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তরাাে হাাইন ানভী: 
নাার নাম হলাদনতন এমন মানু তিন্তু পাওা েষু্করই বদে। পতৃথবী হথদি েরূ মািাদলর পদথ পাঠাদনা অতিিাংল অতভযান নাার তত্ত্বাবিাদন 

দদে। লিু ুমািাল অতভযান ন, মািাল ও হজযাতততবিজ্ঞান ংতিষ্ট ব উদেখদযাগ্য গ্দবণার দ্বার তূিত দদে নাা। হই নাা অনতুিত 

প্রততদযাতগ্তা যখন বাংাদেদলর এিটি ে তাদের তততর হরাবদের জনয প্রলংা কুড়া, তখন গ্দবি বিু ভদর ওদঠ তবতি। এমন অািারণ িাজই 
িদরদেন ব্র্যাি তবশ্বতবেযাদর িতিউোর াদন্স ও ইদিতিিযা অযান্ড ইদিিতনক্স ইতিতনাতরং তবভাদগ্র পাঁি তলক্ষাথী তলবী ইমততাজ 

াান, জনুাদে হাদন, িাজী রাজীন অতনি, মামেুু াান অন ও আতফ রমান 
 

 
ব্র্যাি তবশ্বতবেযাদর সু্ক অব াদদন্সর যাবদরেতরদত এখন রাখা দহে হরাবেটিদি। যাপা হতা িম যাতন। রীততমদতা িাঁদের মাটি হখাঁড়া। 
িাতিখাতন িথা ন। তাই হরাবদের এখন তবশ্রাম। তিন্তু এর হনপদথযর িাতরগ্রদের তি তবশ্রাম আদে? তারা হয এখন হতদব্র্টি। রেমই িযাদমরা 
তনদ াতজর দেন হেততভলন াংবাতেি। যকু্তরাদের মািাল গ্দবণা হিদে (নাা) তগ্দ যারা প্রলংা কুতড়দদেন, তনশ্চই তারা ভাতরতি 

হগ্াদের দবন, হিাদখ থািদব ইা হমাো হেদমর িলমা_ এমন িথা ভাবদত ভাবদতই এদ উপতিত াম ব্র্যাি তবশ্বতবেযাদ। ও! িথা িথা 

ভুদই তগ্দতোম, আ িথাটিই বা তন এখনও। 
নাার নাম হলাদনতন এমন মানু তিন্তু পাওা েষু্করই বদে। পতৃথবী হথদি েরূ মািাদলর পদথ পাঠাদনা অতিিাংল অতভযান নাার তত্ত্বাবিাদন 

দদে। লিু ুমািাল অতভযান ন, মািাল ও হজযাতততবিজ্ঞান ংতিষ্ট ব উদেখদযাগ্য গ্দবণার দ্বার তূিত দদে নাা। হই নাা অনতুিত 

প্রততদযাতগ্তা যখন বাংাদেদলর এিটি ে তাদের তততর হরাবদের জনয প্রলংা কুড়া, তখন গ্দবি বিু ভদর ওদঠ তবতি। এমন অািারণ িাজই 
িদরদেন ব্র্যাি তবশ্বতবেযাদর িতিউোর াদন্স ও ইদিতিিযা অযান্ড ইদিিতনক্স ইতিতনাতরং তবভাদগ্র পাঁি তলক্ষাথী তলবী ইমততাজ 

াান, জনুাদে হাদন, িাজী রাজীন অতনি, মামেুু াান অন ও আতফ রমান। লরু ু হথদি হল পযিন্ত েটির তত্ত্বাবিান ও মন্বিারী 
তদদব তেদন ব্র্যাি তবশ্বতবেযাদর িতিউোর াদন্স অযান্ড ইতিতনাতরং তবভাদগ্র খতরু রমান। নাা প্রততবের  ুনাদবাটিি মাইতনং 
প্রততদযাতগ্তা নাদম হরাবে প্রততদযাতগ্তার আদাজন িদর, হযখাদন অংলগ্রদণর জনয তবদশ্বর নাতম-োতম তবশ্বতবেযাগ্দুাদি আমন্ত্রণ জানাদনা , 
যারা তাদের উদ্ভাতবত হরাবদের িাযিক্ষমতা প্রেলিন িদর। প্রততদযাতগ্তার তবিারিরা হই তভতিদত হরা ে তনবিািন িদরন। গ্ত ২৬ হথদি ২৮ হম 

