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আস-সালামু আলাই*ম। 

সকলেক .ভ স01া, আপনারা িবে8র 9য 9যখােন আেছন। 

উপাচায? ড. 9মাঃ আখতাDEামান,  

মাননীয় মHী ডাঃ িদপু মিন, 

সJািনত অিতিথবৃN, 

পদাথ?িবOােনর এই আQজ? ািতক ই-সেJলেন আপনােদর সােথ থাকেত 9পের আিম িনেজেক সJািনত 9বাধ করিছ। 

 

আগামী িতন িদন ধের অনুিUত এই সেJলেন ২০০১ সােল আেমিরকান 9নােবল িবজয়ী এিরক কেন?ল-সহ বাংলােদশ ও যু]রাে^র 

_নামধন1 ব]ারা আেলাচনার 9নতৃ` 9দেবন, যার মাধ1েম আমরা আশা কির যু]রা^ এবং বাংলােদেশর মেধ1 ভিবষ1েত িবOানসংbাQ 

সহেযািগতার পথ সুগম হেব। এই সেJলন আেয়াজেনর জন1 ঢাকা িব8িবদ1ালয়, বাংলােদশ িফিজকাল 9সাসাইe ও fিgয়াস? অফ িফিজh-েক 

এবং সকল অংশiহণকারীেক ধন1বাদ জানাই। 

 

আিম আপনােদর সকলেক অিভবাদন জানাই — 9মধাবী িনেবিদতlাণ িবOানী, গেবষক, এবং উmাবক — যারা এ*শ শতেক 

nবOািনক আিবoার ও িবে8র সবেচেয় দরকাির চ1ােলpqেলার সমাধান খঁুেজ 9পেত অিনঃেশষ অনুস0ােন 9নতৃ` িদেsন। 

 

আজ, আমরা tক এখােন, ঢাকায়, িবOানসংbাQ সহেযািগতা ও আমােদর মেধ1কার qD`পূণ? অংশীদাির` উদযাপেনর জন1 

(অনলাইেনর মাধ1েম) ভাচু? য়ািল একিxত হেয়িছ। ঢাকা িব8িবদ1ালয় এর lথম শত বছের পদাথ?িবOান ও িব8েক 9বাঝার 9zেx আমােদর 

ধারণা nতিরেত অব1াহতভােব অবদান 9রেখ চলা সেত1{নাথ বসু ও আলবাট?  আইন}াইেনর মেধ1কার অংশীদাির`মূলক কাজসহ কেয়কe 

উে~খেযাগ1 কােজ অংশীদার হেয়েছ। তােদর (েবাস-আইন}াইন) 9যৗথ গেবষণা পরম শূেণ1র কাছাকািছ তাপমাxায় পরমাণু স�েক?  অনন1 

িকছু ধারণা nতির কেরেছ। সিত1 বলেত কী, আেমিরকান 9নােবল িবজয়ী এিরক কেন?ল ও তার সহকম�রা এই ত�e lমাণ কেরেছন, যার ফেল 

১৯৯৫ সােল িবে8র lথম 9বাস-আইন}াইন কনেডে�ট এবং অিত-শীতল পরমাণু 9zx nতির করা স�ব হেয়েছ। 

 

বাংলােদশ যখন _াধীনতার ৫০তম বািষ?কী উদযাপন করেত যােs, 9সই সমেয় িবOান গেবষণার মাধ1েম nবি8ক চ1ােলpqেলা 

সমাধান করেত ও bমবধ?মানভােব আQঃসংযু] িবে8র ভিবষ1ত �পদােন তDণ মেনর শি]েক _ীকৃিত 9দয়ার (ও কােজ লাগােনার) এরেচেয় 
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ভােলা সময় আর হেত পাের না। মাননীয় মHী মিন, আমার আশা করিছ যু]রা^ ও বাংলােদশী িশzা lিতUানqেলার আগামী ৫০ বছের 

িনেজেদর মেধ1 সহেযািগতা বৃি�র মাধ1েম আেরা ঘিনUভােব কাজ করেব। 

 

মািক? ন যু]রা^ তDণ বয়সীেদর আগামীর 9নতা িহেসেব গেড় উঠার lেয়াজনীয় সুেযাগ সুিবধার ব1ব�া করেত lিত�িতব�। 

 

আমরা বাংলােদশী 9মেয়েদর 9}ম (STEM-িবOান, lযুি], lেকৗশল ও গিণত) 9zেx 9পশা গেড় তুলেত উ� সািহত করিছ; 

বৃি�র জন1 তহিবল িদিs ও (িশzা) িবিনময় কম?সূিচর মাধ1েম 9মধাবী বাংলােদশী িশzাথ� ও পি�ত (িশzািবদ)-েদর যু]রাে^ অধ1য়ন ও 

গেবষণা করার সুেযাগ কের িদিs; ম1ািসভ ওেপন অনলাইন 9কাস? ও অন1ান1 lিশzণ কম?সূিচর অধীেন সহ�ািধক িশzেকর জন1 অনলাইেনর 

