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ফুড ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জ িং ফ়ান্ড়ামেন্ট়াল
ঞ্জিষয ক ়াড: 66911
প্রথে কেঞ্জেস্ট়া 



অধ্য়ায :8
প্রমেে ঞ্জেম্বলে



প্রমেে ঞ্জেম্বলে

ফুড ইন্ড়াঞ্জিজ ফুড ইন্ড়াঞ্জিমে ঞ্জিঞ্জিন্ন প্রমেে ল়াইমি  
ঞ্জিত্র়াঙ্কমি  েেয অথি়া প্রি়াহ পদ্ধঞ্জে ি়া প্রি়ামহ  ঞ্জি  িয 
অিং মি  েেয ঞ্জিঞ্জিন্ন ক খ়া, ও ইন্সটু্রমেন্টম কে প্রেী  
এ  ে়াহ়ামেয প্র ়াশ   ়া হয ে়াম  প্রমেে ঞ্জেম্বলে িমল l 

প্রমেে ঞ্জেম্বল ক  ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জ িং ি়াষ়াও িল়া ে়ায l এই ঞ্জেম্বল 
কিমখ ইঞ্জিঞ্জিয়া  ়া প্রমেে ল়াইি এ  ঞ্জিঞ্জিন্ন অিংশ স্থ়াপি ও 
কে ়ােে  ম  থ়াম l



ফুড প্রমেঞ্জেিং ইন্ড়াঞ্জিমে িযিহৃে ঞ্জিঞ্জিন্ন প্রমেে 
ঞ্জেম্বমল ড়ায়াগ্র়াে েহ ির্ণি়া

ঞ্জডঞ্জিমলশি এ  প্রমেে ঞ্জেম্বল



Heat Exchangers
ে়াপ েঞ্চ়ালি হল ে়ামপ  স্থ়াি পঞ্জ িেণ ি, ে়া েিণি়া উচ্চ ে়াপে়াত্র়া ঞ্জিঞ্জশি স্থ়াি কথম  ঞ্জিম্ন ে়াপে়াত্র়া ঞ্জিঞ্জশি স্থ়ামি প্রি়াঞ্জহে 
হয।ঞ্জহট এক্সমিি়া  এেি এ টি িযিস্থ়া ে়া পৃথ  পৃথ  2 ি়া েমে়াঞ্জধ্  ে লগুঞ্জল  েমধ্য ে়াপ স্থ়াি়ান্ত   ম । ঞ্জহট 
এক্সমিি়া গুঞ্জল উিযই কুঞ্জলিং এিিং ঞ্জহটিিং প্রঞ্জিয়াগুঞ্জল  জিয িযিহ়া    ়া কেমে প়াম ।









Crushers
ি়াশ়া  ঞ্জিঞ্জিন্ন খ়ািযদ্রিযম  ক মট অথি়া কিমে  গুড়া  ম  ক ়াট ক ়াট অিংমশ পঞ্জ র্ে   ়া  জিয এটি িযিহৃে হয



Dryers
ড্রয়া  ঞ্জিঞ্জিন্ন খ়ািযদ্রিযম  শু ়ামি়া  জিয এটি িযিহৃে হয



Mixers 
ঞ্জেক্স়া  ঞ্জিঞ্জিন্ন ধ্ মি  খ়ািয দ্রিয এম  অমিয  ে়ামথ কেশ়ামি়া  জিয ঞ্জেক্স়া  িযিহৃে হয



এ ়াড়াও ঞ্জিঞ্জিন্ন ধ্ মি  প্রমেে ঞ্জেম্বল  ে়া েি ়াি  ফুড ইন্ড়াঞ্জিমে িযিহৃে হয এ  ড়ায়াগ্র়াে ঞ্জিমম্ন কিওয়া হলঃ











ফুড প্রমেঞ্জেিং ইন্ড়াঞ্জিজ এ িযিহৃে ইন্সটু্রমেন্ট 
ঞ্জেম্বল এ  ড়ায়াগ্র়াে



.







ফুড প্রমেঞ্জেিং ইন্ড়াঞ্জিজ এ িযিহৃে ইমল ঞ্জট্র য়াল  ঞ্জেম্বল এ  
ড়ায়াগ্র়াে





ফুড প্রমেঞ্জেিং ইন্ড়াঞ্জিজ এ িযিহৃে প্রমেে  ঞ্জেম্বল এ ে়াৎপেণ

1. প্রমেে  ঞ্জেম্বল এ  ে়াধ্যমে কপ্র়াড়াক্ট এ  ইিপুট/  ়াাঁি়াে়াল ইিপুট এিিং 
প্রড়াক্ট আউটপুট এ  ঞ্জিমিণশি়া কিয়া থ়াম 
2. প্রমেে ল়াইমি  ক ়াি অিংমশ ক ়াি ইন্সটু্রমেন্ট িযিহৃে হমযম  ে়া জ়াি়া 
ে়ায
3. প্রমেে ল়াইমি  ক ়াথ়াও ক ়ামি়া েেেয়া হমল ঞ্জেম্বল কিমখ েহমজই শি়াক্ত  
  ়া ে়ায
4. ক ়াি েন্ত্র প্রমেে ল়াইমি  ক ়াি ইন্সটু্রমেন্ট িি হমল ে়া েহমজই কে ়ােে 
  ়া ে়ায
5. প্রড়াক্ট  ়াঞ্জিে আউটপুট প়াওয়া ি়া কেমল প্রমেে ল়াইি কিমখ প্রমেে ল়াইি 
পঞ্জ িেণ ি    ়া  জিয প্রমেে ঞ্জেম্বল জ়াি়া আিশয 
6. কপ্র়াড়াক্ট এ  গুর্েে ে়াি উন্নে   ়া  জিয প্রমেে ল়াইমি  িে়ােে 
পঞ্জ িেণ ি আিমে হয এমেমত্র প্রমেে ঞ্জেম্বল জ়াি়া ি়া থ়া মল ে়া েম্ভিপ  িয



.
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