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জ  ৮/০২/১৯৩৯ – মৃত  ১৬/০৭/২০২০ 

 

বাংলােদেশর িবিশ  পদাথিব ানী, গেবষক, জনি য় িব ান লখক, সংগঠক ও বাংলােদশ 
েকৗশল িব িবদ ালেয়র পদাথিব ান িবভােগর া ন অধ াপক ড. এম. আলী আসগর 

ইউনাইেটড হাসপাতােল িচিকৎসাধীন অব ায় দযে র য়া ব  হেয় ১৬/০৭/২০২০ তািরখ, 
বহৃ িতবার ভাের মতৃ বরণ কেরন । ই া িল ািহ ওয়া ই া ইলাইিহ রা জউন । মৃত কােল তারঁ 
বয়স হেয়িছল ৮১ বছর । ব গত জীবেন িতিন ী, ২ পু , ১ পু বধু এবং ১ নাতনী রেখ গেছন । 
আমরা পদাথিব ান িবভাগ, বুেয়ট পিরবার তারঁ মৃত েত গভীরভােব শাকাহত এবং আমরা তারঁ 
িবেদহী আ ার শাি  কামনা করিছ ও তারঁ শাকস  পিরবার যন এই অপূরণীয় িত কা টেয় 
উঠেত পাের এই াথনা করিছ ।  

অধ াপক ড. এম. আলী আসগর িসরাজগ  জলার অ গত শাহজাদপরু উপেজলার চর নুিরনায় 
এক স া  মুসিলম পিরবাের জ হণ কেরন । পাবনা এডয়াড কেলজ থেক এইচএসিস পােসর 
পর অধ াপক ড. এম. আলী আসগর যথা েম ১৯৬০ এবং ১৯৬২ সােল ঢাকা িব িবদ ালয় থেক 
পদাথিব ােন িবএসিস (অনাস) এবং এমএসিস িড ী এবং ১৯৭০ সােল যু রােজ র সাউথা টন 
িব িবদ ালয় থেক পদাথিব ােন িপএইচিড িড ী অজন কেরন । িতিন কমনওেয়লথ াফ 
ফেলািশপ িনেয় সাউথা টন িব িবদ ালেয় গেবষণা কেরন । এছাড়াও িরসাচ ফেলা িহেসেব 

ICTP, Italy এবং IPPS, Uppsala University, Sweden এর সােথ গেবষণায় যু  িছেলন । অধ াপক 
ড. এম. আলী আসগর ১৯৬২ সােল বাংলােদশ েকৗশল িব িবদ ালেয় িশ কতার ত িনেয় 
কমজীবন  কের ধারাবািহকভােব পদাথিব ান িবভােগর অধ াপক, িবভাগীয় ধান, েকৗশল 
অনুষেদর ডীন এবং বুেয়েটর িস েকট সদস সহ িবিভ  পেদ দািয়  পালন কেরন । িতিন 
বাংলােদশ েকৗশল িব িবদ ালেয়র ি জয়াস রিশদ চয়ার এর েফসর পেদও আসীন 
িছেলন। বাংলােদশ েকৗশল িব িবদ ালয় থেক পুেরাপুির অবসের যাওয়ার পর িতিন িবিভ  
িব িবদ ালয়সহ আেরা অেনক িশ া িত ােনর সােথ িনেজেক আমতৃ  যু  রেখিছেলন । 

অধ াপক ড. এম. আলী আসগর সুইেডেনর Uppsala University এবং IPPS এর সহেযািগতায় 
বাংলােদশ েকৗশল িব িবদ ালেয় এক ট আধুিনক মােনর ম াগেন টজম ল াবেরটির িত া 
কেরন যখােন বতমােন ম াগেন টজম এর উপর উ  িশ া গেবষণা অব াহত আেছ । পাশাপািশ 
িনরলস কাজ কের ম াগেন টজম এর উপর গেবষণা সুিবধা সৃ , দশীয় এবং আ জািতক পযােয় 
ম াগেন টজম এর উপর পার িরক সহেযািগতার জন  Dhaka Materials Science Group সৃ  
কেরন । IPPS এর সহেযািগতায় ােতােকা র পযােয় পার িরক গেবষণা স েকা য়েনর মাধ েম 
িভেয়তনাম এর University of Hanoi এর Center for Materials Science (CMS) এবং Hanoi 



