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UAP elects Dr Mohammad Alauddin as new
BoT Chairman

Dr Alauddin has been unanimously elected as the BoT chairman of the
University of Asia Pacific (UAP). He takes over from the previous chairman
C. M. Shafi Sami.
Other office bearers unanimously elected include senior vice chairman
Abdul Mohin Chowdhury, vice-chairs Al-haj Abdul Malek Mollah and
Tashmeem Shayera Moyeen, and treasurer KM Mozibul Hoque.
Dr Alauddin has a Master's degree in Social Welfare from the Dhaka
University Institute of Social Welfare and Research, and a PhD from the
University of Michigan, USA. He took early retirement as an associate
professor from the University of Dhaka and joined as the Country
Representative of Boston-based NGO Pathfinder International, working
there for 22 years and retiring in 2006.
Dr Alauddin and his wife Fatema Alauddin are founding members of UAP.
They have established SN Academy for children to give them a good
foundation in elementary education in Jhawail, Gopalpur Upazila, Tangail
district.

Dr Alauddin had the opportunity of providing training consultancy to Egypt,
Tanzania, Pakistan, India, and Tibet. He was a consultant to The World
Bank, The Population Council, USAID, and IUCW and had attended
international conferences in Mexico, Egypt, and Indonesia as a member of
the Bangladeshi delegation.
https://www.thedailystar.net/shout/bulletin-board/news/uap-elects-dr-mohammad-alauddin-new-botchairman-2937786
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Mohammad Alauddin has unanimously been elected chairman of the Board of Trustees of the University of Asia
Pacific recently, said a press release.
He took over the charge from the immediate past BoT chairman CM Shafi Sami, an eminent diplomat and an
adviser to the former caretaker government.
The other office bearers elected unanimously were Abdul Mohin Chowdhury as senior vice-chairman, Abdul
Malek Mollah and Tashmeem Shayera Moyeen as vice-chair and KM Mozibul Hoque as treasurer.
Mohammad Alauddin has a Master’s degree in social welfare from the Dhaka University Institute of Social
Welfare and Research, MSW and PhD from the University of Michigan, USA.

He took early retirement as an associate professor from the Dhaka University and joined Boston-based NGO,
Pathfinder International, as its country representative in Bangladesh and has worked with it for 22 years and took
retirement in 2006.
Among others, both Alauddin and his wife Fatema Alauddin, are founder members of UAP. As professionals
and promoters of education, they have established SN Academy for children to give them good background
foundation in elementary education in their rural area at Jhawail in Gopalpur upazila of Tangail district.
Mohammad Alauddin is the author of text book, ‘Samajik Gabaysana: Boigyanik Gyan Onneswan Paddhati’,
published by Textbook Division of Bangla Academy.
He had the opportunity of providing training consultancy to Egypt, Tanzania, Pakistan, India, and Tibet. He was
consultant to The World Bank, The Population Council, The USAID, and IUCW and had attended International
conferences in Mexico, Egypt, and Indonesia as members of Bangladesh Delegation and NGO representative.
https://www.newagebd.net/article/159753/alauddin-elected-uap-bot-chairman

ড. ম োহোম্মদ আলোউদ্দিন ইউএপি ট্রোপি ম োর্ডের
মেয়োর যোন পন োপেত
ে

ড. ম োহোম্মদ আলোউদ্দিন সম্প্রপত ২০২২ ও ২০২৩ সোর্লর জনয ইউপনভোপসটি
ে অ এপিয়ো
িযোপসপিক (ইউএপি)-এর ট্রোপি ম োর্ডের মেয়োর যোন পন োপেত
ে
হর্য়র্েন। পতপন প পিষ্ট কূিনীপতক ও
সোর্ ক তত্ত্বো ধোয়ক সরকোর্রর উির্দষ্টো পস এ িপি সোপ র কোে মের্ক দোপয়ত্ব গ্রহণ কর্রন।
ড. আলোউদ্দিন ঢোকো প শ্বপ দযোলর্য়র ইনপিটিউি অ মসোিযোল ওর্য়লর্িয়োর অযোন্ড পরসোেে মের্ক
স োজকলযোর্ণ স্নোতর্কোত্তর পডপগ্র এ ং যুক্তরোর্ের প পিগোন প শ্বপ দযোলয় মের্ক এ এসডপিউ ও
পিএইেপড অজেন কর্রন। পতপন ঢোকো প শ্বপ দযোলয় মের্ক সহর্যোগী অধযোিক পহর্সর্ আগো
অ সর পনর্য় ম োিনপভপত্তক এনদ্দজও িোেিোইন্ডোর ইন্টোরনযোিনোর্লর োংলোর্দি কোপি প্রপতপনপধ
পহর্সর্ মযোগ মদন এ ং ২২ ের কোজ কর্র ২০০৬ সোর্ল অ সর গ্রহণ কর্রন।
ট্রোপি ম োর্ডের অনয পন োপেত
ে
সদসযরো হর্লন আ দুল পহন মেৌধুরী পসপনয়র সহসভোিপত, আলহোজ
আ দুল োর্লক ম োল্লো ও তোিপ
িোর্য়রো ঈন সহসভোিপত এ ং মক এ
দ্দজ ুল হক
মকোষোধযক্ষ। -প জ্ঞপি
https://www.bd-pratidin.com/news/2022/01/12/730024

