
বফজ্ঞান ধাযাফাবক- রুরী রযখায রক্ষ্যে  

‚ুস্থায়ী উন্নয়ন‛  

ফব – ১২ 

যচনা – াআন্স কবভউবনক্ষ্কটয রপাযাভ এয ক্ষ্য বক্ষ্ফন্দ ুার 

চবযত্র – 

ফাদাভ ওয়ারা, ফনু্ধ ১, ফনু্ধ ২, ফান্ধফী ১, ফান্ধফী ২, প্রধান বযক, বভঃ ার,  ঙ্কয- বফজ্ঞান 
অক্ষ্ন্দারন কভী, সু্কর ছাত্র, ছাত্রী ,বযবচত নাযী কন্ঠ-প্রধান ববযকা , বফদেুৎ- সু্কর ছাত্র,  

বফদেুক্ষ্তয ফাফা- বফদেুৎ দপ্তক্ষ্যয আবিবনয়ায ও সু্কর রক্ষ্েটাবয ।    

এআ ক্ষ্ফব ররাতাযা প্রচবরত বিয উৎাদন ও ফেফায ফৃবি, বি ংযযণ ম্পক্ষ্কব  জানক্ষ্ত 
াযক্ষ্ফ।  

ফব- ১ 

[স্থান- একটি াকব  , ভয়- ক্ষ্ন্ধে রফরা, বযক্ষ্ফ- অক্ষ্রা অঁধাযী বযক্ষ্ফ, বফববন্ন ভানুক্ষ্লয 
অনাক্ষ্গানা । চায জন ফনু্ধ-ফান্ধফীয অড্ডা ]   

ফাদাভ ওয়ারা – এআ ফাদাভ, ফাদাভ বাজা…..   ফাদাভ  চাআ , ফাদাভ বাজা …… 

ফনু্ধ ১- এআ রতাযা ফাদাভ খাবফ?  

ফনু্ধ ১- ও ফাদাভ ওয়ারা ফাদাভ বাজা কত কক্ষ্য?  

ফাদাভ ওয়ারা – ১২ টাকা দাদা। ১০০গ্রাভ ১২ টাকা । খুফ বাক্ষ্রা ফাদাভ দাদা।  

ফান্ধফী ১ – কআ রদবখ , অনায ফাদাক্ষ্ভয ঝুবিটা রদবখ? 

ফাদাভ ওয়ারা -  এআ রদখুন বদবদ, অভায ফাবিক্ষ্ত বাজা ফাদাভ বদবদ, টাটকা খাস্তা ফাদাভ।  

ফনু্ধ ২ – এআ রন রতা , ক্ষ্তা বক রদখবছ । 

ফান্ধফী ২- োঁ োঁ রন রন , ফাদাভ ওয়ারা বদন রতা ১০০ গ্রাভ কক্ষ্য ২ জায়গায় । ক্ষ্ে বফট 
রফনও রদক্ষ্ফন ।   

ফাদাভ ওয়ারা- ( দআু জায়গায় ওজন কযক্ষ্ছন .........    দাবি াল্লায অওয়াজ )  

ফনু্ধ ১- অজক্ষ্কয াযা বদনটা বক গযভআ না রগর,   কক্ষ্য়কবদন ধক্ষ্য একদভ ঝি ফৃবি 
রনআ,তক্ষ্ফ এআ ক্ষ্ন্ধে রফরা এআ াক্ষ্কব   এক্ষ্র প্রাণটা জবুিক্ষ্য় মাআ , তাআ না ফর।  

ফান্ধফী ১- োঁ একদভ ঠিক ফক্ষ্রবছ , অবভ রতা াযাবদন ক্ষ্যায় থাবক এআ ভয়টায জনে 
।  



ফাদাভ ওয়ারা- এআ বনন বদবদ , বফট রফন রবতক্ষ্য অক্ষ্ছ।  

ফনু্ধ ১- োঁ, বদন। এআ রন রতাযা ধয রতা । অবভ টাকাটা বদআ।  

ফাদাভ ওয়ারা- (টাকাটা বনক্ষ্য়) এআ ফাদাভ ...... ফাদাভ বাজা......... , টাটকা খাস্তা ফাদাভ 
বাজা, টাআভ া......... , ফা... দা...  ভ... (ফরক্ষ্ত ফরক্ষ্ত ফাদাভ ওয়ারায প্রস্থান)  

ফনু্ধ ১- এআ রতাযা রকউ ফাদাক্ষ্ভয রখাা াক্ষ্কব য রমখাক্ষ্ন রখাক্ষ্ন রপরবফ না। অবভ একটা 
খাবর োক্ষ্কট বনক্ষ্য়বছ, এখাক্ষ্ন যাখ।  

ফান্ধফী১ – োঁ তুআ খুফ বার কক্ষ্যবছ। এটুকু ক্ষ্চতনতা অভাক্ষ্দয থাকাআ দযকায। এয রথক্ষ্ক 
শুধু বযক্ষ্ফআ বযচ্ছন্ন যাখা মাক্ষ্ফ না াক্ষ্থ াক্ষ্থ এয রথক্ষ্ক বিও রক্ষ্ত াবয।  

ফনু্ধ ২- র বক রয , অফজব না রথক্ষ্কও বি াওয়া মায় নাবক?  

ফান্ধফী ১- োঁ  রয কোফরা কান্ত তুআ এটাও জাবন না? তক্ষ্ফ র বনক্ষ্য় ক্ষ্নক কথা ফরায 
অক্ষ্ছ।  

ফনু্ধ ১- োঁ , র বনক্ষ্য় অক্ষ্যকবদন অক্ষ্রাচনা কযা মাক্ষ্ফ এখন ফাদাভ খাবচ্ছ ফাদাভ খা।  

ফনু্ধ২- অজক্ষ্ক াক্ষ্কব য রাআটগুক্ষ্রা একটু নতুন যকক্ষ্ভয ভক্ষ্ন ক্ষ্চ্ছ না? ওআ বদকটা রদখ নতুন 
রাআট রাবগক্ষ্য়ক্ষ্ছ ভক্ষ্ন ক্ষ্চ্ছ ?  

ফান্ধফী ১- োঁ , রতাযা জাবন না, এখাক্ষ্ন রারায রাআট রাগাক্ষ্না ক্ষ্য়ক্ষ্ছ । 

ফান্ধফী ২- রারায রাআট , তাআ রতা , রখয়ার কবযবন। তায ভাক্ষ্ন রৌয বি বদক্ষ্য়...... 

ফনু্ধ ১- জাবন অভায বাআ রৌয বফদেুৎ এয ফেফায বনক্ষ্য় একটা রপ্রাক্ষ্জক্ট কযক্ষ্ছ । ওক্ষ্দয 
সু্কক্ষ্র জাতীয় বশু বফজ্ঞান কংক্ষ্গ্র এ ং গ্রন কযক্ষ্ফ বাফক্ষ্ছ।  

ফান্ধফী ১- বক বাক্ষ্ফ কযক্ষ্ফ? 

