
৪. মধ্যমময়াদী কারিগরি প্ররিক্ষণ প্প্রাগ্রাম: 

৪.১ রিএনরি প্েদ অপামিিন এন্ড প্রযাকটিি 

 

প্কামি েি নাম 

 

: রিএনরি প্েদ অপামিিন এন্ড প্রযাকটিি 

প্ময়াদ : ০৪ িপ্তাহ 

তারিখ : প্কাি ে নং ৫৫- ০৮ জুোই ২০১৮ হমত ০২ আগষ্ট ২০১৮;  প্কাি ে নং ৫৬- ০৯ প্িমেম্বি ২০১৮ হমত ০৪ অমটাবি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৭- ১১ নমেম্বি ২০১৮ 

হমত ০৬ রিমিম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৮ - ২০ জানুয়ািী ২০১৯ হমত ১৪ প্েব্রুয়ািী ২০১৯; প্কাি ে নং ৫৯- ১৭ মার্ ে ২০১৯ হমত ১১ এরপ্রে ২০১৯; প্কাি ে নং 

৬০- ০৫ প্ম ২০১৯ হমত ৩০ প্ম ২০১৯।  

মমনানয়মনি 

িময়িীমা 

: প্কাি ে নং ৫৫- ০৫ জুোই ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৬- ০৬ প্িমেম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৭- ০৮ নমেম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৮ - ১৭ জানুয়ািী ২০১৯; প্কাি ে নং 

৫৯- ১৪ মার্ ে ২০১৯; প্কাি ে নং ৬০- ০২ প্ম ২০১৯।  

আিন িংখ্যা : ৪ (র্াি) 

প্কাি ে রে : ৭,৫০০/- 

টামগ েট গ্রুপ : রবএিরি ইন ইরিরনয়ারিং, রিমলামা ইন ইরিরনয়ারিং, টিটিরি/এইর্ এি রি (মোক)-এ িমতুল্য রিগ্রী এবং প্রযুরিগত অরেজ্ঞতা।  

কার্ েক্রম : 

 

 প্েদ অপামিিন িংরিষ্ট আইএিও িম্পমকে িম্যক জ্ঞান োে ; 

 প্বরিক প্েমক এিোন্সি প্প্রাগ্রারমং, আইএিও ব্যবহাি কিাি প্টকরনক এবং প্েদ রিএনরি কমরাে (Fagor) িম্পমকে িম্পূণ ে ধািণা োে; 

 বাস্তব পরিমবমি হামত-কেমম প্মরিরনং প্যাকটিি। 

প্কাি ে মরিউে :  ইনমরািাকিন এন্ড প্বরিক প্প্রাগ্রারমং 

 আইএিও প্কাি ( রজ এন্ড এম প্কাি) 

 প্মরিন প্যািারমটাি এন্ড োংিন 

 রিোমিন্ট অপামিিন এন্ড প্িরমং 

প্ররিক্ষণ পদ্ধরত :  ক্লাি রুম পাঠদান 

 গ্রুপ আমোর্না 

 প্রযাকটিকযাে এক্সািিাইজ 

 প্িমমামনিমরিন 

মূল্যায়ন পদ্ধরত :  পর্ েমবক্ষণ 

 প্রমনাত্তি 

 এককোমব এক্সািিাইজ 

 রেরখত পিীক্ষা 

 ওিাে পিীক্ষা 

 িামরগ্রক কম েক্ষমতা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৪.২রিএনরি রমরেং অপামিিন এন্ড প্রযাকটিি 

 

প্কামি েি নাম 

 

: রিএনরি রমরেং অপামিিন এন্ড প্রযাকটিি 

প্ময়াদ : ০৪ িপ্তাহ 

তারিখ : প্কাি ে নং ৫৫ - ০৮ জুোই ২০১৮ হমত ০২ আগষ্ট ২০১৮;  প্কাি ে নং ৫৬ - ০৯ প্িমেম্বি ২০১৮ হমত ০৪ অমটাবি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৭ - ১১ নমেম্বি ২০১৮ 

হমত ০৬ রিমিম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৮ - ২০ জানুয়ািী ২০১৯ হমত ১৪ প্েব্রুয়ািী ২০১৯; প্কাি ে নং ৫৯ - ১৭ মার্ ে ২০১৯ হমত ১১ এরপ্রে ২০১৯; প্কাি ে নং 

৬০ - ০৫ প্ম ২০১৯ হমত ৩০ প্ম ২০১৯।  

মমনানয়মনি 

িময়িীমা 

: প্কাি ে নং ৫৫ - ০৫ জুোই ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৬ - ০৬ প্িমেম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৭  - ০৮ নমেম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৮ - ১৭ জানুয়ািী ২০১৯; প্কাি ে 

নং ৫৯ - ১৪ মার্ ে ২০১৯; প্কাি ে নং ৬০ - ০২ প্ম ২০১৯।  

আিন িংখ্যা : ৪ (র্াি) 

প্কাি ে রে : ৭,৫০০/- 

টামগ েট গ্রুপ : রবএিরি ইন ইরিরনয়ারিং, রিমলামা ইন ইরিরনয়ারিং, টিটিরি/এইর্ এি রি (মোক)-এ িমতুল্য রিগ্রী এবং প্রযুরিগত অরেজ্ঞতা   

কার্ েক্রম : 

 

 রমরেং িংক্রান্ত আইএিও িম্পমকে িম্যক জ্ঞান োে; 

 প্বরিক প্েমক অযািোন্স প্প্রাগ্রারমং, আইএিও ব্যবহাি কিাি প্টকরনক এবং রমরেং রিএনরি কমরাে(Haidenhein TNC-310) িম্পমকে 

িম্পুণ ে ধািণা োে; 

