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মুখবন্ধ
িবজ্ঞান আমােদর আধু িনক জীবন-যাপেনর পৰ্ায় পুেরাটাই িনয়ন্তৰ্ণ করেছ। বতর্মান
যু েগ িবজ্ঞােনর িবিভন্ন িবষেয় নু *নতম জানােশানা না থাকেল জীবন-ধারণ করা
কিঠন। তেব িবজ্ঞােনর অগৰ্গিতর সােথ সােথ এক েশৰ্নীর অসাধু ব*িক্তেক েদখা
যায় িবজ্ঞােনর েমাড়েক নানািবধ অপৈবজ্ঞািনক বা অৈবজ্ঞািনক িবষয়বস্তু হািজর
করেত। তাছাড়া অেনকসময় মানু েষর অজােন্তই নানািবধ ভুলভাল িবষয় ছিড়েয়
পেড় এবং মানু েষর মেন এমনভােব েগঁেথ যায় েয েসগুেলা হেত পিরতৰ্াণ পাওয়া
দু ঃষ্কর হেয় দাঁড়ায়। এছাড়া মানু ষ ফ*ান্টািস পছন্দ কের। চমকজাগািনয়া িবষয়গুেলা
তােক যতটা আকষর্ন কের িবজ্ঞােনর কাট-েখাট্টা িবষয়গুেলা অেনকসময় েসভােব
আকষর্ণ করেত পাের না, এভােবও িবিভন্ন অপব*াখ*া ছিড়েয় থােক। এর বাইেরও
একসময় হয়েতা ৈবজ্ঞািনকভােব পৰ্িতিষ্ঠত হেয়েছ িকন্তু পরবতর্ীেত িবজ্ঞােনর
অগৰ্গিতর সােথ সােথ বািতল হেয় েগেছ এমন িবষয়ও রেয়েছ ভুিরভুির। এমনিক
অেনক-সময় িবজ্ঞানীেদর খামেখয়ািলপনা এবং ঠাট্টাচ্ছেল করা মন্তেব*র মাধ*েমও
অেনক অৈবজ্ঞািনক িবষয় পৰ্িতিষ্ঠত হেয় যায়। এই বইিটেত মূ লতঃ দীঘর্িদন েথেক
পৰ্চিলত হেয় আসা ৈবজ্ঞািনক অপব*াখ*াগুেলা খন্ডন কের পৰ্কৃত িবষয়গুেলা তুেল
ধরার েচষ্টা করা হেয়েছ। বইিটেত সম্পাদনা কের পৰ্কােশর উেদ*াগ েনওয়ায় আিম
আরাফাত রহমােনর কােছ িবেশষভােব কৃতজ্ঞ।
ইমিতয়াজ আহেমদ
১১ জুলাই, ২০১৬
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আমােদর চারপােশ ছিড়েয় আেছ হাজার রকেমর িমথ (myth) এবং
এ5েলার এক7 িবশাল অংশ 9ব:ািনক তথ= স?িলত। এ5েলার িকছ@
িকছ@ এেতাটাই Cচািলত Dয এমনিক 9ব:ািনক কিমউিন7েতও Dস5েলা
ছিড়েয় আেছ সমান ভােব। Dসই িমথ5েলার য@ িIখKন এবং ব=াখ=া
িবেLষেণর জন=ই এই ধারাবািহক7র অবতারণা করা হেয়েছ। এখােন
PমাQেয় িবিভR 9ব:ািনক িমথ বা অপব=াখ=ার CকSত বাTবতা ত@েল ধরার
Cয়াস

থাকেব।
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১

গড়পড়তা মানু ষ মিস্তেষ্কর ৫ েথেক ১০% ব*বহার কের

মানু ষ সম্পূ ণর্ মিস্তষ্কই ব*বহার কের। মিস্তেষ্কর েযেকান পৰ্িকৰ্য়া আসেল
মিস্তেষ্কর িবিভন্ন অংেশর একেযােগ িকৰ্য়াকােন্ডর ফসল। ১০% িমেথর উৎপিত্ত
হয় িবংশ শতা‘ীর শুরুেত। ১৯০৮ সােল উইিলয়াম েজান্স িলেখন “আমরা
আমােদর সম্ভাব* মানিসক ও শারীিরক সক্ষমতার একটা ক্ষুদৰ্ অংশ ব*বহার
কির”। ১৯২০ েথেক ১৯৩০ সােল সংগিঠত িকছু পরীক্ষা-িনরীক্ষা হেত এই
িমথ সবেচেয় েবশী পৰ্চিলত হয়। কালর্ ল*াসেল ইঁদুেরর মিস্তেষ্কর েসিরবৰ্াল
কেটর্েক্সর িবশাল একটা অংশ সিরেয় েফলার পরও েদখা েগেলা ইঁদুেরর
কমর্কান্ড সব্াভািবক ভােবই চলেছ। েসই েথেক ১০% ব*বহােরর ধারনা চালু
হেয় েগেছ। িকন্তু এই পরীক্ষায় যা অনু পিস্থত িছেলা েসিট হেচ্ছ ইঁদুেরর
আচরণ অনু ধাবণ করার ক্ষমতা। আমরা যিদ একই পরীক্ষা মানু েষর জন*
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কির তাহেল েদখা যােব, পরীক্ষাকৃত মানু েষর সব্াভািবক অভ*াসজিনত আচারআচরণ, স্মৃিতশিক্ত, িচন্তাশিক্ত এইসব আমূ ল পিরবিতর্ত হেয় েগেছ, েযটা
ইঁদুেরর েক্ষেতৰ্ পযর্েবক্ষণ সম্ভব িছেলা না। বতর্মােন আধু িনক ইেমিজং এবং
ম*ািপং পৰ্যু িক্তর বেদৗলেত গেবষকগণ বুঝেত পারেছন মানু ষ মিস্তেষ্কর সম্পূ ণর্
অংশই ব*বহার কের।
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২

িবেশষ উপেযাগী েপাশাক ছাড়া মহাশুেন* েগেল মানু ষ
ফুেল েফেট যায়

এই িমথ সম্ভবত চালু হেয়েছ িবিভন্ন ৈবজ্ঞািনক কল্পকািহনী এবং হিলউেডর
মুিভ েথেক। এিট সত* মানু ষ েযই বায়ু মন্ডেল বাস কের তা মানু েষর
পৰ্িতবগর্িমটার পৃেষ্ঠ পৰ্ায় ১০ টেনর মত চাপ িদেচ্ছ (পৰ্িত বগর্ইিঞ্চেত সােড়
সাত েকিজ)। িকন্তু এই পিরমান চাপ এেতা েবিশ নয় েয মহাশুেন*র চাপহীন
অঞ্চেল েগেল শরীর ফুলেত থাকেব এবং এক পযর্ােয় েফেট যােব।
পৰ্কৃতপেক্ষ জীেবর িটসু *েক এইভােব চাপ পৰ্েয়াগ বা হৰ্াস কের সংকুিচত বা
পৰ্সািরত করাও যায় না। বরং মানু ষ যিদ মহাশূ েন* যায় তাহেল যা ঘেট
তাহেলা িনন্মচােপ েদহাভ*ন্তরস্থঃ পািন খুব সহেজ বাস্পীভুত হেয় যায় (আমরা

3

েছােটােবলায় পেড়িছলাম সু উচ্চ পবর্েত রান্না করা দু রুহ পািন দৰ্ুত বাস্পীভূ ত
হেয় যায় বেল!)। ভুপৃেষ্ঠ বায়ু মন্ডেলর গড় চাপ ৭৬০ িমিম পারদ চাপ। যখন
বািহ*ক চাপ ৪৭ িমিলিমটার পারদ চােপর িনেচ েনেম যায় অথর্াৎ সব্াভািবক
বায়ু মন্ডলীয় চােপর ২০ ভােগর ১ ভাগ হয় তখন এই জলীয় বাস্প চামড়া
েভদ কের বাইের চেল আেস এবং বাস্পীভবেনর জন* পৰ্েয়াজনীয় িবপুল
পিরমান সু প্ততাপ শরীর েথেক গৰ্হণ কের েবর কের েদয় যার ফেল
তাপমাতৰ্ার আকিস্মক অবনমণ ঘেট এবং মানু ষ মারা যায়।
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৩

িববতর্েনর মাধ*েম জীেবর উন্নিত ঘেট

িববতর্ন আসেল সম্পূ ণর্ িবিক্ষপ্ত একিট পৰ্িকৰ্য়া। তাই এক পৰ্জন্ম েথেক পেরর
পৰ্জেন্ম জীেবর ৈবিশেষ্ট*র পিরবতর্ন ঘেট। েসটা উন্নিত বা অবণিত িকংবা
িনরেপক্ষও হেত পাের। েসই পিরবতর্নেক আমরা উন্নত বলেত পাির েকবল
তখনই যখন তা তার পিরেবেশর সােপেক্ষ তােক িকছু টা অিতিরক্ত সু িবধা
েদয়। এবং েকােনা একটা িবেশষ সমেয় েকােনা ৈবিশষ্ট*েক যিদ উন্নত মেন
করা হয়, পরবতর্ীেত পিরবিতর্ত পিরেবশ ও পিরিস্থিতেত েসিটই হয়েতা
ক্ষিতকর ৈবিশষ্ট িহেসেব িবেবিচত হয়। ডাইেনাসর েযই ঘটনায় িবলু প্ত
হেয়িছেলা েসই ঘটনা িকন্তু েসই সময় ইঁদুর জাতীয় পৰ্াণীগুেলােক ধব্ংস
করেত পাের িন। একই কারেন বলা যায় মানু েষর সােথ অন* পৰ্াইেমটেদর
খুব েবশী পাথর্ক* েনই। িকছু িকছু পৰ্াইেমেটর এমন িকছু ক্ষমতা আেছ যা
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মানু েষর েনই এবং vice versa। েযমন, িশম্পাঞ্জী িমিলেসেকেন্ডর জন* েদখা
েকােনা ঘটনা হুবহু মেন রাখেত পাের। েযই েছাট দু ’একিট ক্ষমতার কারেন
মানু ষ এখন পৰ্কৃিতেক শাসন করেছ তা হেলা মানু ষ এক পৰ্জন্ম েথেক পেরর
পৰ্জেন্ম অিভজ্ঞতা স্থানান্তর করেত পাের এবং মানু ষ তার চারিট আঙ্গুলেক
বৃ দ্ধাঙ্গুেলর িবপরীেত বাঁকােত পাের যার ফেল হািতয়ার ব*বহার সহজ হয়।
এভােব অিভজ্ঞতা স্থানান্তর করেত করেতই মানু ষ এখন একিট জ্ঞানী
পৰ্জািত। িকন্তু মানু ষেক যিদ জন্মলগ্ন েথেক বন* পিরেবেশ েছেড় েদওয়া যায়
তাহেল তার সােথ অন* পৰ্াইেমটেদর খুব েবশী পাথর্ক* থােক না।
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৪

