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অনুবাদ    রজত আচার্যয্ 

 



 

নরওয়ে দেয়ের অসয় ো েহয়রর কোয়ে ১৮৭২ সোয়  আমোর জন্ম 

| যখন আমম খুব দেোট মে োম, তখন দেয়কই সুয়মরু অমিযোয়নর 

বই পয়ে, আমম দমরু অমিযোয়নর প্রমত উদু্বদ্ধ হয়ে পয়েমে োম | 

এমন অমিযোয়নর জনয দয কষ্ট সয়হযর েরকোর হে, তোর জয়নয 

আমম প্রমেক্ষণ মনয়েমে োম আর দসই সয়ে জোহোজ চো োয়নোও 

মেয়খ মনয়েমে োম | এই িোয়ব আমম িমবষ্যয়তর অমিযোয়নর জনয 

ততমর হয়েমে োম | বে হয়ে যখন আমম অসয় ো মবশ্বমবেযো য়ে 

ডোক্তোমর েোত্র মহসোয়ব দযোগ মে োম, তখনও আমোর দেোটয়ব োকোর 

এই ইচ্ছোয়ক আমম মন দেয়ক েোমেমন |  ১৮৯৭ সোয়  আমম 

দব মজেোন কুয়মরু অমিযোয়নর সেী হয়েমে োম, অমিজ্ঞতো সঞ্চে 

করোর জনয | 

আমুন্ডসেসের একটি বার্ত া 
(দরোনোল্ড এয়ে য়েট গ্রোম্নিং আমুন্ডয়সন : ১৮৭২ - ১৯২৮ ) 

 

এর পর আমম উত্তর দমরু অমিযোয়নর জনয পমরকল্পনো করয়ত  োগ োম আর এই কোরয়ণ দনোরওেোন অমিযোত্রী ও দনোয়ব  

পুরস্কোর প্রোপক এফ. নোনয়সয়নর কোে দেয়ক তোর মবখযোত 'ফ্র্যোম' জোহোজটি মকেুমেয়নর জনয দচয়ে মন োম |  সুতরোিং, যখন 

আমম শুন োম দয আয়মমরকোর অমিযোত্রী আর. মপেোরী ৬ই এমপ্র , ১৯০৯ সোয়  উত্তর দমরু দপ ৌঁয়ে দগয়েন , তখন আমোর 

ময়নর অবস্থো মক হয় ো, তো দতোমরো সহয়জই বুঝয়তই পোরয়েো | তোই তখন আমম আমোর গন্তবয পমরবতত ন কয়র েমক্ষণ 

দমরুয়ত যোবোর পমরকল্পনো কর োম | আর আমোর এই ইচ্ছোর কেো আমম জোমনয়ে মে োম মেটিে অমিযোত্রী আর. স্কটয়ক, মযমন 

তখন েমক্ষণ দমরু উপ য়ক্ষ যোত্রো শুরু করমেয় ন | 

৫০টি কুকুয়রর টোনো দেজ গোমেয়ত আমোয়ের ে , িীষ্ণ প্রমতকূ  আবহোওেো অবজ্ঞো কয়র দমরুর উয়েয়েয এমগয়ে দযয়ত 

 োগয় ো | দসখোয়ন গ্রীষ্মকোয়  তোপমোত্রো েোয়ক -৩০ মডগ্রী দসমিয়গ্রড | দসইসয়ে দমরুর িেোনক তুষ্োরঝে | দফরোর 

সময়ের জনয আমরো পয়ের মোয়ঝ মোয়ঝ আমোয়ের রসয়ের িোন্ডোর ততমর কয়র এমগয়ে দযয়ত  োগ োম | ১৯১১ সোয় র 

মডয়সম্বর মোয়সর ১৪ তোমরখ, দেষ্ পযতন্ত আমরো েমক্ষণ দমরুয়ত দপ ৌঁয়ে দগ োম ! দমরুর সঠিক অবস্থোন পমরমোয়পর জনয 

দসখোয়ন নরওয়ের একটি পতোকো পুৌঁয়ত আমরো আবোর ঘয়র দফরোর উয়েয়েয রওনো মে োম | 

আিোটিত কোর দপেুঈন 

উত্তর দমরুয়ত দমরুিোলু্লয়কর গজত ন 

"আমুন্ডয়সন - স্কট েমক্ষণ দমরু দেেন" নী-আয় সুন্দ-এ বোেুযোন দনোের করোর 

দতোরণ 
শেষ পৃষ্ঠায় ধারাবদ্ধ 



 

বিজ্ঞানপ্রেমী ছ াট্ট ছমপ্রে 

ছমাল আর তার ছরািট কুকুর 

বমরুপ্রিা চপ্রলপ্র  দবিণ ছমরুর 

বদপ্রক | 

আমরা এখন ছকাথাে, 

বমরুপ্রিা? 

