ন ৌকা চাল ার ন াট ইঞ্জি ও বৈদ্যুঞ্জিক মটর নমরামি
সংক্রান্ত নেঞ্জ ং মুা যয়াল
পঞ্জরচাল ায়: ঞ্জসধযলাই স্ব-ঞ্জ র্ভ র সংস্থা
প্রকল্পের াম: Increasing Awareness of Rights---Project
নেঞ্জ ং মুা যয়াল প্রস্তুিকারক:
ড. নমা: সঞ্জলম উল্লাহ খা ইউসযফজাই
প্রাক্ত ,পঞ্জরচালক. ৈাংলাল্পদ্শ সযগারক্রপ ঞ্জরসাচভ
ই ঞ্জটটটিউট, ঈশ্বরদ্ী. পাৈ া

সূঞ্জচপত্র
নসস
ঞ্জৈষয়সমযহ
িাঞ্জিক এৈং ৈুৈহাঞ্জরক-১ নদ্শীয় ন ৌকার পঞ্জরঞ্জচঞ্জি, ন ৌকায়
ৈুৈহৃি ইঞ্জি সচল রাখার জ ু নে
সমস্ত টয লস ৈুৈহার করা হষ নস সম্পল্পকভ
আল্পলাচ া৷ ন ৌকায় ৈুৈহৃি ঞ্জডল্পজল ও
নপল্পোল ইঞ্জি সম্পল্পকভ আল্পলাচ া৷
িাঞ্জিক এৈং ৈুৈহাঞ্জরক-২ ঞ্জডল্পজল ইঞ্জিল্প র পাটভস সম্পল্পকভ
আল্পলাচ া৷
িাঞ্জিক এৈং ৈুৈহাঞ্জরক-৩ নপল্পোল ইঞ্জিল্প র পাটভস সম্পল্পকভ
আল্পলাচ া৷
িাঞ্জিক এৈং ৈুৈহাঞ্জরক-৪ ইঞ্জিল্প র নগালল্পোগ, কার
এৈং
প্রঞ্জিকার ঞ্জ ল্পয় আল্পলাচ া৷
িাঞ্জিক এৈং ৈুৈহাঞ্জরক-৫ ইঞ্জিল্প র নগালল্পোগ, কার এৈং
প্রঞ্জিকার ঞ্জ ল্পয় আল্পলাচ া৷
িাঞ্জিক এৈং ৈুৈহাঞ্জরক-৬ ইঞ্জিল্প র নগালল্পোগ, কার এৈং
প্রঞ্জিকার ঞ্জ ল্পয় আল্পলাচ া৷
িাঞ্জিক এৈং ৈুৈহাঞ্জরক-৭ ইঞ্জি ওর্ারহঞ্জলং ঞ্জ ল্পয় আল্পলাচ া৷
িাঞ্জিক এৈং ৈুৈহাঞ্জরক-৮ ইঞ্জি ওর্ারহঞ্জলং ঞ্জ ল্পয় আল্পলাচ া৷
িাঞ্জিক এৈং ৈুৈহাঞ্জরক-৯ ইঞ্জিল্প র প্রল্পপলার শুাফট ঞ্জ ল্পয়
আল্পলাচ া৷ Entrepreneurial
development and income and
savings management in engine
servicing and maintenance
১০৷
ঞ্জরস্ক মুাল্প জল্পমন্ট এৈং ঞ্জরস্ক
মুাল্প জল্পমন্ট উত্তর প্রঞ্জক্রয়া ঞ্জ ল্পয়

পৃষ্ঠা

আল্পলাচ া৷ ন ৌকায় ইল্পলকঞ্জেক মটর/
নজ াল্পরটর ৈুৈহার ঞ্জ ল্পয় আল্পলাচ া

িাঞ্জিক এৈং ৈুৈহাঞ্জরক নসস -১
নদ্শীয় ন ৌকার পঞ্জরঞ্জচঞ্জি

• ৈাংলাল্পদ্শ একট দ্ীমািৃ ক নদ্শ ৷ প্রায় ২৫৩ টি দ্ী ৈাংলাল্পদ্শল্পক জাল্পলর মি নৈষ্ট
কল্পর আল্প । এ াড়াও অসংখু হাওর, ৈাওর, ঞ্জৈল এৈং ীমাঞ্চল রল্পয়ল্প । নদ্ল্পশর অল্প ক
জায়গার মা ষ
য ৈুৈসা ৈাঞ্জ জু নেল্পক শুরু কল্পর এক অঞ্চল নেল্পক আল্পরক অঞ্চল্পল েওয়ার
জ ু দ্ী পাঞ্জড় ঞ্জদ্ল্পি হয়৷ নিমঞ্জ একটি জ পদ্ াল্পটাল্পরর গুরুদ্াসপযর৷ এখাল্প মা যল্পষর
চলাল্পফরা , জীৈ

জীঞ্জৈকা , পড়াশু া সম্পয ভ

দ্ী ঞ্জ র্ভ র ৷ এখা কার মা ষ
য সারা

ৈৎসরই ন ৌকা ঞ্জৈঞ্জর্ন্ন কাল্পজ ৈুৈহার কল্পর৷
•

দ্ীমািৃ ক হওয়ার কারল্প অ াঞ্জদ্কাল নেল্পক মা যষ ন ৌকা ৈুৈহার করল্প ৷ প্রেল্পম ৈড়
ন ৌকাগুঞ্জল ঞ্জ ল পালল্পিালা ন ৌকা নেগুল্পলা ৈািাল্পসর অ যকুল্পল চলি এৈং ৈািাল্পসর
প্রঞ্জিকুল্পল ন ৌকা এক অঞ্চল নেল্পক আল্পরক অঞ্চল্পল োিায়াি করি৷ এ কাজ অিুন্ত কঠি
এৈং কষ্ঠকর ঞ্জ ল৷ এ াড়া ন াট ঞ্জডঞ্জি ন ৌকা নরাল্পির অ যকুল্পল অেৈা প্রঞ্জিকুল্পল সৈ
অৈস্থায় ৈাংলাল্পদ্ল্পশর মা যষ ৈুৈহার কল্পর আসল্প ৷ এ াড়া মা ধরার জ ু ৈুপকর্াল্পৈ
ঞ্জৈঞ্জর্ন্ন ধরল্প র ন ৌকা ৈুৈহার কল্পর আসল্প ৷

•

১৯৯০-এর দ্শল্পক হস্তচাঞ্জলি অঞ্জধকাংশ ন ৌকা সুাল্পলা ইঞ্জিল্প রুপান্তঞ্জরি হল্পয়ল্প
ফল্পল ন ৌকার গঞ্জি অল্প ক নৈল্পড় নগল্প এৈং ঞ্জ য়ঞ্জিি র্াল্পৈ চালাল্প া সম্ভৈ হল্পে ৷ এখ
অল্প ক অে সমল্পয় অে খরল্পচ এক অঞ্চল নেল্পক দ্ীর অঞ্চল্পল োিায়াি সহজ হল্পয়ল্প ৷ এই
োঞ্জিক ন ৌকা নদ্শীয় প্রেযঞ্জক্ত প্রল্পয়াল্পগ অগর্ীর পাম্প, সাধারণি নসল্পচর জ ু ৈুৈহৃি হয়
িা দ্বারা পঞ্জরচাঞ্জলি হল্পে ৷

• ইদ্াঞ্জ ং সুাল্পলা ইঞ্জি

( ঞ্জৈঞ্জর্ন্ন হসভ পাওয়াল্পরর) ন ৌকায় ৈুৈহার হল্পে অোৎ ১৫-২০

ৈৎসর পযরল্পৈভই আমরা োঞ্জিক েযল্পগ প্রল্পৈশ কল্পরঞ্জ ৷ ইঞ্জিল্প র সল্পি প্রল্পপলার শুাফট
ৈুৈহার কল্পর ন ৌকা চাল া করা হল্পে৷ এই সুাল্পলা ইঞ্জি গুঞ্জল মযলিঃ নসল্পচর কাল্পজ
ৈুৈহার করা হি৷ অৈসর সমল্পয় ন ৌকায় ৈুৈহার করা হি৷ এখ
সুাল্পলা ইঞ্জি

