন্ত েতল এ সাংসৃ্কবিক অনুিান।  

এই উৎসতিি সমন্বযকািী ও বিশ্ববিেযালতযি আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি প্রভাষক আলীো বিনতি সাকী িতলন, 

‘ফেশীয সংসৃ্কবিি ঐবিহ্যিাহ্ী বিঠাি সতঙ্গ সিাি িবিেয কবিতয বেতি এিং বিঠাি স্বাে বনতি এই ফমলাি আতযাজন 

কিা হ্তযতে। উৎসতি অংশিহ্ণকািী িলগুতলাি মতধয ফেি িতলি িুিস্কাি অজিন কতিতে ৩১ িযাতেি (৫ম 

ফসবমিাি) ‘৩১ এি নাইওি’ নামক িলটি।’  
 

https://www.ajkerpatrika.com/256625 
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ইউবনভাবস িটি অি এবশযা িযাবসবেতক (ইউএবি) ‘ফিৌষ িাি িণ ২০২৩’ও বিঠা উৎসি অনুটিি হ্তযতে । মঙ্গলিাি (৩১ 

জানুযাবি) বেনিযািী ইউএবি’ি িাযী কযাম্পাতস আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি বশক্ষার্থীিা এই আতযাজন কতি।  

উৎসতি উিবিি বেতলন ইউএবিি ট্রাবি ফিাতেিি ফেযািমযান ে. এম আলাউদ্দিন, উিাোর্ ি অধযািক ে. কামরুল 

আহ্সান, উি উিাোর্ ি অধযািক ে. ফমা. সুলিান মাহ্মুে, আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি প্রধান ে. ফেৌধুিী ইশিাক 

আহ্তমে বসদ্দিকী ও সহ্তর্াগী অধযািক ফমা. আসােুজ্জামান। 

অনুিাতন ভািা, নাবিতকল েুধ–িুবল, নাবিতকল িুবল, িাটিসািিা, আনািকবল, েুধসাগি, বিবিখানা, ফসমাই বিঠা, বেম 

বেিই, কুবল বিঠা, বিতলি িুবল, ফমিা বিঠা, ফগালািেুল বিঠা, ইবলশ বিঠা, আবমবি, আবমবি, বেড়াি ফমাযা, মুবড়ি 

ফমাযা, নািতকল নাড়ু প্রেশ িনী হ্তযতে। 

এোড়াও মুিাবল, মালতিাযা, িসিড়া, িতসি ক্ষীি, বেিবন, কািা বিঠা, দ্দিনুক বিঠা, বেড়াি িিবে, ফগাকুলবিঠা, েুলিুবি 

বিঠা, বেিই বিঠাসহ্ নানা িকম বিঠাি প্রেশ িনী কিা হ্তযতে। এসময অবিবর্থিা বশক্ষার্থীতেি তিবি বিবভন্ন িল িবিেশ িন 

কতিন এিং বশক্ষার্থীতেি তিবি নানা িকম বিঠাি স্বাে িহ্ণ কতিন। 

িাঙালীি ঐবিহ্যিাহ্ী এসি বিঠা ফেখতি ও স্বাে বনতি বভড় জমায বশক্ষক ও বশক্ষার্থীিা। অনুিাতন বশক্ষার্থীতেি ফলাকজ 

গান িবিতিশনায িামীণ আিতহ্ বিতকল ির্ িন্ত েতল এ সাংসৃ্কবিক অনুিান। 

বিঠা উৎসতিি সমন্বযকািী আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি প্রভাষক আলীো বিনতি সাকী জানান, উৎসতি 

অংশিহ্ণকািী িলগুতলাি মতধয ফেি িতলি িুিস্কাি অজিন কতিতে ৩১ িযাতেি (৫ম ফসবমিাি) ‘৩১ এি নাইওি’ 

নামক িলটি। 
https://thedailycampus.com/private-

university/108723/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%

A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC-

%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A

6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-

%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3%E0%A7%87-

%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-

%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC  

 
 
 

