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মহাকােশ বাংলােদেশর ন �ােনা স �ােটলাইট

বাংলােদেশর জন � গতকাল রিববার ৪ জুন সাফেল �র একﺜট মাইলফলক হেয় থাকল। তখেনা
রিববােরর ﺭভােরর আেলা ﺭফােটিন। মধ �রাত ৩টা ৭ িমিনেট একﺜট কােগা  ﺺরেকট মহাকােশ
রওনা হয় বাংলােদেশর বানােনা ﻕথম ন �ােনা স �ােটলাইট ‘� ﻗাক অেȀষা’ﺭক িনেয়। ১০
ﺭসিȀিমটার িকউব আকৃিতর ও এক ﺭকﺝজ ওজেনর এই ন �ােনা স �ােটলাইট মহাকাশযান
িনমাতা
ﺺ
ﻕিতȀান ̃ﺭসএ譀� আর মািকﺺন মহাকাশ গেবষণা সং鉀�া নাসার িসআরএস১১
অিভযােনর মাধ �েম পাঠােনা হয়।
ﺭ踀�ািরডার ﺭকেনিড ̃ﺭস ﺭসȀার ﺭথেক ﺭউﻠপেণর আেগ
নাসার এক িববৃিতেত বলা হয়, ‘ﺭ踀�ািরডায় আমােদর ﺭকেনিড
̃ﺭস ﺭসȀার ﺭথেক যুȀরােﻻর পূব ﺺউপকূলীয় 鉀�ানীয় সময়
িবেকল ৫টা ৭ িমিনেট ফ �ালকন ৯ রেকট ﺭউﻠপণ করা
হেব।’
বাংলােদেশর � ﻗাক িবཀ�িবদ �ালেয়র ﺭহড অব কিমউিনেকশ� ﺭসােহল ইকবাল গতকাল রিববার
িবেকেল কােলর কీ�েক বেলন, ‘� ﻗাক অেȀষা’ ﺭসামবার (আজ) মহাকােশ ইȀারন �াশনাল
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̃ﺭস ﺭসȀাের (আইএসএস) ﺭপৗﺷেছ যােব। ﺭসখান ﺭথেক
জুেনর ﺭশষ অথবা জুলাইেয়র ﻕথম সȀােহ 鉀�াপন করা হেব
িনিদ ﺺư কﻠপেথ। এ কﻠপথﺜট হেব ৪০০ িকেলািমটার
ওপের। কﻠপেথ 鉀�াপেনর পর এই ন �ােনা স �ােটলাইট ﺭথেক
ডাটা পাঠােনা হেব। বাংলােদেশ � ﻗাক ইউিনভািসﺜটর
ﺺ
মহাখালী ক �াȀােসর ছােদ 鉀�ািপত ﻂাউȀ ﺭ釀�শন ﺭথেক
ডাটা িরিসভ করা হেব।
‘� ﻗাক অেȀষা’র ﻂাউȀ ﺭ釀�শন ও িলগ �াল ইসু � িনেয় কাজ
কেরেছন ﺭমা. ﺭমাজাে�ল হক ﺭসৗরভ। িতিন জানান, ‘� ﻗাক
অেȀষা’ ﺭথেক ﻕথম ﺭয ডাটা িরিসভ করা হেব ﺭসটা হেȀ
বাংলােদেশর জাতীয় সংগীত। এﺜট িবেཀ�র ﺭযেকােনা ﺭদশ
ﺭথেক িবেশষ িবেশষ িদেন হ �াম ﺭরিডওর মাধ �েম ﺭশানা
যােব। এই স �ােটলাইটﺜটেক একﺜট ̃ﺭস কােগার
 ﺺমাধ �েম
আইএসএসএ পাঠােনা হেয়েছ।
ﺭসৗরভ জানান, এিশয়ার উদীয়মান ﺭদশ漗�েলােক ন �ােনা