আমরা োে দবিণ          

ছমরুর কাপ্র  ছ  ৌঁপ্র  ছেব  |  

 

উফফ, বক ভীষণ 

তুষারঝড় | 

 

বকন্তু আবম বক ু ছদখপ্রত  াচ্ছি না |  

 

১ 



 

দদতয 

আবকবনকু  . . 

.        আসপ্র  |          

.          (বিড়বিড়) 

এখন 

ছকাথাে, 

বমরুপ্রিা? 

ছতামরা উপ্রে 

 প্রড়প্র া ছদখব  |  

 

ছকমন আপ্র া 

ছতামরা ? 

 

ছতামরা এন্টার্টিকার সযওো 

ছেশন-এ | 

সযওো ছেশন  

আমরা পেররছি | 

আমরা পেষ ের্ যন্ত 

পে ৌঁরি পেছি  | 

 

     ছকাথাে?   

আমরা ছকাথাে? 

যখন আবম আমার তুষারযান 

চালাচ্ছিলাম, ছতামাপ্রদরপ্রক আবম 

িরপ্রফর উ র  প্রর থাকপ্রত ছদবখ ||  

ছতামাপ্রদর ছক 

র্েক সমে উদ্ধার 

করা হপ্রেপ্র  | 

ছতামাপ্রদর জানা উবচত 

ছয এখাপ্রন িাইপ্রর থাকা 

খুিই বি জ্জনক | 

আবম যখন উপ্রড় আসব লাম, 

চার াপ্রশ শুধু সাদা আর সাদা 

ছদখব লাম | আবম ভীষণ ভে 

ছ প্রে ছেব লাম | আর আমার 

বক ু মপ্রন ছনই | 

ছতামরা [প ায়াইট 

আউট]  এর মপ্রধয  প্রর 

বেপ্রেব প্রল| এই অিস্থাে 

…….. 

…..বিস্তীণ ি তুষার আর 

আপ্রলার চমপ্রক, দৃর্ি 

আর বদশাজ্ঞান দইুই 

ছলা   াে |  

 

 
বকন্তু, সযওো 

ছেশন বক? 

 ছতামার জানা 

উবচত !! 
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ছতামরা কথা ছথপ্রক 

আসপ্র া?  

ছতামাপ্রদর িািা-মা  

জাপ্রনন ছতামরা 

এখাপ্রন? 

- যা:, আমার 

ছযাোপ্রযাে যন্ত্র 

খারা  হপ্রে ছেপ্র  

ছদখব  | 

 

এখাপ্রন 

 ািবলক ছফান 

ছকাথাে  াপ্রিা? 

বকন্তু আমার 

কাপ্র  ছয 

কপ্রেন ছনই| 

 
ছতামার জা াপ্রনর 

সপ্রে ইন্টারপ্রনট- এ  

ছযাোপ্রযাে করপ্রত 

 াপ্ররা|  

ছতামার িািা-

মাপ্রক একটা  -

ইপ্রমইল  াোপ্রত 

 াপ্ররা  

িাহ,্ আ নার 

এখাপ্রন 

ইন্টারপ্রনট-এর 

সুবিধা রপ্রেপ্র  | 

এখন ছকাথাে, 

বমরুপ্রিা? 

যাই ছহাক, আবম 

ভািব লাম যবদ এখাপ্রন 

একটু খািার বক ু  াওো 

ছযত | 

এখন ছকাথাে, বমরুপ্রিা? 

আমাপ্রদর 

ভীষণ বখপ্রদ 

ছ প্রেপ্র  | 

এখন 

ছকাথাে, 

বমরুপ্রিা? 

হযা াঁ, হযা াঁ, 

একটু  প্ররই 

খািার 

আসপ্র  | 

হুররর, 

এন্টার্টযকার 

খাবার | 

ছদখা যাক বক আপ্র  এপ্রত | 

ওমা , ছতমন বিপ্রশষত্ব ছতা  

.      বক ু ছদখব  না .... 

যবদও তার 

ছিবশর ভােই 

র্টপ্রনর োন্ডা 

জমাপ্রনা খািার | 

 

আমরা এখাপ্রন 

অপ্রনক ধরপ্রণর খািার 

 াই……, 

আ বন বক 

এন্টার্টিকাে 

থাপ্রকন? 

না, আবম এখাপ্রন 

শুধু েপ্রিষণার 

জনয আব  | 

 

 

ওহ,, তারা বনশ্চই এখন 

দুচ্ছশ্চন্তা করপ্র ন | 

বমরুপ্রিা, এখুবন মাপ্রের 

সপ্রে ছযাোপ্রযাে কর | 
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আয়রো মনমেত ষ্টিোয়ব ব য়  , 

আমরো দমরু অঞ্চ  মনয়ে 

অধ্যেন করমে | 

 

শমরু অঞ্চল? 

