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স্বাগত ভায 
 

প্রিয় অংগ্রণকাযী, 
 
 
"কপ্রিউটায ার্ড ওয়যায কাযী" িপ্র�ণ প্িাগ্রামভ স্বাগতভ। িপ্র�ণ কামড ভাপ্রিয য, 
অংগ্রণকাযীযা প্রনম্নপ্ররপ্রিত প্রফলময় �ভ মফ: 

1. প্রযকল্পনা এফং ইনস্টমরমনয জনয িস্তুত  

2. ফ্টওয়যায / যঞ্জাভ / প্রর্বাই প্রমস্টভ ইনস্টর কযা  

3. কপ্রিউটায প্রমস্টমভয ত্রুটিগুপ্ররয প্রনণডময়য জনয প্রযকল্পনা কযা এফং িস্তুপ্রত প্নওয়া  

4. কপ্রিউটায প্রমস্টমভয ত্রুটি প্রনণডয় 

5. কপ্রিউটায প্রমস্টমভয ত্রুটিগুপ্রর প্ভযাভত কযা  

6. প্রমস্টভ প্টস্ট কযা 

7. কনপ্রপগামযমনয জনয প্রযকল্পনা এফং িস্তুপ্রত প্নওয়া 

8. কপ্রিউটায প্রমস্টভ কনপ্রপগায কযা  

9.  কনপ্রপগায কযা কপ্রিউটায প্রমস্টভ প্রযদডন এফং যী�া কযা 

10. কপ্রিউটায প্রমস্টমভয য�ণামফ�মণয প্রযকল্পনা এফং িস্তুপ্রত প্নওয়া 

11. কপ্রিউটায প্রমস্টমভয মত্ন যািুন 

12. কনপ্রপগায / প্ভযাভত কযা কপ্রিউটায প্রমস্টভ প্রযদডন এফং যী�া কযা 

 

িপ্রতটি ভপ্রর্উর ডুন, কী প্রয়াযপ্রনগন এ  রগ ইন করুন এফং প্মল ওয়াকড ীমটয িশ্নগুপ্ররয  উত্তয 
প্রদন। 
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প্রশল�াথ�দের প্রশত াধারণ শিদেে শলকা 

 
1. ক্লাম প্ াকায ভয় আনায ইনস্ট্রাকটয ও অনযানয অংগ্রণকাযীমক আপ্রন শুমবচ্ছা জানান। 

2. ফডদা িপ্রতটি ক্লাম প্রনয়ভানফুতী থাকমফন। 

3. প্রনয়প্রভত থাকুন। প্মফ িাথীয িময়াজনীয় উপ্রিপ্রতমত ঘাটপ্রত থাকমফ তাাঁযা ংপ্রয়ত (াটিড পাময়র্) মফন না। 

4. মপ্রদ প্কামনা কাযমণ আনামক প্কামনা ক্লা াতছাডা কযমত য় তামর আনায ইনস্ট্রাক্টযমক জানান। 

5. আনায ইনস্ট্রাক্টয কী ফরমছন অথফা প্দিামচ্ছন প্প্রদমক ভমনামমাগ প্রদন। 

6. আপ্রন মপ্রদ প্কামনা প্রকছু ফঝুমত না ামযন, াত তুরন এফং স্পষ্টীকযণ চান। 

7. প্রনপ্রিত ন প্ম এই ফইময়য িপ্রতটি ভপ্রর্উমরয প্মল ভস্ত অনুীরন আপ্রন কমযমছন। এটা আনামক ধাযণাটা 
আযও বামরা কময ফঝুমত াাময কযমফ। 

8. আপ্রন প্রমিমছন এযকভ নতুন প্ম প্কামনা দ�তা মতফায ম্ভফ অনুীরন করুন। অনুীরমনয জনয আনায 
িপ্র�ক অথফা -অংগ্রণকাযীমদয াাময প্রনন। 

9. মিন আপ্রন বফদযুপ্রতক এফং অনযানয মন্ত্রাপ্রত প্রনময় কাজ কযমছন আনায িপ্র�ক দ্বাযা প্রনমদড প্রত ফ 
িময়াজনীয় তকড তা গ্রণ করুন। 

10. প্রনপ্রিত করুন প্ম আপ্রন ফডদা প্রনিুাঁতবামফ িস্তুত এফং উিানমমাগয। 

11. িপ্র�ণ চরাকারীন ভস্ত প্রিয়াকরা, আমরাচনা এফং প্িরায়  প্রিয়বামফ অংগ্রণ করুন। 

12. ক্লাম প্ াকায আমগ ফডদা স্নান কযমফন, প্রযষ্কায কাড যমফন এফং প্রচরুপ্রন প্রদময় চুর আাঁচডামফন। 

প্ম প্রতনটি ফমচময় গুরুত্বূণড ব্দ আনামক অফযই ফডদা ভমন যািমত মফ এফং আনায বদনপ্রিন 
কথাফাতড ায় ফযফায কযমত মফ প্গুপ্রর র অনগু্র কময, ধনযফাদ এফং দুুঃপ্রিত। 



 

 
 
 

 

ুশিপত্র (কশিউটার ার্ে ওয়্যার ায়্ক) 
 
অধযায়্ - 1 ____________________________________________________________________________  

শবেযুদতর মমৌশক ধারণা  

1.1 প্রফদযুৎ প্রক?   

1.2 কামযন্ট এফং প্বামেজয ধাযণা: 

1.3 ইমরক্ট্রন প্লা 

1.4 এপ্র কামযন্ট এফং প্রর্প্র কামযন্ট 

1.5 িপ্রতমযাধ (মযপ্রমস্টন্স) 

1.6 কামনক্টমযয িকায 

1.7 ুইমচয িকায 

1.8 এপ্রভটায এফং প্বাোপ্রভটামযয ভমধয াথডকয (বফদযুপ্রতক মন্ত্রাপ্রত) 

1.9 প্রফপ্রবন্ন প্রযভা মন্ত্র 

1.10 ভুপ্রবং আইযন এফং ভুপ্রবং কময়মরয ভমধয াথডকয 

1.11 প্রর্প্রজটার ভাপ্রেপ্রভটায 

অধযায়্ - 2 ____________________________________________________________________________  

শরশিস্টর, ইন্ডাকলি, কযাপাশটযান্স এবং মাল্ডাশরং এবং মাল্ডাশরং অপারণ 

2.1 প্রফপ্রবন্ন ধযমনয িপ্রতমযাধমকয প্েণীপ্রফবাগ 

2.2 প্াল্ডাপ্রযং (ঝারাই)প্রক? 

2.3 ওভ এয র 

2.4 প্রিন্ট কযা ফা ভুপ্রিত াপ্রকড ট প্ফার্ড  এফং তায অযাপ্রিমকন 

2.5 প্রর্-প্াল্ডাপ্রযং এয যঞ্জাভ 

2.6 ইন্ডাকমটন্স 

2.7 ট্রান্সপযভায 

2.8 অনুনাদ 

2.9 কযাাপ্রটায ভূ 

অধযায়্ - 3 ____________________________________________________________________________  

ববেযুশতক যন্ত্রপাশত 

3.1 ইমরক্ট্রপ্রনক উাদান 

3.2 অধডপ্রযফাী 

3.3 র্াময়ার্ 

3.4 ব্রীজ প্যপ্রক্টপায়ায 

অধযায়্ - 4 ____________________________________________________________________________  

ট্রাপ্রন্সস্টয 

4.1 ট্রানপ্রজস্টয 

4.2 ইনবাটড ায এফং কনবাটড ায 

4.3 প্রনযপ্রফপ্রচ্ছন্ন প্রফদযুৎ ফযফিা 
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অধযায়্ - 5 ____________________________________________________________________________  
শর্শিটা ইদক্ট্রশিক্ষ 

5.1. প্রর্প্রজটার ইমরক্ট্রপ্রনক্ষ প্রক? 

5.2 ভপ্রিত াপ্রকড ট 

5.3 ফুপ্ররয়ান আরমজব্রা 

5.4 রপ্রজক প্গট 

5.5 কিামযটয প্রক? 

