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বাংলােদেশর ন ােনা স ােটলাইট ‘ াক অে ষা’ গত বার হইেত দি ণ  কিরয়ােছ পিৃথবীর ক পেথ।
পিৃথবী হইেত ৪০০ িকেলািমটার উপের অব ান কিরয়া ইহা পিৃথবীর চািরপাে  দি ণ কিরেত সময় লইেব ৯০
িমিনেটর  মেতা।  দি েণর  সময়  ইহা  িদেন  বাংলােদেশর  উপর  িদয়া  উিড়য়া  যাইেব  চার  হইেত  ছয়বার।
স ােটলাইট ট দঘ ,  ও উ তায় ১০ সি িমটার। ওজেন ায় এক কজ। এই ন ােনা স ােটলাইট টর নকশা
তির, উপকরণ সং হ ও িনমাণ কিরয়ােছন বাংলােদেশরই িতন ত ণ—রায়হানা শামস ইসলাম, আবদু া িহল
কািফ ও মাইসুন ইবেন মেনায়ার। জাপােনর িকউ  ইনি টউট অব টকেনাল জর (িকউেটক)-এর াতেকা র
পযােয়র এই িতন িশ াথ  িকউেটেকর এক ট কে র আওতায় ে া ত দেশর জন  এই ন ােনা স ােটলাইট
িনমাণকােজ অংশ লইয়ােছন। কৃ ম উপ হ ট বাংলােদশ হইেত িনয়ি ত হইেব াক িব িবদ ালয় ক া ােস।
ইহার জন  এক ট াউ  শন তিরর কাজ কিরয়ােছন ােকরই আেরকদল িশ াথ ।

বাংলােদেশর জন  এই রণীয় উপহােরর আেয়াজন কিরবার জন  িতন ত ণ গেবষক, াক ও িকউেটক- ক
অিভন ন। জানা  িগয়ােছ, বাংলােদেশর  কৃিষ,  দুেযাগ  মাকািবলাসহ  মহাকাশ-সং া  নানা  িবষেয়  গেবষণার
জন  উ মােনর  ছিব  তিলয়া  পাঠাইেব  এই  অে ষা।  মহাকােশ  িবেশষ  িবেশষ  িদেন  দেশর  জাতীয়  সংগীতও
বাজাইেব এই স ােটলাইট। এতিদন বাংলােদশ মূলত যু রা , যু রাজ , া  ও ভারেতর িনকট হইেত কৃ ম
উপ েহর  ছিব  য়  কিরত।  ইহােত  বেদিশক  মু া  খরেচর  পাশাপািশ  অেনক  ে ই  তাহা  বাংলােদেশর
ভূিম প  ও  কৃিত বু ঝবার  উপেযাগী হইত না।  অথচ  দেশর  িনজ  কৃ ম উপ হ  থািকেল তাহা  আমােদর
আেরা গভীর  ও  ভােলামেতা গেবষণা কিরেত সহায়তা কিরেত  পাের। সুতরাং ‘ব ব ু  স ােটলাইট’  উ পেণর
পূেব ‘ াক অে ষা’ বাংলােদেশর জন  এক ট যুগা কারী ঘটনা বেট।

ইহা  অত  আনে র  য,  আমােদর  অদম  সৃ শীল  ত েণরা  যথাযথ  সুেযাগ  পাইেলই  মাণ  কিরয়া  িদেত
পাের—তাহােদর অসাধ  িকছ নাই। নূতন জে র এই মধাবীরা দেশ যথাযথ পৃ েপাষকতায় িকংবা িবেদেশর
মা টেত  িনেজেদর  অিময়  িতভার  া র  রািখয়া  চিলেতেছ  িনর র।  পােটর  জেনাম  আিব ার,  কেলরার
ভিবষ াণী ও ালািন ছাড়া িবদু ত্ আিব ার, দুই দফায় অ ার াি , ইউ টউেবর সহ- িত াতা, িহমালয় জয়—

সব ই এক গৗরবময় পদিচ  আঁিঁকয়া চিলেতেছ আমােদর সজৃনঋ  ত েণরা। সূযােপ া কেয়ক শত ণ
বহৃত্ পাচঁ ট জাড়া ন  আিব ার কিরয়া গত বত্সর জ ািতিব ােনর জগেত আেলাড়ন তিলয়া দয় নাসার
এক ট িবেশষ দল। আর সই দেলর নতৃ  িদয়ােছন নাসায় কমরত এক ত ণ বাংলােদিশ। এই ধরেনর তািলকা
কিরেল তাহা দীঘ হইেত দীঘতর হইেব।

তা েণ র যেকােনা সাফল  এই বাতা দয় য, উিড়বার জন  তাহােদর যথাযথ পিরেবশ উপহার িদেল তাহারাও
ডানা মিলেত পাের অবািরত িদগে । সুতরাং যাহারা তা েণ র এই সকল সাফল গাথার নপেথ  পৃ েপাষকতা
কিরেতেছন, াকসহ আেরা যাহারা রিহয়ােছন নপেথ , অিভন ন তাহােদর। িব  দরবাের বাংলােদশেক মাথা
উঁচ কিরবার সুেযাগদােনর মেতা গেবর িবষয় আর কী হইেত পাের?
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সড়ক-মহাসড়ক অৈবধ
দখলমু  হইেব কেব?

ময়মনিসংেহর মু াগাছা শহের
ময়মনিসংহ-টা াইল মহাসড়ক
দখল কিরয়া এক ট অৈবধ বাস
টািমনাল াপন করা হইয়ােছ।
সড়ক টর অিধকাংশ জায়গা
জিড়য়া রা ার দই িব ািরত

দশে িমকরা কখেনাই হতাশ হন না
--আেনায়ার হােসন মঞ্জু  | শষ পাতা

• •

— ভাটার িবহীন িবনা ভােটর
মন ী এমিপরা কত কা ট কা ট টাকা চির
করেছ?মািনক িময়ার কুলা ার মনজ ুসবেচেয় বড় …

িনবাচন িনেয় িবএনিপ আবােরা ঘাট পাকােত
 কেরেছ:নািসম | শষ পাতা

• •

— জনগেনর ভাটাধীকার হরন কের
িনেজ কন িবনা ভােট মন ী? যখােন 90% ভাটার
ভাট দয় নাই, সই ভাটার িবহীন সরকারেক কী …

এিতেমর টাকা মের খেয় এখন িনবাচন করেত
চায় | থম পাতা

• •

— িনেজেদর হাজার হাজার মামলা
বািতল করেলন কন?বািতল হেলও শষ হয়িন।
িবএনিপেক জনসভা,িম টং ও রাজৈনিতক …

িনবাচেনর রাড দখেত পা  না, ম াপ ঘাষণা
কের িক হেব------------ফখ ল | থম পাতা

• •

 — জােনায়ার জামািতেদর
গেত লুিকেয় থাকেল road দখেব িকভােব --

ইহজনেমও স গত থেক বর হেত পারেব িকনা …
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ভার া  স াদক: তাসিমমা হােসন।

ইে ফাক গ্ প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর
পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান
বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেক কািশত ও
মুিহবুল আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি ং
স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মুি ত।
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