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প্ৰস্তাৱনা

নমস্কাৰ! আমম ননচননল চ ুং নচুং মিশ্বমিদ্যালয়ৰ iGEM দ্ল, 

CCU_Taiwan!

iGEM প্ৰতিয াতিিা তি?

আন্তৰ্জামিক আনুিুংমিকভানে অমভযন্তা যন্ত্ৰ (iGEM) প্ৰমিনযামিিা

হৈনে মিশ্বিযাপী এক িামষ জক সুংনেমষি ৰ্ীেমিজ্ঞান প্ৰমিনযামিিা।

আইজৰ্ইএম ২০০৩ চনি নমচাচ নচটে ইনষ্টিষ্টটউট অফ

নটকন'লৰ্ী (MIT)ি এক স্বিন্ত্ৰ অধ্যয়ন পাঠ্যক্ৰম মৈচানপ আৰম্ভ

হৈমেল। প্ৰমিনযামিিাখনন মিক্ষাৰ্থীসকলক পমৃৰ্থেীৰ সনু্মখীন নৈাো

হদ্নজিন সমসযাৰ নমাকামিলা কমৰ সুংনেমষি ৰ্ীেমিজ্ঞানৰ সীমা

অমিক্ৰম কমৰিলল অনুমমি মদ্নয়।

২০১৭ চনি CCU_Taiwan প্ৰৰ্থম দ্ল স্থামপি কৰা আমেল। ২০২১

দ্লনটা িহুমুখী, ৭ টা মিভািৰ ২৬ ৰ্ন মিক্ষাৰ্থীনৰ িষ্টঠ্ি। মিমভন্ন

পষৃ্ঠভূমমৰ মিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাৰ্ি িমিিীল সৈনযামিিাই

সৃষ্টিিীলিা, উদ্ভােন আৰু সমাধ্ান সৃষ্টি কনৰ। এই িেৰ, আমাৰ

প্ৰকল্পনটা হৈনে একামধ্ক এমিিায়ষ্টটক-প্ৰমিনৰাধ্ী নিনেমৰয়া

'চ পাৰিাি'ৰ সমসযাৰ নমাকামিলা কমৰিলল এমিমাইনক্ৰািাইল

নেমেুং মিকমিি কৰা।

দা তি য়েআৰু CCU_Taiwanৰ মাজৰ সংয াি

দ্া মি নয় (大士爺) হৈনে টাইোনৰ মচয়াইৰ মমনমচউঙৰ স্থানীয়

নদ্েিাসকলৰ মভিৰি এৰ্ন, য'ি ননচননল চ ুং নচুং মিশ্বমিদ্যালয়

(CCU) অেমস্থি

ৰ্নশ্ৰুমি অনুসমৰ, চীনা চন্দ্ৰ িষ জপজিৰ ৰ্লুাইমাৈৰ আনি পানি,

ভূিনিানৰ মমনমচউঙৰ চামৰওফানল মিলাপ কমৰ আমেল, যাৰ ফলি

মৈামাৰী হৈমেল আৰু মানুৈক ভয় খুোইমেল। নযমিয়া দ্া মে নয়

নীলা মুখ, িীক্ষ্ণ মিষদ্া াঁি আৰু মুখি ৰ্ইু লিাই ওলাই আমৈমেল,

ভূিনিানৰ লনি লনি আোসীসকলক মিচমলি কৰা িন্ধ কমৰ মদ্মেল।

দ্া মি নয়ৰ মকুংিদ্মন্তনয় নকেল আমাৰ পূি জপুৰুষসকলৰ কনঠ্াৰ

পমৰনেিৰ হসনি সুংগ্ৰামক মচমিি নকনৰ মকন্তু লিনি এই 'ভাল

ভািৃ' (ভূিৰ িানি কনৰ্থাপকৰ্থন)ৰ প্ৰমি টাইোনীসকলৰ িনু্ধত্বক মূিজ

কনৰ।

CCU_Taiwanৰ এই মকিাপখনি আমাৰ মুখয চমৰত্ৰ মৈচানপ দ্া মি

নয়ৰ প্ৰমিচ্ছমি আৰুআত্মাক একজত্ৰি কমৰনে।

আমাৰ সামগ্ৰীি এম. তি. তি - এতিমাইযৰাবাইল

যিিটাইড (এ.এম. তি)

