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তুমি মি িখনও হাসপাতালেএক্স-লর পরীক্ষা িমরলয়ল া? 1896 সালে, এি জাি ্ান পদার্ ্মবজ্ঞানী, ডাব্েু. মস. ররন্টলজন, 

এক্স-লর বযবহার িলর, িানুলের হালের  মব তুলে সবাইলি অবাি িলর মদলয়ম লেন | মতমন তখন সলবিাত্র মনর্ি্ন র্যন্ত্র 

দ্বারা মনর্ত্ এই নতুন ধরলের রশ্মি আমবষ্কার িলরম লেন এবং তালদর নাি ররলখম লেন এক্স-লর। তালদর উচ্চ রেদন 

ক্ষিতার িারলে এই রশ্মি অনায়ালস জীবলদলহর িাংস পেশী, অমতক্রি িলর র্যায় | তার ঠিি পলরই এঠি জানা রর্ল  রর্য, 

এক্স রর-র অতযামধি বযবহার রদলহর ক্ষমত িরলত পালর | 
 

এিই ব র, এি ফরামস মবজ্ঞানী, এ. এইচ. রবিালরে, রদখলেন রর্য এিঠি ইউলরমনয়াি রর্যৌর্ও এি রহসযিয় রশ্মি মনিঃসরে 

িলর | আশ্চর্ যভাবে, তারা কাগবের মবযে দিবে প্রলবশ িরলত পালর এবং এিঠি আব াকদিবের দিল্মবক উলমাচন কবর 

পর্ৌগটির ছদে তৈদর করবৈ োবর|  ইউলরমনয়াি পেবক োওো এই রশ্মিরও ববমশষ্ট্য এক্স-লর পেবক োওো এই রশ্মির মৈনই 

দকন্তু ৈাবির মবযে োে যকে আবছ । 
 

জাি ্ামনলত মস শ্মিড্ি এবং ১৮৯৮ সালে ফ্রালে পমদর িুমর , পোদরোম পেবকও এই রশ্মির দনগ যমন আদেষ্কার করব ন । এই 

রহসযজনি ঘিনাঠিলি "লতজশ্মিয়তা" নাম রদওয়া হব া  | এর পেবক পমদর িুমর আমবষ্কার িরলেন ররমডয়াি |  এর ের 

পেবক রতজশ্মিয় র্লবেোর জনয ররমডয়াি বযবহৃত হলত শুরু হব া,  িারে এর তীব্র মবমিরে ইউলরমনয়াি পেবক িলয়ি 

হাজার গুে রবমশ শশ্মিশােী | 
 

মবজ্ঞানীরা মতন প্রিার মবমিরে মচমিত িলরম লেন: যনাত্মক আযান র্ুক্ত আল্ফ া কণা, ঋণাত্মক আযান র্কু্ত দেিা কণা এেং 

আযানহীন গামা রশ্মি। ১৯০৩ সালে, পমদর িুমর , সালর্ তার স্বািী দেবের িুমর এবং রবিালরে, পদার্ ্মবজ্ঞালন রনালবে 

পুরষ্কার পেব ন । এছাড়াও, পমদর িুমরলি ১৯১১ সালে রসায়লন রনালবে েুরস্কাবর েূমেত িরা হলয়ম ে | 
 

এক্স পর এেং অনোনে দকছু দনদিযষ্ট যরবণর দেদকরণ এখন নানান দিদকৎসা পেবে েেেহৃৈ হবে, পর্মন শরীবরর দভৈবরর 

েরীো ও কোন্সাবরর দিদকৎসা ইৈোদি । র্দি না শরীবরর  উের দেদকরণ ৈীব্রৈা  কব ার ভাবে দনেন্ত্রণ  করা হে, ৈাহব  

এই দেদকরণ েদৈকারক হবৈ োবর।   
 

ররমডয়াি দনবে পমদর িুমরর র্যুর্ান্তিারী আমবষ্কার েরেৈীকাব  িহািাশ রর্লি আগৈ মবমিরে আদেষ্কাবর সাহার্ে কবরদছ  

| এই িহাজার্মতি রশ্মি , অমিয়ান পদার্ ্মবদ মে . এফ . রহস আমবষ্কার িলরম লেন | র্যমদও িহাজার্মতি রশ্মির উচ্চ 

