
ভার্চ ুযাল রিযযরলটিি ধািণা এবং বাস্তব জীবযে এি প্রযযাগ ও প্রভাব 

ভার্চ ুযাল রিযযরলটি (Virtual Reality) ধািণা: 

ভার্চ ুযাল রিযযরলটি শযেি আক্ষরিক অর্ ু হযে কৃত্রিম বাস্তবতা, অর্গুতভাযব শে দুটি যরদও স্বরবযিাধী 

রকন্তু তর্য প্রযুত্রিি ক্ষক্ষযি এটি এমন এক ধিযনি পরিযবশ ততরি কযি ক্ষযটি বাস্তব নয রকন্তু বাস্তযবি মযতা 

ক্ষর্তনা সৃটি কযি এবং মত্রস্তযে একটি বাস্তব অনুভূরত জাগায। আমিা জারন, স্পশ ু, ক্ষশানা রকংবা ক্ষদখা 

ক্ষর্যক মানুযেি মত্রস্তযে একটি অনুভূরতি সৃটি হয ক্ষযিাযক আমিা বাস্তবতা বযল র্ারক। কতকগুযলা যযেি 

সাহাযযয যরদ আমিা এই অনুভচ রতগুযলা সৃটি কিযত পারি তাহযল অবস্থাটি মানুযেি কাযে পুযিাপুরি বাস্তব 

মযন হযত পাযি। এটি নানাভাযব কিা সম্ভব। অযনক সময রবযশে ধিযনি র্শমা বা ক্ষহলযমি পিা হয, 

ক্ষযখাযন দুই ক্ষর্াযখ দুটি রভন্ন দৃশয ক্ষদরখযয ত্রিমাত্রিক অনুভূরত সৃটি কিা হয। সৃটি কিা হয। অযনক সময 

একটি ত্রিযন রভন্ন রভন্ন প্রযজক্টি রদযয রভন্ন রভন্ন দৃশয ক্ষদরখযয ক্ষসই অনুভূরত সৃটি কিা হয। এই 

প্রত্রিযাগুযলা সম্পাদন কিাি জনয মূলত কম্পম্পউিাযিি সাহাযয রনযয হার্ওুযযাি ও সফিওযযাযিি সমন্বযয 

ক্ষকাযনা একটি পরিযবশ বা ঘিনাি বাস্তবরভরিক ত্রি-মাত্রিক রর্িাযণ কিা হয। তাই বলা যায ভার্চ ুযাল 

রিযযরলটি হযলা হার্ওুযযাি ও সফিওযযাযিি মাধযযম ততরিকৃত এমন এক ধিযনি কৃত্রিম পরিযবশ যা 

উপস্থাপন কিা হযল বযবহািকািীযদি কাযে এটিযক বাস্তব পরিযবশ মযন হয। 

ভার্চ ুযাল রিযযরলটিি পরিযবশ ততরিি জনয শত্রিশালী কম্পম্পউিাযি সংযবদনশীল গ্রারফক্স বযবহাি কিযত 

হয। সাধািণ গ্রারফক্স আি ভার্চ ুযাল জগযতি গ্রারফযক্সি মযধয তফাত হযলা এখাযন শে এবং স্পশযুকও 

যযর্ি গুরুত্ব ক্ষদযা হয। বযবহািকািীিা যা ক্ষদযখ এবং স্পশ ু কযি তা বাস্তযবি কাোকারে ক্ষবাঝাযনাি জনয 

রবযশেভাযব ততরি র্শমা বা ক্ষহলযমি (HMD: Head Mountained Display) োডাও অযনক সময হযান্ড গ্লাভস, 

বুি, সুযি বযবহাি কিা হয। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পম্পউিাযি গ্রারফক্স বযবহাযিি মাধযযম দিূ ক্ষর্যক 

পরির্ালনা কিাি প্রত্রিযাটি সম্পন্ন হয। এযক ক্ষিরলযপ্রযজন্স বলা হয। এোডাও এ পদ্ধরতযত বাস্তবরভরিক 

শেও সৃটি কিা হয, যাযত মযন হয, শেগুযলা রবযশে রবযশে স্থান হযত উৎসারিত হযে। 

প্রাত্যরিক জীবযে ভার্চ ুযাল রিযযরলটিি প্রভাব (Impact of Virtual Reality in everyday life) 

