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৮. !I)(&(2J(KJ স পিরবধন করা

িপ.আই. – অধ াপক , , আইআই িদ ী

সহেযাগী NG – রা চেনথা জন সামাখ া (RCJS), অ েদশ

28#%#& %

2I%#&"!%W.&9."45

5IL"C5."4&.4'&"JS<.D#"5.&" 27"2%

F# 9-" 4.N.&;" J<.%I&" -%N

5 (.'39

 -#E.%2"/'

 পিরদশন করা হেয়িছল সমস
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৯. J0 &/C)23(&(
িপ.আই. – অধ াপক সুবীর মার সাহা, , আইআই িদ ী

সহেযাগী NGO িহউম ান , মা. ,

হা াস, উ র েদশ

মথরুার জট

িদ ী  !"#$!%&'&( %)*"'+$%$

ায় ২০০০

৮০% এর আকার

পিরসেরর মেধ

তরী করা হেয়েছ যা
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িবট ারা

জন  এক  সাম

সরাসির সং

;$%6$'6"$"

;/1/4'?8B'8

করা যায় ব

২০১৯ 6+.$%$'?8B'!.

4 িনউজেলটার, খ ৮ ১

৭ #$% #&' %() যে র নকশা করা

িপ.আই. – অধ াপক আর. সে শ (িশ  নকশা ক ), আইআই বা াই

সহেযাগী NGO – %$ &*+#,' #&- %' ) (CSV), ওয়ারধা, মহারা

'+;$"$/ "'!8-A'L /%"'6G E6/-" /1$:/0"'=/ /. '6"$';/1/4<

"'+$K /+'M1$"K$" CSV +$ '!-/1'!0 $./6"'06.$ &"*'6/"/4<'?C'!0

/ '8 8 &';1< )#' ! !&/&'!8!A 'I6$"'?8B'I6G !&"'!0

F*')+8$/1',( '5$/6 [িচ ১০(ক) এবং (খ)]। !0 $.6

কাজ এবং ,/;&( !+6/-"' => $-0.*%&$' 6+, 6$,6"*A$/8' ?6 ' !0

8.*';1<'?C 6 "'% ';%'!0 $.6 &"*'6"$"':0 '?+0'?6

নকশা করা যােত ব য় াস পায়।

৮. &.+%*%#/%0/ 1 +#,' #2&3)# !4 /#5-6#" # +&7#&-' %স পিরবধন করা

িপ.আই. – অধ াপক  %8#$!19%:%3 %;, ট টাইল ইি িনয়ািরং িবভাগ, আইআই িদ ী

সহেযাগী NGO – রা চেনথা জন সামাখ া (RCJS), অ েদশ

/ '!80 $/)"' !& '?6  NF' -/  < )(!&"')(/&$"'K+

81/0"'6/O$"&$'); '6"$"':0 '?66'6$= ')(!&"')(/&$/6'L $1*'.!

;1<'C;$')"$)!"'=> $-0';$"'?8B'8/ "'A$P0'M "')B2 $/6 A$!8&'6/"<

তম সাধারণ উপােয়র মেধ  এক  হল সরিণ িবন াস, L0 ' ;%' ;

'?8B'A$"* $.'8 8;$"'6/" $#  / "'7$0$' $&'!-/1

?+0A$/8'.! .$%*'6/"',$/&'810',/ "'!8!A '8%'8$'#$ !%'); '6"/&' $/"<'!#"$%$/&'?6

' !"-.0'6"$';/1!4%')+) $ !% 8$Q$"':0  !"#$ %&!'(&!)*)

