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ইউরনভারস িটি অব এরিয়া প্যারসরিেে ক্লাব ফিয়াি অনুটিত 
২২ জানুয়ারি ২০২৩, ১২:০০ এএম  |  রিন্ট সংস্কিণ 

রিরিন্ন আয়য়াজয়নি মধ্য রিয়য় ইউরনিারস িটি অি এরিয়া প্যারসরিয়ে (ইউএরপ্) অনুটিত হয় া ি -২২ সসরমস্টায়িি 

ক্লাি সিয়াি। িৃহস্পরতিাি ক্লাি সিয়ায়িি আয়য়াজন েয়ি ইউএরপ্’ি ছাত্রে যাণ অরিস। ইউএরপ্’ি ট্রারস্ট সিায়ডিি 

সেয়ািমযান ড. এম আ াউদ্দিন ও উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. োমরু  আহসান সর্ৌথিায়ি রিনয়িায়ডি স্থায়ী েযাম্পায়স 

ক্লাি সিয়ায়িি উয়বাধ্ন েয়িন। 

নিীন রিক্ষাথীয়িি সহ-রিক্ষা োর্ িক্রয়ম অনুিারণত েিয়ত তায়িি রিশ্বরিিযা য়য়ি রিরিন্ন ক্লায়িি োর্ িক্রয়মি সয়ে 

প্রিরেত েিাি উয়িয়িয সসরমস্টায়িি শুরুয়ত ক্লাি সিয়ায়িি আয়য়াজন েিা হয়। উয়বাধ্নী অনুিায়ন রিয়িষ অরতরথ 

রহসায়ি উপ্রস্থত রছয় ন উপ্-উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. সমা. সু তান মাহমুি। এ সময় উপ্রস্থত রছয় ন সু্ক  অি 

ইদ্দিরনয়ারিংয়য়ি রডন অধ্যাপ্ে ড. সমাহাম্মি রমজানুি িহমান, সু্ক  অি সমরডরসয়নি রডন অধ্যাপ্ে ড. মরহউদ্দিন 

আহয়মি ি ূঁ ইয়া ও ছাত্রে যাণ অরিয়সি প্রিো ে সমা. তাোি আহয়মি সেৌধ্ুিী। সংিাি রিজ্ঞরি। 
 

 https://bit.ly/3Wv5LpN  

 

 

 

 

ইউরনভারস িটি অব এরিয়া প্যারসরিেে িল-২২ ফসরিস্টােিি ক্লাব 

ফিয়াি 
স্টাি রিয়প্ািিাি | িোয়িি সময় : ১৯ জানুয়ারি, ২০২৩, ৮:০৩ রপ্এম 

 
নানান আয়য়াজয়নি মধ্য রিয়য় ইউরনিারস িটি অি এরিয়া প্যারসরিয়ে (ইউএরপ্) অনুটিত হয় া ি -২২ সসরমস্টায়িি 

ক্লাি সিয়াি। িৃহষ্পরতিাি (১৯ জানুয়ারি) ক্লাি সিয়াি এি আয়য়াজন েয়ি ইউএরপ্ি ছাত্র ে যাণ অরিস। ইউএরপ্ি 

ট্রারস্ট সিায়ডিি সেয়ািমযান ড. এম আ াউদ্দিন ও উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. োমরু  আহসান সর্ৌথিায়ি িীন সিায়ডি স্থায়ী 

েযাম্পায়স ক্লাি সিয়ায়িি উয়বাধ্ন েয়িন। 

নিীন রিক্ষাথীয়িি সহ-রিক্ষা োর্ িক্রয়ম অনুিারণত েিয়ত তায়িিয়ে রিশ্বরিিযা য়য়ি রিরিন্ন ক্লায়িি োর্ িক্রয়মি সায়থ 

প্রিরেত েিাি উয়িয়িয সসরমস্টায়িি শুরুয়ত ক্লাি সিয়ায়িি আয়য়াজন েিা হয়। উয়বাধ্নী অনুিায়ন রিয়িষ অরতরথ 

রহয়সয়ি উপ্রস্থত রছয় ন উপ্-উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. সমা. সু তান মাহমুি। 

এসময় অনযায়নযি ময়ধ্য আয়িা উপ্রস্থত রছয় ন- সু্ক  অি ইদ্দিরনয়ারিংয়য়ি রডন অধ্যাপ্ে ড. সমাহাম্মি রমজানুি 

িহমান, সু্ক  অি সমরডরসয়নি রডন অধ্যাপ্ে ড. মরহউদ্দিন আহয়মি ি ূঁ ইয়া, ও ছাত্র ে যাণ অরিয়সি প্রিো ে সমা. 

