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*িকভােব মহািবে র  তুিম জােনা ?
**”Origin of the Universe”
Part-1

*মহা িবে ারণ ত  (Big Bang Theory):

ভৗত িব তে  মহা িবে ারণ ত  মহািবে র উ�পি  স েক দ
একিট ব ািনক ত । এই তে র
অন তম বিশ  হেলা কান
ধারাবািহক ি য়ার পিরবেত
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একিট িবেশষ মুহূেত মহািবে র
উ ব। এই ত  বেল আজ থেক ায় ১৩.৭ িবিলয়ন বছর পূেব এই মহািব
একিট অিত ঘন এবং উ  অব া
থেক সৃি  হেয়িছল। িব ানী এডুইন হাবল থম বেলন, দরূবতী ছায়াপথসমূেহর বগ সামি কভােব পযােলাচনা করেল দখা যায় এরা

পর র দেূর সের যাে  অথা�
মহািব  মশ স সািরত হে । আেপি কতার সাধারণ তে র
ি দমান-ল েম -্রবাটসন-ওয়াকার
মি ক অনুসাের এিট ব াখ া করা হেয়েছ। এই ত সমূেহর সাহােয

অতীত িবে ষণ কের দখা যায়, সম
মহািব  একিট সু াচীন িব ু
অব া থেক উ�পি  লাভ কেরেছ। এই
অব ায় সকল পদাথ এবং শি  অিত
উ  এবং ঘন অব ায় িছল। িক  এ অব ার আেগ কী িছল তা িনেয়
পদাথিব ানীেদর মেধ  কান
ঐকমত  নই। অবশ  সাধারণ
আেপি কতা এর আেগর সমেয়র
ব াখ ার জন  মহাকষীয় অৈ ত িব ু (িসং লািরিট) নামক একিট শে র াব কেরেছ। মহা িবে ারণ শ িট ূল অেথ

াচীনতম একিট িব ুর অিত
শি শালী িবে ারণেক বাঝায় যার
মাধ েম মহািবে র সৃি  হেয়িছল,

আবার অন িদেক এই িবে ারণেক
ক  কের মহািবে র উ�পি  ও গঠন িনেয় িব তে  য মতবােদর সৃি  হেয়েছ তােকও বাঝায়। এর

মাধ েমই মহািবে র াচীনতম
ব সমূেহর গঠন স েক ব াখ া
পাওয়া যায়, যার জন  মহা িবে ারণ
মতবােদর পরই আলফার- বেট-গ ামফ ত  ণীত হেয়েছ। মহা িবে ারেণর একিট উে খেযাগ
ফলাফল হল, বতমােন মহািবে র
অব া অতীত এবং ভিবষ েতর অব া
থেক স ূণ পৃথক। এই তে র

মাধ েমই ১৯৪৮ সােল জজ গ ামফ অনুমান করেত পেরিছেলন য, মহাজাগিতক অণুতর  পটভূিম
িবিকরেণর অি  রেয়েছ। ১৯৬০-এর দশেক এিট আিব ৃ ত হয় এবং ি র অব া ত েক অেনকটাই বািতল কের মহা িবে ারণ ত েক মাণ করেত
সমথ হয়।
মহাকাশ
পযেব করা দখেত পান য
অিধকাংশ সিপল নীহািরকা পৃিথবী থেক মশ দেূর সের যাে । অবশ
িব তাি ক দৃি েকাণ থেক এর
ব াখ া আরও পের হেয়েছ, বতমােন
আমরা জািন, য নীহািরকা েলা
পযেব ণ করা হেয়েছ, স েলা আসেল নীহািরকা নয়, বরং আমােদর আকাশগ ার বাইেরর ছায়াপথ িছল । বলিজয়ােমর একজন রামান ক াথিলক
ধম চারক জজ ল েম  ্১৯২৭ সােল থম াধীনভােব আইন াইেনর  সমীকরণ থেক ি দমান সমীকরণসমূহ উপপাদন কেরন। আইন াইন সাধারণ
আেপি কতার জন  এই 

সমীকরণ েলার গাড়াপ ন কেরিছেলন।
ি দমান সমীকরণ উপপাদেনর পর
সিপল নীহািরকার ম
প াদপসারেণর উপর িভি  কের ল েম  াব কেরন, মহািব
একিট সু াচীন পরমাণু থেক উ�পি  লাভ কেরেছ, য াব বতমােন মহা িবে ারণ নােম পিরিচত। এর দুই বছর পর এডুইন হাবল ল েম র তে র
সপে  একিট পযেব ণমূলক

