
 

স ৌর বায় ুকি? 

 
রচনা : হায়ানন 
অনুবাদ : রজত আচার্যয্ 



 

স ৌর  ক্রিয়তা প্রায় ১১ বছররর এক একটি চরি বদলারত থারক | এই  ময়কারল একবার  ূর্যয্ র্যখন চরম  ক্রিয় 

থারক, তখন  ূরর্যয্র গারয়  বরচরয় সবশি  ংখযক স ৌর কলঙ্ক সদখা র্যায়| এই  ময়রক বলা হয় "চরম স ৌর 

কাল"| সতমশন, স ৌর  ক্রিয়তার অবম অবস্থায়, স ৌর কলঙ্ক প্রায় শনিঃক্রিহ্ন হরয় র্যায় |  

আমরা জাশন সর্য  ূর্য ্সথরক শবশকশরত আরলাক িক্রিও  ূরর্যর্ এই  ক্রিয়তার  রে বদলারত থারক.| র্যশদও এই 

পশরবতন্ হয় মাত্র ০.১%, র্যা এতই কম সর্য আমরা বুঝরতই পাশর না এই ১১ বছররর চরি  ূরর্যর্ ঔজ্জ্বরলয আরদৌ 

সকারনা পশরবতন্ হরে শকনা | 

 ূর্য ্সথরক শনগত্ িক্রির  বরচরয় সবশি অংি আর  আরলারকর আকারর| তারপর র্যথািরম শনউটিরনা এবং স ৌর 

বায়ুর রূরপ | ২০০২  ারলর সনারবল পুরস্কাররর সদৌলরত শনউটিরনা এখন একটি শবখযাত শবষয়| এই সমৌশলক কণাটির 

এক অননয চশরত্র হরলা সর্য এটি অনযানয পদারথর্  রে  ংস্পরিও্ শনক্রিয় থারক| এর কাররণ এরা পৃশথবীর মরযয 

শদরয়ও অশতিম করর সর্যরত পারর !   ূরর্যর্ সথরক শনগত্ িক্রির এক শবিাল অংি শনউটিরনার মরযয থাকা  রেও, 

পৃশথবীরত তারদর প্রভাব প্রায় তুে বরল মরন করা হয় | স ৌর িক্রির তৃতীয় বৃহৎ অংরির বাহক 'স ৌর বায়ু'র 

িক্রি  ূর্য ্ারলারকর দি লক্ষ্য ভারগর এক ভাগ | তা  রেও, র্যশদ স ৌর বায়ু দৃিযমান হরতা, তাহরল স ৌর  ক্রিয়তার 

একটি চরি তার শবস্ময়কর পশরবতন্ আমরা সদখরত সপতাম|  

শনরচর শচত্রটি, সিষ পৃষ্ঠায় বশণত্ একটি শবরিষ উপারয়, পর্যর্বক্ষ্রণর দ্বারা ততশর করা হরয়রছ | এরত স ৌর 

 ক্রিয়তার একটি চরি, স ৌর বায়ুর গশত ও শবনযা  সদখারনা হরয়রছ | ৭০০ সথরক ৮০০ শকরলাশমিার প্রশত 

স রকরের উচ্চ গশত ম্পন্ন স ৌর বায়ু শনরদ্শিত করা হরয়রছ গাঢ় নীল ররে | এই রং র্যত উষ্ম, স ৌর বায়রু গশত 

তত কম | সর্যমন, লাল রং শনরদ্ি করর ৩০০ সথরক ৪০০ শকরলাশমিার প্রশত স রকরের শনম্ন গশতর স ৌর বায়ুরক| 

 ূরর্যর্ প্রশতটি শচরত্র র্যথািরম ১৯৯১ সথরক ২০০০  াল পর্যন্্ত বাশষক্ স ৌরবায়রু তথয ররয়রছ | স ৌর  ক্রিয়তার 

শনশররখ, স ৌর কলঙ্কর  ংখযা ১৯৯১  ারলর চরম কাল সথরক কমরত শুরু করর ১৯৯৬ এর স ৌর  ক্রিয়তার অবম 

কারল প্রায় িূনয হরয় র্যায় | তারপর আবার তা িমাগত সবরে ২০০০  ারলর পরবতী স ৌর চরম কারল  রব ্ারচ্চ 