5.6 এনমকার্ায এফং প্রর্মকার্াড 

5.7 এ / প্রর্ এফং প্রর্ / এ কনবাটড ায 

5.8 প্রপ্রযয়ার-টু-ভাপ্রন্ত্রক রূান্তয এফং ভান্তযার-টু-প্রপ্রযয়ার রূান্তয 

অধযায়্ - 6 ____________________________________________________________________________ 
        মমকাশিকযা, ইদকশিকা এবং ইদক্ট্রশিক্ষ ায়্ক উপকরণ 

        6.1 প্রগয়াড 
        6.2 প্ফে 

        6.3 প্স্টায প্ভাটয 

        6.4 ড্রাইব 

        6.5 প্ন্সয 

        6.6 প্রযমর এফং তায ধযন 

        6.7 ভাইমিামিামায 

        6.8 প্প্রন্টয়াভ িময  

        6.9 কপ্রিউটায প্রযপ্রচপ্রত 

        6.10 ভাদাযমফার্ড  

        6.11 কপ্রিউটামযয প্িার 
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শখননয পরাপর:  

 প্রশ�ণাথ�দেয  ভয় ভদতা এফং ঙৃ্খরাফদ্ধ বাদফ অা প্রতযাশত। প্রশ�দণয ভয়, কাদজয দ্ধশত কাঠাদভা 
এফং প্রশ�ণ কভমশূচ।  

 প্রশতষ্ঠান এফং তায মভৌশরক কাঠাদভায শফলদয় জানা 

 বাযী এফং ূক্ষ্ম যঞ্চাভ গুশর যাদত ফা �ান�য কযদত াফধানতা ফরম্বন। 

 প্রাথশভক শচশকত্া 

 কৃশিভ শ্বন 

 বফেযযশতক শনযাত্তা 

 শপঈজগুশরয ধযন নাক্ত করুন 

 শফশব� ধযদনয যআচ নাক্তকযণ  শনশেমষ্টকযণ  

 শযভাদয ধযন এফং শযভাদয শযভাণ নাক্তকযণ 

 ভাশি-শভটায (এনারগ-শডশজটার) ফযফায কদয মবাদিজ এফং শফেযযৎ প্রফাদয  শযভা কযা 

 শব-দ্ধশত এফং বফেযযশতক শভটায ফযফায কদয শডশ এফং এশ ায়ায শযভা কযা। 
 
 

 
 প্রশ�ক তায প্রশ�ণাথ�দেয কভমারা, যী�াগায, েপ্তয এফং মোকান আতযাশেগুশরদত শনদনাক্ত শফলদয় অদরাচনা 

কযদফন: 

1. শনযাত্তা াফধানতা প্রেমন কযা 
2. প্রাথশভক শচশকৎা নযীরদনয মডদভা মেখাদনা 
3. কৃশিভ বাদফ অয়দত্ত অনা এফং তায নযীরদনয একটি নভযনা প্রেমন 
4. বফেযযশতক শনযাত্তা তকম তা মডদভা মেখাদনায জনয 

 

প্রশ�ক শফশব� ধযদণয শপঈজ এফং যআচ ফযাখযা কযায জনয প্রশ�ণাথ�দেয শকছয ভদয়য একটি শবশড মেখদফন। 
শবশড মদনয দয প্রশ�ক শফশব� শপঈদজয ছশফ প্রেমন কযদফ এফং প্রশ�কদেয তাদেয নাভগুশর ফরায জনয 
শজজ্ঞাা কযদফ। 
 

প্রাক-সলন ক্রিয়াকাপ 

অধ্যায়  - 1 

ক্রবদ্যযতের সমৌক্রক ধ্ারণা 
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 আনশিটিউট এফং এয ফকাঠানভা ম্পনকে  

শযয়ন প্রাথশভকবাদফ বাযদতয ফৃত্তভ ফযফাশয়ক মকন্দ্রগুশরয একটি শাদফ শযশচত, মায ভদধয কামমকযী প্রশ�ণ 
দ্ধশত এফং কামমকযী মকাদময ভশডঈর যদয়দছ। এটি মকফর বাযদত নয়, নয মেদ হুদয, ঈয, গ্রাভীণ এফং 
ফমতীয় �দর মটকআ শল্প-প্রস্তুত ভাদনয ে�তা ৃশষ্টদত গুরুত্বূণম বূশভকা যাদখ। 
শযয়ন এডয দটক, NSDC এয াদথ মমৌথবাদফ কাজ কদয এফং ISO 9001 :  2015 দ্বাযা প্রতযশয়ত মকাম্পানী, অআটি 
এফং এটিয াদথ আদরকট্রশনক্ষ এরাকায়, ভ্রভণ এফং মমটন, খযচদযা মআাদথ মনটয়াশকম ং, অশতদথয়তা, কৃশল, মভাফাআর 
রযাট মভযাভদতয, �া�যদফা, মাাক ঈত্ােন এফং প্রতযাশত নকা, নয �াদন এফং ফযআ ে�তা অশতদথয়তা  
প্রশ�ণ প্রাশপ্তয প্রদয়াজন ূযণ কযায জনয তায ফযাক ঈশ�শত ম্প� কদযদছ 
 
 
বাযী এফং �ূ যঞ্জাভ গুশরনক াযাননায এফং স্তানান্তযণ কযায জনয প্রশতয�াভরূক পদন�প: 

 
 
 মভদঝ মথদক ফা ফদ থাদক ফ�ায় মকাদনা শজশন ঠাদনা এশিদয় চরযন 

 যরব যান্ডশরং এআড গুশর শুধযভাি ফযফায করুন 

 ঠাৎ ফা ঝাটকা শেদয় কাজ কযা এশিদয় চরযন 

 মজায কদয মফশ বায না ঠাদনা। 

 শুধযভাি মথামথ শ�শতীরতা, �ান এফং অদরা এরাকামা ঠাদনায কাজ কযা। 

 ঈদত্তারদনয  কাজ  জ কযায জনয, ফস্তুগুশর ংদাধন করুন এফং কাজটিদক নতয ন মচাযা শেন। 

 কভীদেয কাছ মথদক াাময শনন। 

 ঠিক াযীশযক অকাদয থাকুন। 

 যীদযয কাছাকাশছ ঠাদনায কাজগুশর শুরু করুন। 

 ারকা ঈকযণ শেদয় বতশয কাদনক্টয ফযফায করুন 

 মশে �ফ না য়, তাদর ঠাদনায াভগ্রীয শযভান হ্রা করুন। 

 ফস্তুগুশর ঠাদনায দয মভাচিাদফন না ফা ফাাঁকাদফন না । 
 শনশিত করুন মম ফায ফায, বাযী এফং ঈচ্চ ফনকাযী াভগ্রী গুশরদক মতারা য়শন। 

 কাাঁধ এফং অঙয দরয ঈচ্চতায ভদধয াভগ্রীগুশরদক ঠান 

 মঠরা ফা টানা কাদজয জনয শযফাক, স্লাআড ফা ঢার ফযফায করুন। 
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 মভদঝ মথদক ফা ফদ থাদক ফ�ায় মকাদনা শজশন ঠাদনা এশিদয় চরযন 

 যরব যান্ডশরং এআড গুশর শুধযভাি ফযফায করুন 

 ঠাৎ ফা ঝাটকা শেদয় কাজ কযা এশিদয় চরযন 

 মজায কদয মফশ বায না ঠাদনা। 

 শুধযভাি মথামথ শ�শতীরতা, �ান এফং অদরা এরাকামা ঠাদনায কাজ কযা। 

 ঈদত্তারদনয  কাজ  জ কযায জনয, ফস্তুগুশর ংদাধন করুন এফং কাজটিদক নতয ন মচাযা শেন। 

 কভীদেয কাছ মথদক াাময শনন। 

 ঠিক াযীশযক অকাদয থাকুন। 

 যীদযয কাছাকাশছ ঠাদনায কাজগুশর শুরু করুন। 

 ারকা ঈকযণ শেদয় বতশয কাদনক্টয ফযফায করুন 

 মশে �ফ না য়, তাদর ঠাদনায াভগ্রীয শযভান হ্রা করুন। 

 ফস্তুগুশর ঠাদনায দয মভাচিাদফন না ফা ফাাঁকাদফন না । 
 শনশিত করুন মম ফায ফায, বাযী এফং ঈচ্চ ফনকাযী াভগ্রী গুশরদক মতারা য়শন। 

 কাাঁধ এফং অঙয দরয ঈচ্চতায ভদধয াভগ্রীগুশরদক ঠান 

 মঠরা ফা টানা কাদজয জনয শযফাক, স্লাআড ফা ঢার ফযফায করুন। 
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প্রাথশভক শিশকৎা: 

 
 
শনযাত্তা মপ্রাগ্রাদভয একটি ং এটি শনশিত কযদত দফ মম ফ ছাি  ছািীযা  শননশরশখত শফলয়গুশর ম্পদকম  
দচতন থাকদফ: 
 প্রাথশভক শচশকৎায শকট এয ফ�ান মকাথায় অদছ। 

 মকান মকান ং�া প্রাথশভক শচশকৎায জনয শকৃত 

 ফদচদয় শনকটতভ শচশকৎায যশফধা মকাথায় য়? 

