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ওজজান স্তর সংক্রান্ত গজবষণার  

সংক্ষিপ্ত ইক্ষতহাস

পৃথিবীর সমস্ত ওজ োজের ৯০% পোওয়ো যোয় 

স্ট্রোজ োসজেয়োর-এ |  এবার স্ট্র্যাট াটেররক ওট াটের 

সংরিপ্ত ইরিহাস সম্পটকে রকছু  াো যাক, কক এট  

আরবষ্কার কটরে এবং রকভাটব।  সূটয ের আট া রবরভন্ন 

ধরটের িরিৎট ৌম্বকীয় িরটের সমন্বটয় তিরর।  এটি  

িুদ্র িরেদৈট্ েযর অরিটবগুরে রশ্মি কেটক শুরু কটর 

রটয়টছ ৈী্ ে িরেদৈট্ েযর অবট ারহি রশ্মি পয েন্ত। 

কিামাটৈর রক মটে হয়, এ া ককাটো কটিে রবষয়? 

িাহট  এক া রামধে ু বা রি টমর কো মটে কটরা।  

রামধেুটি রবরভন্ন রং কিামরা কৈখটি পাও, যার মাটে 

সূটয ের আট ায় রবরভন্ন আট াক িরে রটয়টছ।   

 

১৮৮১ সাট , এক আইররশ রসায়েরবৈ, ডরিউ. এে. 

হা েট  কৈখট ে কয ওট াে, ২০০ কেটক  ৩০০  

েযাটোরম ার  পয েন্ত িরেদৈট্ েযর অরিটবগুরে রশ্মি 

কশাষে কটর।  ১৫ বছর পটর, এক ইংটর  মহাকাশরবৈ 

ডরিউ. হারিন্স রসররয়স িারার বে ো ী অধযয়ে করার 

সময় আরবষ্কার করট ে কয, ওট াে ৩০০ কেটক ৩৪০ 

েযাটোরম ার  পয েন্ত িরেদৈট্ েযর অরিটবগুরে রশ্মিও  

কশাষে কটর। হা েট  িশ্ন িু ট ে, ককে পৃরেবীটি  

 

ওট াে স্তর ১৫ কেটক ৪০ রকট ারম ার উচ্চিায় োটক, 

যরৈও এই উচ্চিা অিাংটশর সটে পররবরিেি হয়।   

যখে সূটয ের আট া রি টমর মটধয রৈটয় যায়, িখে িা 

রবরভন্ন রটের আট াক রশ্মিটি কভটে যায়।  

১ েযাটোরম ার হট া ১ রম াটরর ১০০ ককাট  ভাটের ১ ভাে 
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ওট াে স্তর  

স্ট্র্যাট াটেয়াটরর 

ওট াে 

ওট াটের ্েত্ব 

ট্রটপাটেয়াটরর 

ওট াে  

কপৌৌঁছাটো সূটয ের আট ায় অরিটবগুরে রশ্মি পাওয়া যায় 

ো, যরৈও টিক সূয ে কেটক রবরকরটের পর কসই আট ায় 

অরিটবগুরে রশ্মি বিেমাে োটক ?  উরে অেুমাে 

করট ে কয পৃরেবীর উপটর ি ুর পররমাটে ওট াে 

রটয়টছ, যা সূয োট াটকর অরিটবগুরে রশ্মি  কশাষে কটর 

কেয় ।  এই অেুমাে িরিপন্ন করার  েয কব ুটের 

সাহাটযয এক পরীিা করা হটয়রছ ।  রকন্তু এই কব ুে 

ওট াে স্তর পয েন্ত কপৌৌঁছটি অপারে হয়।   

 

কশটষ, ১৯৪০ সাট , রটক  দ্বারা পয েটবিটের মাধযটম 

স্ট্র্যাট াটেয়াটর ওট াটের উপরিরি িরিপন্ন করা হয়।  

রকন্তু ৈুুঃটখর রবষয়, হা েট  কসই কো ক টে কযটি 

পাটরেরে।  এর পর ওট াটের উৎস ও রবেযাটসর রবষটয় 

রবস্তাররি  াোর   েয ি ুর েটবষো শুরু হয়।  

আন্ত োরিক ভূ-পৈাে ে বটষ ের অে রহসাটব, ১৯৫৭ সাট  

এন্টাট েকায় ওট াটের পয েটবিে শুরু হয়।  কসই সময়, 

ককউই ভাটবেরে কয এই পয েটবিে কেটকই ওট াে 

রছটদ্রর উপরিরি আরবষৃ্কি হটব।   

 

