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ব্র্যোক ইউননভোনস িটির দল ‘ব্র্যোকইউ নিচোনর’ছনি: সংগৃহীত 

‘স্থললর জনয মরোভোর, আর আকোলশর জনয মরোন—এই দুইলের স ন্বলে চযোললঞ্জং সি 

উদ্ধোর অনভযোলন সোহোযয করলত সক্ষ  আ োলদর প্রকল্প’, িলনছললন ব্র্যোক 

ইউননভোনস িটির নশক্ষোর্থী সোনদকুল আলী । 

গত ২৫ জনু মশষ হললো ইউলরোনিেোন মরোলিোটিকস নলগ (ইআরএল)। মিোলযোলের 

মিোজনোন শহলর ২০ জনু শুরু হলেনছল প্রনতলযোনগতোর চূড়োন্ত িি ি। প্রনতলযোনগতোটির 

অনযত  উলেশয হললো দুলয িোলগ নকংিো প্রনতকূল িনরনস্থনতলত মরোিিলক কোলজ 

লোগোলনোর উিোে খুুঁলজ মির করো। 



‘ইআরএল ই োলজিঞ্ি মলোকোল কম্পিটিশন’ নশলরোনোল র এই প্রনতলযোনগতোর মযৌর্থ 

আলেোজক নছল ইউলরোনিেোন মেস ফোউলেশন, মসন্টোর ফর অযোডভোিড 

অযোলরোলেস মিকলনোলঞ্জস ও মিোজনোন ইউননভোনস িটি অি মিকলনোলঞ্জ। দুই ধোলির 

িোছোইিি ি মশলষ ম োি িো ুঁচটি দললক মিোলযোলে আ ন্ত্রণ জোনোলনো হে। দুই ধোি উতলর 

প্রনতলযোনগতোর ফোইনোলল অংশগ্রহলণর সুলযোগ িোে ব্র্যোক ইউননভোনস িটির দল ‘ব্র্যোকইউ 

নিচোনর’। মরোিি আর মরোলনর কটিন লড়োই মশলষ চতুর্থ ি হন িোংলোলদলশর এই 

নশক্ষোর্থীরো। প্রর্থ  রোউলে ভোললো ফল করলত নো িোরললও িলরর রোউেগুললোলত ঘুলর 

দো ুঁনড়লেলছ ব্র্যোলকর নশক্ষোর্থীলদর দল। িুরস্কোর নহলসলি তো ুঁলদর মদওেো হলেলছ 

িোরনসভোলরি অযোওেোডি। 

দললর অনযত  সদসয গলিষণো ও উন্নেন নিভোলগর প্রধোন সোনদকুল আলী  িলললন, 

‘মদলশর হলে আ রোই প্রর্থ  এ প্রনতলযোনগতোে অংশ ননলো । মসরো হওেোর লক্ষয ননলেই 

মিোলযোে নগলেনছলো । মসিো সম্ভি হেনন। প্রস্তুনতর জনয খুি মিনশ স ে িোইনন। তিু 

ময ফল মিলেনছ, তো-ও  ন্দ নে। অংশগ্রহণকোরী অনয দলগুললোলক মদলখনছ, ওরো 

নোনো রক  সুলযোগ-সুনিধো িোে। ওলদর লযোিগুললোও মিশ আধুননক। লযোলি িলসই 

ননলজলদর নকশোর হোডিওেযোর কোিোল ো িোনোলনো যোে। মস সুলযোগ আ োলদর মনই।’ 

