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বাহ

েহর নামকরন

_ IAU100 বাহ েহর নামকরণ িত

দশেক এক

কের হ ও ন ে র নামকরেণর সুেযাগ িদে ।

ই ারন াশনাল অ াে ানিমক াল ইউিনয়েনর ১০০ বছর পূিত উপলে
কের হ এবং তার ন ে র নামকরেণর। ায় ৯৪

এ

পুেরা িব েক সুেযাগ িদে

বাছাই করা এক

দশ এই কমসূিচেত ইেতামেধ অংশ হণ কেরেছ। এই কমসূিচ েলা

রা ীয়ভােব সাধারণ জনগেণর ভােটর মাধ েম করা হেব। এই কমসূিচর উে শ পুেরা পৃিথবীেত জ ািতিব ান িনেয়
সেচতনতা গেড় তালা এবং বিহিব ীয় সভ তা িনেয় আ হী কের তালা।

িবগতবছর েলােত জ ািতিব ানীরা অসংখ হ আিব ার কেরেছ যারা তার িনকটবত ন েক ক কের ঘুরেছ।
কান পৃিথবীর মেতা ছাট এবং পাথুের, কােনাটা বৃহ িতর মেতা গ াসীয় দানব। এটা এখন িব াস করা হয় য
মহািবে এমন অেনক হ থাকেত পাের যার বিশ পৃিথবীর মেতা। মহািবে এরকম অসংখ ন
আেছ য েলােত াণ
ধারেণর উপেযাগী বিশে র হ থাকেত পাের। সই হ েলােত াণ থাকার চু র স বনা আেছ।

IAU কতৃ প দা িরকভােব বাহ েহর নাম কের থােক। সং া র ১০০ বছর পূিত উপলে এ পুেরা পৃিথবীেক মহাকাশ
গেবষণায় অবদান রাখেত আহবান কেরেছ। ২০১৫ সােল এ নামকরণ িতেযাগীতার মাধ েম থমবােরর মেতা
বাহ েহর নামকরেণর সুেযাগ দয় যখােন ১৯ বাহ েহর নামকরণ করা হয়। IAU 100 কমসূিচর মাধ েম একই
ধরেণর সুেযাগ আবার পাওয়া যাে । েত ক দশেক এ কের হ এবং তার ন
বাছাই কের দওয়া হেয়েছ য
সই দশ থেক খািল চােখ অথবা ছাট টিলে াপ িদেয় দৃশ মান। IAU-100 কমসূিচ ইিতহােস ি তীয়বার বাহ েহর
নামকরেণর সুেযাগ।

"এই ঘটনা পুেরা িব েক িচ া করেত উ ীপনা জাগাে য আমরা একই মহািবে থািক এবং আমরা বি ক নাগিরক"
- ডল া ইলিমি ন, িসেড , আইএইউ
"বাহ েহর নামকরণ কমসূিচ আমােদর মেন কের িদেব আমরা একই আকােশর িনেচ থািক"

আইএইউ অেনক সতকতার সােথ গেবষণা কের েত ক
দৃশ মান।

দশেক এমন হ এবং ন

িদেয়েছ য

সই দশ থেক

েত ক দশেক তার বাহ েহর নামকরেণর জন এক কের কিম দওয়া হেয়েছ য এই কমসূিচ দেশর জাতীয়
সম য়কারীর মাধ েম রা ীয়ভােব পিরচালনা কের থাকেব। এই কিম IAU এর দওয়া নীিত ও শত মেন পুেরা দশ
থেক ভােটর মাধ েম বাহ েহর নাম হণ করেব। এই নামকরণ কমসূিচেত দেশর সাধারন মানুেষর উপি িত থাকেব।

IAU Press Release
এই িতেযাগীতা জুন থেক নেভ র ২০১৯ এর মেধ হেব এবং এ র ফলাফল িডেস র ২০১৯ এ ঘাষনা করা হেব
পুেরা িব জুেড়। িবজয়ী নাম পুেরা পৃিথবীজুেড় ওই হ এবং ন
র পিরিচিত, ব ািনক নামকরেণ মু ভােব ব বহার
করা হেব, নামদাতার পিরচয় সহ।

তথ :
১/ েত ক দশেক এমন এক
হ এবং ন
দওয়া হেয়েছ য সই দেশর রাজধানী থেক খািল চাখ/ ছাট
টিলে াপ িদেয় দখা যায়। েত ক
হই এক একক তারােক ক কের ঘুরেছ। হ িল ডাপলার মথড অথবা
া িজট মথেড আিব ার করা হেয়েছ। ায়ই দখা যায় ওই হ র সােথ দশ র কান স ক রেয়েছ। হেত পাের ওই
হ আিব ার করার য পািত সই দশ থেক ব বহার করা হেয়েছ অথবা সখােনর িব ানীরা হ আিব ােরর
সােথ জিড়ত। এই হ িল অেনক আেগই আিব ার করা হেয়েছ এবং অেনক বছর পযেব ন করার পর সটার উপি িত
িনি ত করা হেয়েছ। বিশরভাব হই ২০১২ সােলর পূেব আিব ার করা হেয়েছ। এ েলা দৃশ মান আেলা 6 থেক 12
একেকর মেধ থােক। বিশরভাগ হ ডাপলার অথবা া িজট প িতেত আিব ার করা হেয়েছ যার সবখােন
ভূ িম-দূরবী ণ য ব বহার করা হেয়েছ। আিব ার েত ক
হই গ াসীয়, বৃহ িত এবং শিনর মেতা। এেদর ভর
বৃহ িতর ভেরর শতকরা দশ অনুপাত থক পাচশত হেত পাের। এমনটাও হওয়া স ব হ র অিতির আেরক
সালার িসে ম আেছ য ভিবষ েত আিব ার হেত পাের। সুতরাং এই কমসূিচ
েত ক দশেক বাহ েহর
নামকরেণর জন সমান সুেযাগ িদে ।
আইএইউ এক আ জািতক জ ািতিব ান সং া যখােন ায় ১৩৫০০ জেনর বিশ জ ািতিব ানী, অধ াপক আেছ
পুেরা পৃিথবীর একশ র বশী দশ থেক। এ র ল
জ ািতিব ানেক পুেরা িবে র মেধ চার করা। সং া পুেরা
পৃিথবীেত জ ািতিব ান িনেয় গেবষণা, অনুস ান, যাগােযাগ, িশ া এবং িবিভ কমসূিচ পিরচালনা করেত সহায়তা
কের। সং া আ জািতকভােব বাহ েহর নামকরণ কের থােক। ১৯১৯ সােল সং া
িতি ত হয়।

Name ExoWorlds website: http://nameexoworlds.iau.org/
IAU100 website: https://www.iau-100.org/
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