


বাণী

কর োনো মহোমোর রিক্ষোর্থীরে পড়োরিোনো পোিোপোরি তোরে 
মোনরিক স্বোরযে উপ রিরূপ প্রভোি ফেরেরে। এ কো রে
ঘ িরি রিক্ষোর্থীরে মোনরিক স্বোরযে উন্নরত জনে
িহরিক্ষো কোর্থক্রম খুিই জরুর । রিএনএমরপরি আইরি ক্লোি
কতত থক প্রকোরিত প্রর্ম িোরষথকী ‘মোধ্েম’ এই প্ররতকূে
পর রযরতরতও রিক্ষোর্থীরে িতজনিীেতো প্রকোরি মোধ্েম
রহরিরি আত্মপ্রকোি কর রে। আরম আিো ক রে তর্ে-
প্ররু্রি রিষয়ক মেোগোরজন ‘মোধ্েম’ আমোরে এই রিষরয়
আ ও জোনরত িোহোর্ে ক রি এিং িরিথোপর রিক্ষোর্থী ো
অরনকিোই উপকত ত হরি। মেোগোরজন প্রকোরি িোরর্ িংরিষ্ট
ক্লোি মডোর ি , ফকো-মডোর ি , অেোডরমরনরেরিভ করমরি ও
ভরেরিয়ো িহ িকে রিক্ষোর্থী প্ররত আমো শুভকোমনো
 ইে। আরম আিো ক রে, প্রর্ম িোর  মরতো প্রকোরিত
‘মোধ্েম’ প্রকোরি উরেিে িেে হরি এিং ভরিষেরতও এ 
ধ্ো োিোরহকতো িজোয় র্োকরি।

~ ফেেঃ করনথে ফমোেঃ রমজোনু   হমোন
রপএিরি, রপএইচরড, এইরি
অধ্েক্ষ
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রিশুরে ফিরড় ওঠো িরে তোরে িুরিরক্ষত, িুনোগর ক,
রিরিকিোন মোনুষ রহরিরি গরড় তুেরত একজন রিক্ষরক ভূরমকো
অনস্বীকোর্থ। রিক্ষোপ্ররতষ্ঠোন আধু্রনক জ্ঞোন রিকোরি 
প্রোেরকন্দ্র। রিক্ষোর্থীরে িুনোগর ক রহরিরি গরড় তুেরত িতথমোন
ি কো নোনোমুখী কমথিূরচ গ্রহে ক রে র্োরত ফেিমোততকো ফিিোয়
আগোমী প্রজন্ম িোরিথকভোরি রনরজরে প্রস্তুত ক রত পোর । এরি
তখনই িেে হরি, র্খন রিক্ষোর্থী তোরে রচন্তো ও মোনরিকতো
রিকোি ঘিোরত পো রি।
িী রেষ্ঠ নূ ফমোহোম্মে পোিরেক করেরজ িুনোম ও িুখেোরত
 রয়রে। িমগ্র ফেরি এ প্ররতষ্ঠোন রিক্ষো, ফখেোধু্েো এিং িোরহতেচচথো
তর্ো জোরত গঠরন প্রিংিনীয় ভূরমকো পোেন কর চরেরে। আমো 
েতঢ় রিশ্বোি মেোগোরজনরি রিক্ষোর্থীরে জ্ঞোনরিকোরি িহোয়ক ভূরমকো
পোেন ক রি।
আরম িী রেষ্ঠ নূ ফমোহোম্মে পোিরেক করেজ এিং রিএনএমরপরি
আইরি ক্লোরি িিথোেীন িোেেে কোমনো ক রে।

~ ফমো. রমজোনুে হক মুকুে 
উপোধ্েক্ষ

রিএনএমরপরি আইরি ক্লোি তোরে 
প্রর্ম মেোগোরজন ‘মোধ্েম’ প্রকোি
কর রে ফজরন আরম অতেন্ত
আনরিত। । এ প্রকোিনো িোরর্
িংরিষ্ট রিক্ষক, রিক্ষোর্থী,
অরভভোিকিহ িকেরক জোনোই
আন্তর ক শুরভচ্ছো।



বাণী

িতথমোন তর্ে-প্ররু্রি এই িময়িোরত এই রিষরয় েক্ষতো অজথন
ক ো অতেন্ত জরুর । িী রেষ্ঠ নূ ফমোহোম্মে পোিরেক
করেরজ প্ররতরি রিক্ষোর্থীরক তর্ে-প্ররু্রি রিষরয় আগ্রহী ও
েক্ষ কর গরড় তুেরতই রিএনএমরপরি আইরি ক্লোি এ 
পর্চেো। রিএনএমরপরি আইরি ক্লোি এ পক্ষ ফর্রক প্রকোরিত
প্রর্ম ই-মেোগোরজন ‘মোধ্েম’ এ উজ্জ্বে েতষ্টোন্ত । কর োনোকোেীন
রিক্ষোর্থীরে এই উরেেোগ রনেঃিরিরহ প্রিংিনীয়। মেোগোরজন
প্রকোরি িোরর্ িংরিষ্ট িকে রিক্ষক-রিরক্ষকো ও রিক্ষোর্থী 
প্ররত  ইে আমো আন্তর ক শুরভচ্ছো ও অরভনিন।
রিএনএমরপরি আইরি ক্লোি এ মোধ্েরম রিক্ষোর্থী ো ভরিষেতও
উপকত ত হরি িরে আিো ক রে।

~ ফহোিরন আ ো মুস্তোরেজ 
উপোধ্েক্ষ
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মেোগোরজন প্রকোি ক ো এিং ফিরি পড়ো এই কোর্থক্রমগুরে 
মরধ্ে অনেতম। িী রেষ্ঠ নূ ফমোহোম্মে পোিরেক করেজ
আইরি ক্লোি ি োি ই রিক্ষোর্থীরে প্ররু্রি রিষয়ক িেিহোর ক
জ্ঞোরন প্ররত নজ রেরয় আিরে এিং তোরে মরধ্ে
ইনে রমিন ফিকরনোেরজ রিষয়ক রচন্তো পর সু্ফিন ঘিোরত
এখোনকো প্ররতরি পেোরনে ফমম্বো ও ভরেরিয়ো িদ্ধপর ক ।
এ ই ধ্ো োিোরহকতোয় প্রকোরিত হরেো ক্লোিরি প্রর্ম আইরি
রিষয়ক মেোগোরজন "মোধ্েম"। মেোগোরজরন রিক্ষোর্থী তর্ে-প্ররু্রি
রিষয়ক জ্ঞোনরক তীক্ষ্ণ ফর্রক তীক্ষ্ণত ক ো েরক্ষে মোনিম্মত
রনিন্ধ িোজোরনো হরয়রে। িোরর্  োখো হরয়রে ক্লোরি প্ররতরি
ফিক্ট রিষয়ক িেথনো এিং কুইজিহ আকষথেীয় রকেু
ফিগরমি। রিক্ষক-রিরনয় রে িোহচরর্থ ক্লোি ভরেরিয়ো রে 
এমন কোজ িরতেই প্রিংিো েোরিেো । আিো ক রে
মেোগোরজরন প্রর্ম এরডিন প্ররতষ্ঠোরন রিক্ষক-রিরক্ষকো এিং
প্ররতরি রিক্ষোর্থী মোরে আরেোড়ন িতরষ্ট ক রত িক্ষম হরি।
আইরি ক্লোরি এমন ধ্ো ো আজীিন িজোয় র্োকুক এিং ক্লোরি 
উত্তর োত্ত উন্নরত কোমনো ক রে।

~ ফমো. মরজিু   হমোন 
মডোর ি 

রিক্ষোর্থীরে পড়োরেখো পোিোপোরি
এমন রকেু িহরিক্ষো কোর্থক্ররম 
প্ররয়োজন  রয়রে র্ো তোরে ফমধ্ো
ও মনরন রিকোি ঘরিরয়
িতজনিীে উপোরয় নতুন কর 
ভোিরত ফিখোয়।
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িুরর্োগ ততর হয় এখোরন। আইরি রিষরয় আগ্রহী রিক্ষোর্থীরে 
একরি প্লোিেমথ ফেওয়ো পোিোপোরি একরি িতজনিীে
করমউরনরি ততর  রচন্তো ফর্রকই রিএনএমরপরি আইরি ক্লোি
এ র্োত্রো শুরু হয়।র্ো ধ্ো োিোরহকতো কর োনোকোেীন িমরয়ও
ফতোম ো িজোয় ফ রখরেো।ক্লোি এ েোরয়ত্ব ফেরড়রে প্রোয় েুই
িে হরত চেরেও ক্লোরি র্োকোকোেীন আমোরে প্ররতরি
কোর্থক্রম এখনও স্মতরতপরি অমরেন। আরম রিশ্বোি কর এই
কমথকোন্ডগুরেো একজন রিক্ষোর্থীরক ভরিষেৎ এ জনে ততর 
কর । ধ্নেিোে জ্ঞোপন ক রে েরদ্ধয় মডোর ি িেো , ফকো-
মডোর ি িেো -মেোডোমরে র্ো ো আমোরে পর্চেো প্ররতিো
িময় আমোরে পোরি রেরেন। আিো ক রে িতথমোন এিং
আগোমীরত র্ো ো ক্লোরি েোরয়ত্ব রনরি,িিোই এই জয়র্োত্রো
অিেোহত  োখরি। িতথমোন কোর্থক ী পর ষরে 
িেিে,ভরেরিয়ো ও িকে িেিে প্ররত আমো শুভ কোমনো
 ইরেো।আরম আিো ক রে খুি িীঘ্রই ফতোমোরে িোরর্ ফেখো
ক ো িুরর্োগ পোরিো।

~ জোরয়ে িোইেুল্লোহ  োরে 
প্ররতষ্ঠোতো িভোপরত 
রিএনএমরপরি আইরি ক্লোি 

করেজ জীিন রনেঃিরিরহ আনিময়
এিং এই িময়িো আ ও আকষথেীয়
হরয় ওরঠ ক্লোি এিং অনেোনে
িহরিক্ষো কোর্থক্রম গুরেোরত
অংিগ্রহে এ মোধ্েরম। অরনক
িতজনিীে মন এ িংস্পরিথ ফর্রক
রনরজ িতজনিীেতো িোরেত ক ো 
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০৮

Project Display, IT Olympiad এিং Wall Magazine রনরয় মুেত এই ফেস্টরি
গঠন ক ো হয়। Wall Magazine প্ররতরর্োরগতোয় LIFI, Biometric Tech, Ambient
Intelligence, Digital Marketing  মত অিোধ্ো ে রকেু মোগেোরজন ততর কর রেে
আমোরে অংিগ্রহেকো ী ো। Project Display ফতও আমোরে রক উপহো রেরয়রে
Automatic Cleaner Robot, Ideal City, Energy from Waste, Black Hole,
etc। প্রধ্োন অরতরর্ রহরিরি আম ো ফপরয়রেেোম আমোরে রপ্রনরিপোে ফমোল্লো
ফমিিোহউরেন আহরমে িেো রক। রিচো কগ্ে রেরেন আমোরে েরদ্ধয় রিক্ষকগ্ে।

রুম নোম্বো  ২২০।
এই রুরমই আরয়োরজত 
হরয়রেে ফিকরনোরিি ‘১৮, 
BNMPC IT Club এ  প্রর্ম 
অেেোইন ফেস্ট। ২০১৮ 
িোরে  ১৮ই অরক্টোিো  ফর্রক 
১৯এ অরক্টোিো  পর্ন্ত ৪২৪
জন অংিগ্রহেকো ী রনরয় শুরু 
হয় ফিকরনোরিি ‘১৮।

অজথন রহরিরি ফমোি ১৮
রি পু স্কো রিজয়ীরে 
মোরে রিত ে ক ো
হরয়রেে। এই রেে
আমোরে প্রর্ম ফেস্ট
এ গল্প। তোই আমোরে 
পর্চেো রনরয় রেখরত
ফগরে আরি ফিকরনোরিি
’১৮ এ কর্ো, আ 
ফিকরনোরিি ’১৮ মোরনই
ফিই রুম নোম্বো ২২০!

TECHNOBIT’18



এই ফেস্টরি আরয়োজন কর রেে BNMPCITC এ ২০১৯
পেোরনে এিং ভেোরিয়ো  ো। র্ো উরবোধ্ন কর রেরেন
আমোরে প্রোিন অধ্েক্ষ মরহোেয় ফমোল্লো ফমিিোহ উরেন
িেো । ফেরস্ট করেজ ভিরন ৩ তেোয় আরয়োরজত হরয়রেে
প্ররজক্ট রডিরপ্ল, অরেরিয়োড, ফপ্ররজরিিন, রস্পচ। এিং ৪
তেোয় রেে রমর্িোরস্টং। ফগরমং ও িোইপর ি আরয়োরজত
হরয়রেে মোরিপো পোি ভিন এ ৪ তেো েেোরি। এই
ফেরস্ট অংিগ্রহে কর রেে ৪ িতোরধ্ক রিক্ষোর্থী। এিং িি
ইরভরি ফমোি ৫৩ জনরক পু ষ্কত ত ক ো হরয়রেে।

Technobit 2.0 এ পু ষ্কো রিত েী অনুষ্ঠোন ৪ মোচথ
২০২০, িকোে ১০.৩০ এ করেরজ অরডরিোর য়োরম অনুরষ্ঠত
হরয়রেে। ০৯

Technobit 2.0 রেে BNMPCITC এ রবতীয় এিং একরি অনেতম িেে অেেোইন
ফেস্ট, র্ো ফকিে BNMPC এ রিক্ষোর্থীরে জনে উনু্মি রেে। এরি ১৩ই এরপ্রে ২০২০
তোর রখ অনুরষ্ঠত হয়। এই ফেরস্ট রেে ফমোি ১০রি ফিগরমি।
• Wall Magazine Display
• Project Display
• IT Olympiad
• IT Based Story Writing
• IT Based Myth Busting
• Type Race
• Multimedia Presentation
• Extempore Speech
• Poster Design Competition
• Gaming

TECHNOBIT 2.0
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িী রেষ্ঠ নূ ফমোহোম্মে
পোিরেক করেজ আরয়োরজত
প্রর্ম অনেোইন ফেস্ট
ফিঞ্চমোকথ। িতজনিীেতো আ 
েক্ষতো রমরিরে অনুরষ্ঠত এই
ইরভিরি রেে কোনোয় কোনোয়
উরত্তজনোপূেথ। রতন িতোরধ্ক
অংিগ্রহেকো ী রনরয়
আরয়োরজত ফেরস্ট সু্কে ও
করেরজ প্ররতরি রিক্ষোর্থী 
তর্ে ও ফর্োগোরর্োগ প্ররু্রি 

রিরভন্ন রিষরয় েখে র্োচোইরয় জনে রেে ফমোি ৮ রি ফিগরমি। িতজনিীে রচন্তো ফেৌড়,
কো কতেূ তো রন ীক্ষো ক ো জনে রেে প্ররজক্ট রডিরপ্ল, মোরিরমরডয়ো ফপ্ররজরিিন,
রডরজিোে আিথ ও ফপোস্টো রডজোইরনং-এ মরতো আকষথেীয় ফিগরমি।

ফমধ্ো ও মনরন ফক ফি ো ফিিো ফতো প ীক্ষো েোড়ো ফিোেো উপোয় ফনই। তোই ফিঞ্চমোরকথ
আরয়োজন ক ো হরয়রেে আইরি অরেরিয়োড। প্ররে মোন ও ধ্ ন রেে গরিষেোেব্ধ। উত্ত 
ক রত রকেুিো কোঠখড় ফপোড়োরত ফতো হরয়রেই, িুরদ্ধিোও কম কোরজ েোগোরত হয়রন
এরকিোর ই!

করিউিো রক-ফিোরডথ িোইরপং ফতো িিোই কর । তুরমও কর ো
রনশ্চয়ই। এখন ফকউ শুধু্মোত্র েুরিো আঙুরেই কোজ িোর , আ 
ফকউিো পোাঁচ-ে’িো। রকন্তু ১০ িো আঙুরে িরঠক িেিহো ক রত
পো রেই রক-ফিোরডথ িোইরপং-এ গরত হয় আকোিচুম্বী, আ 
িোইরপং এক্সরপর রয়ন্সিোও হয় মরনোমুগ্ধক । তোই কো িোইরপং
এ গরত করতো তো র্োচোইরয় জনে রেে িোইপ ফ ি।

ইিো রনরি এই রু্রগ ফগম ফখরে নো এ কম মোনুষ পোওয়ো
েোয়। তোই ফগমো রে জনে আেোেো কর এক্সোইিরমি এরন
রেরতই আরয়োজন ক ো হরয়রেে িতথমোন িমরয় িিরচরয়
জনরপ্রয় ফগম ি গুরেো মরধ্ে অনেতম - ভেোরেো  েোি ফগরমং।
ফপ্রো ফপ্লয়ো রে িোমরন নুেি ো ফর্ কতিো অিহোয় তো ফেখো 
তপিোরচক আনি ফপরয়রেে েিথক ও রিচো ক ো।

BENCHMARK
Think Beyond Imagination
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প্ররতরি ফিগরমরি প্রর্ম েুজন রিজয়ী জনে রেে আকষথেীয় পু স্কো । অজথন রহরিরি
ফমোি ২৭ রি পু স্কো রিজয়ীরে মোরে রিত ে ক ো হরয়রেে। এেোড়োও
অংিগ্রহেকো ীরে প্ররতেরক জনে রেে িোরিথরেরকি অে পোরিথরিরপিন।

েুইরেন িেোপী অনুরষ্ঠত এই অনেোইন ফেস্টরি িেেভোরি ফিষ ক রত কোজ কর রে
িী রেষ্ঠ নূ ফমোহোম্মে পোিরেক করেজ - আইরি ক্লোরি িকে পেোরনে ফমম্বো ও
ভেোরিয়ো । রিচো ক রহরিরি রেরেন করেরজ রিরভন্ন রিক্ষকমণ্ডেী।

আগোমীরত আিরত চরেরে এ কম আর ো অিংখে এক্সোইরিং আইরি ফেস্ট। তর্ে-
প্ররু্রি েুরনয়োয় হোর রয় ফর্রত তোই রিএনএমরপরি আইরিরি-এ িরেই র্োকুন।

আরগ রেরন  োজো-িোেিোহ ো িময়
কোিোরনো জনে েোিো ফখেরতন। এখন
ফিই  োজো-িোেিোরহ রু্গ ফিোনোেী
অতীত। রকন্তু েোিো রিরক আরে।
রচন্তো গভী তো, প্ররতপক্ষরক চোরে 
প চোরে নোকোে কর ফেওয়ো েক্ষতো
এিং েোইনোে চোরে রকরস্তমোত ক ো
এই ফখেো অনেতম পূিথিতথ। ফেরে-
িুরড়ো কোরে ফখেোরি মর্থোেো করমরন
কখরনোই। মহোমো ী এই করঠন মুহূরতথ
অরনরকই তোই িময় কোিোরনো উপোয়
রহরিরি ফিরে রনরয়রেরেন েোিো
ফখেোরক। েোিো ঐরতহেরক রিরকরয়
 োখরতই আমোরে অনেোইন ফেরস্ট
রেে “Chess” ইরভিরি।
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িেিনু্ধ িেোরিেোইি-১
িেিনু্ধ িেোরিেোইি-১ িোংেোরেরি প্রর্ম ভূরয ফর্োগোরর্োগ ও িম্প্রচো উপগ্রহ।
এরি ১১ ফম ২০১৮ ফকরনরড ফস্পি ফিিো ফর্রক উৎরক্ষপে ক ো হয়। এ মধ্ে
রেরয় ৫৭ তম ফেি রহরিরি রনজস্ব িেোরিেোইি উৎরক্ষপেকো ী ফেরি তোরেকোয়
ফর্োগ হয় িোংেোরেি। এই প্রকল্পরি ডোক ও ফিরেরর্োগোরর্োগ রিভোরগ অধ্ীন
িোংেোরেি ফিরেরর্োগোরর্োগ রনয়ন্ত্রে করমিন কতত থক িোস্তিোরয়ত হয় এিং এরি
েেোেকন ৯ ব্লক ৫  রকরি প্রর্ম ফপরেোড উৎরক্ষপে রেে।

িেিনু্ধ-১ কত রত্রম উপগ্রহরি ১১৯.১° রডগ্রী পূিথ দ্রোরঘমো ভূরয স্লরি যোরপত হরি।
এরিরক িেিনু্ধ ফিখ মুরজিু  হমোরন নোরম নোমক ে ক ো হরয়রে। ফ্রোরন্স 
র্েোরেি অেোরেরনয়ো ফস্পি কতত থক নকিো ও ততর ক ো হরয়রে এিং এরি
রু্ি োরে িেরিমোরেকোনোধ্ীন মহোকোির্োন িংযো ফস্পি এক্স ফর্রক উৎরক্ষপে
ক ো হরয়রে। িেোরিেোইরি িোইর  অংরি িোংেোরেরি েোে-িিুজ পতোকো 
 রঙ নকিো ওপ ইংর রজরত ফেখো  রয়রে িোংেোরেি ও িেিনু্ধ ১।
িোংেোরেি ি কোর  একরি মরনোগ্রোমও ফিখোরন  রয়রে।

২০০৯ িোরে জোতীয় তর্েপ্ররু্রি
নীরতমোেোয়  োেীয় কত রত্রম উপগ্রহ
উৎরক্ষপরে রিষয়রি রু্ি ক ো হয়।
িোংেোরেরি রনজস্ব কত রত্রম উপগ্রহ
উৎরক্ষপরে জনে আন্তজথোরতক
ফিরেকরমউরনরকিন ইউরনরি 
(আইরিইউ) কোরে ইরেক্ট্ররনক
আরিেন কর িোংেোরেি।

