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উপ মিণকা 

২০১৯ সােল আ জািতক জ ািতিব ান সং া (International Astronomical 

Union) তার িত ার শততম বািষকী উদযাপন করেছ। 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 অিধকতর বৃি  এই সং ািটর ধান ল । পৃিথবীর ১০০িটরও বিশ 

দেশ এ লে  িবিবধ কমসূিচ গৃহীত হে , যার মেধ  বাংলােদশও অন তম।  

এসকল কমসূিচর মেধ  অন তম আকষণীয় একিট উেদ াগ হল “বাহ েহর নামকরণ 

(NameExoWorlds)” শীষক কমসূিচ। এই উেদ াগ অনুসাের, অংশ হণকারী দশ েলা একিট 

বাহ হ বা এে া ােনট এবং য ন ে র চতু াে  সিট ঘুরেছ তার নামকরেণর সুেযাগ পােব।  

জ ািতিব ােনর সােথ স িকত িবিভ  িস া  যা িব ােনর এবং দনি ন জীবেনর অন ান  

ে  ভাব ফেল স েলা আ জািতক জ ািতিব ান সং াই হণ কের। জ ািত েদর 

নামকরেণর ব াপাের IAU-ই সেবা  িস া কারী হওয়া সে ও এই অিধকারিট পৃিথবীব াপী 

সকেলর সােথ ভাগ কের নয়ার জন  “বাহ েহর নামকরণ” শীষক এই কমসূিচিট হােত নয়া 

হেয়েছ।  

বাংলােদেশর জন  ইেতামেধ  সং ািট একিট ন  এবং তার বাহ হ িঠক কেরেছ যার 

নামকরেণর সুেযাগ আমােদর দেশর জনগণ পােব। এিট ‘সপধারী (Ophiuchus)’ ন ম েলর 

অ গত একিট ন । এিট িনঃসে েহ আমােদর জন  একিট ঐিতহািসক সুেযাগ।  

একিট জাতীয় কিমিটর ত াবধােন নাম ােবর এই স ূণ ি য়ািট পিরচািলত হেব। জাতীয় 

গণমাধ ম ও সামািজক যাগােযাগ সাইেটর মাধ েম এবং িবিভ  িশ া িত ােন সরাসির িচিঠ 

প েছ দয়ার মাধ েম নামকরেণর িনয়মাবিল ও সং েহর ি য়া িব ািরত জািনেয় দয়া হেব। 

এই কিমিট সংগৃহীত নাম েলার মধ  হেত কেয়কিট নাম বাছাই কের আ জািতক জ ািতিব ান 

সং ােক রণ করেব।  
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বাহ হ কী 

"বাহ হ" হল অন  একিট ন েক িঘের ঘূণ মান এক বা একািধক হ। আমােদর সৗরজগেত 

যমন সকল হ সূযেক িঘের ঘাের, অন ান  ন ে র ে ও তমন সৗরজগত থাকার কথা। 

এমনই যসব হ দূেরর ঐরকম ন েক িঘের ঘাের তারাই বাহ হ বা এে া ােনট। বশ 

কেয়কিট ব ািনক প িত অনুসরণ কের এইসব বাহ হ সনা  করা হয়। 

 

বাংলােদশ য বাহ হ এবং ন ে র নামকরণ করেবঃ  

HD 148427 b 16h28m28.15s -13d23m58.7s Ophiuchus orange giant star 

সপধারী বা অিফয়াকাস ম েলর একিট উপ-বামন ন । 

 

HD 148427  

 



4 

 

 

নামকরেণর িনয়মাবিলঃ 

আ জািতক জ ািতিব ান সং া (IAU) এই কমসূিচিটর মাধ েম নতুন এে া ােনট বা বাহ হ 

(সূয ব ািতত অন ান  ন ে র হ) এবং য ন িটর চতু াে  স ঘুরেছ তার উপযু  

নামকরেণর েচ া চালাে । 

ািবত নাম েলা সাং ৃ িতক, ঐিতহািসক িকংবা ভৗেগািলকভােব পূণ কােনা ব , মানুষ 

িকংবা ােনর নােম হওয়া বা নীয়। 

ন  এবং হিট আকােশর য ম েল অবি ত, তার সােথ সাম স  রেখ নামকরণ করেল ভাল, 

যিদও তা আবশ ক নয়। 

অংশ হণকারীেক একসে  দু’িট নাম াব করেত হেব, একিট ন িটর অপরিট হিটর জন ।  

দুিট নােমর মূলভাব একই হেত হেব, যার যৗি ক কারণ দু-একিট বােক র মেধ  িলেখ ািবত 

নােমর সােথ সংযু  করেত হেব। এমন একিট মূলভাব িনবাচন করেল ভাল, যা পরবতীেতও উ  

ন জগেতর নতুন কােনা েহর নামকরেণও সহায়ক হেব। যমনঃ 'ক' দেশর নদী।  

১। ািবত নাম েলা (ভাষা েরর পর):  

