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নত3 ন গেবষনা অনুযায়ী এক; <কা= ফ? বা @রচ3 Bিত বাংলােদশ, ভারেতর পূবIাJল এবং মায়ানমােরর 
একাংেশ <লয়Lারী ভ3 িমকেMর সৃP করেত পাের। 

গেবষনায় পাওয়া যায়, এই TU ফ?; নদীর চেরর কেয়ক িকেলািমটার িনেচ অবিWত এবং পৃিথবীর 
সবেচেয় ঘনবZল অJল;েত ৮.২ \থেক ৯.০ মা)ার ভ3 িমকM সৃP করেত পাের। এবং \যেহত3  গেবষকগণ 
এই বBবWা; সাPিতক সমেয় আিবbার কেরেছন তাই তঁারা এখেনা অনুমান করেত পারেছন না কেব 
নাগাদ এধরেনর এক; ভ3 িমকM আঘাত হানেব। কলিgয়া িবhিবদBালেয়র লBামi-\ডাহা;I  ধিরি) 
পযIেবkনাগােরর ভ3 -পদাথIিবদ এবং এই গেবষণার একজন সহ-গেবষক মাইেকল \lকলার এ <সেm 
বেলন “আমরা এখেনা জািননা িদন; িক আগামীকাল নািক ৫০০ বছর পেরর \কােনা এক সময়।” 



বাংলােদশ, ভারত ও মায়ানমােরর ভ3 গভI W এক; অবনমন অJল যা \থেক ৮.২ \থেক ৯.০ মা)ার 
এক; ভ3 িমকM হেত পাের। লাল \রখা িদেয় সoাবB িবচ3 Bিতর এলাকা; িনেদI শ করা হেp। িনেরট \রখা 
িদেয় অেপkাকq ত অিধক সoাবB অJল \বাঝােনা হেp। উJল শZের আেলাকময় অJলTেলা 
ঘনবসিতপূণI এলাকার ইিmত বহন করেছ।  

লুিকেয় থাকা িবচ: Bিত Cরখা: িনচ3  ও জলাবu ভ3 িমর বাংলােদেশ <মv গmা ও wxপুে)র িমলেন yতির 
হেয়েছ পৃিথবীর সবেচেয় বড় ব-!ীপ; এবং \শষেমশ পিতত হেয়েছ বেmাপসাগের। <িতবছর এদু; <কা= 
নদীর <বাহ এই অJেল িবপুল পিরমান পিল সJয় কের। এই পিলমা;র @র এই অJেলর ভ3 -<কq িতেক 



ঝাপসা কের \দয় এবং তাই এর ভ3 <কq িত \বাঝা দুঃসাধB হেয় দঁাড়ায়। তেব সাPিতক সমেয় গেবষকগণ 
জানেত \পেরেছন এই পিলর @েরর িনেচ \টকেটািনক \|টTেলা সংঘেষI িলU হেp। 

ভ3 পৃে}র গভীের \|টTেলার মেধB িক ঘটেছ তা জানার জনB \lকলার ও তঁার সহকমী~ বq � বাংলােদেশর 
ঢাকা িবhিবদBালেয়র গেবষকেদর সােথ িনেয় বাংলােদেশর িবিভ� Wােন ২০০৩ \থেক ২০১৪ সাল নাগাদ 
অতB� সংেবদনশীল িজিপএস সর�াম Wাপন কেরেছন। এTেলা হেত <াU তেথBর সােথ ভারত এবং 
িময়ানমার হেত <াU \|েটর তথB একীভ3 ত কের গেবষকগণ এই অJেলর িবচ3 Bিত \রখার সMনূI মানিচ) 
yতির কেরেছন। 

\lকলােরর \দওয়া তথB অনুযায়ী, িজিপএসএর এই \নটওয়ােকI র মাধBেম উ�;ত হেয়েছ, বাংলােদশ, 
ভারত এবং মায়ানমােরর অংশিবেশষ িনেয় গ�ত অংেশ মা;র অেনক গভীের এক; \|ট আেরক; 
\|েটর নীেচ ঢ3 েক যােp । (এই \|টদু; যথাসoব ভারতীয় \|ট এবং ইউেরশীয় িকংবা মতা�ের বামIা 
অণুে|ট।) 