মাণ উপ াপন কেরন। িতিন
আিব ার কেরন য, পৃিথবী থেক
দৃশ মান ছায়াপথসমূহ থেক িনঃসৃত
আেলার লািহত অপসারণ হে  এবং এই অপসারণ পৃিথবী থেক তােদর দরূে র
সমানুপািতক। অথা� একিট ছায়াপথ
পৃিথবী থেক যত দেূর তা থেক িনঃসৃত
আেলার বণািল তেতাই লাল তথা দীঘ



তর ৈদেঘ র িদেক সের যাে । এই
ঘটনািট বতমােন হাবেলর নীিত নােম পিরিচত। িব তাি ক নীিত অনুসাের মহািব েক যখন যেথ  বৃহ� েলর দরূে র
সােপে  দখা হয় তখন এর কান
িনিদ  বা িবিশ  িদক ও ান
পাওয়া যায় না। এই নীিতেক সত
মেনই হাবল মাণ কেরিছেলন য

মহািব  স সািরত হে । িক  এই ত  য়ং আইন াইন কতৃক
িতি ত অসীম এবং অপিরবতনীয় িবে র তে র স ূণ িবেরাধী।
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**”Origin of the Universe”
Part-2

*মহা িবে ারণ ত  (Big Bang Theory and its related):

িতনিট পিরমােপর উপর িভি  কের
মহািবে র য বয়স পাওয়া গেছ তা
হল ায় ১৩.৭ ± ০.২ িবিলয়ন বছর । এই পিরমাপ িতনিট হে : থম ধরেণর অিত নব তারা ব বহার কের মহািবে র স সারেণর পিরমাপ, মহাজাগিতক

ু  তর  পটভূিমেত তাপমা ার উঠানামার পিরমাপ এবং
ছায়াপথসমূেহর কািরেলশন ফাংশন পিরমাপ। এই িতনিট পিরমাপ

াধীনভােব করা হেয়েছ এবং িতনিট
পিরমাপই তথাকিথত ল া ডা- িসিডএম নকশােক গভীরভােব সমথন কেরেছ। এই নকশা মহািবে র
অভ র  সবিকছুর সু র বণনা
িদেত স ম। সৃি র াথিমককােল মহািব  সুষম
এবং সমতাপীয় েপ একিটই অিত উ
শি  ঘন  এবং উ  তাপমা া ও
চাপিবিশ  পদাথ ারা পূণ িছল। মহািব  সৃি র ১০ −৪৩ সেক  পর পদাথিব ােনরসূ েলা
কাযকািরতা লাভ কের। তাই এই
সময়েক াংেকর সময় বলা হয়। াংেকর সমেয়র ায় ১০ −৩৫ সেক  পর একিট দশা পিরবতন তথা
অব া র অব ার সূচনা ঘেট যার
ফেল মহাজাগিতক ীিত  হয়। এই সময় মহািব  স সািরত হেত 

কের। এ সময় থেক মূলত মহািবে র
exponential স সারণ  হয়। মহাজাগিতক ীিত ব  হেয় যাওয়ার
পর মহািবে  কায়াক- ুওন াসমা নামক পদাথ িছল। বতমােন স বত এই ধরেণরই একিট পদাথ
িব ানী ত কেরেছন যা কায়াক
ুওন তরল িহেসেব পিরিচত। এই

তরেলর মধ ি ত সকল উপাদান এেক
অপেরর সােপে  চলমান — এ তরেলর
মধ কার সকল মৗিলক কিণকাও এভােব তরেলর মেধ  চলমান থােক।

ান- কােলর কান একিট িব ুেত এই
পদােথর মেধ  একিট িবি য়া ঘেট
যার প এখন পয  মানুেষর পে
জানা স ব হয়িন। এই িবি য়ার ফেল বিরয়ন সংখ ার সংর ণ নীিত লংিঘত হয় এবং কায়াক ও ল ন কিণকার পিরমাণ এেদর িতকিণকার
চেয় সামান  বেড় যায়। অথা�
িত- কায়াক এবং িত- ল েনর