o ল ািটন অ ের ৪ থেক ১৬ অ েরর মেধ  হেত হেব (িবরাম ও যিতিচ  সহ)। 
o এক শে র (অিধকতর হণেযাগ ) হেত হেব। 
o উ ারণেযাগ  হেত হেব। 
o অবমাননাকর হওয়া যােব না। 

o কােনা জ ািতে র বতমান নােমর সােথ িমল থাকা যােব না। িনেচর িলংক েলােত 

এরই মেধ  িবিভ  জ ািতে র যসব নাম রেয়েছ তা পাওয়া যােবঃ  

 িবিভ  হাণুর বতমান নামঃ 

http://www.minorplanetcenter.net/db_search 

 গ ালাি ক ও এ াগ ালাকিটক ব সমূেহর নামঃ 

http://cds.u-strasbg.fr/cgi-bin/Sesame 
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 হ, বামন হ এবং উপ েহর নামঃ 

https://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/Planets 

 ন ে র নামঃ 

https://www.iau.org/public/themes/naming_stars/ 

 বাহ েহর নামঃ 

http://nameexoworlds.iau.org/names 

 

o আরও যসকল নাম াব করা যােব নাঃ 

 স ূণ বা ধানত বািণিজ ক কােনা নাম। 

 মূলত রাজৈনিতক, সামিরক বা ধমীয় কমকাে র কারেণ পিরিচত এমন 

কােনা ব ি , ান বা ঘটনার নাম। 

 িবগত একশ বছেরর (১৯১৯) মেধ  মারা গেছন এমন কােনা ব ি র 

নাম। 

 জীিবত কােনা ব ি র নাম। 

 নামকরণ ি য়ার সােথ জিড়ত কােনা সং ার নাম। 

 পাষা াণীর নাম। 

 নতুন আিব ৃ ত কােনা নাম। 

 সংে িপত নাম, যমনঃ নাসা। 

 কােনা সংখ া বা যিতিচ যু  নাম। 

২। যসকল নাম কােনা ডমাক ারা সংরি ত নয় িকংবা কােনা ধরেনর মধা ে র 

আওতাধীন নয় ধুমা  স েলাই াব করা যােব। 

৩। ািবত সকল নােমর সােথ ইংেরিজ ভাষায় অনিধক ১০০ শে র মেধ  একিট সাইেটশন যু  

করেত হেব। 

৪। আ জািতক জ ািতিব ান সং ার (IAU) এ-স িকত পিরচালনা পষদ উপেরা  িনেদশাবিল 

অনুযায়ী নাম বাছাই করেব। 
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৫। যিদও ন  এবং েহর িব ানিভি ক নামকরণ জনসাধারেণর দওয়া এই নাম ারা 

িত ািপত হেব না, িক  এই নাম ( ভােটর মাধ েম বাছাই করা) আ জািতক জ ািতিব ান 

সং া কতৃক ীকৃত নাম িহেসেব সব ের ব ব ত হেব এবং নামদাতার পিরচয়ও চার করা 

হেব। এই বাছাইকৃত নামিট ভিবষ েত কােনা ধরেনর বাধা ছাড়াই ায়ীভােব আ জািতক 

পিরম েল ব বহার করা যােব।  
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ব ািনক তথ  

বাহ হ বা এে া ােনেটর াথিমক ধারণা 

রােতর বলা পির ার আকােশ যিদ তাকােনা যায় তাহেল চােখ ভেস উেঠ অসংখ  হ-ন রািজ য েলা 

িমটিমট কের লেত থােক। আমােদর আকাশগ া ছায়াপেথর খুবই ু  অংশ জুেড় আেছ আমােদর সৗরজগৎ, 

যখােন সূেযর চািরপােশ আমােদর পৃিথবীসহ আটিট হ ঘূণায়মানরত অব ায় আেছ। তেব আমােদর এই 

