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University of Asia Pacific holds freshers’ 
orientation 
The faculty members, administrative staff, freshers’ and their parents and guardians joined the event  
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University of Asia Pacific (UAP) organized an orientation program for the newly enrolled students in the Fall 

2022 semester on Saturday. Dr M Alauddin, chairman, Board of Trustees (BOT), UAP, was present as the chief 

guest. In his speech Dr Alauddin said that this day is very significant for the newly admitted students.  

“You have proven a record of academic achievement to ensure your admission to this university as your higher 

education destination,” he added. Professor Dr Qumrul Ahsan, vice chancellor, UAP, chaired the event. In his 

speech, the vice chancellor congratulated freshers for joining the orientation program with strong convictions.  

He advised students to keep this spirit for the next four years with the highest dedication. “You came here with 

a dream, we have a dream too. Let us unite all these dreams to achieve success.” Addressing the new students, 

professor Dr Md Sultan Mahmud, pro vice chancellor, UAP, said: “This day is significant in your life because 

you will be inducted into the world of academia. Studying at university level is very different from the kind of 

education you have received until now.”  

UAP Proctor, Professor Shahriyar Anam shared some essential rules and regulations of UAP with the freshers 

while Takad Ahmed Chowdhury, director in-charge, Directorate of Students' Welfare (DSW) of UAP 

introduced freshers with the clubs and its regular activities. Professor Dr Sayeed M Ahmed, dean, School of 

Environmental Sciences and Design; professor Dr Muhammad Mizanur Rahaman, dean, School of Engineering; 

professor Dr Mohiuddin Ahmed Bhuiyan, dean, School of Medicine; and professor Dr MA Baqui Khalily, dean, 

School of Business, Humanities and Social Science, School of Law and School of Science; and Dr Md 

Mostafizur Rahman, registrar in-charge, UAP, delivered their speeches at the orientation program. The event 

was also addressed by two alumni -- Rehnuma Tanrannum, manger, Bangladesh Satellite Company, and Samiha 



Mehnaz, lecturer, Department of Pharmacy, UAP. The heads, faculty members, administrative staff, freshers' 

and their parents and guardians joined the event. At the end of the program, a discussion meeting was arranged 

with guardians to learn about their expectations from the university. 

https://www.dhakatribune.com/bangladesh/2022/10/13/bangladeshi-researcher-listed-among-the-worlds-top-
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নতুনদের বরণ কদর ননল ইউননভানস িটি অব এনিয়া প্যানসনিক 

)  
নতুন সেমিস্টারেে মিক্ষার্থীরেে বেণ করে মনরেরে ইউমনভামে িটি অব এমিো প্যামেমিক। িমনবাে ঢাকাে মিন 

সোরে প্রমতষ্ঠানটিে স্থােী কযাম্পারে অনুষ্ঠান করে তারেে বেণ করে সনওো হে। এক েংবাে মবজ্ঞমিরত 

জানারনা হে, ২০২২- এে িল সেমিস্টারেে মিক্ষার্থীরেে ক্লাে শুরুে আরে মিক্ষক ও বতিিান মিক্ষার্থীো 

তারেে নবীনবেরণে আরোজন করে। এরত মবশ্বমবেযালরেে ট্রামস্ট সবারেিে সেোেিযান ে. এি আলাউদ্দিন 

বরলন, “একমবংি িতাব্দীে েযারলরে টিরক র্থাকরত শুধু সিধাবী হরলই েলরব না, মনরজরক েৎ ও স ােয 

নােমেক মহরেরবও েরে তুলরত হরব। প্ািাপ্ামি জীবরনে প্রমতটি সক্ষরে িানমবক িূলযরবাধ দ্বাো তামেত হরত 

হরব, তরবই মিক্ষাে িূল উরিিয পূ্েণ হরব।” মিক্ষার্থীরেে উরিরি উপ্াো ি অধযাপ্ক কািরুল আহোন 

