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১৪ বছর বয়েস তাক লাগােনা অজ�ন বাংলােদেশর �েশার
ঢাকা �পা� �ড�
১৯ জুন ২০২২, ০৮:৪৯ িপএম

বয়স মা� ১৪। এই বয়েসই জিটল সব গািণিতক সম�ার সমাধান কের তাক লািগেয় িদেয়েছ এই িকেশার।
সমাধান করেছ িব�িবদ�ালয় �েরর সব অ� ও িব�ােনর নানা সূ�। এই িকেশােরর পুেরা নাম মািহর আিল �েশা।

রাজধানীর মিনপুর হাই�ুেলর নবম ��িণর িশ�াথ�ী �েশা। তার এমন সব আ�হ �দেখ উ�িসত তার বাবা-মা,
�ুেলর িশ�করা। তারা চান, �েশার �িতভার আরও িবকাশ, �দশ এমন িক িব� �দখুক, বাংলােদেশর এক �ুেদ
বালক তার গািণিতক আর �ব�ািনক সমাধােন অ� সবাইেক হার মানাে�। 

�েশার বাবা-মা �জনই িচিকৎসক। �ছেলর �ছাটেবলা �থেক িব�ান আর গিণেতর �িত �ঝাঁক �দেখ িকছুটা অবাক
হেয়েছন তারা। �থম িদেক িনেজরাও িব�াস করেত চানিন। িক� যখন �দখেলন, এেকর পর এক জিটল এবং উ�
পয�ােয়র গািণিতক সম�ার সমাধান করেছন, তখন তারা �ছেলর �িতভা িবকাশ করেত তার হােত তুেল িদেত
থােকন বইপ�। তারা চান, �ছেল যা করেছ, �সটা ক�ক। একদম �জেন-বুেঝ অথ�াৎ তার জানা-�শানায় �যন �কােনা
ফাঁকেফাকর না থােক।

�েশার �িতভার কথা বলেত িগেয় তার বাবা �স��াল �মিডেকল হাসপাতােলর �মিডিসন িবভােগর �ধান �েফসর
�মাহা�দ আলী বেলন, ‘�স যখন �াস ফাইেভ পেড়, তখন �থেকই তার িব�ােনর �িত �চ� �ঝাঁক িছল। �স সময়
আমার একটা ল�াপটপ িছল, �সটাও খুব �বিশ ভােলা িছল না। িক� একটা পয�ােয় আিম �খয়াল কির, �স আমার
ল�াপটেপ িভিডও �দখেছ। এসব িভিডও িফিজ�, �কিমি�, ম�ােথর িভিডও। আর সব�েলা তার �চেয় অেনক
আপার �লেভেলর। �সসব �ােসর িভিডও �দেখ।’
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িতিন বেলন, ‘এরপর আিম একিদন তােক �ডেক িনেয় বিল, বাবা তুিম �যসব িভিডও �দেখা �সসব কী তুিম �বােঝা,
নািক �ধু �দেখা? তার উ�র িছল, বাবা আিম এসবই বুিঝ। তারপর তার সে� কেয়ক িদন আিম িনয়িমত কথা বিল।
�দখলাম আসেলই �স �বােঝ।’

�স সময় �েশা তার বাবা-মােয়র কােছ একিট আবদার কের বেস। �স �িতিদন অ�ত �ই ঘ�া ইউিটউেব িভিডও
�দখেত চায়। �থেম বাবা-মা এত সময় িভিডও �দখায় িকছুটা আপি� করেলও বেল, �দখেত পারেব শেত�—
�িতিদেনর পড়ােলখা িঠকভােব কের সকােল এক ঘ�া এবং রােত এক ঘ�া কের ইউিটউব �দখেত পারেব। তােতই
রািজ হয় �েশা।

�মাহা�দ আলী বেলন, ‘তার বয়স যখন ১১ বছর, তখন �স ক�াল�লাস এবং জ�ািমিতক িবিভ� সমাধান র� কের
�ফেল। ১২ বছর বয়েস কেলজ পয�ােয়র গিণত ও িফিজ� অনায়ােস করেত পারত �েশা।’

