
৩. দীর্ ঘ মেয়াদী উচ্চতর কাররগরর প্ররিক্ষণ মপ্রাগ্রাে: 

৩.১ মেরিন সপ 

মকার্স ঘর নাে : মেরিন সপ 

মেয়াদ : ১৪ সপ্তাহ 

তাররখ : মকাস ঘ নং ১৫৬ - (০৮ জুলাই ২০১৮ হর্ত ১১ অর্টাবর ২০১৮) ; মকাস ঘ নং ১৫৭ – (১১ নর্েম্বর ২০১৮ হর্ত ১৪ মেব্রুয়ারী  ২০১৯) ; মকাস ঘ নং ১৫৮ 

- (১০ োর্ ঘ ২০১৯ হর্ত ১৩ জুন ২০১৯)। 

ের্নানয়র্নর 

সেয়সীো 

:  মকাস ঘ নং ১৫৬ - ০৫ জুলাই ২০১৮; মকাস ঘ নং ১৫৭ - ০৮ নর্েম্বর ২০১৮; মকাস ঘ নং ১৫৮ - ০৭ োর্ ঘ ২০১৯। 

আসন সংখ্যা : ২৫ (পঁরর্ি) 

মকাস ঘ রে : ১০,০০০/- 

টার্গ ঘট গ্রুপ : প্রযুরিগত অরেজ্ঞতাসম্পন্ন এস.এস.রস অথবা সেতুল্য রিগ্রীধারী, োর্র্ ঘন্ট মনেী কযার্িট,রির্েন্স রসরেরলয়ান স্টাে ( আরে ঘ, এয়ারর্োস ঘ, মনেী), 

TTC/ VTI সনদপত্রধারী, রির্লাো ইরিরনয়ার  

রসর্লবাস 

 

: 

 

 

 

 মেকারনকযাল ইরিরনয়াররং ড্ররয়ং মিখা 

 রবরেন্ন মেরিরনং প্যারারেটার জানা 

 রবরেন্ন ম্যাটাররয়ালস এর ধারণা প্রদান 

 টুল/কাটার্রর রিজাইন এবং অনুিীলন 

 রবরেন্ন মেজাররং ইনস্ট্রুর্েন্ট ব্যবহার কর্র মেজাররং করা 

 োইরলং, টারন ঘং, মেরসং, পার্ ঘং, মেি কার্ং, নারল ঘং, গ্রুপ কার্ং, রররবর্ং, রেরলং, রড্ররলং ইতযারদ অনুিীলন 

 রনরাপত্তা সম্পর্কঘ সর্র্তনতা। 

মকাস ঘ েরিউল   মটকরনকযাল ড্ররয়ং  

 মবরসক টুল রিজাইন 

 মসরি এন্ড মেইনর্টন্যান্স  

 সপ রথউরী  

 মেজাররং টুলস্ , রেটস্ এন্ড টলার্রন্স 

 ররর্লর্টি ম্যাথ 

 ইরিরনয়াররং ম্যার্টররয়ালস  

 রহটরিটর্েন্ট 

প্ররিক্ষণ পদ্ধরত :  ক্লাস রুে পাঠদান 

 গ্রুপ আর্লার্না 

 প্রযাকর্কযাল এক্সারসাইজ 

 মির্োর্নসর্িসন 

মূল্যায়ন পদ্ধরত :  পর্ ঘর্বক্ষণ 

 প্রর্নাত্তর 

 এককোর্ব এক্সারসাইজ 

 রলরখত পরীক্ষা 

 ওরাল পরীক্ষা 

 সােরগ্রক কে ঘক্ষেতা 

 

 

 

 

 

 



 

৩.২  মেকারনকযাল ড্রাের্ং 

মকার্স ঘর নাে 

 

 

: 

মেকারনকযাল ড্রাের্ং 

মেয়াদ : ১৪ সপ্তাহ 

তাররখ : মকাস ঘ নং ১৫৬ - (০৮ জুলাই ২০১৮ হর্ত ১১ অর্টাবর ২০১৮) ; মকাস ঘ নং ১৫৭ – (১১ নর্েম্বর ২০১৮ হর্ত ১৪ মেব্রুয়ারী  ২০১৯) ; মকাস ঘ নং ১৫৮ – 

(১০ োর্ ঘ ২০১৯ হর্ত ১৩ জুন ২০১৯)। 

ের্নানয়র্নর 

সেয়সীো 

:  মকাস ঘ নং ১৫৬ - ০৫ জুলাই ২০১৮; মকাস ঘ নং ১৫৭ - ০৮ নর্েম্বর ২০১৮; মকাস ঘ নং ১৫৮ - ০৭ োর্ ঘ ২০১৯। 

আসন সংখ্যা : ১০ ( দি) 

মকাস ঘ রে : ৬,০০০/- 

টার্গ ঘট গ্রুপ : প্রযুরিগত অরেজ্ঞতাসম্পন্ন এস.এস.রস অথবা সেতুল্য রিগ্রীধারী, োর্র্ ঘন্ট মনেী কযার্িট,রির্েন্স রসরেরলয়ান স্টাে ( আরে ঘ, এয়ারর্োস ঘ মনেী), TTC/ 

VTI সনদপত্রধারী, রির্লাো ইরিরনয়ার ।  

কার্ ঘক্রে 

 

