
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fire drill held at University of Asia Pacific 
 

 
 

A fire drill was held at the permanent campus of University of Asia Pacific (UAP) to raise awareness about 

basic actions to be taken in case of building fire, earthquake and related accidents. 
A good number of employees and students and the personnel of Fire Service and Civil Defense (FSCD) jointly 

participated in this fire drill on Wednesday (15 February), reads a press release.  

The exercise was jointly conducted by Abul Bashar, deputy assistant director of FSCD; and Abdul Mannan, senior 

station master of Mohammadpur Fire Service station. 

Earlier, a workshop on fire drill was also held at the university auditorium to familiarise the staff with emergency 

procedures so that they can respond quickly in case of any fire incident. 

The fire drill was held at backyard and east plaza of the university with the presence of Vice Chancellor Prof Dr 

Qumrul Ahsan; Pro Vice Chancellor Prof Dr Md Sultan Mahmud; Registrar in-charge Dr Md Mostafizur Rahman 

along with a large number of faculty members, students, employees and staff. 
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Fire drill held at University of Asia Pacific 
 

A good number of employees and students and the personnel of Fire Service and Civil Defence jointly participated 

in this fire drill 

 
Tribune Desk 
February 15, 2023 5:55 PM 
A fire drill was held at the permanent campus of University of Asia Pacific (UAP) in Dhaka on Wednesday to raise 

awareness about basic actions to be taken in case of building fire, earthquake and related accidents. 

A good number of employees and students and the personnel of Fire Service and Civil Defence jointly participated 

in this fire drill, according to a press release issued on Wednesday.  

 
The exercise was jointly conducted by Abul Bashar, deputy assistant director, FSCD, and Abdul Mannan, senior 
station master, Mohammadpur Fire Service Stations.  
Earlier, a workshop on fire drill was also held at the university auditorium to familiarize the staff with emergency 

procedures so that they can respond quickly in case of any fire incident. 

The fire drill was held at Backyard and East Plaza of the university with the presence of the Vice Chancellor Prof 

Dr Qumrul Ahsan, Pro Vice Chancellor Prof Dr Md Sultan Mahmud, Registrar (in-charge) Dr Md Mostafizur 

Rahman, along with a large number of faculty members, students, employees and staff. 
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ইউনিভানস িটি অব এনিয়া প্যানসনিকে অনি নিব িাপ্ণ মহড়া 
প্রবা প্রতিববদক 

 ১৫ ফেব্রুয়াতি ২০২৩ ১৯:০৮ তিএম । আিবেট : ১৫ ফেব্রুয়াতি ২০২৩ ২২:৩৮ তিএম 

 
ইউতিভাতস িটট অব এতিয়া িযাতসতেবক অতি তিব িািণ মহড়া। প্রবা েবটা 

ভবকি আগুি লাগা ও ভূনমেম্প সম্পনেিত দরু্ িিিায় েরণীয় ও প্রাথনমে োজগুকলা সম্পকেি সকেতিতা 

বৃদ্ধির জিয ইউনিভানস িটি অব এনিয়া প্যানসনিকের গ্রীি ররাকের স্থায়ী েযাম্পাকস অনি-প্রনতকরাধ, 

নিব িাপ্ণ, উিার ও জরুনর বনহিগমি নবষয়ে মহড়া অিুটিত হকয়কে। 

বুধবাি (১৫ ফেব্রুয়াতি) তবশ্বতবদযালবয়ি এক সংবাদ তবজ্ঞতিবি এ িথ্য জািাবিা হয়। 

তবজ্ঞতিবি বলা হয়, মহড়ায় তবশ্বতবদযালবয়ি কম িকিিা-কম িচািী, ছাত্র-ছাত্রী, োয়াি সাতভিস ও তসতভল তেবেবেি কমীিা 

অংি ফিয়। 

মহড়া িতিচালিা কবিি োয়াি সাতভিস ও তসতভল তেবেবেি উিসহকািী িতিচালক ফমা. আবুল বািাি ও 

ফমাহাম্মদিুি োয়াি সাতভিস ফেবিবিি তসতিয়াি ফেিি মাোি আব্দলু মান্নাি। 

তিক্ষাথ্ীবদি িািািাতি তবশ্বতবদযালবয়ি উিাচার্ ি অধযািক ে. কামরুল আহসাি, উি-উিাচার্ ি অধযািক ে. সুলিাি 

