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স্বাগতম ট াকা 

 

 

আদৰৰ অংশগ্ৰহণকাৰী, 
 
 
“কম্পিউটাৰ হাৰ্ড াৱেৰ সহায়ক” প্ৰম্পশক্ষণ কাযডসূচীলৈ স্বাগতম। প্ৰম্পশক্ষণৱটা কৰাৰ ম্পিছত, অংশগ্ৰহণকাৰীসকৱৈ 
এইৱ াৰ কম্পৰ লৈ সক্ষম হ’ব: 

1. ইনষ্টৱৈচনৰ  াৱ  িম্পৰকল্পনা আৰু প্ৰস্তুম্পত কৰা  

2. ছফ্টৱেৰ/সঁজমু্পৈ/ম্পৰ্ভাইচ ম্পচৱষ্টম ইনষ্টৈ কৰা  

3. কম্পিউটাৰ প্ৰণাৈীৰ ত্ৰুটীৰ কাৰণ ম্পনৰ্ডাৰণৰ  াৱ  িম্পৰকল্পনা আৰু প্ৰস্তুম্পত কৰা 

4. কম্পিউটাৰ প্ৰণাৈীৰ ত্ৰুটীৱ াৰৰ কাৰণ ম্পনৰ্ডাৰণ কৰা  

5. কম্পিউটাৰ প্ৰণাৈীৰ ম্প কাৰৱ াৰ মমৰামম্পত কৰা 

6. প্ৰণাৈীৱ াৰ িৰীক্ষা কৰা 

7. কনম্পিগাৱৰচনৰ  াৱ  িম্পৰকল্পনা আৰু প্ৰস্তুম্পত কৰা 

8. কম্পিউটাৰ প্ৰণাৈী কনম্পিগাৰ কৰা 

9.  কনম্পিগাৰ কৰা কম্পিউটাৰ প্ৰণাৈীৱ াৰ িযডৱেক্ষণ আৰু িৰীক্ষা কৰা 

10.কম্পিউটাৰ প্ৰণাৈীৰ তত্বােৰ্ানৰ  াৱ  িম্পৰকল্পনা আৰু প্ৰস্তুম্পত কৰা 

11.কম্পিউটাৰ প্ৰণাৈী তত্বােৰ্ান কৰা 

12. কনম্পিগাৰ/মমৰামম্পত কৰা কম্পিউটাৰ প্ৰণাৈী িযডৱেক্ষণ আৰু িৰীক্ষা কৰা 

 

প্ৰম্পতৱটা অৰ্যায় পঢ়ক, আৱিানাৰ মুখ্য ম্পশকা কথাৱ াৰ নম্পথভুক্ত কৰক আৰু মশষত থকা প্ৰশ্নৱ াৰৰ উত্তৰ ম্পিয়াৰ মচষ্টা কৰক। 
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1.            ৰ ব  ব  দ     ম    প    হ’ব। 

2.        আপ         ক          ক ৰ আ প   ৰ     ক আৰ  আ      হ ক ৰ  ক ক          ব। 

3.    ম    হ’ব।           প       ক        ক ক  ম  প   দ   কৰ   হ’ব। 

4.   দ  ক     ক ৰ   আপ           প       কব       ৰ, আ প   ৰ     কক    ব। 

5. আ প   ৰ      ক    ক  ব   দ        ৰ     ম         দব। 

6.   দ আপ     কব  ব      প  , আ প   ৰ হ   দ   ব আৰ         ব। 

7. এই  ক  প  ৰ             ৰ       ক           ব ৰ আপ    কৰ        ক ৰব। ই আ প   ক   ৰ   ব ৰ    দ ৰ 
ব      হ   ক ৰব। 

8. আপ      ক     ক                  ম   ব ৰ              ক ৰব।         ৰ ব  ব আ প  ৰ     ক ব   হ-
    হ ক ৰ ৰ  হ    ব   ৰব। 

9.  বদ    আৰ         ব  হ ৰ ক ৰ     আ প   ৰ     কৰ    দ          ৰ  ক                            ক ৰব। 

10. আপ     ক     ম    প ৰপ   ক  প   ক  প   আৰ   প  প        হ          ক ৰব। 

11.      ৰ  ম    ক            , আ       আৰ           হ  ক ৰব। 

12. আপ            হ ৰ আ        দ       ক ৰব, প ৰ  ৰ  প   ক  প  ব আৰ  আ প   ৰ           ব। 

আপ     দ    ম   ৰ   ব     আৰ  আ প   ৰ  দ  ক ব      প  ব  হ ৰ ক ৰব           আ  ই  ক  ৰ  প    
    হ      ,    ক    আৰ   ’ৰ  (    হ ক ৰ,    ব দ আৰ  দ     )। 
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              :  

 প্ৰশি�াথ�সকলৰ ৰা অিা কৰা শনয়ভানৱুশতি তা অৰ ুনুিাসন। াঠ্যক্ৰভৰ ভযাদ, দ্ধশত অৰু প্ৰশি�ণ কামিসূচীট াৰ গাাঁথশন।  
 প্ৰশতষ্ঠানট া অৰ ুঅন্তঃগাাঁথশনৰ শফষটয়।  
 গধুৰ অৰ ুঠু্নুকা সাঁজশুল স্তানান্তৰ কটৰাাঁটত সুৰ�া।  
 প্ৰাথশভক শচশকৎসা ।  
 কৃশিভ শ্বাস প্ৰদান।  
 বফদযুশতক সুৰ�া ।  
 শপউজৰ প্ৰকাৰটফাৰৰ শচনাক্ত শফটিষত্ব।  
 চুআছৰ প্ৰকাৰটফাৰৰ শচনাক্তকৰণ অৰ ুশফটিষত্ব।  
 শভ াৰৰ প্ৰকাৰৰ শচনাক্তকৰণ অৰ ুজজাখৰ শৰসৰ।  
 ভাশি-শভ াৰ (এনালগ-শিশজট ল) ফযৱহাৰ কশৰ ব‘জিজ অৰ ুকাটৰণ্ট জজাখা।  
 শব-অআ দ্ধশত ফযৱহাৰ কশৰ অৰ ুাৱাৰ শভ াৰ ফযৱহাৰ কশৰ শিশচ অৰু এশচ শফদযুৎ জজাখা। 

 
 

 
 প্ৰশি�টক প্ৰশি�াথ�সকলক এআটফাৰৰ ফাটফ প্ৰশতষ্ঠানৰ কভিিালা, গটৱষণাগাৰ, কামিালয়, বাঁ ৰাল অশদলল বল মাফ:  

1. সুৰ�া সাৱধানতাৰ প্ৰদিিন।  
2. প্ৰাথশভক শচশকৎসা প্ৰশক্ৰয়াৰ প্ৰদিিন।  
3. কৃশিভ শ্বসন অৰ ুবযাসৰ প্ৰদিিন।  
4. বফদযুশতক সুৰ�া সাৱধানতাৰ প্ৰদিিন।  

 প্ৰশি�টক প্ৰশি�াথ�সকলক শফশব� প্ৰকাৰৰ শপউজ অৰ ুচুআছৰ শফষটয় শবশি‘ এ া প্ৰদিিন কশৰফ। শবশি‘ট্প্প্ৰ শছত প্ৰশি�টক 
শফশব� প্ৰকাৰৰ শপউজ অৰ ুচুআছৰ ছশফ জদখুৱাফ অৰ ু প্ৰশি�াথ�সকলক জসআটফাৰৰ নাভ ক‘ফলল ক‘ফ। 

 

 

অধ্যায় - 1 

বিদ্যযতৰ ম ৌবিক ধ্াৰণা 

মেণীৰ আগৰ অনযশীিনী 
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নৱীকৃত প্ৰশি�ণ দ্ধশত অৰ ুকামিকৰী াঠ্যক্ৰভৰ ভশিউলৰ বসটত শৰয়ন বাৰতৰ এক নযতভ সফিফহৃৎ ফৃশিগত প্ৰিী�ণ 
জকন্দ্ৰ শহচাট প্ৰশতশস্তত বহটছ। জকৱল বাৰতটৰ শকন্তু শফশব� অন জদিটৰা নগৰীয়া, উনগৰীয়, গ্ৰাভয, শফকশিত অৰ ু
াহাৰীয়া এটলকাত ফহন�ভ উটদযাগৰ-ফাটফ-সাজ ুউচ্চভানৰ �ভতা শফকশিত কৰাত আ এক জকন্দ্ৰীয় বূশভকা ালন কটৰ। 
শৰয়ন এিুট ক বহটছ এক এন.এছ.শি.শচ. ংিীদাৰ অৰ ুISO 9001:2015 প্ৰভাশণত জকাম্পানী, মাৰ তথয প্ৰমুশক্ত অৰ ুনা-তথয প্ৰমুশক্ত 
খণ্ডত অৰ ুলগটত আটলক্ট্ৰশনক, ভ্ৰভণ অৰ ুমি ন, জন ৱশকি ং, শৰট আল, অশতথয, কৃশষ, জভাফাআল জল  জভৰাভশত, স্বাস্তযটসৱা, জাছাক শনভিাণ 

অৰ ুশিজাআশনং আতযাশদ শফশব� খণ্ডৰ জসৱাৰ ফাটফ ফযাক উলব্দতা, নুকূশলত প্ৰশি�ণ প্ৰশক্ৰয়া অৰ ুাঠ্যক্ৰভৰ দ�তা অটছ। 
 
                                           । 
 
 

 
 
