িপৰ্িন্সপাল ডাওিনং ও আমােদর লােবর গেবষনা
সবসাচী সরকার

পৰ্ায় পেনেরা মােসর পৰ্েচষ্ঠায় েবসু মােন িশবপুেরর ইিঞ্জনীয়ািরং কেলজ যা এখন ইিন্ডয়ান ইনিস্টিটয়ু ট অফ ইিঞ্জনীয়ািরং
সােয়ন্স আন্ড েটকেনােলািজ-িশবপুর নােম পিরিচত েসখােন আমার গেবষনার জন একটা লােবােরটরী ৈতরী কিরেয় িনেত
পারলাম। অেনেকই এক এেমরীটাস অধাপেকর জন এটা হওয়ােত িবষ্ময় পৰ্কাশ কেরিছেলন। তাঁেদর ভাবনাটা অেনকটা এেমরীটাস অধাপক, একটা এসী যু ক্ত বসার ঘর আর েটিবল-েচয়ার, কমিপ্উটার ও একটা েটিলেফান এই পযর্াপ্ত

।

সপ্তােহ

ক্লাস েনবার অবসর সমেয় দু - একিদন কেয়ক ঘন্টা বসেবন আর ইনিস্টিটয়ু েটর েসিমনার ও কনফােরেন্স পৰ্থম সািরেত বেস
িবেশষ আমিন্তৰ্তেদর সেঙ্গ অতীেতর ও বতর্মােনর খবেরর কাগেজ পৰ্কািশত কল্পেলােকর পৰ্যু িক্ত তথা ৈবজ্ঞািনক িচন্তাধারার
িচতৰ্েনর আেলাচনােত িকছু ক্ষন বস্ত থাকেবন। এ রকম এক ছেক বাঁধা কােজর রূিটন েথেক সের িগেয় একটা
এক্সেপিরেমন্টাল লােবােরটরী ৈতরী কিরেয় েসটা অকােজর জেন আটক রাখা একটু বাড়াবাড়ী হেচ্ছ বেল িচন্তািবদরা মেন
করেলন। সারা জীবেন যা করেত পািরিন তা েশষ বেয়েস করার েচষ্টা, এটােতা সকাল েদেখই িদন েকমন যােব -এইরকম
ইংরাজী আপ্তবাক মেন কিরেয় তাঁরা বাঙ্গাতব্ক িটপ্পিন করেলন। এই সব মিনষীরা আমার মত
বানপৰ্েস্থ পািঠেয় িদেত পােরনM তাই

মানু ষেক অঙ্গু িল েহলেন

“তুিম যাও বেঙ্গ আর কপাল যায় সেঙ্গ” েমেন িনেয় গরু েচার মুখ কের েসসব িটপ্পিন

হজম কের েগলামM েবাবার শতৰ্ু েনই বেল আিম সামিয়ক কােলর জন সাধারন মাজর্নার অিধকারী হেত পারলামM েস যাই
েহাক ভাইস-চােন্সলর অধু না িডেরক্টার আর েরিজস্টৰ্ার মহাশয় দব্েয়র পৰ্ভুত ইচ্ছাশিক্তর সাহােয অধস্থন কমর্চারীেদর
েরাজ েরাজ উদ্ভুদ্ধ কের েশষ পযর্ন্ত একটা লােবােরটরী িশবপুর কেলেজর সবেথেক পুেরােনা এক বাড়ীর এক অংেশ খাড়া
করা েগেলা। মাতৰ্ দু ই সপ্তােহ লােব ইন্টারেনট কেনক্সন এেস েগেলা। িবিশষ্ট কেয়ক বিক্তজন অতীেত তাঁেদর লােব
ইন্টারেনট কেনক্সন েপেত ছ-মােসর েবশী েদরী হওয়ায় আর আমােদর এটা সল্প কােলই পৰ্ািপ্তেত বাপারটা বাড়াবাড়ী হেয়
যােচ্ছ বেল তাঁেদর ঊষ্মা পৰ্কাশ করেলন। বুঝলাম, অধু না বেঙ্গ এরকম কৃিতেতব্র কাজ ওয়াটর্ারলু যু দ্ধ জেয়র সমতুল