এই েটবষোর অগ্রেরি কেটক ক্রমশ মােুষ  ােটি 

পাটর কয, পৃরেবীটি  ীব ও উশ্মিৈ  েৎ এই ওট াে 

দ্বারা সুররিি, যা িরিকর অরিটবগুরে রশ্মি কশাষে 

কটর।  আ টকর এই েটবষোর সাফট যর রপছটে 

রটয়টছ হা েট র মিে রবজ্ঞােীটৈর অশ্ম েি সাফ য, রযরে 

িেম ওট াটের রাসায়রেক অধযয়ে কটরে।  আমরা 

আশা করটবা,আপোরা কমা  আর রমরুটবার সটে 

ওট াে স্তটর এই অরভযাে উপটভাে করটবে।   
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এরো হজ ো থবজ্ঞোে প্রেমী প্রমো  

আর তোর প্ররোব  কুকুর থমরুজবো | 

এক সুন্দর উষ্ম থিজে এক প্র ো ো 

মোজে শুজয় এরো আকোজে প্রেজস 

যোওয়ো প্রমজের থিজক প্রেজয় আজে | 

ওই প্রমেগুজ োর 

ওপজর থক আজে 

বজ  প্রতোর মজে 

হয় প্রর, 

থমরুজবো? প্রমজের ওপজর? 

হ ম ম ম | 

ওর ওপজর 

থেশ্চই আকোে 

আজে | 
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প্রতোর মোিোয় থক 

সোমোেয কল্পেো 

বজ ও প্রকোজেো 

জ থেস প্রেই প্রর? 

আথম প্রেজবথে োম 

তুই আমোজক আজরো 

আকর্ ষক থকেু  

ব থব | 

ওর এই 

বয়স োই 

এরকম | 

প্রক ব জ  আমোর 

কল্পেো প্রেই| কতই েো 

েোজ ো হজতো যথি ওই 

প্রমজের ওপজর িোকজতো 

সুস্বোিু  োবোজরর 

অজেক প্রিোকোে| 

িোড়োও, এবোর 

আমোর মজে 

পজড়জে |  

আথম এ ো আজে 

শুজেথে | 

ওই প্রমজের অজেক ওপজর 

আজে  . . . . 

ওজ োে স্তর| 

ওজ োে স্তর ?  

প্রস ো থক ? 
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থেক্ষক মেোয়, 

ওজ োে থক প্রস ো 

আমোজিরজক এক ু 

বুজিজয়  ব জবে? 
থেশ্চই| এ োই 

আমোর থবর্য় | 

এবোর,প্রমো  আর 

থমরুজবো আমোয় 

বজ ো, ....

প্রতোমরো ওজ োে 

সম্পজকষ কত ো 

 োজেো? 

অজিজ ে 

সম্পজকষ থকেু 

 োজেো থক?

ওহ, আথম  োথে | 
 

 আথম  

        সোরোথিজে  

            অজেক অজেক  

           অজিজ ে থেই | 

ওজ োে আজে 

আমোজির 

প্রিজক অজেক 

অজেক 

ওপজর... 

এই ওজ োে আসজ  

অজিজ ে পরমোণ ু

থিজয় ততথর | 

ও হ ম ম  
 

৩



 

য ে প্রকোজেো 

অজিজ ে অণু   O2), 

অথতজবগুথে রজি 

দ্বোরো তোথড়ত হয় . . .

ত ে প্রসই অে ু

প্রেজে ততথর হয় 

িুট  অজিজ ে 

পরমোণু | 

তোরপর এক ো 

অজিজ ে পরমোণু 

এক ো অজিজ ে 

অণুর সজে সংযুক্ত 

হয়| 

     এইেোজব থতেট  

অজিজ ে পরমোণু 

একজিত হজয় েেে 

কজর একট  ওজ োে 

অণু | 

প্রযই স্থোজে এই ওজ োে 

অণুগুজ ো প্রকন্দ্রীেূত 

হয়, তোজক বজ  . . . . 

