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নৃথফীবত ভানুবলয অগভন ননবয় ধভথ গ্রবেয ফয়ান অভযা কভ বফী ফাআ জানন।  ইশ্ববযয 

কব ায ননবলধ বে য়তাবনয প্রবযাচনায় নননলদ্ধ ফবৃেয পর বেবয় স্বগথ বথবক নফতানিত বয় 
নৃথফীবত অবন অদভ ।  ন ক কবফ নতনন নৃথফীবত এবনিবরন তায ন ক ফনথনা বকাথা বনআ।  
ফাআবফবর প্রাি তথয নুমায়ী অদভ নৃথফীবত এবনিবরন প্রায় িয়  াজায ফিয  অবগ।   আরনদ 
ধভথগ্রে নুমায়ী অদভ  আব্রাীভ নফীয ভাবে ফয়বয াথথকয ঈননত অটচনি ফিয ।   ভূা 
নফী অনফবূথত ন  নমরৄ খ্রীবেয জবেয প্রায় বতবযা ত  ফিয  অবগ।  ব নাবফ অনদ রুুল 
অদভ  প্রায় িয় াজায ফিয  অবগ নৃথফীবত এবনিবরন ফবর ভবন কযা য়।ন্য নকি ু প্রাচীন 
তথয নুমায়ী এআ ভয়টাবক ফশ্য িয়  াজায ফিবযয বচবয় বফী ফবর ঈবিে কযা বর 
বকানক্রবভআ তা  দ াজায ফিবযয বফী নয়।  যুাকথা  ধভথগ্রবে অদভ  নাবভয বম অনদ 
রুুলবক অভযা াআ,  নতনন নকন্তু বনকটা অভাবদয ভতআ অধুননক ভানুল।  নগ্নতায় রনিত, বপ্রয়ী 
ইববয নফযব কাতয, ন্যাবয় ন্তুে,  ন্যাবয় বাচ্চায।অদভ  স্বগথ বথবক নৃথফীবত এবনিবরন এআ 
ধাযণায নিবন ফি মুনি বে,  ন্যান প্রানীয বচবয় ভানুল ম্পূণথ অরাদা।  ফানয- নম্পাঞ্জীবক 
ভানুবলয ভবগাত্রীয় ভবন কযা বর ফনুদ্ধভত্তা  জীফন মাবনয াথথকয এতআ প্রকট বম ভানফ 
জানত ভতথয জাত নয়  ফযং স্বগথ বথবক অগত  এভননট ভবন য়া স্বাবানফক।  

ন্যনদবক নফজ্ঞান জানাবে,  প্রায় ত্তয রে ফিয  অবগ নম্পাঞ্জী ( ফবনাবফা)   ভানুল 
নফফতথবনয ধাযায় একআ াধাযণ ফুথরুুল বথবক অরাদা বয় মায়।অনদ ভানফ বাবভা এয অনফবথাফ 
ঘবট অনিকায়,  প্রায় চনি রে ফিয  অবগ।  বোন বথবক ক্রভঃ তাযা ন্য ভাবদ গুনরবত 
িনিবয় বি।পনর গবফলণায ভাধযবভ জানা বগবি,  অনদ ভানফ বাবভায অফায বগাত্র নফবাগ 
নির।  ক্রভ নফফতথবন বকান বগাবত্রয অনফবথাফ ঘবটবি অবগ বকানটায বয।  বকান বকান বগাত্র অবগ 
নফরুি বয় বগবি বকঈ নটবক বথবকবি ননকট তীত মথন্ত।  এআ নফফতথবনয বথ বাবভা স্যানবয়ন্স 
স্যানবয়ন্স থথাৎ অভাবদয ূফথরুুল ভানুবলয অনফবথাফ ঘবট প্রায় এক রে ফিয  অবগ,  অনিকায়।  
ততনদবন অনিকা  আঈবযনয়া বথবক নফরুি বয় বগবি বাবভা আবযক্টা,  আঈবযা বথবক নফরুি 
বয়বি বাবভা াআবডরফাগথ,  অনিকা বথবক নফরুি বয় বগবি বাবভা ানফনর বগাত্র ভূ ।অভাবদয 
ফুথরুুল স্যানবয়ন্স ভানবফয অনফবথাবফয ভাভনয়ক কাবর আঈবযা এফং এনয়ায ভধয- নিভ 
ঞ্চবর ফফা কযবতা একনট নবন্ন বগাবত্রয বাবভা বগাষ্ঠী,  মাবদয নাভ বাবভা ননয়ানডাথথাবরনন 
( ননয়ানডাথথার ভানফ) ।  জীফাশ্ম- নৃতানেক নুন্ধান বথবক জানা মায় প্রায় নতন রে ফিয  অবগ 
ঐ ঞ্চবর ননয়ানডাথথার ভানবফয অনফবথাফ ঘবটনির এফং ভাত্র নচ াজায ফিয  অগ মথন্ত তাযা 
বফেঁবচ নির।  ননয়ানডাথথার ভানফ নফরুি ফায য  বাবভা স্যানবয়ন্স স্যানবয়ন্,  থথাৎ অভযা  
িািা বাবভা বগাবত্রয অয বকঈ ফনে থাবকনন।   
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ধভথ  নফজ্ঞান রৃবটা অরাদা নফলয় বর ভবয়য বে,  ননয়ানডাথথার ভানবফয নফরুনিয 

