ভাউন্টেন্টজ রুয ঘনত্ব

প্লাস্টিক ভাউন্টেজ ফযফান্টযয ুস্টফধা

 ভাদি X ফাই : প্রদত ফগডপুনট ৫০টি রু (৩৫০ টি প্রদত
ভাউনেনজ)

 ফযফায কযা জ।

ফাই X ফাই : প্রদত ফগডপুনট ৪০টি রু (৩০০ টি প্রদত ভাউনেনজ)

গুটি ততযীয আদশ স্টযন্টফ
 তাভাত্রা : ২৪-২৫° কদিনেড ।
 আনদক্ষক আদ্রতা : ৬০ - ৭০ %।
 গুটি ততযীয ঘনয আড়াআদড় ফায়ু চরাচনরয ফাফস্থা।

 ভ ভাননয গুটি ততযী য়।
 গুটিয ছাড়াননা জ।
 ফযফানযয জনয আরাদা জায়গায দযকায য়
না।

বান্টরা ভান্টনয গুটিয জন্টনয
প্লাস্টিক ককারাস্টফর ভাউন্টেজ

 অল্প জায়গায় ংযক্ষণ কযা মায় ।
 অননকদদন ফযফায কযা মায়।
 নজ াদযনাধন কযা মায়।

গুটি ছাড়ান্টনা ও ফাজায জাত কযা

 দযছ্ন্নতা ফজায় যাখা জ।

ভাদি X ফাই গুটি ততযীয ৫ কথনক ৬ দদন নয।

 শ্রভ ও ভয় কভ রানগ।

ফাই X ফাই গুটি ততযীয ৭ কথনক ৮ দদন য।

 দফকৃ ত গুটিয ংখা কভ য়।

গুটি ংযক্ষনণয আনগ দফকৃ ত ও কজা গুটি এফং ডফর গুটি কফনছ
আরাদা যাখনত নফ।

 গুটি ততযীয খযচ কভ।

ছাড়াননা গুটিয কপনা ছাড়ানত নফ এফং াতরা কনয যাখনত
নফ।
কেনট ফা ফায়ু চরাচর কমাগয ফযানগ কনয কানর ফা দফকানর গুটি
দফদেয জনয দননয় কমনত নফ।

ভাউন্টেজ স্টযস্কায ও জীফাণু ভুক্ত কযা
 প্রথনভ ভাউনেজ কথনক কপনা, ভযা, চা কাকা ছাড়ানত নফ।
 তাযয ২% দিদচং দ্রফনণ প্লাদিক ভাউনেজ গুদর একদদন
দবদজনয় যাখনত নফ।
 কযানদ শুদকনয় ভাউনেজ গুদর বানরা বানফ বাজ কনয ১০-১২ টায
এক একটি ফাদির ফানানত নফ।
 ফাদিরগুদর দযনাদধত জায়গায় যাখনত নফ।
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ককন্দ্রীয় কযভ গন্টফলণা ও প্রস্টক্ষণ প্রস্টতষ্ঠান
ককন্দ্রীয় কযভ কফাডড, ফস্ত্র ভন্ত্রণারয়, বাযত যকায
ফযভুয-৭৪২১০১, ভুদডদাফাদ, দিভফঙ্গ

বান্টরা ভান্টনয গুটিয জন্টনয
প্লাস্টিক ককারাস্টফর ভাউন্টেজ
গুটি ততযীয জনয দযণত রুয একটি উমুক্ত
কাঠানভা (Frame) দযকায। এই কাঠানভা ফা
ভাউনেনজয ওয গুটিয গুণগত ভান দনবড য কনয।
প্রথাগত বানফ রু চালীযা ফাাঁনয চন্দ্রকী ফযফায
কনযন। দকন্তূ এয কতগুদর অুদফধা আনছ :
• ভ আকৃ দতয গুটিয ংখযা
কভ য়।
• াকা রু চন্দ্রকীনত দদনত ও
গুটি ছাড়ানত অননক করাকফর
দযকায।
• দযনাধন, যক্ষণানফক্ষন ও
ংযক্ষণ কিাধয।

• ফাাঁনয কদিনত রুয আঘাত
প্রাদিয ম্ভাফনা।
• চা ও ডফর গুটিয ংখযা
কফী য়।
• গুটিয গুণগত ভান খাযা
য়।
• চন্দ্রকী কযাদ ও ফৃদষ্ট কথনক
ংযদক্ষত যাখায দযকায
নয।

বানরা গুটি ফরনত কফাঝায় ুক্ষ্ম কেন মুক্ত,
ভান ভা ও আকানয ক্ত গুটি মায দযনরদফদরটি,
ুনতায তদঘয, কর% কফী এফং মানত াাঁচ
তাংনয কভ খাযা গুটি থানক। উমুক্ত দযনফন
াকা রু ভাউনেনজ দদনর তনফই বানরা গুটি কফী
দযভানণ াওয়া মাম ।

• দতনদদন নয খফনযয কাগজ দযনয় দননত নফ এফং
ভযা, কযাগেস্ত ও গুটি না কযা রু ফাদ দদনত নফ।
• কল মডানয় ভাউনেজ গুদর উদিনয় তানক
যাখনর গুটি আনযা বানরা য়।
বানরা গুটি কনত কগনর প্লাদিক ককারাদফর
ভাউনেনজয ভত উমুক্ত ভাউনেজ প্র্ দতফনে ফযফায
কযনত নফ।াকা রু ঠিক ভনম ভাউনেনজ দদনত
নফ। গুটি বানরা নর স্ব্বাফতই গুটিয দাভ বানরা
াওয়া মানফ।
ডারা দ্ধস্টত
• রু াকায আনগই ডারানত
কাগজ দদনয় তায উয
প্লাদিক ভাউনেজ দফদছনয়
যাখনত নফ।
• াকা রু উমুক্ত ভনয়
ডারা ফা কে কথনক ংে্ 
কযনত নফ।
• াকা রু
দনদদড ষ্ট ঘননে
(৩০০ কথনক ৩৫০ টি)
প্রদত ভাউনেনজ ছাড়নত
নফ।
তাক দ্ধস্টত
• ৫০ তাংনয কফী রু
কনক কগনর াল্কা কনয
াতা দদনত নফ।
• াতা কদফায আধঘিা য
রুয
ওয
প্লাদিক
ভাউনেজ দদনত নফ।
• গুটি ততদযয ুদফধায জনয
রু  ভাউনেজ নাইরন
কনট ফা খড় ফা
খফয
কাগজ দদনয় কঢনক দদনত