সৗরজগেতর বাইেরও িক  এমন অেনক িসে ম আেছ যখােন সূেযর মেতা  ন ে র চািরপােশ এক (বা 

একািধক) হ ঘূণায়মান অব ায় থােক। এ ধরেণর িসে মেক এ ােসালার িসে ম বেল আর চািরপােশ 

আবতনরত হেক বেল বাহ হ বা এে া ােনট। সব িমিলেয় আমােদর সৗরজগেতর বাইেরর আেরকিট অনু প 

সৗরপিরম ল যা এে াওয়া  বা বাহ জগৎ নােম অিভিহত করা যায়। সব থম বাহ েহর অি  স েক ধারণা 

পাওয়া যায় ১৯১৭ সােল, তেব ১৯৮৮ সােল থম ব ািনক পরী ািনরী া’র মাধ েম বাহ েহর স ান পাওয়া 

যায়। এই ২০১৯ সােলর ১লা ম পয  ৩,০৩৩ িট িসে েম ৪,০৫৮িট এে া ােনেটর স ান িনি তভােব পাওয়া 

িগেয়েছ, যার মােঝ ৬৫৮িট িসে েম এেকর অিধক হ পাওয়া িগেয়েছ।  

এই বাহ হ আিব ােরর জন  বশ িকছু প িত আেছ। তেব তার মে  ‘ ানিজট ফেটােমি ’ ও ‘ডপলার 

কে াে ািপ’ বাহ েহর স ােন খুবই ব ব ত দুইিট প িত। ধারণা করা হয় য, আমােদর এই আকাশগ া 

ছায়াপেথ ায় ১১ িবিলয়ন বাহ হ থাকেত পাের য েলা পৃিথবী’র মতই বাসেযাগ তার শত পূরণ কের। এ পয  

সবেচেয় কম ভেরর য বাহ েহর স ান পাওয়া িগেয়েছ তার ভর পৃিথবীর উপ হ চাঁেদর ভেরর 

মা  দুই ণ। আর এ পয  পাওয়া সবেচেয় বিশ ভেরর বাহ হ বৃহ িত হ ◌র ভেরর ায় ৩০ 

ণ বিশ ভেরর। িকছু িকছু হ আেছ যােদর আবতনকাল খুবই কম, ায় কেয়ক ঘ া। আবার িকছু িকছু হ 

আেছ যােদর আবতনকাল হাজার বছেরর চেয়ও বিশ। কােনা কােনা হ তার ন ে র থেক এতটাই দূের 

থােক য, তারা আসেলই সই তারকা িসে েমর অংশ িকনা বা সই তারকা’র মহাকষ বেলর আওতায় আেছ 

িকনা এটা বর করাই দু র হেয় পেড়। এখন পয  যত েলা বাহ হ আিব ার করা হেয়েছ তার সব েলাই 

আমােদর গ ালাি  আকাশগ া’র অ গত।  

শষ ১৪ বছের এ পয  ায় ৩০০০ িট বাহ েহর স ান পাওয়া িগেয়েছ য েলা সূযসদৃশ তারকা’র চারপােশ 

ঘূণায়মানরত অব ায় আেছ। এর মােঝ অিধকাংশ েহর স ান খুবই উ  িনভুলতার ডপলার পযেব েণর মাধ েম  
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িনণয় করা স ব হেয়েছ, যা মূলত তারকা’র ‘িরে  রিডয়াল ভেলািসিট’ বর কের। এখােন এই তারকা’র 

চারপােশই সই বাহ হ ঘূণনরত অব ায় ঘুের। এই রিডয়াল বা অরীয় বগ তারকা’র চারপােশ য হিট ঘুরেছ, 

তার ভেরর উপর িনভর কের এবং তা েহর ঘূণনকােলর ঘনমূেলর ব ানুপািতক। আর এজন ই এ প িতেত 

েহর উপি িত বর করার জন  েহর আবতনকাল কম এবং েহর ভরও বিশ এরকম িসে েমর েয়াজন 

হয়। এে ে  অ তপে  একিটর ঘূণনকােলর সময় খুবই ভােলাভােব পযেব ণ করার দরকার হয় যােত কের 

এই মেডেলর উপা সমূহেক কপলারীয় মেডেলর ( কপলািরয়ান অরিবট মেডল) সােথ মলােনা যায়। এখােন বেল 

