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ু েদ িব ানীেদর বড় উপ াপনা
এস এম নিজবু াহ  চৗধুরী | আপেডট: ০০:০৩,  সে

র ২৪, ২০১৬ | ি

সং রণ

‘এখােন উপি ত সবাই  ছাট িব ানী।
মধায়  ছাট নয়, বয়েস  ছাট।’ বাংলােদশ িব ান জনি য়করণ সিমিত (এসিপএসিব) ও বাংলােদশ ি ডম
ফাউে শেনর (িবএএফ)  যৗথ উেদ ােগ গতকাল 
বার রাজধানীর ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফেক
(ইউএিপ) 
হেয়েছ ‘িবএএফএসিপএসিব িশ িকেশার িব ান কংে স ২০১৬’। অংশ হণকারী িশ াথ েদর
স েক এভােবই িনেজর অিভমত  কাশ কেরন এসিপএসিবর সভাপিত অধ াপক মহু দ জাফর ইকবাল।
গতকাল সকােল িব ান কংে েসর উে াধন কেরন ইউএিপর উপাচায জািমলুর  রজা  চৗধুরী। এ সময় উপি ত
িছেলন িব ানী  রজাউর রহমান ও িবএএেফর িনবাহী পিরচালক সা াদুর রহমান  চৗধুরী।
িব ান কংে েস কথা হয় ঢাকার শহীদ পুিলশ  ৃিত কেলেজর দশম  িণর িশ াথ সাইফা তাসিনেমর সে ।
সানজানা ইসলাম ও ইমি তা  শখ—দইু সহপা র সে  স পারমাণিবক শি র সাহােয িবদু ৎ উৎপাদেনর  ক
উপ াপন কের। সাইফা বেল, িবদু ৎ খরচ কমােনার ল  থেক পারমাণিবক িবদু ৎ  কে র জন এই  পেরখা
তির করা হেয়েছ। কীভােব পারমাণিবক িবদু ৎ  কে র  িতকারক িদক েলা কাটােনা যােব তাই উে খ
কেরেছ  স। অন িদেক চাঁদপুেরর আলআিমন একােডিম  ু ল অ া কেলেজর নবম  িণর িতন িশ াথ সাদমান
আহমদ, সািকব ইবেন আলম ও তানভীর হাসান এেসিছল  রল দঘ
ু টনা কিমেয় আনার  ক িনেয়।

ক  বিশ অ মুখী ?  ছেল নািক  মেয়? ঢাকার পিরেবশ দষ
ূ েণর কারণ ও এর  িতকারই বা কী? এমন অেনক
ে র উ র পাওয়া যােব িশ াথ েদর  তির  পা াের। এিদেক িব ােনর িবিভ িবষয় িনেয় িনেজেদর
গেবষণাপ িবচারকেদর সামেন উপ াপন কের  িতেযাগীরা।
উ াবনী  ক , গেবষণাপ ও  পা ার উপ াপন—এই িতন শাখায়  ায় ২৫০  ক িনেয় ৪৫০ জন িশ াথ
অংশ  নয় িব ান কংে েস। এ েলার মেধ উ াবনী  ক ৯৫ ।  িত শাখায়  াইমাির, জিু নয়র ও
িসিনয়র—এই িতন িবভােগ অংশ িনেয়েছ যথা েম তৃতীয়  থেক প ম, ষ  থেক নবম এবং দশম  থেক  াদশ
িণর িশ াথ রা। দইু িদনব াপী িব ান কংে স  শষ হেব আজ শিনবার।

http://www.prothomalo.com/technology/article/984037/%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0
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িশ িকেশার িব ান কংে স অ াওয়াড পল ৫০ িশ াথ
িনজ  িতেবদক | আপেডট: ১৬ :৪৭,  সে

র ২৪, ২০১৬

উ াবনী  ক ,
গেবষণাপ ও  পা ার উপ াপেনর জন ৫০ জন  ু লকেলজ পড়ুয়া িশ াথ  পল ‘িবএএফএসিপএসিব
িশ িকেশার িব ান কংে স ২০১৬’ অ াওয়াড।
আজ শিনবার দপ
ু ুর ১২টায় রাজধানীর ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফেক (ইউএিপ) িব ান কংে েসর
সমাপনী ও পুর ার িবতরণ অনু ােন এই অ াওয়াড  দওয়া হয়।
বাংলােদশ িব ান জনি য়করণ সিমিত (এসিপএসিব) ও বাংলােদশ ি ডম ফাউে শেনর (িবএএফ)  যৗথভােব
গতকাল 
বার ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফেক (ইউএিপ) এই িব ান কংে েসর আেয়াজন কের।
দুিদনব াপী এবােরর কংে েসর  াগান িছল ‘িব ােন চাই মাপেজাখ।’

