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 ﻗাক অে ষা স ােটলাইট। ছিব  ﻗাক অে ষা

যু রােﻻর  ﺭািরডা ﺭথেক মহাকাশযান িনমাতা
ﻕ ﺺিত ান ̃ﺭসএ এর ফ ালকন ৯ রেকেট কের ২
জুন মহাকােশ যাওয়ার কথা িছল বাংলােদেশর ﺯতির ﻕথম ন ােনা স ােটলাইট ‘ ﻗাক অে ষা’। িক
খারাপ আবহাওয়ার কারেণ সময় িপিছেয় বাংলােদশ সময় ৪ জুন মধ রাত ৩টায় নত ﺦন সময় িনধারণ
ﺺ
করা হেয়েছ। ন ােনা স ােটলাইেটর সে ﺭযাগােযাগ াপেন ইেতামেধ  ﻗাক িব িবদ ালয় উে াচন
কেরেছ িনজ₫ ﻂাউ  ﺭশন।
এই ন ােনাস ােটলাইট িনেয় যাﻏার 猀� ﺭথেক ﺭশষ পয  ﺺিবিভ সমেয় িবিডিনউজ ﺭটােয়ি েফার ডটকমএর কােছ ত ﺦেল
ধেরেছন গেবষক ড. আিরফুর রহমান খান। বাংলােদেশর ন ােনা স ােটলাইট যাﻏা মূলত তার হাত ধেরই 猀� । এই ন ােনা
স ােটলাইট ﺯতিরর 猀� র সময়টায় িতিন গেবষক িহেসেব কমরত
 ﺺিছেলন জাপােনর িকউসু ইনি ﺜটউট অফ ﺭটকেনালﺝজ
(িকউেটক)ﺭত। ড. আিরফ আর বাংলােদেশ থাকা  ﻗাক অে ষা দেলর সদস েদর সে কথা বেল করা হেয়েছ এই ﻕিতেবদন।
ﺭযভােব 猀�
এিশয়ার উদীয়মান ﺭদশ েলােক  ﻒুﻠকৃﻏﺝম উপﻂহ বা ন ােনা স ােটলাইট বানােনা ﺭশখােত ২০০৯ সােল একﺜট ﻕকে র
 ﻕাবনা ﺭদয় ‘ইউনাইেটড ﺭনশন’স অিফস ফর আউটার ̃ﺭস অ ােফয়াস’, ﺺ২০১৩ সােল এই ﻕক বা বায়ন 猀� হেব বেল
জানােনা হয়। এই ﻕকে র ঘাঁ ﺜট িহেসেব ﺭবেছ ﺭনওয়া হয় জাপােনর িকউসু ইনি ﺜটউট অফ ﺭটকেনালﺝজ (িকউেটক)ﺭক। এই
ﻕকে র কথা ﺭশানার পরই িনজ ﺭদেশর ﺭমধাবীেদর িনেয় িকছ ﺦকরার আশা জােগ ড. আিরফুরএর। ﺭযাগােযাগ 猀� কের ﺭদন
বাংলােদেশর িবিভ িব িবদ ালেয়র সে ।
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এটা তখন ﺭকউ িব াসই করেত চায়িন, এমনিক ﺭকােনা জবাবও পাইিন” বেলেছন িতিন।

