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সি. এফ. গাউসির একটি বার্ত া (১৭৭৭ -১৮৫৫ ) 
 

আমার জন্ম জামমানিতে | আনম এক দনরদ্র মানির ছেতি। আনম যখি ছোট 
নেিাম, েখি আমার বাবা োর কমীতদর ছয মজনুর গণিা করতেি, োতে 
প্রায়ই ভুি খুুঁতজ ছেোম । ছখিার মাতের ছেতয়ও এই কাজ আমাতক বেশি মজা 
নদতো | আনম যখি প্রথম ছেণীতে, েখি আমার এক নিক্ষক প্রশ্ন কতরি, 
প্রথম ১০০ েূণমসংখযার ছযাগফি কে? আর আনম মাত্র কতয়ক ছসতকতের মতযয 
োর উত্তর বতি নদতয়নেিাম |আসতি, এটা ছবি সহজই নেি । প্রথতম ১ ছথতক 
১০০ র সতে যথাক্রতম ১০০ ছথতক ১ ছযাগ কতর একিখািা ১০১ সংখযার জটুি 
তেনর করতে হতব, ছযমি ১+১০০, ২+৯৯, ৩+৯৮ .... | োতদর সবাইতক 
ছযাগ করতি োওয়া যাতব ১০১০০ | এবার এই ছযাগফিতক ২ দ্বারা ভাগ 
করতিই োওয়া যাতব উত্তর, ৫০৫০ | 
 

নিশ্চই িক্ষয কতরতো ছয গনণে এবং েদাথমনবজ্ঞাতির নকেু উেোদয, একক আর নকেু সূত্র 
আমার িাতম িামকরণ করা হতয়নেি। ৩০ বের বয়তস আনম ছগাটিিতজি নবশ্বনবদযািতয়র 
অযযােক নিযুক্ত হিাম | ছসখাতি আনম োটিগনণে েত্ত্ব, িনিষ্ঠ গড় বগম েদ্ধনে এবং নবভব 
েত্ত্ব উেতভাগ কতরনে। পাঠকেরা, আেিার সাতথ এখাতি ছদখা হতয় েড় ভাি িাগি | আমার 
ভূক ৌম্বেীয় েীব্রোর অিমুাি সম্পতকম  এই েইকে েলা আকে । আমার বযবহার করা আসি 
েথয নেি, রতয়ি অযাতরািনমকযাি ছসাসাইটি-র সহায়োয় সংগ্রহ করা, নবশ্বজতুড় প্রায় ১০০টি 
েযমতবক্ষক ছথতক ।যাইতহাক, আনম শুতিনে ভূ-তেৌম্বকীয় ছক্ষত্রটি েীব্রো েনরমাে ২০০৯ সাি 
ছথতক হ্রাস োতে। এটা সনেযই উতদ্বগজিক। 

 

| | | |

এখাকে পৃশিেীকে সূকযের আেহাওয়ায় এেটি বোট্ট েীল েল শহসাকে বেখাকো আকে।  পৃশিেী এেটা শেিাল  ুম্বে, 
যার অেিৃয েল আমাকের সূকযের ক্ষশেের শেশেরণ বিকে রক্ষা েকর।  পৃশিেীর ভূক ৌম্বেীয় বক্ষত্র আর োোসকে 
ধেযোে, একের জকেযই আমরা পৃশিেীকে শেশেেকে আর িাশিকে িােকে পাশর। 



 

আজ আমরা এসিসি এক 
র্ারামণ্ডসে, চমৎকার 
মমরুপ্রভা মেখার জন্য | 
 

হাই, আসম হোম মমাে, 
আর এ হসো আমার  
মরাবট কুকুর সমরুসবা |  
 

ইসু্কসে আমার সপ্রয় 
সবষয় হসো-সবজ্ঞান্ 
| 

 

 নক সুন্দর নেি এই 
ছমরুপ্রভা | 
 

ইি, যনদ আমরা 
জাোতি সনেযই 
ছমরুপ্রভা ছদখতে 
ছেোম | 
 হাুঁ, ঠিক ছযি 

আসতির মেি | 
 

যাহঃ | 
 

আনম শুতিনে, ভনবষ্যতে 
কখতিা এই ছমরুপ্রভা  
জাোি েযমন্ত ছিতম . . 
.   আসতব | 

কী? 
 

এটা 
কখতিাই 
সম্ভব িয় 
| 

 

হযাুঁ, সনেযই 
োই | 

আতর আতর , 
বাচ্চারা, 
এবার িান্ত 
হও | 
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ছোমরা নক নিতয় 
আতিােিা করতো? 
 

আসর, আপসন্ মর্া 
মমরুপ্রভা সবসেষজ্ঞ !! 

ভনবষ্যতে আমরা নক 
জাোতি ছমরুপ্রভা 
ছদখতে োতবা? 

ওিাতকই নজজ্ঞাসা 
করা যাক | 

 

সন্শ্চই 

আনম ছো আজই 
ছমরুপ্রভা ছদখতে োই| 
 

নকন্তু আগামী ১০০০ 
বেতর ো হবার 
সম্ভাবিা ছিই 
 

ভূসচৌম্বকীয় 
কী?  
 