 ভশজয়াৰ ৰা ফা ফশহ থাশক ফস্তু দঙা শৰহাৰ কৰক।  
 উলব্দ সঞ্চালন সহায়ক ফযৱহাৰ কশৰফ।  
 হঠ্াৎ ফা জজাকাৰশণৰ চলাচল ফযৱহাৰ কৰা শৰহাৰ কশৰফ।  
 ফাধা এ াৰ ওটৰটৰ জফাজা এ া জকশতয়াও নাদাশঙফ।  
 মিাপ্ত বশৰৰ জখাজ, স্তান অৰ ুজাহৰ থকা স্তানত ফস্তু দাশঙফ।  
 ফস্তু স্তানান্তৰ কৰা সহজ কৰাৰ ফাটফ ফস্তুটফাৰ সংটিাশধত কশৰফ অৰ ুকাভটফাৰ ুনঃ-প্ৰস্তুত কশৰফ।  
 সহকভীৰ ৰা সহায় শফচাশৰফ।  
 িাৰীশৰক বাটৱ সুস্ত অৰ ুসুঠ্াভ বহ থাশকফ।  
 ফস্তু দাটঙাটত িৰীৰৰ ওচৰত ৰাশখফ।  
 াতল দাথিটৰ শনশভিত াি ফযৱহাৰ কশৰফ।  
 জমশতয়া সম্ভৱ হয় জফাজাআৰ অকাৰ হ্ৰাস কশৰফ।  
 ফস্তু দঙাৰ সভয়ত বাজ নালাশগফ ফা জফাঁকা নহ’ফ।  
 ুনৰাফৃশি জহাৱা, গধুৰ অৰ ুিাঙৰ জফাজাআ নদঙাট া শনশিত কশৰফ।  
 দঙা ফস্তুটফাৰ কা� অৰ ুঅঙুশলৰ গাাঁঠিৰ ভাজত ৰাশখফ।  
 জঠ্লা ফা  না শৰহাৰ কশৰফলল কনটবয়ৰ, শ্লাআি ফা শ্বু  ফযৱহাৰ কশৰফ। 
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                               :  

নৱীকৃত প্ৰশি�ণ দ্ধশত অৰ ুকামিকৰী াঠ্যক্ৰভৰ ভশিউলৰ বসটত শৰয়ন বাৰতৰ এক নযতভ সফিফহৃৎ ফৃশিগত প্ৰিী�ণ 
জকন্দ্ৰ শহচাট প্ৰশতশস্তত বহটছ। জকৱল বাৰতটৰ শকন্তু শফশব� অন জদিটৰা নগৰীয়া, উনগৰীয়, গ্ৰাভয, শফকশিত অৰ ু
াহাৰীয়া এটলকাত ফহন�ভ উটদযাগৰ-ফাটফ-সাজ ুউচ্চভানৰ �ভতা শফকশিত কৰাত আ এক জকন্দ্ৰীয় বূশভকা ালন কটৰ। 
শৰয়ন এিুট ক বহটছ এক এন.এছ.শি.শচ. ংিীদাৰ অৰ ুISO 9001:2015 প্ৰভাশণত জকাম্পানী, মাৰ তথয প্ৰমুশক্ত অৰ ুনা-তথয প্ৰমুশক্ত 
খণ্ডত অৰ ুলগটত আটলক্ট্ৰশনক, ভ্ৰভণ অৰ ুমি ন, জন ৱশকি ং, শৰট আল, অশতথয, কৃশষ, জভাফাআল জল  জভৰাভশত, স্বাস্তযটসৱা, জাছাক শনভিাণ 

অৰ ুশিজাআশনং আতযাশদ শফশব� খণ্ডৰ জসৱাৰ ফাটফ ফযাক উলব্দতা, নুকূশলত প্ৰশি�ণ প্ৰশক্ৰয়া অৰ ুাঠ্যক্ৰভৰ দ�তা অটছ। 
 
                                           । 
 
 

 
 
 ভশজয়াৰ ৰা ফা ফশহ থাশক ফস্তু দঙা শৰহাৰ কৰক।  
 উলব্দ সঞ্চালন সহায়ক ফযৱহাৰ কশৰফ।  
 হঠ্াৎ ফা জজাকাৰশণৰ চলাচল ফযৱহাৰ কৰা শৰহাৰ কশৰফ।  
 ফাধা এ াৰ ওটৰটৰ জফাজা এ া জকশতয়াও নাদাশঙফ।  
 মিাপ্ত বশৰৰ জখাজ, স্তান অৰু জাহৰ থকা স্তানত ফস্তু দাশঙফ।  
 ফস্তু স্তানান্তৰ কৰা সহজ কৰাৰ ফাটফ ফস্তুটফাৰ সংটিাশধত কশৰফ অৰ ুকাভটফাৰ ুনঃ-প্ৰস্তুত কশৰফ।  
 সহকভীৰ ৰা সহায় শফচাশৰফ।  
 িাৰীশৰক বাটৱ সুস্ত অৰ ুসুঠ্াভ বহ থাশকফ।  
 ফস্তু দাটঙাটত িৰীৰৰ ওচৰত ৰাশখফ।  
 াতল দাথিটৰ শনশভিত াি ফযৱহাৰ কশৰফ।  
 জমশতয়া সম্ভৱ হয় জফাজাআৰ অকাৰ হ্ৰাস কশৰফ।  
 ফস্তু দঙাৰ সভয়ত বাজ নালাশগফ ফা জফাঁকা নহ’ফ।  
 ুনৰাফৃশি জহাৱা, গধুৰ অৰ ুিাঙৰ জফাজাআ নদঙাট া শনশিত কশৰফ।  
 দঙা ফস্তুটফাৰ কা� অৰ ুঅঙুশলৰ গাাঁঠিৰ ভাজত ৰাশখফ।  
 জঠ্লা ফা  না শৰহাৰ কশৰফলল কনটবয়ৰ, শ্লাআি ফা শ্বু  ফযৱহাৰ কশৰফ। 
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              : 

 
সুৰ�া কামিসূচীৰ ংি শহচাট সকটলা শফদযাথী শনম্নশলশখতটফাৰৰ শফষটয় ৱগত জহাৱাট া শনশিত কশৰফ লাটগ: 

 প্ৰাথশভক শচশকৎসা সাঁজশুলৰ ৱস্তান। 
 প্ৰশতষ্ঠানট াৰ জকান প্ৰাথশভক শচশকৎসা প্ৰদানৰ ফাটফ কতৃি ত্বপ্ৰাপ্ত? 
 শনক তভ শচশকৎসা জকন্দ্ৰ ক’ত অটছ। 
 বুক্তটবাগীৰ ফযশক্তগত তথয জমটন জৰুৰীকালীন জমাগাটমাগ, এলাশজি , অৰ ুনযানয গুৰুত্বূণি ফযশক্তগত তথয ক’ত াফ 

াশৰ। 
 প্ৰটয়াজন হ’জল কৃশিভ শ্বাস জকটনদটৰ প্ৰদান কশৰফ লাটগ। 

 
                                 :  

 
 অনশক চাজি  প্ৰট ক্টৰ এ া ফযৱহাৰ কশৰটলও, শনশিত কশৰফ জম ফতি নীট াৰ ফাটফ শফদযুতৰ শৰভাণ তযাশধক নহয়।  
 শফদযুত সংটমাগটফাৰত তযাশধক সংখযক সৰঞ্জাভ সংটমাশজত কৰা শৰহাৰ কশৰফ। এসভয়ত এ াতলক শধক উচ্চ-বটিজ 

সাঁজশুল সংটমাশজত নকশৰফ।  
 শফদযুৎ ৰাশহ কৰা অৰ ুশ্বক অৰ ুজআু লগাৰ অিংকা হ্ৰাস কৰাৰ ফাটফ সাঁজশুলটফাৰ ফযৱহাৰ জনাটহাৱা সভয়ত প্লাগৰ ৰা 

সংটমাশজত কশৰ ৰাশখফ।  
 শফদযুতৰ তাাঁৰটফাৰ শনশছগা, নপ া ফা নযথা �শত�� জনাটহাৱা শনশিত কশৰফলল জসআটফাৰ ভাহত এফাৰলক ৰী�া 

কশৰফ।  
 শফদযুতৰ তাাঁৰটফাৰ মটথষ্ট চলাচল জহাৱা স্তান, দশলচাৰ তটলটৰ ফা দৱুাটৰটৰ াৰ কশৰ শনশনফ।  
 এক্ষট ন্ধ কিি  অৰ ু াৱাৰ ষ্ট্ৰাআৰ ওৰত শনবি ৰ কৰাৰ সলশন শতশৰক্ত অউ টল  স্তান কৰাৰ ফাটফ নজু্ঞাপ্ৰাপ্ত 

শফদযুৎকভী এজন শনমুক্ত কৰাৰ শফষটয় শফটফচনা কশৰফ।  
 সকটলা বফদযুশতক সৰঞ্জাভ ৰাষ্ট্ৰীয়বাটৱ স্বীকৃশতপ্ৰাপ্ত ৰী�াগাৰ এ াৰ দ্বাৰা প্ৰভাশণত কৰাট া শনশিত কশৰফ, অৰ ুসকটলা 