!()&.)11!"2 &,-& %. 345%!6,5)78 !.1#%,/, " & CAD

6,5,7!0.2 "9#1!+%:  হেয়েছ।

৯. তুলসীর মালা তরী করার যে র নকশার উ ীতকরণ

িপ.আই. – অধ াপক সুবীর মার সাহা,  !"#$! "%&'# #$("#)*&#+,"-, আইআই িদ ী

সহেযাগী NGO – িহউম ান সাস াল ওেয়লেফয়ার, মা. -./0&- ,

হা াস, উ র েদশ

জট ােমর এক  কমশালায় িহউম ান সাস াল ওেয়লেফয়ার এর সহেযািগতা

()&;%)81!1< 8"$&!#%8% 1&$&!= 3>,/&!"#5 3?% @,7 =!#A<&%&!)/+B.1

২০০০ ()&.%&!1< 8"$&!#%8%&!(<C)1 1&$!+,&!1%,3&!:$).+%!)/.%6!+,& !'D(%)31!(<C)1&

এর আকার ১৫ িম.িম. এর  কম হয় এবং বাকী ২০% এর আকার

র মেধ  থােক। তাই 1< 8"$#%8%&!(<C)1 1&$!+&%&!=, &!/1< /!0+

করা হেয়েছ যা ১০০ ওয়াট AC মাটের চািলত হয়। ২৫ িম.িম.

,+!"E8!*%,.!(&$ %!+&%!6,5,7 &)?+ .5%)&2!@%9F &,8&!"#.%5

&)?+ (% ,&&!:/ !=%!+ /!0.2!> >%G-!+&,1!(%,& !96%

+,& ! 1< 8"$&! +% ,+! 3HI*%,.! JC+,K! L&%&! :/ ! ) 8 ,+! /1< /*%,.! /+>%! +&%! 6,5,7 

A%@1*%,.!(<C)1,1!)7 !+&%&!:/ !. . 1!+H ) #!)(/ !ME-দ - শ  উপল

ারা িত ািপত করা হেয়েছ। পঁুিত িলেক ৫ িম.িম. থেক ২৫ িম.িম

 সাম স েযাগ  য  দে র নকশা করা হেয়েছ। কাজ চলাকালীন উ

সং েশ হাত যােত না আসেত পা,&!1%&!:/ !6%18!"2,=%:/!+&%!6,5,7 !=

6%8+%!+&%& ,; %!+&%!6,5,7 != [চীটড় ১২(খ)] ' & ,3,>&!#A<&%&

6,5,7!0.2!. .6%&+%&$,3&!(&%#>!M/<=%5$! ).)* !()&.1/!+&%!6,5,7 !(&$

করা যায় ব বহারকারীরা ৫ িমিনেটর মেধ ই /1< /!= !()&;%8/%!+&%!)>,?!)/,5,7 !=

+#>%8%!0.2!)> !)3." ২০১৯ 0!J9J9 !)3 $,1 3)>1!6,5)78 

4 িনউজেলটার, খ ৮ ১

৭ যে র নকশা করা

িপ.আই. – অধ াপক আর. সে শ (িশ  নকশা ক ), আইআই বা াই

সহেযাগী – (CSV), ওয়ারধা, মহারা

!+&%!6,5,7 এক DST অথািয়ত

1&$!+,&,7 !09!)/ %>+ )8 &% ";
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৮. "স পিরবধন করা

িপ.আই. – অধ াপক , ট টাইল ইি িনয়ািরং িবভাগ, আইআই িদ ী

সহেযাগী – রা চেনথা জন সামাখ া (RCJS), অ েদশ
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CAD মেডিলং (িচ ১১) স ূণ

৯. তুলসীর মালা তরী করার যে র নকশার উ ীতকরণ

িপ.আই. – অধ াপক সুবীর মার সাহা, মকািনক াল ইি িনয়ািরং িবভাগ, আইআই িদ ী

সহেযাগী িহউম ান সাস াল ওেয়লেফয়ার, মা. গেণশ গ  লা া ওয়ালা নাহারা,

হা াস, উ র েদশ

সহেযািগতায় RuTAG আইআই

C%2I!$'$%&",E * '2 &B#*

'9%,#$0%;>)'&/*%)!J&*$ '7

এর আকার ১৫ থেক ২৫ িম.িম.

