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ড্রিংক্যান         

ড্রিংক্যান RO পউপযপায়ায এয অননয বফপষ্ট্য সভুহ  

 ৮-স্তরযয পউপযপপরেন 

ড্রিংেযান RO পউপযপায়ায এ আরে ড্িাপর োম যেযী ৮ স্তরযয পউপযপপরেন পরেভ, মা 

টিপিএ ২০০০ পপএভ ম যন্ত দুপলত াপনরে পনযাদ এফিং স্বাদ ুাপনরত পযণত েরয।  তাই 

পনপিরন্ত ান েযা মায় ড্রিংেযান RO পউপযপায়ায এয াপন। 

 ফরিরয় ড্িাপর হপবপিউটি পউপযপায়ায 

ড্রিংেযান RO পদরে ফাজারযয ফরিরয় ড্িাপর ১০০ ড্জপপি পউপযপায়ায। উচ্চ ক্ষভতা 

ম্পন্ন আয ড্িাপর ওয়ায় ড্রিংেযান পনড্িত েরয ফরিরয় পনযাদ াপনয  দীর্ যস্থায়ী 

ভাধান।  

 ফ যাপধে ২ ফেরযয ওয়ারযপে 

ড্িাপর ও দীর্ যস্থাপয় RO  পউপযপায়ায ওয়ায় শুধুভাত্র ড্রিংেযানই পদরে ২ ফেরযয ওয়ারযপে। 

ড্রিংেযান পউপযপায়ায ফযাফায েরয পনড্িন্ত থােুন ফেরযয য ফেয।  
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 ২০% হফী অড্িরজন াপনরত মুি েরয 

ড্রিংেযান পযপভত ভাত্রায় পভনারযর এফিং াধাযন পপল্টায হথরে ২০% হফী অড্িরজন 

াপনরত মুি েরয। স্বাস্থযম্মত ও পনযাদ াপন আস্থায ারথ ান েরুন।  

 াপন এপপিে েরয না 

াধাযন ভারনয RO পপল্টায াপনরে এপিপিে েরয হতারর, মা স্বারস্থযয জনয ক্ষপতেয। 

ফ যাধুপনে প্রমুড্িয ড্রিংেযান RO পউপযপায়ায পযপভত ভাত্রায় পভনারযর মুিেরয াপনরে 

এপপিে রত হদয়না এফিং  ভাত্রা টিে হযরে াপনরে েরয ুস্বাদু আয পনযাদ।  

 ফ যাধুপনে RO+UV+Alkaline এয পনিয়তা  

ফ যাধুপনে প্রমুড্িয ড্রিংেযান  পউপযপায়ায RO, UV এফিং Alkaline-এয ভাধযরভ ১০০% াপন 

পযরাধন পনড্িত েরয মা শুধুভাত্র টিপিএ অাযণ নয়, অদৃয এফিং ক্ষপতোযে নতুন 

মুরেয দৃপলত দাথ য, হমভন: পা, আর যপনে এফিং াযদ অাযণ েরয াপনয প্রপতটি হপা োঁিা 

পফশুদ্ধ এফিং পনযাদ যারে 

 াযরপক্ট পভনারযর ফযাররন্স 

ড্রিংেযান  শুধু াপন পযরাধনই েরয না, এয পভনারযর ফযাররন্স হিেরনারড্জয ভাধযরভ প্রােৃপতে 

পভনারযররয বাযাভযও ফজায় হযরে আনায াপন ুস্বাদু এফিং স্বাস্থযেয েরয হতারর। 

 প্রস্ত ১৫ পরিায" হটারযজ িযািংে 

আনারে ফাজারযয ফরিরয় হযা "প্রস্ত ১৫ পরিায" হটারযজ িযািংে প্রদান েরয, মা পনড্িত 

েরয আনায পযফায মত ফরাই হাে, াপন হমন েেরনা হল না য়। 

 ইরল্টপররজে  অরিারভটিে পরটভ 

ইরেপররজে হন্সয ফযফারযয ভাধযরভ আনায পউপযপায়াযটি স্বমৎড্িয়বারফ িাপরত য়। 

াপন হল রয় হেরর এটি িযািংে ূণ য েযরত শুরু েরয এফিং িযািংে ূণ য রয় হেরর 

অরিারভটিেযাপর হথরভ মায় । উচ্চ ক্ষভতা ম্পন্ন পপল্টায দ্রতু হটারযজ িযাঙ্ক পুর েরয হদয় 

