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তািরখ: ৭ই িডেস�র, ২০১৮ �ান: উি�দিব�ান িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় 

বাংলােদশ জীবিব�ান অিলি�য়ােডর বািষ�ক সাধারণ সভা ২০১৮ �ত  

সাধারণ স�াদেকর বািষ�ক �িতেবদন 

২০১৮ সােলর ২৬ �ফ�য়াির - ৯ মাচ� পয�� ‘�ােণর টােন পারেস�’ ��াগান সামেন �রেখ সারা �দশ জুেড় দশিট অ�েল 

বেসিছল আ�িলক জীবিব�ান উৎসেবর আসর। সারা �দেশর �ায় সব �জলা �থেক �ায় ১৭০ িট িশ�া �িত�ােনর 

�ায় চার হাজার িশ�াথ�ী এেত অংশ �নয়। আ�িলক উৎসেব িবজয়ীেদর িনেয় জাতীয় জীবিব�ান উৎসব অনুি�ত হয় 

১৬ মাচ�, ঢাকা িব�িবদ�ালয় কাজ�ন হেল। সকাল ৮:৪৫ হেত িশ�াথ�ী ও অিভভাবকবৃ� অনু�ান �েল আগমন কেরন। 

মূল পব� �� হয় সকাল ১০ টা �থেক, চেল িবকাল ৫ টা পয��। সকােল উে�াধনী পেব�র �ধান অিতিথ গণ�জাত�ী 

বাংলােদশ সরকােরর িব�ান ও �যুি� ম�ণালেয়র মাননীয় ম�ী �পিত ইয়ােফস ওসমান। জাতীয় স�ীেতর সােথ 

জাতীয় পতাকা, বাংলােদশ জীবিব�ান অিলি�য়ােডর পতাকা এবং আ�জ�ািতক জীবিব�ান অিলি�য়ােডর পতাকা 

উে�ালেনর মাধ�েম �� হয় অনু�ান। িবকােল সমাপনী পেব�র �ধান অিতিথ অ� ম�ণালেয়র স�ািনত সিচব �মা. 

আেনায়ার �হােসন। এছাড়াও িবেশষ অিতিথ িহেসেব উপি�ত িছেলন জাতীয় িব�ান ও �যুি� জাদুঘেরর মহাপিরচালক 

�পন কুমার রায় এবং ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র �কাষাধ�� ড. কামাল উ�ীন। অনু�ােন সভাপিত� কেরন বাংলােদশ 

জীবিব�ান অিলি�য়াড �ক�ীয় কিমিটর সভাপিত �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালেয়র অধ�াপক ড. �মা. শহীদুর রশীদ 

ভূঁইয়া। অিলি�য়ােডর পরী�া ছাড়াও িশ�াথ�ীেদর �াণব� অংশ�হেণ িছল িব�ান ও �যুি� জাদুঘেরর �াম�মাণ 

িব�ান �দশ�নী, ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র �জেনিটক ইি�িনয়ািরং এ� বােয়ােটকেনালিজ িবভােগর উেদ�ােগ কলা �থেক সবার 

সামেন িডএনএ পৃথক কের �দখােনা, ঢাকা িব�িবদ�ালয় ফেটা�ািফ �সাসাইিটর �দশ�নী এবং �ে�া�র পব�। 

আ�িলক পয�ােয় সারা �দশ �থেক �থম পয�ােয় অংশ �নওয়া িশ�াথ�ীেদর মধ� �থেক িনব�ািচত �ায় সােড় সাতশ 

িশ�াথ�ী এিদন দুই ধােপর পরী�ায় অংশ �নন: �থম ধােপ িছল ব�িনব�াচনী পরী�া, ি�তীয় ধােপ িছল িলিখত পরী�া। 

�দড়শ পেয়ে�র এই ব�িনব�াচনী পরী�ায় ৬৩ জন িশ�াথ�ী �মধা তািলকায় �ান �পেয় পুর�ৃত হন। ি�তীয় ধােপর 