বরলন, “আিারেে একেল স ােযতােম্পন্ন মিক্ষক আরেন,  াো মিক্ষা ও েরবষণাে মনজ মনজ অবস্থান সর্থরক 

নানািুখী অবোন োখরেন। আিা কেব এই মিক্ষকো সতািারেে িরধয ভমবষযৎ সনতৃত্ব েরে তুলরত 

েহর ামেতা কেরবন।” 

https://bangla.bdnews24.com/amp/story/campus/hc7877v6l3 
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ইউএমপ্রত নতুন মিক্ষার্থীরেে নবীনবেণ 

 

ইউএমপ্রত নবীনবেণ অনুষ্ঠান  © টিমেমে িরিা 

বন িাঢয আরোজরনে িধয মেরে নবীন মিক্ষার্থীরেে বেণ করেরে ইউমনভামে িটি অব এমিো প্যামেমিক (ইউএমপ্)। িমনবাে 

(০৭ জানুোমে), ২০১২৩, মবশ্বমবেযালরেে িীন সোরেে স্থােী কযাম্পারে িল-২০২২ সেমিস্টারে ভমতি হওো মিক্ষার্থীরেে 

মনরে এই অনুষ্ঠারনে আরোজন কো হে। মবশ্বমবেযালরেে উপ্াো ি অধযাপ্ক ে. কািরুল আহোরনে েভাপ্মতরত্ব 

অনুষ্ঠারন প্রধান অমতমর্থ মহরেরব উপ্মস্থত মেরলন ইউএমপ্ে ট্রামস্ট সবারেিে সেোেিযান ে. এি আলাউদ্দিন।  

ে. এি আলাউদ্দিন তাে বক্তরবয বরলন, নবােত মিক্ষার্থীরেে জনয এই মেনটি অতযন্ত তাৎপ্ িপ্ূণ ি। মিক্ষা হরলা িানুরষে 

সবরে ওঠাে সোপ্ান। মিক্ষাহীন িানুষ কখনও লরক্ষয সপ্ ৌঁোরত প্ারে না। মতমন আেও বরলন, একমবংি িতাব্দীে েযারলরে 

টিরক র্থাকরত শুধু সিধাবী হরলই েলরব না, মনরজরক েৎ ও স ােয নােমেক মহরেরবও েরে তুলরত হরব। প্ািাপ্ামি জীবরনে 

প্ররতযকটি সক্ষরে িানমবক িূলযরবাধ দ্বাো তামেত হরত হরব। তরবই মিক্ষাে িূল উরিিয হামেল হরব। 



উপ্াো ি অধযাপ্ক ে. কািরুল আহোন বরলন, স  েৃঢ় প্রতযে মনরে সতািো আজ এই অনুষ্ঠারন এরেে আমি আিা কেব 

আোিী োে বেে সেিা ধরে োখরব। সতািারেেও স্বপ্ন আরে, আিারেেও স্বপ্ন আরে। আিো এই স্বপ্নগুরলারক একদ্দেত 

কমে েিলতা অজিরনে জনয। মতমন মিক্ষার্থীরেে উরিিয আেও বরলন, আিারেে একেল স ােযতােম্পন্ন মিক্ষক আরেন, 

 াো মিক্ষা ও েরবষণাে মনজ মনজ অবস্থান সর্থরক নানািুখী অবোন োখরেন। আিা কেব এই মিক্ষরকো সতািারেে িরধয 

ভমবষযৎ সনতৃত্ব েরে তুলরত েহর ামেতা কেরবন। 

এেিে আেও বক্তবয োরখন- উপ্ উপ্াো ি অধযাপ্ক ে. সিা. েুলতান িাহিুে, সু্কল অব এনভােেনরিন্টাল োরেরেে ও 

