িশ া ে জ ািতিব ান অিলি য়াড এবং আ জািতক জ ািতিব ান
ও জ ািতপদাথিব ান অিলি য়াড এর ভাব
বাংলােদেশ এ জ ািতিব ান এর বতমান অব া

সারাংশ: জ ািতিব ান অিলি য়াড এবং একই রকম িতেযািগতা েলা অেনক দেশ ায়

অধশতেকর বিশ সময় ধের আেয়ািজত হেয় আসেছ । গতবছর আেয়ািজত হেয় যায় সবেচেয় বড়
এরকমই এক
িতেযািগতা, ১১তম আ জািতক জ ািতিব ান ও জ ািতপদাথিব ান অিলি য়াড
। এর ভােব জ ািতিব ান িশ া সািরত হে এক বৃহৎ সংখ ক ু ল/কেলজ িশ াথ েদর মােঝ
যারা হয়ত জ ািতিব ানেক পড়া নার িবষয় িহেসেব গণ করত না; এছাড়াও যসব দেশ
জ ািতিব ান পড়ােনা হয় না (বা এখন আর হয় না) সসব দেশ জ ািতিব ান িশ ার এক আদশ
মানদ তির করেত; িশ াথ েদর উৎসািহত করেত , তােদর এক ল
দান করেত যন তারা
জ ািতিব ান এর িত তােদর আ হেক এিগেয় িনেত পাের এবং এই আ হ ও পির ম এর ফলাফল
িহেসেব মডাল, খ ািত এবং সারািবে র আকষনীয় ান েলােত আ জািতক অনু ােন অংশ হেণর
সুেযাগ কের িদেত এবং সবেচেয়
পুন য তােদর মত অেনেক আেছ তােদর দেশ এবং বাইেরর দেশ
জানান িদেত
পুন ভু িমকা রাখেছ । এর পেরই অেনক িশ াথ জ ািতিব ানেক তােদর পশা
িহেসেব বেছ িনে এবং গেবষণায় অংশ হন করেছ । আমরা িব াস কির জ ািতিব ান অিলি য়াড,
জ ািতিব ান িশ ার কাঠােমা গড়েত এবং সবজনীন এক উঠিত মহাকাশে মী কিমউিন তির
করেত এক অপিরহায অংশ িহেসেব কাজ করেছ ।
১। ভূ িমকাঃ
ি বিভ দেশ “অিলি য়াড” আসেল ু ল-কেলজ পড়ুয়া (১৫ থেক ১৯ বছর বয়সী) িশ াথ েদর জন
একরকম এ া কাির লার িতেযািগতা যা তােদর একােডমীক যমন িব ান, গিণত এবং ভাষািভি ক ান
যাচাই-এ আেয়াজন করা হয় । সাধারণত একােডিমক িসেলবাস এর চেয় বৃহৎ িসেলবাস িনেয় এই
অিলি য়াড েলােত রাখা হয় এমন সব
যা তাি ক এবং ব বহািরক পরী ার মাধ েম িশ াথ েদর সৃজনশীল
মধা, তােদর যুি
মতা যাচাই কের । জাতীয় পযােয় থাকেত পাের কেয়ক রাউ যা আবার িবভ করা
হেত পাের বয়স এবং ণী প অনুযায়ী যা শষ হয় ফলাফল কােশর মাধ েম মডাল এবং অন ান পুর ার
এর মেধ িদেয় । ভাল ফলাফল অন ান সুিবধাও এেন িদেত পাের যমন িব িবদ ালেয় ভিত পরী া থেক
অব াহিত বা বৃি র পেত সুিবধা করা ।
একই রকম িতেযািগতা আেয়ািজত হয় আ িলক বা আ জািতক পযােয় । িব ান িভি ক িতেযািগতা
েলােক স িলত ভােব বলা হয় আ জািতক িব ান অিলি য়াড যার মেধ জ ািতিব ান এর জন ই রেয়েছ ২
িতেযািগতাঃ আ জািতক জ ািতিব ান অিলি য়াড- IAO ( িত ািপত ১৯৯৬) এবং আ জািতক
জ ািতিব ান ও জ ািতপদাথিব ান অিলি য়াড -IOAA ( িত ািপত ২০০৭) ।
বাংলােদেশ ২০১৮ সােল িতি ত হয় বাংলােদশ জ ািতিব ান ও জ ািতপদাথিব ান অিলি
(িবিডওএএ)। এই আ েকল এর মূল িবষয়ব IOAA এবং BDOAA িনেয় ।

