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প্রথভ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 

নিিটি পরুস্কারই বাাংায়েয়লর! 
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এদ্বএ চতুথথ আন্তজথ াদ্বতক দ্বডজাইন প্রদ্বতডমাদ্বগতায় ুযস্কাযজয়ী ফাংরাডেদ্ব দ্বক্ষাথীযা। ছদ্বফ: ংগৃীতগত ১৬ 

দ্বডডম্বয। ফাংরাডেডয দ্বফজডয়য দ্বেডন বাযডতয ভুম্বাইডয় যদ্বচত ডরা আযও একটি দ্বফজয়গাথা। ভুম্বাইডয়য 

„আদ্বেতয কডরজ অফ আদ্বকথ ডটকচায (এদ্বএ) চতুথথ আন্তজথ াদ্বতক দ্বডজাইন প্রদ্বতডমাদ্বগতা‟য তলাফার কযাটাগদ্বযডত 

প্রথভ, দ্বিতীয় ও তৃতীয়—দ্বতনটি ুযস্কাযই এডডছ ফাংরাডেডয ঝুদ্বরডত। প্রথভ ডয়ডছ ফাংরাডে প্রডকৌর 

দ্বফশ্বদ্বফেযারডয়য (ফুডয়ট) দ্বক্ষাথীডেয একটি ের, দ্বিতীয় াজারার দ্বফজ্ঞান ও প্রমুদ্বি দ্বফশ্বদ্বফেযারয় (াদ্বফপ্রদ্বফ) ও 
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িৃিীে পরুস্কার পপয়েয়েি ইউনিভানিটি অব এনলো পযাননিয়ের স্থাপিয নবভায়ের এেে 

নলক্ষার্থী। প্রথভ, দ্বিতীয় ও তৃতীয়—দ্বতন েরই নে ছাড়াও „প্রাইজভাদ্বন‟ দ্বডডফ তডয়ডছন মথাক্রডভ ১ রাখ, ৭৫ 

াজায ও ৫০ াজায রুদ্ব। 

এদ্বএ ইন্টাযনযানার দ্বডজাইন কদ্বিটিন িডকথ  একটু ফডর তনওয়া মাক। ২০১৩ ার তথডক শুরু কডয টানা 
চতুথথফাডযয ভডতা অনুদ্বিত ডরা এই প্রদ্বতডমাদ্বগতা। আডয়াজক ভুম্বাইডয়য আদ্বেতয কডরজ অফ আদ্বকথ ডটকচায। 

ভূরত েইু কযাটাগদ্বযডত নকা আহ্বান কযা য় দ্বক্ষাথীডেয কাডছ। একটি ডরা তলাফার কযাটাগদ্বয, তমখাডন দ্বফডশ্বয 

তাফৎ তেডয স্থাডতযয দ্বক্ষাথীযা অং দ্বনডত াডযন। অনযটি নযানার কযাটাগদ্বয, মা শুধু বাযতীয় 

দ্বক্ষাথীডেয জনয। তলাফার কযাটাগদ্বযডত প্রথভ দ্বতনটি ুযস্কায ছাড়াও তেওয়া য় াইডটন ফা দ্বফডল স্বীকৃদ্বত। 

এ ফছয দ্বফডল স্বীকৃদ্বত তডয়ডছ বাযত, তেন ও শ্রীরঙ্কায াাঁচটি ের। এফাডযয প্রদ্বতডমাদ্বগতায দ্বফলয় দ্বনধথাযণ 

কডয তেওয়া ডয়দ্বছর „আদ্বকথ ডটকচায অফ ফাউন্ডাদ্বযজ‟। 

প্রদ্বতডমাদ্বগতা দ্বনডয় দ্বফস্তাদ্বযত কথা ডরা প্রথভ ুযস্কাযপ্রাপ্ত ফুডয়ট েডরয ডে। এই েডরয েযযা ডরন আদ্বতয়া 
নুযাত, াযদ্বভন ুরতানা, তানীভ ওয়াডে ও তভযী পাযনাজ। ফাই ফুডয়ডটয স্থাতয দ্বফবাডগয চতুথথ ফডলথয 

দ্বক্ষাথী। ঊদ্বভথ ফরদ্বছডরন, „গত ফছয আগডেয দ্বেডক প্রথভ াফদ্বভন আহ্বান কযা ডয়দ্বছর। ৫০০ ডেয ভডধয 
আভযা আভাডেয প্রকডেয দ্বফস্তাদ্বযত দ্বরডখ াঠিডয়দ্বছ। ডে প্রডয়াজনীয় ড্রদ্বয়ং াঠাডত ডয়দ্বছর।‟ জানাডরন, 

