
ফপউচায কাফবন ফরফভটেড 



ংগঠন ফযফচফত  
 USAID-CCEB এয ফযটফ ফান্ধফ উন্নত চরুা প্রকটেয টমাগী ংগঠন  (প্রস্তুতকাযক)  
 IDCOL এয উন্নত চরুা প্রকটেয টমাগী  ংগঠন  (প্রস্তুতকাযক/যফযাকাযী )  
 IFC-GIZ এয Lighting Asia-Bangladesh প্রকটেয আধফুনক সৌয ফাফত/রন্ঠন 

যফযাকাযী  
 জরফায় ুফযফতবন সযাধ ও ফযটফ ফফলয়ক যাভবক   
 ফ ফড এভ (CDM) প্রকে ফাস্তফায়নকাযী   
 জ্বারানী ফিয দক্ষতা ফফৃিয যাভবক ও ফনযীক্ষক 
 নফায়নটমাগয ফিফবফিক প্রকে যাভবক ও ফাস্তফায়নকাযী  
 ফাংরাটদ ফযাংক এয “ফিন ফযাংফকং” যাভবক  



ফতবভান সপ্রক্ষাে     
 
 

 সদট প্রায় ৩ সকাফে ফযফায আধুফনক চুরায সুফফধা সথটক ফফিত 
 ভাত্র ৫ রক্ষ ফযফায আধুফনক ও উন্নত চুরা ফযফায কটয  
 প্রায় ৮৯% ফযফায কাঠ ফা অনুরূ জ্বারানী ফযফায কটয  
 ভাত্র ৩ বাগ জনংখ্যা ফযটফ ফান্ধফ উন্নত চুরা ফযফায কটয   
 প্রচফরত চরুায ফনগবত কাটরা সধাোঁয়ায কাযটনেঃ  

 ফছটয ৭৮,২৮১ ভানুটলয অকার ভতৃুয  
 ফছটয ৪৬,০০০ ভফরা ও ফরৄয অকার ভৃতুয 
 ৫ ফছটযয কভ ফয়ী ৭০% ফরৄ যাফয ক্ষফতয ফকায  
 ১ সকাফে ৩৮ রাখ্ ভানুল ক্ষফতয ফকায 
 ফছটয ৫ সকাফে েন কাঠ ও ফনজ ম্পদ ধ্বং  
 ফছটয ৪৮ সকাফে ৯৬ রক্ষ েন কাফবন ডাই অক্সাইড ফনেঃযণ   

 ভফরা ও ফরৄযা দদফনক প্রায় ৩-৭ ঘণ্টা কাটরা সধাোঁয়ায ংস্পটব থাটক 
 ভাফক নূযনতভ ২২৫-৩১৫ োকায জ্বারানী অচয়  
 যান্নায সক্ষটত্র প্রচফরত চুরা অদক্ষ, অকামবকয ও ভয় াটক্ষ   



ফাংরাটদট উন্নত চুরা প্রকে   
 

 ফাংরাটদ যকাযেঃ ২০৩০ াটরয ভটধয ফায জন্য ফযটফ ফান্ধফ চুরায ফযফায ফনফিত কযা  
 SREDA (Country Action Plan For Clean Cookstove): ২০৩০ াটরয ভটধয ৩ সকাফে 

ফযফাটয উন্নত চরুায ফযফায ফনফিত কযা   

 IDCOL- RERED-II Project : ফফশ্ব ফযাংটকয টমাফগতায় ১০ রক্ষ উন্নত চুরায ফযফায ফনফিত 

কযা            

 USAID-CCEB Project-Market Analysis and Development for Improved    Cookstoves: 
২০১৭ াটরয ভটধয ৩.২৫ রক্ষ ফযফাটয উন্নত চুরায ফযফায ফনফিত কযা   



সকন ফপউচায কাফবন ?  
 

