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িক কের িনমাণ করেত হেব

এক

মাইে া যৗগ িলভার ি েকট

স

অংশ তািলকা, নাট, অ ন এবং সমােবশ

উ র আেমিরকার কােঠর আকােরর জন িডজাইন করা হেয়েছ
1½ ইি

x 3½ ইি

(38 িমিম x 89 িমিম)

ইংেরিজ এবং ম ক মা া
এই ছাট
যা এক

স

একক-পািরবািরক ব বহার,

ছাট পদিচ , কম খরেচ এবং হ া

ণীক

দশন, বা এক

পাউ

ামীণ অপােরশেনর জন ভাল কাজ কের

টল ব বহার কের তির করা সহজ।

েসর িনমাণ খরচ কম ( ায় $18.00 ইউএস ডলার), হ া
হালকা এবং এক

ছাট

উ -মােনর ি েকট তিরর জন

টল ব বহার কের তির করা সহজ, 26 পাউ

েয়াজেনর চেয় বিশ শি

(12 কিজ) ওজেনর

তির করেত পাের (সাধারণত আরও বিশ 4,000

বা 1,800 কিজ)।

ব ব ত ছঁ ােচর ধরেণর উপর িনভর কের দশ িমিনেটর মেধ

ায় বােরা হাের ি েকট তির করা যেত পাের।

ইি িনয়াস উইদাউট বডার- টার িসনিসনা
েফশনালস, িসনিসনা , ওহ, ইউএসএ, িল িহট, ডঃ জ ান ি
সব
সংরি ত, 2/11/2022 আপেডট করা হেয়েছ। অিতির তথ www.leehite.org
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ভিমকা

নকশা:
মাইে া ক াউ িলভার স উ য়নশীল দশ িলেত ব বহােরর জন িডজাইন করা হেয়েছ এবং উ ত করা হেয়েছ যখােন কম খরেচ ানীয় িবি ং
উপাদান থেক িনমােণর সহজতা িবেবচনা করা
পূণ। কাঠ সহেজই স
হয়
উভয় েয়াজনীয়তা যখােন ধাতর জন উ তর দ তার েরর েয়াজন হেত পাের, সীিমত সরবরােহ হেত পাের, বা তলনামূল কভােব খরচ িনিষ হেত পাের।
পাওয়ার টল বা হ া টল ব বহার কের নূ নতম দ তার ের স
তির করা যেত পাের।
স এক উ -মােনর বােয়ামাস ি েকট তিরর জন েয়াজেনর চেয় অেনক বিশ শি
তির করেত পাের। উদাহরণ
প, হ াে েল 70 পাউ
(32 কিজ) বল সহ, ি েকেটর বল 4 ইি (100 িমিম) অবি ত
শষ িপভট পেয়
থেক, হেব 4,000 পাউ । (1,800 কিজ)। 145 এর এক সাধারণ বােয়ামাস িসং েয়াজনীয়তার উপর িভি কের
lb./in2 (65 kg/in2 ) বল, 1-ইি (25 িমিম) গত সহ এক 3-ইি (75 িমিম) ি েকেটর েয়াজনীয় চাপ
900 পাউ হেব। (400 কিজ)। এক 4 ইি (100 িমিম) বগাকার ি েকট িবহীন িছে র জন ায় 2,300 পাউ (1,040 কিজ) েয়াজন।
এক 6-ইি (150 িমিম) ব ােসর কােনা িছ িবহীন ি েকেটর জন ায় 4,000 পাউ (1,800 কিজ) বল েয়াজন। স সহেজই এই শি র েয়াজনীয়তা
অিত ম করেত পাের।
েসর দু সং রণ িবিভ দ তার র এবং িনমাণ প িত িলেক স
করার জন কনিফগার করা হেয়েছ।
উভয় সং রেণর সমথেনর জন
িসং েয়াজন, এক সং রণ এক
কৃ ত ব নী ব বহার কের যখন অন সং রণ নচ থেক িসং
স
কের। সড সং রণ
তির করা সহজ যখন খঁ াজযু সং রণ ব নী সিরেয় দয় তেব উ তর দ তার র েয়াজন। উভয় সং রণই সমান
পিরমাণ স ফাস তির করেত পাের, একই পিরমাণ কাঠ ব বহার করেত পাের, একই 26 পাউ (12 কিজ) ওজন করেত পাের এবং একই দাম ($18.00)।
উভয়ই িতন ব বহার কের, 8'
(2,440 িমিম)
া াড ডাইেমনশেনর কােঠর ল া অংশ 1½-ইি X 3½-ইি 38 িমিম x 89 িমিম) াস
া াড ডাইেমনশন হাডওয় ার। আমরা স
সং রণ সুপািরশ কির কারণ এ র জন সবিন দ তার র েয়াজন এবং ব িত মীভােব ভাল পারফম কের৷

