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বোাংলোক্েক্ের প্রথম প্প্রোগ্রোমোক্রর জন্মজয়ন্তী  

প্মোস্তোফো জব্বোর 

এ প্লখোটির মূল উক্েশ্য বোাংলোক্েক্ের প্রথম প্প্রোগ্রোমোর প্মো. হোনিফউনেি নময়োর জক্ন্মর ৯০ বর্ ষপূনতষক্ত শ্রদ্ধো জোিোক্িো। ১ িক্েম্বর 

১৯২৯ নতনি জন্মগ্রহণ কক্রি। তোর প্রনত শ্রদ্ধো জোিোক্িো শুরু কনর আনম ১৯৯৭ সোক্ল। প্সই বছর প্ম মোক্স বোাংলোক্েে প্েনলনেেক্ি প্রথম 

প্রচোনরত কনিউেোর অনুষ্ঠোক্ি আনম তোর প্রথম ও একমোত্র সোক্ষোৎকোর সম্প্রচোর কক্রনছলোম। তোর জীবেেোয় তোর আর প্কোি 

সোক্ষোৎকোক্রর কথো আনম জোনি িো। এবোর ২০১৯ সোক্ল আমোক্ের ডোক নবেোক্ের পক্ষ প্থক্ক তোক্ক স্মরণ কক্র একটি স্মোরক 

ডোকটিক্কে প্রকোে করো হক্ব। ২০১৫ সোক্ল তোক্ক আমরো আজীবি সম্মোিিো প্রেোি কনর।  

১৯ সোক্লর শুরুক্ত িোক্েোক্রর নসাংড়ো যোওয়োর জন্য আমন্ত্রণ প্পক্য়নছলোম তথ্য ও প্যোেোক্যোে প্রযুনি প্রনতমন্ত্রী জুিোইে আহমে পলক্কর 

কোছ প্থক্ক। নতনি নসাংড়ো থোিোর ১৫০ বছর উেযোপি করক্বি বক্ল আমোক্ক আমন্ত্রণ জোনিক্য়নছক্লি। প্সই সূত্র ধক্রই নসাংড়ো 

নেক্য়নছলোম। পলক্কর নসাংড়ো উপক্জলো সেক্রর অনুষ্ঠোি সিন্ন কক্র আনম েোনব কক্রনছলোম প্য হুলহুনলয়ো গ্রোক্ম যোক্বো। পলক্কর 

সক্ে নসাংড়ো যোক্বো এমি আলোপ করোর সমক্য়ই আনম এই েোনবটি তুক্লনছলোম। পলক তোক্ত রোনজ হক্য়নছক্লি। প্সই ইচ্ছোর 

বোস্তবোয়িও কক্রনছ আমরো। তক্ব একটু প্েনরক্ত নেক্য়নছলোম হুলহুনলয়ো গ্রোক্ম। নসাংড়োর অনুষ্ঠোি প্ের্ করক্ত প্েনর হবোর ফক্ল 

হুলহুনলয়ো প্প ৌঁছোক্ত রোত হক্য় যোয়। আমোর সেী নছক্লি পলক নিক্জ এবাং নবজয় নডনজেোক্লর প্রধোি নিব ষোহী প্জসনমি জুৌঁই ও তোর 

প্মক্য় ফোনবহো তোবোসসুম পরমো। প্েনরক্ত যোবোর পরও প্সখোক্ি নেক্য় আমরো স্তনিত। হোনিফউনেি নময়োর কবক্রর কোক্ছই একটি মোক্ে 

প্যোক্েল েোনিক্য় মঞ্চ সোনজক্য় গ্রোমবোসী একটি নবেোল অনুষ্ঠোক্ির আক্য়োজি কক্রনছল। আনম নবক্কক্ল যোক্বো প্জক্ি তোরো প্সই নবকোল 

প্থক্ক রোত অবনধ বসো। হোনিফউনেক্ির প্ছক্ল সুজোও ঢোকো প্থক্ক গ্রোক্মর বোনড়ক্ত নেক্য়নছক্লি। আমরো হোনিফউনেি নময়োর প্রনত 

