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ভেভ বমকপ্রা

জজবে পবরববেবশ ববেবেতর্তবনর ধপ্রারপ্রায় নতল ন নতল ন জজীববের লযমন উদ্ভবে হয়
লতমবন সমবয়র সপ্রাবথ সপ্রাবথ অবনক জজীবেবক পবরববেশ লথবক হপ্রাবরবয় 
যপ্রায়। লকপ্রান একবটি জজীবে-পজপ্রাবতর এভেপ্রাববে পবরববেশ লথবক চজীরতবর 
মলবছ যপ্রাওয়প্রাবক আমরপ্রা বেবল পজপ্রাবতর ববেললবপ। ববেবেতর্তবনর একটিপ্রা 
স্বপ্রাভেপ্রাববেক পবক্রিয়প্রা বহবসববেই ববেলল বপবক ধরপ্রা যপ্রায়। পগবথবেজীর জজবে 
ইবতহপ্রাবস বকছল পজপ্রাবত ববেললপ হবয়বছ বেবলই অনন বকছল বভেন পজপ্রাবতর
জজীববের উদ্ভবে এবেসং বেসংশবেগবদ হবয়বছ। তববে এখপ্রাবন লযই ববেলল বপর কথপ্রা
বেলবছ লসটিপ্রা হল পপ্রাকগ বতকভেপ্রাববেই পবরববেবশর সপ্রাবথ খপ্রাপ খপ্রাওয়প্রাবত নপ্রা
লপবর বেপ্রা লকপ্রান পপ্রাকগ বতক দভবযর্তপ্রাবগ পগবথবেজী লথবক হপ্রাবরবয় যপ্রাওয়প্রা। বকন
বেনপ্রাপপ্রারটিপ্রা একটিল  অননরকমভেপ্রাববে বচনপ্রা করবত হয় যখন জজীববের 
ববেবেতর্তবনর ইবতহপ্রাবস আমরপ্রা মপ্রানলবষের আধলবনকপ্রায়নবক লযপ্রাগ কবর।

নগবর বেপ্রাস করপ্রা আমপ্রাবদর ঘবরর চপ্রারবদবক লকন করবল লদখববেন 
পপ্রায় সবেটিল কল ই কগ বত্রিম। ঘবরর বজবনসপত্রি আমরপ্রা পবরববেশ লথবক 
উপপ্রাত বনবয় হয় একজপ্রায়গপ্রায় জবড়প্রা কবরবছ, নপ্রাহয় পবরবেতর্তন কবর বেপ্রা
সমভণর্ত নতল নভেপ্রাববে জতবর কবরবছ কগ বত্রিমভেপ্রাববে। দলইটিপ্রাই কগ বত্রিম পবক্রিয়প্রা।
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লতমবন কলকপ্রারখপ্রানপ্রা, অবফিস, গপ্রাবড়, রপ্রাসপ্রা সবেবকছলই কগ বত্রিম। মপ্রানলবষের
নগরপ্রায়ন, আধলবনকপ্রায়বনর একবটি অপবরহপ্রাযর্ত ববেষেয় পবক্রিয়প্রাগুবল। 
অথর্তপ্রাৎ মপ্রানলষে বদন বদন পগবথবেজীজলবড় অবনক কগ বত্রিম পবরববেশ জতবর 
করবছ। আর এর ফিবল যপ্রা হয় তপ্রা লতপ্রা সবেপ্রাই জপ্রাবননই- পগবথবেজীর 
পপ্রাকগ বতক অবেসপ্রাটিপ্রা আর বঠিক একইরকম পপ্রাকগ বতক থপ্রাবকনপ্রা। আবেপ্রার 
মপ্রানলষে বনবজর বেলবদমতপ্রা-উদ্ভপ্রাবেন বদবয় বনবজর পপ্রাকগ বতক ববেবেতর্তনবকও 
বনয়ন্ত্রণ করবছ। লযমন, পগবথবেজীর জনসসংখনপ্রা এত ববেপলল পবরমপ্রান 
হওয়প্রার কপ্রারন আমরপ্রা আধলবনক বচবকৎসপ্রাবেনপ্রাবেসপ্রা, চপ্রাষেপ্রাবেপ্রাদ, 
স্বপ্রাসনকরভেপ্রাববে লবেবেঁবচ থপ্রাকপ্রাটিপ্রাবক গ্রহণ কবরবছ। তপ্রাই, বেনপ্রাপপ্রারটিপ্রা 
অবনকটিপ্রা হবয় লগবছ পকগ বতর উপর লখপ্রাদকপ্রাবর। বকন ভেপ্রাবেবত পপ্রাবরন,
লকপ্রান জজীববের যবদ মপ্রানলবষের মত বেলবদমতপ্রা হয় তববে লস পকগ বতবক 
বনবজর মত কবর শপ্রাসন করবত চপ্রাইববেই, স্বপ্রাভেপ্রাববেকভেপ্রাববেই। তপ্রাইনপ্রা?

বকন এই কগ বত্রিমভেপ্রাববে পকগ বতবক বনয়ন্ত্রণ করপ্রার ফিবল পবরববেবশ 
ববেরূপ পবতবক্রিয়প্রা পড়বছ লসটিপ্রাবতপ্রা বেলঝবতই পপ্রারবছন। উদপ্রাহরণ বদবয়
বেবল। আমপ্রাবদর নগবর লবেবেঁবচ থপ্রাকপ্রার জনন খবনজ লতল পবয়প্রাজন। 
এই অবনকগুবল লতলখবন সমলবদ্রের বনবচ অবেবসত। আবেপ্রার মহপ্রাবদশ 
লথবক মহপ্রাবদবশ লতল পবরবেহন করপ্রা হয় ববেরপ্রাটি ববেরপ্রাটি জপ্রাহপ্রাবজ 
কবর। এবদর লযবকপ্রান একবটি দভঘর্তটিনপ্রা সমলবদ্রের পপ্রাণজীবক পচন 
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হুমবকর সমলখজীণ কবর। মপ্রাছ, পপ্রাবখ, অনননন জজীবে মপ্রারপ্রা যপ্রায় গণহপ্রাবর।
অথর্তপ্রাৎ আমপ্রাবদর উতবরপ্রাতর আধলবনকপ্রায়বনর পবয়প্রাজন অনন জজীববের 
জনন হুমবকর সমলখজীন হবত পপ্রাবর।আর এই ধপ্রারপ্রাবতই লযই পশ্নটিপ্রা 
আবস লসটিপ্রা হল আমরপ্রা বক এই বেনপ্রাপপ্রারটিপ্রা উবপকপ্রা কবর বনবজবদর 
আধলবনকপ্রায়ন কবরই যপ্রাবে নপ্রাবক সবচতন হবে। বেগহৎ এবেসং জবটিল 
মবসবষ্কের ফিবল মপ্রানলবষের লযমন দপ্রারুন বেলবদমতপ্রা লতমবন তপ্রার 
আবরকবটি বজবনস আবছ- 'লচতনপ্রা'। আমরপ্রা অনন লবেবশরভেপ্রাগ জজীববের 
মত নই। মবসষ্কে আমপ্রাবদরবক ভেপ্রাবেবত বেপ্রাধন কবর, অননজজীববের পবত 
সহপ্রানলভেভ বত জতবর কবর। লসজনন বনবজর লপপ্রাষেপ্রা কল কল রবটি-ববেড়প্রালবটি-
পপ্রাবখবটি মপ্রারপ্রা লগবল আমরপ্রা কপ্রাবেঁবদ, কষ পপ্রাই। শুধল বনবজবদর কথপ্রা 
ভেপ্রাবেবল মপ্রানলবষের তপ্রাই চবলনপ্রা। বেরসং পগবথবেজীর সবে জজীবে বনবয় ভেপ্রাবেপ্রাটিপ্রা 
আমপ্রাবদর দপ্রাবয়বতর মবধন পবড়। কপ্রারন জজীবেজপ্রাগবতবকভেপ্রাববে আমরপ্রা 
এই পগবথবেজীর অবভেভেপ্রাবেক। মপ্রানলষে শুধল মপ্রানলষে বনবয়ই জগবত বেপ্রাবেঁবচনপ্রা; 
এর ফিল ল, পপ্রাবখ, গরু, ঘপ্রাস, গপ্রাছ, মপ্রাছ বনবয়ই আমপ্রাবদর লবেবেঁবচ থপ্রাকপ্রা। 
এটিপ্রা বেলঝবত নপ্রা পপ্রারবল বনবজবদরবক পকগ বতর আবরকটিপ্রা মপ্রাত্রি 
লবেপ্রাধহজীন পপ্রাণজী ছপ্রাড়প্রা আর বকছল ভেপ্রাবেবত পপ্রাবরনপ্রা। বঠিক লসজননই, 
আমপ্রাবদর কপ্রারবণ লকপ্রান জজীববের ববেলল বপবক বেপ্রা তপ্রার ববেললবপর 
সমপ্রাবেনপ্রাবক গুরুত বদবত হববে। 'ববেবেতর্তবনর ধপ্রারপ্রাবেপ্রাবহকতপ্রায় আমরপ্রা 
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এরকম, আধলবনকপ্রায়ন আমপ্রাবদর হববেই, ফিবল জজীববের ববেলল বপ ঘটিবল 
লসটিপ্রা ববেবেতর্তবনরই অসংশ' এরকম ভেপ্রাবেপ্রার অবেকপ্রাশ নপ্রাই। 

অবেশন লযভেপ্রাববেই ববেললবপ ঘটিল ক নপ্রা লকন, পগবথবেজীজলবড় ববেজপ্রানজীরপ্রা 
বনবজর লদবশর ববেবভেন ববেললপ পপ্রাণজীবক বফিবরবয় আনবত লচষপ্রা 
করবছন। আইববেক লথবক শুরু কবর লডপ্রাবডপ্রা, বেনপ্রাঙ লথবক শুরু কবর 
মনপ্রামথ। ভেপ্রাবেবছন বক দপ্রারুনটিপ্রাই নপ্রা হববে যবদ আবেপ্রার একবটি মনপ্রামথ 
ঘলবর লবেড়প্রায় উতর কপ্রানপ্রাডপ্রার বেরবফি!

আমপ্রাবদর লদবশও বেহু পপ্রাণজী ইবতমবধনই ববেললপ হবয় লগবছ বেপ্রা ববেলল বপর
পবথ। লযমন, সরুঠিল বেঁবটি শকল বনর কথপ্রা বেলপ্রা যপ্রায়। গরুবক একধরবনর 
ঔষেধ খপ্রাওয়প্রাবনপ্রার ফিবল শকল নগুবল গরুর হপ্রাড় লখবত বগবয় মপ্রারপ্রা যপ্রায়।
আমপ্রাবদর লদবশ ববেললপ পপ্রাণজী বফিবরবয় আনপ্রার মত পবক্রিয়প্রাগুবলর 
সলববেধপ্রা লনই, আর বেনপ্রাপপ্রারটিপ্রা কতটিপ্রা জবটিল লসটিপ্রা এই ললখপ্রাবটি পবড় 
বেলঝবত পপ্রারববেন। তপ্রাই, ববেললপ হওয়প্রার আবগই তপ্রাবদরবক বেপ্রাবেঁচপ্রাবত 
এবগবয় আসলন। লদশজীয় জজীববের সসংখনপ্রা, পপ্রাবপসপ্রান বনবয় পযর্তপ্রাপ তথন 
সসংরকবণর অভেপ্রাবেও আমপ্রাবদর আবছ। এমন যবদ হয়- বনবজর 
এলপ্রাকপ্রার লকপ্রান জজীবেবক যবদ আবগ লদখবতন, বকন এখন লদখবছন নপ্রা
তববে সসংবশ্লিষ পপ্রাণজী গববেষেণপ্রা লকবন্দ্রের নজবর আনলন, বলখলন। আমপ্রাবদর
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জজীবেবক আমরপ্রা নপ্রা বেপ্রাবেঁচপ্রাবল লক বেপ্রাবেঁচপ্রাববে বেললন? আমপ্রাবদর লদবশর বেপ্রায়ল-
মপ্রাবটি-পপ্রাবনবত তপ্রাবদরও লয মপ্রানলবষের মত সমপ্রান অবধকপ্রার।

খপ্রান ওসমপ্রান

টিবরবনপ্রা, কপ্রানপ্রাডপ্রা

বডবসম্বর ২০, ২০১৩
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জজীববের ববেললবপ ১
আইববেক এর বফিবর আসপ্রা

ববেললপ হবয় যপ্রাওয়প্রা পপ্রাণজী বক বফিবরবয় আনপ্রা যপ্রাববে?