এফাডযয প্রদ্বতডমাদ্বগতায় ফাংরাডে, বাযত ছাড়াও মুিযাষ্ট্র, তেন, ইতাদ্বর, জাভথাদ্বন, েদ্বক্ষণ আদ্বিকা, শ্রীরঙ্কা, 
থাইরযান্ড, ভারডয়দ্বয়া প্রায় ২৫টি তেডয দ্বক্ষাথীতেয দ্বতন য তফদ্ব প্রকে জভা ডড়দ্বছর। তখান তথডক 

প্রাথদ্বভকবাডফ দ্বনফথাদ্বচত য় প্রায় তেড়  প্রকে। তগুডরা তথডকই ডয়ডছ চূড়ান্ত দ্বফচাযকামথ। 

কী দ্বছর আদ্বতয়াডেয প্রকডে? েডরয আডযক েয তানীভ ওয়াডে ফরডরন, „আভাডেয প্রকডেয নাভ দ্বছর 

“দ্বযইদ্বন্টডেটিং তন্ট্রার তজর”। ঢাকা তকন্দ্রীয় কাযাগায তকযানীগডে স্থানান্তডযয য তম জায়গা াওয়া তগডছ, 

তখাডন যকাডযয প্রস্তাফনা ভাথায় তযডখ আভযা একটা নকা কডযদ্বছরাভ।‟ 

াদ্বফপ্রদ্বফয তাবন াদ্বযয়ায তডয়ডছন দ্বিতীয় ুযস্কায। প্রদ্বতডমাদ্বগতায় তাাঁয তেওয়া প্রস্তাফনা িডকথ  ফরডরন, 

„আভায তপ্রাডজডেয াইট দ্বডডফ তফডছ দ্বনডয়দ্বছরাভ মুদ্ধদ্বফধ্বস্ত দ্বদ্বযয়ায আডরডপা যডক। প্রকে অনুমায়ী, 
আডরডপা ডযয ধ্বংাফডডলয তম দ্বনেথন আডছ, তই উাোনগুডরাই দ্বফদ্ববন্ন দ্বচত্রদ্বেীয আাঁদ্বকফুাঁদ্বকয ভাধযডভ, 

গায়ক-গাদ্বয়কায গাডনয ভাধযডভ দ্বকংফা োথদ্বনকডেয েথনদ্বিয ভাধযডভ ংযদ্বক্ষত ডফ। জায়গাটা ধ্বংাফডল 

দ্বডডফ দ্বফডফদ্বচত না ডয় ফযং মথটকডেয জনয আকলথণীয় এক স্থান দ্বডডফ দ্বফডফদ্বচত ডফ।‟ 

ওনেয়ে িৃিীে পরুস্কার এয়য়ে ইউনিভানিটি অব এনলো পযাননিয়ের স্থাপিয নবভায়ের চিুর্থি 
বয়ির পাাঁচ নলক্ষার্থী োজী পমা. আনিকু ইাম, রানজব কুমার াা, অন্তরা িাুেোর, প্রিীনি 

ইেবা ও পমা. জানেু ইায়মর াি ধয়র। মুয় ায়িায়ি ের্থা য়া েয়র েয অন্তরার য়ে। 

নিনি বয়ি, ‘আমায়ের পপ্রায়জয়ের ট্যাোইি নে, আ পপ্রোর েযাট্ যাজ পিা নরননজওি।’ 

নিনি বযাখ্যা নেয়ি এভায়ব, ‘আমরা এমি এেটি স্থাপিার ের্থা নচন্তা েয়রনোম পযখ্ায়ি ব 

ধয়মির, ব বয়ণির এবাং ব জায়ির মািুয়র চায়িরা র্থােয়ব। োরও মার্থাে যায়ি এই নচন্তা িা 
র্থায়ে পয এই স্থাি িার জিয িে।’ 

http://www.prothom-

alo.com/education/article/1054721/%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%9F%E0%A6%BF-

http://www.prothom-alo.com/education/article/1054721/%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0
http://www.prothom-alo.com/education/article/1054721/%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B0


%E0%A6%AA%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0

%E0%A6%87-

%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6

%E0%A7%87%E0%A6%B0 
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এ বেয়রর জিয তিনর পিা? 
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তেপ াঠযফইডয় ভুখ গুাঁডজ তথডক তম বাডরা কযাদ্বযয়ায গড়াটা কঠিন, তটা অডনক দ্বক্ষাথীই ফুডঝ তপডরডছন। 