শনভিাতাৰ শনটদিিনা সাৱধাটন শিফ।  
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কশম্পউ াৰ এ াৰ জবৌশতক উাদানটফাৰক হািি টৱৰ ফুশল জকাৱা হয়। আয়াক জকশতয়াফা কশম্পউ াৰৰ মন্ত্ৰ ফা সাঁজশুল ফুশলও 
জকাৱা হয়। কশম্পউ াৰৰ হািি টৱৰ উদাহৰণ বহটছ কীটফািি , ভশন ৰ, ভাউচ অৰ ু জচটেল প্ৰটচশছং আউশন । কশম্পউ াৰৰ 
হািি টৱৰ জদখা নামায় শকয়টনা আ কশম্পউ াৰৰ ফাশহযক উাদান নহয়, শকন্তু অবযন্তৰীণ উাদান শম কশম্পউ াৰৰ জকশছঙৰ 
শবতৰত থাটক।  কশম্পউ াৰ এ াৰ হািি টৱৰত ফহুটতা ংি থাটক, শকন্তু সম্ভৱতঃ জসআটফাৰৰ অ াআতলক গুৰুত্বূণি বহটছ 
ভািাৰটফািি ।  
ছফ্টটৱৰ তুলনাত, হািি টৱৰ বহটছ এক জবৌশতক সিা। হািি টৱৰ অৰু ছফ্টটৱৰ অন্তঃসংটমাশজত. ছফ্টটৱৰ শফহটন কশম্পউ াৰ 
এ াৰ হািি টৱৰৰ জকাটনা কাভ নাআ। জচটেল প্ৰটচশছং আউশন ৰ সহায়ত ছফ্টটৱৰ শনটদিিনা নুসশৰ কাভ কৰাৰ ফাটফ হািি টৱৰ 
শফহটন, ছফ্টটৱৰ থিহীন হ’ফ।  
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কশম্পউ াৰ এ াৰ জবৌশতক উাদানটফাৰক হািি টৱৰ ফুশল জকাৱা হয়। আয়াক জকশতয়াফা কশম্পউ াৰৰ মন্ত্ৰ ফা সাঁজশুল ফুশলও 
জকাৱা হয়। কশম্পউ াৰৰ হািি টৱৰ উদাহৰণ বহটছ কীটফািি , ভশন ৰ, ভাউচ অৰ ু জচটেল প্ৰটচশছং আউশন । কশম্পউ াৰৰ 
হািি টৱৰ জদখা নামায় শকয়টনা আ কশম্পউ াৰৰ ফাশহযক উাদান নহয়, শকন্তু অবযন্তৰীণ উাদান শম কশম্পউ াৰৰ জকশছঙৰ 
শবতৰত থাটক।  কশম্পউ াৰ এ াৰ হািি টৱৰত ফহুটতা ংি থাটক, শকন্তু সম্ভৱতঃ জসআটফাৰৰ অ াআতলক গুৰতু্বূণি বহটছ 
ভািাৰটফািি ।  
ছফ্টটৱৰ তুলনাত, হািি টৱৰ বহটছ এক জবৌশতক সিা। হািি টৱৰ অৰু ছফ্টটৱৰ অন্তঃসংটমাশজত. ছফ্টটৱৰ শফহটন কশম্পউ াৰ 
এ াৰ হািি টৱৰৰ জকাটনা কাভ নাআ। জচটেল প্ৰটচশছং আউশন ৰ সহায়ত ছফ্টটৱৰ শনটদিিনা নুসশৰ কাভ কৰাৰ ফাটফ হািি টৱৰ 
শফহটন, ছফ্টটৱৰ থিহীন হ’ফ।  
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1) কশম্পউ াৰ  
2) ভশন ৰ 
3) হািি  শিস্ক / হািি  ড্ৰাআব  
4) কীটফািি  
5) ভাউছ / জেকফল /  াচ্ছ জি 
  
  

1) শচশি-ৰভ / শিশবশি ড্ৰাআব 
2) শবশি' কািি  
3) চাউণ্ডকািি  
4) স্পীকাৰ 
5) জহিটপান / জহিটছ  
6) ভাআক্ৰ‘জপান 
  
  

1) শপ্ৰণ্টাৰ 
2) জস্কনাৰ 
3) শচশি-ফাণিাৰ (শচশি জৰকিি াৰ, শচশি-
অৰ/শচশি-অৰ.িশিউ. ড্ৰাআব) 
4) ভ'জিভ 
5) USB জেছ ড্ৰাআব  
6) জৱফটকভ 
7) শিশজট ল জকটভৰা 
8) শিশজট ল বআচ জৰকিি াৰ 
9) জকভকিি াৰ 
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1.1          ?   

অধুশনক ৃশথৱীত, শফদযুৎ অভাৰ চাশৰওপাটল অটছ – জচল জপান, 
কশম্পউ াৰ, লাআ , চ’ল্ডাশৰং অআৰণ, অৰ ুএয়াৰ কশণ্ডচনাৰ অশদৰ 
কাভৰ জশৰয়টত.... অনশক অুশন শফদযুতৰ ৰা অাঁতশৰ মাফ শফচাশৰটলও, আ 
প্ৰকৃশতৰ জশৰয়টত কাভ কশৰ থাটক, ধুভুহা ফতাহৰ ফজ্ৰাতৰ ৰা অভাৰ 
িৰীৰৰ শবতৰৰ কাভললটক।  

শফদযুৎ বহটছ এক প্ৰাকৃশতক ঘ না শম সভগ্ৰ প্ৰকৃশতত ঘট  অৰ ুশফশব� 
ৃথক প্ৰকৃশতৰ হয়। শফদযুতক চভুলক বফদযুশতক অটফিৰ প্ৰফাহ শহচাট ফণিনা 
কৰা হয়। 
   

6



 
 

Computer Hardware Assistant   
 

 
 

12 
 

 
 

 
                          ? 

 
 
                     

 
 
1.1          ?   

অধুশনক ৃশথৱীত, শফদযুৎ অভাৰ চাশৰওপাটল অটছ – জচল জপান, 
কশম্পউ াৰ, লাআ , চ’ল্ডাশৰং অআৰণ, অৰ ুএয়াৰ কশণ্ডচনাৰ অশদৰ 
কাভৰ জশৰয়টত.... অনশক অুশন শফদযুতৰ ৰা অাঁতশৰ মাফ শফচাশৰটলও, আ 
প্ৰকৃশতৰ জশৰয়টত কাভ কশৰ থাটক, ধুভুহা ফতাহৰ ফজ্ৰাতৰ ৰা অভাৰ 
িৰীৰৰ শবতৰৰ কাভললটক।  

শফদযুৎ বহটছ এক প্ৰাকৃশতক ঘ না শম সভগ্ৰ প্ৰকৃশতত ঘট  অৰ ুশফশব� 
ৃথক প্ৰকৃশতৰ হয়। শফদযুতক চভুলক বফদযুশতক অটফিৰ প্ৰফাহ শহচাট ফণিনা 
কৰা হয়। 
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1.2                      : 

সকটলা জভৌশলক বফদযুশতক ফা আটলক্ট্ৰশনক ফতি নীত শতশন া ৃথক শকন্তু শনক বাটৱ সম্পশকি ত বফদযুশতক শফটিষত্ব ন্তবুি ক্ত থাটক শমটফাৰ বহটছ: 

ব‘জিজ, (v),  

কাটৰণ্ট (i) অৰ ু  

প্ৰশতটৰাধ (Ω)। 
 

1.2.1           ’   : 

 
 

ব’জিজ (V) বহটছ এক বফদযুশতক অটফিৰ ৰূত সশঞ্চত শফদযুৎ জমাগানৰ শফবৱ িশক্ত। ব’জিজক জসআ িশক্ত শহচাট শফটফচনা কশৰফ াশৰ 
শম আটলক্ট্ৰনটফাৰক শৰফাহকৰ ভাটজটৰ জঠ্শল শনটয় অৰ ুব’জিজ শমভাটন শধক হয় ফতি নী এ াটৰ আটলক্ট্ৰন “জঠ্লা” সাভথি শসভাটন শধক 
হয়। শমটহতু িশক্তৰ কাভ কৰাৰ সাভথি থাটক এআ শফবৱ িশক্তক ফতি নী এ াৰ এ া শফনু্দ ফা জনািৰ ৰা অনট ালল বফদযুশতক প্ৰফাহৰ ৰূত 

আটলক্ট্ৰন স্তানান্তৰ কৰাৰ ফাটফ জলু শহচাত প্ৰটয়াজনীয় কাভ শহচাট ফণিনা কশৰফ াশৰ। 
 

 
 

ফতি নী এ াৰ শমটকাটনা দ ুা শফনু্দ, সংটমাগ ফা জংচনৰ (জনাি ফুশল জকাৱা হয়) ভাজৰ ফযৱধানক শফবৱ াথিকয ফুশল 
জকাৱা হয়, মাক সচৰাচৰ ব’জিজ ড্ৰ ফুশল জনা মায়। 
 
দ ুা শফনু্দৰ ভাজৰ শফবৱ াথিকযক ব’িত জজাখা মাৰ ফতি নী শচহ্ন বহটছ Vভ ফা সৰপুলাৰ “v‖, ৱটিয িশক্তৰ শচহ্ন E মশদও 

সৰপুলাৰ ―e‖ জকশতয়া উৎাশদত emf (আটলক্ট্ৰভটিব পচি ) সূচাফলল ফযৱহাৰ কৰা হয়। ব’জিজ শমভাটন শধক হয়, চা (ফা 
জঠ্লা িশক্ত) শসভাটন শধক হয় অৰ ুকাভ কৰাৰ সাভথি শসভাটন শধক হয়। 
 
 
 

জযি বক? 
(অন্তজি াশতক একক প্ৰণালীত (এছ.অআ.) কাভ ফা িশক্তৰ ভানক একক, শম বহটছ এক শনউ ন 
ফলৰ দ্বাৰা কৰা কাভৰ সভান জমশতয়া আয়াক প্ৰটয়াগ কৰা স্তান ফলট াৰ শদিত এক শভ াৰ 

দৰূত্ব স্তানান্তৰ হয়: 107ergs অৰ ুএক ৱা -জছটকণ্ডৰ সভান। ... লগটত শনউ ন-শভ াৰ ফুশলও 

