




সূর্যগ্রহণ প্রত্যক্ষ করতত্ বিজ্ঞান জাদঘুতরর 

আত াজন 

সিসিয়র কররিপরেন্ট | বাাংলা সিউজ ট ারয়সন্ট ট ার.কম 

 

 

সবসিন্ন আরয়াজি টররেরে সবজ্ঞাি ও প্রযুসি জাদঘুর 

ঢাকা: ২৬ সিরিম্বর, বৃহস্পসিবার আাংসিক সূর্যগ্রহণ পর্যতিক্ষণ করার বযাপক কমমিূসি হারি সিরয়রে সবজ্ঞাি ও 

প্রযুসি জাদঘুর। এ কাযমক্ররমর আওিায় ট সলরকাপ, িাাঁবু, প্ল্যারির াসরয়াম বিারিা হরে। এোড়া সবরিষ ধররির 

টিালার স ল্টার সদরয় িূযমগ্রহণ িরািসর প্রিযক্ষ করার আরয়াজিও করা হরয়রে। 

এ প্রিরে জািীয় সবজ্ঞাি ও প্রযুসি জাদঘুররর মহাপসরিালক টমাহাম্মাদ মুিীর টিৌধুরী বাাংলাসিউজরক বরলি, 

সবজ্ঞাি জাদঘুর িবরির োরদ স্থাপি করা হরয়রে যিুরাষ্ট্র টেরক িম্প্রসি আমদাসি করা িসিিালী দটুি টিালার 

ট সলরকাপ। 

 

https://m.banglanews24.com/national/news/bd/761273.details
https://m.banglanews24.com/national/news/bd/761273.details
https://www.banglanews24.com/climate-nature/news/bd/761222.details


সিক্ষােীিহ িবমস্তররর জিিাধাররণর জিয সবজ্ঞাি জাদঘুর িবরির োরদর ৩০ হাজার বর্ম ু  এলাকাজরুড় এ 

প্রদিমি িুসবধা উন্মুি োকরব। 

সিসি বরলি, টিারের জিয পযমাপ্ত িুরক্ষা সিরয় ৩ ঘণ্টা ৪ সমসি বযাপী স্থায়ী এ িূযমগ্রহণ প্রিযক্ষ করা যারব। িরব 

১০ া ২৮ সমসির  হরব িরবমাচ্চ (৪০ িিাাংি) গ্রহণ। সকন্তু পূণম িূযমগ্রহণ টদো যারব ইরদারিসিয়া, শ্রীলাংকা, সিোপুর 

এবাং িাররির দসক্ষণাাংরি। সবজ্ঞাি জাদঘুর সবজ্ঞাি িম্মি পদ্ধসিরি িূযমগ্রহণ প্রিযক্ষ করার বযবস্থা সিরয়রে। িাই 
জিিাধারণরক এটি প্রিযক্ষ করার আমন্ত্রণ জািাসে। 

 

বাাংলারদি িময়: ১৯০২ ঘণ্টা, সিরিম্বর ২৪, ২০১৯ 

এিএমএরক/টজিএি 

 



বিজ্ঞান ও প্রযুবি সংিাদ 

 

বৃহস্পতিবার সকালে বেয়গ্রাস সূর্যগ্রহণ 

বনজস্ব প্রবিবিক, ঢাকা 
২৫ বিবসম্বর ২০১৯, ০৯:২২  

আপবিট: ২৫ বিবসম্বর ২০১৯, ০৯:২৫ 

বপ্রন্ট সংস্করণ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

গ্রহবণর সময় সূযযবক রিাি আংটির মবিা দদখাবি। রয়টাসয ফাইল ছবিিছবরর দেষ সূযযগ্রহণ হবি যাবে 

আগামীকাল িৃহস্পবিিার সকাবল। এটি হবি িলয়গ্রাস সযূযগ্রহণ। 

বিজ্ঞানীরা এর নাম বদবয়বছন ‘বরং অি ফায়ার’। গ্রহবণর সময় সূযযবক রিাি আংটির মবিা দদখাবি। 

আিহাওয়া অবিদপ্তর িলবছ, আকাে পবরষ্কার থাকবল কাল সকাবল িাংলাবদে দথবক িলয়গ্রাস সূযযগ্রহণ আংবেক 

দদখা যাবি। এটি শুরু হবি সকাল সাবে আটটায়। 

িবি দকন্দ্রীয় গ্রহণ শুরু হবি ৯ টা ৩৬ বমবনবট। এ সময় চাাঁদ সূবযযর সামবন এবস িীবর িীবর দঢবক দফলবি। 

এই আংবেক সূযযগ্রহণ পযযবিক্ষণ করবি কযাবের আবয়াজন কবরবছ আগারগাাঁওবয়র জািীয় বিজ্ঞান ও প্রযবুি 

জাদঘুর কিৃয পক্ষ। 

https://www.prothomalo.com/technology
javascript:
javascript:


জািীয় বিজ্ঞান ও প্রযবুি জাদঘুর কিৃয পক্ষ জাবনবয়বছ, িৃহস্পবিিার সকাল আটটা দথবকই জাদঘুবরর ছাবদ দইুটি 

কবরানাবিা দসালার দটবলবস্কাপ বদবয় আংবেক সূযযগ্রহণ দদখার িযিস্থা থাকবি। 

পাোপাবে থাকবি সূযযগ্রহণ বিষবয় বিবেষজ্ঞবদর আবলাচনা। 

 