 মযাগগ্র� ফযশক্তয ফযশক্তগত তথয, মমভন জরুশয কারীন মমাগাদমাগ,  এরাশজম  এফং নযানয প্রাশিক ফযশক্তগত তথয 
কথা মথদক জানা মায়। 

 প্রদয়াজন দর শকবাদফ কৃশতভ শ্বন মেয়া মায়! 

 
বফেযযশতক ঘটনা মথদক য�া কযায জনয:  

 
 একটি তযি-য�ক ফযফায কযায ভয়, শনশিত করুন মম াশকম দটয জনয শফেযযৎশক্ত খযফ মফশ মনআদতা। 

 দনক মন্ত্রাশত গুশরয াদথ বাযদরাশডং অঈটদরটগুশর এশিদয় চরযন।একক ভদয় একাশধক ঈচ্চ য়াট-ফাী 
শডবাআ প্লাদগ মেদফন না। 

 মখন শডবাআগুশর প্রদয়াজন না য় তখন তাদেয অনপ্লাগ কযদত দফ মাদত শক্ত ংয�ণ কযা মায়, ক রাগা 
এফং অগুন রাগায ঝযাঁ শক হ্রা কযা মায়।  

 ভাদ একফায বফেযযশতক তাদযয শযেমন করুন মাদত তাদয  পাটর ফা নযদকাদনা বাদফ  �শতগ্র� দয় না 
থাদক। 

 কদরানী ফা েযজায াদ ঈচ্চ ট্রযাশপক এরাকায ভধয শেদয় শফেযযদতয তায শনদয়মাদফন না। 

 এক্ষদটনন কডম  এফং ায়ায শিগুশর শনবম য কযায শযফদতম , রাআদন্ধপ্রাপ্ত আদরকশট্রশয়ানদেয দ্বাযা শতশযক্ত 
অঈটদরট থান কযায কথা শফদফচনা করুন। 

 যশনশিত করুন মম ভ� বফেযযশতক মন্ত্রাশতয জাতীয় স্বীকৃত যী�াগায দ্বাযা প্রতযশয়ত কযা দয়দছ, এফং ভ� 
শনভমাতাযা প্রেত্ত শনদেমাফরী াফধাদন িদত বয রদফন না। 
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��াফনা 

 

 
 

একটি কশম্পউটানযয াডে ওয়্যায: 

 
কশম্পঈটাদযয মবৌত ঈাোনগুশর মক াডম য়যায ফদর। এটিদক কখন কখন মন্ত্রাশত ফা কশম্পঈটায যঞ্চাভ  ফরা 
য়। কশম্পঈটাদযয াডম য়যাযগুশরয ঈোযণ র কীদফাডম , ভশনটয, ভাঈ এফং মন্ট্রার প্রদশং আঈশনট। কশম্পঈটাদযয 
াডম য়যায মেখা মায় না কাযণ এটি কশম্পঈটাদযয ফাশদযয ঈাোন নয়, তদফ এটি কশম্পঈটায এ মখার শেদয় মঘযা 
শবতদযয ং। একটি কশম্পঈটাদযয াডম য়যাদযয শফশব� ং যদয়দছ, শকন্তু দত াদয মম এটি ফদচদয় গুরুত্বণূম : 
 
ভাদাযনফাডে  
ফ্টয়যাদযয তয রনায়, াডম য়যায র একটি াযীশযক একক। াডম য়যায এফং ফ্টয়যায ংমযক্ত, ফ্টয়যায শনদজদেয 
ভদধয ছািা একটি কশম্পঈটাদয াডম য়যায মকান পাংন য় না। মন্ট্রার প্রদশং আঈশনট (শশআঈ) -এয াাদময 
ফ্টয়যায-শযচাশরত কাজগুশর ম্পােন কযদত, াডম য়যায ছািা পটয়যাযটিয মকান থমআ মনআ। 
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��াফনা 

 

 
 

একটি কশম্পউটানযয াডে ওয়্যায: 

 
কশম্পঈটাদযয মবৌত ঈাোনগুশর মক াডম য়যায ফদর। এটিদক কখন কখন মন্ত্রাশত ফা কশম্পঈটায যঞ্চাভ  ফরা 
য়। কশম্পঈটাদযয াডম য়যাযগুশরয ঈোযণ র কীদফাডম , ভশনটয, ভাঈ এফং মন্ট্রার প্রদশং আঈশনট। কশম্পঈটাদযয 
াডম য়যায মেখা মায় না কাযণ এটি কশম্পঈটাদযয ফাশদযয ঈাোন নয়, তদফ এটি কশম্পঈটায এ মখার শেদয় মঘযা 
শবতদযয ং। একটি কশম্পঈটাদযয াডম য়যাদযয শফশব� ং যদয়দছ, শকন্তু দত াদয মম এটি ফদচদয় গুরুত্বূণম : 
 
ভাদাযনফাডে  
ফ্টয়যাদযয তয রনায়, াডম য়যায র একটি াযীশযক একক। াডম য়যায এফং ফ্টয়যায ংমযক্ত, ফ্টয়যায শনদজদেয 
ভদধয ছািা একটি কশম্পঈটাদয াডম য়যায মকান পাংন য় না। মন্ট্রার প্রদশং আঈশনট (শশআঈ) -এয াাদময 
ফ্টয়যায-শযচাশরত কাজগুশর ম্পােন কযদত, াডম য়যায ছািা পটয়যাযটিয মকান থমআ মনআ। 
 

 
 

Computer Hardware Assistant   
 

 
 

10 
 

 
 

 
 
ফযশিগত কশম্পউটায (ানোনার কশম্পউটায) এয মভৌশরক কাঠানভা কী? 

 

 
 
কশম্পউটানযয কাঠানভা: 

কশম্পঈটাদযয প্রধান ঈাোন ভাশিশভশডয়া শডবাআ নযানয এক্ষক্লয শব ফা কশম্পঈটাদয 
মযক্ত য়া যঞ্চাভ 

1) কশম্পঈটায 
2) ভশনটয 
3) াডম  শডস্ক / াডম  ড্রাআব 
4) কীদফাডম  
5) ভাঈ / ট্রযাকফর / স্পম 
যাড  

  

1) শশড-যভ / শডশবশড 
ড্রাআব 
2) শবশড কাডম  
3) াঈন্ড কাডম  
4) শস্পকায 
5) মডদপান / মডদট 
6) ভাআদরাদপান 

1) শপ্রন্টায 
2) স্কযানায 
3) শশড-ফানমায (শশড-মযকডম ায, 
শশড-অয / শশড-অযডশিঈ 
ড্রাআব) 
4) ভদডভ 
5) আঈএশফ ফ্ল্যা ড্রাআব 
6) দয়ফকযাভ 
7) শডশজটার কযাদভযা 
8) শডশজটার বদয় মযকডম ায 
9) কযাভকডায 
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াডে ওয়্যানযয মেণীশফবাগ গুশর কী? 

 
 
শফদযযনতয মভৌশরক ধাযণা 

 
 
1.1 শফদযযৎ শক? 

অধযশনক ৃশথফীদত, মভাফাআর মপান, কশম্পঈটায, রাআট, শফং মরাা 
এফং এয়ায কশন্ডনায আতযাশেয ভাধযদভ শফেযযত অভাদেয চাযাদ 
ঈশ�ত য়। এভনশক মশে অশন শফেযযৎ মথদক ারাদনায মচষ্টা 
কদযন, তদফ এটি প্রকৃশতয ফজ্রশফেযযৎ মথদক অভাদেয যীদযয মবতয 
শফেযযৎ কাজ কযদছ। 

শফেযযত একটি প্রাকৃশতক ঘটনা মা প্রকৃশতয ভদধয থাদক এফং শফশব� 
ধযদনয রূ মনয়। শফেযযৎদক, বফেযযশতক চাজম  প্রফা শাদফ ংদ�দ 
ংজ্ঞাশয়ত কযা য়।   
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াডে ওয়্যানযয মেণীশফবাগ গুশর কী? 

 
 
শফদযযনতয মভৌশরক ধাযণা 

 
 
1.1 শফদযযৎ শক? 