এই জানােশানার িবষয়টা আরও �বেড় যায় কেরানাভাইরাস সং�মেণর সময় �ুল ব� হেল। তখন অেনক �বিশ
সময় �েশা িব�ােনর এসব িবষেয় জানেত ব�য় করেত থােক। ২০২০ সােলর মাচ� �থেক �স অনলাইেন িবিভ�
�দিশ-িবেদিশ িব�িবদ�ালেয়র গিণত, ক�াল�লাস, িফিজ�, �কিমি� িবষেয় অসংখ� অনলাইন �কােস� অংশ �নয়।

তার মেধ�ই �েশা জানেত পাের অনলাইেন ‘�স�ট �জােসফ �াশনাল পাই অিলি�য়াড’ স�েক�, অংশ �নয় এবং
হেয় যায় চ�াি�য়ন। তার মেনাবল �বেড় যায়। পয�ায়�েম িবে�র িবিভ� �দেশর অনলাইন �কােস� অংশ িনেত
থােক। এখন পয�� �েশা ৫০িটরও �বিশ অনলাইন �কাস� স�� কেরেছ িবে�র �নামধ� িব�িবদ�ালয়�েলা �থেক।
এসব িব�িবদ�ালেয়র মেধ� অে�িলয়ান �াশনাল ইউিনভািস�িট, ��ামেফাড� ইউিনভািস�িট, হাভ�াড� ইউিনভািস�িট,
ইউিনভািস�িট অব এিডনবাগ� অ�তম।

�েশার মা িচিকৎসক �মা আ�ার বেলন, ‘�ছাটেবলা �থেকই �দেখিছ তার পড়ােলখার �িত ভীষণ �ঝাঁক। আমার
জ� যখন �কােনা বই িকেনিছ, তখন তার জ�ও আিম বই িকেনিছ। আসেল স�ানেক বুঝেত হেব। �স িক চায়
�সটাই ���পূণ�। আমরা অেনক সময় তার চাওয়ার �থেক আমােদর চাওয়ােক �বিশ ��� �দই, যা তােদর
িবকাশেক বাধা �দয়।’

িকেশার মািহর আিল �েশা তার অজ�েন গিব�ত। তার কােছ মেন হয়, সােয়� আসেল ভেয়স অব গড, যার মেধ�
ডিমেন�ট কের িফিজ�। আর এর মূেল রেয়েছ ম�াথ। যা জানার �কােনা িবক� �নই।

আলাপকােল জানায়, �স আসেল �কােনা িকছু কীভােব, �কমন কের হে� �সটা জানেত �চেয়েছ। আর এর জ�
অব� পড়ােশানা করা এবং �ান অজ�ন করেত হেব।

�েশা বেল, ‘�কউ কাউেক �শখােত পাের না। িনেজ �থেক িশখেত হয়। আমােদর সবসময় অ�াকােডিমক বইেয়র
বাইের পড়ার অভ�াস �তির করেত হেব। �কননা, আমরা িনেজর বই �তা পড়বই, তার বাইের �সটা �কন হে� তা
জানেত অ� বইও পড়ব। আমরা আসেল যা পিড় �সটা খুব শট�কাট। �সখােন গভীরভােব �কােনা িকছু �দখােনা হয়
না। তাই �সটা জানেত হেল পড়ােশানার িবক� �নই।’

িবিভ� �িতেযািগতা ও অজ�ন

এই �ুেদ িজিনয়াস �দেশ ও �দেশর বাইেরর অসংখ� �িতেযািগতা ও অিলি�য়ােড অংশ িনেয়েছ। এর মেধ� ওেপন
কনেট� অিলি�য়ােড �েশােক �িতেযািগতা করেত হেয়েছ িব�িবদ�ালয় �লারেদর সে� এবং �েশা �ায়
সব�েলােতই চ�াি�য়ন হেয়েছ।

