
 পরিবেশ োন্ধে সবুজ রেরডিং এি জন্য শরি সঞ্চয়কািী জানালা (এনারজি হািবেরটিং 

 গ্লাস ফি রিন রেরডিং অ্যারিবকশন) 

 

ভুরিকাাঃ 

পৃরিেীবে উৎপারিে মিাট রেদ্যযবেি একটি রেশাল অ্িংশ রেরেন্ন রেরডিং এ ব্যেহৃে হবয় িাবক। োিংলাবিশ এি 

ব্যরেক্রি নয়। মূলে শীোেপ রনয়ন্ত্রবেি জন্য এই রেদ্যযৎ এি প্রবয়াজন হয়। রেরডিং এ ব্যেহৃে ইট ো কিংরক্রট োবলা 

োপ রনবিাধক হওয়ায় মূলে কাঁবেি জানালা রিবয় োইবিি োপ রেেবি প্রবেশ কবি। সাধািে কাঁবেি জানালাি োপ 

পরিোরহো অ্বনক মেরশ এেিং কাঁবেি মেধ কি হওয়ায় (সাধািেে ১২ রিরি. এি কি) খুে সহবজই জানালা রিবয় ঘবিি 

মেেবি োপ প্রবেশ কবি (উষ্ণ মিবশি জন্য প্রব াজয)। রকন্তু ঘবি প িাপ্ত আবলা প্রবেবশি জন্য,  া স্বাবযযি জন্য অ্পরিহা ি, 

জানালাি রেকল্প মনই। সুেিািং প িাপ্ত সূব িি আবলা উপবোগ কিা  এেিং কি রেদ্যযৎ খিে (শীোেপ রনয়ন্ত্রবেি জন্য) 

একই সাবি অ্জিন কিা প্রায় অ্সম্ভে। সিি রেবে উন্নে িাবনি োপ রনবিাধক জানালা, শরি সঞ্চয়কািী জানালা, স্মাট ি 

জানালা ইেযারি রনবয় রেগে কবয়ক েছি ধবি গবেষো েলবছ। এি িবে শরি সঞ্চয়কািী জানালা অ্বনকটা মসালাি 

মসল এি িে। এই জানালাি উপরিোবগ একটি স্বচ্ছ, অ্েযন্ত রেকন (২০০-৫০০ ন্যাবনা রিটাি) অ্ধ িপরিোহীি স্তি েসাবনা 

িাবক। অ্ধ িপরিোহী প্রযুরি রিবয় তেরি  এই জানালা একই সাবি ঘবি মেেি আবলা প্রবেশ কিায় (আিংরশক স্বচ্ছ) এেিং 

অ্েরশষ্ট আবলা রেদ্যযৎ এ রূপান্তি কবি। 

োস্তোয়নকািী প্ররেষ্ঠানাঃ  

গ্লাস এন্ড রসিারিক ইরিরনয়ারিিং রেোগ 

োিংলাবিশ প্রবকৌশল রেেরেদ্যালয় (বুবয়ট), ঢাকা। 

 

প্রকবল্পি মিয়ািাঃ 

৪ েছি ( ১লা জুলাই, ২০১৯ - ৩০ জুন ২০২৩)  

 

প্রকবল্পি উবেশ্যাঃ 

এই প্রকবল্প ম্যাবেট্রন স্পাটারিিং পদ্ধরেবে রসআইরজএস অ্ধ িপরিোহীি একটি পােলা স্তি কাঁবেি উপবি যাপন 

কিা হবে। মসালাি মসল এি জন্য রসআইরজএস একটি প্রিারেে এেিং কা িকি প্রযুরি। সাধািন মসালাি মসল এি সাবি 

এি পাি িকয হবচ্ছ এি মেধ অ্বনক কি িাকবে এেিং মপছবনি পরিোহকটি হবে স্বচ্ছ। রসআইরজএস রেরিক আিংরশক স্বচ্ছ 

শরি সঞ্চয়কািী জানালা তেরিি জন্য গবেষোগাবিি  ন্ত্রপারে ম িন  ম্যাবেট্রন স্পাটারিিং, ফবটালুবিবনবসন্স মস্পক্ট্রস্করপ, 

মসালাি রসমুবলটি ইেযারি ক্রয় কিা হবে। রসআইরজএস রেরিক আিংরশক স্বচ্ছ শরি সঞ্চয়কািী জানালা তেরিি পবি 

