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প্রথমবালরর মল া ববলের ৭৯ বি স্পেলশর প্রায় ২৭২৯বি েলের সলে প্রব ল াবি া কলর নাসা স্পেস 
অ্যাপস চ্যালেলের েুইবি ববভালি শীর্ষ চ্ালর উলে এলসলে বাাংোলেশ। আজ েয়বি ববভালি শীর্ষ ২৫বি 
েলের নাম স্প ার্ণা কলরলে নাসা, এর মলযয েুবি ববভালির স্পসরা চ্ালর জায়িা কলর বনলয়লে 
বাাংোলেশ। 

স্পববসস-এর ববজ্ঞবিল  বো হয়, এর আলি বপপেস চ্লয়স অ্যাওয়ালডষ শীর্ষ েলশ জায়িা কলর বনলেও, এই 
প্রথমবালরর মল া মূে ববভালির শীর্ষ চ্ালর জায়িা কলর বনলো বাাংোলেশ। 

‘স্পবস্ট ইউজ অ্ব স্পডিা’ ববভালি কযাবেল াবনষয়া, কুয়াোোমপুর আর জাপালনর সলে শীলর্ষ উলে এলসলে বসলেি 
স্পথলক চ্যাবিয়ন বহলসলব মলনানয়ন পাওয়া েে ‘বিম অ্বেক’। 

বিম অ্বেলকর “েুনার বভআর প্রলজক্ট”বি মূে  একবি ভাচু্ষয়াে বরয়াবেবি অ্যাবিলকশন  ার মাযযলম বযবহারকারী 
চ্াাঁলে ভ্রমলণর অ্বভজ্ঞ া পালবন। বিম অ্বেক নাসা প্রেত্ত বববভন্ন বরলসাসষ স্পথলক বিবড মলডে ও  থয সাং্রহহ কলর, 
নাসা আলপালো ১১ বমশন এর েযাবডাং এবরয়া ভ্রমণ , চ্াাঁে স্পথলক সূ ষ্রহহণ স্পেখা এবাং চ্াাঁেলক একবি সযালিোইলির 
মাযযলম আব ষন করা এই ব নবি বভন্ন পবরলবশলক ভাচু্ষয়ােভালব ত বর কলরলে। 

স্পবস্ট ইউজ অ্  হাডষওয়যার ববভালি আলজষবিনা, অ্লেবেয়া আর  াইলপর সলে শীর্ষ চ্ালর উলে এলসলে ঢাকা 
স্পথলক রানাসষ-আপ বহলসলব মলনানয়ন পাওয়া ব্র্যাক ববেববেযােলয়র েে ‘িযালনি বকি’। ‘িযালনি বকি’ স্প  
বডভাইসবি ত বর কলরলে স্পসবি মেে ্রহলহ স্পবাঁলচ্ থাকার জনয সহায় া করলব। "িযালনি বকি" পবরলবলশর স্পডিা 
প্রোন, প্রাথবমক স্তলরর রাসায়বনক পরীক্ষা, জরুরী স কষ া এবাং ববপবত্ত স্পথলক সহায় া, মাবির িেন মূেযায়ন, 
পানীয়ল ািয পাবন সাং্রহহ, পথ পবরকল্পনা ,বিবড ভাচু্ষয়াোইলজশন ই যাবে কালজ সাহা য করলব। এই বডভাইসবি 
বনকি ভববর্যল   ন  ন মহাকাশ  াত্রা, স্থান ভ্রমলণর খরচ্ হ্রাস, মূেযবান িলবর্ণা  থয সাংরক্ষণ, এমনবক 
পৃবথবীল  বববভন্ন িলবর্ণার কালজ সাহা য করলব। 

এবেলরর ১৯ স্পথলক ২০ অ্লক্টাবর শীর্ষ ৪০বি প্রকল্প বনলয় ইবডলপনলডি ইউবনভাবসষবি, বাাংোলেলশ িানা ৩৬  িার 
হযাকাথন অ্নুবি  হয়। স্পসখান স্পথলক শীর্ষ ৮বি প্রকল্পলক নাসার চূ্ড়ান্ত প্রব ল াবি ার জনয মলনানয়ন স্পেয়া হয়। 

২০১৯ সালের স্প ব্রুবরল  প্রব বি ববভালির চ্যাবিয়লনর নাম স্প ার্ণা করা হলব। েয়বি ববভালির েয়বি চ্যাবিয়ন 
েে নাসায়  াওয়ার এবাং বশক্ষানববশ বহলসলব বকেুবেন কাজ করার সুল াি পালব। 



 