 

১৯৫৭ দেয়ক ১৯৫৮ পযতন্ত চ ো আন্তজত োমতক 

িূপ্রোকৃমতক বয়ষ্ত, সুয়মরু ও কুয়মরু অঞ্চয় র 

উপর গয়বষ্ণোর ময়ধ্য মেয়ে জোপোয়ন দমরু 

অঞ্চয় র গয়বষ্ণো শুরু হে | 

 

৬৫.৫° উত্তর দেয়ক উত্তর 

দমরু পযতন্ত সুয়মরু অঞ্চ  | 

আর ৬৫.৫° েমক্ষণ দেয়ক 

েমক্ষণ দমরু পযতন্ত হয় ো 

কুয়মরু অঞ্চ | 

 

এটো হয় ো 

সুয়মরু অঞ্চ | 

 

আর এইখোয়ন 

কুয়মরু 

অঞ্চ  | 

 

অয়েম েো, চীন, নরওয়ে, মোমকত ন যুক্তরোষ্ট্র 

এবিং দগ্রট মেয়টন এই অঞ্চয়  প্রেম 

গয়বষ্ণোগোর স্থোপন কয়র পযতয়বক্ষন শুরু 

কয়র |  

 

...এই দেেয়নর 

নোমকরণ করো 

হে 'সযওেো'| 

 

এই বের তো মে  

'সযওেো' যুয়গর ৩২ তম  

বষ্ত | দসই কোরয়ণ… 

 

জোপোয়নর প্রেম কুয়মরু 

অমিযোয়নর সমে ২৯ 

জোনুেোরী , ১৯৫৭ এই 

সযওেো দেেন শুরু হে| 

 

তোরপর, ১৯৬১ সোয় র 

এিোটিত ক সমি, আিোটিত কোে 

তবজ্ঞোমনক পযতয়বক্ষয়ণর 

বযোপোয়র আন্তজত োমতক 

সহয়যোমগতো বৃমদ্ধ করয় ো| 

 

পৃমেবীর মবমিন্ন দেয়ের মবজ্ঞোনীরো এই আিোটিত কোে, 

আবহোওেো মবজ্ঞোন, দমরুপ্রিো, িূয়চ ম্বকত্ব, িূকম্পন 

মবেযো ইতযোমে মনয়ে গয়বষ্ণোে দযোগেোন কয়রয়েন | 

ওনোরো বুয়ঝয়েন দয সকয় র সহয়যোগী প্রয়চষ্টোয়তই 

দমরু পযতয়বক্ষয়নর দসরো ফ োফ  পোওেো যোয়ব | 

 

আন্তজিাবতক ভূোকৃবতক িপ্রষ ি, 

সুপ্রমরু অঞ্চপ্রল সভালিাপ্রডিও 

সহপ্রযাবেতামূলক  য িপ্রিিন চালাপ্রনা 

হে | 

 

যবদও এই সমে, জা ান 

এপ্রত অংশগ্রহণ কপ্রর বন 
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অনযানয অঞ্চপ্রলর তুলনাে ছমরু 

অঞ্চপ্রলর বক ু অননয দিবশিয . . .                

আপ্র  | 

 
 ৃবথিীর চার াপ্রশ রপ্রেপ্র  

তার ভূপ্রচ ম্বকীে ছিত্র| 

 ৃবথিীটা র্েক ছযন একটা  

.          বিশাল চুম্বক| 

 

তার র তারা ছমরু 

অঞ্চপ্রলর উ র  ৃবথিীর 

িােুমণ্ডপ্রল এপ্রস সৃর্ি 

কপ্রর ছমরুেভার | 

 

দিদুযবতন আধানযুক্ত কবণকারা 

এখাপ্রন জমাবেত হে | 

 

 ৃবথিীর ছচ ম্বকীে 

ছিপ্রত্রর আকার, ছস র 

িােুর কারপ্রণ বিকৃত 

হপ্রে যাে | 

 

এই নাপ্রমই আমরা 

ছমরু অঞ্চলপ্রক .  . 

.         ডাবক | 

 

ব্রহ্মাণ্ডসলাসকর 

জাোলা 

 

আমরা তাই এই ছমরু 

অঞ্চপ্রলর মপ্রধয বদপ্রেই সমস্ত 

ব্রহ্মাণ্ডপ্রলাপ্রকর দশ িন  াই | 

 

ও , দারুন 

প া এটা | 

 

ছশাপ্রনা ছমাল, এখাপ্রন 

ছদপ্রখা এন্টার্টিকার 

মানবচত্র | 

 

এখোয়ন জোপোনয়ক দগো োমপ রয়ে 

দেখোয়নো হয়েয়ে, আেোতোিং 

তু নো করোর জনয | এিোটিত কো 

আমোয়ের দেয়ের দেয়ক অয়নক 

দবমে বে | 

 

আমরা এখাসে, 

েযওয়া শেেসে | 
প্রোে সমস্ত মহোয়েেটোই বরফ 

আর তুষ্োয়র ঢোকো…. 