য়াড

২। আ জািতক জ ািতিব ান ও জ ািতপদাথিব ান অিলি

য়াড:

 আ জািতক জ ািতিব ান ও জ ািতপদাথিব ান অিলি য়াড (সংে েপ IOAA) স েক কথা ওেঠ
২০১৬ সােলর আ জািতক িফিজ অিলি য়াড (IPhO) থেক । এক
াধীন অনু ান; য এক গণতাি ক
কিম ও IPhO িনয়মিবিধ মেন পিরচািলত হেব যা বতমান যুেগর জন উপেযাগী সকল দ তা এবং টিপক ক
ক কের আেয়াজন করা হেব যা আধুিনক জ ািতিব ান ও জ ািতপদাথিব ান চচায় েয়াজনীয় । ২০০৭
সােল ২২
দেশর অংশ হেনর পর থেক IOAA এখন এক িনয়িমত আেয়াজন যখােন ২০১৮ পয সব েলা
মহােদশ থেক ৪০ র বিশ দশ অংশ হণ করেছ িতবছর ।
Table 1. Previous International Olympiads on Astronomy and Astrophysics events
Year

Location

Bangladesh Participation

2007

Chiang mai, Thailand

Yes

2008

Bandung, Indonesia

Yes

2009

Tehran, Iran

Yes

2010

Beijing, China

Yes

2011

Krakow, Poland

Yes

2012

Rio de Janeiro & Vassouras, Brazil

Yes

2013

Volos, Greece

Yes

2014

Suceava, Romania

Yes

2015

Magelang, Indonesia

Yes

2016

Bhubaneswar, India

Yes

2017

Phuket, Thailand

No

2018

Beijing, China

Yes

●

২০১৮ সােল বাংলােদশ দল এর িনবাচেন থম দািয় পালন কের বাংলােদশ জ ািতিব ান ও
জ ািতপদাথিব ান অিলি য়াড ।

২.১ । বাংলােদশ জ ািতিব ান ও জ ািতপদাথিব ান অিলি

য়াড

 ২০১৮ সােলর পুেব IOAA এর জন বাংলােদশ দেলর িনবাচেনর দািয় িছল বাংলােদশ এে ানিমক াল
এেসািসেয়শন আেয়ািজত এে া-অিলি য়ােডর । ২০১৮ এর
র িদেক ৮ই ফ য়াির এই দািয় হ া িরত
হয় Bangladesh Olympiad on Astronomy and Astrophysics Committee (BDOAAC) এ
 র িনকট
। া ন আ জািতক অিলি য়ােড অংশ হণকারী িশ াথ যারা অেনেকই জ ািতিব ােন উ িশ া লাভ
করেছ এছাড়াও মহাকাশ িব ানে মী অেনককম ও অিভ ছা -িশ কম লীেদর িনেয় করা হয় এই কিম ।
এই কিম র আেয়াজেন থমবােরর মত ১০ আ িলক িতেযািগতায় ায় হাজারখােনক উৎসাহী ছা -ছা ীর
অংশ হেণ মাধ েম সফল ভােব িনবাচন করা হয় ১২০ জন চূ ড়া িতেযাগীেক যারা ঢাকার জাহা ীরনগর
িব িবদ ালেয় অংশ নয় জাতীয় পেব । জাতীয় পেব বাছাই কের ক াে চূ ড়া ৫ জন এবং ২ জন দল নতা িনেয়
১২তম আ জািতক জ ািতিব ান ও জ ািতপদাথিব ান অিলি য়ােড চায়নার বইিজং বাংলােদশ দল
অংশ হন কের । এবাের বাংলােদশ এর ফলাফল িছল সামি ক ভােব ভাল যখােন ৪ জন িতেযাগীর েত েক
৪০% এর এর বিশ ন র পায় এবং ১ জন িতেযাগী িবেশষ স াননা পুর ার লাভ কের । এ
থম বার
অংশ হন িহেসেব বাংলােদশ জ ািতিব ান ও জ ািতপদাথিব ান অিলি য়াড এর অভাবনীয় সাফল ।