 

https://thedailycampus.com/private-university/108723/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC
https://thedailycampus.com/private-university/108723/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC
https://thedailycampus.com/private-university/108723/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC
https://thedailycampus.com/private-university/108723/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC
https://thedailycampus.com/private-university/108723/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC
https://thedailycampus.com/private-university/108723/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC
https://thedailycampus.com/private-university/108723/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC
https://thedailycampus.com/private-university/108723/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC
https://thedailycampus.com/private-university/108723/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC


 
ইউপনভবাপসটি অব্ এপিো িযাপসপিতে ‘গিৌষ িাব্ বণ’ পিঠা উৎসব্ 
 প্রকাবশি: ৩১-১-২০২৩ বিকাল ৬:৩৯ 

  

 

ইউপনভবাপসটি অব্ এপিো িযাপসপিতে (ইউএপি) ‘গিৌষ িাব্ বণ’ পিঠা উৎসব্ অনুটিে হতেতছ । মঙ্গলব্ার (৩১ 

জানুোপর) পিনব্যািী ইউএপি’র গ্রীন গরািস্থ স্থােী েযাম্পাতস আইন এব্ং মানব্াপিোর পব্ভাতের পিক্ষার্থীরা 

এই আতোজন েতর। 

বিঠা উৎসতি ইউএবিি ট্রাবি ফিাতেিি ফেযািমযান ে. এম আলাউদ্দিন, উিাোর্ ি অধযািক ে. কামরুল আহ্সান, উি 

উিাোর্ ি অধযািক ে. ফমা. সুলিান মাহ্মুে, আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি প্রধান ে. ফেৌধুিী ইশিাক আহ্তমে 

বসদ্দিকী ও সহ্তর্াগী অধযািক ফমা. আসােুজ্জামান উিবিি বেতলন। 

এসময অবিবর্থিা বশক্ষার্থীতেি তিিী বিবভন্ন িল িবিেশ িন কতিন এিং বশক্ষার্থীতেি িানাতনা নানা িকম বিঠাি স্বাে 

িহ্ণ কতিন। িতল নানা িকম বিঠাি মতধয বেল ভািা, নাবিতকল েুধ–িুবল, নাবিতকল িুবল, িাটিসািিা, আনািকবল, 

েুধসাগি, বিবিখানা, ফসমাই বিঠা, বেম বেিই, কুবল বিঠা, বিতলি িুবল, ফমিা বিঠা, ফগালািেুল বিঠা, ইবলশ বিঠা, 

আবমবি, আবমবি, বেড়াি ফমাযা, মুবড়ি ফমাযা, নািতকল নাড়ু, মুিাবল, মালতিাযা, িসিড়া, িতসি ক্ষীি, বেিবন, কািা 

বিঠা, দ্দিনুক বিঠা,  বেড়াি িিবে, ফগাকুলবিঠা, েুলিুবি বিঠা, বেিই বিঠা, ইিযাবে। 

িাঙালীি ঐবিহ্যিাহ্ী এসি বিঠা ফেখতি ও স্বাে বনতি বভড় জমায বশক্ষক, বশক্ষার্থীিা। অনুিাতন বশক্ষার্থীতেি ফলাকজ 

গান িবিতিশনায িামীণ আিহ্ তিবি হ্য। বিতকল ির্ িন্ত েতল এ সাংসৃ্কবিক অনুিান। 

বিঠা উৎসতিি সমন্বযকািী আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি প্রভাষক আবেলা বিনতি সাকী িতলন, আতযাজনিা 

সুন্দিভাতি কিতি ফিতি খুিই ভাতলা লাগতে। বশক্ষার্থীিা অতনক কষ্ট কতিতে। সিাইতক আবম ধনযিাে জানায। 
 

https://dailysokalersomoy.com/news/63272  
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ইউপনভবাপসটি অব্ এপিো িযাপসপিতে ‘গিৌষ িাব্ বণ-২০২৩’ পিঠা উৎসব্ 
নিুন িািিা, ঢাকা: 
Published : Wednesday, 1 February, 2023 at 8:02 PM 

ইউবনভিাবসটি অি এবশযা িযাবসবেতক (ইউএবি) ‘ফিৌষ িাি িণ ২০২৩’ অনুটিি হ্তযতে । 

মঙ্গলিাি (৩১ জানুযাবি) বেনিযািী ইউএবি’ি িীন ফিােি িাযী কযাম্পাতস আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি 

বশক্ষার্থীিা এই আতযাজন কতি। উৎসতি ইউএবিি ট্রাবি ফিাতেিি ফেযািমযান ে. এম আলাউদ্দিন, উিাোর্ ি অধযািক 

ে. কামরুল আহ্সান, উি উিাোর্ ি অধযািক ে. ফমা. সুলিান মাহ্মুে, আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি প্রধান ে. 