তাই পফদুযৎ াশ্রয় য় অনযানয পপল্টায হথরে অরনে হফপ।  

 হরাি হপিিং ারািয 

 দুরম যারেয ফা হরািরপিিং এয েথা ভাথায় হযরে ড্রিংেযারন ফযাফায েযা রয়রে হপব পিউটি 

িযা। পফদুযৎ োাই ফযাফায েযরত ারযন  হটারযজ িযাঙ্ক এয পফশুদ্ধ াপন।  
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 আযািবাল্সি হবারল্টজ ফ্লােিুরয়ন োিয 

এটি আনায পউপযপায়াযরে উরধফ য ২৪০ হতাল্ট ম যন্ত আেড্িে হবারল্টজ ওিা-নাভা হথরে 

যক্ষা েযরফ এফিং পনরে ১০০ এপ হবারল্টরজও োজ েযরফ। 

ড্রিংক্যান RO পউপযপায়ায ৮ স্তরযয পউপযপপরক্ন  

ড্রিংেযান RO পউপযপায়ায শুধুভাত্র াপন হথরে জীফাণু অাযণই েরয না, এটি াপন হথরে ভস্ত 

প্রোয দুপলত দাথ য, ধাতফ েণা, হলাপযন, পিপিিং আয েীিনাে দযূ েরয াপনরে আযও উন্নত এফিং 

ভৃদ্ধ  েরয। প্রপত গ্রা োফায াপন আনারে হদরফ রতজ অনুবূপত।  

ড্রিংেযান RO পউপযপায়ায 

০১. পি-সসপিরভন্ট পপল্টায  

হোরিা হোরটা এফিং অভৃণ অপযষ্কায ভয়রা, ফাপর, োদা-ভাটি ফা অদ্রফণীয় েণা অাযণ েরয এফিং  

পপরিারযয আয়ু ফডৃ্দ্ধ েরয। 

০২. সাষ্ট্-সসপিরভন্ট পপল্টায  

পপ্র হপিরভে পপল্টায া েরয আা অফপষ্ট অদ্রফণীয় ভয়রা আয অনাোিংপেত ুক্ষ উাদান দুযীবুত েরয।  

০৩. পি- ক্াফ বন পপল্টায 

হলাপযন , পিপিিং, অপযশুদ্ধ জজফ, েীিনাে অাযণ েরয। এোাও এটি ফারজ স্বাদ এফিং েন্ধ, মা 

াপন হথরে জপফে হমে জতপয েরয তা পযরালণ েরয। 

০৪. সাস্ট-ক্াফ বন সসপিরভন্ট পপল্টায 

এয এপক্টরবরিি োফ যণ অফপষ্ট ক্ষপতোযে উাদান ও েন্ধ  অযণ েরয এফিং 3০ হভভরেরনয আয়ু ফৃড্দ্ধ েরয। 

০৫- টি পি এস ক্ররারায  

  এই পপল্টারযয ভাধযরভ টি পি এ হফ্লা েররার েযা য়।  

০৬-আয ও সভভরেন 

এই পপল্টায ০.০০১ ভাইরিারনয অপধে ভস্ত পেেু পপল্টায েরয াপনরে পফশুদ্ধ েরয হদয়। দ্রফীবূত 

রফণ, োটিনয, েীিনাে এফিং বাযী ধাতু, হমভন: আর যপনে, পা , াযরদয ভত দাথ য  অাযরণয 

াাাপ ভস্ত দলূণোযী জীফাণু হমভন ফযােরিপযয়া, বাইযা, হপ্রারিারজায়া এফিং পট অাযণ েরয। 

ভুরত ভস্তপেেুই এই ধার পপল্টায রয় াপন পফশুদ্ধ রয় মায়।  
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০৭) ড্িাপর UV পযয়যাক্টয  

