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ফুড ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জ িং ফ়ান্ড়ামেন্ট়াল
ঞ্জিষয ক ়াড: 66911
প্রথে কেঞ্জেস্ট়া 



অধ্য়ায : ৩
ইউঞ্জিট অপ়াম শি ও ইউঞ্জিট প্রমেে এ  ধ়্া ণ়া



ইউঞ্জিট অপ়াম শি

কে পঞ্জ ির্ত মি  ফমল পদ়ামথত  ক ৌর্ পঞ্জ ির্ত ি হময 
শুধ্ুে়াত্র ি়াঞ্জহয  আ ়া -আ ৃঞ্জর্ অিস্থ়া  পঞ্জ ির্ত ি 
ে়াঞ্জধ্র্ হয ঞ্জ ন্তু ঞ্জ ন্নধ্েী ক ়াি পদ়াথত েৃঞ্জি হয ি়া 
এিিং পদ়ামথত  অণু  গঠি ঠি  থ়াম  র়্াম ইউঞ্জিট 
অপ়াম শি িমল । কেেি পঞ্জ ষ্ক়া   ি, ঞ্জেশ্রি  
ইর্য়াঞ্জদ । এমর্ পদ়ামথত  শুধ্ু ক ৌর্ পঞ্জ ির্ত ি েমট।



ইউঞ্জিট প্রমেে

কে পঞ্জ ির্ত মি পদ়ামথত   ়াে়াযঞ্জি  পঞ্জ ির্ত ি হময  
েমূ্পণত ঞ্জ ন্নধ্েী  পদ়ামথত  েৃঞ্জি হয র়্াম  ইউঞ্জিট 
প্রমেে িমল । কেেি অয়াল ়াইমলশি, জ়া ণ 
ঞ্জিজ়া ণ ,ি়াইমেশি ইর্য়াঞ্জদ ।এমর্ পদ়ামথত  ক ৌর্ 
ও  ়াে়াযঞ্জি  উ য পঞ্জ ির্ত ি েমট থ়াম ।



খ়াদয ঞ্জশমে  ে়ামথ েম্প ত েুক্ত গুরুত্বপণূত ইউঞ্জিট অপ়াম শি 
েেূমহ  র়্াঞ্জল ়া
1.ঞ্জিস্ট়াল়াইমজশি
2.প়াস্তু ়াইমজশি
3.ছ়া ি
4.কস্টঞ্জ ল়াইমজশি
5.ঞ্জেশ্রণ
6.ে়াইজ ক ড়া শি
7.ইে়ালঞ্জেঞ্জফম শি
8.এক্সে়া শি
9.ঞ্জডঞ্জস্টমলশি
10.কহ়ামে়ামজি়াইমজশি 



ঞ্জিঞ্জ ন্ন ইউঞ্জিট অপ়াম শি এ  িণতি়া

ঞ্জিস্ট়াল়াইমজশি 
ক ়াি  ঠিি পদ়ামথত  উত্তপ্ত েমৃ্পক্ত দ্রিণ ধ্ীম  ধ্ীম  
ঠ়াণ্ড়া  ম   ঠিি পদ়াথতম  ক ল়াে আ ়াম দ্রিণ হমর্  
পৃথ    ়া  পদ্ধঞ্জর্ম  ঞ্জিস্ট়াল়াইমজশি িমল।  ঠিি 
পদ়ামথত  েুঞ্জিদিৃ জয়াঞ্জেঞ্জর্  আ ৃঞ্জর্  দ়াি়া ক   ৃি়াল 
িমল  ৃি়াল িমল ঞ্জিস্ট়াল়াইমজশি িমল উদ়াহ ণ ঞ্জিঞ্জি, 
লিণ ইর্য়াঞ্জদ পৃথ   ়া হয এই পদ্ধঞ্জর্মর্