অনুপ্রলবশ ক্ষিতা রলয়ল , তারা মানুবের শরীবরর েদৈসাযণ করবৈ োবর না কারণ েৃদেেীর োেুমণ্ডব  ৈারা পস  শশ্মক্ত 

হাদরবে পিব  | অবশয োেুমণ্ডব র বাইলর িহাজার্মতি রশ্মি নলোচারীলদর জনয েদৈকারক | তালদর ক্ষমতির প্রোব 

রর্লি নলোচারীলদর রক্ষা করা প্রবোেন হবে েবর |  
 

এখন, িহাজার্মতি রশ্মি মি? এই েুশ্মিকাে, ৈার উত্তর পেবৈ আপনার বনু্ধ রিাে এবং মিরুলবালি সহায়তা িরুন। 

 

এক্স রশ্মি  - মহাজাগতিক রশ্মির পতরবারররই সদসয 



  

কু্ষদ্র এবং আশ্চর্য 
কণিকা মহাকাশ 
পেণিয়ে েণৃিবীয়ে 
এয়ে পে ৌঁছয়ে | 

এিা 
মহাজাগণেক িণি 

আর েঃ  বাহ্ ! 
আমি পেরে পেমি 
| 

 পিাবট কুকুি 
'ণমরুয়বা' 

তুই মি পেখমিস 
মিরুরবা?  

 

িহাজােমতি 
 মি | 

এই ণবজ্ঞান পেমী 
পময়েটিি নাম 
'পমাল' 

১ 



 

িহাজােমতি  মি? শুরে পবশ 
প ািাঞ্চি  লােরি | এবা  
মি তাহরল আি া িহািাশ 
ভ্রিরে যামি? 

 

    পিারেই ো |  
 আমি পতা সািােয এি 
মশক্ষার্থী িহািাশযাে চালি 
| িহািাশ ভ্রিে অরেি  
. .   উন্নত িাজ | 

আিা | তাহরল 
এই িহাজােমতি 
 মি মি? 

 তুমি মজজ্ঞাসা ি ারত, আমি  
খুমশ হলাি | িহাজােমতি  মি 
অতযন্ত কু্ষদ্র িো মেরে তত ী | এই 
িোগুমল এি মিমলমিোর   এি  . 
.  লক্ষক োটি ভারে  এি ভাে| 

এই িোগুমল এত পিাে পয 
সাধা ে িােুরে  পচারখ এগুমল 
পেখাই যাে ো | অবশয আমি 
আিা  অসাধা ে পচাখ মেরে 
এগুমল পেখরত োই | 

 

ওই, আবা  ও 
আিাে মেরে িজা 
ি রত শুরু 
ি রলা| 

 

এো পিারেই ঠিি 
হরি ো, মিরুরবা| 
আমিও িহাজােমতি 
 মি পেখরত  
  চাই | 

এই এখারে  
এরলা িহাজােমতি  মি |   

  আ  এখারেও | 

 

মি 
মব মিি  ! 

 

 এবা  আমি মেরে 
আিারে  মবজ্ঞাে 
মশক্ষিরি মজজ্ঞাসা িম | 

 

      পহেঃ  
    পহেঃ  
   পহেঃ  
   পহেঃ 

ণিক ণিক  
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মশক্ষি িশাে, 
আমি আেো  
সাহাযয চাই | 

তুমি িহা-
জােমতি  মি 
পেখরত চাও? হযাাঁ, পয  

পিারো প্রিার | 

িহাজােমতি  মি   
িোগুমল ভাই ারস   
পর্থরিও পিাে, তাই খামল পচারখ  
তারে  পেখা যাে ো,……  
মিন্তু আিা  িারি এিো উোে . . 
.                  আরি| 

চরলা,আি া পিঘ-িক্ষ মেরে 
এিো ে ীক্ষা ি া  পচষ্টা 
িম | এো িহাজােমতি  মি  
এিো সংসুচি মহসারব িাজ 
ি রত োর | 

পিঘ-
িক্ষ??? 

ো-রু-উ-উ-ে, আমি 
জােতাি আেমে পেখারত 
ো রবে | 
 

এ  জেয উেি ে যা 
লােরব, তা হরলা, 
ইর্থােল,ড্রাই আইস, 
এিো বীিা , তুরলা 
আ  প্লামষ্টি-এ  
এিো পিাড়ি | 
 

প্রর্থরি ইর্থােরল তুরলা 
পি ভারলা ির  মভমজরে 
বীিার   মভতর  
 ারখা| বীিার    
িুখোরি প্লামষ্টি পিাড়ি 
মেরে ভারলা ির  বন্ধ  
.   ির .... 