ফেৌধুিী ইশিাক আহ্তমে বসদ্দিকী ও সহ্তর্াগী অধযািক ফমা. আসােুজ্জামান উিবিি বেতলন। 

এসময অবিবর্থিা বশক্ষার্থীতেি তিিী বিবভন্ন িল িবিেশ িন কতিন এিং বশক্ষার্থীতেি িানাতনা নানা িকম বিঠাি স্বাে 

িহ্ণ কতিন। িতল নানা িকম বিঠাি মতধয বেল ভািা, নাবিতকল েুধ–িুবল, নাবিতকল িুবল, িাটিসািিা, আনািকবল, 

েুধসাগি, বিবিখানা, ফসমাই বিঠা, বেম বেিই, কুবল বিঠা, বিতলি িুবল, ফমিা বিঠা, ফগালািেুল বিঠা, ইবলশ বিঠা, 

আবমবি, আবমবি, বেড়াি ফমাযা, মুবড়ি ফমাযা, নািতকল নাড়ু, মুিাবল, মালতিাযা, িসিড়া, িতসি ক্ষীি, বেিবন, কািা 

বিঠা, দ্দিনুক বিঠা,  বেড়াি িিবে, ফগাকুলবিঠা, েুলিুবি বিঠা, বেিই বিঠা, ইিযাবে। 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িাঙালীি ঐবিহ্যিাহ্ী এসি বিঠা ফেখতি ও স্বাে বনতি বভড় জমায বশক্ষক, বশক্ষার্থীিা। অনুিাতন বশক্ষার্থীতেি ফলাকজ 

গান িবিতিশনায িামীণ আিহ্ তিবি হ্য। বিতকল ির্ িন্ত েতল এ সাংসৃ্কবিক অনুিান। 

বিঠা উৎসতিি সমন্বযকািী আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি প্রভাষক আলীো বিনতি সাকী িতলন, উৎসতি 

অংশিহ্ণকািী িলগুতলাি মতধয ফেি িতলি িুিস্কাি অজিন কতিতে ৩১ িযাতেি (৫ম ফসবমিাি) ‘৩১ এি নাইওি’ 

নামক িলটি। 

 
https://www.natun-

barta.com/75830/123/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0

%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-

%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A

6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E2%80%98%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-

%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3-

%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A9%E2%80%99-

%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-

%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC 

 

 

https://www.natun-barta.com/75830/123/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E2%80%98%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A9%E2%80%99-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC
https://www.natun-barta.com/75830/123/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E2%80%98%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A9%E2%80%99-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC
https://www.natun-barta.com/75830/123/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E2%80%98%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A9%E2%80%99-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC
https://www.natun-barta.com/75830/123/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E2%80%98%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A9%E2%80%99-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC
https://www.natun-barta.com/75830/123/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E2%80%98%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A9%E2%80%99-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC
https://www.natun-barta.com/75830/123/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E2%80%98%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A8%E0%A7%A9%E2%80%99-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC
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ইউপনভবাপসটি অব্ এপিো িযাপসপিতে ‘গিৌষ িাব্ বণ-২০২৩’ পিঠা উৎসব্ 
বনজস্ব প্রবিতিেক 

ইউবনভিাবসটি অি এবশযা িযাবসবেতক (ইউএবি) ‘ফিৌষ িাি িণ ২০২৩’ অনুটিি হ্তযতে । 

মঙ্গলিাি (৩১ জানুযাবি) বেনিযািী ইউএবি’ি িীন ফিােি িাযী কযাম্পাতস আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি 

বশক্ষার্থীিা এই আতযাজন কতি। উৎসতি ইউএবিি ট্রাবি ফিাতেিি ফেযািমযান ে. এম আলাউদ্দিন, উিাোর্ ি অধযািক 

ে. কামরুল আহ্সান, উি উিাোর্ ি অধযািক ে. ফমা. সুলিান মাহ্মুে, আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি প্রধান ে. 