অধযশনক ৃশথফীদত, মভাফাআর মপান, কশম্পঈটায, রাআট, শফং মরাা 
এফং এয়ায কশন্ডনায আতযাশেয ভাধযদভ শফেযযত অভাদেয চাযাদ 
ঈশ�ত য়। এভনশক মশে অশন শফেযযৎ মথদক ারাদনায মচষ্টা 
কদযন, তদফ এটি প্রকৃশতয ফজ্রশফেযযৎ মথদক অভাদেয যীদযয মবতয 
শফেযযৎ কাজ কযদছ। 

শফেযযত একটি প্রাকৃশতক ঘটনা মা প্রকৃশতয ভদধয থাদক এফং শফশব� 
ধযদনয রূ মনয়। শফেযযৎদক, বফেযযশতক চাজম  প্রফা শাদফ ংদ�দ 
ংজ্ঞাশয়ত কযা য়।   
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1.2 কানযন্ট এফং মবানেজয ধাযণা: 

ফ মভৌশরক শফেযযৎ ফা আদরক্ট্রশনক াশকম দটয শতনটি ৃথক, শকন্তু খযফ মফশ ম্পশকম ত শফেযযৎ ভািা মযক্ত য়: মবাদিজ, 
(v), 
কাদযন্ট, (i) এফং 
প্রশতদযাধ (Ω) 
 
1.2.1 বফদযযশতক মবানেজ: 

 
 
 
মবাদিজ, (শব) বফেযযশতক চাজম  অকাদয ংযশ�ত শফেযযত যফযা �াফয শক্ত ফরা য় মবাদিজটি একটি ফর শাদফ 
প্রদয়াগ কযা মমদত াদয, মা একটি কন্ডাক্টয দ্বাযা আদরকট্রনদক ধাক্কা মেয় এফং ফৃত্তয মবাদিজটি প্রেত্ত াশকম দটয 
ভাধযদভ আদরকট্রদনয "ধাক্কা" মেয়ায �ভতা মফশ ফদর ভদন কযা মায়। শক্তদত কাজ কযায �ভতা শাদফ, এআ 
�াফয শক্তদক আদরকট্রনদক শফেযযৎ প্রফাদয শযফদতম  এক শফন্দয ফা নয মকান মনাড মথদক নয প্রাদন্ত �ানান্তদযয জনয 
মজাদিয প্রদয়াজনীয় পাংন শাদফ ফণমনা কযা মমদত াদয। 
 

 
 
ফতম নীয ভদধয  মম মকান েযটি শফন্দয, ংদমাগ ফা জাংদনয (শডক্ষড মনাড) ভদধয মবাদিদজয াথমকযটি �াফয াথমকয 
(শ.ড.ড.) নাদভ শযশচত মা াধাযণত মবাদিজ ড্র  ফরা য়। 
 
েযটি দয়দন্টয ভদধয �াফয াথমকযটি ফতম নী প্রতীক বী, ফা মছাট াদতয "v" এয াদথ মবাদি শযভা কযা য়, মশে 
শক্ত, E মছাদটাাদতয "e" কখন কখন একটি উত্� আএভ এপ (আদরদক্ট্রাদভাটিব শক্ত) শনদেম কযদত ফযফায কযা 
য়। তাযয মবাদিজ চা, অদযা চা ফশৃদ্ধ (ফা শক্ত ফশৃদ্ধ) দফ, এফং অদযা কাজ কযায �ভতা দফ। 
 
 
 
 
 

জয ক্রক ? 

(আন্টারন্যালন্া সস্টেম ফ আউসন্ট (এঅআ) -র কাজ বা লসির মান্ক 
একক, সন্উটস্টন্র একটি ব দ্বারা কাজ করার মতুয, যখন্ প্রস্ট াস্টগর সবন্দরু 
রণ, বস্টর সিস্টক এক সমটার িরূস্টের মাধ্যস্টম কাজ 107 অগগ এবং এক 
ও াট-সস্টকন্ড এর মতুয   এস্টক সন্উটন্ সমটারও বা  ) 
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একটি রভাগত মবাদিদজয ঈৎদক একটি শডশ মবাদিজ ফরা য়, তদফ শনয়শভত শযফশতম ত একটি মবাদিজদক এশ 
মবাদিজ ফরা য়। মবাদিজটি মবাদি শযভা কযা য়, একটি মবাদিজদক একটি দভয প্রশতদযাদধয ভাধযদভ একটি 
যাশভশয়াদযয বফেযযশতক প্রফাদক ফাধযতাভরূক কযায জনয প্রদয়াজনীয় বফেযযশতক চা শাদফ ংজ্ঞাশয়ত কযা য়। 
মবাদিজদক াধাযণত ঈগম মবাদিয দি প্রকা মবাদিজ শাদফ ফযক্ত য় মমটি  ভাআদরা মবাি (μV = 10-6 v), 
শভশরদবাি (MV = 10-3 বী) থফা শকদরাদবাি (মকশব = 103 বী) এক্ষদপ্রদয গুণক। মবাদিজ আশতফাচক 
থফা মনদগটিব দত াদয। 
 
ফযাটাযী ফা শফেযযৎ যফযা মফশযবাগআ বফেযযশতক াশকম ট এফং শনয়শভত শডশ (বফেযযশতক ফতম ভান) মবাদিজ ঈৎ 
মমভন শদেদভয 5V, 12V, 24V আতযাশে ঈত্ােন কযদত ফযফহৃত য়। এশ (শফকল্প ফতম ভান) মবাদিদজয ঈৎ মাভ 
এফং শল্প শফেযযৎ এফং অদরা জনয াাাশ ায়ায ট্রান্ধশভন জনয। 
 

 
 
াধাযণ আদরকট্রশনক াশকম ট 1.5V এফং 24V শডশ ভদধয কভ মবাদিজ শডশ ফযাটাশয যফযা কদয। াশকম দটয প্রতীক 
র একটি শনয়শভত মবাদিজ মাম মা ফযাটাযীয ংদকত শদদফ আশতফাচক, +, এফং মনশতফাচক, - প্রাশন্তকতা শনদেম 
কদয। একটি শফকল্প মবাদিজ ঈৎদয াশকম ট প্রতীক একটি ফাআনাশয তযদিয শবতদয একটি ফতৃ্ত। 
 
মবাদিদজয প্রতীক 
 

 
 
মবাদিজ মক াশকম দটয মমদকাদনা েযটি শফন্দযয ভদধযকায েযূত্ব শদদফ ভাা য়। অয এআ েযআ শফন্দযয ভধযকায মবাদিজ 
মক াধাযণত "মবানেজ ড্র" ফরা য়।  
 
 
 

ওম ক্রক? 

(ওম স্টে আন্টারন্যালন্া সস্টেম ফ আউসন্ট (এঅআ)) এ ববিযুসতক প্রসতস্টরাস্টধ্র 
অিলগ একক। যখন্ কাল্পসন্ক ংখযার গণন্া করা  , তখন্ প্রতযাবসতগ ত সবিযুৎ প্রবা 
(AC ) এবং তার সরসিও সিস্টকাস্ট সি (RF ) এর ন্পু্রস্ট াগ প্রসতসি াস্টক প্রকট করার 
জন্য বযবার স্ট  থাস্টক। মূ SI একক সক করা যা , ওম 1 সকস্টাগ্রাম সমটার বাগগ 
প্রসত সস্টকন্ড, ঘন্ প্রসত অস্টে াস্টরর মান্    (1 সকসজ ম  এম 2 • s -3 • A-2 
ওম সভাল্ট প্রসত এক যামসি ার (V / A) মান্)। 
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একটি রভাগত মবাদিদজয ঈৎদক একটি শডশ মবাদিজ ফরা য়, তদফ শনয়শভত শযফশতম ত একটি মবাদিজদক এশ 
মবাদিজ ফরা য়। মবাদিজটি মবাদি শযভা কযা য়, একটি মবাদিজদক একটি দভয প্রশতদযাদধয ভাধযদভ একটি 
যাশভশয়াদযয বফেযযশতক প্রফাদক ফাধযতাভরূক কযায জনয প্রদয়াজনীয় বফেযযশতক চা শাদফ ংজ্ঞাশয়ত কযা য়। 
মবাদিজদক াধাযণত ঈগম মবাদিয দি প্রকা মবাদিজ শাদফ ফযক্ত য় মমটি  ভাআদরা মবাি (μV = 10-6 v), 
শভশরদবাি (MV = 10-3 বী) থফা শকদরাদবাি (মকশব = 103 বী) এক্ষদপ্রদয গুণক। মবাদিজ আশতফাচক 
থফা মনদগটিব দত াদয। 
 