     এিো  বা   
বযান্ড মেরে আেরি োও| 
এবা  বীিা োরি ঠান্ডা 
ি া  জেয ড্রাই আইস 
এ  উে  প রখ োও| 
 

ঠঙ ঠঙ 

সতিক তা : ড্রাই আইস পি খবু সাবধারে বযবহা  ি রত হরব | এটি স াসম  ভারব স্পশক ি রব ো 
| 

 

৩ 



  

  ঘ  অন্ধিা  ির  োও 
এবং বীিার   িরধয ততম  
বাষ্প পিরঘ  উে  পজা ারলা 
আরলা পেরলা| বাষ্প পিঘরি .  
সাবধারে মে ীক্ষে ির া,   
.    তুমি পেখরব .... 
 

বাহ্  

আণিব্বাে , এই 
চমক টা ণকভায়ব 
হয়লা? 

ওোই মিল 
িহাজােমতি  মি  
িো  েমতের্থ, যা 
আিারে  এই বীিার   
িরধয মেরে পেরলা | 
 

বাহ্, আমি 
িহাজােমতি  মি 
পেরখমি ....িারে 
তা  েমতের্থ | 
 

এি স্কটিশ েোর্থকমবজ্ঞােী, 
মস. টি. আ . উইলসে 
প্রর্থি এই পিঘ-িক্ষ ি া  
ির্থা ভারবে | ১৯২৭ সারল 
উমে পোরবল েু স্কা  োে| 
 

হ ম ম 

তা  এই েম িল্পো 
অতযন্ত স ল এবং 
সুমেমিকত |  
 

৪ 



  

প্ররতযি পসরিরন্ড প্রাে 
১৪০ টি িহাজােমতি 
 মি িমেিা পতািা  
েড়া  পেমবরল েড়রি | 
 

ওহ , তা  
িারে? 
 আমি পতা 

স্পষ্ট পেখরত 
োমি | 

িহাজােমতি  মি  
েুর া বযাো ো মি? 
 

েইু ধ রে  িহাজােমতি  মি 
আরি, সূর্য থেক  আসো  
িহাজােমতি  মি এবং নক্ষত্রপুঞ্জ 
থেক  আসো িহাজােমতি  মি| 

সূর্য থেক  আসো  
িহাজােমতি  মি, তোকের 
সৃমষ্ট  িরেি ঘন্টা  িরধযই 
েৃমর্থবীরত এরস পে াঁিে | 
 

অেয মেরি, নক্ষত্রপুঞ্জ থেক  
আসো িহাজােমতি  মি 
সুো রোভা অঞ্চরল সৃমষ্ট হে...  
 
 

  এবং তোকের সৃমষ্ট  এি 
পিাটি বির  ও পবমশ সিে 
ভ্রিরে  ে  তা া েৃমর্থবীরত  
    এরস পে াঁিে | 
 

প্রাে আরলাি েমতরত 
তা া েৃমর্থবীরত এরস 
আঘোত  কর | 
 

৫ 



 

আমি জামে,  
আি া যমে এই  
ে ীক্ষা ঘর   বাইর  িম , 

ো, এই  মি িমেিা অোোরস ঘর   িরধয 
ঢুরি েড়রত োর , তাই বাইর  পেরল পবমশ 
তা তিয হরব ো| এ া অোোরস, িাটি,মসরিন্ট  

এিেমি আিারে  শ ীর      
িরধয মেরেও চরল পযরত   

   োর  | 
 

পোমাি 
জানা উণচে  
     ণছল | 
 

আমাি ময়ন আয়ছ, 
মহাজাগণেক িণি 
একেকাি ণবণকিি 
| 
 

মচন্তা ি া  মিছ্িু পেই| 
যরতাক্ষে আি া েৃমর্থবীরত 
আমি, এ া আিারে  
পিারো ক্ষমত ি রত 
ো রব ো | 
 

ওেে, বাাঁচা 
পেরলা | 
 

তাহরল আি া িহাজােমতি 
 মি  আর া পবমশ িো 
পেখরত োরবা, তাই ো? 

