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যাঁরা িাংানদ্নলর বিবিনয় িড়া মােুগনুার এবগনয় যাওয়ার স্বনপ্নর াবথ নত

চাে তাঁনদ্র স্বপ্নগনুা একটু অেয রকনমর নি এটাই ততা স্বাভাবিক। যাঁ

তই ি স্বপ্নচারী তরণু তরণুীর কথাই িবি যাঁরা উন্নয়নের স্বপ্ন দ্ইু তচানখ

বেনয় ভবতি নয়বিনে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যানয়র মাস্টাি ইে তডনভিনমন্ট

মযানেজনমন্ট অযান্ড প্র্যাকটি তকািটিনত যার ংবিপ্ত োম এমবডএমবি। এঁনদ্র

তকউ কবিউটার প্র্নকৌল তকউ েগর িবরকল্পো তকউ আিার াংিাবদ্কতায়

িড়ানলাো করা। আরও আনিে বিবিএ করা িাংা াবনতয িড়া বলিাথীও।

২০১০ ানর বডনম্বর মা তথনক আেষু্ঠাবেকভানি যাত্রা লরুু কনর এমবডএমবি োনমর এই মাস্টাি তপ্র্াগ্রাম। ব্র্যাক

বিশ্ববিদ্যানয়র ব্র্যাক তডনভিনমন্ট ইেবস্টটিউনটর বিবডআই রাবর তত্ত্বািধানে িবরচাবত নে এর কাযিক্রম। যকু্তরানের

কাবম্বয়া ইউবেভাবিটির বিখযাত আথি ইেবস্টটিউট ও মযাকআথিার ফাউনন্ডলনের াবিিক নযাবগতায় ১৬টি তদ্নলর ২২টি

বিশ্ববিদ্যানয় এ বিনয় িড়ানলাো     করনিে  বলিাথীরা।

তটকই উন্নয়নের জেয কাজ করনত তগন তয িযিানয়র তত্ত্বীয় িা তাবত্ত্বক িড়ানলাো এিং মাঠিযিানয়র কানজর নে ংবিষ্টতা

প্র্নয়াজে তার িুনরাটাই অজি ে করা ম্ভি এই তকানির মাধযনম।

িবৃথিীনত একবদ্নক তযমে উন্নয়ে নে দ্রুততর গবতনত ততমবে প্র্কৃবত িবরনিল প্র্বতনিলও মনুখামবুখ নে বেতযেতুে ও

ক্রমিধিমাে বিিযিনয়র। এই চযানঞ্জগনুা তমাকাবিা করনত বগনয়ই ারা বিশ্ব এখে মবরয়া নয় কাজ করনি কীভানি উন্নয়েনক

তটকই করা যায় তই নিয। জিায়ু িবরিতি নের কারনণ ষৃ্ট বিিযিয় এখে আরও তিবল বচন্তার বিয় নয় দ্াঁবড়নয়নি তগাটা

িবৃথিীর কানি। আমানদ্র মনতা তদ্ল যারা িনচনয় তিবল িবতগ্রস্ত নে জিায়ু িবরিতি নের কারনণ তখানে এ বিয়ক

িড়ানলাো এিং দু্ি কমী তয কত জরবুর তা নজই অেনুময়।

তদ্তল ও বিনদ্নলর স্বোমখযাত বলিকনদ্র কাি তথনক ানত কনম উন্নয়েকনমির খুটঁিোটি তলখার এিং বেনজনক একজে দ্ি

উন্নয়েকমী বননি ততবর করার এক অেেয নুযাগ এনে বদ্নয়নি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যায়। জিায়ু িবরিতি ে প্র্কল্প িযিস্থািো

স্বাস্থয ও লুানের মনতা অবত গরুতু্বিূণি উন্নয়ে ইযুগনুার ওির বিবভন্ন তকাি িড়ানো য় এখানে।



বতে তবমস্টানরর এই তকাি এক িির তময়াবদ্। এর িাইনর ইন্টােিবলি করার জেয াগনি আরও চার মা। এই তকানির

বডজাইে করা নয়নি মূত তটকই উন্নয়নের ওির বভবি কনর। যাঁরা বিবভন্ন উন্নয়ে ংস্থায় িা এেবজওনত কাজ করনিে

তাঁনদ্র জেয এটি নত িানর তযাগযতা ও দ্িতা িবৃির এক মূযিাে তকাি।

ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যানয়র এমবডএমবিনত ভবতি র জেয আনিদ্নের তযাগযতা নে তযনকানো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যায় তথনক স্দাতক বকংিা

স্দাতনকাির বডবগ্র। বলিাথী বকংিা তিলাজীিী উভনয়ই আনিদ্নের জন্য তযাগয িন বিনিবচত নিে। আনিদ্নের তল তাবরখ

২২ বডনম্বর ২০১১। আগ্রীরা khan.mahmuda@gmail.com অথিা ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যানয়র ইেফরনমলে তডনে

তযাগানযাগ করনত িানরে।