কত রত্রম উপগ্রহ িেিযো নকিো ততর  জনে ২০১২ িোরে মোরচথ প্রকরল্প মূে
প োমিথক রহরিরি রু্ি োেরভরত্তক প্ররতষ্ঠোন ‘ফস্পি পোিথনো রিপ ইিো নেোিনোে’
ফক রনরয়োগ ফেওয়ো হয়। িেোরিেোইি রিরস্টম রকনরত ফ্রোরন্স ফকোিোরন র্েোেোি
অেোরেরনয়ো ফস্পরি িরে এক হোজো ৯৫১ ফকোরি ৭৫ েোখ ৩৪ হোজো িোকো 
চুরি কর রিরিআ রি। ২০১৫ িোরে রিরিআ রি  োরিয়ো উপগ্রহ ফকোিোরন
ইিো সু্পিরনরক কোে ফর্রক কক্ষপর্ (অ রিিোে স্লি) ফকনো আনুষ্ঠোরনক চুরি
কর । ২০১৭ িোরে কত রত্রম উপগ্ররহ িোরিথক িেিযোপনো জনে ‘িোংেোরেি
করমউরনরকিন িেোরিেোইি ফকোিোনী রেরমরিড’ নোরম একরি িংযো গঠন ক ো হয়।

১২



কত রত্রম উপগ্রহ উৎরক্ষপরে মোধ্েরম িোংেোরেরি িম্প্রচো ও ফিরেরর্োগোরর্োগ ফিিো
পর চোেনো জনে ২০১৪ িোরে ফিরটম্ব মোরি একরনক (জোতীয় অর্থননরতক
পর ষরে রনিথোহী করমরি) িভোয় েুই হোজো ৯৬৮ ফকোরি িোকো ি োে ফেওয়ো
হয়। এ মরধ্ে িোংেোরেি ি কোর  রনজস্ব তহরিে ফর্রক ি োে ফেওয়ো হয়
এক হোজো ৩১৫ ফকোরি ৫১ েোখ িোকো, র্ো ফমোি িেরয় প্রোয় ৪৪ িতোংি। এ
েোড়ো ‘রিডোিথ েোইনেোরন্সং’ এ মোধ্েরম এ প্রকরল্প জনে এক হোজো ৬৫২ ফকোরি
৪৪ েোখ িোকো িংগ্ররহ পর কল্পনো ফনওয়ো হয়। ২০১৬ িোরে ফিরটম্বর হংক
িোংহোই িেোংরকং ক রপোর িরন (এইচএিরিরি) িোরর্ ি কোর  প্রোয় একহোজো 
৪০০ ফকোরি িোকো ঋেচুরি হয়। এক েিরমক ৫১ িতোংি হো িুেিহ ১২
িের ২০ রকরস্তরত এই অর্থ পর রিোধ্ ক রত হরি।

কত রত্রম উপগ্রহরি ১০ ফম ২০১৮ তোর রখ উৎরক্ষপরে তোর খ রঠক ক ো হয়; রকন্তু
১০ ফম উৎরক্ষপরে িময় t-৫৮ ফিরকরন্ড এরি তো িোরতে ক ো হয়। ফিষ
রমরনরি রকেু কোর গর িমিেো কো রে উৎরক্ষপে যরগত ক ো হয়। অিরিরষ এরি
১১ ফম উৎরক্ষপে ক ো হয়। কত রত্রম উপগ্রহরি উৎরক্ষপে ক ো প , িোংেোরেি
১২ ফম ২০১৮ তোর রখ এরি ফর্রক প ীক্ষোমূেক িংরকত ফপরত শুরু কর ।

িেিনু্ধ িেোরিেোইি-১ ১৬০০ ফমগোহোিথজ ক্ষমতোিিন্ন ফমোি এিং এরি আয়ু ১৫
িে হওয়ো কর্ো ধ্ ো হরয়রে। রিএি-১ উপগ্রহরি ২৬রি ফক-ইউ িেোন্ড এিং
১৪রি রি িেোন্ড ট্রোন্সপন্ডো িরিত হরয়রে । ফক-ইউ িেোরন্ড আওতোয়  রয়রে
িোংেোরেি, িরেোপিোগর তো জেিীমোিহ ভো ত, ফনপোে, ভুিোন, শ্রীেঙ্কো,
রেরেপোইন ও ইরিোরনরিয়ো অঞ্চে। রি িেোরন্ড ও আওতোয়  রয়রে এই িমুেয়
অঞ্চে।

িেিনু্ধ-১ কত রত্রম উপগ্রহরি িিূেথ চোেু হওয়ো প িোংেোরেরি ভূ-ফকন্দ্র ফর্রক
রনয়ন্ত্রে ক ো হরচ্ছ। এই জনে গোজীপু ফজেো জয়রেিপু ও  োেোমোরি 
ফিতিুরনয়োয় ভূরকন্দ্র ততর ক ো হয়। জয়রেিপুর  ভূ-ফকন্দ্ররি হে মূে ফস্টিন।
আ ফিতিুরনয়োয় ফস্টিনরি রবতীয় মোধ্েম িেকআপ রহরিরি  োখো হয়। এেোড়ো
ইরিোরনরিয়ো ও রেরেপোইরন েুরি ভূ-উপগ্রহ উপরকন্দ্র যোপন ক ো হরচ্ছ। শুধু্
ফেিী িংযো নয় িোংেোরেরি পোিোপোরি রিরশ্ব আ ও করয়করি ফেরি রিরভন্ন
রমরডয়ো িংযো িতথমোরন িেিনু্ধ -১ িেোরিেোইি ফর্রক ভোড়ো ফনয়ো ট্রোন্সপন্ডো 
িেিহো ক রে ।
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িেিনু্ধ-১ িেোরিেোইি ফর্রক িুরিধ্ো পোওয়ো র্োরি।

❖ রিরভ চেোরনেগুরেো তোরে  িম্প্রচো  কোর্থক্রম িরঠকভোরি পর চোেনো  জনে 
িেোরিেোইি ভোড়ো কর । এরক্ষরত্র িেিনু্ধ-১ িেোরিেোইি চেোরনরে  িক্ষমতো 
রিরক্র কর  তিরেরিক মুদ্রো আয় হরি। আিো  ফেরি  রিরভ চেোরনেগুরেো র্রে 
এই িেোরিেোইরি  িক্ষমতো ফকরন তরি ফেরি  িোকো ফেরিই র্োকরি। এ  
মোধ্েরম রডরিএইচ িো 
রডর ক্ট িু ফহোম রডি 
িোরভথি চোেু িম্ভি।

❖ িেিনু্ধ-১ িেোরিেোইরি  
৪০রি ট্রোন্সপন্ডোর   ফমোি 
রফ্ররকোরয়রন্স ক্ষমতো হরেো 
১ হোজো  ৬০০ ফমগো
হোিথজ। এ  িেোন্ডউইডর্ 
ও রফ্ররকোরয়রন্স িেিহো  
কর  ইিো রনিিরঞ্চত 
অঞ্চে ফর্মন পোিথতে ও 
হোওড় এেোকোয় ইিো রনি িুরিধ্ো ফেয়ো িম্ভি। প্রতেন্ত অঞ্চরে ইিো রনি ও 
িেোংরকং ফিিো, ফিরেরমরডরিন ও েূ রনয়রন্ত্রত রিক্ষোিেিযো প্রিোর ও িেিহো  
ক ো র্োরি িেিনু্ধ-১ িেোরিেোইি।

❖ িড় প্রোকত রতক েুরর্থোরগ  িময় ফমোিোইে ফনিওয়োকথ অচে হরয় পরড়। তখন 
এ  মোধ্েরম েুগথত এেোকোয় ফর্োগোরর্োগিেিযো চোেু  োখো িম্ভি হরি।

রডরজিোে িোংেোরেি প্রোয় নয় িে আরগ এক প্ররতশ্রুরত ও স্বপ্ন রনরয় শুরু
হরয়রেে এিং আমোরে প্রর্ম ফর্োগোরর্োগ িেোরিেোইি উৎরক্ষপরে িোরর্ িোরর্
আম ো আ ও একরি স্বপ্নরক উপেরব্ধ ক রত এিং আ ও একরি প্ররতশ্রুরত
পূ রে অরনক কোেোকোরে চরে এরিরে। িরিথোপর , িেিনু্ধ িেোরিেোইি -১ রিজ্ঞোন
ও প্ররু্রি ফক্ষরত্র এক রি োি অজথন।

নোম: িোির নো ইিেোম তত েো 
ফেরে: বোেি, িোখো: এ
ফ োে: ৪১১৫, গ্রুপ: রিজ্ঞোন 
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িোইম ট্রোরভে িো িময় র্োত্রো
আম ো িকরেই জীিরন অন্তত একিো হরেও ফভরিরে - ইি! র্রে একিু িোইম
ট্রোরভে ক রত পো তোম, র্রে একিো িোইম ফমরিন র্োকত! তরি আম ো কল্পনো
িোে রেরয় কখরনো ফভরি ফেরখরে রক আিরেই িোইম ট্রোরভে িম্ভি রকনো?

হেো িোইম ট্রোরভে িম্ভি। তরি তো জনে আমোরে েরজকেোে রিজ্ঞোন ফর্রক ফি 
হরয় ফভৌরতক রিজ্ঞোন রনরয় আরেোচনো ক রত হরি। আমোরে পতরর্িী িকে
রকেু 3 ডোইরমনিরন আিদ্ধ। তরি 4 ডোইরমনিন িেরতও একিো রভন্ন
ডোইরমনিন  রয়রে। অেু ও প মোেু হরত কু্ষদ্র হরচ্ছ ফকোয়োিোম েমথ আ 
ফিইখোরন আ ও কু্ষদ্র রহরিরি  রয়রে ওয়োমথ ফহোে।
ওয়োমথ ফহোেই রু্ি কর েুরি আেোেো িময় ও যোনরক। তরি িমিেো একিোই ফর্
এই ওয়োমথ ফহোে অেু প মোেু হরতও কু্ষদ্র। এ মরধ্ে রেরয় কখরনোই িোইম
ট্রোরভে িম্ভি নয়।
তরি এখন আম ো িেরিো িম্ভোিনো কর্ো । আম ো র্রে একরি ওয়োমথ ফহোে ফক
ধ্র ফকোরি ফকোরি ফর্রকও রিিোে িড় ক ো র্োয় তরি িময় র্োত্রো িম্ভি।
ওয়োমথ ফহোে এতিো রিিোে
কর তো ২ িো মুখই
পতরর্িী রেরক ক রে
আম ো িোইম ট্রোরভে
ক রত পো ি। তরি িোধ্
িতরষ্ট কর পেো োডক্স।

ধ্রুন একজন ১ রমরনি
পূিথ -এ একজন িোইম
ট্রোরভে ক রত পোর । ফি িোইম ট্রোরভে কর ১ রমরনি পূিথ িমরয় রগরয় রনরজরক
হতেো ক রেো এইখোরনই প্রে আরি তোহরে ফি মতত হরে তোরক হতেো ক রেো
ফক?

তরি এই রিষয় আম ো িোে ফেই। আম ো এখন ফকোরনো কেোরক র্রে িোইম
ট্রোরভে ক োরত চোই তোহরে তোরক আরেো গরত ফর্রকও ফিরি ফিরগ চোেোরত

১৫



হরি তরি কেো অরত কু্ষদ্র। আম ো িোইম ট্রোরভে ক রত চোইরে আমোরে 
ে কো হরি মহোকোি।

আ তো জনে রেউচো িোইম ট্রোরভে এ জনে আমোরে ে কো অরনক
িতহৎ ও দ্রুত ফমরিন িো ফস্পি ক্রোেি ও অেু ন্ত জোেোরন। আম ো র্রে
কখরনো এমন ক্রোেি িোরনরয়ও ফেরে তিুও আমোরে আরেো গরত অজথন
ক রত িময় েোগরি অন্তত ৬ িে । তো মোরন পতরর্িী ফর্রক ইউর নোি
গ্ররহ ফত ফর্রত হরি ১ িপ্তোরহ মরধ্ে।

পতরর্িী ফর্রক ৩০ েক্ষ ফকোরি রকরম র্োওয়ো প আমোরে ক্রোেি িোইম
ট্রোরভে শুরু ক রি।

িি রকেু অিম্ভি মরন হরচ্ছ তোইনো? তরি মজো িেোপো হরচ্ছ ব্লোক ফহোে
এ চো পোরি গরত আরেো ৯০%। ফর্রহতু এখন আমোরে িোমরন
উেোহ ে  রয়রে তোহরে িোইম ট্রোরভে ফচষ্টো কর ফেখরত ক্ষরত রক?

এখন হয়রতো এমন িি িতথ পূ ে কর িোইম ট্রোরভে এ প্রস্তুরত রনরত হরি
নয়রতো অরপক্ষো ক রত হরি করি এরি একজন অদু্ভত ফেোক এরি িেরিন
আরম ভরিষেৎ ফর্রক এরিরে।

নোম: তোহিীন িোহর য়ো  তূজথ
ফেরে: বোেি, িোখো: এইচ 
ফ োে: ৫৪৬৪, গ্রুপ: রিজ্ঞোন
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“চোেথি িেোরিজ”
করিউিো রনরয় আগ্রহী রকন্তু এই
মোনুষরি নোম ফিোরনরন এমন মোনুরষ 
িংখেো হয় রনতোন্তই কম, নতুিো ফনই
িেো চরে। িহুরিেেোজ্ঞ চোেথি িেোরিজ
একোধ্োর রেরেন একজন গরেতরিে,
েোিথরনক, আরিষ্কো ক এিং র্ন্ত্র-
প্ররকৌিেী। িেোরিজ আধু্রনক
করিউিোর  স্বপ্নদ্রষ্টো। রতরনই প্রর্ম
র্োরন্ত্রক করিউিোর  নকিো প্রেয়ন
কর ন, র্ো নোম রেে রডেোর ন্স ইরিন
এিং এ মোধ্েরমই ধ্ীর 
ধ্ীর আর ো জরিে
ইরেকট্ররনক র্ন্ত্রোরে  ধ্ো েো  
জন্ম হয়।

িেোরিরজ  জন্ম ২০৯২ 
রিস্টোরে  ২৬ রডরিম্ব  
ফর্রক রঠক ৩০০ িে  আরগ, 
আমোরে  ফেি ফর্রক ৪,৯৬৮
মোইে েূর  েন্ডরন  ওয়োে-
ওয়োর্থ ফ োরড। ৮ িে  িয়রি িেোরিজ 
প্রর্মিোর   মরতো সু্করে ভরতথ হন। 
রকন্তু ভোরগে  পর হোরি প্রোেঘোতী জ্বর  
আক্রোন্ত হরয় তোরক সু্কে েোড়রত হয়। 
নো নো, িেোরিজরক পড়োরেখো 
এরকিোর ই েোড়রত হয়রন িো রনেোরুে 
অর্থোভোরি কোজী নজরুরে  মরতো
রুরি  ফেোকোরন কোজ ক ো িো ফেরিো 
গোরন  েরে ফর্োগ ফেওয়ো  প্ররয়োজনও 
পরড়রন। িেোরিরজ  িোিো র্রর্ষ্ট

প্ররতপরত্তিোেী রেরেন এিং িেোরিরজ  
প্রোইরভি রিক্ষরক  ভো  িহন মরতো 
িোমর্থে তো  রেে। িেোরিজ তোই 
রকেুরেরন  জনে প্রোরতষ্ঠোরনক 
ফেখোপড়ো  পোি চুরকরয় আরগ  মরতোই 
তো  গতহরিক্ষরক  কোরে অধ্েয়ন শুরু 
কর ন।

১৮১০ রিস্টোরে িেোরিজ কেোমরিরজ  
রট্ররনরি করেরজ ভরতথ হন। রকন্তু 

িেোরিজ রেরেন ফতোমোরে  
মরতোই ফমধ্োিী। নতুন 
রিক্ষো প্ররতষ্ঠোরন 
গোরেরতক রিষয়গুরেো 
িিরকথ িেোরিরজ 
আরগভোরগই ধ্ো েো রেে। 
তোই রতরন ফিগুরেোরত
িন্তুষ্ট রেরেন নো। ১৮১২ 
িোরে িেোরিজ, তো  িনু্ধ
জন হোরিথে ও জজথ 

রপকক এিং আর ো করয়কজন রমরে
প্ররতষ্ঠো কর ন “অেোনোরেরিকোে 
ফিোিোইরি”; র্ো  িেিেরে  িকরেই 
রেরেন কেোমরিরজ স্নোতকোর্থী। ১৮১৩ 
িোরে িেোরিজ এিং িনু্ধ হোরিথে রমরে 
তোরে  প্ররতষ্ঠোরন  প্রর্ম গরিষেোপত্র 
প্রকোি কর ন, র্ো  নোম রেে 
Memoirs of the Analytical 
Society; ফর্খোরন কেোেকুেোরি  
ইরতহোি িিরকথ রিস্ত  আরেোচনো
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ক ো হয়। স্নোতক পড়ুয়ো েুজন রিক্ষোর্থী গরিষেো গভী তো এতিোই তীি রেে
ফর্ ফি িমরয় এই গরিষেোপত্ররি িেোপক িম্মোন কুড়োয় এিং িেোরিজ প িতথীরত
রপিো হোউরজ ফগরে ফিখোনকো িীষথ গরেতরিরে ফখতোিপ্রোপ্ত হন।

িেোরিরজ িুনোম রেরক রেরক েরড়রয় পরড়। েেস্বরূপ রতরন দ্রুতই উন্নরত 
রিখর ফপৌঁরে র্োন। রতরন ১৮১৫ িোরে েন্ডরন  য়েোে ইন্সরিরিউিরন ফজেোরতরিথেেো
রিষরয় িিত তো কর ন এিং ১৮১৬ িোরে মোত্র ২৪ িে িয়রি ফিখোনকো ফেরেো
রনরু্ি হন।  য়েোে অেোরেোনরমকোে ফিোিোইরি প্রর্ম চো িে রতরন িিোেক
এিং প িতথীরত িহ-িভোপরত েোরয়ত্ব পোেন কর ন।

গরেরত প্ররত ভোরেোিোিো িেোরিরজ অরযমিোয় জরড়ত রেে। েগোর েরম 
রহিোি-রনকোি ক ো িময় ১৮১২ রিস্টোরে িেোরিজ অনুধ্োিন কর ন ফর্ গরেরত 
এই রিষয়গুরেোরত মোনুরষ রহিোিপদ্ধরত র্রর্ষ্ট ত্রুরিপূেথ এিং এগুরেো কখরনোই
িরঠক হয় নো। িেোরিজ ফেরখন,

“আরম কেোমরিরজ  অেোনোরেরিকোে ফিোিোইরি  একরি করক্ষ আমো  মোর্ো 
ফিরিরে  রেরক েুাঁরকরয় স্বরপ্নে রচন্তোয় রনমরিত অিযোয় েগোর েরম  একরি 
িো রে িোমরন রনরয় িরিরেেোম। ফিোিোইরি  আর কজন িেিে করক্ষ প্ররিি 
কর  আমোরক আরধ্ো ঘুম অিযোয় ফেখরত ফপরয় রজজ্ঞোিো ক রেো ফর্ আরম কী 
রনরয় স্বপ্ন ফেখরেেোম। উত্তর  আরম আমো  িোমরন  োখো েগোর েরম  িো রেরি  
রেরক ইিো ো কর  িেেোম ‘এই ধ্ রন  িি িো রে হয়রতো কখরনো র্ন্ত্র রেরয় 
রহিোি ক ো িম্ভি হরি।” িেোরিজ তখনই তো  এই রিষয়রি রনরয় কোজ শুরু কর  
ফেনরন। ১৮১৯ রিস্টোরে  রেরক ফজেোরতরিথজ্ঞোরন  র্ন্ত্রোরে  উপ  তো  আগ্রহ তীি 
ফর্রক তীিত  হয় এিং তো  ধ্ো েোগুরেো আর ো উন্নত হরত র্োরক। এ িময় 
রতরন এমন একরি র্ন্ত্র ততর   পর কল্পনো কর ন র্ো শুধু্মোত্র “ফর্োগ”-এ  ধ্ো েো 
িেিহো  কর ই েগোর েম, রত্ররকোেরমরত ইতেোরে  জরিে িো রেগুরেোরক খুি
িহরজই রহিোি ক রত পো রি। রতরন ফেোি একরি “রডেোর ন্স ইরিন” ততর   
অরভপ্রোরয় কোজ শুরু কর ন এিং ১৮২২ িোরে এরি  কোজ ফিষ কর ন। ফি 

১ রিরিি “েে িোইম ি” পরত্রকোয় প্রকোরিত ফিোকিোতথো অনুর্োয়ী িেোরিরজ  জন্ম ১৭৯২ 
রিস্টোরে। রকন্তু িেোরিরজ  একজন ভোরগরনয় িরেন ফর্ িেোরিরজ  জন্ম আর ো একিে  
আরগ হরয়রেে, ১৭৯১ রিস্টোরে। “ফিইি মেোর ’ি রনউরয়ংিন”-এ  পেোর ি ফ রজস্টো  
অনুর্োয়ী ১৭৯২ রিস্টোরে  ৬ জোনুয়োর  রিস্টধ্মথ অনুর্োয়ী িেোরিরজ  নোমক ে ক ো হয়; 
ফর্খোরন িেো হয় তো  জন্ম ১৭৯১ রিস্টোরে।
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িের  ১৪ জুন তোর রখ রতরন  য়েোে অেোরেোনরমকোে ফিোিোইরিরত Note on
the application of machinery to the computation of
astronomical and mathematical tables নোরম তো আরিষ্কো রি প্রকোি
কর ন। র রপোরিথ িেোরিজ জোনোন ফর্ তো আরিষ্কত ত র্ন্ত্ররি n2 + n + 41
িূত্রোনুর্োয়ী প্ররত ৫ রমরনরি ৬০ রি িংখেো প্রকোরি িক্ষম। রতরন আর ো জোনোন ফর্
িড় একরি রডেোর ন্স ইরিন এমন িি গোরেরতক িমিেো িমোধ্োন রেরত পো রি
র্ো জনে িড় িড় েরে প্ররয়োজন হয় এিং ফি িমোধ্োনগুরেো একোধ্োর 
অর্থিোেয়ী এিং িিূেথ রনভুথে হরি।