ফেৌধুিী ইশিাক আহ্তমে বসদ্দিকী ও সহ্তর্াগী অধযািক ফমা. আসােুজ্জামান উিবিি বেতলন। 

এসময অবিবর্থিা বশক্ষার্থীতেি তিিী বিবভন্ন িল িবিেশ িন কতিন এিং বশক্ষার্থীতেি িানাতনা নানা িকম বিঠাি স্বাে 

িহ্ণ কতিন। 

িতল নানা িকম বিঠাি মতধয বেল ভািা, নাবিতকল েুধ–িুবল, নাবিতকল িুবল, িাটিসািিা, আনািকবল, েুধসাগি, 

বিবিখানা, ফসমাই বিঠা, বেম বেিই, কুবল বিঠা, বিতলি িবুল, ফমিা বিঠা, ফগালািেুল বিঠা, ইবলশ বিঠা, আবমবি, 

আবমবি, বেড়াি ফমাযা, মুবড়ি ফমাযা, নািতকল নাড়ু, মুিাবল, মালতিাযা, িসিড়া, িতসি ক্ষীি, বেিবন, কািা বিঠা, দ্দিনুক 

বিঠা,  বেড়াি িিবে, ফগাকুলবিঠা, েুলিুবি বিঠা, বেিই বিঠা, ইিযাবে। 

িাঙালীি ঐবিহ্যিাহ্ী এসি বিঠা ফেখতি ও স্বাে বনতি বভড় জমায বশক্ষক, বশক্ষার্থীিা। অনুিাতন বশক্ষার্থীতেি ফলাকজ 

গান িবিতিশনায িামীণ আিহ্ তিবি হ্য। বিতকল ির্ িন্ত েতল এ সাংসৃ্কবিক অনুিান। 

বিঠা উৎসতিি সমন্বযকািী আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি প্রভাষক আলীো বিনতি সাকী িতলন, উৎসতি 

অংশিহ্ণকািী িলগুতলাি মতধয ফেি িতলি িুিস্কাি অজিন কতিতে ৩১ িযাতেি (৫ম ফসবমিাি) ‘৩১ এি নাইওি’ 

নামক িলটি। 
https://www.sharebazarnews.com/archives/210952 

 

 

 

 

ইউপনভবাপসটি অব্ এপিো িযাপসপিতে ‘গিৌষ িাব্ বণ’ পিঠা উৎসব্ 
    

ইউবনভিাবসটি অি এবশযা িযাবসবেতক (ইউএবি) ‘ফিৌষ িাি িণ’ বিঠা উৎসি অনুটিি হ্তযতে। মঙ্গলিাি (৩১ জানুযাবি) 

বেনিযািী ইউএবি’ি িীন ফিােি িাযী কযাম্পাতস আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি বশক্ষার্থীিা এই আতযাজন কতি। 

বিঠা উৎসতি ইউএবিি ট্রাবি ফিাতেিি ফেযািমযান ে. এম আলাউদ্দিন, উিাোর্ ি অধযািক ে. কামরুল আহ্সান, উি 

উিাোর্ ি অধযািক ে. ফমা. সুলিান মাহ্মুে, আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি প্রধান ে. ফেৌধুিী ইশিাক আহ্তমে 

বসদ্দিকী ও সহ্তর্াগী অধযািক ফমা. আসােুজ্জামান উিবিি বেতলন। 

এ সময অবিবর্থিা বশক্ষার্থীতেি তিিী বিবভন্ন িল িবিেশ িন কতিন এিং বশক্ষার্থীতেি িানাতনা নানা িকম বিঠাি স্বাে 

িহ্ণ কতিন। িতল নানা িকম বিঠাি মতধয বেল ভািা, নাবিতকল েুধ–িুবল, নাবিতকল িুবল, িাটিসািিা, আনািকবল, 