এটো মবষ্মেকর | 

 

আপ্রজিবন্টনার 

বদপ্রক 

মডয়সপেন দ্বীপ 

দবিণ আবিকার 

বদপ্রক 

অপ্রেবলোর 

বদপ্রক 

ছ াল অফ 

ইনএপ্রেবসবিবলর্ট 

দি য়গোম ক েমক্ষণ দমরু 

িূয়চ ম্বকীে েমক্ষণ দমরু  

১৯৯৯ 

১৯০৯ 

দচ ম্বকীে েমক্ষণ দমরু 
৫ 



 

আমম েমক্ষণ দমরুয়ত 

দযয়ত চোই | 

 

ওই সোমুমিক পোমখগুয় ো 

এিোটিত ক ক্রী , সু্কইড আর 

মোে খোে | 

 

প্রচুর অযোয়ডম  দপিংগুইন 

আমোয়ের এই দেেয়নর 

কোেোকোমে বোস কয়র | 

 

দেয়খো !! 

দপিংগুইন !! 

 

আমম বুয়ঝমে | আমোয়ক েক্ত 

কয়র ধ্রুন মেোে | তুমমও 

ধ্য়রো দমো  | 

 

? 

ঐখোয়ন দকোয়নো 

বরফ দনই | 

 

এখোয়ন দকোয়নো গোে দনই, 

মকন্তু দযখোয়ন তুষ্োর বো বরফ 

দনই, দসখোয়ন েযোও ো আর 

জ জ উমিে দেখো যোে | 

 

আমুন্ডয়সন অয়নক কষ্ট সহয কয়র 

এখোয়ন এয়স দপ ৌঁয়েমেয় ন | 

এই আমরো েমক্ষণ দমরু 

দত দপ ৌঁয়ে দগমে | 

 

মকন্তু আমোর ময়তো 'সুপোর-

ডুপোর' দরোবয়টর কোয়ে, 

এই কোজ দতো খুব দসোজো|  

 

আঃ, এটো হয় ো 

পযতটকয়ের জনয বোনোয়নো 

আনুষ্ঠোমনক েমক্ষণ দমরু | 

 

প্রকৃত েমক্ষণ দমরু, 

বরয়ফর প্রবোয়হর 

সয়ে ধ্ীয়র ধ্ীয়র 

পমরবমতত ত হয়ত 

েোয়ক | 

 

৬ 



 

১. দি য়গোম ক েমক্ষণ দমরু - পৃমেবীর 

আবতত য়নর অক্ষ দরখো িূপৃয়ষ্ঠর এই মবনু্দয়ত 

দেে কয়র | 

 

প্রয়তযক দমরু অঞ্চয়  

মতনটি কয়র দমরু রয়েয়ে | 

 

৩. দচ ম্বকীে েমক্ষণ দমরু - দয 

মবনু্দয়ত কম্পোয়সর ে োকো উ ম্ব 

িোয়ব েোয়ক | 

 

২. িূয়চ ম্বকীে েমক্ষণ দমরু - িূয়চ ম্বকীে 

মদ্বয়মরুর অক্ষ দরখো িূপৃয়ষ্ঠর এই মবনু্দয়ত 

দেে কয়র | 

 

এই দমরু দেখয়ত দেখয়ত 

আমম দতো ঠোন্ডোে জয়ম যোমচ্ছ | 

 

আমম জোনতোমই নো দয মতন মতনয়ট 

দমরু রয়েয়ে | 

 

৭ 



 

এিোটিত ক উপদ্বীয়পর প্রোয়ন্ত, 

'মডয়সপেন দ্বীয়পর' তীয়রর কোয়ে তুমম 

স্নোন ও করয়ত পোয়রো | 

 

ক ক কী ??!? 

 

এবোর , সুয়মরু অঞ্চয়  

দগয়  দকমন হে? 

 

উফ, মক দয িোয় ো 

 োগয়ে | 

 

চসলা, েুসমরু অঞ্চসল 

েভালবার্ত -এ যাওয়া যাক | 

 

মিৎসয়বয়গতন হয় ো 

সিো বোডত  দ্বীয়পর 

সবয়চয়ে বে দ্বীপ | এই 

জোেগোটো দমরুপ্রিো 

দেখোর জনয মবখযোত | 

 

সিো বোডত  এিোটিত কোর 

ময়তো নে, এই জোেগোটো 

নরওয়ে দেয়ের অধ্ীয়ন | 

 
এখোয়ন অয়নক মোনুষ্ 

আর েহর দেখয়ত পোয়ব | 

 

আবোর, অনয দেে দেয়ক এখোয়ন 

আসোও েক্ত বযোপোর নে | 

এিোটিত কোে মকন্তু তো নে| 

 

হোৌঁ , দবে িোয় ো হে, 

এটো আমোর উপর 

দেয়ে েোও | 

 

৮ 



 

সূয়যতর চোরপোয়ে পৃমেবীর 

আবতত য়নর কক্ষতয় র 

সোয়পয়ক্ষ তোর ঘূণতন অক্ষ 

২৩.৫° দকোয়ণ দহয়  রয়েয়ে 

| 

এর কোরয়ণ দমরু অঞ্চয়  

একমেয়ন কখয়নো মবনো 

সূযতোয় োয়ক আবোর কখয়নো 

মবনো অিকোয়র কোয়ট | 

 

যখন এখোয়ন মধ্যরোয়তও 

সূযত আস্ত যোে নো, …… 
… আমরো দেখো পোই 

'মধ্যরোয়তর সূযত' দক | 

আবোর যখন সোরোমেন 

সূয়যতোেে হে নো …… 

 

…… আমরো পোই 

'দমরু রোমত্র' | 

 

এখোয়ন মক সকো  বো 

মবয়ক  বয়  মকেু দনই? 

