
 

 

“প্রত্যেক শিক্ষার্থীর রসায়ন রীক্ষাগাত্র শিত্িষ সযত কযা অিলম্বন করা 
আিিেক”। এ শিষত্য় একটি প্রশযত্িদন শলখত্য হত্ি। 
প্রতিবফদবন অফযই াাঁচ ধযবনয যাায়তনক দাবথেয ঝ াঁ তকয ভাত্রা ও ংতিষ্ট িকে িাভূরক 
াংবকতিক তচহ্ন উবেখ কবয িা থথবক তনযাদ থাকায উায় উদাযণ তববফ তরখবি বফ। 

িাতযখ : ৩০ ভাচে , ২০২১ 

ফযাফয, 

প্রধান তক্ষক 

‟ক„ উচ্চ তফদযারয় 

কুতভো। 

তফলয় : প্রত্যেক শিক্ষার্থীর রসায়ন রীক্ষাগাত্র শিত্িষ সযত কযা অিলম্বন করা আিিেক 
সম্পশকত য প্রশযত্িদন। 

 ূত্র/স্মাযক নং : কু.উ.তফ.২০২১-৩ িাতযখ : ২৮ ভাচে , ২০২১। 

জনাফ, 

তফনীি  তনবফদন এই থম, আনায আবদ নং কু.উ.তফ.২০২১-৩ িাতযখ : ২৮ ভাচে , ২০২১ অন াবয 
“প্রবিযক তক্ষাথীয যায়ন যীক্ষাগাবয তফবল িে কিা অফরম্বন কযা আফযক” ীলেক প্রতিবফদনটি 
তনবে থ কযতছ। 

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর রসায়ন রীক্ষাগাত্র শিত্িষ সযত কযা অিলম্বন করা আিিেক 

থমখাবন তফজ্ঞাবনয তফতবন্ন যীক্ষা-তনযীক্ষা এফং গবফলণা কযা য় িাবক যীক্ষাগায ফা গবফলণাগায 
ফবর। িাই থমখাবন যায়বনয যীক্ষা-তনযীক্ষা ফা গবফলণা কযা য় িাবক যায়ন যীক্ষাগায ফা 
যায়ন গবফলণাগায ফবর। যায়ন গবফলণাগাবয থাকবফ তফতবন্ন যাায়তনক দ্রফয। প্রায় প্রবিযকটি 
যাায়তনক দ্রফয আভাবদয জনয অথফা তযবফবয জনয কভ/থফত ক্ষতিকয। 

থকাবনা যাায়তনক দ্রফয তফবফাযক জািীয়, থকাবনা যাায়তনক দ্রফয দায (বজই মাবি আগুন ধবয 
মায়), থকাবনাটি আভাবদয যীবযয যাতয ক্ষতি কবয আফায থকাবনাটি তযবফবয ক্ষতি কবয। 
যায়ন যীক্ষাগাবযয থম মন্ত্রাতি ফা াত্র ফযফায কযা য় িায থফতযবাগই কাাঁবচয তিতয। িাই 
এ যায়ন যীক্ষাগাবয থ াকা থথবক শুরু কবয থফয ওয়া মেন্ত প্রতিটি দবক্ষব িকে িাভূরক 
ফযফস্থা তনবি বফ। 

অিকে  বরই থম থকান ধযবনয দ ঘেটনা ঘবট থমবি াবয। থমভন- এতড গাবয় ড়বর যীবযয 
ক্ষি ৃতষ্ট বফ, থাাবক ড়বর থাাকটি নষ্ট বয় থমবি াবয।এছাড়া যায়ন গবফলণাগাবয 



 

 

অতিকাণ্ড তফবফাযণ নানা ধযবনয থছাট ফড় দ ঘেটনা ঘটবি াবয। িাই যীযবক যক্ষা কযবি 
বর তনযাদ থাাক ফা অযাবপ্রান যবি বফ। 

থম থকান যাায়তনক দ্রফয ফযফাবযয আবগই আভাবদয থজবন তনবি বফ থ যাায়তনক দ্রফয টি 
থকান প্রকৃতিয। আয থটি থফাঝাবনায জনয যাায়তনক দাবথেয থফাির ফা থকৌটায থরবববর এক 
ধযবনয াংবকতিক তচহ্ন ফযফায কযা য়। 

এ ংক্রান্ত একটি াফেজনীন তনয়ভ চার য তফলয়বক াভবন থযবখ জাতিংবঘয উবদযাবগ তযবফ ও 
উন্নয়ন নাবভ একটি বেরন অন তিি য় । এ বেরবন তফতবন্ন দাবথেয ঝ াঁ তক এফং ঝ াঁ তকয ভাত্রা 
ফ ঝাবনায জনয াফেজনীন াংবকতিক তচহ্ন তনধোযণ কযা য়। 