ওজ োে স্তর | 

সূয ে কেটক কয অরিটবগুরে 

রশ্মি পৃরেবীটি আটস, িা 

পৃথিবীজত েোেধোরজণর 

পজক্ষ অতযন্ত ক্ষথতকোরক 

| 

এই ওজ োে স্তর 

অথতজবগুথে রজির 

েোয়োংে প্রেোর্ণ 

কজর প্রেয় |  

টেক এক সুরক্ষো কবজের 

মজতো, এই ওজ োে স্তর 

পৃথিবীজক আেজ  

প্ররজ জে | 

এই ওজ োে স্তর েো 

িোকজ ... 

  

পৃথিবীজক প্রকোজেো 

েোণ িোকজতো েো | 
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আ হ হ হ  !! 

অরিটবগুরে 

রশ্মি কিা 

মারাত্মক

েোন্ত হও|  

 আমোজিরজক  

   ওজ োে স্তর সরুক্ষো  

       থিজে |  
 

           থেন্তোর থকেু প্রেই 
| 

প্রতোমোজির বথ , 

থেন্তোর কোরণ প্রতো 

রজয়জে |  

১৯৮০ সোজ , থবজ্ঞোেীরো 

প্রি জ ে, এন্টোট ষকোর 

উপর প্রিজক ওজ োে স্তর 

হোথরজয় যোজে | 
আর প্রসই কোরজণ 

ওজ োে স্তজর প্রযে 

টেক এক ো ক্ষিদ্র 

হজয়জে, এমে   . .        

 .       প্রি োজে | 

এন্টোট ষকো 

প্রসই কোরজণ অজেক 

প্রবথে অথতজবগুথে 

রজি প্রসই থেদ্র থিজয় 

েজ  আসজে | 

এজতা এক মস্ত 

সংকট | 

িোড়োও | 

ওজ োে স্তজর থেদ্র প্রতো 

এন্টোট ষকোর উপর | 

অেয প্রকোিোও প্রেই |  

আমরো তোহজ  

থেরোপি  োয়েোয় 

আথে | 

থকন্তু তোহজ  

প্রপেুইেজির থক 

হজব? ওরো প্রতো 

মুেথকজ  পড়জব | 

তুথম থক সথতযই 

ওজির  েয 

েোবজেো? 
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এন্টোট ষকোর উপর 

ওজ োে থেদ্র ততথর 

হজয়জে বজ  আমরো 

থেরোপি, একিো ব ো  . .  

 .        েজ  েো|   

বোস্তথবক েোজব, এক 

অেুরূপ ে েো আকষট ক 

অঞ্চজ ও প্রি ো প্রেজে |   
এর েেোব আমোজির 

ওপজরও পড়জব, তো 

আমরো প্রয োজেই 

িোথক েো প্রকে || 

কসখাটে 

বসবোসকোরীজির 

 েয এ ো এক ো 

গুরুত্বপূণ ষ সমসযো | 

ওজ োে স্তর-এ 

থেদ্র থক েয 

ততথর হয়?  থকেোজবই বো 

ততথর হয়?

থস এে থস  
যোর অি ষ থকেো প্রলোজরো-

ে্ ুওজরো কোব ষে | 

এরোই ওজ োে স্তর-এ 

থেদ্র ততথর কজর | 

েোয় িে বের আজে পয ষন্ত 

থস এে থস বযোপকেোজব 

বযবহৃত হজতো ... থি  এ .থস . আর 

আর কে কযাে-এ 
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এ ে আমরো  োথে প্রয আমোজির 

তিেজন্দে কোজ  থেিঃসৃত থস .এে  .থস . 

বোতোজসর সজে বজয় থেজয় প্রপ ৌঁজে যোয় 

স্ট্রোজ োসজেয়োজর|  

েজবর্ণোর ে  েকোথেত 

 হজত, থস .এে .থস . 

বযবহোজর থেয়ন্ত্রজণর 

েজয়ো েীয়তো প্রবোিো 

প্রেজ ো | 

রকন্তু মােুটষর 

বযবহাটরর  েয 

রি , এ.রস., ইিযারৈ 

শ্ম রেস কিা  াই ই | 

স্ট্রোজ োসজেয়োজর প্রপ ৌঁজে 

তোরো ধ্বংস কজর ওজ োে 

স্তরজক! 

