ডিসকভারী ল্যাবের কেস হিষ্ট্রী : রাঘবন মৃত্যুরহসয
সেযসাচী সরকার
২৪ ডিবসম্ববরর আড্ডার জের

সন্ধ্যা

জেডরবে

মাঝ রাবে জেষ

েডরডচডে ডনবে আবল্াচনা হডিবল্া । জগাবগাল্ ও জেল্ুোর
ডসবনমা-টিডভর ডসডরোবল্ ডচত্রনাট্যকারবের
রহসয জগাবেন্দা কাডহনী

স্রষ্টাবের

চডরত্রগুডল্ জ

মৃেুযবে জেষ হবে

েকক

প্রচডল্ে বেজ্ঞাডনক েবেযর

প্রমান সাংগ্রবহর েনয

োেগাে সত্বর

কাকাোেুর

ুবগর নেু ন জকাবনা

উের ডনভক রেীল্ । প্রাে সে জগাবেন্দা

সরেডমবন েেন্ত কবর োবকন। ।জগাবেন্দা কাডহনীর

েুেই সুক্ষ হওোর েনকনা জেন।

োরা অেরাধ েডনে েরুরী

েেয গুডল্

আর েেয গুডল্র ভাবল্া ডেবেষবনর েবনয ক্রাইম ঘট্নাে সম্ভােয েডড়ে েযডিডেবেষবের প্রশ্ন কবর আসল্ ঘট্নার

সঠিক েযাক্ষা জেোর জচষ্টা কবর োবকন। েবকক র

োডেবর জেল্ুো ও ডসধু জেঠু র মবধয ে কবেক্ষন েডির ক্ষমো কার

জেেী হবে োবর জস দ্ববন্দ সোই প্রাে একমে হবেডেল্াম জ
েবসই

হডিবল্া। নেু ন

নেু ন

আমাবের জচাবে েবড়ডন। রহসয অনুসন্ধ্াবনর

চডরত্রগুডল্র কাবের েদ্ধডে সাধারন জ্ঞান ও

জেবন

আেকাল্

জ াগান ডেবে আসবে । েবে

াবি আর জসট্া জোঝার আবগই

আডেভক াে এর গল্প

অেরাধ সাংগঠিে হোর

জগাবেন্দা নােকবের

সবে েযমবকে েক্সী অমডনোস রচনা সম্ভার

অেল্ুডির েবে জস ডনবেই

জগাবেন্দা নােবকর জসরকম সাড়া োগাবনা

জল্েবকরা জগাবেন্দাবের ে কবেক্ষন েডি

রহসয গল্প ও

জমক ও ডরবমক এক্সবেডরবমবের

অডে েডরডচে

মৃেুয োাংল্া ভাষার জগাবেন্দা

হবল্া।

সে েেয গুডল্ ডসধু জেঠু বক জেওো হবল্

একেন সেল্েম ক্রাইম ইনবে্ডষ্টবগট্র হবে োরবেন। মাঝ রাডত্রবে আড্ডা ভবের েনয

উঠবে জেরী হওোবে

হাওড়া জেেবন জেৌেবে আমার জেরী হবে জগবল্া ।

নম্বর প্লাট্েবমক অবেক্ষারে

ডেডন জচোবর

েবররডেন

সকাবল্

াই জহাক ট্যাক্সী জেবক জনবম প্রাে জেৌবড় ৭

রাাঁডচ গামী েোব্দী এক্সবপ্রবসর এডক্সডকওটিভ জকৌবচ উবঠ েড়বেই জেন চল্বে শুরু করবল্া। জেবন

আমার সাংরডক্ষে আসনটি োডল্ই ডেবল্া।হাবের ল্যােট্বের েযাগট্া মাোর উেবরর

েযাবগে কযাডরোবর জরবে রাডত্রর আবল্াচনাে

ডসধু জেঠু র অনুসডন্ধ্ত্সু প্রডেভার কো ভাে ডেল্াম । এমন সমে জমাোইবল্ মানবসর এস্ এম্ এস্, জভবস এবল্া, “ আনন্দ
োোবরর েৃ েীে োোর েুই নম্বর কল্বমর েেরট্া জেবেবেন ?
এই জকৌবচ ডেনা েেসাে

েেবরর

কাগে োওো

আমার উের

চাে েড়বে

, সাহা য েরকার ” । জেবনর

াে োই জকাচ আযবট্বেে জক অনুবরাধ করবেই এককডে

েডত্রকা

হাবে জেল্াম। েৃ েীে োোটি জের করবেই োেীে গবেষনাগাবরর েরুন বেজ্ঞাডনবকর রহসযমে মৃেুযর সাংোেটি জেেবে জেল্াম।
মাত্র ৩৭ েেবসর িঃ রাঘেবনর হঠাৎ অসুস্থ হওোর েেরট্া কাল্ই োনবে জেবরডেল্াম