পরী�ায় তােদর মধ� �থেক আঠার জন িশ�াথ�ী বাছাই করা হয় যারা আবািসক ব�বহািরক জীবিব�ান �িশ�ণ কম�শালা 

- বােয়াক�াে� অংশ �নন। সাভােরর গণকবাড়ীেত অবি�ত ন�াশনাল ই�িটিটউট অব বােয়ােটকেনালিজেত অনুি�ত হয় 

চতুথ� জাতীয় বােয়াক�া�। ক�াে�র মূল�ায়ন পরী�া এবং �িশ�েণর মধ� িদেয় িনব�াচন করা হয় আটজন িশ�াথ�ীেক, 

যােদর মধ� �থেক িবেশষ �িশ�ণ ক�া� ও উ�তর মূল�ায়েনর মাধ�েম চারজন িশ�াথ�ীেক চূড়া�ভােব িনব�ািচত করা 

হয়।  

িশ�াথ�ীরা হেলন- ই�ারন�াশনাল টািক�শ �হাপ �ুেলর �মা. বােয়িজদ িময়া, িভকা�ি�সা নূন �ুল এ� কেলেজর �কৃিত 

�যুি�, এসএফএ� ি�ন �হরা� ই�ারন�াশনাল �ুেলর অি�তীয় নাগ এবং সরকারী এমএম িসিট কেলেজর �মা. 

তামিজদ �হােসন তািনম। তারা ইরােনর �তহরােন ১৫-২২ জুলাই তািরেখ অনুি�ত ২৯তম আ�জ�ািতক জীবিব�ান 

অিলি�য়াড ২০১৮ �ত বাংলােদশ দেলর হেয় অংশ �নন। ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র অধ�াপক ড. রাখহির সরকার এবং 
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চ��াম �মিডেকল কেলেজর অধ�াপক ডা. গাজী �মা. জািকর �হােসন িছেলন যথা�েম দলিটর দলেনতা ও উপদলেনতা। 

তাঁরা একই সােথ আ�জ�ািতক জুিরর দািয়�ও পালন কেরন। 

এছাড়াও বাংলােদশ জীবিব�ান অিলি�য়াড �ক�ীয় কিমিট জীবিব�ান স�িক�ত িবিভ� িদবস �যমন ডারউইন িদবস, 

িডএনএ িদবস উদযাপন কেরেছ। বাংলােদশ জীবিব�ান অিলি�য়াড �ক�ীয় কিমিট’র �ধান উপেদ�া ি�েজন শম�া 

স�ােরর �ৃিতর �িত ��া িনদশ�ন পূব�ক স�ােরর �থম মৃতু� বািষ�কীেত আমরা একিট �রণ সভার আেয়াজন 

কেরিছলাম। বছরব�াপী িবিভ� সমেয় বােয়াটক আেয়াজন কেরিছ। এনজাইমেদর মেধ� পার�িরক স�ীিত ও �সৗহাদ�� 

বৃি�র লে�� বােয়ািপকিনেকর আেয়াজন কেরিছ। সাংগঠিনক ধারােক শি�শালী করার জেন� আমরা িনয়িমত সাধারণ 

সভা, বিধ�ত সভা, কায�করী সভা’র আেয়াজন কেরিছ। প�ারালাল বােয়ালিজ �ুল চালু করার সম� আেয়াজন ইেতামেধ� 

স�� করা হেয়েছ। আশা করিছ আগামী বছেরর ��েতই এর �চার ও ব�াপকতা বৃি� পােব। 

বত�মান কিমিট �দেশর দশিট অ�েল পূণ�া� ও সাংগঠিনক কিমিট কেরেছ �যখােন িবিভ� �পশাজীবী মানুেষর সংিম�ণ 