ন ৌকায় ৈুৈহার করা হল্পে৷ ইঞ্জি গুঞ্জল চী

সারা ৈৎসরই

নদ্ল্পশর বিরী এৈং দ্াল্পমও

সাশ্রয়ী৷ এ াড়া ইঞ্জি গুঞ্জলর েিাংশগুঞ্জল সহজপ্রাপু এৈং আমাল্পদ্র নদ্ল্পশও বিরী হয়৷
• ৈিভ মাল্প ঞ্জসধযলাই স্বঞ্জ র্ভ র সংস্থা াল্পটাল্পর ন ৌকা স্কয ল দ্ীঞ্জৈল্পধৌি এৈং ঞ্জ মাঞ্চল এলাকায়
( াল্পটার, ঞ্জসরাজগি এৈং পাৈ া) পঞ্জরচাল া করল্প

৷ ন ৌকায় সযঞ্জৈধাৈঞ্জঞ্চি ঞ্জশশুরা

পড়াশু া াড়াও , কঞ্জম্পউটার প্রঞ্জশক্ষ , ইন্টারল্প ট প্রঞ্জশক্ষ ও ৈুৈহার, চাষীল্পদ্র ঞ্জর্ঞ্জডও
ক ফাল্পরল্পের মাধুল্পম শল্পসুর নপাকামাকর এৈং নরাগৈালাই ৈুৈস্থাপ ায় জ্ঞা দ্া করা

হয় ৷ উল্পল্লখু নসালার ঞ্জসল্পষ্টল্পমর মাধুল্পম কমঞ্জপউটার এৈং পযল্পরা প্রঞ্জশক্ষল্প র কােভক্রম
পঞ্জরচাল া করা হয় ৷
• ৈাংলাল্পদ্ল্পশর ন ৌকার পঞ্জরঞ্জচঞ্জি ঞ্জ ল্পে নদ্ওয়া হল:
•

১৷ ঞ্জডঞ্জি ন ৌকা/ নৈৌঠা চাঞ্জলি ন ৌকা

• ২৷ পালল্পিালা ন ৌকা
• ৩৷ দ্াাঁড়টা া ন ৌকা
• ৪৷ মালৈাঞ্জহি ন ৌকা

ৈাংলাল্পদ্ল্পশ ৈহুল প্রচঞ্জলি ঞ্জৈঞ্জর্ন্ন ধরল্প র ন ৌকার ঞ্জৈ

ঞ্জডঞ্জি ন ৌকা

ন াট পালল্পিালা ন ৌকা

ৈড় পালল্পিালা ন ৌকা

ৈড় দ্াাঁড় টা া ন ৌকা

ৈড় েিচাঞ্জলি ন ৌকা

েিচাঞ্জলি োত্রীৈহল্প র ন ৌকা

েিচাঞ্জলি ন ৌকা স্কযল

েিচাঞ্জলি ন ৌকা স্কযল

িাঞ্জিক এৈং ৈুৈহাঞ্জরক নসস -১
ন ৌকায় ৈুৈহৃি ইঞ্জি সচল রাখার জ ু নে সমস্ত টয লস
ৈুৈহার করা হষ নস সম্পল্পকভ আল্পলাচ া৷
ন ৌকায় ইঞ্জি রক্ষ াল্পৈক্ষল্প র জ ু নে সমস্ত টয লস করা হয় িার িাঞ্জলকা ঞ্জ ল্পে নদ্ওয়া
হলঃ
ইঞ্জিল্প র কাল্পজর জ ু ৩ রকল্পমর টয লস ৈুৈহার করা হয়:
১৷ হুান্ডস টয লস 2৷ নমজাঞ্জরং টয লস ৩৷ পাওয়ার টয লস
হুান্ডস টয লস:
১৷ অুাডজাষ্টৈল স্লাইড নরি ২৷ স্কয ড্রাইর্ার ৩৷ হািয ঞ্জড়
৪৷ প্লায়ার: (ক) সাইড কাটিং প্লায়ার
(খ) ই সযল্পলল্পটড প্লায়ার

(গ) লং ন াজ
(ঘ) নৈন্ট ন াজ প্লায়ার
৫৷ ডৈল এল্পন্ডড ওল্পপ এন্ড নরঞ্চ ৬৷ ডৈল এল্পন্ডড ঞ্জরং নরঞ্চ ৭৷ কঞ্জিল্প শ নরঞ্চ ৈক্স
এৈং ওল্পপ এন্ড ৮৷ সল্পকট নরঞ্চ ৯৷ টকভ নরঞ্চ ১০৷ অুাল্পল নরঞ্চ ১১৷ পাইপ নরঞ্চ
১২৷ প্লাগ নরঞ্চ ১৩৷ হুইল নরঞ্চ ১৪৷ পাঞ্চ ১৫৷ ঞ্জচল্পজল ১৬৷ ফাইল ১৭৷ পযলার

ঞ্জমজাঞ্জরং টয লস
১৷ ঞ্জফলার নগজ ২৷ আউট সাইড কুাঞ্জলপার ৩৷ মাইল্পক্রা ঞ্জমটার ৪৷ ই সাইড নকঞ্জলপার
পাওয়ার টয লস
১৷ নৈাঞ্জরং নমঞ্জশ ২৷ নহাঞ্জ ং নমঞ্জশ ৩৷ ঞ্জড্রঞ্জলং নমঞ্জশ ৪৷ হাইল্পড্রাঞ্জমটার ৫৷ নর্াল্ট
ঞ্জমটার
৬৷ অুামঞ্জমটার ৭৷ হাইল্পড্রাঞ্জলক জুাক ৮৷ ইল্পলকঞ্জেক হুান্ড ঞ্জড্রল ৯৷ নৈঞ্চ র্াইস
১০৷ হুাকসও ১১৷ নলদ্ নমঞ্জশ ১২৷ গ্রাইঞ্জন্ডং নটা ১৩৷ ইল্পলকঞ্জেক নসাল্ডাঞ্জরং আয়র
১৪৷ গ্রীজ গা

ঞ্জৈঞ্জর্ন্ন ধরল্প র ফাইল

ঞ্জৈঞ্জর্ন্ন ধরল্প র হুাকস

পাইপ কাটার

ঞ্জড্রল নমঞ্জশ

িাঞ্জিক এৈং ৈুৈহাঞ্জরক নসস -১
ন ৌকায় ৈুৈহৃি ঞ্জডল্পজল ও নপল্পোল ইঞ্জি সম্পল্পকভ আল্পলাচ া
ন ৌকায় সাধার িঃ দ্যই প্রকাল্পরর ইঞ্জি ৈুৈহার করা হয়ঃ
(১) ঞ্জডল্পজল ইঞ্জি
(২) নপল্পোল ইঞ্জি
ন ৌকায় ঞ্জডল্পজল ইঞ্জি এর ৈুৈহার সৈচাইল্পি নৈশী
ঞ্জডল্পজল ইঞ্জি কাল্পক ৈল্পল?
কমল্পপ্রসার নপ্রসার নৈশী, ৈাইল্পরর ৈািাস ঞ্জসঞ্জলন্ডাল্পরর ঞ্জডির কমল্পপ্রশ কল্পর ৈািাসল্পক
অিুঞ্জধক উত্তপ্ত কল্পর৷ ই ল্পজক্টর হল্পি ফয ল্পয়ল অল্পয়লল্পক সযক্ষ সযক্ষ আকাল্পর নে কল্পর উত্তপ্ত

হাওয়ার দ্বারা ফয ল্পয়ল অল্পয়লল্পক জ্বাঞ্জলল্পয় পাওয়ার ৈা শঞ্জক্ত উৎপন্ন কল্পর িাল্পক ঞ্জডল্পজল
ইঞ্জি ৈল্পল৷
নপল্পোল ইঞ্জি

কাল্পক ৈল্পল?