িেোরিজ তো রু্গোন্তকো ী আরিষ্কোর  জনে ১৮২৩ িোরে অেোরেোনরমকোে
ফিোিোইরি ফর্রক স্বেথপেক পোন। িেোরিজ তখন এক্সরচকোর  চেোরন্সে ২-এ 
কোরে িড় একরি রডেোর ন্স ইরিন ততর  জনে পতষ্ঠরপোষকতো আরিেন কর ন।
ইরতোমরধ্েই  য়েোে ফিোিোইরি ি কোর  কোরে িেোরিরজ প্রজ্ঞো এিং তো 
আরিষ্কোর  িেোপোর ইরতিোচক উপরেি প্রেোন কর রেে।

িেোরিরজ কোরজ জনে ি কো প্রর্মিো ফেড় হোজো ইউর ো ি োে কর এিং
িেোরিজ ফি অনুর্োয়ী কোজ শুরু কর ফেন। তো ইচ্ছো রেে ৩ িের  মরধ্ে
একরি িড় রডেোর ন্স ইরিন ততর ক ো। রতরন ধ্ো েো কর রেরেন এরি গেোিপোডথ
রড প্ররন কতত থক প্রস্তোরিত গোরেরতক িো রেগুরেোরক খুি িহরজই রহিোি ক রত
পো রি এিং একরি মুদ্রের্রন্ত্র মোধ্েরম স্বয়ংরক্রয়ভোরি েেোেেগুরেো েোরপরয়
রেরি।

িেোরিরজ রডেোর ন্স ইরিরন কোজ তো পর কল্পনো ফচরয় ধ্ীর এরগোরচ্ছে এিং
১৮২৭ িোরে রেরক এ খ চ নোগোরে িোইর চরে র্োয়। ১৮২৮ িোরে িেোরিজ
তো ভ্রমে ফিরষ ফেরি ফের ন এিং ওরয়রেংিরন রডউক, এক্সরচকোর  
চেোরন্সে এিং অনেোনে ি কো ী কমথকতথোরে কোরে তো রডেোর ন্স ইরিরন 
কোজ এরগরয় ফনওয়ো জনে অর্থ প্রোর্থনো কর ন। ১৮৩০ িোরে ফেব্রুয়োর মোরি
ি কো তো কোরজ জনে নয় হোজো ইউর ো ি োে ফেওয়ো জনে িম্মরত জ্ঞোপন
কর ।

২ “The Chancellor of the Exchequer” রু্ি োজে ি কোর  একজন
উচ্চপেয মন্ত্রী এিং ি কোর  অর্থননরতক রিষয়গুরেো ফেখোরিোনো ক ো এিং
অর্থরিষয়ক নতুন নীরতরনধ্থো রে কোরজ রনরু্ি।
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১৮৩৪ িোে পর্থন্ত িেোরিজ তো  কোরজ  গরিষেোয় ি কোর   ফেওয়ো িরতর ো 
হোজো  এিং রনজ ফর্রক আর ো েয় হোজো  ইউর ো খ চ কর ন। এ িের  এই 
কোজ িন্ধ হরয় র্োয় এিং প িতথী ৮ িে  ি কো  এই কোরজ আ  পতষ্ঠরপোষকতো 
ক রি রক নো এই িেোপোর  ফকোরনো রিদ্ধোরন্ত উপনীত হরত পোর রন।

ফিষরমি ১৮৪২ রিস্টোরে  িোিথ রপে ি কো  রডেোর ন্স ইরিরন  কোজ িন্ধ 
ক ো  রিদ্ধোন্ত ফনয়।

েুইরগ ফমনোরিয়ো অেোনোরেরিকোে ইরিরন  কোর্থপদ্ধরত ও িম্ভোিনো িেথনো  জনে 
িকে উপোেোন এিং েস্তোরিজ িংগ্রহ কর ন। রতরন ১৮৪২ রিস্টোরে  অরক্টোি  
মোরি িিরকেু একরত্রত কর  তো প্রকোি কর ন। ফেরড অেোডো েোভরেি 
ফমনোরিয়ো  ফেখনীরি ইংর রজরত অনুিোেকোরে প্রচু  িেোখেো িংরর্োজন কর ন র্ো 
আিে করপরি  তুেনোয় পর মোরে অরনক অরনক ফিরি রেে।

র্রেও িেোরিজ ফিষ পর্থন্ত ফকোরনো কমথক্ষম করিউিো  ততর রত িক্ষম হনরন, তো  
নকিো অনুক ে কর  িোম্প্ররতক িমরয় একরি করিউিো  ততর  ক ো হরয়রে।

িেোরিজ ৭৯ িে  িয়রি ১ ফডো রিি রেি, ফমর রেরিোরন মততুেি ে কর ন এিং 
েন্ডরন  ফকনিোে রগ্রন িমোরধ্রক্ষরত্র রচ রনদ্রোয় িোরয়ত হন।

নোম: তোনভী  জোমোন স্বপ্নীে 
ফেরে: বোেি, িোখো: এে
ফ োে: ৫০৯৮, গ্রুপ: রিজ্ঞোন 
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চোাঁরে  িুরক প্রর্ম পেরচহ্ন এরক ফেয়ো  ৫২ তম িোরষথকী  রেরন মহোকোি ভ্রমে 
ক রেন রিরশ্ব  িীষথ যোনীয় ধ্নী ফজে ফিরজোি।

িোংেোরেি িময় ৭িো১১ রমরনরি  রেরক রু্ি োরে  ফিক্সোরি  ভেোন হনথ ফর্রক 
মহোকোরি উড়রেন ফিরজোি। রনরজ  প্ররতষ্ঠোন বু্ল অর রজরন  ততর  রনউ ফিেোডথ 
 রকরি কর  ১১ রমরনরি  জনে মহোকোরি ফগরেন আমোজরন  প্ররতষ্ঠোতো।এ র্োত্রোয় 
তো  িোরর্ রেরেন তো  ভোই মোকথ ফিরজোি, মহোকোরি পোরড় ফেয়ো ফেৌরড় 

একজন পর্প্রেিথক রহরিরি পর রচত ৮২ 
িে  িয়িী ওয়োরে েোঙ্ক এিং ১৮ িে  
িয়িী একজন রিক্ষোর্থী।

তো ো এমন একরি কেোপিুরে কর এই
ভ্রমে কর রেন র্ো জোনোেো গুরেো িড়
র্োকোয় পতরর্িী চমকপ্রে েতিে উপরভোরগ 
িুরর্োগ ফপরয়রেন।
পর ভ্রমে ফিরষ মোত্র ১০ রমরনি ১০ 
ফিরকরন্ড  মোর্োয় কেোপিুেরি পতরর্িীরত 
রের  আরি ফিরজোরি  িংযো বু্ল অর রজন 
এই রনউ ফিপোডথ নোরম  রকিরি ততর 

কর রে। এরি মহোকোি পর্থিরন জনে ক্রমিধ্থমোন িোজোর   চোরহেো পূ রে  
জনেই নকিো ক ো হরয়রে। মহোকোি ফর্রক পতরর্িীরক ফেখো  ফিৌভোরগে  
পোিোপোরি রমরনি করয়রক  ভ িূনেতো  অরভজ্ঞতো রনরয় মোরিরত রের  এরিরেন 
তোাঁ ো।

উৎরক্ষপরে  প  প্রোয় ৭৬ রকরেোরমিো  রগরয় তোাঁরে  িহনকো ী কেোপিুেরি 
 রকি ফর্রক আেোেো হয়। পর  উৎরক্ষপে ফকন্দ্র ফর্রক ২ মোইে েূর   রকিরি 
রন োপরে ফনরম আরি। আ  কেোপিুেরি ফিরজোি ও তোাঁ  িেীরে  রনরয় পতরর্িী  
িোয়ুমণ্ডে ও মহোকোরি  িীমোনো িোনো কো মোন েোইন অরতক্রম কর । ১০৬

১০ রমরনি ১০ ফিরকরন্ড  মহোকোি ভ্রমরে
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রকরেোরমিো  িো ৩ েোখ ৫০ হোজো  েুি ওপর  উরড় র্োয় ফিরি। এ প  ১০ 
রমরনরি  মহোকোির্োত্রো ফিরষ আর োহীরে  রনরয় রন োপরে পতরর্িীরত রের  
আরি।
বু্ল অর রজরন  েোইভ রেরমংরয় পুর ো ভ্রমেই ফেখরেো রিশ্বিোিী। ঘণ্টোয় েুই 
হোজো  ৩০০ মোইে গরতরিরগ মহোকোরি  উরেরি পতরর্িী ফর্রক েুরি র্োয় 
 রকিরি।

েঞ্চপেোড ফর্রক ফেরড় র্োওয়ো  প  পতরর্িী ফর্রক আড়োই েোখ রেি ওপর  
উরঠ  রকি ফর্রক আেোেো হরয় র্োয় কেোপিুেরি। রনরজরে  চো  রমরনরি  
জনে ভ িূনে অনুভি কর ন র্োত্রী ো।

এ প ই রনরচ ফনরম আরি কেোপিুেরি। পেো োিুরি  মোধ্েরম িেে েেোরন্ডং 
কর  চো  মহোকোি ভ্রমেকো ীরে  রনরয়। মহোকোি ফর্রক রের  এরি 
িে িেীরে  িরে রনরয় িংিোে িরম্মেরন উচ্ছোি প্রকোি কর রেন 
ফিরজোি।

নোম: িু োইয়ো িুেতোনো 
ফেেী: বোেি, িোখো:গ
ফ োে: ৪৪১৪ গ্রুপ: রিজ্ঞোন
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আজকোে ফেোরক ো প্রোয়িই ই-েোরনথংরয় মোধ্েরম নতুন রিষয়গুরেরত রনরজরক
রিরক্ষত ক রত উবুদ্ধ হয়। ই-েোরনথং রিক্ষোয় তিেুেরতক রমরডয়ো এিং তর্ে এিং
ফর্োগোরর্োগ প্ররু্রি (আইরিরি) িেিহো ফিোেোয়। ই-েোরনথংরয় এমন অিংখে ধ্ রে 
রমরডয়ো অন্তভুথি  রয়রে র্ো পোঠে, অরডও, রচত্র, অেোরনরমিন, রেরমং রভরডও,
অরডও িো রভরডও ফিপ, িেোরিেোইি রিরভ, রিরড িো রডরভরড-ফ োম এিং করিউিো 
রভরত্তক, পোিোপোরি ওরয়ি-রভরত্তক পড়োরিোনো ি ি োহ কর । ক্লোিরুরম িো িোইর 
ই-েোরনথং ঘিরত পোর । এরি স্ব-গরতরু্ি িো প্ররিক্ষক হরত পোর – িোধ্ো েত এরি
ভোিো হয় ফর্ নতুন প্ররু্রি রিক্ষোয় একরি িড় পোর্থকে ততর কর । অরনরক
িহরজই ই-েোরনথংরয় জরড়ত হন। এরি রিশ্বোি ক ো হয় ফর্ প্ররতেকরক প্ররু্রি 

প্রোর্রমক জ্ঞোন িরিত ক রত হরি, পোিোপোরি এরি রিক্ষো েরক্ষে ফপৌঁেোরনো 
জনে একরি িোহন রহিোরি িেিহো ক রত হরি। ফিরি ভোগ ই-েোরনথংরয় ব্লগ,
িহরর্োরগতো িেিওয়েো , ইরপোিথরেোরেওি, রিক্ষোমূেক ওরয়িিোইি এিং
ভোচুথয়োে ফেরেকক্ষগুরে িহ অরনক ফকৌিেগুরে িংরমেে িেিহো ক ো হয়।
ই-েোরনথং একরি গুরুত্বপূেথ ফকৌিে হরয় েোাঁরড়রয়রে ফর্ এরি পোিোপোরি রিক্ষো 
পোিোপোরি িেিিোরয়ক প্ররতষ্ঠোনগুরে প্রচু অর্থ, িময় এিং প্ররচষ্টো িেয় কর 
effort ই-েোরনথং তোরে অিযোন এিং রডভোইি রনরিথরিরষ িতহত্তম িংখেক
মোনুরষ কোরে জ্ঞোন ফপ্র রে দ্রুততম উপোয় রহিোরি প্রমোরেত হরয়রে। রিেেমোন

ই-েোরনথং
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ই-েোরনথং পর রিরি ফিরি ভোগ ফক্ষরত্র রকেু রমে  রয়রে এিং ফিরি ভোগ
রিক্ষোপ্ররতষ্ঠোরন েক্ষতো িোরর্ ই-েোরনথংরয় িেিহো ক রত ফিি করয়করি
ি িোরম প্ররয়োজন। িংরক্ষরপ, ই-েোরনথং আধু্রনক প্ররু্রি িেিহো কর এিং
এভোরি রিশ্বজুরড় জ্ঞোন েরড়রয় রেরয় ফর্ ফকোনও িময় ফর্ ফকোনও রকেু িিরকথ
রিখরত জনগেরক িহোয়তো কর রে।

ই-েোরনথংরয় িুরিধ্ো:

১. ই-েোরনথংরয় েরে িময় এিং অর্থ িোেয় হয়। অনেোইন েোরনথংরয় িোরর্
আপনো রিক্ষোর্থী ো ফর্রকোন িময় এিং ফর্ ফকোনও িময় িোমগ্রীরত প্ররিি
ক রত পোর । ক্লোরি ফর্োগ ফেওয়ো জনে তোরে চোকর ফর্রক িময় ফনওয়ো 
ে কো ফনই। ই-েোরনথংও িোেয়ী; িংযোগুরে উভয় রিক্ষোর্থী এিং প্ররিক্ষক এিং
ভ্রমে যোন এিং উপক ে উভরয় ভ্রমে এিং আিোিন িেরয় জনে র্রর্ষ্ট
পর মোরে িঞ্চয় কর । ফকোনও মুদ্রেও আপনো কোিথন পেরচহ্ন হ্রোি ক রত
িোহোর্ে কর নো।

২. ই-েোরনথং আ ও ভোে ধ্র  োখো রেরক পর চোরেত কর । মেোনুয়োেরি 
পতষ্ঠোগুরে পড়ো ফচরয় তো ো ফকোনও রভরডও ফেখরত িো পডকোস্ট শুনরত চোইরি।
ই-েোরনথং ি িোমগুরে েোরনথং রডজোইনো রে িোমগ্রীগুরে ইিোর রক্টভ ক রত িক্ষম
কর । রিষয়িস্তু র্ত ফিরি আকষথেীয় হরি তত রিক্ষোর্থী ো তর্ে মরন  োখরিন।
তো ো র্রে ফিখো উপরভোগ কর তরি তো ো কোরজ মরধ্ে ধ্ো েোগুরে পুন োয়
স্ম ে ক রত এিং প্ররয়োগ ক রত িক্ষম হরত পোর ।

৩. ই-েোরনথং িোমিিেপূেথ।িোমনোিোমরন ফিিরন, প্ররতরি প্ররিক্ষরক রনজস্ব
রিক্ষোেোন পদ্ধরত র্োরক। প্ররতরি পদ্ধরত এিং তিেীরত পর িরতথত হয় এিং
ভুেগুরে কোরে িংরিেনিীে। আপরন ই-েোরনথং রেরয় এই িমিেোগুরে েূ ক রত
পোর ন। অনেোইন েোরনথং ধ্ো োিোরহক এিং মোনিিন্ন প্ররিক্ষে ি ি োহ
প্ররতিো কর । ফি এিং কখন ফি ফকোিথরি গ্রহে ক রি তো রনরিথরিরষ প্ররতরি
রিক্ষোর্থী একই অরভজ্ঞতো অজথন কর ।
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৪. ই-েোরনথং ফস্কেরর্োগে। অনেোইন েোরনথং ফস্কেরর্োগে। আপনো এরি প্ররয়োজন
র্ত কমথচো ী কোরে এরি ফ োে ক রত পোর ন এিং এরি এককোেীন
রিরনরয়োগ। আ ও রিক্ষোর্থী ো ফকোিথরি গ্রহে কর ন, আপরন তত দ্রুত িেয়রি
রেরখ ফেেরত পোর ন।

৫. ই-েোরনথং িেরিগতক ে অেো কর । প্ররতরি রিক্ষোর্থী রনজস্ব পেি এিং
ফিখো েক্ষে  রয়রে। ই-েোরনথং পতর্ক চোরহেো পূ ে িম্ভি কর ফতোরে।
এরি তোরে ফিখো পর্ ফিরে রনরত এিং তোরে রনজস্ব গরতরত চেরত
িোহোর্ে কর ।

নোম: েোরতন আ মোন িোেোত 
ফেরে: বিম, িোখো: আই 
ফ োে: ২৬, গ্রুপ: রিজ্ঞোন 
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িতথমোরন কর োনো মহোমো ী কো রে আমোরে িি রকেু অচে প্রোয় হরয় রগরয়রে।
িোিো ফর্রক ফির োরত নো পো ো কো রে ফিরি ভোগ কোজই অনেোইরন মোধ্েরম
ক ো হরচ্ছ। আমোরে িো োরেরি রিক্ষোকোর্থক্ররম অিযোও একই। িি ক্লোি
হরচ্ছ অনেোইরন। প ীক্ষো, িোরড় কোজ ফর্রক শুরু কর িি রকেুই অনেোইরন 
মোধ্েরম িিন্ন হরচ্ছ। রকেু রকেু সু্কে আিো ফকোন একরেন িুরর্োগ কর প ীক্ষো
রকংিো অেোিোইনরমরি খোতো জমো রনরচ্ছ। এই অনেোইরন রু্রগ এ আরগ
কখরনো এভোরি কোজ ক ো হয়রন আমোরে । রিক্ষক ফর্রক শুরু কর অরনক
রিক্ষোর্থী কোরে এইিি রকেু নতুন। র্রেও অনেোইরন রু্রগ আম ো প্রোয় ১
ফর্রক ফেড়িো িে পো কর ফেরেরে, তিুও অনেোইরন পড়োরেখো িময়
িোর্থকভোরি অনেোইন মোধ্েমরক
িেিহো  ক রত আমোরে  
রহমরিম ফখরত হয়। রকন্তু িতে
কর্ো হরেো ি োির  ফেরেকরক্ষ 
ফকোন রকেু হোরত কেরম িুেোরনো 
িম্ভিপ  হরয় নো উঠরেও 
অনেোইরন  মোধ্েরম ফিরি  
প্রতেক্ষ েিথন ক োরনো িম্ভি। 
ফর্মন; ফকোন রিক্ষক র্রে িরেন 
ফর্ একরি িেরক এত ফকোে কর িোতোরি েুড়রে রক হরি, ফিরক্ষরত্র ফেরেকরক্ষ
রতরন হয়রতো ফিোরডথ একরি ড্ররয়ং কর িুেোরনো ফচষ্টো ক রিন। রকন্তু অনেোইরন
এ কম অরনক ওরয়িিোইি আরে ফর্গুরেো এই পর পূেথ ঘিনো একেম প্রতেক্ষ
েিথন রেরত িক্ষম। এরি ফতো ফকিে একরি মোত্র উেোহ ে। আিো ফকিে িোেো
ফিোরডথ কোরেো মোকথো রেরয় ফেখো ফেখো ফর্রক ফর্ ফকউ অিিেই ফকোন  রঙন
অেোরনরমিন ফেখরত ফিরি পেি ক রি এিং একই িোরর্ আনি িহকোর 
ফেখরি।

রকন্তু েুেঃরখ রিষয় হরেো আম ো এখনও এইিি রিষয় িিরকথ অিগত নো।
আমোরে অনেোইন ক্লোি িেরত, রিচো রমরিং এ এরি কেোরম ো মোইক অন কর 
পড়োরনো শুরু ক রিন। এরেরক সু্টরডিরে িিো মোইক কেোরম ো িন্ধ।

অনেোইন ক্লোরি  কোর্থকোর তো
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রকভোরি ভোরেোমরতো রমর্রিয়ো ক ো র্োয় এইিি রিষরয় রিক্ষকরে  প্ররিক্ষে 
রনরত হরি।

এ  পোিোপোরি রিক্ষোর্থীরে ও ফিি িহোয়ক ভূরমকো  োখরত হরি।
র্রে এইিি রকেু িম্ভি হয় তোহরে অনেোইন ক্লোরি  কোর্থকোর তো আ ও িতরদ্ধ 
পোরি।

আিরে এইখোরন মূে
িমিেোিো হরেো অনেোইন
মোধ্েম রনরয় আমোরে 
পর পূেথ ধ্ো েো ফনই।
রকন্তু র্রে আম ো রিরভন্ন
ওরয়িিোইি িিরকথ
ধ্ো েো  োরখ, রকভোরি
অনেোইরন মোধ্েরম
ভোরেোভোরি ক্লোি ফনয়ো
র্োয়, রিক্ষোর্থীরে িোরর্