৬ 



 

িহাজােমতি  মি মি 
মেরে ততম ? এরে  
িরধয পিাে িমেিা 
র্থারি? 

বমহিকহািাশ পর্থরি পয 
িহাজােমতি  মি আরস, 
তারি বলা হে প্রার্থমিি 
িহাজােমতি  মি, আ  
তা   অমধিাংশ পপ্রােে 
িমেিা 

এ া েমৃর্থবীরত বােিুণ্ডরল  
সারর্থ সংঘরেক পররবরতয ত 
িহাজােমতি  মিরত 
রূোন্তম ত হে | 

বুঝরত পের মি | 
েৃমর্থবীরত িহাজােমতি 
 মি হরলা শমিিে 
পপ্রােে দ্বা া উৎেন্ন 
অমতসুক্ষ িমেিা | 
 

োিণমক 
মহাজাগণেক িণি 

গামা িণি 

োইওন 

ণমউওন 

ইয়লক্ট্রন 

পরিবরতি ত   
মহাজাগণেক িণি 

৭ 



  

এিেি ঠিি| এগুমল 
সুক্ষ মিন্তু অমতশে 
শমিশালী | 
 

অমতশে শমিশালী 
িারে ঠিি িতো? 

এিো সাধা ে উোহ ে পেওো 
যাি, পতািারে  বামড়রত আ  
ইসু্করল পয ফু্লর ারসন্ট বামত পেরখা 

 তা  শমি  সরে  
িহাজােমতি  মি  তুলো  

ি া যাি | 
 

ফু্লওর ারসন্ট বামত  িরধয, এিটি 
ে িােু উরেমজত অবস্থা পর্থরি 
তা  সাধা ে অবস্থাে প্রতযাবতক ে 
িারল, তা  অমতম ি শমি 
আরলারি  আিার  মেেকত হে| 
 

এই শণিি মান 
২ ইয়লক্ট্রন 
পভাল্ট | 
 

আ   
িহাজােমতি 
 মি  িো  
শমি হে.... 
 

১০০ পকাটি 
ইয়লক্ট্রন পভাল্ট | 

ইইইইইই , 
আিারে  যমে এই 
িো আঘাত 
ির …. 

তাহরল আি া 
প্রচণ্ড ভারব 
তমড়তাহত হরবা| 

 

োড়াও, আমি 
িখরো এিে 
আেুরে িো  
ির্থা শুমেমে | 

পিে পিউ 
এরে  মবেরে 
সতিক  হে ো? 
 

৮ 



 

িহাজােমতি  মি অবশযই 
উচ্চ শমিশালী |  
মিন্তু তারে  সংখযা অতযন্ত 
িি | 

েৃমর্থবী  আেতরে  মহসারব, 
যতগুমল িহাজােমতি  মি 
িমেিা েৃমর্থবীরত পে াঁিরি , 
তা  সংখযা এত িি পয 
তা া আিারে  প্রভামবত 
ির  ো | 
 

এো ঠিি পযে এিে ভাবা 
পয,বেকা  এি মবন্দু জরল 
আিারে  োেীে জরল  সব 
ঘােমত েূ ে হরে যারব| 
 

ওহ! বুঝলিু, এ 
পতা সমতয ভীেেই 
েেেয | 
 

িহাজােমতি  মি েমৃর্থবীরত 
িাযকতভারব শমিহীে | 
আমি পভরবমিলাি পয ওই 
শমি মেরে ও া মিিু 
ি রত ো রব | 
 

তুমি ঠিি  
  বরলরিা,  

পিাল| 
 

এ া এরতা ে ূ পর্থরি 
এখারে আরস, মিন্তু 
পিারো িারজ আরস 
ো ? 
 

ওরে রি  
উরেক্ষা ি রলই হে| 
এ া পতা েৃমর্থবীরত 
অোহুত অমতমর্থ | 

এটা   পকায়না 
িাণেকো নে  
 

৯ 



 

এরতা তাড়াতামড় মসদ্ধান্ত 
মেরে পেরলা ো | এ া 
অরেি ভারবই আিারে  
উেিার  লারে | 

পসমি ? 
    মিভারব? 

