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‚ Every science fiction movie I have ever seen, any one that’s worth its weight in celluloid,
warns us about things that ultimately come true.”
-Steven Spielberg
হাআস্কুল শিক্ষান্ত ৰীক্ষা শিষ শহাৱাৰ শদনা শদঈতাআ অভাও শদঔুৱাফলল দু ঔন শঙননভাৰ শঘশি লল অশহল৷
এঔন অশঙল ‘অনানওাণ্ডা’ অৰু অনঔন অশঙল ‘চু ৰাশঙও াওক’৷ আাৰ অকললনও খৰত থওা শঘশিন াত অশভ
শওৱল সভীা অৰু শহন্দী ঙশফনহ ঘাআশঙনলাোঁ৷ হশলঈিৰ ঙশফৰ লকত শতশতাললনও শৰঘ খ া নাশঙল৷ দু আ-এঔন
ঙশফৰ নাভ শুশনশঙনলাোঁ মশদ স্বঘনক্ষ ঈনবাক ওৰাৰ শবজ্ঞতা শহাৱা নাশঙল৷ শসআশদনা এআ দু নাঔন ঙশফন অভাৰ
ঘওুৰ অকত ওল্পনা, ঈৎসু ওতানৰ ূ ৰ্ক,

ৰহসযাফৃত এঔন নতু ন দু ৱাৰ ভুওশল ওশৰ শদনল৷ শওআশদনভানৰ শঙত

ঘানলাোঁ ‘কিশচলা’ নাভৰ ঙশফঔন৷ শতশনঔন ঙশফৰ ওাৰুওামকঔশঘত ওাশহনী অৰু শফস্ভওৰ ঈস্থান-ৰীশতন অভাও
আভাননআ শভাহাচ্ছন্ন ওশৰ শলাআশঙল শম তাৰ প্ৰবাৱ সু দূ ৰপ্ৰসাৰী লহ অশচ তাৰ স্ভৃশত ভানস- ত বাোঁশহ অনঙ৷
শওআফঙৰভানৰ শঙতনহ কভ ানলাোঁ শম এননধৰৰ্ৰ ঙশফও ‘ওল্প-শফজ্ঞানধভকী’ ঙশফ শহঘান শবশহত ওৰা হ৷
শওাৱান া শনষ্প্ৰনাচন শম,ভানু হৰ ন্তহীন ওল্পনা-িশি অৰু শফজ্ঞান তথা প্ৰমুশি-শফদযাৰ শবনৱ সংশভশ্ৰৰ্ত চীৱন্ত
লহ ঈঠা এআ ঙশফনফাৰৰ ভআ ও’ফ শনাৱাৰালওন এচন ‘শপন’ লহ শৰনলাোঁ৷
তাৰ শঙত শওআফঙৰভানৰ শঙত শবমাশিও শিক্ষা গ্ৰহৰ্ ওশৰফলল অশহ ফযশিকত শহানেলত থাশওফলল
ল’শলাোঁ৷ নল ন া শওনাৰ শঙত অৰু আণ্টাৰনন ৰ সু শফিাল ৃশথৱীঔনৰ লকত শসৌচনযসূঘ ও শৰঘ শহাৱাৰ শঙত
শল ৰ হািক-দ্ৰাআবলল শফ নভন, স্পাআিাৰনভন, ঙুাৰনভন, অআৰন শভন, এক্সনভন, শভশিক্স, শিন্সপভকাৰছ্ আতযাশদ
সংঔয ঙশফৰ শসাোঁত ফ’ফলল ধশৰনল৷ শমনহতু শভাৰ দনৰ

শভাৰ ফন্ধুভহলৰ শধওাংিআ হশলঈিৰ ওল্প-শফজ্ঞানধভকী

ঙশফনফাৰৰ নু ৰাকী অশঙল, কশতনও শতননধৰৰ্ৰ ঙশফৰ ফানফ ফৰ শফশঙ হাফাথুশৰ ঔাফলকীা নলহশঙল৷ অৰু
এননলওন ওল্প-শফজ্ঞানধভকী ঙশফৰ প্ৰশত থওা শওৌতূ হল অৰু নু সশন্ধৎসা শনফৃত্ত ওশৰ থাশওনলাোঁ৷
াৰ লহ শমাৱা সভত ওল্প-শফজ্ঞানধভকী ঙশফনফাৰৰ ৰূ-ৰং অৰু শসৌন্দমকৰ ফযাও শৰৱতকন সাধন লহনঙ ৷
প্ৰমুশি-শফদযানৰা ঘৰভ শফওাি সাধন লহনঙ৷ আাৰ ূ ৰ্ক সু নমাক গ্ৰহৰ্ ওশৰ শঘত্ৰ-শনভকাতাসওনল শফিাল ফানচ ৰ ওল্পশফজ্ঞানধভকী ঙশফ শনভকাৰ্ত লাশকনঙ৷ ভননাভুগ্ধওৰ শৰনৱি-ৰঘনা অৰু তু লনী অদৱ-ওাদানৰ ওাল্পশনও ঘশৰত্ৰৰ
সৃশে ওশৰ এআ ঙশফসভূ নহ কৰ্ন শফশ্বফাসীৰ ঘওুত ঘভওশন তু শলনঙ৷ শিনোপাৰ নলানৰ দনৰ ফুশধও ঙশফ-শনভকাতাআ
শনতয-নতু ন শফষফস্তুনৰ সভৃদ্ধ ননয-সু ন্দৰ ঙশফ দিকওৰ ফানফ অকফঢ়াআ শদনঙ৷ শওন্তু শঙ শৰ লৰনঙ অভাৰ বাৰত৷
দু আ-এঔন বাৰতী ঙশফত ওল্প-শফজ্ঞানৰ সাভানয ৰি শৰনঙ মশদ এঔন ‘শফশুদ্ধ ওল্প-শফজ্ঞানধভকী ঙশফ’ ঘাফলল

অশভ ঘানক অৰু শওআ াভান দিও ৰ’ফ লাশকফ৷ অিা ওশৰনঙাোঁ শসআ শদনন া শসানওানল অহও৷ নশতলনভ এঔন
শফশুদ্ধ ওল্প-শফজ্ঞানধভকী ফশলঈদী ঙশফ বাৰতী দিকনও ঘাফলল াও৷
এশতা অনহাোঁ অঘল ওথালল৷ ভানন এআ আ-ফুওঔনৰ ওথালল ৷ ‘শফজ্ঞান অৰু শফালঙশফ’ িীষকও নাভধাৰী
এআ আ-ফুওঔনৰ চন্ম-ওাশহনীৰ শফষন ও’ফলল হ’শল ২০১৬ ঘনৰ শিষৰপাললল অশভ বতশন-মাত্ৰা ওশৰফ লাশকফ৷
শফকত সপ্তাহন াত শল ত ঈনবাক ওৰা দু ঔনভান ঙশফৰ শফষন শপ’ঘফুওনত এ া ঘভু শ াওা শলশঔশঙনলাোঁ৷
কবীৰতাশফহীন পাং-পুং শ াওা৷ তানৰ এঔন ঙশফৰ ওাশহনীত শফজ্ঞানৰ সাভানয ৰি অশঙল৷ শম শও নহও; শলশঔ
ওশৰ অৰাভত শুআ অনঙাোঁ৷ ঔনন্তও শঙনত শপ’ঘফুওৰ ফাতকা-ফাওঘত এ া ফাতকা লাব ওশৰনলাোঁ৷ শপ্ৰৰও ংওচ শচযাশত
ভহন্ত৷ শতোঁ কহীন সু ৰত লওনঙ-শতাভাৰ দহঔন শপ্ৰ ওল্প-শফজ্ঞানধভকী ঙশফৰ শফষন শলশঔফানঘান৷ কশৰ্ত ঘ’ৰাত শদভ৷
ল দীখলীালও শলশঔফা৷’ কশৰ্ত ঘ’ৰা (gonitsora.com,

as.gonitsora.com) হ’ল কশৰ্ত তথা শফজ্ঞান

শফষও এঔন শিবাশষও নলাআন অনলাঘনী৷ ফাৰু, ভহন্তদাৰ ওথা শুশন ভআ শফাগত শৰনলাোঁ৷ শফানলাোঁ-সফকনাি৷
এশতানহ শৰল পশৰগৰ ভৰৰ্ৰ াল৷ ওল্প-শফজ্ঞানধভকী ঙশফ ঘাআ বাল াোঁ-শসআন া ধ্ৰুৱ সতয ৷ শওন্তু বালনাৱা
প্ৰভাৰ্ ওশৰফলল এশতা ওল্প-শফজ্ঞানধভকী ঙশফৰ শফষন শলশঔফলল মাভ! এআন ানতা বংওৰ শফদচনও ওথা৷ তানওা
এঔন-দু ঔন নহ, দহঔন৷ তানওা ঘু শ লও নহ, দীখললও৷ এআনফাৰতলও িাগৰ শফড়ম্বনান া হ’ল অশচললনও শঘাৱা
তনফাৰ ওল্পশফজ্ঞানধভকী ঙশফৰ ভাচৰ ৰা ফাশঙ ফাশঙ দহঔন শফঘাশৰ ঈশলঈৱান া৷ বানলভানৰ শঘন্তাভশৰ্ও শঘন্তা
ওশৰফলল লকানলাোঁ৷ শস বাশফনল৷ বাললওন বাশফনল৷ বাশফ-শঘশন্ত শস শিষত ওশৰনল শও;িংওা, সংনওাঘ, শিধা, সনন্দহ,
অত্মশফশ্বাসহীনতা-এআ শকান আনফাৰনও লশঠাআ-গুশৰাআ ভন-ভকচু ৰ ৰা ফাশহৰ ওশৰ শদনল অৰু ভহন্তদাৰ
ফাতকাফাওঘত শভাৰ হতু ৱাআ শৰপ্লাআ শলনঔাৱানল-‚শঘো ওশৰভ৷‛ শসআ শম ও’শলাোঁ ‘শঘো ওশৰভ’; তাৰশঙত ঙভাহভান
শঘো ওশৰনআ ও ানলাোঁ৷ ভানু নহ ও শঘোৰ সাধয এনওা নাআ৷ ওথাষাৰ শভঙা নহ শদও৷ ’ৰ-ত’ৰ ৰা শওফাশওশফ তথয-াশত শকা াআ-শভশল, ভকচু ৰ শখাোঁৰা শদৌৰাআ শদৌৰাআ, ঙশফনওআঔন ঈৰাআ-খূ ৰাআ ঘাআ এঔন-দু ঔনলও দহঔন
ঙশফৰ শফষন শলশঔফলল লাশকনলাোঁ৷ শঘন্তাৰ প্ৰশিান া ঘশল থানওাোঁনতআ এ া গুৰুত্বূ ৰ্ক শসদ্ধান্ত ললশঙনলাোঁ৷ দহঔন ঙশফৰ
তাশলওাত শওৱল ওল্প-শফজ্ঞানধভকী ঙশফনআ ঈনেঔ নওশৰ প্ৰঔযাত শফজ্ঞানীৰ চীৱন-অধাশৰত দু ঔনভান ঙশফৰ শফষন
শলঔা ঈশঘত৷ ঈনেিয অশঙল- আাৰ চশৰনত ভহান শফজ্ঞানীনওআকৰাওীৰ ওভক অৰু চীৱনও স্পিক ওৰান া৷ াশৰনল
দু আ-এচন ঈৎসাহী াঠওও শফজ্ঞানীদু চনৰ শফষন ৱকত ওনৰাৱান া৷ ভহন্তদান হবৰ শদনল৷ ঈনেিযন াও
ফাস্তৱাশত ওশৰফলল মাোঁনত সাভানয ওে হ’ল মশদ শকান আ ওাভন া সভাপ্ত হ’লত ভনত ভহা পূ শতক শভশলল৷
ংওচদাও ধনযফাদ শদ এআ শলঔশন-ফক সাভশৰনলাোঁ৷ এশতা দু শদনভান বালদনৰ ঈিাহ ল’ভ৷ শনঙ শভানৰআ দু ওকাল৷
এনষওভানৰ শঙনতআ ঙানৰ শহাৱা ছ্এত শঘৰশৰশঘত কহীন সু ৰন ানতআ ও’শল-‚দহঔন ঙশফনৰ এঔন আ-ফুও
ওৰা৷‛ ভআ শফানলাোঁ-শহ হশৰ ! এনঔনত শঙ শনশৰফআ শনশও ! শনঙ ভনৰ ওথা ভননতআ থাশওল৷ শতনঔতও ঈত্তৰ
শদনলাোঁ-‚শঠও অনঙ৷‛ দু শদন শঙত আ-ফুওৰ শফ ু াত অৰু সূঘ ীত্ৰ শিচাআন ওশৰ ‘ৃশথৱী-শফঔযাত এনলহুৱা’ৰ ৰূ
ধাৰৰ্ ওশৰ শওআফাশদনললনও তা ভাশৰ থাশওনলাোঁ৷ হঠানত ৬ চু নৰ শনিা প্ৰা এখাৰ া ফচাত হা এ া শভনঙনচ
শভাৰ অৰাভদাও চীৱনৰ ৰত ানী ঢাশল শদনল৷ ‚শও হ’ল? আ-ফুওৰ শও হ’ল ?‛ ভআ থতভত ঔানলাোঁ৷
শঙভুহূ ত কনত সনন্দহাতীত অত্মশফশ্বাসনৰ ঈত্তৰ শদনলাোঁ-‘সফ হ’ফ৷’

তাৰশঙত ওাশহনী শিষ৷ ‘হ’ফ’ ফুশল শওাৱাৰ শঙশদনাআ আ-ফুওৰ ওাভত ধশৰনলাোঁ৷ ভৰৰ্ৰ্ ওশৰনলাোঁ- এআফাৰ
শিষ ওশৰনভআ৷
হ’ললক শমশনফা৷ শওফাপ্ৰওানৰ ওাভন া হ’ললক৷ এশতা দু াভান খাোঁআ ওথা৷ ঙশফনফাৰৰ শফষন শলনঔাোঁনত
আণ্টাৰনন ত ঈলব্ধ শওআফা া প্ৰফন্ধৰ সহা শলাৱা লহনঙ(শফনিষলও শৱশওশশিাৰ)৷ শফজ্ঞানীসওলৰ শফষন
ধযন ওনৰাোঁনত এ.এন.নওাঠানৰ, সু ধাংশু এঘ. ালঘু নল, এস.এভ. ানৰঔ অৰু এভ.শ. নৱলওাৰৰ িাৰা শলশঔত;
ি৹ শিৱনাথ ফভকন অৰু ৰফীন্দ্ৰ ওুভাৰ দাসৰ িাৰা সভীালল নশূ দত ‘শফজ্ঞান অৰু শফজ্ঞানী’ (প্ৰওািও-শনিযননল
ফুও িাে,আশণ্ডা) অৰু ি৹ শিৱনাথ ফভকনন শলঔা ‘শফশ্বৰ ফনৰৰ্য শফজ্ঞানী’ (প্ৰওািও-শচযাশত প্ৰওািন) নাভৰ গ্ৰন্থ
দু ঔনৰ সহা ললশঙনলাোঁ৷ শলঔওসওললল ভআ অন্তশৰও ধনযফাদ অৰু ওৃতজ্ঞতা চনাআনঙাোঁ৷ কশৰ্ত ঘ’ৰাৰ সহপ্ৰশতষ্ঠাও ভশিল িআওীাৰ লকনত কশৰ্ত ঘ’ৰাৰ সভূ হ ওভকওতানওা এআ শঙকনত নিষ ধনযফাদ জ্ঞান ওশৰনলাোঁ৷
সভানলাঘওৰ দৃ শেনৰ নহ,এচন সাধাৰৰ্ দিকওৰ দৃ শেনৰনহ ঙশফনওআঔনৰ শফষন এও ওাশহনীশবশত্তও
অনলাঘনা শলশঔফলল প্ৰাস ওৰা লহনঙ৷ তানও ওশৰফলল মাোঁনত শনচ্ছাসনে ননও ত্ৰুশ -শফঘু যশত হ’ফ ানৰ৷ তাৰ
ফানফ অকতীালও ক্ষভা-প্ৰাথকনা ভাশকনলাোঁ৷ ধনযফানদনৰ-

ইিান শচযাশত ফৰা
নকাোঁ
ভ্ৰাভযবাষ-৯৪০১৪৪১০৪৪

সূচীপত্ৰ

আইনষ্টাইন এণ্ড এত িংটন.......................৭
গু

উইল হাতটিং....................................১৭

লু তচ........................................................২০
ছামত িং দা ল ড জমই ..............................২৩
দা ইতণ্ডপপপণ্ডন্স জ ’.................................২৬
দা ইতমপটছন জেইম..................................৩০
দা জমন হু তনউ ইনতিতনতট.......................৩৭
দা মাতটডয়ান.............................................৪৯
দা ত য়’তৰ অৱ এভতৰত িং.............. ...........৫৪
দা তছপেট অৱ তনক’লা জটছলা..... ...........৬০

‗Proof is the idol before whom the pure mathematician tortures himself.‘
-

এ া অনলাঘনাকৃহৰ ৰা লাআ হাৰ

ৰনল ঙ’ঙাআশ ত

Arthur Eddington

অআনোআনৰ অনশক্ষওতাফাদ
সভথকনসূঘ ও ফিৃ তা অকফঢ়াআ

সভত এআ শফনিষ ভানু হচনও ঈনেশিয শতোঁৰ

সন্দবকত এ া

এচন ফন্ধুনৱ ভন্তফয ওশৰশঙল-‚ফুশচনঙ, অআনোআনৰ

দিকওসওলও শঘন্তা অৰু শফস্ভৰ সাকৰত িুফাআ

অনশক্ষওতাফাদৰ তে

ফাশহৰলল লাআ অশহশঙল এশিং ন৷ অশহ থানওাোঁনতআ

ভাত্ৰ

শতশনচন ফযশিন

সম্পূৰ্কৰূন ফুশচ া ফুশল অশভ চাননা৷‛

ফন্ধু শঙলনফৰনেআনৰ সাভানয ও াক্ষনৰ বৰা প্ৰশ্নন াৰ

শফনিষ ভানু হচন সাভানয শঘশন্তত লহ শৰল৷

সন্মু ঔীন লহশঙল এশিং ন৷ অনশক্ষওতাফাদৰ ভভকাথক

ভানু হচনন সাভানয আতস্ততঃনফাধ ওৰা শমন শদশঔ

ঈদ্ধাৰ ওশৰফলল সক্ষভ শহাৱা শম শতশনচন ফযশিৰ

শতোঁৰ

ফন্ধুচনন

এআফাৰ ও’শল-‚ফুশচনঙ,

প্ৰায

ওথা শঙলনফৰনেআন ঈনু শওাআশঙল, শসআ শতশনচনীা

প্ৰিংসাৰ ফানফ ফযশি আভান শফনী হ’ফ নালানক৷‛
এআফাৰ

স্ববাৱসু লব

লথশঙল৷ শওন্তু এশিং নৰ ৰা হা অওীা

সৰলতানৰ সোঁহাশৰ চনানল- ‚ভআ শওৱল তৃ তী

ঈত্তনৰ শতোঁও শতোঁৰ প্ৰায স্বীওৃশতৰ ৰা ফশিত

ফযশিকৰাওী শওান চাশনফ ঔুশচনঙাোঁ৷ ‛

ওশৰনল৷

ফন্ধুচন

শফনিষ

অশঙল

ভানু হচনন

তাশলওাত শতোঁ শনচৰ নাভন ানওা সশন্নশৱে ওশৰ

লুিশৱও

শঙলনফৰনেআন৷

অআনোআনৰ

অনশক্ষওতাফাদৰ

তে

এচন দাথকশফজ্ঞানী৷শফনিষ ভানু হচন অশঙল ঘাৰ

হৃদংকভ ওশৰফ ৰা শসআসভৰ ৃশথৱীৰ ঔুফ

অথকাৰ শেনশল এশিং ন৷নসআশদনা(৬ ননৱম্বৰ, ১৯১৯)

ওভসংঔযও ভানু হৰ শবতৰত নযতভ ভানু হ ঙাৰ

৭

অথকাৰ

শেনশল

শমৌৱনৰ

তযাধুশনও

প্ৰথভ

ৰনল শগ্ৰনশৱঙ ফীক্ষৰ্াকাৰত ভুঔয

সভনঙাৱানত
সহওাৰী

এশিং নন

শহঘান

শনমুশি

াআশঙল৷

এষ্ট্ৰ’নশভনওল

শসআসভত

সা-সোঁচুশলনৰ

ঙ’ঙাআশ ৰ

ূ ৰ্ক

নাভাংশওত

ৰনল
শফানকাভ

শওআ াভান ফাওঘ ৰঙীৰ সহাননৰ াশন াশন াহাৰৰ

প্ৰঔৰ

ঘূ ড়ালল ঈনঠাৱাৰ ওেসাধয দৃ িয এ ানৰ ঙশফঔনৰ

শফষৰ

শিক্ষাআ

অৰম্ভশৰ্ খশ নঙ৷ ১৯১৯ ঘনৰ এ া পৰওাল ুৱাৰ

ৰা

ৃথও

খ না৷ অওািৰ ৰা প্ৰথভ শফশ্বমুদ্ধৰ শফবীশষওা

ওশৰশঙল শসআ শফষন া অশঙল ‘ংও’৷ প্ৰথভ

অৰু ওুনহশলওা আশতভনধয ভাৰ লকশঙল৷ এশিং ন

শফশ্বমুদ্ধৰ শফবীশষওাভ শৰনৱিৰ ভাচত আংনলণ্ড

অৰু শতোঁৰ শফশ্বস্ত ফন্ধু তথা সহওভকী িাআঙন শিভ

অৰু চাভকানীৰ ভাচত শম এও প্ৰশতনিাধভূ লও অৰু

অশিওাৰ এও দু ককভ এনলওাত৷ শফজ্ঞানী অআনোআনন

খৃৰ্াসূঘ ও সম্বন্ধআ শথতাশ ললশঙল, শসআ সম্বন্ধও

অশৱষ্কাৰ ওৰা অৰু আশতভনধযআ ঘঘকা লাব ওৰা

শনশঘ এশিং নন শম ঈদাৰলনশতও দৃ শেবংকীনৰ ঈিু দ্ধ

শফনিষ তেন াৰ সতযাসতয শনৰূৰ্ ওৰান ানৱআ

লহ মুদ্ধশফধ্বস্ত সভত ফৰৰ্হীন লহ ৰা ৰাচলনশতও,

অশঙল শতোঁনলাওৰ এআ মাত্ৰাৰ ভূ ল ঈনেিয৷

শচযাশতশফকজ্ঞ ানীৰ
শভধাসম্পন্ন

অওাল

নাশঙল৷

এশিং নও

সভসাভশও

শমন া

শওন্তু

শচযাশতশফকজ্ঞ ানীসওলৰ

সাভাশচও অনশও লফজ্ঞাশনও ভহলনৰা ফাধা-শননষধাজ্ঞা
প্ৰশতহত

ওশৰ

চাভকান

শফজ্ঞানী

শনঈ নৰ

অআনোআনৰ

িাৰা

প্ৰশতশষ্ঠত

ভধযাওষকৰ্ৰ

ধাৰৰ্ান ানৱ অআনোআনও অশ্বস্ত ওশৰফ ৰা নাশঙল৷

মুকান্তওাৰী তেন াৰ কনৱষৰ্া ওশৰফলল ভন শভশলশঙল,

প্ৰঘশলত

শতনন এ া দৃ শেবংকীনৰ শৰঘাশলত লহ অকফাশঢ় হা

অআনোআনও

শিশ ঙ শফজ্ঞানী শসআসভত শওাননা নাশঙল৷ তাৰ

অশৱষ্কাৰ ওশৰফলল এওপ্ৰওাৰ নু প্ৰাশৰ্ত ওশৰশঙল৷

শৰৱনতক ঈচ্চফককী শফজ্ঞানীভহনল শনঈ নৰ প্ৰঘশলত

অৰু অনশক্ষওতাফাদৰ এআ তেনও ভূ লধন শহঘান

ধাৰৰ্ান াওনহ ুনঃপ্ৰশতষ্ঠা ওশৰফলল অগ্ৰহ প্ৰওাি

লল িহ্মাণ্ডৰ ৰহসয নেষৰ্ ওশৰফলল অআনোআন

ওশৰশঙল৷

অকফাশঢ় অশহশঙল৷ অআনোআনৰ অনশক্ষওতাফাদৰ
২০০৮ ঘনৰ ২২ ননৱম্বৰত ‘শফশফশঘ ু ’শমানক

সম্প্ৰঘাশৰত

শহাৱা ‚অআনোআন এণ্ড

(Einstein

and

এশিং ন

চন্মা

অনশক্ষওতাফাদৰ

সন্তুশেনআ

শফনিষ

তেন া

শনবকৰিীলতা প্ৰভাৰ্ ওৰাৰ ঈৎওৃে থ অশঙল এ া

এশিং ন‛
ঙশফঔনন

সূমকগ্ৰহৰ্৷

নাভৰ তু লনাভূ লওবানৱ ওভ

শৰশঘত

অআনোআনৰ

চীৱন অৰু ওভকৰ লসনত

প্ৰশত

তাশেও ধাৰৰ্ান াৰ শফশ্বাসনমাকযতা, সতযতা অৰু

নাভৰ

শফজ্ঞানীচনৰ

Eddington)

ধাৰৰ্ান াৰ

১৯১৯

ঘনৰ

২৯

সূত্ৰানু মাী-সূমকও

শভ’ৰ
শফশৰ

সূমকগ্ৰহৰ্৷
থওা

শফশ্বৰ

নক্ষত্ৰনওআ াআ শনককত ওৰা শাহৰ ৰশি সৰললৰশঔও

দিকওসভাচৰ লকত শৰঘ ওৰাআ শদনল অৰু

নহ, আাৰ কশতৰ তাৰতভয খন ৷ থকাৎ শসআ

অআনোআনৰ

সূত্ৰও

ৰশিনফাৰৰ ূ ফকৰ স্থান সাভানযশৰভানৰ্ সলশন হ৷

সফলবানৱ প্ৰশতষ্ঠা ওৰাৰ অোঁৰত শম এশিং ন নাভৰ

আাৰ ওাৰৰ্ হ’ল ৃশথৱীৰ ভহাওষকশৰ্ও শক্ষত্ৰ৷ শনঙ

শচযাশতশফকজ্ঞ ানীচনৰ সাভানয শঘন্তা, শৰশ্ৰভ অৰু

শাহৰৰ ৰশি শফোঁওা শহাৱাৰ দৃ িযৰাশচ সাধাৰৰ্ শদন

ধযৱসা চশড়ত লহ অনঙ-শসআা ুঙ্খানু ুঙ্খবানৱ

এ াত

শদঔুৱানল৷

শাহৰৰ ফানফ শসআ নক্ষত্ৰনওআ াৰ শৰষ্কাৰ ৰূ এ া

শফঔযাত

অনশক্ষওতাফাদৰ

লক্ষয ওশৰফ শনাৱাশৰ৷

সূমকৰ ঈজ্জ্বলতভ

দৃ িযভান হ’ফ শনাৱানৰ৷ শসআা সম্ভৱ ভানথাোঁ সূমকগ্ৰহৰ্ৰ

৮

সভত,

শমশতা সূমকৰ শাহৰৰ তীিতা মনথে

শওানৱওাৰ (Quaker) শফদযালৰ প্ৰধান শিক্ষও৷

শৰভানৰ্ হ্ৰাস াফ অৰু সূমকৰ শঘৌশদনি থওা

শওানৱওাৰ লহনঙ চচক পক্স নাভৰ ফযশি এচনন

নক্ষত্ৰনওআ া দৃ িযভান হ’ফ৷

প্ৰশতষ্ঠা ওৰা এ া ধাশভকও শফশ্বাস৷ শওানৱওাৰসওল

নক্ষত্ৰৰ শাহৰ শফোঁওা লহ শমাৱা দৃ িয

শহংসা-মুদ্ধৰ শফনৰাধী অৰু িাশন্ত, লভত্ৰীৰ ৃষ্ঠ নাষও৷

পন াগ্ৰাশপও শপ্ল ত ধশৰ ৰঔাৰ অওাংক্ষানৰআ অথকাৰ

শতনন এ া িাশন্তশপ্ৰ শৰালনত চন্ম ললশঙল

এশিং ন

এশিং নন৷ এশিং নৰ ভাওৰ নাভ ঙাৰা এন স্বাঈ ৷

অৰু

শতোঁৰ ফন্ধু িাআঙন ঈশস্থত

লহশঙললক শিভ অশিওাৰ শপ্ৰশন্সনআ (PRINCIPE)

ঢ়া-শুনাত এশিং নন সৰুনৰৰাআ অকফঢ়া

নাভৰ ঠাআনিাঔৰত৷ শতোঁনলাওৰ ওে সাথকও লহশঙল৷

অশঙল৷ প্ৰঔৰ শভধা অৰু ফুশদ্ধভত্তাৰ কৰাওী শিশু

শনঈ নৰ

ওশৰ

এশিং ন কশৰ্ত অৰু আংৰাচী সাশহতযত তযন্ত

অআনোআনৰ অনশক্ষওতাফানদ শনিান াৰ শবতৰনত

াৰদিকী অশঙল৷ ১৮৯৮ ঘনত এ া চলাশন লাব

ঔযাশতৰ

ওশৰ

প্ৰশতশষ্ঠত
শিঔৰত

ধাৰৰ্াও

এওাষৰীা

অনৰাহৰ্

ওশৰশঙল৷

শওাৱান া

এশিং ন

ভাননঘোৰৰ

নৱনছ্

ওনলচলল

শনষ্প্ৰনাচন, ঙাৰ অথকাৰ এশিং নন নিষ ওে

শঢ়ফলল মা৷ দাথক শফজ্ঞান অৰু কশৰ্তৰ শিক্ষও

স্বীওাৰ

ন্ধ

িনভ অথকাৰ হাোৰ (Arthur Schuster) অৰু

প্ৰওৃশতৰ

হনৰঘ শলনম্ব (Horace Lamb) এশিং নও মনথে

প্ৰশতওূ লতাও প্ৰতযাহ্বান চনাআ এআ দু ককভ ঠাআত

প্ৰবাৱাশেত ওশৰশঙল৷ ১৯০২ ঘনত শতোঁ প্ৰথভ

অনশক্ষওতাফাদৰ

শশ্ৰৰ্ীৰ দাথক শফজ্ঞানত স্নাতও শিগ্ৰী লাব ওনৰ৷

ওশৰ,

সভথকওসওলৰ

শনঈ নীান

শফনৰাশধতা

ধাৰৰ্াৰ

ঈপৰাআ,

ৰীক্ষাভূ লও

মকনফক্ষৰ্ন া

নওৰানহোঁনতন অআনোআনৰ অনশক্ষওতাফাদ তেআ

স্ভৰৰ্নমাকয শম,

শফশ্বফযাশ

ওালনঙাৱাত শওআফা া চলাশন লাব ওশৰশঙল ৷

চনশপ্ৰতা

চকন

ওশৰফলল

অৰু

শওআদিওভান ৰ’ফ লাশকলনহোঁনতন৷
এশিং নৰ

চন্ম

লহশঙল

১৯০৫
১৮৮২

তীক্ষ্নধী ঙাত্ৰ এশিং নন শিক্ষাগ্ৰহৰ্ৰ
ঘনত

শওভশিচ

শফশ্বশফদযালৰ

ঘনত

ধীনৰ শত্ৰশনশ ওনলচৰ ৰা স্নাতনওাত্তৰ শিগ্ৰী লাব

ফতকভানন ওাশিা নানভ চনাচাত, আংনলণ্ডৰ এঔন

ওশৰ এশিং নন ―Thermionic Emission‖ শফষত

ঠাআত৷ শদঈতাও অথকাৰ শহনশৰ এশিং ন অশঙল

৯

কনৱষৰ্া অৰম্ভ ওনৰ৷ ৱনিয এশিং নন কনৱষৰ্াত

১৯১২

অওাংশক্ষত পল নাানল৷
সূঘ না

ঘনত

ুত্ৰ)ৰ

িাৰঈআনৰ

চচক

অওশস্ভও

িাৰঈআন(ঘালকঙ
ভৃতু যৰ

শঙত

এশিং নৰ চীৱনৰ এ া শসাৰ্ালী ধযাৰ

এশিং নও শসআ দলল নদান্নশত খন ৷ এশিং ন লহ

খ াআশঙল

শৰল ‘শচযাশতশফকজ্ঞ ান অৰু ৰীক্ষাভূ লও দিকনৰ

শতোঁৰ

শচযষ্ঠ

সহওভকী

আ.শ .হুআন ওানৰ (E. T. Whittaker)৷ শতোঁ গ্ৰীৰ্শৱঙ

প্লুশভান

ৰনল ফীক্ষৰ্াকাৰলল এঔন ৰাভিকসূঘ ও ত্ৰ শপ্ৰৰৰ্

Astronomy and Experimental Philosophy)৷

ওশৰশঙল ম’ত এশিং নৰ ওথা শফনিষবানৱ ঈনেঔ

শসআ সভত এশিং নৰ ফস অশঙল ২৫ ফঙৰ৷ শসআ

ওৰা লহশঙল অৰু ফীক্ষৰ্াকাৰৰ এ া শফনিষ দত

ফঙৰনৰ

এশিং নও

চননাৱা

(Theoretical Lowndean Chair)ত ওামকশনফকাহ

লহশঙল৷ ত্ৰত ঈশেশঔত ফযশিচনৰ ওভক , াশণ্ডতযৰ

ওশৰ থওা ৰফা ক ফলনৰা ৰনলাওপ্ৰাশপ্ত হ৷ অৰু

গুৰুত্ব

তাৰ শঠও শঙৰন া ফঙৰনতআ এশিং ন লহ শৰল

ভওৰল

ঈলশব্ধ

ওশৰফলল

ওশৰ

নু নৰাধ

ফীক্ষৰ্াকাৰত

এশিং নও

শননাশচত ওৰা হ’ল৷

ধযাও’

শিষৰপানল

(Plumian

তাশেও

Professor

‘ল’নশিন

of

অসন’

শওভশিচ ফীক্ষৰ্াকাৰৰ সিালও (Director)৷

১৯০৬ ঘনত এশিং নন ৰনল গ্ৰীৰ্শৱঙ

এশিং নন চীৱনওালত শওআফা া ফোঁ া

ফীক্ষৰ্াকাৰৰ ভুঔয সহওাৰীৰ দত শনমুশি ানল৷

অৰু সন্মান লাব ওশৰশঙল৷ ১৯১৪ ঘনত এশিং ন

এশিং নন ৰৱতকী ভাহনত গ্ৰীৰ্শৱঙলল ৰানা হ’ল৷

ৰনল ঙ’ঙাআশ ৰ সদসয শহঘান শনফকাশঘত হ অৰু

১৯০০ ঘননত অৰম্ভ শহাৱা এ া শফনিষ শফষত

১৯১৮ ঘনত ৰনল শভনিল লাব ওনৰ৷ ১৯৩০ ঘনত

এশিং নন শফস্তৰ ধযৰ্ অৰ শফনেষৰ্ ওৰাত

এশিং নও ‘নাআ ’ সন্মানননৰ শফবূ শষত ওৰা হ৷

লাশকল৷ এআ ধযনৰ ন্তত ঈদ্ভাৱন ওৰা নতু ন

১৯৩৮ ঘনত প্ৰদান ওৰা হ ‘িকাৰ ৱ শভশৰ ’

াশৰসাংশঔযও

ফোঁ া৷ ―শেলাৰ ভুবনভণ্টচ্ এণ্ড ষ্ট্ৰাওঘাৰ ৱ দয

প্ৰশিান াৰ

ফানফ

১৯০৭

ঘনত

এশিং নও ‘শস্ভথ’ ুৰস্কানৰনৰ সন্মানীত ওৰা হ৷

আঈনবাৰঘ‖,

১০

‘দা শনআচ্চাৰ ৱ দয শপশচনওল ৱৰ্ল্ক’,

‘শপল’ঘশপ ৱ শপশচনওল ঘানন্স’ আতযাশদনও ধশৰ
শওআফাঔননা ভননিীল, শফজ্ঞানধভকী গ্ৰন্থৰ শলঔও
এশিং নন তৰাৰ বযন্তৰবাকৰ তাশেও নু সন্ধান
অৰু আাৰ লকত চশড়ত শচযাশতলফকজ্ঞ াশনও দ্ধশতৰ
শফওাি সাধনত ভননাশননৱি ওশৰশঙল৷ এশিং নৰ
ভতফানদ ও’ফ শঔানচ শম তৰানফাৰৰ অবযন্তৰীৰ্
ঈষ্ণতা শওআফা শভশলন শিগ্ৰী৷ ১৯২৪ ঘনত এশিং নন
তৰাৰ ‘বৰ-সংদীশপ্ত সম্পওক’ (Mass-Luminosity
Relation)

অশৱষ্কাৰ

ওনৰ,

শমন া

ঈনেঔনমাকয

অশৱষ্কানৰ বশৱষযতৰ শচযাশতলফকজ্ঞ াশনও নু সন্ধানৰ
এঔন নতু ন িাৰ ভুওশল ওশৰ শদন৷ এআনক্ষত্ৰত শতোঁ
অকফনঢ়াৱা ফৰগশৰ্ৰ প্ৰশত স্বীওৃশত চনাআ তৰাৰ
সংদীশপ্তৰ প্ৰাওৃশতও সীভাও (Natural Limit to

অৰু সভৰ ভাচৰ এ া পাোঁনওনৰ সৰশও মা৷

the luminosity

stars) এশিং ন সীভা

শিষভুহূ ত কত আ এনন এ া মকা ালক, মাৰ ভানচনৰ

(Eddington Limit) শহঘান নাভাংশওত ওৰা হ৷

এনওানৱআ াৰ লহ মাফ শনাৱানৰ;অনশও শাহনৰা৷

১৯২০ ঘনৰ ৰা ১৯৩০ ঘনললনও এশিং নন শতোঁৰ

ওৃষ্ণকহ্বৰৰ শস্তত্ব সম্পনওক প্ৰশতস্থাশত অৰু

িাৰা অশৱষ্কৃত এআ অশহকৰ শফওাি অৰু সংফদ্ধকনৰ

প্ৰভাশৰ্ত শহাৱা এআন ানৱআ অশঙল প্ৰথভন া কাশৰ্তীও

ওাভত ভননাশননৱি ওনৰ৷

প্ৰভাৰ্,

of

শমন া

ওশৰ শদঔুৱাআশঙল মুৱও

প্ৰভাৰ্

এআশঔশননত এশিং নৰ চীৱনৰ এ া শফনিষ

ঘন্দ্ৰনিঔনৰ৷

শওভশিচত

শফতওকৰ ওথা ঈনেঔনী, শমন া শফতওকত সানগাৰ ঔাআ

ঘন্দ্ৰনিঔনৰ

এআ

অনঙ বাৰতী ভূ লৰ ভাশওকন শচযাশতশফকদ অৰু

শওভশিচৰ শণ্ডতসওনল ঘন্দ্ৰনিঔৰৰ ধাৰৰ্াৰ গুৰুত্ব

কশৰ্তজ্ঞ, ন’শফল ফোঁ া শফচী সু িভশৰ্াভ ঘন্দ্ৰনিঔৰৰ

ঈলশব্ধ ওশৰফ- এআ প্ৰতযািা ফুওুত ফাশন্ধ ঘন্দ্ৰনিঔনৰ

নাভন া ৷ অআনোআনৰ অনশক্ষওতাফাদৰ তে অৰু

শফশ্বৰ অকিাৰীৰ শিক্ষানু ষ্ঠ ানঔনত দাকৰ্ ওশৰশঙল৷

শপ্ৰশন্সনআত

ৰীক্ষাভূ লও

শওন্তু ঘন্দ্ৰনিঔৰৰ অিাত শঘোঁঘ াানী শৰল, শমশতা

মকনফক্ষনৰ্ শফশ্বফযাশ চনশপ্ৰতা লাব ওৰাৰ শঙৰ

ঘন্দ্ৰনিঔৰৰ ধাৰৰ্া তীক্ষ্নধী শণ্ডতসওলৰ সন্মু ঔত

ওথা৷ তৰা এ াৰ শবতৰবাকত মশদ অআনোআনৰ

গুৰুত্বহীন লহ শৰল৷ শসআসভত অনওৌ এশিং ন

অনশক্ষওতাফাদৰ সূত্ৰ প্ৰনাক ওৰা হ, শতশতা শও

চনশপ্ৰতা অৰু ঘঘকাৰ শওন্দ্ৰশফন্দু লহ অশঙল৷

হ’ফ? এআ শফনিষ প্ৰশ্নৰ সভাধানসূত্ৰ শফঘাশৰফলল লক

শওাৱান া

ঘন্দ্ৰনিঔৰ

অনশক্ষওতাফাদৰ

অথকাৰ

নাভৰ

এশিং নৰ

াৰ

শভধাসম্পন্ন

বাৰতী

বশৰ শথাৱাৰ অকনতআ

তেন া

অশৱষ্কাৰ

শনষ্প্ৰনাচন,

ওশৰশঙল৷

অআনোআনৰ

শফঔযাত

ৰীক্ষাভূ লও

মুৱওচনন শিষত শদশঔনল শম তৰাৰ সভস্ত শাহৰ

শবমানন ানৱআ এশিং নলল মিসযা অৰু ঔযাশত

ম্লান শহাৱাৰ শঙত তৰানফানৰ িভাৎ এ া দীখকস্থাী

ওশঢ়াআ

ধ্বংসভুঔী থলল অকফানঢ় অৰু শিষত ভহাওাি

এশিং ন ফযস্ত অশঙল শওাৱাণ্টাভ দাথক শফজ্ঞান অৰু

১১

অশনশঙল৷আাৰ

ঈশৰ

শসআসভত

অনশক্ষওতাফাদৰ তেৰ ধাৰৰ্াও সশন্মশলত ওশৰ

এশিং নন ঘন্দ্ৰনিঔৰৰ ধাৰৰ্ান াৰ ভভকাথকনওা িযথকহীন

এ া মুকান্তওাৰী নতু ন ধাৰৰ্া শফশ্বফাসীৰ সন্মু ঔত

বাষানৰ নাওঘ ওশৰনল৷ঘন্দ্ৰনিঔৰৰ ধাৰৰ্াও শতোঁ

প্ৰশতষ্ঠা ওৰাৰ সাভানয ওাভন াত৷ শসআচন এশিং ন

শানঙান আ ওাল্পশনও, সতয ফুশল লও ঈশঠল অৰু

এআফাৰ অগুৱাআ অশহল ঘন্দ্ৰনিঔৰৰ িাৰা অশৱষ্কৃত

ওৃষ্ণকহ্বৰৰ সভস্ত ধাৰৰ্াও নসযাৎ ওশৰনল৷ তাৰ

ধাৰৰ্ান াও সভথকন ওশৰফলল৷ শওৱল সভথকন ওৰানত

শৰৱনতক এশিং নন শফিাল অওৃশতৰ এ া তৰা

ক্ষান্ত নাথাশও এশিং নন অশ্বাস শদনল শম ৰনল

শওননলও অৰু শওদনৰ দৃ িয লহ শৰফ ানৰ ফুশল

ঙ’ঙাআশ ৰ

ভতন াও

শচাৰদাৰ প্ৰশ্ননহ ঈত্থান ওশৰনল৷ মশদ এশিং নৰ

অশঙল

ফিফয শতৰশিত অৰু অনৱকসফকস্ব অশঙল, মশদ

ঘন্দ্ৰনিঔৰৰ ফানফ ৰভ অনন্দ অৰু সীভাহীন সু ঔৰ

শতোঁৰ ফিফয শক্ষাব অৰু মুশিহীনতাৰ শফনফাৰৰ্

ফতৰা৷

অশঙল, তৎসনে ৰনল ঙঙাআশ ৰ সদসযসওনল

ৰাচহুৱা

সবাত
ওশৰফ৷

শতোঁ

ঘন্দ্ৰনিঔৰৰ

স্বাবাশৱওনতআ

এআা

ৱনিষত শসআ শদনন া অশহল৷ ১৯৩৫ ঘনৰ

এশিং নৰ ভতও প্ৰশতহত ওশৰফলল অকফাশঢ় হা

১১ চানু ৱাৰী৷ ৰনল ঙ’ঙাআশ ৰ বফয-কফয সন্মানী

নাশঙল৷ শওননা শসআ সভত এশিং ননআ অশঙল

শতশথফৃন্দৰ

মুশিসহওানৰ

সনফকসফকা৷ কশতনও ঔযাশত অৰু মিসযাৰ ঈচ্চাসনত

ঈস্থান ওশৰ ঘন্দ্ৰনিঔৰ শনচৰ অসনত ফশহল৷

ফশহ থওা এআচন এশিং নৰ নাওাংশক্ষত, ফাশিত

এশতা ভানথাোঁ নক্ষা ভহান এশিং নন শতোঁৰ ভতও

শফনফাৰনৰ্

স্বীওৃশত

লম্ফচম্ফ ওশৰ শলানল৷

সন্মু ঔত

শনচৰ ভত

শদা ভুহূ ত কন ালল৷ ধীৰ অগ্ৰহ অৰু

ফযাওুলতানৰ

ঘন্দ্ৰনিঔনৰ

দীখকশদনীা

সনানন া

শখাষৰ্ালল

ঘন্দ্ৰনিঔৰ অৰু এশিং নৰ ভাচত এআ

নক্ষা ওশৰনল৷ শনঙ ঘন্দ্ৰনিঔৰৰ কবীৰ অিা

ফহুঘশঘকত শফতওকৰ ৱসান হোঁনত বানলভান শদন

অৰু আচ্ছাও ঘূ ড়ান্তবানৱ ভান ওশৰ এশিং নন

লাশকশঙল৷

সংখশ ত ওশৰনল এনন এ া নাভ্ৰুত-নাশ্ৰুত ওাণ্ড,

এনওাঔন শফৌশদ্ধও তওকমুদ্ধত শলপ্ত লহশঙল৷ শওন্তু

শমন া ওাণ্ড শদশঔ ঘন্দ্ৰনিঔৰ হতফাও-শফশস্ভত লহ

শওাননাশদননআ স্থাী সভাধান নলাৱা নাশঙল৷ শসআ

শৰল৷এআা

নকাঘৰ!