চেয় কায়াক এবং ল েনর পিরমাণ
সামান  বৃি  পায়। এর হার িছল িত ১০ ১০ ভােগর এক ভাগ। এই ি য়ােক বিরওেজেনিসস বলা হয়। মহািবে র আয়তন যত বৃি  পেত
থােক ততই এর তাপমা া কমেত থােক।
তাপমা া ােসর সময়ই কান এক
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পযােয় দশার অব া র অব া
সৃি  হয় যার ফেল  হয় িতসাম  ভাঙন । এই ভাঙেনর কারেণ পদাথিব ােনরআেলাচ  মৗিলক
বলসমূহ পৃথক পৃথক াধীন অি
লাভ কের। এ সময়ই মৗিলক কিণকাসমূহ সৃি  হয় যা এখনও সই আিদ
অব ােতই রেয়েছ। কায়াক এবং ুওন একি ত হেয় বিরয়ন , যমন াটন এবং িনউ ন তির কের। কায়ােকর পিরমাণ িত- কায়ােকর
চেয় সামান  বেড় যাওয়ার কারেণ
বিরয়েনর পিরমাণও িত-

বিরয়েনর চেয় সামান  বেড় যায়।
একিট িনিদ  তাপমা ার িনেচ
কান নতুন াটন/ িতে াটন জাড়া তির হেত পােরনা। এরই সােথ

অবিশ  াটন এবং িতে াটেনর
মেধ   হয় ভেরর পূণিবলয়
(annihilation)।ফেল িতে াটন স ূণ
িনঃেশষ হেয় যায়; আর াটন ায়
িনঃেশষ হেয় যায়। তেব িকছু াটন থেক যায়। িনউ ন/ িতিনউ ন
জােড়র ে ও একই ঘটনা ঘেট।

ইেলক ন ও িতইেলক ন বা পিজ েনর  এই ঘটনা আরও িন  তাপমা ায় সংঘিটত হয়। এর িকছুকাল পের াটন ও িনউ ন
একি ত হেয় মহািবে র এেকবাের

থমিদককার উপাদান িডউেটিরয়াম ও িহিলয়াম ক ীন তির কের। সৃি র এই ি য়ােক বলা হয় মহা িবে ারণ ক ীন সংে ষ । মহািবে র শীতলায়ন
ি য়া

অব াহত থােক; এক সময় এই ি য়ার
ফল প পদােথর কণাসমূেহর মেধ
য আেপি ক গিতেবগ িছল তার

পিরমাণ াস পায়। এই কণাসমূেহর
মােঝ দুই ধরেণর শি  ঘন  িছল: িন ল ভর শি  ঘন  এবং িবিকরণ শি  ঘন । আেপি ক বগ কেম
যাওয়ার ফেল িন ল ভরজিনত শি
ঘন  মহাকষীয়ভােব িবিকরণজিনত শি  ঘনে র উপর আিধপত  িব ার
কের। মহা িবে ারেণর ায় ৩৮০,০০০
বছর পর ইেলক ন এবং িনউি য়াস
একি ত হেয় পরমাণু তির কের; এর মেধ  মূলত হাইে ােজন পরমাণু সৃি  হয়। এর সূ  ধের পদাথ থেক
িবি  হেয় যাওয়া শি  িবিকরণ
আকাের সম  মহািবে  ছিড়েয় পেড়;

কারণ এেক তমন কান বাঁধার স ুখীন
হেত হয় না। এই সু াচীন িবিকরেণর
নাম মহাজাগিতক ু তর  পটভূিম িবিকরণ । স সারেণর সােথ সােথ
মহািবে র ব ন ায় সুষম
হেয়িছেলা। িক  এর মােঝও িকছু
অসাম স তা িছল। এর কারেণ য
অ ল েলা অন ান  অ ল থেক
খািনকটা ঘন সখােনর পদাথ েলা আেশপােশর অন ান  ব েক মহাকষ
বেলর মাধ েম আকষণ কের। এর
মাধ েম সৃি  হয় তারা , ছায়াপথ এবং অন ান  জ ািতৈব ািনক ব র যা
আজ আমরা দখেত পাি । তেব এই

