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সmাদকীয় 
 

di বছর আেগ আিম কেয়কটা ছাt পড়াতাম। pচিলত পাঠয্বiেয়র বাiের িগেয় তােদর পড়াতাম eবং েবাঝােনার েচ া 
করতাম। eর ফলাফল িছল ভয়াবহ। ছাt পড়ােলখার েথেক আমার সােথ আেলাচনায় েবিশ মজা েপত, আর তার বাবা-
মা আমার eমন পড়ােনােত িছেলা খবুi তয্k। আর যাi কi, eকিদন েডেক বেল িদল eমন পড়ােল হেবনা, eমন 
পড়ােল েতামােক আর রাখা যােবনা। তােদর েছেল েবাঝার দরকার নাi, িসেলবাস েশষ হেলi হেব। আমারo আর িক 
করার আেছ মােন মােন িবেদয় হলাম। েসi েথেক আর কাuেক পড়াiিন। পড়ােলখাটা হoয়া uিচত খিুশমেতা। যার যা 
iে  তা পড়েব। িনেজর মত কেরi পড়েব। েরজােlর জn নয়, জানার জn, েশখার জn পড়েব।  

সবাi আেলাচনা কের িকছু িশখেব, িকছু জানেব eমনটাi েযন হয় পড়ােলখার পিরেবশ। সবাi িমেল জানার জn, 
জানােনার জn, িকছু েশখার জn kুd pয়াস গয্ালািkকা। ৩-৪ মাস পর পর ei ময্াগািজন pকােশ আসেল কােজর 
কাজ েতমন েবিশ িকছুi হয় না। আেলাচনার জn চাi সবার aংশgহণ। আপনারা সবাi আsন, আমােদর 
oেয়বসাiেট, েফiসবকু েপiেজ aেনক িকছুi পােবন আেলাচনা করার মত। চলনু আেলাচনা কির।  

িকছু িদেনর মােঝi আমরা আমােদর ময্াগািজেনর ২য় হাডর্-কিপ pকাশ করেত যাি । আশা কির হাডর্-কিপেত aেনক 
িকছুi থাকেব ছাtেদর জn যােত তারা সহেজi aেনক িকছু বঝুেত পাের।  

হাডর্-কিপ আমরা খবু eকটা pকাশ করেত পািরনা। মলূ সমসয্া টাকা। সেখর জn করা ei ময্াগািজন। আর আমােদর 
পেk সmব হেয় uেঠ না ছাtাবsায় aেনক টাকা িবিনেয়াগ কের হাডর্-কিপ করার। আমরা েচ া কির snর েযাগাড় কের 
িবনামেূলয্ িকছু ময্াগািজন pকাশ কের নানান sুল কেলেজ েপৗিঁছেয় িদেত। snর না েপেল তাi ময্াগািজন pকাশo 
করেত পািরনা। তেব িব াস কির eকিদন ei সমসয্া থাকেবনা। আমরা িনয়িমত pকাশ করেত পারেবা।  

আমার সকল বnু, িশkক eবং anাn যারা ei ময্াগািজনিট pকােশ সহায়তা কেরেছন, aেনক ক  কেরেছন 
তােদরেক ধnবাদ জানাi। আপনােদর pিত আিম সবসময় কৃতj। আশা কির আপনারা সবসময় eiভােবi সহায়তা 
করেবন।  

ময্াগািজেন ভুল-trিট যিদ থােক তা আমােদর জানােনার anেরাধ রiেলা। আমরা সবাi িমেল আেলাচনার মাধয্েম 
িবjানেক জানেবা, বঝুেবা eটাi িকnু আমােদর মলূ লkয্। 

আমােদর মােঝ িবjান েলখক খবুi apতুল। নানান িব িবদয্ালেয়র ছাt-িশkক eবং anাn যারা িবjান জােনন, 
বেুঝন তােদর pিত anেরাধ রiল িবjান িলখায় eিগেয় আসার জn।  

েমা: iয়ািসন কিবর 

admin@bigganbangla.com 

md.yasin.kabir@gmail.com 

www.facebook.com/yasin.kabir 
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iিলশ মােছর aপবূর্ sাদ o গেnর সােথ যারi eকবার পিরচয় ঘেটেছ তার পেk কখেনাi তা েভালা সmব নয়, িকnু 

আমরা িক কখেনা েভেব েদেখিছ ei aসাধারণ o aিdতীয় sােদর রহসয্ িক? 

যাi েহাক, pথেম আমরা েজেন িনi আমােদর িজহবা িক pিkয়ায় sাদ শনাk কের। আমােদর িজহবা pধাণত চার 

ধরেনর sাদ শনাk করেত পাের। যথাঃ ১. িমি  sাদ ২. টক sাদ, ৩. লবণাk sাদ o ৪. েতেতা sাদ।  

িমি  sাদ anধািবত হয় িজহবার সmখু aংেশ, লবণাk sাদ িজহবার agভাগ o িকনারায়, টক sাদ িজহবার pাnেদেশ 
eবং েতেতা sাদ আsািদত হয় িজহবার িভতেরর aংেশ। েতেতা sাদ আsাদেন েযমন তুলনামলূক েবিশ সমেয়র pেয়াজন 
হয়, েতমিন eর sািয়t o anেদর তুলনায় দীঘর্ হয়। sগেnর জn দায়ী udায়ী পদাথর্সমহূ যখন নািসকা রেnর মেধয্ 
aবিsত aলফয্kির নামক তnুর সংsেশর্ আেস তখিন আমরা sগেnর anভূিত েপেয় থািক। খাবার gহেণর সময় 
আমােদর sায়তুnt চারিট মলূ sােদর সােথ সােথ খাবােরর u তা, শীতলতা, চাপ o sশর্ anভূিত েপেয় থােক যা 
pেতয্কিট খাবােরর েkেt িভn। যখন আমরা েকান খাবার মেুখ িনi তখন সকল মলূ sাদ o anভূিতর uপের িনভর্র কের 
িজহবা pেতয্কিট খাবােরর sােদর িভnতার তারতময্ aতয্n sচাrভােব িচিhত করেত পাের।  

িবjানী েকানs o যামাgিছর (১৯৮২) মেত pেতয্কিট মােছর sাদ o গেnর মেধয্ বয্াপক তারতময্ রেয়েছ eবং তা 

pভািবত হয় মােছর pজািত o মােছর চারপােশর পিরেবশ পিরিsিতর dারা। মােছর sাদ o গেnর মলূ িভিt গিঠত হয় 

gটুািমক eিসড o িনuিkoটাiেডর সােথ েসািডয়াম আয়স o েkারাiড আয়েনর সমিnত িkয়ার pভােব। মলূ sাদ o 

গn আেরা বিধর্ত হয় aয্ামাiেনা eিসড ( pধানত টুিরন o আরিজিনন ) eবং aৈজব আয়েনর uপিsিতেত। িকছু িকছু 

pজািতর মােছর েkেt েপপটাiড, ৈজব uপাদান, ৈজব eিসড eবং sগার grtপণূর্ ভূিমকা পালন কের ৈবিশ য্পণূর্ 

aিdতীয় sাদ ৈতিরেত। eছাড়াo িলিপড, ফয্ািট eিসডসমহূ eবং gাiেকােজন পেুরা sাদ pিkয়ােত grtপণূর্ ভূিমকা 

পালন কের।  

iিলশ মােছর aসাধারন o aিdতীয় sােদর কারণ িহসােব গেবষকগণ িsয়ািরক eিসড, oিলক eিসড eবং aেনক পিল 
আনসয্াচুেরেটড ফয্ািট eিসড (oেমগা-৩ o oেমগা-৬) েযমনঃ িলেনােলািয়ক, িলেনােলিনক, aয্ারািকেডািনক, 

iেকাসােপনটােনািয়ক eবং েডােকাসা-েহkানিয়ক eিসেডর uপিsিতেকi pধান কারণ বেল মেন কের থােকন। iহা 

েমাটামিুট সবর্জন িবিদত; িকnু ei সকল ফয্ািট eিসেডর সােথ মাছিটর sােদর sিনিদর্  সmকর্ eখেনা aজানাi রেয় 

েগেছ। aবশয্ iিলেশর sােদর সােথ েয পিল আনসয্াচুেরেটড ফয্ািট eিসেডর আনসয্াচুেরশেনর (aথর্াৎ,কাবর্ন িশকেলর  

 মােছর রাজা iিলশ: aপবূর্ o aতুলনীয় sােদর রহসয্ 
মাহাববুরু রহমান ( ফরহাদ ) 

B.Sc. Fisheries ( NSTU ),  M.S. Fisheries Technology ( BAU ) 
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 মােছর রাজা iিলেশর aপবূর্ o aতুলনীয় sােদর রহসয্ 

মােঝ িdবnন aথবা িtবnেনর uপিsিত) পিরমােণর সরাসির েযাগসtূ িবদয্মান তা িবিভn গেবষণা লb ফলাফল েথেক 
পির ার ধারণা পাoয়া যায়। লkয্ করেল েদখা যােব, িডম েদoয়ার পেূবর্ iিলেশর sাদ িডম েছেড় েদoয়া iিলেশর তুলনায় 
েবিশ anভূত হয়। eর কারণ িহেসেব েদখা যায়, িডম েদoয়ার পেূবর্ iিলেশর েদেহ িলিপেডর পিরমাণ পাoয়া যায় ১৬ -২২ 
শতাংশ যা পরবতর্ীেত কমেত থােক। eছাড়াo stী iিলশ মাছ eকi বয়েসর পrুষ মাছিটর তুলনায় drত বিৃdpাp হয় eবং 
sাদo তুলনামলূকভােব েবিশ হয়। 

eখন হয়েতাবা p  জাগেত পাের নদীর iিলশ িবেশষত পdা নদীর iিলেশর sাদ েকন সমেুd ধরা পড়া 
iিলেশর তুলনায় েবিশ হেয় থােক?  

eর কারণ িহেসেব aেনক গেবষক দািব কেরন েয, পdা নদীেত iিলেশর আলাদা eকিট sক মজতু রেয়েছ যিদo 
aপরাপর গেবষকেদর মেত বাংলােদশ, ভারত o মায়ানমার a েল iিলেশর eকিটi মলূ sক িবদয্মান। তেব সাmpিতক 
িকছু গেবষণায় পাoয়া েগেছ চাঁদপরু, kয়াকাটা o কkবাজার a েল পাoয়া iিলেশর িজনগত ৈবিশে য্ িভnতা রেয়েছ। 
ফলrিতেত ধারণা করা হয় েয, পdা নদীেত pাp iিলেশর েদহ sােদর জn দায়ী uপাদান সমেূহ সমdৃ। 

aেনক মােছর sাদ o গেnর জn িকছু েkেt েদখা যায় মােছর খাদয্ o খাদয্ভােসর pভাব রেয়েছ। uদাহরণ িহেসেব বলা 
যায়, aেনক সামিুdক মাছ যারা Spiratelia helicinia  নামক মলাsা খাবার িহেসেব gহণ কের তােদর েদহ েথেক 
eকধরেনর dগর্n ছড়ায় যােক “েপেTাল গn” বেল। Mytilus pজািতর লাভর্ার uপিsিতেত েহিরং মােছর sাদ েতেতা হেয় 
uেঠ। মােছর sাদ o গেnর েkেt eর আবাস o আবাসsেলর aপরাপর িবিভn পিরেবশগত ৈবিশ য্o grtপণূর্ ভূিমকা 
পালন কের। কাপর্ জাতীয় মােছর েkেt েদখা যায় বড় িবল, নদী, দীিঘ aথবা চলমান পািনর জলাশয় েথেক pাp মােছর 
sাদ আবd o েছাট জলাশয় েথেক pাp মােছর তুলনায় েবিশ হেয় থােক। িঠক েতমিন iিলেশর েkেto িব াস করা হয় 
eর খাদয্, খাদয্াভাস o আবাসsেলর grtপণূর্ ভূিমকা রেয়েছ। sাd পািনেত pাp iিলেশর sাদ েলানা পািনেত pাp 
iিলেশর তুলনায় েবিশ হেয় থােক। সমেুd থাকা aবsায় iিলশ থােক তুলনামলূকভােব েছাট, িচকন o কম sাদ িবিশ  
িকnু যখিন েস sাd পািনেত pেবশ কের তখিন তার ৈদিহক বিৃd o sাদ বিৃd pাp হয়। iিলেশর খাদয্ তািলকার মেধয্ 
রেয়েছ pাংটন (pধাণত b-ুgীন ৈশবাল), ডায়াটম, কিপেপাড, kয্ােডােসরা, েরািটফার, কাদা, মািট eবং সমেুdর তলািন। 
িডম oয়ালা iিলশ বয্বে দ কের uেlখ েযাগয্ পিরমাণ কাদা o মািট eর েপৗি কনালীেত পাoয়া েগেছ। 

iিলশ সমdু o েমাহনােত pাং টন ছাড়াo কদর্মাk মািট খাবার িহেসেব gহণ কের থােক। িকnু যখন েস নদীর uপেরর 
িদেক পির মণ r কের তখন েস খবু al পিরমাণ িকংবা েবিশরভাগ সময়i েকান খাবার gহণ কের না।  পির মেণর 
সময় iিলশ তার েদেহ সি ত চিবর্ বয্বহার কের েবঁেচ থােক। যার ফেল iিলশ নদীর যত  uপেরর িদেক  েযেত থােক, 
তত তার েদেহ সি ত চিবর্র  পিরমাণ কমেত থােক। েবিশ চিবর্যkু iিলেশর েদহ drত পির মেণর জn পযর্াp শিk 
সরবরাহ করেত পাের eবং ei চিবর্ পির মেণর সােথ eকi গিতেত hাসpাp হয়। নদীেত আসার পর ei ভােব চিবর্ 
হারােনার ফেল iিলেশর েদহ তুলনামলূকভােব নরম o িশিথল হেয় যায়। iিলশ িডম pদােনর জn sাd পািনেত pেবশ 
করার পর eর েদেহ aবিsত সmkৃ ফয্ািট eিসড সমহূ  pথেম eকিট aসmkৃ কাবর্ন বnন িবিশ  ফয্ািট eিসড েথেক 
বh aসmkৃ কাবর্ন বnন িবিশ  ফয্ািট eিসেড পিরণত হয় (aথর্াৎ pথেম সয্াচুেরেটড ফয্ািট eিসড েথেক মেনা 
আনসয্াচুেরেটড ফয্ািট eিসড তারপর পিল আনসয্াচুেরেটড ফয্ািট eিসেড পিরণত হয়)। iিলশ যতi কম লবণাk পািনর 
িদেক পির মণ করেত থােক ততi কাবর্ন বnেনর aসmkৃতার পিরমাণ বাড়েত থােক। 
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 মােছর রাজা iিলেশর aপবূর্ o aতুলনীয় sােদর রহসয্ 

সmবত মােছর িলিপেড যত েবিশ aসmkৃতার পিরমাণ বাড়েত থােক ততi েবিশ মােছর েদেহ rিচকর o ssাd গn o 
uপাদােনর পিরমাণ বিৃd েপেত থােক। যার ফেল মােছর প ৃ  েদেশর তুলনায় uদেরর aংেশর sাদ তুলনামলূকভােব েবিশ, 
কারণ েসখােন aসmkৃ িলিপেডর পিরমাণ সবেচেয় েবিশ। iিলেশর েদেহ পিল আনসয্াচুেরেটড ফয্ািট eিসেডর সবর্িনm 
পিরমাণ ১১.৪১% যা পoয়া যায় সামিুdক iিলেশ। aপরিদেক sাdপািনর iিলেশর েkেt তা সেবর্া  ২৬.৮৭% পযর্n হেয় 
থােক। যাi েহাক, িব াস করা হয় েয, সয্াচুেরেটড eবং মেনা আনসয্াচুেরেটড িবিশ  ফয্ািট eিসেডর পিল আনসয্াচুেরেটড 
ফয্ািট eিসেডর rপাnরi sাd পািনর iিলেশর aসাধারণ o aিdতীয় sােদর মলূ কারণ। তেব তার মােঝo, েডােকাসা-
েহkানিয়ক eিসেডর (DHA, C22:6;W-3) পিরমাণ iেকাসা-েপন্টানিয়ক eিসেডর (EPA, C20:5;W-3) পিরমােণর ৫.৪ 
gণ েবিশ পাoয়া যায় sাd পািনর iিলেশ, যা সামিুdক iিলেশর েkেt তুলনামলূকভােব কম থােক। eছাড়াo মাছ যখন ৩০-
৩৫ িপিপিট লবণাkতা েথেক শnূ লবণাkতা িবিশ  sাd পািনেত pেবশ কের তখন aিভ বন pিkয়ার ভারসাময্ রkােথর্ 
মাছ মখু, ফুলকা o tেকর মাধয্েম pচুর পিরমাণ পািন gহন কের eবং ei aিতিরk পািন মেূtর মাধয্েম িবসজর্ন কের। 
যার ফলrিতেত মােছর েপশীতnt িশিথল হয়, েপশী কলা সমহূ নরম o নমনীয় হেয় uেঠ eবং ফয্াট-েpািটেনর 
আnঃআণিবক বnন সমহূ আেরা িশিথল হেয় uেঠ। 

যার ফেল বলা যায়, iিলশ যত নদীর uপেরর িদেক েযেত থােক তত eর েপশীসমহূ িশিথল হয় যা মােছর চিবর্ hাস কের 
eবং মাছেক আেরা sাদপণূর্ কের েতােল। iিলেশর ud র্মখুী পির মেণর সময় লবণাkতার পিরবতর্েনর ফেল aিভsবন 
pিkয়ার ভারসাময্ রkােথর্ বh পিল আনসয্াচুেরেটড ফয্ািট eিসড সমহূ েকাষ িঝlীর মােঝ মলূ ভূিমকা পালন কের। 
aপরিদেক েযেহতু iিলশ sাd পািনেত েকান খাবার gহণ কের না বেল ধারণা করা হয় ফেল মােছর েদেহ সমেুdর িবিভn 
খাবােরর ফেল স ৃ  dগর্n o খারাপ uপাদান সমহূ েরচন pিkয়ার মাধয্েম েবিরেয় যায়। 

uপেরাk সকল কারণi iিলেশর aসাধারণ o aিdতীয় sােদর েkেt grtপণূর্ ভূিমকা পালন কের। 
আর ei aসাধারণ o aিdতীয় sােদর কারেণi iিলশ মােছর রাজা িহসােব তার aবsান sদঢ়ৃ কের 
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িবিভn pজািতর িপঁপেড়রা েফেরােমন নােমর eকিট পদাথর্ বয্াবহার কের িনেজেদর মধয্কার েযাগেযাগ রkা 
কের, eটা আমরা aেনেকi জািন। িকnু িপঁপড়া আসেল েফেরােমন িকভােব বয্বহার কের, sভাবতi p  
জাগেত পাের। 

িপঁপেড়েদর িবিভn কেলানী থােক সাধারণত; যিদ ধের েনi eরকমi েকােনা কেলানী-েত িপঁপেড় তােদর 
খােদয্র সnােন েবিড়েয়েছ। ভােলা কের লkয্ করেল েদখা যােব েয eরা খােদয্র সnােন েবর হেল বা 
িনেজেদর কেলানীর মেধয্ যাতায়াত করেত হেল pায়i লাiন ধের চেল। eটা আসেল oেদর খাদয্ সnােনর 
grtপণূর্ eকটা aংশ। েয েসাজা লাiেন eরা চেল েসটা আসেল খাদয্ uৎেসর কােছ যাoয়ার সব েথেক 
নযূ্নতম drt। 

Photo by Harold Thimbleby --- used without permission  

যিদ ধের েনi েয eকটা কেলানীর 

িপঁপেড়রা জােনi না েকাথায় খাবার 
আেছ, িকnু তারা খাবােরর সnােন 

েবর হেব। যিদ আমােদর েকােনা 
ঘাঁিটেত eমন aবsায় খাবােরর 

েখাঁেজ েবর হেত হেতা তাহেল আমরা 
িক করতাম?  

আমরা সাধারণত েযটা কির, তা হেলা কেয়কজন সদেসয্র grপ িবিভn জায়গায় পাঠাতাম, যােত েকu যিদ 
খাবােরর েখাজঁ েপেয়o যায় েস যােত anত িকছু খাবার িনেয় কেলানী-েত িফের আসেত পাের, আর 
বািকেদর জানােত পাের িঠক েকাথায় খাবার আেছ। িপঁপেড়রাo মাnেষর মেতাi eেলােমেলা ভােব খাবার 
খুঁেজ েবড়ায়, িকnু dিট েkেt িপঁপেড়র সােথ মাnেষর পাথর্কয্ আেছ। pথমত, খাবার খুঁেজ পাoয়ার পর 
কমর্ী িপঁপেড় িক কের িনেজর ঘাঁিট েত িফের যােব? িdতীয়ত, যিদ কমর্ী িপঁপড়া তার ঘাঁিট খুঁেজo পায়, িক 
কের েস বািক িপঁপেড়েদর জানােব?? ei রহেসয্র utর লিুকেয় আেছ েফেরােমেন, আসেল egেলা 
িপঁপেড়রা  েফেরােমন িদেয় বিুd খািঁটেয় বয্বহার কের।   

েকােনা িপঁপড়া যখন খাবােরর েখােঁজ েবর হয় তখন েস তার চলার পেথ েফেরােমেনর sর েরেখ যায়।  

nসরাত জাহান েচৗধরুী 
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ছিবেত েগালািপ লাiন িদেয় িপঁপেড়র েফেরােমেনর sর েদখা যাে , যখন েস খাবােরর েখােঁজ যাে ।  

েকােনা িপঁপড়া খাবার েপেয় েগেল েস তার েফেল যাoয়া েফেরামন িদেয় িনেজর কেলানীেত িফের আসেত 
পাের। আর বািকেদর জানােনার কাজটা তাহেল িকভােব কের? েস যখন খাবার িনেয় িফের েযেত থােক তখন 
েস আেরা েবিশ েফেরামন sর েরেখ যায় তার যাoয়ার পেথ, যার াণ আেরা শিkশালী।  

ছিবেত েদখা যাে  A িপঁপেড় তার খাবােরর েখাঁজ েপেয়েছ আর খাবার িনেয় েস িনেজর ঘাঁিটেত িফের েগেছ 
আেরা েবিশ েফেরােমেনর sর েফেল। িকnু বািক িপঁপেড়রা তখেনা খাবার খুঁেজ যাে । eভােব, বািক 
িপঁপেড়রা eরকম শিkশালী েফেরােমন eর সnান েপেল িনেজর sর েছেড় ঐ লাiেন েযাগ েদয়। ছিবেত 
েদখা যাে  C  িপঁপেড় তার েফেরােমন sর েছেড় D  eর sর ফেলা করেছ, যার ফেল েস পের A  eর sের 
েযেত পারেছ।  
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 তিড়ৎ-বতর্নী সরলীকরণ eবং তুলয্ েরাধ িনণর্য় (১ম পবর্) (HSC Special) 

জিটল বতর্নীেত aেনকgেলা েরােধর তুলয্েরাধ েবর করা aেনক ঝােমলার বয্পার। তাi আিম eখােন e িনেয় 
আেলাচনা করলাম। আশা কির কমেবিশ সবার কােজ আসেব। আর u মাধয্িমক িশkাথর্ীরা িবেশষভােব 
uপকৃত হেব।  
**** eখােন আিম eকটু সচরাচর ধারণার বাiের আেলাকপাত করব, 
যােত কের বঝুেত sিবধা হয়**** 

যা যা জানেত হেব: 

