আইন ােনর বয়স এখন ৬ বছর
~মিবন িসকদার, জাহা ীরনগর িব িবদ ালয়

অবাক হে া? হবারই কথা। বয়স ৬ বছর,
িত িনে হাভাড িব িবদ ালেয় ভিত হওয়ার
জেন । ৬ বছর বয়সী বাংলােদেশর বংশভূ ত আইন াইনেক ক না চেন ?
ঘটনার
২০১৩ এর জুেন। স
 ুবণ আইজ াক বয়স তখন ১ বছর। স তখন তার মােয়র সােথ
বেস যাগ এর অ িশখিছেলা। সুবেণর বাবা, র
 াশীদুল বারী Bronx Community College
এর ম াথেম
এর িশ ক। িতিন পােশর েম বেস তার ছা েদর পরী ার খাতা দখিছেলন.
হটাৎ পােশর ম থেক সুবেণর মােয়র কৗতূ হল জড়ােনা ডাক পড়েলা তার। পােশর ম
যেতই সুবেণর মা বলেলা, সুবণ এমন িকছু বেল উেঠেছ যা তােক কখেনাই শখােনা হয়িন। স
বেলেছ 1+1=2হেল, অবশ ই n+n=2n হেব। সিদন চ অবাক হেয়িছেলন সুবেণর বাবা। এর
পর থেক িদেনর িকছু টা সময় িতিন ছেলেক ম াথ শখােত
করেলন।তার কেয়ক মাস পর
সুবেণর বয়স যখন 2, তখন তােক অসু জিনত কারেণ হাসপাতােল ভিত করােনার েয়াজন
হেলা।
হাসপাতােলর বড এ েয়িছল সুবণ বেডর পােশই একটা চয়াের বেস িছল তার বাবা। িতিন
সুবেণর হাত ধের বলেলন, তু িম খুব িশ ই ভােলা হেয় যােব, কারণ আিম তামােক এই
ইউিনভােসর যেকােনা িকছু থেক বিশ ভােলাবািস. তৎ ণাৎ অসু সুবণ বেল উঠেলা,

"ইউিনভাস নািক মাি ভাস?" িবি ত বাবা ছেলর উ ের বুঝেত পারেলন এই ছেল
িশ া জীবেন অেনক বিশ উ িত করেত পারেব।

তার

িক তখন তার বাবা জানেতন না মা চার বছর বয়েস এই ছা সুবণ Ph.D পযােয়র গিণত,
পদাথ ও রসায়েনর সমস া সমাধান করেব।
০৯ নেভ র ২০১৬, সুবেণর বাবা দুঃৃ িখত িছেলন কননা গতকালই তােদর একজন াথ
(Hillary Clinton) িনবাচেন হের গেছন। নহাত দুঃখটা ভু েল থাকার জন িতিন তার দুই
ছেলেক িনেয় Lehman College গেলন যােত সুবণ কেয়কটা গিণেতর সমস া সমাধান
করেত পাের। মেনর অব া খারাপ থাকেলও ঘ া কেয়ক পের সবিকছু বদেল গল যখন তার
বড় ছেল িরফাত অ ালবাট বারী তার েম ঢু েক বলল সুবেণর কােছ িসেড ওবামার এক
ীকৃ িত িচ এেসেছ! বাবা ভু েল গেলন গতকাল িক হেয়েছ! অস ব রকম আনে র সােথ
িসেড ওবামার সােথ কাটােনা পুেরা সময় ক ােমরাবি কের রাখেলন সুবেণর বাবা!
িব ানী আলবাট আইন াইন জে র পর থেক ৪ বছর পয কথাই বেলিন, আর সুবণ এই
বয়েসই মু করেছ সবাইেক। পেয় গেছ " ু েদ আই টাইন" খতাব। দ িস কেলজ অব
িনউইয়েকর িসেড িলসা কইেকা মেন কেরন িবে ইিতহাস সৃি করেব এই ছেল। িতিন
একবার িশ সুবণ এর সা াৎকার িনেয়িছেলন। কাগজ, াস, বাডসহ িবিভ জায়গায়
গািণিতক সমস ার সমাধান কেরেছ এই িবি ত বালক
আর স ােনর এ িব য়কর ঘটনা দেখ আশাবাদী বাবা মা! মা দুই বছর বয়েসই ভেয়স অব
আেমিরকায় সা াৎকার িদেয়েছ সুবণ। সাবিরনা চৗধুরী ডানা তার সা াৎকার নন আর
সটা িছল ( এ যাবতকােল ভেয়স অব আেমিরকার সবেচেয় কিন জেনর সা াৎকার) এছাড়াও
যু রাে র বাংলােদশী অনলাইন টিলিভশন "টাইম টিলিভশন" এ চািরত হয় তার এক
সা াৎকার। িনউইয়ক এর মডগার এভারস কেলেজর (Medgar Evers College) ভাইস
িসেড অধ াপক জর পাসম ান ছা এই িশ র
রসায়েনর পযায় সারণীর ওপর দখল দেখ বশ মু হন। িনেজয় িকছু রাসায়িনক সংেকত
িজেগ স কেরন, আর সুবণ এর খুব ত উ র দয়া দেখ খুব অবাক হন িতিন। সুবণর এক
িনজ ওেয়বসাইট রেয়েছ। সখান থেক উ র পাওয়া যায় িব ােনর িত তার আকা া িক
পিরমাণ বাড়েছ। সােড় িতন বছর বয়স থেকই বাবার ল াবেরটিরেত িবিভ
েজ এর কাজ
কের। যার মেধ এক হে লবুর সাহােয ব াটাির তরী। যার মাধ েম ইেলকি ক সািকট
বািনেয় পােটনিশয়াল িডফাের এর মাধ েম বািত ালােনা যায়। মা িতন বছর বয়েস অথাৎ
২০১৫ সােল এটা আিব ার কের স। ধুমা ৪
লবু,৪
পেরক,৪ মু া ও ৫ এিলেগ
ীপ ব াবহার কের বানােনা হয় এই ব াটারী।

িলমন কেলেজর িফিজে র চয়ারম ান ড. ড ািনেয়ল কাবাট সুবণর বানােনা এই ব াটারী দেখ
মু হন। আর সুবণ দখেছ মা দশ বছর বয়েসয় হাভাড এ ভিত হওয়ার
। আর এ জন ই
উ মাধ িমক থেক িব িবদ ালেয় ভিত হেত য SAT পরী া িদেত হয় সই
িত নয়ার
অেপ ায় আেছ সুবণ ।
িব য়কর বালেকর যাবতীয় পড়ােলখার আপেডট পােব Bari Science Lab পইেজ।
Science Bee Family -র প

থেক সুবেণর উ ল ভিবষ ৎ কামনা করিছ
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