: 

 

 

 

 ইরিরনয়াররং ড্রইং এর গুরুত্ব সম্পর্কঘ জানা।  

 িাইর্েনিন-আউটসাইি,ইনসাইি, মররিয়াস, এর্েল, মটপার, টলার্রন্স। 

 রবরেন্ন ধরর্নর কনর্েনিনাল ড্রইং অনুিীলন। 

 জযারেরতক ড্রইং অনুিীলন- সরল মরখা, মকাণ, র্তুর্ভ ঘজ,বহুর্ভজ, বৃত্ত, পরাবৃত্ত, উপবৃত্ত। 

 পাট ঘ/ রির্টইল ড্রইং, কার্লকর্ে ড্রইং, এর্সম্বল ড্রইং অনুিীলন। 

 প্রর্জকিন ড্রইং- অর্থ ঘাগ্রারেক প্রর্জকিন (১নং ও ৩নং অযার্েল প্রর্জকিন), আইর্সার্েরিক প্রর্জকিন এবং 

অবরলগ প্রর্জকিন অনুিীলন।সংর্কত, সারর্েস রেরনি ও টলার্রন্স সহ রির্টইল পাট ঘ ড্রইং, এর্সম্বল ড্রইং। 

 

 

মকাস ঘ েরিউল :  মটকরনকযাল ড্ররয়ং  

 মবরসক টুল রিজাইন 

 মসরি এন্ড মেইনর্টন্যান্স  

 সপ রথউরী  

 মেজাররং টুলস্ , রেটস্ এন্ড টলার্রন্স 

 ররর্লর্টি ম্যাথ 

 ইরিরনয়াররং ম্যার্টররয়ালস  

 রহটরিটর্েন্ট 

প্ররিক্ষণ পদ্ধরত :  ক্লাস রুে পাঠদান 

 গ্রুপ আর্লার্না 

 প্রযাকর্কযাল এক্সারসাইজ 

 মির্োর্নসর্িসন 

মূল্যায়ন পদ্ধরত :  পর্ ঘর্বক্ষণ 

 প্রর্নাত্তর 

 এককোর্ব এক্সারসাইজ 

 রলরখত পরীক্ষা 

 ওরাল পরীক্ষা 

 সােরগ্রক কে ঘক্ষেতা 

 

 

 

 

 



 

৩.৩  ইর্লকরিকযাল মেইনর্টন্যান্স 

 

মকার্স ঘর নাে 

 

 

: ইর্লকরিকযাল মেইনর্টন্যান্স 

মেয়াদ : ১৪ সপ্তাহ 

তাররখ : মকাস ঘ নং ১৫৬ - (০৮ জুলাই ২০১৮ হর্ত ১১ অর্টাবর ২০১৮) ; মকাস ঘ নং ১৫৭ – (১১ নর্েম্বর ২০১৮ হর্ত ১৪ মেব্রুয়ারী  ২০১৯) ; মকাস ঘ নং ১৫৮ – 

(১০ োর্ ঘ ২০১৯ হর্ত ১৩ জুন ২০১৯)। 

ের্নানয়র্নর 

সেয়সীো 

:  মকাস ঘ নং ১৫৬ - ০৫ জুলাই ২০১৮; মকাস ঘ নং ১৫৭ - ০৮ নর্েম্বর ২০১৮; মকাস ঘ নং ১৫৮ - ০৭ োর্ ঘ ২০১৯। 

আসন সংখ্যা : ২৫ ( পঁরর্ি) 

মকাস ঘ রে : ৮,০০০/- 

টার্গ ঘট গ্রুপ : প্রযুরিগত অরেজ্ঞতাসম্পন্ন এস.এস.রস অথবা সেতুল্য রিগ্রীধারী, োর্র্ ঘন্ট মনেী কযার্িট,রির্েন্স রসরেরলয়ান স্টাে ( আরে ঘ, এয়ারর্োস ঘ মনেী), TTC/ 

VTI সনদপত্রধারী, রির্লাো ইরিরনয়ার । 

কার্ ঘক্রে 

 

: 

 

 

 

 মিার্েরস্টক ও ইন্ড্রারিয়াল ওয়াররং - এ দক্ষতা অজঘন। 

 কর্রাল সারকঘট ততরর, েল্ট মখোঁজা এবং এর মেইনর্টন্যান্স। 

 রবরেন্ন ধরর্নর ইর্লকিরনক কর্ম্পার্নন্ট মর্না , ইর্লকিরনক সারকঘট সম্বর্ধে্ জানা এবং সারকঘট ততরী। 

 মেরিন েল্ট মখোঁজা, মেরিন উইরন্ডং এবং এর মেরােত ও রক্ষণার্বক্ষণ। 

 রবরেন্ন মেজাররং টুলস-এর সাহার্ে মেজারর্েন্ট করা এবং মেজাররং ইন্সিুর্েন্ট সারকঘর্টর সার্থ কার্নট করা। 

