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গতসpােহ eiবােরর Nature পিtকািট পড়িছলাম। সাধারণ পাঠকরা ei পিtকািট সমেn না জেন থাকেত পােরন; 

তেব যারা গেবষনার সােথ জিড়ত তারা জােনন। িবjানীেদর জন  নচার খুব সmানজনক eকিট পিtকা। ধুমাt খুবi aনন  
সাধারণ বা iuিনক গেবষনাকাজi ei পিtকােত sান পায়। গেবষনা পিtকাgিলেক eকিট মানদেn মান করা হেয় থােক যা 
Impact Factor নােম পিরিচত। সখােন নচার eর মানদn হল 30.98 (2003 সেন)। aন ান  নামকরা পিtকার মানদn 
সখােন 3 থেক 7 eর মেধ । আিম aেনক িবjানীেদর কােছ েনিছ তােদর জীবেনর লk  হল ei নচার িকংবা eকi মানদেnর 

science পিtকায় তার গেবষনার কাজ pকািশত করা।  
eবােরর নচার eর eকিট pবn পেড় aবাক হলাম, DNA িদেয় পৃিথবীর সবেথেক ছাট আকােরর িকnt সnুর eকিট 

মানিচt তরী কের সাড়া জািগেয়েছন ক ািলেফািনয়া inিটিটuট aফ টকনলিজ eর িবjানী Paul Rothemund। িকছুkন 
পের আমার ডেs সi খবরিট িনেয় হািজর হল আমার সহকমী, বুঝলাম সবাi জেন গেছ। 

আমরা হয়েতা ছেলেবলায় কাগজ িদেয় িবিভn ধরেনর নৗকা, িবমান, ফুল o aন ান  িজিনস তরী কেরিছ। িকংবা 
আপনার িশ  সnানিট হয়েতা আপনােক কাগজ িদেয় eকিট নৗকা তরী করার জন  বায়না কেরেছ। কাগজ িদেয় eiভােব কান 
িকছু তরী করােক aিরগািম বেল। aিরগািম eকিট জাপানীজ শb। “aির” শেbর  aথ ভাজ করা আর “গািম” শbিট “কািম” 
থেক eেসেছ যার aথ কাগজ। aিরগািম তরীর ei পdিতেক নােনােটকনলিজেত ব বহার কের িবjানী পল নােনােটকনলিজ 

জগেত সারা যািগেয়েছন। িতিন DNA িদেয় মাt 100 নােনািমটার আকােরর utর আেমিরকার eকিট মানিচt তরী কেরেছন। 
eক িমটার eর eক শত কািট ভােগর (100,00,00,000) eক ভাগেক eক নােনািমটার বলা হয়।  

 

 
DNA িদেয় তরী utর আেমিরকার মানিচt 

 
মূল aংেশ যাবার আেগ আপনােদর DNA সমেn সাধারণ িকছু কথা বলব। DNA মূলত চারিট aংশ িদেয় তরী 

eigিল হল, Adenine,  Thymine, Cytosine eবং Guanine; eigিলেক সংেkেপ A, T, C, G বলা হয়। মজার 
ব াপার হল Adenine ধু মাt Thymine eর সােথ সংযুk হয় eবং Cytosine ধু মাt Guanine eর সােথ সংযুk হয়। 
eiভােব DNA ত ei চারিটর কানিট কার পােশ থাকেব তার uপর িভিt কের aসংখ  তথ  সংgহ কের রাখেত পাের। যভােব 
আমােদর কিmuটােরর হাডিডেs তথ  থােক। আমরা DNA ক eকিট িবশাল তথ  ভাnার বলেত পাির, যখােন আমােদর 
pেয়াজনীয় aসংখ  তথ  থােক। তা ধুমাt চােখর রঙ িকংবা কান শরীেরর aংশ কমন হেব তাiনা, বরং কান ভাiরাস আkমন 
করেল িকভােব শরীর তা pিতহত করেত হেব তাo িলিপবd থােক ei DNA ত।  
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সাধারন DNA eর আকার aেনক বড় eবং আমােদর শরীের DNA dিট সুেতার মত eেক aপেরর সােথ সংযুk 
থােক যােক double strands DNA বেল। eেত A eর িবপরীেত T eবং C eর িবপরীেত G সংযুk থােক। পল মানিচt 
তরীর kেt ei রকম সংযুk হেয় থাকা DNA নয় খালা DNA ব বহার কেরেছন, যােক িবjানীরা single strands 