ফযাটাযী ফা শফেযযৎ যফযা মফশযবাগআ বফেযযশতক াশকম ট এফং শনয়শভত শডশ (বফেযযশতক ফতম ভান) মবাদিজ ঈৎ 
মমভন শদেদভয 5V, 12V, 24V আতযাশে ঈত্ােন কযদত ফযফহৃত য়। এশ (শফকল্প ফতম ভান) মবাদিদজয ঈৎ মাভ 
এফং শল্প শফেযযৎ এফং অদরা জনয াাাশ ায়ায ট্রান্ধশভন জনয। 
 

 
 
াধাযণ আদরকট্রশনক াশকম ট 1.5V এফং 24V শডশ ভদধয কভ মবাদিজ শডশ ফযাটাশয যফযা কদয। াশকম দটয প্রতীক 
র একটি শনয়শভত মবাদিজ মাম মা ফযাটাযীয ংদকত শদদফ আশতফাচক, +, এফং মনশতফাচক, - প্রাশন্তকতা শনদেম 
কদয। একটি শফকল্প মবাদিজ ঈৎদয াশকম ট প্রতীক একটি ফাআনাশয তযদিয শবতদয একটি ফতৃ্ত। 
 
মবাদিদজয প্রতীক 
 

 
 
মবাদিজ মক াশকম দটয মমদকাদনা েযটি শফন্দযয ভদধযকায েযূত্ব শদদফ ভাা য়। অয এআ েযআ শফন্দযয ভধযকায মবাদিজ 
মক াধাযণত "মবানেজ ড্র" ফরা য়।  
 
 
 

ওম ক্রক? 

(ওম স্টে আন্টারন্যালন্া সস্টেম ফ আউসন্ট (এঅআ)) এ ববিযুসতক প্রসতস্টরাস্টধ্র 
অিলগ একক। যখন্ কাল্পসন্ক ংখযার গণন্া করা  , তখন্ প্রতযাবসতগ ত সবিযুৎ প্রবা 
(AC ) এবং তার সরসিও সিস্টকাস্ট সি (RF ) এর ন্পু্রস্ট াগ প্রসতসি াস্টক প্রকট করার 
জন্য বযবার স্ট  থাস্টক। মূ SI একক সক করা যা , ওম 1 সকস্টাগ্রাম সমটার বাগগ 
প্রসত সস্টকন্ড, ঘন্ প্রসত অস্টে াস্টরর মান্    (1 সকসজ ম  এম 2 • s -3 • A-2 
ওম সভাল্ট প্রসত এক যামসি ার (V / A) মান্)। 
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মনাট করুন 

    
 
1.2.2 শফদযযত্প্প্রফা 

  
 

শফেযযত্প্রফা(অআ) একটি চাজম  ফা বফেযযশতক প্রফা য় এফং তীব্রতা অদম্পয়ায দ্ধশতদত শযভা কযা য়)। এটি 
মবাদিদজয ঈৎ দ্বাযা "ধাক্কা প্রাপ্ত একটি যভাণয ।এভন াশকম দটয চাযাদয আদরকট্রন, প্রকৃতদ� একটি শড্রফ্ট নাদভ 
শযশচত।  রভাগত এফং অশব� প্রফা, একটি যভাণযয মনশতফাচক কণায আদরক্ট্রনগুশর মনদগটিব (-ve) টাশভমনার 
মথদক যফযাদয আশতফাচক (+ ve) টাশভমনাদর প্রফাশত কদয এফং প্রচশরত কাদযন্ট প্রফাদক জরবয াশকম ট শদদফ 
মফাঝায জনয এটি আশতফাচক মথদক মনশতফাচক টাশভমনার মমন্ত প্রফাশত য়। 

াশকম ট ডায়াগ্রাদভ, াশকম দটয ভাধযদভ কাদযন্ট প্রফাটি াধাযণত প্রফাদয াদথ একটি তীয মযক্ত থাদক ফা মছাট াদতয 
"i" মা কাদযদন্টয প্রফাদয প্রকৃত শেক শনদেম কদয। মাআদাক, এআ তীযটি াধাযণত প্রচশরত কাদযন্ট প্রফাদয শেক 
শনদেম কদয এফং প্রকৃত প্রফা শনদেম কদয না। 

 

প্রিশরত কানযন্ট মলা 

 

 
 

সভাস্টল্টজ কাস্টরন্ট ছাডা বতগ ন্ীর চাসরসিস্টক সবিযমান্ থাকস্টত িাস্টর, তস্টব 
সিস বা এস একটি সখাা বা স্টধ্গক সখাা াসকগ স্টটর বস্থা িছন্দ 
কস্টর ন্া। এমন্ সভাস্টল্টজ ছাডা কাস্টরন্ট এবং সিেস্টযাগয সকান্ও 
সভাস্টল্টস্টজর উৎ স্টত িাস্টর ন্া। তস্টব এটি সকান্ও লটগ  াসকগ ট বস্থাস্টক 
িছন্দ কস্টর কারণ এটি ধ্বং করস্টত িাস্টর।  
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এআ ঈায়, এটি একটি াশকম দটয কাছাকাশছ আশতফাচক চাজম  প্রফা কদয। মনশতফাচক মথদক আশতফাচক দে  এআরূ 
ডায়াগ্রাভ ফযাটাশযটিয আশতফাচক টাশভমনার মথদক প্রফাশত াশকম দটয চাযাদ জীফতা এফং ফযাটাশযটিয মনশতফাচক 
টাশভমনাদর মপযত ায়ায আশতফাচক চাজম  (গতম) এয গশত প্রেমন কদয। আশতফাচক মথদক মনশতফাচক কাদযদন্টয প্রফা 
াধাযণত প্রচশরত ফতম ভান প্রফা শাদফ শযশচত য়। 
 
এআ শফেযযৎ অশফষ্কাদযয ভয় শনফমাশচত আদরক্ট্রশনক ফতম ভান শেকটি একটি াশকম দট প্রফাশত য় ফদর ধাযণা কযা 
দয়শছর। ভ� াশকম ট ডায়াগ্রাদভ, ডাদয়াড এফং ট্রানশজেযগুশরয ভদতা ঈাোনগুশরয প্রতীকটি মেখাদনা তীযগুশর 
প্রচশরত ফতম ভান প্রফাদয শেক শনদেম কদয। 

 

 
 

 
 
তাযয প্রচশরত কাদযন্ট মফ্ল্া শফেযযৎ প্রফা প্রথাগত মথদক, মনশতফাচক শেদক মেয় এফং মা আদরকট্রন প্রকৃত প্রফাদয 
শেক শফযীত য়। 
 
1.3 আনরক্ট্রন মলা 
 

 
 
াশকম দটয  চাযাদয মম আদরক্ট্রনগুদরা যদয়দছ, মগুশর আশতফাচক শেক মথদক মনশতফাচক শেদক প্রফাশত য়। একটি 
আদরকশট্রকার াশকম দটয  শফেযযৎ প্রফা মা আদরক্ট্রন শেদয় গঠিত। মমগুশর ফযাটাযীয ধনাত্মক মভরু মথদক প্রফাশত য় 
এফং ঊনাত্মক মভরুদত পায়ায অদ,ংজ্ঞানযমায়ী আদরক্ট্রদনয চাজম  ফমো ঊনাত্মক, এফং এটি ঊনাত্মক শেদক অকৃষ্ট য়, 
এআ আদরক্ট্রদনয প্রফাদক আদরক্ট্রন শফেযযৎ প্রফা ফদর। 
 

 

ডাতয়াড ক্রক? 
(িটুি টাসমগন্া সবসলষ্ট একটি ধ্গিসরবাী সিভাআ, াধ্ারণত সবিযুৎ প্রবাস্টক 
শুধ্ুমাত্র একটি সিক প্রবাসত ও ার ন্মুসত সি ) 

ট্রানক্রজস্টর ক্রক? 
(সতন্টি ংস্টযাগ সিস্ট  গঠিত ধ্গিসরবাী সিভাআ, সকাস্টন্ারূি ংস্টলাধ্ন্ ছাডাআ 
প্রলি করস্টত �ম) 

কযাস্টথাি সক? 

(কযাস্টথাি  একটি সন্সতবাচক চাজগ যুি আস্টস্টরাি।) 
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এআ আদরক্ট্রদনয প্রফাদক আদরক্ট্রন শফেযযৎ প্রফা ফদর। 
 

 

ডাতয়াড ক্রক? 
(িটুি টাসমগন্া সবসলষ্ট একটি ধ্গিসরবাী সিভাআ, াধ্ারণত সবিযুৎ প্রবাস্টক 
শুধ্ুমাত্র একটি সিক প্রবাসত ও ার ন্মুসত সি ) 

ট্রানক্রজস্টর ক্রক? 
(সতন্টি ংস্টযাগ সিস্ট  গঠিত ধ্গিসরবাী সিভাআ, সকাস্টন্ারূি ংস্টলাধ্ন্ ছাডাআ 
প্রলি করস্টত �ম) 

কযাস্টথাি সক? 