কােঠর ধরন: নরম কাঠ উভয় সং রেণর জন ব বহার করা যেত পাের, তেব, যিদ পাওয়া যায়, আমরা ািয় বাড়ােনার জন উ -চাপ িলভার আম (পাট C)
এর জন শ কােঠর সুপািরশ কির। িস, ই, িজ এবং এইচ অংশ িলর জন সাজা দানা এবং কান িগঁ ট ছাড়া কাঠ িনবাচন ক ন।

জল িতেরাধী আবরণ, যিদ পাওয়া যায়, পিলউেরেথন, পই , পাতলা মাটর তল, বা
সময়কােল এক
এবং সূয মু
ােন সংর ণ ক ন।
বা এবং বাদাম: িবে র সব জায়গায় বা এবং বাদােমর
পাইন করা ধাতব রড ব বহার কের ভাল সাফল পেয়েছন।

ানীয় এলাকা যা িদেত পাের তা

েয়াগ ক ন। অব বহােরর

ত সরবরাহ নই। পূববত িনমাতারা ধাতব পাইপ বা রাল-িপন বা এমনিক পেরক িদেয়

পিরবতন: বােয়ামাস িম েণর জন ব ব ত জল সংর ণ এবং পুনব বহার করা িবিভ উপােয় স
করা যেত পাের। েসর িনেচর ি য়াের
আপনার পাে র জন অপযা হেল, পােয়র দঘ সাম স ক ন,
A & B বস িড নীেচ িমটমাট করা. আপিন শষ পয এবং এক
েত জল িন াশন করার অনুমিত িদেয় স েক সামেন কাত করেত চাইেত পােরন। বস
মেধ
াভস য িন াশন সাহায করেত পােরন. ওজন এবং কােঠর ব বহার
ািবত ােসর জন ধাপ 15 দখুন।

ি েকেটর ছঁ াচ: েসর
12½-ইি (300 িমিম) থেক 7½-ইি (190 িমিম) পয কে শন পিরসীমা রেয়েছ এবং এ বােয়ামাস, বােয়াচার বা চারেকাল ফাইন থেক তির
ি েকেটর জন ব বহার করা যেত পাের। এই েসর জন উপেযাগী িবিভ ধরেণর ছঁ ােচর নকশার জন " কীভােব বােয়ামাস ি েকট ছঁ াচ তির
করেবন" নিথ

দখুন ।

খরচ: হাম িডেপা, মাচ 2012, USA থেক কনা উপাদােনর উপর িভি
সাইেটর মাধ েম আমােদর সােথ যাগােযাগ ক ন।

কের। এই

েসর িনমাণ স

েক আপনার যিদ

থােক, তাহেল নীেচর ওেয়ব

ব : নামমা মা া হল 1½-ইি x 3½-ইি (38 িমিম x 89 িমিম) এবং কম মতা বিশ
িল এই মানক মা া িলর উপর িভি কের। য দেশ স
তির করা হে
সখােন পাওয়া কােঠর জন
িতপূরণ িদেত িনমাতােক সই অনুযায়ী পিরক নার মা া সাম স করেত হেত পাের। কােঠর আকার 40
িমিম x 100 িমিম এর উপর িভি কের এক
স সং রণও রেয়েছ। আপিন ওেয়ব সাইট থেক পিরক না ডাউনেলাড করেত পােরন.