স্নায়ু েকােষর পুনরুৎপাদন হয় না, যিদ েকােনা স্নায়ু েকাষ
ধব্ংস হয় তাহেল তার আর পৰ্িতস্থাপন হেব না

নবব্ইেয়র দশেকর একিট গেবষণা হেত পৰ্মাণ হেয়েছ মানু েষর মিস্তষ্ক
েস্টমেসল ধারন কের। েস্টমেসল হেচ্ছ েসই ধরেনর েকাষ েযগুেলা
পৰ্েয়াজেনর সময় েযেকােনা েকােষ পিরণত হেত পাের। যখন আঘাতজিনত
বা অন*েকােনা কারেন মিস্তেষ্কর েকােনা েকাষ কাযর্কািরতা হারায় তখন এই
েস্টমেসলগুেলা স্নায়ু েকােষ পিরণত হেয় ক্ষয় পূ রণ কের। িপপড়া েযখােব
সািরবদ্ধভােব এেগায় নতুন স্নায়েকাষগুেলা এভাবই স্থানান্তিরত হেয় িনদর্ষ্ট
যায়গায় েপঁৗেছ যায় এবং পুবর্তন েকাষগুেলার সােথ এক্সন ও েডনডৰ্াইেটর
মাধ*েম সংেযাগ ৈতির কের। এই কারেন মিস্তেষ্ক িনেজর ক্ষিত েমরামত
করেত পাের। পৰ্িতিনয়ত মিস্তেষ্কর িবিভন্ন জায়গায় িনউেরােজেনিসেসর
মাধ*েম নতুন নতুন িনউরণ ৈতির হেচ্ছ এবং িনউরণসমূ েহর মেধ* নতুন
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নতুন সংেযাগ ৈতির হেচ্ছ।
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৫

বয়স বাড়ার সেঙ্গ সেঙ্গ মিস্তেষ্কর কমর্ক্ষমতা হৰ্াস পায়

এিটও একিট ভুল তথ*। আেগর পেয়েন্ট যা বেলিছলাম, পৰ্িতিনয়ত
িনউরণসমূ েহর মেধ* নতুন নতুন সংেযাগ ৈতির হেচ্ছ। এই কারেন বৃ দ্ধবয়েস
মানু েষর মিস্তেষ্কর ক্ষমতা আেরা বৃ িদ্ধ পায়। বৃ দ্ধ বয়েস অসিহষ্ণুতা বৃ িদ্ধরও
এটা একটা কারন। বৃ দ্ধ বয়েস মানু ষ পিরেবশ েথেক আেরা েবশী তথ* গৰ্হণ
করেত পাের যার কারেন খুব সহেজই আমরা পািরপািশর্ক ঘটনার দব্ারা িবরক্ত
েবাধ করেত পাির। েযমন উচ্চ ভিলউেম গান বাজা, েগালমাল পযর্েবক্ষণ করা
এসব তখন চাইেলও উেপক্ষা কের থাকা যায় না। তেব মােঝ মােঝ েযমন
েদখা যায় বৃ দ্ধ বয়েস স্মৃিত িবেলাপ ঘটেছ, িকংবা িচন্তাশিক্ত হৰ্াস পােচ্ছ বা
মানু ষ অপৰ্কৃিতস্থ আচরণ করেছ েসগুেলা আসেল িবেশষ িবেশষ েরােগর
কারেন ঘেট থােক েযগুেলার একটা বেড়া অংশ বংশগত। আর তাছাড়া
শািররীক অক্ষমতার সােথ অেনক সময় িচন্তাগত ক্ষমতা িঠক খাপখায়না বেল
িকছু অসব্াভািবক পৰ্বণতা লক্ষ করা যায়।
অথর্াৎ বাস্তবতা হেলা বৃ দ্ধ বয়েস শারীিরক অক্ষমতার িবপরীেত মিস্তেষ্কর
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িচন্তাশিক্ত এবং িবেশ্লষণ শিক্ত বৃ িদ্ধ পায়। মানু েষর বয়স যেতাই বাড়েত থােক
তেতাই তার মিস্তেষ্ক নতুন নতুন িনউরন এবং েসগুেলােত নতুন নতুন
সংেযাগ ৈতির হয়। এছাড়া বয়স বাড়ার সােথ সােথ মানু েষর অিভজ্ঞতা
বাড়েত থােক। সবিকছু র সমনব্েয়র মাধ*েম বয়স্ক মানু ষ অন*েদর েচেয়
সিঠকভােব িসদ্ধান্ত িনেত সক্ষম।
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৬

উল্কািপন্ড পতেনর সময় বায়ু মন্ডেলর সােথ সংঘেষর্ উত্তপ্ত
হেয় যায়

ভুল! উল্কািপেন্ডর তাপমাতৰ্ার উপর বাতােসর সংঘেষর্র পৰ্ভাব খুব সমান*ই।
উল্কািপন্ড যখন বাতােসর মধ* িদেয় যায় তখন তার গিতেবগ থােক ঘন্টায়
কেয়কহাজার িকেলািমটার। উল্কািপন্ড যখন দৰ্ুতেবেগ এিগেয় যায় তখন তার
সামেনর বাতােস পৰ্চন্ড চাপ সৃ িষ্ট হয় (ram pressure)। আর গ*াসীয় বস্তুেক
চাপিদেয় সংকুিচত করার েচষ্টা করেল তার তাপমাতৰ্া েবেড় যায়। এবং তােত
েকবল উল্কার পৃষ্ঠেদশ উত্তপ্ত হয়। তাছাড়া েয আেলা েদখা যায় েসটা
তাপমাতৰ্া বৃ িদ্ধর কারেন ৈতির হয় না। বরং বাতােসর অনু র সােথ সংঘেষর্
কিলশন এনাজর্ী (collision energy) বা সংঘষর্ শিক্ত ৈতির হয় যার ফেল
উল্কার পৃেষ্ঠর ইেল©নগুেলা উেত্তিজত হেয় উচ্চশিক্তস্তের গমনকের এবং পের
েফাটন িনঃসরেণর মাধ*েম িনন্ম শিক্তস্তের িফের আেস। একই ভােব ধারনা
করা হয় পৃিথবীেক আঘাত করার ফেল উল্কািপন্ড উত্তপ্ত অবস্থায় থােক। িকন্তু
উল্কািপন্ড যিদ বায়ু মন্ডল েপিরেয় ভূ -পৃষ্ঠ পযর্ন্ত েপঁৗছােত পাের তাহেল েদখা
যায় েসগুেলা িহমশীতল। এর কারন মাহািবেশব্র ফাঁকা স্থােন তাপমাতৰ্া থােক
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পরমশূ ন* তাপমাতৰ্ার কাছাকািছ। ফেল এই উল্কাবস্তুগুেলারও তাপমাতৰ্া থােক
খুব কম। বাতােসর চােপর ফেল েবেড় যাওয়া তাপমাতৰ্ায় এেদর বাইেরর
আস্তরণ পুেড় েযেত পাের িকন্তু িভতরটা তখেনা যেথষ্ট ঠান্ডাই থােক।
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৭

মহাশূ েন* অিভকষর্ অনু ভুত হয় না

নেভাচারীেদর আমরা মহাশূ েন* েভেস েবড়ােত েদিখ। এেত ধারনা হয় েয
মহাশূ েন* পৃিথবীর অিভকষর্ অনু ভুত হয় না। আসেল তা নয়। বরং
নেভাচারীরা েয উচ্চতায় পৰ্দিক্ষণ কেরন েসখােনও তাঁেদর ভূ -পৃেষ্ঠর ওজেনর
পৰ্ায় ৯০% ওজন িকৰ্য়ারত থােক। নেভাচারীরা যখন ভূ -পৃষ্ঠ েছেড় উপের
উেঠ যান তখন তাঁরা পৃিথবীেক দৰ্ুত গিতেত পৰ্দিক্ষন করেত থােকন। এই
পৰ্দিক্ষণরত অবস্থােক আসেল মুক্তভােব পড়ন্ত বস্তুর সােথ তুলনা করা যায়।
মুক্তভােব পড়ন্ত বস্তু ওজন অনু ভব কের না। নেভাচারী যখন পৃিথবীেক
পৰ্দিক্ষণ কেরন তখন িকন্তু িতিন আসেল মুক্তভােব পড়েছন। িকন্তু উচ্চগিতর
কারেন এবং অিভকেষর্র সােথ লমব্বরাবর একটা গিত থাকার কারেন িতিন
যখন িকছু টা পড়েত থােকন একই সমেয় সম্মু খগিত ততটাই তাঁেক পৃিথবী
েথেক দু ের সিরেয় রােখ, একারেনই িতিন মহাকােশ েভেস েবড়ান। পােশর
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ছিবিট েদখেল এই িবষেয় ধারনা পিরষ্কার হেব। নেভাযােনর িভতের েযসব
নেভাচারী থােকন তাঁরাও একই অিভজ্ঞতা লাভ কেরন।
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৮