খ নাৰ ঘাশৰ ফঙৰৰ শঙত, শশৰঙত শহাৱা এ া

ঘন্দ্ৰনিঔৰৰ ধাৰৰ্ান াও স্বীওৃশত শদানতা দূ ৰনৰ ওৰা,

সাক্ষাতত এশিং নন দাফী ওশৰনল শম- এশিং ন অৰু

শম

শতোঁৰ

এশিং নৰ

ঘন্দ্ৰনিঔৰৰ

সনাননৰা

১২

শনশদকে

সভৰ

ন্তৰালত

দু নাচন

ঘন্দ্ৰনিঔৰৰ ভাচৰ ৰা প্ৰওৃত শফচীচনও ফাশঙ

মশদ প্ৰওৃতনত এআঔন এঔন শ শব ড্ৰাভানহ৷ ৰত

ঈশলঈৱান া শতশতানহ সম্ভৱ হ’ফ শমশতা এআ

লও হা লহনঙআ শম শফশফশঘ- ু নাভৰ শঘননলন াত এআ

শফতশওকত শফষন াৰ সতযতা চাশনফলল শওাননাফাআ

ড্ৰাভাঔন সম্প্ৰঘাশৰত লহশঙল৷ ঙশফঔনত অআনোআনৰ

এও ৰীক্ষাভূ লও ধযন ওশৰফ৷ শওন্তু শতনন শওাননা

বূ শভওাত

ৰীক্ষা এশতাললনও শহাৱা নাআ৷ শনঙ এশিং নৰ

এশিং নৰ বূ শভওা ালন ওশৰনঙ শিশবি শ নননণ্ট ৷

ৱতীৰ্ক

লহনঙ

এশন্দ্ৰ

ঘাশওকঙ

অৰু

নু ভানও

বুল প্ৰভাশৰ্ত

ওশৰনল শসআ স্থাননত

অন এচন শফঔযাত শফজ্ঞানী শভক্স শপ্লংওৰ ঘশৰত্ৰ

ঈশস্থত

থওা

শচযাশতশফকজ্ঞ ানী

ৰূাৰ্ ওশৰনঙ িনাৰ্ল্ ঙাম্প ানৰ ৷ এশিং নৰ বগ্নী

প্ৰঔযাত

শকৰািক

ওুআানৰ৷ ওুআাৰ অশঙল ‘শুওুলা ফানা’ (White

শৱশননিি

Dwarfs) সম্বন্ধী শবজ্ঞতানৰ ুে এচন দক্ষ

হনলা ঙশফঔনৰ এও গুৰুত্বূ ৰ্ক ঘশৰত্ৰ৷ অআনোআনৰ

শফজ্ঞানী৷ শতোঁ লও ঈশঠল শম-শিহতীালও শতোঁ এনন

প্ৰথভা ত্নী শভনলবা অৰু শিতীা ত্নী এশলঙাৰ

শওতনফাৰ তথয, প্ৰভাৰ্ সংগ্ৰহ ওশৰনঙ শমনফানৰ প্ৰভাৰ্

বূ শভওাত নাভ-বূ শভওাত ৱতীৰ্ক লহনঙ মথািনভ লুশঙ

ঘন্দ্ৰনিঔৰৰ তাশেও ধাৰৰ্াও সম্পূৰ্ক সতয ফুশল শঘশিত

ওহু অৰু মশধ শভন৷ শওাম্পানী শক ঘাৰঙ অৰু

ওনৰ৷ শসআনফানৰ ঘন্দ্ৰনিঔৰৰ ধাৰৰ্ান াও সভথকন

শফশফশঘন

ওনৰ৷ সবা বকাৰ শঙত এশিং ন ঘন্দ্ৰনিঔৰৰ

এআঙ.শফ.’

এশিং নৰ ঘশৰত্ৰ-ৰূাৰ্ওাৰী শৰনফওা

প্ৰনমাচনা
শঘনননল

ওৰা

ঙশফঔন

শনভকাৰ্ত

সহনমাশকতা অকফঢ়াআনঙ৷

ওাষলল অশহল অৰু ও’শল শম-‚শতাভাও মশদ ভআ
দু ঔ শদনঙাোঁ তাৰ ফানফ ভআ দু ঃশঔত৷‛ প্ৰতু যত্তৰত
ঘন্দ্ৰনিঔনৰ শওৌতূ হলী লহ সু শধনল-‚অুশন অনানাৰ
ভত সলাআনঙ শনশও?‛ ঈত্তৰত এশিং নন ভানথাোঁ
ও’শল-‚নাআ৷‛ ‚শতনন্ত ক্ষভা শঔাচাৰ প্ৰনাচন শও?‛এআফুশল প্ৰশ্ন তু শল ঘন্দ্ৰনিঔনৰ শসআ ঠাআ শৰতযাক
ওশৰনল৷ াঙলল দু নাচনৰ ভাচত শওতনফাৰ শঘশঠত্ৰৰ অদান-প্ৰদান লহশঙল মশদ ঈি শফতওকৰ

শ াৰ ভ’পান

সন্দবকত অনলাঘনা শহাৱা নাশঙল৷ এফাৰ শত্ৰশনশ ত

ওশৰনঙ শপশল ভাশ কনন৷প্ৰা উনানলৈ শভশন নচাৰা

ঘন্দ্ৰনিঔনৰ এশিং নও ুনৰ

ঙশফঔনত ওুশৰ িশতওাৰ প্ৰথভ শতশন া দিওৰ

সু শধশঙল শম-ঘন্দ্ৰনিঔৰৰ তেআ এশিং নৰ প্ৰশতশষ্ঠত

খ নাফহুল ৃশথৱীঔনত সংখশ ত শহাৱা এওাশধও

তেন াও

খ নাৰ ফৰ্কনা ওৰা লহনঙ৷

শব ানবশ

হোঁনত
নসযাৎ

ওশৰনলনহোঁনতন

শনশও?

মশদ

এশিং নন ঘন্দ্ৰনিঔৰৰ প্ৰশত এআফাৰ সভথক নসূঘ ও

ৰঘনা ওৰা ওাশহনীৰ শৰঘালনা

এলফা ক অআনোআনৰ াশৰফাশৰও সংখাতও

সোঁহাশৰ চনাআশঙল, তথাশ এশিং নৰ িাৰা সূঘ না

ঙশফঔনত

গুৰুত্বসহওানৰ ঈস্থান ওৰা লহনঙ৷

শহাৱা এআ সভগ্ৰ শফতওকৰ শনথযৰ প্ৰওৃত ৰহসয এ া

শভনলবাৰ লসনত ভানশসও িন্দ্ব, দু আ ুত্ৰৰ লকত

‘ৰহসয’ লহনআ থাশও ক’ল৷

চশড়ত অনৱকও শনশঘ অআনোআনৰ ফাশলকনলল

এশতা ুনৰ ঈবশত অনহাোঁ ‘অআনোআন এণ্ড

মাত্ৰা, ফাশলকনত এশলঙাৰ লকত প্ৰৰ্, প্ৰথভ ত্নী

এশিং ন’ঙশফঔনৰ ভাচলল৷ ঙশফ ফুশল শওাৱা লহনঙ

শভনলবাৰ সন্মু ঔত নতু ন শপ্ৰভৰ শকানীতা বংক,

১৩

অনশক্ষওতাফাদৰ তেৰ

দৃ শেবংকী অশঙল সৰল, ঈদাৰ অৰু চীৱনভুঔী৷

সতয প্ৰশতশষ্ঠত শহাৱাৰ শঙনত অআনোআনৰ চীৱনলল

অআনোআনন এ া সু শনশদকে অৰু শৰওশল্পত চীৱন-

এশলঙাৰ ুনৰাকভন - অআনোআনৰ প্ৰতযাহ্বানূ ৰ্ক

দিকনত শফশ্বাস ওশৰশঙল অৰু শওাননানধযআ শনচা

াশৰফাশৰও

শভলন-সংখাত-শফৰহও

অদিক-নীশতৰ লকত অনাঘ ওশৰফলল অগ্ৰহী নাশঙল৷

এওাশদিনভ ঙশফঔনত শদঔুঈৱা লহনঙ৷ শফজ্ঞানী শভক্স

ঈনেঔনী শম, এশলঙাৰ িাৰা প্ৰতযাশঔত লহ হতািগ্ৰস্ত

শপ্লংওৰ লকত অআনোআনৰ ফন্ধুত্বসু লব সম্পওকনওা

শপ্ৰশভওৰ দনৰ ভাচৰাস্তানৰ ধলংলগলও শঔাচ ওাশঢ়

ওৰা লহনঙ৷ প্ৰথভ শফশ্বমুদ্ধৰ

লক থানওাোঁনতআ অআনোআনৰ শঘন্তাচকতত অৱদ্ধ

এশলঙাৰ লসনত এৰাএশৰ,

ঙশফঔনত

চীৱনৰ

শঘশত্ৰত

শফবীশষওভ

ভুহূ ত কত

ঔযাতনাভা

লহশঙলশহ অনশক্ষওতাফাদ সম্পওকী এ া ঘভৎওাৰী

শফজ্ঞানীসওলৰ স্বাক্ষৰসম্বশলত "Manifesto to the

ধাৰৰ্া৷ থৰ নৰনৰ শবন্ন কশতনৰ লক থওা

Civilized World" িীষকও চাননীঔনত অআনোআনন

কাড়ীনফাৰৰ শফসদৃ ি অৰু এওা-শফোঁওা কশতৰ দৃ িযআ

স্বাক্ষৰ গ্ৰহৰ্ ওশৰফলল স্বীওাৰ ওৰাৰ ওথান া

শফষাদগ্ৰস্ত অআনোআনৰ ঘওুহাললল হঠানত ওশঢ়াআ

সফকচনশফশদত; শমঔন চাননীত ৯৩চন অকিাৰীৰ

অশনশঙল শফস্ভশভশশ্ৰত ৰভ অনন্দ ৷ ততাশলনও

ভানু নহ চাভকানীৰ সাভশৰও ফাশহনীৰ শসদ্ধান্ত অৰু

অথকাৰ এশিং নৰ ৰা হা এঔন প্ৰশ্নসূঘ ও শঘশঠৰ

ওামকওলাৰ

ঈত্তৰ

সন্মশত

চাভকানীৰ

চনাআ

সভথকনসূঘ ও

স্বাক্ষৰ

শলশঔফলল

অৰম্ভ

ওশৰনল

অআনোআনন৷

মুদ্ধত ফযৱহাৰানথক অআনোআনৰ এদল

শদনৰাশত ওাভত শনভশিত লহ অআনোআনন শভক্স

সতীথকআ এও শফষাি শকঙ (Poison Gas) লতাৰ

শপ্লংওৰ হতু ৱাআ শসআ শঘশঠঔন এশিং নলল শপ্ৰৰৰ্

ওশৰশঙল শমন া ওথা অআনোআনন ভুনঠআ ঙন্দ ওৰা

ওশৰশঙল৷ অৰু শসআ শঘশঠঔনও শবশ শহঘান ললনআ

নাশঙল অৰু শফজ্ঞানও হতযা ওৰাৰ দনৰ ওাৰী

এশিং নন

ওাভত প্ৰনাক ওৰা লহনঙ ফুশল শক্ষাব ঈচাশৰশঙল৷

শৰওল্পনাৰ মুগুত ওশৰশঙল৷ অনশক্ষওতাফাদৰ তে

শভক্স শপ্লংও, শিচ হাফকাৰনও ধশৰ শওআফাচননা শচযষ্ঠ

সম্বন্ধী

ফযশিন ওভন ৰূভত ফশহ অনলাঘনাত ভগ্ন লহ থওা

অআনোআনন ভানু শষও শ্ৰভ ওশৰশঙল অৰু আাৰ

ৱস্থাত অআনোআনন ঈন্মাদৰ দনৰ প্ৰনৱি ওশৰশঙল

শৰৰ্শতত শতোঁ শদহৰ শৰানক শফভানৰ ফাহ ললশঙল৷

অৰু শভচত ঢশওাআ ঢশওাআ শফষাদচচকৰ ওনেনৰ

শসআসভত শতোঁৰ ওাষত শপ্ৰশভওা এশলঙা নাশঙল৷

প্ৰশ্ন ওশৰশঙল-‗এআনফাৰ শও কলাশভ‘? (What is

শনচৰ ওাভ শিষ ওশৰনআ অআনোআনন ুনৰ প্ৰািন

this madness?) শওাৱান া শনষ্প্ৰনাচন, এনননফাৰ

ত্নী শভনলবাৰ ওাষলল লকশঙল৷ ৰুগ্ন শদহানৰ চধলা

ফযশতিভী

ওলযাৰ্ওাভী শঘন্তাধাৰাআ

অআনোআনও শৰঘমকা ওৰাত ফযস্ত লহ ৰা শভনলবাআ

অআনোআনও অন শফজ্ঞানীসওলৰ ৰা ৃথও ওনৰ৷

অআনোআনও লওশঙল-‗Your work has made

মশদ

অআনোআনৰ াশৰফাশৰও অৰু ফযশিকত

you ill. I hope what you have been doing

চীৱনৰ থনঙাৱা এওাোঁ-শফোঁওা, সংখানতনৰ শৰূ ৰ্ক,

is worth all this sacrifice.‘ প্ৰতু যত্তৰত

তথাশ স্বীওাৰ ওশৰফ লাশকফ অআনোআন শিশুৰ

অআনোআনৰ ভুঔৰ ৰা লাআশঙল শওআিাৰীভান

দনৰ শওাভল ভন এ াৰ কৰাওী অশঙল৷ শফজ্ঞানৰ

শফস্ভৰৰ্ী

চীৱনভুঔী

চশ ল অনৱেনীৰ ভাচত অৱদ্ধ লহ অআনোআনৰ

অআনোআন

নাভৰ

ওশৰশঙল৷

স্ববাৱ

অৰু

১৪

শিভ
ধাৰৰ্ান াও

অশিওাৰ
দৃ ঢ়বানৱ

ফাওয

শবমানন াৰ

প্ৰশতষ্ঠা

ওশৰফলল

শমনওআিাৰী ফাওয

ভানু হচনৰ

ওেসশহষ্ণু তা,

ওভকনপ্ৰভ, দাশত্বনফাধ অৰু শফশ্বনস্নহৰ চীৱন্ত শনদিকন

দৃ শেবংকী ঙশফঔনৰ চশৰনত সু ন্দৰলও ঈস্থাশত

ফুশল ও’ফ াশৰ-‚We have to do the best that

লহনঙ৷

we are capable of. That is our sacred

এশিং নৰ এচন ৰভ শভত্ৰ অশঙল-নাভ

human responsibility. Anything less is

মাৰ ঈআশলাভ ভাঘক ন৷ শফশ্বশফদযালৰ সভনতআ

unforgivable. I had to do the work. My

দু নানৰ ভাচত এও শবন্ন সম্পওক কঢ় লল ঈশঠশঙল৷

theory is too beautiful to be wrong.

প্ৰথভ শফশ্বমুদ্ধৰ সভত এআচন ভাঘক ন মুদ্ধনক্ষত্ৰত

Somebody will prove it.‛

নাশভফলকীা লহশঙল৷ ানপ্ৰঙৰ শিতী মুদ্ধত চাভকানৰ

অআনোআনৰ শসআ ‚Somebody‛চন অন

লসনযআ ফযৱহাৰ ওৰা ক্লশৰন শকনঙ প্ৰা শান্ধৰহাচাৰ

শওাননা নহ, অথকাৰ শেনশল এশিং ন৷ শমচন ভানু হৰ

আংৰাচ লসনযৰ প্ৰাৰ্ ললশঙল৷ শসআ শান্ধৰহাচাৰ

শৰসীভ দৃ ঢ়তা, সাভানয এওাগ্ৰতা অৰু প্ৰঔৰ

লসনযৰ শবতৰত এশিং নৰ ফন্ধু ভাঘক ননা অশঙল৷

ফুশদ্ধভত্তাআ অআনোআনও ওশৰ তু শলশঙল শনিান াৰ

ভাঘক নৰ ভৃতু যৰ শঙত এশিং নও সহযওৰ শফদনা

শবতৰনত ‘নাও’ অৰু অনশক্ষওতাফাদও ওশৰ

অৰু িূনযতাআ অৱশৰ ধশৰশঙল৷ ৱনিয এআ ঘৰভ

তু শলশঙল মাঈশতমুকীা৷

ীড়াদাও দু খক নাআ এশিং নও শতোঁৰ লক্ষযথৰ

এশিং ন অৰু অআনোআনৰ ভাচত এও

ৰা শফঘশলত ওশৰফ ৰা নাশঙল৷ চাভকান শফজ্ঞানী

ঘশৰত্ৰকত শফনিষ সাদৃ িয অশঙল৷ সূা-প্ৰীশত

অআনোআনৰ অনশক্ষওতাফাদৰ সতযতা প্ৰশতন্ন

অৰু মুদ্ধৰ শৰৱনতক দু নাচননআ সভাচত িাশন্ত অৰু

ওশৰফলল নু ভশত শফঘাশৰ শতোঁ শচযষ্ঠ শফজ্ঞানীসওলৰ

দু নাচননআ

লকত তওকত শলপ্ত লহশঙল৷ ানপ্ৰঙৰ মুদ্ধত শনচ ুত্ৰও

শফঘাশৰশঙল-শফজ্ঞানও ভানু হ অৰু ৃশথৱীন প্ৰকশত

শহৰুঈৱাৰ শঙত শমশতা চাভকান শফজ্ঞানৰ শফনৰাশধতা

অৰু ঈত্তৰৰ্ৰ ফা ও ীা শহঘান গ্ৰহৰ্ ওৰও৷

অৰু কাশলফষকৰ্ত ঙাৰ শলবাৰ ল’চ ভুঔৰ লহ

শতোঁনলানও শফঘাশৰশঙল-ৃশথৱীঔন িাশন্তওৰ অৰু

শৰশঙল শতশতা এশিং নন শনচৰ ভননাবাৱ ফযি

অোঁনসাৱাূ ৰ্ক

মানত

ওশৰ ঙাৰ শলবাৰ ঘওুত ঘওু লথ লওশঙল-‚The

ফযৱহাৰ ওৰা নহ৷ শতোঁনলাওৰ শসআ ওলযাৰ্ভুঔী

pursuit of truth in science transcends

ঐওয-স্থান

শহাৱান া

ওৰাৰ

শফঘাশৰশঙল৷

নঘোত

শফজ্ঞানও

১৫

national boundaries. It takes us beyond

‚Eddington‖s proof made Einstein

hatred and anger and fear.‛

famous and instantly transformed the

শিভ অশিওাৰ মুকান্তওাৰী শবমানন াৰ

little-known scientist into one of the
most recognizable people in the world.

সপল সভাশপ্ত খ াআ এশিং ন অৰু ফন্ধু িাআঙনন
শওভশিচৰ এ া শপ্ৰক্ষাকৃহত কৰ্য-ভানয ফযশিসওলৰ

Einstein

General

Theory

of

সন্মু ঔত প্ৰওৃত সতয ঈনন্মাঘন ওনৰ৷অআনোআনৰ

Relativity

অনশক্ষওতাফাদও সভথকন ওশৰ এশিং নন শতোঁৰ

predictions-the big bang, black holes in

শঘৰশৰশঘত

space and the expanding universe has

ফিৃ তান ানৱ
চাঈশৰন

সাৱলীল ওথনবংকীনৰ প্ৰদান ওৰা
ঈশস্থতসওলৰ
হাতঘাশৰ

লাব

চাঈশৰন

astonished

অআনোআনৰ

generation.

ৰা
ওনৰ৷

অনশক্ষওতাফাদৰ দৃ ঢ় সভথকনওাৰীৰ ৰূত ৱতীৰ্ক
শহাৱা

এশিং নন

শিষত

কবীৰ

and

and

its

extraordinary

inspired

each

new

Arthur Eddington was less happy
in the spotlight, and spent the rest of his

অত্মশফশ্বানসনৰ

life

লওশঙল-‚I can hear god thinking.‛(৷)

trying

to

unite

his

scientific

knowledge with his religious faith. Today

শসআ খ নাৰ এফঙৰৰ শঙত শওভশিচত
অআনোআনৰ লকত এশিং নৰ সাক্ষাৎ খন ৷ দু নাচন

his work is largely forgotten.‛

ভহান শফজ্ঞানীৰ সাক্ষাতৰ স্ভৰৰ্ী ভুহূ ত কন ানতআ
ঙশফঔনৰ মৱশনওা নৰ৷
ঙশফঔনৰ ―Closing Credit ‖ত দৃ িযভান
হ’ল তাৎমকূৰ্ক শওআিাৰীভান ফাওয, শমনওআিাৰী
ফাওযনতআ ঙশফঔনৰ ভূ ল ফিফয অৰু ঙশফ-শনভকাৰ্ৰ
প্ৰওৃত ঈনেিযন া শসাভাআ অনঙ ফুশল বাশফফ াশৰ -

১৬

গুড
উইল

হাতটং
শফশ্বঔযাত

ভাঙাঙুনঙ ছ্

আনশেশ ঈট্

ৱ

অকনতআ ‘শচশনাঙ’-এ শসআ স্থান এশৰ লান

শ ওন’লশচৰ এচন ংওৰ ধযানও শিক্ষাথকীসওলৰ

ওশৰনল৷সন্ধান

শভধা অৰু ফুশদ্ধভত্তাৰ ঈভান শলাৱাৰ ঈনেনিয এ া

অনলাড়ৰ্ওাৰী

চশ ল ংও শশ্ৰৰ্ীনওাঠাৰ ফাশহৰৰ ফ’িকঔনত শলশঔ লথ

‘শচশনাঙ’চন শওাননা শফশ্বশফঔযাত শফশ্বশফদযালৰ ঙাত্ৰ

অনহ৷প্ৰশ্নন া শলশঔ লথ হাৰ শওআ াভান খণ্টাৰ

নাশঙল, নাশঙল শতোঁ এভঅআশ ৰ ঈজ্জ্বল নক্ষত্ৰসভূ হৰ

শঙনতআ ংওন াৰ শুদ্ধ সভাধান ফিকত দৃ শেনকাঘৰ

নযতভ৷নতোঁৰ নাভ ঈআল হাশণ্টং৷শফি ফঙৰীা,

হ’ল৷ ংওৰ প্ৰনপঘাৰ শকৰাৰ্ল্ শলম্বুঈৰ ঘওু ওালত৷

নাথ, শফিৃংঔল, শফনৰাৱা, সৰু-সু ৰা শওআফা া

আভান চশ ল ংওন াৰ সভাধান আভান শনঔুোঁত বানৱ

ৰাধ ওশৰ অআন-অদালতলল হা-শমাৱা ওশৰ

ওশৰনল শওানন! সহনমাকী শিক্ষও অৰু নযানয

থওা এচন মুৱও-নাভ মাৰ ঈআল হাশণ্টং৷ এভঅআশ ৰ

শিক্ষাথকীসওলৰ

শঘৌহদ,ফাৰাণ্ডা

হাতত

আাৰ

ঈত্তৰ

নাআ৷নসন

ঘশল

থাশওল৷সন্ধানত

তথয

শওআফা া

শাহৰলল

ঘাপ-শঘওুৰ্লও

অশহল৷এআ

ৰঔাৰ

দাশত্বত

‘শচশনাঙ’চন শঘশন ঈশলাফলল প্ৰনপঘাৰ শকৰানৰ্ল্

শননাশচত (নচশন ৰ, শওাৰন ওাৰ,

এআফাৰ ‘শভশিক্স’ৰ চশ ল ংও এ া ফ’িকত শলশঔ

হাশণ্টনগ ফন্ধুভহলৰ লকত সু ৰাান ওশৰ অচশৰ সভ

শদনল৷ অৰু সওনলানৱ অিা ওৰা ধৰনৰ্আ এআফাৰ

াৰ ওনৰ৷ সংমত চীৱনলিলীত বযস্ত লহ ঈআল

শভওুৰী শচানলাগাত শসাভাল ৷ ‘শচশনাঙ’-এ ংওৰ

হাশণ্টং

সভাধানন া শলশঔ থওাৰ ভুহূ ত কনত প্ৰনপঘানৰ শতোঁও

এনঘাআক্ল’শশিা৷ শিধাহীনবানৱ শমচন ভানু হৰ নাভৰ

শদঔা ানল৷

অকত ‘শচশনাঙ’ িব্দনপৰা সংনমাশচত ওশৰফ াশৰ৷

শওন্তু প্ৰনপঙানৰ ‘ওৰাত্ত’ ওৰাৰ

১৭

এও

ঘভৎওাৰী

ঘশৰত্ৰ

তোফধাও)

৷

এও

ঘলন্ত

শমন া শিহতীা ৰাধত হাশণ্টং চশড়ত লহ
শৰশঙল,

প্ৰনপঙাৰ শকৰাৰ্ল্ ওাষ ঘাশল ফাঙ্কাৰ শহল ওশভঈনশ

শসআ শকাঘৰৰ ৰাদান শুশনফলল প্ৰনপঘাৰ

ওনলচত ভননাশফজ্ঞানৰ সন্মানী প্ৰনপঙাৰ, এওালৰ

শকৰানৰ্ল্া নযাাল ানললক৷ অদালতত শধফিা

ফন্ধু শঙন শভগুৱাআৰ৷ প্ৰাৰশম্ভও চশ লতা শনশঘ,

অৰু শফঘাৰওৰ সন্মু ঔত হাশণ্টনগ শনচনও শননদকাষী

হাশণ্টগৰ ঈচ্ছৃংঔল ফযৱহাৰৰ লকত লধমকনৰ, সহযনৰ

প্ৰভাৰ্

শমনফাৰ

তথয,

মুশি

দাশগ

শভাওাশফলা ওশৰ শঙন শভগুৱাআনৰ হাশণ্টগৰ শবতৰত

ধশৰনল;নসআনফাৰ শদশঔ-শুশন প্ৰনপঘাৰ শফস্ভাশববূ ত

তশদনন লুওাআ থওা প্ৰওৃত হাশণ্টংচনও শঘনাি

হ’ল৷

ওশৰফলল

মুৱওচনৰ সাধাৰৰ্ াশণ্ডতযআ

প্ৰনপঘাৰ

ওৰাৰ শদনি ধাৱভান হ’ল৷ হাশণ্টগৰ শতিতাূ ৰ্ক

শলানল৷

লিিৱ, লওনিাৰৰ হৃদশফদাৰও নু বূশতনফাৰ শঙনৰ

শফস্ভাহত প্ৰনপঘাৰ প্ৰস্তাৱ অকফঢ়ানল-শতাভাও ভআ

সন্মু ঔত িভােন প্ৰওাশিত হ’ফলল ধশৰনল৷ প্ৰনপঙাৰ

অআনৰ ওু-দৃ শেৰ ৰা অোঁত ৰাআ অশনফ ানৰাোঁ৷ মশদনহ

শঙনন হাশণ্টগৰ অকত ফৰ্কনা ওনৰ- প্ৰথভফাৰৰ ফানফ

তু শভ শভাৰ ঘওুৰ সভুঔত থাশও ঢ়া-শুনা ওৰা,

ত্নীও লক শাৱাৰ ওাশহনী; শতোঁৰ ত্নীৰ ওৰুৰ্

ংওিাস্ত্ৰ ধযন ওৰা অৰু শনভীালও শথৰাশৰ

শফনাকৰ ওথা ৷ শভথযাঘাৰৰ অশ্ৰ লল স্কাআলাৰ

ক্লাঙলল শমাৱা৷ শসৌবাকযৰ ওথা, ঈি প্ৰস্তাৱৰ প্ৰশত

নাভৰ মুৱতীৰ শপ্ৰভািত অৱদ্ধ শহাৱা হাশণ্টগও

ঈআল হাশণ্টনগ সভথকন অকফঢ়ানল৷

শঙনৰ

শকৰাৰ্ল্ও

ভুহূ ত কনত

সনন্মাশহত

ওশৰ

ংওিাস্ত্ৰত হাশণ্টনগ শনচৰ দক্ষতা প্ৰদিকন

এআ

চীৱনন াও

চীৱনভুঔী
সূক্ষ্মবানৱ

ওথা-ফতৰানফানৰ
ঘাফলল

ঈদ্গশন

শনচৰ
শমাকা৷

ওশৰ থাশওল মশদ শথৰাশৰ শিক্ষওসওলও নগুৰ-

প্ৰনপঙাৰ শঙনৰ চীৱনসন্ধানী জ্ঞানৰ শাহনৰ হাশণ্টগৰ

নাওশ

ওশৰনল৷ এচননা শিক্ষনও হাশণ্টগৰ ঈদ্ভৎ

শফিৃংঔল চীৱনলল িভাৎ নতু নত্ব অনহ৷ খন তভসা

অঘৰৰ্ৰ সভুঔত শতশষ্ঠফ শনাৱাশৰনল৷ ঈান্তৰ লহ

শনশঘ শাহৰভুঔী মাত্ৰাৰ শথও হ’ফলল হাশণ্টগৰ

১৮

ভন-শফনফও অগ্ৰহী হ অৰু এসভত ভূ লয

দু া ভুঔয ঘশৰত্ৰত ভননিীল শবন ওৰা

চীৱনন াও ফু শল ল’ফলল হাশণ্টগৰ ভন সু দৃ ঢ় অৰু

শভ শিভন অৰু ৰশফন ঈআশলাভঙৰ ভাচত কঢ় লল

শৰক্ক লহ ঈনঠ৷

ঈঠা সম্পওকন া অৰু শসআ সম্পওকন াৰ ঈস্থান-

এআা অশঙল ১৯৯৭ ঘনত ভুশি লাব ওৰা

ৰীশত ঙশফঔনৰ নযতভ শদি৷ ঈনেঔনমাকয শম, ৰণ্ট’

ফহুসভাদৃ ত ,সপল অৰু ভননিীল ঙশফ ‘গুি ঈআল

শফশ্বশফদযালৰ দাথক শফজ্ঞানৰ প্ৰনপঘাৰ শশিও ’

হাশণ্টগ’ৰ ওাশহনীৰ ঘভু ফৰ্কনা৷ ১২৬ শভশন

শিশনননল

লদখকযৰ

ফাশৰ্শচযওবানৱ সপল এআ ঙশফঔনৰ শৰঘালও কাঙ
বান ঙাণ্ট৷ শভ

এআ

ঙশফঔনত

ংওৰ ৰাভিকদাতা

শহঘান ওাভ ওশৰনঙ৷

শিভন অৰু শফন এপনলনও ৰঘনা

শফশবন্ন

শফষত

শমৌৱনাৱস্থানত

াৰ

ওৰা ওাশহনীন াৰ ভুঔয ঘশৰত্ৰত শবন ওশৰনঙ শভ

সাধাৰৰ্ত্ব চকন ওৰা প্ৰঘু ৰ শভধাসম্পন্ন শওন্তু

শিভন (ঈআল হাশণ্টং) অৰু ৰশফন ঈআশলাভনঙ (শঙন

সংমত ঈআল হাশণ্টং নাভৰ মুৱওচননননা শওদনৰ

শভগুৱাআৰ)৷ ভুঠ ন া এওানিভী ফোঁ াৰ ভননানন লাব

চীৱনৰ শসৌন্দমক অৰু ভহত্ব ঈলশব্ধ ওশৰফ াশৰনল,

ওৰা ঈি ঙশফঔনন শশ্ৰষ্ঠ সহ শবননতা অৰু শশ্ৰষ্ঠ

শওনন বাফানৱকৰ িাৰা ঘাশলত লহ ঈআল হাশণ্টনগ

শঘত্ৰনা যৰ শিতানৰ শশ্ৰষ্ঠত্ব প্ৰশতন্ন ওনৰ৷ সংনমাচন

শনচৰ চীৱনন া জ্ঞান অৰু প্ৰজ্ঞাৰ অনলানওনৰ

ওৰা দৰওাৰ শম, দা হশলঈি শৰনা কাঙকৰ এিঔন

ঈদ্ভাশসত ওশৰ তু শলনল অৰু শওননা শতোঁৰ নাভৰ

শপ্ৰ ঙশফৰ তাশলওাত (২০১৪ ঘন) এআঔন ঙশফন

অকত ‘গুি’ িব্দন া সংনমাশচত হ’ল-তানও চাশনফলল

৫৩ সংঔযও স্থান দঔল ওশৰনঙ৷

ঙশফনপ্ৰভীসওনল

এআ

ঈনবাক ওশৰফ ানৰ৷

১৯

সু ন্দৰ

চীৱনভুঔী

ঙশফঔন

The average person uses 10% of their brain capacity. Imagine what she
could do with 100%.