মাহমুদ, ভািপ্রাি ফকাষাধযক্ষ অধযািক ে. মতহউদ্দিি আহবমদ ভ ুঁ ইয়া, ভািপ্রাি ফিদ্দজস্ট্রাি ে. ফমাস্তাতেজিু িহমাি, 

অিুষদবি তেি, তবভাগীয় প্রধাি, তিক্ষকিা অংি ফিি। 
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ইউনিভানস িটি অব এনিয়া প্যানসনিকে অনি নিব িাপ্ণ মহড়া অিুটিত 

  তিজস্ব প্রতিববদক 

 প্রকাতিি: ১৫-২-২০২৩ দিুুি ৩:৫৮ 

 
ভববি আগুি লাগা, ভূতমকম্প ও এ সম্পতকিি দুর্ িটিায় কিণীয় এবং প্রাথ্তমক কাজগুবলা সম্পবকি সবচিিিা বদৃ্দিি 

লবক্ষয বুধবাি সকাবল (১৫ মাচি ২০২৩) ইউতিভাতস িটট অব এতিয়া িযাতসতেবক (ইউএতি) অতি তিব িািণ মহড়া অিুটিি 

হবয়বছ।  তবশ্বতবদযালবয়ি গ্রীণ ফিােস্থ স্থায়ী কযাম্পাবস অতি-প্রতিবিাধ, তিব িািণ, উিাি ও জরুতি বতহগ িমি তবষয়ক এ 

মহড়া অিুটিি হয়। 

ফর্ৌথ্ভাবব এ মহড়ায় ইউতিভাতস িটট অব এতিয়া িযাতসতেবকি কম িকিিা-কম িচািী, ছাত্র-ছাত্রী এবং োয়াি সাতভিস ও 

তসতভল তেবেে এি কমীিা অংি ফিয়। মহড়াটট িতিচালিা কবিি োয়াি সাতভিস ও তসতভল তেবেে এি উি সহকািী 

িতিচালক ফমা. আবুল বািাি ও ফমাহাম্মদিুি োয়াি সাতভিস ফেিবিি তসতিয়ি ফেিি মাোি আব্দলু মান্নাি। 

মহড়াি আবগ তবি^তবদযালবয়ি অতেটতিয়াবম একটট কম িিালাি আবয়াজি কিা হয়। ফর্খাবি অতি-প্রতিবিাধ, 

তিব িািণ, উিাি ও জরুতি বতহগ িমি তবষয়ক তবস্তাতিি আবলাচিা কিা হয়। 

এ মহড়ায় তবশ্বতবদযালবয়ি তিক্ষাথ্ীবদি িািািাতি ইউএতিি উিাচার্ ি অধযািক ে. কামরুল আহসাি, উি-উিাচার্ ি 

অধযািক ে. সুলিাি মাহমদু, ভািপ্রাি ফকাষাধযক্ষ অধযািক ে. মতহউদ্দিি আহবমদ ভূুঁ ইয়া, ভািপ্রাি ফিদ্দজস্ট্রাি ে. 

ফমাস্তাতেজিু িহমাি, তেি, তবভাগীয় প্রধাি ও তিক্ষকগণ এবং অিযািয কম িকিিা-কম িচািীিাও অংিগ্রহণ কবিি। 

 

https://www.dailysokalersomoy.com/news/64763  
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ইউনিভানস িটি অব এনিয়া প্যানসনিকে অনি নিব িাপ্ণ মহড়া 
 প্রকাতিি: ১৫ ফেব্রুয়ািী ২০২৩, ১৬:৩৬ 13Shares 

 

 
                                                ইউতিভাতস িটট অব এতিয়া িযাতসতেবক অতি তিব িািণ মহড়া 
 

লাইভ প্রনতকবদে: ভববি আগুি লাগা, ভূতমকম্প ও এ সম্পতকিি দুর্ িটিায় কিণীয় এবং প্রাথ্তমক কাজগুবলা 

সম্পবকি সবচিিিা বদৃ্দিি লবক্ষয বুধবাি সকাবল (১৫ মাচি ২০২৩) ইউতিভাতস িটট অব এতিয়া িযাতসতেবক (ইউএতি) 

অতি তিব িািণ মহড়া অিুটিি হবয়বছ। তবশ্বতবদযালবয়ি গ্রীণ ফিােস্থ স্থায়ী কযাম্পাবস অতি-প্রতিবিাধ, তিব িািণ, উিাি 

