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পাঠ- “ফল ব্যাটারি”, (৯ অথব্া তদরু্দ্ধ ব্য়সেি জন্য) 
 

 

নাম ফল ব্যাটারি 

সময় এবং ধরণ  
পরীক্ষা- ৪৫ মমমনট 

উদ্দেশ্য যেদ্দিান প্রেুক্তিই শুরু হয় পমরক্ষা মনমরক্ষার মাধযদ্দম। মিভাদ্দব মবমভন্ন 
ফলমূদ্দলর মাধযদ্দম মবদু্যৎ শ্ক্তি উৎপাদ্ন িরা োয় এটট হল তারই 
হাদ্দত িলদ্দম মশ্ক্ষা। 

অংশ্গ্রহণিারীদ্দদ্র 
বয়স ও সংখ্যা 

 ৯ অথবা তদ্ধূ ধ , ২৪ যথদ্দি ৩২ জদ্দনর জনয 

প্রদ্দয়াজনীয় 

সামগ্রী 

যলবু অথবা আলু (প্রমত যটমবদ্দল ৬ মপস িদ্দর. যমাট ২৪ টট পুদ্দরা ২৪ 
জদ্দনর ক্লাদ্দসর জনয), তামার তার, অনযানয তার, যপপার মক্লপ, 
মামিমমটার বা যভািমমটার, এল ই মি। 

ধাপসমূহ এবং সময় মশ্ক্ষদ্দির িাজ অংশ্গ্রহণিারীর িাজ 

মাথা খ্াটাদ্দনার 

িাজ চালু িরা 

ধাপ ১: ক্লাদ্দসর িাদ্দে প্রশ্নঃ 
যমাবাইল যফান, ইমি এবং যটমলমভশ্ন, 
এই মতনটট েদ্দের মদ্দধয মমল যিাথায়? 

দ্লীয় িাজ। 

উত্তরঃ “মবদ্যুৎ” 

ধাপ ২: আমাদ্দদ্র দদ্নক্তিন জীবদ্দন 
মবদ্ুযদ্দতর বযবহার মনদ্দয় সংমক্ষপ্ত 
আদ্দলাচনা। 

জ্ঞান লাভ 
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 মশ্ক্ষদ্দির বলার জনয উদ্াহরণ:  

আমাদ্দদ্র দদ্নক্তিন জীবদ্দন 

আমরা প্রায়ই “মবদ্যুৎ” শ্ব্দটটর 

সম্মুখ্ীন হই। মবদ্ুযৎ আসদ্দল মি? 

সবাই মি এটা জাদ্দন? মবদ্ুযৎ োড়া 

আমাদ্দদ্র জীবন মচন্তা িরা এি 

িথায় অসম্ভব। বলদ্দত পাদ্দরা? 

যিান লাইট, ফযান, যটমলমভশ্ন, 

যমাটর এগুল োড়া মি এখ্ন যবেঁদ্দচ 

থািা সম্ভব? মবদ্ুযৎ আমাদ্দদ্র 

জীবদ্দনর সাদ্দথ এত গভীরভাদ্দব 

জমড়ত যে,আমরা মাদ্দেমদ্দধয 

ভুদ্দলই োই যে যিান জাদু্ির 

আমাদ্দদ্র সব িাদ্দজ সাহােয 

িরদ্দে। এই জাদ্ুির হদ্দে মবদ্ুযৎ। 

এটা আসদ্দল মি?  এটা হদ্দে 

আধানপ্রাপ্ত অথবা চাক্তজধত িণার 

পমরবাহদ্দির মধয মদ্দ্দয় ভ্রমণ। 

পমরবাহি হদ্দে এমন এিটট 

মাধযম ো ইদ্দলক্ট্রনদ্দি এিজায়গা 

যথদ্দি আদ্দরি জায়গায় যপৌদ্দে 

মদ্দ্দত পাদ্দর। চাক্তজধত িণাগুদ্দলা 

েখ্ন পমরবাহদ্দির মধয মদ্দ্দয় 

এমগদ্দয় োয় তখ্ন মিেু িাজ 

সম্পাদ্ন িদ্দর। এই িাজ এর নাম 

হল “মবদ্ুযৎ প্রবাহ”।এই প্রবাহের 

শক্তি পররমাপ করা সম্ভব। “মবদ্ুযৎ 

প্রবাহ   পররমাহপর একক েহে 

“অযাম্পম্পয়ার  । ফরারস রবজ্ঞানী 

আহে অযাম্পিয়াহরর নাম 

অনুযায়ী এই একহকর নামকরণ 

করা েহয়হে। 

 