কমল্পপ্রসার নপ্রসার কম, কারল্পৈাল্পরটর হল্পি নপল্পোল এৈং ৈািাল্পসর ঞ্জমকচার ঞ্জসঞ্জলন্ডাল্পরর
ঞ্জডির কমল্পপ্রশ কল্পর ইল্পলকঞ্জেক স্পাকভ দ্বারা ঞ্জমকচারল্পক জ্বাঞ্জলল্পয় পাওয়ার ৈা শঞ্জক্ত
উৎপন্ন কল্পর িাল্পক নপল্পোল ইঞ্জি

ৈল্পল৷

নরাক কাল্পক ৈল্পল?
ঞ্জপষ্ট টিঞ্জডঞ্জস হল্পি ঞ্জৈঞ্জডঞ্জস অেৈা ঞ্জৈঞ্জডঞ্জস হল্পি টিঞ্জডঞ্জস আল্পস ৈা োয় িাল্পক নরাক ৈল্পল৷
প্রঞ্জি নরাক
১৮০ ঞ্জডগ্রী অোৎ অধভ পাক ৷
সাইল্পকল কাল্পক ৈল্পল ?
ক্রাঙ্ক শুাফট ঘযল্পর ঞ্জসঞ্জলন্ডাল্পরর ঞ্জর্ির পরপর নে কাজ কল্পর িাল্পক সাইল্পকল ৈল্পল ৷
নফার নরাক ইঞ্জি কাল্পক ৈল্পল?
ক্রাঙ্ক শুাফল্পটর এক ঘয ভন ৭২০ ঞ্জডগ্রীর মল্পধু ঞ্জপষ্ট দ্যইৈার উপল্পর ও দ্যইৈার ীল্পচ এল্পস
সম্পয ভ কাজ সমাধা কল্পর িাল্পক নফার নরাক ইঞ্জি ৈল্পল ৷

টয নরাক ইঞ্জি কাল্পক ৈল্পল?
ক্রাঙ্ক শুাফল্পটর এক ঘয ভন ৩৬০ ঞ্জডগ্রীর মল্পধু ঞ্জপষ্ট একৈার উপল্পর ও একৈার
এল্পস সম্পয ভ কাজ সমাধা কল্পর িাল্পক টয নরাক ইঞ্জি ৈল্পল ৷
টয নরাক ঞ্জডল্পজল ইঞ্জিল্প র কমভপদ্বঞ্জি:
কমল্পপ্রশ নরাক:

ীল্পচ

ক্রাঙ্ক শুাফল্পটর দ্বারা ঞ্জপষ্ট ঞ্জৈঞ্জডঞ্জস পার হল্পয় টিঞ্জডঞ্জস এর ঞ্জদ্ল্পক োৈার সময় ঞ্জপষ্ট
ই ল্পলট এৈং এগজষ্ট নপাটভ ৈন্ধ কল্পর ৈািাসল্পক কমল্পপ্রশ কল্পর ৷
(২) ই ল্পজকশ ইগঞ্জ শ : ই ল্পজক্টর হল্পি ফয ল্পয়ল অল্পয়ল নে হল্পয় কমল্পপ্রসড ৈািাল্পসর
নটম্পাল্পরচাল্পরর ফয ল্পয়ল অল্পয়লল্পক জ্বালায় ৷
(৩) পাওয়ার ৈা এক্সপা স নরাক: ঞ্জসঞ্জলন্ডাল্পরর ঞ্জর্ির ঞ্জপষ্টল্প র উপর শঞ্জক্ত নপল্পয় ৈা
িাপশঞ্জক্তর সাহাল্পেু কাল্প কটিং রল্পডর দ্বারা ক্রাঙ্কশুাফট টিঞ্জডঞ্জস হল্পি ঞ্জৈঞ্জডঞ্জসর ঞ্জদ্ল্পক
োওয়ার সময় এগজষ্ট নপাটভ খযল্পল গুাস নৈর হয় ৷
(৪) ই ল্পলট নপাটভ নখালার সল্পি সল্পি এয়ার স্কুাল্পৈ জ পাল্পম্পর নপ্রসাল্পর ই ল্পলট নমঞ্জ ল্পফাল্ড
হল্পি এয়ার ই ল্পলট নপাটভ হল্পয় ঞ্জসঞ্জলন্ডাল্পরর ঞ্জর্ির নেল্পক ৈাকী এগজষ্ট গুাসল্পক নঠল্পল নৈর
কল্পর নদ্য় ৷
নফার নরাক ঞ্জডল্পজল ইঞ্জিল্প র কমভপদ্বঞ্জি:

ঞ্জৈ: ঞ্জডল্পজল ইঞ্জি

(১) সাকস নরাক: ই ল্পলট র্াল্ব নখালা, ঞ্জপষ্ট

ই ল্পলট র্াল্পল্বর রাস্তা ঞ্জদ্ল্পয় ৈাইল্পরর হাওয়া

ঞ্জসঞ্জলন্ডাল্পরর ঞ্জর্ির ন য় ৷
(২) কমল্পপ্রশ নরাক: ই ল্পলট এৈং এগজষ্ট র্াল্ব ৈন্ধ, ক্রাঙ্কশুাফল্পটর দ্বারা ঞ্জপষ্ট ঞ্জৈঞ্জডঞ্জস
পার হল্পয় কল্পেস কল্পর টিঞ্জডঞ্জস এর ঞ্জদ্ল্পক োয় ৷

(৩) ফয ল্পয়ল অল্পয়ল ই ল্পজকশ এৈং ইগঞ্জ শ : ই ল্পজক্টর হল্পি ফয ল্পয়ল অল্পয়ল নে কল্পর,
কল্পেস হাওয়ার নটম্পাল্পরচাল্পর জ্বালাল্পি সাহােু কল্পর ৷
(৪) পাওয়ার ৈা এক্সপা স নরাক: ঞ্জসঞ্জলন্ডাল্পরর ঞ্জর্ির ঞ্জপষ্টল্প র উপর পাওয়ার পাওয়া
ৈা িাপশঞ্জক্তর সাহাল্পেু কাল্প কটিং রল্পডর দ্বারা ক্রাঙ্কশুাফট টিঞ্জডঞ্জস হল্পি ঞ্জৈঞ্জডঞ্জস ঞ্জদ্ল্পক
োয় ৷
(৫) পাওয়ার নরাক নশষ, এগজষ্ট নরাক আরম্ভ: এগজষ্ট র্াল্ব দ্বারা এগজষ্ট গুাস নৈর হল্পয়
োয় ৷
(৬) এগজষ্ট নরাক: ক্রাঙ্কশুাফল্পটর দ্বারা ঞ্জপষ্ট ঞ্জৈঞ্জডঞ্জস পার হল্পয় টিঞ্জডঞ্জস এর ঞ্জদ্ল্পক োয়
৷ এগজষ্ট নরাল্পক এগজষ্ট গুাস নৈর কল্পর নদ্য় ৷
ন ৌকায় ঞ্জডল্পজল অেৈা নপল্পোল ইঞ্জি সযষ্ঠর্াল্পৈ চাল ার জ ু ঞ্জ েঞ্জলঞ্জখি পদ্ধঞ্জিগুঞ্জল
অ যসর করা হয়:
১৷ লযঞ্জিল্পকটিং পদ্ধঞ্জি ২৷ কুঞ্জলং পদ্ধঞ্জি ৩৷ ইগঞ্জ শ পদ্ধঞ্জি ৪৷ ষ্টাটিং পদ্ধঞ্জি ৫৷ ফয ল্পয়ল
পদ্ধঞ্জি ৬৷ লাইটিং পদ্ধঞ্জি

িাঞ্জিক এৈং ৈুৈহাঞ্জরক নসস -২
ঞ্জডল্পজল ইঞ্জিল্প র পাটভস সমযহ
১৷ ঞ্জসঞ্জলন্ডার ২৷ ঞ্জপষ্ট ৩৷ ঞ্জসঞ্জলন্ডার ব্লক ৪৷ ক্রাঙ্কশুাফট ৫৷ ক্রাঙ্কওল্পয়র্ ৬৷ ক্রাঙ্কঞ্জপ
এৈং ঞ্জৈগএন্ড ঞ্জৈয়াঞ্জরং ৭৷ ঞ্জসঞ্জলন্ডার নহড ৮৷ পযশ রড ৯৷ ই ল্পলট র্াল্ব ১০৷ একজষ্ট
র্াল্ব

১১। কিাশ নচিার ১২৷ রকার আমভ ১৩৷ ই ল্পজক্টর ১৪৷ কাল্প কটিং রড ১৫৷

নরালার এৈং ঞ্জপষ্ট ১৬৷ কুাম ১৭৷ র্াল্ব ঞ্জেং ১৮৷ ঞ্জপষ্ট ঞ্জপ ১৯৷ নৈড নপ্লট

ইঞ্জিল্প র প্রধা প্রধা পাটভসমযল্পহর ৈ ভ া:
১৷ ক্রাঙ্কশাফ্ট
ক্রাঙ্কশাফ্ট

একটি শক্ত alloyed নলাহা ৈা ইস্পাি ধািয দ্বারা ঢালাই করা হয় ৷ ইহাল্পক ইঞ্জিল্প র

হৃদ্ঞ্জপন্ড ৈলা হয়৷ ইহা ঞ্জসলান্ডার ব্লল্পগর নক্রঙ্কল্পকঞ্জসং মল্পধু অৈস্থা কল্পর এৈং কল্পয়কটি নমই
ঞ্জৈয়াঞ্জরং দ্বারা জার ালল্পক নকঞ্জসং এর সাল্পে রাখা হয় এৈং