শগরয় দা াঁোয় | ১৯৯৬  ারলর  ূরর্যর্ শচরত্র সদখা র্যারব, শনম্ন গশতর স ৌর বায়ু সকবলমাত্র  ূরর্যর্ শবষুবররখার কারছ 

এক বলয় আকাররর অঞ্চরলর মরযযই  ীমাবদ্ধ | পরবতীকারল র্যখন  ূর্য ্ ক্রিয় হরয় উরেরছ, শনম্ন গশতর স ৌর 

বায়ু  স ৌর পৃরষ্ঠর প্রিস্ত অংরি ছশেরয় পরেরছ | অনযশদরক, উচ্চগশতর স ৌর বায়ু তখন  ূরর্যর্ সমরুঅঞ্চরল 

 ীমাবদ্ধ |  ূরর্যর্ চরম  ক্রিয় কারল, শনম্ন গশতর স ৌর বায় ু  ূরর্যর্  ম্পূণ ্পৃষ্ঠতল সথরকই শনগত্ হরয়রছ | এই 

স ৌর বায়ু প্রবাহ,  ূর্য ্সথরক শনগত্ হরয় স ৌর জগরতর শবিাল পশর রর ছশেরয় পরর | স ৌর  ক্রিয়তার  রে এই 

স ৌর বায়ুও গ্রহ ও গ্রহানুবতী  কল স্থানরক প্রভাশবত করর | 

এ , এবার আমরা সদশখ শকভারব স ৌর বায়ু আমারদর জীবনর্যাত্রার উপররও প্রভাব সেরল 

অদৃশ্য স ৌর বায়ু সে সদখা 

সেৌর বায়ুর গতি তবন্যাসের বাতষিক পতরবিি ন্ 



 

আজ এি  ুন্দর কিন 

শবজ্ঞান সপ্রমী সমাল এবং তার শপ্রয় 
সরাবি কুকুর শমরুরবা, এমশন এক 
 ুন্দর শদরন বাইররর সরাদ উপরভাগ 
কররত  সবশররয়রছ  | 
 

আমার 
ভীষণ ভারলা 
লাগরছ 

    আমারও | এমন 

সরারদ শুরয় আরাম 

কররত আশম খুব                

ভারলাবাশ  | 

আো সমাল, এিা 

সভরব কখরনা               

অবাক লারগ না       

 

এই আরলা আর তাপ 

স ই  ূর্য ্ সথরক এতিা 

পথ পশরিম  করর         

          আমারদর কারছ  

                    এর          

                 সপৌৌঁছরে?  

১  



  

আরর! আমি 

স া এও শুরেমি 

সে ,  

আর া আর  ারের 

 রে আররা মেিু 

মবমিত্র জিমে ও   

 ূে য সেরে আ রি | 

সিা , ি   

এখুমে মিরয় আিরা এই মবষরয় 

আিারদর মবজ্ঞাে মশ্ক্ষে সে  . . . . . . 

.      জিজ্ঞা া            েমর | 

 ুপ্রভাত শিক্ষ্ক মিায় ! 

আো,  ূর্য ্ সথরক টেক শক 

শক শবশচত্র ক্রজশন  সবশররয় 

আমারদর কারছ আর  ? 

 আরর বাচ্চারা, 

িান্ত হও | সতামরা 

টেক শক  জানরত 

চাইরছা? 

 ূর্ য সেকি আমাকির পৃকেবী সে আক , 

 ূকর্ যর আক া, কনউট্রিকনা আর  . . .                        

 .                         স ৌর বায় ু| 

হা াঁ, আশম 

 টেক এিাই  

   জানরত চাইশছ |  

    স ৌর বায় ু

          কি? 

২  



 

 বরচরয় আরগ , 

 ূরর্য ্ শক ঘিরছ, 

স িা সবারঝা | 

     ূরর্যর্ মরযয 'সকন্দ্রকীয় 

 ংরর্যাজন' নারম এক প্রক্রিয়া 

চরল, র্যারত চারটি হাইররারজন 

শনউশিয়া  পশরবশতত্ হরয় ততরী   

  হয় একটি শহশলয়াম শনউশিয়া  | 

 