প়াস্তু ়াইমজশি 
খ়াদযপণয, ঞ্জিমশষর্ প়ািীয জীি়াণুেুক্ত   ়া  পদ্ধঞ্জর্ হমে প়াস্তু ়াইমজশি। কে 
প্রঞ্জিয়ায ে়াধ়্া ণর্ র্ ল জ়ার্ীয খ়াদয ঞ্জ  অে েেময  জিয র়্া  অঞ্জর্ 
উর্যক্ত  ম  এিিং র্ৎক্ষি়ার্ ঠ়ান্ড়া   ়া  ে়াধ্যমে ক্ষঞ্জর্  জীিমি  কথম  
েুক্ত   ়া হয, র়্াম  িমল প়াস্তু ়াইমজশি।

১৮৬৫ ে়ামল ফ ়ােী  ে়াযিঞ্জিদ লুই প়াস্তু  এ পদ্ধঞ্জর্ উদ্ভ়ািি  ম ি। দধু্ 
এিিং েদ েিং ক্ষমণ এ পদ্ধঞ্জর্ উদ্ভ়াঞ্জির্ হমলও এখি অমি  পণয েিং ক্ষমণই এ 
পদ্ধঞ্জর্ িযিহৃর্ হমে।

ইউএইিটি (UHT) পদ্ধঞ্জর্ হমে আলে়া হ়াই কটেপ়াম ি়া  প়াস্তু ়াইমজশি। 
এপদ্ধঞ্জর্মর্ ১ কথম  ২ কেম ন্ড েেয ১৩৮ কথম  ১৫০ কে. র়্াপে়াত্র়ায দধু্ 
ক মখ জীি়াণুেুক্ত পয়াম ট ি়া  িমটইি়াম   ়াখ়া হয। এেি পয়াম ট ঞ্জহে়াযি 
েন্ত্র ি়া ক ঞ্জিজ়াম টম   ়াখমর্ হয ি়া, এেঞ্জিমর্ই ৬০-৯০ ঞ্জদি  ়ামল়া থ়াম  ।



ছ়া ি
েঞ্জদ ক ়াি র্ ল পদ়ামথত  ে়ামথ ক ়াি অদ্রিণীয  ঠিি পদ়াথত 
ঞ্জিিঃেৃর্ অিস্থ়ায থ়াম  র়্াহমল  র্ ল ক  ঞ্জছদ্রেুক্ত ে়াধ্যমে  েধ্য 
ঞ্জদময প্রি়াঞ্জহর্  ম   ঠিি পদ়াথত ক  পৃথ    ়া  পদ্ধঞ্জর্ম  ছ়া ি
িমল

ঞ্জেশ্রি
দইু ি়া র্মর়্াঞ্জধ্  পদ়াথতম  এম  অমিয  ে়ামথ ঞ্জেঞ্জশময 

কদওয়া  পদ্ধঞ্জর্ হমল়া ঞ্জেশ্রণ



কস্টঞ্জ ল়াইমজশি
ক ়াি িস্তু ি়া খ়াদযদ্রিযম  121 ঞ্জডঞ্জি কেলঞ্জেয়াে 

র়্াপে়াত্র়ায 30 ঞ্জেঞ্জিট ধ্ম  উত্তপ্ত  ম  জীি়াণুেুক্ত   ়া  
পদ্ধঞ্জর্ম  কস্টঞ্জ ল়াইমজশি িমল কে েমন্ত্র  ে়াধ্যমে র়্া প্রময়াগ 
  ়া হয র়্াম  কস্টঞ্জ ল়াইজ়া  িল়া হয

ে়াইজ ঞ্জ ড়া শি 
ক ়াি িড় িস্তুম  ে়াঞ্জন্ত্র  শঞ্জক্ত  িযিহ়া   ম  কছ়াট কছ়াট 

টু  ়ায ঞ্জি ক্ত   ়া ক  ে়াইজ ঞ্জ ড়া শি  িমল



ইে়ালঞ্জেঞ্জফম শি 
কে প্রঞ্জিয়ায দটুি অমিশ্রণীয় র্ ল পদ়াথতম েেেত্ব ভাবে

ঞ্জেঞ্জশ্রর্  ম  এেি ়ামি প়াশ়াপ়াঞ্জশ  ়াখ়া ে়ায কেি 
আপ়ার্দঞৃ্জিমর্ একই িমলই েমি হয তাবক ইে়ালঞ্জেঞ্জফম শি 
িমল । দমুধ্  ঞ্জ র্  প়াঞ্জি ও িঞ্জিত ঞ্জেঞ্জশ্রর্ অিস্থ়ায থ়াম 