(কযাস্টথাি  একটি সন্সতবাচক চাজগ যুি আস্টস্টরাি।) 

 
 

Computer Hardware Assistant   
 

 
 

22 
 

 
 

 

 
 

   
 
 
কাদযদন্টয এএভশএ  এফং একটি এএভশ  ফা এদম্পয়ায আদরকট্রন ফা চাজম  (মকারম্ব ভদধয Q) ংখযা এক 
মদকদন্ডয ভদধয একটি াশকম ট একটি শনশেমষ্ট শফন্দয (টি মদকন্ড ভদধয) শাদফ ংজ্ঞাশয়ত কযা য় মা শযভাদমাগয। 
 
 
বফেযযশতক ফতম ভান াধাযণত এএভশএ ভদধয ভাআদরা এএভশএ  (μA = 10-6A) ফা শভশর এএভশএ  (mA = 
10-3A) ফযফহৃত শপ্রশপক্ষ দি প্রকা কযা য়।  

 

   
 
 
1.4 এশ কানযন্ট এফং শডশ কানযন্ট  

 মম মকান কাদযন্ট একটি প্রফাদ প্রফাশত য় তা ডাআদযক্ট োটম  ফা শড.শ. নাদভ শযশচত।   

 মম কাদযন্ট িাযদনট য়ায য াশকম টদয ভাধযদভ শপদয অদ  তাদক রটাযদনটিব ফা এ শ কাদযন্ট ফরা 
য়   

এ শ শকংফা শড শ, মখন একটি মবাদিজ মাম এয াদথ কাদনক্ট দর কাদযন্ট শুধয াশকম দটয ভদধয প্রফাশত য়। 

 
কাদযদন্টয ঈত্ মবাদিজ ঈত্দয একটি শফযীত ঈায়, ংশ�� ফা ফ� াশকম ট ফ�ায শফযীদত শকন্তু মকান 
কাদযন্ট, মখারা ফতম নী তম  শাদফ প্রফা দফ।  

  

অযাতনাড ক্রক? 

(যাস্টন্াি  আসতবাচক চাজগ যুি আস্টস্টরাি।) 

বতগ ন্ী বা াসকগ ট আস্টরন্ সন্সতবাচক 
টাসমগন্া সথস্টক আসতবাচক সিস্টক প্রবাসত 
 । 

�য করুন্ সয সবিযুত কাস্টরস্টন্টর মসূ্টযর মান্ 
বা সন্সতবাচক মান্ প্রবাস্টর গসতর সিস্টকর 
উির সন্ভগ র কস্টর। 

দ্রষ্টবয সয কাস্টরন্ট সভাস্টল্টজ ছাডা সবিযমান্ স্টত িাস্টর ন্া, তাআ 
সকান্ও কাস্টরন্ট উৎ সিস বা এস, একটি লটগ  বা অধ্া-লটগ  
াসকগ ট বস্থা িছন্দ কস্টর। সকন্তু সকান্ও সখাা বতগ ন্ী বস্থাস্টক 
িছন্দ কস্টর, কারণ এটি প্রবাসত স্টত বাধ্া সি । 
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1.4.1 এশ কানযন্ট এফং শডশ কানযনন্টয ভনধয াথেকয  

 
 

কানযন্ট ফা (এশ ) ডাআনযক্ট কানযন্ট  ফা (শডশ) 

   
এনাশজম  কত শযভান ফন 
দত াদয  

শধকতয য েযূদত্বয ভদধয �ানান্তয 
কযা শনযাে এফং অয শক্তারী 
যফযা কযদত াদয। 

শডশ মবাদিজ খযফ মফশ েদূয মমদত 
াদয না মত�ণ না এয শক্ত মল 
য়। 

আদরকট্রদনয প্রফা শনদেম দয 
কাযণ 

তাদযয াদথ চযম্বকত্ব মযাদটন  তায ফযাফয শফচশরত চযম্বকত্ব 

কম্পাঙ্ক ফা শিনকানয়্শি িাযদনটিব কাদযদন্টয শিদকাদয়শন্ধ 50 
শডশগ্র মশন্টদগ্রড ফা 60 এআচএআচশজয 
মেদয ঈয শনবম য কদয। 

ডাআদযক্ট কাদযমদন্টয শিদকাদয়শন্ধ নূয  

শবভযখ াশকম দটয ভদধয প্রফাশত য়ায ভয় 
এটি শযবাম য়  

এটি াশকম দটয ভদধয জটি শডদযক্দন 
প্রফাশত  য়  

কানযন্ট ফা প্রফ এটা ভয় দি শযফশতম ত প্রভাশণত এটিয �ফ প্র�তা ফতম ভান। 

আনরক্ট্রন প্রফ আদরকট্রন শনদেমাফরী াদি যাদখ - 
পদযায়াডম  এফং ফযাকয়াডম   

আদরকট্রদনয একটি শেক ফা 
'পযয়াডম ' রভাগত য়  

মথনক প্রাপ্ত এশ মজনাদযটয এফং মভন্ধ মর শকংফা ফযাটাশয  

যাশব যাযাশভটায আভদদডন্ধ  শুধয প্রশতদযাধ  

াওয়্ায পযাক্টয  0 এফং 1 এয ভদধয থাদক  এটি ফ ভয় এক থাদক  

প্রকায  শদনাদায়াডার, ট্রযাশদজাডার, 
শিবয জাকায, স্কয়ায। 

শয এফং ারদটিং  

আনরক্ট্রননয প্রফানয 
শবভযখ 

শদ্বভযখী একভযখী 

মারাশযটি এয মারাশযটি  (+, -) এয মকাদনা মারাশযটি  মনআ  

মরানডয প্রকায  মরাড প্রশতদযাধী, অদফভরূক ফা 
কযাাশটিব য়। 

মরাড াধাযণত প্রশতশরয়াীর। 

শযফতে ননমাগয দজ ডাআদযক্ট কাদযদন্ট রূান্তয য়  দজ িাযদনটিব কাদযদন্ট রূান্তয 
য়  

াফনিন  মজনাদযন  অয ট্রান্ধশভদনয এয 
জনয শকছয াফদেন প্রদয়াজন 

মজনাদযন  অয ট্রান্ধশভদনয এয 
জনয মফশ াফদেন প্রদয়াজন 

শফজ্জনক শফজ্জনক  খযফ মফশ শফজ্জনক 

এশিনকন  কাযখানা, শল্প এফং গাম �য কাদজয 
ঈদেদয 

আদরদক্ট্রাদপ্লটিং, আদরদক্ট্রাশরশ, 
আদরকট্রশনক মন্ত্রাশত আতযাশে। 
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কম্পাঙ্ক ফা শিনকানয়্শি িাযদনটিব কাদযদন্টয শিদকাদয়শন্ধ 50 
শডশগ্র মশন্টদগ্রড ফা 60 এআচএআচশজয 
মেদয ঈয শনবম য কদয। 

ডাআদযক্ট কাদযমদন্টয শিদকাদয়শন্ধ নূয  

শবভযখ াশকম দটয ভদধয প্রফাশত য়ায ভয় 
এটি শযবাম য়  

এটি াশকম দটয ভদধয জটি শডদযক্দন 
প্রফাশত  য়  

কানযন্ট ফা প্রফ এটা ভয় দি শযফশতম ত প্রভাশণত এটিয �ফ প্র�তা ফতম ভান। 

আনরক্ট্রন প্রফ আদরকট্রন শনদেমাফরী াদি যাদখ - 
পদযায়াডম  এফং ফযাকয়াডম   

আদরকট্রদনয একটি শেক ফা 
'পযয়াডম ' রভাগত য়  

মথনক প্রাপ্ত এশ মজনাদযটয এফং মভন্ধ মর শকংফা ফযাটাশয  

যাশব যাযাশভটায আভদদডন্ধ  শুধয প্রশতদযাধ  

াওয়্ায পযাক্টয  0 এফং 1 এয ভদধয থাদক  এটি ফ ভয় এক থাদক  

প্রকায  শদনাদায়াডার, ট্রযাশদজাডার, 
শিবয জাকায, স্কয়ায। 

শয এফং ারদটিং  

আনরক্ট্রননয প্রফানয 
শবভযখ 

শদ্বভযখী একভযখী 

মারাশযটি এয মারাশযটি  (+, -) এয মকাদনা মারাশযটি  মনআ  

মরানডয প্রকায  মরাড প্রশতদযাধী, অদফভরূক ফা 
কযাাশটিব য়। 

মরাড াধাযণত প্রশতশরয়াীর। 

শযফতে ননমাগয দজ ডাআদযক্ট কাদযদন্ট রূান্তয য়  দজ িাযদনটিব কাদযদন্ট রূান্তয 
য়  

াফনিন  মজনাদযন  অয ট্রান্ধশভদনয এয 
জনয শকছয াফদেন প্রদয়াজন 

মজনাদযন  অয ট্রান্ধশভদনয এয 
জনয মফশ াফদেন প্রদয়াজন 

শফজ্জনক শফজ্জনক  খযফ মফশ শফজ্জনক 

এশিনকন  কাযখানা, শল্প এফং গাম �য কাদজয 
ঈদেদয 

আদরদক্ট্রাদপ্লটিং, আদরদক্ট্রাশরশ, 
আদরকট্রশনক মন্ত্রাশত আতযাশে। 
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1.4.2 শপউজ   