রবযোদে ক্ষেযে: নানা ধিযনি রবযনাদযনি মাধযযম সাধািণ মানুে ভার্চ ুযাল রিযযরলটিি সাযর্ সবযর্যয ক্ষবরশ 

পরিরর্ত হওযাি সুযযাগ ক্ষপযযযে। ত্রিমাত্রিক পদ্ধরতযত রনরমতু ভার্চ ুযাল রিযযরলটি রনভিু কল্পকারহরন, 

ক্ষপৌিারণক কারহরন, কািচ ুন, ঐরতহারসক র্লত্রচ্চি ইতযারদ মানুযেি কাযে জনরপ্রযতা ও গ্রহণযযাগযতা 

ক্ষপযযযে। আজকালকাি প্রায প্ররতটি র্লত্রচ্চযি ভার্চ ুযাল রিযযরলটিি বযবহাি ক্ষদখা যায। ভার্চ ুযাল রিযযরলটি 

বযবহাি কযি নানা ধিযনি কম্পম্পউিাি ক্ষগম সাধািণ মানুযেি কাযে জনরপ্রযতা ক্ষপযযযে। রমউত্রজযাম বা 

ঐরতহারসক ক্ষযসব জাযগায ভ্রমণ কিা সবাি পযক্ষ সম্ভব হয না, ভার্চ ুযাল রিযযরলটি পদ্ধরত বযবহাি কযি 

ক্ষসইসব জাযগায ভ্রমণ কিাি অনুভচ রত পাওযা সম্ভব হয। [সবযর্যয আযগ সকল এসাইনযমন্ট সমাধান 

ক্ষপযত NewResultBD.Com রভত্রজি করুন] সাম্প্ররতক সমযয অগযমযন্টর্ রিযযরলটি (Augmented Reality) 

নাযম ভার্চ ুযাল রিযযরলটিি একটি নতচন রূপ জনরপ্রযতা ক্ষপযত শুরু কযিযে, ক্ষযখাযন বাস্তব জগযতি সাযর্ 

ভার্চ ুযাল জগযতি এক ধিযনি সংরমশ্রণ ঘিাযনা হয। 

যােবািে র্ালাযো ও প্ররিেযণ: ভার্চ ুযাল রিযযরলটিি সবযর্যয বাস্তবমুখী বযবহাি হযয র্াযক ফ্লাইি 

রসমুযলিযি ক্ষযখাযন তবমারনকিা বাস্তযব আসল রবমান উড্ডযযনি পূযবইু রবমান পরির্ালনাি বাস্তব 

জগৎযক অনুধাবন কযি র্াযকন। এ োডাও ক্ষমািিগারড, জাহাজ ইতযারদ র্ালাযনাি প্ররশক্ষযণ সংরিি 

রসমুযলিি ও মযর্রলং সফিওযযাযিি মাধযযম প্ররশক্ষণ-সংরিি কৃত্রিম পরিযবশ ততরি কযি বাস্তযবি নযায 

প্ররশক্ষণ ক্ষদযা হযয র্াযক। 



রিো ও গযবষণায: বাস্তযব ক্ষকাযনা কাজ কিাি আযগ কম্পম্পউিাযি কৃত্রিমভাযব প্রযযাগ কযি ক্ষদখাযক 

রসমুযলশান বলা হয। রশখন-ক্ষশখাযনা কাযিুযম জটিল রবেযগুযলা ভার্চ ুযাল রিযযরলটিি মাধযযম রসমুযলশন 

ও মযর্রলং কযি রশক্ষার্ীযদি সামযন সহজযবাধয ও রর্িাকেকুভাযব উপস্থাপন কিা যায। গযবেণালব্ধ 

ফলাফল রবযিেণ ও উপস্থাপন, জটিল অণুি আণরবক গঠন, রর্এনএ গঠন যা ক্ষকাযনা অবস্থাযতই বাস্তযব 

অবযলাকন সম্ভব নয ক্ষসগুযলা ভার্চ ুযাল রিযযরলটিি পরিযবযশ রসমুযলশযনি মাধযযম ক্ষদখা সম্ভব হযে। 

রর্রকৎসাযেযে: রর্রকৎসারবজ্ঞাযনি সুবহৃৎ পরিসযি এি বযবহাি বযাপক। জটিল অপাযিশন, কৃত্রিম অঙ্গ 

প্রতযঙ্গ সংযযাজন, রর্এনএ পয ুাযলার্না ইতযারদসহ নবীন শলয রর্রকৎসকযদি প্ররশক্ষণ ও ক্ষিাগ রনণযুয 

