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১। সারসংক্ষেপঃ একসময় বাাংলাদেদে আদয়াডিদের ঘাটডিজডেি   ররাদের রবে  

প্রােুর্ভাব ডিল। এখদো রকাে রকাে এলাকায় এধরদের ররােী রেখা যায়। লবে রযদেিু 

সবাই খায় িাই সরকার লবদে আদয়াডিে ডমোদোর ডসদ্ধান্ত গ্রেে কদরে। এই 

ডসদ্ধাদন্তর ফদল বড় বড় লবে ডমলগুদলা সল্ট আদয়ািাইদজেে প্ল্যান্ট স্থাপে করদি 

সক্ষম েদলও এই প্ল্যাদন্টর োম অদেক রবেী েওয়াদি রেদের  েি েি রিাট 

ডমলগুদলা আদয়াডিেডবেীে লবেই তিরী কদর আসডিল। ফদল রেদের অদেক 

জেেে আদয়াডিেডবেীে লবে রখদয় আসডিল। এই সমসযা েুরীকরদে ডবটাক রিাট 

ডমলগুদলার উপদযােী কদর স্বল্প বযদয় সম্পুে ভ রেেীয় প্রযুক্তি ও স্থােীয়র্াদব 

সেজলর্য কাচামাল বযবোর কদর লবদে আদয়াডিে ডমডিি করার স্বয়াংক্রীয় রমডেে 

সল্ট আদয়ািাইদজেে প্ল্যান্ট (এস আই ডপ) উদ্ভাবদের উদেযাে রেয়। প্রথদম লবদে 

স্বাস্থযকর পডরদবদে আদয়াডিদের সঠিক মাত্রা ডমিদের কথা ডবদবচেয় ররদখ 

ডিজাইে ডবর্াদে প্ল্যাদন্টর ডিজাইে করা েয়। ডসমুদলেে কদর ডিজাইেঠটদক 

অপঠটমাইদজেে করা েয়।.প্ল্যান্টঠটর জেয ২৪ প্রকাদরর যন্ত্াাংে প্রদয়াজে েয়। এর 

মদধয উদেখদযােয েল েপার, রবজ রেম, ইদম্পলার, ইদম্পলার েযাপ্ট, ডবয়াডরাং, 

ডবয়াডরাং োউক্তজাং, ইদম্পলার োউক্তজাং, পুডল, মটর, রিাক্তজাং েদজল। প্রডিঠট যন্ত্াাংদের 

জেয সঠিক র মযাদটডরয়াল এবাং এগুদলা তিরীর প্রক্তক্রয়া ডসদলক্ট  করা েয়। এগুদলা 

তিরীর জেয রমডেে সপ, ডস এে ডস সপ, ডেট ঠিট্দমন্ট সপ, ঢালাই সপ, ওদয়ক্তডাং 

সপ এবাং ডফঠটাং সদপর ডবডর্ন্ন রমডেে বযবোর করা েয়। এগুদলা তিরীর উদেখদযােয 

র মযাদটডরয়াল ডিল এস এস ৩০৪, ডস আই, কাষ্ট ষ্টীল, োইলে, এলয় ষ্টীল। সকল 

যন্ত্াাংে তিরীর পর রটঠষ্টাং এবাং মাে ডেয়ন্ত্ে করা েয়। সবদেদে যন্ত্াাংেগুদলা 

সাংদযাজে কদর সল্ট আদয়ািাইদজেে প্ল্যান্ট তিরী করা েয়। এ পয ভন্ত ৯০ ঠটর মি 

ডমদল তিরীকৃি প্ল্যান্ট স্থাপে করা েদয়দি এবাং এই রমডোংগুদলা বাাংলাদেে সরকার 

কিৃভক ডেরুডপি খােয লবদে আদয়াডিদের মাত্রা যথাযথর্াদব বজায় রাখদি কায ভকর 

বদল প্রমাডেি েদয়দি। রমডেেঠট সঠিকর্াদব পডরচালো ও রক্ষোদবক্ষে করার জেয 

লবে ডমদলর জেবলদক প্রডেক্ষে প্রোে করা েদয়দি এবাং িাদেরদক ‘রমডেে 

পডরচালো ও রক্ষোদবক্ষে ডেদেভডেকা’ প্রোে করা েদয়দি।    

 

 

 



২। ভূমিকাঃ রেদের েি েি রিাট লবে ডমদলর জেয রেেীয় প্রযুক্তি ও মযাদটডরয়াল 

বযবোর কদর কম খরদচ সল্ট আদয়ািাইদজেে প্ল্যান্ট তিরী কদর ডমলগুদলাদক 

সরবরাে করাই ডিল মূলি এই েদবেোর উদেেয। কারে, সল্ট আদয়ািাইদজেে 

প্ল্াদন্টর আমোেী খরচ অদেক রবেী েওয়ায় িা ক্রয় কদর বযবোর করা রিাট 

ডমলগুদলার পদক্ষ সম্ভব ডিল ো। প্ল্যান্টঠট ডিজাইে এবাং তিরীর সময় মােুদের 

স্বাদস্থযর ডবেয়ঠট ডবদবচোয় রাখা েয়। এর জেয ফুি রগ্রি মযাদটডরয়াল এস এস ৩০৪ 

বযবোর করা েয়। রিাক্তজাং ডসদষ্টদমর পাম্প ও েদজল এর্াদব তিরী করা েদয়দি রযে 

লবদে সঠিক মাত্রার আদয়াডিে ডমডিি েয়। েপার রথদক লবদের প্রবাদের উপর 

ডের্ভর কদর রিাক্তজাং ডসদষ্টদম এিজাষ্টদমদন্টর সুডবধাও রাখা েদয়দি। রেদের োলকা 

প্রদকৌেল ডেল্পগুদলা যাদি র্ডবেযদি এই প্ল্যান্টঠট সেদজ  তিরী করদি পাদর এঠট 

ডবদবচোয় ররদখ প্ল্যান্টঠটর ডিজাইে, ড্রইাং, র মযাদটডরয়াল ডলষ্ট এবাং তিরীর প্রক্তক্রয়া 