তাোি আহয়মি সেৌধ্ুরি। উয়বাধ্নী অনুিান সিয়ষ অরতরথিা রিরিন্ন ক্লায়িি স্ট  প্রিিি িন েয়িন। এ সময় ক্লাি 

সিসযিা ক্লায়িি রিরিন্ন েম িো- তুয়  ধ্য়িন। অনুিায়ন ১৬ রিক্ষাথীয়ে সসিা ি ারন্টয়াি রনি িারেত েিা হয় এিং 

তায়িিয়ে সাটিিরিয়েি িিান েিা হয়। 

সমাপ্নী অনুিায়ন ইউএরপ্ি উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. োমরু  আহসান সসিা রতন ক্লায়িি মায়ে প্ুিস্কাি তুয়  সিন। 

রিোিেম- ীি সিয়া নম্বয়িি রিরিয়ত ১৫টি ক্লায়িি ময়ধ্য িথম, রবতীয় ও তৃতীয় স্থান অরধ্োি েয়ি র্থাক্রয়ম- ড্রামা 

ক্লাি, সসািযা  এওয়ািয়নস ক্লাি, ো োিা  ক্লাি। 

https://bit.ly/3Wv5LpN
https://m.dailyinqilab.com/allnews/author/%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%AB%20%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AA%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0


ি -২২ সসরমস্টায়িি ক্লাি সিয়ায়ি অংি সনওয়া ক্লািগুয় া হয় া: িায়স্কিি  ক্লাি, দ্দক্রয়েি ক্লাি, ো োিা  ক্লাি, 

রডয়িটিং এ- প্াির ে স্পস্পরেং ক্লাি, ড্রামা ক্লাি, ইংর ি  যােুয়য়জ ক্লাি, এন্ট্রয়িরনয়িিীপ্ এ- েযারিয়াি সডয়ি প্য়মন্ট 

ক্লাি, রিল্ম ক্লাি, িুিি  ক্লাি, রহরি এ- হযারিয়িজ ক্লাি, ইনয়ডাি সেমস ক্লাি, র িায়িরস ক্লাি, িয়িািারি ক্লাি, 

সসািযা  এওয়ািয়নস ক্লাি, ইয়য়স ক্লাি ইউএরপ্। 
 

https://bit.ly/3whHM2G  
 
  
 
 

 

ইউরনভারস িটি অব এরিয়া প্যারসরিেে িল-২২ ফসরিস্টােিি ক্লাব 

ফিয়াি অনুটিত 
িাং া টট্ররিউন রিয়প্ািি 

২০ জানুয়ারি ২০২৩, ০৯:১২ 
 

 
 

ইউরনিারস িটি অি এরিয়া প্যারসরিয়ে (ইউএরপ্) নানান আয়য়াজয়ন অনুটিত হয় া ি -২২ সসরমস্টায়িি ক্লাি সিয়াি। 

িৃহস্পরতিাি (১৯ জানুয়ারি) ক্লাি সিয়ায়িি আয়য়াজন েয়ি ইউএরপ্’ি ছাত্র ে যাণ অরিস। 

ইউএরপ্ি ট্রারস্ট সিায়ডিি সেয়ািমযান ড. এম আ াউদ্দিন এিং উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. োমরু  আহসান সর্ৌথিায়ি রিন 

সিায়ডি স্থায়ী েযাম্পায়স ক্লাি সিয়ায়িি উয়বাধ্ন েয়িন। 

 
নিীন রিক্ষাথীয়িি সহ-রিক্ষা োর্ িক্রয়ম অনুিারণত েিয়ত রিশ্বরিিযা য়য়ি রিরিন্ন ক্লায়িি োর্ িক্রয়মি সয়ে প্রিরেত 

েিাি উয়িয়িয সসরমস্টায়িি শুরুয়ত ক্লাি সিয়ায়িি আয়য়াজন েিা হয়। উয়বাধ্নী অনুিায়ন রিয়িষ অরতরথ রহয়সয়ি 

উপ্রস্থত রছয় ন উপ্-উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. সমা. সু তান মাহমুি। 

এসময় অনযায়নযি ময়ধ্য আিও উপ্রস্থত রছয় ন সু্ক  অি ইদ্দিরনয়ারিংয়য়ি রডন অধ্যাপ্ে ড. সমাহাম্মি রমজানুি 

িহমান, সু্ক  অি সমরডরসয়নি রডন অধ্যাপ্ে ড. মরহউদ্দিন আহয়মি ি ূঁ ইয়া ও ছাত্র ে যাণ অরিয়সি প্রিো ে সমা. 