 বাস্তব পরিমবমি হামত কেমম প্মরিরনং প্রযাকটিি। 

প্কাি ে মরিউে :  ইনমরািাকিন এন্ড প্বরিক প্প্রাগ্রারমং 

 আইএিও প্কাি ( রজ এন্ড এম প্কাি) 

 প্মরিন প্যািারমটাি এন্ড োংিন 

 রিোমিন্ট অপামিিন এন্ড প্িরমং 

প্ররিক্ষণ পদ্ধরত :  ক্লাি রুম পাঠদান 

 গ্রুপ আমোর্না 

 প্রযাকটিকযাে এক্সািিাইজ 

 প্িমমামনিমরিন 

মূল্যায়ন পদ্ধরত :  পর্ েমবক্ষণ 

 প্রমনাত্তি 

 এককোমব এক্সািিাইজ 

 রেরখত পিীক্ষা 

 ওিাে পিীক্ষা 

 িামরগ্রক কম েক্ষমতা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৪.৩ রিএনরি প্মরিরনং প্িন্টাি অপামিিন এন্ড প্রযাকটিি 

 

প্কামি েি নাম 

 

: রিএনরি প্মরিরনং প্িন্টাি অপামিিন এন্ড প্রযাকটিি 

প্ময়াদ : ০৪ িপ্তাহ 

তারিখ : প্কাি ে নং ৫৫ - ০৮ জুোই ২০১৮ হমত ০২ আগষ্ট ২০১৮;  প্কাি ে নং ৫৬ - ০৯ প্িমেম্বি ২০১৮ হমত ০৪ অমটাবি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৭ - ১১ নমেম্বি ২০১৮ 

হমত ০৬ রিমিম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৮ - ২০ জানুয়ািী ২০১৯ হমত ১৪ প্েব্রুয়ািী ২০১৯; প্কাি ে নং ৫৯ - ১৭ মার্ ে ২০১৯ হমত ১১ এরপ্রে ২০১৯; প্কাি ে নং ৬০ 

- ০৫ প্ম ২০১৯ হমত ৩০ প্ম ২০১৯।  

মমনানয়মনি 

িময়িীমা 

: প্কাি ে নং ৫৫ - ০৫ জুোই ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৬ - ০৬ প্িমেম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৭  - ০৮ নমেম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৮ - ১৭ জানুয়ািী ২০১৯; প্কাি ে নং 

৫৯ - ১৪ মার্ ে ২০১৯; প্কাি ে নং ৬০ - ০২ প্ম ২০১৯।  

আিন িংখ্যা : ৪ (র্াি) 

প্কাি ে রে : ৭,৫০০/- 

টামগ েট গ্রুপ :  রবএিরি ইন ইরিরনয়ারিং, রিমলামা ইন ইরিরনয়ারিং, টিটিরি/এইর্ এি রি (মোক)-এ িমতুল্য রিগ্রী এবং প্রযুরিগত অরেজ্ঞতা।  

কার্ েক্রম : 

 

 আইএিও-এি রমরেং ও রিরেং িম্পরকেত অপামিিন িম্বমে িম্যক জ্ঞান োে; 

 প্বরিক প্েমক এিোন্সি প্প্রাগ্রারমং আইএিও ব্যবহামিি প্টকরনক এবং মারি এরক্সি প্মরিরনং প্িন্টাি রিএনরি কমরাে(Fanuc-21); 

(Haidenhein TNC-310) িম্পমকে িম্পুণ ে ধািণা োে; 

 বাস্তব পরিমবমি হামত কেমম প্মরিরনং অনুিীেন। 

প্কাি ে মরিউে :  ইনমরািাকিন এন্ড প্বরিক প্প্রাগ্রারমং 

 আইএিও প্কাি ( রজ এন্ড এম প্কাি) 

 প্মরিন প্যািারমটাি এন্ড োংিন 

 রিোমিন্ট অপামিিন এন্ড প্িরমং 

প্ররিক্ষণ পদ্ধরত :  ক্লাি রুম পাঠদান 

 গ্রুপ আমোর্না 

 প্রযাকটিকযাে এক্সািিাইজ 

 প্িমমামনিমরিন 

মূল্যায়ন পদ্ধরত :  পর্ েমবক্ষণ 

 প্রমনাত্তি 

 এককোমব এক্সািিাইজ 

 রেরখত পিীক্ষা 

 ওিাে পিীক্ষা 

 িামরগ্রক কম েক্ষমতা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৪.৪ িাই রিংক ইরিএম এন্ড ওয়যািকাট ইরিএম অপামিিন এন্ড প্রযাকটিি 

 

প্কামি েি নাম 

 

: িাই রিংক ইরিএম এন্ড ওয়যািকাট ইরিএম অপামিিন এন্ড প্রযাকটিি 

প্ময়াদ : ০৪ িপ্তাহ 

তারিখ : প্কাি ে নং ৫৫ - ০৮ জুোই ২০১৮ হমত ০২ আগষ্ট ২০১৮;  প্কাি ে নং ৫৬ - ০৯ প্িমেম্বি ২০১৮ হমত ০৪ অমটাবি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৭ - ১১ নমেম্বি ২০১৮ 

হমত ০৬ রিমিম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৮ - ২০ জানুয়ািী ২০১৯ হমত ১৪ প্েব্রুয়ািী ২০১৯; প্কাি ে নং ৫৯ - ১৭ মার্ ে ২০১৯ হমত ১১ এরপ্রে ২০১৯; প্কাি ে নং 

৬০ - ০৫ প্ম ২০১৯ হমত ৩০ প্ম ২০১৯।  

মমনানয়মনি 

িময়িীমা 

: প্কাি ে নং ৫৫ - ০৫ জুোই ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৬ - ০৬ প্িমেম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৭  - ০৮ নমেম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৮ - ১৭ জানুয়ািী ২০১৯; প্কাি ে 