প্রায় বনবযা াজায ফিয  বয ভধযপ্রাচয নবনত্তক  ধভথগ্রে বথবক অদবভয অনফবথাবফয কথা জানা 
মায়।  যুাকাবর ভানুবলয গি অয় ু নির  নত্র ফিয ।  ব নববফ ননয়ানডাথথারযা নফরুি ফায 
প্রায় ােঁচবা প্রজে য,  মেন  অবাব ভভাবনয ফনুদ্ধ ম্পন্ন ন্য বকান বকান প্রাণী বনআ,  
তেন ভানুবলয ভাবে প্রগাঢ় নফশ্বা জে বনয়াটাআ স্বাবানফক বম ভানুল ভতথয জাত নয়  ফযং স্বগথ 
বথবক অগত ।  ব ভবয় ভানুবলয বালা ণুথাঙ্গ রূব নফকনত য়নন,  আনতা ফরবত বগািাবনা 
বকান তথয নির না।  মা নির তা বরা নতা প্রনতাভবয কাবি বানা গল্প।পবর ােঁচবা প্রজে 
বয রূকথায নযোদক যাে িািা ননয়ানডাথথার ম্পনকথত বকান আনতাআ ঈত্তযানধকায ূবত্র 
ফনে থাবকনন।  এেন অভযা ননয়ানডাথথারবদয ম্পবকথ মা জাননি তায ফটাআ প্রত্নতানেক েনন  
 পনর গবফলণায পর।।  
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ননয়ানডাথথারবদয অনফবথাফ ঘবটনির বল তুলায মুবগ।পবর তাবদয দদনক গ ন   জীফন 
মাত্রা নির ীতর অফায়ায ঈবমাগী।  ননয়ানডাথথারবদয নফরুনিয কাযণ নববফ এ মথন্ত নতননট 
প্রস্তানফত তে  যবয়বি।  প্রথভ তে,  প্রায় নচ াজায ফিয  অবগ বল ফযপ মুবগয ফান 
 অফায়া নফমথয় ঘটবর,  নযফনতথত নযবফবয াবথ ো োআবয় ননবত ফযথথ ননয়ানডাথথারযা 
নফরুি বয় মায়। নিতীয় তেনটবক বনবক প্রাগগনতানক ট্রাবজনড ফবর নবনত কবযবিন।  বাবভা 
স্যানবয়ন্স স্যানবয়বন্সয অধুননক প্রজেবক ফরা য়  বক্রা- ভযাগনন ভানুল,  মাযা নত্র াজায ফিয  
অবগ  আঈবযা  ভধয এনয়ায় নতুন কবয ননবজবদয ফনত নফস্তায রাবব েভ য়।  ধাযণা 
কযা য় , অভাবদয প্রতযে ফূথ রুুল এআ বক্রা- ভযাগননযা,  ফনত নফস্তায  োদয ংকট বভাকানফরা 
কযায বভােভ ো নববফ প্রনতিন্দী ননয়ানডাথথারবদয বভবয বপবরনির।  তৃতীয়  তে নুমায়ী,  
ননয়ানডাথথারযা অবদৌ নফরুি য়নন ফযং ন্তঃপ্রজনবনয ভাধযবভ তাযা ক্রভাগত নভব নগবয়বি 
বক্রা- ভযাগনন ভানুল থথাৎ অভাবদয াবথ।   