তাোি আহয়মি সেৌধ্ুিী। 

অনুিায়ন ১৬ রিক্ষাথীয়ে সসিা ি ারন্টয়াি রনি িারেত েিা হয় এিং তায়িিয়ে সাটিিরিয়েি সিওয়া হয়। 

https://bit.ly/3whHM2G


সমাপ্নী অনুিায়ন ইউএরপ্ি উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. োমরু  আহসান সসিা রতন ক্লায়িি মায়ে প্ুিস্কাি তুয়  সিন। 

নম্বয়িি রিরিয়ত ১৫টি ক্লায়িি ময়ধ্য িথম, রবতীয় ও তৃতীয় স্থান অরধ্োি েয়ি র্থাক্রয়ম- ড্রামা ক্লাি, সসািযা  

এওয়ািয়নস ক্লাি, ো োিা  ক্লাি। 

ি -২২ সসরমস্টায়িি ক্লাি সিয়ায়ি অংি সনওয়া ক্লািগুয় া হয় া—িায়স্কিি  ক্লাি, দ্দক্রয়েি ক্লাি, ো োিা  ক্লাি, 

রডয়িটিং অযান্ড প্াির ে স্পস্পরেং ক্লাি, ড্রামা ক্লাি, ইংর ি  যােুয়য়জ ক্লাি, এন্টািয়িরনয়িরিপ্ অযান্ড েযারিয়াি 

সডয়ি প্য়মন্ট ক্লাি, রিল্ম ক্লাি, িুিি  ক্লাি, রহরি অযান্ড হযারিয়িজ ক্লাি, ইনয়ডাি সেমস ক্লাি, র িায়িরস ক্লাি, 

িয়িািারি ক্লাি, সসািযা  অযাওয়ািয়নস ক্লাি, ইয়য়স ক্লাি। 
 

https://bit.ly/3QYWrct  
 
 
 

 

ইউরনভারস িটি অব এরিয়া প্যারসরিেে িল-২২ ফসরিস্টােিি ক্লাব 

ফিয়াি অনুটিত 
 রনজস্ব িরতয়িিে,  িোরিত: ২০-১-২০২৩ িাত ৮:৫২ 
   

 
 

নানান আেয়াজেনি িধ্য রিেয় ইউরনভারস িটি অব এরিয়া প্যারসরিেে (ইউএরপ্) অনুটিত হেলা িল-২২ 

ফসরিস্টােিি ক্লাব ফিয়াি। বৃহষ্পরতবাি (১৯ জানুয়ারি) ক্লাব ফিয়াি এি আেয়াজন েেি ইউএরপ্’ি ছাত্র 

েলযাণ অরিস। ইউএরপ্ি ট্রারস্ট ফবােডিি ফেয়ািিযান ড. এি আলাউদ্দিন ও উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. োিরুল 

আহসান ফর্ৌথভােব গ্রীন ফিােডি স্থায়ী েযাম্পােস ক্লাব ফিয়ােিি উেবাধ্ন েেিন। 

নিীন রিক্ষাথীয়িি সহ-রিক্ষা োর্ িক্রয়ম অনুিারণত েিয়ত তায়িিয়ে রিশ্বরিিযা য়য়ি রিরিন্ন ক্লায়িি োর্ িক্রয়মি সায়থ 

প্রিরেত েিাি উয়িয়িয সসরমস্টায়িি শুরুয়ত ক্লাি সিয়ায়িি আয়য়াজন েিা হয়। উয়বাধ্নী অনুিায়ন রিয়িষ অরতরথ 

রহয়সয়ি উপ্রস্থত রছয় ন উপ্-উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. সমা. সু তান মাহমুি। 

এসময় অনযায়নযি ময়ধ্য আয়িা উপ্রস্থত রছয় ন- সু্ক  অি ইদ্দিরনয়ারিংয়য়ি রডন অধ্যাপ্ে ড. সমাহাম্মি রমজানুি 

িহমান, সু্ক  অি সমরডরসয়নি রডন অধ্যাপ্ে ড. মরহউদ্দিন আহয়মি ি ূঁ ইয়া, ও ছাত্র ে যাণ অরিয়সি প্রিো ে সমা. 

তাোি আহয়মি সেৌধ্ুরি। উয়বাধ্নী অনুিান সিয়ষ অরতরথিা রিরিন্ন ক্লায়িি স্ট  প্রিিি িন েয়িন। এ সময় ক্লাি 

সিসযিা ক্লায়িি রিরিন্ন েম িোণ্ড তুয়  ধ্য়িন। অনুিায়ন ১৬ রিক্ষাথীয়ে সসিা ি ারন্টয়াি রনি িারেত েিা হয় এিং 

তায়িিয়ে সাটিিরিয়েি িিান েিা হয়।  

সমাপ্নী অনুিায়ন ইউএরপ্ি উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. োমরু  আহসান সসিা রতন ক্লায়িি মায়ে প্ুিস্কাি তুয়  সিন। 

