
  

রচনা    হায়ানন 

অনুবাদ    রজত আচার্যয্ 

 



 

ত োমরো জোন ো উচ্চ োর সনে বো োস পো লো হনে আনস | এই কোরনেই 

অধিক উচ্চ োে আমোনের ধ িঃশোস ধ ন  কষ্টনবোি হে | উেোহরেস্বরূপ, 

মোউন্ট ফুজজর ধশখনর (৩৭৭৬ ধম) বো োস সমুদ্র নলর  ুল োে মোত্র 

২/৩ ভোগ | ত োমোনের কখন ো তভনবন ো তে এম টো তক  হে?    

কোরেটো পৃধিবীর মহোকর্ ষ বনলর সনে সম্বন্ধীে | আমরো এখোন  তসটো 

এবোর বুঝনবো | েধেও বো োস খুব হোলকো,  বুও  োর উপর িোনক 

ধ ম্নগোমী মোিযোকর্ ষে |  োহনল ধক সব বো োস ধ নে ত নম আনস ? ধেন্তোর 

ধক ু ত ই | কোরে, বো োনসর অেুকেোগুধল অ যন্ত দ্রু  গধ ন  

এনলোনমনলো ভোনব  ুনট তবড়োে আর  ধ নজনের মনিয সংঘনর্ ষর কোরনে 

এক বল সৃষ্টষ্ট কনর | প্রধ  একক বগ ষনেনত্র এই বলনক বো োনসর েোপ 

বলো হে | 

ভূধমপৃনে এই েোনপর পধরমো  ১ তকজজ প্রধ  বগ ষনসধন্টধমটোর | তসোজো 

তকোিোে, ত োমোর বুনড়ো আঙুনলর উপর সম্পূে ষ বো োনসর ভোর প্রোে ১ 

তকজজ |  ো সনেও আমরো ধেনড়েযোপ্টো হনে েোই  ো, কোরে আমোনের 

শরীনরর মনিয তিনক সমো  েোপ বোইনরর ধেনক রনেন  |  

আমোনের এই পৃধিবী, বো োনসর এক  স্তুনপর  লোে েোপো রনেন  |  

ভূধমপৃনের বো োনসর উপর এই েোপ তবধশ,  োই এখোন  বো োস ঘ  ও 

ভোরী ধকন্তু তবধশ উচ্চ োে এই েোপ কম িোকোে, বো োস কম ঘ ীভূ  ও 

হোলকো | এই কোরনে আমরো ে  উচ্চ োে উষ্টি, বো োস  ন ো পো লো 

হনে আনস |  

ত োমরো তেখনব, এষ্টট উচ্চ োে হোলকো বো োনসর েধরত্রগুে আমোনের 

ভূপৃনের বো োনসর তিনক আলোেো | এখো কোর বো োস  ধড়ৎ আিো েুক্ত, 

এনের গি  পধরব ষ শীল এবং  োরো আনলোকও  ধ গ ষ  কনর |  এই 

রকম অন ক রহনসয ভরো উপধর বোেুমণ্ডল, পৃধিবীর বোেুমণ্ডল আর 

মহোকোনশর মোনঝর সীমো ো | 

তমোল আর ধমরুনবো এবোর উপধর বোেুমণ্ডনলর কিো জো ন  অধভেোন  

তবনরোনে | েনলো আমরোও ওনের সনে তেোগ ধেই | 

উফফ, এটো এন ো 

ভোরী তক  ? 

উচ্চতার সঙ্গে বাতাস পাতলা 

হঙ্গে আঙ্গস ? 



 

আজ ছুটির দদন 

দবজ্ঞান প্রেমী প্রমাল আর তার 

প্ররাবি কুকুর দমরুববা হালকা 

প্রমজাবজ আকাবের দদবক প্রচবয় 

আবছ | 

আকােিা 

কত সুন্দর, 

তাই না প্রর? 

পদরষ্কার আকাে 

সববচবয় সনু্দর 

দমরুববা, আকাবের 

উপদর ভাগিা প্রকমন 

প্রদখবত প্রর? 

আকাবের উপর? এই প্রমবের প্রচবয় 

অবনক ওপবর দকন্তু 

মহাকাবের দনবচ | 

হ ম ম ম,  

মাবন আকাবের 

অদিম োবি ?  

 

১ 



 

আমোর এই সুপোর 

কম্পম্পউটোর মগজ 

সনেও এই েবের উত্তর 

প্রদওয়া অসম্ভব । 

 

চবলা, আমরা একসাবে 

আকাবের উপবরর 

বযাপাবর জাদন | 

ধনযবাদ , 

দেক্ষক মোয় | 
 

আমাবদর উপবরর এই 

আকােবক দবদভন্ন স্তবর ভাগ 

করা র্যায়, প্রর্যমন এখাবন 

প্রদখাবনা আবছ | 

 
দবদভন্ন স্তবর ও দবদভন্ন 

উচ্চতায় দবদভন্ন 

েিনাবলী েিবত প্রদখা  

        র্যায় | 

োবম ্াবেয়ার আয়বনাবেয়ার 

প্রমবসাবেয়ার 

স্ট্র্যাবিাবেয়ার 

ট্রবপাবেয়ার 

আজ প্রতামরা উপদর  

বায়ুমণ্ডল সম্পবক ্জানবব | 

আমরা উপদর প্রমবসাবেয়ার 

ও োবম ্াবেয়ার / 

আয়বনাবেয়ার প্রক ববল 

োদক উপদর বায়ুমণ্ডল 

আদম টিক 

বুঝবত 

পারলাম না | 
তাহবল উপদর 

বায়ুমণ্ডল পর্যি্ 

উবে র্যাওয়া র্যাক | 

 

