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সায়ন ভ াচায ও েভ নাথ ভ াচায

জীবেকােষর মেধ  থাকা ু ািত ু  উপাদান। তারই হােত জেনর কাজ িনয় েণর চািবকা ঠ। ‘মাইে া
আরএনএ’ নােম এমন পূণ উপাদােনর ঠকু জ- কা  অবশ  িব ানীরাও এখনও জেন উঠেত

পােরনিন। তেব দশ-িবেদেশ চ া চলেছ। এ শহেরর এক ট গেবষণা িত ানও সই রহস  ভেদর শিরক।

সৗরেকাষ থেক িবদু ৎ উৎপাদেন ব ৱ ত হয় অন তম পূণ তিড়ৎ ার 'ক ােথাড'। ধাত িকংবা
রাসায়িনেকর বদেল তা তরী হেত পাের মানুেষর চল থেকই! এমনই এক উদাহরণ জনসমে  তেল এেনেছ

এ রােজ র এক ট িশ া িত ান।

এবং এই দু’ ট আলাদা ধরেনর কােজর নতৃে  রেয়েছন দুই ব স ান।

জীব কােষর রহস  ভেদর চ া কের চেলেছন ‘ই য়ান ইনি টউট অব কিমক াল বােয়াল জ’
(আইআইিসিব)-র িব ানী েভ নাথ ভ াচায। সই কােজর ীকৃিত িহেসেব ১৭ বছর পর জীবিবদ ায়
শাি প ভাটনগর পুর ার উেঠেছ কানও বাঙািল িব ানীর হােত। এর আেগ পেয়িছেলন বাস

ইনি টউেটর বতমান অিধকতা িস াথ রায়।

চল থেক ক ােথাড তির করায় নতৃ  িদে ন ‘ই য়ান ইনি টউট অব সােয় , এডেকশন অ া  িরসাচ’
(কলকাতা)-র রসায়ন িব ােনর অ ােসািসেয়ট েফসর সায়ন ভ াচায। এই আিব ার স িত ‘কাবন’ নােম

আ জািতক গেবষণাপে  কািশত হেয়েছ।

িসেড  কেলেজর রসায়ন এবং কলকাতা িব িবদ ালেয়র বােয়ােকিমি  িবভােগর া নী
েভ নাথবাবু দেশর মা টেত বেস গেবষণা করার জন  সুইৎজারল া  থেক িফের আইআইিসিব- ত
যাগদান কেরন। ২০০৮ সাল থেক  কেরন মাইে া আরএনএ-র চির  অনুস ান। স সময়
আইআইিসিব-র অিধকতা িছেলন ভাটনগর পুর ােরর ে  েভ নােথর পূবসূির িস াথবাবু-ই।

েভ নাথবাবু বলেছন, ডায়ােব টস থেক ক ানসার, মানব শরীেরর নানা ধরেনর রােগর িপছেনই ত
বা পেরা  ভােব জনই দায়ী। এবং সই জেনর কােজর িনয় ক িহেসেব জেুড় রেয়েছ এক বা একািধক

মাইে া আরএনএ (রাইেবা িনউি ক অ ািসড)। এই ু  আরএনএ তার িনজ  আদান দান প িতর মধ



িদেয় আমােদর শরীেরর কাষ থেক কােষ সে ত বেয় িনেয় যেত পাের। িকন্ত তার গিত কৃিত
িব ানীেদর স ূণ অজানা। সই অজানােক জানেত পারেলই অবশ  িদশা িমলেত পাের িচিকৎসা িব ােনর

নতন িদেকর। এই বাঙািল িব ানীর কথায়, ‘‘মাইে া আরএনএ-র ঠকু জ এবং চির  বাঝা গেল
ডায়ােব টস, ক ানসােরর মেতা রােগর িচিকৎসার নতন িদক খুেল যেত পাের।’’ একই সুর আইআইিসিব-র
অিধকতা শিমত চে াপাধ ােয়র গলােতও। তারঁ ম ব , ‘‘ েভ নাথ মৗিলক গেবষণার মাধ েম ভিবষ েতর

রাগমু র চািবকা ঠ খুজঁেছন। তােঁক সব রকম সাহােয র জন  আমরা তির।’’

চল থেক ক ােথাড তিরর িভত াপন হেয়িছল ২০১১-১২ সােল। স সময় িবিভ  বজ পদাথেক পুনব বহার
কের তালা িনেয় গেবষণা  কেরিছেলন সায়নবাবুরা। সই গেবষণায় ইিতমেধ ই  ব ৱ ত  রা ার তল
িকংবা ঘাস থেক তির করা কাবেনর ‘ন ােনা-পা টকল’ (অিত ু  কণা)- ক ক ানসার িচিকৎসার কােজ
লাগােনােত সফল হেয়েছন তারঁা। তার পের সায়নবাবুেদর নজর পেড় মানুেষর ফেল দওয়া চেলর উপের।

বতমােন সৗরেকােষ সাধারণত া টনােমর মেতা দামী ধাত বা কপার সালফাইেডর মেতা পিরেবশদষূক
রাসায়িনক ারা িনিমত ক ােথাড ব ৱহার করা হয়। িকন্ত ফেল দওয়া চল থেক ক ােথাড তরী করা গেল
তা অেপ াকৃত অেনক স া ও পিরেবশবা ব হেব, এমনটাই ভেবিছেলন সায়নবাবুরা। সই ভাবনা থেকই
তির হেয়েছ এই নয়া ক ােথাড। তেব কৃিত  অবশ  একা িনেত নারাজ কলকাতা ও কল াণী িব িবদ ালয় এবং
আইআই ট-কানপুেরর া নী সায়নবাবু। এই গেবষণায় জেুড় িছেলন তারঁ দুই গেবষক-ছা  অথব সহ বুে

এবং সুতন ুকাপড়ীও।

চলেক ঠক কী ভােব ক ােথােড পিরণত করেছন িব ানীরা?

সায়নবাব ুজানান, ফেল দওয়া চল সং হ ও পির ার করার পর তােক সালিফউিরক অ ািসেড ১৬৫ িডি
সলিসয়াস তাপমা ায় ২৫ িমিনট ধের উ  করা হয়। এর পের তােক  িন য়  গ ােসর ( যমন িহিলয়াম,
আগন, পটন) উপি িতেত একটানা ৬ ঘ া উ াপ িদেয় স  কাবন মৗেল পা িরত করা হয়। এই
কাবন একই সােথ তিড়েতর সুপিরবাহীও বেট। এই দুই ধেমর উপি িতর জেন ই এই মৗল কাবন সৗরেকােষ

ইেলক ন পিরবহণ ও ানা রেণ সহায়তা কের।

সৗরেকাষ পিরেবশবা ব সৗরশ র উৎস। সায়নবাবুেদর তির এই ক ােথাডও পিরেবশবা ব। এই
প িতেত সলুেন জেড়া হওয়া বজ  চেলর পুনব বহার স ব হেয়েছ। সায়নবাব ুমেন কেরন, সহজলভ

চলেক িবক  শ র উৎপাদেন আগামী িদেন িশ ে ে ও ব বহার করা স ব। এর ফেল সৗরেকাষ তিরর
খরচও অেনক কমােনা স ব।  সায়নবাবু বলেছন, ‘‘চল থেক তির করা ক ােথাড ণমােন ধাতব

ক ােথােডর থেক কম তা নয়ই, বরং সহজলভ , স া ও পিরেবশবা বও বেট।’’
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