পরম শ্রদ্ধো জোনিক্য় তোর আত্মোর মোেনফরোক্তর জন্য প্েোয়ো কক্র নবেোয় নিলোম। প্ফরোর পক্থ প্েখলোম সড়ক প্থক্ক নকছুেো দূক্র 

হোনিফউনেি নময়োর মোজোর রক্য়ক্ছ। কষ্ট হক্লো মোজোরটি নজয়োরত করক্ত পোনরনি বক্ল। তক্ব েোনন্ত প্পলোম একজি পূব ষপুরুক্র্র প্রনত 

তোর গ্রোক্ম নেক্য় শ্রদ্ধো জোিোক্ত প্পক্রনছ প্েক্ব। েোবনছ অন্য প্কোি উপলক্ষ ৈতনর কক্র আবোর যোক্বো হুলহুনলয়ো গ্রোক্ম। আপিোক্ের 

নিশ্চয়ই আগ্রহ জক্ন্মক্ছ এটি জোিক্ত প্য, নক আক্ছ প্সই হুলহুনলয়ো গ্রোক্ম। হোনিফউনেি নময়োই বো প্ক? 

এখিও অক্িক্ক জোক্িি িো প্য, বোাংলোক্েক্ের প্রথম কনিউেোর প্প্রোগ্রোমোর প্ক? এমিনক যোরো কনিউেোর নবজ্ঞোি পক্ড় তোরোও জোক্ি 

িো প্য কোর হোত ধক্র ’৬৪ সোক্ল আমরো কনিউেোক্রর যুক্ে পো প্ফক্লনছলোম। মোনুর্টি প্যমনি নবস্মৃত প্তমনি ঘেিোটিও। অনত সম্প্রনত 

নবর্য়টি আমোক্ের প্কোি প্কোি নমনডয়োর িজক্র পক্ড়ক্ছ। প্সটিও একটি সম্মোিিো পোবোর পর।  

এই নবর্য়টি ৈেনিক সমকোল পনত্রকোয় এেোক্ব বলো হক্য়ক্ছ- ‘প্েক্ের প্রথম কনিউেোর প্প্রোগ্রোমোর হোনিফউনেি নময়োক্ক মরক্ণোত্তর 

সম্মোিিো জোনিক্য়ক্ছ আইনসটি নবেোে ও বোাংলোক্েে কনিউেোর সনমনত। বোাংলোক্েে আইনসটি এক্সক্পো-২০১৫ েীর্ ষক প্মলোর সমোপিী 

আক্য়োজক্ি হোনিফউনেি নময়োর স্ত্রী ও সন্তোক্ির হোক্ত সম্মোিিো স্মোরক তুক্ল প্েয়ো হয়। ... সম্মোিিো স্মোরক তুক্ল প্েি অথ ষমন্ত্রী 

(সোক্বক) আবুল মোল আবদুল মুনহত। অক্িকেো পোেপ্রেীক্পর আক্লোয় িো থোকো প্রয়োত এই প্প্রোগ্রোমোর এই প্ছোে আক্য়োজক্ির মোধ্যক্ম 

িতুি কক্র আক্লোচিোয় উক্ে এক্সনছক্লি।’ পনত্রকোটি আরও নলক্খনছল- ‘জোিো প্েক্ছ, মূলত তথ্যপ্রযুনি নবক্ের্জ্ঞ প্মোস্তোফো জব্বোক্রর 

প্রক্চষ্টোক্তই তোক্ক পুরস্কৃত কক্রক্ছ আইনসটি নবেোে ও নবনসএস। তক্ব নবক্ের নবনেন্ন প্েক্ে কনিউেোর প্প্রোগ্রোনমাংক্য়র ওপর প্রনেক্ষণ 

গ্রহণকোরী প্েক্ের এই প্রথম প্প্রোগ্রোমোর সিক্কষ প্কি অজ্ঞোত নছল প্েেবোসী এমি প্রক্ের উত্তক্র প্মোস্তোফো জব্বোর জোিোি, নতনি আসক্ল 

