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আগামী রম মালস অিয নিতেয ইউনিভানসিনি ররাভার চ্যালেলে অংশগ্রহলের জিয িস্তুনত নিলে ব্র্যাক নেশ্বনেদ্যােলের নশক্ষার্িীলদ্র ‘ব্র্যাকইউ মঙ্গেতরী’ 

দ্েনি। তারা তালদ্র ররাভার ‘মঙ্গেতরী ররভয যলেশি' ররােিলক নিলে এ িনতলযানগতাে অংশ রিলেি। যযক্তরালের মাসি রসাসাইনি এ িনতলযানগতার 

আলোজক। ৯৫নি দ্লের মধ্য রর্লক এ িনতলযানগতার জিয নিেিানচ্ত হলেলছ ৩৬নি দ্ে, যারা ১০নি রদ্লশর িনতনিনধ্ত্ব করলে। এরমলধ্য 

োংোলদ্শ অিযতম। রদ্লশর ব্র্যাক নেশ্বনেদ্যােে ছাড়াও ইনিলেলিন্ট ইউনিভানসিনি োংোলদ্শ ও আলমনরকাি ইন্টারিযাশিাে ইউনিভানসিনি 

োংোলদ্শও এই তানেকাে রলেলছ। 
মঙ্গেতরী একনি ররােি, যা মঙ্গেগ্রলহ নগলে তর্য সংগ্রহ করলে। গ্রহনির সানেিক েলেিক্ষে, নচ্ত্রগ্রহে ও িালের অনিলত্বর সন্ধাি করলে এনি। তলে 

িা, এই ররােিনিই মঙ্গেগ্রলহ যালে, নেষেিা এমি িে। নশক্ষার্িীরা এনিলক িার্নমক েনরকল্পিার মলেে নহলসলে ততনর কলরলছি। ররােনির ওজি 

৫০ রকনজ। এলত িািারকম তর্য সংগ্রলহর েযেস্থার োশাোনশ রলেলছ ১ নকলোনমিার দূ্র রর্লক নিেন্ত্রলের েযেস্থা। 
নেশ্বনেদ্যােলের সহলযাগী অধ্যােক ে. খনেেযর রহমাি ও িভাষক সাইফয ে ইসোলমর তত্ত্বােধ্ালি মঙ্গেতরী দ্েনি কাজ করলছ, যার অোলরশিাে 

নেোর জনহরুে ইসোম। ১৮ সদ্লসযর দ্লে নেনভন্ন গ্রুলের রিতৃলত্ব রলেলছি আেী আহসাি, জানহরুে ইসোম, রানজি নেি ইসা, শান্তেি রাে, 

তসেদ্ কামরুজ্জামাি ও রসালেে আহমদ্। আরও রলেলছি ইখওোি ইসোম, মাহেযে নশফাত, ফানহম মাহমযদ্, রানগে আিজযম, জানরফ জাফার, 

রওনশি তাসনিম, জাোর মাহাদ্, ফানরহা সানজদ্, তানরি সযেতািা, িওনশি সােরা, মাহজানেি ইকোে ও গাজী মযসা জাহাি। 
‘মাসি রেজািি রেশি’-এর এই িনতলযানগতার নিলদ্িশিা অিযযােী মঙ্গেতরীলক চ্ারনি ‘িাস্ক’-এর জিয িস্তুত করা হলেলছ। এরমলধ্য, রেজ রেশলি 

েলসই একজি িলভাচ্ারী কযালমরার মাধ্যলম এনির রক্ষোলেক্ষে ও রদ্খভাে করলত োরলেি। অলিালিামাস ট্রাভাসিাে িাস্ক িালমর আলরকনি িাস্ক 

হলো, নেনভন্ন দূ্রলত্ব নচ্নিত স্থালি রিনিস েে রাখা র্াকলে, রসই জােগাগুলো ক্রমান্বলে অনতক্রম করলত হলে। সালেন্স িাস্ক হলো েনরলেশ ও 

ভূনমসংক্রান্ত তর্য সংগ্রহ করা। এক্সনট্রম িাস্ক হলো, ৫ রকনজ ওজলির রকালিা একনি েস্তুলক উনিলে িাে এক নকলোনমিালরর োর্যলর ের্ োনড় 

নদ্লে নিনদ্িষ্ট স্থালি রেৌঁলছ নদ্লত হলে। 
ে. খনেেযর রহমাি েলেি, ররােি ততনরর নেছলি নশক্ষার্িীলদ্র সেলচ্লে েড় োধ্া হলো িলোজিীে অর্ি ও েৃিলোষকতার অভাে। তারেরও 

নশক্ষার্িীরা রচ্ষ্টা করলছ। িলোজিীে সযলযাগ-সযনেধ্া রেলে রদ্লশর নশক্ষার্িীরা ররােনিক্স চ্চ্িালক অলিকদূ্র এনগলে নিলে যালে। ব্র্যাক-নশক্ষার্িীলদ্র 

এধ্রলির কাজ এনিই ির্ম িে। এর আলগ িাসাে োিালিা ব্র্যাক নেশ্বনেদ্যােলের চ্ন্দ্রেিও িশংসা কয নড়লেলছ। রগেেছর মহাকালশ োিালিা 

হলেলছ সযালিোইি ‘ব্র্যাক অলন্বষা’। ‘মঙ্গেতরী ররভয যলেশি’-এর আলগ মঙ্গেতরী িালমর ররাভারও নেনভন্ন আন্তজিানতক িনতলযানগতাে অংশ 

নিলেলছ। নকছযনদ্ি আলগ নেশ্বনেদ্যােেনির ররােনিক্স ক্লালের ততনর ররাভার ব্র্যাকইউ েয েয নরও নসঙ্গােযলর একনি িনতলযানগতাে রসরা-১৫-রত জােগা 

কলর রিওোর সাফেয রেলেলছ। এভালে জাতীে ও আন্তজিানতক েযিালের নেনভন্ন িনতলযানগতাে নিেনমত সাফেয রতা আলছই। এরই মলধ্য িতয ি 

সযখের নদ্ে ‘মঙ্গেতরী ররভয যলেশি’। 
 