 ﻗাক িব িবদ ালয়এর ক ﺟউটার িবﻡান ও ﻕেকৗশল িবভােগর সহেযাগী অধ াপক ড. খিললুর রহমানﺭক িবষয়ﺜট
ﺭবাঝােনার পর তার কাছ ﺭথেক িকছ ﺦটা আﻂহ পাওয়া যায় বেলও জানান। ২০১৩ সােল  ﻗাক িব িবদ ালেয়র তৎকালীন উপাচায ﺺ
ড. আইনুন িনশাতএর উৎসােহ ﺭদেশ আেসন ড. আিরফুর।
এল  ﻗাক িব িবদ ালয়
ﺭদেশ এেস ড. িনশাতﺭক কীভােব িবষয়টা বু  ﺝঝেয় বলেবন তা িনেয় খিললুর রহমােনর সে আেলাচনা চলেছ, এমন সময় পােশ
পান একই িব িবদ ালেয়র ম াথেমﺜট ও ন াচারাল সােয়ে স িবভােগর সহেযাগী অধ াপক ﺭমৗসুমী জহﺦরﺭক। িতিন ড.
আিরফুরﺭক তার এই িবভােগর িবভাগীয় ﻕধান ও বাংলােদেশর মহাকাশ গেবষণা ﻕিত ান (̃ারেসা)এর সােবক ﻕধান ড.
আবু আ ু াহ ﺝজয়াউ ﺝন আহমাদএর সে পিরচয় কিরেয় ﺭদন। তােদর মেধ আেলাচনায় জাপান আর বাংলােদেশর দুই
িব িবদ ালেয়র মেধ একﺜট ছাﻏিশﻠক িবিনময় চ ﺝﺦকরার পিরক না করা হয়। এরই অংশ িহেসেব ড. খিললুর ﺭক আমﻴণ
জানােনা হয় জাপােন।

জা ায় ড. আিরফুর রহমান খান। ছিব ﺭফইসবু ক
এরই মেধ িকউেটক ছয়ﺜট সরকাির বৃি ﺭদওয়ার ﻠমতা অজﺺন কের। এই বৃি ﻕকে দুইজন ﺭক িপএইচিড আর চার জনেক
এমএস বৃি ﺭদওয়া হেব এবং এেদর বাছাই ও চূ ড়া করেবন িকউেটকএর িশﻠকরা, যােদর মেধ ড. আিরফুরও িছেলন। সারা
পৃি থবীর উ য়নশীল ﺭদশ ﺭথেক এই িশﻠাথﺻেদর ﺭনওয়া হেব, ﺭযসব ﺭদেশর িনজ₫ স ােটলাইট ﺭনই, িক ই া আেছ।
সারা িবে র উদীয়মান মহাকাশ গেবষক, যারা িব িবদ লয় িশﻠাথﺻ, তােদর কৃﻏﺝম উপﻂহিবষয়ক িশﻠা িদেত কাজ করা
সংগঠন ইউিনেসক  ﺭাবালএর সে কীভােব  ﻗাক িব িবদ ালয়েক অ ভ ﺺ ﺦকরা যায় তা িনেয় ড. খিললুর এর সে আেলাচনা
猀� কেরন িতিন। ইউিনেসক  ﺭাবাল পিরচািলত এই হােতকলেম িশﻠার নাম ﺭদওয়া হয় ক ানেসট িলডার ﻊﺭইিনং ﻕﺭাﻂাম
(িসএলﺜটিপ)। সংগঠেনর সিচব ﺭরই কাওয়ািশমা সাহস ﺭযাগান ও পরামশ ﺭদন।
ﺺ
ﺭদিশ িশﻠাথﺻরা কাজ করেলন িকউেটকএ
২০১৪ সােলর অে াবের  ﻗাক িব িবদ ালয় ও িকউেটকএর মেধ ﺭমৗিখক চ ﺝﺦর উপর িভি কের জাপােন যান বাংলােদেশর
আ ু ািহল কািফ ও মাইসুন ইবেন মেনায়ার। তারা ﺭসখােন কাজ করেছন, আর এ িদেক ড. খিললুর ইউিনেসক  ﺭাবালএর