 

মধ্যরোয়তর সূযত 

 

……… ………. …….. আস্ত যোে নো, শুধু্ 

মেগন্ত ধ্য়র সরয়ত 

েোয়ক | 

 

দস দতো তুমম 

প্রয়তযক েুটির 

মেনই কয়রো | 

 

তখন আমম আমম 

যতক্ষন ইচ্ছো ঘুয়মোয়ত  

.       পোমর | 

 

মবপরীতিোয়ব, দমরু 

রোমত্রর সমে, সূয়যতোেে 

হেই নো | 

 

৯ 



 

আমম ঠোন্ডোে 

কোৌঁ পমে | 

 

সুয়মরু অঞ্চয়  মকন্তু দমরু 

িো ুক আয়ে | দতোমরো 

সোবধ্োয়ন দেয়কো | 

 

সমতয তোই 

নোমক? 

 

সুয়মরু অঞ্চয় র 

তোপমোত্রো এিোটিত কোর 

দেয়ক সোমোনয দবমে | 

ওহ, আমোর বয়  

দেওেো উমচত দয,   
তোও, আমম চোরপোে 

দেখয়ত চোই|  চ  

দর মমরুয়বো |  

 

উভয় শেসেই এটা 

নেদারুে ঠান্ডা | 

 

দসখোয়ন সুয়মরুর জোনুেোমরর 

েীয়ত তোপমোত্রো হে -৩০° 

দস. | 

 

এিোটিত কোে জু োই মোয়সর েীয়ত 

তোপমোন েোয়ক প্রোে  -৭০° দস. |  

যমেও আমরো এিোটিত কোে 

দকোয়নো মবপজ্জনক পশুর 

সমু্মখীন হেমন... 

১০ 



 

আমরো মনরোপয়ে 

েোকোর জনয যয়েষ্ট 

উঁচুয়ত আমে | 

 

ওফ আমম ঠোন্ডোে জয়ম 

যোমচ্ছ| আমম গরম গরম 

নুড স দখয়ত চোই | 

 

….. জীব ও উমিে সম্পয়কত  

আমোয়ের আয়রো অয়নক মকেু 

জোনোর আয়ে | 

 

এই দমরু অঞ্চয় র 

আবহোওেো, দমরুপ্রিো…… 
শমরু অঞ্চল 

জাদুময় জায়গা | 

পৃমেবীর সমস্ত বরয়ফর 

৯৯% রয়েয়ে এই দমরু 

অঞ্চয়  | 

 

এিোটিত কোর ময়তো এখোয়নও 

আমম খোম  তুষ্োর আর বরফ 

দেখয়ত পোমচ্ছ | 

 

হযোয়চো, 
দবে বোচোরো, 

দতোমরো দযমন 

চোইয়ব | 

 

শমরু অঞ্চল শদসখ শমাল আর 

নমরুসবা নবস্মসয় নবমুগ্ধ হসয় 

রইসলা | 

 ১১ 



 

- আঃ, আপমন খুব িোয় ো সমে এয়সয়েন, মোেোর মেোে।  

আমম এখুমন খবয়র পে োম দয পৃমেবীর দমরু অঞ্চয়  বরয়ফর 

পমরমোন ক্রমে কময়ে।  তোই আমম সুয়মরু ও কুয়মরু সম্পয়কত  

আয়রো মবস্তোমরত জোনয়ত চোই।  

- ৬৬.৫  মডগ্রী উত্তর দেয়ক উত্তর দমরু পযতন্ত মবসৃ্তত সুয়মরু 

অঞ্চ  | ওপর মেয়ক কুয়মরু অঞ্চ  রয়েয়ে ৬৬.৫ মডগ্রী 

েমক্ষণ দেয়ক েমক্ষণ দমরু পযতন্ত | উত্তর দমরুর অবস্থোন 

রয়েয়ে সমুয়ির ময়ধ্য যোর চোরধ্োর মঘয়র রয়েয়ে উত্তর 

ইউয়রোপ , কোনোডো, গ্রীন যোণ্ড এবিং রোমেেো |  অনযমেয়ক 

েমক্ষণ দমরু রয়েয়ে তুষ্োর মহোয়েে আন্তমরক মমধ্যখোয়ন | 

এিোটিত কো দক মঘয়র রয়েয়ে প্রেোন্ত মহোসোগর, অত োমন্তক 

মহোসোগর ও িোরত মহোসোগর |  

- আমম শুয়নমে, এিোটিত কোে জোপোয়নর মসওেো দেেয়ন  ১৯৫৭ 

দেয়ক আবহোওেো মবজ্ঞোন, দমরুপ্রিো, িূয়চ ম্বকীে ও িূকম্প 

মবেযো মনয়ে গয়বষ্ণো চ য়ে | এটো মক সমতয? 