ইি িনয়াস উইদাউট বডার-

সব

সংরি

টার িসনিসনা

েফশনালস, িসনিসনা , ওহ, ইউএসএ, িল িহট, ডঃ জ ান ি

ত, 2/11/2022 আপেডট করা হেয়েছ। অিতির

তথ www.leehite.org
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মাইে া ক

াউ

িলভার

স (ব নী সং রণ)

উপাদান কাট-আউট ডায়া াম (ব নী সং রণ)

ইি িনয়াস উইদাউট বডার- টার িসনিসনা
েফশনালস, িসনিসনা , ওহ, ইউএসএ, িল হাইট, ডঃ জ ান ি
হেয়েছ 2/11/2022। অিতির তথ www.leehite.org

থ সব

সংরি

ত, আপেডট করা
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ক আকার

PART PCS দঘ

ক

খ

2

20-ইি
508 িমিম

গ

711 িমিম

38 িমিম x 89 িমিম

1

38 িমিম x 89 িমিম

েকর উপর ক ীভত এবং 2" উপের থেক,

¾" সামেনর মুখ থেক।
10 িমিম গত, নীেচ থেক 100 িমিম ,

েকর উপর ক ীভত এবং উপের থেক 50

3/8" িছ , 3" বাম িদক থেক এবং 1 ¾" ডান িদক থেক,

38 িমিম x 89 িমিম

762 িমিম

কেক

িমিম , সামেনর মুখ থেক 20 িমিম ।

িলভার হাত

1½" X 3½"

কের।

কের

3/8" িছ , 4" নীেচ থেক,

1½" X 3½"

30”

কেক ক

10 িমিম গত, উপের থেক 65 িমিম এবং নীেচ থেক 100 িমিম ,
ক

িপছেনর পা

1
711 িমিম

িড

সামেনর পা
38 িমিম x 89 িমিম

1½" X 3½"

28”

3/8" িছ , 2 ½" উপর থেক এবং 4" িনচ থেক,

1½" X 3½"

28”
2

িববরণ িববরণ এবং গত অব ােনর জন অ ন দখুন

উপর থেক ½” । পাওয়া গেল শ

কাঠ ব বহার করেত পােরন।

10 িমিম গত, বাম িদক থেক 75 িমিম এবং ডান িদক থেক 4 5 িমিম , উপের থেক
13 িমিম ।

বস িবম

3/8" গত,

িত

10 িমিম গত,

থেক 1 ¾" , িনচ থেক ½" ।
িত

থেক 45 িমিম , নীেচ থেক 13 িমিম ।

3/8" গত, 1 ¾" বাম থেক, ½" ওপর থেক এবং 4" বাম থেক, ½" নীেচ থেক। ট াপার
ই

1

চ

2

িজ

2

29”

1½" X 3½"

736 িমিম

38 িমিম x 89 িমিম

23”

1½" X 3½"

585 িমিম

38 িমিম x 89 িমিম

8”

1½" X 1½"

1 ½” থেক
হাতল

10 িমিম গত, বাম থেক 45 িমিম , উপের থেক 13 িমিম এবং 100
বাম থেক িমিম , িনচ থেক 13 িমিম । ট াপার থেক 38 িমিম
228 িমিম থেক

নখ বা

।

িদেয় িবম সাইড বঁেধ িদন

3/8" গত, 1"

িত

া

38 িমিম x 38 িমিম

10 িমিম গত,
দু

িত

া

এইচ

ব নী
762 িমিম

দু

38 িমিম x 38 িমিম

ক

1
1

4

া

থেক

1½" X 3½"

355 িমিম

38 িমিম x 89 িমিম

10”

1½" X 3½"

254 িমিম

38 িমিম x 89 িমিম

140 িমিম

2
165 িমিম

থেক

েকর উপর

ব বহার করা হয় তাহেল

থেক ক , 40 িমিম

ক কি ক. খঁ াজ 50 িমিম চওড়া, 13 িমিম গভীর, শষ থেক

হয়। যিদ ক ােরজ বা

3/8”
10 িমিম

খঁ াজ

পা

হয় 1"