েুধসাগি, বিবিখানা, ফসমাই বিঠা, বেম বেিই, কুবল বিঠা, বিতলি িুবল, ফমিা বিঠা, ফগালািেুল বিঠা, ইবলশ বিঠা, 

আবমবি, আবমবি, বেড়াি ফমাযা, মুবড়ি ফমাযা, নািতকল নাড়ু, মুিাবল, মালতিাযা, িসিড়া, িতসি ক্ষীি, বেিবন, কািা 

বিঠা, দ্দিনুক বিঠা,  বেড়াি িিবে, ফগাকুলবিঠা, েুলিুবি বিঠা, বেিই বিঠা, ইিযাবে। 

িাঙালীি ঐবিহ্যিাহ্ী এসি বিঠা ফেখতি ও স্বাে বনতি বভড় জমায বশক্ষক, বশক্ষার্থীিা। অনুিাতন বশক্ষার্থীতেি ফলাকজ 

গান িবিতিশনায িামীণ আিহ্ তিবি হ্য। বিতকল ির্ িন্ত েতল এ সাংসৃ্কবিক অনুিান। 
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https://potrika71.com/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC-156811.html
https://potrika71.com/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC-156811.html


ইউপনভবাপসটি অব্ এপিো িযাপসপিতে ‘গিৌষ িাব্ বণ-২০২৩’ পিঠা উৎসব্ 
 

 
লািবনউজবিবে, ০১ ফেব্রুযাবি: ইউবনভিাবসটি অি এবশযা িযাবসবেতক (ইউএবি) ‘ফিৌষ িাি িণ ২০২৩’ অনুটিি 

হ্তযতে। 

মঙ্গলিাি বেনিযািী ইউএবি’ি িীন ফিােি িাযী কযাম্পাতস আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি বশক্ষার্থীিা এই 

আতযাজন কতি। উৎসতি ইউএবিি ট্রাবি ফিাতেিি ফেযািমযান ে. এম আলাউদ্দিন, উিাোর্ ি অধযািক ে. কামরুল 

আহ্সান, উি উিাোর্ ি অধযািক ে. ফমা. সুলিান মাহ্মুে, আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি প্রধান ে. ফেৌধুিী 

ইশিাক আহ্তমে বসদ্দিকী ও সহ্তর্াগী অধযািক ফমা. আসােুজ্জামান উিবিি বেতলন। 

এ সময অবিবর্থিা বশক্ষার্থীতেি তিিী বিবভন্ন িল িবিেশ িন কতিন এিং বশক্ষার্থীতেি িানাতনা নানা িকম বিঠাি স্বাে 

িহ্ণ কতিন। িতল নানা িকম বিঠাি মতধয বেল ভািা, নাবিতকল েুধ–িুবল, নাবিতকল িুবল, িাটিসািিা, আনািকবল, 

েুধসাগি, বিবিখানা, ফসমাই বিঠা, বেম বেিই, কুবল বিঠা, বিতলি িুবল, ফমিা বিঠা, ফগালািেুল বিঠা, ইবলশ বিঠা, 

আবমবি, আবমবি, বেড়াি ফমাযা, মুবড়ি ফমাযা, নািতকল নাড়ু, মুিাবল, মালতিাযা, িসিড়া, িতসি ক্ষীি, বেিবন, কািা 

বিঠা, দ্দিনুক বিঠা, বেড়াি িিবে, ফগাকুলবিঠা, েুলিুবি বিঠা, বেিই বিঠা, ইিযাবে। 

 
িাঙালীি ঐবিহ্যিাহ্ী এসি বিঠা ফেখতি ও স্বাে বনতি বভড় জমায বশক্ষক, বশক্ষার্থীিা। অনুিাতন বশক্ষার্থীতেি ফলাকজ 

গান িবিতিশনায িামীণ আিহ্ তিবি হ্য। বিতকল ির্ িন্ত েতল এ সাংসৃ্কবিক অনুিান। 

বিঠা উৎসতিি সমন্বযকািী আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি প্রভাষক আলীো বিনতি সাকী িতলন, উৎসতি 