- একেম সমতয | এখন দেয়ক দয েীঘতয়মেোমে পযতয়বক্ষন দ্বোরো 

দয তেয পোওেো যোে, তো মহোকোে ও জ বোেু পমরবতত য়নর 

গয়বষ্ণোে অতযন্ত গুরুত্বপূণত | বতত মোয়ন এিোটিত কোে দয 

ওয়জোন পযতয়বক্ষণ করো হে, তো সকয় র দৃমষ্ট আকষ্তণ কয়রয়ে 

|  

- ওয়র বোবো !! তোহয়  দতো দসখোয়ন সক য়ক -৭০* দস 

তোপমোত্রোে কোজ করয়ত হয়েয়ে |  

- দয দকোয়নো মধ্য বো  মনম্ন অক্ষোিংয়ের স্থোয়নর তু নোে, এই 

স্থোয়নর সিংগৃমহত তেয অয়নক দবমে মনিুত   |  তো েোেোও, 

এখোনকোর আন্তস্থয বরয়ফর নমুনো দেয়ক প্রোে ৮  ক্ষ বেয়রর 

তোপমোত্রো পমরবতত য়নর সম্পয়কত  জোনো দযয়ত পোয়র | পৃমেবীর 

তোপমোত্রোর এই গুরুত্বপূণত নমে আমোয়ের তবমশ্বক উষ্মোেোনয়ক 

বুঝয়ত ও তোর প্রেময়ন সোহোযয কয়র |  

- এবোর তোহয়  আমোয়ক দমরুপ্রিোর সম্পয়কত  মকেু ব ুন | 

মহোকোে দেয়ক, একই সমে দুই দমরুয়ত মক দমরুপ্রিো দেখো 

দযয়ত পোয়র ?  

- হোৌঁ  , মনশ্চই পোয়র | তুমম যমে তু নো কয়রো, তোহয়  দেখয়ব 

দয এই দুই দমরুর দমরুপ্রিোর সমপত  গমত দুই মবপরীত মেয়ক 

|  

 

- ওহ, িীষ্ণ দগো য়ময়  বযোপোর | দুই দমরুয়ত আর দকোয়নো 

পোেতকয আয়ে মক ? 

- মনশ্চই, আয়রো অয়নক পোেতকয রয়েয়ে | দযমন ধ্য়রো 

মহমশে  আর মহমবোয়হর আেতন | এিোটিত কোর মকেু মকেু  

মহমশে  জোপোয়নর মেয়কোকু দ্বীয়পর আেতয়নর সমোন 

(১৮৩০০ বগত মকমম) | যমেও তোরো যত মবষু্বয়রখোর মেয়ক 

এয়গোয়ত েোয়ক, জয় র উষ্মতোে, গয়  অদৃেয হয়ে যোে | তো 

েোেো, দুই দমরুয়ত দেখো দময়  মিন্ন প্রজোমতর প্রোণীর | 

- আমম দতো িোয় োবোমস দপিংগুইন দেখয়ত | 

- এই দপেুইনরো গ্রীষ্মকোয়  ( মডয়সম্বর - জোনুেোরী ) মসওেো 

দেেয়নর কোয়ে বোসো বোনোে আর মডম পোয়ে | তোরপর তোরো 

চয়  যোে উত্তর মেয়ক |   যখন তোরো এক সোমরয়ত হোৌঁ টয়ত 

েোয়ক তখন দস দৃেয দেখোর ময়তো হে | অনযমেয়ক, উত্তর 

দমরুয়ত, দতোমোয়ের সতকত  েোকয়ত হয়ব দমরু িোলু্লয়কর 

দেয়ক |  

- দমরু অঞ্চয় র মোনুয়ষ্রো মকিোয়ব েোয়ক ? 