   ১। বতর্নী 
   ২। েরাধ 
   ৩।তুলয্েরাধ 
   ৪। লপু 

১। বতর্নীঃ 
তিড়ৎ pবাহ চলার সmণূর্ পথেক বতর্নী বলা হেয় থােক। aথর্াৎ, গািড় 
চলেত েযমন রাsাঘাট eর pেয়াজন হয়, বতর্নী 
হল তিড়ৎpবােহর রাsা/হাioেয়। 
 
eকিট aিত সাধারণ বতর্নীর িচtঃ 
 

২। েরাধঃ 
পিরবাহীর েয ধেমর্র জn তিড়ৎ pবাহ বাধাpাp হয় তােকi পিরবাহীর েরাধ বেল। েরােধর পিরমাপ হল িবভব 
পাথর্কয্ V o িবdয্ৎ pবাহ I eর anপাত। পিরবাহীর েরােধর কারণ হল- চাজর্ পিরবাহক iেলkTন পিরবাহীর 
মধয্ িদেয় চলাচেলর সময় পিরবাহীর aভয্nরs aণ-ুপরমাণ ু eর সােথ eবং anাn iেলkTেনর সােথ ধাkা 
খায়। যার কারেণ iেলkTেনর গিত hাস পায় eবং িবdয্ৎ চলাচেল বাধাpাp হেয় থােক। aথর্াৎ, েরাধ হল গািড়র 
মেধয্ সংঘেষর্র ফেল গিত hােসর anrপ িনয়ামক eবং eিট aেনকটা হাioেয় eর িsডেbকার (গিতেরাধক) 
eর মত কাজ কের!! 
েরাধ িবিভn রকম হেয় থােক, েযমন, পিরবরতনশীল েরাধ/ িরoেsট, েরাধ বাk, সাধারণ েরাধ iতয্ািদ আর 
বািকgেলা আমার েচেয় আপনারা ভাল বলেত পারেবন। েরােধর eকক   [oহম (ohm)] 

eকিট সাধারণ েরাধ েক ei িচেtর মাধয্েম pকাশ করা 

হেয় থােক:      

eবং eকিট পিরবতর্নশীল েরাধেক ei িচেtর 
মাধয্েম pকাশ করা হেয় থােক:                      

   

৩। তুলয্েরাধঃ 
eটােক িনেয়i েযেহতু আমার আজেকর েপাs, তাi eটােক eকটু িবsািরতভােব বণর্না কির। তুলয্েরাধ বলেত 
যা  েবাঝায় তা হলঃ eকিট বতর্নীেত যতgেলা েরাধক আেছ, ততgেলা েরাধেকর পিরবেতর্ eকটা েরাধক 
বয্বহার করেত হেব িকnু িবভব পাথর্েকয্র েকান পিরবতর্ন ঘটােনা যােব না eবং oi েরাধকgেলা তিড়ৎ 
pবাহেক যতটুk বাধা pদান করত; তার পিরবেতর্ eকিট েরাধক বয্বহার করেল িঠক েসi পিরমাণ বাধা দান 
করেব; তাহেলi নতুন eকমাt েরাধকিট হেব oiসব েরাধক gেলার তুলয্েরাধ। 
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ধরা যাক, eকিট রাsায় ৩ িট িsডেbকার আেছ, pিতটা িsডেbকার ২ িক.িম/ঘন্টা িsড কমােত পাের। eখন 
eকিট ২৫ িক.িম/ঘন্টা (rব) িsডিবিশ  eকিট গািড় oi িতনিট িsডেbকার বরাবর আসেছ। eখন পর পর 
িতনিট িsডেbকার eর uপর িদেয় েগেল তার িsড দাঁড়ােব ২৫-(৩X২)=১৯ িক.িম/ঘন্টা 
eখন িসdাn েনoয়া হল েয oi রাsায় িতনিট িsডেbকার বসােনা যােব না। সেবর্া  eকটা বসােনা যােব। 
তাহেল কী বয্বsা িনেল eকটা িsডেbকার বসােল oi িতনিটর সমান আuটপটু পাoয়া যােব? eকটু িচnা 
কrন। 

 
     eকিট িচেtর মাধয্েম েদখা যাকঃ 

েরােধর সংেযাগ িতন রকেমরঃ 
 ে ণী সংেযাগঃ 
আপিন েযi েরাধকটােক ১ম (ধির R 1) ধরেবন, তার েশষ pাn + 
পেররিট (R2)eর ১ম pাn, R 2 eর েশষ pাn + R 3 eর ১ম 
pাn......eভােব চলেত থাকেব। ে ণী সংেযােগর ei িনয়মিট আপাত 
দিৃ েত েতমন eকটা তাৎপযর্পণূর্ না হেলo পের েদখা যােব eিট aেনক 
grt বহন কের!! 
েরােধর ে ণী সংেযােগর েkেt তুলয্েরাধ িনণর্েয়র সূtঃ 
R s =R 1+R2 +R 3+ ... ... ... +R n 

সমাnরাল সংেযাগঃ 

সবgেলা েরােধর ১ম pাn eকিটমাt সাধারণ িবndেত eবং 
aপরpাn aপর eকিটমাt সাধারণ িবndেত যkু থাকেল েস 
সমবায়েক বলা হেব েরােধর সমাnরাল সংেযাগ। 
সমাnরাল সংেযােগর েkেt তুলয্েরাধ িনণর্েয়র stঃ 

 

িম  সংেযাগঃ 
eটাi হল সব সমসয্ার মলূ। িম  সংেযাগ আর িকছুi না, ধ ুে ণী সংেযাগ eবং সমাnরাল সংেযােগর 
কিmেনশন। আsন, eবার eকটা িম  বতর্নী েদিখ যা আমার পেুরা িলখােত িবচরণ করেব! 
পেরর েপiেজ িচtিট েদখনু। eকটু kৎিসত হেয় েগল, ভয় পাoয়ার িকছু েনi, আমরা eেক ধােপ ধােপ 
িরসাiজ করার েচ া করব। eিট হল eকিট িম  বতর্নী; যার মেধয্ ে ণী eবং সমাnরাল; uভয় pকার সংেযাগ 
েদখা যাে । 
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R1, R2, R3, R4 েরাধকgেলা পরsর ে ণী সংেযােগ আেছ। 
 
R5, R6,েরাধকdয় পরsর ে ণী সংেযােগ eবং eরা R2, R3 
েরাধকdেয়র সােথ সমাnরােল আেছ। 
 
R7, R8 েরাধকdয় পরsর ে ণীবd eবং eরা R2 R3, R5,R6 

েরাধকgেলার সােথ সমাnরােল আেছ। 

লপুঃ  
লপু বলেত েবাঝায় তিড়ৎ বতর্নীর 
eকিট আবd aংশিবেশষ। েযমনঃ 

জিটল িচt তাiনা? কথা না 
বািড়েয় eবার চলনু, বতর্নীটােক 
সরল করার েচ া কিরঃ 
(eবােরর িচt gেলােত siচ, 
aয্ািমটার েদoয়া হেব না, ধের 
িনন egেলা siচ o 
aয্ািমটারিবহীন বতর্নী) 

িকnু আমরা লপু বলেত eখােন বঝুেবা েকাষ বা 
তিড়ৎ uৎসসহ তিড়ৎ বতর্নীর aংশিবেশষ।  
 
যখন, লপু বলেত আিম আপনােদর েবাঝােত চাiব 
েকাষছাড়া লপু, তখন আিম পােশ িলেখ েদব eভােব
- (েকাষছাড়া) 
 

12



িনয়মাবলীঃ 

বতর্নী সরল করেত েগেল িবিভn সংেযাজক তারেক যেথ  বড়/েছাট করা যােব েযখােন সংেযাগ িবndর eবং িবভব 
পাথর্েকয্র েকানrপ পিরবতর্ন না হয় । েকননা আমরা ধের েনব, তারgেলােত েকান েরাধ েনi (িমছা কথা হেলo eটা ধের 
িনেত হেব, েকননা আমরা তেtt aেনক িকছুi ধরেত পাির  )। 

েযমনঃ 

[সীমাবdতাঃ eখােন আিম েয িনয়মিট েদব, েসিট dারা সকল ধরেণর বতর্নীর তুলয্েরাধ িনণর্য় করা যােব না। তেব আিম 
গয্ারািন্ট িদি  েয u  মাধয্িমক (বাংলা মাধয্ম) পদাথর্িবjান ২য় পt েবাডর্ anেমািদত সকল বiেয়র anশীলনীেত 
pদt সমসয্ার সমাধান করা যােব (১িট বয্ািতkম আেছ যা eiখােন uেlখ করা হেব)। আর কথাটা আেগi বেল িনলাম 
যােত পের েকান সমসয্ার সিৃ  না হয়। eটা aেনকটা হাতুেড় ডাkােরর িনয়েমর মত, তাi আিম িনেজ যতটুk বেুঝিছ 
িঠক ততটুki আপনােদর সােথ ভাগাভািগ করব।]  

♠♠♠ pিkয়া 

• ১। pথেম আপনােদর sপিরিচত (!) eকিট বতর্নী েনoয়া হল। 

আমােদর আেগ েয িবষয়িট েদখেত হেব েয eর uৎসটা 
িক রকম। pে  িবিভn রকম uৎস থাকেত পাের, 
েযমনঃ 
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• ১। ক) যিদ কমলা রেঙর uপবেৃtর মেধয্ aবsানরত uৎসিট েদখা যায় তাহেল িকছু করেত হেব না। aথর্াৎ 
eরপর ধাপ ২ anসরণ করেত হেব। 

• ১। খ) যিদ নীল রেঙর aথবা সবজু রেঙর uপবেৃtর মেধয্ aবsানরত uৎস েদখা যায় তেব oi uৎেসর 
বদেল eকিট েকাষ সংযkু কের িনেত হেব। (aেনক সময় ধ ুবলা থাকেত পাের A o E eর মেধয্ তুলয্েরাধ িনণর্য় 
কর; তখনo eকিট েকাষ সমাnরােল সংযkু কের িনেত হেব। আসেল uপেরর িচেt pেতয্কিট কথার মােন eকটাi; 
েসটা হল A o E eর মেধয্ বতর্নীর তুলয্েরাধ িনণর্য় করেত হেব!) 

• েকাষ সংযkু করেল িচtিট হেব ১ নং পdিতর ১ম িচtিটর মত। তাi eখােন িচt েদoয়া হল না। 

• ২। ক) eবার েবর করেত হেব তিড়ৎ pবাহ েকান েকান kুd পেথ েকাষ েথেক েবর হেয় আবার িফের আেস। 
আর পথিট হেত হেব শাখািবহীন চkাকার aথর্াৎ েকােষর ধনাtক পথ েথেক েবর হেয় ঋণাtক পেথ আসেব ধiু 
eকিট eবং শাখািবহীন পথ aিতkম কের। 

কথাgেলা বঝুেত asিবধা anভব করেল আsন 
পােশর িচtিট েদিখঃ 

• ***২।*** খ) p  হল, eটা িকভােব 
েবর করেবন? তাহেল eক কাজ কrন। pথেম 
বতর্নীটা eকটা রাফ খাতায় তুলনু......। তুেলেছন? 

• গ) eবার eকটা েপিnল িনন, েপিnlা 
েকােষর ধনাtক pাn েথেক েTস করেত থাkন, 
েকান েকান শাখািবহীন পেথ আপিন ধনাtক পথ 
েথেক আবার ঋণাtক পেথ আসেত পােরন েস 
পথgেলা। 
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না বঝুেল আবার িনেচর িচt েদখনুঃ 

আশা কির eখন বেুঝেছন িকভােব েTস করেত হেব? eবারo না বঝুেল সমসয্া েনi । 

েকননা, িথoির েশেষ pয্ািkকয্াল করােনা হেব, তেব তখন না বঝুেল সিতয্i আমার িকছু করার েনi   । 

েটকিনকয্াল িবষয় (বঝুেল ভাল, না বঝুেল সমসয্া নাi): 

েTিসং েথেক েয িজিনস টা েবাঝা েগল েসটা হল, বতর্নীর েকাষ eর ধনাtক o ঋণাtক pােn েযi কয়বার oভারলয্ািপং 
হল; েসi বতর্নীর লপু সংখয্া তত! 

[লপু বলেত eখােন বঝুেবা েকাষ/ তিড়ৎ uৎস সহ তিড়ৎ বতর্নীর বd aংশিবেশষ] 

***৩।*** ক) eবার কাজ হল pাস আর মাiনাস েদoয়া, কাজ rর আেগ eকটু আঁতলািম কের েনi। 

আমরা জািন, তিড়ৎ pবাহ u  িবভব েথেক িনm িবভেব যায়, তাi eকিট েরােধর েয pােn তিড়ৎ pবাহ pেবশ কের েস 
pাnেক + eবং েয pাn হেত েবিরেয় যায় েস pাnেক – dারা িচিhত করেত হেব। (আসেল eভােব pাস মাiনাস িদেল 
বতর্নী সরল করেত aেনক সহজ হেব তাi.......!!) 

িচtঃ 

৩। খ) ধরা যাক আপিন েTিসং িকভােব করা হয় বেুঝেছন, আর eটাo ধির আপিন pাস/ মাiনাস েদoয়ার বয্াপারিটo 
বেুঝেছন। তাহেল আমরা eবার েনkট ধােপ যাi আর েসটা হল েTস করার সময় pাস/মাiনাস েদoয়ার বয্পার। 

আমরা যখন বতর্নী েTস করেত থাকেবা তখন সােথ সােথ *৩।ক)* পdিত aবলmেনর মাধয্েম pাস/মাiনাস িদেত 
থাকেবা। 
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িচtঃ (১ম লেুপর েkেt) ৩। গ) eবার িdতীয় লেুপর েkেt pাস মাiনাস েদiঃ 

িচtঃ 

৩। ঘ) ততৃীয় লপু কী েদাষ করল?! oেকo pাস মাiনাস েদi।   

িচtঃ 

৩। ঙ) pাস মাiনােস সামিgকভােব বতর্নীর 
িক aবsা দাড়ঁায় তা eকটু েদিখঃ 

িচt িনেচ: 

৪।ক) eবার আমরা pাস মাiনাস eবং 
েরাধক সংেযােগর সংjােক কােজ 
লািগেয় বতর্নী সরল করব। 

ে ণী সংেযােগর েkেt সংjা িছল eরকম .... 

েযi েরাধকটােক ১ম (ধির R 1)ধরেবন, তার েশষ pাn + পেররিট (R2)eর ১ম pাn; 

R 2 eর েশষ pাn + R 3 eর ১ম pাn..... iতয্ািদ। 
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pাস মাiনােসর েkেt আমরা নতুনভােব সংjা িদেত পািরঃ 

১ম েরাধেকর (-) eর সােথ ২য় েরাধেকর (+) ; ২য় েরাধেকর (-) eর সােথ ৩য় েরাধেকর (+)......... eভােব যkু থাকেল 
েস সমবায়েক ে ণী সমবায় বলেবা। 

• ৪। খ) েদখা যাে   R 1 eর (-) pােnর সােথ R 2 eর (+) ; R 2 eর (-) pােnর সােথ R 3 eর (+) ; R 3 eর 
(-) pােnর সােথ R 4 eর (+) যkু আেছ। 

• aথর্াৎ R1, R2, R3, R4 েরাধকgেলা পরsর ে ণী সংেযােগ আেছ। 

• ৪। গ) eবার আমরা েরাধকgেলা ঝটপট সরল eঁেক েফিলঃ 

 (i) pথেম েকাষসহ (েযেকান) বতর্নীেক eiভােব পনুঃ a ন করেত হেবঃ 

aথর্াৎ, েকাষ েযভােবi  েদoয়া থাkক না েকন আমরা সািজেয় পােশর িচেtর মত 
কের eঁেক েনব। eেত বাড়িত sিবধা পাoয়া যােব যা আপনারা আেরকটু ৈধযর্ 
ধরেলi বঝুেত পারেবন। 

(ii) eরপর সবার pথেম েয েরাধকgেলা পাoয়া যােব েসigেলা আঁকা হয়ঃ 

েযমনঃ  pাস মাiনাস  িচtিটেত R 1 eর (-) pােnর সােথ R 2 eর (+) ; R 2 eর (-) pােnর সােথ R 3 eর (+) ; 
R 3 eর (-) pােnর সােথ R 4 eর (+) যkু িছল 

eবং R 1 eর (+) pােnর সােথ তিড়ৎ uৎেসর (+) pাn eবং R 4 eর (-) pােnর সােথ যkু িছল। তাi আমরা A o E 

eর মােঝ R1, R2, R3, R4 েরাধ চারিট বিসেয় েদi। (aবশয্i ে ণী সংেযাগ) 

িচtিট দাড়ঁায় িঠক eমনঃ 
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(iii) েযেহতু pাস-মাiনাস িচtিট বার বার েদখার 
pেয়াজন হে  তাi আবার eখােন িচtিট িদেয় 
িদi।  

আবার িচt েদেখ িননঃ 

আমরা িকnু ১ম লপু eঁেক েফেলিছ, তাi eবার আমরা িdতীয়                                                                                 
লপুটার িদেক নজর েদi। ভাল কের লkয্ কের েদখনু ২য় লেুপর                                                                                   
R 5  eবং R6 েরাধকdয় পরsর ে ণী সংেযােগ আেছ                                                                                              
(pাস-মাiনাস aথবা সংjা েথেক েবাঝা যায়) eবং R 5                

eর pাস pাn R 2 eর pাস pােnর সােথ যkু o R6 eর         
মাiনাস pাn R3 eর মাiনাস pােnর সােথ যkু। aথর্াৎ, BFD e aবsানরত েরাধকdয় eবং BCD e aবsানরত 
েরাধকdেয়র সমাnরাল সংেযােগ যkু। 

আরo েদখনু, R 5 েরাধিটর pাস pাn r হেয়েছ R1 eর মাiনাস pাn েথেক eবং  R6 েরাধকিটর মাiনাস pাn েশষ 
হেয়েছ R 4 েরাধিটর pাস pােn। তাহেল আমােদর পনুঃaি ত বতর্নীেত eমন eকিট লপু (েকাষছাড়া) আঁকেত হেব যা 
R1 eর মাiনাস pাn েথেক R 4 েরাধিটর pাস pাn পযর্n িবsতৃ eবং েসi লেুপ(েকাষছাড়া) diিট েরাধ ে ণীবd 
সংেযােগ থাকেব R 5  eবং R6 েরাধকdয়। 

(iv) eবার আেরকটু ক  কের pাস-মাiনাস িচtিট েদখনুেতা। R7, R8 েরাধকdয় পরsর ে ণীবd eবং eরা R3, R4, 

R5, R6 েরাধকgেলার সােথ সমাnরােল আেছ। েকননা,R7 eর pাস pাn R2, 

R5 eর pাস pােnর সােথ যkু eবং;R8 eর মাiনাস pাn R3 o R6 eর মাiনাস pােnর সােথ যkু। 

eiেতা আপিন বেুঝ েগেছন আমােদর eবার কী করেত হেব?! 
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eটা হল আঁকার েশষ ধাপ, 

িঠক আেগর মতi কাযর্পdিত তাi নতুন কের িকছু িলখলাম না, িচt েদখেলi আশা কির বঝুেত পারেবন; 

িচtঃ 

-------- বতর্নী সরল করা সmn হল, eবার আমরা বতর্নীর তুলয্েরাধ েবর করেবা---- 

ধির, R7 o R8 েরাধকdেয়র তুলয্েরাধ = R78 = R7+R8 

R5,R6 েরাধকdেয়র তুলয্েরাধ = R56 = R5+R6 

R2,R3, েরাধকgেলার তুলয্েরাধ = R23 = R2+R3 

তাহেল BGDB লেুপর তুলয্েরাধ হেব (R78, R56, R23 

পরsর সমাnরােল যkু): 
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BGDB লেুপর তুলয্েরাধ িনণর্য় করার পর বতর্নীিটেক আমরা eভােব uপsাপন করেত পািরঃ 

eবার সmণূর্ বতর্নীর তুলয্েরাধ হেবঃ 

eটাi হল আমােদর কািঙ্kত সমীকরণ যার সাহােযয্ pদt বতর্নীর pেতয্কিট েরােধর েযেকান 
মােনর জn তুলয্েরাধ িনণর্য় করা যােব। eবং যা আমরা বতর্নী সরলীকরণ eর মাধয্েম েপেয় 
েগলাম। 

আশা কির আপনারা বঝুেত েপেরেছন। আপনারা যিদ িকছুটা হেলo বঝুেত পােরন তাহেলi 
সাথর্কতা। আর eত বড় িলখা পড়েত িগেয় েকu িবরk হেল d:িখত।  

 

         েলখক:  
          িনoফাiেটর রােজয্ 
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রঙ রহসয্! 
যিদ লাল েগালাপ হঠাৎ কােলা হেয় যায়, যিদ গােছর পাতা হেয় যায় সাদা, তার সাদা রঙ যিদ হেয় যায় 
লাল, তাহেল েকমন লাগেব eকটু ভাবনু েতা? িক হেব ভােলাবাসার েগালােপর, িক-i বা হেব তার! 
িবশাল ঝােমলা। লাল েগালাপ হারােব তার সকল আেবদন, গােছর পাতার িবমgুতা খুঁজেত িগেয় িবফল হেব 
মাnষ। eকটু বণর্ বা রেঙর পিরবতর্েনর জn হেয় েযেত পাের aেনক িকছু। সিঠক বstর সিঠক রঙ হoয়া 
তাi বা নীয়। আর ei রঙ েদখার জn সবেচেয় grtপণূর্  ভূিমকা পালন কের আমােদর েচাখ eবং 
মিs ।  

আমােদর মিsে  রেঙর anভূিত সিৃ  হয় িকভােব? আমরা িক সব রঙ সmেকর্ জািন?  

রঙ পযর্েবkেণর কাজটা মাnেষর েচাখ eবং মিs  কােঁধ কাঁধ িমিলেয় eকসােথ কের থােক। আমােদর েচাখ eবং মিss 
eকেজাট হেয় আেলা-েক Tাnেলট কের রেঙ পিরণত কের। েচােখর েভতের থাকা আেলাক সংেবদী েকাষ sায়রু মাধয্েম 
আমােদর মিsেs বাতর্া েpরণ কের থােক। aথর্াৎ ei আেলাক সংেবদী েকাষgেলা ডাকঘর eবং sায়gুেলা ডাকিপয়েনর মত 
কাজ কের। ডাকিপয়ন েযমন আমােদর কােছ িচিঠ িনেয় আসেল িচিঠ পাবার পর আমােদর েযরকম আেবেগর িবিভn ধরেণর 
anভূিত (হািস,কাnা iতয্ািদ) সিৃ  হয়, িঠক েতমিন আেলাক সংেবদী sায় ুমিsেs বাতর্া েpরণ করেল আমােদর মিss তখন 
আমােদর মােঝ রেঙর anভূিত সিৃ  কের।  

আমােদর েচােখর েয েরিটনা আেছ, েসটা িমিলয়ন িমিলয়ন আেলাক সংেবদী েকাষ dারা আবতৃ। eর িকছু েকাষ হে  রড 
েকাষ, আবার িকছু েকাষ হে  েকাণ েকাষ। ei আেলাক সংেবদী sায়মুখুgেলা আমােদর মিsেs sায় ুudীপনার সিৃ  কের 
eবং aপিটক নােভর্র (দশর্ন sায়)ু মাধয্েম মিsে র কেটর্েk পাঠায়। eভােবi আসেল আমােদর মােঝ রেঙর anভূিত সিৃ  
হয়। 

কার মাথায় pথম রঙ িনেয় গেবষণা করার কথাটা আসল? 

িনuটন সােহেবর মাথায় আেপল পড়ার পর েথেক uিন dিনয়া দািপেয় েবিড়েয়েছন কত িকছু আিব ার কের। ei মহাকষর্ 
আিব ােরর সােথi তাঁর নাম সবেচেয় েবশী u ািরত হয়। মজার বয্াপার হল, আেলা িনেয় pথম গেবষণা কেরেছন ei 
িনuটন সােহবi। িতিন পযর্েবkণ কের েদেখিছেলন েয, রঙ েকান বstর িনিদর্  েকান ৈবিশ য্ নয়, eটা আলাদা েকােনা বsto 
নয়। eটা িক কের সmব? তাহেল আমরা েয আেপেলর রঙ লাল েদিখ, তার রঙ িক লাল নয়? 