ফনু্ধ ১- -রতা ঠিক কক্ষ্য অবভও জাবন না। বাআ সু্কক্ষ্রয দাদাক্ষ্দয কাক্ষ্ছ শুক্ষ্নক্ষ্ছ। তক্ষ্ফ ও 
ফরবছর কক্ষ্য়কবদন য ওক্ষ্দয সু্কক্ষ্র এআ বনক্ষ্য় একটা অক্ষ্রাচনা ক্ষ্ফ। তখন বফস্তাবযত বাক্ষ্ফ 
জানক্ষ্ত াযক্ষ্ফ । অবভও তখন না য় রজক্ষ্ন রতাক্ষ্দয ফরক্ষ্ফা ।  

ফান্ধফী ২- ফাদাভ গুক্ষ্রা রফ বাক্ষ্রাআ ফর । প্রক্ষ্তেকটাক্ষ্তআ বার দানায ফাদাভ অক্ষ্ছ, নি 
ফাদাভ রনআ ফরক্ষ্রআ চক্ষ্র ।  

ফান্ধফী ২- োঁ, তুআ ফাদাভ খাবফ, না ফাদাক্ষ্ভয বফক্ষ্েলণ কযবফ, কত কোরবয বি াওয়া মাক্ষ্ফ 
এফায বাফ কক্ষ্য ফর , রল ক্ষ্য় মাক্ষ্ফ তখন ফবর না রমন ?   

নে ফনু্ধযা ফাআ রক্ষ্ উঠক্ষ্রা ।  

ফনু্ধ ২- অকা টা কাক্ষ্রা ক্ষ্চ্ছ ... ভক্ষ্ন ক্ষ্চ্ছ না ? তাযা গুক্ষ্রা ফ রভক্ষ্ঘ রঢক্ষ্ক মাক্ষ্চ্ছ না?  

ফনু্ধ ১- োঁ ঝি অক্ষ্ফ ভক্ষ্ন ক্ষ্চ্ছ । অয ফা মাক্ষ্ফ না । 



ফান্ধফী ১- োঁ, চর চর , অজক্ষ্ক অয ফক্ষ্ত ক্ষ্ফ না।  

ফান্ধফী ২- দািা , অবভ রঠাঙা গুক্ষ্রা ডাস্টবফন এ রপক্ষ্র অব।   

 

######      মন্ত্র েীত এয ফেফায   ######## 

ফব- ২  

[স্থান-বফদোরক্ষ্য়য র ঘয, ভয়- বফদোরয় চরা কারীন , বযক্ষ্ফ- ছাত্র-ছাত্রীক্ষ্দয বনক্ষ্জক্ষ্দয 
ভক্ষ্ধে কক্ষ্থাকথন এয অওয়াজ ও অরচনা বায প্রস্তুবত, এভন ভয় প্রধান বযক্ষ্কয প্রক্ষ্ফ ]     

প্রধান বযক- এআ ছাত্র-ছাত্রীযা  রতাভযা ফাআ চু কক্ষ্য ফক্ষ্া।   

অভায রস্দক্ষ্য ছাত্র- ছাত্রী , অজক্ষ্ক একটি বফক্ষ্ল বফজ্ঞান ভরূক প্রকল্প কভবূচী  ‚জাতীয় বশু 
বফজ্ঞান কংক্ষ্গ্র‛ এয বফলক্ষ্য় অক্ষ্রাচনা ক্ষ্ফ। এজনে রজরা  ভনয়কাযী ংস্থা রগাযাফাজায ীদ 
যুবদযাভ াঠাগায রথক্ষ্ক রজরা রকাযবডক্ষ্নটয বভঃ ার ও বফক্ষ্লজ্ঞ ফিা বাক্ষ্ফ ঙ্কয 
ভজভুদায এক্ষ্ক্ষ্ছন ,  অবভ প্রথক্ষ্ভআ তাঁক্ষ্দয অভায বফদোরক্ষ্য়য য রথক্ষ্ক ববনন্দন জানাআ ও 
বভঃ ার রক অক্ষ্রাচনা শুরু কযায অনুযধ কযবছ।ক্ষ্তাভযা ফাআ ভন বদক্ষ্য় শুনক্ষ্ফ ও 
অক্ষ্রাচনাক্ষ্ত বেয় বাক্ষ্ফ ং গ্রণ কযক্ষ্ফ।    

######      মন্ত্র েীত এয ফেফায   ########     

 বভঃ ার- প্রথক্ষ্ভআ অবভ বফদোরয় কতৃয তথা প্রধান বযক ভায়ক্ষ্ক অভাক্ষ্দয এখাক্ষ্ন 
ফরায ুক্ষ্মাগ কক্ষ্য রদওয়ায জনে কৃতজ্ঞতা জানাআ এফং কর ছাত্র-ছাত্রীক্ষ্দয শুক্ষ্বচ্ছা জানাআ।  

বশু বফজ্ঞান কংক্ষ্গ্র র বশুক্ষ্দয বফজ্ঞান ভনস্কতা গক্ষ্ি রতারায একটি প্রক্ষ্চিা মায ভূর 
উক্ষ্দোগতা ক্ষ্চ্ছ বাযত যকাক্ষ্যয বফজ্ঞান ও প্রমবুি বফবাগ  এফং নোনার কাউবন্সর পয 
াক্ষ্য়ন্স এন্ড রটকক্ষ্নারবজ কবভউবনক্ষ্কন ।ভুববদাফাদ রজরায় রগাযাফাজায ীদ যুবদযাভ াঠাগায 
ও অভাক্ষ্দয যাক্ষ্জে াআন্স কবভউবনক্ষ্কটয রপাযাভ এয ভনয়কাযী ংস্থা বাক্ষ্ফ কাজ কক্ষ্য। 
এক্ষ্ত ১০-১৭ ফছক্ষ্যয ফয়ক্ষ্য রছক্ষ্রক্ষ্ভক্ষ্য়যা নগ্রন কযক্ষ্ত াক্ষ্য এফং একটি  

বফলয়ক্ষ্ক রকন্দ্র কক্ষ্য তাক্ষ্দয প্রকল্প রকাক্ষ্না উৎাী বযক-ববযকা, রেচ্ছাক্ষ্ফী বফজ্ঞান কভী ফা 
বববাফক এয তত্ত্বাফধাক্ষ্ন ততযী কক্ষ্য। রজরা রথক্ষ্ক বনফবাবচত প্রকল্পগুবর যাজে ও জাতীয় মবাক্ষ্য় 
নগ্রন কক্ষ্য।  এফাক্ষ্যয বফলয় – ‚ুস্থায়ী উন্নয়ক্ষ্নয জনে বফজ্ঞান , প্রমুবি ও বৃিীর 
বাফনা‛ । বফক্ষ্ল চাবদা ম্পন্ন বশুযাও নগ্রন কযক্ষ্ত াক্ষ্য। রতাভযা রতাভাক্ষ্দয বফদোরয়, 
ফাস্থান ফা বযক্ষ্ফক্ষ্ প্রবতবনয়ত ঘক্ষ্ট মাওয়া াভাবজক, থবননবতক , জনোস্থে  ফা বযক্ষ্ফ 
ংোন্ত ভোক্ষ্ক তফজ্ঞাবনক িবতক্ষ্ত বচনবত কক্ষ্য ভাধাক্ষ্নয রচিা কযক্ষ্ফ। মা অভাক্ষ্দয ও 
অভাক্ষ্দয বযক্ষ্ফক্ষ্য সু্থায়ী উন্নয়ন ঘটাক্ষ্ফ। এফাাক্ষ্য রতাভাক্ষ্দয  অক্ষ্যা তথে ঙ্কযফাফ ুরদক্ষ্ফন। 
অবভ তাঁক্ষ্ক অক্ষ্রাচনা শুরু কযায অনুযধ কযবছ।   

