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ToTal Marks: 50

গতবছর আমরা টাইম মিশন িনেয় গ
না য, আিম

কেরিছলাম, মেন আেছ তামার? নািক ভুেল গছ? বেলিছলাম

িতিদন টাইম মিশন দিখ।

আেরকবার বিল, আকাশজুেড় য তারার মলা আেছ, তারা আমােদর থেক এত এত এত দূের আেছ য
েত েকই এেককিট টাইম মিশেনর মত আচরণ কের। মাটামুিট কােছর তারা েলাও গেড় আমােদর থেক
৮০০- ১০০০ আেলাকবছর দূের অবি ত। মােন এই য আিম এখন তারাটার িদেক তািকেয় য আেলাটা
দখিছ,

সটা আসেল ৮০০ বছর আেগ রওনা িদেয়েছ।

৮০০ বছর আেগ তারাটা যমন িছল আিম

আসেল তমনই দখিছ; আজেকর অব া দখেত পাব ৮০০ বছর পর‼
এই য

দূর অতীত থেক আসা আেলা, এটা সােথ কের িনেয় আেস সই অতীেতর সব তথ । আমরা

যিদ একটু ক

কের, High power instrument িদেয় ১৫ লাখ আেলাকবষ দূেরর কান তারা বা

কায়াসােরর [ বািড়র কাজ: Google এ search িদবা Quasar কােক বেল] আেলা একবার ধরেত পাির,
তাহেল সই আেলাই আমােদর জািনেয় িদেব ১৫ লাখ বছর আেগর মহািবে র খবর।
সিত কথা বলেত িক, আমােদর পৃিথবীর বাইেরর পুেরা মহািবে র সােথ আমােদর একমা

যাগসূ

হেলা

আেলা। এই য তারা, গ ালাি , নীহািরকা এেদর স েক জানার একটাই উপায়, এেদর থেক আসা
আেলা। চল কাজ

কির।

জান তা য ি জেমর মেধ িদেয় আেলা

েবশ করেল সটা সাতরেঙর বণালীেত ভেঙ যায়। যিদ আমরা

আেরা িকছু instrument (spectrometer) ব বহার কির তাহেল এই আেলাটার মেধ থাকা সব ধরেনর
তািড়ৎচু ক তরে র বণালী পাব। আবার সােথ সােথ কান ধরেনর আেলার তী তা কতটু
করেত পারব। িনেচর simple graph টা দেখা, িনিদ

সটাও বর

একটা তারার আেলা থেক য বণালী পাওয়া

যায় তার সাহােয আঁকা হেয়েছ। এখােন কান ধরেনর তর ৈদেঘ র আেলার তী তা কমন সটা plot

Light Intensity

করা হেয়েছ।
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১. ১ বল দিখ, তারািটেক আমরা খািল চােখ দখেল কান রেঙর দখেত পাব?

[ ১]

১. ২ Wien এর একটা law আেছ। কান ব
িবিকরণ কের সটােক আমরা
2. 898 × 10

থেক আসা আেলা য তর ৈদেঘ সবেচেয় বিশ আেলা

আর ব িটর তাপমা া T হেল

= /

,

যখােন b =

m· K

তাহেল বল দিখ, তারাটার তাপমা া কমন হেত পাের? তাপমা া দেখ িক মেন হয় কমন ধরেনর
তারা?

[ ২]

আ া আমরা একটু অ িদক থেক ঘুের আিস। তুিম িক জান এই পুেরা মহািবে
তির হেত পােরনা, একমা
চারপােশর

িতিট কণা,

িবশালকার তারা েলা যখন

জায়গা হেলা তারার কে । িহিলয়াম থেক

কাথাও কান পরমাণু

কের তামার দহ আর

িতিট পরমাণু তির হেয়েছ কান না কান তারার গনগেন চুি র মেধ ই।
ংস হেয় যায়, তখন এক িবশাল এলাহী কা

মাধ েম তারািট তার দেহর মালমশলা আর িবপুল পিরমান শি
supernova. একটা পুেরা গ ালাি

যতটা radiation কের এই িবে

ঘেট। িবকট িবে

ারেণর

মহাকােশ ছিড়েয দয়, যােক বলা হয়
ারণ িকছু সমেয়র জ

তার চেয়ও

বিশ radiation কের। কাঁকড়া নীহািরকা বা Crab Nebula হেলা একিট Supernova এর ফেল ছিড়েয় পড়া
ছাই। িব

ারেণর পর থেকই ক

থেক ছাই েলা গালেকর মেতা সবিদেক সমানভােব (symmetrically)

