আইন$াইেনর অনুিমিতর ১০০ বষ1 পের আিব3ার হল মহাকষী8য় তর: ক; <গ>েরর সংঘষ1 Bথেক উৎপF
মহাকষী8য় তর: িনরীGেণর মাধJেম "লাইেগা" উেKাচন করল মহািবM পয1েবGেণর এক নতPন িদগR এই সফল
পয1েবGেণর িপছেন আয়P কা পুেনর গেবষকেদর Bমৗিলক অবদান আেছ।
----------------------------------------------------------------------------------------------------------এই #থম িব(া নীরা -ান-কােলর 12ন -- মহাকষী5য় তর8 -- পয;েব<েণ সফল হেলন। এই তরে8র উৎপিC সুদূর
মহাকােশ এক #চI আেলাড়েন। এই আিবLাের ১৯১৫ সােল #বPতQত আলবাট; আইনSাইেনর সাধারণ
অেপি<কতাবােদ #তVািশত একW অনুিসXােYর #মান পাওয়া [গল এবং খ_ েল [গল মহািব` পয;েব<েণর এক নত_ন
িদগY।
মহাকষী5য় তরে8র মাধVেম তােদর উৎস এবং মাধVাকষ;ণ সaেক; এমন অেনক অজানা তথV জানা সcব যা অনV [কান
ভােব জানা সcব নয়। িব(ানীেদর মেত [য মহাকষী5 য় তর8 তঁ ারা [দেখেছন তার উৎপিC হয় দুW কghগiেরর সংঘেষ;র
ফেল। দুW কghগiর িমিলত হেয় একW বgহCর ঘk ণ;য়মান কghগiর lতরী করার আেগর িকছ_ মুহkেত; এই তরে8র সৃn। দুW
কghগiেরর এই ধরেণর সংঘষ; #তVািশত হেলও আেগ কখেনা এর #মান পাওয়া যায়িন।
এই মহাকষী5য় তর8 ১৪ [সেp qর ২০১৫, ভারতীয় সময় িবেকল ৩ [ট ২১ িমিনেট ধরা পেড় মাPকQন য_ uরােvর
লুইিসয়ানার িলিভংSন এবং ওয়ািশংটেনর হানেফােড; অবি-ত দুW [লসার ইxারেফরিমটার yািভটাশনাল-ওেয়ভ
অবসারেভটির (লাইেগা, LIGO) িডেটzর যেT। লাইেগা অবসারেভটির দুW মাPকQন য_ uরােvর নVাশনাল সােয়|
ফাউেIশন (NSF) }ারা #েযািজত এবং কVালেটক ও এম আই W }ারা পিরকি~ত, িনPমQত এবং পিরচািলত। লাইেগা
সাইিফক [কালVােবােরশন (এবং অYগ;ত িজও (GEO) [কালVােবােরশন ও অেিলয়ান কনেসাW;য়াম ফর
ইxারেফেরােমক yািভটাশনাল অVাোনিম) এবং ভােগ;া (Virgo) [কালVােবােরশেনর িব(ানীরা লাইেগা িডেটzর দুW
[থেক পাওয়া [ডটা বVবহার কের এই আিবLাের স<ম হেয়েছন। এই গেবষণার িবািরত িববরণ #কািশত হেব িফিজকVাল
িরিভউ [লটাস; জান;ােল।