ঘেটেছ। কােজই আমরা িব�াস কির তােদর �নতৃে� িবগত বছেরর অস�ূণ� কাজ আগামীেত স�ূণ� কের সাংগঠিনক 

গিতশীলতা বজায় রাখেব। অেনক পিরক�না থাকা সে�ও আমরা অেনক কাজ আমরা স�াদন করেত পাির িন মূলত 

আিথ�ক সংকেটর কারেণ। এছাড়াও িবগত বছের আমরা �য পিরমাণ কাজ কেরিছ �সই তুলনায় আমরা �চারও পাই িন। 

তাই আশানু�প �কােনািকছুই �তমন অজ�ন করেত পাির িন। নানা �িতকূলতার মেধ�ও আমরা ইরােনর �তহরােন ১৫-

২২ জুলাই তািরেখ অনুি�ত ২৯ তম আ�জ�ািতক জীবিব�ান অিলি�য়াড ২০১৮ �ত বাংলােদশ দেলর হেয় অংশ�হণ 

কির। এবছর এই �িতেযািগতায় িবে�র ৭১ িট �দশ অংশ �নয়। বাংলােদেশর প� �থেক এবছর �থমবােরর মত পদক 

(ে�া� �মেডল) অজ�ন কের অি�তীয় নাগ। মা� তৃতীয়বােরর �িতেযাগী িহেসেব �কােনা একিট আ�জ�ািতক 

অিলি�য়ােড অংশ�হণকারী �দেশর জন� এ এক িবরল অজ�ন। বাংলােদশ জীবিব�ান অিলি�য়াড এই সাফল� উৎসগ� 

করেছ সকল �ানিপপাসু মানুষ ও িব�ান-সংি�� আে�ালনসমূেহর কম�ীেদর �িত।  

অেনক চড়াই উৎরাই �পিরেয় চলিত বছর �থেক আমরা বাংলােদেশর ব�ল �চািরত ও অন�তম জনি�য় সংবাদপ� 

সমকাল এর সােথ আগামী পাচঁ বছেরর জন� একসােথ কাজ করার জন� অ�ীকারব� হেয়িছ। জীবিব�ান চচ�ার এ 

আে�ালনেক �াি�ক পয�ােয় ছিড়েয় �দবার জন� এবং বত�মান ও ভিবষ�ত �জ�েক িব�ানমন� কের তুলবার জন� 

আমােদর পথচলায় সমকালেক �াগত জানি�। �সইসােথ �দেশর �য �কােনা দাতােগা�ীেক এ আে�ালেনর �েয়াজনীয়তা 

িবেবচনাপূব�ক আমােদর সােথ শরীক/অংশীদার হবার উদা� আ�ান জানাি�। আর আশা করিছ এভােব পার�িরক 

�বাঝাবুিঝ ও সহেযািগতা জীবিব�ান চচ�ার ���েক মসৃণ করেব এবং �দেশর �ত�� অ�েল লুিকেয় থাকা �মধাবী 

�ছেলেমেয়েদরেক খুঁেজ �বর কের িব�ান চচ�ার এই আে�ালনেক �বগবান কের কৃিষ, খাদ�, িচিকৎসা িব�ান, 

বােয়ােটকেনালিজ, মিলকুলার বােয়ালিজ, বােয়া-ইনফরেমিট�, বােয়া-��ািটসিট�, বােয়া-�মিডক�াল ইি�িনয়ািরং, 

পিরেবশ িব�ান, বনায়ন, হাওড় ও দুেয�াগ ব�ব�াপনা সহ অন�ান� ��� ও �দেশর আথ� সামািজক ���াপট উ�ত �থেক 

উ�তকরেণ অবদান রাখেব বেল আমরা দৃঢ়ভােব িব�াস কির।  

“জাতীয় িব�ান ও �যুি� জাদুঘর জীবিব�ান উৎসব-২০১৮’’ এই িশেরানােম সম� বাংলােদেশ সব�েমাট ১০ 

