
৫. স্বল্প মেয়াদী কারিগরি প্ররিক্ষণ মপ্রাগ্রাে: 

৫.১ বয়লাি অপারিিন এন্ড মেইনরেন্যান্স 

 

মকারস েি নাে 

 

: বয়লাি অপারিিন এন্ড মেইনরেন্যান্স 

মেয়াদ : ০১ সপ্তাহ 

তারিখ : মকাস ে নং ৩৪- ০৮ জুলাই ২০১৮ হরত ১২ জুলাই ২০১৮;  মকাস ে নং ৩৫- ০৯ মসরেম্বি ২০১৮ হরত ১৩ মসরেম্বি ২০১৮; মকাস ে নং 

৩৬- ২৫ নরেম্বি ২০১৮ হরত ২৯ নরেম্বি ২০১৮; মকাস ে নং ৩৭-  ২০ জানুয়ািী ২০১৯ হরত ২৪ জানুয়ািী ২০১৯; মকাস ে নং ৩৮- ১০ 

োর্ ে ২০১৯ হরত ১৪ োর্ ে ২০১৯; মকাস ে নং ৩৯- ০৫ মে ২০১৯ হরত ০৯ মে ২০১৯ 

েরনানয়রনি 

সেয়সীো 

: মকাস ে নং ৩৪- ০৫ জুলাই ২০১৮;  মকাস ে নং ৩৫- ০৬ মসরেম্বি ২০১৮; মকাস ে নং ৩৬- ০৮ নরেম্বি ২০১৮; মকাস ে নং ৩৭-  ১৭ 

জানুয়ািী ২০১৯; মকাস ে নং ৩৮- ০৭ োর্ ে ২০১৯; মকাস ে নং ৩৯- ০২ মে ২০১৯ ।  

আসন সংখ্যা : ১৫ (পরনি) 

মকাস ে রি : ৩,৫০০/- 

োরগ েে গ্রুপ : অষ্টে মেণী পাস, মে মকান রিল্প কািখানায় কারজি অরেজ্ঞতা। মেেন সুগাি রেলস্, মেক্সোইল রেলস্।  

কাে েক্রে 

 

: 

 

 

 

 রবরেন্ন উৎস মেরক ইরলকরিরসটি ততরি সম্পরকে ধািণা লাে; 

 ম ারেরিক ও কোরি েয়াল উরেরে মসালাি ও আইরপএস রসরিে র জাইন কিা; 

 মসালাি ও আইরপএস রসরিরেি রবরেন্ন করম্পারনরেি রসনরক্রানাইরজিন সম্পরকে মিখা; 

 ম ারেরিক ও ইন্ডারিয়াল মসক্টরি মসালাি ও আইরপএস রসরিে ইন্সেল কিা; 

 মসালাি ও আইরপএস রসরিে-এি িক্ষণারবক্ষণ ও িাবল শ্যুটিং। 

মকাস ে ের উল :  ওয়াোি সারকেে 

 ফুরয়ল সারকেে 

 বয়লাি কনিাকিন 

 বয়লাি মেইনরেন্যান্স 

 মসরি 

 িাবলশ্যটিং 

 অুাক্ট, রুলস্ এবং মিগুরলিনস্ 

 ইন্সরপকিন এবং মিগুরলিনস্ প্ররসর উি 

 কররাল রসরিে 

প্ররিক্ষণ পদ্ধরত :  ক্লাস রুে পাঠদান 

 গ্রুপ আরলার্না 

 প্রুাকটিকুাল এক্সািসাইজ 

 ম রোরনসরিসন 

মূল্যায়ন পদ্ধরত :  পে েরবক্ষণ 

 প্ররনাত্তি 

 এককোরব এক্সািসাইজ 

 রলরখত পিীক্ষা 

 ওিাল পিীক্ষা 

 সােরগ্রক কে েক্ষেতা 

 