আসেল, বstর প ৃ  বা তেলর uপের আেলা পড়েল যিদ বstিট আেলার সবটুk েশাষণ কের েকান eকটা িনিদর্  রঙ েশাষণ 
করেত না েপের েসi রঙিটেক pিতফিলত কের েদয়, তাহেল আমরা বstিটেক েসi িনিদর্  রেঙর েদিখ।  

েসi িহসােব বলা যায়, আেপেলর মােঝ লাল রঙ েনi। আেপেলর পেৃ  বা তেল যখন আেলা আপিতত হয়, তখন আেপেলর 
প ৃ িট লাল বয্তীত anাn সকল রঙ েশাষণ কের েনয়, eবং লাল রঙেক pিতফিলত কের। তাi আমরা আেপলেক লাল রেঙর 
েদিখ। আমরা আসেল ei pিতফিলত আেলা েদেখi ভািব েয আেপলিট লাল রেঙর। তাঁর মােন দাড়ায়, আমরা আসেল 
pিতিনয়ত েধাকঁা খাি । েকননা আেপল েতা লাল রেঙর নয়, আেপল ধমুাt লাল রঙেক েশাষণ করেত পারেছনা বেলi 
তােক েছেড় িদে । আর আমরা তখন আেপলেক  লাল রেঙর েদিখ। 

 

তাহিসnল আবরার 
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রেঙর ধরণ- রেঙর কত বাহারঃ 

রঙ মলূত d’ধরেণর – েমৗিলক রঙ eবং েযৗিগক রঙ।  

েমৗিলক রঙ বলেত আমরা সবাi বিুঝ- লাল, সবজু, নীল। েকu েকu েমৗিলক 
রঙgেলােক সংেkেপ “আসল” aথর্াৎ, আসমানী (নীল), সবজু, লাল বেল থােক।  

তেব আপিন যিদ িচtিশlীর দিৃ েকাণ েথেক েদেখন, তখন েমৗিলক রঙ িহেসেব 
লাল, হলদু eবং নীলেকi পােবন। েসেkেt সবজু eকিট েযৗিগক রঙ। তেব 
সাধারণত আমরা েয sয্ান্ডােডর্ রেঙর িবচার কির, তােত লাল, নীল, সবজুেক েমৗিলক 
রঙ িহেসেব বলেত পাির। 

আর ei লাল, নীল, সবজু রঙেক সমান anপােত িমিশেয় আমরা সাদা রঙ েপেত পাির। আবার ei িতনিট রঙেক 
িবিভn anপােত িমিশেয় আমরা আেলাক বণর্ালীর সবক’িট রঙi েপেত পাির।  

আর ei িতনিট েমৗিলক রঙ েথেক আমরা েযসব রঙ পাব, egেলা হে  েযৗিগক রঙ। 

eখন চেলন আেরকটু রঙ িনেয় ঘাঁটাঘাঁিট কির আমরা। আপিন িক জােনন, রঙ েমাট কয়িট? আপনার রেঙর 
েপিnল বk খেুল েদখেল হয়েতা ৬িট, ১২িট aথবা ২৪িট রঙ েদখেত পােবন। িকnু আসেলi েমাট কয়িট রঙ 
আেছ? uদাহরণ িহেসেব বিল, েকান বা ােক িজেjস করেল েস লাল, নীল, কমলা, হলদু iতয্ািদ আরo 
কেয়কিট রেঙর নাম বলেত পারেব। আবার আপনােক যিদ িজেjস করা হয়, তাহেল হয়েতা েবgণী, িফেরাজা, 
বাদামী ei ধরেণর আরo কেয়কটা রেঙর নাম বলেত পারেবন। িকnু আমােদর েচাখi pায় ১০ িমিলয়ন রঙেক 
পথৃকভােব সনাk করেত পাের। আমরা েকবল al িকছু রেঙর নামকরণ কেরিছ। eতসব রেঙর নাম েদoয়া েতা 
সmব নয়। তাi িবjানীরা pেতয্ক রঙেক পথৃক করার জn তােদরেক সংখয্ার eবং েকােডর মাধয্েম pকােশর 
বয্বsা কেরেছন। তাছাড়া রেঙর আরo েভিরেয়শেনর জn কেয়কিট কালার মেডল pবতর্ন কেরেছন। েকননা, 
ধমুাt লাল, সবজু, নীল রঙ (RGB Color) িদেয়  eকটা িনিদর্  েরে র বা সীমার রঙ ৈতির করা সmব। আমরা 

বতর্মােন েযসব pযিুk (কিmuটার, েটিলিভশন, িpন্টার iতয্ািদ) বয্বহার কির, তার জn আরo aেনক েবিশ 
রেঙর েভিরেয়শেনর pেয়াজন হয়। তাi, CMY (Cyan, Magneta, Yellow) কালার মেডেলর রঙgেলােক 
িবিভn anপােত িমিশেয় আরo pচুর রঙ ৈতির করেত পাির। িবেশষ কের িpন্টার ei কালার মেডল বয্বহার কের 
ছিব িpন্ট কের।   

eত িকছু েতা বললাম, eখন বলনু েতা সাদা eবং কােলা রঙেক িক আসেল রঙ িহেসেব 
িবেবচনা করা হয়?  

িব াস কrন আর নাi বা কrন, পদাথর্িবjােনর দিৃ েকাণ েথেক সাদা eবং কােলা বলেত েকান রঙ 
েনi। সাদা হে  সকল রেঙর সমি  আর কােলা হে  সকল রেঙর anপিsিত।  
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    এনার্জি ক্রাআর্ ও অমাদের প্রস্তুর্ি 
                 (প্রদ ৌলী মাববু উ হুো) 
 

লর্ির ঞ্চয় র্নদয় মানুদর র্িন্তার শল শনআ। লর্ির উৎ র্নদজর র্ি াদর শনওয়ার জন্য  ি কূটনীর্ি, যদু্ধ 
দে অজদ র পরৃ্িবীদি। ভর্বযি পরৃ্িবীর শেণীর্বভাগ দব লর্ির উৎদর েখোরীদের র্ভর্িদি এ  িা র্নর্িি  দরআ 
বা যায়। িাদ অমাদের মি েূবি শেদলর র্  দব? অমরা র্  িদব ার্রদয় যাব এদ বাদর, নার্  লর্িমান শেদলর 
ছত্রছায়ায়  রুণার পাত্র দয় শবেঁদি িা ব র্মটর্মট  দর? অমাদের ভর্বযি শবদছ র্নদি দব অমাদেরদ আ। হ্ােঁ, অজদ র 
িরুণ র্বজ্ঞানী, শট দনার্জস্ট র্বদল  দর গযাার্ি ার েয পাঠ দেরআ। লর্ির র্ব ল্প উৎদর ফ নুন্ধান ও 
বযবার র্নর্িি  রদি। 
অমাদের ভাবদি দব এ েম শগাড়া শিদ । হ্ােঁ, এআ মার্বদে র্বরাজমান লর্ির পর্রমান র্নর্েিষ্ট। েলৃয বা েলৃয লর্ির 
শ ব পর্রবিিন ািন ম্ভব য়– এ  রূপ শিদ  ন্য রূদপ। বআপদত্র পড়া এআ  িার িযিা  খনও র্  অমরা শভদবর্ছ? 
র্ ছু  নমনুা শেদখ র্নআ:  
শি এ র্ট রাায়র্ন  লর্িদি পর্রপণূি এ র্ট পোিি। যদের আর্িদন এদ  পরু্ড়দয় যার্ে  লর্িদি রূপান্তর  রা য়। র্বর্ভন্ন 
র্গয়ার, শিআন আিযার্ে বযবার  দর শআ যার্ে  লর্িদ  অমরা গর্ি লর্িদি রূপান্তর  র্র। শমাটরাআদ , গার্ড় এআ 
ভাদবআ িদছ। অমরা মানুরাআ বা  ম যাআ নার্ ! অমরা শয খাবার খাআ িার মিয ার রাায়র্ন  লর্ি র্বভাজদনর মািযদম 
ববরৃযর্ি  লর্ি অমাদের শেআনদ  িিা পদুরা শেদ  পর্রিার্ি  দর। শেদর যার্ে  লর্ি অবার র্বর্ভন্ন িরদণর লর্ি রূদপ 
বযবার  দর অমরা নানা  াজ ম্পােন  রর্ছ। 
যখন াআদ  িাার্ে িখন র্ নু্ত এআ যার্ে লর্ি 
গর্িলর্িদি রূপান্তর দে। শমদঘর মদিয পার্নর 
 ণার ঘিদণর ফদ শয পর্রমান র্ির র্বরৃযি বিরী 
য় িা ংরক্ষণ  দর বযবার  রা শগদ পরৃ্িবীদি 
র্বরৃযদির শ ান ঘাটর্ি ি না। র্ নু্ত িা র্  ম্ভব?  
মানব ভযিার উন্নর্ি মাদনআ লর্ির উিম বযবার, 
এ  ারদণআ র্েন র্েন বযবারদযাগয লর্ির উৎও 
ক্রমলঃ শল দয় অদছ। অমাদের িাআ র্ব ল্প 
লর্ির উৎ র্নদয় ভাবদি দে। ববরৃযর্ি  লর্ি 
র্ঞ্চি  রা যায় বযাটার্রর মািযদম। অবার শখান 
শিদ  প্রদয়াজন মি বযবার  রা ম্ভব (দযমন টিি, 
গাড়ী, শমাবাআ, অআর্পএ, আউর্পএ আিযার্ে)। 
যার্ে  লর্িদ  র্  এভাদব বযবার  রা ম্ভব? 
হ্ােঁ, প্রযরু্ির্বেগণ শআ উপায়ও শবর  দরদছন। 
“ফ্লাইহুইল” নাদম এ র্ট যোংল বিরী  দরদছন। এর মািযদম শযমন যার্ে  লর্িদ  ংরক্ষণ  রা যায় (মূি স্পপ্রীং এর 
াাদযয) শিমর্ন অবার িা বযবারও  রা যায়। এ বার ভাবদিা এটা যর্ে র্রক্সায় বযবার  রা য় িদব শে  জর্নি শয 
লর্ির পিয় য় িা ংরক্ষণ  দর প্রদয়াজনীয় মদয় বযবার  দর র্রক্সািা দের  ষ্ট  িটা  মাদনা শযি!  
র্ ছুটা র্বজ্ঞান  ল্প ার্নীর মি শলানাদও এবাদর যা বদবা িা র্ নু্ত ভর্বযদি ওয়ার ম্ভাবনা শবল প্রব। ক্রমবিিমান 
জনংখযা ও পাল্লার্েদয় বাড়দি িা া র্বেবযাপী শব ারদের ািখরদির বযবিা  রদি এআ পদ্ধর্ি অার  িা উর্ড়দয় শেওয়া 
যায়না। প্রযরু্ির্বেগণ আর্িমদিযআ বার্নদয় শফদদছন র্উমযানদেন্ডর্ বযাটারী িাজিার। শছাট্ট এ টা র্ডভাআ লরীদর শবেঁদি 
র্নদয় ারার্েন ঘরুাঘরু্র  রদআ ওদি র্নর্েিষ্ট পর্রমাণ এনার্জি শষ্টার দব। এআ বস্তুর্টর  যাদণ য়দিা এমন বযবিা অমাদের 
 রদিআ দব শযন শ ার্ট শ ার্ট শা  র্েদনর র্নর্েিষ্ট মদয়  াদ লন পদয়দন্ট এদ জমা ৃি র্বরৃযি র্েদয় নগে িি র্নদয় 
যাদে। অর শআ র্বরৃযি বযবহৃি দে নাগর্র  শবায়। 
নবীন র্বজ্ঞানমনস্ক বনু্ধরা, এর্গদয় এদা শিামাদের শমিা, র্িন্তা, ভাবনা র্নদয়। জার্ন শিামরাআ পারদব প্রযরু্ির উৎ িিা 
র্েদয় ভর্বযি পরৃ্িবীদি মািা উেঁিু  দর এদেলদ  র্টর্ দয় রাখদি।  
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ম ল gহ  আিজবনু নাহার 

    ম ল আমােদর েসৗ্রজগেতর aিত পিরিচত eকিট gহ। eর আয়তন পিৃথবীর আয়তেনর 
    শতকরা ১৫ ভাগ eবং eর ভর পিৃথবীর ভেরর শতকরা ১১ ভাগ। সাmpিতক গেবষণা  
    anযায়ী ৪ িবিলয়ন বছর আেগ pেুটার আকােরর eকিট নkেtর িবেsারেণ ম েলর  
    জn হয়। ম ল েদখেত aেনকটা লাল রে র কমলার মত। কারণ ম েলর প ৃ তেল pচুর 
    পিরমােণ আয়রন akাiড রেয়েছ।eজেn ম লেক aেনেক লাল gহ o বেল থােক। 

 

ম েলর uপিরভােগর তাপমাtা asাভািবক কম। ম ল e pায় i eকpকার ধিুলঝড় হয়,যােক েসৗর্জগেতর সবেচেয় বড় 
ধিুলঝড় বলা হেয় থােক। ম েলর বছর িহেসব anযায়ী pিত বছর ২ েথেক ৪ বার ei ধিুলঝড় হয়। ei ঝড় eতi 
শিkশালী েয ei ঝড় হoয়ার পর মােঝ মােঝ পরুা gহ মাস খােনেকর জn ধিুলেত েঢেক যায়। 

ম েল পিৃথবীর মত আেgয়িগির,মrভুিম eবং েমrেদশীয় বরফ রেয়েছ। েসৗ্রজগেতর সবেচেয় বড় পাহাড় eবং িগিরখাত 
ম েল aবিsত। পাহাড়িটর নাম- aিলmাস মn eবং িগিরখাতিটর নাম- ভয্ািলস েমিরনািরস। 

শীেতর সময় ম েলর েমr a েলর তাপমাtা -১৪০ িডgী েসলিসয়াস পযর্ণ্ত েনেম যায়। eটা eতi কম েয, eেত কাবর্ন-
ডাi-akাiড পযর্n িহমািয়ত হেয় যায়। 

ভিবষয্েত ম েল েয েকােনা মানব aিভযান eর জn ম েলর সােথ েবতার েযাগােযাগ িনি ত করেত হেব কারণ pায় সময় 
সযূর্ পিৃথবী eবং ম েলর েযাগােযােগর েkেt বাঁধা হেয় দাড়ঁায়। 

িকছু িবjানী ধারণা কেরন েয, ম েলর তলেদেশর পািন eর বিহভর্ােগর আকৃিত গঠেন grtপণূর্ ভূিমকা পালন করেছ। 

ম েলর েবিশর ভাগ ভূিম pাথিমকভােব বয্াসl িদেয় ৈতির। বয্াসl কাল বেণর্র eকpকার আেgয় িশলা। 

িবjানী্েদর ধারণা anযায়ী ম েল eকসময় পািনর aিst িছল। িকnু বতর্মােন ম েল বায়মুন্ডলীয় চাপ eেতাটাi কম েয 
eেত তরল পািন থাকা aসmব। িকnু ম েল বরফ রেয়েছ। eর di েমr সmণুর্ বরফ িদেয় গিঠত। নাসার েদoয়া তথয্ 
anযায়ী ম েলর দিkণ েমrেত েয পিরমাণ বরফ জেম আেছ তা যিদ গেল যায় তাহেল পেুরা gহ ১১ িমটার পািনর িনেচ 
চেল যােব। 

ম েল aসংখয্ পিরমাণ আেgয়িগিরর মখু রেয়েছ। সmpিত ম েল pায় ৪৩,০০০ eর মত আেgয়িগিরর মেুখর সnান পাoয়া 
েগেছ যােদর pেতয্েকর বয্াস ৫ িকেলািমটার বা তার েথেকo েবিশ। 

ম েল যিদo al পিরমােণ aিkেজন eর aিst পাoয়া েগেছ িকnু কাবর্ণ-ডাi-akাiড eর তুলনায় eিট খবু i নগণয্। 
ম েলর বায়মুন্ডেল কাবর্ণ-ডাi- akাiড eর আিধকয্ eতi েবিশ যা শতকরা িহেসেব pায় ৯৫ ভাগ। 

যিদo ম েল বসবাস িনেয় aেনক জlনা-কlনা রেয়েছ িকnু eখনo পযর্n ম েল েকােনা pােণর aিst আেছ িক েনi 
তা িবjানীরা িনি তভােব বলেত সkম হন িন।  
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েনােবল পরু ার িরিভu ২০১২: রসায়ন 
তাপস কর 

যিদ বলা হয় িবে র সবেচেয় কািঙ্kত o সmানজনক পরু ার েকানিট?  তাহেল িনঃসেnেহ েবিশরভাগ েলােকর 
কাছ েথেক utর আসেব েনােবল পরু ার(Nobel prize)। siিডশ িবjানী আলে ড েনােবেলর নামাnসাের ei 
পরু ােরর নামকরন। িতিন তার utরািধকার sেt পাoয়া সmিt আর িনেজর আিব ার িডনামাiট eর পয্ােটন্ট 
িবিk কের পাoয়া িবপলু পিরমান aথর্ তার মতুৃয্র আেগ eকিট uiল কের েরেখ যান। uiল anসাের ei 
পরু ার o িবপলু পিরমান aথর্ েদoয়া হয়।েমাট ছয়িট িবভােগ e পরু ার েদoয়া হয়,তার মেধয্ িবjােনর 
িতনিট। আজেক আমরা ২০১২ সােলর রসায়েন েনােবল pািp িনেয় আেলাচনা করব।  

e বছর রসায়েন েনােবল পান 
েযৗথভােব িবjানী রবাটর্ 
েলফেকািভৎজ o bায়ান েকাবিলকা। 
pথমজন েপালয্ান্ড eর বংেশাdূত 
মািকর্ন নাগিরক। পড়া না কেরেছন 
কেলািmয়া িব িবদয্ালেয় িচিকৎসা 
িবjান o শলয্ িচিকৎসার uপর। 
aপরজন iেয়ল িব িবদয্ালয় েথেক 
িচিকৎসা িবjােন u তর িডিg লাভ 
কেরন। বতর্মােন sয্ানেফােডর্ 
মিলিকuলার o েসললুার িফিজoলিজ 
িবভােগ aধয্াপনা করেছন। eেদর 
মেধয্ মলূত ছাt-িশkক সmকর্।  

তােদর গেবষণার িবষয় িছল িজ-েpািটন কাপল িরেসpর eর কােজর বয্াখয্া pদান করা। িজ-েpািটন কাপল িরেসpর 
সংেkেপ িজিপিসআর (GPCR) হল আমােদর েরাগ িনরামেয়র জn eকিট aতয্n grtপণূর্  িজিনস। বয্াপারটা eকটু 
বয্াখয্া করা যাক। আমরা যখন tেক বয্াথা anভব কির বা শরীেরর েকাথাo মশার কামড় anভব কির  তখন েসটা 
আমরা বঝুেত পাির। কারন tেকর িনেচ িকছু িরেসpর আেছ েযgেলা ঐ খবরgেলা gহন কের। আর েসনসির নাভর্ বা 
েসনসির sায় ুgেলা ei খবরটা মিsেs েপৗঁেছ েদয়। আর তারপর মিsক তখন েসটােক িবে ষণ কের, eর িক করেত 
হেব। eরপর েমাটর বা আjাবাহী sায় ু ei খবরটা েযখঁােন anভূিতটা হেয়িছল েসখােন পািঠেয় েদয়। েকবলমাt 
তখিন আমরা বঝুেত পাির েয eখােন বয্াথা েপেয়িছ, বা আমােক মশা কামিড়েয়েছ। তাহেল েদখা যাে  ei িরেসpর 
gেলা কতটা grtপণূর্। ei িরেসpর gেলা ধ ুtেক না , সারা েদেহi eমনিক েদেহর িভতেরর pেতয্কটা েকােষi 
আেছ। eেদর কাজ হল রাসায়িনক সংেকত gহন কের জায়গামত িদেয় েদয়া।  
েযেকােনা জীেবর জীবন আসেল িকছু ৈজব রাসায়িনক pিkয়ার সমি । তাi েবেঁচ থাকার জn ei িরেসpরgেলার 
কাযর্কলাপo খবুi aপিরহাযর্ eকিট বয্াপার।  িরেসpর gেলােক েমাট চার ভােগ ভাগ করা যায়ঃ- আয়ন চয্ােনল যkু 
িরেসpর, eনজাiম িল ড িরেসpর, িজ-েpািটন কাপল িরেসpর আর িনuিkয়ার িরেসpর। 
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আয়ন চয্ােনল যkু িরেসpর eর কাজ হল িনuরন বা sায় ুকলােক aনবরত সংেকত pদান করা। eনজাiম িল ড 
িরেসpর মলুত েকােষর িভতেরর ফসেফটজাত েযৗগ ৈতিরর কােজ িনেয়ািজত থােক। িজ-েpািটন কাপল িরেসpর 
হল েসল েমমেbন বা েকাষ িঝlীর গাঠিনক uপাদান। eরা রাসায়িনক ভােব েpািটন iন েনচার আর েকােষর আn-
িঝlীয় েহিলkেক ধারন কের। তেব আসল বয্াপারটা হল, ei  িবেশষ ধরেনর িরেসpরgেলা িচিকৎসা িবjােন 
aেনক grtপণূর্। যাi েহাক, ei িরেসpরgেলা ধমুাt iuকািরoিটক েকােষ পাoয়া যায়। তার মােন ei 
িরেসpরgেলা unত pািণেদর ৈবিশ য্। egেলা িকছু িকছু িবেশষ kমতাবান েpািটন an ধারন কের, েযgেলা 
েকােষর angেলার সংেকত আনা েনoয়ার কাজ কের। ei di িবjানীর গেবষণা eজni grtপণূর্ েয েবিশরভাগ 
েরােগর pিতেষধক ঔষেধর কাযর্কারীতা িজ-েpািটন কাপল িরেসpর eর কাযর্কািরতার uপর িনভর্র কের। আধিুনক 
ঔষেধর pায় ৪০% ৈতির করা হয় ei িরেসpর gেলার uপর কাজ করার জn। pেতয্কিট েরােগর েযমন eকটা 
কারন থােক েতমিন েসi েরাগটা pকাশ পাবার জno েদেহর িকছু পিরবতর্ন হয়। আর ei pিkয়ার িকছু grtপণূর্ 
aংশ জেুড় আেছ ei িরেসpরgেলার ভুিমকা। ei িরেসpর gেলার কােজর গিত-pকৃিতর বয্াখয্া েদবার জni 
eেদর ei িবেশষ সmান েদoয়া  হয়। েলফেকািভৎজ ১৯৬৮ সােল েকােষর িরেসpেরর েখাঁজ করার জn eেত 
েতজিskয় আiেসােটাপ বয্বহার কেরন। িতিন েবশ কেয়কিট িরেসpর খেুজ পান। তার মেধয্ eকিট হল িবটা 
eিDনারিজক িরেসpর(eিট eক ধরেনর িজ-েpািটন কাপল িরেসpর )। eিট eিDনািলন হরেমান gহেণর সােথ 
জিরত। eিDনািলন হরমন kরণ হেল o িরেসpর dারা গহৃীত হেল আমােদর uেtজনা েবেড় যায় o রkচাপ েবেড় 
যায়। যার ফেল ei িরেসpরিট বn করার জn কাজ কের, aেনক সফল রkচাপ িনয়ntেনর ঔষধ েবর করা েগেছ। 
েযমনঃ- pপানলল o eিটনলল ei রকম িবটা eিDনারিজক িরেসpর বnকারী ঔষধ। মাnেষর িজেনাম েথেক িবটা 
eিDনারিজক িরেসpর আলাদা করেত সkম হন েকাবিলকা। আর eর কােজর o বয্াখয্াo দান কেরন িতিন। 
েকাবিলকা আর তার গেবষক দল ২০১১ সােলর িদেক eসব িরেসpেরর িকছু grtপণূর্ সমেয়র ছিব তুলেত সkম 
হন। িবেশষ কের, যখন eরা েসেকেন্ডর কেয়ক ভােগর eক ভাগ সমেয়র মেধয্ হরেমােনর সােথ যkু হেয় 
রাসায়িনক সংেকত pদান কের। eসব ছিব িচিকৎসা িবjােনর agগিত aেনক tরািnত করেব বেল জািনেয়েছন 
িবjানী মহল।  

26



িpজেম আেলার েখলা  

সয্ার  আiজয্াক িনuটন  সবর্pথম িpজম িদেয় েদিখেয়িছেলন েয সেূযর্র আেলা আসেল সাতটা িভn িভn রেঙর 
eকটা িম ণ। ei সাতিট িভn িভn রঙ হেলা "েবনীআসহকলা"।   

ei নামিটর সােথ আমরা িকnু aেনেকi পিরিচত। িকভােব?? eiখােন, "েব" মােন হল েবgনী, "নী" মােন নীল, 
"আ" মােন আসমানী, "স" মােন সবজু, "হ" মােন হলদু, "ক" মােন কমলা আর "লা" মােন হল লাল। সবgেলা রেঙর 
pথম  akরটােক  িনেয়  eকসােথ  কের  eকটা  শb  বািনেয় ei শbিট গিঠত! iংেরিজেতo eকiভােব বলা যায় 
-"VIBGYOR"। 

িকnু, িpজম িজিনসটা িক??? আsন েজেন েনi।  

েমাটামিুটভােব বলা চেল, িpজম হল িবেশষভােব eকটার সােথ আেরকটা 
লাগােনা কেয়কটা সমতল কাচ। িতনটা আয়তাকার আর diটা িtভুজাকার 
সমতল কােচর ৈতরী s  pিতসারক মাধয্মেক িpজম বেল। িচেt েদখনু eকটা 
িpজেম েমাট ৫ টা সমতল থােক!! েচাঁেখর সামেন eকটা িpজম িনেয় eর েভতর 
িদেয় েকান িকছু েদখেল েসটােক িবিভn রেঙর েদখায়। িকnু, িpজেমর মােঝ ei 
ঘটনাটা িকভােব ঘেট?   
ধরা যাক, eকটা আেলাকরি  িpজেমর eকটা তেল eেস পড়ল। আেলাকরি টা ei তেল পেড় েবঁেক eর 
anিদেকর তেলর িদেক ঘেুড় যায়। িকnু, আমরা জািন আেলা েতা সবসময় সরলেরখা বরাবর চেল। তােক েজার 
কের eক পথ েথেক an পেথ িনেল তার বয্তয্য় (Deviation) ঘেট। ei বয্তয্য়েকi িবjােনর ভাষায় বলা হয় 
pিতসরণ বা Reflection। 

আমরা জািন সাদা আেলা আসেল হল সাতটা িভn িভn রে র eকক সমি । ei সাৎটা আেলাকরি  িpজেমর তেল 
eেস পড়েল eটা েবঁেক িগেয় an পােশর তেল িগেয় পেড়। ei তল িদেয় েবর হেয় যাবার সময় িবিভn বেণর্র আেলা 
িবিভn েকাণ uৎপn কের েবর হেয় যায়। ফেল, িবিভn রেঙর আেলাgেলা eেক aপর েথেক আলাদা হেয় যায়।  

বাংলায় eকিট কথা আেছ- েজার যার, মlুকু তার। আেলার জেno eকi কথা। কারণ, আেলা eক pকার শিk। েয 
আেলার শিk যত েবশী, তােক েজার কের eক পথ েথেক an পেথ ঘিুড়েয় িদেল তার বয্তয্য় (pিতসরণ) হয় তত 
কম। আর আেলার িবিভn বণর্o eর শিkর uপর িনভর্র কের। েযমন, েয আেলার শিk সবেচেয় েবশী, তার বণর্ হল 
লাল। আবার েয আেলার শিk সবেচেয় কম, তার বণর্ হল েবgনী। তার মােন আিম যিদ লাল আেলােক eর পথ েথেক 

সিরেয় েদi, তাহেল eর বয্তয্য় যতটুk হেব, তার েচেয় eকiভােব যিদ েবgনী 
আেলােক সরােত চাi, তাহেল বয্তয্য় হেব কম। তার মােন, eকসােথ aেনকgেলা 
আেলােক িনেয় যিদ eকসােথ eেদর সবাiেক  ধের an পেথ আিম সিরেয় িদi, 
তাহেল সবাi িকnু eক িদেক যােব না!! eরা আলাদা আলাদা িদেক সের যােব!! 
ei কারেণi সাদা আেলা িpজেমর মাঝ বরাবর যাবার সময় িবিভn রেঙ ভাগ হেয় 
যায়! 