েন োবক হাসোোবল্ ভডেক করা

হবেডেবল্া। সাংোবের োোে অসুস্থোর কারণ না েুঝবে োরার েনয সমেমে উোচার না হওোে মৃেুয হবেবে মন্থেয করা হবেবে ।
ডেষেটি গুরুত্বেুনক কারণ রাঘেন ডিবেন্স সম্ভন্ধ্ীে মাইবক্রা-অেটিক্স ও ইবল্কবেৌডনবক্স গবেষনা করডেল্ োই োর অকাল্ মৃেুযর
কারনট্া োনা অেযন্ত েরুরী। মানসবক জোন কবর হাসোোবল্র মুেোবত্রর েিেয োনবে োরল্াম । এক অোনা জরাবগর েনয ডক
েযেস্থা জনওো জ বে োবর জস ডেষবে িািারবের এক েযাবনল্ োর রি ও ইউডরন সযাবেল্ েযােল্ডেকাল্ ল্যােবরট্রীবে োঠিবে ডকেু
জোঝোর আবগই রাঘেবনর মৃেুয হে । েযােল্ডেকযাল্ ল্যােবরট্রীর ডরবোবট্ক ইনবেক্সাস মাবক্রাবের অনুেডস্থডে এোং েৃেযে মৃেুযর
সহে জকাবনা কারন না োওোে মৃেুযটি রহবসয জঘরা। শুধু ডক্রবেটিন ডকবনবের অযাডিডভটি অবনক জেবড় াওোে মাসল্ িযাবমবের
ইডেে োওো ডগবেডেবল্া ।এ ডেষবে রাস্তাে আর কো না োডড়বে মানসবক আমাবক ই-জমবল্ সে োনাবে েল্ল্াম। মাত্র ডেন ঘোর
াত্রাবেবষ আডম আমার োডড় জেৌবে াবো আর জসোবন আমার েহুল্ েযেহৃে ডিসকভারী ল্যােবরট্রীটি আবে । মানবসর সাহাব যর
েনয সামানয ট্ু ডকট্াডক অযানাডল্ডসস ও জকসট্া ভাোর সমে সহবেই োওো

াবে জসোবন।

মানস এেন জকাল্কাোডস্থে েবরনডসক ল্যােবরট্রীর িাইবরিার । প্রেম েীেবন োর গবেষনার হাবেেডড় আমার হাবে।আই আই টি
কানেুবর এম্ এস্ সী করা কাল্ীন আমার অধীবন রাসােডনক ট্ডক্সবকাল্ডেবে মাোর ডরসাচক কবর আবমডরকাবে কবনকল্ ডেশ্বডেেযাল্বে
ঐ ডেষবেই িিবরট্ উোডধ ডনবে জেবে ডেবর কবেক েেবরর মবধযই ভারবের েডরোোেডস্থে েবরনডসক ল্যােবরট্রীবে ভাবল্া কাে
করার েবর কল্কাোর েবরনডসক ল্যােবরট্রীর িাইবরিার হবেবে।ডেবেষ প্রবোেবন ও আমার সাহাব যর আো কবর োবক। েুঝল্াম
এোবর ডিবেন্স ডমডনস্ট্রীর চাে আবে মানবসর উের এই মৃেুযর সঠিক ও েীঘ্র্র কারন ডনধকারবনর েনয ।

ডিবসম্ববরর জেবষর ডেনগুডল্ আডম ভারবে োকবল্ আমার বকবোর কাবল্র ডেজ্ঞাবনর হডে হাওস
সাংল্গ্ন ডিসকভারী ল্যােবরট্রী

া

এেন আমার েসে োড়ী

নাবম েডরডচে জসোবন ডকেু ডেন ডেশ্রাম ডনবে োডক। ল্যােবরট্রীবে ডেশ্রাম কোট্া একট্ু

জেমানান েবে ঐ হডে হাওস েকমাট্া মানডসক স্বািযবন্দর োমাট্া েডরবে রাবে। োড়ী ও ল্যাে সাং ুি োগান এক
োন্ত েডরবেে বেরী কবর োবক। োই

অেে নবের েীবর ঝারেবের এই েুবরাবনা স্বাস্থকর

কাম-োড়ীটি ডকেু ডেন অজ্ঞাে োস করার উে ুি। ডেগে মাস গুডল্র জেবষ েুবরা েেবরর
ঘট্নাগুডল্

েষক জেবষ

েহবর

আমার এই

ল্যাে-

আমার েেবন্দর বেজ্ঞাডনক

আডম ডেস্তডরে ভাবে ডল্বে রাডে। এই অজ্ঞাে োবস েৃডেেীর সবে আমার সেকক

ই-জমল্ ও

জমাোইল্ জোন মারেৎ হবে োবক।আসানবসাল্ জষ্টেবন জনবম ৪০ ডকবল্াডমট্ার রাস্তাে জ বে হবে আমাবক আমার গন্থেয স্থাবন জেৌেবে।
সকাল্ সাবড় আট্ট্া নাগাে জষ্টেন জেবক জের হবে

