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্রুবর েো্নো

জ্যোতির ব্িদযো �োন্-ইতিহোমসর প্রোচবীনি� 
ব্জ্ঞোনগুমলোর অনযি�।

রোমির আকোশ ব্যচত্র, স�ৃদ্ধ এ্ং গতি�য়।

জ্যোতির ব্িজ্ঞোন প্ররুততির ব্কোশ দ্োরো ঋদ্ধ হয় এ্ং িোমক 
ত্বরোববিি কমর।

জ্যোতির ব্িজ্ঞোন এ�ন একযি ব্জ্ঞোন রো �হোব্মবের ব্তেন্ন 
জ্োতিষ্ক এ্ং �হো্োগতিক ঘিনো যনময় আমলোচনো কমর।

অমনক �হো্োগতিক ঘিনোই আ�োমদর দদনন্দিন 
অতেজ্ঞিোর অংশ।



�হোব্বেমক সম্রূবিরূমপ জ্োঝোর ব্জ্ঞোনই কসম�োমলোর্।

আ�রো স্োই নক্ষত্রধূরল বদময় দিবর।

�হোব্মবে যনখ ব্ি সংখযক (কময়ক শি ব্রলয়ন) নক্ষত্র 
রময়মে।

এই �হোব্মবে পবৃথ্বী আ�োমদর এক�োত্র ্োসস্োন, 
এমক আ�োমদর রক্ষো করমিই হম্।

এই �হোব্মবে আ�রো সম্ভ্ি যনঃসঙ্গ নই।

জসৌর্গমির জেিমর একযি কু্ষদ্র গ্রমহ আ�োমদর স্োর 
্স্োস।
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সচূনো
স্োর ্নয জ্যোতির ব্িদযো

উপডর নলখা িাক্টি আন্তিতু াসরক নি্াসরস্িতুজ্ান ইউটনয়ন(IAU) এর আওরােূক্ত অটফস অে অ্াস্ট্রনবম আউিবরচ 
অটফডসর মূলমন্ত্র। সমাি এিং এর অন্তে্তু ক্ত বিবিি সম্প্রদাডয়র সংজ্া নদওয়ার িন্ �বদ “সমস্ত” একটি বিস্ততৃ র শব্দ 
হয়, রডি জ্াডনর একটি অঙ্গ বহসাডি “নি্াসরস্িতুজ্ানও” একইোডি বিশাল বিষয়। “বিগ আইটেয়াি ইন অ্াস্ট্রনবম” 
িা “নি্াসরস্িতুদ্ার নমাদ্াকথা” প্রকল্পটি অডবেষর কডর ন�: “পতৃবথিীর অবিিাসীডদর নি্াসরস্িতুজ্ান সম্ডকতু  কী িানা 
উটচর”? এখাডন ১১টি মূল পডয়ন্ট আডে এিং প্রসরটির অিীডন আডে উপিারা ও রাডদর বিস্তাবরর বিিরর। বশক্ষাবিদ 
এিং নি্াসরস্িতুজ্ানীডদর িন্ এই েক্ডমন্টটি তরবর করা হডয়ডে, রাঁডদর বশক্ষাদান , প্রবশক্ষর, অবিডিশন পবরচালনা, 
প্রচার কা�তুরিডম িা বরডসাসতু নেডেলপডমডন্টর নক্ষডরে নকান নকান বিষয়গুস্লডক বিডিচনা করা উটচর, নস বিষডয় সসদ্াডন্তর 
িন্ একটি পথপ্রদশতুক দস্লল বহডসডি এ েক্ডমন্টটিডক বিডিচনা করা �ায়। নস �াইডহাক, এটি একটি পবরিরতু নশীল 
েক্ডমন্ট হডর পাডর, এিং এ বিষডয় আমরা নি্াসরস্িতুজ্ানী , নি্াসরস্িতুজ্ান বশক্ষা চচতু াকারী এিং বিজ্ান বশক্ষাবিদডদর 
মন্তি্ এিং িক্তি্ডক স্াগর িানাই। নিশ কডয়কটি বিরতু ক সো, আডলাচনা সো, কমতুশালা, উপস্াপনা এিং পাঠ 
বমথট্রিয়ার নশডষ, আমরা এক নসি "বিগ আইটেয়াস ইন অ্াডস্ট্রানবম" প্রস্তাি কবর ,�া নি্াসরস্িতুজ্ান সাক্ষররার 
একটি প্রস্তাবির সংজ্া িলা ন�ডর পাডর। নি্াসরস্িতুদ্া সম্তুডক আমাডদর গ্রডহর অবিিাসীডদর কী কী িানা উটচর, এই 
েক্ডমন্টটি নসই "বিগ আইটেয়াস" িা িরুবর োিনাগুস্লর এিং এর আনষ্টঙ্গক িাররাগুস্ল িানাডনার প্রডচষ্া।
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আমাডদর পরিরতু ী লক্ষ্ হল নকাডনা একটি গডিষরা প্রকডল্পর অিীডন এই েক্ডমন্টটিডক িারািাবহক উন্য়ডনর মাি্ডম এর 
উন্সরসািন করা �াডর নি্াসরস্িতুদ্ার অক্ষরপবরচয় করাডনার িন্ বিডশষজ্রা �া �থাথতু মডন কডরন, এটি ন�ন রদ্রূপ 
হয়। এই িারারিডম, এখন আমাডদর কাি হড্ছেঃ এই িরুবর োিনা িা নমাদ্াকথার আডলাডক বশক্ষারিডমর উন্য়ন ও 
বশক্ষামূলক উপকরর গাইে এিং �থা�থ মূল্ায়র নকৌশল নরেরীিদ্ কডর বশক্ষকডদর নপশাগর উন্য়ন এিং নীসর-
টনিতুাররী পস্লসস প্রসরডিদন তরবর করা। ‘২০২০-২০৩০ IAU নকৌশলগর পবরকল্পনা’ বিশ্বি্াবপ নি্াসরস্িতুদ্া কা�তুরিডম 
নি্াসরস্িতুদ্া-বশক্ষাডক মূল-নকড্রে নরডখডে। নি্াসরস্িতুদ্া পাঠদানডক স্্ল প�তুাডয়র বশক্ষা বহডসডি বিডিচনার িন্ IAU 
রাডদর লক্ষ্ বস্র কডর টনডয়ডে। আমরা আশা করটে ন�, এই েক্ডমন্টটি নি্াসরবিদতু ্ার অক্ষরপবরচয় বশক্ষার নক্ষডরে এর 
বিডলেষর ও টচন্তা-কাঠাডমা গঠন করডর অগ্ররী েূবমকা পালন করডি এিং রার উডদ্শ্ সািন কডর লডক্ষ্ নপৌেঁাডর সক্ষম 
হডি।

ড. িোরসবী� �োন্নোন জ�োহোম্মদবী

নি্াসরস্িতুজ্ান টনডয় �ারা আগ্রহী, �াঁরা কাি কডরন, পডাডশানা কডরন, ি্ঝডর চান, বশখডর চান - রাঁডদর িাররা পেষ্ 
করার িন্ এিা একিা দরকাবর েক্ডমন্ট। আন্তিতু াসরক নি্াসরস্িতুজ্ান সংস্া এই েক্ডমন্টটি তরবর কডরডে নি্াসরস্িতুদ্ায় 
সাক্ষররা িতৃটদ্র লডক্ষ্। বিজ্ান সাক্ষররা িতৃটদ্ডর ন�মন ন্াশনাল সাডয়সে ফাউডন্ডশন কডয়কটি িাররাগর নটিিডমন্ট 
তরবর কডরডে, এটিও রদ্রূপ। এখাডন ১১টি মূল পডয়ন্ট আডে। প্রসরটির অিীডন আডে ৫-৭টি উপিারা এিং রাডদর 
বিস্তাবরর বিিরর। এগাডরাটি িারায় নি্াসরস্িতুজ্াডনর কডয়কটি মূল স্তম্ভডক সংডক্ষডপ র্ডল আনা হডয়ডে। এই বিষয়গুস্ল 
সম্ডকতু  এিং এডদর উপিারায় িন্রতুর প্রস্তািনাগুস্ল সম্ডকতু  আমাডদর সািারর জ্ান থাকা প্রডয়ািন। এই িরতুনাগুস্লই 
নি্াসরস্িতুজ্াডনর সাক্ষররার সাডথ বিিটডর নকার কনডসপ্ট। অরএি, এই আন্তিতু াসরক ইশডরহারটি অনি্ািন ও অি্য়ন 
করা প্রডয়ািন।

পর্িবি বী ধোপ

জ্যোতির ব্িদযোর জ�োদ্োকথো
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জ্যোতির ব্িদযোর জ�োদ্োকথোর সংরক্ষপ্ত 
পবরযচতি

"নি্াসরবিজ্তু ান এমন একটি বিজ্ান �া মহাবিডশ্বর সতৃসষ্ ও রিমবিকাশসহ মহািাগসরক সি বকে্ টনডয় আডলাচনা কডর। 
নি্াসরস্িতুজ্াডনর এই সংজ্াটি সহি মডন হডলও, মহাবিশ্ব আসডল বিশাল, ন�খাডন বিসেন্ আকার, আকতৃ সর, ও িয়ডসর 
মহািাগসরক িস্তু এিং আশ্চ�তুিনক প্রপডচে পূরতু। মানড্ষর সাংস্তৃ সরক এিং তিজ্াটনক ইসরহাডসর অংশ বহডসডি, পতৃবথিী 
এিং মহাবিডশ্ব আমাডদর অিস্ান সম্ডকতু  আমাডদর টচন্তাোিনা ও দশতুডন, নি্াসরস্িতুজ্ান িারিার তিপ্লবিক পবরিরতু ন 
এডনডে। অরীডর, সময় পবরমাপ িা বিশাল মহাসাগডর বদক টনরতুডয় নি্াসরস্িতুদ্ার ি্িহাবরক প্রডয়াগ হর। িরতু মাডন, 
নি্াসরস্িতুজ্ান এিং আনষ্টঙ্গক নক্ষরেসমূডহর তিজ্াটনক এিং প্র�্সক্তগর বিকাডশর ফডল কম্ম্উিার, ন�াগাড�াগ উপগ্রহ 
, বদকটনরতুয় �ন্ত্র, নসৌর প্াডনল, রারবিহীন ইন্টারডনিসহ আরও নানািরডনর প্র�্সক্ত, আমাডদর তদনন্দিন িীিডনর 
অডনকাংডশ অপবরহা�তু হডয় উডঠডে। 
 অন্ ন�ডকানও বিজ্াডনর মডরাই নি্াসরস্িতুজ্ানও জ্ান আহরডরর ফডল উন্সর সািন কডরডে। নসৌরিগডরর 
নসৌরডকন্্রেক দশতুন এিং বিগ ি্াং মডেডলর তিপ্লবিক িাররার মর হঠাৎ-পাওয়া �্গান্তকারী সাফল্, প্র�্সক্ত ও 
টচন্তার িগডরর িীরগসরর অগ্রগসরডক মাডঝ মাডঝ ত্বরাববের কডর। বিগ ি্াং মহাবিডশ্বর রিমবিকাডশর গল্প িডল। প্রায় 
১৪ বিস্লয়ন িের আডগ, সডদ্ািার ""মহাবিশ্ব"" ক্্ষদ্াসরক্্ষদ্ এিং অসর উত্তপ্ত টেল। একটি আকস্মিক বিড্ারর ও 
নসইসাডথ গসরশীল প্রসারর এিং পরিরতু ীডর রিমাগর শীরল হওয়ার ফডল নমৌস্লক এিং অিপারমারবিক করা তরবর 
হয়, �া পডর গ্ালান্ক্স, নক্ষরে, গ্রহ এিং নশষ প�তুন্ত িীিডনর সচূনা কডর। নি্াসরস্িতুজ্ানীরা এখন প�তুন্ত প্রাপ্ত রডথ্র 
সেসত্তডর বিশ্বাস কডরন ন� মহাবিডশ্বর প্রসারর মূলর োকতু  এনাস্িতু  নামক একটি রহস্ময় শসক্তর কারডর হড্ছ। আমরা 
�বদ রাডরর অন্ধকাডর আকাডশর বদডক রাকাই, আকাডশর এক বদগন্ত নথডক অন্ বদগন্ত প�তুন্ত বিস্ততৃ র আডলার নরখাগু্ছ 
নদখডর পাই। আমাডদর নদখা রাডরর আকাডশর রারা এিং আডলাক নরখাগু্ছ আমাডদর আকাশগঙ্গা োয়াপডথর অংশ। 
গ্ালান্ক্সগুডলা প্রায়শ: সর্াকতৃ সরর টফলাডমন্ট এিং দলিদ্ গুড্ছর মডি্ তরবর হয়, আর এর িাইডর থাডক মহাবিডশ্বর 
বিশাল ফাঁকা শূন্স্ান। আমাডদর োয়াপডথ কডয়কডশা বিস্লয়ন রারা রডয়ডে, �ার মডি্ স�ূতু একটি, সম্দ্ তসকডর 
একটি িাস্লর দানার মরই অবকটচেৎকর। এই নক্ষরেগুডলা মহাকডষতুর প্রাকতৃ সরক টনয়ম নমডন, োয়াপডথর নকড্রের প্রকাণ্ড 
কতৃ ষ্ণবিিরডক টিডর প্রদস্ক্ষর করডে। মহাবিডশ্বর এই মহাশূডন্ আডে অডনকগুডলা দ্ীপ-সদতৃশ গ্ালান্ক্স; শর-বিস্লয়ন 
গ্ালান্ক্সর মডি্ আমাডদর এই একটিমারে ‘দ্ীডপ’ িনিসসর রডয়ডে। �বদও স�ূতু একটি র্লনামূলকোডি গড প্রকতৃ সরর 
নক্ষরে, আমরা িানরাম স�ূতুই একমারে গ্রহ দ্ারা পবরডিসষ্র নক্ষরে, উপডোগ্ সডূ�তুর সাডথ আমাডদর িন্ও এটি টেল 
বিডশষ ম�তুাদার। িরতু মাডন আমরা হািার হািার নক্ষডরের গ্রহ সম্তুডক িাটন, �াডদর এডক্সাপ্লাডনি িলা হয়। নদখা নগডে, 
২০% এর নিবশ নক্ষরে সডূ�তুর মডরাই �াডদর নক্রে কডর গ্রহগুডলা ি্রডে, এই গ্রহগুডলার নিশবকে্র সাডথ পতৃবথিীর বমল 
রডয়ডে। এর মডি্ অডনকগুস্ল গ্রহ নোি এিং রাডদর নক্ষরে নথডক টনরাপদ দরূত্ব নরডখ প্রদস্ক্ষর করডে, �া ররল িডলর 
অস্স্তডত্বর সম্ভািনাডক িাটডডয় নদয়, অর:পর প্রাডরর সম্ভািনাডকও। বকন্তু মহাবিশ্ব কী বদডয় তরবর? ন� সি উপাদানগুডলা 
নদখা �ায় - গ্রহ, রারা, গ্ালান্ক্স- সি বকে্ই নপ্রািন, ইডলকরিন, টনউরিন এিং নকায়াকতু  নামক পদাথতু বদডয় তরবর 
(বিজ্ানীরা এগুডলাডক ""ি্াবরয়টনক পদাথতু"" িডলন), বকন্তু এখাডন বিশাল, অদ্্র, রহস্ময় বকে্ও রডয়ডে এিং এটি 

পর্তু বগি োষায় প্রকাবশর 
একটি পটরেকায় প্রথম 
প্রকাবশর

জপমদ্রো রুমসো



কী রা নকউ িাডন না। নক্ষরেগুডলা গ্ালান্ক্সর নক্রে প্রদস্ক্ষর করডি আশা করা হয়, ন�োডি নসৌরিগডরর গ্রহগুস্ল 
স�ূতুডক প্রদস্ক্ষর কডর। সডূ�তুর টনকিরম গ্রহগুস্ল অবিকরর দিূিরতু ী গ্রহগুস্লর নচডয় দ্রুর নিাডর। বকন্তু, গ্ালান্ক্সর নক্ষডরে 
এমন িডি না- কক্ষপথ নোি নহাক িা িড নহাক, নক্ষরেগুডলা একই গসরডিডগ োয়াপডথর নক্রেডক প্রদস্ক্ষর কডর। 
অিশ্ই, নক্ষরেগুডলা প্রদস্ক্ষর করার িন্ এমন বকে্ আডে �া আমরা নদখডর পাই না। নি্াসরস্িতুজ্ানীরা এডক ""োকতু  
ম্ািার"" িডল অসেবহর কডরডে। িাররা করা হয় ন� আমরা �া নদখডর পাই রা হল মহাবিডশ্ব বিদ্মান সমস্ত বকে্র 
নোট্ট একটি অংশ। অন্ িড অংশি্ক্ োলোডি নিাঝা এিং সরাসবর প�তুডিক্ষর করা �ায়টন এখডনা। নি্াসরস্িতুজ্ান 
নকিল তিজ্াটনক অগ্রগসর িা প্র�্সক্তর প্রডয়াগ সম্ডকতু  নয়, এটি আমাডদর সীবমর আকাশপ্রান্তডক আরও প্রশস্ত করার, 
মহাবিডশ্বর নসৌদি�তু, মবহমা এিং মহাবিডশ্ব আমাডদর অিস্ান সম্তুডক িানার সড্�াগ কডর নদয়। এই দতৃসষ্ডকার - �াডক 
""মহািাগসরক দতৃসষ্েটঙ্গ"" িলা �ায় – মানিরার প্রসর নি্াসরস্িতুজ্াডনর মহত্তম অিদানগুস্লর অন্রম।"
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জ�োদ্োকথোর ব্ষদ-েো্নো

আকাশ এিং স�ূতু ও গ্রহসমূডহর গসরবিবি প�তুডিক্ষর টেল নেৌরিগর অনি্ািডনর প্রথম প্রডচষ্া।

অরীডর নি্াসরস্িতুজ্ান বদক-টনডদতু শনার কাডি গুরুত্বপূরতু টেল।

দট্নয়াডিাডা নানা সে্রার আিতু  ও কালচাডর উদ্ীপনা িব্গডয়ডে নি্াসরস্িতুজ্ান এিং পবরিডরতু  বশল্প সংস্তৃ সরর বিসেন্ 
মাি্ডম নি্াসরস্িতুজ্াডনর বিষয়াবদ ি্িহৃর হডয়ডে।

নিবশর োগ প্রাচীন সে্রায় পতৃবথিীডক বিডশ্বর নক্রে িডল বিশ্বাস করা হর।

প্রায় চারশর িের আডগ নি্াসরস্িতুজ্ানীরা দরূিীক্ষর �ডন্ত্রর সাহাড�্ নি্াসরস্িতুজ্াডনর প্রথম প্ররালীিদ্ প�তুডিক্ষর শুরু 
কডরন।

প্রাচীন সমাডি রাডরর আকাডশর বিবিি নক্ষরেডক টনডয় কাল্পটনক নকশা প্রচস্লর টেল।

নি্াসরস্িতুজ্ান তিজ্াটনক পদ্সর অনস্রর কডর �া নিাসরষশাস্ত্র নথডক সমূ্রতু পতৃথক।

নি্াসরস্িতুজ্ান সময় সংরিান্ত গুরুত্বপূরতু গরনায় সাহা�্ কডর, �া প্রাচীন কতৃ টষর িন্ অপবরহা�তু টেল।

একডশা িেডরর প্রডচষ্ায় নকাপাস্নতুকান বিপ্লি নসৌরিগডরর নকড্রে পতৃবথিীর িদডল স�ূতুডক প্রসরস্াপন কডরডে।

পতৃবথিী নামক গ্রহটির আকতৃ সর প্রায় ির্তু ল আকতৃ সরর এিং িহু শরাব্দী িডর রা বিসেন্োডি ি্াখ্ার টেল।

জ্যোতির ব্িদযো �োন্-ইতিহোমসর প্রোচবীনি� 
ব্জ্ঞোনগুমলোর অনযি�।

১.১

১.২

১.৩
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১.৬

১.৭

১.৮

১.৯

১.১০
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২.১

৩.১

২.২

৩.২

২.৩

৩.৩

২.৪

৩.৪

২.৫

৩.৫

২.৬

৩.৬

২.৭

৩.৭

২.৮

অন্ধকার নমিম্ক্ত রাডরর আকাডশ আমরা কডয়ক হািার রারা খাস্ল নচাডখ নদখডর পাই।

পতৃবথিীর িূরতুডনর কারডর নি্াসরষ্কগুডলা (গ্রহ/নক্ষরে) প্িাকাডশ উডঠ এিং পশ্শ্চডম অস্ত �ায়।

রাডরর আকাশ নদডখ পতৃবথিীডর টনডির অিস্ান িানা �ায় [অবরডয়ডন্টশন, বদক- সডচরনরা] এিং �ডথাপ�্ক্ত বদক-
টনডদতু শনা [ননসেডগশন] পাওয়া �ায়।

রারার বমিবমি কডর জ্বলার কারর হল আমাডদর িায়্মণ্ডল।

কডয়ক হািার িের িডর পতৃবথিীর িূরতুন অডক্ষর নদালাচল িডি (অয়নচলন)।

প্রসরবদন কডয়ক বমস্লয়ন উল্াবপন্ড পতৃবথিীর িায়্মণ্ডডল প্রডিশ কডর।

স�ূতু বদগডন্তর উপডর থাকডল খাস্ল নচাডখ মারে গুটিকডয়ক নিাসরষ্ক নদখা �ায়।

অমনক �হো্োগতিক ঘিনোই আ�োমদর দদনন্দিন 
অতেজ্ঞিোর অংশ।

পতৃবথিী রার টনি অডক্ষর চাবরবদডক ি্রডে িডল আমরা বদন ও রাডরর পাথতুক্ ি্ঝডর পাবর।

স�ূতু ও চাঁডদর মাি্াকষতুর িটনর আকষতুডরর কারডর পতৃবথিীডর নিায়ারোিা হয়।

আমরা চ্রেচরি িড্ড চাঁডদর বিসেন্ দশা নদখডর পাই।

পতৃবথিীর উর্তুাকাডশ স�ূতু নথডক আগর বিসেন্ করার কারডর নমরুডি্াসরর সতৃসষ্ হয়।

সডূ�তুর চাবরবদডক পতৃবথিী এক িেডর একিার ি্ডর আডস এিং পতৃবথিীর িূরতুন অডক্ষর আনসরর কারডর আমরা ঋর্র পাথতুক্ 
ি্ঝডর পাবর।

পতৃবথিীর অবিকাংশ িীডির িন্  সডূ�তুর আডলা অপবরহা�তু।

পতৃবথিী, স�ূতু এিং চাঁডদর বিডশষ অিস্াডনর কারডর গ্রহর সংিটির হয়।

নি্াসরস্িতুজ্াডনর গডিষরার িন্ উদ্াবির প্র�্সক্ত আমাডদর তদনন্দিন িীিডনরও অংশ।

রোমির আকোশ ব্যচত্র, স�ৃদ্ধ এ্ং গতি�য়।
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জ্যোতির ব্িজ্ঞোন প্ররুততির ব্কোশ দ্োরো ঋদ্ধ হয় এ্ং িোমক 
ত্বরোববিি কমর।

নি্াসরস্িতুজ্ান চচতু ার িন্ নিস্লডস্াপ এিং টেডিক্টর অরীি গুরুত্বপূরতু উপকরর।

িরতু মাডন নি্াসরস্িতুজ্ান „বিগ সাডয়সে“ ও „বিগ নেিা“র অংশ!