।

লান কেনক্সেনর ইনচাজর্ , কমিপ্উটার সােয়ন্স িবভােগর েসই অধাপকেক আমার কৃতজ্ঞতা জানাই িযিন আমার মত এক
অেদখা –অজানা বিক্তর এই কেনক্সন এর পৰ্েয়াজনটা বুঝেত েপের িছেলন। আমার সব্ান্তনা এই েয বাড়ীটা েকােনা নতুন
পৰ্জেন্মর গেবষক তাঁর লােবর জেন কখেনাই ববহার করেত চাইেবন না তাই এক জেনর কােজর জায়গা দখল কের
িনেয়িছ েস অনু েশাচনার েকােনা অবকাশ িছেলা না।
এই বাড়ীটা ৈতরী হেয়িছেলা এই কেলেজর পৰ্থম িপৰ্িন্সপাল এস এফ ডাওিনং এর ততব্াবধােন ১৮৮৮ েত। েছেলেদর হেষ্টল
িহেসেব পৰ্থেম এর ববহার হেত থােক পের ১৯২৪ এ পৰ্থম িপৰ্িন্সপােলর স্মৃ িতেত এর নামকরন করা হয় ডাওিনং িবিল্ডং।
পৰ্ায় েদড়েশা বছের এই বাড়ী না না কােজ ববিহৃত হেয় এেসেছ তেব রসায়নাগার িহেসেব এর ববহার েবাধ হয় এই
পৰ্থমM যাই েহাক আমার িবজ্ঞান সাধনার হােতখিড় কলকাতার রাজাবাজােরর িবজ্ঞান কেলেজ তাই েসইরকম উঁচু ছাদ যু ক্ত

বাড়ীিট লােবােরটরী িহেসেব েপেয় েবশ ভােলা লাগেলা। দম বন্ধ হেয় যাওয়া পায়রার েখােপর মেতা

লােবােরটরী বা

বাসস্থান আমার ভীষণ অপছন্দ। শত বেষর্রও পুেরােনা বাড়ীর েরেনােভসেনর েফসিলিফ্টং এর জন নতুন কের েদওয়ােল
েপইন্ট ববহার করা হেয়িছেলা িকন্তু তা কেয়ক মােসর ববধােন জায়গায় জায়গায় ঊেঠ িগেয় এক ৈবিচতৰ্ময় েজবৰ্া, বাঘিচতা, ও হােয়নার

ছােলর সিম্মিলত

রূেপর এক এাবসটৰ্াক্ট

িচতৰ্েন লােবর েভতেরর েসৗন্দষর্ অেনক গুেন বািড়েয়

িদেয়িছেলা। েস যাই েহাক আিম আমার ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেদর িনেয় মেনর আনেন্দ ও িনিরিবিলেত গেবষনায় মন িদলাম। িপৰ্িমিটভ
িবষেয় ( না তাতব্ীক িবষেয়র কথা তুলিছনা কারন েসই গেবষনায় শুধু মিষতষ্ক লােগ আর বেড়ােজার একটা েপিন্সল অনথায়
আিকর্িমিডেসর মত বািলেত ভাবনা পৰ্কােশর একটা কািঠর টুকেরাই পযর্াপ্ত) কাজ করেল দু -একটা িবেশষ সু িবধা পাওয়া
যায়, েযমন খুব দামী যন্তৰ্পািতর ববহােরর পৰ্েয়াজন হয়না আর জল-মািট-কাদা-হাওয়ার ববহাের েবশ একটা সবুজ-সবুজ
ভাবনা িনেয় এই পৃ িথবীেক আিম আমার েখয়ােলর জেন কলু িষত করিছনা এরকম একটা আত্মতুিষ্টর ভাব জােগ।

