শতাব্দীর
সবেচেয়
চন্দ্রগ্রহণ আজ

দীর্ঘতম

কমলকন্ঠ েডস্ক ।।
বর্তমান শতাব্দীর সবেচেয় দীর্ঘতম আংিশক চন্দ্রগ্রহণ হেত যাচ্েছ
আজ। গত ৫৮০ বছেরর মধ্েয এেতা দীর্ঘ সমেয়র জন্য চন্দ্রগ্রহণ আর
হয়িন।
সূর্য, পৃিথবী এবং চাঁদ যখন একই সরলেরখায় চেল আেস তখনই
চন্দ্রগ্রহণ হয়। সূর্য এবং চাঁেদর মাঝখােন পৃিথবী চেল আেস। তখন
সূর্েযর আেলা পৃিথবীেত বাধাপ্রাপ্ত হেয় চাঁেদর উপের পড়েত পাের
না।
চাঁদ েযেহতু সূর্েযর আেলায় আেলািকত, েসজন্য সূর্েযর আেলা পৃিথবীর
দ্বারা আটেক েগেল চন্দ্রগ্রহণ হয়। চন্দ্রগ্রহেণর সময় আমরা চাঁেদর
িপেঠ পৃিথবীর ছায়া েদিখ। তেব চন্দ্রগ্রহেণর সময় চাঁদ পুেরাপুির
অন্ধকার হেয় যায় না । পৃিথবীর বায়ুমণ্ডল েভদ কের িকছুটা আেলা
চাঁেদর উপর পেড়। তখন অেনকটা লালেচ আকার ধারণ কের।
এবােরর চন্দ্রগ্রহেণর সময় চাঁেদর প্রায় ৯৭ শতাংশ পৃিথবীর ছায়া
দ্বারা েঢেক যােব বেল িবজ্ঞানীরা জািনেয়েছন।

১০০ বছেরর দীর্ঘতম এই চন্দ্রগ্রহণিট েদখা যােব বাংলােদশ েথেকও।
আজ পৃিথবী চেল আসেব সূর্য ও চাঁেদর মাঝখােন। পৃিথবীর ছায়া চাঁেদর
ওপের পড়ায় শুরু হেব গ্রহণ।
এই চন্দ্রগ্রহণ প্রায় সােড় িতন ঘণ্টা পর্যন্ত স্থায়ী হেব বেল
জানা েগেছ। যিদও এিট পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ নয়। এই গ্রহেণ ঢাকা
পড়েব চাঁেদর ৯৭ শতাংশ।
টাইম েজােনর িহসাব অনুযায়ী, মহাজাগিতক এই দৃশ্য উত্তর আেমিরকা,
দক্িষণ আেমিরকা, পূর্ব এিশয়া, অস্ট্েরিলয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয়
অঞ্চল এবং উত্তর-পূর্ব ভারেতর একাংশ েথেকও েদখা যােব।
এই চন্দ্রগ্রহণ চলেব িতন ঘণ্টা ২৮ িমিনট ২৩ েসেকন্ড। ২০০১ েথেক
২১০০ এই ১০০ বছের এটাই হেত চেলেছ এই শতাব্দীর দীর্ঘতম
চন্দ্রগ্রহণ। এই ১০০ বছের েমাট ২২৮িট চন্দ্রগ্রহণ েদখা যােব।
এর মধ্েয অেনক ক্েষত্েরই এক মােসর মধ্েয দুিট কেরও চন্দ্রগ্রহণ
হেব। তেব দীর্ঘতম চন্দ্রগ্রহেণর েদখা িমলেব আজ।
মূল চন্দ্রগ্রহণ শুরু হেব বাংলােদশ সময় েবলা ১টা ১৯ িমিনেট। চলেব
িতন ঘণ্টা ২৮ িমিনট ২৪ েসেকন্ড। এরপর িপনামব্রাল চন্দ্রগ্রহেণর
সময় তা বাংলােদশ েথেক েদখা যােব।
গ্রহেণর এ পর্যােয় পৃিথবীর প্রচ্ছায়ায় না েথেক উপচ্ছায়ায় থােক
চাঁদ। আর মূল গ্রহেণর মেতা চমকপ্রদও নয়। তবুও আজ িবেকল েসায়া
৫টার িদেক চাঁেদ েচাখ রাখেত পােরন।
বাংলােদশ

আবহাওয়া

অিধদপ্তেরর

এক

সংবাদ

িবজ্ঞপ্িতেত

জানােনা

হেয়েছ, আকাশ যিদ পিরষ্কার থােক তাহেল আংিশক গ্রহেণর েশষ িদেক
েদখা যােব বাংলােদশ েথেক।
ঢাকায় িবেকল ৫টা ১৩ িমিনট, ময়মনিসংেহ ৫টা ১১ িমিনট, চট্টগ্রােম
৫টা ১০ িমিনট, িসেলেট ৫টা ৫ িমিনট, খুলনায় ৫টা ১৮ িমিনট, বিরশােল
৫টা ১৫ িমিনট, রাজশাহীেত ৫টা ১৯ িমিনট এবং রংপুের ৫টা ১৪ িমিনট
েথেক চন্দ্রগ্রহণ েদখা যােব বেল জানােনা হয়।
চন্দ্রগ্রহণ চলাকােল চাঁেদর ৯৭ অংশ লাল হেয় থাকেব েযিট ‘ব্লাড
মুন’ নােমও পিরিচত। চন্দ্রগ্রহণ সবেচেয় ভােলাভােব দৃষ্িটেগাচর
হেব উত্তর আেমিরকায়। েসখানকার ৫০িট প্রেদশ ও েমক্িসেকা েথেক
গ্রহেণর প্রিতিট মুহূর্েতর সাক্ষী থাকেত পারেবন মহাকাশপ্েরমীরা।

তেব পৃিথবীর সব জায়গা েথেক এই চন্দ্রগ্রহণ েদখা যােব না। তেব
ইন্টারেনেট েদখা যােব এই গ্রহণ।