ঙ্কয – অচ্ছা রতাভযা এতযন  অভাক্ষ্দয রজরায জাতীয় বশু বফজ্ঞান কংক্ষ্গ্র এয রজরা 
রকাযবডক্ষ্নটয বভঃ ার এয কাক্ষ্ছ শুনক্ষ্র  বশু বফজ্ঞান কংক্ষ্গ্র এয ভূর বাফনা, ংগ্রণ 



এয বনয়ভাফরী ও এ ফছয এয ভুর বফলয় ‚ুস্থায়ী উন্নয়ক্ষ্নয জনে বফজ্ঞান , প্রমুবি ও ৃবিীর 
বাফনা‛ ম্পক্ষ্কব   । অবভ রতাভাক্ষ্দয সু্থায়ী উন্নয়ক্ষ্ন প্রচবরত বি বনক্ষ্য় বকছু তথে তুক্ষ্র ধযবছ 
।   

অছা রতাভযা ফরক্ষ্ত াযক্ষ্ফ  প্রচবরত বি  ফরক্ষ্ত অভযা বক ফুবঝ?  

ছাত্র- োঁ  োয, প্রচবরত বি ছািা অভযা অয রমখান রথক্ষ্ক বি াআ রমভন রৌযবি , 
ফায়ু বি আতোবদ ।  

ঙ্কয-  োঁ একদভ ঠিকআ ফক্ষ্রছ, অভাক্ষ্দয এখন বফদেুৎ বি ছািা উন্নকু্ষ্নয কথা বাফক্ষ্তআ 
াবয না এফং এয ফেফায প্রবতবনয়ত রফক্ষ্িআ চক্ষ্রক্ষ্ছ । বফক্ষ্ে অভাক্ষ্দয রদ এখন ঞ্চভ স্থাক্ষ্ন 
যক্ষ্য়ক্ষ্ছ বফদেুৎ বি উৎাদক্ষ্ন। ২০১৬ াক্ষ্র অভাক্ষ্দয রদ ৩০৪ বগজাওয়াট বফদেুত উৎাদন 
কক্ষ্যক্ষ্ছ। রতাভযা জাক্ষ্না ওয়াট র বফদেুৎ বযভাক্ষ্য একক । অয রতাভযা বক ফরক্ষ্ত াযক্ষ্ফ 
এআ বফদেুৎ বি প্রধানত অভযা বকবাক্ষ্ফ াআ?   

ছাত্র- ো োয , প্রধানত কয়রা বুিক্ষ্য় এআ বি ততবয য়। এছািা বফববন্ন খবনজ ততর 
ুবিক্ষ্য়ও অভযা এআ বি রক্ষ্ত াবয।  

ঙ্কয – ব্বা , রতাভযা ফআ জান রদখবছ, প্রক্ষ্তেকবদন অভযা রম বফদেুৎ ফেফায কবয তা রযে 
রযে টন কয়রা ুবিক্ষ্য় উৎাবদত কযা য় । অয বফদেুৎ উৎন্ন ওয়ায ক্ষ্ে ক্ষ্ে বফুর 
বযভান কাফবন ফাতাক্ষ্ ছবিক্ষ্য় ক্ষ্ি ।াক্ষ্থ াক্ষ্থ নানাধযক্ষ্নয গ্রীন াউ গোক্ষ্য বযভানও  
ফৃবি ায়। প্রক্ষ্য়াজন ক্ষ্ি প্রচুয বযভাক্ষ্ন জর, অয খবন রথক্ষ্ক বফদেুৎ উৎাদন রকক্ষ্ন্দ্র কয়রা 
অনক্ষ্তও প্রচুয খবনজ রতর  রমভন রট্রর , বডক্ষ্জর আতোবদয প্রক্ষ্য়াজন য়। ক্ষ্ফবাবয বফদেুৎ 
উৎাদক্ষ্নয ক্ষ্ে ক্ষ্ে অভযা বযক্ষ্ফক্ষ্য প্রচুয দলূণ ঘটাবচ্ছ ।  রমভন এয পক্ষ্র নানা ধযক্ষ্নয 
বফলাি গ্রীন াউ গো বযক্ষ্ফক্ষ্ক দবুলত কক্ষ্য রপরক্ষ্ছ। বফক্ষ্ল কক্ষ্য এক্ষ্দয ভক্ষ্ধে কাফবন 
ভক্ষ্নাক্সাআড ( বও) , কাফবন ডাআ ক্সাআড ( বওটু) , ারপায ডাআ ক্সাআড ( এওটু) , 
ক্লয ফু্লয কাফবন (ব এপ ব) আতোবদয নাভ উক্ষ্ল্লখ কযা রমক্ষ্ত াক্ষ্য।  

ছাত্রী- ওক্ষ্য ব্বাব্বা, তাক্ষ্র োবড রযন এয রম কথা শুনক্ষ্ত াআ তায জনে ও দায়ী এআ 
প্রচবরত বিযআ বনয়বন্ত্রত ফেফায , তাআ না োয?  

ঙ্কয – োঁ , ঠিকআ ফক্ষ্রছ। কাযন এআ ারপায ডাআ ক্সাআড ( এওটু)  বফক্ষ্ল কক্ষ্য 
ফৃবিয ভয় জক্ষ্রয াক্ষ্থ বভক্ষ্ ারবপউবযক োবড (এআচটু এ ওপয) ফা  োবড রযন 
ততযী কযক্ষ্ত াক্ষ্য।  

ছাত্র- অচ্ছা োয, অবন রম ব এপ ব এয কথা ফরক্ষ্রন এ-ত শুক্ষ্নবছ অভাক্ষ্দয ভত 
উন্নয়নীর রদক্ষ্ য নানাবাক্ষ্ফ অধুবনক ভাক্ষ্জ ফেফহৃত ক্ষ্চ্ছ- রমভন রযবিবজক্ষ্যটক্ষ্যয ঠাণ্ডা 
কযক্ষ্ন ফা এয়ায কবন্ডনায এ এয ফেফায প্রচুয । তায রফরা - ?  

(এআ ভয় এক ফাউর  সু্কর এয াক্ষ্য যাস্তা বদক্ষ্য় বনক্ষ্চয গানটি গাআক্ষ্ত গাআক্ষ্ত মাক্ষ্ফ)  

শুক্ষ্না শুক্ষ্না ভন বদয়া, শুক্ষ্না বদয়া ভন,  



বযক্ষ্ফ রমািাক্ষ্দয ূফব কথন। 

ায় –ায় ফিযা মখন কযক্ষ্ছ দলূন ,  

ছাত্রযা তখন কযক্ষ্ছ ফাযন। 

অজক্ষ্ক রভাক্ষ্দয ভাজ বযা, 

অনক্ষ্ছ নতুন জাগযন।  

শুক্ষ্না শুক্ষ্না---ভন--- বদয়া, শুক্ষ্না---- বদয়া--ভ---ন । 

 ঙ্কয- রতাভায ভক্ষ্ন রম এ প্রশ্ন রজক্ষ্গক্ষ্ছ, তাক্ষ্ত অভায খুফ বাক্ষ্রা রাগক্ষ্ছ। শুধু অভায নয়, 
অজ ফাউরও তায একতাযাক্ষ্ত রতাভাক্ষ্দয কথায় ফরক্ষ্ছ। এআ প্রশ্নটাআ রতা চাআ ফায ঘক্ষ্য ঘক্ষ্য, 
ফায ভক্ষ্ন ঞ্চাবযত রাক । াযা ৃবথফী ফোী এআ বনক্ষ্য় অক্ষ্রাচনা চরক্ষ্ছ । উন্নত রদগুবর 
উন্নয়নীর রদগুবরক্ষ্ক এআ প্রক্ষ্শ্ন কুবযগত কযায প্রক্ষ্চস্টা চারাক্ষ্চ্ছ ।    