জকাৱা হয়) 
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এক শস্তৰ ব‘জিজৰ উৎসক শিশচ ব‘জিজ ফুশল জকাৱা হয় অনহাটত সভয়ৰ বসটত ব‘জিজ সলশন হ‘জল আয়াক এশচ ব‘জিজ ফুশল জকাৱা হয়। 
ব‘জিজ ব‘িত জজাখা হয়, অৰ ুএক ব‘ি ভাটন বহটছ এক ওভ জৰাধ এ াৰ ভাটজটৰ এক এশম্পয়াৰ শফদযুৎ জঠ্শল ঠিওৱাৰ ফাটফ প্ৰটয়াজন 
জহাৱা বফদযুশতক চা। ব‘জিজ সাধাৰণটত ব‘িত প্ৰকাি কৰা হয় অৰু ব‘জিজৰ উ-একক সূটচাৱাৰ ফাটফ উসগি ফযৱহাৰ কৰা হয় 
জমটন ভাআটক্ৰা ব‘ি (μV = 10-6 V), শভশলব‘ি (mV = 10-3 V) ফা শকটলাব‘ি ( kV = 103 V )। ব‘জিজ ধনাত্মক ফা ঋণাত্মক হ‘ফ 
াটৰ। 
 
জফ াশৰ ফা াৱাৰ চাপ্লাআটফাৰ বফদযুশতক ফতি নী অৰ ুপ্ৰণালীত ভুখযতঃ 5 ব., 12 ব., 24 ব., অশদৰ দটৰ এক শস্তৰ শি.শচ. (িাআটৰক্ট 
কাটৰণ্ট) ব‘জিজ উৎস প্ৰস্তুত কৰাৰ ফাটফ ফযৱহাৰ কৰা হয়। অনহাটত এ.শচ. (িাটনিটিং ক্লাটৰণ্ট) ব‘জি উৎসটফাৰ ঘৰৱুা অৰ ু
ঔটদযাশগক িশক্ত অৰ ুজাহাৰৰ ফাটফ অৰ ুলগটত শফদযুৎ শফতৰণৰ ফাটফ উলব্দ হয়। 
 

 
 

সাধাৰণ আটলক্ট্ৰশনক ফতি নীটফাৰ 1.5 বিৰ ৰা 24 বি শিশচললটক কভ বটিজ শিশচ জফ াশৰ িশক্তত চটল। এক শস্তৰ ব‘জিজ উৎসৰ ফাটফ 
ফতি নীৰ শচহ্ন সাধাৰণটত জফ াশৰৰ শচহ্ন ধনাত্মক +অৰ ুঋণাত্মক - শচহ্নটৰ জদখুওৱা হয়, শম ধ্ৰুৱতাৰ শদি সূচায়। িাটনিটিং ব‘জিজ 
উৎসৰ ফাটফ ফতি নীৰ শচহ্ন বহটছ শবতৰত চাআন তৰঙ্গ এ াৰ বসটত ফৃি এ া। 

 

 ’         

 

 
 

ব’জিজ সদাটয় ফতি নী এ াৰ দ ুা শফনু্দৰ ভাজৰ াথিকয শহচাট জজাখা হয় অৰ ুএআ শফনু্দ দ ুাৰ ভাজৰ াথিকযক ‚ব’জিজ 
ড্ৰ‛ ফুশল জকাৱা হয়। 
 
 

ও  বক? 
(ওভ বহটছ অন্তজি াশতক একক প্ৰণালীত (এছ.অআ.) বফদযুশতক জৰাধকৰ ভানক একক। 
িাটনিটিং কাটৰণ্ট (এ.শচ.) অৰ ু জৰশি‘ শিকুটৱন্ধী (অৰ.এপ.) ফযৱহাৰত শৰটয়টক্টন্ধ 
সূচাফলল কাল্পশনক সংখযাটৰ ূৰণ কটৰাাঁটতও ওভ ফযৱহাৰ কৰা হয়। অধাৰ এছ.অআ. এককত 
হ্ৰাস কশৰটল, এভ ওভ ভাটন বহটছ প্ৰশত এশম্পয়াৰ ফগিত প্ৰশত ঘন জছটকণ্ডত এক শকটলাগ্ৰাভ 
শভ াৰ ফগি (1 শকগ্ৰা ূৰণ শভ 2 • s -3 • A -2 । লগটত ওভ বহটছ প্ৰশত এশম্পয়াৰত এক ব‘িৰ 
(ব./এ.) সভান) 
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এক শস্তৰ ব‘জিজৰ উৎসক শিশচ ব‘জিজ ফুশল জকাৱা হয় অনহাটত সভয়ৰ বসটত ব‘জিজ সলশন হ‘জল আয়াক এশচ ব‘জিজ ফুশল জকাৱা হয়। 
ব‘জিজ ব‘িত জজাখা হয়, অৰ ুএক ব‘ি ভাটন বহটছ এক ওভ জৰাধ এ াৰ ভাটজটৰ এক এশম্পয়াৰ শফদযুৎ জঠ্শল ঠিওৱাৰ ফাটফ প্ৰটয়াজন 
জহাৱা বফদযুশতক চা। ব‘জিজ সাধাৰণটত ব‘িত প্ৰকাি কৰা হয় অৰু ব‘জিজৰ উ-একক সূটচাৱাৰ ফাটফ উসগি ফযৱহাৰ কৰা হয় 
জমটন ভাআটক্ৰা ব‘ি (μV = 10-6 V), শভশলব‘ি (mV = 10-3 V) ফা শকটলাব‘ি ( kV = 103 V )। ব‘জিজ ধনাত্মক ফা ঋণাত্মক হ‘ফ 
াটৰ। 
 
জফ াশৰ ফা াৱাৰ চাপ্লাআটফাৰ বফদযুশতক ফতি নী অৰ ুপ্ৰণালীত ভুখযতঃ 5 ব., 12 ব., 24 ব., অশদৰ দটৰ এক শস্তৰ শি.শচ. (িাআটৰক্ট 
কাটৰণ্ট) ব‘জিজ উৎস প্ৰস্তুত কৰাৰ ফাটফ ফযৱহাৰ কৰা হয়। অনহাটত এ.শচ. (িাটনিটিং ক্লাটৰণ্ট) ব‘জি উৎসটফাৰ ঘৰৱুা অৰ ু
ঔটদযাশগক িশক্ত অৰ ুজাহাৰৰ ফাটফ অৰ ুলগটত শফদযুৎ শফতৰণৰ ফাটফ উলব্দ হয়। 
 

 
 

সাধাৰণ আটলক্ট্ৰশনক ফতি নীটফাৰ 1.5 বিৰ ৰা 24 বি শিশচললটক কভ বটিজ শিশচ জফ াশৰ িশক্তত চটল। এক শস্তৰ ব‘জিজ উৎসৰ ফাটফ 
ফতি নীৰ শচহ্ন সাধাৰণটত জফ াশৰৰ শচহ্ন ধনাত্মক +অৰ ুঋণাত্মক - শচহ্নটৰ জদখুওৱা হয়, শম ধ্ৰুৱতাৰ শদি সূচায়। িাটনিটিং ব‘জিজ 
উৎসৰ ফাটফ ফতি নীৰ শচহ্ন বহটছ শবতৰত চাআন তৰঙ্গ এ াৰ বসটত ফৃি এ া। 

 

 ’         

 

 
 

ব’জিজ সদাটয় ফতি নী এ াৰ দ ুা শফনু্দৰ ভাজৰ াথিকয শহচাট জজাখা হয় অৰ ুএআ শফনু্দ দ ুাৰ ভাজৰ াথিকযক ‚ব’জিজ 
ড্ৰ‛ ফুশল জকাৱা হয়। 
 
 

ও  বক? 
(ওভ বহটছ অন্তজি াশতক একক প্ৰণালীত (এছ.অআ.) বফদযুশতক জৰাধকৰ ভানক একক। 
িাটনিটিং কাটৰণ্ট (এ.শচ.) অৰ ু জৰশি‘ শিকুটৱন্ধী (অৰ.এপ.) ফযৱহাৰত শৰটয়টক্টন্ধ 
সূচাফলল কাল্পশনক সংখযাটৰ ূৰণ কটৰাাঁটতও ওভ ফযৱহাৰ কৰা হয়। অধাৰ এছ.অআ. এককত 
হ্ৰাস কশৰটল, এভ ওভ ভাটন বহটছ প্ৰশত এশম্পয়াৰ ফগিত প্ৰশত ঘন জছটকণ্ডত এক শকটলাগ্ৰাভ 
শভ াৰ ফগি (1 শকগ্ৰা ূৰণ শভ 2 • s -3 • A -2 । লগটত ওভ বহটছ প্ৰশত এশম্পয়াৰত এক ব‘িৰ 
(ব./এ.) সভান) 
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1.2.2.               

