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PHOTOVOLTAIC SOLAR ENERGY
MOUNTING – PV NOISE BARRIER – SI-ESF-S-PVNB
পিরেবেশর দূষেণ গুরtু পূণ " ভূ িমকা পালন কের ও"াl% !হলথ অগ#ানাইেজশন dারা
!"ািফেকর শb# sীকৃ ত হে#েছ। অিsরতা সৃি$র পাশাপািশ, স"ক অবকাঠােমাগুিলর
কাছাকািছ বসবাসকারী জনসংখ&ার sােs%র উপর এর !নিতবাচক pভাবগুিল
উেlখেযাগ(ভােব pভাব !ফেল ।
রাsা !থেক আসা শbগুিল সবেচে% িবরিkকর মেধ$ গণ# করা হ"। গেবষণা' !দখা
!গেছ, িদেনর মেধ$ !যাগােযাগ চ"ােনল !থেক আসার শb gহণেযাগ( পয#াে& আনুমািনক
এল=50-65 িডিব, এলাকার িবিlং ধরেনর উপর িনভ$ র কের। িবদ$মান !যাগােযাগ রুট
dারা িনগ$ত শb sর এই পিরসীমা সীিমত হও#া উিচত ।
শািbক পদ# া বা অ"ািn-!নার িskনগুিল আবািসক, নগর ও িশl এলাকা% !গালমােলর
মাtা কমােত সহা$তা কের, কারণ স"ক, !রলপথ বা িশl !থেক শb দূষেণর hােসর
কারেণ ।
!সৗর ইেনাভা pিত$ সমস#ার জন# সেব$াtম সমাধান !খাঁজার জন# এক# শাb সমীkা
কের, !শৗচাগার িskনগুিল নগর পিরেবশ ও িশেlর মেধ$ pিত$ অবsার pিত আকৃ $ কের ।
!সালার ইেনােভার !ফােটােভালটাইক শািbক বাধাগুিল !সিম%াnপ)াn !ফােটােভালটাইক প"ােনল dারা !তির হ", এইভােব অন#ান# ধরেনর pচিলত বাধা dারা উ"পািদত দৃেশ%র pভাব
hাস করা ।
সুিবধার !য এই ধরেনর বাধা আেছন: soundproofing, চমৎকার আেলা সংkমণ, তু ষারপাত খুব ভােলা সহ# করার kমতা, UV দn অসাধারণ kমতা, সmূণর% েূ প িরসাইেকল
এবং একেযােগ পুনন$বীকরণেযাগ. শিkর উৎপn ।
আমােদর িডজাইন নৃতািttক শb দূষণ কেম না বরং নাnিনক ও পিরেবশগত pভাবেক hাস করার কারেণ পিরেবেশর সােথ সŋিতপূণ ( ন" ।
আমােদর িসেsেমর রkণােবkণ' নূ#নতম, কারণ উপাদান& 30 বছেররও !বিশ sা#ীেtর িন#$তা িদেত সkম ন", তার গঠন বা sু টেভািলক মিডউলগুিলেত !য !কান ধরেনর
!স না হ" না ।
সমs ধাতব উপাদান !য শাb বাধা গঠন সুিবধামত অিkেডশন রkা করা হ" ।
বা#ুমnেল gীনহাউজ গ"াস িনগ$মন কমােত সহা$তা ছা#াও, িপিভএনিব gহণ অন#ান# ইিতবাচক অথ#ৈনিতক, সামািজক ও পিরেবশগত উপকািরতা pদান কের ।
আেবদন !kt:
√ !রলপেথর অবকাঠােমা এবং স"ক পিরবহেনর জন# sc ও অsc শাb পদ# া ।
√ শাb অnরণ সুরkা ।
√ িশl antinoise িsকার এবং !য অ"েল emitting উৎস !গালমাল হ" এক# চাkু ষ িন#ntণ pে#াজন ।
√ sাপত%, নগরিবjান ।
√ িবেশষ !gিজং ।

িবেশষ উেlখ এবং pযুিkগত তথ# !না$শ ছা#াই সmব পিরবত& ন সােপেk হেত পাের ।

