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গবেষণা ও উন্নয়বের মাধ্যবম তৈররকৃৈ যন্ত্র, যন্ত্রাাংশ এোং প্রবেবের রেেরণ 

 

রশবরাোম : গনিষণোর মোধ্যনম স্থো ীয়ভোনি জিএ জি (কজিউটোরোইিড জ উনমজরকযোল ক নরোল) টলদ 

এিং জমজলং টমজি  তেজর 
 

রেেরণ : জিনল্প িযোিহোজরে ট োট এিং মোঝোজর ধ্রন র িকল টমজি  মযো ুফ্যোকচোজরং লোইট ইজিজ য়োজরং 
টিক্টনর তেজর হয়। উন্নে জিনের েুল োয় আমোনদর এই টিক্টর অন ক অ গ্রির থোকোর কোরন  জিনল্প 

িযোিহোজরে প্রোয় িকল টমজি  আমোনদর আমদোজ  করনে হয়।  এ টেনে উন্নয়ন র ি য মুলে গনিষণোর 

মোধ্যনম অেযোধু্জ ক প্রযুজি িযোিহোর কনর, অ যো য উন্নে টদনির টরফ্োনরঞ্চ জ নয় আমোনদর টদনির 

উপনযোগী জিজভন্ন টমজি  উদ্ভোি  করো প্রনয়োি । টি অ ুযোয়ী আমদোজ র িদনল  িোংলোনদনির উপনযোগী, 
কম মুনলয এিং িহনি টমরোমে টযোগয ২টি টমজি  তেজর করো হনয়ন । এই টটকন োলজি িোংলোনদনির লোইট 

ইজিজ য়োজরং টিক্টনর হস্তোন্তর করো হনয়ন , ফ্নল এই টিক্টর জিটোক এর িহোয়েো জ নয় জ নিরোই এই টমজি  

তেজর করনে পোরনি। 

 

উদ্ভােে : োাংলাবেবশ রশল্প স্থাপবে মমরশেেমহূ রেবেশ হবৈ আমোরে করবৈ হয়। এবৈ রেপলু 

পররমাে তেবেরশক মদু্রা রেবেশ চবল যায়। উন্নৈ োাংলাবেশ গঠবে স্থােীয় ভাবে গবেষণা কবর 

এই েকল মমরশে তৈররর মকাবো রেকল্প োই। এই উবেশযবক োমবে মরবে রেটাক এ েম্প্ররৈ  

স্থারপৈ অৈযাধ্ুরেক প্রযরুি েমদৃ্ধ টুল এন্ড মটকবোলরি ইন্সটিটিউট (TTI) এই মমরশে তৈররর 

িেয গবেষণার কাি কবরবে। স্থো ীয় চোজহদোর জভজিনে রেবেবশর ৈুলোয় অল্প েরবে তৈরর এই 

অৈযাধ্ুরেক মমরশে েৈত মাবে মধ্ালাইোল েহ লাইট ইরিরেয়াররাং মেক্টবর োেহাররৈ পরুবো 
কেবভেশোল মমরশবের েেবল ধ্ীবর ধ্ীবর স্থাপে করা মগবল মেক্টবরর মাে উন্নৈ হবে এোং 
উৎপােেশীলৈা োড়বে । এ মেবে, মেবশর তৈরর আধ্ুরেক প্রযরুির উন্নৈ মাবের, কম মবুলয, 
েহবি মমরামৈ মযাগয মেরশ মমরশে অৈযান্ত কাযতকর হবে এোং অেরূ ভরেষযবৈ শৈ শৈ 

মমরশে প্রবয়ািে হবে। এোং মেরশ মমরশে েযােহাবর রেপলু তেবেরশক মদু্রা িোশ্রয় হনি।  ফবল 

োাংলাবেবশর লাইট ইরিরেয়াররাং মেক্টবে্র েেমৈা েৃরদ্ধ পাবে এোং এবের মাধ্যবম মেবশ 

আন্তিত ারৈক মাবের মমরশে এোং মমরশে পাটত ে তৈরর হবে।  

  

 

েৈত মাে উদ্ভােবের পবূেতর অেস্থা : স্থো ীয়ভোনি জিএ জি টমজিন র উদ্ভোি  জ ল  ো।  

 



িেগবণর মেো প্রোবে এটির ভূরমকা : জিজভন্ন যন্ত্রপোজের টেয়োর পোটট ি তেজর ও জিনদজি প্রযুজির 

টদজিয় উন্নয়নণ ভূজমকো রোখনি। 

 

উদ্ভােবে রশেেীয় রেষয় : এই উদ্ভোি টিনে টয  েু  প্রযুজি িযিহোর করো হনয়ন  েো কোজরগজর 

প্রজেজ জধ্ গনণর ি য অেযন্ত জিেণীয়। জিনিষ কনর এনে িযিহৃে হোইড্রজলক জিনিম, জ উনমটিক 

জিনিম, কনরোল জিনিম এর িোহোনযয পুনরো  জিনিমটির জ য়ন্ত্রণ পদ্ধজে অেযন্ত িহিের ও জিেণীয়। 
স্থো ীয় প্রনকৌিলীনদর ি য জিষয়টি জিেণীয়।  
 

 

 

 

 

 

জচেঃ জিএ জি (কজিউটোরোইিড জ উনমজরকযোল ক নরোল) টলদ 

 



 

জচেঃ জিএ জি (কজিউটোরোইিড জ উনমজরকযোল ক নরোল) জমজলং 