২.২ । অংশ হণ
BDOAA ত অংশ হেনর জন িতেযাগী ক অবশ ই ২০ বছেরর কম বয়সী হেত হেব এবং হাই- ু ল

থাকা লাগেব বা িতেযািগতার বছের হাই ু ল শষ করা হওয়া যােব ।

আ িলক পব
আ িলক পযােয় অংশ হন সােপে ২০ জন িতেযাগী ক িনবািচত করা হেব । আ িলক পেবর
এবং ইংেরজী মাধ েম ( েয়াজনীয় শ
ধুই ইংেরজীেত দওয়া থাকেব) ।

হেব বাংলা

জাতীয় পব
ঢাকােত , আ িলক পযােয়র িবজয়ীেদর িনেয় অনুি ত হেব জাতীয় পব । জাতীয় পেবর ে র মাধ ম হেব
ইংেরজীেত । জাতীয় পব থেক ২ ক াটাগরী িমেল ায় ২৫ জন িতেযাগীেক জাতীয় জ ািতিব ান ক া এর
জন বাছায় করা হেব ।
জাতীয় ক া
জাতীয় পেবর পর ক াে
িতেযাগীেদর কেয়কিদন ব াপী িনং এর ব াব া করা হেব । িথওরী ও াি কাল
িবষেয় াস িনেবন আ জািতক পযােয় অং হনকারী া ন িতেযাগী এবং িফিজ / এে ািফিজ এ অিভ
িশ ক/ ইনার । িবিভ াস, িডসকাশন, ওয়াক সশন এর মাধ েম জ ািতিব ােনর খুঁ না িবষয় িশ াদান
সহ িবিভ নাটস দান করা হেব । াি কাল সশেন একিদন আকাশ পযেব ন কমশালা অনুি ত হেব ।
কা
শেষ িথওরী এবং াি কােলর পরী ার মাধ েম ৭ জনেক াথিমক ভােব আ জািতক পযােয়র জন
িনবাচন করা হেব ।

এ েটে ড ক া ও কমশালা
৭ জন ক িনেয় এর পের আরও িকছু অনলাইন ক া
জন চূ ড়া ৫ জন িশ াথ ।

ও কমাশালার পর বাছাই করা হেব আ জািতক পযােয়র

আ জািতক পব
িতবছর িবিভ দেশ আেয়ািজত হয় এই পব । ২০১৯ সােলর IOAA অনুি ত হেব হাে িরেত আগ
বাংলােদশ দল ২ জন অিধনায়ক এবং ৫ জন িশ াথ েদর িনেয় এই পব অংশ হন করেব ।

মােস ।

I OAA ত অংশ হেনর জন িতেযাগী ক অবশ ই ২০ বছেরর কম বয়সী হেত হেব এবং হাই- ু ল
থাকা লাগেব বা িতেযািগতার বছের হাই ু ল শষ করা হওয়া যােব । িত দশ সেবা ৫ জন িতেযাগী এবং
২ জন “দলেনতা” রণ করেত পারেব । দল বাছাই েত ক দেশর িনজ ভােব সাধারনত িতেযািগতামূলক
হেয় থােক । গ
ম এবং অবসারভার িহেসেব এক দশ অিতির দল সদস রণ করেত পাের তেব তা সই
বছেরর আেয়াজক দেশর কিম র িস া অনুযায়ী এবং সংি
দেশর কিম র ই ার উপের িনভর করেব ।
েত ক দেশর ম িলডার িনেয় গ ত হয় ই ারন াশনাল বাড যারা গণতাি ক ভােব পরী া এবং অন ান
িস া হণ কেরন একজন িসেড এবং জেনরাল সে টািরর ত বধােন । আ জািতক অিলি য়ােড ম
িলডার ও িতেযাগীরা আলাদা থােক
দখা থেক যত ণ পয সব পরী া শষ হয় । এই সময় িতেযাগীরা
স ুন ই ারেনট মাবাইল যাগােযােগর বাইের থােক এবং লাকাল গাইেডর ত বধােন থােক ।