পা ােরর জন  াইমাির ক াটাগিরেত পুর ার  পেয়েছ তৃতীয়  েড পড়ুয়া সানিবমস  ু েলর আিরশা  চৗধুরী।
আিরশার  পা ােরর িবষয়ব িছল ‘ ট অব টাং’। িজ ার  য  য অংশ িমি , টক, ঝাল, িততা ইত ািদ  াদ
পায়  সটা িচি ত কের  পা াের উপ াপন কেরেছ  স। আিরশা জানায়,  স দা ণ খুিশ।িব ােনর িবিভ মজার
িদেক তার আ হ খুব  বিশ।
নটর  ডম কেলেজর ি তীয় বেষর িশ াথ ইশিতয়াক  হােসন আিকব  পেয়েছন  সরা  কে র অ াওয়াড ‘ পপার
অব কংে স’। তাঁর  কে র িবষয়ব িছল ‘এমেপমবা ইেফ ’।  যখােন িতিন  দিখেয়েছন একই পিরমাণ গরম
পািন ও ঠা া পািন  রি জােরটের রাখা হেল গরম পািন আেগ ঠা া হেব।
ইশিতয়াক  হােসন  থম আেলােক বেলন, ‘বই পড়ার বাইেরও  য িব ােনর জগৎ কত মজার তা িব ান
কংে েস আসেলই  বাঝা যায়। আিম গত চার িব ান কংে েসই অংশ হণ কেরিছ।’
িরয়াজুল জা াত ও সািদয়া সুলতানা িসিনয়র ক াটাগিরেত  পা ার  তিরর জন পুর ার  পেয়েছন। জ ির
অব ায় রা াঘােট নারীেদর িনরাপ া িনি েত তাঁরা  যৗথভােব ‘ সফ েমট’ নােম এক মেডল ঘিড়র
পা ার উপ াপন কেরন। ময়মনিসংহ মিমনুি ছা সরকাির মিহলা কেলেজর এই দইু িশ াথ র এবারই  থম
িব ান কংে েস আসা।
িরয়াজুল জা াত বেলন, ‘আমরা অেনক এ াইেটড। এই ধরেনর আেয়াজন আরও হওয়া উিচত।’
আজ সকাল সােড় দশটায় সমাপনী অনু ান 
হয়। পুর ার িবতরেণর আেগ  লখক মহু দ জাফর ইকবাল
িশ িকেশারেদর িব ানিভি ক িবিভ মজার মজার  ে র উ র  দন। এক িশ াথ র  িছল, মানুষ কী
বানর  থেক এেসেছ িক না? জবােব জাফর ইকবাল বেলন, ‘বানর, মানুষ, িশ াি , গিরলাএরা সব একই
জািতর। আর ডারউইেনর ত ও যুি িদেয়  মািণত। িববতেনর ফেল বিু মান হেয় মানুষ হেয়েছ। আর বানর,
বানরই রেয়  গেছ।’
উ াবনী  ক , গেবষণাপ ও  পা ার উপ াপন—এই িতন শাখায়  ায় ২৫০  ক িনেয় ৪৫০ জন িশ াথ
অংশ  নয় িব ান কংে েস। এ েলার মেধ উ াবনী  ক ৯৫ ।  িত শাখায়  াইমাির, জিু নয়র ও
িসিনয়র—এই িতন িবভােগ অংশ িনেয়েছ যথা েম তৃতীয়  থেক প ম, ষ  থেক নবম এবং দশম  থেক  াদশ
িণর িশ াথ রা।
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িশ িকেশার িব ান কংে েসর সমাি
সমকাল  িতেবদক
'ডারউইেনর িববতন মতবাদ অনুযায়ী বানর  থেক মানুেষর আিবভাব। তাহেল এখনকার
বানর েলা  কন মানুেষ পিরণত হয় না?' 'আমরা জািন, শি র সৃি বা িবনাশ  নই। তাহেল একজন
মানুেষর জে র পর এ শি  কাথা  থেক আেস। আর মানুষ মারা  গেল  স শি  কাথায় যায়'_