অক্িকেো অন্তমু ষখী স্বেোক্বর নছক্লি। তক্ব প্েক্ের প্রনত তোর েোি নছল অপনরসীম। বোাংলোক্েক্ের প্রথম কনিউেোরটি আক্স ১৯৬৪ সোক্ল 

[তৎকোলীি পূব ষ পোনকস্তোক্ি]। প্সটি নছল আইনবএম প্মইি প্েম ১৬২০ কনিউেোর। বৃহেোকৃনতর ওই কনিউেোরটি স্থোপি করক্ত দুটি 

বড় রুম ব্যবহোর করক্ত হক্য়নছল। ঢোউস আকোক্রর প্সই কনিউেোরটিক্ক ঢোকোর আণনবক েনি কনমেক্ি স্থোপি করো হয়। এটি নছল 

নিতীয় প্রজক্ন্মর একটি নডনজেোল প্মইিক্েম কনিউেোর।’ এখোক্ি নবক্ের্ উক্েখ্য, বোাংলোক্েে তথো তৎকোলীি পোনকস্তোক্ির প্রথম 

কনিউেোর আইনবএম ১৬২০ তোর হোত ধক্রই বোাংলোক্েে আণনবক েনি কনমেক্ি [টিএসনস সাংলগ্ন] স্থোনপত হয়। পরমোণু েনি 

কনমেক্ির নবজ্ঞোিী ও প্রক্ক েলীরো এবাং প্েক্ের স্বিোমধন্য নেক্ষো প্রনতষ্ঠোিসহ অক্িক প্রনতষ্ঠোি ৈবজ্ঞোনিক তথ্য-উপোত্ত নবক্ের্ণ, 

প্প্রোগ্রোম উন্নয়ি, প্রনেক্ষণ এবাং িোিোমুখী েক্বর্ণো কোক্জ এটি ব্যবহোর কক্রি। তক্ব ঢোকোর আণনবক েনি কনমেক্ি তৎকোলীি 

পোনকস্তোক্ির প্রথম কনিউেোরটি প্কি স্থোনপত হক্য়নছল তো জোিো প্রক্য়োজি। প্মোস্তোফো জব্বোর জোিোি, পোনকস্তোি সরকোর তখি 



কনিউেোরটি পনশ্চম পোনকস্তোক্ি স্থোপক্ির পনরকল্পিো কক্র। তক্ব হোনিফউনেি নময়ো ছোড়ো অন্য প্কউ এ কনিউেোর তেোরনক এবাং 

পনরচোলিোর প্যোগ্য নছক্লি িো। এজন্য সরকোর হোনিফউনেি নময়োক্ক পনশ্চম পোনকস্তোক্ি যোওয়োর আবানোি জোিোক্লো। তক্ব ওই আবানোি 

প্রতযোখ্যোি কক্রি হোনিফউনেি। ফক্ল কনিউেোরটি ঢোকোর আণনবক কনমেক্ি স্থোপক্ি অক্িকেো বোধ্য হয় পোনকস্তোি সরকোর।’ 

এখিকোর সমক্য় নবক্েে মোক্িই স্বে ষ। প্সই সমক্য় পূব ষ পোনকস্তোক্ির মোনুক্র্র জন্য পোনকস্তোিই নছল স্বে ষ। নকন্তু হোনিফউনেি প্সই স্বক্ে ষর 

হোতছোনি প্রতযোখ্যোি কক্রি। এক্েক্ে কজি এমি মোনুর্ নছল বো এখিও আক্ছ? ২০১৬ সোক্লর প্ের্ প্রোক্ন্ত তোর জন্মস্থোি িোক্েোক্রর 

নসাংড়োর হুলহুনলয়ো গ্রোক্ম নডনজেোল হোব স্থোপক্ির কোজ শুরু হক্য় প্ের্ হক্য়ক্ছ। ১৯ সোক্ল আমরো প্সই হোবটি প্েক্খনছ। আমোক্ের সেোটি 