এই প্রক্রিয়ায় সর্য 

িক্রি ততরী হয়, তা 

সপৌৌঁরছ র্যায়  ূরর্যর্ 

পৃষ্ঠতরল | 

এর কাররণ,  ূরর্যর্ পৃষ্ঠতরলর হাইররারজন 

পরমাণু গুশল ১০ লক্ষ্° স লশ য়া -এর 

সথরকও সবশি উত্তপ্ত হরয় ওরে| আর তার 

েরল তারদর শবভাজন হয় ইর েট্রে আর 

সপ্রািন কণায় | 

 

      এরদররক বলা হয়  

প্লা মা | এই উত্তপ্ত প্লা মা, 

প্রচে গযা ীয় চারপ,  ূরর্যর্ 

পৃষ্ঠতল সথরক শছিরক 

        সবশররয় আর  

আর তার পর ৩০০ 

সথরক ৮০০ শকশম প্রশত 

স রকে সবরগ এই 

প্লা মা গযা  গ্রহানুবতী 

পরথ প্রবাশহত হয় | এরকই বরল 

স ৌর বায় ু 

৩ 



pressure of light 

from the Sun. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তাহরল শক স ৌর 

বায়ু ভুপৃরষ্ঠও 

আছরে পরে? 

আশম সতা এমন 

বাতা  বইরত 

কখরনা সদশখশন | 

স ৌর বায় ুঅতযন্ত 

পাতলা গযার র 

দ্বারা ততরী | 

সতামরা র্যারক বায়ু বা 

বাতা  বরলা, তার 

সথরক এ একদমই 

আলাদা | 

সতামরা সর্যমন 

ভাবরছা, এরা 

ক্রজশন পত্র উশেরয় 

শনরয় সর্যরত পারর 

না | 

গারছর পাতার  কা াঁপুশন 

সদরখ, পৃশথবীরত বাতা  

বইরছ, তা আমরা বুঝরত 

পাশর | সতমশন যূমরকতুর 

পুেরক গভীর ভারব 

পর্যর্বক্ষ্ণ কররল সবাঝা 

র্যায় স ৌর বায়ুর গশত          

       প্রবাহ | 

 

যূমরকতুর শপছরনর নীল 

পুে ততরী হয় স ৌর 

বায়ুর দ্বারা   

যূমরকতুর  াদা পেুটি 

ততরী হয়  ূর্য ্ারলারকর 

শবশকরণ চারপ 
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এবার আশম 

বুঝলাম এরক 

বায়ু সকন বরল 

|  

এটি মহাকারি 

টেক বায়ুর মতন-ই 

প্রবাশহত হয় | 

বুঝরল 

সতা ? 

 ূরর্য ্ ররয়রছ অ ংখয 

চুম্বরকর  মারবি |আর 

সর্যমন এই ছশবরত 

সদখারনা আছ     
এই চুম্বক গুশল এক 

জটিল সচৌম্বকীয় 

সক্ষ্ত্রররখার  ৃটি        

            করর | 

 

 ূর্য ্ সথরক এই স ৌর বায় ুআররা  

                 শকছু  রে শনরয় র্যায়?   

প্লা মায় এই সচৌম্বকীয় 

সক্ষ্ত্র সক  ংস্থাপন করার 

গুন্ থারক | 

র্যখন  ূরর্যর্ উপশরভাগ 

'কররানা' সথরক এই প্লা মা 

গযা  গ্রহানুবতী পরথ প্রবাশহত 

হয়, তারা  ূরর্যর্ এই সচৌম্বকীয় 

সক্ষ্ত্রররখাগুশলরকও  রে         

     সিরন শনরয় র্যায় | 

 

৫ 



 

 ূরর্যর্ ঘূণর্নর কাররণ, 

সচৌম্বকীয় সক্ষ্ত্রররখাগুশল 

 ূর্য ্ সথরক বিাকারর 

প্র াশরত হরত থারক | 

 ূরর্যর্ এই সচৌম্বকীয় 

সক্ষ্ত্রররখাগুশল 

অবিযই পৃশথবীরত    

             সপৌৌঁছয় | 

         আর র্যখন এই 

স ৌর বায়ু এবং সচৌম্বকীয় 

সক্ষ্ত্রররখাগুশল পৃশথবীরত 

আছরে পরে,তখন শক  

       হয় ব র  োররা? 

