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রূপ়ান্ত  গুণ 

কে অিুপ়াি ঞ্জদ্ময ক ়াি  ়াঞ্জশ  ক ়াি এ টি 
েুঞ্জিধ়্াজি  এ ম  পঞ্জ িিত ি   ়া ে়ায, ি়াম ি়াম  
রূপ়ান্ত  গুণ  িমল ।এটি এেি এ টি ট়ােত ে়া  
ে়াহ়ামেয এ  ধ্ মি  এ  ম  গুি  ম  অিয এ  
ধ্ মি  এ   প়াওয়া ে়ায।

1 কেঞ্জন্টঞ্জেট়া =10 ঞ্জেঞ্জলঞ্জেট়া 
1 ঞ্জেট়া =100 কেঞ্জন্টঞ্জেট়া 
1 ঞ্জেট়া =1,000 ঞ্জেঞ্জলঞ্জেট়া 
1 ঞ্জ মল়াঞ্জেট়া =1,000 ঞ্জেট়া 



রূপ়ান্ত গুণ  এ  উমেশয
1. এ ম   ঞ্জিঞ্জভন্ন পদ্ধঞ্জি  ঞ্জভি  েম্পম ত  জ়াি়া ে়ায
2. পৃঞ্জথিী  ঞ্জিঞ্জভন্ন কদ্মশ ঞ্জিঞ্জভন্ন কভৌি ়াঞ্জশ  পঞ্জ ে়াপ 
প্র ়ামশ অঞ্জভন্নি়া আি়া
3. আন্তজত ়াঞ্জি  পদ্ধঞ্জি ি়া SI পদ্ধঞ্জি এ  ে়ামথ প্রচ্ঞ্জলি 
কদ্শীয পদ্ধঞ্জি   েম্প ত  স্থ়াপি 
4. প্রচ্ঞ্জলি ঞ্জিঞ্জভন্ন পদ্ধঞ্জি কি প়া স্প়াঞ্জ   রূপ়ান্ত  েহজ 
  ়া
5. গ়াঞ্জণঞ্জি  ঞ্জহে়াি েহজ   ়া



ভ 
ভ  হমল়া ক ়াি িস্তু  পদ়্ামথত  কে়াট পঞ্জ ে়াণ। অথত়াৎ এ টি 
িস্তু  েমধ্য থ়া ়া কে়াট পদ়্ামথত  পঞ্জ ে়াণম  ভ  িমল। িস্তু  
েমধ্য  িট়া জড় পদ়্াথত আমে ি়া কি়াঝ়ায অথত়াৎ ক ়াি িস্তু  
েমধ্য কে পঞ্জ ে়াণ জড় পদ়্াথত থ়াম  ি়াম ই িস্তুঞ্জি  ভ  
িমল।িস্তুম  কেম ়াি স্থ়ামি ঞ্জিময কগমলও িস্তু ভম   ক ়াি 
পঞ্জ িিত ি হয ি়া।ে়াধ়্া ি িুল়া েমে  ে়াহ়ামেয ভম   পঞ্জ ে়াপ 
  ়া হয।িস্তু  ভ  ে়াধ়্া ণি ইঞ্জিময  ে়াহ়ামেয অিুভি   ়া 
ে়ায।পদ়্ামথত  ঞ্জিিযি়া েূত্রটি আঞ্জিষ্ক়া   ম ি ঞ্জিখয়াি ঞ্জিজ্ঞ়ািী 
লয়াভযঞ্জেময।  ়াে়াযঞ্জি  ঞ্জিঞ্জিয়া গুঞ্জল  ঞ্জিঞ্জভন্ন ঘটি়া প ীক্ষ়া 
এিিং ঞ্জিমেষণ  ম  ঞ্জিঞ্জি ঞ্জেদ্ধ়ান্ত  ম ি পদ়্াথত অঞ্জিিশ্ব  এ  েৃঞ্জি 
ঞ্জ িংি়া ঞ্জিি়াশ কিই।



শঞ্জি  ভ়া ে়ােয
ক ়াি প্রমেে এ কে পঞ্জ ে়াি শঞ্জি ইিপুট ঞ্জহমেমি প্রমিশ  ম  

এিিং আউটপুট ঞ্জহমেমি কে পঞ্জ ে়াণ শঞ্জি কি  হয ি়া  েঠি  
ঞ্জহে়াি   ়া ক  এি়াঞ্জজত  িয়ামলন্স ি়া শঞ্জি  ভ়া ে়ােয িমল ।
খ়াদ্য প্রম ৌশলঞ্জিদ্য়ায শঞ্জি  ভ়া ে়ােয খুিই গুরুত্বপূণত  ়া ণ 
ফ়াইি়াল কপ্র়াড়াক্ট ও ইিপুট  ়াাঁচ়্াে়াল  অিয়ািয উপ়াদ়্াি এ  
েম্পম ত   ে়ামথ ক ়াম্প়াঞ্জি  আয ঞ্জিভত    ম 



খ়াদ্য প্রম ৌশল ঞ্জিদ্য়ায ভ  ও শঞ্জি  ভ়া ে়ােয এ প্রময়াগ:

খ়াদ্য প্রম ৌশল ঞ্জিদ্য়ায ভ  ও শঞ্জি  ভ়া ে়ােয এ  ি়াি়াঞ্জিঞ্জধ্ 
প্রময়াগ কদ্খ়া ে়ায ।ফুড প্রমেঞ্জেিং ইন্ড়াঞ্জি ক ়াি খ়াদ্য প্রস্তুি ়ামল 
প্রথমেই ি়া  শঞ্জি  ভ়া ে়ােয ঞ্জহে়াি  ম  কিয ।এ টি খ়াদ্য 
উৎপ়াদ্ি   মি েঞ্জদ্ অঞ্জধ্  পঞ্জ ে়াণ খ চ্ হময ে়ায ি়াহমল খ়ামদ্য  
ঞ্জিিয েূলয কিঞ্জশ হময ে়ামি।ে়া কভ়াি়া   ়ামে িয   ়া  িে়াধ্য 
হময ে়ামি ।ফমল পণয অঞ্জিঞ্জি কথম  ে়ামি ।অপ ঞ্জদ্ম শঞ্জি  
ভ়া ে়ােয এ  উপ  ঞ্জভঞ্জি  ম  এ ট়া ক ়াম্প়াঞ্জি  ে ল শ্রঞ্জে মদ্  
কিিি অিয়ািয খ চ্ িযয ঞ্জিধ্ত়া ণ   ়া হয । ়াাঁচ়্াে়ামল  িুলি়ায 
প্রড়াক্ট উৎপ়াদ্ি খুিই  ে হমল ক ়াম্প়াঞ্জি  উৎপ়াদ্ি িযয িৃঞ্জদ্ধ প়ামি 
এেমি  জিয শঞ্জি  ভ়া ে়ােয খুিই গুরুত্বপূণত।
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