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 ਰਾਜਵੀਰ  
Hello and welcome to English Together। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਿੱ ਕ ਚਲੰਤ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤ ੇ
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਸ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇੰਗਵਲਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਦ ੇਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜਿੀਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ... 
 

Sam 

Hi, I’m Sam.  

 

Tom  

And I’m Tom. Hello everybody! Welcome to today’s programme.  

 

Sam 

So I heard a new term on the news today: the Fourth Industrial Revolution. Either of you 

know what that is? 

 

Tom  

I think that it has something to do with the internet and other technological breakthroughs.  

 

ਰਾਜਿੀਰ 

Yes, you’re right, Tom. ਇਹ ‘technological breakthroughs’ ਮਤਲਬ ਨਿੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ 
ਪ੍ਰਭਾਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਿਾਂ, ਵਜਿੇਂ ‘AI’ ਬਨਾਿਟੀ ਵਗਆਨ, ‘3D printing’ ਜਾਂ ਵਫ਼ਰ ‘self-driving cars’ 
ਸਿੈ-ਚਾਲਕ ਗਿੱ ਡੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਿੀ ਕਈ ਨਿੇਂ ਿਰਤਾਵਰਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਜਸ ਤਰਹਾਂ ‘a 

scientific breakthrough’ ਵਿਵਗਆਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਵਫ਼ਰ ‘a medical breakthrough’ ਮੈਡੀਕਲ 

ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਿੀ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਇਆ।  

Sam 

Oh, so it’s about technological breakthroughs that will change the way we live our lives, 

basically. 
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Tom 

Yes! I vaguely remember learning about the first Industrial Revolution when I was at 

school… 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

ਪੰ੍ਜਾਬ ਵਿਿੱ ਚ ਹਰੀ ਕਰਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸ ਵਬਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਉਦਯੋਵਗਕ ਕਰਾਂਤੀ ਿੀ ਆਈ। And that is actually 

what today’s quiz question is about. ਸਤਾਰਿੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਿੱ ਚ ਆਈ ਉਦਯੋਵਗਕ ਕਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਿੱ ਚ 

ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਹਿੱ ਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ, ਕੰਮ ਪ੍ ਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨ ੰ  ਘਟਾ ਵਦਿੱ ਤਾ, ਪ੍ਰ ਇਹ ਕਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰ  ਵਕਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ 

ਸੀ? 

 ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 

 ਇੰਗਲੈਂਡ-ਗਰੇਟ ਵਬਰਟਨੇ ਜਾਂ ਵਫ਼ਰ 

 ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੋਂ 

ਅਲਿੱ ਗ-ਅਲਿੱ ਗ ਇਵਤਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਜੁਆਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਬਾਅਦ ਵਿਿੱ ਚ ਦਿੱ ਸਾਂਗੇ।  
Sam  

Interesting that the first Industrial Revolution started in one place, because it sounds like the 

Fourth Industrial Revolution is happening everywhere! 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

Yes! ਚਲੋ BBC World Service ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵਜਸ ਵਿਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਵਹਰ ਨੇ ਚੌਥੀ 

ਉਦਯੋਵਗਕ ਕਰਾਂਤੀ ਬਾਰੇ ਗਿੱ ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।  

News Insert 

A very important feature of, uhm, the Fourth Industrial Revolution is connectivity or 

connectedness, as you put it, eh. So anybody with a smartphone that basically allows them 

to be, uhm, online is really part of it. So we’ve seen recently, for example, what happens 

with social media, there’s lots of data around every interaction that you’re making on social 

media that’s being collected and is being used to create a profile on you...so, really, whether 

we know it or not, very many of us are participating quite actively in the Fourth Industrial 

Revolution.  

 

Sam  

Wow, so if anyone with a smartphone is part of the revolution, this really is a global 

phenomenon. 



 

 
English Together © British Broadcasting Corporation 2018 

bbclearningenglish.com Page 3 of 4 

 

 

 

ਰਾਜਵੀਰ 
‘A global phenomenon’ ਇਿੱ ਕ ਵਿਸ਼ਿ ਪ੍ਿੱ ਧਰੀ ਿਰਤਾਰਾ. Anyone with a smartphone or anyone with 

internet access! 