োড়ীর েনয রওনা ডেল্াম । োড়ীর েুবরাবনা ড্রাইভার রডেন ঘো

োবনবকর মবধযই গাডড়বে আমাবক জসই ডেশ্রাবমর োন্ত েডরবেবষ জেৌবে জেবে। ডনডিন্ত হবে এোবর রাঘেবনর মৃেুয রহবসযর সম্ভােয
কারনগুডল্ ডক হবে োবর

ো ডনবে ভােবে েসল্াম।

োড়ীবে জেৌবে স্নান ও োওো জসবর ল্যােবরট্রী সাংল্গ্ন অডেস ঘবরর কেউট্াবর মানবসর োঠাবনা ডেস্তাডরে জমল্টি

েড়ল্াম।

ঘট্নাটি সাংবক্ষবে েল্বে জগবল্ এই োাঁড়াে জ ২৩ এ ডিবসম্বর রাঘেন এক ঘবরাো অনুষ্টাবন ডেন সহকমীর সবে সান্ধ্য জভােবন জ াগ
জেে। রাডত্রবে োড়ী ডেবর জোোর েবরই অস্বডস্থ জোধ কবর, জেবষ জভার রাবত্র েডম ও জেবট্ েযো আর োবের স্নােুবে ভীষন ন্ত্রনাে
কাের হবে োর সহকমী িঃ অনুমে মুোেী জক জট্ডল্বোন কবর। ২৪ এর সকাবল্ োবক কাবের এক হাসোোবল্ ভডেক করা হে েবর
ডনশ্বাবসর

কবষ্টর কারবন অেস্থার অেনডে হবল্ ল্যােবরট্রীর উধকেন বেজ্ঞাডনকবের েের জেওোবে োরা ২৪ এর সন্ধ্াে একটি

েড় জেসরকারী হাসোোবল্

রাঘেনবক স্থানান্তডরে কবর। ন্ত্রনা কমাবনার ওষুধ

আর েযােল্ডেকযাল্ মাবক্রাে আট্কাবে

ট্াবোেযাকট্াম-ডেোরাসীডল্বনর ইবজেকসন জেোর আবগ েযােল্ডেকযাল্ জট্বষ্টর েনয সযাবেল্ জনওো হে ডকন্তু ডরবোবট্কর অবেক্ষা
করার সমে আর োওো

ােনা। মাঝ রাবে োর মৃেুয হে। ২৫ এর সকাবল্

েযােল্ডেকযাল্ জট্বষ্ট হঠাৎ

এই মৃেুযর

কারন ডহবসবে মাসল্ িযাবমবের সবে রি ক্ষরবনর কো ডরবোবট্ক জল্ো হে।একট্া সেল্ সুস্থ মানুবষর হট্াৎ মাসল্ িযাবমে এর
সবে কবরানারী েযাট্াবক হাট্ক জেডল্ওর হল্ই ো জকন োই মৃেুযর কারন ডনধকােবন েবরনডসক ল্যােবরট্রীর সাহা য চাওো হবেবে।
মানসবক উত্তবর ডল্েল্াম জ

োর জমল্ জেবেডে আর রাঘেবনর ২৩ োডরবের রুটিন ও োর োোর োডল্কা জোগাড় কবর আমাে

োঠাবে। জেবষ রাডত্রবে আমাে একট্ু ভােবে োও ডল্েল্াম।
সন্ধ্যাে হাল্কা কবর ডিনার সারল্াম ও েবর আমার েুবরাবনা জকবসর োইল্ গুডল্র উের জচাে জোল্াবে আরম্ভ করল্াম। জোঝা াবি
জ এই মৃেুয ডেষডক্রোর েনয হবেবে। েবে জসট্া েযাডক্সবিোল্ না সুইসাইি না জহাডমসাইি ো েুেবে জগবল্ ডেষট্া ডক প্রকাবরর জসট্া
োনবে হবে। জসট্া োনবে োরবল্ ডেষট্া ডকবসর মাধযবম ও কেন েরীবর প্রবেে কবরডেবল্া োর সম্ভােনা গুবল্া সামবন আসা েরকার।
এর ের এই মৃেুযর আসল্ জমাটিবভর ডেষেট্া োর করবে োরবল্ মৃেুযরহবসযর সমাধান সম্ভে। সাধারনে ডেষডক্রো ডেডভন্ন কারবন
হবে োবর েবে জসট্াবক েু ভাবগ ভাগ করা জ বে োবর। প্রেমট্া ডেষট্া জকান েযাবোবেন া েীোণু হবে োবর । জসট্া োোর ো েল্
ো েুে োরাে আেহাওোর মাধযবম মানুবষর মবধয সাংক্রাডমে হবে োবর । োরাে মাধযম েল্বে অেডরডকৃ ে কুকুর-জেড়াল্ োেীে
োড়ীর আডশ্রে প্রানীরাও এগুবল্া েহন করবে োবর। অনয ভাবে ডেষট্া জকান রসােডনক েোেক হবে োবর আর জসট্াবক বেে ও অজেে
ডহবসবে ভাগ করা জ বে োবর। সহবে জোগাড় করা জ বে োবর এরকম বেে রসােডনক েোেক গুডল্র ডল্ষ্টটি অবনক ল্ম্বা হবে োবর
েবে

