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রসায়েন িতন িব ানীর নােবল পরু ার লাভ
কাশ : ১০ অে াবর ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

মাবাইল ফানেসট থেক  কের ব িতক নানা যে  ব ব ত িলিথয়াম আয়ন ব াটািরর উ য়ন ঘিটেয়
এবার রসায়েন নােবল পুর ার লাভ কেরেছন িতন িব ানী। রেয়ল ইিডশ অ াকােডিম অব সােয়ে স
বধুবার নােবলজয়ী িহেসেব জামান বংেশা তূ মািকন নাগিরক জন িব ডএনাফ, ি িটশ-আেমিরকান এম

ানিল ইিটংহাম ও জাপােনর ইেয়ািশেনার নাম ঘাষণা কের।

পুর ােরর ৯০ লাখ ইিডশ ানা সমানভােব ভাগ কের নেবন তারা। আগামী ১০ িডেস র ইেডেনর
রাজধানী কেহােম আ ািনকভােব তােদর হােত পুর ার তুেল দয়া হেব।

িবিবিস  বলেছ,  ৯৭  বছের  নােবল  জয়  কের  অধ াপক  ডএনাফ  সবেচেয়  বিশ  বয়েস  সবেচেয়
স ানজনক এই পুর ার জেয়র রকড গেড়ন। রসায়েনর অধ াপক উলফ রামে াম  বেলন,  িলিথয়াম
আয়ন ব াটািরর ফেলই মাবাইল িব  সচল রেয়েছ। হালকা ওজেনর এই িরচােজবল ব াটাির মাবাইল
ফানেসট, ল াপটপ থেক  কের ব িতক গািড়েতও ব ব ত হয়।

রসায়েন নােবলজয়ীেদর নাম ঘাষণার পর নােবল কিমিট বেল, িব ব াপী পােটবল ইেলক িন  সচল
রাখেত িলিথয়াম আয়ন ব াটাির ব ব ত হে । যার মাধ েম আমরা যাগােযাগ,  কম, পড়ােলখা,  গান
শানা ও ানাজন করিছ। কিমিটর সদ  সারা

ােগরাপ িলনেস  বেলন,  এর ফেল আমরা  যিু গত  িব েবর সে  সংেযাগ  ঘটােত স ম  হেয়িছ।

  যগুা র ড
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

িসএনএন বলেছ,  ইিটংগাম ১৯৭০-এর দশেক থম ব বহারেযাগ  িলিথয়াম ব াটািরর উ য়ন ঘটান।
এরপর ডএনাফ ওই ব াটািরর মতােক ি ণ কের তােলন। এরপর আিকরা ইেয়ািশেনা ওই ব াটাির
থেক খািঁট িলিথয়াম দরূ কের িলিথয়াম আয়ন যিু র উ য়ন ঘটনা। এই যিু  খািঁট িলিথয়াম থেক
বিশ িনরাপদ। এর ফেলই াত িহক জীবেন এই ব াটাির ব বহার সহজ হেয়েছ।

বরাবেরর মেতাই িচিকৎসা িবভােগর পুর ার ঘাষণার মধ  িদেয় গত সামবার চলিত বছেরর নােবল
মৗ ম  হয়। সিদন িচিকৎসায় এবং ম লবার পদাথিবদ ায় নােবলজয়ীেদর নাম ঘাষণা করা হয়।

আজ বহৃ িতবার ঘাষণা করা হেব সািহেত র নােবলজয়ীেদর নাম।

এক জুিরর ামীর  িব ে  ওঠা  যৗন  িনপীড়েনর অিভেযাগেক ক  কের  িবতেকর  মেধ  গত  বছর
সািহেত র নােবল পুর ার িগত কেরিছল রয় াল ইিডশ অ াকােডিম। এবার তাই একসে  ২০১৮ ও
২০১৯  সােলর  নােবলিবজয়ীেদর  নাম  জানােনা  হেব।  আগামী  বার  শাি  এবং  ১৪  অে াবর
অথনীিতেত নােবল িবজয়ীেদর নাম ঘাষণা করা হেব।
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