২ 



 

উহ এখাবন 

উপবর প্রতা 

িান্ডা প্রববে 

র্যাবে | 

 

আমরা প্রতা জাদন প্রর্য 

পাহাবের র্যত উপবর উটি 

িান্ডা প্রববে র্যায়| 

 
ট্রবপাবেয়াবর ১০ 

দকবলাদমিার পর্যি্ র্যত 

উচ্চতায় উিববা িান্ডা 

প্রববে র্যাবব | 

 

একদম টিক, প্রমাল | 

৫০ দকদমর উপর, 

প্রমবসাবেয়াবর, 

ওবজাবনর পদরমান 

আবার কবম আবস  

 
প্রমবসাবেয়াবরর 

উপদরভাবগ , 

 

এিাই পৃদেবীর 

সববচবয় িান্ডা স্থান| 

 

১০ দকবলাদমিাবরর 

উপর, স্ট্র্যাবিাবেয়াবর 

ঢুকবল, বাতাবস 

ওবজাবনর পদরমান 

প্রববে র্যায় | 

 

ওবজান স্তর বাতাসবক 

উত্তপ্ত কবর প্রতাবল | 

 োই  ো? 

 

এবার একিু উষ্ণ 

প্রবাধ হবে | 

 

োবম ্াসবেয়াবর, ওবজান ছাো 

অনযানয পদাে ্, সূবর্যর্ 

আবলার সাবে আসা 

অদতববগুদন (ইউ দভ ) রশ্মি 

প্রোষণ কবর উত্তপ্ত হবয় ওবি|  

 
এখানকার তাপমান 

দগবয় দা াঁোয় ১০০০ দিগ্রী 

পর্যি্ | 

 

 

১০০০ ডিগ্রী ?  

দচিা কবরা না |  

১০০০ দিগ্রী শুনবল 

অবনক গরম মবন হয়, 

দকন্তু বাতাবসর েনত্ব 

এখাবন অতযি কম প্রর্য     

|  

 

    আমরা প্রসই তাপ          

বুঝবতই পারববা না | 

র্যদদও একিা অনুর 

তাপমান ১০০০ দিগ্রী, 

দকন্তু পুবরা বাতাস 

এখাবন গরম নয় | 

 

সূবর্যর্ সশ্মিয়তা 

এবং দদন/রাবতর 

পােক্য         

 

    ৫০০ প্রেবক ২০০০ 

দিগ্রী পর্যি্ তাপমাত্রা 

পদরবতব্নর জনয দায়ী | 

 

এই অনরু 

তাপমান  

১০০০ দিগ্রী | 

তাপমাত্রা কবম 

প্রপ ৌঁবছ র্যায় -৯০ দিগ্রী 

প্রত |  

 

আর প্রসই সবে 

বাতাবসর তাপমাত্রাও 

কমবত োবক | 

 

আমরা তাহবল ওখাবন র্যাশ্মে না |  

                   ওখাবন প্রতা পুবে ঝামা   

                             হবয় র্যাববা | 

 

৩ 



 

আমরা র্যত ওপবর 

র্যাববা, বাতাবসর 

গদতববগ প্রববে র্যাবব | 

 
প্রমবসাবেয়াবর এই 

গদতববগ দকছু  

দমিার েদত প্রসবকন্ড       

         প্রেবক প্রববে    

আদম প্রতা বাতাবসর 

এবতা গদত বুঝবত 

পারদছ না|  

প্রকন? 

 

টিক প্রর্য কারবণ এখানকার 

তাপমাত্রা প্রবাঝা র্যাবে না, 

প্রসই একই কারবণ | 

 বাতাবসর অতযি অল্প 

েনবত্বর জনয, আমরা 

বাতাবসর এই উচ্চ 

গদতববগ এখাবন বুঝবত 

পাদর না, র্যা আমরা 

পৃদেবীপৃবে  পারতাম | 

 

োবম ্াসবেয়াবর এই 

গদতববগ হবয় র্যায় ১০০ 

দমিার েদত প্রসবকন্ড 

প্রেবকও প্রবদে | 

 

দবদভন্ন উচ্চতায় 

দবদভন্ন ধরবণর 

বায়ুেবাহ প্রদখা 

র্যায় | 

 

তাবদর মবধয এক েকার 

হবলা, বায়ুমণ্ডলীয় 

প্রজায়ার |   

টিক প্রর্যমন সমুবে 

হয়, এই েবাবহ, উপদর 

বায়ুমণ্ডবলরও  

উত্থান-পতন হয় | 

 

এই বায়ুমণ্ডলীয় প্রজায়ার 

প্রর্য বায়ুেবাবহর সৃটি 

কবর, তা পৃদেবীর 

দদনাবধ্র প্রেবক 

রাত্রাবধ্র দদবক ববয় 

র্যায় | 

 