এরকম মজার মজার  কৗতূ হলপূণ  ে া েরর মাধ েম  শষ হেয়েছ দইু িদনব াপী চতু থ িশ িকেশার
িব ান কংে স ২০১৬। গতকাল শিনবার ি তীয় িদেন খুেদ িব ানীেদর এসব  ে র জবাব  দন
দেশর  নামধন িব ান গেবষকরা। এরপর িবজয়ীেদর মােঝ পুর ার িবতরণ করা হয়। এ ছাড়া
সবস িত েম কংে েস ছয়  াব পাস হয়। বাংলােদশ ি ডম ফাউে শন
(িবএফএফ) ও বাংলােদশ িব ান জনি য়করণ সিমিতর (এসিপএসিব)  যৗথ উেদ ােগ ঢাকার
ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফেক এবােরর কংে স অনুি ত হয়। এেত অংশ  নয় সারােদেশর
তৃ তীয়  থেক  াদশ  িণর ৪৩৩ খুেদ িব ানী।
ে া র পব পিরচালনা কেরন এসিপএসিবর সভাপিত অধ াপক মহু দ জাফর ইকবাল।  ে া র ও
পুর ার িবতরণ অনু ােন উপি ত িছেলন ঢাকা িব িবদ ালেয়র  া ন অধ াপক ড. এস র ানী,
বতমান অধ াপক ড. আশরাফ  মােমন, অধ াপক ড.  জবা ইসলাম  সরাজ, নথসাউথ
িব িবদ ালেয়র িশ ক ড. আশরাফ  চৗধুরী,  থম আেলার যু স াদক আবদুল কাইয়ুম,
িবএফএেফর িনবাহী পিরচালক সা াদুর রহমান  চৗধুরী, এিশয়া প ািসিফক িব িবদ ালেয়র  াি
বােডর সদস আবদুল মােলক  মা া, এসিপএসিবর সহসভাপিত মিু নর হাসান  মুখ।
এবার 
িনব উপ াপক িহেসেব  িফ িজেতেছন নটর  ডম কেলেজর ইসিতয়াক  হাসাইন
আিকব। 
 ব ািনক  পা ার  দশক িহেসেব  িফ িজেতেছন িদনাজপুর সরকাির কেলেজর
সািমন ইসলাম এবং িহে াল রায়। 
 ব ািনক  ক উ াবক িহেসেব  িফ িজেতেছন বর নার
আমতলী এ  ক সরকাির উ িবদ ালেয়র আিতয়ার  জাবােয়র পূণ। এ ছাড়া এ িতন িবষেয়
িবিভ ক াটাগিরেত ৫০  িতেযাগীেক িবজয়ী  ঘাষণা করা হয়। তােদর  েত েক পায় পদক ও
সনদপ । অনু ােন  থম আেলার প  থেক 'িব ান িচ া' নােম িব ান িবষয়ক মািসক ম াগািজন
চালুর  ঘাষণা  দওয়া হয়।
িব ান কংে েসর সািবক সহেযািগতায় িছল এিশয়া প ািসিফক িব িবদ ালয়, অন রকম িব ান
বা  ডােজ।
http://bangla.samakal.net/2016/09/25/239031

http://www.esamakal.net/?archiev=yes&arch_date=24-09-2016#, page-3

িশ িকেশার িব ান কংে স অ াওয়াড পল ৫০ িশ াথ
25.09.2016

দলওয়ার  হাসাইন: উ াবনী  ক , গেবষণাপ ও  পা ার উপ াপেনর জন
ু লকেলেজ পড়ুয়া ৫০ িশ াথ  পেয়েছন ‘িবএএফএসিপএসিব িশ িকেশার িব ান
কংে স ২০১৬’ অ াওয়াড। গতকাল শিনবার রাজধানীর ইউিনভািস অব এিশয়া
প ািসিফেক (ইউএিপ) িব ান কংে েসর সমাপনী ও পুর ার িবতরণ অনু ােন এই
অ াওয়াড  দওয়া হয়।
বাংলােদশ িব ান জনি য়করণ সিমিত (এসিপএসিব) ও বাংলােদশ ি ডম ফাউে শেনর
(িবএএফ)  যৗথভােব গত 
বার ইউিনভািস অব এিশয়া প ািসিফেক (ইউএিপ) এই
িব ান কংে েসর আেয়াজন কের। দিু দনব াপী এবােরর কংে েসর  াগান িছল ‘িব ােন
চাই মাপেজাখ।’ পুর ার িবতরেণর আেগ  লখক মহু দ জাফর ইকবাল িশ িকেশারেদর
িব ানিভি ক িবিভ  ে র উ র  দন। এক িশ াথ র  িছল, মানুষ বানর  থেক
এেসেছ িক না? জবােব জাফর ইকবাল বেলন, বানর, মানুষ, িশ াি , গিরলাএরা সব
একই  জািতর। আর ডারউইেনর ত ও যুি িদেয়  মািণত। িববতেনর ফেল বিু মান
হেয় মানুষ হেয়েছ। আর বানর, বানরই রেয়  গেছ।
উ াবনী  ক , গেবষণাপ ও  পা ার উপ াপন এই িতন শাখায়  ায় ২৫০  ক
িনেয় ৪৫০ জন িশ াথ অংশ  নয় িব ান কংে েস। এ েলার মেধ উ াবনী  ক
৯৫ ।  িত শাখায়  াইমাির, জিু নয়র ও িসিনয়র এই িতন িবভােগ অংশ িনেয়েছ
যথা েম তৃতীয়  থেক প ম, ষ  থেক নবম এবং দশম  থেক  াদশ  িণর িশ াথ রা।
স াদনা : নর
ূ  মাহা দ
http://amaderorthoneeti.net/new/2016/09/25/28456/#.VdFOYh97IV