ছাত্রী- তাক্ষ্র োয, ফতব ভাক্ষ্ন জনংখো ফবৃিয াক্ষ্থ াক্ষ্থ অভাক্ষ্দয নানাধযক্ষ্নয ভো ফািক্ষ্ছ। 
এআ ভো ভাক্ষ্জয জনে এফং অযও উন্নয়নভুখী  কযায জনে অভাক্ষ্দয ভূর চাবদা ক্ষ্চ্ছ 
অক্ষ্যা বফদেুৎ। এআ বধক বফদেুৎ বযক্ষ্ফক্ষ্য যবত না কক্ষ্য বক কক্ষ্য রক্ষ্ত াবয?  

ছাত্র- অভযা বক প্রচবরত বিয াাক্ষ্মে অযও রফব বফদেুৎ উৎাদন কযক্ষ্ত াবয না? 
অভায ভক্ষ্ন য় তাক্ষ্র অভযা দলূণও কভাক্ষ্ত াযক্ষ্ফা অফায রৌয বি ফা ফায় ুবিক্ষ্ক 
কাক্ষ্জ রাবগক্ষ্য় বফদেুৎ উৎাদন ক্ষ্র দলূণীন বযক্ষ্ফ গিায াক্ষ্থ াক্ষ্থ বিয চয় ও 
বাফ রুখক্ষ্ত াযক্ষ্ফা ।  

ঙ্কয- একদভ ঠিক ধক্ষ্যছ । প্রচবরত বিয ফেফাক্ষ্যয দ্বাযা অভযা অভাক্ষ্দয কাক্ষ্রা রানা 

( কয়রা) রক বকছুটা ফাবঁচক্ষ্য় যাখক্ষ্ত াযক্ষ্ফা। কাযন মতবদন ূমব থাকক্ষ্ফ, ভুদ্র থাকক্ষ্ফ, 
অকা থাকক্ষ্ফ ততবদন এআ ুননফীকযন রমাগে প্রচবরত বিও থাকক্ষ্ফ।  

(এআ ভয় ঙ্কয এয রভাফাআর এ একটি রপান কর এর, ...............)  

ঙ্কয- রক ফরক্ষ্ছন?  

বযবচত নাযী কন্ঠ- নভস্কায, অবভ ভাযানী কাীেযী গারব াআসু্কক্ষ্রয ফি বদবদভবন ফরবছ। 
অভাক্ষ্দয ছাত্রীযা বযক্ষ্ফক্ষ্য ুস্থায়ী উন্নয়ন ও বশু বফজ্ঞান কংক্ষ্গ্র ভক্ষ্ন্ধ জানক্ষ্ত অগ্রী। 
অবন কক্ষ্ফ অক্ষ্ত াযক্ষ্ফন জানাক্ষ্র খুী ফ।  

ঙ্কয-    ও –অচ্ছা, ঠিক অক্ষ্ছ, এ-ত খুফ বার প্রস্তাফ। ক্ষ্য একবদন অনাক্ষ্দয সু্কক্ষ্র বগক্ষ্য় 
এ ফোাক্ষ্য অক্ষ্রাচনা কযা মাক্ষ্ফ। কৃষ্ণ নাথ কক্ষ্রজ সু্কর, রজ এন একাক্ষ্ডভী  ও কক্ষ্য়কটি 
সু্কক্ষ্রও রমক্ষ্ত ক্ষ্ফ।  এখন অবভ এবফলয়ক্ষ্য় অরচনায় নে একটি সু্কক্ষ্র একটু ফেস্ত অবছ। ক্ষ্য 
বদন ও ভয় জানাবচ্ছ।  

  



োঁ , রমটা ফরবছরাভ- ২০১৫ াক্ষ্র প্রচবরত বি রথক্ষ্ক অভযা  ১৪৭ বগগাওাত বফদেুৎ বি 
াআ, রগাটা বফক্ষ্ে প্রচবরত বিয ভাধেক্ষ্ভ বফদেুৎ উতাদক্ষ্নক্ষ্যা নানান বযকল্পনা রনওয়া ক্ষ্চ্ছ। 

বফে ংস্থা UNO(United Nation Organization)  ২০৩০ াক্ষ্রয ভক্ষ্ধে বফক্ষ্েয প্রবতটি ভানুক্ষ্লয কাক্ষ্ছ 
বফদেুৎ রৌঁক্ষ্ছ রদওয়ায রযে ভাত্রা বনক্ষ্য়ক্ষ্ছ । অয এটা কযক্ষ্ত ক্ষ্র প্রচবরত বিক্ষ্ক অযও 
রফব কক্ষ্য কাক্ষ্জ রাগাক্ষ্ত ক্ষ্ফ ।    

ছাত্র- োয কাক্ষ্যন্ট চক্ষ্র রগক্ষ্ছ,পোন ঘুযক্ষ্ছনা, খুু্  ...ফ গযভ,(বনক্ষ্জয াক্ষ্তয কাক্ষ্ছ মা াআ তাআ 
বদক্ষ্য় াওয়া কযক্ষ্ত থাক্ষ্ক )। 

ঙ্কয- তাক্ষ্র রদখক্ষ্র রতা , বফদেুৎ চক্ষ্র রগর াক্ষ্থ াক্ষ্থ বযক্ষ্ফক্ষ্ও একটা বযফতব ন এর।  
অচ্ছা রতাভযা ফরক্ষ্ত াযক্ষ্ফ এআ  বফদেুৎ চক্ষ্র মাওয়ায বছক্ষ্ন ম্ভাফে কাযন বক বক ক্ষ্ত াক্ষ্য 
?   

ছাত্র- োয, চাবদায তুরনাআ রজাগান কভ ক্ষ্র, রকান এরাকাআ রম বযভান বফদেুৎ প্রক্ষ্য়াজন 
রআ এরাকাআ বফদেুৎ ফণ্টন দপ্তক্ষ্য তত বযভান বফদেুৎ যফযা না থাকক্ষ্র বফদেুক্ষ্তয যফযা 
ফন্ধ কযা য় ।   

ঙ্কয- ঠিক ফক্ষ্রছ, তাছািা নানাধযক্ষ্নয প্রাকৃবতক কাযক্ষ্ন ফা মাবন্ত্রক বফভ্রাক্ষ্টয পক্ষ্রও বফদেুৎ 
যফযা ফন্ধ ক্ষ্য় মায় । অয এআ ভো রথক্ষ্ক রযাআ রক্ষ্ত ক্ষ্র... 