অংশিহ্ণকািী িলগুতলাি মতধয ফেি িতলি িুিস্কাি অজিন কতিতে ৩১ িযাতেি (৫ম ফসবমিাি) ‘৩১ এি নাইওি’ 

নামক িলটি। 

https://www.lastnewsbd.com/news/506424  
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ইউপনভবাপসটি অব্ এপিো িযাপসপিতে ‘গিৌষ িাব্ বণ-২০২৩’ পিঠা উৎসব্ 

বশক্ষা | িাবিখ : February, 1, 2023, 8:50 pm |  

 
ইউবনভিাবসটি অি এবশযা িযাবসবেতক (ইউএবি) ‘ফিৌষ িাি িণ ২০২৩’ অনুটিি হ্তযতে । 

মঙ্গলিাি (৩১ জানুযাবি) বেনিযািী ইউএবি’ি িীন ফিােি িাযী কযাম্পাতস আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি 

বশক্ষার্থীিা এই আতযাজন কতি। উৎসতি ইউএবিি ট্রাবি ফিাতেিি ফেযািমযান ে. এম আলাউদ্দিন, উিাোর্ ি অধযািক 

ে. কামরুল আহ্সান, উি উিাোর্ ি অধযািক ে. ফমা. সুলিান মাহ্মুে, আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি প্রধান ে. 

ফেৌধুিী ইশিাক আহ্তমে বসদ্দিকী ও সহ্তর্াগী অধযািক ফমা. আসােুজ্জামান উিবিি বেতলন। 
  

এসময অবিবর্থিা বশক্ষার্থীতেি তিিী বিবভন্ন িল িবিেশ িন কতিন এিং বশক্ষার্থীতেি িানাতনা নানা িকম বিঠাি স্বাে 

িহ্ণ কতিন। িতল নানা িকম বিঠাি মতধয বেল ভািা, নাবিতকল েুধ–িুবল, নাবিতকল িুবল, িাটিসািিা, আনািকবল, 

েুধসাগি, বিবিখানা, ফসমাই বিঠা, বেম বেিই, কুবল বিঠা, বিতলি িুবল, ফমিা বিঠা, ফগালািেুল বিঠা, ইবলশ বিঠা, 

আবমবি, আবমবি, বেড়াি ফমাযা, মুবড়ি ফমাযা, নািতকল নাড়ু, মুিাবল, মালতিাযা, িসিড়া, িতসি ক্ষীি, বেিবন, কািা 

বিঠা, দ্দিনুক বিঠা,  বেড়াি িিবে, ফগাকুলবিঠা, েুলিুবি বিঠা, বেিই বিঠা, ইিযাবে। 
  

িাঙালীি ঐবিহ্যিাহ্ী এসি বিঠা ফেখতি ও স্বাে বনতি বভড় জমায বশক্ষক, বশক্ষার্থীিা। অনুিাতন বশক্ষার্থীতেি ফলাকজ 

গান িবিতিশনায িামীণ আিহ্ তিবি হ্য। বিতকল ির্ িন্ত েতল এ সাংসৃ্কবিক অনুিান। 

বিঠা উৎসতিি সমন্বযকািী আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি প্রভাষক আলীো বিনতি সাকী িতলন, উৎসতি 

অংশিহ্ণকািী িলগুতলাি মতধয ফেি িতলি িুিস্কাি অজিন কতিতে ৩১ িযাতেি (৫ম ফসবমিাি) ‘৩১ এি নাইওি’ 

নামক িলটি। 
https://thedhakacrimenews.com/%e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e

0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%85%e0%a6%ac-

%e0%a6%8f%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be-%e0%a6%aa/ 

 

 

  

https://thedhakacrimenews.com/%e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%85%e0%a6%ac-%e0%a6%8f%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be-%e0%a6%aa/
https://thedhakacrimenews.com/category/%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be/
https://thedhakacrimenews.com/%e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%85%e0%a6%ac-%e0%a6%8f%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be-%e0%a6%aa/
https://thedhakacrimenews.com/%e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%85%e0%a6%ac-%e0%a6%8f%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be-%e0%a6%aa/
https://thedhakacrimenews.com/%e0%a6%87%e0%a6%89%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a6%bf%e0%a6%9f%e0%a6%bf-%e0%a6%85%e0%a6%ac-%e0%a6%8f%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be-%e0%a6%aa/