লােব

েঢাকার িদেন দু এক জন গৃ হ-পৰ্েবেশর মতন একটু পূ েজা করার কথা েকৗতুক কের বেলিছেলন তেব িমিষ্ট ও চা-কিফ যিদ
েখেত চান তার ববস্থা করেত পাির বলােত ও মন্তৰ্ পেড় পূ েজােত আমার আপিত্ত েযেন তারা আর িকছু বেলন িনM এর পর
জনা ছয় ছাতৰ্—ছাতৰ্ীর সেঙ্গ ভােলা ভােব গেবষনার কাজ আরম্ভ কের িদলামM উচু িসিলং এর পুেরােনা বাড়ী গরেমর িদেন
েবশ আরাম দায়ক তাই সবাই িমেল অেনকটা সময় লােবই কাটােনা আরম্ভ করলামM েকােনা েকােনা িদন রাত দশএগােরাটা পযর্ন্তM মাস ছেয়েকর মেধ একিদন সব েছেলেমেয়রা মুখ কাঁচু মাঁচু কের আমার বসার ঘের এেস ডাওিনং
হেলর এক অসব্িস্থকর খবেরর ইিতহাস জানােলাM তারা যা বলেলা তা অল্প কথায় বলেল এই দাঁড়ায় েয িপৰ্িন্সপাল ডাওিনং
(অবশই তাঁর আত্মা !) এখেনা এই বািড়টােত মােঝ মােঝ তদারিক কের েবড়ান। আিম িবষ্ময় পৰ্কাশ করােত তারা বলেত
সু রু করেলা েয সু জয় নামক তােদর এক বন্ধুর দাদু এখােন পড়েতন ও েসই সমেয় এই বাড়ীটা হেষ্টল িহেসেব ববহার হত।
যখন হেষ্টেলর েছেলরা লু িকেয় িসেনমা িথেয়টার েদেখ মাঝ রােতৰ্ হেষ্টেল িফরেতা তখন তারা তােদর িবছানা ও বই পত্তর
েকও েযেনা ছিড়েয় িছিটেয় িদেয়েছ েদখেত েপেতা। সু জয় তার দাদু র কােছ এও শুেনিছেলা েয ঘের তালা িদেয় েগেলও
ঐরকম উত্পাত পৰ্ায় েলেগই থাকেতা। আিম বললাম ওেতা পুেরােনা েশানা কথা। ইন্টারেনেটও অেনেক ডাওিনং সােহেবর
মৃ তুর পেরও এই বাড়ীিটর পৰ্িত তাঁর আসিক্তর অেনক কািহনী বণর্না কের েগেছন। তেব একটা িজিনষ পিরষ্কার জানেত
েপেরিছলাম েয উিন অতন্ত িডিসপ্লীনড জীবন পছন্দ করেতন তাই মেন হয় ছাতৰ্রা িনয়ম বিহভুর্ত িকছু করেল তা পছন্দ
করেতন না তাই ছাতৰ্রা রােতৰ্ পািলেয় িসেনমা িথেয়টার েদখেল মৃ তুর পেরও তাঁর অপছেন্দর বিহঃপৰ্কাশ েসই হেষ্টেলর
েছেলরা েদখেত েপেতা। যাই েহাক না আিম আমার গেবষক ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেদর েবাঝােত পারলাম েয আমরা িডিসপ্লীনড তাই
আমােদর িকছু ক্ষিত িতিন করেবন না

।

আমরা সবাই একমত হলাম েয এখােন ছ-মােসর উপর িদেন রােত কােজর সময়

েকউ েকােনা অসব্িস্থকর পিরিস্থিতর সামেন পেড়িন যা ডাওিনং সােহেবর উপর চাপােনা যায়। ছাতৰ্-ছাতৰ্ীরা িনিশ্চন্ত হেয় বসার
ঘর েথেক েবর হবার সময় আিম েহেস বেল েফললামঃ “হয়েতা েদখেব েয উিন আমােদর সাহাযই করেছন বা দরকার
পড়েল করেবন”। আিম সব্েপ্নও ভািবিন েয ডাওিনং সােহব আমািদেক সাহায করেত এিগেয় আসেবন তাই েসই ঘটনাটা
আপনােদর না জািনেয় পারিছ না।