মকাস ঘ েরিউল :  ইর্লকরিকযাল ওয়যাররং 

 কর্রাল রসর্স্টে 

 ইন্ডারিয়াল ইর্লকিরনক্স  

 ইর্লকরিকযাল মেরিন 

 মেজাররং টুলস্ এন্ড ইর্লকরিকযাল ইন্সিুর্েন্ট 

প্ররিক্ষণ পদ্ধরত :  ক্লাস রুে পাঠদান 

 গ্রুপ আর্লার্না 

 প্রযাকর্কযাল এক্সারসাইজ 

 মির্োর্নসর্িসন 

মূল্যায়ন পদ্ধরত :  পর্ ঘর্বক্ষণ 

 প্রর্নাত্তর 

 এককোর্ব এক্সারসাইজ 

 রলরখত পরীক্ষা 

 ওরাল পরীক্ষা 

 সােরগ্রক কে ঘক্ষেতা 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

৩.৪  ওর্য়রডং 

 

মকার্স ঘর নাে 

 

: ওর্য়রডং 

মেয়াদ : ১৪ সপ্তাহ 

তাররখ : মকাস ঘ নং ১৫৬ - (০৮ জুলাই ২০১৮ হর্ত ১১ অর্টাবর ২০১৮) ; মকাস ঘ নং ১৫৭ – (১১ নর্েম্বর ২০১৮ হর্ত ১৪ মেব্রুয়ারী  ২০১৯) ; মকাস ঘ নং ১৫৮ -

(১০ োর্ ঘ ২০১৯ হর্ত ১৩ জুন ২০১৯)। 

ের্নানয়র্নর 

সেয়সীো 

:  মকাস ঘ নং ১৫৬ - ০৫ জুলাই ২০১৮; মকাস ঘ নং ১৫৭ - ০৮ নর্েম্বর ২০১৮; মকাস ঘ নং ১৫৮ - ০৭ োর্ ঘ ২০১৯। 

আসন সংখ্যা : ২৫ ( পঁরর্ি) 

মকাস ঘ রে : ১০,০০০/- 

টার্গ ঘট গ্রুপ : প্রযুরিগত অরেজ্ঞতাসম্পন্ন এস.এস.রস অথবা সেতুল্য রিগ্রীধারী, োর্র্ ঘন্ট মনেী কযার্িট, রির্েন্স রসরেরলয়ান স্টাে( আরে ঘ, এয়ারর্োস ঘ মনেী), TTC/ 

VTI সনদপত্রধারী রির্লাো ইরিরনয়ার । 

কার্ ঘক্রে 

 

: 

 

 

 

 রবরেন্ন ধরর্নর ওর্য়রডং প্রর্সস সম্পর্কঘ ধারণা লাে 

 রবরেন্ন ধাতু মর্না 

 রবরেন্ন ধরর্নর ওর্য়রডং জর্য়ন্ট ততরী 

 রবরেন্ন পরজির্ন ওর্য়রডং অনুিীলন 

 রবরেন্ন ওর্য়রডং প্যারারেটার সম্পর্কঘ জানা 

 আকঘ ওর্য়রডং মটকরনক ও গ্যাস ওর্য়রডং মটকরনক-এ দক্ষতা বৃরদ্ধ 

 ওর্য়রডং রির্েট মখোঁজা এবং সোধান করা 

 ওর্য়রডং রজগ ও রেক্সার-এর রিজাইন করা ও ততরর করা 

 ওর্য়রডং রসম্বল সমুহ জানা 

 ওর্য়রডং জর্য়ন্ট ইন্সর্পকিন ও মটরস্টং-এ দক্ষতা অজঘন 

 রনরাপত্তা সম্পর্কঘ সর্র্তনতা 

মকাস ঘ েরিউল :  ওর্য়রডং রথউরর অন আকঘ ওর্য়রডং 

 রহটরিটর্েন্ট 

 গ্যাস ওর্য়রডং/ কার্ং  

 মসরি এন্ড মেইনর্টন্যান্স 

 ইরিরনয়াররং মেটাররয়ালস্ 

 মটকরনকযাল ড্ররয়ং রররিং 

 ওর্য়রডং হযান্ড টুলস/ মেজাররং টুলস্ 

প্ররিক্ষণ পদ্ধরত :  ক্লাস রুে পাঠদান 

 গ্রুপ আর্লার্না 

 প্রযাকর্কযাল এক্সারসাইজ 

 মির্োর্নসর্িসন 

মূল্যায়ন পদ্ধরত :  পর্ ঘর্বক্ষণ 

 প্রর্নাত্তর 

 এককোর্ব এক্সারসাইজ 

 রলরখত পরীক্ষা 

 ওরাল পরীক্ষা 

 সােরগ্রক কে ঘক্ষেতা 

 

 

 

 



৩.৫ প্যাটাণ ঘ মেরকং 

 

মকার্স ঘর নাে 

 

: প্যাটাণ ঘ মেরকং 

মেয়াদ : ১৪ সপ্তাহ 

তাররখ : মকাস ঘ নং ১৫৬ - (০৮ জুলাই ২০১৮ হর্ত ১১ অর্টাবর ২০১৮) ; মকাস ঘ নং ১৫৭ – (১১ নর্েম্বর ২০১৮ হর্ত ১৪ মেব্রুয়ারী  ২০১৯) ; মকাস ঘ নং ১৫৮ – 

(১০ োর্ ঘ ২০১৯ হর্ত ১৩ জুন ২০১৯)। 

ের্নানয়র্নর 

সেয়সীো 

: মকাস ঘ নং ১৫৬ - ০৫ জুলাই ২০১৮; মকাস ঘ নং ১৫৭ - ০৮ নর্েম্বর ২০১৮; মকাস ঘ নং ১৫৮ - ০৭ োর্ ঘ ২০১৯। 