নং ৫৯ - ১৪ মার্ ে ২০১৯; প্কাি ে নং ৬০ - ০২ প্ম ২০১৯।  

আিন িংখ্যা : ৪ (র্াি) 

প্কাি ে রে : ৭,৫০০/- 

টামগ েট গ্রুপ : রবএিরি ইন ইরিরনয়ারিং, রিমলামা ইন ইরিরনয়ারিং, টিটিরি/এইর্ এি রি (মোক)-এ িমতুল্য রিগ্রী এবং প্রযুরিগত অরেজ্ঞতা।  

কার্ েক্রম : 

 

 EDM প্রমিি এবং আনুিারিক েযাটি িম্পমকে ধািণা োে; 

 িাই রিংক ও ওয়যািকাট ইরিএম প্মরিন, তামদি কমম্পামনন্ট ও কমরাে রিমেম িম্পমকে জ্ঞানাজেন; 

 ইমেকমরাি(ববরিষ্টয, ম্যামটরিয়াে ও প্মরিরনং), িাই-ইমেকররক ফ্লুরয়ি (ববরিষ্ট, কাজ) িম্পমকে ধািণা োে; 

 আইএিও প্কাি এবং কমরাে ল্যাঙ্গুময়জ (Robostar) এি িাহামে প্প্রাগ্রারমং কিা। 

 CAM এি ব্যবহাি এবং প্প্রাগ্রারমং-এ ব্যবহাি; 

 িাই-রিংক ও ওয়যািকাট ইরিএম প্ররক্রয়াি িাহামে প্মাল্ড কযারেটি, িাই এবং পাঞ্চ ততিী। 

প্কাি ে মরিউে :  প্বরিক প্প্রাগ্রারমং(ওয়যাি কাট) এন্ড অপামিিন 

 প্বরিক অপামিিন 

 এরলমকিন অপামিিন 

 এনরি প্প্রাগ্রারমং 

 মাই কযাম( িফ্টওয়যাি) 

প্ররিক্ষণ পদ্ধরত :  ক্লাি রুম পাঠদান 

 গ্রুপ আমোর্না 

 প্রযাকটিকযাে এক্সািিাইজ 

 প্িমমামনিমরিন 

মূল্যায়ন পদ্ধরত :  পর্ েমবক্ষণ 

 প্রমনাত্তি 

 এককোমব এক্সািিাইজ 

 রেরখত পিীক্ষা 

 ওিাে পিীক্ষা 

 িামরগ্রক কম েক্ষমতা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৪.৫েীে প্মরিং ইন্ডাকিন োমন েি অপামিিন ও প্রযাকটিি 

 

প্কামি েি নাম 

 

: েীে প্মরিং ইন্ডাকিন োমন েি অপামিিন ও প্রযাকটিি 

প্ময়াদ : ০৪ িপ্তাহ 

তারিখ : প্কাি ে নং ৫৫ - ০৮ জুোই ২০১৮ হমত ০২ আগষ্ট ২০১৮;  প্কাি ে নং ৫৬ - ০৯ প্িমেম্বি ২০১৮ হমত ০৪ অমটাবি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৭ - ১১ নমেম্বি ২০১৮ 

হমত ০৬ রিমিম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৮ - ২০ জানুয়ািী ২০১৯ হমত ১৪ প্েব্রুয়ািী ২০১৯; প্কাি ে নং ৫৯ - ১৭ মার্ ে ২০১৯ হমত ১১ এরপ্রে ২০১৯; প্কাি ে নং ৬০ 

- ০৫ প্ম ২০১৯ হমত ৩০ প্ম ২০১৯।  

মমনানয়মনি 

িময়িীমা 

: প্কাি ে নং ৫৫ - ০৫ জুোই ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৬ - ০৬ প্িমেম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৭  - ০৮ নমেম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৮ - ১৭ জানুয়ািী ২০১৯; প্কাি ে নং 

৫৯ - ১৪ মার্ ে ২০১৯; প্কাি ে নং ৬০ - ০২ প্ম ২০১৯।  

আিন িংখ্যা : ৪ (র্াি) 

প্কাি ে রে : ৭,৫০০/- 

টামগ েট গ্রুপ : রবএিরি ইন ইরিরনয়ারিং, রিমলামা ইন ইরিরনয়ারিং, টিটিরি/এইর্ এি রি (মোক)-এ িমতুল্য রিগ্রী এবং প্রযুরিগত অরেজ্ঞতা।  

কার্ েক্রম : 

 

 ইরিরনয়ারিং ম্যামটরিয়াে িম্পমকে জ্ঞান োে এবং প্রময়াজন অনুর্ায়ী প্মটাে িনািকিণ; 

 লারম্বং রিমেমমি ধািণা োে; 

 োমন েি ক্রুরিবে এি ি যারমং ও প্যারর্ং অনুিীেন; 

 প্মরিং রপ্ররন্সপাে িম্পমকে ধািনা োে; 

  রনিাপত্তা ও িক্ষণামবক্ষণ িম্পমকে িমর্তনতা; 

 প্মাল্ড ও প্কাি ততিী, বিামনা এবং প্পারিং িম্পমকে জ্ঞান োে। 

প্কাি ে মরিউে :  ইরিরনয়ারিং ম্যামটরিয়ােি 

 কুরেং রিমেম 

 ি যারমং, প্যারর্ং, ও রিিম্যান্টরেং 

 প্বরিক রপ্ররন্সপাে এন্ড পাওয়াি িালাই 

 প্মরিং এযােরয়ং এন্ড প্পারিং অব ম্যাটােি 

 স্যান্ড রপ্রপামিিন এন্ড প্মাল্ড প্মরকং 

 োমন েি রাবেসুটিং এন্ড প্মইনমটন্যান্স 

প্ররিক্ষণ পদ্ধরত :  ক্লাি রুম পাঠদান 

 গ্রুপ আমোর্না 

 প্রযাকটিকযাে এক্সািিাইজ 

 প্িমমামনিমরিন 

মূল্যায়ন পদ্ধরত :  পর্ েমবক্ষণ 

 প্রমনাত্তি 

 এককোমব এক্সািিাইজ 

 রেরখত পিীক্ষা 

 ওিাে পিীক্ষা 

 িামরগ্রক কম েক্ষমতা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৪.৬টুে এন্ড কাটাি গ্রাইরন্ডং অপামিিন এন্ড প্রযাকটিি 

