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১৭ই আগ& ২০১৭ )ত আেমিরকার )লসার ই3ারেফেরািমটার 6ািভেটশনাল ওেয়ভ 
অবেসরভাটির (LIGO) এবং ইউেরােপর ভােগBা (Virgo) িডেটDর দুG িনউHন &ােরর সংঘেষB 
উৎপL মহাকষীO য় তরP পযBেবRণ কের। )জVািতWবXYােনর ইিতহােস এG একG যZগা[কারী 
আিব\ার। এখনও পযB[ যত মহাকষীO য় তরP )দখা )গেছ এG তার মেধV সবেচেয় )জারােলা 
কারণ এর উৎপিabল তZ লনামূলক ভােব কােছ, পৃিথবী )থেক fায় ১৩ )কাG আেলাকবষB দূের 
এবং  িডেটDর )য পিরসের পযBেবRণ করেত সRম তােত এই সংেকত hVাকেহাল )থেক আসা 
সংেকেতর তZ লনায় অেনক )বশীRন িছল। এছাড়া পৃিথবীর িবিভL জায়গায় অবিbত 
অেনকjিল )টিলেkাপ এই িনউHন &ােরর সংঘেষB উৎপL রিl িবিকরণ িবিভL ভােব পযBেবRণ 
কের এই আিব\ার িনিmত কের। চারবার hVাকেহাল সংঘেষBর )থেক উৎপL মহাকষীO য় তরP 
আিব\ােরর পর এই িনউHন &ার সংঘেষBর মহাকষীO য় তরP আিব\ার বতBমােনর অতVাধZ িনক 
মহাকষীO য় তরP িডেটDরjিলর এক অিভনব সাফলV। এই বছেরর )নােবল পুরkার মহাকষীO য় 
তরP আিব\ােরর এই fেচnােকই সoািনত কের।

িবশাল িবশাল নRp সুপারেনাভা িবেqারেণর পর িনউHন &াের পিরণত হয়। িনউHন &ার 
নRpেদর মেধV সবেচেয় )ছাট িকr এেদর ঘনs সবBািধক। সাধারণত একG িনউHন &ােরর ভর 
সূেযBর )থেক )বশী হয় িকr বVাস মাp ২০ িকেলািমটার। িনউHন &ার )য পদাথB tারা uতির তার 
এক চামেচর ভর মাউ3 এভােরে&র )থেক )বশী। িবYানীরা মহাকষীO য় তরেPর মাধVেম fায় ১০০ 
)সেকv ধের সূেযBর )থেক ১.১ এবং ১.৬ jন ভারী দুG িনউHন &ারেক পরxেরর চারিদেক 
ঘZরেত ঘZরেত অবেশেষ সংঘেষB এক হেয় )যেত পযBেবRণ কেরেছন। এই পযBেবRণ )থেক নRpরা 
)য ধরেণর অিধক ঘনs িবিশn পদাথB tারা িনWমXত তােদর সyেকB  অেনক তথV পাওয়া যােব।

আেলার উৎপিS

এই সংঘেষB )য গামা-রিl িবকীণB হয় তা পৃিথবীর চািরিদেক ঘzণBয়মান দুG ক{ িpম উপ6হ 
সংঘেষBর মাp দু )সেকv পর পযBেবRণ কের। ক{ িpম উপ6হ fায়ই )য Rণbায়ী গামা-রিl 
িবেqারণ পযBেবRন কের থােক তা )য িনউHন &ােরর সংঘেষB উৎপL হয় তা এই fথম তকB াতীত 
ভােব fমািণত হল। িবগত কেয়ক দশেক এG অনুমান করা হেলও এর fতVR fমান আেগ 
)মেলিন।  ১৩ )কাG আেলাকবষB দূর )থেক আসা গামা-রিl এবং মহাকষীO য় তরP fায় একই 
সমেয় )দখা )গেছ। এর )থেক fমান হয় )য আেলা এবং মহাকষীO য় তরেPর গিত 