২.৩ । ফরম াট
েত ক বছের IOAA, ১০ িদন ব পী অনু ােনর মাধ েম হেয় থােক যখােন ৩ আলাদা আলাদা রাউ
থােক; ত ীয়/ িথওির রাউ (৫০% ন র এ েত থােক মাট পরী ার ন ের) , ডাটা এনালাইিসস (২৫% ন ের)
এবং রােতর আকাশ পযেব ন রাউ (২৫% ন ের)
িথওির রাউে থােক ছাট এবং বড় ধরেণর
য েলা িফিজক াল বা এে ািফিজক াল সু এর
িনভরশীল িতপাদন,িহসাব এবং িনণয় িভি ক হেয় থােক । িসেলবাস যেকােনা Astronomy/Astrophysics
এ িব িবদ ালয় থম বছেরর কাির লােমর মতই হয় ।
েলা এমনভােব তির করা হয় যােত এর সমধােন
ক াল লাস এর ব বহার না করা লােগ িক কউ যিদ ক াল লাস ব বহার কের কান ে র সমাধান কের তেব
স উপযু ন রই পােব । অিলি য়াড এর সমস া সমাধােন বাধাধারা কান িনয়ম নই, একজন িতেযাগী
তার মত িবিভ উপােয় ে র সমধান করেত পারেব । িবিভ সােয়ি িফক মান ও সু এক ডাটািশট এ দান
করা হয় , যসব সু ু ল পড়ুয়ােদর জানার কথা না এই লেভেল তা েয়াজেন বুিঝেয় দওয়া হেয় থােক । যসব
‘িশ ার সােথ পরী া” এর ধরণ মেন করা হয় যা হয়ত ু ল-কেলজ লেভল করােনা হয় না স েলােত
েয়াজনীয় ছিব/ইনেফা ািফ এবং ডাটা টিবল বা সা িতক জ ািতিব ািনক গেবষণার ফলাফল বেল দওয়া
থাকেত পাের যােত িতেযাগী িনেজই সমধােনর মাধ েম িকছু নতু ন িশখেত পাের ।
ডাটা এনালাইিসস ও রােতর আকাশ পযেব ন রাউ সি িলত ভােব আধুিনক জ ািতিব ােনর
ব বহািরক িদকটােক তু েল ধের । ডাটা এনালাইিসস অংশ এর জন িতেযাগীেক সাধারন পিরসংখ ান এর ান
থাকা লােগ । ডাটা থেক সহজ কান িস া হন ও গািণিতক ভােব িবিভ ঘটনার ব াখ া সহ জ ািতিব ান ও
মহাকাশ এর িবিভ উপাদান এর নীিত ণয়েন এই ধরেণর
েলা করা হয় । পুেবর পরী া েলােত
ক ােমরার িসিসিড ইেমজ িবে ষণ,
ক াম থেক গ ালাি র রােটশন িননয় ও এে া ােনট পযেব ন এর

মত সমস া এেসিছল । রােতর আকাশ পযেব ন রাউে আকাশ চনা, টিলে াপ িনেয় কাজ করা এবং
ােনেটিরয়াম বা বা ব িসমু েলশন এর মাধ েম মহাজাগিতক ব িনণয়, খাঁজা ও সংি ক া ু েলশন করেত
হয় । িতেযাগীেদর আেগ থেক আকাশ চনা এবং টিলে াপ স েক অবগত হওয়ার সুেযাগ দওয়া হয় ।
এক দলীয় িতেযািগতার আেয়াজন বরাবরই করা হেয় থােক যার কাঠােমা বছরিভি ক আলাদা হেয় থােক ।
দলীয় িতেযািগতা েলা িতেযাগীেদর আসল িব ান জগেত যভােব কাজ করা হয় তার অিভ তা দান কের
। কান বছের এক দেশর পুরা দল িনেয় প করা হেত পাের বা িবিভ দেশর কেয়কজনেক িনেয় এক
প
করা হেত পাের যা সবেচেয় আকষণীয় িতেযাগীেদর মােঝ ।
পরী া েলার মােঝ িতেযাগীরা িবিভ সাং ৃ িতক অনু ান এবং িশ াসফের অংশ হণ কের আেয়াজক
দেশর সং ৃ িত এবং ঐিতহ র সােথ পিরিচত হেত । অেনক িশ াথ েদর জন এ তােদর থম িবেদশ যা া অন
দূেরর এক দেশ যা এক নতু ন ও আলাদা অিভ তা । অনু ান চলাকােল আেয়াজক দশ িতেযাগীর খাওয়া
থাকা এবং িবেনাদেনর খরচ বহন কের ধু আেয়াজক দেশ মণ খরচ বােদ । “মূল” দেলর সাধারণত কান
রিজে শন িফ থােকনা ।