জেেী মাত্রাে জসসে ডেষ সাধারনবো োওোবনা েি কারন এবের জেেীর ভাগই অেযন্ত জোঁ বো ো কষা োও আোর

ে কাি েডরমান

াবক েযাট্াল্ জিাে েল্া হবে োবক জস মাত্রাে োোবর জমোবনা েি কারন

শুধু ডেজ্ঞানী

নে জ

জকাবনা

সাধারন জ্ঞান রাবে এমন মানুষ োোবর ঐ মাত্রাে জমোবনা জসরকম ডেবষর েের না োনবে োরবল্ও মুবে োোবরর
স্বাবের েোৎ সহবেই ধরবে োরবে।

কম মাত্রাে অল্প কবর কবর এধরবনর ডেষ প্রবোবগ ডভডিম েুঝবে োবরনা জ

োবক ডেষ োওোবনা হবি । জসট্াবক জলা েেেন েল্া হে। রাঘেবনর মৃেুয জ
এ ধরবনর

ডেবষর কাে নে ো েুেবে োরল্াম।

সল্প সমবের েীব্র

ডেষডক্রো োই

এট্াও েুঝবে জেবরডে জ রাঘেবনর স্বাস্থ ভাবল্া ডেল্, জকাবনা জনোর

েেভযাস ডেবল্ানা ও োডমল্ ব্রাহ্মণ হওোর েনয ডনডরডমষ আহাবর অভযস্ত ডেবল্া। এর জেেী জকাবনা েেয আমার হাবে জনই াবে জোর
ডেবে োডর।োই মানবসর েবরর জমবল্র অবেক্ষা করবে করবে ঘুডমবে েড়ল্াম।
েবরর ডেন সকাবল্ চা োন কবর ল্যােবরট্রী সাংল্গ্ন োগাবন োেচারী করবে করবে েেয ডভডত্তক ডক ডক করনীে ো ভােডেল্াম।
রাঘেবনর ভহত্ি র সময়োর জমডিকযাল্ ডরবোট্ক ও ২৩ োডরবের োেয োডল্কার ডল্ষ্ট োওো েুেই েরকার েবর কবরানাবরর ডরবোট্কও
অস্বাভাডেক এই মৃেুযর কারন োর করবে সাহা য করবে ো মানসবক ডল্বে োঠাল্াম । আেবক মানবসর জ প্রেম জমল্টি জেল্াম োবে
ডকেু প্রবোেনীে েেয োওো জগবল্া জ মন গে েুল্াই মাবস ল্াইে ইনডসেবরবন্সর েনয জ জমডিকযাল্ জট্ষ্ট রাঘেন কডরবেডেল্ োবে জস
৫ মাস আবগ ভাল া রেম সযস্থ হিল া োর প্রমান । রাঘেবনর স্ত্রী েুত্রসহ জচন্নাই ান েড়ডেবনর েু টিবে গে ২২এ ডিবসম্বর বে োর
জেবল্র স্কু বল্র েীবের অেকাে শুরু হবেডেবল্া ও রাঘেন েু টি ডনবেডেল্ মাত্র েুই ডেবনর,৩১ এ ডিবসম্বর ও েেল্া োনুোরী,ওবের
জচন্নাই জেবক ডনবে আসার েবনয। ২২ এর রাডত্রবে

ও ২৩ োডরবের সকাবল্ োডড়বেই ভাে েু ট্বে ফ্রীবে

রান্না করা সব্জী ও োড়ীর োো েই ডেবে জস ডিনার ও েবরর ডেবনর

স্ত্রীর রাো ডকেু

ল্াজচ সাবর, এ েেয জস জসডেন সন্ধ্াে োর ডেন

সহকমীর সবে োোবরর সমে োডনবেডেবল্া।বসইডেন অনুমবের োড়ীবে সন্ধ্যার ঘবরাো অনুষ্টাবন ডেন সহকমী ডসডনেডরটী ধবর
োক্রবম গ্রুে ল্ীিার,িঃ অনুমে মুোেী, িঃ ডেেে োট্ানকর ও জেবষ িঃ রবমে েুরানা জ রাঘেবনর

