
 

 

 

 
 

Workshop on ‘Idea Season 2.0’ held 
Star Digital Report 

Sat Feb 25, 2023 11:21 PM Last update on: Sun Feb 26, 2023 12:25 AM 

 
The Entrepreneurship and Career Development Club, also known as ECDC, 

organized a workshop titled "Idea Season 2.0" to sharpen the entrepreneurial 

prospects of students. 

The workshop was held at University of Asia Pacific on February 23, said a press 

release today. 

The program was arranged by the club members of ECDC. The workshop was 

launched to inspire the students ahead of a startup competition next month. 

ECDC focuses on preparing students for their professional lives by polishing their 

potentials which are required to become successful in corporate jobs and becoming 

entrepreneurs. 

Hussain Elius, the founder of Pathao, was the keynote speaker of the workshop. 

Hussain Elius shared his experiences and struggles in launching Pathao with the 

students, to facilitate the would be entrepreneurs. He mentioned what tactics are 

required to sustain in the current business market as well. 

He also talked about the impediments that he faced as the students might encounter 

those in this sector as well. 

Another attraction of the workshop was the announcement of the sponsors of the 

business competition "Idea Season 2.0" which is going to be held tentatively in the 

third week of the upcoming month. 

https://bit.ly/3y1l4g5  

https://bit.ly/3y1l4g5


  
 

 

 

ইউএপি-তে আইপিয়া পিজন ২.০ কর্ মশালা 
২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, ১২:০০ এএম  |  রিন্ট সংস্কিণ 

ইউরিভারস িটি অব এরিয়া প্যারসরেকেি (ইউএরপ্) উক্যাক্তা ও েযারিয়াি ফেকভলপ্কমন্ট ক্লাব (ইরসরেরস) 

বহৃস্পরিবাি ইউএরপ্ অরেকিারিয়াকম ‘আইরেয়া রসজি ২.০’ িীর্ িে েম িিালাি আকয়াজি েকি। েম িিালাটি 

প্রিচালিা েকিি বাংলাক্রি প্রিবহণ ও িাইেকিয়ারিং ফসবা্ািোিী িরিষ্ঠাি প্াঠাও-এি িরিষ্ঠািা 

ফহাসাইি এম ইরলয়াস।  

এ সময় রিরি এেজি উক্যাক্তা রহসাকব িাি রিকজি অরভজ্ঞিা িুকল ধকিি এবং “আইরেয়া রসজি ২.০” 

িরিক ারিিাি জিয রিক্ষার্থীক্ি বযবসারয়ে ধািণা তিরি েিকি উৎসাহ ি্াি েকিি। ফহাসাইি এম 

ইরলয়াস বকলি, ‘প্াঠাও’ি শুরুিা হকয়রিল এেিা স্বপ্ন রিকয়। আমিা ফচকয়রি মািুকর্ি জীবিকে সহজ েকি 

িুলকি। এখি আমিা ফ্কিি অর্থ িিীরিকিও ভূরমো িাখকি প্ািরি, মািুকর্ি েম িসংস্থাকিি সুক াি েকি 

র্কি প্ািরি।  

রিরি আিও বকলি, উক্যাক্তা হকি হকল আপ্িাকে চযাকলঞ্জ রিকি হকব। রিকজি বযর্থ িিা, ভুলগুকলা আপ্িাি 

জিয উ্াহিণ। এখি ফর্থকেই সময়কে োকজ লািাি। আমাি অকিেগুকলা িকচষ্টাি এেিা ‘প্াঠাও’। সেল 

হকি হকল আপ্িাকে ির্থকম বযর্থ ি হকি হকব। ইউএরপ্ িাত্র েলযাণ অরধ্প্তকিি প্রিচালে িাো্ আহকম্ 

ফচৌধুিীি সংরক্ষপ্ত স্বািি বক্তকবযি মাধযকম অিুষ্ঠািটি শুরু হয়। িংবাদ পবজ্ঞপি। 

https://bit.ly/3xVVIQE   

https://bit.ly/3xVVIQE


 

 

 

এশিয়া ইউশিভাশসিশির ‘আইশিয়া শসজি ২.০ কর্িিালা’ অিুশিত 
শিজস্ব প্রশতবেদক 
২৭ ফেব্রুয়াশর, ২০২৩ ১৮:৩৫ 