নকাডনা নকাডনা নিস্লডস্াপডক একডরে সং�্ক্ত কডর একটি িড নিস্লডস্াপ বহডসডি ি্িহার করা �ায়।

নি্াসরস্িতুজ্াডনর িটিল সসম্ডলশন এিং প্রচ্র পবরমাডর নেিা বিডলেষডরর িন্ শসক্তশালী সপ্ারকম্ম্উিাডরর উন্য়ন 
প্রডয়ািন।

পতৃবথিী এিং মহাশূডর্র বিসেন্ িায়গায় নি্াসরস্িতুজ্ান বিষয়ক মানমন্দির রডয়ডে।

নি্াসরস্িতুজ্ান একটি তিবশ্বক বিজ্ান ন�খাডন অডনক আন্তেঃডদশীয় গডিষক দল কাি কডর এিং ন�খাডন নেিা ও 
পািস্লডকশন ম্ক্তোডি আদানপ্রদান করা হয়।

পতৃবথিীস্ নি্াসরস্িতুজ্াডনর মানমন্দিরগুডলা পতৃবথিীর বিসেন্ প্রর্ন্ত ও টনিতু ন অচেডল অিবস্র।

নসৌরিগরডক নিাঝার িন্ মহাকাডশ অসংখ্ মহাকাশ�ান পাঠাডনা হডয়ডে।

জ্যোতির ব্িজ্ঞোন এ�ন একযি ব্জ্ঞোন রো �হোব্মবের ব্তেন্ন 
জ্োতিষ্ক এ্ং �হো্োগতিক ঘিনো যনময় আমলোচনো কমর।

নি্াসরস্িতুজ্ান সম্রকতু র গডিষরার িন্ প্রডয়ািনীয় রডথ্র প্রিান উৎস আডলা �া একপ্রকার বিদ্্ ৎ-নচৌম্বকীয় 
বিবকরর।

নি্াসরস্িতুজ্াডনর গডিষরায় বিসেন্ নক্ষরে হডর আহৃর জ্ান ি্িহার করা হয়। ন�মন: পদাথতুবিজ্ান, গণরর, রসায়ন 
ও িীিবিজ্ান।

মহাকষতুীয় ররঙ্গ এিং অিপারমারবিক করা এই মহাবিশ্বডক নিাঝার নয়া রবরকা নদয়।

নি্াসরস্িতুজ্াডন সময় ও দরূডত্বর ন� নস্ল ি্িহার করা হয় রা আমাডদর তদনন্দিন িীিডনর ি্িহর নস্ল নথডক 
অডনক িড।

িতৃহৎ পবরসডর মহাকষতু হডলা মহাবিডশ্বর সিডচডয় প্রোিশালী বমথট্রিয়া।

নি্াসরস্িতুজ্াডনর নিশ বকে্ বিডশষাটয়র শাখা আডে।

নি্াসরস্িতুজ্াডনর আি্টনক রাসত্তক অিকাঠাডমাডর বিবিি [আকাশ] প�তুডিক্ষর এিং কম্ম্উিার সসম্ডলশন নথডক 
প্রাপ্ত নেিাডক ি্িহার কডর নানাবিি মহািাগসরক িিনার মডেল টনমতুার করা হয়।

িরতুাস্লবমসর এমন একটি গুরুত্বপূরতু পদ্সর �া এই মহাবিশ্বডক দরূ নথডক অনস্ন্ধান করডর সাহা�্ কডর।
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জসৌর্গমির জেিমর একযি কু্ষদ্র গ্রমহ আ�োমদর স্োর ্স্োস।

আমাডদর নসৌরিগর আনম্াটনক ৪৬০ নকাটি িের পূডিতু গবঠর হডয়টেল।

নসৌরিগডরর গ্রহসমূহ দই্োডগ বিেক্ত -- পাথ্ডর গ্রহ এিং গ্াস দানি।

নসৌরিগডর আিটি গ্রহ রডয়ডে।

পতৃবথিী সডূ�তুর চাবরবদডক আিরতু নরর রতৃরীয় গ্রহ এিং চাঁদ এর একমারে প্রাকতৃ সরক উপগ্রহ।

ি্মডকর্ একটি র্ষাবরর িস্তু, এটি �খন সড্�তুর কাডে আডস রখন নসৌররাডপর কারডর এর একটি গ্াসীয় প্্ছ নদখা �ায়।

নসৌরিগর স�ূতু, গ্রহ, িামন গ্রহ, উপগ্রহ, িূমডকর্, গ্রহার্ এিং র্ষাবরর িস্তু দ্ারা গবঠর।

বকে্ গ্রডহর কডয়ক েিডনর মর প্রাকতৃ সরক উপগ্রহ রডয়ডে।

নসৌরিগডর নিশ কডয়কটি িামন গ্রহ রডয়ডে।

লক্ষ লক্ষ গ্রহার্ রডয়ডে �ারা নসৌরিগডরর আবদ গঠডনর অিডশষ।

নসৌরিগডরর প্রান্তিরতু ী অচেলটির নাম নহস্লওপি (নসৌরবিরসর)।

এই মহাবিডশ্বর িয়স নরর’শ নকাটি িেডরর নিবশ।

মহাবিশ্ব ত্ববরর হাডর প্রসাবরর হড্ছ।

মহাবিশ্ব ি্াপক পবরসডর সমসত্ব ও বদকটনরডপক্ষ।

মহাশূডর্র প্রসারডরর ফডল দডূরর গ্ালান্ক্স নথডক আসা আডলার রসক্তম সরর িডি।

আমরা সিতুদা অরীর প�তুডিক্ষর কবর।

প্রাকতৃ সরক বিবিসমূহ (ন�মন মহাকষতু) পতৃবথিীডর ন�মন, নরমটন মহাবিডশ্বর সি িায়গায় একইোডি কাি কডর।

আমরা নগািা মহাবিডশ্বর শুি্মারে একটি খণ্ডাংশ নদখডর পাই।

ি্াপক পবরসডর মহাবিডশ্বর কাঠাডমা টফলাডমন্ট, বশি এিং েডয়ে দ্ারা গবঠর।

মহাবিশ্ব মূলর োকতু  এনাস্িতু  ও োকতু  ম্ািার দ্ারা টনস্মতুর।

অর্ররঙ্গ পিেূবম বিবকরর [কসবমক মাইডরিাওডয়ে ি্াকগ্রাউন্ড] আমাডদরডক আবদ মহাবিশ্ব ি্ঝডর সাহা�্ কডর।

মহাবিডশ্বর বিিরতু ন বিগি্াং মডেডলর মাি্ডম ি্াখ্া করা �ায়।

�হোব্বেমক সম্রূবিরূমপ জ্োঝোর ব্জ্ঞোনই কসম�োমলোর্।
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নক্ষরে হল একটি স্দীপ্ত কায়া �া অে্ন্তরীর নক্রেীর বিটরিয়ার মাি্ডম শসক্ত উৎপন্ কডর।

গ্ালান্ক্স হল নক্ষরে, িূস্লকরা এিং গ্াডসর একটি িতৃহৎ সমাহার।

নক্ষডরের রং নথডক রার পতৃষ্ঠ রাপমারোর হবদস পাওয়া �ায়।

আমরা আকাশগঙ্গা োয়াপথ নাডমর একটি ক্ণ্ডস্লর গ্ালান্ক্সডর িসিাস কবর।

পতৃবথিীর টনকিরম নক্ষরেটি স�ূতু।

গ্ালান্ক্সর গঠন একটি পবরিরতু নশীল প্রটরিয়া।

নক্ষডরের একটি িীিনচরি থাডক �া রার প্রাথবমক ের দ্ারা টনরতুীর হয়।

নিবশরোগ গ্ালান্ক্সর নকড্রে একটি অসরোরী কতৃ ষ্ণবিির থাডক।

নর্ন নক্ষরে এিং রাডদর গ্রহমন্ডলী ঐ অচেডলর পূিতুরন নক্ষডরের র্ংসািবশষ্ িস্তু নথডক িন্ম ননয়।

গ্ালান্ক্সগুডলা ক্াটিার িা গু্ছকাডর থাডক।

িূলা ও গ্াডসর অসরকায় নমি নথডক নক্ষডরের উৎপসত্ত হয়।

গ্ালান্ক্স বিপ্ল পবরমার োকতু  ম্ািার িারর কডর।

দট্ি নক্ষডরের মি্িরতু ী স্াডন সািাররর অর্ন্ত ফাঁকা স্ান থাডক অথিা এর মাডঝ গ্াডসর নমি থাকডর পাডর- ন�খান 
নথডক নর্ন নক্ষরে িন্ম টনডর পাডর।

গ্ালান্ক্সর ক্ণ্ডস্লর িাহু গ্াস এিং িূস্লকরা িমা হডয় গবঠর হয়।

স�ূতু একটি সদা পবরিরতু নশীল নক্ষরে।

গ্ালান্ক্স মূলর সরন িরডররেঃ ক্ণ্ডস্লর, উপিতৃত্তাকার এিং অটনয়বমর।

অসর োরী নক্ষরেগুডলা কতৃ ষ্ণবিির (নাক্ষটরেক) বহডসডি িীিনচরি সমাপ্ত কডর।

গ্ালান্ক্সগুডলা এডক অপডরর নথডক িহুদডূর অিবস্র হডর পাডর।

মানিডদহস্ পরমার্গুস্লর উৎস পূিতুরন নক্ষরেগুডলাডর পাওয়া ন�ডর পাডর।

গ্ালান্ক্সগুডলা পরপেডরর সাডথ মহাকষতু িডলর দ্ারা বমথট্রিয়া কডর।

আ�রো স্োই নক্ষত্রধূরল বদময় দিবর।

�হোব্মবে যনখ ব্ি সংখযক (কময়ক শি ব্রলয়ন) নক্ষত্র রময়মে।
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পতৃবথিীর িাইডরও তিি অর্ সনাক্ত করা হডয়ডে।

স�ূতু োডাও অন্ নক্ষরেডক টিডর প্রচ্র গ্রডহর সন্ধান পাওয়া নগডে, এডদরডক িাহ্যগ্রহ িডল।

মঙ্গল গ্রডহ সম্ভাি্ ররল পাটনর সন্ধান আবদম প্রারসত্তার সম্ভািনার দ্ার খ্ডল বদডয়ডে।

আমরা এখন পতৃবথিী-সদতৃশ গ্রহ শনাক্তকরডরর কাোকাটে চডল এডসটে।

পতৃবথিীর অডনক চরমোিাপন্ পবরডিডশও তিিসত্তার নিঁডচ থাকার প্রমার পাওয়া বগডয়ডে।

িাহ্যগ্রহগুডলা অডনক তিটচরে্পূরতু হয় এিং প্রায়ই এরা টনিস্ িগৎ তরবর কডর।

নসৌরিগডরর বকে্ প্রাকতৃ সরক উপগ্রডহ প্রাডরর উপড�াগী অনকূ্ল শরতু  উপবস্র।

বিজ্ানীরা অপান্থতুি ি্টদ্মত্তার সন্ধান করডেন।

আডলাক দষূর মানষ্, অন্ান্ প্রারী এিং উসদ্ডদর উপর প্রোি নফডল।

মানড্ষর কা�তুকলাপ দ্ারা িলিায়্ এিং িায়্মন্ডল ি্াপকোডি প্রোবির হয়।

মহাশূডন্ সম্ভাি্ বিপজ্জনক িস্তুসমূডহর উপর আমরা নির রাখটে।

নি্াসরস্িতুজ্ান আমাডদর একটি অনন্ মহািাগসরক দতৃসষ্েঙ্গী নদয়, �া পতৃবথিীর নাগবরক বহডসডি আমাডদরডক ঐক্িদ্ 
কডর নরাডল।

পতৃবথিীর কক্ষপডথ প্রচ্র মানি সতৃষ্ িিতু ্ বিদ্মান।

আমাডদর গ্রহটির সংরক্ষডর একটি তিবশ্বক দতৃসষ্েঙ্গী প্রডয়ািন।

পতৃবথিীর পবরডিডশর উপর মানড্ষর গুরুত্বপূরতু প্রোি রডয়ডে।

এই �হোব্মবে আ�রো সম্ভ্ি যনঃসঙ্গ নই।

এই �হোব্মবে পবৃথ্বী আ�োমদর এক�োত্র ্োসস্োন, এমক 
আ�োমদর রক্ষো করমিই হম্।
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ল্াডস্া'র প্রাগগসরহাসসক গুহাটচরেেঃ এখাডন 
িন্িন্তুটির বপডঠর বদডক একগুে েি কতৃ সত্তকা 
নক্ষরেমণ্ডলী টনডদতু শ করডে। 

েবি নসৌিডন্ – Ministère de la Culture/
Centre National de la Préhistoire/Norbert 
Aujoulat 

জ্যোতির ব্িদযো �োন্-ইতিহোমসর 
প্রোচবীনি� ব্জ্ঞোনগুমলোর অনযি�।
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নি্াসরস্িতুজ্ান সংরিান্ত প�তুডিক্ষডরর প্রাথবমক প্রমার পাওয়া �ায় প্রাগগসরহাসসক মানড্ষর অঙ্কন (ড্রইং) এিং িস্ত্রবশল্প নথডক। আকাডশ রারা �া নদডখডে 
রার প্রসরফলন নসগুস্লডর পাওয়া �ায়। প্রাচীন সমাডি নি্াসরস্িতুজ্াডনর বিষয়াবদ টেল বিসেন্ প্রার (বমথ) িা িমতুীয় ও আচাবরক বিষডয়র অন্তে্তু ক্ত। 
নি্াসরগিতুজ্াটনক িিনািস্ল ি্িহার কডর সময় গরনা এিং পস্জিকা তরবর করা হডরা,�া প্রাচীন সমাডি তদটনক ও ঋর্সেসত্তক অনষ্্ঠানাবদ পবরকল্পনায় 
সহায়ক টেল।

আকোশ এ্ং সরূবি ও গ্রহস�ূমহর গতিব্বধ পরবিম্ক্ষর যেল জেৌি্গি অনধুো্মনর প্রথ� 
প্রমচষ্ো।১.১

জ্যোতির ব্িজ্ঞোন স�য় সংক্োন্ত গুরুত্বপরূবি গরনোয় সোহোরয কমর, রো প্রোচবীন কৃযষর ্নয 
অপবরহোরবি যেল।

দযুনয়োম্োডো নোনো সেযিোর আিবি  ও কোলচোমর উদ্বীপনো ্গুগময়মে জ্যোতির ব্িজ্ঞোন এ্ং 
পবর্মিবি  বশল্প সংসৃ্তির ব্তেন্ন �োধযম� জ্যোতির ব্িজ্ঞোমনর ব্ষয়োবদ ্য্হৃি হময়মে।

অডনক প্রাচীন সে্রায় কতৃ টষ-পস্জিকার শুদ্রা আনডর বগডয় নি্াসরস্িতুদ্ার প্রচলন ও বিকাশ িডি। উদাহররস্রূপ, আকাডশর লব্্ধক নক্ষডরের প�তুডিক্ষরডক 
সেসত্ত কডর প্রাচীন বমশডর পস্জিকা চাল ্টেল, নকননা ঐ প�তুডিক্ষর নথডক রারা নীলনডদ িান্ষতুক িন্ার আগাম পূিতুাোস বদর।

িহু শরাব্দী িডর নলখক, কবি, বশল্পী এিং সতৃিনশীল ও টচন্তাবিদ মানড্ষরা রাঁডদর সতৃসষ্ডর রাডরর আকাশডক হয় ি্িহার কডরডেন অথিা এর দ্ারা 
অর্প্রাণরর হডয়ডেন। বিসেন্ বশল্পকমতু, োস্�তু, সঙ্গীর এিং সাবহডর্ আমরা মহাকাশ বিষয়ক বথম নদখডর পাই। এইসি সতৃিনশীল কডমতু রাডরর নানা 
দতৃসষ্গ্রাহ্য নমাটিফডক ি্িহার কডর রাডরর আকাডশর নরামাচে, নসৌদি�তু, রহস্, মমতু প্রকাশ করা হডয়ডে প্রর্ক্ষ োডি িা পডরাডক্ষ। আডিতু র বিশ্বিনীনরা 
এিং মানড্ষর অন্তগতুর সংস্তৃ সরর সাডথ এর অন্তলতুীন সম্ডকতু র কারডর এিা মানড্ষর উপর একিা শসক্তশালী ও গেীর প্রোি নফডল। এর ফডল মানষ্ ন� 
শুি্ নি্াসরষ্কডদর নসৌদি�তু আর মহািাগসরক প্রপডচের প্রসরই আকষতুর নিাি কডর রা নয়, িরচে ঐ বিষয়ক লব্ধজ্ানও রাঁডক বিস্মির কডর। এিা বিশ্বি্াপী 
নি্াসরস্িতুজ্ান বিষডয় মানষ্ডক আগ্রহী কডর নরাডল এিং আন্তেঃসাংস্তৃ সরক বিটনময়ও ত্বরাববের কডর, নকননা এই নিাি খ্ি শসক্তশালী ন�-- আমাডদর একিাই 
আকাশ।

১.৪

১.৩

অিবীমি জ্যোতির ব্িজ্ঞোন বদক-যনমদবি শনোর কোম্ গুরুত্বপরূবি যেল।

অডনক সে্রাডরই নক্ষরে ও অন্ান্ নি্াসরষ্ক ি্িহার কডর স্ল, িল এিং মহাসম্ডদ্ গসরপথ টনিতুারর করা হডরা। মহািাগসরক প�তুডিক্ষর নথডক 
বদকটনডদতু শনা আডিা পাঠ্রাস্লকার অন্তে্তু ক্ত।

১.৫

প্রোচবীন স�োম্ রোমির আকোমশর ব্ব্ধ নক্ষত্রমক যনময় কোল্পযনক নকশো প্রচরলি যেল।

রাডরর আকাডশর রারাগুডলাডক কাল্পটনক নরখা বদডয় সং�্ক্ত কডর ন� নকশা কল্পনা করা হডরা রাডদরডক রারামণ্ডলী িা কনডটিডলশন িডল। িহু প্রাচীন 
সংস্তৃ সরর মানড্ষরা আবদরম রারামণ্ডলীর কল্পনা কডর নগডে। এইোডি শনাক্তকতৃ র রারাডদর দলডক বিসেন্ সমাডির মানড্ষর [ন�মন বগ্রক, মায়া, ননটিে 
আডমবরকান ও তচটনক সে্রার] নলৌবকক কাবহটন এিং নপৌরাণরক গডল্পর সাডথ সম্তৃক্ত করা �ায়। আি্টনক নি্াসরস্িতুজ্াডন রাডরর আকাডশর সট্চবনির 
অচেলসমূহ রারামণ্ডলীর অন্তে্তু ক্ত, �াডদর মডি্ রডয়ডে প্রাচীনরম পবরটচর রারামণ্ডলী এিং আডরা আডে পচেদশ, নষাডশ, সপ্তদশ এিং অষ্াদশ শরাব্দীডর 
টচবনির রারামণ্ডলী। দস্ক্ষর আডমবরকা ও অডস্ট্রস্লয়ার আবদ অবিিাসীডদর মডরা নকাডনা নকাডনা প্রাচীন সংস্তৃ সরডর আকাশগঙ্গা োয়াপডথর উজ্জ্বল ি্াডন্ডর 
নেররকার অন্ধকার কাডলা অচেলডক টনডয়ও নকশা কসল্পর আডে।

১.২
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জ্যোতির ব্িজ্ঞোন দ্জ্ঞোযনক পদ্ধতি অনসুরর কমর রো জ্োতিষশোস্ত্র জথমক সম্রূবি পথৃক।

প্রাক-আি্টনক কাল প�তুন্ত নি্াসরস্িতুজ্ান ও নি্াসরষশাডস্ত্রর পাথতুক্ নিশ অপেষ্ টেল। আিকাল এই পাথতুক্ একদমই ননই, এই দড্িাই সমূ্রতু আলাদা 
বিষয়িস্তু। নি্াসরস্িতুজ্ান একটি বিকবশর বিজ্ান, এিং নি্াসরষশাস্ত্র নকাডনা বিজ্ানই নয়। নি্াসরষ্কডদর অিস্ান বিডিচনা কডর নি্াসরষশাডস্ত্র েবিষ্ৎ 
িিনা [এিং ি্াসক্তবিডশডষর আগাম েবিষ্ৎ] সম্ডকতু  পূিতুাোস বদডয় থাডক। রডি নি্াসরষশাডস্ত্রর বিষয়সমূহ এিং এর পূিতুাোসগুস্ল টনডয় চ্লডচরা 
বিডলেষডর নদখা নগডে এই পূিতুাোসগুডলা সবঠক নয় এিং নি্াসরডষর নকাডনা তিজ্াটনক সেসত্ত ননই।

১.৬

একমশো ্েমরর প্রমচষ্োয় জকোপোরনবিকোন ব্প্ল্ জসৌর্গমির জকম্রে পবৃথ্বীর ্দমল সরূবিমক 
প্রতিস্োপন কমরমে।

