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নমু জামাি

প্রনতনদ্ি লধুু োনি উষ্ণ করার উসেসলয গৃস্থান ও নলল্প কারখািাে প্রচুর েনরমাণ নবদ্যুসতর প্রসোজি ে। তসব নচন্তার নবে সে বাংাসদ্ল

আনতমসধযআ লনি ংকসের ম্মুখীি অর এমি েনরনস্থনতসত োনি গরম করার জিয পৗর বযবস্থার বযবার নবদ্যু ও গযা রক্ষাে গরুতু্বেূণণ

ভূনমকা রাখসত োসর। অর এ উসেলয ামসি পরসখ ব্র্যাক নবশ্বনবদ্যাসের আসকনিকযা ও আসকিনিক্স আনিনিোনরং নবভাসগর কসো ও

যানিসকলি নরচাণ গ্রুে নএঅরনজ নবশ্বনবদ্যােটির বাড়নত পটাসরজ েযাংসকর সে োনি গরম করার জিয বযবার উেসযাগী একটি

স্বনিেনিত পৗর বযবস্থা ততনরর েনরকল্পিা গ্রণ কসর। তাসদ্র ফ প্রসজক্ট বতণমাসি অন্তজণ ানতক ংস্থা সম্মসি প্রকানলত সেসে। পৗর বযবস্থার

বযবার নবদ্যু ও গযা রক্ষাে গরুতু্বেূণণ ভূনমকা রাখসত োসর তা ব্র্যাক নবশ্বনবদ্যাসের আসকনিকযা ও আসকিনিক্স আনিনিোনরং নবভাসগর

কসো ও যানিসকলি নরচাণ গ্রুে নএঅরনজ প্রমাণ কসরসে। নবশ্বনবদ্যােটির েনরকল্পিা বাস্তবােসির জিয প্রসোজিীে ব েদ্সক্ষে গ্রণ

করা ে ও দ্ীঘণ প্রসচষ্টার ের এখি এ েনরকল্পিাটি বাস্তবানেত সেসে। এ উসদ্যাগটি গ্রণ কসর ব্র্যাক নবশ্বনবদ্যাসের আসকনিকযা ও

আসকিনিক্স আনিনিোনরং নবভাসগর একদ্ োত্রোত্রী যারা নিসজসদ্র নথন প্রসজসক্টর ংল নসসব এ কাজটি কসরসে। এ দ্টি ি এ পক এম



অজাসদ্র তত্ত্বাবধাসি কাজ লরুু কসর এবং দ্ীঘণ ৩ মাসর ক্লান্ত েনরশ্রম ও পচষ্টার ের পৗর বযবস্থাটি ফভাসব ততনর কসর। এ েুসরা

বযবস্থাটিসত োনি উষ্ণ করার জিয ১৫০ নোর উষ্ণ োনি ংগ্রাক ১টি ৩০০ নোর পটাসরজ েযাংক উষ্ণ োনি ংরক্ষসণর জিয প্রনতকূ

অবাওোে োনি গরম করার জিয ১টি তবদ্যুনতক নোর এবং ১টি কসো আউনিে বযবহৃত সেসে। এ বস্থাে বসচসে বড় নুবধা  এটি

ম্পূণণ স্বেংনিে েদ্ধনতসত চাাসিা যাে এবং পকাসিা মািসুর ওের নিভণ র করসত ে িা। একআ সে বযবারকারী প্রান্ত পথসক নিনিসন্ত গরম

োনি উেসভাগ করা যাে। এ প্রসজক্ট পথসক ব্র্যাক নবশ্বনবদ্যাসের কযাসফেনরো ও পরনজস্ট্রার ভবসি আনতমসধয গরম োনি রবরা করা সে যা

ম্পূণণ স্বেংনিে। এ েদ্ধনতসত নিসজসদ্র আো িযুােী তােমাত্রাে োনি গরম করার বযবস্থা রসেসে ও নিঃসেস নবকল্প উষ্ণােসির বযবস্থা

থাকাে নিরবনেন্নভাসব এ পথসক গরম োনি োওো যাে। এ বযবস্থাে পয কসোারটি বযবার করা ে পটি ংগ্রাক েযাংক পথসক পটাসরজ

েযাংসক োনির প্রবা নিেিণ কসর। বযবারকারী প্রাসন্তর বাআসরর নদ্ক এবং ংগ্রাক েযাংসকর পভতসরর নদ্সক নিসেি বাল্ব বযবার করা ে।

এ পৗর বযবস্থা পয নিেিক আউনিেটি রসেসে তা এমিভাসব এবং এমি ব উোদ্াি নদ্সে ততনর করা সেপে যা বাংাসদ্সলর তযন্ত জভয ও

বানণনজযকভাসব বযবাসযাগয। এ েুসরা বযবস্থাটি এখি ম্পূণণরসূে ততনর এবং বযবার উেসযাগী। এটি েরীক্ষা করার জিয একটি পাার নমসুি

েযাসিও েুসরা বযবস্থাটির সে যিু করা সেসে। এ ফ প্রসজসক্টর ওের পখা নকেু গসবণােত্র আনতমসধযআ আসকনিকযা ও আসকিনিক্স

আনিনিোনরংসের অন্তজণ ানিতক ংস্থার রববব সম্মসি প্রকানলত সেসে যা ব্র্যাক নবশ্বনবদ্যাসের জিয তযন্ত ম্মািজিক। এ প্রসজসক্টর সে

ংনিষ্ট কতৃণ েক্ষ ও নবশ্বনবদ্যাসের অগ্রী োত্রোত্রীরা প্রসজক্টটির অসরা গ্রগনতর নবসে অলা প্রকাল কসরসে। তরণুসদ্র এ ফ উসদ্যাগ

অমাসদ্র পদ্সলর জিয ও ভনবয প্রজসের জিয নতযআ গসবণর নবে। েনবসত নরচাণ গ্রুে

পমা পমাস্তানফজরু রমাি িাআম পমা আরসতজা পমা আমাআ পাসি িানব াসকর রান জান্নাতু পফরসদ্ৗ বনণ অনমি খাি ািনজদ্ু

আাম ানি।