ধাপ ৩: ক্লাদ্দসর িাদ্দে প্রশ্নঃ 

 তুমম মি মি শ্ক্তি উৎদ্দসর নাম 

জাদ্দনা? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

প্রদ্দতযি দ্ল তাদ্দদ্র উত্তর 

মদ্দ্দব। 
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ধাপ ৪: সবার উত্তর যশ্ানার পদ্দর 

অংশ্গ্রহণিারীদ্দদ্র সাদ্দথ এিদ্দে 

োচাই িরার যচষ্টা িরদ্দবন যে যিান 

উতস গুদ্দলা নবায়নদ্দোগয (অথ ধাৎ যে 

উতস গুদ্দলা সবসময় এিইরিম 

ভাদ্দব শ্ক্তি উৎপাদ্ন িরদ্দত পারদ্দব 

)এবং যিান উৎসগুদ্দলা 

অনবায়নদ্দোগয। 

 
 

উত্তরগুদ্দলা যবাদ্দিধ যলখ্া 

হদ্দব। 

নতুন জ্ঞান অজধন (১০ 
মমমনট) 

১ম ধাপঃ নবায়নদ্দোগয শ্ক্তির গল্প। 

গল্পটট যপ্রদ্দজদ্দেশ্দ্দনর সাদ্দথ এিদ্দে 

বলদ্দত হদ্দব। 

“পৃমথবীর প্রথম নবায়নদ্দোগয শ্ক্তির 

উৎস মেল নদ্ী এবং বাতাস। আধুমনি 

বায়চুামলত টাব ধাইনগুদ্দলা হল প্রাচীন 

উইন্ডমমলগুদ্দলার বংশ্ধর! 