ছদতখা, এটা  
এতো ছসাজা 
বযাোর িয়,... 
 

১০০০ বের? ছকি ? 
আনম এেনদি অতেক্ষা 
করতে োরতবা িা | 
 

নক োজ্জব বযাোর 
 

ছদতখতো, আনম 
সবসময় ঠিকই  
.  বনি | 
 

কারণ ছমরুপ্রভার 
সম্পকম  রতয়তে 
ভূতেৌম্বকীয় ছক্ষতত্রর 
.     সতে| 
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মর্ামরা সক জান্ 
এটা  সক? 
 

ইয়া !!! 

হযাুঁ, ঠিক 

কম্পাস ছকি সবসময় 
উত্তর নদতক নিতদমি . . 
.     কতর? 
 

ক-ক 
কম্পাস 

আনম জানি িা, 
ওহ  ওহ | 
 

  কম্পাস 
নিশ্চই উত্তর 
নদতক কাউতক 
েেন্দ কতর| 
 

মজা কতরা 
িা | 
 

আমাতদর েনৃথবী 
একটা ..... 
 

সবোে চুম্বক  

ঠিক 

 

আমার কাুঁতযর ভার 
কমাতে োরতো 

   ছসটা নকভাতব 
আমাতদর এই নবষ্তয়র 
.  সতে সম্পনকম ে ? 

েবুও, আনম ছেৌম্বকীয় ছক্ষত্র 
গ্রাহয কনর িা | আনম ো 
করোম, যনদ এই ছেৌম্বকীয় 
. . ছক্ষতত্রর িনক্ত .... 

এটা আমাতদর এই 
নবষ্তয়র সতে নবতিষ্ 
ভাতব সম্পনকম ে | 
 

িসর্য? 
 

ছেৌম্বকীয় দনক্ষণ 
ছমরু 

 

ছভৌগনিক দনক্ষণ 
ছমরু 

 

ছেৌম্বকীয় ছমরু, 
ছভৌতগানিক ছমরুর 
ছথতক আিাদা  

 

ছেৌম্বকীয় 
উত্তর ছমরু 

 

ছভৌতগানিক 
উত্তর ছমরু 

েুম্বকীয় 
ছক্ষতত্র ছরখা 

 

আনম বুতেনে, কম্পাতসর 
েুুঁ েটা উত্তর নদক ছথতক আসা 
ছেৌম্বকীয় বতির দ্বারা 
আকনষ্মে হয় | 
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গযািানি ছথতক আমাতদর 
েৃনথবীতে মহাজাগনেক 
রনির . . . 
 
    উচ্চ িনক্ত সম্পন্ন  
.   কনণকা এতস ছেৌুঁেয় 
     
    | 
 

েৃনথবীর ছেৌম্বকীয় ছক্ষত্র, 
যাতক বিা হয় ভূতেৌম্বকীয় 
ছক্ষত্র....  
 

আর মহাজাগনেক রনি 
আমাতদর ছোতখর স্নায়ুেন্ত্র 
িষ্ট কতর নদতে োরতো. 

 

ছসই সতে আমাতদর 
িরীতরর ছকানষ্কা ... 
..... 
 

এই কবে িা থাকতি 
ছসৌর বায় ুআমাতদর 
বায়ুমণ্ডিতক উনড়তয় . .  
.   নিতয় ছযে | 
 

আমাতদর এই দইু 
ছথতক রক্ষা কতর| 

আর .... সূযম ছথতক 
আতস ছসৌর বায়ু 

ঠিক এক সুরক্ষা 
কবতের মেি | 

যার েনরিাম হতে 
োরতো জীবজানের 
েনরবযনক্ত 

অথবা েৃনথবী ছথতক 
জীবতির নবিুনি | 
 

অসামািয নজনিস 
এই ভূতেৌম্বকীয় 
ছক্ষত্র | 
 

 

নকন্তু এই 
সুরক্ষা কবে 
নেরস্থায়ী িয় 
| 

ন্া? 
ওফফ !! 

ভূতেৌম্বকীয় ছক্ষত্র 
সবমদা 
েনরবেম িিীি | 
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বেম মাতি ভূতেৌম্বকীয় উত্তর ছমরু 
এখাতি অবনস্থে| ছভৌতগানিক 
উত্তরতমরু ছথতক ১১.৫° দতূর| 
নগ্রিিযাতের উত্তরেনশ্চম ছকাতণ 

  োতক নিতর ছয ছরখা 
রতয়তে, োর িাম ছমরুপ্রভা 
বিয়, ছযখাতি মাতে মাতেই 
ছমরুপ্রভা ছদখা যায় | 
 

েৃনথবীর সুদীিম 
ইনেহাতস এই 
ভূতেৌম্বকীয় উত্তর 
ছমরুতক সবমদাই 
স্থািান্তনরে হতে ছদখা 
ছগতে | 
 

