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১.স্টিফেয যস্ 

 

অভাফদ্য প্রফযযফিয স্টিেআ খুফআ িভ ভফয জন্য। অয এআ ক্ষস্টিফিয স্টিফে এআ ভাস্টফফেয খুফ িভ 

ংআ অভাফদ্য ফক্ষ দদ্খা ম্ভফ। স্টিন্তু ভানুল খুফআ দিৌযুরী প্রজাস্টয। দ জানফয চা, ঈত্তয দখাঁফজ। এআ 

দিাভর-িফ ায ৃস্টিফীয ফুফি জন্ম গ্রন িফয ঈফযয সুস্টফার ভািা অয নক্ষত্রুঞ্জ দদ্ফখ মুফে মুফে অভাফদ্য 

ভয ভানুল াজাফযা প্রশ্ন িফয দেফছ: এআ দম ভাস্টফফে অভযা অস্টছ, এফি দফাঝায ঈা িী? এআ ভাস্টফফেয অচযি 

দিভন? ফািফযায প্রিৃস্টযআ ফা দিভন? ফস্টিছু দিািা দিফি এফরা? ভাস্টফফেয ৃস্টিফয স্টি দিাফনা ৃস্টিিযতায 

প্রফাজন অফছ? অভাফদ্য দফস্টয বােআ এফ প্রশ্ন স্টনফ াযাক্ষি ভািা ঘাভা না, স্টিন্তু প্রা প্রফযযফিআ িখফনা না 
িখফনা এফ প্রশ্ন স্টনফ স্টচন্তা িফয। 

াধাযিয এ প্রশ্নগুফরা স্টছফরা দ্তফন এখস্টযাফয, স্টিন্তু দ্তফনয ভযৃুয ঘফেফছ। দ্তন ফযিত ফফছ জ্ঞান-স্টফজ্ঞাফনয 

স্টফফল িফয দ্ািতস্টফজ্ঞাফনয অধুস্টনি ফ ঈন্নফনয াফি যার যাখফয। এখন স্টফজ্ঞানীযাআ ফযযয ন্ধাফন অভাফদ্য 

এিভাত্র অফরািফস্টযতিা। এআ ফআফয ঈফেশ্য ফে াম্স্টযিযভ অস্টফষ্কায এফং যাস্টিি গ্রেস্টযয অফরাফি এফ 

প্রফশ্নয ঈত্তয দদ্া। এফ বফজ্ঞাস্টনি গ্রেস্টয অভাফদ্য ভাস্টফফেয এফং যাফয অভাফদ্য ফস্থাফনয এি নযুন স্টচত্র 

অঁিফয ক্ষভ ফফছ দমো েযানুেস্টযি স্টচত্র দিফি ফনিোআ অরাদ্া, এভনস্টি রৃফি দ্ি অফেয স্টচত্র দিফি 

ফনি খাস্টনআ স্টবন্ন। ফশ্য, এআ নযুন ধাযিায খড়ায আস্টযা প্রা এি যাব্দী ুযাফনা। 

ভাস্টফে ম্পফিত েযানুেস্টযি ধাযিা নুমাী দম দিাফনা ফস্তু সুস্টনধতাস্টযয ফি স্টযভ্রভন িফয এফং যায এিো 
সুস্টনস্টদ্তি যীয িাফি। স্টনস্টদ্তি ভফ অভযা যায ফস্থান ুঙ্খানুুঙ্খ বাফফ স্টনধতাযি িযফয াস্টয। মস্টদ্ বদ্নস্টিন 

ফনি িাফজআ এআ ধাযিা দ্ারুি িামতিয, স্টিন্তু ১৯২০ য স্টদ্ফি দদ্খা মা এআ „ক্লাস্টিযার‟ ধাযিা স্টদ্ফ দবৌয 

জেফযয াযভািস্টফি  স্টযাযভািস্টফি িফয দমফ অায ঈদ্ভে ঘেনাভূ ঘফে দফফয দিাফনা ফযাখযা দভফর 

না। যাআ এয ফদ্ফর যখন এিো স্টবন্ন যাস্টিি িা াফভায অশ্র স্টনফয  মায নাভ দিাান্োভ দ্ািতস্টফদ্যা। এফ 

স্টযাযভানস্টফি ঘেনায ফিতনা দিাান্োভ দভিাস্টনফেয নুভানগুফরা খুফআ স্টনবুতর এফং এফদ্যফি মখন ফৃত্তয 

ফস্তুভফূয ঈয প্রফাে িযা  যখন ক্লাস্টিার যফিয নুভানভফূয াফি স্টভফর মা। স্টিন্তু দিাান্োভ এফং 
ক্লাস্টিার দ্ািতস্টফদ্যা দবৌয ফািফযায ম্পূিত স্টবন্ন রৃস্টে ধাযিায ঈয ফস্টস্থয। 

দিাান্োভ যিফি স্টফস্টবন্ন বাফফআ ফিতনা িযা ম্ভফ, যফফ ফফচফ জায(আনেুআস্টেব) ফিতনাো স্টদ্ফফছন 

স্টযচাডত (স্টডি) পাআনভযান, িযাস্টরফপাস্টনতা আন্সস্টেস্টেঈে প দেিফনারস্টজয এিজন ফস্টিতর চস্টযফত্রয স্টধিাযী স্টফজ্ঞানী, 
স্টমস্টন িখফনা িখফনা িাফছযআ এিো স্টস্ল ফাফয ফফঙ্গা ড্রাভ ফাজাফযন। পাআনভযাফনয ভফয, এিো স্টফিভ রৄধু ভাত্র 
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এিোআ ঘেনাপ্রফা ন ফযং ম্ভাফয ির ঘেনাপ্রফাফয ভস্টি। অভাফদ্য ঈত্তয দখাঁজায ফি অভযা পাআনভযাফনয 

এআ দ্ধস্টযফি স্টফফদ্ ফযাখযা িযফ এফং এো প্রফাে িফয দদ্খফফা দম ভাস্টফফেয দিাফনা এিি ঘেনাপ্রফা 

(আস্টযা) দনআ, এভনস্টি এয দিাফনা স্বাধীন স্টিেআ দনআ। ফনি দ্ািতস্টফজ্ঞানীয িাফছ এো বফপ্লস্টফি দিাফনা 
ধাযিা ভফন ফয াফয। অধুস্টনি স্টফজ্ঞাফনয ন্য ফনি ধাযিায ভয এো অভাফদ্য াধাযিজ্ঞাফনয াফি দভফর 

না। স্টিন্তু াধাযিজ্ঞান দযা বযস্টয  বদ্নস্টিন স্টবজ্ঞযায অফরাফি, যযাধুস্টনি প্রমুস্টিয াাফময দদ্খা াযভানস্টফি 

জেৎ ফা অস্টদ্ ভাস্টফফেয স্টচফত্রয ঈয স্টবস্টত্ত িফয ন। 

 

অধুস্টনি দ্ািতস্টফজ্ঞাফনয ঈদ্বফফয অফে াধাযিয বাফা য স্টফফেয ির জ্ঞানআ যাস্টয মতফফক্ষফিয ভাধযফভ 

রাব িযা ম্ভফ িতাৎ দিাফনা এিো ফস্তুফি অভাফদ্য আস্টিভফূয ভাধযফভ অভযা দমবাফফ নুবফ িস্টয ফস্তুগুস্টর 

দযভনআ। স্টিন্তু অধুস্টনি দ্ািতস্টফজ্ঞাফনয চভিপ্রদ্ াপরয- দমো অভাফদ্য বদ্নস্টিন স্টবজ্ঞযা ন, ফযং পাআনভযাফনয 

ধাযিায ভয ধাযিায ঈয স্টবস্টত্ত িফয প্রস্টযস্টিয- দিফি দদ্খা মা দম ফািফযা দযভন ন। যাআ ফািফযায প্রচস্টরয 

যর স্টচত্র অধুস্টনি দ্ািতস্টফজ্ঞাফনয াফি সুঙ্গয ন। এ ধযফিয স্টফভ্রাস্টন্ত দভািাফফরা িযফয অভযা দম দিৌফরয 

অশ্র স্টনআ যাফি ফফর রূানস্টনবতয ফািফযা। এআ দিৌরোয স্টছফন ভরূ ধাযিা ফে অভাফদ্য ভস্টিষ্ক, আস্টিভূ 

দিফি াা দপ্রযনায াফফক্ষ ফািফ জেফযয এিস্টে িাল্পস্টনি রূ ফা িা াফভা বযস্টয িফয। মখন এভন এিো 
িা াফভা স্টফস্টবন্ন ঘেনাফি পর বাফফ ফযাখযা িযফয াফয যখন অভযা এআ িা াফভাফি এফং এআ িা াফভায ির 

ো স্টনি  ধাযিােয ঈাদ্ানফি ফািফযায বফস্টি ফা যভ যয স্টাফফ গ্রন িস্টয। স্টিন্তু এআ এিআ দবৌয ঘেনাফি 

ফযা ন্য দিাফনা বাফফ িা াফভাফদ্ধ িযা মা, দমখাফন স্টবন্নযয দভৌস্টরি ঈাদ্ান এফং ধাযিাভস্টি ফযফরয 

ফফ। এভন রৃআস্টে স্টবন্ন িা াফভা মখন দিাফনা দবৌয ঘেনাফি স্টনখুয বাফফ নুভান িযফয াফয যখন অয এফদ্য 

এিস্টেফি যস্টেয দচফ দফস্ট ফা িভ ফািফ স্টাফফ স্টচস্টিয িযা মা না; ফযং যখন অভযা স্টনফজয সুস্টফধাভয 

দমফিাফনা এিস্টে িা াফভাফি ফযফায িযায স্বাধীনযা দফ মাআ। 
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স্টফজ্ঞাফনয আস্টযাফ অভযা এফিয য এি ঈন্নযযয যি এফং ধাযিা-িা াফভা অস্টফষ্কায ফয দদ্ফখস্টছ, দআ দপ্লফো 
দিফি রৄরু িফয স্টনঈেন ফ অধুস্টনি দিাান্োভ যি। এআ প্রশ্ন খুফআ স্বাবাস্টফি দম, এআ ধাযা স্টি চরফযআ িািফফ 

নাস্টি এিস্টে যভ যফি স্টেফ িাভফফ, দম যভ যফিয াাফময ভাস্টফফেয ির ফর, ির মতফফক্ষিফি ফযাখযা িযা 
ম্ভফ ফফ? নাস্টি অভযা এফিয য এি ঈন্নযযয যি অস্টফষ্কায িফয দমফযআ িািফফা, িতাৎ এভন দিাফনা যভ 

যিআ অস্টফষ্কায িযা ম্ভফ ফফ না দমোয অয ঈন্নন ম্ভফ ন? এআ প্রফশ্নয সুস্টনস্টদ্তি ঈত্তয অভাফদ্য াফয এখফনা 
দনআ। স্টিন্তু অভাফদ্য াফয এভন এিস্টে যি অফছ দমস্টে স্টনফজফি ির স্টিছুয যভ যি স্টাফফ দ্াফী িযফয াফয; 

মায নাভ এভ-যি। এভ-যিআ এখফনা মতন্ত এিভাত্র ধাযিা-িা াফভা মায দআ ির বফস্টিআ অফছ এিস্টে যভ 

যফিয দম বফস্টিগুফরা িািায িিা। অভাফদ্য যফস্টযত অফরাচনায ফনি ংআ স্টযচাস্টরয ফফ এআ যফিয ঈয 

স্টবস্টত্ত িফয। 

এভ-যিফি স্ট ি এিি দিাফনা যি ফরা মা না। এো ফনিো এি গুে যফিয এিো ভস্টি মায প্রস্টযস্টে দ্স্ 

যি দবৌয ঘেনা ভফুয দিাফনা স্টনস্টদ্তি ংফি ফিতনা িফয। দমন এিো ভানস্টচফত্রয ভয। এো ফায জানা দম 

দিাফনা এিি ভানস্টচফত্র ুফযা ৃস্টিফীয ব-ূযর দি দদ্খাফনা ম্ভফ ন। ভযর ভানস্টচত্র বযস্টযফয দম ভাযিযােয 

স্টবফক্ষ ফযফায িযা , যাফয মযআ ঈত্তয অয দ্স্টক্ষি দভরুয স্টদ্ফি মাা  যযআ দক্ষত্রপরগুফরা স্টফফস্টধতয 

িফয অঁিা ফয িাফি। অয এ ধযফিয ভানস্টচফত্র দিাফনা বাফফআ ঈত্তয অয দ্স্টক্ষন দভরুস্টফন্দু দদ্খাফনা ম্ভফ ন। 

যাআ ুফযা ৃস্টিফীয এিস্টে স্টনবতযফমােয প্রস্টযিৃস্টয বযস্টয িযফয ফর অভাফদ্যফি দিাফনা এিি ভানস্টচফত্রয ফদ্ফর 

এিগুে স্টবন্ন স্টবন্ন ভানস্টচত্র ফযফায িযফয ফফ, দমখাফন এফিিস্টে ভানস্টচত্র ৃস্টিফীয এফিিস্টে ংফি স্টনবুতর বাফফ 

প্রিা িফয। এফং ভানস্টচত্রগুফরায স্টিছু ং এফি-ফযয ঈয অস্টযয ফর এআ অস্টযয ং ঐ এরািায 

বূস্টচত্রফি স্টনবুতর বাফফ ফিতনা িযফফ। এভ-যি ফনিো এভন। এভ-যফিয যিগুফেয স্টফস্টবন্ন দ্স্ যি দদ্খফয 

ফনিভ এফি য দিফি স্টবন্ন ফর যাফদ্যফি অফর এিস্টে ন্তস্টনতস্টয এিি যফিয স্টফস্টবন্ন ং স্টাফফ 

দদ্খা মা। এযা ফে ভরূ যফিয স্টফস্টবন্ন রূ মায এফিিো এফিি ীভা প্রফমাজয, ঈদ্াযন স্বরূ- মখন স্টিছ ু

চরফিয ভান, দমভন স্টিয স্টযভান, খুফআ িভ যায জন্য অফছ এিস্টে যি। এ দমন দআ ভাযফিেয প্রফজিন দিফি 

াা ৃস্টিফীয ভানস্টচফত্রয স্টফস্টবন্ন ং, দম ংফ এিাস্টধি ভানস্টচত্র এফি ফযয ঈয অস্টযয ফফ দ ংফ 

এআ যিভফূয নুভান যস্পফযয াফি সুংয। অয ুফযা বূেফিয দমভন দিাফনা বাফরা ভযর প্রস্টযস্টরস্ট ফা 
ভানস্টচত্র দনআ দযভস্টন দযভন দিাফনা এিি যি দনআ, দমো এিাআ ির ফস্থা ফ ধযফিয মতফফক্ষিফি ফযাখযা 
িযফয াফয। 
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এভ- যি িীবাফফ ৃস্টিস্টফলি প্রশ্নভফূয ঈত্তয স্টদ্ফয াফয দো অভযা ফিতনা িযফ। এআ যি ভফয অভাফদ্য 

ভাস্টফেআ এিভাত্র ভাস্টফে ন। ফযং, এভ-যি ফরফছ এিদ্ভ ূন্য দিফি ফর ংখযি ভাস্টফফেয ূচনা ফফছ। 
যাফদ্য ৃস্টিফয দিাফনা স্টযপ্রািৃয স্টি ফা ইেফযয ংগ্রন প্রফাজন দনআ। ফযং দবৌয ূত্রভূ দিফিআ এআ 

ফরংখযি ভাস্টফফেয ঈদ্ভফ । এফদ্য ঈদ্ভফ বফজ্ঞাস্টনি দ্ধস্টযফযআ। প্রস্টযস্টে ভাস্টফফেয ঘেনা প্রফাফযআ ফরংখযি 

আস্টযা অফছ এফং যফযতী দিাফনা স্টনস্টদ্তি ভফ,(দমভন ফযতভান ভো ফে ৃস্টিয ূচনা দিফি রৄরু িফয ফনি 

ফযয এিো ভ) এযা ম্ভাফয ফনি ফস্থাফযআ িািফয াফয। এফ ফস্থায দফস্টযবােআ অভযা দম ভাস্টফেফি 

মতফফক্ষি িস্টয যায দিফি ম্পুিত অরাদ্া এফং দিাফনা ধযফনয „জীফন‟-এয জন্য এিদ্ভআ প্রস্টযকুর। এফদ্য ভফধয 
খুফ িভ ংখযফিআ অভাফদ্য ভয প্রািীয স্টিে িািা ম্ভফ। যাআ অভাফদ্য স্টিেআ ম্ভাফয অয ফ ভাস্টফে দিফি 

রৄধুভাত্র দমগুফরাফয অভাফদ্য স্টিে ম্ভফ দগুফরাফিআ স্টনস্টদ্তি িফয দদ্। মস্টদ্ ভাজােস্টযি দেফর অভযা স্টযফ 

ক্ষুদ্র এফং গুরুেীন স্টিছু, যাযয এআ দম স্টনস্টদ্তি িফয দদ্ায ঘেনা, এোআ অভাফদ্যফি ফস্টফ স্টদ্ফফছ ফনিো 
ৃস্টিয িযতায অফন। 

ভাস্টফে ম্পফিত েবীযযভ ঈরস্টি রাফবয জন্য যাআ অভাফদ্যফি রৄধু ফস্টিছ ু „িীবাফফ‟ ঘফে জানফরআ ফফনা, 
জানফয ফফ „দিন‟। 

দিন দিাফনা স্টিছু না িািায ফদ্ফর স্টিছু অফছ? 

দিন অভাফদ্য স্টিে অফছ? 

দিন দবৌয ূত্র ভফূয স্ট ি এআ দেোআ অভযা দদ্খস্টছ, ন্যযিভ ন দিন? 

এোআ জীফন, ভাস্টফে এফং ফস্টিছুয যভযভ প্রশ্ন। এআ ফআফ অভযা এআ প্রফশ্নযআ ঈত্তয স্টদ্ফয দচিা িযফ। 
„স্টচাআিায োআড েু েযারাস্টে‟য ভয অভাফদ্য ঈত্তয রৄধু “৪২” ফফ না। 
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২.স্টফস্টধূত্র 

 

Skoll the wolf who shall scare the Moon 

Till he flies to the Wood-of-Woe: 

Hati the wolf, Hridvitnir’s kin, 

Who shall pursue the sun. 

 

-“GRIMNISMAL,” The Elder Edda 

বাআস্টিং ুযাফি অফছ, ের এফং াস্টে, ূমত এফং চিফি যাড়া িফয দফড়া। এযা মখন দিাফনা এিোফি 

ধফয দপফর যখনআ ূমত ফা চিগ্রি । অয যখন ৃস্টিফীয ভানুল চি-ূমতফি ঈদ্ধায িযায জন্য খুফ দজাফয বচচ 

িযফয িাফি মাফয দনিফড় রৃফো াস্টরফ মা। ন্যান্য ংেৃস্টযফয এধযফিয দৌযাস্টিি িাস্টনী যফফছ। স্টিন্তু 

ভানুল স্টনশ্চআ এিভ দখার িযফয রৄরু িফয দম যাযা বচচ িরুি ফা না িরুি চি ফা ূমত স্ট িআ গ্রি িাস্টেফ 

ফ । এফং অফযা ফয যাযা স্টনশ্চআ এো দখার িফয দম এফ গ্রি এফরাফভফরা বাফফ ঘফে না। ফযং এিো 
স্টনস্টভয এফং ুনযাফৃত্ত ধাযা ঘেফয িাফি। চিগ্রফিয জন্য এআ ধাযাো মতফফক্ষি িযা দফ জাধয। প্রাচীন 

ফযাস্টফরস্টনানযা এফ মতফফক্ষি দিফি চিগ্রফিয প্রা স্টনখুঁয বস্টফষ্যযফািী িযফয ক্ষভ ফস্টছফরা। মস্টদ্ যাফদ্য 

এো জানা স্টছফরা না দম চিগ্রি ঘফে ৃস্টিফী ূফমতয অফরা অেফি দপরায পফর। দ যুরনা ূমতগ্রফিয ভিার 

েিনা িযা স্টছফরা ফনি িস্ট ন। িাযি এভনস্টি ূমতগ্রি ঘোয ভ দআ গ্রি দদ্খা মা ৃস্টিফীৃফিয রৄধ ুভাত্র 

৩০ ভাআর চড়া দিাফনা এিো পাস্টর দিফি। যফু গ্রফিয এআ ছিো এিফায ফুফঝ দপরফর এো স্পি ফ মা, দম 

গ্রি দিাফনা স্টযপ্রািৃয ত্তায খাভফখাস্টরয ঈয স্টনবতয িফয না, ফযং স্টনস্টদ্তি ূত্র দভফন চফর। 
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অস্টদ্ফয অভাফদ্য ূফতুরুলযা মস্টদ্ স্টিছু গ্র নক্ষফত্রয েস্টয স্টাফ িযফয দফযস্টছফরা যাযয প্রিৃস্টযয দফস্টযবাে 

ঘেনাআ স্টছফরা যাফদ্য ফযাখযাযীয। অফেস্টেস্টয, বূস্টভিম্প, ঝড়, ভাভাস্টয, ভাংফয স্টবযফয দফফড় মাা াফয নখ, 

এফআ ভফন ফযা দমন ঘেফছ দিাফনা স্টনভ ফা িাযি ছাড়াআ। প্রাচীিিাফর প্রিৃস্টযয এফ স্টফধ্বংী িভতিান্ডফি 

দিাফনা যােী ইেয ফা ধ্বংােি দদ্ফ-দদ্ফীয িান্ড ফফর ভফন িযা ফযা। প্রািৃস্টযি স্টফমতফি দদ্খা য 

দদ্ফযাফদ্য যাস্টেফ দদ্ায প্রস্টযপর স্টাফফ। ঈদ্াযি স্বরূ, খৃিূফত ৫৬০০ ফছয অফে যােফনয ভাঈন্ে ভাজুভা 
অফেস্টেস্টযফয েুযৎায , মায পফর িফি ফছয জ্বরন্ত িরা এফং অফে স্টরা ফৃস্টিাফযয ভফযা ঝফয। 

এযয ফর ফছফযয ফৃস্টিফয দআ জ্বারাভখু জরূিত ফ দেোয দরি ে ন িফয। িারাভাি আস্টন্ডানফদ্য দৌযাস্টিি 

িাস্টস্টনফয এআ ঘেনায দম ফিতনা াা মা, যায াফি ভরূ ঘেনায ির বূযাস্টেি ফিতনায স্টভর যফফছ। দআ ফঙ্গ 

ফাড়স্টয নােস্টিযা দমাে িযফয যাযা এআ রৃবতাফেযয িাযি স্টাফফ দ্াী িফয এিজন ভানুফলয িভতপরফি। অফর 

ভানফ জাস্টযয যাধফফাফধ দবাোয ক্ষভযাোআ এভন দম, দমফিাফনা স্টিছুফযআ যাযা দলফভল স্টনফজয দিাফনা না 
দিাফনা দদ্াল খুঁফজ স্টনফয াফয। িস্টিয অফছ , বূজেফযয ইেয রা, িারাভাি দ্তাফযয সুিযী ভানফ িন্যায দপ্রফভ 

ফড় স্টেফস্টছফরা। স্টিন্তু এআ দপ্রফভ প্রযযাখযায ফ প্রস্টযফাধ স্বরূ রা ুফযা িারাভািফিআ অগুন স্টদ্ফ ধ্বং 

িযফয ঈদ্যয । স্টিন্তু এ িস্টিয অফছ, দম যখন ঈধ্বতজেফযয ইেয দের ভানফ জাস্টযয ঈয দ্ ফ যাফদ্য 

যক্ষা িযায জন্য রা এয াফি রড়াআ িফয। দল মতন্ত রা অয ফ ভাঈন্ে ভাজাভায ভফধয ফড় মা, এয 

পফরআ ৃস্টি  দআ জ্বারাভফুখয দমো ফয বফয দেফছ জফর। 

প্রিৃস্টযয স্টনভ স্টফলি জ্ঞযাআ দআ প্রাচীন িাফরয ভানুলফদ্য স্টফস্টবন্ন দদ্ফযা ঈদ্ভাফন িযফয ঈদ্যয িফযফছ, মাযা 
ভাস্টরফিয অফন ফফ ছস্টড় দঘাযাফযা ভানফ জীফফনয ির স্টফলাস্টদ্ফয। যাফদ্য বাফরাফাায এফং মুফদ্ধয জন্য 

দদ্ফযা স্টছর; স্টছর ূফমতয, ৃস্টিফীয এফং অিাফয জন্য; দদ্ফযা স্টছর ভাভফূদ্রয এফং নদ্ীয, ফৃস্টিয এফং ফফেয, 

এভনস্টি বূস্টভিম্প অয অফেস্টেস্টযয জন্য দদ্ফযা ফাস্টনফস্টছর যাযা। দদ্ফযাযা মখন ন্তুি যখন ভানফজাস্টযফি 

যাযা স্টদ্য সুিয অফাা, াস্টন্ত, এফং প্রািৃস্টযি রৃফমতাে  দযােফারাআ দিফি ভসু্টি। অয মখন যাযা ন্তুি, 

যখনআ অফযা খযা, মুদ্ধ, ভাভাযী অয রৃস্টবতক্ষ। দমফয ুপ্রিৃস্টযফয স্টফদ্যভান স্টো-প্রস্টযস্টোয ঘেনা যাফদ্য জানা 
স্টছফরা যাআ যাফদ্য দদ্ফযাফদ্য ভফন ফযা স্পি, রৃফফতাধয, অয ভানুল স্টছফরা যাফদ্য ভস্টজতয স্টিায। স্টিন্তু ২৬০০ 

ফছয অফে স্টভফরিাফয িাফরফয (অনুভাস্টনি, খৃ ূ৬২৪ – ca খৃূ ) ভ দিফি এআ ফস্থায স্টযফযতন ঘেফয রৄরু 

িফয। যখন প্রিভ এআ ধাযিায ঈদ্ভফ , দম প্রিৃস্টয স্টিছু সুংয স্টনভাফস্টর দভফন চফর দমগুফরায ভফভতাদ্ধায িযা 
ম্ভফ। অয এখান দিফিআ দদ্ফফদ্ফীফদ্য যাজে স্টেফ স্টদ্ফ প্রািৃস্টযি স্টনফভ স্টযচাস্টরয ভাস্টফফেয ধাযিায মাত্রা 
রৄরু , এিস্টদ্ন মায নীরনিা অভযা ফড় দপরফয স্টখফফা। 

ভানফফস্টযাফয ভফযখা ধফয স্টাফ িযফর বফজ্ঞাস্টনি নুন্ধান এিস্টে দফ নফীন স্টবক্ষা। অভাফদ্য প্রজাস্টয, 

দাফভা দস্টফন্স এয ঈদ্ভফ ফস্টছফরা াাযায দ্স্টক্ষফি অস্টিিা প্রা রৃরক্ষ ফছয অফে। দ যুরনা দরখয বালায 

ৃস্টি ফফছ িৃস্টলস্টনবতয ভাফজ, ভাত্র ায াজায ফছয অফে। (প্রাচীনযভ দমফ স্টরস্টখয দ্স্টরফরয ন্ধান াা মা 

যাফদ্য স্টিছুয স্টফলফস্তু স্টছফরা প্রস্টয নােস্টযিফি িযখাস্টন স্টফাফযয বাে নুফভাদ্ন িযা ফফ দ স্টনফ)। গ্রীি 

বযযায দম প্রাচীনযভ স্টরস্টখয দ্স্টরর াা মা দগুফরা খৃিূফত নফভ যাব্দীয, স্টিন্তু এআ বযযায স্টখয িতাৎ 
„ক্লাস্টিযার মুে‟ এয ূচনা  ৫০০ খৃিূফতাফফদ্য স্টিছু অফে স্টদ্ফ। যাস্টযিেফরয (খৃূ৩৮৪-খৃূ৩২২) বাষ্য 

ভফয এআ াফরয িাছািাস্টছ ভফ িাফর িযৃতি এআ ধাযিায ূত্রায , দম অভাফদ্য চাস্টযাফ ঘেফয িািা 
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জস্টের ঘেনাফস্টরফি যরযয স্টনফভয অফরাফি ফযাখযা িযা ম্ভফ, দিাফনা ধযফিয দৌযাস্টিি ফা ধভতী ফযাখযা 
ছাড়াআ। 

িাফরআ খৃিূফত ৫৯৫ াফর ফতপ্রিভ পর বাফফ ূমতগ্রফনয ভ েিনা িফয দফয িযফয ক্ষভ ন। মস্টদ্ ধাযিা 
িযা  স্টযস্টন দম ূক্ষ্ণযায াফি নুভানস্টে িযফয দফযস্টছফরন যাফয বাফেযয ফনি াযা দফফছন। স্টযস্টন 

স্টছফরন এিজন ন্তযাফরয ভানুল স্টমস্টন স্টনফজয াফয দিাফনা দরখা দযফখ মান স্টন। অফাস্টনা নাভি দম ঞ্চফর স্টযস্টন 

িািফযন দখাফন যায ফাস্টড়স্টে স্টছফরা এিস্টে ন্যযভ জ্ঞানফিি। গ্রীিযা অফাস্টনাফয ঈস্টনফফ ে ন িযায ফয 

িাফরফয প্রবাফ যূযষ্ক দিফি সুদ্ূয আোস্টর মতন্ত স্টফিৃয । অফানী স্টফজ্ঞান- মায ভরূ স্টবক্ষা স্টছফরা দভৌস্টরি 

ূত্রাফরীয ঈফন্মাচফনয ভাধযফভ প্রািৃস্টযি ঘেনাভফূয ফযাখযা িযা- স্টছফরা ভানুফলয ধাযিায জেফয গ্রেস্টযয 

আস্টযাফ এি বফপ্লস্টফি ভাআরপরি। যাফদ্য স্টফফেলি দ্ধস্টয স্টছফরা মুস্টিস্টনবতয এফং ফনি স্টফলফআ যাযা এভন ফ 

ঈংাফয দৌছাফয দফযস্টছফরা দমগুফরা অভাফদ্য যযাধুস্টনি স্টফফেলি দ্ধস্টযফয াা পরাপফরয ভযুর। এো 
স্টছফরা এিো স্টফার ূচনা। স্টিন্তু এযয িফি যাব্দীফযাস্ট ভফয প্রফাফ অফানী স্টফজ্ঞাফনয ফনি স্টিছুআ 

াস্টযফ মা এফং যফযতীফয এিাস্টধিফায ুনযাস্টফষ্কৃয  ুনরুদ্ভাস্টফয । 

স্টিংফদ্স্টন্ত ভফয, প্রিভ দম োস্টিস্টযি ূত্র প্রিৃস্টযয এিো স্টনভফি ূত্রফদ্ধ িযফয দফযস্টছফরা দো স্টিাফোযা 

(অনুভাস্টনি. খৃূ ৫৮০ – খৃূ ৪৯০)নাভি এিজন অফানী অস্টফষ্কায িফযন, ূত্রস্টে স্টিাফোযাফয ঈাদ্য নাফভ 

স্টযস্টচয। এ ঈাদ্য ফফর: এিস্টে ভফিানী স্টত্রবূফজয স্টযবুফজয ফেত, ভফিাি ংরে ফারদ্বফয ফফেতয ভস্টিয 

ভান। ফরা ফ িাফি স্টিাফোযা ফাদ্যমফেয োনা যাফযয বদ্ঘতয এফং মেস্টে দ নুমাী দম সুযঙ্গস্টয ৃস্টি িফয 

যায ভধযিায োস্টিস্টযি ম্পিত স্টনিত িযফয দফযস্টছফরন। এখনিায বালা ফরফর ম্পিতো ফে: এিস্টে স্টনস্টদ্তি 

োফন োনা যাফযয িম্পাঙ্ক- প্রস্টয দফিফন্ড যাযস্টে িযফায িাঁফ-যাযস্টেয বদ্ফঘতযয স্টফযীয নুাফয স্টযফস্টযতয । 

এখান দিফিআ ফরা মা দফজ স্টেোফযয যাফযয বদ্ঘতয দিন াধাযি স্টেোফযয দচফ দফস্ট ফফ। ফযা এআ ম্পিতো 
স্টিাফোযা স্টনফজ অস্টফষ্কায িফযন স্টন- যায নাফভ দম ঈাদ্য, ফযা দস্টে যায স্টনফজয অস্টফষ্কায ন- স্টিন্তু এআ 

প্রভাি াা মা দম োনা যাফযয বদ্ঘতয অয যায িম্পাফঙ্কয ভধযিায ম্পিত যায ভফ ভানুফলয জানা স্টছফরা। যাআ 

মস্টদ্ ফ িাফি যাফর এআ স্টয াধাযি োস্টিস্টযি ূত্রফিআ অভযা যাস্টিি দ্ািতস্টফজ্ঞাফনয প্রিভ স্টনদ্তন ফরফয 

াস্টয। 
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স্টিাফোযাফয এআ যাফযয ূত্র ছাড়া অয দম িফিস্টে ভাত্র দবৌযস্টফস্টধ প্রাচীন িাফর স্ট ি বাফফ জানা স্টছফরা 
দগুফরায অস্টফষ্কাযি অস্টিতস্টভস্টড (অনুভাস্টনি খৃূ ২৮৭- খৃ ূ ২১২), প্রাচীন মুফেয ঈজ্জ্বরযভ দ্ািতস্টফজ্ঞানী। 
অধুস্টনি স্টফজ্ঞাফনয বালা, স্টরবাফযয ূত্র অভাফদ্য ফফর, দম খুফ ক্ষীি ফর ফনি ফড় জন যুরফয াফয িাযি 

স্টরবায যায স্টস্থযস্টফন্দুয দিফি ফরপ্রফাে স্টফন্দু দ্বফয দ্ূযফেয নুাফয ফরফি স্টফফস্টধতয িফয দদ্। বাভান ফস্তুয ূত্র 

অভাফদ্য ফফর, দম দিাফনা এিো বাভান ফস্তু দআ স্টযভান ঈধতভূখী ফর নুবফ িযফফ মযেকুু জফনয যযর দ 

াযি িফযফছ। এফং প্রস্টযপরফনয ূত্র ফফর, দম অস্টযয অফরায াফি অনা দম দিাি ৃস্টি িফয প্রস্টযপস্টরয 

অফরায াফি অনাস্টে এিআ দিাি ৃস্টি িফয। স্টিন্তু অস্টিতস্টভস্টড এগুফরাফি ূত্র ফা স্টফস্টধ অখযা দদ্ন স্টন। এভনস্টি 

দিাফনা মতফফক্ষি  স্টযভাফয াফফক্ষ দগুফরাফি ফযাখযা িফযন স্টন। ফদ্ফর স্টযস্টন এগুফরাফি োস্টিস্টযি 

স্বযস্টফদ্ধয ভয িফয ধফয স্টনফফছন, স্ট ি দমবাফফ আঈস্টক্লড যায জযাস্টভস্টয ৃস্টিয জন্য স্বযস্টদ্ধগুফরা ধফয স্টনফস্টছফরা। 

এবাফফ অফানী প্রবাফ মখন স্টফস্টবন্ন স্টদ্ফি ছস্টড়ফ দমফয রােফরা যখন দদ্খা দের ন্য ফনফিআ দখার িযফছ দম 

ভাস্টফফেয ভফধয এি ধযফিয ন্তস্টনতস্টয সুস্টফন্যিযা অফছ, দমোফি মতফফক্ষি  মুস্টিয াাফময নুধাফন িযা 
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ম্ভফ। অনাস্টেভান্ডায,(অনুভাস্টনি. খৃূ ৬১০- খৃ ূ৫৪০) স্টমস্টন স্টছফরন িাফরফয ফন্ধ,ু এফং ম্ভফয ছাত্র, মুস্টি 

দদ্খান, দমফয ুভানফ স্টরৄ জফন্ময য এিদ্ভ া ফস্থা িাফি, যাআ ৃস্টিফীয ফুফি প্রিভ ভানুল মস্টদ্ স্টরৄ 

ফস্থা াস্টজয ফযা যাফর দ স্টেিফযা না। এো ফযা ভানফফস্টযাফ স্টফফযতফনয ধাযিায প্রাচীনযভ স্টচি। 
িাফরফয মুস্টিফয ভানুল যাফর স্টনশ্চআ ন্য দিাফনা প্রািী দিফি স্টফফস্টযতয ফফছ মাফদ্য স্টরৄযা ভানফস্টরৄয দচফ 

িফাি। স্টস্টস্টরফয, এফম্পফডাফক্ল (অনুভাস্টনি. খৃ ূ৪৯০- খৃূ ৪৩০) দক্লস্টিড্রা নাভি এি মফেয ফযফায রক্ষয 
িফযন। মেস্টে দদ্খফয ফনিো ডাফরয চাভফচয ভয। এফয রাস্ট য ভািা এিস্টে দোরফিয ভয িাফি দম দোরফিয 

ঈফযয ং পাঁিা এফং স্টনফচ এিস্টে দছাফটা স্টছদ্র অফছ। দোরিস্টেফি জফর ডুফাফর স্টবযযস্টে জরূিত ফ মা এয 

ফয ঈফযয পািা ংো অেফি দক্লস্টিড্রাস্টে যুফর দপরফর স্টনফচয স্টছদ্র স্টদ্ফ জর ফড় মা না। দ স্টচন্তা িফয 

দদ্ফখস্টছফরা, দম দ্ৃশ্য স্টিছু স্টনশ্চআ জরফি স্টনফচয স্টছদ্রস্টদ্ফ ফড় দমফয ফাধা স্টদ্ফে- এবাফফআ দ ফা ুনাভি জড় 

দ্ািতস্টে অস্টফষ্কায িফয। 

প্রা এিআ ভফ ঈত্তয গ্রীফয এিস্টে অফানী িফরাস্টনফয দডফভাস্টেো (অনুভাস্টনি, খৃূ ৪৬০ – খৃ ূ

৩৭০)দিাফনা ফস্তুফি ফাযফায বাঙফয ফা িােফয িািফর িী ফফ দো স্টনফ স্টচন্তা িযস্টছফরন। যায মুস্টি ভফয দম 

দিাফনা ফস্তুফি এবাফফ ীভ ংখযি ফায বাে িযা মাফফ না। ফযং স্টযস্টন এিস্টে স্বযস্টদ্ধ প্রিাফ িফযস্টছফরন দম 

ফস্টিছ ুএভনস্টি ির জীস্টফয িা এভন স্টিছু দভৌস্টরি িস্টিিায ভন্বফ েস্ট য মাফদ্যফি অয বাে িযা মাফফ না। 
স্টযস্টন এআ যভযভ িস্টিিায নাভ স্টদ্ফস্টছফরন „যােভ‟ ফা „যভািু‟ গ্রীি বালা মায িত „িযতনী‟। দডফভাস্টেো 

স্টফো িযফযন ির দবৌয ঘেনা এফ যভািুয ংঘফলতয পফর ঘফে। এ ভযফাদ্ফি „যভািুফাদ্‟ অখযা দদ্া 
। এ ভযফাদ্ নুমাী, ির যােভ ূফন্য চরাফপযা িফয এফং যাফদ্যফি মস্টদ্ ফাস্টিিবাফফ প্রবাস্টফয িযা না  

যাফর যাযা স্টচযিার এিআ স্টদ্ফি চরফযআ িািফফ। অধুস্টনি িাফর এআ ধাযিাফি অভযা ফস্টর জড়যায ূত্র। 

অভযা দম ভাস্টফফেয দিফি ফফাযয দিাফনা স্টফফল িা নআ ফযং ভাস্টফফেয স্টয নেন্য এিদ্র ফাস্টিা এআ 

মুোন্তিাযী ধাযিাস্টেফয প্রিভ দৌঁছান যাস্টযিািতা(অনুভাস্টনি খৃ ূ৩১০ –খৃূ ২৩০) স্টমস্টন স্টছফরন ন্যযভ দল 

অফানী স্টফজ্ঞানী। যায িযা রৄধুভাত্র এিস্টে োস্টিস্টযি স্টাফআ িাফরয প্রফাফ স্টেফি অফছ, দমখাফন স্টযস্টন জস্টের 

জযাস্টভস্টযি স্টফফেলফিয ভাধযফভ চিগ্রফিয ভ চাঁফদ্য ঈয ৃস্টিফীয ছাায অিায স্টনিত িযফয দফযস্টছফরন। 

স্টযস্টন যায প্রাপ্ত যফিযয স্টবস্টত্তফয এআ ঈংাফয দৌঁছান দম ূফমতয অিায স্টনশ্চআ ৃস্টিফীয দিফি ফরগুফি ফড়। অয 

দমফয ু ক্ষুদ্র ফস্তুফিআ ফৃৎ ফস্তুয চাস্টযস্টদ্ফি অফস্টযতয ফয ফফ ঈফটাো ন,যাআ স্টযস্টন প্রিভ ফফরন দম ৃস্টিফী 
দৌযজেফযয দিি ন ফযং এো  ন্যান্য গ্র গুফরা ূফমতয চাস্টযস্টদ্ফি ঘুযফছ। ৃস্টিফী দম দস্মপ ভাভসু্টর অফযিো 
গ্র, এআ ঈরস্টি দিফি রৄরু িফয ফয ূমত দম স্টফফল স্টিছু ন, এআ ধাযিা দৌঁছাফনা ফযং দফ দছাে এিো ধা। 

যাস্টযিািতা এোআ ফি িফযস্টছফরন এফং স্টযস্টন স্টফো িযফযন যাযাগুফরা দ্ূযফযতী ূমত ছাড়া অয স্টিছুআ ন। 

প্রাচীন গ্রীি দ্তফন ফনি যিভ ধযান-ধাযিাআ প্রচস্টরয স্টছফরা, মাফদ্য অফায দিাফনা-দিাফনাোয এফি ফযয াফি 

স্টছফরা প্রিােয স্টফফযাধ। অফানীযা স্টছফরা এফদ্য ভফধযআ অফযা এিস্টে দ্র। রৃবতােযেফভ, প্রিৃস্টযয অনী ধাযিা- 
দম প্রিৃস্টযফি স্টিছু াধাযি ূফত্রয াাফময ফযাখযা িযা এফং এয িামতিযি ল্প স্টিছু দভৌস্টরি নীস্টযফয নাস্টভফ অনা 
ম্ভফ- স্টিারী প্রবাফ যাখফয দফযস্টছফরা ভাত্র িফি যাব্দী। এয এিো িাযি ফে অফানী যফি স্বাধীন 

আো ফা ঈফেফশ্যয দিাফনা স্থান স্টছফরা না, অয এআ যি ভফয স্টফফেয স্টযচারনা ইেযফদ্য িফক্ষফয দিাফনা 
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ফিা দনআ। এফ স্টজস্টনফয এআ অিস্টস্ভি নুস্টস্থস্টয যখনিায গ্রীি স্টচন্তাস্টফদ্ফদ্যফি যযোআ েবীয বাফফ ঈস্টদ্বে 

িফয যুফরস্টছফরা মযো ঈস্টদ্বে ফ ফ  এখনিায ফনি ভানুল। দমভন, দ্াতস্টনি এস্টকুযা (খৃ ূ৩৪১- খৃ ূ

২৭০) যভািুফাফদ্য ধাযিাফি ফজতন িফযস্টছফরন এআ স্টবস্টত্তফয দম “প্রািৃস্টযি দ্াতস্টনিফদ্য বাফেযয „দ্া‟ ফায দচফ 

দৌযাস্টিি দদ্ফফদ্ফীফি নুযি িযা দশ্র।” অস্টযিের যভািুয ধাযিাফি স্টযযযাে িফযন, িাযি যায ফক্ষ 

ভানুল দম যভািুয ভয অত্মাীন জড়ফস্তুয স্টদ্ফ েস্ট য এো দভফন দনা ম্ভফ স্টছফরা না। ভাস্টফে দম ভানফ দিস্টিি 

ন এআ অফানী ধাযিা স্টছফরা অভাফদ্য ভাজােস্টযি ঈরস্টিয এিস্টে ভাআরপরি। স্টিন্তু এআ ধাযিাফি ফাস্টযর 

েিয িযায ফয দবাফফআ স্টছফরা প্রা ফাফযা যাব্দী, েযাস্টরস্টরয অে মতন্ত ফতজনগ্রাি স্টন। 

প্রিৃস্টয ম্পফিত গ্রীিফদ্য স্টিছু নুভান মযআ ন্তদ্ৃতস্টি ম্পন্ন দাি না দিন, যাফদ্য দফস্টযবাে ধাযিাআ এখনিায 

স্টফজ্ঞাফনয ভানদ্ফন্ড দধাফ স্টেিফফ না। এয এিো িাযি, গ্রীিযা বফজ্ঞাস্টনি দ্ধস্টযয অস্টফষ্কাযি ন, যাফদ্য 

যিগুফরা যীক্ষা-স্টনযীক্ষায ভাধযফভ মাচাআ িযায রফক্ষয েস্ট য ফযা না। যাআ মস্টদ্ এিজন স্টিয দ্াস্টফ িযফযন দম, 

এিো িস্টিিা যর ফি চরফযআ িািফফ মযক্ষি না এয াফি ন্য অফযিস্টে িস্টিিায ংঘলত ফে, অয অফযি 

স্টিয মস্টদ্ দ্াস্টফ িযফযন এিস্টে িস্টিিা যর ফি চরফয িািফফ মযক্ষি না দস্টে এিস্টে াআক্লি এয োফ দোত্তা 
খা; যাফদ্য এআ স্টফফাদ্ দভোফনায দিাফনা ফযফাস্টযি দ্ধস্টয যাফদ্য জানা স্টছফরা না। এফং যাফদ্য ধাযিা ভানফ ৃি 

স্টফস্টধ এফং দবৌযস্টফস্টধয ভফধয দিাফনা সুস্পি ািতিয স্টছফরা না। দমভন, খৃিূফত ঞ্চভ যাব্দীফয অনাস্টেভান্ডায 

স্টরফখফছন দম ফ স্টিছুযআ ৃস্টি  এিস্টে প্রািস্টভি াযফস্তু দিফি, এফং ফয যাফযআ স্টপফয মা, মস্টদ্ না “যাযা 
যাফদ্য ভযায জন্য জস্টযভানা স্টযফাধ িফয”। এফং অফানী দ্াতস্টনি দযাস্টক্লোফয (অনুভাস্টনি খৃ ূ৫৩৫- 

খৃ ূ৪৭৬) ভফয ূমত যায স্টনস্টদ্তি অচযি িফয িাযি এয ন্যিা ফর স্টফচাফযয দদ্ফী যাফি ািড়া িযফফ। এয 

িফি যাব্দী ফয খৃিূফত যৃযী যফিয স্টদ্ফি িস্টে নাভি এিদ্র স্টগ্রি দ্াতস্টনি ভানফ ৃিস্টফস্টধ অয প্রিৃস্টযয 

দবৌযস্টফস্টধয ভফধয ািতিয িযফয ক্ষভ ন। স্টিন্তু যাযা স্টিছু ভানফ অচযিস্টফস্টধ, দমগুফরাফি যাযা স্বাস্টফতি জ্ঞান িযত্, 

দমভন- ইেফযয প্রস্টয েবীয শ্রদ্ধা এফং স্টযা-ভাযায প্রস্টয অনুেযযফি প্রািৃস্টযি স্টনফভয যাস্টরিা দপফরস্টছফরা। 

এভনস্টি যাযা প্রাআ দবৌয ঘেনাফস্টরয ফিতনা অআস্টন স্টযবালা প্রফাে িযফযা এফং স্টফো িযয জড়ফস্তুগুফরা মাফয 

দবৌযস্টফস্টধগুফরা স্ট ি াি ভয „দভফন চফর‟ যায জন্য দবৌযস্টফস্টধগুফরা এবাফফ দজায স্টদ্ফ ফরায প্রফাজন যফফছ। 

ভানুলফি ট্রাস্টপি অআন ভানাফযআ অভযা স্টভস্টভ দখফ মাআ, স্টচন্তা িরুন দযা গ্রানূফদ্য মস্টদ্ অআন িফয িফয 

ঈফৃত্তািায ফি চরফয ফাধয িযফয ফযা, যাফর িী ফস্থাো দ্াঁড়াফযা। 

এআ ভযফাদ্ স্টগ্রিফদ্য ঈত্তযসুযী স্টচন্তাস্টফদ্ফদ্য ভফধয ফর যাব্দী ধফয প্রচস্টরয স্টছফরা। ত্রফাদ্ যফি খৃিান 

দ্াতস্টনি িভা অকুআনা(অনুভাস্টনি ১২২৫-১২৭৪) এআ ভযফাদ্ গ্রন িফযস্টছফরন এফং ইেফযয স্টিে প্রভাফি 

মুস্টি দদ্স্টখফ স্টছফরন এআ স্টরফখ, “এো সুস্পি দম জড়ফস্তুভূ যাফদ্য েস্টযফিয দফল দৌছা বদ্ফেফভ ন ফযং 
দস্বো… যাআ স্টনশ্চআ এভন দিাফনা ফযস্টিিা অফছ স্টমস্টন প্রিৃস্টযয ফস্টিছুফি যায েস্টযফিয দফল দৌঁছাফনায 

অফদ্ স্টদ্ফফছন”। এভনস্টি এআ দলাড় যাব্দীয দস্মি জাভতান দজযাস্টযস্টফতজ্ঞানী দজাাফন দিরায (১৫৭১-১৬৩০) 

স্টফো িযফযন দম গ্রগুফরায নুবফ িযায ভয দচযনা অফছ এফং যাযা ফচযন বাফফআ েস্টযয ূত্রভূ দভফন চফর 

দমগুফরা যাফদ্য “ভন” নুধাফন িযফয ক্ষভ। 
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এআ দম ধাযিা, দম প্রিৃস্টযয স্টনভগুফরা ফচযন বাফফ দভফন চরফয , এ দিফি দফাঝা মা দম প্রাচীন স্টচন্তাস্টফফদ্য 

প্রশ্ন „িীবাফফ‟ প্রিৃস্টয অচযি িফয এয দচফ, „দিন‟ প্রিৃস্টয এভন অচযি িফয, এফয দফস্ট স্টনফদ্ধ স্টছফরা। 

যাস্টযিের স্টছফরন এআ ধাযিায এিজন দনযৃস্থানী প্রফিা স্টমস্টন মতফফক্ষিস্টনবতয স্টফজ্ঞাফনয ধাযিাফি ফাস্টযর েিয 
িফযন। ফশ্য ূক্ষ্ণ স্টযভা এফং োস্টিস্টযি স্টাফ স্টনিা দআ প্রাচীন িাফর জাধয স্টছফরা না। দ্স্টবস্টত্তি দম 

ংখযাফযফস্থা এখন অভযা স্টাফফয িাফজ ফররবাফফ ফযফায িস্টয যায মাত্রা ফস্টছফরা ৭০০ াফরয স্টদ্ফি স্টন্দুফদ্য 

ায ধফয। মাযা ংখযাযিফি এিস্টে স্টিারী াস্টযাফয স্টযিয িফযস্টছফরা। দমাে এফং স্টফফাে স্টচফিয ফযফায 

ঞ্চদ্ যফিয অফে চারু স্টন। এভনস্টি দলাড় যফিয অফে ভযায স্টচি এফং দফিন্ড ফযফধাফন ভ 

ভাফয াফয এভন ঘস্টড়য স্টিে স্টছফরা না। 

অস্টযিের স্টযভা  স্টাফফয এআ ফাধাফি, স্টযভানেয নুভান িযফয াফয, দযভন দ্ািতস্টফজ্ঞাফনয ঈন্নফন 

দিাফনা ফাধা ভফন িফযন স্টন। ফযং, স্টযস্টন ভফন িযফযন এফ স্টাফ স্টনিাফয দিাফনা দ্যিাযআ দনআ। এয ফদ্ফর 

অস্টযিের যায দ্ািতস্টফজ্ঞানফি দ্াঁড়া িস্টযফস্টছফরন দআফ নীস্টযয ঈয স্টবস্টত্ত িফয দমগুফরা যায িাফছ দফৌস্টদ্ধি 

অফফদ্ন ৃস্টি িযফয াযফযা। স্টযস্টন দফ যিয অফফদ্নীন ভফন িযফযন দগুফরা দচফ দমফযন এফং স্টনফজয 

প্রফচিাফি ুফযাুস্টয স্টনফদ্ধ িফযস্টছফরন „দিন‟ দিাফনাস্টিছ ুঘফে এ প্রফশ্নয প্রস্টয, „িীবাফফ‟ স্টিছু এিো ঘফে যায 

ুঙ্খানুুঙ্খ মতফফক্ষফি স্টযস্টন খুফ িভ স্টিআ ফয িফযফছন। ফশ্য মখন স্টনফজয েিনায পরাপর এযোআ 

ফািফযাস্টফফস্টজতয য, দম দগুফরা না ারফে অয ঈা িািফযা না, যখন স্টযস্টন স্টাফফ স্টিছু স্টযফযতি অনফযন। 

স্টিন্তু এআফ স্টযফযতন স্টছফরা ফনিো দজাড়াযাস্টর দদ্ায ভয অাযয বুরচুি দেফি দপরা ছাড়া মায অয দিাফনা 
দ্াভ দনআ। এবাফফ যায যফিয াফি ফািফযায ময স্টভরআ িাকুি না দিন স্টযস্টন স্ট িআ েুিোি স্টযফযতন িফয এফ 

ংঘায স্টভস্টেফ স্টনফযন। দমভন যায যফি স্টযস্টন ফফরস্টছফরন বাযী ফস্তু যায স্টনফজয জন নুমাী স্টস্থয েস্টযফয স্টনফচ 

স্টযয । স্টিন্তু এো স্পি দদ্খা মা দম দিাফনা ফস্তু ময ড়ফয িাফি যযআ যায েস্টয ফাড়ফয িাফি, যখন স্টযস্টন 

নযুন এি নীস্টয াস্টজয িফযন, দম ফস্তুভূ মযআ যায স্টনফজয রফক্ষযয িাফছ দৌফছ মা যযআ দ খুস্ট ফ ফ  এফং 
অফযা দজাফয রফক্ষযয স্টদ্ফি ছুেফয িাফি, এ নীস্টযয াাফময এি ধযফিয ভানুফলয অচযিফি ফিতনা িযা দেফর জড় 

ফস্তুয অচযি ফযাখযা এো এিদ্ভ চর। মস্টদ্ যাস্টযিেফরয যিভফূয দযভন দিাফনা নুভান ক্ষভযা স্টছফরা না 
যাযয যায স্টচন্তাদ্ধস্টযয প্রবাফ স্টশ্চভা স্টচন্তাস্টফদ্ফদ্য ভফধয প্রা রৃআ াজায ফছয অস্টধযয স্টফিায িফযফছ। 

স্টগ্রিফদ্য খৃিান ঈত্তযসুযীযা, ভাস্টফে দম দচযনাীন প্রািৃস্টযি স্টনভ দ্বাযা স্টযচাস্টরয হ্, এআ ধাযিাফি ফজতন 

িফযস্টছফরা। যাযা এআ ধাযিাফি ফজতন িফয দম ভাস্টফে ভানুফলয দিাফনা স্টফফল অন দনআ। এফং মস্টদ্ ভধযমফুেয 

দ্াতস্টনি ধাযিাগুফরাফয দিাফনা াভঞ্জস্ স্টছফরা না, যফফ যাফদ্য ফায এিো ভরূবাফ স্টছফরা, দম ভাস্টফে ফে 

ইেফযয দখরাঘয, এফং প্রািৃস্টযি ঘেনা স্টনফ েফফলিা িযায দচফ ধভতচচতা িযা ফরগুফি দশ্র। এভনস্টি ১২৭৭ াফর 

যাস্টযফয স্টফ েযাস্টম্পায দা জন XXI এয ক্ষ দিফি ২১৯ স্টে বুফরয ফা নাপযভাস্টনয এিস্টে যাস্টরিা প্রিা 

িফযন দমগুফরাফি াস্টিফমােয দঘালিা িযা । এফ নাপযভাস্টনয ভফধয এিো স্টছফরা, এো স্টফো িযা দম প্রিৃস্টয 

রৄধু প্রািৃস্টযি স্টনভ দভফন চফর, িাযি এ ধাযিা ফতভক্ষযায স্টধিাযী ইেফযয ফঙ্গ ংঘাযূিত। ভজায ফযাায 

ফরা, এয িফি ভা ফয দা জন স্টনয ন ভধযািলতি ূফত্রয প্রবাফফআ, মখন যায প্রাাফদ্য ছাদ্ দবফঙ্গ ফড় 

যায ঈয। 
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প্রািৃস্টযি স্টনভগুফরা ম্পফিত অধুস্টনি ধাযিায ূত্রায  প্তদ্ যফিয স্টদ্ফি। দিরাযআ ভফন  প্রিভ ফযস্টি 

স্টমস্টন অধুস্টনি বফজ্ঞাস্টনি ধাযিায অফরাফি এআ স্টনভগুফরা ফুঝফয ক্ষভ ন, মস্টদ্ অভযা অফেআ ফফরস্টছ দম স্টযস্টন 

জড়ফস্তুফি এিধযফিয িাজ্ঞান িযফযন। েযাস্টরস্টর(১৫৬৪-১৬৪২) যায দফস্টযবাে বফজ্ঞাস্টনি দরখস্টনফযআ „স্টনভ‟ 

ফা „স্টফস্টধ‟ ব্দস্টে ফযফায িফযনস্টন (মস্টদ্ যায দরখায নুফাফদ্ এআ ব্দস্টে াা মা)। ব্দস্টে স্টযস্টন ফযফায িরুন 

ফা না িরুন স্টযস্টন প্রচুয প্রািৃস্টযি স্টনভ অস্টফষ্কায িযফয ক্ষভ ন, এফং এআ ধাযিায প্রায ঘোন, দম মতফফক্ষিআ 

ফে স্টফজ্ঞাফনয স্টবস্টত্ত অয স্টফজ্ঞাফনয ঈফেশ্য ফে স্টফস্টবন্ন দবৌয ঘেনাফস্টরয ভধযিায স্টযভািেয ম্পিত স্টনিত িযা। 

স্টিন্তু দম ফযস্টি ফতপ্রিভ প্রািৃস্টযি স্টনভগুফরাফি সুস্টনস্টদ্তি এফং দমৌস্টিি বাফফ, দমভনো অভযা ফুস্টঝ, ূত্রফদ্ধ িযফয 

ক্ষভ ন স্টযস্টন ফেন দযফন দদ্িাফযত(১৫৯৬-১৬৫০)। 

দদ্িাফযত স্টফো িযফযন ির দবৌয ঘেনা ফশ্যআ স্টনস্টদ্তি বফযয স্টফস্টবন্ন ফস্তুয ংঘফলতয অিাফয ফাখযা িযফয ফফ, 

দমগুফরা স্টযনস্টে দভৌস্টরি ূত্র দ্বাযা স্টযচাস্টরয - এআ ূত্রগুফরা স্টনঈেফনয ূফত্রয ূফতসুযী। স্টযস্টন ফফরস্টছফরন দম 
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প্রিৃস্টযয এআ দভৌস্টরি ূত্রগুফরা স্থান িার াত্র দবফদ্ িামতিয। এফং স্টযস্টন সুস্পি বাফফ ফফরস্টছফরন এআ অআন দভফন 

চরায িত এআ ন দম এফ ফস্তুয দচযনা অফছ। 

দদ্িাফযত, অভযা মাফি ফস্টর “প্রািস্টভি ফস্থা”, যায গুরুে ম্পফিত ম্পূিত াস্টিফার স্টছফরন। এআ প্রািস্টভি ফস্থা 
ফে দিাফনা এিো ফযফস্থায অস্টদ্ ফস্থা, স্টনস্টদ্তি দিাফনা ভ ীভায দফল দম ফযফস্থায দল ফস্থা অভযা েিনা 
িযফয চাআ। মস্টদ্ এিফে প্রািস্টভি ফস্থা স্টনস্টদ্তি িফয দদ্া  এযয প্রািৃস্টযি স্টনভগুফরাআ স্টনধতাযি িফয ঘেনা 
প্রফাফয ভধয স্টদ্ফ ফযফস্থাস্টে িীবাফফ স্টফফস্টযতয ফফ, স্টিন্তু মস্টদ্ ফযফস্থায প্রািস্টভি ফস্থায দে স্টনস্টদ্তি িফয দদ্া না 
 যখন অয দিাফনা েিনা ম্ভফ  না। দমভন, দিাফনা ভ-ীভায রৄরুফয মস্টদ্ ভািায স্ট ি ঈফয িািা এিো 
িফুযয এিো ািয েুিযা দছফড় দদ্ যাফর দআ যনীর ফস্তুয েস্টযি স্টনঈেফনয ূত্র দ্বাযা স্টনধতাস্টযয ফফ। স্টিন্তু 

পরাপর ম্পূিত স্টবন্ন স্টবন্ন অফফ মস্টদ্ িযুফযস্টে ভািায ঈয িািা দিাফনা দেস্টরফপান যাফয স্টস্থয ফ ফফ ািযো 
ছাফড় িফা ঘন্ো ২০ ভাআর দফফে ঈফড় চরায ভ ািযস্টে ছাফড়। দ্ািতস্টফজ্ঞাফনয স্টনভগুফরা প্রফাে িযফয ফর 

দিাফনা ফযফস্থায িীবাফফ রৄরু ফফছ, ফা দিাফনা স্টনস্টদ্তি ভফ ফযফস্থাস্টেয ফস্থা িী দো জানফয ফফ। (এআ 

স্টনভগুফরায াাফময ভফয স্টছফনয স্টদ্ফি িী ঘফেস্টছফরা দো স্টনিত িযা মা।) 

প্রািৃস্টযি স্টনভফূয স্টিে ম্পফিত এআ নযুন জ্ঞাফনয াফি াফি দগুফরাফি নযুন িফয ইেফযয ধাযিায াফি 

দভরাফনায দচিা চরফয িাফি। দদ্িাফযতয ভফয, ইেয আো িযফর বনস্টযিযা স্টফলি প্রিাফগুফরায যযস্টভিযা 
স্টযফযতন িযফয াযফফ এভনস্টি োস্টিস্টযি ঈাদ্যভফূয যযস্টভিযা যায আোয ধীন, স্টিন্তু প্রিৃস্টযি 

স্টনভগুফরা ন। স্টযস্টন স্টফো িযফযন ইেয প্রািৃস্টযি স্টনভভূফয ূচনা িফযফছন স্টিন্তু এআ স্টনভগুফরা ছাড়া ন্য 

স্টিছু ফানাফনায যায অয দিাফনা ঈা স্টছফরা না; এিভাত্র এগুফরাআ স্টছফরা ম্ভফ। এফয ভফন ফয াফয ইেফযয 

িস্টযতে ফুস্টঝ খফত ফরা, স্টিন্তু দদ্িাফযত ফফরস্টছফরন এআ স্টনভগুফরা স্টযফযতনী িাযি এগুফরা ইেফযযআ ন্তস্টনতস্টয 

প্রিৃস্টযয প্রস্টযেস্টফ। যাআ মস্টদ্ স্টযয  যাফর দিঈ বাফফয াফয ইেফযয াফয স্টনশ্চআ স্টফস্টবন্ন যিফভয প্রিস্টভি চরি 

স্টনধতাযি িফয স্টফস্টবন্ন যিভ ভাস্টফে বযস্টয িযায ক্ষভযা যফফছ স্টিন্তু দদ্িাফযত এ ম্ভাফনাফি স্বীিায িফযফছন। 

স্টযস্টন মুস্টি দদ্স্টখফস্টছফরন দম ভাস্টফফেয রৄরুফয ফস্তুভফূয ফস্থা দমভনআ দািনা দিন ভফয াফি াফি 

অভাফদ্য স্টফফেয ভয স্টফফেযআ ঈদ্ভফ ফযা। এ ছাড়া দদ্িাফযত ভফন িযফযন, এিফায এআ ভাস্টফেফি রৄরু িফয স্টদ্ফ, 

ইেয এোফি ুফযাুস্টয স্টযযযাে িফযফছন। 

এিআ ধযফিয এিস্টে ফস্থান(ল্প স্টিছু ফযস্টযেভ ফাফদ্) স্টনফস্টছফরন অআজযাি স্টনঈেন (১৬৪৩-১৭২৭)। স্টনঈেন 

ফেন দআ ফযস্টি মায বফজ্ঞাস্টনি স্টনভগুফরা ফতজনগ্রািযা রাব িফযস্টছফরা যায েস্টযয স্টযনস্টে ূত্র এফং ভািলত 
ূফত্রয ভাধযফভ। যায ূত্রগুফরায াাফময ৃস্টিফী, চাঁদ্,  ন্যান্য গ্রভফূয িক্ষি স্টনিত িযা মা এফং দজাায 

বাোয ভয ঘেনা ফযাখযা িযা মা। এআ দম ল্প স্টিছু ভীিযি স্টযস্টন বযস্টয িফযস্টছফরন, অয দগুফরায ঈয স্টবস্টত্ত 

িফয দম স্টফিৃয োস্টিস্টযি ংে ন অভযা ঈস্টনয ফস্টছ, দগুফরা অজ দখাফনা , এফং প্রফাে িযা , মখনআ 

দিাফনা স্থস্টয এিো স্টফস্টিংএয নিা িফযন, ফা দিাফনা প্রফিৌস্টর এিো োস্টড়য নিা িফযন, ফা এিজন 

দ্ািতস্টফজ্ঞানী স্টাফ িফযন দিান স্টদ্ফি এিো যফিেফি ঈৎফক্ষন িযফর দো ভঙ্গর গ্রফ স্টেফ ড়ফফ।  

দমভন িস্টফ অফরোন্ডায দা ফফরস্টছফরন, 
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Nature and Nature‟s laws lay hid in night: 

God said, Let Newton be! And all was light. 

