
প্রদর্ শনী : নভ োথিভেটোভে অত্যোধুথনক থিথিটোল প্রযুথিে মোধ্যভম ৫টি মহোকোর্ থিষেক প্রদর্ শনী দদখোভনো হে। প্রথত্টি 

প্ল্যোভনট দর্ো আলোদো আলোদো বিথর্ষ্ট্য থনভে বত্েী হভেভে। প্রথত্টি  প্ল্যোভনট দর্োই নতুন নতুন আথিষ্কোভেে ত্ভে  েপুে। ত্োই 

প্রথত্টি দর্ো দদখুন এিং আপনোে জ্ঞোন  োন্ডোেভক পথেপূর্ শ কভে মহোকোর্ আথিষ্কোভেে দনর্োে নতুন উভেিনোে দমভত্ উঠুন। 

থনভে ৫টি মহোকোর্ থিষেক প্রদর্ শনীে থকছু ত্ে দদেো হভলো। 

 
(ক) থমর্ন টু ব্লোক দহোল: মহোথিভেে সি শোথিক থিস্মেকে স্থোন ব্লোক দহোল দেখোন দিভক আভলো পে শন্ত দিথেভে আসভত্ 

পোভেনো। দরোনুি ও িোেউইন নোমক দুটি মহোকোর্েোভনে মোধ্যভম ব্লোক দহোল এিং থিিোে-৫৮১ নক্ষভেে  োেচুেোল ভ্রমভর্ে 

অনুভূথত্ থনভে বত্েী হভেভে ব্লোক দহোল থসভনমো। এই সোভেন্স থিকর্ন থিভে পোভিন ব্লোক দহোল সম্পথকশত্ এ পে শন্ত আথিষ্কৃত্ 

সকল ত্ে ও মোনুভষে িসিোস উপভেোগী িহ সন্ধোভন থিজ্ঞোনীভদে নতুন আথিষ্কোে । 

 
(খ) গুি নোইট গথিলকস: পৃথিিী একমোে প্রোভর্ে িসিোভসে উপভেোগী িহ। এইটি থন শে কভে সূে শ দিভক পৃথিিীে দুেভেে 

উপভে। প্রোভর্ে িসিোস উপভেোগী অঞ্চলভক িলো হে গথিলকস অঞ্চল। মহোথিভে কত্টি নক্ষভেে গথিলকস অঞ্চভল িহ 

আভে এিং দসখোভন প্রোভর্ে অথিে আভে থকনো এিং িসিোস উপভেোগী িহ সন্ধোভন নোসোে দটথলভকোভপে অথ েোন থনভে 

থনথম শত্ থিে গুি নোইট গথিলকস । 

 
(গ) িোথন শ টু দ্যো স্টোে: মহোকোভর্ে ত্োেোভদে িন্ম, মৃতুয এিং আিত্শনকোল এে থিিোথেত্ ির্ শনোসহ আমোভদে গ্যোলোথি 

থমথিওভেভত্ সূভে শে অিস্থোন ও সূে শভক দকন্দ্র কভে নেটি িভহে আিত্শভনে থিিোথেত্ ির্ শনো দদেো হভেভে এই থিভে।   

 
(ঘ) িন অি দ্যো দেস এি: মোনি িোত্ীে মহোকোভর্ে অপোে েহস্য আথিষ্কোভেে দনর্ো প্রোেীন থমসেীে স যত্ো দিভক িোনো 

েোে। ১৯৫৭ সোভল সোভিক দসোথ ভেত্ ইউথনেন স্পুত্থনক নোমক কৃথেম উপিহ উৎভক্ষপভনে পে দিভক মহোকোর্ যুভগে 

েোেো শুরু। নোসোে সিল েন্দ্র অথ েোন দিভক শুরু কভে বুি, শুর মঙ্গল িহ ও অন্যোন্য সকল সিল অথ েোনসহ মহোকোর্ 

দেস দস্টর্ন স্থোপভনে নোনো ত্ে থনভে থনথম শত্ থিে িন অি দ্যো দেস এি। 

 
(ঙ) থসম্ফথন অি দ্যো স্টোথে কোই: মহোকোর্ থিষভে প্রোেীন  োেত্ীে ও থমর্েীেভদে িোের্োসহ সূভে শে ৯টি িভহে থিিোথেত্ 

ির্ শনো এিং  ভেিোে-১ ও  ভেিোে-২ এে অথ েোভনে সোহোয্য থনভে থনথম শত্ মহোকোভর্ে থির্দ ত্ে থন শে থিে থসম্ফথন 

অি দ্যো স্টোথে কোই। 

 