  
 

বফদযুশতক প্ৰফাহ (I) বহটছ বফদযুশতক িশক্তৰ চলাচল ফা প্ৰফাহ অৰ ুআয়াক এশম্পয়াৰত জজাখা হয়, মাৰ শচহ্ন বহটছ i, তীব্ৰতাৰ ফাটফ। এয়া 
বহটছ ফতি নী এ াৰ চাশৰওপাটল আটলক্ট্ৰনৰ (ৰভাণ ুএ াৰ ঋণাত্মক কশণকা) শনৰন্তৰ অৰ ু সুষভ প্ৰফাহ (মাক শড্ৰফ্ট ফুশল 
জকাৱা হয়) মাক ব’জিজৰ উৎসআ ‚জঠ্শল‛ বল মায়। দৰাচলটত, আটলক্ট্ৰনটফাৰ শফদযুৎ জমাগানৰ ঋণাত্মক (-)  াশভিটনলৰ 
ৰা ধনাত্মক (+)  াশভিটনললল ফয় অৰ ুফতি নী ফুজাত সহজ জহাৱাৰ ফাটফ ৰম্পৰাগত শফদযুৎ প্ৰফাহত ধশৰ জলাৱা হয় জম 
শফদযুৎ প্ৰফাহ ধনাত্মকৰ ওৰা ঋণাত্মক  াশভিটনললল ফয়। 
সাধাৰণটত ফতি নীৰ নক্ষাত, শফদযুৎ প্ৰফাহৰ প্ৰকৃত শদি জদখুৱাফলল ফতি নীট াৰ ভাটজটৰ শফদযুতৰ প্ৰফাহত I ফা সৰপুলাৰ  ―I‖ -ৰ 
বসটত কাড় শচন এিাল থাটক। শকন্তু, এআ কাড় শচহ্নআ সাধাৰণটত ৰম্পৰাগত শফদযুতৰ প্ৰফাহৰ শদি জদখুৱায় অৰ ু জসয়া 
প্ৰকৃত প্ৰফাহৰ শদি নহফ াটৰ। 
 
                    

 

 
 
 

বিদ্যযৎ অবিহনন িতত নী এটাত ভ’মেজ থাবকি পানৰ, বকন্তু ভ’মেজ অবিহনন 
বিদ্যযৎ থাবকি মনাৱানৰ আৰয মসনয়নহ বিবি হওঁক এবি হওঁক বিনকাননা 
ভ’মেজৰ উৎসই ম ািা িা অধ্ত-ম ািা িতত নীৰ বিবত ভাি পায় বকন্তু 
বিনকাননা শ্বটত  িাবকত টৰ বিবত মিয়া পায় বকয়ননা ই ইয়াক ধ্বংস কবৰি পানৰ। 
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এক প্ৰকাটৰ, এয়া বহটছ ফতি নী এ াৰ চাশৰওপাটল ধনাত্মক চাজি ৰ প্ৰফাহ, ধনাত্মকৰ ৰা ঋণাত্মকলল। এআ নক্ষাখনত ফ� 
ফতি নী এ াৰ চাশৰওপাটল জফ াশৰৰ ধনাত্মক  াশভিটনলৰ ৰা ফতি নীৰ ভাটজটৰ ধনাত্মক চাজি ৰ (শফ�া) চলাচল অৰ ুজফ াশৰৰ 
ঋণাত্মক  াশভিটনললল ঘূশৰ হা প্ৰদিিন কশৰটছ। ধনাত্মকৰ ৰা ঋণাত্মকলল এআ শফদযুৎ প্ৰফাহক ৰম্পৰাগত শফদযুৎ প্ৰফাহ ফুশল 
জকাৱা হয়। 
এয়া অশছল শফদযুতৰ অশৱষ্কাৰৰ সভয়ত ফাছশন কৰা ৰম্পৰা ম’ত শফদযুৎ িশক্ত ফতি নী এ াত এক শদিত প্ৰফাশহত জহাৱা 
ফুশল বফা বহশছল। সকটলা ফতি নীৰ নক্ষাত, িায়ি অৰ ুজেশঞ্জষ্ট অশদৰ দটৰ অশহলাৰ শচহ্নত জদখুওৱা কাড় শচটন ৰম্পৰাগত 
শফদযুত প্ৰফাহৰ শদিট ালল জ াৱায়। 
 

 
 

 
 
ৰম্পৰাগত শফদযুৎ প্ৰফাহত শফদযুতৰ প্ৰফাহত ধনাত্মকৰ ৰা ঋণাত্মকলল জদখুওৱা হয় শম বহটছ আটলক্ট্ৰনৰ প্ৰকৃত প্ৰফাহৰ শদিৰ 
শফৰীত। 
 
1.3 ইনিক্ট্ৰ‘ন প্ৰিাহ 
 

 

ফতি নী এ াত আটলক্ট্ৰনৰ প্ৰফাহৰ শদি ৰম্পৰাগত শফদযুতৰ প্ৰফাহৰ শদিৰ শফৰীত শম বহটছ ঋণাত্মকৰ ৰা ধনাত্মক। বফদযুশতক 
ফতি নী এ াত শফদযুতৰ প্ৰকৃত প্ৰফাহ্ত ন্তবুি ক্ত থাটক জফ াশৰৰ ঋণাত্মক ভুৰৰ (জকথি) ৰা প্ৰফাশহত জহাৱা আটলক্ট্ৰন অৰ ুশম 
জফ াৰশৰ ধনাত্মক ভুৰলল (এনি) ঘূশৰ অটহ। আয়াৰ কাৰণ বহটছ আটলক্ট্ৰণ এ াৰ চাজি  ভূলটত ঋণাত্মক হয় অৰ ু জসটয়টহ 
ধনাত্মক  াশভিটনলৰ দ্বাৰা অকশষিত হয়। এআ আটলক্ট্ৰকৰ প্ৰফাহক আটলক্ট্ৰণ শফদযুৎ প্ৰফাহ ফুশল জকাৱা হয়।  
 

 
 

িায়ি বক? 

(দ ুা  াশভিটনল সহ এক ধিশৰফাহী অশহলা, সাধাৰণটত জকৱল এ া শদিত শফদযুৎ 
প্ৰফাশহত হ’ফলল শদটয়) 

মেবিষ্টৰ বক? 

(শতশন া সংটমাগ সহ এক ধিশৰফাহী অশহলা, শম এশিশপটকচন অৰ ু জৰশক্টশপটকচন 
কশৰফলল স�ভ) 

মকথি বক? 

(জকথি বহটছ ঋনাত্মকবাটৱ চাজি  কৰা আটলক্ট্ৰি।) 
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এক প্ৰকাটৰ, এয়া বহটছ ফতি নী এ াৰ চাশৰওপাটল ধনাত্মক চাজি ৰ প্ৰফাহ, ধনাত্মকৰ ৰা ঋণাত্মকলল। এআ নক্ষাখনত ফ� 
ফতি নী এ াৰ চাশৰওপাটল জফ াশৰৰ ধনাত্মক  াশভিটনলৰ ৰা ফতি নীৰ ভাটজটৰ ধনাত্মক চাজি ৰ (শফ�া) চলাচল অৰ ুজফ াশৰৰ 
ঋণাত্মক  াশভিটনললল ঘূশৰ হা প্ৰদিিন কশৰটছ। ধনাত্মকৰ ৰা ঋণাত্মকলল এআ শফদযুৎ প্ৰফাহক ৰম্পৰাগত শফদযুৎ প্ৰফাহ ফুশল 
জকাৱা হয়। 
এয়া অশছল শফদযুতৰ অশৱষ্কাৰৰ সভয়ত ফাছশন কৰা ৰম্পৰা ম’ত শফদযুৎ িশক্ত ফতি নী এ াত এক শদিত প্ৰফাশহত জহাৱা 
ফুশল বফা বহশছল। সকটলা ফতি নীৰ নক্ষাত, িায়ি অৰ ুজেশঞ্জষ্ট অশদৰ দটৰ অশহলাৰ শচহ্নত জদখুওৱা কাড় শচটন ৰম্পৰাগত 
শফদযুত প্ৰফাহৰ শদিট ালল জ াৱায়। 
 

 
 

 
 
ৰম্পৰাগত শফদযুৎ প্ৰফাহত শফদযুতৰ প্ৰফাহত ধনাত্মকৰ ৰা ঋণাত্মকলল জদখুওৱা হয় শম বহটছ আটলক্ট্ৰনৰ প্ৰকৃত প্ৰফাহৰ শদিৰ 
শফৰীত। 
 
1.3 ইনিক্ট্ৰ‘ন প্ৰিাহ 
 

 

ফতি নী এ াত আটলক্ট্ৰনৰ প্ৰফাহৰ শদি ৰম্পৰাগত শফদযুতৰ প্ৰফাহৰ শদিৰ শফৰীত শম বহটছ ঋণাত্মকৰ ৰা ধনাত্মক। বফদযুশতক 
ফতি নী এ াত শফদযুতৰ প্ৰকৃত প্ৰফাহ্ত ন্তবুি ক্ত থাটক জফ াশৰৰ ঋণাত্মক ভুৰৰ (জকথি) ৰা প্ৰফাশহত জহাৱা আটলক্ট্ৰন অৰ ুশম 
জফ াৰশৰ ধনাত্মক ভুৰলল (এনি) ঘূশৰ অটহ। আয়াৰ কাৰণ বহটছ আটলক্ট্ৰণ এ াৰ চাজি  ভূলটত ঋণাত্মক হয় অৰ ু জসটয়টহ 
ধনাত্মক  াশভিটনলৰ দ্বাৰা অকশষিত হয়। এআ আটলক্ট্ৰকৰ প্ৰফাহক আটলক্ট্ৰণ শফদযুৎ প্ৰফাহ ফুশল জকাৱা হয়।  
 

 
 

িায়ি বক? 

(দ ুা  াশভিটনল সহ এক ধিশৰফাহী অশহলা, সাধাৰণটত জকৱল এ া শদিত শফদযুৎ 
প্ৰফাশহত হ’ফলল শদটয়) 

মেবিষ্টৰ বক? 

(শতশন া সংটমাগ সহ এক ধিশৰফাহী অশহলা, শম এশিশপটকচন অৰ ু জৰশক্টশপটকচন 
কশৰফলল স�ভ) 

মকথি বক? 