ত ে এই সব 

যজন্ত্র  

থস .এে .থস .র থবকল্প 

বযবহোর হজত 

 োেজ ো| 

থকন্তু মোেুর্ 

থস .এে .থস . পথরতযোে 

করোর সোজি সোজিই প্রয 

ওজ োে ক্ষয় বন্ধ 

হজব, এ থেজয় আমোর 

সজন্দহ আজে |

থস .এে .থস . অতযন্ত 

থস্থথতেী  প্রয ে আর 

তোই তো রবেষ্ট হজত 

অজেক সময়  োজে | 

টেক কিো |

৭



 

ওহ   , তোহজ  কতথিজে 

এই ওজ োে থেদ্র 

পুজরোপুথর প্রেজক যোজব? 

েোথক তো আর 

প্রকোজেোথিেও হজব েো? 

সুপোর কম্পম্পউ োর বযবহোর কজর 

সোম্প্রথতক এক েজবর্ণোয়  োেো প্রেজে 

প্রয, এই ওজ োে থেদ্র পুজরোপুথর বন্ধ হজত 

 োেজব ৫০ বের | 

৫০ বের?! এজতো 

সময়  োেজব?! 

হো াঁ, আর ততথিে 

পয ষন্ত এই ওজ োে 

থেদ্র রবৈযমাে 

িোকজব | 

 ুব  োরোপ 

বযোপোর| 

তোহজ  থক, এই ওজ োে 

স্তর সম্পূণ ষ রূজপ  টেক 

হবোর  েয, আমরো শুধু 

অজপক্ষোই করজত পোথর ? 

 

৮



  

এই থেদ্র বন্ধ করোর 

আর প্রকোজেো উপোয় 

আমোজির কোজে 

আজে থক? 

হযাাঁ | 

আমোর মোিোয়  

এক ো িোরুে বুজি 

এজসজে|  
 

আকোজে ওজ োে েথড়জয় 

থিজ  প্রকমে হয়? 

উ ম ম ,  
 

   আথম িুিঃথ ত,  

  থকন্তু এমে করো    .  .  

 .          সম্ভব েয় |  

থেশ্চয় এজত 

কো  হজব | 

স্ট্রোজ োসজেয়োর এ 

ওজ োে অবেযই 

আমোজির রক্ষো করজে | 

থকন্তু ওজ োে থেজ  

মোরোত্মক থবর্োক্ত | 

পৃথিবীর পুজরো ওজ োজের 

৯০% স্ট্রোজ োসজেয়োর এ  

       রজয়জে  . . .  

        আর বোথক ১০%   

        রজয়জে ট্রজপোসজেয়োজর|

থক ই ই !! 

         ট্রজপোসজেয়োজর          

িোকো ওজ োে, যো আমোজির 

আজরো কোেোকোথে আজে, তো 

আসজ  থিে থিে বৃজি পোজে |  

৯



 

 

 ীব  ীবজে তোর েেোব থেজয় 

মোেুজর্র মজধয উজদ্বে বোড়জে | 

তোেোড়ো এজক তবথিক - 

                        উষ্ণায়জের একট  কোরণ 

                        বজ ও মজে করো হজে | 

ট্রজপোসজেয়োজর ওজ োজের 

পথরমোে যত বোড়জব , পৃথিবী 

প্রিজক মহোকোজে থেষৃ্কত েজক্তর 

তত প্রবথে অংে এ োজে প্রেোথর্ত   . 

 .                      হজব | 

ওজ োে তোহজ  

 োরোপ ?! 

           উ ম ম ম 
 

ওজ োজের স্বেোব 

টেক ড   প্র থক  

আর থম   হোইজডর 

মজতো | 

বোয়ুমণ্ডজ র 

উপথরেোজে ওজ োজের 

পথরমোে হ্রোস হোওয়ো 

একট  সমসযো | 

আবোর ,  েীেেোজে 

তোর বৃজিও এক 

সমসযো |   

 

          

                থক অদু্ভত,  
                    িাই েো? 

এবং িুট  

সমসযোই 

সঙ্ক  েক | 

থস.এে.থস. বযবহোজর 

থেয়ন্ত্রজণর েণয়ে করো 

হজয়জে স্ট্রোজ োসজেয়োর 

এ ওজ োে হ্রোস 

সমসযোর প্রমোকোথব ো 

করোর  েয | 

ওপর থিজক যোেবোহে ও 

ক কোর োেো প্রিজক 

েোইজট্রোজ ে 

ডোইঅিোইড থেিঃসরণ 

থেয়ন্ত্রণ করো হজয়জে,  

কোরণ েোইজট্রোজ ে 

ডোইঅিোইড 

ট্রজপোসজেয়োজর 

ওজ োে ততথর কজর | 

১০



 