দ্বফদ্ববন্ন প্রদ্বতডমাদ্বগতায় অং দ্বনডয় তাাঁযা অদ্ববজ্ঞতায ঝুদ্বরটা বাযী কযডছন। াাাদ্ব তমাগযতায একটা 
যীক্ষাও ডয় মাডে। গত ফছয আন্তজথ াদ্বতক প্রদ্বতডমাদ্বগতাগুডরাডত ফাংরাডেডয অফস্থান ভন্দ দ্বছর না। দ্বফতকথ  
তথডক শুরু কডয তপ্রাোদ্বভং, তযাডফাটিক দ্বকংফা নতুন ফযফাদ্বয়ক বাফনাংক্রান্ত প্রদ্বতডমাদ্বগতা—ফ তক্ষডত্রই দ্বছর 

আভাডেয তেডয তছডরডভডয়ডেয যফ উদ্বস্থদ্বত। এ ফছয াভডন কী কী ফড় প্রদ্বতডমাদ্বগতা আডছ? দ্বক্ষাথীযাই ফা 
কীবাডফ প্রস্তুদ্বত দ্বনডেন? ত খফয দ্বনডতই আভযা কথা ফডরদ্বছরাভ দ্বফদ্ববন্ন দ্বফশ্বদ্বফেযারডয়য ছাত্রছাত্রীডেয ডে। 

আন্তজথ াদ্বতক অেডন ফডচডয় ফড় তপ্রাোদ্বভং প্রদ্বতডমাদ্বগতা „এদ্বএভ-আইদ্বদ্বদ্ব‟। রুডয়ডটয কদ্বিউটায দ্বফজ্ঞান ও 

প্রডকৌর দ্বফবাডগয দ্বক্ষাথী প্রীতভ কুভায ার ফরদ্বছডরন, „এটা অডনক ফড় প্রদ্বতডমাদ্বগতা। দ্বক্রডকট-পুটফডরয 

দ্বফশ্বকাডয ভডতা। দ্বফদ্ববন্ন তেড প্রথডভ আঞ্চদ্বরক মথাডয় প্রদ্বতডমাদ্বগতা য়। তখান তথডক দ্বফজয়ী কডয়কটা ের 

মায় আন্তজথ াদ্বতক প্রদ্বতডমাদ্বগতায়। তভ ভাড এ ফছডযয “ওয়ার্ল্থ  পাইনার” অনুদ্বিত ওয়ায কথা।‟ ফাংরাডেড 

এদ্বএভ-আইদ্বদ্বদ্বয আঞ্চদ্বরক প্রদ্বতডমাদ্বগতা গত ফছযই তল ডয়ডছ। ফাংরাডে প্রডকৌর দ্বফশ্বদ্বফেযারডয়য েটুি 

ের ীলথ েটুি স্থান তডয়ডছ। দ্বিতীয় যানাযআ ডয়ডছ ঢাকা দ্বফশ্বদ্বফেযারডয়য দ্বক্ষাথীডেয একটি ের। এখন তাযা 
চূড়ান্ত ডফথয জনয প্রস্তুদ্বত দ্বনডেন। এ ছাড়া গুগডরয „তকাড জযাভ‟ আয তপফুডকয „যাকায কা‟ তফ ফড় 

দ্বযডযয েডুটা তপ্রাোদ্বভং প্রদ্বতডমাদ্বগতা। তকাড জযাডভয নাভ দ্বনফন্ধন শুরু ডফ আগাভী ৭ ভাচথ । 

এদ্বয়ায অনযতভ ফড় প্রমুদ্বি ও উডেযািা উৎফ „তটককৃদ্বত‟। ইদ্বন্ডয়ান ইনদ্বেটিউট অফ তটকডনারদ্বজ 

(আইআইটি) আডয়াদ্বজত এ উৎডফ তযাডফাটিক, ইডরকট্রদ্বনক, দ্বফজডন, দ্বডজাইন, তকাদ্বডং দ্বফদ্ববন্ন দ্বফলডয় 

প্রদ্বতডমাদ্বগতা য়। ফাংরাডে তথডক প্রদ্বতফছয অংেণ কডয তকাডনা না তকাডনা ের। এ প্রদ্বতডমাদ্বগতা তথডক 

ুযস্কাযও এডডছ ফাংরাডেডয ঝুদ্বরডত। এ ফছয তটককৃদ্বতয উৎফ চরডফ আগাভী ২৩ তথডক ২৬ ভাচথ  মথন্ত। 

তযাডফাটিক কদ্বিটিন প্রডে „ইউদ্বনবাদ্বথটি তযাবায চযাডরে‟ (ইউআযদ্ব)-এয কথাও ফরডতই য়। এ 