বযাপক হাযি ভার্চ ুযাল রিযযরলটি বযবহৃত হয। 

সামরিক প্ররিেযণ: ভার্চ ুযাল রিযযরলটিি মাধযযম সরতযকাি যুদ্ধযক্ষযিি আবহ ততরি কযি তসরনকযদিযক 

উন্নত ও রনখুুঁত প্ররশক্ষণ প্রদান কিা যায। সরতযকাযিি যুদ্ধকালীন রবপজ্জনক পরিরস্থরতযত তসরনযকিা 

তাযদি সটঠক কিণীয সম্পযক ুআযগই পরিরর্ত হওযাি সুযযাগ ক্ষপযয র্াযক। 

বযবসা বারণযজয: উৎপারদত রকংবা প্রস্তারবত পযণযি গুণগত মান, গঠন, রবপণন, সম্ভাবযতা যার্াই, 

মূলযাযন, রবপণন কমী প্ররশক্ষণ ইতযারদ সব ধিযনি কাযিুযম ভার্চ ুযাল রিযযরলটিি রসমুযলশন পদ্ধরত 

বযবহৃত হয। ক্ষকাযনা রবপজ্জনক ও ক্ষরতকি দ্রবয বাজািজাত কিাি আযগ ক্ষকাযনা কমরু্ািীি জীবযনি 

ঝুুঁ রক না রনযয ভার্চ ুযাল রিযযরলটিি পরিযবযশ ক্ষসগুযলা পিীক্ষা কযি ক্ষনওযা সম্ভব হয। 

এখাযন উযেখয ক্ষয, ভার্চ ুযাল রিযযরলটিি অযনক বাস্তব বযবহাি র্াকাি পযিও কমবযরস বা রশশুযদি ক্ষবলায 

এি যযর্ে বযবহাি রনযয সতক ুর্াকাি প্রযযাজনীযতা িযযযে। গযবেণায ক্ষদখা ক্ষগযে একজন প্রাপ্তবযস্ক 

ক্ষযভাযব ভার্চ ুযাল রিযযরলটিি পরিযবযশ প্ররতত্রিযা কযি ক্ষস তচলনায একজন কমবযরসি প্ররতত্রিযা অযনক 

তীব্র এবং দীঘসু্থাযী। শুধু তাই নয এি যযর্ে বযবহাি তাযদি রশখন ক্ষমতাি উপি ক্ষনরতবার্ক প্রভাব 

ক্ষফলযত পাযি। 

বাযযাযমটিযেি ধািণা, প্রকািযভদ ও প্রযযাযগি ক্ষেেসমূি 

বাযযাযমটিক (Biometric): 

মানুযেি তদরহক গঠন বা আর্িণগত তবরশিয পরিমাযপি রভরিযত ক্ষকাযনা বযত্রিযক অরিতীযভাযব শনাি 

কিাি জনয বযবহৃত প্রযুত্রিযক বাযযাযমটিক বযল। একজন মানুযেি সাযর্ অনয মানুযেি আর্িণ বা 

গাঠরনক তবরশিয কখযনাই একিকম হযব না। তবরশযিযি রভন্নতায বাযযাযমটিযকি প্রকািযভদ দুইিকম : 

(ক) িিীিবৃত্তীয (Physiological) বাযযাযমটিক পদ্ধরত্ 

আঙচযলি ছাপ িোক্তকিণ (Finger print): এ পরৃর্বীযত প্রকৃরতগতভাযব প্ররতটি মানুযেি আঙচ যলি োপ 

রভন্ন অর্ ুাৎ একজযনি সাযর্ অনয আযিকজযনি আঙচযলি োযপি রমল ক্ষনই। একজযনি টিপসই কখযনাই 

অনযজযনি সাযর্ খাপ খাযব না। রফংগাি রপ্রন্ট রির্াযি কাযিা আঙচ যলি োপ ক্ষদযাি পি োপটিি েরব 

কম্পম্পউিাি ক্ষর্িাযবযজ সংিরক্ষত হযয যায। রফংগাি রপ্রন্ট ক্ষমরশনটি আঙচ যলি ক্ষিখাি রবনযাস, ত্বযকি টিসুয 

এবং ত্বযকি রনযর্ি িি সঞ্চালযনি উপি রভরি কযি ইযলকযিামযাগযনটিক পদ্ধরতযত আঙচ যলি োপরর্ি 