শুযু ভূতেৌম্বকীয় ছমরুর 
অবস্থাি িয়, োর 
েীব্রোও েনরবেম ি হতে | 
 

১৯ িেতক গাউস 
ভূতেৌম্বকীয় েীব্রোর যা 
েনরমাে কতরনেতিি, 
োর ছথতক নবগে ২০০ 
বেতর ো ১০% কতম 
নগতয়তে|  

এই কারতণ ছমরুপ্রভা আতরা দনক্ষতণ অগ্রসর 
হতে থাকতব | যার ছথতক আিা করা যায় 
ছয আগামী ১০০০ বেতর, ো জাোি . . 
.       েযমন্ত প্রসানরে হতব | 
 

গে ২০০ বেতর ভূতেৌম্বকীয় 
উত্তর ছমরুর স্থািান্তরণ | 

 

আর ভূতেৌম্বকীয় েীব্রো  
যশে এই হাতর কমতে থাতক, 

সক?  
 

োহতি আগামী ১২০০ বেতর, 
োর েনরমাে নগতয় দাুঁড়াতব  . 

.       িতূিয  | 
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োই আমরা মতি 
কনর ছয আগামী 
১০০০ বেতর 
জাোতি মরুপ্রভা 
ছদখা যাতব | 
 

আনম কখতিা ভানবনি 
ছয এই সব িটিা ... 

  ছসই সতে েৃনথবীতে 
আসা অনেতবগুনি রনি 
আর মহাজাগনেক রনির 
.   েনরমাণও ছবতড় . 
.       যাতব | 
.... 
 

 
আমাতদর ছক এসব ছথতক 
দতূর থাকতে হতব | 
 

ভনবষ্যতে 
আমাতদর জিয 
অতেক্ষা করতে 

েৃনথবীতে সুদীিম ইনেহাতস 
বহুবার এমি ছেৌম্বকীয় ছক্ষতত্রর 
নবতিাম ও অন্তযমাি িতটতে | 
 

বাব্বা ,  
এেবার ? 
 

সবতেতয় সাম্প্রনেক 
ছেৌম্বকীয় নবতিাম িতটতে 
৭০০০০০ সাি আতগ | 
 

আেিারা নক কতর 
গণিা  করতিি ছয এই 
িটিা ৭০০০০০ সাি 
আতগ িতটতে ? 
 

ছস ছো 
অতিক নদি 
আতগ | 
 ছদখা  

যাক 

 

আর এটা  নক সনেয 
ছয এতো িি িি 
ছেৌম্বকীয় নবতিাম . . 
.       িতট? 
 খুব ভাতিা 

প্রশ্ন | 
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অগু্নৎোে ছথতক নিগমে িাভা 
যখি োো হতয় আতগ্নয় নিিা 
তেনর কতর, েখি ছসই 
নিিায় ছেৌম্বকীয় ছক্ষতত্রর 
নববরণ অিুনিনখে হতয় যায়| 
 

আশ্চযম 
 

   এতো ঠিক 
মযাগতিটিক নিস্ক 
.  এর মেি| 

গতবষ্তকরা ছদতখতেি ছয, েৃনথবীর 
নবনভন্ন প্রান্ত ছথতক সংগৃনহে 
আতগ্নয় নিিার মতযয নকেু 
নবেরীে ছেৌম্বকো প্রাি | 

আো!! আতগ্নয় 
নিিা গুতিা ঠিক 
ছযমি নেি ছেমনি 
রতয়তে | 
 

জাোতির েীবা এিাকায় 
োওয়া আতগ্নয় নিিার 
মতযয এই অিুনিনখে 
নববরণ অেযন্ত স্পষ্ট | 
 

যার ছথতক জািা যায় 
ছয ৭০০০০০ সাি আতগ 
ছেৌম্বকীয় ছক্ষতত্রর 
অন্তযমাি ও নবতিাম . . 
.    িতটতে | 
 অসাযারণ! 

ছফারানমনিতফরাতদর 
জীবাি ছথতক জািা . 
.   যায় ছয .... 

    এতো  
বেি ভতয়র বযাোর  
আমার শুতি ছমাতটই  
ভাতিা িাগতে িা | 
 

ছেৌম্বকীয় ছক্ষতত্রর 
নবতিামকাতি েৃনথবীতে আসা 
অনেতবগুনি রনির অনেিয় 
প্রভাতব মারা যায় | 
 

৪০% ?! 
 