আসন সংখ্যা : ০৫ ( পোঁর্) 

মকাস ঘ রে : ৬,০০০/- 

টার্গ ঘট গ্রুপ : প্রযুরিগত অরেজ্ঞতাসম্পন্ন এস.এস.রস অথবা সেতুল্য রিগ্রীধারী, োর্র্ ঘন্ট মনেী কযার্িট,রির্েন্স রসরেরলয়ান স্টাে(আরে ঘ, এয়ারর্োস ঘ মনেী), TTC/ 

VTI সনদপত্রধারী রির্লাো ইরিরনয়ার । 

কার্ ঘক্রে 

 

: 

 

 

 

 উি মলদ, উি লযানার, ব্যান্ড স, সারকুলার স স্যান্ড রিস্ক এবং রবরেন্ন হযান্ড টুলস র্ালার্না 

 ব্লু রপ্রন্ট রররিং মিখা 

 প্যাটাণ ঘ ও মকার ততরীর জন্য উপযুি মল আউট ততরী  

 মল আউট, ড্ররয়ং ও নমুনা অনুর্ায়ী সম্পুণ ঘ প্যাটাণ ঘ, মকার রপ্রন্ট সহ মকার এবং মোড বক্র ততরী 

 রবরেন্ন ধরর্নর ধাতু অনুর্ায়ী প্যাটার্ণ ঘর সঠিক অযালাওর্য়ন্স মবর করা ও মদওয়া 

 রবরেন্ন মেজাররং ইন্সস্ট্রুর্েন্ট ব্যবহার কর্র রবরেন্ন মেজারর্েন্ট মনওয়া 

 স্যান্ড মোড রপ্রপার্রিন, মোড ততরী, মকার বসার্না, ধাতু গলার্না, মেটরলং ইতযারদর  সূর্না 

মকাস ঘ েরিউল :  প্যাটাণ ঘ মেরকং 

 স্যান্ড মোড অপার্রিন এন্ড প্রযাকর্স্ 

 মসরি এন্ড মেইনর্টন্যান্স 

 ইরিরনয়াররং মেটাররয়ালস্ 

 মটকরনকযাল ড্ররয়ং এন্ড রররিং 

 ওর্য়রডং হযান্ড টুলস/ মেজাররং টুলস্ 

প্ররিক্ষণ পদ্ধরত :  ক্লাস রুে পাঠদান 

 গ্রুপ আর্লার্না 

 প্রযাকর্কযাল এক্সারসাইজ 

 মির্োর্নসর্িসন 

মূল্যায়ন পদ্ধরত :  পর্ ঘর্বক্ষণ 

 প্রর্নাত্তর 

 এককোর্ব এক্সারসাইজ 

 রলরখত পরীক্ষা 

 ওরাল পরীক্ষা 

 সােরগ্রক কে ঘক্ষেতা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৩.৬  োউরন্ড্র প্রযাকর্স 

 

মকার্স ঘর নাে 

 

: 
োউরন্ড্র প্রযাকর্স 

মেয়াদ : ১৪ সপ্তাহ 

তাররখ : মকাস ঘ নং ১৫৬ - (০৮ জুলাই ২০১৮ হর্ত ১১ অর্টাবর ২০১৮) ; মকাস ঘ নং ১৫৭ – (১১ নর্েম্বর ২০১৮ হর্ত ১৪ মেব্রুয়ারী  ২০১৯) ; মকাস ঘ নং ১৫৮ – 

(১০ োর্ ঘ ২০১৯ হর্ত ১৩ জুন ২০১৯)। 

ের্নানয়র্নর 

সেয়সীো 

: মকাস ঘ নং ১৫৬ - ০৫ জুলাই ২০১৮; মকাস ঘ নং ১৫৭ - ০৮ নর্েম্বর ২০১৮; মকাস ঘ নং ১৫৮ - ০৭ োর্ ঘ ২০১৯। 

আসন সংখ্যা : ০৫ ( পোঁর্) 

মকাস ঘ রে : ৬,০০০/- 

টার্গ ঘট গ্রুপ : প্রযুরিগত অরেজ্ঞতাসম্পন্ন এস.এস.রস অথবা সেতুল্য রিগ্রীধারী, োর্র্ ঘন্ট মনেী কযার্িট,রির্েন্স রসরেরলয়ান স্টাে (আরে ঘ, এয়ারর্োস ঘ মনেী), TTC/ 

VTI সনদপত্রধারী, রির্লাো ইরিরনয়ার । 

কার্ ঘক্রে 

 

: 

 

 

 

 ইনিাকিন োর্ন ঘস, রকউর্পালা োর্ন ঘস, র্ল্টং োর্ন ঘস,রপট োর্ন ঘস, মকাক মবি োর্ন ঘস, স্যান্ড রেরক্সং মেরিন, 