খঁ াজ

পা

িত

া

3/8" x 5½" হ
হ

3/8”

িত

বা

া

ব বহার করা হয় তাহেল খঁ াজ

6 িমিম গভীর

থেক, 1" গভীর

থেক 25 িমিম

িবলাইেজশন ফু ট (ঐি

হয়, 25 িমিম গভীর

ক)

বা ক ােরজ বা

10 িমিম x 140 িমিম হ

/নাট (িনমাতােদর পছ )

বা ক ােরজ বা

/নাট (িনমাতােদর

পছ )
3/8" x 6½" হ

6½

া

হেত পাের।

14”

5½

িত

শ , ½" গভীর,

10 িমিম গত, 680 িমিম ক
িত

90 িমিম

জ

ক কি ক।

থেক ক , 1 5/8"

শষ থেক 3½"
হয় । যিদ ক ােরজ বা
খঁ াজ ¼” গভীর হেত পাের।

1½" X 1½"

1

ক কি ক।

থেক 25 িমিম

3/8" গত, 26 ¾" ক

ক ীভত। খঁ াজ 2"

30”

থেক

অব ান শেস র িব ে , শেস র সােথ নয়।

অ
203 িমিম

কের 9”

বা ক ােরজ বা

িকছ লােকশেন 6½” হ
হ

বা

10 িমিম

িক

এক

বা

6½" ক ােরজ ব

10 িমিম x 165 িমিম হ

/নাট (িনমাতােদর পছ )
নাও থাকেত পাের

পাওয়া যেত পাের।

বা ক ােরজ বা

/নাট (িনমাতােদর

পছ )
20
12

2 ½"
64 িমিম

3/8”
10 িমিম

ধাবক

#10

ফাে

িত

চলমান জেয়ে র জন চার

ওয়াশার ব বহার ক ন

(িভতের এবং বাইের)
নার কােঠর

রি র িদক িলেক বঁেধ রাখেত, 2 ½" ল া, 64 িমিম

ইি িনয়াস উইদাউট বডার- টার িসনিসনা
েফশনালস, িসনিসনা , ওহ, ইউএসএ, িল িহট, ডঃ জ ান ি
সব
সংরি ত, 2/11/2022 আপেডট করা হেয়েছ। অিতির তথ www.leehite.org
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গেতর অব ান (ব নী সং রণ)

ইি িনয়াস উইদাউট বডার- টার িসনিসনা
েফশনালস, িসনিসনা , ওহ, ইউএসএ, িল িহট, ডঃ জ ান ি
সব
সংরি ত, 2/11/2022 আপেডট করা হেয়েছ। অিতির তথ www.leehite.org
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িনমাণ ও সমােবশ (ব নী সং রণ)
1. সাজা শস এবং স ব হেল কেয়ক িগঁ ট সে
শ

কাঠ ব বহার ক ন, অন থায়, নরম কাঠ

2. কােঠর দ
3. ি

কাঠ িনবাচন ক ন. যিদ শ

ব বহােরর জন এক
গত

ক থাকেব

া ।

িত মা া অংশ ডায়া াম.

5. অংশ A এবং B এর নীেচর অংেশ গত িল নীেচ থেক 4” (100 িমিম) এবং
ি ল ক ন এবং অন A এবং দু

6. অংশ G এক েক অন

েকর উপর ক ীভত। . A অংেশ স কভােব এক

B এর ি ল করার জন এ েক গাইড িহসােব ব বহার ক ন। েয়াজেন

র জন গাইড িহসােব ব বহার কের ি ল করা উিচত। এক

অংশ G এবং ি তীয় G ত এক
এক

3/8” (10 িমিম) বা

চর এবং স া হয় তেব অংশ িস এর জন

িনেদিশকা িহসােব কাটআউট ডায়া াম ব বহার কের অংশ তািলকা অনুযায়ী উপাদান কাটন।

ার অপসারেণর জন বািল এবং মসৃণ

4. ি ল 3/8" (10 িমিম) ব

কাঠ

গত। বািক িজ- ত ি তীয় গত

টকরা দু

া

ক ন।

গত ি ল

ি ল করার জন গাইড িহসােব দু েক একসােথ িপন করার জন

ব বহার ক ন। সবািধক শি র জন শস জুেড় ি ল ক ন

7. (2) 3/8" (10 িমিম) x 5½" (140 িমিম) বা ব বহার কের বা
গত সনা করেত অংশ D অব ান ক ন। চড়া সমােবশ স

