স ৌরনীড়

ূ য ালালে জ গরম েরার যন্ত্র)
( য
সল্ক সযসরিংয়ে গযভ জযরয প্রয়ে়োজনী়েত়ো আযে এফিং
ক়োটঘ়োই (চযখ়ো) সযর়োযয়ো সই উযেযে ক়ের়ো
ফেফ়োয কযয থ়োযক। এযত সযযফ দূলণ ঘট়োযন়ো
ে়োড়োও মযথষ্ট ফে়ে জসডত থ়োযক। জর গযভ কয়োয
জনে নফ়ো়েনযম়োগে সৌয সিয ফে়োফ়োযযয ধ়োযণ়োযক
ক়োযজ র়োসগয়ে সল্ক সযসরিংয়ে ফেফ়োযযয জনে
‘সৌযনীড’ সডজ়োইন কয়ো য়েযে।

ভ
ু র্য া এিং স ৌরনীলড়র উোবরতা
‘ুবণণ়ো’ এফিং ‘সৌযনীযডয’ এয সিসরত ফেফ়োয
আসথণকর়োযবয সদক সথযক সযভ সযর়োযযদয জনে
সনম্নসরসখত ুসফধ়ো প্রদ়োন কযয

ভ
ু র্য া

(সমাটর চাবত চরখা)

ালয
স ৌরনীড়

• সযভ সযসরিংয়ে ‘ক়োটঘ়োই’ এয তু রন়ো়ে রূ়োন্তয
ফে়ে প্র়ো়ে 37% হ্র়ো য়ে ম়ো়ে
• সভ়োটযীকযণ ুত়োয অসবন্নত়ো এফিং ুত়োয ভ়োযনয
উন্নসত সনসিত কযয

( ূযযালালে জ গরম েরার যন্ত্র)

• শ্রভ ফ়োাঁচ়ো়ে
• কঠিন সযশ্রভ ফড সযভ়োযণ প্রসতযয়োধ কযয
• ফুনন ুত়োয গুণভ়োযনয উন্নসত ়ে
• ক়োযজয সযযফযয উন্নসত ়ে
• সফসনসপট কযেয অনু়োত (সফসআয)এয উন্নসত
1.33: 1 (ক়োটঘ়োই) সথযক 1.5: 1 (ুফণণ়ো 

ুবণণ়ো)সত ়োও়ে়ো ম়ো়ে

বু িধাগুব
• সৌযনীযডয প্র়োক উত্তপ্ত জর
প্র়ো়ে 50% জ্ব়োর়োনী খযচ
়োশ্র়ে কযয

সিভফযে ুবণণ়োয ়োযথ সৌযনীডযক প্রমুসি
স্ত়োন্তয ক়োমণক্রভ
স়োযফ ইউসনট প্রসত 52,000 ট়োক়ো ফে়ে
জনসপ্র়ে কয়ো যে

• ়োভসিক ুত়োয ভ়োন উন্নত
কযয

• ক়োযজয সযযফযয উন্নসত
কযয
• সযযফগত সফসত্ত প্রসতযয়োধ
কযয
• রূ়োন্তয ফে়ে হ্র়ো কযয

আলরা তলযের জনে সযাগালযাগ েরুন:
অসধকতণ ়ো, সএআযটিআই, ফযভুয - 742101, সভফে
সটসরযপ়োন: ০৩৪৮২-২২৪৭১৩, ইসসফএসফএক্স: ২২৪৭১৬/১৭/১৮
পে়োক্স: ০৩৪৮২-২২৪৭১৪/২২৪৮৯০
ই-সভর: csrtiber@gmail.com; csrtiber.csb@nic.in

www.csrtiber.res.in

়োম্ফযরট িংখে়ো. ৮০ @সকযযউঅপ্রিং-ফযভুয সডযম্বয ২০১৯

সকযযউঅপ্র

সেন্দ্রীয় সরলম উত্াদন অনু ন্ধান এিং প্রবলক্ষর্ ংস্থান
সকন্দ্রী়ে সযভ লণদ, ফস্ত্র ভন্ত্রণ়োর়ে
ব়োযত যক়োয, ফযভুয, সভ ফে

ুভর্য া (সমাটর চাবত চরখা)

ভ
ু র্য ার ালয স ৌরনীড়
চরখা ব ল্ক বরবংলয়র জনে
এেটি উন্নত োলেজ
োটঘাই (বচরাচবরত চরখা)
সিভফে ক়োটঘ়োই সযসরিং দ্ব়োয়ো তুাঁ ত গ়োে জ়োত সযভ
গুটিযক ুত়োযত রূ়োন্তয কয়োয জনে সযসচত। এটি
একটি ৪-এন্ড মুি স্তচ়োসরত ক়োযঠয মন্ত্র এফিং এযত
ক়োজ কয়োয জনে 2 জন ফেসিয প্রয়ে়োজন। এটি
ক়ের়ো-আগুযনয চু র়োয উয র়োগ়োযন়ো প্রস্ত গ়োভর়োয
ক়োযে র়োগ়োযন়ো ়ে। এই সফসযন একজন সযর়োয গযভ
জযর গুটি সদ্ধ এফিং উচ্চ গসতযত সযসরিং কযয, আয
একজন ট়োনণ়োয সযরটিযক সঘ়োয়ো়ে। অনে়োনে মন্ত্র সবসত্তক
প্রসক্র়ে়োগুসরয তু রন়ো়ে এই মন্ত্রটিযত কভ ফে়ে সফস
সযভ়োযণ ুত়ো উত়্োদন কযযত ়োয়োয জনে েন্দ
কয়ো ়ে।.
•
•
•
•