ওোরর্হি মক্রন, মকার ড্রায়ার অপার্রট করা এবং রবরেন্ন হযান্ড টুলর্সর ব্যবহার 

 ব্লু রপ্রন্ট রররিং মিখা 

 মোড ও মকার ততরীর জন্য স্যান্ড রপ্রপার্রিন 

 মোড/ মকার ততরী, বসার্না, ধাতু গলার্না,  মেটরলং ইতযারদ 

 রবরেন্ন ধাতু ও সংকর ধাতু মর্না 

 রবরেন্ন ধাতু গলার্না, তরল ধাতু হযান্ডরলং এবং মোড কযারের্র্ত তরল ধাতু ঢালা 

 রবরেন্ন মেজাররং টুলস ব্যবহার কর্র রবরেন্ন মেজারর্েন্ট মনওয়া 

 তাপ কার্ ঘায়ন প্ররক্রয়া সম্পর্কঘ জানা 

মকাস ঘ েরিউল :  প্যাটাণ ঘ মেরকং 

 কারস্টং প্রর্সস এন্ড রিোর্রন্ট টাইপস অব োর্ণ ঘস 

 মেরল্টং প্রর্সস এন্ড এযালরয়ং অব মেটালস্ 

 মসরি এন্ড মেইনর্টন্যান্স 

 ইরিরনয়াররং মেটাররয়ালস্ 

 মটকরনকযাল ড্ররয়ং এন্ড রররিং 

 ওর্য়রডং হযান্ড টুলস/ মেজাররং টুলস্ 

 রহটরিটর্েন্ট 

 স্যান্ড মোড রপ্রপার্রিন এন্ড প্রযাকর্স 

প্ররিক্ষণ পদ্ধরত :  ক্লাস রুে পাঠদান 

 গ্রুপ আর্লার্না 

 প্রযাকর্কযাল এক্সারসাইজ 

 মির্োর্নসর্িসন 

মূল্যায়ন পদ্ধরত :  পর্ ঘর্বক্ষণ 

 প্রর্নাত্তর 

 এককোর্ব এক্সারসাইজ 

 রলরখত পরীক্ষা 

 ওরাল পরীক্ষা 

 সােরগ্রক কে ঘক্ষেতা 

 

 

 

 

 



৩.৭ অর্টার্োবাইল 

 

মকার্স ঘর নাে 

 

: অর্টার্োবাইল 

মেয়াদ : ১৪ সপ্তাহ 

তাররখ : মকাস ঘ নং ১৫৬ - (০৮ জুলাই ২০১৮ হর্ত ১১ অর্টাবর ২০১৮) ; মকাস ঘ নং ১৫৭ – (১১ নর্েম্বর ২০১৮ হর্ত ১৪ মেব্রুয়ারী  ২০১৯) ; মকাস ঘ নং ১৫৮ – 

(১০ োর্ ঘ ২০১৯ হর্ত ১৩ জুন ২০১৯)। 

ের্নানয়র্নর 

সেয়সীো 

: মকাস ঘ নং ১৫৬ - ০৫ জুলাই ২০১৮; মকাস ঘ নং ১৫৭ - ০৮ নর্েম্বর ২০১৮; মকাস ঘ নং ১৫৮ - ০৭ োর্ ঘ ২০১৯। 

আসন সংখ্যা : ১০ ( দি) 

মকাস ঘ রে : ৬,০০০/- 

টার্গ ঘট গ্রুপ : প্রযুরিগত অরেজ্ঞতাসম্পন্ন এস.এস.রস অথবা সেতুল্য রিগ্রীধারী, োর্র্ ঘন্ট মনেী কযার্িট,রির্েন্স রসরেরলয়ান স্টাে (আরে ঘ, এয়ারর্োস ঘ মনেী), TTC/ 

VTI সনদপত্রধারী রির্লাো, ইরিরনয়ার । 

কার্ ঘক্রে : 

 

 

 

 হযান্ড টুলস, মেরিন টুলস এবং রবরেন্ন মেজাররং ইনস্ট্রুর্েন্ট এর ব্যবহার 

 অর্টা ইরির্নর ওোরহরলং করার সাের্থ্ঘ অজঘন 

 িাবলসুর্ং ও কার্ররটে মেজারস 

 রগয়ার বক্র ও ক্লার্ রসর্স্টের রিসম্যান্টরলং ও অযার্সম্বরলং 

 অর্টাপাট ঘস মেরিরনং, মিরন্টং ও মপইরন্টং সম্পর্কঘ অরেজ্ঞতা অজঘন 

 সাসর্পনিন ও মেক রসর্স্টর্ের মেরােত ও রক্ষণার্বক্ষণ 

 রবরেন্ন ধরর্নর র্ানবাহর্নর জন্য উপযুি ব্লু ওর্য়ল, ফুর্য়ল ও টায়ার রনব ঘার্ন 

মকাস ঘ েরিউল :  অর্টা ইরিন 

 অর্টা-ইর্লকরিরসর্ 

 পাওয়ার িান্সরেিন রসর্স্টে 

 অর্টা পাট ঘস্ মেরিরনং, মিরন্টং এন্ড মপরন্টং 

 মেজাররং টুলস্ 

 সাসর্পনসন মেক, ফুর্য়ল এন্ড ফুর্য়ল ইনর্জকিন রসর্স্টেস্ 

প্ররিক্ষণ পদ্ধরত :  ক্লাস রুে পাঠদান 

 গ্রুপ আর্লার্না 

 প্রযাকর্কযাল এক্সারসাইজ 

 মির্োর্নসর্িসন 

মূল্যায়ন পদ্ধরত :  পর্ ঘর্বক্ষণ 

 প্রর্নাত্তর 

 এককোর্ব এক্সারসাইজ 

 রলরখত পরীক্ষা 

 ওরাল পরীক্ষা 

 সােরগ্রক কে ঘক্ষেতা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৩.৮  অর্টা-ইর্লকরিরসর্ 