 

ট্রজপোসজেয়োর ও 

স্ট্রোজ োসজেয়োজরর 

ওজ োে থেজয় অধযয়ে ও 

েজবর্ণো করো হজে,  

যোজত এই অবস্থোর 

আজরো অবেথত েো 

হয় | 

কত েোজ ো হজব যথি 

১০০ বের পর মোেুর্ 

বজ  প্রয, "অজেক থিে 

আজে ওজ োে স্তজর 

এক ো থেদ্র থে     

আরম কভটব মুগ্ধ 

হশ্মি

 থেশ্চই      

আথম আেো 

করজবো  

প্রতমে োই হজব| 

আথম আজে ক জেো 

বুজিথে প্রয ওই প্রমজের 

উপর িোকো ওজ োে স্তর 

আমোজির পৃথিবীজক 

থেরোপি রোজ  |  

পথরবজতষ আমোজিরজকও 

এই ওজ োে স্তরজক রক্ষো 

করজত হজব |            টেক|  

এটসা, আমরো েোথব 

এর  েয আমরো থক 

করজত পোথর | 

১১



 

েমস্কার রশিক মশায়।  রকছুরৈে আটে 

আরম ওট াে রছদ্র সম্পটকে এক 

িরিটবৈে পি াম।  এ া রক সরিয, কয 

ওট াে মােষু, িােী আর উশ্মিৈটৈর 

রিা করটছ ? 

হযা াঁ।  ওট াে স্তর পৃরেবীটক  ার রৈক 

কেটক র্টর আটছ আর সূটয ের 

অরিটবগুরে রারশ কেটক আমাটৈর রিা 

করটছ। 

আমার মটিা উচ্চ িযুশ্মির করাবট র 

কাটছ, অরিটবগুরে রশ্মি কিা রকছুই েয়। 

কবশ।  কিামাটৈর ধারো অেুযায়ী, এই 

ওট াে স্তর কি পুটরাটো হটি পাটর ? 

কভটব কৈরখ..... আমার মটে হয় পৃরেবীটি 

মােুষ আসার অটেক আটেই এখাটে 

ওট াে স্তর তিরর হটয়টছ। 

পৃরেবীটি সৃটষ্ট হটয়রছ  ৪৬০০ ককাট  

বছর আটে।  আর, ওট াে স্তর ৪০ 

ককাট  বছর আটে সৃটষ্ট হটয়টছ বট  মটে 

করা হয়। 

২৫ কেটক ৬.৫ ককাট  বছর আটের 

ডাইটোসরটৈর যুটের আটেই এই 

ওট াে স্তর সৃটষ্ট হটয়রছ ।  আসট , 

ওট াে স্তর তিরর হটয়রছ  অিযন্ত ধীটর 

ধীটর, কটয়কটশা ককাট  বছর ধটর। 

টিক বট টছা।  এই ওট াে স্তটরর  েযই 

পৃরেবীটি  ীবে ধারে সম্ভব হটয়রছ ।  

ওট াে স্তর ো োকট  পৃরেবী হটিা 

িােহীে।  রমরুটবা, িুরমও এর বযরিক্রম 

েও। 

ওট াে স্তটরর ওট াটের মাত্রা যরৈ কটম 

যায়, িাহট  রক হটব ?   

অরিটবগুরে রশ্মি আটরা কবরশমাত্রায় 

পৃরেবীটি আসটব এবং িা উশ্মিৈ ও 

 ীব েটির িরি সাধে করটব। 

অরিটবগুরে রশ্মির কারটে  ীব ও 

উশ্মিৈটৈর ৈগ্ধ হবার সম্ভাবো োটক।  

আমরা  ীবন্ত ৈগ্ধ হটি পারর, কমা । 

ো আ আ আ  

এর কেটকও খারাপ হটি পাটর।  

অরিটবগুরে রশ্মি আমাটৈর ককাটষর 

রড.এে.এ কক ধংস কটর এবং ত্বটকর 

কযান্সাটরর সম্ভাবো বািায়।  এও কৈখা 

কেটছ কয, অিযরধক অরিটবগুরে রশ্মিটি  

ক াটখর ক টন্সর কিাট েটক িরিগ্রস্ত 

করটি পাটর, যার কেটক ক াটখ ছারে 

পিটি পাটর।  এর ফট  ক াটখর ৈৃটষ্ট 

ঝাপসা ও অস্পষ্ট হটয় যায়।     

আরম ওট াে স্তর রেটয় খুবই র রন্তি হটয় 

পিরছ।  ওট াে স্তর কিা এটিা উচ্চিায় 

রটয়টছ, এর পররমাপ রক কটর করা হয়?  