বস্তুত প্সই হোক্বর পোক্ের প্রোেক্ণই আক্য়োনজত হক্য়নছল। গ্রোমটি এখি েতেোে নেনক্ষত মোনুক্র্র গ্রোম। আরও একটি সুখবর হক্চ্ছ তোর 

সক্ে কোজ কক্রনছক্লি এমি আরও একজক্ির সন্ধোি আমরো প্পক্য়নছ যোর িোম মুহম্মে মুসো। আনম েোগ্যবোি প্য এই মোনুর্টিক্কও 

আমরো প্বনসস সফেএক্সক্পোক্ত সম্মোনিত করক্ত প্পক্রনছ। তোর কন্যোক্ের হোক্ত আনম নেক্ত প্পক্রনছ সম্মোিিো। সুক্যোে প্পক্ল মুসো 

নময়োর জন্যও একটি স্মোরক ডোকটিক্কে প্রকোক্ের ইচ্ছোর বোস্তবোয়ি করক্ত চোই।  

সমকোল হোনিফউনেি নময়োর নেক্ষো ও প্পেো নিক্য় আরও নলক্খক্ছ- ‘কনিউেোক্রর সক্ে সখ্যতো হক্লো কীেোক্ব হোনিফ উনেি নময়োর 

এটি জোিক্ত হক্ল নফক্র প্যক্ত হক্ব তোর তোরুক্ে। বোাংলোক্েক্ের প্ে রব, িোক্েোক্রর এই কৃতীসন্তোি পরমোণু নবজ্ঞোিী হোনিফউনেি নময়ো 

১৯২৯ সোক্লর ১ িক্েম্বর িোক্েোক্রর নসাংড়োর হুলহুনলয়ো গ্রোক্ম জন্মগ্রহণ কক্রি। স্কুলনেক্ষক নপতো রজব আলী তোলুকেোক্রর দুই পুত্র ও 

এক কন্যোসন্তোক্ির মক্ধ্য প্জযষ্ঠ নতনি। সাংসোক্র অেোব িো থোকক্লও উচ্চনেক্ষোর জন্য জোয়নের থোকক্ত হয় তোক্ক। ১৯৪৬ সোক্ল 

কযোলকোেো ইউনিেোনস ষটি প্থক্ক ম্যোনিকুক্লেি পোস কক্রি। ১৯৪৮ সোক্ল ঢোকো নবেনবদ্যোলয় প্থক্ক প্রথম নবেোক্ে আইএসনস পরীক্ষোয় 

উত্তীণ ষ হি। ১৯৫১ সোক্ল কৃনতক্ের সক্ে নবএসনসক্তও প্রথম নবেোে লোে কক্রি। এরপর ১৯৫২ সোক্ল ঢোকো নবেনবদ্যোলয় প্থক্কই 

এমএসনস পরীক্ষোয় ফনলত েনণক্ত প্রথম প্শ্রণীক্ত স্বণ ষপেকসহ প্রথম স্থোি অজষি কক্রি। এরপর ১৯৬০ সোক্ল ইিনিটিউে অব 

ইিফরক্মেি নথওনর অযোে অক্েোক্মেি, প্চক্কোক্লোেোক একোক্ডনম অব সোক্য়ন্স, প্রোে প্থক্ক অযোিোলে কনিউেোর প্েকনিক এবাং 

নডনজেোল কনিউেোর প্প্রোগ্রোনমাংক্য় প্রনেক্ষণ গ্রহণ কক্রি। ১৯৬৪ সোক্ল নসক্িম অযোিোনলনসস, নিউক্মরোল ম্যোথক্মটিকস, অযোডেোন্স 

কনিউেোর প্প্রোগ্রোনমাং, অপোক্রেি নরসোক্চ ষ এমআইটি [যুিরোষ্ট্র] কনিউেোর প্সন্টোর প্থক্ক প্রনেক্ষণ গ্রহণ কক্রি। ১৯৭৫ সোক্ল 