6/19/2017

ﺭযভােব ﺯতির হল ‘আমােদর ন ােনা স ােটলাইট’  bdnews24.com

সদস হওয়ার সব ﻕፀ�িত ﺭশষ কেরেছন। ২০১৪ সােলর নেভ েরর ১৮২০ তািরেখ ি তীয়বােরর মেতা জাপােনর
িব িবদ ালয়ﺜটেত ইউিনেসক  ﺭাবালএর ﺯবঠক হয়। ওই ﺯবঠেক বাংলােদেশর  ﻒুﻠকৃﻏﺝম উপﻂহ িনেয় কী কী পিরক না
আেছ, কত িদন পের আমােদর সﻠমতা বাড়েব এ েলা ত ﺦেল ধেরন িতিন। এই আেয়াজেনর ﺭশষ কাযিদবেসর
ﺺ
রােত মাইসুন
আর কািফর হােত একﺜট গাঢ়সবু জ রেঙর মলাট করা কাগজ ﺭদওয়া হয়, ﺭযﺜট িছল ইউিনেসক  ﺭাবালএর সে  ﻗাক
িব িবদ ালেয়র যাﻏা 猀� র ₫ারক। সব আেয়াজন ﺭশেষ দুই িশﻠাথ ﺻড. আিরফুরﺭক কাগজﺜট িদেয় বেলন, “স ার, এﺜট
আপনার জন ।” ﺭস অিভﻡতা িনেয় বলেত িগেয় ড. আিরফুর বেলন, “চশমায় ﺭচাখ ﺭঢেক ভাবলাম, ছাﻏেদর কাছ ﺭথেক
একজন মা ােরর এর ﺭচেয় আর ﺭবিশ িক পাওনা আেছ।”
ﺭদেশ  ﻗাক িব িবদ ালেয়র সে

চﺝﺦ

র ﺿﺝﻕয়া

ইেতামেধ ই  ﻗাক িব িবদ ালয় ও িকউেটকএর মেধ চ ﺝﺦর আেলাচনা চলিছল, ভিবষ েত দুই িব িবদ ালেয়র িশﻠক আর
িশﻠাথﺻরা যােত সহেজ আসা যাওয়া করেত পাের তাই িছল এই চ ﺝﺦর ল ﻠ। বাংলােদশ ﺭথেক জাপােনর ﺭহা াইেদা
িব িবদ ালয়এ এেস ২০১৫ িসএলﺜটিপﺭত অংশ িনেত পাওয়া যায় আেরক িশﻠাথﺻেক রায়হানা শামস ইসলাম অ রা। তােক
িনেয় ড. আিরফুরএর ম ব হে , “সাহেসর বিলহাির। তার ﺭচেয়ও িবশাল বিলদান কেরেছন তার বাবামা। িনয়েমর িব ে
িগেয়, কন ােক িবেয়র জন ﻕፀ�ত না কের, িবেদেশ পাঠাে ন, তাও িকনা  ﻒুﻠকৃﻏﺝম উপﻂহ বু ঝেত! তাও আবার িনেজেদর
পেকট ﺭকেটই! মাথা নত হল। আমার ﻡ ﻒুﻠান বেল ﺭসই ﻕথম নারী বাংলােদশী ﺭয িকনা  ﻒুﻠকৃﻏﺝম উপﻂেহর ﻡান িনেত
ﺭদশ ছাড়েছ। ﺭবগম ﺭরােকয়া ﺭবঁেচ থাকেল হয়েতা তােক বু েক জিড়েয়ই িনেতন।”