 

Tom 

And a social media account! They’re all connected – I think one global phenomenon is 

helping the development of another. 

 

Sam  

It’s a little scary, though, isn’t it? There is one new wave of technological breakthroughs 

after another at the moment, but do we really know what consequences they’re having?  

 

ਰਾਜਵੀਰ 
‘A new wave of something’ ਵਕਸੇ ਨਿੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਿਰਤਾਰ ੇਦੀ ਲਵਹਰ ਚਿੱ ਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਿਾਕ ਵਕਸੇ ਿੀ ਨਿੇਂ ਰੁਝਾਨ 
ਜਾਂ ਲਵਹਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱ ਸਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਾਂ। Like social media ਹਾਂ ਅਿੱ ਜ-ਕਹਿੱ ਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹੀ ਤਾਂ 
ਹਿਾ ਹੈ।  
Tom 

Yeah, I know what you mean, Sam. I think it takes a long time for consequences to become 

clear when there’s a new wave of technological products coming into the world. But, 

generally, I think the consequences are positive. 

 

Sam 

I don’t know! Five years ago, I didn’t have a smartphone. Now I can’t imagine life without it. 

 

Tom 

Yeah, exactly! So these new products are shaping the way we live our lives, usually for the 

better! 

 

ਰਾਜਵੀਰ 

‘To shape the way we do something’ ਮਤਲਬ ਵਕਸੇ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ/ਤਰੀਕਾ ਤਵਹ ਕਰਨਾ। ਵਜਿੇਂ 
ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ਨੋ ਨੇ ਸਾਡ ੇਗਿੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣ ਨ ੰ  ਇਿੱ ਕ ਨਿਾਂ ਰ ਪ੍ ਦੇ ਵਦਿੱ ਤਾ। And just like the 

first Industrial Revolution shaped the way we made products. Shall we give you the answer 

to the quiz? ਸਾਡਾ ਸਿਾਲ ਸੀ: ਪ੍ਵਹਲੀ ਉਦਯੋਵਗਕ ਕਰਾਂਤੀ ਵਕਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਈ ਸੀ? 
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 ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 
 ਗਰੇਟ ਵਬਰਟੇਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਫ਼ਰ 

 ਫ਼ਰਾਂਸ ਤੋਂ  

ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਹੈ ਗਰੇਟ ਵਬਰਟੇਨ। 
 

Sam 

So, the summary of today’s programme is that technology is shaping the way we live our 

lives and we have no power to stop it. 

 

Tom 

But you do have some power, Sam, don’t you? Do you want to stop it? I mean, you could 

stop using your smartphone…and social media…and the internet… 

 

Sam 

Ah, no, thank you! 

 

ਰਾਜਵੀਰ 
I guess we’re all part of the Fourth Industrial Revolution after all! 
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਚੋਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡ ੇਮੁਤਾਵਬਕ ‘the new wave of technology breakthroughs’ ਚੰਗੀ ਹੋਿੇਗੀ ਜਾਂ ਵਫ਼ਰ ਮਾੜੀ? 
ਚਲੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਿਿੱ ਲ ਿਧਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਅਿੱ ਜ ਵਸਿੱ ਖੇ ਨਿੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨ ੰ  ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ: ‘a technological 

breakthrough’ ਮਤਲਬ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਫਲਤਾ, ‘a global phenomenon’ ਮਤਲਬ 

ਵਿਸ਼ਿਵਿਆਪ੍ੀ ਿਰਤਾਰਾ, ‘a new wave of something’ ਵਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੀਂ ਲਵਹਰ , and ‘to shape the 

way we do something’ ਵਕਸੇ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਕੀਕੇ ਨ ੰ  ਤਵਹ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਿੱ ਜ ਦੀ 
ਗਿੱ ਲਬਾਤ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
Thanks for joining us and see you next week for more English Together.   

 
 


