
বিবিষ্ট কয়েকজন আরি আয়েবরকায়নর েুয়িােুবি 
লয়রন েনয়েন 

 

একটি নাটয়কর বেবরয়জ অোধারণ অবিনয়ের জনয পাওো ২০১৬ োয়লর এবে অযাওোর্ড  হায়ে রাবে োয়লক     
(ছবি: এবপ) 

  

যুক্তরায়ের ৩৫ লায়ির বকছু বিবি নাগবরক আরি িংয়িাদূ্ভে। আরি আয়েবরকানরা 
বেিটির বোট জনেংিযার োত্র এক িোংি হয়লও এিায়ন বিজ্ঞান ও বিল্পকলােহ 
বিবিন্ন বিষয়ে োাঁয়ের অিোন উয়েি করার েয়ো। 

আেুন, চারজন আরি আয়েবরকায়নর েয়ে পবরবচে হই। এাঁরা েম্প্রবে িিয়রর 
বিয়রানাে হয়েয়ছন। 

https://share.america.gov/arab-americans-who-have-made-difference/


রামি িালেক 

লে অযায়েয়লয়ের িাবেন্দা রাবে োয়লক (ওপয়রর ছবি) এক বেেরীে অবিিােী 
েম্পবের েন্তান। ‘ইউএেএ বনটওোকড ’ চযায়নয়লর টিবি বেবরজ ‘বেস্টার বরািট’ এ 
অবিনে কয়রয়ছন। এয়ে রাবে োয়লক পয়র হযাকার হয়ে যাওো এক োইিার বনরাপত্তা 
প্রয়কৌিলীর চবরয়ত্র অবিনে কয়রয়ছন। অনিেয অবিনয়ের কারয়ণ বেবন ২০১৬ োয়লর 
এবে এওোয়র্ড  ড্রাো বেবরয়জর বেরা অবিয়নোর পুরস্কার বপয়েয়ছন। 

েম্প্রবে ‘ইবিওেযার’ োেবেকীয়ক বেওো োক্ষাৎকায়র অবিনয়ের িযাপায়র বনয়জর 
েবৃষ্টিবের কথা শুবনয়েয়ছন রাবে োয়লক। বেবন এয়ে িয়লন, ‘আবে কিয়নাই এেন 
অবিনে করয়ে চাই না, যায়ে বপছন বিয়র বেিয়ল েয়ন হে; আরও িায়লা করয়ে 
পারোে।’  

মিানা হান্না-আমিশা  

বোনা হান্না-আবেিা একজন ইরাবক আয়েবরকান। বেবন বেবিগান অেরায়জযর একজন 
বিশুস্বাস্থ্য বিয়িষজ্ঞ। জনস্বাস্থ্য বনয়ে কাজ কয়রন। হান্না-আবেিা ২০১৫ োয়ল েংিাে 
েয়েলন কয়র ব াষণা বেন, বেবিগায়নর বিন্ট িহয়র পানীে জল েংকয়টর বজয়র স্থ্ানীে 
বিশুরা বিপজ্জনক োত্রাে ক্ষবেকর বেোে আক্রান্ত হয়ে।  

 

র্. বোনা হান্না আবেিা (িাাঁয়ে) ও বেবিগায়নর বলিয়টনযান্ট গিড নর ব্রাোন বকবল এ অেরায়জয বিশুয়ের েয়ধয বেোর 
বিষবক্রো েরূ করার বিষয়ে োংিাবেকয়ের েয়ে কথা িলয়ছন (ছবি: এবপ) 

http://www.indiewire.com/2016/08/mr-robot-rami-malek-usa-emmys-drama-papillon-1201714391/
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বেবিগায়নর কেডকেড ারা প্রথয়ে বিষেটিয়ক হােযকর িয়ল উবিয়ে বেয়েবছয়লন। বকন্তু 
বিগবগরই হান্না-আবেিার কথাই েবেয িয়ল প্রোবণে হে। বিয়ন্টর এই পাবনর েেেযা 
আয়লায়ে আনার অিোয়নার কারয়ণ বোনা হান্না-আবেিা ‘টাইে’ োেবেকীর ২০১৬ 
োয়লর েিয়চয়ে প্রিািিালী োনুষয়ের োবলকাে স্থ্ান পান। 

