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পাঠঃ  “ NPP IN YOUR HAND” ম াবাইল অ্যাপ্লিকেশনটি চালাকনা 

(১২+) 

 
 

নাম NPP in your hand 

সময় এবং ধরন “পাঠ- অগমমমেড ররয়ারিটির সামে পররচয়"; সময়কাি ৪০ রমরনি 

উপজীবয রবষয় বর্তমান পৃরেবীর অনযর্ম প্রযুক্তিবহুি রিল্প খার্, পারমাণরবক িক্তির বযবহার রনময় রিক্ষা 

এবং গমবষণার সুমযাগ রনময় আমিাচনা। যা ইরর্মমধয রিক্ষােীমের মমধয খুবই জনরপ্রয় 

হময়মে। 

অংিগ্রহণকারীমের সংখযা, 

বয়স 

বয়স ১২ অেবা র্েধূ ত, ২০-৩০ জন। 

প্রময়াজনীয় 

সামগ্রী 

ইন্টারমনি সংমযাগ (অেবা আমগ থেমকই এপটি ইন্সিি কমর রনময় যাওয়া থযমর্ পামর), 

রপ্রন্টার, এ৪ কাগজ, থমাবাইি থ ান বা িযাবমিি (এন্ড্রময়ড অেবা আই ও এস অপামরটিং 

রসমেম)  

ধাপসমূহ এবং সময় পররচািক অেবা রিক্ষমকর কাজ রিক্ষােীমের কাজ 

প্রােরমক কাজ (আমগই 

কমর রাখমর্ হমব) 

১ম ধাপঃ রিক্ষােীমেরমক মমন কররময় 

থেওয়া থয, সু্কমি থ ান, িযাবমিি আনা 

রনরষদ্ধ। রকন্তু শুধুমাত্র এই ক্লাসটির জনয 

সু্কি করৃ্তপমক্ষর সম্মরর্ অনুযায়ী রনধ তাররর্ 

র্াররমখ সবাই রনমজমের স্মািতম ান অেবা 

িযাবমিি আনমব। 

র্েয সংগ্রহ 
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 ২য় ধাপঃ বারির কাজ 

“NuclearPowerPlant in your hand” 
এরিমকিনটি সবাই রনমজমের রডভাইমস 

ডাউনমিাড কমর রনমব গুগি থিমোর অেবা এপ 

থোর থেমক।  (ডাউনমিাড র  থর্ করা যামব, 

রকন্তু ইন্টারমনি সংমযাগ িাগমব। রকন্তু 

এরিমকিনটি চািামর্ থকান ইন্টারমনি প্রময়াজন 

থনই।   

বারির কাজ করা। 

দ্রষ্টবযঃ  এ৪ কাগমজ রনরেতষ্ট পযািান ত সম্বরির্ েরবটি রপ্রন্ট কমর রনমর্ হমব। এই েরবটি পাঠ সংরিষ্ট  াইমির মমধয পাওয়া 

যামব। এর নাম "NPP in your hand picture." 

মাো খািামনার কাজ ১ম ধাপঃ অযারিমকিন শুরুর আমগ প্রােরমক 

কোবার্তা বিা। 

 

ক্লামসর রনকি প্রশ্ন করা, থয র্ারা রক রক িক্তি 

উৎমসর সামে পরররচর্, থসগুমিামক কয় ভামগ 

ভাগ করা যায় ইর্যারে। 

 

উন্নর্ প্রযুক্তি বযবহার কমর এমন িক্তি উৎমসর 

মমধয পারমাণরবক রবেুযর্মকন্দ্র সবমেমক নরু্ন 

আরবষ্কার । রবজ্ঞানীরা এখন বদ্ধ পারমাণরবক 

জ্বািানী চক্র তর্রী থর্ কাজ কমর যামেন। যা 

সম্পূণ ত হমি পারমাণরবক জ্বািানীর সকি সমসযা 

েরূীভূর্ হমব।  

 

২য় ধাপঃ  রিক্ষােীমের মর্ামর্ পয তামিাচনা, 
অযারিমকিমনর কাজ শুরু করা।  

 

৩য় ধাপঃ পাঠ চিাকািীন সময়, 

রিক্ষােীমেরমক থ ান অেবা িযাবমিমির 

সাউন্ড অ  রাখমর্ বিা।  

 

 

কাজ সম্পূণ ত করা 

 

 

 

প্রমশ্নর উত্তর থেয়া 

 

 

 

 

 

র্েয জানা 

বযবহাররক গমবষণা (১০ 

রমরনি) 