ইউএপি ট্রাপি ব ার্ডের নতু ন বেয়ারম্যান ড.
বম্াহাম্মাদ আলাউদ্দিন
অনলাইন

বডস্ক

ড. ম োহোম্মোদ আলোউদ্দিন সম্প্রপত স সম্মপতক্রর্
ে

২০২২ ও ২০২৩ সোর্লর জনয

ইউপনভোপসটি
ে অি এপিয়ো িযোপসপির্কর (ইউএপি) ট্রোপি ম োর্ডের (প ওটি) মেয়োর যোন
পন োপেত
ে
হর্য়র্েন। পতপন প পিষ্ট কূিনীপতক ও সোর্ ক তত্ত্ব ধোয়ক সরকোর্রর উির্দষ্টো। পস
এ িপি সোপ র কোে মের্ক দোপয়ত্ব গ্রহণ কর্রন পতপন।
উর্ল্লখ্য, ট্রোপি ম োর্ডের অনযোনয পন োপেত
ে
সদসযরো হর্লন- পসপনয়র সহ-সভোিপত জনো
আব্দুল

পহন মেৌধুরী, সহ-সভিপত আলহোজ্ব আব্দুল

ঈন ও মকোষোধযক্ষ মক এ

োর্লক ম োল্রো ও তোিপ

িোর্য়রো

দ্দজ ুল হক।

ড. আলোউদ্দিন ঢোকো প শ্বপ দযোলর্য়র ইনপিটিউি অ মসোিযোল ওর্য়লর্িয়োর অযোন্ড পরসোেে
মের্ক স োজকলযোর্ণ স্নোতর্কোত্তর পডপগ্র এ ং যুক্তরোর্ের প পিগোন প শ্বপ দযোলয় মের্ক
এ এসডপিউ ও পিএইেপড পডপগ্র অজেন কর্রন। পতপন ঢোকো প শ্বপ দযোলয় মের্ক সহর্যোগী
অধযোিক পহর্সর্

আগো

অ সর পনর্য় ম োিন-পভপত্তক এনদ্দজও িোেিোইন্ডোর

ইন্টোরনযোিনোর্লর োংলোর্দি কোপি প্রপতপনপধ পহর্সর্ মযোগ মদন এ ং ২২ ের কোজ কর্র
২০০৬ সোর্ল অ সর গ্রহণ কর্রন।
অনযোনয সম্মোপনত প্রপতষ্ঠোতোর্দর

র্ধয ড. আলোউদ্দিন এ ং তোর স্ত্রী িোর্ত ো আলোউদ্দিন

উভর্য়ই ইউএপির্য়র প্রপতষ্ঠোতো সদসয। পিক্ষো অনুরোগী পহর্সর্

তোরো তোর্দর পনজ গ্রো

িোঙ্গোইর্লর মগোিোলিুর উির্জলোর ঝোওয়োইর্ল অ পিত পিশুর্দরর্ক

োনসম্মত প্রোেপ ক

পিক্ষো প্রদোর্নর লর্ক্ষয এসএন একোর্ডপ প্রপতষ্ঠো কর্রন।
ড. আলোউদ্দিন োংলো একোর্ডপ মের্ক প্রকোপিত িোঠ্য ই 'সো োদ্দজক গর্ ষণো: ব জ্ঞোপনক
জ্ঞোন অর্েষন িদপত' এর মলখ্ক। ড. আলোউদ্দিন প ির, তোনজোপনয়ো, িোপকস্তোন, ভোরত
এ ং পতব্বর্তর স্বোিয ও িপর োর কলযোণ প্রপিক্ষণ ক কোর্ে
ে
িরো িক
ে পহর্সর্

কোজ

কর্রন। পতপন প শ্ব যোংক, িিুর্লিন কোউদ্দিল, ইউএসএআইপড এ ং আইইউপসডপিউর
গর্ ষণো িরো িক
ে পের্লন। পতপন ম দ্দির্কো, প ির ও ইর্দোর্নপিয়োয় প পভন্ন আন্তজেোপতক
সর্ম্মলর্ন োংলোর্দি মডপলর্গির্ন এনদ্দজও প্রপতপনপধ পহর্সর্ মযোগ পদর্য়র্েন।
https://www.kalerkantho.com/online/corporatecorner/2022/01/13/1110500