এেটি অপতপযি পনযাত্তা স্তয। াধাযনত ড্রিংেযান RO হভভ্রেন হবদ েরয হোন জীফাণু আরত ারয 

না। মপদ এরই মায়,  এয ড্িাপর UV তা ুরযাুপয  ধ্বিং  েরয াপনরে পযরলাধন েরয হদয়। 

০৮. এরক্ারাইন/ পভনারযর পপল্টায  

পযরাধন েযায হল ধা এেটি পরায পররফ োজ েরয। এই ধার াপনরত পযপভত ভাত্রায় 

পভনারযর মুি েরয াপনয ph ভাত্রা টিে যারে এফিং পযরাপধত াপনয স্বাদ ফডৃ্দ্ধ েরয। 

ড্রিংেযান RO পউপযপায়ায পনড্িত েরয পৃথফীয হযা আয স্বাস্থযেয াপনয উৎ আনায র্রয।  

ড্রিংক্যান RO পউপযপায়ায সমবারফ ইন্সির ক্যরফনঃ  

১. পউপযপায়াযটি অফযই দক্ষ  হিেপনপয়ান দ্বাযা স্থান েযরত রফ। 

২. এটি হদয়াররয ারথ িংমুি েরয অথফা হিপফররয উয হযরে ফযফায েযা হমরত ারয। 

৩-পউপযপায়াযটিরে িান্ডা শুষ্ক এফিং পা / অনযানয হাোভাে ভুি স্থারন যােরত রফ। 

৪. পউপযপায়াযটিরে রম্বাবারফ হ ারারনা াপনয িংরমারেয োোোপে যােরত রফ (২ পভিারযয হফপ নয়)। 

৬. পউপযপায়াযটিরে হোরনা জফদুযপতে রাইন ফা ুইি ফা রেরিয উয স্থান েযরফন না। 

৬. ণযয াইগুররারে হফপ বাজ েযা হথরে পফযত থােুন। 

৭. হোরনা ফপধ যত তায ফযফায েযরফন না। 

ড্রিংক্যান RO পউপযপায়ায এয মত্ন পনরফন পক্বারফঃ 

১। শুধুভাত্র পউপযপায়ারযয ারথ  প্রােটি িাইি বারফ ফযাফায েরুন, হমন পিরর বারফ না থারে রক্ষ েরুন। 

২। েযভ াপনয িযারয ারথ পউপযপায়াযটি িংমুি েযা মারফ না। পউপযপায়ারযয হবতয পদরয় ৪৫ 

পিগ্রী হরপয়ারয হিরয় হফপ েযভ াপন প্রফাপত েযরফন না। 

৩। াপন হফয ওয়ায ভয় পফদুযৎ প্রফা িারু আরে তা পনড্িত েরুন| হটারযজ িযািংে হথরে াপন হফয 

েযরত পি-িািফািন িাুন। 

৪। ফজযয-াপনয টিউরফ জরভ থাো াপন ারনয উরমােী নয়। আপন এই াপন ফাোরন অথফা হভর  

পযষ্কারয ফযফায েযরত ারযন। 

৫। পউপযপায়ায হথরে পনে যত াপনরত পেেু  উাদান থােরত ারয, মা পনযাদ এফিং স্বাবাপফে স্বাস্থযয 

জনয হোরনা স্বাস্থয ুোঁ পে জতপয েরয না। 
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সাধাযন ড্িজ্ঞাসা ও উত্তযঃ  

ড্রিংক্যান RO পউপযপায়ায -এয ধাযণক্ষভতা ক্ত? 

ড্রিংেযান RO পউপযপায়ায এেটি হটারযজ িযািংে যরয়রে মায ধাযণক্ষভবা ১৫ পরিায। হটারযজ 

িযািংে বপতয ওয়ায প্রড্িয়াটি ম্পূণ য অরিারভটিে এফিং হটারযজ িযািংরেয াপন ফযাফারযয য ুনযায় 

াপন পপল্টায েরয িযািংে ুণ য রয় মারফ।  

ড্রিংক্যান RO পউপযপায়ায াপন পযরাধন ক্যরত ক্ত সভয় রারে?  