ি য়ািট অত সহজ নয়। এর মূল
িবষয় েলা িনভর কের মহািবে র ওই
অ েলর পদােথর ধরন এবং
পিরমােণর উপর। তখন মহািবে  স াব  িতন ধরেণর পদাথ
িবরাজমান িছল: শীতল অদৃশ  ব  , উ  অদৃশ  ব  এবং বিরয়নীয় ব । ডি উএমএিপ নামক কৃি ম উপ হ থেক পাওয়া সবেচেয়
িনভরেযাগ  তেথ র িভি েত জানা
গেছ য মহািবে  শীতল অদৃশ

ব র পিরমাণ সবেচেয় বশী, ায়
শতকরা ৮০ ভাগ। অন ান  দুই ধরেণর
ব র পিরমাণ মা  ২০%। বতমান মহািবে র অিধকাংশ ান
জেুড় একিট রহস ময় ধরেণর শি



িবরাজ করেছ। মহািবে র িবপুল ভর ও
শি র জন  সবেচেয় বশী দায়ী এই
শি েক অদৃশ  শি  বা dark energy বলা হয়। বতমান মহািবে র মাট
শি  ঘনে র শতকরা ায় ৭০ ভাগ
জেুড়ই রেয়েছ এই অদৃশ  শি ।
মহািবে র স সারণেক একিট
বগ-দরূ  স িকত লেখর মাধ েম
কাশ করেল লখিচে র রখািট সরলৈরিখক হয়না। অদৃশ  শি র

কারেণই এমনিট হেয় থােক। অথা� এই
শি র কারেণ দরূ  যখন অেনক বিশ
হয় তখন উ  ব র বগ াভািবেকর
তুলনায় অেনক বেড় যায়। অথা� দরূ
যত বােড় বগ বৃি র পিরমাণও ততই বেড় যায়। এেকবাের সাধারণ িবষয়
ধতেব র মেধ  আনেল অদৃশ  শি র
এই পিরমাণিট আইন াইেনর  সমীকরেণ একিট মহাজাগিতক বেকর প নয়, যিদও এই শি র কৃত প
এখনও উ াটন করা স ব হয়িন। বলেত
গেল এই শি র অব ার সমীকরণ এবং কণা পদাথিব ােনরআদশ নকশার সােথ এর স ক িবষেয় তাি ক ও ব বহািরক উভয়ে ে

অেনক পযেব ণ ও গেবষণা এখনও
বািক রেয় গেছ।
এই সব েলা পযেব ণ িব তে র ল া ডা-িসিডএম নকশায় সংযু  করা হেয়েছ। সব েলা নকশার িনযাস
িনেয় গিঠত এই নকশািট মূলত
গািণিতক যােত ছয়িট মু  ি িতমাপ
(parameter) রেয়েছ। তেব রহস জনক
পিরি িতর সৃি  হয় যখন আমরা
মহািবে র সৃি র গাড়ার িদেক দৃি  িনে প কির। সই সময় পদাথ
কিণকার শি  এেতা বশী িছল য
বতমানকােলর পরী েণও তা িনেয়
বা বমুখী গেবষণা করা যায় না। মহা িবে ারেণর পর ১০ −৩৩ সেক  পয  পিরি িত ব াখ ার জন
উপেযাগী কান সূ  পদাথিব ােন আজ
অবিধ আিব ৃ ত হয়িন। দশা পাথেক র
এই সমেয়র পূেবর অব া ব াখ া
করার জন  মহা একীভূত তে র কান িবক  নই। িবে ারেণর এেকবাের

থম িব ুেত আইন াইেনর মহাকষ
ত মেত একিট মহাকষীয় ব িত মী িব ুর ক না করা হেয়েছ। বলা হেয়েছ এই িব ুেত ঘন  অসীম িছল।
এই ভৗত হঁয়ািল সমাধান করার জন  একিট কায়া াম মহাকষ ত  েয়াজন। এই িবষয়িট বাঝার জন  যুেগাপেযাগী ত  ণয়নই
বতমােন পদাথিব ােনরবৃহ ম
সমাধানহীন সমস া।
***Mission Geography***

*Part-3 coming soon…
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িবে ারণ ত েক মেন িনেলও এক
সময় এমনিট িছল না। তখন অেনেকই
িকছু িবক  মহাজাগিতক নকশা
িব াস করেতা। এ েলা িনেয়ই গেড়
উেঠেছ অ- িমত িব ত  (Non- standard Cosmology)। সমেয়র সােথ সােথ
অেনক িবতেকরও সৃি  হেয়েছ যার
মূল উে শ  িছল িঠক কান নকশািট জ ািতৈব ািনক পযেব েণর সােথ সবেচেয় ভাল খাঁপ খায় তা বর
করা। বতমােন মহা িবে ারণ ত
জনি য়তা লাভ করায় এই
িবতক েলােক ঐিতহািসক দৃি েকাণ
থেক দখা হয়; এ েলার সমাধান করার