িহাজােমতি  মি  
মিউওে োর্থর   িধয 
প্রাে ১ মিরলামিো  
প্ররবশ ি রত োর  | 

    আ  জােরত োম   
  আরেেমেম   মভতর  
িযােিা  অবস্থা সম্পরিক | 
 

িহাজােমতি  মি  বযবহার  
আি া চাাঁে আ  িেরল  
েৃষ্ঠতরল  মেরচ জরল  
অেুসন্ধারে  জেয অধযেে 
ি রত োম  | 
 

মি মবস্মেি  !! আমি 
িখরো এিে ির্থা মচন্তা 
িম মে | 
 

তারে  এই তবমশরষ্ট  
সাহাযয মেরে আি া 
ইমজরে  মে ামিরে  
মভতর   আিা  সম্বরন্ধ 
েরবেো ি রত োম ...... 
 

১০ 



 

আমি আশাবােী পয 
এই িহাজােমতি  মি 
ভমবেযরত আর া 
অরেি িারজ বযবহা  
হরব .....  
 

আ  তা  সরে 
িহাজােমতি  মি 
মবেরে েরবেো  
আর া অগ্রেমত হরব | 
 

 

শুরে িরে হরি 
বমহিকহািাশ পর্থরি 
োঠারো পিারো 
সংরিতবাতক া  আি া 
োরঠাদ্ধা  ি রত 
ো রবা | 
 

িহািাশ পর্থরি 
োঠারো বাতক া....... 
 পস পতা োরুে 
প ািাঞ্চি  | 
 

আমি মেশ্চই 
িহাজােমতি  মি 
ধ রত ো রবা ..... 
তুমি পতা ব্রহ্মারন্ড  
বাতক াবহ | 

আহা পিাল , তুমি 
যমে সমতযই তা ি রত 
ো রত | তা া পতা 
পতািা  শ ীর   িরধয 
মেরেই প্রবামহত হরে 
যারি | 
 

১১ 



  

- আমি িহাজার্মতি রশ্মি সম্পলি ্জানলত 

মবলশে আগ্রহী| প্রর্িত, িহাজার্মতি রশ্মি িত 

উচ্চশশ্মির হলত পালর? 

- িহাজার্মতি রশ্মির শশ্মি, অনযানয প্রািৃমতি 

মবমিরলের রর্লি ১০০০ গুন্ রবমশ | অমত 

উচ্চশশ্মির িহাজার্মতি রশ্মির রক্ষলত্র িখলনা 

িখলনা এর শশ্মি ১০ েক্ষ রিাঠি গুন্ হলত পালর |  

 

- বাপ রর, রিার্া রর্লি এরা এলতা উচ্চ শশ্মি 

পায়? 

- খুব োলো প্রশ্ন, রিাে | িহাজার্মতি রশ্মি, 

অনযানয িোর সলে ধারাবামহি সংঘলে ্ এই শশ্মি 

আহরে িলর| 

 

- এরা আলস রিার্া রর্লি? 

- এলদর সৃঠষ্ট্ হয় সূলর্য ্, দলূরর রিালনা তারায় বা 

সুদরূ রিালনা নক্ষত্রপুলে | আবার, রসৌর প্রজ্জ্বেন 

বা তারিা মবলফারে রর্লিও এলদর সৃঠষ্ট্ হয় |  

 

- এলদর মি রদখা র্যায়? এলদর রং, আিার বা র্ন্ধ 

ই বা রিিন? 

- আমি রতা এলদর রদখলত পাই | মিন্তু রং বা 

র্ন্ধিা ঠিি জানা রনই | অন্তত এলদর রিালনা 

সুস্বাদু খাবালরর িলতা র্ন্ধ রতা এলদর  রিালিই 

রনই | 

 

- িহাজার্মতি রশ্মি অতযন্ত কু্ষদ্র িমেিা | 

অেুবীক্ষে র্যন্ত্র মদলয়ও এলদর রদখা র্যায় না | 

রিালনা রং বা র্ন্ধও এলদর রনই | রিঘ িক্ষ বা 

ক্লাউড রচম্বার নািি র্যলন্ত্রর সাহালর্যয 

িহাজার্মতি রশ্মি দৃশযিান িরা রর্যলত পালর | 

এরা িহািাশ রর্লি প্রায় আলোলির র্মতর সিান 

রবলর্ পৃমর্বীলত এলস পেল  | 

 

- এরা মি চা াঁদ আর িেে গ্রহলতও এলস পেল ? 