শনত্ে শিশিন্ন রাসায়শনক দাত্র্থতর ঝ ুঁ শক, ঝ ুঁ শকর মাত্রা ও সািধানযা সম্পত্কত  ললখা 
হত্লা– 

 ১. দাহে দার্থত : প্রাকৃতিক গযা (জ্বারাতন) দায দাথে। এফ দাবথেয দ্রুি আগুন ধবয 
থমবি াবয। িাই এবদয আগুন ফা িা থথবক ফভয় দবূয যাখবি বফ। 

 ২. শিষাক্ত দার্থত : থফনতজন, নযাথাতরন দাথে তফলাক্ত প্রকৃতিয। িাই যীবয রাগবর ফা 
শ্বা-প্রশ্বাবয ভাধযবভ যীবয প্রবফ কযবর যীবযয নানা ধযবনয ক্ষতি বয় থমবি াবয। এ 
ধযবনয দাথে ফযফাবযয ভয় অযাবপ্রান, যান্ড গ্লাব, থপটি গগর ইিযাতদ ফযফায কযবি 
বফ। 

 ৩. স্বাস্থ্ে ঝ ুঁ শকরূ্ত দার্থত : এ দাবথেয উদাযণ বরা থফনতজন, টর ইন, জাইতরন ইিযাতদ। এ 
ধযবনয দাথে ত্ববক রাগবর ফা শ্বা-প্রশ্বাবয াবথ যীবযয থবিবয থগবর যীবযয স্বল্পবভয়াদী 
ফা দীঘেবভয়াদী ক্ষতিাধন কবয। এগুবরা যীবযয ভবধয থগবর কযানাবযয ভবিা কঠিন থযাগ 
বি াবয তকংফা শ্বািবন্ত্রয ক্ষতিাধন কযবি াবয। িাই এগুবরাবক িকে বাবফ যাখবি বফ 
এফং ফযফাবযয ভয় অযাবপ্রান, যান্ড গ্লাব, থপটি গগর ইিযাতদ ফযফায কযবি বফ। 

 ৪. শরত্িত্ির জনে ক্ষশযকর : বাতয ধাি  (থরড, ভাকে াতয, আবেতনক) তযবফবয জনয 
ক্ষতিকয। অথোৎ এ ধযবনয দাথেগুবরা উতিদ ও প্রাণী উববয়য জনযই তফজ্জনক। িাই 
এগুবরাবক ফযফাবযয ভয় মবথষ্ট িকে  ওয়া প্রবয়াজন। আফায, ফযফাবযয বয থমখাবন-
থখাবন না থপবর িা একটি তনতদেষ্ট স্থাবন যাখবি বফ। এফ দাথেবক মথাম্ভফ  নরুদ্ধায 
কবয আফায ফযফায কযায থচষ্টা কযবি বফ। িাবর এগুবরা বজ তযবফব ছতড়বয় 
ড়বি াযবফ না। 

 ৫. ক্ষয সৃশিকারী : এ তচহ্নধাযী দাথে যীবয রাগবর যীবয ক্ষি ৃতষ্ট কবয। শ্বা-প্রশ্বাবয 
াবথ গ্রণ কযবর িা যীবযয থবিবযয অবেযও ক্ষতিাধন কযবি াবয। াইবরাবলাতযক 
এতড, ারতপউতযক এতড, থাতডয়াভ াইবরাক্সাইবডয গাঢ় দ্রফণ এ জািীয় দাবথেয 
উদাযণ। 

িাই, যায়ন যীক্ষাগাবয ফযফহৃি অযাবপ্রাবনয ািা বফ াবিয কফতজ মেন্ত। আয রম্বায় াট য নীচ 
মেন্ত। এটি াদা যবঙয বয় থাবক। ািবক  যক্ষায জনয ফযফহৃি য় যান্ড গ্লাব, থচাখবক যক্ষা 



 

 

কযায জনয থপটি গগর ফযফায কযা য়। যায়নাগাবয অফস্থাবনয ভয় প্রবিযক তক্ষাথীবক 
তনবজয তনযাত্তা যক্ষায ফযাাবয বচিন বি বফ এফং মাফিীয় বচিনিা অফরম্বন কযবি বফ । 

প্রতিবফদবনয তফলয় : 

প্রতিবফদন তরখায ভয় : 

প্রতিবফদন তিতযয িাতযখ : 

প্রতিবফদবনয স্থান : 

প্রতিবফদবকয নাভ ও ঠিকানা :                                                          প্রতিবফদবকয স্বাক্ষয : 

 