মেজাইরনে মেন অধযাপ্ক ে. আবু োঈে সিািতাক আহরিে, সু্কল অব ইদ্দেমনোমেংরেে মেন অধযাপ্ক ে. সিাহাম্মে 

মিজানুে েহিান, সু্কল অব সিমেমেরনে মেন অধযাপ্ক ে. িমহউদ্দিন আহরিে ভূূঁ ইো, সু্কল অব মবজরনরেে মেন অধযাপ্ক 

ে. বাকী খমললী এবং প্রক্টে অধযাপ্ক িাহমেোে আনাি, ও োে কলযাণ অমিরেে প্মেোলক সিা. তাকাে আহরিে সে ধুমে। 

অনুষ্ঠারন স্বােত বক্তবয োরখন মবশ্বমবেযালরেে ভােপ্রাি সেদ্দজস্ট্রাে ে. সিা. সিাস্তামিজেু েহিান। অনযানযরেে িরধয 

আেও বক্তবয োরখন মবশ্বমবেযালরেে েুইজন প্রাক্তন মিক্ষার্থী। 

মবশ্বমবেযালরেে ট্রামস্ট সবারেিে অনযানয েেেয, মবমভন্ন অনুষরেে মেন, মবভােীে প্রধান, মিক্ষক, প্রিােমনক কি িকতিা, 

নবােত মিক্ষার্থী ও তাূঁরেে অমভভাবরকোও এই আরোজরন অংি সনন। অনুষ্ঠান সিরষ মিক্ষার্থীরেে অমভভাবরকে োরর্থ 

এক িতমবমনিে েভাে আরোজন কো হে। 

https://thedailycampus.com/private-

university/108350/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-

%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-

%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%

E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%A3- 
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https://thedailycampus.com/private-university/108350/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%8F%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%A8-%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%A3-


 



https://www.channel24bd.tv/channel24-

campus/article/138465/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E

0%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%B6%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%

E0%A7%80%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%A3%C2%A0 

 

 

 

ইউমনভামে িটি অব এমিো প্যামেমিরক িল-২০২২ মিক্ষার্থীরেে নবীনবেণ 
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বন িাঢয আরোজরনে িধয মেরে নবীন মিক্ষার্থীরেে বেণ করেরে ইউমনভামে িটি অব এমিো প্যামেমিক (ইউএমপ্)। িমনবাে 

(০৭ জানুোমে), ২০১২৩, মবশ্বমবেযালরেে িীন সোরেে স্থােী কযাম্পারে িল ২০২২ সেমিস্টারে ভমতি হওো মিক্ষার্থীরেে 

মনরে এই অনুষ্ঠারনে আরোজন কো হে। 

মবশ্বমবেযালরেে উপ্াো ি অধযাপ্ক ে. কািরুল আহোরনে েভাপ্মতরত্ব অনুষ্ঠারন প্রধান অমতমর্থ মহরেরব উপ্মস্থত মেরলন 

ইউএমপ্ে ট্রামস্ট সবারেিে সেোেিযান ে. এি আলাউদ্দিন। 

ে. এি আলাউদ্দিন তাে বক্তরবয বরলন, নবােত মিক্ষার্থীরেে জনয এই মেনটি অতযন্ত তাৎপ্ িপ্ূণ ি। মিক্ষা হরলা িানুরষে 

সবরে ওঠাে সোপ্ান। মিক্ষাহীন িানুষ কখনও লরক্ষয সপ্ ৌঁোরত প্ারে না। 

মতমন আরো বরলন, একমবংি িতাব্দীে েযারলরে টিরক র্থাকরত শুধু সিধাবী হরলই েলরব না, মনরজরক েৎ ও স ােয নােমেক 

মহরেরবও েরে তুলরত হরব। প্ািাপ্ামি জীবরনে প্ররতযকটি সক্ষরে িানমবক িূলযরবাধ দ্বাো তামেত হরত হরব; তরবই মিক্ষাে 

