
লাইেগা িডেট)র+য় আরও এক1 ক2 3গ4েরর সমবায় পয:েব;েণ সফল!

!থম মহাকষী) য় তর- আিব1ার উদযাপেনর 8শষ হওয়ার আেগই লাইেগা >ারা আেরা এক@ কA BগCেরর 
সমবায় পযEেবFেনর কথা 8ঘাষণা করেত 8পের আমরা আনিIত। ২৬ িডেসNর, ২০১৫ ভারতীয় সময় সকাল ৯ 
টা ৮ িমিনেট (৩ 8ট ৩৮ িমিনট ইউ @ িস) মাWকXন যYZরাে[র লুইিসয়ানার িলিভং^ন্ ও ওয়ািশংটেনর 
হ`ানেফােডE  অবিcত দু@ 8লসার ইdারেফিরামটার eািভটাশনাল ওেয়ভ অবসারেভটির (লাইেগা) িডেটfর 
যেT এই সংেকত ধরা পের। এই িনরীিFত মহাকষী) য় তর- উৎপj হেয়েছ দু@ কA BগCেরর (যােদর ভর সূেযEর 
ভেরর ১৪ এবং ৮ nন) সংেযােগ। এই সংেযােগ সৃp হেয়েছ আেরা অিধক ভরসqj, rত ঘsণEায়মান এক 
কA BগCর (যার ভর সূেযEর ২১ nন)। লাইেগা 8য পিরসেরর কqাt মাপেত সFম একশ চিvশ 8কা@ বছর আেগ 
হওয়া কA BগCরেদর এই সংঘেষEর সংেকত 8সই পিরসের !ায় এক 8সেকw িছল। এই সামান` সমেয় সূেযEর সমান 
ভর শিZেত রxপাyিরত হেয়েছ। শিZর এই পিরমাণ বYঝেত হেল জানেত হেব সূেযEর সqূণE জীবনকােল এর 
ভেরর এক নগণ` ভ|াংশ শিZেত রxপাyিরত হয় এবং 8স@ পৃিথবীেক ব} 8কা@ বছর উB রাখার পেF 
যেথp।

8ফ��য়ারী ২০১৬ 8ত 8য !থম কA BগCেরর সংঘেষEর কথা 8ঘাষণা করা হেয়িছল, এই বােরর কA BগCর nিল 
তY লনামূলক ভােব 8ছাট, এই যY ে�র 8মাট ভর সূেযEর ভেরর ২২ nন, যা আেগরবার িছল ৬৫ nন। এই ভেরর 
কA BগCর ��াে� অেনক 8বিশ সংখ`ায় আেছ বেল মেন করা হয়। িক� এেদর পযEেবFণ করা অেনক 8বিশ 
ক�ন কারণ এেদর সংেকত অেনক মৃদু হয় এবং এর সংেকেতর �দঘE` 8বশী হওয়ায় সংেকেতর শিZ ব�ত হেয় 
যেTর 8কালাহেলর মেধ` হািরেয় যায়। আেগর মত এইবার মহাকষী) য় তরে-র সংেকত সামািয়ক এবং যেTর 
8কালাহেলর 8থেক 8জারােলা িছল না। এই সংেকত খY ঁেজ পাওয়া খেড়র গাদায় ছY ঁ চ 8খ�াজার মত ক�ন িছল যা 
ম`াচড িফ�ািরং নামক অত`y উjত ও িবকিশত এক 8কৗশল >ারাই স�ব হেয়েছ। 