২০১৪ ঘনত ভুশি লাব ওৰা লুও শফঙনৰ

াআৱানৰ

স্থাী

শনফাসী

২৪

ফঙৰীা

ওাশহনী অৰু শৰঘালনানৰ লুশঘ (Lucy) নাভৰ

লুশঘ(স্কাৰনল

চনশপ্ৰ অৰু ফাশৰ্শচযওবানৱ সপল ওল্প-শফজ্ঞানধভকী

মুৱতীকৰাওী শপ্ৰশভওৰ ওু-শবসশন্ধৰ ফশল লহ এও

ঙশফঔনৰ ’োৰত ফযৱহৃত শহাৱা শ কলাআন অশঙল

ড্ৰাক ফযৱসাীৰ সংস্পিকলল অনহ৷ শওাশৰাৰ ড্ৰাক

ঈি ফাওয দু িাৰী৷ তথযসভৃদ্ধ শ কলাআনশ ন এঘাভ

ফযৱসাী শভোৰ শচগও এ া শিপনওঙ শদফলল লক

শঘত্ৰৰশসওৰ ভাচত ঈৎসু ওতাৰ সৃশে ওশৰনল অৰু

লুশঘ সন্মু ঔীন হ এও নাওাংশক্ষত শৰনৱি-

অন এঘাভৰ ভাচত সৃশে ওশৰনল শফতওকৰ৷ প্ৰা এি

শৰশস্থশতৰ৷ শিপনওঙন াৰ শবতৰত থওা শঘশএআচ্ছ-

শফশলন

শপাৰ (CPH4) নাভৰ ভূ লযৱান সাংনেশষও ষধৰ

শনঈৰননৰ

(এও

শফশলন=১০০

শওাশ )

শচাৰ-চু লুভলও

অনভশৰওান

লুশঘৰ

শৰূ ৰ্ক ভানৱ-ভকচু ৰ শওৱল ১০% িশিনহ কড়

শনও

শহঘাত

ফযৱহাৰ ওশৰফ ানৰ৷

সু ভুৱাআ শদা হ৷ িাৰীশৰও অৰু ভানশসও িশি

অনলাড়ৰ্ওাৰী এআ তথযশ নও ভূ ল ঈচীৱয শহঘান

শওআফাগুৰ্ মকন্ত ফৃশদ্ধ ওশৰ সাধাৰৰ্ ভানু হ এচনও

লল ঙশফঔনৰ ওাশহনীবাক কঢ় ললনঙ ৷

ঘূ ড়ান্তবানৱ ভহািশিিালী অৰু প্ৰশতনৰাধয ওশৰফ

এচন

ভানু নহ

এ া

চহানঙন)নাভৰ

তলন ত

ৰাৰ শধওাৰী এআ শঘশএআচ্ছ-শপাৰ৷ ভানৱ শদহত
থওা 6-Carboxy-5, 6, 7, 8-Tetrahydropterin
নাভৰ

২০

শফাওী

ঈৎনসঘওশফনধআ

(Metabolic

Enzyme) লহনঙ CPH-4৷ শওাৰা (Quora) নাভৰ

চীৱ অৰু চড়-দু নাঔন সভাচনতআ ফাধ শফঘৰৰ্

চনশপ্ৰ শৱফঙাআ ন াত শঘশএআচ্ছ-শপাৰ অৰু ‘লুশঘ’

অৰু শনিৰ্ ওশৰফ ৰা হ, শঘনাশও ভানু হৰ ওথা

সম্পওকী সম্পওকী এলাশন অনলাঘনাত বাক লল

অোঁত ৰৰ ৰাআ ফুশচফ ৰা হ,লফদু যশতও অৰু

শনশঙলনবশনা শে

আঈশনবাশঙকশ ৰ প্ৰািন ঙাত্ৰ

ঘু ম্বওী তৰংক শনিৰ্ ওশৰফ ৰা হ,শঙনওণ্ডৰ

অৰু চীৱশফজ্ঞানী িাান শেনপনঙনন ভন্তফয ওনৰ শম-

শবতৰনত শওআফা া শৱফঙাআ ,৬৭৩৪ ৃষ্ঠ ানচাৰা

‚6-Carboxy-5, 6, 7, 8-Tetrahydropterin

কনৱষৰ্া ভুহূ ত কনত শঢ় হৃদংকভ ওশৰফ ৰা হ৷

CPH4 in the body,

শৰৱশতকত ফযশিত্ব সম্বনন্ধ প্ৰঘু ৰ শচজ্ঞাসা হ লুশঘৰ৷

involved in the
of

সফকনিষত লুশঘন সাক্ষাৎ ওনৰ স্নাু ত েশফদ শঙভুনৱল

tetrahydrobiopterin, an essential cofactor

নৰভানও (ভককান শিনভন) ৷ ভকচু ৰ াৰ ৰহসযভ

of aromatic amino acid hydroxylases. It is

িশিৰ সন্দবকত শফস্তৰ কনৱষৰ্া ওৰা শঙভুনৱল নৰভান

not the substance that Freeman describes

নাভৰ

it to be, it has no direct neurologic

কনৱষৰ্াৰাশচৰ শফষন সভস্ত ওথা ধযন ওশৰ

effects. So it does not work the way the

লুশঘন নৰভানও শদঔা ওনৰ৷ লুশঘৰ সাম্প্ৰশতও

movie described, nothing does. We use

ৱস্থান া শদশঔ স্বাবাশৱওনতআ শফস্ভাহত লহ নৰ

ALL of our brains, not just 10%.What kind

প্ৰনপঘাৰ নৰভান৷ লুশঘন প্ৰশ্ন ওনৰ-এআ শফিাল

of evolutionary change would give us an

িশিৰ বাণ্ডাৰন াৰ লসনত ভআ এআা শও ওশৰভ ?

organ in which only 10% of it was useful,

ওাৰৰ্ ফতকভানন ভকচু ৰ ২৮% িশি ফযৱহাৰ ওশৰ

for everybody? Especially the brain.‛

থওা লুশঘৰ ভকচু নৱ ওভ সভৰ শবতৰনত ১০০ৰ খৰ

process

of

biosynthesis

ভানু হচন

অৰু

শঙভুনৱল

নৰভানৰ

ফাৰু শম শও নহও৷ এশতা শঙননভাৰ

স্পিক ওশৰফ৷ ১০০% িশিসম্পন্ন ভকচু এ ানৰ

ভাচলল ঈবশত অনহাোঁ৷ ড্ৰাক ফযৱসাী শভোৰ শচনগ

চীাআ থওান া লহ শৰফ সম্ভৱ ওথা৷ লুশঘৰ

এআ শঘশএআঙ-শপাৰৰ শঘাৰাং ওাৰফাৰ ওশৰ লক্ষাশধও

ফযাওলুত া নু ধাৱন ওশৰ প্ৰনপঙাৰ শঙভুনৱল নৰভানন

ধন অত্মসাৎ ওৰাৰ শৰওল্পনা প্ৰস্তুত ওনৰ৷ শসআ

ভন্তফয অকফঢ়া-‚The whole purpose of life

ঈনেিযনৰআ শওআচনভান ভানু হৰ শ ত শঘশএআঙ-

has been passed on what was learned.

শপাৰৰ শ ানালা সু ভুৱাআ শতোঁনলাওও শফনদিলল

There was no higher purpose. If you are

সৰফৰাহ ওৰাৰ শমা-চা ঘলা৷ শওন্তু দু বকাকযফিতঃ

asking me what to do with all this

লুশঘৰ শ ত সু ভুৱাআ শথাৱা শ ানালান া তাআৰ

knowledge you‖re accumulating,

হৰাদাৰী এচনন ওৰা অিভৰ্ৰ পলত শ নত

pass it on.‛ প্ৰনপঙাৰৰ ওথাভনতআ লুশঘ অকফাশঢ়

পাশ মা৷ আাৰ পলত প্ৰঘু ৰ শৰভাৰ্ৰ শঘশএআচ্ছ-

অনহ৷ শঙভুনৱল নৰভান অৰু শতোঁৰ দু কৰাওীভান

৪ লুশঘৰ িৰীৰত শফশ নৰ৷ ৰৱতকী ভুহূ ত কনত

সহনমাকীও সন্মু ঔত লল লুশঘ এও সভ-মাত্ৰাত লাআ

লুশঘৰ চীৱন না ওীবানৱ সলশন হ৷ ভানশসও অৰু

নৰ৷লুশঘন সৃশেৰ অশদভ ৱস্থাৰ ৰা এশতাললনও

িাৰীশৰও দু না া শদিনত লুশঘন বূ তূ ফক ঈত্তৰৰ্

শফশ্বত

সাধন ওনৰ৷ লুশঘন দু ঔ, শফদনা নু বৱ নওৰা হ;

শৰখ নাসভূ হ,সভস্ত

২১

সংখশ ত

শহাৱা

I‖d say

মুকান্তওাৰী

তথয-ঙশফ-শফনেষৰ্ও

তাআৰ

ভকচু ৰ

শৰসীভ

৷

ঈস্থান- এআনফাৰ লহনঙ ঙশফঔনৰ ঘাশলওািশি৷

তাৰশঙত সংগ্ৰশহত তথযৰাশচৰ সভস্ত বাণ্ডাৰ এ া

ঙশফঔনৰ ভূ ল শফষফস্তুন সনঘতন দিকওৰ ভনত

তযাধুশনও

ঙুাৰ

িশিনৰ

নেষৰ্

ওনৰ

ওশম্পঈ াৰ শনভকাৰ্ ওনৰ ৷

শওতনফাৰ শওৌতূ হলশভশশ্ৰত শফভ্ৰাশন্তৰ সৃশে ওশৰনঙ

ওশম্পঈ াৰন াৰ সভস্ত তথয এ া ও’লা ফৰৰ্ীা সৰু
শেঙ ড্ৰাআবত

চভা ওশৰ সফকনিষত

মশদ শসআ শফভ্ৰাশন্তৰ শফষন (শৱশওশশিাত ঈলব্ধ

প্ৰনপঙাৰ

10 percent of the brain myth িীষকও শলঔাশ

শঙভুনৱল নৰভানৰ হাতত শসআন া কৰ্ ওনৰ৷
তাৰশঙত লুশঘ দৃ িয লহ নৰ৷ ড্ৰাক ভাশপা শভোৰ

অগ্ৰহীচন শঢ়ফ ানৰ৷ ) শধও সু শস্থৰ কনৱষৰ্া,

শচগও শসুৰীলল শঠাআ শওাঠালল শসাভাআ হা

ভননাজ্ঞ অনলাঘনা ওৰাৰ থল অনঙ৷ শওশতাফা

অৰক্ষী শফষাচনন শমশতা ‘Where is lucy?’ ফুশল

এনওা া শফতকওআ সভাচলল মুকান্তওাৰী শঘন্তাৰ শসাোঁত

প্ৰশ্ন ওনৰ, শতশতা শতোঁৰ ভ’ফাআলত দৃ িযভান হ-‚

শফাৱাআ অশনফ ানৰ৷ ‘লুশঘ’ নাভৰ শফনিষ শঘননভাঔন

I am everywhere.‛ (৷) তাৰশঙত শনথযত

শতনন এও শঘন্তাভুঔী মাত্ৰানৰআ থপ্ৰদিকও হও৷

প্ৰশতধ্বশনত হ লুশঘৰ ওে-‚Life was given to

us a billion years ago. Now you know
what to do with it.‛ থূলভূ ললও এআাআ লহনঙ
লুশঘৰ ওাশহনী৷
ভুঔয

শবননত্ৰী

স্কাৰনল

শচাহানঘনৰ নফদয শবন, দু ৰন্তবানৱ কশতিীল
শঘত্ৰনা য,ঘভৎওাৰী
প্ৰিংসনী

ওশম্পঈ াৰ

প্ৰনাক,এওিযনৰ

গ্ৰাশপক্স,প্ৰমুশিৰ
দৃ িযৰ

দৃ শেনন্দন

২২

ছামত ং
দা
ল ড
জমই
১৯৪৪ ঘনৰ ২৯ ননৱম্বৰৰ শদনন া শঘশওৎসা
‘ঙাভশথং িা লিক শভি’ লহনঙ ২০০৪ ঘনত

শফজ্ঞানৰ আশতহাসত এ া মুকান্তওাৰী শদন শহঘান

শনশভকত এঔন ফহুসভাদৃ ত ঙশফৰ নাভ৷ অধুশনও

শঘশিত লহশঙল৷ ওাৰৰ্ শসআশদনা অনভশৰওাৰ প্ৰশসদ্ধ

শঘশওৎসা শফজ্ঞানৰ এ া মুকান্তওাৰী নস্ত্ৰাঘাৰ অৰু

চন্স

হপশওন্স

শঘশওৎসালত

সপলবানৱ সম্পন্ন

ঈচ্চপ্ৰিংশসত

লহশঙল ‘ব্লু শফশফ নস্ত্ৰাঘাৰ’৷ এআ চকশিঔযাত

ঙশফঔনৰ দু া প্ৰধান ঘশৰত্ৰ লহনঙ ওুশৰ িশতওাৰ

নস্ত্ৰাঘাৰন াৰ নযতভ থপ্ৰদিকও অশঙল িলয

প্ৰশসদ্ধ িলয শঘশওৎসও অলনিি ব্লালাও অৰু

শঘশওৎসও

শতোঁৰ শফঘক্ষৰ্ শলফৰন ৰী শ ক শনশঘান শবশবনন

সহাওাৰী শহঘান শতোঁৰ ধীনত ওাভ ওশৰফলল

থ’ভাঙ নাভৰ ওৃষ্ণাংক ুৰুষচন৷ ৰফা ক ও’ৰৰ িাৰা

হা

প্ৰনমাশচত ঙশফঔনত এলান শৰক শভন অৰু ভ’ঙ

শঘশওৎসাশফজ্ঞানৰ শিগ্ৰী নথওা শবশবান থ’ভানঙ

শিনপ ভুঔয ঘশৰত্ৰ দু াত ভননাগ্ৰাহী শবন ওশৰনঙ৷

শনচৰ সাভানয শনষ্ঠা, প্ৰঔৰ শভধা অৰু ঘভৎওাৰী

তাৰ

শনথযৰ

ওাশহনীনৰ

সভৃদ্ধ

অলনিি

ওৃষ্ণাংক

ব্লালাওৰ

শিওা

অৰু

শবশবনন

শতোঁৰ
থ’ভাঙ৷

ওাশৰওৰী শফদযাৰ চশৰনত অলনিি ব্লালাওৰ শফশ্বস্ত
সংকী লহ শৰশঙল৷ অভাৰ িৰীৰত হৃদমি এনন এ া
ংক-মাৰ শফহনন ভানৱিৰীনৰআ শস্তত্বহীন;নসআ
হৃদতিও সূক্ষ্ম দৃ শেনৰ মকনফক্ষৰ্ ওশৰ সনদযাচাত

২৩

শিশুৰ িৰীৰত দৃ শেনকাঘৰ শহাৱা ‘ব্লু শফশফ শঙনড্ৰভ’

শতোঁ শঙ দু ৱানৰশদনহ প্ৰনৱি ওশৰফলকীা লহশঙল৷

(Blue Baby Syndrome) নাভৰ শফসংকশতন া, মাও

ওাৰৰ্ শসআসভত চন্স হপশওন্স শঘশওৎসালনও ধশৰ

শ িাল’শচ ৱ শপল’

অনভশৰওাৰ অকিাৰীৰ সভাচত ওৃষ্ণাংকসওলও হীন

(Tetralogy of Fallot)

ফুশল চনা মা; তাও শনভূ কলৰ নথক শবশবান

দৃ শেনৰ

থ’ভানঙ শলফৰ ৰীত সাশচ ঈশলাআশঙল এও ননয

শতোঁনলাওৰ সাভাশচও ভমকাদা প্ৰাশপ্তৰ শক্ষত্ৰত প্ৰধান

সোঁচুশল৷ ওল শসাআ নহ, শসআ সোঁচুশলৰ ফযৱহাৰ

শহগাৰ লহ ঈশঠশঙল৷ হৃদশফদাৰও অশঙল শতশতাৰ

ওশৰ অনভশৰওাৰ অকিাৰীৰ শঘশওৎসওৰ সন্মু ঔত,

সভাচৰ শঘন্তা অৰু ধযান-ধাৰৰ্াৰ সাভশগ্ৰও শসাোঁত ন া৷

অলনিি ব্লালাওৰ লসনত ‘ব্লু শফশফ’ নস্ত্ৰাঘানৰা

ৱনিয স্বীওৃশত, সন্মান অৰু সাভাশচও

সপলতানৰ সম্পন্ন ওশৰশঙল শবশবান থ’ভানঙ৷ িলয

শৰশঘতৰ িাৰা লালাশত নলহ শবশবনন থ’ভানঙ

শঘশওৎসও অলনিি ব্লালানও শবশবনন থ’ভাঙৰ

শনচৰ দাশত্ব অৰু ওতকফয তযন্ত শনষ্ঠাসহওানৰ

নস্ত্ৰাঘাৰ-লিলীৰ ঈচ্চপ্ৰিংসা ওশৰ ভন্তফয ওশৰশঙল-

ালন ওশৰ লকশঙল অৰু শঘশওৎসও অলনিি

‚Like something the lord made.‛ শনঙ

ব্লালাওৰ

শফদনাদাও ওথান া হ’ল ‘ব্লু শফশফ’ নস্ত্ৰাঘাৰৰ

ওশৰশঙল৷ শঘশওৎসালৰ নৱাকত শঘশওৎসওসওলও

নযতভ নাও শবশবনন থ’ভাঙও অলনিি ব্লালাওৰ

শতোঁ প্ৰশিশক্ষত ওনৰ৷ শবশবনন থ’ভানঙ প্ৰা ৩৫

শলঔীালও তৎভুহূ ত কনত মনথামুি স্বীওৃশত অৰু

ফঙৰ ওাল চন্স হপশওন্স শঘশওৎসালত মকনফক্ষও

সন্মান চননাৱা শহাৱা নাশঙল৷ অনশও শমঔন চন্স

(Supervisor)

ওনৰ৷

অলনিি

হপশওন্স শঘশওৎসালত শতোঁ তোফধাও শহঘান

ব্লালাওৰ চীৱনৰ শন্তভওালনঙাৱাললনও

শবশবনন

ওাভ ওশৰশঙল, শসআঔন শঘশওৎসালৰ শলফৰ ৰীত

থ’ভানঙ শতোঁও সংক শদশঙল৷ থ’ভাঙৰ ভৃতু যৰ শঙত

২৪

শঘাৱা লহশঙল৷

লসনত

কাৰ ও’লা ফৰৰ্ন ানৱআ

এওাশধও

শহঘান

ওাভ

নস্ত্ৰাঘাৰ

সম্পন্ন

শবশবনন

থ’ভাঙও

চন্স

হপশওন্স

bittersweet story [that] is an important

শফশ্বশফদযালন

তু লনী

শভধাও

tool for America as it continues to search

অনু ষ্ঠ াশনওবানৱ সন্মান মাোঁনঘ৷ শবশবনন থ’ভাঙলল

for a public vocabulary to discuss issues

সন্মানী

হ৷

of race.‛(৷) হাআস্কুলীা শিক্ষাৰ শঙত আন

এঔন

প্ৰশতওৃশত

শওাননা শফদযালত শঢ়ফলল সু নমাক-সু শফধা অদা

অলনিি ব্লালাওৰ প্ৰশতওৃশতৰ ওাষনতআ

অোঁশৰ ৰঔা

ওশৰফ শনাৱাৰা দশৰদ্ৰ ওৃষ্ণাংক মুৱও শবশবনন

হ৷ শসআা অশঙল শবশবনন থ’ভাঙৰ চীৱনৰ

থ’ভানঙ ফৰ্ক-লফষভযত শাত শমাৱা সভাচও ৰাস্ত

সফানতালও শকৌৰনৱাজ্জ্বল ক্ষৰ্৷ দিকওৰ প্ৰথভ িাৰীত

ওশৰ শমদনৰ শঘশওৎসা-শফজ্ঞানৰ আশতহাসত ভাআলৰ

ফশহ থওা ফৃদ্ধ শবশবনন থ’ভাঙ অৰু শতোঁৰ ত্নীৰ

ঔুোঁশ স্থান ওশৰনল; শনৰলস শঘো, ঐওাশন্তওতা অৰু

ঘওুত শওাৰ্ত শচশলশও ঈঠা শ্ৰুনআ শসআ সু ঔানু বূশত

প্ৰজ্ঞাৰ ঈজ্জ্বল অবানৰ শমদনৰ অধুশনও নস্ত্ৰাঘাৰ

প্ৰওাশিত

লিলীলল

শতোঁৰ

ওভকশনষ্ঠা

অৰু

িক্টনৰ

শঘশওৎসালৰ

শিগ্ৰী

শফৰত

ওনৰ৷

শতোঁৰ

অকফনঢ়াৱা

শবননতা-শবননত্ৰীসওলৰ

এও

মুকান্তওাৰী

ধাৰা

শফাৱাআ

হৃদস্পিকী তথা সাৱলীল শবন; শনঔুোঁত শঘত্ৰনা য

অশননল;নসআা শঘৰওাল স্ভৰৰ্ী অৰু শ্ৰদ্ধানমাকয লহ

ঙশফঔনৰ ভূ ল ঈাদান৷এশভ, কনৰ্ল্ন গ্ল’ফনও ধশৰ

থাশওফ৷

এওাশধও ভননানন অৰু ফোঁ ানৰ ুৰস্কৃত শচানঙপ
ঘানচকণ্টৰ িাৰা শৰঘাশলত ঙশফঔনও অনভশৰওান
শপল্ম আন্শেশ ঈন

২০০৪ ঘনৰ ‚শশ্ৰষ্ঠ শ শলশবঙন

ঙশফ‛ অঔযা শদন অৰু ও-‚A revelation’a

২৫

‚Curiosity has its own reason for existing.‛
অআনোআনৰ ঈশিৰ শবশ ত শথ লহনআ

শওৌতূ হলী

ভানু হৰ

Albert Einstein

শফঘৰৰ্নক্ষত্ৰৰ

শৰশধ

বাশফফ

ও’ফ াশৰ- এআ Curiosity-শআ থকাৎ ভানু হৰ ভনৰ

শনাৱৰা ধৰনৰ্ শফিাল৷ শঘন্তাৰ দ্ৰুততভ শফনক ভানু হৰ

দভনী শওৌতূ হল থফা ঈৎসু ওতাআ ভানু হও আন

শওৌতূ হলও

চীৱৰ ৰা ৃথও ওশৰনঙ অৰু ভানু হও চীৱনশ্ৰষ্ঠ

শচান,শসৌৰচকত,ভহাওাি,তাৰওাৰাচয

ফুশল শকৌৰৱ ওশৰফ ৰাৰ শধওাৰ প্ৰদান ওশৰনঙ৷

িহ্মাণ্ডৰ লসনত অৰু ভানু হৰ সন্মু ঔত ঈত্থান ওশৰনঙ

ঘু ওত শসাভাআ থওা শবওুলী এ াআ শঘন্তা ওশৰফ

এনওা এনওা া শফস্ভওৰ প্ৰশ্ন ৷ এআ প্ৰশ্ননফাৰৰ

শনাৱানৰ৷ শওন্তু শবওুলীন শও শঘন্তা ওশৰফ শনাৱানৰ-

ঈত্তৰৰ নেষৰ্ত নাশভ শৰনঙ শশ্ৰষ্ঠতলও শশ্ৰষ্ঠ

শসআ শঘন্তান া ভানু নহ ওশৰফ ানৰ, কনৱষৰ্া ওশৰফ

ভানু হচন, তীক্ষ্নতলও তীক্ষ্ন ভানৱ ভকচু ৷ শনৰলস

ানৰ নাআফা প্ৰশ্ন ওশৰফ ানৰ৷ অধুশনও লদনশন্দন

সাধনা অৰু ওনঠাৰতভ ধযৱসাৰ ফলত সাধয

ৃশথৱীঔনত খশ

সাধন ওৰা চীৱনশ্ৰষ্ঠআ শওৌতূ হল দভনৰ নথক কভন

থওা চস্ম-সহস্ম খ নাআ ভানু হৰ

শৰঘ

শদনঙ

ৃশথৱী,শফশল,
তথা শফিাল

শঘতন-ৱনঘতন ভনলল সংঔয শওৌতূ হনলােীও

ওশৰনঙ শওাশ

নু বৱৰ শসাোঁত শফাৱাআ অনন অৰু ভানু হও লল মা

শওাননাফা গ্ৰহলল,ৃশথৱীৰ ঘাশৰপানল খূ শৰ থওা

শফশঘত্ৰ প্ৰশ্ননৰ শৰূ ৰ্ক লহ থওা আন এঔন চকতলল৷

ঘন্দ্ৰন ালল৷

২৬

শওাশ

ওৰাআ

াআনঙ,

শওনলাশভ াৰ অোঁত ৰত থওা
নু সশন্ধৎসু

ভানৱ

চাশতন

শতোঁনলাওৰ

চননাৱা

শদশঔনঙ, শসআ ওথা লকনত সদৰী ওনৰ৷ এআ

শওআফা া গুৰুত্বূ ৰ্ক প্ৰশ্নৰ ঈত্তৰ াআনঙ৷ তথাশনতা

সনানন ানৰ শতোঁ নাভ থ’শল– ‘আশণ্ডননণ্ডন্স শি’

শমন ভানু হৰ শওৌতূ হল শস্তশভত শহাৱা নাআ৷ ভনৰ

(Independence Day)৷ ১৯৯৫ ঘনৰ চু লাআ ভাহৰ

নু সশন্ধৎসু অৰু ঈৎসু ওতা ভাৰ শমাৱা নাআ৷ শওঙুভান
শফশঘত্ৰ প্ৰশ্নআ ভানু হও হশনকনি শঔশদ পুশৰনঙ, সখনাআ

শনঈ আওক শঘশ ত ঙশফঔনৰ শঘত্ৰগ্ৰহৰ্ অৰম্ভ হ’ল

অভশন ওশৰনঙ৷ শওৌতূ হলী ভানু হৰ ভনত মুনক মুনক

ঙশফ সম্পওকী সওনলা ওাভ শিষ হ’ল৷ শসআ ফঙৰনৰ

চাগ্ৰত শহাৱা শতনন এ া প্ৰাঘীন প্ৰশ্ন, শমন া প্ৰশ্নৰ

৩ চু লাআত ঙশফঔনও সভগ্ৰ শফশ্বনত ভুশি শদা হ’ল ৷

এ া শফশ্বাসনমাকয ঈত্তৰ শুশনফলল শফশ্বৰ কৰ্ন

ঔুঈফ ওভ সভৰ শবতৰনত ঙশফঔনন অচু শৰ অশননল

ভানু হৰ নিশন্দ্ৰ ঈিাঈল লহ অনঙ;নসআন া হ’ল-

বাৱনী সপলতা৷ শিন শিবশলন অৰু শৰালাণ্ড

ভানু হৰ দনৰ শঘন্তািীল অৰু ফুশধও চীৱ ৃশথৱীৰ

এনভশৰঔৰ িাৰা ৰশঘত এ া ওল্প-ওাশহনীৰ অধাৰত

ফাশহনৰ আন ও’ৰফাত অনঙ শনশও ? অনঙ শনশও

শনশভকত ‘আশণ্ডননণ্ডন্স শি’-লহ শৰল ১৯৯৬ ঘনৰ

ভুলুওত

লকত

সফকাশধও ধন-ঈাচকনওাৰী ঙশফ৷ ‘শবচু নৱল এনপক্টঙ’ৰ

শভাওাশফলা ওশৰফ ৰা আন শওাননা প্ৰাৰ্ীৰ শস্তত্ব?

শিতানত ঙশফঔনন লাব ওশৰনল সন্মানী স্কাৰ

িহ্মাণ্ডৰ

শঘন্তািশিও

শওাননাফা

প্ৰতযাহ্বান

চীৱনশ্ৰষ্ঠৰ

অৰু প্ৰা এফঙৰৰ ন্তত ১৯৯৬ ঘনৰ ২০ চু নত

কিশচলা অৰু ‘দা শিআ প াৰ ু ভৰ’ৰ

ফোঁ া৷‘ধ্বশন শভশ্ৰৰ্’ৰ শিতানত স্কাৰৰ ভননানন লাব

দনৰ প্ৰঔযাত ঘলশচ্চত্ৰৰ শনভকাতা, প্ৰনমাচও অৰু

ওৰা ‘আশণ্ডননণ্ডন্স শি’-ত শবন ওশৰশঙল ঈআল

ওাশহনীওাৰ শৰালাণ্ড এনভশৰঔৰ ভননতা শঠও এননওুৱা

শস্ভথ, শফল ুলনভন, ভাককানৰ ওশলন অশদ াৰদিকী

এ া প্ৰশ্ননআ ঔুশন্দাআ অশঙল৷ ভনৰ শসআ নু বৱ

শবন-শিল্পীন৷
ৃশথৱীৰ ওক্ষথত

শতোঁ ফযি ওনৰ আঈনৰা ভহানদিত ‘োৰনকআ ’

প্ৰনৱি ওৰা এঔন

(Stargate) নাভৰ ওল্প-শফজ্ঞানধভকী ঙশফঔনৰ প্ৰঘাৰ

জ্ঞাত থঘ শতওা মানও শওন্দ্ৰ ওশৰ ঙশফৰ

ওশৰ থওা ৱস্থাত৷ অৰু এআ প্ৰশ্নন ানও ভূ লধন

ওাশহনীবাক কঢ় লল ঈশঠনঙ ৷ ১৯৯৬ ঘনৰ ২ চু লাআ

শহঘান লল শতোঁ শম এঔন ঙশফ শনভকাৰ্ ওৰাৰ সনান

তাশৰনঔ শতওা মানঔনৰ ৰা নাশভ হা অন

২৭

শওআফাঔননা

ৃশথৱীৰ

ভহাওািমানন

প্ৰঔযাত

শৰৰ্শতনতআ সু দক্ষ শসনা, াআল

শেনবন শহলানৰ

ঘহৰনফাৰৰ ৰত ৱস্থান গ্ৰহৰ্ ওনৰ৷ শওশতা

ফশহকচকতৰ শওম্ভূত শওম্বাওাৰ প্ৰাৰ্ী এ াও ওৰাত্ব

ভুঔাভুশঔ

ওশৰফলল

শনানহাৱা

এআ

শফস্ভওৰ

শৰখ নাআ

সভথক

হ

অৰু

নঘতন

ৱস্থাত

ঘহৰফাসীৰ ভাচত সৃশে ওনৰ শঘা ঈনত্তচনা অৰু

প্ৰাৰ্ীন াও কনৱষৰ্াৰ শহতু ৰীক্ষানওন্দ্ৰলল লল শমাৱা

ৰভ ঈৎওোৰ৷ ওৃশত্ৰভ ঈগ্ৰহৰ চশৰনত লাব ওৰা

হ৷ শঘশওৎসাৰত ৱস্থাত শসআ প্ৰাৰ্ীন ানৱ সংজ্ঞা

এ া শফশঘত্ৰ সংনওতৰ নথকাদ্ধাৰ ওশৰ ঈশঠ অতশঙ্কত

খূ ৰাআ

লহ ৰা শিশবি শলশবনঙন নাভৰ ভানু হচনন শহাৱাআ

অিভৰ্ ওনৰ৷ শফজ্ঞানীচনৰ ভনত প্ৰনৱি ওশৰ শসআ

হাঈঘত থওা শতোঁৰ প্ৰািন ত্নীৰ লকত শমাকানমাক

দ্ভুত

ওশৰ এআ

বংওৰ শফদৰ অকচাননী শদন৷

শহাৱাআ ভ’ৰৰ লকত ফাতকা-শফশনভ ওনৰ৷ ফাতকালাৰ

শমনওাননা ক্ষৰ্নত ৃশথৱীফাসী সন্মু ঔীন হ’ফ ানৰ এও

ন্তত ৰাষ্ট্ৰশত শহাৱাআ ভ’শৰ এআ প্ৰাৰ্ীনফাৰৰ মাত্ৰাৰ

নাওাংশক্ষত শৰশস্থশতৰ, নাশভ অশহফ ানৰ প্ৰল৷

ৰহসয অৰু ধ্বংসওাভী ঈনেিযৰ শফষন ৱকত হ

ৰাষ্ট্ৰশত শহাৱাআ ভ’ৰনওা এআ শফদৰ অকচাননী

অৰু শসহোঁত ৰ শৰওল্পনা ফযথক ওশৰফলল দৃ ঢ় সংওল্প

শদা হ৷ ভুহূ ত কনত লহ-লঘ অৰম্ভ হ৷ শনচৰ প্ৰাৰ্ন া

ল৷

ফঘাআ শওদনৰ ঘহৰ এশৰ শনৰাদ দূ ৰত্বলল মাফ াশৰ,

া

অৰু

প্ৰাৰ্ীন ানৱ

এচন

শতোঁৰ

শঘশওৎসও-শফজ্ঞানীও

ওেনলীনৰ

ৰাষ্ট্ৰশত

৪ চু লাআ ৷ অনভশৰওাৰ স্বাধীনতা শদৱস৷

তানৰআ এও ফযাও প্ৰস্তুশত অৰম্ভ হ চনকৰ্ৰ

শঙন লাআ

শ ক শনশঘান

ভাচত৷ আশতভনধযআ লঘ এনিলঙনও ধশৰ দু ঔনভান

ফশহকচকতৰ

প্ৰাৰ্ীনফাৰও

শফঔযাত ঘহৰত শসআ শফশঘত্ৰ মাননওআঔনন ধ্বংসলীলা

মাননওআঔন

ধ্বংস

অৰম্ভ ওনৰ৷ তাৰ শঙশদনা অন্তঃৰাষ্ট্ৰী সাভশৰও

অশৱষ্কাৰ ওনৰ৷ মাননওআঔনৰ শঘৌাি অৱশৰ ৰঔা

ফাশহনীৰ শনতৃ ত্বত শসআ মাননওআঔনৰ ৰত প্ৰঘণ্ড

িশিিালী সু ৰক্ষা শফেনীঔন শনশি ওশৰফ লাশকফ

অিভৰ্

অৰু তানও ওশৰফলল শতোঁনলানও ভুঔয মানঔনত এ া

ঘনলাৱা

হ৷

অৰু

শসআ

অিভৰ্ৰ

২৮

ওৰাৰ

শিশবি
ৰাবূ ত
এওভাত্ৰ

শলশবনঙনন
ওৰা

অৰু

শওৌিলন া

বাআৰাঙ সংস্থাশত ওশৰফ লাশকফ৷ ৃশথৱী ৰক্ষাৰ এআ

মানঔনত অিভৰ্ ওশৰনল৷ শসপানল শেনবন শহলাৰৰ

গুৰুত্বূ ৰ্ক শবমানৰ ভুঔয দাশত্ব কৰ্ ওৰা হ

শনতৃ ত্বত

াআল

শেনবন শহলাৰৰ ৰত৷ শতোঁৰ শনতৃ ত্বত

মাফলকীা

দলন ানৱ

ফশহকচকতৰ

প্ৰাৰ্ীৰ

ঘশল

থওা

অিভনৰ্

ফশহকচকতৰ

প্ৰাৰ্ীনফাৰৰ সংঔযা ওভাআ অশননঙ৷ শওআশ ভান ভুহূ ত কৰ

ভুঔয

শঙত

‘ওানচ্ছ’ৰ শভঙাআলৰ

াআভাৰন াত

‘িূনয’

মানঔনত শসআ বাআৰাঙন া সংস্থাশত ওশৰফ অৰু

ংওন া শচশলশওল৷প্ৰওাণ্ড মানঔনও এও শফিাল

তাৰ শঙত শনঈশক্লাৰ স্ত্ৰ শননক্ষ ওশৰ মানঔন

শচযাশতনৰ অৱশৰ ধশৰনল অৰু ৃশথৱীত সিাসৰ সৃশে

ধ্বংস ওশৰফ৷ সাভশৰও ফাশহনীৰ িশি ফনঢ়াৱাৰ

ওৰা শসআ প্ৰলংওাৰী মানঔন অওািৰ ৰা ঔশহ

ঈনেিয ঈৰাচাহাচ ঘনলাৱাৰ শবজ্ঞতা থওা ভানু হৰ

বূ ঔণ্ডত শৰ ঘূ ৰ্কাওৃত হ’ল ৷ শৰভাহীন অতংও

সন্ধান ওৰা হ ৷ স্ব-আচ্ছাআ লাআ হা শতনন এচন

অৰু

ফযশি হ’ল ওানচ্ছ৷

ঘওুনফাৰত লনক লনক অনন্দ অৰু শফচৰ ঈঙানহ

বীশতত

ধুোঁৱশল-ওুোঁৱশল

লহ

থওা

ভানু হৰ

এসভত অিভৰ্ অৰম্ভ হ৷ ফশহকচকতৰ

শঢৌ শঔশল ক’ল৷ ফশহকচকতৰ প্ৰাৰ্ীৰ ৰা চনতাআ

প্ৰাৰ্ীৰ সু ৰক্ষা শফেনী শনশি ওশৰ ঈঠাৰ শঙত

‘স্বাধীনতা’ লাব ওশৰনল৷ ৃশথৱী নাভৰ গ্ৰহন াৰ

াআল সওনল ভুঔয মানঔন ধ্বংস ওশৰফলল প্ৰস্তুশত

ভানু নহ ুনৰ এফাৰ চীৱনশ্ৰষ্ঠতাৰ প্ৰভাৰ্ শদনল৷

ঘলা ৷ শওন্তু ‘ওানচ্ছ’ৰ ঈৰাচাহানচ ওশঢ়াআ না
শভঙাআলন াৰ চোঁ

এআাআ লহনঙ আশণ্ডননণ্ডন্স শি’ নাভৰ সু -

লানক৷ এও মাশিও শফচু শতৰ

শৰঘাশলত ঙশফঔনৰ থূলভূ ল ওাশহনী৷

ওাৰনৰ্ শতোঁ শভঙাআলন া শননক্ষ ওশৰফ শনাৱৰা হ৷

ঈনেঔনমাকয শম, ২০১৬ ঘনৰ ২৪ চু নত
‘আশণ্ডননণ্ডন্স

শসদ্ধান্ত ল’শল-শদি অৰু চনতাৰ বশৱষযতৰ ওাৰনৰ্

শৰঘাৰনচন্স’-এ ভুশি লাব ওনৰ৷ শওন্তু ঙশফঔনন ূ ফকৰ

শতোঁ শনচৰ চীৱন ঈঙককা ওশৰফ৷ অৰু শসাআ হ’ল৷

দনৰ আশতফাঘও সোঁহাশৰ নাানল৷

শভঙাআলন াৰ

লসনত

শতোঁ

ফশহকচকতৰ

প্ৰাৰ্ীৰ

২৯

শি’ৰ

শঙওুনৱল

নাওাংশক্ষত এআ শৰশস্থশতৰ সন্মু ঔীন লহ ‘ওানচ্ছ’-এ

‘আশণ্ডননণ্ডন্স

শি-

ইতমপটছন

দা

গেইম

‚I believe that at the end of the century the use of words and general
educated opinion will have altered so much that one will be able to speak of
machines thinking without expecting to be contradicted.‛

- Alan Turing
লহশঙল৷ আাৰ ূ ৰ্ক সু নমাক গ্ৰহৰ্ ওশৰ নাচী চাভকানীন

প্ৰথভ শফশ্বমুদ্ধৰ শিষৰপানল চাভকানীৰ এচন

দভন অৰু অিভৰ্ ফযাহত ৰাশঔশঙল৷

শবমন্তা অথকাৰ শস্কৰশফানঙ ―এশনগভা‖ (Enigma)
নাভৰ

শফদু যৎ-ঘু ম্বওী

এশ

খূ ৰ্কও

মি

১৯৩৯ ঘনত শিন আন অৰু চাভকানীৰ ভাচত

সাশচ

মুদ্ধ অৰম্ভ হ‖ল৷ ―এশনগভা‖ৰ ওান্ধত ঈশঠ চাভকানীৰ

ঈশলাআশঙল৷ প্ৰধানতঃ সাভশৰও ফাশহনীৰ অবযন্তৰীৰ্
শমাকানমাক

শওৌিলূ ৰ্ক

স্বাথকনতআ

এআ

শফনিষ

চাভকানীন

ফযৱহাৰ

অৰু

শফদিূনয

সংনওতসূঘ ও

ওশৰশঙল৷

―এশনগভা‖

লসনযআ

ওৰাৰ

শিশ ঙ লসনযৰ শফনক্ষ এখড়ী বালদনৰ

মুোঁশচফলল ওোঁওালত গাশল ফাশন্ধ ল‖শল৷ চাভকানী লসনযৰ

মিনফাৰ

ওূ -শওৌিল অৰু শৰওল্পনাৰ ঈভান শিশ ঙৰ লসনযৰ

নাভৰ

ঈচ্চদফীধাৰীসওনল

শবনৱ অৰু িশিিালী ফাতকানপ্ৰৰও মিন াৰ িাৰা

শনানাৱালও

থওা

নাশঙল৷

―এশনগভা‖ৰ চশৰনত শপ্ৰৰৰ্ ওৰা ফাতকাৰ শকানীতা

শপ্ৰৰৰ্ ওৰা ফাতকা িত্ৰুক্ষআ ঈদ্ধাৰ ওৰাত সভথক

বংক ওশৰফ াশৰনল শিশ ঙ লসনয শওভান লাবাশেত
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শসআা শতোঁনলানও ফুশচ ঈশঠশঙল৷ শসআফানফআ

অৰু কৰ্না (Computation)ৰ প্ৰঘশলত ধাৰৰ্াৰ

চাভকানীৰ শফনক্ষ মুদ্ধ শখাষৰ্া শহাৱাৰ শঙশদনাআ

ঈত্তৰৰ্ খ াআ শতোঁ ― ু শৰং মি‖ নাভৰ প্ৰাওশল্পও

শনৌনসনাৰ ওভাণ্ডাৰ এলানোৰ শিশনেনন এলান ু শৰং

সফকাত্মও

(Alan Turing) নাভৰ তীক্ষ্নধী কশৰ্তজ্ঞচনও শতোঁৰ

ওশম্পঈ াৰৰ চকতলল ু শৰনগ অকফনঢ়াৱা তু লনী

ওক্ষলল অভিৰ্ ওশৰনল৷

ৱদানৰ প্ৰশত শ্ৰদ্ধা চনাআ ―এঙ‖শঙনঘন প‖ৰ

হ‖ফ,

অধুশনও
শতৃ স্বৰূ

ৃশথৱীৰ

ওশম্পঈ াৰ

তথা ওৃশত্ৰভ

শফজ্ঞানৰ

ওশম্পঈশ ং

ফুশদ্ধভত্তাৰ (Artificial

Intelligence) থপ্ৰদিকও এলান

ওশম্পঈ াৰন া

লতাৰ

শভশঙননশৰ‖

Computing

ওশৰশঙল৷

(Association

Machinery)