 

প্কামি েি নাম 

 

: টুে এন্ড কাটাি গ্রাইরন্ডং অপামিিন এন্ড প্রযাকটিি 

প্ময়াদ : ০৪ িপ্তাহ 

তারিখ : প্কাি ে নং ৫৫ - ০৮ জুোই ২০১৮ হমত ০২ আগষ্ট ২০১৮;  প্কাি ে নং ৫৬ - ০৯ প্িমেম্বি ২০১৮ হমত ০৪ অমটাবি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৭ - ১১ নমেম্বি ২০১৮ 

হমত ০৬ রিমিম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৮ - ২০ জানুয়ািী ২০১৯ হমত ১৪ প্েব্রুয়ািী ২০১৯; প্কাি ে নং ৫৯ - ১৭ মার্ ে ২০১৯ হমত ১১ এরপ্রে ২০১৯; প্কাি ে নং 

৬০ - ০৫ প্ম ২০১৯ হমত ৩০ প্ম ২০১৯।  

মমনানয়মনি 

িময়িীমা 

: প্কাি ে নং ৫৫ - ০৫ জুোই ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৬ - ০৬ প্িমেম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৭  - ০৮ নমেম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৮ - ১৭ জানুয়ািী ২০১৯; প্কাি ে 

নং ৫৯ - ১৪ মার্ ে ২০১৯; প্কাি ে নং ৬০ - ০২ প্ম ২০১৯।  

আিন িংখ্যা : ৪ (র্াি) 

প্কাি ে রে : ৩,৫০০/- 

টামগ েট গ্রুপ : রবএিরি ইন ইরিরনয়ারিং, রিমলামা ইন ইরিরনয়ারিং, টিটিরি/এইর্ এি রি (মোক)-এ িমতুল্য রিগ্রী এবং প্রযুরিগত অরেজ্ঞতা।  

কার্ েক্রম : 

 

 টুে ও কাটামিি ম্যামটরিয়াে িম্পমকে ধািণা োে; 

 রবরেন্ন গ্রাইরন্ডং প্মরিন ও এযাটার্মমন্ট িম্পমকে জ্ঞান োে; 

 রবরেন্ন প্রময়াজনীয় টুে অযামিে ও তামদি পরিোষা িম্বমে ধািণা োে; 

 িায়ামমররক রপর্ (রিরপ) এবং মরিউে কাটাি-এি রহিাব িম্পমকে জ্ঞানাজেন; 

 রবরেন্ন ধিমণি কাটাি প্র্মন িাইি এন্ড প্েি রমরেং কাটাি এন্ড রমরেং কাটাি রিমিে পময়ন্ট কাটাি,স্ল্যাব কাটাি- এি পাে েকয রনরুপণ; 

 রবরেন্ন গ্রাইরন্ডং হুইমেি ধািণা োে। 

প্কাি ে মরিউে :  ইরিরনয়ারিং ম্যামটরিয়ােি 

 রপ্ররিিন প্মজারিং টুেি 

 রিোমিন্ট টাইপ অব প্গমজি 

 টোমিন্স এন্ড এোউন্স 

প্ররিক্ষণ পদ্ধরত :  ক্লাি রুম পাঠদান 

 গ্রুপ আমোর্না 

 প্রযাকটিকযাে এক্সািিাইজ 

 প্িমমামনিমরিন 

মূল্যায়ন পদ্ধরত :  পর্ েমবক্ষণ 

 প্রমনাত্তি 

 এককোমব এক্সািিাইজ 

 রেরখত পিীক্ষা 

 ওিাে পিীক্ষা 

 িামরগ্রক কম েক্ষমতা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৪.৭প্পমন্টাগ্রাে রমরেং প্মরিন অপামিিন এন্ড প্রযাকটিি 

 

প্কামি েি নাম 

 

: প্পমন্টাগ্রাে রমরেং প্মরিন অপামিিন এন্ড প্রযাকটিি 

প্ময়াদ : ০৪ িপ্তাহ 

তারিখ : প্কাি ে নং ৫৫ - ০৮ জুোই ২০১৮ হমত ০২ আগষ্ট ২০১৮;  প্কাি ে নং ৫৬ - ০৯ প্িমেম্বি ২০১৮ হমত ০৪ অমটাবি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৭ - ১১ নমেম্বি ২০১৮ 

হমত ০৬ রিমিম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৮ - ২০ জানুয়ািী ২০১৯ হমত ১৪ প্েব্রুয়ািী ২০১৯; প্কাি ে নং ৫৯ - ১৭ মার্ ে ২০১৯ হমত ১১ এরপ্রে ২০১৯; প্কাি ে নং 

৬০ - ০৫ প্ম ২০১৯ হমত ৩০ প্ম ২০১৯।  

মমনানয়মনি 

িময়িীমা 

: প্কাি ে নং ৫৫ - ০৫ জুোই ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৬ - ০৬ প্িমেম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৭  - ০৮ নমেম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৮ - ১৭ জানুয়ািী ২০১৯; প্কাি ে 

নং ৫৯ - ১৪ মার্ ে ২০১৯; প্কাি ে নং ৬০ - ০২ প্ম ২০১৯।  

আিন িংখ্যা : ৪ (র্াি) 