 
উবদযাক্তা হবত হবল চ্যাবলঞ্জ শিবত হবে। এবেবে শিো শিবত হবে শিবজর েযর্িতা ফর্বক। সেল হবত হবল আপিাবক 
প্রর্বর্ েযর্ি হবত হবে। এবত হতাি হওয়া যবে িা। ইউশিভাশসিশি অে এশিয়া পযাশসশেবকর উবদযাক্তা ও কযাশরয়ার 
ফিবভলপবর্ন্ট ক্লাে (ইশসশিশস)’র উবদযাবে েতকাল ইউএশপ অশিবিাশরয়াবর্ ‘আইশিয়া শসজি ২.০’ িীর্িক কর্িিালায় 
এসে কর্া েবলি পাঠাও-এর প্রশতিাতা ফহাসাইি এর্ ইশলয়াস। কর্িিালাশি পশরচ্ালিা করবত শেবয় একজি উবদযাক্তা 
শহবসবে শিবজর অশভজ্ঞতা তুবল ধবরি শতশি। 
োাংলাবদশি পশরেহি ও রাইিবিয়াশরাং ফসোদািকারী প্রশতিাি পাঠাও-এর প্রশতিাতা ফহাসাইি এর্ ইশলয়াস আরও 
েবলি, ‘পাঠাও’র শুরুিা হবয়শিল একিা স্বপ্ন শিবয়। আর্রা ফচ্বয়শি র্ািুবর্র জীেিবক সহজ কবর তুলবত। এখি 
আর্রা ফদবির অর্িিীশতবতও ভূশর্কা রাখবত পারশি, র্ািুবর্র কর্িসাংস্থাবির সুবযাে কবর শদবত পারশি। 
ইউএশপ িাে কলযাণ অশধদপ্তবরর পশরচ্ালক তাকাদ আহবর্দ ফচ্ৌধুরীর সাংশেপ্ত স্বােত েক্তবেযর র্াধযবর্ অিুিািশি 
শুরু হয়। এসর্য় অিযািযবদর র্বধয েক্তেয রাবখি েযেসায় প্রিাসি শেভাবের সহকারী অধযাপক ও ইশসশিশসর 
উপবদষ্টা ফর্াহাম্মদ রাশকে, ইউএশপ িাে কলযাণ অশধদপ্তবরর সহকারী পশরচ্ালক ফর্া. তাবরক খাি, ইস্টাণি েযাাংক 
শলশর্বিবির (ইশেএল) অগ্রাশধকার ও র্শহলা েযাাংশকাং শেভাবের প্রধাি তািবজরী হক প্ররু্খ। 
https://bit.ly/3Z82NcU  
  

https://bit.ly/3Z82NcU


 

 

ইউএপি-তে আইপিয়া পিজন ২.০ কর্ মশালা অনুষ্ঠিে 
পনজস্ব প্রপেববদক 

 প্রকাপশে: ২৭-২-২০২৩ দিুুর ৩ ৫৮

 
 

ইউরিভারস িটি অে এরিয়া প্যারসরেকেি (ইউএরপ্) উক্যাক্তা ও েযারিয়াি ফেকভলপ্কমন্ট ক্লাব (ইরসরেরস) 

২৩ ফেব্রুয়ারি (বহৃষ্পরিবাি) ইউএরপ্ অরেকিারিয়াকম “আইরেয়া রসজি ২.০” িীর্ িে এেটি েম িিালাি 

আকয়াজি েকি। 

েম িিালাটি প্রিচালিা েকিি বাংলাক্রি প্রিবহি ও িাইেকিয়ারিং ফসবা্ািোিী িরিষ্ঠাি প্াঠাও-এি 

িরিষ্ঠািা ফহাসাইি এম ইরলয়াস । এসময় রিরি এেজি উক্যাক্তা রহকসকব িাি রিকজি অরভজ্ঞিা িুকল 

ধকিি এবং “আইরেয়া রসজি ২.০” িরিক ারিিাি জিয রিক্ষার্থীক্ি বযবসারয়ে ধািণা তিরি েিকি উৎসাহ 

ি্াি েকিি। 

ফহাসাইি এম ইরলয়াস বকলি, ‘প্াঠাও’ি শুরুিা হকয়রিল এেিা স্বপ্ন রিকয়। আমিা ফচকয়রি মািুকর্ি 