৫.২  মপ্রাগ্রাম্যাবল লরজক কররালাি (রপএলরস) 

 

মকারস েি নাে 

 

: মপ্রাগ্রাম্যাবল লরজক কররালাি (রপএলরস) 

মেয়াদ : ০২ সপ্তাহ 

তারিখ : মকাস ে নং ৩৪ - ০৮ জুলাই ২০১৮ হরত ১২ জুলাই ২০১৮;  মকাস ে নং ৩৫ - ০৯ মসরেম্বি ২০১৮ হরত ১৩ মসরেম্বি ২০১৮; মকাস ে নং 

৩৬ - ২৫ নরেম্বি ২০১৮ হরত ২৯ নরেম্বি ২০১৮; মকাস ে নং ৩৭ -  ২০ জানুয়ািী ২০১৯ হরত ২৪ জানুয়ািী ২০১৯; মকাস ে নং ৩৮ - ১০ 

োর্ ে ২০১৯ হরত ১৪ োর্ ে ২০১৯; মকাস ে নং ৩৯ - ০৫ মে ২০১৯ হরত ০৯ মে ২০১৯ 

েরনানয়রনি 

সেয়সীো 

: মকাস ে নং ৩৪ - ০৫ জুলাই ২০১৮;  মকাস ে নং ৩৫ - ০৬ মসরেম্বি ২০১৮; মকাস ে নং ৩৬ - ০৮ নরেম্বি ২০১৮; মকাস ে নং ৩৭ -  ১৭ 

জানুয়ািী ২০১৯; মকাস ে নং ৩৮ - ০৭ োর্ ে ২০১৯; মকাস ে নং ৩৯ - ০২ মে ২০১৯ ।  

আসন সংখ্যা : ২৫ ( পাঁরর্ি) 

মকাস ে রি : ১০,০০০/- 

োরগ েে গ্রুপ : রবএসরস ইন ইরিরনয়ারিং/িরলত পদাে ে রবজ্ঞারন স্নাতক/ র রলাো ইন ইরিরনয়ারিং।  

কাে েক্রে 

 

: 

 

 

 

 রপএলরস এি ব্যবহাি সম্পরকে জ্ঞান লাে; 

 ইন্ডারিয়াল প্ররসরসি জন্য রপএলরস মপ্রাগ্রাে ততরি কিা; 

 পুিাতন রিরল কররাল রসরিেরক রপএলরস রসরিরে পরিবতেন কিা; 

 রপএলরস রসরিে লুারে স্থাপন প্ররক্রয়া সম্পরকে ধািণা লাে; 

 রপএলরস রসরিরেি মেইনরেন্যান্স এবং িাবলশ্যটিং কিা। 

মকাস ে ের উল :  ইররা াকিন টু রপএলরস 

 কনরেনিনাল রিরল কররাল রসরিে 

 িাংিনাল ম সরক্রপিন অব রপএলরস 

 মবরসক িাংিন ব্লক অব রপএলরস 

 ইররা াকিন টু মপ্রাগ্রারেং 

 মসন্সিস্ এন্ড  এুাক্টিসই 

 রিরল োইপস্ ইন্সিাকিন 

 োইোি এন্ড কাউোি ইনিাকিন 

 মলাপ মক্রটিং রসকুরয়ন্সাি ইন্সিাকিন 

 প্ররসস অপারিিন বাই রপএলরস এে রবোক পাইলে লান 

প্ররিক্ষণ পদ্ধরত :  ক্লাস রুে পাঠদান 

 গ্রুপ আরলার্না 

 প্রুাকটিকুাল এক্সািসাইজ 

 ম রোরনসরিসন 

মূল্যায়ন পদ্ধরত :  পে েরবক্ষণ 

 প্ররনাত্তি 

 এককোরব এক্সািসাইজ 

 রলরখত পিীক্ষা 

 ওিাল পিীক্ষা 

 সােরগ্রক কে েক্ষেতা 

 