 

অজিারিায দফস্টযবাে স্টফজ্ঞানীআ ফরফফন দম এিস্টে প্রিৃস্টযি স্টনভ দিাফনা এিস্টে দবৌয ঘেনায ুিযাফৃত্ত 

মতফফক্ষফিয স্টবস্টত্তফয স্টনিত িযা  এফং মা ফয ঐ মতফফক্ষি ছাড়া নযুন ফনি ঘেনা েিনা িযফয াফয। 
দমভন, অভযা ফযা দখার িযরাভ দম অভাফদ্য জীফফনয প্রস্টযো িাফরআ ূফতস্টদ্ফি ূফমতাদ্ ফে, এফং এ দিফি 

এিো প্রািৃস্টযি স্টনভ প্রিাফ িযরাভ দম, “ূমত ফভ ূফত স্টদ্ফি ফ ।” এখন এআ াধাযিীিৃয স্টনভো স্টিন্তু 

অভাফদ্য দআ ূফমতাদ্ফয ল্প স্টিছু মতফফক্ষফিয ফাআফযয ঘেনাফি স্টাফফ অফন এফং বস্টফষ্যয ম্পফিত স্টনযীক্ষি 

দমােয নুভান প্রদ্ান িফয। ন্যস্টদ্ফি, “এআ স্টপফয িস্টম্পঈোযগুফরা িাফরা” এআ ফািযস্টে স্টিন্তু দিাফনা প্রািৃস্টযি 

স্টনভ ন িাযি এস্টে রৄধুভাত্র স্টপফয ফযতভান িস্টম্পঈোযগুফরা ম্পফিত ফরফছ এফং এয াাফময “নযুন স্টিছ ু

িস্টম্পঈোয স্টিনফর দগুফরা িাফরা ফফ” এভন দিাফনা নুভান িযা মাফে না। 

অধুস্টনি িাফর “প্রািৃস্টযি স্টনভ” ফরফয িী দফাঝা দো স্টনফ দ্াতস্টনিযা সুদ্ীঘত স্টফযিত িফযফছন, এফং প্রিভ 

দদ্খা মযো ভফন  প্রশ্নো অফর যাযফচফ ূক্ষ্ণ। দমভন, দ্াতস্টনি জন ডাস্টিঈ. িযাযর “ির স্বিতফোফিয 

ফযাআ এি ভাআফরয িভ” এআ ফািযস্টেয াফি যুরনা িফযফছন “ির আঈফযস্টনাভ-২৩৫ দোফরাফিয ফযাআ এি 

ভাআফরয িভ”। স্টফে ম্পফিত অভাফদ্য মতফফক্ষি দিফি অভযা ফরফয াস্টয এিভাআর চড়া দিাফনা স্বিতফোরি দনআ 

এফং অভযা দভাোভসু্টে স্টনস্টশ্চয দম বস্টফষ্যফয িািফফ না। যাযয, এো স্টফো িযায দিাফনা িাযি দনআ দম এো 
ম্ভফ ন, যাআ এআ ফািযস্টে দিাফনা প্রািৃস্টযি স্টনভ ন। স্টদ্ফি, “ির আঈফযস্টনাভ-২৩৫ দোরফিয ফযা এি 

ভাআফরয িভ” ফািযস্টেফি এিস্টে প্রািৃস্টযি স্টনভ স্টাফফ ধযা দমফয াফয, িাযি স্টনঈস্টক্লায দ্ািতস্টফদ্যা দিফি 

অভযা জাস্টন দিাফনা আঈফযস্টনাভ-২৩৫ দোরফিয ফযা ছ আস্টঞ্চয দফস্ট ফ দেফর দো াযভানস্টফি স্টফফফাযফিয 

ভাধযফভ স্টনফজফি ধ্বং িফয দপফর। যাআ অভযা স্টনস্টশ্চয দম দযভন দিাফনা দোরি দনআ। (এফং এযিভ স্টিছু ফানাফয 

মাা ফুস্টদ্ধভাফনয িাজ ন)। এআ ািতিযো েূযেূিত এজন্য দম এ দিফি দফাঝা মা ফ ধযফিয াধাযিীিযিআ 

প্রািৃস্টযি স্টনভ স্টাফফ গ্রনফমােয ন। এফং প্রিৃস্টযয দফস্টযবাে স্টনভআ অফযা ফড় অিাফযয যষ্পয ংমুি স্টিছু 
স্টনফভয এিো ফযফস্থায ং। 

অধুস্টনি স্টফজ্ঞাফন প্রিৃস্টযি স্টনভগুফরাফি াধাযিয েস্টিফযয বালা দরখা । স্টনভগুফরা ফয াফয এিদ্ভ ূিতাঙ্গ 

িফা প্রা িাছািাস্টছ, স্টিন্তু যাফদ্যফি ফশ্যআ দিাফনা ধযফিয ফযস্টযেভ ছাড়াআ িাজ িযফয ফফ- াস্টফতি বাফফ না 
ফর ন্তয স্টনধতাস্টযয স্টিছু যত াফফক্ষ। দমভন, অভযা এখন জাস্টন দম স্টনঈেফনয ূত্রগুফরাফি ারফে স্টনফয ফফ 

মস্টদ্ েস্টয অফরায েস্টযয িাছািাস্টছ । যাযয স্টনঈেফনয ূত্রগুফরাফি অভযা প্রিৃস্টযয স্টনভ স্টাফফআ দদ্স্টখ 

িাযি ৃস্টিফীফয অভযা দমফ েস্টযয ম্যুখীন আ দগুফরা অফরায েস্টযয দচফ ফনি িভ যাআ যাযা স্টনঈেফনয ূত্র 

বাফরা বাফফআ স্টদ্ধ িফয। 

এখন প্রিৃস্টয মস্টদ্ স্টনভ দ্বাযাআ স্টযচাস্টরয ফ িাফি যাফর স্টযনস্টে প্রশ্ন চফর অফঃ 
 

১. এআ স্টনভাফস্টরয ঈৎ িী? 
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২. এআফ স্টনফভয স্টি দিাফনা ফাযয  না, ভাফন ফরৌস্টিি স্টিছু ঘফে স্টি? 

৩. ম্ভাফয স্টনভভূফয দে স্টি ভাত্র এিোআ? 

 

স্টফজ্ঞানী, দ্াতস্টনি  ধভতযাস্টিিযা স্টফস্টবন্ন বাফফ এআ গুরুেূিত প্রশ্নগুফরায ঈত্তয নুন্ধান িফযফছন। প্রিভ প্রশ্নোয দম 

নাযন ঈত্তযো দদ্া  – দিরায, েযাস্টরস্টর, দদ্িাফযত এফং স্টনঈেন দম ঈত্তয স্টদ্ফস্টছফরা- দো ফে প্রিৃস্টযি 

স্টনভগুফরা ইেফযযআ ৃস্টি। ফশ্য এবাফফ ফরফর যা ইেযফিআ প্রিৃস্টযি স্টনভাফরীয ভস্টি স্টাফফ ংজ্ঞাস্টয িযায 

দচফ দফস্ট স্টিছু  না। স্টিন্তু দিঈ মস্টদ্ ইেযফি ফাআফফরী গুিাফরী দ্বাযা বূস্টলয না িফয যাফর প্রিভ প্রফশ্নয ঈত্তয 

স্টাফফ ইেযফি দদ্খাফনা দস্মপ এিো যস্ফি অফযিো যস্ স্টদ্ফ প্রস্টযস্থান িযাযআ নাভান্তয । অয যাআ 

অভযা মস্টদ্ ইেযফি প্রিভ প্রফশ্নয ঈত্তফযয াফি জস্টড়য িস্টয যখন ভরূ যাঁচো রাফে স্টদ্বযী প্রফশ্ন এফ: ফরৌস্টিি 

স্টিছু স্টি ঘফে, মা এফ প্রািৃস্টযি স্টনফভয ফযস্টযেভ? 

স্টদ্বযী প্রফশ্নয ঈত্তয স্টনফ ভযাভফযয ভফধয যীক্ষ্ণ স্টফফবদ্ রক্ষয িযা মা। দপ্লফো এফং অস্টযিের মাযা স্টছফরা ফফচফ 

প্রবাফারী প্রাচীন স্টগ্রি স্টচন্তাস্টফদ্, যাফদ্য ভফয প্রিৃস্টযয স্টনফভয দিাফনা ফাযয ফয াফয না। স্টিন্তু দিঈ মস্টদ্ 

ফাআফফরী দ্ৃস্টিফিাি দিফি দদ্ফখ যাফর দদ্খা মা, ইেয রৄধ ু স্টনভগুফরা ৃস্টিআ িযফছন না, ফযং যায িাফছ দদ্ন 

দ্যফায িফয যাফি স্টদ্ফ এফ স্টনফভয ফযয  ঘস্টেফ দনা ম্ভফ। দমভন চাআফরআ স্টযস্টন ভভুলূুত দযােীফি ফাঁস্টচফ 

স্টদ্ফয াফযন, খযাফি িাস্টভফ স্টদ্ফয াফযন অফে অফেআ, এভনস্টি দোকুফেফি স্টরস্টম্পি দেভ স্টাফফ 

ুনপ্রস্টযিা িযফয াফযন। দদ্িাফযতয ধাযিায স্টফযীফয স্টেফ, প্রা ির খৃিান স্টচন্তাস্টফদ্আ ভফন িফযন ইেফযয 

াফয ফশ্যআ প্রািৃস্টযি স্টনভগুফরা স্থস্টেয িযায ক্ষভযা অফছ দমন স্টযস্টন ফরৌস্টিি ঘেনাফস্টর ঘোফয াফযন। 

এভনস্টি স্টনঈেন এি ধযফিয ফরৌস্টিফি স্টফো িযফযন। স্টযস্টন দবফফস্টছফরন গ্রভফূয িক্ষিগুফরা স্টস্থস্টযীর 

ায িিা িাযি গ্রগুফরা এফি ফযয ঈয ভািলতী ফর প্রফাে িযফফ এফং এয পফর দম অফরাড়ন ৃস্টি ফফ 

দো ভফয াফি াফি ফাড়ফযআ িািফফ এফং  এিভ যাযা ূফমত স্টযয ফফ িফা দৌযজেয দিফি স্টছেফি 

দফস্টযফ মাফফ। স্টযস্টন স্টফো িযফযন ইেয স্টনশ্চআ এআ িক্ষিফি ফায ফায ূনস্থতান িফযন, ভাফন ফযাাযো ফনিো 
“ভ ভ ঘস্টড়ফয চাস্টফ স্টদ্ফ চর যাখায ভয।” ফশ্য, স্টফফয-স্টন, ভাযকুআ দ্য রযাপ্লা( ১৭৪৯-১৮২৭), 

স্টমস্টন রযারা নাফভআ দফস্ট স্টযস্টচয, মুস্টি দদ্খান দম গ্রফদ্য এআ স্টফচুযস্টয েভফধতনীর ফায ফদ্ফর ফফ মতাফৃত্ত, 

ফনিো ুনযাফৃত্ত চফেয ভয। পফর দৌযজেয স্টনফজআ স্টনফজফি স্ট ি াি িফয দপরফফ, যাআ এো দিন অজ 

স্টেফি অফছ যায ফযাখযা দিাফনা ঐেযআি িফক্ষ অনায প্রফাজন দনআ। 

বফজ্ঞাস্টনি স্টনশ্চযাফাফদ্য নুস্টভস্টযগুফরাফি প্রিভ সুস্পিবাফফ প্রিাফ িযায িৃস্টযে রযাপ্লাফয। স্টযস্টন ফফরন, মস্টদ্ 

দিাফনা স্টনস্টদ্তি ভফ ভগ্র ভাস্টফফেয ফস্থা দদ্া িাফি, যাফর প্রািৃস্টযি স্টনভভূফয এিো স্টযূিত দে 

যীয  বস্টফষ্যয ফ স্টিছুআ স্টনধতাযি িযফফ। এয পফর ফরৌস্টিি স্টিছু ঘোয ম্ভাফনা এফং দআ াফি ইেফযয 

স্টে বুস্টভিা নািচ ফ মা। রযাপ্লা দম বফজ্ঞাস্টনি স্টনশ্চযাফাফদ্য ূত্রান িফযফছন দোআ স্টদ্বযী প্রফশ্ন অধুস্টনি 

স্টফজ্ঞানীফদ্য ঈত্তয। ুফযা অধুস্টনি স্টফজ্ঞাফনয ভরূস্টবস্টত্তআ ফে এআ বফজ্ঞাস্টনি স্টনশ্চযাফাদ্, এফং এআ ুফযা ফআ জুফড়আ 

এআ নীস্টযফি গুরুেিাফয স্টফফফচনা িযা ফফ। দিাফনা স্টযপ্রািৃয িা নাি েরাফফ স্টি না েরাফফ যায ঈয স্টনবতয 

িফয দম বফজ্ঞাস্টনি ূত্র দো দিাফনা বফজ্ঞাস্টনি ূত্র ফয াফয না। িস্টিয অফছ এফ জানায ফয দনফাস্টরন 

রযাপ্লাফি স্টজফজ্ঞ িফযস্টছফরন, ভাস্টফফেয এআ স্টচফত্র ইেফযয মাো দিািা? রযাপ্লাফয ঈত্তয স্টছফরা, “স্ায, ঐ 

াআফাস্টিস্টোয অভায দিাফনা প্রফাজন ফড়স্টন।” 
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দমফয ুভানুল ভাস্টফফেআ ফা িফয এফং ন্যান্য ফস্তুভফূয াফি স্টো প্রস্টযস্টো ংগ্রন িফয দফয ুএআ 

বফজ্ঞাস্টনি স্টনশ্চযাফাদ্ ভানুফলয দক্ষফত্র প্রফমাজয ফফ। ফশ্য ফনফিআ অফছ মাযা দবৌয জেফয এআ স্টনশ্চযাফাদ্ 

িাজ িফয ভানফর ভানুলফি যায ফাআফযয স্টিছু ভফন িফয, িাযি যাফদ্য স্টফো অভাফদ্য স্বাধীন আোস্টি অফছ। 
দদ্িাফযত এআ ভিুআোয ধাযিাফি যক্ষা িযায জন্য ফফরস্টছফরন ভানফ ভন দবৌয জেয দিফি অরাদ্া, পফর 

দবৌযস্টফস্টধগুফরা দভফন চফর না। যায ভফয ভানুফলয ো স্টনি ঈাদ্ান রৃআস্টে, যীয এফং অত্মা। যীয এিো ভাভসু্টর 

মে ছাড়া স্টিছুআ ন, স্টিন্তু অত্মা বফজ্ঞাস্টনি স্টনভভূফয ঈফধ্বত। যীযযি এফং ঙ্গংস্থানফি দদ্িাফযতয প্রচন্ড অগ্র 

স্টছফরা। স্টস্টনার গ্রস্টি নাভি ভানুফলয ভস্টিফষ্কয ভধযিায এিো ঙ্গফি স্টযস্টন অত্মায ভরূ অন ভফন িযফযন। যায 

স্টফো স্টছফরা এআ গ্রস্টিফযআ অভাফদ্য ির স্টচন্তায ঈৎস্টত্ত , এখান দিফিআ ফফ অভাফদ্য ভিুআোয পল্গুধাযা। 
 

 

 

ভানুল স্টি স্বাধীন আো িযফয ক্ষভ? অভাফদ্য মস্টদ্ ভিুআো দিফিআ িাফি যাফর স্টফফযতফনয স্ট ি দিান ধাফ 

দোয ঈদ্ভফ ফফছ? নীর-ফুজ বফার ফা ফযাফেস্টযাফদ্য স্টি ভিুআো অফছ, নাস্টি যাফদ্য অচযি ংস্টে, 

বফজ্ঞাস্টনি বাফফ ূত্রফদ্ধ? রৄধু ফরফিালী জীফফযআ স্টি ভিুআো অফছ, নাস্টি রৄধ ুিন্যাী প্রািীফদ্য? অভযা বাফফয 

াস্টয দম এিো স্টম্পাস্টঞ্জ ফযা স্টনফজয স্বাধীন আোফযআ িরাো স্টচফাফে, ফা স্টফড়ারো দাপা স্টছফড় কুস্টেকুস্টে িযফছ, 

স্টিন্তু যাফর Caenorhabidis elegans নাভি দোরিৃস্টভয িিা িী ফরফ,দমো রৄধু ভাত্র ৯৫৯ো দিাল স্টদ্ফ েস্ট য? 

দ স্টনশ্চআ িখফনা বাফফ না, “আ দম, আ ভজায ফযািফেস্টযাো অস্টভ এখন ভচভস্টচফ খাফফা”, স্টিন্তু দদ্খা মা 

এভনস্টি যায স্টনস্টদ্তি ছি-ছি অফছ এফং স্টনিেফযতী স্টবজ্ঞযায ঈয স্টনবতয িফয দ  দিাফনা নািলতিী 

খাফাফযআ ন্তুি , িফা ছুফে মা অফযা বাফরা স্টিছুয স্টদ্ফি। এো স্টি ভিুআোয ফস্টপ্রিা? 

মস্টদ্ অভযা বাস্টফ দম অভাফদ্য ভিু আোয ক্ষভযা অফছ যাযয অনস্টফি জীফস্টফদ্যায জ্ঞান দিফি জানা মা 

ির বজফ প্রস্টোআ দ্ািতস্টফজ্ঞান অয যাফিয ূত্রাফস্টর দভফন চফর, যাআ যাযা স্ট ি যযোআ সুস্টনধতাস্টযয মযো 
সুস্টনধতাস্টযয গ্রভফূয িক্ষি। স্নাুস্টফজ্ঞাফনয াম্স্টযি েফফলিাভূ এআ ধাযিাফিআ ভিতন িফয দম অভাফদ্য 

ভস্টিষ্ক স্টফজ্ঞাফনয স্টযস্টচয ূত্রগুফরা দভফনআ িাজ িফয, এফং অভাফদ্য ফ ধযফিয িভতিান্ড স্টনধতাযি িফয, প্রিৃস্টযয 
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স্টনফভয ঈফধতয দিাফনা অজফ স্টিছুয াফয এআ স্টনেি দনআ। জাগ্রয ফস্থা দযােীয ভস্টিফষ্ক াফযন িযায ভ 

এো দদ্খা দেফছ দম ভস্টিফষ্কয স্টফস্টবন্ন ং বফরৃযস্টযি বাফফ ঈেীপ্ত িফয দযােীয ভফধয ায-া নাড়াফনায, দ াে 

নাড়াফনায, এভনস্টি িিা ফরায অিাংক্ষা ৃস্টি িযা ম্ভফ। অভাফদ্য ির অচযি মস্টদ্ দবৌয স্টফস্টধগুফরা স্টদ্ফআ 

স্টনস্টেয ফ িাফি যাফর এখাফন ভিুআোয ফস্থান দিািা দ স্টচন্তা িযা রৃষ্কয। যাআ দদ্খা মাফে অভযা স্টিছু 
বজফ মে ছাড়া স্টিছুআ নআ, এফং „ভিুআো‟ রৄধুআ এিো স্টফভ্রভ। 

মস্টদ্ অভযা ভাস্টন দম ভানুফলয অচযি ফশ্যআ ুফযাুস্টয প্রিৃস্টযয স্টনভগুফরা স্টদ্ফআ স্টনস্টেয  যাযয এআ 

অচযি এয দফস্ট ংখযি চরফিয ঈয স্টনবতয িফয দম এফি েিনা িযা ফািফফ ম্ভফ। িাযি এআ স্টাফফয জন্য 

িাঈফি ভানফ দদ্ফয রক্ষ-রক্ষ-দিাস্টে িস্টিিায অস্টদ্ ফস্থা জানফয ফফ এফং প্রা ভংখযি ভীিযি ভাধান 

িযফয ফফ। এফ স্টাফ িযফয দম িফি স্টফস্টরন ফছয রােফফ যাফয এয দদ্যী ফ মাফফ দম াভফনয দরািো 
ঘুস্টল স্টদ্ফয রৄরু িযফর ভািাো স্টযফ দনায অয ভ ফফ না। 

দমফয ুদভৌস্টরি দবৌযস্টফস্টধভূ স্টাফ িফয ভানফ অচযি নুভান িযফয মাা দিাফনা িাফজয িিা ন,দফয ু

এআ িাফজ অভযা এি ধযফিয িামতিয যি ফযফায িস্টয। দ্ািতস্টফজ্ঞাফন িামতিয যি ফে এভন এিো োস্টিস্টযি 

ং ন দমোয াাফময দিাফনা মতফফক্ষিরি ঘেনাফি স্টাফফয অযা অনা মা স্টবযফযয স্টফদ্ প্রস্টোয খুঁস্টেনাস্টে 

না ধফযআ। ঈদ্াযি স্বরু, অভযা চাআফরআ এিো ভানুফলয যীফযয প্রস্টযস্টে যভািুয াফি ৃস্টিফীয প্রস্টযস্টে যভািুয 

ভািলতী স্টো প্রস্টযস্টো ভীিযিগুফরা ভাধান িযফয াস্টয না। স্টিন্তু ির ফযফাস্টযি িাফজয জন্য এিজন 

ভানুল অয ৃস্টিফীয ভফধয ভািলতী ফর ভাত্র িফিো ংখযায াাফমযআ েিনা িযা মা, মায এিো ংখযা ফে 

ভানুলস্টেয দভাে বয। এিআ বাফফ, জস্টের ফ িু-যভািুয ভফধয দম স্টো-স্টফস্টো চফর দগুফরায স্টনেিিাযী 
ভীিযিগুফরাফি অভযা ভাধান িযফয াস্টয না। স্টিন্তু অভযা যাি নাভি এিস্টে িামতিয যি ঈদ্ভাফন িযফয 

দফযস্টছ দমো িু-যভািুয ফনি খুঁস্টেনাস্টে স্টাফফ না এফনআ যাাস্টনি স্টফস্টোগুফরাফি ফযাখযা িযফয াফয। 
ভানুফলয দক্ষফত্র অভযা দমফয ুযাফদ্য অচযি স্টনধতাযিিাযী ভীিযিগুফরা ভাধান িযফয াস্টয না দফয ুঅভযা 
এিো িামতিয যি ধফয দনআ, দম যাফদ্য ভিুআোয ক্ষভযা অফছ। ভফনাস্টফজ্ঞান নাভি স্টফজ্ঞাফনয এিস্টে াখা 

ভানুফলয এআ আো এফং দ দিফি ঈদু্ভয অচযফিয ম্পিত স্টনফ অফরাচনা িযা । িতনীস্টয এিস্টে িামতিয যি 

দমখাফন ধফয দনা  দম ভানুফলয ভিুআো িযায ক্ষভযা অফছ এফং দ স্টফিল্প ির স্টদ্ধান্ত স্টফচায িফয ফফচফ 

দযাো গ্রি িযফয ক্ষভ। ভানুফলয অচযি ফিতনা এআ িামতিয যিস্টেয ভাঝাস্টয াপরয দদ্খা মা িাযি অভযা 
ফাআ জাস্টন, দম ফনি ভআ ভানুফলয দনা স্টদ্ধান্তগুফরা স্ট ি দমৌস্টিি ন িফা এয স্টছফন অফছ ত্রুস্টেূিত 
স্টফফেলি। এআ িাযফি রৃস্টনাোয এআ দফার দ্া। 

যৃযী প্রফশ্ন জানফয চাা ফে প্রিৃস্টযয দম স্টনভগুফরায দ্বাযা ভাস্টফে এফং ভানুফলয অচযি স্টনস্টেয  দগুফরা 
স্টদ্বযী স্টিনা। প্রিভ প্রশ্নস্টেয ঈত্তয মস্টদ্  ইেয এআ স্টনভগুফরা ৃস্টি িফযফছ, যখন দম প্রশ্নো অফ দো ফরা, 
এআ স্টনভগুফরা ফাছাআফয ভ ইেফযয াফয ন্য দিাফনা ছফিয ফিা স্টছফরা স্টিনা। দপ্লফো এফং যাস্টযিের 

ঈবফআ,এফং যফযতীফয অআনিাআন দদ্িাফযতয ভয ভফন িযফযন দম প্রিৃস্টযয দভৌস্টরি নীস্টযগুফরায ৃস্টি ফছ 

“প্রফাজফনয স্টনস্টভফত্ত” িাযি দগুফরাআ এিভাত্র স্টনভগুে দমগুফরা দমৌস্টিি। এআ দম স্টফো, দম প্রিৃস্টযয 

স্টনভেূফরায ঈৎ ফে মুস্টি, এোয িাযফি অস্টযিের এফং যায নুাযীযা ভফন িযফযন দম প্রিৃয দবৌযঘেনাফস্টর 

মতফফক্ষি না িফয, দিঈ রৄধুভাত্র মুস্টিয ভাধযফভ প্রিৃস্টযয দভৌস্টরি স্টনভগুফরাফি “প্রস্টযাদ্ন” িযা ম্ভফ। দবৌয 
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স্টনভগুফরা িী, দ স্টচন্তা না িফয ফস্তুভূ দিন দবৌয স্টনভ দভফন চফর এআ স্টচন্তা দফস্ট স্টনফদ্ধ া স্টযস্টন ভরূয 

স্টিছু ফিতনাভরূি স্টনভ দফয ক্ষভ ন। যায এআ স্টচন্তাধাযা মস্টদ্ এয ফয িফি যাব্দীয বফজ্ঞাস্টনি 

ধযানধাযিাফি িযৃতে িফযফছ, যফু যায ফিতনা িযা ফনি স্টনভআ স্টছফরা বুর অয অর িিা দগুফরা দযভন দিাফনা 
িাফজ রােফযা না। ভানুল এআ যাস্টযিেরী ধাযিায িযৃতেফি খফত িযায া দদ্খা ফনি ফয, দমভন 

েযাস্টরস্টর „খাঁস্টে মুস্টি‟ নুমাী িী ঘো ঈস্টচয, যায ফদ্ফর প্রিৃস্টযফয অফরআ িী ঘেফছ দগুফরা মতফফক্ষি িযফয 

রৄরু িফযন। 

এআ ফআফয স্টবস্টত্তভূর স্টনস্টয অফছ বফজ্ঞাস্টনি স্টনশ্চযাফাফদ্য ধাযিা, যায ভাফন স্টদ্বযী প্রশ্নস্টেয ঈত্তয ফে 

„ফরৌস্টিি‟ ঘেনা ফফর স্টিছু দনআ এফং প্রিৃস্টযয স্টনভগুফরা রংঘনী। অয এি  স্টযন নাম্বায প্রশ্ন- প্রিৃস্টযয 

স্টনভগুফরা িীবাফফ এফরা এফং এযাআ এিভাত্র ম্ভাফয স্টনভ স্টিনা- স্টনফ অভযা াভফন েবীয অফরাচনা িযফফা। 
স্টিন্তু যায অফে, যফযতী ধযাফ অভযা দদ্ফখ দনফ প্রিৃস্টযয স্টনভগুফরা অফর দিান স্টজস্টনলফি ফিতনা িফয। 
দফস্টযবাে স্টফজ্ঞানীআ ফরফফন দম এ স্টনভগুফরা ফে ফস্টজতেফযয এিস্টে োস্টিস্টযি প্রস্টযস্টফম্ব মায স্টিে মতফফক্ষফিয 

ঈয স্টনবতযীর ন। স্টিন্তু অভযা মস্টদ্ অভাফদ্য মতফফক্ষি দ্ধস্টয অয দআ মতফফক্ষফিয অফরাফি অফাফয 

জেৎ ম্পফিত ধাযিা ে ফনয প্রস্টো স্টনফ েবীয বাফফ স্টচন্তা িস্টয যাফর এিো প্রফশ্নয ম্যুখীন আ, দো ফরা- 
অভাফদ্য স্টি এো স্টফো িযায দিাফনা িাযি অফছ, দম বনফতযস্টিি ফািফযা ফফর স্টিছু অফছ? 
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[ নুফাদ্ফিয দনাে ] 

ব্দািত: 

বফজ্ঞাস্টনি স্টনশ্চযাফাদ্   – Scientific Determinism 

ভুিআো / স্বাধীন আো   – Freewill 

োস্টিস্টযি ংে ন   – Mathematical Framework 

দমৌস্টিি িা াফভা   – Logical Model 

িামতিয যি    – Effective Theory 

বনফতযস্টিি ফািফযা   – Objective Reality 

স্টযভািেয নুভান   – Quantitative Prediction 

স্টনভ/স্টফস্টধ   – Law 

ূত্র     – Rule/Formula 

াআফাস্টিস্ট    – Hypothesis / প্রিল্প 

যভািুফাদ্   – Atomism 
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৩.ফািফযা িী? 
 

ি‟ফছয অফে আোস্টরয ভনজা নেযীয নেয স্টযলদ্ দোরািায াফত্র দোিস্টপ যাখা স্টনস্টলদ্ধ দঘালিা িযফরা। 

এআ স্টদ্ধাফন্তয ভিতিফদ্য এিো মুস্টি স্টছফরা, এধযফনয ফেযরারা াফত্র দোিস্টপ যাখাো স্টনিুযযা, িাযি এফয 

দোিস্টপো ফাআফয যাস্টিফ ফািফযায এিো স্টফিৃযরূ দদ্ফখ। স্টিন্তু অভযা স্টনফজযাআ ফািফযায দম স্টচত্র দদ্স্টখ 

দোআ ফা িযো যয? স্টিবাফফ জানফফা দম দো স্টফিৃয ন? এভন স্টি ফয াফয না, দম অভযা এিো ফৃৎ 
দোিস্টপফয াফত্র অস্টছ এফং অভাফদ্য দ্ৃস্টি এিো স্টফারািায দরফন্সয িাযফি স্টফিৃয ফে? দোিস্টপস্টেয 

ফািফযায স্টচত্রো ফযা অভাফদ্য দিফি অরাদ্া, স্টিন্তু অভযা স্টি স্টনস্টশ্চয ফয াস্টয দম দো অভাফদ্য চাআফয িভ 

ফািফ? 

াফত্র িািা দোিস্টপফয দ্ৃস্টি অভাফদ্য স্টনফজফদ্য ভফযা না, যফু দোিস্টপো স্টিন্তু চাআফর যায দদ্খা ফাআফযয 

জেফযয ফস্তুগুফরায েস্টযূত্র প্রস্টযাদ্ন িযফয াযফফ। দমভন এআ দোরী স্টফিৃস্টযয িাযফি াফত্রয ফাআফয দাজাফি 

চরা স্টিছুফি াফত্রয স্টবযয দিফি দদ্ফখ ভফন ফফ চরফছ ফে ফি। স্টিন্তু যাযফয, দোিস্টপফয দআ দোরী 

স্টনফদ্ত িা াফভা দিফিআ দফস্টিছু বফজ্ঞাস্টনি ূত্র প্রস্টযাদ্ন িযা ম্ভফ। দমগুফরা ফস্তুয দআ অায ফেেস্টযফিআ 

স্টাফ িযফয াফয এফং এয াাফময ফভ ফাআফযয েস্টযীর ফস্তুভফূয েস্টযি েিনা িযা মা। ংেয 

িাযফিআ দোিস্টপফয ূত্রগুফরা ফফ অভাফদ্য ূত্রগুফরা দিফি জস্টেরযয। স্টিন্তু দিাফনা োস্টিস্টযি ূত্রফি জস্টের ফা 
জ ভফন িযাো দস্মপ এিো ফযস্টিেয রুস্টচয ফযাায। এখন দোিস্টপফয ফক্ষ মস্টদ্ এভন এিস্টে স্ট ি যি 

ূত্রান িযা ম্ভফ , যাফর দোিস্টপফয দদ্খা জেযোফি ফািফযায এিো গ্রিফমােয স্টচত্র স্টাফফআ দভফন 

স্টনফয ফফ। 

ফািফযায এযিভ স্টবন্নযয স্টচফত্রয এিো স্টফখযায ঈদ্াযি ফে ১৫০ াফরয স্টদ্ফি েফরস্টভয (ca ৮৫ – ca ১৬৫) 

িযা ভািাী ফস্তুভফূয েস্টযয োস্টিস্টযি রূান। েফরস্টভ যায িাজ দযফযা খফন্ডয এিো ফআ অিাফয প্রিা 

িফযন, মায অযস্টফ স্টফযানাভ স্টছফরা, অরভাফজি। অরভাফজফিয রৄরুফয েফরস্টভ িাযি দদ্স্টখফফছন দিন স্টযস্টন 

ৃস্টিফীফি দোরিী, স্টচযস্টস্থয, ভাস্টফফেয দিফি ফস্টস্থয এফং ভািাফয ফস্তুভফূয দ্ূযফেয যুরনা নেিয 
অিাফযয ভফন িযফছন। মস্টদ্ অস্টযিাযিাফয ূমতফিস্টিি রূান যযস্টদ্ফন জানা স্টছফরা, যাযয যাস্টযিেফরয 

য দিফি স্টস্টক্ষয স্টগ্রিযা ভাস্টফফেয ৃস্টিফীফিস্টিি রূফিআ গ্রি িফয। যাস্টযিের অধযাস্টত্মি দিাফনা িাযফি 

ৃস্টিফীফিআ ভাস্টফফেয দিি ভফন িযফযন। েফরস্টভয ভফডফর ফস্টিছুয দিফি স্টস্থয দ্াঁস্টড়ফ স্টছফরা ৃস্টিফী; অয ন্য 

ফ গ্র-নক্ষত্র এস্টাআফির, ভাফন চািায ঈয চািা দমবাফফ দঘাফয দযভন, অিৃস্টযয িক্ষফি ভািাফ 

দঘাযাফপযা িযয। 
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এআ রূান এিদ্ভ স্বাবাস্টফি ভফন ফায িাযি অভযা িখফনা অভাফদ্য াফয স্টনফচ ৃস্টিফী যফছ দো নুবফ 

িস্টয না (বূস্টভিম্প অয অফফেঘন স্টযস্টস্থস্টয ছাড়া)। যফযতীফয এফ স্টগ্রি ধাযিায ঈয স্টবস্টত্ত িফযআ আঈফযাী 

জ্ঞানস্টফজ্ঞান েফড় ফ , অয এবাফফআ যাস্টযিের অয েফরস্টভয ধাযিাগুফরা স্থান িফয দন স্টশ্চভা স্টচন্তায স্টবস্টত্তভূফর। 

িযািস্টরি চাচত ভাস্টফফেয েফরভী রূানোফি গ্রি িফয এফং যখন দিফি প্রা দচৌেফা ফছয দিাফনা ঘেনা ছাড়া 
এোআ স্টছফরা যাফদ্য অনুিাস্টনি ভযফাদ্। এযয ১৫৪৩ াফরয অফে ভাস্টফফয অয স্টফিল্প দিাফনা রূান 

প্রিাফ িযা স্টন। এ ফছয দিাাস্টনতিা যায „ভািাী দোরিভফূয অফযতন‟ (On the revolutions of 

Celestial Spheres) নাভি ফআস্টে প্রিা িফযন, স্টযস্টন ভাযা মান দআ ফছফযআ ( ফশ্য এ স্টফলফ িাজ িযস্টছফরন 

প্রা িফি দ্ি ধফয)। 

দিাাস্টনতিা যায ফযয ফছয অফেিায ভস্টনলী যাস্টযোযিাফয ভফযা এভন এিস্টে স্টফফেয ফিতনা দদ্ন দমখাফন 

ূমত স্টস্থয অফছ এফং গ্রগুফরা যায চাযাফ ফৃত্তািায ফি অফস্টযতয ফে। এআ ধাযিাো মস্টদ্ নযুন ন, স্টিন্তু এয 

ুনজতােযিফি রৄরুফয যীব্র ফাধায ম্যুখীন ফয । ফাআ ভফন িযস্টছফরা দিাাস্টনতিাফয ফিফয ফাআফফফরয 

স্টফরুদ্ধ। িাযি যখন ফাআফফফরয দমবাফফ িত িযা ফযা, যাফয ভফন য এো ফরফছ ির গ্র-নক্ষত্র ৃস্টিফীফি দিি 

িফযআ অফস্টযতয , মস্টদ্ ফাআফফফর দিািা স্পি িফয দ িিা ফরা দনআ। অফর, দম মুফে ফাআফফর দরখা 
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ফস্টছফরা দ মুফে ভানুল ভফন িযয ৃস্টিফী দচপ্টা। যফযতীফয দৌযজেফযয দিাাস্টনতিাী ভফডর, ৃস্টিফী অফর 

স্টস্থয স্টি না, যা স্টনফ যীব্র স্টফযফিতয জন্ম দদ্। দিাাস্টনতিাী ধাযিাফি ভিতন িযা এফং “স্টফত্র গ্রফি এিযিভ 

ফফর দদ্ায ফয এিো স্টবন্ন ভয ধাযি এফং যা যক্ষায দচিা” িযায দ্াফ ১৬৩৩ াফর েযাস্টরস্টরফি স্টফচাফযয 

ম্যুখীন িযা । স্টফচাফয দদ্ালী াফযি িযায ফয যাফি ফাস্টি জীফন েৃফস্টি িফয যাখা  এফং স্টনফজয ফিফয 
প্রযযাাফয ফাধয িযা । দানা মা যখফনা স্টযস্টন স্টফড়স্টফড় িফয ফরস্টছফরন, “Eppur si muove”, “যফু এো 
স্ট িআ েস্টযীর”। ফফফল ১৯৯২ াফর দযাভান িযািস্টরি চাচত স্বীিায িফয দম েযাস্টরস্টরফি দদ্ালী াফযি িযা 

যাফদ্য বুর স্টছফরা। 

যাফর ফািফ দিানো, েফরভী নাস্টি দিাাস্টনতিাী ফযফস্থা? মস্টদ্ প্রাআ দানা মা ভানুল ফরফছ, দিাাস্টনতিা 

েফরস্টভফি বুর প্রভাস্টিয িফযফছন, স্টিন্তু দ ধাযিাো স্টযয ন। ফযাাযো ফনিো ঐ অভাফদ্য দদ্খা অয 

দোিস্টপফয দদ্খায ভধযিায যুরনাস্টেয ভফযা। অফর দম দিাফনা এিো স্টচত্র ফযফায িফযআ ভাস্টফফেয স্ট ি 

রূান িযা ম্ভফ িাযি অভাফদ্য ভািা স্টফলি মতফফক্ষিগুফরা ৃস্টিফী ফা ূমত দমফিাফনা এিোফি স্টস্থয ধফযআ 

ফযাখযা িযা মা। এ ধাযিা ভাস্টফফেয প্রিৃস্টয স্টনফ দ্াতস্টনি স্টফযফিত অগুন দমাোফর, ফািফফ দিাাস্টনতিাী 

রূাফনয দমো অর গুি দো ফে, ূমতফি স্টস্থয ধযফর েস্টযয ূত্রগুফরা দফ জ অিাফয অফ। 

এিো স্টবন্ন ধযফনয স্টফিল্প ফািফযায দদ্খা াা মা „দ্য ভাস্টট্রে‟ নাভি চরস্টিফত্র। এখাফন ুফযা ভানফ জাস্টয 

স্টনফজয জাফন্তআ ফা িযফয িাফি এিো েিানুিৃয িল্পফািফফয জেফয। িস্টম্পঈোফযয সৃ্ভস্টযয ভফধয দআ 

জেযস্টেফি বযস্টয িফযফছ ফুস্টদ্ধভান িস্টম্পঈোযযা। ভানুফলয ভনফি দআ িল্পজেফয অেফি যাখায পফর যাফদ্য যীয 

দিফি বজফযস্টড়ৎ স্টি (দ মা-আ দাি) রৄফল দনায ভ যাযা ন্তুি  চর িাফি। ফযা এভন স্টদ্ন খুফ দফস্ট 

দ্ূফয ন, িাযি এভনস্টি অজিার প্রচুয ভানুল „দফিন্ড রাআপ‟ নাভি ফফাআফে িল্পফািফ এিো জেফয 

ফফা িযফয ছি িফয। অয এখনআ ফা অভযা িীবাফফ স্টনস্টশ্চয ফফা দম অভযা অফরআ িস্টম্পঈোফয বযস্টয 

দিাফনা ভািাফফযয চস্টযত্র নআ? অভযা মস্টদ্ দিাফনা িৃস্টত্রভ িল্পনায জেফয ফা িযযাভ যাফর দখানিায 

ঘেনাপ্রফাফ দমৌস্টিিযা, ফা ধাযফাস্টিযা, ফা দিাফনা ধযফনয স্টফস্টধফদ্ধযা না িািফর চরয। ফযা দমফ 

স্টবনগ্রফয ফাস্টিাযা অভাফদ্য দআ িল্পজেযফি স্টনেি িযফছ যাযা ভজা দদ্খায জন্য বাফফরা, দদ্স্টখফযা িী  

মস্টদ্  াৎ িফয ূস্টিতভায চাঁদ্ স্টদ্বখস্টিয ফ ফড়, ফা রৃস্টনায ফাআ মাযা দভদ্ িভাফনায দচিা িযফছ যাযা  াৎ িরায 

যস্ট া খাায এি দ্ভয অিাঙ্ক্ষা দফাধ িযফয রৄরু িফয। স্টিন্তু এভন না িফয স্টবনগ্রফাীযা মস্টদ্ স্টযযআ স্টিছু 
সুস্টন্নস্টফি স্টফস্টধ দভফন চফর, যাফর দআ েিানুিৃয ফািফযায স্টছফন দম ন্য অয দিাফনা ফািফযা অফছ দো 
দফাঝায অভাফদ্য অয দিাফনা ঈাআ িািফফ না। এখন দআ স্টবনগ্রফাস্টফদ্য জেযোফি „ফািফ‟ অয ঐ িৃস্টত্রভ 

জেযোফি „ফািফ‟ অখযা দদ্া দমফযআ াফয। স্টিন্তু মস্টদ্ –অভাফদ্য ভফযা- দআ েিানুিৃয জেফযয ফাস্টিাফদ্য 

ফক্ষ যাফদ্য ভাস্টফফেয ফাআফয দিফি জেযোফি দদ্খায দিাফনা ঈাআ না িাফি, যাফর যাযা স্টনফজফদ্য দআ 

জেযফি স্টনশ্চআ ফািফ ভফন িযফফ। এ দমন দআ ুযাযন ধাযিাযআ নযুন রূ, দম অভযা ফাআ ন্য িাফযা স্বফেয 

ং। 

এফ ঈদ্াযি দিফি এআ ুফযা ফআফয জন্যআ গুরুেূিত এিো ঈংাফয অভযা দৌঁছাফয াস্টয:ফািফযায দিাফনা 
স্টচত্র- ফা যি-স্টনবতয স্টিে দনআ। যাআ অভযা ফািফযায দম ধাযিাো গ্রি িযফ দোফি ফরফ রূানস্টনবতয ফা 
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রূািস্টনবতয ফািফযা: এ ধাযিা নুমাী দবৌয যি এফং স্টফেস্টচত্র ফে এিধযফনয োস্টিস্টযি িা াফভা ফা রূাি 

দমখাফন এিগুে স্টনভ এ িা াফভায স্টফস্টবন্ন ংফয াফি মতফফক্ষফিয দমােূত্র বযস্টয িফয। এআ ি াফভাস্টনবতয 

ফািফযাআ ফে দআ ধাযিােয ংে ন মায াাফময অধুস্টনি স্টফজ্ঞানফি দফাঝা মা। 

 

দপ্লফোয য দিফি ফছফযয য ফছয ধফয দ্াতস্টনিযা ফািফযায প্রিৃস্টয স্টনফ স্টফযিত িফযফছন। ক্লাস্টিযার স্টফজ্ঞান এআ 

ধাযিায ঈয প্রস্টযস্টিয দম এিস্টে ফািফ ফস্টজতেফযয স্টিে অফছ, যা দিাফনা মতফফক্ষি দদ্খুি ফা না দদ্খুি। 

ক্লাস্টিযার স্টফজ্ঞান নুমাী ফািফ ফস্তুভফূয েস্টয, বয এ ধযফনয স্টিছু দবৌয গুিাফস্টর অফছ দমগুফরায সুস্টনস্টদ্তি ভান 

যফফছ। অয অভাফদ্য যিগুফরা ফে এফ ফস্তুফি এফং যাফদ্য বফস্টিযভূফি ফিতনা িযায স্টিছু প্রফচিা। 
দমগুফরায াফি অভাফদ্য স্টযভা  মতফফক্ষি স্টভফর মা। ক্লাস্টিযার ধাযিাভফয „মতফফক্ষি‟  „যায মতফফক্ষফিয 

স্টফল‟ ঈবআ এভন এিো জেফযয ং দমোয বনফতযস্টিি স্টিে অফছ, যাআ যাযা অরাদ্া স্টি না যাফয স্টিছু অফ 

মা না। ন্যবাফফ ফরফর, অস্টন মস্টদ্ দদ্ফখন দম এিদ্র দজব্রা াস্টিতং েযাফযফজ দিাফনা এিো জাোয দ্খর স্টনফয 

রড়াআ িযফছ যায ভাফন অফরআ এিদ্র দজব্রা াস্টিতং েযাফযফজয ঐ জাোোয জন্য রড়াআ িযফছ। ন্য দমফ 

মতফফক্ষি এো মতফফক্ষি িযফফ যাযা দজব্রাগুফরায এিআ বফস্টিয রক্ষয িযফফ। এভনস্টি দিঈ মতফফক্ষি না 
িযফর দজব্রাগুফরায আ বফস্টিযগুফরাআ িািফফ। দ্তফন এআ স্টফোফি ফফর ফািফযাফাদ্। 

মস্টদ্ ফািফযাফাদ্ এিো দফ অিলতিী দ্ৃস্টিবস্টঙ্গ, অভযা ফয দদ্খফ দম অধুস্টনি দ্ািতস্টফজ্ঞান নুমাী এফি 

ভিতন িযা ভুস্টির। ঈদ্াযিস্বরু ফরা মা, দিাান্োভ দ্ািতস্টফদ্যায নীস্টয – দমো প্রিৃস্টযয স্টনখুঁয স্টফফযি – 

নুমাী এিো িস্টিিায দিাফনা স্টনস্টদ্তি ফস্থান ফা েস্টয দনআ মস্টদ্ না এফং মযক্ষি না দিাফনা মতফফক্ষি দোফি 

স্টযভা িযফছ। যাআ এিো স্টযভা দিফি অস্টভ এআ ভান দফস্টছ, যায ভাফন মাফি ভাা ফরা, স্টযভাফয স্ট ি 

অেভরূফযত যায দআ ভান স্টছফরা এভন বাফাস্ট ি ন। এভনস্টি, ফনিফক্ষফত্র ফনি ফস্তুয দিাফনা স্বাধীন স্টিেআ 
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দনআ মস্টদ্ না যাযা ফর স্টজস্টনফয এিো স্টন্নফফ অিাফয িাফি। অয ফরাগ্রাস্টপি স্টপ্রস্টন্সার নাভি যিো মস্টদ্ 

স্ট ি  যাফর অভযা এফং অভাফদ্য এআ চযুভতাস্টত্রি জেয ফযা ফৃত্তয, ঞ্চ-ভাত্রায, এিো স্থান-িাফরয 

ীভানা ছাা ভাত্র। দফক্ষফত্র এআ ভাস্টফফে অভাফদ্য ফস্থা ঐ দোিফোয ভফযাআ। 

িড়া ফািফফাদ্ীযা মুস্টি দদ্খান বফজ্ঞাস্টনি যিগুফরায াপরযআ এফদ্য ফািফযায প্রভাি। স্টিন্তু স্টবন্নযয ধাযিািা াফভায 

ঈয দ্াঁস্টড়ফ বযস্টয স্টবন্ন স্টবন্ন যফিয ফক্ষ এিআ ঘেনাফি পর বাফফ ফিতনা িযা ম্ভফ। এভন ফনি পর 

বফজ্ঞাস্টনি যিআ ফয স্টবন্ন- এফং এিআ যিভ পর যি দ্বাযা ারোফনা ফফছ। মখাফন নযুন যিগুফরায ফািফযায 

ধাযিা ুযাফনাো দিফি ম্পূিতআ অরাদ্া। 

প্রচস্টরযযীস্টযফয, মাযা ফািফযাফাদ্ফি গ্রি িফযস্টন যাফদ্যফি ফরা ফযা প্রস্টয-ফািফফাদ্ী। প্রস্টয-ফািফফাদ্ীযা 
ফযফাস্টযি জ্ঞান এফং যাস্টিি জ্ঞানফি ৃিি স্টফফফচনা িফয। যাফদ্য মুস্টিফয, মতফফক্ষি এফং স্টনযীক্ষিআ ফে িতফ, 

অয যাস্টিি জ্ঞান এফ স্টনযীক্ষফিয াস্টযায ভাত্র। যাস্টিি জ্ঞাফন মতফফস্টক্ষয ঘেনা ম্পফিত ফাড়স্টয দিাফনা ন্তস্টনতস্টয 

েবীয যয রুস্টিফ দনআ। স্টিছু প্রস্টয-ফািফফাদ্ী স্টফজ্ঞানফি রৄধু ভাত্র মতফফক্ষিফমােয স্টফলাস্টদ্ফযআ ীভাফদ্ধ যাখফয 

চা। এ িাযফিআ উনস্টফং যাস্টব্দফি ফনফিআ যভািুয ধাযিাফি স্টযযযাে িফয এআ স্টবস্টত্তফয দম অভযা িখফনাআ 

যভািু দদ্খফয াফফা না। জজত ফািতফর (১৬৮৫-১৭৫৩) স্টছফরন অফযা িফি িাস্ট  ফয, যায ভফয ভন এফং যায 

ভধযিায ধাযিাগুফরা ছাড়া অয স্টিছুযআ দিাফনা স্টিে দনআ। মখন আংফযজ দরখি এফং স্টবধানস্টফদ্ ডঃ স্াভফুর 

জননফি (১৭০৯-১৭৮৪) যায এি ফন্ধু ফফরস্টছফরন দম ফািতফরয দ্াস্টফফি ফযা খিন িযা মাফফ না, দানা মা, 

যখন ডঃ জনন ঈফ  স্টেফ এিো ফড় ািফয ফজাফয রাস্টি স্টদ্ফ ফফরস্টছফরন, “অস্টভ িযরাভ, এআবাফফ”। ফশ্য, 

ািফয রাস্টি স্টদ্ফ ডঃ জনন াফ দম ফযিা নুবফ িফযস্টছফরন, দো যায ভফনযআ এিো ধাযিা, যাআ অফর 

স্টযস্টন ফািতফরয ধাযিাফি খিন িযফয াফযন স্টন। ফশ্য যায এআ িাি দ্াতস্টনি দডস্টবড স্টঈফভয (১৭১১-১৭৭৬) 

দ্ৃস্টিবস্টঙ্গফি প্রিা িফয, স্টমস্টন স্টরফখস্টছফরন মস্টদ্ বনফতযস্টিি ফািফযা স্টফো িযায অভাফদ্য দিাফনা দমৌস্টিি 

িাযি দনআ, যাযয এোফি স্টযয স্টফফফচনা িযা ছাড়া অভাফদ্য াফয অয দিাফনা ঈা দনআ। 

রূািস্টনবতয ফািফযাফাদ্ এআ ফািফফাদ্ী এফং প্রস্টয-ফািফফাদ্ীফদ্য এআ ফ যিতস্টফফাফদ্য আস্টয দেফনফছ। 
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রূািস্টনবতয ফািফযাফাদ্ নুমাী দিাফনা োস্টিস্টযি রূান ফািফ স্টি না দ প্রশ্ন িতীন, রৄধু দদ্খায স্টফল দো 
মতফফক্ষফিয াফি স্টভরফছ স্টি না। মস্টদ্ রৃআো স্টবন্ন রূান িাফি মাযা ঈবফআ মতফফক্ষফিয াফি দভফর, দমভন দআ 

দোিস্টপফয এফং অভাফদ্য, যাফর দিানো িায দচফ দফস্ট ফািফ দ অফরাচনায অয দিাফনা ফিা দনআ।। 
মখন দমো প্রফাে িযা সুস্টফধা দো প্রফাে িযফরআ ফরা। দমভন, দিঈ মস্টদ্ দআ াফত্রয ভফধয ফস্থান িফয যাফর 

দআ দোিস্টপফয রূানোআ যায জন্য ফফচফ িামতিয। স্টিন্তু াফত্রয ফাআফয দিাফনা দ্ূযফযতী েযারাস্টেফয ফফ 

াফত্রয স্টনফদ্ত িা াফভায াফফক্ষ স্টাফ িযা খুফআ স্টফদ্ঘুফে ফযাায ফফ। যায ঈয াত্রো দযা ঘুযফয িািফফ 

ৃস্টিফীয অস্টিি  ফাস্টলতি েস্টযয িাযফি। 

স্টফজ্ঞানচচতা অভযা স্টফস্টবন্ন স্টজস্টনফয ধাযিািা াফভা বযস্টয িফয িাস্টি, স্টিন্তু দো অভযা অভাফদ্য বদ্নস্টিন জীফফন 

িস্টয। রূািস্টনবতয-ফািফযাফাদ্ রৄধ ু বফজ্ঞাস্টনি রূানগুফরাআ না, ফচযন  ফফচযন বাফফ বদ্নস্টিন ৃস্টিফীফি 

দফাঝায জন্য অভযা দম ভানস্টি স্টচত্র বযস্টয িস্টয যায ঈয প্রফমাজয। এ ভয নুমাী মতফফক্ষিফি ফাদ্ স্টদ্ফ 

স্টফেজেয ম্পফিত এখন অয দিাফনা ধাযিা ে ন িযা ম্ভফ ন। িাযি এআ ধাযিা েফড়আ ফ  মতফফক্ষফিয –ভাফন 

অভাফদ্য- স্নাস্টফি দপ্রনাভূফি স্টচন্তা  মুস্টি খাস্টেফ প্রস্টোজায িযায ভাধযফভ। আস্টিিযৃতি মতফফক্ষি দিাফনা 
যাস্টয প্রস্টো ন। ফযং অভাফদ্য ফ মতফফক্ষিআ ভস্টিফষ্কয নুধাফনপ্রফি ে ন দ্বাযা প্রবাস্টফয; দ্ৃস্টি দমবাফফ দরন্স 

দ্বাযা প্রবাস্টফয  ফনিো দযভন। যাআ অভাফদ্য মতফফক্ষিস্টনবতয যিগুফরা এআ দরফন্সয প্রবাফ দিফি ভিু ন। 

রূািস্টনবতয ফািফযায াফি অভাফদ্য দ্ৃস্টি দমবাফফ িাজ িফয যায স্টভর যফফছ। অভাফদ্য ভস্টিষ্ক দচাফখয স্না ু

দিফি ধাযাফাস্টি ংফিয দফয িাফি। এআ ংফিযগুফরা স্টেস্টব স্টেন্যার দমবাফফ অফ দযভন ন। দমভন, 
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অভাফদ্য দদ্খা স্টচফত্রয ভফধয এিো স্টছদ্র িাফি, দযস্টেনায াফি মুি দ্তনস্নাুগুফরা আ ং স্টদ্ফ এফ মুি । 

এফং ুফযা দচাফখয ভফধয দযস্টেনায দিফি দম ংো ূক্ষ্মবাফফ দদ্খফয ক্ষভ, অভাফদ্য ভগ্র দ্ৃস্টিফিাফিয ভাত্র 

১স্টডস্টগ্র ং যায অযা ফড়। িতাৎ াযো ুফযাুস্টয াভফন ফাস্টড়ফ ফুফড়া অঙুর ঈচঁু িফয ধযফর দআ অঙুফরয 

নফখয প্রস্টযস্টফম্ব অভাফদ্য দযস্টেনায দম ংফ অস্টযয ফফ দচাফখয রৄধু যযেুকু ং ফে ূক্ষ্ম দ্ৃস্টি ক্ষভ। যাআ 

দচাখ দিফি দম িাঁচা যিয অভাফদ্য ভস্টিফষ্ক মা যায ঐ ংেুকু ফাফদ্ ফাস্টি স্টচফত্র ফনি ূন্যস্থান িাফি। বাস্টেয, 

ভানফ ভস্টিষ্ক ঈব দচাখ দিফি াা অরাদ্া অরাদ্া ংফিয দিফি দআ ূন্যস্থানগুফরা ূযি িফয দন। যায 

ঈয, এো দযস্টেনা দিফি প্রাপ্ত স্টদ্বভাস্টত্রি যিয দিফি এিো স্টত্রভাস্টত্রি স্থাফনয অবা বযস্টয িফয। ন্যবাফফ ফরফর, 

অভাফদ্য ভস্টিষ্ক এফ ংফিফযয অফরাফি এিস্টে ভানস্টি স্টচত্র ফা িা াফভা ে ন িফয দন। 

ভানুফলয ভস্টিষ্ক এআ িাল্পস্টনি িা াফভা বযস্টযফয এযআ েু, দম দিঈ মস্টদ্ এভন দিাফনা চভা ফযফায িফয দমো 
দ্ৃস্টিয ঈযস্টদ্িফি স্টনফচয স্টদ্ফি ঈরফে দপফর, যাফর স্টিছু ভ ফয যায ভস্টিষ্ক দোফি ভফন ভফন দাজা িফয 

দনফফ। এফং এিভ ঐ চভায ফযফাযিাযী ফ স্টিছু দাজাআ দদ্খফয িািফফ। এযয মস্টদ্ চভাো স্টযফ দনা 
 যাফর দ অফায স্টিছুক্ষি ফস্টিছু ঈরফো দদ্খফফ, স্টিন্তু ভানফ ভস্টিফষ্কয ভাস্টনফ দনায ক্ষভযা এযআ দফস্ট, দম 

এিেু ফয অফাফযা দ ফস্টিছু দাজা দদ্খফয িািফফ। এ দিফি দফাঝা মা, মখন দিঈ ফফর “অস্টভ এিো দচায 

দদ্খফয াস্টে” যায িত আ ভ দ, আ দচায দ্বাযা স্টফস্টক্ষপ্ত অফরা ফযফায িফয দচাযোয এিো ভানস্টি স্টচত্র 

ফা িা াফভা ে ন িযফয দফযফছ। এআ ভানস্টি িা াফভাো মস্টদ্ ঈরফো  যাফর ফযা দআ ফযস্টি দচাফয ফফয 

দচিা িযায অফেআ যায ভস্টিষ্কস্টে িা াফভাস্টেফি দাজা িফয দনফফ। 

রূািস্টনবতয ফািফযা অয দম ভস্াস্টেয ভাধান দদ্, ফা ন্তয এড়াফয ক্ষভ , দো ফরা, স্টিফেয িত। 
এিো দেস্টফফরয স্টিে অফছ, দো অস্টভ িীবাফফ স্টনস্টশ্চয ফফা, মস্টদ্ অস্টভ ঘয দিফি দফস্টযফ মাআ এফং দেস্টফরো 
অভায দ্ৃস্টিীভা না িাফি? মখন ফরা  দপ্রােন, স্টনঈট্রন এফদ্য দম ো স্টনি ঈাদ্ান আফরক্ট্রন, দিাািতফদ্য, 

যাফদ্য অভযা দদ্খফয না দফর যাফদ্য স্টিে অফছ, যখন িী ফিত ফরা ? এিজন দযা এভন এিো ধাযিা 
িা াফভা বযস্টয িযফয াফয দমখাফন অস্টভ ঘয দিফি দফয ফ দেফরআ দ ঘফযয ফস্টিছু দনআ ফ মা অফায ঘফয 

দপযায াফি াফি ফস্টিছুয ঈদ্ । স্টিন্তু যাফর ফযাাযো দিভন স্টফদ্ঘুফে ফফ, যায ঈয অস্টভ ঘফযয ফাআফয 

িািা ভ মস্টদ্ ছাদ্ ধফ ফড় যখন? অস্টভ-ঘয-ছাড়ফরআ-দেফস্টরস্টে-াস্টযফ-মা এআ িা াফভাফয, ছাদ্ দবফঙ ড়ায 

ফয অস্টভ স্টপফয অফর অফেআ াস্টযফ মাা দেফস্টরস্টে মখন বে ফস্থা ধ্বংস্তুফয ভফধয স্টপফয অফফ দ স্টচত্র 

িীবাফফ দভরাফ? যাআ দদ্খা মাফে, দমআ ধাযিািা াফভাফয দেস্টফরো ফভ স্টিেীর িাফি দোআ ফফচফ যর 

এফং মতফফক্ষফিয াফি াভঞ্জস্ূিত। এআ ফরা ফযাায। 

স্টযাযভািস্টফি িস্টিিা, দমভন- আফরক্ট্রন অভযা দদ্খফয াস্টয না স্টিন্তু এভন বাফফ দবফফ স্টনফয াস্টয দমন ক্লাঈড 

দচম্বাফয যায দপফর মাা দ্াফেয ফযাখযা াা মা। এছাড়া দেস্টরস্টবন স্টিচায স্টেঈফফয প্রস্টযো অফরািস্টফন্দু 

অফযা ফনি ঘেনাযআ ফযাখযা দভফর আফরিট্রফনয ধাযিা দিফি। িস্টিয অফছ ১৮৯৭ াফর দিস্টম্বিজ স্টফেস্টফদ্যারফয 

িযাফবস্টন্ড রযাফফযেস্টযয ফৃস্টে দ্ািতস্টফজ্ঞানী দজ. দজ. িম্পন প্রিভ আফরক্ট্রন অস্টফষ্কায িফযন। স্টযস্টন ূন্য 

িাচনফরয ভফধয যস্টড়ৎ প্রফা স্টনফ েফফলিা িযস্টছফরন, দম ঘেনা িযাফিাড দয নাফভ স্টযস্টচয। এ েফফলিা দিফি স্টযস্টন 

স্টদ্ধাফন্ত দৌঁছান দম এআ যস্জনি যস্টি ফে এভন স্টিছু „িস্টিিা‟ মায দ্বাযা যভািু েস্ট য। মস্টদ্ যখফনা 
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যভািুফি দ্াফিতয স্টফবাজয এিি ভফন িযা ফযা। িম্পন আফরক্ট্রন „দদ্ফখনস্টন‟ এভনস্টি স্টযস্টন দম যীক্ষাো 
িফযস্টছফরন যাফয আফরিট্রফনয আস্টঙ্গয িািফর, ঐ যীক্ষা আফরক্ট্রফনয স্টিে ফিাযীয বাফফ প্রভাস্টিয স্টন। 

স্টিন্তু যায িস্টল্পয আফরক্ট্রফিয ধাযিা স্টফজ্ঞান  প্রফিৌফর খুফআ গুরুেূিত স্থান স্টনফ অফছ। এফং দদ্খা না দেফর 

এখনিায ফ দ্ািতস্টফজ্ঞানী আফরক্ট্রফনয স্টিফে স্টফো িফয। 

 

দিাািত অভযা দদ্খফয াস্টয না, স্টিন্তু যভািুয স্টনঈস্টক্লাফ দপ্রােন এফং স্টনঈট্রফনয বফস্টিযভূ ফযাখযা িযফয 

দিাািত-এয ধাযিা িাফজ রাফে। মস্টদ্ ফরা ফ িাফি দপ্রােন এফং স্টনঈট্রন দিাািত দ্বাযা েস্ট য, যফ ুঅভযা িখফনা 
অরাদ্াবাফফ দিাািত মতফফক্ষি িযফয াযফফা না। িাযি, এফদ্য ভধযিায দ্ূযে মযআ ফাড়ফয িাফি অিলতি ফর ফা 
ফন্ধন ফর যযআ ফাড়ফয িাফি। যাআ প্রিৃস্টযফয দিাািত ভিুবাফফ িাফি না। ফদ্ফর, যাযা ফভ স্টযনস্টেয এিস্টে 

রে অিাফয (দপ্রােন এফং স্টনঈট্রফন), ফা এিস্টে দিাািত  এিস্টে এস্টন্ে-দিাািত এয মুের (াআ দভফন) অিাফয 

িাফি এফং এভন অচযি িফয দমন যাযা এফি ফযয াফি যাফাযফযান্ড স্টদ্ফ মুি। 

স্টযাযভািস্টফি িস্টিিাফদ্য দিাািত রূান মখন প্রিভ প্রিাফ িযা  যখন, দম ফস্তু িখফনা অরাদ্া িফয দদ্খা 
মা না যায স্টিফেয িত িী, যা স্টনফ দফ স্টফযফিতয ৃস্টি ফস্টছফরা। স্টিন্তু স্টযাযভািস্টফি িস্টিিাভূ দম স্টিছ ু

„স্টযস্টযাযভািস্টফি‟ িস্টিিায ভন্বফ েস্ট য এআ ধাযিা ফযফায িফয যাফদ্য বফস্টিযভূফয সুিয ফযাখযা 
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দদ্া মা। স্টিন্তু মস্টদ্, এিো িস্টিিায দ্বাযা ন্য িস্টিিা িীবাফফ স্টফচুযয ফে দ ঈাত্ত দিফি প্রিভ িস্টিিায 

স্টিে প্রভান িযায দ্ধস্টয স্টফজ্ঞানী ভফর ফনিস্টদ্ন দিফিআ স্টযস্টচয, যফু ফনি স্টফজ্ঞানী দআ, প্রা 

মতফফক্ষিী, দিাািত এয স্টিে স্বীিায িযফয চান স্টন। স্টিন্তু যফযতী ফছযগুফরাফয এআ দিাািত রূান মখন 

স্ট ি েিনা  নুভান স্টদ্ফয রােফরা যখন ির স্টবন্নভয দ্ূয । এভনো ফশ্যআ ম্ভফ দম দিাফনা স্টবনগ্রফয 

ফাস্টিাযা -মাফদ্য ফযফযাো ায, ফফরাস্টয দ্ৃস্টিয দচাখ, এফং ফযা মাফদ্য ফযা িান স্টদ্ফ রৃফধয য দফয  

-যাযা স্টযাযভািস্টফি িস্টিিা স্টফলফ অভাফদ্য ভফযা এিআ মতফফক্ষি িযফফ স্টিন্তু ুফযা স্টজস্টনো ফিতনা ফা 
ফযাখযা িযফফ দিাািত রূান ছাড়াআ। যফফ অর িিা ফরা, রূািস্টনবতয ফািফযাফাদ্ নুমাী, দম রূান 

স্টযাযভানস্টফি িস্টিিাভূ ম্পফিত অভাফদ্য মতফফক্ষফিয াফি দভফর, দ রূাফন দিাািত এয স্টিে অফছ। 

রূািস্টনবতয ফািফযাফাদ্ অভাফদ্য এভন এিো দমৌস্টিি ংে ন দদ্ মায াাফময অভযা ফনি প্রফশ্নয ঈত্তয 

স্টদ্ফয াস্টয, দমভন: মস্টদ্ ভাস্টফে এিো ীভ ভ অফেআ ৃস্টি ফ িাফি, যাফর যায অফে িী ঘফেস্টছফরা? 

