সুবণ% হেব )থম ,নােবল জয়ী বাঙািল িব5ানী
আিমন ,মাহা7াদ, মাছরা;া <িভ

ভূ িমকা:
,কান বা;ালীর িবA কািপেয় ,দওয়ার দৃEাF ,নই । সুবণ% এই ,রকড% ,ভে;েছন দুই বছর বয়েস ।
তার বয়স এখন ছয়। এই বয়েস মানুষ তােক িনউটন এবং আইনQাইেনর সােথ তু লনা করেছ।েকউ
,কউ বলেছ এই বছর িতিন পদাথ%িব5ােন ,নােবল পুরRার পােবন! আিম বলব ,নােবল তার জনS
িকছু ই না!
দুিনয়া জুেড় যারা কিব,সািহিতSক,বা আিবRারেকর বেন িগেয় জগৎ ,সরা হেয়েছন, ,নােবল পুরRার ,পেয়েছন,
তারা ,সরা হেত এক যুগ বা দুই যুগ আবার অেনেক তার ,চেয়ও ,বিশ সময় িনেয়েছন! সুবণ% আইজSাক
মা[ ,দর বছের সারা পৃিথিবেক নারা িদেয়েছন যা িছল অেনেকর কােছ ,কীতু হল বা অিভAা\ । হSা আিম
]কই বলিছ ! )যুি_র দুিনয়ায় এখন আর ,কান িকছু ই চাপা থােকনা । মািক% ন ,)িসেড` বারাক ওবামার
িচ]র মাধSেম ,গাটা দুিনয়া ইেলbিনক ও ি)` িমিডয়ার বেদৗলেত তা হাের হাের ,টর ,পেয়েছ। ,দেখেছ না
এটা ,কান ,কীতহল বা অিভAা\ ,কান িবষয় নয় । আিম বিল সুবণ% আইজSাক ইAেরর পd হেত এক
িবেশষ ,নয়ামত । মা[ ,দর বছের ,য,তকমা িতিন ,দিখেয়েছন তােত িনিeেF বলা যায়, িনউটন
আনQাইনেক খুব অf সমেয় ছািড়েয় যােবন িতিন । এবার আসুন ,যেন ,নই ,ক এই িবgয় িশhর গf:

,ক এই িবgয় বালক:
২০১২ সােলর ৯ এি)ল যু_রােm বসবাসরত বাংলােদিশ বংেশাnূ ত িপতা রাশীদুল বারী আর মা, শােহদা

ও

বারীর মূখ আেলািকত কের জo ,নন এক িব\য় িশh সুবণ% বারী, পুেরা নাম সুবণ% আইজSাক বারী । িপতা
রােশদুল বারী ,পশায় একজন িশdক, িযিন বত% মােন আেমিরকার িনউইয়ক% িস< ইউিনভািস%<র বাpখ কেলেজ
গিনত শােqর একজন অধSাপক এবং একইসে; িনউিভশন চাট%ার হাই Rু ল ফর এডভাsড মSাথ অSাt
সােয়েs পদাথ% িব5ােনর িশdক । সুবণ% তােদর িদতীয় সFান ।
সুবণ%র একমা[ বড় ভাই িরফাত আলবাট% বারীর বয়স ১৫ বছর। িতিন vকিলন ,টেকর ৯ম ,wেডর ছা[
,সও অসাধারণ ,মধার অিধকারী। ৭ < ভাষায় কিyউটার ,)াwািমংেয় অভSz। সুবণ% তার বাবার
লSাবেরটিরেত যাে{ এবং অ|শাq ছাড়াও রসায়েনর িবিভ} িবভাগ সyেক% ধারণা িনে{। ছয় বছর বয়সী