লস্পেবনর এক বেনন ছপ্রাগল পজপ্রাবত- নপ্রাম 
বেলকপ্রাবডর্তপ্রা বেপ্রা Pyrenean ibex। গবড় 
পপ্রায় ১০০ লকবজ ওজবনর ববেশপ্রালপ্রাকগ বতর 
এই পপ্রাণজী হপ্রাজপ্রার হপ্রাজপ্রার বেছর ধবর 
বেসবেপ্রাস 
কবরবছ পপ্রাইবরবনয়প্রান পবের্তবত। লস্পেন 
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এবেসং 
ফপ্রান লক ভেপ্রাগ করপ্রা এই পবের্তবতর খপ্রাবেঁবজ খপ্রাবেঁবজ, চড়প্রাই উৎরপ্রাইবয় ঘপ্রাস-
পপ্রাতপ্রা লখবয় পচন ঠিপ্রানপ্রাবতও লবেবেঁবচ থপ্রাকবতপ্রা এই পপ্রাণজী। 
'থপ্রাকবতপ্রা' বেলবছ কপ্রারন তপ্রারপ্রা আর একজনও লবেবেঁবচ লনই, খলবে 
সম্প্রবতই ববেললপ হবয় লগবছ। ঠিপ্রানপ্রা তপ্রাবদর কপ্রাবেল করবত নপ্রা পপ্রারবলও 
বেনলক 
মলবছ বদবয়বছ ববেললপ নপ্রা হওয়প্রা পযর্তন লশষে পপ্রাণজীবটিবকও।

মপ্রানলবষের নগশসংসতপ্রার বশকপ্রার এই পপ্রাণজীগুবলর উপর ১৯৮৯ সপ্রাবল
ববেজপ্রানজীরপ্রা সপ্রাবভের্ত কবর লবের কবরবছবলন লয এইসবে পবের্তবত আর মপ্রাত্রি
একডজন ছপ্রাগল লবেবেঁবচ আবছ। বঠিক তপ্রার দশবেছর পর মপ্রাত্রি একটিপ্রা
লবেবেঁবচ বছল। পপ্রাণজীবটির নপ্রাম ববেজপ্রানজীরপ্রা বদবয়বছবলন- লসবলয়প্রা। পপ্রাণজীবটির
গবতববেবধ  লকন করপ্রার জনন একবদন ফিপ্রাবেঁবদ লফিবল ধবর বনবলন তপ্রারপ্রা
এবেসং গলপ্রায় একটিপ্রা লরবডও টপ্রানবমটিপ্রার বদবয় আবেপ্রার পপ্রাহপ্রাবড় লছবড়
বদবলন। সবেবকছল বঠিকঠিপ্রাক চলবছল,  বসবলয়প্রার কপ্রাছ লথবক বসগনপ্রাল
আসবছল তপ্রার নড়প্রাচড়প্রা,  অবেসপ্রান পবরবেতর্তবনর। বকন ৯ মপ্রাস পবর
হঠিপ্রাৎ একবদন লদখপ্রা লগল লরবডও বসগনপ্রালবটি একজপ্রায়গপ্রায় সজীর হবয়
আবছ,  নড়প্রাচড়প্রা করবছ নপ্রা। বসগনপ্রাল ধবর ধবর খল বেঁজবত খল বেঁজবত
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ববেজপ্রানজীরপ্রা লশষেপযর্তন লপবলন লসবলয়প্রাবক। ধ্ববস যপ্রাওয়প্রা একটিপ্রা ববেশপ্রাল
গপ্রাছ এর বনবচ চপ্রাপপ্রা পবড় আবছ লসবলয়প্রা,  মগত। লসবলয়প্রার মরবণর
সপ্রাবথ সপ্রাবথ এই বেলকপ্রাডর্ত পজপ্রাবতর জজীবেবটির ববেললবপ ঘটিল পগবথবেজী
লথবক।

বকন লসবলয়প্রার লকপ্রাষেগুবল বেপ্রাবেঁবচবয় রপ্রাখপ্রা হবয়বছল যপ্রারপ্রাবগপ্রাযপ্রা এবেসং
মপ্রাবদ্রেদ এর দলইবটি গববেষেণপ্রাগপ্রাবরর লকপ্রাষে সসংরকবণর সপ্রাবন। আইববেক
লক বফিবরবয় আনবত ববেজপ্রানজীরপ্রা এক অবভেনবে পবজবক্টের সভচনপ্রা
করবলন। লকপ্রাষেগুবল লথবক বডএনএ বনবয় লসটিপ্রা একধরবনর ছপ্রাগবলর
বডম্ববকপ্রাবষে পবতসপ্রাপন কবর ছপ্রাগলগুবলর গবভের্ত সপ্রাপন করবলন। এই
ছপ্রাগলগুবলবক লসজনন বেলপ্রা হয় surrogate mother।

৫৭বটি মপ্রা এর মবধন মপ্রাত্রি ৭বটি গভের্তধপ্রারণ করবলপ্রা। আর এই ৭বটির
মবধন ৬বটির আবগই গভের্তপপ্রাত হবয় লগল। বকন একটিপ্রা মপ্রা (মপ্রা টিপ্রা বছল
আইববেক এবেসং ছপ্রাগবলর হপ্রাইবব্রিড)  গবভের্ত বশশু আইববেক লক ধবর
রপ্রাখল লশষে পযর্তন। পপ্রায় ২ লকবজ ওজবনর একটিপ্রা আইববেক বশশু
জন বদল।
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আইববেক বশকপ্রাবরর একবটি ছববে। হপ্রাবসনপ্রাজ্জ্বল বশকপ্রারজী। বনবজবদর

লপ্রাভে বেপ্রা আনবনর জনন পবরববেবশর বক কবত করবছন লসটিপ্রা বক
লবেপ্রাবঝন এরপ্রা?
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বকন জনপ্রাবেপ্রার সবঙ সবঙই
ববেজপ্রানজীরপ্রা লদখবত লপবলন
লয বশশুবটি শপ্রাস বনবত
পপ্রারবছনপ্রা আর তপ্রার বজহপ্রা
বেপ্রাইবর লবেবরবয় আবছ। শপ্রাস
বনবত সপ্রাহপ্রাবযনর অবনক
লচষপ্রার পরও মপ্রাত্রি ১০ বমবনটি
পবরই মপ্রারপ্রা লগল সদন
ববেললবপ লথবক বফিবর আসপ্রা
আইববেক। পবর পরজীকপ্রা
কবর লদখপ্রা লগল লয বশশু
আইববেবকর ফিল সফিল বসর
একটিপ্রা অসংশ লবেবড় ববেশপ্রাল
আকপ্রার ধপ্রারণ কবরবছল। এই
অসংশটিপ্রা অবনকটিপ্রা যকগ বতর
মত থলথবল মপ্রাসংসবপন হবয়
বগবয়বছল। ববেজপ্রানজীবদর
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আসবল বকছলই করপ্রার বছলনপ্রা। এখন পশ্ন হল,  লকপ্রান করবত লচষপ্রা
করপ্রার বসদপ্রানটিপ্রা বক তববে ভেল ল বছল?

এবেপ্রার বেপ্রাসংলপ্রাবদবশর এক ববেললপপপ্রায় 
পজপ্রাবতর বদবক নজর লদই। নপ্রাম 
সরুঠিল বেঁবটি শকল ন বেপ্রা Slender billed

vulture। এর ববেলল বপর কপ্রাছপ্রাকপ্রাবছ 
লপপৌঁছপ্রাবনপ্রার কপ্রারন অদ্ভলত। 
ডপ্রাইবকপ্রাবফিনপ্রাক নপ্রামক গরুবক 
খপ্রাওয়প্রাবনপ্রার একটিপ্রা ওষেলবধর কপ্রারবণ পপ্রায় 
ববেলল বপর পবথ এই শকল ন। গরুবক 
ওষেলধবটি খপ্রাওয়প্রাবনপ্রা হয় বেনপ্রাথপ্রানপ্রাশক 
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বহবসববে। বকন শকল ন যখন মরপ্রা গরুর হপ্রাড় লথবক মপ্রাসংস খপ্রাওয়প্রার 
লচষপ্রা কবর তখন এই ওষেলধও খপ্রায়। ডপ্রাইবকপ্রাবফিনপ্রাক শকল বনর বকডবন 
নষ কবর লদয়।

আইববেক পগবথবেজীর হপ্রাবরবয় যপ্রাওয়প্রা    পপ্রাণজীবদর তপ্রাবলকপ্রায় শুধল একবটি 
নপ্রাম। dodo, great auk, thylacine, Chinese river dolphin, 

passenger pigeon, imperial woodpecker- সবেই ববেললপ, এবেসং 
সবেগুবলরই ববেলল বপর কপ্রারণ মপ্রানলষে। পগবথবেজীর আরও বেহু পপ্রাণজী ববেললবপর
পবথ- ববেবভেন পজপ্রাবতর পশু, পপ্রাবখ, মপ্রাছ। ললপ্রানসপ্রাম জজর্ত নপ্রাবমর 
কচ্ছপবটির কথপ্রা লতপ্রা জপ্রাবননই। বনবজর উপ-পজপ্রাবতর একমপ্রাত্রি পপ্রাণজী 
বহবসববে লবেবেঁবচ বছল পগবথবেজীবত। গত বেছর জলন মপ্রাবস বনবজর 
মগতল নবেরবণর সবঙ সবঙ তপ্রার উপ-পজপ্রাবতরও ববেলল বপ ঘটিপ্রায় জজর্ত।

এসবে ববেললপ পপ্রাণজীবক বক বফিবরবয় আনপ্রা যপ্রাববে?

বফিবরবয় আনপ্রার পরও বক আমরপ্রা এবদর বটিবকবয় রপ্রাখবত পপ্রারববেপ্রা?

নপ্রাবক আবেপ্রার হপ্রাবরবয় যপ্রাববে?
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সভত্রিত ১)http://ngm.nationalgeographic.com/2013/04/125-species-
revival/zimmer-text
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জজীববের ববেললবপ ২ 
গনপ্রাবষ্ট্রিক ব্রুবডসং বেনপ্রাঙ এর বফিবর আসপ্রা 

ববেললপ হবয় যপ্রাওয়প্রা পপ্রাণজী বক বফিবরবয় আনপ্রা যপ্রাববে?

১৯৭২ সপ্রাল, অবস্ট্রেবলয়প্রার 
কল ইনলনপ্রাবনর পবের্ততমপ্রালপ্রায় 
একধরবনর বেনপ্রাঙ খল বেঁবজ 
পপ্রাওয়প্রা লগল। পপ্রাণজীববেদরপ্রা 
লভেববেবছবলন- বেনপ্রাঙ পজপ্রাবতর
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অবনকগুবল 
সদবসনর মবধন আবরকবটি সদসন মপ্রাত্রি লযপ্রাগ হল। তখনও লবেপ্রাঝপ্রা 
যপ্রায়বন এই বেনপ্রাবঙর মপ্রাহপ্রাত!

দলইবেছর পর, অথর্তপ্রাৎ ১৯৭৪ সপ্রাবল, এই বেনপ্রাঙ পজপ্রাবত বনবয় কপ্রাজ 
করবত বগবয় এক অদ্ভলত বজবনস লদবখ চমবক উঠিবলন এবডবলড 
ববেশববেদনপ্রালবয়র পবফিসর মপ্রাইক টিপ্রাইলপ্রার। বতবন খল বেঁবজ লপবলন এই 
বেনপ্রাবঙর বেসংশধপ্রারবণর এক অদ্ভলত উপপ্রায়। বেনপ্রাঙবটি তপ্রার মলখ বদবয় বেপ্রাচপ্রা
পসবে করবছ! আসবল বনবজর পপ্রাকসলজীবক গবভের্ত রূপপ্রানবরর এক 
দপ্রারুন কমতপ্রা বেনপ্রাঙবটির আবছ। বেনপ্রাঙবটির নপ্রাম তপ্রাই বদবলন গনপ্রাবষ্ট্রিক 
ব্রুবডসং বেনপ্রাঙ (gastric-brooding frog)।

আসবল বডম পপ্রাড়প্রার পর বেনপ্রাঙবটি তপ্রার বডমবক বগবল লফিবল। বকন
ঝপ্রাবমলপ্রা হল,  পপ্রাকসলজীবত থপ্রাবক খপ্রাদন ভেপ্রাঙপ্রার ববেবভেন রপ্রাসপ্রায়বনক।
এবদর মবধন সবেবচবয় পবেল এবেসং কপ্রাযর্তকরজী হল হপ্রাইবডপ্রাবকপ্রাবরক
এবসড। বকন বডম লগলপ্রার সমবয়ই বেনপ্রাঙ মপ্রা লপবটির মবধন
হপ্রাইবডপ্রাবকপ্রাবরক এবসড বেপ্রানপ্রাবনপ্রা বেন কবর লদয়, লযন তপ্রার বশশুবক লস
বনবজই হজম নপ্রা কবর লফিবল!  পপ্রায় ২০ লথবক ২৫ টিপ্রা বশশু
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(লটিডবপপ্রাল)  একসপ্রাবথ পপ্রাকসলজীবত ভ্রূণ লথবক লবেবড় উঠিবত পপ্রাবর।
পরবেতর্তজী ৬ সপপ্রাহ মপ্রা বকছলই খপ্রায়নপ্রা। তপ্রার পপ্রাকসলজী এতই বেড় হবয়
যপ্রায় লয ফিল সফিল স বেন হবয় যপ্রায়। তখন বনবজর তক বদবয়
শপ্রাসপশপ্রাবসর কপ্রাজ চপ্রালপ্রায় বেনপ্রাঙ মপ্রা। সবেবশবষে বেবম কবর লবের কবর
লদয় পভণর্তপ্রাঙ বেনপ্রাঙ বশশুগুবলবক।

যখন এই বেনপ্রাঙগুবলর খবের পগবথবেজীজলবড় পপ্রাণজীববেদবদর কপ্রাবছ লপপৌঁছপ্রাবলপ্রা
তপ্রারপ্রা ববেশপ্রাসই করবত পপ্রারবছবলন নপ্রা এমনটিপ্রা হবত পপ্রাবর। তপ্রাবদর
কপ্রাবছ বেনপ্রাপপ্রারটিপ্রা অবনকটিপ্রা লযন সপ্রাইফিপ্রাই ছববের মত। বেপ্রারবেপ্রার পরজীকপ্রা
কবর তপ্রারপ্রা বনবশ্চিত হবলন। এই বেনপ্রাবঙর অদ্ভলত কমতপ্রা বেনপ্রাবেহপ্রার কবর
মপ্রানলবষের গনপ্রাবষ্ট্রিক আলসপ্রার সপ্রারপ্রাবনপ্রা যপ্রায় বকনপ্রা লসটিপ্রা বনবয় পরজীকপ্রায়
নপ্রামবলন বকছল ববেজপ্রানজী।