বফেযযশতক তযাশধক মফাঝা মথদক ফতম নীদক য�া কযায জনয শপঈজ ফযফায কযা য়। এদেয একটি প্রশতয�াভরূক 
পাঙ্কন অদছ।  

একটি শপঈজ একটি ম্পূণম োথম ভদধয যাখা য় এটি একটি শনন প্রশতদযাদধয ধাতফ তায শেদয় গঠিত য়। একটি 
টম  াশকম দটয ম�দি কাদযন্ট ফা শভশরত মরাড ংদমাদগয ঈয চা িদর শপঈদজয শবতদয াতরা তায গদর মায়। 
এআ ঘটনাটি য় খযফ মফশ শফেযযৎ প্রফাদয পদর মখন শতশযক্ত তা ঈৎাশেত য়। শফেযযৎ যফযা ফতম ভান শফেযযৎ 
যফযাকাযী মথদক শফশ�� য়। শপঈজগুশর শফেযযদতয যফযাদয াদথ ংমযক্ত শদেদভয শনয়শভত শরয়াকরাদক 
প্রবাশফত কদয না। শপঈজ েযআ ধযদনয ায়া মায়, এশ শপঈজ এফং শডশ শপঈজ।  

1.5 প্রশতনযাধ (নযশনিি) 

প্রশতদযাধ, (R) একটি ঈাোন �ভতা কাদযন্ট মা, শফদল কদয, একটি ফতম নীয ভদধয বফেযযশতক চাজম  প্রফা ফা 
প্রশতদযাধ প্রফণতাদক শনদেম কদয াশকম ট ঈাোনটিদক যদযাযশযবাদফ "মযাধ" ফরা য়। 

প্রশতদযাদধয একটি ফতম নী ঈাোনটি দভ শযভা কযা য়, শগ্রক শচহ্ন (Ω, দভগা) শকদরা- ভ (kΩ = 
103Ω) এফং মভগা- ভ (MΩ = 106 den) শচশহ্নত কযায জনয ফযফহৃত য় ঈগমগুশরয াদথ। র�য করুন 
মম প্রশতদযাদধয ভান মনশতফাচক দত াদয না, শুধযভাি আশতফাচক  য়।দযাধ শচহ্ন 

 
 

একটি মযাধকাযীয প্রশতদযাদধয শযভাণ, এটিয মবাদিদজয ভধয শেদয় কাদযমদন্টয ম্পকম  দ্বাযা শনয়শন্ত্রত য়। মা াশকম ট 
ঈাোনটি "বার কন্ডাকটয" - কভ প্রশতদযাদধয, ফা "খাযা কন্ডাকটয" - ঈচ্চ প্রশতদযাধক য়। ঈোযণস্বরূ 1Ω 
ফা তায কভ ভাদনয ফতম নীটি একটি তাভা, যারযশভশনয়াভ ফা কাফমন শাদফ ঈকযণ মথদক বতশয একটি বার 
কন্ডাকটয। একটি ঈচ্চ প্রশতদযাদধয, 1MΩ ফা অদযা মফশ ফতম নী শচশহ্নত কদয মম একটি কাচ, চীনাভাটিয ফান ফা 
প্লাশেদকয ভত ঈকযণ ন্তযক মথদক বতশয কন্ডাকটযগুশর াধাযণত একটি খাযা কন্ডাক্টয দয়থাদক। 

একটি মযাধদক একটি যাশব াশকম দটয ঈাোন শাদফ মেণীফদ্ধ কযা য় এফং মমটা শক্ত ফা শ�ত শক্তয প্রোন 
কযদত াযদফ না। মম �াশরত শক্ত থাদক তা তা  অদরা শদদফ মেখা মায় ফা শযফশতম ত য়।  

  
 
 
 

একটি প্রসতস্টরাস্টধ্র মস্টধ্যকার লসি বগিা সভাস্টল্টস্টজর সমরু 
এবং কাস্টরগস্টন্টর সিকসবন্যাস্টর পস্ট� আসতবাচক  । 
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মবাদিজ, (v) এফং ফতম ভাদনয ভদধয ম্পকম , (i) ধ্রুফ প্রশতদযাদধয াশকম দট (R) একটি মাজা রাআন i-v ম্পকম  
বতশয কযদফ মা প্রশতদযাদধয ভান ভান ঢারমযক্ত নীদচয শচদিয ভদধয প্রেশমত দফ: 

 

 
 
 
 
শতনটি আউশনট শানফ ংশ�� কযা মানফ: 
মবাদিজ ফা �াফয াথমকয একটি াশকম দট েযটি দয়দন্টয ভদধয �াফয শক্তয শযভা য়। এফং এটি াধাযণত 
"মবাি ড্র" শাদফ শযশচত। একটি মবাদিজ মাম একটি ফ� রয াশকম ট ংমযক্ত কযা য় মখন মবাদিজ াশকম ট 
প্রায় চরভান প্রফাশত দফ। 
 
শডশ মবাদিদজয ঈত্গুশরদত বযারয যফযাদয প্রাশন্তকতা মফাঝাদত প্রতীকভূ + শবআ  (শতiফাচক) এফং -শব 
(মনশতফাচক) ফযফায কযা য়। 
মবাদিজটি "বি" -এ শযভা কযা য় এফং মবাদিদজয জনয "V" ফা শক্তয জনয "E" শচহ্ন যদয়দছ। 
কাদযন্ট প্রফা একটি ফতম নী ভাধযদভ আদরকট্রন প্রফা এফং যদযা প্রফা একটি ভন্বয়। 
কাদযন্ট াশকম দটয চাযাদয চাজম  ধাযাফাশক এফং আঈশনপভম প্রফা এফং "যাদম্পয" ফা "অদম্প" এফং "অআ" 
শচহ্নটি শযভা কযা য়। 
কাদযন্ট মবাদিদজয জনয প্রতয�বাদফ প্রদমাজয (I α V) 
 
একটি চরভান কাদযন্ট কামমকযী (rms) ভান একটি প্রশতদযাধী ঈাোন ভাধযদভ প্রফাশত যাশয কাদযন্ট ভান একআ 
গি শক্ত�য় অদছ। 
প্রশতদযাধ একটি ফতম নী মমখাদন কাদযন্ট ফতম ভান প্রফাশত াশকম ট। 
 
প্রশতদযাদধয শনন ভাদনয একটি কন্ডাক্টয এফং প্রশতদযাদধয ঈচ্চ ভরূয মফাঝায় একটি আন্ধযদরদটয  মফাঝা মায়। 
 
কাদযন্ট প্রশতদযাদধয শফযীদত প্রশতদযাদধয ভানযাশতক (1 r) 
প্রশতদযাধ "Ohms" ভদধয শযভা কযা য় এফং শগ্রক শচহ্ন "Ω" ফা �য "অয" অদছ। 
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মবাদিজ, (v) এফং ফতম ভাদনয ভদধয ম্পকম , (i) ধ্রুফ প্রশতদযাদধয াশকম দট (R) একটি মাজা রাআন i-v ম্পকম  
বতশয কযদফ মা প্রশতদযাদধয ভান ভান ঢারমযক্ত নীদচয শচদিয ভদধয প্রেশমত দফ: 

 

 
 
 
 
শতনটি আউশনট শানফ ংশ�� কযা মানফ: 
মবাদিজ ফা �াফয াথমকয একটি াশকম দট েযটি দয়দন্টয ভদধয �াফয শক্তয শযভা য়। এফং এটি াধাযণত 
"মবাি ড্র" শাদফ শযশচত। একটি মবাদিজ মাম একটি ফ� রয াশকম ট ংমযক্ত কযা য় মখন মবাদিজ াশকম ট 
প্রায় চরভান প্রফাশত দফ। 
 