ড. আিরফুর রহমান খানএর কাছ ﺭথেক ﻕথম ﺭদশবাসী জানেত পারেছন ন ােনা স ােটলাইেটর কথা। ছিব ফুয়াদ তানভীর
অিম
ইেতামেধ , িকউেটকএর গেবষণা ﺭকুﻠ ﻶেদ কৃﻏﺝম উপﻂহ পিরবাের তােদর সﻠমতা ﻕদশন ﺺকেরেছ। িকউেটকএর ﺯতির
ﻕথম ন ােনা স ােটলাইট হিরও২, মহােকেশ ৩৫০ ﺭভা িবদু ৎ ﺯতির কের কাজ করেছ, যা িব ﺭরকড ﺺবেল জানান ড.
আিরফুর। এেত কাজ করেছ তারই ﺯতির করা ﺭস র ও তিড়ৎ বতﺺনী। এই সাফল পেরর ন ােনা স ােটলাইট ﺯতিরর আﻂহ ﺯতির
করল, ﺯতির হ ﺝল হিরও৪। আবারও ডাক ﺭপেলন িতিন, ﺯতির করেত হেব াজমা মাপার স া ﺭস র ও তিড়ৎ বতﺺনী। নত ﺦন
দািয় ﺭপেলন ড. আিরফুর, এই সমেয়র মেধ পারেল বাংলােদশ ﻕকে থাকেছ, না হেল িবদায়।
ﺭদেশর ﻕথম ন ােনা স ােটলাইট বানােনা 猀�
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ইেতামেধ ﻕাথিমকভােব ﻕকে র নাম ﺭদওয়া হেয়েছ জেয়  ﺭাবাল মাি ন াশনাল বাডﺺস ﻕেজ (ﺭজ: জাপান, ﺝজ: ঘানা,
এম: মে ািলয়া, এন: নাইেজিরয়া, িব: বাংলােদশ)। সংেﻠেপ এর নাম ﺭদওয়া হয় বাডﺺস ﻕেজ । ﻕেজ 猀� , িক তখনও
বাংলােদশ ﺭথেক িব ম
ু া ﻏআ াসবাণী পাওয়া যায়িন বেল জানান ড. আিরফুর। ২০১৫ সােলর জুলাই মােস হিরও৪ এর
ﺜﺿﺝটক াল িডজাইন িরিভউ (িসিডআর) ﺭশষ কের ﺭদেশ এেলন ড. আিরফুর।
ﺭদেশ এেস ̃ারেসাﺭত ﺭগেলন িতিন। তার ভাষায়, “বাঘাবাঘা মহাকাশ িবﻡানীেদর ﺭবাঝালাম কী চাই, ﺭকন চাই, ̃ারেসা কী
পােব, সরকার কী পােব, ﺭদশ কী পােব, আগামী ﻕজ কী পােব, একﺜট  ﻒুﻠকৃﻏﺝম উপﻂহেত কত সময় িদেত হেব, কত পয়সা
লাগেব, আমােদর, ল াসাইনিকউেটক এর কতটﺦকু সামথ  ﺺআেছ।”
এ িদেক, ﺭদেশর িতন িশﻠাথﺻর মেধ মাইসুনﺭক জাপান সরকার বৃি িদেত রাﺝজ হেয়েছ। তখন িচ া বািক দুজনেক িনেয়।
তখন ড. আিরফুরেদর আশা এই ন ােনা স ােটলাইট ̃ারেসা’র ﺭহাক আর এই দুই িশﻠাথﺻেক বৃি ﺭদওয়া ﺭহাক। ̃ারেসা
কমকতﺺ
 ﺺা রা বু ঝেলন, ﺭচয়ারম ান অন িবষেয় ব
থাকায় িস া িদেত পারেলন না।  ﻗাক িব িবদ ালয় ﺭথেক ড. আিরফুরﺭক
ﺭফান ﺭদওয়া হল, স ার ফজেল হাসান আেবদ ﺭদখা করেত চান। িতন িশﻠাথﺻ, ড. খিললুর আর ড. আিরফুর স ার ফজেল’র
কাযালেয়
ﺺ
যান।  ﻗাক ﻕিত াতা বেলন, “১৫ িমিনট সময়, আমােক ﺭবাঝান।” তারপেরর অিভﻡতা ড. আিরফুরএর বণনায়
ﺺ
এমন “ﺭঢাক িগললাম। বলা 猀� র ৫ ﺭথেক ৭ িমিনটও হয় নাই, বলেলন কত পয়সা লাগেব? বললাম। িতিন রাﺝজ হেলন।”
তারপর স ার ফজেল জানেত চাইেলন, এই িতন িশﻠাথﺻর িক হেব? “একজেনর জন ﺭয জাপান সরকার দুই বছেরর বৃি
িদেয়েছ তা জানালাম। এখন মাথার যﻴণা এই দুই ছানােপানা।” স ার ফজেল বাংলােদেশর তথ ও ﺭযাগােযাগ ﻕযুﻕ ﺝিতমﻴী
জুনাইদ আহেমদ পলেকর সে ﺭযাগােযাগ কের তার সুপািরেশর কথা বেল বৃি চাইেত বেলন। স ার ফজেল জানেত চান িডিﻂ
অজﺺেনর পের কী হেব? ড. আিরফুর বেলন, “কী আর হেব  ﻗাক িব িবদ ালেয় মা াির করেব, নয়ত ﺭদেশ বেসই সরকােরর
বড় কৃﻏﺝম উপﻂহ বানােব। আমরা কতিদন আর িবেদিশেদর িদেক তািকেয় থাকব”?
এবার 猀�

হয় দুই িশﻠাথﺻর বৃি

 ﻗাক িব িবদ ালেয় সে

স ােনর পালা।

লন, ত ﺦেল ধরা হেলা ন ােনা স ােটলাইেটর িববরণ

২০১৫ সােলর ৩০ জুলাই  ﻗাক িব িবদ ালেয়র ﺝজিডএলএন ﺭস াের ‘ন ােনাস ােটলাইট পিসিবিলﺜট ইন বাংলােদশ’ শীষক
 ﺺএক
আেলাচনা সভার আেয়াজন কের  ﻗাক ইউিনভািসﺜট
 ﺺম াথেমﺜটকস অ া ন াচারাল সােয়ে স াব। সভায় ﻕধান অিতিথ
িহেসেব উপি ত হন ড. আিরফুর। এই সভায় বাংলােদেশর জন ন ােনা স ােটলাইট খুব ই লাভজনক হেব বেল জানান িতিন। এর
মাধ েম ﺭদেশর আবহাওয়া পযেবﻠণ,
ﺺ
কৃিষ ও দুেযাগ
 ﺺব ব াপনাসহ আরও িবিভ খােতএর ব বহার ব াপক অﻂগিত আনেব
বেল ত ﺦেল ধেরন িতিন। এজন বাংলােদশেক ﺭবশ স াবনাময় বেল উে খ কেরন িতিন।
ﺭদেশ ﺭদৗড়ঝাঁপ চলেছই
এরপর আবার ঢাকায় আইইউিবﺭত ﺭগেলন ড. আিরফুর। ﺭসখােন সবাইেক ﺭবাঝােলন, আইইউিব বাডﺺস ﻕেজ এ অ ভﺺ ﺦ
হেত চাইল। িব িবদ ালয় উপাচােযর ﺺসে আইইউিব ও িকউেটকএর মেধ সমেঝাতা ারক করা িনেয় কথা হয়, পের তা হয়ও।
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 ﻗাক অে ষা ﺯতিরেত জাপােন কাজ করা ﺭদেশর িতন িশﻠাথﺻ। ছিব  ﻗাক অে ষা
আবার ̃ারেসা ﺭথেক ডাক পান িতিন, ﺭচয়ারম ান কথা বলেত চান। ড. খিললুর আর িতিন ﺭগেলন। ̃ারেসার িকছ ﺦটা সময়
দরকার বেল জানােনা হেল, িতিন সময় িনেত বেলন ও সবসময় ﺭযাগােযাগ রাখেবন বেলন জানান। তখন িশﻠাথﺻেদর জন বৃি
ব ব া করা যায়িন, তেব ̃ারেসা পরবতﺻেত তােদর কমসং
ﺺ
ােনর ব ব া করেব বেল জানায় বেলন ড. আিরফুর।
ﺭকাথাও বৃি র ব ব া করেত না ﺭপের দুই িশﻠাথﺻেক িতিন ﺝজﻡাসা কেরন, তারা বাসা ﺭথেক অথ ﺭজাগাড়
ﺺ
করেত পারেবন
িকনা। তারাও বলেলন, “স ার, িচ া করেবন না, মাবাবা রাﺝজ হেবন।”
এবার পালা ﻂাউ