- সুয়মরু গয়বষ্ণো দকন্দ্র গুম  েহয়রর কোয়ে েোকোর েরুন, 

দসখোনকোর দ োয়করো টিমি দেখয়ত পোে, ইিোরয়নট বযবহোর 

করয়ত পোয়র | তোয়ের দরোজকোর জীবন, আমোয়ের দেয়ক 

মবয়েষ্ আ োেো নে | মকন্তু, এিোটিত কোে, গয়বষ্ণো দকন্দ্র গুম  

দ োকো ে দেয়ক অয়নক দূয়র | দসখোয়ন দটম িেন দেখো 

যোে নো | দযোগোয়যোগ বযবস্থো  মনিত রেী  দবতোর দটম য়ফোন 

আর দবতোর দটম গ্রোয়ফর উপর | মকন্তু এই সব যন্ত্রও সঠিক 

িোয়ব কোজ কয়র নো, যখন দমরুপ্রিো তমেৎচুম্বকীে তরয়ের 

প্রচ ন বযোহত কয়র | সোম্প্রমতক কোয় , উপগ্রহর মোধ্যয়ম 

ইিোরয়নট বযবহোর কয়র দযোগোয়যোগ স্থোপন করো সম্ভব | মবমিন্ন 

রকয়মর খোবোর এখোয়ন দপ ৌঁয়ে দেওেো হে | এই সব খোবোর 

ঠিক দতোমরো যো খোও দসইরকমই | মকন্তু এখোয়ন দেেয়নর 

বোইয়র রয়েয়ে মবমিন্ন মবপে, দযমন সোিংঘোমতক ঠোন্ডো, বরয়ফর 

গিীর ফোট  বো দমরুর বরফ ঝে | 

 - তো সয়ত্বও আমম িমবষ্যয়ত দমরু অমিযোয়ন দযয়ত চোই | 

চ  মমরুয়বো, আমরো তোর জয়নয এখন দেয়কই তোর প্রমেক্ষণ 

শুরু কমর |  

- যো ব য়বন, বস | 

পমরু  অঞ্চল  ছক ? 



 

কযোয়েন  স্কয়টর ে  যোত্রো করমেয় ন দেোট দঘোেোে টোনো আর যন্ত্রচোম ত দেয়জ | মকন্তু তোর সবকটি দঘোেো এই আবহোওেোে মোরো 

যোওেোে আর গোমরসো যন্ত্র মবক  হয়ে যোবোর ফয় , তোয়েরয়ক মনয়জয়েরই গোমেগুম  দটয়ন মনয়ে দযয়ত হে | এর ফয়  অতযন্ত কোমহ  

অবস্থোয়ত, আমোর প্রোে এক মোস পর, তোরো েমক্ষণ দমরুয়ত দপোৌঁ েয়ত পোয়রন | মকন্তু দুিত োগয বেতঃ, অসুস্থ েরীর আর প্রমতকূ  

আবহোওেোর কোরয়ণ  দফরোর পয়ে তোয়ের েয় র সকয় ই মোরো যোন | আমম খুমে দয, ১৯৫৬ সোয় র নয়িম্বর মোয়স, আয়মমরকোনরো 

এিোটিত কোে তোয়ের ঘোৌঁ টি ততমর কয়র, তোর নোম দেে আমোয়ের দুজয়নরই নোয়ম, "আমুন্ডয়সন - স্কট েমক্ষণ দমরু দেেন" | 

েমক্ষণ দমরু অমিযোয়নর পর আমোর পরবতী  ক্ষয হে উত্তর দমরু অমিযোন | ১৯২৬ সোয়  আমম "দনোরয়গ" নোমক মবমোয়ন আকত টিক 

মহোসোগর অমতক্রম কয়র প্রেম বযমক্ত হই মযমন উত্তর ও েমক্ষণ দুই দমরুয়তই পেোপতন কয়রন | তোরপর, ১৯২৮ সোয় র জুন মোয়স, 

ইতো ীে অমিযোত্রী ইউ. দনোমবয় , মযমন আমোর সয়ে উত্তর দমরু দপ ৌঁয়েমেয় ন, মতমন উত্তর দমরুয়তই অনয এক অমিযোয়ন মগয়ে হোমরয়ে 

যোন | আমম ঠিক কমর তোর উদ্ধোরকোয়যত আমম িোগ দনয়বো |  যমেও উত্তর দমরু অমিযোয়নর সমে, দসই অমিযোয়নর কৃমতত্ব মনয়ে তোর 

সয়ে আমোর মববোে ততমর হে, তবুও দস দতো আমোর বিু | আমম মিৎসয়বয়গতন দেয়ক উয়ে যোই তোর দখোৌঁ য়জ | মকন্তু দসটোই মে  

আমোর দেষ্ যোত্রো |  যমেও দনোমবয়  দক উদ্ধোর করো হয়েমে , আমম এক দুঘতটনোর ময়ধ্য পমে এবিং আর দকোয়নোমেন মফয়র আমসমন.....  