ক্রাঙ্কশাল্পফ্টর ক্রাঙ্কপিনগুপি

কাননকট িং রনের পিগএন্ড পিয়াপরিং এর সানে সিংযুক্ত োনক৷ ক্রাঙ্কশাল্পফ্টর

ঞ্জপ ল্প ফ্লাইহুইল সংেযক্ত

োল্পক৷ সম্মযখর্াল্পগ ঞ্জণয়ার োল্পক ো দ্বারা কুামশুাফট পঞ্জরচাঞ্জলি হল্পয় োল্পক৷

ক্রাংকশুাফট

২৷ কুামশুাফট: কুামশুাফট ক্রাঙ্কশাল্পফ্টর অধভক নঘাল্পর৷ ক্রাঙ্কশাফ্ট দ্যইৈার ঘযরল্পল
কুামশুাফট একৈার নঘাল্পর৷ এর ঞ্জৈঞ্জর্ন্ন নকাল্প কিকগুঞ্জল লঞ্জি (lobe) োল্পক৷ এই লঞ্জিগুঞ্জল
র্াল্বগুঞ্জল খযলল্পি এৈং ৈন্ধ করল্পি সাহােু কল্পর৷ কুামশুাফট প্রধা িঃ চারটি কাজ কল্পর, (ক)
র্ালৈগুঞ্জল খযলা এৈং ৈন্ধ করা, ,(খ) এঞ্জস পাম্প চাল া করা, (গ) লযৈ অল্পয়ল পাম্প চাল া
করা(ঘ) ঞ্জডঞ্জষ্টঞ্জৈউটার শুাফট চাল া করা ৷

কুামশুাফট

৩৷ র্াল্ব:
র্াল্ব দ্যই প্রকার-ই ল্পটক এৈং এগজষ্ট র্াল্ব৷ ই ল্পটক এৈং এগজষ্ট নপাটভগুঞ্জল নখালা এৈং ৈন্ধ করাই র্াল্পল্বর কাজ৷
র্াল্ব উঠা ামার জ ু র্াল্ব ঞ্জেং, রকার আমভ , পযশ রড এৈং র্াল্ব ঞ্জলফটার ৈুৈহার করা হয়৷

ইঞ্জি র্াল্ব

ঞ্জপষ্ট এৈং ঞ্জপষ্ট ঞ্জরং: প্রঞ্জিটি ঞ্জসঞ্জলন্ডাল্পর একটি কল্পর ঞ্জপষ্ট োল্পক৷ এটা নদ্খল্পি অল্প কটা
ফাপা নকৌটার মি৷ ঞ্জপষ্টল্প দ্যই ধরল্প র ঞ্জরং োল্পক, (ক) এয়ার কল্পেশ ঞ্জরং, (খ) অল্পয়ল কল্পন্টাল
ঞ্জরং৷ অল্পয়ল ঞ্জরং এর কাজ হল্পে ঞ্জপষ্টল্প র ঞ্জসঞ্জলন্ডাল্পরর মল্পধু র্ালর্াল্পৈ উঠা ামার সাল্পেভ ঞ্জপষ্ট
বিলাক্ত কল্পর রাখা৷ কল্পেশ ঞ্জরং কাজ হল্পে কল্পেশ ন্োল্পক ৈািাস োল্পি ঞ্জসঞ্জলন্ডার নেল্পক
নৈর হল্পি া পাল্পর িার ৈুৈস্থা করা৷এই ঞ্জরংগুঞ্জলল্পি নকা কাটা ৈা ফাক োল্পক া৷

ঞ্জপষ্ট এৈং কাল্প কটিং রড

কাল্প কটিং রড: কাল্প

কটিং রড একটি ঞ্জৈল্পশষ ধরল্প র রড৷ এর দ্যইটি প্রাল্পন্ত দ্যহটি

ঞ্জৈয়াঞ্জরং আল্প , নেম - ঞ্জৈগ এন্ড ঞ্জৈয়াঞ্জরং এৈং ষ্মল এন্ড ঞ্জৈয়াঞ্জরং৷ ৈড় প্রান্ত ঞ্জৈয়াঞ্জরং এর
সাহাল্পেু এই রড ক্রাঙ্কঞ্জপ এর সাল্পে েযক্ত৷ ষ্মল এন্ড ঞ্জৈয়াঞ্জরং ঞ্জপষ্ট ঞ্জপ র
ৃ সাহাল্পেু
কাল্প কটিং রল্পডর অ ু প্রান্তল্পক ঞ্জপষ্টল্প র সল্পি সংেযক্ত রাল্পখ৷ এই রল্পডর সাহাল্পেুই ঞ্জপষ্ট
ঞ্জসঞ্জলন্ডাল্পরর মল্পধু উপল্পর ীল্পচ উঠা ামা কল্পর ঞ্জকন্তু ক্রাঙ্কশুাফট চক্রাকাল্পর নঘাল্পর৷

কাল্প কটিং রড

৪৷ ঞ্জসঞ্জলন্ডার নহড

ঞ্জসঞ্জলন্ডার নহড

ঞ্জসঞ্জলন্ডার নহড ঞ্জসঞ্জলন্ডার ব্লল্পকর উপর অৈস্থা কল্পর৷ ফল্পল ঞ্জসঞ্জলন্ডারণযঞ্জল এর দ্বারা আৈৃি
োল্পক৷ ইহা ঞ্জসঞ্জলন্ডার ব্লল্পকর সাল্পে টাড (stud) দ্বারা সংেযক্ত োল্পক৷ ঞ্জসঞ্জলন্ডার নহড ও
ঞ্জসঞ্জলন্ডার ব্লল্পকর মল্পধু নহড গুাসল্পকট ৈুৈহার করা হয়৷

ইহা সাধার িঃ কাটট

আয়র , নলৌহ সংকর ধািয , এলযঞ্জমঞ্জ য়াম সঙ্কর ধািয দ্বারা বিরী হয়৷

৫৷ ঞ্জসঞ্জলন্ডার ব্লক:
ঞ্জসঞ্জলন্ডার ব্লক এৈং ক্রান্কল্পকসল্পক ইঞ্জিল্প র নমরুদ্ন্ড ৈল্পল৷ নকাল্প া নকাল্প া ইঞ্জিল্প এই দ্যইটি অংশ
এক সল্পি ঢালাই করা োল্পক৷ আৈার পৃেক পৃেকও োল্পক৷ ব্লল্পকর মল্পধু ঞ্জসঞ্জলন্ডারগুঞ্জল এৈং পাঞ্জ র

জুাল্পকটসমযহ অৈস্থা কল্পর৷ ইহা সাধার িঃ কাটট আয়র , নলৌহ সংকর ধািয , এলযঞ্জমঞ্জ য়াম
সঙ্কর ধািয দ্বারা ঢালাই করা৷ অঞ্জধকাংশ ইঞ্জিল্প র ঞ্জসঞ্জলন্ডারগুঞ্জল কাষ্ট আয়র ঞ্জদ্ল্পয় বিরী করা
হয়৷

ঞ্জসঞ্জলন্ডার ব্লক

৬৷ ফ্লাইহুইল:
এই হুইল একটি র্ারী নগালাকার চাকার মি৷ ইহা ইঞ্জিল্প র পশ্চাৎর্াল্পগ ক্রাঙ্কশুাফল্পটর সল্পি
সংেযক্ত োল্পক৷ ইহার চিয ঞ্জদ্ভল্পক একটি ঞ্জরং ঞ্জগয়ার লাগাল্প া োল্পক৷ ফ্লাইহুইল শঞ্জক্তর সমিা রাল্পখ৷

নে ইঞ্জিল্প ঞ্জসঞ্জলন্ডাল্পরর সংখুা কম নসই ইঞ্জিল্প র ফ্লাইহুইল ৈড় হয় ৷ নে সৈ ইঞ্জিল্প র
সংখুা নৈশী নসই সৈ ইঞ্জিল্প র ফ্লাইহুইল ন াট হয়৷ ইহা সাধার ি: নলৌহ ঞ্জ ঞ্জমভি হয়৷
৭৷ অল্পয়ল পুা :