 

(এভন ভয় গযক্ষ্ভ রছক্ষ্রক্ষ্দয ভক্ষ্ধে নেভনস্কতা ও নানাধযক্ষ্নয দিুুবভ নজক্ষ্য অক্ষ্) 

ঙ্কয- এআ রছক্ষ্রযা গযক্ষ্ভ দিুুবভ কযনা। ভন বদক্ষ্য় শুন, এ ফোাক্ষ্য বক কযা মায় । তাক্ষ্র 
রতাভযা উকৃত ক্ষ্ফ।  

অক্ষ্যক ছাত্র- ো োয ও ক্ষ্নক বকছু জাক্ষ্ন। ওয ফাফা বফদেুৎ দপ্তক্ষ্য কাজ কক্ষ্যন , ও োয 
অভাক্ষ্দয বফদোরক্ষ্য়য বফজ্ঞান রভরায় ক্ষ্নক রছাট রছাট ভক্ষ্ডরও ফাবনক্ষ্য়ক্ষ্ছ। অয যাজে স্তক্ষ্যয 
বফজ্ঞান ভক্ষ্ডর প্রদবনীক্ষ্তও ংগ্রণ কক্ষ্যক্ষ্ছ । 

ঙ্কয- বক নাভ রতাভায ?  

বফদেুৎ- োয, বফদেুৎ ... বফদেুৎ রদ।  

ঙ্কয- রতাভায ফাফা বক কক্ষ্যন?  

বফদেুৎ- বফদেুৎ দপ্তক্ষ্যয াফ োবস্টোন্ট এবিবনয়ায ।  

 

(এভন ভয় ঠাৎ পোন ঘুযক্ষ্ত শুরু কযক্ষ্রা)  

 

ছাত্র- োয কাক্ষ্যন্ট চক্ষ্র এক্ষ্ক্ষ্ছ ..ফাঁচা রগর.. 



ঙ্কয- তাক্ষ্র চাবদায তুরনাআ অভাক্ষ্দয বফদেুৎ উৎাদন কভ য়। কাযন অভাক্ষ্দয এখনও 
কয়রা ছািা বফদেুৎ উৎাদন রবাক্ষ্ফ ফৃবি ঘক্ষ্টবন । তাআ রযাজআ অভাক্ষ্দয ররাডক্ষ্বডং এয 
েীকায ক্ষ্ত য়।  

বফদেুৎ- োয অভযা রৌয বি রক কাক্ষ্জ রাবগক্ষ্য় অযও বফদেুৎ উৎাদন কযক্ষ্ত াবয।  

ঙ্কয- শুধু রৌয বি নয় , ফায়ু বি, অফজব না রথক্ষ্ক বি, তজফ রতর রথক্ষ্কও বফদেুৎ 
উৎাদন ম্ভফ। অয এআগুবর ফআ দলূণ ভিু বযক্ষ্ফ ফান্ধফ। তক্ষ্ফ অভাক্ষ্দয এখাক্ষ্ন রৌয 
বি রক কাক্ষ্জ রাবগক্ষ্য় বফদেুৎ উৎাদন রফব ুবফধাজনক । কাযন মবাপ্ত ফাতা অভাক্ষ্দয 
এখাক্ষ্ন রনআ, ুভুদ্র তকত ,নদীয ধাক্ষ্য ফায় ুবিয াাক্ষ্মে বফদেুৎ উৎাদন ম্ভফ । অফজব না 
রথক্ষ্কও এখাক্ষ্ন অভযা বফদেুৎ ততযী কযক্ষ্ত াবয , তক্ষ্ফ মবাপ্ত বযভাক্ষ্ন অফজব নায রজাগান 
যাখক্ষ্ত ক্ষ্ফ। তাআ রতাভযা বচন্তাবাফনা কয রৌয বিক্ষ্ক কাক্ষ্জ রাবগক্ষ্য় বকবাক্ষ্ফ অযও  রফব 
বযভাক্ষ্ন বফদেুৎ উৎাদন ম্ভফ । 

বফদেুৎ- তাক্ষ্র োয, অভযাআ বনক্ষ্জক্ষ্দয বফদেুক্ষ্তয প্রক্ষ্য়াজন  বনক্ষ্জযাআ রভটাক্ষ্ত াবয এফং 
নেক্ষ্দযও একবদন বফদেুৎ রৌক্ষ্ছ বদক্ষ্ত খেভ ক্ষ্ফা।  

ঙ্কয- তাক্ষ্র রতাভযা বাফনা বচন্তা কয এফং একটি রপ্রাক্ষ্জক্ট অকাক্ষ্য ফানাও, কাযন জাতীয় 
বশু বফজ্ঞান কংক্ষ্গ্র এয ২৫ ফছয ূবতব ক্ষ্ত রতাভযা এভন একটি কাজ কয মা রতাভাক্ষ্দয 
অগাভী জীফক্ষ্নয ফভক্ষ্য়য াথী ক্ষ্য় থাকক্ষ্ফ।  

ছাত্র-ফা একদর ছাত্র- একক্ষ্ে অচ্ছা োয। অভযা অজ রথক্ষ্ক ঙ্কল্প বনবচ্ছ  জথা পোন, 
রাআট জ্বাবরক্ষ্য় রযক্ষ্খ বিয চয় কযক্ষ্ফানা । প্রচবরত তথা রৌয বিয ফোফায বকবাক্ষ্ফ 
ফািাক্ষ্না মায় তায ম্পক্ষ্কব  বাফনা বচন্তা কযক্ষ্ফা ।   

ঙ্কয- করক্ষ্ক ধনেফাদ। অফাযও রতাভাক্ষ্দয ক্ষ্ে রদখা ক্ষ্ফ, বার রথক্ষ্কা রতাভযা । রতাভাক্ষ্দয 
এ ফোাক্ষ্য াাক্ষ্মেয জনে রতাভাক্ষ্দয বযক ববযকাক্ষ্দয ক্ষ্ে অক্ষ্রাচনা কযক্ষ্ফ।  তাযা 
রতাভাক্ষ্দয এআ ফোাক্ষ্য অযও াামে কযক্ষ্ত াযক্ষ্ফ। রতাভাক্ষ্দয রতা কবদন ক্ষ্যআ  গযক্ষ্ভয ছুটি 
িক্ষ্ছ ,ক্ষ্আ ভয় শুধু  টি .বব রত কাটুব ন না রদক্ষ্খ বকছু নতুন বচন্তা বাফনা কয। টি.বব রতও 
ক্ষ্নক বফজ্ঞানধভী গক্ষ্ফলণা বনক্ষ্য় অক্ষ্রাচনা ও বফজ্ঞান ভক্ষ্ডর ততবযয িবত বনক্ষ্য়  অক্ষ্রাচনা 
য় রগুক্ষ্রা রযে কয। অয রযবডও রতও ক্ষ্নক বফজ্ঞাক্ষ্নয খফয, ধাযাফাবক প্রচাবযত য়। 
র আবন্ডয়া রযবডও ফা অকাফাণী রকারকাতা  ২০১৬ াক্ষ্র প্রাবকবতক দকু্ষ্মবাগ রথক্ষ্ক রভাকাবফরা 
বফলক্ষ্য় ‘অুক দকু্ষ্মবাগ প্রস্তুত অভযা’ বক্ষ্যানাক্ষ্ভ একটি ধাযাফাবক প্রচাবযত কক্ষ্যবছর, এফছযও 
‘ুস্থায়ী উন্নয়ন’ বক্ষ্যানাক্ষ্ভ ৫২ ক্ষ্ফবয একটি ধাযাফাবক প্রচায কযক্ষ্ফ। শুনক্ষ্ফ রতাভযা , 
অফাযও ফাআক্ষ্ক বারফাা ও শুক্ষ্বচ্ছা জাবনক্ষ্য় রল কযবছ।   