ছিড়েয় যাে । ১৯৮৩ সােল এই নবুলার কৗিণক ব াসাধ ( ছিড়েয় পড়া ছাই েলােক গালেকর খালস িহেসেব ধের)
িছল 3' (1'=1/60 degree)
[ অথাৎ এই ব াসাধ আমােদর পৃিথবীেক ক

কের য কাণ উৎপ কের তা হেলা 3' ]

িত বছর এই ব াসাধ 0.21" (1"=1/3600 degree) পিরমাণ বেড় যাে । ( যটা এক বছর পরপর ছিব তুেল
সহেজই মাপা যায়। )
আবার ক থেক সামেনর িদেক বা পছেনর িদেক এই ছাই েলার বগ 1300km/s. ( যটা ডপলার ইেফ এর
মাধ েম জানা যায় )
২. ১ পারেনাভার িঠক পের তারার অবিশ
ার/ াক হাল?
[ ১]
২. ২ বল দিখ, তাহেল এই পারেনাভার িবে

ক িট িকেস পিরণত হয়? কায়াসার/

ারণটা কেব হেয়েছ? [

ত বামন/ িনউ ন

পড়েলই বুঝবা] [ ২]

২. ৩ পৃিথবী থেক এই কাঁকড়া নবুলার দূর কত? [ কমেন িক! : p] [ ৪]

তামােক বলিছলাম না আেলার মাধ েমই মহািবে র সব ধরেনর খবরাখবর আমরা পাই। এখন আেরকটা মজার
কািহনী দিখ চেলা। একটা তারা থেক পাওয়া আেলার উ লতা সাধারণভােবই সবসময় একই রকম থাকার কথা,
তাইনা? িক মােঝ মােঝ দখা যায়, িকছু িকছু তারার উ লতা পযায় িমক ভােব পিরবিতত হেত থােক। যমন
িনেচর light curve টা দখ; সমেয়র সােথ সােথ উ লতা যিদ এই ােফর মত পিরবিতত হেত থােক তাহেল
সটার একমা ব াখ া হে এটা একটা Binary star, মােন এখােন আসেল ইটা আলাদা আলাদা তারা আেছ,
যারা পর েরর চারপােশ ঘুরেছ। খুব কাছাকািছ আেছ বেল এত দূর থেক আমােদর কােছ একটা তারাই মেন হে ।
আসেল হয় িক, সাধারণত আমরা ইটা তারার আেলােকই দখেত পাই( ১ নং ও ৩ নং অ েল) , িক যখন
একটা তারা আেরকটা তারার সামেন চেল আেস তখন িকছুটা আেলা ঢাকা পেড় যায় বেল মাট উ লতা কেম যায় ( ২
নং ও ৪ নং অ ল) , এেক বেল minima অ ল।

৩. ১
াফটার সাহায িনেয় বল তা দিখ তারা েলার একটা আেরকটােক ক
[ মােন orbital period কত?] [ ৩]

কের ঘুের আসেত কত সময় লােগ?

২ নং অ লটা িনেয় আেরকটু ঘাটাঘািট করার জ িনেচর ছিবটা দখ। ছাট তারাটা আে আে বড় তারাটার সামেন
চেল এেসেছ। ছাট তারাটার চারটা িভ position এই িচে আর light curve এ িচি ত করা আেছ A,B,C,D িদেয়।

৩. ২. তারা ইটার ব াসােধর অ পাত বর করেত পারেব? [use the graph]

[৪]

Observation:
বা ােদর মেতা একটা
আমােদরেক ক

কির? আ া, সূয

িতিদন পূব িদেক উেঠ পি ম িদেক ডুেব কন? সূয

কের ঘুের নািক?

- না। কািহনী হেলা আমরাই

িতিদন পি ম থেক পূব িদেক ঘুির। আর এই কারেণ

ধু সূয নয়, একটু

ভাল কের দখেল দখেব আকােশ য িমিটিমিট তারা েলা আেছ স েলাও পূব িদেক উেঠ, পি ম িদেক
অ

যায়। ( তুিম কখনও খয়াল করিন, তাইনা?)

পেরর পাতায় তামার জ

ইটা skymap িদলাম। মােন রােতর আকােশ তারা েলা দখেত কমন

লাগেব সটারই ম াপ আরিক। মজার ব াপার দেখছ িক

েটােতই মাটামুিট একই সব তারা দখা যাে ।

এবার তামােক ছাট িকছু কাজ দই;
৪.১

েটা ম াপই আসেল একই িদেন িকছু ণ আেগ পের আকােশর অব া। বল দিখ,

অপর ম ােপর িকছু ন পেরর অব া দখাে ? উপেররটা না িনেচরটা? কন?
৪. ২ একটু ভাল কের ম াপ
ইটার মেধ অ

ইটা দখেল তুিম খুব

ক

কেরই ঘুরেছ। তুিম িক

িচি ত কের দাও।

[ ১]

র একটা িবষয় ধরেত পারেব। দখ ম াপ

সব তারা একটুখািন জায়গা পিরবতন করেলও কবলমা

জায়গােতই আেছ। এই তারাটােকই বলা হয়

কান ম াপটা

বতারা বা Polestar.