 

 

 
 

ইউপনভাপস বটি অব্ এপিো িযাপসপিতে ‘গিৌষ িাব্ বতণ’ পিঠা উৎসব্ 
প্রকাশ:  ০১ ফেব্রুযাবি ২০২৩, ১৯:০১ 

িূি িিদ্দিম ফেস্ক 

 
ইউবনভাবস িটি অি এবশযা িযাবসবেতক (ইউএবি) ‘ফিৌষ িাি িণ ২০২৩’ও বিঠা উৎসি অনুটিি হ্তযতে । মঙ্গলিাি (৩১ 

জানুযাবি) বেনিযািী ইউএবি’ি িাযী কযাম্পাতস আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি বশক্ষার্থীিা এই আতযাজন কতি। 

উৎসতি উিবিি বেতলন ইউএবিি ট্রাবি ফিাতেিি ফেযািমযান ে. এম আলাউদ্দিন, উিাোর্ ি অধযািক ে. কামরুল 

আহ্সান, উি উিাোর্ ি অধযািক ে. ফমা. সুলিান মাহ্মুে, আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি প্রধান ে. ফেৌধুিী ইশিাক 

আহ্তমে বসদ্দিকী ও সহ্তর্াগী অধযািক ফমা. আসােুজ্জামান। 

অনুিাতন ভািা, নাবিতকল েুধ–িুবল, নাবিতকল িুবল, িাটিসািিা, আনািকবল, েুধসাগি, বিবিখানা, ফসমাই বিঠা, বেম 

বেিই, কুবল বিঠা, বিতলি িুবল, ফমিা বিঠা, ফগালািেুল বিঠা, ইবলশ বিঠা, আবমবি, আবমবি, বেড়াি ফমাযা, মুবড়ি 

ফমাযা, নািতকল নাড়ু প্রেশ িনী হ্তযতে। 

এোড়াও মুিাবল, মালতিাযা, িসিড়া, িতসি ক্ষীি, বেিবন, কািা বিঠা, দ্দিনুক বিঠা, বেড়াি িিবে, ফগাকুলবিঠা, েুলিুবি 

বিঠা, বেিই বিঠাসহ্ নানা িকম বিঠাি প্রেশ িনী কিা হ্তযতে। এসময অবিবর্থিা বশক্ষার্থীতেি তিবি বিবভন্ন িল িবিেশ িন 

কতিন এিং বশক্ষার্থীতেি তিবি নানা িকম বিঠাি স্বাে িহ্ণ কতিন। 

িাঙালীি ঐবিহ্যিাহ্ী এসি বিঠা ফেখতি ও স্বাে বনতি বভড় জমায বশক্ষক ও বশক্ষার্থীিা। অনুিাতন বশক্ষার্থীতেি ফলাকজ 

গান িবিতিশনায িামীণ আিতহ্ বিতকল ির্ িন্ত েতল এ সাংসৃ্কবিক অনুিান। 

বিঠা উৎসতিি সমন্বযকািী আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি প্রভাষক আলীো বিনতি সাকী জানান, উৎসতি 

অংশিহ্ণকািী িলগুতলাি মতধয ফেি িতলি িুিস্কাি অজিন কতিতে ৩১ িযাতেি (৫ম ফসবমিাি) ‘৩১ এি নাইওি’ 

নামক িলটি। 
https://www.ppbd.news/education/251644/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A

D%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-

%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-

%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A

6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E2%80%98%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-