এআ নতন তবেয ভধয অফায়া নফমথয়বক নধক গ্রণবমাগয ফবর ভবন কযা য়।  
ননয়ানডাথথারবদয প্রথভ পনর ায়া মায় ১৮৫৬ াবর,  জাভথাননয ননয়ানডায ঈতযকায়।  যফতথীবত 
আঈবযা  ভধয এনয়ায নানা ঞ্চবর তাবদয বনক পনর অনফষ্কৃত য়।  ভুনটবয়য এরাকায় 
তাবদয ফযফরত াথবুয বেয ন্ধান প্রানিয ূবত্র ননয়ানডাথথার ংসৃ্কনতবক ভুনটবয়নযয়ান ংসৃ্কনত 
ফরা য়।  ননয়ানডাথথারযা নির নকানয জানত।  রুুবলয গি ঈচ্চতা একবা য়লনি বনটটনভটায,  
াবিয নিারী গিবনয কাযবণ বাযী যীয। দদনক নদবক নদবয় বক্রা- ভযাগনন ভানুবলয বচবয় 
নিারী নির তাযা,  ভনস্তবষ্কয অয়তন  ভানুবলয বচবয় াভান্য বফী থাকায় ফনুদ্ধয কভনত নির 
না।  বচাবেয বকাটবযয অকায নির ফি,  ম্ভফত  দৃনে নি প্রেয নির তাবদয।  ভানুবলয তুরনায় 
নাক ফি নির,   াটডা ফাতা পুপবু মাফায অবগ ফি নাবকয নবতবয ঈষ্ণানয়ত বতা।  ঘ্রাণ 
নি ভানুবলয বচবয় প্রেয নির ফবর ধাযণা কযা য়।  ফেনঞ্জয প্রস্ত,  ননতম্ব  াত- াবয়য 
ািগুবরা নির বভাটা,  তবফ বদবয নুাবত াত- াবয়য দদঘথয োবটা নির।এ ধযবনয দদনক 
দফনেয তযন্ত ীতর অফায়ায় যীবয তা ধাযণ কবয নটবক থাকায জন্য ঈবমাগী।তবফ 
ব জন্য প্রতয প্রায় ােঁচ াজায নকবরা কযারনয নযভান োদয গ্রবণয প্রবয়াজন বতা।  এআ 
নযভান কযাবরানযয প্রবয়াজবন ভযাভথ,  ফল্গা নযণ ফা াািী বারুবকয ভবতা ফি প্রাণী নকায 
কযবতা ননয়ানডাথথারযা।  বল ফযপ মুবগয ফাবনয াবথ াবথ বনক প্রাণী নফরুি বয় বগবর 
ননয়াটডাথথারযা তাবদয োদযাবযা নযফতথন কযবত াবযনন।  য নদবক ভানুবলয োদযাবাব ফাি 
নফচায বতভন নির না এফং প্রাতযনক কযারনযয প্রবয়াজন নির কভ।  ভানুল রতা াতা,  পর- ভূর,  
ভাি,  াভুক,  ভাং ফআ বেবত াযবতা।  পবর ননয়ানডাথথারযা নফরুি বয় বগবর  অফায়া 
নযফতথবনয াবথ ননবজবদয ভাননবয় ননবয়  নটবক নগবয়নির ভানুল।  

ননবয়নডাথথারবদয নফরুনি ম্পনকথত নিতীয় তেনট বে নননফথচায তযা মায জন্য দায়ী 
অভাবদয ফুথ প্রজে,  বক্রা- ভযাগনন ভানুল।  ননয়াটডাথথারবদয তুরনায় বক্রা- ভযাগননযা কভ নিারী 
বর তাবদয গিন নির বোকৃত াল্কা মা তাবদয নদবয়নির েীপ্রতা  গনত।  েগুবরা নির 
তুরনাভূরক নফচাবয ঈন্নত।  োদয তানরকা ফরভূেী বর ননয়াটডাথথারবদয ভত স্যানবয়ন্সযা ক্রভাগত 
নকায ননবথয বয় ঈব নির।  পবর রৃআ জানতয ভধয যিেয়ী ংঘাত নির ননফামথ,  মায বনক 
প্রভাণ ায়া বগবি পনর গবফলণায ভাধযবভ।১৯৯৪ ার বথবক এ মথন্ত বেবনয নড্রন গুায় 
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ায়া বগবি প্রায় বনবযাবা ননয়ানডাথথার নি েটড।  এগুবরা নিবরা ােঁচ প্রাি ফয়স্ক,  রৃআ নকবায,  
এক ফারক  এক নরৄয।  এয ভবধয েুনরয াবি ায়া মায় বেয অঘাত,  মা ভানুবলয দতযী 
বেয াবথ নভবর মায়।  রৄধু অঘাত নয় ,  নকি ু াি ধাযাবরা ে নদবয় এভন বাবফ কাটা বয়বি 
মা বদবে বফাো মায় বগুবরায াবথ মুি ভাং িানিবয় বনয়া বয়নিবরা।   