বায়ু এবং পামনচামলত মমল গুদ্দলা 

এিই তদ্দের মাধযদ্দম িাজ িদ্দর। 

বাতাস অথবা পারনর প্রবাে টাব বাইহনর 

ব্লেড ঘুরাহত সাোযয কহর। এবং এই 

ঘুণ বহণর কারহণ ব্লেনাহরটহরর কহয়হে 

ঘূণ বণ েয় এবং রবদ্ুযৎ শক্তি উতপারদ্ত 

েয়। 

সূদ্দে ধর শ্ক্তি গ্রহণ িরার মাধযদ্দমও 

মবদ্ুযৎ উৎপাদ্ন সম্ভব। যেমন, 

আদ্দলাি তমড়ৎ ক্তিয়ার মাধযদ্দম সূদ্দে ধর 

আদ্দলা এিটট সমতল পযাদ্দনদ্দলর 

উপর আপমতত হদ্দয় শ্ক্তি দতরী িদ্দর। 

এদ্দি যসৌর বযাটামর বদ্দল।এবং ঐ 

পযাদ্দনলটট এমন পদ্াথ ধ মদ্দ্দয় দতরী 

থাদ্দি োদ্দত সরাসমর সূদ্দে ধর শ্ক্তি 

মবদ্ুযদ্দত পমরণত হয়। 

দ্ভূধাগযজনিভাদ্দব, এই নবায়নদ্দোগয 

শ্ক্তি বযবহার িদ্দর পুদ্দরাপুমরভাদ্দব 

আমাদ্দদ্র শ্ক্তির চামহদ্া যমটাদ্দনা 

তথ্য উপলব্ধি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

অসম্ভব। বায়ূ চামলত টাব ধাইন এবং 

যসালার পযাদ্দনল এখ্দ্দনা সম্পণূ ধভাদ্দব 

মনখ্ুেঁতভাদ্দব দতরী িরা সম্ভব হয়মন। 

এগুদ্দলা অদ্দনি যবমশ্ জায়গা দ্খ্ল 

িদ্দর মিন্তু যসই অনুোয়ী মবদ্ুযৎ 

উতপাদ্ন িরদ্দত পাদ্দর না। 

আধুমনি পারমাণমবি মবদু্যতদ্দিন্দ্র 

গুদ্দলা এই সমদ্দয় সব যথদ্দি 

পমরেন্নভাদ্দব মবদু্যৎ উতপাদ্ন িরদ্দত 

সক্ষম। তাপমবদু্যত যিদ্দন্দ্রর মত 

এধরদ্দনর যিদ্দন্দ্র যিান জ্বালানী অথবা 

িয়লা যপাড়াদ্দনার দ্রিার যনই ো 

পমরদ্দবদ্দশ্র জনয ক্ষমতিারি পদ্াথ ধ 

মনগ ধমন িদ্দর। 

 
২য় ধাপঃ ক্লাদ্দসর জনয প্রশ্নঃ 
যতামাদ্দদ্র মি মদ্দন হয়? এিটা আলু 
যথদ্দি মি মবদু্যৎ পাওয়া সম্ভব? 
 
৩য় ধাপঃ উত্তর মদ্দ্দত আগ্রহী োেদ্দদ্র 
সংখ্যা গুদ্দন মনদ্দয় এই প্রদ্দশ্নর উত্তর 
মদ্দ্দত হদ্দব এইভাদ্দবঃ  
 
“মিদ্দটদ্দনর িদ্দয়িজন মবজ্ঞানী মমদ্দল 
আলু যথদ্দি মবদু্যৎ উতপাদ্ন িদ্দর 
এিটট িম্পম্পউটার চামলদ্দয় 
যদ্মখ্দ্দয়দ্দেন। িম্পম্পউটারটটমেল 
অদ্দনি পুদ্দরাদ্দনা মদ্দিদ্দলর, ইদ্দেল 
৩৮৬। ঐ কম্পিউটাহর োডবড্রাইহের 
পররবহতব রেে একটট ২ ব্লমগাবাইহটর 
ব্লমহমারর রিক। এটট ১২ টট আেু রদ্হয় 
চাোহনা েহয়রেে ব্লযগুহো প্ররত ১২ 
রদ্ন পর পর পররবতবন করহত েত।“ 

 

৪থ ধ ধাপঃ এরিম আদ্দরা এিটট 

গল্প বলদ্দত থািা এবং সাদ্দথ 

সাদ্দথ যপ্রদ্দজদ্দেশ্ন স্লাইি 

যদ্খ্াদ্দত থািাঃ 

“ভারতীয় মবজ্ঞানীরা এরিম 

“ফল বযাটামর” বযবহার িদ্দর 

এিটট হাতঘমড় চালাদ্দত সক্ষম 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 োরা উত্তর মদ্দ্দত পারদ্দব তারা 

হাত তুলদ্দব। 

 

 

 

 

 

 

 

নতুন তথয 

জানা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নতুন তথয জানা 
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হদ্দয়দ্দেন। বযাটামরগুদ্দলা দতরী 

হদ্দয়মেল িলা এবং িমলার 

যখ্াসা মদ্দ্দয় বানাদ্দনা যপস্ট 

মদ্দ্দয়। 

পরীক্ষা (২০ 

মমমনট) 

হাদ্দত িলদ্দম মশ্মখ্দ্দয় যদ্ওয়া (সরাসমর 
যপ্রদ্দজদ্দেশ্ন স্লাইি যদ্মখ্দ্দয় ও মশ্মখ্দ্দয় 
যদ্ওয়া যেদ্দত পাদ্দর)। 
 
১ম ধাপঃ আলুর মদ্দধয এিটট মক্লপ 
ঢুিাদ্দত হদ্দব এবং তার সংেুি িরদ্দত 
হদ্দব। 
২য় ধাপঃ আলুর মদ্দধয আদ্দরিটট তার 
সংেুি িরদ্দত হদ্দব। 
৩য় ধাপঃ তাদ্দরর মুি প্রান্ত গুদ্দলা 
এিটট মামিমমটাদ্দরর সাদ্দথ েুি িরদ্দত 
হদ্দব। 
৪থ ধ ধাপঃ এভাদ্দব ৬ টট আলু এিদ্দে 
যোগ িদ্দর এর সাদ্দথ এিটট এল ই মি 
লাগাদ্দত হদ্দব।এল ই মি টট জ্বদ্দল 
উঠদ্দব। অতএব প্রমামণত হদ্দব যে আলু 
মদ্দ্দয় মবদু্যৎ উতপাদ্ন সম্ভব। 