ইহা অল্পয়ল সাম্প াল্পমও পঞ্জরঞ্জচি৷ এটি একটি পাত্র ঞ্জৈল্পশষ৷ এটি ইঞ্জিল্প র লযঞ্জিল্পকটিং
অল্পয়ল ধার কল্পর৷ ক্রাঙ্কল্পকল্পসর ীল্পচ এর অৈস্থা ৷ ইহা স্কয অেৈা নৈাল্ট এর সাহাল্পেু
ক্রাঙ্কল্পকল্পসর সাল্পে েযক্ত োল্পক ৷ লযঞ্জিল্পকটিং পদ্ধঞ্জির পাম্প, াকঞ্জ ইিুাঞ্জদ্ অল্পয়ল পুাল্প র
মল্পধু ঞ্জৈরাজ কল্পর৷
৮৷ নমঞ্জ ল্পফাল্ড: ইঞ্জিল্প দ্যই ধরল্প র নমঞ্জ ল্পফাল্ড ৈুৈহার করা হয়৷ নেম (ক) ই ল্পটক
নমঞ্জ ল্পফাল্ড (খ) এগজষ্ঠ নমঞ্জ ল্পফাল্ড
ই ল্পটক নমঞ্জ ল্পফাল্ড: ইহা ফাপা আকাৈাকা নমাটা টিউৈ আকৃ ঞ্জি ঞ্জৈশষ্ট ৷ ইহা কাষ্ট আয়র
দ্বারা ঢালাই কল্পর বিরী করা হয়৷ প্রঞ্জিটি ঞ্জসঞ্জলন্ডাল্পরর সাল্পে ই ল্পলট নমঞ্জ ল্পফাল্ডর সংল্পোগ
োল্পক৷ ঞ্জডল্পজল ইঞ্জি হল্পল শুধযমাত্র ৈািাস ই ল্পটক নমঞ্জ ল্পফাল্পল্ডর মাধুল্পম ঞ্জসঞ্জলন্ডাল্পর প্রল্পৈশ
কল্পর৷ এর সাল্পে এয়ার ঞ্জি ার সংেযক্ত োল্পক৷
এগজষ্ঠ মেনিফ োল্ড:
ইহাও অল্প কটা ই ল্পটক নমঞ্জ ল্পফাল্পল্ডর মি৷ ইহা দ্বারা ইঞ্জিল্প র নপাড়া গুাস নৈর হয়৷ এই
নমঞ্জ ল্পফাল্পল্ডর সাল্পে সাইল্পলোর ৈক্স এৈং নটইল পাইপ েযক্ত োল্পক৷ প্রঞ্জিটি ঞ্জসঞ্জলন্ডাল্পরর
সাল্পে উক্ত নমঞ্জ ল্পফাল্ডর সংল্পোগ োল্পক৷ এগজষ্ঠ এৈং ই ল্পটক নমঞ্জ ল্পফাল্ড একই সাল্পে
অৈস্থা কল্পর৷ উপল্পর োল্পক ই ল্পটক নমঞ্জ ল্পফাল্ড এৈং ীল্পচ োল্পক এগজষ্ঠ নমঞ্জ ল্পফাল্ড৷
৯৷ ক্রোঙ্কফেস: এটি ঞ্জসঞ্জলন্ডার ব্লল্পগর সাল্পে কাঞ্জটটং করা োল্পক অেৈা নৈাল্ট দ্বারা
আটকাল্প া োল্পক৷ ঞ্জসঞ্জলন্ডার ব্লল্পগর ীল্পচর অংশল্পক ক্রাঙ্কল্পকস ৈল্পল৷ ক্রাঙ্কল্পকল্পসর ফাকা
অংল্পশ ক্রাঙ্কশুাফট নঘাল্পর৷

১০৷ ঞ্জপষ্ট ঞ্জপ : এই ঞ্জপল্প র অ ু াম আল্প , নেম : গাজ ঞ্জপ , ঞ্জরটট ঞ্জপ ৷ ফাপা
নগালাকার এৈং লিায় ২”-৩.৫” পেভন্ত হয়৷ নক্ষত্রঞ্জৈল্পশল্পষ ন াট মড় হল্পি পাল্পর৷ কাল্প কটিং
রল্পডর স্মল এন্ড ঞ্জৈয়াঞ্জরং এই ঞ্জপ দ্বারা ঞ্জপষ্টল্প র সাল্পে সংেযক্ত োল্পক৷
কাল্প কটিং রড ঞ্জৈয়াঞ্জরং: রল্পডর দ্যই প্রাল্পন্ত দ্যই ধরল্প র ঞ্জৈয়াঞ্জরং ৈুৈহৃি হয়৷ নে অংশ
ঞ্জপষ্টল্প র সাল্পে োল্পক নসখাল্প ৈযশ টাইপ ঞ্জৈয়াঞ্জরং ৈুৈহার করা হয়৷ কাল্প কটিং রল্পডর

অপর অংশ ঞ্জৈগ এন্ড ঞ্জৈয়াঞ্জরং-দ্যই অংল্পশ ঞ্জৈর্ক্ত৷ এক অংশ কাল্প কটিং রল্পডর সাল্পে
োল্পক৷ অপর অধুাংশ কুাপ াল্পম পঞ্জরঞ্জচি৷
১১৷ টোইনেিং নগয়োরসেুহ :
টাইঞ্জমং ৈলল্পি নৈাঝায় ক্রাঙ্কশুাফট এৈং কুামশুাফল্পটর ঘয ভয়ল্প র অ প
য ািল্পক৷
ক্রাঙ্কশুাফট দ্যইৈার ঘযরল্পল কুামশুাফট একৈার ঘযরল্পৈ এটাই ঞ্জ য়ম৷ ক্রাঙ্কশুাফট
নোল্পকল্পট েঞ্জদ্ ১৯ টি দ্াাঁি োল্পক িল্পৈ কুামশুাফট নোল্পকল্পট ৩৮টি দ্াাঁি োকল্পৈ৷ িাহল্পল
ক্রাঙ্কশুাফট দ্যইৈার ঘযরল্পল কুামশুাফট একৈার ঘযরল্পৈ৷

টোইনেিং নগয়োরসেুহ

১২৷ গযোসফেট:
ইঞ্জিল্প র ঞ্জক য ঞ্জক য প্রল্পয়াজ ীয় অংশ একটির সল্পি অ ুটি সংেযক্ত করৈার সময় দ্যইটি
অংল্পশর মল্পধু ো ৈুৈহার হয় িাল্পক গুাসল্পকট ৈল্পল৷ ইহা পুাঞ্জকং নপপার, ককভ শীট ইিুাঞ্জদ্
ঞ্জদ্ল্পয় বিরী হয়৷ নকা নকা গুাসল্পকল্পটর উপঞ্জরর্াল্পগ খযৈ পািলা কল্পর ধািয র আৈর
নদ্ওয়া হয়৷ নেম ইঞ্জি নহড গুাসল্পকল্পট োল্পক৷ গুাসল্পকট ৈুৈহাল্পর দ্যই অংল্পশর
সংেযঞ্জক্তকর মজৈযি হয়,ঞ্জ দ্র ৈন্ধ হয় এৈং ক্ষয় কম হয়।

ইঞ্জি গুাসল্পকট

ঞ্জডল্পজল ইঞ্জিল্প র পাটভস সমযহ

িাঞ্জিক এৈং ৈুৈহাঞ্জরক নসস -৩
নপল্পোল ইঞ্জি এৈং উহার েিাংশ সমযহ:

নপল্পোল ইঞ্জি একটি ইন্টার াল কিারশ ইঞ্জি , হাইল্পগ্রড ফয ল্পয়ল (নপল্পোল/অকল্পট ) এৈং
ৈািাল্পসর ঞ্জমকচার হল্পয় ইল্পলকঞ্জেক স্পাকভ ইগঞ্জ শ দ্বারা চঞ্জলল্পি সক্ষম ৷ ইহা টয নরাক
সাইল্পকল এৈং নফার নরাক সাইল্পকল দ্যই রকল্পমর হয় ৷

নপল্পোল ইঞ্জি চালাইল্পি হইল্পল ঞ্জক ঞ্জক প্রল্পয়াজ
১৷ ফয ল্পয়ল অল্পয়ল (নপল্পোল/অকল্পট ) ঞ্জমকচার নেশ এয়ার ৈা ৈািাস