এই চ3 Bিতর উপেরর �রTেলােত \|টTেলা এেক অপেরর সােথ আটেক িগেয় <বল টান-টান অবWা yতির 
করেছ যা চাপ সইেত না \পের িবদীণI হেয় \গেল ভয়াবহ ভ3 িমকM yতির করেব। এই টােনর তথB \থেক 
গেবষকদল অনুমান কেরন এই চ3 Bিতেত ৮.২ \থেক ৯.০ মা)ার অিত<লয়Lারী ভ3 িমকM ঘেট \যেত 
পাের। 

অিতিবপদসংক: ল এলাকা: যিদও ৮ বা তার \চেয় \বশী মা)ার ভ3 িমকM সম� পৃিথবীেত <ভ3 ত kয়-
kিত সাধন করেত পাের তথািপ িবেশষ কের এই অJল; অিতমা)ায় িবপদসংক3 ল। গেবষকগণ িহেসব 
কের \দেখেছন এই িবচ3 Bিতর ১০০ িকেলািমটােরর মেধB <ায় ১৪ \কা; মানুেষর বাস যার মেধB ১ \কা; ৭০ 
লাখ জনসংখBার \মগািস; ঢাকাও অ�ভ3 I �। \দশ; ইিতমেধBই দুবIল অবকাঠােমা িনেয় দুদI শা�W। 

\lকলার বেলন, “আিম \দখেত \পেয়িছ ঢাকায় িবশতলা ভবন িনমIােনর জনB বাল ুসরােনা হেp। যিদ 
একটা ভ3 িমকM হেয় যায় তাহেল এই ভবনTেলা তৎkণাৎ পেড় যােব। ভবন �সই �ধ3  এই অJেলর বড় 
সমসBা নয়। এই অJল; অিতঘনবসিতপূণI তাই ভ3 িমকM হেল \বঁেচ যাওয়া মানুষTেলােক উuার করাও 
ক�সাধB হেয় দঁাড়ােব।” 

িতিন বেলন, “এইমূZেতI ও ঢাকার রা@াTেলা যানবাহেন গাদাগািদ হেয় আেছ। সাধারণ এক; িদেন 
ঢাকায় মু�ভােব \ঘারাঘ3 ির করা অসoব কাজ। যিদ রা@াTেলা নুিড়-পাথের �পীকq ত হেয় যায় তাহেল 
)াণ এবং উuার সর�াম িবিভ� দুগIত এলাকায় \প��ছােনার \কােনা সুেযাগই থাকেব না।“ 

তেব ভ3 িমকM; সহসাই আঘাত হানেব িকনা \সই িবষেয় িবেশষ& দল; এখনই িকছ3  বলেত পারেছ না। 
তেব িবেশষ&েদর কােছ সাkB<মাণ আেছ \য এই এলাকায় ১৭৬২ সােল এক; তীw আেলাড়ন 
হেয়িছেলা যার ফেল বাংলােদশ ও িময়ানমােরর এক; বড় নদীর গিতপথ আমূল বদেল িগেয়িছেলা। এর 
বাইের অনBসব আলামত িবপুল পিল@েরর িনেচ চাপা পেড় \গেছ এবং ঐিতহািসক তথBও সহজ<াপB নয় 
যা \থেক িবেশষ&রা ব3ঝেত পারেবন কত ঘন ঘন এখােন ভ3 িমকM আঘাত হােন। 



\lকলার বেলন, এই অJেলর \দশTেলা সমসামিয়ক সমসBা \যমন: জmী হামলা, জলবায়3 র পিরবতI ন, 
দাির� সমসBা, দুনী~ িত এসব সামাল িদেতই বB@ তাই ভ3 িমকেMর মেতা বBয়বZল এবং অিনি�ত 
সমসBায় \মাকােবলায় <েয়াজনীয় পদেkপ িনেত নীিত-িনধIারকেদর জনB দুঃbর হেয় দঁাড়ায়। এই 
অJেলর ঝ3 ঁ িক; আেরা ভােলাভােব অনুধাবন করার জনB গেবষকগণ এই িবচ3 Bিতেরখার আেরা অনুপু� 
মানিচ) yতিরর \চ�া করেছন এবং এই অJেলর সুনািমর তথB আেরা িব@ািরতভােব পাওয়ার \চ�া 
করেছন \যন ভ3 িমকেMর ঝ3 ঁ িক আেরা িব@িরতভােব \বাধগমB হয় এবং \সই অনুযায়ী বBবWা \নওয়া যায়। 
[Live Science অবলgেন] 

	


