
মহাকাশ বিজ্ঞানী ড. এ এম চ ৌধুরীর মৃত্যুতে  

বিবিবিতে স্মরণিভা ও চ া’য়া মাহবিতের আতয়াজন 

 

বিবশষ্ট মহাকাশ বিজ্ঞানী আিহাওয়া বিতশষজ্ঞ এিং িাংোত শ মহাকাশ গতিষণা ও দূর অনুধািন প্রবেষ্ঠাতনর 

(স্পারতিা) িাতিক চ য়ারম্যান ও বিবিবির িাতিক বনি বাহী পবর ােক ড. এ এম চ ৌধুরী গে ১৯ চম ২০২২ বি. 

োবরতে পরতোকগমন কতরন। োঁর স্মরতণ ২৫ চম ২০২২ বি. োবরে অপরাতে িাংোত শ কবিউটার কাউবিে-

এর িভাকতে এক স্মরণিভা ও চ া’য়া মাহবিে অনুবষ্ঠে হয়। উক্ত অনুষ্ঠাতন বিবিবির বনি বাহী পবর ােক ড. 

চমাোঃ আব্দুে মান্নান, বপএএ (চেড-১), বিবিবির ি স্য (িেমো উন্নয়ন ও মানি িি  উন্নয়ন) (অবেবরক্ত 

িব ি) জনাি রণবজৎ কুমারিহ বিবিবির কম বকেবা/কম ব ারীগণ উপবিে বিতেন। 

 

 িত্ততরর  শক চেতক বনরন্তর গতিষণার মাধ্যতম চ তশ িন্যা, ঘূবণ বঝড় ও অন্যান্য প্রাকৃবেক দূত্ বাগ িিবকবে 

পূি বাভাি ও চ শতক েয়েবে চেতক রোয় অিামান্য অি াতনর জন্য িাংোত শ মহাকাশ গতিষণা চকতের 

িাতিক এই চ য়ারম্যান ১৯৯৮ িাতে চ তশর িতি বাচ্চ চিিামবরক িম্মান স্বাধীনো প তক ভূবষে হন। 

 

 

 

িাংোত শ কবিউটার কাউবিতের কম বকেবাগণ এ গুণী ব্যবক্ত ও বিজ্ঞানীর িণ বাঢ্ু কম বময় জীিন বনতয় স্মৃবে ারণ 

কতরন। িা াবিতধ িা ামতনর এই গুণী ব্যবক্ত বিবিবিতে োকাকােীন িমতয়  প্ততর  ীর্ বিময় বনরেিভাতি কাজ 

করতেন। কেতনা চকান কাতজ োঁতক বিরক্ততিাধ হতে চ ো ্ায়বন। বিবিবির পে োর প্রেম ব তক োঁর মে 

গুণীব্যবক্তর িাবন্নতধ্য আিতে চপতয় কম বকেবাগণ বনজত রতক ধন্য মতন কতরন।  াপ্তবরক কাতজর িাবহতর কম বকেবা-

কম ব ারীত র ব্যবক্তগে চোঁজ েরর রােতেন। কম বকেবারা োঁর স্মৃবে ারণ করতে বগতয় আতিগাপ্লুে হতয় পতড়ন।  

 



ড. এ এম চ ৌধুরী োঁর িময়কাতে  িমে পূি ব পাবকস্তাতনর বশোতিাতড ব বিজ্ঞান বিভাতগ প্রেম হতয়বিতেন - ম্যাবিক 

ও ইন্টারবমবডতয়ট উভয় প্ বাতয়। পরিেীকাতে ঢ্াকা বিশ্ববিদ্যােতয় গবণে বিভাতগ অধ্যয়ন কতরন। চিোতনও 

বেবন বিতেন প্রেম চেণীতে প্রেম। ঢ্া.বি-র কাবেনারায়ণ স্কোরও বিতেন বেবন। এরপর ইংল্যান্ড চেতক 