গত

পা A এবং B থেক অংশ D পয । দখােনা িহসােব নীেচর িদেক
ূণ না হওয়া পয সম বা েক হাত শ ক ন।

ইি িনয়াস উইদাউট বডার- টার িসনিসনা
েফশনালস, িসনিসনা , ওহ, ইউএসএ, িল িহট, ডঃ জ ান ি
সব
সংরি ত, 2/11/2022 আপেডট করা হেয়েছ। অিতির তথ www.leehite.org
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8. এক

3/8" (10 িমিম) x 5½" (140 িমিম) বা

, 4-ওয়াশার এবং এক

ব বহার কের দখােনা িহসােব G থেক C অ

িল একি ত ক ন

বাদাম.

9. এক

3/8" (10 িমিম) x 6½" (170 িমিম) বা

এক

, 4-ওয়াশার এবং ব বহার কের অংশ A- ত CG সমােবশ সংযু

বাদাম দখােনা িহসােব উপেরর িদেক অংশ G এর জন গত সনা

ক ন

করেত অংশ C অব ান ক ন।

ইি িনয়াস উইদাউট বডার- টার িসনিসনা
েফশনালস, িসনিসনা , ওহ, ইউএসএ, িল হাইট, ডঃ জ ান ি
করা হেয়েছ 2/11/2022। অিতির তথ www.leehite.org
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10. এক

3/8” (10 িমিম) x 6½” (170 িমিম) বা

11. অংশ G বাড়ান এবং এক
এবং এক

, 4-ওয়াশার এবং এক

3/8" (10 িমিম) x 5½" (140 িমিম) বা

নাট ব বহার কের অংশ E- ক লগ B-এর সােথ সংযু

ক ন।

, 4-ওয়াশার ব বহার কের হ াে ল ই এর সােথ সংেযাগ ক ন

বাদাম।

ইি িনয়াস উইদাউট বডার- টার িসনিসনা
েফশনালস, িসনিসনা , ওহ, ইউএসএ, িল িহট, ডঃ জ ান ি
সব
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12. পােয় A এবং B-এ িবদ মান বাে
া

র সােথ অংশ H সংযু

ক ন। খঁ ােজর নীেচ অংশ G-এর জন বা

নয়। অপােরটররা ডান-হািত বা বাম-হািত িকনা তা িনভর কের পাট H উভয় পােশ ইন

ইি িনয়াস উইদাউট বডার- টার িসনিসনা
েফশনালস, িসনিসনা , ওহ, ইউএসএ, িল িহট, ডঃ জ ান ি
সব
সংরি ত, 2/11/2022 আপেডট করা হেয়েছ। অিতির তথ www.leehite.org
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13. হ াে ল ই এই অব ােন খালা উিচত।

14. 2½" (65 িমিম) কােঠর

বা 3" (75 িমিম) পেরক ব বহার কের অংশ F, F এবং J সংযু

ক ন

ইি িনয়াস উইদাউট বডার- টার িসনিসনা
েফশনালস, িসনিসনা , ওহ, ইউএসএ, িল হাইট, ডঃ জ ান ি
করা হেয়েছ 2/11/2022। অিতির তথ www.leehite.org
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15. যিদ আপিন ওজন এবং কােঠর ব বহার কমােত চান তেব আপিন দু
এবং উপের দখােনা িহসােব অংশ D এর উপেরর িদেক F সংযু
এবং C এর মেধ 7 ½” খালার র

16. পযা

ণােব

বা

শ

বাদ িদেত পােরন "F"