িূল উরিিয হামেল হরব। 

উপ্াো ি অধযাপ্ক ে. কািরুল আহোন বরলন, স  েৃঢ় প্রতযে মনরে সতািো আজ এই অনুষ্ঠারন এরেে আমি আিা কেব 

আোিী োে বেে সেিা ধরে োখরব। সতািারেেও স্বপ্ন আরে, আিারেেও স্বপ্ন আরে। আিো এই স্বপ্নগুরলারক একদ্দেত 

কমে েিলতা অজিরনে জনয। 

মতমন মিক্ষার্থীরেে উরিিয আরো বরলন, আিারেে একেল স ােযতােম্পন্ন মিক্ষক আরেন,  াো মিক্ষা ও েরবষণাে মনজ 

মনজ অবস্থান সর্থরক নানািখুী অবোন োখরেন। আিা কেব এই মিক্ষরকো সতািারেে িরধয ভমবষযৎ সনতৃত্ব েরে তুলরত 

েহর ামেতা কেরবন। 

এেিে আরো বক্তবয োরখন- উপ্ উপ্াো ি অধযাপ্ক ে. সিা. েুলতান িাহিুে, সু্কল অব এনভােেনরিন্টাল োরেরেে ও 

মেজাইরনে মেন অধযাপ্ক ে. আবু োঈে সিািতাক আহরিে, সু্কল অব ইদ্দেমনোমেংরেে মেন অধযাপ্ক ে. সিাহাম্মে 

মিজানুে েহিান, সু্কল অব সিমেমেরনে মেন অধযাপ্ক ে. িমহউদ্দিন আহরিে ভূূঁ ইো, সু্কল অব মবজরনরেে মেন অধযাপ্ক 

ে. বাকী খমললী এবং প্রক্টে অধযাপ্ক িাহমেোে আনাি, ও োে কলযাণ অমিরেে প্মেোলক সিা. তাকাে আহরিে সে ধুমে। 

অনুষ্ঠারন স্বােত বক্তবয োরখন মবশ্বমবেযালরেে ভােপ্রাি সেদ্দজস্ট্রাে ে. সিা. সিাস্তামিজেু েহিান। অনযানযরেে িারে 

আরো বক্তবয োরখন মবশ্বমবেযালরেে েুইজন প্রাক্তন মিক্ষার্থী। 

মবশ্বমবেযালরেে ট্রামস্ট সবারেিে অনযানয েেেয, মবমভন্ন অনুষরেে মেন, মবভােীে প্রধান, মিক্ষক, প্রিােমনক কি িকতিা, 

নবােত মিক্ষার্থী ও তাূঁরেে অমভভাবরকোও এই আরোজরন অংি সনন। অনুষ্ঠান সিরষ মিক্ষার্থীরেে অমভভাবরকে োরর্থ 

এক িতমবমনিে েভাে আরোজন কো হে। 

https://bdtone24.com/%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%a6%af%e0%a6%bc%e0%a6%be-%e0%a6%aa/ 
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ইউননভানস িটি অব এনিয়া প্যানসনিদকর িল-২০২২ নিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুটিত 

 

বন িাঢয আরোজরনে িধয মেরে নবীন মিক্ষার্থীরেে বেণ করেরে ইউমনভামে িটি অব এমিো প্যামেমিক 

(ইউএমপ্)। আজ িমনবাে (৭ জানুোমে) মবশ্বমবেযালরেে িীন সোরেে স্থােী কযাম্পারে িল ২০২২ 

সেমিস্টারে ভমতি হওো মিক্ষার্থীরেে মনরে এই অনুষ্ঠারনে আরোজন কো হে। মবশ্বমবেযালরেে উপ্াো ি 

অধযাপ্ক ে. কািরুল আহোরনে েভাপ্মতরত্ব অনুষ্ঠারন প্রধান অমতমর্থ মহরেরব উপ্মস্থত মেরলন 

