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মহাকােশ বাংলােদশ

‘ ﻗাক অে ষা’র সফল উৎেﻠপণ
সমকাল ﻕিতেবদক
ﻕতীﻠার অবসান ঘﺜটেয় মহাকােশ পািড় িদেয়েছ ﺭদেশর ﻕথম  ﻒুﻠউপﻂহ বা ন ােনা
স ােটলাইট ‘ ﻗাক অে ষা’।  ﻗাক িব িবদ ালেয়র ﺯতির উপﻂহﺜট যু রােﻻর  ﺭািরডায়
অবি ত নাসার ﺭকেনিড ̃ﺭস ﺭস ার ﺭথেক ̃ﺭস এ ফ ালকন৯ রেকেটর মাধ েম
আ জﺺািতক মহাকাশ  ﺭশেনর লে( ﻠআইএসএস) উৎেﻠপণ করা হয় ﺭরাববার বাংলােদশ
সময় ﺭভাররাত ৩টা ৭ িমিনেট। সমকালেক জািনেয়েছন  ﻗাক িব িবদ ালেয় ািপত
স ােটলাইটﺜটর ﻂাউ  ﺭশেনর ছয় সদেস র দলেনতা ﺭমাহা দ ﺭসৗরভ।
এই উৎেﻠপণ ﺿবার ﺭভাররাত ৩টা ৫৫ িমিনেট হওয়ার কমসূ ﺺিচ আেগর খবের ﻕকাশ করা
হেয়িছল। ﺭমাহা দ ﺭসৗরভ জানান, সব  ﻕিত স
হেলও খারাপ আবহাওয়ার জন িগত
করা হয়। ̃ﺭস ﺭস ােরর আশপােশ ব াপকভােব বﻇপাত হেত থাকেল িবﻡানীরা কমস ﺺিচ
পিরবতﺺন কের ﺭরাববার আেনন।
ﺭসৗরভ
জানান,
 ﻗাক
অে ষা
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 ﻗাক িব িবদ ালেয়র ﺯতির উপﻂহﺜট যু রােﻻর  ﺭািরডায় অবি ত নাসার ﺭকেনিড ̃ﺭস ﺭস ার
ﺭথেক ̃ﺭস এ ফ ালকন৯ রেকেটর মাধ েম আ জﺺা িতক মহাকাশ  ﺭশেনর লে( ﻠআইএসএস)
উৎেﻠপণ করা হয়

ﺭসামবার স া সােড় ৬টা ﺭথেক রাত ৮টার মেধ আইএসএেস ﺭপৗﺷছােব বেল আশা করা হে
এরপর িশগিগরই ﺭসখান ﺭথেক তা কﻠপেথ াপন করা হেব।

।

জাপােনর িকউ ইনি ﺜটউট অব ﺭটকেনালﺝজেত অধ য়নরত  ﻗাক িব িবদ ালেয়র িতন
িশﻠাথ ﺻরায়হানা শামস ইসলাম অ রা, আবদু া িহল কািফ ও মাইসুন ইবেন মােনায়ার এই
ন ােনা স ােটলাইট বানান। উৎেﻠপেণর পর এক িভিডও ﺭপাে উﻩাস ﻕকাশ কেরেছন
তারা। িভিডওেত মাইসুন বেলন, কﻠপেথ যাওয়ার পর আমরা উপﻂহﺜট ﺭথেক িসগন াল
পাওয়া
করেলই পুেরা কাজ স
হেব।
বাংলােদেশর  ﻗাক অে ষা দেলর পﺭ ﻠথেক ﺭদওয়া এক িববৃিতেত বলা হয়, ন ােনা
স ােটলাইেটর আ জﺺািতক মহাকাশ ﺭকেﺭ ﻶপৗﺷছােনা ও কﻠপেথ াপন িনেয় পরবতﺻ
খবর েলা যথাসমেয় জানােনা হেব। দলﺜটর ﻕিত সমথন,
ﻕ ﺺাথনা,
 ﺺউৎসাহ ও ﻕﺭরণার জন
সবাইেক ধন বাদও জানান তারা।
 ﻗাক ইউিনভািসﺜটর
ﺺ
ন ােনা স ােটলাইট ﻕক গেবষক ড. আিরফুর রহমান খােনর হাত ধের
২০১৪ সােল। উৎেﻠপেণর পর িনেজর ﺭফসবুক
াটােস িতিন বেলন, ‘মহাকােশ
বাংলােদশ...।’
িবেশষ
িদেন
হ াম
ﺭরিডও
িদেয়

মহাকােশ ﺭভেস থাকা এই ন ােনা সােটলাইট ﺭথেক জাতীয় স ীত ﺭশানা যােব। এﺜট পৃিথবী
ﺭথেক ৪০০ িকেলািমটার ওপের অব ান করেব এবং পৃিথবীর চারপােশ ﻕদিﻠণ কের আসেত
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৯০ িমিনেটর মেতা সময় ﺭনেব। এﺜট বাংলােদেশর ওপর িদেয় িদেন চার ﺭথেক ছয়বার উেড়
যােব। এর মূল কাজ হেব গেবষণায়। এﺜট দুেযােগর
ﺺ
পূবাভাস
ﺺ
ও উ মােনর ছিব পাঠােত
পারেব।
ﺯদঘ ﻕ ﺺস্থ
্ উ তায় ১০ ﺭসি িমটার ঘনেﻠেﻏর এক ﺭকﺝজ ওজেনর  ﻗাক অে ষা জাপােন
ﺯতির হেলও পের বাংলােদেশই এ ধরেনর ন ােনা স ােটলাইট ﺯতির হেব বেল জািনেয়েছন
 ﻕতকারীরা। গত ﺭফব্ য়ািরেত জাপােন এক অনু ােন  ﻗাক ইউিনভািসﺜটর
ﺺ
ভাইস
চ াে লর অধ াপক ﺯসয়দ সাদ আ ািলব িকউ ইনি ﺜটউট অব ﺭটকেনালﺝজ কতৃপ
 ﺺেﻠর
কাছ ﺭথেক আনু ািনকভােব ন ােনা স ােটলাইটﺜট ﻂহণ কেরন। একই অনু ােন জাপান
অ ােরাে̃স এেজ ﺝর কােছ মহাকােশ উৎেﻠপেণর জন হ া র করা হয়।
 ﻗাক িব িবদ ালেয় ািপত স ােটলাইটﺜটর ﻂাউ  ﺭশেন কাজ করেছন আটজন িশﻠাথﺻ।
তারা হেলন: ﺭমাহা দ ﺭসৗরভ, িবজয় তালুকদার, আইনুল হﺦদা, সান চয়ন, জািমল আিরিফন,
আরাফাত হক, শািকল উ ামান ও আদনান সা ﺝর।
 ﻗাক ইউিনভািসﺜটর
ﺺ
সহেযাগী অধ াপক খিললুর রহমান ও সহকারী অধ াপক ড.
হাসানু ামান সাগর উপেদưা িহেসেব ﻂাউ  ﺭশন ﺜটমেক িদকিনেদ ﺺশনা িদে ন।

ﺭবসরকাির উেদ ােগ ﻕথম  ﻒুﻠউপﻂহ মহাকােশ ﺭগল। জাতীয় পযােয়
 ﺺবাংলােদেশর ﻕথম
উপﻂহ ‘ব ব ু উপﻂহ১’ আগামী ১৬ িডেস র নাসার ﺭকেনিড মহাকাশ ﺭকﺭ ﻶথেক
উৎেﻠপেণর আশা করা হে ।
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