রিোিেমণ্ড ীি সিয়া নম্বয়িি রিরিয়ত ১৫টি ক্লায়িি ময়ধ্য িথম, রবতীয় ও তৃতীয় স্থান অরধ্োি েয়ি র্থাক্রয়ম- ড্রামা 

ক্লাি, সসািযা  এওয়ািয়নস ক্লাি, ো োিা  ক্লাি।  

ি -২২ সসরমস্টায়িি ক্লাি সিয়ায়ি অংি সনওয়া ক্লািগুয় া হয় া: িায়স্কিি  ক্লাি, দ্দক্রয়েি ক্লাি, ো োিা  ক্লাি, 

রডয়িটিং এণ্ড প্াির ে স্পস্পরেং ক্লাি, ড্রামা ক্লাি, ইংর ি  যােুয়য়জ ক্লাি, এন্ট্রয়িরনয়িিীপ্ এণ্ড েযারিয়াি 

সডয়ি প্য়মন্ট ক্লাি, রিল্ম ক্লাি, িুিি  ক্লাি, রহরি এণ্ড হযারিয়িজ ক্লাি, ইনয়ডাি সেমস ক্লাি, র িায়িরস ক্লাি, 

িয়িািারি ক্লাি, সসািযা  এওয়ািয়নস ক্লাি, ইয়য়স ক্লাি ই্উএরপ্। 
 

https://www.dailysokalersomoy.com/news/62360 
 
 
 

 

https://bit.ly/3QYWrct
https://www.dailysokalersomoy.com/reporters/5
https://www.dailysokalersomoy.com/news/62360
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নানা আয়য়াজয়নি মধ্য রিয়য় ইউরনিারস িটি অি এরিয়া প্যারসরিয়ে (ইউএরপ্) অনুটিত হয় া ি -২২ সসরমস্টায়িি ক্লাি 

সিয়াি। েতো  ক্লাি সিয়ায়িি আয়য়াজন েয়ি ইউএরপ্ি ছাত্রে যাণ অরিস। ইউএরপ্ি ট্রারস্ট সিায়ডিি সেয়ািমযান 

ড. এম আ াউদ্দিন ও উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. োমরু  আহসান সর্ৌথিায়ি িাজধ্ানীি রিন সিায়ডি স্থায়ী েযাম্পায়স 

ক্লাি সিয়াি উয়বাধ্ন েয়িন। রিজ্ঞরি 
 

https://bit.ly/3iVL6NO  

 

 

 

 

 

ইউরনভারস িটি অব এরিয়া প্যারসরিেে িল-২২ ফসরিস্টােিি ক্লাব 

ফিয়াি অনুটিত 
র ড রনউজ- রিক্ষা 

বাতিােক্ষ:   ইউরনিারস িটি অি এরিয়া প্যারসরিয়ে (ইউএরপ্) নানান আয়য়াজয়ন অনুটিত হয় া ি -২২ সসরমস্টায়িি 

ক্লাি সিয়াি। িৃহস্পরতিাি (১৯ জানুয়ারি) ক্লাি সিয়ায়িি আয়য়াজন েয়ি ইউএরপ্’ি ছাত্র ে যাণ অরিস।ইউএরপ্ি 

ট্রারস্ট সিায়ডিি সেয়ািমযান ড. এম আ াউদ্দিন এিং উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. োমরু  আহসান সর্ৌথিায়ি রিন সিায়ডি 

স্থায়ী েযাম্পায়স ক্লাি সিয়ায়িি উয়বাধ্ন েয়িন। 

নিীন রিক্ষাথীয়িি সহ-রিক্ষা োর্ িক্রয়ম অনুিারণত েিয়ত রিশ্বরিিযা য়য়ি রিরিন্ন ক্লায়িি োর্ িক্রয়মি সয়ে প্রিরেত 

েিাি উয়িয়িয সসরমস্টায়িি শুরুয়ত ক্লাি সিয়ায়িি আয়য়াজন েিা হয়। উয়বাধ্নী অনুিায়ন রিয়িষ অরতরথ রহয়সয়ি 

উপ্রস্থত রছয় ন উপ্-উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. সমা. সু তান মাহমুি। 

এসময় অনযায়নযি ময়ধ্য আিও উপ্রস্থত রছয় ন সু্ক  অি ইদ্দিরনয়ারিংয়য়ি রডন অধ্যাপ্ে ড. সমাহাম্মি রমজানুি 

িহমান, সু্ক  অি সমরডরসয়নি রডন অধ্যাপ্ে ড. মরহউদ্দিন আহয়মি ি ূঁ ইয়া ও ছাত্র ে যাণ অরিয়সি প্রিো ে সমা. 