ড. বম্াহাম্মাদ আলাউদ্দিন ইউএপি ট্রাপি ব ার্ডের নতু ন বেয়ারম্যান
ড. ম োহোম্মোদ আলোউদ্দিন সম্প্রপত স সম্মপতক্রর্
ে
২০২২ ও ২০২৩ সোর্লর জনয
ইউপনভোপসটি
ে অ এপিয়ো িযোপসপির্কর (ইউএপি) ট্রোপি ম োর্ডের (প ওটি) মেয়োর যোন
পন োপেত
ে
হর্য়র্েন। পতপন প পিষ্ট কূিনীপতক ও সোর্ ক তত্ত্বো ধোয়ক সরকোর্রর উির্দষ্টো,
পসএ িপি সোপ র কোে মের্ক দোপয়ত্ব গ্রহণ কর্রর্েন। ট্রোপি ম োর্ডের অনয পন োপেত
ে
সদসযরো হর্লন আব্দুল পহন মেৌধুরী (পসপনয়র সহসভোিপত), আব্দুল োর্লক ম োল্লো ও
তোিপ
িোর্য়রো ঈন (সহসভিপত) এ ং মকএ
দ্দজ ল
ু হক (মকোষোধযক্ষ)।
ড. আলোউদ্দিন ঢোকো প শ্বপ দযোলর্য়র ইনপিটিউি অ মসোিযোল ওর্য়লর্িয়োর অযোন্ড
পরসোেে মের্ক স োজকলযোর্ণ স্নোতর্কোত্তর পডপগ্র এ ং যুক্তরোর্ের প পিগোন প শ্বপ দযোলয়
মের্ক এ এসডপিউ ও পিএইেপড অজেন কর্রন। পতপন ঢোকো প শ্বপ দযোলয় মের্ক
সহর্যোগী অধযোিক পহসোর্ আগো অ সর পনর্য় ম োিনপভপত্তক এনদ্দজও িেিোইন্ডোর
ইন্টোরনযোিনোর্লর োংলোর্দি কোপি প্রপতপনপধ পহসোর্ মযোগ মদন এ ং ২২ ের কোজ
কর্র ২০০৬ সোর্ল অ সর গ্রহণ কর্রন। সং োদ প জ্ঞপি।
https://www.jugantor.com/todays-paper/news/509811/%E0%A6%A1.%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%
A6%A6%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6
%A8-%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A
6%BE%E0%A6%A8

ইউএপি ট্রোপির মেয়োর যোন ড. আলোউদ্দিন

ইউপনভোপসটি
ে অ

এপিয়ো িযোপসপির্কর (ইউএপি) ট্রোপি ম োর্ডের মেয়োর যোন হর্য়র্েন ড.

ম োহোম্মোদ আলোউদ্দিন। প লুি তত্ত্বো ধোয়ক সরকোর্রর সোর্ ক উির্দষ্টো কূিনীপতক পসএ
সোপ র

কোে

মের্ক

২০২২-২৩

সোর্লর

জনয

সম্প্রপত

দোপয়ত্ব

পনর্য়র্েন

িপি
পতপন।

ট্রোপি ম োর্ডের পন োপেত
ে
অনয সদসযরো হর্লন- পসপনয়র সহসভোিপত আব্দুল পহন মেৌধুরী ও আব্দুল
োর্লক ম োল্লো, সহসভোিপত তোিপ

িোর্য়রো

ঈন ও মকোষোধযক্ষ মকএ

দ্দজ ুল হক।

ড. আলোউদ্দিন ঢোপ ইনপিটিউি অ মসোিযোল ওর্য়লর্িয়োর অযোন্ড পরসোেে মের্ক স োজকলযোর্ণ
স্নোতর্কোত্তর এ ং যুক্তরোর্ের প পিগোন প শ্বপ দযোলয় মের্ক এ এসডপিউ ও পিএইেপড পডপগ্র িোন।
পতপন ঢোকো প শ্বপ দযোলর্য়র সহর্যোগী অধযোিক পের্লন। সং োদ প জ্ঞপি।

https://samakal.com/todays-print-edition/tpkhobor/article/2201141553/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%
E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A7%8
D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%A
E%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%A1%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%89%E0%A6%A6%E0%A7%8D
%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%A8