১৯৪৯ সােল ম`াচড িফ�ািরং আিব1ার কেরন উইনার। এর কাজ িছল নেয়েসর (noise) মেধ` লুিকেয় থাকা 
�াত সংেকত খY ঁেজ 8বর করা। প�িচশ বছর আেগ !েফসর স�ীব ধYর�েরর 8নতA ে� আয়Yকােত (IUCAA) 
মহাকষী) য় তর- খY ঁজেত এই 8কৗশল ব`বহােরর উপায় 8খ�াজার কাজ �র� হয়। িবগত বছরnিলেত আয়Yকা 
(IUCAA), আইসার ি�বাDম (IISER Trivandrum), আই আই @ গা�ীনগর (IIT Gandhinagar) এবং 
িবে�র অেনক নামী !িত�ােনর গেবষকরা এই 8কৗশেলর অেনক উjিত সাধন কেরেছন। িক� এই 8কৗশল এত 
িদন ধের অপিরহাযE 8থেকেছ এবং এর 8কান িবক� জর�রী হয়িন। িডেটfেরর নেয়স কমােত এবং একািধক 
িডেটfর ব`বহার কের মহাকষী) য় তরে-র স�ানেক আেরা 8বশী সংেবদনশীল কের তY লেত ভারতীয় িব�ানীেদর 
অবদান রেয়েছ। ম`াচড িফ�ািরং  এর জন` !েয়াজন !ত`ািশত মহাকষী) য় তরে-র িনভY E ল !িতর�প, যা 
আইন^াইেনর মাধ`াকষEেণর সূ� সমাধান কেরই পাওয়া স�ব। এই সমাধােনর জন` !েয়াজন অেনক জ@ল 
গািণিতক 8কৗশল। আর আর আই (RRI) এর !েফসর বালা আইয়ার এর 8নতA ে� এক দল ভারতীয় গেবষক 
�াে�র এক@ গেবষক দেলর সে- িমিলত ভােব গত িতন দশক ধের এই সম� গািণিতক 8কৗশেলর িবকােশ 
অeণী ভs িমকা পালন কেরেছন। সাPিতক কেয়ক বছের আই িস @ এস (ICTS), িস এম আই (CMI) এবং 
@ আই এফ আর (TIFR) এর গেবষকরা এই সম� 8কৗশল আয়� কেরেছন এবং এর অেনক উjিত সাধন 
কেরেছন। এই উjিত nিলর মেধ`, িনভY E লতর আসj মান িনণEয়, কA BগCেরর ঘsণEন এবং কেFর উৎ8কDতার 
!ভাব িনধEারণ, িনউেমিরকাল িরেল@িভ@র িবশদ িসমুেলশেনর সােথ স-িত রাখা ইত`ািদ উেvখেযাগ`। 
!েফসর আইয়ার এর দল, যােদর মেধ` িস এম আই (CMI) এবং আই িস @ এস (ICTS) এর গেবষকরা 
আেছন, এক@ প�িত !�াব কেরেছন যার মাধ`েম সাধারণ অেপFবােদর �বধতা পরীFা করা যােব। 
পযEেবিFত মহাকষী) য় তরে-র উপর এই পরীFা করা হেয়েছ। িস এম আই (CMI), আই িস @ এস (ICTS), 



আইসার 8কালকাতা (IISER Kolkata), আইসার ি�বাDম (IISER Trivandrum) এবং @ আই এফ আর 
(TIFR) এর গেবষকরা িবে�র অন`ান` িব�ানীেদর সােথ িমিলত ভােব পযEেবিFত সংেকেতর আইন^াইেনর 
সাধারণ অেপFবােদর সােথ সাম�স`র পরীFায় যYZ িছেলন। আয়Yকা (IUCAA) ও আই িস @ এস 
(ICTS) এর গেবষকরা কA BগCেরর সংঘেষE িনগEত মহাকষী) য় তরে-র শিZ, সংঘেষE সৃp কA BগCেরর ভর, ঘsণEন 
িনণEেয় nর��পূণE অবদান 8রেখেছন। ভারতীয় 8�স 8টিলে�াপ উপeহ অ`াে াস`ােটর এক@ যTাংশ িস 8জড 
@ আই  (CZTI) সবE!থম এই সংঘেষE িনগEত আেলা 8খ�াজার কাজ �র� কের। বতEমােন আই িপ আর 
(IPR), আয়Yকা (IUCAA) ও আর আর ক`াট (RRCAT) এর অেনক গেবষক ভারেত তA তীয় লাইেগা িডেটfর 
লাইেগা-ইিwয়া (LIGO-India) িনমEােণর কােজ িনযYZ। লাইেগা-ইিwয়া অন`ান` িডেটfেরর সােথ যY� ভােব 
মহাকষী) য় তর- পযEেবFন, উৎ8সর কFতল িনণEয় এবং আকােশ তার অবcান িনণEয় অেনক িনভY E ল করেব। 
ভারেতর ৯@ !িতpােনর ৩৯ জন গেবষক, যােদর মেধ` ৬ জন ছা�-ছা�ী এবং ৮ জন 8পা^ ডfরাল 8ফেলা 
ইিwেগা কনেসা@Eয়ােমর (IndIGO consortium) মধ` িদেয় এই আিব1ােরর সােথ যYZ।