এিজন অস্টদ্ খৃিান দ্াতস্টনি, দন্ে োস্টিন (৩৫৪-৪৩০) ফফরস্টছফরন, প্রশ্নস্টেয ঈত্তয এআ ন, দম ইেয যখন 

যাফদ্য জন্য দদ্াজখ ফানাস্টেফরন মাযা এফ প্রশ্ন িফয। ফযং ভ এআ ভাস্টফফেযআ এিো ং, দমো ইেয ৃস্টি 

িফযফছন। যায ভফয এয অফে ভফয স্টিে স্টছফরা না। ৃস্টিফাদ্ী দরাফিযা, মাযা দজফনস্টফয ফ দরখা অক্ষস্টযি 

ফিতআ যয ভফন িফয যাফদ্য জন্য এো এিো ম্ভাফয রূান। স্টিন্তু ৃস্টিফীফয াা পস্টর এফং ন্যান্য ফনি 

অরাভয দিফিআ দদ্খা মা দম ৃস্টিফীয ফ দজফনস্টফ ফস্টিতয ফফয দচফ ফনি দফস্ট। (যফফ স্টি এফ অরাভয 

অয পস্টফরয ঈফেশ্য অভাফদ্য দফািা ফানাফনা?) দিঈ ন্য অফযিো রূান বাফফয াফয দমখাফন ভ রৄরু 

ফফছ ১৩.৭ স্টফস্টরন ফছয অফে, স্টফে-ফযাং এয ভাধযফভ। অভযা জাস্টন দম রূান অভাফদ্য ফযতভান ফস্থা এফং 
দআ াফি ির ঐস্টযাস্টি  বূযাস্টিি অরাভযভূফি ফযাখযা িযফয াফয দোআ ফে ফফচফ দযা। দমফয ু

স্টদ্বযী রূানস্টে স্টফস্টবন্ন পস্টর, দযজস্টস্রযায ঈাত্ত, এফং অভযা দম ফর স্টভস্টরন অফরািফলত দ্ূফযয েযারাস্টে 

দিফি অা অফরা দদ্খফয াআ, দফফি ফযাখযা িফয দফয ু স্টদ্বযী রূানস্টেআ প্রিভ রূান ফক্ষা দফস্ট 

িামতিয। যাযয, এিোফি অফযিোয দচফ দফস্ট ফািফ ফরা মাফফ না। 
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ফনফি ভাস্টফফেয এভন এিো রূান ভিতন িফযন দমখাফন ভ স্টফেফযাং-এয ফনি স্টছফন দমফয াফয। 
এো এখফনা স্পি ন, দম যাফদ্য দআ রূান ফযতভান মতফফক্ষিগুফরা ফযাখযা দিাফনা িাফজ রােফফ স্টি না। িাযি 

ধাযিা িযা , ভাস্টফে প্রিৃস্টযয দমফ স্টনভ দভফন স্টফফস্টযতয  দগুফরা স্টফে ফযাং-এ দবফঙ্গ ফড়। এো মস্টদ্  

যাফর এভন দিাফনা রূান, দমখাফন স্টফে ফযাং-এয  অফেয ভফি েিনা অনা হ্, যা দিাফনা িাফজ রােফফ 

না। িাযি যায অফে িী স্টছফরা দগুফরা দিাফনা বাফফআ অভাফদ্য ফযতভান ভাস্টফফেয দিাফনা ঘেনাফিআ প্রবাস্টফয 

িযফফ না। যাআ স্টফে ফযাং দি এআ ভাস্টফফেয ূচনা স্টাফফআ দদ্খা দমফয াফয। 

দিাফনা এিো বাফরা রূাফনয বফস্টিযগুফরা এভনঃ 
 
১. এো নািস্টনি। 

২. এফয স্টনস্টদ্তিচরি ফা স্টযফযতনফমােয চরি িভ। 

৩. ির ফযতভান মতফফক্ষফিয াফি দভফর  ফযাখযা িফয। 

৪. বস্টফষ্যয মতফফক্ষি ম্পফিত স্টফিাস্টযয েিনা  নুভান িফয, দমগুফরা না স্টভরফর রূািস্টে ভ্রান্ত প্রভাস্টিয ফফ। 
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দমভন, যাস্টযিেফরয যি স্টছফরা স্টফে ৃস্টি ফফছ চাযস্টে দভৌস্টরি দ্ািত স্টদ্ফ, ভাস্টে, ফা,ু অগুন এফং জর এফং 
এফ ফস্তু যাফদ্য ৃস্টিয ঈফেশ্য ূযফি স্টভফরস্টভফ িাজ িফয। যিস্টে দফ নািস্টনি স্টছফরা এফং এফয দিাফনা 
স্টনস্টদ্তি চরি স্টছফরা না। স্টিন্তু, ফনি দক্ষফত্রআ এো স্টনস্টদ্তি নুভান িযফয াযফযা না, এফং দম ফ দক্ষফত্র নুভান 

ম্ভফ ফযা,ফনি ভ দআ নুভান মতফফক্ষফিয াফি স্টভরফযা না। দমভন এিো নুভান স্টছফরা, ফস্তু ময বাযী 
ফফ যয দ্রুয স্টনফচ ড়ফফ, িাযি স্টনফচয স্টদ্ফি ড়াআ যায ৃস্টিয ঈফেশ্য। েযাস্টরস্টরয অফে দিঈআ এআ িিায 

যযযা যীক্ষা িফয দদ্খায িিা বাফফস্টন। িস্টিয অফছ স্টযস্টন স্টায দরাফনা ভস্টিয দিফি স্টফস্টবন্ন জফনয ফস্তু 

দপফর এ যীক্ষা িফযস্টছফরন। ভস্টিয-যীক্ষায ফযাাযো যয না ফয াফয, স্টিন্তু অভযা এো জাস্টন দম স্টযস্টন 

এিস্টে দরাফনা যফর স্টফস্টবন্ন জফনয ফস্তু েস্টড়ফ স্টদ্ফ যীক্ষা িফযস্টছফরন। এফং দদ্ফখস্টছফরন ফ ফস্তুআ এিআ াফয 

েস্টয রাব িযফছ, দমো যাস্টযিেফরয নুভাফনয াফি দভফর না। 

এো স্পি দম ঈফযয অফশ্যিী বফস্টিযগুফরা স্টফলস্টনবতয। এিো যি িযো নািস্টনি দো ভাায দিাফনা জ 

ঈা দনআ, স্টফজ্ঞানীযা এআ বফস্টিযফি খুফআ ছি িফযন িাযি দদ্খা মা প্রিৃস্টযয স্টনভগুফরাআ এভন, দম ফনি 

যিভ ঘেনাফিআ এিো জ ূফত্র দফঁফধ দপরা ম্ভফ। যফিয নািস্টনিযা অফর এিো ফাি বফস্টিয, স্টনস্টদ্তি 

চরফিয স্বল্পযা মায এিো স্টনফদ্তি। িাযি দোঁজাস্টভর স্টদ্ফ দভরাফনা যিফি নািস্টনি ফরা মা না। এ স্টফলফ 

অআনিাআফনয িিাো স্টনফজয ভফযা িফয ফরফর দ্াঁড়া, এিো যিফি ফয ফফ মযো ম্ভফ যর, স্টিন্তু যায দচফ 

অয ন। েফরস্টভ যায ভাস্টফফেয রূাফন গ্র-নক্ষফত্রয েস্টয ফযাখযা িযফয স্টেফ যাফদ্য ফৃত্তািায িক্ষিফি 

এস্টাআফির স্টাফফ স্টচন্তা িফযফছন । এস্টাআফিফরয ঈয এস্টাআফির দমাে িফয, ফা যায ঈয অফযা 

এস্টাআফির দমাে িফয যায োস্টিস্টযি রূানফি ফযা অফযা দভরাফনা দমফযা। স্টিন্তু স্টিছু মতফফক্ষিফি দভরাফনায 

জন্য মখন দিাফনা োস্টিস্টযি রূানফি ধাযাফাস্টিবাফফ জস্টের দিফি জস্টেরযয িযায প্রফাজন দদ্খা দদ্, যখন 

দআ যিফি স্টফজ্ঞানীযা দিাফনা দভৌস্টরি নীস্টযয ধাযি না দবফফ দস্মপ স্টবন্ন দচাযায এিো যাস্টরিা স্টাফফ েিয িফয। 

ঞ্চভ ধযাফ অভযা দদ্খফফা দম ফনফিআ „িযান্ডাডত ভফডর‟দি, দমো প্রিৃস্টযয দভৌস্টরি িস্টিিাভফূয স্টভিস্টস্রা 
ফিতনা িফয, „নািস্টনিযাীন‟ ভফন িফযন। স্টিন্তু েফরস্টভয এস্টাআফিফরয দচফ এআ রূাি ফনি দফস্ট পর। 
এো দফস্টিছ ুনযুন িস্টিিায স্টিে নুভান িযফয দফযফছ, প্রিৃস্টযফয দগুফরা মতফফক্ষি িযায অফেআ। এফং, 
ংখয যীক্ষফিয পরাপর দ্ারুি ূক্ষ্মযা েিনা িযফয দফযফছ। স্টিন্তু এয ভফধয িফিডজন স্টযফযতনফমােয 
চরি অফছ, দমগুফরা যি দিফি স্টনধতাস্টযয  না, পরাপরফি মতফফক্ষফিয াফি দভরাফনায জন্য ুনস্টনধতাযি িযফয 

। 

চযুিত ফফন্েয ফযাাফয ফরা মা, স্টফজ্ঞানীযা খুফআ খুস্ট ন মখন দিাফনা নযুন এফং চভিপ্রদ্ নুভান স্টভফর মা। 

যস্টদ্ফি মস্টদ্ নুভান না দভফর যখন প্রিফভআ বাফা , ফযা যীক্ষফি দিাফনা বুর অফছ। মস্টদ্ দদ্খা মা ঘেনা 
যা না, যখফনা ফনফি দআ যিফি ফাস্টযর িযফয চান না, ফযং স্টিছু স্টযফযতন িফয যক্ষা িযফয দচিা িফযন। 

মস্টদ্ দ্ািতস্টফজ্ঞানীযা যাফদ্য ছফিয যিফি ফাঁচাফনায ফযাাফয যীস্টযভয নাফছাড়ফািা, যাযয ফনি ভ 

এিো যিফি স্টযফযতন িযফয িযফয এভন ফস্থা দ্াঁড়া দম দোফি িৃস্টত্রভ ফা খুফ ঝাফভরাূিত ভফন ফয িাফি, 

যখনআ দো ফ ফড় „নািস্টনিযাীন‟। 
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নযুন ফ মতফফক্ষিফি জাো স্টদ্ফয মখন দিাফনা যফি অভরূ স্টযফযতন অনা রাফে যখনআ দফাঝা মা দম নযুন 

দিাফনা যফিয প্রফাজন দদ্খা স্টদ্ফফছ। নযুন মতফফক্ষফিয অফরাফি ুযাফনা যফিয ফাস্টযর ায এিো ঈদ্াযি 

ফে স্টস্থস্টযীর ভাস্টফে যি। ১৯২০ াফরয স্টদ্ফি দফস্টযবাে স্টফজ্ঞানীআ ভফন িযফযন ভাস্টফে স্টস্থস্টযীর ভাফন এয 

অিায ফাড়ফছ না িভফছ না। এযয ১৯২৯ াফরয স্টদ্ফি এডুআন াফর যায মতফফক্ষফিয পরাপর প্রিা 

িযফরন, দম ভাস্টফে অিাফয ফাড়ফছ। যাঁয মতফফক্ষি স্টছফরা েযারাস্টেগুফরা দিফি অা অফরা স্টনফ। প্রস্টযো 
েযারাস্টেয ো স্টনি ঈাদ্াফনয ঈয স্টনবতয িফয যাফদ্য দিফি অা অফরা স্টিছু বফস্টিযূচি স্টচি ফা ফিতারী 
িাফি, েযারাস্টেগুফরা মস্টদ্ অভাফদ্য দিফি দ্ূফয ফয দমফয িাফি যখন এআ ফিতারীফয স্টনস্টদ্তি স্টযভান স্টযফযতন । 

স্টফস্টবন্ন েযারাস্টেয এআ ফিতারী স্টফফেলি িফয াফর যাফদ্য েস্টযফফে স্টনিত িযফয দফযস্টছফরন। স্টযস্টন অা 
িফযস্টছফরন দদ্খফফন ময ংখযি েযারাস্টে অভাফদ্য দিফি দ্ূফয ফয মাফে, যয ংখযি েযারাস্টেআ িাফছ এস্টেফ 

অফছ। স্টিন্তু ফদ্ফর স্টযস্টন দদ্খফয ান দম প্রা প্রস্টযো েযারাস্টেআ অভাফদ্য দিফি দ্ূফয ফয মাফে, এফং েযারাস্টে 

ময দ্ূযফযতী যায দ্ূফয ফয মাায েস্টয যয দফস্ট। এ দিফি াফর স্টদ্ধান্ত দনন দম ভাস্টফে প্রাস্টযয ফে। স্টিন্তু 

ন্যযা মাযা স্টস্থস্টযীর ভাস্টফফেয যিফিআ ধফয স্টছফরা, যাযা যাফদ্য যফিয অফরাফিআ এআ ঘেনায ফযাখযা স্টদ্ফয 

দচিা িযর। দমভন, িযারফেফিয দ্ািতস্টফজ্ঞানী স্টিেজ জুআচস্টি প্রিাফ িযফরন, ফযা দিাফনা জানা ঈাফ ফনি 

দ্ূয দিফি অা অফরা স্টি াযাফে। এআ স্টিয িফভ মাায পফর ফিতারীফয দম স্টযফযতন অফফ যা াফফরয 

যীক্ষফিয পরাপফরয াফি স্টভফর দমফয াফয। াফফরয ফয িফি মুে ফনি স্টফজ্ঞানী দআ স্টস্থস্টযীরযায যিআ 

অিফড় ধফয স্টছফরন। স্টিন্তু ভাস্টফফেয ফফচফ স্বাবাস্টফি রূান স্টছফরা াফফরযোআ, দলফভল দোআ েৃীয ফফছ। 

প্রিৃস্টযয দমফ স্টনভ স্টদ্ফ ুফযা ভাস্টফে স্টনস্টেয  দমগুফরায ন্ধাফন ে ন িযা ফফছ এফিয য এি যি ফা 
রূান, দমভন- চায ঈাদ্ান যি, েফরভী রূান, অস্টেিযি, স্টফে-ফযাং যি,এভন অফযা। প্রস্টযো নযুন যফিয 

ফঙ্গ ফঙ্গআ অভাফদ্য ফািফযায ধাযিা এফং ভাস্টফফেয দভৌস্টরি ো স্টনি ঈাদ্ানগুফরা ফদ্ফর দেফছ। দমভন অফরায 

যফিয িিা ধযা মাি। স্টনঈেন দবফফস্টছফরন অফরা খুফআ ক্ষুদ্র িস্টিিা দ্বাযা েস্ট য। এ যি ফযাখযা িফয অফরা দিন 

যর ফি মা, এফং স্টনঈেন এ যফিয াাফময অফরা দিন এি ভাধযভ দিফি ন্য ভাধযফভ, দমভন ফা ুদিফি জফর, 

মাায ভ দফঁফি মা ফা প্রস্টযাস্টযয  যা ফযাখযা িযফয দফযস্টছফরন। 
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এআ িস্টিিাযি ফশ্য এিো ঘেনাফি ফযাখযা িযফয াযফযা না দমো স্টনঈেন স্টনফজআ প্রিভ মতফফক্ষি িফযন, দো 
ফে স্টনঈেন স্টযং। এিো ভযর প্রস্টযপরফিয ঈয এিস্টে দরন্স যাখুন, যাযয দিাফনা এিযঙা অফরা, দমভন 

দাস্টডাভ অফরা, স্টদ্ফ দরন্সস্টেফি অফরাস্টিয িরুন। এখন মস্টদ্ ঈয দিফি দরন্সস্টেফি দদ্খা , যাফর দরন্স দম 

স্টফন্দুফয প্রস্টযপরি যরফি স্পত িফযফছ দ স্টফন্দুফি দিি িফয দফস্টিছ ুোঢ়  ারিা চে দদ্খা মাফফ। এোফি 

অফরায িস্টিিা যি স্টদ্ফ ফযাখযা িযা ভুস্টির ফ মা, স্টিন্তু যযঙ্গযি এফি ফজআ ফযাখযা িফয। 

যযঙ্গযি ভফয এআ ারিা  োঢ় চেগুফরা দম ঘেনায িাযফি ৃস্টি  যাফি ফফর ফযস্টযচায। দিাফনা যযফঙ্গয, দমভন 

জফরয দেঈ, স্টিছু ঈচঁু  স্টনচু ং িাফি। মখন এিাস্টধি যযঙ্গ এফি-ফযয াফি ধাক্কা খা যখন মস্টদ্ এিোয 

ঈচঁু ফা স্টনচু ং মিােফভ যোয ঈচঁু ফা স্টনচু ংফয াফি স্টভফর মা যখন এফি যফি দজাযদ্ায িফয, এফং 
ঈচঁুো অফযা ঈচঁু এফং স্টনচুো অফযা স্টনচু ফ মা। এফি ফফর ে নভরূি ফযস্টযচায। এ দক্ষফত্র ফরা  যযঙ্গ রৃফো 
„ভ দ্া‟ অফছ। য স্টদ্ফি, মখন এি যযফঙ্গয স্টনচু ং ন্য যযফঙ্গয ঈচঁু ংফয াফি দভফর যখন যাযা 
এিস্টে যস্টেফি নািচ িফয দদ্ এফং ঐ ংফ অয দিাফনা দেঈ িাফি না। যখন অভযা ফস্টর যযঙ্গ রৃফো 
„স্টফযীয দ্া‟ অফছ। এআ ঘেনাফি ফফর ধ্বংােি ফযস্টযচায। 

স্টনঈেফনয স্টযং এ ঈজ্জ্বর চেগুফরা দিি দিফি এভন দ্ূযফে িাফি দম ংফ দরন্স এফং প্রস্টযপরফিয ভধযিায ািতিয 
অফরায যযঙ্গচদ্ফঘতযয ূিত ংখযায (১,২,৩,…) গুস্টিযি, যাআ দখাফন ে নভরূি ফযাস্টযচায ঘফে। স্টদ্ফি দমখাফন 
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এআ দ্ূযে যযঙ্গচদ্ফঘতযয ধতূিত ংখযায (১/২, ৩/২, ৫/২,…) গুস্টিযি  দখাফন ধ্বংােি ফযাস্টযচায ঘফে পফর 

প্রস্টযপরি যর দিফি প্রস্টযপস্টরয যস্টি দরফন্সয যর দিফি প্রস্টযপস্টরয যস্টিফি নািচ িফয দদ্। এ িাযফি অভযা ঐ 

ংফ ন্ধিায এিো চে দদ্স্টখ। 

 

উস্টন যফি এ ঘেনাআ অফরায িস্টিিাযিফি বুর প্রভাি িফয এফং যযঙ্গ যি প্রস্টযিা িফয। ফশ্য, স্টফ যফিয 

রৄরুফয অআনিাআন দদ্খান দম অফরািযস্টড়ৎস্টো (এখন দমো দেস্টরস্টবন এফং স্টডস্টজোর িযাফভযা ফযফরয ) 

ফযাখযা িযা মা মস্টদ্ অভযা ধফয দনআ, অফরায এিস্টে িস্টিিা ফা দিাান্োভ, যভািুয এিস্টে আফরট্রনফি অঘায 

িফয স্টফচুযয িফয দপরফছ। যাআ অফরা এিআ ফঙ্গ যযঙ্গ  িস্টিিাধভতী। 

ম্ভফয যযঙ্গ যফিয ধাযিা ভানুফলয ভািা এফস্টছফরা িাযি দ ভফূদ্র ফা ুকুফয স্টের স্টদ্ফর দখাফন যযঙ্গ ৃস্টি ফয 

দদ্ফখফছ। এভনস্টি অস্টন মস্টদ্ িখফনা ুকুফয এি াফি রৃআস্টে স্টের ছুফড় িাফিন যাফর ফযা অস্টন ঈফযয 

স্টচফত্রয ভফযা ফযস্টযচাফয ঘেনা দদ্ফখ িািফফন। ন্যান্য যযফর এআ এিআ অচযি দদ্খা মা,ম্ভফয াআন 
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ফাফদ্, মস্টদ্ অস্টন খুফ ান িফয দপফরন। িস্টিিায ধাযিা ভানুফলয স্টযস্টচয স্টছফরা ািয, নুস্টড়, এফং ফাস্টর দিফি। 
স্টিন্তু এআ িস্টিিা/যযঙ্গ বদ্বয ফস্থায ধাযিা- দম এিো স্টজস্টনফি এিআ ফঙ্গ িস্টিিা ফা যযঙ্গ অিাফয ফিতনা িযা 
দমফয াফয- দো অভাফদ্য বদ্নস্টিন জীফফন এযোআ স্টযস্টচয, এ দমন এি েুিফযা দফফরািযফি ান িফয 

দপরায ভফযা অজফ ঘেনা। 

 

এ ধযফনয স্টদ্বে- দমখাফন রৃফো ম্পূিত স্টবন্ন যি এিআ ঘেনাফি স্টনবুতরবাফফ ফিতনা িযফছ- রূািস্টনবতয ফািফযায 

াফি াভঞ্জস্ূিত। মখন প্রস্টযস্টে যিআ স্টফফল স্টিছু বফস্টিয ফযাখযা িযফয াফয, যখন এিোফি যোয দচফ 

বাফরা ফা দফস্ট ফািফ ফরায দিাফনা ফিা িাফি না। প্রিৃস্টযয দমফ স্টনভ ুফযা ভাস্টফেফি স্টযচাস্টরয িযফছ 

যাফদ্য ম্পফিত অভযা ফরফয াস্টয: ভাস্টফফেয ির স্টদ্ি ফিতনা িযফয াফয, এভন এিি যি িািা ফযা ম্ভফ 

ন। যাআ ভফন ফে, দিাফনা এিি যফিয ফদ্ফর অভাফদ্য রৄরুয ধযাফ ফরা দআ যস্পয ংমুি এিগুে যফিয 

জাস্টরিায অশ্র স্টনফয ফফ। দমোয নাভ এভ-যি। এভ-যফিয প্রস্টযস্টে দ্স্ যি এিো স্টনস্টদ্তি ীভায ভফধয 
ঘেনাফস্টর ফিতনা িযফয াফয। অয দমখাফন এিোয ীভা যোয ঈয এফ ফড়, দখাফন যাফদ্য 

পরাপরগুফরা এফি ফযয াফি স্টভফর মা, যাআ যাফদ্য ফাআফি এিস্টে এিি যফিয স্টফস্টবন্ন ং স্টাফফ দদ্খা 
দমফয াফয। স্টিন্তু এআ জাস্টরিায দিাফনা এিস্টে দ্স্ যি ভাস্টফফেয ফ স্টদ্ি -দমভন, প্রিৃস্টযয ফ ফর, দমফ 

িস্টিিা দআ ফর নুবফ িফয, এফং স্থান-িাফরয দম িা াফভায ভফধয এআফ ঘেনা ঘফে- ফিতনা িযফয াফয না। 
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মস্টদ্ এফয দ্ািতস্টফজ্ঞানীফদ্য ফস্টিছুয এিস্টে এিি াস্টফতি যফিয স্বে ূযি  না, যফ ু এো রূািস্টনবতয 

ফািফযায ধাযিা গ্রিফমােয। 

ঞ্চভ ধযাফ অভযা বদ্বযাফস্থা  এভ-যি স্টনফ অফযা অফরাচনা িযফ, স্টিন্তু যায অফে প্রিৃস্টয ম্পফিত অভাফদ্য 

ফযতভান দ্ৃস্টিবস্টঙ্গ দমফ দভৌস্টরি নীস্টযয ঈয স্টবস্টত্ত িফয েফড় ঈফ ফছ- দিাান্োভ যি, এফং স্টফফল িফয দিাান্োভ 

যফিয স্টফিল্প আস্টযা রূান- দগুফরা এিেু দদ্ফখ দনফ। এ ধাযিা নুমাী ভাস্টফে দিাফনা এিি স্টিফেয 

ফদ্ফর, ম্ভাফয ির রূফআ এিআ ফঙ্গ স্টিেীর। মাফি ফফর দিাান্োভ ঈস্টযাযন। এ যিফি প্রা অভাফদ্য 

দআ, ঘয-ছাড়ফরআ-দেস্টফর-দনআ-ফ-মা, যফিয ভফযা ঈদ্ভে স্টিছু ভফন ফয াফয, স্টিন্তু এখফনা মতন্ত এফি মযগুফরা 
ফযফাস্টযি যীক্ষা-স্টনযীক্ষায ম্যুখীন ফয ফফছ, যায ফআ এস্টে পর বাফফ ঈযফয দেফছ। 
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[নুফাদ্ফিয দনাে] 

ব্দািতঃ 
স্টনফদ্ত িা াফভা    – Frame of Reference 

েিানুিযি -> েিনা + নুিযি  – Simulation   

েিানুিৃয িল্পফািফ   – Simulated Virtual Reality 

রূািস্টনবতয ফািফযা   -Model Dependent Reality 

ধাযিািা াফভা    – Conceptual Framework 

প্রস্টয-ফািফফাদ্ী   - Anti-realist 

ভাস্টজতয     – Elegant 

অস্টেিযি    – Phlogiston Theory 

ফযস্টযচায    – Interference 

ঈস্টযাযন    – Superposition 

োস্টিস্টযি রূান   – Mathematical Modeling 

এস্টাআফির    – Epicycle 
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৪.স্টফিল্প আস্টযা 

 

১৯৯৯ াফর স্টস্লায এিদ্র দ্ািতস্টফজ্ঞানী পুেফর অিৃস্টযয স্টিছু িুফি দদ্াফরয স্টদ্ফি ছুঁফড় এিস্টে 

যীক্ষা িফযন। লােস্টে িাফতন যভািু স্টদ্ফ বযস্টয এআ িুগুফরাফি প্রাআ ফাস্টিফর নাফভ ডািা , িাযি স্থস্টয 

ফািস্টভন্সোয পুরায এআ অিৃস্টযয বফন স্টনভতাি িযফযন। ধাযিা িযা  পুরাফযয ব-ূঅিৃস্টযয েম্বুজগুফরাআ ৃস্টিফীয 

ফুফি পুেফর অিৃস্টযয ফৃত্তভ ফস্তু। অয ফাস্টিফরযা ফে ক্ষুদ্রযভ। স্টফজ্ঞানীযা দম দদ্াফরয স্টদ্ফি যাি িফযস্টছফরন, 

দ দদ্াফর রৃআস্টে স্টচড় ফা রম্বা পাস্টর অিৃস্টযয স্টছদ্র স্টছফরা, দমগুফরা স্টদ্ফ ফাস্টিফরগুফরা ায ফয াফয। দদ্াফরয 

স্টছফন স্টফজ্ঞানীযা দ্তায ভয এিো ফস্তু ফস্টফস্টছফরন দমো দদ্ার ায ফ অা িুগুফরাফি স্টনিত  েিনা িযফয 

াফয। 
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স্টযযিাফযয পুেফর স্টদ্ফ মস্টদ্ অভাফদ্য এআ যীক্ষা িযফয  যাফর অভাফদ্য এভন এিজন দখফরাায রােফফ 

মায যাি যো বাফরা না, যফফ দ অভাফদ্য দফঁফধ দদ্া এিো স্টনস্টদ্তি েস্টযফয এফিয য এি পুেফফর রাস্টি 

স্টদ্ফয াফয। অভযা অভাফদ্য দআ দখফরাাযফি দআ রৃআস্টে পাঁিা স্থান ফা স্টছদ্রস্টফস্টি দদ্ারোয াভফন দ্াঁড় 

িযাফফা। এিআ ফযাফয দদ্াফরয য স্টদ্ফি অভযা দদ্াফরয ভান্তযাফর এিস্টে খুফ ফড় জার োঙাফফা। 
দখফরাাফযয দফস্টযবাে েআ দদ্াফর দরফে স্টপফয অফফ, স্টিন্তু ভাফঝ ভাফঝআ রৃফিো ে রৃআস্টে স্টছফদ্রয দম দিাফনা 
এিস্টে স্টদ্ফ ায ফ মাফফ। এখন এআ স্টছদ্ররৃস্টেয পাঁিা মস্টদ্ ফফরয অিাফযয দচফ দস্মপ এিেু ফড়  যাফর 

অভযা দদ্াফরয য া দিফি রৃআস্টে ূক্ষ্ম ধাযা ফরগুফরাফি অফয দদ্খফফা। অয এআ পাঁিরৃস্টে ফফরয 

অিাফযয দচফ ময দফস্ট ফড় ফফ, দফস্টযফ অা ফরগুফরা যয দফস্ট ছস্টড়ফ দমফয িািফফ (স্টনফচয স্টচত্র দ্রিফয)। 

রক্ষয িরুন, এখন মস্টদ্ অভযা এিো স্টছদ্র ফন্ধ িফয দদ্আ যাফর দস্মপ ফফরয দআ ধাযাো অেিা ফড় মাফফ, য 

ধাযায ঈয এয দিাফনা প্রবাফআ ড়ফফ না। যায মস্টদ্ অফায খুফর দদ্আ, যাফর জাফরয স্টফস্টবন্ন স্টফন্দুফয দৌঁছাফনা 
ফফরয ংখযা ফাড়ফফ, িাযি অফেয ভিু ধাযাো দযা স্টছফরাআ, অয এখন নযুন িফয দখারা স্টছদ্র স্টদ্ফ ফর অফফ 

জাফর। যায ভাফন রৃআস্টে স্টছদ্র খুফর স্টদ্ফ অভযা মা মতফফক্ষি িস্টয যা প্রস্টযস্টে স্টছদ্র অরাদ্া অরাদ্া িফয খুফর াা 
মতফফক্ষিদ্বফয দমােপফরয ভান। অভাফদ্য বদ্নস্টিন জীফফন অভযা এ ধযফনয এিস্টে ফািফযায াফিআ স্টযস্টচয। 

স্টিন্তু এআ স্টস্লান েফফলিদ্র যাফদ্য িুগুফরা ছুঁফড় স্টদ্ফ দআ এিআ পরাপর ান স্টন। 
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এআ স্টস্লান যীক্ষা, স্টদ্বযী স্টছদ্র খুফর দদ্ায য দ্তায স্টিছু স্টিছু ংফ দৌঁছাফনা িুয ংখযা দফফড়ফছ স্ট িআ, 

স্টিন্তু ন্য স্টিছু স্টফন্দুফয ংখযা িফভ দেফছ। এভনস্টি, দ্তা এভন স্টিছু জাো াা দেফছ দমখাফন রৃআস্টে স্টছদ্র 

দখারা িািা ফস্থা দিাফনা ফাস্টিফরআ দৌঁফছ স্টন, স্টিন্তু দমফিাফনা এিস্টেফি ফন্ধ িফয ন্যস্টেফি খুরফর স্ট িআ খাফন 

স্টিছু িু দৌঁছা। ফযাাযো দ্ভুয। নযুন এিো পাঁিা খুরফর দিাফনা স্টনস্টদ্তি স্টফন্দুফয দৌঁছাফনা িুয ংখযা িফভ 

িী িফয? 

 

ুফযা ফযাাযোয খুঁস্টেনাস্টে দখার িযফর অভযা ঈত্তফযয এিো অবা দফয াস্টয। অিস্টফি পুেফর যীক্ষায ভ 

দদ্খা মা রৃআস্টে স্টছফদ্রয দমফিাফনা এিস্টে স্টদ্ফ ফর দেফর দমখাফন দৌঁছাফনায িিা যায এিদ্ভ ভাঝ ংফ দফ স্টিছু 
িু াস্টজয । দখান দিফি এিেু দ্ূফয যফরআ িুয ংখযা িফভ মা, স্টিন্তু যায দিফি অফযা এিেু যফর 

অফাফযা িুয স্টযভাি দফফড় মা। এআ ছাো রৃআো স্টছদ্র অরাদ্া অরাদ্া বাফফ খুফর স্টদ্ফর দম রৃস্টে ছস্টফ াা মা 

যাফদ্য দমােপফরয াফি দভফর না। ফযং যৃযী ধযাফ ফযস্টযচাযী যযফঙ্গয স্টচফত্রয াফি যায স্টভর অফছ। দম ংফ 

দিাফনা িু দৌঁছা না দখাফন স্টছদ্ররৃস্টে দিফি অা যযঙ্গরৃস্টে স্টফযীয দ্া দৌঁছাফে, যাআ যাফদ্য ধ্বংােি 

ফযাস্টযচায ঘেফছ; অয দমখাফন দফস্ট িু াা মা দখাফন যযঙ্গরৃস্টে ভদ্া দৌঁছাফে, যাআ যাফদ্য ে নভরূি 

ফযাস্টযচায ঘেফছ। 
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বফজ্ঞাস্টনি স্টচন্তাফচযনায রৄরুফয প্রা রৃাজায ফছয াধাযি জ্ঞান ফা ন্তজ্ঞতানআ স্টছফরা যাস্টিি ফযাখযায স্টবস্টত্ত। 

অভাফদ্য প্রমুস্টিয ঈন্নফনয াফি াফি অভযা এআ ফাস্টিফর যীক্ষায ভয এভন ফনি যীক্ষা িযফয ক্ষভ আ। 
এফং দফ যীক্ষায পরাপর দিফি প্রিৃস্টযয এভন এি রূ দ্খফয াআ দমো অভাফদ্য বদ্স্টনস্টিন স্টবজ্ঞযা এফং 
যদ্রি ন্তজ্ঞতাফনয াফি দভফর না। এআ ফাস্টিফর যীক্ষা ফে এ ধযফনয অফযা ফনি যীক্ষায এিস্টে বফস্টিযূচি 

যীক্ষা দমো ক্লাস্টিার দ্ািতস্টফজ্ঞান স্টদ্ফ ফযাখযা িযা মা না। প্রফাজন ফড় দিাান্োভ দ্ািতস্টফজ্ঞাফনয। স্টযচাডত 
পাআনভযান দযা ফফরফছনআ, এআ দম ঈফয ফস্টিতয স্টদ্বস্টচড় যীক্ষা, “এয ভফধযআ রুস্টিফ অফছ দিাান্োভ দভিাস্টনফেয 

ির যস্।” 

স্টফং যাব্দীয রৄরুফয মখন স্টনঈেনী যি াযভািস্টফি এফং স্টযাযভািস্টফি িফয প্রিৃস্টযয ঘেনাফরী ফযাখযা িযফয 

ফযিত ফরা যখনআ দিাান্োভ দভিাস্টনফেয ভরূনীস্টযগুফরা ঈদ্ভাস্টফয । দ্ািতস্টফজ্ঞাফনয দভৌস্টরি যিগুফরায িাজ 

ফে প্রিৃস্টযয ির ফর এফং ফস্তুয াফি যাফদ্য স্টভিস্টস্রা ফযাখযা িযা। ক্লাস্টিযার স্টনঈেনী যি অভাফদ্য 

স্টবজ্ঞযাপ্রূয দম দমৌস্টিিিা াফভায ঈয স্টবস্টত্ত িফয েফড় ঈফ ফছ দম নুমাী দ্ািত স্টদ্ফ বযস্টয ফস্তুভফূয এিি 

স্টিে অফছ, এফদ্যফি স্টনস্টদ্তি স্থানাঙ্ক অফছ, এযা চরায ভ স্টনস্টদ্তি ফি চফর, এফং এভন অফযা স্টিছু। এস্টদ্ফি 

দিাোন্োভ দভিাস্টনে াযভািস্টফি ফা স্টযাযভানস্টফি িফয িস্টিিাভফূয অচযি দফাঝায এিো দমৌস্টিি িা াফভা 
দদ্। স্টিন্তু অভযা ফয দদ্খফফা এয দমৌস্টিি িা াফভাো এভন, দম যাফয দিাফনা ফস্তুয ফস্থান, ি, এভন স্টি যায 

যীয-বস্টফষ্যয সুক্ষ্মবাফফ স্টনধতাস্টযয ন। ভািলতফর, যস্টড়যফচৌম্বিী ফফরয ভয ফর ভফূয দিাান্োভ যি 

এধযফনয এিো দমৌস্টিি িা াফভায ঈয বয িফযআ েস্ট য। 

ক্লাস্টিযার যি অভাফদ্য বদ্নস্টিন স্টবজ্ঞযাফি দ্ারুি ূক্ষ্মবাফফ ফযাখযা িযফয াযফযা। দিাান্োভ দভিাস্টনে স্টনফ 

যাআ প্রশ্ন অফ, দম যি এভন অজফ এি দমৌস্টিি িা াফভায ঈয দ্াঁস্টড়ফ েস্ট য দো স্টি বদ্নস্টিন ঘেনাফস্টরফি 

দবাফফ ফযাখযা িযফয াযফফ? াযফফ, িাযি অভাফদ্য অফাফয ফ ফস্তুআ ফে এি ধযফনয স্টভশ্রফস্তু দমগুফরা 
িল্পনী ংখযি িু-যভািু দ্বাযা েস্ট য। এ ংখযা এযআ দফস্ট দম অভাফদ্য দ্ৃস্টিগ্রাি ভাস্টফফে এয নক্ষত্র 

দনআ। এফং মস্টদ্ এফ ফস্তুয ে নিাযী ঈাদ্ান দিাান্োভ দভিাস্টনে দভফন চফর, এো দদ্খাফনা মা দম 

িুযভািুগুফরা স্টভফর মখন পুেফর, ফা ারেভ ফা জাফম্বা দজে- এভনস্টি অভাফদ্য- বযস্টয িফয যখন এো 
ক্লাস্টিযার অচযিআ িফয। পফর এফ ফড় অিাফযয ফস্তুয জন্য দআ স্টদ্বস্টচফড়য ভফধয স্টদ্ফ ফযস্টযচায ঘফে না। যাআ 

মস্টদ্ বদ্নস্টিন ফস্তুভফূয ে নিাযী ঈাদ্ান দিাান্োভ দভিাস্টনে দভফন চফর, যফু স্টনঈেফনযযিফি এিো 
িামতিয যি স্টাফফ দনা মা দমো ূক্ষ্মবাফফ অভাফদ্য অফাফয জেৎফি ফিতনা িযফছ। 

এো রৄফন দ্ভুয রােফয াফয, স্টিন্তু স্টফজ্ঞাফন এভন ফনি ঈদ্াযিআ অফছ দমখাফন এিো ফড় স্টন্নফফ যায 

ে নিাযী প্রস্টযস্টে ঈাদ্াফনয দিফি স্টবন্ন অচযি িফয িাফি। স্ট ি দমভন ভাত্র এিস্টে স্টনঈযফনয বফস্টিয দিফি ুফযা 
ভানফ ভস্টিফষ্কয অচযি ফা ভাত্র এিস্টে জফরয িুয বফস্টিয দিফি এিস্টে ুফযা হ্রফদ্য অচযি দফাঝা মা না। 

দিাান্োভ দভিাস্টনফেয দক্ষফত্র ফরা মা, স্টফজ্ঞানীযা এখফনা এ দিফি িীবাফফ স্টনঈেফনয ূত্রগুফরা অফ দোয 

খুঁস্টেনাস্টে স্টনফ িাজ িযফছন। যফফ এো অভযা স্টনস্টশ্চয জাস্টন, দম ির ফস্তুয ে নিাযী ক্ষুদ্র ঈাদ্ানগুফরা দিাান্োভ 

দভিাস্টনে দভফন চফর এফং স্টনঈেফনয ূত্রগুফরা দফ ক্ষুদ্র ঈাদ্াফনয স্টন্নফফফ েস্ট য ফৃদ্াযন ফস্তুভফূয অচযি 

ফিতনা িফয। 
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যাআ স্টনঈেনী যফিয নুভানগুফরাআ অভাফদ্য বদ্নস্টিন স্টবজ্ঞযারি ফািফযায স্টচফত্রয াফি দভফর। স্টিন্তু 

এিিবাফফ এিস্টে িু ফা যভািু অভাফদ্য স্টবজ্ঞযায দিফি ম্পূিত স্টবন্ন বাফফ িাজ িফয। যাআ দিাান্োভ 

দ্ািতস্টফদ্যাআ ফে ফািফযায দআ নযুন রূাি ফা ভফডর মায াাফময ভাস্টফফেয স্টচত্রো াা মাফে। এো এভন 

এি স্টচত্র দমখাফন অভাফদ্য অফেিায ফািফযা ংোন্ত ফনি ধাযিাযআ অয দিাফনা িত দনআ। 

স্টদ্বস্টচড় যীক্ষাস্টে ১৯২৭ াফর প্রিভ িফযন দফর রযাফফয স্টনযীক্ষি-দ্ািতস্টফজ্ঞানী স্টক্লন্েন দডস্টবন এফং দরিায 

জাভতায। যাযা ফাস্টিফফরয ফদ্ফর ফযফায িফযস্টছফরন অফযা যর ফস্তু, আফরক্ট্রন। দমখাফন যাযা স্টনফির স্টেিাফরয 

াফি আফরিট্রন যস্টিয স্টো-প্রস্টযস্টো স্টনফ েফফলিা িযস্টছফরন। আফরিট্রফনয ভয দ্াফিতয িস্টিিা দম জফরয 

যযফঙ্গয ভয অচযি িফয দ দিফিআ ফয দিাান্োভ দভিাস্টনফেয ূচনা । দমফয ুফৃদ্াদ্যফন এ ধযফনয ঘেনা 
দদ্খা মা না, যাআ ফনি স্টদ্ন ধফযআ স্টফজ্ঞানীফদ্য ভফধয এআ দিৌযূর স্টছফরা দম দিাফনা ফস্তু স্ট ি িযো ফড় ফা জস্টের 

ফ মাায ফয যাফয এআ যযঙ্গসুরব অচযি স্টযরস্টক্ষয ফফ। মস্টদ্ দিাফনা অি ভানুল ফা জরস্টিয ঈয এ 

ধযফনয স্টো দদ্খা দমফযা যাফর স্টনশ্চআ যুরিারাভ ঘফে দময, স্টিন্তু অভযা জাস্টন দম ফস্তু ময ফড় ফয িাফি যায 

দিাান্োভ অচযিয যযআ াস্টযফ দমফয িাফি। যাআ এো খুফআ ম্ভফ দম স্টচস্টড়াখানায দিাফনা প্রািী যযফঙ্গয ভয 

িফয যায খাঁচায স্টি েফর দফস্টযফ মাফফ। ফশ্য ফযফাস্টযি দ্ািতস্টফজ্ঞানীযা স্টদ্ফন স্টদ্ফন ফড় দিফি ফড়যয ফস্তুফয এ 

ধযফনয অচযি মতফফক্ষি িযফছন। স্টফজ্ঞানীযা এিস্টদ্ন ফাস্টিফফরয জাো এিো বাআযা ফযফায িফয এআ 

যীক্ষা িযফয াযফফন ফফর অাফাদ্ী। দম বাআযা রৄধু দম ফাস্টিফফরয দচফ ফনি ফড় যাআ-আ না, এোফি ফনফি 

জীফন্ত েিয িফয। 

যফযতী ধযাগুফরাফয অভযা দমফ মুস্টি দদ্ফ দগুফরা দফাঝায জন্য দিাান্োভ দভিাস্টনফেয ল্পস্টিছ ু ধাযিা 
িািফরআ ফফ। মায ন্যযভ এিো ফে যযঙ্গ/িস্টিিা বদ্বযাফস্থা। দ্াফিতয িস্টিিা দম যযফঙ্গয ভয অচযি িযফয 

াফয দো দজফন ফাআ ফাি । স্টদ্ফি অফরা দম যযফঙ্গয ভয অচযি িফয যাফয অভযা দিঈ ফাি আ না। 
অফরায এআ যযঙ্গসুরব অচযি খুফআ স্বাবাস্টফি ভফন ফায িাযি এআ ধাযিাোয াফি অভযা প্রা রৃআ ফছয ধফয 

স্টযস্টচয। অস্টন মস্টদ্ ঈফয ফস্টিতয যীক্ষায স্টচড়রৃফোফয অফরা স্টদ্ফ যীক্ষাো িফযন যাফর রৃআো স্টচড় দিফি 

রৃআো যযঙ্গ এফ দ্তা ড়ফফ। দিািা যাফদ্য রৃস্টেযআ ঈচঁু ফা স্টনচু ং যস্পফযয াফি স্টভরফফ দখাফন অফরা 
ফফ খুফআ ঈজ্জ্বর অয দিািা এিো ঈচঁু স্টভরফফ এিো স্টনচু ংফয াফি যাযয িাোিাস্টে স্টেফ খাফন ৃস্টি ফফ 

ন্ধিায এরািা। আংফযজ দ্ািত স্টফজ্ঞানী িভা আং ঈনস্টফং যাব্দীফয এআ যীক্ষা িফযন, দমো ফায িাফছ এোআ 

প্রযীভান িফয দম অফরা যযঙ্গধভতী, স্টনঈেফনয ভয নুমাী িস্টিিাধভতী ন। 
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ফনফি এো বাফফয াফযন দম স্টনঈেন অফরাফি যযঙ্গধভতী না ফফর বুর িফযস্টছফরন। স্টিন্তু এখন দদ্খা দেফছ অফরা 
দম িস্টিিাধভতী অচযি িফয যায দআ ধাযিাো স্ট ি। এখন অভযা এআ িস্টিিাফি ফস্টর দপােন। অভযা স্টনফজযা 
দমভন স্টফুর স্টযভান যভািুদ্বাযা েস্ট য দযভস্টন অভাফদ্য দদ্খা অফরা  স্টফুর স্টযভান দপােফনয ভস্টি। এভনস্টি 

এিস্টে এি াফেয স্টডভরাআে প্রস্টয দফিফন্ড স্টফস্টরন স্টফস্টরন দপােন স্টনেতয িফয। ভাত্র এিস্টে দপােন ফজ 

অরাদ্াবাফফ াা মা না। স্টিন্তু েফফলিাোফয অভযা দপােফনয এভন ক্ষীি যস্টি বযস্টয িযফয াস্টয দমখাফন 

দপােনগুফরা এিো এিো িফযআ ছুফে মা। দআ অরাদ্া অরাদ্া দপােনফি অভযা আফরিট্রন ফা ফাস্টিফফরয ভয 

এিো এিো িফয স্টনরূি িযফয াস্টয। এফং অভযা আং-এয যীক্ষাো এযোআ ক্ষীি অফরািযস্টি স্টদ্ফ িযফয 

াস্টয, দমন দখাফন এফিিো দপাফোন িফি দফিন্ড য য দদ্াফর স্টেফ দৌঁছা। অভযা মস্টদ্ এ ফস্থা 

স্টফফবদ্ি দদ্াফরয য াফ দ্তা দৌঁছাফনা দপােনগুফরায ছা দযিডত িস্টয, যাফর এিো ভ দদ্খফফা এআ 

ছাগুফরা ফাআ স্টভফর এিো ফযস্টযচাযী ছা ৃস্টি িফযফছ। স্ট ি এ ধযফনয ছাআ দদ্খা মাফফ মস্টদ্ দপােফনয ফদ্ফর 

এিো এিো িফয আফরিট্রন ফা ফাস্টিফর ছুঁফড় দডস্টবন-জাভতায যীক্ষাো িস্টয। এখান দিফিআ দ্ািতস্টফজ্ঞানীযা 
এিস্টে ন্তদ্ৃতস্টি রাব িফযন: মস্টদ্ এিো এিি িস্টিিাআ স্টনফজয াফি ফযস্টযচায িযফয াফয যাফর স্টনশ্চআ অফরায 

যযঙ্গ স্ট ি ফনিগুফরা িস্টিিায দেঈ ন ফযং এয ঈাদ্ান প্রস্টযো িস্টিিায স্টনফজযআ যযঙ্গ ধভত অফছ। 

দিাান্োভ দভিাস্টনফেয অফযিো স্বীিামত ফে স্টনশ্চযায নীস্টয, দমো ১৯২৪ াফর ানতায াআফজনফােত প্রিভ 

ফিতনা িফযন। এআ নীস্টয ভফয স্টিছু স্টিছু চরফিয ভান অভাফদ্য ফক্ষ এিআ ফঙ্গ স্টনস্টদ্তি িফয জানা ম্ভফ ন, দমভন 
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ফস্থান এফং েস্টয। ঈদ্াযিস্বরূ, মস্টদ্ দিাফনা িস্টিিায ফস্থাফনয স্টনশ্চযায াফি যায বযফফফেয(বয এফং 
দফফেয গুিপর) স্টনশ্চযা গুি িফযন যাফর দআ গুিপর িখফনাআ এিো স্টনস্টদ্তি দ্রৃফফিয িভ ফয াযফফ না। 
এআ দ্রৃফফিয নাভ প্লাঙ্ক দ্রৃফি। ফযাাযো জস্টের ভফন ফয াফয স্টিন্তু এয ভরূ িিা ফরা: অস্টন ময ূক্ষ্ম বাফফ 

ফস্থান স্টনিত িযফফন যায েস্টয স্টনিতফয ূক্ষ্মযা যযআ িভফফ। অফযা রক্ষিী দম অভাফদ্য বদ্নস্টিন ফযফামত 
এিফিয যুরনা প্লাঙ্ক দ্রৃফি স্টযক্ষুদ্র। এফ এিফি প্রিা িযফর প্লাঙ্ক দ্রৃফফিয ভান অফ 

৬/১০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ এয িাছািাস্টছ। এিস্টে ফৃদ্াযন ফস্তু দমভন 

পুেফফরয িিাআ ধযা মাি। মস্টদ্ প্রা এি দিস্টজয এি যৃযীাং বফযয এিস্টে পুেফফরয ফস্থান এি স্টভস্টরস্টভোয 

ূক্ষ্মযা স্টনিত িযা , যাযয যাস্টিি বাফফ অভযা যায দফেফি এি স্টিফরাস্টভোয ায ঘন্োয এি স্টফস্টরফনয 

স্টফস্টরফনয স্টফস্টরফনয এি বাে ূক্ষযা স্টনিত িযফয াযফফা। এয িাযি এআ এিফি, পুেফরস্টেয জন ১/৩ এফং 
এয ফস্থাফনয স্টনশ্চযা ১/১০০০। এয ক্ষুদ্র ভান স্টদ্ফ প্লাঙ্ক িন্সোফন্েয দ্স্টভফিয ফযয এযগুফরা ূন্যফি ফাফে 

অনা মা না। যাআ দগুফরা দফফেয ঈয দচফ ফফ। স্টিন্তু দআ এিআ এিফি আফরিট্রফনয বয 

০.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১, যাআ আফরিট্রফনয দক্ষফত্র ঘেনা ফফ ুফযা অরাদ্া। যাআ 

অভযা মস্টদ্ এিো আফরিট্রফনয ফস্থান এিস্টে যভািু অিৃস্টযয স্থাফনয ভফধয স্টনস্টশ্চয িযফয াস্টয যাফর যায 

দফেফি খুফ িফয ফর প্রস্টয দফিফন্ড িভ-দফস্ট ১০০০ স্টিফরাস্টভোয এয ভফধয স্টনস্টশ্চয িযফয াযফফা না, দমো 
দভাফেআ ূক্ষ্ম স্টযভা ন। 

 

দিাান্োভ দভিাস্টনফেয ভফয অভযা মযআ যিয ংগ্র িস্টয না দিন ফা অভাফদ্য েিনক্ষভযা মযআ স্টিারী দাি 

না দিন অভযা িখফনা দিাফনা দবৌয ঘেনায পরাপর স্টনশ্চযায াফি েিনা িযফয াযফফা না িাযি প্রিৃস্টযফযআ 

স্টনধতাস্টযয স্টনস্টশ্চয ভান ফফরআ স্টিছু দনআ। ফদ্ফর, দিাফনা এিো ফযফস্থায এিো অস্টদ্ ফস্থা দিফি এিো দল ফস্থা 

মাায ভরূয এিো স্টনস্টশ্চয প্রস্টো দ্বাযা স্টনস্টেয । ন্যবাফফ ফরফর, এভনস্টি এিদ্ভ যরযভ ঘেনাফয 

প্রিৃস্টয যায পরাপরফি স্টনধতাযি িফয না। এয ফদ্ফর দ ম্ভাফয ফ যিভ ঘেনাআ ঘোয স্টিছু স্টনস্টদ্তি ম্ভাফযযা 
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স্টনধতাযি িফয। অআনিাআফনয ভয িফয ফরফর দ্াঁড়া, দমন ইেয প্রস্টযস্টে দবৌয ঘেনা ঘোয অফেআ ছক্কা ছুঁফড় দদ্ফখ। 
এআ স্টচন্তা অআনিাআফনয জন্য দফ ঈফদ্বফেয স্টফল স্টছফরা, যাআ মস্টদ্ স্টযস্টন দিাান্োভ দ্ািতস্টফদ্যায ন্যযভ স্থস্টয, 

যফু যফযতীফয স্টযস্টন দিাান্োভ দভিাস্টনফেয ফনি ভাফরাচনা িফযফছন। 

এফ রৄফন ভফন ফয াফয প্রিৃস্টয সুস্টনধতাস্টযয স্টনভ দভফন চফর না, স্টিন্তু দ ধাযিা স্টযয ন। ফযং এো 
স্টনশ্চযাফাফদ্য এি নযুন ধাযিা জন্ম দদ্: দিাফনা ফযফস্থায ফযতভান ফস্থা দদ্া িািফর, প্রিৃস্টযয স্টনভগুফরা 
দখান দিফি এিস্টে স্টনস্টশ্চয যফযতী ফস্থা স্টনধতাযি িযায ফদ্ফর, ম্ভাফয ির যফযতী ফস্থায প্রস্টযস্টে ঘোয 

ম্ভাফযযা স্টনধতাযি িফয। ফযাাযো রৄনফয দমভনআ রাগুি, স্টফজ্ঞানীযা দ যিোআ দভফন দনফফ দমো মতফফক্ষি  

যীক্ষফিয াফি দভফর, এভনস্টি যাফদ্য ভন ভানফয না চাআফর। 

মাচাআফমােযযা বফজ্ঞাস্টনি যফিয এিো অফশ্যিী গুি। দিাান্োভ দ্ািতস্টফদ্যায এআ ম্ভযাফযযা স্টনবতয যি দিফি 

মস্টদ্ এভন ফস্থা দ্াড়াফযা দম এয নুভানভূফি যীক্ষা ফা মাচাআ িযা মাফে না। যাফর এো বফজ্ঞাস্টনি যফিয 

ভমতাদ্া দফযা না। স্টিন্তু অভযা দদ্স্টখ দম এ ধযফনয ম্ভাফযযাভ এিো রূ িািাযয দিাান্োভ যিফি অভযা 
মাচাআ িযফয াস্টয। দমভন অভযা যীক্ষাগুফরা ফনিফায িফয দদ্খফয াস্টয, দম পরাপর দিাান্োভ যি দিফি 

নুভান িযা ম্ভাফযযায াফি স্টভফর মাফে। ফাস্টিফর যীক্ষাোয িিাআ বাফুন। দিাান্োভ দ্ািতস্টফদ্যা ফরফছ, 

দিাফনা স্টিছুআ এিো স্টনস্টদ্তি স্টফন্দুফয ফস্টস্থয ন, িাযি দ দক্ষফত্র যায বযফফফেয স্টনশ্চযা ফ মাফফ ীভ। 
এভনস্টি, দিাান্োভ দ্ািতস্টফদ্যা নুমাী, প্রস্টযস্টে িস্টিিাফিআ ভাস্টফফেয দম দিাফনা ফস্থাফন াা মাায স্টিছুো 
ফর ম্ভাফযযা যফফছ। যাআ স্টদ্বস্টচড় যীক্ষা ছুঁফড় দদ্া আফরিট্রন দদ্ার দস্টযফ দ্তা দৌঁছাফনায ম্ভাফযযা 
মস্টদ্ খুফ দফস্ট যাযয এো ফস্টিছ ুছাস্টড়ফ অরপা দনচুযাআ নাভি নক্ষফত্রয াফয ফা অনায স্টপফয 

িযাফপফেস্টযায অরুযদ্ফভয ভফধয চফর মাায স্টিছুো ফর ম্ভাফনা যফফছ। যাআ অস্টন মস্টদ্ এিো দিাান্োভ 

ফাস্টিফরফি ঈস্ট ফ রাস্টি দদ্ন, দো দিািা স্টেফ দম ড়ফফ যা স্টনস্টশ্চয িফয ফরায দিাফনা ঈাআ দনআ। স্টিন্তু 

দিািা ড়ায ম্ভাফযযা িয দো স্টনিত িযা মা। পফর অস্টন মস্টদ্ এআ যীক্ষাো ফাযফায িফযন এফং দিািা 

স্টেফ ফাস্টিফরগুফরা ড়ফছ যায স্টাফ যাফখন যাফর দদ্খফফন দআ স্টফন্যা অভাফদ্য যাস্টিিবাফফ েিনা িযা 
ম্ভাফযযায াফি স্টভফর মাফে। 

এো ফশ্যআ ফুঝফয ফফ দম স্টনঈেনী দ্ািতস্টফজ্ঞাফন ফা বদ্নস্টিন স্টাফফ ফযফরয ম্ভাফযযায াফি দিাান্োভ 

ম্ভাফযযায দভৌস্টরি ািতিয যফফছ। ফযাাযো দফাঝা মা মস্টদ্ অভযা অভাফদ্য ফাস্টিফর দছাড়ায যীক্ষা দ্তা 

ৃি ছাফয াফি ডােতফফাফডত ছুঁফড় দদ্া ডাফেতয যাোফনতয যুরনা িস্টয। দখফরাাড়যা মস্টদ্ স্টফায দখফ োর ফ না 
িাফি যাফর াধাযিয দফাফডতয ফাআফযয যুফরানা ভাফঝযস্টদ্ফিআ দফস্টয বাে ডােত এফ রােফফ। ফাস্টিফফরয ভযআ 

দমফিাফনা ডােত দমফিাফনা মাোফযআ ড়ফয াফয। এবাফফ এিো ভ ফয ডােতফফাফডত ডাফেতয অঘাফয ৃি েফযতয 

ঘনে দদ্ফখ দফাফডতয স্টফস্টবন্ন মাো ডােত রাোয ম্ভাফযযা ম্পফিত ধাযিা িযা ম্ভফ। অভযা এআ ডােতফফাফডতয স্টফস্টবন্ন 

ংফ ডাফেতয ছাফয ঘিে দদ্ফখ ফরফযআ াস্টয দম দিাফনা এিো ডােত, দফাফডতয দিাফনা ংফ ড়ায ম্ভাফযযা 
এযেুকু। স্টিন্তু দখার িযায স্টফল ফরা এআ ম্ভাফযযায ৃস্টি ফে িাযি অভযা জাস্টননা এিো ডােত স্ট ি স্টিবাফফ 

দছাঁড়া ফফছ। ডােত দছাড়ায ফস্থাো স্ট িবাফফ জানফর দআ ডােত দফাফডতয দিািা স্টেফ রােফফ দো অভযা স্ট িআ 

ূক্ষ্মবাফফ স্টনিত িযফয াযযাভ। িতাৎ এিজন দখফরাাড় স্ট ি দিান স্থান দিফি ডােতো ছুঁফড়ফছন, িয স্টডস্টগ্র দিাফন, 

িয দফফে, এফং রৄরুফয ডােতস্টেয ঘূিতন িয এফ জানা িািফর ডােতস্টে দফাফডতয দিািা অঘায িযফফ দো মযো 
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আো যযো ূক্ষ্মবাফফ স্টনিত িযা ম্ভফ। যাআ দদ্খা মাফে বদ্নস্টিন জীফফন অভযা দম ধযফনয ম্ভাফযযায ম্যুখীন 

আ দগুফরা, দআফ বদ্নস্টিন ঘেনায স্টনজস্ব বফস্টিয ন। ফযং দআ ঘেনায অস্টদ্ ফস্থা ম্পফিত অভাফদ্য ূিত জ্ঞান 

না িািায পর। 

দিাান্োভ যফিয ম্ভাফযযা স্টবন্ন ধযফনয। এো প্রিৃস্টযয এফিফাফয দভৌস্টরি এি স্টফস্টক্ষপ্তযায ফস্টঃপ্রিা। প্রিৃস্টযয 

দিাান্োভ রূাফিয ভরূনীস্টয গুফরা এভনআ দম দগুফরা রৄধু অভাফদ্য বদ্নস্টিন স্টবজ্ঞযাআ ন, ফািফযা ম্পফিত 
অভাফদ্য দম জায ধাযিা, যায স্টফরুদ্ধ। মাযা এআফ ভরূনীস্টযফি স্টফদ্ঘুফে ফা স্টফো িযা িি ভফন িযফফ যাফদ্য 

জন্য সুখফয ফে যাফদ্য দ্ফর দ্ািতস্টফজ্ঞাফনয ফনি যিী-ভাযিীযা যফফছন। দমভন, অআনিাআন এফং 
পাআনভযান , যায ফস্টিতয দিাান্োভ দভিাস্টনফেয স্টচত্রো অভযা ীঘ্রআ দদ্খফফা। পাআনভযান দযা এিফায স্টরফখফছনআ, 

“অভায ভফন  এো ফরা দফ স্টনযাদ্ দম দিাান্োভ দভিাস্টনে অফর দিঈআ দফাফঝ না।” স্টিন্তু দিাান্োভ 

দ্ািতস্টফদ্যা অভাফদ্য মতফফক্ষফিয াফি রফর স্টভফর মা। এো িখফনা দিাফনা যীক্ষাফযআ দপর িফয স্টন, এফং 
স্টফজ্ঞাফনয ন্য দমফিাফনা যফিয দচফ এোফি ফরগুফি দফস্ট ফায যীক্ষা িযা ফফছ। 

১৯৪০ াফরয স্টদ্ফি স্টযচাডত পাআনভযান দিাান্োভজেৎ অয স্টনঈেস্টনান জেৎ ম্পফিত এি চভিপ্রদ্ ন্তজ্ঞতান রাব 

িফযন। স্টদ্বস্টচড় যীক্ষা িীবাফফ এআ ফযাস্টযচাস্টয ছা ৃস্টি  দো যাফি যখন খুফআ স্টচন্তা দপফর স্টদ্ফস্টছফরা। 
া ফিয স্টনশ্চআ দখার অফছ দম স্টদ্বস্টচড় স্টযক্ষা রৃআস্টে স্টছদ্র দখারা ফস্থা অভযা দম ছাো দফস্টছ দো স্টছদ্ররৃস্টে 

এিস্টে এিস্টে িফয খুফর াা অরাদ্া রৃস্টে ছাফয দমােপফরয ভান  না। ফযং রৃআস্টে স্টচড় খুফর দদ্ায ফয 

অভযা ারিা  োঢ় দডাযািাো এিো ছা দদ্স্টখ। মায ন্ধিায ংফ দিাফনা িস্টিিা ফড় না। িতাৎ রৄধু প্রিভ 

স্টচড়ো দখারা িািফর িস্টিিাভূ দমফ মাো দৌঁছাফযা, য স্টচড়ো খুফর দদ্ায াফি াফি যায দফস্টিছু 
ংফআ অয দিাফনা িস্টিিা দৌঁছা না। ফযাাযোফি এবাফফ দদ্খা মা দম, রৃআস্টে স্টছড় দখারা িািা ফস্থা দম 

ফ ন্ধিায ংফ দিাফনা িস্টিিা দৌঁছা না, রৄধু ভাত্র এিো দখারা িািফর দখাফন স্ট িআ িস্টিিা স্টেফ 

দৌঁছাফযা। যাফর মখন রৃস্টে স্টচড়আ দখারা িাফি যখন দিাফনা এিো স্টদ্ফ ায া িস্টিিা ফুঝফছ িী িফয, য 