১ম ধাপঃ িযামন্টর গমবষণা 

প্রেমম ক্লামসর সবাইমক বিা হমব অযাপ এ থেওয়া িযান্ট সম্পমকত থেওয়া সকি র্েয 

পিমর্। বিা হমব থয এরপমর র্ামেরমক প্রশ্ন করা হমব এই সম্পমকত। অযাপ থেমক 

র্েযগুমিা থেখার পর র্ামের প্রমশ্নাত্তর পব ত শুরু হমব এবং থয সব থেমক থবরি উত্তর 

রেমর্ পারমব র্ামক “চমৎকার” উপারধ থর্ ভূরষর্ করা হমব। এবং পুরসৃ্কর্ করা 

হমব। 

এোিাও রিক্ষােীমেরমক অযাপ এর অনযানয অপিন গুমিা থেখামনা থযমর্ পামর।  
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 িা ি পয তমবক্ষণ, ১০ 

রমরনি 

প্রশ্ন বেন করমর্ হমব, প্রশ্ন গুরি সংরিষ্ট  াইমির মমধয পাওয়া যামব।  াইমির নাম 

"NPP in your hand test" । প্ররর্ থিরবমি একটি কমর প্রশ্ন রেমর্ হমব। এরপর ১০ 

রমরনমির পরীক্ষা হমব। এরপর  িা ি থ াষণা করা হমব। 

পরীক্ষাটি থিরবিরভরত্তক অেবা েিরভরত্তকভামব করা থযমর্ পামর। 

 

পরীক্ষার পর রিক্ষক প্রশ্ন এবং সটঠক উত্তর পমি থিানামবন।   

 

দ্রষ্টবযঃ  রিক্ষমকর ইোনুযায়ী পরীক্ষাটি বযক্তিগর্ বা েিগর্ কাজ রহসামব চািামনা থযমর্ পামর। 

নরু্ন জ্ঞান আহরণ এবং 

পরীক্ষার  িা ি 

(১০ রমরনি) 

রিক্ষােীরা র্ামের অযাপ হমর্ প্রাপ্ত র্েযসমহূ প্রমশ্নর উত্তরগুমিার মমধয পররমবিন 

করমব। রিক্ষক প্রশ্ন এবং সটঠক উত্তর একসামে পমি থিানামবন। প্রমশ্নর উত্তমরর 

বযাপামর রবস্তাররর্ আমিাচনা করমবন। 

 উোহরণস্বরুপঃ 

  

 
 রকেু প্রশ্ন এবং র্ামের সটঠক উত্তরঃ ( টিক রচহ্ন সটঠক উত্তর প্রকািক) 

 
১। িক্তি উৎপােন োিাও আর থকান রিমল্প পারমাণরবক িক্তি বযবহার 

করা হয়? 

✓  রচরকৎসা , কৃরষ এবং ভূর্  রবেযা 

• থপািাক রিমল্প, এমরামিন তর্রীমর্ 

• সবগুমিা  
 

দ্রষ্টবযঃ 

পারমাণরবক প্রযুক্তি এখন মহারবশ্ব পররভ্রমমণও বযবহৃর্ হমে। সরর্য কো বিমর্ মহারবশ্ব 

পররভ্রমণ পারমাণরবক িক্তির সাহাযয োিা একপ্রকার অসম্ভব। 

আমমররকা থর্ অমনক িাক-সবক্তজ অেবা  িমূমি রবষাির্া থরাধ করমর্ থসগুমিামর্ 

থর্জক্তিয় পোে ত প্রমবি করামনা হয়। অমনক থেমি পচন থরাধ করমর্ও  িমমূি 

থর্জক্তিয় পোে ত বযবহার করা হয়। 

  

 
২। থর্জক্তিয়র্া মাপমর্ থকান যন্ত্র বযবহার করা হয়? 

• আদ্রতর্ামাপক যন্ত্র 

✓  থডাক্তজরমিার 

• মারিরমিার 
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দ্রষ্টবযঃ 

একবার খুব আজব একটি  িনা  মিরেি থডাক্তজরমিার রেময় পররমাপ করার 

সময়।পরীক্ষায় খুব রবস্ময়কর একটি ডািা পাওয়া থগি! পুরুষরা নারক মরহিামের থেমক 

থবরি থর্জক্তিয়র্া রনগ তমন কমর। পমর জানা থগি থয থবরি থর্জক্তিয়র্ার কারন হি িরীমর 

উপরির্ পিারসয়াম যা রকনা থপরির মমধয অে তাৎ পরুুষমের িরীমর থবরি োমক।  

 

৩।মকান থেমি একটি জনরপ্রয় সমদূ্র তসকর্ রময়মে যার রবরকরণ এর মাত্রা 

একটি পারমাণরবক রবেুযর্মকন্দ্র সংিগ্ন এিাকা থেমকও ১ হাজার গুণ থবরি? 