োতদর মতযয ৪০% , 
যারা সমুতদ্রর অেতি  
.  বাস করতো,  
 

 ো োড়াও, োতদর 
মৃেতদহ ছথতক উৎেন্ন 
তজনবক কাবমি,েৃনথবীর 
উষ্ণায়তণ সহায়ো  . 
.      কতরতে | 

ছেৌম্বকীয় ছক্ষতত্রর 
েনরবেম ি এইভাতব 
েৃনথবীর েনরতবিতক 
প্রভানবে কতরতে | 
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েখি েৃনথবীর 
নবনভন্ন প্রাতন্ত 
ছমরুপ্রভা ছদখা 
যাতব 
 

এও অিুনমে হয় ছয, 
ছক্রটানসয়াস যুতগর ছিতষ্ 
িাইতিাসর ছদর নবিুনির সতে 
ভূতেৌম্বকীয় ছক্ষতত্রর েনরবেম তির 
সম্পকম  রতয়তে | 
 

ও মা, এসর্া 
অসবশ্বািয | 
 

আর আনম জাোতি 
ছমরুপ্রভা ছদখতে োই 
িা | 
 

   ভূতেৌম্বকীয়  . 
. ছক্ষতত্রর েনরবেম ি 
েৃনথবীতে গুরুের 
সমসযার সৃনষ্ট করতব  

বেম মাতিও ভূতেৌম্বকীয় ছক্ষতত্রর 
অবস্থার জিয আমরা এখতিা   
অতিক সমসযার সমু্মখীি   
       হনে |   
      ভূতেৌম্বকীয় বি িা থাকতি,   
    মহাজাগনেক রনির কারতণ  
     ওতজাতির েনরমাি হ্রাস োতব   
    এবং ওতজাি নেদ্র দ্রুে নবসৃ্তে   
               হতব | 
 

ওতজাি হ্রাতস এতদর প্রভাব,  
 ছলাতরাফু্লতরাকাবমি এর  
  প্রভাতবর সতে েুিিীয়  
      িয়| 
 

োহতি ভূতেৌম্বকীয় 
ছক্ষত্র েৃনথবীর ওতজাি 
স্তরতকও রক্ষা করতে| 
 

ভূতেৌম্বকীয় ছক্ষত্র এক  
 অদিৃয িনক্তিািী  
  প্রােীর | 
 

হাুঁ, আমাতদর 
রক্ষােেে া | 

অদু্ভে 

যখি ভূতেৌম্বকীয় ছক্ষতত্রর িনক্ত কতম 
আসতব, েখি ো আর েৃনথবীতক 
আোনদে কতর রাখতে োরতব িা| 
নিনথি হতয় ছোট ছোট ছগাষ্ঠীর 
আকার ছিতব | 
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োহতি এই 
ভূতেৌম্বকীয় ছক্ষত্র 
নকভাতব সৃনষ্ট হয়? 
 

নকভাতব োর 
নবতিাম িতটতে? 
 

আনম সনেয 
ছমরুপ্রভা ছদখতে 
োই , নকন্তু .... 
 

োই, ভূতেৌম্বক নিশ্চই একপ্রকার  

          েনড়ৎ েুম্বক| এর ফতি,  
.       যখি এর েনড়ৎ প্রবাতহর . 
.       নদক েনরবেম ি হয়, েখি . 
.        ছেৌম্বকীয় ছক্ষতত্র নদক ও  . 
.            েনরবনেম ে হয় | 

েৃনথবীর অভযন্ততরর োেমাি এটি 
ছবনি ছয ছকাতিা স্থায়ী দণ্ড েুম্বক 
ছসখাতি থাকতে োরতব িা |  

...সকাসন্া 
উত্তর মন্ই | 

ছিই?? 

দভুম াগযজিকভাতব, 
আমাতদর কাতে এই দইু  
.        প্রতশ্নর..  

ভূতেৌম্বকীয় ছক্ষতত্রর 
নবতিাম আনম . .     
.  কক্ষতিা োই  
       িা | 
 

মহ ভগবান্, দয়া 
কসর িাহায্য  . . . 
.      কসরা 

... 

হ ম ম ম , এটা 

ত া বড় রহস্য 

নকন্তু, .. 
 এই অিুমাি এখতিা 
নিনশ্চেরূতে প্রমানণে হয়নি | 
 

আনম দঃুনখে, 
এই িটিা ছো 
অবিযাম্ভাবী | 

এটা  
প্রাকৃনেক 
নিয়ম | 
 

ওহ 
: 

      মহ ভূচুম্বক,   
আমাসের রক্ষা  .  . 
.      কসরা | 
 

মন্ই ?! 

অকেে শেজ্ঞােীরাই 
এখে এই শেষকয়র 
উপর োজ েরকেে 
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ভযাাঁ, ভযাাঁ 

ভযাুঁ..... 

এবার আনম 
নক করতবা? 

আেিার  কাতে 
নক ছকাতিা ভাতিা 
উোয় ছিই ? 

 

ন্া , মন্ই 
িা | এটা প্রকৃনের 
বযাোর এবং 
আমাতদর নিয়ন্ত্রতণর  
     বাইতর 
 

যেক্ষি িা এই নবেযময় 
আতস, েেনদি আমাতক 
ভতয় ভতয় কাটাতে হতব | 
 

আতর, অে 
ছবনি উতদ্বগ 
কতরা িা | 

নকন্তু, ছকুঁ তদও 
ছো ছকাতিা 
িাভ ছিই | 

 

এই ছেৌম্বকীয় ছক্ষতত্রর  
অন্তযমাতির ছয  ১২০০  
বেতরর সময় নিণময় করা হতয়তে,  
 ো গে ২০০ বেতরর েথয ছথতক   