সমান,আইন&াইেনর তT স}ক।  আেলা এবং মহাকষীO য় তরেPর এই যZ~ পযBেবRণ 
িবYানীেদর ��ােvর fসারেণর হার িনণBেয়র এক নতZ ন উপায় )দয়।

Jসানার উৎপিS

এই পযBেবRেনর পর )জVািতWবXYানীরা আকােশ এই মহাকষীO য় তরেPর উৎসেক িচি�ত কের 
তােক পু�ানুপু� ভােব িনরীRণ কেরন। তিড়ৎ-চZ �কীয় তরেPর সকল fকারেভদ যথা এ�-)র, 
অিতেবjনী, দৃশVমান, )রিডও তরP tারা এই িনরীRণ করা হয়। এই সকল যZ~ পযBেবRন 
িনিmতর�েপ fমান কের )য অ[ত িকছZ  Rণbায়ী গামা-রিl িবেqারণ িনউHন &ােরর সংঘেষBই 
 সৃ� হয়, যা আেগ অনুমান মাp িছল। এছাড়াও )জVািতWবXYানীরা নতZ ন )মৗল সৃ�র fমান 
)পেয়েছন। এেত fমান হয় ��ােv )লাহার )থেক ভারী যত )মৗল আেছ যথা )সানা এবং 
�াGনাম তার অেধBক এই ধরেণর সংঘষBই সংে�িষত হয়।

ভারতীয় অবদান

ভারতীয় িবYানীরা িবগত িতন দশক ধের মহাকষীO য় তরP িবYােন অ6ণী ভz িমকা পালন কের 
চেলেছন। ১৩ G ভারতীয় fিত�ােনর ৪০ জন িবYানী এই লাইেগা-ভােগBা আিব\ােরর 
অংশীদার। ভারতীয় িবYানীরা )য সকল িবষেয় তঁােদর )মৗিলক অবদান )রেখেছন তােদর মেধV 
উে�খV হল, একািধক িডেটDেরর নেয়িজ (noisy) )ডটার মেধV )থেক সংেকত খZ ঁেজ )বর করা, 
আইন&াইেনর অেপRবােদর সমীকরণ সমাধান কের সংেকেতর তরPর�প িনণBয় করা, িবিভL 
যািTক ও পািরপাি�Bক )গালেযাগ মেধV )থেক সংেকত পৃথক করা, গামা-রিl ও মহাকষীO য় 
তরেPর  যZ~-পযBেবRণ বVাখVা করা, আইন&াইেনর অেপRবােদর uবধতা পরীRা করা ইতVািদ। 
এ ছাড়াও িবিভL ভারতীয় )টিলেkাপ )যমন আVে�াসVাট, জােয়3 িমটার ওেয়ভ )রিডও 
)টিলেkাপ এবং িহমালয়ান চD )টিলেkাপ তিড়ৎ-চZ �কীয় তরP )খ�াজায় অংশ িনেয়িছল। 
আVে�াসVােটর িস-)জড-G-আই যT গামা-রিlর উৎ)সর অবbান খZ ঁেজ )বর করেত 
jর�sপূণB ভz িমকা পালন কের। চD )টিলেkাপ আকােশর একG জায়গার ছিব )তােল )যখান 
)থেক )সই সময় অনV )টিলেkাপ িনউ�েনা পযBেবRন কের এবং fমান কের এই িনউ�েনার 
সেP এই মহাকষীO য় তরেPর )কান সyকB  )নই। িজ-এম-আর-G এই িনউHন &ার সংঘেষB 
উৎপL ব�র ‘)জট িফিজ�’ এবং তার �র�প িনণBেয় অবদান )রেখেছ।

লাইেগােত ভারেতর )য সম� fিতnােনর িবYানীরা আেছন )সjিল হল, িস-এম-আই )চLাই, 
আই-িস-G-এস G-আই-এফ-আর বVাPােলার, আই-আই-এস-ই-আর )কালকাতা, আই-
আই-এস-ই-আর িpবাDাম, আই-আই-G )বাে�, আই-আই-G গা�ীনগর, আই-আই-G 
হায়�াবাদ, আই-আই-G মা�াজ, আই-িপ-আর গা�ীনগর, আয়Zকা পুেন, আর-আর-কVাট 
ইে�ার, G-আই-এফ-আর মু�াই এবং ইউ-এ-আই-আর গা�ীনগর। এছাড়া তিড়ৎ-চZ �কীয় 