মহাকষী8য় তর: পয1েবGেণর িপছেন আয়P কা (IUCAA), পুেনর গেবষকেদর অবদান:
এই অনুসেনর িপছেন ইxার ইউিন ভাPসQW [সxার ফর অVাোনিম এI এসিফিজকস (আয়_ কা) এর িব(ানীেদর
রপূণ; অবদান আেছ। এই সং-ােনর গেবষকরা হেলন সুকাY [বাস, সীব ধ_ রর (এমািরটাস), সিত িম, তরণ
া, িপএইচিড S_েডx অিনব;ান আইন, ভkষণ গাদের, িনিখল মুক_2,
এবং অ-ায়ী গেবষক জয়Yী #াসাদ এবং শারদ গাণকা র । এনারা সবাই লাইেগা সাইিফক [কালVােবাের শন (LSC)
[সৗরদীপ, [পাS [পাS ডzরাল [ফেলা অনুরাধা
এর সিয় সদসV ।
মহাকষী5য় তরে8র আিবLারেক একW য_ গাYকারী ঘটনা জািনেয় #েফসর [সামাক রায়েচৗধ_ রী বেলন “25 বছর আেগ
যখন আয়_ কা -ািপত হয় তখন [থেকই আয়_ কার গেবষকরা মহাকষী5য় তর8 গেবষণার [কেD [থেক ভারেত মহাকষী5য়
তর8 গেবষনার িভিC #িতা কেরেছন। আয়_ কােত আমার সহরমী5েদর এই আিবLাের ধ_ [য নানা িদক িদেয় #তV<
অবদান আেছ তাই নয়, লাইেগার সে8 ভারেতর অনVানV #িতােন র িব(ানীেদরও অেনক ভােব সাহাযV কেরেছন।”
#েফসর (এমািরটাস) ধ_ রর বরাবর এই #েচায় অyণী ভkিমকা পালন কের এসেছন। [কালাহল পূন; সংেকেতর মেধV
[থেক মহাকষী5য় তর8 শনাu করার [য উপায় িতিন #াব কেরন তা বত; মান মহাকষী5য় তর8 গেবষণার পথ#দশ;ক।
আয়_ কার #িতাতা এবং #াuন িডেরzর, #েফসর (এমািরটাস) জয়Y নারিলকার, #েফসর রায়েচৗধ_ রীর #িতিন কের
বেলন, “#থম [থেকই আয়_ কা সৃnতTেক আরও ভােলা কের [বাঝার জেনV মহাকষী5য় তর8 আিবােরর উপর [জার
িদেয়েছ। এর কারেণ আয়_ কার গেবষকেদর িব`বVাপী অবদান আেছ এবং ভিবষVেতও থাকেব।” #াuন িডেরzর, #েফসর
(এমািরটাস) অিজত [কমভাবী বেলন “আিম এটা [জেন স [য আয়_ কা ২০০৯ সাল [থেক রায় lব(ািনক সাহচয;
ইিIয়ান ইিনিশেয়Wভ ইন yািভটাশনাল ওেয়ভ (ইিIেগা, IndIGO) [ক তার সূচনা [থেকই সৃজন কের এসেছ এবং এর

সদসVরা আমােদর গPবQত কেরেছ”। বত; মােন আয়_ কা ইিIেগার সােথ এক [মেমারাIাম অফ আIারSVািIং (MOU) }ারা
য_ u।
আয়_ কার গেবষকরা ব সংগঠেনর সােথ ব [<ের অনুসােন য_ u, যার মেধV সবেচেয় উেখ [যাগV লাইেগার অতVY
[কালাহলপূন; [ডটার মেধV [থেক অতVY <ীণ ও <ণ-ায়ী মহাকষী5য় তরে8র সংেকত খ_ ঁেজ পাওয়ার পXিত। #েফসর
ধ_ রর এবং তঁ ার সহেযাগী িব সতV#কাশ (বত; মােন কাPডQফ এ) ১৯৯১ সােল এই পXিত #াব কেরন। তঁ ারা এই ধারণা
[দন [য, মহাকষী5য় তর8 [খাজা সসcব যিদ আিবা রক যT [থেক পাওয়া [ডটা আলবাট; আইনSাইন #দC তT,
সাধারণ আেপি<কতা অনুযাই য_ -কghগiর [থেক #তVািশত তরে8র রেপর সে8 িমিলেয়। এই নত_ন পয;েব<ণ উu
পXিত বVবহার কেরই সcব হেয়েছ।
সংেকতর উৎপিC এবং শনাuকরণ আেরা িনিত করার জেনV একািধক িডেটzর য_  ভােব বVবহার করা হয় । এই
ধারণা তািTক রেপ #িতা কেরিছেলন #েফসর [বাস এবং ধ_ রর, সে8 অচ;না পাই (বত; মােন আইসার িভা2ারাম
এ)। সPিত লাইেগ ার ডাটা বVবহার কের এনারা, সে8 সিত, অনুরাধা