আর কারণ 

সূবর্যর্ তাবপ 

দদবনর দদবকর 

বাতাবসর 

সম্প্রসারণ হয়|  

 

অে ্াৎ, 

সকালববলায় এই 

বায়ু পূব ্ প্রেবক 

পশ্মিবম বয়  

 

এবং দববকবল 

এই বায়ু বয় 

পশ্মিম প্রেবক 

পূব ্ দদবক | 

 

পূব ্ দদক 

 

পশ্মিম দদক 

 

পূব ্ দদক 

 

পশ্মিম দদক 

 

৪ 



 

আর আবছ, গ্রহগত তরে | 

এই তরবের শ্মেদত সারা 

পৃদেবীময় ছদেবয় র্যায় | 

দবোল তরেদদবেয্র এই 

তরবের পর্য ্ায়কাল 

দকছুদদন প্রেবক শুরু 

কবর কবয়ক দবেক দদন 

পর্যি্ হবত পাবর| 

 

উদাহরণস্বরূপ, এই 

গ্রহগত তরে, পৃদেবীর 

প্রকাবনা প্রকাবনা জায়গায়, 

প্রবে দকছুদদবনর গরম ও 

িান্ডা দদবনর পর্য ্ায়িম 

ততদর কবর | 

 

প্রসই সবে, দে দমদনি 

প্রেবক দকছুদদবনর 

পর্য ্ায়কালীন বায়বীয় 

প্রদালান প্রক বায়ুমণ্ডলীয় 

অদভকষ ্ তরে বলা হয় | 

 

উদাহরণ দহসাবব, র্যখন 

পুঞ্জবমে উধগ্দত হয় বা 

পবব্তর গা প্রববয় বায়ু বয়, 

তখন বাতাস উবত্তাদলত হয় | 

 

হওয়ার এই অংে উপবর 

উবি এবল, তার উপর 

চাপ হ্রাস পায় ও এই 

কারবণ বাতাস 

সম্প্রসাদরত হয় | 

 

এই সম্প্রসারবণর জনয 

বাতাবসর এই অংবের 

তাপমাত্রাও হ্রাস পায় ও 

তাবদর েনত্ব প্রববে র্যায়, 

এবং এই কারবণ তারা 

আবার নীবচ প্রনবম আবস | 

 

নীবচ আসা বাতাবসর 

তাপমাত্রা আবার 

বােবত োবক, ও সবে 

তার উপর চাপ প্রববে 

র্যায় | প্রসই কারবণ এরা 

আবার  আবার উপবর 

উশ্মত্থত হয় | 

এই েশ্মিয়া চলবতই 

োবক আর বাতাস 

উপবর ও নীবচ, উপবর 

ও নীবচ হবত োবক | 

 

এই অদভকষ ্ তরে 

প্রপা াঁবছ র্যায় 

প্রমবসাবেয়াবরর েীবষ ্, 

প্রর্যখাবন এই তরে 

দবনি হবয় ততদর হয় 

তাপ ও েশ্মি | 

 

এই অদভকষ ্ তরবের 

েশ্মি এবতাই হবত পাবর 

প্রর্য তারা 

প্রমবসাবেয়াবরর দীে ্ 

পাল্লার বায়ু েণালীর 

পদরবতন্ েিাবত পাবর | 

 

৫ 



 

 

আবরা উপবর 

আয়বনাবেয়াবর 

চবলা | 

 

এখাবন অদতববগুদন 

রশ্মি অনু ও পরমাণুবক 

প্রভবে আয়ন ও 

ইবলক্ট্রন গিন কবর 

 

সডযি ! ! 
 

দমরুববা, তুই দক 

এই সব কণা ততদর 

হবত প্রদখবত 

পাশ্মেস? 

 

এই েশ্মিয়া প্রক বলা 

হয় আয়নায়ন বা 

আবয়ানাইবজেন | 

আয়ন ও ইবলক্ট্রন 

দ্বারা গটিত এই 

গযাসবক ববল প্লাসমা | 

 

এই কারবণ এর 

নাম 

আয়বনাবেয়ার | 

 

ভূপৃবের কাবছ বাতাবসও 

এই আয়নায়ন বা 

আবয়ানাইবজেন হবয় 

োবক, দকন্তু      

 

এখাবন বাতাবসর 

েনত্ব প্রবদে হবার 

জনয,.... 

 

দবশ্মেন্ন আয়ন ও 

ইবলক্ট্রনগুদলর  তৎক্ষণাৎ 

পুনবর্য ্াজন হয় | 

 

পুনবর্য ্াজন 

অনযদদবক, 

আয়বনাবেয়াবর 

বাতাবসর েনত্ব খুবই 

কম       

 

তাই প্লাসমা অবনক 

অদধক সময় ধবর 

এখাবন স্থায়ী হয় | 

 

বায়ুমণ্ডলীয় 
পরমাণ ু
 

ইললক্ট্রন  
 

আয়ন 

৬ 



 

ইবলক্ট্রবনর েনত্ব 

অনরু্যায়ী আয়বনাবেয়ার 

অবনকগুদল স্তর দ্বারা 

গটিত,  ..... 