তববে ববেপবত ঘটিবলপ্রা অনন জপ্রায়গপ্রায়। ১৯৮১ সপ্রাবলর বদবক,  অথর্তপ্রাৎ
আববেষ্কেপ্রাবরর ১০ বেছর পরই হঠিপ্রাৎ এই বেনপ্রাঙ পবরববেশ লথবক উধপ্রাও
হবয় লগল। লশষে বেনপ্রাঙবটি লবেবেঁবচ বছল ১৯৮৩ পযর্তন একটিপ্রা
গববেষেণপ্রাগপ্রাবর। লসটিপ্রা মপ্রারপ্রা যপ্রাওয়প্রার সপ্রাবথ সপ্রাবথ এই পজপ্রাবতর ববেলল বপ
ঘটিল চজীরতবর।
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বকন পবরর বেছরই একটিপ্রা ভেপ্রাল খবের লপবলন ববেজপ্রানজীরপ্রা। একই
ধরবনর আবরকবটি নতল ন পজপ্রাবতর লখপ্রাবেঁজ পপ্রাওয়প্রা লগল
কল ইনলনপ্রানবডরই একবটি ননপ্রাশনপ্রাল পপ্রাকর্ত এ। বকন এই স্ববস লবেবশবদন
সপ্রায়জী হয়বন। পবররবেছরই এই পজপ্রাবতবটিও বনবশ্চিহ হবয় যপ্রায়,  লসই
সবঙ ববেললপ হবয় যপ্রায় গনপ্রাবষ্ট্রিক ব্রুবডসং বেনপ্রাঙ।

ইউবনভেপ্রাবসর্তবটি অফি বনউ সপ্রাউথ ওবয়ল্স এর ববেজপ্রানজী মপ্রাইক আচর্তপ্রার
ভেপ্রাবেবলন,  এইরকম দভলর্তভে একবটি পজপ্রাবত হপ্রাবরবয় যপ্রাওয়প্রা খলবেই
দলতখজনক। এবক পভনরজজীবেন দপ্রান করপ্রা যপ্রায় বকনপ্রা লভেববে লদখবত
হববে। লযই ভেপ্রাবেপ্রা লসই কপ্রাজ। বতবন লযপ্রাগপ্রাবযপ্রাগ করবলন লসই মপ্রাইক
টিপ্রাইলপ্রাবরর সবঙ,  বযবন পথম এই বেনপ্রাঙবটির অদ্ভলত কমতপ্রা আববেষ্কেপ্রার
কবরবছবলন। মপ্রাইক তপ্রার বফজপ্রার খল বেঁবজ লবের করবলন বেনপ্রাঙবটির বকছল
সসংরবকত বটিসলন।

বটিসলনগুবল লথবক বডএনএ লবের কবর আনবলন আচর্তপ্রার। এবেপ্রার একবটি
অনন বেনপ্রাবঙর বডম্বপ্রাণলবত বডএনএবটি ঢল কপ্রাবনপ্রার পপ্রালপ্রা। আচর্তপ্রার পছন
করবলন বেনপ্রাবরড বেনপ্রাঙ (barred frog),  একধরবনর অবস্ট্রেবলয় ভেভ বম
বেনপ্রাঙ (ছববে লদখলন)। অথর্তপ্রাৎ এই বেনপ্রাঙবটি লথবক বডম্বপ্রাণল লনয়প্রা হববে এবেসং
এই বেনপ্রাঙবটিই পরবেতর্তজী গনপ্রাবষ্ট্রিক ব্রুবডসং বেনপ্রাঙ বশশুর মপ্রা হববে। বেনপ্রাঙবটি
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লথবক বডম্ববকপ্রাষে লনয়প্রার পর এবেপ্রার লসই লকপ্রাবষের বডএনএ টিপ্রা নষ
কবর তপ্রাবত গনপ্রাবস্ট্রেক ব্রুবডসং বেনপ্রাবঙর বডএনএ পবতসপ্রাপবনর পপ্রালপ্রা
[পদবতবটির নপ্রাম somatic-cell  nuclear  transfer  (SCNT)]।
UV লরবডবয়শপ্রান বদবয় বডএনএ ধ্বসংস করপ্রা যপ্রায়। শতপ্রাবধকবেপ্রার লচষপ্রা
করপ্রার পর মপ্রাত্রি একবটি বডম্বপ্রাণলবত বডএনএ পবতসপ্রাপন করপ্রা লগল।
বকন লদখপ্রা লগল পবতবেপ্রারই গনপ্রাস্ট্রুবলশপ্রান (ভ্রূণ বেগবদর একটিপ্রা ধপ্রাপ)
এর সময় পযর্তন বেনপ্রাপপ্রারটিপ্রা আর এবগপ্রায়নপ্রা।

বেনপ্রাবরড বেনপ্রাঙ
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এটিপ্রা মপ্রাত্রি বছল বেনপ্রাঙবটি লকপ্রাবনসং এর পথম ধপ্রাপ। পভণর্তপ্রাঙ বেনপ্রাঙ 
পযর্তন লপবত আরও অবনক বেপ্রাধপ্রা অবতক্রিম করবত হববে। বকন আচর্তপ্রার
হপ্রাল লছবড় লদনবন। আশপ্রার কথপ্রা হল আসবল এবেছবরর (২০১৩) মপ্রাচর্ত
মপ্রাবস সফিলভেপ্রাববে ভ্রূণ জতবর করপ্রা বগবয়বছ যপ্রা একবটি মপ্রা বেনপ্রাবঙর গবভের্ত
সপ্রাপবনর জনন পস্তুত। এবেপ্রার একবটি পভণর্তপ্রাঙ গনপ্রাবষ্ট্রিক ব্রুবডসং বেনপ্রাঙ
পপ্রাওয়প্রার লচষপ্রা, লযমনবটি করপ্রা হবয়বছল আইববেক এর লকবত্রি। হয়বতপ্রা
অচজীবরই আমরপ্রা এমন বেনপ্রাঙ আবেপ্রার খল বেঁবজ পপ্রাববেপ্রা লযটিপ্রা আবেপ্রার তপ্রার
মলখ বদবয় পসবে করববে। বক মজপ্রার বেনপ্রাপপ্রারই নপ্রা হববে!
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লকপ্রান এক বশলজীর লচপ্রাবখ গনপ্রাবস্ট্রেক ব্রুবডসং বেনপ্রাঙ

বেপ্রাসংলপ্রাবদবশর ৫ পজপ্রাবতর বেনপ্রাঙ গত ২০০ বেছবর ববেললপ হবয় লগবছ।
জপ্রাডর্তবনর লকপ্রালপ্রা বেনপ্রাঙ Hoplobatrachus  crassus,  ছপ্রাগল ডপ্রাকপ্রা
বেনপ্রাঙ Occidozyga lima,  বেপ্রামন বেনপ্রাঙ Sphaerotheca breviceps,  শুকর
ডপ্রাকপ্রা বেনপ্রাঙ Humerana  humeralis,  সবেলজ ধপ্রানজী বেনপ্রাঙ Hylarana
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erythraea আরও বকছল আবছ তপ্রাবলকপ্রায় যপ্রারপ্রা পপ্রায় ববেলল বপর পবথ।
এবদরবক আমরপ্রা ছপ্রাড়প্রা বেপ্রাবেঁচপ্রাববে লক? ববেললপ পপ্রাণজী পভনর্তজজীববেত করবত
কত হনপ্রাপপ্রা লসটিপ্রা লতপ্রা লদখবলনই। আমপ্রাবদর লদবশ লসই লটিকবনকপ্রাল
সলববেধপ্রাও নপ্রাই। হপ্রাবরবয় যপ্রাওয়প্রার আবগই তপ্রাই বেপ্রাবেঁচপ্রাবত হববে। হপ্রাবরবয়
যপ্রাওয়প্রার কপ্রারণ খল বেঁজবত হববে। লসই অনলযপ্রায়জী বেনবেসপ্রা বনবত হববে।
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জজীববের ববেললবপ ৩
ববেললপ পপ্রাণজী বক বফিবরবয় আনপ্রা উবচত?

গত পববের্তর মপ্রাইবকল আচর্তপ্রাবরর কথপ্রা মবন আবছ লতপ্রা? আচর্তপ্রার,  বযবন
অদ্ভলত ধরবনর এক বেনপ্রাবঙবক পগবথবেজীবত বফিবরয়প্রা আনবত লচষপ্রা
করবছন?  এই আচর্তপ্রার মশপ্রাই একবেপ্রার একটিপ্রা বেকগ তপ্রায় বেবলবছবলন,
‘পবরববেবশর ভেপ্রারসপ্রামনতপ্রা বেলবত আসবল লকপ্রান বকছলর অবসত নপ্রাই।
ফিবসল লরকর্তড ঘপ্রাবেঁটিবত ঘপ্রাবেঁটিবত এই একটিপ্রা বজবনস অনতত আবম
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বশবখবছ।’ বতবন হয়বতপ্রা বেলবত লচবয়বছন, পবরববেবশ পবরবেতর্তন ঘবটি,
তপ্রার ফিলপ্রাফিল এবেসং সবেবকছলই পদপ্রাথর্তববেজপ্রাবনর নজীবত অনলযপ্রায়জী ঘবটি।
পবরববেশ বনবজ লথবক বকছলই কবরনপ্রা। ‘ভেপ্রারসপ্রামনতপ্রা বফিবরবয় আনপ্রা’
টিপ্রামর্তটিপ্রাও তপ্রাই একবটি আপপ্রাত ইবলউশপ্রান ছপ্রাড়প্রা বকছলই নয়। বেনপ্রাপপ্রারটিপ্রা
সবেসময় আমরপ্রা বচনপ্রা কবর আমপ্রাবদর আবশপপ্রাবশর পবরববেশ মপ্রানলবষের
জনন কতটিপ্রা সলববেধপ্রাজনক বেপ্রা অসলববেধপ্রাজনক লসই লপবকবত। বকন
পগবথবেজীবত যবদ একটিপ্রা গপ্রাছও অবেবশষ নপ্রা থপ্রাবক তবেলও লতপ্রা পবরববেশ
থপ্রাকববে,  তপ্রাইনপ্রা?  হয়বতপ্রা বেনপ্রাপপ্রারটিপ্রা হববে আমপ্রাবদর জনন
অসলববেধপ্রাজনক। বকন তপ্রারপরও লতপ্রা বকছল জজীবে লবেবেঁবচ থপ্রাকবত পপ্রারববে,
যবদ তপ্রাবদর জনন সলববেধপ্রাজনক পবরববেশ তপ্রারপ্রা বনবজরপ্রা জতবর কবর
বনবত পপ্রাবর অথবেপ্রা জতবর হয় অনন লকপ্রান বমথবষ্ক্রিয়প্রার ফিবল। লসজনন
‘ববেললপ পপ্রাণজী বফিবরবয় আনপ্রা দরকপ্রার পবরববেবশর ভেপ্রারসপ্রামন রকপ্রার
জনন’- এই দপ্রাবেজীর খলবে লবেবশ মপ্রাবন নপ্রাই।
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এবেপ্রার আবস এই ববেতর্তবকর অনন একবটি বদবক।

বশকপ্রাবগপ্রা ববেশববেদনপ্রালবয়র পত্নতত্ত্বববেদ লডবভেড রপ ১৯৯৪ সপ্রাবল
ববেখনপ্রাত সপ্রামবয়কজী PNAS এ গুরুতপভণর্ত একবটি বনবেন বলবখবছবলন।
লসখপ্রাবন বতবন বেলবছন লয নন-  ডপ্রারউইবনয়     ববেবেতর্তনতত্ত্ব অনলযপ্রায়জী
জজীববের ববেললবপ হয়বতপ্রা ততটিপ্রা গুরুতপভণর্ত ববেষেয় নয়। নন-ডপ্রারউইবনয়
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ববেবেতর্তনতত্ত্ব অনলযপ্রায়জী লপপ্রাবটিবন পবরবেতর্তন হয়নপ্রা এমন বমউবটিশপ্রান এবেসং
বজবনর বফবকপ্রাবয়বনর পপ্রাথর্তকন আসবল ববেবেতর্তবন মভল ভেভ বমকপ্রা রপ্রাবখ।
ধপ্রারনপ্রা করপ্রা হয় বেতর্তমপ্রাবন যতগুবল জজীববেত জজীবে আবছ তপ্রার সমপ্রান
সসংখনক জজীববে ববেললপ হবয় লগবছ-  তপ্রাই জজীববের পজপ্রাবতর সসংখনপ্রা
ইবতহপ্রাবস সবেসময়ই পপ্রায় একই রকম আবছ। বকন বেতর্তমপ্রান সমবয়
আমপ্রাবদর যত ধরবনর জজীবে আবছ লসগুবল হল পথম জজীবে লথবক শুরু
কবর এখন পযর্তন সবেগুবলর সমবষর একবটি সমবন্বিত ফিলপ্রাফিল। তপ্রাই
ডপ্রারউইন জজীববের ববেললবপবক লবেশ গুরুত বনবয়ই ববেববেচনপ্রা কবরবছন।
লকপ্রান ববেবেতর্তন ববেজপ্রানজীর জনন তপ্রাই ববেললবপবক পপ্রাতপ্রা নপ্রা লদয়প্রাটিপ্রা মভখর্তপ্রাবম
হববে।

‘জজীববের ববেললবপর সবঙ পপ্রাকগ বতক 

বনবের্তপ্রাচবনর একটিপ্রা বনববেড় সমকর্ত আবছ’

লডবভেড রপ
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ডপ্রারউইন তপ্রাবেঁর অবরবজন বেইবটিবত (অন দন অবরবজন অফি লস্পেবসস)
জজীববের ববেললবপর ৪বটি মভল ববেষেয় বনবয় আবলপ্রাচনপ্রা কবরবছন এবেসং তপ্রার
মতপ্রামত স্পেষভেপ্রাববেই জপ্রাবনবয়বছন-
১)  ববেললবপ পগবথবেজীর ইবতহপ্রাবস পযর্তপ্রায়ক্রিবম এবেসং সপ্রাবের্তকবনকভেপ্রাববে
হবয়বছ।