তরP পযBেবRেণ আই-আই-এস-ই-আর পুেন, আই-আই-G )বাে�, আয়Zকা পুেন, G-আই-
এফ-আর মু�াই, িপ-আর-এল আহেমদাবাদ, আই-আই-G হায়�াবাদ, আই-আই-এ 
বVাPােলার, এন-িস-আর-এ G-আই-এফ-আর পুেন, এিরস uনিনতাল এবং আই-আই-এস-
G িpবাDােমর )জVািতWবXYানীরা তঁােদর িবিভL )টিলেkাপ িনেয় অংশ িনেয়িছেলন।

আয়Hকার অবদান

িবগত িতন দশেক আয়Zকার িবYানীরা মহাকষীO য় তরP িবYােন অেনক jর�sপূণB অবদান 
)রেখেছন। আয়Zকার ১১ জন িবYানী এই লাইেগা-ভােগBা আিব\ােরর অP। এরা হেলন অিনবBান 
আইন, সুকা[ )বাস, স�ীব ধZর�র, ভz ষণ গাে�, শরদ গাওকার, সি�ত িমp, িনিখল মুকZ �, 
অিভেষক পািরদা, জয়[ী fসাদ, তর�ণ )সৗরদীপ, িজ�Z  সুেরশ। এঁরা লাইেগা সােয়�িফক 
)কালােবােরশেনর অনVান িবYানীেদর সেP কাজ কেরেছন এবং িবিভL jর�sপূণB )Rেp )যমন 
নেয়িজ (noisy) )ডটার মেধV )থেক সংেকত খZ ঁেজ )বর করা, িবিভL যািTক ও পািরপাি�Bক 
)গালেযাগ মেধV )থেক সংেকত পৃথক করা এবং িনউHন &ার )য পদাথB tারা uতির তার ধমB 
)বাঝা ইতVািদেত কাজ কেরেছন।

আয়Zকার িবYানীরা তিড়ৎ-চZ �কীয় তরP পযBেবRেণও অ6ণী ভz িমকায় িছেলন। এঁরা হেলন, 
দীপ�র ভ াচাযB, জােভদ রানা, jলাব )দবাPন, অজয় িবভz িত এবং র�পক রায়। আVে�াসVােটর 
িস-)জড-G-আই যT গামা-রিlর উৎ)সর অবbান খZ ঁেজ )বর করেত jর�sপূণB ভz িমকা 
পালন কের। আVে�াসVাট ২০১৫ সােল ইিvয়ান )xস িরসাচB  অগBানাইেজশন tারা উৎ)Rপণ 
করা হেয়িছল। এছাড়াও, রানা আেমিরকার িনউ )মি�েকােত অবিbত )ভির লাজB  অVাের )রিডও 
অবসারেভটির tারা )রিডও তরP খZ ঁজেত এবং রায় িচিলর এ�েটেvড-পাবিলক ইেসা 
)xDরেkািপক সােভB  ফর Hানিসেয়3 অবেজD (ePESSTO) বVবহার কের এই তরেPর উৎস 
)খ�াজায় অংশ )নয়।

লাইেগা-ইিVয়া

পিরকি¢ত লাইেগা-ইিvয়া িডেটDর িডপাটB েম3 অফ অVেটািমক এনাWজX (DAE) এবং 
িডপাটB েম3 অফ সাই£ এv )টকেনালিজ (DST) tারা )পািষত হেব। লাইেগা-ইিvয়া এই 
আ[জB ািতক মহাকষীO য় তরP িডেটDেরর )নটওয়ােকB র সংেবদনশীলতা বাড়ােব এবং তরেPর 
উৎস স�ান ব¤jণ সহজ করেব। )জVািতWবXYানীরা তরেPর উৎস অ¢ সমেয়র মেধVই খZ ঁেজ 
পােবন এবং সব রকম তিড়ৎ-চZ �কীয় তরP tারা উৎসGেক অেনক )বশী সময় ধের পযBেবRণ 
করেত পারেবন।