F এবং C এর মেধ খালা 1 ½” 89 িমিম কিমেয় দেব। আপিন যিদ F

ণ করেত চান, তাহেল A এবং B পােয়র দঘ 1 ½” 89 িমিম

হ াে ল চলাচেলর জন পাট G-এর জন বাে

অন চার

অংেশর এক

ক ন। এ

ক ন। পাট K অিতির

র টাইটেনস সাম স ক ন। স

সািরত ক ন।

ূণ েপ

ি িতশীলতার জন ব বহার করা যেত পাের যিদ

স

মা েত বা a- ত সট কের

পাথুের পৃ ।
17. যিদ পাওয়া যায়, তাহেল পই , পিলউেরেথন, ব ব ত মাটর তল, লাড বা ি েজর মেতা জল- িতেরাধী িফিনশ িদেয়

েস

েলপ িদন। যিদ

িফিনিশং সীিমত সরবরােহর মেধ থােক, তাহেল অ ত D, F, J এবং পােয়র A ও B িনেচর অংেশ কাট করা ভােলা।

যখন মাটর তল ব বহার করা হয় এ
তারপর িনয়িমত শি

থম আবরণ পাতলা করেত সাহায কের। কােঠর তল শাষণ করার জন সময় িদন

তল ব বহার কের এক

ি তীয় আবরণ

েয়াগ ক ন।

ইি িনয়াস উইদাউট বডার- টার িসনিসনা
েফশনালস, িসনিসনা , ওহ, ইউএসএ, িল িহট, ডঃ জ ান ি
সব
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মাইে া ক

াউ

িলভার

স (নচ সং রণ)

উপাদান কাট-আউট ডায়া াম (খঁ াজ সং রণ)

ইি িনয়াস উইদাউট বডার- টার িসনিসনা
েফশনালস, িসনিসনা , ওহ, ইউএসএ, িল হাইট, ডঃ জ ান ি
করা হেয়েছ 2/11/2022। অিতির তথ www.leehite.org
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ক আকার

PART PCS দঘ

বণনা

িব ািরত এবং গত অব ােনর জন অ ন দখুন
3/8" িছ , 2½" উপের থেক এবং 5¼" নীেচ থেক,

ক

2

20”
508 িমিম

1½" X 3½"
38 িমিম x 89 িমিম

কেক ক

কের।

10 িমিম গত, উপের থেক 65 িমিম এবং নীেচ থেক 135 িমিম ,
ক কের। খঁ াজ 89 িমিম চওড়া শষ থেক 89 িমিম
হয়।

কেক

খঁ াজ 3½” চওড়া
সামেনর পা

হয় 3½” শষ থেক।

3/8" গত, 5¼" িনচ থেক,
B1

1

B2

1

28”
711 িমিম

1½" X 3½"
38 িমিম x 89 িমিম

িপছেনর পা

28”
1
711 িমিম

িড

2

াে

শীষ

গত নাট ক ন।
10 িমিম গত, নীেচ থেক 135 িমিম ,

েকর উপর ক ীভত এবং 10 িমিম, গত

উপের থেক 50 িমিম , সামেনর মুখ থেক 20 িমিম । খঁ াজ 89 িমিম চওড়া শষ
থেক 89 িমিম

গ

েকর উপর ক ীভত,

এবং 3/8" গত 2" উপের থেক, ¾" সামেনর মুখ থেক। িবপরীত

1½" X 3½"
38 িমিম x 89 িমিম

হয়।

3/8" িছ , 3" বাম িদক থেক এবং 1 ¾" ডান িদক থেক,
িলভার হাত

উপর থেক ½” । পাওয়া গেল শ

কাঠ ব বহার করেত পােরন।

10 িমিম গত, বাম িদক থেক 75 িমিম এবং ডান িদক থেক 45 িমিম , উপের
থেক 13 িমিম ।

30”

1½" X 3½"

762 িমিম

38 িমিম x 89 িমিম

3/8" গত, 1 ¾"
মরীিচ পা

10 িমিম গত,

িত
িত

া

থেক,

া

ক কি ক

থেক 44.5 িমিম ,

ক কি ক

3/8" গত, 1 ¾" বাম থেক, ½" ওপর থেক এবং 4" বাম থেক, ½" নীেচ থেক।
ই

চ

িজ

এইচ

জ

এল

1

1

2

2
1
1
3

1

2

29”