সতামরা শনিই জারনা 

সর্য,পৃশথবীও এক শবিাল 

চুম্বক র্যার উত্তর ও 

দশক্ষ্রণ দুই সচৌম্বকীয় 

সমরু ররয়রছ | 

এই ভূরচৌম্বকীয় 

সক্ষ্ত্রররখাগুশল এক 

শবিাল ঢারলর মরতা স ৌর 

বায়ু সথরক পৃশথবীরক 

আগরল সররখরছ | 

 আর এই ঢারলর জরনযই 

স ৌর বায়ুর প্রায়  কল 

ক্ষ্শতকর প্রভাব সথরক 

আমরা  ুরশক্ষ্ত থাশক  | 

 

তবুও এই ঢাল স ৌর 

বায়ু সথরক আমারদর 

পুররাপুশর  ুরক্ষ্া শদরত 

পারর না | 

 

     র্যখন স ৌর বায়ু ভূরচৌম্বকীয় 

সক্ষ্রত্রর উপর  রজারর আঘাত 

করর, তখন তার শবিাল িক্রির    

অংশ্ শবশভন্ন রূরপ পৃশথবীর         

     চুম্বকীয় মেরল প্ররবি করর| 

৬ 



 

 ূরর্যর্ িক্রি সথরক 

উৎপন্ন এমশন এক ঘিনা 

হরলা - সমরুপ্রভা | 

স ৌর বায়ুর প্লা মা প্রবারহর 

 রে উপশর বায়ুমণ্ডরলর অনু ও 

পরমাণুর  ংঘরষ ্  ৃটি হয় এই 

সমরুপ্রভার | 

 

 ূরর্যর্  ক্রিয়তার  রে হোৎ বদরল 

সর্যরত পারর স ৌর বায়ুর অবস্থা |  

    এই পশরবতন্ ক্ষ্শত কররত  

        পারর পৃশথবীর েৃজত্রি 

উপগ্রহগুশলর| স ই  রে 

এর দ্বারা প্রবশতত্ তীব্র তশেৎ  

      প্রবাহ ক্ষ্শত কররত পারর    

            তবদুযশতক প্রণালীর | 

 

র্যশদও স ৌর বায়ু দৃিযমান নয় 

এবং পৃশথবীপৃষ্ঠ সথরক এরক 

 নাি করাও  ম্ভব নয়,  

 তবুও আমারদর জীবরন 

ও আমারদর পশরমণ্ডরল 

এর প্রভাব শবশভন্ন ভারব 

পশরলশক্ষ্ত হয় | 

স ৌর বায়ুর 

দুষ্প্রভাব সতা 

অবিযই ররয়রছ | 
শকন্তু এই স ৌর বায়ুর 

অনুপমিম  আররা 

সবশি দুষ্পশরণাম  

সেরক আনরত পারর | 

৭ 



 

মহাজাগশতক রক্রি মহাকারি অরনক দরূ 

সথরক আর  | এই  উচ্চ িক্রি  ম্পন্ন 

কশণকাগুশল র্যশদ পৃশথবীরত  রা শর আঘাত 

করর তাহরল তা পৃশথবীরত  জীবনযাররণর     

        জনয তা ক্ষ্শতকর হরত পারর | 

 

এখন, এই সচৌম্বকীয় স ৌর বায়ু 

পৃশথবীরক মহাজাগশতক রক্রির 

 রা শর আঘাত সথরক বা াঁচারত একটি 

প্রযান বা াঁযা শহ ারব ভূশমকা পালন  

করর | 

আমরা তাই বলরত 

পাশর সর্য, এই 

সচৌম্বকীয় স ৌর বায়ু 

জীবনরক  ুরশক্ষ্ত 

রারখ | 

 

এ শবষরয়   সতা 

আমার সকারনা 

যারণাই শছল না| 

 ূর্য ্  শতযই 

শবস্ময়কর | 
এ আমারদর শুযু 

উত্তাপ আর 

আরলাই সদয় না | 

৮ 



 

এই স ৌর বায়ু কতদরূ সপৌৌঁছয়?    

.    পৃশথবীরক ছাশেরয় আররা  

                             দরূর র্যায় শক? 