প্কাি ে রে : ৩,৫০০/- 

টামগ েট গ্রুপ : রবএিরি ইন ইরিরনয়ারিং, রিমলামা ইন ইরিরনয়ারিং, টিটিরি/এইর্ এি রি (মোক)-এ িমতুল্য রিগ্রী এবং প্রযুরিগত অরেজ্ঞতা।  

কার্ েক্রম : 

 

 রনধ োরিত বস্তু ও রিজাইন এবং আকামি বড়/ম াট কিা ; 

 মাোি/ প্টমমলট (এনগ্রযারিং/ এমম্বারিং) ততিী ; 

 উপযুি ম্যামটরিয়াে ও কাটিং প্িরিও রনব োর্ন ; 

 কাটিং টুমেি প্প্রাোইরেং ; 

 রবরেন্ন কাটিং প্যািারমটামিি ধািণা োে; 

প্কাি ে মরিউে :  ইরিরনয়ারিং ম্যামটরিয়ােি 

 রপ্ররিিন প্মজারিং টুেি 

 রিোমিন্ট টাইপ অব প্গমজি 

 টোমিন্স এন্ড এোউন্স 

প্ররিক্ষণ পদ্ধরত :  ক্লাি রুম পাঠদান 

 গ্রুপ আমোর্না 

 প্রযাকটিকযাে এক্সািিাইজ 

 প্িমমামনিমরিন 

মূল্যায়ন পদ্ধরত :  পর্ েমবক্ষণ 

 প্রমনাত্তি 

 এককোমব এক্সািিাইজ 

 রেরখত পিীক্ষা 

 ওিাে পিীক্ষা 

 িামরগ্রক কম েক্ষমতা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৪.৮প্কায়ারেটি কমরাে ও প্প্রািাট প্টরেং অব ইন্ডারেয়াে প্েয়াি পাট েি 

 

প্কামি েি নাম 

 

: প্কায়ারেটি কমরাে ও প্প্রািাট প্টরেং অব ইন্ডারেয়াে প্েয়াি পাট েি 

প্ময়াদ : ০৪ িপ্তাহ 

তারিখ : প্কাি ে নং ৫৫ - ০৮ জুোই ২০১৮ হমত ০২ আগষ্ট ২০১৮;  প্কাি ে নং ৫৬ - ০৯ প্িমেম্বি ২০১৮ হমত ০৪ অমটাবি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৭ - ১১ নমেম্বি ২০১৮ 

হমত ০৬ রিমিম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৮ - ২০ জানুয়ািী ২০১৯ হমত ১৪ প্েব্রুয়ািী ২০১৯; প্কাি ে নং ৫৯ - ১৭ মার্ ে ২০১৯ হমত ১১ এরপ্রে ২০১৯; প্কাি ে নং 

৬০ - ০৫ প্ম ২০১৯ হমত ৩০ প্ম ২০১৯।  

মমনানয়মনি 

িময়িীমা 

: প্কাি ে নং ৫৫ - ০৫ জুোই ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৬ - ০৬ প্িমেম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৭  - ০৮ নমেম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৮ - ১৭ জানুয়ািী ২০১৯; প্কাি ে 

নং ৫৯ - ১৪ মার্ ে ২০১৯; প্কাি ে নং ৬০ - ০২ প্ম ২০১৯।  

আিন িংখ্যা : ৪ (র্াি) 

প্কাি ে রে : ৩,৫০০/- 

টামগ েট গ্রুপ : রবএিরি ইন ইরিরনয়ারিং, রিমলামা ইন ইরিরনয়ারিং, টিটিরি/এইর্ এি রি (মোক)-এ িমতুল্য রিগ্রী এবং প্রযুরিগত অরেজ্ঞতা।  

কার্ েক্রম : 

 

 প্মজািমমন্ট ইউরনট ও েযান্ডাি ে এবং রবরেন্ন  ধিমনি প্মজািমমন্ট িম্পমকে ধািণা োে ; 

 রবরেন্ন ধিমনি প্মজারিং টুেি প্র্মন- েীে রুে, প্মজারিং প্টপ, োরন েয়াি কযারেপাি, মাইমক্রারমটাি, োরন েয়াি মাইমক্রারমটাি,মবমেে 

প্প্রারযাটি, িাইন বাি, রগয়াি টুে োরন েয়াি হাইট, রেোি, িািমেি, প্টরেমকারপক প্গজ ইতযারদ-ি হামত কেমম অনুিীেন ; 

 প্কায়ারেটি কমরাে ( ঈ)এি উমেশ্য ও প্রময়াজনীয়তা িম্পমকে জ্ঞান অজেন ; 

 রকছু রবষয়- িাটা পািপাি, কাইন্ড ও কামিটমনি; িাটা অযানাোইরিি; রহমরাগ্রাম ততিী ও ব্যবহাি; িাটা রিিপািিন এবং এি অকামিন্স 

িম্বমে জানা; 

 প্কায়ারিটি কমরাে প্র্ক িীট প্রস্ত্ত্তত কিা; 

 োংিন প্প্রািাকিন প্রমিি রিরররবউিন, রিমেরটে আইমটম প্র্ক, রিমেট প্োমকিন প্র্ক িীট, রিমেট কজ  প্র্ক িীট ইতযারদ এনাোইরিি 

কিা; 

 কনোমম েিন প্র্ক িীট পিীক্ষা কিা। 

প্কাি ে মরিউে :  ইনমরািাকিন টু প্কায়ারেটি কমরাে 

 প্েটিি কনরিিাি ইন প্কায়ারেটি কমরাে 

 প্রিাট প্টরেং ক্রাইমটরিয়া 

 নন রপ্ররিিন প্মজারিং টুেি 

 রিোমিন্ট টাইপ অব প্গমজি 

 টোমিন্স এন্ড্এোউন্স 

প্ররিক্ষণ পদ্ধরত :  ক্লাি রুম পাঠদান 

 গ্রুপ আমোর্না 

 প্রযাকটিকযাে এক্সািিাইজ 

 প্িমমামনিমরিন 

মূল্যায়ন পদ্ধরত :  পর্ েমবক্ষণ 

 প্রমনাত্তি 

 এককোমব এক্সািিাইজ 

 রেরখত পিীক্ষা 

 ওিাে পিীক্ষা 

 িামরগ্রক কম েক্ষমতা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৪.৯ লারেক প্টকমনােরজ 