 

প্রর্যমন ই স্তর 

এবং এে স্তর | 

 

উপদর ভাবগই ইবলক্ট্রবনর 

েনত্ব প্রবদে | এই উপদর 

স্তবরই ইবলক্ট্রন সমদিত 

তদেৎ েবাহ হয় | 

 

এফ স্তর  
 

ই স্তর 
 

ডি স্তর 
 

এই স্তরগুদল তদেৎচুম্বকীয় 

তরে েদতেদলত কবর | 

আদম বুবঝদছ  !! 

আয়বনাবেয়ার হবলা 

তদেৎ সমদিত 

বায়ুমণ্ডলীয় স্তর | 

আয়বনাবেয়ার আবছ 

ববলই আমরা প্ররদিও 

শুনবত পাই | 

 

অবেযই 

সুদবধাজনক 

ডনম্ন ইললক্ট্রন ঘনত্ব 

উচ্চ ইললক্ট্রন ঘনত্ব  

এই তবদেবিযর জবনযই, 

প্ররদিও তরে দবোল  

            অনুভূদমক দরূত্ব  

           পাদে দদবত পাবর | 

 

৭ 
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রাবত্র, র্যখন প্রকাবনা 

অদতববগুদন রশ্মি োবক না, 

তখন পুনবর্য ্াজন েশ্মিয়া 

আয়নায়ন প্রেবক প্রবদে 

শ্মিয়ােীল |   

 

    দদবনর প্রবলার প্রেবক  

কবম র্যায় |   

তাই এই সময়, বাতাবস 

ইবলক্ট্রবনর েনত্ব        

 

 

দনরক্ষবরখার কাবছ, 

আয়বনাবেয়াবরর এে 

স্তবর, মাবঝ মাবঝ দকছু 

বুদ্বদু মবতা গিন ততদর 

হয় | 

 

       এই গিবনর মবধয 

ইবলক্ট্রন েনত্ব, চারপাবের 

েনবত্বর প্রেবক অবনক 

কম োবক | তাই এবক 

প্লাসমা বুদব্দু বলা হয় | 

উত্তর ও দদক্ষণ প্রমরুর কাবছ উচ্চ েনবত্বর 

প্লাসমা গুোকাবর োকবত প্রদখা র্যায়| 

এগুদল প্রসইসব জায়গাবতও প্রদখা র্যায় 

প্রর্যখাবন সূর্য ্াবলাক প্রনই |  

 
এগুদলবক  প্লাসমার প্রমরু আবরণ 

পটি ববল | এগুদল পৃদেবীর দদনাবধ্র 

দদবক সৃটি হয় এবং এখন প্রেবক  

      প্রমরু আবরবণর দদবক   

                    পদরবাদহত হয়| 

 

এছাো প্লাসমার ইবলক্ট্রন েনত্ব 

কখবনা প্রিারা নক্সার মতন 

আকাবর জাপান ও অনযানয 

প্রদবের উপর দদবয় র্যায় | 

 

এই ইবলক্ট্রন েনবত্বর প্রিারা নকো 

কখবনা সনুাদমর মতন বায়মুণ্ডলীয় 

তরে সৃটি কবর, প্রমরু প্রেবক শুরু 

কবর মধয ও দনম্ন অক্ষাংে পর্যি্ 

ভ্রমণ কবর | 

 

উচ্চ পাল্লার ভ্রাম্িম্ান 

আয়ননানেডরয় ঝঞ্জা | 

 

ম্াধ্িম্ পাল্লার ভ্রাম্িম্ান 

আয়ননানেডরয় ঝঞ্জা | 

তাপমাত্রা ও বায়ুেবাবহর 

পদরবতব্নর সবেও 

আয়বনাবেয়াবরর পদরবতন্ 

হয় | এর দকছু উদাহরণ 

প্রদখা র্যাক | 

 

৮ 
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আমাবদর তদনশ্মন্দন জীববন 

আয়বনাবেয়াবরর গুরুত্ব অবনক | দকন্তু 

এর এই অদস্থদতেীল চদরবত্রর  জনয 

আমাবদর কৃদত্তম উপগ্রবহর প্ররদিও তরে 

মাবঝ মাবঝ দবদিত হয় 

     র্যাবত প্রিদলবর্যাগাবর্যাগ ও 

শ্মজ দপ এস  দসগনযাল দবনি হয় | 

আয়বনাবেয়াবরর অধযয়বনর জনয 

গববষণা চলবছ       

 

....র্যাবত আমরা প্রিদলবর্যাগাবর্যাগ 

ও সঞ্চালনতবের এই সকল 

সমসযা কদমবয় আবরা উন্নত 

করবত পাদর | 

 

র্যদদ আমরা এই উচ্চতায় 

পরীক্ষবণর সব র্যোদদ 

দনবজরা দনবয় আসবত 

পারতাম, তাহবল প্রতা খবু 

ভাবলা হবতা || 

 
দকন্তু এই কাজিা প্রতামার 

জনয র্যত সহজ দমরুববা, 

আমাবদর জনয নয়     

 

দকন্তু উপদর 

বায়ুমণ্ডবলর 

সরাসদর পরীক্ষণ 

দুরূহ বযাপার | 

 

দকন্তু প্রকন? 