এবং িনিখল মহাকষী5য় সংেকেতর উপর

িবািরত কাজ কেরন এবং [কালাহলপূন; ডাটা [থেক সংেকত [খাজার পXিত [বর কেরন । এই অনুসান করেত [যসব
পXিত বVব ত হেযেছ তার এক-অংস আউকার গেবষকেদর উ¡াবন । এই গণনােত আউকার উ¢ <মতাসa£
কিaউটােরর

রপূণ; সয়াহতা আেছ ।

#েফসর [বাস, িযিন ২০০০ সাল [থেক LSC র একজন সদসV, িতিন বেলন “আমার মেন আেছ, ১৯৯১ সােল মহাকষী5য়
তরে8র পয;েব<ণ অক~নীয় িছল। ১৯৯৪ সােল হঠাৎ একািধক আিবারক-যT অনুসান পুনর¤ীিবত হয়, যা য_ 
লাইেগার তহিবল [পেত [বশ সাহাযV কের । ওই সময়, যখন এই িবষেয় গেবষণা সেব র হেযেছ তখন এর উপর গেবষণা
করা অজানার িদেক এক িবশাল পদে<প িছল।” ধ_ রর এেত স¥িত জািনেয় বেলন [য মহাকষী5য় তর8 অনুসােনর
িপছেন আয়_ কার অবদােন িতিন খ_ বই স।”
আয়_ কার গেবষকরা বরন ভােলরাও এর [নতgে আয়_ কার [জািতPবQ(ানী জােভদ রানা এবং অ<ত িসংঘল এঁ েদর
আYজ;ািতক সহেযাগীেদর িমিলত #েচায় আেলাকীয় তরে8র অনুসান কের, ২০১৫ সােল ১৪ [সেpqর তািরেখ
লাইেগার মহাকষী5য় তর8 পয;েব<েণর পরমুেত; ই । যা পরবতী5কােল আেরা িবািরত হয়। আয়_ কা িকছ_ ভারতীয় এবং
িকছ_ আYজ;ািতক সং-ােনর সহেযািগতায় মহাকষী5য় তরে8র উৎস [থেক আসা তিড়ৎচ_qকী য় তর8 পয;েব<ণ করার
জেনV #েয়াজনীয় #িয়া #িত-াপন করেছ। এই #িত-াপন এর মূল কারণ মহাকষী5য় তর8 এবং তিড়ৎচ_qকীয় তরে8র
য_  পয;েব<ণ মহািবে`র এই ধরেনর #চI িবে¦ারণ সংাY অেনক [বশী তথV #দান কের, যা ধ_ মা একধরেনর
পয;েব<েণ সcব নয় ।
“এই কারেণ ই লাইেগার মত আেরা একW িডেটzর দরকার [যW আেমিরকার িডেটzর

িলর [থেক ব দূের অবি-ত।

িতনW িডেটzেরর [নটওয়াক; িনভ_;ল ভােব আকােশ মহাকষী5য় তরে8র উৎ[সর অব-ান িনণ;য় করেত পারেব,” বলেলন
তরণ [সৗরদীপ, িযিন ইিIেগার মুখপা । [যেহত_ দূরবী<ণ }ারা আকােশর [ছাট অংশ পয;েব<ণ করেত কম সময় লােগ
তাই লাইেগ া-ইিIয়ার #িত-াপন তিড়ৎচ_qকীয় #িতরপ [দখা সহজ এবং মহাকষী5য় তর8 সaPকQত [জািতPবQদVার
অনুসানেক রাি£ত করেব।
এক আRজ1ািতক BকালJােবােরশন
মহাকষী5য় তর8 পয;েব<েণ র উে§েশV ১৯৮০ সােল লাইেগা #থম #াব কেরন এম্ আই Wর এেমিরটাস অধVাপক
[রনার ওয়াইস, কVালেটেকর িরচাড; িপ ফােয়নমVান তািTক পদাথ;িবদ্ অধVাপক িকপ থণ; এবং কVালেটেকর এেমিরটাস
অধVাপক [রানাª [«ভার।
লাইেগার গেবষণা লাইেগা সাইিফক [কালVােবােরশন (LSC) কের থােক। য_ uরাv ও অনVানV ১৪W [দেশর সহ¬ািধক
lব(ািনক এই সংগঠনWর সােথ য_ u। ৯০Wরও [বিশ িব`িবদVালয় ও #িতান এই সqীয় #য_ িu িনম;াণ ও [ডটা