}

২৷ ইল্পলকঞ্জেক স্পাকভ ( কল্পয়ল ইগঞ্জ শ ৈা মুাগল্প ল্পটা ইগঞ্জ শ
৩৷ ওয়াটার (পাঞ্জ )
৪৷ লযঞ্জিল্পকটিং অল্পয়ল ৈা মঞ্জৈল অল্পয়ল
(১) এৈং (২) ািার --- ঞ্জমকচার ঞ্জসঞ্জলন্ডাল্পরর মল্পধু কল্পেশ কল্পর৷
(৩) ািার ঞ্জমকচারল্পক জ্বালাল্প ার জ ু ইল্পলকঞ্জেক স্পাকভ প্রল্পয়াজ
(৪) ািার ইঞ্জি ল্পক ঠান্ডা রাখার কাল্পজ ৈুৈহৃি হয় ৷
(৫) ািার ঘয ভায়মা পাটভল্পসর ক্ষয় এৈং ক্ষঞ্জি ঞ্জ ৈার করল্পি এৈং মযঞ্জর্ং পাটভল্পক লযৈ
অল্পয়ল ঞ্জপঞ্জেল নরল্পখ সহজর্াল্পৈ ঘযরাল্পি সাহােু কল্পর ৷

নপল্পোল ইঞ্জিল্প র পাটভস সমযহ:
১৷ ঞ্জসঞ্জলন্ডার ২৷ ঞ্জপষ্ট ৩৷ ঞ্জসঞ্জলন্ডার ব্লক ৪৷ ক্রাঙ্কশুাফট ৫৷ ক্রাঙ্কওল্পয়র্ ৬৷ ক্রাঙ্কঞ্জপ
এৈং ঞ্জৈগএন্ড ঞ্জৈয়াঞ্জরং ৭৷ ঞ্জসঞ্জলন্ডার নহড ৮৷ পযশ রড ৯৷ ই ল্পলট র্াল্ব ১০৷ একজষ্ট
র্াল্ব

১১। কিাশ নচিার ১২৷ রকার আমভ ১৩৷ কারৈযল্পরটর ১৪৷ কাল্প কটিং রড

১৫৷ নরালার এৈং ঞ্জপষ্ট ১৬৷ কুাম ১৭৷ র্াল্ব ঞ্জেং ১৮৷ ঞ্জপষ্ট ঞ্জপ ১৯৷ নৈড নপ্লট

নফার নরাক নপল্পোল ইঞ্জিল্প র কােভপ্র ালী
১৷ সাকস নরাক: এই নরাল্পকর সময় ই ল্পলট র্াল্ব নখালা োল্পক এৈং এগজটট র্াল্ব ৈন্ধ োল্পক,
ফল্পল ই ল্পলট দ্বারা ৈািাস এৈং নপল্পোল ঞ্জমঞ্জশ্রি হল্পয় ঞ্জসঞ্জলন্ডাল্পর প্রল্পৈশ কল্পর৷ ইহাই সাকস নরাক

২৷ কমল্পপ্রশ নরাক: এই নরাল্পকর সময় ঞ্জপষ্ট ঞ্জৈঞ্জডঞ্জস নেল্পক টিঞ্জডঞ্জস উঠল্পি োল্পক এৈং এগজটট
ও ই ল্পলট র্াল্বদ্বয় ৈন্ধ োল্পক ৷ ফল্পল ৈািাস এৈং নপল্পোল ঞ্জমশ্র সন্কুঞ্জচি হল্পি োল্পক ৷ এর ফল্পল
চাপ এৈং িাপমাত্রা ৈাড়ল্পি োল্পক (৬৬-২১০ ঞ্জপএসআই) ৷ এল্পক কমল্পপ্রশ নরাক ৈল্পল ৷
৩৷ পাওয়ার নরাক: কমল্পপ্রশ নরাল্পকর নশল্পষ ঞ্জসঞ্জলন্ডাল্পরর ঞ্জর্ির হাইল্পর্াল্পল্টজ বৈদ্যঞ্জিক স্ফয ঞ্জলি
হয় ৷ ফল্পল ৈািাস এৈং নপল্পোল ঞ্জমশ্র জ্বল্পল োয় এৈং অিুঞ্জধক চাপ এৈং িাল্পপর সৃঞ্জটট হয় ৷
এই অিুঞ্জধক চাল্পপর ফল্পলই ঞ্জপষ্ট প্রৈল নৈল্পগ ন ল্পম আল্পস ৷ ঞ্জপষ্টল্প র এই প্রৈল চাপ কাল্প কটিং
রল্পডর সাহাল্পেু ক্রাঙ্কশুাফল্পটর উপর ৈিভ ায় ৷ ফল্পল উহা ঘয ভায়মা হয় ৷ এই ঘয ভল্প র ফল্পল গাড়ী
রাস্তায় চলাচল কল্পর৷ এই নরাল্পকর সময়ও উর্য় র্াল্ব ৈন্ধ োল্পক৷ ইহাই পাওয়ার নরাক৷
৪৷ একজটট নরাক: এই নরাল্পক ঞ্জপষ্ট ঞ্জৈঞ্জডঞ্জস নেল্পক টিঞ্জডঞ্জসর ঞ্জদ্ল্পক নেল্পি োল্পক৷ এসময় একজষ্ট
র্াল্ব নখালা োল্পক৷ ফল্পল ঐপল্পে নপাড়া গুাস নৈর হল্পয় োয়৷

টয নরাক নপল্পোল ইঞ্জিল্প র কােভপ্র ালী
১৷ স্কুাল্পৈ ঞ্জজং নরাক: ঞ্জপষ্ট ই ল্পলট নপাটভ খযল্পল ক্রাঙ্কশাফট ঞ্জৈঞ্জডঞ্জসর ঞ্জদ্ল্পক োয়৷ নপাটভ নখালার
সল্পি সল্পি ক্রাঙ্কল্পচিাল্পরর কমল্পপ্রসড ঞ্জমকচার ই ল্পলট নপাটভ দ্বারা ঞ্জসঞ্জলন্ডাল্পরর ঞ্জর্ির োওয়ার
সময় নৈল্পর্ল টাইপ ঞ্জপষ্টল্প ধাক্কা নখল্পয় উপল্পরর ঞ্জদ্ল্পক োয় নসই কারল্প এগজষ্ট নপাটভ দ্বারা ৈাইল্পর
নেল্পি পাল্পর া৷
২৷ কল্পেশ নরাক: ক্রাঙ্কশাফট ঞ্জৈঞ্জডঞ্জস পার হল্পয় ঞ্জপষ্ট টিঞ্জডঞ্জসর ঞ্জদ্ল্পক োওয়ার সময় ই ল্পলট নপাটভ ৈন্ধ
কল্পর এৈং এগজষ্ট নপাটভ ৈন্ধ কল্পর টিঞ্জডঞ্জসর ঞ্জদ্ল্পক কল্পেশল্প র জ ু োয়৷ নসই সময় ক্রাঙ্কল্পকল্পসর ঞ্জর্ির
র্ুাকুয়াম হল্পয় সাকস

ঞ্জরটারঞ্জ ং র্াল্ব খযল্পল কারৈযল্পরটর হল্পি এয়ার এৈং নপল্পোল্পলর ঞ্জমক্সার ক্রাঙ্কল্পকল্পসর

ঞ্জর্ির োয়৷
৩৷ পাওয়ার নরাক: স্পাকভ প্লাগ হল্পি ইল্পলকঞ্জেক স্পাকভ নপল্পয় কমল্পপ্রসড ঞ্জমক্সার জ্বাঞ্জলল্পয় পাওয়ার নপ্রসাল্পর
কাল্প কটিং রড দ্বারা ক্রাঙ্কশাফট টিঞ্জডঞ্জস নেল্পক ঞ্জৈঞ্জডঞ্জস এর ঞ্জদ্ল্পক োয়৷ নসই সময় সাকস

ঞ্জরটারঞ্জ ং র্াল্ব

ৈন্ধ হল্পয় ক্রাঙ্কল্পকল্পসর ঞ্জর্ির ৈািাশ এৈং নপল্পোল্পলর ঞ্জমকচার কমল্পপ্রশ কল্পর(কমল্পপ্রশ নপ্রসার ১ হল্পি ৩ পাউন্ড
পার নস্কায়ার ইঞ্চ)
৪৷ এগজষ্ট নরাক: ঞ্জপষ্ট এগজষ্ট নপাটভ খযল্পল ক্রাঙ্কসুাফট ঞ্জৈঞ্জডঞ্জসর পযল্পৈভ োয় ৷ নপাটভ নখালার সল্পি সল্পি
ঞ্জসঞ্জলন্ডাল্পরর ঞ্জর্িল্পরর এগজষ্ট গুাস এগজষ্ট নপাটভ দ্বারা ঞ্জসঞ্জলন্ডাল্পরর ঞ্জর্ির হল্পি ৈাইল্পর োয়৷