জন  এই তে  অেনক পিরবতন আনা হেয়েছ আবার মােঝমােঝ উ ততর
পযেব ণ করা হেয়েছ। সমাধান হেয়
গেছ এমন সমস া েলা ছাড়াও আরও

িকছু সমস া রেয়েছ, যমন: কাি  হ ােলা সমস া এবং শীতল অদৃশ  ব র বামন ছায়াপথ সমস া । তেব এই সমস া েলা মহা িবে ারণ তে র
সােথ খুব একটা সাংঘিষক নয়। মহা িবে ারণ ত  এমন অেনক েলা

ে র জ  িদেয়েছ যার কান সিঠক
উ র দয়ার মেতা পযেব ণ ব ব া
আমােদর পৃিথবীেত নই। এর মেধ
রেয়েছ অদৃশ  শি  , অদৃশ  ব , মহাজাগতীক ীিতশীলতা ইত ািদ থেক উ ূ ত সমস া েলা। এ েলােক পদাথিব ােনরসমাধানহীন
সমস া িহেসেব িচি ত। এ েলা সমাধােনর জন  েয়াজন মহা িবে ারণ ক ীন সংে ষ িবষেয় াধীন গেবষণা, মহাজাগিতক ু  তর  পটভূিম িবিকরেণর
মূল িবষয় িনেয় অধ য়ন এবং মহািবে র বৃহ�
পিরসর গঠেন িবদ মান অিত নব তারা িনেয় অধ য়ন। সমস া েলার
মহাকষীয় ভাব পযেব ণ এবং
তে র মাধ েস বতমােন অেনকটাই
বাধগম  হেয়েছ। িক  এই

ত েলােক কণা পদাথিব ােনরআদশ নকশার মেধ  সিঠকভােব
িবন  করা হয়িন। মৗিলক
পদাথিব ান ারা অেনক েলার
উ র বর করার চ া করা হেয়েছ,

আর এ থেকই িবিভ  তে র সৃি
হেয়েছ।
1.িদগ  সমস া : িদগ  সমস া তথ  আেলার চেয় তগিতেত চলেত
পাের না, এই ধারণা থেকই িদগ
সমস ার সৃি  হেয়েছ। এ থেক বাঝা
যায়, অেনক দরূে  অবি ত
মহািবে র দুিট ান যােদর
মধ বতী দরূ  আেলার িতর এবং মহািবে র বয়েসর ণফেলর চেয়ও
বশী, তােদর মেধ  কারিণক (causal) সংেযাগ ঘটা কখনই স ব নয়। মহাজাগিতক ু  তর  পটভূিম

িবিকরেণর য আইেসাপ িপ
পযেব ণ করা হেয়েছ তা এে ে
আরও সমস ার সৃি  কেরেছ, কারণ এই
সমেয়র য িদগ  তার আকার মহাকােশর ায় ২ িড ী অংেশর
সমমােনর। মহািব  যিদ াংক
ইপেকর পর থেক একইভােব
স সািরত হেত থাকত তেব এই
অ ল েলােত তাপমা া সমান থাকেত
পারেতা না।
2.অদৃশ  ব  : অদৃশ  ব  মহািবে র িবিভ  উপাদােনর
পিরমােণর আনুপািতক শি -ঘনে র
একিট পাই ছক ; ল া ডা-িসিডএম নকশা অনুসাের। ১৯৭০ ও ৮০’র দশেক িবিভ
পযেব ণ ারা এিট মািণত হয়,