এবাের গরেমর মােস চারিট েছেল-েমেয় সামার িরসাচর্ করেত এেসিছল। নাম গুেলা িলখিছ না তেব তারা েগায়া, মাঙ্গােলার,
ধানবাদ ও বধর্মান েথেক এেসিছল অাকােডমী সামার েফেলা িহেসেব। তাই আিথর্ক সব্াছেন্দর সেঙ্গ েহেস েখেল ও রিববার
িদন কলকাতার দৰ্ষ্টব জায়গা গুিল েবিড়েয় রােতৰ্ ভােলা েরেস্তাঁরােত িনেজেদর পছন্দ মত িডনার েসের িনয়ম মত েহােষ্টেল
রাত দশটার আেগই িফের আসেতা। আিম তােদর েহােষ্টল িনয়ম েমেন বেলিছলাম েয রাত দশটার পর হয় লাব বা েহােষ্টল
এছাড়া েকাথাও থাকেব না। এই সময় আিম কয়লা বা কাবর্ন িনেয় গেবষনা করিছলাম তাই এেদর পৰ্েতকেক িবিভন্ন ধরেনর
কয়লায় কতটা

কের গৰ্ািফন আেছ েসটা এক আমােদরই িবকিসত পদ্ধিতেত আলাদা কের েকান কয়লায় কতটা আেছ

েসটার পিরমাপ বার করেত বেলিছলাম। দু -মাস পের এরা পৰ্েতেক িনেজর িনেজর কেলেজ েফরত যাবার সময় তােদর
বেলিছলাম েয কাজটা ভােলা হেয়েছ আর আমরা একটা ভােলা িরসাচর্ েপপার এই কােজর মাধেম পােবা। তারা সবাই ভীষন
খুশী হেয় িনেজর িনেজর বাড়ীেত েপৗেছই আমায় েফােন মেন কিরেয় িদেয়িছেলা েয েপপারটা ছাপা হেল

আিম একটা

কের েসটার কিপ েযেনা তােদর পািঠেয় িদই। এক শিনবার সন্ধায় লােব একা আিম যখন পৰ্ায় েপপার েলখাটা েশষ কের
এেনিছ িঠক তখনই আমার িসিনয়র িপএইচিড ছাতৰ্, েভালা, আমার বসার ঘের ঢুেকই বেল উঠেলা েপপারটার জন েয তথ
গুিল আমার কােছ আেছ তােত মাঙ্গােলােরর েমেয়িটর িকছু েডটায় ভুল আেছM আিম েপপারটা িলখিছ েযেন েস সিঠক
েডটাগুিল িনেয় এেসেছM নতুন তথ গুিল আিম টাইপ কের বিসেয় িনেয় েভালােক বললাম েয েতামার না শিনবার বাড়ী
যাওয়ার কথা েসটা না কের তুিম ঐ েমেয়িটর কাজ আবার িরিপট করেত েগেল? েস কথার জবাব না িদেয় েভালা বেল
উঠেলা েয সাউেথর ঐ েমেয়িটর রসেগাল্লা খাবার এত েলাভ িছল েয রাত পৰ্ায় এগােরাটায় েস েগষ্ট হাওেসর েমেসর ফৰ্ীেজ
রসেগাল্লা পাওয়া যােব িকনা তার েখাজ করেতা ও পাওয়া েগেল িনেয় েখেতাM আমার কথামত রােতৰ্ অন জায়গায়
েঘারােফরা তা রসেগাল্লার জেনই েহাক না েকন তােত তার আপিত্ত িছল এবং েসই জন েমেয়িটেক একবার বকা েদওয়ায়
েমেয়িটর হােতর বীকার েথেক েবশ িকছু টা গৰ্ািফন অক্সাইেডর দৰ্বন েটিবেল পেড় যায়M

আর িদন িবেশষ িছেলানা

কাজিটেক পৰ্থম েথেক শুরু করার তাই েস েয কম ভালু টা েপেয়েছ েসটাই বিসেয় িদেয়েছ েযটা ভুল তাই সিঠক ভালু র
জন েভালা গত কেয়কিদন রােতৰ্র িনিরিবিলেত েমেয়িটর কাজিট িরিপট কের িনভুর্ল তথ গুিল আমায় িদেত এেসেছM আিম
সব