ইউএপি ট্রাপি ব ার্ডের নতু ন বেয়ারম্যান
আলাউদ্দিন



ইউপনভোপসটি
ে অ এপিয়ো িযোপসপির্কর (ইউএপি) ট্রোপি ম োর্ডের মেয়োর যোন পন োপেত
ে
হর্য়র্েন ম োহোম্মোদ আলোউদ্দিন।
স সম্মপতক্রর্
ে
সম্প্রপত তোর্ক ২০২২ ও ২০২৩ সোর্লর জনয পন োপেত
ে
করো হর্য়র্ে র্ল এক সং োদ
প জ্ঞপির্ত জোপনর্য়র্ে ইউএপি।
ট্রোপি ম োর্ডের অনযোনয সদসয হর্লন- মজযষ্ঠ সহ সভোিপত আব্দুল পহন মেৌধুরী, সহ সভোিপত
আব্দুল োর্লক ম োল্লো ও তোিপ
িোর্য়রো ঈন এ ং মকোষোধযক্ষ মক এ
দ্দজ ুল হক।
নতু ন মেয়োর যোন আলোউদ্দিন ঢোকো প শ্বপ দযোলয় মের্ক সহর্যোগী অধযোিক পহর্সর্ আগো
অ সর পনর্য় ম োিনপভপত্তক এনদ্দজও িেিোইন্ডোর ইন্টোরনযোিনোর্লর োংলোর্দর্ির কোপি প্রপতপনপধ
পহর্সর্ মযোগ মদন। মসখ্োর্ন ২২ ের কোজ কর্র ২০০৬ সোর্ল অ সর মনন।
পতপন প শ্ব যোংক, িিুর্লিন কোউদ্দিল, ইউএসএআইপড ও আইইউপসডপিউ এর গর্ ষণো িরো িক
ে
পের্লন।
পতপন ঢোকো প শ্বপ দযোলর্য়র ইনপিটিউি অ মসোিযোল ওর্য়লর্িয়োর অযোন্ড পরসোেে মের্ক
স োজকলযোর্ণ স্নোতর্কোত্তর পডপগ্র এ ং যুক্তরোর্ের প পিগোন প শ্বপ দযোলয় মের্ক পিএইেপড পডপগ্র
অজেন কর্রন।
https://bangla.bdnews24.com/campus/article1998481.bdnews

ইউএপি প ওটির নতু ন মেয়োর যোন ড.
আলোউদ্দিন

ড. ম োহোম্মোদ আলোউদ্দিন © টিপডপস ির্িো

২০২২ ও ২০২৩ সোর্লর জনয ইউপনভোপসটি
ে অি এপিয়ো িযোপসপিক (ইউএপি)-এর
ট্রোপি ম োর্ডের (প ওটি) মেয়োর যোন পন োপেত
ে
হর্য়র্েন ড. ম োহোম্মোদ আলোউদ্দিন।
পতপন প পিষ্ট কূিননপতক ও সোর্ ক তত্ত্বো ধোয়ক সরকোর্রর উির্দষ্টো পস এ

িপি

সোপ র কোে মের্ক এই দোপয়ত্ব গ্রহণ কর্রর্েন।
সম্প্রপত স সম্মপতক্রর্
ে
পহর্সর্

ড. আলোউদ্দিন প শ্বপ দযোলয়টির প ওটির মেয়োর যোন

পন োপেত
ে
হর্য়র্েন

র্ল আজ

ঙ্গল োর (১১ জোনুয়োপর) প শ্বপ দযোলর্য়র

এক সং োদ প জ্ঞপির্ত এ তেয জোনোর্নো হয়।
সং োদ প জ্ঞপির্ত আরও
হর্লন- আব্দুল

লো হয়, ট্রোপি ম োর্ডের অনযোনয পন োপেত
ে
সদসযরো

পহন মেৌধুরী (পসপনয়র সহ- সভোিপত), আলহোজ্ব আব্দুল

োর্লক

ম োল্লো ও তোিপ

িোর্য়রো

ঈন (সহ-সভিপত) ও মক এ

দ্দজ ুল হক

(মকোষোধযক্ষ)।
ড. আলোউদ্দিন ঢোকো প শ্বপ দযোলর্য়র ইনপিটিউি অ

মসোিযোল ওর্য়লর্িয়োর

অযোন্ড পরসোেে মের্ক স োজকলযোর্ণ স্নোতর্কোত্তর পডপগ্র এ ং যুক্তরোর্ের প পিগোন
প শ্বপ দযোলয় মের্ক এ এসডপিউ ও পিএইেপড অজেন কর্রন। পতপন ঢোকো
প শ্বপ দযোলয় মের্ক সহর্যোগী অধযোিক পহর্সর্

আগো

ম োিনপভপত্তক এনদ্দজও িেিোইন্ডোর ইন্টোরনযোিনোর্লর

অ সর পনর্য়
োংলোর্দি কোপি

প্রপতপনপধ পহর্সর্ মযোগ মদন এ ং ২২ ের কোজ কর্র ২০০৬ সোর্ল অ সর গ্রহণ
কর্রন।
অনযোনয সম্মোপেত প্রপতষ্ঠোতোর্দর

র্ধয ড. আলোউদ্দিন এ ং তোর স্ত্রী িোর্ত ো

আলোউদ্দিন উভর্য়ই ইউএপি-এর প্রপতষ্ঠোতো সদসয। পিক্ষো অনুরোগী পহর্সর্ তোরো
তোর্দর পনজ গ্রো

