উদ্ভাবনের শিনরাোমঃ স্বচ্ছ

ফাইবার টিে ব্যবহার কশর, শবদ্যুৎ সাশ্রয় কশর।

পটভূ ম িঃ আরশিশসএল-রাউজাে িাওয়ার প্লানের ইশিেহলটি স্থািে করা হয় ২০১২ সানল, তখে থেনক কেনেেিোল লাইট ব্যবহার কনর ইশিেহল

আনলাশকত করার ব্যবস্থা করা হয়। ইশিেহল থেনক িব্দ এবং তাি যানত বাশহনর ো যায় ,তার জন্য সব দরজা সবসময় বন্ধ রাখনত হয়। তাই সবসময়
লাইট জ্বাশলনয় রাখনত হয়। বততমানে ইশিেহনল লাইটিং এর জন্য এলইশি লাইট ব্যবহার হনচ্ছ। প্রশতটি লাইট ২০০ ওয়াট কনর থমাট ০৮ টি এলইশি থব
লাইট ছানদ ব্যবহার করা হয়।। এছাড়া ও ইশিেহনলর অন্যান্য লাইট সহ থমাট ২১০০ ওয়াট লাইটিং থলাি শহসানব আনছ। শদনের থবলায় লাইট ো
জ্বাশলনয় স্বচ্ছ ফাইবার টিথের মাধ্যনম সূনয তর আনলা ব্যবহার কনর এই লাইটিং থলাি পুরাপুশর বন্ধ করা সম্ভব।
মিদ্য ান স সযা/চ্যালেঞ্জস ূহিঃ ক) শদনের থবলায় এলইশি লাইনটর ব্যবহার। খ) শদনের সময় ও এলইশি লাইট ব্যবহানরর কারনে অশিলাশর

কেসাম্পিে থবিী হয়। গ) সব সময় লাইনটর আনলানত কাজ করনত অসচ্ছন্দ অনুেব করা। ঘ) ইশিেহনল শদনের থবলায় এলইশি লাইট ব্যবহার ো কনর
স্বচ্ছ ফাইবার টিে ব্যবহার কনর শবদ্যুৎ এর ব্যবহার থরাধ করে।
উদ্ভািলনর গ্রাফ/ছমিিঃ

শিত্র০১: ইশিেহনলর ছানদ স্বচ্ছ ফাইবার টিে স্থািে।
টটমসমি

শিত্র০২,০৩: লাইট ো জ্বাশলনয় সূনয তর আনলায় আনলাশকত ইশিেহল।

ুোয়নিঃথযনহতু শদনের থবলায় লাইট জ্বালানোর প্রনয়াজে হনবো তাই লাইনটর লাইফ টাইম থবনড় যানব।এনত রক্ষাোনবক্ষনের সময় এবং

যাতায়াত দ্যইটাই কমনব।ইশিেহনল শদনের থবলায় ১১ ঘো লাইট ো জ্বাশলনয় যশদ স্বচ্ছ ফাইবার টিে ব্যবহার করা হয় এনত শবদ্যুৎ সাশ্রয়
হনব=১১*২=২২ শকঃআঃ। প্রশত ইউশেট শবদ্যুৎ এর মূল্য ১৬ টাকা শহসানব বাৎসশরক শবদ্যুৎ সাশ্রয় এর িশরমাে=১,২৬,৭২০ টাকা। প্লাে লাইফ ১২ বছর
ধনর, প্লাে লাইনফ শবদ্যুৎ সাশ্রয় এর িশরমাে=১৫,২০,৬৪০ টাকা। প্রশতটি থব-লাইনটর মূল্য ১৭,৫০০ টাকা। লাইট থযনহনতু শদনের থবলায় বন্ধ োকনব
এনত লাইনটর লাইফ টাইম শিগুে থবনড় যানব। লাইনটর লাইফ টাইম থেনক থমাট টাকা সাশ্রয় হনব=২,৮০,০০০/= টাকা। সনব তানমাট টাকা সাশ্রয়
হনব=১৮,০০,৬৪০ টাকা
কে ন খরচ্িঃ প্রশত থকায়ার শফট ফাইবার টিে ৯২ টাকা দনর থমাট ১২০০ থকায়ার শফট টিে লাগানো সহ থমাট খরি হয় ১,২৬,৮৯০/= টাকা।
পমরলিশ িান্ধি গ্রীন এনার্জিঃ এক থকশজ ফানে তস অনয়ল পুড়ানল ০.৮৫ থকশজ কাব তে িাই অিাইি গ্যাস িশরনবনি শেগতত হয়। এই আইশিয়াটি

বাস্তবায়নের ফনল বছনর ৭৯২০ ইউশেট শবদ্যুৎ থসইে হয়। ২০০০ থকশজ অনয়ল কম পুড়ানো হনব। ১৭০০ থকশজ কাব তে িাই অিাইি গ্যাস িশরনবনি কম
শেগতত হনব। এছাড়া ও SOx Nox কম শেগতত হনব। Global Warming কমনব । এশসি থরইে কনম যানব।
আইমিয়াটট িাাংোলদ্লশ কেসি কসেটলর প্রলয়াগ হলে পালরঃিঃ ক) শবদ্যুৎ থসকটনরর সব িাওয়ার প্লানে। খ) থিািাক শিল্প

কারখাোয়। গ) সমস্ত প্রনসস ইন্ডাসশিনত। ঘ) শিল্প কারখাোর বড় বড় গুদামঘনর। ঙ) বাসা বাড়ীনত চ) অন্যান্য জায়গায়।
উদ্ভািলের পমরমচ্মেিঃ

আশরফুজ্জামাে টিপু , উি-শবোগীয় প্রনকৌিলী, আরশিশসএল-রাউজাে িাওয়ার প্লাে, থোয়ািাড়া, রাউজাে িট্টগ্রাম। থমাবাইল েং- ০১৮১৩-০২৪৯৬৬,
ইনমইল: engr.ariftipu@yahoo.com ,