############      মন্ত্র েীত   ######## 

ফব -৩ 

বাে- ফা এযকক্ষ্ভয বযক্ষ্ফ  
  



আবতভক্ষ্ধে গযক্ষ্ভয ছুটি ক্ষ্িক্ষ্ছ । বফদেুৎ তায কক্ষ্য়কজন াঠীক্ষ্ক বনক্ষ্য় রৌয বিয াাক্ষ্মে 
বফদেুৎ উৎাদক্ষ্নয একটি রপ্রাক্ষ্জক্ট ততযী কক্ষ্যক্ষ্ছ ও তায একটি ভক্ষ্ডরও ফাবনক্ষ্য়ক্ষ্ছ মায াাক্ষ্মে 
তায বফদোরয়ক্ষ্ক প্রক্ষ্য়াজনীয় বফদেুৎ যফযা কযক্ষ্ফ এফং ফািবত বফদেুৎ এরাকায জনাধাযন 
রক রদওয়াও মাক্ষ্ফ । রপ্রাক্ষ্জক্ট টি ততবয কক্ষ্য র ছুটিয ক্ষ্য বফদোরয় শুরুয বদক্ষ্ন প্রধান বযক 
এয কাক্ষ্ছ মাক্ষ্ফ। এটাক্ষ্ক ফাস্তফাবয়ত বকবাক্ষ্ফ ম্ভফ তা বনক্ষ্য় অক্ষ্রাচনায জনে। প্রধান বযক্ষ্কয 
ঘক্ষ্যয ফাআক্ষ্য অক্ষ্ছ।    

বফদেুৎ- রবতক্ষ্য অক্ষ্ত াবয োয? 

প্রধান বযক - ও, বফদেুৎ অয় , কোভন কাটাবর গযক্ষ্ভয ছুটি ? াক্ষ্ত ওটা বক ?    

বফদেুৎ- োয,াযাটা ছুটি বকছু িাশুনায াক্ষ্থ াক্ষ্থ একটি ভক্ষ্ডর বনক্ষ্য়আ অনক্ষ্ন্দ রকক্ষ্টক্ষ্ছ ।  
এটা রৌয বিয াাক্ষ্মে বফদেুৎ ততযীয একটি ভক্ষ্ডর এফং এটা োয রপ্রাক্ষ্জক্ট বযক্ষ্াটব  খাতা, 
এখাক্ষ্ন োয এআ ভক্ষ্ডরটি বকবাক্ষ্ফ কাজ কযক্ষ্ফ তায ফণবনা রদওয়া অক্ষ্ছ। োয অভাক্ষ্দয সু্কর 
এ এআ রপ্রাক্ষ্জক্ট টি ততযী কযক্ষ্ত চাআ ।  

প্রধান বযক- ও তাআ। 

বফদেুৎ - ছুটিয অক্ষ্গ মখন অভাক্ষ্দয সু্কক্ষ্র বশু বফজ্ঞান কংক্ষ্গ্র বনক্ষ্য় ীদ খুবদযাভ াঠাগায 
রথক্ষ্ক বশু বফজ্ঞান কংক্ষ্গ্র এয বফলক্ষ্য় ফরক্ষ্ত এক্ষ্বছক্ষ্রন তখন োয প্রচবরত বিয ফেফায 
বনক্ষ্য় অক্ষ্রাচনা অভাক্ষ্ক বীলণ বাক্ষ্রা ররক্ষ্গবছর এফং অবভ ঠিক কক্ষ্যবছরাভ রৌয বি রক 
কাক্ষ্জ রাবগক্ষ্য় বকছু একটা কযক্ষ্ফা । 

প্রধান বযক  – খুফ বার। 

বফদেুৎ- এক্ষ্ত োয অভাক্ষ্দয সু্কক্ষ্র অয ফাআক্ষ্য রথক্ষ্ক বফদেুৎ বনক্ষ্ত ক্ষ্ফ না। ফযং অভযাআ োয 
নেক্ষ্দয বদক্ষ্ত াযক্ষ্ফা।  

প্রধান বযক - খুফ বার উক্ষ্দোগ , তা এটি রকাথাআ কযক্ষ্ফ? 

বফদেুৎ-  অভাক্ষ্দয সু্কক্ষ্রয রম ছাদ অক্ষ্ছ তাক্ষ্ত োয ততবয কযা মাক্ষ্ফ। অবভ োয এয ভা 
বনক্ষ্য়বছ। অবন োয এটিক্ষ্ক বকবাক্ষ্ফ অভাক্ষ্দয সু্কক্ষ্র ততযী কযা মায় তায ফাফস্থা কক্ষ্য বদন। 
অবভ োয ফাফায ক্ষ্ে অক্ষ্রাচনা কক্ষ্যবছ। ফাফা বফদেুৎ দপ্তক্ষ্য কাজ কক্ষ্যন। ফাফা ফরবছক্ষ্রন  
এখন যকাযী াাক্ষ্মে বফদোরক্ষ্য়ও রৌয বফদেুৎ উৎাদন ম্ভফ। অবন োয ফাফায ক্ষ্ে কথা 
ফরক্ষ্ত াক্ষ্যন। অবভ রপান নম্বয বদবচ্ছ।   

প্রধান বযক - ঠিক অক্ষ্ছ, খুফ বাক্ষ্রা অআবডয়া , অবভও বাফবছরাভ অভাক্ষ্দয বফদোরক্ষ্য়য 
বফদেুক্ষ্তয বফর খুফ রফব অক্ষ্ছ, অভাক্ষ্দয গত বভটিং এ এবনক্ষ্য় অক্ষ্রাচনাও ক্ষ্য়ক্ষ্ছ। অবভ একটু 
অক্ষ্রাচনা কক্ষ্য বনআ, তুআ ফযং রতায ফাফাক্ষ্ক  ফর োয একবদন অক্ষ্ত ফক্ষ্রক্ষ্ছন।  

বফদেুৎ- অচ্ছা োয, ফরক্ষ্ফা । এআ বনন োয ফাফায বববজটিং কাডব ।  

 



#########   মন্ত্র েীত এয ফেফায   ###### 

ফব -৪ 

 

প্রধান বযক - (ভক্ষ্ন ভক্ষ্ন উৎপুল্ল ক্ষ্য়, বনক্ষ্জক্ষ্ক বনক্ষ্জআ ফরক্ষ্ছন) তাক্ষ্র এফায বফদেুক্ষ্তয 
ভো বভটক্ষ্ফ ভক্ষ্ন ক্ষ্চ্ছ ‚বফদেুৎ‛ এয করোক্ষ্ণ । বকন্তু এক্ষ্ক ফাস্তক্ষ্ফ রুান্তবযত কযফ 
বকবাক্ষ্ফ,খযচ ও রতা ক্ষ্নক যক্ষ্ফ, টাকা অক্ষ্ফ বকবাক্ষ্ফ, নে োযক্ষ্দয ক্ষ্ে ও রক্ষ্েটাবয 
ভাআ এয ক্ষ্ে কথা ফক্ষ্র বনক্ষ্ত ক্ষ্ফ। রদবখ রক্ষ্েটাবয ভাআক্ষ্ক একফায রপান কবয-   