- মনশ্চই | িেলের এিঠি ক্ষীে বায়ুিণ্ডে আল  | 

আর রসই িারলে িলন িরা হয়, চা াঁলদর তুেনায় 

িেলে প্রায় অলধি্ িহাজার্মতি রশ্মির িো 

রপৌৌঁ য় | িহািালশ ভ্রিেরত িানেুলদর জনয 

িহাজার্মতি রশ্মি ক্ষমতির হলত পালর | মিন্তু 

আিার িলন হয়, রতািার জলনয তা নয়, তাই না 

মিরুলবা?  

মহাজাগণেক  িণি ণক? 
- হাঁ  হাঁ  বাবা, আমি রতা এইোলবই বতরী|  
 

- তুই োর্যবান, মিরুলবা | মিোলব, িহাজার্মতি 

রশ্মির সাহালর্যয িেলে ও চা াঁলদ জে রখা াঁজা হলে, 

তা আিালদর এিিু বেলবন, িশায়? 

 

- িহাজার্মতি রশ্মি িেে ও চা াঁলদর পৃলে প্রায় 

৪০ রসনঠিমিিার পর্যন্্ত প্রলবশ িলর রপৌৌঁল  রর্যলত 

পালর পৃেতলের নীলচ র্ািা বরলফর িাল  | এই 

িোগুমে হাইলরালজন মনউমক্লয়াস দ্বারা 

প্রমতফমেত হয়, ঠিি মবমেয়াড ্বলের িতন | আর 

আিালদর তখন িৃমত্তি উপগ্রলহর িাধযলি এই 

প্রমতফমেত িোগুমে িাপলেই হলব | পর্খাবন 

হাইলরালজন দ্বারা প্রমতফমেত িোগুমের সংখযা 

রবমশ, আিরা তালিই, জে র্ািার সম্ভাবনািয় 

জায়র্া মহসালব মচমিত িরলত পামর| 
 

- মিন্তু অশ্মক্সলজন? জে (H2O) রতা হাইলরালজন 

(H2) আর অশ্মক্সলজন (O2)এর রর্যৌর্ | মিোলব 

রবাঝা র্যালব রর্য রসখালন অশ্মক্সলজন ও  আল ? 

- োলো প্রশ্ন | জলের উপমিমত প্রিান িরার 

জনয, রর্যখালন প্রমতফমেত িহাজার্মতি রশ্মির 

িান রবমশ, রর্যিন চা াঁলদর রিরুঅঞ্চলে, আিালদর 

রখাদাই িরলত হলব |  

- সূলর্যর্ িলতা, পৃমর্বীও মি িহাজার্মতি রশ্মি 

মনিঃসরে িলর? র্যমদ আমি চা াঁলদ র্যাই, তাহলে মি 

এই প্রলশ্নর উত্তর পাওয়া র্যালব? 

- পৃমর্বীর প্রস্তরোর্ রর্লি মবিীে ্ িহাজার্মতি 

রশ্মির শশ্মি এলতাই িি রর্য তা বায়িুণ্ডলেই 

রশামেত হলয় র্যায় | অনযমদলি, রিরুপ্রো রর্লি 

মনিঃসৃত মনম্ন শশ্মির র্ািা এবং এক্স রশ্মি চা াঁদ 

রর্লি িাপা সম্ভব িারে এলদর মনিঃসরে হয় 

উপমর বায়ুিণ্ডলের ক্ষীে অংলশ | এলদর শশ্মি 

এলতাই িি রর্য এলদরলি িহাজার্মতি রশ্মি বো 

র্যায় না | বরং এলদর "পামর্ব্ রশ্মি" বো রর্যলত 

পালর | 

 

- "পামর্ব্ রশ্মি  ?! দারুন রতা ! !  