আইনবএম নরসোচ ষ প্সন্টোর লেি প্থক্ক অপোক্রটিাং নসক্িম ও নসক্িম প্প্রোগ্রোনমাংক্য় প্িনিাং কক্রি। তোরপর নতনি ১৯৭৫ প্থক্ক ১৯৮০ 

সোক্ল আন্তজষোনতক পরমোণু েনি সাংস্থোয় [IACE] প্প্রোগ্রোমোর অযোিোনলি নহক্সক্ব অযোিোলোইনসস, নডজোইি, সফেওয়যোর ইমনিক্মেি 

অব কনিউেোর অযোনিক্কেি প্প্রোগ্রোম সাংক্রোন্ত নবর্ক্য় কম ষরত নছক্লি। নতনি ১৯৮৮ সোক্ল ঢোকো নবেনবদ্যোলক্য় খ-কোলীি নেক্ষকতো 

কক্রি। এছোড়ো নবনেন্ন সমক্য় নতনি অঙ্কেোস্ত্র ও কনিউেোর নবর্ক্য় নেক্ষকতো কক্রক্ছি। পোনরবোনরক জীবক্ি স্ত্রী ফনরেো প্বেম ও এক 

পুত্র এবাং দুই কন্যোসন্তোক্ির জিক প্েক্ের প্রথম কনিউেোর প্প্রোগ্রোমোর প্মো. হোনিফউনেি উনেি নময়ো। পুত্র েরীফ হোসোি সুজো েীঘ ষ 

২৩ বছর নসক্মন্স বোাংলোক্েক্ে প্রক্ক েলী নহক্সক্ব কম ষরত নছক্লি। বতষমোক্ি একটি প্বসরকোনর হোউনজাং প্কোিোনিক্ত কোজ করক্ছি। 

অন্যনেক্ক তোর প্মক্য় প্ডোরো নেনরি প্পেোয় একজি ডোিোর। আর অপর প্মক্য় নিতো েোহীি গৃনহণী। িোক্েোর প্জলোর নসাংড়ো উপক্জলোর 

হুলহুনলয়ো গ্রোক্মর এই কৃতীসন্তোি বোাংলোক্েে অযোক্েোনমক এিোনজষ কনমেক্ির কনিউেোর সোনে ষস নডনেেক্ির নডক্রটর পক্ে অনধনষ্ঠত 

নছক্লি। প্রোনতষ্ঠোনিক নেক্ষোর নবর্য় কনিউেোর সোক্য়ন্স ও নিউক্মরোল ম্যোক্থক্মটিকস থোকো সক্েও নেল্প-সোনহতযসহ আরও িোিোনবধ 

নবর্ক্য় জ্ঞোি অজষক্ির প্রনত তোর নছল অপনরসীম আগ্রহ। নতনি বোাংলো ও ইাংনলে ছোড়োও উদু ষ, আরনব, নহনি, জোম ষোি ও রোনেয়োি েোর্ো 

জোিক্তি। এনেক্ক ২০০১ সোক্ল প্েক্ে ব্যবহৃত প্রথম কনিউেোরটিক্ক জোতীয় নবজ্ঞোি ও প্রযুনি জোদুঘক্র সাংরক্ষণ করো হয়। এর এক 

বছর আক্ে ২০০০ সোক্ল নিজ গ্রোম হুলহুনলয়ো হোই স্কুক্ল দুটি আইনবএম প্ডস্কেপ কনিউেোর উপহোর প্েি নতনি। এরপর প্থক্কই এই 

গ্রোম প্থক্ক ডোিোক্রর সক্ে পোেো নেক্য় বোড়ক্ত থোক্ক কনিউেোর প্রক্ক েলীর সাংখ্যো। প্ছোট্ট এই গ্রোম প্থক্ক প্বক্ড় উক্েক্ছি েতোনধক 

