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আমি একজন ইতালীয় মিজ্ঞানী। ইউর াপীয় নিজাগ রে  সিয়কারল আমি মপসায় িড় 

হরয়মি।  গযামলমলও মিলআিা  প্রথি নাি । সসই সিয় ইতামলরত, "মিখ্যাত" িযক্তিরে , তারে  

পম িার   নারি  পম িরতে, প্রথি নাি দ্বা া ডাকা হরতা।  সলারক া িরল আমি নামক আধুমনক 

মিজ্ঞারন  মিমিস্থাপন কর মি । 
 

আিা  সিাট িাই সিানরে  লালন পালরন  জনয আমি িযক্তিগত মিক্ষক মহসারি কাজ 

ক তাি। এই কাজ ক া  সিয়, আমি আিা  গরিষো  কাজও অিযাহত স রখ্মিলাি। ২৫ 

িি  িয়রস আিা  প্রথি গরিষোপত্র প্রকামিত হয় এিং এটট িীষে প্রিংমসত হয়। এ  

কা রে আিারক মপসা মিশ্বমিেযালরয়  প্রিাষক হওয়া  জনয আিন্ত্রে জানারনা হরয়মিল। এ  

েুই িি  প  আিা  িািা িা া যান।   
 

 

গ্যালিলিও গ্ালিলিই র এক বার্তা (১৫৬৪ - ১৬৪২) 

মপসা  সহলারনা টাওয়া  

টিক নীরে সথরক সেখ্া সিরুপ্রিা  মিক্তিন্ন হওয়া  িমি [ িমি: মিওম  উমেরনা ] 

আিা  জরে  ২০ িি  আরগ , সকাপা মনকাস তা  তরে িরলন সয , আকারি  তা া া নয়, আিারে  এই পৃমথিী ই  েলন 

হরি িহাকারি । মকন্তু সসই সিরয় প্রায় সকউই সসই তরে মিশ্বাস কর নমন, কা ে আি া স াজ সেমখ্ সয সূয ে পূি ে মেক সথরক 

উমেত হরয় পক্তিরি আস্ত যায়। 
 

আিা  অনযানয কারজ  িরধয  রয়রি, িৃহস্পমত গ্ররহ  ো টট উপগ্রহ আমিষ্কা , ো াঁরে  পৃরে জ্বালািুরখ্  আমিষ্কা , ইতযামে, যা 

আমি আিা  আমিষৃ্কত ে ূিীক্ষে যরন্ত্র  সাহারযয িানিক্তির  িরস পয েরিক্ষরে  দ্বা া কর মি। এই সি আমিষ্কা , তৎকালীন 

সজযামতমি েজ্ঞারন  তেরক কটিন প্ররে  িুরখ্ সেলরলা ও সসৌ রকক্তিক তরে  পরক্ষ প্রিান তুরল ধ রলা ।   

আিা  জরে  ২০ িি  আরগ , সকাপা মনকাস তা  তরে িরলন সয , আকারি  তা া া নয়, 

আিারে  এই পৃমথিী ই  েলন হরি িহাকারি । মকন্তু সসই সিরয় প্রায় সকউই সসই তরে মিশ্বাস 

কর নমন, কা ে আি া স াজ সেমখ্ সয সূয ে পূি ে মেক সথরক উমেত হরয় পক্তিরি আস্ত যায়। 
 

আিা  অনযানয কারজ  িরধয  রয়রি, িৃহস্পমত গ্ররহ  ো টট উপগ্রহ আমিষ্কা , ো াঁরে  পৃরে 

জ্বালািুরখ্  আমিষ্কা , ইতযামে, যা আমি আিা  আমিষৃ্কত ে ূিীক্ষে যরন্ত্র  সাহারযয িানিক্তির  

িরস পয েরিক্ষরে  দ্বা া কর মি। এই সি আমিষ্কা , তৎকালীন সজযামতমি েজ্ঞারন  তেরক কটিন 

প্ররে  িুরখ্ সেলরলা ও সসৌ রকক্তিক তরে  পরক্ষ প্রিান তুরল ধ রলা ।   
 

আিা  সসৌ কলঙ্ক আমিষ্কা  সতা তখ্নকা  মিজ্ঞান প্রিিারে  দ্বা া িীষে সিারলামেত হরয়মিল।  