তৃতীয় তব,  ননয়ানডাথথার এফং স্যানবয়ন্সবদয ভধয ন্তঃপ্রজনন।  ননয়ানডাথথার  ভানুবলয 
ভবধয াংসৃ্কনতক াথথকয বতভন প্রকট নিরনা। ১৯৯৫ াবর বলাববননয়ায নডববআ ফাবফ গুায় ায়া 
বততানি াজায ফিয  অবগকায একনট ফােঁী মা ননয়ানডাথথারবদয দতযী ফবর ভবন কযা য়।  
য নদবক জাভথানীয বার বপর গুায় ায়া নগবয়বি য়নত্র াজায ফিয  অবগ অনদ ভানুবলয 
দতযী ফােঁী।এ বথবক বফাো মায় ব কাবর রৃআ প্রজাতীয ভবধযআ সুবযয ধাযণা নির।রৃআ জানতআ 
নকায কযায জন্য নানা ধযবণয ে ফযফায কযবতা,  জানবতা অগুবনয ফযফায।  ভৃতবদয কফয 
বদয়ায প্রভাণ ায়া বগবি।  আযাবয়বরয বকাফাযা গুায় প্রাি পনবরয ভাধযবভ জানা বগবি,  
ননয়ানডাথথারবদয গরায নি  ফাগমবেয গিন নির বনকটা ভানুবলয ভবতা।  ননয়ানডাথথার নডএনএ 
ননবয় গবফলণায় জানা বগবি,  বম নজন এয কাযবণ ভানুল কথা ফরবত াবয,  পক্সন২ নাভক 
বআ নজননট তাবদয যবয়বি।  পনর  বজবননটক গবফলণা মত এগুবে  ভানুল  ননয়ানডাথথারবদয 
াথথকয তত ংকুনচত বয় অবি।  বআ বপ্রোবট,  এআ রৃআ বগাষ্ঠী দীঘথকার বকফরআ ভাযভানয 
কবযবি এবক যবক বারফাবনন, বাফাটা কেকয।১৯৯৮ াবর তুথগাবরয রাগায বববরা গুায় 
ায়া মায় একনট নরৄয পনর।  প্রাথনভক বাবফ এনটবক চনি াজায ফিয  বূফথয 
ভানুল- ননয়ানডাথথার ংকয নরৄ ফবর ধাযণা কযা য় ,  মনদ যফতথী গবফলনায় তায ভথথবন 
মথাি প্রভাণ বভবরনন।  এ মথন্ত নড এন এ গবফলণায পরাপবর,  এআ রৃআ প্রজানতয ভবধয ন্তপ্রজবননয 
স্ববে বতভন বজাযাবরা প্রভাণ বভবরনন।নধকাং নৃনফজ্ঞানয নবভত,  রৃনট থৃ নকাযী- ংগ্রকাযী 
প্রাণীয াফিান ানন্তূণথ না য়াটাআ স্বাবানফক নির।   
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নৃনফজ্ঞান গবফলণায় পনবরয গুরুত্ব নযীভ।  দীঘথনদন ধবয এআ গবফলণা ীভাফদ্ধ নির 

পনবরয অকৃনতগত দফনেয,  এক্স- বয,  অআবাট নফবেলণ ফা নানা ধযবণয স্কযাননং দ্ধনতয 
ঈবয।  ফতথভাবন তায াবথ মুি বয়বি নড এন এ নফবেলন,  বফনযবয় অবি বনক  জানা 
তথয।  এ নফলবয় মাযা গ্রণী বূনভকা ারন কযবিন তােঁবদয একজন  স্ভবযাবটট াবফা।  ২০১০ 
াবরয জুরাআ ভাব নফশ্বেযাত াবয়ন্স জানথাবর ননয়ানডাথথার এয নজন নফবেলবণয নফলদ পরাপর  
প্রকা কবয াবফা  তায গবফলক দর।  এয ভবধয নৃনফজ্ঞানীবদয দৃনে নফবলবাবফ অকলথণ কবযবি 
রৃনট তথয।  প্রথভত,  অনিকায ফাআবয থথাৎ এনয়া  আঈবযাবয ফতথভান ভানুলবদয তকযা 
এক বথবক চায বাগ নজন ঈত্তযানধকায ূবত্র ননয়ানডাথথারবদয কাি বথবক ায়া।  ভবয়য নববফ 
প্রায় অন াজায ফিয  অবগ ননয়ানডাথথার ভানফবদয াবথ অনদ স্যানবয়ন্স ভানুলবদয ন্তঃপ্রজনবনয 
পবর এআ নজন প্রানি ঘবটনির,  বম কাযবণ অনিকায ভানুবলয ভাবে এআ নজন ায়া মায় নন।  
নিতীয়ত,  বআ ন্তঃপ্রজনন নির একভুেী,  থথাৎ ভানুবলয একাংবয ভাবে  ননয়ানডাথথারবদয নজন 
ায়া বগবর ননয়াডাথথারবদয ভাবে ভানুবলয বকান নননদথে নজন ায়া মায় নন।   