দখ অ

একিট তারা তার আেগর
সব তারা আসেল এটােক

বতারাটােক খুঁেজ পেয়ছ? তাহেল উ রপে র ম ােপ সটােক ‘P’

ারা

[ ১]

৪. ৩ একটু চ া করেলই তুিম বর করেত পারেব য, Polestar এর চারপােশ তারা েলা আসেল
কতখািন ঘুের এেসেছ। সখান থেক তুিম সহেজই বলেত পারেব য

ইিট ম ােপর মধ বতী সময়

ব বধান কত । একটু কেরই দখ না চ াটা।
[ আর পৃিথবী িনেজর চারপােশ পুেরা একবার ঘুের আসেত কত ণ সময় লােগ সটা িন য় তামােক বেল
িদেত হেবনা ]

[ ৪]

৪. ৪. তুিম িন য় বুেঝ গছ য,

ায় সব তারা

িতিদন একবার কের পূবিদেক উেঠ পি মিদেক অ

গেলও Polestar এর চারপােশ একটা িনিদ সীমার মেধ থাকা তারা েলা কখনও অ যায়না, সবসময়
িদগে র ওপেরই থােক; এেদরেক বলা হয় Circumpolar star. তুিম িক সই িনিদ সীমােরখাটা
উ রপে র ম ােপ একটা বৃে র মাধ েম এেক িদেত পারেব?

[ ২]

৪. ৫ আ া ভাল কথা, আিম না তামার কােছ জানেত ভুেলই গিছ য, অ সব তারা ঘুরেলও
polestar কন ঘুের না? একটু ভেব বল দিখ কন ঘুের না?
[Hints: অ

তারা েলা কন ঘুের মেন আেছ?]

[ ৩]

৪. ৬ ম াপ এ তুিম আকােশর সবেচেয় উ ল তারা িলর ৭ িট ক দখেত পা

যার মেধ Sirius হে

আকােশর

সবউ ল তারা । Canopus ২য়, Capella ৫ম , Rigel ৬ ,Procyon ৭ম ,Betelgeus ১০ম এবং Aldebaran ১৪
তম উ ল তারা ।

ম অ যায়ী এই তারা েলা য constellation এ অবি ত তার নাম িলখ। Polaris কান

constellation এ সটাও উে খ কর।

[ ৪]

Earth Science
Category a: 9-10
আইিডয়া- ১- > িশলা বা পাথর সাধারণত (Rock) িতন ধরেনর, আে য় িশলা Igneous Rock, পালিলক িশলা
Sedimentary Rock ও
বায়ুম েলর সং

েশ এেস শীতল হেয় সৃি

ের জমা হেয় শ
তাপ ও উপেরর
শ

ও

পা িরত িশলা Metamorphic Rock. Igneous Rock আে য়িগিরর গিলত লাভা

হেয় সৃি

হয়। আর অ া

য় া

হয় Sedimentary Rock। Metamorphic Rock হয় যখন ভূ- অভ ের ম াগমার

েরর চােপর

ভােব Igneous Rock ও Sedimentary Rock এর বিশ

পালেট গঠন

পা িরত হয় ।

আইিডয়া- ২ Plate tectonic Theory হল ভূতে র সবেচেয়
িবভ

Rock এর দানা ও িশলার আ রণ ের

করা যায়, যারা অভ রীন একিট অধতরল

অেনকটা পু ের ভাসা শাপলা পাতার মত। এই

পূণ মতবাদ। ভূপৃ েক বশিকছু

েট

েরর উপর িদেয় ভাসার মাধ েম চলেত স ম
ট েলা একিট অপরিট থেক দূের সের যায়, এেক

অপেরর িনেচ Subduct হয় বা ঢুেক যায় এবং এেক অপেরর পাশ থেক সের িগেয় নতুন িব াস এ সি ত
হয়( Transform Plate Boundary) । এজ