মহািবে র ছায়াপথসমূহ এবং এেদর
অ বতী ােন িবদ মান



মহাকষীয় বেলর আপাত শি র
পিরমাণ এত বিশ য দৃশ মান পদাথ েলার পে  এ শি  সরবরাহ
করা স ব নয়। অথা� িনিদ
পদােথর তুলনায় শি  অেনক বিশ।
এর পর িব ানীরা এই ধারণা হণ
করেত বাধ  হন য, মহািবে র
শতকরা ায় ৯০ ভাগ পদাথই সাধারণ বিরয়ন পদাথ নয় বরং এরা হে  অদৃশ  ব  (dark matter)। এর পূেব ধারণা করা হত মহািবে র সকল
পদাথই সাধারণ যা আমরা দখেত বা
অনুধাবন করেত পাির। িক  এই ধারণা
পযেব েণর সােথ সামা স হীন
িছল। অদৃশ  ব র ধারণা বাদ িদেল
মহািবে  য পিরমাণ িডউেটিরয়াম থাকা উিচত িছল বতমােন তার চেয়
অেনক কম রেয়েছ। এই সমস া িনরসেনর
জন  অদৃশ  ব র ক না করা ছাড়া
গত র নই। থম আিব ােরর
পরপর এই ব িট ব াপক িবতেকর
সৃি  করেলও বতমােন অিধকাংশ িব ত িবদ এিট মেন িনেয়েছন।
কারণ বতমােন িসএমিব’র মাধ েম য এিনেসা িপ পযেব ণ করা হেয়েছ তা িব ানস তভােব
ব াখ া করেত হেল এর কান িবক
নই। এছাড়াও ছায়াপথ বক সমূেহর বেগর উঠানাম, বৃহ�-পিরসের

মহািবে র ব ন, মহাকষীয় লি ং অধ য়ন এবং ছায়াপথ বক থেক া  র ন-রি  িনেয় গেবষণা করেত যেয় এই ব র
উপি িত ীকার কের িনেত হেয়েছ। ২০০৬ সােল আগ  মােস বুেলট বেকর ছায়াপথসমূেহর মেধ  সংঘষ পযেব েণর মাধ েম বতমােন
িব ানীরা অদৃশ  ব র ব াপাের িনি ত হেয়েছন। অদৃশ  ব  িচি ত করা ায় দুঃসাধ । কারণ এর
মহাকষীয় ভাব সিঠকভােব বাঝা
যায় না। এখন পয  কান
গেবষণাগাের সরাসির অদৃশ  ব
পযেব ণ করা স ব হয় িন। কণা
পদাথিব ােনরঅেনক পূণ গেবষণার িবষয় বতমােন অদৃশ  ব ।
3.অদৃশ  শি  : অদৃশ  শি  ১৯৯০-এর দশেক মহািবে র মাট ভর ঘনে র একিট িব ৃত পিরসংখ ান কািশত হয়। এই পিরসংখ ান
অনুসাের মহািবে র ভর ঘন  াি  ঘনে র মা  শতকরা ৩০ ভাগ। মহাজাগিতক ু  তর  পটভূিমর পিরমাপ করার মাধ েম জানা
গেছ য মহািব  ািশয়ালভােব
ায় সমতলীয়। এ কারেণ এর শতকরা
ায় ৭০ভাগ শি  ঘনে র কান

ব াখ া পাওয়া যায় না। এই রহস িট
বতমােন অন  একিট িবষেয়র িদেক ইি ত কের: লা ধরেণর অিত নবতারার াধীন পিরমােপর মাধ েম এিট

মাণ করা হেয়েছ য, মহািবে র
স সারণ একিট অৈরিখক রেণ হে । এই রণ ব াখ ার জন
সাধারণ আেপি কতা তে  এমন
একিট মহািবে র ধারণা হণ করা

েয়াজন যােত ঋণা ক চাপিবিশ  িবপুল সংখ ক শি  উপাদান থাকা
েয়াজন। এ থেকই এেসেছ অদৃশ

শি র ধারণা। ধারণা করা হয় এই
শি  অবিশ  ৭০% গঠন কেরেছ। এর

কৃিত বতমান মহা িবে ারণ
তে র অন তম রহস ময় িবষয়। এর স াব  সমাধান পাওয়া যায় মহাজাগিতক বেকর লার মান হণ এবং ভৗত ন  ান গঠনকারী কুইনেটেসে র
পিরমাণ ধের নয়া। তেব এ িবষয়িট বাঝার জন
বতমােনও গেবষণা এিগেয় চলেছ।
২০০৬ সােল ডি উএমএিপ থেক া  তথ ানুসাের মহািবে  ৭৪%

অদৃশ  শি , ২২% অদৃশ  ব  এবং
মা  ৪% সাধারণ ব  রেয়েছ।
***Mission Geography***

*Join our whatsapp group- 9735337699.
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Origin of the Universe Part 4 – “মহা িবে ারণ ত
অনুসাের ভিবষ �”
june 18, 2016, posted in origin of the universe