মাথায় আেপল পড়ার ঘটনা েথেক িনউটন মহাকষর্ সূ তৰ্
আিবষ্কার কেরন

িনউটেনর মাথায় আেপল পড়ার ঘটনা েথেক িতিন মহাকষর্সূতৰ্ আিবষ্কার
কেরন িন। এবং তাঁর সকল েনাটপতৰ্ েঘঁেটও কখেনা েকােনা আেপেলর বণর্না
পাওয়া যায় িন। বরং িতিন দীঘর্িদন েথেক মহাকষর্ িনেয় েভেবেছন, েভেবেছন
েকন েকােনা বস্তুেক েছেড় িদেল েসটা িনেচর িদেকই নােম, উপেরর িদেক
উেঠ যায় না। েকােনা বস্তুেক শুেন* েছেড় িদেল েসটা েয মািটেত এেস পেড়
েসটা পৰ্েত*ক মানু ষই পযর্েবক্ষণ কেরন। সৃ ্িষ্টর আিদকাল েথেকই মানু ষ েদেখ
আসেছ েকােনা বস্তুেক েছেড় িদেল েসটা িনেচ পেড় যায়। িনউটেনর মাথায়
যিদ আেপল পেড়ও থােক তাহেলও েসটা িনশ্চয়ই তাঁর জন* নতুন ঘটনা
িছেলা না। এর আেগও িতিন িবিভন্ন বস্তুেক িনেচ পড়েত েদেখেছন। িনউটন
এতটা িনবুর্িদ্ধ িছেলন না েয একিদন হঠাৎ একিট আেপল পড়ায় তাঁর মেনর
হেলা আেপল িনেচ নামল েকন? আেপল উপের উেঠ েগল না েকন? পৰ্কৃত
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েয ঘটনািট ঘেটিছেলা বেল সবেচেয় েবশী গৰ্হণেযাগ* তা হেচ্ছ িতিন েকােনা
এক আেলাচনায় মহাকষর্সূতৰ্িট েবাঝািছেলন। েসই আেলাচনার এক পযর্ােয়
িতিন আেপল গাছ েথেক আেপল পড়ার উদাহরণ েটেন আেনন। িতিন ব*খ*া
কেরন এভােব “আিম মােঝ মােঝ ভাবতাম েকন আেপল গাছ েথেক আেপল

মািটেত পেড় ………..”। এই েশেষাক্ত ঘটনািটর বণর্না পাওয়া যায় তাঁর এক
বন্ধুর েলখা েনাট েথেক।
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৯

চীেনর পৰ্াচীর একমাতৰ্ মানবসৃ ষ্ট বস্তু েযটা চাঁদ েথেকও
েদখা যায়

মানবসৃ ষ্ট েকােনা বস্তুই চাঁদ েথেক েদখেত পাওয়া সম্ভব নয়। ৈদঘর্* যা-ই
েহাক না েকন একটা িনিদর্ষ্ট পিরমান পৰ্স্থ না থাকেল েসই িজিনসেক
আলাদাভােব শনাক্ত করা যােব না। েযমন: চুল। আমরা যিদ একিট লমব্া চুল
িনেয় েসটােক দূ র েথেক েদখার েচষ্টা কির তাহেল চুেলর ৈদঘর্* যেথষ্ট েবশী
থাকা সেত্তব্ও েসটা সরু হওয়ায় আমরা েদখেত পাব না। িহেসব কের েদখা
যায় চাঁদ েথেক যিদ পৃিথবীর েকােনা বস্তুেক দৃ িষ্টেগাচের আনেত হয় তাহেল
তার মাতৰ্া হেত হেব অন্তত ৭০ মাইল বা ১১০ িকেলািমটার। ৈদঘর্* এবং
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পৰ্েস্থর েযেকােনা একিটেত যিদ এর েচেয় পিরমান কম হয় তাহেল েসই
বস্তুিটেক চাঁদ েথেক সনাক্ত করা যােব না। চীেনর পৰ্াচীর যিদও ৈদেঘর্* যেথষ্ট
লমব্া িকন্তু এিট পৰ্েস্থ মাতৰ্ ৩০ ফুট। েসই িহেসেব চীেনর পৰ্াচীেরর েচেয়
আেরা অেনক েবশী েযাগ*তা সম্পন্ন মানবসৃ ষ্ট বস্তু আেছ েযগুেলা ৩০ ফুেটর
েচেয় অেনক অেনক েবশী চওড়া। ৭০ মাইল চওড়া হেত হেল ১২০০০ িটরও
েবশী চীেনর পৰ্াচীরেক পাশাপািশ যু ক্ত করেত হেব।

18

১০

বাদুেড়র েচাখ আেছ িকন্তু েচােখ েদেখ না

বাদু েড়র েচাখ আেছ এবং েস েচােখ েদখেত পায়। তেব েবশ িকছু পৰ্জািতর
দৃ িষ্টশিক্ত ক্ষীণ।এছাড়া িকছু িকছু পৰ্জািত অিতেবগুনী রিশ্মও সনাক্ত করেত
পাের। এরা কাছাকািছ দু রেতব্ অেপক্ষাকৃত সিঠক িনেদর্শনা পাওয়ার জন*
শ‘েযাগােযাগ (echolocation) ব*বহার কের থােক। িকন্তু দু রবতর্ী বস্তু
সমব্েন্ধ িনেদর্শনা পাওয়ার জন* েচাখই ব*বহার কের। তাছাড়া িকছু িকছু
পৰ্জািত শ‘েযাগােযাগ ব*বহারই কের না এবং িকছু িকছু পৰ্জািত অন্ধকােরও
েবশ ভােলা েদখেত পায়।
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১১

মাকর্িন / জগদীশ বসু েরিডও উদ্ভাবন কেরেছন

মাকর্িন েরিডও উদ্ভাবন কেরিন এবং ইিতহােস তাঁেক েরিডওর উদ্ভাবক
িহেসেব সব্ীকৃিত েদওয়াও হয় িন। পৰ্কৃতপেক্ষ েরিডও েকােনা ব*িক্ত
এককভােব উদ্ভাবন কেরন িন। মাকর্িনর নাম এমন িক েরিডও উদ্ভাবকেদর
তািলকােতও েনই। েরিডও আিবষ্কার িনেয় জগদীশ চন্দৰ্ বসু েক জিড়েয়
বাঙ্গািলর হা-িপেত*সও যু িক্তযু ক্ত নয়। েরিডও উদ্ভাবেনর িপছেন এক
ডজেনরও েবশী গেবষেকর অবদান রেয়েছ। এই গেবষকেদর তািলকায়
জগদীশ বসু র নামও ইিতহােস েলখা আেছ। তেব িতিন কখেনা তাঁর কােজর
প*ােটন্ট করেত উৎসাহী িছেলন না। কােজই মাকর্িন জগদীশ বসু র েরিডওর
উদ্ভাবন িনেজর নােম চািলেয় িবখ*াত হেয়েছন কথাটা আসেল েমােটও িঠক
নয়। বরং যিদ েকউ সিত*ই বিঞ্চত হেয় থােকন িতিন হেচ্ছন অিলভার লজ।
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েরিডওর উদ্ভাবকেদর তািলকায় েশেষর িদেকই তাঁর নাম। িতিন েরিডওেক
েযাগােযাগ মাধ*ম িহেসেব ব*বহার করার পৰ্যু িক্ত ৈতির কের েফেলিছেলন।
িকন্তু তাঁর উদ্ভাবন িতিন কােজ লািগেয় েযেত পােরন িন। মাকর্িন মূ লত
েরিডওর বািণজ*ীিককরণ কেরিছেলন এবং সাধারণ মানু েষর হােত েরিডও
েপঁৗেছ িদেয়িছেলন। িতিন পৰ্থমবােরর মেতা েরিডওেত সম্পৰ্চার শুরু
কেরিছেলন। েরিডও উদ্ভাবেনর িপছেন অবদান রাখা িবজ্ঞানীেদর তািলকা
পােবন এই উইিকিপিডয়া আিটর্েকেল ।
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১২

িজহব্ার এেকক অংশ এেকক ধরেনর সব্ােদর অনু ভূিত
ৈতির কের

একসময় এই ধরেনর তত্তব্ েদওয়া হেযিছেলা েয, িজহব্ার িবিভন্ন অংেশ
িবিভন্ন ধরেনর taste bud বা সব্াদ গৰ্িন্থ থােক। েযমন: িজহব্ার অগৰ্ভােগ
িমিষ্ট, েশষভােগ টক এবং দু ই পােশ যথাকৰ্েম েনানতা ও িতক্ততা সব্ােদর গৰ্িন্থ
থােক (িচতৰ্ অনু যায়ী)। পৰ্কৃত সিত* হেচ্ছ, িজহব্ার পৰ্িতিট অংেশই সবধরেনর
সব্াদগৰ্িন্থ িমিশৰ্ত অবস্থায় থােক। এবং মানু ষ িজহব্ার সব অংেশই সবরকম
সব্াদ িনেত পাের। তেব সব্াদগৰ্িন্থর ঘনতব্ িজহব্ার েকােনা অংেশর েচেয় েকােনা
অংেশ কম েবশী হেত পাের এবং একই সব্াদগৰ্িন্থও িজহব্ার িবিভন্ন স্থােন
িবিভন্ন পিরমােন থাকেত পাের এবং েসই কারেন সব্ােদরও তারতম* ঘটেত
পাের তেব তার জন* িনিদর্ষ্ট েকােনা িনয়ম েনই, িবিভন্ন মানু েষর মেধ* িবিভন্ন
ভােব সব্াদগৰ্িন্থর পাথর্ক* ৈতির হেত পাের। এই িবভৰ্ািন্ত ৈতির হেয়িছেলা
22

১৯০১ সােল যখন একিট জামর্ান গেবষণাপতৰ্েক ইংেরিজেত ভুলভােব অনু িদত
করা হয়। মূ ল আিটর্েকলিট সহজেবাধ* িছেলা না এবং িবিভন্ন তথ*ও অস্পষ্ট
িছেলা। মূ ল ছিবেত িজহব্ার েযই ম*াপ েদখােনা হেয়িছেলা তােত সব্ােদর
পাথর্ক* েবাঝােনা হয় িন বরং সব্াদ সৃ িষ্টর জন* নু *নতম পিরমােনর ম*াপ
েদখােনা হেয়িছেলা।
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১৩