$%"*! "%+, %",4' [িচ ১২(ক)]

.িম. ব াসযু  পঁুিত কাটার জন

$#B$%(2 '7 সংঘব  করা হেয়েছ

4'M.%,$#*%)'#$0%=9' সু র অিভ তা সরবরাহ

#,% "*! "?'# % ",4'% ,$'% 9#7#F0

 উপল ১.৫ িম.িম. বৃ াকার

িম.িম. পিরসেরর আকাের কাটার

চলাকালীন উ  হেয় যাওয়া মাটেরর

%9'*B%(3#C':"%,$'%9#7#F0%C %(!/NO%+ 3

#/#4$%2I!$'$ :E '#2%)$< '%,$'

"%,$'%9#7#F0%)$< '%,$'$%(27%B
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ট াগ ােবর অিভেযাজন এবং স ধনা অনু ান ৩০
৫. আইআই  িদ ীর ট াগ

৬. ২১ , ২০১৯
৭. উ ািবত
মধ বত  সমেয় আইআই  িদ ীর ট াগ
৮. IEEE Global
নকশা িবে ষণ”
৯. িমঃ সুরজ ভাট এবং িমঃ দিভ র পাল িসং ২২ থেক
EPICS পিরদশন কেরন ( ৮ এর পাতায়
১০. িমঃ দিভ র পাল িসং এবং িমস. স া সাই ি

১৮ই নেভ র, ২০১৯ তািরেখ ভরতপুর পিরদশ
১১. .
তািরেখ উ র েদেশর মথুরার

অ াকশন প (RuTAG)

কেরেছ,

হেয় বাঝার জন

তােদর সমস া িল বুেঝিছলাম। তারপর, আিম, িতনজন ছা
পাঠ েমর মধ  িদেয়,

( এর সম
জন  অংশ িনেয়ই,

শহরা ল কি ক উ ূত সমস া িলর িদেক ানা িরত কেরেছ

(
সূচক ৫১তম যা িনেদশ কের সারা

করেব। আমরা
?

জার েচ া িছলই, তবুও আিম বলব য,

, িশ ণ
৫ থেক ৯ই জলুাই, ২০১৯

২৮ শ জলুাই, ২০১৯ অবিধ অনুি ত ‘টু র অফ লস’

ই আগ , ২০১৯ LHC

৩০ শ আগ , ২০১৯ LHC ত অনুি
, িশ ণ

১১ থেক ১৩ , ২০১৯
ল

( ৫ এর পাতায়) ২২
থেক িমঃ আিশষ দািহয়া এবং িমঃ ম ল শমা রাজ ােনর অিভকানগেরর CSWRI

IEEE Global এর িহউম ািনটািরয়ান টকেনালিজ সমােবেশ “যমুেনা ী ধােম ব
কাশ কেরন।

র পাল িসং ২২ থেক ২৫ শ অে াবর, ২০১৯
এর পাতায়)।
া সাই ি য়া া (একজন ই ান) ,

তািরেখ ভরতপুর পিরদশন কেরন।

২০০৯ , সফলভােব এক দশক অিত
জরাট, রাজ ান, , , িদ ী এবং হিরয়ানা জেুড় িবিভ

NGO

িল অথৈনিতক ভােব কায

িতনজন ছা েক িনেয় গ ত দেলর একজন সদস  িহসােব িমকেদর সমস া সমাধােনর

এর সম য়কারী) রণাদায়ক িছেলন। মা
বাধ করিছ এবং

, এবং ভারেত িশ ায়েনর ফেল হওয়া ত নগরায়ন সম
ানা িরত কেরেছ,

(WIPO)

-

?

,

“ উ রািধকার এখনও তরী করেত হেব

ােবর সদস , িব. টক.