এঞ্জস পাম্প

কারৈযল্পরটার

ঞ্জপষ্ট এৈং ঞ্জপষ্ট ঞ্জরং সমযহ

অল্পয়ল পাম্প

অল্পয়ল ঞ্জফল্টার ইঞ্জলল্পমন্টসহ

িাঞ্জিক এৈং ৈুৈহাঞ্জরক নসস -৪-৬
ইঞ্জিল্প র নগালল্পোগ, কার ও প্রঞ্জিকার

িাঞ্জিক এৈং ৈুৈহাঞ্জরক নসস -৭-৮
ওর্ারহঞ্জলং:
েখ একটি ি
য
ইঞ্জি ক্রয় করা হয় িখ ইঞ্জিল্প র কােভক্ষমিা োল্পক অল্প ক নৈশী৷ সমস্ত
েিাংল্পশর অৈস্থাও র্াল োল্পক৷ ন ৌকায় িখ প্রচয র
নৈাঝা টাল্প এৈং স্পীডও নৈশী হয়৷ এরপর আল্পস্ত আল্পস্ত এর ঞ্জৈঞ্জর্ন্ন েিাংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হল্পি োল্পক৷
ফল্পল পযল্পৈভর মি নৈাঝা টা ল্পি পাল্পর া, ইঞ্জিল্প র মল্পধু া া রকম শব্দ হয়, ইঞ্জি গরম হয়,
ক্ষয়ক্ষঞ্জি এৈং খরচও ৈৃঞ্জদ্ধ পায় এৈং কল্পেশ দ্যৈভল হল্পয় পল্পড়৷ এমিাৈস্তায় ইঞ্জি টি ওর্ারহঞ্জলং
করল্পি হয়৷

িাঞ্জিক এৈং ৈুৈহাঞ্জরক নসস -৯
মিৌেো ইনিফি ব্যব্হৃত প্রফেলোর শ্যো ট
হস্তচাঞ্জলি ন ৌকাল্পক োঞ্জিক ন ৌকায় রুপান্তল্পরর জ ু ন ৌকায় স্থাঞ্জপি ঞ্জডল্পজল ইঞ্জিল্প র সল্পি
প্রল্পপলার শুাফট সংল্পোজ

করল্পি হয়। প্রল্পপলার শুাফট পাঞ্জ ল্পি ডয ৈন্ত অৈস্থায় োল্পক এৈং

ইঞ্জিল্প র আরঞ্জপএম সল্পি প্রল্পপলার শুাফল্পটর স্পীড উঠা ামা কল্পর। এ াড়া ইঞ্জিল্প র এঞ্জক্সল্পলটর
কমল্প া হল্পল প্রল্পপলার শুাফল্পটর স্পীডও কল্পম োল্পৈ এৈং ইঞ্জিল্প র এঞ্জক্সল্পলটর ৈাড়াল্প া হল্পল
প্রল্পপলার শুাফল্পটর স্পীডও নৈল্পড় োল্পৈ ফল্পল ন ৌকা নজাল্পর চলল্পি োকল্পৈ। লক্ষ রাখল্পি হল্পৈ নে
দ্ীল্পি োকা লিা গুল্ম এৈং কচয রীপা া শুাফল্পটর পাখার সল্পি জঞ্জড়ল্পয় া োয়। েঞ্জদ্ প্রল্পপলার
শুাফল্পটর পাখার সল্পি আগা া জঞ্জড়ল্পয় োয় িল্পৈ প্রল্পপলার শুাফট ঘযরল্পি পারল্পৈ া ফল্পল ইঞ্জি
ৈন্ধ হল্পয় োল্পৈ এৈং ন ৌকাও নেল্পম োল্পৈ। এই জ ু মাল্পঝ মাল্পঝ শুাফট খযল্পল পঞ্জরষ্কার করল্পি হল্পৈ।
এ াড়া প্রল্পপলার শুাফল্পটর সল্পি দ্াাঁড় োকল্পৈ ো ন ৌকাল্পক ঞ্জৈঞ্জর্ন্ন ঞ্জদ্ল্পক ঞ্জ ল্পি সাহােু করল্পৈ।
( ঞ্জৈল্পি নদ্খা হল্পয়ল্প )

প্রল্পপলার শুাফট এল্পসিলী

ইঞ্জি সহ প্রল্পপলার

ইঞ্জি এৈং পাখাসহ প্রল্পপলার

িাঞ্জিক এৈং ৈুৈহাঞ্জরক-৯
ইঞ্জজ্ঞ সাঞ্জর্ভঞ্জসং এৈং রক্ষ াল্পৈক্ষ কল্পর উল্পদ্ুাক্তা উন্নয় /পঞ্জরৈধভ

এৈং আয় এৈং

সঞ্চয় ৈুৈস্থাপ া (Entrepreneurial development and income and savings
management in engine servicing and maintenance):

ঞ্জশে/ৈাঞ্জ জু উল্পদ্ুাক্তার সল্পি অেভ ীঞ্জিক উন্নয় অিািীর্াল্পৈ জঞ্জড়ি। উল্পদ্ুাক্তার
সাফলু ঞ্জ র্ভ র কল্পর নে ঞ্জৈষল্পয় নস উল্পদ্ুাগ ঞ্জ ল্পয়ল্প নস ঞ্জৈষল্পয় েল্পেষ্ট জ্ঞা , প্রচার,
উল্পদ্ুাক্তাল্পদ্র সংগঠ করা নেখাল্প িাল্পদ্র সমসুা, অঞ্জর্জ্ঞিা এৈং সাফলু ঞ্জ ল্পয়
আল্পলাচ া করল্পি পাল্পর।
শহল্পর প্রল্পয়াজ ীয় পঞ্জরল্পৈশ এৈং চাঞ্জহদ্া আল্প । এ াড়া ইঞ্জজ্ঞ সাঞ্জর্ভঞ্জসং এৈং
রক্ষ াল্পৈক্ষ কাল্পজর জ ু প্রচয র দ্ক্ষ এৈং অদ্ক্ষ জ ৈল আল্প । ইঞ্জজ্ঞ সাঞ্জর্ভঞ্জসং এৈং
রক্ষ াল্পৈক্ষ কাল্পজর জ ু টয লস, নমঞ্জশ শপ এৈং খযচরা েিাংল্পশর প্রল্পয়াজ হয়।
গ্রাল্পম প্রােঞ্জমকর্াল্পৈ উপল্পর ৈঞ্জ ভি নে সমস্ত সযল্পোগ সযঞ্জৈধার কো ৈ ভ া করা হল্পয়ল্প
িা হয়ি পাওয়া োল্পৈ া ঞ্জকন্ত একজ েখ ইঞ্জজ্ঞ সাঞ্জর্ভঞ্জসং এৈং রক্ষ াল্পৈক্ষ কাজ
শুরু করল্পৈ িখ অ ুরা এঞ্জগল্পয় আসল্পৈ এৈং নসখাল্প একটি কমভ পঞ্জরল্পৈশ বিরী
হল্পৈ। এই কমভ পঞ্জরল্পৈশ বিরী হল্পি ঞ্জক য সময় লাগল্পৈ। কমভ পঞ্জরল্পৈশ বিরী হল্পল অল্প ক
নলাল্পকর কাল্পজর পঞ্জরল্পৈশ সৃঞ্জষ্ট হল্পৈ, প্রা চাঞ্চলু ঞ্জফল্পর আসল্পৈ, দ্ক্ষ ও অদ্ক্ষ
শ্রঞ্জমক নশ্র ী বিরী হল্পৈ। আয় ৈাড়ল্পৈ এৈং আেভ সামাঞ্জজক উন্নয় ঘটল্পৈ এৈং
সঞ্চল্পয়র পঞ্জরমা ৈাড়ল্পৈ।