হা াঁ, এই প্ররের উত্তর খুাঁজরতই  

১৯৭০ এর দিরকর সিরষ              

      ভরয়জার ও পাইওশনয়ার নারম  

           দুটি মহাকাি র্যান পৃশথবী     

           সথরক স ৌর মণ্ডরলর  ীমার 

               শদরক ছাো হরয়শছল| 

         ভরয়জার,  

স ৌর মণ্ডরলর  ীমার শদক 

সথরক আ া সবতার শনিঃ রণ 

ও কশণকার অযযয়ন করর | 

প্রায় ২৫ বছর র্যাত্রা করার 

পর, ভরয়জার আমারদর 

এক আির্যজ্নক শববরণ 

পাোয় সর্য - 

     ূর্য ্ সথরক প্রায় ৯০ 

অযাররােমিেযা  এেে (AU) 

দরূরও স ৌর বায়ু প্রবাশহত হরে 

| 
বুধ…..  শুক্র 

েৃমেবী িে  

বৃহস্পম   শ্মে… ইউররো  সেেিুে ে্ ুর া 

স ৌর বায় ুএর া 

দরূ েে যন্ত োয় ?! 

েরের সোট  

মের ামি ার গুমি ে 

৯০ হর া ..... 

 

োরে,  া এই স ৌর 

বায়ু মেশ্চই ভারী  . 

.    শ্জিশ্া ী? 

 

১  এররােমিেযা  এেে  ( AU ) হর া  ূে য ও েৃমেবীর িড় দরূত্ব, ো সিা ািুট  ১৫ সোট  মের ামি ার 

৯০ AU 

৯ 



 

এরত সকারনা  রন্দহ সনই,  

কারণ  ূর্য ্ সথরক প্রশত স রকরে 

১০ লক্ষ্ িন  স ৌর বায়ু শনগত্ 

হরে | 

শক  ?  

১০ লক্ষ্ িন? 

না  ! ! তাহরল সতা  ূর্য ্ 

শনিই শকছুশদরনর মরযয 

চুপর  সছাি হরয় র্যারব !! 

হা, হা, হা  ! 

শচন্তা করার     

    শকেু সনই  !  

 ূর্য ্ সথরক এক বছরর ৩০ 

লক্্ষ্ সকাটি িন ভর স ৌর 

বায়ুর রূরপ শনগত্ হয় |    

    শকন্তু অনযশদরক,…… 

 

 ূরর্যর্ শনরজর 

সমাি ভর ৩০ লক্্ষ্ 

সকাটি গুশণতক ৭০ 

লক্্ষ্ সকাটি িন | 

 

 

১

০ 



 

 রলভারব গণনা 

কররল, এইভারব 

 ূরর্যর্ পুররা ভর 

হারারত লাগরব ৭০ লক্ষ্ 

সকাটি বছর | 

 
শক? ৭০ লক্ষ্ সকাটি 

বছর? আবার অবাক 

হলাম  ! !  

 

এরতা বৃহৎ পশরমান ভর 

স ৌর বায়ু রূরপ হারারনা 

 রেও , … 

 

 ূর্য ্ শবলুপ্ত হরব না |  

    রূ্য ্ প্রকৃতপরক্ষ্ই মহান  

 

টেক এই  মরয়ও 

স ৌর বায় ুবরয় 

র্যারে | 

 

সমাল আর শমরুবু, 

আমারদর সথরক অরনক 

দরূর, মহাকাি শদরয় 

অন্তহীন ভারব বরয় র্যাওয়া 

স ৌর বায়ু র কথা কল্পনা 

কররত লাগরলা 

১

১ 
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স ৌর বায়ু কি ?! 
- নমস্কার শিক্ষক মিায় | সূর্য থেকক থর্ 
থসৌর বায় ুবইকে, থসই সম্পককয  আজ আমার 
একটা প্রশ্ন আকে | এই বায় ুশক থেস 
থেিন থেকক থেখা র্ায়? 
 

- পৃশেবীর কাে শেকয় বকয় র্াওয়া থসৌর 
বায়ুর, একটি শিশনর োনার সমান আয়তকন 
মাত্র ১০ টির মতন কশিকা োকক | তাই 
এটি প্রায় িূনয একটি শবরল গ্যাস | তাই এর 
থেকক শনগ্যত আকলাক এতই ক্ষীি থর্ তা খাশল 
থিাকখ থেখা র্ায় না | 
 

- এই থসৌর বায় ুককব আশবষৃ্কত হকলা? এই 
অেিৃয বায়রু অশিত্ব শকভাকব থবাঝা থগ্কলা? 
আশম থতা শকেুই থভকব পাশি না | 
 