২.৪।

ণয়ন

লাকাল অগানাইজাররা াথিমক ভােব পরী ার েত ক অংেশর জন
তির কেরন (িকছু
“অিতির ” সহ ) যা পরবত েত ই ারন াশনাল বাড কতৃ ক আেলািচত ও পিরমািজত হয় । সবাই অনুেমাদন
িদেল িবিভ দেশর দল নতা তােদর মাতৃ ভাষা অনুযায়ী
অনুবাদ এর কাজ কেরন কারণ সকল িতেযাগী
ইংেরিজ জানেব বা উ রিদেত পারেব এমন কান বাধ বাধকতা নই (Fig 1) । মািকং এর সুিবধােথ
এমন
ভােব করা হেয় থােক যন খুব কম ভাষার েয়ােগ উ র েলা করা যায় গািণিতক ভােব । মাক দান করা হয়
স ক িনয়ম, েয়াগ এবং ফলাফেলর িভি েত । ধু সাংিখ ক মান না এে ে স ক একক এবং “Significant
Value” এর েয়াগ িবেশষ ভােব ল করা হয় । পরী া শষ হেল খাতা দখা
হয় দখােন লাকাল-জুির
এবং সংি দলেনতা উভেয় খাতা দেখন িনেজর মত কের । পের মডােরশন এর সময় ২ খাতা দখার
ফলাফল তু লনা কের অসাম স েলা দূর করা হয় এবং এভােব চূ ড়া ফলাফল কাশ করা হয় ।
রজা এর িভি েত সণ, রৗপ , া পদক এবং িবেশষ স াননা পুর ার দান করা হয় । েত ক িবভােগ
উে খেযাগ ফলাফল অজনকারীেক আলাদা ভােব পুর ৃ ত করা হেয় থােক । এসব পুর ার হে :●
●
●
●
●

Best Theory (Highest Scorer)
Best Data (Highest Scorer)
Best Observation (Highest Scorer)
Absolute Winner (Highest Scorer Overall)
Best Team (Winning Team on Team Competition)

৩। ভাব
আমরা দেখিছ য, এক দল িহেসেব অন এক

দশ মণ এর সুেযাগ এবং া ন িতেযাগীেদর
ভাল অিভ তা অেনক ু ল-কেলজ িশ াথ েদর জ ািতিব ােন উৎসািহত কেরেছ যারা িতেযািগতা ভালবােস
িক এমিন এই িনেয় এেগােত পারত না । এভােব অেনক জাতীয় পযােয়র অিলি য়াড আেয়ািজত হে IOAA
ক ক কের । এছাড়াও IOAA অেনক দেশ এক আদশ জ ািতিব ান িশ ার কাঠােমা িহেসেব কাজ করেছ
সসব দেশ যখােন কাির লােম জ ািতিব ান এখনও অ ভু করা হয় িন িসেলবাস, পূব বছেরর -সমাধান
এবং িশ াথ েদর মােঝ এক ল
াপন কের যােত তারা পুর ার, খ ািত এবং অন ান দেশ মেনর সুেযাগ
পেয় পাের জ ািতিব ান িশ া ও চচার মাধ েম । আসেল সবেচেয় ভাল িবষয় হে অেনেক এইসব ইেভ এর
মাধ েম জানেত পাের তােদর মত “ জ ািতিব ান পাগল” আরও আেছ তােদর দেশ এবং দেশর বাইের তারা
একা নয়!
IOAA ত অংশ হেণর ই া অেনক দেশই জাতীয় অিলি য়ােডর সুেযাগ সৃি কেরেছ য দেশর
উৎসাহীরা হয়ত IOAA এর ব াপাের েনেছ িক জাতীয় কান ব ব া না থাকায় অংশ হণ করেত পারিছল না
( যমন বাংলােদশ, মািল , মালয়িশয়া , িসংগাপুর , যু রাজ ) । এ অপরপে সসব দেশ জ ািতিব ান
িশ ার সােরর সুেযাগ কের িদে ।