স্টচড়ো দখারা অফছ স্টিনা, দম দআ নুমাী স্টনফজয েস্টযি দ ারফে স্টনফে? দদ্ফখ ভফন ফে দমন মাত্রা ফিয 

দিাফনা ংফ এফ রৃআস্টে স্টচড় ফা স্টছদ্র ম্পফিতআ িস্টিিাগুফরা স্টিছু এিো দজফন মাফে। এ ধযফনয অচযি অভাফদ্য 

বদ্নস্টিন স্টবজ্ঞযায অফরাফি দিাফনা বাফফআ ফযাখযা িযা মা না। িাযি অভযা দদ্স্টখ ছুঁফড় দদ্া দিাফনা ফর 

এিো দ্যজা স্টদ্ফ ায ায ভ য দ্যজা দখারা নাস্টি ফন্ধ যা স্টদ্ফ দিাফনাবাফফআ প্রবাস্টফয  না। 

স্টনঈেনী দ্ািতস্টফজ্ঞান নুমাী প্রস্টযস্টে িস্টিিা ঈৎ দিফি দ্তা দৌঁছাফনা মতন্ত এিো সুস্টনধতাস্টযয মাত্রা ি দভফন 

চফর। স্ট ি দমভনো  মখন অভযা এিো পুেফরফি ছুঁফড় স্টদ্আ। এআ স্টচফত্র দিাফনা িস্টিিায ফক্ষ এিো দ্যজা 
স্টদ্ফ মাায ফি য দ্যজাো দখারা অফছ স্টি না, দো দদ্ফখ অায দিাফনা ঈাআ দনআ। স্টদ্ফি দিাান্োভ 

রূাি ভফয, দিাফনা িস্টিিা যায মাত্রায রৄরু দিফি দফল দৌঁছাফনায ভাফঝ দিাফনা স্টনস্টদ্তি ি দভফন চফর না। 

পাআনভযান ফুফঝস্টছফরন, এয ভাফন এআ না, দম িস্টিিাস্টে ঈৎ দিফি দ্তা দমফয দিাফনা ি স্টদ্ফআ মাফে না। ফযং 
এয এিো িত ফয াফয িস্টিিাস্টে ঐ রৃস্টে স্টফন্দুয ংফমােিাযী ম্ভাফয ফগুফরা ি স্টদ্ফআ মাফে। পাআনভযাফনয 

ভফয, এোআ দিাান্োভ দ্ািতস্টফজ্ঞাফনয াফি স্টনঈেনী দ্ািতস্টফজ্ঞাফনয ভরূ ািতিয। রৃআস্টে স্টচফড়য ফস্থাআ এখাফন 

স্টাফফ অফছ িাযি িস্টিিাস্টে মাায ভ দিাফনা এিস্টে স্টচড় স্টদ্ফ মাায ফদ্ফর ঈব স্টচড় স্টদ্ফআ এিাফি 

ায ফে। ফযাাযো রৄনফয িল্পস্টফজ্ঞাফনয ভয, স্টিন্তু এোআ স্টযয। এআ ফগুফরা ম্ভাফয ফিয ভস্টিফি 
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োস্টিস্টযিবাফফ স্টফফেলি িযায এিো ঈা পাআনভযান দফয িযফয ক্ষভ ন, দমোয াাফময দিাান্োভ 

দভিাস্টনফেয ির স্টনভআ াা ম্ভফ। পাআনভযাফনয যফিয োস্টিস্টযি এফং দবৌয রূ দিাান্োভ দভিাস্টনফেয 

ভরূ রূাফিয দিফি স্টবন্ন, স্টিন্তু রৃফো দিফি াা স্টাফ  নুভানভূ এফি ফযয াফি রফর স্টভফর মা। 

পাআনভযাফনয স্টফফযি নুমাী, অভাফদ্য ঐ স্টদ্বস্টচড় যীক্ষা দিাফনা িস্টিিা এিআ ফঙ্গ স্টফস্টবন্ন যিভ ি স্টদ্ফ মা। 
মায দিাফনাো রৄধু এিো স্টছদ্র স্টদ্ফআ ায ফে, দিাফনাো ায ফে য স্টছদ্র স্টদ্ফ; দিাফনাো ফযা প্রিভ স্টছদ্র 

স্টদ্ফ ায ফ স্টপফয স্টেফ স্টদ্বযীোয ভফধয স্টদ্ফ ঘুফয অফাফযা প্রিভো স্টদ্ফ ায ফে; দিাফনাো ফযা দভাফড়য 

স্টচংস্টড় দযফিাযা দিফি ঘুফয এফ স্টনফজয মাত্রা ফিয দফল দৌঁছাফে, অফায দিাফনাো ফযা ফাস্টড় দপযায ফি 

ফৃস্পস্টয গ্রফি রৃাি ঘুফয অফছ; এভনস্টি এভন ি স্টদ্ফ িস্টিিা মাফে দমো ুফযা ভাস্টফেফিআ িফি াি 

ঘুফয অফ। পাআনভযাফনয ভফয এবাফফআ িস্টিিাযা জানফয াফয দিান স্টছদ্রস্টে দখারা অফছ। িাযি দিাফনা এিো 
স্টছদ্র দখারা িািফর ফশ্যআ দআ স্টছফদ্রয ভধয স্টদ্ফ িস্টিিায স্টিছু ি মাফফ। যাআ মখন ঈব স্টছদ্রআ দখারা িাফি 

যখন এিো স্টদ্ফ ায া ি ন্যো স্টদ্ফ ায া ফিয াফি ঈস্টযাস্টযয ফ ফযাস্টযচায-এয ৃস্টি । 

এফ রৄফন ােফরয প্ররা ভফন ফয াফয, স্টিন্তু এখনিায দভৌস্টরি দ্ািতস্টফজ্ঞাফনয চচতা –এফং এআ ফআফয 

অফরাচনায জন্য- পাআনভযাফন িযা ূত্রািআ দিাান্োভ দভিাস্টনফেয অস্টদ্রূফয দচফ দফস্ট িামতিয। 
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এিেু ফযআ অভযা দম যিভূ ঈস্থান িযফ দগুফরা দফাঝায জন্য দিাান্োভ ফািফযায পাআনভযানী রূািো 
খুফআ গুরুেূিত। যাআ এআ রূািো দিভন দো অভযা এখন অফযিে ু স্টফফদ্ দদ্খফফা। এিো খুফ জ-যর 

ফযফস্থা িল্পনা িরুন দমখাফন ির িস্টিিা A স্টফন্দু দিফি রৄরু িফয ভিুবাফফ চরফয িাফি। স্টনঈেনী রূাফন 

িস্টিিাগুফরা যর ফি চরফফ। যাআ এিো স্টনস্টদ্তি ভ স্টযফাস্টয ায ফয অভযা দআ যর দযখা ফযাফয 

দিাফনা B স্টফন্দুফয িস্টিিাস্টেফি খুঁফজ াফফা। পাআনভযানী রূাফন এিো িস্টিিা দিাফনা ি স্টদ্ফ A দিফি B দয 

মাায ভ ঐ ফিয জন্য এিো দপজ ফা দ্া রাব িফয। দম দ্ায স্টনস্টদ্তি াংস্টখযি ভান যফফছ। অভযা অফেআ 

দদ্ফখস্টছ এআ রূাফন এিো িস্টিিা ম্ভাফয ফগুফরা ি স্টদ্ফআ মা। যাআ ম্ভাফয ফগুফরা ফিয জন্যআ িস্টিিাস্টে 

এিস্টে িফয দ্া রাব িফয। এআ দ্া দিফি দফাঝা মা িস্টিিাস্টে যায যযঙ্গ চফেয দিান ফস্থা অফছ, িতাৎ 
িস্টিিাস্টে স্টি যযঙ্গীফলত, নাস্টি যযঙ্গাফদ্, নাস্টি এয এফদ্য ভাঝাভাস্টঝ দিাফনা ফস্থা? এআ দ্া েিনা িযায 

পাআনভযানী দ্ধস্টযফয দদ্খা মা অস্টন মখন ম্ভাফয ফগুফরা ফিয জন্য প্রাপ্ত দ্াভূফি দমাে িযফফন যখন 

িস্টিিাস্টে A দিফি রৄরু িফয B দয দৌঁছাফনায “ম্ভাফযযায স্টফিায” াফফন। এআ ম্ভাফযযায স্টফিাফযয ফেতআ ফে 

দিাফনা িস্টিিা A দিফি B দয দৌঁছাফনায স্ট ি ম্ভাফযযা। 

প্রস্টযস্টে স্টবন্ন ফিয জন্যআ, (ভাফন A দিফি B দয মাায ম্ভাফয প্রস্টযস্টে ফিয জন্য) পাআনভযাফনয এআ দমােপফর 

অনুলস্টঙ্গি দ্া দমাে । ফযাাযোফি এবাফফ দদ্খুন, ধরুন অনায িাফছ এিি বদ্ফঘতযয রৃআে যীয অফছ মাযা 
স্টবন্ন রৃস্টে দ্া ূস্টচয িফয। দ্ায ভান নুমাী যীযগুফরা দমফিাফনা স্টদ্ফি স্টনফদ্ত িযফয াফয। এফদ্যফি দমাে 

িযফয স্টদ্ি স্টযফযতন না িফয এিস্টে যীফযয দফল য যীস্টেয রৄরু স্থান িরুন। এফায প্রিভ যীফযয রৄরু দিফি 

স্টদ্বযী যীফযয দল মতন্ত অফযিস্টে যীয স্টদ্ফ ংমুি িরুন। যাফর এআ নযুন যীযস্টেআ ফে অফেয রৃআস্টে দ্ায 

দমােপর ূচি যীয। এ দমােপফরয াফি নযুন অফযা স্টিছু দ্া দমাে িযফয চাআফর এবাফফ এিো এিো িফয দ্া 
ূচি যীযফি প্রস্টযফাফয প্রাপ্ত দমাে পফরয াফি দমাে িযফয িাকুন। দখার িরুন দ্াগুফরা মস্টদ্ এিআ দযখা ফযাফয 

এিআ স্টদ্ফি  যাফর যাফদ্য দমােপর দফ দ্ীঘত ফ মা। স্টিন্তু যাযা মস্টদ্ এফিিো এফিি স্টদ্ফি স্টনফদ্ত িফয 

যাফর এিস্টেয প্রবাফফ ন্যস্টেয ফনি খাস্টন িাোিাস্টে ফড় এফং প্রাপ্ত দমােপর দফ দছাফো । ফযাাযোফি 

স্টনফচয স্টচফত্রয াাফময দদ্খাফনা ফরা। 

পাআনভযানী দ্ধস্টযফয মস্টদ্ A দিফি রৄরু িফয দিাফনা িস্টিিায B দয দৌঁছাফনায ম্ভাফযযায স্টফিায স্টনিত িযফয 

 যাফর প্রস্টযস্টে ম্ভাফয ফিয জন্য প্রাপ্ত দ্াফি, ফা দ্াসুচি যীযফি, এিাফি দমাে িযফয ফফ। দমফয ু

এযিভ ীভ ংখযি ি ম্ভফ দফয ুএআ স্টাফফয োস্টিস্টযি রূো এিেু জস্টেরআ ফ মা, স্টিন্তু এফয পরাপর 

দভফর। এভন স্টিছু ি স্টনফেয স্টচফত্র দদ্খাফনা ফরা। 
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মস্টদ্ দিাান্োভ যি এফং স্টনঈেনী যি দদ্ফখ যস্পয এফিফাফযআ অরাদ্া ভফন , অভযা দদ্স্টখ পাআনভযানী 

যি খুফ সুিয বাফফ ফযাখযা িফয িীবাফফ দিাান্োভ যি দিফিআ স্টনঈেনী স্টফেস্টচফত্রয ঈদ্ভফ ঘফে। পাআনভযানী যি 

ভফয প্রস্টযস্টে ম্ভাফয ফিয জন্য প্রাপ্ত দ্ায ভান প্লাঙ্কদ্রৃফফিয ঈয স্টনবতয িফয। প্লাঙ্কদ্রৃফি যীফ ক্ষুদ্র ফায িাযফি 

মস্টদ্ িস্টিিায রৃআস্টে ম্ভাফযি খুফআ িাছািাস্টছ যফু যাফদ্য ভফধয ফযাি দ্া ািতযি িাফি। পফর ঈফযয 

স্টচত্রানুমাী এ ধযফনয দ্াভফূয দমােপর ূফন্যয িাছািাস্টছ ফ মা। স্টিন্তু এ যি দিফি এো দদ্খা মা দম 

এভন স্টিছু ি অফছ মাফদ্য দ্াগুফরা দভাোভসু্টে এিো যর দযখা ফযাফয ফড় মা, পফর দগুফরা ফযাফয 

ম্ভাফযযায স্টফিায  ফনি দফস্ট; িতাৎ, িস্টিিাস্টেয দম অযচি অভযা মতফফক্ষি িস্টয দো ভরূয এআ িগুফরায 

দ্বাযাআ স্টনস্টেয । এফং অভযা অফযা দদ্স্টখ ফড় ফস্তুভফূয জন্য স্টনঈেনী যি দম েস্টযি স্টাফ িফয দগুফরায 

িাছািাস্টছ পাআনভযানী ফিয দ্াগুফরা ফনিো এিআ যিভ । পফর রৄধু যাফদ্য দমােপরআ ম্ভাফযযা স্টফিাফযয 

ফনি ফড় ভান দদ্। দমখাফন ফাস্টিফ ফিয জন্য এআ স্টফিাফযয ভান  প্রা ূন্য। দমফয ুএফক্ষফত্র স্টনঈেনী 
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েস্টযফিয জন্য প্রাপ্ত ম্ভাফযযা এিদ্ভ এফিয িাছািাস্টছ  দফয,ু অভযা দআ ফড় ফস্তুফদ্যফি স্টনঈেনী যি 

দভফন চরফযআ দদ্স্টখ। 

 

এখফনা মতন্ত অভযা স্টদ্বস্টচড় যীক্ষায অফরাফিআ পাআনভযানী ধাযিাভূ স্টনফ অফরাচনা িফযস্টছ। এআ যীক্ষা 

এিো স্টচড়ারা দদ্াফরয স্টদ্ফি স্টিছু িস্টিিা ছুঁফড় দদ্া  এফং দদ্াফরয স্টছফন স্টছফন এিো দ্তায দিান 

ফস্থাফন দআ িস্টিিাগুফরা দৌঁছাফে দো স্টযভা িযা । ফযাাযোফি অফযা াধাযিীিযি িফয বাফফর, 

পাআনভযানী যফিয াাফময রৄধু এিো িস্টিিাআ না, ফযং ুফযা এিস্টে „দবৌয ফযফস্থা‟ দমখাফন ফনি িস্টিিা অফছ, 

এভনস্টি ুফযা ভাস্টফফেযআ যফযতী ফস্থা ম্পফিত অভযা নুভান িযফয াস্টয। এিযা দবৌয ফযফস্থা অস্টদ্ ফস্থা 
দিফি স্টযফস্টযতয ফ অভাফদ্য স্টযভািৃয নযুন ফস্থা দৌঁছাফনায ফি দমফ ঘেনা প্রফাফয ভধয স্টদ্ফ স্টফফস্টযতয 

 যাফি স্টফজ্ঞানীযা ফফরন ফযফস্থাস্টেয „আস্টযা‟। স্টদ্বস্টচড় যীক্ষাস্টেফয এিো িস্টিিায আস্টযা ফে যায স্টযেভ 

িযা ি। এআ যীক্ষা দ্তায দিান ফস্থাফন এিো িস্টিিা দৌঁছাফনায ম্ভাফযযা ঐ স্থাফন দৌঁছাফনায ম্ভাফয ির 

ফিয ঈয স্টনবতয িফয। দযভস্টন বাফফ, দম দিাফনা দবৌয ফযফস্থা মতফফক্ষি িফয দিাফনা এিো স্টনস্টদ্তি পরাপর 
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াায ম্ভাফযযা, ম্ভাফয দম ফ আস্টযা ঐ মতফফক্ষি স্টদ্ফয াফয যাফদ্য ফগুফরায ঈযআ স্টনবতয িফয। এ 

িাযফিআ যায এআ দ্ধস্টযফি দিাান্োভ দ্ািতস্টফদ্যায „াভস্টিি আস্টযা‟ ফা „স্টফিল্প আস্টযা‟ ূত্রাি ফরা । 

এযক্ষফি দিাান্োভ দ্ািতস্টফদ্যায পাআনভযানী রূাি ম্পফিত এিো ধাযিা াা দের। এখন অভযা 
দিাান্োভযফিয অফযিো গুরুেূিত ভরূনীস্টয দদ্খফফা দমো ফফর: রৄধুভাত্র মতফফক্ষি িযায পফর এিো দবৌয 

ফযফস্থায ঘেনা প্রফাফ স্টযফযতন ঘফে। স্টপফয ফড়িযতায িুযস্টনফয  দরফে িািফর অভযা স্টি ফযাাযোফয 

দিাফনা যিভ িফক্ষ না িফয রৄধুআ চুচা দদ্ফখ দমফয াস্টয না? না। িাযি দিাান্োভ দ্ািতস্টফদ্যা ভফয অস্টন 

দিাফনা স্টিছুফিআ “রৄধুআ” দদ্ফখ দমফয াফযন না। িতাৎ, দিাফনা স্টিছু মতফফক্ষি িযফয ফর ফশ্যআ অনাফি 

দোয াফি দিাফনা না দিাফনা ধযফনয স্টো-প্রস্টযস্টো িযফয ফফ। দমভন, াধাযিয দিাফনা স্টিছু দদ্খায জন্য 

অভযা যায ঈয অফরা দপস্টর। এিো স্টভস্টিকুভড়ায ঈয অফরা দপরফর ফযা যাফয দযভন স্টিছ ুঅফফ মাফফ না। 

স্টিন্তু দিাফনা দিাফনা দিাান্োভ িস্টিিায ঈয এভনস্টি খুফ ারিা অফরা দপরফর –ভাফন দপােন ছুঁফড় স্টদ্ফর- দআ 

িস্টিিাস্টে ফযাি বাফফ প্রবাস্টফয । যীক্ষা দিফি দদ্খা মা এফয িস্টিিাস্টেয ফস্থায স্টযফযতন স্ট ি দবাফফআ  

দমবাফফ দিাান্োভ যি ফিতনা িফয। 

ধযা মাি, অফেয ভযআ, অভযা স্টদ্বস্টচড় যীক্ষাস্টেয দদ্াফরয স্টদ্ফি িস্টিিা ছুঁফড় স্টদ্রাভ এফং প্রিভ দম এি স্টভস্টরন 

িস্টিিা দদ্ার ায ফরা যাফদ্য দ্তা দৌঁছাফনায ফস্থান মতফফক্ষি িযরাভ। এখন মস্টদ্ দ্তায স্টফস্টবন্ন স্থাফন 

দৌঁছাফনা ফ িস্টিিাফি অভযা এি াফি দরখস্টচফত্র ফাআ যাফর এিো ফযস্টযচাযী ছা দদ্খফয াফফা। এযয 

অভযা মস্টদ্ দিাফনা িস্টিিা A দিফি রৄরু িফয B দয দৌঁছাফনায ম্ভাফয ির ফিয দপজ ফা দ্া দমাে িস্টয এফং 
এ দ্ধস্টযফয দ্তায স্টফস্টবন্ন স্টফন্দুয জন্য িস্টিিাস্টেয দখাফন দৌঁছাফনায ম্ভাফযযায দরখস্টচত্র বযস্টয িস্টয যাফর দদ্খফয 

াফফা দো অভাফদ্য অফে াা ফযস্টযচাযী দরখস্টচফত্রয াফি রফর স্টভফর মাফে। 

এখন ভফন িরুন ভাঝাভাস্টঝ এিো C ফস্থাফন অভযা এিো ফাস্টয জ্বারারাভ। দমন দদ্খফয াস্টয িস্টিিাস্টে A দিফি 

B দয মাায ভ ১-নং স্টচড় নাস্টি ২-নং স্টচড় স্টদ্ফ দেফছ। এআ দম ফিয স্টদ্া, দমো অভযা স্টনস্টদ্তি িফয জানরাভ 

এোফি ফফর “দিান-ি” যিয। দম যিয দিফি দিাফনা িস্টিিা A দিফি স্টচড় ১ ফ B দয, নাস্টি A দিফি স্টচড় ২ 

ফ B দয দেফছ দো স্টনস্টদ্তি িফয জানা মা। এ যিয দিফি দমফয ুঅভযা স্টনস্টদ্তি িফয জানফয াস্টয দম প্রস্টযস্টে 

িস্টিিা স্ট ি দিান ি স্টদ্ফ দেফছ দফয ুঅভাফদ্য ম্ভাফযযায স্টফিাফযয দমাে পফর এখন অয ন্যান্য িগুফরায 

দ্া দমাে ফফ না। িতাৎ ১-নং স্টচড় স্টদ্ফ দম িস্টিিা ায ফরা যায ম্ভাফযযায স্টফিায স্টনস্টিতয ফফ রৄধু ভাত্র দআ ১-

নং ফিয অফরাফিআ। যাআ যখন অফে স্টাফফ অা ম্ভাফয ন্য িগুফরায দ্া অয স্টফফফচয ফফ না। পাআনভযান 

ফফরস্টছফরন, ফযস্টযচাযী ছাো বযস্টয  দিাফনা িস্টিিায ম্ভাফয এিস্টে ি ম্ভাফয য ফিয াফি ফযস্টযচায ঘোয 

পফর। এখন দমফয ুফাস্টয জ্বাস্টরফ অভযা দজফন মাস্টে িস্টিিাস্টে স্ট ি দিান স্টচড় স্টদ্ফ ায ফফছ। যাআ এখন অয 

য দিাফনা ি স্টদ্ফ যায ফক্ষ মাা ম্ভফ ন। এফং এ িাযফিআ ম্ভাফয িভফূয স্টাফফ এখন য িো 
অয অফফ না। পফর ফফ না দিাফনা ফযস্টযচায। এফং অভযা স্টছফনয দ্তা দিাফনা ফযস্টযচাযী ছা দদ্খফফা না। 

এফং স্টযযআ মখন েফফলিাোফয এআ যীক্ষাো িযা  যখন ফাস্টয দনবাফনা ফস্থা দম ফযস্টযচাযী ছা াা মা, 

ফাস্টয জ্বারাফর দো াস্টযফ মা! অফায, অভযা এআ যীক্ষাফি ন্যবাফফ িযফয াস্টয, দমভন অভযা মস্টদ্ খুফআ 

ক্ষীি অফরা ফযফায িস্টয যাফর ফগুফরা িস্টিিা অয অফরায াফি স্টভিস্টস্রা িযফফ না। যখন অভযা ফগুফরা 
িস্টিিায ফদ্ফর রৄধ ু ভাত্র যাফদ্য এিো ঈফফেয দিান-ি যিয াফফা। এখন অভযা মস্টদ্ স্টনিতাি দ্তা 
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দৌঁছাফনা িস্টিিাভফূয ছাফি রৃআ বাফে বাে িস্টয দমখাফন এি বাফেয জন্য অভযা দিান-ি যিয জাস্টন না এফং 
ন্য বাফেয জন্য জাস্টন। যাফর দদ্খফয াফফা মাফদ্য দিান-ি যিয জানা দনআ যাযা স্ট িআ ফযস্টযচাযী ছা বযস্টয 

িযফছ। স্টিন্তু ন্যযা িযফছ না। 

এ ধযফনয ঘেনাফস্টরয পফর „যীয‟ ম্পফিত অভাফদ্য দম ধাযিা দো অভরূ ারফে দেফছ। স্টনঈেনী যফি 

যীযফি দদ্খা  ঘফে মাা সুস্টনস্টদ্তি ঘেনাপ্রফা স্টাফফ। অস্টন মস্টদ্ দদ্ফখন দম পুরদ্াস্টনো আোস্টর দিফি েয 

ফছয স্টিফনস্টছফরন দো দভফঝফয েুিযা েুিযা ফ ফড় অফছ অয অনায স্টস্টিো যায াফ যাধীয ভয ভখু 

িফয দ্াঁস্টড়ফ যাফর দখান দিফিআ অস্টন এআ রৃঘতেনায স্টছফনয ঘেনাপ্রফা নুভান িযফয াযফফন। িতাৎ, 
দছাফো দছাফো স্টিছু অঙুর  াৎ ছুফে দের, যাযয পুরদ্াস্টনো  া িফয ড়র দভফঝফয, যাযয চূিতস্টফচূিত ফ 

স্টছেফি দের চাযস্টদ্ফি… এফ। এভনস্টি, ফযতভান ম্পফিত ম্পূিত যিয িািফর স্টনঈেফনয ূত্রগুফরায াাফময ম্পূিত 
যীযআ স্টাফ িফয দফয িযা ম্ভফ। এো অভাফদ্য জায দফাফধয াফি দভফর, দম সুখিয দাি ফা রৃখিয, 

স্টফফেয এিো সুস্টনধতাস্টযয যীয অফছ। দিঈ মস্টদ্ না দদ্ফখ িাফি যফু দমো ঘফেফছ দো স্টনস্টশ্চয ঘফেফছআ। ুফযা 
ঘেনাআ দমন োনা স্টবস্টড িযা অফছ। স্টিন্তু দিাান্োভ ফাস্টিফফরয দফরা দো দম দিাফনা স্টনধতাস্টযয ফি দ্তা স্টেফ 

দৌঁফছফছ, যা ফরা মা না। অভযা দিাফনা স্টনস্টদ্তি ফস্থাফন দোফি মতফফক্ষি িযফয াস্টয স্ট িআ, স্টিন্তু এভন রৃআস্টে 

মতফফক্ষফিয ভধযফযতী ভফ দো ম্ভাফয ির িস্টদ্ফআ মা। দিাান্োভ দ্ািতস্টফদ্যা অভাফদ্য ফরফছ, ফযতভানফি 

ময ূক্ষ্ম বাফফআ অভযা মতফফক্ষি িস্টয না দিন, ফদ্খা যীয, স্ট ি বস্টফষ্যফযয ভযআ স্টনস্টশ্চয, এফং এফদ্য স্টিে 

রৄধুভাত্র ম্ভাফযযায এিো স্টফিৃয ফিতারীফযআ। 

ফািস্টফিফক্ষ, যীফযয দিাফনা স্টনধতাস্টযয অিায দনআ, এআ িিাোয িত ফে দিাফনা এিো দবৌয ফযফস্থায ঈয 

ফযতভাফন িযা দিাফনা মতফফক্ষি দআ ফযফস্থায যীযফি ারফে স্টদ্ফয াফয। এআ ধাযিা নােিীবাফফ দজায রাব 

িফয দ্ািতস্টফজ্ঞানী জন রআরাফযয দবফফ দফয িযা এি ধযফনয যীক্ষায ভাধযফভ। এধযফনয যীক্ষাফি ফফর 

„স্টফরস্টম্বয-ফাছাআ‟ যীক্ষা। ঙ্কল্পনাভরূিবাফফ ফরফর, এিো স্টফরস্টম্বয-ফাছাআ যীক্ষা ফনিো অভাফদ্য অফরাস্টচয 

স্টদ্বস্টচড় যীক্ষায ভযআ, দমখাফন িস্টিিাস্টে স্ট ি দিান ি স্টদ্ফ দেফছ দো স্টনিত িযায ঈা অফছ। ািতিয ফে, 

এআ স্টনিত দফ ফয িযা ম্ভফ, ভাফন িস্টিিাস্টে দ্তা অঘায িযায অফে স্টদ্ফ। 

অভযা স্টচফড়য িাফছ ফাস্টয দজ্বফর যীক্ষা িযায ভ দদ্ফখস্টছরাভ দম, মখন অভযা স্ট ি দিান স্টচড়স্টে স্টদ্ফ িস্টিিা 
ায ফে, দো স্টনস্টশ্চয আ যখন অয িস্টিিাগুফরা ফযস্টযচাযী ছা বযস্টয িফয না। এআ স্টফরস্টম্বয-ফাছাআ যীক্ষায 

দক্ষফত্র মস্টদ্ স্টচড় ায ফ অায ফনি ফয অভযা স্টনিত িযস্টছ দিান স্টচড় স্টদ্ফ দো ায ফরা, যফু অভযা 
মখন মতফফক্ষি িস্টয যখন অয ফযস্টযচাযী ছা বযস্টয  না। স্টিন্তু মতফফক্ষি না িযফরআ ফযস্টযচাযী ছা াা মা। 
যায ভফন ফনি স্টফরফম্ব অভাফদ্য দনা স্টদ্ধান্ত –মতফফক্ষি িযফফা স্টি িযফফা না- িস্টিিাস্টেয যীযফি স্টনেন 

িযফছ। িতাৎ রৄধু এিো স্টচড় স্টদ্ফ যাফি ায ফয ফফ, দমখাফন ফযস্টযচায  না; নাস্টি ঈব স্টচড় স্টদ্ফআ ায ফয 

ফফ, দমখাফন ফযস্টযচায , দো “স্টনধতাযি” ফে স্টচড় ায ফ অায ফনি ফয অভযা মতফফক্ষি িযফফা িী 
িযফফা না যায ঈফয। 
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রআরায এআ যীক্ষায এিো ভাজােস্টযি বাতন স্টফফফচনা িফযফছন, দমখাফন িস্টিিাগুফরা ফে স্টফস্টরন-স্টফস্টরন 

অফরািফলত দ্ূফযয স্টিারী দিাফজায দিফি ছুফে অা দপােন। এ ধযফনয অফরািযস্টিফি রৃআস্টে ফি বাে িযা 
মা দমগুফরা ন্তযফযতী দিাফনা েযারাস্টেয পফর ৃি গ্রাস্টবফেনার দরফন্সয ভাধযফভ ৃস্টিফীফয দপািা । মস্টদ্ এ 

যীক্ষা ফযতভান প্রমুস্টিয নাোফরয ফাআফয, স্টিন্তু অভযা মস্টদ্ এআ ঈৎ দিফি অা মফিি স্টযভাি দপােন ংগ্র 

িযফয ক্ষভ আ, যাফর যাযা ফশ্যআ ফযস্টযচাযী ছা বযস্টয িযফফ। এফং এ দক্ষফত্র মস্টদ্ অভযা দপােন স্টডফেিেফয 

িস্টিিা দৌঁছাফনায স্ট ি অফে যায “দিান-ি” যিয স্টনিত িস্টয যাফরআ অফায দআ ফযস্টযচাযী ছা াস্টযফ মাফফ। 

দপােনস্টে ভধযফযতী েযারাস্টে ায ফায ভ রৃস্টে ফিয দিানস্টে স্টদ্ফ ায ফফছ দ স্টদ্ধান্ত দনা ফ দেফছ 

স্টফস্টরন ফছয অফে, ৃস্টিফী, এভনস্টি ফযা ূফমতয ৃস্টিয অফে। যফু ফযতভাফন অভাফদ্য দিাফনা েফফলিাোফয 

িযা মতফফক্ষি দআ যীযফি প্রবাস্টফয িযফফ। 

এ ধযাফ অভযা স্টদ্বস্টচড় যীক্ষায াাফময দিাান্োভ দ্ািতস্টফজ্ঞাফনয এিো স্টচত্র যুফর ধফযস্টছ। এ ফআফয ফাস্টি 

ংফ অভযা দিাান্োভ দভিাস্টনফেয এআ পাআনভযানী ূত্রািআ ুফযা ভাস্টফফেয ঈয প্রফাে িযফফা। অভযা 
দদ্খফফা দম, এিো িস্টিিায ভফযা, এআ ভাস্টফফেয দিাফনা এিি আস্টযা দনআ, ফযং ম্ভাফয ির আস্টযাআ 

যফফছ, দম আস্টযাগুফরায প্রস্টযস্টেয স্টনস্টদ্তি ম্ভাফযযা অফছ। এফং ভাস্টফফেয ফযতভান ফস্থায ঈয অভাফদ্য িযা 
মতফফক্ষি, যায যীযফি প্রবাস্টফয িযায ভাধযফভ, এআ স্টবন্ন স্টবন্ন আস্টযাফি স্টনধতাযি িফয। স্ট ি দমভনো ঘফে 

স্টদ্বস্টচড় যীক্ষাফয দমখাফন ফযতভাফনয মতফফক্ষি িস্টিিাস্টেয যীফি প্রবাস্টফয িফয। অয এফ স্টফফেলফিয ভাধযফভআ 

অভযা দদ্খফয াফফা স্টফেফযাং-এয ভাধযফভ িীবাফফ প্রিৃস্টযয ূত্রগুফরায ঈদ্ভফ ফফছ। স্টিন্তু িীবাফফ এআ 

স্টনভগুফরায ঈদ্ভফ ফরা, দো দদ্খায অফে অভযা এিেু দদ্ফখ দনফ, এআ স্টনভগুফরা অফর িী, এফং এযা িী 
ধযফনয যফস্য ঈফদ্রে িযফছ। 
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[নুফাদ্ফিয দনাে] 

ব্দািত- 

স্টচড়     – Slit 

দ্া     – Phase 

ব-ূঅিৃস্টযয েম্বুজ   – Geodesic Dome 

ন্তজ্ঞতান    – Intuition -স্টবজ্ঞান 

জায     – Intuitive 

স্টফরস্টম্বয-ফাছাআ    – Delayed-Choice 

ঙ্কল্পনাভরূিবাফফ  - Schematically 

ফযস্টযচাযী ছা    – Interference Pattern 

স্টনযীক্ষি দ্ািতস্টফজ্ঞানী   – Experimental Physicist 



62 দ্য গ্রান্ড স্টডজাআন 

 

Biggandunia.wordpress.com | স্টফজ্ঞান রৃস্টনা 62 

 

 



63 দ্য গ্রান্ড স্টডজাআন 

 

Biggandunia.wordpress.com | স্টফজ্ঞান রৃস্টনা 63 

 

 

 

৫.ফস্টিছুয যি 
 

ভাস্টফফেয ফফচফ রৃফফতাধয ফযাায ফে, এোফি দফাঝা ম্ভফ। 
 

- অরফােত অআনিাআন 
 

ভাস্টফেফি দফাঝা মা িাযি এো বফজ্ঞাস্টনি স্টনফভ চাস্টরয ; িতাৎ এয অচযফিয োস্টিস্টযি রূাি 

ম্ভফ। স্টিন্তু দআ রূাি ফা স্টনভাফস্টর িী? ফতপ্রিভ দম ফরফি োস্টিস্টযি বাফফ ফিতনা িযা ম্ভফ ফস্টছফরা দো 
র ভািলত। ১৬৮৭ াফর স্টনঈেন দম ভািফলতয ূত্র প্রিা িফযন দ ূত্র ভফয ভাস্টফফেয প্রস্টযস্টে ফস্তুআ য 

প্রস্টযস্টে ফস্তুফি স্টনফজয বফযয ভানুাস্টযি াফয অিলতি িফয। দ ভিায দফৌস্টদ্ধি স্টচন্তাফচযনা এয ফযাি প্রবাফ 

ফড়স্টছফরা। িাযি, এআ ূত্রআ প্রিভ দদ্খা দম এআ ভাস্টফফেয ন্তয এিো স্টফলফি ূক্ষ্মবাফফ স্টনরূি িযা ম্ভফ 

এফং যায জন্য প্রফাজনী োস্টিস্টযি দিৌর এ ূত্র দিফি াা মা। প্রিৃস্টযয দম স্টিছু স্টনস্টদ্তি স্টনভ অফছ, এ 

ধাযিা অফায দআফ ুযাযন স্টফযিতফি ুনরুজ্জীস্টফয িফয, দম িাযফি এয প্রা ঞ্চা ফছয অফে েযাস্টরস্টরফি 

স্টফিোস্টভযায স্টবফমাফে দ্াী িযা ফস্টছফরা। দমভন ফাআফফফর এভন ঘেনা দদ্খা মা, দমখাফন জরৄা ইেফযয 

িাফছ প্রািতিা িযফছ দমন চি-ূমত স্টস্থয ফ মা, মাফয দআ ফাড়স্টয স্টদ্ফনয অফরা দ িানাফনয অফভাযাআেফদ্য 

াফি রড়াআ দল িযফয াফয। ফাআফফফরয জরৄাখি নুমাী দআ প্রািতনায পফর ূমত ুফযা এিো স্টদ্ন স্টস্থয ফ 

স্টছফরা। অভযা এখন জাস্টন এয িত ফরা ৃস্টিফীয ঘূিতন দিফভ স্টেফস্টছফরা। মস্টদ্ ৃস্টিফী দিফভ স্টেফ িাফি যাফর 

স্টনঈেফনয ূত্র নুমাী মা স্টিছু ৃস্টিফীৃফিয াফি মুি ন যায ফআ স্টনফজয অস্টদ্ফফফেআ ( স্টফলুফী ঞ্চফর ঘন্ো 

১,১০০ ভাআর) ছুেফয িািায িিা, এয পফর দম যুরিারাভ ঘেফফ যায াফি যুফরানা িযফর ৃস্টিফী িাভাফনা ফনি 

দফস্ট ফযফরর ফ মা। ফশ্য এফ স্টনফ স্টনঈেন স্টনফজ দভাফেআ স্টফচস্টরয নস্টন, িাযি দমভনো অভযা অফেআ 

দজফনস্টছ, স্টযস্টন স্টফো িযফযন দম ইেয চাআফর ভাস্টফফেয ির িভতিান্ডআ স্টযফযতন িযফয াফযন, এফং দ্যিায 

ফর যা িফযন। 

এয ফয ভাস্টফফেয দম স্টফলগুফরায স্টনভ ফা োস্টিস্টযি ূত্র স্টনিত িযা ম্ভফ  দগুফরা ফরা যস্টড়ৎ  দচৌম্বি 

ফর। এফদ্য অচযি ভািফলতয ভযআ, যফফ ািতিয ফে রৃআস্টে এিআ যিভ অধান ফা এিআযিভ চুম্বি এফি 

যফি স্টফিলতি িফয এফং স্টবন্নযিভযা অিলতি িফয। যস্টড়ৎ এফং দচৌম্বি ফর ভািফলতয দচফ ফনি দফস্ট 

স্টিারী ফর অভযা অভাফদ্য বদ্নস্টিন জীফফন দো ঈরস্টি িস্টয না িাযি াধাযিয ির ফস্তুফযআ ভান 

ংখযি ধনােি  ঊিােি অধান িাফি। এয িত ফে ভািলত ফফরয ভয দমাে ফ মাফায ফদ্ফর রৃআস্টে 

ফৃদ্াযন ফস্তুয ভধযিায াযস্পস্টযি যস্টড়ৎ  দচৌম্বি ফর এফি যফি স্টনস্টি িফয দপফর। 
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যস্টড়ৎ  দচৌম্বিস্টো ম্পফিত অভাফদ্য ফযতভান ধাযিাভফূয ঈদ্ভফ ফস্টছফরা ভধয-িাদ্ যাব্দী দিফি ঈনস্টফং 

যাব্দীয ভাঝাভাস্টঝয ভফধয। এভ দ্ািতস্টফজ্ঞানীযা ফনি ুঙ্খানুুঙ্খ যীক্ষা স্টনযীক্ষায ভাধযফভ এফ ফফরয স্বরূ 

ঈদ্ঘােন িফযন। এভফয ফফচফ গুরুেূিত অস্টফষ্কায স্টছফরা, যস্টড়ৎ  দচৌম্বি ফর যষ্পয ম্পস্টিতয: এিস্টে 

চরভান যস্টড়ৎ অধান এিস্টে চুম্বফিয ঈয ফর প্রফাে িফয এফং এিস্টে চরভান চুম্বি এিস্টে যস্টড়য অধাফনয ঈয 

ফর প্রফাে িফয। প্রিভ দম ফযস্টি এআ ম্পিত নুধাফন িফযন স্টযস্টন ফরন দডস্টন স্টফজ্ঞানী ান্স স্টেস্টশ্চান 

ফযফিড। ১৮২০ াফরয স্টদ্ফি স্টফেস্টফদ্যারফ এিস্টে ফিৃযায প্রস্তুস্টযিাফর স্টযস্টন রক্ষয িফযন দম যাঁয ফযফরয 

ফযাোস্টযো দিফি প্রফাস্টয স্টফরৃযয াফআ এিস্টে িম্পাফয চুম্বিফি স্টফচুযয িযফছ। স্টঘ্রআ স্টযস্টন ফুঝফয াফযন দম 

চরভান বফরৃযস্টযি অধান দচৌম্বি ফর ৃস্টি িফয এফং এ দিফি স্টযস্টন „যস্টড়ৎফচৌম্বিস্টো‟ ব্দো চারু িফযন। এয 

ি‟ফছয ফয স্টব্রস্টে স্টফজ্ঞানী ভাআফির পযাযাফড দমো নুধাফন িফযন দোফি এখনিায বালা ফরফর দ্াঁড়া- মস্টদ্ 

স্টফরৃযয প্রফা দচৌম্বি দক্ষত্র বযস্টয িযফয াফয, যাফর দচৌম্বি দক্ষফত্রয পফর স্টফরৃযয প্রফা ৃস্টি া ঈস্টচয। 
১৮৩১ াফর স্টযস্টন এআ স্টো প্রদ্তন িযফয ক্ষভ ন। এয দচৌে ফছয ফয স্টযস্টন যস্টড়ৎফচৌম্বিস্টোয াফি অফরায 

ম্পিত অস্টফষ্কায িফযন। দমখাফন স্টযস্টন দদ্খান দম ভফস্টযতয অফরায ঈয যীব্র দচৌম্বিফক্ষফত্রয প্রবাফ যফফছ। 

পযাযাফডয প্রাস্টযিাস্টনি স্টক্ষা স্টছফরা খুফআ ীস্টভয। স্টযস্টন জফন্মস্টছফরন রন্ডফনয দ্ূফযআ এি েযীফ িাভায স্টযফাফয। 
দযয ফছয ফফ স্টযস্টন েুর দছফড় াফয এি ফআফয দদ্ািাফন ফাধাআিাযি  ছুো িাফজয দছফর স্টাফফ চািস্টয 

রৄরু িফযন। দমফ ফআফয দদ্খবার িযা যায দ্াস্টে স্টছফরা দগুফরা দিফি এফং ফয ভফ াফযয িাফছয 

স্টজস্টনত্র স্টদ্ফ েুি-োি যীক্ষা-স্টনযীক্ষা িফয স্টযস্টন স্টফজ্ঞান দফখন। যফযতীফয স্টযস্টন স্টফখযায যানস্টফদ্ স্ায 

াফরি দডস্টবয েফফলিাোফয িাযীয চািস্টয ান। দখাফনআ স্টযস্টন জীফফনয যাস্টিো ফছয িাোন, এফং দডস্টবয 

ভযৃুযয য দআ েফফলিাোফযয ঈত্তযূস্টয ন। পযাযাফড েস্টিফয িাঁচা স্টছফরন, যাআ যায অস্টফষ্কায িযা যস্টড়ৎফচৌম্বি 

স্টোয যাস্টিি রূাি দদ্া যায জন্য িিিয ফ দ্াঁড়া। ফশ্য দলফভল স্টযস্টন স্ট িআ দো িযফয ভিত ন। 

পযাযাফডয ন্যযভ দফৌস্টদ্ধি ফদ্ান ফে ফরফক্ষফত্রয ধাযিা। অজিার এস্টরফন অয ভািাজানারা বফজ্ঞাস্টনি 

িল্পিাস্টস্টন  স্টফনভায িরযাফি দভাোভসু্টে ফাআ ফরফক্ষত্র ফা দপাতস্টপফিয ধাযিায াফি এযোআ দফস্ট স্টযস্টচয 

দমন ফনি ভ ভফন  এ স্টনভতাযাফদ্য ঈস্টচয পযাযাফডফি যযারস্টে দদ্া। পযাযাফড অয স্টনঈেফনয ভধযিায এআ 

িফি ফছয দ্ািতস্টফজ্ঞাফনয ফফচফ ফড় যস্ স্টছফরা িীবাফফ ূন্যস্থাফনয ভধয স্টদ্ফ এফ ফর দ্ূযফযতী ফস্তুভফূয 

ঈয স্টো িফয। পযাযাফড এআ ধাযিা ছি িযফযন না। স্টযস্টন স্টফো িযফযন দিাফনা ফস্তুফি নড়াচড়া িযফয 

ফর ফশ্যআ যায ংস্পফত য দিাফনাস্টিছুফি অফয ফফ। পফর স্টযস্টন িল্পনা িফযন দম যস্টড়ৎ অধান অয 

চুম্বফিয ভধযিায ূন্য স্থান এিধযফনয দ্ৃশ্য ূক্ষ্ম নর দ্বাযা ূিত, দমগুফরায োনাোস্টনফযআ এযা এফি যফি 

প্রবাস্টফয িফয। পযাযাফড এআ নরভস্টিফি নাভ স্টদ্ফস্টছফরন ফরফক্ষত্র। এআ ফরফক্ষত্রফি দদ্খায এিো বাফরা ঈা 

র মস্টদ্ এিস্টে িাঁফচয ঈয স্টিছু দরাাড় গুড়া দযফখ িাচস্টেফি এিস্টে দ্ন্ডচুম্বফিয ঈয যাখা । এযয ঘলতিফি 

িাস্টেফ  ায জন্য িাঁচস্টেফয রৃফিো দোিা স্টদ্ফরআ দদ্খা মাফফ দিাফনা এি দ্ৃশ্য স্টিয প্রবাফফ দরাায 

গুড়াগুফরা চুম্বিস্টেয এিস্টে দভরু দিফি য দভরুফয ফোিায দযখা স্টজ্জয ফ দেফছ। এআ ছাস্টচত্রোআ ফে 

ূফন্য স্টফযাজভান দ্ৃশ্য দচৌম্বিফক্ষফত্রয এিস্টে ভানস্টচত্র। অজিার অভযা স্টফো িস্টয ির ফরআ এ ধযফনয 

ফরফক্ষফত্রয ভাধযফভ এি স্থান দিফি ন্যস্থাফন মা। যাআ এো স্টফজ্ঞাফন, এভনস্টি িল্পস্টফজ্ঞাফন, এিস্টে গুরুেূিত 
ধাযিা। 
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এযয িফি দ্ি যস্টড়ৎফচৌম্বি ম্পফিত অভাফদ্য জ্ঞান স্টস্থয স্টছফরা। এ ভ এ স্টফলফ ল্পস্টিছু প্রফাস্টেি ূত্র 

ছাড়া দযভন অয স্টিছু জানা মাস্টন। ফ স্টভস্টরফ যখন মা মা জানা স্টেফস্টছফরা যা ফরা: যস্টড়ৎস্টো  দচৌম্বি স্টো 
দিাফনা যস্ভ িাযফি যস্পয স্টনিে ম্পিতমুি; এফং অফরায াফি যাফদ্য দিাফনা ধযফনয ম্পিত যফফছ; 

অয ফরফক্ষফত্রয ল্পস্টিছ ু স্টিছু ূিত ধাযিা। যখন যস্টড়ৎ দচৌম্বফিয ন্তয এোফযাো যি প্রচস্টরয স্টছফরা মাফদ্য 

প্রস্টযস্টেআ স্টছফরা বুর-ভ্রাস্টন্তফয বযা। এয য ১৮৬০ াফর েস্টে দ্ািতস্টফজ্ঞানী দজভ ক্লািত ভযােফর পযাযাফডয 

স্টচন্তাফি এিস্টে োিস্টযস্টিি িা াফভায ঈয দ্াঁড়া িযান মায াাফময যস্টড়ৎস্টো, দচৌম্বিে  অফরায ভধযিায 

েবীয ম্পিত ফযাখযা িযফয ক্ষভ ন। এয পফর অভযা স্টিছু োস্টিস্টযি ভীিযি াআ দমগুফরা যস্টড়ৎ  দচৌম্বি 

ফরফি যস্টড়ৎফচৌম্বিফক্ষফত্রয স্টিছু স্টো-প্রস্টযস্টো স্টাফফ প্রস্টযস্টিয িফয। ভযােফর যস্টড়ৎস্টো  দচৌম্বিেফি 

এিস্টে এিি ফফর এিীবূয িযফয ক্ষভ ন। স্টযস্টন এ দদ্খান দম যস্টড়ৎফচৌম্বিফক্ষত্র ভাূফন্যয ভধয স্টদ্ফ যযঙ্গ 

অিাফয প্রফাস্টয ফয াফয। এআ যযফঙ্গয েস্টয যায ভীিযিগুফরাফয ফযফরয এিস্টে দ্রৃফি দ্বযা স্টনধাস্টযয । এ 

দ্রৃফি স্টযস্টন দফস্টছফরন িফি ফছয ধফয াা বফজ্ঞাস্টনি যীক্ষায পরাপর দিফি স্টাফ িফয। যায জন্য এো 
খুফআ ফাি ফযাায স্টছফরা মখন স্টযস্টন দদ্ফখন এআ দ্রৃফিস্টে অফরায েস্টযয ভান। দভ অফরায েস্টয ১ যাং 

ূক্ষ্মযা জানা স্টছফরা। এবাফফআ স্টযস্টন অস্টফষ্কায িফযন দম অফরা স্টনফজআ এিস্টে যস্টড়ৎফচৌম্বি যযঙ্গ। 

যস্টড়ৎ  দচৌম্বিফক্ষফত্রয ফিতনািাযী এআফ ভীিযিফি অজিার ভযােফফরয ভীিযি ফরা । খুফ িভ ভানুলআ 

এগুফরায িিা জাফন স্টিন্তু ম্ভফয এগুফরাআ অভাফদ্য জানা ফাস্টনস্টজযিবাফফ ফফচফ গুরুেূিত ভীিযি। অভাফদ্য 

বদ্নস্টিন ফযফাফযয ফনি স্টিছু দিফি রৄরু িফয িস্টম্পঈোফযয িামতপ্রিারী স্টনেন িযা ছাড়া, এো দ্ৃশ্যভান অফরা 
 ন্য ফনি যিভ যযঙ্গফিআ ফিতনা িফয। দমভন, ভাআফোফব, দফযায যযঙ্গ, ফফরাস্টয অফরা এফং এে-

দয। দ্ৃশ্যভান অফরা দিফি ন্যফ যযফঙ্গয িতিয রৄধ ুভাত্র যযঙ্গচদ্ফঘতয। দমখাফন দফযায যযফঙ্গয যযঙ্গচদ্ঘতয িফি 

স্টভোফযয ভয, দখাফন দ্ৃশ্যভান অফরায যযঙ্গচদ্ঘতয এি স্টভোফযয এি দিাস্টে বাফেয এি বাফেয িাছািাস্টছ। ূমত 
প্রা ফ যযঙ্গচদ্ফঘতযয যযঙ্গআ স্টফস্টিযি িফয, স্টিন্তু দ্ৃশ্যভান যযঙ্গচদ্ফঘতযয িাফছ যায স্টফস্টিযফিয ায ফফচফ যীব্র। 
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ম্ভফয অভাফদ্য দচাখ দ্ৃশ্যভান অফরায যযঙ্গচদ্ঘতয ঈফামেী ফ স্টফফস্টযতয ফফছ িাযি এআ যযঙ্গচদ্ফঘতযয 

স্টফস্টিযিআ ফফচফ জপ্রায স্টছফরা। অভযা মস্টদ্ স্টবন্ন দিাফনা গ্রফয দিাফনা িায ম্যুস্টখন আ যাফর দদ্খফফা 
যাফদ্য দচাখ যাফদ্য ূফমতয দম যযঙ্গচদ্ফঘতযয স্টফস্টিযফিয যীব্রযা ফফচফ দফস্ট দো দদ্খফযআ ফফচফ াযঙ্গভ। 

ফশ্য যাফদ্য ফাুভিফরয েযাভূ  বাভান ধুফরাফাস্টর অফরাফি িীবাফফ ফাধা স্টদ্ফে যায ঈয এআ স্টফফযতন 

দো স্টনবতয িযফফ। যাআ দিাফনা স্টবনগ্রফাী মস্টদ্ এে-দয ীভা দদ্খফয ক্ষভ স্টাফফ স্টফফস্টযতয , যাফর 

স্টফভানফিফযয স্টনযাত্তািভতী স্টাফফ যায চািস্টয ািা। 

 

ভযােফফরয ভীিযিগুফরা নুমাী যস্টড়ৎফচৌম্বি যযঙ্গ প্রস্টয দফিফন্ড প্রা ৩০০,০০০ স্টিফরাস্টভোয ফা প্রা 

৬৭০ স্টভস্টরন ভাআর স্টযেভ িফয। স্টিন্তু অভযা জাস্টন দিান স্টনফদ্ত িা াফভায াফফক্ষ েস্টয স্টযভা িযা ফে 

দো না ফফর রৄধু েস্টযয ভান ফরফর যায দিাফনা িতআ  না। অভাফদ্য বদ্নস্টিন জীফফন এআ স্টনফদ্ত িা াফভা স্টনফ 

াধাযিয দযভন ভািা ঘাভাফয  না, িাযি যািায াফ মখন েস্টযীভা ঘন্ো ৬০ ভাআর ফরা িাফি যখন অভযা 
ফুফঝ স্টনআ দম এআ েস্টয যািায াফফক্ষ ফরা ফফছ, দৌযজেফযয দিফিয দিাফনা িািফাফরয াফফক্ষ ন। স্টিন্তু 

বদ্নস্টিন জীফফন এভন ঘেনায ম্যুখীন া ম্ভফ দমখাফন স্টনফদ্ত িা াফভাফি স্টাফফ ধযফয ফফ। দমভন অস্টন 

মস্টদ্ এিো দজেফপ্লফনয স্টোস্টযয ভাঝ স্টদ্ফ এি িা চা াফয এস্টেফ দমফয িাফিন যখন অস্টন ফযা দদ্খফছন 

অনায েস্টয ঘন্ো ২ ভাআর। স্টিন্তু বূস্টভফয দ্াঁস্টড়ফ দিঈ ফযা ফরফফ অনায েস্টয ঘন্ো ৫৭২ ভাআর। এফদ্য 

রৃজফনয ভফধয দি দফস্ট যয দ ধযফনয স্টচন্তা মস্টদ্ ভািা অফ যাফর দখার িরুন দমফয ুৃস্টিফী ূফমতয চাস্টযস্টদ্ফি 

ঘুযফছ, ূমতৃি দিফি দম অনাফি দদ্খফফ দ অনাফদ্য িাফযা ফরা েস্টযআ দভফন দনফফ না। যায িাফছ অনায 

েস্টয দফিফন্ড ১৮ ভাআফরয িাছািাস্টছ। ফশ্য েযফভ যায ফস্থা িাস্টর ফ মাায িিা। দযা, এআ দম এিআ 

ফস্তুয েস্টয স্টনফ এয স্টবন্ন ভয, দ অফরাফি ভযােফফরয ভীিযি দিফি প্রাপ্ত অফরায েস্টয দদ্ফখ প্রশ্ন অফযআ 

াফয এআ েস্টয ভাা ফে স্টিফয াফফক্ষ। ভযােফর ভীিযফি দম েস্টযয ভান স্টনিত িযা ফে দো দম ৃস্টিফীয 

াফফক্ষ ভাা ফে দযভন বাফায দিাফনা িাযি দনআ। িাযি যায ভীিযি ভাস্টফফেয দমফিাফনা ংফআ প্রফমাজয। 

স্টিছুস্টদ্ন মাফয এ প্রফশ্নয দম ঈত্তযো বাফা ফযা দো ফে অফরায এআ েস্টয ভাা ফে আিাফযয াফফক্ষ। আিাফযয 
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ুফযা নাভ রুস্টভস্টনফপযা আিায। অস্টযফিাের ফতপ্রিভ এআ স্টযবালা ফযফায িফযন। যায ভফয ব-ূদোরফিয ফাআফয 

ুফযা ভাস্টফে এআ আিাফয স্টযূিত। বাফা ফযা এআ যাস্টিি ভাধযভ স্টদ্ফআ অফরা ঞ্চাস্টরয  স্ট ি দমবাফফ ব্দ 

ঞ্চাস্টরয  ফাযাফয ভধয স্টদ্ফ। আিাফযয মস্টদ্ স্টিে িািফযা যাফর স্টস্থস্টযয এিো যভ অদ্ত িািফযা (ভাফন 

আিাফযয াফফক্ষ স্টস্থয) এফং এয পফর অভযা যভ েস্টয স্টাফ িযফয াযযাভ। যস্টড়ৎফচৌম্বিী যযফঙ্গয েস্টযয 

ফযাখযা আিাফযয স্টস্থে প্রিাফ িযায পফর ফনি স্টফজ্ঞানী আিাফযয প্রিৃস্টয স্টনফ েফফলিা িযফয ঈদ্যয ফরন, দিঈ-

দিঈ ঈদ্যয ফরন আিাফযয স্টিে যীক্ষাভরূিবাফফ স্টনস্টশ্চয িযফয। এআ েফফলিফদ্য এিজন স্টছফরন ভযােফর 

স্টনফজ। 

অস্টন মস্টদ্ ফাযাফয ভধয স্টদ্ফ দিাফনা এিস্টে ব্দ যযফঙ্গয স্টদ্ফি দ্রুয এস্টেফ দমফয িাফিন যাফর যযঙ্গস্টে 

অনায স্টদ্ফি অফযা দ্রুয ছুফে অফছ ভফন ফফ। এফং অস্টন মস্টদ্ যযঙ্গ দিফি ছুফে ফয দমফয িাফিন যাফর ভফন 

ফফ ব্দ ফুস্টঝ ধীফয অফছ অনায স্টদ্ফি। এিআ বাফফ অনায দদ্খা অফরায েস্টয িভ-দফস্ট ফফ আিাফযয 

াফফক্ষ অনায স্টনফজয েস্টয নুমাী। অফরায যযঙ্গ মস্টদ্ ব্দ যযফঙ্গয ভয ফযা যাফর স্ট ি দমবাফফ সুাযস্টনি 

েস্টযফয চরভান দজেস্টফভাফনয মাত্রী স্টফভাফনয স্টছন দিফি অেয দিাফনা ব্দ রৄনফয া না দযভস্টন মফিি েস্টয জতন 

িযফয াযফর অফরাফি দদ্ৌফড় াস্টযফ দদ্া ম্ভফ ফযা। এফ স্টচন্তা িফয ভযােফর এিস্টে যীক্ষায 

স্টযিল্পনা িফযন। এভন দিাফনা আিায মস্টদ্ দিফিআ িাফি যাফর ৃস্টিফী স্টনশ্চআ দআ আিাফযয ভধয স্টদ্ফআ ছুফে 

চফরফছ ূমতফি দিি িফয দঘাযায ভ। এফং িক্ষফি ৃস্টিফীয েস্টয দদ্খফর দফাঝা মাম দম জানুাযীফয ৃস্টিফী দম 

স্টদ্ফি ছুেফছ এস্টপ্রর ফা জুরাআফয ছুেফছ যায স্টফযীয স্টদ্ফি। যাআ এআ রৃআ ভফ অফরায েস্টয মতফফক্ষি িযফর 

ািতিয দদ্খা মাফফ- স্টনফচয স্টচত্রস্টে দ্রিফয। 
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দ ভিায „প্রস্টস্টডং প যার দাাআস্টেয‟ ম্পাদ্ি ভযােফরফি যায এআ স্টযিল্পনা দআ জানতাফর প্রিা 

িযফয স্টনফলধ িফযন িাযি যায ভফন ফস্টছফরা এ যীক্ষা িাজ িযফফ না। স্টিন্তু ১৮৭৯ াফরয স্টদ্ফি, ািস্থরীয 

িযানাফয যায ভযৃুযয স্টিছু স্টদ্ন অফে, ভযােফর যায এি ফন্ধফুি এ স্টফলফ এিস্টে স্টচস্ট  দরফখন। যায ভযৃুযয ফয 

দআ স্টচস্ট  দনচায জানতাফর ছাা । দখান দিফি অরফােত ভাআফিরন নাভি এি অফভস্টযিান দ্ািতস্টফদ্ দস্টে 

ফড়ন। ভযােফফরয এআ নুভান দিফি ঈৎাস্টয ফ ১৮৮৭ াফর ভাআফিরন এফং এডাডত ভস্টরত এিস্টে 

স্টয ূক্ষ্ম যীক্ষায নিা িফযন দমোয াাফময আিাফযয াফফক্ষ ৃস্টিফীয েস্টয স্টনিত িযা ম্ভফ ফফ। যীক্ষাোয 

ভরূ স্টযিল্পনা স্টছফরা যষ্পয ভফিাফি ফস্টস্থয রৃআস্টে অফরািযস্টিয েস্টয স্টনিত িযা ফফ। অফরায েস্টয মস্টদ্ 

আিাফযয াফফক্ষ স্টনস্টদ্তি ংখযা  যাফর, ৃস্টিফী দমফয ুআিাফযয ভধয স্টদ্ফ স্টনস্টদ্তি স্টদ্ফি ছুেফছ দফয,ু এআ 

অফরািযস্টিয স্টদ্ফিয ঈয স্টনবতয িফয অফরায েস্টযয এফিি স্টদ্ফি এফিি যিভ ভান াা মাফফ। স্টিন্তু 

ভাআফিরন এফং ভস্টরত দযভন দিাফনা স্টফচুযস্টয দফরন না। 

ভাআফিরন  ভস্টরতয যীক্ষায পরাপর যস্টড়ৎফচৌম্বস্টি যযফঙ্গয আিায রূাফিয যাস্টয স্টফরুফদ্ধ মা, এফং আিায 

ভফডর স্টযযযাে িযায জন্য এআ যীক্ষাআ মফিি স্টছফরা। স্টিন্তু ভাআফিরন এআ যীক্ষাো িফযস্টছফরন আিাফযয ভফধয 
ৃস্টিফীয েস্টয স্টনিতফয ঈফেফশ্য, আিাফযয স্টিে প্রভাি ফা প্রভাি িযা যায ঈফেশ্য স্টছফরা না পফর দ ধযফনয 

ঈংাফয স্টযস্টন দৌছাফয াফযন স্টন। ন্য দিঈ দআ ঈংায োফনন স্টন। এভনস্টি ১৮৮৪ াফর স্ায 

ঈআস্টরাভ িভা (রডত দিরস্টবন) দযা ফফরআস্টছফরন দম, “আিাযআ ফে এিভাত্র ঈাদ্ান, েস্টযস্টফদ্যা মায ফযাাফয 

অভযা স্টনস্টশ্চয। দম স্টজস্টনোয স্টিে এফং ফািফযা ম্পফিত অভাফদ্য দিাফনা ফি দনআ দো ফে রুস্টভস্টনফপযা 

আিায।” 

ভাআফিরন-ভস্টরতয এআ যীক্ষায পরাপফরয ফয িীবাফফ আিাফয স্টফো িযা ম্ভফ? 