তা া িরলমিরলন, "ত্রুটটহীন সূরয ে  গারয় কলঙ্ক আরি, তা মিশ্বাস ক া লজ্জাজনক িযাপা । " এ  

জনয আিারক িা ংিা  ক্তজজ্ঞাসািাে ক া হরয়মিল।  যখ্ন মনউটন, মযমন আিা  িতুৃয  িির  

জেগ্রহে কর মিরলন, মতমন আিা  আমিষ্কার   সাহারযয, সসৌ  জগরত  গমততে স্থাপন ক রলন, 

আিা  িরন হরলা সয আিা  প্ররেষ্টা সাথ েক হরয়রি।  

খ্ামল সোরখ্ েীর্ েক্ষে ধর  সযূ েরক মন ীক্ষে ক া  কা রে, আিা  সোরখ্  পেো ক্ষমতগ্রস্ত হরয় 

সগমিরলা এিং আমি অন্ধ হরয় সগমিলাি।  আিা  প িতী গরিষোপত্রগুমল সকিলিাত্র 

সিৌমখ্কিারি সংকমলত হরয়মিল।   

আকারি সয  হসযিয় আরলা সেখ্া যায়, তারক আমি ঊষাকারল  স ািান সেিী  নারি নািক ে 

কর মিলাি, "অর া া"।  ১৬২১ সারল সিমনস িহর  এক অিুতপূি ে অর া া সেখ্া সগরলা।  যমেও 

এ  আরগ আমি িহুিা  অর া া সেরখ্মি, মকন্তু এই েৃরিয  কথা আমি কক্ষরনা িুমলমন। তখ্ন 

আমি র্ুনাক্ষর ও জানতাি না সয, সয অর া া আমি সেখ্মি, তা  সৃটষ্ট আিা ই আমিষৃ্কত 

সসৌ কলংরক  সরে জমড়ত! এ  ২০০ িি  প  িানষু অর া া সটৃষ্ট  আসল কা ে জানরত 

পা রলা।     

 



 

ম াল আর তার মরাবট কুকুর 

ম রুববার আজবকর ববজ্ঞামনক 

অমির্যান মকাথায়? 

তারা এখন ৬২° উত্তর অক্াাংবে 

কানাডার ইবয়বলানাইফ-এর 

উপর মদবয় উবে চবলবে 
 

আ রা প্রায় মপ ৌঁবে 

মেমে, ম রুববা 

উফ, আ াবদর কত 

অসুমবধার  বধয মদবয় 

এখাবন আসবত হবলা |  

 

শুধু র্যমদ আ রা এখাবন 

মদখবত পাই. . . . .   

ম রুপ্রিা 

মকন্তু মেষ 

পর্যন্্ত এই কষ্ট 

ফলপ্রসূ হবব. . . 

 

 

উফফ , 

উফফ 

সিাল ম রুববা 



 

মেষ পর্যন্্ত 

আ রা মপ ৌঁবে 

মেলা  

মহ   মহ   মহ, 

মক ঠান্ডা 

আম  মনশ্চিত মর্য এই 

ঠান্ডা আবহাওয়ায় 

আ রা দারুন এক 

ম রুপ্রিা মদখবত পাববা 
ঠঠক | 

 

ঠঠক নয় | ম রুপ্রিা সৃঠষ্টর সবে 

রাশ্চির তাপ ািার মকাবনা 

সম্পক ্মনই | 

 

মকন!? আবর, ম রুপ্রিা মববেষজ্ঞ, 

আপমন ! ! 

আপমন এখাবন 

মকন? 

ম রুপ্রিা অধযয়ন 

করবত, আর মকন! ! 

মতা রা মক . . .  

 

মকিাবব ম রুপ্রিা সৃঠষ্ট 

হয় জানবত ইচু্ছক?  

 

হযা াঁ | আপমন মক 

আ াবদর 

বুশ্চিবয় মদববন? 

মতা রা জাবনা মতা, মর্য আ াবদর 

পৃমথবী একটা মবোল চুম্বক এবাং 

পৃমথবীর চারপাবে রবয়বে  . . . . . 