 
কেন? 

 

উচ্চ বায়ু েদতবরাবধর 

কারবণ কৃদত্তম উপগ্রহ 

৩০০ দকবলাদমিাবরর 

কম উচ্চতায় উেবত 

পাবর না | 

 

আবার প্রবলুন ও 

দবমান ও এবতা 

উচ্চতায় উিবত 

পাবর না | 

 

তাই এই মবধযকার 

উচ্চতায় বায়ুমণ্ডবলর 

দনরীক্ষণ সহজ নয় | 

 

আয়লনালেয়ার 

িোনম ষোসনফেোর 

তমনসোনেেোর 

কৃত্তিম উপগ্রহ 
৩০০ ডিললাডমটালরর উপর   

মানবর াত্তহত ববলনু  
৫০ ডিললাডমটালরর ডনলে ত্তবমান 

২০  ডিললাডমটালরর ডনলে 

৯ 
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বতম্ান  সময় , উপদর 

বায়ুমণ্ডল, ভূপেৃ ও 

মহাকাে প্রেবক 

দনরীক্ষণ করা হবে | 

 

আমরা মমরুপ্রভার অবস্থান 
অনুমান করতে পারর কারণ োরা 
েরিৎচুম্বকীয় েরঙ্গ ম াষণ কতর | 

িৃডিম উপগ্রহ ডবসৃ্তত এলািার উপর 
ডনরীক্ষণ িরলত পালর, ডিন্তু এলদর গডতলবগ 
এলতা ববডি বে এর দ্বারা সমলয়র সলে 
পডরবতত ন ডনরীক্ষণ িরা োয় না| 

পররজ্ঞারপ রতকট উপরর 
বায়ুমণ্ডতের ববর ষ্ট সরাসরর 
মাপতে পাতর | 

উল্কা মেতক পাওয়া মররিও 
প্ররেধ্বরন দ্বারা বায় ুও 
োপমাত্রার পররমাপ করা 
যায় | 

এিটি সংলবদনিীল িযালমরা দ্বারা, 
বায়ুমণ্ডল বেলি আগত অতযন্ত ক্ষীণ 
আললালিরও পডরমাপ িরা োয় | 
 

বায়ুমণ্ডে ও আয়তনাতেয়াতরর 
গঠন রািার দ্বারা জানা যায় | 

বায়ুর ঘনত্ব, োপমাত্রা ও বায় ু
প্রবাহ, মেসার ররি দ্বারা রনর্ধারণ 
করা যায় | 

উপদর বায়মুণ্ডবলর 

সরাসদর পদরমাপ 

করা কটিন হওয়া 

সবত্বও       

 

আয়বনাবেয়ার সম্পবক ্

প্রতামাবদর দক ববলদছলাম 

মবন কবরা |   

 

     দবজ্ঞাদনবকরা এই 

অংে দনবয় গববষণা 

করবত এবতা আগ্রহী 

প্রকন? 

 
উপদর বায়মুণ্ডল 

আমাবদর জীববন 

অপদরহার্য ্ | 

 

আয়লনালেয়ার 

িোনম ষোসনফেোর 

তমনসোনেেোর 

১০ 



 

গববষণায় পাওয়া প্রগবছ প্রর্য, 

তবদিক উষ্মায়বণর কারবণ 

দনম্ন বায়ুমণ্ডবলর / 

ট্রবপাবেয়াবরর তাপমাত্রা 

প্রর্যমন বােবছ        

আর আবরা নীবচ প্রদখবত 

পাববা সুন্দর 

প্রমরুেভাবক | 

 

ভদবষযবত মানষু র্যখন মহাকাবে 

োকবব, আমরা আমাবদর 

জানালার বাইবরই প্লাসমার  

ঝঞ্জাবাত প্রদখবত পাববা | 

ভুবল প্রর্যও না,এই োরবমাবেয়ার 

অঞ্চল দদবয়ই মহাকােগামী র্যান ও 

আিজা্দতক মহাকাে প্রকন্দ্র পদরভ্রমণ 

কবর | 

 

তাই ভূপৃবের তেযসমূবহর প্রচবয়, 

উপদর বায়মুণ্ডল দনরীক্ষণ কবর 

আমরা তবদিক উষ্মায়বণর 

সম্পবক ্আবরা আবগ জানবত 

পারববা | 

 

পদরগনক দ্বারা গাদণদতক অনুরূপবন প্রদখা 

প্রগবছ, দগ্রনহাউস গযাবসর পদরমান দদ্বগুন  

                      হবল, উপদর বায়ুমণ্ডবলর  

                     তাপমাত্রা  অবনক কবম র্যায়  

                   ধবরা প্রমবসাবেয়াবর ১০° 

                     আর োবম ্াসবেয়াবর ৫০°|  

 

এই দবষবয় গববষণার 

অগ্রগদত প্রদখার জনয 

আমার আর তর 

সইবছ না | 

 

শুবন দবস্ময়কর লাগবছ | 

উপদর বায়মুণ্ডল 

আমাবদর কাবছ আবরা 

পদরদচত, আবরা আপন 

হবয় উিবব | 

 

          উপদর বায়ুমণ্ডবলর তাপমাত্রা 

ততই কবম আসবছ | 

১১ 



 

- ধশেক মশোে, আমোর জো োর ইেো তে 

পৃধিবীর বোেমুণ্ডনলর উপর তিনক তেখন  

তকম  লোনগ | 

- আমোরও | বোেুমণ্ডনলর উপনর ধক স্পষ্ট একটো 

 োে তেখো েোে? 