স্টিন্তু মিাযীস্টয আিায যিফি ফার যস্টফফয যাখায জন্য ফনফিআ স্টফস্টবন্ন যিভ দজাড়াযাস্টরয প্রিাফ িযফয রােফরা। 

দিঈ প্রিাফ িফয ৃস্টিফী স্টনফজয াফি াফি আিাযফি দেফন স্টনফ চফর যাআ অভযা অফর আিাফযয ভধয স্টদ্ফ ছুেস্টছ 

না। ডাচ দ্ািতস্টফদ্ দস্টন্ড্রি অন্তুন রফযন্েজ এফং অআস্টয দ্ািতস্টফদ্ জজত িাস্টন্স স্টিেফজযাি প্রিাফ িফযন দম 

দিাফনা জানা প্রস্টো আিাফযয ভধয স্টদ্ফ ছুফে চরা দিাফনা স্টনফদ্ত িা াফভাফয বদ্ঘতয ংকুস্টচয  এফং ভ ধীফয 

ফফ পফর দআ স্টনফদ্ত িা াফভাফয অফরায এিআ েস্টয মতফফস্টক্ষয । প্রা স্টফ ফছয এ ধযফনয প্রফচিা চরফযআ 

িাফি মযস্টদ্ন না ফাফনতয এি দফেন্ে স্টপফয এি খযায ক্লািত, মুফি অআনিাআন যায মুোন্তিাযী েফফলিাত্রস্টে  

প্রিা িফযন। 

 
১৯০৫ াফর অআনিাআফনয ফ স্টছফরা ছাস্টি মখন স্টযস্টন “Zur Elektrodynamik bewegter Körper” 

(“েস্টযীর ফস্তুভফূয যস্টড়ৎেস্টযস্টফদ্যা”) নাভি েফফলিাত্রস্টে প্রিা িফযন। এফয স্টযস্টন এিস্টে াধাযি ফযাায 

ধফয দনন দম, দ্ািতস্টফজ্ঞাফনয ূত্রভূ, এফং স্টফফল িফয অফরায েস্টয, ির ভেস্টযফয চরভান জড়যায িা াফভায 

াফফক্ষ এিআ। দিন এভনো ফফ, দো দফাঝায জন্য এিো দজেস্টফভাফনয ঈফয এিআ ফস্থাফন স্টিন্তু স্টবন্ন ভফ 

ঘস্টেয রৃআস্টে ঘেনা িল্পনা িরুন। দজে স্টফভান ফস্টস্থয দিাফনা মতফফক্ষফিয িাফছ ঘেনা রৃস্টে ঘেফছ এিআ স্থাফন। 
স্টিন্তু বূস্টভ দিফি দিাফনা মতফফক্ষি দদ্খফফ ঘেনা রৃস্টে ঘফেফছ রৃস্টে স্টবন্ন স্থাফন এফং রৃস্টে ঘেনায স্থাফনয রৃযে ঘেনা রৃস্টে 

ঘোয ভধযফযতী ভফ দজে স্টফভানস্টে মযদ্ূয ফয মা যায ভান। এ দিফি দদ্খা মা রৃআজন মতফফক্ষি মাযা 
যষ্পফযয াফফক্ষ যফছ যাযা এআ রৃস্টে ঘেনায ভধযিায দ্ূযফেয ফযাাফয এিভয ফফ না। 
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এখন স্টচন্তা িরুন রৃআজন মতফফক্ষিআ স্টফভানস্টেয দরফজয ং দিফি ভািায ংফ ছুফে মাা এিস্টে অফরািযস্টিয 

েস্টয ভাফছন। ঈফযয ঈদ্াযফিয ভয এফায যাযা অফরা িযৃতি স্টযেভ িযা দভাে দ্ূযে স্টনফ স্টদ্বভয ফফন। 
অফায, েস্টয দমফয ুস্টযোন্ত দ্ূযে এফং স্টযেফভয ভ এয নুায, দফয ুমতফফক্ষিদ্ব মস্টদ্ অফরায েস্টয 

ম্পফিত এিভয ন যাফর স্টনশ্চআ অফরা স্টফভাফনয দরজ দিফি প্রফক্ষ িফয ভািায িাফছ গ্রি িযায ভধযিায ভ 

ফযফধান যাফদ্য রৃজফনয স্টযভাফ স্টবন্ন স্টবন্ন ফফ। 

 

এআ ঘেনাো দ্ভুয ভফন  এআ িাযফি দম, মস্টদ্ রৃআজন মতফফক্ষি স্টবন্ন স্টবন্ন ভ ফযফধান স্টযভা িযফছ স্টিন্তু 

যাযা এিআ দবৌয ঘেনাফিআ মতফফক্ষি িফযফছ। অআনিাআন এআ ঘেনায দিাফনা িৃস্টত্রভ ফযাখযা দদ্ায দচিা িফযন 

স্টন। স্টযস্টন এআ দমৌস্টিি ঈংাফয –দমো এিেু অজফ দানাফয াফয- দৌছান দম দ্ূযফেয ভয ভফয স্টযভা 

মতফফক্ষফিয ঈয স্টনবতযীর। এআ ধাযিাআ অআনিাআফনয ১৯০৫ াফরয দাযস্টেয চাস্টফিাস্ট  দমো স্টফফল 

অফস্টক্ষিযায যি নাফভ স্টযস্টচয। 

ভভাি মফেয ঈয এআ স্টফফেলি িীবাফফ খাফে দো অভযা ফুঝফয াযফফা মস্টদ্ এিস্টে ঘস্টড়ফি মতফফক্ষিিাযী 
রৃআজন মতফফক্ষি িল্পনা িস্টয। স্টফফল অফস্টক্ষিযায যি ভফয দম মতফফক্ষি ঘস্টড়য াফফক্ষ স্টস্থয অফছ যায 

াফফক্ষ ঘস্টড় ফফচফ দ্রুয চরফফ। এফং দম মতফফক্ষি ঘস্টড়য াফফক্ষ স্টস্থয দনআ যায াফফক্ষ ঘস্টড় চরফফ ধীফয। 
এখন অভযা মস্টদ্ এভন এিো ঘস্টড় িল্পনা িস্টয দমখাফন স্টফভাফনয দরজ দিফি ছুফড় দদ্া এিস্টে অফরািস্পিন 

স্টফভাফনয নাফি দৌছাফর ঘস্টড়য „এিস্টেি‟ । যাফর বূস্টভফয ফস্টস্থয মতফফক্ষফিয িাফছ ভফন ফফ স্টফভাফনয 

ঘস্টড়ো ধীফয চরফছ। িাযি যায স্টনফদ্তিা াফভা দিফি দ দদ্খফছ অফরািযস্টি দরজ দিফি ভািা দৌছাফয দফস্ট 
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দ্ূযে স্টযেভ িযফছ। স্টিন্তু এআ ঘেনা ঘস্টড়য ে ফনয ঈয স্টনবতযীর ন; ফ ধযফনয ঘস্টড়য জন্যআ এো প্রফমাজয, 
এভনস্টি অভাফদ্য দদ্ঘস্টড়য জন্য। 

 

অআনিাআন দদ্খাফরন দম যভস্টস্থস্টযয ভয যভভ, দমভনো স্টনঈেন বাফফযন, ফফর স্টিছু দনআ। ন্যবাফফ ফরফর, 

প্রস্টযস্টে ঘেনায এভন দিাফনা ঘেনিার স্টনধতাযি িযা ম্ভফ ন, মায াফি ির মতফফক্ষফিয মতফফক্ষি স্টভরফফ। 

িতাৎ, প্রস্টয মতফফক্ষফিযআ স্টনজস্ব ভফয স্টযভা িািফফ, এফং যস্পফযয াফফক্ষ েস্টযীর রৃআজন মতফফক্ষফিয 

ভাা ভ স্টভরফফ না। অআনিাআফনয ধাযিা অভাফদ্য বদ্নস্টিন ন্তজ্ঞতাফনয স্টফরূফদ্ধ মা, িাযি বদ্নস্টিন 

ঘেনাফরীয দম েস্টয যাফয স্টফফল অফস্টক্ষিযায প্রবাফভূ স্টযরস্টক্ষয  না। স্টিন্তু যীক্ষা-স্টনযীক্ষায ভাধযফভ 

এফদ্যফি ফাযংফায স্টনস্টশ্চয িযা ফফছ। ঈদ্াযি স্বরু স্টযনো ঘস্টড় িল্পনা িরুন মায এিো ৃস্টিফীয দিফি, 

এিো ব-ূযফর এফং অফযিো এিস্টে ঈড়ন্ত স্টফভাফন, স্টফভানস্টে  ৃস্টিফীয ঘুিতফনয স্টদ্ফি ফা, স্টফযীয স্টদ্ফি ছুেফছ। 

এখন স্টফভানো মস্টদ্ ূফতস্টদ্ফি -ভাফন ৃস্টিফীয ঘূিতফনয স্টদ্ফি- ছুেফয িাফি যাফর ৃস্টিফীয দিফি ফস্টস্থয ঘস্টড়োয 

াফফক্ষ স্টফভাফন ফস্টস্থয ঘস্টড়ো বূযফর ফস্টস্থয ঘস্টড়োয দচফ দ্রুয ছুেফছ। যাআ স্টফভাফনয ঘস্টড়ো ধীফয চরা ঈস্টচয। 
অফায স্টফভানো মস্টদ্ স্টশ্চভ স্টদ্ফি দছাফে যখন দিফিয ঘস্টড়োয াফফক্ষ স্টফভাফনয েস্টয বূযফরয ঘস্টড়োয েস্টযয দচফ 

ধীয। যাআ যখন স্টনশ্চআ স্টফভাফনয ঘস্টড়ো বূস্টভয ঘস্টড়োয দচফ দ্রয চরফফ? এফং স্ট ি এআ ঘেনাআ মতফফক্ষি িযা 
ফস্টছফরা ১৯৭১ াফর মখন এিস্টে স্টযূক্ষ অনস্টফি ঘস্টড়ফি ৃস্টিফীয চাস্টযস্টদ্ফি ঘুস্টযফ অনা । যাআ দদ্খা 
মাফে, অস্টন অনায অ ুদ্ীঘতাস্টয িযফয চাআফর ূফতোভী দপ্লফন চফড়আ জীফন িাস্টেফ স্টদ্ফয াফযন। ফশ্য 

স্টফভাফন স্টেস্টব দদ্খফয দদ্খফয স্টফযি ফ মাফায ম্ভাফনা যফফছ। স্টিন্তু এয প্রবাফ খুফআ িভ,এি চক্কয স্টদ্ফ এফর 
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দফিফন্ডয ১৮০ স্টফস্টরন বাফেয এি বাে ভ দ্ীঘত  (দমো স্টিনা অফায ভধযািলতফিয স্টবন্নযায িাযফি অফযা 
িফভ মা, ফশ্য দ অফরাচনা অভযা এখন মাফফা না)। 

অআনিাআফনয এআ িাজ দিফি দ্ািতস্টফদ্যা ফুঝফয াফযন দম অফরায েস্টযফি ির স্টনফদ্ত িা াফভাফয এিআ ধফয 

স্টনফর, ভযােফফরয যস্টড়ৎ  দচৌম্বিফেয যি ভফয ভফি অয স্থাফনয স্টযনস্টে ভাত্রায দিফি অরাদ্া স্টিছু অয 

বাফায ঈা িাফি না। ফযং স্থান এফং িার যষ্পয অফিৃফি জস্টড়ফ মা। ফযাাযো ডাআফন/ফাআফ, াভফন/স্টফছ, 

ঈফয/স্টনফচয াফি বস্টফষ্যফয/যীফযয ভয অফযিো „স্টদ্ি‟ মুি িযায ভয। ভ  স্থাফনয এআ দভরাফন্ধনফি 

দ্ািতস্টফদ্যা ফফরন „স্থান-িার‟। এফং দমফয ু „স্থান-িাফর‟ চযুিত অফযিো স্টদ্ি যফফছ দফয ুফরা  স্থানিার 

„চযুভতাস্টত্রি‟। স্থান-িার-এ ভফি অয স্থাফনয স্টযনস্টে ভাত্রায দচফ অরাদ্া স্টিছু বাফা  না। দিানো ডাফন-ফাফভ, 

ঈফয-স্টনফচ ফা াভফন-স্টফছ দো দমভন মতফফক্ষি দিান স্টদ্ফি স্টপফয যফফছ যায ঈয স্টনবতয িফয দযভস্টন, ভ 

স্টনবতয িফয মতফফক্ষফিয েস্টযয ঈফয। স্টবন্ন েস্টযফয চরভান রৃআজন মতফফক্ষি যাফদ্য স্থান-িাফরয ভফধয যাফদ্য 

„ভফয স্টদ্ি‟  স্টবন্ন দদ্খফফ। যাআ অআনিাআফনয এআ অফস্টক্ষিযায স্টফফলযি এভন এিস্টে নযুন রূাি দমস্টে 

যভভ এফং যভস্টস্থস্টযয (স্টনস্টদ্তি আিাফযয াফফক্ষ স্টস্থস্টয) ধাযিা দিফি ভিু। 

অআনিাআন স্টঘ্রআ ফুঝফরন দম ভািলতফি অফস্টক্ষিযায যফিয াফি দভরাফনায জন্য অফযা এিো স্টযফযতন 

প্রফাজন। স্টনঈেফনয যি ভফয দিাফনা ভফ রৃআস্টে ফস্তুয ভধযিায ভািলতী ফর „ঐ ভরূফযত‟ যাফদ্য ভধযিায 

দ্ূযফেয ঈয স্টনবতয িফয। স্টিন্তু অফস্টক্ষিযায যি দমফযু যভ ভফয ধাযিাফি ফাস্টযর িফযফছ দফয ু স্ট ি 

দিান „ভরুফযতয‟ দ্ূযেফি স্টাফফ দনা ফফ দো স্টনধতাযি িযায দিাফনা ঈা দনআ। যাআ স্টনঈেফনয ভািলতী যি 

অফস্টক্ষিযায যফিয াফি স্টভরস্টছফরা না, যএফ এোফি (স্টনঈেফনয যি) ারোফনায প্রফাজন দদ্খা দদ্। ঈয 

দিফি এআ স্টফফযাধ দদ্ফখ দস্মপ দিাফনা „িাস্টযেস্টয ভস্া‟ ভফন ফয াফয। িতাৎ ভফন ফয াফয, ভরূ যফি দফস্ট 

স্টযফযতন না িফয ফযা এআ স্টফফযাধ িাস্টেফ  া ম্ভফ। স্টিন্তু ফয দদ্খা দেফছ এআ ধাযিা ম্পূিত বুর। 

যফযতী ১১ ফছয ধফয অআনিাআন ভািফলতয অফযিস্টে যি ে ন িফযন, মায নাভ স্টযস্টন স্টদ্ফস্টছফরন াধাযি 

অফস্টক্ষিযায যি। াধাযি অফস্টক্ষিযায ভািফলতয ধাযিা স্টনঈেনী ধাযিায দিফি ম্পূিত অরাদ্া। ফযং এো 
এিস্টে বফপ্লস্টফি প্রিাফফয ঈয েস্ট য দম প্রিাফ ভফয স্থান-িার „ভযর‟ ন ফযং এফয ধাযি িযা স্টি  বফযয 

িাযফি দফঁফি-চুফয িাফি। 

ফযাাযো দফাঝায জন্য ৃস্টিফীৃফিয িিা বাফা দমফয াফয। মস্টদ্ ৃস্টিফীৃি স্টদ্বভাস্টত্রি (িাযি এফয স্টদ্ি ভাত্র রৃস্টে, 

ঈত্তয-দ্স্টক্ষি ফযাফয  ূফত-স্টশ্চভ ফযাফয), অভযা ঈদ্াযি স্টাফফ এোফিআ ফযফায িযফফা, িাযি চযুভতাস্টত্রি 

জেফযয ফেযায দচফ স্টদ্বভাস্টত্রি জেফযয ফেযা িল্পনা িযা জ। ৃস্টিফী ৃফিয ভয ফেযফরয জযাস্টভস্টয 

অভাফদ্য স্টযস্টচয আঈস্টক্লডী জযাস্টভস্টয দিফি স্টবন্ন। দমভন আঈস্টক্লস্টড জযাস্টভস্টযফয রৃআস্টে স্টফন্দুয ভফধয ংস্টক্ষপ্তযভ 

িস্টে িাফি যাফদ্য ংফমােিাযী যর দযখা ফযাফয।স্টিন্তু ৃস্টিফীৃফি রৃআস্টে স্টফন্দুয ভধযিায ংস্টক্ষপ্তযভ িস্টে িাফি 

যাফদ্য ংফমাে িাযী ভাফৃত্ত ফযাফয। (ভাফৃত্ত ফে ৃস্টিফীয ৃিযফর স্টঙ্কয এভন ফৃত্ত মায দিি এফং ৃস্টিফীয 

দিি এিআ। স্টফলুফফযখা ফে এ ধযফনয এিো ভাফৃত্ত, স্টফলুফফযখাফি যায স্টফস্টবন্ন ফযাফয াফফক্ষ ঘুস্টযফ দম ফ 

ফৃত্ত াা মাফফ দগুফরা ভাফৃত্ত।) 
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ভফন িরুন অস্টন স্টনঈআিত দিফি ভাস্টদ্রফদ্ দমফয চান। যরৃস্টে প্রা এিআ ক্ষাংফ ফস্টস্থয। ৃস্টিফী মস্টদ্ ভযর 

ফযা যাফর মাায ংস্টক্ষপ্তযভ ঈাো ফযা দাজা ূফতস্টদ্ফি ােফয রৄরু িযা। অস্টন মস্টদ্ দো িফযন যাফর 

৩,৭০৩ ভাআর াস্টড় স্টদ্ফ অস্টন ভাস্টদ্রফদ্ স্টেফ দৌছাফয াযফফন। স্টিন্তু ৃস্টিফীয ৃিযর ফে, এআ ফেযায িাযফি 

এভন এিো ি ামা মা দমো এিো ভযর ভযাফ দদ্খফয ফোিায, যাআ ফড়, ভফন ফর অফর দো অফযা 
দছাফো। এোআ ফে ভাফৃত্ত ফযাফয ি। অস্টন মস্টদ্ ভাফৃত্ত ফি চফরন যাফর ভাত্র ৩,৬০৫ ভাআর াস্টড় স্টদ্ফআ 

দৌফছ মাফফন ভাস্টদ্রফদ্। এআ ভাফৃত্ত ফযাফয িো স্টনঈআিত দিফি প্রিফভ ঈত্তয-ূফত ফযাফয রৄরু ফ ধীফয ধীফয ূফত 
ভখূী ফ মা এয য অফায ধীফয ধীফয দ্স্টক্ষি ূফত স্টদ্ফি ঘুফয দৌফছ মা রফক্ষয। িফবফদ্ এআ দ্ূযফেয ািতিযো 
ঘফে ৃস্টিফীৃফিয ফেযায িাযফি, দমো আঈস্টক্লডী জযাস্টভস্টযয এিস্টে বফস্টিয। এাযরাআন দিাম্পাস্টনগুফরা এো 
জাফন। যাআ যাযা এভন ফযফস্থা িফয দমন সুফমাে দফরআ াআরেযা ভাফৃত্ত ফি চফর। 

স্টনঈেফনয েস্টযূত্রভফয িাভাফনয দোরা, গ্র, এভনস্টি ছুফড় দদ্া স্টঙ্গাড়া যর ফি চরফয িািফফ মস্টদ্ ফাআফয 

দিফি এয ঈয দিাফনা ফর, দমভন ভািলত, প্রফাে িযা না । স্টিন্তু অআনিাআফনয যফি গ্রাস্টবস্টে ন্যান্য ফফরয 

ভয ন; ফযং বফযয িাযফি ৃি স্থান-িাফরয ফেযা দিফিআ এয ৃস্টি। এ যি ভফয, ভিুবাফফ চরন্ত ফস্তু ভূ 

স্টজফডস্টি ফি চফর। স্টজফডস্টি ফে ফনিো ফে জেফযয যর দযখা। স্ট ি দমভন ভযর জেফয 

স্টজফডস্টি ফে যরফযখা অয ৃস্টিফীৃফি স্টজফডস্টি ফে ভাফৃত্ত। দিাফনা দ্াফিতয নুস্টস্থস্টযফয চযুভতাস্টত্রি 

স্থান-িাফরয স্টজফডস্টি স্টত্রভাস্টত্রি জেফযয যর দযখায ভযুর। স্টিন্তু মখন দ্ািত ঈস্টস্থয িাফি, পফর স্থান-িার 

দফঁফি মা, যখন ফস্তুভফূয েস্টযি দফঁফি মা। এআ দফঁফি মাা দি স্টনঈেনী যফি ভািফলতয াাফময ফযাখযা 
িযা ফস্টছফরা। স্থান-িার মখন দফঁফি মা যখন এয ভধযিায ফস্তুভফূয েস্টযি দফঁফি মা, দমো দদ্ফখ ভফন  

দম এফদ্য ঈয দিাফনা ফর িাজ িযফছ। 

 

ভািলতফি স্টাফফ না ধযফর অআনিাআফনয াধাযি অফস্টক্ষিযায যি দিফি অফস্টক্ষিযায স্টফফলযি াা 
মা। এফং এো রৃফতর ভািলতী স্টযফফফ প্রা স্টনঈেনী যফিয ভয এিআ নুভান িফয- ফশ্য ুফযাুস্টয এিআ 
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না। িাযি স্টফফল অফস্টক্ষিযাফি স্টাফফ ধযা না ফর অভাফদ্য স্টজস্টএ দনস্টবফেন স্টফিফভয স্টাফগুফরা 
প্রস্টযস্টদ্ন প্রা দ্ স্টিফরাস্টভোয াফয স্টফচুযয ফযা! ফশ্য এআ নযুন যফিয চভৎিাস্টযে রৄধু অনাফি নযুন 

দযিফুযফন্েয ি দদ্খাফনাফযআ ীভাফদ্ধ ন, ফযং এো ভাস্টফফেযআ এিো নযুন রূাি, মা নযুন নযুন ঘেনা, দমভন 

ভািলতী যযঙ্গ, িৃষ্ণেহ্বয আযযাস্টদ্য ঈস্টস্থস্টয নুভান িফয। অয এবাফফআ াধাযি অফস্টক্ষিযা দ্ািতস্টফজ্ঞানফি 

স্টযিয িফযফছ স্থান-িাফরয জযাস্টভস্টয দয। স্টযূক্ষ্ম অধুস্টনি প্রমুস্টি অভাফদ্য সুফমাে িফয স্টদ্ফফছ াধাযি 

অফস্টক্ষিযাফি স্টফস্টবন্ন যীক্ষা স্টনযীক্ষায ম্যুখীন িযায। স্টিন্তু এ যি ফ যীক্ষাআ বাফরা বাফফ ঈৎফয দেফছ। 

মস্টদ্ ভযােফফরয যস্টড়ৎফচৌম্বিী যি, এফং অআনিাআফনয াধাযি অফস্টক্ষিযায যি রৃস্টে মূোন্তিাযী, 
যাযয এযা স্টনঈেফনয যফিয ভযআ ক্লাস্টিযার দ্ািত স্টফজ্ঞাফনয ং। িতাৎ এযা ফে এভন রূাি দমখাফন 

ভাস্টফফেয রৄধ ু এিোআ ম্ভাফয আস্টযা যফফছ। অফেয ধযাফ অভযা দমভন দদ্ফখস্টছ, াযভািস্টফি এফং 
স্টযাযভািস্টফি জেফয এআ যিভূ মতফফক্ষফিয াফি দভফর না। ফযং, যখন অভাফদ্য ফযফায িযফয  

দিাান্োভ যি দমখাফন ভাস্টফফেয দমফিাফনা ম্ভাফয আস্টযা িািফয াফয, মায প্রস্টযস্টে আস্টযাফযআ স্টনজস্ব 

„যীব্রযা‟ ফা ঘোয ম্ভাফযযায স্টফিায যফফছ। বদ্নস্টিন জেফযয ফযফাস্টযি স্টাফভফূয জন্য অভযা ক্লাস্টিযার 

যিগুফরাআ ফযফায িফয দমফয াস্টয। স্টিন্তু অভযা মস্টদ্, িু-যভািুফদ্য অচযি ফুঝফয চাআ যাফর অভাফদ্য 

ভযােফফরয যফিয দিাান্োভ বাতফনয দ্বাযস্থ ফয । অয অভযা মস্টদ্ অস্টদ্ ভাস্টফফে ফস্থা ফুঝফয চাআ, মখন 

ফ দ্ািত  স্টি এিো ক্ষুদ্র অযফন স্টচফ অেিাফনা স্টছফরা, যখন াধাযি অফস্টক্ষিযায যফিয দিাান্োভ 

বাতন অফশ্যি ফ মা। এ ধযফনয যিগুফরা অভাফদ্য দ্যিায িাযি প্রিৃস্টযয স্টিছু ঘেনায জন্য রৄধু দিাান্োভ 

যি অয স্টিছ ুঘেনায জন্য রৄধু ক্লাস্টিযার যি িািফর ফযাাযো যস্পয ংেস্টযূিত  না। যাআ অভাফদ্য প্রিৃস্টযয 

ির ঘেনায জন্যআ দিাান্োভ যি িািা চাআ। এ ধযফনয যিভূফি ফফর দিাান্োভফক্ষত্র যি। 

প্রিৃস্টযয জানা ফরভূফি চাযস্টে বাফে বাে িযা মাঃ 
 

১. ভািলত ফর: চাযস্টে ফফরয ভফধয রৃফতরযভ ফর ফে ভািলত। স্টিন্তু এয অিলতি ফর ফর দ্ূয দিফি স্টযরস্টক্ষয 

। যাআ ফৃৎ ফস্তুয ির ংফয ভািলতফর মুি ফ ফাস্টি স্টযনস্টে ফফরয ঈয ছস্টড় দঘাযাফনায ভয স্টিারী ফ  

দমফয াফয। 
 

২. যস্টড়ৎফচৌম্বি ফর: এআ ফর দ্ীঘতদ্ূযে দিফি িাজ িযফয াফয স্টিন্তু এআ ফর িাজ িফয রৄধু ভাত্র চাজতধাযী 
িস্টিিায ঈয। এিআ যিভ চাজত যষ্পযফি স্টফিলতি িফয য স্টদ্ফি স্টফযীয ধভতী চাজত যষ্পযফি অিলতি িফয। 
পফর ফৃৎ ফস্তুয ধ্বনােি চাজত এফং ঊিােি চাফজতয প্রবাফ যষ্পযফি িাোিাস্টে িফয দপরফয াফয স্টিন্তু িু- 

যভািু িফয এ ফফরয প্রবাফ স্টযরক্ষীয । 

 
৩. রৃফতর স্টনঈক্লী ফর: এআ ফরআ দযজস্রীযায িাযি। এফং অস্টদ্ ভাস্টফফে দভৌস্টরি দ্ািতভফূয ৃস্টিফয এয  

স্টযামত ফদ্ান যফফছ। 

 
৪. স্টিারী স্টনঈস্টক্ল ফর: এআ ফর যভািুয স্টনঈস্টক্লাফ দপ্রােন  স্টনঈট্রন ভূফি ধফয যাফখ। এভন স্টি দপ্রােন 

স্টনঈট্রফনয স্টনফজফদ্য ধফয যাখফয এআ ফর িাজ িফয। িাযি দপ্রােন-স্টনঈট্রনযা অফযা ক্ষুদ্র স্টযাযভািস্টফি 
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িস্টিিা দ্বাযা েস্ট য। যৃযী ধযাফ অভযা দম দিাািতভূ স্টনফ অফরাচনা িফযস্টছ এযাআ ফরা দআ ো স্টনি 

িস্টিিা। এআ স্টিারী ফরআ ূফমতয স্টিয ঈৎ, এভনস্টি স্টনঈক্লী স্টি এআ ফফরয দিফিআ াা মা, মস্টদ্ 

রৃফতর ফফরয ভয এআ ফফরয াফি অভাফদ্য যাস্টয দিাফনা স্টো-প্রস্টযস্টো ঘফে না। 

প্রিভ দম ফফরয দিাান্োভ যি বযস্টয িযা ম্ভফ  দো ফে যস্টড়ৎফচৌম্বি ফর। এআ যিফি ফফর দিাান্োভ 

যস্টড়ৎেস্টযস্টফদ্যা (QED)। ১৯৪০ াফর স্টযচাডত পাআনভযান  িফিজন এআ যি ে ন িফযন। যফস্টযতফয ন্যফ 

দিাান্োভ দক্ষত্র যফত্তয জন্য এআ রূাি এিো ছাচ স্টাফফ িাজ িফযফছ। দমভনো অভযা অফেআ ফফরস্টছ 

ক্লাস্টিযার যি ভফয ফর ঞ্চাস্টযয  দক্ষফত্রয ভফধয স্টদ্ফ। স্টিন্তু দিাান্োভ দক্ষত্র যফি ফরফক্ষত্রভূ স্টফস্টবন্ন ধযফনয 

দভৌস্টরি িস্টিিা দ্বাযা েস্ট য বাফা , মাযা দফান নাফভ স্টযস্টচয। দফান ফে এি ধযফনয ফরফাী িস্টিিা মাযা 
স্টফস্টবন্ন দ্ািতিস্টিিায ভফধয দছাোছুস্টে িফয ফর ঞ্চাস্টযয িফয। দ্ািতিস্টিিাভূফি ফফর পাস্টভতন। আফরিট্রন, 

দিাািত এযা ফে পাস্টভতন। অয দফাফনয ঈদ্াযি ফে অফরায িস্টিিা দপােন। এআ দফানআ যস্টড়যফচৌম্বিী 

ফর ঞ্চাস্টযয িফয। মা ঘফে যা ফে, দিাফনা দ্ািত িস্টিিা দমভন আফরিট্রন এিো দফান ফা ফরিস্টিিা স্টনফক্ষ 

িফয, এফং এয পফর স্টছফনয স্টদ্ফি এিো ধাক্কা খা, স্ট ি দমভন দোরা দছাড়ায ভ িাভান স্টছফনয স্টদ্ফি ধাক্কা 
দদ্। এআ ফরিস্টিিা ফয স্টদ্বযী দিাফনা দ্ািতিস্টিিায াফি ধাক্কা দখফ এিীবূয ফ মা, পফর এআ স্টদ্বযী 

িস্টিিাস্টেয েস্টযি ফদ্ফর মা। QED যফি চাজতমুি িস্টিিাফদ্য ির াযস্পাস্টযি স্টো-প্রস্টযস্টোআ দপােফনয 

অদ্ান প্রদ্ান স্টাফফ ফিতনা িযা ফ িাফি। 

যীক্ষাোফয মাচাআ িফয দদ্খা ফফছ দম QEDয নুভানভূ মতফফক্ষফিয াফি স্টযূক্ষ্মবাফফ স্টভফর মা। ফশ্য 

QED যফি প্রফাফেয জন্য প্রফাজনী োস্টিস্টযি স্টাফগুফরা ফনি ভআ দফ িিাধয। অভযা স্টনফচ দদ্খফফা 
দম, এআ িস্টিিাস্টফস্টনভ ধাযিায াফি মখন দিাান্োভ যফিয ির স্টফিল্প আস্টযা স্টাফফ অনায যত দমাে িযা 
, যখন এয োস্টিস্টযি রূাি দফ জস্টের ফ ফ । যফফ দৌবাফেযয স্টফল, পাআনভযান রৄধু দিাান্োভ যফিয 

এআ স্টফিল্প আস্টযা রূািআ-অফেয চযাপ্টাফয দমোয িিা ফরা ফফছ- প্রিাফ িফযন স্টন; স্টযস্টন এিস্টে চভৎিায 

স্টচত্র দ্ধস্টয ে ন িফযফছন এআফ স্টফস্টফধ আস্টযাফি স্টাফফ অনায। যায এআ দ্ধস্টয এখন রৄধ ুQED দযআ ন 

ফযং ির ধযফনয দিাান্োভ স্টপি যফিআ ফযফরয । 

পাআনভযাফনয স্টচত্র দ্ধস্টযয াাফময ির স্টফিল্প আস্টযাফয দমােপরফি স্টচফত্র প্রিা িযা ম্ভফ। এফ স্টচত্র, 

মাফদ্যফি ফফর পাআনভযান ডাাগ্রাভ, অধুস্টনি দ্ািতস্টফজ্ঞান চচতায এিস্টে গুরুেূিত াস্টযায। স্টনফচয স্টচফত্র যস্টড়ৎ 
দচৌম্বি ফফরয াাফময রৃআস্টে আফরিট্রন িীবাফফ এফি যফি স্টফস্টক্ষপ্ত িযফয াফয যা প্রিািাযী স্টিছু পাআনভযান 

ডাাগ্রাভ দদ্খাফনা ফফছ। QED যফি এ ধযফনয পাআনভযান ডাাগ্রাভভূফয দমােপর অিাফয ম্ভাফয ির 

আস্টযাফয দমােপর স্টাফ িযা । এআ স্টচফত্র ুরু দযখাগুফরা আফরিট্রন এফং দেঈফখরাফনা দযখাগুফরা দপােন 

স্টনফদ্ত িযফছ। ভফয প্রফা প্রিা িযা  স্টনচ দিফি ঈফযয স্টদ্ফি, অয দমফ ংফ িফিস্টে দ্াে এফ 

স্টভফরফছ দফ ংফ এিস্টে দপােন স্টনেতয ফা েৃীয ফফছ দফাঝা। স্টচত্র(A) দয দদ্খা মাফে রৃআস্টে আফরিট্রন এফি 

ফযয স্টদ্ফি গ্রয স্টেফরা, এিভ যাযা এিস্টে দপােন স্টফস্টনভ িফয এফং এয ফয অফায স্টনজ ফি চফর 

দমফয িাফি। রৃআস্টে আফরিট্রফনয যস্টড়ৎফচৌম্বিী স্টো-প্রস্টযস্টোয এো ফে ফফচফ যর রূ। স্টিন্তু অভাফদ্য 

ফশ্যআ ম্ভাফয ফ ঈাআ স্টাফফ অনফয ফফ। যাআ অভাফদ্য  এয ভয ডাাগ্রাভ স্টাফফ স্টনফয ফফ। 

এআ ডাাগ্রাফভ দদ্খা মাফে রৃআস্টে দ্াে এস্টেফ অফছ- িতাৎ, রৃস্টে আফরিট্রন এফি ফযয স্টদ্ফি গ্রয ফে। 
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এফং দফল দ্ােরৃস্টে অফায ফাআফযয স্টদ্ফি ফয মাফে- িতাৎ, আফরিট্রন রৃস্টে এফি যফি স্টফস্টক্ষপ্ত িফযফছ। এফং 
এআ রৃআ ঘেনায ভাফঝ রৃআস্টে দপােন অদ্ান প্রদ্ান ফফছ। স্টনফচয স্টচফত্র ভাত্র ল্প িফিো ম্ভাফয ডাাগ্রাভ 

দদ্খাফনা ফফছ; অফর এযিভ ীভ ংখযি স্টবন্ন স্টবন্ন ডাাগ্রাভ ম্ভফ োস্টিস্টযি বাফফ মাফদ্যফি স্টাফফ অনফয 

। 

 

পাআনভযান ডাাগ্রাভগুফরা দস্মপ স্টো-প্রস্টযস্টোগুফরাফি স্টচস্টত্রয ফা দশ্রিীস্টফবি িযায এিো চভৎিায ঈা ন। 
এফ ডাাগ্রাভ েস্ট য  স্টনস্টদ্তি স্টনভ দভফন, মায পফর এিো ডাাগ্রাভ দদ্ফখআ যাস্টয যায প্রিািাযী োস্টিস্টযি 

ূত্রো ফড় দপরা ম্ভফ। এবাফফ এিো জানা অস্টদ্ বযফফে ম্পন্ন আফরিট্রন স্টফফক্ষফনয ফয িয দল বযফফে 

স্টনফ ছুফে মাফফ দো স্টাফ িযা ম্ভফ প্রস্টযো পাআনভযান ডাাগ্রাফভয ূত্র দিফি াা ভানভূ দমাে িফয। 
স্টাফো িিাধয ফয াফয িাযি অভযা জাস্টন, এযিভ পাআনভযান ডাাগ্রাভ  ীভ ংখযি। যায ঈয মস্টদ্ 

অেভনী  ফস্টেতাভী আফরিট্রফনয স্টনস্টদ্তি স্টি  বযফফে অফছ, যফু স্টচফত্রয ভফধয স্টফস্টবন্ন দ্াফে ৃি অফদ্ধচফেয 

ভধযিায িস্টিিাভফূয দমফিাফনা স্টি  বযফফে িািফয াফয। এো দখার যাখা গুরুেূিত িাযি পাআনভযান 

দমােপর স্টাফফয ভ রৄধু এআ ির স্টচত্রআ ন এভন স্টি প্রস্টযস্টে স্টচফত্রয ভধযিায ির ম্ভাফয স্টি  

বযফফফেয দমােপর স্টাফ িযফয ফফ। 

পাআনভযান ডাাগ্রাভভূ QED যফি ফিতীয ির ম্ভাফযযা  প্রস্টোভফূয স্টাফ  স্টচত্রাফন দ্ািতস্টফদ্ফদ্য 

দ্ারুি িাফজ অফ। স্টিন্তু এয মাাফময এআ যফিয এিো খুফআ েূরুেূিত প্রস্টযফন্ধিযা দ্ূয  না। দো ফে অস্টন 

মখন ীভ ংখযি আস্টযা দিফি প্রাপ্ত পরাপরভূ দমাে িযফফন অস্টন এিো ীভ পরাপর াফফন। ( মখন 

এিো ীভ ধাযায েভােয দ্ভফূয ভান মফিি দ্রূয হ্রা া, যখন এভনস্টি ীভ ংখযি ফদ্য দমােপর 
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ীভ ফয াফয, স্টিন্তু এফক্ষফত্র দো ঘফে না।) স্টফফল িফয পাআনভযান ডাাগ্রাভগুফরাফি মখন দমাে িযা  যখন 

পরাপর দদ্ফখ ভফন  আফরিট্রফনয বয এফং অধান ীভ। ফযাাযো ঈদ্ভে িাযি অভযা যীক্ষাোফয দভফ 

দদ্খফয াস্টয দম আফরক্ট্রফনয বয  অধান ীভ। এআ ীভগুফরা দ্ূয িযায জন্য এিো দ্ধস্টয ঈদ্ভাস্টফয ফফছ 

মাফি ফফর ুনযাদ্তীিযি। 

এআ ুনযাদ্তীিযি প্রস্টো ঊিােি ীভ ংখযাগুফরাফি এভন বাফফ স্টফফাে িযা  দমন যি দিফি প্রাপ্ত 

ঊিােি ীভ  ধনােি ীভ ংখযাভূ প্রা িাোিাস্টে মা। পফর এিো দছাে ভান ফস্টি িাফি। এআ 

ফস্টিআ ফে অভাফদ্য মতফফক্ষীয বয  অধাফনয ীভ ভান। এফ স্টাফফয িিা রৄফন ভফন ফয াফয, 

„অফয! এফ িফয িফযআ দযা েুফর ভযাফি দোিা দযাভ‟। োস্টিস্টযিবাফফ দদ্খফর এআ ুনাযদ্তীিযি প্রস্টো 

অফরআ ফিজনি। আফরিট্রফনয বয  অধাফনয দমফিাফনা ীভ ভানআ এ প্রস্টো াা মম্ভফ। যফফ এয 

সুস্টফধা ফরা দ্ািতস্টফদ্যা যাফদ্য ঊিােি ীভ ংখযাগুফরা এভন বাফফ স্টনফয াফযন দমন আফরিট্রফনয বয  

অধান স্ট ি ভয াা মা, স্টিন্তু এয সুস্টফধা ফরা রৄধু এআ যি দিফি আফরক্ট্রফনয বয  অধান স্টনিত িযা ম্ভফ 

ন। স্টিন্তু অভযা এিফায এবাফফ আফরক্ট্রফনয বয  অধান স্টনস্টদ্তি িফয স্টনফর QED প্রফাে িফয ফনি যিভ 

বস্টফষ্যৎফািী িযফয াস্টয মাযা ফাআ মতফফক্ষফিয াফি খুফআ স্টনস্টফড় বাফফ স্টভফর মা। যাআ ুনযাদ্তীিযি ফে 

QEDয এিস্টে স্টযামত ঈাদ্ান। ঈদ্াযি স্বরূ QED যফিয প্রিভ স্টদ্িিায এিো াপরয ফে রযাম্ব 

ফযতফনয স্ট ি বস্টফষ্যযফািী। ১৯৪৭ াফর অস্টফষ্কৃয এআ ঘেনা াআফড্রাফজফনয এিস্টে ফস্থায স্টিফয ল্প 

স্টযফযতন রক্ষীয । 
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যস্টড়ৎফচৌম্বি ফফরয ঈয QED যফিয াপফরয ন্যান্য ফরভূফয জন্য এ ধযফনয দিাান্োভ দক্ষত্র যি দখাঁজায 

প্রস্টয অগ্র ৃস্টি । স্টিন্তু প্রিৃস্টযয ফরভূফি চাযবাফে বাে িযায ফযাাযো ম্ভাফয িৃস্টত্রভ। দমো ঘফেফছ 

অভাফদ্য জানা-দফাঝায ীভাফদ্ধযায িাযফি। ভানুল যাআ ফস্টিছুয এভন এিো যফিয দখাঁজ িফয চফরফছ দমো 
দিাান্োভ যি দভফন এআ চাযস্টে বােফিআ এিস্টে এিি ূফত্র দফঁফধ দপরফফ। এোআ যখন ফফ দ্ািতস্টফজ্ঞাফনয দাস্টর 

দগ্রআর। 

এিত্রীিযফিয প্রফচিাো দম স্ট ি প্রফচিা যায এিো স্টনফদ্ত াা মা রৃফতর ফফরয যি দিফি। রৃফতর ফফরয 

ফিতনািাযী দক্ষত্রযিফি স্টনফজ স্টনফজ ুনযাদ্তীিযি িযা মা না; িতাৎ, এফয স্টিছু ীভ দিফিআ মা দমোফি ীভ 

ংখযি যাস্টয-দমভন বয ফা অধান- স্টফফাফে দ্ূয িযা মা না। ফফফল ১৯৬৭ াফর অফরৃ ারাভ এফং স্টিফবন 

াআনফােত ৃিি বাফফ এিস্টে যি প্রিাফ িফযন দমখাফন রৃফতর ফফরয যফিয াফি যস্টড়ৎফচৌম্বি ফফরয যত্তফি 

এিীবুয িযা । এয পফর এআ ীফভয ভস্াস্টে ভাধান । এআ এিীবুয ফরফি ফফর, যস্টড়ৎরৃফতর ফর। এয 

যত্তফি ুনযাদ্তীিযি িযা ম্ভফ, এফং এস্টে W
 +

, W
-
  Z

o
 নাভি স্টযনস্টে নযুন িস্টিিায স্টিফেয বস্টফষ্যযফািী 

িফয। ১৯৭৩ াফর দজফনবায ানত (CERN) েফফলিাোফয Z
o
 িস্টিিায স্টিফেয প্রভাি দভফর। ারাভ এফং 

াআনফােত ১৯৭৯ াফর দনাফফর ুযষ্কায ান, মস্টদ্ ১৯৮৩ াফরয অফে এআ W  Z িস্টিিাগুফরাফি যাস্টয 

মতফফক্ষি িযা ম্ভফ স্টন। 

স্টিারী স্টনঈস্টক্ল ফরফি ন্য যফিয াাময ছাড়াআ ুনযাদ্তীিযি িযা মা দম যফি, যাফি ফফর দিাান্োভ 

দোফভাডাআনাস্টভে ফা QCD। এআ যি ভফয দপ্রােন স্টনঈট্রন, এফং ন্য ফনি দভৌস্টরি িস্টিিাআ দিাািত দ্বাযা 

েস্ট য। এির দিাাফিতয এিো ঈফিখজনি বফস্টিয অফে দমোফি স্টফজ্ঞানীযা ফফরন „যঙ‟ ফা „ফিত‟ (এখান 

দিফিআ „দোফভাডাআনাস্টভে‟ ফা „ফিতেস্টযস্টফদ্যা‟ ব্দো এফফছ, মস্টদ্ দিাাফিতয দিাফনা দ্ৃশ্যভান যঙ দনআ, এগুফরা 
দস্মপ বফস্টিয স্টনফদ্তি নাভ)। দিাািত  স্টযনস্টে যিািস্টিয যঙ-এয রার, ফুজ  নীর। এছাড়া প্রস্টযস্টে 

দিাাফিতযআ প্রস্টয-দিাািত অফছ। যাফদ্য নাভ মিােফভ প্রস্টয-রার, প্রস্টয-ফুজ  প্রস্টয-নীর। ধাযিাো ফে রৄধ ুভাত্র 

দআফ স্টন্নফফ মাফদ্য যঙএয ভস্টি ূন্য যাযাআ ভিু িস্টিিা অিাফয স্টিেীর । এধযফনয দিাািত স্টন্নফফ 

রৃআ বাফফ াা দমফয াফয। এিস্টে যঙ  যায প্রস্টয-যঙ িাোিাস্টে মা, যাআ এিস্টে দিাািত অয যায প্রস্টয-

দিাািত স্টভফর এিস্টে ফিতীন জুস্টে বযস্টয িফয, পফর এ ধযফনয স্টন্নফফ ম্ভফ। এবাফফ অভযা দম ক্ষিস্থাী িস্টিিাস্টে 

াআ যাফি ফফর দভন। এছাড়া স্টযনস্টে যঙফি (ফা স্টযনস্টে প্রস্টয-যংফি) দভরাফনা ফর যাফদ্য স্টন্নফফফ দিাফনা ফিত 
িাফি না। এবাফফ স্টযনস্টে দিাাফিতয (প্রস্টয যঙ এয এিস্টে িফয) স্টভরফন অভযা ফযাস্টযন নাভ স্টস্থস্টযীর িস্টিিা াআ 

দমভন দপ্রােন এফং স্টনঈস্টট্রফনা (এছাড়া স্টযনস্টে প্রস্টয-দিাািত স্টভফর ফযাস্টযফনয প্রস্টযিস্টিিা ৃস্টি িফয)। দপ্রােন এফং 

স্টনঈট্রনআ ফে দআ ফযাস্টযন মাযা যভািুয স্টনঈস্টক্লা ে ন িফয এফং এফদ্য দ্বাযাআ ভাস্টফফেয ির স্বাবাস্টফি 

ফস্তুভূ েস্ট য। 
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QCDয অফযিো বফস্টিয অফছ মায নাভ ীভযেী স্বাধীনযা। যৃযী ধযাফ অভযা এয িিা ফফরস্টছ, মস্টদ্ 

যখন অভযা এআ নাভ ফযফায িস্টযস্টন। ীভযেী স্বাধীনযায িত ফে- দিাািতফদ্য ভধযিায স্টিারী ফর 

স্টযভাফন িভ  মখন যাযা িাছািাস্টছ িাফি এফং যাফদ্য দ্ূযফেয ফৃস্টদ্ধয াফি াফি ফাড়ফয িাফি, স্ট ি দমন যাফায 

ফযান্ড স্টদ্ফ মুি। এআ ীভযেী স্বাধীনযায িাযফিআ অভযা প্রিৃস্টযফয ভিু দিাািত দদ্স্টখনা ফা রযাফফযেস্টযফয 

বযস্টয িযফয ক্ষভ আস্টন। এফদ্যফি অভযা দদ্খফয না দফর এআ দিাািত রূাি অভযা দভফন স্টনআ, িাযি এআ 

যি দপ্রােন, স্টনঈট্রন  ন্যান্য দ্ািতিস্টিিায অচযি খুফ বাফরাবাফফ ফযাখযা িফয। 

রৃফতর ফর  যস্টড়ৎফচৌম্বিী ফরফি এিীবুয িযায ফয ত্তুফযয দ্ফি দ্ািতস্টফজ্ঞানীযা স্টিারী ফরফি এআ 

যফে স্টনফ অায দচিা িফযফছন। দফ স্টিছু গ্রান্ড আঈস্টনপাফড যি (GUT) ফা াস্টফতি যি প্রিাফ িযা ফফছ 

দমগুফরা স্টিারী ফরফি রৃফতর ফর  যস্টড়ৎফচৌম্বিী ফফরয াফি এিীবুয িফয। স্টিন্তু যাযা িভফফস্ট নুভান 

িফয দম অভাফদ্য ে নিাযী ঈাদ্ান দপ্রােফনয ক্ষ অফছ এফং এফদ্য েড় অ ু১০৩২ ফছয। এো ফশ্য ফনি 

ফড় ভ মস্টদ্ ভাস্টফফেয ফযতভান ফ (প্রা) ১০১০এয াফি যুরনা িযা । স্টিন্তু দিাান্োভ যফি মখন অভযা 
ফস্টর দিাফনা িস্টিিায েড় অু ১০৩২ এয ভাফন এআ না দম ফাআ েফড় প্রা ১০৩২ ফছয ফাঁফচ, অয যায ভফধয দিঈ 

ফযা স্টিছু িভ ফা দফস্ট ফাঁফচ। ফযং দিাান্োভ যফি ফ ১০৩২ ফছয িত ফরা প্রস্টয ফছয িস্টিিাস্টেয ধ্বং ফ 

মাফায ম্ভাফনা ১০৩২ বাফে ১ বাে। পফর অস্টন মস্টদ্ ১০৩২ স্টে দপ্রােন ধাযিিাযী এিস্টে াত্রফি িফি ফছয 

মতফফক্ষি িফযন যাফরআ দফস্টিছ ুদপ্রােনফি ক্ষ ফ দমফয দদ্খফফন। এযিভ এিস্টে াত্র বযস্টয িযা দযভন িস্ট ন 

ন িাযি দভাোভসু্টে এিাজায েন জফরআ ১০৩২ স্টে দপ্রােন িাি। স্টফজ্ঞানীযা এ ধযফনয যীক্ষা চাস্টরফফছন। স্টিন্তু 

দদ্খা দেফছ এআ দপ্রােন ক্ষ স্টচস্টিয িযা এফং দোফি ন্যান্য ভাজােস্টযি যস্টিঘস্টেয ঘেনা দিফি অরাদ্া িযা 
জ িিা ন। এফ ফাস্টিি ঘেনা ৃি স্টফচুযস্টযয প্রবাফ িভাফনায জন্য স্টফজ্ঞানীযা ভাস্টেয ফনি েবীফয যীক্ষা 
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চাস্টরফফছন। দযভন রৃস্টে মাো ফে িাস্টভিা ভাআস্টনং এফং জাাফনয এিস্টে ফতফযয স্টনফচ দস্ভস্টটং দিাম্পাস্টনয খস্টন 

দমস্টে বূস্টভয ৩,২৮১ পুে স্টনফচ এফং ভাজােস্টযি যস্টিফিফি প্রা ভিু। এফ যীক্ষায পরাপর দিফি স্টফজ্ঞানীযা 
ঈংাফয দৌফছফছন দম দপ্রােন মস্টদ্ ক্ষ ফ িাফি যাফর এয অ ু১০৩২ফছফযয দচফ দফস্ট। 

 

রৄরু দিফিআ দমফয ু মতফফক্ষনরি যিয GUTযিগুফরায াফি দভফর না দফয ু দ্ািতস্টফজ্ঞানীযা িাজ চাস্টরফ 

দনায জন্য দম যিস্টে ফযফায িফযন দোয নাভ িান্ডাডত ভফডর ফা অদ্তরূাি। দমো যস্টড়ৎরৃফতর ফফরয যি  

স্টিারী ফফরয ঈয প্রফমাজয QCD যফিয ভন্বফ েস্ট য। স্টিন্তু িান্ডাডত ভফডফর যস্টড়ৎরৃফতর ফর এফং স্টিারী 
ফর অরাদ্া অরদ্া বাফফ িাজ িফয যাআ এোফি স্টযযিায ফিত এিীবুয যি ফরা মা না। িান্ডাডত ভফডর এখফনা 
মতন্ত খুফআ পর এফং ফযতভান ফ মতফফক্ষফিয াফি দ্ারুি বাফফ দভফর, ফশ্য যস্টড়ৎরৃফতর ফর  স্টিারী ফরফি 

এিীবুয িযফয াযায ফযিতযা ছাড়া এ যি স্টনফ অফযিো ফন্তাল অফছ দো ফরা িান্ডাডত ভফডফর ভািলত 
নুস্টস্থয। 

এো প্রভাস্টিয দম স্টিারী ফফরয াফি যস্টড়ৎফচৌম্বি ফর ফা রৃফতর ফরফি এিীবুয িযা জ িাজ ন, স্টিন্তু দফ 

ভস্া দিাফনা ভস্াআ না মখন ভািলত ফরফি ন্য দিাফনা ফফরয াফি এিীবুয িযায দচিা িযা , ফা রৄধুভাত্র 

ভািফলতয জন্যআ এিস্টে দিাান্োভ যি দ্াঁড়া িযাফনায দচিা িযা । ভািফলতয দিাান্োভ যি ৃস্টি িযা এয 

িস্ট ন ায িাযি অভাফদ্য চযুিত ধযাফ ফিতীয াআফজনফাফেতয স্টনশ্চযায নীস্টয। ফযাাযো যো স্টযষ্কায 

ন যফফ স্টনশ্চযায নীস্টযয অফরাফি দদ্খা মা এিো দক্ষফত্রয ভান এফং এয স্টযফযতফনয ায দিাফনা িস্টিিায 

ফস্থান এফং েস্টয স্টাফফ িাজ িফয। যায ভাফন ময ূক্ষ্ম বাফফ এিোফি স্টনিত িযা ফফ ন্যোফি যযোআ িভ 

ূক্ষ্মবাফফ স্টনিত িযা ম্ভফ ফফ। এয এিো গুরুিূিত স্টযিস্টয ফে ূন্যস্থান ফফর স্টিছু দনআ। িাযি ূন্যস্থান এয 

িত ফে ঐ স্থাফন দিাফনা দক্ষফত্রয ভান এফং যায স্টযফযতফনয ায ঈবফআ ূন্য। (দক্ষফত্রয স্টযফযতফনয ায ূন্য না 
ফর ঐ স্থানস্টে পাঁিা িািফফ না।) দমফয ুস্টনশ্চযায নীস্টয িখফনাআ দিাফনা দক্ষফত্রয ভান এফং যায স্টযফযতফনয 

াযফি সুস্টনস্টদ্তি ফয দদ্ফফ না দফয ুঈবফআ এিআ ফঙ্গ ূন্য ফয াফয না। যাআ ূন্যস্থান অফর িখনআ ূন্য 
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ন। এো এিো ফতস্টনে স্টিয ফস্থা িািফয াফয, দমোফি অভযা ফরফ ফস্তুূন্য ফস্থা। স্টিন্তু এো স্টফস্টবন্ন যিভ 

দিাান্োভ স্টফফক্ষফয ভফধয িাফি, মাফি ফফর „ফস্তুূন্য স্টস্থস্টয‟- এ ফস্থা িস্টিিা এফং দক্ষত্র িস্ফুযত বাফফ 

স্টিেীর  এফং স্টভস্টরফ দমফয িাফি। 

 

ফস্তুূন্য স্টস্থস্টযফি এবাফফ বাফা দমফয াফয দম, এ ফস্থা দিাফনা ভফ স্বযস্ফুযত বাফফ এি দজাড়া িস্টিিায ৃস্টি 

ফে, যাযয যাযা এফি ফযয দিফি দ্ূফয ফয মাফে এফং অফায িাফছ এফ স্টভফর স্টভফ এিািায ফ াস্টযফ 

মাফে ূফন্য। পাআনভযাফনয ডাাগ্রাভ অিাফয বাফফর যাযা ফে এফ ডাাগ্রাফভয ফদ্ধচফেয ভয। এ ধযফনয 

িস্টিিাফদ্য ফফর দ্ িস্টনিা। ফািফ িস্টিিায ভয এফ দ্ িস্টিিাফি িস্টিিাফীক্ষি মফে মতফফক্ষি িযা ম্ভফ 

ন। ফশ্য যাফদ্য ফযাক্ষ প্রবাফ, দমভন আফরিট্রফনয িক্ষফি াভান্য স্টফচুযস্টয, স্টযভা িযা ম্ভফ, এফং যািীি 

নুভাফনয াফি দো দ্ারুিবাফফ স্টভফর মা। ভস্া ফে এফ দ্ িস্টিিায স্টি অফছ, এফং দমফয ুদ্ 

িস্টিিায ংখযা ীভ দফয ুযাফদ্য স্টম্যস্টরয স্টিয স্টযভান ীভ। াধাযি অফক্ষীিযায যি নুমাী এআ 

ীভ স্টি ভাস্টফফেয স্থান-িারফি ফাস্টিফ এফিফাফয ীভ ক্ষুদ্রযায এিো অিাফয স্টযিয িযফফ। দমো, অভযা 
দদ্খস্টছ, দম ঘফে না! 

এআ ীফভয ঝাফভরাো অভাফদ্য ঐ স্টিারী, রৃফতর  যস্টড়ৎফচৌম্বি ফফরয দিাান্োভ দক্ষত্র যফি ঈদু্ভয 

ীফভয ভস্ায ভয, স্টিন্তু দফ যফি ুনযাদ্তীিযফিয ভাধযফভ এফ ীভফি দ্ূয িযা । স্টিন্তু ভািলতী-

পাআনভযান ডাাগ্রাফভয অফদ্ধচে দিফি াা ীভফি ুনযাদ্তীিযি িফয দ্ূয িযা মা না। িাযি এখাফন 

ন্যান্য যফিয অধান ফা বফযয ভয স্টযফযতন দমােয মফিি চরি দনআ। যাআ অভাফদ্য াফয অফছ এভন এিো 
ভািফলতয যি দমোয ভফয স্টিছু যাস্ট দমভন স্থান-িাফরয ফেযা ীভ। মা দিাফনা েফভআ এিো ফাফমােয 
ভাস্টফফেয ফস্থা ফয াফয না। যায ভাফন এিো মুস্টিগ্রাি যি াা ম্ভফ রৄধুভাত্র যখনআ মখন 

ুনযাদ্তীিযফিয দ্বাযস্থ না ফআ এফ ীভ দ্ূয িযা মাফফ। 

১৯৭৬ াফর এআ ভস্ায এিো ম্ভাফয ভাধান াা মা। মায নাভ ভাভািলত। নাফভয অফে অফযিো „ভা‟ 
জুফড় দদ্ায িাযি এো ন দম দ্ািতস্টফজ্ঞানীযা দবফফস্টছফরন দম যাঁযা দিাান্োভ ভািফলতয „ভান‟ দিাফনা যি 

দফ দেফছন। ফযং এআ „ভা‟ এফফছ এআ যফিয এি ধযফনয প্রস্টযাভয দিফি, মায নাভ ভাপ্রস্টযাভয। 

দ্ািতস্টফজ্ঞাফন দিাফনা এিো ফযফস্থা প্রস্টযভ ফরফয দফাঝা দিাফনা ফক্ষয াফফক্ষ দঘাযাফনা ফর ফা প্রস্টযস্টফম্ব 

দনা ফর ফযফস্থাস্টেয স্টফস্টবন্ন ধভত স্টযফস্টযতয িাফি। দমভন অস্টন মস্টদ্ এিো দডানােফি ঈরফে ধফযন যাফর 

দো দদ্খফয এিআ যিভ রাফে (ফশ্য মস্টদ্ ঈযস্টদ্ফি চিফরফেয অফযি না িাফি, দ দক্ষফত্র এফ যীক্ষা-
স্টনযীক্ষা না িফয দখফ দপরাোআ ঈত্তভ)। ভাপ্রস্টযাভয ফে এি ধযফনয ূক্ষ্ম প্রস্টযাভয দমোফি স্ট ি দিাফনা স্থাস্টনি 

ফক্ষয াফফক্ষ রূান্তফযয াফি দভরাফনা মাফফ না। এআ ভাপ্রস্টযাফভযয এিো গুরুেূিত স্টনফদ্ত ফে ফরিস্টিিা 
 ফস্তুিস্টিিা িতাৎ, ফর এফং ফস্তু, অফর এিআ স্টজস্টনফয রৃস্টে গুি। ঈদ্াযি স্টদ্ফ ফরফর, এয িত প্রস্টযস্টে 

ফস্তুিস্টিিা দমভন দিাাফিতয অনুঙ্গীি ফরিস্টিিা িািফফ, অফায প্রস্টযস্টে ফরিস্টিিা দমভন দপােফনয অনুাঙ্গীি 
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ফস্তুিস্টিিা িািফফ। এয পফর ীফভয ভস্া ভাধান ায ম্ভাফনা িাফি, িাযি দদ্খা মা ফরিস্টিিায ফদ্ধচে 

দিফি াা মাফে ধনােি ীভ এফং ফস্তুিস্টিিায ফদ্ধচে দিফি াা মাফে ঊিােি ীভ এফং এয পফর 

এযা িাো িাস্টে মাায সুফমাে িাফি। রৃবতােযজনি ফযাায ফরা, ভাভািলত যফি দল মতন্ত ফগুফরা ীভ 

িাোকুস্টে মা স্টি না, দোয োস্টিস্টযি স্টাফ এয দ্ীঘতয এফং জস্টের, পফর বুর ফায ম্ভাফনা এয দফস্ট, দম দিঈ দ 

িাফজয দ্াস্টে স্টনফয প্রস্তুয স্টছফরা না। দফস্টযবাে স্টফজ্ঞানী ফশ্য স্টফো িযফযন দম এআ ভাভািলতযিআ ম্ভফয 

ভািফলতয াফি ন্যান্য ফরভূফয এিীবুয িযায ভস্ায স্ট ি ঈত্তয। 

অস্টন ফযা বাফফছন ভাপ্রস্টযাফভয বফধযা মাচাআ দযভন িস্ট ন স্টিছু না- দস্মপ দমফ িস্টিিা অফছ যাফদ্য 

গুিাফরী যীক্ষা িফয দদ্খফরআ  দম যাযা দজাড়া দজাড়া অফছ স্টি না। স্টিন্তু না, দ ধযফনয দিাফনা িুঙ্গী 
িস্টিিা মতফফক্ষীয  স্টন। স্টফস্টবন্ন েিনা দিফি স্টফজ্ঞানীযা দদ্ফখফছন দম অভাফদ্য মতফফক্ষীয িস্টিিাফদ্য দযভন 

দিাফনা িুঙ্গী িস্টিিা িািফর যাফদ্য জন ফফ দপ্রােফনয জফনয দচফ াজাযগুি দফস্ট। এখন মতন্ত স্টফস্টবন্ন 

যীক্ষা মতফফক্ষি িযা িস্টিিাফদ্য যুরনা এো খুফ দফস্ট বাযী। যফফ অা িযা ফে দজফনবা ফস্টস্থয রাজত 
দড্রন িরাআডাফয এভন িস্টিিা বযস্টয িযা ম্ভফ ফফ। 

ভাপ্রস্টযাফভযয ধাযিাআ স্টছফরা ভাভািফলতয যফিয ভরূ চাস্টফিাস্ট । স্টিন্তু এআ ধাযিায ূচনা ফস্টছফরা অফযা ফনি 

অফেআ, স্টস্লং যি নাভি নফীন এি যফিয ায ধফয। স্টস্লং যি ভফয িস্টিিাযা স্ট ি স্টফন্দু ন ফযং িম্পফনয এিো 
াোিত মায রৄধ ুবদ্ঘতয অফছ, স্টিন্তু প্রস্থ  ঈিযা দনআ – স্ট ি দমন ীভ ূক্ষ্মযায যায। স্টস্লং যিগুফরাফয ীফভয 

ভস্া অফছ, স্টিন্তু ধাযিা িযা  এ যফিয স্ট ি বাতফন এফ ীভ ফ িাো মাফফ। এযফিয অফযিো 
ফযস্টযেস্টভ ফযাায ফরা এো স্টস্থস্টযীর  রৄধুভাত্র মস্টদ্ স্থান-িাফরয ভাত্রা  দ্। দ্ভাত্রায জেয রৄনফয দফ 

অফগ্রােীি ভফন ফয াফয, স্টিন্তু এ জেফয অস্টন মস্টদ্ স্টনফজয োস্টড় দিািা ািত িফযফছন দো বুফর মান 

যাফর বাফরাআ স্টফফদ্ ড়ফফন। দযা এআ এযগুফরা ভাত্রা মস্টদ্ দিফিআ িাফি, যাফর অভযা ফাড়স্টয ভাত্রা দদ্স্টখ না 
দিন? স্টস্লং যি ভফয এফ ভাত্রা দফঁফিচুফয খুফআ ক্ষুদ্র অিাফয িাফি। ফযাাযো ফুঝফয এিো স্টদ্বভাস্টত্রি যর িল্পনা 
িরুন। দিাফনা যরফি অভযা স্টদ্বভাস্টত্রি ফস্টর যখন মখন দআ যফরয ঈয দিাফনা স্টফন্দুয ফস্থান প্রিা িযফয 

রৃআস্টে ংখযা রাফে (অনুবুস্টভি  ঈরম্ব স্থানাঙ্ক)। এভন অফযিো স্টদ্বভাস্টত্রি যর ফয াফয দিাফনা নফরয ফস্টযতর। 

এয ঈয দিাফনা স্টফন্দুফি স্টচস্টিয িযফয অনাফি জানফয ফফ নফরয বদ্ঘতয ফযাফয িয দ্ূয দমফয ফফ, এযয 

দআ দ্ূযফে দৌফছ নফরয ফেযর ফযাফয ফৃত্তািাফয িয দ্ূয দমফয ফফ। এখন এআ নফরয ফযাাধত মস্টদ্ স্টযক্ষুদ্র  

যাফর এআ ফস্টযতরী ফৃত্তািায ফিয ফযাযো ঈফক্ষা িফয, রৄধুভাত্র বদ্ঘতয ফযাফয িযদ্ূয দমফয ফফ, দোয 

াাফমযআ দিাফনা স্টফন্দুয দফ বাফরা এিো অনুভাস্টনি ফস্থান াা ম্ভফ। অয এআ নফরয ফযাাধত মস্টদ্ এি 

আস্টঞ্চয স্টভস্টরন-স্টভস্টরন-স্টভস্টরন-স্টভস্টরন-স্টভস্টরন বাফেয এিবাে  যাফর দযা অস্টন দআ ফৃত্তািায ভাত্রা 
দখারআ িযফফন না। ফাড়স্টয ভাত্রা স্টফলফ স্টস্লং যাস্টিিফদ্য ধাযিা এভনআ, িতাৎ এযা প্রচন্ড ফাঁিাফনা এফং জস্টড়ফ-

দস্টচফ এয ক্ষুদ্র স্থাফন িাফি দম অভযা অয যা দদ্স্টখ না। স্টস্লং যফি এআ ফাড়স্টয ভাত্রাগুফরা ন্তফতযতী জেৎ নাভি 

স্থাফন দফঁস্টিফ িাফি। এআ ন্তফতযতী জেৎ ফে অভাফদ্য নুবুস্টযগ্রাি স্টত্রভাস্টত্রি জেফযয ফাআফযয জেয। অভযা 
ফয দদ্খফফা দম এআ ফাড়স্টয ভাত্রাগুফরা দস্মপ রুস্টিফ িািা স্টিছু ফযাাযআ ন- ফযং এফদ্য গুরুেূিত দবৌয ফদ্ান 

যফফছ। 
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এআ স্টযস্টযি ভাত্রা ছাড়া স্টস্লং যফিয অফযা স্টিছু দফে ফযাায যফফছ: দদ্খা দেফছ এযিভ স্টস্লং যি অফছ াঁচস্টে 

এফং প্রস্টয যফিআ স্টযস্টযি ভাত্রাগুফরা স্টভস্টরনো স্টবন্ন ঈাফ জস্টড়ফ-দস্টচফ িািফয াফয, ফযাাযো স্টস্লং 
যাস্টিিফদ্য জন্য -মাযা এআ যিফিআ ফস্টিছুয এিি যি ফফর ধাযিা িযস্টছফরন- স্টছফরা দফ স্বস্টিিয। ফয 