     নিযমানরে| ছকউ সঠিক ভাতব   
      বিতে োতর িা ঠিক কখি   
            ো হতব | 
 

    নহক : 
আমাতদর কাতে এখতিা 
১২০০ বেতরর সময় 
    আতে | 
 

 

আনম ো মতি কনর 
িা | ১২০০ বের 
ছো অল্প সময় | 
 

মজা কতর 

দয়া কতর 
এমি কথা 
বিতবি িা 
| 

িা আ আ 

ভযাাঁ, ভযাাঁ 

ঠিক 

িান্ত হও, 
ছমাি | 

   িাও, 
নিতজর িাক     
োতড়া | 
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আমার এখতিা 
ভয় করতে | 

ভূসচৌম্বকীয় মক্ষসের 
জয় মহাক | 

এটা ছো আজ বা 
কািই হতে িা| 

হাুঁ, ঠিক | 

ভযাুঁ 

হাুঁ, ঠিক 
... 

ছমরুপ্রভা নিম্ন অক্ষাংতি ছদখা 
যায় িা | োর মাতি এখতিা 
ভূতেৌম্বকীয় ছক্ষত্র েৃনথবীতক 
রক্ষা করতে | 

আিা কনর  
ভূতেৌম্বকীয় ছক্ষত্র 
ছোমাতদর কথা  
শুিতে ছেতয়তে| 

মমাে এবং সমরুসবা এখন্ 
জাসন্ ময্ পসৃিবীসক আবৃর্ 
কসর জীবন্সক রক্ষা কসর 
য্াওয়া ভূসচৌম্বকীয় মক্ষসের 
গুরুত্ব কর্| 

ছকুঁ তদািা ছমাি| 
 

ছহ: . 
. ছহ: 

১১ 



 

 

 

 

 

- কি হহ হ াল আর ক রুববা | চবলা, 

আ রা পৃকিবীর হচৌম্বিীয় শক্তি 

সম্ববে কিছু আবলাচনা িকর | 
 

- আ ার ধারণা, পৃথথবী কনবজই এি 

কবশালািার চুম্বি | 
 

- বাহ,্ আক  এবতা বড় এিটা চুম্বি 

কিনবত চাই | িত দা  হবত পাবর 

হবাবলা হতা? 
 

- সকতয বলবত, র্যকদও পৃকিবীর 

কনজস্ব হচৌম্বিীয় হেত্র আবছ, তবব 

পৃকিবীর  বধয হিাবনা চুম্বি চাপা 

হদওয়া হনই | 
 

- তার  াবন? হিউ কি তাহবল 

 াটটর আবরা অবনি কনবচ খুুঁবড় 

হদবখবছ? নাহবল, পৃকিবীর এই  

হচৌম্বিীয় হেত্র আসবছ হিাবেবি? 
 

- হর্যখাবন চুম্বি রবয়বছ, হসখাবন 

র্যত হবকশ তাপ াত্রা হবব, হসখাবন 

হচৌম্বিবের তীব্রতা তত িব  র্যাবব | 

পৃকিবীর গভীবর, তাপ াত্রা িবয়ি 

হাজার কিগ্রী | এবতা হবকশ 

তাপ াত্রায় হিাবনা চুম্বি িািবত 

পাবর না |  
 

- শুবন হবশ চ িপ্রদ  বন হবে | 

আক  আ ার চুম্বি গুবলা কনবয় এই 

রি  পরীো িরববা | 
 

- দারুন হভবববছা | এই ভাববই খবু 

ভাবলা হশখা র্যায় |... আক  

হতা াবদর এিটা সূত্র কদক্তে | 

পৃকিবীর অভ্যন্তরর রবয়বছ ববদুযকতি 

আধানর্যুি গকলত ধাতু, র্যার িারবণ 

এখাবন বতরী হয় এি কবশাল তকড়ৎ 

প্রবাহ |  
 

- তাহবল কনশ্চই এটা তকড়ৎচুম্বি | 
 

- এিদ  টিি | পৃকিবীর কভতর 

রবয়বছ তকড়ৎচুম্বি | টিি বার 

চুম্ববির  বতাই এটট হচৌম্বিীয় হেত্র 

বতকর িবর | কভতবরর এই তকড়ৎ 

প্রবাবহর  াত্রা  ও  কদি  পকরবতন্  

হবল, ভূচুম্ববির হ রুও পকরবকতত্ 

হবত পাবর| 

 

- হায় | ভূচুম্ববির হ রু পকরবতন্ হবল 

আর আক  আ ার িম্পাস বযবহার 

িরবত পাবার না | 
 

- কচন্তা িবরা না| এই সব ঘটবত পাবর 

সুদরূ ভকবষ্যবত| ১০০০ বছবররও পর | 
 

- আঃ | তাহবল হতা অবনি স য় 

বাকি আবছ |  
 

- পৃকিবীর ইকতহাবস, 1000 বছর 

হনহাতই ি  স য় |র্যাই হহাি, 

ভূবচৌম্বিীয় হেত্র সবদ্াই পকরবতন্ 

হবে | হ রুপ্রভা সৃটি হবল তার সবে 

কবশাল পকর াবন তকড়ৎপ্রবাহ হয় |এই 

স য় হচৌম্বিীয় ঝড় ববল এি ঘটনা ঘবট 

র্যার িারবণ  কবশাল পকর াবন 

তকড়ৎপ্রবাহ হয়, র্যার হিবি সারা 

পৃকিবীবযাপী এি হচৌম্বিীয় হেত্র বতকর 

হয়| 
 

- এই তকড়ৎ প্রবাবহর তীব্রতা  কি এবতা  

হবকশ, হর্য আ ার েকত িরবত পাবর? 
 