মনজ হাদ্দত প্রদ্দয়াগ। 

দ্রষ্টব্যঃ 
আলু োড়া অনয ফল ও বযবহার িরা যেদ্দত পাদ্দর। যেমন, যলব।ু 

যপপার মক্লদ্দপর পমরবদ্দতধ যপদ্দরি, স্টযাপলার অথবা দ্স্তার পাত বযবহার িরা যেদ্দত পাদ্দর 

(এদ্দক্ষদ্দে এিটট যলবওু বযবহার িরা যেদ্দত পাদ্দর)। 

এল ই মি লাইট োড়াও যিউ অনয যিান ধরদ্দনর এল ই মি (পুরাদ্দনা যখ্লনা যথদ্দি 

পাওয়া) বযবহার িরদ্দত পারদ্দব। 

এল ই মি এর পমরবদ্দতধ যিান িযাল্িুদ্দলটর অথবা ঘমড় ও সংদ্দোগ মদ্দ্দয় যদ্খ্া যেদ্দত 
পাদ্দর। 
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মচন্তাভাবনা ১ম ধাপঃ ক্লাদ্দসর জনয প্রশ্নঃ 
“আদ্দরা িী িী ফল মদ্দ্দয় এরিম মবদ্ুযৎ 
উতপাদ্ন িরা োদ্দব?" 
 
“তুমম মি মদ্দন ির মানুদ্দের শ্রীর 
যথদ্দিও এরিম মবদ্ুযৎ উতপাদ্ন 
সম্ভব?” 

 
 

 

২য় ধাপঃ উপসংহার 
- আমরা এখ্ন জামন যে ফল 

যথদ্দিও মবদ্ুযৎ পাওয়া োয়। 

- মিন্তু শুধু জানা আর যজদ্দন যসটার 
প্রদ্দয়াগ িরা সম্পূণ ধ আলাদ্া। 
এিটট যমদ্দয় পরীক্ষা িদ্দরমেদ্দলা 
এটা জানার জনয যে, িতটট 
িমলাদ্দলবু মদ্দ্দয় তার আইদ্দফান 
চাজধ িরা োদ্দব। যদ্খ্া যগল যে, 
২৩৮০ টা িমলাদ্দলবু লাগদ্দব! 

প্রদ্দতযি দ্ল তাদ্দদ্র দতরী 

িরা ফল বযাটামর সামদ্দন 

রাখ্দ্দব। 

ফলাফল পে ধাদ্দলাচনা যসরা বযাটামর গুদ্দলা এবং সব যথদ্দি 
যসরা অংশ্গ্রহণিারী মনব ধাচন। 

 

বামড়র িাজ মহসাদ্দব অনয ফলমূল মদ্দ্দয় ফল বযাটামর দতরী িরদ্দত বলা যেদ্দত পাদ্দর।  

েম্ভাব্য েমেযােমূহঃ 

তাদ্দরর ত্রুটটপূণ ধ সংদ্দোদ্দগর িারদ্দণ পরীক্ষাটট মবফল হদ্দত পাদ্দর। তাই আদ্দগ যথদ্দি সব 

েেপামত পরীক্ষা িদ্দর যদ্খ্দ্দত হদ্দব। 

আলুর শ্ক্তি মদ্দ্দয় েমদ্ লাইট, ঘমড় বা িযালিুদ্দলটর চালাদ্দনা না োয় তাহদ্দল িম শ্ক্তি 

প্রদ্দয়াজন হয় এরিম েে বযবহার িরদ্দত হদ্দব। অথবা আলু যিদ্দটও যচষ্টা িরা যেদ্দত পাদ্দর। 

েে মদ্দ্দয় মবদু্যদ্দতর উপমিমত শ্নাি না িরা যগদ্দলও মামিমমটার বা যভািমমটার মদ্দ্দয় তা 

শ্নাি িরা োদ্দব। 

 