২)  গণ-ববেললবপ,  বেপ্রা লকপ্রান জজীববের (বেপ্রা জজীবেবগপ্রাবত্রির)  হঠিপ্রাৎ হপ্রাবরবয়
যপ্রাওয়প্রা সমবে নয়। [ডপ্রারউইন তপ্রার সমবয় এরকম হঠিপ্রাৎ লকপ্রান
জজীবেবগপ্রাবত্রির হপ্রাবরবয় যপ্রাওয়প্রার কথপ্রা জপ্রানবতন, বকন বতবন লভেববেবছবলন
এটিপ্রা আমরপ্রা ধপ্রারনপ্রা করবছ কপ্রারণ আমপ্রাবদর পযর্তপ্রাপ ফিবসল লরকর্তড
নপ্রাই।]

৩)  পজপ্রাবতর ববেলল বপ অবেশনমপ্রাববে যবদ তপ্রারপ্রা অননপ্রানন পজপ্রাবতর সবঙ
পবতবযপ্রাবগতপ্রায় লহবর যপ্রায়। অথর্তপ্রাৎ ববেললবপর কপ্রারন মভলতত জজববেক।

৪) ববেললবপর সবঙ পপ্রাকগ বতক বনবের্তপ্রাচবনর একটিপ্রা বনববেঢ সমকর্ত আবছ।
[অবরবজন বেইবটির লকপ্রান লকপ্রান জপ্রায়গপ্রায় ডপ্রারউইন জজীববের ববেলল বপবক
ববেবেতর্তবনর অসংশ বহবসববে লদবখবছন।]
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‘খলবে অল লকত্রি বেপ্রাবদ এটিপ্রার লকপ্রান পমপ্রাণই লনই লয- জজীববের ববেলল বপ
পপ্রাকগ বতক বনবের্তপ্রাচবনর লকবত্রি ববেবেতর্তনবক সপ্রাফিলন বদবয়বছ’

বকন লডবভেড রপ বেলবছন একটিল  বভেন কথপ্রা লযগুবল আমপ্রার কপ্রাবছ
লবেশ গ্রহণবযপ্রাগন মবন হবয়বছ। ববেলল বপর ৩বটি ববেষেয় গুরুতপভণর্তত

১)  পগবথবেজীর অবনক জপ্রায়গপ্রায় ছড়প্রাবনপ্রা পজপ্রাবতগুবলর ববেলল বপ তখনই
ঘবটি যখন তপ্রাবদর হতনপ্রার হপ্রাবরর সবঙ পপ্রাণজীগুবল পপ্রাকগ বতক বনবের্তপ্রাচবন
বটিবক নপ্রা থপ্রাবক।

২)  বেড়সড় গণ-ববেললবপ ঘটিবল লসটিপ্রা পবরববেবশ একবটি ববেরপ্রাটি
বরস্ট্রেপ্রাকচপ্রাবরসং বেপ্রা পলণগর্তঠিন ঘটিপ্রায়,  ফিবল পভববের্তর পপ্রাকগ বতক বনবের্তপ্রাচবন
সফিল লগপ্রাত্রিগুবলর যপ্রায়গপ্রায় পপ্রাকগ বতকভেপ্রাববে কম শবকশপ্রালজী জজীবেবগপ্রাত্রি
সলববেধপ্রা পপ্রায় এবেসং তপ্রারপ্রা ছবড়বয় পবড় এবেসং ববেবচত্রি হয়। 

৩)  খলবে অল লকত্রি বেপ্রাবদ এটিপ্রার লকপ্রান পমপ্রাণই লনই লয-  জজীববের
ববেললবপ পপ্রাকগ বতক বনবের্তপ্রাচবনর লকবত্রি ববেবেতর্তনবক সপ্রাফিলন বদবয়বছ।

তপ্রাহবল বক লবেপ্রাঝপ্রা লগল? জজীববের ববেবেতর্তন এবেসং লবেবেঁবচ থপ্রাকপ্রার ইবতহপ্রাবস
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জজীববের ববেলল বপ হয়বতপ্রা বকছল অসফিল জজীবেবক ববেকবশত হবত সপ্রাহপ্রাযন
কবরবছ, বকন পপ্রাকগ বতক বনবের্তপ্রাচবন তপ্রার লকপ্রান ভেভ বমকপ্রা লনই।

বফিবর আবস ববেললপ পপ্রাণজী বফিবরবয় আনপ্রার তকর্তবটিবত। হয়বতপ্রা আমপ্রাবদর
বেতর্তমপ্রান পবরববেশ বেহুবেছর আবগর পপ্রাণজীর জনন সলববেধপ্রাজনক লনই
বকন আমপ্রাবদর বনবজবদর লককৌতল হল বনবেগত করবত আমরপ্রা মনপ্রামথ বেপ্রা
ডপ্রাইবনপ্রাসরবক বফিবরবয় আনপ্রার লচষপ্রা করবতই পপ্রাবর। এই জপ্রানপ্রার
ইচ্ছপ্রাই লতপ্রা ববেজপ্রাবনর চপ্রাবলকপ্রাশবক!  আর লকপ্রান জজীববেত পপ্রাণজীবক
সফিলভেপ্রাববে বফিবরবয় আনবত পপ্রারপ্রা হববে ববেজপ্রাবনর একটিপ্রা মপ্রাইলবসপ্রান
পপ্রার হওয়প্রার মত বেনপ্রাপপ্রার হববে। বকন তপ্রার আবগ ববেববেচনপ্রা করবত
হববে আমরপ্রা তপ্রাবদর বফিবরবয় এবন বটিবকবয় রপ্রাখবত পপ্রারববেপ্রা বকনপ্রা
লসটিপ্রা বনবয়।

ববেললপ পপ্রাণজী বফিবরবয় আনপ্রা বক লকপ্রান ভেপ্রাল বেল বদ?

মনপ্রাকবগল ববেশববেদনপ্রালবয়র পবফিসর লহবন্ড্রিক পয়নপ্রার লক বজবজস করপ্রা
হবয়বছল এই পশ্ন। চমৎকপ্রার উতর বদবয়বছবলন বতবন। এখপ্রাবন তল বল
বদবচ্ছ-
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‘এটিপ্রা একবটি বমবলয়ন-ডলপ্রার পশ্ন। আমরপ্রা ডপ্রাইবনপ্রাসবরর বেনপ্রাপপ্রাবর
এখন কথপ্রা বেলবছনপ্রা। আমরপ্রা শুরু করববেপ্রা তগ ণবভেপ্রাজজী বদবয়-  যপ্রারপ্রা
মপ্রাসংস খপ্রায়নপ্রা। আমরপ্রা তপ্রাবদরবক বফিবরবয় এবন পবরববেবশ জবেবচত্রিটিপ্রা
আবগর মত কবর তল লবত পপ্রারববেপ্রা লযন একবটি ববেললপপপ্রায় বচতপ্রা বেপ্রা
লনকবড়র জনন তপ্রা সলববেধপ্রাজনক হয়। আমরপ্রা বক বফিবরবয় আনপ্রা
পপ্রাণজীবদর লবেবশ লরপ্রাগ-পবতবরপ্রাধজী কবর তল লবত পপ্রারববেপ্রা?  বেপ্রা বফিবরবয়
আনপ্রা বক পবরববেবশর জনন ভেপ্রাল হববে?  আমরপ্রা জপ্রাবন লয মনপ্রামবথরপ্রা
পবরববেবশর জনন খলবেই গুরুতপভণর্ত বছল। বকছল উবদ্ভদ পজপ্রাবত তপ্রাবদর
জননই লবেবেঁবচ বছল। লসজনন মনপ্রামথবক বফিবরবয় আনপ্রা মবন হয় লবেশ
ভেপ্রাল বেনপ্রাপপ্রারই হববে সপ্রাইববেবরয়প্রার জনন,  লযখপ্রাবনর বেপ্রাস্তুসসংসপ্রান
পবরবেবতর্তত হবয় যপ্রাবচ্ছ জলবেপ্রায়ল পবরবেতর্তবনর সবঙ সবঙ।’

তপ্রাই লদখপ্রা যপ্রাবচ্ছ এখপ্রাবন পবরববেবশর সপ্রাবথ বমথবষ্ক্রিয়প্রার বেনপ্রাপরটিপ্রা 
ভেপ্রাবেবত হববে। মনপ্রামথ লযমন পবরববেশবক পবরবেতর্তন কবর অনন জজীববের
জনন সলববেধপ্রাজনক করবত পপ্রাবর লতমবন পবরবেশবকও মনপ্রামবথর জনন 
সলববেধপ্রাজনক থপ্রাকবত হববে। তপ্রারপরও, এমন একবটি রপ্রাজবসক জজীবে 
যবদ পগবথবেজীবত আবেপ্রার ববেরপ্রাজ কবর তববে বক দপ্রারুন বেনপ্রাপপ্রারই নপ্রা 
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হববে!

পবরর ললখপ্রায় আবলপ্রাচনপ্রা করববেপ্রা বকভেপ্রাববে মনপ্রামথবক আবেপ্রার বফিবরবয় 
আনপ্রা যপ্রায় তপ্রার সমপ্রাবেন বদকগুবল বনবয়।

সভত্রি:

১)http://www.cbc.ca/news/technology/story/2013/06/07/hamilto
n-poinar-wooly-mammoth.html

২)http://phenomena.nationalgeographic.com/files/2013/03/mam
moth-cloning.jpg
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৩) http://www.pnas.org/content/91/15/6758.full.pdf

৪) Darwin, C. (1859) On the Origin of Species (Murray, London)
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জজীববের ববেলল বপ ৪ 
বকভেপ্রাববে মনপ্রামথ লকপ্রান করববেন

মপ্রাত্রি সপ্রাবড় চপ্রার হপ্রাজপ্রার বেছর আবগও মনপ্রামথ
পগবথবেজীবত বেসবেপ্রাস করবতপ্রা। ইউবরপ্রাপ লথবক 
আবফকপ্রা হবয় এবশয়প্রা, এমনবক লমবকবকপ্রা 
পযর্তন ববেসগত বছল এবদর চপ্রারণভেভ বম। বঠিক 
বক কপ্রারবণ এবদর ববেললবপ হবয়বছ লসটিপ্রা বনবয়
এখনও ববেতকর্ত আবছ। বকন এই রপ্রাজবসক 
জজীবেবটি আবেপ্রার পগবথবেজীবত বফিবর এবল দপ্রারুন 
হবতপ্রা! আর লসই লবক্ষে্যই পগবথবেজীর নপ্রানপ্রা 

লকপ্রাণপ্রার লবেশবকছল ববেজপ্রানজী লচষপ্রা করবছন লকপ্রান কবর মনপ্রামথবক আবেপ্রার
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পগবথবেজীবত বফিবরবয় আনবত।

এই পববের্ত চললন লদবখ একটিপ্রা মনপ্রামথ আপবন বকভেপ্রাববে লকপ্রান করবত
পপ্রারববেন। লবেবশ বকছল লপ্রাগববেনপ্রা নপ্রা,  মনপ্রামবথর বডএনএ,  একটিপ্রা মপ্রা
হপ্রাবত এবেসং একটিপ্রা লকপ্রাবনসং এর জনন গববেষেণপ্রাগপ্রার। বেনস। কবয়কবদন
পরই লদখববেন লছপ্রাটি লছপ্রাটি মনপ্রামথ আপনপ্রার উবঠিপ্রাবন লখলপ্রাধললপ্রা করবছ!
বেনপ্রাপপ্রারটিপ্রা বক এতই সহজ?! লমপ্রাবটিই নপ্রা। ববেজপ্রানজীবদর ঘপ্রাম ছলবটি যপ্রায়
শুধল এধরবনর লকপ্রাবনসং এর একটিপ্রা একটিপ্রা ধপ্রাপ পপ্রার হবত। এখপ্রাবন
কবয়কটিপ্রা উপপ্রায় উবল্লেখ করবছ। লমপ্রাটিপ্রামল বটি সবেধরবনর ববেললপ পপ্রাণজী
বফিবরবয় আনবত এই লকপ্রাবনসংবয়র উপপ্রায়গুবল পবযপ্রাজন।

ছববেবত মনপ্রামথ এবেসং এবশয়প্রান হপ্রাবত

লকপ্রাবনসং:

এখপ্রাবন মনপ্রামথবক লকপ্রান করপ্রা হবচ্ছ একবটি
হপ্রাবতবক লহপ্রাস বেপ্রা লপপ্রাষেক বহবসববে বচনপ্রা
কবর। মভলত দলইটিপ্রা পনপ্রায় ভেপ্রাগ করপ্রা যপ্রায়।
পথমটিপ্রা হল যবদ আমপ্রাবদর কপ্রাবছ মনপ্রামবথর
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লকপ্রান অকত লকপ্রাষে থপ্রাবক তববে তপ্রা লথবক বডএনএ বনবয়,  আর
বদ্বিতজীয়ত বসনবথবটিক বডএনএ বেপ্রা
ইবঞ্জিবনয়প্রাবরসং করপ্রা বডএনএ বদবয়। ছববেগুবলর ধপ্রাপগুবল অনলসরণ
করুন। 

পথম উপপ্রায়: মনপ্রামবথর স্পেপ্রামর্ত লথবক লথবক লকপ্রাবনসং-

১) মনপ্রামবথর একবটি জজীববেত স্পেপ্রামর্ত লপ্রাগববে।

২)  স্পেপ্রামর্তবটিবক হপ্রাবতর বডম্ববকপ্রাষে আলপ্রাদপ্রা কবর তপ্রার সবঙ বনবষেক
হবত বদবত হববে।

৩) তপ্রারপর বনবষেক বডম্বক হপ্রাবতর গবভের্ত সপ্রাপন করবত হববে।

৪) লয বশশুবটি হববে লসটিপ্রা হববে হপ্রাবত-মনপ্রামবথর হপ্রাইবব্রিড, কপ্রারন 
উভেবয়র লকপ্রাবষেরই বডএনএ এখপ্রাবন বেনবেহৃত হবয়বছ।

৫) তপ্রারপর হপ্রাইবব্রিডবটিবক মপ্রা বহবসববে বেনবেহপ্রার কবর মনপ্রামবথর স্পেপ্রামর্ত
বদবয় পলনরপ্রায় লকপ্রান করবল একটিল  শুদ্ভ মনপ্রামথ বশশু জতবর হববে।
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পথম উপপ্রায়

