
যে ৫ বিবিষ্ট নারীকে যেনা প্রক াজন 

শেয়ারআমেররকা 

 

(এনারজি .গভ) 

 

 

 

োর্ি  হমে নারীর ইরিহামের োে। এখামন আেরা রিজ্ঞান, প্রযুরি, প্রমকৌেলরিদ্যা ও 
গরিমির ক্ষমে রিমেষ কৃরিমের স্বাক্ষর রাখা পাাঁর্ নারীর অিদ্ান শ্রদ্ধার েমে স্মরি 
করমিা। এখনও  আগােী প্রজমের নারী েহাকাে অরভযােী  ও রিজ্ঞানীমদ্র জনয 
অনুমপ্ররিা িাাঁরা। 

  

https://share.america.gov/nasas-next-generation-needs-women-science


উদ্ভািে যেবি লামার 

 

(এনারজি .গভ) 

উদ্ভািক শহরি লাোর (১৯১৪-২০০০) ১৯৪০ এর দ্েমকর েিমর্ময় জনরপ্রয় 
অরভমনেীমদ্র একজন। রিরন একজন উদ্ভািকও রিমলন। রিিীয় রিশ্বযুমদ্ধর েেয় 
শররিও েংমকমির রিমকাময়রি িদ্মল শেলার একটা পদ্ধরি উদ্ভািমন অিদ্ান রামখন 
লাোর। এমি কমর প্ররিপক্ষ েংমকি জযাে কমর রদ্মি পারমিা না। পদ্ধরিটি িখন 



আমদ্ৌ িযিহার করা হয়রন। রকন্তু ওই ধারিার রভরিমিই আজমকর শোিাইল শোন 
কাজ কমর। অনলাইন োর্ি  জায়ান্ট গুগল শহরি লাোমরর ১০১িে জেরদ্মন একটি 
‘গুগল িুিল’ কমর িাাঁমক শ্রদ্ধা জানায়। এ ঘটনা একজন রিখযাি অরভমনেী এিং 
উদ্ভািক রহোমি িাাঁর জীিমনর দ্ইু উজ্জ্বল রদ্ক িুমল ধমর। 

নক াোরী ইকলন ওকো া 

 

(এনারজি .গভ) 



১৯৯৩ োমল নমভামখয়া ‘রিেকভারর’ কমর কক্ষপমে যাওয়ার োধযমে েহাকামে যাওয়া 
প্রেে রহস্পারনক নারী হওয়ার শগৌরি অজি ন কমরন এমলন ওমর্ায়া। রিরন অপটিকযাল 
রেমেমের রিনটি শপমটমন্টর েহ-উদ্ভািক। িিি োমন রহউেমন জনেন শস্পে  শেন্টামরর 
পররর্ালক । নমভার্ারী হমি নাোয় রিন রিনিার আমিদ্ন করার পর েুমযাগ পান 
ওমর্ায়া। আমিদ্মনর োমের েেয়গুমলামি রিরন পাইলমটর লাইমেি শপময় যান। এ 
িাড়া র্ারলময় যান অপটিক রনময় গমিষিা। 

রকেট বিজ্ঞানী অ্যাবন ইজবল 

 

(এনারজি .গভ) 

https://www.google.com/doodles/hedy-lamarrs-101st-birthday
https://www.google.com/doodles/hedy-lamarrs-101st-birthday


অযারন ইজরল (১৯৩৩-২০১১) রিমলন একজন করিউটার রিজ্ঞানী, গরিিরিদ্ ও 
রমকট রিজ্ঞানী। নাোমি হাই এনারজি  রমকট প্রযুরি রনময় কাজ করমিন। ওই প্রযুরিমি 
রমকট আকামে উৎমক্ষপমির জনয িরল হাইমরামজন ও িরল অরিমজন িযিহার করা 
হয়। ১৯৬০ োমলর নাগররক অরধকার রিষয়ক আইনগুমলা পাে হওয়ার আমগ অযারন 
ইজরল রনমজর অেরাজয অযালািাোয় আরিকান আমেররকানমদ্র (কৃষ্ণাে) শভাটিং 
পরীক্ষার জনয প্ররেক্ষি রনমি েহায়িা কমরন।  

পদার্থবিদ বেক ন-বিউং উ 

 

(এনারজি .গভ) 



রর্ময়ন-রেউং উ (১৯১২-১৯৯৭) রিমলন একজন এিমপররমেন্টাল পদ্ােিরিদ্। রনমজর 
কামজর েুিামদ্ অমনকগুমলা ‘িাক নাে’ শপময়রিমলন রিরন। এর েমধয রিল ‘পরোি ু
গমিষিার রারন’ ও ‘ পদ্ােিরিজ্ঞামনর োেি  শলরি’। ১৯৫৭ োমল িাাঁর গমিষিা দ্জুন 
েহকেী রিজ্ঞানীমক পদ্ােিরিজ্ঞামন শনামিল পুরস্কার শপমি োহাযয কমর। ‘উ 
এিমপররমেন্ট’ এর রভরিমি গমিষিা কাজ কমর পুরস্কার পান িারা। ওই এিমপররমেন্ট 
িা পরীক্ষার আমগ উদ্াহরি রহমেমি শকামনা রনরদ্িষ্ট িস্তু না শদ্রখময় ‘িান’ ও ‘িাাঁ কী 
িা িযাখযা করার েুস্পষ্ট  উপায় রিল না। এ িাড়া রর্ময়ন-রেউং উ’র গমিষিা 
প্রোি কমর পদ্ােিরিজ্ঞামনর ওই েেময়র একটি অনুোনরভরিক রিরধ আেমল ভুল রিল। 

নক াোরী যম যজবমসন 

 

(এনারজি .গভ) 



উাঁরু্ জায়গা রনময় ভীরি রিল শে শজরেেমনর। অের্ কীনা রিরনই হমলন েহাকাে 
অরভযােী! উচ্চিাভীরি িাাঁমক েহাকামের স্বপ্ন শেমক দ্মূর রাখমি পামররন। ১৯৯২ 
োমল নমভামখয়া এমেভামর র্মড় পৃরেিীর কক্ষপমে যান শজরেেন। রিরনই েহাকাে 
অরভযামন যাওয়া প্রেে কৃষ্ণাে নারী। শজরেেন একজন রর্রকৎেকও। ‘োর শেক’ 
রেররমজর ভিরা িাাঁমক হয়মিা শলেমটনযান্ট পাোর রহমেমিও শর্মনন। ১৯৯৩ োমল 
‘োর শেক দ্য শনিট শজনামরেন’ এর একটি পমিি এ র্ররেটিমি রূপ শদ্ন রিরন। 
প্রায়েই িরুি রেক্ষােীমদ্র েমে কো িমলন শজরেেন। নারী ও েংখযালঘ ুজারিমগাষ্ঠীর 
েদ্েযমদ্রমক উৎোহ শদ্ন রিজ্ঞান ও গরিি রনময় পড়ামোনা করমি।  

যুিরামের জ্বালারন দ্প্তমরর ইরিপূমিি প্রকারেি একটি ধারািারহমকর রভরিমি এ রনিন্ধটি 
তিরর করা হময়মি। 

 

http://www.npr.org/2017/02/22/516695456/after-making-history-in-space-mae-jemison-works-to-prime-future-scientists
http://www.npr.org/2017/02/22/516695456/after-making-history-in-space-mae-jemison-works-to-prime-future-scientists