 

মকার্স ঘর নাে 

 

: অর্টা-ইর্লকরিরসর্ 

মেয়াদ : ১৪ সপ্তাহ 

তাররখ : মকাস ঘ নং ১৫৬ - (০৮ জুলাই ২০১৮ হর্ত ১১ অর্টাবর ২০১৮) ; মকাস ঘ নং ১৫৭ – (১১ নর্েম্বর ২০১৮ হর্ত ১৪ মেব্রুয়ারী  ২০১৯) ; মকাস ঘ নং ১৫৮ – 

(১০ োর্ ঘ ২০১৯ হর্ত ১৩ জুন ২০১৯)। 

ের্নানয়র্নর 

সেয়সীো 

:  মকাস ঘ নং ১৫৬ - ০৫ জুলাই ২০১৮; মকাস ঘ নং ১৫৭ - ০৮ নর্েম্বর ২০১৮; মকাস ঘ নং ১৫৮ - ০৭ োর্ ঘ ২০১৯। 

আসন সংখ্যা : ১০ ( দি) 

মকাস ঘ রে : ৬,০০০/- 

টার্গ ঘট গ্রুপ : প্রযুরিগত অরেজ্ঞতাসম্পন্ন এস.এস.রস অথবা সেতুল্য রিগ্রীধারী, োর্র্ ঘন্ট মনেী কযার্িট,রির্েন্স রসরেরলয়ান স্টাে (আরে ঘ, এয়ারর্োস ঘ মনেী), TTC/ 

VTI সনদপত্রধারী, রির্লাো ইরিরনয়ার । 

কার্ ঘক্রে 

 

: 

 

 

 

 হযান্ড টুলস, মেরিন টুলস এবং রবরেন্ন মেজাররং ইনস্ট্রুর্েন্ট এর ব্যবহার; 

 অর্টা ইরির্নর ওোরহরলং করার সাের্থ্ঘ অজঘন; 

 িাবলসুর্ং ও কার্ররটে মেজারস; 

 রগয়ার বক্র ও ক্লার্ রসর্স্টের রিসম্যান্টরলং ও অযার্সম্বরলং; 

 অর্টাপাট ঘস মেরিরনং, মিরন্টং ও মপইরন্টং সম্পর্কঘ অরেজ্ঞতা অজঘন; 

 সাসর্পনিন ও মেক রসর্স্টর্ের মেরােত ও রক্ষণার্বক্ষণ; 

 রবরেন্ন ধরর্নর র্ানবাহর্নর জন্য উপযুি ব্লু ওর্য়ল, ফুর্য়ল ও টায়ার রনব ঘার্ন। 

মকাস ঘ েরিউল :  অর্টা ইরিন 

 অর্টা-ইর্লকরিরসর্ 

 পাওয়ার িান্সরেিন রসর্স্টে 

 অর্টা পাট ঘস্ মেরিরনং, মিরন্টং এন্ড মপরন্টং 

 মেজাররং টুলস্ 

 সাসর্পনসন মেক, ফুর্য়ল এন্ড ফুর্য়ল ইনর্জকিন রসর্স্টেস্ 

প্ররিক্ষণ পদ্ধরত :  ক্লাস রুে পাঠদান 

 গ্রুপ আর্লার্না 

 প্রযাকর্কযাল এক্সারসাইজ 

 মির্োর্নসর্িসন 

মূল্যায়ন পদ্ধরত :  পর্ ঘর্বক্ষণ 

 প্রর্নাত্তর 

 এককোর্ব এক্সারসাইজ 

 রলরখত পরীক্ষা 

 ওরাল পরীক্ষা 

 সােরগ্রক কে ঘক্ষেতা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



৩.৯ রহট - রিটর্েন্ট 

 

মকার্স ঘর নাে 

 

: রহট - রিটর্েন্ট 

মেয়াদ : ১৪ সপ্তাহ 

তাররখ : মকাস ঘ নং ১৫৬ - (০৮ জুলাই ২০১৮ হর্ত ১১ অর্টাবর ২০১৮) ; মকাস ঘ নং ১৫৭ – (১১ নর্েম্বর ২০১৮ হর্ত ১৪ মেব্রুয়ারী  ২০১৯) ; মকাস ঘ নং ১৫৮ – 

(১০ োর্ ঘ ২০১৯ হর্ত ১৩ জুন ২০১৯)। 

ের্নানয়র্নর 

সেয়সীো 

: মকাস ঘ নং ১৫৬ - ০৫ জুলাই ২০১৮; মকাস ঘ নং ১৫৭ - ০৮ নর্েম্বর ২০১৮; মকাস ঘ নং ১৫৮ - ০৭ োর্ ঘ ২০১৯। 

আসন সংখ্যা : ৫ ( পোঁর্) 

মকাস ঘ রে : ৬,০০০/- 

টার্গ ঘট গ্রুপ :  প্রযুরিগত অরেজ্ঞতাসম্পন্ন এস.এস.রস অথবা সেতুল্য রিগ্রীধারী, োর্র্ ঘন্ট মনেী কযার্িট,রির্েন্স রসরেরলয়ান স্টাে (আরে ঘ, এয়ারর্োস ঘ মনেী), TTC/ 