এলোকো িোঙ্গোইল মজলোর মগোিোলিুর উির্জলোর ঝোওয়োইর্ল

অ পিত পিশুর্দরর্ক

োনসম্মত প্রোেপ ক পিক্ষোর দৃঢ়পভপত্ত প্রদোর্নর লর্ক্ষয

এসএন একোর্ডপ প্রপতষ্ঠো কর্রর্েন।
ড. আলোউদ্দিন োংলো একোর্ডপ

মের্ক প্রকোপিত িোঠ্য ই “সো োদ্দজক গর্ ষণো:

ব জ্ঞোপনক জ্ঞোন অর্েষন িদপত” এর মলখ্ক। ড. আলোউদ্দিন প ির, তোনজোপনয়ো,
িোপকস্তোন, ভোরত এ ং পতব্বর্তর স্বোিয ও িপর োর কলযোণ প্রপিক্ষণ ক কোর্ন্ড
ে
িরো িক
ে পহর্সর্

কোজ কর্রন। পতপন প শ্ব যোংক, িিুর্লিন কোউদ্দিল,

ইউএসএআইপড এ ং আইইউপসডপ øউর গর্ ষনো িরো িক
ে পের্লন। পতপন
ম দ্দির্কো, প ির ও ইর্দোর্নপিয়োয় প পভন্ন আন্তজেোপতক সর্ম্মলর্ন
মডপলর্গির্ন এনদ্দজও প্রপতপনপধ পহর্সর্ মযোগ পদর্য়র্েন।
https://thedailycampus.com/private-university/84188

োংলোর্দি

ড. ম োহোম্মোদ আলোউদ্দিন ইউএপি ট্রোপি ম োর্ডের নতু ন
মেয়োর যোন পন োপেত
ে

ড. ম োহোম্মোদ আলোউদ্দিন সম্প্রপত স সম্মপতক্রর্
ে
২০২২ ও ২০২৩ সোর্লর জনয
ইউপনভোপসটি
ে অি এপিয়ো িযোপসপিক (ইউএপি)-এর ট্রোপি ম োর্ডের (প ওটি) মেয়োর যোন
পন োপেত
ে
হর্য়র্েন।
পতপন প পিষ্ট কূিনীপতক ও সোর্ ক তত্ত্ব ধোয়ক সরকোর্রর উির্দষ্টো, জনো
সোপ র কোে মের্ক দোপয়ত্ব গ্রহণ কর্রর্েন।

পস এ

িপি

উর্ল্লখ্য, ট্রোপি ম োর্ডের অনযোনয পন োপেত
ে
সদসযরো হর্লন, জনো আব্দুল পহন মেৌধুরী
পসপনয়র সহ সভোিপত, আলহোজ্ব আব্দুল োর্লক ম োল্লো ও তোিপ
িোর্য়রো ঈন সহ
সভিপত ও মক এ
দ্দজ ুল হক মকোষোধযক্ষ।
ড. আলোউদ্দিন ঢোকো প শ্বপ দযোলর্য়র ইনপিটিউি অ মসোিযোল ওর্য়লর্িয়োর অযোন্ড পরসোেে
মের্ক স োজকলযোর্ণ স্নোতর্কোত্তর পডপগ্র এ ং যুক্তরোর্ের প পিগোন প শ্বপ দযোলয় মের্ক
এ এসডপিউ ও পিএইেপড অজেন কর্রন।
পতপন ঢোকো প শ্বপ দযোলয় মের্ক সহর্যোগী অধযোিক পহর্সর্ আগো অ সর পনর্য় ম োিনপভপত্তক এনদ্দজও িেিোইন্ডোর ইন্টোরনযোিনোর্লর োংলোর্দি কোপি প্রপতপনপধ পহর্সর্ মযোগ
মদন এ ং ২২ ের কোজ কর্র ২০০৬ সোর্ল অ সর গ্রহণ কর্রন।
অনযোনয সম্মোপেত প্রপতষ্ঠোতোর্দর র্ধয ড. আলোউদ্দিন এ ং তোর স্ত্রী িোর্ত ো আলোউদ্দিন
উভর্য়ই ইউএপি-এর প্রপতষ্ঠোতো সদসয। পিক্ষো অনুরোগী পহর্সর্ তোাঁরো তোর্দর পনজ গ্রো
এলোকো িোঙ্গোইল মজলোর মগোিোলিুর উির্জলোর ঝোওয়োইর্ল অ পিত পিশুর্দরর্ক
োনসম্মত প্রোেপ ক পিক্ষোর দৃঢ়পভপত্ত প্রদোর্নর লর্ক্ষয এসএন একোর্ডপ প্রপতষ্ঠো কর্রর্েন।
ড. আলোউদ্দিন োংলো একোর্ডপ মের্ক প্রকোপিত িোঠ্য ই “সো োদ্দজক গর্ ষণো: ব জ্ঞোপনক
জ্ঞোন অর্েষন িদপত” এর মলখ্ক। ড. আলোউদ্দিন প ির, তোনজোপনয়ো, িোপকস্তোন, ভোরত

