
সুপ্রিয় প্রিক্ষার্থীবৃন্দ, 

ভাল া আল া ত া ত ামরা? তেলির  র্থা প্রবলের এই েলু্ যাগময় মুহূল য এক অন্যরকম বাাং া ন্ববর্ য 

পাপ্র   হল া!  বুও ত ামালেরলক বাাং া ন্ববলর্ যর িীপ্র পূর্ য শুলভচ্ছা। ত ামরা সবাই, ত ামালের 

পপ্ররবার প্রন্লয় সুস্থ র্থালকা এই িার্থ যন্া কপ্রর সবসময়। ত ামরা জালন্া তেলির পপ্ররপ্রস্থপ্র  আরও 

খারাপ হলয়ল ,  কডাউলন্র সময়সীমা আরও তবলেল । আমরা এখন্ সামাজজক সাংক্রমলর্র 

ধালপ অবস্থান্ করপ্র , ত ামার পালির বযজিটিও হল  পালর ! তবাঝার তকান্ উপায় তন্ই,  াই 

একমাত্র বযবস্থা, ঘলর র্থাকা। ্ েরূ সম্ভব প্রন্লজলক প্রবজচ্ছন্ন কলর তে া।  াই ত ামরা সবাই 

স্বাস্থযপ্রবপ্রধগুল া তমলন্ চ লব। তকান্মল ই সামাজজক েরূত্ব ভঙ্গ করলব ন্া।  

ত ামালের পরীক্ষা আরও অপ্রন্জি  হলয়ল  এবাং কা াকাপ্র  সমলয়  া অন্ুটি  হলব ন্া এিা 

প্রন্জি । ত ামরা আিা কপ্রর ঘলর চচযাপ্রবহীন্ বলস ন্া তর্থলক আমালের তেওয়া প্রবপ্রভন্ন প্রেক প্রন্লেযিন্া 

তমলন্ ত ামালের আসন্ন পরীক্ষার িস্তুপ্র  গ্রহর্ করল া। ির্থম পলত্রর মল া পোর্থ যপ্রবজ্ঞান্ প্রি ীয় 

পলত্ররও প্রক ু প্রেক প্রন্লেযিন্া প্রে াম। আিা কপ্রর ত ামরা  া অন্ুসরর্ কলর প্রন্লজলের ভাল া কলর 

গুপ্র লয় তন্লব। 

আবারও ব প্র , েয়া কলর এপ্রেলয় ্ালব ন্া। ত ামরা জালন্া অন্ুিী লন্র তকান্ প্রবকল্প ন্াই। আর 

ত্লহ ু কাঠালমাবদ্ধ সৃজন্িী  পদ্ধপ্র ল   র্থাকপ্রর্থ  সালজিন্ বল  প্রক ু হয় ন্া  াই অন্ুিী ন্ 

করল  হলব।  লব তকান্ ্ তকান্ ্অধযায়গুল াল  তবপ্রি তজার তেওয়া েরকার তসিা ত ামালের 

আবার মলন্ কপ্ররলয় প্রেজচ্ছ। 

ির্থলম ত্ অধযায় গুল া অবিযই অবিযই পেলব: 
                (কারর্ এই অধযায়গুল া তর্থলক তবাডয পরীক্ষায় কমপলক্ষ একটি িশ্ন র্থাকলবই)  
 

১ম অধযায়:  াপগপ্র প্রবেযা;  

   ২য় অধযায়: প্রস্থর  প্রেৎ;  

৩য় অধযায়: চ   প্রেৎ;  

৬ি অধযায়: জযাপ্রমপ্র ক আল াকপ্রবজ্ঞান্; 

৮ম অধযায়: আধুপ্রন্ক পোর্থ যপ্রবজ্ঞালন্র সূচন্া; 

৯ম অধযায়: পরমার্ ুমলড  এবাং প্রন্উপ্রিয়ার পোর্থ যপ্রবজ্ঞান্ 

 

আিা করা ্ায় উপলর বপ্রর্ য  সক  অধযায় ভাল া কলর পেল  ৫টি িলশ্নরই উত্তর করা ্ালব। 

এরপরও ্ারা তকান্ভালবই উত্তর ত লে আসল  চাও ন্া, ত্ তকান্ পপ্ররপ্রস্থপ্র র জন্য প্রন্লজলক 

িস্তু  রাখল  চাও  ালের জলন্য: 



্ারা তকান্ ভালবই হারল  রাজী ন্ও  ালের জন্য আর ত্ ত্ 

অধযায় গুল া পো েরকার:(কারর্ এই অধযায়গুল া তর্থলকও তবাডয পরীক্ষায় একটি কলর িশ্ন র্থাকল  পালর)  
 

 

      ৪র্থ য অধযায়:  প্রেৎ িবালহর তচৌম্বক জক্রয়া ও চুম্বকত্ব; 

                ৫ম অধযায়:  াপ্রে লচৌম্বকীয় আলবি ও পপ্ররবপ্র য িবাহ; 

৭ম অধযায়: তভৌ  আল াকপ্রবজ্ঞান্; 

      ১০ম অধযায়: তসপ্রমকন্ডাক্টর ও ইল কট্রপ্রন্ক্স; 

 জ্ঞান্মূ ক, অন্ুধাবন্মূ ক ও নন্ব যযজিক অভীক্ষার জন্য বইলয়র 

সক  অধযায়ই পেল  হলব। িপ্র টি অধযালয়র ত্ সক  সাংজ্ঞা িায় সময়ই প্রবপ্রভন্ন 

তবাডয পরীক্ষায় বার বার আলস তস সক  সাংজ্ঞা ,  ালের বযাখযাগুল া বার বার 

অধযয়ন্ করলব। ত ামালের এই প্রেকিা েবু য  রলয় তগল  এখন্ও,  াই অন্ুিী লন্র 

তকান্ প্রবকল্প তন্ই। প্রিখলব, প্র খলব, প্রন্লজ প্রন্লজ মূ যায়ন্ করলব, ভু  হল  আবার 

প্রিখলব এবাং শুদ্ধ কলর আবার প্র খলব। 

অন্ুিী লন্র জন্য ত ামালের তেিা  িালসর ত্ সক  পরীক্ষা হলয়ল  

তসগুল ালক মলড  প্রহলসলব প্রন্ল  পালরা। তিস্ট তপপার তর্থলক প্রবপ্রভন্ন তবাডয ও 

কল লজর িশ্নগুল াও সমাধান্ করল  হলব। 

¥তেলির পপ্ররপ্রস্থপ্র  আরও খারাপ হলয়ল । তকার্থায় প্রগলয় র্থামলব এ ঝে 

আমরা তকউ জাপ্রন্ ন্া! অ এব ঘর তর্থলক তবর ন্া হলয় বার বার িশ্নগুল া 

অন্ুিী ন্ করল  র্থালকা। বার বার সাবান্ প্রেলয় হা  ধুলব, ঘলর র্থাকলব, চরম তকান্ 

িলয়াজন্ ন্া হল  ঘর তর্থলক তবর হলব ন্া।  ুপ্রম প্রন্লজ ত্ন্ অন্য কালরা মৃ ুযর কারর্ 

ন্া হলয় উলঠা,  াই সলচ ন্ র্থাকলব, স কয র্থাকলব। 

ত ামালের সবার সুস্থ া কামন্া করপ্র ।  

ভাল া তর্থলকা, ভাল াল  তর্থলকা!  ঘলর তর্থলকা। 

(অপ্রন্লমর্ পা , সহকারী অধযাপক, পোর্থ যপ্রবজ্ঞান্, ১৬.০৪.২০২০) 