 

প্কামি েি নাম 

 

: লারেক প্টকমনােরজ 

প্ময়াদ : ০৪ িপ্তাহ 

তারিখ : প্কাি ে নং ৫৫ - ০৮ জুোই ২০১৮ হমত ০২ আগষ্ট ২০১৮;  প্কাি ে নং ৫৬ - ০৯ প্িমেম্বি ২০১৮ হমত ০৪ অমটাবি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৭ - ১১ নমেম্বি ২০১৮ 

হমত ০৬ রিমিম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৮ - ২০ জানুয়ািী ২০১৯ হমত ১৪ প্েব্রুয়ািী ২০১৯; প্কাি ে নং ৫৯ - ১৭ মার্ ে ২০১৯ হমত ১১ এরপ্রে ২০১৯; প্কাি ে নং 

৬০ - ০৫ প্ম ২০১৯ হমত ৩০ প্ম ২০১৯।  

মমনানয়মনি 

িময়িীমা 

: প্কাি ে নং ৫৫ - ০৫ জুোই ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৬ - ০৬ প্িমেম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৭  - ০৮ নমেম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৮ - ১৭ জানুয়ািী ২০১৯; প্কাি ে 

নং ৫৯ - ১৪ মার্ ে ২০১৯; প্কাি ে নং ৬০ - ০২ প্ম ২০১৯।  

আিন িংখ্যা : ৫ (পাঁর্) 

প্কাি ে রে : ৪,০০০/- 

টামগ েট গ্রুপ : রবএিরি ইন ইরিরনয়ারিং, রিমলামা ইন ইরিরনয়ারিং, টিটিরি/এইর্ এি রি (মোক)-এ িমতুল্য রিগ্রী এবং প্রযুরিগত অরেজ্ঞতা।  

কার্ েক্রম : 

 

 ইনমজকিন প্মারল্ডং প্মরিন, েযাকুয়াম েরম েং প্মরিন, এক্সরুিাি প্মরিন, প্লা প্মারল্ডং এবং অন্যান্য লারেক প্মরিনারি অপামিট কিা ; 

 লারেক প্মামল্ডি ব্যবহাি ও িক্ষণামবক্ষণ ; 

 প্রিামটি জন্য উপযুি লারেক ম্যামটরিয়াে রনব োর্ন ; 

 লারেক প্মরিনারি িক্ষণামবক্ষণ ও রনয়ন্ত্রণ; 

 লারেমকি প্টরেং প্ররক্রয়া; 

প্কাি ে মরিউে :  লারেক ম্যামটরিয়াে 

 লারেক প্টরেং 

 লারেক প্রমিরিং প্মরিনারি 

 প্মাল্ড প্মরকং 

 রহট-ররটমমন্ট 

 ইমেকমরামলটিং 

 প্মরিন কমরাে রিমেম এবং প্মইনমটন্যান্স 

প্ররিক্ষণ পদ্ধরত :  ক্লাি রুম পাঠদান 

 গ্রুপ আমোর্না 

 প্রযাকটিকযাে এক্সািিাইজ 

 প্িমমামনিমরিন 

মূল্যায়ন পদ্ধরত :  পর্ েমবক্ষণ 

 প্রমনাত্তি 

 এককোমব এক্সািিাইজ 

 রেরখত পিীক্ষা 

 ওিাে পিীক্ষা 

 িামরগ্রক কম েক্ষমতা 

 

 

 



৪.১০অমটাকযাি (২রি এন্ড ৩রি) 

 

প্কামি েি নাম 

 

: অমটাকযাি (২রি এন্ড ৩রি) 

প্ময়াদ : ০৬ িপ্তাহ 

তারিখ : প্কাি ে নং ৫৫ - ০৮ জুোই ২০১৮ হমত ০২ আগষ্ট ২০১৮;  প্কাি ে নং ৫৬ - ০৯ প্িমেম্বি ২০১৮ হমত ০৪ অমটাবি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৭ - ১১ নমেম্বি ২০১৮ 

হমত ০৬ রিমিম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৮ - ২০ জানুয়ািী ২০১৯ হমত ১৪ প্েব্রুয়ািী ২০১৯; প্কাি ে নং ৫৯ - ১৭ মার্ ে ২০১৯ হমত ১১ এরপ্রে ২০১৯; প্কাি ে নং 

৬০ - ০৫ প্ম ২০১৯ হমত ৩০ প্ম ২০১৯।  

মমনানয়মনি 

িময়িীমা 

: প্কাি ে নং ৫৫ - ০৫ জুোই ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৬ - ০৬ প্িমেম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৭  - ০৮ নমেম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৮ - ১৭ জানুয়ািী ২০১৯; প্কাি ে 

নং ৫৯ - ১৪ মার্ ে ২০১৯; প্কাি ে নং ৬০ - ০২ প্ম ২০১৯।  

আিন িংখ্যা : ৬ ( য়) 

প্কাি ে রে : ৭,৫০০/- 

টামগ েট গ্রুপ : রবএিরি ইন ইরিরনয়ারিং, রিমলামা ইন ইরিরনয়ারিং, টিটিরি/এইর্ এি রি (মোক)-এ িমতুল্য রিগ্রী এবং প্রযুরিগত অরেজ্ঞতা।  

কার্ েক্রম : 

 

 ওয়ারকেং এবং এমিম্বরে িরয়ং িম্পমকে ধািনা োে ও অনুিীেন; 