 .               িূবচ ম্বক মক্ি | 

 

আ রা 

জামন 

 

পৃমথবীর মচ ম্বকীয় মক্ি, মস র 

বায়ুর কারবে মবকৃত হবয় এ ন 

এক আকার ধারে কবর | 

 

ববদুযমতন আধানর্যুক্ত 

কমেকারা এখাবন জ াময়ত 

হয় | 

 

ইবয়বলানাইফ ইবয়বলানাইফ 

মেষ পর্যন্্ত 

আ রা মপ ৌঁবে 

মেলা  

মহ   মহ   মহ, 

মক ঠান্ডা 

আম  মনশ্চিত মর্য এই 

ঠান্ডা আবহাওয়ায় 

আ রা দারুন এক 

ম রুপ্রিা মদখবত পাববা 
ঠঠক | 

 

ঠঠক নয় | ম রুপ্রিা সৃঠষ্টর সবে 

রাশ্চির তাপ ািার মকাবনা 

সম্পক ্মনই | 

 

মকন!? আবর, ম রুপ্রিা মববেষজ্ঞ, 

আপমন ! ! 

আপমন এখাবন 

মকন? 

ম রুপ্রিা অধযয়ন 

করবত, আর মকন! ! 

মতা রা মক . . .  

 

মকিাবব ম রুপ্রিা সৃঠষ্ট 

হয় জানবত ইচু্ছক?  

 

হযা াঁ | আপমন মক 

আ াবদর 

বুশ্চিবয় মদববন? 

মতা রা জাবনা মতা, মর্য আ াবদর 

পৃমথবী একটা মবোল চুম্বক এবাং 

পৃমথবীর চারপাবে রবয়বে  . . . . . 

 .               িূবচ ম্বক মক্ি | 

 

আ রা 

জামন 

 

পৃমথবীর মচ ম্বকীয় মক্ি, মস র 

বায়ুর কারবে মবকৃত হবয় এ ন 

এক আকার ধারে কবর | 

 

ববদুযমতন আধানর্যুক্ত 

কমেকারা এখাবন জ াময়ত 

হয় | 

 



 

ম রুপ্রিা রাবতর আকাবে 

মদখা র্যায়, মর্য ন িূবচ ম্বকীয় 

মক্বির এই িাবে |  

 

এরা একটা বলবয়র 

আকার ধারে কবর| 

 

মতা রা এই  ানমচি মথবক মদখবত 

পাচ্ছ মর্য ম রুপ্রিা বলয় 

িূবচ ম্বকীয় ম রুবক চারপাবে মিবর 

আবে | 

 

মসই কারবে আ রা এই 

অঞ্চলবক ম রুপ্রিা বলয় 

ববল থামক| 

 

তুম  ঠঠক 

ববলবো | 

ম রুপ্রিা বলয় সুব রু অঞ্চবল 

রবয়বে তার কারে এই নয় মর্য 

এখাবন িীষে ঠান্ডা, তার কারে শুধু 

এই মর্য িূবচ ম্বকীয় ম রু বত ্াবন  

 
মিনলযাবন্ডর উত্তর 

পশ্চি  মকাবে 

অবস্থান করবে | 

 

এই ম রুপ্রিা বলয় ম রু 

অঞ্চল মথবক ধীবর ধীবর 

মনম্ন অক্াাংবে সবর, ......  

 

আো ী ১০০০ বেবর 

জাপান মপ ৌঁবে র্যাবব | 

 

বাহ,্ তাহবল জাপাবন 

ম রুপ্রিা মদখা র্যাবব | 

 

হযা াঁ,  মকন্তু সুদরূ 

িমবষযবত | 



 

  

অতমদন অবপক্া করবত 

পারববা না | তার মচবয় 

এখাবনই  ম রুপ্রিার 

অবপক্া কমর | 

 

    মকন্তু এখাবন 

িীষে ঠান্ডা | েয়া  

কবর তাোতামে  

         এস | 

ম রুপ্রিা রাশ্চির 

আবে মদখা র্যাবব না | 

 
সমতয  ? 

   আম  মতা   

জানতা  না 

 

ম রুপ্রিা মক 

মর্যবকাবনা স য় 

বতমর হয় না? 

 

প্রোঢ় ম রুপ্রিা মকেু  

মনমদ্ষ্ট কারবে শুধু াি 

রাশ্চিকালীন স য় বতমর  

      হয়| 

আ ার  বন হয় 

এবার স য় প্রায় 

হবয় এবসবে | 

 

আম  মতা ঠান্ডায় 

জব  র্যাশ্চচ্ছ| 

 তাপিাত্রা প্রায়  

-৩০° মস.  ! !  