িশ ণ দওয়ার জন আইআই  িদ ীর

৪ সবা (Tech4Seva) ত

ত অনুি ত হেয়িছল (িচ ১)।
িশ ণ দওয়ার জন আইআই  িদ ীর

ল (িচ ৩)
এর পাতায়) ২২ থেক ২৪ , ২০১৯

CSWRI পিরদশন কেরিছেলন।
যমুেনা ী ধােম ব ব ত কােঠর পালিকর

২৫ শ নেভ র, ২০১৯

ল টকেনালিজ
সফলভােব এক দশক অিত ম করার পর,

ী এবং হিরয়ানা জেুড় িবিভ  কমশালার আেয়াজন

ৈনিতক ভােব কাযকর, আইিনভােব যুি িস ,

িনেয় এক ক  স

িমকেদর সমস া সমাধােনর চ া কেরিছলাম। এই

রণাদায়ক িছেলন। মা  এক বছেরর

ত নগরায়ন সম
, শহরা েলর

? মানবজািত

ন। সফলভােব এক দশক পূণ

তরী করেত হেব”

িব. টক. এর ছা , আইআই  িদ ী



 

 

 

মািক$ ন যু)রাে, -ট/াগ 
আইআই3 িদ5ীর -ট/ােগর পরুডু’র EPICS কম$সচূীেত সহেযািগতা 

আমরা ছা&ছা&ীেদর এক, দল িহসােব পুরডু িব5িবদ6ালেয়র EPICS কম8সূচীেত অংশ?হণ কেরিছ। আমরা বত8 মােন ভারেতর কৃষকেদর 
সাহায6ােথ8 আইআই, িদIীর Jট6ােগর সহেযািগতায় এক, বলদ চািলত M6াNেরর নকশা Oতরী করিছ। আমরা এই PকQ, RJ কেরিছ Sকবলমা& 
আইআই, িদIী এবং পুরডু এর মেধ6 এক, সুগUত সVক8  Wাপেনর উেYেশ6ই নয়, ভারেতর কৃষকেদর সংঘষ8পূণ8 জীবনযা&ার মােনা\য়েনর 
উেYেশ6ও। আমােদর Jট6াগ দল,র সহেযােগ আমরা বুেঝিছ Sয, আমােদর িবদ6মান বলদ চািলত M6াNেরর নকশার িতন ধরেণর পিরবত8 ন Pেয়াজন: 

- কৃষজ অনষু_ উে`ালেন এমন এক, িWিতশীল, সরল যািaক Sকৗশল Oতরী করেত হেব যােত বলেদর শিcdয় ছাড়াই M6াNর, 
ঘুরেত পাের। 

- Sযেহতু বত8 মােন M6াNরfিলর কাদা বা িভেজ মা,র উপর িদেয় ভূিমকষ8ণ করা অসুিবধাজনক, তাই Sসfিল যােত িবিভ\ পৃgতেলর 
উপর িদেয় চলেত পাের তার জন6 চাকাfিল নকশা করেত হেব। 

- দীঘ8কালীন ব6বহােরর জন6 বসার আসেনর উ\িত সাধেনর মাধ6েম সVূণ8 M6াNর,র কম8দdতার উ\িত করেত হেব। 
আমরা বত8 মােন িলভার, কিপকল, গীয়ার িসেhম Pভৃিত Sথেক অনPুািণত হেয় কৃষজ অনষু_ উে`ালেনর দd যািaক Sকৗশল Oতরীর জন6 

নকশার ধারণা সং?হ করলাম। Jট6াগ দল, তােদর অমলূ6 Pিতিiয়া এবং সমােলাচনার সহেযািগতায় আমােদর PকQ, যেথj অ?সর করেত সdম। 
Jট6াগ দেলর দািয়kশীলতা, অিভlতা, এবং সমথ8ন এর জন6 তােদর সােথ আমােদর কােজর অিভlতা ইিতবাচক িছল। সারা ভারেত সUক 
পিরবত8 ন আনেত আমরা Jট6াগ দল এবং আইআই, িদIীর সােথ সVক8  বজায় রাখেত আ?হী। 

িমঃ মৃগা@ শম$া, িমঃ ইভান হাCম/ান, িমঃ Dজাসুয়া Gিড, িমঃ িবেবক তালােপেনিন এবং িমস. আিল Gাউন, িব.ই. এর ছাN, পুরডু িবOিবদ/ালয়, মািক$ ন যু)রা, 