ওরা মধায় ছাট নয়, বয়েস ছাট
ড িরেপাট
২০১৬০৯২৪ ০৫:৩৩:১৭

‘এখােন উপি ত সবাই  ছাট িব ানী।  মধায়  ছাট নয়, বয়েস  ছাট।’ বাংলােদশ িব ান
জনি য়করণ সিমিত (এসিপএসিব) ও বাংলােদশ ি ডম ফাউে শেনর (িবএএফ)  যৗথ উেদ ােগ
বার রাজধানীর ইউিনভািস
অব এিশয়া প ািসিফেক (ইউএিপ) 
হেয়েছ
‘িবএএফএসিপএসিব িশ িকেশার িব ান কংে স ২০১৬’। অংশ হণকারী িশ াথ েদর স েক
এভােবই িনেজর অিভমত  কাশ কেরন এসিপএসিবর সভাপিত অধ াপক মহু দ জাফর ইকবাল।
বার সকােল িব ান কংে েসর উে াধন কেরন ইউএিপর উপাচায জািমলুর  রজা  চৗধুরী। এ
সময় উপি ত িছেলন িব ানী  রজাউর রহমান ও িবএএেফর িনবাহী পিরচালক সা াদুর রহমান
চৗধুরী।
িব ান কংে েস ক
 থা হয় ঢ
 াকার শ
 হীদ প
 ুিলশ  ৃিত কেলেজর দশম  িণর িশ াথ সাইফা
তাসিনেমর সে । স
 ানজানা ইসলাম ও ই মি তা  শখ—দইু সহপা র সে  স পারমাণিবক শি র

সাহােয িবদু ৎ উৎপাদেনর  ক উপ াপন কের। সাইফা বেল, িবদু ৎ খরচ কমােনার ল  থেক
পারমাণিবক িবদু ৎ  কে র জন এই  পেরখা  তির করা হেয়েছ। কীভােব পারমাণিবক িবদু ৎ
কে র  িতকারক িদক েলা কাটােনা যােব তাই উে খ কেরেছ  স। অন িদেক চাঁদপুেরর
আলআিমন একােডিম  ু ল অ া কেলেজর নবম  িণর িতন িশ াথ সাদমান আহমদ, সািকব
ইবেন আলম ও তানভীর হাসান এেসিছল  রল দঘ
ু টনা কিমেয় আনার  ক িনেয়।
ক  বিশ অ মুখী?  ছেল নািক  মেয়? ঢাকার পিরেবশ দষ
ূ েণর কারণ ও এর  িতকারই বা কী? এমন
অেনক  ে র উ র পাওয়া যােব িশ াথ েদর  তির  পা াের। এিদেক িব ােনর িবিভ িবষয় িনেয়
িনেজেদর গেবষণাপ িবচারকেদর সামেন উপ াপন কের  িতেযাগীরা।
উ াবনী  ক , গেবষণাপ ও  পা ার উপ াপন—এই িতন শাখায়  ায় ২৫০
জন িশ াথ অংশ  নয় িব ান কংে েস। এ েলার মেধ উ াবনী  ক ৯৫
াইমাির, জিু নয়র ও িসিনয়র—এই িতন িবভােগ অংশ িনেয়েছ যথা েম তৃতীয়
থেক নবম এবং দশম  থেক  াদশ  িণর িশ াথ রা। দইু িদনব াপী িব ান কংে
শিনবার।
http://www.theengineersbd.com/full_news.php?sl=3523#sthash.Qwh3kPkA.dpuf

 ক িনেয় ৪৫০
।  িত শাখায়
 থেক প ম, ষ
স  শষ হেব আজ