না েখেয় থাকেল আমােদর ওজন কেম

কথাটা আংিশক সত* িকংবা সব্ল্প েময়ােদর জন* সত*। দীঘর্ েময়ােদ এিট
ওজন বৃ িদ্ধর জন* দায়ী হেত পাের। আমরা যিদ না েখেয় থািক িকংবা
পৰ্েয়াজেনর েচেয় কম ক*ালির গৰ্হণ কির তাহেল শরীর ক*ালির েযাগােনার
জন* শুধু চিবর্ই ক্ষয় কের না বরং মাংসেপশী তথা েপৰ্ািটেনরও ক্ষয় হেত
থােক। আর আমােদর ক*ালিরর চািহদা আেস মূ লত শরীেরর িবিভন্ন
েমটাবিলক কমর্কান্ড েথেক। শরীর গিঠত হয় েপৰ্ািটন িদেয়। যিদ েপৰ্ািটন
কেম যায় তাহেল েমটাবিলক কমর্কান্ড জিনত ক*ালিরর চািহদাও কেম যায়।
ফেল আমরা এসময় ক*ালির যিদ তুলনামূ লকভােব কমও গৰ্হণ কির েসটা
পৰ্েয়াজেনর তুলনায় েবশী হেত পাের। যা পের চিবর্ িহেসেব শরীের জেম
েযেত পাের। সিঠকভােব ওজন কমােনার জন* িনয়মতািন্তৰ্কভােব েখেত হেব।
অিতিরক্ত চিবর্যুক্ত ও সম্পৃ ক্ত চিবর্যুক্ত খাবার কিমেয় েখেত হেব। িনয়িমত
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শরীরচচর্া করেত হেব।
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১৪

আইনস্টাইন স্কুল জীবেন গিণেত েফল করেতন

আইন্সটাইন স্কুল জীবেন কখেনাই গিণেত েফল কেরন িন। িতিন গিণেত
বরাবরই ভােলা িছেলন এবং সবসময়ই ভােলা ফলাফল কেরেছন। মাতৰ্ ১২
বছর বয়েস িতিন স্কুেলর িশক্ষাকৰ্েমর গিন্ড েপিরেয় িনেজ িনেজই বীজগিণত
এবং জ*ািমিত চচর্া করেত শুরু কেরন। েসই বয়েসই িতিন জ*ািমিতর অেনক
তত্তব্ িনেজ িনেজই পৰ্মাণ কেরন। এই সময় পীথােগারােসর উপপােদ*র
পৰ্মােণর একিট নতুন েকৗশল উদ্ভাবন কেরন। ১৫ বছর বয়েসর মেধ* িতিন
ক*লকুলােসর দু িট মূ ল ধরা িডফােরিন্সয়াল এবং ইিন্টগৰ্াল আয়তব্ কের
েফেলন। একসময় িতিন গিণতিবদ িহেসেব পিরিচিতও লাভ কেরন।
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আইনস্টাইেনর েফল হওয়ার িমথ িকভােব ছিড়েয়েছ েসটা এখেনা িনিশ্চত
হওয়া যায় িন। “িরিপ্ল’স িবিলভ ইট অর নট”ও আইনস্টাইেনর েফেলর তথ*
িদেয়িছেলা। সবেচেয় গৰ্হনেযাগ* মতামত অনু যায়ী, আইনস্টাইেনর স্কুল
জীবেনর েশষ পরীক্ষার সময় স্কুল কতৃর্পক্ষ েগৰ্িডংএর পদ্ধিত ঘুিরেয়
িদেয়িছেলা। আেগ েযখােন ১ েথেক ৬ পযর্ন্ত েগৰ্ড িছেলা এবং ১ িদেয় সেবর্াচ্চ
েগৰ্ড েবাঝােনা হেতা েসখােন উেল্ট িদেয় ৬ েক সেবর্াচ্চ েগৰ্েড পিরণত করা
হয়। তাঁর েশষ পরীক্ষার নমব্রপতৰ্ েদেখ েকউ হয়েতাবা িবভৰ্ান্ত হেয়িছেলা।
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১৫

একস্থােন দুইবার বজৰ্পাত হয় না

একস্থােন দু ইবার বজৰ্র্পাত হয় না বেল একটা কথা পৰ্চিলত আেছ। িকন্তু এর
েকােনা ৈবজ্ঞািনক িভিত্ত েনই। বজৰ্র্পােতর পুেবর্ েমেঘ েমেঘ ঘষা েলেগ েমঘ
এবং মািটর মেধ* িবশাল েভােল্টেজর পাথর্ক* ৈতির হয়। ফেল একটা
িবদু *ৎপৰ্বােহর পৰ্বণতা ৈতির হয় িকন্তু বাতাস িবদু *ৎ কুপিরবাহী হওয়ায়
িবদু *ৎ পিরবহন সহজ হয় না। েভােল্টজ একটা িনিদর্ষ্ট পিরমােনর েচেয় েবিশ
হেল বাতােস েবৰ্কডাউন ঘেট যার ফেল বাতােসর পরমানু র েশষ কক্ষপথ
েথেক ইেল©ন সের িগেয় পিরবািহতা ৈতির হয়। এই েবৰ্কডাইেনর কারেন
িবদু *ৎ পিরবহন শুরু হয় এবং এসময় যিদ আেশপােশ েকােনা উঁচু, েভজা বা
ধাতব বস্তু থােক তাহেল িবদু *ৎ েসই িদক িদেয় পৰ্বািহত হওয়ার েচষ্টা কের।
এই কারেন বজৰ্র্ িবদু *ৎ সাধারণত উঁচু যায়গা েযমন গােছর মাথা, টাওয়ার
পৰ্ভৃিতেত আঘাত হােন েবশী। একই স্থােন দু ইবার বজৰ্র্পাত না হওয়ার
েপছেন েকােনা যু িক্ত েনই। পৰ্িতবছর আেমিরকার এ*াম্পায়ার েস্টট িবিল্ডং
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পৰ্ায় শতািধকবার বজৰ্র্াহত হয়। এবং েকােনা স্থােন যিদ একিট মাতৰ্ উঁচু বস্তু
েথেক থােক বজৰ্র্পাত সবর্দাই ওই বস্তুর উপর ঘটার সম্ভবনা েবশী থাকেব।
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১৬

িহগস েবাসন আিবষ্কােরর িপছেন সেত*ন্দৰ্নাথ বসু র
অবদানেক যথাযথ মূ ল*ায়ন করা হয় িন

“িহগস েবাসন” শ‘িটর েবাসন অংশটুকু বাঙ্গািল িবজ্ঞানী সেত*ন্দৰ্নাথ বসু র
নােম নামকরন করা হেয়েছ। িকন্তু এই নামকরেণর সােথ ‘িহগস’ কণািটর
আসেল েকােনা সম্পকর্ই েনই। িবজ্ঞানী সেত*ন্দৰ্নাথ বসু িকছু সাবএটিমক
পািটর্েকেলর ৈবিশষ্ট*সূ চক পিরসংখ*ান তেত্তব্র পৰ্বক্তা যা পের েবাসআইনস্টাইন তত্তব্ িহেসেব পৰ্িতষ্ঠা লাভ কের। পরবতর্ীেত িকছু কিনকা
আিবষ্কৃত হয় েযগুেলা তাঁর পৰ্ণীত তত্তব্ েমেন চেল। তাঁর পৰ্িত সম্মান েরেখ
এই কিণকাগুেলােক েবাসন নাম েদওয়া হয়। িকন্তু এই নামকরেণর মােন এই
নয় েয এখন নতুন েকােনা কিণকা আিবষ্কৃত হেল তােত তাঁর অবদান
থাকেব। েজািতিবর্দ সু বৰ্হ্মণ*ন চন্দৰ্েশখর নক্ষতৰ্সমূ েহর চন্দৰ্েশখর সীমার
পৰ্বক্তা। তাঁর পৰ্িত সম্মান েদিখেয় নাসার একিট েটিলেস্কােপর নাম েদওয়া
হয় ‘চন্দৰ্েশখর েটিলেস্কাপ’। এখন েসই েটিলেস্কােপর মাধ*েম যিদ সাড়া
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জাগােনা েকােনা মহাজাগিতক ঘটনা আিবষ্কার করা হয় তােত চন্দৰ্ েশখেরর
িনশ্চয়ই েকােনা অবদান থাকেব না। িহগস েবাসেনর ব*াপারিটও েতমনই।
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১৭

কলমব্াস আেমিরকা আিবষ্কার কেরেছন

পৰ্থমত: আেমিরকার সভ*তার ইিতহাস অত*ন্ত পৰ্াচীন অথর্াৎ হাজার হাজার
বছর ধের মানু ষ আেমিরকায় বসবাস কের আসেছ। েসই িহেসেব কলমব্াস
এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীরাই পৰ্থম আেমিরকাগামী কথাটার েকােনা িভিত্ত থােক
না। তেব আমরা যিদ এই েপৰ্িক্ষত বাদ িদই, অথর্াৎ ইউেরাপ েথেক
আেমিরকাগামী পৰ্থম ব*িক্তেক আেমিরকার আিবষ্কারক িহেসেব সব্ীকৃিত িদই
তারপরও বলেত হয় কলমব্াস আেমিরকা আিবষ্কার কেরন িন। অথর্াৎ কলমব্াস
আেমিরকায় গমনকারী পৰ্থম ইউেরাপীয় ব*িক্ত নন। আেমিরকাগামী পৰ্থম
ইউেরাপীয় ব*িক্তর নাম লীফ এিরকসন (Leif Ericson)। িতিন কলমব্ােসর
আেমিরকা অিভযােনর পৰ্ায় ৫০০ বছর পূ েবর্ ১১ শতেক আেমিরকায় গমন
কেরন। িতিন উত্তর আেমিরকার বতর্মান কানাডার একিট দব্ীপ িনউ
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ফাউন্ডল*ােন্ড বসিত স্থাপন কেরন।
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১৮