নৃনফজ্ঞানীবদয চভবক বদয়া এআ নজন নফবেলণ পরাপবরয টবূনভ অয এক ফায বদবে 
বনয়া মাক।এক রে ফিয  অবগ অভাবদয অনদ ুরুল,  থথাৎ বাবভা স্যানবয়ন্স স্যানবয়ন্স 
ভানফবদয একনট ং অনিকা বথবক ভধয এনয়া   আঈবযাব ানি জভায়। ব ভয় ভধয 
এনয়া  আঈবযাব  ফা কযবতা ননয়াডাথথার ভানবফযা।  ানন্তূণথ না বর  স্যানবয়ন্স  
ননয়াডাথথারবদয াফিান কার নির প্রায় চাত্তয াজায ফিয।  তায য স্যানবয়ন্সযা অভাবদয 
ফূথফতথী প্রজে বক্রা- ভযাগনন  ভানুবল রূান্তনযত য়। বআ রূান্তবযয ােঁচ াজায ফিবযয ভবধয 
দ্রুত নফরনুি ঘবট ননয়াডাথথারবদয।  তথযগুবরায় পােঁক যবয়বি,  যবয়বি বনকগুবরা জরন্ত প্রশ্ন।  প্রায় 
অন াজায ফিয  অবগ ননয়াটডাথথারবদয াবথ ভানুবলয ন্তঃপ্রজনন এক ভুেী নির বকন? পনর 
বযকবডথ স্যানবয়ন্- ননয়াডাথথার ংকয প্রজানত নুনিত বকন? রে ফিবযয নযক্রভায় 
ননয়াটডাথথারবদয নফফতথন প্রনক্রয়া তযানিত য়নন,  তাবর স্যানবয়ন্সযা বক্রা- ভযাগনন ভানুবল রূান্তনযত 
বরা বকন? জীফাশ্ম- নৃতানেক গবফলণা এেন মথন্ত এ ফ প্রবশ্নয ঈত্তয নদবত াবযনন,  তবফ এ 
ফ প্রবশ্নয ঈত্তয ননবয় প্রস্তানফত একনট তে দৃনে অকলথণ কযবি বফাদ্ধাবদয।   
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তে প্রস্তাফবকয নাভ ডযানন ববটড্রানভনন।বেনরয়ায নধফাী ববটড্রানভনন প্রনথতমা নৃনফজ্ঞানী 
নন ,  এ নফলবয় নফশ্বনফদযারবয়য নডগ্রী বনআ তায।  তবফ নৃনফজ্ঞাবন স্ব- ননেত নতনন এফং এ নফলবয় 
প্রফন্ধ,  ফআ নরবেবিন।  ফআবয়য নাভ,  বদভ প্লা অ  ( তাযা বমাগ অভযা) ।নানা তথয ঈাবত্তয 
ভাধযবভ নতনন ঈিান কবযবিন,  ননয়ানডাথথার বপ্রবডটয তে।তায তে নুমায়ী ননয়ানডাথথারযা 
নির নকাযজীনফ এফং তাবদয জীফন মাত্রায বঙ্গ নভর নির ফাঘ- নং জাতীয় ভাংাী নকাযী 
প্রাণীয।  এফ প্রাণী ন্যান্য প্রাণীবদয ঈবয প্রাধান্য নফস্তায কযায াবথ াবথ ীভানা ননধথাযণ 
ননবয় নংস্র এফং অক্রভণাত্মক অচযণ প্রদথন কবয।দীঘথ চাত্তয াজায ফিয  মাফত অনদ ভানুবলয 
াবথ ননয়ানডাথথারবদয অচযণ নির এযকভ নংস্র এফং অক্রভণাত্মক।  