নষাডশ শরাব্দীডর নকাপাস্নতুকাস রাঁর নসৌরডকন্্রেক মরিাদ প্রকাশ করডলন। এই মর অন�্ায়ী িগডরর নকড্রে স�ূতু অিবস্র এিং পতৃবথিী সডূ�তুর চারবদডক 
নিাডর। এখন অিশ্ আমরা িাটন ন�, স�ূতু সমস্ত িগডরর নকড্রে অিবস্র নয় িরচে শুি্ নসৌরিগডরর নকড্রে অিবস্র। রডি ঐ সমডয় নকাপাস্নতুকান 
নসৌরডকন্্রেক মরিাদ তিপ্লবিক রত্ত টেল এিং আি্টনক নি্াসরস্িতুজ্াডনর নগাডাপত্তডন এর গুরুত্বপূরতু প্রোি টেল।

১.৮

জ্বশর েোগ প্রোচবীন সেযিোয় পবৃথ্বীমক ব্মবের জক্রে ্মল ব্বেোস করো হি।

অবিকাংশ প্রাচীন সমাডির অবিিাসীরা, ৩০০ বরিষ্পূিতুাডব্দর আডশপাডশ িীবির গুটিকডয়ক বগ্রক নি্াসরস্িতুদ োডা, সিাই বিশ্বাস করর ন� পতৃবথিীই িগডরর 
নকড্রে অিস্ান কডর। নষাডশ শরাব্দীর নকাপাস্নতুকান বিপ্লডির আগ প�তুন্ত দই্ হািার িেডররও নিবশ সময় িড্ড ইউডরাপ ও এবশয়ার সমাডি এই ে্ডকন্্রেক 
মরিাদই প্রসরটষ্ঠর টেল। আি্টনক নি্াসরস্িতুজ্ানীরা আমাডদর মহাবিডশ্বর টনস্দতু ষ্ নক্রে িডল বকে্ খ্ঁডি পানটন।

১.৭

প্রোয় চোরশি ্ের আমগ জ্যোতির ব্িজ্ঞোনবীরো দরূ্বীক্ষর রম্রের সোহোমরয জ্যোতির ব্িজ্ঞোমনর প্রথ� 
প্ররোলবী্দ্ধ পরবিম্ক্ষর শুরু কমরন।

টনডি নিস্লডস্াপ আবিষ্কার না করডলও গ্াস্লস্লওই সিতুপ্রথম এিা বদডয় তিজ্াটনক অনস্ন্ধান শুরু কডরন। সরটন প্রসরসারক দর্বিডনর উন্সর সািন করডলন 
এিং ফডল সরটন শুরিগ্রডহর দশা পবরিরতু ন এিং িতৃহপেসর গ্রডহর চারটি িতৃহত্তম উপগ্রহ খ্ঁডি নপডয়টেডলন। এই চারটিডক আিও গ্াস্লস্লয়ান চাঁদ িডল। রাঁর 
এইসি আবিষ্কাডরর ফডল নসৌরডকন্্রেক মরিাডদর সপডক্ষ নিারাডলা সাক্ষ্প্রমার নমডল।

১.৯

পবৃথ্বী নো�ক গ্রহযির আকৃতি প্রোয় ্িুবিল আকৃতির এ্ং ্হু শিোব্বী ধমর িো ব্তেন্নেোম্ 
্যোখযোি যেল।

অডনক প্রাচীন সমাি ও সংস্তৃ সরডর পতৃবথিীডক সমরল িা চাকসরর মডরা নেডি টনডয় রাডদর বিশ্বিীক্ষা দাঁড কবরডয়ডে। পতৃবথিীডক নগালক বহডসডি োিনাও 
কডয়ক হািার িেডরর প্রডনা এিং অন্ অডনক সে্রা ও সমাডির বিশ্বিীক্ষার গুরুত্বপূরতু অংশ বহডসডি প্রচস্লর টেল। প্রায় ১০০০ িের আডগ এই িাররাই 
প্রোিশালী প্ারাোইম বহডসডি গতৃহীর হয়। পতৃবথিী ন� প্রায় নগালাকাকতৃ সরর (তিজ্াটনক োষায় অিডলি ন্রডয়ে, নপিডমািা কমলাডলি্) নসিা পরীক্ষা 
কডর নদখার অডনকগুডলা এমবপবরক্াল উপায় আডে। এরাডিাডস্টনস একটি পদ্সর অনস্রর কডরটেডলন �া প্রাচীনরম গাণরসরক পদ্সরগুস্লর অন্রম। 
সরটন প্রাচীন বমশডরর দট্ি স্াডন পবরমাবপর লাবঠর োয়ার তদিতু্ বিডলেষর কডর পতৃবথিীর পবরবি পবরমাপ করডর সক্ষম হডয়টেডলন (বরিষ্পূিতু ৩য় শরাব্দী)।

১.১০
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আলাস্ার িনাচেডল অডরারা নিাবরয়াস্লডসর আডলার 
নখলা - রাডরর আকাডশর বিমিয়

েবি নসৌিডন্ -  Jean Beaufort (Public Domain 
Pictures) 

অমনক �হো্োগতিক ঘিনোই আ�োমদর 
দদনন্দিন অতেজ্ঞিোর অংশ।
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পবৃথ্বী িোর যন্ অমক্ষর চোবরবদমক ঘুরমে ্মল আ�রো বদন ও রোমির পোথবিকয ্ুঝমি পোবর।

পতৃবথিীর ন� পাশ্বতুটি সডূ�তুর বদডক পাশ টফডর থাডক নসখাডন বদন হয় এিং অপরপাডশ রার হয়। টনি অডক্ষর চারপাডশ একিার ি্ডর আসডর পতৃবথিীর ন� 
সময়ি্ক্ প্রডয়ািন হয়, �াডর কডর স�ূতু আকাডশর বঠক একই স্াডন টফডর আডস, নসিা গডড প্রায় ২৪ িণ্া এিং এডক (নসৌর) বদন িডল।

২.১

সমূরবির চোবরবদমক পবৃথ্বী এক ্েমর এক্োর ঘুমর আমস এ্ং পবৃথ্বীর ঘূরবিন অমক্ষর 
আনতির কোরমর আ�রো ঋিুর পোথবিকয ্ুঝমি পোবর।

সডূ�তুর চারপাডশ পতৃবথিীর কক্ষীয় রডলর উপর কসল্পর উলম্ব নরখার সাডপডক্ষ পতৃবথিীর িূরতুন অক্ষ ২৩.৪° নহডল থাডক। এই কারডর, সডূ�তুর চারবদডক িূরতুডনর 
সমডয় পতৃবথিীর উত্তর নগালািতু অথিা দস্ক্ষর নগালািতু সডূ�তুর বদডক নহডল থাডক এিং অন্ নগালািতুটি বিপরীর বদডক নহডল থাডক। প্রথম নক্ষডরে গ্রীষ্মকাল 
সংিটির হয়-- কারর স�ূতুরন্মি অডনকিা খাডাোডি েূপতৃডষ্ঠ পডড, রাোডা আকাডশ সডূ�তুর উচ্চরাও িাডড, ফডল বদডনর তদিতু্ও নিবশ হয়। অন্পডক্ষ, ন� 
নগালািতুটি সডূ�তুর বিপরীর বদডক নহডল থাডক, নসখাডন স�ূতুরন্মি অডনকিা আনর নকাডর েূপতৃডষ্ঠ পডড িডল নিশ খাটনকিা িায়গা িড্ড েটডডয় �ায়। নসখাডন 
রখন শীরকাল হয়। বদনও নোি হডয় আডস নকননা আকাডশ সডূ�তুর উচ্চরাও কম হয়।

২.২

আ�রো চ্রেচক্ ্মুড চোঁমদর ব্তেন্ন দশো জদখমি পোই।

পতৃবথিীডক আিরতু নকাডল, স�ূতু এিং পতৃবথিীর সাডপডক্ষ , চাঁডদর আডপস্ক্ষক অিস্ান প্রসরটনয়র িদলায়। চ্রেপতৃডষ্ঠর ন� অংশটিডর স�ূতুাডলাক পডড নসটিও 
িদলায়। এিন্ই পতৃবথিী নথডক আমরা চাঁডদর কলা পবরিরতু ন নদবখ-- অমািস্া, শুক্পক্ষ, পূন্রতুমা, কতৃ ষ্ণপক্ষ ইর্াবদ। এক পূন্রতুমা নথডক আডরক পূন্রতুমার 
সময় লাডগ ২৯.৫৩ বদন। পতৃবথিীর সকল দশতুডকর িন্ই চ্রেকলা �বদও (নমািাম্টি) একই রকম নদখায়, নগালািতু সাডপডক্ষ চাঁডদর অিস্ান সেন্ হডি শুি্। 
উদাহররস্রূপ, নকাডনা দশতুক হয়র নদখডলন চ্রেকলা (নহলাল) চাঁডদর িাঁডয় খ্লডে, অন্ এক দশতুক অন্ িায়গা নথডক হয়র নদখডিন চ্রেকলা (নহলাল 
িা টরিডসন্ট) চাঁডদর োডন খ্লডে-- উেয়ই �বদও একই দশাই নদখডেন।

২.৩

পবৃথ্বী, সরূবি এ্ং চোঁমদর ব্মশষ অ্স্োমনর কোরমর গ্রহর সংঘযিি হয়।

চলার পডথ চাঁদ মাডঝ মাডঝ স�ূতু ও পতৃবথিীর মাঝখাডন চডল আডস, রখন চাঁদ সডূ�তুর আডলাডক নেডক নদয় এিং ফলর পতৃবথিীডর এর োয়া পডড। এিাই 
স�ূতুগ্রহর। কখনও কখনও পতৃবথিী চাঁদ ও সডূ�তুর বঠক মাঝ িরাির উপবস্র হয়। রখন চাঁডদর উপর পতৃবথিীর োয়া পডড, ফডল চ্রেপতৃষ্ঠ োকা পডড �ায় 
এিং চ্রেগ্রহর সংিটির হয়। গ্রহর আংবশক হডর পাডর, �খন িস্তুটির অংশবিডশষ োকা পডড, বকংিা পূরতু হডর পাডর �খন িস্তুটির সমূ্রতু অংশ আিবরর 
িা আ্ছন্ হডয় �ায়। চ্রেগ্রহর নকিল পূন্রতুমাডরই সংিটির হয় িডলই এডক শুি্ রাডরই নদখা �ায়। পতৃবথিীর ন�ডকাডনা িায়গা নথডক স�ূতুগ্রহডরর নচডয় 
চ্রেগ্রহর নদখার সম্ভািনাই নিবশ। চ্রেগ্রহডরর স্াটয়ত্বও দীিতুক্ষর হয়, স�ূতুগ্রহডরর র্লনায়।

২.৪
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সরূবি ও চোঁমদর �োধযোকষবির ্যনি আকষবিমরর কোরমর পবৃথ্বীমি জ্োয়োরেোিো হয়।

পতৃবথিীডর নিায়ার-োঁিার মূল কারর চাঁদ, এিং বকে্িা স�ূতু। পতৃবথিীডর, বিডশষ কডর এর সম্দ্োডগ, ্ীসর নদখা নদয়। এই ্ীসর চাঁডদর এিং সডূ�তুর 
টনকিরম পাডশ্বতু, এিং এডদর উড্াবদডকও িডি। পতৃবথিীর িূরতুডনর ফডল এই ্ীসর সম্দ্রীরিরতু ী রিডরখায় িডলর উচ্চরা িাটডডয় নদয়। �খন চাঁদ, স�ূতু এিং 
পতৃবথিী এক সরলডরখায় আডস (অমািস্া ও পূন্রতুমায়) রখন শসক্তশালী নিায়ার হয়। এডক িডল নরি কিাল িা েরা নিায়ার। আিার চাঁদ ও স�ূতু �খন 
পতৃবথিীর সাডপডক্ষ সমডকাডর অিস্ান কডর (অষ্মী সরবথডর, চাঁডদর প্রথম এিং রতৃরীয় চর্থতুাংডশ) রখন দি্তুল নিায়ার হয়। এডক মরা কিাল িডল।

২.৫

পবৃথ্বীর অবধকোংশ ্বীম্র ্নয  সমূরবির আমলো অপবরহোরবি।

পতৃবথিীডর সকল িীডির ি্িহৃর শসক্তর প্রাথবমক উৎস হল স�ূতু। উদাহররস্রূপ িলা �ায়, উসদ্দ স�ূতুাডলাকডক ি্িহার কডর সাডলাকসংডলেষর প্রটরিয়া 
সম্ন্ কডর �া রাডদর িতৃটদ্রও সহায়ক িডি। এই প্রটরিয়ার ফলস্রূপ আরবিক অন্ক্সডিন তরবর হয়। ঐ অন্ক্সডিন ি্িহার কডর প্রারীিগৎ রাডদর শ্বসনকা�তু 
চালায়। এমন মডন করা হয় ন�, একটি গ্রহারর্ সাডথ সংিডষতুর ফডল পতৃবথিীর তিবশ্বক পবরডিডশর অপূররীয় র্ংস সাবির হয়। �ার কারডর সকল উডান-অক্ষম 
োইডনাসর এিং পতৃবথিীর অবিকাংশ প্রিাসর বিলপ্্ত হডয় বগডয়টেল । এই েয়ঙ্কর সংিডষতুর ফডল এক সব্িপল্ িলূারাবশ পতৃবথিীর িারািরডর েটডডয় বগডয় 
স�ূতুাডলাক নেডক বদডয়টেল এিং দীিতুস্ায়ী ‘ইমপ্াক্ট-উইন্টার’ সতৃসষ্ কডরটেল। স�ূতুরন্মি আমাডদর শারীবরক ও মানসসক স্াডস্্র উপডরও প্রোি নফডল। নরাডদর 
কারডর আমাডদর চামডায় সেিাবমন-টে তরবর হয়। এিা আমাডদর শরীডরর তিি রাসায়টনক প্রটরিয়ার িন্ গুরুত্বপরূতু। নকাডনা নকাডনা গডিষরায় এিা নদখা 
নগডে ন�, স�ূতুাডলাক কম নদখার সাডথ মানসসক বিষন্রার সম্কতু  আডে।

২.৬

পবৃথ্বীর উর্বিোকোমশ সরূবি জথমক আগি ব্তেন্ন করোর কোরমর জ�রুম্যোতির সতৃষ্ হয়।

নসালার-ইরাপশন িা নসৌডরাৎপাডরর সমডয় প্রচ্র আবহর করা (মূলর ইডলকরিন ও নপ্রািন) টনগতুর হয় �া স�ূতু নথডক ১৫ নকাটি বকডলাবমিার পাটড বদডয় 
পতৃবথিীর বদডক নিডয় আডস। পতৃবথিীর নচৌম্বক নক্ষডরের আকষতুডর এরা িািা পডড, নচৌম্বক নমরুদ্ডয়র বদডক িাবির হয় এিং ঊর্তুাকাডশর করার সাডথ এডদর 
বমথট্রিয়া িডি। উচ্চগসরসম্ন্ হডল এসি করা স�ূতু নথডক আিািন্টায় পতৃবথিীডর নপৌডঁে �ায়। টনম্নগসরসম্ন্ করার নপৌেঁডর পাঁচবদন লাগডর পাডর। মাডঝ 
মাডঝ এই চািতু �্ক্ত করাডদর ঝড পতৃবথিীর নচৌম্বকডক্ষরেডক বিস্রস্ত কডর, স্াডিলাইি নষ্ কডর এিং তিদ্্ সরক বগ্রডের ক্ষসরসািন কডর। পতৃবথিীর িায়্মণ্ডডলর 
অন্ক্সডিন ও নাইডরিাডিডনর সাডথ এই করাডদর প্রায়শই বমথট্রিয়া িডি। এই বমথট্রিয়াই নমরুপ্রোর সতৃসষ্ কডর। নমরুপ্রোর ফডল উত্তর নচৌম্বক নমরু ও 
দস্ক্ষর নচৌম্বক নমরু অচেডলর রাডরর আকাডশ অপান্থতুি আডলাক্ছিার সতৃসষ্ হয়। উত্তর নগালাডিতু এিা অডরারা িবরয়াস্লস এিং দস্ক্ষর নগালাডিতু এটি 
অডরারা অস্ট্রাস্লস নাডম পবরটচর।

২.৭

জ্যোতির ব্িজ্ঞোমনর গম্ষরোর ্নয উদ্োব্ি প্ররুততি আ�োমদর দদনন্দিন ্বী্মনরও অংশ।

নি্াসরস্িতুজ্ান বিষয়ক নেিা প�তুাডলাচনার িন্ ি্িহৃর বিডলেষরাত্মক �ন্ত্র ও পদ্সর ইন্ডাস্স্ট্রডর, টচবকৎসাবিজ্াডন এিং আমাডদর তনবমসত্তক ি্িহা�তু 
প্র�স্ক্তডরও প্রডয়াগ করা হয়। মড্ঠাডফাডনর টেস্িিাল ক্াডমরার মডরা টেোইডস ন�সি টেডিক্টর ি্িহৃর হয় রাডদর উৎপসত্ত হডয়ডে নি্াসরস্িতুজ্ান সংরিান্ত 
গডিষরার কাডি। অ্াসরিনবমক্াল নিস্লডস্াডপ ি্িহাডরর িন্ ন�সি বিডশষ কাঁচ উদ্াবির হডয়ডে, নসসিই আিকাল LCD ট্রিন, কম্ম্উিার টচপ, 
নসরাবমক নটিাে-িডপর মডরা প্র�্সক্তডরও ি্িহৃর হড্ছ। নি্াসরস্িতুজ্ান এিং টচবকৎসাবিজ্াডনর মাডঝ ন� নডলি-রিাসেফার িা জ্ান-বিজ্াডনর বিটনময় িডিডে, 
রার সাহাড�্ আমরা ম্াগডনটিক নরডিান্াসে ইডমস্িং (MRI) ও কম্ম্উিারাইিে িডমাগ্রাটফর (CAT স্্ানার) মডরা আিট্নক �ন্ত্রপাসর বিকবশর করডর 
সক্ষম হডয়টে।

২.৮
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রোমির আকোশ ব্যচত্র, স�ৃদ্ধ এ্ং 
গতি�য়।

আডদিি পিতুরমালার টচস্লর অংডশ নরালা লং-
এক্সডপািার আডলাকটচরে - এখাডন পতৃবথিীর িূরতুডনর 
ফডল সতৃষ্ নক্ষডরের আডলার নরখা

েবি নসৌিডন্ - S. Otarola/ESO
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অন্ধকোর জ�ঘ�ুতি রোমির আকোমশ আ�রো কময়ক হো্োর িোরো খোরল জচোমখ জদখমি পোই।

শহুডর আডলার দষূর নথডক দডূর নকাথাও নকাডনা এক অমািস্ার রাডরর অথিা চাঁদম্ক্ত আকাডশ খাস্ল নচাডখ রাকাডল প্রায় ৪০০০ রারা নদখা �ায়। খাস্ল 
নচাডখ নদখা সকল রারাই আমাডদর োয়াপডথর অংশ। �বদও অন্ান্ গ্ালান্ক্সডরও নকাটি নকাটি রারা থাডক, এিং এই দতৃশ্মান মহাবিডশ্ব সরিস্লয়ন সংখ্ক 
গ্ালান্ক্স আডে, বকন্তু ঐসি নক্ষরে আমাডদর নথডক এডরা নিবশ দডূর এিং নসডহর্ এডরা ক্ষীর ঔজ্জ্বডল্র ন� আমাডদর নচাডখ রাডদরডক একক আডলার উৎস 
বহডসডি টচবনির করা সম্ভি হয়না। এোডাও পতৃবথিীডর আমাডদর অিস্াডনর সাডপডক্ষ এিং প�তুডিক্ষডরর সমডয়র উপর টনেতু র কডর আডরা বকে্ নি্াসরষ্ক 
খাস্ল নচাডখ নদখা �ায়। ন�মন- নসৌরিগডরর পাঁচটি উজ্জ্বলরম গ্রহ, আকাশগঙ্গা োয়াপডথর ি্ান্ড, আকাশগঙ্গার দড্িা উপ-গ্ালান্ক্স (লািতু  ও মিল 
ম্াডিলাটনক ক্াউে) এিং অ্াডড্াবমো গ্ালান্ক্স (একিা িতৃহৎ ক্ণ্ডস্লর গ্ালান্ক্স)।

৩.১

রোমির আকোশ জদমখ পবৃথ্বীমি যনম্র অ্স্োন ্োনো রোয় [অবরময়মন্টশন, বদক- 
সমচিনিো] এ্ং রমথোপরুতি বদক-যনমদবি শনো [জনতেমগশন] পোওয়ো রোয়।

রাডরর আকাশ নদডখ আমরা নমৌস্লক বদকগুস্লর হবদস পাই। ন�মন উত্তর নগালাডিতু উত্তর বদক নচনার সহি উপায় হডলা ধ্রুিরারা টচবনির করা। এটি নথতু 
টিার িা নপালাবরস নাডমও পবরটচর �া খ-উত্তর নমরুর খ্ি কাোকাটে অিবস্র। ধ্রুিরারা খ্ঁডি পািার সহি পদ্সর হডলা আকাডশ সপ্তন্ষতুমণ্ডল এিং লি্ 
সপ্তন্ষতু-- এ দড্িা রারামণ্ডলী খ্ঁডি নির করা। দস্ক্ষর নগালাডিতু দস্ক্ষর খ-নমরুর কাোকাটে সসগমা অক্টাস্ন্টস রারাটি অনজ্্জ্বল হওয়ায় এডক সহডি নদখা �ায় 
না। রডি দস্ক্ষর বদক খ্ঁডি পািার একটি সহি উপায় হডলা টরেশঙ্্ক মণ্ডলী (রিাক্স) এিং মবহষাস্র মণ্ডলীর (নসন্টরাস) দট্ি উজ্জ্বলরম রারাডক ি্িহার করা।