এমিিায়ষ্টটক প্ৰমিনৰাধ্ িৃজি আৰু নি ন এমিিায়ষ্টটকৰ অভােৰ

সমসযাৰ হসনি, নি ন আৰু কায জকৰী মিকল্পৰ প্ৰনয়াৰ্নীয়িা

অিযােিযকীয়। এমিমাইনক্ৰািাইল নপপটাইড (এ.এম.মপ.)নয়

নিনেমৰয়া ধ্বুংস কমৰি পানৰ, যাৰ ফলি নসইনিাৰ এমিিায়ষ্টটকৰ

িানি এক ভাল মিকল্প ৈ'ি পানৰ, আৰু ঔষধ্ প্ৰমিনৰাধ্ৰ সম্ভােনা

হ্ৰাস ৈয়। এমিিায়ষ্টটকৰ িযেৈাৰ হ্ৰাস কমৰনল মচমকৎসা উনদ্যািনিা

ইমিিাচক প্ৰভাে নপলাি পানৰ।

দ্া মে নয়ৰ সাুংসৃ্কমিক পষৃ্ঠভূমম আৰু এএমমপসকনল নকননদ্নৰ

কাম কনৰ িাৰ এক আভাস পািলল, আৈক আমাৰ মকিাপখনি

ড ি মদ্ওাঁ !
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অনুবাদ Abeg Dutta

আই.জৰ্.ই.এম. আই.আই.এে.ই.আৰ. কলকািাৰ দ্লনটাি মুঠ্ ১৪ ৰ্ন

সদ্সয আনে আৰু আমম দ্ুৰ্ন মুখয অনুসন্ধানকাৰী, নকইিাৰ্ননা

পৰামি জদ্ািা আৰু আমাৰ ২ ৰ্ন দ্লৰ ননিাৰ দ্বাৰা মননদ্জমিি। আমাৰ

লক্ষয হৈনে উপ-মনদ্ামনক িৰুৰ মািাইষ্টটে মচনাক্ত কৰা আৰু মচমকৎসা

কৰা। আমম এক িাস্তে-সময়ৰ নচন্সৰ মিকমিি কমৰ আৰু নৰািনটাৰ

মচমকৎসাৰ এমিিায়ষ্টটক-মুক্ত উপায় প্ৰস্তুি কমৰ এনন কৰাৰ পমৰকল্পনা

কমৰনো। আমাৰ প্ৰকল্পনটানে দ্ুগ্ধ খণ্ডি এমিিায়ষ্টটকৰ িযাপক িযেৈাৰ

হ্ৰাস কমৰি মিচামৰনে আৰু িৰুৰ মািাইষ্টটেৰ দ্বাৰা কৃষকসকলৰ

সমসযাসমাধ্ান কমৰি মিচামৰনে।

চতৰত্ৰ িতৰচ়ে

তৰ়োন
মাৰ মৰমৰ পুত্ৰ। এৰ্ন প্ৰমিভািালী

লৰা ময ৰন্ধন উপনভাি কনৰ।

মস ডাঙৰ ৈ'নল ৰান্ধনী নৈাোৰ

সনপান নদ্নখ।

মা
এৰ্নআশ্চয জকৰ ৰান্ধনী।

নিওাঁ মিমভন্ন নৰমচমপ নচিা

কমৰ ভাল পায়।
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যবি ব়ে
মাত্ৰ এটা িড় নিনেমৰয়া।