আেলার িবিভn রেঙরা আলাদা হেয় পাশাপািশ েথেক eকটা মজার িজিনস ৈতরী 
কের। ei মজার িজিনসটার নাম হল বণর্ালী বা Spectrum। ছিবটার িদেক তাঁকান, িpজম েথেক আেলা gেলা েবর 
হেয় পাশাপািশ েথেক েয িজিনষটা েদখা যাে , েসটাi হল বণর্ালী। আেলার eiভােব ভাগ হেয় যাoয়াটােক বেল 
আেলার িব ুরণ বা  Dispersion of Light। আমরা  আকােশ েয রংধn েদখেত পাi, তা ei আেলার িব ুরেণর 
ফেলi সিৃ  হয়। রংধnেত বণর্ালীর ei সাতিট রংেকi আমরা পাশাপািশ েদখেত পাi। আেগi বেলিছ, লাল রেঙর 
শিk aেনক েবশী। তাi রংধnেতo েস থােক সবার uপের! আর েবgনী আেলার শিk কম বেল eiখােনo েসi 
থােক সবার িনেচ ! an আেলাgেলাo eiভােব তােদর শিkর কম-েবশী িহেসব কের uপের িনেচ জায়গা কের েনয়। 

েমা: ফািহdল iসলাম শাoন 
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েছাট েবলায় হােত eকটা চুmক েপেলi তা কাগেজ মেুড় আেশ পােশ বািড়র কােজর জn stপ কের রাখা বািলর 
কােছ চেল েযতাম। চুmক েমাড়ােনা কাগজটা কেনা বািলেত িকছুkণ ঘষেল কাগেজর গােয় েপেয় েযতাম 
আমােদর েখলার uপকরণ েলৗহকিণকা। তখনi মেন হত বািল আসেল ধ ুবািল নয়। eেত রেয়েছ আরo িকছু।  

কয্ািলেফািণর্য়ার িpজম িবেচর বািল: ১ িমিম eিরয়া) 

ei “আরo িকছু” িক তা জানা যাক eবার।   

 pাকৃিতকভােব kয়pাp েছাট েছাট পাথর o িমনােরল কণা িমেল ৈতরী হয় বািল। বাতাস, পািনর েsাত, বিৃ , 
আেgয়িগিরর agৎুপাত iতয্ািদ কারেণ eসব kয় ঘেট। বািলর pধান uপকরণ হল িসিলকা বা 
িসিলকনডাiakাiড (SiO2)।  বািলর pিতিট কণােক বলা হয় Sand Grain বা বািল কণা। আকাের pিতিট কণা 
০.০৬২৫ িমিলিমটার েথেক ২ িমিলিমটার পযর্n হেয় থােক। 

বািলেক আমরা নানা কােজ বয্বহার কির। তরমজু, পীচ, বাদাম iতয্ািদ ফসল বািল জিমেতi ভাল হয়। কম খরেচর 
eয্াkিরয়াম ৈতরীর uপাদান eয্াkিরয়া, কৃিtম রীফ, iট, েকাব, ময্াশনাির কাজ, দালান-েকাঠা, কনkীট, কাঁচ, রং 
iতয্ািদ ৈতরীেত বািলর বয্বহার হয়।  

eখন কথা হল বািলেত আসেল িক িক থােক। pধান uপকরণ ছাড়াo eেত নানা রকম িমনােরল uপাদান থােক। 
তেব eলাকােভেদ uপাদােনর তারতময্ হয়। েকননা a ল েভেদ মািটর িশলার pকৃিত o িমনােরল uপাদােনর 
পাথর্কয্ থােক। বািলর uপাদানgেলার মেধয্ েবশ িকছু মলূয্বান খিনজ uপকরণo থােক। eবার েদিখ িক িক মলূয্বান 
খিনজ বািল েথেক পাoয়া েযেত পাের –  
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eেদর মেধয্ িজরকন সবেচেয় মলূয্বান ধরা হয়। েয বািলেত 
িজরকেনর পিরমান েবিশ েসিট তত েবশী মলূয্বান িবেবচনা 
করা হয়। 

বািলেত aবিsত eiসব খিনেজর সিmিলত নাম হল “bয্াক 
েগাl”। aেsTিলয়ার সমdু ৈসকেত e ধরেনর bয্াক েগােlর 
পিরমাণ শতকরা মাt ৫ ভাগ। তাi িনেয় aেsTিলয়ায় 
খিনজিশেl bয্াক েগাl ততৃীয়sােন। eিট রpািন কের তারা 
িবেদেশর চািহদার ৯০ ভাগ পরূণ কের।  

eবার eকিট আশাpদ সংবাদ। আমােদর বাংলােদেশর 
কkবাজােরর িবশাল সমdু ৈসকত ei bয্াক েগােlর 
sিবশাল আধার। ei বালেুত bয্াক েগাl পিরমাণ শতকরা 
১৫ ভাগ। ১৯৫০ সােল িবjানী ড. kদরাত-i-খদুা 
েরিডoeকিটভ েমিটিরয়াল মলূয্বান খিনজ সmদ rটাiল, 
েমগেনটাiট, েমানাজাiট, গােনর্ট, iলিমনাiট eবং িজরকন 
কkবাজার সমdু ৈসকেত আিব ার কেরন।  পরবতর্ীেত 
আিশর দশেক AUSIMM জানর্ােল pকািশত “Physical, 
Chemical and Mineralogical Investigations on 
Bangladesh Zircon” নামক ei পাবিলেকশেন দাবী 
করা হেয়েছ বাংলােদেশ pাp িজরকেনর িব dতা pায় 
৯৫.৮৯ শতাংশ। খাঁদ িহেসেব যা আেছ েসটাo েবশ দামী 
eক আকিরক, টাiেটিনয়াম akাiড। তারা ekের 
িড য্াকশন eর সাহােযয্ ei uপাt েপেয়েছন যা 
িনভর্রেযাগয্ ৈবjািনক পdিত। আnমািনক িহেসেব 
বাংলােদেশর ei েকাsাল a েল pায় ১৬০ হাজার টন 
িজরকন, ৭০ হাজার টন rটাiল, ১০২৬ হাজার টন 
iলেমনাiট, ২২৫ হাজার টন গােনর্ট, ১৭ হাজার টন 
েমানাজাiট o pায় ৮১ হাজার টন ময্াগেনটাiট মজদু 
আেছ। 

ৈনরাশয্ জনক সংবাদ হল েকান সরকারi e িবষেয় কাযর্কর 
পদেkপ gহণ কেরিন আজo।  কkবাজােরর ei বাল ুেথেক 
uপেরাk ৮ ধরেনর খিনজ পদাথর্ েদশীয় pযিুkেতi আহরণ 
করা সmব বেল মেন কেরন aেনেকi। গয্ালািkকার সেচতন 
পাঠক, গেবষক, িবjানী িক eিগেয় আসেত পেরন না ei 
মহাযেjর সচূনা করেত। 

eক নজের েদিখ 
       িক িক মলূয্বান খিনজ বািল েথেক  

পাoয়া েযেত পাের –  

িজরকনঃ eমন eক খিনজ যা িসরািমক 
কারখানায় o গহনা ৈতিরেত বয্বhত হেয় থােক। 
বতর্মােন aেsTিলয়ায় িজরকন িদেয় িসনেথিটক 
ডায়মন্ড ৈতরী হে ।  

rটাiনঃ যা র ক পদােথর্র কাঁচামাল, oেয়িlং 
রেডর বিহরাবরণ o টাiেটিনয়াম েমটাল িহসােব 
বয্বhত হয়। 

iলেমনাiটঃ টাiেটিনয়াম েমটাল ৈতিরেত eর 
grt সবর্ািধক। টাiেটিনয়াম েমটাল েলাহার 
েচেয় ৪/৫ gণ শk aথচ েলাহার েচেয় aেধর্ক 
হালকা। িবিভn যানবাহেনর যntাংশ eমনিক 
eয্ােরােpেনর grtপণূর্ যntাংশ ৈতিরেতo eর 
চািহদা িব বয্াপী। 

িলuকিkনঃ eর কাযর্কািরতা aেনকটাi 
rটাiেলর মত। 

কায়ানাiটঃ eকিট eয্ালিুমিনয়াম খিনজ। 

গারেনটঃ eিট েলাহা, eলিুমিনয়াম, কয্ালিসয়াম, 
ময্াগেনিসয়াম, ময্া ািনজ o িসিলকা িমি ত 
ধাতু। গারেনেটর গহনার চািহদা unত িবে  
সমিধক। 

েমানাজাiটঃ eিট eকিট েতজিkয় খিনজ। 
পারমাণিবক চুিlেত jালািন িহসােব েতা বেটi, 
eমনিক eটমেবামার কাচঁামাল িহসােবo eিট 
বয্বহার হয়। তাছাড়া েমানাজাiট বয্বhত হেয় 
থােক গয্াসপsান্ট o কালার েটিলিভশেনo। 

ময্াগেনটাiটঃ আকিরক েলৗহ। িবিভn 
iেলকTিনk যেntর চুmক ৈতরীেত বয্বhত হয়। 
েতজিkয় িবিকরেণর ঢাল িহসােবo সবর্t eর 
pচুর চািহদা। 
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কয্ালকুলাস িক? 

কয্ালkলাস আসেল aয্াডভাnড বীজগিণত 
eবং জয্ািমিতর eক aসাধারণ সমnয়। 
গিণেতর পিরেpিkেত বলা যায় eটা েকান 
নতুন িবষয় বা সাবেজk নয়। কয্ালkলােস 
সাধারণ বীজগিণতীয় eবং জয্ািমিতক 
সtূাবিল বয্বhত হয় িকnু কয্ালkলােসর 
সমসয্াgিল aবশয্i বীজগিণত eবং 
জয্ািমিতর েচেয় আলাদা o eকটু জিটল। 
েযখােন বীজগিণত, জয্ািমিত eবং 
িtেকাণিমিতর েশষ েসখান েথেকi 
কয্ালkলােসর r। 

eবার আমরা eকটু কয্ালkলােসর 
বয্বহািরক িদক লkয্ কিরঃ ১ম িচেt 
eকজন েলাক eকিট বাk uপের uঠােত 
েচ া করেছ। eেkেt িতিন F বল pেয়াগ 
করেল যিদ শীেষর্ uঠােত পােরন তাহেল 
তার কাজ কত? 

iিন্টেgশন করার সহজ uপায় (HSC  গিণত) 
েকমন আেছন সবাi? 

আজ আিম HSC (িবjান) িশkাথর্ীেদর জn iিন্টেgশেনর িবিভn সমসয্া সমাধােনর িনয়মাবলী িনেয় eেসিছ। হয়ত 
কােজ লাগেত পাের। সবার আেগ আিম আিম কয্ালkলাস িক, eটার বয্বহার, uদাহরণ eসব আেলাচনা করব। eরপর 
iিন্টেgশেনর িবিভn িনয়মাবলী িনেয় আেলাচনা করব। ৈধযর্ ধের পড়েত হেব। তাহেল r করা যাক। 

aিত সহজ!! তাi না? eবার িনেচর িচtিট েদখনুঃ  

কয্ালkলাস ছাড়া কের 
েদখােত পারেবন?  

মেন হয় পারেবন না? 
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eেkেt pিতিট পদেkেপ ঢাল বা iনkাiন 
পিরবতর্ন হে  ফেল ঢাল যতi বিৃd পাে  
েলাকিটেক আরo েবিশ পিরমাণ বল pেয়াগ 
করেত হে  বাkিট uঠােনার জn। 
ফলrিতেত কােজর পিরমাণo পিরবিতর্ত 
হে । pিত েসেকেন্ড বা eক হাজার ভােগর 
eক েসেকেন্ড নয়; eক মহূুতর্ েথেক an 
মহূুেতর্ পিরবতর্নgেলা হে  েযটা eেক 
কয্ালkলােসর eকিট সমসয্ায় পিরণত 
কেরেছ। eখন িন য়i আপনার e বয্পাের 
েকান িdমত েনi েয েকন কয্ালkলাসেক 
Mathematics of Changes বলা হয়। 

আঁকাবাঁকা সমতেলর সমসয্ািটর েkেt 
পদাথর্, জয্ািমিত eবং িtেকাণিমিতর সকল 
সূtাবিল aপিরবিতর্ত থাকেব। পাথর্কয্ ei 
েয, েরgলার সমসয্াgেলােত েযমন আমরা 
eসকল সূt eকধােপ বিসেয় সমসয্ার 
সমাধান িদেত পাির িকnু আঁকাবাঁকা 
সমতেলর সমসয্ার েkেt কােভর্র pিতিট 
বাঁকেক aিত kুd kুd েসগেমেন্ট িবভk 
করেত হেব (aথর্াৎ িডফােরনিশেয়ট করেত 
হেব) eবং pিতিট েসগেমেন্ট বীজগািণিতক, 
িtেকাণিমিতক,জয্ািমিতক িকংবা পদাথর্-
িবjােনর সূtাবিল বিসেয় utর েবর কের  

সামিgক েkেt (পেুরা তেলর েkেt) আবার 
utর েবর করেত হেব। (aথর্াৎ iিন্টেgট 
করেত হেব)।  

কারণঃ 

iিন্টেgশন করার সহজ uপায় (HSC  গিণত) 

ঘষর্ণ আনেলo ফলাফল eকi হেব, তেব বয্িkেক আরo েবিশ বল pেয়াগ করেত হেব 
েকননা, বয্িkর uপর বst কতৃর্ক pযkু েমাট বল= mgsin(theta) + ঘষর্ণ বল।** 

 

 

eবার িনেচর িচtিট লkয্ কrন, িকভােব আঁকাবাকঁা eলাকােক আমরা সমতল িহেসেব 
িবেবচনা করেত পািরঃ  

eখােন eকিট p  আেস, েকন সমবেল আঁকাবাঁকা তেল বstিটেক uঠােল বল পিরবিতর্ত হেব? 

**eর utর হল, যখন ভূিমর সােথ theta 
েকােণ েহলােনা সমতল বরাবর েকান বstেক 
তেলর শীেষর্ uঠােনা হয় তখন oi বstর 
oজেনর সাiন uপাংশ (mgsin(theta)) তল 
বরাবর বয্িkর বেলর িবপরীেত িkয়াশীল 
হয়। যিদ uপাংশিট বয্িk কতৃর্ক pেয়াগকৃত 
বেলর েচেয় েবিশ হয়, তেব oi বয্িk বstেক 
uপের uঠােত পারেবনi না বরং বstিট িনেচর 
িদেক গিড়েয় (েগালাকার বst হেল) পড়েত 
থাকেব, বstিটেক িতিন তখনi uঠােত 
পারেবন যখন তার বল বstর oজেনর 
সাiেনর uপাংেশর েচেয় েবিশ হয়। আর 
িতিন যিদ বstিটেক uঠােত পােরন তেব তার 
বেলর িকছু aংশ বstর oজেনর সাiন uপাংশ 
কতৃর্ক pশিমত হয় eবং িতিন eকিট লb rব 
বেল বstিটেক uঠােত পােরন। 

িকnু তল যিদ আকঁাবাঁকা হয় তেব তার সােথ 
সােথ তেলর ঢােলরo পিরবতর্ন ঘেট। ঢােলর 
পিরবতর্েনর ফেল বstর oজেনর uপাংেশরo 
পিরবতর্ন ঘেট, যিদ oi বয্িk rব বেলi 
বstিটেক আঁকাবাকঁা তেল uপের uঠােত েচ া 
কেরন তাহেল কখনo mgsin(theta)eর মান 
বােড়, কখনo বা কেম (েকাণ সােপেk)। 
ফেল oi বয্িk যিদoবা সমবেল বst uপের 
uঠাে ন তার লিb বল িকnু kমাগত বাড়েছ 
aথবা কমেছ eবং েসটার জn দায়ী 
mgsin(theta)। 

**d বয্ঃ ei আেলাচনায় ঘষর্ণ আনা হয় িন। 

eবার িনেচর িচtিট লkয্ কrন, িকভােব আঁকাবাকঁা eলাকােক 
আমরা সমতল িহেসেব িবেবচনা করেত পািরঃ  
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iিন্টেgশন করার সহজ uপায় 

তাহেল েদখা যাে , eভােব আমরা 
কাভর্েক জমু করেল eটা বয্বহািরকভােব 
aথবা বাsিবকপেk eকিট েরখােত 
পিরণত হয়। েযেহতু েসগেমন্টিট সরল; 
তাi আমরা eখােন বীজগািণিতক, 
িtেকাণিমিতক, জয্ািমিতক িকংবা 
পদাথর্িবjােনর সtূাবিল বসােত পারব!! 
eবার pিতিট kুd েসগেমেন্টর মান েবর 
করেল যতgেলা েসগেমন্ট পাoয়া েগল 

েসgেলার সমি i হেব কািঙ্kত 
ফলাফল! 

eতkণ কয্ালkলাস িনেয় যত বক বক 
করা হল তা খিুব al। eটা িদেয় eমন 
ধরেণর সমসয্ার সমাধান করা যায় 
েযgেলা আমরা সাধারণ বীজগিণত, 
জয্ািমিত aথবা পদাথর্িবjান eর 
সtূাবিল িদেয় করেত পাির না কারণ সব 
িকছুi eকটু পর পর পিরবিতর্ত হে , 

তেব কয্ালkলাস কয্ালkলাসীয় 
সমসয্াgেলােত আমােদর eসকল সtূ 
বয্বহার করার পিরেবশ িকংবা sেযাগ 
(েযটাi বলনু না েকন!) তার বয্বsা 
কের!তাহেল েবাঝা যাে  কয্ালkলাস 
বয্বহার কের জমু কের eবং সরল কের 
aতঃপর সাধারণ সtূ বয্বহার কের 
আমরা oiধরেণর সমসয্ার সমাধান 
িনেমেষi িদেত পাির। 

খবুi সহজঃ কয্ালkলােস আমরা েযটাi কির না েকন তা aসীেমর িদেক ধািবত কের; েসটা িডেরkিলi েহাক িকংবা iিন্ডেরkিলi 
েহাক। েযমনঃ িp-কয্ালkলােস আমরা েদিখ (েসাজা কথায় িলিমেটর a gেলা)মলূ িনয়েম শেূnর কাছাকািছ kুdািতkুd 
পিরবতর্েনর মাধয্েম সtূাবিল িডরাiভ করা হেয়েছ। পিরবতর্ন যিদ েণয্র কাছাকািছ হয় তেব পিরবতর্েনর gাফ িকnু kুd 
সরলেরখাi হয়।  

p  হল, কয্ালkলাস িকভােব কাভর্েক জুম কের বা সরলেরখায় পিরণত কের? 

কয্ালkলােসর িকছু বাsব uদাহরণঃ 
েকান eকিট মi যিদ েদয়ােল েঠস েদoয়া থােক eবং মiেয়র o ভূিমর sশর্তল েথেক যিদ েদoয়ােলর দূরt েদoয়া থােক, eবং 
েদয়ােল o মiেয়র sশর্িবnd েথেক েদয়ােলর পাদেদেশর u তা েদoয়া থােক তেব আমরা aিত সহেজ মiেয়র u তা িনণর্য় করেত 
পাির। েযমনঃ  

eটাo বাsব uদাহরণ িকnু aিত সহেজ সমাধানেযাগয্।  
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eবার ধরা যাক, diিট টাoয়ার eকিট তােরর সােথ যkু। িকnু, পের তােরর ৈদঘর্য্ িনণর্য় করা pেয়াজন হল। eখন uপায়? িন য়i 
বলেবন েয টাoয়ার diিটর মধয্বতর্ী দূরti হল তােরর ৈদঘর্য্। আসেলi িক তাi? িচt েদখনুঃ  

তারিট আসেল eকিট পরাবেৃtর আকার 
gহন কেরেছ। েযেকান তিড়ৎ 
সরবরাহকারী pিত ােনর জn তােরর 
সিঠক ৈদঘর্য্ জানা aতয্াবশয্ক। 

eবার আরo িকছু uদাহরণ েদিখঃ 

 

িনেmাk বামপােশর িচেtর ঘেরর 
rফটেপর েktফল জয্ািমিতক সূt 
pেয়াগ কের aিত সহেজi জানা যায়, 
িঠক না?  

িকnু ডানপােশর গmুেজর েktফল িক 
ধ ুজয্ািমিতক সূt pেয়াগ কের েবর 

করা সmব?  

িন য়i নয়? eখােন কয্ালkলাস বয্বহার করেত হেব eবং X, Y o Z িতনিট aki থাকেব। 

eতkেণ আপনারা িন য়i বঝুেত েপেরেছন কয্ালkলাস eর grt কতখািন?  