অনদ ভানুবলয ভাবে শ্রবভয বশ্রনননফবাগ নির,  বমভন নরৄ  বভবয়যা গুায় থাকবতা,  
নকাবয বমত রুুবলযা।  ননয়ানডাথথারবদয এ যকভ বশ্রণীনফবাগ নিরনা। নরৄ,  বভবয়,  রুুল ফাআ 
একাবথ নকায কযত,  পবর তাবদয নবতবয নকাযী প্রফৃনত্ত নির প্রায় জেগত।প্রকৃনতবত নকাযী 
ননয়ানডাথথারবদয ফিান নির পডু বচআবনয ীবলথ,  ভানুবলয ফিান তাবদয নীবচ।  ভানুবলয বচবয় 
দদনক নদবক নদবয় নধক নিারী,  প্রেয দৃনে  ঘ্রাণনি ম্পন্ন ননয়ানডাথথারযা ননবজবদয 
নফবফচনা কযবতা োদক এফং ফাকী ফ প্রাণী এভননক ভানুলবক ভবন কযবতা তাবদয োফায।  
ববটড্রানভননয ভবত,  প্রায় এক রে ফিয  অবগ অনদ ভানুল অনিকা বথবক ভধয এনয়া- আঈবযাব 
এবর ননয়ানডাথথারবদয নংস্র অক্রভবণয নকায য়।  বনকবক বভবয,  বেত্র নফববল বেবয় বপরা 
য়।  ববটড্রানভনন বক্রাবয়নয়া,  িান্স  বেবনয একানধক পনর াআবটয ঈবিে কবযবিন বমোবন 
ননয়ানডাথথারযা বম নযোদক নির তায প্রভাণ ায়া বগবি।  বক্রাবয়নয়ায নবনটডমা গুা  ন্যান্য 
গুায় প্রাি ননয়ানডাথথারবদয াবিয কাফথন  নাআবট্রাবজন অআবাবটা নফবেলণ কবয জানা বগবি 
তাবদয োবদয নিয নযভান নির প্রায় ূন্য।  ব তূরনায় ভানুবলয োবদযয বধথকটা নির ঈনিদ 
জাত।  

ভানুলবক অক্রভণ কযায একনট ফািনত কাযণ নির ননয়ানডাথথারবদয।  তা বরা বমৌন 
নরপ্সা।  ভানুল  ননয়ানডাবথথরবদয ঙ্গপ্রতযবঙ্গ কা াবভাগত নকি ু াথথকয থাকবর ঈবয়আ অনদ 
বাবভা বগাত্রীয় য়ায়,  বভৌনরক নভর নির।নিারী ননয়ানডাথথার রুূবলয কাবি রৃফথর ভানফ 
নাযী নির বরাবনীয় বমৌন নকায।  ননয়ানডাথথার নাযীযা নির নকাযী এফং স্বাবানফক বাবফআ নিারী।  
পবর রুুবলয বমৌন চানদা বভটাবনায ফযাাবয তাবদয ঈবয বজায জফযদনস্ত েুফ একটা কামথকয 
ফায কথা নয়।  ন্য নদবক বোকৃত কভ নংস্র  রৃফথর ভানফ নাযীবদয ঈবয ফরাৎকায 
কযা জতয নির।  প্রাণী জগবত বভবয়বদয নডম্বেযবনয াবথ যবভান  বপবযাভবনয ননঃযণ 
ম্পৃি।  এআ বপবযাবভবনয গন্ধ বনক রুুল প্রাণীয নাবক বভবয়বদয  নডম্ব েযন  বমৌন নভরবনয 
ংবকত বৌেঁবি বদয়,  রুুলবদয নভরবনােেু কবয বতাবর।  প্রেয দৃনে  ঘ্রাণ নি ম্পন্ন 
ননয়ানডাথথারযা বনক দূয বথবক ভানুবলয ঈনিনত বটয ববতা।  বআ াবথ বটয ববতা বভবয়বদয 
নডম্বেযবনয ভবয় ননৃত বপবযাভবনয গন্ধ,  মা তাবদয দজনফক কাযবণআ ঈবত্তনজত কবয তুরবতা।   

ববটড্রানভননয তে নুমায়ী,  এক রে ফিয  অবগ ঈত্তয অনিকায় ভরুকযণ রৄরু বর 
বোনকায বনক ভানুল প্রথবভ বরবাটট ঞ্চবর বদান্তনযত য়।  বরবাটট বে অনিকা  আঈবযাবক 
ংমুিকানয ভধযপ্রাবচযয ঞ্চর,  ফতথভাবন বমোবন জডথান,  আযাআর,  যাবরস্টাআন,  ননযয়া,  তুযষ্ক 
যাষ্ট্রভূ ফনিত।  এআ ঞ্চর বথবক তুযষ্ক বনযবয় কৃষ্ণ াগবযয ফুথ  নিভ াি ধবয অনদ 
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ভানুল ব ভবয় আঈবযা  ভধয এনয়া ঢুবকনির।  তবফ ননয়ানডাথথারবদয ক্রভাগত অক্রভবণ 
ানযবয় বমবত থাবক তাযা।  এভননক বরবাটট ঞ্চবর ভানফ জনংেযা অংকাজনকবাবফ হ্রা 
ায়। ববটড্রানভনন এবক ফবরবিন জনংেযায “ফটর  বনক” ( বফাতবরয রু গরা)  ক্রানন্ত কার।  পনর 
গবফলকবদয তথয নুু্মায়ী অন াজায বথবক ঞ্চা াজায ফিবযয ভধযফতথী ভবয় ফবচবয় 
কভ ংেযক ভানফ পনর ায়া বগবি বরবাটট ঞ্চবর,  মনদ একআ ভবয় বোবন ায়া বগবি 
ননয়ানডাথথারবদয বনক পনর।  অবগ অনদ ভানুল ফযফায কযবতা বয ননয়ানডাথথারযা ফযফায 
কবযবি,  এভন একানধক গুায ন্ধান ায়া বগবি এ ঞ্চবর।   