িৰ্থামপও, যমদ্ আপুমন

মননানযাি মনমদ্নয় নিনন্ত ই

সমসযাৰ সষৃ্টি কমৰি পানৰ।

তড.আৰ. যবতি
এক ঔষধ্-প্ৰমিনৰাধ্ী নিনেমৰয়া।

এমিিায়ষ্টটকৰ অপিযেৈানৰ নিওাঁক

িজক্তিালী কমৰি পানৰ।

মসৈাঁি িহুি নিয়া আৰু নমাকামিলা

কমৰিলল কষ্টঠ্ন।

চুিাৰবাি
এক প্ৰকাৰৰ চ পাৰিাি ময অমি, 

অমি মিপদ্ৰ্নক।

সােধ্ান ৈওক! নকাননা ঔষনধ্ নিওাঁক

পৰাজৰ্ি কমৰি ননাোনৰ।

লূি
মলউনকাচাইট এটাক নশ্বি ৰক্ত

নকাষ িুমলও নকাো ৈয়।

আমাৰ িৰীৰনটা অসুস্থ নৈাোৰ

পৰা ৰক্ষা কমৰিলল

ফ্ৰিলাইনি এৰ্ন নযািা।

এিতনও
এক প্ৰকাৰৰ এমিিায়ষ্টটক।

আনপানাৰ আঘাি দ্ৰুিিানৰ

আনৰািয কমৰিলল এৰ্ন ভাল

সৈায়ক।

বীজাণু- ধ্বংসি
এমিমাইনক্ৰািাইল নপপটাইড

(এ.এম.মপ.)।

নায়ক, মানে স্বাস্থযৰ অমভভােক।

সকনলা িীৰ্াণু নিি কনৰ আৰু

ধ্বুংস কনৰ।
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সম্পিক িাতলিা

তবিতিি হওি

মিকমিি ৈওক

পৰাৰ্য়

সম্পূণ জৰূনপ

ধ্বুংস কৰা
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মৰয়ান, ি মম ঘূমৰ আমৈো! নযাো িান মাৰ ৈাি

ধ্ুই আৈা আৰু নমাক ৰামিৰ আৈাৰ ষ্টঠ্ক কৰাি

সৈায় কৰা," মানয় কয়।

"মনশ্চয়। লনি লনি!" মৰয়ানন উত্তৰ মদ্নল।
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মৰয়ান আৰু মানয় এনকলনি ৰন্ধাি ভাল সময় অমিিাৈ কনৰ।
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অেনিয, নযমিয়া মৰয়ানন চ পনটা পৰীক্ষা কমৰ আনে, মস

দু্ঘ জটনাক্ৰনম হিয়াৰ কৰা িৰম িৰলনটা নপলাই মদ্নয়।

" এইনটানে দ্ুখ পাইনে!!!",

মৰয়ানন কাজিনে
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মৰয়ান ি মম ষ্টঠ্কআোনন? নিামাৰ ক'ি জ্বমল ি'ল?" মানয়

সুমধ্নল। "ৰ্ল্মদ্! ইয়াক ঠ্াণ্ডা পানীৰ িলি ৰাখক!"

মানয় লনি লনি সৰল মচমকৎসানৰ মৰয়ানৰ

জ্বলা-নপাৰাৰ যত্ন লয়।
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িৰ্থামপও, মৰয়ানৰ নপাৰা ঘা াঁি নিনেমৰয়া

মনিঃিনে িাম়িিললআৰম্ভ কমৰনে...
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"আমম ইয়াি নি ন ঘৰ মনম জাণ কমৰি পানৰা াঁ," নিক িনয় মচয়মৰ কয়, "ইয়াি

এখন িৰ্াৰ মনম জাণ কনৰা াঁআৈক, িাি এখন নকনফ...“

"অমধ্ক মনযুজক্ত প্ৰাপ্ত কৰক!"নিক িনয় আনদ্ি মদ্নয়।

নিনেমৰয়াই সজক্ৰয়ভানে নিওাঁনলাকৰ মনৰ্ৰ ৰাৰ্য মনম জাণ কৰা আৰম্ভ কনৰ।
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নযমিয়া লূনক অনুপ্ৰনেিকাৰীসকলক মচনাক্ত কনৰ, নিমিয়া মস লনি লনি

নিনেমৰয়াৰ আক্ৰমণ িন্ধ কমৰিলল নিওাঁৰ হসনযসকলক একজত্ৰি কনৰ।

নকইিাটাও যুিৰ মপেি, লূনক এমিয়াও নিক

িয়ক পৰাজৰ্ি কমৰি ননাোনৰ।
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"পশ্চাদ্পসৰণ! আমম পৰাজৰ্ি নৈনো াঁ!" লূনক কাজি উষ্টঠ্ল।



17                                                                                                                           18         