VTI সনদপত্রধারী রির্লাো ইরিরনয়ার। 

কার্ ঘক্রে 

 

: 

 

 

 

 অযার্নরলং, নরোলাইরজং, হার্ি ঘরনং ও মটম্পাররং সম্পর্কঘ জ্ঞান অজঘন ও অনুিীলন; 

 রবরেন্ন ধরর্নর রহটরিটর্েন্ট োর্ন ঘস সম্বর্নদ্ধ জ্ঞানাজঘন; 

 রবরেন্ন ধাতু এবং তার্দও সংকর ধাতুর্ত ব্যবহৃত রবরেন্ন কুরলং রেরিয়া সম্বর্ধ ধারণা লাে; 

 রবরেন্ন ধরর্নর ধাতু মর্না; 

 কুর্য়রচং মটকরনক সম্পর্কঘ ধারণা লাে; 

 হাি ঘর্নস মেজারর্েন্ট অনুিীলন; 

 কার্ব ঘরাইরজং কম্পাউন্ড প্রস্তুতকরণ; 

 কার্ব ঘরাইরজং কম্পাউর্ন্ডর মেতর্র জব প্যার্করজং অনুিীলন; 

 রনরাপত্তা সম্পর্কঘ সর্র্তনতা।  

মকাস ঘ েরিউল :  মসরি এন্ড মেইনর্টন্যান্স 

 ইরিরনয়াররং ম্যার্টররয়াল 

 োন্ডার্েন্টাল অব রহট-রিটর্েন্ট 

 োর্ন ঘস রিজাইন 

 মেজাররং টুলস্ 

 সাসর্পনসন মেক, ফুর্য়ল এন্ড ফুর্য়ল ইনর্জকিন রসর্স্টেস্ 

প্ররিক্ষণ পদ্ধরত :  ক্লাস রুে পাঠদান 

 গ্রুপ আর্লার্না 

 প্রযাকর্কযাল এক্সারসাইজ 

 মির্োর্নসর্িসন 

মূল্যায়ন পদ্ধরত :  পর্ ঘর্বক্ষণ 

 প্রর্নাত্তর 

 এককোর্ব এক্সারসাইজ 

 রলরখত পরীক্ষা 

 ওরাল পরীক্ষা 

 সােরগ্রক কে ঘক্ষেতা 

 

 

 

 

 

 

 

 



৩.১০ ইর্লকর্িার্লর্ং 

 

মকার্স ঘর নাে 

 

: ইর্লকর্িার্লর্ং 

মেয়াদ : ১৪ সপ্তাহ 

তাররখ : মকাস ঘ নং ১৫৬ - (০৮ জুলাই ২০১৮ হর্ত ১১ অর্টাবর ২০১৮) ; মকাস ঘ নং ১৫৭ – (১১ নর্েম্বর ২০১৮ হর্ত ১৪ মেব্রুয়ারী  ২০১৯) ; মকাস ঘ নং ১৫৮ – 

(১০ োর্ ঘ ২০১৯ হর্ত ১৩ জুন ২০১৯)। 

ের্নানয়র্নর 

সেয়সীো 

:  মকাস ঘ নং ১৫৬ - ০৫ জুলাই ২০১৮; মকাস ঘ নং ১৫৭ - ০৮ নর্েম্বর ২০১৮; মকাস ঘ নং ১৫৮ - ০৭ োর্ ঘ ২০১৯। 

আসন সংখ্যা : ০৫ ( পোঁর্) 

মকাস ঘ রে : ৬,০০০/- 

টার্গ ঘট গ্রুপ : প্রযুরিগত অরেজ্ঞতাসম্পন্ন এস.এস.রস অথবা সেতুল্য রিগ্রীধারী, োর্র্ ঘন্ট মনেী কযার্িট,রির্েন্স রসরেরলয়ান স্টাে(আরে ঘ, এয়ারর্োস ঘ মনেী), TTC/ 

VTI সনদপত্রধারী রির্লাো ইরিরনয়ার। 

কার্ ঘক্রে : 

 

 

 

 রবরেন্ন মেটাল ও অযালর্য়র রবরেন্ন ধরর্নর সারর্েস রপ্রপার্রিন সম্পর্কঘ জ্ঞানাজঘন; 

 রবরেন্ন ধরর্নর ইর্লকর্িার্লর্ং ট্যাঙ্ক সম্পর্কঘ জানা; 

 রবরেন্ন ধরর্নর লাইরনং ম্যার্টররয়াল মর্না; 

 বারেং ও পরলরিং সম্বর্ধ জ্ঞানাজঘন ও অনুিীলন; 

 গ্রাইন্ডং হুইর্লর উপর অযার্েরসে পাউিার্রর প্রর্য়াগ সম্পর্কঘ ধারণা লাে ও অনুিীলন; 

 ইর্লকর্িার্লর্টি জব ড্রারয়ং সম্পর্কঘ ধারণা লাে ও অনুিীলন; 

 হাি ঘর্নস মেজারর্েন্ট অনুিীলন; 