 

আ হ হ হ | 

আম ব্বাস 

আ রা ম রুপ্রিার 

জনয প্রায় ২ িন্টা 

অবপক্া করমে | 

 

আ ার সবহযর সী া 

মপমরবয় র্যাবচ্ছ | আম  

আর এখাবন  

     থাকবত পারমে না | 

রাত্রে 
 



  

  -    

ম রুপ্রিা 

ম রুপ্রিা ,  

আ ার ম রুপ্রিা | 
 

দুদ্ান্ত, চ ৎকার,  

     অসাধারে 

মেলা  মর || 
 

ও অবনকস য় 

একটু মবমেই কবর 

মফবল 



 

একটা অসাধারে 

ম রুপ্রিা মদখা 

মেবলা | 

 

ম রুপ্রিা 

মববেষজ্ঞ | 

 

এ ন এক সশ্চিয় 

ম রুপ্রিা অতযন্ত 

মবরল |  

 

বাচ্চারা   

মতা রা অতযন্ত 

িােযবান | 

 

এ ন ম রুপ্রিা মতা 

অমনবচ্নীয়| 

       আম  র্যা 

মিববমেলা  তার   

  মচবয় অবনক মবমে  

            উজ্জ্বল | 

 

আম  িাবমে মককবর এই 

আবলার প্রিা বতমর হয় | 

প্রাথম ক িাবব, 

ম রুপ্রিা 

বতমর হয়. . . .  

 

সূর্য ্ মথবক আসা উত্তপ্ত আধানর্যুক্ত 

কো মথবক, র্যাবক বলা হয় প্লাস া | 

র্যখন এই আধানর্যুক্ত কোগুমল 

পৃমথবীর বায়ু ণ্ডবলর সবে সাংিষ ্ হয়, 

তখন ম রুপ্রিা বতমর হয় | 

 



 

  

ম রুপ্রিা প্রায়েই  

 
হালকা সবুজ রবের 

মদখা র্যায় | আ  

সেখ্া যায় নীল  রে 

 
আবার কখবনা 

তার উপমরিাবে 

লাল রাংও মদখা 

র্যায়| 

 

 

নীল 

২৫০ মকম র উপবর, মর্যখাবন 

বায়ু ণ্ডল পাতলা হবয় এবসবে, 

মসখাবন  অশ্চিবজন পর ােু মথবক 

বতমর হয় লাল রবের প্রিা | 

 

মক সুন্দর |  
আম  আবরা কাে 

মথবক এই ম রুপ্রিা 

মদখবত চাই |  

 

আপমনও আসুন 

না ,  োয়  ! ! 

            আম ?  

 

না, থাক, ধনযবাদ|  

আম  মতা াবদর 

জনয এখাবনই 

অবপক্া করববা | 

 

চল ম রুববা    আ রা 

ওখাবন  উপবর র্যাই |  
আ রা ওখাবন খুব 

তাোতামে মপ ৌঁবে 

র্যাববা | 

দারুন 

বযাপার 
 

মকান রবের ম রুপ্রিা মদখা 

র্যাবব মনির্ কবর প্লাজ ার 

আধানর্যুক্ত কোগুমল মকান 

কোর সবে সাংিষ ্ হবচ্ছ, তার 

উপর | 

 

 

অশ্চিবজন পর ােুর সবে সাংিবষ ্ 

বতমর হয় সবুজ প্রিা , আর 

নাইবরাবজন অেুর সবে সাংিবষ ্ 

নীল রবের প্রিা বতমর হয় | 

 

সবুজ 

লাল 



 

         আ রা  

ওখাবন তাোতামে 

মপ ৌঁবে র্যাববা | 

 

এবার  বন হয় 

আ রা কাোকামে 

এবস মেমে  

 

না আ আ !!! 