নসই মুৈিূ জি এমিিায়ষ্টটনকনৰ ভমিজ

এখন নৈমলকপ্টাৰ আনৈ।

এিমনঅ'ই কয়, "এনন লামিনে নয

নিনেমৰয়াৰ অিযামধ্ক পমৰমাণৰ সমসযা

হৈনে।আমম প্ৰনচিা কমৰ আনো াঁ!"
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আনমক এিমনও' আৰু নিওাঁৰ হসনযদ্লৰ

সৈায়ি সকনলা নিনেমৰয়াই পৰাৰ্য় স্বীকাৰ কৰা নাই|
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"এিমনঅ', মড.আৰ. নিকীনয় কয়, "আমম মনজশ্চিভানে ঘূমৰ আমৈম!"
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নকেল ঔষধ্-প্ৰমিনৰাধ্ী নিনেমৰয়া ৰ্ীয়াই নাৰ্থানক, মকন্তু মিকমিনিা ৈয়।

"মই এনকলনি দ্ৈটা এমিিায়ষ্টটক মামৰম!" মড.আৰ. নিকীনয় মচঞমৰ উষ্টঠ্ল।

এমিিায়ষ্টটকনিানৰ মাষ্টট নৈৰুোইনে।

ঔষধ্-প্ৰমিনৰাধ্ী নিনেমৰয়া আিিলক

অমধ্ক িজক্তিালী হৈ আমৈনে।
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অমি নসানকানল, নিনেমৰয়ানিাৰ অমধ্ক িজক্তিালী হৈ পনৰ।

মৰয়ানৰ আঘাি নিয়া হৈ হি আনে।

"আমম অপৰাজৰ্ি!" 

চ পাৰিানি মচঞমৰ উষ্টঠ্ল।
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পমৰমস্থমিৰ অেনমি নৈাোৰ লনি লনি, িীৰ্াণু-

ধ্বুংসক - নায়ক - ৈঠ্ানি ৰৈসযময় নপাৈনৰনৰ

মিমকমৰি হৈ ওলায়।
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"পলম নৈাো সৈায় অস্বীকাৰ কৰা নৈয়," িীৰ্াণু-ধ্বুংসনক দ্ািী কনৰ।

লনি লনি িীৰ্াণু-ধ্বুংসনক যুিনক্ষত্ৰি নমৰ্নিাৰ ঘূৰাই মদ্নয়।

"নিওাঁনলাক নকান?" চ পাৰিানি কাজি কয়, 

"নিওাঁনলাক িহুি িজক্তিালী!" 
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চ পাৰিানি িীৰ্াণু-ধ্বুংসকৰ ওচৰিআত্মসমপ জণ কনৰ।

“আমম পৰাৰ্য় স্বীকাৰ কনৰা াঁ! " চ পাৰিানি কাজিনে।

"মকন্তু মনি ৰামখিা, যমদ্ ি মম মননানযাি মনমদ্য়া নিনন্ত

আমম ঘূমৰ আমৈম!“

চ পাৰিািনিাৰ নিওাঁনলাকৰ অমন্তম কৰ্থা নকাোৰ মপেি

নাইমকয়া ৈয়।
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মৰয়ানৰ নপাৰা ঘা াঁ পুনৰুিাৰ হৈ আনে।

িীৰ্াণ-ুধ্বুংসনক স্বনদ্িকআৰু এিাৰ

সুৰমক্ষি কমৰনে।



ৰন্ধাৰ সময়ত ৰৰয়ানে দৰু্ঘটোক্ৰনম ৰেজনে জ্বলাই 
ৰদনয়। বেনেৰৰয়াই ৰৰয়ােৰ ব াৰা ৰ্াাঁত

ৰেিঃশনে বতওাঁনলােৰ অঞ্চল সম্প্ৰসাৰৰত েনৰ। 
আেৰে লেূ আৰ ুএণ্টৰেঅ'ৰ সহায়ত বেনেৰৰয়াৰ 
আক্ৰমণে  ৰাৰজত েৰৰে বোৱাৰৰ। অসহায়, 

বতওাঁনলানে বেৱল োষৰ  ৰানহ চাে  ানৰ ৰেয়নো 
বেনেৰৰয়াৰ সসেযই সেনলা বোৰ ৰিৰল ব লায়...