৩.২

কময়ক হো্োর ্ের ধমর পবৃথ্বীর ঘূরবিন অমক্ষর জদোলোচল ঘমি (অয়নচলন)।

পতৃবথিী রার টনি অডক্ষর উপর আিরতু নরর লাটিডমর মডরা নিাডর। এই িূরতুন-অডক্ষর বদকটি িীর অগ্রগমডন প্রায় ২৬,০০০ িের পর পর পবরিস্রতু র হয়। 
এই চলডনর ফডল িূরতুনাক্ষটি বিসেন্ সময় বিসেন্ বদক টনডদতু শ কডর। ফলশ্রুসরডর উত্তর ও দস্ক্ষর খ-নমরুও সমডয়র সাডথ িীরগসরডর অিস্ান পবরিরতু ন 
কডর। উদাহররস্রূপ, িরতু মান ধ্রুিরারা (নপালাবরস) রার অিস্ান নথডক এক সমডয় সডর �াডি এিং রখন, নসইসময়কার পতৃবথিীর অডক্ষর বদডকর সাডপডক্ষ, 
অন্ নকাডনা রারা হয়র ধ্রুিরারার িায়গা ননডি। িরতু মাডন দস্ক্ষর খ-নমরু টনডদতু শকারী নকাডনা উজ্জ্বল রারা না থাকডলও েবিষ্ডর আমরা একটি প্রকতৃ র 
‘দস্ক্ষডরর ধ্রুিরারা’ িা ‘সাউথ টিার’ পাডিা।

৩.৩

সরূবি বদগমন্তর উপমর থোকমল খোরল জচোমখ �োত্র গুযিকময়ক জ্োতিষ্ক জদখো রোয়।

সডূ�তুর উজ্জ্বল আডলার র্লনায় রাডরর আকাডশর অবিকাংশ নি্াসরষ্ক এডরা অনজ্্জ্বল ন�, বদডনর নিলা রাডদর নদখাই �ায় না। আডলাকদষূডরর ফডল 
রাডরর নিলাডরও অনর্ূপ অিস্ার সতৃসষ্ হয়। কতৃ টরেম আডলার টনয়ন্ত্ররহীন আডলাক্ছিায় রাডরর আকাশ স্াোবিডকর র্লনায় এডরা উজ্জ্বল থাডক ন� 
আমরা শুি্ অল্প বকে্ রারাই নকিল নদখডর পাবর। স�ূতু বদগডন্তর ওপর থাকা অিস্ায় মারে গুটিকডয়ক নি্াসরষ্কই নদখা �ায় �াডদর বকে্িা উজ্জ্বলরা 
রডয়ডে। ন�মন, বদডনর নিলায় চাঁদ নদখা ন�ডর পঅডর (টনেতু র কডর নস নকান দশায় আডে)। এোডা কখনও কখনও খ্ি সকাডল ‘শুকরারা’ ও সন্ধ্াডিলায় 
‘সন্ধ্ারারা’ (শুরিগ্রহ) নদখা �ায়। দপ্্ডরর আকাডশও শুরিগ্রহডক নদখা সম্ভি, �বদ আডগ নথডকই িানা থাডক নকাথায় নদখডর পািার কথা। বদডনর নিলায় 
কাডলেডদ্ নকাডনা নকাডনা িূমডকর্ নদখডর পাওয়া অসম্ভি নয়, �বদ নসিা খ্িই উজ্জ্বল হডয় থাডক।

৩.৪
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পবৃথ্বীর ঘূরবিমনর কোরমর জ্যোতিষ্কগুমলো (গ্রহ/নক্ষত্র) পু্ োকোমশ উমে এ্ং পশ্চিম� অস্ 
রোয়।

পশ্শ্চম নথডক প্ডি টনি অডক্ষর চর্স্দতু ডক পতৃবথিীর িূরতুডনর ফডল েূপতৃডষ্ঠর একিন দশতুডকর কাডে মডন হয়, প্ডরা আকাশিাই উড্াবদডক, অথতুাৎ প্ি নথডক 
পশ্শ্চডম, ি্রডে। পতৃবথিীর চাবরবদডক আকাডশর এই দতৃশ্র আপারচলনডক আবনিক গসর িডল। এই কারডর নি্াসরষ্কডদরডক আমরা পূিতু বদগডন্ত উবদর হডর 
নদবখ এিং পশ্শ্চম বদগডন্ত অস্ত ন�ডর নদবখ।

৩.৫

িোরোর ব�িব�ি কমর জ্বলোর কোরর হল আ�োমদর ্োয়ু�ণ্ডল।

দরূাডন্তর নক্ষডরের আডলা আমাডদর িায়্মণ্ডডল প্রডিশ করার পর িায়্মণ্ডডলর বিসেন্ স্তডরর মি্ বদডয় গমন কডর। ঐ স্তরগুডলার এডককটির রাপমারো 
ও িনত্ব এডকক রকম থাডক বিিায় প্রসরসররও এডকক রকম হয়, ফডল আডলার বদকও ক্ষডরক্ষডর িদডল �ায়। এর ফডল রারার আডলার উজ্জ্বলরা এিং 
ন�বদক নথডক এটি পতৃবথিীডর নপৌডঁে রাও ক্ষডর ক্ষডর িদলাডর থাডক। এই কারডর পতৃবথিীস্ একিন দশতুডকর কাডে মডন হয় ন�ন দরূিরতু ী নক্ষরেডক ‘বমিবমি’ 
করডে। গ্রহডদর নক্ষডরে, অিশ্ এই ি্াপারিা প্রায় নিাঝাই �ায়না। এর কারর এইিন্ ন� গ্রহডদরডক প্রায় চাকসরর মডরাই নদখায় (িাইডনাক্লাডর নদখডল 
সহডিই টেস্ নিাঝা �ায়)। বকন্তু নক্ষডরেরা আমাডদর কাডে বিদিি্ৎ আডলার উৎস িডলই মডন হয়, আর ন�ডহর্ এর প্ডরািা আডলাই একটি উৎস বিদি ্নথডক 
আডস, রাই প্রসরসরডরর কারডর বদকবিভ্রম হয়।

৩.৬

উল্ার্ (বমটিওরডয়ে) হডলা একরকম নোি পাথ্ডর িা িারি িস্তু �াডদর আকতৃ সর িাস্লর করার নথডক শুরু কডর এক বমিার প�তুন্ত লম্বা হডর পাডর। পতৃবথিীর 
িায়্মণ্ডডল এরা অর্ন্ত দ্রুরগসরডর প্রডিশ কডর এিং ফলর ‘�তুাম নপ্রশাডর’ [প্রবিষ্ িস্তুর সামডনর অংডশর িারাস সাংিাসরক সংক্টচর হডয় �ায়, এোডি 
সপ্ারসটনক শকওডয়ডের সতৃসষ্ হয়, এই আচানক সংডকাচডন িারাস গরম হডয় ওডঠ, এরাই প্রবিষ্ িস্তুডক উত্তপ্ত কডর নরাডল, িষতুর নয়] উত্তপ্ত হডয় ওডঠ। 
রখন রাডরর আকাডশ আডলার ঝলকাটন সতৃসষ্ হয়। এিাই উল্াপার িা ‘রারা খডস পডা’। এই উল্ার্খণ্ড �বদ িায়্মণ্ডল নেদ কডর েূপতৃষ্ঠ প�তুন্ত নপৌেঁডর 
পাডর, রখন রাডক উল্াবপণ্ড িডল। রডি ি্াপার হডলা, পতৃবথিীর িায়্মণ্ডডল প্রসরবদন কডয়ক বমস্লয়ন উল্াপার হডলও নিবশরোগই মাটিডর নপৌেঁাডনার 
আডগই প্ডড োই হডয় গ্াস ও িূস্লকরা তরবর কডর।

প্রতিবদন কময়ক ব�রলয়ন উল্োবপন্ড পবৃথ্বীর ্োয়ু�ণ্ডমল প্রম্শ কমর।৩.৭
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টচরেকডরর কল্পনায় দট্ি নিাডা টনউরিন রারা 
পরপেডরর বদডক ি্রডর ি্রডর এগুডে এিং মহাকষীয় 
ররঙ্গ বিবকরর করডে।

েবি নসৌিডন্ - R. Hurt/Caltech-JPL

জ্যোতির ব্িজ্ঞোন এ�ন একযি ব্জ্ঞোন রো �হোব্মবের 
ব্তেন্ন জ্োতিষ্ক এ্ং �হো্োগতিক ঘিনো যনময় 
আমলোচনো কমর।
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জ্যোতির ব্িজ্ঞোন সম্রকবি ি গম্ষরোর ্নয প্রময়ো্নবীয় িমথযর প্রধোন উৎস আমলো রো 
একপ্রকোর ব্দযুৎ-জচৌম্বকবীয় ব্বকরর।

অবিকাংশ মহািাগসরক িস্তু আমাডদর নথডক এডরা দডূর অিবস্র ন� নসখাডন �াওয়া সম্ভি নয়। ফডল ঐ সি িস্তুর বিবকবরর বিদ্্ ৎচ্ম্বক বিবকররই (আডলা) 
আমাডদর েরসাস্ল। বিদ্্ ৎচ্ম্বক িরতুাস্লর বিসেন্ ররঙ্গগদডিতু্ আমরা বিসেন্ রথ্ নপডর পাবর �া ঐ মহািাগসরক িস্তুর প্রকতৃ সর এিং নানা নি্াসরগিতুজ্াটনক 
প্রপডচের ি্াপাডর আডলাকপার কডর। আি্টনক নি্াসরস্িতুজ্াডন মহাবিশ্ব সম্ডকতু  আমাডদর অনি্ািডন বিদ্্ ৎচ্ম্বক িরতুাস্লর প্ডরািাই কাডি লাগাডনা হয়-- 
ন�মন নিরার, মাইডরিা-ওডয়ে, অিডলাবহর, দতৃশ্মান, অসরডিগুটন, এক্স-নর এিং গামারন্মির ররঙ্গগদিতু্। সািারর কথািারতু ায় ‘আডলা’ িলডর শুি্মারে 
দতৃশ্মান আডলা নিাঝাডলও নি্াসরস্িতুজ্াডন ‘আডলা’ িলডর বিদ্্ ৎচ্ম্বক িরতুাস্ল নিাঝায়।

৪.১

জ্যোতির ব্িজ্ঞোমনর আধুযনক িোত্বিক অ্কোেোম�োমি ব্ব্ধ [আকোশ] পরবিম্ক্ষর এ্ং 
কম্ম্উিোর তস�ুমলশন জথমক প্রোপ্ত জডিোমক ্য্হোর কমর নোনোব্ধ �হো্োগতিক ঘিনোর 
�মডল যন�বিোর করো হয়।

মহািাগসরক িস্তুসমূহ, রৎসংবলেষ্ নানাবিি প্রপচে এিং রাডদর বিিরতু ন সম্ডকতু  নি্াসরস্িতুজ্ানীরা গাণরসরক মডেল টনমতুার কডর থাডকন। এইসি গাণরসরক 
মডেডলর রত্তীয় কাঠাডমা পদাথতুবিদ্া ও রসায়ডনর নমৌস্লক রডত্তর সেসত্তডরই তরবর করা হয়। নকাডনা নকাডনা মডেডল একদম প্রাথবমক গাণরসরক সম্কতু  
ি্িহার করা হয়, আিার িটিলরর মডেলও আডে ন�খাডন টনউডমবরকাল সসম্ডলশন ি্িহৃর হয়। এডদর মডি্ সিডচডয় িটিল সসম্ডলশনগুডলা চালাডর 
দট্নয়ার সিডচডয় শসক্তশালী সপ্ারকম্ম্উিারগুডলাডক কাডি লাগাডনা হয়। এইসি মডেডলর সর্াসর্ টনরতুয় করডর এিং আরও টনখ্ঁর করডর বিসেন্ 
নিস্লডস্াপ ও টেডিক্টডরর প�তুডিক্ষর সংরিান্ত নেিা ি্িহার করা হয়। তিজ্াটনক আবিষ্কাডরর একটি গুরুত্বপূরতু অঙ্গ হডলা মডেল ও প�তুডিক্ষরসম্মর সাক্ষ্-
প্রমাডরর পারপেবরক নিাঝাপডা।

৪.৪

্ৃহৎ পবরসমর �হোকষবি হমলো �হোব্মবের স্মচময় প্রেো্শোলবী ব�থয্রিয়ো।

মহািাগসরক িস্তুগুডলা সািাররর চািতু  টনরডপক্ষ হয়। কাডিই বিশাল দর্ডত্ব নথডকও এডদর মডি্ বমথট্রিয়া িিার প্রিান দস্তুর হডলা মহাকষতু। সডূ�তুর 
চারবদডক গ্রহডদরডক িূরতু্মান রাখা, গ্ালান্ক্সর নকড্রের চারবদডক নক্ষরেমালাডক িূরতু্মান রাখা এিং নক্ষডরের উত্তপ্ত প্লািমাডক নগালডক িডর রাখার প্রিান 
কতৃ সরত্ব মহাকডষতুর। নি্াসরস্িতুজ্াডনর নিবশরোগ প্রপচেডকই টনউিডনর মহাকষতু সরূে বদডয় ি্াখ্া করা �ায়, রডি খ্ি ি্সররিমী অিস্াডক সবঠকোডি ি্াখ্া 
করডর দরকার হয় আইনটিাইডনর আডপস্ক্ষকরার সািারর রডত্তর।

৪.২

�হোকষবিবীয় িরঙ্গ এ্ং অ্পোর�োরব্ক করো এই �হোব্বেমক জ্োঝোর নয়ো িবরকো জদয়।

বিংশ শরাব্দীর প্রথম বদডক আডপস্ক্ষকরার সািারর রত্ত মহাকষতুীয় ররডঙ্গর রাসত্তক েবিষ্দ্ারী কডরটেল, �াডক মূলর স্ান-কাডলর নেউ িডল প্ররীয়মান 
করা চডল। বকন্ত এডদর টনশ্শ্চর প্রর্ক্ষ প্রমার নমডল ২০১৫ সাডল। আিকাল মহাবিশ্ব অনি্ািডনর িন্ এিা বিজ্ানীডদর িন্ একটি নর্ন িানালা খ্ডল 
বদডয়ডে। দড্িা োরী কতৃ ষ্ণবিির বকংিা দড্িা টনউরিন রারার একীেিডনর মডরা েয়ানক শসক্তশালী মহাকষতুীয় বমথট্রিয়ার ফডল মহাকষতুীয় ররঙ্গ তরবর হডর 
পাডর। এোডা টনউসরিডনা, ইডলকরিন িা নপ্রািডনর মডরা নানারকম অিপারমারবিক করা টেডিক্ট কডর সডূ�তুর অে্ন্তরোগ সম্ডকতু  বকংিা ব্রহ্াডণ্ডর অন্বিি 
শসক্তশালী প্রপডচের বিষডয় নি্াসরস্িতুজ্ানীরা িানডর পাডরন।

৪.৩
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জ্যোতির ব্িজ্ঞোমন স�য় ও দরূমত্বর জর জস্ল ্য্হোর করো হয় িো আ�োমদর দদনন্দিন 
্বী্মনর ্য্হি জস্ল জথমক অমনক ্ড।

চাঁদ পতৃবথিীর টনকিরম নি্াসরষ্ক �ার দর্ত্ব ৩,৮৪,৪০০ বকডলাবমিার। প্রায় পডনডরা নকাটি বকডলাবমিার দর্ডত্ব (এই দর্ত্ব নি্াসরস্িতুদ্ার একক, AU নাডম 
পবরটচর) অিবস্র পতৃবথিীর টনকিরম নক্ষরে হডলা স�ূতু �ার ি্াস প্রায় ১৩.৯ লক্ষ বকডলাবমিার, ের প্রায় ১৯৮৯ হািার সরিস্লয়ন সরিস্লয়ন (১৯৯ নকাটি 
নকাটি নকাটি নকাটি) বকডলাগ্রাম। সডূ�তুর টনকিরম নক্ষরে প্রন্ক্সমা নসন্টবরর দরূত্ব প্রায় ৪.২৫ আডলাকিষতু। এক আডলাকিষতু হডলা দরূডত্বর একক--- �রি্ক্ 
দর্ত্ব আডলা শূ্ন্ মাি্ডম এক িেডর অসররিম কডর-- ৯ সরিস্লয়ন বকডলাবমিাডরর সামান্ নিবশ। আমাডদর োয়াপডথর ি্াস প্রায় ১,০০,০০০ নথডক 
১,২০,০০০ আডলাকিষতু এিং অন্ান্ গ্ালান্ক্সর দর্ত্ব কডয়ক বিস্লয়ন আডলাকিষতু হডর পাডর। এিন্ নি্াসরস্িতুজ্াডন ি্িহৃর এককগুস্ল আমাডদর 
তদনন্দিন কল্পনার চাইডরও অডনক িড হয়। এমনবক নি্াসরস্িতুজ্াডন সমডয়র পবরসরও খ্ি িড-- বমস্লয়ন িা বিস্লয়ন িেডরর কথা হাডমশাই ি্িহৃর হয়।

৪.৭

্রবিোরলব�তি এ�ন একযি গুরুত্বপরূবি পদ্ধতি রো এই �হোব্বেমক দরূ জথমক অনসুন্ধোন 
করমি সোহোরয কমর।

মহািাগসরক নি্াসরডষ্কর অডনকগুস্ল তিবশষ্্ই রাডদর িরতুাস্লডর িরা পডড। িরতুাস্লডর রাডদর আডলা রঙিনর্ মডরা বিবিি রডঙ নেডঙ্গ �ায় এিং প্রসরটি 
রডঙর থাডক আলাদা ররঙ্গগদিতু্। এইোডি সমাগর আডলার নানা তিবশষ্্ বিডলেষর কডর নি্াসরস্িতুজ্ানীরা নি্াসরডষ্কর নমৌল গঠন, রাপমারো, চাপ, 
নচৌম্বকডক্ষরে, ইর্াবদ তিবশষ্্গুস্ল প্ঙ্ানপ্্ঙ্োডি িানডর পাডর।

৪.৮

জ্যোতির ব্িজ্ঞোমনর গম্ষরোয় ব্তেন্ন জক্ষত্র হমি আহৃি জ্ঞোন ্য্হোর করো হয়। জর�ন: 
পদোথবিব্জ্ঞোন, গগরি, রসোয়ন ও ্বী্ব্জ্ঞোন।

নি্াসরস্িতুজ্ান বিষডয় নপশাগর গডিষরায় গণরর, পদাথতুবিদ্া, রসায়ন, প্রডকৌশলশাস্ত্র, কম্ম্উিার সাডয়সে এিং বিদ্াচচতু ার অন্ান্ নক্ষডরের সস্ম্মস্লর 
জ্ানডক কাডি লাগাডনা হয়। মহাকাডশর নি্াসরষ্ক এিং মহািাগসরক প্রপচে িানা, নিাঝা এিং মডেল করার িন্ এই উদার দতৃসষ্েটঙ্গর প্রডয়ািন 
আডে। উদাহররস্রূপ, নক্ষডরের অে্ন্তডর ন� টনউক্ীয় িা নক্রেীর বিটরিয়া চডল রা নিাঝার িন্ টনউবক্য়ার টফস্িকস প্রডয়ািন; এই বিটরিয়ার ফডল 
নক্ষডরের িারািরডর কী িরডনর নমৌল পাওয়া ন�ডর পাডর রা টনরূপডরর িন্ প্রডয়ািন রসায়ডনর। ওবদডক িড ও নকরাদর্স্ত নিস্লডস্াপ তরবরডর দরকার 
প্রডকৌশলবিদ্ার এিং এসি �ন্ত্রপাসর নথডক ন� নেিা আসডি রা প্রটরিয়া করডর এিং বিডলেষর করডর প্রডয়ািন কাটিম (বিডশষ) সফিওয়্ার।

৪.৫

জ্যোতির ব্িজ্ঞোমনর জ্শ বকেু ব্মশষোযয়ি শোখো আমে।

নি্াসরস্িতুজ্ান বিষয়ক বিসেন্ িস্তু ও িিনা সম্ডকতু  বিিরডরর িন্ ন�ডহর্ বিজ্াডনর অন্ান্ নক্ষডরেরও দরকার পডড, নসডহর্ প্রিান অিীরি্ বিষয় 
অন�্ায়ী আি্টনক নি্াসরস্িতুজ্াডনরও বকে্ বিডশষাটয়র শাখা রডয়ডে। এরকম কডয়কটি বিডশষাটয়র নক্ষরে হডলা- নি্াসরিতু ীিবিজ্ান (অ্াস্ট্রিাডয়ালস্ি), 
সতৃসষ্রত্ত (কসডমালস্ি), প�তুডিক্ষরমূলক নি্াসরস্িতুজ্ান (অিিাডেতু শনাল অ্াস্ট্রনবম), অ্াস্ট্রডকবমস্স্ট্র, ও গ্রহগর বিজ্ান (প্লাডনিবর সাডয়সে)। নি্াসরস্িতুজ্ানীরা 
নকাডনা একটি টনস্দতু ষ্ বিষডয় গেীররর বিডশষজ্ জ্ানও অিতু ন কডরন, ন�মন সাদা িামন রারা বিষডয়। নি্াসরস্িতুজ্াডন ন�ডহর্ পদাথতুবিজ্াডনর গুরুত্ব 
সিতুাবিক ি্াপক ও গেীর উেয়ই, নসডহর্ ‘নি্াসরস্িতুজ্ান’ (অ্াস্ট্রনবম) এিং ‘নি্াসরেঃপদাথতুবিজ্ান’ (অ্াস্ট্রটফস্িক্স) শব্দদ্য় আিকাল প্রায় সমাথতুক শব্দ 
হডয় নগডে।

৪.৬
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আডদিি পিতুরমালার টচস্ল অংডশ স্াবপর নেবর লািতু  
নিস্লডস্াডপর চারটি ৮-বমিার নরেণরর নিস্লডস্াডপর 
একটি নিাডা

েবি নসৌিডন্ - ESO/P. Horálek

জ্যোতির ব্িজ্ঞোন প্ররুততির ব্কোশ দ্োরো ঋদ্ধ 
হয় এ্ং িোমক ত্বরোববিি কমর।
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জ্যোতির ব্িজ্ঞোন চচবি োর ্নয জিরলমস্োপ এ্ং যডমিক্টর অিবী্ গুরুত্বপরূবি উপকরর।

নি্াসরস্িতুজ্াডন রডথ্র মূল উৎস বিদ্্ ৎ-চ্ম্বক ররঙ্গ বিিায় এইসি ররঙ্গ সংগ্রহ ও বিডলেষডরর কাডি নিস্লডস্াপ ও টেডিক্টডরর প্রডয়ািন। িতৃহদাকতৃ সরর 
নিস্লডস্াডপ নিবশ আডলা সংগ্রহ করা �ায় িডল অডনক ক্ষীর িস্তুও টচবনির কডর বিডলেষর করা সম্ভি হয়। িতৃহদাকতৃ সরর নিস্লডস্াডপর বিডলেষরী ক্ষমরাও 
নিবশ থাডক িডল অসেলক্ষ্ িস্তুর অডনক সকূ্ষাসরসকূ্ষ ি্াপার িরা সহি হয়। পূিতুকাডল নিস্লডস্াডপর নেরর রাবকডয় আকাশ প�তুডিক্ষর করা হডরা, রডি 
আিকাল অর্াি্টনক টেডিক্টডর  একাবিক ররঙ্গগদডিতু্ নি্াসরস্িতুজ্ানীরা সফল প�তুডিক্ষর পবরচালনা করডর পাডরন।