নাভৰ

for

সংস্থান ানৱ

ু শৰগৰ নাভন া

১৯৬৬ ঘনত ু শৰং ফোঁ া (Turing Award) নাভৰ

ওুশৰ িশতওাৰ নযতভ শশ্ৰষ্ঠ শফজ্ঞানীসওলৰ শবতৰত

এশ সন্মানী ফোঁ াৰ প্ৰশতষ্ঠা ওনৰ, মাও ন‖শফল ফোঁ াৰ

তওকাতীতবানৱ স্ভৰৰ্নমাকয৷

ু শৰগৰ চন্ম

সভমকাৰ শহঘান কৰ্য ওৰা হ৷ ওশম্পঈ াৰৰ

লহশঙল ১৯১২ ঘনৰ ২৩ চু নত, লণ্ডনত৷ শসআসভত

ওাশৰওৰী অৰু তাশেও শদিও নতু ন শঘন্তা তথা

অভাৰ বাৰতফষক শিশ ঙৰ ধীনত অশঙল৷ এলানৰ

ওভকনৰ

শতৃ চু শলাঙ শভশথঙন

প্ৰশতফঙনৰ এআ ু শৰং ফোঁ া প্ৰদান ওৰা হ৷

এলান

ু শৰনগ প্ৰিাসনী শসৱাৰ

সভৃশদ্ধিালী

ওৰা

ফযশি

এনওাচনলল

শফষা শহঘান ঈশৰষযাত অৰু ভাতৃ আনথল ঙাৰাআ

শফৰল শভধাৰ কৰাওী এআচন জ্ঞানী ু শৰগনও

শৰ‖লৰ ভুঔয শবমন্তাৰ ৰূত ভাদ্ৰাচত ওামকশনফকাহ

শিশ ঙ শনৌনসনাৰ ওভাণ্ডাৰ শিশনেনন শব্লট্ শক্ল াওক

ওশৰ অশঙল। ৱনিয ভহান শফজ্ঞানীচনৰ চন্ম

(Bletchley Park)ত সংস্থাশত ওশৰনল৷ শিশনেন

বাৰতত শহাৱা নাশঙল৷ কবকৱতী ৱস্থাত থওা ত্নী

অৰু

আনথলও চু শলানঙ লণ্ডনলল লল লকশঙল অৰু তানতআ

অনভাদচনও৷ ভাত্ৰ ২৭ ফঙৰীা ু শৰগৰ শভধা অৰু

―শভআিা শবল‖ িলত ২৩ চু ন তাশৰনঔ এলান

প্ৰশতবাআ শিশনেনও অওৃে ওশৰশঙল সোঁঘ া শওন্তু

ু শৰগৰ চন্ম লহশঙল৷

ু শৰনগ

এচন শফঘক্ষৰ্ ংওশফদ, তওকশফজ্ঞানী অৰু

ু শৰগৰ

চাভকানী

অশ্বমকঘ শওত

লহ

ভাচত

বাষাৰ

শহাৱা

‘চ’শ া

ওভাণ্ডানৰ

সাক্ষাৎওাৰন া

চনা নাশঙল৷

ু শৰগও

এওপ্ৰওাৰ

সু শনুৰ্ ওশম্পঈ াৰ শবমন্তা শহাৱাৰ ঈশৰ এলান

স্বকৃহলল ঈবশত মাফললনও শননদকি শদশঙল৷ শনঙ

ু শৰনগ সাংনওশতও বাষাৰ নথকাদ্ধাৰ ওৰাৰ ওভকনতা

ু শৰগৰ ভুঔত ঈচ্চাশৰত শহাৱা ―এশনগভা‖ সম্পওকী

ইষকৰ্ী

তথয-মুশিন ওভাণ্ডাৰও শিষভুহূ ত কত শসদ্ধান্ত সলাফলল

ু শৰনগ শিতী শফশ্বমুদ্ধৰ

ফাধয ওৰানল অৰু মাৰ পলত ‘শব্লট্শক্ল াওক’ত

(সংনওতশফনেষও,Cryptanalyst)
াৰদশিকত া শদঔুৱাআশঙল৷

সভনঙাৱাত ―ঘৰওাৰী সংনওত অৰু সংনওত ফাতকা

আশতভনধযআ শকা

শফদযাল‖ত (Government Code and Cypher

দলন ালল এচন নতু ন মুৱওৰ অকভন খশ ল-নাভ

School (GCCS)) ওাভ ওশৰশঙল৷ ু শৰগৰ চীৱনৰ

মাৰ এলান শভশথঙন ু শৰগ৷

অন এ া শফনিষ সাপলয— মাৰ ফানফ এলান ু শৰগও

ু শৰগ

শঔাৱা আন াোঁঘ চনীা শফজ্ঞানীৰ

অৰু

দলন াৰ

সন্মু ঔত

ভূ ল

শফশ্বৰ শফজ্ঞানসভানচ কবীৰ শ্ৰদ্ধা অৰু অন্তশৰওতানৰ

প্ৰতযাহ্বানন া হ’ল-চাভকানীন প্ৰনতযও শনিা ফাৰ

স্ভৰৰ্ ওনৰ,

শসআন া লহনঙ— ু শৰং মিৰ ধাৰৰ্া

ফচাত ‘এশনগভা’ৰ শঙশ ংছ্ সাল-সলশন ওনৰ ৷ এআ

(Turing machine)৷ এলকশৰশথভ (Algorithm)

ফাতকান া শিশ ঙ লসনযআ ুৱা ঙ ফচাতনহ সংগ্ৰহ
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ওনৰ৷ কশতনও ‘এশনগভা’ ও’িৰ নথকাদ্ধাৰ ওশৰফলল

প্ৰথভাৱস্থাত ওভাণ্ডাৰ শিশনেনন ু শৰগৰ মি শনভকাৰ্ৰ

দলন াৰ হাতত সভ থানও সম্পূৰ্ক ঠৰ খণ্টা৷ ঠৰ

শৰওল্পনাত সহনমাক ওৰা নাশঙল মশদ ঈআনেল

খণ্টাৰ

সংনওতৰ

ঘাশঘকলৰ হস্তনক্ষত শিশনেন ৱনিষত ভাশন্ত হ’ল৷

ানঠাদ্ধাৰ ওশৰফ াশৰ, শতনন্ত িত্ৰুক্ষৰ ফহুনতা

ঘাশঘকলৰ শননদকিভনভক ু শৰগও দলন াৰ ভুঔীাল শখাষৰ্া

ওূ -শওৌিল প্ৰশতহত ওশৰফ ৰা মাফ৷ নযথা

ওৰা হ’ল৷ শনতৃ ত্বৰ বাৰ ওান্ধত ললনআ

ভাচশনিা ফাৰ ফচাত ুনৰ ‘এশনগভা’ৰ শঙশ গঙ

দলন াৰ দু চন দু ফকল সদসযও ওাভৰ ৰা ফযাহশত

সলাআ িত্ৰু চাভকানীন নতু ন ৰৰ্নওৌিল ৰঘনা ওশৰফ৷

শদনল৷ অৰু শচাৱান ক্লাওক অৰু শচও গুি নাভৰ

দু বকাকযচনওবানৱ এআ ওাভন া থকাৎ,‘এশনগভা’ৰ

এহাল মুৱও-মুৱতীও শলশঔত সাক্ষাৎওাৰৰ চশৰনত

ও’িৰ নথকাদ্ধাৰ ওৰা ওাভন া এআমকন্ত সম্ভৱৰ লহ

এআ শফনিষ ওাভন াৰ সদসয ওশৰ ল’শল৷ শনঙ

ঈঠা নাআ, শমন া শিন আনৰ ফানফ এআভুহূ ত কত লহ

ুৰুষৰ

শৰনঙ িংওা অৰু সংও ৰ নযতভ ওাৰৰ্ ৷

শচাৱান ক্লানওক ওাভ ওশৰফলল শফঘৰা শসদ্ধান্তন া

শবতৰনত

মশদ

শওফাপ্ৰওানৰ

শসআ িংওা অৰু সংও ৰ কৰাহৰ ৰা
শিন আনও ঈদ্ধাৰ ওশৰফলল এলান

দলন াত

শতোঁৰ শববাৱনও

ু শৰনগ সভস্ত

এওভাত্ৰ

ওলিৰীা

ু শৰনগ

মুৱতী

ঙন্দ ওৰা নাশঙল৷ প্ৰঔৰ

শভধাসম্পন্ন শচাৱান ক্লাওকৰ এআ সু শফধা দূ ৰ ওৰাৰ

এওাগ্ৰতা অৰু শনষ্ঠানৰ ওাভ ওশৰফলল শমা-চা

শহতু এলান

ঘলানল৷ প্ৰস্তুশতৰ প্ৰথভন া দনক্ষ শহঘান শতোঁ

শচাৱান ক্লাওকৰ অকত ভশহলাৰ সংনওত-শফনেষওৰ

ওশৰনল শও; দলন াৰ ফাওীনওআচন সতীথকৰ লকত

শকা

ওাভ নওশৰ ওলিৰীালও অনন া শওাঠাত এ া

শচাৱান ক্লানওক ভশহলাৰ এআ দলন াত শনশফকনে ওাভ

ু শৰগৰ দৃ ঢ় শফশ্বাস

ওশৰ মাফ াশৰফ৷ ক্লাওক ভাশন্ত হ’ল৷ শতোঁ ভশহলাৰ

শফনিষ মি সচাত লাশকল৷
অশঙল-শতোঁৰ
সাংনওশতও

এআ

মিন ানৱ

ফাতকাৰ থক

চশ লনৰা

চশ ল

ু শৰগ শতোঁনলাওৰ খৰ

লাললক৷

এ াৰ ওথা ঈনেঔ ওশৰনল অৰু ও’শল শম

শকা ন াত ঘাশভল হ’ল অৰু সংগ্ৰশহত নানান তথয-

ঈদ্ধাৰ ওশৰফ াশৰফ৷
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াশত, সংনওত শকানন মি শনভকাৰ্ত ফযস্ত লহ থওা

মিন ানওা ধ্বংস ওশৰফলল ওনঠাৰতভ অনদি চাৰী

ু শৰগৰ হাতত ক াফলল ধশৰনল৷

ওশৰনল৷ শওন্তু শিশনেনৰ এআ শসদ্ধান্তৰ শফনৰাশধতা

সনানৰ মিন াও ফাস্তৱ ৰূ শদফলল ু শৰগ

ওশৰফলল অকফাশঢ় অশহল

ু শৰগৰ সহনমাকীফৃন্দ৷

আভাননআ ফযাওুল অৰু ভননানমাকী লহ শৰশঙল শম

ু শৰগৰ নু শস্থশতত শতোঁনলানও এআ প্ৰওল্পত ওাভ

হতািাগ্ৰস্ত সতীথকৰ নাওাংশক্ষত ফযৱহানৰ ু শৰগৰ

নওনৰ ফুশল শনবকন শখাষৰ্া ওশৰনল ৷ ঈাশফহীন লহ

ভন বাশগফ ৰা নাশঙল৷ শদন-ৰাশত হকশননি ু শৰগৰ

শিশনেনন শসদ্ধান্ত সলাফলকীা হ’ল৷ এভাহৰ শবতৰত

ভাত্ৰ এ াআ লক্ষয অশঙল-মিন াৰ শনভকাৰ্ সম্পূৰ্ক ওশৰ

প্ৰওল্পৰ

শতালা অৰু শদিৰক্ষাৰ শৱত্ৰ ওভকত আাত ঈঙককা

শিশনেনন শফদা ল’শল৷

ওৰা৷

এ া
এলান

ু শৰগৰ ঐওাশন্তও প্ৰনঘো অৰু ধযৱসাৰ

আশতফাঘও

শৰৰ্শত

অিা ওশৰ

ু শৰনগ ফাশিত পল লাব ওৰাত

সপল হ’লনন !

ফলত এশদন এআ মিন াৰ শনভকাৰ্ওামক সভাপ্ত হ’ল৷

হ’ল৷ শসআ ওাশহনী ৰভ অনভাদচনও ৷

শওন্তু ু শৰগৰ দলন াৰ ফানফ স্বশস্তওৰ ওথান া হ’ল-

এলানৰ লসনত ওাভ ওৰা শচাৱান ক্লাওকনও এসভত

‘শিনোপাৰ’

এলান ু শৰনগ শফফাহৰ প্ৰস্তাৱ শদনল৷ শসআ ঈলনক্ষ

নাভধাৰী

এআ

সংনওত-ঈদ্ধাৰওাৰী

মিন াৰ ওামক-প্ৰৰ্ালী তযন্ত ভন্থৰ, শমন া অশঙল

অনাশচত

বযথকনা নু ষ্ঠ ানশ লল শহনলন নাভৰ

সনন্দহাতীতবানৱ স্বশস্তওৰ৷ ওাৰৰ্ শঘৌশফিখণ্টাৰ

মুৱতী একৰাওীৰ অকভন খশ শঙল৷ শহনলন অশঙল

শবতৰনত সলশন শহাৱা চাভকানীৰ সাংনওশতও ফাতকাৰ

শচাৱানৰ ফান্ধৱী৷ ও’ফলল ক’শল- শহনলনৰ লসনত

ঈদ্ধাৰ ওৰাৰ দ্ধশতন া হ’ফ লাশকফ ৰাক্ষত

এলান

শফস্ভওৰবানৱ দ্ৰুত৷

এনলক্সনচণ্ডাৰৰ

ু শৰগ

অৰু
ভাচত

শতোঁৰ
সংখশ ত

সহনমাকী

হাক

শহাৱা

এ া

এআ ধীৰ কশতৰ মিন াৰ ওথা শমশতাআ লক

ফাতকালানআ চাভকানীৰ ―এশনগভা‖ ও’িৰ মৱশনওা

ওভাণ্ডাৰ শিশনেনৰ ওাৰ্ত শৰল, শতশতাআ শক্ষাশবত,

ভাশত অশননল৷ এচন চাভকান লসনযৰ প্ৰশত শহনলন

সন্তুে শিশনেনন সদলফনল ু শৰগৰ শওাঠালল অশহল

অওৃে লহশঙল৷ শওন্তু লসনযচনৰ আন শওাননা মুৱতীৰ

অৰু শতোঁও ফঔকাস্ত ওৰাৰ শসদ্ধান্ত শদাৰ লকনত

লকত সম্বন্ধ থওা ফুশল সনন্দহ ওশৰ শহনলনন শতোঁও
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তযাক ওশৰশঙল৷ চাভকান লসনযচনন এও সাংনওশতও

শওতনফাৰ িব্দ শঘনািওৰৰ্ ওশৰফ াশৰনল মিন াৰ

বাষানৰ শতোঁৰ শকান শপ্ৰশভওালল ফাতকা শপ্ৰৰৰ্

কশত ফঢ়াফ ৰা মাফ৷ শসননহ তীক্ষ্ন ঘওুনৰ,

ওশৰশঙল মাৰ থক শহনলনন ঈদ্ধাৰ ওশৰশঙল৷ এআ

কশতনৰ অ ান ওাভ অৰম্ভ ওশৰনল৷ অৰু এনলনন

শফনিষ ওথান ানৱআ এনলন ু শৰগৰ ভকচু ত শফচু লীৰ

বফাভনত শতোঁৰ ধাৰৰ্াআ শিষত সফকশুদ্ধ প্ৰভাশৰ্ত

দনৰ শঢৌ শঔলাআ ক’ল৷ শফদু যৎসাহী এলান ু শৰনগ

হ’ল৷ মিন ানৱ এআফাৰ ঔুফ ওভ সভৰ শবতৰনত

ততাশলনও শহনলনৰ ওাষ ঘাশল অৰু শওদনৰ শতোঁ

পলাপল শদঔুৱানল৷ শসআা সম্পূৰ্ক সশঠও অৰু

সংনওতন াৰ ানঠাদ্ধাৰ ওশৰশঙল, তাৰ শফষন চাশনফ

শুদ্ধ৷ অ াআনওআচন অনন্দত অত্মহাৰা৷ নহ’ফনআফা

শফঘাশৰনল ৷ শহনলনন শতশতা ও’শল শম চাভকান

শও ! তশদনৰ সাকৰসভ শৰশ্ৰভ, শনৰলস সাধনা

লসনযচনন শপ্ৰৰৰ্ ওৰা সওনলা ফাতকানআ সাআলাঔ

অৰু অন্তশৰও শঘো শনশহত লহ থওা এআ প্ৰওল্পন াৰ

এনও িব্দ এনওা ানৰ অৰম্ভ লহশঙল৷ তথযন া ঈদ্ধাৰ

সপলতাআ এশতা শদিৰ অৰু চাশতৰ শওভান

ওশৰনআ এনলন অৰু তাত লৰ নাথাশওল৷ শনচৰ

ঈওাৰ সাধন ওশৰফ!

দু ৰন্ত

শনঙ এআশঔশননত অন এ া নতু ন সভসযাআ

ৰৱতকী দনক্ষ শও হ’ফ-শতোঁ ততাশলনও ধাৰৰ্া

ভূ ৰ দাশগ ঈশঠল৷ মশদনহ ―এশনগভা‖ ও’িত লুওাআ

ওশৰ ল’শল৷
তৰা নৰা শঘশগ শতোঁ নু ষ্ঠ ানৰ ৰা লাআ

থওা

থক

ফুশচ

শিন আনন

িত্ৰুক্ষ

চাভকানীৰ

অশহল৷ নু ষ্ঠ ানত ঈশস্থত শতোঁৰ সংকীসওল অৰু

ানীচাহাচ, ঈৰাচাহাচ তথা লসনযফাশহনীৰ ৰত

শপ্ৰশভওৰ ওামকত অশ্বমকঘ শওত শহাৱা শপ্ৰশভওা শচাৱান

অিভৰ্ ঘলা;নতশতা িত্ৰুক্ষআ চাননা নু ফুচানও

ক্লানওক

এনলনও নু সৰৰ্ ওশৰনল৷ অ ান ওভকস্থলী

থাশওফ শম চাভকানীৰ ―এশনগভা‖ ও’িৰ ানঠাদ্ধাৰ

শবভুনঔ ৰানা হ’ল৷ এনলনৰ ধাৰৰ্া অশঙল, -

ওশৰফলল শিন আন সক্ষভ লহনঙ ! আাৰ শৰৰ্শতত

সাংনওশতও

হ’ফ শও ! চাভকানীন ুনৰ নতু ন ও’িৰ সৃশে ওশৰফ,

ফাতকানফাৰত

সখনাআ

ফযৱহৃত

শহাৱা

৩৪

নতু ন ওূ -শওৌিলৰ ৰঘনা হ’ফ, অিভৰ্ৰ স্থান-ওাল-

―এশনগভা‖ ও’িৰ ৰহসয শবশদ লক্ষাশধও শলাওৰ প্ৰাৰ্

শৰনৱি শবন্ন হ’ফ৷ অৰু চাভকানীৰ নতু ন ৰৰ্-শওৌিল

ফঘানল৷

পাশদল ওশৰফলল এনলনহোঁনত ুনৰ শুশ্ৰভ ওশৰফ

মুদ্ধ শমশতা মুদ্ধ শিষ হ’ল, শতশতা

লাশকফ৷

শচনননৰল শভশিঙৰ শননদকিভনভক ‘শিনোপাৰ’ নাভৰ
এআ শদাদু লযভান শৰশস্থশতৰ ৰা ঈদ্ধাৰ

ঘভৎওাৰী মিন াৰ লকনত এআ প্ৰওল্পৰ লকত চশড়ত

াফলল এনলনহোঁনত শতোঁনলাওৰ সপলতা শকানন

সভস্ত তথয-নশথ ধ্বংস ওশৰ শদা হ’ল৷ লকনত

ৰঔাৰ শসদ্ধান্ত ল’শল৷ এনলন অৰু শচাৱান ক্লাওক ওাষ

প্ৰওল্পত চশড়ত ফযশিসওলও শতোঁনলাওৰ চীৱনৰ

ঘাশল শভচৰ শচনননৰল েুৱা ক শভশিঙৰ৷ এনলন

ৰভ সাপলযন াৰ ওথা অভৃতু য মকন্ত শকানন

অৰু শচাৱানন শভশিঙৰ ঘৰত প্ৰস্তাৱ ৰাশঔনল -

ৰাশঔফলল ৰাভিক শদা হ’ল৷

―এশনগভা‖ৰ সম্পওকী সভস্ত

সংফাদ শতোঁনলানও

শফশ্বঔযাত এলান ু শৰগৰ চীৱন, শমৌৱন অৰু

শিন আনৰ প্ৰশতৰক্ষা ফাশহনীৰ ৰা শকানন ৰাশঔফ

শতোঁৰ তু লনী ওভক-সাধনাও অধাৰ শহঘান লল

শফঘানৰ৷ শিতীনত, চাভকানীৰ ঘওুত সনন্দহৰ ঈনদ্ৰও

শনভকাৰ্ ওৰা ফহুল প্ৰিংশসত অৰু ফহুচন সভাদৃ ত

নখন াৱালও এনলনৰ দলন ানৱ শৰসংঔযাৰ সহাত

‚দা আশভন ঙন শকআভ‛ (The Imitation Game)

এনন শওতনফাৰ দনক্ষ গ্ৰহৰ্ ওশৰফ মানত সানা

নাভৰ ঙশফঔনৰ ওাশহনীৰ সাৰাংি এআা৷ শদিনপ্ৰভৰ

ভশৰফ অৰু লাশঠ নাবাশগফ৷ শচনননৰল শভশিঙ ভাশন্ত

শফত্ৰ শঘতনানৰ ঈিু দ্ধ লহ এনলন

হ’ল৷

এআচন প্ৰঘু ৰ শভধাসম্পন্ন ংওশফদ তথা ওশম্পঈ াৰ

ু শৰগ নাভৰ

শচনননৰল শভশিঙৰ ৃষ্ঠ নাষওতাত এনলন

শফজ্ঞানীন শমৌৱনৰ গুৰুত্বূ ৰ্ক সভ এনঙাৱা এ া

ু শৰগৰ দলন ানৱ ওাভ ওশৰ ক’ল৷ চাভকানীন কভ

শফনিষ সংনওতৰ ৰহসয শবদ ওশৰফলল শদন-ৰাশত

শনানাৱালও শত সংনকানন, শনৰনৱ এআ দলন ানৱ

এওাওাৰ ওশৰ শদশঙল অৰু শনচৰ শঘন্তা অৰু
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ফুশদ্ধভত্তানৰ এ া চশ ল ক্ষৰ্ত সশঠও শসদ্ধান্ত গ্ৰহৰ্

শফশ্বৰ

ওশৰ িত্ৰুৰ ৰৰ্নওৌিলও মনথামুি প্ৰতু যত্তৰ শদশঙল৷

চীৱননা ৰ সাভৰশৰ্ নৰ৷

নযতভ

শশ্ৰষ্ঠ

ওশম্পঈ াৰ

শফজ্ঞানীচনৰ

‚দা আশভন ঙন শকআভ‛ ঙশফঔনৰ সফানতালও

ু শৰনগ চীৱন অৰু শতশতাৰ মুদ্ধশফধ্বস্ত

শসৌন্দমকিালী ঈাদানন া হ’ল এলান ু শৰগৰ ঘশৰত্ৰত
শফননশিক্ট ওাম্বাৰনফ নঙে্ প্ৰদিকন ওৰা ঈৎওৃেতভ

সভাচঔনও ফৰ কবীৰ অৰু সূক্ষ্মবানৱ মকনফক্ষৰ্
ওশৰশঙল৷ শতোঁৰ বাষযত ফাস্তৱফাদৰ স্পে ৰি পুশ

শবন৷

ঈঠান া লক্ষৰ্ী ওথা৷

তাৰ প্ৰভাৰ্-২০১৪

ফষকৰ িীষক

দহ া

ু শৰগৰ ফযশিত্বৰ এআন া

ওাম্বাৰনফ ঙৰ

শদি শদঔুৱাফলল ঙশফঔনত ু শৰগৰ ভুঔত শদা লহনঙ

শবনও প্ৰথভ স্থানত ৰাশঔনঙ ৷ এশিঈ শহানচঙৰ

শওআফা া থকৱহ সংলা৷ ‚Sometimes we

‘এলান

ু শৰগ-দা এশনগভা’ (Alan Turing: The

can‖t do what feels good. We have to do

Enigma) নাভৰ চীৱনশবশত্তও গ্ৰন্থঔনৰ অধাৰত

what is logical.‛, ‗Hardest time to lie to

ঙশফঔনৰ ওাশহনী ৰঘনা ওশৰনঙ গ্ৰাহাভ ভ’শৰ৷ ভন কন

somebody is when they are expecting to

শ লিাভৰ সু দক্ষ শৰঘালনাত প্ৰা চীৱন্ত ৰূ

be lied to.‘,

শৰগ্ৰহ ওৰা ঙশফঔনত শওআৰা নাআট্ শল, শভশথঈ

people who no one imagine anything of

গুনি, ৰ’শৰ শওশননৰ, ভাওক ষ্ট্ৰংগ অশদন ভননিীল

who can do the things that no can

শবন ওশৰনঙ৷ ৮৭তভ এওানিভী ফোঁ াৰ ‘শশ্ৰষ্ঠ ঙশফ’,

imagine.‘- তানৰ শওআ াভান শঘন্তা-ঈনদ্ৰওওাৰী

‘শশ্ৰষ্ঠ শৰঘালও’ ,

সংলা৷

শবনৰ

শবতৰত

‘ াআভ’-এ

‘শশ্ৰষ্ঠ শবননতা’ ,

‘শশ্ৰষ্ঠ সহ

‗Sometimes it‖s the very

শবননত্ৰী’শও ধশৰ ভুঠ অঠ া শিতানৰ ফানফ ঙশফঔনন

ৱনিয ঙশফঔনৰ শফস্ভৰৰ্ী সংলান া

ভননানন লাব ওনৰ অৰু ‘শশ্ৰষ্ঠ শবনমাশচত

শভাৰ শফানধনৰ ঈচ্চাশৰত লহনঙ এনলনৰ নযতভ

শঘত্ৰনা য’

এচন সহনমাকী হাক এনলক্সনচণ্ডাৰৰ ভুঔত৷ শমশতা

(Best

Adapted

Screenplay)ৰ

এনলন ু শৰগৰ ফুশদ্ধ অৰু শভধাৰ শচাৰত শতোঁনলানও

শিতানত ঙশফঔনন ’স্কাৰ চকন ওনৰ৷
এলান ু শৰগৰ চীৱন ওাল অশঙল ভাত্ৰ ৪১

মিন া সশঠওবানৱ সম্পাদনা ওৰাত সপল লহশঙল

ফঙৰ৷ সভওাশভতানও ধশৰ এওাশধও শফতওক অৰু

শতশতা ৰভ ঈচ্ছশসত লহ এনলক্সনচণ্ডানৰ ভন্তফয

সংখানত

ওশৰশঙল-

ু শৰগৰ চীৱন-শমৌৱন শতালাৰ লকাআ

অশঙল৷ মুদ্ধৰ সভত ু শৰগৰ নু শস্থশতন অৰক্ষীৰ
ঘওুত

সনন্দহৰ

ঈনদ্ৰও

শতোঁনলানও মুদ্ধৰ শঙত

খ াআশঙল

মাৰ

“You just defeat Nazism with a
crossword puzzle.”

ফানফ

ু শৰগও শচৰা ওশৰশঙল৷

শসআ শচৰাৰ সন্মু ঔীন লহনআ এচন অৰক্ষী শফষাৰ
সন্মু ঔত

ু শৰনগ শতোঁৰ শমৌৱনৰ প্ৰশতশঔলা ৃষ্ঠ া

ঈনন্মাঘন ওনৰ৷ শচৰাৰ ন্তত ু শৰগৰ িাশস্ত শখাষৰ্া
হ৷ ওাৰাফাস ঔাশ থানওাোঁনতআ ু শৰনগ ১৯৫৪ ঘনত
অত্মহতযা ওনৰ৷ অৰু এআদনৰআ এনলন ু শৰগ নাভৰ
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দা মেন হু ননউ ইনৰিৰিটি
‚Srinivasa Ramanujan was the strangest man in all of mathematics, probably
in the entire history of science.‛
-Michio
শমনওাননা

এ া

সংঔযাও

শসআ

এনওআ

ৰাভানু চন

Kaku

(অনভশৰওাৰ তাশেও দাথকশফদ)

অনংকাৰ

অৰু

শতোঁৰ

ইশ্বৰপ্ৰদত্ত

সংঔযানৰ হৰৰ্ ওশৰনল হৰৰ্পল ‘এও’ হ৷ েভ

ঘভৎওাৰী প্ৰশতবাও

শশ্ৰৰ্ীত ংওৰ শিক্ষওচনন শসআশদনা এআ ওথান া

ভানু নহ শওভান শ্ৰদ্ধা অৰু সন্মানৰ দৃ শেনৰ ঘানল,

ঙাত্ৰ-ঙাত্ৰীহোঁত ও ফুচাআ অশঙল৷ শতনননত শিক্ষওচনও

নাআফা ৰাভানু চনৰ প্ৰশতবাৰ শফষন সভাচত শওভান

হতফাও-শফশস্ভত ওশৰ শশ্ৰৰ্ীৰ এচন ঙাত্ৰআ ওস্ভানত

প্ৰঘাৰ অৰু প্ৰসাৰ হ’ল;নসআা নয এও অনলাঘনাৰ

প্ৰশ্ন ওশৰনল-‚এআ ওথান া িূনযৰ শক্ষত্ৰনতা শুদ্ধনন?‛

শফষ৷

শমচন ল’ৰাৰ প্ৰশ্নৰ প্ৰঔৰতা অৰ কবীৰতাআ

শওন্তু

স্বৰানচাত্তৰ ওালৰ বাৰতৰ

ৰাভানু চনৰ

নু ৰাকীসওলৰ

ফানফ

শসআশদনা ংওৰ শিক্ষওচনও ভুহূ ত কৰ ওাৰনৰ্ স্তব্ধ

ৰভ সু ঔৰ ফতৰা ওশঢ়াআ অশননল অনলাড়ৰ্

ওশৰ শলানল, শসআচন িীৰ্কওা ঙাত্ৰ আন শওাননা

সৃশেওাৰী

নহ; কশৰ্ত চকতৰ প্ৰশতবা,

Mathematical

গুৰুত্বূ ৰ্ক সভও লল আংৰাচী বাষাত শনভকাৰ্ ওৰা

Genius শ্ৰী শনফাস ৰাভানু চন অনংকাৰ৷ শ্ৰী শনফাস

এঔন নযতভ সু ন্দৰ ঙশফন৷ নাভ মাৰ-‚দা শভন হু
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‘শচশনাঙ’কৰাওীৰ

চীৱনৰ

এনঙাৱা

শনঈ

আন্শপশনশ ‛

(The

Man

Who

Knew

শ্ৰী

শনফাস ৰাভানচু ন অনংকাৰ-শফাধহ

Infinity)৷ ১৯৯১ ঘনত প্ৰওাশিত শহাৱা ৰফা ক

এআ নাভন াৰ লকত সংনমাশচত হ’ফ ৰা সফানতালও

ওাশননকলৰ চীৱনীভূ লও ঈনযাস ‚দা শভন হু শনঈ

ঈৎওৃে িব্দন া হ’ফ-‘ংওফশলা’৷ হ, ৰাভানু চন

আন্শপশনশ ‛ৰ অধাৰত

মথাথকনত এচন ংওফশলা ভানু হ অশঙল৷ িনন-

ওাশহনীৰ শঘত্ৰনা য ৰঘনা

ওশৰনল শভশথঈ িাঈনন৷ এিৱািক অৰ. শপ্ৰঙনভন, শচভ

সনানন,

আং, শচ’ থ’ভাঙ অৰু ভাওক ভনণ্টক’শভশৰন

সহফাস ওশৰনআ চীৱনওালৰ সম্পূৰ্ক শতশত্ৰঙ া ফঙৰ

প্ৰনমাচনা ওৰা ভননিীল ঘলশচ্চত্ৰঔনৰ শৰঘালনা

ও াআ শদা এচন দ্ভুত, শফস্ভৰৰ্ী কাশৰ্শতও

ওশৰনঙ শভশথঈ িাঈনন৷

প্ৰশতবা শ্ৰী শনফাস ৰাভানু চন অনংকাৰ৷ ফহুতনৰ

২০১৫ ঘনত

’ৰণ্টৰ অন্তচকাশতও ঙশফ

শদঠনও-ফাস্তনৱ

শওৱল

সংঔযাৰ

লকত

ফানফ ভূ ৰৰ ওানভাৰশৰ্ লহ ঈঠা সংঔযানফাৰ, ংওনফাৰ

ভনহাৎসৱত

এআচন ৰাভানু চনৰ ফানফ লহ শৰশঙল সু ঔ -দু ঔৰ

প্ৰিংশসত শহাৱা ঙশফঔনন ৮ এশপ্ৰল অৰু ২৯ এশপ্ৰল

সঙ্গী, লহ শৰশঙল চীৱনৰ নযতভ ঘাশলওা িশি, লহ

তাশৰনঔ

শৰশঙল কশতিীল চীৱনৰ ফানফ এও ন্তহীন

ভনহাৎসৱনও

ধশৰ

মথািনভ

এওাশধও
শিন আন

ঙশফ
অৰু

অনভশৰওা

মুি ৰাষ্ট্ৰত ভুশি লাব ওনৰ৷ ১০৮ শভশন

লদখকযৰ

শপ্ৰৰৰ্া,

ঈেীনা অৰু অিা-বৰষাৰ ঈৎস ৷

ঙশফঔনৰ শধওাংি শঘত্ৰগ্ৰহৰ্ শিশনশ ভহাশফদযালনত

ৰাভানু চনৰ ওনঠাৰ প্ৰতযাহ্বানূ ৰ্ক চীৱনলল নাশভ হা

সম্পন্ন হ৷ ৰাভানু চনৰ ঘশৰত্ৰত সাৱলীল তথা

সংখাত,

ভভকস্পিকী শবন ওৰা শদৱ শন লৰ শবন-

শওাননান ানৱআ ৰাভানু চনও ংওৰ ৰা শফনচ্ছদ

প্ৰশতবাআ সভানলাঘও ভহলৰ ৰা আশতফাঘও ভন্তফয

ওশৰফ ৰা নাশঙল৷ প্ৰশতশদনন সত্তৰশঔলালও ওাকচ

লাব ওনৰ৷ ঙশফঔনৰ নযতভ গুৰুত্বূ ৰ্ক ঘশৰত্ৰ কদনি

ংও

শহৰ’ৰ্ল্ হাশিকৰ বূ শভওাত ৱতীৰ্ক শহাৱা শচনৰশভ

এসভত বাৱত শৰ শলনীা ওাকচৰ ু ওুৰান া

অআৰণঙনওা

ংও ওশৰশঙল৷ নীলা শঘঞাহীনৰ শলশঔ শহাৱাৰ শঙত

শতোঁৰ

শবনৰ

ফানফ

মনথাশঘত

প্ৰিংসা ওৰা হ৷

শফনচ্ছদ,

ওশৰফৰ

ফানফ

শফৰহ,

দশৰদ্ৰতা,

শৰাক-

ফযৱহাৰ ওৰা ৰাভানু চনন

এনওঔন ওাকচনত শতোঁ ৰগা শঘঞাহীনৰ ংও

৩৮

ওশৰশঙল৷ ংওনআ অশঙল ৰাভানু চনৰ প্ৰথভ শপ্ৰভ৷

শনৌাোঁনতআ সদানকাানন ভাত্ৰ শতশন ভাহ ফসনত

ংওৰ ভাচনতআ শসাভাআ অশঙল ৰাভানু চনৰ সভগ্ৰ

আহসংসাৰ তযাক ওশৰনল৷ ১৮৯১ অৰু ১৮৯৪ ঘনত

সো অৰু িশি৷

ভাতৃ কৰাওীন ুনৰ দু শ

‘ৰাভানু চন’
ৰাভঘন্দ্ৰৰ বানও৷

িব্দৰ

থক

হ’ল

সন্তানৰ চন্ম শদশঙল মশদ

শওোঁঘু ৱাওালনতআ সন্তানিৰ ভৃতু য লহশঙল৷

বকৱান

শ্ৰীশনফাসৰ শ্ৰীন প্ৰশতশনশধত্ব

১৮৮৯

ঘননৰ

শওাননাফা

এ া

শদনত

ওশৰনঙ বকৱানৰ িশিৰ স্ত্ৰী ৰূন াও, অনহানত

ৰাভানু চন ফসন্ত শৰাকত অিান্ত হ’ল ৷ শসআফঙৰ

‘শনফাস’-এ ফুচাআনঙ ফসশতস্থল৷ শ্ৰীশনফাস িব্দন াৰ

ফসন্ত শৰানক ফহুতনৰ খৰলল ওশঢ়াআ অশনশঙল

অক্ষশৰও থক লহনঙ

চীৱনৰ সওৰুৰ্, ভভকাশন্তও সংফাদ৷ শনশভষনত ভৃতু যৰ

‘ইশ্বৰী িশিৰ স্ত্ৰী ৰূৰ

ফসশতস্থল’৷

িীতল শওালাত শুআ শৰশঙল এনওা এনওাশ ভানৱ-

১৮৮৭ ঘনৰ ২২ শিনঘম্বৰত ভাদ্ৰাঙৰ আৰ’িৰ

শদহ৷ শওন্তু ৰাভানু চন ফাশঙ লকশঙল৷ ফসন্ত শৰাকৰ

(ফতকভানৰ তাশভলনািু) এ া দশৰদ্ৰ তাশভল শৰালত

শনষ্ঠু ৰ প্ৰহাৰও শিশু ৰাভানু চনন প্ৰশতহত ওশৰফলল

চন্ম লহশঙল এআচনা শওংফদন্তীৰ৷ িাৰীৰ শফৰ্ীত

সক্ষভ লহশঙল৷

শওৰাৰ্ীৰ ওাভ ওৰা ৰাভানু চনৰ শদঈতাও অশঙল

ফসন্ত শৰাকৰ ৰা শৰত্ৰাৰ্ শাৱাৰ াঙনতআ

ভাতৃ

ৰাভানু চন শতোঁৰ ভাতৃ ৰ লসনত ওাশিুৰভত থওা

স্থানী

ওওাওৰ(ৰাভানু চনৰ ভাওৰ শদঈতাওৰ খৰ) খৰলল

ভশন্দৰন াৰ শনভীা কাশওা৷ ওুম্ভনওানভৰ এ া

ৰানা হ৷ শওন্তু ওওানও নযাালৰ ঘাওশৰন া

সাধাৰৰ্ চু ুশৰত ফাস ওৰা শৰালন ানৱ প্ৰাতযশহও

এশৰফলকীা

চীৱন বাৱ অৰু না নন চু ৰুলা ওশৰ ৰাশঔশঙল৷

ওুম্ভনওানভলল লশ অনহ৷ ৰত লও হা লহনঙআ

(ঈনেঔনী শম ওুম্ভনওানভৰ খৰন া এশতা সংৰশক্ষত

শম ৰাভানু চনৰ শতৃ ৰ খৰ অশঙল ওুম্ভনওানভত৷

ওশৰ ৰঔা লহনঙ৷) ৰাভানু চনৰ শিৰ ফঙৰ ফসনত

আানৰ ‚ওাংকান প্ৰাথশভও শফদযাল‛ত ৰাভানু চনও

ভাতৃ ন আন এ া সন্তান প্ৰসৱ ওনৰ, মাৰ নাভ ৰঔা

নাভ লকাআ শদা হ৷ শওন্তু ওুম্ভনওানভত থওা ওওাও

লহশঙল সদানকাান৷ শওন্তু দু বকাকযফিতঃ ভ্ৰাতৃ ত্বৰ

(ৰাভানু চনৰ শদঈতাওৰ শদঈতাও) ঢুনওাৱাৰ শঙত

শননবকচাল

শতোঁনলাও

শও.