**”Origin of the Universe”
Part-4

**Big Bang Theory:

“মহা িবে ারণ ত
অনুসাের ভিবষ �” : মহািবে র চূড়া  পিরণিত অদৃশ  শি  আিব ােরর পূেব
িব ত িবদগণ মহািবে র
পিরণিত স েক দুইিট ধারণা পাষণ
করেতন। মহািবে র ভর ঘন  যিদ

াি  ঘনে র চেয় বশী হয় তেব
মহািব  স সািরত হেয় একিট িনিদ  আকাের পৗঁছােনার পর আবার
সংকুিচত হেত  করেব। তখন এিট
আবার ঘন ও উ  হেত থাকেব এবং
একসময় সই আিদ অব ায় পৗঁছুেব য
অব ায় মহা সংেকাচন  হেয়িছেলা। অন িদেক এই ঘন  যিদ াি
ঘনে র সমান বা কম হয় তেব একসময়
স সারণ ধীর হেয় যােব, িক
কখনই শষ হেব না। মহািব  যতই

সািরত হেব তত তার ঘন  কমেব
এবং এর ফেল আর নতুন তারা গিঠত হেব না। মহািবে র গড় তাপমা া
এিস েটািটকভােবপরম শেূন র িদেক অ সর হেব এবং মহা িহমায়ন (big freeze) অব ার সৃি  হেব। এ সময় কৃ
গ রসমূহ তঃ বা ীভূত হেব। মহািবে র এন িপ বাড়েত বাড়েত এমন একিট িব ুেত পৗঁছােব যখন এ
থেক কান সুসংগিঠত শি  পাওয়া

যােব না। এই অব ার নাম
মহািবে র তাপীয় মৃতু  । উপর , াটন যিদ অি িতশীল হয় তাহেল হাউে ােজন (বতমান মহািবে র অন তম াথিমক বিরয়িনক ন র)

অদৃশ  হেয় যােব, রেয় যােব কবল
িবিকরণ। মহািবে র রণ সহকাের স সারেণর উপর আধুিনক পযেব েণর ফেল আমরা জানেত
পারিছ য বতমান দৃশ মান মহািব
আমােদর ঘটনা িদগে র বাইের চেল যােব এবং আমরা আর বতমান দৃশ মান

ান েলােকও দখেত পারেবা না। এর
ফেল িক হেত পাের তা সিঠক জানা যায়
িন। মহািবে র ল া ডা-িসিডএম নকশায় অদৃশ  শি েক একিট মহাজাগিতক বক িহেসেব দখােনা হেয়েছ। এই তে  বলা হেয়েছ,

মহািবে র কবল মহাকষীয়ভােব
সীমাব  ব েলাই একসােথ থাকেব,

যমন ছায়াপথ ; অবশ  মহািবে র সারণ ও শীতলায়েনর ফেল এেদরও তাপীয় মৃতু  ঘটেব। অন  একিট মতবাদ হে  ফ া ম শি  মতবাদ। এিট অনুসাের
ছায়াপথ বক, তারা, হ,

পরমাণু বা ক ীন সব েলাই এক সময়
িছ িভ  হেয় যােব এবং িচর

সারণশীল মহািবে  এ কারেণ এক
সময় িবগ িরপ সৃি  হেব।
িব তে  মহা িবে ারণ ত েক
অবশ াবী ধরেলও ভিবষ েত এর
সং ােরর েয়াজন হেত পাের।
অতীেত য সময়িটেত ীিত 

হেয়েছ বেল আমরা ধের িনেয়িছ তা
স ে  আমােদর কৃত ান খুব সীিমত। তে র সাহায  উপ ািপত
মহািবে র িচে র বাইের আরও িকছু
থাকেত পাের। ীিতর ে  আমরা
অবশ ই ধের নই য, সূচকীয়
স সারণ মহাকােশর বৃহ� অ লেক
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আমােদর পযেব ণেযাগ িদগে র বাইের ঠেল িদেয়েছ। তখন
কৃতপে  িক ঘেটিছল তা স ে

িব ািরত ান পাওয়া যােব যখন
উ  শি  েল পদাথিব ােনর
সূ সমূহ বাধগম  হেব। এ স ে  সকল
অনুমান কায়া াম মহাকষ িহেসেব আেলািচত হয়।
***Mission Geography***

*Join our whatsapp group- 9735337699.
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কদম বাহ বা Mud flow ( ত বাহ)

গাশার ম – ১ or Hidden Peak

চঁােদর উ�পি  (Origin of the Moon)

জানা অজানা

জায়ারভাটা [Tides]

তুিম িক জান?