• বাহামাস 

• মারকতন যুিরাষ্ট্র 

✓  ব্রাক্তজি 

 

দ্রষ্টবযঃ 

আমামের জনয স্বাভারবক রবরকরমণর মাত্রা হমে ২৫-৩০ মাইমক্রা রন্টমজন/  ন্টা। যরেও 

ব্রাক্তজমির থকাপাকাবানা তসকমর্ এর থেমকও েি অেবা ১ি গুণ থবরি রবরকরণ এর অক্তস্ত  

পাওয়া যায়। র্বওু এই মান ও একেম স্বাভারবক। 

 

                                              ৪। পারমাণরবক রবেুযৎমকন্দ্র রনম তামণর প্রধান পূব তির্ত কী? 

• থকান এিাকার রবেুযমর্র চারহো োকা 
• ঐ অঞ্চমির অে তননরর্ক সমৃক্তদ্ধর সম্ভাবনা োকা 
✓  উপমরর সবগুরি 

 

৫। রারিয়ামর্ প্ররর্ একজন মানুষ রেমন কয়  ন্টা পারমাণরবক চুল্লীমর্ 

উৎপন্ন রবেুযৎ বযবহার কমর?  

• ১৮  ন্টা 

• ৫  ন্টা 
✓  ৪  ন্টা 

 

দ্রষ্টবযঃ 

 

যখন রবশ্বখযার্ রব্রটিি রবজ্ঞানী আমন তে রাোরম াডত থক র্ার মরুৃ্যর রকেুরেন আমগ 

ক্তজমজ্ঞস করা হময়রেমিা থয পারমাণরবক িক্তির প্রাময়ারগক বযবহার কমব শুরু হমব 

বমি রর্রন মমন কমরন। রর্রন সংমক্ষমপ বমিরেমিন, “কখমনাই না”। সামে এিাও 

বমিরেমিন থয খুব র্ািার্ারি হমিও ২০০-৩০০ বের থিমগ যামব। অেচ মাত্র ৫ বের 

পমরই আমমররকামর্ ১ম পারমাণরবক রবেুযৎ চূল্লী তর্রী হয় (১৯৪২) এবং রারিয়ামর্ 

আমরা ১৭ বের পর (১৯৫৪) পারমাণরবক রবেুযৎ থকন্দ্র তর্রী হয়। 

 

৬। সাধারণ রবেুযৎ থকন্দ্র থেমক পারমাণরবক রবেুযৎ থকন্দ্র থবরি প্রকৃরর্বান্ধব থকন?  
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• কারণ পারমাণরবক রবেুযৎ থকন্দ্র বন ও নেীনািা রেময় থ রা 
োমক। 

✓  কারণ পারমাণরবক রবেুযৎ থকন্দ্র পররমবমি রবষাি থধায়া োমি না। 

• কারণ পারমাণরবক রবেুযৎ থকমন্দ্রর কায তপ্রণািী আিাো। 

 

 

৭। পারমাণরবক রবেুযৎ ইউরনমির “হৃর্রপন্ড” থকানটি?  

• িাব তাইন 

✓ ররয়যাক্টর 

• প্ররিক্ষণ থকন্দ্র 

 

৮। পারমাণরবক চূল্লীর “খােয” থকানটি?  

 

✓  পারমাণরবক জ্বািানী 

• কয়িা 

• থর্ি  
 

দ্রষ্টবযঃ 

পারমাণরবক জ্বািানী থোি থোি  ুময়ি থপমিি আকামর োমক। বাংিামেমি তর্রী 

হমর্ যাওয়া ররয়াক্টর এ এরকম ১৭ ইরিয়ন থপমিি োকমব। 

৯। রবেুযর্মকমন্দ্র থকান উপাোনটি িাব তাইন  ুরামর্ োমক?   