-  ো  ো এনকবোনরই  ে | এটো উপধর 

বোেুমণ্ডনলর পর একটো ধবশোল এলোকো | 

তেনহ ু বধহম ষহোকোনশ তকোন ো বো োস ত ই,  োই 

উপধর বোেুমণ্ডলনক পধৃিবী আর মহোকোনশর 

সীমোন্ত বো বোেুমণ্ডনলর  োে বলো হে | 

- েখ  আপ োরো 'উপধর বোেমুণ্ডল' বনল , 

 খ  বোেুমণ্ডলনক ষ্টিক ধকভোনব ধবভোজ  

কনর ? 

- খুব ভোনলো প্রশ্ন, তমোল | পৃধিবীর বোেুমণ্ডল 

উচ্চ োে মোত্র কনেকনশো ধকনলোধমটোর | 

পৃধিবীর বযোসোনি ষর  ুল োে এই তবি খুবই 

সোমো য |  ষ্টিক তে  পধৃিবীর েোরপোনশ জড়োন ো 

এক পো লো পেষো |  ো সনেও, খুব কো  তিনক 

তেখনল এরই মনিয, ধবধভন্ন উচ্চ োে ধবধভন্ন 

ববধশষ্ট তেখো েোনব | 

-  ো ত ো বঝুলোম |  োহনল উপধর বোেমুণ্ডনলর 

ববধশষ্টগুধল ধক ? 

- সব ষপ্রিনম বধল, উপধর বোেমুণ্ডনল একষ্টট স্তর 

আন  েোর  োম আেন োনেেোর | এখোন  

বোেুস্তর আংধশক ভোনব আিোধ   | এই 

আেন োনেেোর পৃধিবীপৃে তিনক পোিোন ো 

 ধড়ৎনেৌম্বকীে  রে প্রধ ফধল  কনর |  এই 

আেরনের সোহোনেয আমরো উপধর বোেমুণ্ডলনক 

পে ষনবে  কনর িোধক | 

- ধকন্তু বোেুমণ্ডনল  ধড়ৎ আিো  তক  িোনক ? 

- সূে ষ তিনক ধবধকধর  অধ নবগুধ  রজি আর 

মহোকোশ তিনক আগ  প্লোসমো, অ  ু আর 

পরমোেুর েোরপোনশ আবৃত্ত ইনলক্ট্র গুধলনক 

অপসোধর  কনর বো োনস  ধড়ৎ আিো  সৃষ্টষ্ট 

কনর | আেন োনেেোনর বো োনসর ঘ ে কম 

িোকোর েরূ , মুক্ত ইনলক্ট্র  দ্বোরো এই আিোন  

পু িঃসংনেোজজ  হন  অন ক সমে লোনগ | এই 

কোরনে, এখো কোর বো োস এখোন  সষৃ্ট আিো  

অন ে  িনর রোখন  পোনর | 

- ধশেক মশোে, আমরো এই ধবেুযৎ ধক তকোন ো 

কোনজ লোগোন  পোধর ? তেম  িরু  ইনলকষ্টিক 

েুধিন  রোন্নো করোর জ য ? 

-  ুধম েধে  উপধর বোেমুণ্ডনলর সব  োধড়  আিো  

জনড়ো করন  পড়ন   োহনল  ুধম  ো ববেুযধ ক 

েুধিন  বযবহোর কনর অন ক অন ক সমে িনর 

রোন্নো করন  পোরন  |  

- আেো, আেন োনেেোর সম্পনকষ পড়োনশো ো 

কনর আমোনের লোভ ধক ? এর তকোন ো প্রভোব ধক 

আমোনের উপর পনড় ? 