আ রা ম রুপ্রিার 

কাবেমপবঠও 

মপ ৌঁবোই মন | 

 আ  পা মি না 

পুনঃস্বােত |  

ম রুববা, তুম  র্যত মচষ্টাই 

কবরা না মকন, 

ম রুপ্রিার কাবে 

মপ ৌঁেবত পারবব না | 

ম রুপ্রিা মদখবল  বন হয় ঠঠক 

মর্যন ম বির উপবরই আবে | মকন্তু 

আসবল এটা আবে অবনক উপবর | 

এই েমবটা মদবখা | 

 

ম রুপ্রিার কাোকামে মপ ৌঁেবত 

হবল মতা াবদর  হাকাে র্যান-

এ মর্যবত হবব  

 

১০ ম মনট পর 

 বাপ মর 

 

 হাকাের্যান  

 

ওবজান স্তর 

 
মব ান  

 
 াউন্ট এিাবরস্ট 

 



 

  

আপমন আ াবদর আবে 

মকন ববলনমন? 

মতা রা মক িাববো আম  

মতা াবদরবক প্রতারো 

করলা , বা আম  

একজন মনদ্য় বযশ্চক্ত ? 

 

ম রুপ্রিা মদখবল  বন হয় 

অবনক কাবে | 

মব ান মথবক ম রুপ্রিা 

মদখবল  বন হয় . . . . .  

 

হাাঁ 
 

বুশ্চি মোটা মব ানটাই 

ম রুপ্রিার  বধয ঢুবক র্যাবব| 

 

পৃমথবী মোলাকার হবার 

জনয দবূরর ম রুপ্রিা 

 বন হয়  

 
মব াবনর সবে 

স ান উচ্চতায় 

আবে | 

 

ম রুপ্রিার উচ্চতা 

মব াবনর ওোর 

উচ্চতার মচবয় প্রায় 

১০ গুন্ মবমে | 

 

এবার আম  

বুিলা , আম  

মকন ম রুপ্রিা 

পর্যন্্ত মপ ৌঁেবত 

সক্  হলা  না 
| 

 



 

কখবনা কখবনা জাপান 

মথবকও ম রুপ্রিা মদখা 

মেবয়বে | 

 

হা াঁ, মকন্তু এখন মথবক 

ম রুপ্রিার  . .  . 

 
শুধু াি 

উপমরিােই মদখা 

র্যায় | 

 

সমতয? 
 

উপমরিাবের রাং লাল 

হবার জনয , অবনকস য় 

মলাবক এবক . . . . 

 

দাবানবলর আগুন মিবব িুল 

কবর | 

 

   এই দরূত্ব মথবক  

ম রুপ্রিাবক পদ্ার 

 বতা লাবে |  

     তাই না ? 

ও   আচ্ছা 

| 

 



 

আম  কখবনা ম রুপ্রিা 

মদখবত মদখবত ক্লান্ত  

হববা না 

ম রুপ্রিার এই 

মস ন্দর্য ্ িাষায় 

বেন্া করা র্যায় 

না | 

 

আম  প্রায় ১২ বের 

ধবর ম রুপ্রিা 

মদখমে | 

তাও, ম রুপ্রিা মনবয় অবনক 

প্রশ্ন এখবনা মথবক মেবে | তার 

উপর, প্রবতযক ম রুপ্রিা   

       েম ত্র  মিন্ন মিন্ন হয় | 

 

র্যতমদন সম্ভব আম  এই 

ম রুপ্রিা মদবখ মর্যবত 

চাই |  

 

মকন্তু আম  এখন ঠান্ডায় 

জব  র্যাশ্চচ্ছ | এবার িবরর 

মিতবর র্যাওয়া র্যাক | 

 



 

  

মেরুপ্রভা লক ?! 
- আপনা  সরে আিা  সেখ্া হরয় িারলা লাগরলা, 

িিায়। আমি সিরুপ্রিা সম্পরকে একটা স াসম  

অনুোন সেখ্লাি । খু্ি সুি  মিল অনুোনটট ।  
 

- হযা াঁ , সিরুপ্রিা এক অসাধা ে র্টনা।  এ  

িযাপার  অরনক মকিু এখ্রনা সটিক িারি জানা 

যায়মন।  আিা কম  তুমি আিারক অরনক কটিন 

প্রে ক রি না। 

   

-প্রথিতঃ, আকারি মিসতৃ্ত এই সিরুপ্রিা পেো  

িরতা আরিামলত সকন হয়? 
 

