বাংলােদেশর থম কি

4/1/2014

বাংলােদেশর থম কি

উটার িভিডও গম িসিরজ হািতরিঝল

উটার িভিডও গম িসিরজ হািতরিঝল

ঢাকা: হািতরিঝল দখেত যানিন এমন কােনা ঢাকাবাসীেক খু
েঁ
জ পাওয়া যােব না। ধু
ঢাকাবাসী নয়, দেশর ত অ ল থেকও
মানু
ষ আেসন হািতরিঝল দখেত। কােরা কােছ হািতরিঝল স াহ শেষর একটু
িবেনাদেনর নাম। কােরা কােছ হািতরিঝল এক
অনু
ে রণার নাম।
কউবা হািতরিঝলেক িনেয় বা ব থেক অেনক দূ
ের ে র জাল বু
েন আর ত েয় অহ াের আরও দীি েত উ ল হয়। কােরা কােছ
এই ভাবনাও উঁ
িক দয়, িনজ উেদ ােগ হািতরিঝল যখন বানােত পেরিছ, িনজ যু
ি েত তখন আেরা বড় িকছু
বানােত পারব।
তমনই এক ত ণদল হািতরিঝলেক িনেয় ে র জাল বু
নেত
কের এবং স
ফলল “হািতরিঝল: ি ম িবিগনস” নােম এক কি উটার িভিডও গম িসিরজ।
আইিস িমিনি ’র সহেযািগতায় স

সবার মােঝ ছিড়েয় দওয়ার জন তারা বািনেয়

িত এক জমকােলা অনুােনর মধ িদেয় উে াধন হেয় গল এ িভিডও গমেসর।

অনুােন ধান অিতিথ িহেসেব ব ব দন জু
নােয়দ আহেমদ পলক এমিপ ( িতম ী তথ ও যু
ি ম ণালয়) এবং িবেশষ অিতিথ
িহেসেব উপি ত িছেলন শামীম আহসান িসেড অফ ব ািসস ; মাজাে ল বাবু
, ধান স াদক ও ব ব াপনা পিরচালক, একা র
িভ।
িবেশষ ব া িহেসেব উপি ত িছেলন মাহবু
ব জামান া ন ব ািসস; ড. ওয়াং, ক পিরচালক, “We Make Games” এবং গাউসু
ল
আলম শাওন, ব ব াপনা পিরচালক, ।
অনুােন সভাপিত কেরন ম ািসভ ার ু
িডও িলিমেটড এর িসইও এস এম মাহাবু
ব আলম ।
আমােদর দেশর এক িবশাল সংখ ক িশ ই বেড় উেঠ ‘অ াংির বাড’ বা ‘ব ােটল িফ ’ এর মত গমস খেল। এটা যন সবাই ধেরই
িনেয়েছ আমােদর িশ রা বেড় উঠেব ‘ডু
ম’ কি উটার গমস খলায় মধ বয়সী বা বু
েড়ারাও কম যান না। এই বা বতােক সামেন
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রেখ একদল ত ণ একরাশ
লখার জন ।

িনেয় িনর ন কাজ কের যাে
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নতু
ন কের বাংলােদেশর কি

উটার িভিডও গমেসর ইিতহাস

পু
েরা গমেসর িডজাইন করা হেয়েছ
আর বা বতার িম েণ। সভ তার িবকােশ আজ যমন মানু
েষর দূ
রদমনীয় গিত মা েত,
আকােশ ও পািনেত তমিন “হািতরিঝল: ি ম িবিগনস” গমস ও িনমাণ করা হেয়েছ এ িতন উপকরণেক মাথায় রেখ; তথ
যু
ি র এই যু
েগ নতু
ন মা া িহসােব যাগ হেয়েছ
যা মূ
ল চালেকর আসেন বেস আেছ।
িবেনাদন, রামা কর, ভােয়াল া এ িতনই থােক কি উটার গমেসর উপজীব । পু
েরা পিরবারেক িনেয় উপেভােগর মত গমস খু
ব
বিশ খু
েঁ
জ পাওয়া যােব না। হািতরিঝল এে ে ব িত ম উেদ াগ। পু
েরা গমস িনিমত হেয়েছ পিরবােরর িবেনাদেনর কথা
মাথায় রেখ।
িনমাতারা জানান হািতরিঝল কি উটার িভিডও গম ছাড়ার পর াটেফােন খলার জন এর অ া েয়ড সং রণও তির করা
হেব। আর এর পৃেপাষকতা কেরেছ বাংলােদেশর ব খ ািতস
ব বসািয়ক িত ানসমূ
হ।
এখন গেবষণা চলেছ গমস িক কের আমােদর সং ৃ
িত ও ইিতহাস িশ ার মাধ ম হেত পাের।
এ ব াপাের গমস িনমাতা দেলর ধান গেবষক এবং ম ািসভ ার ু
িডও িলিমেটড’র ধান িনবাহী কমকতা এস এম মাহাবু
ব আলম
জানান তার এক অিভনব কমসূ
িচর কথা যার নাম “We Make Games”- যখােন সারা বাংলােদশর ৫০০ ু
ল ও কেলেজর এক লাখ
িশ াথ গমস িনমােণর কলােকৗশল হােতখিড় পােব। তারাই রচনা করেব আগামীর জন নতু
ন ইিতহাস, আর একইসে গড়েব
িনেজেদর ক ািরয়ার।
বাংলােদশ সময়: ১৮৫০ ঘ া, মাচ ৩১, ২০১৪
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