আপোটৈর রক ককাটো রভেগ্রটহর 

বারসন্দার সটে পররর রি আটছ যারা 

ইউ.এফ.ও কেটক কমটপ রৈটয় যায়? 

একৈম টিক িা ো হট ও, িায় 

কসইরকমই রকছু করা হয়? 

িাই োরক, আরম কিা মস্করা কররছ াম। 

আমাটৈর সযাট  াই  মহাকাশ কেটক 

ওট াে স্তটরর পয েটবিে করটছ।  িারা 

পৃরেবীটক িৈরিে করটছ আর রবরভন্ন 

কৈটশর উপর ওট াটের  ররপ করটছ।   

আর অেয ককাটো উপায় কেই ? 

হযা াঁ, পৃরেবীপৃষ্ঠ কেটক পয েটবিটের দ্বারা 

ওট াটের রিরি কবাঝা যায়, এমেরক 

কবরশ উচ্চিাটিও। ক সার রাডার বা অেয 

ককাটো উপাটয় ওট াে দ্বারা রেুঃসৃি 

কররডও িরে সোি করা হয়।  মহাকাটশ 

পািাটো যটের কেটক পৃরেবীর উপর 

োকা যটের যারেক ত্রুট  সহট ই 

সরাটো যায়।   

আরম বুটঝরছ, মহাকাটশ এক া যে 

সারাটোর কৈাকাে খু টি হটব, 

সযাট  াই  আর আমার  েয।  এ া 

োকট , মহাকাশ যাত্রার সময় আরম 

অটেক রেশ্মিটন্ত কযটি পারটবা।  

িুই  ুপ কর, রমরুটবা। 

 

ওজ োন ছিদ্র ছি ?!



 

ওজ োন ছনজে এি ম োদোর পরীক্ষো

এই পরীিার  েয  াই, একট  কম া ক বু, যা কযটকাটো ফট র 

কৈাকাটে পাওয়া যাটব, আর একট  কাাঁট র ফ্লাস্ক, যা কিামরা কিামাটৈর 

ইসু্কট র পরীিাোটর কৈটখটছা।  ৈুট  উপকরেই একৈম সাধারে 

শ্ম রেস।  িেটম কম া ক বুট টক ছারিটয় কখাসার সামােয অংশ ফ্লাটস্ক 

রাটখা।  এই অবিায় িেম ছরবট  কেওয়া হটয়টছ। কিামরা ব টব, রকছুই 

কিা পররবিেে হট া ো।  ৈািাও, তধয ে ধটরা ! িায় ৩০ কসটকন্ড পর, 

রবকাটর কৈখা যাটব সাৈা কধায়া (২য় ছরবট  কৈটখা) !! িাহট  ফ্লাটস্ক রক 

্ ট া, রক কারটে এই সাৈা কধা াঁয়া তিরর হট া ?   

এই িটশ্নর উত্তর কৈবার আটে, আরম আট াক-রাসায়রেক কধা াঁয়াশার 

রবষটয় রকছু ব টবা।  কিামরা ককউ রক কৈটখটছা, ককমে ৈটূরর পাহাি 

 ূিাগুর  সাৈা বা বাৈারম রটের কুয়াশায় ঢাকা োটক? এই কুয়াশার 

মটিা আিাৈে, যা বি বি শহটর খুব কবরশ কৈখা যায়, আসট  কধা াঁয়াশা 

(৩য় ছরবট  কৈটখা) ।  এই কধা াঁয়াশা, ্ন্টায় ্ন্টায় িার রং ও ্েত্ব 

পররবিেে কটর ।  এবং এই পররবিেটের হার রৈটের সময় এবং বছটরর 

মাস অেযুায়ী বৈ াটি োটক।  সূয োট াটকর িীব্রিা, বািাটসর 

েরিটবে, ইিযারৈ আবহাওয়ার অবিা, এই কধা াঁয়াশার উৎপাৈেটক 

িভারবি কটর। 

রশল্প ও যােবাহে দ্বারা রেুঃসিৃ োইটট্রাট ে ডাইঅক্সাইড ও 

হাইটরাকাটব োে এবং ওট াে দ্বারা এই কধা াঁয়াশার সৃটষ্ট হয় ।  

আশাকরর মূ  আর রমরুবর তবজ্ঞারেক অরভযাে, কিামাটৈর ভাট া ক টেটছ।  বিেমাটে আমরা ওট াে রেটয় 