নোম: রুরমে মোহমুে েীপ 
ফেরে: বোেি, িোখো: এে 
ফ োে: ৫০৭৬, গ্রুপ: রিজ্ঞোন 
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মোইরক্রোিেি করপথোর িন িীষথযোনীয় িেরিগত করিউিোর  রিকোিকো ী।
মোইরক্রোিফ্ট ফকোিোরন প্ররতষ্ঠোতো হরেন উইরেয়োম ফহনর ফগিি |
২৪এরপ্রে, ১৯৭৫ রিে ফগিি তো িনু্ধ পে অেোরেরন িোহোরর্ে মোইরক্রোিেি
প্ররতষ্ঠো কর ন। এ িিথোরধ্ক পর রচত পেেগুরে হে মোইরক্রোিফ্ট উইরন্ডোজ,
ইিো রনি এক্সরপ্লো ো , মোইরক্রোিফ্ট এজ ওরয়ি িোউজো গুরে, মোইরক্রোিফ্ট
অরেি িুেি ইতেোরে। এ প্রধ্োন পেেগুরে হে এক্সিক্স রভরডও-ফগম
কনরিোেগুরে, মোইরক্রোিফ্ট পতষ্ঠ। এক্সিক্স হে মোইরক্রোিফ্ট বো ো রনরমথত একরি
রভরডও ফগরমং িেোন্ড র্ো নরভম্ব ২০১১ িোরে প্রর্ম উপযোরপত হরয়রেে।
২০১১ িোরে আরয় রহিোরি রিরশ্ব িতহত্তম িেিওয়েো প্রস্তুতকো ক রেে
revenue। গুগে, অেোমোজন, ফেিিুক এিং অেোপরে পোিোপোরি এরি মোরকথন
তর্ে প্ররু্রি রিগ েোইভ িংযোগুরে মরধ্ে একরি রহিোরি রিরিরচত হয়।
মোইরক্রোিরফ্ট এখন আনুষ্ঠোরনক মূেে 2 রট্ররেয়ন ডেোর  ফিরি। এরি ১৯৮০
এ েিরক মোেোমোরে এমএি-ডরি িোরর্ িেরিগত করিউিো অপোর রিং
মোরকথিগুরেরত আরধ্পতে রিস্তো কর রেে। ২০১৫ িোরে রহিোরি এরি
আইরিএম রপরি িোমিিেপূেথ অপোর রিং রিরস্টরম িোজো এিং অরেি
িেিওয়েো িুেি িোজোর আরধ্পতে রিস্তো কর রে, র্রেও এরি িোমরগ্রক
অপোর রিং রিরস্টরম িোজোর  অেোন্ড্ররয়রড ফিরি ভোগ অংি হোর রয়রে।

মোইরক্রোিরফ্ট প্রোয় ১৩৬,০০০ ফেোক কোজ কর । িতথমোরন, মোইরক্রোিফ্ট
অপোর রিং রিরস্টরম িংস্ক ে উইরন্ডোজ 10 এ িেিহো কো ী িংখেো ১
রিরেয়ন েোরড়রয়রে। মোইরক্রোিফ্ট উইরন্ডোজ িম্ভিত রিরশ্ব িিরচরয় ফিরি
িেিহৃত অপোর রিং রিরস্টম।

মোইরক্রোিেি

নোম: েোরতন আ মোন িোেোত 
ফেরে: বিম, িোখো: আই 
ফ োে: ২৬, গ্রুপ: রিজ্ঞোন 
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Mr. Graphic Design

Graphic design িেরত এমন একরি ফপিো িো কেোরক ফিোেোয় ফর্খোরন ফকোনও
একরি পতষ্ঠতরে মুদ্রোক্ষ িিো, আরেোকরচত্রকেো ও রচত্রোঙ্কনকেো েক্ষ প্ররয়োরগ 
মোধ্েরম িোধ্ো েত একোরধ্ক িুরনিথোরচত প্রতীক, রচত্র ও পোঠেিস্তু (অক্ষ , িে,
ইতেোরে) পর করল্পত রমেন ঘরিরয় একরি িুিরিত িমোহো িতরষ্ট কর ফকোনও
ধ্ো েো িো িোতথোরক েতরষ্টগ্রোহে রূপ েোন ক ো হয়, র্ো অরন্তম েক্ষে নকিোরিরক
র্োরন্ত্রকভোরি পুনরুৎপোেরন মোধ্েরম িোধ্ো েত িহুিংখেক পোঠক-েিথরক কোরে
ফিই িোতথোরিরক জ্ঞোপন ক ো (অর্থোৎ েতরষ্টরনভথ গেরর্োগোরর্োগ যোপন ক ো)। -
Wikipedia

িহজ ভোষোয় িেরে িোধ্ো েত
ফকোন ফপোস্টো িোনোরনো িো
ফকোন রকেু রডজোইন িো নকিো
িোনোরনোই হরেো গ্রোরেক্স রডজোইন।
এই পতরর্িীরত িি কোরজই
গ্রোরেক্স রডজোইরন ফকোন রকেু 
প্রচো েো ফর্রক শুরু কর ফিই
রজরনিরি মোনুরষ কোরে তুরে
ধ্ ো এই িিূেথ র্োত্রোরত গ্রোরেরক্স 
কোরজ এক অননে ভূরমকো আরে। প্রতেক্ষভোরি রিরভন্ন ফকোিোরনরত িো গ্রুরপ
গ্রোরেরক্স কোরজ জনে একরি আেোেো ফিক্ট িো রডপোিথরমিই র্োরক। ফিই
ফকোিোরন ফেোরগো, প্ররস্পক্টোি, ফপোস্টো ; তো প তোরে ফপ্রোডোরক্ট প্রচো েো এই
িি ফক্ষরত্রই গ্রোরেক্স রডজোইরনং এ কোজ প্ররয়োজন হয়। ফর্ই ফকোিোরন 
ফপোস্টো িো ফকোন ফপোস্টোর ফকোন ফপ্রোডোক্টরক র্ত িুি ভোরি উপযোপন ক ো
র্োয়, ফিই ফকোিোরন িো ফিই ফপ্রোডোরক্ট একরি আেোেো  করম ভেোেু ততর 
হয়। এিং ঘর িরি ফকিে একরি ফমোিোইরে মোধ্েরমই গ্রোরেক্স রডজোইরনং কর 
অরনক িোকো উপোজথন ক ো িম্ভি।

এখন অরনরক মূে িো ফমোেো কর্ো হইরেো, ভোই গ্রোরেক্স রডজোইরনং পোর নো,
আমোর রিখোন িো ফকোন ফকোরিথ রেংক ফেন। অরনরক এরিরক রিিোে করঠন
কোজও মরন কর ন।
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আিরে গ্রোরেক্স রডজোইরনং ফকোন করঠন কোজ নো। িহজ ভোষোয় ফর্ই নকিো 
আপরন কোগরজ কেরম ক রিন, ফিিোরক ফর্রকোনভোরি রডরজিোরে ক রত পো রে 
ফিিোই হরি গ্রোরেক্স রডজোইন। ফতো আপরন র্রে গ্রোরেক্স রডজোইরনং এ  কোজ 
ক রত চোন আরগ রডজোইরনং এ  কোজ শুরু কর ন। আরম মরন কর  গ্রোরেক্স 
রডজোইনো  হরত হরে েুইিো রজরনি ে কো । এক রডজোইরনং ফিন্স, েুই রডজোইন 
ক ো  জনে ফকোন একিো মোধ্েম। এখন আপরন চোইরে কোগরজই একিো িুি  
ফপোস্টোর   রডজোইন আকরত পোর ন। পর  ে কো  েোগরে অনে ফকউ ফিিোরক 
রডরজিোেোইজ কর  রেরেো।
খুিই ফিোজো!

িরতেকো  অরর্থ ফকোন রকেু র্রে এই ফক্ষরত্র রিখরতই হয় ফিিো হরেো রনরেথষ্ট ফকোন 
রডজোইরনং িেিওয়েো  এ  িেিহো  রিখো। ফতো, এ জনে ইউরিউরি িোচথ কর ন 
ইেোরেি  রিউরিোর য়োে, হোজোর ো রিউরিোর য়োে পোরিন। ফকোনিোয় হয়রতো িি 
রিখোরি ফকোনিোয় হয়রতো অরধ্থক। রকন্তু একিু খুাঁজরেই আপরন অরনক ভোরেো 
ভোরেো ফকোিথ ফপরয় র্োরিন।

এখন আরি ফকোন ফকোন িেিওয়েো  িো অেোরপ রডজোইরনং এ  কোজ ক ো ফর্রত 
পোর । আমো  কোরে ফিস্ট ৫িো িেিওয়েো  িো অেোপ হরেো :

১) Canva (Mobile & PC both)
২) MS PowerPoint (PC)
৩) Adobe Illustrator (PC)
৪) Adobe Photoshop (PC)
৫) Adobe Illustrator Draw (Mobile)

ফতো, কোগরজ কেরম শুরু কর ই নোহয় রডজোইরনং ক ো র্োক!
Happy Designing!

নোম: রুরমে মোহমুে েীপ 
ফেরে: বোেি, িোখো: এে 
ফ োে: ৫০৭৬, গ্রুপ: রিজ্ঞোন 

২৮



ফপ্রোগ্রোরমং এমন একরি ফক্ষত্র ফর্খোরন আগ্রহ িোেরেে জনে পর্থোপ্ত নয়। আপনো 
জ্ঞোনিিন্ন হরত হরি তরি ক্রমোগত ফপ্রোগ্রোরমং িিরকথ আপনো আ ও ফিরি
কর জোনরত হরি। িেে হওয়ো জনে ফপ্রোগ্রোরমংরয় িোরর্ জরড়ত হওয়ো র্রর্ষ্ট
নয়। আপনোরক আপনো িেিিোরি জোনরত হরি, একরি েরে ভোে কোজ ক রত
হরি এিং িেিিোরয় িমিেোগুরে িমোধ্োন ক ো জনে িন্ধোন ক রত হরি।

িুত োং এখন আরম এমন রকেু রিপি িেি র্ো আপনো ফপ্রোগ্রোরমং েক্ষতো
িোড়োরত ফলোচোিথ রহিোরি িোহোর্ে ক রি।

#কোরজ জনে পেোিন:
আপনো "আরম জোরন আরম কী ক রে!" মরনোভোি নতুন রকেু ফিখো পরর্ রনরত
পোর । আপনো করেজ িো প্রোইরভি িময় হয়ত নয় ফর্রক পোাঁচ পর্থন্ত হরত পোর 
তরি র্খন আপনো কোজ ক ো আগ্রহ  রয়রে, তখন কোরজ রেনরি ফিষ হরয়
চরে র্োরিন নো। আপনো কোজ ফিষ নো হওয়ো পর্থন্ত কোজ করুন। আরম িেরত
চোইরে নো ফর্ আপরন র্রে িমোধ্োনরি নো ফপরয় র্োরকন তরি আপনো পুর ো রেনরি
হতোি হরয় িরি র্োকো উরচত, তরি আপরন র্রে কোেোকোরে এরি র্োরকন তরি
ফকিে এরি িিূেথ করুন।

#ভোে অভেোিগুরে ভোে েেোেরে রেরক রনরয় র্োয়:
িোইি িময়িীমো কো রে ফপ্রোগ্রোরমং একরি চোপরু্ি ফপিো হরত পোর । এিং
তো পর এমন িময়গুরে  রয়রে র্ো আম ো রকেু কোজ ক ো জনে মরন কর নো।
একরি েুিথে ফপ্রোগ্রোমো িরিমোত্র রহমিীতে হরয় কোজ শুরু কর । তরি একরি
েুেথোন্ত ফপ্রোগ্রোমো চোপজনক পর রযরত িোন্তভোরি পর চোেনো কর এিং ফকিে
কোজ চোরেরয় র্োয়।রকোড ফেরড় ফেওয়ো এিং শুরু ক ো আপনো িেরিগত
কমথপ্রিোরহ "আ ও ভোে করুন" অন্তভুথি ক ো একরি িরিিোেী উপোয় হরত
পোর ।

#ফকিে অেোিোইনরমি রহিোরি নো কর রিখুন:
আপরন অরি োম পর মোরে িই পড়রত এিং অজস্র রিউরিোর য়োে ফেখরত পোর ন
তরি আপরন র্রে পেরক্ষপ নো ফনন, আপরন রকেুই জোরনন নো।

নতুন ফপ্রোগ্রোমো রে  উরেরি রকেু কর্োেঃ
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এই প্ররক্রয়োরত, আপরন আ ও রিখরত পোর ন। আপরন কীভোরি গোরড় চোেোরিন
জোরনন, তরি ড্রোইভো রক কীভোরি গোরড় চোেোরত হরি িো িোইরক কীভোরি
ভো িোমে িজোয়  োখরত হরি তো ফিোেোরনো জনে, আপরন র্রে একজন রিক্ষক
হন তরি আপনোরক আ ও রিিে রিখরত হরি।  োইরিং ফকোডরি একরি উপনেোি
ফেখো িোরর্ তুেনো ক ো হরয়রে এিং রঠক উপনেোি  চনো মরতো, আপনো 
কখনই আপনো িমোপ্ত পেে রহিোরি আপনো প্রর্ম খিড়োরি আাঁকোরনো উরচত
নয়। আপরন প্রর্মিোর  মরতো ফকোডরি ফেখো কোজ ফিষ ক ো পর রনরশ্চত
হরয় রনন ফর্ এরি কোজ ক রি, তরি এরি কী কোর্থক হরি? এরি কোর্থক ী হরত
পোর তরি এরি মোরজথত হরি? আপরন র্রে কমনীয়তো আকোঙ্ক্ষো কর ন তরি
রতনিো ফকোড ফেখো ফচষ্টো করুন। আপনো প্রর্মিোর  ফেখো ধ্ো েো ধ্ো েো 
প্রমোে রহিোরি, আপনো রবতীয়িো আপরন এরি কোজরি ক ো িময় এিং
আপনো তততীয়িোর  মরতো এরি িরঠকভোরি কোজ ক ো জনে ভোরিন।

#অনেোইরন রিখুন:
িতথমোরন, রকেু ফিখো  রনখুাঁত িংযোন
গুরে িই নয় ,অনেোইন ফকোিথ। 
প্ররু্রি রিশ্বরক িেরে রেরচ্ছ। আ ও 
ফিরি িংখেক ফেোক ফপ্রোগ্রোরমং েক্ষতো
রিখরে এিং তোরে  ফকর য়ো রক 
ওরয়ি এিং ফমোিোইে অেোরপ্লরকিন 
ফডরভেপো  রহিোরি রূপোন্তর ত 
ক রে। ফিখোরন ফকিে পর্থোপ্ত ফডরভেপো ফনই র্োাঁ ো কোরজ জোয়গোগুরে পূ ে
ক রত পোর ন। র্খন নতুন ো িেিহোর ক রকেু ততর ক রত িো ফমোিোইে
অেোরপ্লরকিন ততর ক রত ফপ্রোগ্রোম রিখরত শুরু কর ন, তখন তো ো ফিখোরন প্রচু 
ফপ্রোগ্রোরমং ভোষো এিং এ িোরর্ র্োকো িমস্ত েোইরির , ি িোম এিং
ফফ্রমওয়োকথগুরে ফেরখ অরভভূত হন। করিউিো িোরয়ন্স রডরগ্র র্োকো ফকোনও
ওরয়ি ফডরভেপো হওয়ো পূিথিতথ নয়, করিউিোর  মূে রিষয়গুরে জোনো ভোে।
করিউিো গুরে কীভোরি কোজ কর তো িিরকথ আপনো কোরে প্রোর্রমক ধ্ো েো
হরয় ফগরে, একরি প্ররু্রি চয়ন করুন এিং রিখরত শুরু করুন।

#গরিষেো ক ো  ইচ্ছো
একরি ফপ্রোগ্রোরমং ভোষো রচরত্র  অংি মোত্র। একরি ভোে এিং িেে ফপ্রোগ্রোমো  
িিথেো ফকোড ততর  ক ো  ফচষ্টো কর  র্ো তোরে  রনরয়োগকো ীরে  জনে কোজ কর 
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এিং িেিিোরয় িমিেোগুরে িমোধ্োন ক রত িহোয়তো কর । আইরি িংযোয়
ফপ্রোগ্রোমো রহিোরি কোজ ক ো িহজ, তরি আেিথ ফপ্রোগ্রোমো িিথেো িেিিোরয় 
েক্ষেগুরেরত মরনোরনরিি কর । এরি আপনোরক ফকিে অেোরপ্লরকিন
আইরডয়োগুরেরত কোজ ক ো িোইর চরে ফর্রত ফেয় র্ো উচ্চ ফর্রক নীরচ ফনরম
র্োয়। ফকিেমোত্র িেিিোয়-ফকরন্দ্রক ফপ্রোগ্রোমো একরি নতুন প্রকরল্প জনে ধ্ো েো
প্রস্তোি ক রত পোর র্ো েক্ষতো এিং রক্রয়োকেোপ উন্নত ক রত পোর । আপরন
একজন ফডরভেপো রহিোরি, আপরন িিথেো একরি েরে িোরর্ কোজ কর ন
কো ে রডজোইনো , িেিিোয়ী কমথী, রিরিষক এিং রিক্রয় কমথীরে মরতো েরে 
িেিেরে িোহোরর্ে আপরন খুি কোর্থক ভোরি আপনো পেিিই েেোেে অজথন
ক রত পোর ন।

#ভোে ফডরভেপো  ো ফকিে ভোে ফকোড রেরখ নো:
কনরিট ফকোড পড়ুন: আ ও ভোে ফকোডো হরয় উঠুন আপরন িম্ভিত আমো এই
প োমিথরি রনরয় ফনততত্ব ফেওয়ো প্রতেোিো কর রেরেন এিং প্রকত তপরক্ষ ফপ্রোগ্রোরমং
েক্ষতো উন্নরত জনে এরি িিরচরয় িোধ্ো ে এিং িিরচরয় মূেেিোন প োমিথ।
অরনে ফকোড পড়ো গুরুত্বপূেথ। আপরন র্রে ফকোনও িফ্টওয়েো ফপিোেো হন তরি
আপনো িম্ভিত ফেগেোরি ফকোড িহ কোজ ক রত হরি। প্রচু ফেোক ফকোড
রেখরত এত উৎিোরহত হয় ফর্ তো ো কখনও কখনও তোরে র্র্োর্র্ পর েম
ক রত ভুরে র্োয়।  োইরিং ফকোডরি মজোেো এিং আরমও ডকুরমরিিন উরপক্ষো
ক ো জনে ফেোষী হরয়রে। ফকোনও নতুন ি িোরম ডুি ফেওয়ো আরগ আপরন
র্রে একরি ভোে রভরত্ত যোপন কর তো রনরশ্চত কর ন তরি আপরন রনরজরক
অরনক িময় এিং িরি িোেয় ক রিন।

হেোরপ ফকোরডং!!!

নোম: িু োইয়ো িুেতোনো 
ফেেী: বোেি, িোখো:গ
ফ োে: ৪৪১৪ গ্রুপ: রিজ্ঞোন
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Coding
ফপ্রোগ্রোরমং রিখরিো। রকন্তু রকভোরি? র্ো ো নতুন নতুন ফপ্রোগ্রোরমং রিখরত চোয় তো ো 
িিোই এই িমিেোয় ভুরগ । আ  র্ো ো রিখো শুরু কর  তো োও ফেখো র্োয় িরঠক 
গোইড েোইন এ  অভোরি ফপ্রোগ্রোরমং ফেরড় রেরত িোধ্ে হয় । আচ্ছো র্োই ফহোক , 
ফিরি িক িক কর  িময় নষ্ট নো কর  একরি িিথ গোইড েোইন ফেয়ো র্োক 
ফপ্রোগ্রোরমং রনরয়।
আচ্ছো ফপ্রোগ্রোম  োন ক রত রক েোরগ? হুম রঠক ধ্র ে ! কিোইেো ! ফতোম ো র্রে 
রি িো রি++ রেরয় শুরু ক রত চোও তোহরে ফকোড ব্লক্স ইন্সিে ক রত হরি । 
অনে ফপ্রোগ্রোরমং ভোষো রেরয়ও শুরু ক রত পোর ো তরি রি রিখরে অনে ভোষো গুরেো 
পোরন  মরতো ফিোজো েোগরি।
এখন প্রে হরচ্ছ রকভোরি রিখি?অরনক ওরয়িিোইি আরে ফর্খোরন ফ্রী ফত 
ফপ্রোগ্রোরমং রিখরত পো রি ।

ফর্মন - https://www.programiz.com/
https://www.geeksforgeeks.org/
freecodecamp.org ইতেোরে
আ  তুরম র্রে ফমোিোইে অেোপ এ  মোধ্েরম রিখরত চোও তোহরে programming 
hero, solo learn , grasshopper অেোপ গুরেো ডোউনরেোড ক রত পোর ো ।
ফিরিক এ  জনে আরনিুে ইিেোম এ  ইউরিউি চেোরনে ফিস্ট।
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এখন ফতোমো  ফর্ উন্নরত হরচ্ছ এিো রকভোরি িুেিো? অিিেই এ  জনে 
ফতোমোরক প্ররব্লম িল্ভ ক রত হরি । রনরচ  ওরয়িিোইি গুরেোরত ফতোম ো 
প্ররব্লম িল্ভ ক রত পোর ো -
https://toph.co/p/genius-needs-help
https://www.urionlinejudge.com.br/
র্রে competitive programming রিখরত চোও তোহরে এই িই িো পড়রত
পোর ো -
https://drive.google.com/file/d/1-
h0lUnJUhfeUi8WLsq0C_OcUCxxVej47/view?usp=sharing
অরনক রকেু রিরখ ফেরেে, এখন রক ফকোন ফপ্রোগ্রোরমং প্ররতরর্োগীিোয় র্োরি নো? 
Bangladesh Informatics Olympiad , NHSPC আ  রিশ্বরিেেোেয় এ  
রিক্ষোর্থী এ  জনে ACM ICPC ফত অংিগ্রহে ক রত পোর ো ।
িি গোইড েোইন ফতো পরড় ফেেেো এখন ফের  নো কর  তোড়োতোরড় ফপ্রোগ্রোরমং 
শুরু কর ো আ  ভরিষেৎ ফপ্রোগ্রোরমং রু্রদ্ধ  জনে রনরজরক ততর  কর  ফেে ।

নোম: িু োইয়ো িুেতোনো 
ফেেী: বোেি, িোখো:গ
ফ োে: ৪৪১৪ গ্রুপ: রিজ্ঞোন

৩৩

https://toph.co/p/genius-needs-help
https://www.urionlinejudge.com.br/
https://drive.google.com/file/d/1-h0lUnJUhfeUi8WLsq0C_OcUCxxVej47/view?usp=sharing