শ্ৰীশনফাস

শওাভলতাভল

অনংকাৰ
অশঙল

এনাচৰীনৰ

৷

ৰাভানু চনৰ

খৰকৃশহৰ্ী

লসনত

অৰু

ফান্ধ

ঔাফলল

৩৯

শহাৱাত

ুনৰ

ৰাভানু চন

ভাদ্ৰাঙলল

অৰু

মাফলকীাত

ভাতৃ

নৰ৷

ভাদ্ৰাঙৰ

শিক্ষানু ষ্ঠ ানত

শঢ়ফলল

বাল

শনানাৱা

এখাৰ ফঙৰ ফসীা ৰাভানু চনৰ ভকচু ন াৰ

ৰাভানু চনন প্ৰান শিক্ষাগ্ৰহৰ্ৰ ৰা শফৰত অশঙল৷

সফকত্ৰ

ংওআ

শধওাৰ

ওশৰ

শলাআশঙল৷

শফদযালত ৰাভানু চনৰ ঈশস্থশত শনভীা ওৰাৰ

এঙ.এল.নলাশনন শলঔা (S.L.Loney) শত্ৰনওাৰ্শভশতৰ

সংওনল্পনৰ অনভাদচনওবানৱ শননাক ওৰা লহশঙল

এঔন শওতা শকাগ্ৰানস শকশল শনলাৱা শফস্ভ-শিশু

এচন ওশনেফলও৷ মানত ওশনেফলচনন ৰাভানু চনৰ

ৰাভানু চনন শত্ৰনওাৰ্শভশত সম্পওকী সূত্ৰ অশৱষ্কাৰ

কশতশফশধৰ ৰত ওাঢ়া ঘওুৰ ৰাশঔফ ানৰ অৰু

ওশৰশঙল শতৰ ফঙৰ ফসত৷ শনধকাশৰত সভৰ ফহু

ৰাভানু চনৰ ঈশস্থশতৰ শনিতা প্ৰদান ওশৰফ ানৰ৷

ূ নফকআ ংওৰ ৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নওাওতৰ সভস্ত সভাধান

ৱনিয তাৰ শঠও ঙভাহৰ শঙনতআ ৰাভানু চনৰ

শলশঔ শিষ ওৰা ৰাভানু চনও চযাশভশত অৰু ‘সীভ

ওুম্ভনওানভলল প্ৰতযাৱতকন খশ শঙল৷

শশ্ৰৰ্ী’শ(Infinite Series) অওৃে ওশৰশঙল৷ শান্ধৰ

আংৰাচী, তাশভল, বূ নকাল অৰু কশৰ্তত শশ্ৰষ্ঠ

ফঙৰ ফসত ৰাভানু চনন শত্ৰখাত সভীওৰৰ্ সভাধান

পল শদঔুৱাআ ১৮৯৭ ঘনত ৰাভানু চনন প্ৰাথশভও

ওশৰফলল শিশওশঙল৷ অৰু ঔুফ ওভ সভৰ শবতৰনত

শিক্ষা সভাপ্ত ওনৰ৷ শসআ ফঙৰনত ৰাভানু চনও ‘ াঈন

শতনন সভীওৰৰ্ সভাধান ওশৰফলল নতু ন এ া দ্ধশত

হাাৰ শঙনওণ্ডাৰী স্কুল’ত নাভবশতক ওনৰাৱা হ, শমঔন

অশৱষ্কাৰ ওশৰশঙল৷

শিক্ষানু ষ্ঠ াননত ৰাভানু চনন অনু ষ্ঠ াশনও কশৰ্তৰ লসনত

শদনও-শদনন

শৰঘ খন ৷ তযন্ত বাফুও স্ববাৱৰ ৰাভানু চন

ৰাভানু চনৰ

শতোঁৰ

অশননল

সহাঠীসওলৰ

ফানফ

অশঙল

এও

ংও-ক্ষুধা

শঘন্তািশিলল
শচ.এঙ.ওাৰৰ

ফৃশদ্ধ

নৱ-শচাৱাৰ
‚A

শহাৱা
ওশঢ়াআ

Synopsis

of

াৰাাৰহীন অশ্বমক অৰু শওৌতূ হলৰ শওন্দ্ৰশফন্দু৷

Elementary Results in Pure and Applied

এওৰ ৰা দহনহচাৰৰ শবতৰৰ প্ৰশতন া সংঔযাও

Mathematics‛ িীষকও শওতাঔনন ৷ ও’ফ াশৰ,

ৰভ শভত্ৰৰ ভমকাদা প্ৰদান ওৰা ৰাভানু চনন দু আৰ

ুশথবোঁৰালৰ ৰা এচন ফন্ধুনৱ শকা াআ শদা এআ

ফককভূল ফা ‘াআ’(π)ৰ ভূ লয শম শওাননা দিশভওললনও

শওতাঔনন ৰাভানু চনও অধুশনও কশৰ্তৰ নয এঔন

সম্পূৰ্ক শনবুকলবানৱ ও’ফ াশৰশঙল৷

শঘন-চান ৃশথৱীলল লল ক’ল৷ াোঁঘ হাচাৰ সূত্ৰনৰ

৪০

ঠাহ

ঔাআ

থওা

শফনিষ

ঘৰভ দশৰদ্ৰতা অৰু না নৰ ভাচত শদন-

শওতাঔননআ ৰাভানু চনৰ ন্তশনকশহত প্ৰশতবা অৰু

ৰাশত শতফাশহত ওশৰ থওাৰ ভাচনতআ এশদন

ফুশদ্ধভত্তাৰ ঈত্তৰৰ্ খ াআ ভানৱী ঈৎওৃেতাৰ নৱতভ

ৰাভানু চনৰ চীৱনলল অশহল চানওী৷ ৰাভানু চনৰ

িীষকত ঈনীত ওনৰাৱাত নযতভ বূ শভওা ল’শল৷

ত্নী চানওীভল৷ সভাচৰ প্ৰঘশলত ৰীশত নু মাী দহ

তাৰ ৰৱতকী ফঙৰনতআ ৰাভানু চনন ফানৰ্কাশলৰ সংঔযাৰ

ফঙৰীা চানওীন শফফানহাত্তৰ চীৱনৰ প্ৰথভ শতশন া

সম্বনন্ধ শনচাফৱীা নেষৰ্ অৰম্ভ ওশৰনল অৰু

ফঙৰ ভাতৃ কৃহত ও াআ ভাদ্ৰাঙত থওা ৰাভানু চনৰ

শান্ধৰ

সংকী হ’ফলল অশহল৷ লকত অশহল ৰাভানু চনৰ ভাও৷

দিশভও

শচ.এঙ.ওাৰৰ

মকন্ত

এআ

‘আঈলাৰ-শভঙনওৰ’শৰ্ৰ

ধ্ৰুৱও’ৰ ভান শনৰূৰ্ ওশৰনল৷

শসআ সভত চানওীৰ ফস অশঙল ভাত্ৰ ফাৰ ফঙৰ৷

প্ৰনৱশিওা ৰীক্ষাত ঈত্তীৰ্ক লহ শষাল ফঙৰ

এশতা ৰাভানু চনও লানক এ া ঘাওশৰ৷

ৰাভানু চনন ওুম্ভনওানভৰ ‘ঘৰওাৰী ওলা

নহ’শল শৰাল শাহ-াল শদফ শওননলও? আন া

ভহাশফদযাল’ত শঢ়ফলল ফৃশত্ত লাব ওনৰ৷ শওন্তু

ওামকালৰ শঙত শসন া ওামকালৰ দু ৱাৰ ৰাভানু চনন

ংওফশলা ৰাভানু চনৰ ভন অৰু ভকচু ংওও ফাদ

ু ওুশৰাআ মাফ ধশৰনল৷ ফন্ধু এচনৰ খৰত থাশও

শদ ফাওীনফাৰ শফষৰ কবীৰতালল প্ৰনৱি ওশৰফলল

ঘাওশৰৰ সন্ধান ওৰা ৰাভানু চনন শদনন াৰ এনঙাৱা

ভাশন্ত লহশঙল৷ আাৰ শৰৰ্শতস্বৰূন ৰাভানু চনন

সভত শপ্ৰশঙনিন্সী ওনলচৰ ঙাত্ৰও শ ঈঙন ওশৰ

ফৃশত্তৰ সু শফধা শহৰুৱাআশঙল৷ ফুশদ্ধভ্ৰে লহ ১৯০৫ ঘনৰ

সাভানয

অকে ভাহত ৰাভানু চনন খৰৰ ৰা লান ওনৰ

ৰাভানু চনৰ ওাষত ঈাচকনৰ নয ঈৎস নাশঙল৷

অৰু শফিাঔাট্টনভৰ ৰাচাভুশন্দ্ৰত থাশওফলল ল৷

শৰাক-ফযাশধন প্ৰান স্বশস্তত শনলাৱা ৰাভানু চন

ৰাচাভুশন্দ্ৰত এভাহৰ ফানফ অত্মনকান ওশৰ ুনৰ

ফন্ধুৰ খৰনত ুনৰফাৰ সু স্থ লহশঙল৷ ভৃতু যবত

ভাদ্ৰাঙৰ ‘াচ্ছাাা ভহাশফদযাল’ত নাভবশতক ওনৰ৷

ওশম্পত লহ ৰাভানু চনন শতোঁৰ শ াওাফহীঔন ফন্ধুৰ

শনঙ ংওৰ ফাশহনৰ আংৰাচীনও সাগু শৰ ফাওীনফাৰ

হাতত ঘভচাআ শসআঔন ংওৰ দু চনভান শিক্ষওলল

শফষত শতোঁৰ প্ৰদিকন অশঙল শনৰািাচনও৷

শপ্ৰৰৰ্ ওশৰফলল নু নৰাধ ওশৰশঙল৷ শঙত শমশনফা

ফসত

ৰৱতকী দু া ফঙৰত নু শষ্ঠত শহাৱা ওলাৰ
ৰীক্ষাত

ঈমুকশৰ

ৰাভানু চন

নু ত্তীৰ্ক

ধন

ঈাচকন

ওশৰশঙল৷

তাৰ

ফাশহনৰ

ৰাভানু চন সু স্থ হ’ল অৰু শ াওাফহীঔন খূ ৰাআ ল’শল৷

হ৷

১৯১৩

ঘনত

ভাদ্ৰাঙ

শফশ্বশফদযালত

শিগ্ৰীলাবৰ অিা তানতআ চলািশল শদ ৰাভানু চনন

কনৱষওৰ দ লাব ওৰাৰ শঙত ভাতৃ -ত্নীসহ

ভহাশফদযাল তযাক ওশৰনল৷ সীভাহীন দশৰদ্ৰ অৰু

ৰাভানু চন শিশপ্লনওআন নাভৰ ঠাআনিাঔৰলল অশহল৷

ঔাদয-সংওন

কনৱষৰ্া ওশৰফলল সু শফধা প্ৰদান ওশৰশঙল বাৰতী

এআফাৰ ৰাভানু চনৰ শঙ ল’শল৷ শওন্তু

এআনফাৰ ফাধান ৰাভানু চনৰ ভূ ৰৰ ৰা ংও

কাশৰ্শতও

নাভৰ বূ তন া শঔদাফ শনাৱাশৰনল৷ ৰাভানু চনন লকত

Society) ৰ প্ৰশতষ্ঠাতা ৰাভাস্বাভী অানৰ৷ ১৯১০

এঔন শ াওাফহী ৰাশঔশঙল৷ কশৰ্ত সম্পওকী নৱয-নতু ন

ঘনত শতনঔতৰ লকত শহাৱা এও সাক্ষাতত অানৰ

শঘন্তাৰ শঢৌ শমশতাআ শতোঁও ভানশসও শৰভণ্ডলত

ৰাভানু চনৰ ঘভৎওাৰী প্ৰশতবাৰ শফষন জ্ঞাত হ৷

প্ৰনৱি ওশৰশঙল শতশতাআ

ভাদ্ৰাঙৰ

শসআ শঘন্তাও িব্দৰ

অওাৰত শসআ শ াওাফহীঔনত শলশফদ্ধ ওশৰশঙল৷

সভাচ

শফৌশদ্ধও

(Indian

ভহলত

Mathematical

ৰাভানু চনৰ

চনশপ্ৰওৰৰ্নতা এআচন ৰাভাস্বাভীৰ ঈনেঔনমাকয

৪১

বূ শভওা অনঙ৷ ৰাচহৰ ওামকালত ঘাওশৰ এ া শফঘাশৰ

ভনত থওা ৰাভানু চন-শওশন্দ্ৰও সংিৰ বাৱ ন্তশহকত

শমশতা ৰাভানু চনন শতোঁৰ শ াওাফহীঔন অাৰও

হ’ল৷ বাৰতী কাশৰ্শতও সভাচৰ এআ দু চন ফযশি

শদঔুৱাআশঙল,

শতশতা ৰাভাস্বাভী অাৰত ৰভ

মথািনভ ৰাভাস্বাভী অাৰ অৰু ৰাভঘন্দ্ৰ ৰাৰ

শফস্ভত হতবম্ব লহ শৰশঙল৷ শঙত শতোঁ ভন্তফয

সহনমাশকতা অৰু তোৱধানত থাশওনআ ৰাভানু চনন

ওশৰশঙল-‚শ াওাফহীত

ংওৰ

শনচৰ কাশৰ্শতও মাত্ৰা ঘলাআ ক’ল অৰু ‘বাৰতী

সাধাৰৰ্ পলাপলসভূ নহ শভাও শিহশৰত ওশৰশঙল৷

কাশৰ্শতও সভাচ’ৰ অনলাঘনীত প্ৰফন্ধ প্ৰওাশিত

ৰাচহ শফবাকৰ তল ঔাৰ এ া ঘাওশৰত শননাক

ওশৰফলল ধশৰনল৷ প্ৰওাশিত এ া ঈনেঔনমাকয শনফন্ধ

ওশৰ এআচন শচশনাঙও সীশভত ওশৰ ৰাশঔফলল শভাৰ

অশঙল ‘ফানৰ্কাশল সংঔযাৰ শওঙুভান ধভক’ (Some

ভন নাশঙল৷‛

properties of Bernoulli Numbers)৷

সশন্নশৱে

শহাৱা

দূ ৰদৃ শেসম্পন্ন

১৯১২ ঘনৰ শহলা ভাঘকত ভাশহলী শত্ৰি

ৰাভাস্বাভী অানৰ ৰাভানু চনৰ প্ৰশতবা অৰু দক্ষতাৰ

ওাৰ শফশনভত ৰাভানু চনন তৃ তী ফককৰ এচন

শফষন সভাচও চনাফলল, ৰাভানু চনৰ ইশ্বৰপ্ৰদত্ত

শওৰাৰ্ী শহঘান শনমুশি লাব ওনৰ, ভাদ্ৰাঙ ’ ক

প্ৰশতবাৰ

িােত৷ এআ ঘাওশৰন া শাৱাত ৰাভানু চনও সহা

‘ভন

নথওা’ৰ

শফষন

ওাৰনৰ্আ

শঘৌশদনি

প্ৰসাৰ

ওশৰফলল

মৎনৰানাশস্ত প্ৰনঘো ঘলাআশঙল৷ ৰাভানু চনৰ হাতত

ওশৰনল

এঔন শৰঘভূ লও শঘশঠ ঘভচাআ শতোঁৰ ফন্ধু ভহলৰ

আ.িশব্লঈ.শভিলভানে৷ ওামকালত ৰাভানু চন তযন্ত

ওাষলল

ওভক-তৎৰ অৰু শফঘক্ষৰ্ অশঙল৷ ঔুফ ওভ সভৰ

শঠাআশঙল৷

প্ৰশতবাআ

ভিভুগ্ধ

সভাচৰ

সম্পাদও

শসআ
ওশৰশঙল

সূনত্ৰআ

ৰাভানু চনৰ

বাৰতী

শ.ৰাভঘন্দ্ৰ

ৰাও৷

কাশৰ্শতও

শবতৰনত

ৱনিয

শপ্ৰশঙনিন্সী

শনচৰ

ওনলচৰ

ওামকালৰ

ংওৰ

ওাভ

ধযাও

সভাপ্ত

ওশৰ

ৰাভানু চনন অচশৰ সভশঔশন ও াআশঙল ংওৰ

সনন্মাহনৰ শসআ ঘাৱশনত সাভানয সংিৰ বানৱা

ভাচত৷

অশঙল৷ শনঙ ংওৰ এওাশধও শফষত ৰাভানু চনৰ

১৯১৩ ঘনত ৰাভানু চনৰ কাশৰ্শতও প্ৰশতবাৰ

ফাধ শফঘৰৰ্ অৰু ুঙ্খানু ুঙ্খ শফনেষৰ্ শমশতা

শফষন শিন আনৰ শফিান সভাচও চননাৱাৰ শমা-চা

ভানু হচনন স্বঘনক্ষ প্ৰতযক্ষ ওশৰনল;নতশতা ৰাৰ

ঘশলল৷ শমা-চা ঘলানল আ.িশব্লঈ. শভিলভাে, ৰাভঘন্দ্ৰ

৪২

ৰা

হীন-শিশঢ় শহাৱাৰ িংওানতআ ৰাভানু চনন সভুদ্ৰমাত্ৰা

অৰু ৰাভানু চনৰ সহওভকী তথা বাৰতী

ওশৰফলল আচ্ছুও নাশঙল৷

কাশৰ্শতও সভাচৰ শওাষাকাশৰও নাৰাৰ্ অানৰ৷

‚ংওত ৰাভানু চনৰ দক্ষতা অনঙ মশদ প্ৰনাচনী

আ.এআঙ.ননবাআল

নাভৰ

হাশিকৰ

এচন

ধযানা

ওশৰ

অনু ষ্ঠ াশনও শিক্ষাৰ বাৱত ৰাভানু চনৰ প্ৰশতবাআ

সতীথকআ

শসআভুহূ ত কত

সশঠও শদিত গ্ৰসৰ শহাৱা নাআ অৰু শতোঁৰ

অশঙল৷

হাশিকৰ ৰাভিকভনভক

সূত্ৰসভূ নহা িূশ ূ ৰ্ক৷ ‛ লণ্ডনৰ ংওৰ ধযাওৰ ৰা

ৰাভানু চনও লণ্ডনলল লল শমাৱাত মনথে তৎৰতা

হা

মকাত

শদঔুৱানল৷ ৱনিষত ১৯১৪ ঘনৰ ১৭ ভাঘকৰ শদনাঔন

শতোঁনলাওও শনৰাি ওশৰশঙল মশদ শতোঁনলানও শঘো

ৰাভানু চনৰ সভুদ্ৰমাত্ৰা অৰম্ভ হ’ল৷ ৱনিয শতোঁৰ

এশৰ শদা নাশঙল৷

এআ মাত্ৰাত শতোঁৰ ত্নী অৰু ভাতৃ ন সংক শদা

এননধৰৰ্ৰ

ভন্তফযআ

প্ৰাৰশম্ভও

১৯১৩ ঘনৰ ১৬ চানু ৱাৰীত ৰাভানু চনন

বাৰতৰ

ৰাভানু চনৰ প্ৰশতবাৰ স্বাক্ষৰ ফহনওাৰী ন ৃষ্ঠ াৰ
হাশিকও

প্ৰথভাৱস্থাত

এআচন ধযানও

নাশঙল৷

কশৰ্তজ্ঞ শচ.এআঙ.হাশিকলল এঔন ত্ৰ শপ্ৰৰৰ্ ওশৰনল৷
ত্ৰনওআঔনন

ভাদ্ৰাঙনত

শ্ৰীশনফাস

ৰাভানু চন

অৰু

শওভশিচৰ ংওশফদ হাশিক অশঙল দু া শফৰীতধভকী

শফফুশদ্ধত

ঘশৰত্ৰ৷

দু ঔন শবন্ন শদিৰ দু শ

শবন্ন ফযশিত্ব-

শলাআশঙল মশদ আন ধযাওৰ দনৰ শতোঁ

শতোঁনলাওৰ ধভক, অঘাৰ-ফযৱহাৰ, ৰীত-নীশত, চীৱন-

ৰাভানু চনৰ প্ৰশতবাও নসযাৎ ওৰা নাশঙল৷ শতোঁ

ধাৰৰ্ৰ লিলী, শঘন্তাৰ কঠন, শফশ্বাস-সওনলানত অশঙল

শতোঁৰ সতীথক শচ.আ.শল লঈদৰ ৰাভিক শফঘাশৰশঙল,

শবন্নতা৷ ৰাভানু চন অশঙল ৰভ ইশ্বৰ শফশ্বাসী৷

শমচন

অনহানত হাশিক অশঙল এচন নজ্ঞফাদী৷ প্ৰভাৰ্

শল লঈদও

আশতভনধযআ

ৰাভানু চনৰ

ফুশদ্ধদীপ্ততাআ শভাহাচ্ছন্ন ওশৰ শলাআশঙল৷

শফহনন হাশিকন ংওৰ সূত্ৰসভূ হ অৰু তাত

শনচা নু সন্ধানৰ অৰু শল লঈিৰ লসনত

সভাধানসূত্ৰত

শতন নলকশঙল৷

এআন া শদিত

শহাৱা অনলাঘনাৰ ন্তত হাশিকন ভন্তফয ওশৰফলল

ৰাভানু চনন এও অশ্বমকওৰ শফশ্বাস ভাশন ঘশলশঙল৷

ফাধয লহশঙল শম ‗ৰাভানু চন এচন ঈচ্চতভ দক্ষতাৰ

শতোঁৰ প্ৰভাৰ্ৰ শৰৱনতক শফশ্বাস ওশৰশঙল শতোঁৰ

কশৰ্তশফদ৷ সাভানয শভৌশলওত্ব অৰু িশিনৰ শৰূ ৰ্ক

স্বজ্ঞাৰ (Intuition) প্ৰঔৰতাও৷

এচন ভানু হ৷‛ (A mathematician of the

সওনলা শনভ-ওানু ন ভাশন ঘলা ৰাভানু চনন অনশও

highest quality,

শিশনশ ত থওাৰ সভনতা ভাঙ-ভাংস ভুঔত শদা

a man of altogether

exceptional originality and power.‘)

লনশষ্ঠও শহন্দুৰ

নাশঙল অৰু ূ চা-াতল নওৰালও এ া শদননা

ৱনিষত ৰাভানু চনৰ চীৱনত এও নতু ন

শতফাশহত ওৰা নাশঙল৷

শদকন্তৰ সূঘ না ওশৰ শসআ ফহুপ্ৰতযাশিত শঘশঠঔন বাৰত

১৮৭৭ ঘনৰ ৭ শপব্ৰুৱাশৰত আংনলণ্ডৰ

ানলশহ৷ শওভশিচ শফশ্বশফদযালৰ ংওশফদ হাশিকন

ঙানৰৰ

ৰাভানু চনও শওভশিচলল অশহফলল নু নৰাধ ওশৰনল

শৰালত চন্মগ্ৰহৰ্ ওৰা কিনি শহৰৰ্ল্ হাশিকও

৷ শনঙ ৰাভানু চনন শদি তযাক ওশৰফলল ভাশন্ত হ’ল৷

স্ভৰৰ্ ওৰা হ সংঔযাতে অৰু কাশৰ্শতও শফনেষৰ্লল

িাহ্মৰ্

প্ৰশত

অকফনঢ়াৱা সাভানয ৱদানৰ ফানফ৷ ১৯০৮ ঔন

ৰাভানু চন অশঙল তযন্ত শ্ৰদ্ধািীল৷ শসআ শ্ৰদ্ধাবাৱৰ

কনৱষৰ্া ত্ৰ শলশঔ ঈশলৱা কশৰ্তজ্ঞ হাশিক চনসভশে

সভাচৰ

সংস্কাৰূ ৰ্ক

ৰীশত-নীশতৰ

৪৩

শিননলখ

নাভৰ

ঠাআত

এ া শিক্ষওৰ

ঈৎশত্তেৰ

(Population

Genetics)

শক্ষত্ৰত

শবাচন শফৰশতৰ সভত শতোঁৰ ধভকপ্ৰাৰ্ ফন্ধুসওললল

ঈদ্ভাৱৰ্ ওৰা ‚হাশিক-শৱনফাকক‛ নীশতৰ ফানফ শফঔযাত৷

শঘশঠনআ শলশঔ শলানল৷

শলঔও শহঘান সু শৰশঘত হাশিকৰ নযতভ ওৃশতত্ব হ’ল

মশদ হাশিকন ১৯০৮ ঔন কনৱষৰ্া ত্ৰ

১৯৪০ ঘনত শতোঁৰ িাৰা ৰশঘত ফহুল চনশপ্ৰ গ্ৰন্থ

শলশঔশঙল, তথাশনতা কশৰ্তৰ ফযৱহাশৰও শদিন াৰ

‘A

শস্ভথ

প্ৰশত শতোঁৰ অগ্ৰহী নাশঙল৷ তনফাৰ কনৱষৰ্াৰ

ুৰস্কাৰ, ৰনল দও, শি ভককান দও, শঙলনবোৰ

শবতৰত শতোঁৰ ভাত্ৰ এঔন কনৱষৰ্াত্ৰনহ ফযৱহাশৰও

দও, ও’শল দওনও ধশৰ শওআফা া ফোঁ া-

শদিত প্ৰনাক ওৰা লহশঙল-অৰ.এআঘ. ৰিুি

সন্মানননৰ শফবূ শষত ভহান কশৰ্তজ্ঞচনৰ ১৯৪৭ ঘনৰ

ধযনত৷

Mathematician‖s

Apology’.(৷)

১ শিনঘম্বৰত ভৃতু য লহশঙল৷
ভহান

কশৰ্তজ্ঞ

এশতা অনহাোঁ-ঙশফঔনৰ ভাচলল৷
হাশিক

অশঙল

‚Mathematics,

এচন

rightly

viewed,

শঔল

possesses not only truth but supreme

অশঙল৷ শতনননত দিকও ফশহ থওা

beauty.‛-িা াণ্ড ৰানঙলৰ শঘত্তাওষকও ঈশিন ানৰ

স্থানৰ ৰা হা এও ঈজ্জ্বল ৰশিন িীচৰ

অৰম্ভ শহাৱা ঙশফঔনৰ ওাশহনীৰ সূঘ না হ ১৯২০

শফ ঙনভনচনও মনথে স্বশস্তত শনলাৱা শদঔা ক’ল৷

ঘনত শওভশিচৰ শিশনশ

শফ ঙনভনৰ অশত্তৰ প্ৰশত সোঁহাশৰ চনাআ অম্পাানৰ

হাশিকন শনচা ওক্ষত ফশহ এঔন গ্ৰন্থ ৰঘনা ওশৰ

শাহৰৰ ঈৎসৰ সন্ধান ওশৰফলল অৰম্ভ ওশৰনল৷

থওাৰ দৃ িযন াৰ ৰা৷ িাদ ত ধ্বশনত হ হাশিকৰ

পলত শঔল ক্ষনন্তওৰ ফানফ ফন্ধ হ’ল৷ ৱনিষত

ওে৷ হাশিকৰ ওেআ লও মা-‚...I owe more to

শাহৰৰ ঈৎস ‘শাহৰ’লল অশহল৷ শাহৰৰ ৰশিৰ

him than to anyone else in the world

ঈৎস লহনঙ একৰাওী শও’থশলও ধভকমাচওৰ ফহল

and my association with him is the one

ফুওুৰ ৰনত লশভ থওা এ া প্ৰওাণ্ড িু ঙৰ

romantic incident of my life.‛

শিনও নপ্ৰভী৷ এফাৰ হাশিকন এঔন শিনও
ঈনবাক ওশৰ

প্ৰতীও৷

িুঙৰ

প্ৰতীওন া

অোঁত ৰাআ

ওনলচত শলঔও-কশৰ্তজ্ঞ

থ’ফলল

তাৰশঙনতআ ঙশফৰ ওাশহনীন কশত ওনৰ

অম্পাাৰিন ততাশলনও ধভকমাচওচনও নু নৰাধ

১৯১৪ ঘনৰ ভাদ্ৰাঙলল৷ কাশৰ্শতও শফস্ভ ৰাভানু চনৰ

ওশৰনল৷ ইশ্বৰৰ শস্তত্বলল সদানআ শদানভাচাত থওা

শদিলল৷

হাশিকন এআ ওথাত আভাননআ ৰং ানল শম এআ

ঘওনশন্সনলনৰ ংও ওৰাত ভঘগুল লহ থওা ধূ শত-

অনভাদচনও ওথান াৰ শফষন ফৰ্কনা ওশৰ হাশিকন

ওূ তকা শৰশহত মুৱও এচনও৷ শমন ভশচাঔন ভশচা

৪৪

শদঔুঈৱা

হ-

ভশন্দৰৰ

ভশচাত

নলহ এঔন প্ৰওাণ্ড ওাকচনহ৷ নাভশকশৰ শদৱীৰ

স্পিক ওনৰ৷ লক থওা নাঔনলল ফহুৰ থৰ লহ ঘাআ

ভশন্দৰত ভশচাৰ সফকত্ৰ ঠাআ সংঔযানৰ ূ ৰ্ক ওশৰ

থানও চানওীন৷ দু ঘওুত কবীৰ অস্থা অৰু শফশ্বাস-

শনলাৱা শসআচন অন শওাননা নহ-কাশৰ্শতও শফস্ভ

ৰাভানু চনন শতোঁও াহশৰ নামা৷ াহশৰফ শনাৱানৰ৷

শ্ৰীশনফাস ৰাভানু চন৷

এওভাত্ৰ

শসআশঔশন সভ অশঙল ৰাভানু চনৰ চীৱনৰ

কনৱষৰ্া-ত্ৰ

ভাননসনৰনহ ৰাভানু চনন শিশনশ

প্ৰওাি ওৰাৰ

ওনলচত দাকৰ্

প্ৰতযাহ্বানূ ৰ্ক ফঙৰ৷ শৰাল শাহ-াল শদফৰ ফানফ

ওশৰশঙল মশদ হাশিক অৰু শল লঈিৰ ৰাভিকিনভ

ঘাওশৰ শফঘাশৰ হাৰাৰ্ লহ ৰা ৰাভানু চনৰ এ া

ৰাভানু চনন শিশনশ

শঘন্তাগ্ৰস্ত-শফভষক ৰূও ঔুফ সতওকত ানৰ শৰঘালনও

ভাশন্ত হ’ল৷ ংওিাস্ত্ৰৰ সু কবীৰ জ্ঞান শফহনন

ঙশফঔনত ঈস্থান ওশৰনঙ৷ শদঔুঈৱা লহনঙ দশৰদ্ৰতা

ৰাভানু চনৰ ফানফ ংওৰ সভসযাসভূ হ প্ৰভাৰ্ ওৰা

শওাগা ওশৰ শনলাৱা মুৱও

ওাভন া ওেওৰ লহ শৰফ৷ শওননা ৰাভানু চনৰ

অৰু ঔাদযসংওন

ৰাভানু চনৰ লদনশন্দন চীৱনমাত্ৰা৷

ওনলচত াঠ গ্ৰহৰ্ ওশৰফলল

হাতত সভসযানফাৰৰ সভাধানসূত্ৰ অশঙল শঠনওআ,

ত্নী চানওী অৰু ৰাভানু চনৰ শফফানহাত্তৰ

শওন্তু

শসআনফাৰৰ

সতযাসতয

শনৰূৰ্ৰ

ফানফ

চীৱননওা ফৰ কবীৰবানৱ ঙশফঔনৰ ওাশহনীন স্পিক

ৰাভানু চনৰ ঘৰত শওাননা প্ৰভাৰ্ নাশঙল৷ কশতনও

ওশৰনঙ৷ চানওীৰ ব লহশঙল-চাননাঘা ৰাভানু চনন

হাশিকন

শফনদিলল লক ত্নীও াহশৰ মা৷ স্বাভীৰ ৰা ৃথও

মনথাশঘতবানৱ প্ৰভাশৰ্ত হও৷ লকনত ওনলচত দু আ-

শহাৱাৰ ন্তহীন শফদনাআ চানওীও শফহ্বল-শফঘশলত

এ া

ওশৰ তু শলশঙল৷ ৰাভানু চন শফনদিলল শমাৱাৰ শফদাৰ

ৰাভানু চনৰ অোধীন লহ ঈশঠফ অৰু শতোঁনলাওৰ

ভুহূ ত কন া ঙশফঔনৰ নযতভ এশ

অনৱশকও ভুহূ ত ক৷

বাৱ-শফশনভ ওামক সহচসাধয লহ ঈশঠফ৷ ৰাভানু চনন

ঘওুনলা

শনকৰাআ

লকত দু ঔন শ াওাফহী লল লকশঙল,শম দু ঔনন হাশিক

চানওীন ৰাভানু চনও নু নৰাধ ওনৰ-‚শভাও াহশৰ

অৰু শল লঈিও স্তশম্ভত ওশৰ শলাআশঙল৷ শফস্ভাহত

নামাফা৷‛ নু বূশতিীল ৰাভানু চনন দু গুৰ্ প্ৰতযনৰ

লহ শল লঈনি লওশঙল শম শতনন এঔন শ াওাফহী

সোঁহাশৰ

প্ৰস্তুত ওনৰাোঁনত ভানু হৰ এ া চীৱনওাল প্ৰনাচন

শফদনাচচকৰ

ওেনৰ

দু ঘওুনৰ

চনা-‚শওশতা

নামাোঁ৷ ‛

শত-বশিত

কদকদ লহ তাৰশঙত চানওীন ৰাভানু চনৰ বশৰ

হ’ফ৷

৪৫

শফঘাশৰশঙল
াঠ

গ্ৰহৰ্

শম
ওশৰনল

ৰাভানু চনৰ
আংৰাচী

সূত্ৰসভূ হ
বাষান া

প্ৰথভ শফশ্বমুদ্ধৰ সভত ৰাভানু চন শিশনশ

ৰাভানু চনও হাশিকন শফশ্বশফঔযাত কশৰ্তজ্ঞ
আঈলাৰ অৰু চানওাশফৰ সভমকাৰ ফুশল শবশহত

ওনলচনত অশঙল৷ প্ৰঘু ৰ ঔাদয-সংওন

ওশৰশঙল অৰু প্ৰশতভুহূ ত কনত ওনলচৰ াঠদান ওামকত

ৰাভানু চন

ভননাশননৱি ওশৰফলল অন্তশৰও নু নৰাধ ওশৰশঙল৷

প্ৰহাৰনৰা সন্মু ঔীন লহশঙল৷ শশ্বতাংক ফাশহনীৰ িাৰা

ংওত প্ৰভাৰ্ শফহনন শম সওনলা শনস্ফল-শসআ ওথা

ৰাভানু চন িাশৰৰীওবানৱ প্ৰহৃত লহশঙল ৷ ঘূ ড়ান্তবানৱ

ফাৰম্বাৰ হাশিকন ৰাভানু চনৰ ওাৰ্ত শলাআ অশঙল৷

ওু

হাশিকন ৰাভানু চনও শিশনশ

শভানা লণ্ডবণ্ড

ওনলচৰ শফঔযাত শৰআন

শসআ

শনলাৱা লহশঙল৷

ুশথবোঁৰালত

শসশনন

শভধাৰ

স্বাক্ষৰ

এআন া

কজকচীালও ৰাশঔ লথ মাফলল ঈৎসাশহত ওশৰশঙল৷

শশ্ৰৰ্ীলফষভযৰ ভভকাশন্তও

ফাওযফাৰ্ শননক্ষ ওশৰ ৰাভানু চনৰ ফচাৰৰ

ুশথবোঁৰালন ালল লল লকশঙল অৰু শনচৰ প্ৰশতবা
অৰু

সভত

চু ৰুলা ওৰা

ত্ৰনফাৰ

ওশৰ ভাচৰাস্তাত শসোঁঘ ৰশত ওশৰ
ৰাভানু চনন

ভাতৃ ন

লুওুৱাআ

ত্নীলল

শথাৱাত

শঠৱা

চানওীন

ংওও শওন্দ্ৰ ওশৰনআ দু আচন কশৰ্তজ্ঞ

শসআসভূ হ ঢ়াৰ ৰা ফশিত হ’ফলকীা লহশঙল৷

সভন-সভন তওকত শলপ্ত লহশঙল৷ ৱনিয শওশতাফা

ভুঠনত ভানশসও অৰু িাশৰৰীও দু না া শদিৰ ৰাআ

তওকআ কশৰ্তৰ সীভা শতিশভ ধভকী শফশ্বাস অৰু

দু নমকাকৰ ফশলা ফা ফশলশঙল৷ ৰাভানু চন শ .শফ.নৰাকত

ইশ্বৰী ধাৰৰ্াৰ কণ্ডী স্পিক ওশৰশঙল৷ শস শমনআ

অিান্ত লহশঙল৷ শৰৱশতকত চলফাু অৰু ঔাদযাবাৱ

নহও; হাশিকৰ অপ্ৰাৰ্ শঘো অৰু ভহানু বৱতাৰ

অশঙল আাৰ ভূ ল ওাৰৰ্৷ তথাশনতা নৰীা কানৰআ

শচাৰনতআ

সভাচত

ৰাভানু চনন হাশিকৰ লসনত লক লাশক শিশন নৰ নযতভ

প্ৰওাি ওশৰফলল

শণ্ডত ভানু হ শভচৰ শভওনভাহনৰ ভুঔাভুশঔ লহশঙল৷

সভথকৱান লহশঙল৷ ‚চশ ল শমৌশকও সংঔযা‛ৰ এআঔন

শভওনভাহনৰ প্ৰতযাহ্বান স্বীওাৰ ওশৰ ৰাভানু চন অৰু

ৰাভানু চনন লণ্ডন কাশৰ্শতও

শতোঁৰ প্ৰথভঔন কনৱষৰ্া-ত্ৰ
কনৱষৰ্া ত্ৰত

সশন্নশৱে দু াভান সূত্ৰৰ প্ৰভাৰ্

হাশিকন

শতোঁৰ

ংওৰ

মুদ্ধত

অকফঢ়াআ ধযাও হাশিকন ৰাভানু চনৰ সাপলযভুঔী

ৰাভানু চনৰ ঘভৎওাৰী প্ৰশতবাআ

মাত্ৰাত সশিবানৱ ংিগ্ৰহৰ্ ওশৰশঙল৷

শলাআ শভওনভাহনও৷

৪৬

ৰাস্ত

ওনৰ৷

ফাক-স্তব্ধ ওশৰ

ৰাভানু চনৰ িাশৰৰীও ৱস্থা িভাৎ চশ লৰ

নাআফা

শওশতাফা

প্ৰাথকনাৰত

ৱস্থাত

থওা

ৰা চশ লতৰ হ’ফলল ধনৰ৷ স্বাস্থয-ৰীক্ষাৰ ন্তত

ৰাভানু চনও ংওৰ লফশঘত্ৰভ চকত এঔনৰ সনম্ভদ

শাহৰলল অনহ শম ৰাভানু চনৰ অু স িভাৎ ু শ

শদনশহ এআকৰাওী শদৱীন৷ হাশিকন প্ৰতু যত্তৰত ও

অশহনঙ৷ হতাি-শফভষক ৰাভানু চনৰ ঘওুনৰ ন্ধওাৰৰ

শম-প্ৰভাৰ্ শফহনন শতোঁ শওাননা ওথানতআ শফশ্বাস

ফাশহনৰ আন এনওা শঘশন শনানাৱা হ’ল৷ চীৱনৰ

নওনৰ৷ শওন্তু ৰাভানু চনন ও শম-শমশতাললনও এ া

সওনলা অিা-অওাংক্ষা শমন ধূ শলসযাৎ লহ ক’ল৷

সভীওৰৰ্ত

হঠানত শমন শনশিি লহ ক’ল ংওনৰ চকত শচনাৰ

শতশতাললনও শসআ সভীওৰনৰ্ ৰাভানু চনৰ ফানফ

সনান৷

শওাননা তাৎমক ফহন নওনৰ৷

শাৱা-শনানাৱাৰ

অশলনদানভাচাত

অত্মশফনবাৰ লহ থওাৰ সওৰুৰ্ ৱস্থানতআ এঔন
িাশৰশৰও

শঘন্তা

প্ৰশতপশলত

নহ,

১৯১৮ ঘনত ৰাভানু চনও ৰনল ঙ’ঙাআশ ৰ

ফানঙ ঔুশন্দাআ লথ ক’লশহ ৰাভানু চনও৷
সহনী

বকৱানৰ

সবয দ মঘা হ৷ ৰাভানু চনৰ চীৱনৰ নযতভ

মিৰ্াত

সু ঔদাও ভুহূ ত কন াৰ ফাস্তৱাশত ওৰাৰ অোঁৰনতা ভুঔয

শে

ৰাভানু চনও বশতক ওনৰাৱা হ স্থাী শঘশওৎসা-

বূ শভওা অশঙল কশৰ্তজ্ঞ হাশিকৰ৷ শিশনশ

শওন্দ্ৰত৷ ততাশলনও ঔফৰ শপ্ৰৰৰ্ ওৰা হ’ল হাশিকলল৷

শনতৃ স্থানী শণ্ডত ভহলৰ সন্মু ঔত শতোঁ ৰাভানু চনন

হাশিক লক তৎভুহূ ত কনত ঈশস্থত হ ৰাভানু চনৰ

অশৱষ্কাৰ ওৰা সূত্ৰসভূ হ অৰু শসআসভূ হৰ প্ৰভাৰ্

ওাষত৷

শত

সাভানয

সু শস্থৰ

নু বৱ

ওৰাৰ

শঙত

শফশ্বাসনমাকযতানৰ

দাশগ

ওনলচৰ

ধশৰশঙল

অৰু

ৰাভানু চনন হাশিকৰ সন্মু ঔত ও’ফলল অৰম্ভ ওনৰ

ৰাভানু চনও

সবয দ

শতোঁৰ ঘভৎওাৰী প্ৰশতবাৰ ঈৎসৰ শফষন৷ ইশ্বৰৰ

শভওনভাহনও

শতন

শস্তত্বও

ভাাংওী সভীওৰৰ্, শনশদকে ঔণ্ড ৰাশি, ঈফৃত্তী

লল

সদা

সশন্দহান কশৰ্তজ্ঞ

হাশিকন

শদফলল ঈচ্চ দফীধাৰী
শনাআশঙল৷

ঈনেঔয

শম,

ৰাভানু চনৰ ওৃশত্ৰভ ইশ্বৰ শফশ্বাসৰ শফষন চাশনফ

অৰু

াশৰনল৷ চাশনফ াশৰনল নাভশকশৰ শদৱীৰ ভাহাত্মযৰ

কনৱষৰ্াত্ৰ ৰাভানু চনন শসআনঙাৱা সভৰ শবতৰত

শফষন৷ শঘশওৎসা-শওন্দ্ৰৰ শফঘনাত ফশহ থওা দু ফকল

প্ৰওাি ওশৰশঙল৷

শত

চযাশভশতও

পলন সম্বন্ধী ফহুনতা

ৰাভানু চনৰ ওথানফাৰ হতফাও-শফশস্ভত লহ এওান্তভনন

১৯১৯ ঘনত ৰাভানু চনন বাৰতলল প্ৰতযাৱতকন

শুশন মা হাশিকন৷ নাভশকশৰ শদৱীন ৰাভানু চনৰ

ওনৰ৷ শমঔন কাড়ীত ঈশঠ হাশিক ৰাভানু চনৰ ওাষলল

লকত ওথা ানত৷ শওশতাফা শনদ্ৰাৰত ৱস্থাত

শফদা চনাফলল অশহশঙল,

৪৭

ৰকৰ ওশৰ হাশিকন

কাড়ীঔনৰ নম্বৰন া (১৭২৯) দু বকাকযূ ৰ্ক ফুশল লওশঙল৷

শৰনিষতঃ শিশ ঙ কশৰ্তজ্ঞ কিনি শহৰৰ্ল্ হাশিকৰ

শওন্তু

সাশন্নধযলল নহানহোঁনতন ৰাভানু চনৰ প্ৰশতবা অৰু

হাশিকৰ

ৰকৰও

নসযাৎ

ওশৰ

ৰাভানু চনন

ততাশলনও লও ঈশঠশঙল-‚এআন া দু া শফনলক শফনলক

শভধাআ

ঈাননৰ দু া খনাঙ্কৰ শমাকপলস্বৰূন প্ৰওাি ওশৰফ

নওশৰনলনহোঁনতন৷ হনতা দশৰদ্ৰতা অৰু অিাহীনতাৰ

ৰা অ াআতলও সৰু সংঔযা৷‛ হাশিকৰ োঁঠনৰ এ া

ভাচনতআ ৰাভানু চনন চীৱনৰ ফাওীনঙাৱা সভ াৰ

হাোঁশহ সৰশও শৰশঙল৷ ৰাভানু চনৰ প্ৰশতবা অৰু শভধা

ওশৰফলকা হ’লনহোঁনতন৷ শসননহ অভাৰ বাৰতী

হাশিকৰ

শফস্ভওৰবানৱ

সভাচ এআচন শিশ ঙ কশৰ্তজ্ঞৰ প্ৰশত সদানআ

সাভানয৷ুনৰ সাক্ষাৎ শহাৱাৰ প্ৰশতশ্ৰুশত প্ৰদান ওশৰ

শ্ৰদ্ধািীল অৰু ওৃতজ্ঞ লহ থওা ঈশঘত৷ সম্পূৰ্ক এ া

ৰাভানু চনন হাশিকৰ ৰা শফদা ললশঙল৷

শবন্ন শৰনৱিৰ ৰা ঈশঠ হা ৰাভানু চনও ফুচাআ-

ওাৰনৰ্

সদানআ

অশঙল

শওন্তু দু বকাকযচনওবানৱ বাৰতত ঈশস্থত

হনতা ঈৎওৃেতাৰ শফত্ৰ

ৰি লাব

ফঢ়াআ, শতোঁও ংওৰ ৰম্পৰাকত অৰু শুদ্ধ

শহাৱাৰ শঠও এফঙৰৰ াঙনতআ ৰাভানু চনন ৃশথৱী

থন ানৰ

তযাক ওশৰশঙল, শঘৰশদনৰ ফানফ৷ ৰাভানু চনৰ ভৃত য-

ৰাভানু চনও ৰনল ঙ’ঙাআশ ৰ সবযদত শধশষ্ঠত

সংফাদ লাব ওশৰ কশৰ্তজ্ঞ হাশিক শতি ভভকাহত লহ

ওৰাফলল সভথকৱান লহশঙল৷ ৰনল ঙ’ঙাআশ ৰ সবয

শৰশঙল৷ শিশনশ ৰ সবয সভাচত শথাওাথুশও ভানতনৰ

শহাৱাত ৰাভানু চনৰ শনচা ধযৱসা, দৃ ঢ়তা অৰু

হাশিকন

দু ঃসংফাদন া

ৰাভানু চনৰ

সাশন্নধযআ

শখাষৰ্া
শতোঁও

ওশৰশঙল
শওভান

মাত্ৰা

ওনৰাৱাআ

কশৰ্তজ্ঞ

হাশিকন

অৰু

শভধাআ শমভান সহা ওশৰশঙল; ৰাভানু চনও এআ

দূ ৰললনও

সন্মানপ্ৰাশপ্তৰ শদনি অগুৱাআ শনাত হাশিকৰ ঐওাশন্তও

প্ৰবাৱাশেত ওশৰশঙল-তাও প্ৰওাৰান্তনৰ ফুচাফলল শঘো

শপ্ৰৰৰ্া

ওশৰশঙল৷

ওশৰশঙল৷ ৰাভানু চন অৰু হাশিকৰ এআ নফদয

অৰু

সহনমাশকতান

শসভানন

সহা

মুকলফন্দীন কশৰ্তৰ আশতহাসত এও নতু ন মুকৰ

ভাত্ৰ শতশত্ৰঙ ফঙৰ ফসনত কশৰ্তৰ চকতত
এও সু দূ ৰপ্ৰসাৰী অৰু মুকচী প্ৰবাৱ ৰাশঔ লথ শমাৱা