অVানািলিসেসর কাজ কের। এই [কালVােবােরশেন #ায় ২৫০ ছা-ছাীরও

রপূন; অবদান রেয়েছ। লাইেগা

ইxারেফরিমটার এবং GEO600 LSC িডেটzর [নটওয়ােক; র অYগ;ত । GEO সংগেঠনর সদসVরা মVা ®া¯
ইন°Wউট ফর yািভটাশনাল (আলবাট; আইনSাইন ইন°Wউট, AEI), লাইবিনজ ইউিনভাPসQW হVােনাভার,
ইউিনভাPসQW অফ ±াসেগা, কাPডQফ ইউিনভাPসQW, ইউিনভাPসQW অফ বাPমQংহাম, য_ uরােজVর অনVানV িব`িবদVালয়
এবং [1েনর ইউিনভাPসQW অফ বVািলয়ািরক আইলVােIর lব(ািনক।
ভােগ;ার গেবষণা ভােগ;া সাইিফক [কালVােব ােরশন কের থােক। ইউেরােপর অYত ২৫০ জন ইিিনয়ার ও গেবষেকর
১৯W দল এর অYভ_; u। এই ১৯Wর দেলর মেধV ²াে|র সT নািসওনাল দV লV [রেশশ; সায়িYিফক (CNRS) [থেক ৬
W, ইতািলর ইিত_েতা নাৎিসওনােল িদ িফিসকা নুি´য়াের (INFN) [থেক ৮ W, [নদারলVােIর িনেখফ [থেক ২W
এবং হাে8িরর উইগনা র আর িস িপ ও [পালVােIর POLGRAW [থেক একW কের। এ ছাড়া ইতািলর িপসার কােছ
অবি-ত ভােগ;া িডেটzের র পিরচালক ইউেরািপয়ান yািভটাশনাল অবসারেভটির (EGO) ভােগ;া সাইিফক
[কালVােবােরশেনর সদসV।
এই আিবLার সcব হয় অVাডভা|ড লাইেগার অিধকতর উ£ত #য_ িuর মাধVেম। #থম #জেµর লাইেগার ত_লনায় এই
বত; মান যTW ব ণ [বশী সংেবদনশীল যা মহািবে`র অিধকতর আয়তন পয;েব<ণ করেত সাহাযV কের এবং
ফল¶রপ এই আিবLার সcব হয় অVাডভা|ড লাইেগার #থম অবসারেভশন রােনই। লাইেগার #ধান তহিবল সং-া
মাPকQন য_ uরােvর রায় িব(ান সং-ান (NSF)। এছাড়া অনVানV মূল আPথQক সহায়তা #দানকত; া জাম;ািনর মVা ®া¯
[সাসাইW, য_ uরােজVর সােয়| অVাI [টকেনালিজ [ফিসিলWস কাউি|ল, অেিলয়ার অেিলয়ান িরসাচ; কাউি|ল।
অVাডভা|ড লাইেগােক উ£ত কের [তালার ব মূল #য_ িu িনম;ান ও পরী<া কেরেছ জাম;ািন-য_ uরােজVর িজও
[কালVাবেরশন। উেখেযাগV কিaউেটশনাল িরেসাস; #দান কেরেছ এ ই আই হােনাভােরর অVাটলাস ´াSার, লাইেগা
লVাবরাটির, িসরাক_Vস ইউিনভারিসW, ইউিনভারিসW অফ উইসকনিসন িমলঅিক। অVাডভা|ড লাইেগার মুখV
উপাদান পিরক~না, িনম;াণ ও পরী<া কেরেছ আরও ব িব`িবদVালয়: অেিলয়ান নVাশনাল ইউিনভারিসW,
ইউিনভারিসW অফ অVােডেলড, ইউিনভারিসW অফ [·ািরডা, SVানেফাড; ইউিনভারিসW, কলিqয়া ইউিনভারিসW ও
লুইিসয়ানা [Sট ইউিনভারিসW।
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