ﺭ

শন

পরবত ﺻকাজ হে  ﻗাক িব িবদ ালয়এর সে িকউেটকএর বাডﺺস িনেয় চ ﺝﺦকরেত হেব এবং ন ােনা স ােটলাইেটর জন
অথ পাঠােত
ﺺ
হেব, মহাকাশ ﺭথেক তথ ﻂহেণ ভﺦউপﻂহ ﺭক ﻶবা ﻂাউ  ﺭশন বানােত হেব, ছাﻏিশﻠক চ ﺝﺦকরেত হেব।
এসব কাজ ড. খিললুর েক বু  ﺝঝেয় িদেয় জাপােন চেল ﺭগেলন আিরফুর। এ ﻠﺭে ﻏড. খিললুর এর ﻕিত কৃতﻡতা ﻕকাশ কের
িতিন বেলন, “সবার সব িবষ হজম কের বািক পুেরা কাজটাই উিন সফলতার সে করেত ﺭপেরেছন বেলই আজ  ﻗাক
িব িবদ ালেয় এেতা আন ।”
বাডﺺস ﻕেজ এর কাজ 猀�
বাডﺺস ﻕেজ এ কেয়কﺜট ﺭদেশর ন ােনা স ােটলাইট বানােনার কাজ 猀� হয়। ﺭদশ েলা হে  জাপান, ঘানা, মে ািলয়া,
নাইেজিরয়া এবং বাংলােদশ। ﻕিতﺜট ন ােনা স ােটলাইেটর আকার ﺯদঘ  ﺺ,  ﻕও উ তায় ১০ ﺭসি িমটার আর ভর ১ ﺭকﺝজর
মেতা। এই ﻕকে র ﻕধান কাজ হে ﺭদশ েলার জন মানবস দ ﺯতির করা, যারা পের তােদর ﺭদেশ ﺭথেকই পরবত ﺻকৃﻏﺝম
উপﻂহ ﺯতিরেত মেনােযাগী হেত পারেবন।

6/19/2017

িনমাণাধীন
ﺺ
ﻂাউ
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ﺭ

শন। ছিব  ﻗাক অে ষা

এর মেধ অ রা জাপােনর ﺭহা াইেদােত িসএলﺜটিপﺭত ﺭপাঁছ ান। ﻕিশﻠণ ﺭশেষ ﺭদেশ িফের কািফ ও মাইসুনেক সহ জাপােন
কােজর উে েশ চেল যান। বাডﺺস ﻕেজে ও িতিনই িছেলন একমা ﻏনারী।
এ ﻕকে দেল সবার কাজ ভাগাভািগ করা হল। মাইসুন ﺭপেলন ﻂাউ  ﺭশন কিমউিনেকশন (৯৬০০ িবিপএস), কািফ ﺭপেলন
িডিগিস ার (এর মাধ েম মহাশূন ﺭথেক স ীত ﻕচার করা হেব) আর িসে ল ইেভ ল াচআপ (এসইএল) এবং অ রা ﺭপেলন
অ াে না িড য়েম চ ােল । িতন িশﻠাথ ﺻরাতিদন গেবষণাগাের কাজ করা 猀� কের িদেলন।
ﺭদেশ চলেছ ﻂাউ

ﺭ

শন বানােনার কাজ

ﺭদেশ িবﺜটআরিস ﺭথেক ﻂাউ  ﺭশন পিরচালনার অনুেমাদন পাওয়া যায়, বাংলােদশ ব াংক টাকা ছাড় িদেত রাﺝজ হয়,  ﻗাকও
অথ পাঠােত
ﺺ
ﻕፀ�ত হয়। ওিদেক িতন িশﻠাথ ﺻভূ উপﻂহ ﺭকﺭ ﻶথেক কৃﻏﺝম উপﻂহ পয ﺭ ﺺযাগােযােগর জন যু রােﻻর
ﺭফডােরল কিমউিনেকশনস কিমশন ﺭথেক আ জﺺা িতক সনদ (অ ােমচার ব া ﺝজএস অপােরশন লাইেস ) ﺭপেয়েছন। ধীের
ধীের ন ােনা স ােটলাইেটর ﻕﺭােটাটাইপ ﺭথেক ই ﺝিনয়ািরং মেডল ﺯতির করা হয়, স
হয় এর পরীﻠাও। এর মেধ ড.
আিরফুর নাসা’র অথায়েন
ﺺ
চািলত িসএসইﺜটআর নােমর একﺜট ﺭকে ﻶন ােনা স ােটলাইট িনেয় কাজ করেত চেল যান।
ন ােনা স ােটলাইট হ