সুবণ% আইজSাক িনউ ইয়ক% িস< িগফট & টSােল` ,)াwাম এর ছা[। ২০১৪ সােল, িনউ ইয়েক% র িস<
কেলেজর ,)িসেড` ড. িলসা কাইেকা তাঁেক "আমােদর সমেয়র আইনQাইন" িশেরানাম িদেয়িছেলন।
২০১৫ সােল সুবণ% িপএইচিড zেরর গিণত, পদাথ%িব5ান ও রসায়েনর সমসSা সমাধােনর জনS
,)িসেড` ওবামার কাছ ,থেক \ীকৃ িত পায়। ইিতপূেব% বাঙািল িহসােব ড. মুহা7দ ইউনুস ,কবল
,)িসেড` বারাক ওবামা িরকগিনশন ,পেয়িছেলন।

িবgয় বালেকর িবgয়কর আিবRার :
ঘটনার hp ,যভােব,এেকবাের ,ছাটেবলার কথা িশh সুবণ% আইজSাক বারী িনউইয়েকর এক< হাসপাতােলর
,বেড ‚ের কাতরাি{ল। তার বাবা রাশীদুল বারী বলেলন, ‘আই লাভ ইউ ,মার দSান এিনিথং ইন দS
ইউিনভাস%’। সুবণ% তার বাবােক পাƒা )„ কের, ‘ইউিনভাস% অর মািƒভাস%?’
কেলজ িশdক রাশীদুল বারী চমেক যান। িক… তখনও িতিন জানেতন না এই সুবণ% ৩ বছর বয়েস অংক,
পদাথ% িব5ান এবং রসায়েন দdতা ,দিখেয় সারা পৃিথবীেক নািড়েয় ,দেব। ,সই সুবণ% ইেতামেধS যু_রােmর
িবAিবদSালয়‡েলােত ˆহ-ˆচ ,ফেল িদেয়েছ।
বাংলােদিশ বংেশাnূ ত সুবণ%র ,মধা িবgয় সৃিE কেরেছ সব%[। ,য এখনও Rু েলই যায়িন, ,স কীভােব জSািমিত,
বীজগিণতসহ রসায়েনর জ<ল িবষেয়র সহজ সমাধান িদে{ এমন )„ সকেলর। মা[ ,দড় বছর বয়েস
রসায়েনর পয%ায় সারণীর গf hিনেয়েছন তার বাবা রািশদুল বারী।
িতিন জািনেয়েছন, ওর মা ওেক অংক ,শখাি{েলন। হঠাৎ সুবণ% বলল, ‘ইফ ওয়ান ‹াস ওয়ান ইŒSয়ােƒা টু ,
দSান টু ‹াস টু ইেকায়ােƒা ,ফার এবং এন+এন ইেকায়ােƒা টু এন, তাই না?’ রাশীদুল বারী তখন পােশর pেম
তার ছা[েদর পরীdার খাতা ,দখিছেলন।
,ছেলর এমন )িতভায় মুŽ হেয় রাশীদুল বারী তােক অSাডভাsড মSাথ অSাt সােয়েsর ,লসন ,দয়া hp

করেলন। আর এভােবই মা[ ২ বছর বয়েস ,স রসায়েনর িপিরয়িডক ,টিবল মুখz কের ,ফলল। এ
অিবAাসS কথা< িস< ইউিনভািস%< অব িনউইয়েক% র ছা[-িশdকেদর মােঝ ছিড়েয় পড়ার সে; সে; ‘বারী
সাইs লSাব’ এবং ,সাশSাল িমিডয়ােতও ছিড়েয় পেড় এ িবgয়কর )িতভার কথা।
হই চই ,পৗঁছায় ,মডগার এভাস% কেলেজর ভাইস ,)িসেড` ,জরা• ,পাজমSােনর কােনও। িতিন সুবণ%র ,মধা
যাচাই করেত চান। সুবণ% পয%ায় সারণীর সব‡েলা এিলেম` বেল ,পাজমSানেক অবাক কের ,দয়। ,সিদন
িতিন এতই মুŽ হেয়িছেলন ,য, ১ বছর পর অথ%াৎ গত ২৫ নেভ‘র আবার তােক ,ডেক পাঠােলন।
এরপর ডাক পেড় ভেয়স অব আেমিরকার বাংলা িবভাগ ,থেক। বাবা বারী তােক িনেয় যান ওয়ািশংটন
িডিসেত ভেয়স অব আেমিরকা Qু িডওেত। ,সখােন সাবিরনা ,চাধুরী ,ডানা তার ই`ারিভউ ,নন এবং
বছেরর ,সরা কিন’ ই`ারিভউ িহসােব তারা এটা বাছাই কের ইংেরজী নববেষ% পুনঃ)চার কেরেছ। এরই
মেধS অেনক‡েলা সােয়ি`িফক এ”েপিরেম` কের ফেলেছ সুবণ%। ডাক পেড়েছ যু_রােmর িবিভ} Rু ল-কেলজ
,থেক।