- আমি রচষ্ট্া িরলবা আিার িিক্্ষিতা বামেলয় 

চা াঁদ পর্যন্্ত রর্যলত, র্যালত আমি আিার মনলজর 

রচালখ "পামর্ব্ রশ্মি" রদখলত পাই | 

১২ 



 

সাধারেত পাহালের উপর িহাজার্মতি  রশ্মির পমরিাপ 

িরা হয় | রিন োবনা রতা ? িারে পৃমর্বী বায়ুিণ্ডে দ্বারা 

আবৃত | 
 

এি ফরামস মবজ্ঞানী মব. পাস্কাে বায়ুিণ্ডলের চাপ 

সম্পমিত্  গুরুত্বপূে ্ আমবষ্কার িলরন | বায়ুিণ্ডলের  

চালপর এিি, রহক্টাপাস্কাে, ওনার নাি অনুসালরই হলয়ল  

| ১ রহক্টাপাস্কাে সিান ১০০ পাস্কাে |  রতািরা হয়লতা 

রিমেমেশলন আবহাওয়ার পূব ্াোলস বেলত শুলন  রর্য 

ঘূমেঝ্লের বায়ুিণ্ডেীয় চাপ ৯১০ রহক্টাপাস্কাে | তার িালন 

এিা এিিা শশ্মিশােী ঘূমেঝ্ে | এই ঘূমেঝ্লের রিলে 

বায়ুিণ্ডেীয় চাপ সাধারে বায়ুিণ্ডেীয় চালপর রর্লি ১০% 

িি োবক | 
 

পাহালের চূোয়, বায়ুিণ্ডেীয় চাপ, এর রর্লিও িি হয় | 

উদাহরে স্বরূপ, সিুদ্রতলের ২৭৭০ মিিার উপলর িাউন্ট 

নমরিুোর চূোয়  আিালদর রর্য রসৌর-মনউট্রন দরূবীক্ষে 

র্যন্ত্র আল , রসখালন বায়ুিণ্ডেীয় চাপ সিুদ্র তলের চালপর 

রর্লি ২৫% িি | িাউন্ট  ফুশ্মজর চূোয় এই চাপ ৬০% 

িি |  
 

বমেমেয়ার চািেতায়া পর্যল্বক্ষে রিে সিুদ্রতলের 

৫২৫০ মিিার উপলর অবমিত | রসখানিার বায়রু ঘনত্ব  

সিুদ্রতলের রর্লি অলধি্ | রতািরা র্যমদ িখলনা 

অমের্যাত্রীলদর িাউন্ট এোলরস্ট-এ চোর মেমডও রদলখ 

র্ালিা, তাহলে রতািরা সহলজই বঝুলত পারলব এলতা ক্ষীে 

বাতালস িানুলের র্ািা িত িষ্ট্ির | 

 
 

 

র্ে উেয়ি র্াই,েে পবণশ ণশখয়ে োই 

মিন্তু, এই ক্ষীে বাতাস িহাজার্মতি  রশ্মি 

পর্যল্বক্ষলনর জনয সুমবধাজনি, িারে অনযর্ায়  

তা বায়ুিণ্ডলে রশামেত হলয় র্যায় | বায়ুিণ্ডেীয় 

োলরর ২০০ গ্রাি/ঘনলসনঠিমিিার পমরবতন্, 

িহাজার্মতি রশ্মির মবমিরলে ১০ গুন্ পমরবতন্ 

িরলত পালর | অর্ ্াৎ, এিই র্যন্ত্র দ্বারা িাউন্ট  

চািেতায়ার তুেনায় িাউন্ট নমরিুোর পর্যল্বক্ষে 

রিলের িহাজার্মতি রশ্মির সংখযা  ১০ গুন্ িি 

হলত পালর | রসই সলে এিই র্যন্ত্র বযবহার িরলে, 

িাউন্ট  চািেতায়ার র্েনায় সঠিিতা অলনি 

রবমশ হলব | 
 

এবার বুঝলে, রিন র্যত উচ্চতায় র্যাই, তত রবমশ 

িহাজার্মতি রশ্মি সম্পলি ্মশখলত পাই? 

 

  

িাউন্ট নমরিুোর চূোয়  রসৌর-মনউট্রন দরূবীক্ষে র্যন্ত্র 

 

চািেতায়া পর্যল্বক্ষে রিে 



 

 
CAWSS: A SCOSTEP Program 2004-2008 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

েূর্য ও েণৃিবীি েণিণলে েয়েি আবহাওো ও জলবাে ু
(CAWSES) 

