িবজয় িদবস উপলে+ আেয়ািজত পািব/িবর ওেয়িবনাের 3নােবল িবজয়ী
পদাথ6িব7ানী
২০২০ সােল বাংলােদশসহ পুেরা িব0 একিবংশ শতা4ীর সবেচেয় ভয়াবহ মহামারীর :াি;কাল পার করেছ। এই
কেরানাকালীন মহামারীর সমেয় িবশিবদ?ালয়সহ সকল িশ@া AিতBােনর Cাভািবক কাযE:ম বF আেছ। পাবনা
িবHান ও AযJ িK িব0িবদ?ালেয়র পদাথEিবHান িবভাগ এই িব0 কেরানা মহামারীর সমেয় ও এই কেরানাকালীন
:াি;লেN ছাO-ছাOীেদরেক পড়াQনার মেধ? ধের রাখা এবং পদাথEিবHানেক ছাO-ছাOীেদর মােঝ জনিAয় করার
জন? িবে0র িবিভV Wদেশর নামকরা পদাথEিবHানীেদর িনেয় আ;জEািতক িফিজY ওেয়িবনার আেয়াজন কের যােZ।
বাংলােদেশর পদাথEিবদরা মেন কেরন এই ওেয়িবনার [েলা পদাথEিবHােনর িশ@াথী\েদর পদাথEিবHােনর িবিভV
শাখার উ^ িশ@ার জন? [র_`পূণE ভcিমকা পালন করেব। ইিতমেধ? তারা ১০৩f ওেয়িবনার সফলতার সিহত
আেয়াজন কেরেছ। িডেসhর মাস আমােদর িবজেয়র মাস। ২০২০ সাল বiবFJ Wশখ মুিজবJ র রহমােনর জjশতবষE
বা মুিজববষE। বiবFJ Wশখ মুিজবJ র রহমােনর জjশতবষE ও িবজেয়র িদবস উপলে@ আগামী ১৬ই িডেসhর একf
িবেশষ ওেয়িবনার অনুnত হেব। ১৬ই িডেসhর মহান িবজয় িদবস উপলে@ আেয়ািজত ওেয়িবনাের oীকার িহেসেব
উপিpত Wথেক বKব? রাখেবন ১৯৯৭ সােলর Wনােবল িবজয়ী পদাথEিবHানী Aেফসর উইিলয়াম ড?ািনেয়ল
িফিলপস। যা পাবনা িবHান ও AযJ িK িব0িবদ?ালেয়র পদাথEিবHান িবভােগর জন? একf ঐিতহািসক িদন। এই
ওেয়িবনারfর মাধ?েম Wদেশর ও Wদেশর বািহেরর পদাথEিবHােনর সকল ছাO-ছাOীরা Wনােবল িবজয়ী পদাথEিবHানীর
সািVেধ? আসােত পারেব এবং অেনক িকছJ িশখেত পারেব।

ইিতমেধ? এই আ;জEািতক িফিজY ওেয়িবনার [েলােত িব0 Wসরা পদাথEিবদরা বKব? িদেয়েছন এবং ভিবষ?েত
আরও অেনক নামকরা পদাথEিবদরা বKব? িদেবন। ওেয়িবনার [েলা পদাথEিবHােনর িশ@াথী\সহ িবHােনর সকল
শাখার িশ@াথী\েদর মেধ? জনিAয় হেয় উেঠেছ। ওেয়িবনার বাংলােদশ, ভারত, আেমিরকা, আেজEuনা, িচন,
তাইওয়ান, অেvিলয়া, িwস, Wরামািনয়া, সুইজারল?াx, ইতািল, Wনদারল?াx, yাz, জামEািন, জাপান, কানাডা,
যJ Kরাজ?, তJর{ সহ িবে0র িবিভV Wদেশর পদাথEিবদেদর কােছ সুখ?ািত অজEন কেরেছ।
আ;জEািতক িফিজY ওেয়িবনার’র স|ালক ড. Aীতম কJমার দাস বেলন- বতE মান সরকার িশ@াবাFব সরকার।
আর করনাকালীন এই সমেয় সরকার িশ@ার W@েO Wয অবদান Wরেখেছ তা ধের রাখেত ও িশ@াথী\রা Wযন
িবHানমন{ Wথেক দূের সের না যায় Wসই জন? আমার এই ওেয়িবনার আেয়াজন করা। পদাথEিবHান িবভােগর
িশ@াথী\েদর কােছ পদাথEিবHানেক Aাণব; করেত আরও নতJন নতJন পদে@প wহণ করেবা। িতিন আরও বেলন,
মুিজব শতবষE ও িবজেয়র মােস ১০০তম ওেয়িবনাের Wনােবল িবজয়ী পদাথEিবHানী Aেফসর Wডিভড Wজ. ওয়াইনল?াx
এবং মহান িবজয় িদবস উপলে@ Wনােবল িবজয়ী পদাথEিবHানী Aেফসর উইিলয়াম ড?ািনেয়ল িফিলপস Wক িনেয়
দুf িবেশষ ওেয়িবনার আেয়াজন করেত Wপের আিম ও আমার পদাথEিবHান িবভাগ অেনক আনি}ত। আিম এমন
একf কাজ করার সুেযাগ Wপেয় িনেজেক ধন? মেন করিছ এবং গবEেবাধ করিছ। সবাইেক মহান িবজয় িদবেসর
QেভZা।

