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বয়স মা� ১৪। এই বয়েসই জিটল সব গািণিতক সমস�ার সমাধান কের তাক লািগেয় িদেয়েছ �েশা। সমাধান করেছ িব�িবদ�ালয় �েরর অ� ও িব�ােনর নানা
সূ�। এই িকেশােরর পেুরা নাম মািহর আিল �েশা। রাজধানীর মিনপরু হাই�ুেলর নবম ��েডর িশ�াথ�ী �স।

�েশার বাবা-মা �জেনই িচিকৎসক। �ছেলর �ছাটেবলা �থেক িব�ান আর গিণেতর �িত স�ােনর �ঝাঁক �দেখ িকছুটা অবাক হেয়েছন। �থম িদেক িনেজরাও
িব�াস করেত চানিন। িক�ু যখন �দখেলন, এেকর পর এক জিটল এবং উ�পয�ােয়র গািণিতক সমস�ার সমাধান করেছ, তখন তারা �ছেলর �িতভােব িবকাশ
করেত তার হােত তুেল িদেত থােকন বইপ�।

�েশার �িতভার কথা বলেত িগেয় তার বাবা �স��াল �মিডক�াল 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 খবু �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�েলার তার �চেয় অেনক আপার �লেভেলর।’

�মাহা�দ আলী বেলন, ‘�েশার 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 পারেতা �স।’ 

২০২০ সােলর মাচ� �থেক �েশা অনলাইেন িবিভ� �দিশ-িবেদিশ  িব�িবদ�ালেয়র গিণত, ক�াল�লাস, িফিজ�, �কিমি� িবষেয় অসংখ� অনলাইন �কােস� অংশ
�নয়। এ সমেয় ‘�স�ট �জােসফ �াশনাল পাই অিলি�য়াড’ �িতেযািগতায় �নয় এবং হেয় যায় চ�াি�য়ন। এেত 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।

�ে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 পড়েবাই, তার বাইের �সটা �কন হে� �সটা জানেত অ� বইও পড়ব। আমরা আসেল যা পিড় �সটা খবু 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 এবং �দেশর বাইেরর অসংখ� �িতেযািগতা ও অিলি�য়ােড অংশ িনেয়েছ। এর মেধ� ওেপন কনেট� অিলি�য়ােড �েশােক
�িতেযািগতা করেত হেয়েছ িব�িবদ�ালয় �লারেদর সে�। ‘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।

১৪ বছর বয়েস তাক লাগােনা অজ�ন �েশার
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�স�ট �জােসফ �াশনাল পাই অিলি�য়ােড এ অংশ িনেয় নটরেডেমর িশ�াথ�ীেক হািরেয় হেয়েছ  চ�াি�য়ন। বাংলােদশ ম�াথেমিট� 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  এবং ভারেত  িসিপএস অিলি�য়ােড  বাংলােদেশর হেয় �িতিনিধ� কেরেছ। এই
িকেশার বাংলােদশ িব�ান সংগঠন �থেক ‘�গল-আইিট অিলি�য়ােড চ�াি�য়ন পদক পায়। ‘িহগিসেনা বােয়ালিজ অিলি�য়াড’ িবজয়ীও হয় �স।

তাছাড়া �স�ট �জােসফ �থেক �েডা� উৎসব, বাংলােদশ সােয়� কংে�েসর সারা �দেশর মেধ� পদাথ�িবদ�া এবং ‘ফেটা�ািফং �ডস�াইিবং কনেট�’ এর চূড়া�
িবজয়ী, ‘�নে�ািফল সােয়� অিলি�য়াড অ�াে�ানিম: বাংলাদশ �রাবট’ নক-আউট রাউ�ডসহ অসংখ� �িতেযািগতায় িবজয়ী হেয়েছ �েশা।

আ�জ�ািতক �িতেযািগতা এবং অজ�ন

�দেশর পাশাপািশ আ�জ�ািতক ‘অনলাইন িফিজ� অিলি�য়াড-২০২১’ এ তার দল ইনভাইেটশনাল রাউ�ড  িবজয়ী; তার অিধনায়কে� ১৫ জেনর সদ�সেদ�র
একিট দল আ�জ�ািতক ‘পারেপল ম�াথ কেমট �মট’ �িতেযািগতায় �থম �ান দখল কের। 

ভারেত �জ�ািতিব�দ�ার আসর আইওএসএ-২০২১ একক �িতেযািগতায় �গা� �মেডল অজ�ন কের �েশা এবং আ�জ�ািতক আসের ‘�ুল কােনকশন ম�াথ, সােয়�
অ�া�ড আিট�িফিশয়াল কনেট�’ এ িজেতেছ �ণ�পদক। ‘��মেকা ই�টার�াশাল িফিজ�, ক�ািমি�, বােয়ালিজ’ �দ� িবষেয় ‘�ব� অ�াওয়াড�’ অজ�ন এবং �সরা
�মধা তািলকায় থাকার �গৗরব অজ�ন কের। 

�দশিভি�ক আ�জ�ািতক �িতেযািগতা ‘আউিলিপয়া সােয়� অ�া�ড �টক কনেট�’ এ পরপর �ইবার �রৗপ� পদক, একবার �ণ�পদক এবং �ইবার ��া� পদক িনেয়
িবজয়ী হয় �েশা এবং িব�ব�াপী চ�ােলে�র জ� ২০২২ সােলর জেুন য�ুরাজ� সফেরর জ� আম�ণপ�ও �পেয়েছ। 

বাংলােদেশর এই িকেশার মািক�ন য�ুরা�িভি�ক অিলি�য়াড ‘িজিনয়াস �সেলবরাম অিলি�য়াড’ �থেক আট�, �জনােরল নেলজ এবং সাইবার এ িজিনয়াস পদক
অজ�ন কেরেছ।  এছাড়া স�িত হাভ�াড� ইউিনভািস�িট �াতেকা�র �ুেড�ট কতৃ�ক চািলত ‘ই�টার�াশনাল িলডারিশপ ইিথকস অ�া�ড লাইফ ি�ল অিলি�য়াড’
�ারা ��� ৫০ জেনর �মধা তািলকায় থাকার �গৗরব অজ�ন কের। 

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 কের �েশা। এছাড়া পিরেবশ িব�ােনও তার সাফল� রেয়েছ। বাংলােদশ �াইেমট সােয়� অিলি�য়ােডর আ�িলক িবজয়ী এবং
উইজডম একােডিম �াইেমট �ফয়ার-২০২১ এর �াশনাল িবজয়ী �স।

গেবষণা ও �কাশনা

এরই মেধ� ৫০িটরও �বিশ অনাস� ও মা�াস� �কাস� �শষ কেরেছ �েশা এবং এমআইিট, হাভ�াড�, �ামেফাড� ইউিনভািস�িট �থেক সনদ অজ�ন কেরেছ। বত�মােন
�েশা য�ুরাে�র ম�াসাচুেসটস ইনি�িটউট অব �টকেনালিজ, ক�ামি�েজর আওতায় ম�া�ফ�াকচার ইি�িনয়ািরং িবষেয় মাইে�ামা�াস� �কােস� অধ�য়নরত রেয়েছ।
পাশাপািশ  িব�খ�াত হাভ�াড� ইউিনভািস�িটেত �কিমি� িবষেয় মাইে�ামা�াস� �কােস� �েযাগ �পেয়েছ। ১৪ বছর বয়িস এই িকেশার ইিতমেধ� আইেজএসআর,
আইওএসআর, �কােয়�-এ �বশ িকছু জান�াল �কাশ কেরেছ এবং গেবষণাপ� িলেখেছ। 
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