প্রধান বযক - (ক্ষ্পান এ কক্ষ্থাকথন )- োক্ষ্রা , অবন ফাবিক্ষ্ত অক্ষ্ছন? ও ফাআক্ষ্য, 
তাক্ষ্র শুনুন অভাক্ষ্দয এক ছাত্র রৌয বিক্ষ্ক কাক্ষ্জ রাবগক্ষ্য় একটি রপ্রাক্ষ্জক্ট ততযী কক্ষ্যক্ষ্ছ, 
অভাক্ষ্দয বফদোরক্ষ্য়য ছাক্ষ্দ রৌয োক্ষ্নর রাবগক্ষ্য় বফদেুৎ ততযী ক্ষ্ফ, রআ বফদেুৎ বদক্ষ্য় অভাক্ষ্দয 
বফদোরক্ষ্য়য পোন, রাআট ফআ চরক্ষ্ফ । এভনবক ফািবত বফদেুৎ বফবেও কযা মাক্ষ্ফ। তাআ অয 
বফদেুক্ষ্তয বফরও বদক্ষ্ত ক্ষ্ফ না। এয খযচ ক্ষ্ফ, তক্ষ্ফ রদখবছ যকাযী াামে াওয়া মায় বকনা, 
অনায ভত অক্ষ্ছ রতা ? তাক্ষ্র অবভ বযকক্ষ্দয ক্ষ্ে অক্ষ্রাচনা কযক্ষ্ফা , অবনও রদখুন, 
অনায রতা ক্ষ্নক বযবচবত অক্ষ্ছ, বকছু াামে টাাক্ষ্মেয ফাফস্থা কযক্ষ্ত াক্ষ্যন বকনা।  

রক্ষ্েটাবয- (ক্ষ্পাক্ষ্নয য প্রান্ত রথক্ষ্ক) – খুবফ বার ফোায , অভায যুুবয ভত অক্ষ্ছ। 
অবন এবগক্ষ্য় চরুন । 

 

#########   মন্ত্র েীত এয ফেফায   ######  

ফব -৫ 

 

 ক্ষ্যয বদন  

প্রধান বযক – োক্ষ্রা, নভস্কায- বফদেুক্ষ্তয কাক্ষ্ছ অাকবয বফলয়টা শুক্ষ্নক্ষ্ছন। তক্ষ্ফ াযাক্ষ্ত 
বফস্তাবযত অক্ষ্রাচনা কযা মাক্ষ্ফ। অবন দয়া কক্ষ্য অগাভী ৫আ জনু একফায সু্কক্ষ্র অুন। 
অবভও অভায াধেভত বকছু তথে রজাগাি কযায রচিা কযবছ।  

বফদেুক্ষ্তয ফাফা- ঠিক অক্ষ্ছ, তাআ ক্ষ্ফ। নভস্কায ।  

  

(এযয প্রধান বযক রোট এ আন্টাযক্ষ্নট াচব  কযক্ষ্ত থাকক্ষ্রন) 

#########   মন্ত্র েীত এয ফেফায- বফেবযক্ষ্ফ  বদফ উরক্ষ্য   ###### 

ফব -৬  



 

৫আ জনু বফদোরক্ষ্য় বফদেুক্ষ্তয ফাফায অগভন.....(ক্ষ্ে বফদেুতও)  

বফদেুক্ষ্তয ফাফা- োয, অক্ষ্ফা ?  

প্রধান বযক  – অুন অুন, ফুন। বফদেুৎ তুআও ফ । বফদেুক্ষ্তয কাক্ষ্ছ শুক্ষ্নবছ অনায 
কথা, এয অক্ষ্গও অনায ক্ষ্ে রদখা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ বকন্তু রতভন কথা আ বন। অবন রতা জাক্ষ্নন 
বফদেুৎ রম রপ্রাক্ষ্জক্ট টি বনক্ষ্য় কাজ কযক্ষ্ছ রটি অভযা অভাক্ষ্দয বফদেরক্ষ্য় স্থায়ীবাক্ষ্ফ কযক্ষ্ত চাআ 
। অবন রমক্ষ্তু বফদেুৎ দপ্তক্ষ্যয ক্ষ্ে মুি অক্ষ্ছন, এ ফোাক্ষ্য অভাক্ষ্ক একটু াামে করুন। 
যকাবয রকান াামে বক অভযা রক্ষ্ত াবয, অয রক্ষ্রও তা বকবাক্ষ্ফ? 

বফদেুক্ষ্তয ফাফা- অবন রতা জাক্ষ্নন অভাক্ষ্দয বফদেুৎ দপ্তয অভাক্ষ্দয চাবদা নুমায়ী বফদেুৎ 
উৎাদন কযক্ষ্ত াযক্ষ্ছ না। অযও উৎাদন ফািাক্ষ্না দযকায, বকন্তু ফভয় কাঁচাভার কয়রা 
াওয়া মায়  না ফা তা াওয়া রগক্ষ্রও নোনে ভোয কাযক্ষ্ন চাবদা নমুায়ী বফদেুৎ 
উৎাদন ম্ভফ ক্ষ্চ্ছ না। থচ ২০৩০ াক্ষ্রয ভক্ষ্ধে অভাক্ষ্দয রদক্ষ্ প্রবতটি ভানুক্ষ্লয কাক্ষ্ছ 
বফদেুৎ রৌঁক্ষ্ছ রদফায রযে ভাত্রা রনওয়া ক্ষ্য়ক্ষ্ছ। মা প্রচবরত বি রথক্ষ্ক উৎাবদত না ক্ষ্র 
ম্ভফ নয়। তাআ রৌয বি রথক্ষ্ক বফদেুৎ উৎাদন কযক্ষ্তআ ক্ষ্ফ। এজনে যকাযও নানান 
উক্ষ্দোগ বনক্ষ্ত শুরু কক্ষ্যক্ষ্ছ।  

২০২২ াক্ষ্রয ভক্ষ্ধে রদক্ষ্ উৎাবদত বফদেুৎ াঁচ গুন ফািাক্ষ্নায রযে বনধবাযণ কযা ক্ষ্য়ক্ষ্ছ।  

বফদেুৎ  – অচ্ছা ফাফা রকান রকান দপ্তয অভাক্ষ্দয রদক্ষ্ বফদেুৎ ংোন্ত তথে রদয়?  

বফদেুক্ষ্তয ফাফা- বি দপ্তয, প্রচবরত বি দপ্তয, রক্ষ্ট্রাবরয়াভ ও প্রাবকবতক গো দপ্তয 
এছাযাও অভাক্ষ্দয যকাযও এ ংোন্ত গক্ষ্ফলনাভূরক কাক্ষ্জও গ্রয ক্ষ্য়ক্ষ্ছ।  

প্রধান বযক- তা রতা ফঝুরাভ বকন্তু এ ফোাক্ষ্য অভযা বকবাক্ষ্ফ গ্রয ক্ষ্ত াবয? 