১৯৯৪ াফরয স্টদ্ফি ভানুল স্টফস্টবন্ন যিভ স্টদ্বে অস্টফষ্কায িযফয রৄরু িফয। এয পফর দদ্খা মা, স্টফস্টবন্ন স্টস্লং যি এফং 
স্টযস্টযি ভাত্রাভফূয এআ যাঁচ অফর চযুভতাস্টত্রি জেফযয স্টিছ ুঘেনাফিআ স্টফস্টবন্ন বাফফ ফিতনা িযায ঈা ভাত্র। 

যায ঈয, এ দিফি দদ্খা মা ভাভািলত ন্যান্য যফিয াফি এ ধযফনয স্টদ্বফেয ভাধযফভআ ম্পস্টিতয। স্টস্লং 
যাস্টিিযা এখন স্টনস্টশ্চয দম এআ াঁচস্টে স্টস্লং যিআ অফর অফযা দভৌস্টরি এিো যফিয স্টফস্টবন্ন নুভান, মাফদ্য 

এফিিস্টে এফিি ফস্থা প্রফমাজয। 

এআ দভৌস্টরিযয যেফি ফরা  এভ-যি, মায িিা অভযা অফেআ ফফরস্টছ। এআ যফিয নাফভ „এভ‟ অফরা দিািা 
দিফি দো ভফন  দিঈআ স্ট ি িফয জাফন না। ফযা আংফযজী “ভািায”, “স্টভযাির” ফা “স্টভস্টস্ল” দিফি এফফছ। 
যফফ ভফন  এআ স্টযনো দিফিআ এআ নাফভয ঈৎস্টত্ত। ভানুল এখফনা এভ-যফিয খুস্টেনাস্টেয ফিতাদ্ধায িযফয দচিা 
িযফছ, স্টিন্তু দো ফযা ম্ভফ ফফ না। ফযং, এভন ফয াফয দ্ািতস্টফজ্ঞানীফদ্য প্রিােয অা দম প্রিৃস্টযয এিি 

াস্টফতি যি, দো ফযা াা ম্ভফ এফং ফযা এ যফিয দিাফনা এিি রূাি দনআ। এভনো ফয াফয দম 

ভাস্টফেফি ফিতনা িযফয অভাফদ্য এফিি ফস্থা এফিি যি প্রফাে িযফয ফফ। প্রস্টযস্টে যফিযআ ফািফযায স্টনজস্ব 

রূাি িািফয াফয। স্টিন্তু রূািস্টনবতয ফািফযা ভফয এফয দিাফনা ভস্া ফফ না, মযক্ষি মতন্ত এি যফিয 

প্রফাফেয ীভা দমখাফন ন্যোয ঈয এফ ফড় দআ ঈস্টযাস্টযয স্থাফন ঈবফয নুভানআ এফি ফযয াফি 

স্টভফর মা। িতাৎ এিআ ঘেনায ঈয ঈব যি প্রফাে িযা ম্ভফ ফর ঈবফয নুভানআ স্টভরফয ফফ। 

এভ-যফিয দিাফনা এিি োস্টিস্টযি রূাি অফছ, না স্টি এো স্টফস্টবন্ন যফিয এিো জাস্টরিায ভফযা, দো অভযা 
এখফনা জাস্টন না। যফফ এয স্টিছু বফস্টিয ম্পফিত জাস্টন। প্রিভয, এভ-যফি স্থানিাফরয ভাত্রা দ্ ন ফযং এোফযা। 
স্টস্লং যাস্টিিযা ফনিস্টদ্ন দিফিআ ধাযিা িযস্টছফরন দম দ্ ভাত্রায স্টাফো ফযা স্টিছুো স্টযফযতন িযা রােফফ। 

এফং ভাভস্টি স্টিছু িাজ দিফি দদ্খা মা অফরআ এিস্টে ভাত্রাফি এযস্টদ্ন ঈফক্ষা িযা ফফছ। যায ঈয এভ-

যফি রৄধু িম্পভান স্টস্লং-আ ন ন্যান্য অফযা স্টিছু স্টজস্টন িািফয াফয, দমভন স্টফন্দু িস্টিিা, স্টদ্বভাস্টত্র দভফম্বিন, 

স্টত্রভাস্টত্রি-িফ, এফং ন্যান্য ফরভাস্টত্রিফস্তু মাফদ্য ভাত্রা ংখযা ন মতন্ত ফয াফয। পফর এফ ফস্তু িল্পনা িযা 
রৃষ্কয। এফদ্যফি াধাযিবাফফ ফফর p-দব্রন (দমখাফন p এয ভান ূন্য দিফি ন মতন্ত ফয াফয)। 
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অয এআ দম জস্টড়ফ-দস্টচফ িািা স্টযক্ষুদ্র ফাড়স্টয ভাত্রাগুফরা এফদ্য ম্পফিত এভ-যি িী ফরফছ? এ যি ভফয এফ 

ফাড়স্টয ভাত্রা চাআফরআ আোভয দফঁফি-দস্টচফ িািফয াফয না। ফযং এ যফি ন্তফতযতী জেফযয এফ ভাত্রাভফূয 

যাচ স্টনস্টেয  স্টিছু োস্টিস্টযি ূত্র দভফন। ন্তফতযতী জেফযয অিায-অিৃস্টযআ স্টফস্টবন্ন দবৌয দ্রৃফি, দমভন 

আফরক্ট্রফনয চাজত  দভৌস্টরি িস্টিিা ভফূয স্টভিস্টস্রা, আযযাস্টদ্য ভান স্টনেি িফয। ন্যবাফফ ফরফর এোআ প্রিৃস্টযয 

প্রিাশ্য স্টনভগুফরা স্টনেন িফয। এখাফন “প্রিাশ্য স্টনভ” ফরফয চাযস্টে দভৌস্টরি ফর এফং প্রিৃস্টযয ন্যান্য চরি, 

দমভন দিাফনা দভৌস্টরি িস্টিিায বয, অধান আযযাস্টদ্য স্টনভগুফরা দফাঝাফনা ফে। স্টিন্তু অফযা দভৌস্টরিযয স্টনভ 

ফে এভ-যফিয স্টনজস্ব স্টনভগুফরা, মাফদ্য দিফি প্রিাশ্য স্টনভভূফয ঈদ্ভফ। 

এভ-যফিয স্টনভভূ দিফি যাআ স্টফস্টবন্ন ধযফনয „প্রিাশ্য স্টনভ‟ ম্বস্টরয স্টফস্টবন্ন ভাস্টফফেয ঈদ্ভফ ায সুফমাে 

িাফি। দস্মপ প্রস্টযোয স্টনজস্ব ন্তফতযতী জেয স্টবন্ন স্টবন্ন বাফফ দস্টচফ িািফফ। এভ-যফিয এভন ফ ভাধান অফছ 

দমখাফন ন্তফতযতী জেফযয যাচ ফর ঈাফ (অনুভাস্টনি ১০৫০০) ফয াফয। িতাৎ এ যি ভফয ১০৫০০ ংখযি 

স্টবন্ন স্টবন্ন ভাস্টফে ম্ভফ মাফদ্য প্রফযযফিয স্টনজস্ব স্টনভাফরী অফছ। এআ ংখযাো িয ফড়, দ ধাযিা দফয এভন 

দিাফনা িা িল্পনা িরুন মাযা প্রস্টয এি স্টভস্টরফফিফন্ড এভ যি দিফি প্রাপ্ত এিস্টে ভাস্টফফেয অআনভূ স্টফফেলি 

িফয াফয। এআ স্বত্তা মস্টদ্ স্টফে-ফযাং এয ভ দিফি স্টাফ রৄরু িফয যাফর এয স্টদ্ফন ভাত্র ১০২০স্টে ভাস্টফেফি 

স্টফফেলি িযফয াযফফ। যা দিাফনা ধযফনয িস্টপ দব্রি না স্টনফ। 

ফর যাব্দী অফে স্টনঈেন দদ্স্টখফস্টছফরন োস্টিস্টযি ূত্রাফস্টর িী চভৎিায ূক্ষ্মযা ৃস্টিফী  ভািাফয ফস্তুভফূয 

েস্টযস্টফস্টধ ফিতনা িযফয াফয। স্টফজ্ঞানীযা দআ দিফি বাফফযন, ভগ্র ভাস্টফফেয বস্টফষ্যযআ স্টাফ িফয দপরা মাফফ, 

রৄধু মস্টদ্ অভাফদ্য স্ট ি যিো জানা িাফি অয িাফি মফিি স্টাফ িযায ক্ষভযা। এযয এফরা দিাান্োভ 

স্টনশ্চযা, ফে জেৎ, দিাািত, স্টস্লং এফং স্টযস্টযি ভাত্রাভূ, অয এফ স্টভফর দদ্খা দের ম্ভাফয ভাস্টফফেয 

ংখযা ফয াফয প্রা ১০৫০০ স্টে, মাফদ্য প্রফযযফিয স্টনজস্ব প্রািৃস্টযি স্টনভাফরী যফফছ। এফং এির ভাস্টফফেয 

এিস্টে ফে অভাফদ্য এআ জানা ভাস্টফে। দ্ািতস্টফজ্ঞানীফদ্য রৄরুয দআ অা, দম ল্প স্টিছু জ ফযাায ধফয স্টনফ 

এিো এিি যি ে ন িযা মাফফ, দমো ভাস্টফফেয ফস্টিছ ুফযাখযা িযফফ, দো ফযা ছাড়ফয ফফ। যাফর এ 

দিফি অভযা দিািা দৌছাস্টে? এভ-যি মস্টদ্ ১০৫০০ দে প্রিাশ্য স্টনভ এয জন্ম দদ্ যায ভফধয দিফি স্ট ি এআ 

দে স্টনফ এআ ভাস্টফফে অভযা িীবাফফ াস্টজয রাভ? এফং ন্য দমফ ভাস্টফে ম্ভফ যাফদ্যআ ফা িী র? 
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[নুফাদ্ফিয দনাে] 

ব্দািত- 

ফরফক্ষত্র    – Forece Field 

অফরািস্পিন    – Light Pulse 

অফরািযস্টি    – Light Beam 

ভাফৃত্ত     – Great Circle 

ফে জেৎ    – Curved Space 

স্টজফডস্টি    – Geodesic 

ম্ভাফযযায স্টফিায   – Probability Amplitude 

দিাান্োভ দক্ষত্র যি   – Quantum Field Theory 

দিাান্োভ যস্টড়ৎেস্টযস্টফদ্যা  – Quantum Electrodynamics 

স্টচত্র দ্ধস্টয    – Graphical Method 

স্টফস্টক্ষপ্ত     – Scattered 

ফদ্ধচে     – Closed Loop 

ুনযাদ্তীিযি    – Renormalization 

যস্টড়ৎরৃফতর ফর    – Electroweak Force. 

ীভযেী স্বাধীনযা   – Asymptotic Freedom 

ফস্তুূন্য স্টস্থস্টয    – Vacuum Fluctuation 

দ্ িস্টিিা    – Virtual Particle 

িস্টিিাফীক্ষি মে    – Particle Detector 

ভাভািলত    – Supergravity. 

ভাপ্রস্টযাভয    – Supersymmetry. 
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ফস্তুিস্টিিা    – Matter Particle 

ফরিস্টিিা    – Force Particle 

ন্তফতযতী জেৎ    – Internal Space 

স্টদ্বে     – Duality 

রূািস্টনবতয ফািফযা   – Model Dependent Reality 
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৬.অভাফদ্য এআ ভাস্টফে স্টনফতাচন 

 

ভধয অস্টিিায দফাফাফঙ্গা জাস্টযয দরািফদ্য ভফয, এিদ্ভ অস্টদ্ফয স্টছফরা রৄধুআ ন্ধিায, জর এফং ভান 

ইেয ফুভফা। এিস্টদ্ন ফুভফা প্রচি দফেয ফযািা আফয না দফয ফস্টভ িফয স্টদ্ফরন, ৃস্টি ফরা ূফমতয। এযয ূফমতয 

যাফ অফি অফি জর রৄিাফয রােফরা, দদ্খা দেফরা বূস্টভ। স্টিন্তু ফুভফায দেফযািা যখফনা াফযস্টন। স্টযস্টন অফাফযা 
ফস্টভ িযফয রােফরন, অয এবাফফআ এফি এফি ৃস্টি ফরা, চাঁদ্, যাযিাযাস্টজ, রৄ-াস্টখ: স্টচযা, কুস্টভয, িে এফং 
ফ দফল ভানুল। ৃস্টিয অস্টদ্ ম্পফিত দভস্টেফিা অয ভধয অফভস্টযিায ভাাফদ্য স্টফো এিআ যিভ। যাফদ্য ভফয 

ৃস্টিয রৄরুফয স্টছফরা রৄধু ােয, অিা অয ভান ৃস্টিিযতা। ভাান স্টিংফদ্স্টন্ত ভফয, দিঈ যায প্রংা িযায দনআ 

দদ্ফখ নাফখা ফ ৃস্টিিযতা ৃস্টিফী, াাড়, োছারা অয দফস্টযবাে রৄ-াস্টখ বযস্টয িযফরন। স্টিন্তু এফ রৄাস্টখ 

িিা ফরফয াযফযা না, যাআ স্টযস্টন ৃস্টি িযফরন ভানুল। রৄরুফয স্টযস্টন ভানুল ফানাফরন ভাস্টে-িাদ্া স্টদ্ফ। স্টিন্তু যাযা 
ঈটা াটা ফরফয রােফরা। স্টযস্টন যাফদ্য েস্টরফ দপরফরন এফং নযুন িফয ফানাফরন, এফায িা  স্টদ্ফ। স্টিন্তু 

এফাফয এযা ফরা দিভন দমন াদ্াভাো। স্টযস্টন যাফদ্য ধ্বং িযায স্টদ্ধন্ত স্টনফরন, স্টিন্তু যাযা াস্টরফ দের ফফনয 

ভফধয। ফফনয ফাধা-স্টফঘ্ন স্টযেভ িযফয স্টেফ যাফদ্য দমফ াযীস্টযি ক্ষস্টয ফরা যায পফর যাযা এিেু ফদ্ফর 

ফানফয স্টযিয ফরা। এআফ ঝস্টক্কঝাফভরা দল ফায ফয ভান ৃস্টিিযতা এফায এভন এি পভুতরা বযস্টয িযফরন 

দমো স্ট ি াি িাজ িযফরা। এফায স্টযস্টন ভানুল ফানাফরন াদ্া অয রুদ্ বুটা দিফি। এমুফে অভযা বুটাদ্ানা দিফি 

এযরফিার ফানাআ, স্টিন্তু এখফনা ভান ৃস্টিিযতা দিফি স্টস্টছফ অস্টছ। িাযি মাযা এফ এযরফিার ান িফয, বুটা 
দ্ানা দিফি দআ ফািাফদ্য অভযা এখফনা ফানাফয ক্ষভ আস্টন। 

অভযা এআ ফআফ দমফ প্রফশ্নয ঈত্তয দখাঁজায দচিা িযস্টছ এফ ঈিিা দফ প্রফশ্নযআ ঈত্তয দদ্ায দচিা 
িফযফছ। প্রশ্নগুফরা ফে, ভাস্টফে দিন অফছ, এফং এো স্ট ি এআযিভআ ফা দিন? দআ প্রাচীন গ্রীিফদ্য দিফি রৄরু 

িফয স্টদ্ফন স্টদ্ফন অভাফদ্য এ ধযফিয প্রফশ্নয ঈত্তয দদ্ায ক্ষভযা দফফড়ফছ। ফফচফ দফস্ট দফফড়ফছ েয যাব্দীফয। 
অফেয স্টিছু ধযাফয েবূস্টভফয বয িফয অভযা এখন এ ফ প্রফশ্নয এিস্টে ম্ভাফয ঈত্তয স্টদ্ফয প্রস্তুয। 

রৄরু দিফিআ এিো স্টজস্টন দফ স্পি স্টছফরা দম,  ভাস্টফে ৃস্টি ফফছ স্টয ম্স্টয িফা ভাজােস্টযি 

আস্টযাফয যুরনা ভানফ জাস্টযয স্টিফেয ূচনা ফফছ এআ ভাত্র। িাযি ভানফজাস্টয জ্ঞাফন স্টফজ্ঞাফন এয দ্রুয 

এস্টেফফছ দম যাযা মস্টদ্ স্টভস্টরন স্টভস্টরন ফছয ধফয স্টিেীর য যাফর এযস্টদ্ফন যাফদ্য িযৃতে অফযা ফরদ্ূয 

স্টফিৃয িািফযা। 
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অস্টদ্ ফাআফফর নুমাী ইেয অদ্ভ  াাফি ৃস্টি িফযস্টছফরন ৃস্টিয ছস্টদ্ফনয ভািা। স্টফ ঈায স্টমস্টন ১৬২৫ 

দিফি ১৬৫৬ মতন্ত অাযরযাফন্ডয অচতস্টফ স্টছফরন স্টযস্টন ভাস্টফে ৃস্টিয স্টদ্ন–যাস্টযখ ফাযফর স্টদ্ফস্টছফরন। যায 

ভফয ৃস্টিয রৄরু  স্টিিূফত ৪০০৪ াফরয ২৭দ ফোফয। এস্টফলফ অভফদ্য দ্ৃস্টিবস্টঙ্গ এিেু অরাদ্া। দো 
ফে- এো স্ট ি দম ভানফ জাস্টয যুরনাভরুি বাফফ নযুন ৃস্টি, স্টিন্তু ভাস্টফে ৃস্টি ফস্টছফরা দফ অফে। এয ফ 

প্রা ১৩.৭ স্টফস্টরন ফছয। 

ভাস্টফফেয দম এিো স্টনস্টদ্তি ূচনা অফছ যায প্রিভ বফজ্ঞাস্টনি প্রভাি দভফর ১৯২০ াফরয স্টদ্ফি। এয অফে, দমভনো 
অভযা যৃযী ধযাফ দদ্ফখস্টছ, দফস্টযবাে স্টফজ্ঞানীআ ভফন িযফযন ভাস্টফে স্টস্থস্টযীর এফং এো স্টচযিার এযিভআ 

অফছ। এয স্টফযীফয ফযাক্ষ প্রভািগুফরা এফস্টছফরা, এডঈআন াফফরয মতফফক্ষি দিফি। স্টযস্টন এিস্টে ১০০ আস্টঞ্চ 

দেস্টরফো ফযফায িফয িযাস্টরফপাস্টনতায যাাফডানায াাড় চূড়া দিফি স্টিছু মতফফক্ষন িফযন। দ ভ স্টফস্টবন্ন 

েযারাস্টে দিফি স্টফস্টিস্টযয অফরায ফিতারী স্টফফেলি িফয াফর স্টদ্ধাফন্ত দৌছান দম এযা ফাআ অভাফদ্য দিফি দ্ূফয 

ফয মাফে। স্টযস্টন অফযা রক্ষয িফযন, দম েযারাস্টে ময দ্ূয, দস্টেয দ্ূফয ফয মাায েস্টয যয দফস্ট। ১৯২৯ 

াফর স্টযস্টন এিস্টে ূত্র প্রিা িফযন, দম ূফত্র েযারাস্টেয দ্ূযফেয াফি দস্টেয ফয মাায াফযয ম্পিত স্টনস্টিতয 

, এফং ঈংায োফনন দম ভাস্টফে প্রাযিীর। এখন এো মস্টদ্ যয  যাফর স্টনশ্চআ যীফয ভাস্টফে 

এখনিায দচফ দছাফো স্টছফরা। যায ভাফন, অভযা মস্টদ্ দ্ূয যীফযয িিা িল্পনা িস্টয, যাফর স্টনশ্চআ যখন 

ভাস্টফফেয ফস্টিছ ুখুফআ ক্ষুদ্র এিো জাো িল্পনী ঘিে  যাভাত্রা স্টনফ অফদ্ধ স্টছফরা। এফং এবাফফ অভযা 
মস্টদ্ মফিি যীফযয িিা বাস্টফ যাফর দদ্খফ এভন এিো ভ স্টনশ্চআ অফছ মখন এয ফস্টিছুয ূচনা ফফছ। এআ 

ূচনারেফিআ ফরা  স্টফে ফযাং ফা ভাস্টফফস্ফাযি। 

এআ দম ধাযিা দম ভাস্টফে প্রাযনীর, এফয স্টিছু ূক্ষ্ম ফযাায অফছ। ঈদ্াযি স্বরূ, অভযা মখন স্টনফজয ফাস্টড়ফি 

অিাফয ফাড়াআ যখন ফযা এিো দদ্ার দবফঙ্গ দখাফন এিো ফািরুভ দমাে িস্টয। ফযা ফািরুভ দমখাফন ফরা 
দখানিায ঈ াফন অফে ফড় এিো ি োছ স্টছফরা। ফাস্টড় প্রাস্টযয িযফয স্টেফ দআ োছো ড়ফরা িাো। স্টিন্তু 

ভাস্টফফেয প্রাযফিয ভ যায ীভানা ফাড়ায ফদ্ফর যায ভধযিায ফগুফরা স্টফন্দুয ভধযিায দ্ূযে ফাফড়। এআ 

ধাযিা প্রিভ প্রিাফ িযা  ১৯৩০ াফরয স্টদ্ফি, এফং রৄরুফযআ এফি প্রচুয স্টফযফিতয ভফুখ ড়ফয । ফযাাযোফি 

িল্পনা িযফয ১৯৩১ াফর দিভস্টব্রজ স্টফেস্টফদ্যারফয দজযাস্টযস্টফতজ্ঞানী অিতায এস্টডংেন চভৎিায এিো রূফিয 

প্রিাফ িফযন। এস্টডংেন ুফযা ভাস্টফেফি যুফরানা িফযন এিস্টে প্রাযনীর দফরনুৃফিয াফি। এআ স্টচত্র দিফি স্পি 

বাফফ দদ্খা মা দিন দ্ূযফযতী েযারাস্টেগুফরা িাফছয েযারাস্টেগুফরায দিফি দ্রূয দফফে দ্ূফয যফছ। দমভন এআ 

দফরফুনয ফযাাধত মস্টদ্ প্রস্টয ঘন্ো স্টদ্বগুি  যাফর দফরনুৃফিয দমফিাফনা রৃস্টে েযারাস্টেয ভধযিায দ্ূযে প্রস্টয 

ঘন্ো স্টদ্বগুি ফফ। দিাফনা এিো ভফ মস্টদ্ রৃআস্টে েযারাস্টেয ভধযিায দ্ূযে ১ আস্টঞ্চ  যাফর এি ঘন্ো ফয 

যাফদ্য ভধযিায দ্ূযে ফফ ২ আস্টঞ্চ। এফং অভযা ভফন িযফ দম েযারাস্টে রৃস্টে ঘন্ো ১ আস্টঞ্চ াফয দ্ূফয ফয দেফছ। 
স্টিন্তু রৄরুফয মস্টদ্ েযারাস্টে রৃস্টেয ভধযিায দ্ূযে  ২ আস্টঞ্চ যাফর এি ঘন্ো ফয যাফদ্য দ্ূযে ফফ ৪ আস্টঞ্চ এফং 
অভাফদ্য ভফন ফফ েযারাস্টে রৃস্টে ফুস্টঝ ঘন্ো ২ আস্টঞ্চ াফয দ্ূফয ফয দেফছ। াফর স্ট ি এোআ মতফফক্ষি 

িফযস্টছফরন, দম েযারাস্টে ময দফস্ট দ্ূফয যায দ্ূফয ফয মাায ায যযআ দফস্ট। 

এো দফাঝা জরুযী ভাস্টফফেয এআ প্রাযি ফস্তু ভফূয অিাযফি প্রবাস্টফয িফয না। িতাৎ েযারাস্টে, যাযা, অফর, 

যভািু ফা ন্যান্য দমফ ফস্তু দিাফনা ধযফিয াযস্পস্টযি ফফরয িাযফি স্টনজ অিৃস্টযফয অেফি িাফি যাফদ্য অিায 
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স্টযফস্টযতয িাফি। িতাৎ অভযা মস্টদ্ দফরনু ৃফিয দিাফনা েযারাস্টেুঞ্জফি এিো ফৃত্ত এফি অফদ্ধ িস্টয, যাফর 

দদ্খফফা এআ ফৃফত্তয অিায ফাড়ফছ না, মস্টদ্ দফরনুস্টে পুরফছ। দমফয ুেযারাস্টেুফঞ্জয েযারাস্টেগুফরা এফি ফযয 

াফি স্টফস্টবন্ন ভািলতী ফর দ্বাযা অফদ্ধ দফয ুদফরনু ফাড়ফয িািফর এআ ফৃফত্তয ভধযিায েযারাস্টে ভফূয অিায 

 স্টফন্যা স্টযফস্টযতয িািফফ। এো খুফআ গুরুেূিত িাযি অভযা দম দিাফনা ধযফিয ফৃস্টদ্ধ ভাফয াযফফা রৄধুভাত্র 

যখনআ মস্টদ্ অভাফদ্য ভািাস্ট গুফরা এিআ অিৃস্টয ধফয যাফখ। ফস্টিছুআ মস্টদ্ ভিুবাফফ ফাড়ফযা, যাফর অভযা, 
অভাফদ্য ভািাস্ট , অভাফদ্য েফফলিাোয, এফং অয ফ স্টিছুআ এিআ াফয ফাড়ফয িািফযা এফং অভযা দিাফনা 
ািতিযআ ফুঝযাভ না। 

 

ভাস্টফে দম প্রাস্টযয ফে এো অআনিাআফনয জন্য স্টছফরা নযুন খফয। স্টিন্তু এ ধযফিয প্রাযফিয ম্ভাফনা যাস্টিি 

বাফফ এভনস্টি াফফরয দায প্রিাস্টয ফায িফছয অফেআ প্রিাস্টফয ফস্টছফরা। ১৯২২ াফর যাস্টান 

দ্ািতস্টফজ্ঞানী এফং েস্টিযস্টফদ্ অফরোন্ডায স্টিডভযান োস্টিস্টযি স্টাফগুফরাফি ফনিাংফ জ িযায ঈফেফ 

রৃআস্টে নুস্টভস্টয ধফয স্টনফ স্টাফ িফয দদ্ফখন: িী ফফ মস্টদ্ ভাস্টফে ফস্টদ্ফিআ দদ্খফয এিআ যিভ , এফং মস্টদ্ 

এো ির মতফফক্ষি স্টফন্দু দিফিআ দদ্খফয এিআ যিভ ? স্টিডভযাফনয প্রিভ নুস্টভস্টযো দম ুফযাুস্টয স্ট ি ন 

দো অভযা জাস্টন- িাযি দৌবােযেফভ ভাস্টফে ফ স্টদ্ফি এিআ যিভ ন! অভযা মস্টদ্ ঈফয এি স্টদ্ফি যািাআ 

যাফর ফযা ূমত দদ্খফয াফফা। ন্যস্টদ্ফি যািাফর দদ্খফ চাঁদ্, অফায ন্য অফযিস্টদ্ফি যািাফর ফযা 
দদ্খফফা এিঝাি বযাম্পাায ফারৃড় ঈফড়চফরফছ নযুন দিাফনা স্ট িানা। ফশ্য ভাস্টফেফি অফযা ফড় দেফর দদ্খফর 

ফস্টদ্ফি প্রা এিআ যিভ দদ্খা। স্টিন্তু দআ দের ফয ফফ েযারাস্টেগুফরায ভধযফযতী দ্ূযফেয দচফ যুরনাভরুি 

বাফফ ফড়। ফযাাযো ফনিো ঈয দিফি ফনবূস্টভ দদ্খায ভয। অস্টন মস্টদ্ খুফ িাফছ দিফি দদ্ফখন যাফর প্রস্টযস্টে 

াযাআ অরাদ্া অরাদ্া বাফফ স্টচস্টিয িযফয াযফফন ফা ন্তয প্রস্টযো োছ অয োছফদ্য ভধযিায দ্ূযে স্ট িআ 

অরাদ্া িফয ফুঝফয াযফফন। স্টিন্তু অস্টন মস্টদ্ এযো ঈচুফয িাফিন দমখান দিফি অনায ফৃদ্ধাঙ্গুর স্টদ্ফআ এি 
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ফেতভাআর ফনবুস্টভ দেফি দপরা ম্ভফ, যখন ুফযা ফনফি অনায িাফছ ফুফজয এিো ভে ভাফযা ভফন ফফ। 
অভযা ফরফফা, এআ দেফর ফনবূস্টভস্টে ফস্টদ্ফি স্টবন্ন। 

এআ নুস্টভস্টযগুফরায ঈয বয িফয স্টিডভযান অআনিাআফনয ভীিযিগুফরায এিো ভাধান দফয িযফয ক্ষভ ন 

মাফয দদ্খা মা ভাস্টফে স্ট ি দবাফফআ প্রাযনীর, স্টিছুস্টদ্ন ফয াফর দম ধযফিয প্রাযনীরযা অস্টফষ্কায 

িযফফন। অফযা স্টনস্টদ্তি িফয ফরফর স্টিডভযাফনয রূাফন ভাস্টফে ূন্য দিফি রৄরু িফয ফাড়ফয িাফি মযক্ষি না 
ভািফলতয প্রবাফফ এয েস্টয হ্রা া। এফং দলফভল এো ভািফলতয পফর অফায ঙ্কুস্টচয ফয ফয স্টনফজয 

ঈযআ স্টনফজ স্টভফর মা। (দদ্খা দেফছ, অআনিাআফনয ভীিযগুফরায অফযা রৃআ ধযফিয ভাধান ম্ভফ মাযা 
স্টিডভযাফনয নুস্টভস্টযরৃস্টে স্টদ্ধ িফয। এিো ভাধাফন ভাস্টফে স্টফযস্টযীন বাফফ প্রাস্টযয ফযআ িাফি, মস্টদ্ এয 

েস্টয স্টিছুো িফভ অফ ভািফলতয প্রবাফফ। ন্য ভাধাফন প্রাযফিয ায িভফয িভফয ূফন্যয স্টদ্ফি ধাস্টফয  

স্টিন্তু িখনআ স্ট ি ূন্যফি ছুঁফয াফয না।) স্টিডভযান যায এআ ভাধানস্টে দফয িযায স্টিছুস্টদ্ন ফযআ ভাযা মান। এফং 
াফফরয অস্টফষ্কাফযয অফে স্টিডভযাফনয এআ িাজ প্রা জানাআ স্টছফরা। স্টিন্তু ১৯২৭ াফর দ্ািতস্টফজ্ঞাফনয প্রফপয 

এফং দযাভান িযািস্টরি ধভতমাজি জজত দরভাআফত্র প্রিাফ িফযন: অস্টন মস্টদ্ ভাস্টফফেয আস্টযাফি যীফযয স্টদ্ফি 

নুযি িযফয িাফিন, যাফর এো ক্ষুদ্র দিফি ক্ষুদ্রযয ফয িািফফ মযক্ষি না অস্টন ৃস্টিয দআ ভরূফযত স্টেফ 

দৌছাফেন- মাফি এখন অভযা ফস্টর স্টফে ফযাং ফা ভাস্টফফস্ফাযি। 

স্টফে ফযাং-এয ধাযিাো ফাআ ছি িফযনস্টন। দিস্টম্বিফজয দজযাস্টযতদ্ািতস্টফদ্ দিড ফর দযা ১৯৪৯ াফর এআ “স্টফে 

ফযাং” নাভোআ স্টদ্ফস্টছফরন এআ ধাযিাফি স্টিছুো যাস্টেরয িযায জন্য। প্রিভ দম যাস্টয মতফফক্ষি এআ ধাযিাফি 

দ্ৃড় স্টবস্টত্ত স্টদ্ফস্টছফরা দো অফ ১৯৬৫ াফর। দ ভ ুফযা স্টফেজুফড় স্টফযাজভান ক্ষীি ভাআফোফব েবূস্টভ 

অস্টফষ্কৃয । এআ ভাজােস্টযি ভাআফোফব েবূস্টভয স্টফস্টিযি ফা CMBR অয অভাফদ্য ফযফামত 
ভাআফোফব ফবফন ৃি ভাআফোফব স্টফস্টিযি এিআ। যফফ CMBR ফরগুফি ক্ষীি। অস্টন স্টনফজ চাআফর এো 
দদ্খফয াফযন, দস্মপ স্টযফভাে স্টেফ ফযফরয দিাফনা চযাফনফর চফর মান, যাযয স্টেস্টবদ্তা দম স্টঝযস্টঝয দদ্খফফন 

যায স্টিছু যাং ফে এআ CMBR এয পফর। দফর রযাফফয রৃআ স্টফজ্ঞানী যাফদ্য ভাআফোফব এযফন্েনা দিফি এআ 

স্টঝযস্টঝয ুফযাুস্টয ফাদ্ স্টদ্ফয স্টেফ ঘেনােফভ CMBR অস্টফষ্কায িফয দপফরন। রৄরুফয যাঁযা দবফফস্টছফরন যাফদ্য 

এযফন্েনা িফুযফযয ফাা ফাঁধায িযফি ফুস্টঝ এো ফে। স্টিন্তু ফয দদ্খা দেফরা এআ ভস্ায ঈৎ অফযা েবীয। 
CMBR দযস্টডফন ফে স্টফে ফযাং এয এিেু ফযআ দআ অস্টদ্ ভাস্টফফেয স্টযঈত্তপ্ত অয ঘন ফস্থা ৃি 

স্টফস্টিযফিয ফস্টিাং। ভাস্টফফেয প্রাযফিয াফি াফি এআ স্টফস্টিযি  ান্ডা ফয ফয এখনিায এআ ক্ষীি ফস্থা 

এফফছ। ফযতভাফন এআ ভাআফোফব অনায খাদ্যফি ফড়ফজায -২৭৩ স্টডস্টগ্র দরস্টা ফা যভনূ্য যাভাত্রায 

ভাত্র ৩ স্টডস্টগ্র ঈফয মতন্ত েযভ িযফয াযফফ। ফুঝফযআ াযফছন, এ যাফ বখবাঁজায দচিা িফয দিাফনা রাব দনআ। 

দজযাস্টযস্টফতজ্ঞানীযা এো ছাড়া ন্যান্য অরাভয দফফছন মা দআ ভাস্টফফস্ফাযফিয ভিায ঈত্তপ্ত অয ক্ষুদ্র অস্টদ্ 

ভাস্টফফেয ফস্থাফি স্টনফদ্ত িফয। দমভন এিদ্ভ রৄরুয প্রিভ স্টভস্টনে খাফনি ভাস্টফফেয যাভাত্রা দমফিাফনা নক্ষফত্রয 

দিফিয দচফ দফস্ট স্টছফরা। দভ ুফযা ভাস্টফেআ এিো স্টনঈস্টক্লায স্টপঈন স্টযােয এয ভয িাজ িফযস্টছফরা। 

এ যিভফয ভাস্টফে যফযতীফয অফযা প্রাস্টযয এফং মফিি স্টযভাফন  ান্ডা ফর যখনিায ভয এফ স্টপঈন 

স্টফস্টো িাফভ পফর যখনিায ভাস্টফফেয ো স্টনি ঈাদ্া স্টাফফ িাফি দিফর াআফড্রাফজন, ফঙ্গ প্রা ২৩ যাং 
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স্টস্টরাভ এফং স্টিছ ু স্টরস্টিাভ ( ফাস্টি ফ বাযী দভৌর বযস্টয ফফছ ফয, যাযিাযাস্টজয ভফধয)। অভযা দম স্টযভাি 

স্টস্টরাভ, াআফড্রাফজন এফং স্টরস্টিাভ মতফফক্ষি িস্টয যায াফি যফিয স্টাফ বাফরাআ দভফর। 

স্টস্টরাফভয মতাপ্তযা এফং CMBR এয ঈস্টস্থস্টয অস্টদ্ ভাস্টফফেয স্টফে ফযাং স্টচফত্রয এিো গ্রিফমােয প্রভাি স্টাফফ 

সুেৃীয। ফশ্য স্টফে ফযাং ফা ভাস্টফফস্ফাযি স্টচত্রফি রৄরুয ভফয এিো মুস্টিঙ্গয ফিতনা স্টাফফ গ্রি িযা 
দেফর, এোফি অক্ষস্টযি ফিত স্টনফ এভন বাফা বুর ফফ দম অআনিাআফনয াধাযি অফস্টক্ষিযায যি ভাস্টফফেয 

„ঈৎস্টত্তয‟ স্ট ি স্ট ি স্টচত্র অঁিফছ। িাযি াধাযি অফস্টক্ষিযা ভফয এভন এিো ভ স্টছফরা মখন যাভাত্রা, 
ঘনে, এফং ভাস্টফফেয ফেযা স্টছফরা ীভ, েস্টিযস্টফদ্যা দম ফস্থাফি ফফরন স্টঙ্গুরাস্টযস্টে ফা চদ্বযস্টফন্দু। 

দ্ািতস্টফফদ্য িাফছ এয িত ফে এআ ভ অআনিাআফনয যি দবফঙ্গ ফড় পফর ভাস্টফফেয ূচনা ম্পফিত নুভাফন 

এফি ফযফায িযা মাফফ না, রৄধু ূচনায ফযয ঘেনাফস্টরয ঈয এ যি িাজ িফয। যাআ দদ্খা মাফে, মস্টদ্ াধাযি 

অফস্টক্ষিযায ভীিযিগুফরা প্রফাে িফয, এফং মতফফক্ষিরি যিয দিফি, অভযা ভাস্টফফেয প্রা রৄরুয স্টদ্িিায 

ঘেনাফরী নুভান িযফয াস্টয, যফু স্টফে ফযাং স্টচত্র ধফয এবাফফ স্টছাফয স্টছাফয এিদ্ভ রৄরুফয চফর মাা স্ট ি 

ফফ না। 

অভযা ভাস্টফফেয ঈৎস্টত্তয অফরাচনা স্টঘ্রআ মাফফা, যফফ যায অফে ভাস্টফফস্ফাযফিয ফয দম প্রাযি ঘফেস্টছফরা 
যায প্রিভ মতা স্টনফ স্টিছু িিা। দ্ািতস্টফজ্ঞানীযা এ প্রাযিফি ফফরন আনফেন ফা স্টস্ফস্টয। অস্টন মস্টদ্ স্টজম্বাফুফয 

স্টধফাী না ন, দমখাফন াম্স্টয ভদূ্রাস্টস্ফস্টয ২০০,০০০,০০০ যাংফি ছাস্টড়ফ দেফছ, যাফর ফযা স্টস্ফস্টয 

ব্দো দযভন স্টফফস্ফাযি দানাফফ না। স্টিন্তু এিদ্ভ যফফ িযা নুভান নুমাী ভাজােস্টযি স্টস্ফস্টযয ভ 

ভাস্টফে ১,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ গুফি স্টস্ফয ফস্টছফরা ভাত্র 

.০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০১ দফিফন্ড। এ দমন এিো ১ দস্টন্েস্টভোয ফযাফয ভদূ্রা 
 াৎ িফয পুফর স্টভস্টিফ েযারাস্টেয দ্ স্টভস্টরন গুি ফড় ফ দেফরা। রৄফন ভফন ফয াফয এফয অফস্টক্ষিযায 

যি রস্টঙ্ঘয ফে, িাযি অভযা জাস্টন দিাফনা স্টিছুআ অফরায েস্টযয দচফ দ্রূয দমফয াফয না, স্টিন্তু অফর যা ন। 

িাযি েস্টযয এআ ীভা স্থান-িাফরয স্টনজস্ব প্রাযফিয ঈয খাফে না। 

এ ধযফনয স্টস্ফস্টযফত দম ঘফেস্টছফরা দ ধাযিা প্রিভ প্রিাস্টফয  ১৯৮০ াফর। মায স্টবস্টত্ত স্টছফরা অআনিাআফনয 

াধাযি অফস্টক্ষিযায ূফত্রয দচফ েবীফয, দিাান্োভ যফি। অভাফদ্য াফয দমফয ুএখফনা ভািফলতয এিো 
ূিতাঙ্গ দিাান্োভ যি দনআ, (এ যফিয খুঁস্টেনাস্টে স্টনফ এখফনা িাজ চরফছ,) যাআ এআ স্টস্ফস্টযফফত স্ট ি স্টি ঘফেস্টছফরা 
যা স্টনফ স্টফজ্ঞানীযা ুফযাুস্টয স্টনস্টশ্চয নন। স্টিন্তু এ যি ভফয জানা মা নাযন স্টফে ফযাং স্টচফত্র দমভন ধাযিা িযা  

এআ স্টস্ফস্টয ফ স্টদ্ফি ভান, অফর যা ন। এআ স্টবন্নযায পফর স্টফস্টবন্ন স্টদ্ফিয CMBR এয যাভাত্রায ভফধয আলৎ 
ািতিয দদ্খা মাায িিা। এফ ািতিয এযআ ক্ষুদ্র দম ১৯৬০ াফরয প্রমুস্টিফয দো ধযা ম্ভফ স্টছফরা না স্টিন্তু 

১৯৯২ াফর নাায COBE স্াফেরাআে এো নাি িযফয ক্ষভ । এফং ফয ২০০১ াফরয ঈৎস্টক্ষপ্ত WMAP 

স্াফেরাআে এো স্টযভা িযফয ক্ষভ । এয পফর এখন অভযা স্টনস্টশ্চয দম স্টস্ফস্টয অফরআ ঘফেস্টছফরা। 

ভজায ফযাায ফরা, মস্টদ্ CMBR এয আলৎ ািতিযআ ভাস্টস্ফস্টযয প্রভাি, স্টিন্তু দম িাযফি আনফেন এয ধাযিা 
েূযেূিত দো ফরা ফ স্টদ্ফিআ CMBR এয যাভাত্রা প্রা সুলভযা। অস্টন মস্টদ্ দিাফনা ফস্তুয দিাফনা এিো 
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ং স্টযাফতয দচফ দফস্ট ঈত্তপ্ত িফযন যাযয দোফি বাফফ দযফখ স্টদ্ফর, দদ্খা মাফফ ধীফয ধীফয দআ েযভ 

স্থানো  ান্ডা ফে এফং যায াস্টযাত েযভ ফে মযক্ষি না ুফযা ফস্তুয ফ ংফয যাভাত্রা অফায সুলভ না । 

এিআ বাফফ বাফা মা ুফযা ভাস্টফফেয ফ জাোফয দলফভল এিো সুলভ যাভাত্রা িািফফ। স্টিন্তু এবাফফ 

স্টযচরন দ্ধস্টযফয সুলভ যাভাত্রা দৌছাফয ভ রাফে। মস্টদ্ স্টস্ফস্টয না ঘেফযা যাফর এআ ভাস্টফফেয এআ 

সুস্টফার অযফনয ফ মাো যাভাত্রা ভান ফায জন্য মফিি ভ াা দময না। (ফশ্য মস্টদ্ ধফয দনা 
 যাফয স্টযচরন অফরায েস্টয দ্বাযা ীভাফদ্ধ।) এিস্টে দ্রুয অিস্টস্ভি স্টস্ফস্টয (অফরায েস্টযয দচফ ফনি 

দ্রুয) ফ িািফর দফাঝা মা স্টস্ফস্টযয অফে দআ স্টযক্ষুদ্র প্রােস্টস্ফযভাস্টফফে যাভাত্রা সুলভ ফন্েন ফ মাায 

জন্য মফিি ভ স্টছফরা। 

এি ফিত ভাস্টফফস্ফাযফিয „স্টফফস্ফাযি‟ িিাো এফফছআ এআ ভাস্টস্ফস্টয দিফি। এআ স্টস্ফস্টয ফশ্য প্রচস্টরয াধাযি 

অফস্টক্ষিযা যি দিফি াা স্টাফফয দচফ ফনি দফস্ট যীব্র। ভস্াো ফরা অভাফদ্য এআ যাস্টিি 

রূািগুফরা প্রফাে িযফয ফর ভাস্টফফেয অস্টদ্ ফস্থা এিো স্টফফল বাফফ াজাফয , দমভনো ঘোয ম্ভাফনা 
খুফআ িভ। পফর প্রচস্টরয ভাস্টস্ফস্টযযি স্টিছু ভস্ায ভাধান স্টদ্ফর অফযা স্টিছু জস্টেরযায ৃস্টি িফয মায এিো 
ফে- এিস্টে স্টফফলাস্টয অস্টদ্ ফস্থায প্রফাজনীযা। অভযা ভাস্টফফেয ূচনা স্টনফ দম যিস্টে এখন অফরাচনা 
িযফ দস্টে রৄরুয এআ ূন্য ভফয জস্টেরযা দিফি ভিু। 

অভযা অফেআ দদ্ফখস্টছ অআনিাআফনয াধাযি অফস্টক্ষিযায যি ৃস্টিয রৄরুয ভফয ঈয প্রফাে িযা মা না। 
যাআ অভযা মস্টদ্ ভাস্টফফেয ঈযৎস্টত্তয ফিতনা িযফয চাআ যাফর াধাযি অফস্টক্ষিযায যিফি অফযা ূিতাঙ্গ 

দিাফনা যি স্টদ্ফ প্রস্টযস্থান িযফয ফফ। এভনস্টি দআ অস্টদ্ ফস্থাআ াধাযি অফস্টক্ষিযায যি দবফঙ্গ না 
ড়ফর অফযা ূিতাঙ্গ যফিয প্রফাজনীযা দদ্খা স্টদ্য। িাযি অফস্টক্ষিযায এআ যি স্টযক্ষূদ্র ফস্তুভফূয ঈয 

িাজ িফয না, মায জন্য অভাফদ্য প্রফাজন  দিাান্োভ যি। চযুিত ধযাফ অভযা ফফরস্টছরাভ দফস্টযবাে 

ফযফাস্টযি দক্ষফত্রআ ভাস্টফফেয ফৃৎ ফস্তুভফূয অফরাচনা দিাান্োভ যি দযভন িাফজ রাফে না। িাযি এস্টে প্রমুি 

 প্রিৃস্টযয অনুস্টফক্ষিীি ঘেনাফরীয ঈফয। স্টিন্তু মফিি যীফয মখন ভাস্টফফেয অিায স্টছফরা প্লাঙ্ক বদ্ফঘতয াি 

যুরনী, দমো এি দস্টন্েস্টভোফযয স্টফস্টরন-স্টট্রস্টরন-স্টট্রস্টরন বাফেয এি বাফেয ভান, দআ দক্ষফত্র দিাান্োভ 

যিফি ফশ্যআ স্টাফফ স্টনফয ফফ। যাআ মস্টদ্ অভযা এখফনা দিাান্োভ ভািফলতয দিাফনা ূিতাঙ্গ যি াআস্টন 

যাযয অভযা জাস্টন ভাস্টফফেয ূচনা এিস্টে দিাান্োভ ঘেনা। পফর, অভযা দমবাফফ দিাান্োভ যে এফং 
াধাযি অফস্টক্ষিযাফি স্টফফলবাফফ স্টভস্টরফ ভাস্টস্ফস্টযয যি স্টনরূি িফযস্টছ, দবাফফ মস্টদ্ অফযা যীফয মাআ 

এফং ভাস্টফফেয ূচনা ম্পফিতআ জানফয চাআ, যাফর ফশ্যআ াধাযি অফস্টক্ষিযায যি ম্পফিত অভয মা স্টিছ ু

জাস্টন যায াফি দিাান্োভ যিফি দভরাফয ফফ। 

ঘেনা যাফর িী দ্াঁড়াফরা দো ফুঝফয অভাফদ্য জানফয ফফ িীবাফফ ভািলত স্থান-িারফি ফাঁস্টিফ দপফর। স্থাফনয 

ফেযা, িাফরয ফেযায দচফ িল্পনা িযা জ। ভাস্টফেফি এিো ভযর স্টফস্টরাডত দেস্টফর স্টাফফ িল্পনা িরুন। 
স্টদ্বভাস্টত্রি জেফয এআ দেস্টফফরয যর এিস্টে ভযর। অস্টন মস্টদ্ এআ দেস্টফফরয ঈয এিস্টে ফর েস্টড়ফ দদ্ন যাফর 

দো যর ফি েস্টড়ফ দমফয িািফফ। স্টিন্তু এআ দেস্টফর মস্টদ্ দিািা দফঁফি মা ফা চাফ স্টনচু ফ কূফয ভয ে ন 

িফয দমভনো স্টনফচয স্টচফত্র দদ্খাফনা ফফছ, যাফর ফফরয েস্টযি দফঁফি মাফফ। 
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এআ স্টফস্টরাডত দেস্টফর স্টিবাফফ দফঁফি মাফে দো অভযা দদ্খফয াস্টয িাযি এস্টে ফাঁিাফে অভাফদ্য দ্ৃস্টিগ্রাি এিস্টে 

যৃযী ভাত্রায স্টদ্ফি। এস্টদ্ফি, দমফয ুঅভযা অভাফদ্য স্টনজস্ব স্থান-িাফরয ফাআফয দমফয াস্টয না, যাআ এআ স্থান-

িাফরয ফেযা িল্পনা িযা অভাফদ্য জন্য এিেু িস্ট ন। স্টিন্তু এআ জেৎ দিফি দফয না ফ এয ফেযা স্টনিত িযা 
ম্ভফ। অনায দেস্টফফরয ঈফয এিস্টে অনুফীক্ষস্টিি স্টঁড়া িল্পনা িরুন। মত্ন িাফয স্টফস্টবন্ন স্টফন্দুয দ্ূযে 

স্টযভা িফয এআ দেস্টফর দিফি দফয না ফ স্টঁড়াস্টে ফক্ষ দেস্টফরোয ফেযা স্টনিত িযা ম্ভফ। ঈদ্াযিস্বরূ 

দিাফনা ভযফর ফস্টস্থয দিাফনা ফৃফত্তয স্টযস্টধ যায ফযাফয স্টযনগুফিয এিেু দফস্ট  (অফর  াআ (π) গুি)। 

স্টিন্তু দিাফনা স্টঁড়া মস্টদ্ স্টচফত্রয দেস্টফফরয ঈয কূফয চাস্টযস্টদ্ফি অফদ্ধ এিস্টে ফৃফত্তয ফযা ফযাফয বদ্ঘতয স্টযভা 

িফয যাফর দদ্খফফ মযো ায িিা ফযা যাযফচফ দফস্ট। িতাৎ স্টযস্টধয এিযৃযীাংফয দফস্ট। এভনস্টি, 

এআ কূ মস্টদ্ মফিি েবীয  স্টঁড়াস্টে ফযা দদ্খফফ এয ফযা এয স্টযস্টধযফচফ দফস্ট। এিআ ঘেনা ঘফে 

অভাফদ্য ভাস্টফফেয স্থান-িাফরয ফেযায দক্ষফত্র। পফর ভাস্টফফেয স্টফস্টবন্ন স্টফন্দুয ভধযিায দ্ূযে স্টযফস্টযতয ফ 

মা, িখফনা এস্টে দফফড় মা, অফায িখফনা মা িফভ। এয পফর স্থান-িাফরয জযাস্টভস্টয, ফা অিৃস্টয এভন বাফফ 

স্টযফস্টযতয , দমো এআ ভাস্টফফেয স্টবযয দিফিআ স্টনিত িযা ম্ভফ। ভফয ফেযা এিআবাফফ ভফয 

ফযফধানগুফরাফি দেফন রম্বা ফা দচফ দছাফো িফয দপফর। 
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এফ ধাযিাফি ঙ্গী িফয চরনু এফায দদ্স্টখ ভাস্টফে রৄরু ফরা িীবাফফ। অভযা স্থান এফং িারফি অরাদ্াবাফফ 

অফরাচনা িযফয াস্টয, দমভনো এিেু অফেআ িযরাভ, মখন ফস্তুভফূয েস্টয  খুফআ িভ এফং ঐ স্থাফনয 

ভািলতী দক্ষত্র  দফ দ্ূফতর। াধাযিবাফফ স্থান এফং িার দফ বাফরা ভযআ জস্টড়ফ দঁস্টচফ িািফয াফয পফর 

যাফদ্য ংফিাচন ফা প্রাযি ঘফে স্টভফরস্টভফ। এআ স্টভশ্রন খুফআ গুরুেূিত এফং এোআ ভাস্টফফেয ূচনা ম্পফিত 
দফাঝায চাস্টফিাস্ট । 

ভফয ূচনা ফনিো ভাস্টফফেয ীভানায ভয এিো ফযাায। মখন ভানুল বাফফযা ৃস্টিফী ভযর যখন 

ফনফিযআ দিৌযুর স্টছফরা ৃস্টিফীয ীভানা ভদূ্রগুফরা ঈস্টচফ ফড় স্টি না। এোফি যীক্ষাভরূি বাফফ প্রভাি 

িযা ফফছ: দিঈ মস্টদ্ ুফযা ৃস্টিফীআ ঘুফয অফ যাফর ীভানায িাফছ স্টেফ ফড় মা না। এআ ফযাাযো 
ভানুফলয িাফছ স্টযষ্কায  মখন যাযা দফাফঝ দম ৃস্টিফী অফর চযাপ্টা িারায ভয ন, ফযং এিস্টে ফে যফরয 

ভফযা। ফশ্য ভফি স্ট িআ এিো দাজা দযর রাআফনয ভয ভফন ফয রােফরা। এয মস্টদ্ দিাফনা ূচনা দিফি 

িাফি, যাফর স্টনশ্চআ দিঈ এিজন (ভাফন ইেয) দআ দযরোস্টড় িােত িফয স্টদ্ফফছ। মস্টদ্ অআনিাআফনয াধাযি 

অফস্টক্ষিযায যি ভ এফং স্থানফি স্টভস্টরফ স্থান-িার এয ধাযিা ৃস্টি িফয যাযফয, ভফি স্থাফনয দিফি 

অরাদ্া স্টাফফ স্টফফফচনা িযা ফয রােফরা। িতাৎ  এয এিো স্টনস্টদ্তি ূচনা  ভাস্টপ্ত অফছ িফা এো নন্ত। 



95 দ্য গ্রান্ড স্টডজাআন 

 

Biggandunia.wordpress.com | স্টফজ্ঞান রৃস্টনা 95 

 

ফশ্য অভযা মস্টদ্ অফস্টক্ষিযায যফিয াফি দিাান্োভ যিফি দভরাআ যাফর দদ্খা মা প্রাস্টন্তি দক্ষফত্র 

স্থানিাফরয ফেযা এভন ফযাি বাফফ ফয াফয দম যখন ভ স্থাফনয দস্মপ অফযিো ভাত্রা স্টাফফআ িাজ িফয। 

এিদ্ভ অস্টদ্ ভাস্টফফে, মখন ভাস্টফে এযোআ ক্ষুদ্র স্টছফরা দম এয ঈয দিাান্োভ যি এফং াধাযি অফস্টক্ষিযায 

যি ঈবফআ িাজ িযফযা যখন অফর ভাস্টফফেয চাযস্টে ভাত্রাআ স্টছফরা স্থাফনয ভাত্রা এফং দিাফনা ভফয ভাত্রা 
স্টছফরা না। এয িত, অভযা মখন ভাস্টফফেয “ূচনা” ম্পফিত ফস্টর যখন এিো ফযাায এস্টড়ফ মাআ। দো ফরা, 
যখন ভ ফরফয অভযা মা ফুস্টঝ, যাযআ দিাফনা স্টিে স্টছফরা না। এো জানা িািা প্রফাজন দম, স্থান  িার স্টনফ 

অভাফদ্য দম প্রচস্টরয ধাযিা দো এিদ্ভ অস্টদ্ ভাস্টফফেয ঈয খাফে না। িতাৎ দো অভাফদ্য স্টবজ্ঞযায ঈফধত, 
ফশ্য অভাফদ্য িল্পনা এফং েস্টিফযয ঈফধত ন। এখন, অস্টদ্ ভাস্টফফে চাযস্টে ভাত্রাআ মস্টদ্ স্থাফনয ভাত্রা স্টাফফ িাজ 

িফয যাফর ভফয ূচনা ফরা িীবাফফ? 