েডটা গুিল িঠক

কের েসামবাের েপপারিট আর একবার ভােলাভােব পেড়

জানর্ােলর এিডটারেক পাঠােবা েভেব

েভালােক লােবর দরজা বন্ধ করার জন আওয়াজ িদলামM না েভালােক পাওয়া েগল নাM লাবটা বন্ধ করেত করেত
ভাবিছলাম েয েছেলটা বড্ড ভােলা, অেনর ভুল িঠক করার জন রােত চুিপসাের কাজটা িরিপট কের আজেকর ওর বাড়ী
যাওয়ার রুিটনটা এভােব নষ্ট করেলাM এখন সাঁতরাগািছ েথেক বাড়ী যাবার সােড় নটার রােতর েশষ েলাকাল েটৰ্নটা ধরার
জন েদৗড়েচ্ছM তালা লািগেয় বাড়ীর িদেক রওনা িদলামM খাওয়া েসের মাঙ্গােলােরর েমেয়িটেক ভুল তথ েদবার জেন বকা
িদেয় ই-েমল করলামM
েসামবাের েপপারটা আর একটু ঘসা মাজা কের জানর্ােলর এিডটেরর ই-েমেলর িঠকানায় পািঠেয় িদেয়ই মাঙ্গােলােরর
েমেয়িটর কাছ েথেক আমার েমেলর জবাবটা এই রকম েপলামঃ “ সার,খুবই দু ঃিখত েডটাটা সিঠক না েদওয়ার জনM তেব
েসিদন রােতৰ্ কাজ করার সময় হঠাত্ই এক ভদৰ্েলাক আমায় লাব েছেড় েগষ্ট হাউেস যাবার জন বকা েদনM েভতেরর
ইিনসটৰ্ুেমন্ট ঘের তখন বাকীরা সবাই কাজ করিছল তাই আিম েসই ভদৰ্েলাকেক সামেন দাঁিড়েয় থাকেত চমেক েযেত েবশ

িকছু টা গৰ্ািফন অক্সাইড হােতর বীকার েথেক পেড় যায়M েসই ভদৰ্েলাক দু ঃখ পৰ্কাশ কের বেল উঠেলন েয িতিন আমার
ভােলার জেনই রািতৰ্েত এিদক ওিদক েবড়ােনার জন বেকেছন তেব আমার কাজটা খারাপ করার েকােনা ইচ্ছা তার িছেলা
নাM িতিন আমােক বেল উঠেলন েয আমার গৰ্ািফেনর ইল্ড েতা পেড় যাওয়ার জন কেম যােব তাই আপাতত আিম েয
মাতৰ্ায় পােবা েসটাই েযন িরেপাটর্ কিরM আর তাঁর জন এই দু ঘর্টনা হওয়ােত িতিন আবার দু ঃখ পৰ্কাশ কের আমায়
বলেলন েয এ িবষেয় আিম েযন েকােনা িচন্তা না কিরM িতিন এও বলেলন েয িতিন আপনােক ভােলা ভােব েচেনন ও আসল
েডটা িরেপােটর্র সময় িতিন আপনার সেঙ্গ কথা বেল নতুন েডটার ববস্থা কের েদেবনM আমার আর সময় িছেলানা যােত
পুেরা এক্সেপিরেমন্ট টা িরিপট করেত পাির আর েসই বয়স্ক মহাশয় যােক আমার মেন হেলা এক পৰ্বীন অধাপক ও তাঁর
ইংরািজ উচ্চারন এেকবাের িবৰ্িটশ সােহেবর মত িতিন পুেরা বাপারটা সামেল েদেবন বেল কথা িদেয়িছেলনM তাঁর কথা
আপিন িবশব্াস করেবন তাও বলেলনM সার যা ঘেট েগেছ তার জন আিম খুবই দু ঃিখত”M মুহূেতর্র মেধ চমেক িগেয়
বাপারটা আিম বুেঝ িনলাম তবুও িনিশ্চন্ত হবার জন েভালােক েডেক শিনবার েস কখন বাড়ী িগেয়িছল জানেত চাইলামM
শিনবার দু পুের আিম লাব েছেড় বাড়ীর িদেক রওনা হওয়ার আধ ঘন্টার মেধই েভালা সহ আর সবাই লােব তালা িদেয়
চেল যায় আর েভালা তার গৰ্ােমর বাড়ী িবেকল চারেটর আেগই েপঁৗেছ যায় M আজ েসামবার পৰ্েতক সপ্তােহ েযমন েস
বাড়ী েথেক আেস েসরকম সকােল পৰ্ায় সােড় নটায় লােব ঢুেকেছM েভালােক শুধু বললাম েয মাঙ্গােলােরর েমেয়িটর
এক্সেপিরেমন্ট টা েযেনা েস িরিপট কের আমায় গৰ্ািফেনর ইল্ড টা জানায়- কারন িলগনাইট কয়লা েথেক আমার অনু মােন
অেনক েবশী গৰ্ািফন েবর হেত পাের তাই েডটা টা আিম আর এক বার েচক করেত চাইM েভালা েকােনা পৰ্শ্ন না কের আর
এক বার পুেরা এক্সেপিরেমন্ট টা িরিপট করার সম্মিতেত শিনবার রােত আমােদর েভালার লােব অনু পিস্থিতর ঘটনািট
পিরষ্কার হেয় েগলM তবুও েভালােক একবার পরীক্ষা করার জন িজেজ্ঞস করলাম েয এর আেগ েতা তুিম মাঙ্গােলােরর
েমেয়িটর সােম্পল অানািলিসস কেরািন, উত্তের েস জানােলা