ও জরুতি বতহগ িমি তবষয়ক এ মহড়া অিুটিি হয়। 

ফর্ৌথ্ভাবব এ মহড়ায় ইউতিভাতস িটট অব এতিয়া িযাতসতেবকি কম িকিিা-কম িচািী, ছাত্র-ছাত্রী এবং োয়াি সাতভিস ও 

তসতভল তেবেে এি কমীিা অংি ফিয়। মহড়াটট িতিচালিা কবিি োয়াি সাতভিস ও তসতভল তেবেে এি উি সহকািী 

িতিচালক ফমা. আবুল বািাি ও ফমাহাম্মদিুি োয়াি সাতভিস ফেিবিি তসতিয়ি ফেিি মাোি আব্দলু মান্নাি। 

মহড়াি আবগ তবি^তবদযালবয়ি অতেটতিয়াবম একটট কম িিালাি আবয়াজি কিা হয়। ফর্খাবি অতি-প্রতিবিাধ, 

তিব িািণ, উিাি ও জরুতি বতহগ িমি তবষয়ক তবস্তাতিি আবলাচিা কিা হয়। 

এ মহড়ায় তবশ্বতবদযালবয়ি তিক্ষাথ্ীবদি িািািাতি ইউএতিি তভতস প্রবেসি ে. কামরুল আহসাি, ফপ্রা তভতস প্রবেসি 

ে. সুলিাি মাহমুদ, ভািপ্রাি ফকাষাধযক্ষ প্রবেসি ে. মতহউদ্দিি আহবমদ ভূুঁ ইয়া, ভািপ্রাি ফিদ্দজস্ট্রাি ে. 

ফমাস্তাতেজিু িহমাি, তেি, তবভাগীয় প্রধাি ও তিক্ষকগণ এবং অিযািয কম িকিিা-কম িচািীিাও অংিগ্রহণ কবিি। 
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ইউনিভানস িটি অব এনিয়া প্যানসনিকে অনি নিব িাপ্ণ মহড়া অিুটিত 
 

 
লােতিউজতবতে, ১৫ ফেব্রুয়াতি: ভববি আগুি লাগা, ভূতমকম্প ও এ সম্পতকিি দুর্ িটিায় কিণীয় এবং প্রাথ্তমক 

কাজগুবলা সম্পবকি সবচিিিা বদৃ্দিি লবক্ষয বুধবাি সকাবল (১৫ মাচি ২০২৩) ইউতিভাতস িটট অব এতিয়া িযাতসতেবক 

(ইউএতি) অতি তিব িািণ মহড়া অিুটিি হবয়বছ। 

তবশ্বতবদযালবয়ি গ্রীণ ফিােস্থ স্থায়ী কযাম্পাবস অতি-প্রতিবিাধ, তিব িািণ, উিাি ও জরুতি বতহগ িমি তবষয়ক এ মহড়া 

অিুটিি হয়। 

ফর্ৌথ্ভাবব এ মহড়ায় ইউতিভাতস িটট অব এতিয়া িযাতসতেবকি কম িকিিা-কম িচািী, ছাত্র-ছাত্রী এবং োয়াি সাতভিস ও 

তসতভল তেবেে এি কমীিা অংি ফিয়। মহড়াটট িতিচালিা কবিি োয়াি সাতভিস ও তসতভল তেবেে এি উি 

সহকািী িতিচালক ফমা. আবুল বািাি ও ফমাহাম্মদিুি োয়াি সাতভিস ফেিবিি তসতিয়ি ফেিি মাোি আব্দলু 

মান্নাি। 

মহড়াি আবগ তবশ্বতবদযালবয়ি অতেটতিয়াবম একটট কম িিালাি আবয়াজি কিা হয়। ফর্খাবি অতি-প্রতিবিাধ, 

তিব িািণ, উিাি ও জরুতি বতহগ িমি তবষয়ক তবস্তাতিি আবলাচিা কিা হয়। 

এ মহড়ায় তবশ্বতবদযালবয়ি তিক্ষাথ্ীবদি িািািাতি ইউএতিি উিাচার্ ি অধযািক ে. কামরুল আহসাি, উি-উিাচার্ ি 

অধযািক ে. সুলিাি মাহমুদ, ভািপ্রাি ফকাষাধযক্ষ অধযািক ে. মতহউদ্দিি আহবমদ ভূুঁ ইয়া, ভািপ্রাি ফিদ্দজস্ট্রাি 

ে. ফমাস্তাতেজিু িহমাি, তেি, তবভাগীয় প্রধাি ও তিক্ষকগণ এবং অিযািয কম িকিিা-কম িচািীিাও অংিগ্রহণ কবিি। 
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