সূঘ না ওশৰশঙল;

বাৰতফষকৰ নযতভ শশ্ৰষ্ঠ কশৰ্তজ্ঞচনলল এআন া

ৰূত

শলঔাৰ চশৰনতআ মাোঁশঘনলাোঁ িতনওাশ নভস্কাৰ৷

আন্শপশনশ ‛নাভৰ ঙশফঔনন৷

৪৮

তু শল

অৰু এআ মুকলফন্দীনওআ নু ভ
ধশৰনল

‚দা

শভন

হু

শনঈ

দা

‚The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of
comfort and convenience, but where he stands at times of challenges and
controversy.‛

- Martin Luther King Jr.
ৃশথৱীৰ ৰা ৫ শওাশ

শওনলাশভ াৰতলও

সতওকফাৰ্ী– ‚এচাও প্ৰঘণ্ড ধুভুহা অশহ অনঙ৷

শধও শনলকত থওা ৰগা গ্ৰহ- ভংকল ৷ ধশৰ লও,

এচাও প্ৰঘণ্ড ধুভুহা অশহ অনঙ৷ সওনলানৱ শনৰাদ

অুশন এআভুহূ ত কত ভংকল গ্ৰহত অনঙ৷ ভংকলৰ

স্থানলল অশহফ লানক৷‛ ভুহূ ত কনত লহ-লঘ অৰম্ভ হ’ল৷

বূ ঔণ্ডত ঘশল থওা নাঙাৰ এও ঐশতহাশসও শবমানৰ

প্ৰাৰ্নািী এআ ধুভুহাচাওৰ ৰা ৰক্ষা শাৱাৰ শনশভনত্ত

অুশন এচন নযতভ সদসয৷ ভংকলৰ ভাশ , ানী,

শফনিষ

ফাু , চলফাু অৰু চীৱৰ শস্তত্ব সম্বন্ধী শফশঘত্ৰ

শবমানৰ চৰুৰী সভাশপ্ত শখাষৰ্া ওশৰনল অৰু

তথযৰ নু সন্ধান, নেষৰ্ অৰু সংগ্ৰহত অুশন

তৎওানল সওনলানও লল শনৰাদ স্থানত থওা মানৰ

অৰু অনানাৰ শবমানৰ সংকীসওল এশতা বীষৰ্

শদনি মাফলল ধশৰনল৷ শওআশ ভান শঙনওণ্ডৰ শবতৰনত

ফযস্ত ৷ শতনন ফযস্ততানৰ বৰা ক্ষৰ্ এ ানতআ-শমশতা

প্ৰঘণ্ড

অনানানলানও ৰভ ভননানমানকনৰ শনচ শনচ দাশত্ব

শফধ্বংসী

ধুভুহাৰ

ভুহূ ত কনতআ

অগুৱাআ

লক

ালন

ওশৰ

অশঙল;

শতনন

এ া

শবমানন াৰ

ধুভুহাচাও

শনতৃ ত্ব

শলাৱা

ফযশিচনন

অনানানলাওৰ ওাষ ানলশহ৷
তীি শসাোঁত

থানওাোঁনতআ

শবশদ

ধুভুহাত

মানঔনলল
ঈশৰ

হা

অৱচকনাসদৃ ি ওশঠন সাভগ্ৰীন অনানাৰ শদহত

অনানানলাওৰ ওাৰ্ত শৰলশহ এও ঈৎওোশভশশ্ৰত

৪৯

সনচানৰ ঔুশন্দানল অৰু অনানাও লওনত শন

হ’ফলল অৰম্ভ ওশৰফ৷ নাঙাৰ লকত শমাকানমাক ওশৰফ

অোঁত ৰত শলানললক৷ ভুহূ ত কনত অুশন দলন াৰ ৰা

ৰালও অনানাৰ ঘৰত শওাননাধৰৰ্ৰ ওামকক্ষভ

শফশচ্ছন্ন অৰু সংনমাকহীন লহ শৰল ৷ অনানাৰ

মিাশত

শফনিষ

শাঙাওনমাৰত

সংনমাশচত

এনণ্টনািাল

শবমানন াৰ ফানফ অুশন নক্ষা ওশৰফ লাশকফ

ধুভুহাআ

শঙশগ

মাৰ

পলত

অনানাৰ

ঘাশৰ া ফঙৰ৷ ধশৰ লও; শসৌবাকযিনভ এআনওআ া

সম্বন্ধী

শওাননা

তথযনআ

ঘতক বুল প্ৰভাশৰ্ত হ’ল৷ শওন্তু তথাশনতা অনানাৰ

ঈদ্ধাৰ ওশৰফ শনাৱাশৰনল৷

চীাআ থওাৰ সম্ভাৱৰ্ীতা নকৰ্য৷ শওননা অনানাৰ

সাম্প্ৰশতও

শলানল

ৱস্থান

অনানাৰ সংকীফৃন্দআ

ভচু ত

ধুভুহাত অনানাৰ ভৃতু য লহনঙ ফুশল শতোঁনলাওৰ ভনত

ঘৰত

িংওা কঢ়

শওআশদনভানৰ

লল ঈশঠল৷

শসশনন মানৰ চৰুৰী

মকাপ্ত

নাআ৷

সম্ভাফয ৰৱতকী ভংকল

শৰভাৰ্ৰ

ঔাদয-সম্ভাৰ

অুশন

শঙনতআ

বুশকফ

নাআ৷
লাশকফ

ঈৎনক্ষনৰ সভনা ঘৰ ঘাশ অশহনঙ৷ ৱনিষত

বাৱনী ঔাদয-সংও ত অৰু ঔাদয শফহনন অুশন

অনানাৰ ভৃতু য সম্পওকী িংওা শফশ্বাসলল শৰৰ্ত

চীাআ থাশওফআফা শওআশদন ? এশদন, এসপ্তাহ শন

হ’ল অৰু ঈাশফহীন লহ অনানাৰ সতীথকসওনল

শান্ধৰশদন ? কশতনও অুশন বাশফফ ানৰ- অুশন

অনানাও এশৰ গুশঘ অশহল৷

ভাত্ৰ শওআ াভান শদনৰনহ অলহী৷
শিষত লক অনানাৰ হাতত লৰনঙ দু া

শওন্তু অিমকচনও ওথান া হ’ল, শতোঁনলানও
বফাৰ

দনৰ

অনানাৰ

ভৃতু য

শহাৱা

নাশঙল৷

শফওল্প –

ধুভুহাচাওৰ ৱসান খ াৰ শঙত অুশন সশম্বৎ

(ও) চীাআ থওাৰ সভস্ত ফাসনা শৰতযাক

খূ ৰাআ পানল ৷ শ ত শসাভাআ অনঙ এনণ্টনাৰ বগা

ওশৰফ৷ ভচু ত থওা ঔাদয-সাভগ্ৰী শিষ শনানহাৱামকন্ত

ু ওুৰা৷ প্ৰঘণ্ড মিৰ্াও এওাষৰীা ওশৰ অুশন ঔুশ
ঔুশ
শমন া

"Hab"লল
তযাধুশনও

ক’ল৷

অুশন

থাশও

শৰশস্থশতন অনানাও

ঔাদয-সাভগ্ৰী শিষ হ’ফ, তাৰ শঙশদনাৰ ৰাআ অুশন

ভংকলত

কনৱষৰ্া ওশৰ অশঙল) শহফত দাকৰ্ ওশৰ অুশন

শতলশতললও ভৃতু যৰ ফানফ নক্ষা ওশৰফ৷

শননচআ শনচৰ শঘশওৎসা ওশৰনল৷

(ঔ)

অুশন

চীাআ

থওাৰ

ফাসনাও

চলািশল শনশদন৷ অুশন ভনভক ভনভক হৃদঙ্গভ ওশৰফ

সু শস্থৰ শহাৱাৰ শঙত অনানাৰ নু বৱ
হ’ল- চনপ্ৰাৰ্ীহীন ভংকল গ্ৰহন াত

থাশওফ৷

ম’ললনও লল মা, অুশন ত’ললনও মাফ৷ শমশদনাআ

(Hab-ভহাওািঘাৰীসওনল

অশ্ৰস্থলত

চীাআ

অুশননআ

শম- প্ৰা াোঁঘ শওাশ

শওনলাশভ াৰ দূ ৰত ৱশস্থত

এশতা এওভাত্ৰ ফাশসন্দা৷ অনানাৰ সতীথকসওনল

ৃশথৱী নাভৰ গ্ৰহন ানৱ অনানাও এআভুহূ ত কত হাত

অনানাৰ শফহননআ ৃশথৱী শবভুনঔ কভন ওশৰনঙ৷

ফাঈল শদ ভাশত অনঙ৷ ৃশথৱী নাভৰ গ্ৰহন াত

লওনত অনানাও ফকত প্ৰভাৰ্ শনসঙ্গতাআ অগুশৰ

অনানাৰ এঔন খৰ অনঙ৷ খৰত অনানাৰ শপ্ৰচন

ধশৰনল৷ ৱনিয শসআা স্বাবাশৱনওা৷ ওাৰৰ্, অুশন

অনঙ৷ শতোঁনলাওৰ সন্মু ঔত লক ঈশস্থত হ’ফলল

থাশওফলকীা ‘শহফ’ঔনৰ শনভকাৰ্ ওৰা লহনঙ ভাত্ৰ ৩১

অনানাৰ ভনন া ফযাওুল লহ ঈশঠফ৷ শতোঁনলাওৰ

শদন

ঈজ্জ্বল

শ শওফৰ

ফানফনহ৷

তাৰশঙত

শসআঔনন

ভুঔনওআঔনত

শচশলশও

ঈঠা অত্মীতাৰ

অনানাও মকাপ্তশৰভানৰ্ শক্সনচনৰ শমাকান ধশৰফ

শননবকচাল ৰূনৰঔা এফাৰ শননঘআ ঘৰৰ ৰা ঘাফলল

শনাৱাশৰফ৷ ফহুনওআ া তযাৱিযওী ঈাদান শফওল

অুশন ঈিাঈল লহ ঈশঠফ৷ চীাআ থওাৰ এআ ৰভ

৫০

িশিিালী ফাসনাআ িভিঃ অনানাৰ ভন-ভকচু

নৰ ৷ চীাআ থওাৰ ফাসনাআ প্ৰশতনৰাধয, সু ঈচ্চ

শধওাৰ ওশৰফ অৰু ৰগা গ্ৰহ ভংকলৰ এআ ঘৰভ

ৰূ এ া শৰগ্ৰহ ওশৰ সন্মু ঔৰ ফন্ধ থনফাৰ এ া

শফদচনও, সংও চনও অৰু শনসংক ৱস্থাত

এ ালও ঔুশল শদন৷

থাশও

অনানাৰ

ভুঔৰ

ৰা

সৰশও

শৰফ

ভংকল গ্ৰহৰ শঘৌশদনি সংওন অগুশৰ থওা

সংওল্পসূঘ ও িব্দনওআ া - ‘I‖m not gonna die

ভাওক ৱা শননৰা চীাআ থওা দু দকান্ত ফাসনা অশঙল,

here.’

অৰু শসআ দু দকান্ত ফাসনানওআ নাভ শদা হ’ল –‘দা
অুশন এশতা শওানন া শফওল্প অদশৰ ল-

ভাশ কান৷’ চীাআ থাশওফলল ভাওক ৱা নীন শও শও

শসআ ওথা শভাতলও শফশঙ বালদনৰ চাশনফ অুশন৷

ওৰা নাশঙল ! ভানু হৰ শফষ্ঠা অৰু ওৃশত্ৰভবানৱ প্ৰস্তুত

শওন্তু শৰিশল স্কন

ওৰা ানীনৰ ভাওক ৱা শনন ‘শহফ’ৰ শবতৰনত অলুৰ

শৰঘালনা ওৰা ২০১৫ ঘনৰ

শফঔযাত , ফহুপ্ৰিংশসত অৰু ফহুচন সভাদৃ ত ওল্প-

শঔশত

শফজ্ঞানধভকী ঙশফ ‚দা ভাশ কান‛ৰ ভহাওািঘাৰী ভাওক

ঈশদ্ভদশফজ্ঞানী অশঙল৷ শম ভগলৰ ভাশ ত ঈশদ্ভদৰ

ৱা শনন

প্ৰঘণ্ড

নাভত তৃ ৰ্ এিানলা নাশঙল, শসআ ভাশ নত ভানওক

ধুভুহাচাওৰ ওৱলত শৰ ভাওক ৱা শনৰ ভৃতু য শহাৱা

অলুৰ শঔশত ওশৰ সপল হ’ল৷ ভানওক িাগৰ িাগৰ

ফুশল নু ভান ওশৰ শতোঁৰ ফন্ধু-ভহাওািঘাৰীসওনল

অলুনফাৰ শকা াআ লথ সৰু অলুনফাৰও ুনৰ ফীচ

শতোঁও তানত এশৰ লথ শমশতা গুশঘ অশহল, শতশতা

শহঘান ফযৱহাৰ ওশৰনল৷ শওন্তু দু বকাকযৰ ওথা; প্ৰঘণ্ড

ভাওক ৱা শননৰা ভন-ভকচু লল চস্ম শনশতফাঘও শঘন্তাৰ

এচাও ধুভুহা এশদন ‘শহফ’ৰ শকালাওাৰ প্ৰনৱিথ

শসাোঁত লফশঙল৷ ভৃতু যৰ বন শতোঁৰ ৱনঘতন ভনত

শবশদ শবতৰলল শসাভাআ অশহল অৰু সভস্ত অলু নে

শথতাশ ললশঙল৷ শওন্তু চীাআ থওাৰ ঈদগ্ৰ ফাসনা

ওশৰ শলানল৷ শকা াআ শথাৱা অলুশঔশননৰআ ভানওক ওভ

শমশতা
সংস্থাশত

ফাশঙ

এচন
হ,

ল’শল

শিতীন া

ভানু হৰ
শতশতা

থ৷

অৰম্ভ

ওশৰনল৷

ভাওক

ভন-ভকচু ত

গুশৰললনও

শৰভানৰ্ ঔাআ শদন ও াফলল ধশৰনল৷

ৃশথৱীৰ

লঙ্ঘৰ্ী,

আপানল ভংকলত

ওল্পনী দু নমকানকা শসআ ফাসনাৰ সন্মু ঔত সৰু লহ

ৱা শন

এচন

ভাওকৰ চীাআ থওাৰ

শবমান ঘশল থানওাোঁনতআ নাঙাৰ শবমানসভূ হৰ

৫১

শৰঘালনা ওৰা নযতভ ফযশি শবননঘণ্ট ওাুৰ অৰু

চীৱনলিলীত বযস্ত থঘ সনন্দহাতীতবানৱ শভধাৱী

শঙন লাআ ওশভঈশননওিযন শফবাকৰ ওভকী শভশন্দ ানওক

মুৱওচনৰ ৰাভিকভনত অকফাশঢ়ফ৷ ভাওকও ভগলত

ভগল গ্ৰহত ভাওক ৱা শনৰ কশতশফশধ লক্ষয ওশৰনল৷

এশৰ ৃশথৱী শবভুনঔ ধীৰ কশতনৰ অশহ থওা

ভুহূ ত কনত এও ঈৎওোশভহশল প্ৰৱল ঘান নাঙাৰ

হাৰশভঙ ভহাওািমানৰ কশতনফক ফঢ়াআ ুনৰ ভগলভুৱা

বযন্তৰ শতালাৰ লকানল

ওাৰৰ্ নাঙাআ

ওশৰ ভাওকও খূ ৰাআ অশনফ ৰা মা-এআাআ হ’ল

আশতভনধযআ ভাওকৰ ভৃতু য শহাৱা ফুশল বাশফশঙল৷ এশতা

শৰচ্চ ানৰ্কলৰ শদহা৷ হাৰশভঙত থওা এওালৰ ভাওকৰ

ভাওকৰ সনম্ভদ াআ শতোঁৰ লকত শওদনৰ শমাকানমাক

সতীথকসওনল এআ প্ৰস্তাৱত অন্তশৰওতানৰ সন্মশত

ওশৰফ াশৰ, শতোঁও শওননলও ুনৰ ৃশথৱীলল খূ ৰাআ

চনানল৷ কবীৰ প্ৰতযািা ফুওুত ফাশন্ধ শভঙন ওভাণ্ডাৰৰ

অশনফ াশৰ-শসআশফষন নাঙাৰ তীক্ষ্ন ভকচু ফযস্ত লহ

শলঈঙ, শফও, শচাহানঘন, শবনকল অৰু ভাশ কনননচ

শৰল৷

ৰানা হ’ল ভগললল-শপ্ৰ ফন্ধুও ঈদ্ধাৰ ওশৰফলল৷

ফযস্ত

৷

লহ শৰল শওশলপশৰ্কাশস্থত শচ

প্ৰালঙন শলফনৰ’ ৰীৰ শফজ্ঞানীসভাচ৷

শসআশদনা ভগলৰ ভাশ ত

ভাওক

ৱা শনৰ

শসশনন ১৯৯৬ ঘনৰ ৰা ভংকলৰ ভাশ ত

৫৬১সংঔযও শদন৷ ৃশথৱীত শতোঁৰ ঈদ্ধাৰ শবমানৰ

শনৰৱ লহ থওা ‘াথপাআণ্ডাৰ’শ া (Pathfinder)

শান ীা সম্প্ৰঘাৰ ৰাচহুৱালও শদঔুৱাআ থওা

শফঘাশৰ ভানওক শভৰাভশত ওশৰ শলাৱা শৰাবাৰঔননৰ

লহনঙ৷ অনহানত ভাওকও ঈদ্ধাৰৰ শহতু কভন ওৰা

মাত্ৰাৰম্ভ ওনৰ৷ শচ প্ৰালঙন শলফনৰ’ ৰীত ঈশস্থত

ভহাওািৰ সতীথকসওনল প্ৰশতভুহূ ত কনত ন-ন শওৌিল

থওা শবননঘণ্ট ওাুৰৰ তৎৰতা অৰু সতীথকসওলৰ

ঈদ্ভাৱৰ্ ওশৰনঙ-মানত চীৱন্ত ৱস্থাত ভাওকও খূ ৰাআ

অন্তশৰও প্ৰনঘোত শলণ্ডাৰৰ (Lander‖s Camera)

াফ াশৰ৷ শভঙন ওভাণ্ডাৰ শলঈনঘ ুনৰ এফাৰ মুোঁচ

শওনভৰা ফযৱহাৰ ওশৰ ভাওকৰ লকত শতোঁনলানও

শদফ লকা লহনঙ প্ৰঘণ্ড ঘা অৰু প্ৰতযাহ্বানৰ শফৰুনদ্ধ৷

শমাকানমাক ওশৰফলল সক্ষভ হ৷

ভহাওািৰ ৰা ৃশথৱীৰ বূ ঔণ্ডললনও-সওনলানত প্ৰঘু ৰ

অৰম্ভ

হ’ল

নাঙাৰ

ঈৎওো অৰু ঈনত্তচনা ৷ সওনলানৰ ভুঔনফাৰ

ভাওক-ঈদ্ধাৰওাৰী

দু শিন্তাভ ৷

শবমান৷ প্ৰাৰশম্ভও শৰওল্পনা প্ৰতযাহাৰ ওশৰ নাঙাৰ
ঈচ্চদফীধাৰীসওনল

শিষত

শসদ্ধান্ত

শতোঁনলানও

ানৰ্কল

নাভৰ

শৰচ্চ

ল’শল-

ৱনিষত শফৰল সংফাদন া অশহল৷ নাঙাৰ

শফিৃংঔল

শফিাল ভশন ৰৰ সন্মু ঔত

৫২

ফশহ থওা ঈৎওশেত

শফজ্ঞানী, ওাশৰওৰী িাঔাৰ ফযশিসওল অৰু ৰাস্তাআ-

শবন

খান

ৱতীৰ্ক শহাৱা শচশঙওা ঙাঙন আন, শিনেন ঈআক,

লশভ

থওা

শিশচন ল

দকালল

ৰভ

শওৌতূ হলনৰ ঘাআ থওা কৰ্ন ভানু হৰ ভুঔত অনন্দ

ওশৰনঙ৷

ঙশফঔনৰ

গুৰুত্বূ ৰ্ক বূ শভওাত

শচপ শিশননলঙ অশদৰ ওানভা প্ৰিংসনী৷

অৰু শফচৰ ঈজ্জ্বল শচযাশত শফশ শৰল৷

ওল্পশফজ্ঞানধভকী

ঙশফঔনত

তথয-প্ৰমুশিৰ

ভাওক ৱা শন ঈদ্ধাৰ হ’ল৷ শভঙন ওভাণ্ডাৰ

বৰূ ৰ প্ৰনাক লহনঙ, ঈচ্চাশৰত লহনঙ শওঙুভান চশ ল

শলঈঙৰ স্পে অৰু অত্মশফশ্বাসী ওেনৰ শনকশৰ হা

ওাশৰওৰী িব্দ৷ শওন্তু ঙশফঔনৰ শসআ চশ ল ওাশৰওৰী

দু ঃসাহসী

বাষাৰ অোঁৰত লুওাআ অনঙ এও সৰল সংনফদনিীল

শবমানন ৃশথৱীফাসীৰ সন্মু ঔত ুনৰ এফাৰ প্ৰভাৰ্

ফাতকা৷ শসআ ফাতকাত ঈনন্মাশঘত লহনঙ চীৱনৰ প্ৰশত

ওশৰ শদঔুৱানল-সম্ভৱ ফুশল এনওা নাআ -‚Nothing

থওা এচন ভানু হৰ শৰসীভ-ক্লান্ত বালনাৱা৷

is Impossible.‛

চীৱনৰ প্ৰশত থওা শম ওৃশত্ৰভ বালনাৱাৰ শবশ ত

শফস্ভৰৰ্ী

ঔফৰন ানৱ,

নাঙাৰ

এআ

এআাআ লহনঙ দা ভাশ কান নাভৰ ঙশফঔনৰ

ঈশঠ ভানু হচনন অশৱষ্কাৰ ওশৰশঙল চীৱনৰ প্ৰওৃত

ওাশহনী৷ ঈনেঔনমাকয শম, এআ ঙশফঔনৰ শনভকাৰ্ অৰু

থক অৰু ভহত্ব ৷ ওল্প-শফজ্ঞানধভকী ঙশফঔনৰ এআ

সশঠও ঈস্থানৰ গুৰুত্ব ঈলশব্ধ ওশৰ ভহাওাি

চীৱনভুঔী

সংস্থা নাঙান ঙশফশনভকাতাৰ লকত শতোঁনলাওৰ

ঙশফঔনন নাঙাৰ ঈচ্চদফীত থওা শফজ্ঞানীচনৰ ৰা

শবজ্ঞতা অৰু জ্ঞানৰ অদান-প্ৰদান ওনৰ৷ নাঙাৰ

অৰম্ভ ওশৰ সফকসাধাৰৰ্ ভানু হ এচনললনও-সওনলানৰ

সদসয শচভঙ এল. গ্ৰীৰ্ অৰু শিব শলবাশৰন

হৃদত ঈচ্চাসন দঔল ওশৰফলল সক্ষভ লহনঙ ৷

ঙশফশনভকাতাৰ ফহু শওৌতূ হল দূ ৰ ওনৰ৷ ‘দা ভাশ কান’ৰ
ওাশহনী, ভহাওািঘাৰীৰ শাঙাও,

অৰু প্ৰাৰ্সিাৰওাৰী ফাতকান াৰ ফানফআ

স্ভৰৰ্ ওশৰনঙাোঁ অনৰ্কে শহশভগনৱৰ শসআ

‘শহফ’ৰ অশহক

ফাওযিাৰী-‚Man can be destroyed. But not

আতযাশদও লল ঈত্থাশত শহাৱা িতাশধও প্ৰশ্নৰ ঈত্তৰ

defeated.‛(৷) -ভানু হও ধ্বংস ওশৰফ াশৰ, শওন্তু

নাঙাৰ পালৰ ৰা শদা হ৷

ৰাবূ ত ওশৰফ শনাৱাশৰ৷ ভগলৰ প্ৰশতওূ ল চলফাু ,

২০১১ ঘনৰ এশণ্ড
ঈনযাসৰ

অধাৰত

শৱৰৰ এনও নাভৰ

শনশভকত

এআ

সীভাহীন ঔাদয-সংও

ঙশফঔনন

ৰাবূ ত ওশৰফ শনাৱাৰা ভহাওািঘাৰী ভাওক ৱা শনৰ

ফাশৰ্শচযওবানৱ াৰ সপলতা লাব ওশৰনঙ৷ লাব

চীৱন-ওাশহনীন

ওশৰনল ফহুনওআ া চনশপ্ৰ ফোঁ া অৰু এওাশধও

প্ৰশতস্থাশত ওশৰনল৷

ভননানন ৷ ভুঔয ঘশৰত্ৰত শভ

অৰু সহনী শনসংকতান

শিভনন ভননিীল

৫৩

শমন

শসআ

সতযনওআ

ুনৰফাৰ

এভতৰত িং
‗However bad life may seem, there is always something you can do and
succeed at. While there is life, there is hope.‘
চনশপ্ৰ

সন্দী

চীৱনত শফচ সাফযস্ত ওৰা এচন ভানু হৰ

ভনহশ্বৰীন চীৱনত শফচী শহাৱা অৰু ৰাস্ত শহাৱা-

ওাষনতা এশদন শতনন চস্ম চু হাত অশঙল, সহস্ম

এআ দু আ প্ৰওৃশতৰ ভানু হৰ ভানশসওতাৰ প্ৰনবদ সম্বনন্ধ

ওাৰৰ্ অশঙল শমনফানৰ শতোঁও অওাংশক্ষত থত

ফযাঔযা

শওতনফাৰ

শৰাধৰ সৃশে ওশৰফ াশৰনলনহোঁনতন৷ শতোঁৰ ভন বাশগ

নু নপ্ৰৰৰ্াদাও ওথা লওশঙল৷ তাৰ বাৱাথক অশঙল-

শদফ াশৰনলনহোঁনতন৷ সপলতা শবভুঔী শতোঁৰ মাত্ৰাত

‚চীৱনত ৰাস্ত শহাৱা শম শওাননা এচন ভানু হৰ

শহগাৰৰ

ওাষলল অুশন ক’শল শসআ ভানু হচনন চু হাতৰ

শফপলতাভুঔী শতনন হাচাৰ া ওাৰৰ্,চু হাত অৰু

দীখলীা তাশলওা এঔন ঈশলাআ অনানাও শতন

শহগাৰও এওাষৰীা ওশৰ শফচীচনন শতোঁৰ সভগ্ৰ

শনাফলল

অকফঢ়াআ

শঘো

ভশ নবিযননল

এঔন

ওশৰফ

স্পীওাৰ

Stephen Hawking

শঙশভনাৰত

শম

শসআ

এি-এফুশৰ া

সৃশে

ওশৰফ

াশৰনলনহোঁনতন৷

দৃ শে শনফদ্ধ ওশৰশঙল শতোঁৰ চীৱনৰ

শওন্তু

এনন এ া

চু হাতৰ ফানফ শতোঁ চীৱনত সপল হ’ফ শনাৱাশৰনল৷

নযতভ শৱত্ৰ ঈনেিযত শমন ানৱ শতোঁও শতোঁৰ

‘শভাৰ চীৱনত এআন া খশ শঙল মাৰ ফানফ ভআ এআন া

লক্ষয শবভুনঔ অকফাশঢ় মাফলল প্ৰশতল শপ্ৰৰৰ্া

ওশৰফ শনাৱাশৰনলাোঁ, ভআ ওশৰফ শফঘাশৰশঙনলাোঁ শওন্তু ভআ

শমাকাআ

সা-সু শফধা নাানলাোঁ’

চীৱনদাশনী অহ্বানও মাত্ৰাথৰ সংকী শহঘান লল

আতযাশদ শফশবন্ন শফশঘত্ৰ চু হাত

শতোঁৰ হাতত সদা ভচু ত থানও৷

অশঙল৷

ন্তৰৰ

শসআ

শপ্ৰৰৰ্াসূঘ ও

ভানু হচন অগুৱাআ অশহ থাশওল,সন্মু ঔৰ প্ৰশতন া

৫৪

ফাধা-শননষধ পৰাআ শতোঁ শনচ লক্ষযাশবভুনঔ শঔাচ

চীৱননপ্ৰনভনৰ শৰূ ৰ্ক হশওগৰ এষাৰ শফস্ভৰৰ্ী

ওাশঢ় থাশওল ৷ অৰু এশদন শতোঁ লক্ষযত ঈনীত

ফাওয-‚While there is life,

হ’ল ৷ চীৱনন শতোঁৰ শিৰত শফচৰ শকৌৰনৱাজ্জ্বল

(ম’শতআ চীৱন, ত’শতআ অিা৷)