 করম্পউটাি এইমিি রিজাইন (কযাি) এি গুরুত্ব িম্পমকে ধািণা োে; 

 করম্পউটাি এইমিি রিজাইন কিাি িক্ষমতা অজেন। 

প্কাি ে মরিউে :  প্মকারনকযাে িােটিং 

 অমটাকযাি- ২রি 

 অমটাকযাি- ৩রি 

 কমম্পামনন্ট িরয়ং 

প্ররিক্ষণ পদ্ধরত :  ক্লাি রুম পাঠদান 

 গ্রুপ আমোর্না 

 প্রযাকটিকযাে এক্সািিাইজ 

 প্িমমামনিমরিন 

মূল্যায়ন পদ্ধরত :  পর্ েমবক্ষণ 

 প্রমনাত্তি 

 এককোমব এক্সািিাইজ 

 রেরখত পিীক্ষা 

 ওিাে পিীক্ষা 

 িামরগ্রক কম েক্ষমতা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৪.১১ প্িরিজামিিন ও এয়াি করন্ডিরনং 

 

প্কামি েি নাম 

 

: প্িরিজামিিন ও এয়াি করন্ডিরনং 

প্ময়াদ : ০৬ িপ্তাহ 

তারিখ : প্কাি ে নং ৫৫ - ০৮ জুোই ২০১৮ হমত ০২ আগষ্ট ২০১৮;  প্কাি ে নং ৫৬ - ০৯ প্িমেম্বি ২০১৮ হমত ০৪ অমটাবি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৭ - ১১ নমেম্বি ২০১৮ 

হমত ০৬ রিমিম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৮ - ২০ জানুয়ািী ২০১৯ হমত ১৪ প্েব্রুয়ািী ২০১৯; প্কাি ে নং ৫৯ - ১৭ মার্ ে ২০১৯ হমত ১১ এরপ্রে ২০১৯; প্কাি ে নং 

৬০ - ০৫ প্ম ২০১৯ হমত ৩০ প্ম ২০১৯।  

মমনানয়মনি 

িময়িীমা 

: প্কাি ে নং ৫৫ - ০৫ জুোই ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৬ - ০৬ প্িমেম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৭  - ০৮ নমেম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৮ - ১৭ জানুয়ািী ২০১৯; প্কাি ে 

নং ৫৯ - ১৪ মার্ ে ২০১৯; প্কাি ে নং ৬০ - ০২ প্ম ২০১৯।  

আিন িংখ্যা : ২০ (রবি) 

প্কাি ে রে : ৫,০০০/- 

টামগ েট গ্রুপ : রবএিরি ইন ইরিরনয়ারিং, রিমলামা ইন ইরিরনয়ারিং, টিটিরি/এইর্ এি রি (মোক)-এ িমতুল্য রিগ্রী এবং প্রযুরিগত অরেজ্ঞতা।  

কার্ েক্রম : 

 

 প্িামমরেক ও ইন্ডাররয়াে এয়াি করন্ডিরনং রিমেম এি িক্ষণামবক্ষমনি দক্ষতা অজেন ; 

 কমরাে িারকেট ততিী কিা ও েি প্বি কিা এবং এি িক্ষণামবক্ষণ কিা ; 

প্কাি ে মরিউে :  উান্ডামমন্টাে অব প্িরিজামিিন এন্ড এয়াি করন্ডিরনং 

 কমরাে রিমেম 

 প্েরজং এন্ড প্িাল্ডারিং 

 প্রাবেসুটিং 

 অপামিিন এন্ড প্মইনমটন্যান্স 

 এযামিম্বরে এন্ড রিিমমরন্টরেং অব কমম্পামনন্ট 

প্ররিক্ষণ পদ্ধরত :  ক্লাি রুম পাঠদান 

 গ্রুপ আমোর্না 

 প্রযাকটিকযাে এক্সািিাইজ 

 প্িমমামনিমরিন 

মূল্যায়ন পদ্ধরত :  পর্ েমবক্ষণ 

 প্রমনাত্তি 

 এককোমব এক্সািিাইজ 

 রেরখত পিীক্ষা 

 ওিাে পিীক্ষা 

 িামরগ্রক কম েক্ষমতা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৪.১২ইমেকররকযাে হাউজ ওয়যারিং 

 

প্কামি েি নাম 

 

: ইমেকররকযাে হাউজ ওয়যারিং 

প্ময়াদ : ০৬ িপ্তাহ 

তারিখ : প্কাি ে নং ৫৫ - ০৮ জুোই ২০১৮ হমত ০২ আগষ্ট ২০১৮;  প্কাি ে নং ৫৬ - ০৯ প্িমেম্বি ২০১৮ হমত ০৪ অমটাবি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৭ - ১১ নমেম্বি ২০১৮ 

হমত ০৬ রিমিম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৮ - ২০ জানুয়ািী ২০১৯ হমত ১৪ প্েব্রুয়ািী ২০১৯; প্কাি ে নং ৫৯ - ১৭ মার্ ে ২০১৯ হমত ১১ এরপ্রে ২০১৯; প্কাি ে নং 

৬০ - ০৫ প্ম ২০১৯ হমত ৩০ প্ম ২০১৯।  

মমনানয়মনি 

িময়িীমা 

: প্কাি ে নং ৫৫ - ০৫ জুোই ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৬ - ০৬ প্িমেম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৭  - ০৮ নমেম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৮ - ১৭ জানুয়ািী ২০১৯; প্কাি ে 

নং ৫৯ - ১৪ মার্ ে ২০১৯; প্কাি ে নং ৬০ - ০২ প্ম ২০১৯।  

আিন িংখ্যা : ২০ (রবি) 

প্কাি ে রে : ৪,২০০/- 

টামগ েট গ্রুপ : রবএিরি ইন ইরিরনয়ারিং, রিমলামা ইন ইরিরনয়ারিং, টিটিরি/এইর্ এি রি (মোক)-এ িমতুল্য রিগ্রী এবং প্রযুরিগত অরেজ্ঞতা।  