মাধ1েম 9শখা ও দzতা উ�য়েন সহায়তা করিছ। যু]রা^ বাংলােদেশর ভিবষ1েতর জন1 িবিনেয়াগ করেত 9পের সJািনত ও গিব?ত। 

 

গত বছর ৮,৮০০ এরও 9বিশ বাংলােদশী িশzাথ� যু]রাে^ অধ1য়ন কেরেছ, যা বাংলােদশী িশzাথ�েদর যু]রাে^ অধ1য়েনর 9zেx 

সব?কােলর মেধ1 সব?ািধক। 

 

তােদর মেধ1 ৭৫% এরও 9বিশ িবOান, lযুি], lেকৗশল ও গিণত িবষেয় িডিi অজ? েনর জন1 অধ1য়ন করেছ, এবং অেনেকই 

আংিশক িকংবা পূণ? বৃি� পােs। সিত1 বলেত, উপাচায? িনেজও সােবক ফুল�াইট িশzাথ� িহেসেব 9বা}ন িব8িবদ1ালেয় পেড়েছন। এবং 

মাননীয় িশzামHী, বাংলােদশ ও দিzণ এিশয়ার lথম নারী পররা^ মHী, (আেমিরকার) জন হপিক� িব8িবদ1ালয় 9থেক জন_াে�1 �াতেকা�র 

িডিi অজ? ন কেরেছন, এবং হাভ? ােড? ও পেড়েছন। 

 

এবং আগামী ১১ 9ফ�য়াির ইgারন1াশনাল 9ড অফ উইেমন অ1া� গাল?স ইন সােয়� (িবOান চচ? ায় নারী ও কন1ািশ. িবষয়ক 

আQজ? ািতক িদবস) উদযাপেন আমােদর l�িতর এই মু�েত? , আিম িবOান গেবষণা ও আিবoাের বাংলােদশী নারীেদর qD`পূণ? অবদােনর 

কথা 9জারােলাভােব উে~খ করেত চাই।  

 

গত বছর ডাট? মাউথ কেলেজর একজন 9পা}ড রাল গেবষক বাংলােদশী বংেশা¡ত ২৯ বছর বয়সী 9জ1ািতিব?Oানী ড. তিনমা 

তাসনীম অনন1া কৃ¢ গ£রেক আেরা ভােলাভােব জানেত ও বুঝেত এhের 9টিলে¤াপ lযুি] nতিরর জন1 পুর¤ারজয়ী আেমিরকান িবOান 

সামিয়কী সােয়� িনউজ এর িবে8র 9সরা দশ তDণ িবOানীর তািলকায় �ান কের িনেয়েছন।  

 

তার (ড. তাসনীম) গ¥e আমােক আেমিরকান lেকৗশলী, িচিক� সক ও নাসার নেভাচারী মােয় ক1ারল 9জিমসেনর অনুেlরণামূলক 

ব]েব1র কথা মেন কিরেয় 9দয়, িযিন মহাকাশ ¦মণকারী lথম কৃ¢া§ নারী। আেমিরকার ¨1াক িহি© মাª উদযাপেনর এই সমেয় আিম 

আেমিরকার এিগেয় চলায় কৃ¢া§ আেমিরকানেদর অপিরহায? অসংখ1 অবদােনর lিত সJান 9দিখেয় তার (েজিমসন) বলা 9সই কথাqেলা 

আপনােদর সামেন তুেল ধরেত চাই। 

 

আমােদর িশzাথ� ও পি�ত, তDণ ও অ¥ বয়সীেদর উে«েশ1 9জিমসন বেলিছেলন, "কাউেক 9তামার ক¥না, 9তামার 

সৃজনশীলতা, িকংবা 9তামার 9কৗতুহল 9কেড় িনেত িদও না। এটা পৃিথবীেত 9তামার জায়গা, এটাই 9তামার জীবন। এিগেয় যাও এবং এe িদেয় 

যা িকছু পােরা কেরা এবং 9তামার চাওয়ার মেতা কের জীবন গেড় 9তাল।" 
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9কািভড-১৯ মহামাির আমােদরেক িবয়করভােব ঝঁুিকেত থাকা এই পৃিথবীেত আমরা কেতাটা পর®েরর উপর িনভ? রশীল 9সকথা 

¯রণ কিরেয় িদেয়েছ, 9যখােন আমরা িনেজেদর মেধ1 সুিবধাqেলা ভাগ কের িনেত পারিছ এবং সুরzার জন1 দায়ব�। এই কােজ Oান ও 

িবOােন আপনােদর অiগিতমূলক কাজ আপনােদরেক সJুখসািরর নায়কও কের তুেলেছ। আিম আপনােদর °�া ও অিভবাদন জানািs এবং 

আমরা সবাই আপনােদর কােছ ঋণী। 

 

থ1াংক ইউ। অেনক ধন1বাদ। 