!কমন হেত পাের িব.ানী সুবণ3 আইজ7ােকর ভিবষ7াৎ :
এক< িচ]ই বেল িদেত পাের ,কমন হেত পাের আমােদর খুেদ আইনQােনর ভিবষSৎ হSা পাঠক, আিম মািকন%
মু•েু কর সােবক ,)িসেড` বরাক ওবামার ,সই ঐিতহািসক িচ]র কথা বলিছ । আসুন ! একটু পের ,নই
এক< ,ছা— িশhেক একজন রাm নায়ক িক মSােসজ িদেলা তার ঐিতহািসক িচ]িত -,হায়াইট হাউেজর
অিফিসয়াল ,থেক পাঠােনা ওই িচ]েত বারাক ওবামা িলেখেছন,
‘ি)য় সুবণ%,
আশা করিছ তু িম ,তামার কেঠার )ির˜ম এবং অজ%েনর জনS তু িম গব% অনুভব কর। ,তামার মেতা িশdাথ™
আেমিরকায় আেরা দরকার, যারা Rু েল কেঠার )ির˜ম করার ,চEা কের, বড় \š ,দেখ এবং আমােদর
সমােজর পিরবত% ন ঘটায়। আমােদর ,দশ অেনক চSােল› মুেখামুিখ হয়। িক… আমরা যিদ ঐকSবœ হই
তাহেল এসব ,মাকােবলা করা ,কােনা বSাপারই নয়। তু িম ,তামার )েচEা চািলেয় যাও, আিম ,তামার সে;
আিছ। ,তামার কােছ আিম অেনক বড় িকছু )তSাশা কির।’
,)িসেড` ওবামা সুবেণ%র কাছ ,থেক অনু)ািণত হেয়েছন বেলও জানান িচ]েত।ভাবেছন কী এমন কেরেছ এই
‘িবgয় িশh’ সুবণ%, যার জনS িবেAর সবেচেয় dমতাধর বSি_ তােক িচ] িলখেলন। হSাঁ, তার )িতভার কথা
hনেল অিভভূ তই হেত হয়।

দািয়•শীল বাবা, এক অনুসরনীয় দৃEাF:
,নেপািলয়ন ,বানাপ%াট একবার বেলিছেলন “,তামরা আমােক িশিdত মা দাও, আিম ,তামােদরেক িশিdত জািত
িদেবা ” হSা বžু রা ! গpর বাŸা জo িনেলই গp হয় । ছাগেলর বাŸা জo িনেলই ছাগল হয় িকF
মানুেষর বাŸা জo িনেলই মানুষ হয়না, তােক মানুষ বানােত হয় । আমােদর সমােজ লd করা যায়, সFান
জo িনেলই মেন করা হয় ও মানুষ হেব, না এটা ভূ ল ধারনা ! ওেক আপনার মানুষ বানােত হেব। একটা
সFান ,ক মানুষ বানােত কত সাধনা আর কত িকছু ,য তSাগ করেত হয় । সুবণ% আইজSােকর িপতা
রািশদুল বারীেক ,দখেলই তা অনুমান করা যায় । িদন-রাত সারাdন ,যন ি)য় কিলজার টু কেরা দু”,টা
সFানই ,যন সব । হSা আিম সুবণ% আর তার বরভাই িরফােতর কথা বলিছ। যােদর ,ক মানুষ বানােত
বাবা রােশদুল বারী সকল আরাম আেয়শ ,ক হারাম করেত চেলেছন । আমরা যারা অিভভাবক,সFান ,ক
মানুষ বানােত চাই তােদর জনS এটা হেত পাের এক অনুসরনীয় দৃEাF ।