৫.১

জকোমনো জকোমনো জিরলমস্োপমক একমত্র সংরুতি কমর একযি ্ড জিরলমস্োপ বহমসম্ ্য্হোর 
করো রোয়।

ইন্টারডফডরাডমসরি পদ্সরর মাি্ডম অডনকগুডলা পতৃথক নিস্লডস্াপডক সং�্ক্ত কডর একটি িড একক নিস্লডস্াপ বহডসডি ি্িহার করা সম্ভি। এোডি ন� 
নরডিালশ্ন িা বিডলেষরী ক্ষমরা পাওয়া �ায় নসিা এমন একটি একক নিস্লডস্াডপর নরডিালশ্ডনর সমর্ল্ হয়,�ার ি্াস সং�্ক্ত নোি নিস্লডস্াপগুস্লর 
ন� দট্ির মডি্ ি্িিান িতৃহত্তম, নসই দরূডত্বর সমান হয়। এোডি নি্াসরস্িতুজ্ানীরা মহািাগসরক িস্তুর অডনক খ্ঁটিনাটি ও সকূ্ষ রথ্ নদখডর পাডরন এিং 
পরপের বি�্ক্ত িস্তুডদরডকও আলাদা কডর নদখডর পাডরন, ন�মন একটি নক্ষরে ও এর গ্রহ-সসডটিমডক আলাদা করা সম্ভি হয়।

৫.২

পবৃথ্বী এ্ং �হোশমূরযর ব্তেন্ন ্োয়গোয় জ্যোতির ব্িজ্ঞোন ব্ষয়ক �োন�ন্দির রময়মে।

বিদ্্ ৎচ্ম্বক িরতুাস্লর নিবশরোগিাই পতৃবথিীর িায়ম্ণ্ডল নশাষর কডর ননয়। আমাডদর িায়ম্ণ্ডল দতৃশ্মান আডলা, বকে্ অসরডিগুটন ও অিডলাবহর আডলা, 
এিং শিতু ওডয়ে নরটেও োডা আর [বকে্ই ন�ডর নদয় না] সিার িন্ অন্ছ। নিবশরোগ অসরডিগুটন রন্মির ি্ান্ড, অিডলাবহর আডলার একিা িড পবরসর, 
রজিনরন্মি িায়ম্ণ্ডল নেদ করডর পাডর না। নসইিন্ দতৃশ্মান আডলা, নরটেও এিং অন্ান্ ররঙ্গগদডিত্ু র স্ল্প বকে্ ি্ান্ড নদডখ এমন নিস্লডস্াপ োডা অন্ 
সিগুস্লডকই মহাশডূন্ স্াপন করডর হয়। েূপতৃষ্ঠ নথডক দতৃশ্মান আডলা টনস্িতুডনে নদখা নগডলও িায়ম্ণ্ডডলর নানান অবস্ররায় প্রসরবদডনর গুরগর মান খ্ি খারাপ 
হডর পাডর। এইিন্ বকে্ অপটিকাল নিস্লডস্াপডকও মহাশডূন্ স্াপন করা হয়।

৫.৩

পবৃথ্বীস্ জ্যোতির ব্িজ্ঞোমনর �োন�ন্দিরগুমলো পবৃথ্বীর ব্তেন্ন প্রিযন্ত ও যন ব্ি ন অঞ্চমল 
অ্বস্ি।

অর্্চ্চ স্ান নথডক প�তুডিক্ষডরর সব্িিা, আডলাক দষূডরর অনপ্বস্সর, বকে্ টনস্দতু ষ্ ররঙ্গগদডিতু্ িায়্মণ্ডডলর স্্ছরা-- এ িরডনর আদশতু স্ান খ্ঁডি পাওয়া 
দষ্্কর। এিরডনর নলাডকশন প্রায়শই দগ্তুম হয়, বিপজ্জনকও হডর পাডর, এিং অিশ্ই িতৃহৎ িনিসসর নথডক নিশ দডূরই হয়। নি্াসরস্িতুজ্ানীরা কখনও 
কখনও এসি দগ্তুম স্াডন ভ্রমর কডরন প�তুডিক্ষডরর িন্, বকংিা স্ানীয় দক্ষ অপাডরিরডদর সহায়রায় নিস্লডস্াপ চাস্লডয় প�তুডিক্ষর করডর নদন অথিা 
নরািটিক নিস্লডস্াডপর সহায়রায় দরূ-টনয়ন্ত্রডরর মাি্ডম প�তুডিক্ষর কডরন।

৫.৪
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জ্যোতির ব্িজ্ঞোন একযি দ্ববেক ব্জ্ঞোন জরখোমন অমনক আন্তঃমদশবীয় গম্ষক দল কো্ 
কমর এ্ং জরখোমন জডিো ও পো্রলমকশন �ুতিেোম্ আদোনপ্রদোন করো হয়।

নিবশরোগ নপশাদার মানমন্দিডরর নেিা সািারডরর িন্ উন্্মক্ত থাডক। নপশার খাসরডর একাডলর নি্াসরস্িতুজ্ানীডদর বিসেন্ নদডশ কাি করার অসেজ্রা 
অিতু ন করডর হয়। িতৃহদাকার নিস্লডস্াপ (িা �ন্ত্র) টনমতুার নথডক শুরু কডর সমববের প�তুডিক্ষর ক্াডম্ইডনর মর খ্ি িড আকাডরর নি্াসরস্িতুজ্ান প্রকল্প 
আিকাল বিসেন্ নদডশর গডিষক ও ইনস্টিটিউডির সাস্িতুক সহড�াবগরার মাি্ডম গ্রহর করা হয়। এখন নি্াসরস্িতুজ্ান তিবশ্বক এিং আন্তিতু াসরক। আমরা 
সিাই একই আকাডশর টনডচ ‘নপেসবশপ আথতু’-এর র্ি-নমম্বার,এিং একিাই ব্রহ্াণ্ডডক খ্ঁডি টফরটে।

৫.৭

জসৌর্গিমক জ্োঝোর ্নয �হোকোমশ অসংখয �হোকোশরোন পোেোমনো হময়মে।

আমরা নসৌরিগডরর বিসেন্ স্াডন নরাডিাটিক নডো�ান নপ্ররর কডরটে �ার প্রিান উডদ্শ্ এই মহাবিডশ্ব আমাডদর অিস্ান িানা ও নিাঝা। এই 
নডো�ানগুস্লর মডি্ নকাডনাটি গ্রহ, উপগ্রহ িা গ্রহার্ডক টিডর ি্রডে, আিার নকাডনাটি ঐখাডন ল্ান্ড কডরডে। নসৌর পবরিাডরর ন�খাডন ন�খাডন নরাডিাটিক 
িা দরূ-টনয়সন্ত্রর নডো�ান ভ্রমর কডরডে (ল্াস্ন্ডং, অস্িতুি বকংিা ফ্াই-িাই) রার মডি্ রডয়ডে সকল গ্রহ, প্লড্িা ও নসডরডসর মর িামনগ্রহ, আমাডদর চাঁদ, 
িতৃহপেসর ও শটনগ্রডহর বকে্ উপগ্রহ, িূমডকর্ ও গ্রহার্।

৫.৮

্িবি�োমন জ্যোতির ব্িজ্ঞোন „ব্গ সোময়ন্স“ ও „ব্গ জডিো“র অংশ!

নি্াসরস্িতুজ্াডনর বিসেন্ আকাশ িবরডপর ফডল সপ্্রচ্র নেিা তরবর হডয়ডে, এিং েবিষ্র এই নেিার পবরমার আডরা িাডডি। এই প্রটরিয়ার নাম ‘বিগ নেিা 
অ্াস্ট্রনবম’। এর প্রিান উডদ্শ্ উক্ত সপ্্রচ্র টেস্িিাল রডথ্র সচেয়, বিডলেষর ও সরিরাহ। এই কাডি সাহাড�্র িন্ বিসেন্ রকডমর নাগবরক বিজ্ান 
প্রকডল্পর উদ্ি হডয়ডে �ার সাহাড�্ মানড্ষর প্ািানতু বরকগটনশডনর ক্ষমরাডক কাডি লাগািার একিা দারুন সড্�াগ সতৃসষ্ হডয়ডে। অন্বদডক , আি্টনক 
নিস্লডস্াপ ও �ন্ত্রপাসর িতৃহদাকতৃ সরর এিং খ্ি খরচিহুল হয়, রাোডা রাডদর টনমতুাডর দরকার পডড অডনক রকডমর দক্ষরার। বিগ সাডয়ডসের এই �্ডগ এই 
কািটি সািাররর আন্তিতু াসরক সংস্া িা িড কনসসিতু য়াম কডর থাডক �াডর একাবিক নদডশর িহু সংখ্ক নি্াসরস্িতুজ্ান গডিষরা প্রসরষ্ঠান িটডর থাডক।

৫.৫

জ্যোতির ব্িজ্ঞোমনর ্যিল তস�ুমলশন এ্ং প্রচুর পবর�োমর জডিো ব্মলেষমরর ্নয শততিশোলবী 
সপুোরকম্ম্উিোমরর উন্নয়ন প্রময়ো্ন।

আিট্নক িটিল সসমড্লশন এিং প�তুডিক্ষন নথডক ন� সপ্্রচ্র নেিা উৎপন্ হয় রার প্রটরিয়াকরডরর িন্ এমন সি কম্ম্উিাডরর দরকার হয়, �া স্ল্প সমডয় 
প্রচ্র িটিল গরনা করডর সক্ষম। সিতুািট্নক সপ্ারকম্ম্উিারগুস্ল প্রসর নসডকডন্ড কডয়কশর নকায়াসড্রস্লয়ন ক্ালক্ডলশন করডর সক্ষম। এইসি সপ্ার 
কম্ম্উিাডরর সাহাড�্ নি্াসরস্িতুজ্ানীরা পড্রা মহাবিশ্বডকই সসমড্লি করডর পাডরন এিং এই গরনার সাডথ িতৃহৎ-পবরসডরর আকাশ-িবরডপর প�তুডিক্ষর 
নমলাডর পাডরন।

৫.৬
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মহািাগসরক পিেূবম বিবকরর - মহাবিডশ্বর িয়স 
�খন ৩৮০০০০ িের রখন ন� বিবকরর টনগতুর 
হডয়টেল রার অিডশষ 

েবি নসৌিডন্ – ESA and the Planck 
Collaboration

�হোব্বেমক সম্রূবিরূমপ জ্োঝোর ব্জ্ঞোনই 
কসম�োমলোর্।
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এই �হোব্মবের ্য়স জির’শ জকোযি ্েমরর জ্বশ।

আি্টনক প�তুডিক্ষর এিং সিতুাি্টনক কসডমালস্িকাল মডেডলর সাহাড�্ মহাবিডশ্বর িয়স টনিতুারর করা বগডয়ডে প্রায় ১৩৮০ নকাটি িের। কসডমালস্ি এমন 
এক গডিষরা নক্ষরে ন�খাডন মহাবিডশ্বর গঠন, কাঠাডমা এিং এর বিিরতু ন সম্ডকতু  গডিষরা করা হয়।

৬.১

�হোব্বে ্যোপক পবরসমর স�সত্ব ও বদকযনরমপক্ষ।

িতৃহত্তর কাঠাডমায় (৩০ নকাটি আডলাকিডষতুর ওিাডর) মহাবিডশ্ব পদাডথতুর িন্টন স্ষম িডল মডন হয়। এইরকম প্রায় স্ষম িনত্ব ও কাঠাডমার কারডর 
মহাবিশ্বডক ন�ডকাডনা িায়গা নথডকই একই রকম নদখায় (সমস্ত্ব) এিং সকল বদডকই একই রকম নদখায় (বদক টনরডপক্ষ) ।

৬.২

আ�রো জগোিো �হোব্মবের শুধু�োত্র একযি খণ্ডোংশ জদখমি পোই।

মহাশূডন্ ন�ডহর্ আডলা সসীম দ্রুসরডর চডল, নসিন্ মহাবিডশ্বর িহু দডূরর বকে্ অংশ হয়র আমরা এখডনা প�তুডিক্ষরই করডর পাবরটন। এর সহি কারর 
হডলা ঐসি অংডশর আডলা আডিা পতৃবথিীর টেডিক্টডর নপৌেঁডর পাডরটন। এইিন্ আমরা ‘দতৃশ্মান মহাবিশ্ব’ �রি্ক্ রার মডি্ই সিবকে্ নদখডর পাই। 
এই অংডশর মডি্ �া বকে্ আডে রাডদর আডলা পতৃবথিীডর নপৌেঁডর নপডরডে। ঐ অংডশর একদম সীমান্তিরতু ী িস্তু, �া আমাডদর নথডক িহু িহু দডূর, সম্ডকতু  
আমাডদর বিডশষ আগ্রহ আডে। নকননা মহাবিশ্ব �খন নকিল তরবর হডয়ডে, রখন ঐ [দূর্াডন্তর প্রান্তপেশতুী] িস্তুসমূহ ন�মন টেল, আমরা রাডদরডক ঐরকমই 
নদখি িডল।

৬.৪

আ�রো স ব্িদো অিবীি পরবিম্ক্ষর কবর।

আডলার সসীম দ্রুসরর কারডর আমরা সিতুদা অরীর প�তুডিক্ষর কবর। নকাডনা িস্তু এখন নকমন নসিা আমরা কখডনাই িানডর পাবর না। স�ূতু নথডক 
আডলা আসডর প্রায় আি বমটনি সময় লাডগ িডল আমরা স�ূতুডক নদবখ আি বমটনি আডগকার স�ূতু বহডসডি। অ্াডড্াবমো গ্ালান্ক্সডক �খন আমরা নদবখ 
রখন নসিাও ২৫ লক্ষ িের আডগকার েবি, নকননা নসখান নথডক পতৃবথিীডর আডলা আসডর অরিাই সময় প্রডয়ািন। এইিন্ নি্াসরস্িতুজ্ানীরা সিতুদা 
অরীরই প�তুডিক্ষর কডরন, এমনবক ১৩৮০ নকাটি িের আগ প�তুন্ত। এিন্ বিসেন্ দর্ডত্বর মহািাগসরক িস্তু প�তুডিক্ষর করার একটি অথতু হডলা আমরা 
আসডল কসবমক বহস্স্ট্রর বিসেন্ ক্ষর িা পিতু প�তুডিক্ষর করটে। ন�ডহর্ মহাবিডশ্বর তিবশষ্্ সিতুরে গডড একই থাডক, রাই ঐ পিতু িা প্রস্ড্ছদ মূলর টনডিডদর 
ইসরহাডসরই মূল্িান সরূে হাডর র্ডল নদয়।

৬.৩
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�হোব্বে �ূলি ডোকবি  এনোর ব্ি  ও ডোকবি  �যোিোর দ্োরো যনর�বিি।

ন�সকল নক্ষরে আমরা নদবখ, ন� িারাস আমরা শ্বাস ননই, আমাডদর নদহ এিং আমাডদর চারপাডশ �া বকে্ আমরা নদবখ রা সিই পরমার্ বদডয় গবঠর। 
পরমার্ আিার ইডলকরিন, নপ্রািন ও টনউরিডনর সমবেডয় গবঠর। এিাই ি্াবরয়টনক পদাথতু �ার সাডথ আমাডদর তদনন্দিন �ািরীয় নমালাকার হয়। প�তুডিক্ষর 
নথডক প্রাপ্ত সাক্ষ্-প্রমার নথডক আমরা িলডর পাবর, এই ি্াবরয়টনক পদাডথতুর অংশ মহাবিডশ্বর নমাি উপাদাডনর মারে ৫%। আডরা বিমিডয়র ি্াপার হডলা, 
নদখা নগডে, এই মহাবিশ্ব প্রিানর এক অিানা প্রকতৃ সরর শসক্ত, �ার নাম োকতু  এনাস্িতু , বদডয় গবঠর (প্রায় ৬৮%); এিং এক বিটচরে প্রকতৃ সরর পদাথতু, �ার নাম 
োকতু  ম্ািার িা রডমািস্তু, বদডয় তরবর (প্রায় ২৭%)। এই োকতু  ম্ািার ও োকতু  এনাস্িতু  টনডয় প্রচ্র সটরিয় গডিষরা চলডে, মূলর ি্াবরয়টনক পদাডথতুর উপর 
এডদর কী কী প্রোি নফডল রার প�তুডিক্ষর নথডক।

৬.৫

প্রোকৃতিক ব্বধস�ূহ (জর�ন �হোকষবি) পবৃথ্বীমি জর�ন, জি�যন �হোব্মবের স্ ্োয়গোয় 
একইেোম্ কো্ কমর।

পতৃবথিীডর ন�সি তিজ্াটনক বিবি কা�তুকর নদখা �ায়, ন�মন মহাকষতু, বিদ্্ ৎ-চ্ম্বকত্ব, রাপগসরবিদ্া ইর্াবদ একইোডি দরূ মহাবিডশ্বও কা�তুকর বকনা রা 
পরখ কডর নদখা হডয়ডে নানাোডিই। এখন প�তুন্ত নদখা নগডে, পদাথতুবিজ্াডনর নমৌস্লক বিবিসমূহ সারা বিডশ্বই সমানোডি প্রড�াি্।

৬.৮

�হোব্বে ত্ববরি হোমর প্রসোবরি হমছে।

প�তুডিক্ষরমূলক সাক্ষ্প্রমার নথডক নদখা �ায় ন�, মহাবিশ্ব ত্ববরর হাডর প্রসাবরর হড্ছ, এিং নসিার কারর োকতু  এনাস্িতু । িতৃহৎ নস্ডল ন�ডহর্ মহাবিশ্ব 
সস্ঙ্গরোডি প্রসাবরর হড্ছ, গ্ালান্ক্সডদর স্তিকও পরপের নথডক দডূর সডর �াড্ছ। আি্টনক মডেলগুডলায় নদখা �ায়, গ্ালান্ক্স ক্াটিারগুডলার মি্িরতু ী 
সকল দরূত্বই মহািাগসরক নস্ল-ফ্াক্টডরর সাডথ একই সমানপ্াডর িতৃটদ্ পায়। প�তুডিক্ষর নথডক প্রাপ্ত নেিা নদখায় ন�, একিা গ্ালান্ক্স আমাডদর নথডক 
�র দডূর, নসটি রর দ্রুর আমাডদর নথডক দডূর সডর �াড্ছ (হািল-নলমাইিার বিবি)। অন্ান্ গ্ালান্ক্সর কাল্পটনক িাসসদিারাও একই স্িটনস লক্ষ কডরন। 
রথাবপ আিদ্ সসডটিম (ন�মন গ্ালান্ক্স টনডি, িা গ্ালান্ক্সডদর গু্ছ বকংিা গ্ালান্ক্স স্তিক) কসবমক প্রসারডরর আওরায় পডড না। গ্ালান্ক্সডদর স্তিডক 
িা গুড্ছর অে্ন্তডর একটি গ্ালান্ক্স অন্টিডক টিডর ি্রডর পাডর, বকংিা এডক অপডরর বদডক সংিডষতুর সম্ভািনায় িাবির হডর পাডর। ন�মন এমনটি িিডর 
চডলডে আমাডদর আকাশগঙ্গা োয়াপথ ও অ্াডড্াবমো গ্ালান্ক্সর নক্ষডরে।

৬.৬

�হোশমূরযর প্রসোরমরর িমল দমূরর গযোলোন্সি জথমক আসো আমলোর রততি� সরর ঘমি।

মহািাগসরক প্রসারর মহাবিডশ্ব আডলার প্রকতৃ সরডক িদডল নদয়। দরূিরতু ী গ্ালান্ক্স নথডক আগর আডলার রসক্তম সরর হয়-- দর্ত্ব �র নিবশ, রসক্তম সররও 
রর নিবশ। এই মহািাগসরক রসক্তম সরর দই্োডি ি্াখ্া করা �ায়-- মহািাগসরক নস্ল-ফ্াকিডরর সাডথ সাডথ আডলার ররঙ্গগদিতু্ িাডডর থাডক বকংিা 
েপলার এডফডক্টর সাহাড�্। এইিন্ দরূিরতু ী গ্ালান্ক্সডক অিডলাবহর িা নরটেও ি্াডন্ডই শুি্ নদখা �ায়। একই কারডর পিেূবম বিবকররডকও প্রিানর 
মাইডরিাওডয়ে ররডঙ্গ ‘নদখা’ �ায়।

৬.৭
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মহাবিডশ্বর একটি অংডশর রিমবিকাশ টনডয় করা িতৃহৎ পবরসডরর 
মহািাগসরক কম্ম্উিার সসম্ডলশন - গ্াডসর গসরর উপর োকতু  
ম্ািার িনডত্বর প্রোি নদখা �াড্ছ

েবি নসৌিডন্ - The Illustris Collaboration

অরিুরঙ্গ পিেূব� ব্বকরর [কসব�ক �োইমক্োওময়ে ্যোকগ্রোউন্ড] আ�োমদরমক আবদ 
�হোব্বে ্ুঝমি সোহোরয কমর।

মহাবিডশ্বর সিডচডয় দরূিরতু ী দতৃশ্মান অচেল নথডক প্রাপ্ত প্রাচীনরম বিদ্্ ৎ-চ্ম্বক বিবকররডক আমরা মহািাগসরক অর্ররঙ্গ পিেূবম বিবকরর িস্ল। এটি িন 
এিং উত্তপ্ত আবদম মহাবিডশ্বর অিবশষ্াংশ। এডর ন� রথ্খাটন ‘নখাদাই’ কডর নদওয়া হডয়ডে নসিা রখনকার �খন মহাবিশ্ব ৩,৮০,০০০ িের িয়সী টেল। 
এই পিেূবম বিবকরডরর সাহাড�্ আমরা সমূ্রতু মহাবিডশ্বর গুরুত্বপূরতু তিবশষ্্ পবরমাপ করডর পাবর। ন�মন এডর কী পবরমার োকতু  ম্ািার টেল, কী পবরমার 
োকতু  এনাস্িতু  টেল, মহাবিডশ্বর সাস্িতুক ি্াবমসর নকমন, এিং এর সাম্প্রসরক প্রসারর হার কর। পিেূবম বিবকরর নথডকই আমরা িানডর পাবর, মহাবিশ্ব প্রায় 
বদক-টনরডপক্ষ, ফডল এটি ন� প্রায়-সমস্ত্ত নস বিষডয়ও অপ্রর্ক্ষ প্রমার পাওয়া �ায়।