েগাল্ডিফেসর স্মৃিত মাতৰ্ দুই/িতন েসেকন্ড

এিট এেতাই পৰ্চিলত একিট িমথ েয ২০০৩ সােল Gold Fish Memory
নােমর একটা মুিভ মুিক্ত েপেয়েছ। িকন্তু পৰ্কৃত ব*াপার হেচ্ছ মাছ িহেসেব
েগাল্ড িফেশর স্মৃিত যেথষ্টই উন্নত। গেবষনায় েদখা েগেছ েগাল্ড িফশ
মাসািধক েতা বেটই এমনিক িকছু িকছু িজিনস একবছর পেরও মেন রাখেত
পাের। শুধু তাই নয় েগাল্ড িফশেক েটৰ্িনং িদেয় িবেশষ িবেশষ কাজও
করােনা যায়। এেদর িবেশষ িবেশষ রংএর পৰ্িত িবেশষ িবেশষ পৰ্িতিকৰ্য়া
পৰ্িশক্ষণ েদওয়া যায়। এরা আলাদা আলাদা সঙ্গীতও সনাক্ত করেত পাের।
যারা একুিরয়ােম েগাল্ড িফশ েপােষন, েগাল্ডিফশ তােদর েসই মািলকেদর
িচনেত পাের এবং েয তােক পৰ্িতিদন খাবার েদয় তােক েদখেলই েগাল্ড
িফশেক খাবার গৰ্হেণর পৰ্স্তুিত িনেত েদখা যায়। গেবষকরা েগাল্ড িফেশর
স্মৃিত পরীক্ষার জন* তােদরেক িবেশষ িবেশষ িলভার চাপার পৰ্িশক্ষণ
িদেয়েছন। তাঁরা েগাল্ড িফেশর একুয়ািরয়ােম কেয়কিট িলভার েসট কেরন
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এবং এমন ব*বস্থা কেরন েয িদেনর একিট িবেশষ সমেয় একিট িবেশষ
িলভার চাপ িদেল খাবার েবর হেব। েদখা েগেলা েয েকান সমেয় েকান
িলভার চাপ িদেল খাবার েবর হেব েগাল্ডিফশ েসটা মেন রাখেত পাের এবং
েসই অনু যায়ী িলভার েচেপ খাবার সংগৰ্হ করেত পাের।
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১৯

সাধারণ তাপমাতৰ্ােতও কাঁচ পৰ্বািহত হয়

বলা হেয় থােক কাচ super cooled liquid হওয়ার কারেন সাধারণ কক্ষ
তাপমাতৰ্ােতও খুব ধীের ধীের পৰ্বািহত হয় এবং আমরা যিদ জানালার কাচ
পযর্েবক্ষণ কির তাহেল েদখেত পাব কেয়ক বছেরর মেধ* গ্লােসর সব্াভািবক
পৰ্বােহর কারেন এবং পৃিথবীর মাধ*াকষর্ণজিনত কারেন িনেচর অংশ েমাটা
হেয় েগেছ এবং উপেরর অংশ অেপক্ষাকৃত িচকন হেয় েগেছ। এিট আসেল
একিট ভুল তত্তব্। সম্পৰ্িত গেবষকরা এই তেত্তব্র পরীক্ষা-নীিরক্ষা কের েকােনা
যু িক্ত যু ক্ততা পান িন। তাছাড়া যিদ এমনিটই হেতা তাহেল িমসরীয় সভ*তা
িকংবা পৰ্াচীন সভ*তাগুেলা হেত পৰ্াপ্ত কােচর পুরাকীিতর্গুেলা েগালগাল হেয়
তলানীেত পেড় থাকত। শুধু তাই নয় পৰ্াচীন েটিলেস্কাপগুেলার কােচর আকার
খুব সামান* বদেল িগেয় থাকেলও েসগুেলার দৃ শ*গুেলা এখন েদামড়ােনা মেন
হেতা িকন্তু েসই েটিলেস্কােপর দৃ শ* এখেনা যেথষ্ট সু স্পষ্ট। পৰ্কৃত পেক্ষ
কােচর পৰ্বািহত হওয়ার জন* একটা িনিদর্ষ্ট পিরমােনর উপের তাপমাতৰ্া
তুলেত হয় যােক বলা হয় glass transition temperature. এই তাপমাতৰ্া
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কক্ষতাপমাতৰ্ার েচেয় অেনক েবশী এবং এই কারেন কক্ষতাপমাতৰ্ায় কাচ
কখেনাই পৰ্বািহত হয় না। বরং েযসব জানালার কাচ িনেচর িদকটা সামান*
েমাটা পাওয়া েগেছ েসগুেলা পৰ্স্তুিতর সময় সু ষম ভােব ৈতির করা যায় িন
এবং িস্থিতশীল করার জন* েসগুেলােক েমাটািদক িনেচর িদেক িদেয়ই
জানালায় লাগােনা হেয়িছেলা এবং তদু পির সব পৰ্াচীন জানালার কাচ আসেল
িনেচর িদেক েমাটাও নয়।
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২০

মানু েষর উৎপিত্ত হেয়েছ বানর েথেক

মানু েষর উৎপিত্ত বানর েথেক হয়িন বরং বলা েযেত পাের বানর এবং
মানু েষর পূ বর্পুরুষ অিভন্ন। মানু েষর উৎপিত্ত বানর েথেক হেয়েছ এই কথা
পৰ্চিলত হেয়েছ সৃ িষ্টতত্তব্বাদীেদর মাধ*েম। িকন্তু িববতর্ন িবেশষজ্ঞরা িকংবা
ডারউইন িনেজও কখেনা বেলন িন মানু েষর উৎপিত্ত বানর েথেক হেয়েছ।
বানর এবং মানু ষ পৰ্ায় ৯৫% একই িজন বহন কের এবং পৰ্ায় েকািটখােনক
বছর আেগ এরা একই পূ বর্পুরুষ হেত িবিচ্ছন্ন হেত শুরু কের। আধু িনক
েহািমিনড েগাতৰ্ীয় পৰ্াণীগুেলা পৰ্ায় ৭০ লাখ বছর আেগ েথেক িবিচ্ছন্ন হেত
থােক। এই সমেয়র মেধ* মানু েষর কাছাকািছ (Homo গণভুক্ত) অেনকগুেলা
পৰ্জািতর উদ্ভব ঘেট। এেদর মেধ* উেল্লখেযাগ* Homo habilis, Homo

erectus, এবং Homo neanderthalensis পৰ্ভৃিত। এেদর মেধ* েশেষাক্ত
পৰ্জািত িছেলা বতর্মান Homo sapiens এর খুব কাছাকািছ। তেব একমাতৰ্
মানু ষ ছাড়া েহােমা গণভুক্ত বাকী সবগুেলা পৰ্জািতর িবলু িপ্ত ঘেটেছ।

২১
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উটপািখ িবপদ েদখেল বািলেত মাথা গুঁেজ েফেল

িবপেদ পড়ুক আর যাই ঘটুক উটপািখ কখেনাই বািলেত মাথা েগাঁেজ না।
েযেকান িবপদ বা ভেয় উটপািখর পৰ্থম পৰ্িতিকৰ্য়া হেচ্ছ েঝেড় েদৗড় েদওয়া।
এর দু িট উেদ্দশ*। পৰ্থমত, েদৗেড় িনরাপদ স্থােন চেল যাওয়া (উটপািখ ঘন্টায়
পৰ্ায় ৪০ িকেলািমটার েবেগ েদৗড়ােত পাের) আর িদব্তীয়ত, িশকারীর নজর
অন*িদেক েফরােনা, যিদ িশকাির িডেমর কাছাকািছ থােক। তাছাড়া উটপািখ
েয িবপেদ শুধু পািলেয় েবড়ায় তা-ও নয় অেনক সময় উটপািখ সম্ভাব*
িবপেদর মুেখামুিখ হয় এবং আকৰ্মনাত্মক অবস্থান েনয়। এরা পা-এর লািথ
িদেয় এমনিক িসংহেকও কাবু কের েফলেত সক্ষম। তেব অিধকাংশ সময়
এর খুব শক্ত আঘাত কের না। বািলেত মাথা না গুঁজেলও উটপািখ তােদর
িডম বািলেত গুঁেজ রােখ।এই কারেন পুরুষ পািখিট বািলেত বড়সড় গতর্
কের। এই সময় হয়েত তােদর েদেখ মেন হেত পাের তারা বািলেত মাথা
গুঁেজ আেছ। বািলেত মাথা েগাঁজার িমথ আেরকিট কারেন ৈতির হেত পাের।
েসিট হেলা উটপািখর মাথার অংশিট ধু ষর ও হালকা রংএর। দু র েথেক েদেখ
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বািল েথেক আলাদা করা যায় না। ফেল মেন হেত পাের এরা বািলেত মাথা
গুঁেজ আেছ।
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২২

েজমস ওয়াট বাষ্পীয় ইিঞ্জন উদ্ভাবন কেরন

েজমস ওয়াট বাষ্পীয় ইিঞ্জন উদ্ভাবন কেরন িন। েজমস ওয়াট এবং েকতিল
সম্পিকর্ত েযই কািহনী আমরা েছােটা েবলায় পেড় এেসিছ েসিটও একটা
েহাকস্ (Hoax)। কািহনীিট হল এই রকম: েজমস্ ওয়াট একবার েকতিলেত
পািন গরম করিছেলন। হঠাৎ েদখেত েপেলন েকতিলর ঢাকনা উপেরর িদেক
উেঠ যােচ্ছ। িতিন লক্ষ কেরন পািন বাস্পীভূ ত হেয় ঢাকনার িনেচ চাপ
িদেচ্ছ। অথর্াৎ বােষ্পর কাজ করার সামথর্ আেছ। এই ঘটনা েথেক িতিন
বাষ্পীয় ইিঞ্জন উদ্ভাবন কেরন। িকন্তু পৰ্কৃত ঘটনা হেলা বাষ্পীয় ইিঞ্জন উদ্ভাবন
কেরেছন থমাস িনউকেমন (Thomas Newcomen)। ১৭১২ সােল িতিন
এিট উদ্ভাবন কেরন। তাঁর উদ্ভািবত বাষ্পীয় ইিঞ্জনেক atmospheric
engine নাম েদওয়া হয়। অপর িদেক েজমস ওয়ােটর জন্মই হেয়েছ
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িনউকেমেনর উদ্ভাবেনর দু ই যু গ পের ১৭৩৬ সােল। িতিন িনউকেমেনর
উদ্ভািবত ইিঞ্জেনর উন্নিত সাধন কেরন েযিট পের ওয়াট স্টীম ইিঞ্জন নােম
পৰ্চিলত হয়। িতিন িনউকেমেনর ইিঞ্জনেক কলকারখানায় ব*বহােরাপেযাগী
কেরন।