- ১৯০০র েিকক থলাককরা থেখকলন থর্ থসৌর 
কলঙ্ক বৃশি পাবার সাকে বা থসৌর প্রক্যালন 
ততশর হবার শকেুশেকনর মকযয পৃশেবীকত 
ভূকিৌম্বকীয় থক্ষকত্র অস্বাভাশবক পশরবতয ন ঘকট 
অেবা থমরুপ্রভা থেখা র্ায়| তখন তারা 
ভাবকলন থর্ সূকর্যর থেকক আকলার সকে শনশ্চই 
আকরা শকেু পৃশেবীকত আসকে | 
 

- তাহকল র্খন থসৌর কলঙ্ক োকক না, তখন 
থসৌর বায় ুবওয়া বন্ধ হকয় র্ায়? 
 

- তা নয়, থসৌর বায় ুসারাক্ষনই বইকে | 
প্রকৃতপকক্ষ থসৌর বায় ুসূকর্যর বায়ুমণ্ডল ই | 
১৯৫০ নাগ্াে, এল বায়ারকমন নামক এক 
জামযান শবজ্ঞানী, যূমককতুর পিু অযযয়ন ককর 
থপকলন থর্, থসৌর কলঙ্ক না োককলও, থসৌর 
বায়ু সো প্রবাহমান | 
 

 - যূমককতুর পুি ঠিক থর্ন বাতাকস উড়কত 
োকা একটা শিতা | 
 

-  থসৌর বায় ুসরাসশর ভাকব ককব পর্যকবক্ষি 
করা থগ্কলা?  
 

- ১৯৬২ সাল পর্যন্ত থসৌর বায়রু অশিত্ব 
প্রশতষ্ঠা করা র্ায়শন | তারপর, মহাকাির্ান 
থমশরনার -২ তার শুক্র গ্রাহাশভমুকখ র্াত্রার 
সময় থসৌর বায়রু অশিত্ব সরাসশর ভাকব 
সনাক্ত ককর | 

 

- একতা এক মহান আশবষ্কার | তাই নয় 
শক? 
 

- আসকল, থমশরনার-এর এই সািকলযরও 
িার বের আকগ্, এক মাশকয ন শবজ্ঞানী, ই 
পাকয ার, থসৌর বায়রু তত্ত্ব প্রশতষ্ঠা ককরন |  
শতশন গ্িনা ককর থেকখন থর্ থসৌর বায়রু 
গ্শতকবগ্ থসকককে ১০ শককলাশমটার হকত 
পাকর| থসৌরবায় ুনামটিও ওনারই থেওয়া | 
 

- থসৌর বায় ুপশৃেবী থপশরকয় কতেরূ র্ায়? 
 

- এটি িশন ও ইউকরনাস োশড়কয় শগ্কয়, 
থিকে মহাজাগ্শতক গ্যাকসর সকে তাকের 
সংঘেয হয় | থসখাকন থপাোঁেকত থপৌোঁেকত এই 
বায়ু ক্ষীি, ঠাো এবং িশক্তহীন হকয় পকর 
| থর্খাকন এই থসৌর বায়রু িাপ 
মহাজাগ্শতক গ্যাকসর িাকপর সকে সমান ও 
সন্তুশলত হয়, থসখাকনই থসৌর মণ্ডকলর 
সীমানা | 
 

- থসৌর মণ্ডকলর বাইকর তাহকল শক আকে? 
 

- থসৌর মণ্ডকলর ঠিক বাইকর তাপমাত্রা 
অ যন্ত থবশি, প্রায় ৮০০০ থকলশভন | 
এখাকন রকয়কে থসৌর বায়ুর নযায় আয়শনত 
হাইকরাকজন এবং থসইসকে সাযারি 
হাইকরাকজনও| শকন্তু তাকের ঘনত্ব, পৃশেবীর 
কাে শেকয় থর্ থসৌর বায় ুবকয় র্ায়, 
তাকের ঘনকত্বর এক েিমাংকির থেককও কম 
|  

 

- ঠিক যমূককতুর মতন, থসৌরমণ্ডকলরও 
একটি শবিাল পুি মহাজাগ্শতক গ্যাকসর 
মকযয আকদাশলত হয় | 
 

- এবার আশম শনশশ্চত থর্ পিু োকা 
একটি মহান শবেয় | আমার থতা একটা 
রকয়কে | থমাল, থতামার শক িাই নাশক 
একটা?  
 