সবে একই ডেবন কাবে

েবেন কবর েবে েবেবস েবড়া েবল্ জসও রাঘেবনর ডসডনোর ডহবসবে ধরা জ বে োবর।অনুষ্টাবন সে োোরই অনুমবের স্ত্রী োড়ীবে
জরাঁবধডেবল্ন শুধু ডকেু নন্ জভে োোর জহাম জিডল্ভারীবে কাবের জরবষ্টাবরে জেবক আনা হে, রাঘেন জভবেট্াডরবেন োই জস
জরবষ্টাবরবের োোর োেডন।

দযপযলর মানবসর হবস্তাহরত্ ই-কমল রাঘেবনর খাবালরর কমনয ও হাসোোবল্র ভহত্ি র জমডিকযাল্ জট্ষ্ট এর হরলপার্ি কপ াম। ইহসহি
হরলপালর্ি পহরষ্কার েলর দ্রুত্ ও অসঙ্গত্ িার্ি করর্

জল্ো ত্ার সলঙ্গ কপলর্ ও হনম্ন অলঙ্গ যন্ত্রনা আর দৃহির অসচ্ছত্ার িলনু ত্ালে

অুালেলনাহসন কদওয়া িয় যালত্ রক্ত বািে আর্াা্রী গুল া োয়াল র্ িলয় রক্ত সন্চা লন সািা য েলর ।করাগীলে দাাঁড় েহরলয় কেসালরর
অসঙ্গহত্ মাপার মত্ অবস্থা হি না ত্লব রলক্ত অহিলিলনর অভাব আঙ্গযল র নলখর কোন গুহ লত্ ো লচ নী াভ আভা সুায়ালনাহসলসর
ক্ষণ কদখা কদওয়ালত্ অহিলিন কদওয়া িলত্ থালে।
এর্া এে ঘাত্ে র্হষ্কনএর েভাব ত্া সবাই বযঝলত্ পালর। ত্লব কসর্ার উৎস বালয়া হিেুা বা কেহমেুা কসর্া না িানলত্ পারল
হনরামলয়র হদের্া সঠিে েরার িলনু পুালথা হিেুা কর্লির িনু অলপক্ষা েরা িাড়া আর কোলনা উপায় হিল া না এহদলে করাগী আলস্ত
আলস্ত কোমার মধ্ু হদলয় কোলরানারী অুার্ালে মারা যাওয়ায় কমহেেুা

পুালনল র োক্তাররা

অসহাে জোধ কবরবেন

।পুালথা হিেুা কর্লি কোলনা হবলেষ মাইলরালভর সনাক্তেরন না িওয়ার িনু এর্া কয এের্া রাসায়হনে হবষহরয়ার ঘর্না ত্া কবাঝা
যায়। ত্লব এই রাসায়হনে হবষটি হে েোলর রাঘবলনর েরীলর েলবে েরল া কসর্া িানা দরোর।হেলেন্স হমহনষ্ট্রী িানলত্ চায় কয
এর্া হে এের্া দযঘির্না না আত্বিত্ুা বা িত্ুা। এখালনই েলরানার হরলপালর্ির সলঙ্গ েলরনহসে ুালবালরর্রীলে হনলদি ে কদওয়া িলয়লি জ
হবষটি বার েরলত্ ও সম্ভব িল সীবীআই ডেষটি জক ও ডকভাবে েযেহার কবরবে জস ডেষবে ত্দন্ত েরলব।
অনুমবের োড়ীবে েন রাঘেন আবস েেবনা ে কযন্ত সোই োবক হাডস েুসী জেবেবে োই আত্মহেযার বুাপারর্া কত্মন কিার পালচ্ছ
না। কোলনা সযইসাইে কনার্ও ত্দলন্তর পযহ স রাঘবলনর ফ্ল্ুার্ কথলে পায়হন। গ্রুে ল্ীিার িঃ অনুমে মুোেীর মবে রাঘবন এে
হবলেষ ধ্রলনর োাঁচ হনলয় গলবষনা েরহি যালত্ ইন্রালরে আল ার েভালব োাঁলচর মলধ্ু হবদযুৎ েবাি েরালনা সম্ভব আর আমালদর
কেস হরসালচি এর্ার বুবিার সযদর
য েসারী। গলবষনাটি এলেবালর কেষ পযিালয় জেৌকচহি ও অবধ্াহরত্ সােল ুর িনু রাঘবলনর নাম
২৬ এ িানযয়ারীর িাত্ীয় পযরষ্কালরর ত্াহ োয় মলনানীত্ িলয়হিল া। িঃ মুোেী এই েেরটি সোর কাবে জচবে রােবল্ও রাঘবনলে
ত্া িাহনলয়হিল ন এবং এ হবষলয় ২৬ এ িানযয়ারীর আলগ োলরা সলঙ্গ আল াচনা েরলত্ হনলষধ্ েলরহিল ন।এই খবলর রাঘবন খযবই
খযসী িলয়হি ত্াই োলির হদে হদলয় কস সম্পযনি ভালব িুাপী হি । ত্ার েুাহম ী াইেও ১০বিলরর কিল ও স্ত্রীর সলঙ্গ সম্পযনি হি ।
োলিই সযইসাইে হথলয়ারীর্া আপাত্ত্ োলয়াডরটি হ লির ত্ ায় রইল া। যহদ এর্া দযঘির্না ধ্রা িয় ত্লব হে ভালব কসই