আইআই3 িদ5ীর -ট/ােগর মািক$ ন যু)রা, পিরদশ$ন 
িমঃ সুরজ ভাট, আইআই, িদIীর িপ. এইচ িড এর ছা&, ১৭ Sথেক ২০ অেNাবর, ২০১৯ অtরকালীন সমেয়  মািক8 ন যুcরােuর িসয়ােটেল IEEE 
Global এর িহউম6ািনটািরয়ান Sটকেনালিজ সমােবেশ  “যমুেনা&ী ধােম ব6বvত কােঠর পালিকর নকশা িবেxষণ” এর উপর গেবষণাপ& Pকাশ কেরন। 
সমােবশ, মলূত সারা িবে5র িহউম6ািনটািরয়ান কায8কলােপর উপর Sকy কের এবং সমােজর উ\িতসাধেনর উেYেশ6 Sসখােন িবিভ\ উzািবত Pযুিc 
উপWািপত হেয়িছল। 
িমঃ সুরজ ভাট এবং িমঃ দিভ{র পাল িসং(আইআই, িদIীর Jট6ােগর PকQ সহেযাগী) পরবত|কােল ২২ Sথেক ২৫Sশ অেNাবর, ২০১৯ অtরকালীন 
সমেয় মািক8 ন যুcরােuর ইি~য়ানােপািলেশর পুরডু িব5িবদ6ালেয় EPICS পিরদশ8ন কেরন (িচ& ১৬ এবং ১৭)। এই কম8শালা, িবে5র জনেগাgীর 
সমস6াfিলর সমাধান কের। ২০১৭ সােলর Sসে��র Sথেক EPICS এর ছা&রা Jট6াগ এর সােথ পিরিচত এবং তখন Sথেকই ছা&রা িনেজেদর 
পিরেPিdত অনযুায়ী িতন, সমস6া ?হণ কের Sসfিল সমাধােনর Sচjা চালাে�। পিরদশ8েনর মলূ লd6 িছল EPICS কম8সূচীর ব6িcগত অিভlতা 
অজ8 ন তােদর ছা&ছা&ীেদর সােথ, কম8চারী, দd Pিশdকেদর সােথ পিরচয় করা এবং তােদর পরীdাগারfিল পিরদশ8ন করা। এছাড়াও পুরডু 
িব5িবদ6ালেয়র EPICS এবং শাহ S�াবাল ইেনােভশন ল6াবস যু�ভােব জনেগাgীর সমস6া সমাধােনর জন6 আইআই, িদIীর Jট6ােগর সােথ কাজ 
করার ইে� Pকাশ কেরেছ। 

িমঃ সুরজ ভাট, গেবষক ছাN, Dমকািনক/াল ইিQিনয়ািরং িবভাগ, আইআই3 িদ5ী 
 

                
 

 

িচ& ১৬(বাম Sথেক ডােন): ইভান হা�ম6ান, Sজাসুয়া �িড, িবেবক              িচ& ১৭: িমঃ সুরাজ ভাট, িমঃ দিভ{র পাল িসং এর সােথ িমস 
তালােপেনিন, দিভ{র পাল িসং, সুরাজ ভাট, মৃগা� শম8া এবং আিল �াউন          হীদার ফ6াি�স (বােম) এবং অধ6াপক উইিলয়াম ওকস (ডােন) 
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এই সংবাদ সংকলন, Pণয়ন কেরেছন িমঃ আিশষ দািহয়া 

অSীকৃিতঃ আইআই, িদIীর Jট6ােগর Vol. 8, No. 1, January, 2020 সংবাদ সংকলেনর ব_ানুবােদ Sকােনা অেথ8র পিরবরতন হেল Jট6াগ আইআই, িদIীর   

সহেযাগী সংWা  Sম: কমেটল কনসালট6া�স এ~ ই��াPেজNস Pা: িলঃ-র এর পেd  অনুবাদক �মান জয়ে�াথ সাহা দায়ব� থাকেব এবং আইআই,  

িদIীর Jট6াগ কতৃ8 পd দায়ী থাকেব না। এেdে& ওেয়বসাইেট Pকািশত মূল ইংেরিজ সংকলন, Sদেখ মূল অথ8, ?হণ করেত হেব। 
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