তাোি আহয়মি সেৌধ্ুিী।অনুিায়ন ১৬ রিক্ষাথীয়ে সসিা ি ারন্টয়াি রনি িারেত েিা হয় এিং তায়িিয়ে সাটিিরিয়েি 

সিওয়া হয়। 

সমাপ্নী অনুিায়ন ইউএরপ্ি উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. োমরু  আহসান সসিা রতন ক্লায়িি মায়ে প্ুিস্কাি তুয়  সিন। 

নম্বয়িি রিরিয়ত ১৫টি ক্লায়িি ময়ধ্য িথম, রবতীয় ও তৃতীয় স্থান অরধ্োি েয়ি র্থাক্রয়ম- ড্রামা ক্লাি, সসািযা  

এওয়ািয়নস ক্লাি, ো োিা  ক্লাি। 

ি -২২ সসরমস্টায়িি ক্লাি সিয়ায়ি অংি সনওয়া ক্লািগুয় া হয় া—িায়স্কিি  ক্লাি, দ্দক্রয়েি ক্লাি, ো োিা  ক্লাি, 

রডয়িটিং অযান্ড প্াির ে স্পস্পরেং ক্লাি, ড্রামা ক্লাি, ইংর ি  যােুয়য়জ ক্লাি, এন্টািয়িরনয়িরিপ্ অযান্ড েযারিয়াি 

https://bit.ly/3iVL6NO
https://protidinerkatha.com.bd/category/%e0%a6%b2%e0%a6%bf%e0%a6%a1-%e0%a6%a8%e0%a6%bf%e0%a6%89%e0%a6%9c/
https://protidinerkatha.com.bd/category/%e0%a6%b6%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a7%8d%e0%a6%b7%e0%a6%be/


সডয়ি প্য়মন্ট ক্লাি, রিল্ম ক্লাি, িুিি  ক্লাি, রহরি অযান্ড হযারিয়িজ ক্লাি, ইনয়ডাি সেমস ক্লাি, র িায়িরস ক্লাি, 

িয়িািারি ক্লাি, সসািযা  অযাওয়ািয়নস ক্লাি, ইয়য়স ক্লাি। 
 

https://bit.ly/3H0qE6w  
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রনজস্ব িরতয়িিে 

২০ জানুয়ারি ২০২৩, ০২:৪০ এএম 

 
 

নানান আেয়াজেনি িধ্য রিেয় ইউরনভারস িটি অব এরিয়া প্যারসরিেে (ইউএরপ্) ক্লাব ফিয়াি অনুটিত 

হেয়েছ।  

িৃহস্পরতিাি (১৯ জানুয়ারি) রিন সিায়ডি স্থায়ী েযাম্পায়স ইউএরপ্ি ট্রারস্ট সিায়ডিি সেয়ািমযান ড. এম আ াউদ্দিন ও 

উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. োমরু  আহসান সর্ৌথিায়ি ক্লাি সিয়ায়িি উয়বাধ্ন েয়িন। উয়বাধ্নী অনুিায়ন রিয়িষ অরতরথ 

রহয়সয়ি উপ্রস্থত রছয় ন উপ্-উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. সমা. সু তান মাহমুি। 

এ সময় অনযয়িি ময়ধ্য আিও উপ্রস্থত রছয় ন সু্ক  অি ইদ্দিরনয়ারিংয়য়ি রডন অধ্যাপ্ে ড. সমাহাম্মি রমজানুি 

িহমান, সু্ক  অি সমরডরসয়নি রডন অধ্যাপ্ে ড. মরহউদ্দিন আহয়মি ি ূঁ ইয়া ও ছাত্র ে যাণ অরিয়সি প্রিো ে সমা. 

তাোি আহয়মি সেৌধ্ুিী। 

উয়বাধ্নী অনুিান সিয়ষ অরতরথিা রিরিন্ন ক্লায়িি স্ট  প্রিিি িন েয়িন। এ সময় ক্লাি সিসযিা ক্লায়িি রিরিন্ন েম িোণ্ড 

তুয়  ধ্য়িন। অনুিায়ন ১৬ রিক্ষাথীয়ে সসিা ি ারন্টয়াি রনি িারেত েিা হয় এিং তায়িিয়ে সাটিিরিয়েি িিান েিা হয়। 
ADVERTISEMENT 

সমাপ্নী অনুিায়ন ইউএরপ্ি উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. োমরু  আহসান সসিা রতন ক্লায়িি মায়ে প্ুিস্কাি তুয়  সিন। 

রিোিেমণ্ড ীি সিওয়া নম্বয়িি রিরিয়ত ১৫টি ক্লায়িি ময়ধ্য িথম, রবতীয় ও তৃতীয় স্থান অরধ্োি েয়ি র্থাক্রয়ম- ড্রামা 