হবষ এে

ববজ্ঞাহনলের অিালন্ত অল্প োল র মলধ্ু েরীলর কবে ভাল া মাত্রায় েলবে েরল া ? করাগীর হবষহরয়া রহনে হবলষর জলা বুবিার
নে এট্া

েুার্া কোলির ক্ষুণ বল বযঝলত্ অসযহবধ্া িয়না। ত্ািল এটি জ

অনুমে মুোেীর োড়ী ো সহবেই জোঝা

এেটি সযপহরেহল্পত্ িত্ুা ও িত্ুার রঙ্গমঞ্চ িঃ

াবি।

রাঘেবনর োোর এর োডল্কাে শুধু ফ্রাবেি রাইস ও রােো া ডমবসস মুোেী োড়ীবে জরাঁবধ ডেবল্ন এোং এগুবল্া সোই কমন োত্র
জেবক জেোর কবর জেবেডেবল্া োকী জোকাবনর নন্-জভে োোর জ গুডল্ জস োড়া োকী সোই জেবেডেবল্া।কাবেই ডেষ প্রবোগ এ
োোর গুডল্র মাধযবম করা ডেবেষ ভাবে কঠিন
জমাটিভ োওো

ডে না গৃহ কত্রী ডনবেই এ কাবে েডড়ে োবকন।ডকন্তু োাঁর জকাবনা

াবি না জ োবন িঃ মুোেী রাঘেনবক

ভাবল্া কাে করার েনয ডেবেষভাবে জস্নহ করবেন।

অবনক জভবে জেবষ মানসবক জোন করল্াম জ ডেষট্াবক ধরবে জগবল্ মৃবের ইউডরন জেবল্ কােট্া সহে হবো েবে এেন ডকিনী ো
হাবট্কর ডকেু টিসু কাবে ল্াগাবে হবে । সেূণক ভাবে এগুবল্ার অডক্সবিসন কবর অযাবট্াডমক অযােষেকসন জেকবোস্কডের সাহাব য আমার
িাোবগাডনবসর জসই মারণ জ ৌগটিবক ধরবে হবে। কারণ এই ডেষ জ
োর কারণ রাঘেন ২৩এর সন্ধ্যাে সেূণ ভাবে সুস্থ ডেল্ আর
ডিনাবরর েবর

েবর জস সোর সবে একই আহার কবরবে আর

মাত্র কবেক ঘোর মবধয োর মারাত্বক ভাবে অসুস্থ হবে ওঠা

োহবল্ জসই ডেবষর অজেে

হোর সম্বাভনা

সামানয জনানো ো ডমডষ্ট োই সহবে
র্হষ্কন কখাাঁিার্া িয়লত্া ভয
েস্তুত্

জকাবনা বেে রসােডনক নে ো জোঝা সহে।
ডে রাঘেবনর অজ্ঞাবে ডেষ প্রবোবগ হে

প্রেল্। এর মবধয ডেবেষ ডকেু অজেে ডেষ

োোবরর সবে

ডমবে

াওোর

িলয়লি ত্া িাড়া হনত্ু বুবহিত্ পুালথা হিেুা

গন্ধ্-েণক হীন ও কেবনা

গুণ জরবে োবক। প্রেবমই আধুডনক জকান োবো

ুালবালরর্রী জমট্াডল্ক এডল্বমে অযানাডল্ডসস করার িনু

থালেনা ।ওলে আলরা িানা াম কয সীবীআই ত্দন্ত াগলব না যহদ ত্ার হেপার্িলমন্ট রাঘবলনর ুাবলরর্রীর গ বযলের সলঙ্গ

অুা মারীর কেহমেুাল র হ ি হমহ লয় হনলত্ পালর।আর রাঘবলনর
ুাপর্প্, ও কোন োলয়রী থােল
েকুলমন্টগুহ