-আমি যমে এই পেো সথরক এক টুকর া সিরুপ্রিা 

সকরট  ামখ্, তাহরল সিাধয় সকউ সখ্য়ালও ক রি  

না।   
 

-হা াঁ, তুমি তা মেরয় সতািা  র্ রক সুি  কর  

সাজারত পা রত। সিরুপ্রিা  এই পেো  মিরিষত্ব 

হরি পেো  িতন তা  এই িাাঁজ।  এই িাাঁজগুমল 

িূরেৌম্বক সক্ষরত্র  মেক মনরেেি কর ।  িহাকাি 

সথরক আসা আধানযুি কমেকা া এই সেৌম্বকীয় 

সক্ষরত্র  মেরক ত্বম ত হয় এিং উপম  িায়ুিণ্ডরল  

সরে তারে  সংর্রষ ে ততম  হয় এই সিরুপ্রিা। 
 

- হ ি ি , সিরুপ্রিা  এই িাাঁজ, মনম্ন অক্ষাংরি 

ক্রিি নত হরত থারক।  অথ োৎ, যত মনম্ন 

অক্ষাংরি যাি, তত এই িাাঁজ সিমি নত হরি।   
 

-টিক। সেৌম্বকীয় মিষুির খ্া  উপ  িূরেৌম্বকীয় 

সক্ষত্র অনুিূমিক, তাই এখ্ারন সিরুপ্রিা সেখ্া 

গেত্রে সম্ভিত তা ইউ.এে.ও.  িতন সেখ্ারি।  
 

- সেৌম্বকীয় মিষুির খ্া  উপ  মক সিরুপ্রিা সেখ্া 

যায় ? 
 

- িা তিরষ ে, কৃমিি সিরুপ্রিা ততম   জনয এক 

প ীক্ষা ক া হয়।  সসখ্ানকা  িানুষ এই উজ্জ্বল 

আরলা সেরখ্ িীষে অিাক হরয় সগমিরলা।  সকউ 

সকউ সতা এই আরলা সেরখ্ পুমলিরক সোন কর  

জানায় সয আকারি ইউ.এে.ও. সেখ্া সগরি।  
 

- আিা, আমি যমে সিরুপ্রিা  এই িাাঁজগুমল সক 

এক এক কর  সযাগ কম , তাহরল মক আমি 

িূরেৌম্বকীয় সক্ষত্রর খ্া গুরলা িাপরত পা রিা ? 
 

- না, কা ে, িূরেৌম্বকীয় সক্ষত্রর খ্া অেৃিয এিং 

অগুনমত।  
 

- সকন? আি া সতা িাাঁজগুরলা সক সেখ্রত পাই।  
 

- আিায় িাে কর া িাই, আিা  কারি এ  উি  

সনই।  
 

- সিি, তাহরল সিরুপ্রিা  এই নতৃযাকার  েলরন  

কা ে মক ? 
 

- সিরুপ্রিা  েলন হয় না, সিাল । 

- ওহ, আমি টিক িঝুলাি না।  
 

- সতাি া ইরলকট্রমনক মডসরে সিাডে সেরখ্রিা সতা ? 