- আেন োনেেোনরর পধরব ষ শীল োর কোরনে, 

সযোনটলোইট তেোগোনেোগ বযবস্থো , জজ.ধপ.এস এবং 

তরধিও / তটধলধভশ  সম্প্রেোর ই যোধে ধবজেন্ন হনে 

তেন  পোনর | আেন োনেেোরনক আনরো েে োর 

সনে বযবহোর করোর জ য, এর সম্পনকষ আমোনের 

জো ো প্রনেোজ  | 

-  োহনল ত ো ত োর জ য ধেন্তোর বযোপোর, ধমরুনবো | 

জজ.ধপ.এস  োড়ো ত ো ত োর ত ো তকোন ো ধেকজ্ঞো  

িোনক  ো, আর  ুই তকোন ো কোজও ষ্টিক ভোনব 

করন  পোধরস  ো | 

-  ো, ষ্টিক  ো  ে | আমোর ধভ নরর ধ খুুঁ  

কম্পম্পউটোর অ যন্ত সূেয গে ো করন  সেম | 

ধকন্তু তকোন ো তকোন ো সমে শুিু ধেক ধ ে ষনের জ য 

ওটোর সূেযটো একটু তবধশই হনে পনড় | 

- তশোন ো বোচ্চোরো, উপধর বোেুমণ্ডনলর ওনজো  স্তর 

সূনে ষর েধ কোরক অধ নবগুধ  রজি তশোর্ে কনর 

ত ে | আর ত োমোনের ও জো ো ভোনলো তে, তমরু 

অঞ্চনল তে তমরুপ্রভো তেখো েোে,  োও এই উপধর 

বোেুমণ্ডনলর উচ্চ োন ই সৃষ্টষ্ট হে | 

- তমরুপ্রভো শুিুমোত্র তমরু অঞ্চনলই তেখো েোে, 

 োই  ো ? 

- হো ুঁ, মূল   োই | ধকন্তু েখ  তকোন ো ভূনেৌম্বকীে 

ঝড় ব ধর হে,  খ  এই তমরুপ্রভো অন ক ধ নের 

অেযোংশ তিনকও তেখো তেন  পোনর | 

-  োহনল জোপো  তিনক তমরুপ্রভো তেখোর তকোন ো 

সম্ভোব ো আন  ধক ? 

- গ  ১০ ব নর, প্রোে ২০ বোর অ যন্ত সংনবে শীল 

েনের দ্বোরো জোপো  তিনক তমরুপ্রভো পে ষনবেে 

করো তগন  | েধেও এর মনিয  ো খোধল তেোনখ তেখোর 

মন ো  োনের উজ্জ্বল ো ধ ল মোত্র ২ বোর | 

- আধম ত ো জোপোন  একবোর তমরুপ্রভো ধ নজর 

তেোনখ তেখন  েোই |  এর জ য আধম ে ধে  পোধর 

আকোনশর ধেনক  জর তরনখ েোনবো | ধকন্তু ত োমোর 

পনে ইটো করো সম্ভব  ে, তমোল | কোরে ত োমোনক 

ত ো ঘুনমোন ও হনব | 

- এটো ত ো ষ্টিক  ে | 

উপডর বায়মু্ণ্ডল  ডে ? 

১২ 



 

উপধর বোেুমণ্ডল অ যন্ত েীে আনলোক ধ িঃসরে কনর, েোনক বলো হে 'এেোর তলো' | এই আনলো খোধল তেোনখ প্রোে 

তেখোই েোে  ো | এই েবু ষল আনলোনকর ধদ্বমোজত্রক  ধব ত োলো সম্ভব শুিুমোত্র অ যন্ত সংনবে শীল শী লীকৃ  ধস. 

ধস. ধি. কযোনমরোর দ্বোরো | এই উপোনে, ব ষমোন  উপধর বোেমুণ্ডনল অধভকর্ ষ  রে আর প্লোসমো বুে্বুে দ্বোরো ব ধর 

ধবধভন্ন  কশো পে ষনবে  করো সম্ভব | ধবজ্ঞোন র এই শোখোে অগ্রগধ  এখ   ুনে | 

২০-৩০ ধকনলোধমটোর  রেদেনঘ ষযর তিোরো, উপধর বোেমুণ্ডনল 

অধভকর্ ষ  রনের উপধস্থধ  প্রেশ ষ  কনর | ৫৫৭.৭  যোন োধমটোর 

(সবুজ)  রেদেনঘ ষযর এই প ূ ষোম্বর ধেত্র, জোপোন র ধসগোরোধকন  

অবধস্থ  ধকনেোনটো ধবশ্বধবেযোলনের এম.ইউ মো মজিনর ত োলো | 

১০৫ তসনকন্ড এক্সনপোজোর সমনে ত োলো এই  ধব, ৯০-১১০ 

ধক.ধম উচ্চ োে (উপধর তমনসোনেেোর) অবধস্থ  অজক্সনজ  

পরমোেুর ধ িঃসরে তিনক ব ধর | 

২০ - ৩০ ধকনলোধমটোর  রেদেনঘ ষযর তিোরো, উপধর বোেমুণ্ডনল 

অধভকর্ ষ  রনের উপধস্থধ  প্রেশ ষ  কনর | ৫৫৭.৭  যোন োধমটোর 

(সবুজ)  রেদেনঘ ষযর এই পূ ষোম্বর ধেত্র, ইনিোন ধশেোর সুমোত্রো 

দ্বীনপর ক  োবোং-এ ত োলো | ১০৫ তসনকন্ড এক্সনপোজোর সমনে 

ত োলো এই  ধব, ৯০ - ১১০ ধকনলোধমটোর উচ্চ োে (উপধর 

তমনসোনেেোর) অবধস্থ  অজক্সনজ  পরমোেুর ধ িঃসরে তিনক 

ব ধর |   

উপধর বোেমুণ্ডনল উপধস্থ  প্লোসমো বুেব্ুনের ধেত্র (তেনখ মন  হে 

তে  তকোন ো গোন র শোখো প্রশোখো) | ৬৩০  যোন োধমটোর (লোল) 

