িনউটন, আইন াইন সাবধান, আমােদর আেছ সূবণ
-আসাদু ামান

জািন না বাংলােদেশর আকাশ সীমানা কতটু । এই সীমানার মেধ মহাকােশ কােনা ন
িক না? িকংবা থাকেলও তার নাম িক? িক
আমরা এক
৬

ন

আেছ

বাংলােদশর আকাশ সীমানার িদেক তাকােল

দখেত পাই যার নাম সুবণ আইজ াক। এই ন

েক আমরা জানেত পারলাম

বছর পর। এটােক দুভাগ ছাড়া আর িকছু ই বলা যায় না। থাক না সই অিভমােনর কথা!

এখন সময় ধুই সূবণ, ধুই জয় আর জানার সময়। সূবণেক থম জানেত পাির, যখন িন
িতন বছেরর এক

বা া পযুায় সারণী মুখ কেরেছ, িক সবনাশ! এরপর দখা পলাম

Bari Science Lab, আমােক আর ক পায়? লাইক িদেয় আিম িনেজই হেয় গলাম সূবণ, কারণ
সূবণ যা কের তার ায় সবই সহেজই পেয় যাই Wall এ, আহা িক আন !
এরপর

হেলা ধুই আিব ার এবং াি । সূবেণর আিব ােরর ঝু িড়টার ভার নহােয়ত কম

নয়- িফেবানাি রািশমালা আর গাে ন অনুপােতর জন

ত গিতর অ ালগিরদম, িনউ

ম াথােম কস ফর াক হাল, টেপালিজ, ক াল লাস আরও কত িক? হাভাড, হায়াইট হাউস

এর দওয়া ীকৃ িত তার ভরেবগ ক বািড়েয়েছ ব

িসেড

ওবামা,  িসেড

ব
ু , ি
 শ

েণ।

শ ি কার, রাণী এিলজােবথ সুবেণর িতভায় মু

ও

িবি ত হেয় তােক অিভন ন ও তার সােথ সা াত করার জন আম ণ প িদেয়েছন।
এেতা ছা এক

ছেল যার আিব ার এবং াি

সখােন! আেগই বেলিছ এখন সময়
একটা বা া হা

হা

দেখ গাটা িব আজ অিভভূ ত আর আমরা

ধুই সূবেণর এবং জানার। ভাবেতই অবাক লােগ, য বয়েস

পা পা কের খলেত থাকার কথা স বয়েস সূবণ যা িকছু আিব ার ও

সমাধান কেরেছ, সিত ই য সবিকছু র স ক উ ারণও আমরা করেত পাির না। তা িক হেয়েছ?
সূবণ তা আমার, আমােদর, বাঙালীর, বাংলােদশর।
গিণত থেক মহাকাশ, কাথায় নই সূবণ? সব ই িবচরণ এই

ু েদ িব ানীর। সূবণ নােবল

পােব িক না জানা নই তেব " াি র চেয় ত ািশত ব েক িনেজর অধীেন এেন বশীভূ ত করার
আন ও নহােয়ত কম নয়"। সূবণ আইজ াক বারী এিগেয় যােব ন ে র মেতা আমরা যন
নেত ও দখেত পাই সই থম লাইেনর ন

টােক য বাংলােদেশর আকােশ অব ান কের

সম মহািব েক আেলািকত করেব, আর যার িদেক আ ল
ু তািকেয় আমরা বলেত পারবআইন াইন, িনউটন সাবধান, আমােদর আেছ সূবণ। গিণত, পদাথ, জ ািত িব ান ক বলেত
চাই আমােদর আেছ আর এক িব ান যার নাম সূবণ িব ান
রংপুেরর অিধবাসী লখক ( মা. আ
 সাদু ামান) পদাথিব ােন িবএসিস স াননা অজন কেরন।
িতিন পদাথিব ােন এমএসও অজন কেরন