বপএই বড িিন্ন কতরন। চনাতিে বিজয়ী প াে ববিজ্ঞানী অধ্যাপক আব্দুি িাোতমর িাতে কাজ কতরতিন এই 

গুণীজন। গাবণবেক পদ্ধবেতে দুত্ বাতগর পূি বাভাি বনতয় বেবন  ীর্ ব িময় কাজ কতরতিন। োঁর চস্পশাোইতজশন 

বিে চস্পি িাইতি। আিহাওয়া বিজ্ঞাতন োঁর িহু গতিষণা বিে। এতেতে ''Rose-Petal Theory' নাতম 

োঁর একটি বেওবর িমে বিতশ্ব িমাদৃে। োঁর মূে কম বতেে বিে মহাকাশ গতিষণা চকে (স্পারতিা)। বেবন 

চিোতন োকাকােীন চ তশর কল্যাতণ বনরন্তর গতিষণা কতর চগতিন। ১৯৯৮ িাতে িন্যার আগাম পূি বাভাি 

কতরবিতেন বেবন ্া বিে একটি “Deterministic Forecast''। ঐ িির িন্যা কেন হতি, চকান 

চকান এোকা প্লাবিে হতি, বক পবরমাণ িিতের েবে হতি, এিং এিি েবে চেতক উত্তরতণ চ তশর বক ধরতনর 

প্রস্তুবে প্রতয়াজন িিই বেবন ঐ গতিষণায় ত্যতে এতনবিতেন। এ পূি বাভাি বেবন িরকাতরর উচ্চ প্ বাতয় 

জাবনতয়বিতেন। উতেশ্য বিে চ শতক িন্যার েয়েবে চেতক রো করা।  

 

স্পারতিা চেতক অিির েহতণর পর িরকার োঁতক বিবিবির বনি বাহী পবর ােক বহতিতি বনতয়াগ প্র ান কতর। 

আতো নায় বিবিবির পবর ােক (প্রবশেণ ও উন্নয়ন) জানান, োঁর িাতে কাজ করতে বগতয় োঁতক জানার সুত্াগ 

হয়। বেবন খুি অমাবয়ক, প্র ারবিমুে এক মহান ব্যবক্তত্ত্ব বিতেন। োঁর অগাধ পাবন্ডেু ও অিাধারণ িি অজবন 

োকতেও বেবন বিতেন বনরঅহংকার এিং কেতনা োঁর িািল্য িা অজবন িিতকব োঁর বনজমুতে চকান কো 

চশানা চ্তো না। োঁর গুণোহীরাই োঁর এিং োঁর অজবন িিতকব িেতেন। 

 

ব্যবক্তগে জীিতন বেবন বিতেন দুই চিতে ও এক কন্যা িন্তাতনর জনক। োঁর িড় চিতে অনীর চ ৌধুরী  ীর্ বব ন 

বডবজটাে িাংোত শ বিবন বমাতণ কাজ কতর ্াতেন। আতরক চিতে মৃদুে চ ৌধুরী একটি চিিরকাবর প্রবেষ্ঠান 

MPower-এর প্রবেষ্ঠাো এিং গতিষণাধমী বিবভন্ন কাতজর িাতে যুক্ত। 

 

পবরতশতষ বিবিবির বনি বাহী পবর ােক িতেন, এই গুণী ব্যবক্ততক বনতয় ্েতিবশ স্মৃবে ারণ করা হতি, েেই 

আমরা িমৃদ্ধ হি। বেবন মরহুতমর বিত হী আত্মার মাগবিরাে কামনা কতরন এিং চশাকিন্তপ্ত পবরিাতরর প্রবে 

গভীর িমতি না জ্ঞাপন কতরন। 

 

পবরতশতষ মহান এই গুণীব্যবক্তর আত্মার মাগবিরাে কামনা কতর চমানাজাে করা হয়।  