42

২৩

ঠান্ডা লাগেল িভটািমন িস িনরাময় করেত পাের

সাধারণ ঠান্ডা েলেগ থােক িবেশষ িকছু ভাইরােসর আকৰ্মেন। এগুেলার মেধ*
উেল্লখেযাগ* হেচ্ছ rhinoviruses, coronaviruses এবং respiratory
syncytial virus পৰ্ভৃিত। যিদও িভটািমন িস মানু েষর েরাগ পৰ্িতেরাধ
ক্ষমতা বৃ িদ্ধর জন* েবশ কাযর্কর ভূ িমকা রােখ িকন্তু ঠান্ডা লাগেল িভটািমন িস
তার উপশম করেত পাের না। ১৯৭০ সােল Linus Pauling দাবী কেরন
িভটািমন িস ঠান্ডা লাগার পৰ্ভাব উেল্লখেযাগ* পিরমােন হৰ্াস কের। তাঁর দাবীর
মাধ*েম অনু পৰ্াণীত হেয় গেবষকরা পরবতর্ীেত পৰ্চুর পরীক্ষা-িনরীক্ষা কেরন
এবং েদেখন েয ঠান্ডা িনরামেয় েমােটর উপর িভটািমন িস এর েকােনা পৰ্ভাব
েনই। পৰ্ায় ১০০০০ অংশগৰ্হীর উপর ৩০ িটর ও েবশী পরীক্ষা করা হয়
যােদর পৰ্িতিদন ২ গৰ্াম কের িভটািমন িস েসবন করেত েদওয়া হয়। ঠান্ডার
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উপর িভটািমন িস এর পৰ্ভাব যিদও পাওয়া যায় িন তেব এই গেবষণা হেত
েদখা যায়, যারা েখলাধু লা কেরন এবং িনয়িমত শরীরচচর্া বা শািররীক
কসরত কেরন তাঁরা িভটািমন িস েসবেন উদ*ম বৃ িদ্ধ করেত পােরন এবং
মানিসক চাপ দূ র করেত পােরন।
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২৪

মানু েষর পাঁচ ধরেনর ইিন্দৰ্য় বা অনু ভূিত আেছ

আমরা েছাট েবলা েথেক েজেন এেসিছ মানু েষর পাঁচ ধরেনর ইিন্দৰ্য় আেছ।
এগুেলা হেচ্ছ দৃ শ*ানু ভূিত, স্পশর্ানু ভূিত, গেন্ধর অনু ভূিত, সব্ােদর অনু ভূিত এবং
শৰ্বণ অনু ভূিত। িকন্তু এিট একিট মহাভুল তথ*। আমরা একটু সেচতনতার
সােথ েখয়াল করেল উপলি½ করেত পারব আেরা অেনক ধরেনর অনু ভূিতই
আমােদর আেছ! েযমন: ভারসােম*র অনু ভূিত- আমােদর শরীেরর ভারসাম*
এই অনু ভূিতর মাধ*েম েবাঝা যায়। এই ইিন্দৰ্েয়র অবস্থান কােনর িভতর।
তব্রেণর অনু ভূিত: আমরা যিদ একিট িনিদর্ষ্ট েবেগ চলেত থািক তাহেল
আেশপােশ না তাকােল বুঝেত পারব না, িকন্তু যিদ েবেগর পিরবতর্ন হয়
তাহেল তা অনু ভব করেত পাির। ব*াথার অনু ভূিত- ব*াখ*া িনষ্পৰ্েয়াজন! এিট
েয স্পশর্ানু ভূিত নয় েসিটও বলা িনষ্পৰ্েয়াজন। তাপমাতৰ্ার অনু ভূিত, ক্ষুধা,
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তৃষ্ণা, রেক্তর কাবর্ন-ডাইঅক্সাইেডর পিরমােনর অনু ভূিত (আপিন এই
অনু ভূিত না েপেল আমােক দু ষেবন না! তেব দম বন্ধ েরেখ িকংবা মুেখ
একটা পিলব*াগ ধের িনঃশব্াস িনেত িনেত উপলি½ করেত পারেবন), সমেয়র
অনু ভূিত- িক পিরমান সময় অিতকৰ্ান্ত হেচ্ছ েসটা েবাঝার ক্ষমতাও আমােদর
আেছ, িকন্তু ঘিড়র কল*ােণ এই অনু ভূিত েভাঁতা হেয় েগেছ। এর বাইেরও
আেরা িকছু অনু ভূিত আেছ।
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২৫

িববতর্ন তত্তব্ পৰ্ােণর উদ্ভব ব*াখ*া কের

িববতর্ন তত্তব্ আসেল পৰ্ােণর উদ্ভব ব*াখ*া কের না। পৰ্ােণর উদ্ভব িনেয়
গেবষণার জন* জীব িবজ্ঞােনর একিট আলাদা শাখা আেছ, েসিট হেচ্ছ
abiogenesis বা উদ্ভব িবজ্ঞান। উদ্ভব িবজ্ঞানীরা পৰ্ােণর উৎপিত্ত সংকৰ্ান্ত
েকােনা গৰ্হণেযাগ* তত্তব্ পৰ্িতষ্ঠা করেত না পারেলও িববতর্ন তেত্তব্র তােত িকছু
যায় আেস না। িববতর্ন শুধু মাতৰ্ আেলাচনা করেব একপৰ্জািত েথেক
অন*পৰ্জািতর রূপান্তর, জীনগত পিরবতর্ন তথা িমউেটশন। আনিবক
িববতর্নও িববতর্েনরই একিট আেলাচ* িবষয়। আনিবক পযর্ােয় পৰ্জন্ম েথেক
পৰ্জেন্ম েয পাথর্ক* ৈতির হয় এবং তার ফেল জীেবর ৈবেশেষ্ট* েয পিরবতর্ন
ঘেট েসটা এই েক্ষেতৰ্ আেলাচনা করা হয়। জীবাষ্ম আলামত েথেক িবিভন্ন
পৰ্জািতর মেধ* সমব্ন্ধীকরণ, পৰ্াকৃিতক িনবর্াচন এসবও িববতর্েনর আেলাচনার
িবষয়। অথর্াৎ িববতর্েনর আেলাচনার িবষয় হেচ্ছ পৰ্ােণর িবকাশ িকভােব ঘেট,
এবং িববতর্ন এটা ধের িনেয়ই এেগায় েয পৰ্ােণর েযভােবই েহাক ইিতমেধ*
উৎপিত্ত হেয়েছ।
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২৬

চাঁেদ মানু ষ যাওয়া িনেয় িনিমর্ত ষড়যন্তৰ্তত্তব্গুেলার জবােব

মানু ষ ফ*ান্টাসী পছন্দ কের। বস্তবতার কাটেখাট্টা জগৎ তােক যথাযথভােব
িবেনািদত বা আকৃষ্ট কের না। ফেল একেশৰ্নীর মানু ষ িবিভন্ন ধরেনর ঘটনা,
তত্তব্ এসেবর িবকল্প ব*াখ*া দাঁড় করােনার েচষ্টা কের বা এধরেনর কমর্কােন্ড
সমথর্ন ও আস্থা স্থাপন কের আনন্দ লাভ কের। এভােবই িবিভন্ন িবষয় িনেয়
ষড়যন্তৰ্ তত্তব্ পৰ্চিলত হয়। এগুেলার পৰ্িতষ্ঠার েপছেন সামািজক বা রাজৈনিতক
কারণও জিড়ত থােক। গত শতা‘ীর সবেচেয় বহুল পৰ্চিলত ষড়যন্তৰ্তত্তব্গুেলা
িনিমর্ত হেয়েছ চাঁেদ মানু ষ অবতরণ িনেয়। একেশৰ্নীর মানু েষর কােছ
মানু ষ*বাহী চন্দৰ্ািভযান পুেরাপুির ধাপ্পাবািজ িহেসেব পিরগিণত এবং এিট েয
শুধু তাঁরা িবশব্াস কেরন তাই নয় এর সব্পেক্ষ পৰ্চুর যু িক্ত-পৰ্মাণ হািজর
কেরন। তেব বলাই বাহুল* েসসব যু িক্ত-পৰ্মােণ পৰ্চুর ফাঁক-েফাঁকর েথেক যায়
আর েসকারেণই েসগুেলা ষড়যন্তৰ্ তত্তব্ িহেসেব পিরিচত। অথচ চাঁেদ মানু ষ
পাঠােনার জন* নাসা িবপুল সময় ধের পৰ্স্তুিত গৰ্হণ কেরেছ, িবপুল পিরমান
মানু ষ এই অিভযানগুেলা সফল করার জন* কাজ কেরেছ। মানু ষ চাঁেদ যায়িন
এর সব্পেক্ষ এত েবশী যু িক্ত-পৰ্মান হািজর করা হেয়েছ েয েসসব িবস্তািরত
িলখেত েগেল একিট বই হেয় যােব (এবং েতমন একিট বই িলখেতও
যািচ্ছ!)। তাই এখােন শুধু মাতৰ্ উেল্লখেযাগ* কেয়কিট েযগুেলা বহুল পৰ্চিলত
এবং সাধারণ মানু েষর একিট অংেশরও েযসব িবষেয় েকৗতুহল আেছ
েসগুেলা ব*াখ*াপূ বর্ক খন্ডন করা হেলা। যাঁরা এই িবষেয় আেরা িবস্তািরত
জানেত চান তাঁরা এই উইিকিপিডয়া আিটর্েকলিট পড়েত পােরন।
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ষড়যন্তৰ্-১: চাঁেদর মািটেত মানু ষ পা রােখিন এই ষড়যন্তৰ্তেত্তব্ যাঁরা িবশব্াস
কেরন তাঁরা তাঁেদর িবশব্ােসর পেক্ষ যু িক্ত িহেসেব চন্দৰ্ািভযােনর এইধরেনর
ছিবগুেলা হািজর কেরন। ছিবেত কােলা আকােশ েকােনা তারা েদখা যােচ্ছ না
(পৰ্থম ছিব)। তাঁেদর ভাষ* হেলা েযেহতু চাঁেদ বায়ু মন্ডল েনই তাই সূ যর্ােলাক
চাঁেদর বায়ু মন্ডেল িবিক্ষপ্ত হেয় তারাগুেলােক অদৃ শ* করেত পারেব না। েসই
েক্ষেতৰ্ ব*াকগৰ্াউেন্ড ঝকঝেক তারার অবস্থান থাকার কথা।