এক একটট অক্ষ  ততম  ক রত, মনমেেষ্ট  মকিু িাল্ব 

এখ্ারন জ্বালারত হয়।  এরত, যমেও এরত লাগারনা 

লাইট িাল্বগুমল সিারটই নরড়না, মকন্তু সেরখ্ িরন হয় 

প্ররতযকটা অক্ষ  এরক  প  এক, সর  যারি।  

সিরুপ্রিা  েলনও  এিারিই হয়।  িহাকাি সথরক 

আসা আধানযুি কমেকা  "সংরকত" টিক কর  

আকারি  সকান অঞ্চলটট আরলামকত হরি।  
 

- শুরন িরন হরি সিরুপ্রিা সযন আকারি  সকারল 

িহাকারি  আাঁকা সকারনা িমি।  
 

- টিক তাই।  সিরুপ্রিা  কায েনীমত সতািারে  িামড়  

টটমি   িতনই।  টিক সযিন প্ররযাজরক া টটমি   

অনুোনগুমল ততম  কর  আিারে  সেখ্ায়, সতিমন 

িূ-সসৌ  িহাকাি, মি াট আকাি জরুড়, আিারে  

পম রিিন কর  সিরুপ্রিা।  মিজ্ঞানী া এই 

সিরুপ্রিা সেরখ্ িহাকারি  গমত প্রকৃমত মিষরয় 

সিাঝা  সেষ্টা ক রিন ।   
 

- এটা সতা সিি িজা  িযাপা , সয সিরুপ্রিা 

িহাকারি  ততম  আ  আকারি প্রেমি েত টটমি 

অনুোন আ  আি া তা টটমিরতই  সেখ্মি। 
 

- িুঝলাি, সয সিরুপ্রিা  আসন সটৃষ্টকতো হরলা সূয ে।  

তাহরল আি া শুধু পৃমথিী   াক্তত্রকালীন মেরকই 

সকন তা সেখ্রত পাই? তাহরল মক সিরুপ্রিা মেরন  

সিলারতও থারক আ  মেরন  আরলা  জনয তারক 

আি া সেখ্রত পাই না ? 
 

- সিরুপ্রিা  াক্তত্রকালীন মেরকই সিমি সক্তক্রয়।  আ  

মেরন  মেরক যত আরলায় সহাক না সকন,  াডার   

িাধযরি আি া তারক অিিযই খু্াঁরজ মনরত পা রিা।  

সূয ে সথরক সয আধান যিু কমেকা  আরস, তা া 

পৃমথিী   াক্তত্রকালীন মেরকই সপৌৌঁরি যায়।  
 

- তা া যায় মকিারি? আ  সিরুপ্রিা সকন হিাৎ 

কর  উজ্জ্বল হরয় ওরি? 
 

- আমি আিা   েুঃমখ্ত, আিা  জ্ঞানানুযায়ী, এই 

প্ররে  এখ্রনা সকারনা সটিক উি  সনই। 
 

- টিক আরি।  মকন্তু আপনা া মক সিরুপ্রিা  

পূি োিাস মেরত পার ন ? 
 

- হা াঁ, সকারনা সকারনা ধ রে  সিরুপ্রিা  িযাপার  

পূি োিাস সেওয়া যায়।  সিার া িারপ  সিরুপ্রিা 

গুমল  িযাপার  সযারটলাইট পয েরিক্ষে ও িূ-

সেৌম্বকীয় সক্ষরত্র পয েরিক্ষন সথরক একটা পূি োিাস 

সেওয়া যায়। ওই সেরখ্া, উি  কানাডা-  আকারি 

আ  এক র্ন্টা  িরধযই একটা সিরুপ্রিা সেখ্া যারি।  
 

- ইয়াহু, েল স  মিরুরিা। 

   



 

 

িহাকািযান মডসকিাম  সথরক সতালা 

সিরুপ্রিা  িমি   

[ কৃতজ্ঞতা : নাসা ] 

টিক সূরয োেরয়  আরগ হ্ররে  জরল 

সিরুপ্রিা  প্রমতেলন  

[ িমি: উইমে তাকাসাকা ] 

 

সূেপত্র গারি  িাথায় সিরুপ্রিা  

অপরূপ প্রেি েনী  

[ িমি: সনাম মহসা সাকারিারটা ] 

২০০৩ সারল  অরটাি  িারস  সিরষ ও 

নরিম্ব  িারস  শুরুরত জাপান সথরক 

িহুিা  সিরুপ্রিা সেখ্া সগরি।   

এই িমিগুমলরত সিরুপ্রিা   ক্তিি আিা সেখ্া যারি।  িমিগুমল তুরলরিন ম কুরিতসু সহাক্কাইরডা।   

[ িমি: ম কুরিতসু সজযামতমি েেযা িানিক্তি  ] 



 

 

CAWSS: A SCOSTEP Program 2004-2008 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

সূর্য ও পৃথিবীর সথিথেত তত্রের আবহাওয়া ও জেবায় ু
(CAWSES) 

CAWSES হত্রো SCOSTEP প্রত্রর্াথজত একটি আন্তজয াথতক কার্যক্রম| 
মহাকাশ ও তার পথরত্রবশ এবং আমাত্রের জীবন ও সমাত্রজ তার 
প্রভাত্রবর বযাপাত্রর আমাত্রের গবাধ উত্রেখত্রর্ােয ভাত্রব উন্নত  করার 
েত্রযয এটি স্থাথপত হয়| CAWSES এর প্রধান কার্যাবেী হত্রো, এই 
গবাধ অজয ত্রন গুরুত্বপূর্য পর্যত্রবযন, মত্রেে ততথর ও তত্ব েঠত্রন 
আন্তজয াথতক কার্যাবেী সম্পােত্রন সাহার্য করা| গসই সত্রে উন্নত ও 
উন্নয়নশীে গেশগুথের তবজ্ঞাথনকত্রের এই কাত্রজ থবজথিত করা ও সকে 
স্তত্ররর থশযািীত্রের থশযার সুত্রর্াে প্রোন করা| CAWSES  এর 
কার্যােয় মাথকয ন  র্ুক্তরাত্রের বস্টন, মযাসাচুত্রসটস-এ অবথস্থত বস্টন 
থবশ্বথবেযােত্রয়|  CAWSES  এর থবজ্ঞান থবষয়ক চারটি  মূে প্রসে 
ছথবত্রত গেখাত্রনা আত্রছ| 
http://www.bu.edu/cawses/ 