কসগুহ

ুাবলরর্রী কনার্ বযে, বুবহিত্ েহম্পউর্ার, ত্ার বুহক্তগত্

ইনলভহিলগেকনর িনু কযলনা স্বত্তর োিহেজে হনলয় কনওয়া হে। এগুবল্ার মধযডস্থে

পলড় কোলনা হবসঙ্গহত্ আলি হেনা ত্া বার েরলত্ িলব।

মানসবক এও োনাল্াম জ ডেষ সম্ভবন্ধ্ আমার একট্া ধারণা হবেবে ো প্রমান করবে ওই ডকিনী ো হাট্ক টিসুর অডক্সবিসবনর েবরর জ
দ্রেনটি বেরী হবে ো একট্া আধ জসডেডমট্ার ল্ম্বা ও আধ জসডেডমট্ার চওড়া ডেল্টার জেোবর একট্ু ডভডেবে জহোর ড্রাোর ডেবে ড্রাই
কবর একট্া জসবল্াবেন কভাবর জরবে একট্া োবমর মবধয েযাক কবর ডে আমাে ক্যযডরোর সাডভক বস োঠাবনা হে েবে কবেক ডমডনবট্র
মবধযই আমার োডড়ডস্থে ডিসকভারী ল্যােবরট্রী জসই ডেষট্ার হডেস ডেবে জেবে। হবসঙ্গহত্ এের্া থােলবই ও কসর্াই রাইমলে ধ্রলত্
সািাযু েরলব।
এর হত্নহদন পলর ক্যযডরোবর োঠাবনা োমটি জেল্াম। ব্লটিাং জেোরটি ডচমবট্ে ধবর োনকাবরর নীল্ রাং এর জেবমর উের ধরবেই জট্ষ্টটি
কয েবেটিভ ত্ার িনু জেোরটি সেুে রাং েডড়বে েুবড় েযাডল্োম এর উপহস্থহত্ িাহনলয় জগবল্া। সবে সবে মানলসর উলত্তহিত্ কোন
কপ াম, ‘সুার ক্যযডরোর জেবেবেন জো ?’ উত্তবর হযা েল্বে মানস েবল্ চল্বল্া, ‘রাঘবলনর ত্ার স্ত্রীলে ক খা ২৩ ত্াহরলখর ই-কম র্া
পড়যন আপনালে েলরায়ােি েলরহি ‘। ই-কম র্া খয লত্ই সব পহরষ্কার িলয় কগল া । রাঘবন হবষ্ময় েোে েলর ত্ার স্ত্রীলে িাহনলয়লি কয
িঃ ডেেে োট্ানকর োর েযাডল্োম সাল্োইি ুি কাাঁচ ডনবে গবেষনার কো জেবনও োর কাে জেবক এক গ্রাবমর এক েযাডল্োম
সাল্বেবট্র ভাবেল্ আে ধাবর ডনবে জগবল্া েবর োর অিকাবরর
িঃ োট্ানকর

জিডল্ভারী হবল্ জেরে ডেবে জেবে েবল্ । রাঘবন এও ডল্বেবে জ

েযাডল্োম ডনবে জকাবনা কাে এবোবনা কবরন ডন েবে েৃডেেীর প্রবেযক ল্যাবোবরট্রীবে একট্া অডল্ডেে

জকাি অে কনিাি োবক ও এর মবধয এট্াও জমবন চল্া হে জ

েক্ষন একট্া ডেডনবষর উের এক গবেষক গবেষনা

করবেন অনয সহকমী জসট্াবক ডনবে কাে কবরন না। এর ের মানস ডল্েবে জ

ল্গ েুবকর জরকিক জেবক

অযাল্মারীবে

েযাডল্োম সাল্বেবট্র এক ভাবেল্ কম জেোবি। জকসট্া জস েুঝবে োরবে আর জসই ল্াইবন ডচন্তা কবর অযাবট্াডমক অযাে েকসন
জেকবোসবকাডের জরোবল্ট .েযাডল্োম োওো জগবে। এোর আডম মানসবক জোবন কনগ্রাচু বল্ট্ করল্াম ও আমার জট্ষ্টট্াও জ
েযাডল্োম ো ওবক েল্ল্াম। এর ের ওর সুডেধার েনয েযাডল্োবমর ডেষ ডক্রো সমবন্ধ্ েবরর েযারাগ্রােটি েুবড় ডেল্াম।