এই লাইেগা-ভােগBা আিব\ােরর ফলাফল আজ িফিজকVাল িরিভউ )লটাসB গেবষনা পিpকায় 
fকািশত হেব। এ ছাড়াও এই আিব\ার সং¥া[ লাইেগা এবং ভােগBা )কালাবরাশেনর অনVান 
গেবষনাপp িবিভL গেবষণাপিpকায় fকািশত হেব। ভারতীয় িবYানীেদর সহেযােগ )লখা িকছZ  
গেবষণা পিpকার তািলকা এখােন উপল¦ হেব:
www.gw.iucaa.in/news/gw170817

লাইেগা অথBায়ন করা হয় এনএসএফ fিত�ান tারা এবং পিরচািলত হয় )কে§ক ও এমআইG 
tারা, যাহার সূpপােত লাইেগার ¨র� হয় এবং fারি©ক ও উLত লাইেগার কমBসূিচ )ক িদশা 
fদান কের। লাইেগা fকে¢ আWথXক সহেযাগ কের   এনএসএফ সহ জামBািনর মVা��Vাংক 
সিমিত, যZª রােজVর িবYান এবং fেদVািগকী )সৗকযB পিরষদ এবং অে�িলয় গেবষণা পিরষদ 
jর�sপূণB অবদান ও fিত«�িত )রেখেছ । সারা িব�বVাপী ১০০ মেতা িবYান fিত�ান এবং 
১২০০ এরও অিধক িবYানী যZ~ ভােব অংশ6হণ কের লাইেগা uবYানীক সহেযািগতায়, িজইও 
িডেটDর এবং অে�িলয়ান সহেযািগতায়। অনVানV সহকমীO েদর তািলকা http://ligo.org/
partners.php.

ভােগBা িডেটDের  যZª আেছ ২০ G ইউেরািপয়ান গেবষক 6�প এবং ২৮০ এরও অিধক 
uবYানীক এবং fেকৗশলী, ছয়G গেবষক 6�প )স3ার নVাশনাল )দ লা িরসােচB  সাই�িফক 
(CNRS) া£, আটG গেবষক 6�প ইন®Gউটও নািজওনােল িদ িফিজকা িনউি¯য়াের 
(INFN) ইতািল, এমGএ  ওয়াগনার আরিসিপ হােPির, প°রাও 6�প )পালVাv, ইউিনভাWসXG 
অব ভVােলি£য়া )xন, ইউেরাপীয় মহাকষীO য় গেবষণােকD (EGO) )থেক। ভােগBা গেবষণােকD 
G ইতািলর িপসা শহের অবিbত এবং গেবষণায় আWথXক ভােব সহেযািগতা কের 
িসএনআরএস, আইএনএফএন এবং িনেখফ।

Media Contact:

Sukanta Bose <sukanta@iucaa.in> Tel.+919819863224

Dipankar Bhattacharya <dipankar@iucaa.in> Tel.+919923697158

Sanjit Mitra <sanjit@iucaa.in>, Tel.+918275067686

LIGO-India spokesperson:

Tarun Souradeep <tarun@iucaa.in>, Tel. +919422644463

More information at:

http://ligo.org/partners.php
http://ligo.org/partners.php


http://www.gw.iucaa.in/news/gw170817beta/ (Will be public at 7:30PM IST on Oct 

16, 2017)

http://www.gw.iucaa.in/outreach/

http://www.gw.iucaa.in/ligo-india/

http://astrosat.iucaa.in/

       
বাংলা অনুবাদ:
অিনবBান আইন
জােভদ রানা 
   
    
     

     
    
   
  

http://www.gw.iucaa.in/news/gw170817beta/
http://www.gw.iucaa.in/outreach/
http://www.gw.iucaa.in/ligo-india/