প্রক্ক েলী। ২০০৭ সোক্লর ১১ মোচ ষ িো প্ফরোর প্েক্ে পোনড় জমোি নতনি। তক্ব মৃতুযর পূক্ব ষ নতনি নবনেন্ন সমক্য় েনণতেোস্ত্র ও কনিউেোর 

নবর্ক্য় নেক্ষকতো কক্রক্ছি। বোাংলোক্েে েনণত সনমনতরও অন্যতম প্রনতষ্ঠোতো নতনি। বোাংলোক্েে কনিউেোর নবজ্ঞোক্ির অগ্রযোত্রোর 

সক্ে প্মোহোম্মে হোনিফউনেি নময়োর িোম েেীরেোক্ব সিৃি।’ 

হোনিফউেি নময়োক্ক নিক্য় আমোর নিক্জর খুব প্ছোে স্মৃনতচোরণ রক্য়ক্ছ। ৯৭ সোক্লর এনপ্রল মোক্স বোাংলোক্েে প্েনলনেেি প্রথম আমোক্ক 

কনিউেোর নবর্য়ক একটি অনুষ্ঠোি করোর অনুমনত প্রেোি কক্র। বোাংলোক্েক্ে কনিউেোর নিক্য় এর আক্ে আর প্কোি অনুষ্ঠোি হয়নি। 

তক্ব আনম এর আক্েও এমি একটি অনুষ্ঠোি করোর প্চষ্টো কক্র আসনছলোম। নকন্তু ’৯৬ সোল পয ষন্ত ক্ষমতোসীি সরকোর আমোক্ক পছি িো 

করোয় এবাং ৯৬ পরবতী সরকোক্রর সহোনুভূনত পোওয়োয় নবটিনের একজি প্রখ্যোত প্রক্যোজকক্ক আমোর এই অনুষ্ঠোিটি করক্ত প্েয়ো হয়। 

প্সই প্রক্যোজক লুৎফর রহমোি তোলুকেোর এখি আর নবটিনেক্ত িোই। তক্ব তোর সহকোরী বরকত বহুনেি আমোর কনিউেোর অনুষ্ঠোি 

কক্রক্ছ। আমরো প্য সোেোর নেক্য়নছলোম এবাং আমোর আরোমবোে অনফক্স প্য শুটিাং কক্রনছলোম প্সটি এখিও বরকত মক্ি করক্ত পোক্র। 

হোনিফউনেি নময়োর কথোও বরকত ভুক্লনি।  

কনিউেোর অনুষ্ঠোিটি বরোবরই নেক্ষোমূলক। তক্ব প্রথম কক্য়কটি অনুষ্ঠোি আনম একটু নেন্ন মোত্রোর করোর কথো প্েক্বনছলোম। প্সজন্যই 

আনম ’৬৪ সোক্ল বোাংলোক্েক্ে আসো প্রথম কনিউেোর নিক্য় আমোর প্রথম টিনে অনুষ্ঠোিটি সোজোই। তখিই জোিো প্েক্লো কনিউেোরটি 

সোেোক্রর পরমোণু েনি কনমেক্ি আক্ছ। আমরো প্সখোক্ি যোব েোবলোম। লুৎফর েোই নবটিনের আউেক্ডোর কযোক্মরো ইউনিে বরোে 



প্িি। আনম চোইলোম, প্সই কনিউেোর নযনি প্রথম ব্যবহোর কক্রি তোর একটি সোক্ষোৎকোর প্িব। বোাংলোক্েে কনিউেোর সনমনতর প্রথম 

সেোপনত এসএম কোমোক্লর কোক্ছ প্খোঁজ প্পলোম প্মো. হোনিফউনেি নময়োর। পক্র জোিলোম বোাংলোক্েে কনিউেোর সনমনতর নিতীয় 

সেোপনত সোজ্জোে প্হোক্সক্ির েোয়রো নতনি। সোজ্জোে েোই পোনলক্য় নবক্য় কক্রনছক্লি এবাং হোনিফউনেি প্সই নবক্য়র অনুঘেক নছক্লি। 