University of Technology (HUT) ত magnetic alloys, ferrites, magnetic thin films, 
amorphous magnetic materials and nano-structured materials ইত ািদ িবষেয় গেবষণা 
কেরেছন । অধ াপক ড. এম. আলী আসগর Proceedings of Royal Society, Physical Review, 
Physical Review Letters, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Thermochimica 
Acta, Journal of Alloys and Compounds, Indian Journal of Physics, Journal of Bangladesh 
Academy of Sciences, Nuclear Science and Applications, Bangladesh Journal of Physics 
ইত ািদ দশীয় এবং আ জািতক জানােল ৮০ টর অিধক িব ান গেবষণা ফলাফল কাশ কেরন।  

অধ াপক ড. এম. আলী আসগর  তারঁ বণাঢ  কমজীবেন ১। সদস , জাতীয় িশ া কিম ট (১৯৯৭), 
২। আহব্ায়ক, িব ান িশ া এবং গেবষণা উপকিম ট, ৩। আহব্ায়ক, বাংলােদেশর যু  নীিত 
পূনঃমূল ায়ন কিম ট, ৪। সদস , জাতীয় িব ান ও যু  জাদুঘর পিরচালনা কিম ট, ৫। রাজশাহী 
িব িবদ ালেয়র িসেনট সদস  (চ াে লর কতৃক িনবািচত), ৬। সভাপিত, বাংলােদশ িফ জক াল 
সাসাই ট ইত ািদ িবিভ  পূণ দািয়ে  অবদান রেখ গেছন । িতিন বাংলােদশ িফ জক াল 
সাসাই ট, বাংলােদশ একােডমী অফ সাই সহ িবিভ  আ জািতক গেবষণা িত ােনর ফেলা 

িছেলন । 

অধ াপক ড. এম. আলী আসগর িব ান গেবষণা, সাবজনীন িব ান িশ া এবং িশ ার 
মােনা য়েনর উপর ২০ ট বই িলেখেছন । এর মেধ  রেয়েছ সময় সে , ভাষা ও িব ান, িব ান 

িতিদন, িব ােনর িবিচ  জগৎ থেক, িব ােনর মজার েজ , িব ান ও সমাজ, িব ান ও 
যু র িবকােশর পেথ, পিরেবশ ও িব ান, িব ােনর িদগে , িব ান আে ালন উে খেযাগ  । 

িতিন িবিভ  দিনক, সা ািহক এবং সামিয়িকেত িব ান জনি য়করণ এবং মানুেষর মেধ  
সহজেবাধ  কের উপ াপেনর জন  ৫০০ এর অিধক কলাম, আ টেকলস িলেখেছন । ু ল, 
কেলেজর িশ াথ েদর জন  পুেরা বাংলােদশ জেুড় উ াবনী িব ান িশ ার জন  জাতীয় িব ান 
স াহ া াম এর াবনা ণয়ন কেরন । িব ােনর উপর িবিভ  সরকারী এবং বসরকারী 
টিলিভশন ও রিডও ইত ািদ ইেল িনক িমিডয়ায় শতািধক া াম কেরন । দশব ািপ িব ান 
াব “ খলাঘর” কায েমর চয়ারম ান িহেসেব দািয়  পালন কের িশ েদর জন  শত শত 

উ াবনী িব ান ক  িলেখেছন । অধ াপক ড . আসগর তারঁ িশ েতাষ লখিনর ীকৃিত প 
বাংলা একােডিম সািহত  পুর ার এবং িশ  একােডিম িশ  সািহত  পুর ার লাভ কেরন । 
বাংলােদেশ িব ান গেবষণা, িব ােনর সার এবং জনি য়করেণর কােজর ীকৃিত প িতিন  
ডঃ মিন ামান ণপদক, ডঃ কুদরত-ই-খুদা ণপদক, িডে ামা ই িনয়াস এেসািসেয়শন 

ণপদক এবং মােক াইল ব াংক ণপদক অজন কেরন । তারঁ কমময় জীবন বাংলােদেশর 
িব ান অনুরাগীেদর জন  অনুে রণা হেয় থাকেব । 

 

 

 

  

 
 