ক়োাঁচ়ো সযযভয উত়্োদন(৩২/৩৪সডসন়েয):২ সকি়ো/সদন
ভ়োনফ সযচ়োসরত (২ জন সর়োযকয প্রয়ে়োজন )
ক়ের়ো খযচ: ১৫-২০ সকি়ো/সদন
রূ়োন্তয ভূরে/সকি়ো সল্ক: ৫০৩ ট়োক়ো

বু িধাগুব

চযখ়োয সভ়োটযীকযণ ব়োর ভ়োযনয ুত়োয উত়্োদযনয
জনে ফেফহৃত ়ে এফিং এটি
সযর়োযযদয দ্ব়োয়ো েন্দ
কয়ো যে। ম়োইয়োক, এই প্রমুসি সকফর গুণভ়োযনয
উন্নসতয জনে অসবন্ন সযসরিং গসত সনসিত কযযত এফিং
জনফর হ্র়োযয জনে ীভ়োফদ্ধ। ‘ুবণণ়ো’য সফক়োযয ়োযথ
উন্নতভ়োযনয ফুনন ুত়োয উত়্োদযনয জনে ক়োটঘ়োইয়েয
সভ়োটযীকযযণয দীঘণসদযনয চ়োসদ়ো ূযণ যে ।
উত়্োদনীরত়োযক প্রব়োসফত ন়ো কযয সএআযটিআইফযভুয ক়োটঘ়োইয়ে কয়েকটি গে়োযজযটয ফেফস্থ়োয ়োযথ
সভ়োটযীকযণ অন্তবুণ ি কযয ‘ুবণণ়ো’ ততসয কযযযে। প্রধ়োন
গে়োযজটগুসরয ভযধে একটি যর়ো গ়োভ স্পট কভ়োযত
ুত়োযত অসতসযি আর্দ্ণত়ো অ়োযযণয জনে সযযর ম়োফ়োয
যথ ুত়োয নযভ অযফ়োন়ো ঝ়োডন ক়োযডয ়োযথ
ঘলণযণয ফেফস্থ়ো অন্তবুণ ি কয়ো। এে়োড়োও,‘ুবণণ়ো’সত
ুত়োয আক়োযযয সফচু েসত হ্র়ো কয়োয জনে, প্রয়ে়োজনভত
ঘুযন্ত সযরটিযক ফন্ধ কয়োয জনে একটি সেযকয ফেফস্থ়ো
আযে। সফসবন্ন ঋতু যত সফসবন্ন ভ়োযনয গুটিয সযসরিংয়েয
ুসফধ়োযথণ সযযরয গসত সযফতণ যনয জনে সফকল্প ফেফস্থ়োও
‘ুবণণ়ো’ সত কয়ো য়েযে।

অ ুবিধাগুব
• চযখ়োযক ়োত দ্ব়োয়ো
সঘ়োয়োযন়োয পযর সঘ়োয়োয
গসত সযফতণ ন ়ে,
ত়োযত ুত়োয ভ়োন কভ
়ে
• অসধক সযশ্রভ
জসডত(সযরযক সঘ়োয়োযন়োয
জনে)
• ক়ের়ো স়োড়োযন়ো স্ব়োযস্থেয
সফদ ৃসষ্ট কযয
• সকফরভ়োত্র ফুনন ভ়োযনয
ুত়ো উত়্োদন কযয
(বণণ়ো)
•

গ়োভ স্পট ়ে এফিং ত়োযত
ুত়োয ভ়োন কভ ়ে

‘ুবণণ়ো’ ব়োর
ভ়োযনয ফুনন
ুত়োয উত়্োদন
সনসিত কযয

• সভ়োটয়োইযজন একটি সর়োকফর কভ কযয ম়ো ২৯%
খযচ কভ়োযত ়ো়োমে কযয
• অ-সফ়োন়ো ঝ়োডন ক়োযডয ়োযথ নযভ ঘলণণ সক্র়ে়ো
ূত়ো সথযক অসতসযি আর্দ্ণত়ো সযয়ে সদ়ে এফিং গ়োভ
স্পট কভ়ো়ে
• গুটিয ভ়োযনয উয সযসরিং গসত সনবণ য কযয ম়ো
সযফতণ নীর গসতয ফেফস্থ়ো দ্ব়োয়ো সন়েসন্ত্রত ়ে
• ুত়োয আক়োযয সফচু েসত হ্র়ো কয়োয জনে সেক
ফেফস্থ়োয পযর ত়োত্ক্ষসণকব়োযফ ফ়ো সম সক়োনও ভ়ে
সযর থ়োভ়োযন়ো সমযত ়োযয
• 0.5HP সভ়োটয (1425 আযসএভ) সদয়ে চ়োর়োযন়ো
়ে
• শ্রভ ফে়ে হ্র়ো এফিং উন্নত ুত়োয ভ়োন সফদুেত্ক্ফে়েযক
ুসলয়ে সদ়ে
• অসধক সযশ্রভযক ম্পুনণ সযয়ে সদ়ে
• অসবন্ন সযসরিং গসত ুত়োয ভ়োন ট়োন ফজ়ো়ে য়োযখ
ম়ো সনসফড ুত়োয রসে গঠন কযয