এআ দম ধাযিা, দম ভ স্থাফনয অফযিস্টে ভাত্রা স্টাফফ অচযি িযফয াফয। দখান দিফি অভযা ভফয ূচনা 
স্টফলি ভস্াস্টে িাস্টেফ ঈ ফয াস্টয। স্ট ি দমবাফফ অভযা ৃস্টিফীয দল দিািা‟ এআ প্রশ্নফি িাস্টেফ ঈস্ট । ভফন 

িরুন, ভাস্টফেয ূচনা ফনিো ৃস্টিফীয দ্স্টক্ষিফভরুয ভফযা। দিঈ মখন দখান দিফি ঈত্তয স্টদ্ফি দমফয িাফি, 

যখন এিআ ক্ষাংফয ফৃত্ত ফড় ফয িাফি, দমো ভাস্টফফেয অিায এফং স্টস্ফস্টয স্টাফফ বাফা মা। যাযভাফন 

ভাস্টফে রৄরু ফফছ দ্স্টক্ষিফভরু দয, স্টিন্তু এআ দ্স্টক্ষি দভরুস্টফন্দু ৃস্টিফীৃফিয অয দমফিাফনা স্টফন্দুয ভযআ। 

পফর ভাস্টফফেয ূচনায অফে িী ঘফেস্টছফরা, এআ প্রশ্নোআ িত ীন ফ ফড়। িাযি দো দ্স্টক্ষি দভরুয দ্স্টক্ষফি 

িী অফছ, এআ প্রফশ্নয ভযুর। এআ স্টচফত্র ভাস্টফফেয দিাফনা ীভানা দনআ- প্রিৃস্টযয দম অআন দ্স্টক্ষি দভরুফয িাজ 

িফয দো ন্য দমফিাফনা মাোফযআ িাজ িযফফ। এিআ বাফফ, দিাান্োভ যফি ভাস্টফফেয ূচনায অফে িী 
ঘফেস্টছফরা, এআ প্রশ্ন িতীন ফ ফড়। আস্টযা দম ীভানাীন এিো ফদ্ধ যর ফয াফয এআ ধাযিাফি ফফর 

ীভাীনযায যত। 

য য ফছয ধফয, এভনস্টি এস্টযিের স্টফো িযফযন ভাস্টফে স্টচযিার স্ট ি এভনআ স্টছফরা, মাফয িীবাফফ এয 

রৄরু ফরা দআ প্রশ্ন এড়াফনা মা। ন্যযা স্টফো িযফযা ভাস্টফফেয এিো ূচনা স্টছফরা, এফং এআ ূচনাফি যাযা 
ইেফযয স্টিফেয এিো ফড় স্টনদ্তন স্টাফফ ঈস্থান িযফযা। স্টিন্ত ভ, স্থাফনয ভয অচযি িযফয াফয, এআ 

ধাযিা অফযিস্টে স্টফিল্প ঈস্থান িফযফছ। দমো ভাস্টফফেয ূচনা অফছ স্টি দনআ দআ স্টচযাচাস্টযয স্টফযফিতয ভাস্টপ্ত 

ঘো, এফং এো স্টনফদ্ত িফয দম ভাস্টফফেয ূচনা ঘফেফছ বফজ্ঞাস্টনি ূত্র দভফনআ। িতাৎ, ভাস্টফফেয ূচনাফয 

দিাফনা ইেফযয ফস্টিছুফি স্ট ি াি ভয রৄরু িস্টযফ দদ্ফায প্রফাজন দনআ। 

ভাস্টফফেয ঈৎস্টত্ত মস্টদ্ এিস্টে দিাান্োভ ঘেনা  যাফর স্টনশ্চআ এফি ির স্টফিল্প আস্টযাফয পাআনভযানী 

দমােপর অিাফয স্টনবুতরবাফফ প্রিা িযা ম্ভফ ফফ। ফশ্য, ুফযা ভাস্টফফেয ঈফয দিাান্োভ যি খাোফয দেফর, 

মতফফক্ষি স্টনফজ দআ মতফফক্ষীয ফযফস্থায ং স্টি না, দো স্টফফফচনা দনা গুযেূিত। চযুিত ধযাফ অভযা 
দদ্ফখস্টছ, দ্ািতিস্টিিা রৃআস্টে স্টচড়স্টফস্টি এিস্টে দ্তায স্টদ্ফি ছুঁফড় স্টদ্ফর যাযা জফরয যযফঙ্গয ভয অচযি িফয। 
পাআনভযান দদ্স্টখফফছন এো ঘোয িাযি, িস্টিিাফদ্য দিাফনা এিি আস্টযা দনআ। িতাৎ দিাফনা স্টফন্দু A দিফি 
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স্টফন্দু B দয দমফয এযা দিাফনা স্টনস্টদ্তি ি নুযি িফয না ফযং রৃআস্টে স্টফন্দুয ংফমািাযী ম্ভাফয ির ি স্টদ্ফআ 

মা। এবাফফ দদ্খফর এফদ্য ফযস্টযচায দিাফনা অজফ ঘেনা ন, িাযি এআ রূাফি এিস্টে িস্টিিা এিআ ফঙ্গ রৃআস্টে 

স্টচড় স্টদ্ফ ায ফ স্টনফজআ স্টনফজয াফি ফযস্টযচায ঘোফয াফয। দিাফনা িস্টিিায দিাফনা স্টফন্দু দিফি রৄরু িফয 

এিস্টে দল স্টফন্দুফয দৌছাফনায ম্ভাফযযা পাআনভযানী দ্ধস্টযফয স্টাফ িযফয ফর িস্টিিাস্টে ম্ভাফয ময ঈাফ 

এি স্টফন্দু দিফি য স্টফন্দুফয দমফয াফয যায ফগুফরাফিআ স্টাফফ অনফয ফফ। দিঈ চাআফর এবাফফ ভাস্টফফেয 

স্টফস্টবন্ন ঘেনায মতফফক্ষফিয ম্ভাফযযা স্টাফ িযফয াফয। এো মস্টদ্ ুফযা ভাস্টফফেয ঈযআ প্রফাে িযা  দ 

দক্ষফত্র দিাফনা অস্টদ্স্টফন্দু A াা মা না। পফর অভযা দআফ স্টফিল্প আস্টযাফি স্টাফফ অস্টন মাযা 
ীভাীনযায যত স্টদ্ধ িফয এফং ফযতভান ভফ দম ভাস্টফে অভযা মতফফক্ষি িস্টয দখাফন এফ দল । 

এবাফফ দদ্খফর ভাস্টফফেয ূচনা ফফছ স্বযস্ফুযত বাফফ, ম্ভাফয ির অস্টদ্ ফস্থা। মাফদ্য এফিিো অস্টদ্ ফস্থায 

পফর এফিি ভাস্টফফেয ৃস্টি । মস্টদ্ এফদ্য স্টিছু ভাস্টফে অভাফদ্য ভাস্টফফেয ভযআ, স্টিন্তু দফস্টযবােআ 

অভাফদ্য ভাস্টফে দিফি এিদ্ভআ অরাদ্া। ভাফন, এআ ািতিয ঐফ ভাস্টফফে এরস্টব িভ ফফ ভাযা স্টেফস্টছফরন 

স্টি না, ফা দখাফন ারেভ দি ারাদ্ স্টাফফ খাা  স্টিনা, এভন েুস্টিোস্টি স্টফলফ ন। ফযং যাফদ্য প্রিৃস্টযয 

প্রিাশ্য স্টনভাফরীআ স্টবন্ন। অফর, এভন ফর ভাস্টফে অফছ মাফদ্য দবৌযস্টফস্টধভূ স্টবন্ন স্টবন্ন। ফনফি এআ 

ধাযিাফি ভাস্টটবাত ফা ফরস্টফে যি নাভ স্টদ্ফ ফনি যস্ িফয দপফরন, স্টিন্তু এযা দস্মপ ির স্টফিল্প আস্টযাফয 

ঈয পাআনভযানী দমােপর ছাড়া স্টিছুআ ন। 

ফযাাযোফি িল্পনা িযফয এস্টডংেফনয দফরনু স্টচত্রফি অসুন এিেু স্টযফযতন িস্টয। এফং দফরফুনয ফদ্ফর প্রাযিীর 

ভাস্টফেভূফি ফুদ্ফুফদ্য যর স্টাফফ িল্পনা িস্টয। ভাস্টফফেয স্বযস্ফুযত দিাান্োভ ৃস্টিফি ফনিো পুেন্ত জফরয 

স্টবযফয স্বযস্ফুযত বাফফ ফাফষ্পয ফুদ্ফুদ্ ৃস্টিয াফি যুফরানা িযা চফর। ফনি ক্ষূদ্র ফুদ্ফুদ্ ৃস্টি  অফায স্টভস্টরফ 

মা। দমোফি ক্ষূদ্র ভাস্টফফেয অনুফীক্ষস্টিি অিৃস্টযফয প্রাস্টযয ফ অফায ংফিাচফনয পফর স্টফরুপ্ত ায াফি 

যুফরানা িযা চফর। এফদ্যফি ফফর ম্ভাফয স্টফিল্প ভাস্টফে, স্টিন্তু যাযা খুফ দফস্ট অগ্রফয স্টফল ন িাযি এফদ্য 

স্টিে এযআ ক্ষিস্থাী দম ফুস্টদ্ধভান ত্তা দযা দ্ূফযয িিা, দিাফনা স্টনাস্টযিা ফা নক্ষত্র ৃস্টি ফায অফেআ এযা দল ফ 

মা। এআ ক্ষুদ্র ফুদ্ফুদ্ফদ্য ভফধয ল্প স্টিছু ফুদ্ফুদ্ মফিি ফড় ফ মা পফর অয স্টনফজআ ঙ্কুস্টচয ফ স্টফরুপ্ত  না। 

ফযং এযা েভােয ফাড়ফযআ িাফি এফং এিভ দফ ফড় অিায ধাযি িফয মাফদ্য অভযা ফাফষ্পয ফুদ্ফুদ্ অিাফয 

দদ্স্টখ। এযা আফ ভাস্টফফেয ভযুর মাযা স্টচয-ফধতনীর াফয প্রাস্টযয ফয িাফি- ন্যবাফফ ফরফর এযা ফে 

দআ ভাস্টফে মাযা ভাস্টস্ফস্টযয ভধয স্টদ্ফ মাফে। 
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অফেআ দমভনো ফফরস্টছ, ভাস্টস্ফস্টযয পফর ঘো প্রাযি এিদ্ভ সুভ ফফ না। ির স্টফিল্প আস্টযাফয দমাফেয 

ধাযা রৄধু ভাত্র এিো সুলভ এফং সুস্টফন্যি আস্টযা িািফফ দমোয ম্ভাফযযা ফফ ফফচফ দফস্ট, এছাড়া স্টিছু 
আস্টযা িািফফ মাযা ল্পস্টফিয স্টফন্যি স্টিন্তু যাফদ্য ম্ভাফযযা ফফতাফিয িাছািাস্টছ। এ দিফি ধযা  অস্টদ্ 

ভাস্টফে ুফযাুস্টয সুলভ স্টছফরা না, দমো দফাঝা মা CMBR এয ল্পস্টফিয স্টফচুযস্টয দিফি। অস্টদ্ভাস্টফফেয এআ 

স্টফন্যিযা অভাফদ্য জন্য বাফরা। দিন? িাযি সুস্টফন্যিযা ফা ভেযা রৄধু যখনআ বাফরা, মখন অস্টন চান 

অনায রৃফধ দমন য না ফড়। স্টিন্তু এিো সুস্টফন্যি ভাস্টফে ফ দমফযা এিদ্ভআ এিফঘফ। অস্টদ্ভাস্টফফেয এআ 

স্টফন্যিযা গুরুেূিত এআ িাযফি, দম দিাফনা ংফয ঘনে মখন ন্য ংফয দচফ এিেু দফস্ট ফ মা, যখন 

ভািফলতয পফর এআ ফাড়স্টয ঘনে আ স্থাফনয প্রাযি ায এিেু ফর িস্টভফ দদ্। অয এবাফফআ ভািলত ফর 

ধীফয ধীফয দ্ািতফি দেফন স্টনফ স্টচফ েযারাস্টে, নক্ষত্র এফং দখান দিফি গ্র, এফং ন্তয এিো মাো ভানুল ে ন 

িফযফছ। যাআ স্টচফত্রয ভাআফোফব অিাোফি খুফ দখার িফয দদ্খুন। এোআ ভাস্টফফেয ির স্থানায 

নীরনিা। দমখাফন অভযা স্টে স্টযপ্রাচীন িাফর এআ ভাস্টফফেয দিাান্োভ স্টফস্টক্ষপ্তযায পর। দিঈ মস্টদ্ ধাভতীি 

, এফ দদ্ফখ দ ফরফয াফয ইেয অফরআ াা দখফরন। 
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এ ধাযিা ভাস্টফে ম্পফিত দম দ্ৃস্টিবস্টঙ্গয ৃস্টি িফয যায াফি প্রচস্টরয ধাযিায েবীয ািতিয যফফছ। এ ধাযিা 
অভাফদ্যফি ভাস্টফফেয আস্টযা ম্পফিত নযুনবাফফ বাফফয ফাধয িফয। ভাজােস্টযি দিাফনা ঘেনা স্টাফফ যাআ 

অভাফদ্য ফযতভান ভফ ুফযা ভাস্টফফেয ফযিভ ম্ভাফয ফস্থায ম্ভাফযযা েিনা িযফয । দ্ািতস্টফজ্ঞাফন 

াধাযিয দিঈ এিো রৄরুয ফস্থা ধফয দন, এয য ংস্টেি োস্টিস্টযি ূফত্রয াাফময ুফযা স্টফিভো ফা ফযফস্থাস্টে 

ভফয াফি াফি িীবাফফ স্টফফস্টযতয ফফ দো েিনা িফয। মস্টদ্ দদ্া িাফি দম এআ ভফ ফযফস্থাস্টে এআ ফস্থা 

অফছ, দখান দিফি যফযতী দিাফনা ভফ ন্য এিস্টে ফস্থা ফযফস্থাস্টে িািায ম্ভাফযযা েিনা িযা ম্ভফ । 

দজযাস্টযস্টফতজ্ঞাফন চযাচয ধফয দনা  ভাস্টফফেয এিো এিি স্টনস্টদ্তি আস্টযা যফফছ। দ্ািতস্টফজ্ঞাফনয ূত্র 

ফযফায িফয িাফযা ফক্ষ ভফয াফি এআ আস্টযা স্টিবাফফ েস্ট য ফরা দো স্টাফ িযা ম্ভফ। অভযা এফি 

ফস্টর দজযাস্টযস্টফতজ্ঞান চচতায “ফেভ-অ” প্রস্টো। স্টিন্তু অভাফদ্য দমফয ুভাস্টফফেয দিাান্োভ প্রিৃস্টযফি স্টফফফচনা 

অনফয ফফ, দফয ুভাস্টফে এখন এিো স্টনস্টদ্তি ফস্থা িািায ম্ভাফযযায স্টফিায স্টাফ িযফয ফর এভন ির 

আস্টযাফিআ স্টাফফ স্টনফয ফফ মাযা ীভাীনযায যত ূযি িফয এফং ফযতভান ফস্থা এফ দল । ন্যবাফফ 

ফরফর, দজযাস্টযস্টফতজ্ঞাফন ভাস্টফফেয আস্টযাফি ফেভ-অ দ্ধস্টযফয নুযি িযফর চরফফ না, িাযি যাফয ধফয 

দনা  ভাস্টফফেয এিস্টে এিি আস্টযা অফছ। িতাৎ স্টিনা, এিো সুস্টনস্টদ্তি রৄরুয স্টফন্দু এফং ধাযাফাস্টি 

েভস্টফফযতন যফফছ। ফযং, আস্টযাফি নুযি িযফয ফফ “ে-ডাঈন” দ্ধস্টযফয, ফযতভান ভ দিফি স্টছন 
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স্টদ্ফি। স্টিছু আস্টযা িািফফ মাফদ্য ম্ভাফযযা ন্যফদ্য দচফ দফস্ট। এফং এভন এিো আস্টযা িািফফ দমস্টেয 

ম্ভাফযযা পাআনভযানী দমাফেয ধাযাস্টেয ন্যান্য আস্টযাফি ছাস্টফ মা। এআ স্টফিল্প আস্টযাস্টে ৃস্টিয রৄরু দিফি 

অযম্ভ ফ দম ফস্থাস্টে স্টফফফচনা িযা ফে দখাফন দল ফফ। স্টিন্তু ফযতভান ভফয স্টফস্টবন্ন ম্ভাফয ফস্থায জন্য 

ভাস্টফফেয স্টফস্টবন্ন স্টফিল্প আস্টযা িািফফ। এফ দিফি দজযাস্টযস্টফতজ্ঞানী দ্ৃস্টিবস্টঙ্গফয এফং স্টো প্রস্টযস্টোয ধাযিা 

বফপ্লস্টফি স্টযফযতন অফ। পাআনভযানী দমােপফর ংগ্রনিাযী আস্টযাগুফরায প্রফযযফিয স্বাধীন স্টিে দনআ, 

ফযং িী স্টযভা িযা ফে, এযা যায ঈয স্টনবতয িফয। িতাৎ, অভযাআ অভাফদ্য মতফফক্ষি দ্বাযা আস্টযা বযস্টয 

িস্টয, ঈফটাো ন। 

এআ ধাযিা, দম ভাস্টফফেয দিাফনা মতফফক্ষি-স্টনবতয আস্টযা দনআ, রৄফন ভফন ফয াফয এো অভাফদ্য স্টিছু জানা 
ফযযয স্টফযীফয মা। ফযা এভন এিো স্টফিল্প আস্টযা অফছ দমখাফন চাঁদ্ো বযস্টয ফফছ যিফপাডত স্টনয 

স্টদ্ফ। স্টিন্তু আঁরৃযফদ্য জন্য রৃঃংফাদ্, দম অভযা মতফফক্ষি িফয দদ্ফখস্টছ চাঁদ্ স্টনফযয বযস্টয ন। যাআ, দম আস্টযাফ 

চাঁদ্ স্টনফযয বযস্টয, অভাফদ্য ভাস্টফফেয ফযতভান ফস্থায ঈয, যায দিাফনা প্রবাফ দনআ, ফশ্য ন্য দিাফনা 
ভাস্টফফে এয দিাফনা ফদ্ান িািফযআ াফয। এো রৄফন িল্পস্টফজ্ঞান ভফন ফর অফর যা ন। 

ে-ডাঈন দ্ধস্টযয এিো গুরুেূিত স্টনস্টযািত ফে প্রিৃস্টযয প্রিাশ্য স্টনভভূ ভাস্টফফেয আস্টযাফয ঈয স্টনবতয 

িফয। ফনি স্টফজ্ঞানী স্টফো িফযন এভন দিাফনা এিি যি অফছ দমো প্রিৃস্টযয এআফ স্টনভ এফং ন্যান্য জানা 
দ্রৃফিভূ দমভন আফরক্ট্রফনয বয ফা স্থান-িাফরয ভাত্রা এফ ফযাখযা িফয। স্টিন্ত ে ডাঈন দজযাস্টযস্টফতদ্যা ফরফছ 

প্রিৃস্টযয প্রিাশ্য স্টনভাগুফরা এফিি স্টফিল্প আস্টযাফয জন্য এফিি যিভ। 

দমভন ভাস্টফফেয প্রিাশ্য ভাত্রায িিাআ ধরুন। M-যি ভফয স্থান-িাফরয দ্স্টে স্থাস্টনি ভাত্রা এফং এিস্টে িাস্টরি ফা 
ভফয ভাত্রা যফফছ। ধাযিো ফরা, এফদ্য াযস্টে স্থাস্টনি ভাত্রা এয ক্ষুদ্রবাফফ জস্টড়ফ দঁস্টচফ গুস্টে াস্টিফ অফছ 

দম অভযা যাফদ্যফি রক্ষয িস্টয না। পফর অভযা এআ স্টফভ্রাস্টন্তফয স্টড় দম স্থাফনয ভাত্রা রৄধুভাত্র অভাফদ্য স্টযস্টচয 

দআ ফৃৎ স্টযনস্টেআ। এখফনা মতন্ত M-যফিয এিো দখারা প্রশ্ন ফে, ফৃৎ ভাত্রা দিন ভাত্র স্টযনস্টে অয 

ন্যভাত্রাগুফরাআ ফা দিন গুস্টে াঁস্টিফ দের? ফনফিআ স্টফো িযফয চাআফফন, ফযা এভন দিাফনা প্রস্টো অফছ 

মায পফর স্বযস্ফুযত বাফফআ স্থাফনয ভাত্রাগুফরা গুস্টে াঁস্টিফ মা। অফায ন্যবাফফ দদ্খফর ফযা রৄরুফয ফ ভাত্রাআ 

গুস্টে াস্টিফ স্টছফরা এফং ফয দিাফনা দফাধেভয িাযফি এফদ্য স্টযনস্টে ভাত্রা যাঁচ খুফর ফৃৎ অিায ধাযি িফযফছ। 

ন্যগুফরা িফযস্টন। স্টিন্তু এো দদ্খা মা, দম এভন দিাফনা িামতিয িাযি দনআ মায পফর ভাস্টফেফি রৄধুভাত্র 

চযুভতাস্টত্রি ফয ফফ। ফযং, ে-ডাঈন দজযাস্টযস্টফতদ্যা নুভান িফয ফৃৎ স্থাস্টনি ভাত্রাভফূয ংখযা দ্ািতস্টফজ্ঞাফনয 

দিাফনা নীস্টয দ্বাযা স্টনধতাস্টযয  না। ফৃৎ স্থাস্টনি ভাত্রা ূন্য দিফি রৄরু িফয দ্ফয ভফধয িস্টে ফফ যায 

প্রফযযিস্টেযআ এিস্টে দিাান্োভ ম্ভাফযযা যফফছ। পাআনভযানী দমােপর ম্ভাফয ির ভাস্টফফেয জন্যআ এফদ্য 

ফিস্টেফিআ ভিতন িফয, স্টিন্তু অভযা দমফয ুমতফফক্ষি িফয দপফরস্টছ দম অভাফদ্য ভাস্টফফেয ফৃৎভাত্রা সুধুভাত্র 

স্টযনস্টে। দফয ুএআ মতফফক্ষফিয ভাধযফভ স্টফিল্প আস্টযা ভফূয দআ ঈফেোফিআ অভযা দফফছ স্টনফস্টছ মাফদ্য 

দক্ষফত্র এআ মতফফক্ষি খাফে। যাআ এআ ভাস্টফফেয ফৃৎ স্থাস্টনি ভাত্রা স্টযফনয স্টধি ফা িভ ায দিাান্োভ 

ম্ভাফযযা িািফর দগুফরা এখন প্রাংস্টেি। িাযি অভযা আস্টযভফধযআ দদ্ফখ দপফরস্টছ ভাস্টফফেয ফৃৎ স্থাস্টনি 

ভাত্রা স্টযনস্টে। যাআ মযক্ষি না স্টযনস্টে ফৃৎ ভাত্রা াায ম্ভাফযযা এিদ্ভ ূন্য না ফে, যযক্ষি এয াফি যুরনা 

ন্য ংখযি ফৃৎ ভাত্রা াায ম্ভাফযযা িয, যাফয স্টিছুআ অফ মা না। িাযি স্টযক্ষুদ্র ম্ভাফযযায ঘেনা ঘো 
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ম্ভফ। ফযাাযো, ফনিো ফযতভান দা বচস্টনি ফায ম্ভাফযযা স্টফিায জানফয চাায ভয ফফ। অভযা জাস্টন 

স্টযস্টন জাভতান, মস্টদ্ যায বচস্টনি ায ম্ভাফযযা দফস্ট িাযি ৃস্টিফীফয জাভতাফনয দচফ বচস্টনিফদ্য ংখযা দফস্ট। 
এিআবাফফ, অভযা জাস্টন অভাফদ্য ভাস্টফফেয ফৃৎ স্থাস্টনি ভাত্রা স্টযনস্টে। যাআ মস্টদ্ এআ ংখযাস্টে স্টযন না ফ এয 

দফস্ট ফা িভ ায ম্ভাফযযায স্টফিায ফনি দফস্ট , যাফর অভযা রৄধ ু ভাত্র দফ স্টফিল্প আস্টযাআ 

স্টফফফচনা িযফফা দখাফন এআ ভাত্রা স্টযন। 

যাফর দআ গুস্টোিাফনা ভাত্রাগুফরায িী ফরা? ভফন িফয দদ্খুন, M-যফি ফাস্টি গুস্টোিাফনা ভাত্রাগুফরা ন্তফতযতী 
জেফয স্ট ি িী অিৃস্টয ধাযি িফয অফছ দোআ স্টফস্টবন্ন দবৌয দ্রৃফফিয ভান – দমভন আফরক্ট্রফনয চাজত- এফং দভৌস্টরি 

িস্টিিাভফূয ভধযিায স্টভিস্টস্রায প্রিৃস্টয- িতাৎ, প্রিৃস্টযয ফরভূ- স্টনধতাযি িফয। ফস্টিছুআ এিদ্ভ পিপিা 
ফ দমফযা মস্টদ্ দদ্খা দময M-যি এআ গুস্টোিাফনায রৄধু ভাত্র এিস্টে রূ, ফা ল্প স্টিছু ভিতন িযফছ। মাফদ্য 

দিফি এিো ফাফদ্ ন্য ফগুফরাফি দিাফনাবাফফ ফাস্টযর িযা মাফে, পফর অভযা প্রিৃস্টযয রৄধুভাত্র এিফে প্রিাশ্য 

স্টনভ াস্টে। স্টিন্তু, ন্তফতযতী জেয প্রা ১০৫০০স্টে স্টবন্ন স্টবন্ন রূফ িািায ম্ভাফযযায স্টফিায াা মা, মাফদ্য 

প্রফযযিোয দিফি স্টবন্ন স্টবন্ন দবৌয দ্রৃফফিয দে াা ম্ভফ। 

ভাস্টফফেয আস্টযা মস্টদ্ দিঈ ফেভ অ দ্ধস্টযফয ে ন িফয যাফর এভন দিাফনা িাযি াা মা না মায পফর 

ভাস্টফফেয ন্তফতযতী জেযো স্ট ি এভনআ ফফ। এফং িান্ডাডত ভফডফর অভযা িস্টিিাভফূয দমফ স্টভিস্টস্রা দদ্স্টখ 

স্টভিস্টস্রাভূ স্ট ি দযভনআ ফফ। স্টিন্তু ে ডাঈন দ্ধস্টযফয অভযা ধফয দনআ ভাস্টফে ফযিভ ম্ভাফয ন্তফতযতী 
জেৎ স্টনফআ স্টিেীর। দিাফনা ভাস্টফফে আফরক্ট্রফনয বয েরপ ফফরয ভান, এফং ফযা দখাফন ভািলত দচৌম্বি 

ফফরয দচফ দফস্ট স্টিারী। স্টিন্তু অভাফদ্য ভাস্টফে িযান্ডাডত ভফডফরয দ্রৃফিভূ স্টনফ েস্ট য। দিঈ চাআফর, 

দিান ধযফিয ন্তফতযতী জেৎ ীভাীনযায যত দভফন ফযতভাফনয িান্ডাডত ভফডফরয জন্ম দদ্ দআ ম্ভাফযযায স্টফিায 

স্টাফ িযফয াফয। স্টযনস্টে ফৃৎ স্থাস্টনি ভাত্রায দক্ষফত্র দমভন দদ্ফখস্টছরাভ, দযভনআ এআ ম্ভাফযযা স্টফিায িয দছাফো 
যাফয স্টিছু অফ মা না, িাযি অভযা আস্টযভফধযআ দদ্ফখস্টছ এআ িযান্ডাডত ভফডর অভাফদ্য ভাস্টফেফি ফিতনা িযফছ। 

এআ ধযাফ অভযা দম যি ফিতনা িযরাভ দস্টে যীক্ষিফমােয। অফেয ঈদ্াযিগুফরাফয অভযা দদ্ফখস্টছ, দম খুফ 

দফস্ট স্টবন্ন ধযফিয ভাস্টফফেয, দমখাফন ফযা ফৃৎ স্থাস্টনি ভাত্রা ংখযা স্টবন্ন, যুরনাভরূি ম্ভাফযযা িভ না স্টি দফস্ট 

যাফয স্টিছু অফ মা না। স্টিন্তু িাছিাস্টছ ধযফিয ভাস্টফে ভফূয ম্ভাফযযায স্টফিাফযয গুরুে অফছ। ীভাীনযায 

যত ভফয দম আস্টযাফ ভাস্টফে এফিফাফয সুস্টফন্যি বাফফ রৄরু  যায ম্ভাফযযা ফফচফ দফস্ট। দম ভাস্টফে ময 

দফস্ট স্টফন্যি যায ম্ভাফযযায স্টফিায যয িভ। এয িত অস্টদ্ ভাস্টফে প্রা ুফযাুস্টয সুলভ িািায িিা, 
ল্পস্টিছ ুস্টফন্যিযা ফাফদ্। দমভন স্টফন্যিযা অভযা অিাফয স্টফস্টবন্ন স্টদ্ি দিফি অা ভাআফো ফফবয ভফধয 
দদ্ফখস্টছ। ভাস্টস্ফস্টয যফিয মা মা দ্াস্টফ, এআ মতফফক্ষি যাফদ্য াফি ুফযাুস্টয স্টভফর মা। ফশ্য এআ ে-ডাঈন 

যিফি বুর ফা স্ট ি প্রভাি িযফয অভাফদ্য স্টযভা দি অফযা ূক্ষ্ম ফয ফফ। দমো বস্টফষ্যফযয দিাফনা িৃস্টত্রভ 

ঈগ্র দিফি িযা ম্ভফ। 

যয ফছয অফে ভানুল দবফফস্টছফরা ৃস্টিফী ফুস্টঝ নন্য াধাযি স্টিছু, এফং এো ভাস্টফফেয এফিফাফয দিফি 

ফস্টস্থয। এখন অভযা জাস্টন অভাফদ্য এআ েযারাস্টেফযআ যয স্টফস্টরন নক্ষত্র যফফছ, মাফদ্য ফনফিযআ স্টনজস্ব 

গ্র অফছ। এফং ভাস্টফফে এযিভ েযারাস্টে অফছ যয স্টফস্টরন। অয এআ ধযাফ অফরাস্টচয পরাপর দিফি 
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দদ্খা মা অভাফদ্য এআ ভাস্টফেো এভন ফনি ভাস্টফফেয বীফড় এিো। এফং এআ ভাস্টফফে প্রিৃস্টযয প্রিাশ্য 

স্টনভাফরী নন্য ন। মাযা অা িফযস্টছফরন দম এভন এিো াস্টফতি যি িািফফ দমখান দিফি অভাফদ্য বদ্নস্টিন 

দ্ািতস্টফদ্যা স্বরূ স্টনধতাস্টযয ফফ যাফদ্য জন্য এো রৃঃংফাদ্। অভযা ফৃৎ স্থাস্টনি ভাত্রায ংখযা ফা ন্তফতযতী জেফযয 

অিৃস্টয, দমো ন্যান্য দবৌয দ্রৃফফিয ভান (দমভন আফরক্ট্রফনয  ন্যান্য িস্টিিায বয  অধান) স্টনধতাযি িফয, 

নুভান িযফয াস্টয না। ফযং এফ ংখযা দিফি অভযা দিান দিান স্টফিল্প আস্টযা পাআনভযান দমােপফর ং 

দনফফ দো স্টনধতাযি িস্টয। 

ভফন ফে অভযা স্টফজ্ঞাফনয আস্টযাফ এভন এি োস্টন্তরফে এফ দৌফছস্টছ মখন রক্ষয ম্পফিত এফং দবৌয যি িখন 

গ্রিফমােয  দ ম্পফিত অভাফদ্য ধাযিা ফদ্রাফয ফফ। দদ্খা মাফে, দভৌস্টরি দ্রৃফিভফূয ভান, এফং এভনস্টি 

প্রিৃস্টযয প্রিাশ্য স্টনভ ভফূয স্বরূ, দিাফনা দমৌস্টিি িাযি ফা দবৌযস্টফস্টধ দ্বাযা স্টনস্টেয ন। এফ দ্রৃফি এফং 
এফ দবৌযস্টফস্টধ ভিু বাফফ দমফিাফনা ভান  স্বরূ ধাযি িযফয াফয, মযক্ষি যাযা স্টভফর এিস্টে সুংয োস্টিস্টযি 

যি বযস্টয । এফয ফশ্য অভাফদ্য স্টনফজফি „স্টফফল স্টিছু‟ বাফায ভানফী চাস্টদ্া, ফা এভন দিাফনা যি অস্টফষ্কায 

িফয দপরায অা দমো দ্ািতস্টফজ্ঞাফনয ির অআন ধাযি িযফফ যা ূযি  না। স্টিন্তু িী অয িযা, প্রিৃস্টয 

এভনআ। 

দদ্খা মাফে, ম্ভাফয ভাস্টফেভফূয এি স্টফার চাযিবূস্টভ যফফছ। ফশ্য, অভযা ফযয ধযাফআ দদ্খফফা, এফদ্য 

ভফধয দমফ ভাস্টফফে অভাফদ্য ভয জীফফনয স্টিে ম্ভফ যাযা যীস্টযভয দ্ূরতব। অভযা এভন এি ভাস্টফফে ফা 

িস্টয দমখাফন জীফন ম্ভফ ফফছ, স্টিন্তু এো মস্টদ্ এিেু ূক্ষ্ম বাফফ অরাদ্া ফযা, যাফর অভাফদ্য ভয স্বত্তা 
এখাফন স্টেিফযা না। এআ দম ূক্ষ্ম-ভন্ব এ দিফি অভযা িী ফুস্টঝ? এফয স্টি প্রভাস্টিয  দম ভাস্টফে অফর দিাফনা 
দ্াভ ৃস্টিিযতায ভান নিা বযস্টয? নাস্টি স্টফজ্ঞান অভাফদ্য ন্য দিাফনা ফযাখযা স্টদ্ফয াফয? 
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[নুফাদ্ফিয দনাে] 

ব্দািতঃ 

অস্টদ্ ফাআফফর   - Old Testament 

ফিতারী স্টফফেলি    – Spectrum Analysis 

েযারাস্টেুঞ্জ    – Cluster of Galaxies. 

নুস্টভস্টয     – Assumption 

ভাস্টফফস্ফাযি    – Big Bang 

ভাআফোফব েবূস্টভ   – Microwave Background 

স্টঝযস্টঝয     – Static 

স্টস্ফস্টয     – Inflation 

চদ্বয স্টফন্দু    – Singularity 

সুলভযা     – Uniformity 

প্রােস্টস্ফযভাস্টফে   – Preinflationary Early Universe 

ীভাীনযায যত    – No Boundary Condition 

ফযস্টযচায    – Interference 

স্টফন্যিযা    - Irregularity 

ভেযা    – Homogeneity 

দজযাস্টযস্টফতজ্ঞান    – Cosmology 

ূক্ষ্ম-ভন্ব    – Fine-Tuning 

স্টনরুি     – Derive 
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৭.দ্ৃশ্যয ফরৌস্টিি 

 

বচস্টনি ঈিিা অফছ, স্টা ম্মােফদ্য যাজেিাফর (স্টিিূফত অনুভাস্টনি ২২০৫ -১৭৮২) এিস্টদ্ন 

অভাফদ্য এআ ভাজােস্টযি স্টযফফ রে ারে ফ দেফরা।  াৎ িফযআ অিাফ দদ্খা দমফয রােফরা দ্ো ূমত। 
যাফদ্য যাফ ভানুফলয রৃফবতাফেয ীভা দনআ। এফ দদ্ফখ ম্মাে এি স্টফখযায যীযিাজফি ফরফরন দ দমন স্টযস্টযি 

ূমতগুফরাফি যীয দভফয ধ্বং িফয দপফর। স্টফস্টনভফ যীযিাজফি দদ্া ফরা ভযফেয ফস্টেিা। স্টিন্তু যীযিাফজয 

স্যী দআ ফস্টেিা চুস্টয িফয। ফয দআ যাফধ যাফি (স্যীফি) স্টনফতান দদ্া  চাঁফদ্। 

দ্ ূফমতয এিো দৌযজেৎ দম ভনুষ্য ফফাফয ঈফমােী ফয াফয না, দ ফযাাফয চাস্টনজফদ্য ধাযিা স্ট ি 

স্টছফরা। এখন অভযা জাস্টন দম, ফাড়স্টয ূমত িািফর েযাস্টনং (দৌিমত ফৃস্টদ্ধয রফক্ষয দযাফদ্ ুফড় ফাদ্াস্টভ া) এয 

সুফমাে মযআ ফাড়িু না দিন, এভন এিো দৌযজেফয জীফফনয স্টফিা প্রা ম্ভফ। এফং এয িাযি রৄধুভাত্র 

বচস্টনি ঈিিা িস্টল্পয দআ নী েযভ ন। অফর এভন গ্র িািা ম্ভফ দমো এিাস্টধি নক্ষত্রফি প্রদ্স্টক্ষি 

িযায ভ দফ নী যাভাত্রা িাফি। ন্তয দফ স্টিছু ভ ধফয। স্টিন্তু দ্ীঘত ভ ধফয সুলভ যাভাত্রা, দমো 
জীফফনয স্টফিাফ প্রফাজনী, িািায ম্ভাফনা িভ। দিন? দো দফাঝায জন্য অসুন অভযা এিদ্ভ যরযভ এিো 
ফরনক্ষত্রফযফিা দদ্স্টখ। এআ ফযফস্থা ূমত অফছ রৃআো, পফর এফদ্যফি ফফর স্টদ্বস্টভি নক্ষত্রফযফস্থা। অিাফ অভযা ময 

যাযা দদ্স্টখ যায প্রা ফধতিআ ফে এ ধযফনয স্টদ্বস্টভি নক্ষত্র ফযফস্থায দ্স্। স্টনফচয স্টচফত্র দমভন দদ্খাফনা ফফছ, 

এিদ্ভ যরযভ নক্ষত্রফযফস্থাফয স্টস্থস্টযীর িক্ষি াা ম্ভফ রৄধুভাত্র িফি বাফফআ। এখন এফ িক্ষফি 

দিাফনা গ্র িািফর দদ্খা মাফফ িখফনা দআ গ্রস্টে স্টযঈত্তপ্ত অফায িখফনা স্টযীযর ফ ড়ফছ। পফর দখাফন 

জীফফনয স্টফিা ম্ভফ ন। ফস্থা অফযা খাযা ফ মা মস্টদ্ রৃস্টেয ফদ্ফর এিগুে নক্ষত্র স্টনফ এআ ফযফস্থাস্টে েফড় 

ফ । 

অভাফদ্য দৌযজেৎ দফ “বােযফান” িাযি এয এভন স্টিছু বফস্টিয যফফছ মা না িািফর এখাফন জস্টের জীফফনয 

ূচনাআ ম্ভফ ফযা না। দমভন স্টনঈেফনয ূত্র ফরফছ গ্রভফূয িক্ষি ফফ,  ফৃত্তািায, না  ঈফৃত্তািায 

(ঈফৃত্ত ফনিো চযাপ্টা ফৃফত্তয ভফযা দমোয এিস্টদ্ি এিেু রম্বাফে ন্য স্টদ্ি এিেু চাা)। এিো ঈফৃত্ত িযো 

চযাপ্টা দো প্রিা িযা  দম ংখযা স্টদ্ফ যায নাভ দিিস্টফভূখীযা। এয ভান িাফি ূন্য দিফি এি এয ভফধয। 
দিাফনা ঈফৃফত্তয দিিস্টফভূখীযা ূফন্যয িাছািাস্টছ ফর দফাঝা মা এস্টে প্রা এিো ফৃফত্তয ভফযা। ন্য স্টদ্ফি 

দিিস্টফভূখীযা এফিয িাছািাস্টছ ফর ঈফৃত্তস্টে ফ ফড় এফিফাফয চযাপ্টা। গ্রভূ ুফযাুস্টয ফৃত্তািায িক্ষফি 

দঘাফয না দদ্ফখ দিরায দফ ভনিফি বুফেস্টছফরন। দমভন ৃস্টিফীয দিিস্টফভূখীযা ২ যাং। ভাফন এয িক্ষি 

স্ট ি ফৃত্তািায ন যফফ ফৃফত্তয িাছািাস্টছ। ফয দদ্খা দেফছ, এ ফযাাযো অফরআ স্টফযাে দৌবাফেযয। 
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ৃস্টিফীফয দভৌসুস্টভ অফাায দম ধাযা, দো স্টনধতাস্টযয  ৃস্টিফীয স্টনফজয ফক্ষয ঈয ঘূিতফনয যরস্টে িক্ষফি 

ূফমতয চাস্টযস্টদ্ফি ঘূিতফনয যফরয যুরনা দফর িািায িাযফি। দমভন ীযিাফর ঈত্তয দভরু ূফমতয দিফি দ্ূফয দফর 

িাফি। মস্টদ্ এভ ৃস্টিফী ূফমতয ফফচফ িাফছ িাফি – ৯১.৫ স্টভস্টরন ভাআর, দমখাফন জুরাআফয স্টদ্ফি দ্ূযে  

৯৪.৫ স্টভস্টরন ভাআর- যাযয দআ দ্ূযে ব্রযস্টদ্ধয দচফ এআ িায ফ িািায প্রবাফআ দফস্ট স্টযরস্টক্ষয । স্টিন্তু 

দম ফ গ্রফয িক্ষফিয দিিস্টফভূখীযা ফনি দফস্ট যাফদ্য দক্ষফত্র ূমত দিফি দ্ূযফেয এআ হ্রা-ফৃস্টদ্ধয প্রবাফ 

ফনি দফস্ট। দমভন, ফুধ গ্রফয দিিস্টফভূখীযা ২০ যাং া, গ্রস্টে মখন ূফমতয ফফচফ িাফছ িাফি 

(দস্টযফস্টরন) দ ভিায যাভাত্রা, মখন ফফচফ দ্ূফয িাফি (এস্টফস্টরন) যায দচফ ২০০ স্টডস্টগ্র 

পাফযনাআফেয দফস্ট । অফায ধরুন অভাফদ্য ৃস্টিফীয দিিস্টফভূখীযা মস্টদ্ এি এয িাছািাস্টছ ফযা যাফর, 

িক্ষফি ূফমতয স্টনিেযভ স্টফন্দুফয দৌছাফর অভাফদ্য ফ ভদূ্র েেফে িফয পুেফযা অফায দ্ূযযভ স্টফন্দুফয দেফর 

যাযা জফভ এফিফাফয ফযপ ফ দময। িতাৎ অভাফদ্য ীফযয ছুস্টে ফা গ্রীফেয ছুস্টে দিাফনাোআ অযাফভ িােফযা না। 

পফর দদ্খা মাফে, িক্ষফিয খুফ দফস্ট দিিস্টফভূখীযা জীফন স্টফিাফ াি ন। যাআ অভযা দফ বােযফান দম 

অভাফদ্য ৃস্টিফীয দিিস্টফভূখীযা প্রা ূফন্যয িাছািাস্টছ। 
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অভাফদ্য ূফমতয বয এফং যা দিফি অভাফদ্য দ্ূযফেয স্টাফফ অভযা দফ বােযফান। িাযি এিো নক্ষফত্রয বয 

দিফিআ অফর স্টনধতাস্টযয  িী স্টযভান স্টি এো স্টফস্টিস্টযয িফয। ফফচফ ফড় নক্ষত্র অভাফদ্য ূফমতয প্রা এি 

গুি বাযী ফয াফয, অফায ফফচফ দছাফো নক্ষত্র ফয াফয অভাফদ্য ূফমতয বফযয প্রা এি বাফেয 

এিবাফেয ভান। অফায ূমত দিফি ৃস্টিফীয দম দ্ূযে, যাফয ূফমতয বয মস্টদ্ ২০ যাং িভ ফা দফস্ট ফযা 
যাফর ৃস্টিফী  ভঙ্গফরয দচফ ীযর ফ দময, িফা ফযা ফুফধয দচফ ঈত্তপ্ত। 

স্টফজ্ঞানীযা দম দিাফনা নক্ষফত্রয জন্য স্টনস্টদ্তি দ্ূযফে এিো ংিীিত স্থান ংজ্ঞাীয িফযন ফাফমােয স্টাফফ। এ স্থাফনয 

যাভাত্রা এভন  দমন এখাফন জর যযর ফস্থা িািফয াফয। এআ ফাফমােয জাোফি ফনিভ স্টফজ্ঞানীযা 
“দোস্টিরি‟ দজান” ফফরন। িাযি ফুস্টদ্ধভান প্রািীয স্টিফেয জন্য প্রফাজনী যযর জর এখাফনআ িািা ম্ভফ, দম 

িাযফি এখানিায যাভাত্রাফি ফরা  “এিদ্ভ স্ট িস্ট ি”। অভাফদ্য দৌযজেফযয এআ ফাফমােয জাো 

এফিফাফযআ রু। স্টিন্তু দৌবাফেযয ফযাায ফরা অভাফদ্য এআ ৃস্টিফী স্ট ি দআ ংফআ ফড়ফছ। 
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স্টনঈেন স্টফো িযফযন অভাফদ্য এআ দ্ভুয বাফফ ফাফমােয দৌযজেৎ “স্টফস্টক্ষপ্তযা দিফি এভস্টন এভস্টনআ রৄধু 
প্রিৃস্টযয স্টনভ দভফনআ ঈদু্ভয  স্টন”। ফযং স্টযস্টন ফফরস্টছফরন, ভাস্টফফেয এআ সুংেযযা “ইেফযযআ ৃস্টি, এফং রৄরু 

িফয দদ্ফায ফয এখফনা মতন্ত স্টযস্টনআ স্টে বাফফ এআ ফস্থা ফজা দযফখফছন।” এযিভ বাফায িাযি ফশ্য 

ফজআ নুফভ।মস্টদ্ ুফযা ভাস্টফফে অভাফদ্য দৌযজেযোআ এিভাত্র জেৎ ভফন িযা  যাফর এআ দম এয এয 

প্রা ম্ভফ িািযার স্টভফর অভাফদ্য স্টিেফি ম্ভফ িফয যুফরফছ, অভাফদ্য স্টফেফি িফযফছ ভনুষ্যফান্ধফ, যা 
দদ্ফখ স্টযযআ ভফন ধাঁধায ৃস্টি ফয াফয। স্টিন্তু ১৯৯২ াফর প্রিভ এিো গ্রফয স্টিে স্টনস্টশ্চয  দমো অভাফদ্য 

ূমত ফযযীয ন্য এিস্টে নক্ষত্রফি প্রদ্স্টক্ষি িযফছ। এখন অভযা এভন াজাযো গ্রফয িিা জাস্টন। এফং এ স্টনফ 

িাফযা স্টদ্বধা দনআ দম ভাস্টফফেয স্টফস্টরন স্টফস্টরন নক্ষফত্রয ভফধয এভন গ্র অফছ অফযা ংখয। পফর অভাফদ্য গ্র 

ফযফস্থায এআফ িািযার- এিি ূমত, দৌযবয এফং ূমত দিফি ৃস্টিফীয দ্ূযফেয বদ্ফ ভন্ব- এগুফরা ৃস্টিফীফি দম 

রৄধুভাত্র ভানুফলয জন্য স্টফফলবাফফ বযস্টয িযা ফফছ, যায প্রভাি স্টাফফ দজায াস্টযফফছ। এখন অভযা জাস্টন ফ 

ধযফনয গ্রআ অফছ। যাফদ্য দিাফনা দিাফনাোফয–ন্তয এিোফয দযা স্টনস্টশ্চয- জীফফনয স্টিে ম্ভফ। অয এোফযা 
দফাঝাআ মা, দিাফনা গ্রফয দিাফনা িা মখন যায চাযাফয জেৎফি খুঁস্টেফ যীক্ষা িযফফ, যখন দদ্খফফ দম দো 
স্ট ি স্ট ি যাফদ্য জীফফনয স্টিফেয ঈফমােী। 
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দফলয এআ িিাোফি এিো বফজ্ঞাস্টনি নীস্টযফয স্টযিয িযা ম্ভফ: অভাফদ্য স্টিে স্টনফজআ, িখন এফং দিান 

ফস্থান দিফি অভাফদ্য ফক্ষ ভাস্টফেফি মতফফক্ষি িযা ম্ভফ, দো স্টনধতাযি িফয। িতাৎ, অভাফদ্য োয 

স্টিেআ, অভযা স্টনফজফদ্যফি িী ধযফনয স্টযফফফয ভফধয খুঁফজ াফফা, যায স্টনধতাযি। এ নীস্টযফি ফফর রৃফতর 

নৃফিিীিযায নীস্টয। (এিেু ফযআ অভযা দদ্খফফা দিন এফি “রৃফতর” ফরা ফে।) “নৃফিিীিযায নীস্টযয” ফদ্ফর 

অফযা বাফরা ফযা মস্টদ্ ফরা ফযা “স্টনফতাচি নীস্টয”, িাযি এ নীস্টযফয িীবাফফ অভাফদ্য স্বী স্টিে ম্পফিত জ্ঞানআ 

ম্ভাফয ির ফস্থায ভধয দিফি দআ ফ ফস্থাফি ফাছাআ িফয দপরফছ দমখাফন জীফফনয স্টিে ম্ভফ, দোআ ফরা 
। 

এফ রৄনফয দ্তফনয ভয ভফন ফর, রৃফতর নৃফিিীিযায নীস্টযয াাফময বফজ্ঞাস্টনি নুভান িযা ম্ভফ। ঈদ্াযি 

স্বরূ, দম প্রফশ্নয ঈত্তফয এ নীস্টযয প্রফাে ফফছ দো ফে, ভাস্টফফেয ফ িয? এিেু ফযআ অভযা দদ্খফফা, 
অভাফদ্য স্টিফেয জন্য দমফ দভৌর দ্যিায যায এিো ফে িাফতন, মা বযস্টয  নক্ষফত্রয ভফধয অফযা ারিা 
দভৌরভূ যান্না ফ। এআ িাফতন ফয সুাযফনাবা স্টফফস্ফাযি ফ নক্ষত্র দিফি স্টছেফি দফস্টযফ অফ, এফং ফয 

 ান্ডা ফ নযুন প্রজফন্ময দিাফনা দৌযজেফযয দিাফনা গ্রফ াস্টজয । ১৯৬১ াফর দ্ািতস্টফজ্ঞানী যফােত ডাআি 

মুস্টি দদ্খান দম এআ প্রস্টো ম্পন্ন ফয প্রা ১০ স্টফস্টরন ফছয প্রফাজন। যায ভাফন, ভাস্টফফেয ফ ন্তয য 

ফছয ফফআ। অফায ভাস্টফে ১০ স্টফস্টরন ফছফযয দচফ খুফ ুযাযন া ম্ভফ ন। িাযি যাফর নক্ষত্রভফূয ফ 

জ্বারানী দল ফ মাায িিা। স্টদ্ফি অভাফদ্য স্টিফেয জন্য ঈত্তপ্ত নক্ষত্রভন্ডরীয প্রফাজন। যএফ, 

ভাস্টফফেয ফ স্টনশ্চআ প্রা ১০ স্টফস্টরন ফছয। এআ স্টাফ এফিফাফয ুঙ্খানুুঙ্খ ন, যফফ িাছািাস্টছ। ফযতভান 

যিয-ঈাত্ত ভফয স্টফে ফযাং ফস্টছফরা অজ দিফি ১৩.৭ স্টফস্টরন ফছয অফে। 

ভাস্টফফেয ফফয দক্ষফত্র অভযা দমভন দদ্খরাভ, নৃফিিীি নীস্টযয াাফময দিাফনা দবৌয চরফিয সুস্টনস্টদ্তি ভান 

াা না দেফর, স্টফস্টবন্ন ম্ভাফয ভাফনয এিো স্টফিায াা মা। িাযি অভাফদ্য স্টিে ফনি ভ দিাফনা 
চরফিয এফিফাফয সুস্টনস্টদ্তি ভাফনয ঈয স্টনবতয িফয না, ফযং দফ চরফিয দম ভান অভযা দদ্স্টখ যায িাছািাস্টছ 

স্টিছু িািফর চফর। এ ছাড়া দদ্খা মা, অভাফদ্য জেৎ-এয ফস্থা নৃফিিীিযায নীস্টয দিফি প্রাপ্ত ীভায ভফধয 
ড়াো অভাস্টয স্টিছু ন। ফযাখযা িফয ফরফর, ধরুন িক্ষফিয দিিস্টফভূখীযা ূন্য দিফি ০.৫ ভফধয ফর দো 
জীফফনয ঈফমােী। দ দক্ষফত্র দিিস্টফভূখীযায ভান ০.১ দদ্ফখ খুফ ফাি ায স্টিছু দনআ, িাযি ম্ভফয 

ভাস্টফফেয ির গ্রফয ভফধয মফিি ংখযি গ্র াা মাফফ মাফদ্য দিিস্টফভূখীযা এযিভ দছাফো। স্টিন্তু মস্টদ্ দদ্খা 
দময ৃস্টিফীয িক্ষি ুফযাুযী ফৃত্তািায, িতাৎ মস্টদ্ দদ্খা দমফযা এয দিিস্টফভূখীযা, ধযা মাি, 

০.০০০০০০০০০০১ যাফর স্টযযআ দো ফযা এফিফাফয স্টফফল দিাফনা ফযাায। এফং যখন অভযা প্রশ্ন িযযাভ, 

দিন এআ দ্ভুয এিো গ্রফ অভযা ফা িযস্টছ। এ ধাযিাফি ফনি ভ ফরা  ভধযভযায নীস্টয। 

বদ্ফেফভ গ্রফয িক্ষফিয অিায, ূফমতয বয, এফং ন্যান্য চরিভফূয দম স্টভরন অভযা দদ্স্টখ দোফি 

স্টযফফফাদ্ভুয অখযা দদ্া । িাযি, এোয ঈদ্ভফ ফফছ অভাফদ্য াস্টযাফতয ঘেনাফস্টরয বদ্ফংফমাফে, 

প্রিৃস্টযয দভৌস্টরি স্টনভভূফয দিাফনা স্টফচুযস্টয দিফি ন। অভাফদ্য স্টযভািৃয ভাস্টফফেয ফ এভন এিো 
স্টযফফফাদ্ভুয চরি। দিন না, অভযা দম ফস্থান দিফি এ ফ ভাস্ট যায অফে ভাস্টফে স্টছফরা, ফয িািফফ 

স্টিন্তু অভযা ফা িযফ এআ ফযতভান মুফে, িাযি ভাস্টফফেয আস্টযাফ এোআ দআ ভ দমখাফন জীফফনয স্টিে ম্ভফ 
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ফফছ। যাআ স্টযফফফাদ্ভুয বদ্ফংফমাে দফাঝা জ, িাযি অভাফদ্য এআ ফাস্থান ভাস্টফফেয এভন অফযা ফনি 

স্থাফনয ভফধয এিো। অয অভাফদ্য স্টিে দযা ফশ্যআ দযভন এিো স্থাফন িািফফ দমখাফন জীফন ম্ভফ। 

রৃফতর নৃফিিীিযায নীস্টয স্টনফ দযভন দিাফনা যিতস্টফযফিতয ূচনা স্টন। স্টিন্তু এখন অভযা এআ নীস্টযয অফযা দ্ৃঢ় 

এিো রূ স্টনফ অফরাচনা িযফফা, দমো এভনস্টি ফনি দ্াস্টিতস্টফজ্ঞানীয দফ ছি। দ্ৃঢ় নৃফিিীিযায নীস্টয 

নুমাী অভাফদ্য স্টিে রৄধুভাত্র অভাফদ্য স্টযফফফয ফস্থায ঈযআ ীভা অফযা িফয না, এভনস্টি প্রিৃস্টযয 

দভৌস্টরি স্টনভ ভফূয ঈাদ্ান এফং স্বরূ স্টনধতাযি িফয। এ ধাযিায ঈদ্ভফ ফফছ িাযি রৄধুভাত্র অভাফদ্য 

দৌযজেফযয বফস্টিাফরীআ দম দ্ভুযবাফফ ভানফ জীফফনয স্টফিাফয ঈফমােী, যা ন । ফযং ুফযা ভাস্টফফেয 

বফস্টিাফস্টরআ জীফন স্টফিাফয ঈফমােী, দমো ফযাখযা িযা দফ িস্ট ন। 

দআ াআফড্রাফজন, স্টস্টরাভ এফং ল্প স্টিছু স্টরস্টিাভ স্টনফ েস্ট য অস্টদ্ভাস্টফে িীবাফফ স্টফফস্টযতয ফ এভন এিো 
ভাস্টফফে স্টযিয ফরা, দমখাফন ফুস্টদ্ধভান জীফন ধাযিিাযী ন্তয এিো স্টফে অফছ, দো এি স্টফযাে আস্টযা। 
দমভনো অভযা অফেআ ফফরস্টছ, প্রিৃস্টযয ফরভূফি ফয ফফছ স্ট ি দযভন দমভনো ফর অস্টদ্ দভৌরগুফরা দিফি 

বাযী দভৌরভূ –স্টফফলিফয িাফতন- ঈৎন্ন ফয াফয এফং ন্তয িফি স্টফস্টরন ফছয দআ িাফতন স্টস্থস্টযীর 

িাফি। অভযা মাফদ্যফি নক্ষত্র ফস্টর এযাআ অফর এবাফফ বাযী দভৌর যান্না িযায চুস্টি। যাআ রৄরুফয দভৌস্টরি 

ফরভূ এভন ফয ফফ দমন এধযফফনয নক্ষত্রুঞ্জ েস্ট য া ম্ভফ । এফ েযারাস্টে এফং নক্ষফত্রয ূচনা 
ফস্টছফরা অস্টদ্ ভাস্টফফেয ঘনফেয আলৎ ভেযা দিফি। অস্টদ্ ভাস্টফে প্রা ুফযাুস্টয সুলভ া স্বফত্ত 

বােযেফভ যাফয ১০০,০০০ বাফেয এিবাে নুাফয ঘিফেয স্টফচুযস্টয স্টছফরা। ফশ্য রৄধু এফ যাযিাফদ্য স্টিে 

এফং যাফদ্য ভফধয অভাফদ্য ে নিাযী ঈাদ্াফনয স্টিেআ মফিি ন। এফ নক্ষফত্রয ন্তফতযতী স্টো-প্রস্টযস্টোফি 

এভন ফয ফফছ দমন যাফদ্য দিঈ দিঈ দলফভল স্টফফস্ফাস্টযয , এফং এভন বাফফ স্টফফস্ফাস্টযয  দমন দো 
যাফদ্য ভধযিায বাযী দভৌরভূফি ূফন্য ছস্টড়ফ স্টদ্ফয াফয। এছাড়া প্রিৃস্টযয স্টনভ ভূফি এভন ফয ফফছ 

দমন স্টফফস্ফাযফিয দ ফ ঈস্টেিাং অফায জভাে দফঁফধ নযুন প্রজফন্ময নক্ষত্র ে ন িফয, অয দ ফ বাযী দভৌর 

স্টভফর যাফদ্য স্টঘফয গ্রভূ ৃস্টি । অভাফদ্য স্টফিাফয জফন্য দমভন অস্টদ্ ৃস্টিফীফয ধাযাফাস্টি স্টিছু ঘেনা ঘেফয 

ফফছ, দযভনআ অভাফদ্য স্টিফেয জন্য অন্তনাক্ষস্টত্রি এফ ফযাাযগুফরা ঘেফয ফফছ ধাযাফাস্টি বাফফআ। দম 

ির ঘেনাফরীয ভধয স্টদ্ফ ভাস্টফে স্টফফস্টযতয ফফছ দগুফরা দমভন প্রিৃস্টযয দভৌস্টরি স্টনভভূফয এিো াভযাফস্থা 
দ্বাযা স্টনস্টেয, দযভনআ এফ স্টনভভূফয স্টভিস্টস্রাআ অভাফদ্য স্টিেফি ম্ভফ িফয যুফরফছ। 

এআ ুফযা ফযাাযোআ দম মফিি বদ্ফংফমাফেয পর দো ১৯৫০ াফর প্রিভ নুধাফন িফযন দিড ফর। ফর 

স্টফো িযফযন ির যাাস্টনি দভৌর অফর েস্ট য ফফছ াআফড্রাফজন দিফি, দমোফি স্টযস্টন স্টযযিায প্রািস্টভি 

ঈাদ্ান ভফন িযফযন। াআফড্রাফজন যভািুয স্টনঈস্টক্লা ফে ফফচফ যরযভ িাযি, এস্টে রৄধ ুএিস্টে দপ্রােন 

িফা যায াফি িখফনা এিস্টে ফা রৃস্টে ঙ্গী স্টনঈট্রন স্টনফ েস্ট য। (াআফড্রাফজফন ফা ন্য দিাফনা স্টনঈস্টক্লাফয 

স্টফস্টবন্ন রূ, দমখাফন দপ্রােন ংখযা এিআ িািফর স্টনঈট্রন ংখযা স্টবন্ন স্টবন্ন  যাফদ্যফি ফফর অআফাফো)। এখন 

অভযা জাস্টন, রৃস্টে ফা স্টযনস্টে দপ্রােন স্টনফ েস্ট য স্টস্টরাভ,  স্টরস্টিাভ স্টনঈস্টক্লা খুফ ল্প স্টযভাফি রৄরু দিফিআ 

ৃস্টি ফস্টছফরা, মখন ভাস্টফফেয ফ স্টছফরা ২০০ দফিফন্ডয ভয। ফশ্য জীফফনয স্টফিা অফযা জস্টের ফ 

দভৌফরয ঈয স্টনবতযীর। এফদ্য ভফধয ফফচফ গুরুেূিত ফে িাফতন, দমো ির বজফ যাফনয স্টবস্টত্ত। 
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মস্টদ্ দিঈ চাআফর ফুস্টদ্ধভান িস্টম্পঈোফযয ভয “জীফন্ত” দিাফনা জীফ িল্পনা িযফয স্টনফয াফয দমগুফরা ন্যান্য 

দভৌর, দমভন স্টস্টরিন, দ্বাযা েস্ট য। স্টিন্তু িাফতন ছাড়া স্বযস্ফুযত বাফফ জীফফনয স্টফফযতন ম্ভফ ফযা িী না যা স্টনফ 

ফি অফছ। িাযিো িাফতন স্টিবাফফ ন্য দভৌর ভফূয াফি যাাস্টনি ংফমাে ে ন িফয যায িাস্টযেস্টয 

খুস্টেনাস্টেয াফি জস্টড়য। দমভন িাফতনডাআ োআড স্বাবাস্টফি যাভাত্রা েযাী, এফং জীফচফজ্ঞাস্টনিবাফফ খুফআ 

গুরুেূিত। স্টদ্ফি স্টস্টরিন দমফয ু মতা াযস্টিফয িাফতফনয স্ট ি স্টনফচআ ফস্টস্থয, এফদ্য যাাস্টনি বফস্টিয 
ফনিো িাছািাস্টছ। স্টিন্তু স্টস্টরিন ডাআোআড, ফা দিাােতজ, পুপুফয দচফ ািফযয ভফধযআ দফস্ট িাফজয। 

যফু এভন জীফন ফযা স্টফিস্টয ফয াযফযা দমখাফন প্রািীযা দে বফয স্টস্টরিন খা, অয যযর অফভাস্টনায 

ুকুফয ডুফফ দরজ নাড়া। স্টিন্তু রৄধু স্টরস্টিাভ, াআফড্রাফজফনয  স্টস্টরাফভয ভয প্রািস্টভি দভৌর স্টদ্ফ এভন দিাফনা 
ঈদ্ভে জীফন স্টফিস্টয ফয াযফযা না। িাযি দফ দভৌর দম রৃস্টে ভাত্র স্টস্থস্টযীর িু ৃস্টি িযফয াফয যাযা 
ফরা, স্টরস্টিাভ াআড্রাআে, দমো িস্ট ন ফিতীন দিরা, এফং াআফড্রাফজন েযা। এফ দমৌফেয দিাফনাোযআ ফং 

স্টফিায িযা, ফা ন্তয এফি ফযয দপ্রফভ ড়ায দিাফনা ম্ভাফনাআ দনআ। অয এয িিায ফয এো দযা স্টযয দম 

অভযা স্টে িাফতন স্টবস্টত্তি জীফ। যাআ িীবাফফ ছ দপ্রােন স্টফস্টি িাফতন স্টনঈস্টক্লা এফং অভাফদ্য যীফযয ন্যান্য 

বাযী দভৌরভূ েস্ট য ফরা দ প্রশ্ন স্বাবাস্টফি বাফফআ এফ মা। 

প্রিভ ধাো ঘফে অস্টদ্ নক্ষফত্রয ভফধয স্টস্টরাভ জভা ায ভফধয স্টদ্ফ। এআ স্টস্টরাভ বযস্টয  রৃআস্টে াআফড্রাফজন 

স্টনঈস্টক্লা ংঘফলতয ভাধযফভ স্টভস্টরয ফ স্টস্টরাভ স্টনঈস্টক্লা ে ন িযায পফর। দম স্টি অভাফদ্য েযভ যাফখ, যা 
ৃস্টি  এআ স্টপঈন স্টফস্টোয ভাধযফভআ। এবাফফ রৃআো স্টস্টরাভ যভািু স্টভস্টরয ফ ে ন িফয দফস্টযস্টরাভ, মায 

স্টনঈস্টক্লাফ দপ্রােন অফছ চাযস্টে। দফস্টযস্টরাভ ে ন ফ মাায ফয যাস্টিি বাফফ অফযিো স্টস্টরাফভয াফি স্টভফর 

দো িাফতন ে ন িযফয াযফযা। স্টিন্তু যা ঘফে না, স্টফস্টো দফস্টযস্টরাফভয দম অআফাফোস্টে েস্ট য  দস্টে প্রা 

ফঙ্গফঙ্গআ দবফঙ্গ অফায স্টস্টরাভ স্টনঈস্টক্লা ে ন িফয দপফর। 

ফশ্য এআ ঘেনা ফদ্ফর দমফয িাফি মখন দিাফনা নক্ষফত্রয জ্বারানী াআফড্রাফজন প্রা দল ফ মা। যখন নক্ষফত্রয 

াযবাে ংকুস্টচয ফয িাফি, এয যাভাত্রা ফাড়ফয ফাড়ফয ১০০ স্টভস্টরন দিরস্টবনএ ঈফ  মা। এআ ফস্থা 

স্টনঈস্টক্লাগুফরায ভফধয ংঘলত দফফড় মা ফরগুফি, পফর স্টিছু দফস্টযস্টরাভ স্টনঈস্টক্লা ক্ষ ফ মাফায অফেআ ন্য 

স্টস্টরাভ স্টনঈস্টক্লাফয ফঙ্গ ধাক্কা খা। অয যখনআ দফস্টযস্টরাভ স্টস্টরাফভয াফি স্টভফ িাফতফনয এিো স্টস্থস্টযীর 

অআফাফো ে ন িফয। ফশ্য যাাস্টনি দমৌেভফূয দমফ স্টন্নফফ যাফদ্য জীফো ভজা িফয এি গ্লা 

দফাযডে (াআন) ান িযফফ, ফা জরন্ত দফাস্টরং স্টন জাের িযফফ, ফা প্রশ্ন িযফফ ভাস্টফে ম্পফিত, যাফদ্য ৃস্টি 

িযফয এআ িাফতনফি দমফয ফফ অফযা ফরদ্ূয। ভানুফলয ভয স্বত্তায স্টিফেয জন্য নক্ষফত্রয দিফি ঈৎন্ন এফ 

িাফতনফি অফে অফযিে ু ফন্ধফুাৎর দিাফনা স্টযফফফ দৌছাফয ফফ। এফং এো ঘফে মখন নক্ষত্রযা যাফদ্য 

জীফনচে দল িফয সুাযফনাবা অিাফয স্টফফস্ফাস্টযয , পফর িাফতন  ন্যান্য বাযী দভৌরভূ নক্ষত্রফিি দিফি 

স্টছেফি দফস্টযফ এফং ফয জভাে দফফধ গ্র ৃস্টি িফয। 
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িাফতন প্রস্তুস্টযয এআ প্রিৃাফি ফরা  স্টত্র-অরপা প্রিৃা। িাযি ংগ্রিিাযী স্টস্টরাভ অআফােফয স্টনঈস্টক্লাফয 

অফযি নাভ অরপা িস্টিিা। অয এখাফন এআ স্টনঈক্লী স্টফস্টো দলফভল এধযফিয স্টযনস্টে অরপা িস্টিিা স্টভফর 

িাফতন স্টনঈস্টক্লা বযস্টয ফে। াধাযি দ্ািত স্টফজ্ঞাফনয স্টাফ ভফয এআ স্টত্র-অরপা-প্রিৃা িাফতন বযস্টয ফায ায 

খুফআ িভ ায িিা। ১৯৫২ াফর এ ফযাাযো দখার িফয ফর নুভান িফযন- দম, এিস্টে স্টস্টরাভ 

স্টনঈস্টক্লা এফং এিস্টে দফস্টযস্টরাভ স্টনঈস্টক্লাফয স্টিয দমােপর, স্টনশ্চআ স্টফস্টো িাফতফনয দম অআফাফোস্টে ৃস্টি 

ফে যায দিাফনা এিো দিাান্োভ ফস্থায স্টিয ভান ফফ, মাফি ফফর িুযিন যত। এ যত ূযি ফর িাফতন 

ঈৎাদ্ফনয ায ফররাংফ ফৃস্টদ্ধ া। দ ভ এ ধযফনয দিাফনা দিাান্োভ ফস্থায িিা জানা স্টছফরা না। স্টিন্তু 

ফফরয যাভফতয ঈয স্টবস্টত্ত িফয, িযারফেফিয ঈআস্টরাভ পাঈরায এ ধযফিয এিো দিাান্োভ ফস্থা খুঁফজ দফয 

িফযন দমো বাযী দভৌরভফূয ঈৎাদ্ন স্টফলফ ফফরয স্টবভযফি দাি িফয। 

ফর স্টরফখস্টছফরন, “অস্টভ স্টফো িস্টয না, দম এফ যিয-প্রভাি দদ্ফখ দিাফনা স্টফজ্ঞানী এ ঈংায োনফয ফযিত 
ফফন, দম স্টনঈস্টক্লায দ্ািতস্টফদ্যায স্টনভভূ, নক্ষফত্রয ভফধয ঘস্টেয এফ ঘেনায িিা ভািা দযফখআ আো িফয 

ফানাফনা।” প্রিৃস্টযয এআফ দবৌযস্টনভাফরী দম িী স্টযভান বদ্ফংফমাফেয পর দো দফাঝায ভয স্টনঈস্টক্লায 

দ্ািতস্টফদ্যা দ ভ িাফযাআ জানা স্টছফরা না। অজিার দ্ৃঢ় নৃফিিীিযায নীস্টযফি অফযিেু খস্টযফ দদ্খায জন্য 

দ্ািতস্টফজ্ঞানীযা প্রশ্ন িযফয রৄরু িফযফছন, িী য মস্টদ্ প্রিৃস্টযয স্টনভগুফরা স্টবন্নযয ফযা? এমুফে অভযা িস্টম্পঈোয 
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ভফডর ফানাফয াস্টয মায াাফময জানা মা, স্টত্র-অরপা-প্রিৃায ায প্রিৃস্টযয দভৌস্টরি ফরভূফয ঈয িযো 
স্টনবতযীর। এ ধযফিয স্টাফ দিফি দদ্খা মা মস্টদ্ স্টিারী স্টনঈস্টক্ল ফফরয ভান ০.৫ যাং ফা যস্টড়ৎ ফফরয ভান 

৪ যাং এস্টদ্ি স্টদ্ি ফযা যাফর ির নক্ষফত্রয প্রা ফ িাফতন এফং স্টেফজন যভািুআ ধ্বং ফ দময। দআ 

ফঙ্গ ধ্বং ফযা অভাফদ্য স্টযচয জীফন স্টফিস্টয ায ম্ভাফনা। অভাফদ্য ভাস্টফফেয স্টনভ ভূফি দমআ না 
এিেু াটাফনা ফফ, ভস্টন াস্টযফ মাফফ অভাফদ্য স্টিফেয প্রফাজনী ির যতআ! 