DNA বেল। িঠক কান জায়গায় A eর সােথ T eবং C eর সােথ G সংযুk হেব তা আেগ থেকi কিmuটাের িডজাiন 
কেরেছন। ফেল যখন িতিন aিরগািম eর মতন DNA ক ভাজ করেলন তখন িঠক সi জায়গাgিলেত ভাজ হেয় DNA eর 
মেধ  সংেযাগ হল eবং ei মানিচtিট তরী হল। DNA সংেযােগর ei বিশ েক ব বহার কের দীঘ আকােরর DNA  ক ভাজ 
কের aিরগািম eর মতন কের পছnমত য কান আকােরর িচt আকা সmব। গতসpােহ িতিন আেমিরকার eকিট ছিব DNA 
িদেয় তরী কের দিখেয়েছন য তা সmব।  

 

 
            Double strands DNA                 Single strands DNA 
 
তেব আেরা মজার হল DNA eর কাথায় কানিট থাকেব তা ক  কের তরী করেত হয়না। aেনক কmািন আেছ যারা 

আপনার পছnমত িডজাiেনর DNA সরবরাহ করেব। মেন কrন আপনার pেয়াজন হল eমন eকিট DNA যার পাশাপািশ 
AACCCAAACCC eiভােব সংযুk থাকেব। আপিন কmািনেক ei িডজাiনিট বেল িদেল তারা আপনােক িঠক ei 
িডজাiেনর DNA সরবরাহ করেব। আসেল বােয়ােটকনলিজ ব বহার কের খুব সহেজi ei কাজিট করা সmব। আমােদর ল ােব 
আমরা িনয়িমত eiভােব িডজাiন কের কmািনgিলেক DNA সরবরােহর জন  aডার িদেয় থািক। 
 

আমরা িবjানীরা মেন করিছ ei pযুিk eর ফেল DNA িদেয় সহেজi য কান আকােরর য কান িজিনস তরী 
করা সmব। িবjানী পেলর udািবত pযুিk ব বহার কের pায় দশ িকংবা eকশত gন সহেজ eবং কম খরেচ তরী করা সmব 
হেব। যিদo িতিন বতমােন িdমািtক ছিব তরী কেরেছন, তেব ei pযুিk ব বহার কের িtমািtক ছিবo তরী করা সmব। সাধারণ 
কাগেজ ছিব িকংবা কান পiিnং ক আমরা িdমািtক বিল, কননা eর dিট মাtা, দঘ o ps আেছ। আর ভাsষ িকংবা কান 
মূিতেক িtমািtক বিল, কননা তার িতনিট মাtা, দঘ, ps o ucতা রেয়েছ। িবjানী পল আশা করেছন খুব শী i খুব ছাট 
আকােরর িtমাtার িজিনসo eiভােব DNA িদেয় তরী করেবন। িতিন বলেছন যিদo বতমােন তার কাজিট ধু মাt ছিব তরীর 
kেti ব বহার কেরেছন িকংবা আিট আকার জন  ব বহার কেরেছন, িকnt িতিন ভিবষ েত eিট িদেয় বােয়া iেলক িনেkর িকংবা 

DNA িদেয় সািকট তরী করেত চান।  
 
uেlখ  য আমােদর গেবষনাগাের DNA িদেয় সািকট তরী করার চ া করিছ। 
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[ লখক বতমােন আেমিরকায় মাসাল িব িবদ ালেয় নােনােটকনলিজেত গেবষক িহসােব কমরত। িবjান o pযুিkর uপর লখেকর আেরা pবn 
eর জন  দখুন http://biggani.com ] 
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