ততরি কক্ষি। 

িাযত্ি ক্ষিখা িোক্তকিণ (Hand geometry): এ পদ্ধরতযত হাযতি আকাি, পুরুত্ব, হাযতি ক্ষিখাি রবনযাস 

ও আঙচ যলি তদঘযু রবযিেণ কযি রনিাপিা রনত্রিত কিা হয। তযব কারযক পরিশ্রম কযি এমন মানুে, রবযশে 



কযি শ্ররমকযদি ক্ষক্ষযি এ পদ্ধরত খুব ক্ষবরশ কাযকুি নয। তাোডা হাযত রকেচ  ক্ষলযগ র্াকযলও এ পদ্ধরতি 

কাযকুারিতা ক্ষসভাযব পরিলরক্ষত হয না। 

আইরিি িোক্তকিণ (Irish scanning): এ পদ্ধরতযত ক্ষর্াযখি মরণি র্ািপাযশ ক্ষবটিত িটঙন বলয বা 

আইরিশ রবযিেণ কযি শনািকিযণি কাজ সম্পন্ন কিা হয। শনািকিযণি জনয সমযও তচলনামূলকভাযব 

কম লাযগ এবং সুক্ষ্মতাও গ্রহণযযাগয মািায হযয র্াযক। তযব কন্টাক্ট ক্ষলন্স পিা র্াকযল এ পদ্ধরত সবসময 

কাযকুিী নাও হযত পাযি। 

মুখমণ্ডযলি অবযব িোক্তকিণ (Face recognition): এই পদ্ধরতযত পুযিা মুখমণ্ডযলি েরব তচ যল শনাি 

কিা হয। আযগ ক্ষর্যক িরক্ষত সযাম্পল মাযনি সাযর্ যাি মুখমণ্ডযলি আকৃরত তচলনা কিা হযব তাি েরব 

কযাযমিাি মাধযযম ধািণ কযি ক্ষসটি তচলনা কিা হয। 

রিএেএ পযযুবেণ (DNA test): রর্এনএ (DNA Deoxyribo Nucleic Acid) ক্ষিযেি মাধযযম ক্ষয ক্ষকাযনা 

বযত্রিযক অতযন্ত রনখুুঁত ও প্রশ্নাতীতভাযব শনাি কিা যায। মানব শিীযিি ক্ষয ক্ষকাযনা উপাদান ক্ষযমন— 

িি, র্চল, আঙচ যলি নখ, মুযখি লালা হযত রর্এনএ’ি নমুনা সংগ্রহ কিা হয। এিপি এগুযলাি গঠন প্রকৃরত 

শনাযিি িািা মযাপ বা ব্লু-রপ্রন্ট বাযযালত্রজকযাল ক্ষর্িাযবযজ সংিক্ষণ কিা হয। পিবতীকাযল নমুনা রনযয 

পূববুতী ক্ষর্িাি সাযর্ রমরলযয ক্ষকাযনা বযত্রিযক অরিতীযভাযব শনাি কিা যায। 

(খ) আর্িণগত্ (Behavioral) বাযযাযমটিক পদ্ধরত্ 

রকযবাযি ুিাইরপং গরত্ যার্াইকিণ (Typing keystroke verification): রকযবার্ ুরকংবা এ জাতীয ক্ষকাযনা 

ইনপুি রর্ভাইযস তাি ক্ষগাপনীয ক্ষকার্ কত দ্রুত িাইপ কযি রদযত পাযি তাি সময পূযবিু সমযযি সাযর্ 

রমরলযয ক্ষকাযনা বযত্রিযক শনািকিযণি কাজ সম্পন্ন কিা হয। 

িাযত্ কিা স্বােি যার্াইকিণ (Signature verification): এটি একটি বহুল বযবহৃত ও দীঘ ুরদযনি প্রর্রলত 

পদ্ধরত। এ পদ্ধরতযত ক্ষকাযনা বযত্রিযক শনািকিযণি ক্ষক্ষযি স্বাক্ষযিি আকাি ধিন, ক্ষলখাি গরত, সময, 

ক্ষলখাি মাধযযমি (ক্ষযমন— কলম, ক্ষপনরসল ইতযারদ) র্াপযক যার্াই কযি শনািকিণ কিা হয। 

কন্ঠস্বি যার্াইকিণ (Voice recognition): এই পদ্ধরতযত বযবহািকািীি কণ্ঠস্বিযক মাইযিাযফাযনি 

