
 

 

 

ফাাংরাদে ক্যাফর শল্প শরশভদেড, খুরনা। 

 

 

উদ্ভাফনী উদযাদেয ডকুদভদেন। 

 

তাশযখঃ ২০-০৫-২০২১ শরঃ। 

 

 

 

 



 

উদ্ভাফনী উদযাে। 

(২০২০-২১) 

 

 

 

ফাাংরাদে ক্যাফর শল্প শরশভদেড, খুরনা। 

 



উদ্ভাফনী ক্াম যক্রভ 

- ফাাংরাদে ক্যাফর শল্প শরশভদেড এক্টি উৎােনধভী প্রশতষ্ঠান। এই 

প্রশতষ্ঠাদনয ব্যফাশিক্ ক্াম যক্রভ অনুমািী নােশযক্-এয সফা 

জীক্যদেয াদে যাশয ম্পৃক্ততা সনই। 

 

- তাই প্রশতষ্ঠাদনয শনজস্ব উন্নিদনয স্বাদে য উদ্ভাফনী ক্াম যক্রভ গ্রে ক্যা 

দিদে।  



 

 

উদ্ভাফদনয শদযানাভঃ 
 

 

ািায ক্যাফর-এয Current Carrying 

Capacity Measuring Unit ততশয  চালু 

াংক্রান্ত উদ্ভাফনী ক্াম যক্রভ।  
 



ক্ীবাদফ মাত্রা শুরু/ েভূশভঃ  

 

- অত্র প্রশতষ্ঠাদন স্থাশত তফদ্যযশতক্ বাযদড ক্ন্ডাক্টয  ক্যাফর উৎােদনয প্ল্যাদে ািায 

ক্যাফদরয Current Carrying Capacity শযভাদয জন্য শফযভান সেশটাং 

ইকুযইদভে ক্ষভ না িাি ফাইদযয প্রশতষ্ঠাদন সেদক্ অদনক্ অে য ব্যি ক্দয শযভা ক্যায 

প্রদিাজনীিতা সেখা সেি। 
 

- Current Carrying Capacity শযভাদয মন্ত্র সেীি ফাজাদয জরবয নি 

এফাং শফদে সেদক্ াংগ্র ক্যা অতযন্ত ব্যিফহুর। তাই, অে য খযচ ক্দয ফাইদযয সেদক্ সেট 

ক্যা োড়া শফক্ল্প োদক্ না। 
 

- এই সপ্রক্ষাদে উদ্ভাফনী শচন্তাধাযাদক্ ক্াদজ রাশেদি এক্টি Current Carrying 

Capacity Measuring Unit ততশয ক্যা ি। ফাদক্শ’য শনজস্ব জ্ঞান  

অে যািদন ক্াজটি ক্যা দিদে।  
 

- ফাদক্শ’য উৎােন ক্াম যক্রদভ এই উদ্ভাফনী উদযাে অতযন্ত াশ্রি ভূশভক্া ারন ক্যদে 

শফধাি ক্দরয ঐক্যফদ্ধ অাংগ্রদে ফাস্তফািন ক্যা দিদে। বশফষ্যদত এই উদযােটি 

সেক্ইবাদফ চরভান োক্দফ।  

 



শযফতযদনয শুরুয ক্ো অেফা এই উদযাে ক্ী ক্ী ক্ল্যাে 

ফদি এদনদেঃ  

 
এই উদ্ভাফনী উদযাদেয পদর ফাদক্শ’য ক্াযখানাি current 

carrying capacity শযভাদয সুদমাে সৃশট দিদে এফাং 

সক্রতাদক্ াংশিট সেশটাং ক্াম যক্রদভ ন্তুট ক্যা মাদে। অে যাৎ 

প্রশতষ্ঠাদনয আশে যক্ াশ্রি দে মা বশফষ্যদত অব্যাত োক্দফ। 
 



উক্াযদবােী ফা অাংীজদনয প্রশতশক্রিা/অনুভূশতঃ 

 
এই উদ্ভাফনী উদযােটি প্রশতষ্ঠাদনয শনজস্ব প্রদিাজদন গ্রে ক্যা 

দিদে। এটি ফাস্তফািদনয য উৎাশেত দেয াংশিট সেশটাং 

ম্পন্ন ক্দয গুেেতভান ঠিক্ যাখা ম্ভফ দে। শশজশশফ, সনদক্া, 

সডদক্া অন্যান্য ব্যফাযী প্রশতষ্ঠান অতযন্ত স্বােদযযয াদে ে 

ব্যফাদয উৎাশত দে।   



উদ্ভাফদনয প্রদ ম্যাঃ 
 

Store সেদক্ সুায এনাদভরড্ তায াংগ্র।  

Step-Up Transformer ততশয ক্যা।  

Transformer-সক্ এশম্পিায সে  অন্যান্য 

ইনসুদরটিাং সভটিশযিার শেদি সভাড়াই ক্দয well 

protected ক্যা।  

তফদ্যযশতক্ ক্দরার প্যাদনদরয াদে াংদমাে স্থান 

এফাং সেট শক্ে াংযুক্ত ক্যা।  

ইকুযইদভে প্রস্তুত এফাং ক্যাফর সেট। 



ভি খযচ (োক্া) মাতািাত 

আইশডিা ফাস্তফািদনয আদে ১ শেন ৩,০০০.০০ ২-৩ ফায 

আইশডিা ফাস্তফািদনয দয ৪৫ শভশনে ১০০.০০ ০ 

আইশডিা ফাস্তফািদনয পদর 

প্রতযাশত সফশনশপে 

২৩ ঘো ১৫ শভশনে 

ক্ভদফ 

২,৯০০.০০ োক্া 

ক্ভদফ 

২-৩ ফায 

ক্ভদফ 

টিশবশ/গ্রাপ/ ইনদপাগ্রাশপক্স্ /েশফ/শবশডঃ 
 

টিশশব শফদিলে: 
       (প্রশত ক্াজ শদদফ) 
 



ইদনাদবনকৃত মন্ত্রটিয শস্থয শচত্র। 
 



েস্য/েস্যদেয নাভ  ঠিক্ানা 

১। জনাফ সভাঃ এনামুর ক্, ভাব্যফস্থাক্ (শযক্ল্পনা, উন্নিন  ভান শনিন্ত্রে), ফাদক্শ, খুরনা। 

২। জনাফ সভাঃ াইফুয যভান, ক্াযী ব্যফস্থাক্ (ভান শনিন্ত্রে), ফাদক্শ, খুরনা। 

৩। জনাফ সখ সভাঃ আশভনুর ইরাভ, ক্াযী ব্যফস্থাক্ (যক্ষোদফক্ষে), ফাদক্শ, খুরনা। 

উদ্ভাফন  ফাস্তফািন টিভঃ 



ফাইদক্ আন্তশযক্ 

ধন্যফাে। 