- থমাকটই না ..... 
 

  ১২ 



  

স ৌর বায়ু  পর্যববক্ষবের জেয আিাবের কিবি তািাও 

থসৌর বায় ুপর্যকবক্ষিএর জনয থবি ককয়কটি উপগ্রহ 
উৎকক্ষশপত হকয়কে | শকন্তু তাকের আবক্রপে, 
তাকের শনকজর কক্ষতল থেকক থবকরাকত পাকর না | 
একমাত্র ১৯৯০ সাকল প্রকক্ষশপত ইউকলশসস নামক 
থসৌর পর্যকবক্ষক উপগ্রহ, বহৃেশত গ্রকহর প্রিে 
অশভকেয থক কাকজ লাশগ্কয়, তার শনকজর কক্ষতল 
থেকক থবকরাকত সক্ষম হকয়শেল | শকন্তু থসই সময়  
এমন পর্যকবক্ষক উপগ্রহ খবু থবশি শেল না | তাই 
গ্রহানবুতী মহাকাকি বকয় র্াওয়া থসৌর বায়রু সমগ্র 
এবং সুেষ্ট যারিা পাওয়া প্রায় অসম্ভব শেল | 

 ১৯৬৪ সাকল, এ. থহউইি এবং থকমশিজ 
শবশ্বশবেযালকয়র তার সতীেযরা আশবষ্কার ককরন থর্ 
বশহমযহাকাি থেকক আসা থরশিও তরকের িশক্ত, 
ককয়ক থসকককের এক এক িকক্র, হ্রাস ও বৃশি 
পায় | ঠিক থর্মন রাকতর আকাকি তারার আকলা, 
পৃশেবীর বায়মুণ্ডকলর ঘনকত্বর তারতকমযর জনয 
শঝকশমক ককর |   তারার আকলা র্খন বায়ুমণ্ডল 
শেকয় র্ায়, তখন শবশভন্ন শেকক শবশক্ষপ্ত হয়, র্ার  
কারকি মকন হয় তারাটি শঝকশমক করকে | 

 

থরশিও তরকের শবশক্ষপন হয় আযানর্ুক্ত কশিকা 
অেবা সরূা বায়ুর প্লাসমা দ্বারা (উপকরর েশবটি 
থেকখা) | মহাকাকির  িতুশেয কক এমন অসংখয 
থরশিও তরকের উৎস রকয়কে | পশৃেবী থেকক 
থেখকল তা আকাকির িারপাি থেকক আসকত থেখা 
র্ায় | এই সব থরশিও তরকের িশক্তর হ্রাস-বৃশি, 
সূকর্যর িারপাকি, অেরূ ও সেুরূ কক্ষতকল, থসৌর 
বায়ুর অশিত্ব সম্পককয  শকেু অতযাবিযক সূত্র, অশত 
অল্প সমকয় আমাকের একন থেয় | 

"থসালার থটকরশিয়াল এনভায়রনকমন্ট লযাবকরটশর", জাপাকনর ৪ টি শবশভন্ন স্থাকন স্থাশপত 
েরূবীক্ষি (কটশলকস্কাপ) র্কের সাহাকর্য থসৌর বায় ুপর্যকবক্ষন ককর | একের মকযয একটি 
মাউন্ট িুশজর পােকেকি স্থাশপত (েশব উপকর) | এই থটশলকস্কাপটির একন্টনা, তেকঘযয ১০০ 
শমটার ও প্রকস্থ ২০ শমটার প্রিি এবং এটি কাজ ককর৩২৭ MHz কম্পাকঙ্ক | থেইনকলস 
শেকলর প্রায় একহাজারটি তার একটি অশযবৃত্তকার কাঠাকমার উপর র্ুক্ত ককর ততশর হকয়কে 
এই সুবৃহৎ প্রশতিলন তল |    
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স ালার সেবরকিযাল এেভাযরেবেন্ট লযাববরেকর ( STEL ) 
োব াযা কবশ্বকবিযালয 