এ ং পতব্বর্তর স্বোিয ও িপর োর কলযোণ প্রপিক্ষণ ক কোর্ন্ড
ে
িরো িক
ে পহর্সর্
কর্রন।

কোজ

পতপন প শ্ব যোংক, িিুর্লিন কোউদ্দিল, ইউএসএআইপড এ ং আইইউপসডপিউর গর্ ষনো
িরো িক
ে পের্লন। পতপন ম দ্দির্কো, প ির ও ইর্দোর্নপিয়োয় প পভন্ন আন্তজেোপতক সর্ম্মলর্ন
োংলোর্দি মডপলর্গির্ন এনদ্দজও প্রপতপনপধ পহর্সর্ মযোগ পদর্য়র্েন।
https://bdtone24.com/archives/12006

ড. ম োহোম্মোদ আলোউদ্দিন ইউএপি ট্রোপি ম োর্ডের নতু ন
মেয়োর যোন
ড. ম োহোম্মোদ আলোউদ্দিন সম্প্রপত স সম্মপতক্রর্
ে
২০২২ ও ২০২৩ সোর্লর জনয
ইউপনভোপসটি
ে অি এপিয়ো িযোপসপিক (ইউএপি)-এর ট্রোপি ম োর্ডের (প ওটি) মেয়োর যোন
পন োপেত
ে
হর্য়র্েন। পতপন প পিষ্ট কূিনীপতক ও সোর্ ক তত্ত্ব ধোয়ক সরকোর্রর
উির্দষ্টো,পস এ িপি সোপ র কোে মের্ক দোপয়ত্ব গ্রহণ কর্রর্েন।
উর্ল্লখ্য, ট্রোপি ম োর্ডের অনযোনয পন োপেত
ে
সদসযরো হর্লন, জনো আব্দুল পহন মেৌধুরী
পসপনয়র সহ সভোিপত, আলহোজ্ব আব্দুল োর্লক ম োল্লো ও তোিপ
িোর্য়রো ঈন সহ
সভিপত ও মক এ
দ্দজ ল
ু হক মকোষোধযক্ষ।

ড. আলোউদ্দিন ঢোকো প শ্বপ দযোলর্য়র ইনপিটিউি অ মসোিযোল ওর্য়লর্িয়োর অযোন্ড
পরসোেে মের্ক স োজকলযোর্ণ স্নোতর্কোত্তর পডপগ্র এ ং যুক্তরোর্ের প পিগোন প শ্বপ দযোলয়
মের্ক এ এসডপিউ ও পিএইেপড অজেন কর্রন। পতপন ঢোকো প শ্বপ দযোলয় মের্ক
সহর্যোগী অধযোিক পহর্সর্ আগো অ সর পনর্য় ম োিন-পভপত্তক এনদ্দজও িেিোইন্ডোর
ইন্টোরনযোিনোর্লর োংলোর্দি কোপি প্রপতপনপধ পহর্সর্ মযোগ মদন এ ং ২২ ের কোজ
কর্র ২০০৬ সোর্ল অ সর গ্রহণ কর্রন।
অনযোনয সম্মোপেত প্রপতষ্ঠোতোর্দর র্ধয ড. আলোউদ্দিন এ ং তোর স্ত্রী িোর্ত ো আলোউদ্দিন
উভর্য়ই ইউএপি-এর প্রপতষ্ঠোতো সদসয। পিক্ষো অনুরোগী পহর্সর্ তোাঁরো তোর্দর পনজ গ্রো
এলোকো িোঙ্গোইল মজলোর মগোিোলিুর উির্জলোর ঝোওয়োইর্ল অ পিত পিশুর্দরর্ক
োনসম্মত প্রোেপ ক পিক্ষোর দৃঢ়পভপত্ত প্রদোর্নর লর্ক্ষয এসএন একোর্ডপ প্রপতষ্ঠো
কর্রর্েন।
ড. আলোউদ্দিন োংলো একোর্ডপ মের্ক প্রকোপিত িোঠ্য ই “সো োদ্দজক গর্ ষণো:
ব জ্ঞোপনক জ্ঞোন অর্েষন িদপত” এর মলখ্ক। ড. আলোউদ্দিন প ির, তোনজোপনয়ো,
িোপকস্তোন, ভোরত এ ং পতব্বর্তর স্বোিয ও িপর োর কলযোণ প্রপিক্ষণ ক কোর্ন্ড
ে
িরো িক
ে
পহর্সর্ কোজ কর্রন। পতপন প শ্ব যোংক, িিুর্লিন কোউদ্দিল, ইউএসএআইপড এ ং
আইইউপসডপিউর গর্ ষনো িরো িক
ে পের্লন। পতপন ম দ্দির্কো, প ির ও ইর্দোর্নপিয়োয়
প পভন্ন আন্তজেোপতক সর্ম্মলর্ন োংলোর্দি মডপলর্গির্ন এনদ্দজও প্রপতপনপধ পহর্সর্ মযোগ
পদর্য়র্েন।
https://lekhapora24.net/2022/01/11/%e0%a6%a1%e0%a6%ae%e0%a7%8b%e0%a6%b9%e0%a6%be%e0%a6%ae%e0%a7%8d%e0%a6%ae%e
0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a6%86%e0%a6%b2%e0%a6%be%e0%a6%89%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%a6%e
0%a6%bf%e0%a6%a8-%e0%a6%87%e0%a6%89/