বফদেুক্ষ্তয ফাফা- োয, এআ ভো ভাধাক্ষ্ন অভাক্ষ্দয দটুি ক্ষ্থ গ্রয ক্ষ্ত ক্ষ্ফ। এক- রৌয 
বি উৎাদন। দআু- রৌয বিয ংযযণ । উৎাদক্ষ্নয বদক রথক্ষ্ক অভযা রৌয োক্ষ্নক্ষ্রয 
কথা বাফক্ষ্ত াবয। এআ রৌয োক্ষ্নর বফববন্ন বিয বযভাক্ষ্নয চাবদা নমুায়ী যকায বনবদবি 
বফববন্ন প্রবতষ্ঠাক্ষ্নয কাছ রথক্ষ্ক াওয়া মাক্ষ্ফ এফং তাযাআ সু্কক্ষ্রয বনবদবি জায়গায় স্তাবত কক্ষ্য 
রদক্ষ্ফ।   

প্রধান বযক- অয ংযযণ বকবাক্ষ্ফ কযক্ষ্ফা অয রভঘরা ফা যাক্ষ্তয রফরা বকবাক্ষ্ফ বফদেুৎ 
াক্ষ্ফা ?  

বফদেুক্ষ্তয ফাফা- রৌয োক্ষ্নক্ষ্রয দ্বাযা অহৃত বফদেুৎ বিক্ষ্ক রস্টাক্ষ্যজ ফোটাবয রত ংযযণ 
কযক্ষ্ত ক্ষ্ফ। তাক্ষ্রআ অভযা রখান রথক্ষ্কআ প্রক্ষ্য়াজন ভক্ষ্তা বফদেুৎ রক্ষ্ত াবয।  

প্রধান বযক- অভাক্ষ্দয সু্কক্ষ্র অক্ষ্রা ছািাও যীযাগাক্ষ্য গযভজক্ষ্রয প্রক্ষ্য়াজন বক এয দ্বাযা 
রভটাক্ষ্না ম্ভফ?  



বফদেুক্ষ্তয ফাফা- োঁ , ফেআ ম্ভফ এফং এআ বফদেুক্ষ্তয বাফ রভটাক্ষ্নায জনে, রৌয বিক্ষ্ক 
ঠিকবাক্ষ্ফ ফেফায কযায জনে বত ফেআ কতকগুক্ষ্রা াামেকাযী দক্ষ্যক্ষ্য কথা ভক্ষ্ন 
যাখা উবচত।  

প্রধান বযক- াামেকাযী দক্ষ্য ফরক্ষ্ত কী ফুঝাক্ষ্ত চাআক্ষ্ছন- দয়া কক্ষ্য মবদ ফক্ষ্রন। 

বফদেুক্ষ্তয ফাফা- াামেকাযী দক্ষ্য ফরক্ষ্ত অভযা ফুবঝ কভ খযক্ষ্চ প্রয়জনীয় রফব বি 
উৎাদন । এফং তায জনে প্রক্ষ্য়াজন- 

১) অক্ষ্রায জনে – াধাযন ফাক্ষ্েয ফদক্ষ্র এর আ বড ফাক্ষ্েয ফেফায। 

২) বধক স্টায মুি তফদবুতক বজবনক্ষ্য ফেফায- রমভন বিজ , এব আতোবদক্ষ্ত।  

৩) বফদেুক্ষ্তয তায বক্ষ্ক্ষ্ফ রভাটা রগক্ষ্জয তাভায তাক্ষ্যয ফেফায। 

 

প্রধান বযক- ও ......... , অয বকছু ? 

বফদেুক্ষ্তয ফাফা- অয ঘক্ষ্যয রদওয়াক্ষ্রয , দযজা-জানারা আতোবদয যঙ াদা থফা ারকা 
যক্ষ্ঙয ক্ষ্ফ মাক্ষ্ত ূমবাক্ষ্রাক রফব রাবলত না য়। অয জানারা দযজায াল্লা মতটা ম্ভফ 
কাঁক্ষ্চয ক্ষ্ফ, মাক্ষ্ত ূমবাক্ষ্রাক ক্ষ্জ ঢুকক্ষ্ত াক্ষ্য।  

প্রধান বযক- োঁ , অনায প্রস্তাফগুক্ষ্রা শুনরাভ, খুফ বাক্ষ্রা রাগক্ষ্রা,  তক্ষ্ফ রৌয বি 
উৎাদক্ষ্নয প্রাথবভক খযচ ক্ষ্নকটা রফব, এ ফোাক্ষ্য বক রকাক্ষ্না াামে াওয়া রমক্ষ্ত াক্ষ্য ? 

বফদেুক্ষ্তয ফাফা-  োঁ , যকায রৌয বিক্ষ্ক অক্ষ্যা রফব বযভাক্ষ্ন ফেফাক্ষ্যয জনে ক্ষ্নক 
াফববড বদক্ষ্চ্ছ । অনাযাও তা াক্ষ্ফন।  

অয যকায বিান্ত বনক্ষ্য়ক্ষ্ছ রৌয বিক্ষ্ক গ্রীড এয ভাধেক্ষ্ভ যফযা কযা, এয পক্ষ্র অভযা 
প্রক্ষ্তেক্ষ্কআ ক্ষ্জআ রৌয বফদেুৎ ফেফায কযক্ষ্ত াযক্ষ্ফা। পক্ষ্র অভাক্ষ্দয অরাদা কক্ষ্য রৌয 
োক্ষ্নর এয প্রক্ষ্য়াজন ক্ষ্ফ না। তক্ষ্ফ এয জনে এখনও ক্ষ্নক ভয় রাগক্ষ্ফ।  

 প্রধান বযক- ব্বা , গ্রীড এয খফয টা জানতাভ না,  এটা চার ুক্ষ্র খুফ বাক্ষ্রা আ, তক্ষ্ফ 
ততবদন অভযা বফদেুক্ষ্তয ভক্ষ্ডর রপ্রাক্ষ্জক্টটা বফদোরক্ষ্য় কযক্ষ্ফা।অাকবয অভাক্ষ্দয এআ প্রক্ষ্চিা  
পর ক্ষ্ফ।  

বফদেুক্ষ্তয ফাফা-  োঁ , ফেআ পর ক্ষ্ফ ।   

প্রধান বযক-  অনাক্ষ্ক ংখে ধনেফাদ ।   

 

এআ ভয় বনক্ষ্চয গানটি রকাযাক্ষ্ ফাজক্ষ্ত থাকক্ষ্ফ- 

অভযা কযক্ষ্ফা জয়,  অভযা কযক্ষ্ফা জয়,   



অভযা কযক্ষ্ফা জয় একবদন।   

অা ফুক্ষ্কয গবীক্ষ্য , অক্ষ্ছ প্রতেয় ,  

অভযা কযক্ষ্ফা জয় একবদন।   

 অভযা কযক্ষ্ফা জয়,  অভযা কযক্ষ্ফা জয়, 

অভযা কযক্ষ্ফা জয় একবদন।  

অা ফুক্ষ্কয গবীক্ষ্য , অক্ষ্ছ প্রতেয় ,  

অভযা কযক্ষ্ফা জয় একবদন। 

অভক্ষ্দয রনআ বয়, অভাক্ষ্দয রনআ বয় 

অভাক্ষ্দয রনআ বয় অজ অয    

অা ফুক্ষ্কয গবীক্ষ্য , অক্ষ্ছ প্রতেয় ,  

অভযা কযক্ষ্ফা জয় একবদন। 

অভযা কযক্ষ্ফা জয় একবদন । 

অভযা কযক্ষ্ফা জয় একবদন। 

 

 

ভাপ্ত 

 