৬.১০

্যোপক পবরসমর �হোব্মবের কোেোম�ো যিলোম�ন্ট, বশি এ্ং েময়ড দ্োরো গবেি।

মহাবিডশ্বর িতৃহৎ-নস্ডল কতৃ র রসক্তম-সরর সেসত্তক িবরডপ নদখা নগডে, কডয়কশর বমস্লয়ন আডলাকিডষতুর নস্ডল মহাবিশ্ব টরেমাটরেক পেজি-সদতৃশ-- ‘সরূে’ 
ও ‘ফাঁকা িায়গা’র সমবেডয় গবঠর িাডলর মডরা। এিাডক নি্াসরস্িতুজ্ানীরা িডলন কসবমক ওডয়ি িা মহািাগসরক িাল। সরূাকতৃ সরর টফলাডমন্ট িা বশডি 
থাডক বমস্লয়ন বমস্লয়ন গ্ালান্ক্স। এই টফলাডমন্টগুস্ল খ্িই িতৃহদাকতৃ সরর হডর পাডর-- তদডিতু্ কডয়কশর বমস্লয়ন আডলাকিষতু এিং প্রডস্ কডয়ক নকাটি 
আডলাকিষতু। অপরবদডক এই সরূাকতৃ সরর টফলাডমন্ট িা বশিগুস্ল আিার িতৃহদাকতৃ সরর শূন্ িা ফাঁকা স্ানডক িা েডয়েডক টিডর িটডডয় থাডক। এই শূন্স্ান 
িা েডয়েগুস্ল কডয়ক শর বমস্লয়ন আডলাকিষতু ি্াডসর হডয় থাডক, অথচ রাডদর মডি্ গুটিকডয়ক মারে গ্ালান্ক্স থাকডর পাডর।

৬.৯

�হোব্মবের ব্্িবিন ব্গ্যোং �মডমলর �োধযম� ্যোখযো করো রোয়।

প্রাপ্ত সকল সাক্ষ্প্রমার নথডক এিা টনশ্শ্চরোডি িলা �ায়, প্রায় ১,৩০০ নকাটি িের পূডিতু একটি পরমার্র নচডয়ও নোি পবরসডর আমাডদর চারপাডশ আমরা 
�র পদাথতু ও শসক্ত নদবখ রা সিই িনীেূর টেল। এই অসর িন ও অর্্ষ্ণ দশার (বিগ ি্াং দশা) মহাবিশ্বই প্রসাবরর হডয় আিডকর ব্রহ্াডণ্ডর রূপ টনডয়ডে। 
প্রসারমান মহাবিডশ্বর মডেলগুডলার সমববের নাম ল্াম্বো-সসটেএম মডেল। এখাডন ‘সসটেএম’ অথতু নকাল্ড োকতু  ম্ািার িা শীরল রডমািস্তু, এিং ‘ল্াম্বো’ 
টচনিটি মহাবিডশ্বর োকতু  এনাস্িতু  অংশটির প্রসর আডলাকপার কডর। বিগ ি্াং দশায় পদাথতু টেিডক আডগ-নথডক- রডয়-�াওয়া শূন্স্াডন েটডডয় পডডডে 
– ি্াপারিা এমনরডরা বিড্ারর নয়। একদম শুরু নথডকই সি স্ানই পদাথতু দ্ারা পূরতু টেল, রডি আবদমকাল নথডক স্ান �র প্রসাবরর হডয়ডে পদাডথতুর 
গড-িনত্ব রর কডমডে টনরন্তর। �খন নথডক গ্ালান্ক্সরা তরবর হডয়ডে, রখন নথডকই রাডদর গড পারপেবরক দরূত্ব রিমাগর িতৃটদ্ নপডয়ডে। বিগ ি্াং মডেল 
আমাডদর আি্টনক মহাবিশ্ব সম্ডকতু  অডনকগুডলা আগাম পূিতুাোস বদডয়ডে �া পরীক্ষাড�াগ্। এখন প�তুন্ত এডদর অবিকাংশই প�তুডিক্ষর নথডক প্রাপ্ত নেিা 
টনশ্শ্চর কডরডে।

৬.১১
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রিাবপটি-১ নামক িাহ্যগ্রহ-ি্িস্ায় নক্ষরেডক টিডর 
কডয়কটি গ্রহ ি্রিার কাল্পটনক টচরে।

েবি নসৌিডন্ - ESO/M. Kornmesser 

জসৌর্গমির জেিমর একযি কু্ষদ্র গ্রমহ 
আ�োমদর স্োর ্স্োস।
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আ�োমদর জসৌর্গি আন�ুোযনক ৪৬০ জকোযি ্ের পমূ ব্ি গবেি হময়যেল।

উল্াখডণ্ডর নরিট্রিয় নেটিং প্রটরিয়ার সাহাড�্ নসৌরিগডরর িয়স টনিতুারর করা সম্ভি হডয়ডে। চা্রে বশলাখডণ্ডর নেটিং এিং েূপতৃডষ্ঠর প্রাচীনরম বশলার ন� িয়স টনরতুয় 
করা নগডে, ওই িয়স এগুস্লর সাডথও সংগসরপূরতু।

৭.১

জসৌর্গি সরূবি, গ্রহ, ্ো�ন গ্রহ, উপগ্রহ, ধূ�মকিু, গ্রহোর ুএ্ং িুষোবরি ্স্তু দ্োরো গবেি।

আমাডদর নসৌর পবরিাডরর নক্রেীয় চবররে হল স�ূতু। সডূ�তুর চারবদডক ি্রডে এিং এর মহাকষতুীয় প্রোডি আডে এমন সকল িস্তুই নসৌরিগডরর সদস্। এই 
সকল িস্তুর অন্তে্তু ক্ত হডলা সকল গ্রহ ও রাডদর প্রাকতৃ সরক উপগ্রহ, িামন গ্রহ, গ্রহার্, উল্ার্ এিং উল্া। একা স�ূতুই সমস্ত নসৌরিগডরর ৯৯.৮৭% েডরর 
অবিকারী।

৭.২

জসৌর্গমি জ্শ কময়কযি ্ো�ন গ্রহ রময়মে।

িামন গ্রহডদর ি্াস চাঁডদর নথডক নোি। চাঁডদর ি্াস প্রায় ৩,৪৭৪ বকডলাবমিার। এখন প�তুন্ত িতৃহত্তম িামন গ্রহ হডলা প্লড্িা। এোডা আডে [সাইডির 
রিমানস্াডর] এবরস, হাউবময়া, মাবকমাবক, ও নসডরস। এরা প্রডর্ডকই কবঠন িস্তু, এডদর পতৃষ্ঠোগ র্ষাবরর, এিং এডদর সকডলর গঠনও সদতৃশ। নসডরস মঙ্গল 
আর িতৃহপেসরর মাডঝ অিবস্র, এিং অন্ান্ চারটি িামন গ্রহ ননপচ্ডনর কক্ষপডথর িাইডর এিওয়াথতু-কাইপার নিড্ অিবস্র।

৭.৪

জসৌর্গমির গ্রহস�ূহ দইুেোমগ ব্েতি -- পোথুমর গ্রহ এ্ং গযোস দোন্।

সডূ�তুর টনকিিরতু ী চারটি গ্রহ হডলা পান্থতুি গ্রহ। এডদর সকডলর পতৃষ্ঠই কবঠন এিং মলূর পাথডর গবঠর। ি্িগ্রডহর নকাডনা িারািরর ননই। রডি পতৃবথিীর র্লনায় 
সিডচডয় িন িারািরর হডলা শুরিগ্রডহর এিং সিডচডয় পারলা হল মঙ্গলগ্রডহর। এই অন্তেঃস্ গ্রহগুস্ল অডনক নোি হডলও এডদর র্লনায় অন্ চারটি িবহেঃস্ 
গ্রহ অডনক িড হয়-- এরা গ্াস দানি িডল পবরটচর। এই গ্রহগুডলা মলূর গ্াসীয় (হাইডড্রাডিন ও বহস্লয়াম) এিং এডদর িারািরর �ডথষ্ িন হয়। সকল 
গ্াসদানডির চারবদডকই বরং আডে। শটনগ্রডহর িলয়ি্িস্াই সিডচডয় টচত্তাকষতুক এিং নোট্ট দর্বিন বদডয়ই এডক নদখা �ায়।

৭.৫

জসৌর্গমি আিযি গ্রহ রময়মে।

গ্রহ হডর হডল আন্তিতু াসরক নি্াসরস্িতুদ্া সংস্ার ২০০৬ সাডলর সসদ্ান্ত নমারাডিক রাডদরডক সরনটি শরতু  মানডরই হডি। প্রথম শরতু  হড্ছ এডক অিশ্ই 
স�ূতুডক টিডর ি্রডর হডি। বদ্রীয় শরতু  হড্ছ এডক �ডথষ্ েরসম্ন্ হডর হডি �াডর এর টনিস্ প্রোডি এটি নমাটিম্টি ির্তু লাকতৃ সর িারর করডর পাডর। রতৃরীয় 
শরতু  হড্ছ, এর মহাকষতুীয় প্রোি এমন হডর হডি �া এর পবরপাশ্বতু নথডক অন্ান্ সকল অিাস্ছির িস্তুডক সবরডয় বদডর সক্ষম হয়। ন�সি িস্তু উপগ্রহ নয় এিং 
প্রথম দড্িা শরতু  অনস্রর করডলও রতৃরীয়টি কডর না, রারা িামন গ্রহ। সডূ�তুর বদক নথডক রিমাবেডয় এগুডল গ্রহগুস্ল হল- ি্ি, শুরি, পতৃবথিী, মঙ্গল, িতৃহপেসর, 
শটন, ইউডরনাস ও ননপচ্ন।

৭.৩
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বকেু গ্রমহর কময়ক ড্মনর �ি প্রোকৃতিক উপগ্রহ রময়মে।

ি্ি ও শুরিগ্রহ ি্রীর সকল গ্রডহরই অন্তর একটি প্রাকতৃ সরক উপগ্রহ আডে। পতৃবথিীই নসৌরিগডর একমারে গ্রহ �ার একটিমারে উপগ্রহ আডে। মঙ্গডলরও 
আডে দড্িা উপগ্রহ। পাথ্ডর গ্রহগুডলার র্লনায় গ্াসদানিডদর চারবদডক অডনকরকম িস্তুই নিাডর। ৭৫টিরও নিবশ সট্নশ্শ্চর উপগ্রহ টনডয় – িতৃহপেসর ও 
শটন উেডয়ই – নসৌরিগডরর সডিতুাচ্চ সংখ্ক স্াোবিক উপগ্রহ সমতৃদ্ গ্রহ িডল বিডিটচর। এডদর পরই থাকডে ইউডরনাস ও ননপচ্ন।

৭.৬

পবৃথ্বী সমূরবির চোবরবদমক আ্িবিনরি িৃিবীয় গ্রহ এ্ং চোঁদ এর এক�োত্র প্রোকৃতিক উপগ্রহ।

স�ূতু নথডক রতৃরীয় গ্রহটি হডলা আমাডদর িবররেী। এর কক্ষপথটি প্রায় নগালাকার। পতৃবথিীর িাইয়্মণ্ডডলর প্রিান উপাংশ হডলা নাইডরিাডিন ও অন্ক্সডিন। 
এর পতৃডষ্ঠর ৭০% ই পাটন, গড রাপমারো ১৫ টেবগ্র নসলসসয়াস। চাঁদ পতৃবথিীর একমারে উপগ্রহ এিং এখন প�তুন্ত এটিই একমারে নি্াসরষ্ক �ার পতৃডষ্ঠ মানড্ষর 
পদোপ পডডডে।

৭.৭

লক্ষ লক্ষ গ্রহোর ুরময়মে রোরো জসৌর্গমির আবদ গেমনর অ্মশষ।

নসৌরিগডরর সতৃসষ্র আবদম সমডয়র অিডশষ আডিা বকে্ রডয় নগডে গ্রহার্প্ডজি [মঙ্গল আর িতৃহপেসরর কক্ষপডথর মাঝখাডন] এিং এিওয়াথতু-কাইপার 
নিড্ [ননপচ্ডনর কক্ষপডথর িাইডর অিবস্র] । এই গ্রহার্গুডলার সাইি এডকক রকম-- ১০ বমিার নথডক শুরু কডর ১০০০ বকডলাবমিার লম্বা হডর পাডর। 
নসৌরিগডরর সকল গ্রহার্র সস্ম্মস্লর ের চাঁডদর ের অডপক্ষাও কম।

৭.৮

ধু�মকিু একযি িুষোবরি ্স্তু, এযি রখন সমুরবির কোমে আমস িখন জসৌরিোমপর কোরমর এর 
একযি গযোসবীয় পছুে জদখো রোয়।

িূমডকর্র মূল উপাদান র্ষার হডলও এরা িূস্লকরা এিং পাথ্ডর স্িটনস বদডয়ও তরবর হয়। এই র্ষার নিশ উদ্ায়ী প্রকতৃ সরর এিং সডূ�তুর কাোকাটে এডল 
নসৌরিায়্ এিং বিবকরডরর প্রোডি রা উডি �ায়। এর ফডল দট্ি প্্ছ তরবর হয় – একটি হডলা িূস্লপ্্ছ �া িহুডকাটি বকডলাবমিার লম্বা হডর পাডর এিং এটি 
িূমডকর্র চলার পডথর উড্াবদডক বকে্িা িাঁকাডনা নদখা �ায়; আডরকটি হডলা প্লািমা প্্ছ, এটি একদম নসািা থাডক এিং খাস্ল নচাডখ সািাররর নদখা 
নদয় না। িূমডকর্র প্্ছদ্য় সিতুদাই সডূ�তুর উড্াবদডক হয়, িূমডকর্র গসরর বদক �া-ই নহাক না নকন।নিবশর োগ িূমডকর্ই দড্িা িায়গা নথডক আডস – 
ননপচ্ডনর কক্ষপডথরও িাইডর অিবস্র এিওয়াথতু-কাইপার নি্ নথডক এিং নসৌরিগডরর একদম প্রান্তডদশীয় উডিতু র নমি নথডক।

৭.৯

জসৌর্গমির প্রোন্ত্িবি বী অঞ্চলযির নো� জহরলওপ্ (জসৌরব্রতি)।

সডূ�তুর চ্ম্বকডক্ষডরের বিস্ততৃ সর এর পতৃষ্ঠ নথডকও অডনক দডূর প�তুন্ত বিস্ততৃ র। এর ফডল একিা দানিাকতৃ সরর ি্দ্দ্ মডরা হয় �া প্ডরা নসৌরিগৎডক টিডর থাডক। 
ন� অচেডল সডূ�তুর নচৌম্বকডক্ষরে অন্ নক্ষডরের নচৌম্বকডক্ষডরের সাডথ বমথট্রিয়া কডর রার নাম নহস্লওশীথ। এই অচেডলর িবহেতু াগডক িডল নহস্লওপি িা 
নসৌরবিরসর। এ এক সংক্্ষব্ধ অচেল। নহস্লওপডির িাইডর আডে আন্তেঃনাক্ষটরেক স্ান। েডয়িার-১ হডলা প্রথম মনষ্্-সতৃষ্ নডো�ান �া ২০১২ সাডল 
নহস্লওপি পার হডয় �ায়।

৭.১০
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১৫০০ আডলাকিষতু দডূরর বিশালকায় নক্ষরেটির 
অচেল - কালপ্রুষ নীহাবরকা

েবি নসৌিডন্ – NASA, ESA, M. Robberto 
(Space Telescope Science Institute/
ESA),Hubble Space Telescope Orion 
Treasury Project Team

আ�রো স্োই নক্ষত্রধূরল বদময় 
দিবর।
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পবৃথ্বীর যনকিি� নক্ষত্রযি সরূবি।

পতৃবথিীর টনকিরম নক্ষরে স�ূতু এর িড ন� এর মডি্ প্রায় ১৩ লক্ষ পতৃবথিী িডর �াডি এিং সডূ�তুর বিষ্িীয় ি্াস ১৪ লক্ষ বকডলাবমিার। পতৃবথিীর র্লনায় স�ূতু 
অডনক িড হডলও এই মহাবিডশ্ব স�ূতু অডপক্ষা িহুগুডর িড রারাও আডে। ন�মন VY Canis Majoris নাডমর নক্ষরেটি এই প�তুন্ত িানা সিডচডয় িড নক্ষরে 
এিং এর ি্াস সডূ�তুর র্লনায় ১,৪০০ গুর! এটি একটি অসরদানিরারা িা সপ্ারিায়ান্ট। নসৌরিগডরর নকড্রে এটিডক রাখডল নক্ষরেটির পতৃষ্ঠ িতৃহপেসর গ্রডহর 
কক্ষপথও োটডডয় �াডি। সডূ�তুর র্লনায় নোি অডনক নক্ষরেও আডে। সডূ�তুর টনকিরম নক্ষরে প্রন্ক্সমা নসন্টবর একটি লাল িামন রারা �ার ি্াস মারে দই্ 
লক্ষ বকডলাবমিার, পতৃবথিীর ি্াডসর মারে ১৬ গুর!

৮.৩

ধূলো ও গযোমসর অতিকোয় জ�ঘ জথমক নক্ষমত্রর উৎপততি হয়।

শীরল বিশালকায় আরবিক নমডির মহাকষতুীয় পরন নথডকই নক্ষডরের িন্ম হয়। এটি �র সংক্টচর হডর থাডক, ররই এটি বিসেন্ নকার-অচেডল বিোস্ির 
হডর থাডক এিং ঐ অচেল্গুস্লর নক্রেোগ অবিকরর উত্তপ্ত ও িন হডর থাডক। রাপ ও চাডপর সংকি মান অসররিম করডল রডিই নক্রেীয় অচেডল টনউবক্য়ার 
টফউশন িা নক্রেীর গলন শুরু হয় এিং একটি রারা জ্বডল ওডঠ। নক্ষডরের িন্ম হয়। একদম শুরুর বদডক এই নিীন নক্ষডরের চারপাডশ থাডক গ্াস ও িূস্লর 
নপ্রাডিাপ্লাডনিাবর টেস্। কডয়ক নকাটি িেডর এই টেস্ খডণ্ড খডণ্ড বিোস্ির হডয় গ্রহ এিং অন্ান্ নোি িস্তু তরবর কডর।

৮.২

সরূবি একযি সদো পবর্িবিনশবীল নক্ষত্র।

সডূ�তুর পতৃষ্ঠোগ নদখডর মসতৃর হডলও এখাডন কাডলা কাডলা অডনক দাগও থাডক। এইসি নসৌরকলঙ্ক কাডলা নদখায় কারর এডদর রাপমারো আশপাডশর 
রাপমারো নথডক র্লনামূলকোডি কম, বকন্তু এডদর নচৌম্বক নক্ষরে প্রিল থাডক। প্রসর ১১ িেডর এরা একিা চরি অনস্রর কডর-- একিার অডনক নিবশ 
সংখ্ক দাগ নদখা �ায়, নরা পডরর িার অডনক কম সংখ্ক দাগ হয়। কখনও সডূ�তুর নচৌম্বকডরখাগুডলা নপঁটচডয় �ায়, রখন প্রচ্র শসক্ত সটচের হয়। এই 
শসক্ত �খন টনগতুর হয় রখন অডনক করা ও আডলার ঝলকাটন নদখা �ায়। এডদর িলা হয় নসৌরঝলক িা কডরানাল মাস ইডিকশন। বকন্তু �খন শান্ত থাডক, 
রখনও স�ূতু নথডক প্রসর নসডকডন্ড প্রায় ১.৫ বিস্লয়ন বকডলাগ্রাম েডরর উষ্ণ ও চ্ম্বকাটয়র গ্াস মহাশূডন্ টনগতুমন কডর। এই নসৌরিায়্ নসৌরিগডরর মি্ বদডয় 
প্রিাবহর হডয় অন্ান্ গ্রহসমূডহর সাডথ বমথট্রিয়া কডর। অন্ান্ নক্ষডরেরও ঝলক ও নাক্ষটরেক িায়্ টনগতুর হয়।

৮.৪

নক্ষরে হডলা অসর উত্তপ্ত প্লািমা �া স্কীয় মহাকষতুীয় িাঁিডন িাঁিা থাডক। প্লািমা হল এমন এক গ্াস �াডর পরমার্র ইডলকরিন ও টনউবক্য়াস বির্ছন্ 
থাডক। নক্ষডরের নিকসই শসক্ত-টনগতুমডনর মূডল আডে এর নকড্রে প্রসরটনয়র িডি চলা টনউবক্য়ার িা নক্রেীর বিটরিয়া। এই বিটরিয়ার প্রথম িাডপ নপ্রািন-
নপ্রািন শতৃঙ্ল বিটরিয়ার সাহাড�্ (এিং অবিকরর োরী রারার নক্ষডরে কািতুন-অন্ক্সডিন-নাইডরিাডিন CNO চডরির সাহাড�্) হাইডড্রাডিনডক গস্লডয় 
বহস্লয়াডম পবররর করা হয় এিং পরিরতু ী িাপগুস্লডর উচ্চরর নমৌলগুস্লডক রিমাবেডয় একীেূর করা হয়। এই সকল নমৌস্লক টফউশন প্রটরিয়াগুস্ল নথডক 
উন্ম্ক্ত শসক্তর িবহম্তুখী চাপ নক্ষরেডক টনডির মহাকডষতুর ফডল চ্পডস �ািার অন্তম্তুখী প্রিররা নথডক রক্ষা কডর বস্রািস্ায় রাডখ। এোডি সডূ�তুর কাোকাটে 
ের িা কম েরবিবশষ্ নক্ষডরেরা িহু নকাটি নকাটি িের বস্রািস্ায় থাডক।