ড্রিংেযান RO পউপযপায়ায প্রপত  র্োয় ১৬-১৮ পরিায াপন পযরাধন েযরত ারয। তরফ পযরাধন 

েযরত হম ভয় রারে তা পপল্টারয প্ররফেৃত াপনয হপ্রায, টিপিএ এফিং াপনরত থাো অনযানয 

অপযশুদ্ধ উাদারনয পযভারনয উয পনবযয েরয। 

আপভ পক্বারফ নতুন দ্রফযসাভগ্রী / পক্ি িপতস্থান ক্যরফা? 

আনারে ড্রিংেযান হল্প রাইরন ের েরয জানারত রফ।  োরটাভায হেয়ায পফরলজ্ঞ আনায ফাায় 

মারফ এফিং পেিটি নূনযতভ েযরি প্রপতস্থান েরয পদরফ। 

মপদ িযা সথরক্ সক্ারনা াপন সফয না হয় তাহরর আভায ক্ীক্যা উপিত? 

মপদ আপন িযা হথরে াপন হফয েযরত না ারযন, তারর প্রথরভই যীক্ষা েরুন  ইন রাইন ফা আউি 

রাইরনয বারফ ফন্ধ আরে পেনা। মপদ টিে থারে াওয়ায াপ্রাই িারু আরে নাপে হদেুন।  মপদ িারু থারে 

তারর যীক্ষা েরুন হোরনা ত্রুটি  পনদযে জ্বররে নাপে।  

মপদ হোরনািাই না য়, তারর াারমযয জনয হল্প রাইরন ের েরুন। 

আপভ পক্ সমরক্ারনা ধযরনয াপনয পযরাধরনয িনয ড্রিংক্যান RO পউপযপায়ায ফযফহায 

ক্যরত াপয? 

ড্রিংেযান RO পউপযপায়ায  উচ্চ ক্ষভতা ম্পন্ন। আভারদয হদরয হম হোন যোপয াপ্লাইেৃত 

াপনরত োম যক্ষভ।  অপতভাত্রায় আয়যন আয ভয়রা থােরর  পযরাধন ক্ষভতা এফিং পেরিয আয়ুস্কার  

হ্রা ারফ।  হম হোন আফস্থায় ড্রিংেযান RO পউপযপায়ায  াপন পযরাধন েরয ারনয জনয 

পনযাদ েযরফ।  

ড্রিংক্যান RO পউপযপায়ায  পক্ আরস বপনক্, সলাযাইি,  নাইরেিস ফা সলাপযন অসাযণ ক্রয? 

অনযানয আয়নগুররা ভরতাই ড্রিংেযান RO পউপযপায়ায  আর যপনে, হফ্লাযাইি,  নাইরেি ফা হলাপযন অাযণ েরয। 
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আপভ পক্ ফিবয-াপন ফযফহায ক্যরত াপয? আপভ ফিবয- াপন পদরয় ক্ী ক্যরতাপয? 

ড্রিংেযান RO পউপযপায়ায এয ফজযয াপন ফাোরন ফা হধায়া-হভাো ফা হভর  পযষ্কারয ফযফায েযা 

হমরত ারয, পেন্তু যান্না ফা ান েযায জনয ফযফায েযা মারফ না 

পউপযপায়ারযয সক্ারনা অিং মপদ সবরে মায় তাহরর আভায ক্ী ক্যা উপিত ?  

অনুগ্র েরয আভারদয হল্প রাইরন ের েরুন। আভযা আনারে হভযাভত েযরত াাময েযরফা। 

প্ররয়াজনীয় অিংগুররা েযি পদরয় আনারে পেরন পদরত রফ। 

পউপযপায়ায মপদ পিদ্র হরয় মায় তাহরর আভায ক্ী ক্যা উপিত? 

মপদ আপন পউপযপায়ারয হোরনা পেদ্র েুরজ ান তারর প্রথরভ ফর জারবটি ফন্ধ েরুন এফিং াওয়ায ুইিটি ফন্ধ 

েরুন। যীক্ষা েরুন হোরনা দৃযভান অনুমুি যঞ্জাভ যরয়রে পেনা এফিং হল্প রাইরন হপান েরুন।  


