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েহর নামকরণ কমসূচী"

িতি ত International Astronomical Union (IAU)

১৯১৯ সােল

জ ািতিব ানীেদর জন িবে র সবেচেয় বড় আ জািতক

পশাদারী সং া। ২০১৯ সােল সং া র িত ার শততম বািষকী উদযাপন চলেছ। এ বছর “এক আকােশর িনেচ (Under One Sky)”
িশেরানােম নানািবধ কমসূিচ হেণর মাধ েম সাধারণ মানুেষর মেধ জ ািতিব ান িবষয়ক সেচতনতা ও আ হ বৃি এই সং া র ধান ল
পৃিথবীর ১০০ রও বিশ দেশ এ লে িবিবধ কমসূিচ গৃহীত হে , যার মেধ বাংলােদশও অন তম।
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NameExoWorlds,

http://www.nameexoworlds.iau.org/)” শীষক কমসূিচ। এই উেদ াগ অনুসাের, অংশ হণকারী দশ েলা এক

বাহ হ বা

এে া ােনট এবং য ন ে র চতু াে স ঘুরেছ তার নামকরেণর সুেযাগ পােব। জ ািত েদর নামকরেণর ব াপাের IAU-ই সেবা
িস া কারী হওয়া সে ও এই অিধকার পৃিথবীব াপী সকেলর সােথ ভাগ কের নয়ার জন “বাহ েহর নামকরণ” শীষক এই কমসূিচ হােত
নয়া হেয়েছ। "বাহ েহর নামকরণ কমসূিচ" পৃিথবীর েত ক দশেক এক বাহ হ এবং এর তারকা র নামকরেণর সুেযাগ দয়। ইেতামেধ
৯৪ দশ এই ক াে ইেন অংশ িনেয়েছ এবং এই উপলে জাতীয় চারণার কাজ করেছ। এই কমসূিচর অধীেন েত ক দেশর জন এক
ন ে র অব ান িচি ত কের দওয়া হেয়েছ, যার অ ত এক বাহ হ আেছ এমন িনি ত। বাংলােদেশর জন ইেতামেধ সং া এক
ন
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ন
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অন ান
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ক কেরেছ যার নামকরেণর সুেযাগ আমােদর দেশর জনগণ পােব। এ
িনঃসে েহ আমােদর জন এক

এবং এর ন

‘সপধারী (Ophiuchus)’ ন

ঐিতহািসক সুেযাগ। আমরা ত াশা কির এক

চমৎকার মেনা াহী উপযু

ম েলর
বাংলা

িচি ত হউক।

দেশর মতই বাংলােদেশও এই নামকরেণর স

ূণ কাযাবিল পিরচািলত হেব IAU কতৃ ক িনবািচত একজন জাতীয় সম য়েকর

(ন াশনাল আউটিরচ কাঅিডেনটর) মাধ েম এবং এই জন ইিতমেধ এক জাতীয় কিম ও গঠন করা হেয়েছ। এই নামকরেণর জন IAU
কতৃ ক িকছু িবিধিনেষধ আেছ যা অবশ ই সবাইেক অনুসরণ কেরই নামকরণ করেত হেব।
থম পযােয় আমরা দেশর সকল িশ া- িত ােনর িশ াথ েদর কাছ থেক ািবত নাম আহবান করিছ। তােদরেক অবশ ই তােদর যার যার
িত ােনর কিম র মাধ েম পাঠােত হেব, এবং িশ াথ রাই ি য় িশ কবৃ ে র নতৃ ে সই কিম
ক কের নেব। জাতীয় কিম র কােছ নাম
পাঠােনার শষ তািরখ: ১৭ই সে

র ২০১৯।

কানা: বাহ েহর নামকরণ জাতীয় কিম , শলেটক িনিরিবিল, ২১০/২ এিলেফ

ঢাকা-১২০৫। পযায় েম এটা অন েদর জন ও উ ু

রাড,

হেব।

এই কমসূিচ পিরচািলত হে , বাংলােদশ িব ান জনি য়করণ সিমিতর (spsb.org)
কায েমর ম াগািজন পাটনার।

ত

সহেযািগতায়। মািসক "িব ানিচ া" পি কা এই

সকল তথ ও যাগােযােগর জন চাখ রাখুনঃ facebook.com/IAU-Name-Exoworld-Bangladesh-100859487940523/,

facebook.com/groups/astronomyschool/
সকল ফেমর জন : http://spsb.org/name-your-own-exoplanet/