আর কয্ালkলাস িনেয় কাপঁঝাঁপ নয়। eবার আিম কতgিল িনয়ম েদব েযgেলা জানা থাকেল HSC eর iিন্টেgশন 
aংেশর ৮০ শতাংশ eমিনi েশষ হেয় যােব। আর hাঁ, আিম ধ ুিনয়মgিল eকেt েদব eবং যথাসাধয্ েচ া করব 
িনয়মgিল বিুঝেয় িদেত।  

33



r করার আেগ iিন্টেgশন করার সtূgেলা eকনজের েদেখ েনoয়া যাকঃ 
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যােক iিন্টেgশন করেত হেব তােক In dারা pকাশ করব। 

Rule:#1 
 

িববিৃতঃ েকান In eর eকিট aংশেক বা aংশিবেশষেক িডফােরনিশেয়ট করেল যিদ aপর eকিট পণূর্ aংশ 
পাoয়া যায় তেব তােক z বা t ধরেত হেব। eবং dz eর মান েবর করেত হেব। aবেশেষ z eবং dz eর 
মান বিসেয় সমাকলন করার পর সবেশেষ z o dz eর মান uিঠেয় চলেকর মান বসােত হেব। 

 

[eখােন z বা t eর েকান grt েনi, েযেকান pতীক বয্বহার করা যােব েযটা pদt aে  না থােক, 
সাধারণত z বা t aে  থােক না িবধায় e dেটােকi pতীক িহেসেব বয্বহার করা হেয় থােক] 

 

iিন্টেgশন করার েkেt eিট eকিট বয্পকভােব বয্বhত eকিট িনয়ম। না বেুঝ থাকেল চলনু িকছু uদাহরণ 
েদিখঃ 
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১। 

২। eখােন eকটা কথা বলা দরকার েয, lnz েক uv পdিতেত iিন্টেgশন করেল aথর্াৎ, u=lnz ধের 
iিন্টেgশন করেল zlnz-z রািশিট পাoয়া যায়। 
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৩। আশা কির eতkেণর মেধয্ িনয়মিট বেুঝেছন, তাহেল আেরকিট uদাহরণ েদেখ ei িনয়মিটর খতম েদi। 
সামেনর a gেলােত ei িনয়মিট িমkড aবsায় থাকেত পাের।  

eবার ২য় িনয়মিট েদখা যাকঃ 

Rule:#2 
 

িববিৃতঃ যিদ েকান In সমসয্া  বা  (েযখােন, n=3,5,7…. েবেজাড় সংখয্া) আকােরর হেল, 

 

(I)                        eর জn pথেম eেক                                    e  পিরনত করেত হেব। পের,                    
েক                  e rপাnিরত কের, z=cosx ধের dz eর মান েবর কের iিন্টেgশন করেলi হেব। 

 

(II)                     eর জn pথেম eেক                                   e পিরনত করেত হেব। পের,                   
েক e rপাnিরত কের, z=sinx ধের dz eর মান েবর কের iিন্টেgশন করেলi হেব। 

 

eবার eকিট uদাহরণ েদখা যাকঃ 
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ei িনয়েমর a gেলা সব eকi িবধায় eকিটমাt uদাহরণ েদoয়া হল। cos হেল তােক eকi িনয়েম 
sin e rপাnিরত কের iিন্টেgশন করেত হেব। 

 

ei পযর্ni থাকেলা। আগামী পেবর্ আরo নানান িনয়ম িনেয় আসেবা আপনােদর মােঝ। ততিদন ভােলা 
থাkন।  
 
         েলখক:  

          িনoফাiেটর রাজয্।  
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পিৃথবীর পেথ ( A journey to The Earth )  

পবর্ ১: সাiেরk 
            eক 

বাতাস বiেছ। তািনম তিড়ঘিড় কের uেঠ েকায়াটর্জ eর ৈতির জানালাটা খেুল েদয়। আজ তািনেমর মনটা aেনক 
ভােলা। বছেরর ei কয়টা িদন তািনেমর েকন েযন aেনক খিুশ লােগ। কারণ বছেরর েশেষর িদেকর ei সময়টােত 
(সাiেরk) ei gেহর আবহাoয়াটা কেয়কিদেনর জn হঠাৎ েকমন েযন বদেল যায়। যিদo ei পিরবতর্নটা েবিশিদন 
sায়ী হয়না। eকটা মdৃ বাতাস বiেত থােক সারাkণ। তািনেমর মেন হয় ei বাতােস তার বেুকর aেনক গভীের 
েকােনা eকিট জায়গাo dলেত থােক। িকnু তািনম েসi জায়গাটা খুেঁজ পায়না। তািনম জানালাটা খেুল d’হাত বািড়েয় 
েদয়। eকটু পেরi মাথার uপেরর লাল আকাশটা েথেক টুপটুপ কের পািন পড়েব। ei িজিনসটা aসাধারণ লােগ 
তািনেমর কােছ। 

তার েচেয় aবাক বয্াপার হল, তািনম িকছুিদন আেগ eকটা িহেsাির kােস pথম েজেনেছ মাnেষর আিদ িনবাস েয 
gেহ িছল েসi gেহর aেনক জায়গায় নািক pায় eরকম আকাশ েথেক পািন পড়ত। oi gেহর মাnষ eভােব আকাশ 
েথেক পািন পড়ােক বিৃ  বলত। েসi gেহর নাম িছল “পিৃথবী”। 

eরপর তািনম েসন্Tাল iনফরেমশন আকর্াiভ েথেক পিৃথবীর iিতহাস সmিকর্ত িকছু িksাল িডs িনেয় আেস। যতi 
েদেখেছ ততi aবাক েলেগেছ তািনেমর। হালকা নীল রেঙর আকাশ িছল পিৃথবীর। িক aপবূর্ িছল েদখেত। আবার 
েসখােন নািক pায় আকাশ েথেক aঝর ধারায় বিৃ  o হত। িক aবাক কাN! 

েসi gেহ ফুল ফুটত। েসi ফুল েদখেতo িক snর। সাiেরk eর ফুল eর মত নকল ফুল না। aসাধারণ eক 
pাণশিk পিৃথবীর ফুলgেলােত। 

তািহেমর ডাকাডািকেত ভাবনায় েছদ পেড় তািনেমর। তািহম তািনেমর েছাট ভাi। di ভাi oরা। তািনেমর বাবা 
eকজন aণজুীবিবjানী, মা গিৃহণী। তািহম পা িপছেল পেড় ডাকাডািক করেছ। তািনম িগেয় ভাiেক েকােল তুেল েনয়। 
তািনেমর বয়স ২০ বছর। আর তািহম মাt ৬ েপrেলা। di ভাi eর মােঝ বয়েসর পাথর্েকয্র জn িকনা েক জােন 
তািনম তািহম েক aেনক আদর কের। েকােনা কাজ ছাড়া েতমন eকটা বািহের থােকনা তািনম। 

তািনেমর মূল্তঃ সময় কােট তািহম আর িরশােদর সােথ। িরশাদ তািনেমর েছােটােবলার বnু। েযখােনi যায়, যাi কের 
তািনম আর িরশাদ eকসােথ থাকেবi। ঘেরর বািহের কখেনা তােদর dজন েক েতমন eকটা আলাদা েদখা যায়না। 
dজন dজেনর সব কথাo জােন। েকােনা িকছু eকজন anজেনর কােছ েগাপন কেরনা। 

তািহম েক েকােল িনেয় পােশর ঘের েযেত েযেতi দরজায় েটাকা েন তািনম। দরজা খেুল েদেখ েয িরশাদ eেসেছ। 
eকটু aবাক হয় তািনম। কারণ ei সমেয় oর আসার কথা না। িরশাদ েচাখ পািকেয় বেল, “বল েদিখ েকন eেসিছ”? 
তািনম িকছু না বেুঝ ফয্ালফয্াল কের তািকেয় থােক। িরশাদ কাঁেধ ঝুলােনা বয্াগ েথেক কেয়কটা িksাল িসিড েবর 
কের তািনম েক েদয়। 

ধর। তািনম ei িসিডgেলা aেনক কে  েজাগাড় কেরিছ। eেত পিৃথবীর aেনক iিতহাস আেছ। তািনেমর েচাখ চকচক 
কের uেঠ। পিৃথবী িনেয় aেনক জানেত iে  কের তািনেমর। তার পবূর্পrুষরা eকসময় ei gেহ থাকত।  

সা
েয়

n িফ
কশ
ন 

   aতndীয়া iভা eবং iয়ািসন কিবর 
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eটা ভাবেতi anরকম লােগ তািনেমর। পিৃথবী িনেয় সব জানেত iে  কের তািনেমর। তািনম িরশাদ েক িনেয় িনেজর 
ঘের যায়। eকটুপর তািনেমর মা eেস তািনম eবং িরশাদ েক যেবর ৈতির িকছু িপঠা আর েকামল পানীয় িদেয় যায়। িরশাদ 
জানত, তািনম ei িksাল িসিডgেলা েপেল aেনক খিুশ হেব। িকnু eতটা খিুশ হেব eটা বঝুেত পােরিন। িরশােদর ক টা 
সাথর্ক হেয়েছ eটা েভেব তার িনেজর কােছi ভাল লােগ। 

িরশাদ চেল যাoয়ার সােথ সােথi তািনম eকটা িসিড েবর কের েসটা rেমর ি -িড মিনটেরর িসিড েpয়ারটায় িদেয় 
িবছানায় আধেশায়া হেয় েশায় আর েরামা কর eকটা anভূিত িনেয় তািকেয় থােক মিনটরটার িদেক। 

হঠাৎ মিনটের পিৃথবীর হালকা নীল আকাশটােক েদখেত পায় তািনম। পিৃথবীর িsg নীল আকােশর তুলনায় সাiেরk eর 
আকাশটােক শয়তােনর েচােখর মত মেন হয় তািনেমর কােছ। কত snর পিৃথবী েদখেত। ি -িড মিনটরটায় eেকর পর eক 
পিৃথবীর pামাণয্িচtgেলা েভেস uঠেছ। তািনেমর মেন হে  েস eখন পিৃথবী নামক েসi aপবূর্ gহিটেতi আেছ। মািট 
িদেয় ৈতির aেনক uঁচু-িনচু পাহাড়, সমdু, েসi সমেুdর পািনo আবার গাড় নীল রে র, লাল-নীল কত রেঙর ফুল, েসi 
ফুেল আবার কত snর eকটা pাণী eকটু পরপর uেড় uেড় যাে । িকnু ei িসিডটােত েকােনা তথয্ পাে না তািনম। 
eখােন েকবল িকছু pামাণয্িচt আেছ। িকnু েসgেলার েকােনা বণর্না েনi। তািনম an eকটা িksাল িসিড েpয়াের েদয়। 

আবার পিৃথবী নামক েসi adুত gহেক মিনটের েদখেত পায় তািনম। সােথ eকটা যািntক গলা। েসi যািntক গলায় তািনম 
নেত পায়, পিৃথবীর পিরচয় পেবর্ আপনােক sাগতম। মহািবে র িবিভn gহ, নkt, ছায়াপেথ বসবাসরত সকল মানব 

সmpদােয়র পবূর্পrুষেদর আিদ বাসsান ei gহ। adুত snর ei gেহর আকাশ নীল রে র। ei নীল রঙ যখন সমেুdর 
জলরািশেত pিতফিলত হত তখন সমেুdর aপার জলরািশo নীল রঙ ধারণ করত। 

পিৃথবীেত িছল মািট eবং বরফ িদেয় ৈতির aেনক uঁচু-িনচু পাহাড়। মােঝ মােঝ uপর েথেক kিচ kিচ বরফ পড়ত। কত রং
-েবরে র ফুল, েসi ফুেল আবার নানা রেঙর pজাপিত মধরু েখাঁেজ uেড় েবড়াত। তািনম মgু হেয় তািকেয় েদেখ আর 
আপন মেনi বেল uেঠ, “িক adুত”!  

িকnু সাiেরk eর eখােন কখেনা eভােব বরফ পেড়না। ei gেহর utর পােশ িকছু বরেফর পাহাড় আেছ িকnু oi 
িদকটােত তাপমাtা eতi কম েয, oi eলাকার আেশপােশo যাoয়া যায়না। সাiেরেko ফুল আেছ। িksাল eর ফুল। 
িকnু েসi ফুেল কখেনা pজাপিত uেড়না। তািনেমর aেনক মন খারাপ হয় eটা েভেব েয, eত snর eকটা জায়গা েছেড় 
তারা ei যািntক gেহ েকন eেসেছ? eর মােঝi মােয়র ডােক তািনেমর েঘার কােট। িনেজর rম েথেক েবর হেয় তািনম 
তার বাবােক েদখেত পায়। তািনেমর বাবা সাiেরk eর িবjান গেবষণা েকেnd eকজন aণজুীবিবjানী িহেসেব কমর্রত 
আেছন। মােস eকবার িতিন বাসায় stী-েছেলেমেয়েদর সােথ েদখা করেত আেসন। ২/১ িদন েথেক আবার চেল যান। তার 
i া তািনম o িবjান গেবষণা েকেnd কাজ কrক। িকnু তািনেমর eসেব েকােনা আgহ েনi। আর পিৃথবীর বয্াপারটা 
মাথায় আসার পর েতা তািনেমর মাথায় an িকছু আর ঢুেকiনা।  

       di 

eভােবi িকছুিদন েকেট েগল। কেয়কিদন পর সকােল ঘমু েথেক uেঠ তািনম সকােল িনেজর িনuরাল iনবk েচক কের 
িরশােদর পাঠােনা eকিট iনফরেমশান পায়। আজ িবেকেল eখানকার েজানাল লািনর্ং eেভnয্ েত েsস িহেsািরর eকটা 
kাস হেব। তািনম েযন েযভােব েহাক জেয়ন কের। তািনম খবরটা েন aেনক খিুশ হয়। যাক সাiেরk eর ei eকটা 
িসেsম তািনেমর ভােলা লােগ। eখােন যখন যা জানেত iে  কের তা জানা যায়। জানার বয্াপারটােত েকােনা চাপাচািপ 
েনi। aথচ, তািনম েনেছ, পিৃথবীেত নািক বা ােদরেক েজার কের পড়ােনা হত। না পড়েত চাiেলo পড়েত হত। িকnু 
eখােন eমনটা হয়না। 
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সাiেরk e aেনকgেলা লািনর্ং eেভnয্ আেছ। লািনর্ং eেভnয্gেলােত jান-িবjােনর িবিভn শাখায় pিতিদন িবেশষj িকছু 
মাnষ kাস েনন। যার েযটা জানেত iে  কের েস েসi kােস যায়। কাuেক েকােনা িকছু েজার কের েশখােনার েচ া করা 
হয়না। সাধারণত যারা িবিভn দািয়t েথেক েশষ বয়েস িব ােম আেসন তারা েs ায় ei লািনর্ং eেভnয্gেলােত িশkা 
েদoয়ার দািয়t েনন। তেব ei বয্াপারটায়o কাuেক েজার করা হয়না। িকnু মজার বয্াপারটা হল ei ধারণাটা িকnু পিৃথবী 
েথেকi নকল করা। পিৃথবীেত ধমর্ নােমর eকটা বয্াপার িছল। aেনক রকেমর ধমর্ িছল পিৃথবীেত। মাnষ মাnেষর iে মত 
aথবা utরািধকারসূে্t pাp ধমর্ পালন করত। ধমর্ পালন করার জn িকছু রীিতনীিতo িছল। িবিভn ধেমর্র ধমর্ীয় কােজর 
জn িবিভn রকেমর uপাসনালয়o িছল। সবাi েসখােন িনেজেদর iে মত েযত eবং aিতpাকৃত eকিট শিk েক িব াস 
েসi শিkর কােছ তারা pাথর্না করত। ei বয্াপারটােত কাuেক েজার করা হতনা, েকu uপাসনালেয় েযেত না চাiেল তােক 
েজার কের িনেয় যাoয়া হতনা। eখােন েশখােনার বয্াপাের ei নীিত anসরণ করা হয়। aবশয্ সাiেরk e ধমর্ বেল িকছু 
েনi। eখােন aিতpাকৃত েকােনা শিkেক িব াস করা হয়না। মাnষ যা পােরনা, তা করার kমতা আর েকানo শিkর  েনi। 
eখােন eখন eটাi িব াস করা হয়। িকnু eটা িনেয় তািনেমর েকানo মাথাবয্াথা েনi। িকnু আবার eকটা বয্াপার 
তািনেমর ভাবেতi aবাক লােগ েজার কের েশখােনার কাজটা িক ভয়ংকর িছল পিৃথবীর। যাক eiিদক েথেক সাiেরk 
aেনক ভাল। 

িকছুিদন আেগ eকটা িksাল িসিড েত তািনম েদেখিছল পিৃথবীেত মাnেষর aেনক asখ হত। তখন pথেম ei asখ 
িজিনসটাi তািনম বঝুেত পােরিন। পের িকছুটা বেুঝিছল। asখ েক aেনকটা eভােব বলা যায়, “asখ হল মাnেষর 
sাভািবক শারীিরক aবsার aবনিত”। তখন িবিভn asেখ পিৃথবীর aেনক মাnষ মারা েযত। সাiেরk aথবা আেশপােশর 
anাn gহgেলােত eখন asেখ মাnষ মারা যায়না বলেলi চেল। eখােন মাnেষর eকিট বয়সসীমা পার হoয়ার পর 
মাnেষর জীিবত েকাষ ৈতির হoয়ার পিরমাণ আেs আেs কমেত থােক eবং মতৃ েকােষর পিরমাণ বাড়েত থােক। eভােব 
sাভািবক ভােবi মাnষ eকসময় মতুৃয্র িদেক ধািবত হয়। আর িকছু asখ সাiেরk eর মাnেষরo হয়। িকnু eসব asেখর 
pিতেরােধর সmণূর্ বয্বsা না থাকেলo pিতকােরর সmণূর্  বয্বsা আেছ সাiেরk-e। তাi asখ–িবsেখ মাnেষর মতুৃয্র 
পিরমাণ eকিদক েথেক শূn্ o বলা যায়। িকnু পিৃথবীেত eখেনা pচুর মাnষ asেখ মারা যায়। কারণ jান-িবjান চচর্ার 
aভােব পিৃথবীর মাnষ পিৃথবীর সেবর্াnত সভয্তা হািরেয় eখন আিদম যেুগর আিদম সভয্তার কাছাকািছ চেল েগেছ।    

তবoু তািনম eর রাগ লােগ িক দরকার িছল eত snর পিৃথবী েছেড় ei িব ী gেহ আসার। 

       িতন 
তািনম eকটা লািনর্ং eেভnয্েত বেস আেছ। uেtজনার েচােট  সমেয়র aেনক আেগi চেল eেসেছ। িরশােদর o আসার 
কথা। িন য় eেস পড়েব। িকছুkেণর মােঝ kাস r হেয় েগল। 

েয েলাকটা kাস িনেত eেসেছ তার নাম iuশা আহেমদ। েদখেত েমাটামিুট বdৃ বয়েসর। সারাজীবন সাiেরk eর িবjান 
গেবষনা েকেnd পদাথর্িবদ িহেসেব কাজ কেরেছন। িকছুিদন আেগ aবসর িনেয়েছন। eখন লািনর্ং eেভnয্েত kাস েনন। 

তািনম েভেবিছল, তার মত aপদাথর্ মাnষ কম i আেছ। তাi ei kােস েস eত মাnষজন আশা কেরিন। িকnু িকছুkণ পর 
পরুা হলঘেরর িদেক তািকেয় তািনম েতা পরুাi aবাক। aবশয্ সাiেরk eর লািনর্ং eেভnয্gেলােত সব kােসi pচুর ছাt-
ছাtী হয়। হয়ত জানার েkেt চাপাচািপ েনi বেলi সবার জানার আgহটা েবিশ। iuশা আহেমদ কথা বলার ভি টা aেনক 
চমৎকার। uিন পিৃথবীর iিতহাস িনেয় েলকচার েদoয়া r করেলনঃ 

পিৃথবী িছল সবর্কােলর সবর্ে  eকিট gহ। সাiেরk e েযমন ২৪ ঘNায় ১ িদন িহেসব করা হয়, পিৃথবীেতo েতমন ২৪ 
ঘNায় ১ িদন িছল। িকnু সাiেরk e েযমন মাt ৬ ঘNা রাত থােক, পিৃথবীেত eমন িছলনা। পিৃথবীেত pায় ১২ ঘNা রাত 
থাকত। সাiেরk eর মত পিৃথবীেত সযূর্ o ২ টা িছলনা। eকটা সযূর্ uঠত পিৃথবীেত। ২ টা সযূর্ না থাকেলo পিৃথবীর eকিট 
aসাধারন িজিনস িছল আর তা হল চাদঁ। চাঁদ িছল পিৃথবীর uপgহ। পিৃথবীর eমন েকােনা মাnষ েনi েয ei চাঁদ eবং 
চাঁেদর আেলা পছn করতনা। 

তখন পিৃথবীর সব মাnষ-i িছল সাধারণ। তারা িমেলিমেশ থাকত িনেজর পিরবার eবং সমােজর সােথ। আর সময় েপেল 
িনেজেদর unত জীবনযাপেনর জn jান-িবjােনর চচর্া করত। eভােব কেয়ক হাজার বছর পর পিৃথবী eকসময় jান- 
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িবjােন aেনক unত হেয় িগেয়িছল তখন। eকসময় পিৃথবীর মাnষ ঈ র বেল েয aিতpাকৃত শিkর িব াস করত তা 
আেs আেs কেম eকদম শেূnর েকাঠায় েপৗঁেছ িগেয়িছল। িকছু মাnষ িনেজেদরেক ঈ র বেলo দাবী করত। িকnু েসi 
unত সভয্তায় মাnেষর মােঝ িবিভn মানিবক gণাবিল, িবেবকেবাধ kেমi hাস পাি ল। যারা সবল িছল তারা দূবর্েলর 
uপর আঘাত করেত িবndমাt িনেজর িবেবকেবাধ dারা তািড়ত হতনা। eভােব িকছু মাnষ unত সভয্তার সকল sেযাগ-
sিবধা েভাগ করত। আর িকছু মাnষ সবিকছু েথেক বি ত হেত হেত িবেdাহী হেয় uঠেত লাগল। আবার যারা aেনক 
kমতার aিধকারী িছল তারা িনেজেদর ে েtর জn িনেজেদর মেধয্ মারামাির, হানাহািন r কেরিছল। মাnষ i মাnষেক 
মারার জn িবিভn শিkশালী পারমাণিবক ast বানােত r কের। পিৃথবীর েসi চরম unত সভয্তা kমতাধর মাnষেদরেক 
প  কের িদেয়িছল। েসi প েtর কােছ মাnেষর মায়া, মমতা, ভালবাসা, িবেবক, nায়েবাধ সব হার েমেনিছল। eভােবi 
পিৃথবীর িকছু মাnষ ei চমৎকার gহিটেক আেs আেs ংেসর িদেক েঠেল েদয়।   

eতটুk বেল eকটু দম েনন iuশা আহেমদ। তােক েকমন েযন eকটু anমনs েদখায়। তািনেমর িনেজরo eকটু 
anমনs লােগ।  

iuশা আহেমদ আবার r করেলনঃ 

eরপর eকসময় পিৃথবীেত  মাnেষ মাnেষ eত েবিশ মারামাির, হানাহািন r হেয় যায় েয, যােদর kমতা আেছ তারা 
িনিবর্চাের দূবর্লেদর uপর ঝাঁিপেয় পড়ত। eমনিক তােদর হাত েথেক নারী-িশ েদরo েকােনা িনরাপtা িছলনা। িকnু aবাক 
বয্াপার িছল ei েয pকৃিত হয়ত েসi kমতাধর প েদর সােথi িছল। eকসময় তারা পিৃথবীর বাiেরo রাজt করেত 
চাiল। িকnু eিট aতটা সহজ িছলনা। কারণ জীবন ধারেণর জn পিৃথবীর মত eতটা ankল পিরেবেশর আর েকােনা gহ 
মাnেষর জানামেত িছলনা। eভােব তারা eকসময়  anভােব িচnা করেত লাগল। তারা pিতkল gহgেলােত িকভােব 
বসবাস করা যায় তা ভাবেত লাগল। eভােব eকসময় তারা েয েকােনা pিতkল gেহ িকভােব িটেক থাকেত হেব তাo 
আিব ার কের েফলল। েযমনঃ eকটা gেহ কৃিtমভােব বায়মুন্ডল ৈতির করা, eকিট gেহর তাপমাtা িনয়ntণ করা, 
aিভকষর্জ tরেণর মান পিরবতর্ন করা iতয্ািদ। 

eভােব r হয় an eক সভয্তা। kমতাধর মাnেষরা িনেজেদর পছnমত gহ েবেছ িনেয় েসিটেক িনেজেদর মত 
বসবােসর uপেযাগী কের িনেত লাগল। eভােব eকসময় eমন িকছু সংsাo হেয় েগল যারা kােয়ন্টেদর েথেক eরকম gহ 
সাজােনার কাজ িনত। eসব সংsােক তখন iেন্টিরয়র pয্ােনট িডজাiনার িহেসেব ডাকা হত। ei সংsাgেলার কাজ i িছল 
kােয়ন্টেদর চািহদা anযায়ী eকিট নতুন gহেক পেুরাপিুরভােব বসবাস uপেযাগী কের েদয়া। eভােব আেs আেs মানব 
সmpদায় eকসময় মহািবে  ছিড়েয় পড়েত লাগল। eভােব কেয়কশ বছেরর বয্বধােন eমন eকটা সময় আসল যখন 
পিৃথবীেত ধ ুেসiসব মাnেষরাi পেড় িছল যােদর আর েকাথাo যাoয়ার সামথর্য্ েনi। তখন পিৃথবীেত r হল নতুন eক 
সভয্তা। যােক eক কথায় aবেহিলত মাnেষর rg সভয্তা o বলা যায়। তারা jান-িবjান চচর্ার aভােব আেs আেs 
আিদম সভয্তায় িফের েযেত r করল। পিৃথবীেক সবাi eখন “anকােরর gহ” o বেল থােক। বািহেরর unত gেহর 