প্সই সোক্ষোৎকোরটি নছল বোাংলোক্েক্ের কনিউেোক্রর ইনতহোক্স এক বড় ধরক্ির মোইলফলক। কোরণ হোনিফউনেি প্সনেি বক্লনছক্লি 

এ প্েক্ে কনিউেোর আসোর কথো। আনম অবোক হক্য়নছলোম এটি প্জক্ি প্য, নতনি বোাংলোক্েে প্থক্ক পোনকস্তোক্ির লোক্হোক্র প্যক্ত রোনজ 

িো হওয়োয় আমরো কনিউেোরটি পোই। আনম স্মরণ করক্ত পোনর, নেনডও কযোক্মরোয় সোমক্ি প্সটি তোর প্রথম কথো বলো। অক্িকেোই 

লোজুক েোইক্পর এই মোনুর্টির ব্যবহোর এক্তোেোই অমোনয়ক নছল প্য, আনম অনেভূত হক্য় যোই।  

এরপর বহুনেি তোর খবর রোনখ িোই। কোমোল েোই কনিউেোর সনমনতর আেপোক্ে থোকক্লও সোজ্জোে েোই অক্িকেো দূক্র সক্র যোওয়োয় 

আনম আর তোর খবর নিক্ত পোনরনি। আনম জোিতোম, নতনি উত্তরোয় থোক্কি। আর প্কোি সাংক্যোে আমোর নছল িো। নকন্তু ২০১৪ সোক্ল 

বোাংলোক্েক্ে কনিউেোর আসোর ৫০ বছর পূনতষক্ত আনম হক্ন্য হক্য় খু ৌঁজক্ত থোনক প্য, প্কমি কক্র এই সুবণ ষজয়ন্তীটি আমরো উেযোপি 

করক্ত পোনর। নকন্তু দুে ষোগ্য আমোর প্য আনম তখি প্কোি িযোেফম ষ খু ৌঁক্জ পোইনি প্সই মোক্হন্দ্রক্ষণটি উেযোপি করোর জন্য। পরমোণু েনি 

কনমেি প্সটি উেযোপি কক্রনি। 

২০১৫ সোক্লর শুরুক্ত আনম সোেোক্রর নপএটিনসক্ত সরকোনর কম ষকতষোক্ের একটি ব্যোক্চর ক্লোস নিক্ত প্েক্ল প্সখোক্ি আনম 

হোনিফউনেক্ির কথো বনল। বস্তুত আনম ’৯৭ সোক্লর পর যখিই সুক্যোে প্পক্য়নছ তখিই হোনিফউনেি নময়োর কথো বক্লনছ। ক্লোস প্েক্র্ 

প্বনরক্য় আসোর পর এক তরুণ এক্স জোিোক্লো তোর বোনড় হুলহুনলয়ো গ্রোক্ম, প্য গ্রোক্ম হোনিফউনেি জন্ম নিক্য়ক্ছি এবাং প্যখোক্ি তোর 

কবরও আক্ছ। আনম তোর কোক্ছ হোনিফউনেক্ির বাংেধরক্ের কোরও ঠিকোিো চোইলোম। নতনি তোর প্ছক্ল েরীফ হোসোি সুজোর প্ফোি 

িোম্বোর ও বোসোর ঠিকোিো নেক্লি। প্সনেি মক্ি হক্লো হোক্ত আকোক্ের চোঁে প্পলোম।  

এমনিক্তই ২০১৪ সোক্লর শুরুক্ত বোাংলোক্েে কনিউেোর সনমনতর সেোপনত থোকোকোক্ল বোাংলোক্েক্ে কনিউেোর আসোর ৫০ বছর 

উেযোপক্ির জন্য প্চষ্টো কনর। তোর আক্ে বোাংলোক্েে কনিউেোর সনমনতর ২৫ বছর উেযোপক্ির জন্যও প্চষ্টো কনর। নকন্তু প্েক্ের 