 

 
পডু বচআন এ ীলথ ফিান ধবয যােবত নকাযী ননয়ানডাথথারযা ননবথয কবযনিবর দদনক 

নি  াভবথথযয ঈয।যনদবক তাবদয নকায না ফায জন্য বকৌবরয অশ্রয় বনয়া িািা 
ঈায় নিরনা বোকৃত রৃফথর ভানুবলয।  ঈত্তয অনিকা তেন ভরুবূনভবত নযণত বয়বি বপযায 
জায়গা বনআ,  বকৌবর নটবক না থাকবত াযবর ভৃতযু ফধানযত।  পবর,  নটবক থাকায জন্য প্রবয়াজনীয় 
দফনেযগুনরআ প্রাকৃনতক বাবফ ক্রভাগত ননফথানচত বত থাবক ভানুবলয বজবননটক বকাড এ।  বক্রা- ভযাগনন 
ভানফ বআ ক্রভাগত রূান্তবযয নিনরত ফনঃপ্রকা।   
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ববটড্রানভননয ভবত,  বক্রা- ভযাগনন ভানুবলয নধকাং াযীনযক  াভানজক নযফতথনআ 

ঘবটনির নকাযী ননয়ানডাথথারবদয প্রনতবযাধকবল্প।  বক্রা- ভযাগননবদয াত াবয়য াি 
ননয়ানডাথথারবদয তুরনায় ারকা বর তাবদয বী নির দ্রুত বদ ঞ্চারবনয ঈবমাগী, বমভন 
দ্রুত অঘাত কযা ফা দ্রুত বদৌেঁবি ারাবনা।  ননয়ানডাথথারযা ভূরত াবত ধযা ে নদবয় অঘাত 
কবয নকাবয বযস্ত বর বক্রা- ভযাগননযা ফথা জাতীয় িুেঁবি ভাযায ে ফযফাবয াযদথী বয় 
ঈব নির।  অনদ স্যানবয়ন্স ভানুল ভূরতঃ োদয অযণকাযী বর বক্রা- ভযাগননযা কারক্রবভ নকাবয 
দেত জথন কবয।  অক্রান্ত বর ানরবয় অত্মযো নয় , াল্টা অক্রভণ কযবত ববে তাযা।  
বোকৃত নিারী প্রনতবেয নফরুবদ্ধ নজতবত ফি বজাট দতযী কযায প্রবয়াজনীয়তা ঈরনি 
কবয।  অনদ ভানুল নফ নচ জবনয েুদ্র েুদ্র নযফায নবনত্তক দবর নফবি  বর বক্রা- ভযাগননবদয 
নবতবয ংসৃ্কনত চচথা বমভন ঙ্গীত এফং ধভথীয় প্রথায প্রচরন রৄরু য়।এয পবর নযফাবযয ফাআবয 
একআ াংসৃ্কনতক ফা ধভথীয় নযভটডবরয ভানুলবক স্বদরীয়  বাফা জতয বয় ব  এফং ফি 
দর গ ন  কযা ম্ভফয য়।  ননয়ানডাথথারবদয নফরুবদ্ধ বক্রা- ভযাগনন ভানুবলয অত্মযো ফা অক্রভণ 
ঈবয়আ বয় ব  নধক নিনরত  বকৌরী।তীব্র দৃনে  ঘ্রাণ নিয াবথ ািা নদবত ফবুনা 
কুকুয ফা বনকবি জাতীয় প্রাণীবক বাল ভাননবয় ফযফায কযা রৄরু য়।   
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বালাক যায প্রচরন চারু য়।  এয পবর এক নদবক বমভন তীবব্র ীবত কভ কযারনযয 
োদয গ্রণ কবয নটবক থাকা জতয য় , ন্যনদবক তা কযাবভাবেজ নববফ কাজ কবয।  বালাক 
থথাৎ ন্য প্রাণীয চাভিা ফা রতাাতায় যীয ঢাকায পবর বভবয়বদয যীয বথবক ননঃৃত বপবযাভবনয 
গন্ধ রুবকাবনা জতয য়।  বআ াবথ যীয বধায়ায ( স্নান) বযা গবি ব ।  এয পবর 
গাবয়য বরাভ কবভ বমবত থাবক চভিা বত থাবক ভৃন। বমৌন নভরন  প্রজনবনয বেবত্র নম্পাঞ্জী 
ফা ফবনাবফাবদয নবতবয ফরগানভতা নযরনেত য়।  অনদ  ভানুল ফা ননয়ানডাথথারযা নির ফরগাভী।  
তবফ ভানফ নাযীবদয িাযা প্রবযানচত ননয়ানডাথথারবদয অক্রভণ এিাবত বক্রা- ভযাগনন ভানুবলয ভাবে 
একগানভতা গবি ব  ।  একজন নাযী বকফর একজন রুুবলয াবথ বমৌন নভরন  প্রজনন ঘটাবফ 
এআ ননয়ভ নাযীবদয জন্য বতুক অত্মপ্রদথবনয ন্তযায় বয় ব ।অক্রান্ত বর নননদথে রুুল 
তাবক যো কযবফ,  গবি ব  বআ ননয়ভ।ানযফানযক ঈত্তযানধকায প্রথা প্রচনরত য়  মায াবথ 
মুি য়  নরৄ তযা।  নাকাংনেত নরৄ,  নফবল কবয ননয়ানডাথথার- ভানফ ংকয নরৄ জোবর 
তা তযা কযা য়।এত ফ দদনক  াভানজক দফনবেযয ভিয় ঘনটবয় বক্রা- ভযাগননযা নফজয়ী 
বত রৄরু কবয ননয়ানডাথথাবরয াবথ প্রনতবমানগতায়।  নুফথায আঈবযা এনয়া  ফ ভাবদব 
িনিবয় বি তাযা।   