ভুওু

there is hope. ‛

শন্ধানল ৷ ৃশথৱীৰ লক্ষ-লক্ষ সাধাৰৰ্ ভানু হৰ

শশ্ৰষ্ঠ শবননতাৰ শিতানত স্কাৰনও ধশৰ

ফানফ এআ ভানু হচন ভুহূ ত কনত লহ ঈশঠল সাধাৰৰ্৷

আন এওাশধও ফোঁ া-সন্মানননৰ সন্মানীত, ভননানীত

শতোঁৰ দভয ভননাফল অৰু প্ৰশতনৰাধয আচ্ছািশি

ঙশফঔন শৰঘালনা ওশৰনঙ শচভছ্ ভানশ্বক ৷ শেনপন

লহ শৰল শফশ্বফাসীৰ ফানফ াৰ শফস্ভ তথা

হশওগৰ চীৱনৰ প্ৰথভ শপ্ৰভ তথা ত্নী শচন ৱাআৰ্ল্

ন্তহীন শওৌতূ হলৰ শফষ৷

হশওনগ শলঔা ‚Travelling to Infinity: My Life

অধুশনও ৃশথৱীৰ কৰ্ন ভানু হৰ ভনত

with Stephen‛ৰ অধাৰত ঙশফঔনৰ শঘত্ৰনা য

অশ্বমক তথা শফস্ভৰ শচাৱাৰ সৃশে ওশৰফলল সক্ষভ

শলশঔনঙ এন্থশন শভওওা কনন৷ ঙশফঔনৰ ভুঔয ঘশৰত্ৰত

শহাৱা শতনন এও সাধাৰৰ্ ফযশি হ’ল চকশিঔযাত

এশি শৰিনভআনন হৃদস্পিকী অৰু শনঔুোঁত শবন

শফজ্ঞানী শেনপন ঈআশলাভ হশওগ৷ এআচন ভহান

ওশৰ ঘলশচ্চত্ৰনপ্ৰভীৰ হৃদত সন্মানী অসন দঔল

শফজ্ঞানী হশওগৰ শঘৰ-শচযাশতস্ভান ফৰ্কভ চীৱন-

ওশৰফলল

শৰিভাও নযতভ ঈচীৱয শহঘান লল শনশভকত

মনথামুি

সভাদৃ ত ঙশফ ‘দা শথশৰ ৱ এবে্শৰশথং (The

শৰিনভআনৰ অন্তশৰও প্ৰনঘো সোঁঘ ালওন প্ৰিংসনী ৷

Theory of Everything)-এ ভহান শফজ্ঞানীচনৰ

ঙশফঔনৰ নযতভ গুৰুত্বূ ৰ্ক ঘশৰত্ৰ শচন ৱাআৰ্ল্ৰ

ওভক, চীৱন অৰু সাধনাৰ প্ৰশত অভাও ুনৰফাৰ

বূ শভওাত ৱতীৰ্ক শহাৱা শপশলশঙশ চ’নঙৰ শবননা

ওশৰ তু শলনল শ্ৰদ্ধািীল অৰু ভনভক ভনভক ঈলশব্ধ

ঙশফঔন চীৱন্ত লহ ঈশঠনঙ৷

ওৰানল

ক্লান্ত

অিাফাদ

অৰু

ৰানচ

৫৫

সক্ষভ
ভমকাদা

লহনঙ৷
প্ৰদান

হশওগৰ
ওশৰফলল

ফযশিত্বন াও
শবননতা

শেনপন হশওগৰ চীৱনত শমশতা ভ ৰ

শওন্তু অশভ ওথা াশতনঙাোঁ শেনপন হশওগৰ

শনঈৰন নাভৰ বংওৰ দু ৰানৰাকয শৰাকন ানৱ প্ৰনৱি

শফষন, সফকওালৰ নযতভ শশ্ৰষ্ঠ,এচন দাথকশফজ্ঞানীৰ

ওশৰশঙল শতশতা শতোঁৰ ফস অশঙল ভাত্ৰ এলওি

শফষন৷ সাধাৰৰ্ মদু -ভধুৰ শফষন নহ৷ ৱনিয

ফঙৰ৷ িৰীৰৰ স্নাু

এপালৰ ৰা ধ্বংস ওশৰ

ওথাষাৰ এননলও ও’ফ াশৰ সাধাৰৰ্ ভানু হ লহ

ভানু হচনও এসভত ভৃতু যৰ িীতল শওালাত শিাৱাআ

হশওগ সাধাৰৰ্, ননয৷ শসআওাৰনৰ্আ হনতা ভ ৰ

শদান ানৱআ এআ শৰাকন াৰ প্ৰধান ঈনেিয৷ শফভাৰৰ

শনঈৰনৰ

দনৰ

শফৰল

সভুঔত ৰাচ ফৰৰ্ ওশৰ শঘশওৎসনও ক্ষভাহীন

ওাশভলা

ওশৰ

শনলাৱাৰ

দু আ-অলঢ় ফঙৰৰ শঙনতআ

শফনচ্ছদয

শখাষৰ্া ওশৰনল,ভাত্ৰ

শফভাৰন ানৱ

সংকীস্বৰূ

সফকিৰীৰ

শঙনতা,

চীৱনৰ

হুআল-শঘাৰত

ফশহ

হশওগৰ ভৃে্তু য শনশিত৷ এআ বংওৰ শফভাৰন ানৱ ঔুফ

ওশম্পঈ াৰৰ চশৰনত লক্ষ-লক্ষনলাওৰ লকত বাৱ-

ওভ সভৰ শবতৰনত হশওগৰ বশৰ-হাতনও ধশৰ

শফশনভ ওৰা এআ ভানু হচনৰ ভুনঔনৰ শনঃসৃত লহনঙ

শধওাংি ংক ওাশভলা ওশৰ অশনফ অৰু লৰ-

‚While there is life,

ঘৰ

ভহাভূ লযৱান প্ৰাৰ্সিাৰী ফাওয৷

িৰীৰন া

লল

হশওগ

চীাআ

থওান া

there is hope‛ৰ দনৰ

এওপ্ৰওাৰৰ দু ঃসহ লহ ঈশঠফ৷ শতোঁ শঔাচ ওাশঢ়ফ

হশওগৰ চীৱনত আন একৰাওী ভানু হ

শনাৱৰা হ’ফ, হাত লৰাফ শনাৱৰা হ’ফ, স্পেতানৰ ওথা

অশঙল, শমন হশওগৰ দু শদকনৰ সভত শতোঁৰ ওাষত

ও’ফ

শথ লহশঙলশহ৷ শতোঁ লহ শৰশঙল হশওগৰ ফানফ

শনাৱৰা

হ’ফ

অৰু

এসভত

শতোঁৰ

ফাক িশিনআ সম্পূৰ্ক শফলুপ্ত হ’ফ৷ আভাননআ বংওৰ

ন্তহীন

এআ

শৰাকন া ! সাধাৰৰ্ ানী লকা জ্বৰনতআ

শনঈৰন’ৰ নাভৰ শফভাৰন াৰ অকভন খ াৰ ভাত্ৰ

লল দু শদন-দু ৰাশত শফঘনাৰ ৰা

শওআশ ভান শদনৰ অকনত হশওগ শঘনাশও লহশঙল

নাশভ নহা অভাৰ দনৰ ভানু নহ হনতা শঘশওৎসওৰ

সাশহতযৰ ঙাত্ৰী শচন ৱাআৰ্ল্ৰ লসনত৷ শওআশ ভান

ভুঔত শতনন এষাৰ ওথা শুশন ঠাআনত ভূ ঘ কা মাভ অৰু

ভুহূ ত ক

ফাওী থওা শদননওআ া ঈদাস, শফষণ্ন লহ মান ওশৰ

ৰস্পনৰ ৰস্পৰৰ ফযশিত্বৰ প্ৰশত নু বৱ ওশৰশঙল

ভৃতু যৰ ফানফ নক্ষা ওশৰ থাশওভ৷

ফযাঔযাহীন অওষকৰ্৷ এআ অওষকনৰ্আ দু নানও দু নানৰ

ওামকালৰ ৰা ঙুশ

৫৬

শপ্ৰৰৰ্া

এনওলনক

অৰু ঈৎসাহৰ ঈৎস৷

শতফাশহত

ওৰাৰ

‘ভ ৰ

শঙনতআ

ঘৰ ঘাআ শনশঙল ৷ অৰু িভাৎ শসআ অওষকনৰ্

ফুশধও ঙাত্ৰচনৰ শফষন জ্ঞানীৰ ভহলত ঘঘকা অৰম্ভ

শপ্ৰভৰ ৰূ শৰগ্ৰহ ওশৰশঙল৷

হ’ল৷ িাশৰৰীও দু ফকলতানৰ নহ, শেনপনন শৰঘ

ভৃতু যৰ সংফাদ লল ভ ৰ শনঈৰন নাভৰ

লাব ওশৰনল এচন দাথক শফজ্ঞানীৰূন৷ শওাৱান া

শৰাকন ানৱ শপ্ৰশভও শেনপনৰ চীৱনত প্ৰনৱি ওৰাৰ

শনষ্প্ৰনাচন,

শেনপনৰ

এআ

সপলতা

অৰু

ঔফৰন া শমশতা শপ্ৰশভওা শচনন চাশনফ াশৰনল,

মিসযাপ্ৰাশপ্তৰ ভূ লনতআ অশঙল শতোঁৰ ত্নী শচন

শতশতা শতোঁ দু ঔ ফা শফষাদত শঘৎওাৰ ওশৰ ঈঠা

ৱাআৰ্ল্ৰ সীভাহীন শৰশ্ৰভ অৰু শৰঘমকা৷

নাশঙল৷ নাওাংশক্ষত শৰশস্থশতত শদিহাৰা লহ ৰা

শওন্তু শেনপন অৰু সন্তান দু শ ৰ শৰঘমকাত

শেনপনৰ অনৱকশফহ্বল শননদকি ভাশন শতোঁৰ চীৱনৰ

ফযস্ত থওা ত্নী শচনন শমশতা শতোঁৰ চীৱনৰ

ৰা শচন অোঁত শৰ হা নাশঙল৷ ফৰং শেনপনৰ প্ৰশত

ফযশিকত সনান, অিা-অওাংক্ষানফাৰত তীক্ষ্ন দৃ শে

শতোঁ ূ ফকত লও শধও নু বূশতিীল অৰু ওতকফযিীল

শননক্ষ ওশৰনল, শতশতা শতোঁৰ ভনন াও হতািাৰ

লহ ঈশঠশঙল৷ হৃদত থূ শঔাৱাআ ৰঔা সীভ

ফতাহ এচানও ওোঁাআ ক’ল৷ সাশহতযৰ প্ৰশতবাৱান

বালনাৱা অৰু শস্ননহনৰ ভৃতু যভুঔী শেনপনও চীৱনৰ

ঙাত্ৰী শচনৰ ভনলল শফষণ্ণতাৰ বাৱ অশহল৷ শেনপনৰ

অনলানওাজ্জ্বল কন্তফযস্থান শবভুনঔ অকফঢ়াআ শনফলল

ফানফ সভ ঈশলৱাত শতোঁ এশতা আভাননআ ফযস্ত লহ

শচন সংওল্পফদ্ধ হ’ল৷ দু ৰানৰাকয শৰাকত অিান্ত

শৰল শম শনচৰ চীৱনন াৰ ফানফ শতোঁৰ হাতত

শপ্ৰশভও

শচনন

এশতা সভৰ বাৱ৷ িভাৎ ফাশঢ় হা সন্তুশেৰ

ফািাপ্ৰওাি ওশৰনল৷ অৰু এশদন শচনৰ এআ ফািা

বাৱ প্ৰতযক্ষ ওশৰ ভানও শচনও কীচকালল লক শওাৰাঙৰ

ফাস্তৱত শৰৰ্ত হ’ল৷ দু না শফফাহািত অৱদ্ধ

দলত ংি ল’ফলল ৰাভিক অকফঢ়া৷

শেনপনৰ

চীৱন-সংকী

হ’ফলল

হ’ল৷

কীচকাত সংকীত শিনওাৱা চনাথন চ’নঙৰ
অৰু শৰঘমকাৰ

লকত শচনৰ শৰঘ হ৷ দু নানৰ ভাচত ন্তৰঙ্গতা

শচাৰত শেনপন অকফাশঢ় ক’ল৷ শেনপনন কনৱষৰ্াত

ফানঢ়৷ শচনৰ চশৰনত চনাথন চ’ননঙ শেনপন অৰু

সপলতা লাব ওশৰনল৷ ওৃষ্ণকহ্বৰ সম্বন্ধী শভৌশলও

শতোঁৰ শৰালৰ শফষন চাশনফ াশৰনল৷ শেনপনৰ

শফষত কনৱষৰ্া ওৰা শেনপন হশওগ নাভৰ প্ৰঔৰ

খৰলল চনাথনৰ অকভন খশ ল অৰু শত ওভ

শচনৰ

ওৃশত্ৰভ

শস্নহ

৫৭

সভৰ

শবতৰনত

চনাথনন

স্ববাৱসু লব

হ৷ ৰীক্ষাত ধৰা নৰ, শেনপনৰ শনঈভশনা লহনঙ৷

সহৃদতা অৰু ঈদাৰ ভানৱতাফাদী দৃ শেবংকীনৰ

শচনও ঔফৰ শদা হ’ল৷ ত্নী শচনৰ ৰা নু ভশত

সওনলানৰ ভন ভুশহ শলানল৷ ভন ভুশহনল শচননৰা৷

লল শঘশওৎসনও শেনপনৰ নস্ত্ৰাঘাৰ ওশৰনল৷ আাৰ

ও’ৰফাত

ন্তশহকত

নযথা হশওগৰ ভৃতু য ৱধাশৰত৷ নস্ত্ৰাঘাৰৰ পলত

শওৌতূ হল,

শসআ

শহাৱা
অওষকৰ্,

শতোঁৰ

চীৱনৰ
শসআ

প্ৰশত

শসআ

ভৰভ-অওলুৱা

শেনপনন ফাক িশি সম্পূৰ্কৰূন শহৰুৱাআ শলানল৷

নু বূশতনফানৰ শচনন অশৱষ্কাৰ ওশৰনল চনাথন নাভৰ

শেনপনৰ শৰঘমকা ওশৰফলল এআফাৰ একৰাওী

ুৰুষচনৰ শবতৰত৷ শচনৰ নযতভ সহাওাৰীৰ

নাঙকও শননাক ওৰা হ’ল৷ নাভ শতোঁৰ আনলআন৷ শমঔন

ৰূত ৱতীৰ্ক হ’ল চনাথন চ’নঙ৷

ওালচী গ্ৰন্থৰ ফানফ শেনপন হশওগও সভগ্ৰ শফশ্বআ

শওন্তু শেনপন অৰু শচনৰ চীৱনৰ ৰা

শঘশন া, শসআঔন গ্ৰন্থ ‘এ শিপ শহেশৰ ৱ াআভ’

চনাথনন শফদা ল’ফলকীা শৰশস্থশতৰ ঈদ্ভৱ লহশঙল

শলশফদ্ধ ওৰাত গুৰুত্বূ ৰ্ক বূ শভওা ললশঙল এআকৰাওী

শমশতা তৃ তীন া সন্তানৰ চন্মৰ শঙত শেনপনৰ

আনলআনন৷ ঈনেঔনী শম,

ভাতৃ ৰ ভুঔত চনাথনন এ া শতিতাূ ৰ্ক প্ৰশ্ন শুশনশঙল৷

সপ্তাহৰ ফানফ এআ

নিষ শঘো ওশৰ শচনন শতোঁও ৰঔাফ শনাৱাশৰনল৷
শেনপনৰ

াআভঙত

নু নৰাধিনভনহ চনাথন ুনৰ শচনৰ

শফেে্

এনওৰানহ ২৩৭

া

শওতাঔনন শিশ ঙ ঘাননি’
শঘলাৰৰ

শিাবা

ফঢ়াআশঙল৷

ওশম্পঈ াৰৰ লকত সংমুি এ া ‘ধ্বশন সংনেষও’

ওাষলল অনহ৷

(Voice Synthesizer)ৰ চশৰনত শেনপনন শলশঔ
ঈশলাআশঙল এআ ৃশথৱীশফঔযাত গ্ৰন্থঔন৷

শেনপন হশওগৰ চীৱনৰ এনঙাৱা ওশঠন
সভৰ অৰম্ভশৰ্ হ’ল ফৰশিঈক্সৰ এ া শফিাল

আনলআন নাভৰ নাঙককৰাওীন শেনপন হশওগৰ

শপ্ৰক্ষাকৃহত নৰা ঘাআ থানওাোঁনত৷ শেনপনন ভুঔলল

ভন-ভকচু নতা এঔন শফনিষ অসন দঔল ওশৰফলল

শনা ৰুভালঔনত শতচৰ দাক শৰলশক্ষত ওৰাৰ

সক্ষভ হ’ল৷ শকানন-সংনকানন শেনপন হশওগ িভাৎ

শঙত শতোঁও ততাশলনও শঘশওৎসালত বশতক ওনৰাৱা

দু ফকল

৫৮

লহ

শৰশঙল

আনলআনৰ

প্ৰশত৷

শদনন াৰ

শধওাংি সভ শতফাশহত ওৰা আনলআনৰ প্ৰশত

ওনৰ, শসআা চাশনফলল নু সশন্ধৎসু ভানু হৰ াৰ

থওা এআ দু ফকাৰ অওষকৰ্ শানপ্ৰথভফাৰৰ ফানফ ত্নী

শওৌতূ হল থানও৷ শেনপন হশওনগ চীৱন সম্বনন্ধ শও

শচনন

শঘন্তা

অশৱষ্কাৰ

ওশৰনল

শতশতা

,

শমশতা

ওনৰ-তাৰ

সাভানয

অবাষ

াফ

াশৰ

অনভশৰওাত হ’ফলকীা এ া ফোঁ া-প্ৰদান নু ষ্ঠ ানলল

অনভশৰওাৰ এঔন শফনিষ সবাত ঈত্থাশত শহাৱা

শেনপন হশওনগ শচনৰ শৰৱনতক আনলআনও লল শমাৱাৰ

এ া শফনিষ প্ৰশ্ন অৰু তাৰ প্ৰতু যত্তৰত শেনপন

ওথা ফযি ওশৰনল৷ সীভাহীন শফষাদ অৰু দু নঔ

হশওনগ শদা ঈত্তনৰ৷ শওাৱা ফাহুলয, শফনিষ প্ৰশ্নন াৰ

শসআশদনা

ঈত্তৰনতআ শেনপনৰ প্ৰঘু ৰ অিাফাদী ভনৰ স্পে

শচনৰ

হৃদ

ঈঘাআ

শলাআশঙল৷

অলপুনলনৰ কঢ় শদা লফফাশহও সম্বন্ধন া শম এশতা

আংশকত শৰলশক্ষত লহনঙ৷

সীভ সংও ত-শসআা শচনন ঈলশব্ধ ওশৰনল৷

শতোঁও শসাধা লহশঙল-

ৱনিষত শেনপন অৰু শচনন শফফাহ-শফনচ্ছদ ওৰাৰ

‗You have said you do not believe on

শসদ্ধান্ত ল’শল৷

god. Do you have a philosophy of lif e

িূনয হৃদঔন লল

শদিহাৰা শচন ওাষ

that helps you?‘

ঘাশল হৃদৱান চনাথনৰ৷ অৰু চনাথনৰ ফুওুৰ

প্ৰশ্নৰ ঈত্তৰত শেনপনন লওশঙল-

ঈভনতআ শচনন শফঘাশৰ ানল শনচৰ সোও৷ ুনৰ

‗It is clear that we are just an advanced

অশৱষ্কাৰ ওশৰনল চীৱনৰ ভহত্ব৷ নু বৱ ওশৰনল

breed of primates, on a minor planet

চীৱনৰ প্ৰশত থওা দু ফকাৰ শপ্ৰভ৷

orbiting around an average star, in an

থূলভূ ললও এআাআ লহনঙ ঙশফঔনৰ ওাশহনী৷

outer suburb of one among a hundred

ঘাফলল ক’শল; শেনপন হশওগৰ চীৱন অৰু ওভকত লও

billion galaxies. But ever since the dawn

শেনপন হশওগ অৰু শচন ৱাআৰ্ল্ৰ প্ৰাক-লফফাশহও

of civilization, people have craved for an

অৰু শফফানহাত্তৰ চীৱনননহ ঙশফঔনত শধও প্ৰাধানয

understanding of the underlying order of

াআনঙ৷ শেনপন, শচন, চনাথন অৰু আনলআন নাভৰ

the world. There ought to be something

ফাস্তৱ

very

চীৱনৰ

ঘশৰত্ৰনওআশ ৰ

বাফানৱক

অৰু

special

about

the

boundary

াৰস্পশৰও সংনমাক-সংখাতৰ শম শফশঘত্ৰ শৰৰ্শত-

conditions of the universe. And what can

শসআ শৰৰ্শতনআ শমন চীৱন্ত ৰূত শৰস্ফূ লহনঙ

be

‘দা শথশৰ ৱ এবে্শৰশথগ’ নাভৰ ঙশফঔনত ৷

boundary?

শৰঘালও শচভঙ ভাশ্বকৰ বাষানতআ ওোঁ -‚....It's a

boundary to human endeavor. We are all

very unusual love story in a very strange

different. However bad life may seem,

environment....‛

there is always something you can do

ু নিঃ শেনপন হশওগৰ চীৱন-দিকন

and succeed at. While there is life, there

ৃশথৱীৰ শফঔযাত শফজ্ঞানীসওলৰ চীৱনত

more

is hope .

দিকন অনঙ শন নাআ, চীৱন নাভৰ িব্দন ানৱ
শতোঁনলাওৰ ভনতননা শওনন বাৱানু বূশতৰ ঈনদ্ৰও

৫৯

special
And

that

there

is

no

there should be no

দা

ছিক’লা জেছলা

অৱ

ছিক্ৰেট

‚The present is theirs; the future, for which I really worked, is mine.‛

-Nikola Tesla
শওাঠাত শাহৰ শফাআ থওা লফদু যশতও

শফন ৰী, প’ন’গ্ৰাপ, ভ’ঙন শওঙাৰ শওনভৰানও ধশৰ

ফাল্বন ানৱ ভানৱঘক্ষুৰ সন্মু ঔলল লল অনন ৃশথৱীৰ

এওাশধও গুৰুত্বূ ৰ্ক অশৱষ্কানৰনৰ ভানৱসভাচ অৰু

নযতভ এচন শশ্ৰষ্ঠ শফজ্ঞানী ভাঙ অলবা এশিঙনৰ

শফজ্ঞানচকত শচযাশতভক ওৰা ভহান শফজ্ঞানীচনৰ

ঙশফঔন৷

প্ৰশতবািালী

চীৱন, শমৌৱন অৰু ফযশিত্বৰ শফষন অধুশনও

চীৱননচাৰা

সভাচত ভননাজ্ঞ ঘঘকা অৰু শফষদ অনলাঘনা লহনআ

ভানু হচনৰ

এশিঙন

নাভৰ

শনষ্ঠা,

এওাগ্ৰতা

াৰ
অৰু

ধযৱসাৰ এনওা এনওাঔন ঙশফন ভুহূ ত কনত প্ৰশতচন

অনঙ৷

শিশক্ষত ভানু হও ওশৰ শতানল এশিঙনৰ প্ৰশত শ্ৰদ্ধািীল

শওাননাওানল ম্লান শহাৱা নাআ অৰু তাৰ সম্ভাৱনা

অৰু ওৃতজ্ঞ ৷ শসআ শ্ৰদ্ধা অৰু ওৃতজ্ঞতা এশিঙনৰ

নাআ৷

প্ৰায৷ ওাৰৰ্,

শতোঁৰ ঔযাশত, মিসযা অৰু চনশপ্ৰতা

‘শভননলা াওকৰ মাদু ওৰ’ (The wizard of

কনৱষৰ্াকাৰৰ সহস্মাশধও ৰীক্ষাত
Menlo

দভনী ভননাফলৰ শফস্ভৰৰ্ী প্ৰশতভূ শতক

ভাঙ

সফকওালৰ নযতভ শশ্ৰষ্ঠ অশৱষ্কাৰচনও ৷ শফচু লী

অলবা এশিঙনৰ প্ৰশতবা অৰু সাধনাৰ শবোঁশ ত শথ

ফাোঁশতৰ অশৱষ্কাৰ ওশৰ ভাঙ অলবা এশিঙন সভাচৰ

লহনআনতা ভানৱ সভাচ প্ৰকশত অৰু ঈত্তৰৰ্ৰ শদনি

দৃ শেত এচন ‘নাও’ শহঘান শৰকশৰ্ত লহশঙল৷

এনঔাচ অগুৱাআ অশহল৷ শফচু লী ফাোঁশত, কাড়ীৰ

ওানৰাফাৰ ফানফ শতোঁ লহ শৰশঙল বকৱান৷ ৰাস্তাআ-

৬০

Park)-

এআফুশলনআ

শফপল লহ ‘ৰাচ’ৰ সন্মু ঔত শিৰনত নওৰা

শওাৱা

লহশঙল

খান

শতোঁৰ শফষন সৰৱ তথা প্ৰিংসাসূঘ ও ঘঘকা

শশ্ৰৰ্ীন ান াৰ অগ্ৰহনৰ ফা

ঘা মুদ্ধ শিষ

লহশঙল৷ শতোঁৰ শসাোঁনৱ-ফাোঁনৱ সভানৱি খশ শঙল সংঔয

শহাৱালল৷ ওাৰৰ্ শতোঁনলানও হৃদংকভ ওনৰ শম-

গুৰ্ভুগ্ধৰ

ফযশিসওনল

শফৌশদ্ধও সক্ষভতাৰ শশ্ৰষ্ঠতভ প্ৰদিকননআ শমঔন মুদ্ধৰ

এশিঙনও মনথে সভীহ ওশৰ ঘশলশঙল৷ ও’ফ াশৰ,

ভূ ল নীশত অৰু শমঔন মুদ্ধৰ িাদ ত এও

এশিঙন অৰু শতোঁৰ মুকান্তওাৰী অশৱষ্কাৰসভূ নহ

ওলযাৰ্ভুঔী িশিন হৰহ শিা ওশৰ অনঙ; শসআঔন

শতশতাৰ সভাচঔনও এওপ্ৰওানৰ সনন্মাশহত ওশৰ

মুদ্ধৰ শৰৰ্শত শওশতা সভাচৰ ফানফ হাশনওাৰও

ৰাশঔশঙল৷ ও’ফ াশৰ, এআ সনন্মাহন অৰু অওষকনৰ্আ

হ’ফ শনাৱানৰ৷ শতোঁনলানও শফশ্বাস ওনৰ এআ তাভা

এশিঙনও

মুদ্ধৰ ন্তত বশৱষযতৰ সভাচঔনন লাব ওশৰফ এনওা

৷

শনতৃ স্থানী

সভাচৰ

সভাচৰ

এচন

ক্ষভতািালী

অৰু

প্ৰবাৱিালী ফযশি শহঘান কশঢ় তু শলশঙল ৷

এনওা া ভূ লয অৰু নফদয ঈহাৰ-শমন া ঈহানৰ

ঘঘকা অৰু অওষকৰ্ৰ শওন্দ্ৰ শফন্দু লহ ৰা

ুনৰ এফাৰ সদনম্ভ শখাষৰ্া ওশৰফ ভানু হ শহাৱাৰ

এচন প্ৰবাৱিালী ভানু হৰ ওাষলল শমশতা নয এচন

শকৌৰৱকাোঁথা৷

প্ৰশতবািালী ভানু হৰ অকভন খন ;নমশতা শসআ

উলনি িশতওাৰ শিষৰপানল অনভশৰওান

প্ৰশতশস্থত ভানু হচনৰ ওভক অৰু শঘন্তাৰ ৰত

শফজ্ঞানী

ঔযাত অৰু ল্পঘশঘকত নয এও শফৌশদ্ধও িশিন

লফদু যশতও শবমন্তা শনও’লা শ ঙলাৰ ভাচনতা শঠও

প্ৰশ্নশঘি শতানল, শতশতা প্ৰবাৱিালী ভানু হচনৰ
ভনত সাভানযশৰভানৰ্ হ’শল শফিতনফাধ চাগ্ৰত হ,

এনন এঔন মুদ্ধনৰআ সূঘ না লহশঙল৷ শওন্তু দু বকাকযচনও
ওথান া হ’ল-এআ মুদ্ধঔনৰ এচন প্ৰশতিন্দ্বীৰ ওথানহ

শতোঁ এও ফযাঔযাহীন সন্তুশেত শবানক ৷ চনশপ্ৰতাৰ

ভানু নহ ভনত ৰাশঔনল৷ অনচন প্ৰশতিন্দ্বী াৰ

শফন্দুত ৱস্থান ওৰা প্ৰবাৱিালী এআ

প্ৰশতবািালী শনও’লা শ ঙলাৰ ৱদান, গুৰ্াৱলীনতা

ভানু হচনন শৰশঘত এআ ফযশিচনৰ ঈস্থাশত

ফানদআ;নতোঁৰ নাভন ানৱআ ফহুতৰ স্ভৃশতচকতৰ ৰা

ভতসভূ হৰ ৰত জ্ঞান অৰু মুশিৰ দৃ শে শননক্ষ

ন্তশহকত লহনঙ৷

িীষকত ভ

নওশৰ সনন্দহ অৰু িংওাৰ ঘওুনৰনহ ঘাফলল অৰম্ভ

ভাঙ অলবা এশিঙন অৰু শষ্ট্ৰাৰ

মুকদ্ৰো

দাথক

শফজ্ঞানী

এলফা ক

ওনৰ৷ ওানচআ দু আ প্ৰশতবাৰ ভাচত এঔন ৰৰ্ৰ সূঘ না

অআনোআনও এফাৰ শহননা শসাধা লহশঙল-‚ৃশথৱীত

হ৷ এআ ৰৰ্ হ নতু ন শঘন্তা অৰু প্ৰশতশস্থত শঘন্তাৰ

অ াআতলও ফুশদ্ধও ভানু হ শহঘান শঘনাশও শদ

ভাচত৷ এআ ৰৰ্ৰ এপানল থানও এচন প্ৰবাৱিালী

অনানাৰ শওনন নু বৱ হ?‛ জ্ঞান অৰু প্ৰজ্ঞাৰ

প্ৰশতবা অৰু অনপানল থানও এচন ঔযাত-জ্ঞাত

সাধওচনন স্ববাৱসু লব সৰলতানৰ আাৰ ঈত্তৰত

প্ৰশতবা৷ নখাশষত ৰৰ্ঔনত শওান শচনও, শওান

লওশঙল-‚ভআ নাচাননা৷ শতাভানলানও শনও’লা শ ঙলাও

হানৰ-শসআা শনৰ্ক ওনৰ সভন, মুদ্ধ ওৰাৰ শওৌিনল,

সু শধফ লাশকফ৷‛

শনৰ্ক ওনৰ দু আ প্ৰশতিন্দ্বীৰ সাভথকয অৰু শতোঁনলাওৰ

ঘভৎওাৰী

দু আ প্ৰশতবাৰ ভাচত অৰম্ভ শহাৱা শফৌশদ্ধও
শফস্ভাশববূ ত

াৰ-শফশঘত্ৰ
হ৷

অৰু

সাভানয

ফুশদ্ধভত্তানৰ ুে এআচন শনও’লা শ ঙলাৰ ফযশিত্ব,

সভথকওসওলৰ িশিন৷
মুদ্ধঔনৰ

প্ৰশতবা

ৰূ
সভাচৰ

শদশঔ

চীৱন অৰু ওভকও অধাৰ শহঘান লল শনভকাৰ্ ওৰা

সভাচ

এঔন ঙশফ লহনঙ ‚দা শঙনি

সনঘতন-শচজ্ঞাসু

ৱ শনও’লা শ ঙলা‛

(The Secret of Nikola Tesla)৷ ১৯৮০ ঘনত

৬১

ভুশিপ্ৰাপ্ত ঙশফঔনৰ শৰঘালওৰ নাভ িনো াশও

শদঔুৱাআশঙল৷

(Krsto Papić) ৷ অআব’ শিঙনান (Ivo Brešan),

শনানহাৱা ভাতৃ িুওাৰ ঘাশফকান ওাফযৰ ওশফতা ভুঔস্থ

আবান ওুঙান (Ivan Kušan) অৰু িনো াশওৰ

অশঙল৷ শ ঙলাআ শতোঁৰ সাভানয সৃচনীিীল প্ৰশতবা

িাৰা(Krsto

অৰু শফস্ভওৰ স্ভৰৰ্িশি শতোঁৰ ভাতৃ ৰ ৰাআ

Papić)

ৰশঘত

অত্মচীৱনীভূ লও

ওাশহনীন াৰ ভুঔয বূ শভওাত চীৱন্ত শবন ওশৰনঙ

অনু ষ্ঠ াশনও

শিক্ষানু ষ্ঠ ানৰ

িৰৰ্ান্ন

চন্মসূনত্ৰ অহৰৰ্ ওৰা ফুশল ও’ফ শঔানচ ৷

শবননতা শ াৰ ফ’চ’শবনও (Petar Božović)৷

১৮৬১ ঘনত কাোঁ শস্ভশলচাননত শ ঙলাআ

শলঔাৰ অৰম্ভশৰ্নত ঈনেঔ ওৰা এশিঙন

প্ৰাথশভও শিক্ষাগ্ৰহৰ্ ওনৰ৷ আানত শতোঁ চাভকান,

অৰু শ ঙলাৰ শফনিষ মুদ্ধঔন ঙশফঔনৰ ভূ ল ঈচীৱয৷

কশৰ্ত অৰু ধভকৰ াঠ নঢ়৷ ৱনিয শ ঙলাআ

ঙশফঔনৰ শবতৰ’ঘৰালল কশত ওৰাৰ অনকন ভহান

প্ৰাথশভও শিক্ষা সভাপ্ত ওনৰ শষ্ট্ৰা বূ ঔণ্ডৰ কঙশওত

শফজ্ঞানী শ ঙলাৰ ফশৰ্কল চীৱনত সাভানয অনলাওাত

ম’লল শ ঙলাৰ শৰাল ১৮৬২ ঘনত স্থানান্তশৰত

ওশৰ শলাৱা মাও৷

লহশঙল৷ প্ৰাথশভও শিক্ষাৰ ন্তত শ ঙলাআ ভাধযশভও

১৮৫৬

ঘনৰ

১০

চু লাআত

ফতকভানৰ

শফদযালত নাভবশতক ওনৰ৷

ি’শশঙাৰ শস্ভশলচান নাভৰ এঔন কাোঁৱত শ ঙলাৰ

শফদযালত থওা সভনতআ শ ঙলাআ শতোঁৰ

শ ঙলাৰ শতাও শভলুশ ন শ ঙলা

সাভানয প্ৰশতবাৰ ঘাননশও দাশগ ধশৰশঙল৷ শওতা-

(Milutin Tesla) অশঙল কীচকাৰ এচন মাচও৷

ওলভৰ সহা শফহনন, ভকচু ৰ শবতৰনতআ শ ঙলাআ

শ ঙলাৰ ভাতৃ ৰ নাভ অশঙল িুওা শ ঙলা (Đuka

‘আশিনকল

Tesla)৷ ভাতৃ িুওা অশঙল তযন্ত সৃচনীিীল৷ খৰত

সভসযা

ফযৱহৃত

াঠযিভ শতশনফঙৰনত সভাপ্ত ওশৰ শ ঙলাআ ১৮৭৩

চন্ম লহশঙল৷

শনভকাৰ্নতা

সা-সোঁচুশলনও ধশৰ মাশিও অশহলা-াশত
ভাতৃ

িুওাআ

াৰ

শফঘক্ষৰ্তা

শওলওুলাঙ’ৰ
সভাধান

ওশৰফ

(Integral

Calculus)

াশৰশঙল৷

ঘাশৰফঙৰীা

ঘনত স্নাতও শিগ্ৰী লাব ওনৰ৷ শ ঙলাৰ এনন

৬২

সাধাৰৰ্

ওাৰুওামকআ

শতোঁৰ

শিক্ষওসওলও

বালতলও বাল শবমাশিও শফদযাললল শঠঈৱা

শফস্ভাশববূ ত ওশৰশঙল৷ শতোঁনলানও সনন্দহ ওশৰশঙল

হ’ফ৷

শম শ ঙলাআ শিক্ষওসওলও ঠশক অনঙ ৷ ৱনিয

শনঙ ওনলৰাৰ ৰা শৰত্ৰাৰ্ শাৱাৰ শঙত

সফকওালৰ নযতভ শশ্ৰষ্ঠ লফদু যশতও শবমন্তা শনও’লা

১৮৭৪ ঘনত শ ঙলা ভুঔাভুশঔ হ’ফলকীা হ’ল অভকীৰ

শ ঙলাও শফদু যতনক্ষত্ৰঔনৰ প্ৰশত অওৃে ওশৰশঙল

এ া সাক্ষাৎওাৰৰ৷ শওন্তু শ ঙলা তাৰ ৰা লাআ

এচন দাথক শফজ্ঞানৰ ধযানওআ৷ শতোঁৰ ভুঔত শুশন

’শভনকি নাভৰ ঠাআ এনিাঔৰ ানললক৷ প্ৰওৃশতৰ

থওা

শফদু যতৰ

অশ্বমকওৰ

শিা-প্ৰশিানফানৰআ

শফশঘত্ৰ নু ভ ঈাদানননৰ শৰূ ৰ্ক এআ ঠাআনতআ

শ ঙলাও শফদু যৎনক্ষত্ৰঔনৰ শফষন শধও নেষৰ্

শ ঙলাআ শঘওাৰীৰ শফিবূ ষা শৰধান ওশৰ াহাৰৰ

ওশৰফলল নু নপ্ৰৰৰ্া শমাকাআশঙল৷

ৰূ-গুৰ্-শসৌন্দমক ঈনবাক ওশৰনল৷ শ ঙলাৰ ভন

শিক্ষাগ্ৰহৰ্ৰ ন্তত ১৮৭৩ ঘনত শ ঙলা

অৰু

িৰীৰ

প্ৰওৃশতন

িশি

অৰু

সাভথকযনৰ

শতোঁৰ চন্মস্থান শস্ভশলচান কাোঁৱলল প্ৰতযাৱতকন ওনৰ৷

ঈিীশৱত ওশৰ তু শলনল৷ ওালচী সাশহশতযও ভাওক

কাোঁৱত দাকৰ্ ওৰাৰ শঙনতআ শ ঙলা ওনলৰা

ু নৱআনৰ সৃশেৰাশচনও ধশৰ অন ফহুনতা গ্ৰন্থ এআ

শৰাকত অিান্ত হ৷ বংওৰ ওনলৰাৰ শওাদৃ শেৰ

সভনঙাৱাত শনও’লা শ ঙলাৰ শফৌশদ্ধও সংকী হ’ল৷

ৰা শ ঙলাৰ চীৱন া শমনননতনননহ ৰক্ষা শৰশঙল৷

চীৱনৰ অশদ সভনঙাৱাত শ ঙলাআ প্ৰান

প্ৰা ন া ভাহ শতোঁ িমযািাী ৱস্থাত অশঙল৷ এআ

এ া দ্ভুত, অশ্বমকওৰ সু স্থতাত বুশকশঙল৷ এআা

সংও ৰ ভুহূ ত কনত ৱনিয এ া প্ৰতযাশিত সংফাদ

শ ঙলাআ অত্মচীৱনীত শলশঔ লথ শমাৱা ওথা৷ সু স্থ

শ ঙলাৰ

অশহল

লহ থওা সভনঙাৱাত শ ঙলাৰ ঘওুৰ অকত শাহৰৰ

শ ঙলাও

শফশওশৰত ৰশি শওঙুভানন এনওা এনওা া সনানৰ

শদঈতানও ধভকমাচওৰ শিক্ষানৰ শিশক্ষত ওৰাৰ অিা

দনৰ কা-শদৱা ওশৰশঙলশহ৷ সনাননফাৰৰ লকত এ া

ুশহ ৰাশঔশঙল৷ শওন্তু এশতা শ ঙলাৰ সু প্ত লহ থওা

শফনিষ িব্দ নাআফা ধাৰৰ্া সংৃি লহ অশঙল৷

শফস্ভওৰ প্ৰশতবাৰ ঈভান াআ শদঈতানও শখাষৰ্া

শওাননাফা এও ক্ষৰ্ত এআ শফনিষ দৃ শেৰ চশৰনত

ওশৰনল - শ ঙলা সু স্থ

শ ঙলাআ শৰশঘত সভসযা এনওা াৰ সভাধানৰ আংশকত

শিাওশফহ্বল

ওাৰ্ত

শৰল৷

শদঈতাওৰ

শখাষৰ্ান া

পালৰ

ৰা৷

লহ ঈশঠনলআ শ ঙলাও

৬৩

াআশঙল ৷ অশহলা নাআফা সোঁচুশল এ াৰ নাভ শুনাৰ

নাআফা শদফাৰ নাভৰ শওাননা িব্দনআ নাশঙল৷ ুৱশত

ভুহূ ত কনত শ ঙলাআ তাৰ ফযৱহাশৰও ৰূন া ওল্পনা

শনিা শতশন ফচাৰ ৰা শনিা ১১ ফচাললনও শ ঙলা

ওশৰলল সক্ষভ লহশঙল৷ শ ঙলাৰ ওল্পনা-িশি অশঙল

শনচ ওাভত হৰহ ফযস্ত লহ অশঙল৷ প্ৰথভ ফষকত

শফশ্বাসযবানৱ

শফস্ভওৰ৷

নতু ন

অশৱষ্কাৰৰ

শতোঁ

এশদননা

ক্লাঙ

ক্ষশত

ওৰা

নাশঙল৷

শনভকাৰ্ওামকত ভননাশননৱি ওৰাৰ অকনতআ শতোঁ শসআ

প্ৰনাচনতলও দু গুৰ্ শফশঙসংঔযও ৰীক্ষাত (সফকভুঠ

ফস্তুশফধৰ শচাঔ-ভাঔনও

শনভকাৰ্-লিলী

ন া) শ ঙলা ঈত্তীৰ্ক লহশঙল৷ শিক্ষাথকী শ ঙলাৰ ওাণ্ডত

সম্পূৰ্ক শনঔুোঁত বানৱ ভনৰ ভাচনত কঢ় শদফ াশৰশঙল৷

হতবম্ব লহ ওাশৰওৰী শফবাকৰ প্ৰধানন শ ঙলাৰ

শতোঁ ওাকচ-াশতত শনভকাৰ্ৰ ঙশফ ওাৰ শৰৱনতক

শদঈতাওলল শঘশঠ শলশঔ শঠাআশঙল-‚Your son is

স্ভৃশতৰ

তথয-াশত

a star of first rank.‛(অনানাৰ ল’ৰা প্ৰথভ

অহৰৰ্ ওশৰশঙল৷ শ ঙলাৰ স্ভৃশতৰ এআ িশিও

স্থানৰ এ া তৰা)৷ ১৮৭৯ ঘনত শ ঙলাৰ শদঈতাওৰ

‗Eidetic Memory‘ ফুশল ও’ফ াশৰ ৷ মাৰ

ভৃতু যৰ শঙত

চশৰনত শ ঙলাৰ ওল্পনা-িশি এঔন অনলাওশঘত্ৰৰ

ওশৰশঙল শমনফাৰ শ ঙলাৰ শদঈতাওলল শফদযালৰ

দনৰ শনঔুোঁত লহ শৰশঙল৷

ধযানও শপ্ৰৰৰ্ ওশৰশঙল৷ শসআ শঘশঠনফাৰৰ চশৰনত

ৰানহ

ধশৰ সভস্ত

শনভকাৰ্সম্বন্ধী

সভস্ত

শ ঙলাআ

শওতনফাৰ শঘশঠ ঈদ্ধাৰ

শদঈতাওও সতওকফাৰ্ী শদা লহশঙল শম শ ঙলাও

শম শও নহও, সাভশৰও িাঔা এ াৰ ৰা

নশতলনভ শফদযালৰ ৰা লল মাফশহ লানক, নযথা

ফৃশত্ত লাব ওশৰ ১৮৭৫ ঘনত শ ঙলাআ শষ্ট্ৰাৰ

তযশধও ওাভ ওশৰ শতোঁ ল’ৰাৰ শফদযালনত ওাল

শগ্ৰচত স্থাশত শষ্ট্ৰান শলন ক শনওত নাভবশতক

ভৃতু য খশ ফ৷

ওনৰ৷ শিক্ষাগ্ৰহৰ্ৰ প্ৰথভ দু া ফঙৰ শ ঙলাআ এচন
অদিকৱান অৰু শনষ্ঠাৱান ঙাত্ৰৰ বূ শভওা ালন ওনৰ৷

শিক্ষাগ্ৰহৰ্ৰ শিতী ফষকত শ ঙলাৰ লকত

শ ঙলাৰ ুৱাৰ লদনশন্দন ওভকসূঘ ীত শচৰশৰ্, ঙুশ

ধযাও ’শচ্ছলৰ (Poeschl) ফাদানু ফাদ শ ঙলাৰ

৬৪

চীৱনৰ

অন এও গুৰুত্বূ ৰ্ক শদি৷ তওকৰ শফষন া

শ ঙলা এও স্নাশৱও শফচু শতৰ সন্মু ঔীন হ মশদ

অশঙল-গ্ৰানভ িাআনাভ’৷ িাআনাভ’ লহনঙ এওভুঔী

শসৌবাকযফিতঃ শ ঙলাৰ প্ৰাৰ্ ৰক্ষা নৰ৷ তাৰ শঙৰ

প্ৰৱাহত ঘাশলত শহাৱা শফদু যৎ-মাশিও মি৷ সাধাৰৰ্নত

ভাহনত শদঈতাও শভলুশ নৰ ষাশঠ ফঙৰ ফসত ভৃতু য

এআনলঔীা মিত ওভুন ৰ (Commutator) নাভৰ

হ৷

ংি থানও শম শফদু যৎ-ঘু ম্বওী ফতকনীত ঈৎন্ন শহাৱা

শতাওৰ ভৃতু যৰ শঙত মুৱও শ ঙলাআ

শৰৱতকী প্ৰৱাহও এওভুঔী প্ৰৱাহলল ৰূান্তশৰত ওনৰ৷

১৮৮০ ঘনত ‘প্ৰাগ’লল কভন ওনৰ৷ (দু চন ঔুড়ানওৰ

শ ঙলাআ

মুশি

দিকাআশঙল

শম-এআ

মিন াত

ৰা শ ঙলাআ অশথকও সাহাময লাব ওনৰ৷) এআ মাত্ৰাৰ

‘ওশভঈন ৰ’ৰ ফযৱহাৰ নাৱিযও৷

ঈনেিয অশঙল অধৰুৱা শিক্ষা সভাপ্ত ওৰা৷ শফলশম্বত

শিক্ষাগ্ৰহৰ্ৰ তৃ তী ফষকত শ ঙলাৰ ঙন্দতন

দাকৰ্ৰ

ফানফ

‘প্ৰাগ’ৰ

ঘালকঙ-পাশদকনাণ্ড

খশ ল৷ শনও’লা শ ঙলাৰ ভন-ভকচু ত চু ৱাৰ অসশি

শফশ্বশফদযালত শ ঙলাআ নাভবশতক ওশৰফ শনাৱাশৰনল৷

লশম্ভল৷ চলাশনন া শহৰুঈৱাৰ শঙত শ ঙলাআ শনচৰ

তদু শৰ শ ঙলাআ গ্ৰীঘ অৰু ‘শঘও’ (Czech) বাষানৰা

বাট্টা অৰু শ ঈঘনৰ সভস্ত

বূ -বা নাাআশঙল, শমনওআ া বাষা াঠযিভৰ ফানফ

ওা চু ৱাৰ শনঘাআ ওাশঢ়

শননল৷ শমশতা ৰীক্ষাৰ সভ সভাকত হ’ল, শতশতা

শনতান্তআ

প্ৰস্তুত শ ঙলাআ ৰীক্ষা শঙুৱাআ শদফলল অহ্বান

শফশ্বশফদযালৰ এচন ’শি ৰ শহঘান (auditor)