1½" X 3½"

736 িমিম

38 িমিম x 89 িমিম

1½" X 3"

673 িমিম

38 িমিম x 76 িমিম

8”

1½" X 1½"

203 িমিম

38 িমিম x 38 িমিম

3½”

1½" X 3½"

89 িমিম

38 িমিম x 89 িমিম

14”

1½" X 3½"

355 িমিম

38 িমিম x 89 িমিম

3½”

1½" X 3½"

89 িমিম

38 িমিম x 89 িমিম

140 িমিম
6 ½”
165 িমিম
8”
203 িমিম

10

3/8”

3/8”
10 িমিম
3/8”
10 িমিম
3/8”

20

10 িমিম
2 ½"
63.5 িমিম

কের 9”

10 িমিম গত, বাম থেক 45 িমিম , উপের থেক 13 িমিম এবং বাম থেক 100
িমিম , নীেচ থেক 13 িমিম । 38 থেক ট াপার
িমিম 228 িমিম থেক

26 ½”

5½”

ট াপার 1 ½” থেক
হাতল

#10

মরীিচ বস

নখ বা

িদেয় বঁেধ রাখুন (

3/8" গত, 1"

িত

া

ািবত)

থেক

ক কি ক।

অব ান শেস র িব ে , শেস র সােথ নয়।

অ

10 িমিম গত, িত
া থেক 25 িমিম
উপর থেক ক কি ক
সাস

10 িমিম গত,
খঁ াজ

পা

খঁ াজ
সার

হ

বা

হয় 1"
িত

হ

বা

বা

া

10 িমিম গত,

া

থেক, 1" গভীর

থেক 25 িমিম

হয়, 25 িমিম গভীর

ক কি ক

েকর উপর ক ীভত শীষ থেক 13 িমিম

3/8" x 5 ½" হ

বা ক ােরজ বা

/নাট (িনমাতােদর

বা ক ােরজ বা

/নাট (িনমাতােদর

পছ )
পছ )
িকছ লােকশেন 6½" হ

বা

নাও থাকেত পাের তেব 6½" ক ােরজ বা

থাকেত পাের।

3/8" x 8" হ
িত

ধাবক

িত

3/8" গত, ½" উপর থেক

উপল
হ

ক কি ক। 3/8" গত, ½"

েকর উপর ক ীভত শীষ থেক 13 িমিম

3/8" x 6½" হ

ফাে

।

বা ক ােরজ বা

/নাট (িনমাতােদর পছ )

চলমান জেয়ে র জন চার

ওয়াশার ব বহার ক ন

(িভতের এবং বাইের)
নার

কােঠর

ইি িনয়াস উইদাউট বডার- টার িসনিসনা
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গত অব ান (খঁ াজ সং রণ)
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িনমাণ ও সমােবশ (খঁ াজ সং রণ)
1. সাজা শস এবং স ব হেল কেয়ক িগঁ ট সে
শ

কাঠ ব বহার ক ন, অন থায়, নরম কাঠ

2. কােঠর দ
3. ি

কাঠ িনবাচন ক ন. যিদ শ

ব বহােরর জন এক
গত

ক থাকেব

া ।

িত মা া অংশ ডায়া াম.

5. অংশ A এবং B এর নীেচর অংেশ গত িল নীেচ থেক 4" (100 িমিম) এবং কে
ক . A অংেশ স কভােব এক
েয়াজেন
6. মা া িচে