স �ােটলাইট বানােনা ﺭশখােত ২০০৯ সােল একﺜট ﻕকেເ�র
ﻕ鈀�াবনা ﺭদয় জািতসংেঘর অিফস ফর আউটার ̃ﺭস অ �ােফয়াস; ﺺ২০১৩ সােল এ ﻕকເ�
বা鈀�বায়ন 颮�뎀� হয়। এ ﻕকেເ�র ঘাঁﺜট িহেসেব ﺭবেছ ﺭনওয়া হয় জাপােনর িকউসু ইনি釀�ﺜটউট
অব ﺭটকেনালﺝজেক (িকউেটক)। এ ﻕকেເ�র আওতায় চারﺜট ﺭদশ এ ﻕিতȀান ﺭথেক তােদর
িনজ₫ স �ােটলাইট ﺯতির কেরেছ।
এর আেগ বাংলােদেশর � ﻗাক অেȀষা দেলর পﺭ ﻠথেক ﺭদওয়া এক িববৃিতেত বলা হয়,
‘ইȀারন �াশনাল ̃ﺭস ﺭসȀাের ﺭপৗﺷছােনা ও ন �ােনা স �ােটলাইটﺜট কﻠপেথ 鉀�াপন িনেয়
আপেডট পরবত ﺻসমেয় জানােনা হেব।’
ন �ােনা স �ােটলাইটﺜট ﺯতিরর ৩ কািরগর হেȀন
রায়হানা শামস্ ইসলাম, আবদুༀ�াহ িহল কািফ ও
মাইসুন ইবেন মেনায়ার। িতনজনই � ﻗাক
িবཀ�িবদ �ালয় ﺭথেক তিড়ৎ ও ইেলকﻊিনকস
ﻕেকৗশল (ইইই) িবষেয় Ȁাতক িডি ﻂিনেয়েছন।
বতﺺমােন তাঁরা জাপােন মা釀�াস  ﺺকরেছন।
গতকাল স �ােটলাইটﺜট ﺭউﻠপেণর পর তাঁরা
িভিডও ﺭপাে釀� উﻩাস ﻕকাশ কেরন।
িভিডওেত মাইসুন বেলন, ‘এﺜট আইএসএসএ
ﺭপৗﺷছােনার পর এেক কﻠপেথ 鉀�াপন করা
হেব। তারপর আমরা এﺜট ﺭথেক িসগন �াল
পাওয়া 颮�뎀� করেলই পুেরা কাজ সȀȀ হেব।’
জানা যায়, এ স �ােটলাইটﺜট গত ২ জুন আইএসএেসর উেೀ�েশ ﺭউﻠপেণর কথা িছল। এর
আেগ গত ﺭফব্뎀�য়ািরেত জাপােন এক অনুȀােন � ﻗাক ইউিনভািসﺜটর
ﺺ
ভাইস চ �াে�লর
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অধ �াপক ﺯসয়দ সাদ আ赀�ািলব িকউ颮� ইনি釀�ﺜটউট অব ﺭটকেনালﺝজ কতৃপ
 ﺺেﻠর কাছ ﺭথেক
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অধ �াপক ﺯসয়দ সাদ আ赀�ািলব িকউ颮� ইনি釀�ﺜটউট অব ﺭটকেনালﺝজ কতৃপ
 ﺺেﻠর কাছ ﺭথেক
আনুȀািনকভােব ন �ােনা স �ােটলাইটﺜট ﻂহণ কেরন। একই অনুȀােন জাপান অ �ােরাে̃স
এ譀�ে跀�ােরশন এেজﺝ�র কােছ মহাকােশ ﺭউﻠপেণর জন � হ鈀�া赀�র করা হয়।
নকশা ﺯতির, উপকরণ সংﻂহ, তারপর ন �ােনা স �ােটলাইট ﺯতিরর সব কাজই কেরেছন � ﻗাক
ইউিনভািসﺜটর
ﺺ
জাপােন অব鉀�ানরত ওই িতন িশﻠাথﺻ। অন �িদেক ﻂাউȀ ﺭ釀�শেন ছয়জন