(জকথি বহটছ ঋনাত্মকবাটৱ চাজি  কৰা আটলক্ট্ৰি।) 
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শফদযুৎ এম্পত জজাখা হয় অৰ ুএক এম্প ফা এশম্পয়াৰ ভাটন বহটছ এক জছটকণ্ডত (জছটকণ্ড শহচাত t) ফতি নী এ াৰ এ া শফনু্দ 

এ াৰ ভাটজটৰ াৰ বহ জমাৱা আটলক্ট্ৰন ফা চাজি ৰ (কলম্বাচ শহচাত Q) সংখযা। 
 

                                           য়               (μA = 10-6A)            ( mA = 10-3A )         
                  য়। 

 

   
 
1.4                            

 জকৱল এ া শদিত প্ৰফাশহত জহাৱা শফদযুতক িাআটৰক্ট কাটৰণ্ট, ফা শিশচ ফুশল জকাৱা হয়, অৰু  

 ফতি নীৰ ভাটজটৰ সাল-সলশন কশৰ অগলল অৰ ুশছলল প্ৰফাশহত জহাৱা শফদযুতক িাটনিটিং কাটৰণ্ট, ফা এশচ ফুশল জকাৱা হয়।  
এশচ হওাঁক ফা শিশচ হওাঁক, ফতি নী এ াত ব‘জিজ উৎস এ া সংটমাশজত কশৰটলটহ আয়াৰ ভাটজটৰ শফদযুৎ প্ৰফাশহত হয়, অৰ ুআয়াৰ ―প্ৰফাহ‖ 
ফতি নীট াৰ জৰাধ অৰ ুআয়াক জঠ্শল থকা ব‘জিজ উৎস দটুয়াটৰ দ্বাৰা সীশভত হয়। 
এক ভুখী, শ্ব ি  ফা ফ� ফতি নীত শফদযুতৰ উৎসটফাৰ ব‘জিজ উৎসৰ শফৰীত হয় শকন্তু জখালা শফদযুতৰ শস্তশত জফয়া ায় শকয়টনা জকাটনা 
শফদযুৎ প্ৰফাশহত নহ‘ফ। 
 

  

এনি বক? 

(এনি বহটছ ধনাত্মকবাটৱ চাজি  কৰা আটলক্ট্ৰি।) 

ইনিক্ট্ৰণনিাৰ দ্ৰািিনত িতত নী এটাত ঋণাত্মক 
টাব তননিৰ পৰা ধ্নাত্মক টাব তননিলি প্ৰিাবহত হয়। 

 ন কবৰি মি বিদ্যযবতক প্ৰিাহৰ বদ্শৰ ওপৰত 
আধ্াবৰত কবৰ ইয়াৰ  ান ধ্নাত্মক িা 
ঋণাত্মক হ’ি পানৰ। 

ভন কশৰফ জম ব’জিজ শফহটন শফদযুৎ থাশকফ জনাৱাটৰ 
অৰ ুজসটয়টহ শিশচ হওাঁক এশচ হওাঁক শমটকাটনা জখালা ফা 
ধি-জখালা ফতি নীৰ শস্তশত বাল ায় শকন্তু শমটকাটনা 
জখালা ফতি নীৰ শস্তশত জফয়া ায় শকয়টনা আ আয়াক 
প্ৰফাশহত জহাৱাত ফাধা শদটয়। 
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1.4.1 এবি বিদ্যযৎ আৰয বিবি বিদ্যযতৰ  াজৰ পাথতকয 

 

                (   )              (    ) 

   

কশিয়াফ ৰা িশক্তৰ শৰভাণ দৰূশণৰ ভহানগৰৰ দৰূত্বত সম্প্ৰচাৰ কশৰফলল 
সুৰশ�ত অৰ ুশধক িশক্ত প্ৰদান কশৰফ 
াটৰ। 

শিশচ-ৰ ব‘জিজ শত দৰূলল মাফ জনাৱাটৰ 
শকয়টনা আ িশক্ত জহৰৱুা অৰম্ভ কটৰ। 

আটলক্ট্ৰনৰ প্ৰফাহৰ শদিৰ কাৰণ তাাঁটৰটৰ ঘুণিনিীল চুম্বকিীলতা তাাঁটৰটৰ শস্তৰ চুম্বকিীলতা 
কম্পনাঙ্ক জদিৰ ওৰত শনবি ৰ কশৰ িাটনিটিং 

কাটৰণ্টৰ কম্পনাঙ্ক বহটছ 50 হা ি জ ফা 60 
হা ি জ 

িাআটৰক্ট কাটৰণ্টৰ কম্পনাঙ্ক বহটছ িূনয। 

শদি ফতি নী এ াত প্ৰফাশহত বহ থাটকাাঁটত আ আয়াৰ 
শদি সলশন কটৰ। 

আ ফতি নীত এ া শদিত প্ৰফাশহত হয়। 

শফদযুৎ এয়া বহটছ সভয়ৰ বসটত শৰৱশতি ত শৰভাণৰ 
শফদযুৎ 

এয়া বহটছ শস্তৰ শৰভাণৰ শফদযুৎ। 

আটলক্ট্ৰ’নৰ প্ৰফাহ আটলক্ট্ৰনটফাটৰ শদি সলশন কশৰ থাটক – অগলল 
অৰ ুশছলল। 

আটলক্ট্ৰনটফাটৰ এ া শদিত ফা ‗অগলল‘ 
শস্তৰবাটৱ স্তানান্তশৰত হয়। 

ক’ৰ ৰা প্ৰাপ্ত হয় এ.শচ. জজটনটৰ ৰ অৰু ভুখয শফদযুৎ জমাগান। জচল ফা জফ াশৰ। 
শনশিয় শৰভা আটম্পটিন্ধ। জকৱল জৰাধ। 
শফদযুতৰ কাৰক 0 অৰ ু1-ৰ ভাজত থাটক। এয়া সদাটয় 1। 
প্ৰকাৰটফাৰ চাআনুটচাশিটয়ল, জেটটজাশিটয়ল, শিবুজাকাৰ, 

ফগিাকাৰ। 
শফশুদ্ধ অৰ ুস্পন্দনিীল। 

আটলক্ট্ৰনৰ প্ৰফাহৰ শদি শদ্ব-ভুখী এক-ভুখী 

ধ্ৰুফকতা আয়াৰ ধ্ৰুফকতা অটছ (+, -) আয়াৰ ধ্ৰুফকতা নাআ। 
জলাি প্ৰকাৰ এআটফাৰৰ জলাি প্ৰশতটৰাধী, অটফসী ফা 

ধাৰণমুক্ত হয়। 
এআটফাৰৰ জলাি সাধাৰণটত প্ৰশতটৰাধী 
প্ৰকৃশতৰ। 

ৰূান্তৰটমাগযতা সহটজ িাআটৰক্ট কাটৰণ্টলল ৰূান্তৰ হয় সহটজ িাৰটনটিং কাটৰণ্টলল ৰূান্তৰ হয় 

চাফ-জষ্টচন উৎাদন অৰ ুশৰফহনৰ ফাটফ জকআ াভান 
চাফটষ্টচন প্ৰটয়াজন হয় 

উৎাদন অৰ ুশৰফহনৰ ফাটফ শধক 
চাফটষ্টচন প্ৰটয়াজন হয় 

সংক  শফদজনক শত শফদজনক 

ফযৱহাৰ কাৰখানা, উটদযাগ অৰ ুঘৰুৱা উটেিযৰ 
ফাটফ 

শফদযুৎ জলন, শফদযুৎ শফটশ্লষণ, 
আটলক্ট্ৰশনক সাঁজশুল আতযাশদ। 
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1.4.1 এবি বিদ্যযৎ আৰয বিবি বিদ্যযতৰ  াজৰ পাথতকয 

 

                (   )              (    ) 

   

কশিয়াফ ৰা িশক্তৰ শৰভাণ দৰূশণৰ ভহানগৰৰ দৰূত্বত সম্প্ৰচাৰ কশৰফলল 
সুৰশ�ত অৰ ুশধক িশক্ত প্ৰদান কশৰফ 
াটৰ। 

শিশচ-ৰ ব‘জিজ শত দৰূলল মাফ জনাৱাটৰ 
শকয়টনা আ িশক্ত জহৰৱুা অৰম্ভ কটৰ। 

আটলক্ট্ৰনৰ প্ৰফাহৰ শদিৰ কাৰণ তাাঁটৰটৰ ঘুণিনিীল চুম্বকিীলতা তাাঁটৰটৰ শস্তৰ চুম্বকিীলতা 
কম্পনাঙ্ক জদিৰ ওৰত শনবি ৰ কশৰ িাটনিটিং 

কাটৰণ্টৰ কম্পনাঙ্ক বহটছ 50 হা ি জ ফা 60 
হা ি জ 

িাআটৰক্ট কাটৰণ্টৰ কম্পনাঙ্ক বহটছ িূনয। 

শদি ফতি নী এ াত প্ৰফাশহত বহ থাটকাাঁটত আ আয়াৰ 
শদি সলশন কটৰ। 

আ ফতি নীত এ া শদিত প্ৰফাশহত হয়। 

শফদযুৎ এয়া বহটছ সভয়ৰ বসটত শৰৱশতি ত শৰভাণৰ 
শফদযুৎ 

এয়া বহটছ শস্তৰ শৰভাণৰ শফদযুৎ। 

আটলক্ট্ৰ’নৰ প্ৰফাহ আটলক্ট্ৰনটফাটৰ শদি সলশন কশৰ থাটক – অগলল 
অৰ ুশছলল। 

আটলক্ট্ৰনটফাটৰ এ া শদিত ফা ‗অগলল‘ 
শস্তৰবাটৱ স্তানান্তশৰত হয়। 

ক’ৰ ৰা প্ৰাপ্ত হয় এ.শচ. জজটনটৰ ৰ অৰু ভুখয শফদযুৎ জমাগান। জচল ফা জফ াশৰ। 
শনশিয় শৰভা আটম্পটিন্ধ। জকৱল জৰাধ। 
শফদযুতৰ কাৰক 0 অৰ ু1-ৰ ভাজত থাটক। এয়া সদাটয় 1। 
প্ৰকাৰটফাৰ চাআনুটচাশিটয়ল, জেটটজাশিটয়ল, শিবুজাকাৰ, 