• র্রিৎ থমাির 

• পাম্প 

✓  বাষ্প 

 

১০। পারমাণরবক রবেুযৎ থকমন্দ্র বি বি পাইপগুমিার কাজ রক? এমের 

নাম বি। 

• থভন্ট পাইপগুমিা থধায়া রনগ তমন এর কামজ বযবহৃর্ হয়।  

✓  িীর্িীকরণ িাওয়ার- বাষ্প তর্রীমর্ বযবহৃর্ পারনর  নীভবমনর 

জনয।  

• রচমরন- উর্পন্ন থধায়া সেৃি পোে ত রনগ তমমন  

পাঠ রনময় 

রচন্তা করা 

ক্লামসর প্ররর্ প্রশ্নঃ “সবাই পারমাণরবক িক্তি 

সম্পমকত রক রক জানমর্ পারমি? ” 

“থর্ামামের রক আজমকর ক্লাস ভাি 

থিমগমে? ” 

প্রমশ্নাত্তর  

 





পাঠঃ ম াবাইল  অ্যাপ্লিকেশন  "NPP in your hand" (age 12 

+) 

সংক্রান্ত প্রশ্ন 

. 
 

 

 

১। শক্তি উৎপাদন ছাড়াও আর ককান শশল্পে পারমাণশিক শক্তি িযিহার করা হয়?  

 

• শিশকৎসা   কষ শ  বি  তূত্ব  শিদযা 

▪ কপাশাক শশল্পে  বল্পরাল্পেন তত্বরীল্পত্ব  

▪ সিগুল্প া  

 

২। কত্বজক্তিয়ত্বা মাপল্পত্ব ককান যন্ত্র িযিহার করা হয়? 

• আর্দ্রত্বামাপক যন্ত্র 

•  ক াক্তজশমটার 

• মাশিশমটার 

 

 

৩।ল্পকান কদল্পশ বকটট জনশিয় সমতর্দ্ তসকত্ব রল্পয়ল্পছ যার শিশকরণ বর মাত্রা বকটট পারমাণশিক শিদযযত্বল্পকন্দ্র 

স  গ্ন ব াকা কেল্পকও ১ হাজার গুণ কিশশ? 

o িাহামাস 

o মাশকরন যযিরাষ্ট্র 

• ব্রাক্তজ  

 

৪। পারমাণশিক শিদযযত্বল্পকন্দ্র শনম রাল্পণর িধান পতি রশত্বর কী?  

o ককান ব াকার শিদযযল্পত্বর িাশহদা োকা 

o ঐ অঞ্চল্প র অে রননশত্বক সমষক্তির সম্ভািনা োকা 

• উপল্পরর সিগুশ  

 

 

 

৫। রাশশয়াল্পত্ব িশত্ব বকজন মানয  শদল্পন কয় ঘন্টা পারমাণশিক িুল্লীল্পত্ব উত্বপন্ন শিদযযৎ িযিহার কল্পর?  

o ১৮ ঘন্টা 

o ৫ ঘন্টা 

• ৪ ঘন্টা 

 

 

৬। সাধারণ শিদযযৎ ককন্দ্র কেল্পক পারমাণশিক শিদযযৎ ককন্দ্র কিশশ িকষ শত্বিান্ধি ককন?  

o কারণ পারমাণশিক শিদযযৎ ককন্দ্র িন ও নদীনা া শদল্পয় কঘরা োল্পক। 

•  কারণ পারমাণশিক শিদযযৎ ককন্দ্র পশরল্পিল্পশ শি াি কধায়া ছাল্পড় না। 

o কারণ পারমাণশিক শিদযযৎ ককল্পন্দ্রর কায রিণা ী আ াদা। 

 

 



 

৭। পারমাণশিক শিদযযৎ ইউশনল্পটর “হৃৎশপন্ড” ককানটট? 

o টাি রাইন 

• শরয়াক্টর 

o িশশক্ষণ ককন্দ্র 

 

 

 

 

৮। পারমাণশিক িতল্লীর “খাদয” ককানটট?  

 

•  পারমাণশিক জ্বা ানী 

o কয় া 

o কত্ব   

 

 

৯। শিদযযৎল্পকল্পন্দ্র ককান উপাদানটট টাি রাইন ঘযরাল্পত্ব োল্পক?   

• ত্বশড়ৎ কমাটর 

• পাম্প 

•  িাষ্প 

 

 

১০। পারমাণশিক শিদযযৎ ককল্পন্দ্র িড় িড় পাইপগুল্প ার কাজ শক? বল্পদর নাম ি । 

o কূন্ট পাইপগুল্প া কধায়া শনর্ রমন বর কাল্পজ িযিহৃত্ব হয়।  

•  শীত্ব ীকরণ টাওয়ার- িাষ্প তত্বরীল্পত্ব িযিহৃত্ব পাশনর ঘনীূিল্পনর জনয।  

▪ শিমশন- উত্বপন্ন কধায়া সদষশ পদাে র শনর্ রমল্পন 