মাnষরা েযমন পিৃথবীর মাnষেদরেক েনাংরা েভেব ঘণৃা কের, েক জােন হয়ত পিৃথবীর েসi েনাংরা মাnষgেলাo মেনpােণ 
ei আমােদরেক ঘণৃা কের। 

eতটুk বেল থােমন iuশা আহেমদ। আজ আর বলেত iে  করেছনা বেল িতিন সবাiেক ভ সnয্া বেল হলঘর েথেক 
েবর হেয় যান। আর িকছু uৎsক তrণ eক দিৃ েত তার চেল যাoয়া পেথর িদেক তািকেয় থােক। 
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            চার 

ঘের িফের হালকা িকছু খাবার েখেয় েয় পেড় তািনম। তািনেমর মাথায় হঠাৎ eক পাগলািম আেস। তািনম িঠক কের েস 
পিৃথবীেত যােব। েহাক না পিৃথবীর সভয্তা বেুনা তবoু িকছু আেস যায়না। িকnু যােবটা িকভােব। eটা িন য় লািনর্ং 
eেভnয্েত িগেয় েলকচার েশানার মত eতটা সহজ কাজ নয়। তািনম ভাবেত ভাবেত eকসময় ঘিুমেয় পেড়। 

সকােল তািহেমর ডাকাডািকেত তািনম uেঠ পেড়। uেঠ eকটু ে শ হেয় িনuরাল কােনkর eর মাধয্েম িরশােদর সােথ 
েযাগােযােগর েচ া কের। িকnু েকােনা utর পায়না। হয়ত িরশাদ eখনo ঘেুম। তাi িনuরাল iনবেk eকটা iনফরেমশন 
েরেখ আেস েযন aিতdrত তািনেমর সােথ েযাগােযাগ কের। 

হালকা িকছু নাশতা কের আনমেন আবার িরশােদর েদoয়া িksােলর িসিডgেলা েpয়াের িদেয় anমনs হেয় িবিkpভােব 
ভাবেত থােক তািনম। eমনসময়  িরশােদর কাছ েথেক িনuরাল কােনkের িসগnাল পায় তািনম। িরশাদ েক বাসায় আসেত 
বেল তািনম। 

িরশাদেক সব খেুল বেল তািনম। িরশােদরেতা েন েচাখ কপােল uঠার মত aবsা। িকnু তািনম o নােছাড়বাnা। েস 
েযভােবi েহাক পিৃথবীেত যােবi। িরশাদ েশেষ তািনেমর পাগলািমর কােছ হার মােন। িকnু dজেনর েকu i েকােনা uপায় 
খুঁেজ পায়না িকভােব িক হেব? eটা আসেলi eকটা িবপদজনক পদেkপ হেব। তাi িরশাদ আবার তািনেম েক েবাঝােনার 
কােজ লােগ। িকnু তািনম বেল িরশাদ না চাiেল তােক সাহাযয্ করেত হেবনা, েস যা করার eকাi করেত পারেব। eটা 
েশানার পর তািনম চুপেস যায়। কারণ তািনমেক েস eভােব eকা িবপেদর মেুখ েঠেল িদেত পারেবনা। 

গত কেয়কিদন ধেরi তািনম আর িরশাদ েমাটামিুট বয্s সময় কাটাে । িকভােব িক করা যায় ei িচnায় dজেনর i ঘমু 
হারাম। eরi মেধয্ তারা পিৃথবীর aবsান, eর আেশপােশর মাnেষর বসিত আেছ eমন gহ, েsস েsশন, সাiেরk 
েথেক eর দূর্t, আবহাoয়া eবং anাn খুঁিটনািট িবষেয় েমাটামিুট সব তথয্ েজাগাড় কের েফেল। eরপর েয েকােনা 
eকিট sেযােগর জn aেপkা করেত থােক। িকnু েকােনাভােব িকছু uপায় েবর করেত পােরনা। তবoু dজেনi েচাখ কান 
েখালা রােখ। 

হঠাৎ কেরi খবরটা পায় তািনম। তািনেমর বাবা হঠাৎ i বাসায় আেসন eকিদন। তােক িবjান eকােডমীর eকটা কােজ 
sারেসা  নােমর an eকটা gেহ েযেত হেব িকছুিদেনর জn। তাi বাসায় েদখা করেত eেসেছন। eিদেক সাiেরk eর 
eকিট লািনর্ং আেভnয্ েথেক eিরেয়ল নােমর eকিট gেহ sািড টুয্েরর বয্বsা করা হয়। তািনেমর বাবা তািনমেক কখনo 
eসব টুয্ের েযেত েদন না সাধারণত। িকnু eিরেয়ল e পিৃথবীর খবু কােছ িদেয় েযেত হয়। সােথ সােথi তািনেমর মাথায় 
বিুdটা আেস। তািনম ei টুয্রটায় যাoয়ার জn বাবার সােথ পাগলািম r কের েদয়। তািনেমর বাবা েছেলেক 
েকােনাভােব েবাঝােত না েপের েশেষ রািজ হন। েশেষ িঠক হল তািনম eবং সােথ িরশাদo eিরেয়ল e যােব। 

eর মােঝ তািনম eবং িরশাদ িনেজেদর pয্ান ৈতির কের েফেল। eিরেয়ল e যাoয়ার পেথ diটা েsসেsশেন থামেত হয় 
eবং িdতীয় েয েsশেন থামেত হয় েসিট হল িরকভারী-২। িরকভারী-২ েথেক পিৃথবী যাoয়াটা সহজ। েছাটখােটা eকটা 
sাuটশীপ িনেয় aনায়ােসi চেল যাoয়া যােব। আর েযেহতু তািনেমর বাবা o ei সময়টােত সাiেরk e থাকেবনা তাi 
িবপেদর সmাবনাo aেনক কম।  

সবিকছু ৈতির কের তািনম eবং িরশাদ েসi িদনিটর জn aেপkা করেত থােক। 
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                                                     পাঁচ 

আজ েসi িদন। তািনম eবং িরশাদ সাiেরk েছেড় eিরেয়ল eর uেdেশয্ যাtা r করেছ। তািনমরা েয েsসিশেপ কের 
যাে  েসটার নাম েরঁেনসা। আেs আেs েরঁেনসা uপের uেঠ যাে । সাiেরk o আেs আেs দিৃ  সীমানায় েছাট হেয় 
যাে । িকছুkেণর মােঝi েরঁেনসা মহাশেূn drতগিতেত ছুেট চেল। তািনম eবং িরশাদ eকটা জানালার পােশ বেস 
মহাশেূn শnূতা েদখেত থােক। 

েরঁেনসা eখন pায় িরকভারী-২ eর কাছাকািছ। তািনম eবং িরশাদ eরi মােঝ েরঁেনসার eকটা sাuটশীপ যাtার জn 
পেুরাপিুরভােব ৈতির কের েফেল। pেয়াজনীয় jালানী, িকছু কেনা খাবার eবং েকামল পানীয়, পিৃথবীেত যাoয়ার 
pেয়াজনীয় িদকিনেদর্শনা সmিলত িকছু ময্াপ eবং আেরা িকছু pেয়াজনীয় যntপািত  েশষবােরর মত dজেনi আেরকবার 
েচক কের েনয়। aবশয্ ei pজেnর sাuটশীপgেলা aেনক আধিুনকভােবi ৈতির। pেয়াজনীয় সব যntপািত eবং anাn 
িজিনস sাuটশীপgেলার েsারrেমi সাজােনা থােক। আর egেলার যািntক কলােকৗশলo eতটা আধিুনক eবং 
সহজেবাধয্ েয েমাটামিুট aদk eকজন মাnষ o eকটু েচ া করেলi খবু সহেজ egেলা aপােরট করেত পারেব। তবoু 
িনি ত হoয়ার জni তািনম eবং িরশাদ সব eকবার েচক কের িনি ল। কারণ eকটুপেরi েরঁেনসা িরকভারী-২ েত থামেব 
িকছুkেণর জেn। তািনম eবং িরশাদ েক যা করার তখন i করেত হেব। 

তািনম eবং িরশাদ তােদর sাuটশীপ-eনা িনেয় েরঁেনসা েথেক aেনক দূের চেল eেসেছ। aেনকkন আেগi তারা পািলেয় 
যায় ei sাuটশীপিট (sাuটশীপ-eনা) িনেয়। িরশাদ eকটু sাuটশীেপর tরণ eবং েবগ েচক কের eেসেছ। সব িঠক i 
আেছ। আর তািনম ময্াপgেলা িনেয় তারা িঠকিদেকi যাে  িকনা তা েদখিছল। 

eকটু আেগ আর eকটু হেলi eকটা aয্াsরেয়ড eর সােথ ধাkা েখেয় তািনমেদর sাuটশীপ g ঁেড়াg ঁেড়া  হেয় েযত। 
eকটুর জni রkা। আেশপােশর েকােনা েsসেsশন েথেক েযন েকােনা রাডার িসগnাল না আেস তাi oরা sাuটশীেপর 
রাডার িসগnাল বn কের েরেখিছল। যাi েহাক ঘটনার আকিsকতায় dজেনরi বেুক কাঁপিুন r হেয় িগেয়িছল। dজন 
dজনেক সাহস িদেত থােক। 

eভােব কেয়কিদন েকেট যায়। dজেনi uদাসভােব বেস থােক। িরশাদ eকটা ময্াপ েদেখ আনমেন বলেত থােক, বঝুেত 
পারিছ আমরা aেনক কাছাকািছ পিৃথবীর েসৗরমন্ডেলর rেটর। িকnু eরপের eেককটা ময্াপ e eেকক রকেমর িনেদর্শনা 
েকন? eরপর আর েকােনা uপায় না েপেয় তারা সবেচেয় সাmpিতক pাp ময্াপটা ধের egেত থােক। 

আর eিদেক ল াকান্ড হেয় যাে  সাiেরেk। তািনম eবং িরশােদর  sাuটশীপ িছনতাi িনেয় েতমন েকান মাথাবয্াথা েনi 
সাiেরেkর কতর্াবয্িkেদর। তােদর সামেন eকটাi সমসয্া েযভােবi েহাক পিৃথবী যাoয়ার পথ েথেক সরােত হেব 
oেদরেক। oরা পিৃথবীেত েপৗঁছােত পারেল ঘেট েযেত পাের মহাকান্ড। aেনক েগাপন কথা, aেনক aজানা, লকুােনা সতয্ 
ফাঁস হেয় েযেত পাের। “না, েকানভােবi oেদর েপৗঁছােত েদয়া যােবনা”- িচৎকার কের uেঠ সাiেরেkর বতর্মান 
কাuিnলর।   

drত েবাডর্ গঠন করা হয়। ৩িট u গিত সmn মহাকাশযান পাঠােনা হয় তািনম eবং িরশােদর িপছেন। কিঠন িনেদর্শ েদয়া 
হয় কমােন্ডা িটমেক। হয় জীিবত ধের িনেয় আসেব, আর যিদ তা সmব না হয় তাহেল পিৃথবীর সীমানায় েপৗঁছােনার আেগi 
ংস কের িদেত হেব।  

anিদেক পিৃথবীেত পাঠােনা হয় জrরী িনেদর্শ। েকান কারেণ যিদ কমােন্ডা িটম বয্থর্ হয় তাহেল েযন বায়মুন্ডেল েঢাকার 
সােথ সােথ gিঁড়েয় েদয়া হয় sাuটশীপ-eনা েক।  

eতিকছু হেয় েগল তার িকছুi জােননা তািনম, িরশাদ। aেনক আgহ িনেয় ময্াপ ধের eিগেয় যাে  তারা পিৃথবীর িদেক।  
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সাiেরেন হঠাৎ কের চমেক uেঠ তািনম, িরশাদ। sাuটশীপ-eনার বড় মিনেটর িলখা uেঠ This Root Is Forbidden 
For Scoutship. Please Go Back or Take another root.  

pথেম িকছু বঝুেত পােরনা তািনম। eকটু পেরi সব বঝুেত পাের। eকবার মহাকাশচালনার kয্াশ েকাসর্ কেরিছল েস। 
বঝুেত পারেলা aেটােমিটকয্ািল পিৃথবীর rট (পথ) বn কের েদয়া আেছ sাuটশীেপর জn। িকnু েকানভােবi েস বঝুেত 
পারেলানা eমনটা েকন? eকটু েবখাpা লােগ তার কােছ। যাi েহাক েস ময্াnয়ািল Dাiভ েসট কের sাuটশীেপর। eখন 
েথেক তেদরেকi Dাiভ করেত হেব sাuটশীপ। েকমন জািন aজানা আশ া জােগ তার মেন। েকান সমসয্া েনi েতা 
সামেন? েকান িবপদ েনi েতা? 

কিমuেনিটং কমােন্ডা ২... কিমuেনিটং কমােন্ডা ২..... আমরা sাuটশীপ-eনােক খুঁেজ েপেয়িছ। তারা ৯২১০ rট ধের 
পিৃথবীর িদেক eিগেয় যাে । আমরা তােদর সােথ েযাগােযাগ করা েচ া করিছ।  

...কমােন্ডা ১.. আপনারা েযাগােযাগ কrন। েচ া করেবন তােদর থামােত। িকnু যিদ না থামেত চায় তাহেল তােদর েশষ 
কের িদেবন sাuটশীপ-eনাসহ। 

িবপ িবপ শb হেত থােক sাuটশীপ-eনার িsকাের। তািনম, িরশাদ eেক aপেরর মেুখ তািকেয় থােক। বঝুেত পােরনা ei 
মহাশেূণয্ েক তােদর সােথ েযাগােযাগ করার েচ া করেছ।  

মাiেkােফান িনেয় hােলা বেল িরশাদ। আিম সাiেরেkর িনরাপtা কমােন্ডার কমান্ডার বলিছ। আপনারা ekুিন 
আপনােদর sাuটশীপ িট থািমেয় আমােদর সােথ চলনু। আপনারা িনিষd পেথ eিগেয় যাে ন। তািনম-িরশাদ চুপ েমের যায় 
eকদম। তারা েভেব পায়িন eমনিট হেত পাের। আবার িsকাের eকi কথা েশানা যায়। িরশাদ বেল আমরা থামেবানা। 
আমরা পিৃথবী েদখেত যাি । আমােদর থামােনার দরকার েনi। আমরা পিৃথবী েদেখi আবার িফের আসেবা।  

আপনারা ভুল করেছন। পিৃথবীেত েগেল আপনারা আর জীিবত থাকেত পারেবন না, পিৃথবীর পিরেবশ eবং anাn aবsা 
খবুi ভয় র। আপনারা িফের আsন।  

না আমরা িফের আসেবা না। আমরা যােবাi।  

িsকাের eবার eকটু কেঠার ভাষা েশানা যায়। আপনােদরেক েশষবােরর মত বলিছ। আপনারা থামনু। নয়েতা আমরা বাধয্ 
হেবা আপনােদর uপের আkমন করেত।  

মারাtক aবাক হয় তািনম eবং িরশাদ। তারা েকমন জািন হেয় যায়। তােদরo েজদ েচেপ যায়। েযভােবi েহাক পিৃথবীেত 
েযেতi হেব। আর তােদর মেন হে  eটা eকটা ভুল eলামর্। তারা হঠাৎ কেরi িsড বািড়েয় েদয় sাuটশীেপর।  
aবsা বেুঝ যায় কমােন্ডা oয়ান। তারা আkমন r কের েদয়। pথেমi তারা িমসাiল েছােড় sাuটশীপ-eনােক লkয্ 
কের। িকnু তারা জােননা sাuটশীপ-eনার sরkা বয্াবsা aেনক ভােলা। eেত রেয়েছ sিনয়িntত িমসাiল pিতরkা 
বয্াবsা। sাuটশীপ-eনার pিতরkা বয্বsা িমসাiল িডেটk কের তােক মাঝপেথi িনিkয় কের েদয়। eরপর েস িনেদর্েশর 
aেপkায় থােক তার পাiলেটর। সরাসির েযাগােযাগ কের েস। েরাবিটক ভাষায় বেল uেঠ সয্ার আপনােদর uপের িমসাiল 
eটয্াক হে । আিম মাt eকটা িমসাiল িনিkয় করলাম। িকnু তারা আরo আkমন করেত যাে । আিম িক করেত পাির? 

চমেক uেঠ তািনম। েস িজেjস কের তুিম েক? eতkণ িকছু বেলািন েকন? আিম িমিন। আপনােদর sাuটশীেপ আপনােদর 
সহেযাগী। বঝুেত পাের তািনম। আমােদর পিৃথবী যাoয়ার পেথ বাঁধা েদয়া হে  েকন? আিম িঠক জািননা। িমিন জবাব 
েদয়। তেব আিম খুঁেজ েদখেত পাির oেয়ব আকর্াiেভ।  
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িঠক আেছ তুিম খুঁেজ েদখ। - আিম েদখিছ। িকnু আkমেনর জn িক করেবা? আিম িক পাlা আkমন চালােবা?  

-যিদ েকান uপায় না থােক চালাo। তেব সাবধােন কেরা। েচ া কেরা যােত েকu মারা না যায়।  

িমিন কােজ েলেগ যায়। oিদেক কমােন্ডা oয়ান িমসাiল বাদ িদেয় েলজার গান চালােনা r কের। িমিন aেনক কে  
sাuটশীপ-eনােক রkা কের যায়। েশষ পযর্n আর না েপের েস েরডিট-১ েছােড় কমােন্ডা oয়ােনর িদেক। েরডিট-১ 
সবর্াধিুনক ast। কমােন্ডা oয়ান eর সােথ পিরিচত নয়। আসেল oরা ভােবিন তািনম িরশাদ eতিকছু করেত পাের। oরা 
যখন ময্াnেয়ল Dাiভ চাল ুকের তখন oরা িকছু িজিনস বঝুেত না েপের ভুল কের চাল ুকের েদয়। pিতরkা বয্বsা িমিন eর 
মােঝ eকিট। েরডিট-১ eর আঘােত সামেনর aেনকটুk aংশ ংস হেয় যায় কমােন্ডা oয়ােনর। তেব তােদর 
কিমuিনেকশন িসেsম বজায় থােক। তারা কমােন্ডা ২ eর সােথ েযাগােযােগর েচ া কের।  

িরশাদ েযাগােযাগ কের কমােন্ডা oয়ােনর সােথ। আপনারা দয়া কের আমােদর আর anসরণ করেবন না। আমরা পিৃথবীেত 
যােবাi। আপনারা eটা সাiেরেk জািনেয় িদন।  

কমােন্ডা oয়ান, কমােন্ডা ২ েক জানায় সব। কমােন্ডা ২ বঝুেত পাের তািনম eবং িরশােদর মহাকাশযানিট aেনক 
আধিুনক। eর সােথ তারা েপের uঠেবনা। তারা সাiেরেk eটা জানায়। সাiেরেk r হেয় যায় মহা ৈহৈচ। েয কেরi 
েহাক পিৃথবীেত েঢাকার সােথ সােথi ংস করেত হেব sাuটশীপ-eনােক। িকnু সাiেরk জােননা তািনম, িরশাদ েজেন 
যাে  তােদর aেনক িকছুi। সাiেরেkর pধান কতর্াবয্ািkেদর কথা েভেব বানােনা আধিুনক sাuটশীপ-eনাi eখন 
তােদর সব েগাপন কথার pমান িদেয় িদেত যাে  তািনম-িরশাদেক।  

                  সাত 

eকটুপের তািনম িরশাদ বঝুেত পাের তােদর েকu আর anসরণ করেছ না। তারা eিগেয় েযেত থােক পিৃথবীর িদেক। 
িরশাদ িমিনর সােথ বয্s পিৃথবীর তথয্ পাoয়ার জn। িমিন aেনক িকছু েযাগাড় কেরেছ। eখন সবিকছুর eকটা সারমমর্ 
ৈতির করেছ। eর মােঝ কেয়কটা তথয্ জািনেয়েছ েস িরশাদেক। eর মােঝ eকিট হল পিৃথবীর আবহাoয়া যেথ  ভােলা। 
আর eকিট হল পিৃথবীর বায়মুন্ডেল aেনক িনরাপtা বয্বsা রেয়েছ। তােদর pেবেশ সমসয্া হেত পাের। আর বতর্মােন তারা 
পিৃথবীর eকমাt uপgহ চােঁদর কাছাকািছ রেয়েছ। 

হঠাৎ তািনম, িরশাদ বেল িচৎকার কের uেঠ। িরশাদ ছুেট আেস।  dজেন িবেsািরত েচােখ sাuটশীেপর েছাট মিনটরটায় 
তাকায়। কারণ েসখােন েসi রহসয্ময় পিৃথবী নােমর নীল gহিট েদখা যাে , েদখা যােছ িসলভােরর েpেটর মত চাঁদেকo। 
তারা আেs আেs eিগেয় েযেত থােক। েসi নীল gহo আেs আেs s  হেত থােক sাuটশীেপর মিনটের। 

তারা eক দিৃ েত েসi নীল gেহর িদেক তািকেয় থােক। িক adুত! িক মায়াময় লাগেছ েদখেত! তািনেমর বেুকর েভতরটা 
aেচনা eক হাহাকাের ভের uেঠ। ei েসi gহ েযখােন pােনর সচূনা হেয়িছল, হেয়িছল মানব সmpদােয়র সচূনা । 

ধীের ধীের তারা েসi আ যর্ রকেমর snর, মায়াবী নীল gেহর িদেক eিগেয় েযেত থােক। তারা জােননা মাnেষর 
পবূ্পুর্rষেদর ei আিদম gেহ তােদর জেn িক aিভjতা aেপkা করেছ! তারা জােননা তােদর জn িক িবপদ oৎ েপেত 
আেছ। তারা জােননা তােদর ংস করার জn কত বয্বsা েনয়া হে  েসখােন।  

িমিন হঠাৎ কের িনেজর aিst জানান েদয়। drত বেল েযেত থােক তারা েযন drত িমিনর ডাটাgেলা েদেখ। পিৃথবীেক িনেয় 
িকছু তথয্ আেছ যা েমােটi sাভািবক নয়। aেনক রকেমর ঝােমলা রেয়েছ। eকi সােথ জানায় েয পিৃথবীর বাiের েথেক 
তার সােথ েযাগােযােগর েচ া করা হে । বার বার বলা হে  eখনi েযন পিৃথবীেত না েঢােক।  

আেs আেs eিগেয় যায় sাuটশীপ। তািনম মgুভােব েদখেত থােক নীলgহিটেক। আর িরশাদ বয্s িমিনেক িনেয়। েকu 
জােননা সামেন িক ঘটেব? জােননা িক রহসয্ লিুকেয় আেছ। তািনম-িরশাদ জােননা তারা পিৃথবীেক িনেয় যা জানেতা সব 
ভুল। তারা জােননা তারা পােl িদেত যাে  পিৃথবীর সবিকছু! ( আগামী খেন্ড সমাপয্। ) 
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iশরাত শারিমন জুiঁ 
আমর্ািডেলা 

আমর্ািডেলা (Armadillo) শbিট eেসেছ sয্ািনশ ভাষা েথেক, যার aথর্ করা 
যায়-বমর্ পরা েছাT eকজন  (little armored one)। 

িকছু pাৈগিতহািসক snপায়ী pাণীর eমন েখালস থাকার আলামত েদখা েগেলo তেব বতর্মােন জীিবত snপায়ী 
pািণেদর মােঝ eকমাt আমর্ািডেলারi েখালস আেছ যা তােদর িপঠ, মাথা, পা, eমনিক েলেজরo েবিশরভাগ aংশ েঢেক 
রােখ। আkাn হেল eেদর িকছু pজািত িনেজেদর সmণূর্ শরীরেক gিটেয় েখালেসর েভতর ঢুিকেয় েফলেত পাের। তখন 
eেদরেক িঠক eকিট বেলর মেতাi েদখায়!! িশকারী pািণেদর হাত েথেক আtরkার জn আমর্ািডেলার েযসব pাকৃিতক 
sরkা রেয়েছ, তার মােঝ eিট anতম।  

আমর্ািডেলার ২০িট pজািতর pায় সবকয়িটরi বাস লয্ািতন আেমিরকােত, সাধারণত 
utর আেমিরকার pাকৃিতক পিরেবেশ ধমুাt eকিট pজািতেক েদখা যায়। 
আমর্ািডেলা সবসময় চারিট aিভn যমজ (Identical twins) বা া জn েদয়। aেনক 
েkেti snপায়ীেদর যমজ সnান জn িদেত েদখা যায়, িকnু সবসময় চারিট 
আiেডিন্টকয্াল টুiন জn েদoয়ার মেতা িবsয়কর ঘটনা, আমর্ািডেলা ছাড়া আর 
েকান pাণীর েkেt েদখা যায় না।  

যিদo আকৃিতর িদক েথেক eেদর সােথ aপসাম (opossum) eর সাদশৃয্ খুঁেজ 
পাoয়া যায়, িকnু েগােtর িদক িদেয় anাn pািণেদর মােঝ িপঁপেড়ভুক (Anteater) 
eবং sথেদর (Sloth) সােথi eরা ঘিন ভােব সmিকর্ত।  

eেদর েগােtর নাম Dasypodidae। সবেচেয় পিরিচত pজািত হেলা নাiন-বয্ান্ড 
আমর্ািডেলা (Nine Band Armadillo) যার ৈবjািনক নামঃ Dasypus no-
vemcinctus । 

eেদর চািরিtক ৈবিশে য্gেলার anতম eকিট হেলা গতর্ িকংবা sড়  েখাঁড়া, যার কারেণ eেদর pািpsানgেলার 
আেশপােশর েলাকালেয়র aিধবাসীরা eেদরেক সাkাত uপdব মেন কের। 

েয কারেণ বnpাণী aপসারণ o িনয়ntণ সংsাgেলা (wildlife removal and control company) বয্াপক হাের 
আমর্ািডেলা িনধন কের। 

বনা ল uজার হoয়ায় anাn aেনক pানীর মেতা 
আমর্ািডেলার বাসsানo ংস হেয় যাে । 

eছাড়াo utর eবং দিkণ আেমিরকার aেনক 
সংsিৃতেতi আমর্ািডেলার মাংস uপােদয় খাবার 
িহেসেব sীকৃত।   

ফেল নাiন বয্ান্ড আমর্ািডেলা ছাড়া, বাকী ১৯িট pজািতর সবকয়িট বতর্মােন িবপn aথবা িবলpুpায় িহেসেব েঘািষত। 

======================================================================= 
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“গণিতের জাদু!!!” 