িকন্তু িদব্তীয় ছিবিট েদখুন, এিট আন্তজর্ািতক মহাকাশ েস্টশন (ISS) েথেক
েতালা পৃিথবী পৃেষ্ঠর ছিব েযিট পৃিথবীেকই আবতর্ন কের ঘুরেছ। একই যু িক্ত
অনু সাের এখােন ব*াকগৰ্াউেন্ড তারার উপিস্থিত থাকার কথা িকন্তু তা েনই।
এই িদব্তীয় ছিবিট িনেয়ও যিদ কােরা সেন্দহ থােক তাহেল এই িলংক েথেক
ISS এর লাইভ িভিডও সম্পৰ্চার েদখেত পােবন, েসখােনও েকােনা তারা
েনই।
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আন্তজর্ািতক মহাকাশ েস্টশন েথেক েতালা পৃিথবীপৃেষ্ঠর ছিব, েপছেন কােলা
পটভুিম।
ব*াকগৰ্াউেন্ড তারা না েদখা যাওয়ার কারণ হেচ্ছ এক্সেপাজার। ছিব েতালার
সময় েলেন্সর এক্সেপাজার কিমেয় বা বািড়েয় আেলার পিরমান িনয়িন্তৰ্ত করা
হয় (মূ লতঃ শাটার স্পীেডর মাধ*েম তা করা হয়)। যিদ এক্সেপাজার েবশী
হয় তাহেল অেনক ক্ষীণ আেলার উৎসও ছিবেত ধরা পড়েব। িদেনর েবলায়
চাঁদ এবং পৃিথবী পৃেষ্ঠর তুলনায় তারাগুেলার উজ্জব্লতা অিত অিত অিত ক্ষীণ।
এই ছিবগুেলােত যিদ এক্সেপাজার বাড়ােনা হেতা তাহেল তারা হয়েতা
দৃ শ*মান হেতা িকন্তু েসই েক্ষেতৰ্ চাঁদ ও পৃিথবী পৃষ্ঠ অিতিরক্ত এক্সেপাজােরর
কারেণ সাদা হেয় েযত এবং এগুেলার পৃেষ্ঠর অেনক ৈবিশষ্ট* ছিবেত আর
পাওয়া েযত না। আর এই ছিবগুেলার সাবেজক্ট হেচ্ছ যথাকৰ্েম চাঁদ ও
পৃিথবীর পৃষ্ঠ, পটভুিমর কােলা আকাশ নয় তাই ক*ােমরার এক্সেপাজার
এমনভােব রাখা হেয়েছ যােত এেদর পৃেষ্ঠর ৈবিশষ্ট*গুেলা ছিবেত স্পষ্ট থােক।
িনেচর ছিবেত েদখােনা হেলা কীভােব এক্সেপাজার পিরবতর্েনর মাধ*েম
অেপক্ষাকৃত ক্ষীণ আেলার উৎসগুেলার ছিবও েতালা যায় এবং েসই েক্ষেতৰ্
উজ্জব্ল আেলার উৎসগুেলা অিতিরক্ত এক্সেপাজড হেয় সাদা হেয় যায়।
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ষড়যন্তৰ্-২: অেনেক মেন কেরন যিদও চাঁেদর মািটেত বাতাস েনই িকন্তু চাঁেদ
েয পতাকা স্থাপন করা হেয়েছ তার ছিবেত েদখা যায় পতাকা উড়েছ। এখান
েথেক তাঁরা িসদ্ধান্ত গৰ্হণ কেরন এিট আসেল অ*ািরেজানার মরুভূ িমেত
িনিমর্ত হেয়েছ!
ব*াখ*া: একটু ভােলা কের িনেচর ছিবদু েটা লক্ষ* করুন, পতাকা িক সিত*ই
উড়েছ?
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বাজ অলিডৰ্ন পতাকােক স*ালু ট করেছন।

স*ালু ট েশেষ হাত নািমেয় আনার পেরও পতাকার অবস্থান একই আেছ।
পতকার একপাশ েযমন েফৰ্েমর সােথ যু ক্ত উপেরর অংশও িকন্তু একিট
িটউবুলার অ*ালু িমিনয়ােমর েফৰ্েমর মাধ*েম যু ক্ত। েসিট এই ছিব েথেক স্পষ্ট
না েবাঝার েকােনা কারণ েনই। আর িনেচর অংশ কুক
ঁ েড় আেছ েদেখ দূ র
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েথেক মেন হেত পাের পতাকা উড়েছ, েসিট একিট দৃ িষ্টভৰ্ম ৈতিরর জন*
আেরাপ করা হেয়েছ েযন পতাকািট উড়েছ বেল মেন হয়। আর দু িট ছিবর
পাথর্ক*গুেলা েদখুন। বাজ অলিডৰ্ন পৰ্থম ছিবেত পতাকােক স*ালু ট করেছন।
েসই স*ালু টকৃত অবস্থায় তার ডান হাত মাথায় েঠকােনা, ভােলা কের লক্ষ*
করেল ডান হােতর দু িট আঙ্গুল েদখেত পােবন েহলেমেটর উপের। িদব্তীয়
ছিবেত হাত িনেচ েনেম এেসেছ িকন্তু দু িট ছিবেতই পতাকার উড়ন্ত অবস্থা
হুবহু একই আেছ। যিদ পতাকা বাতােসই উড়ত তাহেল িক কেয়ক
েসেকেন্ডর ব*বধান হুবহু একই রকেমর েকাঁকড়ােনা অবস্থায় থাকত?

ষড়যন্তৰ্-৩: “ঈগল মুন-ল*ান্ডার এবং পাথেরর উৎপন্ন ছায়ার িদক িভন্ন। চাঁেদ
িক দু ইটা সূ যর্ আেলা েদয়?”

ব*াখ*া: একই উৎেসর িভন্ন িভন্ন বস্তুর ছায়ার িদক িনভর্র করেব অেনকগুেলা
িবষেয়র উপর এবং এসেবর উপর িনভর্র কের ছায়ার িদক িকছু টা িভন্ন িভন্ন
েদখােত পাের। এর মেধ* উেল্লখেযাগ* হেচ্ছ দশর্ক (এই েক্ষেতৰ্ ক*ােমরা),
ছায়া ধারনকারী পৃেষ্ঠর ঢাল, ক*ােমরার েলেন্সর পৰ্শস্ততা ইত*ািদ।
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চাঁেদর মািটেত েতালা ছিব, ঈগল চন্দৰ্যান এবং চন্দৰ্পৃেষ্ঠর িকছু বস্তুর ছায়া
েদেখ আেলাক উৎস িভন্ন মেন হেচ্ছ।

ওয়াকর্শেপ চাঁেদ েতালা ছিবর মেতা কের মেডল ৈতির কের ছায়া পরীক্ষা
করা হেচ্ছ।
পৰ্থম ছিবিট চাঁেদর পৃেষ্ঠ েতালা। েয ছিবিট েদেখ ষড়যন্তৰ্কারীরা আেলার
উৎস িনেয় পৰ্শ্ন কেরন। এই ছিবর িবিভন্ন ৈবিশেষ্ট*র আদেল িদব্তীয় ছিবর
েসট ৈতির করা হেয়েছ ওয়াকর্শেপ। চাঁেদর িবিভন্ন ৈবিশেষ্ট*র আদেল ৈতির
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বস্তুর পাশাপািশ এেত একিট মাকর্ারও রাখা হেয়েছ েবাঝার জন*। এই মাকর্ার
এবং েখলনা মুনল*ান্ডােরর ছায়া েথেক এিট স্পষ্ট েয এই দু িটর ছায়া ৈতির
হেচ্ছ একই উৎস েথেক। িকন্তু মােঝর বস্তুগুেলার ছায়ার েকাণ েথেক মেন
হেচ্ছ এেদর আেলার উৎস িভন্ন। িকন্তু এই বস্তুগুেলা েয বন্ধুর পৃেষ্ঠর উপের
অবিস্থত তােত ছায়া েযভােব পড়ার কথা েসভােবই পেড়েছ। চন্দৰ্পৃেষ্ঠর জন*ও
িবষয়িট একই ভােব সত*। যিদ মােঝর বস্তুগুেলার ছায়া অন*ান* বস্তুর একই
সমতেল থাকত তাহেল তােদর ছায়াও েমাটামুিট একই িদেক উৎপন্ন হত।
এই ছিব েথেক আেরকিট ষড়যন্তৰ্ করা হয় েসিট হেচ্ছ নেভাচারী েযেহতু
ছায়ার মেধ* আেছ েসেহতু তােক অন্ধাকাচ্ছন্ন েদখােনার কথা। িকন্তু িদব্তীয়
ছিব েথেক এই ষড়যন্তৰ্িটও খিন্ডত হেয় যায়। আেলার উৎস েথেক চন্দৰ্ পৃেষ্ঠ
েয পিরমান পৰ্িতফলন ঘটেব তা নেভাচারীর সাদা েপাশােক যেথষ্ট উজ্জব্লতা
ৈতির করেব। িবষয়িট যিদ এখেনা কােরা কােছ অস্পষ্ট থােক তাহেল েস
িমথবাস্টােরর িভিডওিট েদেখ িনেত পাের েযখােন পরীক্ষার মাধ*েম এই
ষড়যন্তৰ্ তত্তব্িটর অসাড়তা পৰ্মাণ করা হেয়েছ।

ষড়যন্তৰ্-৪: “চাঁেদ মানু ষ যিদ পৰ্ায় সােড় িতনযু গ আেগ িগেয় থােক তাহেল
এখন েযেত পারেছ না েকন? এ েথেকইেতা েবাঝা যায় চাঁেদ কখেনাই মানু ষ
যায় িন।”
ব*াখ*া: এিট একিট অত*ন্ত েখাঁড়া পৰ্শ্ন। এই পৰ্শ্ন অনু যায়ী বলা যায় েছাট
েবলায় আিম যিদ একবার কক্সবাজার েবড়ােত িগেয় থািক এবং বড় হেয় যিদ
আর না যাওয়া হয় তা েথেক পৰ্মাণ হয় আিম কখেনা কক্সবাজারই যাই িন!
চাঁেদ অিভযান েবশ খরচ সােপক্ষ। চন্দৰ্ািভযান উপলেক্ষ কাজ করার জন*
55