‘ওয়া�� ��াবাল চাই� �িডিজ অ�াওয়াড� কিমিট’ মািহর আিল �েশার স�ানসূচক অজ�ন�েলার �শংসা কেরেছন।
কিমিট জািনেয়েছ, তারা �েশােক িনেয় �িতেবদন �কাশ করেব।
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�স�ট �জােসফ �াশনাল পাই অিলি�য়ােড অংশ িনেয় নটরেডেমর িশ�াথ�ীেক হািরেয় হেয়েছন চ�াি�য়ন।
বাংলােদশ ম�াথম�ািটকস অিলি�য়াড, বাংলােদশ িফিজ� অিলি�য়াড, জামাল নাল �কিমি� অিলি�য়াড
চ�াি�য়ন এবং জামাল না�ল �জ�ািতিব�দ�া উৎসব, �াশনাল সাইবার অিলি�য়াড, বাংলােদশ �জ�ািতিব�দ�া
অিলি�য়াডসহ অসংখ� �িতেযািগতায় আ�িলকভােব িবজয়ী হেয়েছ �েশা।

এছাড়া বাংলােদশ আইিকউ অিলি�য়ােড চ�াি�য়ন হওয়ার �গৗরব অজ�ন কেরেছ এবং ইি�ডয়ার- িসিপএস
অিলি�য়াড বাংলােদেশর হেয় এ �িতিনিধ� কের। �স বাংলােদশ িব�ান সংগঠন �থেক ‘�গল-আইিট
অিলি�য়ােড চ�াি�য়ন পদক পায়। ‘Higsinno Biology Olympiad’ িবজয়ীও হয় �স। 

তাছাড়া �স�ট �জােসফ �থেক �েডা� উৎসব, বাংলােদশ সােয়� কংে�েসর সারােদেশর মেধ� পদাথ�িবদ�া এবং
“Photographing describing Contest এর চূড়া� িবজয়ী, ‘Netrophill Science Olympiad
Astronomy: বাংলােদশ �রাবট Knock-out round সহ অসংখ� �িতেযািগতায় এ িবজয়ী হয় এবং পিরিচিত লাভ
কের।

আ�জ�ািতক �িতেযািগতা এবং অজ�ন

�দেশর পাশাপািশ আ�জ�ািতক ‘Online Physics Olympiad-2021’ এ তার দল Invitational Round
িবজয়ী; তার অিধনায়কে� ১৫ জেনর সদ�সেদ�র একিট দল আ�জ�ািতক “Perple Math Comet Met”
�িতেযািগতায় �থম �ান দখল কের।

ইি�ডয়ায় �জ�ািতিব�দ�ার সেব�া� আসর আইওএসএ-২০২১ এ একক �িতেযািগতায় �গা� �মেডল অজ�ন কের এবং
আ�জ�ািতক আসের “School Connection Math, Science And Artificial Intelligence Contest" এ
পায় �ণ�পদক। “Stemco international Physics, Chemistry, Biology” �দ� িবষেয় “Besty Award”
পায় এবং �সরা �মধা তািলকায় থাকার �গৗরব অজ�ন কের �েশা।

�দশ িভি�ক আ�জ�ািতক �িতেযািগতা “Owlpya Science and Tech Contest” এ পরপর �ইবার �রৗপ�
পদক, একবার �ণ�পদক এবং �ইবার ��া� পদক িনেয় িবজয়ী হন এবং িব�ব�াপী চ�ােলে�র জ� ২০২২ সােলর
জুেন যু�রাজ� সফেরর জ� আম�ণপ�ও পায়।

�স মািক�ন যু�রা� িভি�ক অিলি�য়াড ‘Genius Cerebrum Olympiad’ �থেক আট�, �জনােরল নেলজ এবং
সাইবাের িজিনয়াস পদক পায়।

এছাড়া স�িত হাভ�াড� ইউিনভািস�িট �াতেকা�র �ুেড�ট কতৃ�ক চািলত “International Leadership ethics
and life skill Olympiad” �ারা ��� ৫০ জেনর �মধা তািলকায় থাকার �গৗরব অজ�ন কের।