নাার হিদনতি হস্প হন্টাদর হ হগ্ এ বেদরর ু নাদবাটিি মাইতনং প্রততদযাতগ্তা। তব তে মতৃিিােলৃ িাঁদের মাটি ংগ্র। অথিা  মাটির 
দে ােলৃযপূণি িাঁদের তবদল িরদনর মাটি হিান হবরাে িত িম মদ িী পরমাণ উদিান িরদত পাদর। ব্র্যাি তবশ্বতবেযাদর তলক্ষাথীদের তততর 
হরাবেটির নাম তে ব্র্যাি ইউ িেদবাে। হই ব্র্যাি ইউ িেদবাে তততরর হপেদনর িথা ও ু নাদবাটিি মাইতনং প্রততদযাতগ্তা বাংাদেদলর পতািা 
ওড়ার হগ্ৗরব তনদই এ রিনা। 
আমাদের এিটি হিাি পড়াদনা দতে হরাদবাটিক্স নাদম। এই হিাদি অংলগ্রণিারী বাইদি প্রদজক্ট হেওা দতা। হব প্রদজদক্টর ফ তনদ গ্ত 

বেদরর আগ্স্ট মাদর তেদি এিটি প্রদজক্ট হফার ; হযখাদন হেখা হগ্ অদনদিই হরাবে তনদ িাজ িরদত উ  তখন হথদিই এিটি টিম 
হমাোমটুি োঁতড়দ হগ্। েদনতা তলবী িদি বের আদগ্ নাার এিটি প্রদজদক্ট িাজ িদরতেদন। ফদ এ িরদনর প্রততদযাতগ্তা িদিি  তার 
ভাদা িারণা তে। অদক্টাবদরর হলদর তেদি তলবী ু নাদবাটিি মাইতনং প্রততদযাতগ্তা অংলগ্রদণর আমন্ত্রণ পান। তততন জানান িতিউোর 
াদন্স অযান্ড ইতিতনাতরং তবভাদগ্র তলক্ষি খতরু রমানদি। লদুন খত যারও এিবাদিয া হেন। এরপর আমাদের হরাবেটির এিটি তিতি 

মদি নাা পাঠাাম। তখন বিদমাে তে ৭২টি টিম। হখান হথদি ৬০টি টিম তনবিাতিত দা। এরপর তে আদরিটি পবি, হযখাদন িীভাদব 



আমরা হরাবেটি বানাতে, হটি তনদ এিটি হেিতনিযা হপপার তেদত দা নাাদি। এর পদরর পবি তে ওািি লপ িরা। তততর িরা হরাবদের 

তভতিওতিত্র হপ্ররণ িরাম নাা। এগ্দুাদতও আমরা উ  হগ্াম। এরপর তারা আমাদের প্রততদযাতগ্তা অংলগ্রদণর আমন্ত্রণ জানা। এই 
দুযাগ্ পা ৪৮টি টিম। তিন্তু িূড়ান্ত পদবি অংলগ্রদণর জনয নাা হপৗঁৗোদত ক্ষম  ৩২টি টিম। হখান হথদি প্রততদযাতগ্তা লরুরু আদগ্ই বাে 
পদড় আরও িদিটি টিম। িূড়ান্ত প্রততদযাতগ্তা অংলগ্রণ িতর আমরা তবতভন্ন তবশ্বতবেযাদর ২৫টি টিম। প্রততদযাতগ্তার এদিিটি পবি হপতরদ 

আার বিৃান্ত বণিনা িরতেদন তারা। এটি হতা িূড়ান্ত প্রততদযাতগ্তার িথা, তিন্তু হিমন তে হরাবে তততর িরার প্রাথতমি পবিটি? এমন প্রদে তাদের 

উির_ যতে এিিথা বদত িাই তাদ দতা বা অািযই ািন িদরতে। িারণ বাংাদেদল ওরিমভাদব হরাবে তততর িরা  না। হরাবদের 

যন্ত্রাংল পাওাো োরণু েষু্কর। ব্র্যাি ইউ িেদবাে তততর িরদত আমাদের প্রিান ভরা তে তরিলা ও াইদিদর তবাতরং, হিইন ও গ্াতড়র হফদ 
হেওা যন্ত্রাংল। আমাদের টিদম হমিাতনিযা ইতিতনাতরংদর হিউ তে না। ফদ মূ িাঠাদমা তততর তনদ তিন্তা তোম। আমরা তিজাইন তততর 