ফগরমং-এ  ইরতিোচক ও ফনরতিোচক প্রভোি 
িতথমোন রিশ্বরি হরচ্ছ আধু্রনক। আম ো রনতে প্ররয়োজনীয় কোরজ তর্ে ও ফর্োগোরর্োগ 
প্ররু্রি  িেিহো  কর  র্োরক৷ তোেোড়ো আম ো আমোরে  মরনো িরন  জনে 
ইিো রনিরক ফিরে রনরয়রে। আমোরে  আধু্রনক, প্ররু্রিগতভোরি চোরেত িংস্কত রত
ফত রভরডও ফগমগুরেো প্রধ্োন হরয় উরঠরে। করয়ক েিক ধ্র  িোচ্চো ো এই রভরডও 
ফগরম  প্ররত ফিরি আকত ষ্ট। তোেোড়ো ফমোিোইে ফগরমং রিরস্টমগুরেো  প্রিতথন 
তোরে রক নতুন উচ্চতোয় রনরয় ফগরে। রভরডও ফগমগুরেো আমোরে  িমোরজ একরি 
ফট্রডমোকথ পেে। রনেঃিরিরহ রিরনোেনমূেক হরেও িেরি ও িমোরজ তোরে  
আরপরক্ষক ইরতিোচক িো ফনরতিোচক প্রভোি িমপরকথ র্রর্ষ্ট রিতকথ  রয়রে। র্রেও 
এই িমিেো িিরকথত অধ্েয়নগুরেো তুেনোমূেক ভোরি নতুন, তো ো এখনও এই 
জনরপ্রয় রিরনোেনময় িুরিধ্ো এিং অিুরিধ্োগুরেো িিরকথ অন্তেত থরষ্ট ি ি োহ ক রত 
পোর । িি রিষরয় ই রকেু ইরতিোচক এিং ফনরতিোচক রেক  রয়রে। ফতমরন 
ফগরমং এ  রকেু ইরতিোচক এিং ফনরতিোচক রেক  রয়রে।

# ফগরমং এ  ইরতিোচক প্রভোি :

➢ িমিেো িমোধ্োন এিং রু্রি :-
রকেু রভরডও ফগম মরস্তষ্করক িতজনিীে রনরয় আিরত িোধ্ে কর । িমিেো  িমোধ্োরন, 
এভোরি িোহোরর্ে  পোিোপোরি িন্তোরন  ফর্ৌরিক রচন্তোভোিনো উন্নত কর । তো  
কল্পনো রিকোরি িহোয়তো কর । তোেোড়ো ধ্োধ্ো এিং অনুরূপ ফকৌিেগুরেো িমোধ্োন 
ক ো িহজ হয় এিং িোচ্চো ো কল্পনো  িোইর  রচন্তো ক রত রিরখ। তোরে  
রচন্তোভোিনো শুধু্ িইপুস্তরক  তরর্ে  মরধ্ে িীমোিদ্ধ নয়।

➢ রচন্তো-ভোিনো উন্নত এিং মরনোরর্োগী ক ো :-
ফচোরখ  িমন্বয়, যোরনক েক্ষতো রেরয় ফর্রকোরনো ফগম ফখেো েোরগ। ফিরি ভোগ ফগরম 
ফগমোর   কোর ক্টো রক ফেৌড়োরত হয় এিং রিপক্ষ েেরক আক্রমে ক রত হয় ফিই 
িময়। এই িিরকেু একজন ফগমো রক মোর্োয়  োখরত হয় এিং ফিইভোরি তোরক 
ফগমরি ফখেরত হয়। ফিই ফগমো রক তো  কোর ক্টো  ফকোন যোরন  রয়রে ফিরি 
ফেখরত হয়, ফকোনরেরক র্োরচ্ছ ফিরেরক েক্ষে  োখরত হয়, ফিই কোর ক্টোর   গরত 
ফখয়োে  োখরত হয়, তোরে  অস্ত্ররক েক্ষতো  িোরর্ িেিহো  কর  রিপক্ষেেরক
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প োরজত ক রত হয়। এভোরিই ফগম ফখরে আম ো আমোরে রচন্তো - ভোিনো উন্নত
ক রত পো ি। তোেোড়ো র্োরকোরনো ফগম ফখেরত হরে অরনক মরনোরর্োগী হরত হয়।

➢ উন্নত রনভুথেতো :-
অেোকিন ফগমগুরে িোচ্চোরে মরস্তষ্করক দ্রুত রিদ্ধোন্ত রনরত প্ররিক্ষে ফেয়।
তোরে রক িোস্তি জীিরন খো োপ ফকোরনো মুহূতথ ফর্রক কীভোরি রনরজরক িোচোরনো
র্োয় ফিিো উপ প্ররিক্ষে ফেওয়ো হয়।

➢ দ্রুত রচন্তোভোিনো েক্ষতো রিকোি :-
রভরডও ফগম ফখেো জনে ফপ্লয়ো ফে রক দ্রুত ভোিরত হয়। তোরে রক তৎক্ষেোৎ
রচন্তো ভোিনো ও রিদ্ধোন্ত গ্রহরে মোধ্েরম ফগমরিরক রজতরত হয়। অেোকিন
ফগমগুরেো মরস্তষ্করক দ্রুত রিদ্ধোন্ত রনরত িোধ্ে কর , র্ো একরি ভোরেো অনুিীেন।
এরি একরি ভোরেো িোস্তি - রিরশ্ব পর রযরতরত প্ররিক্ষরে ি িোম।

➢ পড়ো এিং গরেরত েক্ষতো রিকোি :-
ফগমো রে রক প্রর্ম রনরেথিনোিেী পড়রত হরি। ফগরম কোরহনীরি অনুি ে
ক রত হরি এিং ফগম ফিক্সি ফর্রক তর্ে িুরে ফিই ভোরি ফগমরিরক ফখেরত
হরি। এেোড়োও, অরনক ফগরম রিরিষেরিষয়ক রকেু তর্ে র্োরক ফিরিরক
ভোরেোভোরি িুরে ফগমরিরক ফখেরত হয়। অরনক ফগরম রকেু িুরিধ্ো অর্িো ভোরেো
ফকোরনো রজরনরি জনে রিরভন্ন ধ্োধ্ো িমোধ্োন কর  ত হয়। রিরভন্ন  হিে রনরজ 
রচন্তো িরি ও িুরদ্ধমত্তো িহোয়তোয় উরন্মোচন ক রত হয়৷ এই উভয় পর রযরতরতই
ফগমো রে পড়ো এিং গরেরত েক্ষতো রিকোি ঘরি।

➢ পর রযরতগত িরচতনতো িতরদ্ধ :-
ফকৌিেগত ফগমগুরেোরত ফখরেোয়োড়রে িিথেো িরচতন হওয়ো প্ররয়োজন।
ফগমরিরত হঠোৎ ফকোর্োয় রক ঘরিরে ফি অনুর্োয়ী তোরে রক ফকৌিে অিেম্বন
ক রত হয়। এই ফগমি ফখেরত িতকথতো িোস্তি জীিরন েক্ষতোয় রিকোি েোভ
কর । এই ফগমিগুরেো ফখরেোয়োড়রে রক রকভোরি ফর্রকোরনো জোয়গোয় ফর্রক
রনরজরক িোরচরয় আনরত হয় ফিিো প্ররিক্ষে ফেয়৷

➢ রিম ওয়োকথ এিং িহরর্োরগতো :-
অঅরনকগুরেো মোরিরপ্লয়ো ফগরম ফখরেোয়োড়রে রিজয় রনরশ্চত ক রত তোরে 
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মরধ্ে ভোরেো কর্রপোকর্ন র্োকরত হরি। এই ফগমগুরেো ফখরেোয়োড়রে তোরে 
েক্ষতো রনরয় কোজ ক রত উৎিোহ ফেয়, র্োরত তো ো েরে প্ররচষ্টোরত অিেোন
 োখরত পোর । এই জোতীয় ফগম ফখরে ফখরেোয়োড়রে েেিদ্ধ কোরজ মূেে
ফিখোরনো হয়, র্োরত তো ো ফেোিরিেো ফর্রক আ ও ভোরেো িহরর্োগী হরয় ফিরড়
উঠরত পোর ।

# ফগরমং এ ফনরতিোচক প্রভোি :

➢ িরহংি আচ ে উৎিোরহত কর :-
রভরডও ফগম ফখেো িিরচরয় িড়
ফনরতিোচক প্রভোি হরেো িরহংি আচ ে
প্রেিথন। র্ো ো রভরডও ফগম ফিরি ফখরে
তোরে িম্ভোিনো ফিরি র্োরক িরহংি ও
ধ্বংিোত্মক আচ ে প্রেিথন ক ো।

➢ েুাঁরকপূেথ আচ েরক উৎিোরহত কর :-
অরনক রভরডও ফগমগুরেোরত রনরু্ি হওয়ো রভরডওরত অপ োধ্মূেক আচ ে,
ফর্নন েোরর্ মো ো, েুর কোঘোত, দ্রুত গোরড় চোেোরনো িো চুর প্রেিথন কর র্োরক।
র্ো ো একেম খুি ফেোি ফর্রকই এই ফগমগুরেো িংস্পরিথ আরি তো ো ফিগুরেো
িোস্তি জীিরন িোস্তিোয়ন ক রত র্োয়। র্ো েরে ভয়ংক ধ্ রন রিপে হরত
পোর ।

➢ ভুে মূেেরিোধ্ ফিখোয় :-
ফগমি ফপ্লয়ো রে রক পু ষ্কো রেরয় র্োরক উরল্লরখত েুাঁরকপূেথ কোরজ মরধ্ে রেপ্ত
হওয়ো জনে। িোচ্চো ো র্ো ো এই জোতীয় ফগে ফখরে মরন হরত পোর একই
আচ ে িোস্তি রিরশ্ব গ্রহেরর্োগে।

➢ িোচ্চোরে িোমোরজকভোরি রিরচ্ছন্ন কর ফতোেো :-
খুি ফিরি রভরডও ফগম র্রে িোচ্চো ো ফখরে তো মোরন তো ো অনেোনে রক্রয়োকেোপ,
ফর্মন ফখেো মোরঠ ফখেোধু্েো, পড়ো ইতেোরে উপ কম িময় িেয় ক রে।
ফকিে এরিই কর নো িতরদ্ধ অনেোনে িুরর্োগগুরেোরক রনরুৎিোরহত কর । তোেোড়ো
এরি িোমোরজক েক্ষতো রিকোিরক িোধ্োগ্রস্ত কর ।
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➢ িোস্তিতো এিং কল্পনোরক রিভ্রোন্ত কর  :-
রভরডও ফগমগুরেো কল্পনো ও িোস্তি জগরত মরধ্ে িেরতক্রমগুরেোরক অস্পষ্ট
কর ফেরে। র্ো জনে িোচ্চোরে পরক্ষ িোস্তি জীিরন পর রযরত ফমোকোরিেো
ক ো করঠন হরয় র্োয়।

➢ রভরডও ফগমগুরেো  
আিরি :-

রভরডও ফগমগুরেো অতেন্ত
আিরিরু্ি, র্ো িোচ্চোরে 
িোমোরজক পর রযরত ফর্রক
এড়োরত পর চোরেত কর ,
অধ্েয়নরক িোধ্ো ফেয় এিং
িোমোরজক িমিেো প্রেিথন

কর । রভরডও ফগমগুরেো িোচ্চোরে মরধ্ে হতোিো এিং উরবগ িতরদ্ধ জনে
পর রচত। গরিষেোয় প্রমোরেত হরয়রে ফর্ ড্রোগ িো অেোেরকোহে ফর্ভোরি মোনুরষ 
মরস্তরষ্ক প্রভোি রিস্তো কর ফতমরন আিরি ফগমগুরেো প্রভোি রিস্তো কর ।

নোম: মোহমুেুে হোিোন িোনরজে 
ফেরে: ১০, িোখো: আই
ফ োে: ২৭, রিভোগ: রিজ্ঞোন 
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"ব্লকরচইন প্ররু্রি”
ফর্খোরন ফিরি ভোগ প্ররু্রিগুরে পর েরম  কমথীরে  স্বল্পত  কোজ িিোেন ক ো  
প্রিেতো ফেখোয়, ফিখোরন ব্লকরচইনগুরে স্বয়ংরক্রয়ভোরি ফকন্দ্ররি ির রয় ফেয়।
িেোরক্স ড্রোইভো রক চোকর ফর্রক েূর  োখো পর িরতথ ব্লকরচইন উিো রক একরি
চোকর ফর্রক ির রয় ফেয় এিং িেোরক্স ড্রোইভো গুরে গ্রোহরক িোরর্ ি োির কোজ
ক রত ফেয়। -রভিোরেক িুরর্র ন, ইরর্র য়োরম িহ-প্ররতষ্ঠোতো,

ব্লকরচইন তর্ে ফ করডথংরয় এমন একরি িেিযো র্ো রিরস্টমরিরক পর িতথন ক ো,
হেোক ক ো িো প্রতো েো ক ো করঠন িো অিম্ভি কর ফতোরে। ব্লকরচইন হে মূেত
ফেনরেরন একরি রডরজিোে ফেজো র্ো ব্লকরচইরন করিউিো রিরস্টরম পুর ো
ফনিওয়োকথ জুরড় নকে কর রিত ে ক ো হয়। এরি এমন একরি কোঠোরমো র্ো
রপয়ো -িু-রপয়ো ফনোডগুরে মোধ্েরম িংরু্ি একরি ফনিওয়োরকথ "ফচইন" নোরম
পর রচত ফিি করয়করি ডোিোরিরি জনিোধ্ো রে ফেনরেরন ফ কডথগুরেও ব্লক
নোরম পর রচত।

ব্লকরচইন ফিকরনোেরজ উরেিে হে একরি অনেোইন খোত্ত র্ো িেিহো কো ী 
ফডিো কোঠোরমো, আমোরে ফেনরেরন পর্রিরক িহজত ক রত। এরি
িেিহো কো ীরে তততীয় পরক্ষ িহোয়তো েোড়োই রন োপে উপোরয় অর্থ আেোন-
প্রেোন ক রত ফেয়। এরি রিরকন্দ্রীভূত পর রিরি মোধ্েরম একরি রিনোখ চো 
রক্ররটোকোর রন্সরক অনুমরত ফেয়।
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র্রে ফকোনও ফেনরেনরি ফনোরড ফিরি ভোগ বো ো অনুরমোরেত হয়, তরি এরি
একরি ব্লরক ফেখো হয়। প্ররতরি ব্লক পূিথিতথী ব্লকরক ফিোেোয় এিং এক িোরর্
ব্লকরচইন ততর কর । একরি ব্লকরচইন কোর্থক কো ে এরি অরনকগুরে
করিউিোর েরড়রয়  রয়রে, র্ো প্ররতেকরি ব্লকরচইরন একরি অনুরেরপ
 রয়রে। এই করিউিো গুরেরক ফনোড িেো হয়।

ব্লকরচইন উদ্ভোিন কর রেরেন একজন িেরি (িো ফেোরক একরি েে) ২০০৪
িোরে িরিোরি নোকোরমোরিো নোমরি িেিহো কর রক্ররটোকোর রন্স রিিকরয়রন 
পোিরেক ফেনরেরন খোতো রহিোরি কোজ ক ো জনে।
িতথমোরন কমপরক্ষ চো ধ্ রে ব্লকরচইন ফনিওয়োকথ  রয়রে - পোিরেক
ব্লকরচইন, প্রোইরভি ব্লকরচইন, কনরিোরিথয়োম ব্লকরচইন এিং হোইরিড ব্লকরচইনি।
ব্লকরচইরন উেোহ ে কী? রক্রয়োকেোরপ ব্লকরচইরন আ ও রিখেোত
উেোহ েগুরে মরধ্ে একরি হে রিিকরয়ন। এরি একরি রডরজিোে মুদ্রো
(িোধ্ো েত রক্ররটোকোর রন্স নোরম পর রচত)। রিিকরয়ন এিম (রিরিএ)
রিিকরয়রন একরি কোাঁিোচোমচ এিং ফট্ররডং রে এিং ফকোনও এক্সরচি হেোক
েোড়োই রক্ররটোকোর রন্স এক্সরচরি িরতেকোর  রিরকন্দ্রীভূত উপোয় ি ি োহ
কর ।

িুরিধ্ো এিং অিুরিধ্ো:
ব্লকরচইন প্ররু্রি প্রধ্োন িুরিধ্ো হে রিরকন্দ্রীভূত ফনিওয়োকথ, স্বচ্ছতো,
রিশ্বোিরর্োগে ফচইন, অপর িতথনীয় এিং অরিনোিী প্ররু্রি। পর িরতথ, ব্লকরচইরন 
প্রধ্োন অিুরিধ্োগুরে হে উচ্চ িরি রনভথ তো, িংহতক রে করঠন প্ররক্রয়ো এিং
িোস্তিোয়রন উচ্চ িেয়।
ব্লকরচইনরিরত ফনিওয়োরকথ জনে একরি অরতর ি ব্লক উৎপন্ন ক রত গড় িময়
েোরগ। রকেু ব্লকরচইন প্ররত পোাঁচ ফিরকরন্ড প্রোয়িই একরি নতুন ব্লক ততর কর ।
ব্লক িমোরপ্ত িময় অন্তভুথি ফডিো র্োচোইরর্োগে হয়। রক্ররটোকোর রন্সরত, ফেনরেন
হয় র্খন এরি িেিহোর কভোরি হয়, তোই একরি িংরক্ষপ্ত ব্লক িময় মোরন দ্রুত
ফেনরেন হয়। ইরর্র য়োরম ব্লক িময়রি 14 ফর্রক 15 ফিরকরন্ড মরধ্ে ফিি
ক ো হরয়রে, রিিকরয়রন জনে এরি গরড় 10 রমরনরি িময়।ইরর্র য়োম হে
ফি ো িু রক্ষত ব্লক ফচইন রভরত্তক িু রক্ষত রক্ররটো মুদ্রো প্লেোিেমথ। আরম িু রক্ষত
স্বচ্ছ রক্ররটো মুদ্রো রিকোি ক রত িহোয়তো কর । হোইপো ল্ডো েেোরিক িিথোরধ্ক
অনুরমোরেত ব্লকরচইনগুরে মরধ্ে একরি। ব্লকরচইন প্লেোিেমথ েেোিম 3 রমরেয়ন
ফেনরেন অরতক্রম কর রে। েেোিম, দ্রুততম ব্লকরচইন প্লেোিেমথ।
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জোনো  জনে 13 রি ব্লকচোইন অেোরপ্লরকিন
❑ ফমরডরকে ফডিো রন োপরে ভোগ কর  ফনওয়ো
❑ এনএেরি মোরকথিরপ্লি
❑ িংগীত  য়েোেরি ট্রেোরকং
❑ িীমোরন্ত  ফপরমি
❑ র রয়ে-িোইম আইওরি অপোর রিং রিরস্টম
❑ িেরিগত পর চয় িু ক্ষো
❑ এরি মোরন েন্ডোর ং ট্রেোরকং রিরস্টম
❑ িোপ্লোই ফচইন এিং  িে নজ েোর 
❑ ফভোরিং ফমকোরনজম
❑ রিজ্ঞোপন অন্তেত থরষ্টমূে িোমগ্রী ততর 
❑ রক্ররটোকোর রন্স এক্সরচি
❑ র রয়ে এরস্টি প্ররিরিং প্লেোিেমথ

রিরল্প  জনে ব্লকরচইন িুরিধ্ো
➢ ভোে স্বচ্ছতো।
➢ িু ক্ষো িরধ্থত ।
➢ িেয় হ্রোি।
➢ িতে ফট্ররিরিরেরি।
➢ উন্নত গরত এিং অতেন্ত েক্ষ।
িোইিো েুাঁরক ফমোকোরিেোয় প্ররু্রি রকেু িুরিধ্ো রনম্নরেরখত; ব্লকরচইরন 
রিত েকত ত আরকথরিকচো রি একক অেোরক্সি পরয়ি িো িের্থতো রিিু ফর্রক
আপি ক ো জনে িোমরগ্রক ফনিওয়োরকথ রযরতযোপকতো িোরড়রয় ফতোরে।
িতথমোরন, ২০২০ COVID-19 মহোমো ী প্ররতরক্রয়োয়, ওয়োে রেি জোনথোে
জোরনরয়রে ফর্ আনথস্ট অেোন্ড ইয়ং রনরয়োগকতথো, ি কো , রিমোন িংযো এিং
অনেরে অেোরিিরড প ীক্ষো কর রেন এমন িেরিরে ট্রেোক  োখরত িহোয়তো
ক ো জনে একরি ব্লকরচইরন কোজ ক রেন এিং এ ফর্রক প্ররতর োধ্ ক্ষমতো
র্োকরত পোর । ভোই োি, হোিপোতোে এিং রিরক্রতো ো প্ররয়োজনীয় রচরকৎিো
ি িোমগুরে জনে একরি ব্লকরচইন িেিহো কর রেরেন। অরতর িভোরি,
স্বোযেরিিো ি ি োহকো ী এিং ফ োগীরে স্বোযে িীমো প্রেোরন জনে প্রেত্ত িময়রি
দ্রুত ক রত ব্লকরচইন প্ররু্রি িেিহো ক ো হরচ্ছে।
নোম: িোির নো ইিেোম তত েো 
ফেরে: বোেি, িোখো: এ
ফ োে: ৪১১৫, গ্রুপ: রিজ্ঞোন
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িুত োং, রিিকরয়ন রক (রক্ররটোকোর রন্স) !?
ফিক জোয়োি এেন মোস্ক ফর্রক শুরু কর ফিক নুি! (নিোগত) আপরন এিং আরম
িিোই রিিকরয়ন রনরয় কর্ো িেরে। রকন্তু ফকন? এিো রক?

রিিকরয়ন:
িংরক্ষপ্ত িোরকে, রিি করয়ন হে মুদ্রো রিরনময় এিং িেিিোরয় িিরচরয়
রন োপেতম উপোয়। এমন ফকোরনো উপোয় ফর্খোরন আপরন ি োির ফকোনও তততীয়
পক্ষ েোড়োই রিরক্রতো কোে ফর্রক রকনরিন। এমন একরি উপোয় র্ো চুর  
ফকোনও িম্ভোিনো ফনই! ফকোনও তর্ে হো োরনো িম্ভোিনো ফনই!
িুত োং, কী রিিকরয়নরক এত রন োপে এিং িু রক্ষত কর । এিো রিখরত রক্ররটো
মুদ্রোয় েোাঁপ েোও!