এই প্রকল্প মদলশ নিনভন্ন গলিষণোে কোলজ লোগোলনো সম্ভি িলল জোনোললন দললর 

সদসযরো। ব্র্যোকইউ নিচোনরর িযিস্থোিনো ও গণসংলযোগ প্রধোন আ োন্তু আন ন 

িলনছললন, ‘এই প্রনতলযোনগতোর আলগই িন নিভোলগর সলে আ োলদর প্রোর্থন ক আলোি 

হলেনছল। আশো করনছ, নশগনগরই আ োলদর প্রকলল্পর নিস্তোনরত তো ুঁলদর সো লন 

উিস্থোিলনর সুলযোগ িোি। িন নিভোগ মরোন নদলে িন িয িলিক্ষণ কলর, এ জনয অলনক 

িোকো খরচ কলর তোলদর মরোন নকনলত হে। আ রো এই মক্ষলে সোহোযয করলত িোনর। 

আ োলদর স্বেংঞ্িে মরোন একিো নননদিষ্ট জোেগো মর্থলক উলড়, ননধ িোনরত এলোকো ঘুলর 

আিোর একই জোেগোে মফরত আসলি। এলত কোজিো ময ন সহজ হলি, ননলজলদর 

িোনোলনো মরোন হওেোে খরচও কল  যোলি। দুলয িোলগর স ে মরোভোর ও মরোন কোলজ 

লোনগলে কীভোলি উদ্ধোর কোয িিল  সোহোযয করো যোে, মসিো ননলেও আ রো গলিষণো 

করনছ।’ 

ব্র্যোকইউ নিচোনরর উিলদষ্টো নছললন নিশ্বনিদযোললের সু্কল অি ইঞ্জননেোনরংলের গলিষণো 

সহলযোগী আিদুল্লো নহল কোনফ। ব্র্যোক নিশ্বনিদযোললের নশক্ষোর্থীলদর ততনর িোংলোলদলশর 

প্রর্থ  কু্ষদ্রোকৃনতর কৃঞ্ে  উিগ্রহ ‘ব্র্যোক অলন্বষো’ নন িোলণর মিছলনও নছল তো ুঁর নিলশষ 

ভূন কো। কলেক িছর ধলরই  হোকোশ গলিষণো ননলে কোজ করলছন কোনফ। 

ইন্টোরনযোশনোল অযোলরোনটিকযোল মফডোলরশন (আইএএফ) সম্প্রনত ২০২২ সোললর 

মসরো ৩০ ‘ই োঞ্জিং মেস নলডোর’–এর নো  মঘোষণো কলরলছ। মসখোলনও স্থোন মিলেলছন 

এই গলিষক। সিনকছু টিক র্থোকলল, আগো ী মসলেম্বর  োলস িুরস্কোর গ্রহণ করলত 



িযোনরলস যোলিন নতনন। ননজ মদলশ  হোকোশ ননলে যো ুঁরো কোজ করলছন, নতুন প্রজন্মলক 

এ িযোিোলর আগ্রহী করলত ভূন কো রোখলছন, তো ুঁলদরলকই  ূলত এ িুরস্কোর মদওেো হে। 

িোংলোলদশ মর্থলক নতননই প্রর্থ  এ িুরস্কোর িোলেন। 

আিদুল্লো নহল কোনফ িলনছললন, ‘ব্র্যোক অলন্বষো ও িেিনু্ধ সযোলিলোইি উৎলক্ষিলণর ির 

মর্থলকই  ূলত অলনলকর  লধয  হোকোশ ননলে কোজ করোর আগ্রহ মিলড়লছ। এ ধরলনর 

গলিষণোর জনয ময রক  লযোি র্থোকো উনচত, আ োলদর মদলশ মস রক  মনই। তো ছোড়ো 

এ ধরলনর গলিষণো মিশ িযেিহুল। তোই খুি ক  মলোকজন এই খোলত কোজ কলর। 

গলিষণোর িোশোিোনশ নশক্ষোর্থীলদর আরও আগ্রহী করলত আ রো ননেন ত সযোলিলোইি 

ন শন আইনডেো প্রনতলযোনগতো, মছোি আকোলর সযোলিলোইি নকশো ততনর প্রভৃনত 

প্রনতলযোনগতোর আলেোজন কনর। সো লন আরও িড় িনরসলর এই প্রনতলযোনগতোগুললো 

আলেোজন করলত িোরলল গলিষণোর িযোিোলর আগ্রহ িোড়লি।’ 

‘ব্র্যোকইউ নিচোনর’ দললর অনয সদসযরো হললন  োহিুি উল হক, জনহর উঞ্েন, 

নফলরোজ ওেোদুদ, শো স মফরলদৌস, নসহোি সোহোনরেোর, তোনঞ্জ ুল আল  ও  ুনতোসীর 

আহোদ। 
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