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“রযরনউয়েফর এনারজি আয়নায়বন াফ” ১রা জানুোরয য়ত ৩১ প্রভ, ২০১৫ আং মিন্ত একটি াাঁচ ভা
দীঘি “াটিিরপয়কট প্রেরনং প্রকাি” মা প্রচঞ্জ এফং ভারকি ন রডাটিয়ভন্ট প প্রেআট এয য়মারগতাে ংঘটিত
ে। এআ েরক্ষণ এয উয়েয রির রফরবন্ন আরঞ্জরনোরযং রফশ্বরফদযারে, কারযগরয েরতষ্ঠান এফং কয়রয়জয
রক্ষাথীয়দয নফােনয়মাগয রিয মন্ত্রারতয গয়ফলণা ও উন্নেন ম্পয়কি ধাযণা প্রদওো।
দীঘি াাঁচ ভা প্রকাঠয রযশ্রয়ভয য দরটি াধাযন িেটি স্থানীে উদ্ভাফন রনয়ে অয়ত ক্ষভ ে
প্রমগুয়রা ৭আ জুন, ২০১৫ আং তারযয়খ অয়ভরযকান প্রন্টায, আউ. এ. এযায়েরয়ত ভারন নুষ্ঠায়নয
ভাধযয়ভ েদিন কযা ে।
উি নুষ্ঠায়ন যায়নর অয়রাচনাে উরস্থত রিয়রন অয়ভরযকান এযয়যায়ে আরঞ্জরনোয,জন রনও,
কারচাযার এযয়পোয রপায প াফররক এযয়পোয প্রকন প আউ.এ এযয়ের, জজি প্রভথ,
রযয়ফ রফজ্ঞান এফং ফাফস্থানা রফবায়গয েয়পয নথি াউথ রফশ্বরফদযারে, রভজান অয. খান,
প্রোর কয়যসয়েন্ট চযায়নর ২৪, ায়দ অরভ, এফং প্রচঞ্জ এয েরতষ্ঠাতা, ারজদ আকফার। যায়নয়রয
অয়রাচনায রফলে রির উদ্ভাফয়নয েতযাা, রযয়ফ রফলেক োরি এফং রফরবন্ন ভযাগুয়রা রনণিে কযা।
উি নুষ্ঠায়ন আউ. এ. এআড, রজ. অআ. প্রজড (জাভিান কয়িায়যন), একন এআড এফং েভুখ
উন্নেনীর েরতষ্ঠান ভু উরস্থত রির।
যফতীয়ত জনাফ ারজদ আকফার উি নুষ্ঠায়ন েদরিত উদ্ভাফন গুয়রা রনয়ে রফস্তারযত অয়রাচনা কয়যন
এফং জানান প্রম েদরিত উদ্ভাফন গুয়রা স্থানীে াভগ্রী রদয়ে ততরয কযা য়েয়ি মা খুফ জরবয ও
াশ্রেী। উদ্ভাফন গুয়রাঃ
১. প্রৌয ড়কফারতঃ এআ ড়কফারত গুয়রা রদয়নয অয়রায ায়থ েরিেবায়ফ রনেরন্ত্রত। আায ভয়ধয
একটি ফারত ফাাঁ এফং ফযফরত প্লারিক প্রফাতর এয ভন্বয়ে ততরয। এআ ফারতগুয়রা গ্রায়ভয ড়কগুয়রায়ক
অয়রারকত এফং রনযাত্তা রদয়ত কামিকয বূ রভকা ারন কযয়ফ।
২. প্রৌয প্রচ াম্পঃ াম্পটি েরতরদন ২৫-৩০ াজায ররটায ারন যফযা কযয়ত ায়য। আা জ্বারানী
ও রযয়ফ যক্ষা এফং কৃ রল কায়জ ারনয চারদা প্রভটায়ত ক্ষভ য়ফ।
৩. প্রৌয ারন রফশুদ্ধকাযকঃ এটি একটি াধাযন ারন রফশুদ্ধকাযক মা রতয়ফগুনী যরি এফং প্রৌয
রফদুযৎ এয ভন্বয়ে রযচাররত। আা েরতরদন ৬০ প্রথয়ক ৭০ ররটায রফশুদ্ধ খাফায ারন যফযা কযয়ত
ক্ষভ।

৪. এনারজি আরপরএন্ট গযারপাোয যান্নায চু রা
৫. প্রৌয রন্ঠন, এফং
৬. প্রৌয প্রন্টায।
নুষ্ঠায়নয ভারিয়ত ১১ জন পর ংগ্রণকাযীয়ক নদত্র েদান কযা ে। রযভারিয়ত জজি প্রভথ
উদ্ভাফন গুয়রায রফলয়ে খুফআ অাফাদ ফযাি কয়যন এফং রফরবন্ন েরতষ্ঠায়ন উদ্ভাফন গুয়রা েচায কযয়ফন
ফয়র ভন্তফয কয়যন।
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