ফগিাকাৰ। 
শফশুদ্ধ অৰ ুস্পন্দনিীল। 

আটলক্ট্ৰনৰ প্ৰফাহৰ শদি শদ্ব-ভুখী এক-ভুখী 

ধ্ৰুফকতা আয়াৰ ধ্ৰুফকতা অটছ (+, -) আয়াৰ ধ্ৰুফকতা নাআ। 
জলাি প্ৰকাৰ এআটফাৰৰ জলাি প্ৰশতটৰাধী, অটফসী ফা 

ধাৰণমুক্ত হয়। 
এআটফাৰৰ জলাি সাধাৰণটত প্ৰশতটৰাধী 
প্ৰকৃশতৰ। 

ৰূান্তৰটমাগযতা সহটজ িাআটৰক্ট কাটৰণ্টলল ৰূান্তৰ হয় সহটজ িাৰটনটিং কাটৰণ্টলল ৰূান্তৰ হয় 

চাফ-জষ্টচন উৎাদন অৰ ুশৰফহনৰ ফাটফ জকআ াভান 
চাফটষ্টচন প্ৰটয়াজন হয় 

উৎাদন অৰ ুশৰফহনৰ ফাটফ শধক 
চাফটষ্টচন প্ৰটয়াজন হয় 

সংক  শফদজনক শত শফদজনক 

ফযৱহাৰ কাৰখানা, উটদযাগ অৰ ুঘৰুৱা উটেিযৰ 
ফাটফ 

শফদযুৎ জলন, শফদযুৎ শফটশ্লষণ, 
আটলক্ট্ৰশনক সাঁজশুল আতযাশদ। 
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1.4.2      

বফদযুশতক বাৰল’িৰ ৰা সুৰ�া শদয়াৰ ফাটফ আটলক্ট্ৰশনক ফতি নীত শপউজ ফযৱহাৰ কৰা হয়। এআটফাৰৰ কাভ বহটছ সুৰ�া 
শদয়া।  
জ্বলনিীল সাভগ্ৰীৰ শবতৰত শনম্ন জৰাধৰ ধাতুৰ তাাঁৰ এিাল ৰাশখ শপউজ শনভিাণ কৰা হয়। শ্ব ি  চাশকি  , বাৰ চাশকি   ফা 
শভল জলাি সংটমাগৰ শস্তশতত, শপউজৰ শবতৰৰ �ীণ তাাঁৰিাল গশল মায়। আয়াৰ কাৰণ বহটছ আয়াৰ ভাটজটৰ প্ৰফাশহত 
তযাশধক শফদযুতৰ পলত উৎাশদত জহাৱা তা। শফদযুৎ জমাগান ধৰা বফদযুশতক প্ৰণালীৰ ৰা শফদযুৎ জমাগান ফযাহত বহ মায়। 
শফদযুৎ জমাগানৰ বসটত সংটমাশজত শপউটজ প্ৰণালীট াৰ শনয়ভীয়া কাভ প্ৰবাশৱত নকটৰ। দআু প্ৰকাৰৰ শপউজ উলব্দ: এশচ শপউজ 
অৰ ুশিশচ শপউজ 
 
1.5      

জৰাধ (R), বহটছ দাথি এ াৰ শফদযতৰ প্ৰফাহ, ফা শধক শনশদিষ্টবাটৱ, ফতি নী এ াৰ শবতৰত বফদযুশতক চাজি ৰ প্ৰফাহ প্ৰশতটৰাধ ফা প্ৰশতহত 

কৰাৰ �ভতা। এআ কাভট া সঠিকবাটৱ কৰা ফতি নীৰ উাদানট াক ‚জৰাধক‛ (জৰশজষ্টৰ) ফুশল জকাৱা হয়। 
ফতি নী এ াৰ জৰাধ উাদানক ওভ শহচাত জজাখা হয়, গ্ৰীক শচহ্ন (Ω, টভগা) অৰ ুশকটলা-ওভ ( kΩ = 103Ω ) অৰ ুজভগা-ওভ 

( MΩ = 106Ω ) ফুজাফলল উি� জমাগ শদয়া হয়। ভন কশৰফ জম জৰাধৰ ভান ঋণাত্নভ হ’ফ জনাৱাটৰ, আ জকৱল ধনাত্মক হয়। 
          

 

 
 

জৰাধক এ াৰ জৰাধৰ শৰভাণট া আয়াৰ বসটত প্ৰফাশহত জহাৱা শফদযুতৰ বসটত আয়াৰ ব‘জিজৰ ভাজৰ সম্পকি ৰ দ্বাৰা শনয়শন্ত্ৰত হয় শম শনধিাৰণ 
কটৰ ফতি নীট া ―বাল শৰফাহী‖- শনম্ন জৰাধ, জন ―জফয়া শৰফাহী‖ – উচ্চ জৰাধ। শনম্ন জৰাধ, উদাহৰণ স্বৰূট 1Ω ফা তাতলক কভৰ থি বহটছ 
জম ফতি নীট া বহটছ তাভ, এলুশভশনয়াভ ফা কাফিন অশদৰ দটৰ শৰফাহী সাভগ্ৰী শনশভিত বাল শৰফাহী, অনহাটত 1Ω ফা শধক ভানৰ উচ্চ 
জৰাধৰ থি বহটছ জম ফতি নীট া অআনা, টচি শলন ফা প্লাশষ্টক অশদৰ দটৰ শৰফাহী সাভগ্ৰীটৰ শনশভিত জফয়া শৰফাহী। 
জৰাধক এ াক ফতি নীৰ শনশিয় উাদান শহচাট জেণীফদ্ধ কৰা হয় অৰ ুজসটয়টহ শফদযুৎ জপ্ৰৰণ ফা সশঞ্চত কশৰফ জনাৱাটৰ। তাৰ সলশন 
জৰাধটক শফদযুৎ ৱটিাষণ কটৰ শম তা অৰ ুজাহৰ শহচাট ওলায়।  

  
 

ভ’মেজৰ ধ্ৰুৱকতা আৰয বিদ্যযতৰ বদ্শ বিনয় নহওঁক 
মৰাধ্ এটাৰ বিদ্যযৎ সদ্ানয় ধ্নাত্মক হয় 
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এক শস্তৰ জৰাধক ( R ) থকা ফতি নী এ াত ব‘জিজ ( v ) অৰ ুশফদযুতৰ ( i ) ভাজৰ সম্পকি আ জৰাধকৰ ভানৰ সভান এঢলীয়াৰ বসটত সৰল 
জৰখা i-v সম্পকি  এ া প্ৰস্তুত কশৰফ মাক তলত জদখুওৱা বহটছ: 
 

 
 

শতশন া এককক এটনদটৰ সাৰাংি কশৰফ াশৰ: 

ব‘জিজ ফা বফবৱ াথিকয বহটছ ফতি নী এ াৰ দ ুা শফনু্দৰ ভাজৰ শফবৱ িশক্তৰ জজাখ অৰ ুআয়াক সাধাৰণটত ―ব‘জিজ ড্ৰ‖ ফুশল জকাৱা হয়। 

জমশতয়া ব‘জিজৰ উৎস এ া ফ� লু ফতি নী এ াত সংটমাশজত কৰা হয় ব‘জিটজ ফতি নীট াৰ চাশৰওপাটল শফদযুৎ প্ৰফাশহত কশৰফ। 

শিশচ ব‘জিজৰ উৎসত ব‘জিজ জমাগানৰ ধ্ৰুৱকতা সূচাফলল +ve (ধনাত্মক) অৰ ু-ve (ঋণাত্মক) শচহ্ন ফযৱহাৰ কৰা হয়। 

ব‘জিজক ―বি‖ শহচাত জজাখা হয় অশৰ আয়াৰ শচহ্ন বহটছ ব‘জিজৰ ফাটফ ―V‖ ফা িশক্তৰ ফাটফ ―E‖। 

শফদযুৎ প্ৰফাহ বহটছ আটলক্ট্ৰনৰ প্ৰফাহ অৰ ুফতি নীত সভগ্ৰ প্ৰফাহৰ এক শভেণ। 
শফদযুৎ বহটছ ফতি নী এ াৰ চাশৰওপাটল চাজি ৰ শনৰন্তৰ অৰ ুসুষভ প্ৰফাহ অমি আয়াক ―এশম্পয়াৰ‖ ফা ―এম্প‖ শহচাত জজাখা হয় অৰ ুআয়াৰ 
শচহ্ন বহটছ ―I‖। 

শফদযুৎ বহটছ ব‘জিজৰ সভানুাশতক ( I ∝ V )। 

িাটনিটিং কাটৰণ্টৰ কামিকৰী (rms) ভানৰ গড় িশক্ত হাশন প্ৰশতটৰাধী উাদান এ াৰ ভাটজটৰ প্ৰফাশহত িাআটৰক্ট শফদযুতৰ সভান।  

প্ৰশতটৰাধ বহটছ ফতি নী এ াৰ চাশৰওপাটল প্ৰফাশহত শফদযুতৰ শফৰীত। 

জৰাধৰ শনম্ন ভাটন এক শৰফাহী সূচায় অৰ ুজৰাধৰ উচ্চ ভাটন আনচুটল ৰ সূচায়। 
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এক শস্তৰ জৰাধক ( R ) থকা ফতি নী এ াত ব‘জিজ ( v ) অৰ ুশফদযুতৰ ( i ) ভাজৰ সম্পকি আ জৰাধকৰ ভানৰ সভান এঢলীয়াৰ বসটত সৰল 
জৰখা i-v সম্পকি  এ া প্ৰস্তুত কশৰফ মাক তলত জদখুওৱা বহটছ: 
 