বদ্বিতজীয় উপপ্রায়

এবেপ্রার লদখববেপ্রা বহমপ্রাবয়ত লকপ্রাষে লথবক লকপ্রাবনসং এর উপপ্রায়-

১) লকপ্রাবনপ্রা বহমপ্রাবয়ত মনপ্রামথ লকপ্রাষে লথবক বনউবকয়প্রাস পগথক করবত 
হববে (বনউবকয়প্রাবসর লভেতবর লক্রিপ্রাবমপ্রাজবম সপ্রাজপ্রাবনপ্রা থপ্রাবক বডএনএ)।

২) লকপ্রাবনপ্রা একবটি হপ্রাবতর বডম্বপ্রাণল লথবক বনউবকয়প্রাস সবরবয় তপ্রা মনপ্রামথ
বনউবকয়প্রাস বদবয় পবতসপ্রাপন করবত হববে। তপ্রাহবল লয বডম্বপ্রাণলটিপ্রা জতবর
হববে লসটিপ্রা ববেভেপ্রাবজত হবয় একটিপ্রা বশশু মনপ্রামবথর রূপ বনবত পপ্রারববে।
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৩)  এবেপ্রাবর লকপ্রাষেবটিবক রপ্রাসপ্রায়বনকভেপ্রাববে অথবেপ্রা জবেদল নবতকভেপ্রাববে
উদজীবপত করবত হববে লযন লকপ্রাষেববেভেপ্রাজণ শুরু হয়।

৪) বডম্বপ্রাণল বটি বনবয় একটিপ্রা হপ্রাবতর জরপ্রায়লবত সপ্রাপন করবত হববে, এই
হপ্রাবতই হববে নতল ন মনপ্রামবথর মপ্রা।

৫) যবদ সফিল গভের্তধপ্রারন সমবে হয় হপ্রাবতবটি একবটি মনপ্রামথ বশশুর জন
লদববে।

তগ তজীয় উপপ্রায়

এবেপ্রার লদবখ বসবকপ্রাবয়ন করপ্রা মনপ্রামথ লজবনপ্রাম লথবক বকভেপ্রাববে লকপ্রান 
করপ্রা যপ্রায়-

১) পথবম মনপ্রামবথর বজবনবটিক লকপ্রাড বসবকপ্রাবয়ন করপ্রা হয় এবেসং 
এরপর বনবচর লযবকপ্রাবনপ্রা একবটি উপপ্রায় অবেলম্বন করপ্রা হয়:

উপপ্রায় ক
২ক ) বজবনবটিক ইবঞ্জিবনয়প্রাবরসং বেনপ্রাবেহপ্রার কবর মনপ্রামবথর লম্বপ্রা বডএনএ-
সভত্রি জতরজী করবত হববে। মপ্রাবন পলবরপ্রা বডএনএ লক কগ বত্রিমভেপ্রাববে জতবর
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করবত হববে।

৩ক )  বডএনএ-সভত্রিবক একবটি লক্রিপ্রাবমপ্রাজম বহসপ্রাববে সপ্রাজপ্রাবত হববে।
এক কথপ্রায় বেবল বদলপ্রাম, বকন এই কপ্রাজ করপ্রা লমপ্রাবটিই সহজ কপ্রাজ
নয়। বেতর্তমপ্রান লটিকবনপ্রালবজবত পপ্রায় অসমবে।

৪ক) পপ্রাপ মনপ্রামথ লক্রিপ্রাবমপ্রাবসপ্রাম একবটি কগ বত্রিম বনউবকয়প্রার পদর্তপ্রা দ্বিপ্রারপ্রা
লবেবষত করপ্রা হয়। এই বজবনসও খলবেই জবটিল বজবনস।

পবরর ধপ্রাপটিপ্রা হল বহমপ্রাবয়ত লকপ্রাষে লথবক লকপ্রাবনসং এর, অথর্তপ্রাৎ বদ্বিতজীয়
উপপ্রাবয়র ২ নসং উপপ্রায় লথবক অনলসরণ করপ্রা।
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বদ্বিতজীয় ও তগ তজীয় উপপ্রায়

উপপ্রায় খ

২খ )  হপ্রাবতর লজবনপ্রাম বসবকপ্রাবয়ন পপ্রায় ৪০০০,০০০ বটি জপ্রায়গপ্রায়
মনপ্রামবথর লচবয় বভেন (হপ্রাবত এবেসং মনপ্রামবথর বসবকপ্রাবয়বনর ৯৪ শতপ্রাসংবশ
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বমল আবছ)। এই পদবতবত হপ্রাবতর লজবনপ্রাবমর জপ্রায়গপ্রাগুবলবক
পবরবেতর্তন কবর মনপ্রামবথর মত ববেননপ্রাবস বনবয় আসপ্রা লযবত পপ্রাবর। বকন
এটিপ্রা কতটিপ্রা কষসপ্রাধন বেনপ্রাপপ্রার হববে বচনপ্রা করবছ!

আবেপ্রার হপ্রাবতর এবপবজবনবটিক বচহগুবল পলবরপ্রাপলবর মনপ্রামবথর মত নপ্রা
হওয়প্রারই কথপ্রা। লকপ্রাবষে বডএনএ শুধল ববেননপ্রাসই সবেবকছল নয়।
লক্রিপ্রাবমপ্রাজবমর মবধন এমন বকছল বচহ আবছ লযগুবল লকপ্রান বজন কখন
পকপ্রাবশত হববে বেপ্রা বেন হববে বেপ্রা বক মপ্রাত্রিপ্রায় পকপ্রাবশত হববে লসগুবল
বনধর্তপ্রারন কবর। এগুবলবক এবপবজবনবটিক বচহ বেবল। তপ্রাই এই পদবত
অবেলম্বন করবল লফিইল করপ্রার সমপ্রাবেনপ্রাই লবেবশ।

৩খ) হপ্রাবতর চপ্রামড়প্রার লকপ্রাষেবক ভ্রূণজীয় লসম লকপ্রাবষে রূপপ্রানবরত করপ্রার
জনন বরবপপ্রাগ্রপ্রাম করপ্রা হয়। মপ্রানলবষের লকবত্রি এমন করপ্রা লগবছ সম্প্রবত!

৪খ) এরপর হপ্রাবতর পবরবেবতর্তত এবেসং সসংবশপ্রাবধত বজন এই ভ্রূণ 
লকপ্রাবষের মবধন সপ্রাপন করবত হববে।

পবরর ধপ্রাপটিপ্রা হল বহমপ্রাবয়ত লকপ্রাষে লথবক লকপ্রাবনসং এর, অথর্তপ্রাৎ বদ্বিতজীয় 
উপপ্রাবয়র ৩ নসং উপপ্রায় লথবক অনলসরণ করপ্রা।
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ঝপ্রাবমলপ্রা সমভহ

বক,  ববেরপ্রাটি ঝপ্রাবমলপ্রার বেনপ্রাপপ্রার মবন হবচ্ছ?  ঝপ্রাবমলপ্রা লতপ্রা বেবটিই।
ঝপ্রাবমলপ্রা লসটিপ্রা বনবয় একটিল  আবলপ্রাচনপ্রা কবর। লযমন,  পথম এবেসং
বদ্বিতজীয় উপপ্রায় অনলসরণ করবত আপনপ্রার লপ্রাগববে একবটি মনপ্রামবথর
জজীববেত স্পেপ্রামর্ত বেপ্রা এমন লকপ্রাষে যপ্রার বনউবকয়প্রাবস লক্রিপ্রামজমগুবল
লমপ্রাটিপ্রামল বটি অকত আবছ। এই বজবনসটিপ্রা পপ্রাওয়প্রা খলবেই কষকর।
শুধলমপ্রাত্রি পপ্রামর্তপ্রাফষ এলপ্রাকপ্রায় (বেহুবেছর লযখপ্রাবন বহমপ্রাসংবকর বনবচ
তপ্রাপমপ্রাত্রিপ্রা থপ্রাবক)  লকপ্রান মনপ্রামথ ফিবসল সসংরবকত থপ্রাকবল লসখপ্রান
লথবক পপ্রাওয়প্রা সমবে। মনপ্রামবথরপ্রা ৫ বমবলয়ন বেছর আবগ লথবক
৪.৫০০ বেছর পযর্তন বেসবেপ্রাস কবরবছ পগবথবেজীর ববেবভেন অসংবশ। বকন
সবের্তবশষে পপ্রাণজীবটিরও লদহপ্রাবেবশষে লথবক অকত বডএনএ পপ্রাওয়প্রা দলষ্কের।
কপ্রারণ বডএনএ খলবে সহবজই লভেবঙ যপ্রায়। সম্প্রবত একটিপ্রা লদহপ্রাবেবশষে
পপ্রাওয়প্রা লগবছ-  বকছল ববেজপ্রানজীরপ্রা দপ্রাববে কবরবছন লয এই ফিবসবলর
জজীববেত রবকর লকপ্রাষে আবছ। বকন লসটিপ্রা সবতন হবেপ্রার সমপ্রাবেনপ্রা কতটিল কল
এবেসং হবলও বকবক ধরবনর সমসনপ্রা হবত পপ্রাবর লসটিপ্রা বনবয় পরবেতর্তজী
ললখপ্রায় বেলববেপ্রা।

তপ্রারপর লপ্রাগববে একটিপ্রা এমন হপ্রাবত লযটিপ্রার সবঙ মনমপ্রাবথর লকপ্রাবষের
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লবেশ ভেপ্রাল বমল আবছ। সবেবচবয় ভেপ্রাল হত যবদ একবটি মনপ্রামথ মপ্রা
লবেবেঁবচ থপ্রাকবতন। এখন লযটিপ্রা হববে লসটিপ্রা হল, যবদ আমরপ্রা মনপ্রামথ বশশু
বফিবরবয় আনবত করবত পপ্রাবর তপ্রারপরও বশশবটি পলবরপ্রাপলবর মনপ্রামথ
হববেনপ্রা। বেরসং একটিপ্রা হপ্রাবত-মনপ্রামথ হপ্রাইবব্রিড হববে। কপ্রারণ আমরপ্রা
হপ্রাবতর লকপ্রাষেবক লহপ্রাস বহবসববে বেনপ্রাবেহপ্রার করবছ। আবেপ্রার,  হপ্রাবতর
লথবক বডম্ববকপ্রাষে বনবয় এরকম পরজীকপ্রা কবর কবর লচষপ্রা করবত পপ্রায়
১০০০ বটি বডম্ববকপ্রাষে লপ্রাগবত পপ্রাবর। এতগুবল লজপ্রাগপ্রাড় করপ্রাটিপ্রা লবেশ
কষসপ্রাধন হববে।

তগ তজীয় উপপ্রাবয় আবস। বেনপ্রাকবটিবরয়প্রার লকবত্রি সমবে     হবলও,  জবটিল
বেহুবকপ্রাষেজী এবেসং বেহু লক্রিপ্রাবমপ্রাজমসহ জজীববের বসনবথবটিক বডএনএ জতবর
করবত পপ্রারপ্রা এখন অসমবে। তপ্রারপর আবেপ্রার রবয়বছ এই বডএনএবক
লক্রিপ্রাবমপ্রাজবম সপ্রাজপ্রাবনপ্রা,  তপ্রার মবধন এবপবজবনবটিক বচহ সবঠিকভেপ্রাববে
বেসপ্রাবনপ্রা ইতনপ্রাবদ। এটিপ্রা এতই জবটিল লয কলনপ্রা করবতও কষ হয়।
উপপ্রায় ২খ লত বেলবছ ৪০,০০০০ সপ্রাবন ববেবভেনরকম বমউবটিশপ্রান এর
কথপ্রা!  লক করববে এত মনপ্রামথ আকপ্রাবরর কপ্রাজ?  আবেপ্রার লকপ্রাষেবক
বরবপপ্রাগ্রপ্রাম করপ্রা? বেপ্রাবপ্রাহ!

লসজনন পথম এবেসং বদ্বিতজীয় উপপ্রায় দলইবটিই সবেবচবয় সহজ উপপ্রায় বেবল
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ধবর লনয়প্রা যপ্রায়। আর এত বেপ্রাবেঁধপ্রা এবেসং সমপ্রাবেন অসফিলতপ্রার কপ্রারণ
সবত্ত্বও ববেজপ্রানজীরপ্রা বপছপপ্রা হনবন। রপ্রাবশয়প্রা,  জপ্রাপপ্রান,  লকপ্রাবরয়প্রা ববেবভেন
লদবশর ববেজপ্রানজীরপ্রা মনপ্রামথ লকপ্রাবনসং এর গববেষেণপ্রাগপ্রার খলবল বেবস
আবছন। বনতন লচষপ্রা করবছন অগ্রগবতর। আশপ্রা কবর একবদন তপ্রারপ্রা
সফিল হববেন।

আপনপ্রার যবদ লকপ্রান করপ্রার সলবযপ্রাগ থপ্রাকবতপ্রা তববে লকপ্রান পপ্রাণজী লকপ্রান
করবতন?

সভত্রিত

১) Reinventing the Mammoth 
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জজীববের ববেললবপ ৫
বফিবর আয় মনপ্রামথ!