মাধযযম ধািণপূবকু কম্পম্পউিাি ক্ষপ্রাগ্রারমং-এি সাহাযযয ইযলকটিক রসগনযাযল রূপান্তি কযি ক্ষর্িাযবযজ 

সংিক্ষণ কিা হয। পিবতীকাযল ভযযস ক্ষিকর্াুযিি মাধযযম বযবহািকািীি কণ্ঠস্বি ক্ষিকর্ ুকিা হয এবং 

পূযবিু ধািণকৃত কন্ঠস্বযিি সাযর্ তচলনা কযি শনািকিযণি কাজ সম্পন্ন কিা হয। এ পদ্ধরতযত বযত্রিি 

সরদু, কারশ হযল শনািকিযণ রবযেি সৃটি হয। 

বাযযাযমটিক প্রযুক্তক্ত বযবিাযিি ক্ষেেসমূি 

মৃতযদহ শনািকিণ, অপিাধী শনািকিণ, রপতৃত্ব বা মাতৃত্ব শনািকিণ, জাতীয পরির্যপি, 

বাযযাযমটিক পাসযপািু, ড্রাইরভং লাইযসন্স, ক্ষভািাি রনবন্ধন, এটিএম ও অনলাইন বযাংরকং, প্রযবশ রনযেণ 

ও উপরস্থরত রনণযু, কম্পম্পউিাি বা ক্ষমাবাইল ক্ষফান লগইন, ই-কমাস ু ও স্মািু কার্ ুইতযারদযত বাযযাযমটিক 

প্রযুত্রিি বযবহাি হযয র্াযক। 

ক্ষিাবটিকযসি ধািণা এবং প্রযযাযগি ক্ষেেসমূি 

ক্ষিাবটিে (Robotics) 
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ক্ষিাবি শেটিি সাযর্ আমিা সবাই কম-ক্ষবরশ পরিরর্ত, এই শেটি রদযয আমিা এমন একধিযনি যেযক 

ক্ষবাঝাই ক্ষযটি মানুযেি কমকুাযণ্ডি অনুরূপ কমকুাণ্ড কিযত পাযি। রবজ্ঞান, ইত্রিরনযারিং এবং প্রযুত্রিি 

সমন্বযয গটঠত ক্ষয রবেযটি ক্ষিাবযিি ধািণা, নকশা, উৎপাদন কাযিুম রকংবা বযবহাি বাস্তবাযন কিযত 

পাযি তাযক ক্ষিাবটিক্স বলা হযয র্াযক। 

ক্ষিাবি কর্াটি বলা হযল যরদও সাধািণভাযব আমিা মানুযেি আকৃরতি একটি যে কল্পনা করি, রকন্তু প্রকৃত 

ক্ষিাবি তাি কাযজি উপি রনভিু কযি ক্ষয ক্ষকাযনা আকাযিি বা আকৃরতি হযত পাযি। আজ ক্ষর্যক এক যুগ 

আযগও ক্ষিাবযিি মূল বযবহাি গারডি ওযযত্রডং রকংবা স্িু লাগাযনাি মাযঝ সীমাবদ্ধ রেল। প্রযুত্রিি উন্নরতি 

সাযর্ সাযর্ ক্ষিাবযিি কাযপুরিরধও ক্ষবযড ক্ষযযত শুরু কযিযে এবং এমন ক্ষকাযনা কাজ ক্ষনই ক্ষযখাযন ক্ষিাবি 

বযবহাি কিা হযে না। 

ক্ষিাবটিযেি ক্ষেে বৃক্তদ্ধ ক্ষপযলও ত্াি গঠযে রত্েটি রেরদুষ্ট রবযিষত্ব িযযযছ। ক্ষসগুযলা িযে: 

১. একটি ক্ষিাবি ক্ষয রনরদুি কাজ কিাি জনয ততরি হয, তাি উপি রনভিু কযি একটি রবযশে যারেক গঠন 

হযয র্াযক। 

২. ক্ষিাবযিি যারেক কাজ কিাি জনয রবদুযৎ বযবহাযিি বযবস্থা র্াকযত হয। 

৩. ক্ষিাবিযক কম্পম্পউিাি ক্ষপ্রাগ্রারমং রদযয রনযেণ কিা হয। 

ক্ষিাবি রশল্প এখযনা তচলনামূলকভাযব নতচন হযলও এটি সাগযিি গভীি ক্ষর্যক শুরু কযি মহাকাশ পযনু্ত সব 