ইউএমপ্ে ট্রামস্ট সবারেিে সেোেিযান ে. এি আলাউদ্দিন। 

অনুষ্ঠারন ে. এি আলাউদ্দিন বরলন, নবােত মিক্ষার্থীরেে জনয এই মেনটি অতযন্ত তাৎপ্ িপ্ূণ ি। মিক্ষা 

হরলা িানুরষে সবরে ওঠাে সোপ্ান। মিক্ষাহীন িানুষ কখনও লরক্ষয সপ্ ৌঁোরত প্ারে না। মতমন আরো 

বরলন, একমবংি িতাব্দীে েযারলরে টিরক র্থাকরত শুধু সিধাবী হরলই েলরব না, মনরজরক েৎ ও স ােয 

নােমেক মহরেরবও েরে তুলরত হরব। প্ািাপ্ামি জীবরনে প্ররতযকটি সক্ষরে িানমবক িূলযরবাধ দ্বাো 

তামেত হরত হরব; তরবই মিক্ষাে িূল উরিিয হামেল হরব। 

উপ্াো ি অধযাপ্ক ে. কািরুল আহোন বরলন, স  েৃঢ় প্রতযে মনরে সতািো আজ এই অনুষ্ঠারন এরেে 

আমি আিা কেব আোিী োে বেে সেিা ধরে োখরব। সতািারেেও স্বপ্ন আরে, আিারেেও স্বপ্ন আরে। 

আিো এই স্বপ্নগুরলারক একদ্দেত কমে েিলতা অজিরনে জনয। মতমন মিক্ষার্থীরেে উরিিয আরো 
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বরলন, আিারেে একেল স ােযতােম্পন্ন মিক্ষক আরেন,  াো মিক্ষা ও েরবষণাে মনজ মনজ অবস্থান 

সর্থরক নানািুখী অবোন োখরেন। আিা কেব এই মিক্ষরকো সতািারেে িরধয ভমবষযৎ সনতৃত্ব েরে 

তুলরত েহর ামেতা কেরবন। 

 

এ েিে আরো বক্তবয োরখন উপ্ উপ্াো ি অধযাপ্ক ে. সিা. েুলতান িাহিুে, সু্কল অব 

এনভােেনরিন্টাল োরেরেে ও মেজাইরনে মেন অধযাপ্ক ে. আবু োঈে সিািতাক আহরিে, সু্কল 

অব ইদ্দেমনোমেংরেে মেন অধযাপ্ক ে. সিাহাম্মে মিজানুে েহিান, সু্কল অব সিমেমেরনে মেন 

অধযাপ্ক ে. িমহউদ্দিন আহরিে ভূূঁ ইো, সু্কল অব মবজরনরেে মেন অধযাপ্ক ে. বাকী খমললী এবং 

প্রক্টে অধযাপ্ক িাহমেোে আনাি, ও োে কলযাণ অমিরেে প্মেোলক সিা. তাকাে আহরিে সে ধুমে। 

অনুষ্ঠারন স্বােত বক্তবয োরখন মবশ্বমবেযালরেে ভােপ্রাি সেদ্দজস্ট্রাে ে. সিা. সিাস্তামিজেু েহিান। 

অনযানযরেে িারে আরো বক্তবয োরখন মবশ্বমবেযালরেে েুইজন প্রাক্তন মিক্ষার্থী। 

মবশ্বমবেযালরেে ট্রামস্ট সবারেিে অনযানয েেেয, মবমভন্ন অনুষরেে মেন, মবভােীে প্রধান, মিক্ষক, 

প্রিােমনক কি িকতিা, নবােত মিক্ষার্থী ও তা ূঁরেে অমভভাবরকোও এই অনুষ্টারন অংি সনন। অনুষ্ঠান 

সিরষ মিক্ষার্থীরেে অমভভাবরকে োরর্থ এক িতমবমনিে েভা অনুটষ্ঠত হে। 
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