- এই তকড়ৎ প্রবাবহর সবব ্াচ্চ  াত্রা 

হবত পাবর ১০ - ১০০ লে  এবম্পয়ার |  
 

- বাপ হর | আ াবদর পুবরা বাকড়বত 

হতা শুধু  ৩০  এবম্পয়ার বযবহার হয় | 
 

- হতা রা কি জাবনা হর্য, হিাবনা 

হিাবনা পশু পাকখ এই ভূবচৌম্বিীয় হেত্র 

অনুভব  িরবত পাবর? 

 

- নাবতা | জাকন না | আপকন  পাবরন 
? 

 

- না না | আ ার হস ে তা হনই | 

পাবর পায়রা, িলকিন আর পকরর্যায়ী 

পাকখরা | 
 

- ক রুববা, আমার  বন হয়, হতার 

 ক্তিবেও ভূবচৌম্বিীয় হেত্র অনুভব 

িরার জনয এিটা র্যন্ত্র বসাবত হবব| 

হতার হতা কদি কনণয়্ িরার হিাবনা 

ে তায় হনই হর | 
 

- আহ | নযািাক  িবরা না  



  

ভূচ ৌম্বকীয় ক্ষেত্র  
 

ক্ষেরুপ্রভা    হসৌর বায়ুর প্রবাবহর িারবণ পৃকিবীর হ রু 

অঞ্চবল হর্য আবলা হদখা র্যায় | হসৌর বায়ু, হবলা তকড়ৎ 

আধান র্যিু িকণিার প্রবাহ | এই প্রবাহ পৃকিবীর 

 াগবনবটাবেয়াবর ঢুবি পবর এবং পৃকিবীর রাক্তত্রিালীন 

কদবি হপৌৌঁবছ র্যায় | এরা  ভূচুম্বি দ্বারা েকরত হবয় হ রু 

অঞ্চবলর উপর বায়ু ণ্ডবলর সবে সংঘবষ্,্ পৃকিবীপৃবের  

১০০ হিবি ৫০০ কিক   উপবর   এই হ রুপ্রভার আবলা 

বতকর িবর | 
 

কার্ ল ক্ষেডরিক গাউস   ১৭৭৭ - ১৮৫৫     গাউস 

কছবলন এি জা ্ান গকণতজ্ঞ ও পদাি ্কবজ্ঞানী | ১৮৩৯ 

সাবল কতকন প্রি  প্র ান  িবরন হর্য পৃকিবীর  চুম্বি  হেত্র 

পৃকিবীর-ই কভতবর সৃটি হয়, পৃকিবীর বাইবর নয় | 

চুম্বিীয়  তীব্রতা  াপার  এিি  হবলা গাউস | 
 

কম্পাস   এিটট চুম্বি শলািার  াধযব   কদি কনণয়্  

িরার জনয এি র্যন্ত্র | র্যখন দুটট চুম্বি িাছািাকছ  কনবয় 

আসা  হয়, তখন  এিটট চুম্ববির উত্তর হ রু অনয 

চুম্ববির দকেণ  হ রুবি  আিষ্ণ্  িবর | আবার দুটট 

উত্তর হ রু এবি অপরবি কবিষ্ণ্ িবর | এিটট 

িম্পাবসর চুম্বি শলািার  উত্তর হ রু, পৃকিবীর চুম্ববির 

দকেণ হ রুর কদবি আিকষ্ত্ হয়, র্যা পৃকিবীর 

হভৌবগাকলি উত্তর হ রু অঞ্চবল আবছ  | এইভাবব 

িম্পাস আ াবদর উত্তর কদি কচকনবয় হদয় | 
 

েহাজাগরিক িশ্মি    কবকভন্ন  প্রিাবরর উচ্চ শক্তি 

সম্পন্ন িকণিা  হািাবশ কবচরণ িরবছ | এর   বধয  

রবয়বছ  হাজাগকতি রক্তি, র্যা আবস  হসৌর জগবতর  

বাইবর হিবি | আর আবছ শক্তি য়  হসৌরকণা, র্যার 

উৎপকত্ত হসৌর কশখাকবিার হিবি |  হাজাগকতি রক্তির  

অকধিাংশই  ভূপৃবের ১০০  হিবি ৫০০ কিক  উপবর 

বায়ু ণ্ডবল হশাকষ্ত হয় বা দুবল্  হবয় পবর | 
  

ক্ষেটারসয়াস যুগ    6.৫ হিবি ১৪ হিাটট বছর আবগ, 

হ বসাবজাকয়ি র্যুবগর হশষ্ পর্য ্ায় হি বলা হয় 

হেটাকসয়াস র্যুগ | তখন জলবায়ু কছল শান্ত, পৃকিবী 

কছল গাছ গাছাকল ভরা আর তার ববুি ঘুবর হবড়াবতা 