িাঞ্জিক এৈং ৈুৈহাঞ্জরক-১০

ঝয ঞ্জক ৈুৈস্থাপ া (ঞ্জরস্ক মুাল্প জল্পমন্ট) এৈং ঝয ঞ্জক ৈুৈস্থাপ া (ঞ্জরস্ক মুাল্প জল্পমন্ট)
উত্তর প্রঞ্জক্রয়া ঞ্জ ল্পয় আল্পলাচ া৷
ঝয ঞ্জক ৈুৈস্থাপ া (ঞ্জরস্ক মুাল্প জল্পমন্ট) ঞ্জক? ঝয ঞ্জক ৈুৈস্থাপ া একটি প্রঞ্জক্রয়া োর
মাধুল্পম উল্পদ্ুাক্তা নে ৈুৈসায় ঞ্জৈঞ্জ ল্পয়াগ করল্পৈ িার ঝয ঞ্জক শ াক্তকর , ঞ্জৈল্পেষ ,
গ্রহ ল্পোগুিা অেৈা ঞ্জৈঞ্জ ল্পয়াল্পগ অঞ্জ শ্চয়িা োকল্পল িা ঞ্জ রসল্প ঞ্জসদ্ধান্ত গ্রহ
করল্পৈ ।
ৈিভ মা নেঞ্জ ং নপ্রাগ্রাল্পম আমরা ইঞ্জি নমরামি, ইঞ্জজ্ঞ সাঞ্জর্ভঞ্জসং এৈং রক্ষ াল্পৈক্ষ
আল্পলাচ া কল্পরঞ্জ । এ াড়া এঞ্জৈষল্পয় উল্পদ্ুাক্তা সৃঞ্জষ্ট এৈং উল্পদ্ুাক্তা উন্নয় /পঞ্জরৈধভ
সম্পল্পকভও আল্পলাচ া করা হল্পয়ল্প । প্রােঞ্জমকর্াল্পৈ নেল্পকা ৈুৈসায় ঞ্জৈঞ্জ ল্পয়াল্পগ ঝয ঞ্জক
এৈং প্রঞ্জিৈন্ধকিা োকল্পৈ। িল্পৈ ন ৌকার ইঞ্জি নমরামি, ইঞ্জজ্ঞ সাঞ্জর্ভঞ্জসং এৈং
রক্ষ াল্পৈক্ষ নকউ উল্পদ্ুাক্তা হল্পল গুরুদ্াসপযর এলাকায় েল্পেষ্ট চাঞ্জহদ্া আল্প এৈং নে
নকউ এ ৈুৈসায় লার্মা হল্পৈ । নেসমস্ত কারল্প একজ উল্পদ্ুাক্তা সমসুায় পরল্পি
পাল্পর নসগুঞ্জল হল্পে: ১। প্রেযঞ্জক্ত এৈং ৈুৈস্থাপ া ঞ্জৈষল্পয় জ্ঞাল্প র অর্াৈ ২।পযঞ্জজর
অর্াৈ ৩। েিাংশ নক াল্পৈচা/ৈাজারজািকর ঞ্জৈষল্পয় জ্ঞাল্প র অর্াৈ ৪। েিাংশ
বিরীর কাচামাল্পলর অর্াৈ ৫। প্রাক ঞ্জৈঞ্জ ল্পয়াল্পগ পেভাপ্ত পরামল্পশভর অর্াৈ ৬।প্রল্পয়াজল্প
অল্প ুর কা নেল্পক সাহােু ও সহল্পোঞ্জগিার অর্াৈ ৭।প্রঞ্জশক্ষল্প র অর্াৈ ৮। ন ৌকার
ঞ্জডল্পজল/নপল্পোল ইঞ্জি নমরামি ও রক্ষ াল্পৈক্ষ ওয়াকভ শল্পপর অৈস্থা এৈং
েিপাঞ্জির প্রাপুিা সম্পল্পকভ অপেভাপ্ত প্রচার।

ঝয ঞ্জক ৈুৈস্থাপ া উত্তর প্রঞ্জক্রয়া:
ঝয ঞ্জক ৈুৈস্থাপ া উত্তরল্পণর জ ু ঞ্জ ল্পমাক্ত ঞ্জৈষয়গুঞ্জলর প্রঞ্জি ঞ্জৈল্পশষ জর ঞ্জদ্ল্পি: ১।
প্রেযঞ্জক্ত এৈং ৈুৈস্থাপ া ঞ্জৈষল্পয় পেভাপ্ত জ্ঞা োকল্পি হল্পৈ ২।পেভাপ্ত পযঞ্জজর নোগা

োকল্পি হল্পৈ সম্ভৈ হল্পল স্বে সযল্পদ্ ৈুাংক ঋ গ্রহল্প র ৈুৈস্থা ঞ্জ ল্পি হল্পৈ ৩। েিাংশ
নক াল্পৈচা/ৈাজারজািকর ঞ্জৈষল্পয় জ্ঞাল্প র পেভাপ্ত জ্ঞা োকল্পি হল্পৈ ৪। েিাংশ
বিরীর কাচামাল্পলর অর্াৈ নে া হয় নস ৈুৈস্থা পযল্পৈভই ঞ্জ ল্পি হল্পৈ ৫। অঞ্জর্জ্ঞিা
সম্প ভ ৈুাঞ্জক্ত/ প্রঞ্জিষ্ঠাল্প র সল্পি ঞ্জৈঞ্জ ল্পয়াল্পগর পযল্পৈভ পেভাপ্ত পরামশভ করল্পি হল্পৈ। ৬।
সহল্পষাগী ৈুৈসাঞ্জয়ল্পদ্র সল্পি সযসম্পকভ ৈজায় নরল্পখ ঞ্জ ল্পজর প্রল্পয়াজল্প অল্প ুর কা
নেল্পক সাহােু ও সহল্পোঞ্জগিার গ্রহ করল্পি হল্পৈ ৭। নে সমস্ত ঞ্জৈষল্পয় দ্ক্ষিার অর্াৈ
নস সমস্ত ঞ্জৈষল্পয় প্রঞ্জশক্ষ গ্রহ করল্পি হল্পৈ ৮। ন ৌকার ঞ্জডল্পজল/নপল্পোল ইঞ্জি
নমরামি ও রক্ষ াল্পৈক্ষ ওয়াকভ শল্পপর অৈস্থা এৈং েিপাঞ্জির প্রাপুিা সম্পল্পকভ
পেভাপ্ত প্রচাল্পরর ৈুৈস্থা গ্রহ করল্পি হল্পৈ ।

িাঞ্জিক এৈং ৈুৈহাঞ্জরক নসস -১০
ন ৌকায় ইল্পলকঞ্জেক মটর/ নজ াল্পরটর ৈুৈহার ঞ্জ ল্পয় আল্পলাচ া
সাধরনতঃ ন ৌকায় চাল ার জ ু বৈদ্যঞ্জিক মটর অেৈা নজ াল্পরটর ৈুৈহার করা হয় া। ঞ্জকন্তু

ন ৌকায় ৈুৈহৃি ঞ্জৈঞ্জর্ন্ন েিপাঞ্জি নেম নডস্কটপ কঞ্জম্পউটার, লুাপটপ, প্রল্পজক্টর, বৈদ্যঞ্জিক

ৈাঞ্জি এৈং অ ুা ু েিপাঞ্জি চাল ার জ ু ৈুৈহার করা হয়। বৈদ্যঞ্জিক নজ াল্পরটর ১-৫
ঞ্জক:ওয়াট ক্ষমিার এৈং ২২০ নর্াল্ট কাল্পরন্ট উৎপন্ন কল্পর এৈং ১৫০০ নেল্পক ৩০০০ আরঞ্জপএম
এর হল্পয় োল্পক । সাধার িঃ ফয ল্পয়ল ঞ্জহসাল্পৈ নপল্পোল/অকল্পট ৈুৈহার করা হয়। নজ াল্পরটল্পরর
ইঞ্জি ১/২ ঞ্জসঞ্জলন্ডাল্পরর হয়। এর নমরামি ও রক্ষ াল্পৈক্ষ প্র ালী পযল্পৈভ ৈঞ্জ ভি ঞ্জডল্পজল/নপল্পোল
ইঞ্জিল্প র মি। নহান্ডা, কুৈযিা, সযজঞ্জয ক ইিুাঞ্জদ্ মল্পডল্পলর ইঞ্জি সহ ইল্পলকঞ্জেক নজ াল্পরটর ৈাজাল্পর
পাওয়া োয়।

ঞ্জৈঞ্জর্ন্ন রকল্পমর ইল্পলকঞ্জেক নজ াল্পরটর

ঞ্জৈঞ্জর্ন্ন পাটভসসহ ইল্পলকঞ্জেক নজ াল্পরটর