রক্ররটো মুদ্রো িনোম িতথমোন মুদ্রো:
ধ্রুন আপনো একরি িেোংরক 100 িোকো  রয়রে। আপরন এই িেোঙ্করক রিশ্বোি
কর ন ফর্ এরি কখনই আপনো অর্থ চুর ক রি নো। তরি তো র্রে হয়? ফকউ
র্রে িেোংক ফর্রক অর্থ চুর কর (মোরন রহস্ট!)? তোহরে আপরন ফকিে আপনো 
িমস্ত অর্থ হোর রয়রেন!
রক্ররটো মুদ্রোয়, অর্থরি ফর্মন রডরজিোে আকোর ইিো রনরি র্োরক, এরি
িো ীর কভোরি চুর ক ো িম্ভি নয়।
র্রে এই ডকুরমিরি ফর্খোরন ফেখোয় ফর্ এই িেোংরক আপনো অর্থ  রয়রে, তখন
কী হরি? মূে িোভথো রনরচ ফগরে কী হরি? র্রে ফকউ ফকিে ডকুরমিরি
এমনভোরি পর িতথন কর ফর্, 100 িোকো তোরে হয়?
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রক্ররটো মুদ্রোয় র্খন আপনো 1 রি রিিকরয়ন  রয়রে, রক্ররটো মুদ্রো িোরর্ রু্ি
প্ররতরি একক ফেোক একরি িোতথো পোয় ফর্, এই িেরি 1 রি রিিকরয়রন মোরেক।
র্খন আপরন অনে িেরিরক এরি রেরিন তখন প্ররতরি একক িেরি জোনরত
পো রিন ফর্ আপরন ফিই িেরিরক 1 রিিকরয়ন রেরয়রেন। িুত োং আপনোরক িহ
িকরেই জোরনন ফর্ আপনো 0 রিিকরয়রন মোরেক এিং ফিই িেরি এখন 1
রি মোরেক। িুত োং, জোরেয়োরত ফকোনও িম্ভোিনো ফনই, র্রে ফকউ রমর্েো িেরে
অনে হোজো হোজোর  কোরে িতেতো  রয়রে। র্রে একরি েস্তোরিজ পর িতথন
কর তরি অনেোনে হোজো হোজো ফিই পর িতথরন জনে একরি ত্রুরি রচহ্ন
ফেখোরি।

রক্ররটো মুদ্রো রিশ্বিেোপী চেমোন। এরি ফকোো্রনো ফকরন্দ্র িোভথো ফনই। এই মুদ্রো
রনয়ন্ত্রে কর এমন ফকোরনো ফকন্দ্রীয় কতত থপক্ষ ফনই। িুত োং, ফকোরনো েস্তোরিজ
ধ্বংি হওয়ো ফকোনও িম্ভোিনো ফনই (র্রে নো পুর ো ইিো রনি িন্ধ হয়!))

এেোড়োও র্খন ফকোনও অেোকোউি আপরডি ক ো হয় তো পূরিথ ফকোরনো ফডিো
মুেরি নো। িুত োং আপরন িিথেো রের র্োন এিং প ীক্ষো ক রত পোর ন।
এেোড়োও ি কো রিরভন্ন পদ্ধরত ফজো কর িোকো মরতো মুদ্রো েোম করমরয়
আনরত পোর । এরি রনজস্ব উপকোর তো এিং অপকোর তো  রয়রে। তরি
রিিকরয়ন গেতরন্ত্র মরতো! রিিকরয়ন জনগরে কোরে জনগরে মুদ্রো! র্ত ফিরি
ফেোক রিিকরয়রন িোরর্ রু্ি হয় তো মোন তত িোড়রত র্োরক। এই রিরস্টমরি
র্ত ফিরি মোনুষ জরড়ত হরি তত ফিরি িু রক্ষত হরি। এই রজরনিরি উপ 
ি কো িো িেোংকগুরে ফকোরনো প্রভোি র্োকরি নো।

প্ররতেকরক নরর্ ফপ্র রে এই প্ররক্রয়োরি ব্লকরচইন নোরম পর রচত। ফর্রহতু আপরন
প্ররতেকরক একরি িতঙ্খরে িংরু্ি ক রেন এিং একধ্ রন ব্লরক নরর্
পোঠোরচ্ছন।

পুনরুদ্ধো :
• আপরন ফকিেমোত্র এই রিরস্টরম পর রচত একরি পোিওয়োডথ প্ররিি করুন।
• রকেু পরেে  রিরনমরয় ফকোরনো িেরিরক 1 রিিকরয়ন রেন িো একরি ফেনরেন 

করুন।
• আপনোরক িহ রিিকরয়ন িিরকথত প্ররতরি িেরি এই ফেনরেরন  একরি 

ডোিোরিি পোয়।
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রিিকরয়রন একরি জগত:
র্রে এই জগত পুর োপুর রিিকরয়রন চরে র্োয় ... তরি ফকোনও চুর িো
জোরেয়োরত ফকোনও িম্ভোিনো র্োকরি নো (র্রে আপরন রনরজ পোিওয়োডথরি নো
রেরয় র্োরকন, তরি ফিোকো!)।

আধু্রনক মুদ্রো মরতো মোনও ওঠোনোমো কর নো। এরি স্বয়ংরক্রয়ভোরি একরি রনরেথষ্ট
ফিি মোন রয র্োকরি।
ফকোরনো তততীয় পরক্ষ জরড়ত ফনই, তোই ফকোরনো অরতর ি মূরেে ফকোরনো িতরদ্ধ
ফনই।
এরি প্ররতেরক বো ো পর চোরেত একরি রিরস্টম। এরি এমন ফকোো্রনো রিরস্টম র্ো 
ফকোরনো ফকন্দ্র ফনই।
এিং আ ও অরনক ...

ফকন িুেইচ ক রে নো?
তোহরে ফকন িিোই রক্ররটো মুদ্রোয় িুেইচ ক রে নো? কো ে আম ো আিরে এই
প্ররু্রিরি গ্রহে ক রত প্রস্তুত নই। এরি ফকোয়োিোম করিউিোর  মরতো।
ভরিষেরত একরি প্ররু্রি। িম্ভিত আম ো পর  মেোগোরজরন ফি িিরকথ কর্ো
িেি ...
িুত োং, আমো প িতথী কী রেখরত হরি? "রিিকরয়ন খরন" িিরকথ িো
"রিিকরয়রন িমিেো" িিরকথ।
ততক্ষে িোরড়রত র্োকুন, রন োপরে র্োকুন।

দ্রষ্টি: আরম ফকোনও ধ্ রে রিিকরয়ন অেোপ িো ফেনরেন ডোউনরেোড ক রত িো
িেিহো ক রত উৎিোহ রেরচ্ছ নো। িোংেোরেরি রক্ররটো মুদ্রো মোধ্েরম ফকোরনো
ফেনরেন ক ো অনিধ্। তরি রকভোরি পো মোেরিক ফিোমোরি কোজ কর (রিক্ষো 
প্ররয়োজরন) তো রিখরত িমিেো ফনই!
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রডরজিোে মোরকথরিং - রক, ফকন, রকভোরি?

রডরজিোে মোরকথরিং ফকোনও ক্লোরি নোমকড়ো রিক্ষোর্থীরে মরতো। এরি মোন খুি
ফিরি। কো ে রেন রেন নতুন িেোন্ড ততর হরচ্ছ এিং তোরে পেে িো
পর রিিোগুরে অনেোইন উপরযরত প্ররয়োজন কো ে এরি হে রডরজিোে রু্গ।
মোরকথরিং িিরকথ িকরেই জোরনন। আপরন রিজ্ঞোন এ েোত্র নোরক কমোিথ এ 
েোত্র - তো রিরিচে নয়! মোরকথরিং িেরত ফকোনও পরেে ফপোস্টো রডজোইন ক ো,
রিরভ িো ফ রডওরত রিজ্ঞোপন চোেোরনো ফিোেোয়। অর্িো আপরন রকেু ফপোিোক
রকনরত রনউমোরকথরি ফর্রত পোর ন, আপরন ফেখরত পোরিন ফর্ রিরক্রতো ো অদু্ভত
করে েিথকরে আকষথে ক রেন এিং তো ো ফক্রতোরে রকনরত উৎিোহ রেরচ্ছন
- এরিও এক ধ্ রে মোরকথরিং। রকন্তু মোনুষ আিরে রডরজিোে মোরকথরিং কী তো
রনরয় রনরশ্চত নয়। ফকন ফকোনও কিোরন এরি প্ররয়োজন এিং কীভোরি এরি ক ো
র্োয়? আমো এক িনু্ধ রকেুরেন আরগ এ িিরকথ রজজ্ঞোিো কর রেে। প্রকত তপরক্ষ,
এরি এত িড় একরি ফক্ষত্র র্ো কর্োয় িেথনো ক ো অিম্ভি। এখোরন আরম রডরজিোে
মোরকথরিং কী, ফকোনও িেোরন্ড ফকন এরি প্ররয়োজন এিং আপরন কীভোরি আপনো 
িেোরন্ড মোরকথরিং ক রত র্োরচ্ছন িো এরি িোরর্ রফ্রেেোন্স ক ো রিষরয় একরি
প্রোর্রমক জ্ঞোন ফেওয়ো ফচষ্টো ক ি।

িুত োং, প্রর্রম আিুন রডরজিোে মোরকথরিং কী ফি িিরকথ আরেোচনো ক ো র্োক

রডরজিোে মোরকথরিং হে ইিো রনি এিং রডরজিোে ফর্োগোরর্োরগ অনেোনে খোত
িেিহো কর েক্ষেরু্ি গ্রোহকরে িোরর্ িংরর্োগ যোপরন িেোন্ডগুরে প্রচো । এ 
মরধ্ে ফকিে ইরমে, ফিোিেোে রমরডয়ো এিং ওরয়ি-রভরত্তক রিজ্ঞোপন নয়,
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রিপেন চেোরনে রহিোরি পোঠে এিং মোরিরমরডয়ো িোতথো অন্তভুথি  রয়রে। মূেত, 
র্রে মোরকথরিং এ  জনে রডরজিোে মোধ্েম জরড়ত র্োরক তরি তো রডরজিোে 
মোরকথরিং।

রডরজিোে মোরকথরিং কীভোরি ক ো হয়?

আরম আরগই িরেরে, রডরজিোে মোরকথরিং এ অরনকগুরে আেোেো কোজ  রয়রে। 
এই ফিক্ট গুরে  একরি িংরক্ষপ্ত রিি ন ফেই

Social Media Marketing
ফিোিেোে রমরডয়ো মোরকথরিং মোরন আপনো  িেোন্ড িো পেেগুরে ফিোিেোে রমরডয়োয় 
মোরকথরিং ক ো। র্খন আম ো আমোরে  ফেোন ফনই এিং ফেিিুক খুরে, আম ো 
৩০ রমরনরি  জনে এরক  প  এক িে কর  ফপোস্টগুরে ফেরখ। এই িমরয়, 
আম ো এখোরন ৩-৪ রি রিজ্ঞোপন ফপরত পোর । এই রিজ্ঞোপন প্রচো গুরে ফেিিুক 
মোরকথরিং এ  একরি অংি। এরি আিরে এভোরিই ক ো হয় - রনয়রমত করিি 
ফপোস্ট ক ো এিং আপনো  পেে িো পর রষিোরে  প্রচো  ক ো  জনে রিজ্ঞোপন 
ততর  ক ো। তোেোড়ো অনেোনে প্লেোিেমথগুরেরত (ইউরিউি, ইনস্টোগ্রোম, রেংকডইন, 
িুইিো , রপনরট্রস্ট, ফ রডি) মোরকথরিং প্রোয় একইভোরি িিন্ন হয়।

Email Marketing
মরন করুন, আপরন িরিমোত্র েুডপোন্ডো ফর্রক রকেু খোিো  অডথো  কর রেন। এ  
পর , আপরন তোরে  কোে ফর্রক িিথরিষ অেো  িিরকথত ইরমে ফপরত শুরু 
ক রিন। এরক িেো হয় ইরমে মোরকথরিং। এ  অর্থ আপনো  িম্ভোিে গ্রোহকরে  
অেো  িো ফকোনও রকেু  প্রচো  কর  ইরমে ফপ্র ে ক ো, র্োরত তো ো আপনো  
পেে িো পর রিিো রকনরত চোয়।
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Mobile Marketing
ফমোিোইে মোরকথরিং িেরত এমন ফকোনও রিজ্ঞোপন ফিোেোয় র্ো ফমোিোইে
রডভোইরি মোধ্েরম পেেগুরেরক প্রচো কর । এরিরত এিএমএি এ মোধ্েরম
ফপ্রর ত রিজ্ঞরপ্তগুরে িেিহো কর অেোরপ্লরকিন িো ইন-ফগম মোরকথরিং এ মোধ্েরম
ফপ্রর ত প্রচো গুরে অন্তভুথি  রয়রে। আপরন র্খন ফকোনও কিোরন কোে ফর্রক
ফকোনও পেে রকরনন এিং ফিখোরন আপনো রকেু তর্ে (নোম, নম্ব , ইরমইে,
িয়ি) জমো ফেরিন, তো ো আপনোরক তোরে অেো িিরকথ আপনোরক অিরহত
ক ো জনে প্রোয়ই এিএমএি পোঠোরি র্োরত আপরন আিো তোরে পেে রকনরত
ফর্রত পোর ন।

SEO (Search Engine Optimization)
প্ররয়োজনীয় ট্রেোরেক ফপরত িোচথ ইরিনগুরে (গুগে, রিং) িোচথ ক ো জনে ফকোনও
িোইরি   েোরঙ্কং িোড়োরনো হে SEO এ কোজ। এই কোরজ মোনিিন্ন করিি
ততর ক ো, িেোকরেঙ্ক ততর ক ো, রনরেথষ্ট কীওয়োডথ িহ করিি িোনোরনো অন্তভুথি।
আপরন একরি রি-িোিথ রকনরত চোন, তোই আপরন গুগরে “Online T-Shirt
shopping" িোচথ ক রেন। িোচথ ফ জোি ফপজ এ আপরন ফেখরিন প্রর্ম রেঙ্করি
েো োজ ফর্রক, রবতীয়রি রপ্রয়িরপ , এিং তো পর  রয়রে ইভোরে, িপো িরিরড,
েেোরিেোইে - এিং আ ও করয়ক'ি কিোরন। এ অর্থ েো োজ তোরে 
ওরয়িরপজ SEO িিরচরয় ভোেভোরি কর রে এিং তো পর রপ্রয়িপ এিং
অনে ো। একরি ওরয়িিোইি র্র্োর্র্ SEO কর েীঘথ িমরয় জনে রনখ চোয়
ট্রেোরেক ফপরত পোর ।

Affiliate Marketing
আপরন রক কখনও ইউরিউরি ফকোনও ফেোকরক ফকোনও পেে প্রচো ক রত এিং
Description Box এ একরি রেঙ্ক রেরত ফেরখরেন, র্োরত অনে ফেোরক ো এরি
রকনরত পোর ? এরিরক Affiliate Marketing িেো হয়। র্খন ফকোনও গ্রোহক
ফিই রেঙ্ক িো একরি রিরিষ ফকোড িেিহো কর ফিই পেেরি রকরন, কিোরন ফিই
ইউরিউিো ফক করমিন ফেয়। এরি ফিি িহজ, তরি এরি ক ো জনে আপনো 
একরি ভোে ফর্োগোরর্োরগ পিভূরম িো রিশ্বোিরর্োগে েক্ষতো র্োকো ে কো ।

Content Marketing
ফেোতোরে  আকষথরে  জনে মূেেিোন, প্রোিরেক এিং ধ্ো োিোরহক করিি ততর  
এিং রিত ে ক ো  ফকৌিে হে করিি মোরকথরিং। এরিরত আরিথরকে, রভরডও, 
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ইনরেোগ্রোরেক্স এিং ওরয়রিনো  অন্তভুথি  রয়রে র্োরত এমন রকেু ি ি োহ ক ো 
হয় র্ো ফক্রতো িোধ্ো েত ফকোর্োও ফপরত পোর  নো। 
একরি উেোহ ে হে উপর   রচত্ররি। এরি প্ররয়োজনীয় তর্ে িহ একরি ভোে 
মোরন  েরি। আপনো  িেোরন্ড ি োির  েিথকরে  আকষথে ক ো  জনে এই ধ্ রে  
অরটমোইজড করিি িোনোরনো হয়।

এখন রডরজিোে মোরকথরিং িিরকথত েুরি প্রোয়ই রজজ্ঞোরিত প্ররে  উত্ত  ফেই(FAQ)

রডরজিোে মোরকথরিং প্ররয়োজন ফকন?
ফেখুন, আপরন র্রে িনোতন মোরকথরিং ফকৌিেগুরে অনুি ে কর ন, (ফর্মন রিরভরত
িো িংিোেপত্রগুরেরত রিজ্ঞোপন চোেোরনো) আপনোরক প্রচু অর্থ প্রেোন ক রত হরি
এিং আপরন প্রচু ফেোরক কোরে ফপৌঁরে র্োরিন । রকন্তু িমিেো হে এই েিথক ও
ফেোতোরে মরধ্ে অরধ্কোংি আপনো িো রগরিড কোস্টমো হরিনো। তরি রডরজিোে
মোরকথরিং িেিহো কর আপরন অর্থ িোেয় ক রত পো রিন এিং রনরেথষ্ট ভোরি
িো রগি কর িম্ভোিে গ্রোহকরে কোরে ফপৌঁেোরত পো রিন। এজনে প্ররতরি িেোরন্ড 
আগোরনো জনে রডরজিোে মোরকথরিং ক ো প্ররয়োজন।

রফ্রেেোরন্সংরয় রডরজিোে মোরকথরিং?
এই খোতরি ফর্রহতু খুি িড়, তোই িোজোর রডরজিোে মোরকথরিং প্রকরল্প প্রচু 
চোরহেো  রয়রে। আপনোরক এখোরন িিরকেু রিখরত হরি নো, তরি রকেু রনরেথষ্ট
িোিরিরি আপনোরক অতেন্ত েক্ষ হরত হরি। ফকোনও ক্লোরয়ি আপনোরক তোরে 
ওরয়িিোইি ট্রেোরেক িতরদ্ধ ক রত, িো ইনস্টোগ্রোরম প্রিতরদ্ধ ফপরত, িো তোরে পেে
গুরে অেোরেরেরয়ি রহিোরি রিরক্র ক রত, িো ফেিিুরক র্র্োর্র্ রিজ্ঞোপন চোেোরনো 
ইতেোরে কোজ রেরি।

িুত োং, আপরন র্রে রনরজ রডরজিোে মোরকথরিং কেোর য়ো শুরু ক রত চোন,
আপনো ফকৌিেরি রয করুন, আপনো অনেোইন উপরযরতরিরক রনরশ্চত করুন,
িোমোরজক হন, আপনো মূে েেরি ততর করুন, আপরডরিড র্োকুন এিং কোজ
শুরু কর  রেন।

নোম:  োইয়োন মোহমুে প্রতীক 
ফেরে: বিম, িোখো: রজ 
ফ োে: ১০, গ্রুপ: রিজ্ঞোন 
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পো রিরভয়োর ন্স ফ োভো 
নোিো চেমোন মেে
রমিরন অংি রহিোরি
মেে গ্ররহ অিত রে জনে
িিথরিষতম ফ োরিোরিক
এক্সরপ্লো ো পো রিরভয়োর ন্স
নোমক ফ োভো । ফ োভো রি
নোিো মেে গ্ররহ অরন্বষে
রমিরন অিেোন  োখো জনে
গ্রহরি অতীত ও িতথমোন

জীিরন েক্ষেগুরে িন্ধোন কর মেে গ্ররহ পতষ্ঠরক ঘুর ফেখো জনে রডজোইন
ক ো হরয়রে। রিজ্ঞোনী ো রিশ্বোি কর ন ফর্ এরি মেে ফর্রক পতরর্িীরত নমুনোও
রনরয় আিরি।

এই ফ োভো রি এরি েুই িের  রমিরন িময় অিংখে তিজ্ঞোরনক রমিন িিোেন
ক রি। রকউর ওরিরি এ পর এরিই প্রর্ম ফ োভো র্ো নোিো মেরে পোঠোয়।

এরি মেে গ্ররহ পোঠোরনো  পঞ্চম ফ োভো । এরি এখন পর্থন্ত িিরচরয় িড় এিং 
িিরচরয় উন্নত ফ োভো ।

এরি প্রোয় ০৩ রমিো েীঘথ এিং ২.০৭ রমিো প্রিস্ত। এরি ওজন ১০৫০ ফকরজ।
এরি গরত প্ররত ঘিোয় ৩৯০০০ রকরেোরমিো  রয়রে। এরিরত ফমোি ২৩ রি
কেোরম ো  রয়রে। এরি ২০২০ িোরে চোেু হরয়রেে এিং এরি ২০২১ িোরে মেে
উপগ্ররহ অিত ে কর রে।

এরি মেে গ্ররহ একরি যোন, ফজরজর ো ক্রেোিোর  ফপৌঁরেরেে।এ  রমিরন  
িময়কোে কমপরক্ষ এক মেে িে , প্রোয় ৬৮৭ পতরর্িী রেন।
ফর্রহতু আম ো িকরেই জোরন িোেেে িস্তো হয় নো। এই রিিোেোকো ফ োভো রি
ততর ক রত ২.০৯ মোরকথন ডেো ফেরগরে। রিজ্ঞোনী ো রিশ্বোি কর ন ফর্ এই
রমিন অিিেই তোরে "আম ো রক একো  রয়রে?" রিষয়রি িিরকথ অিিেই
িহোয়তো ক রি।
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ফ োভো রি িতথমোরন এ  েেোরন্ডং িোইি ফজরজর ো ক্রেোিো ফর্রক করয়ক 
রকরেোরমিো  েূর  অিযোন ক রে। আিো কর  এরি আমোরে  জনে আকষথেীয় 
রকেু রনরয় আিরি।

