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সামবার দয়া হেব অথনীিতেত

জনক  ড  ॥ ইিথওিপয়ার ধানম ী  আিব আহেমদ আলী (৪৩) এ বছর নােবল শাি  পুর ার পেয়েছন।
িতেবশী ইিরি য়ার সে  শাি  িত ায় ভূিমকার ীকৃিত িহেসেব তােক এ স ান জানােনা হল। নরওেয়িজয়ান

নােবল কিমিট ানীয় সময় বার বলা এগােরাটা (বাংলােদশ সময় িবেকল িতনটা) রাজধানী অসেলােত এক
সংবাদ সে লেন শততম নােবল শাি  পুর ােরর িবজয়ী িহেসেব আিব আহেমেদর নাম ঘাষণা কেরন। -খবর
িবিবিসর।

চলিত বছর আিব আহেমেদর েচ ােতই ইিরি য়ার সে  ইিথওিপয়ার পুরেনা বিরতার অবসান ঘেটেছ। ১৯৯৮
সােল  হওয়া সীমা  যুে  েদেশর ায় ৭০ হাজার মা ষ িনহত হেয়েছ। ২০০০ সােল তােদর মেধ  শাি চুি
হেলও উে জনা িঠকই িছল। অবেশেষ এ বছর িট দশ ও জািতেক এক েতায় গাঁথার জ ই এবার নােবল
পুর ার িজেত িনেয়েছন ইিথওিপয়ান ধানম ী। নােবল পুর ােরর ওেয়বসাইেট দয়া তথ মেত, এ বছর শাি েত
নােবল পুর ােরর জ  ৩০১ মেনানয়ন জমা পেড়িছল। এর মেধ  ২২৩ ব ি  ও বািক ৭৮ িত ান। তেব, গত

৫০ বছর ধেরই িবজয়ীর নাম ঘাষণার আেগ মেনানীতেদর তািলকা কাশ কের না নােবল কতৃপ । পুর ার বাবদ
একিট সানার মেডল ও ৯০ লাখ ইিডশ ানার ( ায় সাত লাখ ৩০ হাজার পাউ ড, নয় লাখ মািকন ডলার)
পােবন  আিব  আহেমদ।  আগামী  ১০  িডেস র  অসেলােত  আ ািনকভােব  পুর ার  দয়া  হেব।  সামবার  (১৪
অে াবর) অথনীিতেত এবােরর নােবল িবজয়ীেদর নাম ঘাষণা করা হেব।

১৯০১ সাল থেক িনয়িমত নােবল পুর ার দয়া হে । তেব, থম ও ি তীয় িব যুে র সময় এ পুর ার দয়া ব
িছল। ইিডশ িব ানী আলে ড নােবেলর শষ ই া অ সাের গেবষণা, উ াবন ও মানবতার কল ােণ অবদােনর
জ  িত বছর িচিকৎসা, পদাথ িব ান, রসায়ন, সািহত , শাি  ও অথনীিতেত নােবল পুর ার দয়া হয়। এর
আেগ, সামবার (৭ অে াবর) িচিকৎসািব ােন যৗথভােব নােবল পুর াের ভূিষত হন ই মািকন ও এক ি িটশ
িব ানী। তারা হেলন- যু রাে র উইিলয়াম কােয়িলন জআর ও গ এল. িসেমনজা এবং ি েটেনর ার িপটার
জ. র াটি ফ। ম লবার (৮ অে াবর) িবেকেল পদাথ িব ােন নােবল িবজয়ীেদর নাম ঘাষণা  করা  হয়। এ

িবভােগ এবার যৗথভােব নােবল িজেতেছন জমস িপবলস, িমেশল ময়র ও িদিদেয়র কেলাজ। এর মেধ  জমস
িপবলস পেয়েছন পুর ারিটর অেধক। আর বািক অেধক পেয়েছন িমেশল ময়র এবং িদিদেয়র কেলাজ; অথাৎ
চার ভােগর এক ভাগ কের। বুধবার (৯ অে াবর) রসায়েন নােবল িবজয়ীেদর নাম ঘাষণা কের দ  রয় াল ইিডশ
একােডিম অব সােয়ে স। এ বছর যৗথভােব নােবল পরু ার পেয়েছন িতন িব ানী। তারা হেলন- জন িব.

ডএনাফ, এম. ানিল ইিটংহাম ও আিকরা ইেয়ািশেনা। িলিথয়াম আয়ন ব াটািরর উ য়েন িবেশষ অবদান
রাখায় তােদর এ পুর ার দয়া হয়। বৃহ িতবার (৯ অে াবর) একসে  ই বছেরর সািহেত  নােবল িবজয়ীেদর
নাম  ঘাষণা  কের  নােবল  কিমিট।  এ  বছর  িবে র  সবেচেয়  স ানজনক  এ  পুর ার  পেয়েছন  অি য়ান
ঔপ ািসক, নাট কার ও অ বাদক িপটার হা েক। অ িদেক ২০১৮ সােলর জ  নােবল পেয়েছন পাল াে ডর
লখক, অিধকারকমী ও বুি জীবী ওলগা তুকারজুক। িবতেকর কারেণ গত বছর এ িবভােগ পুর ার িগত রাখা
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হয়।
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