পদাথ%িব(ােন সুবেণ%র আিব1ার 2েলা
তানভীর আহ*দ, ব-ড়া সুবণ2 আইজ5াক গিণত ও িব:ান ল5ােবর =িত>াতা

সুবণ% আইজ)াক বারী! নামটা অবাক করার মত। এই আইজ)াক টা 4েন আপনার 7বাঝার
কথা 7সও আইজ)াক িনউটেনর মতই একজন 7কউ। চ)ােনল ২৪ এর সােথ তার সাAাBকাের,
অধ)াপক মাহফFজুর রহমান, িযিন তার নাম আইজ)াক 7রেখেছন , বেলন িবJ িনউটেনর পর
গত ৪০০ বছের এই ধরেনর গিণেতর Mিতভা 7দেখিন।
সুবণ% 7ছাP একটা িশ4। তার বাবার বািড় বাংলােদেশর চPTাম এ। তার জU আেমিরকায়।
7স 7দখেত িশ4র মত হেলও তার বF িW িশ4র মত না। বরং একজন িবXানীর মত। 7য বয়স
এ তার মােঠ 7খলার কথা,িভিডও 7গম 7খলার কথা অথবা [িভেত কাটF%ন 7দখার কথা 7স
বয়স এ 7স সমাধান করেতেছ ক\ন ক\ন গিণত। খাতা কলম িনেয় িবে]ষণ করেতেছ
পদাথ% িবXােনর সূ`। ২ বছর বয়েস 7কউ যিদ কমলা 7লবF 7থেক িবদু)ৎ উৎপাদন কের তাহেল
ভাবF ন 7স কতটা এিগেয় 7যেত পাের। ২ বছর বয়েস 7কউ যিদ কমলা 7লবF 7থেক িবদু)ৎ
উৎপাদন কের তাহেল ভাবF ন 7স কতটা এিগেয় 7যেত পাের। অেনক িশ4 ২ বছর বয়েস কথা
বেল না! নীেচ তার আিবbােরর তািলকা:

1. িতন বছর বয়েস (২০১৫ সােল) িতিন ণ তম িফেবানািস নাeার খF ঁেজ 7বর করার জন)
িতিন gততম অ)ালগািরথ আিবbার কেরিছেলন।
2. 7টােপালিজ গিণেতর সবেচেয় ক\ন শাখা। চার বছর বয়েস (২০১৬ সােল) িতিন
7টােপালিজকাল 7iেসর নতFন Mমাণ আিবbার কেরিছেলন।
3. ৫ বছর বয়েস (২০১৭ সােল) িতিন k)াকেহােলর নতFন গিণত আিবbার কেরন
4. ছয় বছর বয়েস (২০১৮ সােল) িতিন ইmারেফেরািমটােরর জন) নতFন গিণত আিবbার
কেরন যা আেলার গিতর অেnষেণ িবXােনর নতFন দরজা খF েল 7দেব
যখন 7স গিণত সমাধান কের, আিমও অবাক হই । আিম িবXান িবভাগ 7থেক উo
মাধ)িমক পাশ কেরও অেনক গিণত সমাধান করেত পািরনা অথচ 7স 7সসব খF ব সহেজই
করেতেছ। তার এই অবদান তার বাবার। িতিন সবসময় তােক উৎসাহ িদেয় থােকন। তার
7যন পড়ােশানার 7কােনা Aিত না হয় 7স জেন) তার সাফল) অজ%ন করার আেগ পয%p
7টিলিভশন িকেনন িন।
তার qr বাংলােদেশর Mিত[ ঘের 7যন এমন সুবণ% হয়। 7স জন) বাংলােদেশ Mিতtা কেরেছন
7বশ কেয়ক [ িবXান ও গিণত uাব ও ল)াব। সব ক[ সুবণ%র এর নােম। যার মাধ)েম
িশ4রা উৎসাহ িনেয় পড়া 7লখা করেত পাের। 7ছাP এই িশ4র 7মধা আvাহ্ Mদx!
সুবণ% আvহর 7কােনা িনয়ামত। তার 7মধার qীকyিত qরzপ 7স 7পেয়েছ হাভাড% িবJিবদ)ালয়
qীকyিত যা Mথম 7কােনা বাংলােদশী অজ%ন কেরেছ। রাণী এিলজােবথ, জজ% বF শ তৎকালীন
িবেJর সব 7চেয় Aমতাধর ব)ি{ 7Mিসেডm বারাক ওবামা এর কােছ 7থেক qীকyিত ও িচ\ও
7পেয়েছ। এত কম বয়েস এত িকছF অজ%ন িবেJ িবরল! এ 7যন qেrর মত। 7স আমােদর গব%।

সুবণ% হাজার হাজার িশ4র অনুেMরণা। সব 7থেক বড় অবাক করা খবর হেলা 7স ছয় বছর
বয়েস 7নােবল পুর|ার 7পেত যাে}! িক~ যারা তার কাজ জােন তারা বলেব, 7স 7নােবল
পুর|ার না 7পেলই বা িক কারন 7স 7নােবেলর 7চেয় বড়?

আvাহর রহমেত 7স 7নােবল িবজয়ী হেব ইনশআvাহ। 7স 7হাক বাংলােদেশর Mিতিনিধ।
িবেJর সামেন উচFঁ কের ধরেব এেদশ 7ক। তার মাধ)েম এিগেয় চলুক 7দেশর িবXান ও গিণত
uাব েলা। তার 7নােবল অজ%েনর জন) 7দায়া করেবন। 7স েল ওঠা নA`।
7লখক: তানভীর আহদ, তানভীর আহ8দ, ব2ড়ার সুবণ% আইজ<াক গিণত ও িব(ান
ল<ােবর @িতAাতা, ahammad.tanvir17@gmail.com

