
                                                                                            
 

গেম িং অ্যাপস “আ ার বঙ্গবনু্ধ” সম্পর্কে ভার্চ েয়াল আর্লার্না গের্ে উপার্ার্য ের 

সার্ে মবএনমসমস গসৌজর্নয সাক্ষাৎ 

 

 
 ুজজববে ে ও স্বাধীনতার সুবর্ ে জয়ন্তী উপলর্ক্ষ  ুজিযদু্ধ মবেয়ক  ন্ত্রর্ালর্য়র 

সর্েলন কর্ক্ষ েত ১৬ জানুয়ামর  ুজিযুদ্ধ মবেয়ক  ন্ত্রনালয় এবিং মবএনমসমস 

অ্মধদপ্তর এর গযৌে উর্দযার্ে জামতর মপতা বঙ্গবনু্ধর জীবন বতৃ্তান্ত ও জীবনাদে ে মনর্য় 

মনম েত “আ ার বঙ্গবনু্ধ” েীে েক গেম িং অ্যাপস এর উর্বাধন করা হয়। 

 

এ উপলর্ক্ষ ১০ গেব্রুয়ামর ২০২২, বহৃস্পমতবার র না গরজজর্ ন্ট কতৃেক আর্য়াজজত 

ভার্চ েয়াল আর্লার্না সভা গের্ে জেন্নাে মবশ্বমবদযালয় মবএনমসমস কমন্টনর্জন্ট 

কযার্েটবনৃ্দ মবশ্বমবদযালর্য়র উপার্ায ে অ্ধযাপক ে. গ া. ই দাদলু হর্কর সার্ে তার 

কায েলায় গসৌজর্নয সাক্ষাৎ কর্রন। এস য় মপইউও আমতয়ার রহ ান, মসইউও গ াোঃ 

 া ুন গেখ, আম ে স্টাে এবিং মবএনমসমস কযার্েটবনৃ্দ উপমিত মির্লন।  

 

উর্েখয "আ ার বঙ্গবনু্ধ" অ্যাপ এর  াধযর্  বঙ্গবনু্ধর জীবনী মেজজটাল প্লাটেের্ ে 

সহজ ভার্ব তচ র্ল ধরার গর্ষ্টা করা হর্য়র্ি । এই গেম িং অ্যাপটট বযবহার্র বঙ্গবনু্ধর 

গদের্ে , আদে ে এবিং গনতৃর্ের গুনাবমলর্ত বলীয়ান হওয়ার পাোপামে 

আত্মমবশ্বাসী একটট জামত েঠন করা সম্ভব হর্ব। 

 

আ ার বঙ্গবনু্ধ গ াবাইল গেম িং অ্যাপটট বািংলা এবিং ইিংর্রজজ ভাোয় ততরী এ ন 

একটট গে  যা গখলার  াধযর্   একজন বযজি বঙ্গবনু্ধর বর্ োঢ্য জীবনী সহজ ভার্ব 



                                                                                            

জানর্ত পারর্ব এবিং বঙ্গবনু্ধ আদর্ে ে গদের্ে  তো গনতৃর্ের গুনাবমলর্ত উজ্জিমবত 

হর্ব।  

বঙ্গবনু্ধর অ্মবনােী গর্তনা ও আদে ে জীবনী েজন্ম গের্ক েজন্মান্তর্র মেজজটাল 

প্লাটের্ ে িম়ির্য় গদয়ার জনয বািংলা এবিং ইিংর্রজজর্ত ততরী করা হর্য়র্ি অ্যাপ 

মভমত্তক গে  “আ ার বঙ্গবনু্ধ”। গে টট সবার মনকট িম়ির্য় গদয়ার জনয বািংলার্দে 

সরকার্রর  ুজিযদু্ধ মবেয়ক  ন্ত্রর্লয় সামব েক সহায়তা েদান কর্রর্ি। সব েেের্  

এন্ড্রর্য়ে গেম িং অ্যাপ "আ ার বঙ্গবনু্ধ ” োউনর্লাে কর্র গ াবাইর্ল ইন্সটল করর্ত 

হর্ব। ইন্সটল কর্র গে সটট র্ালু করার পর্র ইন্টারর্েস আসর্ব। গযখার্ন একজন 

েমতর্যােীর্ক বযাজিেত তেয েদান কর্র তামলকাভূি হর্ত হর্ব। গে সটট 

গখলাকালীন দুটট স য় ের্না করার  াধযর্  মবজয়ী মনর্ েয় করা হর্ব। গসইর্ক্ষর্ে এই 

স য় েননা একটট োটার্বস সাভোর্র জ া হর্ব এবিং গসখান গের্ক ওর্য়ব ইন্টারর্েস 

এর  াধযর্  তা জানা যার্ব। অ্তোঃপর মবমভন্ন পয োর্য় গখর্ল সেল েমতর্যােীরা 

জাতীয় পয োর্য় পুরস্কার লার্ভ সক্ষ  হর্ব। 

 

“আ ার বঙ্গবনু্ধ’’ গেম িং এযাপস েীে েক অ্নুষ্ঠান উপলর্ক্ষ এক েমতর্যামেতার 

আর্য়াজন করা হর্য়র্ি।  ১৬ জানয়ুামর গের্ক শুরু হওয়া এই েমতর্যামেতটটর্ত 

আো ী ২৬  ার্ে রাত ১২ টা পয েন্ত অ্িংেগ্রহর্ করা যার্ব। 

 