রোজনিনতক অবস্থো আমোর সহোয়ক হয়নি। তক্ব আনম হোল ছোনড়নি। আমোর নিক্জর কোক্ছ মক্ি হক্য়ক্ছ আর নকছু িো প্হোক প্েক্ের 

তথ্যপ্রযুনি খোক্তর মোনুর্ক্ের কোক্ছ অন্তত হোনিফউনেি নময়োর িোমেো প্প ৌঁছোক্িো েরকোর। এক কথোয় যনে বনল তক্ব এর সক্ে যোরো 

যুি তোক্ের সবোর দুয়োক্র দুয়োক্র আনম ঘুক্রনছ। আনম প্বনসস-নবনসএস-পরমোণু েনি কনমেি, আইনসটি নডনেেি সবোইক্কই 

সুবণ ষজয়ন্তীর কথো বক্লনছ। জোতীয় নবজ্ঞোি পনরর্ে নেবসটি উেযোপক্ির নসদ্ধোন্তও প্িয়। নকন্তু প্কোিেোই কোয ষকর হয়নি। এক্কবোক্র প্ের্ 

প্চষ্টোটি কোক্জ প্লক্েক্ছ। ২০১৫ সোক্ল আইনসটি নডনেেি ও বোাংলোক্েে কনিউেোর সনমনত যখি বোাংলোক্েে আইনসটি এক্সক্পোর 

আক্য়োজি কক্র তখি প্কোি এক কোরক্ণ আনম প্সনমিোর কনমটির প্চয়োরম্যোি হই। প্সই সুবোক্ে এই নডনেেক্ির প্রনতমন্ত্রী জুিোক্য়ে 

আহমে পলক্কর সক্ে কথো হয়। পলকক্ক হোনিফউনেক্ির কথো উচ্চোরণ করোর সক্ে সক্ে নতনি এক্ত সম্মনত প্রেোি কক্রি। এই 

নডনেেক্ির কম ষকতষোরো আমোর ঘোক্ড় একটি বোড়নত েোনয়ে নেক্লি- তোর পনরবোরক্ক খু ৌঁক্জ প্বর করোর। আনম প্সই কোজটিও করলোম। 

জোিো প্েল প্য, তোর স্ত্রী মোরোত্মকেোক্ব অসুস্থ। সম্মোিিো প্েবোর আক্ের রোক্ত আনম প্সই মনহলোর সক্ে কথো বললোম। নতনি আসক্ত 

রোনজ হিনি। নকন্তু একরকম প্জোর কক্রই আনম তোক্ক রোনজ করোলোম এবাং প্সনেি ১৭ জুি ২০১৫ সম্মোিিো প্রেোি অনুষ্ঠোক্ি প্কবল 

নতনি আক্সিনি তোর তৃতীয় প্রজন্ম প্ছক্লর প্ছক্ল িোনত ইরফোিক্কও নিক্য় এক্লি। আনম মক্ি কনর, বোাংলোক্েক্ের তথ্যপ্রযুনির 

ইনতহোক্স এটি একটি মোইলফলক ঘেিো। ইরফোি প্সনেি মক্ঞ্চ েোঁনড়ক্য় বক্লনছল, ‘আনম জোিতোম িো আমোর েোেো এত বড়মোক্পর 

মোনুর্ নছক্লি।’ সনতযকোর অক্থ ষ আমরোও জোিতোম িো নতনি কত বড়মোক্পর মোনুর্ নছক্লি।  

এবোর ১ িক্েম্বর প্রকোনেত হক্চ্ছ হোনিফউনেি নময়োর স্মোরক ডোকটিনকে।  

ঢোকো, ২৫ অক্টোবর ২০১৯ 

[প্লখক : তথ্যপ্রযুনিনবে, কলোনমি, প্েক্ের প্রথম নডনজেোল নিউজ সোনে ষস আবোস-এর প্চয়োরম্যোি; সোাংবোনেক, নবজয় নকক্বোড ষ ও 

সফেওয়যোর এবাং নডনজেোল বোাংলোক্েক্ের প্রক্ণতো] 

 


