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থার ম্াম্টার 
ক্ামিররেশন 
গাইড

ফুড থার ম্াম্টার ব্বহার 
করা হি আপনার খাবাররর 
প্রর�াজনী� তাপ্াত্া জানার 

এক্াত্ মনমচিত উপা�—তা আপনি 
রান্া করুি, ঠান্া করুি, আবার গরম 
করুি বা ররখে নিি যাই করুি িা কখরি। 
োি্য রেবার কমমীখির নিনচিত করখত হখব 
রয থাখমমানমটাখর মাপা তাপমাত্া নির্ম ল 
এবং যনি িা থাখক, তাহখল থাখমমানমটার 
োমঞ্জে্য করুি বা বিখল নিি। 

এই প্রমরি�ারক ক্ামিররেশন 
বিা হ�। 

েঠিক তাপমাত্া জািখত থাখমমানমটার 
প্রনতনিি ক্যানলখরেট করা আবশ্যক। 
ে্ব রবনশ তাপমাত্ার পনরবতম খির পর 
থাখমমানমটার ক্যানলখরেট করা আবশ্যক 
(রযমি প্রথখম গরম োবাখরর তাপমাত্া 
মাপার পর জখম যাওয়া োবার বা 
থাখমমানমটাখরর পারি রিখম যাওয়ার পর )। 
েমস্ত ক্যানলখরেট করা থাখমমানমটার অবশ্যই 
2 নডনরির (2 নডনরি প্াে বা মাইিাে) মখ্্য 
নির্ম ল হখব।



্াথা

ক্ামিররেশন নাট

দণ্ড

বরফ পামন/জি
সেন্সমর সটাি

্াথা

ক্ামিররেশন নাট

দণ্ড

ফুটন্ত পামন/জি

ন্্ নত্ দইু ইমচি

বররফর পামন/জরির পদ্ধমত
পানি/জল একটা গরীর পাখত্ ররখে বরফ ট্কখরা 
রফলি্ যাখত পনরমাণ 50-50 হয়, এরপর পাত্ 
পূরণ করখত োফ পানি/জল নিখয় িাড়খত থাকুি।
30 রেখকখন্র জি্য ইনন্খকটর িড়া থামা বন্ধ 
িা করা পযমন্ত থাখমমানমটাখরর িণ্ড (ডায়াল রটেম 
থাখমমানমটাখরর রেন্সনর রটাল েহ) োবমাজম  করুি। 
িজর রােখবি যাখত িণ্ড পাখত্র পাশ বা নিখে 
স্পশম িা কখর।
তাপমাত্া 32 F (0 C) নকিা তা রেক করুি।
•  যমদ 32 F (0 C) না হ� এবং 
থার ম্াম্টারর ক্ামিররেশন নাট থারক 
তাহরি: পাত্ রথখক িণ্ডটি রবর করখবি িা 
এবং 32 F (0 C) িা হওয়া পযমন্ত িাট র�ারাি।

•  যমদ 32 F (0 C) না হ� এবং 
থার ম্াম্টারর ক্ামিররেশন নাট না 
থারক তাহরি: নরখেট রবাতাম টিপ্ি বা 
ব্যাটানর পাল্াি এবং আবার পরীক্া করুি 
বা থাখমমানমটার বিলাি।

প্রচমিত সবমশরভাগ ফুড 
থার ম্াম্টার হি মডমজট্াি 
দরণ্ডর ও ডা�াি দরণ্ডর।
মডমজট্াি দরণ্ডর থার ম্াম্টার  
রবনশ ব্যবহৃত হয় কারণ এখত  
দ্রুত তাপমাত্া মাপা হয় এবং  
পাতলা ও রমাটা োবাখরর  
(রযমি মাংখের রমাটা ট্কখরা  
বা েে থাকা শ্যাখলা প্যাি) জি্য  
ব্যবহার করা রযখত পাখর।

ডা�াি দরণ্ডর  
থার ম্াম্টার 
নিখয় তাপমাত্া মাপখত েময়  
রবনশ লাখগ এবং োবাখরর  
গরীখর র�াকাখত হয় (রেন্সনর  
রটাল পযমন্ত), পাতলা োবাখরর  
তাপমাত্া রাখলারাখব মাপা  
যায় িা।

বররফর জি/পামন বা  
বর�মিং পর�ন্ট পদ্ধমত  
ব্বহার করর থার ম্াম্টার  
ক্ামিররেট করা আবশ্ক। 
বরখফর জল/পানি হল আরও প্রেনলত এবং 
বরফ অিপ্লর্য িা হওয়া পযমন্ত ব্যবহার করখত 
হখব। মখি রােখবি রয রবনশররাগ নডনজট্যাল 
িখণ্ডর থাখমমানমটার ক্যানলখরেট করা যায় িা এবং 
ক্যানলখরেশখির জি্য প্রস্তুত কতম ার কাখে পাঠাখিা 
আবশ্যক।

যাই রহাক িা রকি, আপিাখক প্রনতনিি 
নিয়নমতরাখব রেক করখত হখব রয আপনি এইেব 
পদ্ধনতর রযখকাখিা একটি ব্যবহার কখর আপিার 
থাখমমানমটার েঠিক তাপমাত্া রিোখছে নকিা তা 
রিখেি।

বর�মিং পর�ন্ট পদ্ধমত
একটা গরীর পানি/জখলর পাত্ ফ্ল ররানলং বখয়খল 
নিখয় আে্ি।
30 রেখকখন্র জি্য ইনন্খকটর িড়া থামা বন্ধ 
িা করা পযমন্ত থাখমমানমটাখরর িণ্ড (ডায়াল রটেম 
থাখমমানমটাখরর রেন্সনর রটাল েহ) োবমাজম  করুি। 
িজর রােখবি যাখত িণ্ড পাখত্র পাশ বা নিখে 
স্পশম িা কখর। 

তাপমাত্া 212 F (100 C) নকিা তা রেক করুি।
•  যমদ 212 F (100 C) না হ� এবং 
থার ম্াম্টারর ক্ামিররেশন নাট থারক 
তাহরি: পাত্ রথখক িণ্ডটি রবর করখবি 
িা এবং 212 F (100 C) িা হওয়া পযমন্ত 
িাট র�ারাি।

•  যমদ 212 F (100 C) না হ� এবং 
থার ম্াম্টারর ক্ামিররেশন নাট না 
থারক তাহরি: নরখেট রবাতাম টিপ্ি বা 
ব্যাটানর পাল্াি এবং আবার পরীক্া করুি 
বা থাখমমানমটার বিলাি।


