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মহািবে র গঠন ও মিবকােশর পােঠ নতনু িদশার পাশাপািশ সৗরজগেতর বাইের সেূযর মেতা ন
িঘের আবতনরত থম  হ  আিব ােরর ীকৃিতেত চলিত বছর পদাথিবদ ায়  নােবল পেয়েছন  িতন
িব ানী।

রয় াল ইিডশ অ াকােডিম  অব সােয়ে স ম লবার এই পুর ােরর জ  যু রাে র জমস িপবলস,
ইজারল াে ডর িমেশল মােয়ার ও িদিদেয়র েয়েলার নাম ঘাষণা কের।

নােবল পুর ােরর ৯০ লাখ ইিডশ ানােরর মেধ  িপবলস পােবন অেধক। বািক অেধক মােয়ার ও
কেলা ভাগ কের নেবন। আগামী ১০ িডেস র ইেডেনর রাজধানী কেহােম আ ািনকভােব তােদর

হােত পুর ার তুেল দয়া হেব।

পদাথিবদ ায়  নােবলজয়ীেদর িবষেয়  ইিডশ অ াকােডিম  অব  সােয়ে স  বলেছ,  এ  বছেরর নােবল
িবজয়ীরা মহাজগৎ স েক আমােদর ধারণা পাে  িদেয়েছন।

িবগ ব াংেয়র পর আমােদর মহািব  কীভােব এিগেয় গেছ, তা বঝুেত জমস িপবলেসর তাি ক আিব ার
সহায়তা কেরেছ।

  যগুা র ড
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© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

আর িমেশল মােয়ার ও িদিদেয়র েয়েলা অজানা হ স েক তেথ র স ান িদেয়েছন।

দরূবতী নতুন ওই হ ১৯৯৫ সােল আিব ার করা হয়। ায় ২৫ বছর আেগর আিব ােরর জ  নােবল
পুর ার পেয় বশ অবাক হেয়েছ িপবলস। িবিবিসেক িতিন বেলন, এটা অিব া ।

ওই আিব ােরর জ  ২৫ বছর ধেরই অেনেক বেল আসিছল- এটা নােবল জেয়র মেতা আিব ার।
অবেশেষ কথািট সিত  হল।

িতিন আরও বেলন, এত বছর পর ওই আিব ােরর অেনক িবষয়ই আমার িৃতেত নই। এটা সিত ই
িব য়কর। ওই আিব ােরর ভাব এখন বাঝা যাে ।

বরাবেরর মেতাই িচিকৎসা িবভােগর পুর ার ঘাষণার মধ  িদেয় সামবার চলিত বছেরর নােবল মৗ ম
 হয়।

াণীর কাষ কীভােব অি েজেনর াপ তার সে  খাপ খাইেয় নয়, সই রহে র িকনারা কের যু রাে র
উইিলয়াম িজ কােয়িলন, যু রােজ র ার িপটার জ র াটি ফ ও যু রাে র গ এল সেমনজার এবার
িচিকৎসায় নােবল পেয়েছন।

আজ বধুবার রসায়েন নােবল িবজয়ীেদর নাম  ঘাষণার পর বহৃ িতবার আসেব সািহেত র নােবল
ঘাষণা। এক জুিরর ামীর িব ে  ওঠা যৗন িনপীড়েনর অিভেযাগেক ক  কের িবতেকর মেধ  রয় াল
ইিডশ অ াকােডিম গত বছর সািহেত র নােবল পুর ার িগত কের।

এবার একসে  ২০১৮ ও ২০১৯ সােলর িবজয়ীেদর নাম জানােনা হেব। আগামী বার শাি  এবং ১৪
অে াবর অথনীিতেত নােবল িবজয়ীেদর নাম ঘাষণা করা হেব।
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