োি শরি রুপান্তি িক্ষো এেিং স্বচ্ছো পরিিাপ কিা হবে। একই সাবি শরি রুপান্তি িক্ষো এেিং স্বচ্ছো োড়াবনাি 

জন্য একারধক োি স্পাটারিিং কিা হবে এেিং মকান পদ্ধরেগে প্যািারিটাি সমূহ সবে িািি িক্ষো মিয় ো মেি কিা 

হবে। 

 



প্রকবল্পি প্রেযারশে ফলাফলাঃ 

এই প্রকল্পের ফলাফল বহুমুখী। প্রথমত এই প্রকেটি দেল্পের বহুতল ভবনসমূল্পের ববেুুটতক চাটেোর অল্পনকাাংে পূরল্পে সক্ষম 

এরূপ প্রযুটিসম্পন্ন গ্লাস উদ্ভাবল্পন ভূটমকা রাখল্পব, যার ফলশ্রুটতল্পত উদৃ্বত্ত টবেুুৎেটি উৎপােনমুখী টেে-কারখানার টনরটবটিন্ন 

টবেুুৎ সরবারে টনটিল্পত সোয়ক েল্পব। টদ্বতীয়ত, দেল্পের টবেুুৎ দসক্টল্পরর অনবায়নল্পযাগ্ু জ্বালাটনর উপর টনভভরতাল্পক কটমল্পয় 

আনার পাোপাটে নবায়নল্পযাগ্ু জ্বালাটনর বহুমূখী ও অটভনব বুবোর উদ্ভাবল্পনর দ্বার উল্পমাচল্পন সোয়তা করল্পব। দকননা, গ্ল্পবষো 

কাযভক্রল্পমর জনু ক্রয়কৃত সরঞ্জমাটে দ্বারা পরবতভীল্পত বাাংলাল্পেে প্রল্পকৌেল টবশ্বটবেুালল্পয়র অনুানু টবভাগ্ সে টনকিবতভী 

টবশ্বটবেুালল্পয়র টেক্ষক ও টেক্ষাথভীবৃন্দ নতুন নতুন গ্ল্পবষো কাযভক্রম পটরচালনা করল্পত সক্ষম েল্পবন যা দেল্পের নবায়নল্পযাগ্ু 

জ্বালাটন টবষয়ক গ্ল্পবষোর গ্টতল্পক আল্পরা দবগ্বান করল্পব। আগ্ামী কল্পয়ক েেল্পকর মল্পযু অনবায়নল্পযাগ্ু জ্বালাটন ফুটরল্পয় যাবার 

পটরল্পপ্রটক্ষল্পত, উন্নতসে অল্পনক উন্নয়নেীল দেে নবায়নল্পযাগ্ু জ্বালাটনর সল্পবভাচ্চ বুবোল্পরর সক্ষমতা অজভল্পন প্রচুর অথভ গ্ল্পবষো 

কাযভক্রম পটরচালনায় বুয় করল্পে যা তাল্পেরল্পক ভটবষুল্পতর জ্বালাটন খাল্পতর চুাল্পলঞ্জ দমাকাল্পবলায় সক্ষম কল্পর তুলল্পে। একইভাল্পব, 

উি প্রকেটি মযুম আল্পয়র দেল্পে পোপভে করা বাাংলাল্পেল্পের জ্বালাটন খাল্পতর ভটবষুৎ চুাল্পলঞ্জ দমাকাল্পবলার সক্ষমতা বৃটিল্পত 

অগ্রেী ভূটমকা রাখল্পব, দসইসাল্পথ কাবভন ফুিটপ্র্ট  কটমল্পয়, পটরল্পবেবা্ধবব উপাল্পয় টবেুুৎ উৎপােন টনটিল্পত ফলপ্রসূ েল্পব, যা 

পরিবেশ দূষণবিাবেও কাযযকিী হবে।   

 

 

 

 

 

 

 

 

(ক) (খ) (গ্) 

রিত্র ১: (ক) তাপ টনল্পরাযক জানালা (খ) স্মািভ জানালা (গ্) েটি সঞ্চয়কারী জানালা 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

(ক) (খ) 

রিত্র ২: (ক) সাযারন দসালার দসল (খ) আাংটেক স্বি েটি সঞ্চয়কারী জানালার কাাঁচ (েটবিঃ নুাচার 