CAWSES হরলা SCOSTEP প্ররযামজত এিটি আন্তজক ামতি িাযকক্রি| 
িহািাশ ও তা  েম রবশ এবং আিারে  জীবে ও সিারজ তা  
প্রভারব  বযাোর  আিারে  পবাধ উরেখরযােয ভারব উন্নত  ি া  
লরক্ষয এটি স্থামেত হে| CAWSES এ  প্রধাে িাযকাবলী হরলা, এই 
পবাধ অজক রে গুরুত্বেূেক েযকরবক্ষে, িরেল ততম  ও তত্ব েঠরে 
আন্তজক ামতি িাযকাবলী সম্পােরে সাহাযয ি া| পসই সরে উন্নত ও 
উন্নেেশীল পেশগুমল  তবজ্ঞামেিরে  এই িারজ মবজমড়ত ি া ও সিল 
স্তর   মশক্ষার্থীরে  মশক্ষা  সুরযাে প্রোে ি া| CAWSES  এ  
িাযকালে িামিক ে  যুি ারে  বস্টে, িযাসাচুরসেস-এ অবমস্থত বস্টে 
মবশ্বমবেযালরে|  CAWSES  এ  মবজ্ঞাে মবেেি চা টি  িূল প্রসে 
িমবরত পেখারো আরি| 
http://www.bu.edu/cawses/ 

http://www.ngdc.noaa.gov/stp/SCOSTEP/scostep.html 

 

L 
       পোলাি পটয়িণিোল এনভােিনয়মন্ট লযাবয়িটণি 

(STEL) নায়গাো ণবশ্বণবদ্যালে 
জাোরে STEL  েম চামলত হে আন্তেঃ-মবশ্বমবেযালে সিবাে েদ্ধমত দ্বা া| 
এ  উরেশয, জাোরে এবং অেযােয পেরশ  মবমভন্ন মবশ্বমবেযালে ও 
প্রমতষ্ঠারে  সহরযামেতাে, পস  -রভ ি তরে  েঠে ও েম বতক রে  উে  
েরবেোরি আর া উন্নীত ি া | এই  েরবেোো  চা টি মবভারে ভাে 
ি া: বােুিণ্ডলীে েম রবশ, আরোরোরেম ি ও পচ ম্বিীে েম রবশ, 
পহমলওরেম ি েম রবশ এবং সিমিত েঠে  মবভাে |  মজওরস্পস ম সাচক  
পসন্টা ও, পয র্থ েরবেো প্রিল্পগুমল সিিে ও উন্নীত ি া  উরেরশয,  
এই েরবেোোর   সরে সংসৃষ্ট | পেশবযােী মবেযস্ত এ  সাতটি িােিমন্দ  
ও েযকরবক্ষে পিরে, মবমভন্ন পভ ত ও  াসােমেি সত্ত্বা , ভুস্থলমভমেি 
েযকরবক্ষে ি া হে |  
http://www.stelab.nagoya-u.ac.jp/ 

 

হাোনন : ম ওক্যয  মবশ্বমবেযালে পর্থরি 
েোর্থকমবেযাে  স্নাতি হাোেে এিরযারে এি 
পলখি ও িােুক মেস্ট | মবজ্ঞাে ও িমম্পউো -
পেিস এ তা  েভী  বুযৎেমে  মভমেরত মতমে 
মবমভন্ন জেমপ্রে েমিিাে প্রচু  ধা াবামহি-এ 
তা  অবোে প রখরিে | তা  সািঞ্জসযেেূক 
মলখমে তশলীরত প্রতযমক্ষত তা  মবজ্ঞারে  প্রমত 
ভারলাবাসা আজ সবকজেমবমেত | 
http://www.hayanon.jp/ 

 

পকায় ায়মা পনা কাগাকু (য়ছাটয়দ্ি জনয ণবজ্ঞান) : 
পসইবুন্দ মশেিশা প্রিাশো সংস্থা দ্বা া প্রিামশত, 
পিারোরিা পো িাোক্য, পিােরে  জেয প্রিামশত 
এিটি িামসি েমিিা | ১৯২৪ সারল প্রিামশত এ  
প্রর্থি সংস্ক রে  পর্থরিই এই েমিিাটি মবজ্ঞাে মশক্ষা  
েম রেবাে মেরোমজত | এই েমিিাে, তেেমন্দে 
জীবরে মবজ্ঞােমভমেি ঘেো পর্থরি শুরু ির  
সাম্প্রমতিতি েরবেো মবেে, ইতযামে মবজ্ঞারে  
মবমভন্ন মেি তুরল ধ া হে | 
http://www.seibundo.net/ 

 