িশﻠাথﻕ ﺻাথিমকভােব কাজ 颮�뎀� কেরন ﺭযখােন পরবত ﺻসমেয় আেরা দুই িশﻠাথﺭ ﺻযাগ ﺭদন।
তাঁরা হেলন ﺭমাহা�দ ﺭসৗরভ, িবজয় তালুকদার, আইনুল হﺦদা, সান赀� চয়ন, জািমল আিরিফন,
আরাফাত হক, ﺭমা. শািকলউ诀�ামান এবং আদনান সাﺝเ�র। � ﻗাক ইউিনভািসﺜটর
ﺺ
দুজন
িশﻠক উপেদưা িহেসেব ﻂাউȀ ﺭ釀�শন ﺜটমেক িদকিনেদ ﺺশনা ﻕদান কেরন। তাঁরা হেলন
সহেযাগী অধ �াপক ড. খিললুর রহমান ও সহকারী অধ �াপক ড. ﺭমা. হাসানু诀�ামান সাগর।
এেȀনা সংেযাজন, টাওয়ার 鉀�াপন ও ﺭ釀�শন িনমােণর
ﺺ
কােজ িশﻠাথﺻেদর সহায়তা কের � ﻗাক
ইউিনভািসﺜটর
ﺺ
আিকﺺেটকচার িডপাট ﺺেমȀ ও � ﻗােকর কনȀাকশন িডপাট ﺺেমȀ। স �ােটলাইট
� ﻊািকং সফটওয় �ার ব �বহার কের ইিতমেধ �ই এই ﻂাউȀ ﺭ釀�শন মািকﺺন ন �াশনাল ওশািনক
অ �াȀ অ �াটেমােዀ�িরক অ �াডিমিনেȀশেনর (ﺭনায়া) ‘ﺭনায়া১৮’ ও ‘ﺭনায়া১৯’ এর মেতা
আবহাওয়া স �ােটলাইট এবং িবিভȀ ন �ােনা স �ােটলাইেটর িবকন (ডাটা) িরিসভ করা 颮�뎀�
কেরেছ।
এই ন �ােনা স �ােটলাইটﺜট পৃিথবীর চারপােশ ﻕদিﻠণ কের আসেত ৯০ িমিনেটর মেতা সময়
ﺭনেব। এﺜট বাংলােদেশর ওপর িদেয় িদেন চার ﺭথেক ছয়বার উেড় যােব। নানা িবষেয় গেবষণার
জন � উȀমােনর ছিব ত ﺦেল পাঠােব স �ােটলাইটﺜট। মহাকাশসংﺿা赀� িবষয় িনেয় গেবষণা ও
পযেবﻠণ
ﺺ
করা হেব এর অন �তম কাজ।
গত ২৫ ﺭম ﻂাউȀ ﺭ釀�শেনর উেȀাধন হয় � ﻗাক ইউিনভািসﺜটর
ﺺ
মহাখালী ক �াȀােসর ৪ ন�র
ভবেনর ছােদ। উেȀাধন কেরন � ﻗােকর ﺭচয়ারপারসন ও � ﻗাক ইউিনভািসﺜটর
ﺺ
ﺭবাড ﺺঅব
ﻊাি釀�র ﺭচয়ারপারসন স �ার ফজেল হাসান আেবদ।
� ﻗাক ইউিনভািসﺜটর
ﺺ
গেবষকরা তাঁেদর গেবষণা ও িশﻠাদান কাযﺿেম
ﺺ
ন �ােনা স �ােটলাইট
ﺭথেক পাওয়া তথ �উপাಀ� ব �বহার করেবন। মহাকাশ গেবষণা এবং স �ােটলাইট
কিমউিনেকশেনর ﻠﺭে ﻏদ ﻠজনবল ﺯতির করাও এই ﻂাউȀ ﺭ釀�শন 鉀�াপেনর একﺜট
অন �তম িবেশষ উেೀ�শ � বেল সংিơư ব �ﺝȀরা জািনেয়েছন।
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