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বাংলােদেশর  তির  থম  কােনা  ন ােনা  স ােটলাইট  উৎে পেণর  ন জর  তির  হল  বার।  ‘ াক  অে ষা’  নােমর
স ােটলাইট ট বসরকাির াক িব িবদ ালেয়র হেলও গাটা জািতর জন  এ ট গব ও আনে র উপল ই বেট। এর মধ  িদেয়
মহাকাশ  গেবষণার  নতন  ার  উে ািচত  হেব  বাংলােদিশ  িব ানীেদর  জন ।  আরও  গৗরেবর  িবষয়,  াক  অে ষা  নামক
ন ােনা স ােটলাইট ট তির  কেরেছ াক িব িবদ ালেয়রই  িতন  িশ াথ - রায়হানা  শামস  অ রা,  আবদু াহ  িহল  কািফ ও
মাইসুন  ইবেন  মেনায়ার।  এ  িতন  ত ণ  িব ানীসহ  স ােটলাইট ট  উৎে পেণর  সে  সংি  সবাইেক  আমরা  অিভন ন
জানাই। এমন একটা সময় িতন িশ াথ  স ােটলাইট উৎে পেণর মেতা বড় ধরেনর সুসংবাদ শানাল দশবাসীেক, যখন
জি বাদ,  মাদক,  চারাচালান  ও  খুন-ধষেণ  অেনক  ত েণর  জিড়ত  হওয়ার  খবের  জািত  হতাশ।  আসেল  সিত কােরর
পৃ েপাষকতা  ও  স ঠক  িদকিনেদশনা  পেল  আমােদর  ত ণরা  সবিকছেকই  স ব  কের  তলেত  পাের-  াক  অে ষার
উৎে পণ তারই ন জর।
জানা যায়, আ জািতক মহাকাশ শন থেক বার িবকাল ৩টা ১০ িমিনেট উৎে িপত হেয় মহাকাশ দি ণ 
কেরেছ াক অে ষা। পিৃথবী থেক ৪০০ িকেলািমটার ওপের অব ান কের পিৃথবীর চারপােশ দি ণ করেত ৯০ িমিনট
সময় নেব স ােটলাইট ট। এ ট বাংলােদেশর ওপর িদেয় দিনক ৪-৬ বার উেড় যােব। বলার অেপ া রােখ না, এর পাঠােনা
ছিব েলা আমােদর মহাকাষ গেবষণা, টিলেযাগােযাগ ব ব ার উ িতেত বড় ধরেনর অবদান রাখার সুেযাগ তির করেব।
পাশাপািশ  স ােটলাইট  ও  ন ােনা  যু ধারী  সংখ ক  দেশর  তািলকায়  েবেশর  মাধ েম  আ জািতক  অ েন
বাংলােদেশর সুনাম বেয় আনেব এ ট। আশার কথা, উৎে িপত াক অে ষা স ােটলাইট ট জাপােন তির হেলও এর দৃ া
অনুসরেণর  মাধ েম  পরবত  সমেয়  বাংলােদেশ  স ােটলাইট  তির  করার  কথা  বেলেছন  িতন  িশ াথ ।  তােদর  হাত  ধের
স ােটলাইট যু েত বাংলােদশ অেনক দরূ এিগেয় যােব, এমন টই সবার ত াশা।
যুগা েরর খবেরই বলা হয়, ন ােনা স ােটলাইট টর অন তম কাজ হেব মহাকাষ গেবষণা ও পযেব ণ। এর পাঠােনা ছিব ও
তথ -উপা  াক িব িবদ ালেয়র িশ ক-গেবষকরা গেবষণা ও পাঠদােন ব বহার করেবন। অেনকটা নতন ও বসরকাির
িব িবদ ালয়  িহেসেব  ােকর  এ  সফলতা  শংসারেযাগ ।  একই  সে  দুভাগ জনক  হল,  আমােদর  িত ত  ও  মাটা
অনুদান া  সরকাির িব িবদ ালয় েলার গেবষণা ও ান সৃ র খাতার বিশর ভাগ পাতাই সাদা ধু নয়, খরচ করেত না
পের  গেবষণার  অথ  ফরত  যাওয়ার  ন জরও  আেছ।  াক  অে ষা  যু গত  অ গিতর  পাশাপািশ  দেশর
িব িবদ ালয় েলােত গেবষণার ে  গিতর স ার করেব- এটাই ত াশা।
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