ভাস্টফফেয দমফ োস্টিস্টযি রূাি অভযা বযস্টয িস্টয দগুফরায ঈয যীক্ষা চাস্টরফ, দ্ািত স্টফজ্ঞাফনয যিগুফরাফি 

স্টফস্টবন্ন ঈাফ াটাফর িী ঘেফফ দো স্টনিতফ সুস্টনস্টদ্তি দ্ধস্টয অফছ। এবাফফ দদ্খা মা রৄধু দম স্টিারী স্টনঈস্টক্ল 

ফর অয যস্টড়ৎফচৌম্বি ফফরয ভানআ অভাফদ্য স্টিেফি ম্ভফ িযফয ূক্ষ্মস্টন্নফফ িযা ফফছ যা-আ ন, দফস্টযবাে 

দভৌস্টরি দ্রৃফি এভন বাফফ ূক্ষ্মস্টন্নস্টফি দম যাফদ্যফি মস্টদ্ এিেুখাস্টন ফদ্রাফনা  যাফর ভাস্টফফেয গুিেয 

স্টযফযতন ঘফে মাফফ। এফং ফনিভ এো জীফফনয স্টফিাফয ফমােয ফ ড়ফফ। দমভন, মস্টদ্ ন্য স্টনঈস্টক্ল ফর, 

দমভন রৃফতর ফর অফযা দফস্ট রৃফতর য যাফর ভাস্টফফেয ফ াআফড্রাফজন স্টস্টরাফভ স্টযিয ফযা; পফর দিাফনা 
স্বাবাস্টফি যাযাআ িািফযা না। এো মস্টদ্ অফযা স্টিারী ফযা যাফর সুাযফনাবায স্টফফস্ফাযি যায ফাআফযয 

অফযিফি স্টছন্ন িফয ছুফড় স্টদ্ফয াযফযা না, পফর জীফফনয স্টফিাফ প্রফাজনী বাযী দভৌর ভদৃ্ধ গ্র বযস্টয ফযা না। 

দপ্রােন মস্টদ্ অফযা ০.২ যাং বাযী য যাফর দগুফরা ফ ক্ষ ফ স্টনঈট্রফন স্টযিয ফযা। এফং যভািুভূ 

স্টস্থস্টযীর ফ ড়য। মস্টদ্ দপ্রােফনয ে নিাযী দিাািতফদ্য স্টম্যস্টরয বয ১০ যাং স্টযফস্টযতয ফযা যাফর 

অভযা ফনি িভ ংখযি স্টস্থস্টযীর যভািু দদ্খযাভ; এভনস্টি দদ্ফখ ভফন , দিাািতফদ্য বফযয দমােপর এভন 

বাফফ দভরাফনা দমন ফফচফ দফস্ট ংখযি স্টস্থস্টযীর স্টনঈস্টক্লা েস্ট য ফয াফয। 

দিঈ মস্টদ্ ধফয দন, দম দিাফনা গ্রফ জীফফনয স্টফিা ফয িফি স্টভস্টরন ফছফযয স্টস্থস্টযীর িক্ষি প্রফাজন, 

যাফর দদ্খা মাফফ স্থাস্টনিভাত্রায ংখযা অভফদ্য স্টিে দ্বাযা স্টনধতাস্টযয। িাযি ভািফলতয ূত্র ভফয রৄধ ু ভাত্র 

স্টত্রভাস্টত্রি জেফযআ স্টস্থস্টযীর ঈফৃত্তািায িক্ষি ম্ভফ। ন্যান্য ংখযি ভাত্রায দক্ষফত্র ফৃত্তািায িক্ষি ফশ্য 

ম্ভফ, স্টিন্তু স্টনঈেন দমভনো অঙ্কা িফযস্টছফরন, দ ফ িক্ষি স্টস্থস্টযীর ফফ না। মস্টদ্ স্টযন ছাড়া ন্য ংখযি 

স্থাস্টনিভাত্রা িািফযা, যাফর এিেুখাস্টন স্টফচুযস্টয, অফাফয গ্রফয ভরৃৃ অিলতফি দমো ফয াফয, অভাফদ্য গ্রফি 

যায ফৃত্তািায িক্ষি দিফি দফয িফয,  দঁচাফনা ফি ূফমতয ফুফি, িফা দৌযজেফযয ফাআফয াস্ট ফ স্টদ্ফযা। 

পফর  অভযা ুফড় ছাআ যাভ, নআফর জফভ ফযপ। এছাড়া স্টযফনয স্টধি ভাত্রা িািফর, ভািলতী ফর দ্ূযফেয 

াফি াফি এখনিায দচফ অফযা দ্রূয হ্রা দয। স্টযন ভাত্রায জেফয, ভািলতী ফর ১/৪ গুফি হ্রাা মখন দ্ূযে 

দফফড়  স্টদ্বগুি। চায ভাত্রায দক্ষফত্র এস্টে হ্রা দফযা ১/৮ গুি, াঁচভাত্রায দক্ষফত্র ১/১৬ গুি… আযযাস্টদ্। যাআ ভাত্রা 
স্টযফনয স্টধি ফর, ূফমতয ন্তফতযতী চা, যায ভািলতী োনফি িাোিাস্টে িযফয াযফযা না। এো  দপফে 

ড়ফযা, না  ংকুস্টচয ফ এিো িৃষ্ণেহ্বফয স্টযিয ফযা। মায রৃফোআ অভাফদ্য জন্য রৃঃংফাদ্। এফং এফক্ষফত্র 

াযভািস্টফি দেফর, যস্টড়ৎফর ভািফলতয ভযআ অচযি িযফযা। িতাৎ, আফরক্ট্রনগুফরা  যভািু দিফি দফস্টযফ 

দময ফা দচাফনা ফি স্টেফ ড়ফযা স্টনঈস্টক্লাফয ঈয। মায দিাফনা দিাফনাো ঘেফরআ অভাফদ্য স্টযস্টচয 

যভািুগুফরায অয স্টিে িািফযা না। 

এআফ জস্টের ংে ন দমগুফরা ফুস্টদ্ধভান মতফফক্ষফিয ঈদ্ভফ ঘস্টেফফছ, যাফদ্য স্টফিা খুফআ বঙ্গুয স্টযস্থস্টযস্টযফয 

ফফছ ফফর ভফন । অয প্রিৃস্টযয স্টনভগুফরা দদ্ফখ ভফন  এগুফরা খুফ মত্ন িফয এভন বাফফ ূক্ষ্মস্টন্নফফ িযা, 
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দমন জীফন স্টফিাফয ম্ভাফনা স্টফনা না িফয এয খুফ িভআ াটাফনা ম্ভফ । দবৌয স্টনভভূফয খুস্টেনাস্টেফয 

এআফ ধাযাফাস্টি এফং চভিপ্রদ্ ফ বদ্ফ স্টভর না িািফর, ভানুল ফা এধযফিয জীফফয স্টস্থেআ ম্ভফ ফযা না। 

ফফচফ স্টচত্তািলতি বদ্ফংফমাে াা মা অআনিাআফনয ভাজােস্টযি দ্রৃফি ংোন্ত এিো ফযাাফয। দমভনো 
অভযা অফে ফফরস্টছ, ১৯১৫ াফর মখন স্টযস্টন এআ যি দ্াঁড় িযান, অআনিাআফনয স্টফো স্টছফরা ভাস্টফে 

স্টস্থস্টযীর, িতাৎ এো প্রাস্টযয ফে না, ংকুস্টচয ফে না। দমফয ুির দ্ািত এফি যফি অিলতি িফয, 

দফয ুস্টযস্টন যায যফি এিস্টে প্রস্টয-ভািলতী ফর অভদ্াস্টন িযফরন, দমো ভাস্টফেফি স্টনফজয ঈয স্টনফজ ংকুস্টচয 

ফ ড়া দিফি যক্ষা িফয। ন্যান্য ফফরয াফি এআ ফফরয ািতিয স্টছফরা দম, ন্যফদ্য ভয এো দিাফনা ঈৎ দিফি 

না এফ ফযং এফিফাফয স্থান-িাফরয ে ফনয ভফধযআ স্থাস্টয স্টছফরা। ভাজােস্টযি দ্রৃফি এআ ফফরয যীব্রযা স্টনফদ্ত 

িযফযা। 

মখন প্রভাস্টিয ফরা দম ভাস্টফে প্রাস্টযয ফে, যখন অআনিাআন যায যি দিফি এআ দ্রৃফিফি াস্টযয িফযন। 

এফং এো স্বীিায িফযন দম এআ দ্রৃফি ধফয দনাো যায জীফফনয ফফচফ ফড় দফািাস্টভ। স্টিন্তু ১৯৯৮ াফর 

মতফফক্ষি দিফি দদ্খা দের, ভাস্টফে প্রাস্টযয ফে েভফধতভান াফয, দমো দিাফনা স্টফফল ধযফিয স্টফিলতি ফর ুফযা 
জেৎ জুফড় িাজ না িযফর ঘোয িিা না। পফর ভাজােস্টযি দ্রৃফিফি ুনরুস্টিয িযা ফরা। এখন দমফয ুঅভযা 
জাস্টন এআ দ্রৃফফিয ভান ূন্য ন, যাআ প্রশ্ন দিফিআ মা দিন এআ দ্রৃফফিয ভান যয, মযো অভযা দদ্স্টখ? 

দ্ািতস্টফজ্ঞানীযা দিাান্োভ দভিাস্টনিযার ঘেনাফরী দিফি এ দ্রৃফফিয ভান স্টাফ িযায দচিা িফযফছন, স্টিন্তু দম ভান 

যাযা স্টাফ িফয দফফছন যা সুাযফনাবা মতফফক্ষি িফয াা প্রিৃয ভাফনয দচফ ১২০ সুচি গুফি দফী 
(িতাৎ, ১ এয স্টফ  ১২০ ো ূন্য গুি দফস্ট)। এয িত  স্টাফফ দিাফনা েড়স্টভর অফছ, িফা এভন দিাফনা ঘেনা 

এখফনা ফোচফয যফ দেফছ দমো ফরৌস্টিি বাফফ এআ ফফরয এিো স্টযক্ষুদ্রাং ফাফদ্ প্রা ফেুকুআ স্টফনা িফয 

দপফর। যফফ এিো স্টজস্টন স্টনস্টশ্চয দম ভাজােস্টযি দ্রৃফফিয ভান যায ফযতভান ভাফনয দচফ ফনি দফস্ট ফর 

দিাফনা ধযফিয েযারাস্টে েস্ট য ফায অফেআ ভাস্টফে স্টনফজআ দপফে দচৌস্টচয ফ দমফযা – পফর অফাফযা- অভাফদ্য 

জানা এআ জীফফনয স্টিে ফ ড়ফযা ম্ভফ। 

যাফর এফ িািযার দিফি অভযা িী ফুঝফফা? বােযেফভ দভৌস্টরি স্টনভভূফয খুস্টেনাস্টেয দম স্টভরন দো 
স্টযফফফাদ্ভুয চরিভফূয বােযেফভ স্টভফর মাা দিফি অরাদ্া। এফি দযা এোফি এয ফজ ফযাখযা িযা ম্ভফ 

ন, যায ঈয এফয েবীয দবৌয  দ্াতস্টনি আস্টঙ্গয স্টনস্টয যফফছ। অভাফদ্য ভাস্টফে এফং যায অআনভূ দদ্ফখ 

ভফন  দমন এফিফাফয নিা নুমাী দ্স্টজতয াফয দিফে এভন বাফফ ফানাফনা, দমভনো ফর এখাফন জীফফনয 

স্টিে ম্ভফ ফফ, এফং দমখাফন এআ নিা দিফি স্টফচুযস্টযয প্রা দিাফনা ফিাআ দনআ। ফযাাযোয ফযাখযা জ 

ন, পফর স্বাবাস্টফি বাফফআ এ ম্পফিত এিো প্রশ্ন অফ: এো এভন দিন? 

এআফ িািযারফি মস্টদ্ অভযা ইেফযয িীস্টযত ফস্টর যাফর ফনফিআ খুস্ট ফফন। ভাস্টফেফি ভানফজাস্টযয জন্যআ 

ফানাফনা ফফছ এআ ধাযিা স্টফস্টবন্ন ধভতী ূযাফি  ঈিিা াজায ফছয ধফযআ অফছ। ভাাফদ্য ঐস্টযাস্টি 

ঈিিা দাফার বুফয ফিতীয অফছ ইেয দ্াস্টফ িযফছন, “ভানুফলয স্টিে  ংজ্ঞায জন্য প্রফাজনী মা স্টিছু 
অভযা ৃস্টি িফযস্টছ যা দিফি অভযা দিাফনা দেৌযফ ফা ম্যান াফফা না”। স্টিিূফত ২০০০ াফরয এিো প্রাচীন 
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স্টভযী দরখনীফয াা মা, “ভানুল, মাযা ইেফযয েফাস্টদ্রৄ, যাফদ্য জন্য প্রফাজনী ফস্টিছুআ দদ্া ফফছ। 
এফং স্টযস্টন [ইেফযয ূত্র] যাফদ্য জন্য ৃস্টি িফযফছন অিা এফং ৃস্টিফী”। বচস্টনি ো দ্াতস্টনি স্টরফ ঈ-িঈ 

(স্টিিূফত অনুভাস্টনি ৪০০) যায এি িাস্টস্টনয চস্টযফত্রয ভাধযফভ এভন ধাযিা প্রিা িফযফছন দমখাফন চস্টযত্রস্টে 

ফরফছ, “ইেয অভাফদ্য ঈৎাদ্ফনয জন্য াঁচ প্রিাফযয স্ বযস্টয িফযফছন, এফং াখা  ারিমুি প্রজাস্টয ৃস্টি 

িফযফছন অভাফদ্যআ স্বাফিত”। স্টশ্চভা ংেৃস্টযফয, িতাৎ অস্টদ্ ফাআফফফর ফিতীয ৃস্টিয িাস্টস্টনফয ঐেস্টযি 

স্টযিল্পনায ছা াা মা। ফশ্য প্রচস্টরয স্টিিান ধযান-ধাযিা ভরূয যাস্টযিেরী ধাযিা দ্বাযা প্রবাস্টফয, স্টযস্টন 

এভন এিস্টে, “ফুস্টদ্ধভান প্রািৃস্টযি জেফয” স্টফো িযফযন দমো “সুস্টনধতাস্টযয স্টযিল্পনা ফরম্বফন স্টযচাস্টরয ”। 

ভধযমেুী স্টিিান ধভতযাস্টিি িভা যাকুআনা ইেফযয স্টিে প্রভাফি প্রিৃস্টযয সুজ্জা স্টফলি যাস্টযিেরী মুস্টি 

প্রফাে িফযস্টছফরন। িাদ্ যফি অফযিজন স্টিিান ধভতযাস্টিি দযা এভন দ্াস্টফ িফযন দম, খযফোফয দরজ 

াদ্া ফফছ দমন যাফদ্যফি গুস্টর িযফয অভাফদ্য সুস্টফধা । স্টবফনায মাজি িাস্টডতনার স্টেিপ েনফনত 
িফিফছয অফেআ এ স্টফলফ অধুস্টনি স্টিিী ধযান-ধাযিায এিো স্টচত্র যুফর ধফযফছন। স্টযস্টন স্টরফখফছন, “এখন, 

এআ এিস্টফং যাব্দীয ূচনারফে, অধুস্টনি স্টফজ্ঞাফনয বাফনী ফ অস্টফষ্কাফযয পফর প্রিৃস্টযফয স্টফযাজভান 

ঈফেশ্য  নিায ছা প্রিা ফ ফড়ফছ, দমগুফরা োিায জন্য ৃি নফয-ডাযঈআফাদ্ এফং ভাস্টটবাফতয [ফর 

ভাস্টফে] ভফযা প্রিাফনাগুফরায াভফন দ্াঁস্টড়ফ, িযািস্টরি চাচত অফায দঘালিা িযফছ প্রিৃস্টযফয স্টফযাজভান প্রিাশ্য 

স্টযিল্পনাআ ফািফ”। জনাফ িাস্টডতনার দজযাস্টযস্টফতদ্যা দিফি প্রাপ্ত ঈফেশ্য  স্টযিল্পনায দম বাফনী প্রভাফিয িিা 

ফফরফছন, দো ফে এিেু অফে অভাফদ্য ফিতীয দবৌয স্টনভভূফয দআ ূক্ষ্মভন্ব। 

আস্টযাফয দম োস্টন্তরফে ভানফফিস্টিি ভাস্টফফেয ধাযিায স্টযযযাে িযা ফস্টছফরা, দো ফে দিাাস্টনতিাফয 

দৌযভফডর অস্টফষ্কায, মায অফে ৃস্টিফীফি অয ফ স্টিছুয দিি স্টাফফ ধযা ফযা। ভজায ফযাায ফরা, 
দিাাস্টনতিাফয স্টনফজয ধযান-ধাযিা স্টছফরা এযোআ ভানফফিিীি দম স্টযস্টন ফফরস্টছফরন, মস্টদ্ দৌযজেৎ ূমতফিিীি 

স্টিন্তু ৃস্টিফীফি ভাস্টফফেয প্রা দিি স্টাফফ ধযা মা। যায িিা ঈদ্ধৃয িযফর: “ মস্টদ্ [ৃস্টিফী] জেফযয দিফি 

ফস্টস্থয ন, যাযয স্টস্থয যাযিাযাস্টজয দ্ূযফেয যুরনা [দিি দিফি] যায দ্ূযে স্টিছুআ না।” দেস্টরফোফয 

অস্টফষ্কাফযয াফি াফি ন্যান্য গ্রফয মখন ঈগ্র অস্টফষ্কায ফয রােফরা, যখন ভাস্টফফে দম অভাফদ্য স্টফফল 

দিাফনা ফস্থান দনআ, দ ধাযিা অফযা দজাযদ্ায । যফযতী যাব্দীভফূ মখন ভাস্টফে ম্পফিত অভযা অফযা 
জানফয রােরাভ যখন এোআ প্রস্টযভান ফরা দম অভাফদ্য গ্রো অফর ফনিগুফরাযয ভফধয দস্মপ অফযি 

প্রিাফযয এিো গ্র। স্টিন্তু দবৌয স্টফস্টধভফূয এআ ূক্ষ্মভন্ব দমো ফক্ষািৃয নযুন অস্টফষ্কায, দো অভাফদ্য 

ফনিফিআ অফায দআ ুযাযন ধাযিায িাফছআ স্টপস্টযফ স্টনফফছ। মা ফরা, “এআ ভান নিা স্টনশ্চআ দিাফনা ভান 

নিািাফযয িাজ।” মুিযাফে, দমখাফন া যূচীফয ধভতস্টক্ষা স্টনস্টলদ্ধ, যাআ এখন নযুন এি ধাযিা অভদ্াস্টন িযা 
ফফছ মায নাভ ফুস্টদ্ধদ্ীপ্ত নিা, দমখাফন ঈি িািফর এোআ দফাঝাফনা  দম এআ নিািায ফেন ইেয। 

অধুস্টনি স্টফজ্ঞাফনয ঈত্তয যা ন। অভযা ঞ্চভ ধযাফ দদ্ফখস্টছ অভাফদ্য ভাস্টফে স্টফস্টবন্ন যিভ প্রািৃস্টযি স্টনভ 

স্টনফ েস্ট য ফরংখযি ভাস্টফফেয ভাফঝ এিো। এআ ফরভাস্টফফেয ধাযিা দবৌযস্টফস্টধভফূয ফরৌস্টিি 

ূক্ষ্মভন্বফি ধাভাচাা দদ্ায জন্য েস্ট য স্টন। এো ীভাীনযায যত  অধুস্টনি দজযাস্টযস্টফতদ্যায অফযা 
ফনি যি দিফি াা এিো পরাপর। এো স্টযয ফর, দ্ৃঢ় নৃফিিীিযায নীস্টযফি রৃফতর নৃফিিীিযায নীস্টযয 

ভযুর স্টাফফ বাফা মাফফ। দমখাফন স্টযফফফাদ্ভুয চরি ভফূয ূক্ষ্মভন্বফয ভফযা, দবৌযস্টফস্টধভফূয 
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ূক্ষ্মভন্ব এিআ বাফফ ফযাখযা িযা ম্ভফ। িাযি যখন অভাফদ্য জীফনাি দৌযজেৎ, দমভন এ ধযফিয 

ফনিগুফরায ভফধয এিস্টে; দযভস্টন অভাফদ্য মতফফক্ষিফমােয ভাস্টফে, দমোফয অভাফদ্য ফস্থান, দযভন ফনি 

ভাস্টফফেয বীফড় এিস্টে স্টাফফ প্রস্টযভান ফফ। িতাৎ, স্ট ি দমবাফফ অভাফদ্য দৌযজেৎ এয স্টফস্টবন্ন ঘেনায 

িািযরী স্টভরন, এভন স্টফস্টরন দৌযজেৎএয স্টিে দভফন স্টনফর এফিফাফয াদ্াভাো এিো ফযাাফয স্টযিয , 

দযভনআ বাফফ ফর-ভাস্টফফেয স্টিফেয াাফময দবৌযস্টফস্টধভফূয ূক্ষ্মভন্ব ফজআ ফযাখযা িযা ম্ভফ । মুফে 

মুফে ফনি ভানুলআ প্রিৃস্টযয দৌিমত এফং জস্টেরযাফি ইেফযয ফদ্ান স্টাফফ দভফন স্টনফফছন, িাযি যাফদ্য ভফ 

ভফন িযা ফযা এফফয ফুস্টঝ দিাফনা বফজ্ঞাস্টনি ফযাখযা দনআ। স্টিন্তু স্ট ি দমবাফফ ডাযঈআন এফং াফর দিাফনা 
ফতভ স্বত্তায স্টিে ছাড়াআ ির প্রািীয এআ ফনিো ফরৌস্টিি নিা স্টিবাফফ ৃস্টি ফয াফয যায ফযাখযা 
স্টদ্ফফছন। দযভস্টন ফরভাস্টফফেয ধাযিা দবৌযস্টফস্টধভফূয ূক্ষ্মভন্বফি দিাফনা দ্াভ ৃস্টিিযতায- স্টমস্টন অভাফদ্য 

স্বাফিত ফ স্টিছু স্ট ি াি ৃস্টি িফযফছন- প্রফাজন ছাড়াআ ফযাখযা িযফয াফয। 

অআনিাআন এিফায যায িাযী অফনতি স্লাঈ দি প্রশ্ন িফযস্টছফরন, “ইেফযয স্টি এআ ভাস্টফে ৃস্টি না িফয 

দিাফনা ঈা স্টছফরা?” দলাড় যফিয দলস্টদ্ফি দিরায স্টনস্টশ্চয স্টছফরন দম ইেয ভাস্টফেফি স্টিছু স্টনখুঁয 

োস্টিস্টযি স্টনফভ দফঁফধ ফাস্টনফফছন। স্টনঈেন দদ্স্টখফফছন দমফ ূত্র ভািাফয ফস্তুভফূয ঈয খাফে দগুফরা, 
ৃস্টিফীয ফস্তুভফুয ঈয িাজ িফয। স্টযস্টন দম ির োস্টিস্টযি ভীিযফিয াাফময এফ ূত্র স্টরস্টফদ্ধ িফযন 

দগুফরা এযোআ নািস্টনি স্টছফরা দম ভাভীি স্টফজ্ঞানীফদ্য ভফধয যীস্টযযভয এিো ধভতী দজিা চফর এফস্টছফরা 
এো প্রভাি িযফয, দম ইেয স্টনফজ অফর এিজন েস্টিযস্টফদ্। 

স্টনঈেফনয ফয, স্টফফলিফয অআনিাআফনয ভ দিফি দ্ািত স্টফজ্ঞাফনয রক্ষয স্টছফরা ফস্টিছুয যর োস্টিস্টযি স্টনভ 

দফয িযা। দমভনো দিরায বাফফযন, দম এআ স্টনভগুফরা ফস্টিছুয এিো াস্টফতি যি দদ্ফফ এফং এফদ্য াাফময 
প্রিৃস্টযফয মতফফক্ষীয ির দ্ািত  ফফরয স্টো-প্রস্টযস্টো ফযাখযা িযা মাফফ। ঈনস্টফং যাব্দীয দফল এফং স্টফং 

যাব্দীয রৄরুয স্টদ্ফি ভযােফর এফং অআনিাআন দচৌম্বিে, যস্টড়ৎ  অফরায এিস্টে স্টম্যস্টরয যি ে ন িফয 

ক্ষভ ন। ১৯৭০ াফর িান্ডাডত ভফডর েস্ট য  দমো রৃফতর  স্টিারী স্টনঈস্টক্ল ফর এফং যস্টড়ৎফচৌম্বি ফফরয 

এিো স্টম্যস্টরয যি। এযফয ভািলতফি এআ স্টচফত্র অনফয অফ স্টস্লং যি এফং এভ-যি। রক্ষয স্টছফরা, রৄধু ির 

ফর ফযাখযািাযী এিো এিি যি খুঁফজ দফয িযাআ ন, ফযং দমফ দভৌস্টরি দ্রৃফফিয িিা অভযা এযক্ষি ফফরস্টছ, 

িতাৎ স্টফস্টবন্ন ফরভূফয যীব্রযা এফং দভৌস্টরি িস্টিিাফদ্য বয  অধান, এফদ্য মতফফক্ষীয ভান এভন দিন, দো 

ফযাখযা িযা। অআনিাআন দমভনো ফফরফছন, অা স্টছফরা এো ফরফয ক্ষভ া দম, “প্রিৃস্টয এভনবাফে ঘস্ট য 

দমখাফন মুস্টিপ্রফাফে এভন স্টিারী স্টিছু স্টনভ দফয িযা ম্ভফ দমফ স্টনফভয দ্রৃফি ভূ রৄধুভাত্র মুস্টিয 

স্টবস্টত্তফযআ ুফযাুস্টয স্টনধতাস্টযয  (িতাৎ এভন দিাফনা দ্রৃফিআ িািফফ না, এআ যিফি ধ্বং না িফয দমোয ভান 

স্টযফযতন িযা ম্ভফ)।” এিো এিি যফি, অভাফদ্য স্টিফেয প্রফাজফন দম ধযফিয ূক্ষ্মভন্ব প্রজন, যা িািায 

ম্ভাফনা ক্ষীি। স্টিন্তু ফযতভান গ্রেস্টযয অফরাফি অভযা মস্টদ্ অআনিাআফনয স্বেফি এবাফফ ফযাখযা িস্টয, দম এভন 

এিো স্টদ্বযী যি িািফফ দমো অভাফদ্য এফং ন্য ির ভাস্টফফেয ম্ভাফয ির দবৌযস্টনভ ভূফি ফযাখযা 
িফয, যাফর এভ-যিআ ফয াফয দআ যি। স্টিন্তু এভ-যি স্টি অফরআ স্টদ্বযী, ফা রৄধুভাত্র দিাফনা যর দমৌস্টিি 

নীস্টয দিফিআ ঈৎস্টযয? দিন এভ-যি? 
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[নুফাদ্ফিয দনাে] 

ব্দািতঃ 

স্টদ্বস্টভি নক্ষত্রফযফস্থা   – Binary Star System 

দিিস্টফভুখীযা    – eccentricity 

রৃফতর নৃফিিীিযায নীস্টয   – Weak Anthropic Principle 

াভান্যযায নীস্টয    – Principle of Mediocrity 

বদ্ফ ংফমাে   - Serendipity 

দ্ৃঢ় নৃফিিীিযায নীস্টয   – Strong Anthropic Principle 

জীফ     – Organism 

মতা াযস্টি    – Periodic Table 

দিরা     – Crystal 

জীফনচে    – Life Cycle 

স্টত্র-অরপা-প্রস্টো   – Triple Alpha Process 

িািযার    – Coincidence 

বােযেফভ    – Luckily 

দচযনা     – Sentience 

ভানফফিিীি    – Anthropomorphic 

ূমতফিিীি    – Heliocentric 

 

 



117 দ্য গ্রান্ড স্টডজাআন 

 

Biggandunia.wordpress.com | স্টফজ্ঞান রৃস্টনা 117 

 

 



118 দ্য গ্রান্ড স্টডজাআন 

 

Biggandunia.wordpress.com | স্টফজ্ঞান রৃস্টনা 118 

 

 

৮.দআ ভান নিা 
 

এআ ফআফ অভযা ফফরস্টছ িীবাফফ নফবাভন্ডফরয ফস্তুভূ, দমভন- চি, ূমত, গ্র, যাযাফদ্য, ছিফদ্ধ েস্টয 

দিফি দফাঝা মা এগুফরা সুস্টনস্টদ্তি স্টনভ দভফন স্টযচাস্টরয ফে, দিাফনা দদ্ফ-দদ্ফী ফা সুফযয দখার খুস্ট ভয ন। 

এ ধযফিয স্টিছু স্টনফভয দম স্টিে অফছ দো রৄরুফয াভফন অফ দজযাস্টযস্টফতজ্ঞান চচতায ভাধযফভ (অফর 

দজযাস্টযাস্য, িাযি দ মুফে এ রৃফোয চচতা এিআ স্টছফরা)। ৃস্টিফীয ফুফি ফস্তুভফূয েস্টযস্টফস্টধ এযোআ জস্টের, এফং 

এিো ফস্তুয ঈয এয দফস্ট ংখযি ন্য ফস্তুয প্রবাফ িাজ িফয দম প্রাচীন বযযাগুফরা এফদ্য দিাফনা স্টনভস্টফস্টধ 

খুঁফজ দফয ফযিত ফস্টছফরা। ধীফয ধীফয ফশ্য দজযাস্টযস্টফতজ্ঞান ছাড়া জ্ঞাফনয ন্যান্য াখাফয স্টফস্টবন্ন ূত্র অস্টফষ্কায 

ফয রােফরা, পফর জন্ম ফরা বফজ্ঞাস্টনি স্টনধতাযিফাফদ্য। এ ভযফাদ্ নুমাী, এভন এি দে ূিতাঙ্গ স্টনভ িািফফ, 

মায াাফময দিাফনা স্টনস্টদ্তি ভফ ভাস্টফফেয ফস্থা ুফযাুস্টয জানা িািফর, যফযতী দম দিাফনা ভফ এস্টে স্টিবাফফ 

স্টফফস্টযতয ফফ যা স্টনিত িযা ম্ভফ ফফ। অয এআ স্টনভগুফরা িাজ িযফফ ির স্থাফন এফং িাফর; ফশ্য না ফর 

এগুফরা দযা স্টনফভয ভমতাদ্াআ দয না। পফর স্টফে স্টযচারনা দদ্ফযা ফা সুযফদ্য নাি েরাফনায অয দিাফনা 
ফিা িািফরা না। 

প্রিভ মখন বফজ্ঞাস্টনি স্টনধতাযিফাদ্ প্রিাফ িযা , যখন অভাফদ্য জানা প্রিৃস্টযয স্টনভ স্টছফরা রৄধুভাত্র স্টনঈেফনয 

ভািলত  েস্টযয ূত্রগুফরা। অভযা দদ্ফখস্টছ অআনিাআন িীবাফফ এ ূত্রগুফরাফি যায াধাযি অফস্টক্ষিযায যফিয 

ভাধযফভ প্রফৃদ্ধ িফযফছন, এফং িীবাফফ ভাস্টফফেয ন্যান্য ঘেনাফরী ফযাখযা িযায জন্য ন্যান্য ূত্রভূ ফয 

অস্টফষ্কৃয ফফছ। প্রিৃস্টযয এ স্টনভগুফরা ফিতনা িফয িীবাফফ অভাফদ্য ভাস্টফে অচযি িফয, স্টিন্তু এ ফআফয 

রৄরুফয িযা দিন? প্রশ্নগুফরায দিাফনা ঈত্তয যাযা দদ্ না। 

দিন দিাফনা স্টিছু না িািায ফদ্ফর স্টিছু অফছ? 

দিন অভাফদ্য স্টিে অফছ? 

দিন দবৌয ূত্র ভফূয স্ট ি এআ দেোআ অভযা দদ্খস্টছ, ন্যযিভ ন দিন? 

এফ প্রফশ্নয ঈত্তয স্টাফফ দিঈ দিঈ দ্াস্টফ িযফফন দম, স্টনশ্চআ এভন এি ইেয অফছন স্টমস্টন এআ ভাস্টফেফি স্ট ি 

এবাফফআ ৃস্টি িফযফছন। দি ফা িী এআ ভাস্টফেফি ফাস্টনফফছ, এ প্রশ্ন ঈদ্ া দমৌস্টিি; স্টিন্তু যায ঈত্তয মস্টদ্  

ইেয, যাফর প্রশ্নো দস্মপ এিেু ফয স্টেফ দ্াঁড়া- ইেযফি ফাস্টনফফছ দি? এ প্রফঙ্গ এো গ্রি িফয দনা  দম, 

দিাফনা এিো স্বত্তা িািফফ মায স্টিফেয জন্য দিাফনা ৃস্টিিযতায প্রফাজন দনআ। এআ স্বত্তাফিআ ফরা ফফ ইেয। 

এোফি ফরা  ইেফযয স্টিফেয প্রিভ-িাযি-মুস্টি। ফশ্য অভযা দ্াস্টফ িযস্টছ, এফ প্রফশ্নয ঈত্তয, দিাফনা স্বেতী 

িায অশ্র না স্টনফ, ুফযাুস্টয স্টফজ্ঞাফনয অযাধীন দিফিআ দদ্া ম্ভফ। 

যৃযী ধযাফ ফিতীয রূািস্টনবতয ফািফযা নুমাী অভাফদ্য ভস্টিষ্ক অভাফদ্য আস্টিভূ দিফি াা দপ্রনায 

াফফক্ষআ ফস্টজতেফযয িা াফভা ম্পফিত ধাযিা রাব িফয। এবাফফ অভযা অভাফদ্য ফাস্টড়, োছারা, ভানুলজন, 

বফরৃযস্টযি যাফযয ভধয স্টদ্ফ ফফ মাা স্টফরৃযৎ, িু, যভািু এফং ন্যান্য ভাস্টফে ম্পফিত ভানস্টি স্টচত্র ে ন িস্টয। 



119 দ্য গ্রান্ড স্টডজাআন 

 

Biggandunia.wordpress.com | স্টফজ্ঞান রৃস্টনা 119 

 

এফ ভানস্টি ধাযিাআ অফর অভাফদ্য জানা এিভাত্র ফািফযা। ফািফযাফি িখফনাআ রূান স্টনবতয বাফফ মাচাআ 

িযা ম্ভফ ন। যাআ দদ্খা মা, এিো সুেস্ট য রূাি যায স্টনজস্ব ফািফযা ে ন িযফয াফয। ফািফযা এফং ৃস্টি 

ম্পফিত স্টচন্তা িযফয দম ঈদ্াযি অভাফদ্য াাময িযফয াফয যায নাভ, দেভ প রাআপ ফা জীফফনয দখরা। 

১৯৭০ াফর দিস্টম্বিফজয যরুি েস্টিযস্টফদ্ জন িনফ এস্টে ঈদ্ভাফন িফযন। 

দেভ প রাআফপয, “দেভ” ফা “দখরা” ব্দো এিেু স্টফভ্রাস্টন্তিয। িাযি এআ দখরা দিাফনা ায-স্টজয দনআ, এভনস্টি 

দনআ দিাফনা দখফরাাড়। এো ফস্তুয দিাফনা দখরা ন, ফযং স্টিছু স্টনফভয ভস্টি, দম স্টনভগুফরা এিস্টে স্টদ্বভাস্টত্রি 

ভাস্টফেফি স্টযচাস্টরয িফয। যাআ এো এিো সুস্টনধতাস্টযয ভাস্টফে: অস্টন মস্টদ্ রৄরুয এিো স্টফন্যা ফা রৄরুয 

যতগুফরা াস্টজফ দদ্ন, এযয বস্টফষ্যফয এখাফন িী ঘেফফ দো রৄধুভাত্র স্টিছু স্টনভ দ্বাযাআ স্টনধতাস্টযয ফফ। 

িনফ দম জেৎস্টে িল্পনা িফযস্টছফরন দো ফনিো ফেতািায দ্াফায ছি এয ভয স্টিন্তু এ ছফিয বদ্ঘতয-প্রস্থ ফ 

স্টদ্ফিআ ীভ। অয এ জেফযয প্রস্টযস্টে ঘয ফা দিাল রৃআস্টে ফস্থা িািফয াফয: জীস্টফয (ফুজ) ফা ভযৃ (িাফরা)। 

প্রস্টযস্টে ঘফযয প্রস্টযফফী ঘয দভাে অেস্টে (ঈফয, স্টনফচ, ডাফন, ফাফভয চাযস্টে ঘয অয চায দিািায চাযস্টে ঘয)। এআ 

জেফয ভ স্টফস্টেন্ন ন। ফযং স্টফস্টেন্ন ধাফ ধাযাফাস্টি বাফফ স্টযফাস্টয ফয িাফি। রৄরুফয ভযৃ  জীস্টফয ঘফযয 

দম দিাফনা জ্জা দদ্া িািফর, দ জ্জায প্রস্টযস্টে ঘফযয প্রস্টযফফীফদ্য ভফধয িযজন জীস্টফয ফা ভযৃ, দোআ 

স্টনধতাযি িফয যফস্টযত ধাফ ঘযস্টেয ফস্থা িী ফফ। ুফযা ফযাাযস্টে স্টনধতাস্টযয  স্টনফে ফিতীয স্টনভভগুফরা দভফন: 

১. দিাফনা জীস্টফয ঘফযয মস্টদ্ রৃআ ফা স্টযনস্টে জীস্টফয প্রস্টযফফী িাফি যাফর দস্টে স্টেফি মা। (জীস্টফয িািা) 
২. দিাফনা ভযৃ ঘফযয মস্টদ্ স্ট ি স্টযনস্টে জীস্টফয প্রস্টযফফী িাফি যাফর দিালস্টে স্টনফজ দফঁফচ ফ । (জন্ম) 

৩. ন্য ির দক্ষফত্রআ দিাফনা দিাল  ভাযা মা িফা ভযৃ ফস্থাফযআ িাফি। িতাৎ, দিাফনা জীস্টফয ঘফযয মস্টদ্ 

রৄধু ূন্য ফা এিস্টে ভাত্র প্রস্টযফফী িাফি যাফর দস্টে ভাযা মাফফ এিাস্টিফেয িাযফি; অয মস্টদ্ স্টযফনয স্টধি 

প্রস্টযফফী িাফি যাফর ভাযা মাফফ বীফড়য চাফ। 

ুফযা ফযাাযোয িাস্টযেস্টয এেুকুআ। পফর রৄরুয এিো ফস্থা স্টনধতাযি িফয দদ্ায ফয এ স্টনভগুফরা প্রজফন্ময য 

প্রজন্ম জীস্টফয দিাল ৃস্টি ফা স্টফনা িযফয িাফি। দিাফনা এিো স্টফস্টেন্ন জীস্টফয দিাল, ফা রৃজফনয এিো স্টফস্টেন্ন 

দিালজুস্টে ফযয প্রজফন্মআ ভাযা ফড়, িাযি যাফদ্য মফিি প্রস্টযফফী দনআ। দিানাকুস্টন ফযাফয স্টযনস্টে জীস্টফয দিাল 

ফাঁফচ এিেু দফস্ট। িাযি, যখন প্রিভ ধাফ রৃফিানায রৃআ দিাল ভাযা ফড়, িাফি রৄধু ভাফঝযো। এফং ফযয ধাফ 

দো ভাযা ফড়। দিালফদ্য এভন দমফিাফনা দিানাকুস্টন দ্ােআ এবাফফ ভফয াফি াফি “ঈফফ মা”। অফায এআ 

স্টযনস্টে জীস্টফয দিালফি মস্টদ্ রৄরুফয অনুবুস্টভি াস্টয ফযাফয াাাস্ট ফাফনা  যাফর। প্রিভ ধাফ রৃাফয 

রৃস্টে দিাল ভাযা মা স্ট িআ, স্টিন্তু এ দক্ষফত্র ভাফঝয দিাফলয স্ট ি ঈফযয এফং স্টনফচয দিালরৃস্টে দফঁফচ  । যাআ 

অনুবুস্টভি াস্টযস্টে ফমা এিস্টে খাঁড়া িম্ভ। এবাফফ, ফযয প্রজফন্ম এআ খাঁড়া িম্ভ অফায অনুবুস্টভি াস্টযফয 

স্টযিয । এফং এবাফফআ এিো দিফি অফযিো ফাফয ফাফয ুনযাফৃত্ত ফয িাফি। এ ধযফিয ুনযাফৃত্ত জ্জাফি 

ফরা  স্টিঙ্কায। 
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মস্টদ্ স্টযনো জীস্টফয ঘযফি L অিৃস্টযফয াজাফনা  যাফর নযুন এিো ঘেনা ঘফে। ফযয প্রজফন্ম L স্টদ্ফ দঘযা 
দিানায দিালস্টে দফঁফচ ফ  এফং জীস্টফয দিাফলয এিো ২x২ ফেত ৃস্টি । এ ফেতস্টে এি ধযফিয দিাল স্টফন্যাফয 

দ্স্ মাফদ্যফি ফফর “স্টস্থয জীফন”। িাযি এধযফিয স্টফন্যা প্রজফন্ময য প্রজন্ম স্টযফস্টযতয ফস্থা স্টেফি দমফয 

াফয। স্টফস্টবন্ন ধযফিয অস্টদ্ দিাল স্টফন্যা অফছ মাযা রৄরুয স্টিছু প্রজফন্ম স্টফফস্টযতয  স্টিন্তু স্টঘ্রআ  স্টস্থয জীফন 

ধাযি িফয িফা ভাযা মা, ফনফি অফায ঘুফয অস্টদ্ স্টফন্যাফ স্টপফয মা এফং ুফযা চেোফিআ েভােয ুিযাফৃস্টত্ত 

ঘোফয িাফি। 

 

এছাড়া এভন স্টফন্যা অফছ মাফদ্যফি ফফর গ্লাআডায, ফা ঈড়ুক্কু। এযা স্টফফস্টযতয  ন্য অিৃস্টয ধাযি িফয, এফং 
এবাফফ িফিি প্রজন্ম ফয অফায স্টপফয মা স্টনফজয অস্টদ্ অিৃস্টযফয, স্টিন্তু যযক্ষফি ুফযা অিৃস্টযোআ ফয দেফছ 

দিানাকুস্টন এি ফেত স্টনফচয এিো ফস্থাফন। অস্টন মস্টদ্ এফদ্যফি প্রজফন্ময য প্রজন্ম দদ্খফয িাফিন যাফর ভফন 
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ফফ এযা ছফিয ঈয দিানাকুস্টন াভাগুস্টড় স্টদ্ফ এফোফে। এ ধযফিয ঈড়ুক্কুযা মখন এফি ফযয াফি ংঘফলত 
স্টরপ্ত  যখন যাযা ংঘলতিারীন দি িী জ্জা স্টছফরা যায ঈয স্টনবতয িফয দ্ারুি ফ ফযাায ঘফে। 

 

এআ ছফিয ভাস্টফেো অফগ্রােীি এআ িাযফি দম, মস্টদ্ এয দভৌস্টরি „দ্ািতস্টফজ্ঞান‟ খুফআ যর, স্টিন্তু এ দিফি 

জস্টের ফ „যান‟এয ঈদ্ভফ ফয াফয। ভাফন, স্টফস্টবন্ন ভাত্রায জস্টের ফস্তুভূ এ জেফয িািফয াফয। এফিফাফয 

ক্ষুদ্রযভ দেফর এখানিায দভৌস্টরি দ্ািতস্টফদ্যা অভাফদ্য ফরফছ রৄধ ুরৃআ যিভ দিাল ঘয অফছ, জীস্টফয ফা ভযৃ। স্টিন্তু 

অফযিে ুফৃৎ দেফর বাফফর দখাফন, গ্লাআডায, স্টিঙ্কায, এফং স্টস্থয জীফফনয স্টফন্যা দদ্খা মা। অফযা ফফড়া দেফর, 

অফযা জস্টের ফ ফস্তু িািফয াফয, দমভন গ্লাআডায ফন্দুি: এো এিো স্টস্থয দিাল জ্জা, মা স্টনস্টদ্তি ভ য য 

নযুন নযুন গ্লাআডাফযয জন্ম দদ্ দমগুফরা দআ নীড় দছফয দফস্টযফ ফয ফাআফয। 

অস্টন মস্টদ্ এআ দেভ প রাআপ জেৎ এয ঘেনাফস্টর দম দিাফনা অিাফযয দেফরআ মতফফক্ষি িফযন যাফর দআ 

দেফরয ফস্তুভফূয অচযি স্টনেিিাযী ূত্র অস্টন স্টনিত িযফয াযফফন। দমভন ফযা ল্প িফি ঘয স্টভফর 

বযস্টয ফস্তুফদ্য জন্য অস্টন ূত্র াফফন “চাযফিানা িি িখফনা ফয না”, “গ্লাআডাযযা দিানাকুস্টন ফয”। এছাড়া 

রৃআস্টে ফস্তুয ংঘফলতয পফর িী ঘেফয াফয দগুফরায স্টফস্টফধ ূত্র অস্টন াফফন। িতাৎ, অস্টন দমফিাফনা মতাফয 

স্টভশ্রফস্তুয জন্যআ ূিতাঙ্গ এিো দ্ািতস্টফজ্ঞান ে ন িযফয াযফফন। এ দ্ািতস্টফজ্ঞাফনয স্টনভগুফরায ভফধয এভন ফ 

ধাযিা এফং নুঙ্গ িািফফ এিদ্ভ ভরূূফত্রয ভফধয মাফদ্য দিাফনা স্থান দনআ। দমভন, ভরূ ূফত্র, “ংঘলত”, ফা “যি” 

এয দিাফনা ফযাায দনআ। যাযা রৄধুভাত্র স্টস্থয এিো ঘয জীস্টফয নাস্টি ভযৃ িািফফ দো ফিতনা িফয। অভাফদ্য এআ 

ভাস্টফফেয ভয এআ দেভ প রাআফপ অনায ফািফযা স্টনবতয িযফফ িী ধযফনয রূাি অস্টন ফযফায িযফছন 

যায ঈয। 
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িনফ এফং যায ছাত্রযা এআ জেৎ বযস্টয িফযস্টছফরন িাযি যাযা জানফয চাস্টেফরন- দিাফনা ভাস্টফফে, দমখাফন 

দভৌস্টরি স্টনভগুফরা এআ দেভ প রাআফপয স্টনফভয ভয এযোআ যর, দখাফন স্টি জস্টের দিাফনা ফস্তুয ঈদ্ভফ ফয 

াফয, মা ফংস্টফিায িযফয ক্ষভ? এআ জেৎএ স্টি এভন দিাফনা স্টভশ্র ফস্তু িািফয াফয দমো, িফি প্রজন্ম ধফয এ 

জেৎ এয স্টনভগুফরা দভফন চরায ফয ন্য ধযফিয ফস্তুয জন্ম স্টদ্ফয াফয? িনফ এফং যায ছাত্রযা রৄধ ুএভন স্টিছু 
ফস্তু খুঁফজ দফযআ ক্ষভ নস্টন, যাযা অফযা দদ্স্টখফফছন দম এ ধযফিয ফস্তু চাআ স্টি „ফুস্টদ্ধভান‟  ফয াফয! প্রশ্ন 

অফ, এখাফন ফুস্টদ্ধভান ফরফয যাযা িী দফাঝাফেন? যাযা অফর দদ্খাফয ক্ষভ ফফছন, দম এফ দিাফলয স্টফার 

এিো ভাফফ, দমো ফং স্টফিায িযফয ক্ষভ, অফর এিো “াস্টফতি েুস্টযং দভস্টন”। এয ভাফন ফে, অভযা 

অভাফদ্য িস্টম্পঈোয স্টদ্ফ দম ফ স্টাফ িযফয াস্টয, দগুফরাফি এআ দেভ প রাআফপয জেৎ এয এফ দিাল 

ভাফফ ঈমুি স্টযফফ দফর িফয দপরফয াফয। িতাৎ িফি প্রজন্ম ফয এযা এভন এিো ফস্থা দমফয 

াফয দমখান দিফি অভাফদ্য িস্টম্পঈোয স্টাফ িফয দম পরাপর দয, দ স্টাফগুফরাআ াা মাফফ। 
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ুফযা ফযাাযোয এিো স্বাদ্ দফয, চরনু দদ্স্টখ িী ঘেফফ মখন ২x২ ভাফয এিো জীস্টফয ফফেতয স্টদ্ফি এিো 
গ্লাআডায ছুফড় দদ্া । ংঘফলতয ভ গ্লাআডাযো িী ফস্থা স্টস্থয ফেতোয িাফছ দৌছাফে যায ঈয স্টনবতয িফয 

ফেতো গ্লাআডাফযয ঈৎফয স্টদ্ফি ফা ঈৎ দিফি দ্ূফয এিঘয ফয মাফফ। এবাফফ এআ স্টস্থয ফেত এিস্টে িস্টম্পঈোফযয 

সৃ্ভস্টযফিাফলয ভয অচযি িযফয াফয। অফর, অধুস্টনি িস্টম্পঈোফযয ির দভৌস্টরি ঈাদ্ান দমভন AND  

OR-দেে এআ গ্লাআডাফযয াাফময বযস্টয িযা ম্ভফ। পফর িস্টম্পঈোয মফে স্ট ি দমবাফফ যস্টড়ৎ স্টেন্যার াস্ট ফ 

যিয প্রস্টোজায িযা  দযভস্টন এিাস্টয গ্লাআডায ফযফায িফয যিয প্রস্টোজায িযা ম্ভফ। 

এআ দেভ প রাআফপয জেফয ৃি ফংস্টফিাযিাযী ফস্তুগুফরায স্টফন্যা  ঘ ন অভাফদ্য জেৎ এয ফস্তুগুফরায ভযআ 

ফনি জস্টের। জন বন স্টনঈভযাফনয স্টিছু প্রািস্টভি স্টাফ ভফয নুভান িযা , দেভ প রাআফপয জেৎএ ফং 

স্টফিায ক্ষভ ক্ষুদ্রযভ স্টফন্যাফ ঘফযয ংখযা ফফ প্রা দ্ স্টট্রস্টরন- প্রা এিস্টে ভানফফিাফলয দভাে িু ংখযায 

ভান। 
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অভযা জীফন্ত িা ফরফয ফুস্টঝ, স্টনস্টদ্তি অিাফযয এভন দিাফনা জস্টের ফযফস্থা মাযা স্টস্থস্টযীর এফং ফংস্টফিায িযফয 

াফয। এিেু অফে দম জস্টের ফস্তুোয িিা ফরা ফরা, দো ঈফযয এআ ফংস্টফিাফযয যত ূযি িফয স্ট িআ স্টিন্তু 

ম্ভফয দো স্টস্থস্টযীর ন। িতাৎ ফাআফয দিফি প্রমুি ভরৃৃ অফরাড়নআ এয ূক্ষ্ম িারুিাজফি নি িফয স্টদ্ফয াফয। 

ফশ্য প্রািস্টভি স্টনভগুফরা অফযিেু জস্টের ফর দো এভন ফ জস্টের ফযফস্থায স্টফিা ঘোফয াযফফ মাফদ্য 

জীফফনয ির গুিাফরীআ অফছ। এভন এিো িায িিা িল্পনা িরুন, দমো িফনাফয জেফযয ভয দিাফনা 
জেফযয এিো ফস্তু। এ ধযফিয এিো ফস্তু মস্টদ্ স্টযফফেয দপ্রনায াফফক্ষ প্রস্টযস্টো প্রদ্তন িফয, যখন দদ্ফখ 

ভফন ফফ এো ফুস্টঝ স্টদ্ধান্ত স্টনফয ক্ষভ। এধযফিয এিো জীফন স্টি স্টনফজয ফযাাফয ফচযন ফফ? িতাৎ, এোফি স্টি 

অত্মফচযন ফরা মাফফ? এ প্রফশ্নয ঈত্তয স্টনফ প্রংফে যীব্র ভযস্টফফবদ্ দদ্খা মা। দিঈ দিঈ দ্াস্টফ িফযন 

অত্মফচযনযা ভানুফলয এিস্টে নন্য গুি। এআ অত্মফচযনযাআ ফে ভিু আোয ঈৎ, দমো যাফদ্যফি স্টদ্ফফছ 

স্টফস্টবন্ন িামতপ্রফা ম্পফিত স্টদ্ধান্ত দনায ক্ষভযা। 

এিো িায ভিু আো অফছ স্টি না দো িীবাফফ ফরা ম্ভফ? দিঈ মস্টদ্ এিো স্টবনগ্রফাীয ম্যুখীন , যাফর 

িীবাফফ স্টনস্টশ্চয ফফ, দম এো এিস্টে দযাফে নাস্টি, স্টনজস্ব ভন ধাযী িা? এিো দযাফফেয অচযি িািফফ ুফযাুযী 
ূফতস্টনধতাস্টযয, দমখাফন এিো ভননীর িায ভিু আোয ক্ষভযা িািায িিা। পফর দিঈ ফযা এিো দযাফেফি 

স্টচস্টিয িযফয াফয এবাফফ দম, এয ির অচযি ূফতানুভান িযা ম্ভফ। দমভনো অভযা স্টদ্বযী ধযাফ ফফরস্টছ, এ 

িাজো ম্ভফযিফভয িস্ট ন ফ দমফয াফয, মস্টদ্ িাস্টে ফৃৎ এফং জস্টের । অভযা দযা এভনস্টি স্টযন ফা যায 

স্টধি িস্টিিায াযস্পাস্টযি স্টভিস্টস্রাআ ুফযাুস্টয েিনা িযফয াস্টয না। দখাফন এিস্টে ভানফািৃস্টযয স্টবনগ্রফাস্টয 

ে নিাযী িস্টিিা ফফ াজায স্টট্রস্টর স্টট্রস্টরন। যাআ এো মস্টদ্ এিো দযাফে  যাফর ভীিযি ভাধান িফয 

এয অচযি নুভান িযা ম্ভফ ফ ড়ফফ। পফর অভযা ফরফয ফাধয ফফা, দম দিাফনা জস্টের িাআ ভিু আোয 

স্টধিাযী। ভিু আো এফ িায এফিফাফয দভৌস্টরি গুি না ফর, এফদ্য অচযি স্টাফ িযফয ফযিতযা 
অভাফদ্যফি ভিু আোয নুিল্পস্টেফি এফদ্য অচযফিয এিো িামতিয যি স্টাফফ গ্রি িযফয ফাধয িযফছ। 

িনফয জীফফনয দখরা দিফি দদ্খা মাফে দম এফিফাফয যরযভ এি দে স্টনভ জস্টের ফ বফস্টফিযয স্টফিা 

ঘোফয াফয, দমো ফুস্টদ্ধভান জীফফনয ভযুরয। স্টনশ্চআ এ ধযফিয বফস্টিয ভদৃ্ধ এভন ফনি দে স্টনভ ম্ভফ। প্রশ্ন 

অফ, অভাফদ্য ভাস্টফেফি চারনািাযী দভৌস্টরি স্টনভ ভূ (প্রিাশ্য স্টনভ ভূ ন) িীবাফফ স্টনধতাস্টযয ফরা? 

িনফয ভাস্টফফেয ভয অভাফদ্য ভাস্টফফেয স্টফফযতন এিো স্টনস্টদ্তি ভফ দিাফনা স্টনস্টদ্তি ফস্থা দিফি এফ 

স্টনভ দভফনআ ঘফে। িনফয জেৎএ অভযা স্টে ৃস্টিিযতা, মাযা ঐ ভাস্টফফেয অস্টদ্ ফস্থা ফস্তু ভফূয ফস্থান  

প্রিৃস্টয স্টনধতাযি িফয স্টদ্স্টে। 

দেভ প রাআফপ দমো গ্লাআডায, দবৌয ভাস্টফফে যায যুরয ফয াফয ছুফে চরা ফস্তুিিা। অভাফদ্য জেফযয ভয 

স্টফস্টেন্ন এিো জেৎফি ফিতনািাযী দিাফনা স্টনফভয দফে ফআ ংযক্ষিীর স্টিয ধাযিা িািফফ। িতাৎ 
ভফয াফি ফযফস্থাস্টেয দভাে স্টিয ভান স্টযফস্টযতয ফফ না। ূন্যস্থাফন এআ স্টিয ভান স্থান এফং িার 

স্টনযফক্ষবাফফ দ্রৄফ িািফফ। স্থাফনয স্টনস্টদ্তি দিাফনা অযফন ধাযিিৃয দভাে স্টি দিফি, ভঅযফনয ূন্যস্থাফনয 

দভাে স্টি স্টফফাে িফয দিঈ দম দিাফনা স্টাফ দিফি এআ ূন্য স্থাফনয স্টিফি ফাদ্ স্টদ্ফয াফয। যাআ অভযা চাআফর 

ূন্যস্থাফনয ফা পাঁিাস্থাফনয স্টিয ভান ূন্য ধফয স্টনফয াস্টয। প্রিৃস্টযয দমফিাফনা স্টনভফি ফশ্যআ দম যতো ূযি 

িযফয  দো ফরা ূন্যস্থান স্টদ্ফ দঘযা দিাফনা স্টফস্টেন্ন ফস্তুয দভাে স্টি ফশ্যআ ধনােি ফয ফফ। মায িত ঐ 
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স্থাফন ফস্তুস্টেফি ে ন িযফয রৄরুফয স্টি প্রফাে িযফয ফফছ। স্টফস্টেন্ন ফস্তুয স্টি ঊিােি া ম্ভফ ন। িাযি 

এো ঊিােি ফর দআ ফস্তুস্টেফি এভন এিো েস্টযীর ফস্থা বযস্টয িযা ম্ভফ ফযা, দমন ফস্তুস্টেয েস্টযস্টি যায 

স্টনজস্ব ঊিােি স্টিফি িাোিাস্টে িফয দপফর। এআ ঘেনা ম্ভফ ফর দম দিাফনা জাো র  িফয দিাফনা ফস্তুয 

অস্টফবতাফ না ায দিাফনা িাযি িািফযা না। পফর ূন্যস্থান যখন স্টস্থস্টযীর ফ ড়ফযা। স্টিন্তু স্টফস্টেন্ন ফস্তু ৃস্টি 

িযফয মস্টদ্ ধনােি স্টি অফশ্যি  যাফর অয এ ধযফিয স্টস্থস্টযীরযা ৃস্টি ফয াফয না, িাযি অভযা জাস্টন 

ভাস্টফফেয দভাে স্টি দ্রৃফ। দিাফনা ভাস্টফফে স্থাস্টনি স্টস্থস্টযীরযা স্টনস্টশ্চয িযফয এ যত অফশ্যি, না ফর রৄন্য 

দিফি এখাফন-খাফন স্টফস্টবন্ন ফস্তুয অস্টফবতাফ ঘেফযা। 

মস্টদ্ এিো ভাস্টফফেয দভাে স্টিয ভান ফভআ ূন্য ফয , এফং মস্টদ্ ফস্তুভূ ৃস্টি িযফয ধনােি স্টিয 

প্রফাজন , যাফর ূন্য দিফি অি এিো ভাস্টফে িীবাফফ ৃস্টি ফরা? এ ফযাাযো দিফিআ ভািফলতয ভয 

স্টনফভয প্রফাজনীযা। দমফয ুভািলতী ফর অিলতী, যাআ ভািলতী স্টি ঊিােি। অয যাআ ভািলতীবাফফ 

অফদ্ধ রৃস্টে ফস্তুফি, দমভন ৃস্টিফী  চি, ৃিি িযফয ফাআফয দিফি িাজ িযফয । এআ ঊিােি স্টিয াফি ফস্তু 

বযস্টযফয প্রফাজনী ধনােি স্টিয বাযাভয ফয াফয। স্টিন্তু ফযাাযো যো যর ন। ৃস্টিফীয দভাে ঊিােি 

ভািলতী স্টি, ৃস্টিফীফি ে নিাযী িস্টিিাভফূয ধনােি স্টিয স্টফস্টরন বাফেয এি বাফেয িভ। এস্টদ্ফি, 

এিো নক্ষফত্রয ভয ফৃৎ ফস্তুয ঊনােি ভািলতী ফর ফনি দফস্ট ফফ, অফায নক্ষত্রস্টে ময দছাফো ফয িািফফ 

(িতাৎ এয ে নিাযী িস্টিিাভফূয াযস্পস্টযি দ্ূযে ময িভ ফফ) এআ ঊিােি ভািলতী ফর যয ফাড়ফফ। 

স্টিন্তু এবাফফ ঊিােি স্টি ফাড়ফয ফাড়ফয নক্ষত্রস্টেয ধনােি স্টিয ভান ায ফনি অফেআ এস্টে এিস্টে 

িৃষ্ণেহ্বফয স্টযিয । অয অভযা জাস্টন িৃষ্ণেহ্বফযয স্টি ধনােি। এফ িাযফিআ ূন্যস্থান স্টস্থস্টযীর, পফর নক্ষত্র 

ফা িৃষ্ণেহ্বফযয ভয ফস্তু  াৎ িফয ঈদ্ ফয াফয না। স্টিন্তু এিো অি ভাস্টফে স্ট িআ াফয। 

দমফয ুভািলতআ স্থান  িারফি অিৃস্টয দ্ানিাযী িফয, দফয ুএো স্থান-িারফি স্থাস্টনি স্টস্থস্টয স্টদ্ফর এিো 
াভস্টগ্রি স্টস্থস্টয দ্ান িফয। পফর ুফযা ভাস্টফফেয দেফর, ফস্তুভফূয ধনােি স্টি ভািলতী ঊিােি স্টি দ্বাযা 
বাযাভয রাব িযফয াফয। যাআ ূন্য দিফি ুফযা এিো ভাস্টফে ৃস্টি া দিাফনা ফাধা িাফি না। দমফয ু

ভািফলতয ভয এিো স্টনভ অফছ, দফয ুএফিফাফয ূন্য দিফি ভাস্টফে রৄরু ফয াফয এফং । দম প্রস্টো 
অভযা লি ধযাফ অফরাচনা িফযস্টছ। এআ স্বযস্ফুযত ৃস্টিআ ফে দিাফনা স্টিছু না িািায ফদ্ফর স্টিছু িািায িাযি।এ 

িাযফিআ স্টিে অফছ অভাফদ্য। অয যাআ ভাস্টফেফি রৄরু িযায রফয অগুন স্টদ্ফয দিাফনা ইেযফযয প্রফাজন 

দনআ। 

এখফনা প্রশ্ন িাফি, দভৌস্টরি স্টনভভূ অভযা দমভন ফররাভ দযভন দিন? অভযা জাস্টন, এিো যভ যিফি ফশ্যআ 

ফয ফফ সুংয এফং স্টযভাফমােয চরিভফূয ীভ ভান নুভান িযফয ক্ষভ। পফর, ফশ্যআ ভািফলতয ভয 

এিো স্টনভ িািফয ফফ। অয ঞ্চভ ধযাফ অভযা এ দদ্ফখস্টছ দম ভািফলতয ভয এিো যিফি ীভ ভান 

নুভান িযফয ফর, এ যফি ফশ্যআ প্রিৃস্টযয ফরভূ এফং দআ ফর দমফ দ্াফিতয ঈয িাজ িফয, যাফদ্য 

ভফধয এি ধযফনয ভাপ্রস্টযাভয িািফয ফফ। এভ-যি ফে ভািফলতয ফফচফ াধাযিীিৃয ভাপ্রস্টযভ যি। 

এফ িাযফি এভ-যেআ ফে ভাস্টফফেয এিস্টে ূিতাঙ্গ যফিয এিভাত্র প্রািতী। এো মস্টদ্ ীভ  – এআ ীভযা 
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এখফনা প্রভাি িযা ফাস্টি- যাফর এো ফফ ভাস্টফফেয এভন এিো রূাি, দম ভাস্টফে স্টনফজআ স্টনফজফি ৃস্টি িফয। 
অয অভযা ফাধয ফআ এআ ভাস্টফফেয ং িাযি এ ছাড়া অয দিাফনা সুংয রূাি দনআ। 

এভ-যি ফে দআ াস্টফতি যি দমোয দখাঁজ অআনিাআন িফযফছন। অভযা ভানুলযা মাযা স্টনফজযাআ প্রিৃস্টযয দভৌস্টরি 

িস্টিিাভফূয এিস্টে স্টন্নফফ ছাড়া স্টিছুআ না- যাযা দম অভাফদ্য চারনািাযী স্টনভভূফি ফুফঝ দপরায এয িাফছ 

চফর এফস্টছ, দো স্টনশ্চআ এিো ফড় স্টফজ। স্টিন্তু ফযা স্টযযিায ফরৌস্টিি ফযাায ফে, মুস্টিয এিো স্টফভূযত 
রূাি দিফি এভন এিো নন্য যফি দৌছাফয াযা, দমো বফস্টচত্রভ স্টজস্টনফ ূিত দম সুস্টফার ভাস্টফেফি অভযা 
দদ্স্টখ, দোফি ফিতনা  নুভান িযফয াফয। এআ যিফি মতফফক্ষি দ্বাযা স্টনস্টশ্চয িযা ম্ভফ ফর, এোআ ফফ 

অভাফদ্য প্রা ৩০০০ ফছযফযাস্ট নুন্ধাফনয এিো পর স্টযভাস্টপ্ত। অয এবাফফআ অভযা দখাঁজ দফ মাফফা 
দআ ভান নিায। 

  

 

 

 

[নুফাদ্ফিয দনাে] 

ব্দািতঃ 
নফবাভন্ডফরয ফস্তুভূ  – Astronomical Bodies 

দদ্ফ-দদ্ফী এফং সুয  – gods and demons 

দজযাস্টযাস্য   – Astrology 

দজযাস্টযস্টফতজ্ঞান   – Astronomy 

বফজ্ঞাস্টনি স্টনধতাযিফাদ্  – Scientific Determinism 

প্রফৃদ্ধ    – Extend 

প্রিভ-িাযি মুস্টি  – First-Cause Argument 

সুস্টনধতাস্টযয  - Deterministic 

স্টেফি মাা   – Survival 

ঈফফ মা   – Evaporates 

স্টস্থয জীফন   – Still Life 

াস্টফতি েুস্টযং দভস্টন  – Universal Turing Machine 
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স্টিছ ুিিাঃ 

 

TED এ এিো দরিচায অফছ স্টিফবন স্টিং এয। দরিচায দফল ঈস্থাি যাফি এিো প্রশ্ন িফযন। 

স্টযস্টন যায দচাফখয স্টনফচয ভারো দনফড় দনফড় দআ প্রশ্নোয ঈত্তয বযস্টয িযফয ভ দনন প্রা ৭ স্টভস্টনে। দদ্ফখ ভনো 
দিভন দম রৃঃফখ বফয দেস্টছফরা ফফর দফাঝাফয াযফফা না। এিআ ফঙ্গ বাফরা দরফেস্টছফরা। জীফনফি স্টজফয দমফয 

দদ্ফখ। এআ াযীস্টযি বাফফ া ভানুলো, িী ায স্টফে অয িী ীভ বাফরাফাা ফুফি স্টনফ দফঁফচ অফছন! 

অভযা সুস্থ ফরযাআ িী যায দখাঁজ জাস্টন? এআ ায না ভানা ভানুলোয দরখা াধাযি ফআগুফরায িিা বাস্টফ অয 

শ্রদ্ধা ভািানয ফ অফ। যায জীফনীস্টিয িাফছ স্টনফজফি যুে ভফন । দম প্রশ্নগুফরায ঈত্তয এআ ফআফ দখাঁজায 

দচিা িযা ফফছ, দগুফরা স্টনফ স্টদ্ফনয য স্টদ্ন স্টচন্তা িফয, এফং এয ীভাফদ্ধযা ফি ীভ বধমতয অয মফত্নয 

াফি ফআস্টে স্টরফখ স্টযস্টন রৄধ ুঅভাফদ্য বফজ্ঞাস্টনিবাফফআ অফরাস্টিয িফযন স্টন। দ্ৃিান্ত স্থান িফযফছন এি ভস্টভাস্টনে 

জীফন দ্তফনয। 

যায ফরখি স্টরনাদ্ত ম্রস্টদ্নাফি এ সুফমাফে িৃযজ্ঞযা জানাআ। 