ছাত্র-ছাত্রীতের অতেতের মাতঝই গণিে-ভীণে 
রতেতছ। অথচ গণিে ণেতে যয চমৎোর সব জাদু 
যেখাতো যাে, ো যণে োরা জােতো, োহত 
হেতো অংতের মজাটা োরা যেতে যযে!!  
খবু সাধারি ণেছু গণিতের যেৌল ণেতেই আেণে 
চমৎোর সব গণিতের জাদু যেখাতে োরতবে। 
আসুে, আজ আমরা গণিতের যেমে এেণট 
যেৌল ণলণখ। 
 

প্রথতম আেোর জাদু প্রেলশেীর েলশেতের 
মধয যথতে এেজেতে যবতছ ণেতে োতে বেু ০ 
যথতে ৯ এর মতধয যযতোে োাঁচণট সংখযা 
োলাোণল ণতখ োাঁচ অংতের এেণট সংখযা তেণর 
েরতে, এবং ো আেণেসহ সবাইতে যেখাতে। 
োরের েলশেতের জাণেতে ণেে যয, সবাই ণমত 
এই সংখযাণট ণেতে এেটা বড় যযাগাঙ্ক েরার 
েতর, োর উত্তর ণে হতব ো আেণে আতগই ণতখ 
ণেতে োরতবে। 
এবার আস মযাণজে শুরু হতা বত!! এখে 
আসুে আমরা যেণখ ণে েতর এই জাদু যেখাতো 
সম্ভব হতব।ধরুে যাতে োাঁচ অংতের এেণট 
সংখযা যবতছ ণেতে বতণছতে, ণেণে ণখতে 
৮৪৯৫৭। এবার োতে বেু আতগর সংখযার 
ণেতচ আতরেণট োাঁচ অংে ণবণলষ্ট সংখযা ণখতে, 
এবং আেণে ছাড়া বােীতের যেখাতে। ধরা যাে, 
এবার যস ণখতা, 
৮৪৯৫৭ 
৩৫২৬৯ 

এবার োতে বেু, এমে ণিেীে সংখযার ণেতচ 
োাঁচ অংে ণবণলষ্ট এমে এেণট সংখযা ণখতে, 
যার প্রণেণট অংে ণিেীেবাতর যখা সংখযার 
অংেগুতার সাতথ যযাগ েরত প্রণেণটর যযাগফ 
৯ হতব। 

োহত সংখযাগুতা োাঁড়াতা, 
৮৪৯৫৭ 
৩৫২৬৯ 
৬৪৭৩০ 
 

এবার োতে বেু চেুথশ াইতে আবার োাঁচণট 
এতাোথাণড় অংে ণেতে গণিে সংখযা েেৃীে 
াইতের ণিে ণেতচ ণখতে। 
েঞ্চম াইতে আবার চেুথশ াইতের সাতথ ৯ 
ণমণতে োাঁচণট সংখযা ণখতে। 
এখে, ধরুে ণেতচর মতো োাঁচণট সংখযা োাঁড়াতা, 
৮৪৯৫৭ 
৩৫২৬৯ 
৬৪৭৩০ 
৩৬০২১ 
৬৩৯৭৮ 
যার প্রথমণট ছাড়া বাণেগুতা আেোর জাো 
যেই। 
োরেতরও আেণে সবগুতা োাঁচ অংে ণবণলষ্ট 
সংখযার যযাগফ বত ণেতে। 
যযাগফণট হতব ২৮৪৯৫৫। 
ণেভাতব যবর েরতবে? খবুই সহজ। প্রথম 

সংখযাণট যথতে ২ ণবতোগ েরুে, ৮৪৯৫৫ হতা। 

এবার যগাটা সংখযাণটর আতগ আতরেণট ২ বণসতে 

ণেে। উত্তর যবণরতে এতা!!  

“গণিতের জাদু!!!” 

সাজ্জাে যহাসাইে জমু্মা 
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পয্ারালাল বােয়ালিজঃ ভাiরাস কথন 
িক খবর? েকমন আছ?  

েতামরা িন য়i aেনক ভাল আছ! আিম না ভাল েনi! শরীরটা ভাল যাে  না। ডাkার মশাi eর কােছ িগেয়িছলাম, 
বলেলন আমার নািক জািন্ডস!   

সারািদন েয় বেস থাকা, ভাল লােগ না!! 
তুিম িক বলেত পার, জিন্ডস িজিনসটা িক? জিন্ডস িকnু আসেল েকান েরাগ না, eটা আসেল েরােগর লkণ। জিন্ডস 
হoয়া মােন আসেল রেk িপtরস বা িবিলrিবেনর মাtা েবেড় যাoয়া। দাড়ঁাo!! eiখােন আেরা িকছু বয্াপার আেছ! 
eখন েসgেলা থাক,আমরা েসgেলা পের জানেত পারেবা। আপাতত eiটুkন মাথায় রােখা েয রেk িবিলrিবেনর মাtা 
েবেড় যাoয়ার ঘটনােক জিন্ডস বেল। ei ঘটনাটা ঘটার িপছেন aেনক কারণ থাকেত পাের। তেব, মলূত ৫ টা 
ভাiরােসর কারেণ eটা েবিশ হয়। eেদর নাম gেলা হল েহপাটাiিটস e, েহপাটাiিটস িব, েহপাটাiিটস িস, 
েহপাটাiিটস িড আর েহপাটাiিটস i। eর মােঝ সবেচেয় মারাtক হল েহপাটাiিটস িস ভাiরাস। 

েহপাটাiিটস িব ভাiরােসর eকটা ছিব 

আ া, তুিম িক জান, ভাiরাস িক?? eiটা িকnু 
কিmuটােরর ভাiরাস না! কিmuটােরর ভাiরাস হল 
eকটা িবেশষ ধরেণর েpাgাম, আিম ei ভাiরােসর 
কথা বলিছ না! তাহেল আিম িকেসর কথা বলিছ? 

আস, আমরা eiটা িনেয়i আজেক আDাবািজ করব। 
”Virus” শbটার মােন হল “িবষ”। আেগর িদেন 
মাnষ েকান িবষাk পদাথর্, েযটা েরাগ সিৃ  কের, 
তােকi ভাiরাস বলত। িকnু, eখন িক আর আেগর 
িদন আেছ? িদন বদেল েগেছ না? eখন আমরা 
ভাiরাসেক নতুনভােব িচনেত িশেখিছ। ভাiরােসর 
নতুন পিরচয় হল, েরাগ সিৃ  করেত পাের eমন aিত 
সূkেদহী aেকাষীয় aণজুীব।  

েদখ...েকমন শয়তােনর মত ভাiরাসটা 
তাঁিকেয় আেছ দাঁত েবর কের! 

িক, িকছু বঝুলা না? আের িময়া, তুিম েকন, আিম িনেজi েতা 
বিুঝ নাi!! 

 
চল তাহেল, আমরা "aণজুীব" আর “aেকাষীয়” বয্াপারটা eকটু 
েবাঝার েচ া কির। 
আেগ "aণজুীব" িনেয়i eকটু কাঁটােছড়া কির। "aণ"ু মােন হল 
েছাট, eেkবাের িপি  টাiেপর িজিনস। আর "জীব" মােন েতা 
"জীব" i! তার মােন িক দাড়াল? েছাট সাiেজর জীব। আ া, 
েছাট েতা বঝুলাম, িকnু কত েছাট? eকটা িতিমর সামেন তুিম 
েতা eকবােরi েছাT, তুিমo িক তাহেল aণজুীব? 

সাiদ আেনায়ার anজ 

49



নাের ভাi, রাগ কiেরা না, তুিম aণজুীব না!! aণজুীব হল 
তারাi, যারা eতi েছাট েয oেদর খািল েচােখ েদখাi 
যায় না। oেদর েদখেত হেল মাiেkােsাপ লােগ। আমরা 
আজ যােদর িনেয় আDাবািজ করব, েসi ভাiরাস হল 
eকধরেণর aণজুীব।   
ভাiরােসর সাiজ কতটুk জােনা? eক iি র আড়াi 
েকািট ভােগর eক ভাগ! মােন, তুিম েsল ধের যিদ eক 
iি  লmা eকটা দাঁগ দাo, ঐ দাঁগটার মােঝ pায় আড়াi 
েকািট ভাiরাস থাকেত পাের!! ei ভাiরাসেক তুিম 
সাধারণ মাiেkােsাপ িদেয়o েদখেত পারেব না। oেক 
েদখেত হেল েতামার লাগেব শিkশালী iেলkTন 
মাiেkােsাপ। িক িপি র িপি  ের বাবা!!  

েবিশ না... মাt সােড় পাচঁ েকািট gণ বড় কের ei ছিবটা েদখা!! 

eiবার আেসা েদিখ "aেকাষীয়" িজিনসটা িক! aেকাষীয় মােন হল যার েকাষ নাi! 

eiটা আবার িকভােব সmব!! েকাষ না থাকেল কয্ামেন হেব?? সব জীেবরi েতা েকাষ থাকা লােগ! েকাষ িদেয়i না eকটা 
জীেবর েদহ ৈতরী হয়! 

েশান, েতামােক চুিপ চুিপ বিল, ভাiরাসেক বলা হয় জীব আর জেড়র মােঝ েসতুবnন। ei বয্াটা eমনi বদ, বয্াটা eকi 
সােথ জীেবর মত আচরণ কের আবার জেড়র মতo আচরণ কের! ei েয েদখ, ভাiরােসর েকান িনিদর্  েকাষ নাi। 
ভাiরােসর শরীরটা কতgেলা িনuিkক aয্ািসড, েpািটন িদেয় ৈতির; িনuিkয়াস, েকাষ আবরণী, েকাষ িঝlী, িনuিkয়াস- 
িক ু নাi oর! িকnু  বয্াটার েকান িনিদর্  েকাষ না থাকেল িক হেব, েকান জীবn জীবেক কােছ েপেল তার uপর ভর কের 
o pজনন করেত পাের! েকমন শয়তান েদেখছ?? পেরর uপর eiভােব ভর কের থােক বেল ভাiরাসেক বলা হয় 
"পরজীবী"। আর েয জীেবর uপর ভর কের ভাiরাস িটেক থােক, তােক বেল "েপাষক"।   
যাi েহাক, "জীব আর জেড়র মােঝ েসতুবnন" ei বয্াপারটা eখন না বঝুেলo চলেব, ধ ুিজিনসটা েজেন রাখ। তাহেলi 
হেব! :) আ া, eখন আেসা আমরা ভাiরােসর পিরচয়টা িনেয় কেয়কটা পেয়ন্ট কের িলেখ েফিল। তাহেল ভাল মত মেন 
থাকেব।   
  eরা েরাগ সিৃ  করেত পাের।  
  eরা aেকাষীয়।   
  eরা খবু েছাট, শিkশালী iেলkTন মাiেkােsাপ ছাড়া eেদর েদখা যায় না।  
  eরা পরজীবী; েপাষক েদেহর সাহাযয্ িনেয় বংশবিৃd কের। 
তাহেল আমরা ভাiরাসেক েতা িচনলাম! eখন আেসা আমরা ভাiরাস িনেয় আেরা িকছু            
িজিনস জানেত েচ া কির।  

আ... ভাiরাস......বাঁচাo... 

ভাiরােসর কাজi হল েরাগ ছড়ােনা। গাছপালা, জীবজnু সবার মােঝi 
ভাiরাস েরাগ ছড়ায়। eক eক ধরেণর ভাiরাস eক eক রকেমর েরাগ 
ছড়ায়। মাnেষর বসn, েপািলo, হাম, Tয্ােকামা, eiডস, জলাতংক, 
জিন্ডস; গr ছাগেলর বষn, জলাত  সহ আেরা aেনক েরােগর কারণ 
হল ei ভাiরাস। বাডর্ ু , েড ু, সাসর্, iন ু েয় ার কারণo ei 
ভাiরাস। আবার গাছপালার pায় ৩০০ ধরেণর েরােগর কারণ ei 
ভাiরাস!     

50



েকান েকান ভাiরাস আবার আমােদর eকটু eকটু েহl o কের। ei েযমন ধর, েপািলo, বসেnর িটকা- egেলা ei 
ভাiরাস েথেকi ৈতির করা হয়। জােনা, eiডস eর েয ভাiরাস, oর নাম হল HIV। ei HIV েযমন eiডস eর কারণ, 
েতমিন eটা কয্াnার েরােগর িবrেd কাজ কের। মােন, কােরা েদেহ যিদ HIV ভাiরাস থােক, তার কয্াnার হবার সmাবনা 
aেনক কেম েযেত পাের [আ া, eiটা িক ভাল, না মn? মাথায় আসেছ না! :( ]! জিন্ডেসর (িব ভাiরােসর) pিতেষধক 
ৈতরী হয় ভাiরাস েথেক। িকছু িকছু ভাiরাসেক েতা িটকা বািনেয় আমােদর শরীেরi ঢুিকেয় েদয়া হয়!! েজেনিটক 
iি িনয়ািরং eর নাম েনছ? নাম েন থাকেলo বয্াপারটা েবাধ হয় তুিম েবাঝ না। যাi েহাক, eiটা েজেন রাখ েয ei 
েজেনিটক iি িনয়ািরং e বাহক িহেসেব ভাiরাস দাrণভােব বয্বhত হয়। জিমেত েয কীটনাশক েদয়া হয়, তারo িকছু 
িকছু ei ভাiরাস েথেক ৈতির করা হয়। িকছু ভাiরাস আবার বয্ােkিরয়ােদর েমের েফেলo আমােদর েহl কের। েয 
ভাiরাসgেলা eভােব বয্ােkিরয়ােদর েমের েফেল, তােদর eকটা গালভরা নাম আেছ। বয্ােkিরয়ার ei খিুনেদর গালভরা 
নামটা হল "ফায" (Phage)। eরকম কেয়কটা ফায ভাiরাস হল T2 ফায, CTX ফায, TLC ফায।  

  

েবিশরভাগ ভাiরাস েবিশ গরম বা ঠান্ডা সh করেত পাের না। তেব িকছু ভাiরাস        
আবার িসেনমার িভেলেনর মত, তাপমাtার েকান েতায়াkাi কের না! oেদর জেn  
িবjানীরা িক কেরন জােনা? িঠক! eকটা িহেরােক ধের আেনন!! েমাটামিুট 
টাiেপর ভাiরাসেদর খনু করবার জেn েয িহেরােক ডাকা হয়, তার নাম হল 
হাiেDােkািরক eিসড! ভাiরাস মশাiরা তাপমাtার সামেন যাi কrক, 
হাiেDােkািরক eিসেডর সামেন িকছুi করেত পাের না! হাiেDােkািরক eিসড 
ঠুশ ঠুশ কের েমের েফেল সব ভাiরাসেদর! eরপরo গডফাদার টাiেপর েয 
ভাiরাসgেলা েথেক যায়, তােদর জেn িবjানীরা িনেয় আেসন িকছু ভয্ািkন আর 
oষধু! তুিম যখন eকদম িপি  িছেল, তখন েতামােক eiরকম কেয়কটা ভয্ািkন 
েদয়া হেয়েছ। মেন আেছ, েছাটেবলা েপািলoর িটকা িনেত েযতা! ঐ েপািলoর 
িটকাo eকটা ভয্ািkন। ভয্ািkন আর oষধু eর তফাৎ হল, ভয্ািkন িদেত হয় 
েরাগ হবার আেগ। আর oষধু েরাগ হেল েরাগ েথেক ভাল হবার জেn েদয়া 
হয়।     
  

uহহ...ei, আমার না িখেদ েলেগ েগেছ aেনক! েমারগ েপালাo হেব নািক?  

 

  

 

 
      ~~~কৃতjতাঃ ফািতমা আিমন (লবুনা আপ)ু, eস eম সাjাদ িবন লিতফ (েসলিফশ িজন)~~~ 

ei ভাiরাসটার নাম হল T2 ফায 
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আিজবনু নাহার 

আেলকজািndয়ার aসmব pিতভাধর sুলিশkক হাiেপিশয়া িছেলন 
গিণত, বীজগিণত o েজয্ািতষশােst িবশারদ। তার দশর্ন িছল িচnার 
aিধকার সংরkণ করা। eকদম িচnামkু থাকার েচেয় ভুল 
ভাবনাgেলােক িতিন ভােলা মেন করেতন। িকnু pিতভা আর িবjান 
মনsতা তােক সেnহভাজন কের তুেলিছল, যা aেনেকর জn ভেয়র 
কারণ হেয় যায়। eরপর িকছু মাnেষর হােত নশৃংসভােব খনু হন িতিন। 

আেলকজািndয়ার বািতঘর—হাiেপিশয়া 

 

তার আিব ার, eেতা pািpর পরo ােnর সােয়n 
eকােডিমেত েযেত পােরন িন িতিন। কারণ ১৯৭৯ 
সােলর আগ পযর্n তারা েকােনা নারী িবjানীেক 
sাগত জানােত পােরিন। তার আিব ৃত েরিডয়াম 
কয্াnার আkাn মাnেষর জীবেন আশার আেলা 
বেয় eেনিছল। ek-ের eবং েরিডo েথরািপ 
িচিকৎসায় েরিডo eয্ািkিভিট রি  তার-i 
আিব ার। 

েমির kির 

১৯০৩ সােল িফিজk eবং 
১৯১১ সােল েকিমিsTেত dবার 
েনােবল পরু ার pািpর ei 
েগৗরব আজo েকবল েমির 
kিরর। 

eিলজােবথ গয্ােরট eন্ডারসন  
pথম িbিটশ মিহলা ডাkার িতিন। 
ঔষধ o িচিকৎসা সামgী pstত o 
িবেkতা েগা ীর কােছ তার 
gহণেযাগয্তা  থাকেলo তারা  
drত ei েkেt নারীর anpেবশ 
েরাধ করেত তােদর িনয়ম কাnন 
পিরবতর্ন কের। 

ei আiন সংsরণ করেত দীঘর্িদন লড়েত হেয়েছ 
তােক। যার ফলrিতেত ১৮৭৬ সােল 
িচিকৎসািবjােন নারীরা নতুনভােব আসার anমিত 
পায়। 

বারবারা ময্াক িkন্টক  

১৯৮৩ সােল িতিন েনােবল 
পরু ার পান। তার কাজ িছল 
মলূত uিdদ িনেয়।িতিন 
েদিখেয়িছেলন িকভােব িজন 
েkােমােজােমর চারপােশ 
আবিতর্ত হয়। 
পrুষ েকিndক সমােজ েকবল পrুেষর জn 
িনধর্ািরত গেবষক পদ িনেত asীকার কের িতিন 
েদিখেয়িছেলন িবjান গেবষণা েথেম থােকনা। 

েgস হপার  

িতিন িছেলন মূল্ত 
কিmuটার েpাgামার। 

মহীয়সী ৫ জন নারী িবjানী  

মািকর্ন েনৗবািহনীেত সবেচেয় 
িসিনয়র কমর্কতর্া িহেসেব 
দীঘর্িদন কাজ কেরন িতিন। 
কিmuটার বাগ eবং 
কিmuটার লয্াংgেয়জ 
COBOL তারi আিব ার।   
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চেকােলট pীিত 

চেকােলট!! আিম চেকােলট খাব। েছাট েবলায় আমরা কম 
েবশী e কথা বেলিছ। বড় হবার পরo aেনেকরi চেকােলট  
pীিত থােক। বাবার কােছ চেকােলট চাiেল মােঝ মােঝ বকা 
েখতাম। দাঁেত েপাকা ধরেব, েমাটা হেয় যােব িবিভn কথা 
বেল চেকােলট খাoয়া েথেক দূের রাখেতন। আর আমার মন 
খারাপ হেয় েযত। ভাবতাম বড় হেয় rম ভিতর্ চেকােলট 
িকেন রাখব। খবু পছেnর বেল বড় হেয় চেকােলট িনেয় 
িবsর পড়ােশানা r করলাম। আsন েজেন েনi চেকােলট  
কতটুk kিতকর। 
চেকােলট ৈতরী হয় েকােকা িবন(cocoa bean) েথেক। 
eর সােথ চিবর্(fat)  িমিশেয় g ঁেড়া করা হয় eবং  

পরবতর্ীেত কিঠন eকটা আকার েদয়া হয়। চেকােলেট 
েকােকার uপিsিতর uপর eেদর  pকারেভদ করা হয়।‘Dark 

Chocolate’ o eক pকার চেকােলট যার aপর নাম 
‘Black Chocolate’। Dark Chocolate  e ৩৫%  েকােকা 
eর সােথ িচিন o চিবর্ থােক। e ধরেনর চেকােলট ৭০% 
েথেক ৯৯% শk(solid) হেয় থােক। Dark Chocolate 
খািল খাoয়া যায়, আবার রাnায় o বয্বহার করা যায়। Dark 
Chocolate  িকnু kিতকারী নয়, বরং uপকাির। 