 আজও, নী-আয় সুন্দ এ আমোর এক মূমতত  দতোমরো দেখয়ত পোয়ব | এই 

মূমতত র ময়ধ্য মেয়েই আমম তোমকয়ে আমে, আগোমী মেয়ন িীষ্ণ প্রমতকূ তোর 

ময়ধ্যও মোনুষ্ মকিোয়ব সুয়মরু সম্পয়কত  তবজ্ঞোমনক মচন্তোধ্োরোয়ক উন্নীত 

কয়র, তো দেখোর জনয | 

নী-আয় সুন্দ-এ আমুন্ডয়সয়নর মূমতত  

উপয়র : সুয়মরু অঞ্চয়  উপতযকো মহমবোহ  

মনয়চ : আিোটিত কোে মেরোয়স মহমবোহ 

সুয়মরু অঞ্চয়  (বোৌঁ য়ে) ও আিোটিত কোে (ডোইয়ন) দমরুপ্রিো। 

েমব : "দুই দমরু" মরকো দননপয দডকুহন 

….. প্রথম পৃষ্ঠা শথসক 
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হায়ানন : রিওক্যু  রিশ্বরিদ্ুালয় থেকে 
পদ্ােথরিদ্ুায়  স্নাতে হায়ানন এেক াকে এে 
থলখে ও োর্টথ রনস্ট | রিজ্ঞান ও েরিউর্াি-
থেমস এ তাি েভীি িটুৎপরিি রভরিকত রতরন 
রিরভন্ন জনরিয় পরিোয় িচটি ধািািারহে-এ 
তাি অিদ্ান থিকখকেন | তাি সামঞ্জসুপরূ্থ 
রলখরন শৈলীকত িতুরিত তাি রিজ্ঞাকনি িরত 
ভাকলািাসা আজ সিথজনরিরদ্ত | 
http://www.hayanon.jp/ 

 

ক াড াড া কনা  াগাকু (ড াটডের জনয বিজ্ঞান) : 
থসইিটন্দ রৈনেৈা িোৈনা সংস্থা দ্বািা িোরৈত, 
থোক াকমা থনা োোক্য, থোর্কদ্ি জনু িোরৈত 
এেটি মারসে পরিো | ১৯২৪ সাকল িোরৈত এি 
িেম সংস্কিকর্ি থেকেই এই পরিোটি রিজ্ঞান রৈিাি 
পরিকেিায় রনকয়ারজত | এই পরিোয়, শদ্নরন্দন 
জীিকন রিজ্ঞানরভরিে ঘর্না থেকে শুরু েকি 
সাম্প্ররতেতম েকিের্া রিেয়, ইতুারদ্ রিজ্ঞাকনি 
রিরভন্ন রদ্ে তট কল ধিা হয় | 
http://www.seibundo.net/ 

 

সূর্য ও পবৃিিীর সবিবিত তডের আিহাওয়া ও জিিায় ু
(CAWSES) 

CAWSES হকলা SCOSTEP িক ারজত এেটি আন্তজথ ারতে ো থক্রম| 
মহাোৈ ও তাি পরিকিৈ এিং আমাকদ্ি জীিন ও সমাকজ তাি িভাকিি 
িুাপাকি আমাকদ্ি থিাধ উকেখক ােু ভাকি উন্নত  েিাি লকিু এটি স্থারপত 
হয়| CAWSES এি িধান ো থািলী হকলা, এই থিাধ অজথ কন গুরুত্বপূর্থ 
প থকিিন, মক ল শতরি ও তত্ব েঠকন আন্তজথ ারতে ো থািলী সিাদ্কন 
সাহা ু েিা| থসই সকে উন্নত ও উন্নয়নৈীল থদ্ৈগুরলি শিজ্ঞারনেকদ্ি এই 
োকজ রিজরিত েিা ও সেল স্তকিি রৈিােীকদ্ি রৈিাি সটক াে িদ্ান 
েিা| CAWSES  এি ো থালয় মারেথ ন   টক্তিাকেি িস্টন, মুাসাচট কসর্স-
এ অিরস্থত িস্টন রিশ্বরিদ্ুালকয়|  CAWSES  এি রিজ্ঞান রিেয়ে চািটি  
মূল িসে েরিকত থদ্খাকনা আকে| 
http://www.bu.edu/cawses/ 

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

 

কসািার কটডরবিয়াি এনভায়রনড ন্ট িযািডরটবর ( STEL ) 
নাডগায়া বিশ্ববিেযািয় 

জাপাকন STEL  পরিচারলত হয় আন্তঃ-রিশ্বরিদ্ুালয় সমিায় পদ্ধরত দ্বািা| 
এি উকেৈু, জাপাকন এিং অনুানু থদ্কৈি রিরভন্ন রিশ্বরিদ্ুালয় ও 
িরতষ্ঠাকনি সহক ারেতায়, থসৌি-কভৌম তকেি েঠন ও পরিিতথ কনি উপি 
েকিের্াকে আকিা উন্নীত েিা | এই  েকিের্াোি চািটি রিভাকে ভাে 
েিা: িায়টমণ্ডলীয় পরিকিৈ, আকয়াকনাকেরিে ও থচৌম্বেীয় পরিকিৈ, 
থহরলওকেরিে পরিকিৈ এিং সমরিত পঠন  রিভাে |  রজওকেস রিসাচথ  
থসন্টািও, থ ৌে েকিের্া িেল্পগুরল সমিয় ও উন্নীত েিাি উকেকৈু,  এই 
েকিের্াোকিি সকে সংসৃষ্ট | থদ্ৈিুাপী রিনুস্ত এি সাতটি মানমরন্দি / 
প থকিির্ থেকে, রিরভন্ন থভৌত ও িাসায়রনে সত্ত্বাি, ভট স্থলরভরিে 
প থকিির্ েিা হয় |  
http://www.stelab.nagoya-u.ac.jp/ 

 


