একজন বা া যিদ ২০১৮ সােলর নােবল িজেত নয় তেব কমন হেব?
নাজমু সািকব রজা

একটা পকথার গ

নােবা আজ।

একজন মুসিলম বা া ছেল তাও আবার মা ৬ বছর বয়

ছেল। যিদ ২০১৮ সােলর পদাথ

িব ােন নােবল াইজটা িজেত নয় তেব কমন হেব? অবাক লাগেছ তাই না? মােটই অবাক
হেবন না। ছেল

পকথার কউ নয় । স একাধাের িনেরট এিশয়ান ও বা ািল মুসিলম এবং

ড. ইউনুেসর নােবল িবজেয়র নপেথ থাকা আমােদর রাশীদুল ভাইেয়র ছেল!
সুবণ আইজ াক

ধু নােবল পেত যাে

এইজন নয় তার এই ছা বয়েসই যসব অজন েল

আপনার চাখ কপােল উেঠ যেত পাের।
আমােদর সমেয়র আইন াইন নােম পিরিচিত পাওয়া সুবন ইিতমেধ ই হাভাড ইউিনভািস
থেক থম বাংগালী িহেসেব তার
পিরিচত ডানা

া

ীকৃ িত পেয়েছ ।

ধু তাই নয়, উ াদ

িকংবা জজ বুশ থেক সুচতু র বারাক ওবামা, ি

ম িকংবা রাজপিরবােরর ি

িসেড

িহেসেব

শ ধানম ী থেরসা

উইিলয়াম বা রানী এিলজােবথ সবাই সুবণ ক িচ

িদেয়েছ,

ীকৃ িত িদেয়েছ । এই তািলকায় আেরা আেছন যু রাে র সােবক পররা ম ী িহলারী ি

ন,

জন করী থেক দুিনয়ার সব তাবড় তাবড় মাথা েলা। সবাই যখন সুবণ ক িনেয় মাতামািত
করেছ তখেনা িক

আমােদর ধানম ীর অব ান িক

এখেনা আমরা জািন না। তার ামী

এম. ওয়ােজদ আিলর মত একজন পরমাণু িব ানী য দশ থেক যথােযাগ মযাদা পায়িন । স
দেশ সুবণ ক কমন মুল য়ন করা হেব আিম যািন না। রাশীদুল ভাইয়ােক তাই বলব সুবণর

মইন পিরচয় বা ািল নয় একজন এিশয়ান মুসিলম িব ানীই যেত । তেব সুবণর জন
িতিদন নামাজ পেড় দায়া কির । আগামীর িবে িব ােন নতৃ

িদেব আমােদর সুবণ ইসহাক

বারী। একজন বা ািল মুসিলম িব ানী পরবত আ ুস সালাম বা আ ুস সালাম াস।

লখক
নাজমু সািকব রজা
২য় বষ, ইেলকি কাল এ া

ইেলক িনক িবভাগ

মানারাত ই ারন াশনাল ইউিনভািস

