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ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষকয়দ্র রবচি দ্ুটট িইয়ের ম াড়ক উয়মাচন করা 

হয়েয়ে।  ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষক ে. আদ্নান ম ায়ি বদ্ ও আিুল ফজল  াহ ুদ্-

উন- নিীর ম ৌথভায়ি মলখা নদ্ী বিষেক গ্রন্থ ‘বরভার র  ্ াপয়সাবে: অ্যা ব উজজো  

অ্ফ বরভাস ব অ্যান্ড কযায়নল’ ও মপালযায়ন্ডর মপাজান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষক 

কযাটারজাইনা নাওরুট ও গয়িষক মজবর মেয়রর প্রিন্ধ ‘দ্য রাইজ অ্ফ ম গাবসটট’ এর 

ম াড়ক উয়মাবচি হয়েয়ে। 
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ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্বেটবরোয়  িই দ্ুটটর ম াড়ক উয়মাচন কয়রয়েন 

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচা ব ে. সসেদ্ সাদ্ আন্দাবলি ও ইয়কানব ক্স অ্যান্ড মসাসযাল 

সায়েন্স বিভায়গর সভাপবি ে. এটটএ  নুরুল আব ন। 

‘ বরভার র  ্ াপয়সাবে: অ্যা ব উজজো  অ্ফ বরভাস ব অ্যান্ড কযায়নল’  ূলি মদ্য়ির 

 িৃপ্রাে নদ্ীগুয়লায়ক িা াঁচায়নার একটট পবরকল্পনা। ে. আদ্নান ম ায়ি বদ্ এিং আিলু 

ফজল  াহ ুদ্-উন-নিীর বনয়দ্বিনাে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ বিক্ষাথীর ৬টট দ্ল এ 

পবরকল্পনা বনয়ে কাজ কয়রয়েন। হাবরয়ে ম য়ি িসা নদ্ীগুয়লায়ক সংরক্ষণ করার 

পািাপাবি নদ্ীগুয়লার গল্প িুয়ল িরার িাবগদ্ মথয়ক একটট জাদ্ুঘয়রর রূপয়রখা িুয়ল 

িরা হয়েয়ে। 

িইটটর ম াড়ক উয়মাচনকায়ল ে. এটটএ  নুরুল আব ন িয়লন, একটা স ে 

িাংলায়দ্িয়ক নদ্ী ািৃক মদ্ি, িয়সয-িযা লা, সুজলা-সুফলা িলা হয়লও এখন আর 

মজার কয়র মসগুয়লা িলার মজা মনই। উন্নেয়নর নায়  বনজ হায়ি মদ্য়ির প্রাণ এই 

নদ্ীগুয়লায়ক আ রা হিযা করবে। িুবড়গঙ্গা ধ্বয়সর পর টযানাবর বিল্প সবরয়ে বনয়ে 

আয়রকটট নদ্ীয়ক হিযা করয়ি চয়লবে আ রা। 

এর আয়গ মপাবলি অ্যাকায়েব  অ্ফ সায়েন্স এর গয়িষক মজবর মের ও মপাজান 

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ট্যারনযািনাল ইয়কানব ক্স অ্যান্ড বিজয়নস অ্যান্ড কব টট অ্ফ 

বফউচার স্টাবেজ বিভায়গর সহকারী প্রয়ফসর কযাটারজাইনা নাওরুট এর ‘দ্য রাইজ 

অ্ফ ম গাবসটট’ এর ম াড়ক উয়মাচন কয়রন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচা ব ে. সসেদ্ 

সাদ্ আন্দাবলি। 

‘দ্য রাইজ অ্ফ ম গাবসটট’ প্রসয়ঙ্গ িলয়ি বগয়ে প্রয়ফসর কযাটারজাইনা নাওরুট 

িয়লন, ঢাকা,বদ্বি, মটাবকও, সাংহাইয়ের  য়িা ম গাবসটটগুয়লা দ্রিু সম্প্রসাবরি হয়ে। 

২০৩০ সায়লর  য়িয বিয়শ্ব ম গাবসটটর সংখযা দ্া াঁড়ায়ি ৪১টটয়ি। এই স য়ের  য়িয 

মকিল ম গাবসটটগুয়লায়িই িাস করয়ি বিয়শ্বর ৭২৯ ব বলেন  ানুষ। 

এয়িা মিবি সংখযক  ানুয়ষর ভায়র নুজয হমে পড়া ম গাবসটটয়ি অ্িকাঠায় া, 

সযাবনয়টিন, বিশুদ্ধ পাবন, জব  স্বল্পিা, সা াজজক বনরাপত্তা িযহি হয়ি িয়ল জানান 

প্রয়ফসর কযাটারজাইনা নাওরুট। িইটটয়ি এই স যাগুয়লা কাটটয়ে ওঠার মক্ষয়ে বিবভন্ন 

স ািায়নর পথও িািয়ল বদ্য়েয়েন বিবন। 

  

 