ক্লাি, সসািযা  অযাওয়ািয়নস ক্লাি, ো োিা  ক্লাি। 

ি -২২ সসরমস্টায়িি ক্লাি সিয়ায়ি অংি সনওয়া ক্লািগুয় া হয় া: িায়স্কিি  ক্লাি, দ্দক্রয়েি ক্লাি, ো োিা  ক্লাি, 

রডয়িটিং এ- প্াির ে স্পস্পরেং ক্লাি, ড্রামা ক্লাি, ইংর ি  যােুয়য়জ ক্লাি, এন্টািয়িরনয়িরিপ্ এ- েযারিয়াি 

সডয়ি প্য়মন্ট ক্লাি, রিল্ম ক্লাি, িুিি  ক্লাি, রহরি এ- হযারিয়িজ ক্লাি, ইনয়ডাি সেমস ক্লাি, র িায়িরস ক্লাি, 

িয়িািারি ক্লাি, সসািযা  এওয়ািয়নস ক্লাি, ইয়য়স ক্লাি ইউএরপ্। 
 

https://www.dhakapost.com/campus/168318  
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ফিয়াি 
১৯ জানুয়ারি ২০২৩, ০৬:১৭ AM 

 
 

নানান আয়য়াজয়নি মধ্য রিয়য় ইউরনিারস িটি অি এরিয়া প্যারসরিয়ে (ইউএরপ্) অনুটিত হয় া ি -২২ সসরমস্টায়িি 

ক্লাি সিয়াি। িৃহষ্পরতিাি (১৯ জানুয়ারি) ক্লাি সিয়াি এি আয়য়াজন েয়ি ইউএরপ্’ি ছাত্র ে যাণ অরিস। ইউএরপ্ি 

ট্রারস্ট সিায়ডিি সেয়ািমযান ড. এম আ াউদ্দিন ও উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. োমরু  আহসান সর্ৌথিায়ি িীন সিায়ডি স্থায়ী 

েযাম্পায়স ক্লাি সিয়ায়িি উয়বাধ্ন েয়িন। 

নিীন রিক্ষাথীয়িি সহ-রিক্ষা োর্ িক্রয়ম অনুিারণত েিয়ত তায়িিয়ে রিশ্বরিিযা য়য়ি রিরিন্ন ক্লায়িি োর্ িক্রয়মি সায়থ 

প্রিরেত েিাি উয়িয়িয সসরমস্টায়িি শুরুয়ত ক্লাি সিয়ায়িি আয়য়াজন েিা হয়। উয়বাধ্নী অনুিায়ন রিয়িষ অরতরথ 

রহয়সয়ি উপ্রস্থত রছয় ন উপ্-উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. সমা. সু তান মাহমুি। 

এসময় অনযায়নযি ময়ধ্য আিও উপ্রস্থত রছয় ন সু্ক  অি ইদ্দিরনয়ারিংয়য়ি রডন অধ্যাপ্ে ড. সমাহাম্মি রমজানুি 

িহমান, সু্ক  অি সমরডরসয়নি রডন অধ্যাপ্ে ড. মরহউদ্দিন আহয়মি ি ূঁ ইয়া, ও ছাত্র ে যাণ অরিয়সি প্রিো ে সমা. 

তাোি আহয়মি সেৌধ্ুরি। উয়বাধ্নী অনুিান সিয়ষ অরতরথিা রিরিন্ন ক্লায়িি স্ট  প্রিিি িন েয়িন। এ সময় ক্লাি 

সিসযিা ক্লায়িি রিরিন্ন েম িোণ্ড তুয়  ধ্য়িন। অনুিায়ন ১৬ রিক্ষাথীয়ে সসিা ি ারন্টয়াি রনি িারেত েিা হয় এিং 

তায়িিয়ে সাটিিরিয়েি িিান েিা হয়। 

সমাপ্নী অনুিায়ন ইউএরপ্ি উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. োমরু  আহসান সসিা রতন ক্লায়িি মায়ে প্ুিস্কাি তুয়  সিন। 

রিোিেমণ্ড ীি সিয়া নম্বয়িি রিরিয়ত ১৫টি ক্লায়িি ময়ধ্য িথম, রবতীয় ও তৃতীয় স্থান অরধ্োি েয়ি র্থাক্রয়ম- ড্রামা 

ক্লাি, সসািযা  এওয়ািয়নস ক্লাি, ো োিা  ক্লাি। 

ি -২২ সসরমস্টায়িি ক্লাি সিয়ায়ি অংি সনওয়া ক্লািগুয় া হ : িায়স্কিি  ক্লাি, দ্দক্রয়েি ক্লাি, ো োিা  ক্লাি, 

রডয়িটিং এ- প্াির ে স্পস্পরেং ক্লাি, ড্রামা ক্লাি, ইংর ি  যােুয়য়জ ক্লাি, এন্ট্রয়িরনয়িিীপ্ এ- েযারিয়াি সডয়ি প্য়মন্ট 