সেজ করা েদয়দি। এদি আমোেী বযয় কমদব, রেদের তবদেডেক মূদ্রা স্বািয় েদব।  

৩। কার্যয্পদ্ধম ঃ কায ভযপদ্ধডির মদধয উদেখদযােয ডিল ডিজাইে, ড্রইাং, সঠিক র 

মযাদটডরয়াল ডসদলকেে, পযাটাে ভ ও রমাড তিরী, রমটাল রমডল্টাং, রমডেডোং, ওদয়ক্তডাং, 

ডেট ঠিট্দমন্ট, গ্রাইক্তডাং, এদসম্বডলাং, ইন্সদপকেে, রটঠষ্টাং। 

৩(১)। ডিজাইে এবাং ড্রইাং তিরীকরেঃ ডবডর্ন্ন লবে ডমল পডরেে ভে কদর িাদের 

চাডেোর উপর ডর্ডি কদর সল্ট আদয়ািাইদজেে প্ল্যান্টঠটর ডিজাইে করা েয়। 

ডিজাইে অেুযায়ী কযাি সফটওদয়র বযবোর কদর ড্রইাং করা েয় 

৩(২)। পযাটাে ভ ও রমাড তিরীঃ কাষ্ট আয়রে এবাং কাষ্ট ষ্টীল যন্ত্াাংেগুদলার জেয 

কাদির পযাটাে ভ তিরী করা েয় এবাং এই পযাটাে ভ রথদক রসড রমাড তিরী করা েয়। 

৩(৩)। রমটাল রমডল্টাংঃ ইডাকেে ফাদে ভদস রমটাল রমল্ট কদর রসড রমাদড ঢালা 

েয় এবাং সডলডিডফদকেদের পর িা িুদল পডরস্কার করা েয়। 

৩(৪)। রমডেডোংঃ ড্রইাং অেুযায়ী প্রডিঠট যন্ত্াাংে প্রদয়াজেীয় এলাউন্স এবাং 

টলাদরদন্সর মদধয রমডেডোং করা েয়। রমডেডোং এর জেয কেদর্েেোল রলে, ডমডলাং, 

রবাডরাং, গ্রাইক্তডাং রমডেে ইিযাডে িাড়াও ডস এে ডস রমডেডোং রসন্টার, ডস এে ডস ডমডলাং, 

ডস এে ডস ওদয়রকাট রমডেে বযবোর করা েয়। 

৩(৫)। ওদয়ক্তডাংঃ ড্রইাং অেুযায়ী রযসব পাটভ ওদয়ক্তডাং কদর সাংদযাজে করা প্রদয়াজে 

রসগুডল ওদয়ক্তডাং করা েয়। 



৩(৬)। ডেট ঠিটদমন্টঃ প্রপারঠট ইমপ্রুর্ করার জেয ডকিু যন্ত্াাংে ডেট ঠিট্দমন্ট 

প্ল্যাদন্ট ডেট ঠিট্দমন্ট করা েয়। 

৩(৭)। গ্রাইক্তডাংঃ ইদম্পলার েযাপ্টসে ডকিু যন্ত্াাংে গ্রাইক্তডাং রমডেদে গ্রাইক্তডাং করা 

েয়। 

৩(৮)। এদসম্বডলাংঃ সকল যন্ত্াাংে তিরীর কাজ সম্পন্ন েওয়ার পর ডফঠটাংস সদপ 

এগুদলাদক ড্রইাং অেযুায়ী একদত্র সাংদযাজে করা েয়।  

৩(৯)। ইন্সদপকেেঃ ড্রইাং অেুযায়ী সব ঠিক আদি ডকো িা ইন্সদপকেে ডবর্াে 

কিৃভক ফাইোডল রচক করা েয়। 

৩(১০)। রটঠষ্টাংঃ লবে ডমদল সল্ট আদয়ািাইদজেে প্ল্যান্টঠট রয পডরদবদে বযবোর 

করা েদব রসই পডরদবদে িা রটষ্ট কদর সরবরাদের জেয প্রস্তি করা েয়। 

৪। ভমিষ্যৎ কাক্ষের সুপামরশঃ স্থােীয় লবে ডেল্প আন্তজভাডিক বাজাদর ঠটদক 

থাকার জেয স্থােীয় প্রযুক্তিদি স্বল্পমুদলয লবে তিরীর অদটাদমঠটক প্রদসস রমডেে 

উদ্ভাবে করার জেয কাজ করার বড় সুদযাে রদয়দি। 

 

 

মিক্ষে দইুটি মিত্র দদওয়া হক্ষয়ক্ষ ঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