িট �ভনু�েত ১০ িট আ�িলক উৎসব ও একিট জাতীয় উৎসব আেয়াজন করা হয়। এই উৎসব আেয়াজন 



বাংলােদশ জীবিব�ান অিলি�য়াড | Bangladesh Biology Olympiad 
152/1, 1

st
 Floor, Green Road, Panthapath Signal, Dhaka-1205, Bangladesh 

bdbo.info@gmail.com; info@bdbo.org; www.bdbo.org; facebook.com/groups/bdbo.mail; facebook.com/bdbo.org 

Chairman: +8801758935264 ; General Secretary: +8801816653358 

Govt. Reg. no. 210 

চলমান পাতা - 3 
 

করেত জাতীয় িব�ান ও �যুি� জাদুঘর �ায় ১০২০০০/- (এক ল� দুই হাজার টাকা) মূেল�র িজিনসপ� ও 

�ায় ২৬৫০ িট (দুই হাজার ছয়শ প�াশ) িট িট-শাট� সরবরাহ কের সম� আেয়াজনেক সফলভােব স�� 

করেত সব�া�করেণ সাহায� কেরেছ। পাশাপািশ ন�াশনাল ই�িটিটউট অব বােয়ােটকেনালিজ (এনআইিব) 

জাতীয় বােয়াক�াে�র �ায় সকল আেয়াজন স�� করার জন� ও ল�াব বাংলােক কািরগরী সহেযািগতার জন� 

বাংলােদশ জীবিব�ান অিলি�য়াড �ক�ীয় কিমিট জাতীয় িব�ান ও �যুি� জাদুঘর, এনআইিব এবং ল�াব 

বাংলা এর িনকট কৃত�তা �কাশ করেছ এবং �সই সােথ আগামী বছের আেরা বড় পিরসের সাহায�-

সহেযািগতা �ত�াশা করেছ। ব�ি� পয�ােয়র অনুদান এবং অন�ান� ��রেদর �িতও আমােদর অেশষ 

কৃত�তা রইল। 

পরবত�ী কিমিটর জেন� বত�মান কিমিটর িকছু পরামশ� : 

১. সম� বাংলােদেশর �ভনু�র সংখ�া ১০ িট হেত বািড়েয় ১৫ িকংবা ২০ িট করা উিচত। 

২. টাইেটল ��র িহেসেব �কােনা কেপ�ােরট �িত�ােনর �খাঁজ করা। 

৩. বােয়াটেকর সংখ�া বাড়ােনা ও �দশব�াপী এর আেয়াজন করা। 

৪. িব�ান স�িক�ত িদবস�েলা সামািজক সেচতনতার অংশ িহেসেব ���সহকাের উদযাপন করা উিচত। 

৫. আ�িলক পয�ােয় এনজাইমেদর জেন� ক�ািরয়ার স�িক�ত কম�শালা, �সিমনার আেয়াজন করা। 

৬. প�ারালাল বােয়ালিজ �ুেলর কাজ স�সারণ করা। 

পিরেশেষ নবগিঠত কিমিটর সকল সদস�েক আগাম ধন�বাদ ও অিভন�ন জািনেয় উপি�ত সকেলর সু�া�� ও 

দীঘ�ায়ু কামনা কের আিম ডা. �সৗিম� চ�বত�ী, সাধারণ স�াদক, বাংলােদশ জীবিব�ান অিলি�য়াড �ক�ীয় 

কিমিট এখােনই িবদায় িনি�। 

ধন�বাদ। ধন�বাদ সবাইেক। 

 

 

(ডা: �সৗিম� চ�বত�ী) 

সাধারণ স�াদক, বাংলােদশ জীবিব�ান অিলি�য়াড �ক�ীয় কিমিট 

এমও, �স�ার ফর �মিডেকল বােয়ােটকেনালিজ 

এমআইএস, �া�� অিধদ�র, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

 