নাসা চার লাখ মানু ষ িনেয়াগ িদেয়িছেলা। চাঁেদ মানু ষ ছয়বার অিভযান
কেরেছ এবং েসিট েযই েপৰ্ােজেক্টর আওতায় করা হেয়িছেলা তা এখন আর
িবদ*মান েনই। এমনিক অ*ােপােলা পৰ্েজেক্টর আওতায় আেরা িতনিট অিভযান
(অ*ােপােলা-১৮-২০) চালােনার কথা িছেলা িকন্তু বড় ধরেনর পৰ্েয়াজন িছলনা
িবধায় েসগুেলা বািতল কের িদেয় েসই ফান্ড এবং েসই কােজ বরাদ্ধ বাহন
অন* কােজ ব*বহার করা হয়। মানু ষ*বাহী ছয়িট অিভযােন চাঁেদ েযসব
গেবষণা করার পৰ্েয়াজন িছেলা যা করার জন* মানু ষ পৰ্েয়াজন েসগুেলা করা
হেয়েছ এবং চাঁেদর িশলার যেথষ্ট পিরমান নমুনা সংগৰ্হ করা হেয়েছ। এখন
নতুন কের চাঁেদ েযেত হেল পুেরা পৰ্িকৰ্য়ািট আবার পৰ্থম েথেক শুরু করেত
হেব, সরকারেক রািজ করােত হেব ফািন্ডংএর জন* আর সিত* বলেত এখন
চাঁেদ মানু ষ পাঠােনা খুব গুরুতব্পূ ণর্ নয়। পৰ্থম যখন চাঁেদ যাওয়ার উেদ*াগ
েনওয়া হয় তখন রািশয়ার সােথ মহাশূ ন* িনেয় পৰ্িতেযাগীতা িছেলা, সরকারও
তাই দু ’হােত টাকা িদেত কাপর্ন* কেরিন, এখন এমন িকছু ও েনই।
যারা মেন কেরন িবগত সােড় িতনযু েগ পৰ্যু িক্তগতভােব মানু ষ অেনক অগৰ্সর
হেয়েছ এখন মানু ষ*বাহী চন্দৰ্ািভযান আেরা সহজ হওয়ার কথা, তাই এখন
চাঁেদ মানু ষ না পাঠােনার েকােনা যু িক্ত েনই। িকন্তু পৰ্যু িক্তগত অগৰ্সরতার
ফলাফল হওয়ার কথা আসেল সম্পূ ণর্ িবপরীত। পৰ্যু িক্তগত উৎকষর্ বরং
মানু েষর পৰ্েয়াজনীয়তা হৰ্াস কের। একসময় েয কােজর জন* মানু ষ পাঠােনার
পৰ্েয়াজন হেতা এখন েস কােজর জন* মানু ষ না হেলও চেল। মানু ষ যতই
পৰ্যু িক্তগত সক্ষমতা লাভ করেছ তেতাই েস ঝুিঁ কপূ ণর্ কাজগুেলােক মানু েষর
বদেল েরাবেটর মাধ*েম করার িচন্তাভাবনা করেছ। দু গর্ত এলাকায় কীভােব
েরাবেটর মাধ*েম উদ্ধার তৎপরতা চালােনা যায় তা িনেয় ভাবেছ। ধারনা করা
হয় ভিবষ*েত মানু ষ সরাসির যু দ্ধ করেব না, বরং যু েদ্ধর জন* েরাবট পাঠােব।
কােজই বতর্মান সমেয় চাঁেদ মানু ষ পাঠােনা হেব সময়, অথর্, শিক্ত এবং
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সক্ষমতার অপচয়। েযই সক্ষমতা মানু ষ ইিতমেধ* পৰ্মাণ কেরেছ েসিট িকছু
ষড়যন্তৰ্কারীর কােছ নতুন কের পৰ্মাণ করার খুব েবশী পৰ্েয়াজন েনই বরং যা
পৰ্েয়াজন তা হেচ্ছ এই সক্ষমতা বৃ িদ্ধ কের আেরা দু লর্ভ িকছু অজর্েনর েচষ্টা
করা। মহাকাশ গেবষনা এেজন্সীগুেলা েসই কাজই কের যােচ্ছ। তারা আগামী
কেয়কবছেরর মেধ* মঙ্গেল মানু ষ পাঠােনার িচন্তা-ভাবনা করেছ এবং এই
লেক্ষ* েয ধরেনর গেবষণাগুেলা করা পৰ্েয়াজন েসগুেলাই করেছ।
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তথ*সূ তৰ্

১: মানু ষ মিস্তেষ্কর ৫ েথেক ১০% ব*বহার কের, েকউ েকউ এর েচেয় িকছু টা েবিশ কের
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=people-only-use-10percent-of-brain
http://en.wikipedia.org/wiki/Ten_percent_of_brain_myth
২. িবেশষ উপেযাগী েপাশাক ছাড়া মহাশুেন* েগেল মানু ষ ফুেল েফেট যায়
Mcgraw/Hill Encyclopedia of Astronomy
৩. িববতর্েনর মাধ*েম জীেবর উন্নিত ঘেট
http://listverse.com/2008/02/19/top-15-misconceptions-about-evolution/
৪. স্নায়ু েকােষর (neuron) পুনরুৎপাদন হয় না, যিদ েকােনা স্নায়ু েকাষ ধব্ংস হয় তাহেল
তার আর পৰ্িতস্থাপন হেব না
http://www.sciencedaily.com/releases/2006/08/060814133621.htm
http://www.sciencedaily.com/releases/2006/12/061223092924.htm
৫. বয়স বাড়ার সেঙ্গ সেঙ্গ মিস্তেষ্কর কমর্ক্ষমতা হৰ্াস পায়
http://www.medicalnewstoday.com/releases/176740.php
http://www.telegraph.co.uk/science/science-news/3526983/Older-peopleprefer-peace-and-quiet-because-they-cannot-filter-out-distractions.html
৬. উল্কািপন্ড পতেনর সময় বায়ু মন্ডেলর সােথ সংঘেষর্ উত্তপ্ত হেয় যায়
http://en.wikipedia.org/wiki/Meteoroid
http://www.meteorites.com.au/odds&ends/myths.html
৭. মহাশূ েন* অিভকষর্ অনু ভুত হয় না
http://amazing-space.stsci.edu/resources/myths/
http://www.thecollapsedwavefunction.com/2013/03/science-myths-andmisconceptions-part.html
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৮. মাথায় আেপল পড়ার ঘটনা েথেক িনউটন মহাকষর্ সূ তৰ্ আিবষ্কার কেরন
http://thesoftanonymous.com/2013/06/06/newtons-apple-fact-or-fiction/
৯. চীেনর পৰ্াচীর একমাতৰ্ মানবসৃ ষ্ট বস্তু েযটা চাঁদ েথেকও েদখা যায়
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=is-chinas-great-wallvisible-from-space
১০. বাদু েড়র েচাখ আেছ িকন্তু েচােখ েদেখ না
http://en.wikipedia.org/wiki/Bat
১১. মাকর্িন েরিডও উদ্ভাবন কেরেছন / জগদীশ বসু েরিডও উদ্ভাবন কেরেছন
https://en.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi
১২. িজহব্ার এেকক অংশ এেকক ধরেনর সব্ােদর অনু ভূিত ৈতির কের
https://en.wikipedia.org/wiki/Tongue_map
http://www.nytimes.com/2008/11/11/health/11real.html?_r=1
১৩. না েখেয় থাকেল আমােদর ওজন কেম
http://www.netdoctor.co.uk/womenshealth/features/dietmyths.htm
১৪. আইনস্টাইন স্কুল জীবেন গিণেত েফল করেতন
http://www.todayifoundout.com/index.php/2011/12/albert-einstein-didnot-fail-at-mathematics-in-school/
http://physics.about.com/b/2007/09/19/physics-myth-month-einsteinfailed-mathematics.htm
১৫. একস্থােন দু ইবার বজৰ্পাত হয় না
http://stormhighway.com/lightning_never_strikes_the_same_place_twice_
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myth.php
http://www.accuweather.com/en/weather-blogs/weathermatrix/mythlightning-never-strikes-twice/19890
১৬. িহগস েবাসন আিবষ্কােরর িপছেন সেত*ন্দৰ্নাথ বসু র অবদানেক যথাযথ মূ ল*ায়ন করা হয়
িন
মুক্তমনা: সাণর্ েথেক িহগস্ েবাসন
১৭. কলমব্াস আেমিরকা আিবষ্কার কেরেছন
উইিকিপিডয়া: Leif Ericson
উইিকিপিডয়া: Christopher Columbus
১৮. েগাল্ডিফেসর স্মৃিত মাতৰ্ দু ই/িতন েসেকন্ড
Todayifoundout
েডইিল েমইল
১৯. সাধারণ তাপমাতৰ্ােতও কাচ পৰ্বািহত হয়
Glassnotes
www.cmog.org
২০. মানু েষর উৎপিত্ত হেয়েছ বানর েথেক
The_Myth_Of_Evolution
skeptic.com: top-10-evolution-myths
২১. উটপািখ িবপদ েদখেল বািলেত মাথা গুঁেজ েফেল
ostrich.org
উইিকিপিডয়া: Ostrich
২২. েজমস ওয়াট বাষ্পীয় ইিঞ্জন উদ্ভাবন কেরন
উইিকিপিডয়া: Newcomen Steam Engine
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উইিকিপিডয়া: Thomas Newcomen
উইিকিপিডয়া: James Watt
২৩. ঠান্ডা লাগেল িভটািমন িস িনরাময় করেত পাের
উইিকিপিডয়া: Vitamin C and common cold
২৪. মানু েষর পাঁচ ধরেনর ইিন্দৰ্য় বা অনু ভূিত আেছ
The brain geek
২৫. িববতর্ন তত্তব্ পৰ্ােণর উদ্ভব ব*াখ*া কের
about.com
Studytoanswer.net
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ইমিতয়াজ আহেমদ েকািরয়ার িকয়াংপুক
ন*াশনাল ইউিনভািসর্িটেত েপাস্টডক্টরাল গেবষক।
িতিন িবজ্ঞান ব্লগ.এবং িবজ্ঞান পিতৰ্কার পৰ্িতষ্ঠাতা
সম্পাদক।

মুক্তবই
একিট িবজ্ঞান ব্লগ উেদ*াগ
https://bigganblog.org
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