জীবিকে সহজ েকি িুলকি। এখি আমিা ফ্কিি অর্থ িিীরিকিও ভূরমো িাখকি প্ািরি, মািুকর্ি 

েম িসংস্থাকিি সুক াি েকি র্কি প্ািরি। 

রিরি আকিা বকলি, উক্যাক্তা হকি হকল আপ্িাকে চযাকলঞ্জ রিকি হকব। রিকজি বযর্থ িিা, ভুলগুকলা আপ্িাি 

জিয উ্াহিণ। এখি ফর্থকেই সময়কে োকজ লািাি। আমাি অকিেগুকলা িকচষ্টাি এেিা ‘প্াঠাও’। সেল 

হকি হকল আপ্িাকে ির্থকম বযর্থ ি হকি হকব। 

ইউএরপ্ িাত্র েলযাণ অরধ্প্তকিি প্রিচালে িাো্ আহকম্ ফচৌধুিীি সংরক্ষপ্ত স্বািি বক্তকবযি মাধযকম 

অিুষ্ঠািটি শুরু হয়। এসময় অিযািযক্ি মকধয বযবসায় িিাসি রবভাকিি সহোিী অধযাপ্ে ও ইরসরেরসি 

উপ্ক্ষ্টা ফমাহাম্ম্ িারেব, ইউএরপ্ িাত্র েলযাণ অরধ্প্তকিি সহোিী প্রিচালে ফমা. িাকিে খাি, ইস্টাণ ি 

বযাংে রলরমকিকেি (ইরবএল) অগ্রারধোি ও মরহলা বযাংরেং রবভাকিি িধাি িািকজিী হে। 

https://dailysokalersomoy.com/news/65649  
 
  

https://dailysokalersomoy.com/reporters/5
https://dailysokalersomoy.com/news/65649
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ফেস্ক রিকপ্ািি::ইউরিভারস িটি অে এরিয়া প্যারসরেকেি (ইউএরপ্) উক্যাক্তা ও েযারিয়াি ফেকভলপ্কমন্ট ক্লাব 

(ইরসরেরস) ২৩ ফেব্রুয়ারি (বহৃষ্পরিবাি) ইউএরপ্ অরেকিারিয়াকম “আইরেয়া রসজি ২.০” িীর্ িে এেটি েম িিালাি 

আকয়াজি েকি। 

েম িিালাটি প্রিচালিা েকিি বাংলাক্রি প্রিবহি ও িাইেকিয়ারিং ফসবা্ািোিী িরিষ্ঠাি প্াঠাও-এি িরিষ্ঠািা 

ফহাসাইি এম ইরলয়াস । এসময় রিরি এেজি উক্যাক্তা রহকসকব িাি রিকজি অরভজ্ঞিা িুকল ধকিি এবং “আইরেয়া 

রসজি ২.০” িরিক ারিিাি জিয রিক্ষার্থীক্ি বযবসারয়ে ধািণা তিরি েিকি উৎসাহ ি্াি েকিি। 

ফহাসাইি এম ইরলয়াস বকলি, ‘প্াঠাও’ি শুরুিা হকয়রিল এেিা স্বপ্ন রিকয়। আমিা ফচকয়রি মািুকর্ি জীবিকে সহজ 

েকি িুলকি। এখি আমিা ফ্কিি অর্থ িিীরিকিও ভূরমো িাখকি প্ািরি, মািুকর্ি েম িসংস্থাকিি সুক াি েকি র্কি 

প্ািরি। 

রিরি আকিা বকলি, উক্যাক্তা হকি হকল আপ্িাকে চযাকলঞ্জ রিকি হকব। রিকজি বযর্থ িিা, ভুলগুকলা আপ্িাি জিয 

উ্াহিণ। এখি ফর্থকেই সময়কে োকজ লািাি। আমাি অকিেগুকলা িকচষ্টাি এেিা ‘প্াঠাও’। সেল হকি হকল 

আপ্িাকে ির্থকম বযর্থ ি হকি হকব। 

ইউএরপ্ িাত্র েলযাণ অরধ্প্তকিি প্রিচালে িাো্ আহকম্ ফচৌধুিীি সংরক্ষপ্ত স্বািি বক্তকবযি মাধযকম অিুষ্ঠািটি 

শুরু হয়। এসময় অিযািযক্ি মকধয বযবসায় িিাসি রবভাকিি সহোিী অধযাপ্ে ও ইরসরেরসি উপ্ক্ষ্টা ফমাহাম্ম্ 