কার্ েক্রম : 

 

 প্িামমরেক ওয়যারিং-এ দক্ষতা বাড়ামনা ; 

 কমরাে িারকেট ততিী কিা এবং  েি প্খাঁজা ও এি িক্ষণামবক্ষণ ; 

 রবরেন্ন ইমেকররনক কমম্পামনন্ট প্র্না এবং ইমেকররনক িারকেট িম্বমে ধািণা োে ও িারকেট ততিী; 

 প্মরিমনি েি প্বি কিা, প্মরিন উইরন্ডং এবং এি প্মিামত ও িক্ষণামবক্ষণ; 

 রবরেন্ন প্মজারিং টুেি ব্যবহাি কমি প্মজািমমন্ট কিা এবং িারকেমটি িামে প্মজারিং ইন্সরুমমন্ট কামনট কিা; 

 রনিাপত্তা িম্পমকে িমর্তনতা। 

প্কাি ে মরিউে :  োন্ডামমন্টাে অব ইমেকররকযাে ওয়যারিং 

 হাউজ ওয়যারিং প্বরিক 

 ইমেকররকযাে ইন্সরুমমন্ট এন্ড ইকুপমমন্ট 

প্ররিক্ষণ পদ্ধরত :  ক্লাি রুম পাঠদান 

 গ্রুপ আমোর্না 

 প্রযাকটিকযাে এক্সািিাইজ 

 প্িমমামনিমরিন 

মূল্যায়ন পদ্ধরত :  পর্ েমবক্ষণ 

 প্রমনাত্তি 

 এককোমব এক্সািিাইজ 

 রেরখত পিীক্ষা 

 ওিাে পিীক্ষা 

 িামরগ্রক কম েক্ষমতা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৪.১৩ম্যানুয়াে প্মটাে আকে ওময়রল্ডং 

 

প্কামি েি নাম 

 

: ম্যানুয়াে প্মটাে আকে ওময়রল্ডং 

প্ময়াদ : ০৬ িপ্তাহ 

তারিখ : প্কাি ে নং ৫৫ - ০৮ জুোই ২০১৮ হমত ০২ আগষ্ট ২০১৮;  প্কাি ে নং ৫৬ - ০৯ প্িমেম্বি ২০১৮ হমত ০৪ অমটাবি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৭ - ১১ নমেম্বি ২০১৮ 

হমত ০৬ রিমিম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৮ - ২০ জানুয়ািী ২০১৯ হমত ১৪ প্েব্রুয়ািী ২০১৯; প্কাি ে নং ৫৯ - ১৭ মার্ ে ২০১৯ হমত ১১ এরপ্রে ২০১৯; প্কাি ে নং ৬০ 

- ০৫ প্ম ২০১৯ হমত ৩০ প্ম ২০১৯।  

মমনানয়মনি 

িময়িীমা 

: প্কাি ে নং ৫৫ - ০৫ জুোই ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৬ - ০৬ প্িমেম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৭  - ০৮ নমেম্বি ২০১৮; প্কাি ে নং ৫৮ - ১৭ জানুয়ািী ২০১৯; প্কাি ে নং 

৫৯ - ১৪ মার্ ে ২০১৯; প্কাি ে নং ৬০ - ০২ প্ম ২০১৯।  

আিন িংখ্যা : ২০ (রবি) 

প্কাি ে রে : ৫,০০০/- 

টামগ েট গ্রুপ : রবএিরি ইন ইরিরনয়ারিং, রিমলামা ইন ইরিরনয়ারিং, টিটিরি/এইর্ এি রি (মোক)-এ িমতুল্য রিগ্রী এবং প্রযুরিগত অরেজ্ঞতা।  

কার্ েক্রম : 

 

 রবরেন্ন ওময়রল্ডং প্রমিি িম্পমকে ধািণা োে; 

 রবরেন্ন প্মটাে রর্রিতকিণ; 

 রবরেন্ন ধিমনি ওময়রল্ডং প্প্রাোইে ততরি কিা; 

 রবরেন্ন পরজিমন ওময়রল্ডং অনুিীেন; 

 রবরেন্ন ওময়রল্ডং প্যািারমটাি কমরাে কিা; 

 আকে ওময়রল্ডং প্টকরনক-এ দক্ষতা বৃরদ্ধ কিা; 

 ওময়রল্ডং রিমেট প্খাঁজা এবং রাবে সুযটিং; 

 ওময়রল্ডং রজগ ও রেক্সর্াি ততরি; 

 ওময়রল্ডং জময়ন্ট ও ইন্সমপকিন ও প্টরেং এি দক্ষতা অজেন; 

 রনিাপত্তা িম্পমকে িমর্তনতা; 

প্কাি ে মরিউে :  ওময়রল্ডং রেওরি অন আকে ওময়রল্ডং; 

 রহট-ররটমমন্ট; 

 গ্যাি ওময়রল্ডং কাটিং; 

 প্িরফ্ট এন্ড প্মইনমটন্যান্স; 

 ইরিরনয়ারিং ম্যাটারিয়ােি; 

 প্টকরনকযাে িরয়ং রিরিং; 

 ওময়রল্ডং হযান্ড টুেস্ / প্মজারিং টুেি; 

প্ররিক্ষণ পদ্ধরত :  ক্লাি রুম পাঠদান 

 গ্রুপ আমোর্না 

 প্রযাকটিকযাে এক্সািিাইজ 

 প্িমমামনিমরিন 

মূল্যায়ন পদ্ধরত :  পর্ েমবক্ষণ 

 প্রমনাত্তি 

 এককোমব এক্সািিাইজ 

 রেরখত পিীক্ষা 

 ওিাে পিীক্ষা 

 িামরগ্রক কম েক্ষমতা 

 