প্রদ্বতডমাদ্বগতায় বদ্বফলযডতয „তযাবায‟ ফানাডনায চযাডরে ছুডড় তেওয়া য়। প্রদ্বতফছয মুিযাডষ্ট্রয েদ্বক্ষণ ইউটায 

ভরুবূদ্বভডত আডয়াদ্বজত এ প্রদ্বতডমাদ্বগতায চযাদ্বিয়ন তযাফটগুডরা বদ্বফলযডত নডবাচাযীডেয ডে ভেরেড কাজ 

কযডফ। এফাডযয প্রদ্বতডমাদ্বগতা অনুদ্বিত ডফ জনু ভাডয ১ তথডক ৩ তাদ্বযখ মথন্ত। 

দ্বফতাদ্বকথ কডেয জনয আন্তজথ াদ্বতক প্ল্যাটপডভথ „ডদ্বিউইউদ্বডদ্ব‟ ফা „ওয়ার্ল্থ  ইউদ্বনবাদ্বথটিজ দ্বডডফটিং চযাদ্বিয়নদ্ব‟-

এয একটা আরাো ভাাত্ম্য আডছ। ১৯৮২ ার তথডক প্রদ্বতফছয এডককটি তেড এ প্রদ্বতডমাদ্বগতায আয ফড। 

২০১৬ াডরয ২৭ দ্বডডম্বয শুরু ডয় এ ফছডযয ৩ জানুয়াদ্বয মথন্ত একটি আয তল ডয়ডছ। আগাভী ফছডযয 

ূদ্বচ এখডনা প্রকা কযা না ডরও ২০১৭ াডরয তল বাডগই ডফ ফডর তেডয দ্বফতাদ্বকথ ডকযা জানাডরন। ওদ্বেডক 

বাযডতয ও দ্ব দ্বজন্দার তলাফার দ্বফশ্বদ্বফেযারয় প্রদ্বতফছয একটি াংসৃ্কদ্বতক উৎডফয আডয়াজন কডয। গত ফছয 

অডোফডয অনুদ্বিত ত উৎডফ চযাদ্বিয়ন ও যানাযআ েডুটা ুযস্কাযই তডয়দ্বছডরন ফাংরাডেডয দ্বক্ষাথীযা। এ 

ফছডযয তাদ্বযখ এখডনা তঘালণা কযা য়দ্বন। 

„দ্বফজডন কদ্বিটিন‟ জগডতয ফড় নাভ দ্বফজভাডয়ডরা। ইউদ্বনদ্বরবায আডয়াদ্বজত এই আন্তজথ াদ্বতক প্রদ্বতডমাদ্বগতায় 

ভূর আয—দ্বপউচায দ্বরডায দ্বরডগ গত ফছয চযাদ্বিয়ন ডয়দ্বছর ফাংরাডে। এ ফছযও একটি ের ভূরডফথ 
অং দ্বনডত প্রস্তুদ্বত দ্বনডে। আযও একটি ফড় দ্বফজডন কদ্বিটিন—ব্র্যান্ডউইটজ। ঢাকা দ্বফশ্বদ্বফেযারডয়য 

ফযফায় প্রান ইনদ্বেটিউট (আইদ্বফএ) এই প্রদ্বতডমাদ্বগতায আডয়াজক। „এ ফছডযয ব্র্যান্ডউইটডজ আভাডেয ের 

পাইনার যাউডন্ড উডঠডছ।‟ ফরডরন জাােীযনগয দ্বফশ্বদ্বফেযারডয়য আইদ্বফএয দ্বক্ষাথী তাডন ভেীনা। পাইনাডরয 



দ্বেনক্ষণ এখডনা দ্বনধথাযণ কযা য়দ্বন। তখাডন বাডরা দ্বকছু কযায আা কযডছন দ্বতদ্বন। গত নডবম্বডয শুরু 

ডয়দ্বছর এ আডয়াজন। এ ফছডযয তল দ্বেডক ব্র্যান্ডউইটডজয আডযকটি আয ফডফ। 

এ ছাড়া জাতীয় ও আন্তজথ াদ্বতক মথাডয় দ্বফদ্ববন্ন দ্বফশ্বদ্বফেযারডয়য আডয়াজডন থাকডফ নানা প্রদ্বতডমাদ্বগতা। দ্বক্ষাথীযা, 
ততদ্বয ডেন ততা? 

http://www.prothom-alo.com/education/article/1054707/%E0%A6%8F-

%E0%A6%AC%E0%A6%9B%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%B0-

%E0%A6%9C%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF-
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