
 
 

  
 

 
 

   

                                                                                                                                        
   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্তি চরুা ৩ক্তি ভূর ং ক্তনয়ে গক্তিতঃ 
 
(১) ভরূ ফক্ত ঃ মা ক্তদয়ে ম্পূর্ণ চরুা গক্তিত 
(২) কম্বান চচম্বাযঃ চমখায়ন অগুন জ্বারায়না ে 
(৩) পয়ুের আনয়রিঃ চমখান ক্তদয়ে চুরাে খক্তি চদো ে 
 
তাছািা চুরাে জ্বারানী চািায়নায সুক্তফধায়থণ ২ক্তি ছাকনী ফযফায কযা য়েয়ছঃ 
 
১। ভূর ছাকনীঃ এক্তি চরুায ক্তবতয থায়ক, মায উয চযয়খ খক্তি চািায়না ে 
২। য়মাগী ছাকনীঃ ভূর ছাকনীয ক্তছয়ন থায়ক মায াায়ময জ্বারানীয়ক 
এ জাস্ট কযা ে 
 
২।    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

াশ্রেী যান্নাে গৃক্তর্ীয ফন্ধু, ক্তযয়ফ ফান্ধফ ‘ক্তি চরুা’ 

 চকাভয ফযথা মাফতীে স্বাস্থ্য ঝুুঁক্তক এিায়ত চুরাক্তি উচ ুস্থ্ায়ন ফা চিক্তফয়রয উয চযয়খ দাুঁক্তিয়ে যান্না কযয়ফন। 
 যান্নায মাফতীে প্রাথক্তভক কাজ চমভন কািাকুক্তি এফং       -       ম্পন্ন কয়য কাুঁচা খাফায াক্ততয়র ক্তদয়ে অয়গ 

চুরা জ্বাক্তরয়ে তায য াক্ততর চুরায উয ফক্তয়ে ক্তদন। 
 চুরাে াক্ততর ফায়নায জন্য চাযক্তি ি স্টযান্  (ক্তঝকা) চদো অয়ছ, যান্নায ভে াক্ততর স্টযান্  (ক্তঝকা) এর  

উয এভন বায়ফ র     চমন াক্ততয়রয তরায ক্তিক ভাঝভাক্তঝ স্থ্ায়ন অগুন রায়গ।  
 জ্বারানীয়ক ভেভত চুরায ক্তবতয এক্তগয়ে ক্তদন মায়ত অগুন বায়রাবায়ফ চািায়ত ায়য। 
 জ্বারানী এভনবায়ফ ক্তদয়ত য়ফ চমন চুরায জ্বারানীয ভুয়খয এক তৃতীোং পাুঁকা থায়ক, এয়ত ফােু য়জ চুরায 

ক্তবতয প্রয়ফ কয়য জ্বারানী মথামথবায়ফ ুিয়ত ােতা কযয়ফ। 
 চখোর যাখয়ফন       জ্বারানী চমন ফশ্যআ শুকনা ে, চবজা জ্বারানী এয়কফায়যআ ফযফায কযা উক্তচত নে, 

এয়ত অগুন ক্তিক ভত ধয়য না এফং বায়রাবায়ফ য়ুি না, পয়র জ্বারানী তুরনাভূরক      রায়গ এ        
       হ ।   

 খুফ চফী যান্না য়র ছাকনীয ক্তনচ চথয়ক ক্তকছুিা ছাআ চফয কয়য ফাতা চ াকায থ কয়য ক্তদয়ত য়ফ, নায়র ছাআ 
জয়ভ চুরাে ফাতা  কুয়ত ফাধা ক্তদয়ফ। 

 ম্ভফ য়র একি ুচখারায়ভরা জােগাে চুরাক্তি ফযফায কযয়ফন। তায়র যান্নায জন্য প্রয়োজনীে ফাতা াওো 
মায়ফ। 

 চখোর যাখয়ত য়ফ যান্নায ভে চুরাে চমন াক্তন ফা ভাি না য়য। 
 চুরা ফ ভে শুকনা এফং ভতর জােগাে চযয়খ যান্না কযয়ফন। 
 যান্নায চয়লয ক্তদয়ক জ্বারানী চদোয ক্তযভার্ কক্তভয়ে অগুন ক্তনেন্ত্রর্ কয়য ক্তদয়ফন। 

 

ক্তি চুরায গিন 

ক্তি চুরাে যান্নায চকৌর 



 
 

 
                

  

 

   

  

 

 
  

 

  

 

 

  

 যান্না চল ফায য চুরা চথয়ক গযভ ছাআ ও কেরায ফয়ল চফয কয়য অনুন, তায়র চুরাক্তি তািাতাক্তি 
িাণ্ডা য়ফ। 

 চুরাে াক্তন ফা বায়তয ভাি যয়র যান্না চয়ল শুকনা কাি ক্তদয়ে ভুয়ছ ক্তদয়ফন।  
 চুরাক্তি িাণ্ডা য়র শুকনা কাি ক্তদয়ে চুরাক্তি বায়রা কয়য ভয়ুছ ক্তযষ্কায কয়য যাখুন। 
 চুরাক্তি কখনআ স্াুঁতস্াুঁয়ত জােগাে যাখয়ফন না, ফ ভে শুকনা জােগাে যাখয়ফন। 
 কখনআ চুরাক্তি াক্তন ক্তদয়ে চধায়ফন না ক্তকংফা গযভ চুরা কখনআ াক্তন ক্তদয়ে িাণ্ডা কযয়ফন না। 
 চুরাক্তি এভনবায়ফ যাখয়ফন চমন এয ফক্ত  িযাুঁ না খাে। 
 চুরায ছাকনীয ভায়ঝয ছাআ ও কাক্তি ক্তদয়ে ক্তযষ্কায কয়য শুকনা কাি ক্তদয়ে ভুয়ছ যাখয়ফন। 
 চখোর যাখয়ফন ছাকনী চমন াক্তযয়ে না মাে, তায়র যান্না কযয়ত ভস্া য়ফ। 

ক্তি চুরায ক্তযচমণা ও যক্ষর্ায়ফক্ষর্ 

ক্তি চুরা ংক্রান্ত ভস্া? 
 চুরায চম চকান ভস্া য়র ক্তনয়জ ক্তিক কযয়ত মায়ফন না, চুরায চকান ভস্া য়র মায কাছ চথয়ক চুরাক্তি 

ক্রে কয়যয়ছন তায ায়থ চমাগায়মাগ করুন। 
 তাছািা চুরায ফযফায  চম চকান ক্তফলয়ে জানয়ত য়র ক্তনয়নাি নাম্বায়য চমাগায়মাগ করুন। 

 

+৮৮০ ১৮৭৩ ৫৫৪৪৬৬ 

প্রস্তুতকাযকঃ  
ক্তপউচায কাফণন ক্তরক্তভয়ি  

৫ভ তরা, াউঃ ৪২, ব্লক- এ, চযা ঃ ১, ক্তনয়কতন, গুরান- ১,  াকা- ১২১২, ফাংরায়দ। 
ি রাআনঃ +৮৮০ ১৮৭৩ ৫৫৪৪৬৬ চপানঃ ০২- ৯৮৫৫৩৮১ 

আ- চভআরঃ info@futurecarbon.co.uk ওয়েফাআিঃ www.futurecarbon.co.uk 
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