ুনাব াটিক মাআননং প্রনতবযানগতা

ওরা এখন নাায়
ফানর া তা াুম | তানরখ: ২৫-০৫-২০১১

স্বপ্ন নয়, এবক াবর নতি। আনতমবযি নাায় প ৌঁবে পগবে াংাবেল ে। যুক্তরাবের পলানরডায়  নিত মাকাল গব ণাবকন্দ্র নাার পকবননড পে
পন্টার নঘবরআ এখন তাঁবের  কমমত
অগামীকা ২৬ পম পথবক ২৮ পম যমন্ত চব নাার ুনাব াটিক মাআননং প্রনতবযানগতা। এবত
ংল পনব ব্র্িাক ন শ্বন েিাবয়র াঁচ নলক্ষাথীর একটি ে। াংাবেল োড়াও যুক্তরাে, কানাডা, কনিয়া ও ভারবতর ন নভন্ন ন শ্বন েিায় পথবক
৪৬টি ে ংল ননবে।
াংাবেল পথবক একমাত্র ে নবব
ংল ননবে ব্র্িাক ন শ্বন েিায়।
ন শ্বন েিায় যমাবয় ন জ্ঞান, প্রযুনক্ত, প্রবকৌল ও গনণত ন বয়র নলক্ষাথীবের ম্পৃক্ত ও উ
করার বক্ষিআ এ প্রনতবযানগতা। এ
অবয়াজবনর মযি নেবয় প র বয় অা নতু ন পকাবনা নডজাআন
া যারণা নাা কাবজ াগায়।
ব্র্িাক ন শ্বন েিায় নাার এ প্রনতবযানগতায় ংল ননবে ‘ব্র্িাকআউ চন্দ্রব াট’ ননবয়। এটি একটি েূরননয়ন্ত্রক পটন পরা ট, যা ততনর কবরবেন
ন শ্বন েিাবয়র কনম্পউটার াবয়ন্স ও আবকনিকিা িান্ড আবকিননক আনিননয়ানরং (নত্র -আ) ন ভাবগর াঁচ নলক্ষাথী—নল ী আমনতয়াজ
াান (েবনতা), পজানাবয়ত পাবন, মামুেু
াান য়ন, কাজী রাজীন ননক ও অনফ রমান।
লুরটু া বয়নে গত ের। নল ী ন নভন্ন ওবয় াআট ঘাঁটাঘাঁটি করার ময় ঠা নাার এ প্রস্তা টি তাঁর পচাবখ বড়। তঃ র নতনন তাঁর নলক্ষক
খনুর রমাবনর লরণা ন্ন ন এ ং তখনআ এ প্রনতবযানগতায় ংল পনওয়ার জনি অব েন করা য়। এর র এ কাবজ নল ীর বে পজানাবয়ত,
য়ন, ননক ও অনফবক প বে পনওয়া য়।  ার কবঠার নরশ্রবমর ফব একটি নডজাআন োঁড় করাবনা য়।
েবর নিতম েি ননক বন, ‘একনেবক পরা ট ততনরর কাজ চবে, নিনেবক নাার বেও অমাবের প্রনতনননযরা ননয়নমত পযাগাবযাগ
রাখবেন। নকন্তু অবেৌ নাায় এআ পরা ট ননবয় যাওয়া ব নক না, তারও পকাবনা ননশ্চয়তা নে না। তার রও ক্লান্ত নরশ্রবম অমরা কাজ কবর
পগনে। গত েবরর পবেিবর নাার কাবে াঠাবনা য়।  বলব নাা ম্প্রনত এ প্রনতবযানগতায় ংলগ্রবণর চূ ড়ান্ত নুমনত পেয়।’
কাজ করার নুভূনত জানবত চাওয়া ব য়ন বন, ‘এ কাবজ যন্ত্র ানত াবত প বত অমাবের বনক প গ প বত বয়বে। বনক ময় যন্ত্র ানতর
ভাব কাজ পথবম পগবে। কখবনা কখবনা তালও বয় বড়নে। নকন্তু অমরা কখবনাআ া োনড়নন। পল যমন্ত পেলীয় প্রযুনক্তবত অমরা চন্দ্রব াট
ননমমাণ
পল
কনর।
এখন
লুযআু
ব ক্ষার
াা,
নাায়
াফবির
জনি
প্রতীক্ষা।’
েবনতা নল ী আমনতয়াজ কনেন অবগআ যুক্তরাে প ৌঁবে পগবেন। নলক্ষক খনুর রামবনর বে নিরা রওনা বয়বেন ২১ পম।
ংলগ্রণকারী নলক্ষাথীবের ূবত্র জানা পগবে, চন্দ্রব াট ন বল যরবনর পরা ট। চাঁবে পয পরা ট াঠাবনা য়, পগুবার মাযিবম চাঁে পথবক ‘ব্ল্িাক
বয়ন্ট ওয়ান’ াু ংগ্র করা য়। এ প্রনতবযানগতায় পেখা ব , পরা টটি ১৫ নমননবট কত পকনজ ‘ব্ল্িাক বয়ন্ট ওয়ান’ াু ংগ্র করবত ারবে।
প্রনতবযানগতায় প্রনতটি েবর পরা ট একা ংলগ্রণ করব , েবর েিরা পকউ পখাবন থাকব না। নাার গব কবের ামবন পরা টটি তার
কাযমক্ষমতা প্রেলমন করব এ ং েবর েিরা ৬০ নকবানমটার েূর তী একটি ননয়ন্ত্রণকক্ষ পথবক পরা টটিবক ননয়ন্ত্রণ করব ন।
প্রকবের ফিাকানি িাডভাআজার ও বযাগী যিা ক খনুর রমান বন, ‘নাা ন বশ্বর পরা পরা ন শ্বন েিাবয়র বে অমাবেরও অমন্ত্রণ

জাননবয়বে। ওআ প্রনতবযানগতায় ংল পনওয়ার ুবযাগ প বয় অমরা গন তম । নাার বে ব্র্িাক ন শ্বন েিাবয়র মাযিবম াংাবেবলর একটি পযাগূত্র
ততনর বত যাবে, যা াংাবেবলর জনি একটি ড় াওয়া।’ ব্র্িাক ন শ্বন েিাবয়র কনম্পউটার াবয়ন্স ন ভাবগর প্রযান মুনমত খান বন,
‘ফাফবর পচবয় নাার মবতা জায়গায় ংল পনওয়াটাবক অমরা ড় কবর পেখনে। চন্দ্রব াট ততনরর মাযিবম অমাবের নলক্ষাথীরা প্রমাণ করবত
প বরবে, অমাবের নলক্ষাথীবের ড় মাব র কাজ করার ামথমি রবয়বে। অমরা প্রনত ের নাায় ে াঠাবত অগ্রী।’
ব্র্িাক ন শ্বন েিাবয়র উ াচাযম যিা ক অআনুন ননলাত বন, ‘ব্র্িাক ন শ্বন েিায়  ময় গব ণার কাবজ উ
কবর থাবক। চন্দ্রব াট
প্রকবের াফি এরআ যারা ানকতা। অমাবের পেববের কাজটি খু আ উঁচু মাব র। অনম নাায় তাঁবের াফি কামনা করনে।’
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