নোম: তোহিীন িোহর য়ো  তূজথ
ফেরে: বোেি, িোখো: এইচ 
ফ োে: ৫৪৬৪, গ্রুপ: রিজ্ঞোন
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Lockheed sr 71 blackbird

রে েকরহড এিআ  -৭১ "ব্লেোকিোডথ" একরি েীঘথ পর িীমো, উচ্চ উচ্চতো, মেোক 
৩+ ফকৌিেগত পুনরিথরিচনো রিমোন আরমর কোন এর োরস্পি িংযো েকরহড 
করপথোর িন বো ো রিকোরিত এিং উৎপোরেত। এরি মোরকথন রু্ি োরে  রিমোন 
িোরহনী (ইউএিএএে) এিং নোিো উভয়ই পর চোেনো কর রেে।

এিআ  -৭১ েকরহরড  স্কঙ্ক ওয়োকথি রিভোগ বো ো ১৯৬০ এ  েিরক েকরহড 
এ -১২ র কনরয়ি রিমোন ফর্রক একরি ব্লেোক প্ররজক্ট রহিোরি রিকরিত 
হরয়রেে।আরমর কোন অেোর োরস্পি ইরিরনয়ো  রক্লয়োর ন্স "ফকরে" জনিন 
রিমোরন  অরনকগুরে উদ্ভোিনী ধ্ো েো  জনে েোয়ী রেে।
এিআ  -৭১ এ  আকত রতরি এ -১২ এ  উপ  রভরত্ত কর  ততর  হরয়রেে, এরি 
হরেো  োডো  ক্রি-ফিকিন রেরয় নকিোকত ত প্রর্ম রিমোনগুরে  মরধ্ে একরি।

রিমোনরি ১৯৬৬ িোরে  জোনুয়োর রত অপোর িনোে িোরভথরি চোেু হরয়রেে।
রিমোন পুনরুদ্ধো  রমিরন  িময়, এিআ  -৭১ হুমরক  িোইর  র্োওয়ো  জনে 
উচ্চ গরত এিং উচ্চতো  (মেোচ ৩.২ এিং ৮৫,০০০ েুি, ২৫,৯০০ রমিো ) 
চোরেত হয়।
র্রে রিমোন ফর্রক ফক্ষপেোস্ত্র প্রিতথরন  ফকোনও পতষ্ঠ িনোি ক ো হয়, তরি 
স্টেোন্ডোডথ িোষ্পীয় িেিযোরি ফকিে রমিোইেরিরক ত্ব োরন্বত ক ো এিং আউিলোই 
ক ো রেে।
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রমিন পুনরুদ্ধোর   পর  িরধ্থত পর িতথরন  কো রে গরড় প্ররতরি এিআ  -৭১ 
প্ররত িপ্তোরহ একিোর  উড়রত পোর ।
ফমোি 32 রি রিমোন রনরমথত হরয়রেে; ১২ রি েুঘথিনোয় হোর রয়রেরেন র্ো  িোরর্ 
ফকউ িত্রু  রক্রয়োয় ফহর  র্োয়রন।

১৯৮৮ চেোকোেীন, ইউএিএএে  োজননরতক কো রে মূেত এিআ  -৭১ অিি  
রনরয়রেে।

১৯৯৮ িোরে রবতীয় অিি  ফনওয়ো  আরগ ফিি করয়করি িংরক্ষরপ ১৯৯০ িোরে 
িংঘরিত হরয়রেে। নোিো, এই ধ্ রে  চূড়োন্ত অপোর ি  রেরেন, ১৯৯৯ িোরে 
তোরে  উেোহ েগুরে পুন োয় পুনিথো  ক রেন।

অিি  গ্রহরে  প  ফর্রক, এিআ  -১১ এ  ভূরমকো পুনরুদ্ধো  ফস্টিোেোইিি 
এিং মোনহীন রিমোনিোহী র্োনিোহন ইউএরভ, (UAV- Unmanned aerial 
vehicles) এ  িংরমেরে গতহীত হরয়রে; প্রস্তোরিত ইউএরভ উত্ত ির 
এিআ  -৭২ েকরহড মোরিথন বো ো রিকোিোধ্ীন, এিং ২০২৫ িোরে রিমোনরি 
রনধ্থোর ত হরি।

নোম: তোহিীন িোহর য়ো  তূজথ
ফেরে: বোেি, িোখো: এইচ 
ফ োে: ৫৪৬৪, গ্রুপ: রিজ্ঞোন
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জুনোয় ো
(গল্প)

জুনোয় ো রেরেো িোিো মোরয় একমোত্র ফমরয়। ফি একজন ইউরনভোরিথরি েোত্রী।
ফেখরত ফিি িুি । ফচোখগুরেো িোেোরম, ফকোক ো চুে, আ হোরিিো রেরেো
অমোরয়ক।

ফি তো ইউরনভোরিথরিরত ফ োরিোরিক্স রডপোিথরমরি পড়রতো
তো িোিো-মোরয় রিরচ্ছে হওয়ো জনে ফি ফেোরিোরিেো ফর্রকই অরনক আপরিি
র্োকরতো পতরর্িী িিরকেু তো কোরে অিহে েোগরতো ফি কোর ো িোরর্ িহরজ
রমিরত পো রতো নো।

তো প তো ভোরিথরি এক ফেরে িোরর্ তো একিু একিু কর্ো হয় এিং ফি
তো েুেঃখ গুরেো প্রকোি কর ফেরেিো কোরে।রেরেিো তোরক অরনক িোহি ফেয়।
জুনোয় ো ও একিু একিু কর স্বোভোরিক হরত র্োরক।

তো প একরেন তো ভোরিথরিরত ফ োরিোি িোনোরনো একরি িড় অনুষ্ঠোন
আরয়োরজত হয় ফিখোরন অংিগ্রহে ক ো জনে ফেরেিো ; র্ো নোম রেরেো
আেনোন, তোরক িরে"জুনোয় ো আরম জোরন তুরম এরক্ষরত্র অরনক পো েিথী এিং
ি োির  মরতো িকে রিজ্ঞোন ফমেোয় তুরম প্রর্ম হরয়রেরে, আমো রিশ্বোি
এইিো তুরম কত রত্রম িুরদ্ধমত্তো একরি ফ োিি িোনোরত পো রি।“

িি শুরন জুনোয় ো রকেুক্ষন স্তব্ধ হরয় র্োয় কো ন ফি তো িোিোয় একোরকত্ব েূ 
ক ো জনে একরি কত রত্তম িুরদ্ধমত্তো ফ োিি  ীরতমরতো িোরনরয় ফ রখরে এিং
িিরচরয়  হিেজনক িেোপো রেরেো ফিই ফ োিি রি মোনরিক অনুভূরতিিন্ন।
িি শুরন ফি ফিোজো িোিোয় চরে ফগরেো, তো প ফি তো ফিই ফ োিিরিরক িি
খুরে িেরেো,"তুরম রক চোও আরম ফতোমোরক ফিই অনুষ্ঠোরন িিো িোমরন প্রেিথন
কর ?“
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ফ োিিরি িেরেো,"আরম ফতো ফতোমোরক ফেরড় ফর্রত চোই নো, ও ো ফতো আমোরক
ফেখরে রনরয় র্োরি।”

জুনোয় ো িেরেো, "রনরয় ফতো র্োরি ফিিো আরমও জোরন রকন্তু আরম ফতোমো মরধ্ে
একিো ইরেকট্ররনকি কোডথ ফিি কর রেরিো র্ো মোধ্েরম আম ো িিিময়
ফর্োগোরর্োগ  োখরিো।”

িি শুরন ফ োিিরি িেরেো "তোহরে আমো ফকোরনো আপরত্ত ফনই”
পর ফিই অনুষ্ঠোরন জুনোয় ো িিো িোমরন ফ োিিরিরক প্রেিথন ক রেো এিং
ফ োিিরি ক্ষমতো ফেরখ িিোই অিোক হরয় ফগরেো ফেি রিরেরি িকে রিজ্ঞোনী
জুনোয় ো ইনিো রভউ রনরত েোগরেো এিং জুনোয় ো িম্মরতরতই ফিই
ফ োিিরিরক তো ো রনরয় ফগরেোএিং এ রিরনমরয় জুনোয় ো নোিো ইউরনরি
চোকর হরয় ফগরেো। জুনোয় ো জীিরন িি একোকীত্ব আ হতোিো েূ হরয়
ফগরেো আ ফিই ফেরেিো কর্ো ভোিরেন র্ো নোম আেনোন রেরেো? জুনোয় ো 
এই িেেতো রপরে একমোত্র অিেোন রেরেো এই আেনোরন তোই জুনোয় ো
আেনোনরক রিরয় ক রেো এিং িো োজীিন ফি তো ওই কোডথ রি মোধ্েরম
ফ োিিরি িোরর্ ফর্োগোরর্োগ  োখরত পো রেো।

মুেকর্ো : মোনরিক রিপর্থস্ত একজন মোনুষ ফক স্বোভোরিক জীিনর্োপন ক রত
ফর্ই মোনুষ গুরেো িহোয়তো কর তোরে কখরনো ফেরড় র্োরিন নো

নোম: েোহরমেো আহরমে
ফেরে: একোেি, িোখো: রি 
গ্রুপ: রিজ্ঞোন
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আইরি ক্লোি িিথেোই নতুনরত্ব ফখোাঁরজ রেরিরেরক ধ্োিমোন। এিোর আমোরে 
মেোগোরজনও তো িেরতক্রম নয়। আকষথেীয় িি ফিগরমরি পোিোপোরি এ পর্থোরয়
র্োকরে রিরিষ একজন মোনুরষ িোক্ষোৎকো । মেোগোরজরন প্রর্ম এরডিরন
আমোরে নতুনরত্ব ফখোাঁজরক রজইরয়  োখরত িোক্ষোৎকো রেরচ্ছন িী রেষ্ঠ নূ 
ফমোহোম্মে পোিরেক করেরজ প্ররতরি রিক্ষোর্থী পর রচত রপ্রয়মুখ জনোি ফ জোউে
কর ম িেো । িেো িতথমোরন এই প্ররতষ্ঠোরন তর্ে ও ফর্োগোরর্োগ প্ররু্রি রিভোরগ 
প্রভোষক রহরিরি রনরু্ি আরেন।

আরমেঃ আিিোেোমু আেোইকুম িেো । 
ফকমন আরেন িেো ?

িেো েঃ আেহোমেু রেল্লোহ, ভোরেো আরে 
স্বপ্নীে। তুরম ফকমন আরেো?

আরমেঃ ভোরেো আরে আেহোমেুরেল্লোহ িেো । 
িেো , তরি শুরু ক ো র্োক?

িেো েঃ হেোাঁ, শুরু কর ো।

আরমেঃ েোত্রোিযোয় আমোরে  িকরে  মোরেই ভরিষেত জীিন রনরয় রকেু 
পর কল্পনো র্োরক। িড় হরয় কী হরত চোই, কীভোরি জীিনর্োপন ক রিো এিি 
রিষয় রনরয়। আপনো ও রনশ্চয়ই রেে। কী হরত ফচরয়রেরেন ফিই িময়িোরত? 
রিক্ষকতোই রক রেে আপনো  প্রর্ম ও প্রধ্োন ইচ্ছো?

িেো েঃ জীিরন  িোাঁরক িোাঁরক আরম মহোন রকেু িেরি  িোরন্নরধ্ে আরি। তোরে  
গুেোিরে আমোরক প্রভোরিত কর রেে, রিরিষ কর  আমো  রিক্ষরক ো। রনরজ  
অজোরন্তই আরম প্রচ্ছন্নভোরি রিক্ষকতো ফপিোরক ভোরেোরিরি ফেরেরে। এভোরিই 
আিরে আমো  মরধ্ে রিক্ষকতো  ইচ্ছোরি ততর  হরয়রেরেো।

আরমেঃ রিক্ষকতো েোড়ো অনে ফকোরনো ফপিো ফিরে রনরত িেো হরে ফকোনরি রনরতন 
এিং তো  কো ে?

কাবরেরকথন
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িেো েঃ আরম ফেোিরিেো ফর্রকই র্রর্ষ্ট ক্রীড়োনু োগী। আমো গ্রোরম িোরড় চোাঁেপু ।
ফিখোনকো রিরভন্ন সু্করে ফখেোধু্েো রিষয়ক প্ররতরর্োরগতো আিরে আমোরক
রিরমোরহত ক রতো। আরম আজ র্রে একজন রিক্ষক নো হতোম, তরি হয়রতো আরম
একজন ক্রীড়ো িংগঠক হতোম।

আরমেঃ এিো নতুন ধ্ রন রকেু প্রে ক ো র্োক। িেো , গুগে, মোইরক্রোিেি,
অেোমোজন এগুরেো মেোরিভ ফিক ফকোিোরন িো ফিক জোয়োি িেো ফর্রত পোর 
এরে রক। এরে মরতো িড় ফকোরনো ফিক ফকোিোরন রক িোংেোরেরি আরে? িো
পরিনরিয়োে আরে এ কম ফকোিোরন র্ো ভরিষেরত ফেরি তর্ে-প্ররু্রি রিষরয়
িড় ফকোরনো অিেোন  োখরত পোর ? র্রে নো র্োরক তোহরে ফকোন ফকোন েেোক্টর  
রেরক নজ রেরে এ কম িড় ফকোিোরন ফেরিই হওয়ো িম্ভি?

িেো েঃ আিরে আমো মরত এরক্সরস্টং এ কম ফকোিোরন আিরে িোংেোরেরি
ফনই। আিরে আমোরে অিকোঠোরমোগত িমিেোিোই আিরে িড়। এই ধ্ রন 
ফকোিোরন ততর  জনে মূেত আমোরে ফিকরনোেরজকোে রেরল্ড এক্সপোিথ মোনুষ
ততর ক ো েোগরি। ি কোর  পক্ষ ফর্রক আিরে রনরেথিনো র্োকো প্ররয়োজন ফর্িো
আিরে মোনুষ মরধ্ে এই ফিকরনোেরজগুরেো িেিহো ক ো প্রিেতো ততর 
ক রি।

আরমেঃ আমোরে িতথমোন পতরর্িীরত তর্ে-প্ররু্রি িো িোরিথকভোরি রিজ্ঞোরন 
িিরচরয় িড় আরিষ্কো ফকোনরি িরে আপরন মরন কর ন?

িেো েঃ করিউিো িোইরন্স েোন্ডোরমিোে রজরনিগুরেো মরধ্ে ফর্ তুর ং ফিস্ট
 রয়রে আিরে এরি অেোেগর েমরক আিরে আরম রিজ্ঞোন িো আইরি িিরচরয়
িড় আরিষ্কো িরে মরন কর । এরি মোধ্েরমই আিরে অেোপ্লোইড করিউিো 
িোইরন্স িুেেিো পোওয়ো র্োরচ্ছ।

আরমেঃ এিো একিো হোইরপোরর্রিকোে প্রে। ধ্রুন িেো , আপরন একজন
মহোরিজ্ঞোনী। িেরত ফগরে পতরর্িী িিরচরয় িড় তর্ে-প্ররু্রি রিষয়ক রিজ্ঞোনী।
ফকোরনো এক কুচক্রী েরে পর কল্পনোয় পুর ো পতরর্িী ফর্রক ইিো রনি নোমক
রজরনিিো চরে ফগরেো। তখন পতরর্িীিো আিরে কী কম হরি? পতরর্িী অরস্তত্ব রক
হুমরক মুরখ পড়রি?
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িেো েঃ পতরর্িী ফকোরনোরেনই র্োমরি নো, এরি তো আপন গরতরত চেরি।
ইিো রনি নো র্োকরে আিরে পতরর্িী পোরিথয়োে ডেোরমজ হরি। ইতেোরে অনুষ্ঠোরন
আমো ফেখো একিো গ্রোরম ইিো রনি ফনই। ফিখোরন রক জীিন ফর্রম আরে?
অিিেই জীিন ফিখোরন চেমোন। িতথমোন িময় রিরিচনোয় আিরে ফেোট্ট একিো
ইরেক্ট পড়রেও পতরর্িী ফর্রম র্োরি নো।

আরমেঃ আর কিো এ কম হোইরপোরর্রিকোে প্রে। িেো , ধ্রুন িোইম ফমরিন
আরিষ্কত ত হরেো এিং ফিরি িেিহো কর একজন মোনুষ শুধু্মোত্র তো অতীত িো
ভরিষেত ফর্রকোরনো একিোয় ফর্রত পো রি। আপনো মরত ফিরি ভোগ মোনুষ
ফকোর্োয় ফর্রত চোইরি: অতীত নোরক ভরিষেত। আ আপরন হরে ফকোর্োয় ফর্রতন?

িেো েঃ আরম আিরে ভরিষেরত ফর্তোম, অতীরত নয়। আরম আিরে ভরিষেরত
রগরয় ফেখতোম আমো জীিনিো ফেখতোম, এ গরতময়তো ফকমন। তরি করন্ডিরন 
উপর রডরপন্ড কর আরম িতথমোরনও রের আিরত পোর ।

আরমেঃ িেো এিো আপনো পোরিথোনোে রকেু রিষরয় করয়করি রজরনি ফজরন
িোক্ষোৎকো রি ফিষ কর রেরত চোরচ্ছ। প্রর্রমই জোনরত চোই িতথমোন আপরন
প্ররতরেন ইউজ কর ন এমন ফকোন তিজ্ঞোরনক িো তর্ে-প্ররু্রিগত আরিষ্কো 
আপনো কোরে িিরচরয় রপ্রয়? ফর্মন ধ্রুন ফমোিোইে ফেোন, করিউিো িো
ফস্পরিরেকভোরি িেরত ফগরে ইিো রনি িো ফিোিেোে রমরডয়ো।

িেো েঃ এই উত্ত িো আিরে অকপরিই িেো র্োরি। ফিোিেোে রমরডয়ো অর্থোৎ
িোমোরজক ফর্োগোরর্োগ মোধ্েমগুরেোই আমো জীিনরক অরনকোংরি গরতময় কর 
ফতোরে।

আরমেঃ ফকোরনোরেন গরিষেো ক ো ইচ্ছো রেে? র্োকরে ফিিো ফকোন রিষয় রনরয়?

িেো েঃ ফর্রকোরনো রজরনরি র্ত ফিরি গভীর র্োওয়ো র্োয় তত ফিরি আনি। রকেু
রকেু মহোন আিরে আমোরক মুগ্ধ কর রে তোরে কোরজ মোধ্েরম। আমো 
আইডেও আরেন করয়কজন মোনুষ। আরম চোই ফর্রকোরনো একজন মহৎ, িেে
মোনুরষ জীিনরক রনরয় গরিষেো ক োই আিরে আমো প্রধ্োনতম ইচ্ছো িেরত
পোর ো।
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আরমেঃ এমন ফকোরনো তিজ্ঞোরনক আরিষ্কো ফর্িো আপনো কোরে রডিগোরস্টং। মোরন
চকু্ষিূে এরকিোর । ফর্িো আরিষ্কো নো হরে হয়রতো পতরর্িীরত রিিুমোত্র ফকোরনো
িমিেো হরতো নো।

িেো েঃ এককর্োয় িেরত রিকিক এিং এজোতীয় রিরভন্ন অেোরপ্লরকিন। এই
ধ্ রন আর ো অেোরপ্লরকিনগুরেো আিরে আমোরে ফকোরনো উপকোর আরি নো।
একিো কোরহরন আরে এ কম: ফপ্রোগ্রোমো  ো র্খন ফকোড রেখরত রেখরত ক্লোন্ত হরয়
রগরয়রেরেন তখনই আিরে তোরে িোয়োডথরনি েূ ক ো জনেই ফগইরম 
কনরিট এরিরেে। এিো মরধ্ে আিরে ভোরেো রেক  রয়রে। রকন্তু ঠোট্টো
মিক ো জনে রিকিক জোতীয় অেোরপ্লরকিনগুরেো আমোরে ফকোরনো উপকোর 
আরি িরে আমো মরন হয় নো, আমো কোরে এগুরেো রডিগোরস্টং-ই েোরগ।

আরমেঃ িেো রনরজরক ফকোন িোইরপ মোনুষ মরন রহরিরি মরন কর ন?
1. Conscientious: এই ধ্ রন মোনুষ র্রর্ষ্ট কমথক্ষম, ফগোেোরেো কোজ কর ন।
তোরে উপর ভ িো ক ো র্োয় এিং তো ো রনরজ র্ো আরে তোই রনরয়ই খুরি
র্োরকন।
2. Extrovert: এই ধ্ রন মোনুষ িোমোরজক কোজকরমথ মোধ্েরম জীিনীিরি
ফপরয় র্োরকন। এনো ো প্রচু কর্ো িেরত এিং মোনুরষ িোরর্ রমিরত পেি
কর ন।
3. Agreeable: এই ধ্ রন মোনুষরক িহরজই রিশ্বোি ক ো র্োয়। তো ো অরনে 
প্ররত েয়ো ও ভোরেোিোিো প্রেিথন কর ন। তো ো মূেত তোরে িুি িোমোরজক
কোজকরমথ জনে রিখেোত হরয় র্োরকন এিং প্রোয়িই তোরে রক িমোরজ রিরভন্ন
স্তর ফস্বচ্ছোরিিরক ভূরমকোয় অিতীেথ হরত ফেখো র্োয়। প্রচু পর মোরে েোন
ক রতও ভোরেোিোরিন তো ো।
4. Open to Experience: এই ধ্ রন মোনুরষ ফর্রকোরনো নতুন রিষরয় প্রচণ্ড
আগ্রহ র্োরক। িরেথে রচন্তোভোিনো জনে এনো ো রিখেোত। তো ো িিথেোই ফকৌতুহেী,
িতজনিীে এিং প্রোয়িই তো ো রুরিরন মরধ্ে র্োকরত পেি কর । মোনরিক
িোরন্ত জনে এনোরে মোরে মোরে ধ্েোন িো রিরেি ভ্রমে িো িিিোি ক রত ফেখো
র্োয়।
5. Neurotic: এই ফেরে মোনুরষ আরিগ-অনুভূরত অনে ফর্রকোরনো ফেরে 
মোনুরষ তুেনোয় অরনক অরনক ফিরি। তো ো ফর্রকোরনো েুরশ্চন্তো িো িরহেঃউেীপক
ফকোরনো রকেু প্ররত অতেন্ত িংরিেনিীে এিং অল্পরতই উরত্তজনো প্রকোি কর ন।
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িেো েঃ িতরষ্টকতথো আিরে তিরচত্রেময় মোনুষ ততর কর রেন, রঠক রিরভন্ন িেোরন্ড 
মোইরক্রোপ্ররিির  মরতো। ফতোমো প্রে অনুর্োয়ী আিরে Conscientious
রিষয়িোই আমো িোরর্ ফিরি র্োয় িরে আমো মরন হয়।

আরমেঃ িেো রক ফখেোধু্েো ফেরখন? ফেখরে ফকোনরি?