 
 

শতশন া এককক এটনদটৰ সাৰাংি কশৰফ াশৰ: 

ব‘জিজ ফা বফবৱ াথিকয বহটছ ফতি নী এ াৰ দ ুা শফনু্দৰ ভাজৰ শফবৱ িশক্তৰ জজাখ অৰ ুআয়াক সাধাৰণটত ―ব‘জিজ ড্ৰ‖ ফুশল জকাৱা হয়। 

জমশতয়া ব‘জিজৰ উৎস এ া ফ� লু ফতি নী এ াত সংটমাশজত কৰা হয় ব‘জিটজ ফতি নীট াৰ চাশৰওপাটল শফদযুৎ প্ৰফাশহত কশৰফ। 
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ব‘জিজক ―বি‖ শহচাত জজাখা হয় অশৰ আয়াৰ শচহ্ন বহটছ ব‘জিজৰ ফাটফ ―V‖ ফা িশক্তৰ ফাটফ ―E‖। 

শফদযুৎ প্ৰফাহ বহটছ আটলক্ট্ৰনৰ প্ৰফাহ অৰ ুফতি নীত সভগ্ৰ প্ৰফাহৰ এক শভেণ। 
শফদযুৎ বহটছ ফতি নী এ াৰ চাশৰওপাটল চাজি ৰ শনৰন্তৰ অৰ ুসুষভ প্ৰফাহ অমি আয়াক ―এশম্পয়াৰ‖ ফা ―এম্প‖ শহচাত জজাখা হয় অৰ ুআয়াৰ 
শচহ্ন বহটছ ―I‖। 

শফদযুৎ বহটছ ব‘জিজৰ সভানুাশতক ( I ∝ V )। 

িাটনিটিং কাটৰণ্টৰ কামিকৰী (rms) ভানৰ গড় িশক্ত হাশন প্ৰশতটৰাধী উাদান এ াৰ ভাটজটৰ প্ৰফাশহত িাআটৰক্ট শফদযুতৰ সভান।  

প্ৰশতটৰাধ বহটছ ফতি নী এ াৰ চাশৰওপাটল প্ৰফাশহত শফদযুতৰ শফৰীত। 

জৰাধৰ শনম্ন ভাটন এক শৰফাহী সূচায় অৰ ুজৰাধৰ উচ্চ ভাটন আনচুটল ৰ সূচায়। 
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শফদযুৎ বহটছ জৰাধৰ ফয�নুাশতক ( I 1/∝ R )। 

জৰাধ ―ওভ‖ শহচাত গণনা কৰা হয় অৰ ুআয়াৰ শচহ্ন বহটছ গ্ৰীক শচহ্ন “Ω” ফা অখৰ ―R‖। 
 

শৰভাণ শচহ্ন জজাখৰ একক চভু ি� 

ব‘জিজ V ফা E ব‘ি V 

শফদযুৎ I এশম্পয়াৰ A 

জৰাধ R ওভ Ω 
 
 
 
 
1.5.1             

জৰাধক দ ুা ভুখয প্ৰকাৰৰ্। 
বৰশখক জৰাধক 

না-বৰশখক জৰাধক 

1.            : 

শম জৰাধকৰ ভান প্ৰটয়াগ কৰা ব‘জিজ অৰ ুউষ্ণতাৰ বসটত সলশন হয় জসআটফাৰক বৰশখক জৰাধক ফুশল জকাৱা হয়। অন কথাত, শম জৰাধকৰ 
শফদযুতৰ ভান প্ৰটয়াগ কৰা ব‘জিজৰ সভানুাশতক হয়, তাক বৰশখক জৰাধক ফুশল জকাৱা হয়। 
সাধাৰণ, বৰশখক গুণাগুণ থকা দআু প্ৰকাৰৰ জৰাধক অটছ। 
শস্তৰ জৰাধক 

শৰৱতি নিীল ফযয় জৰাধক 
 
 
শস্তৰ জৰাধক 
 
নাভট াটৱ সূটচাৱাৰ দটৰ, শস্তৰ জৰাধক বহটছ এটন এক জৰাধ মাৰ এক শনশদিষ্ট ভান থাটক অৰ ুশস্তৰ জৰাধকৰ ভান সলশন 
কশৰফ জনাৱাশৰ। 
 
শস্তৰ জৰাধকৰ প্ৰকাৰটফাৰ 

কাফিন শফনযাস জৰাধক  

তাাঁৰ টকাৱা জৰাধক 

�ীণ শপল্ম জৰাধক 

িাঠ্ শপল্ম জৰাধক 
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1.6                   

 িাআণ্ড জভ  কাটনক্টটৰ শনশিত কটৰ জম অনশক জমশতয়া অুশন জভটিং কাটনক্টৰ বালদটৰ জদখা 
নাায় ফা জভটিং কাটনক্টৰ স্তানট া ঢুশক নাায়, তথাুশন অুশন জসমা সুৰশ�তবাটৱ অৰু সহটজ 
সংলগ্ন কশৰফ াটৰ। 

 
 
 

 শি-চাফ কাটনক্টৰৰ নাভ জসআটফাৰৰ শি-অকাৰৰ ধাতুৰ জখালাৰ ৰা শদয়া বহটছ, অৰ ুএআটফাৰ 
শফশব� প্ৰটয়াগত ফযৱহাৰ কৰা হয়। 

 
 
 
 

 হ  চযা কাটনক্টৰৰ সহায়ত সভগ্ৰ শচটষ্টভট া ফ� নকৰালক ফা সাঁজশুলৰ �শত জহাৱাৰ অিংকা 
নথকালক উাদান জমাগ শদফ, অাঁতৰাফ ফা সলশন কশৰফ াশৰ।  

 
 
 

 

 অআ.শ.67 কাটনক্টটৰ ধুশল ফা ানী জসাটভাৱা প্ৰশতহত কটৰ, জসটয়টহ জসআটফাৰ 
কটঠ্াৰ শৰটৱিত নুকূল হয়। 
 
 
 

 

 শভশলট ৰী কাটনক্টৰটফাৰ দীঘিভযাদীত্ব, শনবি ৰটমাগযতা, অৰ ুসঠিকতাৰ সন্দবি ত জসনাফাশহনীৰ উচ্চ ভানদণ্ড ূৰণ কশৰফ ৰালক শনভিাণ 
কৰা হয়, অৰ ুজসআটফাটৰ জসনা ফাশহনীৰ সাঁজশুলটফাৰৰ ফাটফ শনশদিষ্ট উটেিয ূৰণ কটৰ। 
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1.6                   
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                         -শনশভিত শনভিাণ উাদান ফযৱহাৰ কশৰ একক সম্পকি সজ্জা গঠ্ন কশৰ গ্ৰাহক অৰ ু

প্ৰটয়াগৰ শনশদিষ্ট প্ৰটয়াজনীয়তা ূৰণ কটৰ। 

 

 াৱাৰ কাটনক্টটৰ আটলক্ট্ৰশনক সাঁজশুলটফাৰক এশচ ফা শিশচ উৎসৰ ৰা বফদযুশতক িশক্ত 
প্ৰদান কটৰ। শফদযুৎ সংটমাগৰ উশৰও, শচটষ্টভ শনয়ন্ত্ৰণ অৰু জমাগাটমাগৰ ফাটফ সংটক  সম্পকি  
ক্লাষ্টাৰ ফযৱহাৰ কৰা হয়। 

 
 
 
 

  জপ্ৰছ-শপ  কাটনক্টৰটফাৰ চ’ল্ডাৰ কৰাৰ শফৰীটত শপ্ৰটণ্টি চাশকি   জফািি  এখনৰ 
জপ্লট ি-থ্ৰু জহালত (PTH) জঠ্শল সুভুৱাআ শদয়াৰ ফাটফ শনভিাণ কৰা হয়। 
 
 
 
 

 

 জস্পচ কাটনক্টৰটফাৰ জসআটফাৰৰ শনম্ন অউ  জগশছং, নানা-চুম্বকত্ব অৰু 
তযাশধক শনবি ৰটমাগযতাৰ বসটত, তযাশধক কঠিন শৰটৱিৰ শৰশস্তশতত 
ফশতি থাশকফ াটৰ শম বহটছ ভহাকািমানৰ শৰটৱি। 

 
 

1.7            

শফশব� প্ৰকাৰৰ ফাটফ শফশব� প্ৰকাৰৰ চুআছ ফযৱহাৰ কৰা হয়, জসটয়টহ এক শনশদিষ্ট প্ৰটয়াগৰ ফাটফ সঠিক প্ৰকাৰৰ চুআছ 
ফযৱহাৰ কৰা উশচত। 
 

 ’         : এআ প্ৰকাৰৰ চুআছ ঘূৰাআ ফযৱহাৰ কৰা হয়। জমশতয়া দ ুাতলক শধক শস্তশত 
প্ৰটয়াজন হয় জতশতয়া ৰ’ াৰী চুআছ ফযৱহাৰ কৰা হয়, উদাহৰণ স্বৰূট জৰশি’ শৰশচবাৰ 
এ াত জফণ্ড সলশন কটৰাাঁটত। ৰ’ াৰী প্ৰকাৰৰ চুআছত এ া শস্পণ্ডল ফা ৰ ৰ থাটক অৰ ু
এিাৰী  াশভিটনল থাটক ম’ত ঘূৰণীয়া কটণ্টক্টৰট াটৱ শস্পণ্ডলৰ শস্তশতৰ ওৰত শনবি ৰ কশৰ 
স্পিি কটৰ।  
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