শডশ মবাদিদজয ঈত্গুশরদত বযারয যফযাদয প্রাশন্তকতা মফাঝাদত প্রতীকভূ + শবআ  (শতiফাচক) এফং -শব 
(মনশতফাচক) ফযফায কযা য়। 
মবাদিজটি "বি" -এ শযভা কযা য় এফং মবাদিদজয জনয "V" ফা শক্তয জনয "E" শচহ্ন যদয়দছ। 
কাদযন্ট প্রফা একটি ফতম নী ভাধযদভ আদরকট্রন প্রফা এফং যদযা প্রফা একটি ভন্বয়। 
কাদযন্ট াশকম দটয চাযাদয চাজম  ধাযাফাশক এফং আঈশনপভম প্রফা এফং "যাদম্পয" ফা "অদম্প" এফং "অআ" 
শচহ্নটি শযভা কযা য়। 
কাদযন্ট মবাদিদজয জনয প্রতয�বাদফ প্রদমাজয (I α V) 
 
একটি চরভান কাদযন্ট কামমকযী (rms) ভান একটি প্রশতদযাধী ঈাোন ভাধযদভ প্রফাশত যাশয কাদযন্ট ভান একআ 
গি শক্ত�য় অদছ। 
প্রশতদযাধ একটি ফতম নী মমখাদন কাদযন্ট ফতম ভান প্রফাশত াশকম ট। 
 
প্রশতদযাদধয শনন ভাদনয একটি কন্ডাক্টয এফং প্রশতদযাদধয ঈচ্চ ভরূয মফাঝায় একটি আন্ধযদরদটয  মফাঝা মায়। 
 
কাদযন্ট প্রশতদযাদধয শফযীদত প্রশতদযাদধয ভানযাশতক (1 r) 
প্রশতদযাধ "Ohms" ভদধয শযভা কযা য় এফং শগ্রক শচহ্ন "Ω" ফা �য "অয" অদছ। 
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কাদযন্ট শফযীদত প্রশতদযাদধয ভানযাশতক (1 / α অয) 

প্রশতদযাধ "Ohms" ভদধয শযভা কযা য় এফং শগ্রক শচহ্ন "Ω" ফা �য "অয" অদছ। 

 

শযভাণ প্রতীক শযভাদয 
আঈশনট  

ংদ�  

মবাদিজ  V or E মবাি  V 

কাদযন্ট  I এদম্পয়ায  A 

প্রশতদযাধ  R ভ Ω 

 
 

1.5.1 প্রশতনযাধনকয প্রকায 

প্রশতদযাধদকয েযটি মভৌশরক প্রকায অদছ 

রাআনায প্রশতদযাধ  

নন-রাআনায প্রশতদযাধ  

1. রাআনায প্রশতনযাধ  

মাযা প্রশতদযাধক, মায প্রদয়াগ মবাদিজ এফং তাভািায দি শযফশতম ত তাদক বযশখক প্রশতদযাধী ফরা য়। নয 
কথায়, একটি মযাধকাযী, মায ফতম ভান ভান প্রদয়াগ মবাদিদজয াদথ যাশয ভানযাশতক, একটি বযশখক মযাধ 
শাদফ শযশচত। 

 

াধাযণত, েযআ ধযদনয প্রশতদযাধক অদছ  শ�য প্রশতদযাধক  শযফতম নীর প্রশতদযাধক মায বযশখক বফশষ্টয অদছ।  

শস্তয প্রশতনযাধক 

নাভটিআ ফশকছয ফদর মেয়, ংদাধন প্রশতদযাধকাযী একটি মযাধক মা একটি শনশেমষ্ট ভান যদয়দছ এফং শনশেমষ্ট 
প্রশতদযাধকগুশরয ভান শযফতম ন কযা মাদফ না।শ�য প্রশতদযাধক 

 
শস্তয প্রশতনযাধকনযয প্রকায 

কাফমন যচনা প্রশতদযাধক 
য়যায �ত প্রশতদযাধক 
াতরা শপল্ম প্রশতদযাধক 
যরু শপল্ম প্রশতদযাধক 
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1.6 কাননক্টনযয প্রকায  

 ব্লাআন্ড মভট ংনমাগকাযীগুশর শনশিত কদয মম এভনশক মখন অনায মভটিং 
ংদমাজদকয শেদক রাআন ীশভত য় ফা মখন শভশরত ংদমাজক এরাকাদত 
াযীশযক যাদক্ষ হ্রা য়, তখন  অশন শনযাে এফং দজআ তাদেয িী 
কযদত াদযন। 

 

 

 শড-াফ ংনমাগকাযীগুশরনক তাদেয স্বতন্ত্র শড-অকৃশতয ধাতয মদরয নাভকযণ 
কযা য় এফং এটি শফশব� যাশপ্লদকাদন ফযফায কযা য়। 

 

 

 

 ট মায়্া ংনমাজকগণ মটকশনশয়ানদেয যদযা শদেভটি ফ� না কদয ফা 
যঞ্চাদভয �শতয ঝযাঁ শকয মথদক শনযাদে মমাগ, াযণ ফা মরাদডয ভদধয 
ঈাোনগুশরদক প্রশত�াদনয নযভশত মেয়। 

 

 

 

 IP67 ংনমাগকাযীযা ধযদরা ফা জর প্রদফাশধকায প্রশতদযাধ, তাদেয 
কদঠায শযদফদ এফং েভাধয যাশপ্লদকন জনয শনখযাঁত বাদফ বতযী। 

 

 

 

 

 াভশযক ংনমাগকাযীগুশরনক �াশয়�, শনবম যদমাগযতা এফং শনবযম রতায াদথ াভশযক ঈচ্চভাদনয াদথ মেখা কযায 
জনয শডজাআন কযা য়, এফং তাযা স্ত্র ফাশনীয যঞ্চাদভয ভদধয শনশেমষ্ট পাংনগুশর শযদফন কদয। 
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ভশডউর ংনমাগকাযীগুশরনক একটি প্রাক্তন শফেযভান শফশডং িক ফযফায কদয একটি গ্রাদকয র�যগুশর এফং 
যাশপ্লদকদনয প্রদয়াজনীয়তাগুশর ভাদত কনশপগায কযা মমদত াদয মাদত নযানয মমাগাদমাগ ফযফ�ায ফযফ�া কযা 
মায়। 
 

 
 শফদযযৎ ংনমাগকাযীগুশরনক একটি A / C ফা D / C ঈৎ মথদক আদরকট্রশনক 

শডবাআগুশরদক বফেযযশতক শক্ত যফযা কদয। ায়ায শযশচশতগুশর ছািা, 
শদেভ কদন্ট্রার এফং মমাগাদমাদগয জনয ংদকত মমাগাদমাগ ক্লাোযগুশর ফযফহৃত 
য়। 
  

 
 
 
 মপ্র-শপট ংনমাজকগুশর একটি শপ্রদন্টড াশকম ট মফাদডম য প্লযাদটড-মার 
(PTI) ফনাভ ফাম্পায ভাধযদভ মপ্র কযায জনয শডজাআন কযা দয়দছ। 
 

 

 
 
 
 মে ংনমাজকগুশর তাদেয কভ অঈট গাশং, -চযম্বকত্ব এফং চযভ 

শনবম যদমাগযতা দি, তযন্ত কদঠায শযদফগত ফ�ায় মম মস্পফ্ল্াআট 
শযদফদয বফশষ্টয শচশহ্নত কযদত াদয। 

 
1.7 যআনিয প্রকায  

শফশব� ধযদনয যআচ শফশব� যাশপ্লদকদনয জনয ফযফায কযা য়, এফং তাআ প্রেত্ত যাশপ্লদকদনয জনয ঠিক ধযদনয 
যআচ ফযফায কযা বাদরা। 

 

ঘণূেভান যআি: এআ ধযদনয যআচ মযাদটন দ্বাযা শযচাশরত য়। মখন েযটি দেয মফী 
প্রদয়াজন তখন মযাটাশয যআচ ফযফায কযা য়, ঈোযণস্বরূ, মখন একটি মযশড 
শযশবাদযয ফযান্ড শযফতম ন কযা য় ঘূণমভান যআচ ধযন একটি টাকু ফা মযাটায দ্বাযা 
গঠিত এফং টাশভমনাদরয একটি শযয অদছ মম ফতৃ্তাকায কংটাক্টয টাকুয ফ�ান 
ঈয শনবম যীরতায দি মমাগাদমাগ ম্প� কদয মতাদর।  
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