িারেব, ইউএরপ্ িাত্র েলযাণ অরধ্প্তকিি সহোিী প্রিচালে ফমা. িাকিে খাি, ইস্টাণ ি বযাংে রলরমকিকেি (ইরবএল) 

অগ্রারধোি ও মরহলা বযাংরেং রবভাকিি িধাি িািকজিী হে। 

https://bit.ly/3Y5SaFZ  

 

https://bit.ly/3Y5SaFZ
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পনজস্ব প্রপেপনপি : 

ইউপনভাপি মষ্ঠি অফ এপশয়া িযাপিপফবকর (ইউএপি) উবদযাক্তা ও কযাপরয়ার তিবভলিবর্ন্ট ক্লাব (ইপিপিপি) 

২৩ তফব্রুয়ারী (বৃহষ্পপেবার) ইউএপি অপিবিাপরয়াবর্ “আইপিয়া পিজন ২.০” শীর্ মক একষ্ঠি কর্ মশালার 

আবয়াজন কবর। 

েম িিালাটি প্রিচালিা েকিি বাংলাক্রি প্রিবহি ও িাইেকিয়ারিং ফসবা্ািোিী িরিষ্ঠাি প্াঠাও-এি িরিষ্ঠািা 

ফহাসাইি এম ইরলয়াস । এসময় রিরি এেজি উক্যাক্তা রহকসকব িাি রিকজি অরভজ্ঞিা িুকল ধকিি এবং “আইরেয়া 

রসজি ২.০” িরিক ারিিাি জিয রিক্ষার্থীক্ি বযবসারয়ে ধািণা তিরি েিকি উৎসাহ ি্াি েকিি। 

ফহাসাইি এম ইরলয়াস বকলি, ‘প্াঠাও’ি শুরুিা হকয়রিল এেিা স্বপ্ন রিকয়। আমিা ফচকয়রি মািুকর্ি জীবিকে সহজ 

েকি িুলকি। এখি আমিা ফ্কিি অর্থ িিীরিকিও ভূরমো িাখকি প্ািরি, মািুকর্ি েম িসংস্থাকিি সুক াি েকি র্কি 

প্ািরি। 

রিরি আকিা বকলি, উক্যাক্তা হকি হকল আপ্িাকে চযাকলঞ্জ রিকি হকব। রিকজি বযর্থ িিা, ভুলগুকলা আপ্িাি জিয 

উ্াহিণ। এখি ফর্থকেই সময়কে োকজ লািাি। আমাি অকিেগুকলা িকচষ্টাি এেিা ‘প্াঠাও’। সেল হকি হকল 

আপ্িাকে ির্থকম বযর্থ ি হকি হকব। ইউএরপ্ িাত্র েলযাণ অরধ্প্তকিি প্রিচালে িাো্ আহকম্ ফচৌধুিীি সংরক্ষপ্ত 

স্বািি বক্তকবযি মাধযকম অিুষ্ঠািটি শুরু হয়। 

এসময় অিযািযক্ি মকধয বযবসায় িিাসি রবভাকিি সহোিী অধযাপ্ে ও ইরসরেরসি উপ্ক্ষ্টা ফমাহাম্ম্ িারেব, 

ইউএরপ্ িাত্র েলযাণ অরধ্প্তকিি সহোিী প্রিচালে ফমা. িাকিে খাি, ইস্টাণ ি বযাংে রলরমকিকেি (ইরবএল) 

অগ্রারধোি ও মরহলা বযাংরেং রবভাকিি িধাি িািকজিী হে। 
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ইউএপি-তে আইপিয়া পিজন ২.০ কর্ মশালা অনুষ্ঠিে 
 

 

লাস্টরিউজরবরে, ২৭ ফেব্রুয়ারি: ইউরিভারস িটি অে এরিয়া প্যারসরেকেি (ইউএরপ্) উক্যাক্তা ও েযারিয়াি 

ফেকভলপ্কমন্ট ক্লাব (ইরসরেরস) ২৩ ফেব্রুয়ারি (বৃহষ্পরিবাি) ইউএরপ্ অরেকিারিয়াকম “আইরেয়া রসজি ২.০” িীর্ িে 

এেটি েম িিালাি আকয়াজি েকি। 
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ইউএরপ্ িাত্র েলযাণ অরধ্প্তকিি প্রিচালে িাো্ আহকম্ ফচৌধুিীি সংরক্ষপ্ত স্বািি বক্তকবযি মাধযকম অিুষ্ঠািটি 

শুরু হয়। 
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