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মহাকােশ çদেশর rথম নñােনা সñােটলাইট

সজীব িময়া

০৫ Ùন ২০১৭, ০১:৪৫

বাংলােদেশর rথম Ý¯oাক±িতর ক±িmম উপ_হ বা নñােনা সñােটলাইট ‘tñাক অে�ষা’ এখন মহাকােশ অবÍান করেছ। যুÖরাে¸র

çকেনিড çÏস çসQার çথেক গতকাল çরাববার বাংলােদশ সময় çভার ৩টা ৭ িমিনেট সñােটলাইটিটর সফল উৎেÝপণ করা হয়।

এিট çÏসএâ ফñালকন-৯ রেকেট চেড় আWজÎািতক মহাকাশ çÆশেনর (আইএসএস) উে>েশ রওনা হেয়েছ।

tñাক অে�ষার িতন ত�ণ িনমÍাতা গতকাল জাপান çথেক rথম আেলার সেû কথা বেলেছন। তæেদর একজন রায়হানা শাম� 

আশা করেছন, আইএসএেস অবÍানরত নেভাচারীরা Ûই িদেনর মেধñই বাংলােদিশ সñােটলাইটবাহী কােগÍা মহাকাশযানিট çপেয়

যােবন। এরপর তæরা এিটেক কÝপেথ পাঠােনার সময় িনধÍারণ করেবন।

যুÖরাে¸র çবসরকাির মহাকাশ গেবষণা rিত¹ান çÏসএâ এক সংবাদ িব�িiেত জািনেয়েছ, আইএসএসগামী ‘jাগন’ কােগÍা

মহাকাশযানিট সব িমিলেয় rায় ৬ হাজার পাউT বা অWত ২ হাজার ৭২১ çকিজ পিরমাণ rেয়াজনীয় oবñসাম_ী িনেয় çগেছ।

যুÖরাে¸র çকেনিড çÏস çসQার çথেক গতকাল çভাের çদেশর rথম নñােনা সñােটলাইট উৎেÝপণ করা হয় l ছিব: সংগৃহীত
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মািকÎন মহাকাশ সংÍা নাসার পিরক£না অনুযায়ী গত ©]বার tñাক অে�ষার উৎেÝপেণর কথা িছল। সব ধরেনর rÊিতও

স�c িছল। িকX উৎেÝপেণর িঠক আগ মুহÀেতÎ বeপাতসহ rিতক°ল আবহাওয়ার কারেণ ওই িদেনর পিরক£না Íিগত করা হয়।

tñাক অে�ষার িনমÍাতা দেলর আেরক সদসñ আবÛ¦া িহল কািফ বেলন, ‘আইএসএেসর নেভাচারীেদর জনñ পৃিথবী çথেক ছয় মাস

পরপর রসদ পাঠােত হয়। এ জনñ çসখােন কােগÍা িমশন যায়। আমােদর èতির নñােনা সñােটলাইটিট এবােরর কােগÍা িমশেনর

অংশ হেয়েছ।’

বাংলােদিশ নñােনা সñােটলাইটিটর নকশা èতির, উপকরণ সং_হ ও িনমÍাণ—সব কােজর ক±িতে�র দািবদার িতন ত�ণ রায়হানা

শাম� ইসলাম, আবÛ¦া িহল কািফ ও মাইসুন ইবেন মেনায়ার। তæরা িতনজনই tñাক িব¤িবদñালয় çথেক তিড়ৎ ও ইেলকhিনকস

rেকৗশল িবষেয় Îাতক। এখন তæরা জাপােনর িকউ© ইনিÆিটউট অব çটকেনালিজর (িকউেটক) Îাতেকা0র পেবÍর িশÝাথÍী।

çসখােন তæেদর পড়ার িবষয়ও এই নñােনা সñােটলাইট। তæরা çসই পােঠর অংশ িহেসেব িকউেটেকর একিট rকে£র আওতায়

¦ে£াcত çদেশর জনñ নñােনা সñােটলাইট িনমÍাণকােজ অংশ çনন। এেত বাংলােদশ ছাড়াও যুÖ রেয়েছ ঘানা, মেûািলয়া,

নাইেজিরয়া ও ¦াগিতক çদশ জাপান।

tñাক অে�ষার িনমÍােণ tñাক িব¤িবদñালয় অথÍায়ন কেরেছ এবং িকউেটক িশÝা ও rযুিÖ সহায়তা িদেয়েছ। এিট èদঘÍñ, rÍ ও

উ�তায় ১০ çসিQিমটার কের। আর ওজেন rায় এক çকিজ। এই ক±িmম উপ_েহর _াউT কেRাল çÆশন বা ভÈিম çথেক

িনয়Yেণর Íান ঢাকায় অবিÍত। তাই কÝপেথ যখনই এিট çপৗঁছােব, তখন çথেকই ঢাকায় বাতÎা _হণ ©� হেয় যােব।

 