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

 

L        গসাোর গটত্ররথিয়াে এনভায়রনত্রমন্ট েযাবত্ররটথর 
(STEL) নাত্রোয়া থবশ্বথবেযােয় 

জাপাত্রন STEL  পথরচাথেত হয় আন্তঃ-থবশ্বথবেযােয় সমবায় পদ্ধথত দ্বারা| 
এর উত্রেশয, জাপাত্রন এবং অনযানয গেত্রশর থবথভন্ন থবশ্বথবেযােয় ও 
প্রথতষ্ঠাত্রনর সহত্রর্াথেতায়, গসৌর-ত্রভৌম তত্রের েঠন ও পথরবতয ত্রনর উপর 
েত্রবষর্াত্রক আত্ররা উন্নীত করা | এই  েত্রবষর্াোর চারটি থবভাত্রে ভাে 
করা: বায়ুমণ্ডেীয় পথরত্রবশ, আত্রয়াত্রনাত্রেথরক ও গচৌম্বকীয় পথরত্রবশ, 
গহথেওত্রেথরক পথরত্রবশ এবং সমথিত পঠন  থবভাে |  থজওত্রেস থরসাচয  
গসন্টারও, গর্ৌি েত্রবষর্া প্রকল্পগুথে সমিয় ও উন্নীত করার উত্রেত্রশয,  
এই েত্রবষর্াোত্ররর সত্রে সংসৃষ্ট | গেশবযাপী থবনযস্ত এর সাতটি মানমথির 
ও পর্যত্রবযর্ গকত্রে, থবথভন্ন গভৌত ও রাসায়থনক সত্ত্বার, ভুস্থেথভথিক 
পর্যত্রবযর্ করা হয় |  
http://www.stelab.nagoya-u.ac.jp/ 

 

হায়ানন : থরওক্যয  থবশ্বথবেযােয় গিত্রক 
পোিযথবেযায়  স্নাতক হায়ানন একত্রর্াত্রে এক 
গেখক ও কাটুয থনস্ট | থবজ্ঞান ও কথম্পউটার-
গেমস এ তার েভীর বুযৎপথির থভথিত্রত থতথন 
থবথভন্ন জনথপ্রয় পথেকায় প্রচুর ধারাবাথহক-এ 
তার অবোন গরত্রখত্রছন | তার সামঞ্জসযপরূ্য 
থেখথন তশেীত্রত প্রতযথযত তার থবজ্ঞাত্রনর প্রথত 
ভাত্রোবাসা আজ সবযজনথবথেত | 
http://www.hayanon.jp/ 

 

গকাত্রোত্রমা গনা কাোক্য (ত্রছাটত্রের জনয থবজ্ঞান) : 
গসইবুি থশনকশা প্রকাশনা সংস্থা দ্বারা প্রকাথশত, 
গকাত্রোত্রমা গনা কাোক্য, গছাটত্রের জনয প্রকাথশত 
একটি মাথসক পথেকা | ১৯২৪ সাত্রে প্রকাথশত এর 
প্রিম সংস্করত্রর্র গিত্রকই এই পথেকাটি থবজ্ঞান থশযার 
পথরত্রষবায় থনত্রয়াথজত | এই পথেকায়, তেনথিন 
জীবত্রন থবজ্ঞানথভথিক ঘটনা গিত্রক শুরু কত্রর 
সাম্প্রথতকতম েত্রবষর্া থবষয়, ইতযাথে থবজ্ঞাত্রনর 
থবথভন্ন থেক তুত্রে ধরা হয় | 
http://www.seibundo.net/ 

 