বিশরভাগ দেশ বাছাই এর জন িসেলকশন রাউ বা ইিনং ক া এর আেয়াজন করা হেয় থােক
এক িনবািচত পেক িনেয় । এ কেয়কিদন ব াপী ( যমন বাংলােদশ, পাল া ) বা কেয়ক স াহব াপী
( যমন ইরান ) হেত পাের। পুেবর বছর েলা িসেলকশন এবং IOAA এর
েলা এই ে আদশ
িত
1
সহায়ক িহেসেব কাজ কের বতমান ও ভিবষ ৎ িতেযাগী এবং ইনারেদর জন । IOAA থেকও কেয়ক
িতমূলক বই বর করা হেয়েছ এবং ভিবষ েত BDOAA থেকও করা হেব যা তু পুন ভূ িমকা পালন করেছ
সসব দেশ যখােন জ ািতিব ান এর উপর পাঠ বই পাওয়া যায় না ।
য শীলভােব
বাছাই ও যখােন স ব সখােন িশ াসফর, লকাচার IOAA িশ াথ েদর বতমােন
জ ািতিব ােনর জগেত িক িক নতু ন ঘেট চলেছ তার সােথ এমন ভােব পিরচয় কিরেয় িদে যােত তারা
সসেবর িপেছর িব ানটােক তােদর লেভল থেকই বুঝেত পাের । িতেযাগীরা এছাড়াও পশাদার
জ ািতিব ানীেদর সােথ সা াৎ এর সুেযাগ পাে তােদর িনেজর দেশ এবং বাইেরর দেশর , এভােব অেনেক
অনু ািণত হয় কারণ বশীরভাগ দলেনতা জ ািতিব ান িনেয় কাজ করা ব ি
হেয় থােকন যারা কান
িব িবদ ালয়, মানমি র বা ােনেটিরয়াম এ কাজ কের থােকন (অিব াস হেলও ু ল িশ করা মাট দলেনতা্র
১/৮ ভাগ হেয় থােকন ) ।
এসেবর অিভ তায় অনু ািণত হেয় অেনেকই জ ািতিব ােন িনেজর ক ািরয়ার তির কেরন এবং
গেবষণায় অংশ হণ কেরন উে খেযাগ কৃ িতে র সােথ ( 2 এর থম লখক িছেলন একজন া ন ণপদক
িবজয়ী ) ।
িতর জন অিতির অনুশীলন পরবিতেত অেনক িতেযাগীেক িব িবদ ালেয় পড়াকালীন
অনান েদর তু লনায় এিগেয় িনেতও সাহায কের । সা িতক বছর লায় দখা গেছ া ন িতেযাগীরা
দলেনতা িহেসেব িফের আসেছ (এই আ েকল এর অনুবাদক ২০১৬ সােলর িতেযাগী িছেলন এবং ২০১৮ সােল
দলেনতা িহেসেব অংশ হণ কেরন , এছাড়াও ২০১৮ সােলর যু রা এর ২ জন, ইরান এর ১জন, ি স এর ১ জন
দলেনতা া ন িতেযাগী িছেলন ) । া ন িতেযাগীরা “IOAA Culture” ক অন দেশও চার করেছ
তােদর কাজ িকংবা পড়া নার সময় অন দেশ অব ান কােল (কানাডা এবং যু রাজ জল উদাহরণ) । এ
থেক মািনত হয় য এই ইেভ িনেজেকই গেড় তু লেছ এবং আগামী জে র জ ািতিব ানী তিরেত ভূ িমকা
রাখেছ ।
পিরেশেষ IOAA সংগঠন এর ভাব, আেয়াজক দশ েলার িশ া ে ও
পুন ভূ িমকা রাখেছ ।
IOAA আেয়াজেনর মাধ েম সংি
দেশ জ ািতিব ান িশ ার চার আরও বাড়েছ এবং পরী ায় ব ব ত
িবিভ সর াম ইেভ শেষ ঐ দেশর িবিভ ু ল কেলজ ও ভিলি য়ার সংগঠনেক িবতরণ কের দওয়া হে
যারা িনেজেদর সামথ অনুযায়ী জ ািতবই ান িশ া, চচা সেবাপির িব ান চচায় অবদান রাখেছ ।
বাংলােদেশ ভাব
বাংলােদেশ বতমােন জ ািতিব ান িশ ার জন কান অনুেমািদত িশ া িত ান নই । বাংলােদেশ অেনক
জ ািতিব ান িবষয়ক াব এবং সং া থাকেলও গািণিতক ও ব বহািরক িশ ার মাধ েম আসল জ ািতিব ান
ও জ ািতপদাথিব ান িশ ার জন ভাল াটফম নই িক এে ে জ ািতিব ান অিলি য়াড অত া
পুন অ িহেসেব কাজ করেছ ।