িদর প্রথদম হগ্াম হিাাইখাদ। হখাদন তগ্দও হিাদনা িাজ দা না। পদর আমরা তদ্ধান্ত তনাম, তনদজরাই িাঠাদমা তততর িরব। তনদজরাই লরু ু

িরাম িাজ। এখাদন এিজদনর িথা না বদই ন, তততন দেন মতনর ভাই। তার এিটি হে হমতলদনর হোিান আদে। হরাবদের িাঠাদমা তততরদত 
তার অবোন হবতল। হরাবে তততরর পর পরীক্ষা িাাদত তগ্দই ঘে তবপতি। হভদে পড় হরাবদের হবলতিেু অংল। মাথা হযন বাজ পড়। তিজাইদন 
তিেুো পতরবতি ন এদন আবার হরাবেটি তততর িরাম। 
প্রততদযাতগ্তা অংলগ্রণ... 
আমরা যকু্তরাদে হপৗঁৗোই ২২ হম। ২৩ তাতরদখ আমরা হগ্াম হিদনতি হস্প হন্টাদর। হরাবেটিদি খুদ াদগ্দজ ভদর তনদ হযদত দতে। ওখাদন 
তগ্দ আবার ব যন্ত্রাংল নতুন িদর এি িরদত দা। নাা এরপর আমাদের িূড়ান্ত অনদুমােনোন িদর। এতলান টিমগ্দুার মদিয আমরাই প্রথম 
অনদুমােন াভ িতর। হরাবদের ওজন তনহ এিেু মযা দতে। নাার হবদঁি হেওা ওজন তে ৮০ হিতজ। আমাদের হরাবদের ওজন হেখা হগ্ 

৮০.৫ হিতজ। তিেু হোেখাদো পতরবতি ন এদন হরাবদের ওজন িমাাম। এরপর আমরা হগ্াম হেতস্টং হলদন। হখাদন হরাবে ঠিিমদতা িাজ িরদে 

তি-না তা পরীক্ষা িদর হেখা । এরপর হরাবদের েরূ তনন্ত্রণ পদ্ধতত বা ওযারদ তদস্টম পরীক্ষা িদর হেখা দা। এর পদরর তেন লরু ুদা মূ 
প্রততদযাতগ্তা। 
নাা উড় বাংাদেদলর পতািা 
আমরা প্রথম বা তদ্বতী দত পাতরতন। তিন্তু আমাদের িাজ বার প্রলংা কুড়া। উন্নত প্রযতুক্ত, স্পন্সর, েযংখযা অদনি তেদিই অনয 
টিমগ্দুা আমাদের হিদ এতগ্দ তে। অদনদি বাংাদেল হথদি এদতে লদুন অবাি দতা। এমনও প্রে লনুদত দতে_ হতামাদের বাতড়দত িত ফুে 
পাতন? তারা বাংাদেলদি এত তেন প্রািৃততি েদুযিাগ্ ও অতিততলীতার হেল তদদব তিনত। আমরা নাা অন্তত বাংাদেদলর ইততবািি ভাবমতূতি  
তততর িরদত হপদরতে_ এটিদিই অদনি বড় প্রাতি তদদব মদন িরতে। ততযই তাদের িেদবাে হযন আমাদের স্বপ্নতরী। 
উপািাদযির িথা 
এ প্রদে উপািাযি ি. আইননু তনলাত বদন, িাজো প্রথদম তলক্ষাথীরা তনদজদের উদেযাদগ্ লরুু িদরতে। তিেুো অগ্রর ওার পর যখন তারা 

আমাদের িাদে দযাতগ্তার জনয এদা, তখন হথদিই আমরা তাদের পূণি মথিন ও উ  তেদতে। আতম মদন িতর, এ প্রততদযাতগ্তা 

অংলগ্রদণর মািযদম হয উ  তততর দদে তা তবশ্বতবেযাদর পাঠোদন উ  ািন ও গ্দবণা িাযিক্রদম পাদথ দ থািদব।  
  

 
 
 
 
 
 

িােি: হগ্াাম ারওার  

প্রিালি : এ.হি.আজাে, ১৩৬, হতজগ্াঁও তলল্প এািা, ঢািা - ১২০৮ 

হফান : ৮৮৭০১৭৯ - ৮৫, ৮৮৭০১৯২,৮৮৭০১৯৫ ফযাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭০১৯৬৩৫৭৪ তবজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ 

ই-হমই : info@samakal.com.bd . . . .  
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