া র

িতন িশﻠাথ ﺻাইট মেডল ﺯতির কেরন। ২০১৭ সােলর ৮ ﺭফব্ য়াির তােদর ﺯতির করা ন ােনা স ােটলাইট মহাকােশ
উৎেﻠপেণর জন জাপান অ ােরাে̃স এ ে ােরশন এেজ ﺝর (জা া) কােছ হ া র করা হয়। ﺭসিদন দুপেু র িকউসু
ইনি ﺜটউট অফ ﺭটকেনােলাﺝজেত স ােটলাইটﺜট হ া র অনু ান  ﻗাক িব িবদ ালেয়র মহাখালী ক া ােস সরাসির সﻸচার
করা হয় িভিডও কনফােরে র মাধ েম। এﺜট হ া র কেরন  ﻗাক িব িবদ ালেয়র উপাচায অধ
ﺺ
াপক ﺯসয়দ সাদ আ ািলব এবং
িকউসু ইনি ﺜটউট অফ ﺭটকেনােলাﺝজর ﻕﺭিসেড ইউﺝজ অই। এ সময় ﺭসখােন আরও উপি ত িছেলন িকউেটক ল াবেরটির
অব ̃ﺭস ﺿাফট এনভায়রনেম ই ারকশন ই ﺝিনয়ািরংেয়র পিরচালক ﺭমং ﺭচা, ড. ﺭমা. খিললুর রহমান এবং  ﻗাক
িব িবদ ালেয়র িতন িশﻠাথﺻ। ওই অনু ােন  ﻗাক িব িবদ ালেয়র উপাচায ﺯসয়দ
ﺺ
সাদ আ ািলব বেলন, “আমােদর ﻕধান
উে শ িছল, এই ﻕযু ﺝটা িশেখ ﺭনওয়া, ﺭকননা পরবতﺻেত ﺭযন আমােদর িশﻠাথﺻরা িনেজরাই স ােটলাইেটর িডজাইন ﺭথেক
猀� কের সামিﻂক কাজটা িনেজরাই করেত পাের। ﺭসটাই আমরা 猀� করলাম।”
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ﻂাউ  ﺭশন উে াধন করেছন স ার ফজেল হাসান আেবদ, তার বাম পােশ  ﻗাক িবি িবদ ালেয়র উপাচায অধ
ﺺ
াপক সাদ
আ ািলব ও ডােন সহেযাগী অধ াপক খিললুর রহমান; ﺭপছেন ﻂাউ  ﺭশন িনমাতা
 ﺺদেলর সদস রা। ছিব  ﻗাক অে ষা
সংবাদ সে লেন জানােনা হয়, ন ােনা স ােটলাইটﺜট ভূ পৃ ﺭথেক ৪০০ িকেলািমটার উপের অব ান করেব এবং এﺜট পৃি থবীর
চারপােশ ﻕদিﻠণ করেত ৯০ িমিনট সময় ﺭনেব। ﻕিতিদন এﺜট ১৬ বার পৃি থবীেক ﻕদিﻠণ করেব আর ওই সমেয় বাংলােদশেক
ﻕদিﻠণ করেব ৪ ﺭথেক ৫ বার। জাপান অ ােরাে̃স এ ে ােরশন এেজ ﺝর মাধ েম ন ােনা স ােটলাইটﺜট উৎেﻠপেণর কাজ
হেলও ভূ িম ﺭথেক িনয়ﻴেণর জন ﻂাউ কেﻰাল ﺭস ার বাংলােদেশই হেব বেল জানােনা হয়।
এর মেধ ড. খিললুর ﺭদেশ থাকা  ﻗাক িব িবদ ালয় িশﻠাথﺻেদর িনেয় গﺜঠত ﻂাউ
ছােদ ﻂাউ  ﺭশন ﺯতির কের ﺭফেলন।
ﻂাউ