এখন ু ল-কেলজ পড়ুয়া ছা -ছা ী সারাবছর ধের অিলি য়াড অংশ হেণর জন অেপ া কের এবং
পড়া না কের যা স ুন তােদর পাঠ েমর বাইের । এছাড়াও সারাবছর ধেরই আেয়ািজত হয় আকাশ
পযেব ন কমাশালা, জ ািতিব ান কমাশালা (রাজশাহী, ঢাকা এবং চ ােম িবেশষ কের) । জ ািতিব ান
চচার জন বই মলােতও বর হয় অিলি য়াড কি ক বই (২০১৯ সােল বর হেয়েছ “ জ ািতিব ান ও
জ ািতপদাথিব ান – ল যখন অিলি য়াড” ) যা BDOAA কিম থেক না বর করা হেলও আমরা অেনক
উৎসাহী এরকম অ গিত দেখ । নেটরেডম কেলজ, রাজশাহী কেলজ এর িব ান াব েলা বতমােন
জ ািতিব ান কি ক িবিভ আেয়াজন
কেরেছ জাতীয় অিলি য়াড এর আদেল যা এক নতু ন আশার
স ার কেরেছ বাংলােদেশর িশ াথ েদর মােঝ!

৪। পিরেশষ
আ
 িলক, জাতীয় এবং আ জািতক জ ািতিব ান অিলি

য়াড এক

সুিনিদ অবকাঠােমা তিরর মাধ েম

িতদান িদে তােদর েত ক
েচ ার । িবেশষ কের
ু ল-কেলজ িশ াথ েদর মােঝ জ ািতিব ান ক পৗেছ িদে
বাংলােদেশর মত দেশ যখােন পাঠ েমর বাইেরর আ হেক িশ াথ এবং অিভভাবকরা সু র চােখ দেখন না ।
“িবিনময় পড়া না” িহেসেব হেলও অেনেক এই অিলি য়াড এর উপের আ হী হেয় উঠেছ ।
এই আ েকল এর লখক এবং অনুবাদকরা ইিতমেধ অবেলাকন কেরেছন য ভিবষ েতর অেনক জ ািতিব ানী এই
অিলি য়াড থার মাধ েম তির হে এবং তারা উৎসািহত করেত চান িশ াথ এবং িশ কগণ ক যন তারা IOAA
এর াটফমেক কােজ লািগেয় মহাকাশে িম ত ন জ েক িব ান চচায় সাহায করেত । আমরা আরও চাই দশ ও
িবেদেশর জ ািতিব ানী ও অিভ ব ি বগরা তােদর দেশর জ ািতিব ান অিলি য়াড দলেক যথাসাধ সাহায
করেবন ।
আপনােদর সকেলর িত BDOAA কিম র আ ান বাংলােদেশ জ ািতিব ান চচােক এিগেয় িনেত আপনােদর
সাহায এর হাত বািড়েয় িদন ।
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