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ব্র্যাক জফশ্বজফদ্যারয় জিিাস্টায ভযাভনিভভন্ট
জুিতা কভমকায
অিকার একটা কথা প্রায়আ শানা মায়। এ শদ্ভ বূজভকম্প ভর জফভল কভয

যািধানীভত ক্ষয়ক্ষজত ভফ ভাযাত্মক। এ দ্ভুমমাগ শভাকাভফরায উায় কী

এভজনভতআ অভাভদ্য এআ শদ্ জৃথফীয নযতভ দ্ভুমমাগপ্রফণ শদ্। শবৌভগাজরক

কাযণ শতা ফভটআ ভানফ ষৃ্ট কাযভণও প্রজতজনয়ত অভাভদ্য দ্ভুমমাভগয শভাকাভফরা

কযভত ভে। থচ দ্ঃুখিনক ফযাায র দ্ভুমমাগ প্রজতভযাধ কযা ফা যফতী

ভভয় ফযফস্থানায িনয দ্ক্ষ িনজি অভাভদ্য শদ্ভ শনআ ফরভরআ চভর। পভর

স্বাবাজফক বাভফআ তখন ক্ষজতয জযভাণ শফভে মায়। যজদ্ভক দ্ভুমমাগ

শভাকাভফরািজনত ফযফস্থানা জফলভয় উচ্চজক্ষায ভুমাগও অভাভদ্য শদ্ভ প্রতুর।

ভাধযজভক স্তভযয জক্ষাথীযা তাভদ্য জযভফ জযজচজত ভাি ফআভয় এ জফলভয় াধাযণ জক্ষা গ্রভণয ভুমাগ শভরও উচ্চ ভাধযজভক স্তভয এ

জফলয়টি এভকফাভযআ শনআ। শদ্ভয অথম াভাজিক এফং শবৌভগাজরক জফভফচনায় দ্ভুমমাগ ফযফস্থানা জফলয়ক জ্ঞান ও জিজগ্র এখন ভভয়য

দ্াজফ। এ দ্াজফ ূযভণ এজগভয় এভভে ব্র্যাক জফশ্বজফদ্যারয়।

েভত ভর

অভাভদ্য শদ্ভয জক্ষাথীযা ব্র্যাক জফশ্বজফদ্যারভয়আ প্রথভ জিিাস্টায ভযাভনিভভভন্ট শাস্ট গ্রািভুয়ট শকাম কযায ভুমাগ ায়। মাযা স্দাতক

কভযভেন ফা প্রভপনার কাযশণ এ জফলয়ক জিজগ্র ফা জ্ঞান দ্যকায তাযা এখাভন এআ জফলয়টি জনভয় োভানা কযভত াভযন। এ িনয

বজতম েু জক্ষাথীভক নযূনতভ ৩ ফেভযয ফযাভচরয জিজগ্র নদ্প্রাপ্ত ভত ভফ। ভাধযজভক ও উচ্চ ভাধযজভক স্তভয নযূনতভ জিজএ ২ থাকভত

ভফ। এযয জরজখত এফং শভৌজখক যীক্ষায় উত্তীর্ণ ভর তভফআ এ জফলভয় োয ভুমাগ াওয়া মাভফ।

শকভন ভফ কযাজযয়ায

ভজন একটি শফযকাজয উন্নয়নভরূক প্রজতষ্ঠাভন চাকজয কভযন। শাগত কাযভণ শদ্ভয উকূরীয় ঞ্চভর তাভক দ্াজয়ত্ব ারন কযভত য়।

জতজন ব্র্যাক জফশ্বজফদ্যারয় শথভক জিিাস্টায ভযাভনিভভভন্ট শকাম কভযভেন। কাযণ জতজন ভভন কভযন শকামটি শািীফভন তায দ্ক্ষতা

ফজৃিভত ায়ক ভফ। এ জফলভয়য জিজগ্রধাযীযা জফজবন্ন শিভবরভভন্ট গমানাআভিন ফা এনজিওভত কযাজযয়ায গোয ভুমাগ াভফন। এয

ফাআভয জফজবন্ন একাভিজভক ফা জযভাম আনজস্টটিউভট জযাচম ায জভভফ শািীফন গোয ভুমাগ শতা থাকভেআ।

এ জফলভয় ভে জক্ষাথীযা াআভলান শন্টায জিিাআন জিিাস্টায শযজিভস্টন্ট জফজিং ততজয দ্ভুমমাগপ্রফণ এরাকায় ত্রাণ ও াাময

ফযফস্থানা টিভওয়াকম জফজিং এ ভয় দ্রুত জিান্ত গ্রণ আতযাজদ্ জফলভয় জ্ঞানািম ন কভয। পভর স্বাস্থয ভন্ত্রণারয় জযভফ ও দ্ভুমমাগ

ভন্ত্রণারয় পায়ায াজবম  অভমি শপাম যকাজয এ শক্টযগভুরা োোও শফযকাজয শম প্রজতষ্ঠানগভুরা এ জফলভয় কাি কভয শখাভন

শািীফন গেভত াযভফন।

শমাগাভমাগ
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৬৬ভাখারী ঢাকা।
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