জাপাকন STEL  পশরিাশলত হয় আন্তঃ-শবশ্বশবেযালয় সমবায় পিশত দ্বারা| 
এর উকেিয, জাপাকন এবং অনযানয থেকির শবশভন্ন শবশ্বশবেযালয় ও 
প্রশতষ্ঠাকনর সহকর্াশগ্তায়, থসৌর-কভৌম তকের গ্ঠন ও পশরবতয কনর উপর 
গ্কবেিাকক আকরা উন্নীত করা | এই  গ্কবেিাগ্ার িারটি শবভাকগ্ ভাগ্ 
করা: বায়ুমণ্ডলীয় পশরকবি, আকয়াকনাকেশরক ও থিৌম্বকীয় পশরকবি, 
থহশলওকেশরক পশরকবি এবং সমশিত পঠন  শবভাগ্ |  শজওকেস শরসািয  
থসন্টারও, থর্ৌে গ্কবেিা প্রকল্পগুশল সমিয় ও উন্নীত করার উকেকিয,  
এই গ্কবেিাগ্াকরর সকে সংসৃষ্ট | থেিবযাপী শবনযি এর সাতটি মানমশদর 
/ পর্যকবক্ষি থককে, শবশভন্ন থভৌত ও রাসায়শনক সত্ত্বার, ভুস্থলশভশত্তক 
পর্যকবক্ষি করা হয় |  
http://www.stelab.nagoya-u.ac.jp/ 

 

হাযােে : শরওক্যয  শবশ্বশবেযালয় থেকক 
পোেযশবেযায়  স্নাতক হায়ানন এককর্াকগ্ এক 
থলখক ও কাটুয শনে | শবজ্ঞান ও কশম্পউটার-
থগ্মস এ তার গ্ভীর বুযৎপশত্তর শভশত্তকত শতশন 
শবশভন্ন জনশপ্রয় পশত্রকায় প্রিুর যারাবাশহক-এ 
তার অবোন থরকখকেন | তার সামঞ্জসযপূিয 
শলখশন তিলীকত প্রতযশক্ষত তার শবজ্ঞাকনর প্রশত 
ভাকলাবাসা আজ সবযজনশবশেত | 
http://www.hayanon.jp/ 

 

সিাব াবো সো িা াকু (ব ােবির জেয কবজ্ঞাে) : 
থসইবুদ শিনকিা প্রকািনা সংস্থা দ্বারা প্রকাশিত, 
থকাকিাকমা থনা কাগ্াক্য, থোটকের জনয প্রকাশিত 
একটি মাশসক পশত্রকা | ১৯২৪ সাকল প্রকাশিত এর 
প্রেম সংস্করকির থেককই এই পশত্রকাটি শবজ্ঞান শিক্ষার 
পশরকেবায় শনকয়াশজত | এই পশত্রকায়, তেনশদন 
জীবকন শবজ্ঞানশভশত্তক ঘটনা থেকক শুরু ককর 
সাম্প্রশতকতম গ্কবেিা শবেয়, ইতযাশে শবজ্ঞাকনর 
শবশভন্ন শেক তুকল যরা হয় | 
http://www.seibundo.net/ 

 

L 

 ূর্য ও পকৃিবীর  কিকলত তবের আবহাওযা ও জলবায়ু 
(CAWSES) 

CAWSES হকলা SCOSTEP প্রকর্াশজত একটি আন্তজয াশতক কার্যক্রম| 
মহাকাি ও তার পশরকবি এবং আমাকের জীবন ও সমাকজ তার প্রভাকবর 
বযাপাকর আমাকের থবায উকেখকর্াগ্য ভাকব উন্নত  করার লকক্ষয এটি 
স্থাশপত হয়| CAWSES এর প্রযান কার্যাবলী হকলা, এই থবায অজয কন 
গুরুত্বপূিয পর্যকবক্ষন, মকিল ততশর ও তত্ব গ্ঠকন আন্তজয াশতক কার্যাবলী 
সম্পােকন সাহার্য করা| থসই সকে উন্নত ও উন্নয়নিীল থেিগুশলর 
তবজ্ঞাশনককের এই কাকজ শবজশড়ত করা ও সকল িকরর শিক্ষােীকের 
শিক্ষার সুকর্াগ্ প্রোন করা| CAWSES  এর কার্যালয় মাশকয ন  
র্ুক্তরাকের বেন, মযাসািুকসটস-এ অবশস্থত বেন শবশ্বশবেযালকয়|  
CAWSES  এর শবজ্ঞান শবেয়ক িারটি  মূল প্রসে েশবকত থেখাকনা 
আকে| 
http://www.bu.edu/cawses/ 

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

 

 