এক্সে়া শি 
ক ়াি  ঠিি ি়া র্ ল পদ়ামথত  েধ্য ়া  দ্রিণীয উপ়াদ়ািম  
ক ়াি দ্র়ািম   ে়াহ়ামেয দ্রিী ূর্  ম  পৃথ    ়া  পদ্ধঞ্জর্ম  
এক্সে়া শি িমল । কেেি েঞ্জ ষ়া তর্ল ঞ্জিজ হমর্  কর্ল 
ঞ্জিষ্ক়াশি 



ঞ্জডঞ্জস্টমলশি 
কে প্রঞ্জিয়ায ক ়াি র্ ল ঞ্জেশ্রণম  র়্াপ ঞ্জদময ক ়াি এ টি 
উপ়াদ়ািম  ি়ামে পঞ্জ ণর্  ম  েিী িমি  ে়াধ্যমে পৃথ    ়া হয 
র়্াম  ঞ্জডঞ্জস্টমলশি িমল। কেেি ঞ্জডঞ্জস্টমলশি প্রঞ্জিয়ায কে়াল়ামেে 
কথম  ইথ়ািল পৃথ    ়া হয।

কহ়ামে়ামজি়াইমজশি
ক ়াি ইে়ালশি অথি়া র্ মল িড় আ ়াম   ক ়াি পদ়াথত ো  ি়া 

থ়া মল কেগুমল়া ক  ক মে  অঞ্জর্কু্ষদ্র  ণ়ায পঞ্জ ণর্  ম  র্ মল  
ে়ামথ  ়ামল়া ়ামি কেশ়ািম  কহ়ামে়ামজি়াইমজশি িমল। কেেি িুট 
জমুে   এ  ে ল উপ়াদ়াি  ়ামল়া ়ামি কেশ়ামি়া  জিয
কহ়ামে়ামজি়াইমজশি   ়া হয



ঞ্জিঞ্জ ন্ন ইউঞ্জিট প্রমেে এ  িণতি়া

ক্ষ়া ীয  ণ
কে প্রঞ্জিয়ায ক ়াি ঞ্জিঞ্জদতি ি়াপ ও উষ্ণর়্ায ক ়াি দ্রমিয ি়া কেৌমগ  ক্ষ়া ীয 
পদ়াথত ি়া ক্ষ়া    ি়া ক্ষ়া ীয েূল  কে়াগ   ়া হয র়্াম  ক্ষ়া ীয  ণ িল়া 
হয ।কেেি প়াঞ্জিমর্ িুি  কে়াগ  ম  প়াঞ্জিম  ক্ষ়া ীয  ণ   ়া হয।

হ়াইমর়াঞ্জজমিশি 
অেমৃ্পক্ত কর্মল হ়াইমর়ামজি েুক্ত  ম  েমৃ্পক্ত ফয়াটি রূপ়ান্তঞ্জ র্   ়া  
পদ্ধঞ্জর্ম  হ়াইমর়াঞ্জজমিশি িমল। কেেি ড়ালড়া ি়া িিস্পঞ্জর্ হ়াইমর়াঞ্জজমিশি 
পদ্ধঞ্জর্মর্ তর্ঞ্জ    ়া হয



জ়া ণ

জ়া ণ হমল়া এ  প্র ়াম   ঞ্জিঞ্জিয়া ে়ামর্ ক ়ামি়া  ়াে়াযঞ্জি  েত্ত়া (অণ,ু 
প ে়াণ,ু েূল  ি়া আযি) ইমল েি প্রদ়াি  ম । জ়া ণ ঞ্জিঞ্জিয়ায 
অিংশিহণ  ম  কে েত্ত়া র়্াম  ঞ্জিজ়া   ও ে়া  দ্ব়া ়া জ়া ণ েিংেটির্ হয 
র়্াম  জ়া   িমল। কে পদ়াথতটি  জ়া ণ েমট, র়্া জ়াঞ্জ র্ হমযমছ িল়া 
হয। জ়া ণ হমল়া হ়াইমর়ামজি এ  অপে়া ণ।