ﺭ

ﺭ

শন দলﺭক িনেত  ﻗাক িব িবদ ালেয়র

শন উে াধন

২০১৭ সােলর ২৫ ﺭম  ﻗাক িব িদ ালেয়র মহাখালী ক া ােসর ৪ ন র ভবেনর ছােদ  ﻗাক অে ষা ন ােনা স ােটলাইেটর
ﻂাউ  ﺭশন উে াধন কেরন  ﻗাক ﺭচয়ারপারসন ফজেল হাসান আেবদ। ﻂাউ  ﺭশনﺜটর উে াধন ﺭশেষ িতিন
সাংবািদকেদর বেলন, “বাংলােদেশ গেবষণার ﻠﺭে ﻏখুব ﺭবিশ িবিনেয়াগ করা হয় না। আমরা এখনও মেন কির, পৃি থবীর উ ত
ﺭদশ েলা িরসাচ ﺺকরেব আর আমরা এর ফলাফল ﺭভাগ করব।”
এ ﻂাউ  ﺭশন িনমাণ
 ﺺদেল ি ﺝﻕপাল ইনেভি েগটর িছেলন ড. খিললুর , ইনেভি েগটর িহেসেব কাজ কেরন  ﻗাক
িবি িবদ ালেয়র ﺯবদু িতক ও তিড়ৎ ﻕেকৗশল িবভােগর সহকারী অধ াপক ড. ﺭমাহা দ হাসানু
ামান সাগর। দেলর সদস েদর
িতনﺜট ভাগ রেয়েছ। ﻕিত াতা সদস রা হেলন দলেনতা ﺭমাহা দ ﺭসৗরভ, িবজয় তালুকদার, আয়নাল হﺦদা এিমল আর সানা
জগিত চয়ন। ﻕথম ﻕজে র সদস রা হেলন আরাফাত হক, জািমল আিরিফন। ি তীয় ﻕজে র সদস রা হেলন ﺭমা. শািকল,
আদনান সা ﺝর, ﺭমা. মাহবু বু ল আলম ও শাহিরয়ার হাসান পরশ।
ﻂাউ  ﺭশন বানােত িগেয় কী ধরেনর চ ােলে র মুেখামুি খ হেয়েছন? িবিডিনউজ ﺭটােয়ি েফার ডটকমএর এমন ﻕে র
জবােব ﺭসৗরভ বেলন, “এখন ﺭতা সবাই ﺭমাটামু ﺜট জােন এটা িক, িক কাজ 猀� সময় ﺭকউ এটা িনেয় জানত না। ﻂাউ
 ﺭশন বানােত িবﺜটআরিস’র অনুেমাদেনর ﻕেয়াজন পেড়, তােদরেক এটা িনেয় ﺭবাঝােত হেয়েছ।” িতিন আরও বেলন, ﺭকাথায়
বানােনা হেব এটা িনেয়ই িচ ার িবষয় িছল। পের এই িব ﺝং ﺭবেছ ﺭনওয়া হয়, এেﻠে ﻏরাজউেকর অনুমিত পাওয়া িগেয়েছ।
ﻂাউ  ﺭশন চালুর পর অন আেরকﺜট স ােটলাইট ﺭথেক এেত ﺭডটা ﻂহণ করা হয়। সﻸিত হেয় যাওয়া ঘূি ণঝড়
ﺺ
ﺭমারা’র
ছিবও পাওয়া যায়। িক আবহাওয়া িবষেয় খুব একটা ﻡান না থাকায় তা ̃ưভােব বু ঝেত পােরনিন বেল জানান আরাফাত।
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ন ােনা স ােটলাইটﺜট ফ ালকন ৯এ কের আ জﺺা িতক ̃ﺭস ﺭ
হেব।

শেন পাঠােনার পর, ﺭসখান ﺭথেক তা কﻠপেথ াপন করা

ﺭসৗরভ জানােলন এখন পুেরা ﺜটম অেপﻠা করেছ আমােদর জাতীয় সংগীত বাজােনার। হ া, কﻠপেথ ﺭপৗﺷছােনার পর ন ােনা
স ােটলাইেটর ﻕথম কাজﺜটই হেব এﺜট।