আে য়িগির, পাহাড় সৃি , ভূিমক

সবিকছুই সাধারণত হয়

ট েলার সীমানােতই।
আইিডয়া- ৩ হট
অিধকাংশ

ট আে য়িগির হল একিট

ধান ভূতাি ক structure

েটর সীমানায় হয়, িক

অ েলও হেত পাের। এধরেনর volcano সৃি
ম াগমা
িনিদ

র থেক লাভা
থােক এবং

েটর মাঝামািঝ অ েল দখা যায় এমন ভূতাি ক গঠন।

েপ উেঠ আসার ফেল, যা হট

েটর মাঝামািঝ
অংেশর গভীের

ট নােম অিভিহত। এই অ লিট সবসময়

ট েলা এর উপর িদেয় চলেত থােক। যখন একিট আে য়িগির হট

শা মহাসাগেরর সই িবখ াত হাওয়াই ীপপু
িত বছের

ট volcano

হয় পৃিথবীর িভতের কান একিট িনিদ

সের যায় তার মৃতু ঘেট এবং নতুন জায়গায় নতুন হট

িদেক

হট

েটর উপর থেক

ট তির হয়।

সভােবই সৃি হেয়েছ । এই

টটা হট

েটর উপর িদেয় উ র

ায় দশ সিম কের সের যায়। যার ফেল একটার পর একটা আে য়িগির আর

ীেপর

উ ব হেয়েছ?
১. ১ পৃিথবীর কান মহাসাগের সবেচেয় বিশ ভুিমক
হাওয়াই ীেপর A

সৃি

হয়? কন? [ ১]

ােন বতমােন একিট সি য় আে য়িগির আেছ। B

ান হল A

ােনর উ ের একিট

াচীন মৃত আে য়িগির যার থেক বিশ িকছু জল পাত তির হেয়েছ যারা ছাট িকছু পাহািড় নদীর সৃি
কের।
১. ২ A

ােনর আে য়িগিরর বাইের িক ধরেনর Rock থাকেত পাের? [ ১]

১. ৩ B

ােনর গভীের ভূ- অভ ের িক ধরেনর Rock থাকেত পাের? [ ১]

১. ৪ B

ােনর আে য়িগিরর বাইের িক ধরেনর Rock থাকেত পাের? [ ১]

১. ৫ A ও B আে য়িগিরর দূর
2.

ািনশ ভূত িবদ মােস

গেবষনা করিছেলন।

১৩ িকিম হেল, B ীপিট কত বছর আেগ সি য় িছল? [ ৩]

ইজ তার গেবষনাগাের সারািদন এরােগানাইট নামক একিট িমনােরল িনেয়

েনর এরাগেন

থম পাওয়া যায় এই িমনােরলিট যা

ারা গিঠত। িতিন

বি ক উ ায়েণর সােথ এরােগানাইট সৃি র হােরর পিরবতন গেবষনা করেছন। হঠাত
মেন পেড় আজ
িম েনর একিট

তার মেয়র জ
আ ভুিমক

র, তার উপর চকেলেটর একিট

র এবং এবার ভ ািনলার
সামা

পুেরর িদেক তার

কক বানােনার কথা। িতিন

থেম কেকর

র িদেয় উপের আবার কেকর িম েনর

র িদেয় ওেভেন বক কেরন। কক যন ন

হেয় না যায় তাই িতিন খুব

ি জারেভিটভস িদেলন সবেশেষ িতিন পাতলা চকেলট বার কেকর িভতর ঢুিকেয় দন। রােত তার

মেয় এবং
ন

না ায় মাি েলয়ার পি

ামীর সােথ িতিন কক কােটন। তােদর সৗভাগ

হয় িন।

িডজাইন ন

ায়ই কেকর বািটর সােথ ঘষা লেগ, অথবা

য এিদন কেকর উপেরর ি েমর িডজাইন
ঘটনাবশত হাত লেগ কেকর উপেরর

হেয় যায়।

a) A, B, C, D, E এর মেধ
b) উপেরর িচে র

র েলার শীষ া

হেয়েছ ব াখ া কর।
c) ধর, D

র িট হে

কান রিট কত আেগ তির হেয়েছ
িক িক

মা সাের সাজাও। [ ৩]

ধান উপােয় সাজা ও

ষম না হেয় আকাবাকা

[ ২]

এরােগানাইট িমনােরল এর র এবং C হে

িমনােরল এর মেধ সাধারণ পাথক িক?

কয়লা িশলার র । িশলা এবং খিন বা

[ ২]

d)

বি ক ঊ ায়েনর পছেন সবেচেয় বড় ভূিমকা ক রাখেছ? [ ২]

e)

বি ক ঊ ায়েনর সােথ এরােগানাইট সৃি র হােরর িকরকম পিরবতন থাকেত পাের আেলাচনা কর।[ ২]