চনানল৷ মানত শ ঙলাআ ৰীক্ষাৰ ফানফ প্ৰস্তুশত ঘলাফ

শহঘান শনমুি লহ শ ঙলাআ ধযাওৰ ফিৃ তাসভূ হ

ানৰ৷ শওন্তু শ ঙলাৰ এআ ওাতৰ অহ্বানৰ প্ৰশত

শুনাৰ সু নমাক লাব ওশৰনল৷

শফদযাল ওতৃ ক্ষআ ওাৰ্সাৰ শনশদনল৷ আাৰ পলাপল

অৱিযওী

অশঙল৷

শিষত

শসআঔন

ৰৱতকী ফঙৰত থকাৎ ১৮৮১ ঘনত শ ঙলাআ

শহঘান শ ঙলাআ শফশ্বশফদযালৰ স্নাতও শিগ্ৰী লাব

ফুিানেত

নওশৰনল অৰু শন্তভ ষান্মাশনওৰ ফানফ নম্বনৰা

নক্সাওাৰ শহঘান ওাভ ওনৰ৷ তাৰ শঠও শওআ াভান

নাানল৷

ভাহৰ শঙনতআ শতোঁৰ ওভকস্থলীৰ শঠওনা সলশন হ৷
১৮৭৮

ঘনৰ

শিনঘম্বৰত

শ ঙলাআ

থওা

‘শঘনিল শ শলগ্ৰাপ

’শপঘ’ত

‘ফুিানে শ শলনপান এক্সনঘি’ত ভুঔয

শ ঙলাআ

শলন ক শনও তযাক ওশৰফলল ফাধয হ৷ শিক্ষা-

আনলশিশঘানৰ দত সংস্থাশত হ৷ এক্সনঘিৰ

চীৱনত সংখশ ত এআ গুৰুতৰ শফসংকশতৰ ওথা খৰৰ

ভাশলও হ’ল শ বাদাৰ ুঙওাঙ (Tivadar Puskás)৷

ভানু নহ মানত কভ নাা, তাৰ ফানফ শ ঙলাআ খৰৰ

ওামকশনফকাহৰ সভনঙাৱাত শ ঙলাআ শ বাদাৰ ুঙওাঙ

ভানু হৰ ৰা অত্মনকান ওনৰ ৷ শিক্ষা অধানত

ভাশলওানাধীন প্ৰশতষ্ঠানন াৰ গুৰুত্বূ ৰ্ক শফওাি সাধন

সাভশৰ শ ঙলা ফতকভানৰ ে’শবশনা অৰু শতশতাৰ

ওনৰ৷

‘ভ’শৰফৰ’

নানভ

ঠাআলল মা৷

আানত

শ ঙলাআ

১৮৮২ ঘনত শ ঙলাআ শশৰঙশস্থত

নক্সাওাৰ (draftsman) শহঘান ওাভ ওনৰ৷

অলবা এশিঙনৰ শফঔযাত ‘এশিঙন’ শওাম্পানীত

ুত্ৰও শফঘাশৰ ১৮৭৯ ঘনৰ ভাঘকত শদঈতাও

ঘাওশৰ ওৰাৰ সু ৱৰ্ক

শভলুশ ন ভ’শৰফৰত ঈশস্থত হ৷ শওন্তু শদঈতাওৰ
ওাতৰ

প্ৰাথকনাও

গ্ৰাহয

ওশৰ

ুত্ৰ

ভাঙ

সু নমাক

লাব

ওনৰ৷ এআ

সু নমাকন া প্ৰদান ওনৰ এক্সনঘিৰ ভাশলও শ বাদাৰ
ুঙওানঙ৷

শ ঙলাআ

এশিঙন

শওাম্পানীৰ

‘Société

Electrique Edison’ িাঔানতআ শ ঙলাআ নতু ন

ভ’শৰফৰনত থওাৰ শসদ্ধান্ত ল৷ শসআনঙাৱা সভনত

৬৫

ওভকচীৱনৰ াতশন শভনল৷ শ ঙলাও শফচু লী-ফাোঁশত

লকত এশতা শনও’লা শ ঙলানওা শনঈ আওকশস্থত

সংনমাক ওৰাৰ(লফদু যশতওীওৰৰ্)গুৰু দাশত্ব কৰ্

শওাম্পানীলল অশহফলল শননদকি শদা হ’ল৷ অৰু

ওৰা হ ৷ লফদু যশতওীওৰৰ্ৰ এআ ওাভন ানৱআ

ৱনিষত ১৮৮৪ ঘনৰ চু ন ভাহত শ ঙলাআ শনঈ

শ ঙলাৰ শবজ্ঞতা অৰু জ্ঞানৰ বোঁৰালন া নশওাল

আঈওকত দাকৰ্ ওনৰ৷

ওনৰ ফুশল ও’ফ াশৰ৷
এওাগ্ৰতাআ

শওাম্পানীৰ

শ ঙলাৰ ঈদযভ অৰু
ঈচ্চফককী

শ ঙলাআ

সদসযসওলও

শনঈ

আওকলল

ওালনঙাৱাৰৰাআ ‘দা শঙনি

প্ৰিচন

ওৰা

ৱ শনও’লা শ ঙলা’ৰ

মনথে প্ৰবাৱাশেত ওনৰ অৰু শতোঁনলানও শ ঙলাও

ভূ ল ওাশহনী অকফাশঢ়নঙ৷ ৱনিয ঙশফঔনৰ প্ৰাৰম্ভনত

িাআনাভ’ অৰু ভ ৰৰ অশহক প্ৰস্তুতওৰৰ্ অৰু

এ া সাক্ষাৎওাৰৰ দৃ িয শদঔুঈৱা হ৷ শনঈ আওকৰ

ঈন্নীতওৰৰ্ৰ ওাভত শননাক ওনৰ৷

শহান লৰ এ া প্ৰা ন্ধওাৰ শওাঠাত ফৃদ্ধ শনও’লা

১৮৮৪

ঘন৷

শফাধহ শ ঙলাৰ চীৱনৰ

শ ঙলা অধা অন্ধাৰ-অধা শাহৰৰ ভাচত এঔন

সফানতালও গুৰুত্বূ ৰ্ক সভ৷ ওাৰৰ্ শসআফঙৰনত

ঘওীত ফশহ থানও৷ শতোঁৰ সন্মু ঔত ফশহ থওা শিওা

শ ঙলা ভুঔাভুশঔ হ শসআ সভৰ ৃশথৱীৰ ফহুঘশঘকত

সাংফাশদওচনন শ ঙলাও ওভকভ চীৱন অৰু শতোঁৰ

অৰু প্ৰবাৱিালী ফযশি

শফশঘত্ৰ

ভাঙ অলবা এশিঙনৰ৷

ফযশিত্বৰ শফষন এওাশধও প্ৰশ্ন শসানধ৷

শশৰঘত ঘশল থওা সভস্ত ওাভৰ শনৰীক্ষও তথা

প্ৰশ্নওালত শ ঙলাসম্পওকী নানান া দ্ভুত তথয

এশিঙন শওাম্পানীৰ শভননচাৰ ঘালকঙ শফট্ নঘনলৰও

শাহৰলল অনহ৷ শওআফাফঙৰনৰা অকনত ভৃত য শহাৱা

শসআফঙৰ অনভশৰওাৰ শনঈ আওকশস্থত ‘এশিঙন ভ ৰ

এওালৰ সংকী শৱশেংহাঈঙ অৰু ভাওক

ৱওকছ্’ৰ

ভাশত

লকত শ ঙলাআ শিহতীালও ফাতকালা ওৰা ফুশল

শঠঈৱা হ৷ ফুশদ্ধভত্তা অৰু ওাশৰওৰী জ্ঞানননৰ

স্বীওানৰাশি শদন শম ওথাআ সাংফাশদওচনও হতফাও-

আশতভনধযআ শ ঙলা এশিঙনৰ শওাম্পানীত সাভানয

শফশস্ভত ওনৰ ৷

ওাভ-ওাচ

শঘাৱা-শঘতা

ওশৰফলল

ু নৱআনৰ

চনশপ্ৰ লহ ঈশঠশঙল৷ ওভকৰ চশৰনত অহৰৰ্ ওৰা

শম সভত শ ঙলাআ শনঈ আওকত বশৰ

শসআ সাভানয ঔযাশতনআ শ ঙলাৰ ফানফ এঔন নতু ন

লথশঙললক, শসআ সভত শফজ্ঞানী এশিঙনন শতোঁৰ

দু ৱাৰ ঔুশল শদনল৷ শভননচাৰ ঘালকঙ শফট্নঘনলৰৰ

নতু নলও অশৱষ্কাৰ ওৰা ৰভ শফস্ভওৰ মিন াৰ
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নাভ শনফকাঘন ওৰাত ফযস্ত অশঙল৷ ভানু হৰ ভাচত

চনশপ্ৰ৷ এশিঙনৰ শনতৃ ত্বত অৰম্ভ শহাৱা শফদু যৎ

াৰ শওৌতূ হল অৰু তীি শচজ্ঞাসাৰ সৃশে ওৰা শসআ

শমাকান প্ৰশিান া ভূ ল ঘাশলওা িশি অশঙল D.C.৷

মিন াৰ নাভ ৰঔা লহশঙল প’ন’গ্ৰাপ; শমন া অশঙল

ভানু নহ A.C.ৰ নাভ-শকান্ধনআ শুনা নাশঙল৷ শওন্তু

এশিঙনৰ চীৱনৰ নযতভ ঈনেঔনমাকয অশৱষ্কাৰ৷

শ ঙলাআ ঈলশব্ধ ওশৰশঙল-D.C. চশৰনত শফদু যৎ

শতনন এও ক্ষৰ্নতআ এশিঙনৰ ওামকালত

শৰফহন অৰু শফতৰৰ্ ওৰাৰ প্ৰশিান া সু পলদাও

ঈশস্থত লহশঙললক শনও’লা শ ঙলা৷ শ ঙলাৰ লকত

নহ৷ অশথকও অৰু ওাশৰওৰী দু না া মকানত

অশঙল শতোঁ প্ৰস্তুত ওৰা ভ ৰৰ এঔন নক্সা৷

শলাওঘান হ৷

এআশঔশননত দু া ঈনেঔ ওশৰফলকীা ওথা৷ এশিঙন

দূ ৰত্বৰ শৰফহনৰ ফানফআ

ঈৎাদনস্থলী অৰু ঈনবািাৰ ভাচত

অৰু শতোঁৰ শওাম্পানীন শমভাননফাৰ লফদু যশতও

D.C.ৰ

শওআফা া ঈৎাদননওন্দ্ৰ স্থান ওশৰফলকা লহশঙল৷

অশহলা-সোঁচুশল শনভকাৰ্ ওশৰশঙল, শসআ সভূ হ অশহলাও

D.C.ৰ চশৰনত

ঘাশলত ওৰা লহশঙল এওভুঔী প্ৰৱাহৰ চশৰনত -মাও

আংৰাচী বাষাত

ওভ

দীখক দূ ৰত্বৰ শফদু যৎ শৰফহন

ওশৰফলল মাোঁনত শলাওঘানৰ শৰভাৰ্ লহ শৰশঙল

স্বশস্তদাও৷ D.C.ৰ অ াআতলও সু শফধান া অশঙল-

Direct Current ফুশল শওাৱা হ

D.C.ত শফদু যৎ প্ৰৱাহৰ ৰূান্তৰৰ্ সম্ভৱ নলহশঙল৷ এ া

অৰু মাও সংশক্ষপ্ত ৰূত D.C. ফুশল চনা মা৷

শদিত প্ৰৱাশহত শহাৱাৰ ওাৰনৰ্আ আাৰ নাভ এওভুঔী

এশিঙনন অশৱষ্কাৰ ওৰা শফচু লী-ফাোঁশতন া জ্বশলফলল

প্ৰৱাহ৷ শওন্তু A.C. অশঙল আাৰ নলা া৷ A.C.ত

প্ৰনাচন লহশঙল এওভুঔী প্ৰৱাহৰ৷ শওন্তু ফতকভান

শফদু যতৰ শসাোঁত ধনাত্মও অৰু ঊনাত্মও-এআ দু না া

মুকত সওনলা লফদু যশতও সাভগ্ৰী শৰৱতকী প্ৰৱাহৰ

শদিনত শৰৱশতকত লহ অনও৷ তদু শৰ A.C. ফযৱস্থাত

িাৰা ঘাশলত হ৷ মাও আংৰাচী বাষাত Alternating

শিন্সপভকাৰৰ চশৰনত শফদু যৎ প্ৰৱাহৰ ভান ওভাআ

Current থকাৎ A.C. ফুশল চনা হ৷ সাধাৰৰ্নত

শফবৱ শবদৰ শৰভাৰ্ ফঢ়াফ াশৰ, থফা আাৰ

D.C. অৰু A.C. সংশক্ষপ্ত নাভ দু ানহ প্ৰঘশলত অৰু

৬৭

শফৰীতন া সম্ভৱ থকাৎ শফবৱ শবদৰ শৰভাৰ্

প্ৰশতশষ্ঠত ওাওতৰ সম্পাদও ফফ চনঙন অৰু শতোঁৰ

ওভাআ অশন প্ৰৱাহৰ ভান ফঢ়াফ াশৰ৷ এআ সু শফধাৰ

ত্নী শওনথশৰন চনঙনন৷ এআ দু চন ফযশি শফনিষলও
শওনথশৰনৰ লকত শ ঙলাৰ অন্তশৰও সম্পওক কশঢ়

ওাৰনৰ্আ অধুশনও মুকত A.C.ৰ চশৰনত দীখক দূ ৰত্বৰ

ঈশঠশঙল৷ এআ ফন্ধুত্বৰ ঔাশতৰনত চনঙন দম্পতীন

শফদু যৎ শৰফহন সম্ভৱ লহনঙ৷ D.C.ত শমদনৰ চশৰনত

শ ঙলাও সাভথকানু মাী সহা ওৰাৰ অশ্বাস শদশঙল৷

শফদু যৎ সৰফৰাহ ওশৰনল শফদু যৎ িশিৰ শমভান ঘ
হ,

চীৱনৰ এআনঙাৱা সভও ওেদাও ফুশল শবশহত

D.C.ৰ শমানকশদ শৰফহন ওশৰনল শফদু যতৰ

ওশৰ শ ঙলাআ স্পে অনক্ষননৰ লওনঙ-‚My high

তাতলও শধও গুনৰ্ ঘ হ৷
শৰৱতকী
ধাৰৰ্ান াও

সাৰশথ

education in various branches of science,

প্ৰৱাহৰ

এআ

ওশৰনআ

প্ৰৱল অত্মশফশ্বাসী

mechanics and literature seemed to me

লফশিেযকত

like a mockery.‛
নক্ষাৰ পল শভঠা৷ শ ঙলাৰ শক্ষত্ৰনতা

শ ঙলা এশিঙনৰ ওাষ ঘাশশঙল ৷ শওন্তু শমশতা

শসআাআ খশ ল৷ ১৮৮৬ ঘনত শৱোৰ্ক আঈশননৰ

শনও’লা শ ঙলাআ শতোঁৰ শবনৱ নক্সান া এশিঙনও
শদঔুৱাআ

Alternating

Currentৰ

ধীক্ষও অলনিি িাঈন অৰু শতোঁৰ এচন

প্ৰসংক

সতীথকৰ লকত শ ঙলাৰ সাক্ষাৎ হ৷ ওনথাওথনৰ

ঈশলানল, শতশতা ভহান শফজ্ঞানীচন হতবম্ব লহ

ন্তত

এআ

দু চন

ফযশিন

শ ঙলাৰ সনানৰ

শৰল৷ শওননা আাৰ অকললনও শতোঁ এআ দু া িব্দ

প্ৰওল্পন াত অশথকওবানৱ সহা ওৰাৰ প্ৰশতশ্ৰুশত শদন

শুনানআ নাশঙল৷ নতু ন প্ৰশতবাৰ নু সশন্ধৎসু দৃ শেও

অৰু শতোঁৰ হাতত এঔন ‘শঘক’ কৰ্ ওনৰ৷ ১৮৮৭

এওপ্ৰওাৰ ৱনহলা ওশৰ শতোঁৰ ঘওুত শচশলশও

ঘনৰ এশপ্ৰলত শতোঁনলাওৰ সহনমাশকতাত ‘শ ঙলা
আনলওশিও শওাম্পানী’ স্থান ওৰা হ ম’ত শ ঙলাআ

ঈশঠল শফনদ্ৰাশভশশ্ৰত অশ্বমকৰ এও ক্ষীৰ্ অবা ৷
এশিঙনন

শ ঙলাৰ

নক্সান াও

শবনৱ অশহকৰ ভ ৰন াৰ শনভকাৰ্ওামকত কবীৰবানৱ

ঈনক্ষা

ভননাশননৱি ওনৰ৷ শসআ ফঙৰনৰ শওাননাফা এ া শদনত

ওশৰনল৷ শনঙ শ ঙলা শনৰাি নহ’ল৷ এশিঙনৰ
শওাম্পানীত

ভ ৰ’

াশৰ এআ শফনিষ ভ ৰন াৰ অশৱষ্কানৰআ লফদু যশতও

ওশৰ থাশওল৷ শনঙ এশিঙনৰ শওাম্পানীত ঙভাহ ওাভ

শক্ষত্ৰঔনলল অনলাড়ৰ্ওাৰী ধাৰা ওশঢ়াআ অশননল৷

ভননাভাশলনযৰ

ফানফ

এশিঙনৰ
শওাম্পানী

মশদ

‘আণ্ডাওঙন

ৱনঘতন ভনত শসআ শফনিষ ধাৰৰ্ান ানৱ কা-শদৱা
শতোঁ

থাশওল

ওাৰঔানাত

(Induction Motor)ৰ শনভকাৰ্ সম্পূৰ্ক ওনৰ৷ ও’ফ

শঙত

ওশৰ

শতোঁৰ

শতোঁৰ

ওৰাৰ

ওাভ

শ ঙলাআ

লকত
তযাক

শ ঙলাৰ ভ ৰন া এওভুঔী প্ৰৱাহৰ শৰৱনতক শৰৱতকী

শহাৱা

প্ৰৱাহৰ িাৰা ঘাশলত লহশঙল৷ এআ শফনিষ ভ ৰন াত

ওশৰনল৷

ওশভঈন ৰ নাভৰ ংিন া নাশঙল মাৰ পলত ূ ফকৰ

ভননাভাশলনযৰ ওাৰৰ্ ফ’নাঙ সম্পওকী ফুশল ঠাৱৰ ওৰা

ভ ৰনফাৰৰ দনৰ এআ ভ ৰত শফদু যতৰ ঘ

হ৷

নলহশঙল৷

ওশভঈন ৰমুি

ভ ৰনফাৰত

―স্পাশওকগ‖

এশদন ঘহৰত এদল ফনু ৱাৰ লকত কাত

(Sparking)ৰ পলত এও গুৰুত্বূ ৰ্ক শৰভাৰ্ৰ

ঔাশন্দ থওা ৱস্থাত শ ঙলাও শদঔা া এঔন

শফদু যত ক্ষ লহশঙল৷ প্ৰঘশলত ভ ৰ অৰু শ ঙলাআ

৬৮

শনভকাৰ্ ওৰা ভ ৰন াৰ ভাচত এআন ানৱআ অশঙল

শনমুশি শদা হ৷ শসআ শনমুশি লহশঙল এও ফৃহৎ

শফনিষ গুৰ্কত াথকওয৷ ১৮৮৮ ঘনৰ শভ’ ভাহত

ভাশহলী দৰভহাৰ শফশনভত৷ (অশচৰ তাশৰঔত শসআ

শ ঙলাৰ এআ শফনিষ ভ ৰন ানৱ ‘শন ণ্টে্’ লাব ওনৰ৷

ভাশহলী দৰভহাৰ শৰভাৰ্ হ’ফলক প্ৰা ৫৩,৩০০

‘শ ঙলা আনলশিও শওাম্পানী’ৰ ওাৰঔানাৰ

িলাৰ৷)

ঈদ্ভাৱন শহাৱা এআ নতু ন মিন াৰ শফষন শওাম্পানীন

ফহুঘশঘকত

ঐশতহাশসও

শফদু যতৰ মুদ্ধঔনৰ

শফশবন্ন ভহলত প্ৰঘাৰ ওশৰফলল অৰম্ভ ওশৰনল৷

সূঘ না লহশঙল নানগ্ৰা চলপ্ৰাতৰ ৰা শফদু যৎ িশি

১৮৮৮ ঘনৰ ১৬ শভ’ত ‘দা অনভশৰওান আনশেশ ঈ

ঈৎাদন অৰু শৰফহনও শওন্দ্ৰ ওশৰ৷ শওাৱান া

ৱ

আনলশিনওল

আশিশনাৰছ্’ৰ

অকিাৰীৰ

ফযশিসওলৰ সন্মু ঔত শ ঙলাআ শতোঁৰ ভ ৰন াৰ
ওলা-শওৌিল অৰু ওামকদক্ষতা প্ৰদিকন ওনৰ৷ এআ
প্ৰদিকনীৰ শঙনতআ

‘Westinghouse Electric &

Manufacturing Company’ৰ চচক শৱশেংহাঈনঙ
শ ঙলাও

সাক্ষাৎ

ওনৰ৷

শৰৱতকী

প্ৰৱাহৰ

ফাশৰ্শচযওীওৰৰ্ৰ প্ৰশত অওৃে শৱশেংহাঈঙ শঠও এনন
এ া ভ ৰনৰআ সন্ধানত অশঙল৷ শ ঙলাৰ ভ ৰন াৰ
ওামকদ ক্ষতাআ শতোঁৰ দু ঘওুৰ অিা চীৱন্ত ওশৰ
তু শলনল৷

শনষ্প্ৰনাচন শম মুদ্ধঔনৰ প্ৰধান প্ৰশতিন্দ্বী অশঙল
ওামকদক্ষতাৰ

শৰৱতকী প্ৰৱাহৰ ৃষ্ঠ নাষও চচক শৱশেংহাঈঙ অৰু

ঘূ ড়ান্তবানৱ

এওভুঔী প্ৰৱাহৰ ৃষ্ঠ নাষও ভাঙ অলবা এশিঙন ৷

প্ৰশ্নৰ ঈত্তৰত

শৱশেংহাঈনঙ মুশি দিকাআশঙল –শ ঙলাৰ ভ ৰন ানৱ

এশিঙনন সম্পূৰ্ক শনৰুনিক অৰু শফনৰাৱা বংকীভানৰ

আশতভনধযআ ৪০ া ‘শন ণ্ট’ লাব ওশৰ শনচৰ গুৰুত্ব

লওশঙল শম এআন া ভ ৰৰ শওাননা ফযৱহাশৰও প্ৰনাক

অৰু ওামকদ ক্ষতা শনবুকলতানৰ প্ৰভাৰ্ ওশৰনঙ৷ শ ঙলাৰ

নাআ৷ এশিঙনৰ ভনত এআা ভানথাোঁ শ ঙলাৰ এও

ভ ৰন াৰ গুৰ্ ফঔাশন ঈনদযাকী-ঈদ্ভাৱও শৱশেংহাঈনঙ

ওল্পনানহ৷

লওশঙল শম শ ঙলাৰ ভ ৰন াৰ চশৰনত শৰৱতকী

শওন্তু
সন্দবকত

শ ঙলাৰ

এশিঙনৰ

শফৰীতধভকী৷

ভ ৰন াৰ

সোঁহাশৰ

সাংফাশদনও

অশঙল

শসাধা

শম শও নহও, ১৮৮৮ৰ চু লাআত শ ঙলা

প্ৰৱাহ ঈৎাদন ওশৰফ ৰা মাফ অৰু দীখক দূ ৰত্বৰ

আনলওশিও শওাম্পানীৰ স্বত্বাশধওাৰী অলনিি িাঈন

শফদু যৎ শৰফহন সহচসাধয লহ ঈশঠফ৷ তীি শফনদ্ৰা

অৰু ঘালকঙ শনও শনও’লা শ ঙলাৰ আণ্ডাওঙন ভ ৰ

অৰু শক্ষানবনৰ আাৰ প্ৰতু যত্তৰত এশিঙনন লওশঙল

অৰু শিন্সপভকাৰৰ অশহক চচক শৱশেংহাঈঙৰ হাতত

শম-এআ

কৰ্ ওশৰ ফৃহৎ ভূ লযৰ এঔন ঘু শি স্বাক্ষৰ ওনৰ৷

চলপ্ৰাতৰ ৰা শফদু যৎ ঈৎাদন, শৰফহন, শফতৰৰ্

শ ঙলাও এফঙৰৰ ফানফ শৱশেংহাঈঙৰ শওাম্পানীৰ

ওশৰফলল অভাৰ ঘৰত এ ানআ শফশ্বাসনমাকয শফওল্প

শ ছ্ফাককশস্থত কনৱষৰ্াকাৰত ৰাভিকদাতা শহঘান

অনঙ-শসআা লহনঙ এওভুঔী প্ৰৱাহ৷

৬৯

ভ ৰন া

সম্পূৰ্ক

ওাল্পশনও৷

নানগ্ৰা

আানতআ ক্ষান্ত নাথাশও এশিঙনন শতোঁৰ

শওনথশৰনৰ

অনঔন

হাত

আশতভনধযআ

অনিাল

প্ৰশতষ্ঠানৰ সন্মু ঔত এওাশধও সাংফাশদও অৰু ফযশি

আনলিিত অশঙনলআ৷ শ ঙলাৰ হাতঔনন শওনথশৰনৰ

শকা

শঔাৱাআ শৰৱতকী প্ৰৱাহৰ বাৱহতা অৰু

অগু শলৰ ভাচত অফদ্ধ শহাৱাৰ পলত ফতকনীন া

শনৰাত্তাহীনতাৰ প্ৰভাৰ্ দাশগ ধশৰনল৷ ফাশন্ধ শথাৱা
এ া ওুওুৰৰ িৰীনৰনৰ শতোঁনলানও শৰৱতকী প্ৰৱাহৰ

সম্পূৰ্ক হ’ল অৰু নু ভাআ শমাৱা ফাল্বদু া জ্বশল ঈশঠল৷
ৃ আ এআ সভস্ত দৃ িয শৰভাহীন
ঈশস্থত শতশথফন্দ

াৰ ওনৰাৱানল৷ ওুওুৰন ানৱ তৎভুহূ ত কনত

শফস্ভ অৰু শনফকঘ নী শওৌতূ হনলনৰ প্ৰতযক্ষ ওশৰ

শসাোঁত

প্ৰাৰ্ফাু এশৰনল৷ এচন ঘতু ৰ ফযৱসাীলল ৰূ ধাৰৰ্

থাশওল৷

ওৰা শফজ্ঞানী এশিঙনন চনতাও শতন শনাফ

ঙশফঔনৰ ওাশহনীত আাৰ শঙত প্ৰনৱি

শফঘাশৰনল শম শ ঙলাৰ ভ ৰন াৰ ফযৱহানৰ সওনলানও

ওনৰ শচ.শ. ভককানন৷ শচ.শ.ভককান অশঙল এচন

শনশিত ভৃতু যৰ ভুঔলল শঠশল শঠাফ৷ কশতনও এওভুঔী

প্ৰশতশত্তিালী অনভশৰওান শফশননাকওাৰী৷ ভককানৰ

প্ৰৱাহৰ ফযৱহাৰৰ ফাশহনৰ এশতা কতযন্তৰ নাআ৷

সু শফিাল ওক্ষত এশিঙন অৰু শ ঙলাৰ ভাচত ুনৰ

শৰৱতকী প্ৰৱাহৰ এআ ধ্বংসভুঔী প্ৰঘাৰৰ

এঔন

তওকমুদ্ধ

হ৷

তওকত

এশিঙনও

শধও

শঢৌও শবশ ফলল শ ঙলাআ এ া সাহসী শসদ্ধান্ত ল’শল৷
শৱশেংহাঈঙৰ শঘনাশও সাংফাশদও, সভাচৰ প্ৰবাৱিালী
ফযশিও শতোঁৰ কনৱষৰ্াওক্ষলল অভশিত ওশৰনল৷
সওনলানৱ অসন গ্ৰহৰ্ ওৰাৰ শঙত শ ঙলাআ শফনিষ
ৰীক্ষান া প্ৰদিকন ওশৰফলল অগুৱাআ অশহল৷ দু া
ফাল্বৰ ভাচত এিাল তাোঁৰ সংনমাক ওশৰ তাৰ ভানচনৰ
শৰৱতকী প্ৰৱাহ ঘাশলত

ওশৰনল৷

শফবৱ শবদৰ

তযশধও ক্ষভতা ফহন ওশৰফ শনাৱাশৰ এসভত
তাোঁৰিাল

ুশৰ ঙাৰঔাৰ হ’ল৷

এআফাৰ শনও’লা

শ ঙলাআ শনচৰ দু ঔন হাতনও তাোঁৰিালৰ ঠাআত

অিভৰ্াত্মও লহ ঈঠা শদঔা মা৷ ৱনিয শ ঙলাৰ

সংমুি ওৰাৰ ওথা শখাষৰ্া ওশৰনল৷ শতোঁ ও’শল শম

শৰৱতকী

‘If my alternating current kills,

ওশৰফলল সক্ষভ হ’ল অৰু ভককানন শ ঙলাৰ লকত

then I

deserve to be victimize myself.‘ শতোঁ এঔন

প্ৰৱাহৰ

ধাৰৰ্াআনহ ভককানৰ ভন চ

ফযৱসা ওৰাৰ ওথা প্ৰওাি ওশৰনল৷

হাত আনলওি’িত লথ অনঔন হানতনৰ অনিাল

এশিঙনৰ

শওাম্পানীৰ

সহাও

শফবাকৰ

আনলিিত থ’ফলল লোঁনতআ সন্মু ঔত ফশহ থওা অসনৰ

এঙাভ ভানু হ শ ঙলাৰ শৰৱতকী প্ৰৱাহৰ ধাৰৰ্ান াৰ

ৰা শতোঁৰ বাল ফন্ধু শওনথশৰন চনঙন ঈশঠ অশহল৷

প্ৰশত অওৃে লহশঙল৷ শনচৰ A.C.-শফনৰাধী ভতসভূ হও

শ ঙলাআ

সম্ভাৱয

শওাম্পানীৰ ভানু হৰ ভাচত সফলবানৱ ুনঃপ্ৰশতশষ্ঠত

বাৱহতা ঈলশব্ধ ওশৰ শওনথশৰন অতঙ্কত ওম্পভান

ওশৰফৰ শনাৱাৰাৰ ফানফআ হনতা শফদু যতৰ ফযৱসাৰ

লহ ঈশঠল৷

প্ৰশত

ওশৰফলল

নলাৱা

ওাভন াৰ

শনঙ অত্মশফশ্বাসী শ ঙলাআ শতোঁৰ

এশিঙনন

অওষকৰ্

শহৰুৱাআশঙল৷

অৰু

ৱনিষত শফদু যতৰ ফযৱসা এশৰ এশিঙনন শলা

হাতঔনননৰ শওনথশৰনৰ হাতত স্পিক ওশৰ শদনল৷

৭০

অওৰ শিাধন ওৰাৰ প্ৰওল্প এ াৰ লসনত চশড়ত লহ
শৰল৷
শৰৱতকী প্ৰৱাহৰ ধাৰৰ্ান াৰ চশৰনত লাব
ওৰা ‘শন ণ্ট’ অৰু ঈাচকন ওৰা ধনৰ সহাত
শ ঙলাআ ফযশিকত শওতনফাৰ অওাংক্ষা ূ ৰৰ্ৰ শদনি
অকফাশঢ়ল৷ ভানহাট্টানৰ এওাশধও ঠাআত শ ঙলাআ
শনচৰ

কনৱষৰ্াকাৰ

সাশচ

শওআফা া

শবনৱ

অশৱষ্কাৰ ওশৰনল৷ এআনফাৰৰ শবতৰত শ ঙলা ওল,
তাোঁৰশফহীন লফদু যশতওীওৰৰ্, বা ঘাশলত শদাশলত

প্ৰওল্পন াৰ নওল ফুশল শবশহত ওশৰশঙল৷ শ ঙলাআ

ঈৎাদও অশঙল প্ৰধান৷ শ ঙলাআ অশৱষ্কাৰ ওৰা

ভাওকশৰ্ও

শওআফা া

ঙশফঔনত

অকতলও িশিিালী ‘শিন্সশভ াৰ’ এ া শনভকাৰ্ৰ ওথা

ভননাগ্ৰাহীলও ঈস্থান ওৰা লহনঙ৷ তাৰ শবতৰত -

বাশফনল৷ শওন্তু শতোঁৰ শফশননাকওাৰী ভককানন শ ঙলাৰ

শৰভ’

প্ৰওল্পৰ ফানফ শতশৰি থক-সাহাময শদফলল ভাশন্ত

শবনৱ

শৰশি’

ওভকৰ

ওি’ল,

শনদিকনও
ও’ল’ৰাি’

শৰংচ,

ৱানিকনক্লাআপ অশদ৷

ঈশঘত

প্ৰতু যত্তৰ

শদাৰ

প্ৰতযািানৰ

হ’ল৷ সনানৰ প্ৰওল্পন াৰ ফানফ থক-সাহাময শফঘাশৰ

শ ঙলাৰ চীৱনৰ এ া দু বকাকযচনও ক্ষৰ্ও

শ ঙলাআ ৰৱতকী াোঁঘ া ফঙৰত শচ.শ.ভককানলল

ঙশফঔনত ঈস্থাশত ওৰা লহনঙ৷ ১৮৯৫ ঘনৰ ১৩

িাঙঔনতলও শধও নু নৰাধসূঘ ও শঘশঠ শপ্ৰৰৰ্

ভাঘক৷

শ ঙলাৰ

ওশৰশঙল৷ শচ.শ.ভককানৰ শফনাকৰ শঙত শ ঙলাআ

কনৱষৰ্াকাৰন াও প্ৰওাণ্ড শগ্নশিঔাআ অগুশৰ ধশৰনল৷

শঘশঠ শলশঔফলল ধশৰনল শতোঁৰ ুত্ৰ শচও ভককানলল৷

শ ঙলাৰ প্ৰাৰ্তলও অনান শওঙুভান গুৰুত্বূ ৰ্ক

এআ সভৰ শবতৰনত ভাওকশৰ্ন শতোঁৰ অশৱষ্কাৰৰ

নশথ, অশহক অৰু সোঁচুশল বস্ভীবূ ত হ’ল৷ চু আৰ এআ

চশৰনত চনাচাত অৰু প্ৰবাৱিালী লহ শৰল৷

তাণ্ডনৱ শ ঙলাও ভানশসওবানৱ মনথে হতাি ওশৰ

‘তাোঁৰশফহীন শৰফহন’ ওৰা প্ৰথভচন ফযশি শহঘান

তু শলশঙল৷ হতািগ্ৰস্ততাৰ ৰা ঈলশ

ভাওকশৰ্ও সওনলানৱ শঘশন ানল৷

ঙাঈথ

শপপথ্

এশবশনঈশস্থত

অশহ শ ঙলাআ

শনচৰ কনৱষৰ্াকাৰ হাঈস্টনৰ দু া ভহলাত শনভকাৰ্

শ ঙলাৰ

ওশৰশঙল৷

অওাংশক্ষত

সাপলযৰ

সন্মু ঔত

শহগাৰ লহ শথ শদনলশহ সংফাদ ভহলৰ এওাংি ভানু হ৷
শচ.শ.ভককানৰ ৰা শাৱা ধন ঔ ু ৱাআ

শতোঁনলানও শ ঙলাৰ প্ৰওল্পও ‘বুৱা’ অঔযা শদনল৷

১৯০১ ঘনত শ ঙলাআ এ া ফৃহৎ প্ৰওল্প হাতত ল’শল৷

এআনফাৰ শফনভচাশলন শ ঙলাৰ অশৱষ্কাৰৰ কশত

তাোঁৰশফহীন শৰফহন৷ আাৰ ফানফ প্ৰনাচন লহশঙল

শস্তশভত

এ া

শনভকাৰ্ওামক ফন্ধ হ’ল৷ শসশনন িভাৎ ধাৰত শাত

সু ঈচ্চ

‘ৱানিকনক্লাআপ

াৱাৰ-মাৰ
াৱাৰ’৷

শনঈ

নাভ

ৰঔা

লহশঙল

আওকৰ শ্ব’ৰহ’ভত

শমাৱা

ওশৰ
শ ঙলাআ

তু শলনল৷

১৯০৫

ৱনিষত

ঘনত
ধাৰ

প্ৰওল্পৰ
ভাশৰফলল

শ ঙলাৰ এআ প্ৰওল্প অৰম্ভ হ’ল৷ শসআসভনত ভাওকশৰ্

‘ৱানিকনক্লাআপ’ৰ সম্পশত্ত ফন্ধওত শদফলকীা হ’ল৷

নাভৰ শফঔযাত শফজ্ঞানীচননা শঠও শতনন এ া প্ৰওল্পৰ

১৯১৫ ঘনত শ ঙলাআ এআ সম্পশত্ত শহৰুৱানল অৰু

ৰূাৰ্নত ফযস্ত

১৯১৭ ঘনত সভস্ত প্ৰওল্প ধ্বংস ওশৰ শদা হ’ল৷

অশঙল৷ শ ঙলাআ মাও শতোঁৰ

৭১

‘দা শঙনি

ৱ শনও’লা শ ঙলা’ৰ ঙশফঔনত

চীৱনন া

মান

ওশৰশঙল,

শ ঙলাৰ

বাৱ-বংকী,

শ ঙলাৰ চীৱনৰ এআ সভনঙাৱাললনও ঈস্থাশত

শবফযশি-শসআ সওনলা শদিনত সদানআ এও ৰহসযৰ

ওৰা হ৷ অঘলনত ঙশফৰ সভগ্ৰ ওাশহনী শহান লৰ

প্ৰনল অশঙল৷ ভানু হৰ ফানফ শ ঙলা ৰভ শওৌতূ হল

শওাঠাত ফশহ ফৃদ্ধ শ ঙলাআ ওশৰ থওা তীত-

অৰু অশ্বমকৰ ওাৰৰ্ লহ শৰশঙল৷ শসআ শওৌতূ হল

শসাোঁৱৰৰ্নহ৷ ঙশফঔনত শননদঔুঈৱা ফহুনওআ া খ না-

অৰু অশ্বমক অশচনওাশত ভাৰ শমাৱা নাআ৷

শৰখ নাআ শ ঙলাৰ চীৱনৰ গুৰুত্বূ ৰ্ক ংি দঔল

১৯৪৩ ঘনৰ ৭ চানু ৱাৰীত শনঈ আওক

ওশৰ অনঙ৷

শহান লৰ ৩৩২৭ নং শওাঠাত এশলঙ ভ’নাকহান নাভৰ

শ ঙলাৰ ফযশিত্বত শওঙুভান এনন লফশিেয

ফনওৰা

ভশহলাকৰাওীন

শ ঙলাৰ

লৰ-ঘৰ

অশঙল,শমনফাৰ অন ভানু হৰ ফযশিত্বত ঔুফ ওনভআনহ

িৰীৰন া ঈদ্ধাৰ ওনৰ৷ শ ঙলাআ শতোঁৰ শওাঠাৰ

শৰলশক্ষত লহশঙল৷ শতনন এ া লফশিেয অশঙল-

দু ৱাৰত

শ ঙলাআ

শওাননাশদননআ

ওৰভদকন

নওশৰশঙল৷

শথাৱা

"do

not

disturb"ৰ

ভানু হৰ

লকত

ওাকচশঔলাও

ওেসশহষ্ণু

শ ঙলা

ভশহলাকৰাওীন এআ দৃ িয শদঔা ানল, শমঔন ওাকচ

শফফাশহত অশঙল৷ শফফাহ সম্বন্ধত শ ঙলাৰ বাষয

দু শদন অকনতআ শতোঁৰ দু ৱাৰত নলাভাআ লথশঙল৷

অশঙল অনভাদচনও৷ শতোঁ লওশঙল-‚I do not

স্বাস্থযৰীক্ষাৰ ন্তত শাহৰলল অশহল-‘Coronary

think

great

Thrombosis’নাভৰ শৰাকত অিান্ত লহ শ ঙলাৰ

have been made by

ভৃতু য খশ নঙ৷ ভৃতু যৰ সভত শ ঙলাৰ ফস অশঙল

you

can

inventions that

শওাননা

অোঁশৰ

তযন্ত

name

many

married man.‛
শফশবন্ন

অওাৰ্ ওশৰ শসাভাআ মাোঁনতনহ

৮৬ ফঙৰ৷
খাত-প্ৰশতখাত,শফতওক

অৰু

এআদনৰআ সফকওালৰ এচন ভহান থঘ

সংখানতনৰ শৰূ ৰ্ক শ ঙলা ভানু হচন ফহুতনৰ বাষাত

ল্পঔযাত শফজ্ঞানী শনও’লা শ ঙলাৰ চীৱনৰ ৱসান

ৰহসযভ অশঙল৷ শতোঁ শমধৰনৰ্ শঘন্তা-ঘঘকা ওশৰশঙল,

খন ৷

শমধৰনৰ্ শতোঁ অশৱষ্কাৰৰ সূত্ৰসভূ হ লাব ওশৰশঙল,
শমধৰনৰ্ ভানু হৰ লকত বাৱ-শফশনভ ওশৰশঙল, শমদনৰ

৭২