লাইেগার উি¡p সংেবদনশীলতা অজE ন করার আেগই পর পর দু@ আিব1ার 8থেক এটাই পির1ার হয় 8য 
আমােদর সামেন এক িবশাল অনািব1A ত জগৎ পেড় রেয়েছ যার উপর মহাকষী) য় তর-ই আেলাকপাত করেত 
পাের। লাইেগা-ইিwয়া িনমEােণর জন` ৩১8শ মাচE  ২০১৬ তািরেখ ভারেতর িড এ ই (DAE, িডপাটE েমd অফ 
অ`াটিমক এনাWজX) িড এস @ (DST, িডপাটE েমd অফ সাই� এw 8টকেনালিজ) এবং মাWকXন যYZরাে[র 
এন এস এফ (NSF, ন`াশনাল সাই� ফাউেwশন) এর মেধ` এক@ চY িZ (MoU) ¢াFর হয় এবং এক@ 
পযEেবFক কিম@ �তরী হয়। আগামী দশেকর �র�র িদেক লাইেগা-ইিwয়া পযEেবFণ �র� করেব বেল আশা 
করা যায়। িনকট ভিবষ`েত অ`াডভা�ড ভারেগা (ইতািল) ও কাগরা (জাপান) িডেটfর �তরী হেত চেলেছ। 
পালসার টাইিমং অ`াের �তিরর কাজও এিগেয় চেলেছ। এমনিক িলসা পাথফাইwােরর অ!ত`ািশত সাফেল`র 
পর মহাকােশ এক@ িডেটfর সুদূর নয়। আমরা আশা করেত পাির শী£ই আমােদর কােছ মহাকষী) য় তর- 
িবিভj ভােব পযEেবFেণর এত উপায় থাকেব 8য 8জ`ািতWবX�ােনর এক নতY ন যYগ মা¤-ব`াw eািভেটশনাল-
ওেয়ভ এস¥নিমর সূচনা হেব।

সবEপির, সরকার, জনগণ ও সংবাদমাধ`েমর মেধ` 8য কদর মহাকষী) য় তর- গেবষণায় িল¦ িব�ানীরা 
8পেয়েছন তা !কA তই অভs তপূবE। মহাকষী) য় তরে-র !থম আিব1ার পদাথEিবদ`ার অত`y সা§ািনক িকছY  
পুর�াের পুর�A ত। এর মেধ` 8�শাল 8�ক¨� !াইজ ইন ফাwােমdাল িফিজ© (Special Breakthrough 
Prize in Fundamental Physics), eাবর (Gruber) !াইজ, কাভিল (Kavli) !াইজ, শঅ (Shaw) !াইজ 
উেvখ`। ��াw পযEেবFেণর এক নতY ন জানালা 8খালার এই উদ`ম জনগেণর িনরবিªj সহেযািগতা ছাড়া 
স�ব িছলনা।

এক1 আ>জ: ািতক AবBািনক সহেযািগতা

লাইেগা পযEেবFণাগারnিল মাWকXন যYZরাে[র ন`াশনাল সাই� ফাউেwশন (এন্ এস্ এফ্) >ারা 8পািষত, 
ক`ালেটক্ ও এম্ আই @ >ারা পিরকি�ত, িনWমXত ও পিরচািলত। দু@ লাইেগা িডেটfেরর সংগৃহীত তথ` 
পযEােলাচনা কের "লাইেগা সাই�িফক 8কাল`াবেরশন" (এবং অyগEত িজও (GEO) 8কাল`াবেরশন ও 
অে িলয়ান কনসর@য়াম ফর ইdারেফেরােম«ক e`ািভেটশনাল অ`া নিম) ও "ভারেগা" 8কাল`াবেরশেনর 
িব�ানীরা এই আিব1ার করেত সFম হেয়েছন। তঁােদর এই গেবষণার িব�ািরত িববরণ !কািশত হেব 
িফিসকাল িরিভউ 8লটাসE জানEােল।