কে়াঞ্জডয়াে ও কল়াঞ্জ ি ঞ্জিঞ্জিয়া  ম  কে়াঞ্জডয়াে কল়া ়াইড তর্ঞ্জ  হওয়া 
(2Na+Cl2=2NaCl) এধ্ মি  জ়া ণ প্রঞ্জিয়া  এ টি উদ়াহ ণ। এ
ঞ্জিঞ্জিয়ায কে়াঞ্জডয়াে প ে়াণু  ে়ামথ র্ঞ্জড়ৎ ঋণ়াত্ব  কল়াঞ্জ ি েিংেুক্ত হমযমছ। 
েুর্ ়ািং কে়াঞ্জডয়ামে  জ়া ণ েমটমছ।



ঞ্জডহ়াইমরশি
র়্াপে়াত্র়া ি়াপ ও ি়ার়্ামে  প্রি়াহ পূণত ঞ্জিযন্ত্রণ ঞ্জিযন্ত্রমণ ক মখ ক ়াি দ্রিয হমর্ 

েুক্ত জলীয অিংশ ক  দ ূ   ়া  পদ্ধঞ্জর্ম  ঞ্জডহ়াইমরশি িমল ।কেেি আঙ্গ ু ক  
ঞ্জ েঞ্জেে তর্ঞ্জ   পদ্ধঞ্জর্।

ি়াইমেশি
কে ঞ্জিঞ্জিয়া  অয়াম ়াে়াটি  কেৌমগ  কিঞ্জিি িলময  এ  ি়া এ ়াঞ্জধ্  হ়াইমর়ামজি 
প ে়াণু ক  েেেিংখয  ি়াইমে়ােূল  (-NO2) দ্ব়া ়া প্রঞ্জর্স্থ়াপি  ম  ি়াইমে়া কেৌগ 
তর্ঞ্জ    ়া হয র়্াম  ি়াইমেশি িমল



হ়াইমরশি 
শুষ্ক ক ঞ্জে য়াল কপ্র়াড়াক্টে ি়া ফুড কপ্র়াড়াক্টেএ  ঞ্জ র্  অমি  েেয জলীয
অংশ িৃঞ্জদ্ধ   ়া  প্রময়াজি পমড়, এ জলীয িিংশিৃঞ্জদ্ধ   ়া  প্রঞ্জিয়াম  
হ়াইমরশি িমল ।কেেি  য়ালঞ্জেয়াে অক্স়াইড এ  ে়ামথ প়াঞ্জি কে়াগ  ম  
 য়ালঞ্জেয়াে হ়াইমর়াক্স়াইড ি়া িুি তর্ঞ্জ    ়া হয।

হয়ামল়ামজমিশি
কে প্রঞ্জিয়ায ক ়াি কেৌমগ  ে়ামথ হয়ামল়ামজি পদ়াথত কেেি কল়াঞ্জ ি ,কল়াঞ্জ ি,

কর়াঞ্জেি ,আময়াঞ্জডি কে়াগ   ়া হয র়্াম  হয়ামল়ামজমিশি িমল।



পঞ্জলে়া ়াইমজশি
কে প্রঞ্জিয়ায  এ ই কেৌমগ  এ ়াঞ্জধ্  অি ু

প স্পম   ে়ামথ েুক্ত হময এ টি িহৃৎ অিু তর্ঞ্জ   ম  
র়্াম  পঞ্জলে়া ়াইমজশি িমল। কেেি ইঞ্জথঞ্জলি এ  িহু 
অিু প স্পম   ে়ামথ েুক্ত হময পঞ্জলঞ্জথি তর্ঞ্জ  হয।



Thanks