%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3%E0%A7%87%E2%80

%99-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-

%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC  
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https://www.ppbd.news/education/251644/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E2%80%98%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3%E0%A7%87%E2%80%99-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC
https://www.ppbd.news/education/251644/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E2%80%98%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3%E0%A7%87%E2%80%99-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC
https://www.ppbd.news/education/251644/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E2%80%98%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3%E0%A7%87%E2%80%99-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC
https://www.ppbd.news/education/251644/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E2%80%98%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3%E0%A7%87%E2%80%99-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC
https://www.ppbd.news/education/251644/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E2%80%98%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3%E0%A7%87%E2%80%99-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC
https://www.ppbd.news/education/251644/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E2%80%98%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3%E0%A7%87%E2%80%99-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC
https://www.ppbd.news/education/251644/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%85%E0%A6%AC-%E0%A6%8F%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%BE-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%AB%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%87-%E2%80%98%E0%A6%AA%E0%A7%8C%E0%A6%B7-%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A3%E0%A7%87%E2%80%99-%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A0%E0%A6%BE-%E0%A6%89%E0%A7%8E%E0%A6%B8%E0%A6%AC


 

 
ইউপনভবাপসটি অব্ এপিো িযাপসপিতে ‘গিৌষ িাব্ বণ ২০২৩’ অনুটিে 
 

 February 1, 2023  Ayaz Ahmed  

বসটিদ্দজ টট্রবিউন ঢাকা: 

ইউবনভিাবসটি অি এবশযা িযাবসবেতক ‘ফিৌষ িাি িণ ২০২৩’ অনুটিি হ্তযতে । 

মঙ্গলিাি (৩১ জানুযাবি) বেনিযািী ইউএবি’ি িীন ফিােি িাযী কযাম্পাতস আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি 

বশক্ষার্থীিা এই আতযাজন কতি। 

উৎসতি ইউএবিি ট্রাবি ফিাতেিি ফেযািমযান ে. এম আলাউদ্দিন, উিাোর্ ি অধযািক ে. কামরুল আহ্সান, উি 

উিাোর্ ি অধযািক ে. ফমা. সুলিান মাহ্মুে, আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি প্রধান ে. ফেৌধুিী ইশিাক আহ্তমে 

বসদ্দিকী ও সহ্তর্াগী অধযািক ফমা. আসােুজ্জামান উিবিি বেতলন। 

এসময অবিবর্থিা বশক্ষার্থীতেি তিিী বিবভন্ন িল িবিেশ িন কতিন এিং বশক্ষার্থীতেি িানাতনা নানা িকম বিঠাি স্বাে 

িহ্ণ কতিন। িতল নানা িকম বিঠাি মতধয বেল ভািা, নাবিতকল েুধ–িুবল, নাবিতকল িুবল, িাটিসািিা, আনািকবল, 

েুধসাগি, বিবিখানা, ফসমাই বিঠা, বেম বেিই, কুবল বিঠা, বিতলি িুবল, ফমিা বিঠা, ফগালািেুল বিঠা, ইবলশ বিঠা, 

আবমবি, আবমবি, বেড়াি ফমাযা, মুবড়ি ফমাযা, নািতকল নাড়ু, মুিাবল, মালতিাযা, িসিড়া, িতসি ক্ষীি, বেিবন, কািা 

বিঠা, দ্দিনুক বিঠা,  বেড়াি িিবে, ফগাকুলবিঠা, েুলিুবি বিঠা, বেিই বিঠা, ইিযাবে। 

িাঙালীি ঐবিহ্যিাহ্ী এসি বিঠা ফেখতি ও স্বাে বনতি বভড় জমায বশক্ষক, বশক্ষার্থীিা। অনুিাতন বশক্ষার্থীতেি ফলাকজ 

গান িবিতিশনায িামীণ আিহ্ তিবি হ্য। বিতকল ির্ িন্ত েতল এ সাংসৃ্কবিক অনুিান। 

বিঠা উৎসতিি সমন্বযকািী আইন এিং মানিাবধকাি বিভাতগি প্রভাষক আলীো বিনতি সাকী িতলন, উৎসতি 

অংশিহ্ণকািী িলগুতলাি মতধয ফেি িতলি িুিস্কাি অজিন কতিতে ৩১ িযাতেি (৫ম ফসবমিাি) ‘৩১ এি নাইওি’ 

নামক িলটি। 
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https://ctgtribune.com/?p=38746
https://ctgtribune.com/?author=3
https://ctgtribune.com/?p=38746