উলে শাকার 

 

লে অযায়েয়লয়ের এক িযািন বিা-বে োাঁর নকিাে তেবর বপািাক পরা একজন েবর্য়লর েয়ে হাাঁটয়ছন উয়ে িাকার 
(র্ায়ন)। (ছবি: এবপ) 

  

কযাবলয়িাবনডোর আয়রক িাবেন্দা উয়ে িাকার োাঁর োক লাগায়না েৃজনিীলো বেয়ে 
িযািন জগয়ে ঝি েুয়লয়ছন। ইরাবক িংয়িাদূ্ভে এই িযািন বর্জাইনার লে 
অযায়েয়লয়ের িযািন ইনবস্টটিউট অি বর্জাইন অযাি োয়চড িাইবজংয়ে পিায়িানা 
কয়রয়ছন। এরপর ২০০৯ োয়ল বনয়জর ব্রযাি বনয়ে িাজায়র নায়েন।  

http://time.com/collection-post/4301337/marc-edwards-and-mona-hanna-attisha-2016-time-100/
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২০১৬ োয়লর বেয়েম্বয়র বনউইেকড  িযািন উইয়ক অংি বনয়েবছয়লন উয়ে িাকার। ওই 
েেে িাকার বেএনএনয়ক িয়লন, ‘বিন্নধেী েইু জগে’ বথয়ক নকিার অনুয়প্ররণা বনন 
বেবন। পবিো ছাোর েয়ে ইেলাবে স্থ্াপয়েযর জযাবেবেক নকিার বেলিন্ধন  টান। 
বিবিন্ন লাল-গাবলচা অনুষ্ঠায়ন উয়ে িাকায়রর নকিা করা বপািাক পয়রয়ছন েযানড্রা 
িুলক ও বোবিো িাগডারার েয়ো োরকা অবিয়নত্রীেহ অয়নক বিবিষ্টজন। 

হুো ম াগমি  

 

কযাবলয়িাবনডোর োউয়ন্টন বিউয়ে পঞ্চে িাবষডক ‘বব্রকথ্রু প্রাইজ অনুষ্ঠায়ন বনউয়রাবিজ্ঞানী হুো বজাগবি           
(িাাঁ বথয়ক বিেীে: এবপ ছবি) 

  

বহউস্টয়নর িাবেন্দা হুো বজাগবি একজন বচবকৎেক ও বনউয়রাবিজ্ঞানী। েবিয়স্কর 
বিরল বকছু েেেযা বনয়ে গয়িষণা করয়ছন বেবন। বজাগবির এ গয়িষণাে অটিজে, 

http://edition.cnn.com/2016/09/07/fashion/oday-shakar-new-york-fashion-week/


পারবকনেন’ে এিং আলয়ঝইোর’ে বরায়গর েয়ো েুলনােলূকিায়ি বিবি পবরবচে 
অেুয়ির বিষয়েও এেবেন অজানা অয়নকবকছু উে াটিে হয়েয়ছ। বলিানয়ন জন্ম বনওো 
হুো বজাগবি ১৯৮৮ োয়ল বিলর কয়লজ অি বেবর্বেন এ বযাগ বেন। বেবন এ 
পযডন্ত অয়নকগুয়লা েোননা বপয়েয়ছন। এর েয়ধয রয়েয়ছ ২০১৭ োয়লর  বব্রকথ্রু প্রাইজ 
ইন লাইি োয়েয়েে। 

হুো বজাগবি িয়লন, বিজ্ঞায়নর কযাবরোর ‘বরাোঞ্চকর’। কারণ, ‘এিায়ন আয়ছ 
প্রবেবেনই বনেযনেুন আবিষ্কায়রর উয়ত্তজনা।’  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1413894/