ৈুট  সমসযার সম্মুখীে।  িেমট  হট া, স্ট্র্যাট াটেয়াটর ওট াটের হ্রাস এবং িার কারটে তিরর ওট াে রছদ্র।  

অেযট  হট া, ট্রটপাটেয়াটর ওট াটের বৃশ্মি, যা আট াক-রাসায়রেক কধা াঁয়াশার একট  উপকরে।  এবার 

আমরা এক া ম াৈার পরীিা করটবা, যার দ্বারা আমরা ওট াে সম্পটকে আটরা রবস্তাররি  ােটি পারটবা।

িছি-১   : িমলোজলিুর খ োসো ফ্লোজে 

খরজ  ৩০ খসজিন্ড অজপক্ষো িজরো। 

িছি-২  : আগুন িোড়োই খ োোঁেো তৈছর 

হজেজি।  

িছি-৩ : ছসেোজেল-এর খ োোঁেোশো।  এি িোদোছম 

খ োোঁেোশো ছদগজের চোরপোজশ খচজে রজেজি।

হাইটরাকাটব োে এবং ওট াটের মটধয এক  ট   রাসায়রেক িরিশ্মক্রয়া এই কধা াঁয়াশার সটৃষ্ট কটর।  এর মটধয 

োটক অিযন্ত কছা  কছা  কো, যা আট াকটক রবিুররি কটর।  এই কারটে ৈটূরর বস্তুর ৈৃশযমােিা হ্রাস পায়।  

এই কধা াঁয়াশার কারটে ক াখ ও ে ায় জ্বা া অেভুব হটি পাটর।  বস্তুি, এই কধা াঁয়াশা সক   ীব ও উশ্মিটৈর 

 েয িরিকারক হটি পাটর।   

এবার কাট র কোয় রফটর আসা যাক।  এই ম াৈার পরীিায় ককাটো কারসাশ্ম  কেই । আসট , আরম আটে 

কেটকই এই ফ্লাটস্ক রকছু া ওট াে কভাটর করটখরছ াম।  ওট াে কযটহিু বে েহীে, িাই ফ্লাটস্ক এটক কৈখা যায় 

রে।  কম াট বুর কখাসা কেটক র টমারেে োমক এক হাইটরাকাটব োে রেুঃসৃি হয়। কম া ক বু খাওয়ার সময়, 

এই র রমরেটেরই এক উদ্দীপক েন্ধ আমরা কপটয় োরক।  র টমারেে ও ওট াটের রাসায়রেক িরিশ্মক্রয়ায় 

ফ্লাটস্কর মটধয ওই কধা াঁয়া তিরর হটয়রছ  ।  এই উপাটয়ই বায়ুমণ্ডট  কধা াঁয়াশার সৃটষ্ট হয়।  

বাস্তটব, রশল্প ও যােবাহে কেটক হাইটরাকাটব োে রেুঃসৃি 

হয় যা ওট াটের সটে িরিশ্মক্রয়া কটর আট াক-

রাসায়রেক কধা াঁয়াশার সৃটষ্ট কটর।  সারা রবষটয়র 

তবজ্ঞারেক মহ  এই িশ্মক্রয়াটক রবশটৈ বুঝটি ক ষ্টা 

করটছ। 

সিকীকরে : এই পরীিা রবপজ্জেক হটি পাটর।  সটিক 

িত্ত্বাবধাে ছািা এই পরীিা রেট  করা রেটষধ । 
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সূর্য ্ও পৃক্ষিবীর সম্মিক্ষিত তজের আবহাওয়া ও জিবায় ু

(CAWSES) 