৮.১ নক্ষত্র হল একযি স্দবীপ্ত কোয়ো রো অেযন্তরবীর জক্রেবীর ব্যক্য়োর �োধযম� শততি উৎপন্ন কমর।
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নক্ষমত্রর রং জথমক িোর পষৃ্ঠ িোপ�োত্রোর হবদস পোওয়ো রোয়।

নক্ষরেপতৃডষ্ঠর রাপমারো কডয়ক হািার টেবগ্র নথডক পচোশ হািার টেবগ্র নসলসসয়াস প�তুন্ত হডর পাডর। উত্তপ্ত নক্ষরে রাডদর শসক্ত বিবকরর কডর বিদ্্ ৎচ্ম্বক 
িরতুালীর নীল ও অসরডিগুটন অচেডল (ক্্ষদ্ ররঙ্গগদডিতু্)। এিন্ আমাডদর নচাডখ এডদর নীলাে নদখায়। শীরলরর নক্ষরে রসক্তমাে হয়। এডদর শসক্তর একিা 
িড অংশ বিবকরর হয় বিদ্্ ৎ-চ্ম্বক িরতুাস্লর লাল ও অিডলাবহর অচেডল (দীিতু ররঙ্গগদডিতু্)।

৮.৫

নক্ষরেডদর মি্িরতু ী স্াডন নগর্ পবরমার পদাথতু থাডক। এই পদাডথতুর রকম হডলা গ্াস, িূস্লকরা ও উচ্চশসক্তর করা (মহািাগসরক রন্মি িা কসবমক 
নর) । এই পদাথতুডকই িডল আন্তেঃনাক্ষটরেক মাি্ম। োয়াপডথর বিসেন্ অংডশ এর িনত্ব নকাথাও কম, নকাথাও নিবশ। রথাবপ আন্তেঃনাক্ষটরেক মাি্ডমর 
র্লনামূলক িন অচেডলর িনত্বও পতৃবথিীর ল্ািডরিবরডর সতৃষ্ ে্াক্য়াডমর র্লনায়ও ১০০০ গুর পারলা হয়।

৮.৬ দযুি নক্ষমত্রর �ধয্িবি বী স্োমন সোধোররি অিযন্ত িোঁকো স্োন থোমক অথ্ো এর �োমঝ 
গযোমসর জ�ঘ থোকমি পোমর- জরখোন জথমক নিুন নক্ষত্র ্ন্ম যনমি পোমর।

নক্ষমত্রর একযি ্বী্নচক্ থোমক রো িোর প্রোথব�ক ের দ্োরো যনরবিবীি হয়।

কম্ম্উিার সসম্ডলশন নথডক আমরা িানডর পাবর, প্রথম নক্ষরেগুস্লর আয়্ষ্কাল কডয়ক বমস্লয়ন িের টেল। র্লনায় সডূ�তুর মর একটি নক্ষডরের গড 
আয়্ষ্কাল প্রায় ১০,০০০ নকাটি িের। কম-ের বিবশষ্ লাল িামন রারাডদর িীিনকাল নরা আডরা দীিতু-- সরিস্লয়ন িের। সূ�তু-সম ের-বিবশষ্ একটি নক্ষরে 
রিডম একটি লাল দানি রারায় পবররর হডি। পরিরতু ীডর এর অবিকাংশ ের মহাশূডন্ হাবরডয় নফডল এিং পডড থাডক শুি্ একটি সাদা িামন রারা এিং 
এডক টিডর থাকা একটি গ্রহগর নীহাবরকা। সডূ�তুর অন্তর আিগুর েরবিবশষ্ একটি নক্ষডরের িীিনকাল নশষ হয় একটি লাল সপ্ারিায়ান্ট রারায়। এরপর 
একটি েয়ানক বিড্ারর িডি। এই িিনাটির নাম সপ্ারডনাো। নশডষ পডড থাডক একটি টনউরিন রারা িা একটি নাক্ষটরেক কতৃ ষ্ণবিির।

৮.৭

অতি েোরবী নক্ষত্রগুমলো কৃষ্ণব্্র (নোক্ষযত্রক) বহমসম্ ্বী্নচক্ স�োপ্ত কমর।

কতৃ ষ্ণবিির হডলা মহাকাডশর এমন এক অচেল ন�খাডন মহাকষতুীয় নক্ষরে এর নিবশ প্রিল ন�, িিনা বদগন্ত অসররিম কডর নগডল নকাডনা বকে্ই, এমনবক 
আডলাও, নির হডর পাডর না। িিনা-বদগন্ত হডলা কতৃ ষ্ণবিিরডক আিতৃর কডর রাখা একটি সীমান্ত-পতৃষ্ঠ (িাউন্ডাবর সারডফস)। এই পতৃষ্ঠরডলর ন� মহাকষতুীয় 
নক্ষরে আডে রা নথডক নিবরডয় আসডর ন� ম্সক্তডিগ প্রডয়ািন, নসিা আডলার দ্রুসরর নচডয়ও নিবশ। রত্তমডর, ব্্াক-নহাডলর নকড্রে আডে একটি সসঙ্্গলাবরটি 
িা এমন এক ি্সররিমী বিদি ্ন�খাডন পদাডথতুর িনত্ব ও স্ান-কাডলর িরিরা অসীম হডয় �ায়। ন�সি ব্্াক-নহাডলর ের বিশ-টরেশ গুর িা ঐরকম, রাডদরডক 
নাক্ষটরেক েডরর কতৃ ষ্ণবিির িডল। ের অন�্ায়ী এডদর ি্াসািতু কডয়ক বকডলাবমিার নথডক বিশ-টরেশ বকডলাবমিার িা রারও নিবশ হডর পাডর।

৮.৮
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�োন্মদহস্ পর�োরগুুরলর উৎস পূ্ বিিন নক্ষত্রগুমলোমি পোওয়ো জরমি পোমর।

হাইডড্রাডিন, বহস্লয়াম ও বকে্িা স্লবথয়াম োডা সকল নমৌলই নক্ষডরের অে্ন্তডর তরবর হডয়ডে। িীিনকাডলর নশডষ ঐ নক্ষরে এসি নমৌলই মহাশূডন্ 
টনডক্ষপ কডর নদয়। এোডিই আমাডদর শরীডর ন� নমৌলগুডলা প্রডয়ািন, ন�মন হাডডর ক্ালসসয়াম, রডক্তর নলৌহ, টেএনএ’র নাইডরিাডিন ইর্াবদ, নসগুডলা 
সিই এোডিই তরবর হয়। একইোডি অন্ িন্তু, প্রারী, উসদ্ডদর নমৌল উপাদান এিং আমাডদর চারপাডশ আমরা �া বকে্ নদবখ রার নিবশরোগই তরবর 
হডয়ডে নক্ষডরের নেরডর, বিস্লয়ন িের আডগ।

৮.১০

নিুন নক্ষত্র এ্ং িোমদর গ্রহ�ন্ডলবী ঐ অঞ্চমলর পূ্ বিিন নক্ষমত্রর র্ংসো্বশষ্ ্স্তু 
জথমক ্ন্ম জনয়।

হাইডড্রাডিন, অবিকাংশ বহস্লয়াম ও বকে্িা স্লবথয়াম োডা মহাবিডশ্বর আর সকল নমৌল নকাডনা-না-নকাডনা নক্ষডরের নেরডর নক্রেীর সংড�ািন বিটরিয়ার 
[টনউবক্য়ার টফউশন] মাি্ডম সতৃসষ্ হডয়ডে। সডূ�তুর মডরা টনম্ন-ের বিবশষ্ নক্ষডরে অন্ক্সডিন প�তুন্ত নমৌল তরবর করডর পাডর। বকন্তু োরী রারার অে্ন্তডর 
অন্ক্সডিডনর নচডয়ও োরী নমৌল তরবর হডর পাডর, অিশ্ নকিল নলাহা প�তুন্ত। স্রতু িা ইউডরটনয়াডমর মর নলাহার নচডয়ও োরী নমৌল তরবর হয় উচ্চ-শসক্তর 
সপ্ারডনাো বিড্ারর িা টনউরিন রারার সংিডষতুর ফডল। অস্ন্তম ম্হুডরতু  নক্ষরে রার সকল ের আন্তেঃনাক্ষটরেক মাি্ডম উগডর নদয়। এই পদাথতু নথডকই পডর 
নর্ন আডরক নক্ষরে িন্ম ননয় -- মহািাগসরক িন্মান্তর ন�ন!

৮.৯

এনস্িসস ১০৪ িা ৪৭-ি্কানাই নামক ির্তু লাকার রারাস্তিডকর 
েবি - এটি রাডরর আকাডশর বদ্রীয় িতৃহত্তম এিং বদ্রীয় উজ্জ্বলরম 
ির্তু লাকার রারাস্তিক।

েবি নসৌিডন্ - ESO
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হািল আল্টা টেপ টফল্ড - পূন্রতুমার চাঁডদর মারে দশ 
োডগর এক োগ িায়গায় দশ হািার গ্ালান্ক্সর 
সমাডিশ।

েবি নসৌিডন্ - NASA, ESA, S. Beckwith 
(STScI), HUDF Team

�হোব্মবে যনখ ব্ি সংখযক (কময়ক শি 
ব্রলয়ন) নক্ষত্র রময়মে।
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গযোলোন্সি হল নক্ষত্র, ধূরলকরো এ্ং গযোমসর একযি ্ৃহৎ স�োহোর।

একটি গ্ালান্ক্সডর কডয়ক বমস্লয়ন নথডক কডয়কশর বিস্লয়ন নক্ষরে থাকডর পাডর। এরা সকডলই পারপেবরক মহাকষতুীয় আকষতুডর আিদ্। গ্ালান্ক্সর 
নেরর নক্ষডরেরা স্তিকে্ক্ত থাকডর পাডর আিার নক্ষডরের বিডশষ দডলর অংশ বহডসডিও থাকডর পাডর। এোডাও একটি গ্ালান্ক্সডর নাক্ষটরেক অিডশষ, 
িূলা, গ্াস ও োকতু  ম্ািার থাডক। অডনক গ্ালান্ক্সর নকড্রেই অসরোরী কতৃ ষ্ণবিির থাডক।

৯.১

গযোলোন্সি ব্পলু পবর�োর ডোকবি  �যোিোর ধোরর কমর।

রডমািস্তু িা োকতু  ম্ািার এক িরডনর পদাথতু �া বিদ্্ ৎচ্ম্বক বিবকরর টনেঃসররও কডর না িা বিদ্্ ৎচ্ম্বক বমথট্রিয়াও নদখায় না। ফডল প্রর্ক্ষ প�তুডিক্ষডর 
এডদর কখনওই নদখা �ায় না। নদখা না নগডলও এিরডনর পদাডথতুর ের আডে এিং অন্ান্ দতৃশ্মান িস্তুর ওপর এডদর মহাকষতুীয় প্রোি নথডক এডদর 
অস্স্তডত্বর প্রমার পাওয়া �ায়। উসল্বখর মহাকষতুীয় প্রোডির উদাহরর বহডসডি দতৃশ্মান িস্তুর গসরর ওপর প্রোি বকংিা দডূরর নি্াসরডষ্কর আডলার 
মহাকষতুীয় নলস্সেংডয়র দ্ারা সতৃষ্ প্রসরবিডম্বর বিকতৃ সর উডল্খ করা �ায়। গ্ালান্ক্সডক সি বদক বদডয়ই োকতু  ম্ািাডরর একিা বিশালকায় নহডলা িা কীবরি ন�ন 
টিডর রাডখ-- ফডল গ্ালান্ক্সর �রি্ক্ আমরা নদবখ নসিা শুি্ই বহমগশডলর উপবরোগ মারে।

৯.২

গযোলোন্সি �ূলি তিন ধরমররঃ কুণ্ডরলি, উপ্ৃতিোকোর এ্ং অযনয়ব�ি।

েবিডর ন�মন নদখায়, রার সেসত্তডর গ্ালান্ক্সডদরডক সরনোডগ োগ করা হয় – ক্ণ্ডস্লর, উপিতৃত্তাকার, ও অটনয়বমর গ্ালান্ক্স। শুি্ আকতৃ সরগর পাথতুক্ই 
নয়, এডদর গঠডনাপাদানও সেন্। ক্ণ্ডস্লর গ্ালান্ক্সর ক্ণ্ডস্লর িাহুগুডলা অডনকিাই চ্াপ্টা হডয় �ায় �াডদর মূল উপাদান হডলা উজ্জ্বল নর্ন রারা এিং 
প্রচ্র গ্াস ও িূস্লকরা। বকন্তু উপিতৃত্তাকার গ্ালান্ক্সডদর গ্াস খ্ি কমই থাডক। এডদর নক্ষরেগুডলা নিবশর োগই িডয়ািতৃদ্ এিং এডদর িণ্ন ‘ওেডয়ে’ 
বকংিা ির্তু লাকার নশইডপর হয়। অন্ান্ গ্ালান্ক্স এিং নিবশর োগ িামন গ্ালান্ক্সই এ দড্িার নকাডনািাডরই পডড না। এরা অটনয়বমর প্রকতৃ সরর হয়।

৯.৪

গযোলোন্সির গেন একযি পবর্িবিনশবীল প্রযক্য়ো।

মহাবিডশ্বর ইসরহাডসর প্রথম কডয়ক টন�্র িেডর োকতু  ম্ািার িা রডমািস্তু অসংখ্ বিশালকায় ও িনরর অচেডলর নহডলা িা কীবরডি রূপান্তবরর হডর 
থাডক। প�তুায়রিডম এই নহডলা-অচেডল হাইডড্রাডিন ও বহস্লয়াম িডডা হডর শুরু কডর এিং প্রথম প্রিডন্মর গ্ালান্ক্স ও প্রথম নক্ষডরেরা িন্ম ননয়। 
িতৃহদাকতৃ সরর ক্ণ্ডস্লর গ্ালান্ক্স, ন�মন আকাশগঙ্গা, র্লনামূলক নোি অডনক গ্ালান্ক্সডক আকষতুর ও আত্মীকতৃ র কডর রিমশ িড এিং োরী হডয়ডে। 
িতৃহদাকার উপিতৃত্তাকার গ্ালান্ক্স তরবর হডয়ডে োরী গ্ালান্ক্সসমূডহর সংিষতু ও একীেিডনর মাি্ডম। এই সকল গ্ালান্ক্সডর গ্াডসর সচেয়, বিড্াররশীল 
নক্ষরে ও গ্ালাকটিক নকড্রের সটরিয়রার কারডর উত্তপ্ত হডয় ওঠার িরন ইর্াবদর উপর টনেতু র কডর নর্ন নক্ষরে সতৃসষ্র হার িাডড িা কডম।

৯.৩



আ�রো আকোশগঙ্গো েোয়োপথ নোম�র একযি কুণ্ডরলি গযোলোন্সিমি ্স্োস কবর।

আমাডদর আকাশগঙ্গা োয়াপথ একটি ক্ণ্ডস্লর োয়াপথ। এর নকড্রে একটি দণ্ডাকতৃ সরর কাঠাডমা আডে। নসৌরিগৎ এর নক্রে নথডক ২৫,০০০ আডলাকিষতু 
দডূর একটি ক্ণ্ডস্লর িাহুডর অিবস্র। এই োয়াপথটির দতৃশ্মান অংশটি একটি চাকসর-সদতৃশ নক্ষডরের সমাহার �ার ি্াস প্রায় ১,০০,০০০ – ১,২০,০০০ 
আডলাকিষতু এিং প্রুডত্ব প্রায় ২,০০০ আডলাকিষতু। এই টেডস্র সমরডলই নিীন রারা ও িূলা বমডল কূণ্ডস্লর িাহু গঠন কডর। রাডরর আকাডশ, �বদ োল 
অন্ধকার স্ান নথডক লক্ষ করা সম্ভি হয় রাহডল, এই গ্ালাকটিক টেডস্র প্রায় ১০,০০০ নকাটিরও নিবশ নক্ষরে সমাহাডরর একিা খণ্ডাংশ শুি্ নদখা �াডি। 
আকাডশর এক প্রান্ত নথডক অন্ প্রাডন্ত একিা িড ও অপেষ্ আডলার টফরার মর এডক নদখা �ায়। টনডিডদর গ্ালান্ক্সর নেরর নথডক এডক এোডিই আমরা 
নদবখ।

৯.৫

গযোলোন্সির কুণ্ডরলি ্োহু গযোস এ্ং ধূরলকরো ্�ো হময় গবেি হয়।

ক্ণ্ডস্লর িাহু কীোডি এডলা নসই সম্রকতু র সিডচডয় গ্রহরড�াগ্ রত্তটির মডর গ্ালান্ক্সর টেস্ িরাির িনত্ব-ররডঙ্গর চলাচডলর ফডল ক্ণ্ডস্লর িাহু সতৃসষ্ 
হয়। ন�মন একিা ি্স্ত সডডক ি্াডমর ফডল গাটড িীডর এডগায়, নরমটন িনত্ব-ররডঙ্গর ফডল নক্ষরে, গ্াস ও িূস্লকরাও লেথগসরডর দলডিডি চডল। উচ্চ 
িনডত্বর এইসি অচেডল প্রচ্র গ্াস ও ি্ডলা থাডক। নর্ন রারা সতৃসষ্র িন্ এরা অপবরহা�তু। এইিন্ ক্ণ্ডস্লর িাহুডর নিীন রারার সংখ্া নিবশ এিং এই 
অচেডল নক্ষরে িডন্মর হারও নিবশ।

৯.৬

একিা গডপডরার গ্ালান্ক্সডর গডড ১০ নকাটি সংখ্ক নাক্ষটরেক েডরর কতৃ ষ্ণবিির থাডক। োরী রারার সপ্ারডনাো বিড্ারডরর মাি্ডম এই িরডনর 
কতৃ ষ্ণবিির তরবর হয়। অবিকাংশ গ্ালান্ক্সর নকড্রে অসরোরী কতৃ ষ্ণবিির থাডক। এই িরডনর দানিাকতৃ সরর ব্্াকডহাডলর ের কডয়ক বমস্লয়ন নথডক এক 
বিস্লয়ন নসৌরেডররও নিবশ হডর পাডর। আমাডদর গ্ালান্ক্সর নকড্রে একটি অসরোরী ব্্াক-নহাল আডে �ার ের চসল্শ লক্ষ নসৌরেডরর সমান। ২০১৯ 
সাডল সারা দট্নয়াডিাডা ৮টি নরটেও নিস্লডস্াডপর নেিা একটরের কডর িতৃহদাকার উপিতৃত্তাকার গ্ালান্ক্স M-87এর নক্রেস্ কতৃ ষ্ণবিিরটির িিনা-বদগডন্তর 
অিয়ি িা োয়ার প্রথম প্রর্ক্ষ েবি নরালা সম্ভি হডয়ডে।

জ্বশরেোগ গযোলোন্সির জকম্রে একযি অতিেোরবী কৃষ্ণব্্র থোমক।৯.৭
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গযোলোন্সিগুমলো এমক অপমরর জথমক ্হুদমূর অ্বস্ি হমি পোমর।

আমাডদর আকাশগঙ্গা োয়াপডথর টনকিরম প্রসরডিশী হডলা ক্াটনস নমির নাডমর একটি িামন গ্ালান্ক্স। দর্ত্ব প্রায় ২৫,০০০ আডলাকিষতু। দরূাডন্তর 
গ্ালান্ক্স নদখডর খ্িই ক্ষীর হয় এিং প্রায় নদখাই �ায় না। রাই দরূাডন্তর গ্ালান্ক্সর েবি র্লডর হডল উচ্চ বিডলেষরী ক্ষমরাসম্ন্ িড নিস্লডস্াপ প্রডয়ািন 
হয়। রাোডা দীিতু এক্সডপািাডরর মাি্ডম �ডথষ্ আডলা সংগ্রহও করডর হয়।

৯.৮

গযোলোন্সিগুমলো ক্োস্োর ্ো গুছেকোমর থোমক।

গ্ালান্ক্সরা সারা বিশ্বিড্ড এডলাডমডলা েটডডয় ননই। ন�ডকাডনা গ্ালান্ক্সই নকাডনা না নকাডনা গ্ালান্ক্স-স্তিডকর অংশ। এইসি গ্ালান্ক্স-স্তিডক কডয়ক 
শর নথডক কডয়ক হািার গ্ালান্ক্স পারপেবরক মহাকষতুীয় আকষতুডরর মাি্ডম আিদ্ থাডক। এইসি গ্ালান্ক্স-স্তিক আিার আরও িড কাঠাডমার অংশ 
হডয় থাডক �াডক িডল সপ্ারক্াটিার। আমাডদর আকাশগঙ্গা োয়াপথ স্ানীয় গ্ালান্ক্সগুড্ছর অংশ, �াডদর সদস্ সংখ্া ৫৪টিরও নিবশ গ্ালান্ক্স। এই 
স্ানীয়-গু্ছ আিার িতৃহত্তর কন্াস্তিডকর িাইডরর বদডকর সদস্, কন্াস্তিক আিার োডগতুা সপ্ারক্াটিাডরর অংশ, �া আিার লাটনয়াডকয়া সপ্ারক্াটিাডরর 
অংশ।

৯.৯

গযোলোন্সিগুমলো পরস্পমরর সোমথ �হোকষবি ্মলর দ্োরো ব�থয্রিয়ো কমর।

গ্ালান্ক্সডদর পারপেবরক বমথট্রিয়া রাডদর আকতৃ সর ও বিিরতু ন টনিতুারর কডর। আডগ মডন করা হডরা ন�, এক িাইডপর গ্ালান্ক্স িীিনকাডলর এক প�তুাডয় 
বিিস্রতু র হডয় অন্ িাইডপ িদডল �ায়। সাম্প্রসরক তিজ্াটনক গডিষরা নদখাড্ছ ন� নকাডনা নকাডনা নরেণরর গ্ালান্ক্সর নক্ষডরে রার িরতু মান প্রকতৃ সরর িন্ 
দায়ী মহাকষতুীয় বমথট্রিয়া। ন�মন পূিতুরন অডনক িতৃহদাকার গ্ালান্ক্সর একীেিডনর ফডল উপিতৃত্তাকার গ্ালান্ক্স তরবর হডয় থাডক। এই প্রটরিয়া আিার 
প্রকারান্তডর বমথট্রিয়াশীল গ্ালান্ক্সগুডলাডর ি্াপক আকাডর নক্ষরে সতৃসষ্র প্রটরিয়া শুরু করডর পাডর ।