া

চর এবং স া হয় তেব পাট িস এর জন

িনেদিশকা িহসােব কাটআউট ডায়া াম ব বহার কের অংশ তািলকা অনুযায়ী উপাদান কাটন।

ার অপসারেণর জন বািল এবং মসৃণ

4. ি ল 3/8" (10 িমিম) ব

কাঠ

গত ি ল ক ন এবং অন A এবং দু

অবি ত

B এর ি ল করার জন এ েক গাইড িহসােব ব বহার ক ন।

ক ন।

দখােনা িহসােব A, B এবং D অংেশ স কভােব খঁ াজ কাটা। এক

আঁ টসঁাট জেয়

তিরর

িত য বান মেনােযাগ

স অপােরশনেক উ ত করেব।

7. অংশ িজ এক

অংশ অন

ি তীয় িজ- ত G এবং এক
িমিম) বা

র জন এক

গাইড িহসােব ব বহার কের ি ল করা উিচত। এক

গত। বািক িজ- ত ি তীয় গত

অংেশ দু

গত ি ল ক ন

ি ল করার জন গাইড িহসােব দু েক একসােথ িপন করেত 3/8” (10

ব বহার কের। সবািধক শি র জন শস জুেড় ি ল ক ন

8. পা A, B1 এবং B2 িবিছেয় িদন এবং দখােনা িহসােব D অংেশর জন খঁ ােজর মেধ ঢাকান

ইি িনয়াস উইদাউট বডার- টার িসনিসনা
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9. দখােনা িহসােব দু

সমােবশ সাজা হেয় দঁ াড়ান। এক

াে র মাধ েম এক
রাখুন। চড়া

10. এক

3/8" (10 িমিম) x 6½" (165 িমিম) বা

3/8" (10 িমিম) x 8" (200 িমিম) বা

সমােবশ স

ূণ না হওয়া পয

3/8" (10 িমিম) x 5½" (140 িমিম) বা

সম

বা

B1,

ঢাকান। 2½” (65 িমিম) কােঠর

েক হাত শ

, 4-ওয়াশার এবং এক

সার L এর মাধ েম এবং B2 ত ঢাকান। দখােনা িহসােব A

ব বহার কের দুই পােশর রেলর মেধ F

ট িড, লেভল এবং সুরি

ক ন।

ব বহার কের দখােনা অ

G থেক Cেক একি ত ক ন

বাদাম.

ইি িনয়াস উইদাউট বডার- টার িসনিসনা
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11. এক

3/8" (10 িমিম) x 8" (200 িমিম) বা

, 4-ওয়াশার এবং এক

বাদাম. উপেরর িদেক অংশ G এর জন গত িল সনা

12. এক

3/8” (10 িমিম) x 5½” (140 িমিম) বা

ব বহার কের অংশ A- ত CG সমােবশ সংযু

ক ন

করেত অংশ C অব ান ক ন।

, 4-ওয়াশার এবং এক

নাট ব বহার কের হ াে ল E- ক লগ B-এর সােথ সংযু

ইি িনয়াস উইদাউট বডার- টার িসনিসনা
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13. অংশ G বাড়ান এবং এক

3/8" (10 িমিম) x 5½"" বা

, 4-ওয়াশার এবং এক

নাট ব বহার কের ই হ াে েলর সােথ সংেযাগ ক ন৷

14. হ াে ল ই এই অব ােন খালা উিচত।

15. 2½" কােঠর

বা 3" পেরক ব বহার কের J সংযু

ক ন

ইি িনয়াস উইদাউট বডার- টার িসনিসনা
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16. পযা হ াে ল চলাচেলর জন পাট G-এর জন বাে
ক ন।

র টাইটেনস সাম স ক ন। অন চার

বা

স

ূণভােব আঁ টসঁাট

17. যিদ পাওয়া যায়, তাহেল পই , পিলউেরেথন, ব ব ত মাটর তল, লাড বা ি েজর মেতা জল- িতেরাধী িফিনশ িদেয় েস েলপ
িদন। যিদ িফিনিশং সীিমত সরবরােহর মেধ থােক, তাহেল অ ত D, F, J এবং পােয়র A ও B িনেচর অংেশ কাট করা ভােলা।

যখন মাটর তল ব বহার করা হয় এ
িনয়িমত শি

থম আবরণ পাতলা করেত সাহায কের। কােঠর তল শাষেণর জন সময় িদন তারপর

তল ব বহার কের ি তীয় কাট লাগান।
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