
   
 

’SEEDING LABS Instrumental Access Award- 2020' এর শিপমেন্ট গ্রহণ  
 

 
 

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘SEEDING LABS Instrumental Access Award- 2020' এর 

প্রাে ৩ ক াটি িা ার গয়িষণা সরঞ্জামাবদ্ এয়স ক  ৌঁয়েয়ে। ১৮এবপ্রল ২০২১, রবিিার, 

স াল ১১িাে বিশ্ববিদ্যালয়ের উ াচার্ য (দ্াবেত্বপ্রাপ্ত) অধ্যা   ড.  ামালউদ্দীন 

আহমদ্ বি য়মন্ট এর র্ন্ত্র াবিগুয়লা আনুষ্ঠাবন ভায়ি গ্রহণ  য়রন। এর র 

র্ন্ত্র াবিগুয়লা বিভায়গর কচোরমযান অধ্যা   ড. বদ্লারা ইসলাম িরীফ -এর বন ি 

িুঝিয়ে কদ্ন। 

উ াচার্ য (দ্াবেত্বপ্রাপ্ত) অধ্যা   ড.  ামালউদ্দীন আহমদ্ িয়লন, আমার কর্ 

গয়িষণা সরঞ্জাম ক য়েবে, এয়ি  য়র এ টি উচ্চ মানসম্পন্ন লযাি তিবর  রয়ি 

 ারয়িা। র্া িায়োয়ি য়নালঝজ যাল গয়িষণার জনয খুিই গুরুত্ব ূণ য। বিক্ষাথীয়দ্র 

জনয এই সামগ্রীগুয়লা অয়ন িাই গয়িষণার  ায়জ নিুন মাত্রা কর্াগ  রয়ি।  
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আমায়দ্র ইচ্ছা  য়রানার ভযাবরয়েন্ট বনয়ে গয়িষণা  রা,  ািা াবি কসগুয়লা 

প্রবিয়রায়ধ্ ব ভায়ি ভযা বসন তিবর  রা র্ায়ি কসিা বনয়ে  াজ  রা। 

বসবডিং লযাি (Seeding Labs Instrumental) বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষা ও গয়িষণার 

উন্নেয়নর জনয আধ্ুবন  র্ন্ত্র াবি সহ প্রাে ৩ ক াটি িা ার উচ্চমান সম্পন্ন লযাি 

সরঞ্জাম প্রদ্ান  য়রন। অযাওোডয ক াষণার প্রাে ১১ মাস  র আজ স ায়ল 

আয়মবর ার কিায়টান কথয়  এসি লযাি সামগ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে এয়স ক  ৌঁোে।  

িািংলায়দ্ি কথয়  জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালে প্রথমিায়রর ময়িা এই অযাওোডয অজযন 

 য়র। গি িের ২৭ কম ২০২০ বসবডিং লযাি সিংিাদ্ বিজ্ঞবপ্তর মাধ্যয়ম এই এওোডয 

ক াষণা  য়র।  

গি িের বিয়শ্বর ১০টি কদ্য়ির কমাি ১৮টি বিশ্ববিদ্যালে এই অযাওোডয অজযন  য়র। 

িািংলায়দ্য়ির বিশ্ববিদ্যালেগুয়লার ময়ধ্ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালে এিা প্রথম অজযন 

 য়রন। 

২০২০ সায়ল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কজয়নটি  ইঝঞ্জবনোবরিং এন্ড 

িায়োয়ি য়নালঝজ বিভাগ, িািংলায়দ্ি হয়ি সি যপ্রথম এটি অজযন  য়র এিিং এিের 

এবিো মহায়দ্ি হয়ি প্রাপ্ত এটিই এ মাত্র অনুদ্ান প্র ল্প। এই প্র য়ল্পর আওিাে 

আমায়দ্র বিভাগ দ্ুইটি ব বসআর কমবিন, ওোিার ব উবরবফয় িান বসয়টম, 

িায়োলঝজ যাল কসফটি ক বিয়নি, কে য়রাফয়িাবমিার, বফউম হুড, কসবিবফউজ  
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কমবিন, কডবসয় ির, ভযাব উম বফল্য়রিন, কজল ইয়লয়রায়ফায়রবসস কমবিন, 

মযাগয়নটি  টাোরার, ভয়িযক্স, ওোিার বডবটয়লিন বসয়টম ও বিবভন্ন ধ্রয়ণর  

ইনব উয়িিরসহ ৯৪টি র্ন্ত্র াবি বিভায়গর গয়িষণা  ার্ যক্রয়ম র্ুক্ত হয়লা। জীি 

প্রর্ুঝক্তর প্রাে প্রবিটি গয়িষণা অবধ্য়ক্ষয়ত্র এই লযািটি অগ্রণী ভূবম া  ালন  রয়ি।  

গয়িষণা র্ন্ত্র াবিগুয়লা গ্রহণ  রার সমে আরও উ বিি বেয়লন বিশ্ববিদ্যালয়ের 

প্রক্টর ড.কমাস্তফা  ামাল,সহ ারী প্রক্টরিনৃ্দ,  বরচাল ,  বর ল্পনা,উন্নেন ও 

ওো যস দ্প্তর, প্রধ্ান প্রয়  িলী,  ম য িযা ও  ম যচারীিনৃ্দ।  

উয়েখয, আয়মবর ার বসবডিং লযাি নায়মর এ টি কিসর াবর সিংগঠন এই অযাওোডয 

বদ্য়ে থায় । এই কপ্রাগ্রায়মর মাধ্যয়ম বনম্ন ও মধ্যবিত্ত কদ্য়ির বিশ্ববিদ্যালয়ের িরুণ 

বিজ্ঞানীয়দ্র বিক্ষা ও গয়িষণার জনয স্বল্প খরয়চ উন্নিমায়নর তিজ্ঞাবন  র্ন্ত্র াবি 

কদ্ওোর িযিিা  য়র থায় । র্ার উয়দ্দিয বনম্ন মধ্যবিত্ত কদ্য়ির িরুণ বিজ্ঞানীয়দ্র 

নিুন ব েু আবিষ্কার ও গয়িষণাে উৎসাবহি  রা। 
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