অ`াডভা�ড লাইেগার পরবতী)  পযEেবFণ �র� হেব এই বছেরর শরৎএ। ততিদেন লাইেগার সংেবদনশীলতার 
অেনকটা উjত হেব, এেত লাইেগা ��ােwর 8য পিরমান জায়গা পযEেবFণ করেত পাের তার আয়তন 8দড় 
অথবা দু nন বA ি� পােব। ভারেগা িডেটfর লাইেগার আগামী অবসারেভশন রােনর 8শষােধE কাজ করা �র� 
করেব বেল আশা করা হেª।

লাইেগা সং¬াy �ব�ািনক গেবষণা সqj কের লাইেগা সােয়ন@িফক 8কাল`াবেরশন (এল্ এস্ িস) যােত 
আেছন মাWকXন যYZরাে[র ও অন` ১৪ @ 8দেশর সহািধক �ব�ািনক। এল্ এস্ িসর >ারা ¢ীকA ত ৯০ @র 
ও 8বশী িব�িবদ`ালয় ও গেবষণা !িত�ান িডেটfর !যY িZ ও 8ডটা অ`ানািলিসেস যYZ; !ায় ২৫০ ছা�-ছা�ী 
এই 8কাল`াবেরশেনর মুখ` অংশদাতা। এল্  এস্ িস িডেটfর 8নটওয়ােকE র অyভY EZ দু@ লাইেগা 
ইdারেফেরািমটার ও িজও৬০০ (GEO600) িডেটfর।

ভােগEার গেবষণা ভােগEা সাই�িফক 8কাল`ােবােরশন কের থােক। ইউেরােপর  অyত ২৫০ জন ইি�িনয়ার ও 
গেবষেকর ১৯@ দল এর অyভY EZ। এই ১৯@র দেলর মেধ` �াে�র সT নািসওনাল দ` ল` 8রেশশE িসয়িyিফক 
(CNRS) 8থেক ৬ @, ইতািলর ইি�তY েতা নাৎিসওনােল িদ িফিসকা নুি®য়াের (INFN) 8থেক ৮ @, 
8নদারল`ােwর িনেখফ 8থেক ২@ এবং হাে-িরর উইগনার আর িস িপ ও 8পাল`ােwর POLGRAW 8থেক 
এক@ কের। এ ছাড়া ইতািলর িপসার কােছ অবিcত ভােগEা িডেটfেরর পিরচালক ইউেরািপয়ান eািভটাশনাল 
অবসারেভটির (EGO) ভােগEা সাই�িফক 8কাল`ােবােরশেনর সদস`।

উZ তহিবল সংcা nিল ছাড়া, ভারতীয় গেবষকরা, যারা এই আিব1ােরর সে- যYZ, তােদর আWথXক 
সহেযািগতায় আেছ কাউি�ল অফ সাই�িফক এw ইwা¯য়াল িরসাচE  (CSIR), িডপাটE েমd অফ সাই� এw 
8টকেনালিজ (DST), সাই� এw ইি�িনয়ািরং িরসাচE  8বাডE  (SERB), িমিন¯ অফ িহউম`ান িরেসাসE 
8ডেভলপেমd (MHRD), িডপাটE েমd অফ অ`াটিমক এনাWজX (DAE) এবং ইউিনভাWসX@ eাd কিমশন 
(UGC)। অেনক ভারতীয় গেবষক আয়Yকা (IUCAA) ও আই িস @ এস (ICTS) এর হাই পারফরেম� 
কিqউ@ং 8ফিসিল@র ব`বহার কের থােকন।
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