রাখা ভােলা য, ‘নূ নতম ভর’ কােনা বাহ েহর জন  একিট পূণ পিরমাপক যা ‘ডপলার কে াে ািপ’ 

থেক বর করা হয়। আর এভােব ায় ৮৫ শতাংশ আিব ৃ ত বাহ েহর নূ নতম ভর ‘শিন হ’র ভেরর চেয় 

বিশ এবং অিধকাংশ ে ই েহর আবতনকাল চার বছেরর চেয় কম হয়। তেব বতমােন কম ভর ও বিশ 

আবতনকােলর েহরও আিব ার স ব হে  িকছুটা পিরমািজত ডপলার কে াে ািপ’র মাধ েম।   

এমনই একিট তারা হল আমােদর HD 148427 যার চারপােশ অ ত একিট বাহ হ ঘূণায়মান। এিট একিট 

উপদানব তারা। পৃিথবী থেক দখেল মেন হেব এই তারািটর উ লতা িকছুটা কম। এর উ লতার মা া ৭। এই 

মা া যত কম হয় তারকা ততই উ ল হয়। আর এই তারািট হল K-টাইপ তারা, যা সূেযর থেক িকছুটা ঠা া। 

এই বণািলর তারা েলার চারপােশ যসব হ অত ানুকূল বা াণবা ব অ েল থােক সসব েহ জীবেনর অি  

থাকার স াবনা বিশ। HD 148427 তারািট পৃিথবী থেক ১৯৩ আেলাকবষ দূের Ophiuchus নামক 

তারাম লীেত অবি ত। এিট পৃিথবীর িবষুবীয় অ ল হেত দখা যায়।    

 

িচ ঃ ওিফউকাস তারাম লী  

HD 148427 তারািটর B-V কালার ইে  0.98। কালার ইে  হল এক ধরেনর পিরমাপক যটা কােনা 

িকছুর বণ িনণয় কের। তেব তারার ে  সিট তার তাপমা া িনধারণ কের। এই কালার ইে  এর মান যত 
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কম হেব তারা তত উ  তাপমা ািবিশ  হয়, আর কালার ইে  এর মান যত বিশ হয় তারা তত কম 

তাপমা ািবিশ  হয়। িবিভ  ধরেনর িফ ার ব বহার কের এই কালার ইে  এর মান বর করা হয়। এখােন B 

ও V দুইিট িভ  ধরেনর িফ ার য েলা যথা েম নীল ও সবুজ-হলুদ আেলার জন  সংেবদনশীল। আর এ 

কারেণই তারািট িকছুটা শীতল কৃিতর। এর কাযকরী তাপমা া ৫০০৮ কলিভন থেক ৫০৯৬ কলিভন এর 

মেধ । আর এর পৃে  মাধ াকষণজিনত রেণর মান পৃিথবীর তুলনায় ায় ৪০০ ণ বিশ অথাৎ এই তারার পৃে  

দাঁড়ােল িনেজেক ৪০০ ণ বিশ ভারী মেন হেব। এর ভর সূেযর ভেরর চেয় ৪৫ শতাংশ বিশ এবং এর েহর 

ভর বৃহ িত েহর ভেরর ৪ শতাংশ কম এবং ক পেথর ব াসাধ সূয থেক পৃিথবীর দূরে র চেয় ৭ শতাংশ 

কম। এই তারকািটর বয়স ২৫০ কািট বছর অথাৎ সূেযর চেয় বয়েস কম।  

এই তারািটর চারপােশ য েহর অি  আেছ সটা বর করা হেয়েছ ডপলার কে াে ািপ মাধ েম। এই 

প িতেত তারািটর অরীয় বেগর একিট পযায় িমক তারতম  দখা যায় অথাৎ বগ কখনও বিশ হয় আবার 

বগ কখনও কম হয়। এিট পাওয়া যায় ন িট থেক য িবিকরণ হয় তার বণ হেত। যখন এিট পৃিথবীর িদক 

বরাবর আেস তখন িবিকরেণর তর ৈদঘ  নীল বেণর িদেক আর যখন দূের সের যায় তখন তা লাল বেণর িদেক 

সের যায়।  

িনেচর িচে  তা ভােব বুঝা যােব। 

 

এখােন এই বাহ েহর অি  থাকার কারেণই তারািট তার িনজ অে র চারপােশ এক পাশ থেক আেরক পােশ 

ঘুরেত থােক। আসেল বাহ েহর মহাকষজিনত আকষেণর জন ই এরকম হেয় থােক। আর িব ানীরা এভােবই 