সামটয়কী, ৮৪৯, ২০১৭)। 

(ক) (খ) 
রিত্র ৩: সাযারন দসালার দসল ও আাংটেক স্বি েটি সঞ্চয়কারী জানালার কাাঁল্পচর মযুকার গ্ঠেগ্ত 

পাথভকু (ক) আাংটেক স্বি েটি সঞ্চয়কারী জানালার কাাঁচ (খ) সাযারন দসালার দসল 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উক্ত প্রকল্পরিবক পাাঁিরি প্রোন ভাবে ভাে কিা যায়। সেগুব া হব াোঃ 

১) যন্ত্রপারি ক্রয় 

২)  যােবিিিীবি স্হাপন 

৩) পদার্যেমূবহি প্রব পণ 

৪) আেিণেমূবহি েবেযাত্তম বেরশষ্ট্য রনরিিকিণ (অপরিমাইবেশন) 

রিত্র ৪: টসআইটজএস টভটত্তক আাংটেক স্বি দসালার দসল্পলর জনু অতুাবেুকীয় পোথভসমূল্পের প্রল্পলপল্পনর জনু 

প্রল্পয়াজনীয় পিটতিঃ স্পািাটরাং। (ক) স্পািাটরাং প্রটক্রয়ার কাযভনীটত (খ) স্পািাটরাং এর মাযুল্পম েুটি টভন্ন পোল্পথভর যুগ্পৎ 

প্রল্পলপন। 

(ক) (খ) 

রিত্র ৫: কুাডটময়াম সালফাইল্পডর অন্তবভতভী আবরে (বাফার দলয়ার) 



৫) আেিণেমূবহি পিীক্ষণ 

 

রনবে এই প্রকবল্পি প্রোন ভােগুব াবক রিবত্রি োহাবযয সদখাবনা হব াোঃ 

 

রিত্র ৬: প্রকবল্পি প্রোন যাপসমূে 

প্রকবল্পি অ্িগরোঃ  

 

পটরল্পবে বা্ধবব সবুজ টবটডাং এর জনু েটি সঞ্চয়কারী জানালা প্রকে বাস্তবায়ল্পনর লল্পক্ষু কাজ চলমান রল্পয়ল্পে। শুরুল্পতই, 

টসআইটজএস অযভপটরবােী টেল্পয় বতরীকৃত দসালার দসল টবষয়ক পূবভবতভী গ্ল্পবষোপল্পের অনুস্ধবান করা েয়। পূবভবতভী 

গ্ল্পবষোপে দথল্পক প্রাপ্ত ফলাফল, টসআইটজএস টভটত্তক আাংটেক স্বি দসালার দসল্পলর জনু অতুাবেুকীয় পোথভসমূে এবাং 

দস সকল পোল্পথভর প্রল্পলপন প্রটক্রয়ায় জনু প্রল্পয়াজনীয় পিটত (রিত্র ৪) ও পুারাটমিাল্পরর মান সম্পল্পকভ সমুক যারো প্রোন 

কল্পর। প্রাপ্ত ফলাফল একই সাল্পথ প্রল্পয়াজনীয় যন্ত্রপাটত ও টবটক্রয়ক পোথভসমূল্পের ক্রল্পয়র দক্ষল্পে অপটরোযভ ভূটমকা পালন 

কল্পর/করল্পব। পরবতভীল্পত, মুাল্পেট্রন স্পািাটরাং, ফল্পিালুল্পমল্পনল্পসন্স দস্পক্ট্রস্কটপ, দসালার টসমুল্পলির প্রভৃটত যন্ত্রপাটত ক্রল্পয়র জনু 

দস্পটসটফল্পকেন প্রস্তুত করা েল্পয়ল্পে।  পাোপাটে টসআইটজএস টভটত্তক আাংটেক স্বি দসালার দসল্পলর জনু কুাডটময়াম 

সালফাইল্পডর বতরী গুরুত্বপূেভ একটি অন্তবভতভী আবরে (বাফার দলয়ার) টনল্পয় কাজ চলমান আল্পে। ইল্পতামল্পযু আবরেটির দবে 

টকেু নমুনা বতরী কল্পর তার টবটভন্ন যমভাবলী ও গুোগুে পরীক্ষে েম্পন্ন করা েয় (রিত্র ৫)। সল্পবভাৎকৃষ্ট মাল্পনর কুাডটময়াম 

সালফাইড আবরে অজভল্পনর জনু আল্পরা নমুনা প্রস্তুতকরে ও পরীক্ষে প্রল্পয়াজন। 

 