পরী া িত 2016-2017

পৃিথবীর তাপবলয় [Temperature Belts of the Earth]

াকৃিতক দেুযাগ (Natural Disaster)

িবিভ  পিরমাপক য

িবিভ  িবষেয়র জনকঃ

বকাল দ(Baikal Lake)

ভ ূপ স পাত বা Debris avalanche( ত বাহ)

ভারত আমার ভারতবষ

ভূেগাল এবং আমরা

মহাকাশ-রহস

মৃি কা িবসপণ বা Soil creep (ধীর বাহ)

রহস ময় মহািব

রহস ময় মহািব  2

িশলা স

িশলা িবসপণ বা Rock creep (ধীর বাহ)

সব থেক বড় রহস

হলােনা মালভূিম Tilted Plateau

BA/BSC Part-I Geography Hons Exam 2016 Suggestion for K.U & C.U.
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BLACK HOLE

Black Hole and Universe

Black Holes

Block Mountain

BLOOD (FIVE-STORY) FALLS ANTARCTICA

Blue Hole or ু হাল

Brahmaputra River পু  নদ

Cartogram

Climate change

Climatology 200 Questions and Answers

Cloud

Coastal Revision Notes

Cosmic Inflation

Current Affairs for All Competitive & Govt Exams ( সা িতক ঘটনাবলী স িকত  ও উ র )

Earth

Earth flow বা ভূিম বাহ ( ত বাহ)

Earthquake

Earthquake Fault

El Nino

Environmental Geography MCQ Questions and Answers

Erosional landforms of River or Fluvial

Evolution of landforms under River or Fluvial

Evolution of landforms under River or Fluvial and Glacial and Aeolian or Wind Questions and Answers

Formation of Soil

Galaxy

General knowledge

Geographical Facts
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Geographical Name

Geography

Geography Question and Answer

Geomorphology Questions and Answers

GIS

Gobal warming

GPS

Gravity Hill or Magnetic Hill

Groundwater Pollution " ভৗমজল দষূণ"

Hidden Sea Beach or লু ািয়ত সমু  সকত

Hydrosphere

ICE STALAGMITES

Importance Geographical Facts

Indian Culture

Indian Geography 100 Questions and Answers

Indian Monsoon or ভারেতর মৗসুিম জলবায়ু

Indian Navigation System (NABIK)

Indian Navigational Satellite System (NABIK)

Influence of Landforms on Human Activities [ মানুেষর কাজকেমর ওপর ভূিম েপর ভাব ]

Interesting Facts About India

Is there any life in another planet

ISRO "NABIK" System (GPS System)

K2 – Godwin-Austen Peak or Chhogori

Kepler Space Mission

KU BA/BSC GEOH Questions and Answers

Landforms Mountain Plateau Plains Big Questions and Answers Part 1

Landforms Mountain Plateau Plains Big Questions and Answers Part 2
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Landforms Mountain Plateau Plains Big Questions and Answers Part 3

Landforms Mountain Plateau Plains Simple Questions & Answers

Limnic Eruption
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Mars

Mars’ Atmosphere Stripped Away by Solar Storms

MCQ For All Competitive And Govt Exams

MCQ Type Question and Answer 2016

Milky Way

MISSION GEOGRAPHY AUGUST 2016

MISSION SLST FOR GEO(H/PG)

MISSION SSC UPSC NET SET WBCS (GEO MCQ)

Monsoon

Moon

Mountain পবত

NASA Says

Nepal Earthquake 2015

New Earth

New Planets

Nickname of Countries

Ocean

Ocean Current

Oceanography

Oceanography Questions and Answers

Origin of the Earth or পৃিথবীর সৃি  রহস

Origin of the Universe

Our galaxy’s impossible collision could break gravity
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Our Moon

Outer Space

Pathaker Darabare (পাঠেকর দরবাের)

Plains [সমভূিম ]

Plateau [মালভূিম ]

Rainbow

Regional Geography of West Bengal

Remote Sensing

Remote Sensing & GIS
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