আমােদরও আেছ জগৎ ,সরা িব5ানী :
আইজSাক িনউটন,আর আলবাট% আইনQাইেনর মেতা জগৎ ,সরা মহা িব5ানী হেত কার না মন চায়। আর
,স যিদ হয় এিশায়ার ,ছা— ভু -খেt অবি ত ৫৬ হাজার বগ% মাইেলর বাংলােদশ নামক ,দেশর ,ছা— এক
িশhর তাহেল ,তা আর আনে¢র অF ,নই । িব5ােন ,নােবল পাওয়া বা;ালী মুসিলম িহেসেব সুবণ%
আইজSাক বারীই হেব )থম ,স আশা সুবণ%ই জািগেয়েছ। িশh বয়েসই অসাধারন কািরশমা ,দিখেয় )থম
বাংলােদিশ িহেসেব ,গাটা পৃিথবী ,ক নারা িদেয়েছন িতিন। এই আিম,আমরা, আমােদর ,দশ কতটু Œ এর মুলS
িদেত পারেবা জািননা। তেব ,দেশর কত% ােদর উিচৎ হেব এখিন এর যথাযথ মুলSায়ন করা, কারন সুবণ%রা
একবার জo ,নয়, বার বার নয় । আমরা ,যন পৃিথবীেক বলেত পাির আমােদরও আেছ সুবণ%।

আF%জািতক ইসুSেত সুবণ%:
অসাধারন )িতভার অিধকারী সুবণ% আইজSেকর নাম িদন যতই যাে{ ততই ,হায়াইট হাউস আর ওয়ািশংটন
িডিসর সীমানা ,পিড়েয় ছিড়েয় পরেছ ,গাটা িবেA । hধু একজন খুেদ িব5ানী িহেসেব নয়, আF%জািতক
‡p•পূণ% ইসুSেত সুবণ% জানান িদেয়েছন,হতSা স£াস আর রাহাজানীর মাধSােম কখেনা শািF িনিeত হয়না।
শািF িনিeত হয় কSািরয়ার গঠন আর গভীর 5ানজ%েনর মাধSােম,এটাই শািFর মূল চািবকা] । এভােবই
সুবণ% িনেজেক জানান িদে{ একজন আদশ%বান বাহক িহেসেবও । ,রািহ;া সংকট, \াধীন িফিলিzন ইসুS,

আইএসআইএস স£াসবাদ, বাংলােদেশর সড়ক আে¢ালন সহ িবেAর সকল সংকট কািলন সমেয় িতিন িনেজেক
তু েল ধেরেছন মানবকলSান কামী িহেসেব। যা তােক িনেয় ,গেছ অেনক উŸতায় ।

উপসংহার:
সুবণ% ,নােবল পােব,এমন আশা িবেAর সকেলর । বাংলােদেশর ,কা< ভ_ তািকেয় আেছ সুবেণ%র ,নােবল
পাওয়ার িদেক । িশh বয়েষ ,নােবল পাওয়াটা অ\াভািবক। িক… িতিন

\াভািবক নন। িতিন মুসিলম জনS

ঈAেরর এক< িবেশষ উপহার! িতিন ৬ বছর বয়েস হাভ% াড% ,থেক \ীকৃ িত ,পেয়েছন! অেনেকই এ< ,নােবল

পুরRােরর সােথ তু লনা কেরন কারণ )থমবােরর মেতা িবেAর এক ন‘র িবAিবদSালয় ছয় বছেরর
এক< বাঙািল িশhর ,মধার \ীকৃ িত িদেলা।এটা এখন টপ অবদা ওায়%া• । হাজােরা িশh-িকেশার ও
অিভভাবকরা তার ,নােবল পাওয়ার মধS িদেয় ,)রনা খুজেব এটাই \াভািবক!
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