িবিভ  তথ -উপা  সং হ কের তারা ও হ উভেয়রই িবিভ  ধরেনর প ারািমটার িনণয় কের থােকন। আর 

িব ানীরা এই উপা সমূহেক কপলারীয় মেডেলর সােথ িমিলেয় সখান হেত েহর আবতনকাল, েহর ভর 

এসব িকছু বর কেরন।  
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উপেরর ছিব থেক এটা সহেজই বুঝা যাে  য, বাহ হিট কীভােব তারািটর অব ান ও অরীয় বেগর মােঝ 

তারতম  ঘটাে : এখােন উভেয়ই তােদর সাধারণ ভরেকে র সােপে  ঘূণায়মান অব ায় আেছ যা লাল স ারা 

দখােনা হেয়েছ।  

িনেচর িচে  ডপলার কে াে ািপ’র মাধ েম সমেয়র সােপে  রিডয়াল বা অরীয় বগ বর করা হেয়েছ। 

 

উপেরা  াফিচে  একিট পযায়বৃি ক ধম দখা যাে , এটা থেক বশ বুঝেত পারা যায় য একিট বাহ েহর 

উপি িতর কারেণ তারার অরীয় বেগ িনয়িমত পিরবতন ঘটেছ। আর এখান থেকই বুঝা যাে  য, হিট তারার 

চারপােশ ঘুরেছ। এভােব এই অরীয় বেগর তারতম  থেক যিদ সমেয়র সােপে  াফ তির করা যায় তেব তা 

সাইন-সদৃশ একিট ােফর মত হয়। এরপের কপলারীয় মেডেলর সােথ উপা সমূহেক িমলােল তা েহর 

পযায়কাল ও ক পেথর ব াসাধ স েক ধারণা দয়। তেব এখােন পযেব ণকৃত ডাটা যখন কপলািরয়ান 

অরিবটাল মেডেলর সােথ মলােনা হয় তখন সখােন িকছু মােনর তারতম  দখা দয় (jitter)। এ  মূলত 

পিরমােপর সময় নেয়েসর (noise) কারেণ হেয়েছ। 
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উপেরা  াফ অনুযায়ী েহর পযায়কাল ০.৯ সৗরবছর এর সমান। এিট এর চারপােশ ঘূণায়মান েহর 

পযায়কাল তুেল ধরেছ। কপলােরর তৃতীয় সূ ানুযায়ী া  পযায়বৃি ক উপাে র সােথ িমলােল তা ৩৩৩  িদেনর 

কাছকািছ হয় এবং ক পেথর ব াসাধ হয় ০.৯৩ AU, যা পৃিথবী ও সূেযর দূরে র থেক ৭ শতাংশ কম। আর 

এভােবই বাহ েহর উপি িতেত যখন তারার অরীয় বেগর তারতম  ঘেট যা ডপলার ি য়ার জ  দয়। আর 

এখান থেকই ডপলার কে াে ািপর মাধ েম তারকার ভর, েহর ভর, েহর আবতনকাল, ক পেথর ব াসাধ 

এবং উৎেকি কতাও বর করা যায়। এে ে  উপবৃ াকার পেথর উৎেকি কতা ০.১৬ অথাৎ ক পথ ায় 

বৃ াকার। সুতরাং ডপলার কে াে ািপ বাহ েহর অি  িনধারেণ খুবই একিট পূণ এবং অিধক ব ব ত 

প িত। যখান থেক ায় সব ধরেনর অ া নিমকাল প ারািমটার বর করা স ব।  

এখন এই হিটর এবং তার ন িটর একিট বাংলা নাম িদেত হেব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাহ েহর নামকরেণর এই মহাযে  আপনােদর সবার আম ণ। 

 

এক নজের HD 148427 

এ  এক  স ম-উ লতার k-বণািলর (K0IV) উপদানব তারা (ব াসাধ সূেযর ৩.২২ 
ণ) যার ভর সূেযর ১.৪৫ ণ, পৃিথবী থেক ১৯৩ আেলাকবষ দূের অিফয়াকাস 

ম লীর িদেক অবি ত। এর স ী হ র ভর ০.৯৬ MJ (MJ = বৃহ িত েহর ভর), 
অধবৃহদাে র দূর  ০.৯৩ জ ািতিবদ ার একক, পযায়কাল ৩৩১.৫ িদন।  

 