 রেদেনঘ ষযর এই পূ ষোম্বর ধেত্র, জোপোন র তকোনগোধশমোে অবধস্থ  

তসোলোর-তটনরধিেোল এ ভোের নমন্ট লযোবনরটধর-র সোটো 

তেশ -এ ত োলো | ১৬৫ তসনকন্ড এক্সনপোজোর সমনে ত োলো এই 

 ধব, ২০০  - ৩০০ ধকনলোধমটোর উচ্চ োে (আেন োনেেোর) 

অবধস্থ  অজক্সনজ  পরমোেুর ধ িঃসরে তিনক ব ধর |   



 

 

 

 

হায়ানন : ডরওক্যয  ডবশ্বডবদযালয় বেলি 
পদােতডবদযায়  স্নাতি হায়ানন এিলোলগ এি বলখি 
ও িাটুত ডনস্ট | ডবজ্ঞান ও িডিউটার-লগমস এ 
তার গভীর বুযৎপডির ডভডিলত ডতডন ডবডভন্ন 
জনডিয় পডিিায় িেুর ধারাবাডহি-এ তার অবদান 
বরলখলেন | তার সামঞ্জসযপূণত ডলখডন শিলীলত 
িতযডক্ষত তার ডবজ্ঞালনর িডত ভাললাবাসা আজ 
সবতজনডবডদত | 

http://www.hayanon.jp/ 

 

বকার ারমা বনা কাগাকু (র াটরে  জনয ত্তবজ্ঞান) : 
বসইবুন্দ ডিনিিা িিািনা সংস্থা দ্বারা িিাডিত, 
বিালিালমা বনা িাগাক্য, বোটলদর জনয িিাডিত এিটি 
মাডসি পডিিা | ১৯২৪ সালল িিাডিত এর িেম 
সংস্করলণর বেলিই এই পডিিাটি ডবজ্ঞান ডিক্ষার 
পডরলেবায় ডনলয়াডজত | এই পডিিায়, শদনডন্দন জীবলন 
ডবজ্ঞানডভডিি ঘটনা বেলি শুরু িলর সাম্প্রডতিতম 
গলবেণা ডবেয়, ইতযাডদ ডবজ্ঞালনর ডবডভন্ন ডদি তুলল 
ধরা হয় | 

http://www.seibundo.net/ 

 

     সূর্য ও পতৃ্তিবী  সত্তিত্তলত তরে  আবহাওয়া ও জলবায়ু 
(CAWSES) 

CAWSES হললা SCOSTEP িলোডজত এিটি আন্তজত াডতি িােতক্রম| মহািাি ও 
তার পডরলবি এবং আমালদর জীবন ও সমালজ তার িভালবর বযাপালর আমালদর 
ববাধ উলেখলোগয ভালব উন্নত  িরার ললক্ষয এটি স্থাডপত হয়| CAWSES এর 
িধান িােতাবলী হললা, এই ববাধ অজত লন গুরুত্বপূণত পেতলবক্ষন, মলিল শতডর ও 
তত্ব গঠলন আন্তজত াডতি িােতাবলী সিাদলন সাহােয িরা| বসই সলে উন্নত ও 
উন্নয়নিীল বদিগুডলর শবজ্ঞাডনিলদর এই িালজ ডবজডিত িরা ও সিল স্তলরর 
ডিক্ষােীলদর ডিক্ষার সুলোগ িদান িরা| CAWSES  এর িােতালয় মাডিত ন  
েুক্তরালের বস্টন, মযাসােুলসটস-এ অবডস্থত বস্টন ডবশ্বডবদযাললয়|  CAWSES  
এর ডবজ্ঞান ডবেয়ি োরটি  মূল িসে েডবলত বদখালনা আলে| 

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

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

 
           বসালা  বটর ত্তিয়াল এনভায় নরমন্ট লযাবর টত্ত  ( STEL ) 

নারগায়া ত্তবশ্বত্তবেযালয় 

জাপালন STEL  পডরোডলত হয় আন্তঃ-ডবশ্বডবদযালয় সমবায় পদ্ধডত দ্বারা| এর 
উলেিয, জাপালন এবং অনযানয বদলির ডবডভন্ন ডবশ্বডবদযালয় ও িডতষ্ঠালনর 
সহলোডগতায়, বসৌর-লভৌম তলের গঠন ও পডরবতত লনর উপর গলবেণালি আলরা 
উন্নীত িরা | এই  গলবেণাগার োরটি ডবভালগ ভাগ িরা: বায়ুমণ্ডলীয় পডরলবি, 
আলয়ালনালেডরি ও বেৌম্বিীয় পডরলবি, বহডলওলেডরি পডরলবি এবং সমডিত 
পঠন  ডবভাগ |  ডজওলেস ডরসােত  বসন্টারও, বেৌে গলবেণা িিল্পগুডল সমিয় 
ও উন্নীত িরার উলেলিয,  এই গলবেণাগালরর সলে সংসৃষ্ট | বদিবযাপী ডবনযস্ত 
এর সাতটি মানমডন্দর / পেতলবক্ষণ বিলে, ডবডভন্ন বভৌত ও রাসায়ডনি সত্ত্বার, 
ভুস্থলডভডিি পেতলবক্ষণ িরা হয় |  
http://www.stelab.nagoya-u.ac.jp/ 

 