িেো েঃ ফপ্রোগ্রোম শুরু আরগই ফতোমো িোরর্ আমো কর্ো হরয়রেে ফর্ আরম একিো
ফখেো ফেখরিো একিু পর ইনিো আল্লোহ । আরম আিরে জীিরন েুিিরে প্ররত
র্রর্ষ্ট েুিথে এিং এরিই মরনোরর্োগ রেরয় িিিময় ফেখো ফচষ্টো কর ।

আরমেঃ িোংেোরেি ভোরিথি অরেরেয়ো রির জ ফেরখরেরেন িেো ? িোংেোরেরি এই
পো ে মেোরন্স রিষরয় মতোমত কী?

িেো েঃ ফহোম গ্রোউন্ড হওয়োয় িোংেোরেি একিো অেোডভোরিজ অিিেই ফপরয়রেরেো।
তরি িিূেথ রস্পন ফফ্রন্ডরে রপচ নো রেরয় ফপিো রে জরনে একিু হরেও িুরিধ্ো
রেরে হয়রতো স্টেোন্ডোডথিো িরঠক তুেনো ক ো ফর্ত। তরি ওভো অে রহরিরি এরি
ভোরেো রির জ রেে।

আরমেঃ নূ ফমোহোম্মে পোিরেক করেরজ িিরচরয় িুি রিষয় ফকোনরি িরে
আপরন মরন কর ন?

িেো েঃ নেোচো োে এনভোয় নরমি, পড়োরেখোয় স্বতেঃসু্ফতথতো আিরে এখোরন
িিরচরয় িুি রিষয়।

আরমেঃ আমোরে আইরি ক্লোরি কোর্থক্রম, অগ্রগরত রনরয় র্রে রকেু িেরতন িেো ।
আ ফর্রকোরনো প োমিথ র্োকরেও িেরিন েয়ো কর ।

িেো েঃ িুরেমোন রেরপ ততর রত আমোরে একজন রিক্ষোর্থী, অরনরুদ্ধ অরধ্কো ী 
অিেোন আরে িরে ফতোম ো জোরনো। আইরি ক্লোরি িিরচরয় িড় রিষয় ফতোমোরে 
করমিরমি। ফর্রকোরনো প্লেোন িোস্তিোয়রন জনে কোজ কর ফর্রত হরি। এভোরিই
আিরে এরগরয় র্োরি আইরি ক্লোি।

আরমেঃ ফিষ প্রে িেোর  জনে। আরম িেরিগতভোরি আপনো ক্লোি ফপরয়রে নিম-
েিম ফেরেরত। আপরন ক্লোরি ফমোরিরভিনোে অরনক গল্প িেরতন।
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িোক্ষোৎকোর  এরকিোর ফিরষ আজরক এ কম একিো গল্প শুনোরিন িেো ?

িেো েঃ আমো জীিরন ফগোরল্ডন িোইম আিরে নূ ফমোহোম্মে পোিরেক করেরজ 
িোরর্ই িিতি। ফতোমোরে একিো গল্প িরে। অেোরমর কো অেোর রজোনো ফস্টরি
ফপোস্ট ডক্ট োে স্কেো রহরিরি জি ক রে আমোরে করেজ ফর্রক পোি ক ো
একজন ফেরে। ফেরেিো নোম  োইিুে আরিেীন  োরে। ফি আমোরে করেরজ
ভরতথ হয় িম্ভিত ক্লোি নোইরন। ফি ফর্ িোিোয় র্োকরতো ফিখোরন অরনক মিো রেে।
রকন্তু েুইিো মিোর িেিহো কর ফি অতেন্ত পর েম কর পড়োরেখো কর এিং
২০১২ িোরে ফকরমরকে ইরিরনয়োর ং রিষয় রনরয় িুরয়রি ভরতথ হয়। তো প ফি
ইউরনভোরিথরি অি রমরজৌর ফর্রক েুে েোরন্ডং স্কেো িীপ রনরয় মোস্টোিথ ও
রপএইচরড িিন্ন কর । তো গরিষেো রিষয় রেে কেোন্সো ফিে। তো 
রপএইচরড ফিরষ অেোর রজোনো ফস্টি ইউরনভোরিথরি তোরক ফপোস্ট ডক্ট োে স্কেো 
রহরিরি জি অেো কর এিং ফি গত িে এই ফপোরস্ট জরয়ন কর । আরম
তোরক রজজ্ঞোিো কর রেেোম ফর্ ফতোমো এই অিযোরন আিো রপেরন েুেরয়ে িো
িরি কী রেে? ফি আমোরক জোনোয় ফেোিরিেোয় তো েোেো তোরক কুরমল্লো
রভরক্টোর য়ো করেরজ একজন রিক্ষক মনীন্দ্র কুমো  োরয় একিো গল্প
শুরনরয়রেে। মনীন্দ্র কুমো  োয় ভো তিরষথ একিো িতরত্ত প ীক্ষোয় মেোরর্ িিূেথ
নম্ব পোয়। তো েোেো তোরক আর ো অরনক রকংিেন্তী মোনুরষ গল্প ফিোনোয়। ফি
এভোরিই আিরে রনরজ মরধ্ে কনরেরডন্স ফর্োগোয় এিং িোমরন এরগরয় র্োওয়ো 
জনে প্রতেয়ী হয়। এভোরিই ফি িতথমোন অিযোরন এরি ফপৌঁরেরে।

আরমেঃ ওরক, ধ্নেিোে জোনোরচ্ছ েরদ্ধয় ফ জোউে কর ম িেো রক পুর োিো িময়জুরড়
আমোরে িোরর্ িরক্রয় অংিগ্রহরে জনে। অরনক ভোরেো েোগরেো আপনো িোরর্
আেোপচোর তোয়। মহোমোর কোেীন িমরয় আপনো ও আপনো পর িোর  িিো 
িুযতো কোমনো কর আমোরে িোক্ষোৎকো পিথরি ফিষ ক রে। আিোর ো ধ্নেিোে
িিোইরক।

িেো েঃ ফতোমোরে িিোইরকও ধ্নেিোে স্বপ্নীে, রিয়োম, িু োইয়ো এিং আইরি ক্লোরি 
িকেরক। ফতোমোরে রক আন্তর ক শুভকোমনো ও অরভনিন। ভোরেো র্োকরি
িিোই।

িিূেথ ইিো রভউরি রভরডও ে মেোরি ফেখরত রনরচ  রেংরক রক্লক করুন।
01. https://youtu.be/Lakmw4EnBOw
02. https://drive.google.com/file/d/1GsHd1dgi4Tzv3Wls_Bhu07SJIL3q0VvU/view?usp=sharing
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১। গ্রোরেক্স রডজোইরন  ফক্ষরত্র েতরষ্টরনভথ  ভোষো  প্রধ্োন উপোেোন েুরি কী কী? 
২। পো রিরভয়োর ন্স ফ োভো  মেেগ্ররহ পোঠোরনো কততম ফ োভো ?
৩। নতুন ফপ্রোগ্রোমো রে  জনে িোধ্ো েত প্রর্ম িতথ ফকোনরি? 
৪। SEO - এ  পূেথরূপ কী?
৫। ফজে ফিরজোরি  মহোকোি ভ্রমরে পর্প্রেিথক িেরিরি  নোম কী রেে?
৬। এিআ -৭১ কখন এিং ফকন অিি  রনরয়রেে? 
৭। দ্রুততম ব্লকরচইন প্লেোিেমথ ফকোনরি? 
৮। িেোরিজ কত িোরে  য়েোে অেোরেোনরমকোে ফিোিোইরি ফর্রক স্বেথপেক পোন? 
৯। িেোরিরজ  জন্মযোন ফকোর্োয়? 
১০। ২০১৬ িোরে িোংেোরেি ি কোর   িোরর্ হংকং িোংহোই িেোংরকং 

করপথোর িরন  কত িোকো  ঋেচুরি হয়? 

কুইি

https://forms.gle/YgciQgd2HAtLpqYg6

❖ মেোগোরজরন  ফভত  েুরকরয় আরে এিি প্ররে  উত্ত ! কুইজ এ অংিগ্রহে 
ক রত রনরচ  রেংরক রক্লক করুন:-
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Fun Facts

❑ আপরন জোরনন রক, Firefox এ  
ফেোরগো ফত আম ো ফর্িোরক রিয়োে 
ভোরি ফিিো আিরে একিো েোে 
পোন্ডো। 

❑ আপরন জোরনন রক, প্ররতরেন 
Google এ ৩৫০ ফকোরি িো  
অনুিন্ধোন ক ো হয় । 

❑ আপরন জোরনন রক, ফনোরকয়ো 
ফকোিোরন ফেোন রিরক্র ক ো  আরগ 
িয়রেি ফপপো , িোয়ো , করিউিো  
এিং অনেোনে ইরেকট্ররনকি 
এইিরি  পর িীমো ততর  কর রেে।

❑ িুইিোর  প্ররত ফিরকরন্ড গরড় ৬০০০ িুইি 
ক ো হরয় র্োরক। প্ররত রমরনরি ৩ েোখ ৫০ 
হোজো  িুইি ক ো হয়। প্ররত রেরন ৫০
ফকোরি িুইি এিং প্ররত িের  ২০ হোজো  
ফকোরি িুইি ক ো হয়।

❑ আপরন জোরনন রক, Google িেরি  
আিে নোম Googol রেে। গুগরে  
প্ররতষ্ঠোতো ো েুঘথিনোক্ররম 'googol.com' 
এ  পর িরতথ 'google.com' অনুিন্ধোন 
কর রেরেন। তো ো ফিই নোমরি আ ও ভোে 
পেি কর রেরেন এিং 15 ফিরটম্ব , 
1997 -এ ফডোরমন নোম রনিরন্ধত হয়। ৬১



❑ “View from the Window at Le 
Gras”-ফক িেো হয় পতরর্িী  িিথপ্রর্ম 
ফিাঁরচ র্োকো েরি, র্ো ১৮২৬ ফর্রক
১৮২৭ িোরে  মরধ্ে রনরকোরেো  রনপরি 
ফতোেো। প্ররু্রিগত িীমোিদ্ধতো  কো রে, 
এরি প্রকোি ক রত ৮ ঘিো িময়
ফেরগরেে।

❑ আপনো ো হয়ত জোরনন নো
ফর্ Samsung, Apple 
ফকোিোরন ফর্রক ৩৮ িে  
এিং ১ মোি িড়।

❑ আপনো ো রক জোরনন ফিরেরেোরন  
আরিষ্কো ক গ্রোহোম ফিে কখরনো তো  
মো ও স্ত্রী এ  িোরর্ ফিরেরেোরন কর্ো 
িরে নোই। কো ে তো  মো ও স্ত্রী িরধ্  
রেরেন। এইজনে গ্রোহোম ফিে কখরনো 
তো  মো ও স্ত্রী এ  িোরর্ ফিরেরেোরন 
ফর্োগোরর্োগ কর ন রন।

❑ গুগরে  প্রর্ম িুইি রেে িোইনোর । 
গুগরে  প্রর্ম িুইিরি রেে 2009 
িোরে, এিং এরি ফিরি ভোরগ  
কোরেই রগিত রেে। িোইনোর  
ফর্রক ইংর রজরত অনূরেত, এরত 
ফেখো আরে, “আরম রনরজরক 
ভোগেিোন মরন ক রে”

❑ প্ররত মোরি ৬০০০ এ ও ফিরি নতুন 
করিউিো  ভোই োি ততর  এিং মুরি 
পোয়। ৯০% ইরমইরে রকেু ধ্ রন  
মেোেওয়েো  র্োরক !
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❑ একরি ফপিোিোইি (PB) = 1024 
(TB)। এরিরক েতরষ্টভরেরত  োখো  
জনে, একরি 50PB হোডথ ড্রোইভ িমস্ত 
ভোষোয় ফ কডথকত ত ইরতহোরি  শুরু 
ফর্রক মোনিজোরত  িমগ্র রেরখত 
কোজগুরে ধ্র   োখরত পোর ।

❑ চীরন ৪৫.৮% মোনুষ ইিো রনি 
িেিহো  ক ো িরেও, চীরন 
ইিো রনি িেিহো  কো ী িংখেো 
অনে িি ফেরি  ফর্রক ফিরি।

❑ প্ররতরেন গরড় ৬০ রিরেয়ন 
ইরমইে এ  আেোন প্রেোন ঘরি।

❑ ENIAC (ইরেকট্ররনক 
রনউরমর কোে ইরিরগ্রি  অেোন্ড 
করিউিো ) রিরশ্ব  প্রর্ম 
করিউিো  (র্ো ইরেকট্ররনক
ফপ্রোগ্রোমরর্োগে রেে) রহরিরি 
ইরতহোি িতরষ্ট কর রে।

❑ মোইরক্রোিেি উইরন্ডোরজ  আিে 
নোম রেে "ইিো রেি মেোরনজো " 
1981 িোরে, মোইরক্রোিেি 
"ইিো রেি মেোরনজো " নোরম
একরি ফপ্রোগ্রোম রিকোি শুরু কর । 
ফিরি ভোগ মোনুষ ফিই নোমরি
রচনরি নো কো ে ইিো রেি 
মেোরনজো  1983 িোরে উইরন্ডোজ 
হরয়রেরেন। ৬৩



ববএনএমবিবি আইবি ক্লাব
িবিােযালারী



কোর্থকর পর ষে (১৮-১৯)
এ  েোরয়ত্ব হস্তোন্ত 
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কোর্থকর পর ষে (১৯-২০)
এ  েোরয়ত্ব হস্তোন্ত 
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৬৮

কোর্থকর পর ষে (২০-২১)
এ  েোরয়ত্ব হস্তোন্ত 



রিএনএমরপরি আইরি ক্লোি
আরয়োরজত ওয়োকথিপ
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রিএনএমরপরি আইরি ক্লোি আরয়োরজত 
Technobit 2.0

উরবোধ্ন কর রেরেন প্রোিন অধ্েক্ষ
ফে.করেথে ফমেোেো ফমিিোহউরেন 
আহরমে িেো ।

Technobit 2.0 রেে BNMPCITC এ  
রবতীয় এিং একরি অনেতম িেে অেেোইন 
ফেস্ট, র্ো ফকিে BNMPC এ  রিক্ষোর্থীরে  
জনে উনু্মি রেে। এরি ১৩ই এরপ্রে ২০২০ 
তোর রখ অনুরষ্ঠত হয়। এই ফেরস্ট রেে ফমোি

১০রি ফিগরমি ।
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রিএনএমরপরি আইরি ক্লোি আরয়োরজত 
Technobit 2.0
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রিএনএমরপরি আইরি ক্লোি আরয়োরজত 
Technobit ’18
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রিএনএমরপরি আইরি ক্লোি আরয়োরজত 
Technobit ’18
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অনেোনে করেরজ  ইরভরি রিএনএমরপরি 
আইরি ক্লোি এ  অংিগ্রহেকো ীরে  একোংি
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অনেোনে করেরজ  ইরভরি রিএনএমরপরি 
আইরি ক্লোি এ  অংিগ্রহেকো ীরে  একোংি
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ভরেরিয়ো ও রিক্ষোর্থীরে আইরি র রেরিড কোজ
(রডরজিোে আিথ)

Name: Md Abu Bakar Siddique

Class: 9, Section: K

Roll: 17, Group: Science

Name: Rumel Mahmud Deep

Class: 12, Section: F

Roll: 5076, Group: Science

Name: Ridwanur Rahman

Class: 12, Section: J

Name: Ridwanur Rahman

Class: 12, Section: J

Name: Md Abu Bakar Siddique

Class: 9, Section: K

Roll: 17, Group: Science

Name: Humayra Nur Mallika

Class: 12, Section: B

Name: Humayra Nur Mallika

Class: 12, Section: B
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ভরেরিয়ো ও রিক্ষোর্থীরে আইরি র রেরিড কোজ
(রডরজিোে আিথ)

Name: Md Abu Bakar Siddique

Class: 9, Section: K

Roll: 17, Group: Science

Name: Md Abu Bakar Siddique

Class: 9, Section: K

Roll: 17, Group: Science

Name: Raiyan Mahmud Proteek

Class: 10, Section: G

Roll: 10, Group: Science

Name: Md Abu Bakar Siddique

Class: 9, Section: K

Roll: 17, Group: Science

Name: Raiyan Mahmud Proteek

Class: 10, Section: G

Roll: 10, Group: Science

Name: Md Abu Bakar Siddique

Class: 9, Section: K

Roll: 17, Group: Science
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ভরেরিয়ো ও রিক্ষোর্থীরে আইরি র রেরিড কোজ
(ফপোস্টো )

Name: Md Abu Bakar Siddique

Class: 9, Section: K

Roll: 17, Group: Science

Name: Rumel Mahmud Deep

Class: 12, Section: F

Roll: 5076, Group: Science

Name: Sabrina Islam Trina

Class: 12, Section: A

Roll: 4115, Group: Science

Name: Sabrina Islam Trina

Class: 12, Section: A

Roll: 4115, Group: Science

Name: Fahad Khan

Class: 12, Section: J

Roll: 5892, Group: Science
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ভরেরিয়ো ও রিক্ষোর্থীরে আইরি র রেরিড কোজ
(ফপোস্টো )

Name: Tahseen Shahriar Turjo

Class: 12, Section: H

Roll: 5464, Group: Science

Name: Md Abu Bakar Siddique

Class: 9, Section: K

Roll: 17, Group: Science

Name: Abid Fahad Khan

Class: 10, Section: L

Roll: 8, Group: Science

Name: Md Abu Bakar Siddique

Class: 9, Section: K

Roll: 17, Group: Science

Name: Abid Fahad Khan

Class: 10, Section: L

Roll: 8, Group: Science
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িী রেষ্ঠ নূ ফমোহোম্মে পোিরেক করেজ আইরি ক্লোরি ফেিিুক গ্রুপরি
ফখোেো হয় ২০ জুেোই ২০১৭। আইরি িংক্রোন্ত ফেস্ট, কোরনথভোে ইতেোরে
িিরকথ এই গ্রুরপ ফর্রকই জোনো র্োয়। েীঘথ পোাঁচ িে ধ্র আমোরে 
এই ফেিিুক গ্রুপরি  রয়রে। গ্রুপরিরত এেোড়ো  রয়রে ভরেরিয়ো রে 
আইরি িংক্রোন্ত আরিথরকে।

এেোড়ো িী রেষ্ঠ নূ ফমোহোম্মে পোিরেক করেরজ রিক্ষোর্থী ো রিরভন্ন
ধ্ রন অনেোইন ফেস্ট িিরকথ এই গ্রুপরি মোধ্েরম জোনরত পোর ।
এরত কর তো ো রিরভন্ন ধ্ রন ফেরস্ট অংিগ্রহে ক রত পোর ।
আমোরে গ্রুপরিরত প্রোয় ১৭০০ িেিে  রয়রে। এই গ্রুরপ মোধ্েরম
আম ো রিরভন্ন ধ্ রন আইরি রিষয়ক তর্ে অরনে কোরে ফপৌেোরত
পোর । গ্রুপরিরত ভরেরিয়ো েোড়োও সু্করে ক্লোি িংরিষ্ট রিক্ষক িোধ্ো ে
িেিে এিং অনেোনে িেরি ো রিরভন্ন আইরি রিষয়ক তর্ে আমোরে িোরর্
ভোগ ক রত পোর ন।

BNMPC Information Technology Club

https://www.facebook.com/bnmpc.itc
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রিএনএমরপরি আইরি ক্লোরি একরি অনেোইন প্লোিেমথ। এরি তো র্োত্রো
শুরু কর ২০২০ িোরে ২৫ফি ফিরটম্ব । কর োনোকোেীন িমরয়ও ফর্ন
িকরে তোরে প্ররতভো প্রকোি ও িতরদ্ধ ক রত পোর তো ই েক্ষে রনরয়
এই ফেিিুক গ্রুপরি ততর ক ো হরয়রে।

িতথমোরন প্রোয় ৬০০ এ অরধ্ক ফমম্বো রনরয় গ্রুপরি তো র্োত্রো অিেহত
ফ রখরে। Exhibit গ্রুপরিরত িী রেষ্ঠ নূ ফমোহোম্মে পোিরেক সু্কে অেোন্ড
করেজ এ িকে রিক্ষোর্থী তোরে ফমধ্ো, েক্ষতো ও িতজনিীেতো প্রকোি
কর । নোনোন  করম আরিথরকে, ফপোস্টো , গ্রোরেক্স, প্ররজক্ট,
ফপ্ররজরিিন রেরয় গ্রুপরি পর পূেথ।
রিএনএমরপরি আইরি ক্লোরি আরয়োরজত Benchmark ফেস্টরি বো ো
গ্রুপরি খুরজ এরনরে অিংখে প্ররতভোিোনরে । আিো ক ো র্োয়
ভরিষেরতও আ ও প্ররতভোিোনরে খুরজ পোওয়ো র্োরি Exhibit বো ো।
িীঘ্রই গ্রুপরি তো  েক্ষে পূ ে কর  আ ও িতহৎ হরি ফিই আিো িেি 
ক রে।

Exhib_IT

https://www.facebook.com/groups/exhib.it.bnmpcitc
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