ক্লাি, রিল্ম ক্লাি, িুিি  ক্লাি, রহরি এ- হযারিয়িজ ক্লাি, ইনয়ডাি সেমস ক্লাি, র িায়িরস ক্লাি, িয়িািারি ক্লাি, 

সসািযা  এওয়ািয়নস ক্লাি, ইয়য়স ক্লাি ই্উএরপ্। 
 

https://thedailycampus.com/private-university/108721  
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ইউরনভারস িটি অব এরিয়া প্যারসরিেে িল-২২ ফসরিস্টােিি ক্লাব ফিয়াি 
রনজস্ব িরতয়িিে 

িোরিত: ২০ জানুয়ারি ২০২৩, ০৮:০৩ রপ্এম 

 
নানান আয়য়াজয়নি মধ্য রিয়য় ইউরনিারস িটি অি এরিয়া প্যারসরিয়ে (ইউএরপ্) অনুটিত হয় া ি -২২ সসরমস্টায়িি 

ক্লাি সিয়াি। 

িৃহস্পরতিাি (১৯ জানুয়ারি) ক্লাি সিয়াি এি আয়য়াজন েয়ি ইউএরপ্’ি ছাত্র ে যাণ অরিস। ইউএরপ্ি ট্রারস্ট সিায়ডিি 

সেয়ািমযান ড. এম আ াউদ্দিন ও উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. োমরু  আহসান সর্ৌথিায়ি িীন সিায়ডি স্থায়ী েযাম্পায়স 

ক্লাি সিয়ায়িি উয়বাধ্ন েয়িন। 

নিীন রিক্ষাথীয়িি সহ-রিক্ষা োর্ িক্রয়ম অনুিারণত েিয়ত তায়িিয়ে রিশ্বরিিযা য়য়ি রিরিন্ন ক্লায়িি োর্ িক্রয়মি সায়থ 

প্রিরেত েিাি উয়িয়িয সসরমস্টায়িি শুরুয়ত ক্লাি সিয়ায়িি আয়য়াজন েিা হয়। উয়বাধ্নী অনুিায়ন রিয়িষ অরতরথ 

রহয়সয়ি উপ্রস্থত রছয় ন উপ্-উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. সমা. সু তান মাহমুি। 

এসময় অনযায়নযি ময়ধ্য আিও উপ্রস্থত রছয় ন- সু্ক  অি ইদ্দিরনয়ারিংয়য়ি রডন অধ্যাপ্ে ড. সমাহাম্মি রমজানুি 

িহমান, সু্ক  অি সমরডরসয়নি রডন অধ্যাপ্ে ড. মরহউদ্দিন আহয়মি ি ূঁ ইয়া, ও ছাত্র ে যাণ অরিয়সি প্রিো ে সমা. 

তাোি আহয়মি সেৌধ্ুরি। উয়বাধ্নী অনুিান সিয়ষ অরতরথিা রিরিন্ন ক্লায়িি স্ট  প্রিিি িন েয়িন। এ সময় ক্লাি 

সিসযিা ক্লায়িি রিরিন্ন েম িোণ্ড তুয়  ধ্য়িন। অনুিায়ন ১৬ রিক্ষাথীয়ে সসিা ি ারন্টয়াি রনি িারেত েিা হয় এিং 

তায়িিয়ে সাটিিরিয়েি িিান েিা হয়। 

সমাপ্নী অনুিায়ন ইউএরপ্ি উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. োমরু  আহসান সসিা রতন ক্লায়িি মায়ে প্ুিস্কাি তুয়  সিন। 

রিোিে মণ্ড ীি সিওয়া নম্বয়িি রিরিয়ত ১৫টি ক্লায়িি ময়ধ্য িথম, রবতীয় ও তৃতীয় স্থান অরধ্োি েয়ি র্থাক্রয়ম- 

ড্রামা ক্লাি, সসািযা  এওয়ািয়নস ক্লাি, ো োিা  ক্লাি। 

ি -২২ সসরমস্টায়িি ক্লাি সিয়ায়ি অংি সনওয়া ক্লািগুয় া হয় া: িায়স্কিি  ক্লাি, দ্দক্রয়েি ক্লাি, ো োিা  ক্লাি, 

রডয়িটিং এ- প্াির ে স্পস্পরেং ক্লাি, ড্রামা ক্লাি, ইংর ি  যােুয়য়জ ক্লাি, এন্ট্রয়িরনয়িিীপ্ এ- েযারিয়াি সডয়ি প্য়মন্ট 