জাযগায, ক্ষযখাযন মানুযেি পযক্ষ যাওযা সম্ভব নয, ক্ষসখাযন কাজ কযি যাযে। 

বযবিাি (Application) 

১. রবপজ্জেক কাযজ: মানুযেি পযক্ষ ক্ষয সব কাজ অতযন্ত রবপজ্জনক এবং ঝুুঁ রকপূণ ু, ক্ষযমন সমুযদ্রি 

তলযদযশ, ক্ষয ক্ষকাযনা অনুসন্ধানী কাযজ, মাইন ইতযারদ রবযফািক দ্রবয রনত্রিযকিযণ, রনউরিযাি শত্রি 

ক্ষকযে, খরনি অভযন্তযিি ক্ষকাযনা কাযজ, নদী-সমুযদ্রি রনযর্ িাযনল রনম ুাণ ইতযারদ কাযিুযম ক্ষিাবি 

বযবহৃত হয। 

২. রিল্প-কািখাোয: রশযল্পাৎপাদন কাযজ, রশল্প-কািখানাি ভািী বস্তু নডার্ডা কিাযনা, পযারকং, 

সংযযাজন, পরিবহন ইতযারদ শ্রমসাধয কাজ োডাও কম্পম্পউিাি এইযর্র্ কাযজ ক্ষিাবটিক্স-এি বযবহাি 

িযযযে। 

৩. সুক্ষ্মারত্সূক্ষ্ম কাযজ: মাইযিাসারকযুিি উপাদান পুঙ্খানুপুঙ্খভাযব পিীক্ষণ কাজ এবং ইযলকিরনক 

আইরস, রপ্রযন্টর্ সারকিু ক্ষবার্ ুইতযারদি ততরিি জনয ক্ষিাবি বযবহৃত হয। 

৪. রর্রকৎসা ক্ষেযে: সাজাুরি, জীবাণুমুিকিণ, ওেুধ রবতিণ ইতযারদ কাযজ ক্ষিাবি বযবহৃত হয। 

৫. সামরিক ক্ষেযে: রবযফািক দ্রবয শনািকিণ, ক্ষবামা রনত্রিযকিণ, যুদ্ধযক্ষযি এবং অনযানয রমরলিারি 

অপাযিশযন ক্ষিাবি বযবহৃত হয। 

৬. রিো ও রবযোদযে: শািীরিকভাযব অসুস্থ, পঙু্গ বা অটিরেক রশক্ষার্ীযদিযক রবযশে রশক্ষা বযবস্থায 

ক্ষিাবযিি বযাপক বযবহাি িযযযে। রশশুযদি রর্িরবযনাদযনি ক্ষক্ষযি ক্ষখলনা ক্ষিাবি এবং রমরর্যা আযিুি 

ক্ষক্ষযিও ক্ষিাবি বযবহৃত হয। 
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৭. রেিাপত্তা ও পযযুবেযণ: রবরভন্ন গুরুত্বপূণ ু স্থাপনাি রনিাপিাি জনয, অন্ধকাযি ক্ষকাযনা আগন্তুকযক 

পযযুবক্ষণ কিাি জনয, দুেৃতকািী রকংবা রবপজ্জনক আসামীযক ধিাি কাযজ এবং পযযুবক্ষণ ইতযারদযত 

পুরলশযক ক্ষিাবি সহাযতা রদযত র্াযক। 

৮. মিাকাি গযবষণায: মহাকাযশ রকংবা অনয গ্রহ-উপগ্রহ সম্পরকতু নানারবধ তর্যানুসন্ধান ও তবজ্ঞারনক 

কাযিুম পযযুবক্ষযণি জনয বা মহাকাশ যান ক্ষপ্রিণ কিাি সময বযাপকহাযি ক্ষিাবযিি বযবহাি আযে। 

৯. ঘযিাযা কাযজ: তদনত্রিন ঘযিাযা কাযজ, গহৃকমী রহযসযব রনতযননরমরিক কায ুারদ সম্পাদযনি জনয 

ক্ষিাবি বযবহাি কিা হযয র্াযক। 

ভরবেযযত ক্ষিাবযিি সাযর্ কৃত্রিম বুত্রদ্ধমিা আযিা বযাপকভাযব সম্পিৃ কযি ক্ষিাবিযক অযনক নতচন নতচন 

কাযজ বযবহাি কিা হযব। 

 