 আফিকা ভাটদট ৭ ফে(উন্নত চুরা) CDM প্রকে ফাস্তফায়ন অফবজ্ঞতা  

 জ্বারানী ও ফি াশ্রয় প্রকে ফাস্তফায়টন দফফশ্বক দক্ষতা  

 ফাংরাটদটয ফব ফৃৎ CDM প্রকে (কাফবন প্রটজক্ট) ফাস্তফায়নকাযী  

 জ্বারানী ও ফি াশ্রয়ী প্রকটে গটফলণায জন্য ঢাকা ফফশ্বফফদযারটয়য ফি ইফিফেউে এয াটথ 

াযস্পফযক ভটঝাতা স্বাযক  

 আধুফনক উন্নত চরুা প্রস্তুত, ফাজাযজাত ও ফফতযটনয জন্য USAID-CCEB এয াটথ াযস্পফযক 
টমাফগতা স্বাযক 

 



ফপউচায কাফবন উন্নত চরুা প্রকে ফযফচফত   
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জ্বারানী (ফ ধযটণয প্রচফরত জ্বারানী) 
 
 

খ্ফি কাঠ কফৃলজ অফটল  
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ফি চুরায গঠন 
ফি চরুা ৩ফে ভরূ অং ফনটয় গফঠতেঃ 

      (১) ভূর ফফডেঃ মা ফদটয় ম্পূণব চুরা গফঠত 

      (২) কম্বান সচম্বাযেঃ সমখ্াটন আগুন জ্বারাটনা য় 

      (৩) পুটয়র ইনটরেেঃ সমখ্ান ফদটয় চুরায় খ্ফি সদয়া য় 

 
তাছািা চরুায় জ্বারানী সািাটনায সুফফধাটথব ২ফে ছাকনী 
ফযফায কযা টয়টছেঃ 

(১) ভূর ছাকনীেঃ এফে চুরায ফবতয থাটক, মায উয সযটখ্  

খ্ফি সািাটনা য়  

(২) টমাগী ছাকনীেঃ ভূর ছাকনীয ফছটন থাটক মায াাটময 

জ্বারানী এডজাস্ট কযা য় 



„ফি চুরা‟য় ভূরয াশ্রয় 
 

 
নযূনতভ ২২৫-৩১৫ োকা (৫০ বাগ জ্বারানী ও খ্যচ াশ্রয়ী)  

 

১৩৫০-২৫২০ োকা 
অথবাৎ ফি চরুা ফযফাটযয পটর ৬-৮ ভাট চরুায ক্রয়ভরূয সপযত াওয়া ম্ভফ। 

  
 

 

 
গটি ভাফক জ্বারানী খ্যচেঃ ৪৫০-৬৩০ োকা 

  
ফি চরুায় ভাফক জ্বারানী খ্যচ াশ্রয়েঃ  

 

 
ফি চরুা ফযফাটয ৬-৮ ভাট জ্বারানী খ্যচ ফাফদ োকা াশ্রয়েঃ  

 

৬-৮ ভা টয টুযাোই রাব !!! 



ফি চুরায গুনগত দফফষ্ট্য   
 একভুখ্ী, টজ ফনটমাগয  
 সুদৃঢ় ফস্টটরয ফডজাইন  
 ফচভনীয ঝাটভরা সনই, স্বে যক্ষণাটফক্ষণ 
 জ্বারানী াশ্রয়েঃ নূযনতভ ৫০ বাগ 
 খ্যচ াশ্রয়েঃ নূযনতভ ৫০ বাগ 
 ভয় াশ্রয়েঃ ২০-২৫ ফভফনে 
 থাভবার  ইফপফটয়ফিেঃ ২৫.৭৩%  
 কাফবন ভটনাক্সাইড(CO) সরটবরেঃ ১৪ ফফএভ (PPM) 

 PM 2.5 সরটবরেঃ ৪৭১ (micro gram/m3)  
 ফফক্রটয়ািয ওয়যাটযফন্েেঃ ২ ফছয  
 প্রতযাফত াফবব রাইপেঃ  নূযনতভ ৫ ফছয   
 নূযনতভ ৮৫ বাগ কভ সধাোঁয়া  
 নীয় ভাত্রায কাটরা সধাোঁয়া ফনেঃযণ  
 ১০-১২ জটনয ফযফাটযয ফনযাদ যান্না  
 ৬-৮ ভাট ফফফনটয়াগ সপযত   
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ফি চুরােঃ াভাফজক সুফফধা  
 নাযীয াভাফজক অফস্থ্ায উন্নয়ন  
 ফনভবর ও সধাোঁয়াফফীন যান্নাঘয  
 নাযী ও ফরৄ ফক্ষায ায ফৃফি 
 যান্না ফযফস্থ্া আধুফনকায়ন  
 দফলভয হ্রা  
 জ্বারানী কাঠ ংিটয ভয় াশ্রয়   
 ফনযাদ ও ফনফিন্ত জীফনমাত্রা  

