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একদর তক্ষার্থীয বাফনা মখন িায কযাতযোয িখন সই বাফনাগকু্রা আযও একটু 

ি কযক্ি অনয তক্ষার্থীক্দয াক্ এক্ দাঁতিক্েক্ে ব্র্যাক তফিতফদযারক্েয 'তফি তফ' 

ক্লাক্ফয একদর দয। আয স ধাযাফাতকিাে গি ৩ অক্টাফয ংগঠনটি আক্োিন 

কক্য 'ফাংরাক্দ দয সনক্সট ট স্পট' নাভক ক্েরক্নয। িক্ফ এফাক্যয সলাগাক্নয ম্পক্কে  

ক্লাক্ফয ফিেভান দয ভনুিাতয ফক্রন, 'আভাক্দয সদক্য প্রাে সফতয বাগ তক্ষার্থীই িাক্ানা সল কক্য িায কযাতযোয গিা তনক্ে তফতবন্ন তিন্তাে 

বুগক্েন। িাই আভযা সিষ্টা কক্যতে আভাক্দয সদক্য ম্ভাফনাভে নিুন তল্পগকু্রাক্ক িুক্র ধযায িনয। সকননা তযতিি তল্পগকু্রাক্কই তক্ষার্থীযা সফত 

প্রাধানয সদন।  

িক্ফ নিুন তল্পগকু্রাক্িও যক্েক্ে কযাতযোয গিায অায ম্ভাফনা। সমভন_ তক্ভন্ট তল্প, ইক্রকট্রতনক ণয, তযাতভক ণয ও ওলধু তল্প। ক্লাক্ফয 

আক্যক দয অূফে ফক্রন, আভাক্দয এ আক্োিক্ন আভযা িুসর ধক্যতে ফিেভান তফিফািাক্য ফাংরাক্দক্য নিুন তল্পগকু্রায ফিেভান অফস্থা এফং এয 

ম্ভাফনা ও ভযায ফযাাযগকু্রা। আয িাই এফাক্যয আক্োিক্নয প্রধান অতিতর্থ তক্ক্ফ উতস্থি তেক্রন তল্পভন্ত্রী দীতর ফিূো। অনষু্ঠাক্ন তল্পভন্ত্রী 

িুক্র ধক্যন তল্পগকু্রাক্ক তনক্ে যকাক্যয তিন্তা ও বতফলয  তযকল্পনা কর্থা। আযও উতস্থি তেক্রন ক্রাউন তক্ভক্ন্টয সিোযভযান িাাঙ্গীয আরভ, 

াইনুকুয তযাতভকক্য তিপ অাক্যটিং অতপায তযিবী-উর কতফয, ওোরটক্নয তিপ ইন্টাযনযানার ভাক্কে টিং অতপায সরাকভান সাক্ন আকা 

এফং ব্র্যাক তফিতফদযারক্েয প্রক্পয আকফয আরী খান আযও অক্নক্কই। ক্ঙ্গ ক্লাক্ফয ফিেভান ও াক্ফক দয আযও উতস্থি তেক্রন 

তফিতফদযারক্েয অনয তক্ষার্থীযাও। অনষু্ঠাক্নয উক্েয ম্পক্কে  আযও একটু সমাগ কযক্রন ক্লাক্ফয আক্যক দয ক্যাোয ভাভদু_ 'এ অনষু্ঠাক্ন 

আভযা সযক্খতে প্রক্োত্তয ফে। সমখাক্ন একিন তক্ষার্থী িায সম সকাক্না প্রেক্ক বাগ কক্য তনক্ি াযক্েন আভাক্দয অতিতর্থক্দয ক্ঙ্গ। এক্ি কক্য অনয 

তক্ষার্থীযাও এখান সর্থক্ক উকৃি ক্েন।' ভনুিাতয আযও িানান, আভাক্দয ফক্তাযা িাক্দয তনি তনি তল্পগকু্রাক্ক িুক্র ধক্যক্েন আভাক্দয াভক্ন, 

মা আভাক্দয ফঝুক্ি আযও ি কক্য তদক্েক্ে। ঠিক একই কর্থা ফরক্রন অনষু্ঠাক্ন অংগ্রণ কযা ব্র্যাক তফিতফদযারক্েয তক্ষার্থী াতদক। 
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 তিতন িানান, আভাক্দয কযাতযোয তনক্ে এ কাক্িয িনয 'তফি তফ' ক্লাক্ফয দযক্দয িানাই আন্ততযক অতবনন্দন। সকননা এ যকভ দক্ক্ষ আভায 

ভক্িা প্রক্িযকটি তক্ষার্থীযই প্রক্োিন। ক্লাফটি এ মেন্ত আক্োিন কক্যক্ে নানা ধযক্নয অনষু্ঠাক্নয। িক্ফ এফাক্যয আক্োিনটা একটু তবন্ন ফক্রই ভক্ন 

কক্যন অূফে।  

িাই তিতন িানান, এ যকভ আক্োিক্ন আভযা ফ ভেই আভাক্দয কিৃে ক্ক্ষয ক্মাতগিা সক্ে আতে। িাই আভযা এ যকভ আযও আক্োিন 

কযায িনয প্রস্তুি এফং িা তক্ষার্থীক্দয ক্ঙ্গই। 

কাযণ আভযা র্থপ্রদেক তক্ক্ফই এতগক্ে সমক্ি িাই আভাক্দয ক্র্থ।  