এ বেছবরর জলন মপ্রাবসর ৫ তপ্রাবরবখ একটিপ্রা পত্নতপ্রাবত্ত্বক এবেসং
জবেজপ্রাবনক আববেষ্কেপ্রার দল বনয়প্রাজলবড় বমবডয়প্রাবত লবেশ গুরুত বনবয়
পকপ্রাবশত হবয়বছল। ১০,০০০ বেছবরর পলরপ্রাবনপ্রা এক উবল মনপ্রামবথর
লদহপ্রাবেবশষে খল বেঁবজ পপ্রাওয়প্রা বগবয়বছ লপ্রায়প্রাবখপ্রাভেবস নপ্রামক এক
সপ্রাইববেবরয়প্রার দ্বিজীবপ।  ইয়প্রাকল টিস এর নথর্তইস লফিডপ্রাবরল
ববেশববেদনপ্রালবয়র আববেষ্কেপ্রারক দলবটি দপ্রাববে করবছন এই ফিবসল লথবক
তরল রক পপ্রাওয়প্রা বগবয়বছ! লকপ্রান ফিবসল লথবক তরল রক পপ্রাওয়প্রার
পথম দপ্রাববে এইবটি!  পচন ঠিপ্রানপ্রায় বেরবফি লপপ্রাবথত থপ্রাকপ্রার কপ্রারবন
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এইরকম রকবর মবধন জজীববেত লকপ্রাষে পপ্রাওয়প্রা লযবত পপ্রাবর বেবলও দপ্রাববে
করবছন তপ্রারপ্রা। বেলবছন,  যখন তপ্রারপ্রা ফিবসলবটি লখপ্রাবেঁচপ্রাখল বেঁবচ করবছবলন
তখন লসখপ্রান লথবক তরল রক গবড়বয় পবড়বছ। 

ববেশববেদনপ্রালবয়র ওবয়বেসপ্রাইবটিবত ববেশববেদনপ্রালবয়র মনপ্রামথ জপ্রাদলঘবরর
পধপ্রান লসমন বগ্রবগপ্রাবরভে বলবখবছন,  "মনপ্রামবথর শরজীর লথবক লযই
লপশজী লপবয়বছ তপ্রার রঙ বছল পপ্রাকগ বতকভেপ্রাববেই লপ্রাল। আমরপ্রা এমন
একবটি আববেষ্কেপ্রার করবত লপবরবছ কপ্রারন মনপ্রামথবটির বনবচর অসংশ
পলবরপ্রাটিপ্রাই কবঠিন বেরবফির মবধন বনমবজ্জ্বত বছল এতকপ্রাল ধবর।"

জজীববের ববেলুবপ



দলবটি বেলবছ, মনপ্রামবথর রবকর রঙ বছল কপ্রালবচ লপ্রাল। সমবেত বেরফি
লভেদ কবর পপ্রাবনবত পবড় বগবয়বছল ৫০ লথবক ৬০ বেছর বেয়সজী
মনপ্রামথবটি।

আববেষ্কেগ ত মনপ্রামবথর লদহ
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আর উঠিবত নপ্রা লপবর লসখপ্রাবনই মপ্রারপ্রা যপ্রায়। ফিবল বনবচর লচপ্রায়প্রাল 
এবেসং বজহপ্রার বকছল অসংশসহ পলবরপ্রা বপছবনর বদকটিপ্রাই পপ্রায় অকত 
রবয় লগবছ। 

যখন লখপ্রাবেঁড়প্রাখল বেঁবড়র কপ্রাজ চলবছল তখন জপ্রায়গপ্রাবটির তপ্রাপমপ্রাত্রিপ্রা বছল -৭ 
লথবক -১৭ বডগ্রজী লসলবসয়প্রাস।

লগ্রবগপ্রাবরভে বেলবছন পপ্রাপ রবকর উপপ্রাতবটি 'অমভলন'। এই রক বদবয়
হয়বতপ্রা নতল ন একবটি মনপ্রামথ লকপ্রান করপ্রা যপ্রাববে,  কপ্রারন তরল রবক
জজীববেত লকপ্রাষে থপ্রাকপ্রার সমপ্রাবেনপ্রা আবছ। আর লসজননই তপ্রারপ্রা লকপ্রাবরয়প্রার
বসউবলর একবটি গববেষেণপ্রাগপ্রাবরর সবঙ লযকৌথভেপ্রাববে কপ্রাজ করবছন। বকন
বসউবলর গববেষেণপ্রাগপ্রারবটির নপ্রাবম খলবে ভেপ্রাল কথপ্রা জবেজপ্রাবনক মহবল
ছড়প্রাবনপ্রা লনই। গববেষেণপ্রাগপ্রারবটি ২০০৪ সপ্রাবল মপ্রানলবষের ভ্রূণ লসম লসল
জতবর ভেভ য়প্রা খবের বদবয়বছল। ফিবল ববেশজলবড় এই আববেষ্কেপ্রার এবেসং এর
লকপ্রাবনসং এর সমপ্রাবেনপ্রা বনবয় আবলপ্রাচনপ্রার ঝড় উবঠিবছ।
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আববেষ্কেগ ত মনপ্রামবথর লদহ লথবক লনয়প্রা লপশজী।
 লপ্রাল রঙ লদখবত  পপ্রাবচ্ছন।

ললখপ্রাটিপ্রা এই আববেষ্কেপ্রাবরর
সমপ্রাবেনপ্রা বনবয়ই আবলপ্রাচনপ্রা।

আবগর ললখপ্রাটিপ্রা লথবক 
মবন কবর বনবন বক বক
উপপ্রাবয় আমরপ্রা মনপ্রামথ লকপ্রান
করবত পপ্রাবর। বেবলবছলপ্রাম 
লয 
মনপ্রামথ লকপ্রান করপ্রার সবেবচবয় সহজ উপপ্রায় হয় যবদ মনপ্রামবথর একবটি
জজীববেত লকপ্রাষে লকপ্রানভেপ্রাববে পপ্রাওয়প্রা যপ্রায়। স্পেপ্রামর্ত পপ্রাওয়প্রা লগবল লতপ্রা
কথপ্রাই লনই। লসই জননই সম্প্রবত এই তরল রক পপ্রাওয়প্রাটিপ্রা এত
জরুরজী একবটি খবের। বকন এই আববেষ্কেপ্রাবরর সতনতপ্রা বনবয় অবনবকই
সসংশয় পকপ্রাশ করবছন। লকউই আসবল জপ্রাবননপ্রা মনপ্রামথবটি লথবক
পপ্রাওয়প্রা এই অদ্ভলত তরল আসবলই রক বকনপ্রা। বেরফিযলবগর-সননপপ্রায়জী-
ববেবশষেজ রস মনপ্রাকবফি বেলবছন, "  আমরপ্রা এই তরল বেস্তুবটিবক যপ্রাই
বেবলই ডপ্রাবকনপ্রা লকন, লসখপ্রান লথবক জজীববেত লকপ্রাষে পপ্রাওয়প্রা লগবল লসটিপ্রা
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হববে দপ্রারুন!  আবম অবপকপ্রা করবছ আবরকটিল  এই বনবয় বনভের্তরবযপ্রাগন
তবথনর।"  তববে খবেরটিপ্রা শুবন অবনক ডপ্রাকশপ্রাইবটি জজীবেববেজপ্রানজীই
জজীববেত লকপ্রাবষের সবতনই উপবসবত থপ্রাকবত পপ্রাবর বকনপ্রা লসটিপ্রা বনবয়
সসংশয় পকপ্রাশ করবছন।

আববেষ্কেপ্রারবটি বনবয় একটিপ্রা বেনপ্রাপপ্রার এখপ্রাবন বেবল লনই। অবনবকই পশ্ন
করবছন রক বকভেপ্রাববে -১৭ বডগ্রজী লসলবসয়প্রাবস তরল থপ্রাবক, লযখপ্রাবন
আমপ্রাবদর রক জমপ্রাটিপ্রা লবেবেঁবধ যপ্রায় -০.৬ লসত তপ্রাপমপ্রাত্রিপ্রায়? এই ববেষেবয়
বগ্রবগপ্রাবরভে বেলবছন, "মনপ্রামবথর রবক পপ্রাকগ বতক এবনবফজ আবছ।"
এবনবফজ হবলপ্রা লকপ্রান রপ্রাসপ্রায়বনক বেপ্রা লপপ্রাবটিন বেপ্রা লপপটিপ্রাইড যপ্রা লকপ্রাষে
বেপ্রা জজববেক অণলবক ঠিপ্রানপ্রায় জমপ্রাটি বেপ্রাবেঁধবত পবতবরপ্রাধ কবর। এবদরবক
cryoprotectant ও বেবল। বেনপ্রাপপ্রারটিপ্রা আসবল সবতন হবতই পপ্রাবর।
আসবল মনপ্রামবথর লজবনপ্রাম ববেননপ্রাস লথবক লদখপ্রা লগবছ এর
বহবমপ্রাবগপ্রাববেন লপপ্রাবটিন (যপ্রা আমপ্রাবদর লদবহ অবকবজন পবরবেহন কবর)
হপ্রাবতর বহবমপ্রাবগপ্রাববেন লথবক এমনভেপ্রাববে পবরবেবতর্তত হবয়বছ লয লসটিপ্রা
কম তপ্রাপমপ্রাত্রিপ্রাবতও অবকবজন সরবেরপ্রাহ করবত পপ্রাবর (তথনসভত্রি)। এই
অবভেবযপ্রাজন মনপ্রামথবক পচন ঠিপ্রানপ্রায় লবেবেঁবচ থপ্রাকবত সপ্রাহপ্রাযন কবরবছ।
শুধল মনপ্রামবথ নয়,  শজীতল পপ্রাবনবত লবেবেঁবচ থপ্রাকপ্রা মপ্রাবছর লদবহ ঠিপ্রানপ্রায়

জজীববের ববেলুবপ

http://www.telegraph.co.uk/earth/wildlife/7668272/Mammoths-developed-anti-freeze-blood.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Antifreeze_protein


লবেবেঁবচ থপ্রাকপ্রার উপপ্রায় বহবসববে এবনবফজ লপপ্রাবটিবনর বেনবেহপ্রার করবত
লদখপ্রা লগবছ।

আববেষ্কেগ ত মনপ্রামবথর লদহ 
লথবক পপ্রাওয়প্রা রবকর নমলনপ্রা

বকন পপ্রাপ রবকর নমলনপ্রা জজীববেত লকপ্রাষে পপ্রাওয়প্রা কতটিপ্রা লযকৌবকক হবত
পপ্রাবর? জজীবে মপ্রারপ্রা যপ্রাওয়প্রার বকছল পবরই বডএনএ ভেপ্রাঙপ্রা শুরু হবয় যপ্রায়।
তপ্রাই পপ্রায় অকত মনপ্রামবথর লদবহর লকপ্রাবষেও লযই বডএনএ পপ্রাওয়প্রা
যপ্রাববে লসটিপ্রাও হয়বতপ্রা লভেবঙ যপ্রাওয়প্রা বডএনএ। আবেপ্রার এবনবফজ
রপ্রাসপ্রায়বনক এতবদন ধবর সবতনই রকবক জমপ্রাটিপ্রা বেপ্রাবেঁধপ্রা লথবক বেপ্রাবেঁবচবয়
রপ্রাখপ্রা কতটিপ্রা সমবে?  আর লসজননই বমবশগপ্রান ববেশববেদনপ্রালবয়র
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ডনপ্রাবনবয়ল বফিশপ্রার মবন করবছন লয বডএনএ পপ্রাওয়প্রা যপ্রাববে লসটিপ্রা
লমপ্রাবটিই লকপ্রাবনসং এর উপযলক হববেনপ্রা।

কপ্রানপ্রাডপ্রার মনপ্রাবনবটিপ্রাবেপ্রা ববেশববেদনপ্রালবয়র লকবভেন কনপ্রামববেল এর সবঙ
আসবল বগ্রবগপ্রাবরবভের দলবটি লযপ্রাগপ্রাবযপ্রাগ কবরবছবলন এই আববেষ্কেপ্রার
বনবয়। বগ্রবগপ্রাবরভে নপ্রাবক কনপ্রামববেলবক বেবলবছন লয এই রক
জপ্রাদলঘবরর -১৭ লসত তপ্রাপমপ্রাত্রিপ্রাবতও জবম যপ্রায়বন! কনপ্রামববেল ভেপ্রাবেবছন
বতবন এই অদ্ভলত ববেষেয়টিপ্রা বনবয় বকছল পরজীকপ্রা কবর লদখববেন। কপ্রারন
মনপ্রামবথর মত পপ্রাণজীবত ঠিপ্রানপ্রায় জমপ্রাটি পবতবরপ্রাধজী রপ্রাসপ্রায়বনক
(cryoprotectant) এর উপবসবত খলবেই ববেরল ববেষেয় হববে। বকছল লপপ্রাকপ্রা
এবেসং লমরুদনজীর লদবহ জমপ্রাটি-বনবরপ্রাধজী লপপটিপ্রাইড (লছপ্রাটি লপপ্রাবটিন) বেপ্রা
গপ্রাইবকপ্রাবপপ্রাবটিন পপ্রাওয়প্রা যপ্রাওয়প্রা পসঙ তল বল বতবন বেলবছন-

"যবদ মনপ্রামবথর রকও একই রকম আচরণ কবর তববে আমপ্রার
জপ্রানপ্রামবত এটিপ্রা হববে সননপপ্রায়জীবদর মবধন একমপ্রাত্রি উদপ্রাহরণ (যবদও
লমরু অঞ্চবলর ভেভ বম-লসপ্রায়প্রাবরল এর লপটি চরমঠিপ্রানপ্রা (-২.৯ লসত)
পযর্তন লযবত পপ্রাবর,  তববে এর পবক্রিয়প্রা বেলবঝ ওঠিপ্রা হয়বন এখনও।)
লযবকপ্রান ভেপ্রাববেই লহপ্রাক নপ্রা লকন, আমপ্রার জনন চরমঠিপ্রানপ্রা রক থপ্রাকবত
পপ্রারপ্রাটিপ্রা ববেশপ্রাস করপ্রাটিপ্রা কবঠিন। তববে বকভেপ্রাববে রবকর মত তরলবটি
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-১৭ লসত এও তরল থপ্রাবক লসটিপ্রা পরজীকপ্রা কবর লদখপ্রা দপ্রাবেজী রপ্রাবখ।"

এই নতল ন মনপ্রামথ আববেষ্কেপ্রার বনবয় এবেসং এর উপর পরজীকপ্রাগুবল বনবয়
এখনও লকপ্রান জবেজপ্রাবনক বনবেন পকপ্রাবশত হয়বন। আশপ্রা করবছ
ববেজপ্রানজীর দ্রুতই আমপ্রাবদর সপ্রামবন বকছল পরজীকপ্রালব উপপ্রাদপ্রান লপশ
করববেন যপ্রা বদবয় আসবলই এই রহসনময় মনপ্রামথবক পবরষ্কেপ্রারভেপ্রাববে
বেলঝবত পপ্রারববেপ্রা। ববেশষে কবর রবকর মত উপপ্রাদপ্রানগুবল আসবল বক,
তপ্রার মবধন বক আবছ বেপ্রা আবদকৌ জজীববেত লকপ্রাষে আবছ বকনপ্রা লসটিপ্রা
জপ্রানবত পপ্রারপ্রাটিপ্রা দপ্রারুণ হববে। সবতনই জজীববেত লকপ্রাষে পপ্রাওয়প্রা লগবল
হয়বতপ্রা মনপ্রামথ লকপ্রাবনসং এর স্বপ ববেজপ্রানজীরপ্রা আসবলই বেপ্রাসবেপ্রায়ন করবত
পপ্রারববেন।
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জজীববের ববেললবপ ৬ 

মপ্রানলষে বক পগ বথবেজী লথবক ববেললপ হবয় যপ্রাববে?