ই�টার�াশনাল ম�াথ চ�ােলে�র একিট পিরসংখ�ােন �দখা যায়, তার শতকরা গিণেতর ন�র একজন যু�রােজ�র
উ� িবদ�ালেয়র �ুেডে�টর �চেয় অ�াভািবক রকম ভােলা। এছাড়া ই�টার�াশনাল অিলি�য়াড ফাউে�ডশেনর
�বসরকাির অিলি�য়াড ই�টার�াশনাল িজেক অিলি�য়ােড সব��থম বাংলােদশ �থেক �ণ� পদক এবং গিণত
অিলি�য়ােড ��া� পদক অজ�ন কেরন। �স পিরেবশ িব�ােনও অিধক সেচতন, িতিন বাংলােদশ �াইেমট সােয়�
অিলি�য়ােডর আ�িলক িবজয়ী এবং উইজডম একােডিম �াইেমট �ফয়ার-২০২১ এর �াশনাল িবজয়ী।

গেবষণা ও �কাশনা

এরই মেধ� �েশা ৫০িটরও �বিশ অনাস� ও মা�াস� �কাস� �শষ কেরেছ এবং এমআইিট, হাভ�াড�, �ামেফাড�
ইউিনভািস�িট �থেক সনদ লাভ কের। বত�মােন �স যু�রাে�র ম�াসাচুেসটস ইনি�িটউট অব �টকেনালিজ,
ক�ামি�েজর আওতায় ম�া�ফ�াকচার ইি�িনয়ািরং িবষেয় মাইে�ামা�াস� �কােস� অধ�য়নরত আেছ। একই সে�
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িব�খ�াত হাভ�াড� ইউিনভািস�িটেত �কিমি� িবষেয় মাইে�ামা�াস� �কােস� �েযাগ কের িনেয়েছ। �স ১৪ বছর বয়েস
আইেজএসআর, আইওএসআর, �কােয়�-এ অেনক স�ািনত জান�াল �কাশ কেরেছ এবং গেবষণাপ� িলেখেছ।

তার উে�খেযাগ� গেবষণা প��েলা

১) Implementation and development of a room light controller using ARDUINO and RFID
for any school, college or university was published in 8 International Journal that included 
International Journal of Science & Research (ĲSR-Paper ID SR 22313191505, Volume 11,
Issue 3, March 2022), 
International Journal of Advances in Engineering and Management (ĲAEM Article ID:
ĲAEM-9301) and selected as the most impactful top 3 research. 
International Research Journal (IRJ-March 2022 issue) 
 American Journal of Engineering Research (AJER-manuscript ID-AJERAD113026) • 
International Journal of Innovative Science and Research Technology (ĲISRT. ISSN No: 
2456-2165. Paper ID: ĲISRT 22 MAR623) • American Academic Scientific Research 
Journal for Engineering, Technology and Science (ASRJETS. Manuscript number ID- 
7564) • International Journal of Engineering Research and Development (ĲERD. Paper 
ID-AB113010)]

২) Second research paper on math (collatz conjecture-A case study in mathematical
problem solving was publish in 3 international journals 
• IOSR journal of mathematics 
•ĲSR (Volume 11, Issue 4, April 2022). 
• Quest Journal (Volume 8, Issue 4)

৩) Third Research Paper on Physics (The physics of time travel) 
was publish in ĲSR-international journal science and research (Volume 11, Issue 4, April
2022), QuestJournal , ĲRES Journal acceptance

8) Fourth Research paper "Quantum Dream: A connection between you and your mirror
universe 
already published in Quest journal, ĲSR, ĲRES Journal acceptance and publication

৫) 5'th Research Paper On“Zaman Giant Equation “ [ Dedicated to his Grandparent Mr.
Assadur Zaman , A unique theorem ] 
 [Published In ĲSR, Quest journal]

৬) 6th research paper on “The Ultimate Proof of Collatz Conjecture will be published in
ĲSR journal, Quest journal in the following Month [A 83 year old unsolved problem]


