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িসেলট কৃিষ িব িবদয্ালেয়র eকদল গেবষক ৈতির কেরেছন aতয্াধুিনক েসৗরিবদtু চািলত iনিকuেবটর
(মুরিগর িডম েথেক বাcা ফুটােনার যnt)। ei যেntর মাধয্েম েদেশর kমবধর্মান জনসংখয্ার েpািটেনর
চািহদা েমটােনা যােব। eকi সে  gামীণপযর্ােয় েপালি  বয্বসােক আেরা লাভজনক o জনিpয় কের েতালা
যােব।
সাধারণত হাoরা েলর মানষু ধােনর তুষ বয্বহার কের মরুিগর িডম ফুিটেয় থােকন। তাi e পdিতেত
িডম েথেক বাcা েফাটােত 21 িদেনর েবিশ সময় লােগ। আর িডম েফাটােনার হার 55 শতাংেশর িনেচ।
তাছাড়া  asাsয্কর  পিরেবেশ  বাcা েলা  েরাগাkাn  হেয়  থােক।  pচিলত  ei  পdিতেত  মরুিগরবাcা
েফাটােনার জনয্ uপযুk তাপমাtা o আdর্ তা িনয়ntণ করা সmব হয় না। তেব নতুন ei iনিকuেবটেরর
মাধয্েম িডেমর pকার o pজািত েভেদ আলাদা আলাদা তাপমাtা o আdর্ তা িনধর্ারণ করার মাধয্েম aিধক
সুs o সবল বাcা utপাদন করা সmব হেব বেল দািব কেরেছন গেবষকরা।
িব িবদয্ালেয়র  কৃিষ  pেকৗশল  o  কািরগির  aনষুেদর  কৃিষশিk  o  যntিবভােগর  েচয়ারময্ান  সহেযাগী
aধয্াপক  ড.  মহুাmদ  রােশদ  আলমামনু,  pভাষক  েমা.  জািনবলু  আলম  েসােয়ব,  eকi  িবভােগর  দiু
িশkাথর্ী িমনহাজ uিdন নয়ন o কন আহেমদ iমন ei iনিকuেবটরিট ৈতির কেরেছন। eিট slমূেলয্
েটকসi uপকরণ pাiuড dারা ৈতির করা হেয়েছ। যা sানীয় বাজাের সহজলভয্। ei বেkর েভতর সmূণর্
aংশ  জেুড়  aয্ালুিমিনয়াম  ফেয়ল  েপপার  েমাড়ােনা  থােমর্াকল  িশট  বয্বহােরর  পাশাপািশ  তাপমাtা  eবং
আdর্ তা িনয়ntণ করেত eকিট ৈবদযু্িতক সািকর্ ট sাপন করা হেয়েছ। গেবষণায় েদখা যায়, ei iনিকuেবটর
বয্বহােরর ফেল 21 িদেনর মেধয্i 80 শতাংশ িডম েথেক সুs o sাsয্বান বাcা utপাদন সmব হয়। যার
শতকরা হার pচিলত তুষ পdিত েথেক aেনক েবিশ।
e িবষেয় pধান গেবষক ড. রােশদ বেলন, আdর্ তা িনয়ntেণর জনয্ eেত মাiেkা-কেnালার িভিtক sাটর্
aেটােমশন িসেsম eবং sয়ংিkয় িডম েঘারােনার পdিত সংেযািজত                 হেয়েছ, যা utপাদন
হার আেরা বািড়েয় িদেত সহায়ক হেব। eছাড়া দগুর্ম a েল েযখােন িবদযু্t েনi, েসখােন সুিবধাজনক
বয্বহার  িনি েতর  লেkয্  েদেশ  pথমবােরর  মেতা  iনিকuেবটরিট  েসৗরশিk  িদেয়  পিরচালনার  জনয্
িডজাiন করা হেয়েছ। ড. রােশদ আশা pকাশ কেরন সরকােরর uপযুk পৃ েপাষকতা o আিথর্ক সহায়তা
েপেল iনিকuেবটরিট বািণিজয্ক িভিtেত gামীণ জনগণ বয্বহার করেত পারেব।

  মায়ূন রিশদ েচৗধূরী, িসেলট
aিফস
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