 
 
 

 



ফি চুরােঃ ফযটফগত সুফফধা 
 নুন্যতভ ৫০ বাগ কভ জ্বারানী, ফনজ ম্পদ যক্ষা   
 ক্ষফতকয ফিন াউ গযা ও কাটরা সধাোঁয়া হ্রা  
 জরফায়ূ ফযফতবটনয ক্ষফতকয প্রবাফ হ্রা  
 ৪৮ সকাফে ৯৬ রক্ষ েন কাফবন ফনেঃযণ হ্রা  
 তকযা ১২ বাগ ফায়ু দূলণ হ্রা  
 প্রায় ৫ সকাফে েন কাঠ ও ফনজ ম্পদ যক্ষা  
 ভাফে ক্ষয় হ্রা ও ভাফেয ুফষ্ট্গুন যক্ষা  
 জীফ দফফচত্রতা যক্ষা  
 াফন দূলণ হ্রা  
 ফযটফ দূলণ হ্রা  

 



ফি চুরােঃ অথবননফতক সুফফধা  
 ফছটয ৬ াজায োকা  
    জ্বারানী খ্যচ াশ্রয় 
 াফযফাফযক িয় ফৃফি 
 নাযী কভবংস্থ্ান দতফয   
 নতুন কভবংস্থ্ান দতফয  
 সফকাযত্ব হ্রা 
 ৬ ভাট ফফফনটয়াগ সপযত 
 যাষ্ট্রীয় ভুনাপা প্রফৃফি  

 
 

 



ফি চুরােঃ স্বাস্থ্য সুফফধা  
 প্রায় ৮০% ক্ষফতকয কাটরা সধাোঁয়া (কাফবন) হ্রা  
 শ্বা কষ্ট্, পুপুটয কযািায, ফনউটভাফনয়া  
     ও রদ সযাটগয ঝুোঁফক কভায় 
 অকার ফরৄ ভৃতযু সযাধ 
 গৃফণীটদয সভরুদণ্ড ও সকাভয ফযথায ঝুোঁফক হ্রা  
 গববফতী ভাটয়য প্রফকারীন জফেরতা হ্রা 
 ফযস্কায ফাতা ও ফনভবর ফযটফটয ফনিয়তা 
 ফনযাদ যান্না 
 আগুন ংক্রান্ত রৃঘবেনা সযাধ   



ফি চরুা প্রকটেয বফফষ্যৎ ফযকেনা   
 স্বয়ংম্পন্ন ও স্বয়ংফক্রয় কাযখ্ানা স্থ্ান 
 ফতবভান চাফদায সমাগান সভোটত উৎাদন ক্ষভতা ফৃফি   
 ফি চুরায ফিভুখ্ী ভটডর উদ্ভাফন ও প্রচরন   
 ইন্ডাফিয়ার ভটডর উদ্ভাফন ও প্রচরন 
 উিটযািয তাীয় দক্ষতা ফৃফি কযা 
 ফি চুরায গুনগত ভাটনান্নয়টনয জন্য গটফলণায ক্ষভতা ফৃফি কযা 

 
ফি চরুা ফফতযণ ও ফফণন ফযফস্থ্া (প্রতযাফত)  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

কাযখ্ানা  সকন্দ্রীয় গুদাভ  আিফরক 
গুদাভ  

আিফরক 
ফযটফক 

(NGO/SME) 
ফফণন কভবী  ফযফাযকাযী  

ফি চরুা  

গটফলণা  

উৎাদন  



সমাগাটমাগ 
 

ফি চুরা ংক্রান্ত সমটকাটনা ফফলয় জানটত সপান করুন এই নম্বটয  
 
 
 

ফপউচায কাফবন ফরফভটেড, 
৫ভ তরা, াউেঃ ৪২, ব্লক-এ, সযাডেঃ ১, ফনটকতন, গুরান-১, ঢাকা-১২১২, ফাংরাটদ। 

সপানেঃ +৮৮০ ১৮৭৩ ৫৫ ৪৪ ৬৬, +৮৮০ ২ ৯৮৫৫৩৮১ 
info@futurecarbon.co.uk     
www.futurecarbon.co.uk   

 

০১৮৭৩ ৫৫ ৪৪ ৬৬   
প্রস্তুতকাযক 

 

mailto:info@futurecarbon.co.uk
http://www.futurecarbon.co.uk/