িাইবনাসবররা | হেটাকসয়াস র্যুবগর হশবষ্ িাইবনাসবররা 

আর আব াকনবটরা  কবলপু্ত হবয় হগবলা | এই কবলুকপ্তর  

জনয কবকভন্ন িারণ হি দায়ী িরা হয়, হর্য ন, 

উল্কাপাত, জলবায়ুর তীব্র পকরবতন্, ভূবচৌম্বিীয় 

কববলা , ইতযাকদ | হ বসাবজাকয়ি র্যুবগর পর শুরু হয় 

হসবনাবজাকয়ি র্যুগ, র্যা হবলা িনযপায়ীবদর র্যুগ | 
 

ফািারেরিফাি    িারাক কনিার হবলা অতযন্ত  েুদ্র 

এিবিাষ্ী জীব র্যা প্রধানত স ুবদ্রর জবল পাওয়া র্যায়  

এবদর গায় িাবি িযালকসয়া  িাবব্নট কনক ত্ 

এিপ্রিার  হখাল র্যা বতকর হয় বাতাবস উপকিত িাবন্ 

িাইঅক্সাইি হিবি | 

 

ভূচ ৌম্বকীয় ক্ষেত্র    এি কবরাট বার চুম্ববির  বতা 

পৃকিবীরও হচৌম্বিীয় ধ ্ রবয়বছ | পৃকিবীর 

হভৌবগাকলি উত্তর হ রু অঞ্চবল রবয়বছ এিটট 

হচৌম্বিীয় দকেণ হ রু আর হভৌবগাকলি দকেণ হ রু 

অঞ্চবল রবয়বছ এর উত্তর হ রু | এই চুম্ববির 

হচৌম্বিীয় হেত্র সারা পৃকিবীবি হবিন  িবর রবয়বছ | 
 

জজরিক কাি লি    হর্য হিাবনা জীকবত বস্তু বজকবি 

হর্যৌগ দ্বারা গটিত, র্যাবত িাবি বজকবি িাবন্ | 

উক্তিদ  বা প্রাণীর   ৃতুযর  পর এই বজকবি িাবন্ হিবি 

বতকর হয় িাবন্ িাইঅক্সাইি | 
 

ওচজাি  রিদ্র    ভুপৃো হিবি ৪০ কিক  উপবর 

পৃকিবীবি কঘবর রবয়বছ ওবজান ির | 1980 সাবল 

হদখা হগবলা, এন্টাটট্িার উপর স্ট্র্যাবটাবেয়াবর, 

এই িবরর অকধিাংশই হ্রাস হপবয়, দকেণ হ রুর 

উপর এি হগালািার কছবদ্রর  আিার  কনবয়বছ  | 

হসবেম্বর  াবস এই কছবদ্রর আিার সববচবয় বড় হয় 
| 

 

প্লাসো    প্রবতযি বস্তুই পর াণু দ্বারা গটিত  | এই 

পর াণু  হিবি র্যখন ঋনােি  আধান র্যুি ইবলক্ট্রন  

সকরবয়  হনওয়া  হয়, তখন তারা ধনােি আধান র্যিু 

আয়ন-এ রূপান্তকরত হয় | ধনােি ও ঋনােি  

আধান র্যুি িণা দ্বারা বতকর গযাস  হি ববল প্লাস া| 

সারা ব্রহ্মাবের ৯৯%ই প্লাস া দ্বারা গটিত, র্যা 

িটিন, তরল বা সাধারণ  গযাবসর  হিবি আলাদা   | 

তাই এই প্লাস া হি বস্তুর চতুি ্ অবিা বলা হয় | 
 

ক্ষসৌি িায় ু   সূর্য ্ হিবি কনগত্, আধান র্যুি প্লাজ ার  

প্রবাহবি  ববল হসৌর বায়ু | এর দ্বারাই পৃকিবীবত 

ভূবচৌম্বিীয় হেত্র, এি পুবের আিার ধারণ িবর | 

ধূ বিতুর পুেও এিই ভাবব বতকর হয় | 
  

অরিচিগুরি িশ্মি    সূর্য ্ হিবি কবকভন্ন তরে বদবঘর্ 

আবলাি কনগত্ হয় | তারই   বধয রবয়বছ উচ্চ শক্তি 

সম্পন্ন  অকতববগুকন রক্তি, র্যার তরে দীঘ ্ ৪০০ 

নযাবনাক টার | এই আবলা আ াবদর জনয 

েকতিারি, িারণ এরা িযান্সার বা ক্তজবনর েকত 

িরবত পাবর | কিন্তু , এই রক্তির অকধিাংশই 

ভূপৃবের ৩০ কিক  উপবর ওবজান িবর হশাকষ্ত হবয় 

র্যায় | 

 