.েযাডল্োম প্রাে একই সাইবের েনয েট্াডসোবমর োেগা েেল্ কবর েট্াডসোম ুি েরীবরর প্রডক্রো গুডল্বক োডমবে ডেবে োবক।েবল্
জক্রে সাইবকবল্র গ্লুবকাে জমট্ােডল্েবম এটিডে বেরী প্রডক্রোবক জক োধা ডেবে োবক। এডেবক েট্াডসোম-জসাডিোম চযাবনল্ গুডল্
েট্াডসোবমর অভাবে ঠিক কাে না করবে োরার েনয জসল্-মযাবেন গুডল্ ক্ষডেগ্রস্থ হবে জসল্ গুডল্র মৃেুয হবে োবক।এোবনই জেষ নে,
ডরবোোডেবনর সবে জ ৌডগক প্রডক্রোবে েযাডল্োম োডেন ুি জকাএইনোইমগুডল্র কাে েন্ধ্ কবর জেওোে প্রবোেনীে ইবল্কেবনর
াোোে েন্ধ্ কবর এোবর এটিডে বেরী েন্ধ্ কবর জেে।এ োড়া সাল্োবরর প্রডে েযাডল্োবমর আসডির েনয সাল্োর ুি ডসশ্ট্াইন
নামক আযডমবনা আযডসি ডেবে বেরী জপ্রাটিন গুডল্র কাা্ ক ক্ষমো নষ্ট কবর জেে।এই জেষ কােটির েনয সাল্োর ুি জপ্রাটিনগুডল্র
ডেেেেনক্ ফ্রী-রাা্ডিবকল্ গুডল্বক নষ্টকরার ক্ষমো কবম জ বে জব্রবনর জসডল্ডব্রোবম এর আঘাবের সম্ভােনা োডড়বে জোবল্।এ োড়া
জসন্ট্রাল্ নাভক াস সীবষ্টবমর জমাট্র ডসগনাল্গুডল্ নষ্ট কবর জেওোর েনয েরীবরর অে প্রেবের মুভবমবের জকাঅডিকবনসবনর েযাঘাে ঘবট্।
ডে প্রেবমই েযাডল্োম ধরা জ বো োহবল্ রাঘেনবক আডম প্রূডসেন ব্লু মাবন েট্াডসোম জেবরাসাোনাইবির সবে জেডরক
আেরবনর জ ৌগ জফ্রে বেরী কবর েবল্ সাসবেনসবন জসট্াবক জঘাবল্র মে কবর োওোোম। এট্া জেবট্ জগবল্ই
েযাডল্োবমর জেেী আসডি প্রূডসোন ব্লু জ ৌবগর প্রডে হওোবে জ েট্াডসোমটি ঐ জ ৌবগর মবধয োবক োবক সডরবে
ডেবে েট্াডসোমটির োেগা েযাডল্োম েেল্ কবর জনে। এর েবল্ েযাডল্োম ুি প্রূডসোন ব্লু অঘুল্নেীল্ হওোর েনয
েরীবরর জকাবনা জকাবষর সাংেবেক আসবে না জেবর ঘুডমবে েবড় ও েডরবেবষ মবল্র সবে জেডরবে াে। এডেবক জ
েট্াডসোমটি এই প্রডকৃ োে জেডরবে আবস জসট্া েরীবরর েট্াডসোবমর অভােটি েূর করবে সাহা য কবর। োই জকাবনা
ল্যাবে েযাডল্োম ডনবে কাে হবল্ প্রূডসোন ব্লুর জঘাল্ জোেবল্ ভবর প্রবোেবন ল্াগবে োবর জভবে কবর রাো উডচৎ।
েডরবেবষ ডল্েল্াম জ ডমবসস মুোেীবক ডেবজ্ঞস করবল্ই োনবে োরবে জ ডক প্রকাবর সোই-এর জচাবে ধুবল্া ডেবে িঃ ডেেে োট্ানকর
রাঘেবনর োোবর স্বােহীন েনকহীন গন্ধ্হীন.েযাডল্োম সা লের্ হমহেলয়হি । ভদ্রমহি া হনশ্চয় ডেেবের জমাটিভ এবোবনা েুঝবে
োবরনডন।েই ো রােোে রাঘেবনর আসডির সুব াগ িঃ োট্ানকর ডনবেডেল্ গ্রাম োবনক জল্োল্ জিাবের েযাডল্োম সা লের্ হমহেলয়
হদজে যা পযহ লসর কিরায় ডনিে কবহরলয় আসলব। এ োড়া অনয জকাবনা ঘট্না না ঘট্ারই কো।
রাহত্রলত্ হবিানায় শুলয় রাঘেবনর মৃেুযর কারন জ
ঈষকােডনে ো ভােডেল্াম আর েেনই
মানলসর কোলন িানলত্
পার াম কয ডমবসস মুোেী মবন করবে জেবরবেন জ রাঘেন েই জচবেডেল্ আর ডেডন োওো জেবড় ওবঠ ো জেোর আবগই ডেেে
িাইডনাং জচোর জেবড় রান্না ঘবরর ফ্রীে জেবক েই আনবে ডগবেডেল্। ডেষট্া জস ওই সমবে ডমডেবে োকবে োবর। হবিলয়র
ইনর্ালরালগেন চ লে্। উত্তলর রালষ্ট্রেন ও েলেেনা কি াসীই জ এই িত্ুার জমাটিভ ো মানসজক েল্ল্াম। একোর
ডেোনা জেবড়
কেুযউট্ারট্া েুল্বে হবল্া।রাঘেবনর েুবরা োইল্ট্ার
নামকরন, ‘ডিসকভারী ল্যাবের কেস হিষ্ট্রী :
রাঘবন মৃত্যুরহসয’ এইভাবে জসে্ করল্াম।
পলররহদন কেেোি কর্হবল খবলরর োগলি এের্া হনউি এর কিহেং কচালখ পড়ল া-,”োেীে গবেষনাগাবর এক সিেমীর দ্বারা
প্রডেভাোন বেজ্ঞাডনবকর হেযা”