৯.১০

নসন্টরাস-এ গ্ালান্ক্সর একটি রটঙন কডম্াস্িি েবি ন�খাডন 
নক্রেীয় অচেডলর কতৃ ষ্ণবিিডরর পাশ্বতুিরতু ী নলাি এিং টনগতুর নিি 
নদখা �াড্ছ।

েবি নসৌিডন্ - ESO/WFI (Optical); MPIfR/ESO/
APEX/A.Weiss et al. (Submillimetre); NASA/ CXC/
CfA/R.Kraft et al. (X-ray) 
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নদড বিস্লয়ন বকডলাবমিার দূড্র শটনগ্রডহর কাে নথডক  
নরালা ক্াসসটন নডো�াডনর এই েবিডর পতৃবথিী ও 
চাঁদডক একডরে নদখা �াডে।

েবি নসৌিডন্ - NASA/JPL-Caltech/ Space 
Science Institute

এই �হোব্মবে আ�রো সম্ভ্ি যনঃসঙ্গ নই।
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পবৃথ্বীর ্োইমরও দ্্ অর ুসনোতি করো হময়মে।

তিি ন�ৌডগ কািতুন থাডক। এই কািতুনই আিার আমরা িীিন িলডর �া িাটন রার গাঠটনক উপাদান। আন্তেঃনাক্ষটরেক মাি্ম প�তুডিক্ষর কডর নদখা নগডে ন� 
মহাশূডন্ও তিি ন�ৌগ, ন�মন সরল অ্াবমডনা অ্াসসডের িীি, আডে। উল্া এিং উল্াবপডণ্ডও তিি ন�ৌডগর সন্ধান পাওয়া নগডে, এমনবক একটি অ্াবমডনা 
অ্াসসেও। কাডিই এিা খ্িই সম্ভি, ন� গ্াস এিং িূডলার নমি নথডক আমাডদর নসৌরিগৎ তরবর হডয়ডে নসখাডনও এ িরডনর ন�ৌগসমূহ আডগ নথডকই 
টেল।

১০.১

�ঙ্গল গ্রমহ সম্ভো্য িরল পোযনর সন্ধোন আবদ� প্রোরসতিোর সম্ভো্নোর দ্োর খুমল বদময়মে।

িীিন িলডর আমরা �া ি্সঝ রার িন্ ররল পাটন একটি গুরত্বপূরতু প্রোিক। এইিন্ অপান্থতুি প্রাডরর সন্ধাডন অন্ গ্রহ এিং রাডদর উপগ্রডহ ররল পাটনর 
অনস্ন্ধান একটি গুরুত্বপূরতু উডদ্শ্। বিগর িেরগুস্লডর মঙ্গলগ্রডহর পতৃডষ্ঠ ররল িডলর সম্ভাি্ টচনি খ্ঁডি পাওয়া নগডে। এই িিনা মঙ্গডল পাটন থাকা 
না-থাকার দীিতু বিরডকতু  নর্ন সরূে বদডয়ডে। মঙ্গডল এখন ররল পাটন আডে বকনা রার সপডক্ষ সাক্ষ্প্রমার টনডয় নিার রকতু  আডে। রডি এর সম্ভাি্ টচনি এই 
িাররার সমথতুন নদয় ন� নকাডনা এককাডল এখাডন সরল অর্িীি থাকডলও থাকডর পাডর। এখন �বদ মঙ্গডলর পতৃডষ্ঠর গেীডর ররল িল নথডক থাডক, রাহডল 
নসখাডন প্রাডরর অস্স্তত্বও সম্ভি।

১০.৩

পবৃথ্বীর অমনক চর�েো্োপন্ন পবরম্মশও দ্্সতিোর জ্ঁমচ থোকোর প্র�োর পোওয়ো গগময়মে।

অবিকাংশ িীি পতৃবথিীর পাবরডিবশক অিস্ার উপর টনেতু রশীল এিং সংডিদনশীল। রডি বকে্ চরমপন্ী প্রারসত্তা, এক্সসরিডমাফাইল, আডে �ারা চরমোিাপন্ 
পবরডিডশ িাস কডর। অথতুাৎ ন�খাডন কল্পনাও করা �ায়টন, নসখাডনও িীিন পল্বির হডয়ডে। রাপমারো, চাপ, বপ-এইচ ে্াল ্ও বিবকরর সম্াডরর একিা 
িড পবরসডর [িদল হডলও] এডদর বকে্ হয় না। এই িীিডদর সহনক্ষমরা খ্িই োডলা। এডদর অডনডকই মরুেূবম, নমরু অচেল, মহাসম্ডদ্র গেীররম 
অচেডল, েূ-ত্বডকর টনডচ ও এমনবক আডনেয়বগবরর মর চরম ও পরম পবরডিডশ িাস কডর। এডদর একটিডক এমনবক ে্াক্য়াডমর কস্ন্ডশডনও িাস করডর নদখা 
নগডে। এইসি িিনা অন্ গ্রহ ও উপগ্রডহ প্রাডরর সম্ভািনা সম্ডকতু  আমাডদর সরকতু  আশািাদডক উসডক নদয়। কারর এসি িায়গাডরও সাংিাসরক সি চরম 
পবরডিডশর নদখা নমডল।t 

১০.২

জসৌর্গমির বকেু প্রোকৃতিক উপগ্রমহ প্রোমরর উপমরোগবী অনকূুল শিবি  উপবস্ি।

নসৌরিগডরর দানিগ্রহগুস্লডক টিডর এমন অডনক উপগ্রহই আডে �াডদর িন িারািরর ও আডনেয়-সটরিয়রা রডয়ডে �া পান্থতুি গ্রডহর অনর্ূপ তিবশষ্্ 
টনডদতু শ কডর। িতৃহপেসরর িড উপগ্রহ ইউডরাপার র্ষাবরর পতৃডষ্ঠর টনডচ সম্ভির ররল সম্দ্ আডে। বিজ্ানীরা মডন কডরন, এই সম্ডদ্ সরল িীডির িন্ 
উপ�্ক্ত শরতু ািস্ল থাকা সম্ভি। শটনর িতৃহত্তম উপগ্রহ িাইিাডনও সরল িীিসত্তা থাকডর পাডর। কারর িাইিাডনর আডে িটিল তিি ন�ৌডগর সমতৃদ্ সম্ভার, িন 
িারািরর, পতৃডষ্ঠর ররল বমডথন এিং একটি অনক্সল্পর েূগেতু স্ পাটনর সম্দ্।

১০.৪
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আ�রো এখন পবৃথ্বী-সদশৃ গ্রহ শনোতিকরমরর কোেোকোযে চমল এমসযে।

িাহ্যগ্রহ টনরূপডরর পদ্সরসমূহডক রিমাগর সকূ্ষ ও পদ্সরিদ্ করা সম্ভি হডয়ডে এিং এখন পতৃবথিীর েডরর মডরা কম ের এিং এর ি্াসাডিতুর অনর্ূপ নোি 
সাইডির গ্রহ খ্ঁডি পািার নমািাম্টি নদাডডগাডায় আমরা নপৌডঁে নগটে। এখন প�তুন্ত আমাডদর এই সন্ধান নদবখডয়ডে ন� সডূ�তুর টনকিিরতু ী অচেডল প্রচ্র 
সংখ্ক িাহ্যগ্রহ আডে। এডদর অডনডকই রাডদর নক্ষডরের চারবদডক নসই রথাকবথর প্রারিান্ধি অচেডল নথডক নিাডর। সংজ্ানস্াডর, ন� গ্রহটি প্রারিান্ধি 
অচেডল থাডক, নসটি রার নক্ষরে নথডক ন� পবরমার রাপ গ্রহর কডর রা ঐ গ্রডহর পতৃডষ্ঠ পাটনডক ররল রাখডর �ডথষ্।

১০.৭

সরূবি েোডোও অনয নক্ষত্রমক যঘমর প্রচুর গ্রমহর সন্ধোন পোওয়ো জগমে, এমদরমক ্োহ্যগ্রহ ্মল।

স�ূতু োডা অন্ নক্ষডরে গ্রহ খ্ঁডি পািার পর নথডক আি প�তুন্ত কডয়ক হািার এডক্সাপ্লাডনি িা িাহ্যগ্রহ খ্ঁডি পাওয়া নগডে। নয়া িাহ্যগ্রডহর সংখ্া 
প্রসরটনয়রই সচূকীয় হাডর নিডড চডলডে। এখন আমরা সডূ�তুর টনকিস্ অচেডলর িাহ্যগ্রহগুস্লডক বিডলেষরও করডর পারটে।

১০.৫

্োহ্যগ্রহগুমলো অমনক দ্যচত্রযপরূবি হয় এ্ং প্রোয়ই এরো যন্স্ ্গৎ দিবর কমর।

িাহ্যগ্রহডদর নেৌর ও কক্ষীয় তিবশষ্্ িহু বিটচরে। এডদর কাডরার ের ি্িগ্রডহর মর, আিার কারুর ের িতৃহপেসরর কডয়ক গুর। এডদর ি্াসািতু কডয়কশ 
বকডলাবমিার নথডক শুরু কডর িতৃহপেসরর ি্াসাডিতুর কডয়ক গুর প�তুন্ত হডর পাডর। িাহ্যগ্রহডদর কক্ষীয় আিরতু ডনর সময়সীমা কডয়ক িন্টাও হডর পাডর 
(অর্ন্ত অল্প) এিং রাডদর কডক্ষর উৎডকন্্রেকরা নসৌরিগডর নদখা িূমডকর্গুডলার মর দীিতুও হডর পাডর। অবিকাংশ িাহ্যগ্রহ একটি সসডটিডমর অংশ বহডসডি 
থাডক, ন�খাডন রারা আডরা কডয়কটি গ্রহডক টনডয় একই নক্ষরেডক টিডর নিাডর।

১০.৬

অপান্থতুি ি্টদ্মত্তা সন্ধাডনর একটি উপায় হডলা এমন সংডকর খ্ঁডি নির করা �া জ্ার নকাডনা মহািাগসরক প্রপডচের দ্ারা প্রাকতৃ সরকোডি তরবর করা সম্ভি 
নয়। এই িরডনর সংডকর পদ্সরগরোডি অনস্ন্ধাডনর নাম হল ‘সাচতু  ফর এক্সরিাডিডরস্স্ট্রয়াল ইডন্টস্লডিসে’ (SETI)। এখন প�তুন্ত এমন নকাডনা সংডকর 
পাওয়া �ায়টন। রডি ‘নসটি’ আকাশ অনস্ন্ধান অি্াহর নরডখডে, �বদ পতৃবথিীর িাইডর িীমান সে্রার নকাডনা সরূে নমডল!

১০.৮ ব্জ্ঞোনবীরো অপোন্থবি্ ্ুযদ্ধ�তিোর সন্ধোন করমেন।
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আন্তিতু াসরক নপেস নটিশন নথডক দস্ক্ষর নকাবরয়া ও 
িাপাডনর কতৃ টরেম আডলা নদখা �াডে।

েবি নসৌিডন্ –   NASA

এই �হোব্মবে পবৃথ্বী আ�োমদর এক�োত্র 
্োসস্োন, এমক আ�োমদর রক্ষো করমিই হম্।
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আমলোক দষূর �োনষু, অনযোনয প্রোরবী এ্ং উতদ্মদর উপর প্রেো্ জিমল।

নকাটি িের িডর পতৃবথিীর অবিকাংশ প্রিাসরকূল কতৃ টরেম আডলার অনপ্বস্সরডরই তিিিমতু পালন কডরডে, এিং নসই সেসত্তডরই তদটনক িা তনশ সটরিয়রায় 
অে্স্ত হডয়ডে। বিদ্্ ৎ আবিষ্কাডরর পর নথডক কতৃ টরেম আডলার সহায়রায় মানষ্ রাডরর অন্ধকারডক অডনকিা দরূ কডর বদডয়ডে। এিা বকন্তু মারাত্মক আডলার 
দষূর িিাড্ছ এিং এিা পতৃবথিীর পবরডিশ, প্রারীডদর আচরর ও মানড্ষর স্াডস্্র ওপর বিরূপ প্রোি নফলডে। অবিকাংশ প্রাণরিগৎ বদিা ও তনশকালীন 
প্ািাডনতুর ওপর টনেতু রশীল। সারা দট্নয়া িড্ডই কতৃ টরেম আডলার দষূর িন্প্রারীর আচরডর বিরূপ প্রোি নফলডে। শারীরিতৃত্তীয় প্রটরিয়া নথডক শুরু কডর 
প্রিনন, বকংিা বদক-সডচরনা নথডক বশকার – সিরাডরই এই প্রোি পডা শুরু হডয়ডে। আমরাও অন্ধকারা্ছন্ আকাশ (োকতু  স্াই) হাবরডয় নফলটে, অথচ 
এিা টেল আমাডদর পূিতুসরূীডদর কাডে এক গুরুত্বপূরতু বিষয়। এমনবক অডনক শহর ও শহররলীডর রাডরর নিলা আকাশগঙ্গা োয়াপথই খ্ঁডি পাওয়া দষ্্কর 
হডয় পডডডে।

১১.১

পবৃথ্বীর কক্ষপমথ প্রচুর �োন্ সষৃ্ ্ ব্ি য ব্দয�োন।

মহাকাশ প্র�্সক্তর (নপেস নিকডনালস্ি) উন্সরর ফডল মানষ্ রডকডির সাহাড�্ নানাবিি িস্তুডক মহাশূডন্ উৎডক্ষপর কডরডে। নপেস এক্সডপ্লাডরশন �্ডগর 
শুরু নথডকই মহাশূডন্ মানি-সতৃষ্ কতৃ টরেম িিতু ্ নািকীয়োডি িতৃটদ্ নপডয়ডে, ন�মন রডকডির �ন্ত্রাংশ িা প্রডনা স্াডিলাইি। িরতু মাডন িানামডর, পতৃবথিীডক 
টিডর এই ম্হুডরতু  প্রায় ৫,০০,০০০ মানিসতৃষ্ কতৃ টরেম িিতু ্ ি্রডে। এডদরডক নপেস িাঙ্ক িডল। ন�ডহর্ এই িিতু ্গুডলা উচ্চ গসরডর চডল, রাই নকাডনা নডো�ান 
িা স্াডিলাইডির সাডথ এডদর সংিষতু গুরুরর ক্ষসরসািন করডর সক্ষম। আন্তিতু াসরক নপেস নটিশন এিং অন্ান্ মনষ্্ অসে�ারেী-িাহী নডো�াডনর িন্ 
ঝঁ্বক বিডশষোডি প্রড�াি্। মহাশূডন্র এসি িিতু ্ মটনির করা এিং প্রডনা স্াডিলাইি ও োঙা �ন্ত্রাংশ সংগ্রহ করার প্র�্সক্ত উদ্ািন এখন গুরুত্বপূরতু 
গডিষরার বিষয়।

১১.২

�হোশমূনয সম্ভো্য ব্পজ্জনক ্স্তুস�ূমহর উপর আ�রো ন্র রোখযে।

নসৌরিগৎ সতৃসষ্র প্রাক্াডল নিগবঠর গ্রহসমূডহর সাডথ অডপক্ষাকতৃ র ক্্ষদ্কায় গ্রহার্-সদতৃশ িস্তুর সাডথ সপ্্রচ্র সংিষতু িডিডে। পতৃবথিী পতৃডষ্ঠ দতৃশ্মান বিপ্ল 
সংখ্ক নরিিার এিং চাঁডদর ি্ডক দতৃশ্মান অসংখ্ খানাখদি এ কথা প্রমার কডর ন� এ িরডনর সংিষতু (ইমপ্াক্ট) করিা বিপজ্জনক হডর পাডর। প্রায় সাডড 
েয় নকাটি িের আডগ একিা িড গ্রহার্র সাডথ পতৃবথিীর সংিডষতুর ফডল উডডর-অক্ষম োইডনাসরসহ অন্ান্ িহু সংখ্ক প্রিাসরর বিলস্প্ত িডি িডল বিশ্বাস 
করা হয়। রডি এিা টনডয় এখনও প্রচ্র গডিষরা ও বিরকতু  চলমান আডে। �বদও এডরা িড মারোর একটি সংিষতু ইদাটনংকাডল িিার সম্ভািনা খ্িই কম, বকন্তু 
রি্ পতৃবথিীস্ িীিডনর প্রসর হুমবক হডর পাডর এমন সকল নি্াসরষ্কডক নিরদাবরডর রাখািা খ্িই িরুবর। আগামী কডয়ক িেডর, এক বকডলাবমিার িা রার 
নচডয় িড সম্ভাি্ ঝঁ্বকপূরতু গ্রহার্ডদর সকলডকই টচবনির করা সম্ভি হডি। এই কািটি করডি নিরদাবর কা�তুরিম চালাডনা বিসেন্ নপেস এডিস্সে, মানমন্দির ও 
অন্ান্ প্রসরষ্ঠান। এখন প�তুন্ত টচবনির গ্রহার্ডদর নকাডনাটিই পতৃবথিীর সাডথ সাংিন্ষতুক নয়।

১১.৩
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জ্যোতির ব্িজ্ঞোন আ�োমদর একযি অননয �হো্োগতিক দতৃষ্েঙ্গবী জদয়, রো পবৃথ্বীর নোগবরক 
বহমসম্ আ�োমদরমক ঐকয্দ্ধ কমর জিোমল।

পতৃবথিীর সকল মানষ্ একই আকাডশর টনডচ িাস কডর এিং ব্রহ্াণ্ড বিষডয় গেীর োিনার অবিকারী। মহাশূন্ নথডক নরালা িহু েবিডরই ‘ব্ ্মাডিতুল’ বহডসডি 
নদখাডনা পতৃবথিী নামক গ্রহটির হৃদয়গ্রাহী টচরে আমাডদর সািতুিনীন এই নপেসবশপটির বিষডয় গেীর অনি্ািন বশবখডয়ডে। ওপর নথডক নদখডল বিসেন্ 
নদডশর মি্কার সীমাডরখাও দরূ হডয় �ায়। েডয়িার-২ িা ক্াসসটনর মডরা নডো�ান নথডক নরালা েবি আমাডদর ি্ঝডর নশখায় ‘টনষ্প্রে নীলাে বিদিট্ি’ 
আসডল এই মহাবিডশ্বর বিশালডত্বর কাডে টনেক একিা কণরকামারে!

১১.৭

�োনমুষর কোরবিকলোপ দ্োরো ্ল্োয়ু এ্ং ্োয়ু�ন্ডল ্যোপকেোম্ প্রেোব্ি হয়।

আমাডদর িায়্মণ্ডলটি না থাকডল পতৃবথিী -১৮° নসস্ন্টডগ্রে গড রাপমারোর একটি র্ষাবরর গ্রডহ পবররর হডি। বকন্তু িারাডস থাকা বগ্রনহাউি গ্াসগুস্ল 
েূপতৃষ্ঠ নথডক টনগতুর রাপডক আংবশক নশাষর কডর ননয়, এিং এই রাপডক আিার েূপতৃডষ্ঠর বদডকই নফরর পাবঠডয় বদডয় পতৃবথিীডক িাসড�াগ্ রাডখ। বকন্তু 
মানড্ষর নানা কা�তুকলাপ িারাডস প্রিান বগ্রনহাউি গ্াসসমূডহর পবরমার েীষর িাটডডয় বদডয়ডে। এিা পতৃবথিীর শসক্ত িাডিডি একরকম অবস্সরশীলরা 
তরবর কডর। এইসি গ্াস নিডড বগডয় অসরবরক্ত শসক্তডক পতৃবথিীডরই আিডক রাখডে এিং গড রাপমারো িাটডডয় বদড্ছ। এই িাডসর শসক্তডক অন্ান্ 
প্রাকতৃ সরক সসডটিডমর সাহাড�্ পতৃবথিী বিবকরর কডর খালাস করডর পারডে না। এিাই শসক্তর োরসাম্হীনরা তরবর করডে, ফডল তিবশ্বক িলিায়্ প্ািানতু 
িদডল �াড্ছ �া শসক্তর িন্টডনর উপর সংডিদনশীল।

১১.৫

আ�োমদর গ্রহযির সংরক্ষমর একযি দ্ববেক দতৃষ্েঙ্গবী প্রময়ো্ন।

প্রসরটি মানষ্ই এই গ্রডহর একিন িাসসদিা। দাটয়ত্ব এিং রত্তািিায়ডনর তিবশ্বক িাররা আমাডদরডক ি্ঝডর সাহা�্ কডর ন�, আমরা প্রডর্ডকই, দলগর 
বকংিা এককোডি, সটরিয় হডয় তিবশ্বক সমস্াগুডলার সমািান করডর সক্ষম। আমাডদর উত্তরসরূীডদর িন্ এই পতৃবথিীডক আমাডদর সংরক্ষর করডরই হডি। 
এই ম্হুডরতু , এই মহাবিডশ্ব পতৃবথিী একমারে গ্রহ �া প্রারিারডর টনশ্শ্চরোডি সক্ষম।

১১.৬

পবৃথ্বীর পবরম্মশর উপর �োনমুষর গুরুত্বপরূবি প্রেো্ রময়মে।

বশল্পায়ন আি্টনক সমাডির িন্ অডনক সব্িিা িডয় আনডলও পতৃবথিীর পবরডিডশর িন্ মারাত্মক ক্ষসরর কাররও হডয়ডে। নদী, সাগর ও িায়্মণ্ডডলর দষূর 
ও টেফডরডটিডশডনর মাি্ডম আমরা পতৃবথিীর িীিডনর িন্ অরীি প্রডয়ািনীয় টনমতুল িায়্, খাদ্ ও পাটনর উৎসগুডলার ক্ষসরসািন করটে। প্রচ্র সংখ্ক 
প্রিাসরর বিলস্প্তর কারর িটিডয়ডে মানিসে্রা। এখনও মূল্িান খটনি ও প্রডয়ািনীয় জ্বালানী উৎডসর সন্ধাডন মানষ্ সংকিাপন্ পবরডিডশ খননকা�তু 
চালাড্ছ। মানিসতৃষ্ িলিায়্ পবরিরতু ন (তিবশ্বক উষ্ণায়ন) আমাডদর পবরডিশডক িতৃহৎ পবরসডর প্রোবির করডে এিং এর ফডল আমাডদরডক এিং অন্ান্ 
প্রিাসরডকও ঝঁ্বকর ম্ডখ নফলডে।

১১.৪
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