 োইড স্টীল, কাস্ট আয়রণ ও মস্টইনর্লস স্টীর্লর উপর কপার, রনর্কল, োইট মক্রারেয়াে, হাে ঘ মক্রারেয়াে, রজঙ্ক 

এবং কযািরেয়ার্ের ইর্লকর্িালাইর্ক রিপরজিন সম্বর্ধ জ্ঞানাজঘন ও অনুিীলন; 

 রনরাপত্তা সম্পর্কঘ সর্র্তনতা। 

মকাস ঘ েরিউল :  োন্ডার্েন্টাল অব ইর্লকর্িার্লর্ং 

 প্রর্সস কর্রাল 

 মসরি এন্ড মেইনর্টন্যান্স 

 ইরিরনয়াররং ম্যার্টররয়াল 

 োন্ডার্েন্টাল অব রহট-রিটর্েন্ট 

প্ররিক্ষণ পদ্ধরত :  ক্লাস রুে পাঠদান 

 গ্রুপ আর্লার্না 

 প্রযাকর্কযাল এক্সারসাইজ 

 মির্োর্নসর্িসন 

মূল্যায়ন পদ্ধরত :  পর্ ঘর্বক্ষণ 

 প্রর্নাত্তর 

 এককোর্ব এক্সারসাইজ 

 রলরখত পরীক্ষা 

 ওরাল পরীক্ষা 

 সােরগ্রক কে ঘক্ষেতা 

 

 

 

 

 

 

 



৩.১১ মেরিন মেইনর্টন্যান্স 

 

মকার্স ঘর নাে 

 

: মেরিন মেইনর্টন্যান্স 

মেয়াদ : ১৪ সপ্তাহ 

তাররখ : মকাস ঘ নং ১৫৬ - (০৮ জুলাই ২০১৮ হর্ত ১১ অর্টাবর ২০১৮) ; মকাস ঘ নং ১৫৭ – (১১ নর্েম্বর ২০১৮ হর্ত ১৪ মেব্রুয়ারী  ২০১৯) ; মকাস ঘ নং ১৫৮ – 

(১০ োর্ ঘ ২০১৯ হর্ত ১৩ জুন ২০১৯)। 

ের্নানয়র্নর 

সেয়সীো 

: মকাস ঘ নং ১৫৬ - ০৫ জুলাই ২০১৮; মকাস ঘ নং ১৫৭ - ০৮ নর্েম্বর ২০১৮; মকাস ঘ নং ১৫৮ - ০৭ োর্ ঘ ২০১৯। 

আসন সংখ্যা : ২৫ ( পোঁরর্ি) 

মকাস ঘ রে : ৬,০০০/- 

টার্গ ঘট গ্রুপ : প্রযুরিগত অরেজ্ঞতাসম্পন্ন এস.এস.রস অথবা সেতুল্য রিগ্রীধারী, োর্র্ ঘন্ট মনেী কযার্িট,রির্েন্স রসরেরলয়ান স্টাে(আরে ঘ, এয়ারর্োস ঘ মনেী), TTC/ 

VTI সনদপত্রধারী রির্লাো ইরিরনয়ার। 

কার্ ঘক্রে 

 

: 

 

 

 

 রবরেন্ন ধরর্নর মেরিন টুলস মর্েন- মলদ মেরিন, রেরলং মেরিন, গ্রাইরন্ডং মেরিন, মবাররং মেরিন, লযানার মেরিন, 

রড্রল মেরিন, হাইড্ররলক ও মেকারনকযাল মপ্রস মেরিন, মরারলং মেরিন, মিয়ার মেরিন সম্বর্ধ ধারণা লাে; 

 রবরেন্ন ধরর্নর মেকারনকযাল কম্পাউন্ড ও ড্রাইরেং রসর্স্টে সম্পর্কঘ জ্ঞানাজঘন; 

 ব্লু রপ্রন্ট রররিং মবাঝা; 

 রবরেন্ন ধরর্নর মেরিন টুলস ও কর্ম্পার্নন্ট-এর রিসঅযার্সম্বরল ও অযার্সম্বরল করার সাের্থ্ঘ লাে; 

 লুরের্কন্ট, কার্ং ওর্য়ল, ও-ররং, গ্যাসর্কট-এর ররর্লসর্েন্ট; 

 রনরাপত্তা ও রক্ষণার্বক্ষণ সম্পর্কঘ সর্র্তনতা। 

মকাস ঘ েরিউল :  মেরিন ইরলর্েন্টস্ 

 মেকারনকযাল কর্ম্পার্নন্ট এন্ড ড্রাইরেং রসর্স্টে 

 মজনার্রল মেইনর্টন্যান্স 

 মটকরনকযাল ড্ররয়ং রররিং 

 হযান্ড টুলস্ / মেজাররং টুলস্ 

 মসের্ এন্ড মেইনর্টন্যান্স 

প্ররিক্ষণ পদ্ধরত :  ক্লাস রুে পাঠদান 

 গ্রুপ আর্লার্না 

 প্রযাকর্কযাল এক্সারসাইজ 

 মির্োর্নসর্িসন 

মূল্যায়ন পদ্ধরত :  পর্ ঘর্বক্ষণ 

 প্রর্নাত্তর 

 এককোর্ব এক্সারসাইজ 

 রলরখত পরীক্ষা 

 ওরাল পরীক্ষা 

 সােরগ্রক কে ঘক্ষেতা 

 