য নদবক ননয়ানডাথথারবদয বম  ননজস্ব ভাজ কা াবভা,  ংসৃ্কনত ফা ধভথ নির না তা 
নকন্তু নয়।  তবফ দীঘথকার পডু বচআবনয ীবলথ ফিান কযায কাযবণ,  ফদবর মাফায ফা নফরূ 
নযবফবয াবথ ো োআবয় বনফায চা কভ নির।  ববলয নদবক চাব বি ো োআবয় বনয়ায 
বচো তাযা কবযনির।  নজব্রাল্টাবযয  বগাযাভ গুা  বযানগাডথ গুায় প্রাি পনর বথবক জানা 
বগবি  চনি াজায ফিয  অবগ বকফর ভযাভথ ফা নফার িরচাযী প্রাণী নয় ,  ডরনপন  নর 
ভাি নকায কযবতা ননয়ানডাথথারযা,  নেনুক কুিাবতা ভুবদ্রয তীবয।  তবফ ো োআবয় বনয়ায 
বআ বচো বফাধ য়  বফী বদযীবত বয়নির কাযণ ততনদবন বক্রা- ভযাগননযা দবর দবর িনিবয় 
বিবি ভধয এনয়া   আঈবযাব।  

ববটড্রানভনন তে এেবনা জীফাশ্ম- নৃতে নফজ্ঞানীবদয িাযা াফথজনীন বাবফ স্বীকৃত নয়।  
তবফ এ মথন্ত প্রাি ন্যান্য গবফলণায পরাপবরয ঈয নবনত্ত কবয প্রস্তানফত য়ায কাযবণ বকঈ 
তা স্বীকায কযবত াযবি না।  “অন াজায ফিয  অবগ ননয়ানডাথথারবদয াবথ ভানুবলয একভুেী 
ন্তঃপ্রজনন ঘবটনির” নৃনফজ্ঞানী াবফা  তায দবরয দয প্রকানত নডএনএ নফবেলবনয পরাপর 
ববটড্রানভনন তবেয াবথ ঙ্গনতূনথ। বআ বপ্রোবট ফরা মায়, নত অগ্রাী জীফনআ ননয়ানডাথথারবদয 
নফরুনিয কাযণ বয় দােঁনিবয়নির এফং তাবদয িান দের কবয ননবয়নির বক্রা- ভযাগনন ভানুল।  তায 
য নত্র াজায ফিয  বনযবয় বগবর বআ বক্রা- ভযাগননবদয ঈত্তযানধকাযী অধুননক ভানুবলয অগ্রান 
নকন্তু এেন কবভ নন।  মায পবর অজ  ানযবয় বগবি অবভনযকা,  বেনরয়া   নৃথফীয বনক 
অনদ বযতা  ংসৃ্কনত।এআ অগ্রান মনদ ফযত থাবক তা বর,  প্রাকৃনতক ননফথাচবনয ননয়বভ 
বগাটা ভানুল জানতআ বম ননয়ানডাথথারবদয ভবতা নফরুি বয় মাবফ না, এভন গযাযানটট নকন্তু বনআ।    
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