 
CAWSES হজ ো SCOSTEP েজযোজ ত একট  আন্ত ষোথতক কোয ষক্রম| 

মহোকোে ও তোর পথরজবে এবং আমোজির  ীবে ও সমোজ  তোর েেোজবর 

বযোপোজর আমোজির প্রবোধ উজে জযোেয েোজব উন্নত  করোর  জক্ষয এট  স্থোথপত 

হয়| CAWSES এর েধোে কোয ষোব ী হজ ো, এই প্রবোধ অ ষজে গুরুত্বপূণ ষ 

পয ষজবক্ষে, মজড  ততথর ও তত্ব েেজে আন্ত ষোথতক কোয ষোব ী সম্পোিজে 

সোহোযয করো| প্রসই সজে উন্নত ও উন্নয়েেী  প্রিেগুথ র তবজ্ঞোথেকজির এই 

কোজ  থব থড়ত করো ও সক  স্তজরর থেক্ষোিীজির থেক্ষোর সুজযোে েিোে 

করো| CAWSES  এর কোয ষো য় মোথকষে  যুক্তরোজের বস্টে, মযোসোেুজস স-এ 

অবথস্থত বস্টে থবিথবিযো জয়|  CAWSES  এর থবজ্ঞোে থবর্য়ক েোরট   মূ  

েসে েথবজত প্রি োজেো আজে| 

http://www.bu.edu/cawses/ 

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

 

     সসািার সটজরক্ষিয়াি এনভায়রনজমন্ট িযাবজরটক্ষর  (  STEL ) 

নাজগায়া ক্ষবশ্বক্ষবদযািয় 

 োপোজে STEL  পথরেোথ ত হয় আন্তিঃ-থবিথবিযো য় সমবোয় পিথত দ্বোরো| এর 

উজেেয,  োপোজে এবং অেযোেয প্রিজের থবথেন্ন থবিথবিযো য় ও েথতষ্ঠোজের 

সহজযোথেতোয়, প্রস র-জে ম তজন্ত্রর েেে ও পথরবতষজের উপর েজবর্ণোজক 

আজরো উন্নীত করো | এই  েজবর্ণোেোর েোরট  থবেোজে েোে করো   বোয়ুমণ্ড ীয় 

পথরজবে, আজয়োজেোজেথরক ও প্রে ম্বকীয় পথরজবে, প্রহথ ওজেথরক পথরজবে 

এবং সমথিত পেে  থবেোে |  জ ওজেস থরসোেষ প্রসন্টোরও, প্রয ি েজবর্ণো 

েকল্পগুথ  সমিয় ও উন্নীত করোর উজেজেয,  এই েজবর্ণোেোজরর সজে 

সংসৃষ্ট | প্রিেবযোপী থবেযস্ত এর সোতট  মোেমজন্দর / পয ষজবক্ষণ প্রকজন্দ্র, থবথেন্ন 

প্রে ত ও রোসোয়থেক সত্ত্বোর, েুস্থ থেথিক পয ষজবক্ষণ করো হয় |  

http://www.stelab.nagoya-u.ac.jp/ 

 

হায়ানন : থরওকুয  থবিথবিযো য় প্রিজক 

পিোি ষথবিযোয়  স্নোতক হোয়োেে একজযোজে এক 

প্র  ক ও কো ুষথেস্ট | থবজ্ঞোে ও কম্পম্পউ োর-জেমস 

এ তোর েেীর বুযৎপথির থেথিজত থতথে থবথেন্ন 

 েথেয় পজিকোয় েেুর ধোরোবোথহক-এ তোর 

অবিোে প্ররজ জেে | তোর সোমঞ্জসযপূণ ষ থ  থে 

তে ীজত েতযথক্ষত তোর থবজ্ঞোজের েথত েোজ োবোসো 

আ  সব ষ েথবথিত | 

http://www.hayanon.jp/ 

 

সকাজ াজমা সনা কাগাকু  (জিাটজদর জনয ক্ষবজ্ঞান   

 : প্রসইবুন্দ থেেকেো েকোেেো সংস্থো দ্বোরো েকোথেত, 

প্রকোজডোজমো প্রেো কোেোকু, প্রেো জির  েয েকোথেত 

একট  মোথসক পজিকো | ১৯২৪ সোজ  েকোথেত এর 

েিম সংস্করজণর প্রিজকই এই পজিকোট  থবজ্ঞোে থেক্ষোর 

পথরজর্বোয় থেজয়োজ ত | এই পজিকোয়, তিেজন্দে  ীবজে 

থবজ্ঞোেথেথিক ে েো প্রিজক শুরু কজর সোম্প্রথতকতম 

েজবর্ণো থবর্য়, ইতযোথি থবজ্ঞোজের থবথেন্ন থিক তুজ  ধরো 

হয় | 

http://www.seibundo.net/ 

 