যপ্রারপ্রা ডপ্রারউইবনর ববেবেতর্তনতত্ত্ব এবেসং লযপ্রাগনতবমর বটিবক থপ্রাকপ্রার মপ্রাধনবম
পপ্রাকগ বতক বনবের্তপ্রাচন লবেপ্রাবঝন তপ্রারপ্রা এটিপ্রাও লবেপ্রাবঝন লয, কপ্রাবলর ববেবেতর্তবন
জজীববের লযমন উদ্ভবে হববে লতমন ববেললবপও ঘটিববে। মপ্রানলষে এই ধপ্রারপ্রার
শুধল একটিপ্রা পজপ্রাবত মপ্রাত্রি। আমরপ্রা অনন লযবকপ্রান জজীববের মতই
ভেপ্রালনপ্রাবরবেল। শুধলমপ্রাত্রি একটিপ্রা লকপ্রান ভেপ্রাইরপ্রাস,  বেপ্রা লকপ্রান পলয়ঙপ্রাবর
মহপ্রাকপ্রাশজীয় ঘটিনপ্রা আমপ্রাবদরবক চজীরতবর মলবছ বদবত পপ্রাবর। যবদও
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আমরপ্রা মবন কবর আমপ্রারপ্রাই সবেবচবয় বেল বদমপ্রান এবেসং বেলঝদপ্রার,  তপ্রার
মপ্রাবন এই নয় লয আমপ্রাবদর ববেললবপ হবত পপ্রাবরনপ্রা।

যবদ কপ্রাছপ্রাকপ্রাবছ সমবয় কখনও মপ্রানলবষের ববেললবপ হয় তববে তপ্রাবক
সমবেত গণ-ববেলল বপ বেপ্রা mass extinction-ই বেলপ্রা হববে। কপ্রারণ বেতর্তমপ্রান
পগবথবেজীবত সবেবচবয় ভেপ্রাল অবভেবযপ্রাবজত জজীবেবদর মবধন মপ্রানলষে অননতম।
লসজনন ধজীবর ধজীবর মপ্রানলবষের ববেলল বপর সমপ্রাবেনপ্রা কপ্রাছপ্রাকপ্রাবছ সমবয় পপ্রায়
লনই।

বেড় ধরবনর গণ-ববেলল বপ পগবথবেজীর ইবতহপ্রাবস পপ্রাবেঁচ     বেপ্রার হবয়বছল।
পঞ্চম,  অথর্তপ্রাৎ সবেপ্রার লশবষেরবটি হবয়বছল ৬৫ বমবলয়ন বেছর আবগ,
ববেশপ্রাকপ্রার উলপ্রা পতন বেপ্রা জলবেপ্রায়লগত কপ্রারবন। পগবথবেজীর পপ্রায় ৭৫
শতপ্রাসংশ পজপ্রাবত ববেললপ হবয় বগবয়বছল;  ডপ্রাইবনপ্রাসরপ্রাও তপ্রাবদর
অনগর্তত।

ধপ্রারণপ্রা করপ্রা হয় সবেবচবয় কপ্রাছপ্রাকপ্রাবছ লয সমবয় মপ্রানলবষের গণ-ববেলল বপ 
হবয়বছল লসটিপ্রা বছল ৭০,০০০ বেছর আবগ। সলপপ্রার-ভেলপ্রাবনপ্রা বেপ্রা 
দপ্রানবেপ্রাকপ্রাবরর অগলৎপপ্রাবতর কপ্রারবন। অবধর্তবকরও লবেবশ মপ্রানলষে পগবথবেজী 
লথবক উধপ্রাও হবয় বগবয়বছল। বেতর্তমপ্রান মপ্রানলবষের লজবনবটিক 
ভেনপ্রাবরবয়শপ্রান খলবে কম হওয়প্রার কপ্রারনবক এই গণ-ববেলল বপর ফিসল 
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বহবসববে লদখপ্রা হয়। সমবেত একটিপ্রা বেটিলবনক জতবর হবয়বছল। 
আবেপ্রারও হয়বতপ্রা এমন গণ- ববেললবপ হববে।

বেনপ্রাপপ্রারটিপ্রা একটিল  খলবলই বেবল। মবন কবর একটিপ্রা বেবন বশমপ্রাঞ্জিজীর
একটিপ্রা দল বেসবেপ্রাস কবর। এখন এই বশমপ্রাঞ্জিজী পবতবটির যবদ
লজবনপ্রাম ববেননপ্রাস লবের করপ্রা হয় তববে লদখপ্রা যপ্রাববে একটিপ্রা বশমপ্রাঞ্জিজী
আবরকবটির সবঙ ববেননপ্রাবস বকছল পবরমপ্রান বভেনতপ্রা লদখপ্রাবচ্ছ। এখন এই
লছপ্রাটি দলবটির মবধন বশমপ্রাঞ্জিজীর লজবনপ্রাম ববেননপ্রাবস বভেনতপ্রা পগবথবেজীর
বেতর্তমপ্রাবন লবেবেঁবচ থপ্রাকপ্রা ৭.১ ববেবলয়ন মপ্রানলবষের একজবনর সবঙ
আবরকজবনর মবধন ববেননপ্রাবস বভেনতপ্রার লচবয় অবনক লবেবশ। বেহু বেছর
আবগই বশমপ্রাঞ্জিজীবদর কপ্রাছ লথবক আলপ্রাদপ্রা হবয় যপ্রাওয়প্রা একজন
মপ্রানলবষের সবঙ আবরকজন মপ্রানলবষের এতটিপ্রা কম পপ্রাথর্তকন থপ্রাকপ্রাটিপ্রা
অস্বপ্রাভেপ্রাববেক। এর কপ্রারন বহবসববে ববেজপ্রানজীরপ্রা ধপ্রারনপ্রা করবছন সমবেত
বেতর্তমপ্রান মপ্রানবে সম্প্রদপ্রায় বেসংশবেগবদ কবরবছ খলবে অল সসংখনক একই
লগপ্রাবত্রির পপ্রাচজীন মপ্রানলবষের কপ্রাছ লথবক। এমন একটিপ্রা ঘটিনপ্রা ঘটিবত
পপ্রাবর শুধলমপ্রাত্রি যবদ লকপ্রান এক সমবয় পগবথবেজী লথবক লবেবশরভেপ্রাগ মপ্রানলষে
ববেললপ হবয় যপ্রায় তববেই। যবদও খলবে অল সসংখনক উপপ্রাত বনবয়
গববেষেণপ্রাবটি করপ্রা হবয়বছ,  তপ্রারপরও উবল্লেখবযপ্রাগন লয,  লজবনবটিক
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পরজীকপ্রায় লদখপ্রা যপ্রাবচ্ছ সমবেত ৭০,০০০ বেছর আবগকপ্রার লকপ্রান লছপ্রাটি
মপ্রানবে সম্প্রদপ্রাবয়র বেসংশ হল এখনকপ্রার মপ্রানলষে। এবক মপ্রানবে পজপ্রাবতর
বেটিলবনক (bottleneck)  বেলপ্রা হয়। ববেজপ্রানজীরপ্রা মবন করবছন লকপ্রান
গণ-ববেলল বপ কপ্রারবন মপ্রাত্রি ২০০০ মপ্রানলষে লবেবেঁবচ বছল পগবথবেজীর বেলবক।
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এই অনলমপ্রানবক সমথর্তন লদয়প্রার মত বকছল তথনও বকন পপ্রাওয়প্রা লগবছ।
লভেকৌগবলক পরজীকপ্রায় লদখপ্রা লগবছ পপ্রায় ৭০,০০০ বেছর আবগ সলমপ্রাত্রিপ্রায়
একবটি সলপপ্রার ভেলপ্রাবনপ্রার অগলৎপপ্রাত হবয়বছল, লযটিপ্রা ৬৫ লকপ্রাবটি মপ্রাইল
এর সমপবরমপ্রান পপ্রাথবরর বেপ্রাষ উদবগরণ কবরবছল! লটিপ্রাবেপ্রা হ্রদ জতবর

হবয়বছল এই অগলৎপপ্রাবতর ফিবল। বকন সলপপ্রার ভেলপ্রাবনপ্রা বকভেপ্রাববে এত
বেড় পভেপ্রাবে লফিলবত পপ্রাবর পবরববেবশ? কপ্রারণগুবলপ্রা এমন হবত পপ্রাবর-
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টটটোবটো 
সসপটোর ভল্কটোননটোর পরররধির তসলনটো



সলপপ্রার ভেলপ্রাবনপ্রার ফিবল পগবথবেজীর বেপ্রায়লমনবলর একটিপ্রা ববেরপ্রাটি অসংশ 
লঢবক যপ্রায় গপ্রাঢ ছপ্রাই বদবয়। এই ছপ্রাই এতই গপ্রাঢ হয় লয সভবযর্তর 
আবলপ্রা পববেশ করবত পপ্রাবরনপ্রা পপ্রায় কবয়কবশপ্রা বেছর! ফিবল পগবথবেজীবত 
লনবম আবস এক শজীতল-যলবগর। সলমপ্রাত্রিপ্রার অগলৎপপ্রাবতর ফিবল ১৮১৬ 
বেছর ধবর উতর লগপ্রালপ্রাধর্ত লকপ্রান গ্রজীবষ্মের মলখ লদবখবন! অননবদবক 
অগলৎপপ্রাবত জতবর কপ্রাবের্তন ডপ্রাই অকপ্রাইবডর পবরমপ্রাবনর কপ্রারবন 
বেপ্রায়লমনল লবেবশরভেপ্রাগ জজীববের জননই লবেবেঁবচ থপ্রাকবত অসলববেধপ্রাজনক 
হবয় দপ্রাবেঁড়প্রায়। তগ তজীয়ত, লযসবে রপ্রাসপ্রায়বনক বনগর্তত হয় অগলৎপপ্রাবত তপ্রার
লবেবশরভেপ্রাগই পগবথবেজীবক 
দল বষেত কবর রপ্রাবখ কবয়কশ 
বেছর ধবর। ফিলস্বরূপ তজীব্রি 
খপ্রাদন সসংকটি লদখপ্রা লদয়প্রার 
কথপ্রা। বেপ্রায়লমনবলর এই 
পবরববেশ পবরষ্কেপ্রার কবর 
আবেপ্রার জজীববের লবেবেঁবচ

থপ্রাকপ্রার জনন স্বপ্রাভেপ্রাববেক হবত
তপ্রাই কবয়কশ বেছর লথবক 
হপ্রাজপ্রার বেছর ললবগ যপ্রায়। 
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সমবেত এসবে কপ্রারবনই বকছল মপ্রানলষে ছপ্রাড়প্রা পগবথবেজীর পপ্রায় সবেপ্রাই মবর 
বগবয়বছল। যপ্রারপ্রা লবেবেঁবচ বছবলন তপ্রারপ্রাই আমপ্রাবদর পরদপ্রাদপ্রা-দপ্রাদজীরপ্রা।

স্পেনপ্রাবনশ ফ্লিল  বনবয় পপ্রাবেবলক লনপ্রাবটিশ

এবেপ্রার আবস অনন একটিপ্রা লককৌতল হলকর এবেসং বেহু-ববেতবকর্তত ববেষেবয়। 
আমরপ্রা বক আবেপ্রার এমন ববেললবপর সমলখজীন হবে? উদপ্রাহরণ খল বেঁজবত খলবে
লবেবশ 

