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কাউ��ল অফ সােয়ি�িফক অ�া� ই�াি�য়াল িরসাচ�-�স�াল �মকািনক�াল ই��িনয়ািরং িরসাচ� ইনি��টউট
(িসএসআইআর-িসএমইআরআই), দুগ �াপুর এবং ইইিপিস ই��য়া �টকনল�জ �স�ার আজ কলকাতায় উ�ত িনম �াণ ���য়ার
ওপর এক�ট আেলাচনাচে�র আেয়াজন কেরিছল। এই আেলাচনাচে�র উে�াধন কেরন িসএসআইআর-িসএমইআরআই,
দুগ �াপুেরর িনেদ�শক অধ�াপক হিরশ িহরািন এবং ইইিপিস ই��য়ার-র �চয়ারম�ান �ী রিব �সহগল।

 

অধ�াপক হিরশ িহরািন বেলন, িব� জেুড় অথ �ৈনিতক কম �কাে�র �ম�দ�ই হে� িনম �াণ িশ�। আমােদর মেতা �দেশ এর
মাধ�েম কম �সং�ােনর �চ�র সুেযাগ �তির হেত পাের। িকন্ত�  র�ািনর পিরমাণ ব�ৃ�েত িনম �াণ ��ে�র জন� গেবষণা ও
উ�াবন অত�� জ�ির। এই লে�� িসএসআইআর-িসএমইআরআই অিত�ু�, �ু� ও মাঝাির িশে�ােদ�াগীেদর িনম �াণ
���য়ার নকশা এবং িবিভ� সমস�ার সমাধান করেত জনগণ এবং য�পািতর সম�য় ���য়া িনেয় কাজ কের চেলেছ।

 

িতিন জানান, দুগ �াপুেরর িসএমইআরআই-এর উ�ত িনম �াণ �ক� অিত�ু�, �ু� ও মাঝাির িশে�ােদ�াগ সহ িবিভ� ��ে�
আরও কম �সং�ােনর সুেযাগ �তির করার জন� ছা�ছা�ী এবং িশে�ােদ�াগীেদর জন� �িশ�েণর ব�ব�া কেরেছ। িতিন আরও
জানান, এই আেলাচনাচে�র মাধ�েম িশ�জগৎ এবং �মকািনক�াল ই��িনয়ািরং-এর সে� সংি�� ব���েদর মাধ�েম
অিভ�তা, �ান এবং তেথ�র আদান�দান হেব।

 

ইইিপিস-র �চয়ারম�ান �ী রিব �সহগল বেলন, �ক�ীয় িশ� ও বািণজ� ম�েকর িবিভ� পিরক�নােক ইইিপিস ই��য়া
বা�বািয়ত কের। �ব�ালু�েত সং�া�ট �িশ�ণ �ক� �তির কেরিছল যার এক�ট শাখা এখন কলকাতােতও গেড় �তালা
হেয়েছ। িতিন বেলন, আ�জ�ািতক �ের উ�ত �যু��র মাধ�েম িনম �াণ িশে�র সুিবধার জন� অিত�ু�, �ু�, মাঝাির
িশে�ােদ�াগীেদর িসএসআইআর-িসএমইআরআই, দুগ �াপুর ���পূণ � ভূিমকা পালন করেছ।
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িসএসআইআর-িসএমইআরআই ‘�রাজ’ এবং ‘�সানািলকা’ ��া�র উ�াবেনর জন� িবেশষ পিরিচত। �ক�ীয় সরকােরর
িব�ান ও �যু�� ম�েকর অধীন িব�ান ও িশ� গেবষণা পষ �েদর আওতায় �মকািনক�াল ই��িনয়ািরং এবং তার সহায়ক
শাখা�িলর গেবষণা ও উ�য়েনর কােজ এই সং�া�ট ���পূণ � ভূিমকা পালন কের।
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