হটর্াইি 
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িূয্ত ও পসৃিবীর িসিসের্ র্সের আবহাওয়া ও জেবায় ু
(CAWSES) 

CAWSES হতিা SCOSTEP প্রতযানজে একটি আন্তজম ানেক কাযমক্রম| 
মহাকাি ও োর েনরতবি এবং আমাতদর জীবি ও সমাতজ োর প্রভাতবর 
বযাোতর আমাতদর ছবায উতেখতযাগয ভাতব উন্নে  করার িতক্ষয এটি 
স্থানেে হয়| CAWSES এর প্রযাি কাযমাবিী হতিা, এই ছবায অজম তি 
গুরুত্বেূণম েযমতবক্ষি, মতিি তেনর ও েত্ব গেতি আন্তজম ানেক কাযমাবিী 
সম্পাদতি সাহাযয করা| ছসই সতে উন্নে ও উন্নয়িিীি ছদিগুনির 
তবজ্ঞানিকতদর এই কাতজ নবজনড়ে করা ও সকি স্ততরর নিক্ষাথীতদর 
নিক্ষার সুতযাগ প্রদাি করা| CAWSES  এর কাযমািয় মানকম ি  যুক্তরাতের 
বস্টি, মযাসােুতসটস-এ অবনস্থে বস্টি নবশ্বনবদযািতয়|  CAWSES  এর 
নবজ্ঞাি নবষ্য়ক োরটি  মূি প্রসে েনবতে ছদখাতিা আতে| 
http://www.bu.edu/cawses/ 

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

 

হায়ান্ন্ : নরওক্যয  নবশ্বনবদযািয় ছথতক 
েদাথমনবদযায়  স্নােক হায়ািি একতযাতগ এক 
ছিখক ও কাটুম নিস্ট | নবজ্ঞাি ও কনম্পউটার-
ছগমস এ োর গভীর বুযৎেনত্তর নভনত্ততে নেনি 
নবনভন্ন জিনপ্রয় েনত্রকায় প্রেুর যারাবানহক-এ 
োর অবদাি ছরতখতেি | োর সামঞ্জসযেণূম 
ছিখনি তিিীতে প্রেযনক্ষে োর নবজ্ঞাতির প্রনে 
ভাতিাবাসা আজ সবমজিনবনদে |  
http://www.hayanon.jp/ 

 

মকাস াসমা মন্া কাগাকু (সিাটসের জন্য সবজ্ঞান্) : 
ছসইবুন্দ নিিকিা প্রকািিা সংস্থা দ্বারা প্রকানিে, 
ছকাতিাতমা ছিা কাগাক্য, ছোটতদর জিয প্রকানিে 
একটি মানসক েনত্রকা | ১৯২৪ সাতি প্রকানিে এর 
প্রথম সংস্করতণর ছথতকই এই েনত্রকাটি নবজ্ঞাি নিক্ষার 
েনরতষ্বায় নিতয়ানজে | এই েনত্রকায়, তদিনন্দি 
জীবতি নবজ্ঞািনভনত্তক িটিা ছথতক শুরু কতর 
সাম্প্রনেকেম গতবষ্ণা নবষ্য়, ইেযানদ নবজ্ঞাতির 
নবনভন্ন নদক েুতি যরা হয় | 
http://www.seibundo.net/ 

 

L 
মিাোর মটসরসিয়াে এন্ভায়রন্সমন্ট েযাবসরটসর ( STEL ) 

ন্াসগায়া সবশ্বসবেযােয় 
জাোতি STEL  েনরোনিে হয় আন্তঃ-নবশ্বনবদযািয় সমবায় েদ্ধনে দ্বারা| 
এর উতেিয, জাোতি এবং অিযািয ছদতির নবনভন্ন নবশ্বনবদযািয় ও 
প্রনেষ্ঠাতির সহতযানগোয়, ছসৌর-তভৌম েতন্ত্রর গেি ও েনরবেম তির উের 
গতবষ্ণাতক আতরা উন্নীে করা | এই  গতবষ্ণাগার োরটি নবভাতগ ভাগ 
করা: বায়ুমণ্ডিীয় েনরতবি, আতয়াতিাতেনরক ও ছেৌম্বকীয় েনরতবি, 
ছহনিওতেনরক েনরতবি এবং সমনিে েেি  নবভাগ |  নজওতস্পস নরসােম  
ছসন্টারও, ছযৌথ গতবষ্ণা প্রকল্পগুনি সমিয় ও উন্নীে করার উতেতিয,  
এই গতবষ্ণাগাতরর সতে সংসৃষ্ট | ছদিবযােী নবিযস্ত এর সােটি মািমনন্দর 
/ েযমতবক্ষণ ছকতে, নবনভন্ন ছভৌে ও রাসায়নিক সত্ত্বার, ভুস্থিনভনত্তক 
েযমতবক্ষণ করা হয় |  
http://www.stelab.nagoya-u.ac.jp/ 

 