ইউএপি ট্রোপি ম োর্ডের নতু ন মেয়োর যোন ড. ম োহোম্মোদ আলোউদ্দিন

ইউপনভোপসটি
ে অি এপিয়ো িযোপসপিক (ইউএপি)-এর ট্রোপি ম োর্ডের (প ওটি)মেয়োর যোন
পন োপেত
ে
হর্য়র্েন। ড. ম োহোম্মোদ আলোউদ্দিন। সম্প্রপত স সদর্সযর সম্মপতক্রর্ ২০২২ ও
২০২৩ সোর্লর জনয তোর্ক মেয়োর যোন পহর্সর্ পন োপেত
ে
করো হয়।
পতপন প পিষ্ট কূিনীপতক ও সোর্ ক তত্ত্ব ধোয়ক সরকোর্রর উির্দষ্টো, পস এ িপি সোপ র কোে
মের্ক দোপয়ত্ব গ্রহণ কর্রর্েন।
উর্ল্লখ্য, ট্রোপি ম োর্ডের অনযোনয পন োপেত
ে
সদসযরো হর্লন, পসপনয়র সহসভোিপত আব্দুল
পহন মেৌধুরী, সহসভোিপত, আলহোজ্ব আব্দুল োর্লক ম োল্লো ও তোিপ
িোর্য়রো ঈন।
আর মকোষোধযক্ষ পন োপেত
ে
হর্য়র্েন মক এ
দ্দজ ুল হক।
ড. আলোউদ্দিন ঢোকো প শ্বপ দযোলর্য়র ইনপিটিউি অ মসোিযোল ওর্য়লর্িয়োর অযোন্ড পরসোেে
মের্ক স োজকলযোর্ণ স্নোতর্কোত্তর পডপগ্র এ ং যুক্তরোর্ের প পিগোন প শ্বপ দযোলয় মের্ক
এ এসডপিউ ও পিএইেপড অজেন কর্রন। পতপন ঢোকো প শ্বপ দযোলয় মের্ক সহর্যোগী
অধযোিক পহর্সর্
আগো
অ সর পনর্য় ম োিন-পভপত্তক এনদ্দজও িেিোইন্ডোর
ইন্টোরনযোিনোর্লর োংলোর্দি কোপি প্রপতপনপধ পহর্সর্ মযোগ মদন এ ং ২২ ের কোজ কর্র
২০০৬ সোর্ল অ সর গ্রহণ কর্রন।
অনযোনয প্রপতষ্ঠোতোর্দর র্ধয ড. আলোউদ্দিন এ ং তোর স্ত্রী িোর্ত ো আলোউদ্দিন উভর্য়ই
ইউএপি-এর প্রপতষ্ঠোতো সদসয। পিক্ষো অনুরোগী পহর্সর্ তোাঁরো তোর্দর পনজ গ্রো এলোকো
িোঙ্গোইল মজলোর মগোিোলিুর উির্জলোর ঝোওয়োইর্ল অ পিত পিশুর্দরর্ক োনসম্মত
প্রোেপ ক পিক্ষোর দৃঢ়পভপত্ত প্রদোর্নর লর্ক্ষয এসএন একোর্ডপ প্রপতষ্ঠো কর্রর্েন।
ড. আলোউদ্দিন োংলো একোর্ডপ মের্ক প্রকোপিত িোঠ্য ই “সো োদ্দজক গর্ ষণো: ব জ্ঞোপনক
জ্ঞোন অর্েষন িদপত” এর মলখ্ক।
পতপন তোনজোপনয়ো, িোপকস্তোন, ভোরত এ ং পতব্বর্তর স্বোিয ও িপর োর কলযোণপ্রপিক্ষণ
ক কোর্ন্ড
ে
িরো িক
ে
পহর্সর্
কোজ কর্রন। প শ্ব যোংক, িিুর্লিন কোউদ্দিল,