ক্লাি, রিল্ম ক্লাি, িুিি  ক্লাি, রহরি এ- হযারিয়িজ ক্লাি, ইনয়ডাি সেমস ক্লাি, র িায়িরস ক্লাি, িয়িািারি ক্লাি, 

সসািযা  এওয়ািয়নস ক্লাি, ইয়য়স ক্লাি ইউএরপ্। 
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ইউরনভারস িটি অব এরিয়া প্যারসরিেে িল-২২ ফসরিস্টােিি ক্লাব 

ফিয়াি অনুটিত 
জানুয়ারি ১৯, ২০২৩ 

 
রমিি িাং ায়িি : নানান আয়য়াজয়নি মধ্য রিয়য় ইউরনিারস িটি অি এরিয়া প্যারসরিয়ে (ইউএরপ্) অনুটিত হয় া ি -

২২ সসরমস্টায়িি ক্লাি সিয়াি। 

িৃহষ্পরতিাি (১৯ জানুয়ারি) ক্লাি সিয়াি এি আয়য়াজন েয়ি ইউএরপ্’ি ছাত্র ে যাণ অরিস। ইউএরপ্ি ট্রারস্ট সিায়ডিি 

সেয়ািমযান ড. এম আ াউদ্দিন ও উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. োমরু  আহসান সর্ৌথিায়ি িীন সিায়ডি স্থায়ী েযাম্পায়স 

ক্লাি সিয়ায়িি উয়বাধ্ন েয়িন। 

নিীন রিক্ষাথীয়িি সহ-রিক্ষা োর্ িক্রয়ম অনুিারণত েিয়ত তায়িিয়ে রিশ্বরিিযা য়য়ি রিরিন্ন ক্লায়িি োর্ িক্রয়মি সায়থ 

প্রিরেত েিাি উয়িয়িয সসরমস্টায়িি শুরুয়ত ক্লাি সিয়ায়িি আয়য়াজন েিা হয়। উয়বাধ্নী অনুিায়ন রিয়িষ অরতরথ 

রহয়সয়ি উপ্রস্থত রছয় ন উপ্-উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. সমা. সু তান মাহমুি। 

এসময় অনযায়নযি ময়ধ্য আয়িা উপ্রস্থত রছয় ন- সু্ক  অি ইদ্দিরনয়ারিংয়য়ি রডন অধ্যাপ্ে ড. সমাহাম্মি রমজানুি 

িহমান, সু্ক  অি সমরডরসয়নি রডন অধ্যাপ্ে ড. মরহউদ্দিন আহয়মি ি ূঁ ইয়া, ও ছাত্র ে যাণ অরিয়সি প্রিো ে সমা. 

তাোি আহয়মি সেৌধ্ুরি। উয়বাধ্নী অনুিান সিয়ষ অরতরথিা রিরিন্ন ক্লায়িি স্ট  প্রিিি িন েয়িন। এ সময় ক্লাি 

সিসযিা ক্লায়িি রিরিন্ন েম িোÐ তুয়  ধ্য়িন। অনুিায়ন ১৬ রিক্ষাথীয়ে সসিা ি ারন্টয়াি রনি িারেত েিা হয় এিং 

তায়িিয়ে সাটিিরিয়েি িিান েিা হয়। 

সমাপ্নী অনুিায়ন ইউএরপ্ি উপ্াোর্ ি অধ্যাপ্ে ড. োমরু  আহসান সসিা রতন ক্লায়িি মায়ে প্ুিস্কাি তুয়  সিন। 

রিোিেমন্ড ীি সিয়া নম্বয়িি রিরিয়ত ১৫টি ক্লায়িি ময়ধ্য িথম, রবতীয় ও তৃতীয় স্থান অরধ্োি েয়ি র্থাক্রয়ম- ড্রামা 

ক্লাি, সসািযা  এওয়ািয়নস ক্লাি, ো োিা  ক্লাি। 

ি -২২ সসরমস্টায়িি ক্লাি সিয়ায়ি অংি সনওয়া ক্লািগুয় া হয় া: িায়স্কিি  ক্লাি, দ্দক্রয়েি ক্লাি, ো োিা  ক্লাি, 

রডয়িটিং এন্ড প্াির ে স্পস্পরেং ক্লাি, ড্রামা ক্লাি, ইংর ি  যােুয়য়জ ক্লাি, এন্ট্রয়িরনয়িিীপ্ এন্ড েযারিয়াি 

সডয়ি প্য়মন্ট ক্লাি, রিল্ম ক্লাি, িুিি  ক্লাি, রহরি এন্ড হযারিয়িজ ক্লাি, ইনয়ডাি সেমস ক্লাি, র িায়িরস ক্লাি, 

িয়িািারি ক্লাি, সসািযা  এওয়ািয়নস ক্লাি, ইয়য়স ক্লাি ই্উএরপ্। 
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