সামােরর েকােনা ছাতৰ্-ছাতৰ্ীর এক্সেপিরেমন্টাল কােজ েস

েসরকম সাহায কেরিনM এর পর ই-েমেল মাঙ্গােলােরর েমেয়িটেক জবােব িলখলাম েয আিম ভুেলই িগেয়িছলাম

েসই

পুরােনা বন্ধুর কথা েয কখেনা সখেনা হঠাত্ লােব এেস আমােদর ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেদর কাজ েদখেত ভােলাবােসনM িতিন েতামার
সব কথা আমায় বেলেছন আর িতিন েতামার কাজিট আবার িনেজ েথেক কের আমােক সিঠক েডটা গুিল িদেয় েগেছনM
অন একটা মজার ঘটনা জানেত েপেরিছলাম েয েবশী ওজন হেয় যাওয়ায় মাতৰ্ ২০ খানা রসেগাল্লা েমেয়িট মাঙ্গােলাের
িনেয় েযেত েপের িছল আর বািক বাড়িত গুেলা েকিবন লােগজ েথেক েবর কের এয়ারেপােটর্র েলােকেদর খাইেয় িদেয়িছলM
একিদন অেপক্ষা কের েসামবােরর আসল েভালার েথেক েয েডটা েপলাম তা পৰ্িক্স েভালার েডটার সেঙ্গ এেক বাের িমেল
েগলM েপপারটার মাস্টার কিপর এােক্নােলজেমেন্ট এই রকম একটা নতুন লাইন েযাগ করলাম, “ এই িরসােচর্ পৰ্ভুত
সাহােযর জন আমরা অতীেতর বীশপ্ কেলজ অধু না ইিন্ডয়ান ইনিস্টিটয়ু ট অফ ইিঞ্জনীয়ািরং সােয়ন্স আন্ড েটকেনােলািজিশবপুর এর ভুতপুবর্ িপৰ্িন্সপাল সব্গর্ীয় ডাওিনং এর কােছ িবেশষ ভােব কৃতজ্ঞ ”M এবাের এই সংেশািধত ফাইেলর একিট
কিপ এিডটার েক পািঠেয় আেগর ফাইল টােক বািতল করার অনু েরাধ কের ই-েমল পািঠেয় িদলামM গালী পৰ্ূেফ ডাওিনং
সােহবেক এই কাজিট উত্সগর্ করবার ইেচ্ছটা আপনােদর জািনেয় রাখলাম।

আজেকর ডাওিনং হল ও আমােদর লাব আর স্মৃ িতর ডাওিনং হল