ইউএসএআইপড এ ং আইইউপসডপিউর গর্ ষনো িরো িক
ে পের্লন। ম দ্দির্কো, প ির ও
ইর্দোর্নপিয়োয়প পভন্ন আন্তজেোপতক সর্ম্মলর্ন োংলোর্দি মডপলর্গির্ন এনদ্দজওপ্রপতপনপধ
পহর্সর্ মযোগ পদর্য়র্েন।
https://careertimes24.com/archives/36517

ইউএপি ট্রাপি ব ার্ডের নতু ন বেয়ারম্যান ড.
বম্াহাম্মাদ আলাউদ্দিন
পনজস্ব প্রপতর্ দক | ১২ জোনুয়োপর, ২০২২

২০২২ ও ২০২৩ পিষ্টোর্ব্দর জনয ইউপনভোপসটি
ে অি এপিয়ো িযোপসপির্কর (ইউএপি) ট্রোপি ম োর্ডের
(প ওটি) মেয়োর যোন পন োপেত
ে
হর্য়র্েন ড. ম োহোম্মোদ আলোউদ্দিন। সম্প্রপত স সম্মপতক্রর্
ে
পতপন
প পিষ্ট কূিনীপতক ও সোর্ ক তত্ত্ব ধোয়ক সরকোর্রর উির্দষ্টো পস এ িপি সোপ র কোে মের্ক দোপয়ত্ব
গ্রহণ কর্রর্েন।

ট্রোপি ম োর্ডের অনযোনয পন োপেত
ে
সদসযরো হর্লন, পসপনয়র সহ সভোিপত আব্দুল
সভিপত আব্দুল োর্লক ম োল্লো ও তোিপ
িোর্য়রো ঈন এ ং মকোষোধযক্ষ মক এ

পহন মেৌধুরী, সহ
দ্দজ ুল হক।

ড. আলোউদ্দিন ঢোকো প শ্বপ দযোলর্য়র ইনপিটিউি অ মসোিযোল ওর্য়লর্িয়োর অযোন্ড পরসোেে মের্ক
স োজকলযোর্ণ স্নোতর্কোত্তর পডপগ্র এ ং যুক্তরোর্ের প পিগোন প শ্বপ দযোলয় মের্ক এ এসডপিউ ও
পিএইেপড অজেন কর্রন। পতপন ঢোকো প শ্বপ দযোলয় মের্ক সহর্যোগী অধযোিক পহর্সর্ আগো
অ সর পনর্য় ম োিন-পভপত্তক এনদ্দজও িেিোইন্ডোর ইন্টোরনযোিনোর্লর োংলোর্দি কোপি প্রপতপনপধ
পহর্সর্ মযোগ মদন এ ং ২২ ের কোজ কর্র ২০০৬ পিষ্টোর্ব্দ অ সর গ্রহণ কর্রন।
ড. আলোউদ্দিন এ ং তোর স্ত্রী িোর্ত ো আলোউদ্দিন উভর্য়ই ইউএপি-এর প্রপতষ্ঠোতো সদসয। পিক্ষো
অনুরোগী পহর্সর্ তোরো তোর্দর পনজ গ্রো এলোকো িোঙ্গোইল মজলোর মগোিোলিুর উির্জলোর
ঝোওয়োইর্ল অ পিত পিশুর্দরর্ক োনসম্মত প্রোেপ ক পিক্ষোর দৃঢ়পভপত্ত প্রদোর্নর লর্ক্ষয এসএন
একোর্ডপ প্রপতষ্ঠো কর্রর্েন।
ড. আলোউদ্দিন োংলো একোর্ডপ মের্ক প্রকোপিত িোঠ্য ই ‘সো োদ্দজক গর্ ষণো: ব জ্ঞোপনক জ্ঞোন
অর্েষন িদ্ধপত’ এর মলখ্ক। পতপন প ির, তোনজোপনয়ো, িোপকস্তোন, ভোরত এ ং পতব্বর্তর স্বোিয ও
িপর োর কলযোণ প্রপিক্ষণ ক কোর্ে
ে
িরো িক
ে পহর্সর্ কোজ কর্রন। পতপন প শ্ব যোংক, িিুর্লিন
কোউদ্দিল, ইউএসএআইপড এ ং আইইউপসডপিউর গর্ ষণো িরো িক
ে পের্লন। পতপন ম দ্দির্কো,
প ির ও ইর্দোর্নপিয়োয় প পভন্ন আন্তজেোপতক সর্ম্মলর্ন োংলোর্দি মডপলর্গির্ন এনদ্দজও প্রপতপনপধ
পহর্সর্ মযোগ পদর্য়র্েন।
ইউএপি ট্রোপি ম োর্ডের নতু ন মেয়োর যোন ড. ম োহোম্মোদ আলোউদ্দিন - প শ্বপ দযোলয় - বদপনকপিক্ষো
(dainikshiksha.com)