দভবর লযবত হয়নপ্রা। মপ্রানলবষের লবেশ বেড় একটিপ্রা গণ-ববেলল বপ

বকন ববেসংশ শতপ্রাবজীবতই হবয়বছল। ১৯১৮ এর শুরু লথবক ১৯২০
সপ্রাল এর লশষে পযর্তন একধরবনর ভেপ্রাইরপ্রাস পগবথবেজীজলবড় ৫০ লকপ্রাবটি
মপ্রানলষেবক আক্রিপ্রান কবরবছল,  যপ্রার মবধন ৫ লথবক ১০ লকপ্রাবটি মপ্রানলষে
মপ্রারপ্রা যপ্রায়। এই সসংখনপ্রাটিপ্রা বছল লমপ্রাটি মপ্রানলবষের ৩ লথবক ৫ শতপ্রাসংশ! লয
ভেপ্রাইরপ্রাবস আক্রিমণ কবরবছল তপ্রার নপ্রাম স্পেনপ্রাবনশ     ফ্লিল     ভেপ্রাইরপ্রাস।
আমপ্রাবদর সমবয়র (২০০৯ সপ্রাবল পনপ্রানবডবমক)  বেপ্রাডর্ত ফ্লিল  ভেপ্রাইরপ্রাবসর
মত একই লগপ্রাবত্রির ভেপ্রাইরপ্রাস (H1N1)। এইজননই ফ্লিল  আক্রিমণবক এত
গুরুবতর সবঙ লদবখন ববেজপ্রানজীরপ্রা। 
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আবেপ্রার বদ্বিতজীয় ববেশযলবদর লচবয়ও ভেয়প্রাবেহ আবরকটিপ্রা যলদ লয লপ্রাগববেনপ্রা
লসটিপ্রা লক বেলবত পপ্রাবর?  তববে যলদ বদবয় পলবরপ্রা পজপ্রাবতর ববেলল বপ
হওয়প্রাটিপ্রা হয়বতপ্রা একটিল  অবেপ্রাসবে। মহপ্রাকপ্রাশজীয় বেপ্রা পপ্রাকগ বতক দভবযর্তপ্রাগ বেপ্রা
অণলজজীববের আক্রিমণই হয়বতপ্রা একসময় আবেপ্রার লকপ্রান মপ্রানলবষের গণ-
ববেলল বপর কপ্রারণ হববে। আবমবরকপ্রার ইবয়বলপ্রাবসপ্রান নপ্রামক ঘলম্ন
আবগয়বগবরর অগলৎপপ্রাবতর সময় বকন কপ্রাছপ্রাকপ্রাবছ এবস লগবছ। এর
অগলৎপপ্রাত হবল উতর আবমবরকপ্রার লবেবশরভেপ্রাগ মপ্রানলষে বনবশ্চিহ হবয়
যপ্রাওয়প্রার কথপ্রা। সলমপ্রাত্রিপ্রার মত সলপপ্রার ভেলপ্রাবনপ্রার মতই বেনপ্রাপপ্রারগুবলর
কপ্রারবন।

আমরপ্রা ববেললপ হবয় যপ্রাওয়প্রার পবর আমপ্রাবদরবক লকপ্রান কবর বফিবরবয়
আনপ্রার জনন লকপ্রান এবলবয়ন হয়বতপ্রা লচষপ্রা চপ্রালপ্রাববে!
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জজীববের ববেলল বপ ৭

ববেললপ পপ্রাণজী বফিবরবয় আনপ্রা বনবয় ননপ্রাশনপ্রাল বজওগ্রপ্রাবফিক 
মনপ্রাগপ্রাবজবনর পপ্রাঠিক মনবেনসমভহ

জজীববের ববেলুবপ



জজীববের ববেললবপ বসবরবজর ললখপ্রাটিপ্রা 
লশষে কবরবছলপ্রাম। এখপ্রাবন একটিল  
ফিবলপ্রাআপ।

ননপ্রাশনপ্রাল বজওগ্রপ্রাবফিক মনপ্রাগপ্রাবজন 
জপ্রানবত লচবয়বছল 'ববেললপ পপ্রাণজী 
বফিবরবয় আনপ্রা' বেপ্রা 'de-extinction' 
বনবয় পপ্রাঠিকরপ্রা বক মবন কবরন। 
অবনক পপ্রাঠিকই মতপ্রামত 
জপ্রাবনবয়বছন। গত আগষ ২০১৩ 
মপ্রাবসর সসংখনপ্রাবটিবত (ছববেটিপ্রা এবপল 
মপ্রাবসর সসংখনপ্রার) পকপ্রাশ হবয়বছ 
লসগুবল। পড়বত পড়বত মবন হল লবেশ চমৎকপ্রার বকছল ভেপ্রাবেনপ্রা। বকছল 
বকছল ববেষেয় সচলপ্রায়তবনর পপ্রাঠিকরপ্রাও তল বলবছবলন, লসগুবল বমবল 
লগবছ। আমপ্রার এই বসবরবজর পপ্রাঠিকবদর সপ্রামবনও লসগুবল তল বল 
ধরবছ। (বকছল মনবেন হুবেহু কবপ কবরবন।)
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এবলসন লময়প্রাসর্ত
বফবভেল, বনউইয়কর্ত

শুধলমপ্রাত্রি 'লকপ্রাবনসং কবর ববেললপ পপ্রাণজী বফিবরবয় আনপ্রা যপ্রায় বকনপ্রা'  লসটিপ্রা
লদখবত এসবে পপ্রাণজী বফিবরবয় আনপ্রার বচনপ্রা শুধল অবেপ্রাসবে এবেসং অপচয়
নয়,  বেরসং পলবরপ্রাপলবর অননপ্রায়। মপ্রানলষে বদনবদন বেপ্রাঘ,  হপ্রাবত,  বতবমসহ
আরও কত জজীববের সসংখনপ্রা পগবথবেজী লথবক কবমবয় আনবছ অঙ লকবটি
লনয়প্রার জনন বেপ্রা বেপ্রাসসপ্রান বনমর্তপ্রাবনর জনন। তপ্রাই, লকপ্রান ববেললপ পপ্রাণজীবক
শুধলমপ্রাত্রি বচবড়য়প্রাখপ্রানপ্রায় রপ্রাখপ্রার জনন বেপ্রা তপ্রাবদর জনন অসলববেধপ্রাজনক
পবরববেবশ সসংগ্রপ্রাম করপ্রার জনন বফিবরবয় আনপ্রা বেনপ্রাপপ্রারটিপ্রা শুধলমপ্রাত্রি
বনষল রই নয়,  বেরসং মপ্রানলবষের 'মপ্রানবে-লকবন্দ্রেক পগবথবেজী'  বচনপ্রাধপ্রারপ্রারই
ফিসল।

এনবন বেপ্রাগর্ত
লমবডসন, উইসকনবসন

যপ্রারপ্রা ডপ্রারউইবনর ববেবেতর্তনতত্ত্ব এবেসং লশ্রেষতবমর বটিবক থপ্রাকপ্রার মপ্রাধনবম
পপ্রাকগ বতক বনবের্তপ্রাচন লবেপ্রাবঝন তপ্রারপ্রা এটিপ্রাও লবেপ্রাবঝন লয,  কপ্রাবলর
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ববেবেতর্তবন জজীববের লযমন উদ্ভবে হববে লতমন ববেললবপও ঘটিববে। মপ্রানলষে
এই ধপ্রারপ্রার শুধল একটিপ্রা পজপ্রাবত মপ্রাত্রি। আমরপ্রা অনন লযবকপ্রান জজীববের
মতই ববেপন। শুধলমপ্রাত্রি লকপ্রান একটিপ্রা ভেপ্রাইরপ্রাস,  বেপ্রা লকপ্রান পলয়ঙপ্রাবর
মহপ্রাকপ্রাশজীয় ঘটিনপ্রা আমপ্রাবদরবক চজীরতবর মলবছ বদবত পপ্রাবর। যবদও
আমরপ্রা মবন কবর মপ্রানলষেই পগবথবেজীবত সবেবচবয় বেল বদমপ্রান এবেসং বেলঝদপ্রার
পপ্রাণজী, তপ্রার মপ্রাবন এই নয় লয আমপ্রাবদর ববেললবপ হবত পপ্রাবরনপ্রা। লকপ্রান
পজপ্রাবত মরববে বেপ্রা লবেবেঁবচ থপ্রাকববে লসটিপ্রা আমরপ্রা বনয়ন্ত্রণ করবত
পপ্রাবরনপ্রা। তববে যবদ আমরপ্রা লচষপ্রা কবর, তববে হয়বতপ্রা শুধলমপ্রাত্রি ভেপ্রারসপ্রামন
রকপ্রার লচষপ্রা করবত পপ্রাবর।

লকবনথ জনসন
লবরনবভেল, জবজর্তয়প্রা

বফিবরবয় আনপ্রাটিপ্রা দপ্রারুণ হববে। বকন Australopithecus, Homo habilis

এবেসং Homo  erectu-লদর বেনপ্রাপপ্রাবর বক হববে?  আমরপ্রা বক তপ্রাবদর
বচবড়য়প্রাখপ্রানপ্রায় ভেবর রপ্রাখববেপ্রা? যবদ আমরপ্রা এবদরবক লমবর লফিবল তববে
লসটিপ্রা বক খলন বেবল গণন হববে?  তপ্রারপ্রা বক মপ্রানলষে,  নপ্রাবক অনন বকছল?
তপ্রারপ্রা বক চপ্রাকবর করবত পপ্রারববে? ছপ্রাত্রিবেগবত বেপ্রা সপ্রামপ্রাবজক সলববেধপ্রা বনবত
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পপ্রারববে? যবদও এবদর বেল বদমতপ্রা,  সসংসগ বত এবেসং ভেপ্রাষেপ্রা বেলঝবত পপ্রারপ্রাটিপ্রা
গুরুতপভণর্ত হববে।

টিম মরুবকয়প্রান
নথর্ত লফিপ্রাটির্ত লময়প্রাসর্ত, লফ্লিপ্রাবরডপ্রা

আমপ্রার মপ্রাথপ্রায় একটিপ্রা সমভণর্ত অনন বচনপ্রা এবসবছ। পথবম আমরপ্রা
লযসবে পপ্রাণজী এখনও লবেবেঁবচ আবছ তপ্রাবদর রকপ্রার বচনপ্রা করবত পপ্রাবর।
আমরপ্রা বক গনপ্রাবরর বশসং বেপ্রা হপ্রাবতর দপ্রাবেঁত লকপ্রান করবত পপ্রাবরনপ্রা?
তপ্রারপর এসবে অবঙর বেপ্রাজপ্রার লকপ্রান করপ্রা অঙ বদবয় ভেবরবয় বদবল
এসববের জনন পপ্রাণজী হতনপ্রা আর হববেইনপ্রা!

লকবনথ একটিপ্রারবেপ্রাগর্ত
হনপ্রাসবলটি, বমবশগপ্রান
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লবেশ বকছল বেছর ধবরই লদখবছ পবরববেবশ লয ঘটিনপ্রাই ঘটিবছ তপ্রার
পধপ্রান খলনপ্রায়ক বহবসববে মপ্রানলষেবকই লদপ্রাষেপ্রাবরপ্রাপ করপ্রা হবচ্ছ। একজন
পশুবচবকৎসক বহবসববে আবম বজবনবটিক, লরপ্রাগবেপ্রালপ্রাই, বশকপ্রার, খপ্রাবদনর
উৎস, লযকৌণ বমলবনর সলববেধপ্রা ইতনপ্রাবদ বজবনবসর সমন্বিয় একবটি পপ্রাণজীর
লবেবেঁবচ থপ্রাকপ্রার কপ্রারন বহবসববে লদবখ। তপ্রাহবল লকন পপ্রায় পবতনকবটি
পবেবনই মপ্রানলষেবকই অপরপ্রাধজী বহবসববে লদখপ্রাবনপ্রা হয়?  আপবন যবদ
বচনপ্রায় সবতনই একজন ডপ্রারউইবনয়প্রান হন তববে মবন রপ্রাখববেন- এটিপ্রা
হল 'লযপ্রাগনতবমর ববেজয়'-  যপ্রার মপ্রাবন যখন মপ্রানলষে পগবথবেজীবত বছলনপ্রা
তখনও বকছল পপ্রাণজী ববেললপ হবয়বছ।

জল বডথ এনবটপ্রাবেপ্রাস
বনউ ইয়কর্ত, বনউ ইয়কর্ত

ববেললপ পপ্রাণজী বফিবরবয় আনপ্রা খলবে বেপ্রাবজ একটিপ্রা বেল বদ। কপ্রারনগুবল স্পেষ। 
বেতর্তমপ্রাবন লবেবেঁবচ থপ্রাকপ্রা জজীবেগুবলবক বেপ্রাবেঁবচবয় রপ্রাখপ্রার মত পযর্তপ্রাপ খপ্রাবেপ্রারই 
আমপ্রাবদর হপ্রাবত এখন নপ্রাই। আমরপ্রা 'অবঙর জনন পপ্রাণজী হতনপ্রা' কখনই
বেন করবত পপ্রারববেপ্রানপ্রা। আমরপ্রা মপ্রাছবশকপ্রারজীবদর জপ্রাবল আটিবক যপ্রাওয়প্রা
অনপ্রাকপ্রাবঙ্খিত মপ্রাছও বেপ্রাবেঁচপ্রাবত পপ্রারববেপ্রানপ্রা।
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লনটি বকপপ্রার
টিবলবডপ্রা, ওহপ্রাবয়প্রা

এটিপ্রা জজীবেববেজপ্রানবক পপ্রাচল যর্ত লদববে সবতনই, বকন কতবদন ধবর আমরপ্রা
বফিবরবয় আনপ্রা পপ্রাণজীবদর বেপ্রাবেঁবচবয় রপ্রাখবত পপ্রারববেপ্রা?  লকপ্রাবনসং পবক্রিয়প্রার
মপ্রাধনবম একটিপ্রা জজীববের পলবরপ্রা পপলবলশপ্রান এর যপ্রায়গপ্রায় মপ্রাত্রি একটিপ্রা
দলইটিপ্রা হয়বতপ্রা বফিবরবয় আনববেপ্রা। লছপ্রাটি পপলবলশপ্রাবনর ঝপ্রাবমলপ্রা হল
তপ্রাবদর মবধন এমন বজবনবটিক বেনপ্রাপপ্রার লনই যপ্রা বদবয় পপ্রাণজীগুবল
এখনকপ্রার পবরববেবশ অবভেবযপ্রাবজত হববে,  যপ্রার ফিবল তপ্রারপ্রা আবেপ্রার
ববেললপ হবয় যপ্রাববে।

জজীববের ববেলুবপ



খপ্রান ওসমপ্রান বেতর্তমপ্রাবন টিবরবনপ্রা ইউবনভেপ্রাবসর্তবটিবত গববেষেণপ্রারত আবছন।
ববেজপ্রান ববেষেবয় বনয়বমত বলখবছন ববেজপ্রান ব্লগ ও সচলপ্রায়তবন।

মলকবেই
একবটি ববেজপ্রান ব্লগ উবদনপ্রাগ

http://muktoboi.bigganblog.org

জজীববের ববেলুবপ

http://muktoboi.bigganblog.org/
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