 Dark Chocolate hৎিপেNর জn uপকািরঃ গেবষণায় েদখা েগেছ েয, সpােহ ৩ েথেক ৪ বার al পিরমােণ  
Dark Chocolate েখেল u  রkচাপ কেম যায়। eিট রkpবাহেক আরo সচল কের eবং রk জমাট বাঁধেত 
বাধা pদান কের। iহা আেটর্িরoেস্kেরািসস (arteriosclerosis) নামক বয্ািধ ধমনী দঢ়ৃ হেয় যাoয়া pিতেরাধ 
কের। Dark Chocolate  েকােলেsরল (LDL) কমায়। 

 
Dark Chocolate মিsেsর জn ভােলাঃ  hদিপেNর পাশাপািশ eিট মিsে র জno েবশ uপকারী। sতরাং 

eিট sিৃতবধর্ক িহেসেব কাজ কের। Dark Chocolate েbন েsTােকর ঝঁুিক aেনকাংেশ কিমেয় েদয়। eেত 
েসেরাটিনন নামক eক pকার পদাথর্ থােক যা িবষnতা দূর কের। eেত eমন িকছু রাসায়িনক dবয্ থােক যা 
আমােদর মানিসক েচতনার unিত ঘটায়। iহােত phenyl ethylamine (PEA) নামক eক ধরেণর  রাসায়িনক 
পদাথর্ থােক যার কারেণ মেন হয় েয আপিন েpেম পেড় েগেছন। PEA  eন্ডারিফন( endorphins) িনঃসরেণ 
মিsে  udীপনা সিৃ  কের, তাi চেকােলট েখেল খবু খিুশ খিুশ লােগ। eেত খবু সামাn পিরমােণ কয্ােফiন 
নামক udীপক থােক। ১.৫ আun eর eকিট ডাকর্ চেকােলট বাের মাt ২৭ িমgা কয্ােফiন থােক যা kিতকর 
নয়। 

 
Dark Chocolate eিন্টaিkেডন্টময়ঃ Dark Chocolate  e aিতমাtায় eিন্টaিkেডন্ট (antioxidant)  থােক 

যা তাrণয্ ধের রাখার কাজ কের। eিন্টaিkেডন্ট েদহেক মkু মলূক মkু রােখ। মkু মলূক gেলা েকােষর সাধারণ 
কাযর্াবিলেত বাধা pদান কের tেকর কয্াnার সিৃ  কের িকংবা বাধর্েকয্র কারণ। তাi Dark Chocolate  বয়স ধের 

rবাiয়াত তানিজল 
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Dark Chocolate দাঁেতর জn uপকািরঃ eেত aেনক খিনজ uপাদান েযমন কয্ালিসয়াম, ময্াগেনিসয়াম , 
আয়রন থােক যা দাতঁ o হােড়র জn uপকাির। eেত  Theo bromine থােক যা eনােমল দঢ়ৃ কের  eবং দােঁতর 
kয় েরাধ কের। তেব aবশয্i িনয়িমত দােঁতর যt িনেত হেব। 

 
Dark Chocolate  e pচুর পিরমােণ খিনজ dবয্ থােকঃ  Dark Chocolate  e pচুর পিরমােণ িভটািমন o 

খিনজ লবণ থােক। eেত পটািসয়াম, কপার, আয়রন, ময্াগেনিসয়াম থােক। পটািসয়াম o কপার েsTাক pিতেরাধ 
কের। ময্াগেনিসয়াম ডায়েবিটস o u  রkচাপ pিতেরাধ কের। আয়রন eেনিময়া (Anemia)-র হাত েথেক বাঁচায়।  

 

সেবর্াপির eিট েখেত খবু মজা। তেব eকটা বয্াপার 
লkয্ণীয় েয, Dark Chocolate eর 
Chocolate সােথ আমােদর dধ িমিশেয় খাoয়া 
েথেক িবরত থাকেত হেব। কারণ Milk Chocolate  
sাsহািনকারক। 

তথয্কিণকা- তারামাছ 
১। তারামাছেক (starfish) মাছ বলা হেলo তা িকnু মাছ নয়। তারা Echi-
nodermata পেবর্র pাণী। eেদর pায় ২০০০ pজািত রােয়েছ। 
২। তারামােছর েকান মিs  eবং রk থােক না। রেkর বদেল eেদর 
eক ধরেণর oয়াটার ভয্াsুলার িসেsম (water vascular system) 
রেয়েছ। 
৩। pচিলত ধারণাnসাের, তারামােছর সব pজািতরi ৫িট কের বাh, িকnু 
তা সতয্ নয়। িকছু pজািতর aেনক েবশী বাh রেয়েছ। েযমন সযূর্মখুী 
তারামােছর (Sunflower Star) ৪০িট পযর্n বাh হেত পাের। 
৪। তারামােছর েবিশরভাগ ভাiটাল aগর্ান (vital organ) তােদর বাhেত 
থাকায়, ধমুাt eেদর েকndীয় বলয় (central disk) eর সােথ eকিট 
িবি n বাh akত থাকেলi e েথেক পনুরায় আেরকিট তারামােছর জn 
হoয়াo সmব। 
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মহাকােশর দানব: রেকট 

sিবশাল মহাকাশ িনেয় মাnেষর জlনা কlপনার কমিত েনi। মহাকাশ-aিভযােনর pথম িদেক  বায়মুন্ডেলর িবশাল 
পিরিধ  ছািড়েয়  েকান  িকছু  পাঠােনার কথা ভাবা হেতা। েবলনু aথবা  eেরােpন e uড়ােত  েগেল  লােগ  বাতাস। 
বায়মুন্ডেলর পিরিধ েতায়াkা না কেরi পিৃথবীর টান বা আকষর্ণ িছেড় েবিড়েয় েযেত পাের  eমন যnti হল  রেকট। 

আsন েজেন েনi রেকট িকভােব কাজ কের? 
আসেল রেকট হেলা eকিট ঘাত iি ন। েয iি ন কাজ কের পিন্ডত িনuটন সয্ার eর  ততৃীয়  
সtূ  anসাের। মহামলুয্বান েসi stিট হলঃ  pেতয্ক  িkয়ারi  সমান  o  িবপরীত  pিতিkয়া 
আেছ। ei  সtূ কােজ  লািগেয়  িনuটন সয্ার বা -চািলত গািড়র  কথা েভেবিছেলন।  
রেকটেক eকিট  বdপােtর সােথ তুলনা করা যাক। ei পােt যিদ চাপ সিৃ  করা হয় তাহেল   
চািরিদেক  চােপর  পিরমাণ  সমান হেব। িকnু  পােtর  eকিদেক  যিদ  ফাঁক  থােক,  তেব  
েসিদেক  চাপ  িকছুটা কেম যায়। িকnু তার  uেlা  িদেকর aংেশ চােপর মান আেগর মেতাi  
থাকেব। ফেল  পাtিটর  ei  চাপ  িনkমেনর uেlা  িদেক  pচুর গিত aজর্ন কের। িঠক ei 
কারেণi রেকট ঘাত(গিত) aজর্ন কের, যা  তােক  েটেন িনেয়  যায় দূর, বhdের। 
রেকেটর iি েনর দহণi েঠেল িনেয় যায় রেকটেক। ei েঠলা বা ঘাত িনভর্র কের jালািন েপাড়ার 
হার o udূত গয্ােসর িনঃসরণ েবেগর uপর। ঘােতর মাপ েনoয়া হয় পাuেন্ড। eক পাuন্ড 
jালািন eক েসেকন্ড ধের পড়ুেল েয ঘাত ৈতির হয়, তার  নাম  িনিদর্  ঘাত, যা ‘১ েসেকN িনিদর্  
ঘাত’ বেল pকাশ করা হয়।  

মহাশেূn   aিkেজন  েনi, তাi  তরল  aিkেজনo বহন করেত হয়  
jালািনর সে । তরল aিkেজন পিুড়েয় েয রেকট iি েন ঘাত ৈতির হয়, 
তার  িনিদ র্ ঘাত ৩০০ েসেকN। সয্াটানর্ রেকট িকছুদূর oঠার পর eকিট 
পযর্ােয়  তরল হাiেDােজন o তরল aিkেজন পিুড়েয় রেকট eর ঘাত সিৃ  
করা  হয়। তখন তার িনিদ র্ ঘাত দাঁড়ায় ৪০০ েসেকন্ড। ei জাতীয় 
রেকেটর সাহােযয্i েসািভেয়ত o মািকর্ন িবjানীরা চাদঁ, ম ল, বহৃsিত o 
k, eমনিক, gহমNল ছািড়েয় েpরণ কেরেছ বh মহাকাশযান। 

uপেরর ছিবেত eকিট রেকেটর মলূ aংশ েদখােনা হেয়েছ। jালািন o 
aিkেজেনর জn dিট  পথৃক কk আেছ। পাm  চািলেয় jালািন আর 

aিkেজনেক আনা হয় রেকট-iি েন। iি েনর নীেচ নেজল িদেয় pচন্ড েবেগ গয্াস েবিরেয়  আেস। নেজেলর কাজ 
iি েনর  দহনজাত গয্াসেক বাiেরর িদেক যত েবিশ সmব গিতেবগ েদoয়া। রেকট েথেক েবিরেয় আসা গয্ােসর িনঃসরণ 
েবগ যত েবিশ হেব রেকটo তত drত oপের uঠেব। রেকেটর নীেচর ডানা তার গিতপথ িনয়ntণ কের।  

ei ভােবi রেকট মহাকােশ ছুেট েবড়ায়।। 

          েমা: ফািহdল iসলাম শাoন 
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িপগিম  মারেমােজট 
rবাiয়াত তানিজল 

d  েছেলেপেলেদর আমরা বাnর বা বানর বেল থািক। কারণ বানরo সবসময় d ািমেত েমেত থােক। বানর মােনi 
চ ল eক pাণী। হরদম oেদর ছুেটাছুিট আর লাফ ঝাঁপ সবার নজর েকেড় েনয়। oেদর মজার কাNকারখানা সবাiেক 
তাক  লািগেয় েদয়। ei বানরkেল সবেচেয় েছাট আকৃিতর বানর হে  ‘িপগিম মারেমােজট’। সহজ বাংলায় বলেল 
‘etটুkন  বানর’। eেদরেক েবঁেট বানর aথবা আ ুল বানর o বলা হয়। 

ৈবjািনক নামঃ Cebuella pygmaea 

ৈবjািনক পিরিচিতঃ        

Kingdom: Animalia 

Phylum: Chordata  

Class: Mammalia 

Order: Primates 

Family: Callitrichidae 

Genus: Cebuella 
Species: C. pygmaea 

বসবাস o পিরিচিতঃ দিkণ আেমিরকার বনা েল oেদর বাস। আকাের 
oরা eতi েছাট েয eকজন পণূর্বয়s মাnেষর eকিট আঙুল আঁকেড় ধের 
aনায়ােস থাকেত পারেব eকিট িপগিম বানর। শরীেরর গড় ৈদঘর্য্ সােড় 
চার েথেক ছয় iি । oজন মাt ১১৯ gাম। নারী o পrুেষর সাiজ 
anrপ, যিদo নারী তােদর তুলনায় সামাn ভারী। েলজিট আবার সাত 
েথেক নয় iি  লmা হেয় থােক। eকিট বড় কমলার েচেয়o oরা আকাের 
েছাট। কলা েপেড় খােব িক, কলার oপর চেড় বেস খায় oরা! 

বণর্ঃ গােয়র রং িবিভn রকেমর হেয় থােক িপগিম বানেরর। কারo গােয়র 
রং ধসূর-বাদািম। eর oপর আবার হলদু েছাপ। কারo গােয়র রং 
তামােট। eর oপর আবার হালকা ফুটিক েদখা যায়। oেদর গােয়র েরাম 
ঘন o লmা হেয় থােক। মেুখ an সব বানেরর মেতা েরাম েনi। পািখর 
মেতা িকিচরিমিচর কের িনেজেদর মেধয্ ভাব িবিনময় কের oরা। 
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sভাবঃ িপগিম বানর দল েবেঁধ গােছ বাস কের। eকিট দেল সাধারণত চার 
েথেক ১৫িট সদসয্ থােক। eকসে  কেয়কিট কের বা া েদয় oরা। eক েথেক 
েদড় বছেরর মেধয্ বা াgেলা বড় হেয় যায়। মা o বাবা বানর uভয়i বা া 
লালন-পালন কের। তীk দাঁত, লmা নমনীয় আঙুল o ধারােলা নখ িপগিম 
বানেরর শারীিরক সmদ। সাধারণত গােছর লতাপাতা, রস, ছাল-বাকল, ফুল, 
মধ,ু েপাকামাকড় o ফলপাকড় েখেয় বাঁেচ oরা। আয় ু১৫ েথেক ২০ বছর। 

খাদয্ঃ  eেদর pধান খাদয্ মলুত গােছর 
বাকল েথেক িনঃসতৃ আঠা(Gum)। eরা 
িনিদর্   গােছর বাকেল দাঁত aথবা নখ িদেয় 
খিুচেয় গতর্ কের আঠা িনঃসরেণর বয্বsা কের 
থােক।  

বংশিবsারঃ  eরা মেনাগয্ািম pকৃিতর eবং 
eকজন আর eকজন eর সােথ সারা জীবন 
eক সােথ থােক। eেদর eেককিট দেল ২ 
েথেক ১০ জন েবঁেট বানর থােক। 

েনi তেব বছেরর েম,জনু,aেkাবার eবং জাnয়ািরর েশষ িদেক pজনন েবশী হেয় থােক। বা া বানরgেলার েদখােশানা 
eেদর মা, বাবা িকংবা দেলর an েকান বড় িপগিম কের থােক। eরা মেুখ কের বা াgেলােক eক জায়গা েথেক আেরক 
জায়গায় িনেয় যায়। েবঁেট marmosets গােছ তােদর সময় কাটায় eবং িদেন সবেচেয় সিkয় থােক।  

eখােনi থাকেলা। eখন চলনু েজেন িনi িকছু pাণী সmেকর্ মজার িকছু তথয্ 

১। েপ ুiন পািখ যিদ কখনo িনেজর েকােনা বা ােক হািরেয় েফেল তখন eিট pায় an েপ ুiেনর eকিট বা া 
চুির করার েচ া করা। িকnু খবু কম সমেয়i eভােব eকিট েপ ুiন পািখ বা া চুির করেত সফল হয়। কারণ pিতিট 
েপ ুiন পািখ তােদর বা ার িদেক সজাগ দিৃ  রােখ eবং আেশপােশর েপ ুiনরাo eেক aেnর বা ার িদেক 
েখয়াল রােখ। 
২। সাপ তােদর খাবার েক দাঁত িদেয় কামড়ােত aথবা িছঁড়েত পােরনা। eজn তারা তােদর িশকার েক পেুরাটা 
eকসােথ িগেল েফেল। 
৩। sলচরেদর মেধয্ সবেচেয় drতগামী pাণী হল িচতা। pাpবয়s eকটা িচতা ঘNায় ১১২ েথেক ১২০ িকেলািমটার 
েবেগ েদৗঁড়ােত পাের। িচতা িবড়ােলর মত গরগর শb করেত পাের িকnু বাঘ িকংবা িসংেহর মত গজর্ন করেত 
পােরনা। 
৪। পিৃথবীেত ei পযর্n pাp pাণীেদর মেধয্ সবেচেয় বড় হল নীল িতিম। eিট লmায় ১১৫ ফুট eবং oজেন ১৫০ 
টন পযর্n হেত পাের। েযটা  সিতয্i aিব াসয্।। 
৫। হােয়নার পিরপাকতেnt aিতমাtায় aয্ািসিডক তরল থাকার কারেণ eর হজমীশিk aেনক েবশী। eিট িশকােরর 
tক েথেক r কের দাতঁ, িশং, হাড়ঁ সব হজম কের েফলেত পাের। 
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দাrণ সব iueসিব গয্ােজট  
কিmuটােরর বhল বয্বhত eকিট iন্টারেফস হল iueসিব (iuিনভাসর্াল িসিরয়াল বাস)। আজকাল pায় েবিশরভাগ 
কিmuটার পাটর্সেক iueসিব িহেসেব বয্বহার করা হে । েপন Dাiভ, হাব, কাডর্ িরডার, হাডর্িডs, মেডম,  িকেবাডর্, 
মাuস, sীকার েথেক r কের আেরা কত িকছু েয iueসিব  িডভাiস িহেসেব বয্বhত হে , তার েকান iয়tা েনi। 
েযেহতু েডsটপ eবং লয্াপটপ েথেক ৫ েভােlর পযর্াp কােরন্ট পাoয়া যায়, তাi েমাবাiল েফান, MP4 iতয্ািদর চাজর্ 
েদয়ার কােজ iueসিবর কদর েবশ ভােলাi।  সবেচেয় মজার বয্াপার হল iদািনং েটিবল লয্াm, ফয্ানসহ আেরা aেনক 
িকছুi iueসিব িডভাiস িহেসেব পাoয়া যাে । েতমনi িকছু িবিচt ধরেণর iueসিব িডভাiেসর সােথ eবার 
আপনােদর পিরচয় কিরেয় েদব। 

USB Fishquarium 
 
েদখেত িক aয্াkিরয়াম মেন হে ? aথবা েটিবল ঘিড় বা েটিবল লয্াm, নািক কলমদািন? hা,ঁ সবকটাi আেছ eর 
মােঝ। তেব মজার বয্াপারটা হল, eটাo eকটা iueসিব িডভাiস। আকষর্ণীয় ei aয্াkিরয়ােমর মত েদখেত 
iueসিব িডভাiসিটেত আেছ কলমদািন, েটিবল লয্াm eবং ঘিড়। aথর্াৎ, eেকর িভতর সব। কিmuটার েথেক ৫ 
েভােlর পযর্াp কােরন্ট িদেয়i eর সবিকছু চেল।  
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েকাl িDংকস যিদ ঠাNা না থােক, 
তাহেল েসটা পান কের মজা পাoয়া 
যায়না। ei েয িডভাiসটা েদখেছন, 
েসটা eকটা iueসিব িডভাiস। 
কিmuটােরর সােথ লািগেয় আপিন 
েকাl িDংকেসর তাপমাtা কমােত 
পারেবন। আবার যিদ আপিন তাপমাtা 
বাড়ােত চান, তেব েসটাo পারেবন। 
মাt ১০ িমিনেটi আপিন িDংকেসর 
তাপমাtা বাড়ােত বা কমােত পারেবন। 
পেুরা িডভাiসটা চলেব iueসিব 
পাoয়াের। oজন মাt ৪২০ gাম। 

USB Chiller and Warmer 

USB Heating Gloves 
 

শীতকােল কখেনা িক আপনার ঠাNায় হাত জেম 
যাoয়ার aিভjতা হেয়েছ? aথবা eয়ার-
কিন্ডশনড rেম বেস কিmuটাের কাজ করার 
সময় হাত জেম েগেল েতা কাজ করেত েবশ 
asিবধায় পড়েত হয়। িঠক েস সময় হাতেক 
গরম রাখার মত িকছু eকটার খবু pেয়াজনীয়তা 
anভব হয়। আর হাতেক u  রাখার জn eমন 
eক ধরেণর gাভস আেছ, যা কিmuটােরর 
iueসিব েপােটর্ লািগেয় বয্বহার করা যায়।  
ei gাভস eর িভতের eকিট Warmer Pad 

আেছ, যা হাতেক u  রােখ। যখনi gাভসিট 
হােত পেড় eটােক iueসিব েপােটর্র সােথ যkু 
করেবন, ei Warmer Pad eর কারেণ 
আপনার হাত u  হেত r করেব। যারা 
শীতpধান েদেশ থােকন, তােদর জn েবশ 
দরকারী eকিট গয্ােজট। 
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দাrণ সব iueসিব িডভাiস 

USB Mushroom Lamp 
(USB মাশrম লয্াm) 
মাশrেমর মত েদখেত চমৎকার ei 
লয্াmিট আসেল eকিট iueসিব িডভাiস। 
মাশrেমর uপের চাপ িদেয় eিটেক 
jালােত, আবার বn করেত পারেবন। 
রােতর েবলা যখন বাসার সবাi ঘিুমেয় 
পড়েব eবং আপনােক rেমর লাiটিট বn 
করেতi হেব, তখন ei গয্ােজটিট আসেলi 
aেনক কােজ িদেব।  

USB Rats Speaker 
আের id ঁেরর মত েদখেত eটা আবার িক? েন aবাক হেত 
পােরন েয eটা আসেল িsকার! দাrণ িডজাiেনর ei 
িsকারিটর িবl-iন aয্ািম্pফায়ার থাকায় eর সাuন্ড 
েকায়ািলিট েবশ ভাল। eর ভিলuম কেন্Tাল siচিটেত নীল 
রেঙর LED indicator ei িডভাiসিটেক আেরা আকষর্ণীয়তা 
িদেয়েছ। চমৎকার ei িsকারিট িকnু iueসিব িsকার। 
aথর্াৎ, িsকারিটেক চালােত আপনােক আলাদা েকান 
কােরেন্টর েসােসর্র pেয়াজন েনi। আপনার কিmuটােরর সােথ 
যkু করেলi eিট চলেব। তাi, যােদর লয্াপটপ আেছ, কােরন্ট 
চেল েগেলo মেনর আনেn গান নেত পারেবন। তেব eেত 
আপনার লয্াপটেপর বয্াটািরর চাজর্ drত েশষ হেয় যােব।  

USB Rubber Man Web Cam 
িক ভাবেছন, eটা িক হেত পাের? েখলনা েরাবট? যিদ তাi েভেব 
থােকন, তাহেল ভুল ধেরেছন। আসেল eটা হে  oেয়বকয্াম। মাt 
95g  oজেনর ei VGA কয্ােমরািট 640 x 480 েরজযু্েলশেনর 
ছিব বা িভিডo ধারণ করেত পাের। eর কয্ােমরাযkু মাথািট আপিন 
sিবধামত েযেকান েকােণ ঘরুােত পারেবন। তেব সাবধান! বাসায় 
েছাট বা া থাকেল েখলনা েভেব eটা িনেয় েখলাধলুা r কের 
িদেত পাের। তাi বা ােদর েথেক িনরাপেদ রাখেত ভুলেবন না। 
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িবjােনর ম  গয্ালািkকায় আপিনo হেত পােরন আমােদর বnু। আপনার িবjান িবষয়ক িচnা, িলখা eবং ময্াগািজন 
িনেয় পরামশর্ পািঠেয় িদন আমােদর েমiল কের। আর আমােদর bেগ েযাগ িদেয় িলখনু eবং জাnন িবjানেক িনেজর 
মত কের। েযাগ িদন িবjান আেnালেন। 

আমােদর লkয্ o uেdশয্: 
 
১. ছাt-ছাtীেদর িবjান িশkায় আgহী কের েতালা । 
 
২. িবjােনর কিঠন িবষয়gেলােক সহজভােব uপsাপন করা  
 
৩. ছাt-ছাtীেদর নতুন নতুন pযিুkর সােথ পিরিচত কের েতালা  
 
৪. পাঠয্বigেলার নানান িবষেয়র সহজেবাধয্ বয্াখয্া িদেয় িশkাথর্ীেদর িবjানভীিত দূর করা  
 
৫. সেবর্াপির, সকল মাnেষর জn িবjান িনেয় আেলাচনার জn eকিট েkt ৈতির করা  
মলূত, পুঁিথগত িবদয্ার বাiের eেস সবার aেলাচনার মাধয্েম আমােদর েদেশর িবjান eিগেয় যােব ei pতয্াশা িনেয়  
eবং জানেবা, বঝুেবা, িশখেবা িবjান- ei েsাগানেক সামেন েরেখ আমােদর পথচলা।  

আমােদর যিদ েকান anদান িকংবা আমােদর ময্াগািজেন িবjাপন িদেয় সাহাযয্ করেত চান, েসিটo হেব আমােদর 
জn aেনক বড় pািp। েয েকানরকম সহায়তা eবং িবjাপেনর জn িনেচর েমাবাiল নাmার eবং i-েমiেল 
েযাগােযাগ করেত পােরন। আপনােদর সবার সহায়তায় আমােদর spিট eিগেয় যােব ei pতয্াশা রiেলা। ধnবাদ 
সবাiেক।  

েমাবাiল:               ০১৭১৭১৮৮৪১৪, ০১৭১৭৫৩৮৫২৫. 
েমiল কrন:           admin@bigganbangla.com, info@bigganbangla.com 
েফiসবেুক আমরা:    www.facebook.com/mgalactica 
oেয়বসাiট:            www.bigganbangla.com 
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